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مةمقلى

العربيةالمكتبةإن.العربيةاللغةفيالمقدسللكتابمعارفدائرةأولهذه

دمادراك،اللهكلمةدراسةفيالتعمقعلىالدارستعاونالتي،المراجعإلىتفتقر

لاالمراجع!تقديمعلىحريصةالثقافةداركانتوقد.خلالهامنالعظيمةالمفاهيم

الدارسين.فئاتلكافةوالمتخصصةالمتعمقةالدراساتمنالمفرداتجانبإلى

يكون،كلهالمقدسالكتابيغطي،شاملمرجعإلىالعربيالقاريءويحتاج

إلىوالمشتاقين،اللهكلمةلمحبيالثقافةدارتقدمهماوهذا،شاملةمكتبة

مفاهيمهافيوالتعمق،دراستها

والمصادر."شاملأ"المرجعهذايكونأنهو،وا!برالأولالصراعكان

تكونأنعلىالمحررونأصزولقد.متعددةفيهالواردةالدراسةلتقدمدرستالتي

لمكتبته.أساسيكمصدرالقارىءعليهيعتمدكتابأالمرجعليكون،مدققةعلميةالدراسة

الزراعة،،التاريخ،المختلفةالحضارات:المجالاتكافةالمرجعهذاغطي

التيالديانات،وتقاليدهالمجتمعاتعادات،الأسرةاالقوانيناالطقوس،الحروب

المرجعاعتمد.المختلفةالمهارات،والحرف،الفنون،المقدسةالكلمةلهاتتعرض

البلادجغرافيةعلىاعتمدكما،التاريخيةوالمراجع،الحفرياتدراساتنتائجعلى

بكع!الدراسةعززناوقد.حاضرأوموقعها،الماضيفيإليهامشيرأاوموقعها

دراسته.فيالدارستعاونالتيوالصوروالخرائطالرسوممنضخم

واستعمالاتها.الرمزيةوالكلمات،ومعانيهاللكلماتالمرجعتعرخىكما

الذيفهو،المسيحيسوعربناشخصهو،المقدسةللكلمةالرئيسيالمركزإن

دائرة،هذهالمعارفدائرةتكونأنعلىحرصناوقد.حولهكلهالفكريدور

أساسأ،يسوعالربشخصمقدمة،المقدسةللكلمةالأصيلللمعنىمدركةمحافظة

لدراستها.ومركزأ

هذاكان،هوكماالحقتقديمعلىحريصينوالكاتبونالمحررونكانولما

.وعقائدهوأفكارهخلفيتهكانتأيأ،دارسكلعليهيعتمدسفرأالمرجع

منكبيرلعددشاقعملوليد،كبيرجهدالمرجعهذالإخراجالمبذولالجهدإن

مرجعتقديمعلىالحرصكلحريصةالثقافةودار.طوالسنواتعبر،المشتغلين

الله.كلمةفهمزيادةعلىالدارسيعاون،مدقق

لملفالم.لمنحأءكلفي/لعربيللقارىءكبرىبركةلملمرجعهذالكوقلمقنصليإننا

التحريرمجلممى



معكةيتابل

101"*ث!وو
+6

يولوضهرفيويدأالعولةالسنةمنالحاصالهرهر
المقدسالكتا!فىالاسمهذايذكرولا،ابدىايقويممن

انطر)هارونفيهماتالذيالشهرعلىيطلقهيرسيفوسولكن

.(33:38عدد

آبص:

يتإحدىوهى"قصد!ر!أو!أليض!ممناهاولعل

الخصبالهلفي(أ:.92يق)يسرفيمدينةعثرة

علىالآنموقعهايحلمولا،يزرعلوادمميفيأإزدرالرن1الم!ى

اليقبن.وجه

عديدةأماكنأحماءتريهبفىوتدحل،لم!مرج!ومعناها

مفردةوردتوتد،بهيج!ماأوالمكانطبيحةعلىللدلالة

داودعلىبكرىلنضبعتمردحادثةفيبذاتهاكحدينة.قائمة

يتلآبل9اختصارأنهاوالأرجح(18و2:14صم2)

معكة!.

معكة:بيتآبل

مدينة؟هي،الظلمليت-مر،أ؟!ممكةلتمر9.أ:

الجليل!الحولةوادى!فلطين!الىفينفتالميأرضني

اليالقديمة!لايق!مديةمنقلطةأيالىبحدعلىالأعلى

يتآبل

لايئد)

صيدون

معكها.

(داد

حامور.

معكةيتآبلموقعتبينخريطة



معكةيتآبل

."عيرن)مدينةمنأيالتحةبعدوعلى،"دان!دعت

صم2)المدينةهذهإلىبكريب!شبع!وآبطاردوقد

تحتسرغزاهاالىالمدنليناحمهاوردوقد.(ا-02:422

كلمع...ودانعرلىمع،آرامملكنجهددضربها!،افالث

معفلاسرتغلثغزاهاثم،(ا:.52امل)،ففتالميأرض

فياحمهاوردوقد(.15:92عل2)المدنمنغ!ا

الثافيملوكفيالمأيهورةغزوتهعنفلاصرتنكصجلات

صديائ!ئيفيكزاهاالتىالمدنعددأنفبعد،(:92ا5)

وآبلا(جلماد)جلعازاإلىذب،فينيقيةضاطىءوعلى

حز)فيويت(إسرائيل)عمرىبيتبلادأطرافعلى!صمكة

.(أرامدمق)

عبونمرأالجاهآلا"تذ!ص(ث:اة)ا!اتاالأحا!:ي

لآبلتآخراصمهر،اياهاآبلأنالظنعليحملمماودان

ما.قريبآحرلمكالىأومعكة

آبا!اباصمالمعروفهوالومموقعهاأدهواصسائداوالرأي

المجطةوالمنطقة،منابعهعندالأردنعلىتطلربوةعلى!ألقحع

اصمعليهايطلقأنكريبأفي!،خلابةوفاظرهاخصةكا

.المباهمرجأو"المياهآبللا

شطيم:آبل

صرفيفقطواحدةمرةالاسمهذاويرد،الطمرج"أو

وأأضطيم9فتأيهرالأماكنباقيفيأما(33:94)العدد

،ا2:ينى،اا:5عدد-ا!بأمعرفة)!الئطيمابالحري

الطووادكيثطيمآبلبينعلاقةولا(6:هميخا،3:ا

.(3:18)-سئيلفيالمايهور

ضرقيلىإصائيلأقام،أصاببعيضعةالأردنصعورقبل

مامع-المقدسبالكتابجاءوما.اقيابحركالمطألأردد

نجوبهاأتاماييالمنطقةأنعلىيدل-وحروميوسايرسيهبه

ييتهرالجنرلىطرفهافكان،محرةأيالأتمدكانتإسرائيل

مقركانجث،ضطيمآبلكدالثعماليوحدها،نجيصوت

أثناء،فى.(221،26:3.63:اعددا)أرمجامقابلالقادة

وناك.22-24()العم!لمعامأحداثوفناك)تامهم

حدثت!(،25العدد)ومدكانموآبعناتالئعيزنا

برزالحادثتيزكتاودط(31الحدد)المديالونمعالحرب

المومف.كرجلفخاس

تقدمأيضأوفهاالجواسي!،!وعأرسلضطيمومن

يأيهرواأنالربشعبيخاالبىو!دعو.الأردنلمبورالشعب

عبرواأنإلىشطيمإلىوعولهموقتمنمعهمحدثماكل

.الحلجالإلى،الربرعايةفيبلامالأردن

الذىالمكانهيشطيمآبل)ن-بكقثروجفرسوترل

محولةآبل

احمهاوكان.الثهضرفيحاءمابكلللبموسىفيهتكلم

منكلوةضينبعدعلىصغيرةمدينة"لموكانتآبيلاأآيامهفي

.(:نمفأيالجعةفوأكط)الأردذ

:الكرومآبل

مع(ا:33ا)القفاةليوتأيهرهالكريم!رخ5أو

مطاردتهفييقاحضربهاأخرىمديةوعرينونيتعروعير

كانوإن،الوممكاكاتحد!دالميرومن.اطعمونيين

لعدعلىقريةأيامهمافيكانتأنهاذكراقد:حر"يوصاليرس

.(حالهاعمانأعمرنفيربةمدينةمنأمالجعة

قفى)المصفاةفياخمتقديقاحجوكأكانتولما

،(:92ا1)!جلعادمصفاة9أيفاتسىوالتى(:17ا.

جمينحلعادمدنإحدى،الممفاةرامةهىالمصفاةكاتوإدا

يالكرزآلا!تكرنأن(،فلابد:26ا3يق)وبطرليمحثبرن

حلعادحبلمنبالقر!إنهاالبضويقرل.اليوقضرجنرلمي

علىأنحور5للدةهيإنها!جرونبرح"ويقرق،حلعادوحربة

-عمانمنأيالتعةلحد

عولة:آبل

امل)البيأيغمرطن؟نت!اشقصمرح5أو

فيجرارهمالثلاثمائةورجالهجدعرنكروعندما.(ا:916

صردةإلىعيلبزوادممطفيالمديايخرنهر!،المديانجينضعسكر

صرنانهيومردة.(22ة7فض)محواتآلا!حافةإفحنى

سكوتعنيفملهاالتي(7:46املمع4:17أخ2)

نأ؟،الهيكلىأدواتسليمانفيهاسبكانتيالطفليةالمنفقة

مما(8:4قض)سكوتكدالأردنعروا!نالمطاالمديالينن

علىالأرونلهرالغرلىاساطيءاعلىكانتمحواتآبلأتعلىيدل

غر!أوياكرنخومفي(يان)ضانببتسنليلةأيالبحد

بنبفاعلاكاداليالمظغةفيمحرلةآبلتقع!.منى

معيزرعلتحتوكانت(،:12امل)يهلا.ليمانأخيلود

.:صرتا!ضانلت

ومد!ةفطفةكانتعرلةآبلأنويوسابيوسجيريموثمثر

.شانيتمنأيالعرةبعدعلىالأرونوادىفي

نأوالأرجح!ما!وادىواالقديمالا-بينلابهرفاك

منبالقربأو!ما!وادى!سبالفربتفعكانتمحرلةآبل

.نالأكوادممطإلىيمتدالذكطإلمجاور،حلوةوادى(

ضاولبنتميربلهأعطيتالذكطالمحوليعدرئلأنويظن

كان(8خ21صم18:91،2اصم)داودمنبدلأزوجة

محولة.آبلمراطنيأحد



مصرايمآبل

مصرايم:آبل

فىأطادييدرعلأطلقاسموهو،مصرمرجاومفاما

أباهموإخرته-سصبكىحيثاقيالبحركاليالأردنضرقي

آبل!"كلمةبينتول!لةوفاك)،(ا05:اتك)يعقو!

النظريسترعى(!وممابكاءأونوحبمحنىاآبل5ومرجبمدى

عنعرضأالأردنشرقيالطريقهذامعهومنيوصفيأخذأن

سياسىسببثمةكانولحله،حرونإلىمصرمىرأسأالاتجاه

ذللث.دونحال

شرقيالىدائمأثيرلا!الأردنعبر"عبارةإنالبعضويقرل

بالقرب!تعنيهناالمتخدمة"عبر،كلمةأنحيثالأردن

:اياهآبل

معكة،ليتلآلا!اخر31أنهوالأرجع"المياهمرج9أو

الأول:ملوك(ا:64)اصالتاالأحاريينالحقارنةصدلثوي!دو

.(2.ا:5)

آبخولر:

حزقيالفيواحدةمرةيأيرمتينصلبحثمبوهو

دادالىبوبهايأتيكانالتيالمتاحر؟ت،المامع(:ها27)

منلفصيلةالصلبالأحمرالقلبهووالانجوس.صورإلى

لاالقلبوهداوصيرلانكا،افدحنولىفيتنموالأضجار

فيالعاجمعالقدماءاضحملهوتد،القدمينعادةقطرهيتجاوز

الأحمرلونه؟تالديدللماوتوذلكوالزخرفةالتطع!ا!أعما

إلىهكذايتعملالآبخرسومازال.الأييضالعاجولونالمصقول

.الآن

ا-جر:

أصلمنطوبكلمة،الطوبوهو،ممر!فارسىلمظ

اللبن،وهو،ال!ثمىفيويحففالطينمنويصنع،هروغليفى

دلائلوهناك.ملاتهلتزداد،قمائن)فيذلكبحدصيهرقوقد

شةسدالطوبصنعقدالهرينبينمافيالإنانأنعلى

.الأحجارتوفرلعدم.م.ق0035-0003

فنقرأ،المقدسالكتابفيتليلة!راتالآجرأواللبنويايهر

فيوزادوا،اللبنصعفياسراللبنىالممريونسخريهف

أرضكلفييتفرقواأنعليهمفكانالت!عنهممحرابأنتعذيبهم

،ا:14خر)الننع!عوضألأليجمحوامصر

مصرفيفيثومقيالأثريةا!ثافاتوتدل.(ا-91.و5:7

تلككابيتالتىالطو!قوالصأغلىأنعلى(اا:احر)

في،ا!ف،واينالطينعنالمصنوعالبنمنكانثالخازن

فياسرائبلنجوصئطرالذىاللبنمنعيةالاتلكوما،الئى

ثحك!ءف

ق!!!!!ا،!!

!!الصاال!ا!/1.لأ.لأااا\أاأ

يم!!!!خأأ

الفرعوفيالعمرفىالطوبعناع



حازآ

الطياالأجزا،ود.القاجةالعبردكةمنالربالىضرخواعنه،

التنمنخلابعضها)نبل،اينمحلالققحلالحواثطمن

حثالوقتذلكفيايبننغمىالىكلجعذلكونحل،والفى

علفأيتخدمايبنكلكان،المحصولنقمىحالةفيأنه

للمراكى.

الطرب/صناعةتحتكرالأولىممرعصورفيالحكومةوكانت

منفيهم)بماالأجويينمنللأسرىالحكومةتسحيرلأن

ىأعلىالمعبمنجعل،اللبنصغفى(الاصاليلينن

طوبويحمل.ذلكفيالحكومةبنافىأنالبمنشخمى

كانالىالمعابدأحدخاتمأواضكوعةخاتمالقديمةالعصرر

وكانت.الطوبصاعةفيالأصىاستخدامفيلهامصرحأ

بهتجرىمازالتالذيالأسلربنفسعلىتجرىالطربصناعة

لزدادالققأوبايبنويحلطيححناللطميفكان،الآن

علىخحبيقالبفيالعجنةهذهتوضعذلكوبحد،تماسكأ

تعفزالقالىجوانبوكانت،تاعبلاصغيرصندوقضكل

فييجفاللبنيتركئم،الحجينةمنتخيصهايهلبايراب

صبأ.فيصبحالمس

ابلادأهاليوجلواكنعانأرضإلىإصاثلبنوجاءوعندما

مازالوالذى،الطوبصناعةفيالأسلوبنفىيتخدمرن

تبنىكانتالبنهذاومن،ؤشؤلىلافلط!بلادأغلبفيقعأ

تىكانتالأحيانبعضوفي.الأحجارترفرلعدمالمنازل

لحواصفتعرضأاكزلأنهاالأحجارمنوالجنولةالفربةالحوائط

الحرائط)تماموبحد.باللبنتجىفكانتالحوائطباقيأما،الثاء

الذىالطيننفىمنبطبقةؤالخارجالداخلمنتغطىكانت

بحدترشكانتوأحيالأ.ملاءيصبح،البننهيصنعكان

الطلاءوكان.الألوانببعضالخلوطأوالألضبالجيرذلك

عن(ا.9:)إضياءفيالقويةوالعبارة.صنويأمجلرالحارجي

التكلفة!ادةأيضأتضمن،اللبنعلىالمنحؤلةالحجارةأففية

الحجر.منوآخرالحثمنييتبينكالفرق،واقانة

وفد.(الأحمر)المحروقالطوباضحدمراالقديمةبابلوفي

التكوكأفيجاءمايؤيدمما،بعضهاحد!ثأالحلماءاكشف

ممرفييستخذمكانقلماا!روقالطوبلكن.(ا:3ا)

فيالأحمرلالطوبابناء!عرفلم؟.الرومافيالحصرتبل

فيوالمزججالمحر،قالطربمنعيناتوجدتوقد.فل!طين

كانتولعلها،سورياثهاليفيالجيةالمدنبحضأطلالوفيبابل

ء،.للزخرفةتتخدم

كان،ابناءفي(المحروقكرالطوب)اللبناصتخدامولعل

الحو!ظلأن،القديمةالمواقعمنالكئومعالمضياعفيالبب

من!ايرابكوممجرد-انهارتصى-تصبع،باللبنالمية

اثمرةالترالةايلالأواكواموأغلب.حولهعمايميزهما.ي!

بمن!فوقبعفهائيقديمةمدنأطلالهيوصر،فلطينق

كمة.مترطبفاتفي

:آحاز

!الربحازهقد"محناهالذى!يهرآحازااصممحصروهو

:المقدسالكتابفىشخصينعلىويطلق،الرباتلكهأو

منممال!لةمحابئوفي.يهرذاملكيرثامابنالملكآحاز-ا

ملكيوحزى"اصميظهر(ق.م732)فلاصتغكعهد

كتةولعل.الجزيةأشورملكمهمأخذالذينبينأيهرذا

منه،أيره،اسمب!ف"آحاز!إلىاسىاختصرواالرحي

.لره

أخ2ا:ا-.6،2مل)2فيتاريخهونقرأ

عنإشحياءتبأعهدهوفي27:9،28:27(.

عحرافاكالملكهوواحاز.(714:إش)"عمانرنبل5

ملوكأفضلمنأسهوجدوجدهأبوهوكان.داوريتمن

نأ؟،(25:2،وه27:6،26:4أح2)داوديت

مل2)داودببتكلعنوالفوىبالإبمانامتازحزفباافي

.(6أ:هو8

عهالمايهورةبالواريختتعلقمبهلةهناك:وملكهجات

آحازأننفهمحيث(ا:62مل28،2:اأخ2)في

الثافيأخبارفينقرأسما،واثلاثينالادسةزوهرمات

وعرينضابنوهوالصشتولىحزقياابئأن(تا92)

الىكانآحازأنهذاومفى،آحازأببهمرتعفشة

البعييةايرجمةأوفي.حزقاولدكدماضةكرةاحدى

كرءفىاينوهوملكآحازأنجاءا:2()6اثافيللملوك

ابنضكانأنه)28؟ا(الثافيأخبارذنجدبيما،صنة

المذكوراكبرالع!رتزيدكثرةدلاللوهناك.سنةوعر-ش

المغ!-الح!رولكنالأخبار،.لنرالسبيهايرجمةفي

الرقلطنجدألاحيثمتحيلأي!-حالأىعلى

نأكا،!تروجون-الحاضؤشأقل،بكرةصفيأطفالأ

وأالافيالحقدمتصففيوأبايممولدوايهوذاملوكأغلب

.أواخره

عثرةصتوملكق.م735صاليالعرشآخازشلى

سنواتبضعكلئامأيهمعملكولعله،أيهصتبمدصة

زلك.فبل

المملكتانعلبهتآصتع!دهبدايةفي:حكمهأحداث

بنفقحملكهابقيادة)صائيلرهما،لهالمجاورتانالئمايان

نهاثاالقضاء،رادتا،دثقطكرصينبقادةوأرام،رميا



حازآ

.(7:6إكأ)طئبلاحمهآخروتوليةداوديتحكمعلى

أنهالاصممنيبرولكن،الئ!خمىذلككانمننلىرىولا

وتحالف.أرايةأصسليلكانلعلهثمومن،يهوديأيكىلم

الفريبالهدفولهذاالمولآبهذهأرامملكمعإسر)ئيلملك

مدىأىإفيب!،موسىضريعةأحكامشكلوالمناقض

اوتت.اذلكفيالمايةالمملكةفيالأحوالانحطت

الصغيربالملكأحاطاون!ياالثديدالخطرذلكوفي

واعدأالربمنتخيعبرسالةانيإشحياءإيهجاء،آحاز

ولكن.(7:3-9إش)يهوذاأرضكلأورشليمبالقادإياه

نبوةرلكن،(1-7.13:)اممانبعلىمذلكقابلآحاز

الىالكببرةالخسائررغمأورثليمبحتفقد،نحققتإشياء

.يرذابهامنيت

هحونجد"أدوامما،بالتفصيلحدثماكللدرممطولأ

عددسىصتأصرقد،إموأإسرا؟!ص-المخالمةالقرات

شقفوتد،ابامرةإلىأخدوهم،يهوداأطرا!سلمجر

؟،(12ت28اح2)أفرايمرؤشسسعددسثجاعةمعهم

دا!كبمحالمةإحههمارر!ا،عودبدالبياعراضاتأت

إعادةإلىأدت،الإهيبالقصاءوتوعدهم،مو!اطمو3!

لزمماكلأؤا!عااخيا!لاتزويد!بعدليوتهمإلىالمنت

اسامرةاملكرميابرلق!ءانريراطلكقنا!وقد.لهم

تعوضرلالهوذاحسارةفكانت،إحديومفي.ء012..

نجيلأتالكارئةهذهتجعتيد،(6و28:هأح2)

.(28:6أخ2!"آبائهمإلهاسباتركوا1جهودا

فقدأنها!غمالحرتفيكيرةقوةماراكيهوذاوكات

عنلالاشقلاقالأدويوريكفلمإد،أصصهامنالكتير

كاتالتى(إيلات)أيلةأيصاأحدسابل،مح!جهوذا

كماا،ا:422مل2الحوهـ)فيالعقةحي!عا!لهوذاياء

.(ا:6آما!1،2ا-أ28:7أخ2)ايهؤحوفيعزوا

نأ؟،الأرايوتبهقامأيلةمنالهودطردأن!يد

عاىجهودا!دناتتحموا-طويلهدوءنجعد-اغلطي!تا

.(2ا-.28:7أخ2)واحنهلوهاالجو!:فيالواحل

الخاعةتعوقىكات:الذ!-المرتدآحارعينورو،

الملركسالمعرنةطل!فمرمىشربعةكسرص-!الحكمة

لحأفقد،الغريهةالآلهةت3طلاأله،والأمروالأدهى.النرلاء

به.المجطينأعدائهم!لإنقاذهقواتلهليرملواأضورملوكإلى

.(28:16-91أخ2،ا:7آما!2)جانبك!!من

الن!ت،عراتنذالفر!ةيتحينونالأشو!بونوكان

"،معولةاوأريلالئاكفلاصرتغلثملكهمفالهزها

دمقفيأراممملكةعلىالقصاءهىالمباشؤاننتيحةوكات

حتىطويلوقتيمضولم(ا:69مل2)الملكرصينوتل

حازآ

بعدالتى،المالفيإصائيلمملكةعلىالقفاءآحازشهد

فلاصتغلثيدعلىرتعهافيجيصةخسائرتكبدتأن

تعرضت،2أ-.:8ا5مل2فيالمأيهورفولوهو)الاك

مل2)تمامأعليهاتضىالذىالحاصشلمأسرلهجمات

.(17:ا-23

كانماأصوأفعل،إنقاذهيمكنماآحازالملكينقذولكي

باشنجاده،وروحيأوجايأعكريأيفعلهأنيمكمت

،وأرامإصرائلمنخطرفييعدلمإنهحقيقة.بالأضوربين

،ليصذاالقومىالوجودعلىدامأخطرأكانراالأشوري!طاعن

صتنائاملكأأوخاضعأيكوذأنيقاأنآحازعلىبمن

مابقدرإلاعسكريةقوةيمنىألىاور!نللم،أشورملك

المباؤهذهالأحمارصفروسنقرأ.أيئرربهلهتسمر!

ولموضايقهأضررملكفلاصرتلغثعل!فجاء":اطوجرة

سياسيافعزا،جهوذا.اضمحت،(2802؟أ-2)"يدده

وقد.الأضوريينرضىعلىاضادأإلاالبقاءعللهاقرةولا

ودحائرهافيكلكنوزكلبسلصالرضىهداآحاىاثترف

أموات!مصادلآاغويةاالزوةاشزا!علىعلاليةا!ميةا

.(أ:68مل282،2:اث2)اض:ساء

علىكارثةاص؟حيةااوحهةامنآحازكاد:الدييمامكانته

الكاصدةصاسثيةا!اتانمماآصزفىاستوفقد،إلأمةاكا

محرممن)الصاويةالأحراماعادةثل،أورشليمإلىأشور

والمرافينالسحرةواصئالآ،دبائحالأل!اءئقديم،(بهواكب

احمهازلبط؟،(891:إط!،22-28:25أح2)

زمنإفالتمرتالتىالمىوعادة3الأبنجاسات

.(23:11مل2)الرماتس!ترتنحوأكط،يوثي

قغلثاكؤلأءفر:ص!اضقديمدمقإلىآحاصذ!:عندما

نأال!ا!تأوريافأمر،الرثنيالمذ!اهاكرأى،فلاصر

،النحاصالمدبحمحا!ليحل!ورشليمفيالهيكلفيثلهيصع

الهحروألزلالمرحضةعهاورفعالقراعدأتراسآحاز!قطع"

!حجاؤصترصيصعلىوجعلهتحتهاترالمحاسثيراتع!

الرحبخطفأ)اسواقدوا!أأغلق"أده!(71؟61ما!2)

(:927أخ2)"إصافيلالهمحرقةيصعدهـلمبخورأيوقدفلم

لاهاأنهونجتحا!آحازعلبةصطحعلىاشتى"المدالح:سى

مل)2اكماويةالأجراملصادةالهيكلساحةفوث

.(12او23:ا

الوقتلتعيينممرولةأشبهكانت"درجات9آحازوعمل

آحارومات.(38:8إسق،ا02:9-امل2انظر)

افا!الملوكفيونفرأ،عمرهمن:اثلاثيرال!ادسةفيوهو

نأويحب،لاداودمدينةفيابائهمعدفن"أنه(02:ا6)

(:2827)اثافيبالأخبارجاءماموءلىالعباؤهذهنفهم



حازآ

ملوكاتبررفييوضعلمولبههأورضليمنيدفنبأنه

الأصحاحفيالملكيةالأنابفياحمهويظهر.!)صاثيل

.(ا:9)ض)نجيلوفي،الأولالأخبارمنالثاك

ولا!الملكضاولفييرناثاننلمن:صخابنآحاز-2

36،و8:35أح)اذلكمناكزضيئأكهنعرف

.)،9:2

آحود:

نلمنرجليمر"قوىأومتحد"معناهعبرىاصم

.(إهود)نطر،6و8:3أخأ)أبيهودأ!أل!مىبيامين

:آدم

مرة005حوالمطالعبرلةفيالقديمالعهدفياللفظهذاررد

وخارج.،البرىالجنى"أو،الاناناعنيتبر

بالقطعنجدهلا،التكوفىسفرمنالاولىالخمهالأصحاحات

،(أ:1)الأولالأخبارفيإلاالأولالان!انعلىعلمأاحمأ

!كالاس31:331)أيوب،(32:8)ال!نيةفيأ!أولربما

مرتينالعبرلةفي!ايهرأنه!،(6؟7)وهرضع،(الرييةز

ويايهر،27و26الحدد-شفيايكرفىمنالأولالأصحاحفي

فيكذلككوثثروالرابعواثاكاثافيالأصحاحاتفيمرة26

وواضح.الحاعىالأصحاحمن5و4و3وأالأعداد

الخاص!الحددفيوكذلكالخامىالأصحاحفيأنه،تطعأ

.الأولللإنانعلماص!هرالرابعالأصحاحمنوالحرين

مولود31(،أحمر)2(،خيقة)1(:سنىيحتلوالاسم

اجماعي()5(لنظراشهي)4(يعنيوتجد.(أديم)الأرض

الأصحاحمنالابعالعددلهمايجمعواثاكالئافيوالمنيان

التكو-فى.سفرمناثاق

اللةعلىالأولالأصحاحكلكز:الكو!يفرفيآدم-ا

الادسالعدديالإنحانخليقةتأقيثم،الخيقةفيوأعماله

لحضأنرض،الخلقلحميةكتتويملعدهوماوالعرين

.الان!انفيهخلقالذىايوملف!فيخلقتتدالحيوانات

الإنسانخيقةفيإلاوالأثىللايهركريردولا

منواحدأزوجأخلقاللةأنعلىدللوهذا،(27عدد)

(27و26)اللةصورةعلىالانانخلقوفد،البثر

.(283-.)الأرضعلىانحلوقاتصعلىسلطانأوأعطى

أخرىقصةليىفهو،اليهوينمنالثاقالأصحاحأما

.الإنانعلىتركراييالنقاطلبعض)برازولكنه،للخلق

مقدمةبمثابةفهو،الثالثبالأ!حاحالازلباطضديدي!ر

له.

آدم

نسةأنتفيونفخ"،الأرضترابشالإناناللةخلق

عدنبخةفيوضعه(ءثم2:7)(حيةنفأآدمفصارجاة

والرالخير.صرفةضحرةسيأكلألاوأوصاه(وها2:8)

باحمالها،والطيررالحيواناتكلآدمودعا.(17او6)

اللهلهصبعوهكذا،لآدمريخقأيصلحمافايكىلمولكن

براعةفيمماعاشاوقد(2-2.23:)آدمجدمنحواء

.(22:ه)كاملة

الحيةبغوايةالانانمقوطقصةالثالثالأصحاحورووى

كبرلاءوأنارت،اللةعدقعلىالكوكألنتايىالماكرة

الحيةحبائلفيحواءرفتوهكذا.(3:ا-ه)الانان

عليأضهماالظريلفتومما،(7و3:6)آدممفطوبعدها

اللهمنالاخاءفحاولا،الحطيةفيوقماقدأنه!اعرفاالفور

.(3:22)الجنةمنيطرداأنفبل(8عد)

نللقالعداوةدوام)1(تلهماافةعفابكلوفد

فيالإنانعيهايقمدالتيإبةالحنة)2(.والحيةالمرأة

الحملأوجاع)3(.(أ-3:791)الأرضعلىجاته

.(4:2)وهايلتايينآدمولدذلكوبحد.لحواءوالولادة

ابنآدمكانعندما،شئأحراءولد!،هاببلمفنلوبحد.

الرجةفيجاءوقد-42،5:3:ه)صنةوثلائينئة

يموآدمومات.(سنةوثلائينماكينابنكانأنهالبيية

.(5:ه)ضةوثلاثينئةتعابن

أخا)فيإلاالقديمالعهدفطذلكبحدآدماصم-ردولم

الأصحاحاتأحداثأنعجاو!مو:بعدهوما(ا:ا

القديمالعهدأسفارفيتأيهرلا،التكويبئصرمنالأريمةا

الىباتسابهىيفخرونكانواإصائلبيلأدوذلك،الأخرى

.لآدءوي!إبراجمم

نإ:الرفىلرماوأساطيرايكوينقصةبينالمزعرمالئه-2

ع!تالتكرلىرقصة،الهر-سبينبلادأساطربيرالثبهوحه

.الطومانبقصمىيختمىفيمانهجدأأضعف،الخيقة

مصدرإلنرجعلاأنهاوواضح،وباهنةضميفةالابهققاط

خلقمنالهدفكان،الهرينيينماأساطرففى.واحد

مثقةمنالآلهةبنحرر،عاملةتوةإمجادهوالإنان

يصبحلمحيث،اليهر!-!رفيالفكرلهذاأثرولا،الحصل

كيفيةأن؟.الجنةمنطردهبعدالاضاقأالانانعمل

ثأالأساطيرتلكفينحدإذ،كبأاخلافأتختلفالحلق

ثم،الإلهذلكذبحبعدإلهوجددممنخلقالإنان

في)الخليطعلىالآلهةتفلتثم،الأرضتجرابذلكخلط

.الانانخلق،هكدا،(الرواياتبعض

وتفصيلىدقةلكلالإنانخليقةتدكر:ال!بالمفهوم-3

منماديأشايأخذولم،اللةلشفهو،اليهو-سصفرفي



مدآ

وشيزنفملأنه؟.عاويكائنأىمنأوالأحمىالكائن

الذىالوجداكائنافهو،الأخرىالخيقةصوركلعنتمامأ

كلعف(.ونقرأ2:7تك)!حياةنسمةفيهاللةنفخإ

أنهذلكاللةوراى!:العبارةهذهالخلقمراحلشمرحلة

أما25(،و21ش18و12وا:.1إ)تكحن

هوفإذاعملهماكلاللهوراى":فنقرأالانانخلقبعد

خلقأنإلىإيئارةذلكوي.(3ااة)!جدأحن

الذكيانحلوثهوفالانسا!،وغايتهالحلقذروةهوالانسان

صتفهو،الخيقةسائروبيناللةل!-اغاصلاالحطعلىيقمى

كلعلىسلطانآواعطىاللهصورةعلىخلقولكهالأرصتترا!

الأص!.

ولكن،،اللةصورةعك9عارةلتفسيركثيرةآراءوهاك

له،مشقلأروحيأكائنأخلقالإفسانأنهوقبولأاكثرها

اللقاءاتفيإشهاالاشاؤنحدالى،اقهخامعاثركةامكايخة

مكانةشعلفالإنان.(3:8)!النها!هـيمهبو!!عفد

هر"س:متعجاالمرما!قاخىاللةحيقةفيصاية

علىتحلطه.تكلله!بهاءوبمحد...تدكرهحتىا،لات

مز)وحدهلتهإجلاثالمحد(8مز)"...يديكأعماث

واضلاحظ.ا!لاقةاهدهشوهآدمعصياذولكن.(9او8:

عهغريبةكاتبا،الإنادفيأصحلأتكنلمالحطيةأن

موماكلدمرت،اعاماإلىبدخولها:لكا،اكقرطقي

كلمة.الخيقةفيدا!،فحصالإنانفيب!،صالح

قدحدثماأنتعى(3:22)التكوينفي!الانسان"

كلهأكئرىالحنسئهلى

الأسفارفي:المزيفةواليهاباتالأبوكريفاألمفارفيآدم-ث

يأمنأممىىنةفيآدميضعون،القانويةكيرالهودية

نهايةفينجد،س!اخبىيثوعسفرففي،آخرإلان

الخلقولفسصوفرق!:إمرائلأبطالمنكتىسأحماء

ايخافي:أحوخسفرفينحد؟،(94:91)"آدم

أخوح)2والمصجد"المحظمالمكرماسانياالملاك9

اتدقدآدمحطيةأثرأنبوضوحأيضأمحد؟.(03:8

الايىأصدراسبفنقرأ،البثرممطالحسكا:ثهل

فاضهزميثريرأقلبأحملقدالأولآدملأن":(2)3:ا

نه،المولود!نكلواممن،فحبهرويى،وتمدى

وما،الدايةمنذآدمتلبفيررعصاضبذرةلأن!:وأيضأ

أسدراس2)!...الآنحتىفجورمنأنتحتهمااعظم

فيلسوف)فيلوكتاباتفيمجتمعينالمفهومير7تهذىمحد

الهوديةيمثلوهو،الميلاد!الأولالفرنفيعاصثيهودى

،(1تك)افيلالانانيينفيلويزوقد،(الهيييما

تمثلفكرةمجردمناكزوهوالخلوقغيرالسماوىالإنان

مدآ

،(2تك)الا!الإنسانوبين،اللهفكرفيالثركة!ل

الخاطئة.الريةوجدالاريخىآدم،ايرارالانسانوهو

الجديد:العهدليآدم-5

الطلاقناموسعنالميح!للما:الأناجيلفي(أ)

آدمحلقإلىأشار(:2-019مرض،:3-919ت)

شابطةالحرهريةالطبيحةوئين،(!يهمايأيهرأندون)وحواء

وأما،(2:24،:27اتكانظر)أصلأاللهفكرفيالرواخ

بهسمعثانوكطأمرفهو،مويىناموسفيالطلاقحا?تما

.(:8ا9ت)الانان!قلبتاوةلأحل9

إلىبنسبمالعودةإلىيميلونكانواالهودأدذكرناأنصبق

قىفيالسبطلةقييظهرماوهو،الأمةأ!إبراهيم

،الأمإلىبإيخلهيوجهارزيالوقاأما،(أ:ا-17)

لراالثرىالجن!أ!آدءإفالميحبنسبليدهب

أآدم9فهايدكراشتىالوحيدةالمرةوهي،(3:23-38

الأناجبلى.فيلالاسم

رسالةفيآدمإثتاريجةإضاؤنوحد:الرمائلفي(!)

؟.آدممنالسابعهوأحرحأنيذكرحيث)14(جهرذا

الى)حواءقبا!آدمخلقحفيقةعلىلود!الرسوايتند

بالحبادةيتعلقفيماأساسأاشحلأففليةلبيار(منهأخدت

ذاكويؤ!د(14اش2:3اقي،ا:8اكو1)الحمهورية

نحوالأولىالخطوةخطتالتىهيحواءأنإلىلالإضارة

ارمإلىبيددإشارةتوجد؟.(2:14اش)القوط

يكونأزحلسةيخم!ةالذي":الميحجمبمبالمقارلة

عارفأكالئة9بكونأنلتحربةآدماصتجابيئ!لتةصعادلأ

اللهنهاهالىالثحرةمنفأكا(3:هتك)"والشرافي

.(2:6فيمع3:22تك)عها

كتبهفيمابالغةأهمةلهاالتىافلاثالإضارات:أول

(22:ا5)الأولىكورلوساترسافينجدها،بولساشسرل

وأنه،آدمتمدىفياجثرياات!صاضتراكفيكرحيت

ففاك،الموتوبآدماشوثقالرباطهدأهاككانإذا

ثرحهالذمميالموضوعوهو،للحياةبالمسيحالوثقالارتباط

بعد.سيأقي؟(5:22)رويةفياكبربتفصيل

يأيهر(4-94ا؟ه5اكو)القبامةصحدبثهوفي

:للانسانالعظييزالمثلينطبيعتيبيرأصيلأاختلافأ

فالأولأافافيالإنان9والميح،!الأ9!الالالى!،آدم

قابلأفايأكائنأ،ودملحممننحلوتأ،ايرا!!!جبل

الوثيقالمرقيارتباطهمحقيقةعلىبناءالاكل!حلى،للفساد

ترثأنت!تطيعلاالتىالطبيعةهدهفييشركونبآدم

!هو-واضحةمفارقةفي-المسيحأما.اللهملكوت

7



آدع

،للفادقابلكوصمدىروحي!هين،الساةصنالرلي

ويحلرنطيعته!ثمتركرنلهالد!وكل،محيروحىوهو

الاجبالقيامةأنهو،ذلكمنالمتفادوالدرس.عورته

هذهتحقيقزهيبل،فحبمادىمفهومعلئح!ل

اكو)الحالدةالروحيةطيقهماكتهفي،با-يخحالعلات

الطيعةمنالمأخوذايهأ!أانظر-54و15:53

.(35-44الأعدادفيودلايه

وارتباط،بآدمالرىالجنىارتباطلنمقارنةنجد!

2(.ا-ا)5:2رويةفيودلك،بالمشحالمفد!ن

قدآدمفخطية،الفداءفيالميحعملهوهنارالموضوع

يأيهرولا)،والموتالد!نونةتحتالثركطالجىكلجعلت

يمنيأنهالأرححكانو)ذ،جدىأوروحيموتموهل

علىتأكيدهالحزءهداييراختلافثمةليسأنه!.الاثين

حيث4-94ا:ه5اكووبين،خاطأعملأآدمعكل

ولامآلخطةمحرلاوحيث،إلحاطئةآثمطيةعلروكد

أساسككلانالأعرانكانو)ن،الكفاريالمسيحلعمل

الأجيالكلعلىنطبقآدمخطيةفيايررطرهذا.(الحرار

الرئيةالأضكالحددالذى،موسىباموسالابفة

الأصاهـ!وزهبولىتمليمبأنالبعضوكرض.للمماص

ببيهلكرناباسأننهيبدواذ،للفردبالنبةالأخلاقي

الحفيةوفي.آدمخطةفينركاءلأنهمأو،مرروثفاد

اثاقأنجث)برل!نظرقصحبحآنالأمرلىأنيدو

،اباسلجيمالحطيةلثولنميمحفير(للأولتجة

ويهفية.(3:9-23رويةمثلأ)أخرىأم!نفيكايهر؟

تحدىنعندما،ناالرثىالموضرعهويىالحيةاتقال

قوةالحطةأنبول!و2ى.المالمإلىالخطهةدخلتآدم

سيتررونيخمئحىاباسجميععلىتأئ!بالهاجارة

أىوعكالفعالندخلهالمحندخلأنإلى،(7رومة)

الرهيبةلتأثراتآبأأوفخامنهومأهذاكنلم،حال

الأدي!ةالنردمئويةلمصوح!ينفهر،دلورائةاييالغلاطة

الجمغ،أخطأاذاباسجمعالىالمرتاجتاز5:قىلهفي

هو5لريةفيالرنجيالمرفوعلكن.(5:12)ل!مية

للجنىرأصينباعتارمماي!لمحآدميننالراضحةالمنارقة

فيالواحدةآدمخطيةأئرببنالحادةالمفارقة!ذ.،الئرى

تكافؤ!ووجدفلا،الواحدالم!حبروين،التمدى

الائترنتاثفي،يتاسلابمانرقالمعحضل،الاثنين

هبةكانالميحودل.آدملممصةالر!رالأفريمحرحيث

أن-منصأ-يجبكان،كؤخطاكاجرىعنمجايخة

صتحقهالاايي-المحانيةالهةيمذه.المادلضاصهاتنال

.والحياةوالضانبالتبرل!نسانجاعت-ذاتهفيالإنان

وجحلت،ملكتايىامانةافةنصةعلىهوناوابركز

دمآ

فصار،الكاملالميحبعملللحياةموضأ،المرتموقفمن

بالمفابلةوذلك،المسنردةللبثريةالجديدالروحىالرأس

للجنىالاولالطييالرأسكانالذىمآمعالراضحة

.الرى

فيلآدمالإ-اراتهدهكلفيأنههيأحيرةملحوظةوثمة

بالحيقةأقرواقدوتلافيهالميحأننجد،الجديدالعهد

هو؟وضو!،الأولالإنان،آدموحودعنالاريجة

البهوبن.ضرمنالأولىالأصحاحاتفيمدود

:آدمأ!ار-دمآ

ص،القانويخةغيراممتاباتامنعددعلىالاصمهدايطلق

الآنؤلوحد-انرلىالأسؤحياةفيولمجةأوحفيقيةأحدإث

)2(،الونايةاللغةلطموصىدزدا)1(:القمةمنترجمتان

اليها!أدالعلماءبعضويظن.اللايةفيوحراءآدمحياة

عنيأحذانأنهمايققدالآخرالبضكانو)ن،أصقالأول

واحد.مرجع

)1(:أحرىلغات!مغرةلكتبترجماتبحضوتوجد

في)2(.مو!ر!اغطوطةمنجدأقريبةوهيالأريخةفي

)3(.اليوفايةعنفقحةنحطرطاتتعتوجداللافية

،هآدمرؤبا)أو،آدمعهدامنوعرلةسريانيةنصوص

مخطوطات)4(."موسرؤيا،عننقولبهاحاءماوبمض

عهد"عنمفنشةولحلها،وحواءآدمصراع"عنخية

ترصعان،!الكنوزكهف"الريايخةوانحطوطةوهى،"دم

نوجد)5(.!موعىرؤيا)منأجزاءبعضعلىالحليقفي

آدملحياة"الأريةابربةمعواحدمجلدلطأريبةنصوص

منأنهايدو،بكوثجحة-الأقلعلى-وثسل،وحواء

وهي.لبهودولالعداءطابعمحمل،عرسببنأومجببندل

لاأنهوكيدو.ال!ولةعنالدفاعفيالحثيةالخطرطاتتثبه

،آدمرؤ؟االننرسيةوالمحطوطةالكبضلينالخطوطتينيينعلاقة

مصر.بصعيد"حمادىنجعفيوجدتايي

ابهود،المعلمبنلأنكاراثا!ةالأنكاربعضولرجود

الأصلأن،ولزااستتي،الميجةعلالهجوممنولحلوها

فيتيمكانرممايودىضخصكته(أنيأرعبرىولعله)

ايلاد-بحدالرابعوالقرنبلادكة06شةيينيخماالاسكندركة

روجعأنهكظن،ل!ففر)أنحيث-الجكرالاريخترجيحمع

.م07تيماالى

وقد،الجنةمنالأولنالأبولىبطردايونايخةالنخةوتدأ

منآدمعافىوقد.تا!نيدهايلضتلحلمفيحراءرأت

وحواءثثوحاول،حاتهكا!ةفيمرةلأولوالألمالمرض



دمآ

وحشآأن؟.آدملعلاجالحياة!نجرةمنطتعلىالحصول

رئيىيخائيلوظهر.الانانفياللةصورةيحرمولمشيثأهاجم

أخذتآدمماتوعندما.بثفىلنآدمأنشاوأخبرالملائكة

ابنهاحواءوأوصت.اثاثةالماءالى-تطهرهابعد-نفسه

قاتوقد.حجريةألواحعلىأبويهحياةأحداثتسجلشيثأ

جسددفىالوتتنفىوفي،آدمبدفنشثمعالملائكة

ميخائيلوأعطى،بأبوعذلكبعدحراءومانت.أيضاهابيل

ستةمنبهئرعلاالبكاءمنوحذره،دقاعنتحليماتشيثأ

.(:223ايوبيلضرانظر)أيام

فيموجودة،ايونانيةالنسخةفيالممقودةالأجزاءوبعض

ادمصنحواءطلبت،الجةمنطردهمافبحد،اللاتيماالخة

فترةعلااقترحآدمولكن،المصبةهذهعبلأنهايذمحهاأن

وتقفي،يومأأربعبنلمدةالأردنن!فيفيهامويقف،ليوبة

جرمااقترفتحراءولكن،ورمأوثلاثينصبتلمدةالدجلةنيرفي

فيأتاهاالدى،النيطادأغواهاإذ،عرالثامنايومفيآخر

آدمولكن.لهاغفرقدلأنهالهرمنتخرجأننورملاكضبه

لأنآدمكقيغاربأنهالثيطانأعلنهماوعندئذ،خداعهكثف

مع8:همزأنظر)أاللهملائكةكللهيجدأ:قالاللة

.،ا:6ع!

:آرح

اسم:وهوأرحالة!ومغاه

.(7:!3أخأ)أشيريوترؤوسأحدعلابنآرح-أ

زرلابلمعالبىمنرجعتاليالعائلاتإحدىرثى-2

غ)فيالمايهررهرأنهوظن(71:.غ،2:هعز)

الحموفيالعبدلطوببازوجةحفيدتهصارتالذى(18ة6

أورضليم.سورنجاءإعادةعننحيايثنيأنحاولالذ!

:آبيوس

اسم:وهو

إلىكبالذى(ق.م265-903)أبرطةملك-ا

وكاد.(02-1207،23الآولالمكايين)الكاهنأويخا

كفةرؤياءوثلائة،الاسمبهذاللأص!طينملكانفاك

الواهدش-الأرجحولكن،(أونياسأو)أويخاباصم

فيصاالأولأوياإلىالأولآرلوسهوخاالمقصودأن-اياريجة

..مق003-903لن

قيبكايالكنبةراعيأ؟نالذىالراه!آولوس2-

جوهرع!منمحلوقالمسيحبأننادىوالذي،الايكندطة

إلىالا!ند!لةأشفالاسكندرولينبينهالزاعوأدى.اللة

نيمةفيمبكوفيمجمعبعقدقطنطينالامبراطرريأمرأن

المحبأنالكندرىأئناسيرسرأىوافتصر،م325سنة

العقيدةبيثكلوهدا.اللةجوهرنضىومنأزلمط

النيقاوية.

آس:

القدبمالمهدفيمراتستويايهرأهدصة5بالعردةوهر

01وا:8زكريا،8:هاغ،41:91،55:13)كأ)

بالع!ية.احمهافهو،أصيرللملكةعلمكاسم-رد؟(11و

فيبكلرةيخمو،7أملأكهدافىأ+لأ++هح"اللاينىواحمه،رالآس

وأورشلبم.والامرةالجليلبكرحولفيماثنهاصةقلطين

قدمأاللاثينإلىطولهايصلوفدإلاخفراردأئمةالآسوثجرة

عطريةالاخضرارشديدةوأوراقها(01وا:8زكانظر)

فياللونقاتمةوثمارها،البهلنجيةيضاءوأزهارها،الرائحة

تديمأتقدسالآسضجرةكانت.تؤكلوهى،الوتشكل

إكأ)الأشجارأفضلبينالآس"ءويأيهرعئاروث،للمعبودة

عنوعوضأ،صروينبتالوكعن،عوضأ(:41:!أ

عننجويةصورةوهي(55:13إكأ)!آسيطلعالقري!

.الموعودةاللةبركات

غ)المظالبعيدالاحتفالفيت!خدمالآسأغصاتوكانت

الأغراضهذهمثلفيتتخدمالآسأغصاناتومارا(أ8:ه

.البومالىفلسطينفي

الآل!ثجرة



آصا

استخدامالىوايركيةالروسيةللجلود.الطرتالرائحةوترجع

انجلتر!ملكاتتشخدم!.الدباعةفييطائهالآسجزر

.لللامكرمزالزفافحفلاتليالآسأغمان

آسا:

اسم:وهو،الط!بأو،الآسى"العبريةفيوسناه

أصاابنوهر،الانغاملمديهرذاملوكمناثاكالملك-ا

وأأمهأبالرمبنتمحكةوكانت،لجمانبنرحبعاموحفيد

:(اا:ا-.5مل1)جدتهبالحرى

الأولل!بعامالفرينالنةمنت41آصامدة!دملك

الرالعةالنةإلى(ق.م119/019)إصائلملك

087/986حرالم!أى-،ا:22ملاأالملكلأخآدي

)املبصثامع!كر-يتحلقيخماصثكلةوتت

لآصاوالعئر!الادسةالنةفيماتفبعئا،(ا:516

(اا:4)اثافيالأخبارسنرفيونجد،(ا:533امل)

وأنهم،طكهبدايةفي!شراتعرلله!دمناككانأنه

(11-ه.:ا5)لآصاعرةالحامةالةفيعدأقطعوا

لملكوالئلاثينالسادسةالسنة!يهرذاعلىصعدبع!ثارأن

واثلاهلينالحامةالنةإلىحربتكنا1أنهنقرأ!،آسا

الحامةاعبارقيأنهروالرأى.(ا:591)،آطلملك

الأخبار،سفرفي،والئلاشنواالادصة،والثلاثين

نجاحوأن،إساملكبدا!ةمنلاالانفضالوتتمنتحان

بعثالصعؤدافعأكانق.م6951898صنةفيآسا

عيه.

عملهاالتيالأصنامجمبعآصانزع:الد!ةماسته-أ

وفد(:هاا5امل)للهبكلالأفداسوأعاد،وأيارحبعام

يخطرأنالكوثىزارحعلىمرلةنياتصارهبحدأمكنه

عز!لامنفبثجع(15أخ2)الاتجاههذافيأبعدخطوات

عهوذاكلوجمع،الهيهلقاءفيالمذبعجدد،يدعوبن

للربوفىعوا،الربمعجديدأعهد%ليقطعواوالضباءوينيامين

وكان.الحربفيبهاظ!وااييالغنيمةمنالومذلكفي

له.إصإئلمملكةمنابعضتأ!دفييأالحربفينجاحه

مىمرقفهولكن.للأوئانلبادتهاالأمالملكةآطوخلع

أخ2،ا:514امل)فنى،الغموضيحوطهالمرتفعات

أخ2فيببما،تنزعلمالمرتفماتأن5:نقرأ(ا:517

نأو!ر،،والمرتفحاتالنريبةالمذابعنزع"أنهنقرأ:3ا4

،الأوثانلمبهادةانحصصةالمرتفحاتهينزعهاايىالمرتفحات

.لوهأقيتمرتفعاتعنالملوكمفرىفينقرألأتا

عناثافيضرالأخبارفي:نقرأاعوبلحروبه-ب

بقادةعل!زحفعرصمجيقعلىمركةفيآطانتصار

فيللحكرضخمحفل)قامةإلىأدىمما،الكرثىزارح

منصنواتبحرملكهبدأأنهكا،لآصاالخامةالنة

اشرتالجنوبفيالمعاركأنالعلماءبحضو!تقد.اللام

الفا!لة،المعركةكانتمريةصقحةوأن،سنراتضنحر

جنربأ،فتوحاتهواقدتصغوئرجرارفطقةاستمادوبحدها

.بهرضافاطا!واصلهاوند

أخ2)زارحجيقفيواليبيينالكوضننذكريدلوقد

نأعلى(:هاا4)المنطقةقالرعاةالبوورجرد(:8ا6

أيامفيغزوتهبحدجهوذاويننببنهعايدةدويلةأفامندضيئق

نأالبعضوظن.(:9ا2أح2،2:ها4اكل)رحبحام

ابعضوررد،الأولأو!ركونخينةششقهوالكوضيزارح

مللىا:الاسمبعدلأيهر،كذلكالامركانلوبانهالآخر

.،مصر

،(ا:516امل)فينؤأ:الثمالليحروبه-%

أكامهما،كلإصائلملكوبفاآصايينحربكانت"ئه

انظر)متصلةمعركةكانتأيامهماكلأنذلكمعنىيى

علىألااتمرأنسبقفقد،(اا:ه2أخ2،أ:56

وعفروديزاهاوكانةرقراهاالهـيتتوأخذروبطم

الذىهرالانتصارهذا،لعل،(13:91أخ2)،وقماها

منالأولىالصثرالنواتلمدةباللامي!تمغآساجعل

ملكه.

الرامةوبناءعيهللهجرمبفادفعآطنحاحأنويبمو

فبادر،أورضليمإلىالمؤديةالطر!قوعلىيهوذاحدردداخل

حزاثنمنأخذهبما،أرامملكالأولبهددعمونةشراءآسا

محهبعااضطرمما،الجبلبنهددففزا،الرببت

حجارتهاواستخدمآسافاصتمادها،الرامةمنللانحاب

انظر،ا-6أ:6أخ2)والمصفاةجبعتحصينفيإخابها

رجلكلاستدعىآصاأنانظركتلفتومما(41:9ارما

الحكل.هذالأجليهرذافيمادر

أرامملكعلىاضديأنهو!نههآطالالرالى-افيو-اء

،الراقلكلامبتعأنفنوبدلأ،الههالربعلبستدولم

.(اا:7-.6أخ2)الجنفيووضحهعيهغضب

خىرجيهفياآصامرض،صنراتثلاثذلكوبمد

،الأطاءبلالربيطلبلمأبضأمرفوفي،صفاضتد

.(ا:612أخ2)

باحتفالوفنمات،صنةوألىلحينإحدىطكأنوبعد

أورضليم.قداودعدنةفيلنفشيدهقدكانقبرفيععم

تقدتكل!اكانانهالمحزنمىولكىبالجاحعهدتميزلقد

ولرحته.للربأماتهقلت،الأيامبه



بحدابطوفاتينفرىفي!ن!د،اللاوىالمانهبنآسا-2

.(9:16أخا)البىمنالرجوع

آساف:

يطلقوهو،يجمعمنأ!،الجامع5محناهع!ياسم

على:

الاصم،هذايحملونمنأضهروهو،برخحابنآعاف-ا

زمنني.المغنينيادةتولراالذكأالجرضونيينعثيرمنوكان

أخ2،هة7:1،61أء،93ة6أخا)وصليمانداود

وكان.73-83منوالمزاجمرء.مزصركاتبوهر(512:

عندللمغنينلؤساء(يدؤلونأو)وأثانهيانرفيقيمامع

وقفعندما،أورضليمالىأدومعويديتبنالابوتنقل

برفعمممينوصنوجورلاببميدانكناءبالات"المغنرن

يخدمكان؟.(ا-91أ:56أخ*ا)أبضخالصرت

داودنمبهاايىالحعمةفياضقرأنبعد-الربتابوتأمام

ينا(37و7وءو4ة16أخا)إلفوجبصوت-

جبعونفيالخدمةبنضىكومانويلوثونيمانريخقاهكان

أخأ)للملكقنبئينرفيقيهمعوكان.(ا:!642-3)

ريخعأ.عركزأهذاوكان،(ا35:هأخ25،2:ا

معللغناءدكاضهتحتآ!افأبناءمنأرلحةعينوقد

أخ2)سليمان!دفيالهيكلتدشينعندويدوثونهيان

ييدوإذ،الهيكلفيمغنينوطيةأبناؤهضغل؟،(5:12

أخ2،2و25:اأخأ)ورائةكاتالخدتهذهأن

02:14).

أنهيدو،ايابرتأمامبالصنوجللنناءقيادتهعلىوعلاوة

وألىلعينوثمايخةملالةأبخائهعددبلغ)ذللموبقىمدرسةأسمى

قبلالصوؤبهذهبار!ينيكونوالمأنهمويبدو،(7:44غ)

،(4ا2:عز)بالمن128أصتهمنعادوقد،السبي

.(3001عز)زلىلابلأقامهالذىالهبكلفيوخدمرا

،18:18مل2)الملكحزتياصجل!واخألطآصاف-2

.(22و36:3إكأ

الفارسىلرنجحانوسأرتخستاالملكرسفرحارسآصاف-3

.(ق.م465-445)

البرالينمنأحفادهوكانقررحبنىمنتوريأفطآساف-4

!أل!اصافا:اعهويأيهر(26:اأخأ)داودعهدفي

.(9:91أخا)في

آسرحدون:

علىملكوفد،اأخاأعطىأشور"مفاهأشوركياسموهو

نصرحدوآ

فيسنحا!لبأثوهترقدق.م.668-068صأشرر

؟)اكبرالابنيكنلمأنهومع،بابلفيللملكنائبأحياته

هذاولعل،للعرشرارثأعينهسنحاطبأنالا(احمهمنيفهم

أرضإلىيمرباأباماقنلاخىوضرآصرأدرملكأخوولأنارما

أخ37،2وا:936مل2)ق.م681شةأرمينيةنيأراراط

نينوىإلى/آدرحدونفتقدم(38و37:37إش،322:ا

الثهرحوالمطواصتمرتأييهمقتلبعدحدئتايىالقنةوأخمد

ملكأ.بهونودي،إلنمف

المدينةيمحوأنفحاول،بابلعنراضغيرأبوهوكان

-آسرحلرنولكن،متنقعاتإلىويحولها،المتكررلعصيانها

اتمرأنبعد،حاول-القديمةبابلمجضارةمفتونأكانالذى

إعادةفيفرع،بابلضصاصترضاء،بلادانمرودخابنعلى

محاولااإلعاحفالفيالأصاصاتفوضع،فخمانجاءالمدينةبناء

الفربملوكمنوطلب.الو!ئلبكلالئعبيجتذبأن

يمدوهأن،يوذاملكمىبيمومن،لهخاضعينكانواالدين

فيبالعملأصحدونوإضتغال.بابللعميراللازمةالاءبمواد

بدلأبابلإلىأسيرأنىأخذلماذابايمر،بابلنجاءإعادة

.(331:اأص!2)أشورفيبنرىإلىيؤخذأدمن

الحدورعىيدافعأن،ضىءكلتي،آسرحلونعلىكان

منلحلهماالجريينمنالغزاةجحافلضدللبلادالصاية

عليمانتمروقد،!لالماندا"يصونكانواارزينا(جومرنل

الماديينأخفعثم،بلادهمإلىوطارهمحاعأنمرأ

صيونفحاصر،الغربإلنظرهوجهذلكوبمد،والكلدانينن

صنوات،ثلاثحصاربعدوفنحها،أضورعلىتمردتالتي

حماهاجدكدةمدينةالموقعنفسعلىوبنىومرها

فيويقرأ.التجارةفيمجدمالهايعيدأنوحاولأآصحدرنقارا

فيوأمحنموبابلعيلاممنبالأسرىجاءأنه(4:2عز)

.الامرة

حاصرهالألهيفلحلمولكنه،عورعلىالايخلاءحاول؟

إلىمعهاضطرمما،ابحرمنايجارةعهابمعأريستطعولمبرأ

نقثىفقدذلكومع.شماتيضعبحدالحصارعنها!رفعان

وفيأماعهراكحأصورملك،حجرىعمودعلىآسرحدون

لذلك.تفسيراالقوشتذبهرأندون،خرامةشقيه

ترهاقة!اجم،مصرلنزوصقدمةفل!طينعلىحملتهكانت

أن!ستطعلمولكنه(ا:99مل2)مصرملكالكوثي

ترهاقةعلىواتصر!واتبضعبمدالكرةفأعاد،عليهتغلب

آصحدونوتقدم،النوبةإلىترهاقةبعدهتقهقرحاعأانتصارأ

كلخفعتوبذلك،استلتماوسرعان،نصلحصار

تنكلآصحدونفأعاد،أشورلملك،جنوبأالوبةحتىمصر

علىوالأ"نخو9وعين،بعيرهاالمدنأحماءواصنبدلالحكومة
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آسرحد،ن

مصر،ثارت.مق668سنةوني.أصرأ22رأسعلىمصر

فيالطريقفيماتولكنه،افورةإخمادإلىآسحدونفأصرع

.حاران

يختولى،ابرأمينابيهبينمملكهئقئمبأنمرتهتجلوأوعى

أوكنأ-ضم-ثهاسأوينول،أضورعرشبانيبالأضور

الامبراطورية،تقيمعدمقررواالدولةأنرا!ولكن.بابلعرش

شم--ثهاس)يكونأنعلى،ملكأبايباللأضورونادوا

بابل.فيللملكلائا،أوكن

الىوالهياكلالأثارمنالكررعنالحمرياتكمتوقد

وعيرها.وبابلويبوروليرىكا!فيآسرحدونشاها

نوسرحدآ

أتامهوعمودلآمرحدونصورلان
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آصل

.آمل:

مكاناسموهوأالربطاأو"الوصل!يمدعبرىاصم

أيصولوادىاهوولعله(ا:ه4زك)أورضليممنبالقرب

.الاروادىفي!اللوزعين)يمينإلى

آصيل:

ضخصاسموهو،"يخل9أوأأصيل"معناهعبرىاسم

38،و8:37أخا)الملكضاولبنيولاثاننلمن

.(44و9:43

آطر:

وهو:،بإطار"محدودأأوإمغلق،ومعناه

ضخصأ89نهعاد،لحزقابيترأسكانرجلاسم-ا

نحميانيوكسمى،2:16عز)زلىلابلمعبابلمن"سبي

.(،أط!أ7:21

منرجعواوتد،الهيهلفيبوابينأبناؤهكانرجل2-31

نححيافيويسمى،2:42)عزأورشليمالىبابل!بم

"(.اأطير74:ه

نصيبفيمكاناسموهي،،ثور5سناهاعبرلةكلمة

لفنة"فيميولعلها(18:28يق)أورشليممنلالقرببيامين

لأوزسليم.الغررالمال

آموص:

أ:92مل2)البى)ئحياءأبووهوأقوى)ومفاه

إكأ،32و32:"26:22،2أخ02،2:ا،02رو

(38:أ،37:2،21و02:2،ا:ا2،3:ا،1:أ

.جهرذامللثلأ!ياوأخأنبيأكانانهيهودممطتقبدويقول

:آمون

اصم:رهوأصادق5أوأآميناومعنا.

مناعيئأحدوهو.وحليفتهفىابن،يهوذاملك-ا

.وآمونمتىوهما،إيلأويهرهيرتبطانلاجهوذاملوكأحماء

يوحي!آمرن)باصمابئدعا،الشريرالملك،مىولحل

كثصنآلهةمنواحدصىيى،يهوه)بأنلثعب

وملك،ملكحبنسنةوعربن.اثينابنآمونكان

منحاروصنجتمثلمةأمهواصم،أورشليمفيشتين

،ا-21:926مل2)الربعينىف!ال!ئروعمل،يطة

.قمرهفيوهوعيدهقتلهوقد(2-3325:اأخ2

أخمدهارقد،ضدهقاتثررةنتيجةكانمقلهأنويبدو

الفاتينجميعالأرضشبكلففرب":نقرأحيثالثص

فييعويويخاابنهالعرشعلىوأجلرا،،آمرنالملكعل

داودبيتعلىالابقاء،بذلكأرادواولحلهم،عمرهمنالانة

.(37و98:36مز،7:61صم2)لببواتاتمامأ

البىيخاالملكأخآبطمهالذ!السامرةمدينةرئيى-2

.(18:25أخ22:26،2مل1)الجنفيلصحه

غ)ز!لابلمعالسبيمنبنوهرجع،سليمانعيداحد-3

"!هـآصبادم(2:57عز)فيذكريقد(ة!ه7

المصريةفيومفاه،القدماءالمصريينآلهةمنإله4-31

طيبةفيع!ادتهمركزوكانأالختفى"أوأالمحتجب!القديمة

الدولةعصرفيطيةمكانةارتفحتولما.(462:هإريا)

الآلهةأعظمآمونأصبح،الفراعنةعصورشالحدكثة

مبدب!اءاضفرقوقد.(ق.م0115-0157حوالي)

ملوكبناهلهفيبدأإذشة.0002حوالمط(الكرنك)آمون

منكبرعددذلكبحدإيهوأضاف،ضرةاثانةالأصة

الرومافي.العصرحتىبحدهمجاعواالذبنالملوك

)3:8(ناحومفيآمونمديةأوأنرآمون"وتذكر

كلمةأماأطيبةاوهى(،مدينةاعحناها"نواكلمة)

فهربهاوانلفصود،شعريةعبارةفيتردفهىناحوم"البحر،في

اليل.

آمي:

منأنجاؤهرجع،سليمانعيدأحد،آمونأاصماختمار

فيغ،اآصن!كلمى2:57)عززرصابلمعالبى

7:95).

آم!ا

!بنى،،"يثتمحناهفحلعنمثتقةءسدهلل!!

أو،الأمين5أو،الصادق)هرفمفاها،أيشد،يؤص

تقر!أ،اوللملغاتكلإلىالع!،تمنانتقلتوقد.أالراص"

في5أوأصدقأ"أوأحقأابممنىايونايخةفيواستحملت

نحملفهي.أالأمرهذايثمأأو،هكذايكن9أوأالحفيقة

فيل.لماالألدأوالأكيدأوالموافقةمحنى

!رأعندمالأنه،يثوعمرسىبأوصىمافيقوتهاوتظهر

آمين"5تولواأنالشعبكلفعلى،شكيمفياللمناتالكهة

ومن،مرة12العبارةهذهتتكررحيث(:ها-2726تث)

إلىانتقلترمم،مجاععهمفيالهودعندعادةأصبحتهنا

كاندئةصلاةترفعأوجزء!رأكانفعندما.الميحيةالبهة
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يلماعلىموافقغعنللتحبيرى،آمين5:تولرنالمتمعرن

.(ا:416اكولى،آمين5انظر)

حقأ،"بمعنى،للتويهدالكلامأولفي،آمين"وت!تخدم

الصلاةأوالدعاهختامفي،ليفى"تشخدم!،صدقأ5أو

احمأاستخدتوقد.،كذلكيكن"بمعنى،الكرأو

.(3:14لؤ)الميحكرعللىب

فيمرةلأول،آميناكلمةتايهر:القديمالعهدليأ-

)جراءاتاتمامفبعد،بايخانةرجلهايتهمهااييالمرأةموفرع

عدد)أآمينآمينا:تقولأنالمرأةعلىكان،الكاهن

اقتصادية،أزمةلمحالجةوالولاةالمظماءنحياجمعوعند(ما5

كلفقال5،أصحابهاإلىالحقوقلردالكهنةاستحلف

.(5:13غ)!الربوصبحواآمينةالجماعة

نأانمرسحماععندالبكلعلكانالقول!بقو؟

.(6ت8غ،ا-2726؟هتث)،آمين1تولوا

للربالئكرتبحةختامفي،آمين"كل!ةواسنخدت

بهاتخم!(،ا:41:13،6048مز،ا:636أخا)

تكررتلمحد،المزاميرضرمقالأولىائلاثةالأجزاءتيحات

)مز،فآمبنآعين5أو"آعينثمآمين"ثلليوكيد

41:13،72:91،.)98:52

!،(28:6إريا)!خبرحماععندواستخدت

عوضأملكألجمانابئداودالملكأقامعندمانجاياهوبهاأجاب

أ:36(.امل)عنه

إش)،الحقاله"عبارةقيقةوصفأأواحمأواصتخدت

65:16).

كلحةيوعالرباصتخدم:الجديدالعهدلي-ب

فيمرة31)ادؤلىاثلاثةالأناجيلفيمرة54،آمين"

هذهأكلبوفي(لوتافيمرات9،مرقىدمرة14،تى

ت)لكمأقول،الحقاعبارةفيكلامهبهاي!رعبدأالمرات

)نجيلوفي.(اغ:17ا1،3:ها.،هة26،6وء:18

في،الحقالحق):مؤكدةصورةفيمرة45تردوحدهووحنا

،25و24و3:3،5:9،ا:اه)-سأقوالهبدات

.(ا!ا:412،ا:224

،الأخرىالجديدالحهدأعفارفيآمينكلمةوا!تخدت

،:33ا5رو)ختامهقيأوالكلامجاقفيكتخدمهافبول!

اقط،4.2:في،6:18كل،ا:624اكو،16:27

حمدأوضكرت!بحةضب!تخدمها؟،(22و6؟16

قي2،ا:17ق32،1:اأف،ا:هغل،ا:36ال!)

،9:ه،2أ:هرو)لتةباكتهفيويستخدمها.(4:18
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الأ!وسىالأضارفيالتيحاتبهاتختم؟.(ا:.2كر2

رؤ.2ديهوذا،3:8؟بص2،ا5:ا،ا4:اابط)

ا-لىنايةويخةتجتهالمبرانونكاتبويخم.(7:12،ا:6

.(25و2ا:ا3عب)أآمين"بكلسة

سفرفيمراتتع،آمين"كلمةروحناالرسولو!تخدم

للرباحمأ!تخدمهاعندماالذروةتبلغ،نحتلفةبمعانالرؤبا

،الصأدقالأمينالاهدالآمينيقولههذا":الميحكوع

لآمينأ5تجدأيحرعالربفيرأىوكأنه(3:14دؤ)

اللة.يملنالذى

قالتالحيراناتالأرلحةأندؤلاهفيمراتثلاثورحناويايهر

الألىلحة)يهموانصم(:4ا5:14،7:12،9لؤ)،هـآمين

.الأخ!ةالمرةفيشجأوالعرون

قولعلىجرابأعرتين،آمين)بكلسةلؤلاه!وخاوفي

.(21و22:.2لؤ)،ص!أآتطأناا:الرب

:اون

عد،ا!نم5أو،بطلاأو،عدم"معناهعبرى31

:المقدسالكتابفيجاءت

مصرفي(هيوبويى)"آوناأوالشرسد!ةاسم-ا

.(03:17حزتال)

اكل،"يتدابئ(ا:ه1،0)4:ههوضعاضعملها-2

الأوئانلعبادةمركزأأصبحتلأنهالنحفيرهآونيتا

.(7:2يقانظر)

الصنمابقعةاأو،آونبقعةاعنعاموسيتحدث3-

بحلبك.مدتترجدحيثدمثقمنبالقرب

.(66:3)مق)فيؤلنإلىاآوناكلمةترجم-4

آكة:

لافتة،أوعلامةرمعناها"أوت"العبرلةللكلمةترجمةوهي

أعجوبة،أوآيةومعناها"موفت"الحبهةللكلصةوكذلك

نهي!علاتأوإضاؤومعناهاابيوناايونايخةوللكلمة

بها.وئعرفونالأفرادأوالأشخاصبهائ!ئزالتيالملامة

كحلقيخما-عمومأالمقدسالكنا!فياستخدتيقد

فحلمنمحوصةغيرأومرئةكرأمورلاثباتالحواسبمخاطبة

كانتمصرعلالةأوتحهااييفالفرباتلذلك،الإلهيةالقوة

يق4؟8،)خراللهكصعلىآياتأوعلامات

الميح!وعالربممحزاتكانت؟(اغ24:1700

و!،12038ت)لالئةالنريدةعلاقهلإثباتاآيات"



والجدكد،القديمإلحهدكأكلاشى.(2:22أع،2:18

ليائةمنمباضربتدخلوارتبطتمعجزيةبأمررالآياتاتترنت

.الآحداث

الاتصالمنافطبهذاالاعتقاد6فمأدالناسعدضاعولقد

إخهايقالايىوالتف!يرات،المنظوركرروالمالمالجظورالحالمبين

تفرفيتجدىلا-ومقنةبارعةبدتعما-!طبيحية"

الذىالإيمانإن.اباسمنالأعظمالسوادأمامالظواهربعض

-حالبأى-يحصلا،والحلاماتالآياتعلكتند

منالكثرينوانجاراثبحياةارتبطفلقد،بهالاصثخفاف

.الفذةالكتالمةالثخصيات

منسللةبعدالعبقيادةمئويةصسىقبللقد

الىتحولتالنيوالعصا،المشتحلةالعليقة:ثل،العلامات

لمجدعرنأن؟.(3،4خر)الح...الرضاءوايى،حية

قض)لهاللالبوعدلاختارالصوفجزةاصتخدامفييتردد

منالكئرالمحيوعالرباسنخدمولقد.(6:364-.

الرتليذأعرللائنيتد!لبهفيوالحجانبالآيات

(5.اغ5:ا-1100

لتنرلدعوتهماوبطرسبول!منكلرآهاالىوالرؤى

)اعلهماالذفصدلاعلانآياتأنهاعلىترحماه!،الأم

01،16).

العصورأتدمإلىالمفدعةالكلمةنيالآباتدوروبرجع

فتوس.والمواففالأحداثباختلافطيعافيتختلفولكنها

لثلايىاللةمحبةلاظهارآكةكان(قزحفوس)الحاب

كللظكطونانأالجاهأ!أتكونلا5أنوضان،ابركل

الفطرعيدوكان.(9:هاتك)الأرضوتخربأجدذى

خر)العبودبةأرضمنوإ)خراجهملحبها!لعنايةنأكارأ

ببرواهمامهالذلفكرمنكررإعلانالبتأن؟.(13:3

الحيةكانت؟(0:212حز،31:13خرأوراحتهالانان

الوعدالأذهالىالىتيد-للصيبمبكررمزوهى-ابحاية

علامةالختانوكان.(21:9المدد)والفداءبالففرانالراصخ

تك)للربمفرزأخاصأشعبأإسر6فيبخىمنجحلالذىالعهد

.(1ا:ا7

(02:3إثى)النبينجوةصحةعلىدللأالآباتوكانت

يو)نفهوللمشابل،(ا:212كو2)للرسلوضهادة

الإلهىالمصدرلإثباتتجرىوكانت،(2:22أع،03ة02

.(1ا-36:أع،\ة38إش،02:9مل2)لرسالم

والحلاماتالآياتإلىالحاجةنقصت،الإيمانازدادوكلما

،(4:48ير)ذلكالىنفهاليدأضاروقد،والمجائب

نها!ةالآكاتوستيز،(ا:22اكو)بول!أضاروكذلك

(بانة

.(15:ا)لؤالأزنة

أبا:

فيالفديمالعهدفيترجدولا،أب"بممنىأرايةكلمةيمى

ايهوداستخدعارقد.البينيةالترجمةفيولاالم!بة

فيذلكبعداضخدتثم،اللةنحاطبةزالأوائلوالمجيرن

الآبيرعالربخاطب!د.وابطاركةللأساضةلقبأالرق

2626:92،و2ا:ها)تصلواتهفياللقببهذا

4،ا:ا1ير،222:42،33:34،.ا:الو،42و

الى:مترجمةالصييةالىونقلت-25وا:724،ا:227

صررةفيترجتهامعبلفظهاتشخدم!(أبتاهياأوالآبأيها

كنولم.(4:6غل،81:هرو،ا:436مرض)توكيد

لربنحاطبمفياللفظهذاباصتخدامالمبيدأوللخدممسموحأ

ال!يت.

بانة:أ

عل2)دثقأنهارمنفرفرمعلهايهرضهراصم،أمالةأو.

وأ"الابتوممناهأفضل،أمانةإ3اولعل(5:12

توجدأنهجثالاحمينيتخدصنكانراقديمأولملهم،،الدالم

نهرالأرجحعلىوهريمأ.اباءلإبدالكث!ةأمثلة

ضهرأو،الونانيينعند(الذبىالهرأي)،خريسورواسأ

دمثقدأبانةنهرتجينعورة
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بانةأ

عينمنيفرجنابعهوأحد.الآنيصف!(ابارد)بردي

!حولثمالجنوباتجاهفيومجري،الزبداقتركةمنبالقرببردى

قديمأكعرفكانالذىيردىواديصوقمنالرقيالجنوليالى

الجاهعنصيولبتلنقالمياهكيةوتضاعف.أأبل!"باسم

فييرثم،الجيلالموقعذكطفبجةعبننغصالمافيةاباردة

فيالغز-سةياههفتجرى،دثقالى!لأنالىر6يعمرج

علىتنابالفروععنعددشهو!نهرج،وحديقهاكاسعها

دمقغوطةقكونوالتيبدشقالمحيطةالمروجفيعروحةضكل

منأجةفيوفروعهيهىثم،بحصالهاالثعراءتقىطالماايى

في-بردىضهروياه.المديخةضرقييلأ18بمدعلىالبحيرات

بهوتحف،باردةصايخةياه-المديخةخارجمنهاكبرالجزء

مررجمهابخصوبةلهمدينةفدمق،خلابةوناظرعاءحدائق

وسحرها.

الأبجدية:

وعل،لنةأىفيالمسنخد!ةالأولةالأصراتمنسل!لةهي

وأالفببفيةبالأحبدبةتصفوابىالمألرفةالل!لةهىابحدبد

،.مق0001حوالينلطينفيتخدمكانتاييالبهطيخة

اللعاتصاء،نفريأالحدنجةاللغاتبعأصلهىوابي

أرايةأوالعبرتالأمجديةأصلإذأ!ى،الأوديةأوالاية

وغرباواللاتية،الجديدالحهديرلانيةوكذلك،القديمالعهد

اللغاتفيالحروفأثكالتعددفرغم،الحديثةاللغاتمن

أقدمأنومع.واحدأصلإلترجعجميمهاأنهاإلاالآنالخنلفة

عناحاخرقةزمنالمطترجعأغالابذ،الآنالصروفةالكتابات

ممااكزينهماالشبهوجوهأنإلا،والعبربةايونايخة)نفمالرمن

الفديمةاليولايخةلنأو،والحديثالقديمةالعبرلةيينهى

والحديثة.

الأبجدية:يمزماوأهم

أومقاطحالىولىمنفصلةحروفالىالأعواتتحلل-ا

.صر

لها.يخماللحروفاثابتايريب-2

المكتوبة.المقاطعأوللأحماءصاء،للأصواتعلامات-3

كلماتعنعوضأمنفصلةحروفالىالأصواتفتحيل

وقد.للأبجديةالمميزالعصرهو،كاملةمغاطعأوكاملة

الجاعدةاللغاتبينفيصاالحروفتريبيحتف

هىالأبجديةتظلولكنمئلأ،والانجليزيةكالنكرتة

مابه.برف)يى-سمزصوثكلأنأى،هى

الأولىالهجائيماالحروفالألىلمةمنمأخرذة،أببهدية"وكلمة

.العبرىالترتبحب

16
لأبجديةا

أعلموضوععنيحتفالأبجديةهذهاخراعومرضرع

فيبحدثماكرأالذيالأمروهو،المكتربةالحروفأفكال

نطوقة،أومكتربةصاء،الأجبديةفاللغات،كبرخلط

والهيروغبفيةايصو!ريةمن،للكتابةالسابقةالمراحلعنتختلف

فقد.حروفأومفردةأعواتإلىالنحليلبهذا،والمقطعية

اييالحرو!إلىونهفالمقطعلالرمزئمبالصورةالكتابةبدأت

مرحلةناكإنابعضويقول.الأبجديةاللغاتبهابدأت

الكتاباتمرحلةوهي،والأبحدياتالمقطعباللحاتينتو!ة

أبجديةكاتالفييقيةأنيخكرونبهذاولكم،الاكنة

كلفيقديمأتكتبتكنلمالمتحركةالحروفأنحيث،حيقه

لغةكانتإنهايخقولرنالبعضويتطرف.ال!ايةاللعات

فيحدث؟،المقطعيةالكنابةتخنصرعندماولكن،مقطحية

الحرففيهيصحالذىالحدإلى،وغيرماوالقبرصيةالممرية

تمبهحفإنها،بينهمنحركأوحرفأليهصاكأحرفأالدوامعلى

أمجدية.

وأالكنعايةللأ!بد!ةالصجحالسلفحول!قطعلاوالحوار

الهراطمبماالىترجعأغاالائدالرأىكانفقد،الميبفية

الآنالحلماءبعضأنإلاينهماالكبيرالابهورغم،الممر!ة

مثقةإنهاوابعض،الممارلةالكتابةمنشتقةإنا،يقرلرن

هولهاالماشرالمصدرإنيقرلونوآخرون،القبرصةالكتابةمن

أنهمأو،كرتجرنوهم-الغلطبيرنونقلهاالكرييةالكنابة

عدفلطبنإلىكريتمن-واحدأصلمنوالكركون

لكلمفصلحرفعلىتحترىالميهوبةوالأجمبهدية.إل!اهجرتهم

أغلبأبجدياتتقصرالحبقةفيولكن،لغةأىفيصوت

الأستعافةممهيلزممماالأصواتكلعنايحبيرصاللغات

لعينها.كلمةكليشلحرفالمحيحالظقلصرفةبالقواميى

حروفبدودحرمأ22منتتكودرالايةالميقيماوالأبحديات

شىءعلىيدلالايةاللغاتفيحرفكلثكلوكار.الحركة

وأالىءهداعىتعرالأولىصررتهكات.محينةمكرةأو

،ثور:هي،أعلأصورأكانتالحروففأضكال،الفكرة

الحالة.ال!يطةأشكالهاإلىونطورت،يكذاحمل،،يت

مرآبحجر)1(:هىالمالةالايةالضرصوأقدم

حوالي)وعيرها،ركر!نتوش21(،(.مق085حوالم!)

)حوالمطبلبانبعلبكنقوش)3(ق.م(،008

ق.م(،)5(007ق.ء(،)4(نقوكأصلوام)حوالمط075

زمنمى)هارفاردجامحةايهثااييالامريئالحزيخةالقطع

ترجعمحتلفةوأختامأوزان)7(،حازرألواح)6(،(؟أحآب

بهذهتحصيخمالبظرالملفتوالثىء..مق006تبلماالى

مواطنيننالمافاتبعدتمهماألهفيوالنقوشالكتابات

فاالحروفأضكالفيفروقتوجدلاتكادفإنه،1اكافها

تلكقبلكنلماختراعهابأنالظنعلىمجملمما،حميها



الأبجدية

وانجارىببرىو.طرركندىاىمدويخنيقتماي

*!كا"،"*!
هـر،3"و،

-م!ولط68*-

أ*ي!لأا"ماءرو

0،4ي1لا!مهـ

161.لألم

4،"21

ء،إ"11بالأ!!ى

ما!سيأأ!لم!!له

03وكىء؟1،

،""،61!!

د11!مالملم7ملم!!

،هـ.لم،،"62!!

لا)3،1ثالا

لأللا211-يل!أ-

م!-س55+5!-

04!ألم5لم

،!يل3!الملأمر

د5لم51هـ

أ!،؟،!ير

مد!3ى-41وركى

هـ2لملأ.!أ*
هـ!

العربوأىعلانحلفةاططوطهذهنثأةلكلينجدول

عادى

ا

ج

و

يم

ط

ى

ك

ل

مما

ح

ف

مما

ق

ش

لأبجديةا

المعروفةالفلطييماالكتاباتجملةأنومع.لكثيرالكتابات

الخزفيةالقطعاكتشافأنالا،كبيرةليستالآنحتى

تدلإمما،الصغ!؟النقوشسوغ!باجازروألواح،الامرية

الغرنفيفلسطينفيضائحةكانتالابةالكتابةأنعلىحميها

الأبجديةحروفتغيرتوقد.الأتلعلىالميلادقبلالتاصع

الجديدالحهدعمورفي،القديمةالييقيماعنالمآخوذةالحبرلة

العرلةباتكتباليالمربعةالأرايةالحروفمحلهاوحلت

.عزراعمرإلىترجعقدوالتيالحديثة

الحطهيطلتهافيحلقةفأول:.ا!ريةالأبحديةأما
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الأبجدكة

المفوى:بأنراعهوالمدالأرامياشتقيمنهالقدبمالممري

بخويها.،الحصرى،العربجزسةئهالىواللحيافيواثمودي

علماءفوى،الأفرنجعلصاءمعالعربرواةاخلفنارمن

ليااببطينهاخطوطايأراميالحطمنترلدتدأنهالأفرنج

!الاتصالحروفهفييظهروالاؤل.والريافي(الحجازكال

اليم(ابوليالخيخطهموالأنبارالحلآأهلأخذ،ت

نهنوعمنالعرتاضتقوالثافي.الحجازأهلالىوصليمهم

فإنهمالعر!رواةأما.الكوفيخطهم(دالطرنجيلىيمى)

والأنجارالحكلةأهلعنالحجازىخطهمأخنواانهم:يتولون

هوهذاأنوالأرجح.المندعناباقلنوالبطكندةعنوهرلا

الأبجدكة

المندزالخطمنفروععلىالعثورمنهالأصبابالصحيح

منجدأالثهتربالصفرىوهوبعضها،وصايهااببطأراض

ثخذ"وهىالروادفحروفوجردمهاوكذلك.الفينيقيأصله

منالأجماعصرعونها،الأراميدينالمدالحطفيأضظغ

والأنباركط،الحرىمنمأخوذال!ييالخطأنعلىالربرواة

الاكعرفلمالذى،الكرفيأما.وابطكندةالدعلىالمدعن

الخطفيونظامهندصةنتجةالافليى،الكوفةتمصربمد

اضعمالئيرعمنآتيةالأفرنجضبهةولعل.الحجازى

رعاوالفصوروالمساجدالمعابدعلالكتابةقوالكرفيالطرنجلى

والزية.الزخرفةمنفهصاماثابهثدةمع،ضثلها

الاجمداطرولى
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أبجالرساوأبجر

:أبجال!سأوأبر

.(الرها)إدصاملك،أجاروسأوأجبروسأيضأوتكتب

النهركأ.يينفي!اإدساملوكشالكثيردنعلالاصمهذاويطلق

رأىحسبكرالرابعأو)عرالابعألكومربنأبروكان

تاريخفيالمأيهورةالأمطورةتقولحسبماملكاعثرينمن(آخر

دارفيصيايخةوثيقةعننقلها)نه!ولوايي،!وساليرس

لوعكتابأأر!أبرإنالأسطورةتقول.إدطمحفوظات

مرضمنيئهيأقأنويأله،المسيابأنهبإيمانهمعترفأ

يحتمىيأقيأنأيضأمنهيطلب؟،(ال!عىلعلها!ستعمى

كوعأجابوتد.معألهماتتسعالتيمدينتهفيالأعداءمن

نأووعد(-ساهأندونبهلإيمانهإياهمباركأالكتابهذاعلى

حملولد.الأمواتمنهريقومأنبحدنلاميذهأحدلهروصل

وبحد.منديلعلىلوعصورةللملكعودتهمعدالرصل

الملكالىالبعينأحدتداوسيوذاترماأرسل،القيامة

ل!ركلميوعانوجكلوماكط!نوسمنكلويؤكد.فسفاه

مطلقأشيء!لمولا،صحبحةغيرالؤديقةوأن،مكتودأشئأ

مجردأنهاعلىيدلممايوسابيوسصدقبلالأسطوؤهذهعن

حرافة.

وأبدية:أبدي

المبولةالكدصةالقديمالعهدفينتخدم:القديمالعهدلي

أحيانأتتخدم؟،والدوامالاستمرارعلىللدلالةاعولاما

،ا57:ه،9:6إيقانظر)المفىنفسلتأدية"عاد)كلمة

جمعأأومفردأتردا"عرلامالببرلةوالكلمة.(3:6ح!

الىالماضىمنأى،بعدومنقبل.ئ،الدوام)بمفى

فمثلأ،القريةحسبم!االمقصودالمعنىويفهم.المتقبل

المقصودالمعنىأنوواضح(ا:57تث)!مؤبدأعبدأ"يقال

تك)،الدهريةاكخ!م5يقالوعندما.الانانجاةمدةهر

المعالمهذهبقاءمدةهرالمقمودأنفواضح94:26(

افتةوأعمالهاللهعنالكلمةهذهتقالعندماولكن.الطبيعة

المحنىتفيقطحأفإنها،وشرائعهومواعدهوعهورره

تنخدماالأبدالىأوهـأبدىفكلمةوعب.المطلقالحرفي

وتتحدم.الحرفيبمعناهاوليسطوووزمنعلىللدلالةأحيانأ

!2)!الأبدإلىأداودعرشبقاءعلىللدلالةالكلمة

إلىالوعد)متدادتتلزموبذلك(آا:74أحا،7:16

الميا.

بديلآتتعملالتيايرنايةوالكلمة:الجديدالعهدلي

!أيويخوساكلمة"هـأيونكلمةهىالعبهة!عولام9لكلمة

وأاصتمرارهفيالزمنعلىتدلوهي(الأولىالكلمةمنالمشتفة)

وأبديةأبدي

فيقول،الكلاجكيةايوفانيةفيالمعنىبهذاجاءتوقد.ثوامه

و!ة-هوتقد!رهفي-للففيلةجزاءخيران)تأفلاطونمئلأ

وصفنيهوالجدورالعهدفياضخدامهاواكر.،أبديةخمر

الحياةولبهر.تأويلهالهراطفةبيءماكنيرأوصفوهو،الحياة

ا:17.مرتس،25؟92،46وا:916ت)فيالأبدية

16وا3:ه!و،03و2،18:18ا:ه.لو،03و

47و04و92،6:27و36،5:24و36،4:14و

أع،3وا:05،72و2أ:ه2،ا:28.،68و4ءو

غل،23و52،6:22:أ،2:7ل!،48و13:46

ايو،3:7،أ:2،لط91و6:12،أ:16أقي،6:8

،02و13وا5:ا،أ3:ه،22:ه،أ:2

.(21يرذا

الأبد!ة!الحياةاتحبريتخدميوحناالرصلأنونلاحظ

الأبدية!فالحياة".والمتقبلالحاضريينيمزجوالمعنى،كثيرأ

خهابة،لاماإلىالحياةاستعرارمجردليتالمسبحيةالحقبدةفي

لهصارالمؤسأنتعنى)نها.الجاةنرعيةأيضأنحنيولكا

مجردتعنيكانتلوفإنهاافيلد،إلىاللةحياةفينصيب

القدرعظيمةتصبحولكا،يحتمللاثقلألكانتالاستمرار

الأبدية،هـالحياةمعنىهووهذا!اللةحياة"نفىعندما

أيضأ.لهاخهايةلافهىوبالالي

الأبد!ة،للناراوصفأأيونيوس.،اكلمةتتخدم؟

ت)أايلأيديوالمذاب9(7يهوذا،:188ت)

والحطية!،(ا:9ض2)أالأبدكطوا*كا،(25:46

،(3:92)مرذ!أبديةدبنونةتشرجبالىأالأبدية

الأبدى!والميرات9،(9:12عب)أالأبدىوالفداءأ

(13.2:عب)"افيلديوالمهد)،(9:91عب)

والملبهوت!،(ا.5:أبط،ا2:.قي2)"الأبدىوالمجد9

اليونايةفيأيضأتشخدم؟!ا1:أبط21أالأبدى

الرجودأوالأبدفكرةعلىللدلالةاأيديوس9كلحةالكلايكية

،(ا:.2)رويةفيالجديدالحهدفيوردتوقد،آالدا

.)6(جهوذا

لنرجع،باللةيختصفيما،الأبديةأوالأبدكلمةنفهمولكى

أوالجبالتولدأنتجلمن):لقرأحيث(092:)المزمورإلى

ومعنى.أاللةأنتالأبدإلىالأزلشذوالمكونةالأرضأبدأت

وأنه،نهايةلهويىبدا!ةلهفي!زمنيحدهلااللهوجودأنهذا

يرقيوالزمن.السحيقالماضىفىمحينزمنفيالعالمخلق

مراحا!علتتطورثمبدابةلهاالزمانفيوالأشياء،والحركةبالتغير

عندهتغييرلا5اللةأنيعلفاالمقدسالكتابولكن،تتهىثم

ولكنتيدهيايديكعملهىالسموات5،،دورانظلولا

لنوسنوكأنتأنتولكن،فتتغيرتطويهاكرداء...تجقىأنت
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وأبديةأبدى

علىتاعدناالغرعدمرفكرة.(ا-1.12:عب)،نفنى

ولالهبدا!ةلاكانو)ن،يتيرلاالئهكانانلأنه،الأبديةصم

يقولأنلأحديمكنفهل،يتدلولاكحوللاكان!)ن،فهاية

الىبالضروؤالأمرمجتاجألا8،الزمانفييوجداإنهعنه

.،الأبدية"ضكبلاهر..للوجردآخرأسلوب

وصفاتهأاللةوجرد)عنرائحأكنابأثارنركعتينكنب

منرتتابع!الزمان)نهةاللةبأبديةيختصيخمافيهيقول

مفهرمناعننحتلفأالأبد!ةمفهوفاصيكونأنويجب...

فإن،مننابعهأجزاءمنشكونالزمنطيهأنفحث،للزمان

الزمانبدألقد.متغروغرمحدركراستمرارهيالأبديةطية

فيلدا!ةلهتكنلم،الزمنقبلاللةولكن،الحالمتجأجى

الأزلهناككان،الزمنبدايةوقبلالحيقةبدا!ةقبل.الزمان

عنالأبديةتختلفهكداانحلرقعنالخالقيختلففكما...

منأصحص،بالزمانعدودغرا!أنأنمنهوم.،بدو،الزمن

محدودالثهأنيققدمؤمنيوجدفلا.جمكيزعدودغرأنهمفهرم

الحيزبالحرىبل،حدودبلاضاسأالحيزهذاكانمهما،بجز

نقولوعندما."ونوجدونتحركنحياهـبهأويخه)ذ،اللةفيهر

صرمدىاللةولأن.مكايأيخهأتانحىلالإننا،،افةلي5)ننا

هذهفي!كرأنبدونوجود.يمكنلألأنه،سمد!ةقراراتهفكل

علىقادرلأفهقراراتهكلتيدكتطيعإنه.وكلكدهاالقرارات

اذاالاضيءكلعلىقادرأيكونأنيمكنهلاولكن،ضىءكل

فإنه،الأرقاتمنوقتفيشئأجهل)ذاأفه!،سرمديأكان

!حهاأنيمكنئقةأى.ثيءكلعلىقادرأيكرنأنيمكنلا

حكت،،رحمه:مثل،اللةصفاتمنصفةأى!الإنان

يقادرأوصمديأللتن!قابلغركان)ذاالا،وحقهصلاحه،بر"

القيامةفيرجاءل!نانكرنأنيمكنكيف؟ضىءصعلى

صودفييثقأنللانانيمكنكيف؟صمديأافةكان)ذاالا

اللةأنأساسعلىبخهاللةضودأأبدكأيكنلم)ذااللة

الموعدلررثةمحيرأاكرظهرأن0005أراد)ذ!ر،،ئوىا

لااينيرعديمىبأمر!حتىتو!.بقم،قفلالهتغرعدم

ايجأناالذئنحنقريةتضيةلاتكونفيماكذبالدأنيمكن

ففي.(18ر6:17عب)!أماماالموضوعبالىجاءثك

الاوالعزاءايتينيحلبضىءلا،والارتدادوالضمفالحزنأونات

لنالذىهو،تطمصرلدلمالذكينالئة،أهـأبدىاللةلأنايتين

!وهاأنيمكهماالإيمانوضعفالفتورأنورغم،يموت

هذهعلى5:قاللأوعدال!رمدىاللةلكن،المنظورةالكنيسة

ض)،عل!اتقرىلنالجحيموأبرابكييأفيالصخز

.(ا:618

:أبدون

منمئغةفهي،)بادة5،،هلاك5،،خراب5ومعناها

02
هيمبراإ

لفظآ.ومعنى،العر!الفعليطابقوهو،أباد"العبرىالفمل

فيمراتتالكلمةؤلرد.انحربأوابيدأوالمهلكفمعناه

"شئولأكلمةمحنىنجفىمكانكاصمالقدبمالحهد

يصوره!الموقعالمعلىالوجوهبعضمنتدلفهي،(الهاو!ة)

الباراتهذهثلتفهمأنالاءيعالخطأومى.الحبراقالفكر

إلى،مخننلجأ؟،الأولىالمصوررحاللجأفقد،آلبةيطر!ة

،الموتبحدالأحوالعنالحدثعند،ا!ا!لةاللغةاصتخدام

كلحةوتتخدم.نحننراهعماتختلفقدبمررةولكن

في(الهاوكة)،ضئول"كلمةمع،الهلاكفىالمترجمة،أبلرن"

!.(27.2:،1اا:5أم،26:6أيوب)مواضعثلاث

المرةوفي،القبرمعومرة،المرتمعجنبإلىجبأمرةتتخدم

الت:مناثايخةالثطرةمعبالمقابلةتردوالأضرةالسادت

الىحنىتام!نارلأنها5بعد،،محمولمطكلوتتأصل"

.(31:12أ*ب،881:امز،28:22أ!وب)!الهلاك

عنهامطلقمفهرمفيالمكانفكرةتتلاضىتكادالأخيرةالبارةوفي

!لمهالاايىالأصاربعالمترقيوأبدون.الأخرىالعباراتفي

المرقىقعالم)نه(ا15:اأم،26:6أيرب)وحدهاللةالا

الهجةالمفرحةجوانجهفيولى،والمدمرالمروعالمرعبجانبه

مجد:لا،أبدون"ففي،هنالاطا)متدادانقبرهااقئ

صفاتالقديمالعهدويضفى.(ا88:امز)اللةبمراحم

أم)افيوعدمالمعرانفهو"أبدوناعلىالحيالكائن

يترد.(28:22أيوب)ويسعيتكلمأدوكتطيع(27:02

تضفيحيث(اا9:رؤ)الجدبدالحهدفيواحدةمرةالكلمة

يىنا،فأبدون1،أوضحبصورةالحيالكائنصفاتعل!

المرادفةوالكلمه.الموقىعالميحكمالذيالملاكولكه،الموقعالم

اشخدمهالذىالاسموهر،أبويون"كلمةهيايونايخةفيله

الكتاباتوبمض.،الميحيجاحة"محابهفيبيانكوحنا

فيأأزمرداساالمسمىالرروبالروح،أبلون)اسمتربط

الحكمةضردالمايهوروالمهلك)3:8(،طوبياسفر

اليوديةالكتاباتمنالكثرومعثمومن(،2)18:ه

لها.أطسلاعاولاتحميأولكها،النلكلو!ة

:بمامأ

(:174-:26ا1)منايكوفىضرني)براهيماسمهو

.(إبراهيمانظر)

!بزهيم:

سفرفيجاءماهر)براهيملتاريخالأسامحيالمصدران

فيأنهالانتباهيترعيومما(25:18-ا:126)ابكودن

أرلميزمناعربالاسمابراهيم!أيهرالقديمالعهدأضارباقي!

البعينعنتزكدالجديدالعهدفياليهالإضارةومرات،مرة



اهيم)لر

قد،الأضرالقرنفيبخاصة،الأثركةا!ثافاتمنكر

للعصروالتاريجةالثقافيةالخلفيتينلفهمالمعلوماتصبرؤتنازو

إبراهيماصمأصلعنمح!ةأراءوهناك.إبراميمفيهعاشالذى

بأاهوالاسممعنىأنالكنابمننفهمولكننا،والئتقاقه

.(ا:ه7تك)،لجحهور

مرقحهاأنيرجحوالي،الكلدانيينأوركانت:إبراميمحهاة

خهرعلىالا!ريةمنأيالتسحةبعدعل،المكيرتلهوالآن

منتارحبنإبراهيمرأسم!قطهي،الحراقجنو!نيالفرات

الىيل006مسافةوعائلتهأيطتارحمعاكلوقد،سامنل

روافدأحدالبخعلىحارانفيواستقروا،أورمنالفر!الثال

والسبعينالخامسةسنوفي.(:26-32ااتلث)الفراتفهر

تلية،ممتلكاشهصاوصلوطأخيهوابنصاراىوزوجتهإبراميمارتحل

منالجنوبإلىيل004بعدعلىكنعانأرضإلى،اللةلدعوة

استقروأخيرا،اللوييتصكيمفي،طريقهمفيونوقفوا.حاران

فانحدرجوعحدثولكن،الجنوبفيأىابقبفيإبراهيم

اللةأرسل،فرعونسارةجالاسترعىوعندما،ممرالجنوبا

ولرطإبراهيمفماد.وصاراى)براهيميطلقجعلهمماالضرباتع!

ثمومن.(12-.:ا2تك)الجنوبأىالنفالىذلكبعد

أنهمعهرأيامماإردادتتدئروضهياوكانت،)يليتإلىانتقلا

الحيار-ضهامةفي-ابراهيمؤلرك،يفترقاأنالأففلمن

سدوممدينةفيالأدني2وافيالاقامةلوطفاختار،للوط

أعطاه،حبروندائرةفيإبراهيماستقروعدمما.بالرالمملوءة

الكثرةمن!دلاسو!الذىولنلهلهكنمانبأرضالوعداللة

وملوكلوطأالئمالغزاةسبىوعندما.(1318:اتك)

هيمالرإ

إلىطارد!مدانفيوحلفاؤه)براهيمبهملحق،معهالأردنوادي

نأأ&،إبراهيمعودةوعد.الأصىكلواسنرجعرادمقضدالم!

كانالذىصادقلملكيالحورأعطىولكنه،الغنالميأخذ

نأومع.(ا-1424:تك)نليموملكأالعلىدئةكاهنأ

تلقى)براهبمأذالا،الجظرالوارثكانالدمثقيأليازر

الماءكنجومنلهيكون،ابنلهيكونبأناللةوعدبالايمان

إبراهيمتقديموبحد.بهمانأرض!ميكونوأغم،الكئرةفط

مصرفيسبنفربرننلهبأناللةأنجأه،اللةبهاأصهلذيحة

معاللةعهدوكان.اللةينقذهمذلكوبحدللصريينوبتمبدون

ا!5)لذطتهالموعدأرضكلجعطىبأنهلهيؤكدإبراهيم

.(ا-21

بادؤتبدوأندونكنعانفيإقاتمنصنراتعروبعد

عبرهانفذآندعد-صارةعليهأضارت،ابنلهيكونأنعلى

هاجرجلتوإذ،هاجرالمصريةجارلتهاعلىيدخلبأن-

عقمشوخرتعينا،فيمولاتهاصنرت،ب!عاعيل

الربملاكلهاظهرحيث،البردةالىنفيهاإلىأدىمما،عاراى

ابنإبراهيمكانعدماإحماعيلولدتعودتهاوبعد.لنجدنها

بحدلإبراهيمظهراللةأنالها!الأمورومن.سنةوثمانينت

وطوكأتأممأ)نلهقاءللأالوعدلهوأيد،سنةعثرةبثلاثذلك

إلرايم،إلىأبرام31وغير،الأبديةالمواعيدهذهويرثونيخرحون

الختانوأعطاه،الأمسلجمهورأبأسيكونأنهيمنىالذى

صاراياصموتغير،إصقبمرلدوالوعد،الألدىالحهدكعلامة

إبراهيميتفيفريضةايخانأصبحالوقتذلكومن،سارةإلى

الربلهظهرحيصحبرونفيإبراهموأفام.(17:أ-27)

هابراهيمرحلاتتبينخريطة
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هيمابرإ

)براهيمعلموعدمما.بولإأصقالوعدلهرأيد(خرىمز

معالذفأنفذ.لرطأجلصنتوصلوصررةصديمعلاالدبقضاء

الربالدماركلىأنممرا!ولمن)براهيملأستطاع،اينيه

ولدتحيثصوغرالىلوطهرب.وعرؤسدومأعابالذى

جاءالموآمونومهما،أبه!امندفاحا،ودونمرآبابنتاه

.(ا:938-18:1)والحمويخون

حذرحيثجرارفيؤلغربقادث!ال)براهيماتقلهناكرمن

نأأمرهبل،سارة!نجىأنمنجرارملكأيحالكالرب

أيمالكأجزلوفد،أجلهمنبملىأركننىابراهيممنيطلص

ولد.(02:ا-18تك)ثروتهفاتستلإبراهيمالحطاء

مئةابنابراهيمكانعندماسارةمنبهالمرعورالوارث)صق

يطردأنابراهيمالذأمر،الالدةالعاداتخلافوعل،سنة

وقد،)صقمنيخركانالذي،)حماعلابنهامعهاص

وااحماعيلهاجراللةأنقذوتد،فهمضف!علذلكإبراهيمفمل

الرعداللةوأعطاها،فارانبريةفيإعاعلوصكن،نهبمعجزة

محاهدةإبراهيمعقدذلكوبحد.عظيسةأمةسيصرإحماعيلبأن

تك)لهكصتقرجعلئرفيحقوقهفمنلكيألصالكمع

.(21:ا-34

يقدمأناللةنهيطلبأنلإبراهيمحاحمأقاجأاقحانأوكان

فيإبراهبمضرعكاملةطاعة:في.ذيحة)صقالوحيدانجه

الذأرضدهالأضرةاللحظةوفيالمرياهجبلعلىالأمرذلكتنفيذ

)حق.عنفديئيقد!هالعابةفيبقرنيالممكالكبقالى

اضترىسارةعاتتوعندما.لإبراعيمأخرىصةالوعدتأيدوناك

لحائيهضبملتكونحرونفيالمكيلةمغارة)براهيم

)22:ا-23:02(.

عبده)براهيمأرسل،عمره.سالألىلمين)صقبلغوعدما

رفقةفأخذالهر!نيينيخماناحورمدنمةالىالدمثقيأيحازر

لكلوارئأ)محقإبراهيمعينيقد.لإصقزوجةتجرئلنت

عطاكاأعطاهمفقد)براهيمأولادباقيأما،.الحهدولوعودماله

الخامةفي)براهيمماتوعندما.صتهتجلضرقأوصرفهم

المكيلةمغارةفيواحماعيل)صقانا.!دالمثةدت،لعن

.(25:18-ا24:)

ابطتةفي)براهيمتغل:يهاعاثىالغ.الجنرالةالة

فيابلوادىالىالحصيبالهلالالىالىالحيجمنالمشدة

شوكان،كنحانأرضنيكانالرئيىضرهأنعل،صر

وكممالياصيونرالمبعوئونالتبارتقلأفيعهد.فياثح

قبلاثانيةالألفكعاباتمنوواضح.انهركنلنيمامصرش

أسثنمنلهمزوجاتلاتخاذأرصلواتدأضأآخرفىأن،ابد

الحديثةالأثريلاوا!شافات.إسحقلابنهابراهيمفعل!ببدة

هيمابرإ

كات،)برايمتاريخليأعاؤهاةالرارالجنرايخةالأمثنأنتثت

وادىفيأورمدينةكانتفقد..العصرذلكؤبالبهانمأهرلة

منفيفىعلىحصلنا!د،كبرأسكايخأمركزأالأضلالفرات

اقىالأثر*البغاتامحثفتهاايىالملكبةالقبررمنالمعلرمات

ومتحفالجطافيالمتحف)ضرافتحتوولييوناردسرفادها

،هناكإبراهيم)فامةعلىفيهاديللاأنهومع،بنلفانياجاممة

لدبهموكانت،.كئير)براهىتجلماإلىيمتدأورتارغأنالا

،لجلاتالريافبوالحابات،وايمليمبالكتابةكبرةمعرفة

كانتأورأنعلىيدلمما.والفنوالديانةبالأعمالالخاصة

ماجرعندماوالفراتالدجلةوادىنيالننةالكبرىالمدن)حدى

تسعةمخوبعدعلىحبرونبقعةأنويبدو.حارنالىإبراهيممها

إبراهيملك!نىملاثمأمكانأكانتأورضليمجنو!يلاعر

الآباءعهدفيتحرفكانتالتيالمدينةتلكأنويظهر،فيها

منيظهر؟بكرزمنفيتأستقدأألىلعقرية35با

منأصارأاكتفتالى(6491)الأمركيةالفةاكثافات

ق.م.0003سنةإلىيحودالصخرمنأصاسعلىاللبن

اصمالبقعةهذهعلىالمقديالكتابيطلقماكيرأ

الغر!الحنوبفييلا48بدعلسغبئروتقع.،ممرا"

،لطر!الجو!الجرمنالمافةفتصفعلىأورضليممن

الي،القب5حدودعلى-تقريبأ-الميتللبحرالجو!ط

مماناككثرةآباروتوجد،،كالى5أو5جا!5معناها

قطعانهممعالمنطقةتلكفىالاتامةوللهلابراهيمصل

تمندكانتضورطر!قالكتابليالمماةوالطريق.ومواضيم

صر.إلىصبعبب!رمارةاليهود!همرتفعا!من

ومع.الفلطينيينأرضفي(هـ21:3234)جرارونقع

و.بر.أنالا،غزةجنوثيأيالثمايةلحدعلىجانةتلأن

كانا(2791)لترىفلندرز:و،.م(2291)أدامز

بهاقامايىالحديثةالأبحاثأنالا،القديمةجرارموقع!برانه

يلأ11بحدعليقعالذىهريرةأرتلأنهنرجحأهاروق

أنهيخه.علىوجدتاليالفخارلةالآثاروتدل.غزضرقيجو!

نتصففيشديدازهارمعالحجرىالعصرمنذمأهرلأكان

ضرفيونرى.والآباء)يراهيمفيهعاكأالذىالبرونزىالعصر

جرارملكوأببمالكواصحق)براهيمببنالحلاقاتمناليهو-ش

لمالفلسطيتأنومع.سغبئربآبارالمثركاهقامهممدى

كراثافيالترنتبلالمنطقةهذهعلىالمطلتةاليادةلهمتكن

فيالر!الجنربفيتجا!ةمراكزلهمكانتلكنايلاد،تبل

تاريخفيفيلدةمكانةوعصررةولدوم.الآباءعمرفيفلمطين

فيوحبرونإءلللعتضرقي،الدأ"لرةمدن"وتمى،)براهيم

)براهيم.عنانفصالهبحدلوطاسقرسدوموفي.فلطين

نيالضحلةالجطقةفيكانتالمدنهذهانألبرت.و.فووحح

خصبأسهلأكانأنهوواضح.اقيللبحرالجنورالطرف



هيمإيرا

صم!آطلالأنا!كليمنق.م.0002حراليالقرىكذخر

.اتابحرباهذركاندوعموز

سفرولننانريخبةالمملو!ات!نالجمع)ن:الارغتحد!د

قبلعراياسعالقرنلى)براهيمنارغتحديدالىيدفناالتكو!

ليحدثالذىالكانعددفيالحادوالاعاض،تز!أالمبلاد

فيالمابهوؤالمدمزالحربالالعلماءبعضكلجمه،الفنزنلك

أعاءهيالملوكهؤلاءوأحماء.ايكوكمنعنرالرابعالأصحاح

و)ن(ق.م0017-0002)الغديمالبالللحمرنموذجية

أنكا.حمورا!غرآخرثخعىأمرافلأنا!كلملمنكان

تمامأيطابق(14تك)حمةضدملوكأرلمة!ايحالف

ذ)،الحصرذلكنيكانتابيوالحسكر*الاصةايحالنات

.الملوكمنبهيرأعداد!ننتمايحالناتكانتذلكبحد

فيالمايهوؤالآحماءتثا؟الآلاءوسالر)براهيمأحماءأن.!

كا.الميلادقبلعثرالايحالىعرانسعمنالقرونجمداول

قصةفينراهاالق(الجنوب)افقبفيالموعة!الاقأتأن

منالفترةعنالأئريةاكافاتفيأ!أنجدهاالتكوكنضر

الآلففيكذلكالوضعكنلمر.م.ق0021-0018

يعضتول.الفترةلهذهاللاحقةسنةالمانمالةزأوالابفةصنة

هناولكن،قري!بحدةذلكبحدعاشإبراهيم)نالحلحاء

الأنابدجداوليعفىمنيصتخلصرنهالذيالاخراض

)رتباطأ2تبطابراهيمعصرتاريخ)ن.ضيفاخراضهوالكالب

فيكحمرالذيمصرمنالقديمالثعبخروجبتاريخمباضرا

ابراهيمكانفإذاتضيا..مق0251-0451بينماالفترة

،صولهتارغفيكون،سنة006بحوالىالحروجتجلعاشقد

..ؤ0185-0502ينمماهوبهحانالى

هيمابرإ

الكرالأثر!ةاكافاتألقتلقد:اهرولاحضالات

التكوفىفيمايهورهو؟)براهبمتارغعلىالضوءمن

نيالعالمدسالدةكانتايىوالحاداتنالغوانن(ا-225)

الحياةأسلوبعنلاكثتند)براهيمفعاكأالذىالحصر

ابي.بالورلأنةالمتحلتةالكرونالتوانين.الكتابفيابثر:

تفسرالدجلةنهرعل"نورو"فيالأثر!ةالحفالرعنهاكحفت

كانالثرالعتلكعلفباء،وارثلهيكونيأن)براهبماهماملنا

لماذالهئرعأوارثأوبجعلهعبدأأوخادمأكنىأنل!نسانيمكن

نأيايبيالاينعلىجمبكانالحالةهذهوفي،ابنلهكن

وأنممتلكاتهكلويرثصنهعندلدفنه!توموأن،بيد.سنى

توانينحبكمرفكانفإبراهيم.إلحاللةاصمعلىمجافظ

وإ)ذا.(2-15:4)لهوارثأالدمشقيأليعازراعنارهفيعصش

هوو!بحالإجراعاتهذهكليلفيالابنفإنذلكبمدابنولد

جا!لة،طركأعني!رثوجوديمكنكان؟.الرعيالوارث

نأالطىمنكان،)حماعلسارةجا!لةهاجرولدت!ندما

أحماجمل-يظل(16أصحاح)لهضرعأوارثأالراهبم!تبر

الوارثهوصنةكرةثلاثمدة-البثر!ةالنظروجهةمن

لنالدمئفيا"ليعازرأنلإيراهيمقالافةأنمع،لايراهيمالرعي

الثاثة)حماعيلبلبئوعندما،النلهشكرنبللهالرارثيكون

لهسيكونبأنهعددالإبراهيمالرعداقهأعطى،درهمنكز

ابخ!انأعطا.الوتتذلكوفي(17أصحاح)سازمنابن

عنديمارسكانالحتانأنرمع.ونسلهلإبراهيمعهدعلامة

علاقةفيمميزةعلاتوذ!فطلإيراهيمأصبحولكنه،ك!ةثعوب

الله.منعهد

اينأنلدالنيالركةأوالجا!ةأنحمررالىفوانبننين

!3!زتلمئر

ا؟كا3ءبخ!

ك!و!-.عح!-*.نم

7ث-!في-بركت/!ب!!!لم

--ح!-+.*

.-/!كد!ه،-

تمكأينل!/لاقي!!

ابراميمبثرصورة
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الوتنذ!وفي،اولنرالزوجةمحل)يتفينحللأ،لبدها

منهاجرضرتوعندما.وابنهاالجا!ةتطردأنلكوجةبى

الىالطر!قفيضوربر!ةالفهربت،بضوةعاميها،سيدضها

كديها،تحتوتخضعمولأتهاالىترجعيأنالملاكفأمرها،مصر

.(61أصحاح)احماعيلولدتحيثابراهبمستالىفعادت

نط-العمرذلكفيالمألوفحب-الحقلابراهيمكنولم

بذلكاللةأمرهأنبعدذلكفعلولكه،وانجهاماجريطردأن

سيكوناحماعيلبأنالدوعدالأمرهذارمع(2ا-ا21:2)

عظيمة.أمة

شراءمرضوععلىالضوءتلقيالحئنقرانينمجموعةأن؟

مجموعةأن،مع.(23أصحاح)عفرونمنللمقبرةايراهيم

فيالحث!نعاصمةبرغازكوىفيامحفتالتيالحثةالقوانين

صنأنهإلا،الميلادتجلعرالرابعالقرنالىترجعالصضىآيا

تجلعرايا-الترننذالخررعدسائدةكانتأنهاالراضح

تتغكانتاييالاقطاعيةالأيزاماتالقوانينهذهوتبين.ايلاد

اتىتلكعنتخلففكانت،بكاملهاأرضقطحةيغعند

ضاءرروركانإبراهيمأنومع.ن!جزءييععدتتغكانت

نقلوفيلك،كلهالحقلدعاشترطعفرونأنالا،فقطالمغارة

أتاكا.)براهيمإلىالاتطاعةوالايزاماتالمثوياتجمغ

هذهثلفيمجرىكانماطابقوهذاالجرملكيةنقلنلاحظ

.(23:17تك)الحئننعندالحالات

يق)الأوثانتعبدأصمنجاءإبراهيمأنمع:إيمايمإيمان.

أرضإلىبالذهابلهاللةلدعوةاستجابأنهإلا(41و242:

لاولكن،محرومراتلإبراهيمنفهاللهأعلنوقد.كنعان

اضفانوسويدكر.مرةكلفيالإعلان!جبةالكتاب!ايهر

منيحزجبأنلهوأمره،انهرينونماليوهولإبراهيماللةظهرر

.(7:2أع)كنحانأرضالىع!يهومنأرضه

ظهر:"لابراهيمنفمهاللةإعلانكييةتدكرالحالاتبعضفي

تك)وبلهلهكنحانبأرضالوعدلبحطيه،لإبراهيمالرب

الذببحةالتهتايىابارفيالذظهر!ا؟7(،2

كاملأالوعدلهيؤكد"لابراهيمالربظهر)!.(أ:517)

ظهوروأبلغ.(22و17:ا)،إبراهيمعناللة!حد"ثم

الربهوأحدهمكان-رحالئلاثة)براهيماضقلعندماكان

ابراهيمكانالظهوراتهذه6شاءوفي.(\:18تكأ-نضه

الهأنهالذعننقرأمامحيرأرلذلك،لوجهوجهأاللةيخاطب

،،الربملاكابواطةتعلنكانتالرصاللأنكا.)براهيم

كا،(ا:ا-614)،الرب"ولينليةهاجرساوتوقد

.(22:ا-91تك)الثىءنفى)براهيمفعل

ويينسةوشقةعلاقةلأتأنقةابراهيمطاعةتيبةكانت

24
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لاالهضفيبطاكهاللةوونقتهلىممانه)براهيم!نرفد،الى

كانالذيالمدبحخلاليس.عزلهعنوالانفصالكمان

و!فيلتةبمبادتهلهدكان،فيهكتقرمكانكلفي!قعصه

عنداللةإعلاناتتجتايغتزدادبالتةمحرقهوكانت،الرثيالحالم

ضتتلا.ابراهيمبلالذخطة

تك)برألهفحب،بالربآمن"أنه،)براميممميزاتيمن

بالذعلاخهفوت،وضركنهرطاعنهإبراهبمولإبمان.(أ:56

أخ41:8،2)ش،2:23)حاانخلهل"دعىخى

.)02:7

ارتبطتفقد،بالئة)براهيمعلاقةفيهامأجزءأالصلاةكانت

علىيقدمهاكانايي0(13:4،ا:28)بالذيحةالصلاة

وبالصلاة.كنعانكلفيالمحتلفةالأماكنفيأقامهااليالمذابح

وعدما.(4:أ5)لهاللةبمواعدالعملاقامهعنإبراهيمعبر

له،الموعردابسلهو)عاعلككونأنالثهمن)براهيمطلب

الموعودالابنبأنأخرىمرةلهوعدهاكدبأنطلةاللهاضجاب

فيإبراهيمحموويظهر.(ا:791)عارةمنلهجولدبه

صدوممدنعلىبقفائهافةأخبرهعندماالرسيةصلاته

الأرض!كلدياناللةأنأصاسعلىاللةإبراهيمفحاج،وعصررة

اللهأنإلا،دمرتقدالذائرةمدنأنرصع،عادلأيكرنأنلأبد

الصلاةوفحاية.يخاييونكانواالذينالغلائلالأبرياءأنقذ

اللةاكدضد،بأيمالكإبراهيمعلاقةفيبوضوحتظهر

أجلهش)براهبمصلاةعلتوقفحياتهأنلألسالك

اخارفييخلىالصلاةطريقعنالإلهيرالإزساد.(02:7)

حك!الحبدهذاأنضكولا.؟24أصحاح))براهيمعد

زوجةلايخارخطوةكلفيالربإرضادانتظارمنإبراهيممرقف

صلي؟،بالصلاةالربعلىاتكالهعنضسر،لاسحق

الذعن)براهيممفهومكان.طريقبماأنححالذىاضلصض!رأ

الواتمالكالعلىالالهأهوالذكانفقد،وعمليأضاملأ

،(24:7)أالماءالهالرب5أو(ا:422)،والأرض

؟،)براهيمحياةفياكيدةعسبةحميةالمطلفةاللهقدرةوكانت

ابنأإبراهيم)عطاءفيالطبيحةنواي!علاللةصيادةفيبدت

يدعلىللخطرحياتهتعرضتوعندما(.14و)18:13

الذعلمأن؟.إبراميم)نقاذفياللةقوةظهرت،مصرفرعون

يولدأنقبلصازمنبابنلابراهيمالرعدتايهد.فيتجلىالمطلق

إطاعةسسنةوعربنحمىمدىفعلى،عدكدةليناحق

ورراراصقبمولدالذوعدظل،كنحانإلىبالهجرةدثة)براهيم

وعنررةصدومضراللةعرف؟،ابراصمأماموضوحأ

لغن-إبراهيمجعلتالمدنتلكدكونةأن!،(2.ا:8)

!مربأنيسمحأنيمكىلاالادلاباراللةأن-للقانفوق

كملقديكنلمالأمرونذنبوعأن.نها!ةلاالى!االرهذا.
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أورخرائبتوضحصورة

كانالمدنتلكعلىالقضاءأنإلا(:16اء)إبرا!مزمنفي

الرحمةجقت،المدنلهدهبالبةحتىولكن،أوانهآنتد

بعضالاسهؤلاءبينعاشالذىالبارللو!بالنبةالدينولة

ولكن،وقداصتهاللةبرتحكىكانتحياتهأنلاضك.الوقت

قبلفقطوبيتههونجاوهكذا،استجابةتجدلمللآضيندعوته

الد.دنجرنةوترع

واضحةأمورأكلهاكانتوإرشاده!صدهوعنايتهاللةومحبة

لإبراهيمال!دا!ىالوعدوفي.دائمةبصوؤ)براهيمحياةفي

ستغرهاللةمحبةأنإبراهيمأدرك(3و12:2أاللةدعاهعندما

بركةببستكود؟عظيمةأمةصيكوننسلهإنحتىبال!بهة

،نحوهمنوقصدهالئهخطة)براميمعرل!وإنر.الأرضأملكل

كانعندمالاءطمجارأنللرط-شهاتبكل-)براهيمترك

منالمكافأةقبولرفضوكذلك.(:8ا3)ينفصلاأنمنلابد

هوالأرضالمواتمالك"هرإلههبأنلهوضهدسدومملك

كاهنصادقلملكيالعث!ورأعطىإبراهيمأنثم.(22:ا4)

اللةيخاف)براهيمكانأ-.2(.ا:8)4الحلىاللة

نيواضحةأمررأدئهو)جلالهواحترامهحبهوكان،(12ت22)

تقدبمحدإلىلدالكاملالقلبىوالتسلبموالطاعةالإيمانموفف

يعكىوالأخلاقيالأد!إبراهيمحياةصتوىوكان.محرقةابنه

الذضهدوهكدا(17:ا،.)القد-راللةأيبدأنهحقيفة

يحفظواأنبمدهشوستهبنيهروصىلكىعرفتههـلأفي:ت

تكلمبمالإبراهيمالربيأقلكي،وعدلأبرأليملواالربطر!ق

.(ا:891)"به

العااكلليؤكذةريخعةمكانة)براهيمضغللقد:م!ته

!،اعريلأمةأيوهوالردفعند.صنةآلافأرلعةصصمنذ

،مرة188القرآن!و!ايهرالأنبياءثافيالإسلاميأالماك!ه

.المصوركلفيالإيمانرجالأعظممنالميحيينعنديجتبر؟

كلوفي،أإدراهيمنل5الاصاثيلنعلىيطلقماكثيرا

الذىالأبكان)براهبمأنحقيقةتأكدتالقديمالحهدعصور

أعظموما(33:24حز،51:2إكأ)الختارألحبجاءمنه

ش))وفداه(9:7غ)إبرايماختاراللةأنالحقيقةتلكأهمبة

.(7:22يخا)خاصةبركةوباركه(92:22

فيالألمجةبالغلإيراهيماللةأعطاهالذىالماومميوالإعلار

في!!رأئيلولبلموسىنف!هاللةأعلنفقد.)سرأليلتاريخ

نجحدرعليه.(6:8-2:24خر)،إبراهيمإله"بأنهمصر

الئهعهدأساسعلالرحمةموسىطبمصرمنإصاثلخروج

المبموسيايهرالتتةصفركلوفي.(32:13)لإبرايبم

يطيمواأنمنهموطلبمعهمعهدأوقطعأباعممأحباللهبأن

،ا:8تث)لإبراهيمأعطاهالدىالعهد!الذينممحتى

أن؟.("3:.28،92:13،2و27و9:!،ا-6:.

وعداييالأرضهى،بمتلكرهاأنوضكعلىكانواالتىكنعان

صلاتهفيإبراهيمالهداودناشدكا.(34:4)ابراهمبهاالله

جهرشافاطفحلوكذلك،(92:18أخا)سيماناجلمن

يخاطب؟،(02:7أخ2))براهيمنلشحبههوأنبدركوهو

امل!إبراهيمإلهبأنه)سراثلإله،البعللكهنةتحديهفيإيليا

ورحمهمالثبعلىاللةتحننيهوآحازأ!اموني.(18:36
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هيماإير

كل2))براهيممععهدهلأجلآرامملكحزاثلثدمنيبهاهم

9وا:47:9،506)المزاصرفيفالمرنمرن.(ا:323

،92:22،41:8،51:2)لاشحاء(42و

،()33:24وحزقال(،33:26)لاريا(،63:16

الذىكأصم)براهيممكانةيايهرونيعهم(7:.2)يخا

خاصة.بمورةالرتمبوصغعهدأمصاللةقطع

المتأخرةالكتاباتوفيالألمبهر!فاأضارفي)براهيمثثر!

العهدمحهؤبتعظيمةاعلافاتاللةأعطا.،عظيمكني

رويفوسوكذلك44:02-23صيراخابنيثوع)افظر

في)براهيمعنالأسطوطةالقمصبعضتايهركا.(8وا:7

إبراهيم)نايلمرونرل.روجفوسفيوكذلك،يتجهوضر

لملوكالحكسةعلموقد،الأولىالطقةمنفجمأأوفلكيأكان

.والضبالرق

منكبطلعايةبمكانةابراهيم!ضأفأالميحيةوفي

ت)ابراهيمنلمنجاءكوعأن!،الايمانأبطال

كنلايهرممكانةأتروأحادئطنمايهفيأنه!،(أ:ا

2واا:مى))براهيممنأعظمأنهأ!ضأاكدولكنه،)براهيم

لر.،ا:226مرتى،81،22:32:ا،17،3:9و

28،و2313:16-34،ؤ733:8،و1:هه

8:33-58(.02:37،-سا:9،ا:22-.63،9

أع)لليهردأفوالهم!)براهيمذكرواماكثرأالرصلأن؟

)براهيمبرل!ذكر؟(أ:7:2،326-25،32و3:13

الىرصايهوفي(4:ا-16رو)بالإيمانلتبروبارزكحثال

قبلالذكي)براهبمسلهمللسيحالذلىأنبولىكلكدعلاطة

الىالر-الةكاتأن؟.اللة،ساعدإعلاناتكلبالإيمان

اللاوئالكهوتصبهعنخرجكمن)براهيمالىث!الحبرانون

فيالعظيمالإيمانرجلباعتاره)براثيمويخص،(7:هعب)

الجدروالحهدزمنومن.لهأعطتاليوالمواعدبالثةعلافته

بالذ.علاقتهفيوالطاعةل!يمانثالأ)براهيممازال

في!وعالرباضخدحمامجازيةعازهو:)يراهيمحغن

الأمنحاروصففي(23وا:622لراوالغنىلحازرشل

ا!اطةالمورةوهذه.موتهعندلعازربهااكرماييوالسحادة

علىالرلالمفيالاتكاءمنالقديمالرقفيالعادةعنمأخوذة

يجلىالتىالصورةوكانت،الآخرجانبالىالواحد،وساسد

الجالىصدرالالواحدرأستملأنهي،المتكلونعيا

عدرعلرأسهكدالواحدكانالحدثوضد،بجانبه

جابالأحدهميجلىأنالرفثواعيعنوكان،الآخر

)صاحبالمفيفجمرارجملىأنواكلر،مرموقضف

المضهفبجوارأوعظيميخفبجوارضخصفجلوس،(الر!ة
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هيمابر!.

بهذاالوثقةرالصلةالحظوةمحنا.كان،صمؤإلىرأسهو)ضاد

الذى-فلمازر.(2.:2،12:ه31ورانظر)الشخص

،رثبهيسدما!تجدىمر!أالأرضعلىحياتفيكان

نراه-منرفةعثةديقكانالذىالغنيالرجلهذابجانب

فييتكيء)ذالحظسالكرامةمكانفيالحادةعالمقنحم

.،)براهيمحضن"

فما،الهاولآمعبالمقابلة)براممحضنكايهرالقصةهذهوفي

المذابمكانهيالهاويةلما،ابارالمسكينلهذاموطنأأروعه

الررر.للتي

ايوناقالمفهرمفي،!بايونايخةاهادز))أهاويةاكلمة

ولبهه،الأمواتبع)يهيذبالدىالمكانهي،كىوايهر

مكانوالآخرللعادةمكانأحدهماتينالىيخقم

جمدوانالمكاننانفرغم،هناالموجودكرهذاولكن.للعذاب

الهاو!ةأننجدأنناالا،الكلام،حمعارؤ!ةيمكنحنى،قريينن

أثتقدعطصةهوةفاكأنعلىعلاوة،المذابمكانهي

هذهعبوريمكنلاوأنه،إبراهيموحفن(هادز)الحاويةبين

اصتقرقدشهماكلاأدعلىيدلمما،الاتحامنمنأىفيالهوة

الد!نونة.انتظارفيالطريقفيكمحطةوي!الدالممكانهفي

القانونية،الأصفاردائرةخارجمحابوهو:إبراهيمرؤيا

لمؤلف!رنانيةتربةعننقلتتديمةسلايخةنخةفيمرجود

.للاصنامالايهالاحماءفيذلكظهرح!صارامىاوعبرى

ثمايخة)الأولثئهيخصعى،موضرعنفهوالكتاب

الجزهذاولحل.إبراهيمضبابعنللأصاطير(أصحاحات

و!دو،الكتابباقيفتثغلالرؤكاأما.م05ضةقبلكتب

تل!منا!ياوهذه.م001الىترجعأنهانحوياتهامن

!فرمنعرالخامىالأصحاحعلىابهودبةابعليغات

ال!ساءالىإبراهيمجهوئيلواعهالملاثكةأحدرافقفغد،النكوممن

وحراءآدمكسفوطالماصةالأحداثضاهدحيثالابعة

شاهدع،(عزا!لل)غواءعلىوبناء،الجنىخطيةببب)

الهكلحرابثلمتقبيةأحداثأورأى،وهايلقا!رمأصاة

.الأمعلىضرباتعررقوعدلكصاحبرقد.المياومجيء

.الأثرارو!!نرلة،الموعدأرضفياصرائيلضحباجماعرأى!

اللة!إبراهيمباحثوثد.،ثاليةايرحدمنمزيمواليهاب

تال،عزا!كلعلكمبرلماذااللة)براهيمسألولما،الرمكلة

ابعضاستتجيفد.الحرةالإنان)رادةمنبأقالر)ناللةله

جملةيينجمعقدالمؤلفأناللاهوقيالمفهومهذافيالتضاربمن

الحيةهروأنه،عزازللإبراهيمرؤلالطالطانو!مى.مصاثر

كانتارؤ!اهذهمنأجزاءأنالبمضوظن.3تكق

لياليهردشالهراطقةبعفىعندوكذلكالقرسونعندتشخدم

المهحي.الحصربلا!ة



هيمابرإ

اختباراتببينأبوكريفيجردكطمؤلفهو:إبراميمع!د

)براهيمأخبرقديخائيلالملاك)نبافيقولمرتعندإبراهيم

تسليمعنبمتغإبراهيمولكن،يموتأنيجببأنهالحجوزالشخ

وعدما،الجلدطقاتفيمركبةفيالملاكفيأخذه،روحه

وعندثذ.عليمالدكونةيستمطر،الأرضعلىالاسثرثاهد

إلىيؤدىالذيالرحبالطريق-رؤيافي-لإبراهيميظهر

وزنيرىثم،المردوسإلى!ؤدىالذىالضيقوالطريق،الهلاك

وأخيرأ-إبراهيمبئفاعةنفرنجتبد،الدكولةزابفوس

!الموتملاك9يأخذه-نفهتليمعنممننمأمازالوإبراميم

الخطوطاتموجودأفيالفرهذاومازال.الفردوسإلىبهويا!ق

إلىررجعأقدمهاولمل.مختصرةوثلاثمطرلة!بعفها،اليونايخة

مجتملكا،عنهشيئأأورمحانوسعرفوثد،عرالاكالقرن

وتوجد.الجلادىالأولالقرنفيكتبقدبحفهكونأنمعه

أياصأولكنه،المشجةالصغةداتالاضافاتبحضفيه

ثمجهوديأسفرأأصلأكانبأنهالقاثلالرأكطولعل.يهودىمؤلف

ولو،الحمعةإلىأقرب،ايرنايةإلىترتجهالمسيحيينأحدتام

الونايةالخطوطاتوبجانث.الأصل)!بهدرىيظنرنهالبعضأن

والحبيةوالعرلة،رومانياولغةباللايخةمخطوطاتفهتوجد

رؤيا"أوأ!وبعهد5وبينبينهلل!ثبهوجوهوهناك،والقبطية

الملاكوظهر03يهرديةينايعمنأفكارهوكقي،إبراهيم

إيهتبسايةمكانةو!غل،الكتابفيكثرأيخائل

في"الموتوملاك01الحمرذلكفيايهردكتاباتفيعادة

أوبابيةأومصروللعلهاغريبةحماتيحملالمؤلفذلك

أولها،دينوناتثلاثتوجدالمؤلفذلكعلىوبناء.فارجة

عثر،الإنى)صرائلأصباطبواصطةوانانجة،هاليلبواسطة

منأىفيالمسيايظهرولا.الأضرايومفياللةبواسطةوالأضرة

الفكر6ثرةدداخلعمرمأيدوركلهفاليهاب،الدينوناتهذه

.ايهردى

:إبرة

حديثفيمراتثلاثالمقدسالكتابفيالكلمةونا!كر

أنمنأيرإبرةثقبمنبلمرورأنمن!:يسوعالرب

مرقىا:9،24)تالذ"ملكوتالىغنىيدخل

بنفىالقولهذايفهمأنويجب.(18:25لو،2ا:ه.

الذينالحيانالقادةأيها)(23:24ت)فيالمايهورالمعنى

المحاصتخدمفقد.أالجملوكبلحونالبعوضةعن!فون

أفكارهمسخافةمدىلهمي!نالمجا!دينالمباري!نهاتين

بأنهاالإرئقب"نفحيرالكتا!بحضحاولوقد.واشحالتها

علىدللثمةل!ولكئ،الرقيةالمدنبواباتفيصفيرباب

إنسانظلفمتى،برؤلهالمغلرلالخمىهوفاوالغني.ذلك

لهيكونأنكتظرأنالمخففمن،لتحلصهأموالهعلىتكلأ

أبشالوم

هولذلكالأصاسىالرطجث،الرؤحيالملكوتفينصيب

آخرمكانبالابرةذكرعدمولى.نفهالملكعلىالاتكال

عياتفتوجد،تتخدمتكنلمأنهاعلىديلأ،اليهابش

.المصورأقدممنالمعادنأوالعظاممنالمصنوعةالإبرمى

إبريز:

نه،بذانهنوعتحديدأوالذبوصفنيككلأوتتخدم

ىأ،.ا:18أملانظر)الخالمىالنقيالدبفهى

21:3(.مز،31:24

:لومأبشا

نجتمعكةمنلداوداثالثالابنولو."سلامأ!9ومعناه

إلىصصروهوانتقل0(3:3صم2)جورصلكتلماكط

جدأمحبوبأوكان.حياتهأغلبصرفحيثأورشليمالحاصة

يدهاؤهالضخصيوجمالهاللبقةفتصرفاته،العبوعدأيهعند

أسرهذاكل،الملكيةوالمظاهربالأبهةالواضحعولعهالثديد

مركبةولهترفةعيحةيعيقفكان.الدايةشذالمبقلرب

بالأثرذلككلأقىرقد،أمامه!برونرجلأوخمو!!اخرة

صم)2المليهةالمدنمةأشرافقلوبفيالمثود

ئامارأخته-لأببهأحره-أنرنأدلوعندعا.(ا-15:12

توتيعوأمل،ال!ثيعةالجربمةهذهعنعبيهداودوأغمض

غضبهأدالومواختزن،صبقأدالوماغتاظ،الجابالقصاص

بأمنونللايقاعحطةأبالومرسمستينمروروبعد،نفهي

،حاصوربعلفيالملكلأناءعظيمةو!ةفحمل.لاختهلئأر

أيدىعلىخفهأنونلقىوفاك،جاعوامنيينأنونوجاء

إلىهربأبهوينجنب،(ا-13:92صم2)أثالومعيد

نأإلىسنماتثلاثصكثجثخورفيلأمهجدهبلاط

،(:1338)الئلاثالسنواتنهايةوفي.فلبهولانداودنعزى

سنتينمحثرلكنه،أورضليمالىبأبئالومالملكبأمريوآبأق

الىأثالومعادوعدما.(ا:428)الملكوجهفيهما-سأ

وليخلف،المفقودمركزهلاستعادةفرصةأىبضعلم،أييهيت

وت!رف،كابنمرفيهفىحتىاليارفحرفه،الملكفيأباه

وكان،كاذبةأوصادقةدعرىصاحبكلمعيبها!بدهاء

بحيدأ،الثحبمىعدداكبرقلرباصمالةوهو،واضحأهدفه

منكاننه9،خليفتهاخبارعلىالقدرةلهيعودفلا،ألهعن

اضخلاف-ثغبنأثر-البلاطرجالبؤيدأنالمؤكد

استرق"المدانةوتلكا!لقوفيلك.الصكأعلىسيمان

بالتحدكدندرىولا.(:156)"إسر!نيلرجالتلو!أثالرم

بمض.ألهعلىوتمردهجررمنعودتهيينمضىالزمنآس

ألىيعأنهاعلى(:157صم2)لقرأأنالأصحأن-سىالدارصين
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ابشالوم

أرللينويتوالسبينيةالر!ايخةابخفيجات!سنرات

يز!ارةالملكلهععضد،أرلحينأوأريعاعتوصاء.سنة

كلقطعهنذرأيوفيذابأنهمدعيأ،القديمةالحام!مةحبرون

فانطلق،سالمآأورضليمالىعاد)ن،خور!كانكدماننسه

الىجواسيىأرصلاليديقبل.رجلئتاومحهأورثليمإلى

لواءتحتالمبواجتمع،السخطلإثارأاسرائيلأصباطجمغ

وكان،لنداءكب!ةأعداداصتجابتوتد.حبرونفيألالرم

دهاءواكزهمداودئيرىأحدأيختوفلينهممن

.(اغأ:57)

فحا!داودالىحبرونفيالمزامرةأخباروصلتماوصعان

لهالمراليالحاصحرسهحمابةفيرهربأورنلبمبمفادرةوأصع

اييمحنايموطأاضقالأواصتهقبل.الأردنضرقفيجلحادإلى

وأببائارصادوقوأراد.المتمرباتماتألىإلىفيهامكث

اللةسعهدتابرتواخذأ،محتهفيداوديرافقاأنالكافان

بإعادة،اللاويرالكهنةأمرداودولكى،(2،:ا5)أورضليم

خطةهذهوكات.حراضهفييظلواوأنمكانهإلىايابوت

علىداودساعدأورضليمفيالكهةرثىوجودلأن5،حكيصة

ألنوةاوبعضبيهماا!ةبوارلأنجاايحةمتا

إلىاكيحوضاىداودأعاد؟ا-.2(،7إ)17

أورضليمدخلقدكانالذىلألالرمكاذبأولاءمأظهر،أورثليم

حوصايقاموقد.ا:32-37(5)الحكمعلىواسرلى

فأبطلا،يامخبرلدورهمالقلانلالأضخاصوبمضوالكهة

وممتخىمتعبوهوداوديفاحيءانارادالذىاحيتوفلمورة

صتراتصالعلالحواسيىظلكا(ا-14ة17)الد-ش

توافيوكان(2ا-ا17؟ء)أبثالرمخططعلىلاطلاعهرراو

أيخترفلعئوؤدمذأنهفلر،عليهالقضاءفيالبهوأدالوم

الداية-منأيهحي!قهزيمةذلكفىلكانت

لاعماسابيادةأثالومقراتأخيرأوصلتوعدما

مقمه،جيثلظيملدايدأنيحتفدالفرصةكافت،جلماد

و)تاكي،هاياىيرابهممحكينقواديادةتحتأقامثلاثةالى

على!ارقض،أفرايمرعرليكبكلةمعركةونثبت(182:أ)

الذئزإد!،ألفأعر!عى!للامايقتلالجمردةالقوات

ذلكفياليفاكلهمالذكنعنأشالومجقشالوعرمملهم

ذ)ننهألالومأوبك!منوكان،(8و18:7)ايخرم

الملتغة،الحظيمةالبطمةأغصانتحتفدخلبغلعلىرابهأكان

،(ا:89)!مرتخهالذىوالبضلوالأرضالحاءبينفحلق"

ترددلمالذى،ورآبوأضرفجرىالصوزهذ.علىرجلفر%

يدهسهامئلاثأخذبل-داودتوياتكلرغم-لحظة

رجالمنكلمانعرةبه،خاط،أبثالرمفلبرزلا

الجبقطرحؤثم(18:ها)وأملألؤأثالومعريواروآب

28

أبشالوم

!يمةرجةعليهوأقاصافبهقتلالذىالمكانمنبالقرلصالعظيم

تحقيرفيالمألرفةالحادةحسب(18:17)الحجارةمنجدأ

.(7:26،8:92ثمى)ا!رمينوكهارالمتصد-ش

أنجضالومقبر

المحبالثخلأيهعيقحزنممدرألالومموتوكا!

وكانت.الأبويةلعواطفهاشهيبكيوهوالملكوتاصسيالذكط

فيتعبر-إيجازهارغم-ليغةمرثاةعايملا!عدلابئمرثاته

الأجالكلفيأولادههنحومنالآباءماعرع!رقيقةلعة

.(ا:833صم2)

نقرأولكننا-،الحائيةأئالرمجاةعرالقيالرهـسرىولا

احمهاواحدةونجتشينثلاثةلهولد)له(ا:2427!)في

صنارأماتراتدأباءهأن(:1818صم2)منونفهم،ثامار

ذلك.قبل

أقام!،احمهمجفظاب!لألالوميك!3لا:أبشالومتبر

الذىأالملكوادكيفيالدى(العمود)الصبحيوهولنفه

نعلمولا.بغلرتينأررصليمعنكعدكان)نهيوجفوسعنه!رل

القبوريينيوجدولكنالضبهذاعىئاالم!وجهعلى

يدعىتبر،قددرلىلوادىالرقيالجانبعلىالموجردةالبهرة

بقها،المعمارفىمنالفخمةالقصةهذهولكن،ألالومقبر

عمرالىترجعأنهالابد،الجمبلةالإغر!بةوأعمدنهاالرائعة

.الرومارالعصرمىأفدمبولملها،كنبرأأحدت



أبث!الوم

:لومأب!ثا

المكايينعصرفيالهودجيققوادأحد،مياأبو-ا

.(ا:07امكايبن1)

يافا،علىللاسيلاءالمكالىحمعانأرسلهالذىورناهلانأبو-2

.(1ا:ا3امك)صالقأالمأيهورأثالرمنفسههوولعله

الهوديةالأمةالىخطابهفييياسكرهمارصلينأحد-3

.(ا:117مك2)

:أبيايأوأبشاى

وأحد،داودأختصروكةابنوهر،يسىأ!5معناهولحل

صم2)وأبناىوعسافي!وآبهممنهر!سإخوةئلاثة

صم2)داودأبطالمناف!للفسمرشأوكان،(2:18

منهروبهعندزلفبريةوداودمعصرةلأولوطهر.(23:18

إلىيلأمعهللدهابكطوعضخص!أداودطلبوعدما،شاول

ضاولالملكلقتلوأضار،الحكللهذاأليئاىتغدم،ئاولمحلة

رجالبينالمباررةوو.(26:6-9اصم)ناممموهو

أبيرفيهاقلايي،جبونفيداوورجالشاولبىأيئبوث

.(24و2:18صم2)موجودأأثاىكان،عسائل

صم2)عسائيلأخيهبنأرأخذأغيلةأنجيرقتلق-سآبوعاون

قاد،حلفاثهموالأرامونللعمونوندايدمحادلةوفي.(.33:

علىالهجوم-سآ!قاديما،الحمرنونعلىالهجومأياى

صم2)عظيماانتصاراالمعركةفيإسراليلوانتصر،الارام!ن

.(ا:.أ-14.

منهرويهعدبجانبهوظللداود!أالدوامعلىأييضاىكان

أراد،الهاربالملكاباينيكعيبوعندما،ألالرموجه

وعندما.(9وا:68صم2)رأ!ويقطعيعبرأنأيثاى

يقيهوأنثهعيتربة!بللاأنفهألاىطلب،الملكرجع

القضاءفييوآبمعاضنركأنه؟.(2إ:ا9مم2)فورا

.(01و02:6صم2)الياينىبكرىبنشبعفتنةعلى

منأبنيراغتالكا!افهخالتهابنعما!ا!رآباكتالوبحدها

)حدىوفي.الجريمةفيضالمأكانأييثاىأنشكولا،قبل

للخعلىداوتعرض،داوجأةأواخرفيالفلطينننمعالمارك

أيثايأنجدهأنلولا،الفلسطيىبنوبيشمسلديقلوكاد

.(21:17عم2)الفلطينيقتلالذى

رئبأأييئاممطنحد(23مم2)داودأبطالأحماءببانولى

رجلئةثلاثعلىقضىأنهأطسعلىيلآخريناللالةعلى

أدويابينالم!!فياحمهيذكرولا(،18)عددبرمحه

يرجحولذلك،لأدونجامؤيدأ!رآبوكان،العرشعلوسليصان

ذلك.تبلماتقدكانأشاىأن

أيخهمندهاءأقلكانولكنه،مندضآثجاعأألاكطكان

يعرفداودوكان،الأعداءعلالقوةفيبماثلهكادلىانيوآب

مرلأبثاىيايهرماوأفضل.وتوضهماعنفهماويخثى-ذلك

.داؤللملكالثاتولاؤه

:بصانإ

إصأنيل،ئضاةفيالعاشروهر5!ربعأالأرجحعلىوممناها

لثأويهوذالحمبيتكانتإنيأيهرولم)لحملتمنوكان

فيدفنماتوعندما.سنينصبعلإسرائلقفى-(زلولرنظم

ابخة،وثلاثونابنأثلائرنلهكانأنهعنهيذكرماصلى،صطنه

لأبنائه،زوجةئلائينانرجمنأق!الخارجإلىأرصلهن

علىنطمولا.الاجتماعيوصركزهثرائهعلىديلأذلكفيولحل

الأ!اطتعنىولعلها،الحارج"بكلمةالمقصودماالقينوجه

.الآخرئ

بكلمةبكونماأضبههى،قاض،المترجمةالعبرصةوالكلمة

فيوجدتاليالئريةاليهاباتمنيبركا"إملك

بعضمنوكذلك،الميلادقبلعثرالرابعالفرنمنأأوجراتا

كانفعملهم(2:3عا،:0423إشثل)اليهايةالنصوص

ضىء.كلقبل!غئصبزاكانوافقد،حكاممجردمنام!

الشعبيينبالقضاءيقومونأحيالأكانوا؟(2:16تض)

.(ا-17أ:ه7اصم،5و4:4قض)

بيتهىإبمانمنهاكانالتىلحمييتإنيربيفوسويقول

بمافترعادةلأنهاصحيحغيرهذاأنيدوولكن،جهوذا!

لحمببتأأو،يهوذالحمببتا:دائمأوتأيهرعليهايدل

يتهاككانتأنه(اا:ه9!ش)منونعرف،!أفراته

هذامنولعله.جمدووكاليالناصرةغرليزبولونفيأخرىلحم

قمةفيالمايهوربرعزهرإبصانبانالهوديالمليدجاءالحلط

.داودالملكأصلا!أحديكونوبذلك،راعوث

لموعبدونوأطونوإبصاننتاححكمإن!كيل5ويقول

الأرلعينوإن،الممويونجثنالأرشرليفطقةحدرديتحد

هذهكلشطي،)سرائيلبنيالفلطييونفيهاضايق)ييالنة

وثلالينإحدىتبلغواييالقضاةهؤلاءحكممدةفهابماالمدة

.(-3:اا:ه2،ا:7-9.تضانظر)مجموعهافيسة

(38:12)إريافيوترد،اكبلاهىالحبهةرالكلمة

ابابوضعو!وقد؟الحبالبواصطةالجبمناببىرفععندما

باطنهووالإبط.لحمايتهماإبطبهتحتالالةوالملابىالرثة

)بطه.تحتوضهالئيءوتأبط،المنكب
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أيعا

أيمثا:

يمر،ناجح5أو،غرظامنا.أنظنفار!31يير

تزوجالذىأحثروشللملككانواالذ!الباطمهاناحد

.(ا-.:اأض!)است!

:سينراأ

وأ!الجذاب5وسا.هأفرودض")صمكتمروهر

يخها،الكنةيمؤص،كرلوسيمدفةمنيمو،الجمل"

)كركولر!أهلالىرسايهكبعندمايولىمعوكان

الحلطعدموصب(23فلحرن،13و8،4:12وا:7

منكانالذى(22،4:18:هق)أ!رتىو!ت

كم،برلى!دعلكددندأبفراسأنرسدو.فيكنة

لاوكعةمدنمىحرلهاوماكرلو!!بالإنجلللكراؤذب

أف!زثرل!خدمةأثاءز(13و4:12)يم!ابري!

رييةةقكرلىالىحملهااييايانجاروكانت(ا:.ا9ا!ا)

للرسالةيولىكابةرالب،يكوسوادى!الكناثىعن

.(ا:7-9كو)كور!الى

عيه:أطلتهاايياثيفلرالبهوبولىتتدكلونرى

،،لأجملكمللصحأمينوخادم5،5مناالحبيالعبد"

الرصلكطلفلموصفرهر-(4؟12)هللسعحوعد"

والأسور-5(ا:از)كحوثاوسسوىآخرأحدكليرلى

!تالالأيضرالوعفولأن(23كل)،يرعالمحقسي

أبفراسأنيخبو(،:.ا)كو،"أرسترخىعنأكضأ

يمدح!.بخهفييولىلحدمةايطوعتجادلاوارسترخى

وادىكناصأجلمنالدلاةفي!اهدتهأ!فراسثرلىالرصلي

.كرلو!مدنةعيهتعكانتالذىيكرس

أثنرودد!:

التولصبق!،الجيلاأو"الحذابامنا.رونافي31

،لكن(:22،418:هفي)فيالااحمهثرولا.أينراسذ

عورتلصاءوالإيهاليرنانةالمؤلفاتفيككلأكايهرالاصم

.أبفراسالىنخصرأأوالكاملةا

الىذب،ضلىكيةفيتقدمأعضوأأ!فررتىكان

محهجمكثولكي(4:18)لولىالكنةعلا!احاملأرسة

للفهلنن:ثولىتونول(03و22:ه)الخدمةل!اونه

رعةفيخطصامرفأمرض!د.هلحاجتيوالخادمرصلكم"

نقصانيببرلكيينغهنحاطرأ...المحعكلأجلمنا

أنالآضلعنأندرلىضصضفاثهوسد.،لىضدتكم
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أبلو!ر

ف!ن،مرشأكانأنهحمعوالأكماغم!د،مر!إلىروطه

الىالرصالةحاملأالمبرل!نأرطه،ألهمللعؤثانأ

تتد2و!مر.فرحبكلالربزتبلؤأنممكابأ،يبي

،المتبندسيرالحاملأخي5:بالقرلوصفهمنلهسل!

.،سي

أبفة:

سهبةامرأةيمي.الاعزازمضجمملفر!كياسمأفهل!كل

اأ!المزكدومن،فيمودزوجةكانتأنهاومجحل،صلو!في

فيحرنإلىمرحهةالرطلةأنحثالحا"دلةمنعضرأكانت

رجمأاضنهدتأنهاايوارغبعفر!بهر،!ته!اييوالكي!ة

.(2فل)نريئعهدقوأنيىوأرنجىفيونمع

أبق:

ث)صبد.منهربأى،ذبثماضخفىأىالبدأبق

لاأنالهاربالبدإلطالتبأمنعلىمجبوكان(ا23:ه

مول!.الىكلصه

)روتحياتهبولىالرصللهكلسلررسا،منسايي

أبلسأنولابد.أالمح!المربهى"بالقرلو!فه(ا.ا:6

قي2،ا:12يع)اظرمربهىتوخرجللاتحانتحرض

روما.فيايرديينضالمأكان31وعر(21:ه

:أبلوس

أعأالحن!اعندرىجود!أوكاد،أبولريخوس"نخدسوهو

مجضماتلتيقو!علم!تكلموكانأفس!إلىجاء5(:1824

الحكللهذامؤهلأكانأتضحو9.(1812:ه،بالرب

بالر،ح"وحار...الكتبفيمقتدر"أنهكهثثرحث

عارفأاكانلأنهناتصأكانتحيمهولكن(ء2و8؟:24)

.(25)عدد،شطبمح!رد**حنا

الىوصلمكتر!)بجلمنمملوملأيهاصتتىأنهابمضكظن

ضرلطر!قأ،باضز)ما-حمعأفهالأرححولكن،ال!!ند!ة

الأؤنثرفيفيعبرتفيالمسدانررخاكراؤ-باثر

الربطركألرصكلاايهلالهثرحوكدما.(ا:28دو)

الإخؤ!ثجحهأخايةالىرزبأنأراد،تدققبكز

الذلىبابممةمحواطعد"أخائهوق.(27عدد)أفس

يأجهرأالود!فحمباشندادكانلأنهآنوا،قدكانرا

.(28و27)"المحهركوعأنيالكنب



أبلوس

أفسىالىدول!الرصلجاء(أخايةفيأبلوسكانوينما

نأبولىعلمولما.(ا:أ9!أبلوسبهيعلمكانماوعرف

ذا،(2-4)الروحسردكةعنشيئأ!لمرنلاالأفسحن

ايهلامنتعلمهمانقلمنتمكىقديكنلمأبلوسأنيبدو

فحكث.مباشؤبعدهاأفس!كاثرلأنهذلكبحدوبرسكلا

وفي.(ا.وا:98)شتينمناكزفاكبول!الر!ول

هذهوفي،كورثرسبهيسةالىالأوليالتهكبم57ربغ

تكنولم.(61:21اكوأنظر)أفىإلىأبلوسجاءالأثناء

العداءأوبالغيرةالاح!اسوليدة-حالبأى-الرسالةهذه

الحوارنتيجةكانتبا!مابل-البعفىبزعم؟-لأبلوس

كنيسةفيتلألمأكانالدىالحرجبالموتفيختصيخمالهما

تأثرفقدخدتهقنحاحألاقأبلوسأنسكولا.كورنئرس

حولهالالنفا!فيمنهمجماعةفابخدأت،بفصاحتهالكورنيون

الكني!ةإلياانفستالتيالأقسامالألىلحة.منتحأوكونوا

منكورنئوسكية!حدثماولكن.(12اةاكو)

عندمقبرلغيركان!أبلوسعندمقبولغيركانانقسامات

المكانإلىبالعودةيرحبلاأبلوسجحلمما،بولىالرصل

وذللص،عليهبول!إلحاحرغم،قبلمنمحرأفيهخدمالذى

والرطلة.(أ:612اكو)ايحز!روح)شحالشمنعأ

يمدحبولى."لهوالرصلالحالهذهعلىسخطهماصدىلردد

ضيأوأبلوسغرصتأنا":فيقولالمملفيأبلوسخماون

خادمان،(113:9اللةمععاملاناوأبلوسفهر،(3:6)

جاءمامعهذايعارضولا.الم!يح!وعوانحلصللربمعأ

كبدوجث(ا:3،116:أكو2،أ-7ا:2اص)في

التوصية.ور!ئلوحكتأبلوسفصاحةالىطمحبرلىأن

الرسالةمنا-4)الأصحاحاتفيتويخمنبول!ووجههوما

أبلوسالىويىأنفهمالكررنثنالى!وجهه)نما(الأولى

كانكورنثوسالىالأولىرسالتهبولىمحبوعدما.((:6)

.!ا:612)أفىفيمعهأبلوس

أبلوفانش:

حصن.فيوكراوستيموثاوسأخويهمعقتليورىرجل

أيامخمةحصاربحدالمكا!أيهوجيئىاقتحمهاأنبحدجازر

.(37و:0135مك2)

أبلوفوس:

وهم:.،المكايينزمنفيعورصنأضخاصلخسةاصموهو

علحاكمأكانالذى(هة3سك2)ترساوسبنا-أبلونيرس

جاءعندمافيلربانرطوضالملكتجلمنوفيعيةفلطبن

نبصا-عاونوتد،الهيكلي!لبأورشليمالىيلولورس

ضدأورشليمفيايكلعلىكيلاكانالذىحمحان-بعد

طوتى.الملكلوزراءرئشأكان؟.العظيمالكاهنأويا

-أبلربوساضطر،أببفان!أنطوكىتولىعندماوممن

فيوالإقامةسر!لامغادرةالى-عليهالجديدالملكرضالعدم

مببى.

يلي!،فيأبوهكانينما،الابقأبلرنجوسبنأبلريخوس-2

وكان-فيلوباترطوقىبنديمتريوسمعرومافيهوترلى

اشادفلماييهماالصلةولرطدت-روماق!ا!رامموضع

فلسطينعلىحاكمأأبلويخوسجحل،سوولاعرشديمتر-سس

سلوتىعهدفيأبوهيشغلهكانالذيالمركزوهووفينيقية

بنالاصكندرالملكأيامفيمركزهفيظلأنهويبدو.فيلرلاتر

وانضمذلكبعدعليهثارولكنه(ا:96.مك)أنطيوكى

.ديمنر!وسإلى

أنطيوكىعندالأئرالوزراءورئيسنشاوسبنأبلويوس-3

له،سفرأأنطيوكىأرصلهوقد(2،:أمك2)أيفانى

مك2)مصرملكيخلوبلألربطليموسإلىثمروماإلىأولأ

،:92اامك)الجزكةرئيىنسههوأنهويظن.(2أ4:

علىالأخ!ةحمته!نأنطوكسعودةوعند.(5:24مك2

يدصرجندىألفوعثرينا.شينفيأرسله،مصر

فمزبحالمقدسالتيومليالهوفهاجم،أورضليم

.(5:24-27مك2)غفروأعدادا

بهوذاقتلهوقد،أنطيوصأيامفيالامرةحاآأبلويوس-4

.(11وا3:.أمك)الهكا!

علىحثمأوكان(ا:22مك2)جناروسبنأبلريخوس-5

ثديدأعداءأظهروقد،أوباطورأنطوكسقبلمنفلطين

.لي!رد

:لثعطانا-بي!إ

عبرىفعلمنمأخولفظوهو،،خصم)الثطانمحنى

وتتضح،وللناسدئةعدواكبرفهواهـ!ايم،"يكمن!معاه

ا:2،9)رؤمن،الشيطانو)""إبيسبينالمطابقة

02:2).

بلرنالكلمةتخدم:القديمالعهدفيإيهالإكارات

اصم)نيترجتوهكذا،اعدربمفىالنمريف"ألا

امل)وفي،المعركةليمحتكلكحموداودعن(92:أ

ضروفي.خصماترجمت25(و24و23وا:14أ

بلفظهاواستخدت.أيقاوم)قيبت(22:22)الحدد

نجصبحاأل)التعريفبأداةأما.بثرىخصماعلىللدلالة

ئلانجد.ماييو،بالذات"الشيطاناعلىللدلالةعلماصم
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فاالاضارةأنواضحإذ(31،2:)زكريا،(،12)أيوبفي

بدونالكلمةترد(21:اأنجا)وفي.ثركطغركالنإلى

الظانهوبهاالمقصودأنأيضاواضحولكنالتعريف!ألا

.(ا24:صم2انظر)نفه

بديا9،ضيطان"العبرلةالكلحةترجم،البينبةواترجة

تقلهاجث(11:41أعا!)عدافيحا!إبير9أو!بولى

ترحمة)!الفولحاتاإأنكا."شطان9الع!بةفيهى؟

فيعدأفيحا،ديابوض"كلمةتشخدم(اللاييةأإجبروم

2(و)3:اركرياا:2(،)أيوب(،21:اأخا)

إنالعص!ويقوا.علمكا-الصرلةوهىكاتقلهاحيث

ثريركاننأنه!هايبدولاالقدكاالعهدفيالبطانمرلأ

شكل!.الا-!بمنحنأنعمله،ملائكيأكائأيبدوبلأساسأ

اغيلةاالإشاراتلىتمامأتتفحا،اطثيطالىاككاملةالصررةأث

اللمحاتأدأيضأائواضحمنولكى!القدصالحهدفيايهإ

خيركللمقاومةيمكلأنهعنتكضصلاطهءالم!حلة

الحيئة،طيقهحلاءبكل(1،2)أيوبفيفرى،للانان

عليه،الحطفيحلبإصائلليعدداودأغوىالدكطهوأله؟

الحطيم.اممامنايهوضعضدضكراهأحلمنالرب)نتهره؟

إلأالأبوكريفاأسفاريضطانكلمةتذكرلا:الأبوكريفافي

صيطنحكمةأما)21:27(.سرابني!رعفي

-!ديابولس."كلمةفتدكر(2:24)

العهدفيالثطانصوزنكنملالجديد:العهدفي

استحدمها!.مرة37!الحيطاذ9كلمةفتةيهر،الحديد

حديثهفيمرت!!-العربضأداةلدولى-المحيسوعالر!

يهوداعنومرة،(8:33مرقس،16:23ت)بطرسإلى

عادةفثثرالمراتسائرفيأما.(6:.7يو)الاعحريرطي

عداتفيحا)لفسه"الثطان9علىللدلالةالعر!فبأداة

فلا12:7كو22:23،2لو،مرتيز3:23مرقس،ا4:.

.مرة34"إبيس!باسمبذبهر؟(المحريفأداةتوجد

ىأيوجدولاأالثاشب1أو"المفتري109إبيس9ومعنهى

ثياطينكلحةأما."الثطان9و"إبير1اللفظيربينفرق

."الريرةالأرواخ"فتعى(بالجمع)

الاحمينعلىعلاوة:أمماؤه:لل!ثطانال!يةالمورة

تطلقأخرىوأوصافألقابتوجد،ذكرهماالابقالرئي!يير

وأأأبدونايخمى،الصارياتفيمركزهلانالثيطانعلى

!عبطلق؟."المهلك1:ساهما(991:إ؟11ألولون"

الحصم،وا،(12:01)رؤ،الاخوةعلىالمثتكي"

،،ا:224مت)"بملربرلى9و،(3:18اب!)

رؤ)،الحالملكلالمضلأو،(69:هكو2)أدليعال،و
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العلوأ"و،(29:9رؤ)!الععمالتين!و،(12:9

.ت)أالرير5و،(93و13:28ت)

،(8؟44يو)"الكدابأبو9و،(38و:1391

بو)"الكدا!!و،(4:4كو2)"الدهرهدااله،و

،(2:2أف)،الهواءسلطانرثيس!و،(8:44

بو)أالعالمهذارنجر"و،(8:44!و)!الفال5ر

القديمة"الحية"و،(16011،:12:31،413

.(3:هاض،:43ت)االمحرب9و،(:9ا2رؤ)

اعاءافيوسيادةقرةمركرالثطاديغل:مركزه

مع"اللةبنى"وصطحاءأله(،12)أيولىفيذقرأ،الرشحي

محصرفييمثاأنلهكان.مهم:أحدأيىالأدبيةلطيتهأنه

بمن.(:9أ2ر:)نادميومفيفهسبحرمامنباروهر،اللة

عدوأنيوجدالملائكةرث!ميحائبلإتحنىعضمامركرفي

.(9يهوذا)!امتراءحكهيوردأديخرفله"جبارا

الئرمملكةيحك!اليطانأرصالحديداعهدالاشيكئف

ئلاتهامدحصهفييوعالربدرى،:حكةدكاءلكلىالقوية

يحىلأنهالاتهامصخصي!ت،بلعزبوثبقوةالثاطينيخرحلأنه

؟أمملكتهثتلكيفذاتهعلىإانقمتدالطانأن

مملكةيرأسولكنهبمفردهيعمللافائتبطار،(2:اا2ت)

قائدفهو،مهلتوجيهبمحئولاتهمماجودهيقوجدأمنطحة

ملائكتها"همالروحيةالكائناتسشفامةضخصةهئة

الهواءأططمادكرئبى"ش.(ا:27رؤ،254:امت)

فيالريرةالأروإحصتمظصأخأممهارةيوحه(2:2ألص)

اصاقطونافالملائكة.(12أهـ6:)بأمرهيأتمروزالماويات

برتميحتفصود(9و07ا:24ز)لليطانالموالون

الله.بهالهمحمحالتيومراكزهموألقابهم

فمن(افيطيرأي)الريرةالأرواحأص!!كانومهما

ت)اليطادلحكىكاملولاءفييحضحونأنهمالواض!!

نأ(.ا:38)الأعمالضرفيونرى.(92وا:228

علىالمحيوعالرلىحدمةأثاءفيالشيطالةالقوىإنطلاق

لىيوجدلابرعدفإبي!.إبيرمنبوحىكادإنما،الأر!!

كلرتأثيرهيمارسالكث!بنأتجاعهطريقص!ولكنه،مكانكل

أياموفياصصراهذاختاملىأنهالرؤياصفرلاويعلن.العالم

رهيةدصوؤأخرىمرةاصطايخةاالفرىستظلقالعطيصةالفيقة

.(1،18:2ا-91:لؤ)

،(12:31يو)"الحالمهذازيرأبأنهإبي!ويوصف

مبادمميءعلىالقائمالراهنالعالميالمظامهويحكمهالذىوالمالم

كو،أهـ4،2:2و:43كو2)وأهدافهوأساليهإبلش

الأنايخةوأطماعهاالأمفجثع.(1-217:هايو،:113



،المرةوالبغضاء،السياسةعالمفيالماكرةالدبلوماصبةوالأصالب

المجتمعني2ةالثروالقيم،ابجارةعالمفيالمرءةوالمنافة

فييعملالذىالروح1،الثيطانعملمنهذهكل،الرى

فىوضعكلهالمالم5وعاؤ.(2:2أف)،الممصهأنجاء

المتجددين،غيرعالم"الرأنتعنى(91إ5ايو)"الثرير

حصلوقد.للطانهتماماومستسلم)بيىقبضةفيمرضوع

،والاكتصاببالدهاءالثرىالجنىعلىسلطانهعلىإبليس

-الموتضاصهاابي-الخطيةعلىالإنانفبتحرف

منالرهةويتحدم،!الموتططان"علىإبيسحصل

عب)بادتهتحتبالاءللاحتفاظوسبلةالموت

وو)،البدءمنلناسقثالأكان"أنهوعبارة.(اوه2:14

ألهتعنىبل،كاءحبما!تلأني!تطيعأنهتعنيلا(8:44

.البثرىالجنىعلىالموتحلب،وحواءمآصقوطب!بب

الظر)الثيطالىأسرىوأنقذالثيطانقوةبموتهالمحكروقد

.(92:أ2،:18الؤ

ممالككليسوعأمامإبيىاستعرضالبرلةفيالتجربةوق

إمكانهقيوأن،لدهدفعتفدكلهاأنهابذلك!ؤكدأ،العالم

نأبالملاحظةوالجدير.(6و4:هلرا!اءلمنيمطاأن

،أالعاهداعلىبيادتهالئيطاندعوىعلحترضلمكوع

المالم،ممالككلبإعطاثهالئيطانعرضالمصيعرفضوقد

أ)نسانيقبلفيه،الأزنةنهايةفي،الوقتسيأقيولكن

نى2)اليطانيدمنالملكوتهذا!الأثيم"،أالخطة

.(13:4لؤ،2:3-9

داطهالثطانيصف(2:2،أ:7)أيربفي:اعماله

فيمشغولفهوفيهاواثثىالأرضفي،الحولان"فيالدائب

فهوولهذا،وضحبهاللةضدالحالمكليمليخغطعلاص!!

تى93،2و:1328ت)وللحقدنه،العدو"

)أعالأدلةالظلمةبملكوتترتبطوأعماله(2:9-12

26:18).

يصص(ه3:تسا،:43ت)أالمجرباولقب

منيدفعأنهرالصرامعلىفهدفه،الحاصنئاطهفيالطان

الدالمالهدفمماللةوأولاد.الحطيةفيالقوطإلىيجربهم

الطانبأنحميرنالكيةالربوقال،ال!ثرتلحداوت

نأبطرسالربوأخبر(2:.1)دؤالموتحتىججربهم

.(22:31لوا!كالحنطةلينربلكمطلبكمااليطان

بالخطةيغريهمومحدوديمانسضحفالثيطانوكتخدم

ابو)الحالممفرياتيتخدم؟(،7:هأكو)

جمكداعهمبالرالناسيحربمابهثرأ.(4:4،ا-217:ه

طر!قعنالحيرإلىالوصوليمبههموانه،الواصطةتبررالغا!ةبأن

فيالسغوطقصةفيعملهأصلوبوينفحالثر.عمل

إبيى

المبزالطابعهوفالخداع،ايكوفى!رمنالثاكالأصحاح

رؤ)اكلهالعالمضلالذكي5:بحقيوصفولذلكلضاطه

فيصرهمللناسالفخاخيصبالدوامعلىفهو،(ا:29

قاالخاربأهممنوالكبهماء.(2:26لط3:7،2اق)

اللهعملالثطانويقاوم.(3:9الط)اباسفبهايوقع

الفمح،و!فيالزوانيخبذر،والتضيلايزعفبمحاولة

2أ:ه3ت)أالملكوتأشاء"دينالمزيفينالمؤنينويضع

ال!طان!مجمع5همالمزبفونالمؤمنونوهؤلاء،(93و38و

الىئكلهيغير5ماكئيرأالشيطانأن؟،(3:!،2:9لز)

كو2)الحقخدامشكلفيخدامهفيجعلأنررملاكشبه

خدامأويصيرونلثرأنفسهميسلمونفالذفى(ا-3:15اا

الثطانأبناءهم،الثرفعلعلىالآخر!نإغراءفيللثطان

المرتدونيقومفقد(13:01أع،844:،607:بو)وخدامه

قي2)اللةحقسلطانيقبلواأندونعظيمةدينبةبأنثطة

،(3:ا-أز2)اللةحقيقاوم(فالثطادا-9ات3

كو2)الإنجيلنوررؤلهةعنالناسأذهانيعميواليطان

إنه.(.او2:9تى2)كذبهبقولويغريهم(،4:3

الثاطين،ونحالبمالمضلةللأرواحاالإصعاءعلىاباسلهنرى

قي1)الموصمةالضمائرذوىالكذبةالحدامبادعاءات

!فهاأنقواهبكلومجاولاللةكلمةيكرهوهر،(2و4:ا

يعرقأته؟(،أ:391)متالخلصينكيرقلوبمن

عملوبفاوم.(؟او2:17ان!)الفدببنببنالعاملبن

هواليطانكانجهرذافخيانة،الرسالواضحبالعداءاللة

بطرسويصرر،(27و3،13:2ة22لواعياالمحرض

كأصدخصحكمإبيس5بأنالمؤنينتحذ-ساليطادشراصة

وهححاته،(5:8بط1)،هويتحهمنميسأيجرلزائر

اللةضعصلهايتعرضالىالميفةالاضطهاداتليتظهرالضارية

.(13-17أة2لؤ،ا-313:اقط2)

لكن،لئةعيدوعدوقوىال!ئيطانأنرغم:محدودته

،محدودكائنالثيطانبأنوضرحبكليقررالمقدسالكتاب

فلطان،اللةيعادللاولكنه،الرسأحمىكائنأنهحقمة

الحدودداخليعكلأنحروهو،الذمنلهمعطيالئيطان

يصيبأدالثيطاناصتطاعةفيفكان،الذلهوضمهااقي

أيوب)اللةلهحمهاالتىالحدودداحلوالآلامبالخانرأيوب

لنصمهمأنحمزلالكنيةالرب!ؤكد!،(1:12،2:6

حددالذىهرفالرب،(أ.2:رؤ)،أيامعرةايتجاوز

وجهود.يتجاوزهاأنالثيطاني!تطيعولن،المدةهذه

،الصاوىأالحاجزأبعملمقيدةالآنالأرضعلىالطان

نأالثطانوسعفيصيكرن!الآنمججزالذى!رفع)وعندما

ض2)!الخطيةإنان"اصتحلانفيعقالهمنالريطلق

.(8و2:7
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إبلش

الرنراتكلصأعظماللةأنللسزنينالربوروكد

المؤفينفتفصل،اللةعلىالتغلبقتطيعلنوأنها،الظاية

،(4:4ايو،93و8:38رؤ،:28أ.!و)اللةمحبةعن

يحوزأنيمكنلاولكنالذأولاديضايقأنلثيطانوم!موح

الذإنبل.(أ:31،633وا:403ير)عل!مالمرة

الخطئينالقديينوتقويملتأدبآلةالثيطانيتخدمأحيانأ

والثطان.(ا:.2افي،ه:هكو32،9و223:الوا

فييوجدولا،الحلمكلىولا،القدؤكلىيىنهو،إلهأيى

،محدودططانولكنه،واسعططانلهحققة.مكانكل

مدىعلىتخبطهمنواضحوهذا!ثىء،كليعلملاوهو

الطفلقتلفيالفاشلةعاولتهفيذلكيظهر؟،التاريخ

يجحلولكنه،مكانكلفييوجدلاالطانأن؟.يوع

اعترفالكثرش.ولقدأعوالهبواصطةالحالمكلفيمل!رصأتأث!؟

أيوببخصوصاللهمعحديثهفيبمحدوديةالئطان

)ا:11-7(.

فالكتاب،ذا.منكائنأأوأزيأليسالطان:أصله

وللثر.للخيرأزلونإلهينبرجودللظنمجالأتمركلاالمقدس

يوعالربكلمات.محلوقككاننطبيعتهمعتفقومحدودكته

بألهوالقول،ساقطكائنالطادأننجين(8:44!و)في

تدللا(8:44يو)"حقيخهيىلأنهالحقفيثبتهـلم

الاتجةالحاحدةطقهعلىبل،فحبالماضلىسقوطهعلى

ق1)نكبرلائهاللةديخولةتحتالثطانوقعوتد،ضوطهعى

حز)تطيقيرفضونالمفرينمنكثيرلنألىورعم.(3:6

-العلصاءمنكثينولكن،الئيطانعلى(ا-2891:ا

الأقوالهذهأنيققدوذ-بالاسمهايذبهرلااليطانأنمع

صررطكتتجاورأنهاعلى-بالضرورة-تقبرأنمجب

لكلالحعميوالمصدرالمحظررغيرالحاآالثيطانإلىالبرلى

منالحزءهذانحدالاعتارمذاوعلى.كرلائهاصورعظحة

الأولومركزه،مخلوقككائنالشيطانأصلباجميراللهكلمة

هذهعلىالأقلوعلى،اتحلوقالكونعلىوالحظحةاللطةمركز

شإ)أن؟.الكبرلاءبشبصقطكيفاالأرفي

اسسفر()"الصعدتزهرة!إلىالموجه(ا-14ا:42

إلىواضحة!!ثارةفيبابلملكيتجاوزأنهأ!أكثيرونيمتقد

رمزأبابلكانتالذىالثريرالعالمىالنطامهذارئيسالثيطان

مراتضينكررالذىالمتكلمضميرفانذلكتبينومتى.له

الثعيطانتمردصلاكث،(،1و13المددلىفي)

وإرادةاللةمثثةبينوالصراعالتاقضبدأوهكذا،كبرسائه

حر)نيانحاطبهوالطانراعتبار.الئيطان

علىالضوءيلقى(ا-14ا:42إش،ا-28:215

للعلاقاتالكتال!ةالصوؤمعوكفق،الثطانأصلمرضرع

فأ،3.ا:ادا)اعالمامجكوماتللثطانايىالؤبقة

ا:31(.2بو،6012
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بدأ،الذاتيةإرادتهللطانأصبحتأننذ:بما!

يفد،الأجيالكلإلىامدالذكيوالرالخبريننالطوبلالمراع

وجردوما،اللةارادةمقاومةفيإرادتهيمارسأنللشبطاناللةحمح

فبإغراء(الظانلجهودمحتومةتجةإلاوالموتوالألمالحطية

كلصادنهتوطيديىالظاننجح(1-37:تك)وحواءآدم

توته.تصدعت،المتح!دالميحبحملولكنالرىالجن!

كللبلا!صلفإنه،إرادتهلاثباتالثطانجهادوفي

نأفيعارمةرغبةوتصلكه(اا:.3أع)ال!هعمللاحباط

فيالطايخةالرغةهذهبدتوقد،اللهثلالعبادةمرضعيكون

ناالعالمممالككلعلىاللطه!طهانالميحعلىعرضه

موضوعكرنأنفيالرغبةهذهللشيطانوصتحقق،لهسجد

لؤ،أ2:!-انى2)!الخطةإناذ"طربقصاعبادةا

الحقيقى،اللهعادةعنبامخرافهاالزشيةإلىوالدافع.(:4ا3

مر01:02،1اكو)ضيطايخةقوىهىإنما

601:34-38).

ومملكةاللةمملكةبيرالحاحمةالمعركةحدثتلقد:ديوئه

العالمالىالمحجاءفقد،والئيطادالميحبينالصراعفيالر

هزيمةوجاءت(3:8ايو)اإبيىأعمالينقضلكي5

يوعخد!ةبدايةفيالبرلةفيالخربةلىالأسايةالشطان

المحفبانتصار،(ا-4:12لر،ا1-ا:4ت)المع

أمتحته"ويهبالقوىلتيدحلأنأحدتهلىقادرأنهظهر

الميحيصيبفكانتا!احمةهزجهأما.(27ت3مرقى)

كمعتصبالطاند-شفهناك(3،16:11ا:ا2يو)

صلطانأباد،وقيامتهالم!يحصيبففي،العالملهذاوكرئ!

عب،15و2:14كو)الريالجن!علىاضيطادا

ومن،الثيطانصلطةمننضىكلوأنقذ(15و2:14

ولنقلونالظلمةسلطانسينجونبالايمانالخلاص!هذايقبون

.(ا:13كو)القمحبةابنملكوتإلى

لهمسموحأمازالأنهإلا،عل!صدرتقدالديونةأنومع

فيفبهجسحنالذيالونتيأقيأنإلىسلطانهبممارصة

الذينعلىال!لطانلهمارالأيهإلانحلوعملكأدهفمع.الهاوية

للميح.ولاعممأعنوااذينايضطهديما،جادتهيقبلون

الخريينللصراعاكيدةالابةالكتابلنايعفن:مصره

المسيحرأىوقد،وملائيههللبطانالمحتوموالمصير،والر

لواالرقواتعلىالبحيناتصارفيالائهالهزيمةطذهصرؤ

لإبلي!،سدةالأبديةالارأنالميحاكد؟(.ا:18

.(4اة25أ)توملاثكته

مجىءفند،للطانالنهاثيةالدينونةعنالرؤياصفرويخبرنا

شة،ألفلمدةالهاويةثرفيالنيطانصيطرحمجدهفيالميح



الأبلية

وفي.(ا-023:لؤ)واغراءاتهخداعهمنيخاالارضتخلو

خداعهويتأنف!جنهمنالظاد!كلسةالألصخهاية

اممردهذاولكن،هائلأنجاحأذلكفيوينجحالأرضلكان

محيرة!فيالثطانوشملىح.إلهيبحملعيهيقضىالأخير

نهارأوسيعذلونالكذابواببيالوحئىحيثوالكوتالنار

الذينوكل(،02:7-.أ)رؤ،الآبدينأبدإلىويئ

.(ا-02:214)والمذابالمصيرنفى!يقاحمونهخدعهم

الظل!ة،ملكوتشالمؤفونأفقذ)ذ:والثطانالمؤفون

فلهم،الخيثةالطانحهودكلكلبابصرةايقينلهمأصح

صيعأ!أرجلهمتحتالشطانصيحقاللامإله"أنالوعد

التيالمسيحتوةفي3وأماأمنهما؟.2(،وصبدون6)رو

.(ه:18ايو3-8،93:ا)روتحفظهم

ألى،كاملةنصرةاليطانعلليتصرواالمؤنينعلىوصب

وأكه،الميحعملعلىباءمهزومأعدوأأصبحأنهيدكوا

العبثوس،(:47ح)مهميخهرسإبيىيقاومواأنمدعوون

المسيع،بنصؤباقكولكن؟ال!ثيطانمنالهروبمحاولة

علىالمرةولنيل،منهجر!الثيطانمجعلأنللمؤمنيمكى

،(2:11كر2)أفكارهيحهلواالمؤمهيئألاعلىيج!الطالى

مكانأإبليم!يعطواألايجب،ماكرقوىعدوأنهيعلمونوإذ

أف)حياتهمإلىبالدخولللخطةبصاحهم(فرصةأو)

يتبواوأد!ويسهريصحواأنيج!بالحرىبل(2-427:ه

!.(9و8ة5ابط)رامحينويقاوموهالئطانخطرإلى

ضدالثباتإلىمحاخما(ا-6.17:أففي)عررأالأمرنجد

.الثيطاداسدوا

،الحيطانعلىللنصرةيلزممالكلالمؤميناللةجهزولقد

سلاح5يلبونلمنممكنةاثيطاناهجماتكلعلىفالصرة

منمحةلهمأن؟،(6:13-17أف)،الكاملاللة

2:.2ايو)والحطأالصوا!ب!!يمزونوبهاالقدسالروح

على-الثفاعيالمبحعملأن؟،(27و26و21و

8:33رو01المفىورليطهرالكفايةيخه-كفارتهأصاس

علىالغبةكيميما.(2و2:اا!و،72:هعب،34و

وبكلحةالحروفبدمغلبوه"أنهمهى!الاخوةعلىالمثتكيا

ومن.(29:11لؤ)أالمرتحتىحياتهميحبواولمضهادتهم

نورإلىطلساتمن5بالضالبنكأتواأنالمشحسعبمسئوية

.(26:18أع)أاللةإلالحيطانططانومن

الجديدالعهدلا!ور:الحليمهذاكلالاعرافات

لاالكث!ينولكن،ثريةغيرخيثةضخمةبأنهال!طان

نأذلكفيوحجتهم،الثطاناحمهكائنوجودمفهوميقبلون

دأنعنرفومحن.علبأإثباتهيمكنلاحقيقيشبطانوجود

عليهونجاء،طبييةعليةلوصاللإثباتهايمكنلاالروحبةالحقلالق

نإويفولرن.اللةوجودعنالكتا!الإعلانرفضأيفأيمكن

وهذا،خطاياهي!برالاناناختراعمنهوحقيقتهفيالطان

وهو،خطاياهعنالإنانمشويةلاثباتمقبرلأيبدوالرأي

إله.العماافيالخطةوجودلحقيقةسطحيمفهومإلىيؤدي

نأيظبعونلا3إ،الحطبةشاعةإدراكفيالفلنيحة

والتقييم.العالىفيالإثممنالأعماقهذهوجودكايخأتعيلأيعللوا

خارقباحكامعدلرةاأنهالايثبتالخطةلحققةالموضوعي

وعيفة،العقلتفوقلراعةوموجهة،رهىبدهاءونحططة

تخطيط،هناك.الهولةبهذهتفسيرهايمكنفلا،بالغةبدرجة

الحداعفيبماعةهاك،ومكرنجثهاك،ودهاءحنكةهناك

انطر)جبارعملذاككلوراءيكونأنفلابد،والهجوا

(تاتفوردأ.!.بفلمأالظلمةرئي!"كنا!

تحت،بذاتهاكخصيةالحطانوجودعنالكتايطوالمكر

كللوجردالحليلعلىالقادشوحدههو،الإلهىاللطانسبطرة

والاشارات.اساحداالذبوجردالاعترافمع،الحالمفيالرهدا

المامأوضاعمعتمامأتققالكتابفيللطانالدقعةالحيهمة

إعلاناالحمةفيمسوحةالاشاراتدهذه،الكتابيصرره؟

كله،اضحاتمزيقبدونعنهفملهايمكنولا،وسداهالكتا!

رجردأالثطانوحردتزكدالأناجلفيالمدونةالم!أقوالكل

نأبمكنولا،عصرهفيالهودتادةمكرهوهذاركان،حقمأ

يترددلمأنهحيثالائعةالآراءمعتماالحققةلهدهقبولهيعتر

.الهودقادةعندخاطئةآراءأممطكئفو

لحمفةالحديدالعهديرحمهااييالصورةلانالقاللوالرأى

التيأي-التاثيةالفارييةاعقيدةاعنمأخوذة،الثطان

الجديد،اسهدافيالصوؤطبهيعةتدحفه-إالينبوحردننادى

لاالحديدفالعهد،الثالقالفكرمنلمحةأىإطلاقأفافليس

كائنأالظاننرىأتاهومعأزلينكمدأينوال!ثرالخيريصرر

نهايةلهاوستكرنمحددةبدايةلهامملكتهنرىأتاإلا،ضريرأقويأ

حدودفيتعملالئرقوىأنالجديدالحهدلىنرى؟.محددة

الذمميهوفالله،المطلقةسيادتهوغتالرمدىاللةبهيمحما

الحيقةلكليظهرلكيعملهوبالاستمرارلليطاذيمح

.الثطاذاعديصبطل

الأبية:

الأديةأعلربعرضكان"لهانيوسأنا()3:لوقافيجاء

مناحمهاالمظقةأخدتوقد،خدتهالممصدانيرحنابدأعد!ا

مديسةإلىالطريقعلتقعواتىفيهاالرئهالمدبةأأييلا5

قريةمنبالقربدمقمنرومايايلأ18نحوبعدعلبعلك

فديمة،أثار!اتوجدوالي،(أبالةكرأو)بردىوادىسرق

رئيسلايخوسعتقاء)أحدأنبحضهاعلىمنقرضأوجد
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الأبية

عنباللاتييةآخرلققو!وجد.محبدأوأقامالوربنى،الربع

أبية)يوسيفوسويمها.أالأبلييننفقة"علىالطريقترميم

.الا3نفسلهااليالمدنعنغيرهاصلهاتمبر%الايوس

الألية؟نت.م017حتى!امرتبطأايسافي3اصهوظل

أنطويخوسصاركخلكدماانقستالتي!طوريةمملكةمنجز،ا

جحلتالتىالظروفلعلمولا.م.ق35حوالييايرسملكها

عناكزضيئأنملا؟،متميزةضاطعةالأبليةمن

جاروسالإبراطورنحم37صنةوفي.يايوس

المقاطعاتبعضمعالأبية-العرثىتولهعند-(كالجولا)

حتىولاةحكمهام44فيموتهوعد،الأوللأغرياسالأخرى

المجاوزالمناطقمعأخرىمرةكلوديوسنحهاحينم53

القرنحتامفيالالطأغريباسماتوعندما،افافيلأغريباس

سو!يا.ولابةإلىمملكنهضتالأول

:بونمأ-يقأ

اسمأيضأعيه،كادكأأ،ويطلقهىالعبهةوالكلمة

شلألعةالخطةهدهكانتالتىسديممدينةإلىنبة!سدومي9

فيالأنان.إيهوصلالذىالأنحطاطمدىعلىيدلمما،فيها

باليتهـأحاطللوطالملاكينزباؤوعند.شهواتهوراءانبقه

:للوطقائلير،ال!ثيخإلىالحدثمن...المدينةرحال

.(4-6إاأتك)(لنعرفهماإليناأخرجهما"

منكجزءالرثيةالمعابدبمضيتمارسالحطيةهذهوكات

ولا...رايخةتكنلا9:الناموسوالربأمرالأصام.وتدعبادة

وحودوكان.(23:17تث)!إصائيلبنىمنمأبونيكن

نيالخلقىالانحلالعلىديلأرححعامأيامفيالأرضنيالمأبونين

الأرضمىيزيلهمأنآطوحاول.(ا:424امل)عهده

امل)الأرضمنييوضافاطوأبادهم،(ا:512أمل)

البا!فتحذلكبحددازلد15منحدثماولكى،(22:46

كانت-التىلو-يهدمأنيرشياعلىفكاد،عودتهمأمام

.(23:7مل2)أالر!لتعند9-وياللحار

أ(كادش9إمزنثالحبرلةأ"كادشةكلمةوتترجم

هوشع23:176تئية(22و382:اتك)فيزايخةبكلمة

4:14).

(1027)رويةوالجدكدالحهدنيالخطيةهذهوتدكر

اكر)فيوكذلك،،الهرانأهواءالىاللةأ!صهم"عمن

اللة.ملكرتمرتكبرهايرثلاالتىالخطا!اببن(6:9

أبينر:أوأبنر

ضاولاللكينجعق.ئثدوهو،،نورأ!"هوم!
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بىأ.بوأ.أب

أبانراأنحيثشاولعمابنوكان.(اشبعل)وإيبوث

لأبنيروكان(ا:.ه4أصى)ضاولأرلقىأخاكانأبنير

.(2ا27:أخا)يصيئيلاسد.ابن

ضا:لصص؟لىحى؟،بآهـادا؟دكاتثلمااخا؟اأفي؟ن

لااحمه)نحتىضالمول،حهاةأثاءلأنجكلعنك!ألانحالكوة

ولقراتهاخكبيرلمركزهأنبلاضكولكن.جلبوعمعركةفي!رد

كانالولائمففي،بهالاتصالشديدكان،الملكبثاولالوثيقة

.(022:هاصم)المائدةعلىالملكحانبإلىيحلسأبنبر

داودانتصاربعدشاولللملكداودافتىاندماتىاهووأبير

فيالملكيرافقأنجيرنجدثم.(17:57اصم)جلياتعلى

سيدهحراسةىلاهمالهأنجرداودوبخ،فدا!اودمطاردته

.(26:ه-16اصم)

إيبوضثحمايةعاتقهعلىألرأخذشاولموتوعند

ليهونالأردنضرقيليمحنايمإلىفنقله،للعرشاصعيراالوارث

وعلى.إسرائيلكلعلملكأبهنادىوهاك،داودعنيدأ

حيث،داودوعبيديوآبمعورجالهألرالتقىجبمرنجمة

وأ!رت.حمجأف!قطواجانبكلمنرحلأعراثناتبارر

،يرآبأخرعسائلوراءهصعىاررياأبنيرهزيمةع!المعركة

فيشهاضأراأراداألاىوأخاهيوآبأتؤمعأنجير-فقتله

ييرأنلأشير:-!،هدنةلعقداتيالأسأتإلا،الحال

ولكن،وستونئةثلاثمهمخلأنبحدمحنايمالىبرجاله

عل!لبرئثغضبزلكوبعد.المرصةكحينكانكوآب

علىوعرمحداأليرماغتافا،أبيهسريةرصمةعلىلدحولهألنير

،حرونإلىرحالهمنوعثريرهوفذ!،داودإلىالانضمام

يذهـكادوما،حواءإسراثيلكليحمعأنعلىداودمعواتفق

أنجيرإلى-داودعلمبدون-لحأرسل،لالأمريرآ!علمحتى

لكىوقد.أخيهع!ائياابدعدرأقتلهيختحبرونإلىللعودة

رئأأدتعلمونألا):لبدهقائلأورثاهصادقأبكاءأبنرداود

المقدسالكتابسجلوتد.!؟إسرائلفيايرمسقطوعطيمأ

لأبنير:داودمرثاةمنجزءأ

تكرلاصبرطتينلميداك...أشيريمرتأحمقكموتهل"

شىأمامكال!قوط...نحاسصلاسلىفيتوضعابرورجلاك...

.(306-38صم2انظر)!صتطتالإثم

خدءذلكأنإلا،ألنرقتالىيدا،ي!.لىدا.دأن.م!ء

!.-!ءص

نودىماوسرعان،دثاوليتظهربموتانك!رفتد،أهدافه

إصراني.كلعلىعلكأبداود

أيى:-أبو-أب

اللغاتعنوكيرهاوالأراميةالع!يةفيوالمعنىاللفظ!ذاوترد

علىللدلالةجمعأأوصفردأونتعمل.العرييةفيهى!الامية



بىأ.بوأ.أب

إريامثلآانظر)أصلافصتجلهأوماالجدأوالرالد

.(16أو35:ه

نأالمحتممنويى،مؤسهاهوالقيلةأوالحبفأبو

أبوإنهإبراهيمعنقيلالمعنىوبهذا،صبهمنحميأيكونوا

إحقكان؟(57اوا-17:14)تكالاصليلن

المعنى.بهذاآباءالاشباطورؤصاءويحقوب

تلكفييعصلونلمنأبأيعتبرحرفةمؤصأوبدعأن؟

.(4:.2-22تك)الحرفة

سبقوهسعلىللدلالة!آبار"لفظسنحاوبوحتخدم

مل2)أحدادهمنيكونوالمأنهممعأشورعرشعلى

.(ا:912

ال!بصرفوالاحترامالوقرعلىللدلالةالكلمةتتحدمكا

.(ا:314مل2)الدمرابطةعن

كلمةفهي،(45:8تك)ألفرعونأب"كلمةأما

نقلهاوتد،لفرعرنا9،!لرأو!مراقب5معناهاممر!ة

إلىالمترجم!تلكن-فعلوحنأ-بلفظهاالعولةالىالكاتب

كلصةكانتلو!ترجموها،المحربيةإلىوكذلكالإنجلبز!ة

.أوزرأإلىترحمهاأوهي؟نقلهامنبدلأالح!يةأأب)

بأولأأح9أو!أ!!كلمةتلحقالمركةالأحماءوفي

أويرآخ1،المحظمالأبأى!أبرام"في؟،بآخرهاأوالكلمة

ه!هوتركيب.،اي!بأخاأيأوأخآب!!أخجهوه""كي

مفاها،تحديدفيواسأالمحالتركالعبرلةاللغةفيالأعاء

جملةيحترهاوالبحص،إليهومضافأمضافأيعئبرهافالبعض

يعتبرهاوالبحض،فاعلوالثافي،فعلمهاالأولوالمقطع،فعلية

.وهكداوخبرمتدامناعيةبله

والحديدالقديمالحهدي!منونرى

وكان،الأبلسلطانخاضحةأصؤ

فيالرثيىالدرريلعبونكانماالذ!ن

يدلماوهاك.(31:ه،1:22

للأمالاتابنظامعلحلللأب

؟،نائهإلىيتبرنعومرالد

اسرائيل،يتبنتا.-.وليثةراحيل"

كانتالوديةالأسؤأن

آبائهمإلىشبرنالأبناء

عد)المجتمعوفيالأقي

الاتابنظامأنعلى

(36تك)فيف!جد،

نأراعوث!رقينقرأ

.(ا4:اراعوث)

داخلوالنريبوع!هيأولادهنالهعل!طانللأبوكان

5(92تك)اتجةزواجليالتم!فيحقللأبفكان،أبوابه

خر)عيدأأولا"(.وقي24تكأافيلزواجايريبوعمل

إصقحالةفي؟الحياةأوالموتحكملهكانبل،(21:7

للأوثانذسحةالأبناءتقديمعناباصس!وقد.(22تك)

اللهأبوة

الابنةتدنيدصكىكا(.02؟3-ه،182:أالا

.(ا:992لااللزفىتعريضها

معلرالديهموالاحترامابرقيرأعظمندمواأنالأبناءعلىوكان

وأأ!أوأ!اهضربمنكلبأنالاصسوأمر.الطاعةكامل

المعاندوالابن.17(و21:هاخر)أقلأيقل9ضتمهما

أبرهعليهشهدمتىبالحجارةرجمأللحرتيقرضكانالمتمردأو

.(21:18-21تث)المديةضيرخأمامبدلكوأ!

غرلاءالأحيانأكلبوفيعبيدأيضمالهوياليتوكان

ربحمايةتحتأنفسهمواضحينممهميرنحلرنكانرا،أيضأ

تحتظلواطالماالحائلةفيكأعضاءيماملرنال!رباءوكان،العائلة

.الأصرأسجادة

انجتهزواجعقديولىأنللأبيحقكانىالهوالتلمودوفي

كانالقانونيةاتبلوكهابحدولكن،البلوغلنتصللمطالما

أبمرفصةفإذا،العقدذلكرفضأونبولقيالحقللفتاة

تقدماأكثرالهوديةالفتاةوصعكاداليمودنفى.يكنلمكأت

الرومافون.أواليرنانونددكانمما

واقصاديأ،وديااجماعأترابطةوحدةالهوديةالأسؤكانت

المدرسةهىالأسؤفكانت،أحرىوظائفايهودىلينوكان

تث)أولادهماتجحليم-الأببخاصة-الأبوانفيهايقوماتر

وكان(!:28إش،22:6أنال،6:7،31:31،!:4

،ا:324أثال)أولادهوتأدبصتريةكلمئولأالألى

.(23:13،ا22:ه،أ:918

ص!ويدعمالهرديةالأصروابطمنيثويكانمااكزولحل

فيغرسه!!الوالدونيقوموما،الدييةالممارصاتهي،بيانها

نعلبم.سأدائهم

وأن،انجهتجانيقومأنالأبعلىإنابىبلىايلمودويقرل

لهيجدوأن،موسىأضاريعلمهوأن،الأمرلزمإذا!ديه

وكان.عشهلكبكويلةحرفةأومهة!لصهوأن،زوجة

زواحهم.بحدحتىأبنائهعلىيستحرالأبسلطان

افة:أبوة

فيالذىأبونااصو،كأبيمالذإلىالمسيحيونينظر

لىناأبوالد5وهو(اغ26و14و9ة6ت)،ال!وات

الحبمةالحلاقةومذه.(اغ31:ااكر2)االميحيوع

وقد.المحإنجيلنطةطهيالننيةوالنمةالفائضةوالمحبة

زف!"يقولونفكانوا،الوئةالدياناتبمضفيهذاثلنجد

العالمبكلأبويةعلاقةلهالصفةوبهذه،الحالقأنهبمحنى"أب

لمبهأبأنفهاطةبعلنالقديمالعهد(.ولي:24-1728أع)
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اللهأبوة

صم2)الملكئا!الأمةلمملأبأنه؟،؟422خر)الختار

.(:13ا30مز)خائعيماعلىكأبيترأفأنه؟.(7:41

كحوهرممبةالألوةهذهنحد،الميحكرعإنجيلفيولكتا

اللة،بأبوةالمتعلقالحقبإلىوللوصوا!.للفردتجةوأنها،اللة

أعماقهييرجدالذى،لفهلالئةبلبالإنساننبدأألايجب

.الزمانفينفهاصتأعلنتالىالأبريةالمحبةيبرعالأزلة

الأزليلالابنعلاقتهياللةأبوةمعنىضىء-يتجلىكا!فقل

الاضاؤمحد"الآبالله"ففي.(:18ايو)الدهرركا!قبل

المباركالإهوتافياصلائةاالأقافيورتالكائنةالأزلةالعلاقةإلى

اللة"إنالميعقرلس!اليهودفهموتد.(38:!أت)

،33وأ:5:18،003يو)لالتهنفه!ادلأنه!ألوه

:كأبال!هعلاقةتنمع،الأرلياليبرعهذأفمن.(9107

بالخليمة.للعالم-أ

،اءابأليكوذالإنانالذخلقفقد.بالممةللمؤنين-2

.هذهاستردادممكأيك!ولم،الخطةذلكدوذحالتولكن

يعبرلاالدي-الويةامتارنرىهاومن.اغداءباإلاالوية

لكلشاللهدممة(\3:يوا)الإنجيليقدمهالذى-عنه

تاثبهالدكي(13و1:21ير)لالميحبالايماتثانيةيولد

الوثيقةامحلاقةاهدهفمي(،91و8:14رو)ايي

)كرمحتها+ملكوتفيالآبمنالقريباغردبوا

ساثركليحتصممحنى"اللةأشاء"الموفونصار(أ:13

وهده.لالنعمةولكنا!يحةباعلاقةيستفهي،العالم

أهـ)-اللهلعلاقة:الميرةالفاصلةالحقيقةهيالأبوة

3:14).

التبيرهيكأنهاالذأبرةعنتكلمأرالخطأمنولكن

أيفأواممه،أباللةأتحمقة،اللةطيعةصالمانعالجامع

:ص!.والدياتاضبهو-الحالممععلاقتهفي-القدزوبنفى

رو)الخطةضدألهنعهاللةيعدأنلابد،الأبدوإلىالأرل

ظلطالمااورينونةاتمكلأنيمكنلاالأبويةنممتهوأن(ا:18

(29:أرو)تا:كيرمقشأالقلب

أبونا!"عاؤتطيتحدملمالميحأنملاحظتهيجبومما

بيرا!ارقاإلىييروضوحلكلكانبل،الآبعنحدثهفي

وأيكم!أ!إلى9:فيقول،للمؤنينالذوأبوة،لهاللهأبوة

اصلاةبايخةالمعرالصلاةفي!أباتا)عارةأما.(02:17يو)

المحلانعلىصلاةيتفهى(6:9)تالرباية

.يصلونكيصعنيلايذهنهترجيهولكها

فهو،أديمفي-كبنين-ئقةللمؤفينيكونأنومجب

لوا،7:9-ا)تدرىأبطأىصامرم
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روح!اطةأعطالاوفد.(1ا-3ا:11

غا!،51و841:رو)"الآلصأبايا

أطمالمئراجةحياةهيالمؤسرحياة

للآبارالحصدالبهرحياةايضاولكما

الطا،22:16--،1؟3كر2)

أبوكريفا

لمرحبهالذياينى

1:7(لطأيا)1

شىءصفيهلالذى

أبربس:

وقتلهموأ:لادهالمكاثبمحادغدراتىابصلماوسألرشهو

.(ا-16:118امك)أريحاص!اقرسلاد،قحصو

:عبونأبو

علونألووكانأالقوةأبوامعناهإنج!ير!شيقوا!

أبخلىويمى(233:اصم2)داودأبطالأحدالعربا!

ير)عربةيتكل!كانولعله(:32ااأخا)أيضأالعرباق!

.(18:22،آاو6:6

أبوكريفا:

الديةالكتاباتمنمحموعةعلىأكريفاألو"اصميطق

احتلافاتمع)اغرلحاتاإاصبيبةااترحمتاتعلااشملتائتى

ضعنداصهوداعندالقانويةالأسفارافيماعلىريادة(تدكرا،

ا!حح.اأوالأصلىالمصىهوهداض:لك!.الروسى

ممهومهاهوهداكادأب-لعدفبماسرى!-للكلمة

.الآراالجارممط

لملكتهاباتقدهمجطوعةعلىالحاضرالمصرياضقاداويطلق

علىايمباهذهلعفرلأث،،اقديراالعهدكريفاأبر"ا-

جميعهاأكا؟-القدبمالعهدشعة-العب!بةلاللعةيهبالأقل

أيضأتوحدوامم!،ابديداطعهدمااقديراالمهدإلىانماءا!ز

.إء:رسائاألاجيلمنالحديداطحهدكريفاأبوأضار

يمىماعا!الآدتطلقكثيرأما"كريفاأبر"كلمةأنكا

لاكئابإلىتشبلأنهاهكداويهت"المزيفةلالكتالاتإ

إبراهيم،،أخوحثل)حققةكتبرهاقديكونواأنيمكن

الكتبهدهايهاإالجوبةاسحصياتافهده،(إء...مومى

الهدفأذفيولاضك،!!رائلتاريخفيائحصياتأشصمى

علا.اتوأصاأشلأضفاء111:ص هو..يهمج!!

على"كريماأيو!كلمةأطلقتعندما:كريفاأبوالاسم

معينةدائرةعلقاصؤ+أنهاممنىتحملكات،الدينيةاممتالاتا

يفهحوما.أنالدائرةهذهخارخهملمنيمبملا،ضيقة



أبويه!بفا

.!عويص-مبم-كامض-خفىابمحنىفالكلمة

الرعتالقدماءالوناتيينعندالمعرفةمننوعانفاككاد

ابانيالوعأما،الناسلكلعام!وطفوصأعفائدكملالأول

كةإلايفهمهالاعوبمةغامضة.طقوسأعقائديحافكا-

أطلتتثم.العامةعن،نحفية"بقتولذلك،خاصةمتئهزة

الكتاباتلحضكلالميحيةالعصورفيأأبوكركااكلمة

الجديد،العهدفيوكذلك،القديمالعهدقيالفالونيةكر

بالمتفبلتتعلق"رؤى9علىتشكلاليالكتاباتيفاع!ة

عنتعموأمورأنهاإذ،اغ...اللهلملكوتالاقوالانتمار

.،المطلعين،وحكمةالرفكر

ضىءفبهابوجدفلا،اغيلاهدامنيثىءيخاليىوالميحية

الأولىأيامهمنذ-فالإمحل،المتيرةللخاصةآخروشيءللعامة

الكتبأن؟،والحكماءوالأغياءوالجهلاءللفقراءبهئكرر-

جبروموكان.الجمعمامععلىالكماضقيتقرأكانتالمفدت

حواليتوفي)الأورشلبمىوكيرلى(م042حواليتوفي)

فيحاءماعلى!أبويهريفا9لفظأطلقمنأولهما(م386

القانونية.الم!بةالأضاريعمازيادةالبييةالترجمة

اشكيةفيالكتالاتهذهثلبدأتكيصنفهمأنويمكن

قبلرا،اشيرنايةالفلفةأتباعمنكئركأأدعلمامتى،ال!ئرقية

خلالمنإيهينظرواأنالطيعىمنوكان،الميحيالايمان

الصويةالمحاليبعصمنهمالكتهرولىرأىوقد.القديمةالفلفة

موجهةخاصكتاالممافيهذهفصمنرا،القانويخةالأسفارفي

بحانب-اليهودلنلأالجرالهدانذسوعل.متميزةلفئة

،اي!ودمعلحيتحاليميتفمنصفهىناموس-الميهر!الاموس

الإناديحد:قد.اممتاصائرص!أعلىمرتةفيوضعوهاالتي

مؤلفانهمالىالخنلفةالطوأئفأتباعبعضنظرةزلذلكشبهأ

نضه.المقدسالكابمناممرلهمملزمةواعتبارماالخاصة

المذاب،الكتهبهذهثلتأيىحركةعلى!اعدوقد

القرصيونهؤلاءتأثروقد.للخاصةالربةوتحايهاالغنرجة

اكليصدسويايهر.وكتاباتهاوالغارشةابابيةبالصريخة

للديانةالريةالكتببحضأحماء(م022نوفي)الإصكندرى

هذهعلى،أبوكر!ا)لفظسنطلقأولولعله،الزرادضية

نزعتايرنايةتجاصةالرقيمافالم!يحية،الزرادشيةالكتابات

والميحيةالجدلمدالحهديمطياابىءالمكانةالفلفةإعطاءإلى

لدبانةمهدتالفلفةأنظمدفي،القديمللحهدالفرببة

القديم.العهدمهدكابهكرالميح

!حةأتليهأنعنيهـأبوكريفا،كلمةأصبحتثم

حدثوفد.والجدررالقديمالعهدينأضارمن!طانأوأضمف

ممنلكاتبأوحنقديكونأنبمكنلاأنه(1):لمببينهذا

أبوكريفا

كتابآى!تبرآنيمكىلا)2(.الر!عهدبحدعاشوا

اعتبرتوبذلك.الكنائىكلذلمتهتدكات)ذاإلاقانرنيأ

عليهاوأطلقالافيالقرنغابةوظهرتالنىالكنابات

منأساطنبعتأنها-قدرهامنللحط-"أبوكريفا،

لدىبالقبرلقطمخظولم،الفنوجينشلالمذاهـالهرطوقية

يجبإنه،(م532توفي)أوريجانوسديقول.الكناشعحوع

يجبفهافالبعض،!أبوكريفا9الم!ماةالكتببينلفرقأد

نجدوهكذا،الكتابتحليمتاقضتعاليميحوكيلأنهكيةرفضه

تطلق،أبوكريفااكلمةأصبحت،الافيالقرنعايةمنأنه

لملاناستنسباليالكتالاتيباصة،وتافهزالفهوماعلى

يكتبوها.

الإسكدرىأكليندس(م202توفي)إيريناوسويعارص

يعتبروكان،اعتارأىالريةللكتاباتيكودأنفيرفض

قانرية"!كلمتىأن(بعدفيماحيروموكذلك)

)توفيترتيانأنكا.نقيضطرفيعلإوأبوكريفاأ

تعنىكانتأبوكريفافكلمة،الظرةنف!لهكانت(م023

الفانونجة.عيرالأصفارعنده

ثلاثةإلىالكنبهدهبفمرنكالواالأولىالقرونوو

كتب)2(.الكيسةيتراءتهايمكنكتص)1(:أفام

كتب)3(.الأجماعاتفييىولكنانفرادعلىقراءتهايمكن

(م373توفي)أثاصيوسأطلقوقد.إطلاقأتقرأألاب

لكلمةمر)دنةوجعلهااثالثالقيهذاعلأبوكريفاكلمة

."مريفة"

هيةرالحلامة

كلصةكانت،والهييية،الكلاشيهةاممتاباتاي-

عسرأوغامضأوخفى9معنىعلىتدلألوكريفا

،.الفهم

مرادفةأبوكريفاكلمةكانت،الآباءعصربدايةفي-

.قميزةمحينةلفئةأىللخاصةيهاباتلكلمة

اليولايةفيتخدمكانت،لدلكاياقيالحصررفي-

(بحدهومنحررم)اللاييماولي(وغرها3كليخاوسثل)

القانرنية.الأصفاردونأغاأىاقانرفيغر"بمعنى

عل-البروتتتيماالكناضعند-كر!اأبوكلمةتطلق-

لاولبهها،والفولحاتاالييةالترجماتفيالموجودةالكتص

.العبرىالمغدسالكتابفيتوجد

بمحنىالمبرلةقيأأأبوكريفالكلعةمرادفيوجدلا-

القانويخة.غيرالكتابةأوللحاصةالكتابة
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أبوكريفا

تثمل:،القديمللعهدافوكرفاوأضار

والثافي.الأولأسدراس1():وهيتارجمةأمفارأ-

دايالل!فرإضافات)3(.والاشالأولالمكالون)2(

بملتصة-سرسنةقصة-ائلأثةلد*الفية:هى)

وتلحق)إريارصالة(5).أشيرمفرتكحلة(4).(والننين

نى.علاة61(0(باروخلفرعادة

بالأضاريلحقوتاؤ)باروخسمر(1)ةأياطر-ب

يرديت.)3(.طوبيا(2)،(بالرؤىأخرىوتارة،الولهة

رؤياأوالافيأسدراس)1(:رؤويهأسفار%-

.أعدراس

ثوع2().سيمادحكمة(1)؟تعيمةألفار-د

.سيرا!بن

موضعه.رمنهاسفركلىعنالكلاموجأقي

منالأعظمالجزءكتبللأوكريفا:الأعيةالللة

يتويهوطوبياأسفارولكن،أصلأالونانيةاللغةفيالأبوكريفا

بالعبرلةأصلأكتبتأنهايظنالأولوالمكايينصيراخبنوئوع

الجونايخة.ؤلربهت،لالأرايةبالحرىأو

ليسفركلتارجعنالكلاموسيأقي:كابتهاتارغ

يمكنالأسفارهذهكتابةفترةلحإنعامبوحهولكن،مرضعه

بالع!يةكتابئترحعسيراحبنيئوعسمرفأقدمها،تحديدها

-013فإقاطبولايةترجمتهأما،ق.م017-091إل

الأسمارسائرصسفرأيكتالةتتأحرولاق.م.012

بحقيقالأنيم!ألهأي،م001عنالقديمللعهدكربفاالألو

.م001-:.م002لينلحيماكتىالألوكريفاأسعارإد

إلمافيةا!دييةاوأحوالهمالهودأخبارمعرفةفيأهمتهافلهاولذلك

.الفترةتللثفي

:الأعمالأسفار-الأبوكريفا

بدأيهكذا،الهرديةفيالألوكريفيةالكتاباتظهرت؟

الكتالاتهذهظهور-العوصيةجماصة-المسيجةالدوائر

وأنهم،الأعمقالم!يجةحقائقعلتحتوىأ!ازعمراالتي

حميهاوهي.رملهوشالمقامالميحسصىكتقليدتلمرها

كان،الجامعةالكبسةمفهومظهوربدأوعدماوهرطونجةمزيفة

منعا،فشعتالريةبحينالريةالكتاباتهذهالىينظرأنلابد

لأنهالكىالكيةفيالانقسامروحشجحتلأضهاو!ط،يىبلأيا

كلمةأصبحتوهكذا.الهرطفاتدرعلىعاملأكانت

بهذااضخدمهاوقد،أوهرطوتيأزائفأائحنى،هـأبوكريفا

.القولصبق؟ؤلرتليانإبرباوسالمحنى

أبوكريفا

لائقةغراعترتضد،لالهرطقةجميعهاتو-لمأنهاورغم

بهترايمكىمنهاالبعضكادوإن،العبادةاجماعاتفيللقراءة

!أبوكرفاأكلمةمعنىاتعجروموشأثر.انفرادعلى

أسفارأبهاالك!يةتعترفلااليالكتاباتهدهثللتمل

هرطرقي.تعليمعلىاحتواثهاعدمركمتانونجة

أسفار"علىالواسعالمعنىبهذا!كريفاألو،كلمةوتطلق

فيأملألشأتالأسفارهذهأدومع،كريعهالألواالأعمال

يحنىلابالأبوكريميةنمهاأنإلا،هرطوقةنزعاتذاتأرداط

لأن،الجديدللعهدالقانويةالأسفارمناست!عدتأكاصى

يجعلناماوهذا.مصادرهاوسلامةبصحتهاتعز!لمالكميسة

والذى،الثافيللقرنتنتمىاليالأعمالأ!مارعلىبحثمانقصر

العهدفيموضحهأحذقدالكتالمطالأعمالضركانفي

الجديد.

تقدمأنهاتزعمالأبوكريميماوالأعصال:العامةمفاتها-أولأ

اشسل.أنثطةص،الكتهادالأعمالاسفرفيممااكزتفاص!يل

نزعةعنؤشم،والاويلانحاتبالماممبوغةفيهااتروالزكادات

اتيالغريبةدالرواياتمملرعةفهي،الحوارقلاخراعصيمةغر

عنالبدسبعيدة،اللباتةسحالةجاع،فهىحيالاختلفها

ستوىكلتأعلىستوىفيالرسلتصوروهي،الحقيقة

القالويةالأسفارلههت!جلهااقىالبتريةاضعفاتوا،اث

بكلتمامأملم!تكرجالالعالىفييسيرونفهم،تمامأتختفي

فلهي،لهاحدودلاقدرات!يميكو!،والأرءالسماءأصرار

هدهأنومع.المرقوإتامهاصياطيناوإحراجالثماءعلىالقدؤ

الأضاراهذهألىإلا،تحدثكانتماكثيراالحجيةالأفعال

طفولةعناللامعقؤ4بالخوازوتايهرلاالرسلأتاهامعحراتتروى

!أ،تعوممريةحمكةجعلمتل،توماإبحيلىفيالمأيهوؤيوع

طفلأو،مقدسةبماهرضهبوا!ةلحيمأل!بحمكحورتمثالى

تصتىأنأو،لالغرحللصوتيتكلمشهورسبعةدى

بف!ية.بلغةالكلامعلىقادزالجوالات

تطهرالأبوكريفيةللأعمالالرومانيةاصفةوا:الحوارق

يطهر،بالخوارق-الأحيانأغلىفي-ابئائهالىثدة

وتهبط،الماءمنأصواتوشمع،أحلامأورؤىفيالملائكة

المواعقتقككا،الحطروقتفيالأناءلسترالسحب

تجعثونيرانورلاحرلازل!تانحيفةالطيةوقوات،بأعدائهم

.ائغحارتلوبفيالرعب

المسيحظهورميالأبوكريفبالأعحالفيالارزةوالصة

فيو!رة،عجوزرجاهةفييظهرفرة،متعددةبأشكال

يظهرأنالأغبولكن،طفلهئةفيأخرىومرة،فتىهة

يدكرأوريخالوسأنالفربمن)ذاكأوالرصولهذاصورةفي



أبوكريفا

نأحيلألهفيبستطيعكاني!وعبأقعهدهفيشائعأكانتقلبدأ

فيالسبكانهذاإنويقول،ثاءكيفماوقماشكلهيغير

.(13وأ:69مرت!ان!-الحالنجهوذات!لةضرولآ

الأعمالأنبقممايفهملاأنويجب:الجن!نىا،هد

الرومانشةالرواياتفيالاصرافمنبهتحفلبماالأبوكريمة

الرصلتحظيمهومهاالرحيدالهدفكان،الخوارقوتقاصيل

هىعميةغايةلهاكانبل،العجائبفيالائدةالرغبةوإضباع

عنالصارمبالامتاعيادكطالميحيةمننوعوإشاعةإثبات

الجنىالزهدفهذا.الأصاسىالأدلىكالمطلصالحنةالعلآقات

الرصا!فكفاح،الأعصالهدهفيالرنجىالموضوعهو

الجاةطهازبوحوبكرارتهمنتيجةحدثإنماواضثهادهم

أرواجهن.مخالطةبتحنىالررحاتافناعفيالزوحية،ولحاحهم

عنالامتاعأنفكرةتتخللهاالأبوكريفيةالأعمالأضارفكل

.السماءوربحالففاىالحياةإلىللدحولشرطأعىهوالزواج

أعصالقياليغةالعبازحدعلى)،لعملىجانهفيفالإنجيل

.1(والظمةاصف!اضبطبخصوصاللةكلمة"هو(بولى

فإن،التقفيةالصبعةهذهعلىوعلاوة:الهرطوقيهالحالم

باضثاء-فحميعها،هرطقاتمنتخلولاالأبوكريميماالأعمال

علىالمحجاةأدأىدوصييافكرأنمثل-بولىأعمال

تجدةالفكرةهذهوتبرز.حيقيكيرخيالأإلاتكىلمالأرض

تكنلمسيرهعنديسوعأنفيهانقرأحيثيوحناأعمالفي

محديمكألىيحاولالرصلكانعندماوأنه،أثرأتركأفدامه

كاتبينهاوأت،مقاومةأىللاالحدتخترقيدهكانتالميح

أنظارأمامعيهسلقويوعالميبحواتحثدالحموع

جبلعلىيوحناتليذهمعيتقاللنف!هاليدكان،الجيم

وماتتألممالم!ح،رمزيأمضظرأإلاالصلبيكنقلم،الزيتوذ

أفكارالدوسيماالأفكاربهذووارتطت.فقطاكظاهرفي

والابن.الآببينتؤقلاساذجة(مردالزم)انتحاية

يخلقهالذىالىءالانطباعهدامنبالرغ!:الدينيةاثعر

الجومنوبالرغم،والهاوبلالخوارقتفاصلسالطوفانهدا

لاالان!انفإن،الخاظئةالعقائديةوالمفاهيمالجنىللرهدالسائد

بنثوةيح!أنإلا-مهاالأجزاءمنكيرأمام-يخ!عه

حيثؤلوماوألدراوص!يوحناأعمالفيبخا!،الررحيالحماس

الروعةحدأحيالأتبلغ(ومواعظوصلواتأناثيد)أحزءتوحد

أدية.وتوةصوفيةوحماتديىبد!ءوتتميزالثعرىوالجمال

كنوميأفكرأارتدتماكيرأأنهارعم-للسيحالصريخةفالمحبة

أشواقأعمقلإضاعللناسانحلصعلى-تقريبساعدت-

الايةفالخرانات.المظلمالموتسلطادمنللخلاعىالنفى

هذهفيأنعنأبصارناتعميألايحى،الظاهرةالؤليةوبقايا

للعقاثدصورأ-الثدبدالوبهرعم-الأبركربفيةالأعمال

أبوكريفا

إيمانهمثبتاباسمنكثولنوأن.العصورتلكفيالميحية

خلإلها.منالخلصالمشحبقرة

عنمختلفةكتبطهوروراءكثيرةدوافعهناك:أملها

الرسلتوأعمالحياة

ففى:المجيللحقكمتردعللريطالكبروالقدير-1

اعهداأسفاربحد-الرحيداللطانكانالرسرلياعمرا

نفه،!الرب1هوالميحيةالجماعاتلين-القديم

ماضيأ،وأصبحتالخصةالفترةهذهانتأنبحدواممن

المرجعهم(بولىاشصولومحهمعثرالاثا)الرصلأص!ء

أخذوافقد،الايمانأس!اصتصرارلهلضمارالمحبعد

أعاطيرسفنجد،(3:2بط2)طريقهمعنالربوصايا

الميح،كرسا!صايةمكانةاس!لايعطى،رسائلهفي

وكان،دلكنسةعندشداكانارضدماله.
!رب

كا!إلىذبوافقد،العالمكلفيبهمقرفأالرسليلطان

فيجاءتالتىالاسطورةعلىفباء،با،بجلللكرارةالعالم

يينهم.يخماالعالمماطقالر!تسم،توماأعماللداية

يخهاوضعوااليالرفيحةللمكانةالحتيةالنتجةوكات

بالقصصالاهامزادأن،الميحيالحقكمماقل،الرسا!

تقدمالىالكتمضاعمةإلىوالحاجة،أعمالهمعنالمتاقلة

تفصيل.بكلتعاالهم

كافيأيعتبرلىالقانرفيالرسلأعمالفسفر:الفضول-2

الرسلف!عض،وتعا!هماش!لحياةمعرفةفيالرنجةلإشاع

لطرسصالمحلوماتأن؟،الأعمالسفرتحاهلهمتد

هذهمثلوفي.حياضهماأحداتمنلمحاتعنتزيدلاشبول!

الأعماتسفرفيموحودةغيرمحلوماتأممطاطر:هـتصب!

لكلالصحبحالاريمأتوحيث.شدةمصلربة،اغالوليا

الأساطيراخرعت،الغموصلفهقدكانالرص!مذرسود

القصمىهذهياجارزةاوابمة.النهمالففوللاشساع

وصا!اتيااسفعةاألالغالمحوىعنالهادةمى،انحترعة

العب.فكرفيالرصلثقديرإيى

الأناجلفيحدثكا:الرسول!اللطانليالرنجة-

الجوحةواياتااترايدإلىالدافعكانكذلك،الأيوكريميما

بعضعلىكبرةألمجةإضفاءوالرغبةهو،الرسلحول

بعضصادتالتيالمشحيةوالعاليم،بالحياةالمتعلقةالمفاهيم

اصوزانججاف.الرسلإلىبسمهاوذلك،الدوائر

-وحدت،الحمعكدوالمعترهـبهاللم!جيماالصجحة

نحرفةدأنماطشصيةميجة-المنرىأصاويضاصة

كنظامالميحيةإلىنظروا،العملىالحانبفمن،للحياة

والخمرالجوانيةالأطعمةعنالاتاعيمثمل،لاليقئف
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فكانت،الزواجعنالاتغوأصاصأأيضأبل،فحب

أمررأوالأصوامالفقروكان،للميحيةالأعلىالمثلهيابتوية

الأعمالىأيفاركلالروحهذهوتود.للجمعملزمة

مداونثرتأكيدهيفهاالواضحةوالخطة.الأبركر!ة

بحماسيدافحونكانواالرصلأنبإظهار،ايقثفيافوذج

لنضروسلةاصتخدمهاالهرطوتجبةالطوائفأن؟،عنه

الجاممةالكيةتمليملاستدالوسحوا،الثاذةعقاثدها

رصوية.تعاليمأنهاادعراغريبةتعاليم،النامية

لتلميئحافيسببهاككان:الحيةال!ل!م!نة-

وجودفيالكنالىبعضركبةوهر،الرسلعنالأصاطرهذه

أنهاأو،الرسلأحدهومؤ!سهاأنمنتدعيهلماسند

عنيقولونهماكانالحالاتبعضوفي.بهمصلةعلكانت

حالاتلىولكن،صحيحسندله،الرسلأحدحدمةدائرة

مكانةلإعطاءاختلاقمجردأكاعلىقويةدلائلماك،أحرى

محية.لكيسةباررة

:رطدمصا-ثايخأ

أسماربأنالقرلعمومأيخمكنةاليهابالأعمالسفر-

بدلتوفد،الأ!وولةبالماصيلمملوءةالأبوكريفيةالأعمال

كئرأفإكا،التاريخيةبصحتهاللايحاءالجهودكااختلاقهافي

فالرسل،الكت!ارالأعمالسفرفيوردتأحدأئأتذكرما

يتحددونوالدين،بمعجزةمهاويخرجونالجرنفييلقون

بألهالربعثاءوصفويتكرر،بيوتهمفيالرصا!يصيفرن

تلالمبصورة(46و2:24)!الحبزكسر،

.الرباقالعشاءصنعفينلحمرذكررودلاجث،أغراضهم

سمر1استخد،المؤلفأ!واصح،بول!أعمالوفي

الصحةصبفةلاضفاءوذان،لروايتهكإطارالكتالطالأعمال

لدىق!ولأتناللكى،المتأحرةالتفبقاتهذهعلىايجةطا

دليلالكتالىالأعصالسفرعلىالواضحواشنادهم.القارىء

الدكيالوقتفيالرفيعالامياعتارهلهكانأنهعلىقوى

الابركريميما.الأسضارهذهيخهبهت

الأعماللأسمارالأسطوولةالصبفةفهذه:القايد-

فياتفاصيلبمفىصحةاحتالتمعلا،الأبوكرنية

كاتأنهفلابد،الكتالىالأعصالنحرنيعماالز!ادات

صحيح-لاريخيأساسلها-الر!عنمحروفيشايدناك

هذهبعصأنولابد.المشحيةالجماعاتبهااحتفظت

أهدافها-بحضكان،كتاباتنيمكانأكاوجدتالقايى

الرسل.عنأثهللمعرفةالعامالغضرلإشباع-الأقلعلى

برد!قصةطاتيينالاريجةالحمبةمنشىءيوجدويقيأ

هذهياكلاردابولىضكلفوصف،(بولى!أعمال)وتكلة

أبوكريفا

صجح،تاريخىأساسلهيكونأنجدآالمحتملمن،القصة

صئلة،علهايحتحدتقابىوجوددلائلبأنالقوليجبولكن

أكوامفيمدفرنة،الاريجةالحعيةمنالقيلةفالبذور،جدأ

زدغها.فيلاضكالتيالأصاطرمن

أضارببنالازلاطهذاوجودومع:الرحلاتأ!ب3-

حودوورغم،الكتالىالأعمالنحروبيرالأبركر!ةالأعصال

فيشكلامماأنهإلاطاتها،بينالصجحةالمايدبعض

فيلذتهاتجداييالمجينيةالروحاحتراعمنمجمرعهافيأخها

تركتكادالى،الادبصورواككر.والمعجزاتالخوارق

هي،الأبوكريفتالأعمالأسفارمنصفحةكا!علىطابعها

ا!رواياتمئلوا!بر.الرحلاتعنالروممانيماالكتابات

أبولرنيوس،المعحزاتصالعالفثاكوريالكارزحياة،ابخالة

الياعحيبةاوالأعمال،الأولالقرلىختاميالمتوفيتانامن

أقللكل-نقلتوايياءتحراأئناءفيبحملهاكانانهيقال

،الخيالاتمنالحوهذاوفي.المحلمينمنغبرهإلى-إثارة

بقصةتذكرلاتومافأعمال.الألوكريميماالأعمالأ!ار:لدت

ذهبهكذا،الهدإلىتوماذهبفكما،أبواسليوس

كرزوهاك،اسجائباللاد،الهدإلىيثاكورسأبولريوس

."مملمهمجكمة9

المرراترلميةا،ثمة1كاتإشارةصتيبدو:البههالثهادة-4

(م.!أحواليفيالكنيةوبهاالمحترفبالأضاريات)

آحرصرإلىييركاد!مماأله.،الكتايىالأعمالسمرإلى

فيصجودةالرصلكلىأعمال":يقولفهر،للأعصال

ماحدودفي،لا:فيلرلبراعةلرقاكتهافقد*واحدكتاب

ص!ثىءذكرهعدمصذلكيطهر؟،بصرهتحتمنهاوقع

.!لأسالياروماصبردرحلةأولطرساستهثهاد

أضارا!عضحاطفةتلميحاتنجدالاكالمردوفي

الإشاراتكزتاسابعاالقرنفيواممن،الألوكريفيةالأعحالا

أهمهناالوا?وسنذكرعلىوالعر!الرقكتاباتفياصهاإ

:الإساراتهذه

الذيناثىثكتا!أ:ل:الثرقكابشهادة-ا

المتوي)!وصايوسهو،الأبوكريغيةالأعمالصراحةذكروا

يوحناواعصالأندراوسأعمال9يأيهرفهو،(م034في

جبءنجيثالهوانسوكانت،!الآحرينالرسلواعمال

فأطويها،بهايثهدلأدأهلأأنهاكنىكاتبأى

اوررجة،الهرطوقيمصدرهاعنوضوحبكليمانوتعيمها

تمامأرففوهابا،انرائفةاممتبا-تحتىوصعهامنتمنع

(م373المتوقي)أفز؟و!رح.وشريرةخيفةباكبارها

ماالرصللاسمئيرواصانيرذا(جاركتبهاالأعحالأضاربأن
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(م375حوافي)أيمايرسويكرر.أنفهمالر!مدمه

ويحلمت.الهراطقةب!تتستحدمكاتأعمالأسفارإلىالاضالآ

نأ،لأييفافيسمحاصرأوكان،أيقريخةشأصفيلويهوس

اجصت"وهىالهراطقةدوائرصتتظلقكانتمعيةكتابات

يخقيةمحمعأن؟.،ضاطينرواياتدل،الرسلأعمال

اوركر،اآنفةأمفيلركيوسلمباؤلامجتفظ(م787)اثافي

خاصةولصوؤ،الأبوكريفيةالكتالاتموضوعمحثرقد

-الأيقوفاتمعارضوإليهايتندكانالتى-يوحناأعمال

هداضدهوأصدرأالمقبالكتا!9بأنهاالمجمعوصفهاوقد

بألهنحكملل،فقطدلكولير،أحديقرأهلا،ةاغرارا

.،لنيرانطعامايلقىانمخق

ممدالأعمالهذهإلىالإشاراتوتكدر:النربيثهادة-5

)حواكبلرسكياسيخلاستريوسفيهد،اسابعااغرثا

عندمشخدمةكاتالألوكريفيةالأعمالبأن(م387

إلا،للحمهورفزءتهاتيقلاكاتوإنإنهاويقول،المانرر

هذاوص.مايستفيدأنيمكنالاصجالقاريءأن

،الأعمالهذهلىالتق!ثفيةانرعةييكسالمنحازالحكم

ذاكفياعربافيالائدالاتجاهمعتتثىكانتوايى

لأكاكريعهالأبوالأعمالإلىمرارأأوعطيوسوثير.الوقص

ايصتأسبأنها:وصمهاالمانيينعندتتحدمكانت

صحيحة،واعروهاالمايونقبلهالقد."الحرافاتملفقى)

التهعلبتالأتماءالاسأدلر!؟أوغسطيزسيقولهذاوفي

عليها،الحكميتطيعو-وكالوا،مزلمهارسفيعاضواالذين

.أالمقدصةالبهيةسلطاتلقتها،بصحتهاأقرواقد

أله؟،ا،سمباتوماوأعصاليوحاأعصالأوغطينوسويأيهر

ويذكر.الأبوكريفيةمؤاهـالأعمالهولوشوسأنإلىيثر

يوحنارأعمالأندراوسأعمال،اشورجاس،تريبيوس

الهرطوقيباشتعليم،ترييوسللمايير.وينددوينسبهاترماوأعمال

ربدي!،الماءعرعرضأبالريتالمعمرديةعنتوماأعمالفي

يوحنا.اأعمامؤافهولوجوسأنويدكر.الهرطقةهده

وبطرسؤلوماأندراوسأعماليدينالجلايالميالمرصمأذ؟

أيفأيدينالمرصمهذاولمر.ألوكريمةبأنهوكعتهاوفيبس

.االثيطانتلميذلرصوسكتماالتىالكتبص9

الأبوكريفيةالأعمالإلىالإشار)توأمماكملأسا:لوتيرس.-6

الضفنيالقططييةبطر-سكفريوسبكتاباتحاءما!ى

عنتقرير!يليوتيكا"مؤلفهفمى،اياسعالقرنمناثا!

ينهاوكان،لبدادإرصايتهأئناءفيترأهانحتلفأكتابأ028

أعحالعلىيثلالذممطالر!نجرلاتعه!ال9كناب

؟-حميعأومؤلفها.وبرل!ؤلوماوأندراوسو!وحنابطرس

يوسيوسهو-وضوحبكلنفهالكتابيعلن

بهاتتميزالىالعحةمنتمامأخاليةولغنها.أكاريوس

أبوكريفا

بالحماقاتغاصفالكتا!،الرسلوكتاباتالأناحبل

المبحبأنيعلمأنهبخا!،هرطوقيوتعيمه،والمتاقضات

بلبصلبلمالمسيحوأن،حقيقيأإن!انأمطلقأيصبحلم

ايقئفتعليمالىوأشار،مكالهآخرإنسانصلب

لمبهالدي-الدوروالى،الأعمالهذهفيالخيفةوالمعجزات

.الأيقوناتمعاضىصر!فييوحناأعصالكتاب

الكتابهذايحوكطبالاختمار!:بالقولفوتيرسويخم

،تصدقلاايىالصبيانيةالأشياءمنالآلافكرات

منالخالية،الجضالىلة،الحمقاء،الكاذبة،الخبالالفي!ة

وأمفييأكابخعتهامنكلالحقفةيحافيولا،والورعايقوى

.!الهرطفاتكل

الثهاداتفي)جماعناك:لهاالكنيةإدانة-ثاثأ

كتاباتفهى،الأبوكريفيةللأعمالالعامالطابععلالكنصية

جد!رةعيرفاعتبرنهاالكنيةأما،الهرطوقبةالطوأئصاشخدمها

علىالمحتريةالأعصالمحمرعةأنالمجولومن.يةومؤبلبالعة

المانونتألفعنكانت،فريرسإليهاأضاراقيالأجزاءالخ!سة

قبولهاعلىالكنيسةيحصلواأنحاولواالذ-ش،أفريقياثهاليفي

وقد،المانيونرففهالدىالكتا!الأعمالسفرعنعوضأ

ليوأصدرهالذمميهوحكموأصرم.بالهرطقةالكنيسةوصحتها

فقط،معهايحبلاأ:أنهافأعلن(م045حرالي)الأول

الىالأشاءبحضفيهاكانوإنلأنه،وتحرقتحمعأنيجىبل

تحملفهي،السممنمطلقأتخلولا!!اإلا،الموىصوؤلها

كل،الضلالاتحبائلفيتصطادخى،الخرافاتبفوايةخمه

ايى،بولىفأعمال.،الححائببروايةخداعهمتظيعمن

أنهاأصاسعلىالكنيالحرمثهلها(واضحةهرطقةيخهايبدولا

منالكثيردنإن،حالأكطعل.المجموعةختامفيجاءت

التعاليموبينالخرارقتفاصيلبينيزبرا،الكنيسةمعلمى

الأولى.علىوأبقواالايةلرفضوا،الهرطوقه

لمؤلفالخصةالأعمالفويوسيشص:ال!تب-رابأ

أسفارأنسبواالأوائلالكتابأن؟،كاريوسلوصيوسهوواحد

عددثهادة-الأخصوعلى،كاريبوديوسيرسإلفامية

هذهسيتضحوكا.!رحناأعمال-الكتابمنكبير

ويذكر.للرسولوريخقأتابعأكانبأنهالمؤلفيذعى،الأعمال

ولكن،!رحاحاشبةمنكانلوصبرساحمهشخصأأبيفانوس

عنتجتولحلهاصحتهافيمشكوك،هذهأيفانوسملحوظة

يليذالأعمالهذهوذمبة.يوحناوأعصاليوصيوسيننخلطه

كذلك.ليستأنهاالأرجحأنإذشكموضعيتظللوحنا

مجموعةفيالأعمالهذهجمتعندمافإنهالأمركانومهما

وعلى،يوحنالأعمالالمزعومالمؤلفالىجميعهانسبت،واحدة

نأالواضحمنأنهرغم،الرابعالقرنفيهذاحدثالأرجح
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هرديل)وكبرواحدكاتببقلمليستجميعهاالأعمال

ايثالهبعفىيوجدكانو)ن(الأطربنيالراضحالاختلاف

عنأخذتلأنهاأوواحدلمزلفلأخهاإما،منهاالبعضلن

واحد.مصدر

كان:امحلفةالأعمالأمفاربينالعلاقة-خامأ

أسفارنحتلفلونارتباطوجودالقديمةالممورفذواضحأ

فيجمتالازلباطهذاأطسعلىأنهفيولاشك،الأعمال

ثابهأورونفابعض،واحدمؤلفاسمتحتواحدةمجموعة

مؤلف)نتاجمنوأخهما،!وخاوأعحالبطرسأعماليينكبصأ

يرىييما،الثالغعلىبنيالأولأنالآخرالبعضو-سى،واحد

وجو،واحدةلاهوتيةمدرصةنتيجةالتابههذاأنآخرون

معكن!ةشهوجوهفيهاأندراوسأعمالأنكا.واحدكنى

روحتودهاجميعهاقإنها،حالأىوعلى.بطرسأعمال

جميعهاوفي،رسولمورةفيالميحيبموجميعهأوفي،الزهد

التعليمجهةمنأما.السجنفيالرصلالناءتزورأ!ضأ

أما،الغنوسيةالنزعةضدوحدهاتقفبولسفأعمال،اللاهوقي

المح،لخصالدوينيةنظرتهافيفتتفقالأخرىالأعمال

التحليمنذسنوماوأعمالبطرسوأعمالبوحناأعمالفينرىبيما

الصليب.عنالغامضالصوفي

فين!:-سادسأ

منالأبربهربيةالأعماللأمفار)طلافأتبمةلا:كارغ-أ

لذلكالوجدالاستثاءولمل،وأعمالهمالرصلبحياةابامجهة

تضيعأيضأوهنا.برلىأعمالفيببول!ونكلةايخمىالجزءهو

الرصل-خد!ةوائرو.الأساطرمناكوامياياريجةالحقائق

رغمنائةبدونقبولهايمكنلا-الأعصالهذهيىذكرت؟

وجه،علىبائقةحديزمصادرمنمتقاةتكونقدأنها

لجهودالأبوكربيةالآعسالأسفارفيالمرسومةالصررةفإنالعموم

متاصقة.كرغريهكالهلكاتيرلةصورةهيالكرازلةالرصل

نأرغم:الأولىالعمورليللمهحعةكجهل-ب

عطيةأنهاإلا،لهاتاربخيةقيمةلاالأبوكر!يةالأعمالأسفار

فهي،يخهاكتبتالتيالفترةعلىالضوءبالقاءيختمىيخماالقية

المسبحيةعنبالمعلوماتغنيفجموهى،الثافيالقرنالىترجع

جةصورةتعطنافهي،الوتتذلك!العامةصورتهافي

والمذابالمتطرقةالريةالطر6نفمواجهةفيللس!هحية

الإيمانفيهافنرى،المغرىأجاتربةفطهرتازالتىالغنرية

اقةيالمحالإيمانونرى،المعاصرةالؤشيةبروحمولأالمجي

مع،الرقراتمنللفداءاولرمالوقأثغالذىانحلص

الوثية:الةمنيايةغاصريعض

صرركافيلليجةصورةالأضارهذهفينرى-ا
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المدارسغنوجةمعبالمفابلةالغنوسبةالأفكارنأئررنحتالعامة

الاردةوالخريدات،الأ!ورلةالمفابممجالفيتنحركالتي

الوجوداخقار،الغنوسيةخلف.ويكمنالخادعةوالهوكلات

اليجةنجدالأبركريفيةالأعصال،زسفارسيحيةوفي.المادى

مفهوم:المبدلقالموقفمذامنإلابعينالفكرينلهذكأالعملة

وفي.للحياةتففونظرة،الميحضخصعندوسيتى

يوعحماتمنالقيلسوىللسيعيكنلم،العيةاللوانر

واللاطين،الرياصاتكلفرقالخلصاللةهوكان،التاريخى

إلىوتدخلالريبةالرأعمالمنابفىتخلمىبهوبالاتحاد

أصبحتحتىتساتكإنسانالمحوحياة.الحقييةالجاة

بطريقةتفهمكانتاييالمشحآلامبخا!،مظهرمجرد

بوجهالبنريةللآلامرمزأالميحآلامقصةفيورونفأجانأ،رمزية

يقاسمكنيتهفيالميحلوجودصورةفها-سونوأحيانأ.عام

ضعبهخطيةأنكيففيها-رونوأحيانأ،الاصتهادآلامالمزنين

.الدوامعلىتجددةآلامألهتسببأمانتهمرعدموضحفهم

أفرى،المتزتايقضفروحفي،للقرصيةالأددايأثرويظهر

.الأعماللهذهالمميزةالسات

الدو6ثرفينجدهالاالزهدمنالمورةهذهأنوالحقيقة

يبدوكاالقديمةالكنسيةالدوائرفينجدهابل،فحبالننوشة

مىالمترمتةالصورةوظهور.المصادرمنوغرهابول!أعمالمن

المعركةميدانكانفقد،مفهومأمرالأولىالميحيةفيالزهد

ضديخوضهاأنالميحيالايمانعلىكانالنى-الرئشية

التكإلىوبالظر.الجنيةالطهارةهو-الهيبيةالوثية

!كونأنعجبلا،الجيةالعلاتاتفيضاعااللتينوالحلاعة

بهح،الأخرىالاحيةإلىالتطرفهوالميحيالفعلر

اكدتهالأولىالكي!ةفيالاتجاهوهذا.تمامأالجنشةالثهوة

،الأبوكريفيةالأعمالأسفاريبوضوحوظهر،الغنرسيةالروح

الأفكارفيهاشاعتيئةيأوالغنرسيةالدوائرفيظهرتايى

أشدتفيالىالحياليةالرواياتلهذهكانألهولابد.الغنوصية

ضدالأذهانشحنفيالالغأثرها،الجنسيةبالطهارةالفاية

ينثمدونها.كانواالىالروحطهارةتلوثالىالجنيهالعلاقات

معتمامأتتفقالأسفارهذهفيأحرىأخلاقيةمباديءوتوجد

الم!يحية.المبادىء

صورلمعرفةابفععظيةالأبوكريفيةالأعمالوأسفار-2

لممارسهكاملاوصفافنجد،الميحيهالدوائريحضفيالحبادة

الأضارهذهفيتوجد؟.توماأعمالفيالمقدسةالفرائض

ايمبد!ة.بحباراتهاوالغية،بالدفءتبضايىالصلواتبحض

توماأعصالفي،المجيةالتراتيلاصتهخدامبدايةونجد-3

الرقي.بالحيالتمم!غنويةترايلفيهاترجدايى
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والحماسة،بالخوازلىالاغرامالأسفارهنهكلفييبدو-4

مثلأ:)ابافيالقرنفيالصغرىأجافيازدبرتالتيالدينية

.(49يوحناأعمالفي،يسوعحولايلايذرتمى

ملحو!أثرالأبوكر!ةالأعصاللأضاركان:ألرها-صاثعأ

حكمقيالميحيةاضقرتأنفبعد،الكنيةتاريخفي

،والاضطهادالجهادأيامالىلأبصارممانسعاد،قصطنطنن

عصر،الايمانبطرلاتعمربأحداثشديدأاهمامأواهتموا

الأعمالبخاصة،بهمالهداءأعمالضرأوا،والثهداءالرصل

المزيدمعرفةفيكبتهملا!ثباعكثيرأعلااعتمدوااييالأبوكر!ة

الحاليموكانت.القانونيةالأسفارفييوجدلامما،الرصلعن

الرسلحولن!جوهااييبالأساطيرامتزجتايي-الهرطوتية

لمالكنىالحرمولكن،لهاالكنيةاللطاتإدانةفيسببأ-

تلكفيالموجودةالزاهيةالألوانهذهأثريمحوأنيتطع

لكتابةأنفسهمالكميةكئابكرسذلكوأمام،الروايات

علىوأبقوا،الهرطقةظاهرهوماكلاستبحادبعدالقديمةالتواريخ

بل،فقطذلكعلىالأمريقتصرولم.والمعجزاتالخوارق

الرصلتواريختليقنيبكثرةالأبوكريفيةالأعمالمادةاصت!خدمت

القرنمن!أبدياساالمماةالمجموعةفينجد؟،الآخر!ن

الحادىالقرنإلىالرابعالقرنسأنهالنتجةوكانت.الادس

الموضرعواصبحت"الرسلصالمؤلفاتبرعةتزايدتعر

حبالحتىأيرلدهمنالميجرنئهقراعلبقلالذىالمحبوب

؟.(هارناكيقول؟)"أصباياحنىالعجمبلادومن،أثيرببا

هدهوظهرت،الدينيةبالأينمارالرسلحولالأ!اطيركتبت

مواضبعوأصبحت،والتقاويمال!ئهداءنواريخفيالكتابات

مواضعالرصامونمهاواستقى،الصومأيامفيللمواعظ

الكناشفيالأساطيرهدهمنأخرىحلقاتوكتبت.لرصومهم

وص،العريةإلىالضطةالأططيروترحمت،:القطيماالريايخة

أنواعلجميعولرذاأئاالكاباتهذهوكانت.الج!ثيةإلىال!رية

المجننسبأكملهاأحيال":هارناكيقولو؟،الخرافات

بالمظاهروبصاثرهمأبصارهمغشيتقد،مهمباكصلهاأمبل

الصحيحالاريخنوررؤيةعنيعمرافلم،الرواياتلهذهالبراقة

أن!وتاولا،أذاتهالحقرؤبةعنأعينهمعيتبل،فحب

تملتها،لولىأعمالفيالوارةالكورنثيينمعالمراصلاتأننايهر

تانويخة.واعتبرتاهاوالأرينيةالريانيةالكنيتان

:حدةعلن!كل-الأعمالالآبوكر!ا

أعمالهي،فاع!هاسنتكلمالتيالأبوكريمبماالأعمال

فهاحدثالحالةبصورنهاوهي.فؤيرسذكرهاايىلوسيرس

تنتميكانتأصلهافيولكنها،الكن!ىالفكرلصالحتنقيح

فيالأعمالهذهتختلفبمنعرفأنالعسيرومن،الثافيللقرن

كثيرمنواضحولكن،أصلاعلبهظهرتعماالجالةصورنها
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الأخطاءحذفكد!حدثالذىالتقيحأنالقاطمن

الواضحةالأجزاءمنفكثيرشاملأ،يكنلم،الهرطوتية

لم-الأرجحعلى-المنقحلأن،موجودةمازالت،الغنوجة

الحمقى.مفاهالدرك

فيمرتينأوريجانرسماوبفتبى:بولسأعمال-اولا

الاتجارصبهوهذاولمل،محفوظةزالتماالىكتاباته

الكلارومرنتانيةالخطوطةوفي.الثرقفيبهحطتالذكيالكبير

بولىأعمالترضع-شرقيأصلعنوهى-(الاكالقرنأ

!وسالوسأن!.بطرسورؤلاهرماسراعيمعالاعتبارمرضع

يوحناوأعمالأندراوسأعمالاباتأر!ضايرفصالذي-

الأسفارتائمةفيبولىأداليضع-!الرصلصائروأعمال

الرسلوتعليمبرناباورسالةهرصاسمعصحتهافيالمثكوك

ويخرها.

فيبدو،لأوريجانوسالريبةبحينيظركانحيثالغربفيأما

كتاباتفيإلاذكرلهايردولا.بول!أعمالرفضواأنهم

ولكنهبالاسميذكرمالاوهو،أوريجانوسصديقهيرليى

تصةصدقعلىكدليلالوحوشمعبول!لص!!يست!ثهد

أجزاءإلالول!أعمالمنيبقولم.الأسوجبفيداليال

حين4091سنةحتىالقليلإلاعنايعرفيكنولم،قليلة

نثرما-الحمظطيصةغير-تبطيةاضخةترجمةظهرت

الحفيقةفيلشتونكلةبولىأعمالأنوظهر.كيدت.س

انحطوطةلطالمابهورةالملحرظاتومن.برلىأعمالسحزءأإلا

أيديناييزالتيالأجزاءهذهأننتنتج،وغيرهاالكلاررمرنتانية

الأصل:بععىنزيدلا

كابفيإلياوصلماهووأ!االأجزاءهذهأطول-1

نقطعأننتطعولا،وتكلةبولىأعمالاباصمشفصل

حدتلابدولكنه،برل!أعحالعنفيدصلتالدممطيالزمن

أعماليايهرلاالذى(م694)الجلايافيالمرصمقبل

.!وتكلةلولىأعمالأيدينولكنه،بول!

اعهاأيقونيةمننحطوبةفتاةأن:فيالقصةتتلخص-أ

بها،وفتتالبتويةعنبول!كرازةإلىاستمعتتكلة

برل!استدعى،عليهابولىولأثير.بخطيهاالارتباطفرفضت

فتعرض،تكلةفزارته،الحجنفيألقاهالذممطالحا3أمام

تكلةعلىوحكمالدي!ةمنبولىممي،للمحاكحةكلاهما

فيوأخذت،الارو!منبمحجزةيختولبهها،بالحرق

وغر)أنطاكيةالىرافقتهوجدتهوعدما.بول!عنالجث

،(سورلافيأنطحيةأولسيديةأنطاكةكانتإنواضح

الذى،إصكندراحمهنفوذذوضخص!افتنأنطايهةوفي

اياجونزعتفعيهتكلةفامتهجنت،الثارعفيعلنأعانقها

فيالوحرشتصارعأنعل!افحكم،رأصهعلكانالذى
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اييتريفياالملكةحرإصةتحتتكلةوتركت.اكعاببدان

إلىتكلةدخلتوعندما.أنطاكيةفيوق!ذتيئىكانت

ضدتكلةعندفاعأحتفهالبؤةلقت،المصارعةحديقة

بهحوضنينجفسهاتكلةألقتالخطروسطوفي،الوحوش

أعسدالميحيوعباصمأ:ضهتفوهى،الجرعجول

يينتكلةتمزقأنالبعضاقترحوعندما.!يرمآخرفينفى

اللطاتفخثيتتريفيناالملكةعلىأغمى،الهائجةالثيران

لنربماوطمرهاتكلة3!وأطلفوا،مجدثأنيمكنمما

رجدتهوعندعا،بول!صللبحثأخرىمرةتكلةفذبت

ثميأولأأيقرنيةفيبالكرازة!ات،بالانحيلللكرازةأرسلها

عابةقأحرةإضاماتوضحتوقد.ملأتحيثطوقة

طرشفيروماإلىسلوقيةمىذهبت!!اإحداهاتقرل،تكلة

مرتها.حتىرومافيوظلتالأرصتحت

رسوليشدلايحادكتبتتكلةقصةأنورغم-ب

منضبفأساسالايكونأنالمحتهملفمن،للبتولة

الفانلالرأىيؤيدلحرقةفيباحمهاقريةطائفةدوجود،الصحة

صلتهاعناضقايىاأن؟،تاريجةشخصيةكانتتكلةبأن

تكريمأسلوقيةفيفيالذىالمعبدحرلتجصعتالى-ببول!

فيهماأنولاشك،الروايةهذهعاصرصكلتالتيهي-لها

تأكدتاريجةضخصيةفتريفيا.الاريجةالايهرياتبعض

لو!ونالملكأموكانت،باحمهانموداكثافمنوجودها

هاكوير.كلوديوسالإمبراطوروترينةبنط!طكاثافي

كانتأنهامنالأعمالهدهفيجاءمايللشكيدعوما

هذهأق؟.لهاالأولىلول!نرلاؤوقتفيأنطاكيةفيتعيثى

الملكىالطريقنأيهر،الج!رايخةدقهافيواضحةالأعمال

:هي،أيفويةإلىلسترةمنفبهساربود!إنتقولالذى

فىمشخدماالعلر!قكانلمالأنه،النظرتتلفتحقمة

كطريقاستخدامهأهمل،الصكريةللأعراضبولىأيام

فيبولىولوصف.الأولالقرنمنالأخيرالربعفينتظم

،اشأسأصلع،القامةقصيررجلبأنه9:الأعمالهده

أنفدو،الحاجبينمقرون،الأخلاقنبيل،الاقينمقوس

إنانأ،أحيانأيبدوكان،نحمةممتلىء،اليءبعضبارز

لهذايكرنوقد."ملاكبوجهيبدوكانأخرىوأ!ا!ا

كتابهفي)رمساكطويدافع.عليه!تصدضدالو!ف

احتمالص(375ص!الرومانيةالامبراطرلهدةفيالكنيةأ

،الأولالقرنالىترجعالأعمالهدهشتصيرةنخةوجود

لاالكثيردنولكن،الاريجةالملاعهذهأصتأسعلوذلك

.رماىنظروجهةيغبلون

ولها،الافئاروا!حةوتكلةبولىأعمالكانت--

مكانةلهاكانتالتيليهلةالوا-ليقدلروذلككبيرتأثر

.تثهد!أئىأولارهاباقيالقديينلننكبرة
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ولكن،تيلةالآباءكاباتفيالأعمالهذهإلىوالإشارات

وفيالشرقفيالمشحنلننجدأرائجةكانتنفسهاالروابة

قيمداهأتصىليهلةالتقد-سووصل.الواءعلىالنرب

،كي!يانكتهاأالويةاكوانهاتثحريةقصيدةوهناك.غايا

تلكوفي،الخاصالقرني،غالياحنوبشراءأحد

الكتايةالثخصياتمستوىفيتكلةتدوالقصدة

كلهمأخرذ"ودرلكسيازاصيصأعمال"وكتا!،الحظبمة

وتكلة.بول!اعمالمن

يشتملالذىالجزءهر،برضأعمالمنآحرهامحزء-2

نأيايهروفيها،الكورلتإلىاصاثةااتلالرصايعرفماعل

الرسلأعمالزمنفيب)فيلبيفيالجنفيكانبولى

لسببسجهوكاد.(برقتدلكبحدولكن،ا:623

الذينفالكورتيرن،أبواسفايخ!روجةسترانويىعلىتأثروه

لوضخطابأأرصلرا،المعلمينمناثنينهرطقةأرعجتهم

لهم،قيمةلاالأنجياءأنتدعياضىاالخبيثةالتعالماءيصفون

تيامةناكلتوأله،ضىءكلعلىقادرغيرالدوأذ

فييأتلمالم!يحوأن،ال!ةيحلقهلمالان!انوأن،أجساد

منللاللهصنعمنبالعالىوأن،مريممنيرلدواالحد

الرسالة،هذهبوصولكثيرأبول!حزنوقد.الملائكةصنع

الغوشةالآراءهذهيخهفندالذىالردكتبشديدضيقوفي

مذهألىالظريشلفتومما،كذبةمعلمودبهايادكطالي

ورسالة،الكتايةلول!برسائلكثيرأت!ثهداليالرسالة

أعتبرتهحاكتالتها،إلىدفحتهاليلردإلىالكورئ!-

وا،الافيالقرنبعدقالوي!ت،والأرييةالريالةالكنائر

وصلتالكها،ايرنايةفياتللرصاالأصليةالصورةإلاتصل

:نخيزأرصييةودخة(كاملة)غيرقبطيةنسحةفي

تفسيرفيتاولهاعلىعلاوة،(مرهتين)لللاتينيةترجمتيت

الريايخة.الخةفقدتوقد.(الأرييةبا)أفرايم

توجد،بول!أعمالمنأعلاهالمذكور+تالجرءي!علىعلاوة3

بالاستقاءمصابلرحاالرسولضفاءثلألمجةأقلأجراء

للرحوشبولىومصارعة،(تكلةلفصةنتمةوهى)صرالط

ا:33(،5اكوفيجاءماعلى)مبيةأفسفي

يصفختاميوجزء،أوريجانوسيايهرهماقصيرشواقتاسين

بحدبول!لهظصالذىنيرونزمنفيالرصلاستثهاد

ارصايةعنفقرةيقت!الا!ندرىاكيسندسأن؟.مرته

بولى.أعمالمنحزءأشكلتربماوالتى،الكراؤلةبول!

فيبول!حديثمصدرهىذاتهاالأعمالهذهكانتولىكلا

.(1156حوالي)طلبررىحرنكتهالذىأثيا

مؤلفأننحدمتزليانذكرهمما:ايأيفوتارغالمؤلف

كتابهكتب،أصاشيوخصنشيخأكان"بولىأعسال"
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منطردوأنه1عندهسبإضافات،بول!تعظيمبقصدإ

وشهادة."بول!فيحبأذلكفعلبأنهاعترفعدماوظيقه

؟-أنهحيث،ذاتهالكتابفيالديل!ؤ!دهاهذهترتيان

رتاريخها.الصنرىأصابطبوغرافيةدقيقةمعرفةظهر-رأكا

حصرنا،أثارفيوجدتالأعمالبهذهالراردةالأحملأءمنكثر

منكانالمؤلفأنذلكعلىبخاءنتنتجأنالحطأمنكانوإن

تقدورأتكلةفهانالتمدينةمنكانولعلهعكلنا،مدية

الكارزببولىصلتهاهوكتابتهاالىلهالدافعوكان،خاصأ

تأيفتاريخولحل.الغنويةالآراءبعضتقيدمجايب،بالتوية

بيناثالطالقرنمنائافيالنصصإلى!رجعبولىاعمال

.م016-018

فإغا،الر!ولعظمةلانكتبتبولىأعمالأدورغم

رةالمقلىناجةمنلذلكمؤهلأيكنلمالمؤلفأنبوضوحتبين

هابطالأعماللهذهالفكرىفالمستوى،الرؤيااتاعأوالفكرية

بدون!كررالواحدفالموضرع،مفابمهافيفقيرةأ!ا!جدأ

أطوبهفيواضحةالمؤلفخيالفيالظاهرةوالحيوب،تغييرأى

الجد!د،العهدمنكثيرةاتاصاتوبه.الفنمنالخاليالحاركط

فىوهى،واحدجالبومنضيقةللسيجةيرحمهاالىوالصررة

مأخوذةبأنهالييوسرأىيؤيدمافيهاولى،صحيحةجملتها

الديدوايقشف،الخوارقأحداثفتكرار.غرصمؤافعن

بل،بالننوسيةالأثرعلىدليلألا،الأعمالهذهيمزالذى

بينالمراصلاتفيلرى؟،الغنويةضدهوفاالتعليمأن

منمريممنولدالميحيوعاضبأنلا:والكورثونبرل!

ويؤكد!.إليهاال!ماءمىالروحالآتأرسلفقد،داودنل

المامةولكن،الأمواتينمىالميحبقامهالأمراتقامة

اشكارسأنهايبدوالقطةوهذه)كايؤمنونالذي!علىقاصرة

"يقوموالىبالقيامةيؤمنونلامنأد5:يخقول،(المؤلف

المعاشماتعنتجامأالامتاعوضرورةبالقيامةالايمانلننو-سبط

!كرنفلن9،اللةيعايونالذينهم!قطفالأطهار،الجنية

تنجسواولمطاهرينظللغ)ذاألاالعامةفيلميبلكم

بفبط5يتعلقكانالرصولبهكرزالذىوالإنجيل.أالجد

التيالميحيةصررةتدمجمالمؤلفومحاولة."والقيامةالفى

اضألفالرئىالهدفهيكانت،أيامهفيصائدةكات

المفهرمهذارسولأنهعلىبول!الر!ولفيصور،الكتاب

الصوؤملئت،تعيمهعلىجذابةصورةولإضفاء.ال!ئائع

الحصر.ذلكذوقلارضاءوالممجزاتبالخوارق

اثلثين(حوالي)كبيرجزءيوحد:بطرسأعمال-!ايأ

أعمالاعبيطلق،اللاتييةباللغةمحموظأبطرسأعمالمن

توجدحيثيدمرنتفيفريلمدينةإلىنبة"فرصلى

بالقبطةمهاحزءاكتف؟.كنيتهامكتةلطانحطوطة

!بطرسأعصالأعنوانتحتئهدت.س3091فيونئز
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نرجلي،أعمالمنهأخذتكابمنجزءأنهايدتوبرى

فيحدثبحادثةيغلقالجزءوهذا.ضكموضعأمرهذاولكن

-أفرجليأعمال1،يما،أورشليمفيبطرسخدمةأثناء

القانوفي-الأعماللفر)متدادأتكونأنمهاالمقصودولعل

واضهاد،الاحروسيمونبطرسيينالصراعقصةتروي

فيلاستر-سس)الكنيةكتابعهاذكرهوما.رويةفيبطرس

أعمال)أنيزكد(وفوتجوسبلو!لوممنوإلزادور،برصكيامن

مرمومفيحرمتالتيبطرسأعمالمنجزءهى،فريلي

الجلاسيافيالمرسوموفي(م)504الأولأنوت

(:م)694

ففي،المفلوجةبطرسابنةفصةعلىالقبهطيالجزءيحتوى-ا

أحدسأله،المرضىبثفاءمثغرلوبطرسالآحادأيامأحد

علىالذقدرةعلىيبرهنولكي؟ابتهيثفلملماذا:الواقفين

ثم،وجيزةلفنرةابننهبطرسشفى،يديهعلىالفاءإنمام

وقال،تبلمنكانت؟حالناوالىمكانهاإلىتعودأنأمرها

نأحيث،الجاصةمناضخلصهاأصابهاتدالبرىهذه)ن

وحزن.زوجةلهبتخدهاأنوأرادكافتنقدبطيصوس

البكاء،منعميحتىعل!احمولهعدمعلىبطلموس

فآمن،بصرهلهأعادالذييطرسإلىجاء،روياعلىوبخاء

باعوقد.بطرسلالنةالأرضمنقطمةتركماتوعدما

ويثر.الفقراءعلىئمنهاووزعالأرضمنالقطمةتلكبطرس

كا."بطرسأعمال"اسميذكرأندونالقصةهذهإلى

القصةتذكر؟.فيلشأعمالفيالقصةلهذهإضارتانتوحد

متأخر،عهدفيكتتالتي-وأيخلاوسنريوسأعمالمع

لبهرلمالي-بكلساشةأنويذكر-واضحةتييماتمع

.!بترونيلا9تسمىكانت-القبطيةالمحطوطةفياحمها

:أقامثلاثةإلىالفرشليانيةالأعمالمحتو،تتقسم-2

لقصةتكنلةأنهاواضحالأولىاثلاثةالأصحاحات-أ

فهي.،القانودطالأعماللفرتكملةتكودأنويمكن،أخرى

أجانيا.إلىبولىإرتحالتروى

دينالمراع!ف4-32"(مى)اكبرالجزء-ب

فيبطرسيمكثفلم،"رويةفيالاحروجمونبطرس

أنهيدعي"كانالدى-جمرنبهلحقحتىطويلأروية

وظهر.المسيحيينمنكثيرلنوأفسد-،المطيمةاللةقوة

إيطالا،الىيبحرأنوأمرهأورضليمفيرؤيادلطرسالميح

لتثبيتجاءأنهوأعلن،المؤفينثبترويةإلىوصلوإذ

والقواتالممجزاتبعملبلفقطبالأتواليىبالميحالايمان

ال!!رعلىوبناء.(هاةاتى،4.2:كر1إلىإنالأ)

يدعيرجلليتنييمونلمقابلةلطرسذهص،الاخوةمن

يمونرفضوعندما؟الاحرأضلهتدكانمارلحرس
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الرصالة،سيوديبئأنوأمرهكبأبطرسأطلق،مقابلته

دلكويعد.مارطوستابأنالمعجزةهذهنتيجةوكانت

با3بماءالكربرشمكورتمثال)ملاحيصفجزء

علىمرعظةألقىتدالكلبكانالأثناءتلكوفي.جوع

تطفأ.لابنارالديونةحكمعليهوأصدرضون

بطرسإلىوتكلمبمأمررشهبقيامهبطرسأبلغأنوبعد

وبمد.الرصلقدسعندالكلباختغىةمخحةبأقوال

وهومارسلوسإيمانفتقوى،تعوممويةحمكةجعلزلك

يتهمنيمونفطرد،بطرسيعنعهاالتيالعجاب-سى

لافذهب،لذلكجدأصيمونفاغتاظ،احتقاربكل

يتكلم،شهورسبعةعمرهطفللهفانرى،يتحداهبطرس

ال!بهتحتىيبكموجحلهسيحرنوشجب،رجاليجمصوت

وفي،وضحعهالليلفيرؤدالىلبطرسالمشحوطهر.التالمط

ملاك!صيمونعلىانتصارهللجماعةبطرسحكىالصباح

يتفيبقيلذلكوبحد.ايهوديةفيأالشيطان

كف،!ليمونأثركلمنتطهرأالذممط،مارسلوس

لمقابلةالمحكفاعوونظهر.ل!يخلالحقييالمفهومبطرس

يغريكما:دوجتية!بعةلهافي.ضرةالحاجةأنواعكل

هذا.والقيحالجميلهذا،والصفيرالمظيمهذا،تحبوهحتى

محجوبولكنهالزمانفيظهرالذى،الأياموالقديمالاب

الآنيلصىولكنه،يدتلصه..لمالذى،الأبديةفينمامأ

وبعد...!رىالآنولكنهجد!رهلمالذي،خداعهمن

الوافذاستردت،يالماالورمنعجيبوهجفيذلك

المسيحبهاظهرالنيالختلفةالأئكالورأتبمرهاالمقفلة

.!لهم

بطرسهيئةفيفهاالربلهظهرلمارصلوسرؤيةوتمف

امرأةضكلفيطهرتالتى،صيمونقوةص5بسيفوضرب

معالصراعذلكبعدويألط.رئةئبابوديجدأصوداءحبثية

الشيوخمجلسأعضاءمحفرفيالحامةالاحةفيسيمون

برزتالتيبالأفعالثمبالكلامالمبارزةفيالجانبانوبدأ،والولاة

،صيمونفوةعلى،الموقإتامةفيوتفوقتبطرسقوةفيها

أخيرةمحاولةوفي،ل!يةبضضجسرنح!روهكذا

أمام-وطار،اللةإلىصيصعدأنهأعلن،نفرذهلاضهرداد

لصلاة)صخابةولكن.المدنةفوق-المحثدةالجموع

ثلاثةفيصاقهوانك!رت!يمرنوقع،للميحبطرس

.مماتصاقهتجرتأنوبعد،روميةشفنغل،مراضع

اششهادبقصةالفرسيلياقالأعمالسفريخغ%-

بطرساصتهدففقد،(334-ا)أصحاحاتبطرس

علىزوجاتهمحرضلأنهالنفوذفوىعنالخصياتلعداء

المثهورةالقصةذلكعنونتج،عنهمالانفصال
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أبوكريفا

اسشعرعدمارويةمنبطرسهرب.،أكرافادس

روميةإلىذابإنهلهقالالذىالمسيحتابلول!،الخطر

مكانوفي.بالموثعيهوحكمبطرس!اد،ثايةليصلب

!حلبأنطلب.الصيبسربطرسفسر،الحكمتمد

عباراتفيشرح،ذلكبهفعلواوعندما،الرأسمنكس

وبعد.ذلكقرغبتهصبب،الفنوشةبالحبغةممبرغة

نيرونوغفب.الروحبطرسأسلم،الطابعصوفيةصلاة

فيهالتمييريدكانلأنه،علمهبد،نبطرسلاعدامجدأ

صبعناقنع،رؤيةعلىونجاء.العذابمنلأنراعؤلعريضه

تصة)عيفأاصطهادأواضطهادهمالمبحيهينعلىغفبه

.(ايونافيالأصلفيأيفأموجردةبطرساضهاد

إلاديتالأعمالمذهأنبقمماواضح:الاريمييةقمتها

خدمةعنايارمجةاباجةمنتبمةأىلهاويى،أساطر

اليالقديمةالروحاختراعمنحقبقتهاؤفهي،بطرس

علىتمامأتعتمدالمسيحيةقوةأنظنتوالتى،اطوارقت!تعذب

خارقة.قوةامنلاكيالحميععلىايفوقعلىممثليهاتدرة

أقيمكيفرويةفيكبيرنفوذعلىسيحرنحصرلتمةأما

منأسا!رلهابكونففد،(01أصحاح)لهتكربمأنمثالله

الأعمالعلىبناءسيمونإنالثهيدجتينفيقول،الحمقة
تمثاللهوأممإلهأيعتركان،رويةفيكايقومكانالياعجيةا

مىكلهالالقصةأحاطتتدخطيرةشكوكأولكن.لهتكريمأ

إلهعنرويةفيعامودتاعدةفيحجرعلىالمرحودةالقوش

ذأالىجت!تدعاماهذاولعل،سانكوسسيمواحمهسبيني

كانأيفاولمله،الاحرسيمرنوبيناقئالهذا!تيخلط

روية.فييمرنأعمالأسطورةحولهنسحتالذكطالأصاس

لاولكن،قديمأمرفهورويةفيبطرساشهادمرضوعأما

.بظرسأعمالياساردةاالقصةإلىدلكفيالركرنيمكن

مرضوعفيليءالجزميمكنلا:ايأيفوتارغالمؤلف

كاتبتأليفمنأنهايمتقدونفالبعض،بطرسأعمالمؤلف

الجونفىفينب!اأنه!اهوالمؤكدالأمرولكن،يوحناأدال

كتابا،مكانعلىإجاعهاكويى.الصنرىأصيافيالديني

نأعلىتدل،الكتا!طبيعةمعالصغيرةالتماصيلبعضولكن

منيخلوفهو،رويةفيممااكئرالصغرىاسافيكانأصله

عنمحتملةتلميحاتهاكبينما،رويةأحوالعنشىءأكيذكر

كتابئتاريمأما.الصرىاسيافيعاضتتاريجةشخصيات

الأرجح.علىائالقالقرنختامإلىفرجع

حرمتهابيا،بطرسأعمالالهراطقةاستخدم:طعا

وإن،هرطرقيأصلمنأكابالفروؤهذامعنىويس،الكي!ة

هرطوقية،-بحدفيحااكبرت-روحعها!نث!كان



أبوكريفا

مصبوغةيئةفيالكيةداخلصأتأنهاالمحتملمنولكن

الثديدفيالتوسيالمبدأفنجد،الغنوجةبالأفكارثدة

الفكرةنرىوكدلك.(22أصحاح)،الربفهم!بخصوص

بتعليممصحوبةتكونأنيلزمالمقدسةالكتبأنفيالغنويية

)!ضاصةالاجزأءمنمحيرفي،للرسلالربموصلم!ر!ا

معضركةفيالأرضعلىوجودهمأثاءففى،(02الأصحاح

اللة،إعلانكلتمامأبفهمواأنللنلاميذممكنأكنلم،الميح

كليسلمإنهيفولفبطرس،يراهأناستطاعمارأىمنهمفكل

منشوائبف!ها!وجد؟."صفيأالرلتمناستلمهما

وهوبطرسبهانطقالتيالكلماتأن؟،الدوسيتةالهرطقة

،(الح73فصل)كنوصىبتأثيرتوحىايصليبعلىمعلق

والروحالخيقةمناللبىالموففنفىالأعمالتلكفيونجد

الأبوكريعيما.الأسفارمنغ!هافي؟الواضحةالتقمية

ويخدم،(22لصل)ريخعةمكانةلهم!الربعذارى"و

بطرسأعماليمزماواشد.الربانيالصثاءفطالخمربدلالماء

المرتديننحوسالميحفيالواسةاللةرحمةعلىالثديدهر

هيكئيرأتكرراليالملحوطةوهذه،(7فصلفي!كاصة)

إيمانها.احتلطمحتمعاتفيالحفقيالإنجيلوجودعلىبرهان

.الخرافاتبأغرب

انحطوطاتحدولعلىبناء:روخاأعمال-ثابأ-

دكلالكاملةصورتهافييوحناأعمالكانت،ليسيفورس

مترابطأ،يبدوأجزائهص!وعدد.متىإمخيلححمفيكتابأ

،مفقودةالأعمالتلكربداية.الكتابثلثىنحرتكرروهذه

عنلثىءنجزمأثنشطيعولا.18بالفصلالروايةوتبدأ

نأيرى"بويت"كانوإن،الابقةالفمولمحنويات

أفسسمنيوحنارحلةتفاصيلتروىالأولىفصلأكرالأربعة

منالأصحاحاتيمابطص!،إلىونميما،رومبةإلى

ولكتا،أفس!إلىبطصمنعودتهتص!ا-517

ؤيارةيمف18بالفصليبداالذىالجزءلانهذانتمد

هذهمنالموجودالاولالجرويروى.لأفسىالأولى!وحنا

الأولىالفائد9ايكومبدسأد(ا-825من)الأعمال

إيىؤيوسلالمدينةسيقتربوهويوحناقابل"للأف!ن

وعند،لالفابمأصيتالتىكيوبتراالجيلةزوجتهأجلمن

محهمقطبلعأليهويدسمنالحزنبلغالبإلوصولهم

أقامثمكليوبتراضفى،للسحيوحناملىأنوبحد،يتا

بوحناأتامتوصلاته!اعلىونرولأ.الموتمنليهويدس

عورةموضوعنجد26-92مىالفصولوفي.محهما

أرسلمقد،افافينيقيمامجمعفيبارزأدورألحبتالييرحنا

نمت،وعدمالرحناصورةئبر3لهضندبقأليهوبدس

،بالثوعوأحاطهاأمامهامنمأوأتامنومهعرفةفيوضعها

كثبرا،غرفتهإلىليكويدس!أوى!ايوحناابهثصولما

ابوكريفا

ذلكوصدق،صورتههيالصوؤأنوعلمرثنبعبادةاكمه

مىيوحنافطلبفيها،نفسهلرىبمرآةلهجاعواعندما

تلوينهافييتخدموأنلنضهصرؤيرصمأنليكويدس

الحدصورةأما)غ،الحمة،المحبة،الوداعة،بالتةالإيمان

03-36منالفمولأما.يتلإنانيتةصورةفهى

حيثالساحةوفي،مريضةعجوزإمرأةضفاءقصةفتروى

كلبكللعنخطابأيرحناألقى،المعجزاتتجريكانت

للعواطفالىالمدمرةالطيعةوعن،الأرضيةالأضاء

تدأرطايىمعبدأننقرأ374-هالمصولوفي.الجسدية

الكثودنلىلحإلىأدىممايوحنا،لصلاةنيجةسقط

قام،المعبدسقوطكدقتلالذىأرطايىوكاهن.للسبع

عجائبيردوبعد.(46)م!يحيأوأصبحالموتمن

تأقي،(أليوتأحدمنالبقطردكانصإحداها)أخرى

دروسياناصنفرةقصةرهىالكتابهذاقمصأطول

فيجاندرشيممنهروزوتياالراهبةنظسا)62-86(

.(الحاضرالغرن)شريةقصيدة

يصتحياةعنيوحناحديثأتروى01هـه7منوالفصول

كبيرجزءوما،الدوصييةبالصبغةمصبوغأ،يرعوصعود

الفريدةجدهبطبيعةكيرةأضكالفيالميحلظهوريتحلق

أتباعاشخدمهاالتيالغريبةالريمةتوجدالحزءهداوفي

الحشاءبعديوعرنمهاالتىالتريصةإنهايقولودوالي،بريليان

حولهحلفةقييرقمرنواللايذ26:03()تالعيةلى

عنالغامضالصوفيالعليمنرىأيضاوخا.آميرقائلينوكردود

تروممطا-60115منوالفصول.لوحناالميحيعلنهالصلب

الربعثاءفريضةوتممالاخوةحاطبأنفبعد،يوح!انهاية

وضكرصلىدلكتمأنوبعد،قبربحفر!رحناأمر،فقطبالخبز

ممرانوصلى،للجسدالقذرالجنون9منأنمذهالذىالر!

وأسلمالقبرفيبهموءاصطجعم،وأخطارهالموتظلمةفيبامار

.الروح

يوحناأعماللأنالقولإلىحاجةفيننا:انريخيةفمتها

القصدكانأساطرمننسيجفهي،ناريجةقيمةأكطلهالى

المفاهيمالعامةأذهانفيتنرسأن،معجزاتمنحوتهومامها

معتتفقالأعحالوهذه.المؤلفيحتنقهاكاالحياةونمطالديية

أواخرفييوحناخدمةدائرةكانتأفسىبأناثاتالتقيد

يوحنافميرصالمزلفذكرهعاهوالظريلفتماولكن،أيامه

تكتبلمالأعمالهذهأنعلىقركعهدللوهو،أرطايىلمعبد

.م262فيالقوطدمبرهأرطاميىمحبدلأن،أفسىفي

الأصفارتلكاكدرهييوحناأعمالإن:العامةصفنها

الذوجتية،الساتإلىآنفأأثرناوقد،هرطقةافيلوكر!ية

نحتلفةبأضكالظهررهفيبسوعلاجسدحقيقةعدمعقدةذسى
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ابركريفا

وبدون،(39)طعامبدونالبقاءعلىوتدرته،(9هـ.8)

الدوامعلىولكنهماتطمغمضتبنعينيهأرفلم)9نرم

أثرأأقدامهتركلاثصيعندماوإنه،(98،مقوحتان

،جامدأيكونفمرةاللصعندجدهطبيحةؤلغير،(39)

صلبأن!.(98،39)تمامأخيايأوأخرى،ينأوتارة

حدثالمعودوأن،(،7999)وهمىمظهرمجردكانيسوع

يمتلمضخصلفيامةمكادفلامبائؤالظاهرىالصلبعقب

اضخفافهفيواضحةتبدوالغنوسيةالملاعأن؟.أصلأ

صلمالمسيحأنتجأكيدالاهماموفي،(49)الهردىبالناموس

لاا)المتنرلنعيراحتقاروفي،(69)صيأتحليصأالرسل

(001(السرخارحالذينواحتقروا،بالكث!ولنضهتوا

الصوفيةمننوعإلىتماماتحولتالمسحلآلامالتاريجةوالأحداث

مجىءمنوالهدف،الريةللآلامرمزمجردفهى(101)

وهكذاللآلامالحقيقيالمفىفهم!-الا!-يمكنأنهوالميح

عنتجماهىالحقيقيةالمحوآلام،)69(مهاتخلص

شصبهآلامفيصريكأنه؟،(601)أتاعهخطاياعلىحزنه

الخربةوقتيلبسندهمممهمحاضرهرالحمعةوفي،الأمبن

كانتوإنهرطوتيةنزعةتبدىيوحناأعمالأن؟.(301)

مؤلفأىرنجدولا.توماوأعمالأندراوس،عمالمنبروؤأأقل

عنلمحاتمن،-سخاأعحالفينرىكا،هولأاكثرلمحاتآخر

علىقويأنورأتلقيدروصيانافقمة،الجنىالفادأعماق

الهيليية.الميحيةإلىاننفلتالىالفاضحةالجنسبةالأمرر

الدييماباثماعرتغيهضأجزاءتوحد،دلكجانبإلىولكن

.(112)والحرارةبالحماسةتتميزالصلواتوبعض.الداكة

وهي،الكتابةموهبةلهكانتالمزلفأنعلىندلالأعمالوهده

بول!.أعمالعنتخلفهدافي

عنيوحناأعمالصلفيقول:ايألهفوتارغالمؤلف

اييالأحداثفيضاركوتد،للرصلرفيتأكانبأنهننه

إخهاحتىالحيويةمنضىءبهاالقصةفإنلذلكوتيجة،روافا

القرنإلىتعودبئهادة-والمؤلف.حقيقيتاريخوكأنهالتبدو

وعن.عنهلثيءنجزمأنيمكنلاولكنلوسيوسهو-الرابع

قديمةأنهاونرف.المفقودالجزءفياحمهذكرالمؤلفأنالمحتمل

طيعةإلى(م003حوالي)السكندركلطاكليصدسإشارةمن

أنهعلىبوضرحتدلالعباؤفهذه،الماد!ةغوالمحجد

كتتأضهاالمحتملفمن،عهاحمعأو،الأعمالهذهيعرفكان

.الصنرى(يافيبهتوأفام018-015فيما"بين

هيالأرجحوعلى،وا!حتةثيريوحنالأعمالكان:نلرها

كتتالتىالأعحالأضارساثرأحذتوعا،أعمالأتدم

بأعمالهافيضدتأندراوسوأعصالبطرسفأعمال،كحدما

أنناوالأرجح،واحدقلمبنكلهاإنهاالبعضقالحنى،يوحنا

ابوكريدا

هذافيرائدأكانيرحناأعمالمؤلفإننفرلعندماحقعلى

الآخربنوأن،الرسلحولجكتالىالرواباتمىالمجال

اكيشدسإصارةمنونفهم.فتهحهالذىالدربعلىصاروا

ولكن،القويمةالدوائرفىتقرأكانتيوحناأعصالأنالإسكندرممط

منجزءأيقت!فأوغطوس،اتئكبحينذلكبحداليهائظر

إيهأرصلهبريسليالطمؤلففيترأهاالتي)59(ايرنيمة

بأنهاالزعموعلى،علهاقاسبنمدويحلى،سريوسالا!مف

(م787)اثافينييةمجعأصدريقد.للرصلصأأعنت

اييالقصصولكن.يوحناأعمالضداللهجةضديدحكحأ

اشحدمهاوندالفويمةالدوائرإلىانتفلتالأعمالبهذهجاءت

رحلاتعنروايةتأليصفي(الخامى)القرنبروكورس

.(السادسالقرن)أبدياساستخدمها!،الرسول

-الأعماللهذهذكرأولورد:أندراوسأعمال-رابعأ

،يويايوسفي-الكنيونالكتابإليهايثيرماكيرأالى

سخيفةأنهاعلىالأبركريفيةالأعمالمنكيرهامعيرفضهافهر

مراتعدة-الأعمالهذهإلىأبمانيوسولير.محقرلةويخر

يمارصونممنكثرةهرطوقيةمذاهبعندصتحدمةبأنها-

مؤلفيوسيوسإلىالأوائلالكتابوينها.الثديدالزهد

!وحنا.أعمال

!.صغيرةأجزاءإلاأندراوسأعمالمنيبقلمتمحوساضها

معاصرأوكان-م424توفي)أوزالامنأيوديوسلايحعط

مننحطوطةفياكبرجزء!وجد؟،صغيرصبزء(لأوغسطيوس

عنالقديسينحياةعلىتحتوىعثرالحاديأوالعاشرالقرن

وقصة.أندراوسأعمالمنإنهابويختعهايقول،لوفمبرشهر

أقربهاأنهايبدوايىوالصورة،صورجملةعلىتردأندراوسموت

أخائه.كا"صوكامةمايخخطابفيتوجد،الأصلإلى

تصفانقصيرتينفقزينعنجارةأ!وديوسفيالواروالجزء-ا

تاوتالدى،أجتسوروجهامكيبليايينالعلاتات

مطابى.

لاغرائهأندراوسسجنيروىالأعمالهذهمنجزءأطول-3

جاةيبق،أجبىزوجهاعنبالانفصالمكييليا

يبضخصا-حقيقتهفيموأجيتىواسم)الطهارة

كانأندراوسإنيقالاييباترىمنالقر!بةأجامديةالى

ألقاهخطابو!في،القدلويقغبها(.يحمل

فيهإبهانفحواالذي،السجنفيالإخوةعلىأندراوس

الدنية.الأرضأمررمنوبخجاتهمالمسيحمعبئركتهميفتخرؤ

وقد،الجنفيمرارأالرسولورنجقاتهامكيمبليازارتوقد

مإنه،محهعلافاكات!تأنفلمإذابأنهارهددهاأجيىجادلها

الحاحبمقاومةأندراوسعلهاوأضار.للعذابأندراوسجعرض



ابوكريفا

اذوقال،الحقمهالإنسانطيعةعنخطابأوألقى،أجتى

الرسوللالم،حضحتمكييلياأنفلر،مجمهلاالعذاب

حققتهاعلطيعهاتعرفالآلامفيلهوثماكتها،أجلهامن

أندراوسعزىدلكبعدثم.المقمنتنحرهكذا

ألدراوسإلىحاجتهأعلنالذ!أ-أخاإستراتركي!

أعلىذلكوبعد."الخلاصركلمةفيؤأفيهغرسالذ!

مكشييافزارت،اتاليالومفيصبصلبأنهأندرا:س

في.أمامهايسيرالربوكان"،الحنفيأحرىمرةافىسول

!تجماعةعلىخطابأاشصلوألقى."أندراوسصورة

كصديقأولألمسانبداالذمم!إبب!خداععنالاخوة

.كعدوالآنظهرولكنه

ر!،الصلبمكانإلأندراو!وصلعدما3-

كان،عليهضعلق،اكصيبإلىربطأنوبعد.لالصيب

الرجل،(قال!)لأله،الأتقامفيأحيضلاحفاقيتمم

رحا!فهو،لوعمعر:فالأده،يسوعينتمىالذي

لالوثلاثأيامثلاثةأندراوسوظل.!الانتقامضدعصن

نبلهمنتأثرواوإذ،العلي!فرق3تالثيخاطص

وإذ.الموتمنانقاذهمنهطالبينأجشإلىذهبوا،وبلاغته

فوقمنأندراوسذهـليزلالثكضبخثى

لكىللصبحوصلىالجاةرففراشصلؤممن،الصليب

دفنتوقد،الروحأسلمذلكبعد.صراحهإطلاقدونيحول

ارتفاعكلتنفهأحبشطرحبقيلوبعدها،ميهييا

.وماتعظيم

أعمالوصورةبأتوىالهرطوقيالاتجاهيظهر:العامةالصفه

اممسىاالقيدفيأندراوسولازلباط،لهذاوبالنسبة)أندراوس

بعصيأنهحيثعجيبةمعارقةفهناك،الدبدبالتقشف

يبحثناللرا!للقاتالحامىالقدي!أندراوس!تلاألمانياأجزاء

أندراوسالقديسليةتحتبروتوربح!هاررففى.أزواحصت

أرواجشؤيةوقتأنضا!القياثعندلوفمبر()03

الملأنسانالحظيمالتقديرفيالغنوصيةالررحوتلر.المتقبل

والضعف،طاهرةللاناذالحقيقةفالطيحة.(6)الروحي

،!اللامضدهوالدكطالريرالعدو"عملمنهما،الحطية

بالصدالحة،يتظاهرولكنهالاسلاغواءكعدوعنايطهرلاوهو

الحيقة.ألوانهفيالإنانعدويرى،الحالمنوريبزغوعندما

إلمطاقصوفةوالنظرة.الامنارةمن!أقيالخطبةمىوالخلاص

ومواعظ.يوحاأعمالفيالمرجودةتلكلبهرنا(9)الآلام

ضمهمنتفيضفالكلمات)والحرارةبالحديةتتيزالرصول

علىالإلهةبالرحمةعميقوإحساس(12"نارمنكيلأ

والمجربين.الخطاة

الذىأندراوسأعمالفيالوحيدالىء:انريخةالق!مة

خيجعلىباترىفيحدصتههوتاريخيأصاسلهيكرنأنيمكن

أبوكريفا

خدمةدائرةعنالكنيةالتقالدقاضطرابوهناك.كورثوس

أنالمحنملمىولكن،وايونانوثييةييهثابينفيماأندراو-

فيالمحتملومن،باترىفياستئهدوإنهاجرناناإلىجاءأندراوس

اخترعتقدباترمميفيوص!أيدراوسحدمةأنالوقتنف!

الرسل.أحدأسهاكنيةباترمميوامميةاأنلاظهار

باسمالمعرو!الصليصعلىارصولاصبعنالميدأما

متأحر.تقليدفهر،أندراوسالقديىصيص

ويظهر.كاملةالأعمالهذهترجد:توماأعمال-خمامسأ

منالكبيرالعددمن،البهسيةالحوائرفيانثارهامدى

بالرياية،أصلأكتبتأنهاوالأرجح.تضمهاالىانحطوطات

لتنابفهاتعديلاتإجراءمعاطيونانيةذلكبعدترجمتئم

الكاثوليهة.الظروجهة

نأيأيهر،لييفورسالخطوطاتحدلفي:محتوداتها

61حراليصطركل)سطر0016علتحتوىتوماأعمال

ذلككانوإذا،مرق!إنحيلأحماء!أربعةحواليأي(مقطعأ

،كثيرأتفختقدأيدينالرالتىالأعمالتكون،صحيحأ

ق!مأعرثلاثةإلىالأعمالهدهتقسمالونايةالنخةففي

فيماالمحترياتعنفكرةإعطاءويمكن.توماباشهادؤلنتهى

يأتط:

يخدمأنتومانصبمنكانأورضليمفيللرصلاحماعفي-ا

بالذهابرصىولكنه،الذهابفيراغبأيكنولم،الهندفي

الهند.منحولدافور-!الملكسلرمولالربباعهعدما

ألدرابويىمدينةإلىتوماوصلالهندإلىرحلتهأثاءوفي

تلكفيترمافاضترك،الملكابنةبعرستحفا!كانحيث

الملكوطلب،الماوىالعرسصترنيمةورمالاحتفالات

ظهر،ذلكفعلان!بعد،انتهأجا!منيصلىأنترماصت

عنالامتناعلجاةوربحهساللروسينتوماهئةفيالر!

كانتوماولكنتوماعنجمثلذلكالملكفغف،الجن!

رحل.قد

للملكقصرباءفيشرعالهندإلىتوماوصللما2-

علىالمالوزعرلكطالنرضلهذاأمرالأفأعطاه،جوندافورس

ثمالحنفيتوماوضعذلكالملكاكنئفولما،الفقراء

منتامالذي-أجهمنعلمعدماصاحهوأطلقعاد

،وأصبحالماءفيقصرألهنجىقدتومابأن-الأمرات

ميحين.وأخوهجوندافورس

امرأةبسببتنينتتلهفدكانشابأوجدضرقأازمحلوإذ-3

الماليناتصتوماأمرعلىبناءولك!،كلاهمافهارعب

الحياةإلىالابرعاد،اينينفصاتالابحسممن

كجهبأنالرصولونصحه،الجىعنالامتاعمبدأواعتنق

المشح.إلىبحواطفه
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ييهلم.مهر4-قمة

"إقامهووصف.نجىشبطانقرةسلامرأةتوماإنقاذ5-

عوجة.صلاةمع(فقطبالخبز)الربافياحاءافر!ة

الحاء،فريضةمنتاولهعندضابتبكتيهص6-

دنسة،علاقةفيمحهتيقأنرففتلفتاةبفتلهفاعترف

الحجيم.فيحياتهاووصفتالموتمنالقاةفأقيت

وانجتهسزوجتهينقذتوماإلىيفرراحمهقاثدتوصل7-

الجاسة.شيطان

النيالجمةسفطت،القائديتإلىطريقهميهميما-8

وأمر،لجرماوخيةحميرأرلعةفتهطوعت.اسربةاتجركانت

المرأتين.منالثياطينيطردأناسخيةاالحيمأحدتوما

أترلاءأحدتئاوصزوحة-يجدونيااحمهاامرأةأصغت-9

رفصإلىبهاأدىمماإضصلحديثإلى-مسداىالملك

رقاالذمميالاحرضداطمكت!ثارسفثكا،زوحهامجتمع

منرفقاثهطبعلوبناء.السجنيتومافطرح،زوجته

تريمةلا3تعرهـبا،تريمةورنملأحلهمتوماصلىالسحناء

تمامأ.غنوجةتريمةوهي،"الم!

بالزيتدفتأنبعدالم!يحبسوعحغيجدونجانالت-01

وأطلق.وماءحبزمنالربافيالفاءتاولتثمواعمدت

الحتم.وانجتهوروجتهجفورونال،الجنمىتومامراح

لاقناعها،يحدولياإلىترتياالملكةمسداىالملكأرسل-11

.الجديدةللحياةاقدتنفسهاترياأناليجةوكانت

اطمحاكمة.بتومافجاعوا

.فتجدد،الرصولمعالملكابنفازانغ!دثوهناك-12

ولكن،محماةحديديةبألواحتومايعذببأنالملكفأمر

.الالواحوغمرتالأرضمنالمياهانفجرتأحفروهاعندما

الجن.فيلتوماوصلاةخطابذلكويعقى

ذلكوبمد،الجنفيالرسولوفازانالاءزارت-13

جاءوتد،الربافيالعثاءمنوتناولوا،والآخرونفازاناعتمد

.الضضلهذافازانييتالىال!جنمنلوما

ذلكبحدولكنه،بالرماحوحزأتومافقتلالملكأمر-14

منلمداىابنضفيذلكبعدثم.لأتجاعهحيأنفسهأظهر

وهكذا،الرصولقبرمنأخذتراببواصطةبحىروح

ميحيأ.نفسهمداكط،أصبح

حقيفتهافيهىتوماأعمال:واتجاههاهذهـالأعمالطيعة

مهاالرئىالهدد!كان،الرحلاتأدبشكلفيمبحث

أبوكريفا

،للخلاصحتيشرطالجنهالعلاقاتعنالاقاعأنإظهار

المجيةالفضائلعلىضددقدخطاباتهفيتوماكانوإن

القصرنجاءقصةفيومجازاتهاالرحمةواجب!ضاصةالايجايية

الننوسية،نيلدوائرنتتالأعمالهذهأنوواضح.الماو!

لتكرنالأصليةالأعمالوقدطقحت.الهراطقةدو6لرواحتضنها

اليهري!وصلواتبالرانيمالاحتفاظمع،الأرثوذك!يةإلىأترب

؟،فهمهالحدمالحابيودلك،كنو!يةملاعئحملالي

ببقاءنديناتا":!ابفىبترنيمة9تعلقيخمايسيوسيقول

الكاثولبكيالمنقحلجهلالذوسىالشعرمنالثبنةالقطعةهذه

الأرمارتحترابفةالرقطاءالهرطقةحيةلوجوديفطنلمالدي

الأرجحعلىكتبهاايي-ايريخمةي!ذه!الثعرلهداالحيلة

صورةفيتروى-الهرطوقيةالمدابأحدمؤسس!باردصالى

السماوكا.لأصلهاونيانها،الحىاعاإلىالف!دزولمجاردة

حموها،حقيقةلتعيأيقظهاالذىالماوىبالاعلانونجاتها

منأنهالبعضويرىحاءتفهالذىالسماوىالوطنإلىوعردتها

بالحرى!!ا5بروحن"يخقول،"الفسترنيحة"ت!يتهاالحطأ

منتعا!اييللنعىضإنفاده،الأرضإلىانحلصلرولتصف

نأريمكى.الصاوىابورملكوتإلىعودتهثم،الرعبودية

الرسالةفيحاءلمامزخرنةمرصةصورةإنهاجميعهاعنهانقول

فى،الترنيمةهذهتفيريكنومهما.(21:ه-ا)لميبى

اطصحفالتيح.الثرقيلايخاليخة،الجمالرائعةقصيدة

صاية،عباراتفيمصرعأبكودماكثبرأالرسولأحاديثفي

بالمعجزاتتزخرالأعمالهذهأحزاءصو.ائماعردفءيفمرها

هذهتملهالدىترماشكللطالمسيحيطهرمافكثيرا.والحوارق

جهوذاأوتوماجهوذاهوالكاملواحمه(للسيحتوأماأخاالأعحال

يذكرنامماالديونةلحذاباتوصفيوجد55اغصلاوني.الوأم

.بطرسبرؤيا

نوما-أع!البأنالقولاإحاجةفيلنا:اياريجةقيفها

معلوماتلأىتاريجأمصدرأليت-مادفةيخايةروايةوهي

أضخاصأحماءامتحدمتدالمؤلفكانوإن،توماعن

مصادر!نمعروف(فندافرا)فورسجرندافالملك.تاريخ!ن

.الجلاد!الأولالقرنفيهنديأبارثاياحاكمأكارأنهأخرى

قدتوماأنمنالأعمالهذهبهتخفظماكثيرأيخهالمثمكوكومن

عملهدأئرةإدتقوللعرفهاالىالتقالدفأقدم،ا!ندلطعمل

حيثإدصالطماتأنهتقررالريايةوالتفالد،بارثياكانت

أبجرأ!ورةأن!.الرابعالقرنفياحمهعلىكنيسةكرست

كنيسةأس!الذىتاديوسإنتقولجثوإدصاتوعابينتربط

يينالمرجودةتوماأعصالوفي.توماقبلسمرسلأكانإدسا

(017)فنقرأ،وإدصاالهدعنالتقالدمنمجحوعةنجدأيدينا

.أالغربناطقإلى9عظامهحملتبمدةالرصرلموتبعدأت

علىفباء،تومااسشهادعنشيئأتدكرلاالأولالعصوروتقاليد

يقنبهالذكط(م017)حراليالفالىلهراكيونفول



أبوكريفا

ويمى.فراضهفيبهدوءالرسولمات،السكدرىاكيمندس

فيأ!أذلكنجدكا،تومايهوذاباصمالأعمالهذهفيالرسول

الأعمالهذهتقولهماأندطشكولا.غيرهاوفيعداممطتحليم

تومااصممعنىعلىمبني،للمسيحترأماأخاكانتوماأنمن

وفي.الرسولممكانة،لسوفيوالرنجة()-الوأم

بارثيامملكةأنالىإشارة(النضترنيمةفي)ا!.الفمل

فلابد،م227فيانتبارثيامملكةأن-،وحيثتائصةزالتما

هذهأنيبدوولكن.اياريخذلكتبلكتبتالقصدةهذهأن

كايةنحظهرتلعلهاالتيالأصليةالأعمالفيتكنلمالقصيدة

الثافي.الفرن

الرسائل::الأبوكريفا

تاريخمىولبهها،مريمللحذراءالر!ائلسقيلعددينسب

الأبوكريفية:الرصانلهيالآنبةوالرسائل،لهافبمةولامنأخر

بوساببولى،الرصالةمدهيايهر:للر!فسوبةرصالة-ا

فيالرسالةمننخةتوجدكانتأيامهفيإنهيقولالذكا

إدسا.سحلات

بلادفيصغيرأإقليمأكانتاقيأصروينملكأبحروسيرصل

حمايته.عليهفيبطيثميهأدنهيطبلىلاإلى،الهرينلنن

مغادرةيتطيعلاإنهفيالهيقولقيمةرطلةالربفيرسل

.أهبروسويشفيمنهرصولسيأقيصعودهبمدولكن،فلسطين

فيالمميحيةإلىفعلأأسر:دتتحولتوفد،مزيمةأنهاوواضح

الريهةالموانقةونالتالأ!ورةيهتوتد،اثافيالقرنبداية

.الأوفالأياممنذالانحيلذلتقداللادأنلاثات

مؤافهيكليمتمواعظ:لطرسقحسوبةرساله02-

حواليكتبتفقد،الروماقاكيشدسإلىينصيخالي

رسالةتوجدبداينهاوفي،اصاكابدايةأوالثافيالقرننهاية

ألايحقوبعلىبطرسئيرونيا،يعقوبإلىبطرسمن

،محدودةاورائرةإلابطرسكرازةعلىالمجوىالكتابظهر

ع!،هيماعلىرهي.عنيفأهجومأبولىالرسولويهاجم

بها.ألحقتالىالمواعظثلمزورةوهي،انزعةإلوية

بول!:مسوبة-رسلألل

كو)فيالرصالةتلكذكر)ن.لاوديهةالىالرسالةا(

باللاييةمكتربةوهي.رسالةقزيي!همأحلىدفع(4:16

عاراتمنمتاثرةمجمرعةوهى،عددأعرينمنوتتكون

الخطرطةفيذكرتوقد.راحدخيطفيسلكتبولسية

الترننهايةفيالاثارواصعةوكانت(م017)الموراتورلة

زائفة.أنهاعلىيحمعونفالكلالآنأما.الرابع

(5:9اكو)ففي:الكورثيينإلىمففودةرسالة)2(

وفي.ففدتقدأنهايبدوالكورثنإلىرصالةالرصليذكر

أبوكريفا

رصالةلكورنئوسالانيةالرسالةبعدأدمجتالحامىالقرن

إلىبول!منوأخرىبرلىإلىالكورلونمنقصيرة

كانتاأنهماوكبدو،الريايةفيموجودتانوما،الكورثيين

تكونانوهما،الرابعالقرن!ايةفيكيرةدوائرفيمقبولين

إلىكتابنهصاناريخويرجع،الأبوكريمهبولىأعمالمنجزءأ

.م002حوالي

انحطوطةفيإلاتدكرلا:إسكند!لةأملإلىرسالة-4

مطلفأ.إلبناتصلوا،الموراتورلة

مهاست،باللايبةرعائلوهي:لي!بولسركائل-5

هذهعنلتفوتويقوليخكا.منوثمان،بولىمن

الرابع،القرنفيريفتقدالرساثلهذهأنالأرجح:الرصائل

السيجةيربهيةأو،الميحيينالقراءعندصنبكالربهبةإما

العصورفيالاتثارواسعةوكانت.صنبكاتلايذعند

الو!ى.

جيل:لأناا:لأبوكريفاا

انتىالألركريفيةالمؤئفاتمنحزءأالأبوكربفيةالأناحيلتكون

أبوكريفافكلحة،القانونيةالجديدالعهدأسفارتجميععاصرت

الرطئل،الأناجلىمحانى،تثملوهىقانرليةكيرأنهاتعني

.والرؤى

تلاميذكا-عدماأيامهفيألهمقدمتهفيلوقايذكر:مقدمه

عنقصصؤلرتكتأنالائعمن،كانأحياءرالواماالرلص

الأ،االقرن!ايةفيإنهالص!يقولبل.أءوأقوايسوعأعمال

هذهأدامحتملوس.باالخاص!إنجيلهاكسةلكلكان

رأواللذ-كأالمويةالأقرالصمأخرذةكانتكلهاالأناحيل

هدهعنالرضا:عدم.الر!معتحادثواولعلهمل!!حمعرا

المثكوكسولك!.إنجيلهاممتابةلوقادفعالديهوالمؤاغات

هي،اسقاقبلكانتالىالمؤاغاتهذهتكونأنالآرجدألحيه

المهورينالعلماءلعصكادوتد.الآنأيديايينالموجردبعض

إيخااعتبارإلىمضىوقتفييملونوملوجرابجرويوسأئال

المؤلفاتتلكبيرالممرييروإيخ!الألموننوإبحيا!العبرانيين

نأالمحتكلشأنهيرىكانبعفهماربل.لرقاإليهاأشارالي

ولكن.بقليلالأولالقرنم!صفبعدكتالعبرانيينإنجيل

اياريخهذاثلإلالأناجيلبهذهتحودلاالحدثةاررراصاتا

أسبقتاريخا،العبرايينإنجيا!أذالمحتكلمنكانوإن،المبكر

.المؤلفاتهذهصتكيرهمن

أنهيخهشلثلافسا،الأمريكنومهما:القانويخةالأناجيل

علىمححعأالرأ!كانالاقيالقرندكورورالأولالقرنختاءفي

القالويخة.الأربعةبالأناجيلىالاعراف
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أبوكريفا

الأناجيل،بالآر!ة(.!نرفم081)بونأضففاكلناوس

وثاويخلى.،الكنيةأعسه5بأغا،الأربمةغوويس

والهيد،وتايان(،ما-.18)68أنطاكيةأضف

جاامبكرتارعالىايقلدبهذايعوثون،دفاعهلجستين

فيضططلا5يالتفم!ل:،ليدون"ئمبتر!،القرنذلكفي

حديدةأدلةاصايقدمانفياقرناعقودمنعقدكلبألىالقرل

لهاكاد،لوحناإنجيلخاصوبكل،الأربعةالاناجيلأنعلى

الكنيةفيلهاالىالمكانة!سالعصرذلكفيالكيسةعند

يمهمنللغضييلمندكونالبروفورمحاولةأما5الآن

(0191نيويورك-الميزانفياسابعاالإيخل)إءياوسشهادة

وينكر،دليلعيهاي!أمررأيزكدفهو.فاشلةعاولةفهى

الدلل.الراضحةالحقائق

تكويهايختصفيماالأناجيلتعرضتالماضىالقرنوفي

هداشلكادوإد-القدأنواعوأقىلأدقوصحتهاوتاريجتها

ستراوسبدأهقدايهيقالأنويمكن-قبلمن!قطعاالقد

أوربافيسجيكلضيرهز-يدونيقولكا-الذى

الأساببوكانت."يوعإحياةمؤلفاتهأوللرعنطمما

تطيقمنممظمهافيتيهونالكتابذلكقالمتخدمة

في،ذلكقبلسنةأربحيننذاصتهخدتالتي-القدمبادكيء

والأناجيلالمقدسةالأسفارعلىه-القديمةالمؤلفاتتقييم

قدإنهيقالأنيمكنلاالقدهذاأثارهاتىاوالحدل.بحاصة

نأخايكفيتدبل،الجدلهذالمصيلمجالهناولش.هدأ

وكفاءةبقوةعاالدفاعأمكنالمعهودةالبهةمواقصإننقول

القانوية.الأربعةطلأناجيليخنصيخما!نهاعة

الأناجيل:؟الأبوكر!ا

لوقا،إبحيلكتابةسبقتالتيالمؤلفاتمصيركانمهما

والتى-الأبركريغيةالأناجيلفإد،الأولالقرنفيظهرمماوغيرها

تحددتعندماالاقالقرنفيتظهر-بدأتموجودةزالتما

طرقومع،المحطرطاتهذهكتابةأباموفي.القانويةالأسفار

فيالكن!سةكانتوعندما،الموامعمختلفبينالمحدودةالمواصلات

الأناجلهذهتألصأنلابد،تظيمهاواضكمالاليهوينطريق

الألاجيلهذهعددويبلغ.الآنالحالعليهمماأيسركاناونثرها

صعيرةأجزاءصوىفهتوجدلامهاالكثيرولكن،خيننحو

ذلكثبهماأومكتملأمنهاالبعضويوجد،تفرقةشذراتأو

إطلاقتجةتضخمقدعددهاولحل-بعديخماصنرى؟-

معمنهاثلائينهوفماتويايهر.الواحدالمولفعلىمحتفةأحماء

وكانت.باكاملةقائمةفابريكوسويعطي،الإيضاحاتبعض

هذهمئلإنناحفيالخصوبةشديدةوالغنوصةالأيونيةالدوائر

طريلةقانمةإعطاءالهلص":سلمونوبقول.الأناجيل

المذإبرعدمخدمهكانتإنهايقالاتالأناجيلباحماء

أبو!صيفا

وهذا،محتوياتهاعنالقليلغريعلملاولكن،انحتلفةالفنوسية

فالكثير،"تاريجةقي!ةأىلهاننسببأنلناكمحلاالقيل

وإنجيل،الاسليديينإيخلثلعاوكهاسوىعنهنعرفلامنها

غير)لرناباوإنجيل،متاسو)نحيل،أبلسوإبجلكيرئوس

حواء،وإنحيل،برثلماوسوإنجيل،(حايئالموجودالإنحيل

الأولىالكنيسةعلماءوكان.غ!هاوكثير،فيمونوإنجيل

منوبالهدفالأناجلهذهبوجرديملمونفهاوالمئولون

تحتحقه،بمانعتهافييترددوالمأنهمالظريسترعيومما.كتابنها

يحمىلاعددأ"أصدرواالماكولونإن،إيرنجاوسيقرلفكما

لضليلبأنفسهمزبفوهاالتىالمزوؤالأبوكريفيةالكتاباتمن

المزيفةبالكتبلانألايفدميرصاييوسأن؟.!الحمقىعقول

هذهبينيخرأنمقدورلافيإنها:حولهاالجدليدورالى

ثل:الرصلبأحماءالهراطقةيصدرهاالنىوتلكالقالرنيةال!

أندراوسأعمالثلأو،وكيرها،تىوإبحيل،بطرسانجيل

كئا!مي-أحدبذكرلىالنى،اسباص-؟غبرهما؟بهحنا

ت!أاختلانجأتجلفأسلوبهاأنالحبقةوفيعها،ضيئأالكبة

!عحدابجدةومماهيمهاأدثارهاأ-كما،الىسلأ!لوبص

منأنهاعلىدللوهذا،الصحيحةالقرممةومفايناأفكارنا

بينتحبألاوبثموصت،هراطقةرجالخيالصنع

لاعتارهاكيةترفضأريجببل،فصالمزيفةاممتاباتا

بحد،الألاجلأولراسةوشكوتمقدمةوفي.!ونجةحبفة

بالأقوال-مؤحرأمصرياكثمىماباضثناء-كاملأجلولأ

فيلرنجاوالمن!وبة،الغانونيةالأسفارفيتدونلمايىوالأفعال

الألاجيلمنلالاقتاصاتياناوكدلك،الاولىالعصوركتابات

.الاقتباساتهذهسوىشثأعالعلملاواليالقانونيةغير

أنهاهو،الأبوكريميماالأناجيلهذهمنالهدفإلىلقولأنويمكن

الألاجيللتفصلأو،الهرطقاتمنهرطقةلأييدكتبتإما

إنجيلفيبالظرولبدأ.كالتهافيأ!ودرلةلإضافاتالقانريخة

العراننن.

،الانجيا!لهذاع!المتفقالقديماياريخإن:العراصننإنحل

الكثاببهيدكرهالذىوالاحترام،مهالقبلةإلاتتاساتوأغلب

العصرفيعسرمأالعلماءكلتيلقاهاتىاوالعدبر،الأولانل

بهصحاءمافرغم،حاصأاعتارألهتجحلهذهكل،الحاصر

أورضليم-فيعامأعراثىبالقاءتلايذهأمرقدالربأن

مجتاخأنالمعقرلص!يبدوفإله-الألمجةقيلأمروهر

صكتردىإنجيلإلىوفلط!!أورضلبمفيالميمونالمسيحيون

المي!سرنيشخدءأنالطيعيومن،(النريةالأرامية)للغهم

المقيمود-اجهوداسفالمجيون.الإنجيلهذاايهودضتاتمن

بيا،الإنحيلهداا!تخدمواأغملابد-الاسكند)يةفيمثلأ

إلى،المصرييرإنجيلاصتخدمواالمصريينالمجيينأنالأرجح

كلها.اشيه!ةتبلتهااترأئرلعةالأناجلمحلهماحلتأن



ابوكريما

اثلاثةللأناجلصابقأكانالإنجيلهذاأنعلىديلثمةوي!

والتيلوقا)يخلسبقثالىالمؤلفاتمنيكنأويالأولى،الأولى

علىبالاعماد-مارناكبهويرجع.)نجيلهمقدمةفيإل!اأثار

وكان.م001-65لحنالمدةإلى-لهاحقيقيأشدلاوثائق

الىترجمه)نهويقولالإبجلهذابوحو!لم(م004)جبروم

مؤلفاتوفيصلفاقهفيمنهاقتاساتؤلوجد،واللاتييةاليونايخة

الاجماعيكادالذىقىبإيخلوعلاقته.البهدرىاكيندس

جدلأأثارت(الأراية)بالصبرلةأصملأكتبأنهعلىينعقد

ترجمالذىالأصلكنأأنهالحلصاءيينالائدوالرأى،كثرأ

ويميل.نوعأفديممؤلفألهرغم،ليونايةمنى)نجيلعنه

العبرانونامجيلبأنالاعنفادإلىوسلمونهارناكمثلالبعض

للصيحيينأصلأكتخاصأ)نجيلأكانجرومذكرهالذى

كلإلىالمسيحيةامتدتعندماأيتهتلتولكن،الغل!طييين

أقرالهمنوالفليلي!رعسودبةالىإضارتينعلىوعلاوة.الحالم

،،أخيكإلىالحبنظرةنظرتمتىإلاأبدأتفرحلا5:مئل

حبلالىوحمبىضعرىمنبئعرةالروحأخذقأماهياالآن1

بحدليقوبالربظهورلايسجلفإنه،إالمظيمتابور

كأحد(أ:57اكر)بولىالرسوليا!كرهالذى،القيامة

إمكانهفيكانبول!أنالطييمنولكن.القيامةعلىالأدلة

ويس،المتراترةالأخبارمن؟ضخصيأحقوبمنذطثمعرفة

وهذا.الانجيلهذاصنذلكاصتقىقدكرنأنالضروريمن

هذابفيفهوالذى،أيتهلهالذىالوحيدالرئبىافيهو

بهجاءماوكلقارنة.القانونيةالأناجلمننحلمه!اإلىالإنجيل

اللالهالأناجيللذبهرهكلا،الغنيللحا3المشحمقابلهعن

تقدمالثلاثةالألاجيلأن-وستكوتيرىكا-نجد،الأولى

وورى.الحادثةلهذهالصورأقدمصيثمومن،الصورألطبا

الموجوةالمقتطفاتببعضالاضعانةمنبأسلاأنهالعلماءبعض

الميح.جاةجوانبيعضل!حاطة،الإنجيلهذامنحايأ

نخةعلى!العبرانيين9)نجيلا!مالأصونيونأطلقوتد

اطراطقة:أناجلإلىبنايأقيوهدا.شى)علمنموهة

الهراطقة:أناجيل:الأبوكرلفا

بأنهمعمومأالأيوننوصفيمكننا:الألعونهنإنحعل)1(

الإمكانبقدر-الاحتفاظعلعملواالذبنايهودمنالمبجون

المنطرفينجاعةأصلأوهم.القديمالمهدوممارساتتجعاليم-

ممامحيرأ.(ا:1-592أع)فيالمايهورشأوردثليممجمعفي

الرابع.والفرنافانالقرنلينيخماالآباءكتاباتفيذكرهم-س

وأحزابا،شيعأفرقتهمقدالقرسيةا!ادلاتأنالمحتملرمن

فلطينفيوجدإنه-الرابعالفردمن-جرومفيقول

ولا.،وأييونييننامحريين5باس!يرفونايردمنسيحيين

جناحنكاناأنهماأو،ففصلينمذهبينكاناهلالجزمنتطيع

أبوكريفا

مثلفالبحض.الضيقةأوالمت!حررةالآراءذويمنواحدلمذب

،الهودمنللصحينبمزلفماالاحمينأنبعفدهارناك

الرجميينجماعةهمالأييوليينأنالآخرابعضيعتقدبيما

اكلراباصريرنكانبيما،ايهردالميحينمنالأضيقوالمذب

فإنجيل.والممارصاتالمقيدهفىمعهميحيفونمنمعتسامحأ

أيضآ-بسمىكان؟-رسولأعثرالاثىإنجبلأوالأببونيبن

الم!حيةالروح-صابقأالمذكرر-العبرانيينإبحيلمعثمل

منأجزاءببعض(م376)أبيفانيرسنويحتغظ.الردية

فيقىإنجيللديهم"الاصر!ننإنويقول.الأيونيينانجيل

ذلكوردفولكنه،(الأرايةأى!!الع!رلةفياكملصورة

نبسللةحذفواقدكانواإذامايعلملا9)نه:بالقول

المحولادةقبلواندكافواإذامايحلملاأى،إبراهبمشالمبح

ماآخرموضعفيأيضأبأيهرولكنه.يقبلوهاأأوعذراءمن

بسمى))نجبللدبهمالأيونينإن!:ف!فول،زلكبناقض

مزورهوبلتمامأصحيحوكيركاملغر!قىبحسبالانجيل

."العرىالانجيلويمرنه،وموه

هذامنمرجوةمازالتالتيالأحزاءوستكوتويايهر

إشقىقدالمؤلفوأن،ثالويةقيتهأنتينوهي،،الإنجيل

الأولى،اللاثةالأناجيلبخاصةالقانريةالأناجلمنمحلرماته

.!والقوجةالأيونيةوممارصاتآراءمعتفقجحلهاأنبعد

تصيرةأعدادثلاثةنهتجقىماوكل:المم!بينإغعل)2(

اكيمندسمؤلفاتأحدفيمايهررةوهي.ماحدإلىوغامضة

الهرطوقةالمذاهصأحدلدحضخصصهالذىال!!ندرى

والخمراللحرموتناولالزواحيرفضكانالذى"الجفبطين،

:تقولكانتجماعاتبولىرصائلفينقابلونحن.لاتأرفضأ

عنمانعين"(2:21)كوتج!،ولاتذقولاتم!لا"

للاولاللةخلقهاقدأطحصةعنيمتغأنوآمرفىالزواج

عدماإنه):اكليمندسكرهفما.(4:3الط)أبالشكر

إلى):الربلهاقال!؟الموتيودقىالى5:صالوسصألته

لأقضىج!تدلأق،أطفالولادةعنالناءأنتنتكفراأن

ولادةبعدمحنأأفعلألم5:سالرميفقالت،المرأةوطمةعلى

ولكن،عثبكلمنكلراا:قا"دلأالربفأجابها"؟أطفال

تعلنمتى"ةسالوميصأيهوعندما.!مرهوماجملوالا

تلوصعدما5:الربلهاتالا؟كهاسألتاييالأمور

معالايهرويكونواحدأالائنانيصبحعندما،الخجلئاب

أثى(.ولاذكرألاالأثنى

.الربأقوالطيةعنتأكيدبكلتخلفالأقرالوهذه

هذا)يهيذبماسدىعلالحاضرالحمرفيالعلماءوتحلف

القليلفمع،أطاعوهمدىأكعهوال،الهرطقةهذهفيالابجل

كانأنهولابد.نجةالىنصلأنالصحبمن،عنهلديناالذي
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أبوكريفا

بالهرطقة،علبهمجكمجحلت-أوريجانوسأخرىأجزاءعلىيحتوى

نحئتان(الحبةالى)نسبةابحثانبوناسنخدمهوقد

بينماالىالإنجيلهذاتاريخويرجع.والسابليون

.مأا-.ه03

كانالانجيلهذاشالهدفأنواضح:ماكيونإضل)3(

وانجابخطىموافىمنماكيونكان.الأرايةالأناجلمحارضة

الثافط،القرنمنالأولالنصففيرومااعتوطن،الأصاقفةلأحد

بول!.برسائلالايعترفولم،ليهودمحارضأمذبأوأعسى

الكتابأباحهاالتيالحريةبمدىناطقثالألكتابرهذا

كيف،القانونيةالأسفارلتحديدالابقةالأيامفيلأنفسهم

!يخا؟،الإيمانأمورأقدسإلىالطائةالحر!ةهذهامتدت

القانوية.الأسفارتحددتحتىوصر!نزاعمنثارمامدى

الحهدمنيتبقولم،بأجمعهالقديمالحهدماكيونرفض

بعد،بولىمصدرمنأنهأصاسعلى،لوقا)نجيلسوىالجد!د

عثراصتبقى!،القديمالمهدإلىتتنداييالأجزاءحذف

آباءوكل.الرعويةالر!ائلحذفبحدبول!رط"للمنرصائل

فعلهماعلىحكمهمفييتفقونالم!ثهوولىالأوأنلالبه!ة

إلىماكيونإيخلأهميةؤرجع.لوقاإبجلفيثويهمننمالي

إنجيليعتبرالذىالأصلىالانجيلهوأنهيزعمونكانواالبعضأن

انجلترافيثمألمايافيالحلماءأبحاثولكن،لهتفصلالوقا

نهائا.النظر!ةهذهعلقضت

عننعرفنكنلمالقرنهذاأوائلحتى:بطرسإنحل)4(

السابقالهراطئةأناجبلمنكثرعننعرفمماأكرالإنجلهذا

إإيخليسمىإبجلأأنلموصايوسدكرضد،عنهاالكلام

ولابةفيروصوسمدكةكيةفيمستخدمأكان،بطرس

وبعد،حودالجدلثاروقد،الافيالقرننهايةفيأنطحية

أنطاكيةأضفيرابيونعليهحكم،المقيقالفحص

جسدأنتبهر)ايىالدويتيةبالهرطقة(091-302)

علتعيقهفيأوريجانوسو!سب.(حقيقبأجطأكانالميح

منالبضيوجد5:قالأنهالإنجيلهذاالى(:17ا.ت)

تبلمحهعاشتصابقةزوجةمنيوسفأبناء،يوعإخوة

الهرطوقيةالأناجيللوربطرس)نجيليوصايوسويايهر.،مريم

ايونانيينالكيةمؤرخىأحدئيردو!تويغول.المز!ة

ه!)نجيلأاستخدمواالاصريينإن(م093-95،)

بزيفحكموقد.أيضأجيرومإيهيثر!.!بطرسمجسب"

صلمرنوكولي.(م694)الجلاصيافيالمرسومفيالانجيلهذا

الإبحيل،هذامنمحيرةأجزاءتوجدلا")نه:(م1885)

التايةالنةدولكن،!الانثارواصككنلمأنهوواضح

يظنقبرفي-ممرصعيدفياكيولوجيةالفرنةابحثةعثرت

رقوقعلى-(بانوبوليى)أخميمق،الرهبا!أحدقبرأنه
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هي:مفقودةميحيةمؤلفاتثلائةمنأجزاءعلهامكتوب

2918فيفنثرت،بطرسورؤ!ا،بطرسوإنجيلأخنوخمفر

منالأصلطبقصورأمبرزونعلماءولر.كثيرأجدلأوأثارت

الإنجيلنصفحواليعلىتحؤيالرقوقهذهأنوقدروا،الإنجيل

علأنبعدالآلامقمةمنتصفمنتدأ!ي،الأصلى

جملة،نتصففيؤشتهي،مثويةكلمنيديهليلاطس

:لو3إلىكمرفونالفطيرجدنهايةفيالتلايذكانعندما

أخىوأندراوس(المزعومالكاتبطرسحمعان)أنالكن"

الذىحلفىبنلاومميمعناوكان،البحرالىوذهباشب!ناأخذنا

)نجيلفيإضافةثلاثينحواليهارناكويايهر.،.....الربكان

عنمجلدفيبالتفصلموجودةوهي)والدفنالآلاملقصةبطرس

حدئأ-المكتمةالخطوطاتباسم!نيمهقبلمااالكتابات

لدن-بطرسإبجل)سويتدكتورلكن.(7918ادنبرة

جديدةتبدوالتيايفاصيلحنى)نه9:يقول(3918-

نأيمكن،القانونيةالأناجلمعمباضؤتتحارضالتيأوتمامأ

كرةمنبدغمإنه":بالقرل!نئئم،أعامأخوذةتكون

مصادراستخداملافتراضيضطرنامامناكفلشيخهالجديد

نإيخقولأرربررفورأما.أالقانرنيةالأناجيلعنخارجة

والمعالمالقيامةتصةفيواضحأيبدوالانجيللهذاالقوصىالأصل

لمالمسيحأنيمقدونالذيىعنصادرةأنهاأي-فهاالدوجتية

الصيبعلىيوعبأنالقولمن-جسدضبهإلالهككن

علىالاجتمارصرخةومن،بألم!ثعرلاكمنصاقأكان

المسيحأن!نىبماأفافتىلقد،قوق،قوفيا:الصليب

إلىبالإنجيل-سجعوالعض.الملبتبلانطلقتدالسماوى

منالاكالربعإلىالآخروالبعضالافيالقرنمنالأولالربع

.الترننفس

توجد،عشرالاثنىإبحيل9يميهإبجلأأوريجانوسيدكر؟

من!بدأوهو،أسفايخرسكتاباتفيمحفوظةفهقليلةثذرات

كتأنهأزاهن"ويظن.الأبيويرنادتخدمهوقد،المحمردية

جلاسوسالباباأصدرهالذكلطبالحرمجاءكا.م017حوالط

الانجيلذبهرجيرومأن؟،برثلماوسو)يخلبرنابا)نجيلاحمأ

الأضر.

الائطوولة:الأناجيل:الأبوك!بفا

كتابرنجةأننلاحظ،الأناجيلمنابوعهذاكلفي

يعيرونلاجحلبم،المحجزاتصضاعفةفيالقانويخةغرالأناجيل

عرة"الاثنتيبينالمحجاةمنمضتايىللمدةاعتبارأى

أخبارأنهوذلكليالرئىاالبرولعل،الحرمنوالثلاثين

عقائدىهدفإلىبهمتمللا،الخلصحياةمنالفشةهذه

لناتهاقالوثاءلقمذهإلىالرجوعيمكنلاوجث.صميى

جيدةترجمةوجودالىنثرأنالمفيدمنيكونفقد،الأصلب
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يقيه!قبلما)كتالاتمنعرالادسالمجلدفيلهاوكاملة

:(0879أدنبرة)لكلارك

:ايلادأناجيل-1

.الربأخو!وبأنهوبظن:!وديالأؤلىالأبخهل-أ

الكوقرضرائععوانوهر-الأؤلىالإيخلشكلمة

وهو،بوستلوسائرثيقةهذهعلىأطلقه-بالكثيرويوحي

أحماءوله.1552اللاييةفيشرهمنأولكانفرنىرجل

تاريخ":ثل،والرياليةاليرنايةالخطرطاتفينحتلفة

وابهااللةوالدةالبتولةودائمةالقداصةكليةمولدعنيعقوب

يستبدهالذيحلاسيوسالابامرسومفيأما!الميح!سوع

الصغبريعقو!إنجبلافبمى،القانونيةالأسفاردأئرةمن

والدىأنبأملاكأأنالانجيلهذافيوحاء."الأبركريفي

بمولدمريمذلكبعدأنبأكا،كلرلدهاوحهةيواقيم،مريم

ذلكمنالفترةوالعئرونالحمسةأصحاحاتهوتغطى.المشح

مريمتريةفترةذا!كلحبما،الأبرياءالأطفالمنكلةإلىالإعلان

بعضمعالميحبلادعنلوقافيجاءوما،الهيكلفي

لرفضههيرودسبأمرزكرياومقتل،الأسطورلةالاضافات

يخااللذين!رحناوالطفلأل!صاباتنحباعنبمعلوماتالادلاء

فيفتحةإلىبالخائهماالمدكةمنهروبهماعندبأعحوبة

ضصرمنالكلاميعيرعراثاساالأصحاحوفي.الجل

نأأوربروفسورنهيتتجالذيالمتكلمضصرإلىالغاف

كتا!جملةجمعمنوأنها،أليرفيأسينىمصدرالوئيقةأصل

فالبض،كتابتهتاريختحديدفيالكبيرالاحتلافيعللمما

العقدإلىلهيرجعانوكروجروراهن،الأولالقرنإلىبهيرجع

منالافطالنصفإلىآخرودبهويرجع،الاقالؤنسالأوت

في-(هارناكثل)آخرونبهيرجعليما.الافيالقرن

الرابع.القرنمتصصإلى-الحالةصورته

الأناجيا"كتالهفيصانديثل)مبرزونعلماءويقول

تدمما،إيىأشارقدالهيدجتينبأن("ايارالقرني

منالأولالنصففي،أقدمصورةفيمعروفأكانأنهعلىيدل

الكاتبهدفأنيتضحالأضرةصورتوفي،ألافيالقرن

الأتوالمنعددوفيه،للمذراءوالاحترامالقداسةتأكيدكان

البابواتالغرلةالكنيسةفيحرمهوقد.التاريجةعير

والبابام(504)الأولوانوسنت(م382)د!دموس

.م(694)جلاسبوس

جيرومينمزوؤرسلأللوهو:المزبفمقإنحل-ب

إلىاترجمهاقدجيريمبأنزورا،معالادعاءوأضفين.!ليانيين

فيإلاالانجيلهذايوجدولا.الحبرىالأصلمناللا-يب

الحامى.القرنتبلوحودلهيكنلمأنهويبلواللاينية

من)ضافاتمعكثيرأيعقوبإيخلالانجيلهذاويستخدم

ابركربفا

أخرىممجزاتمع،(غنوصىالأرجح)معروفغيرمصدر

مع،صصرالىبالرحلةتنملقلوماالطفولةإمحلشمأخوذة

العهدلبراتإتمامأكاتبأنهاالمححزاتهذهبعضفيالريه

الننانينسجودكان(18)أصحاحفيفمنلأ،القديم

الأرضمنالرب!بحى":داودقالهلاإتمامأيوعللطفل

وفيا:7(،48)مرأاللججصلىالتانينأكها

علىودلموافورالأسودلهسجدتعندما(91أصحاح)

والحردذيولهاوهزدرو!اباحناء"ودلك،البرلةلطاطرلقا

معالدئبيكنأ:للنبوةإتمامأنهعلى"عظيمباحزامله

تجأ!يأكاكالبقروالأسد..الجدىمعافرويربضالخروف

كيفمرةلأوليا!كرالإنجبلهذاوفي.(7و11:6إش)

اشغلوقد،المزودقييوعللطفلصجداوالحسارالثررأن

المحجزاتسالبهيربهأن؟.كثرأذلكالمسيحىالفن

الطفولة.إيحلفيالمأيهورة

فيكتبمريميلادإيخل:مربممولدإنحل!-

فيالموجردةالخطرعلنفمىعلىيير!كادوهو،الطياية

بماعنهتجلفأيضأولكنه،المزيفشىإنجيلمنالأولالجزء

علىيحتو!فهو،آحرمؤلفوبقلمبعدهكتبأنهعلىيدل

فيإقامتهاأثاءولمربملريأالملائكةزلارة،اكزمعحزات

فيوهيالهيهلغادرتمريمإنالإبجلهذاويقول.الهيكل

يدكر،الآخرالإبحيلفيل!ما،غحرهامنكرةالرالعة

فىالهكلغادرتإنها-مريمابنألهيدعىالذكط-الكات

وكان.ب!تعفيعاضتأنبحدعمرهامنعرةافانية

الأسطوؤ"صيغتوفهجيرومتألفمنأنهطويلةلمدةيظن

الثالثالقرنلىالمقدسةالأسفارمحلحلتالي!الذهه

الىالكتبيينمنوكان.الطباعةاختراعقبلأوربافيدثر

طغيكنلمحيث(انجترامثل)اللادبعضفيطبعث

خدماتمنالإنجيلهذاأداهوما.مأمرلأالمفدصةالأسفار

مزورأنهوهىالحقيقةتلكعنيعيناألايجبوالفنالإدا!

القرنحوالمطفيالكيةفياضخدامهوبدأقمد،عن

الكنشة.فيهامأأمرأمريمعادةأصبحتعندماالادس

الصنصهذانفىمنوهو.انجار-،سفإنحل-د

ال!ربيةإلىترجمثمبالقبطيةأصلأكتبوقد.المؤلفاتمن

قجدمخصمىوهو.م1722فياللايهمعبهانثرالتى

منالمتوحد-شعدأثرةعقيدةهذهوكانت،!وسف

22علىويحتوى،الرابعالفرنالى2جعوهو.الأقباط

فيلوفاتهالأضرةوالأحداثيرصتاريخكلبهاأصحاحأ

.اخقبدةتاريخفيأهمبهوله.درهمنعرةوالحاديةالما+لة

بالممنى)نجيلأب!وهو:مرمانقال!!لهـ-

أيفأظهرولبهه،بالرناليةأصلأمحب!د،الديخق
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بحدإنهالإنجيلهذاويقول.عديدةأخرىلغاتوفيباللايية

القبرأ!لارةعلىتواظبمريمكانتبنتينالمسيحصعود

لاضطهادفتعرضت،وتصلىالبحورلتحرقالرنجاالممدس

يخأق،الأرضمنلأخذهالابهافصلت،الهودسضديد

بعدأنهويضرها،لصلاتهااستجابةجراثيلالملائكةرئيى

الحباةحبثالصاويةالمنازلفيلابنهاسنذهصأبامثلاثة

الأبدية.الحععية

للالمافخدمهممراكزمنأوقبورهممناشسلفيدعى

لعملونكانواماعلهاويقصونلحمبيتفيفراشهاحول

حولثفاءمعجزاتوحدثت.الاستدعاءوصلهمعدعا

كلوكبهايحف-أخذت،مريمانتفالوبعد.الموتفراش

الملائكة،ناظروبين،الربيومفيأورشليمإلى-الرصل

فيجسدهاودفن.إيىنفهاويستقبلنفسهالج!يظهر

الفردومر.إلىنقلذلكبحدثم،خيمالمي

منمتقدمةمرحلةعلىتدلالىمثتملاتهعلىوبناء

يكونأنيمكنلا،الكنسيةالطفوسوكذلك،العذراءعبادة

لدايةأواسايعاالقرننهايةتجلحدثتدالكتابتألف

حرمهاالتىالألوكريمهالكتصفياحمهوردفقد،الحامى

العصرذلكفيأنهواضحأيخبدو،جلايوسالبالامرسوم

الحقائقزحرفةفىالخيالكاذلأنفهماممتابااصلقأ

الأناجيل.لقصةيختصفيماإلمواقف

الطفولة:أنإحيل-2

بعدوأقدمهاا.صارأالأناجيلا!زويحد.توماإنجيل-أ

كانأنهو!لووو!!ناوسأوريجانوسزكرهققد.!قرب)نجيل

)هـةالخثتالييرمنغنرصمذبعندمستخدمأ

يختصفيمادوسبى:هوالافطالفرنشتصففي(الجة

عدمقبولأكانالأساسهداوعل،فيهالمجلةبالمعجزات

ؤلوجد.إيرلاوسيقول؟،الماكون!تأحدومرلفه.الماليين

فياثنتانمهايوحدالتينحطوطاتهلىكيرةاختلافات

وإحدى.الريايخةفيوواحدةاللاتيةفيوواحدة،الولاية

اللاتيةبيما،كثيرأالأخرىمنأطرا!ايولانيتينالخطرط!ت

مححراتتجيلهوبهماوأهم.الىءلعفرمماأطرل

خارقأطفلأالميعيصوروهو.صنة12بلوغهقبليوع

المعجزاتسالقيضوعلى.بالمرةعربغرولكنه،للعادة

فيهالمجلةالممجزاتنجد،القانوليةالألاجيلفيالمسجلة

الالانإن.وصاذةوصبيايخة،ايدص!طيعةإلىتمل

تمزجفهي،الميحيسوعالربعنهذائليقرأإذليصدم

منفبدلأ،المتقل!المثث!الطفلبزواتاللةتدرة

افرمنولدلأ،صحصرومتاع!لهمب،ئرالديهالحضوع

يعلمأنير!دمدفعأالانجيلهذافينراه،الحكمةفي
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والدويطب.البدايةمنذضيءبكلعالمأيبدووأن،معلميه

مىهذايسوعكخذا:يرصفمن-بسببهابئمات-

علىأو،المديخةهدهفيمعنايقيمأنبمكنلالألهالمكانهذا

فيكعرعكانوعدما."للمنأدلالاركأنعلمهالأقل

وإذ":الأولالأصحاحفينترأ،عمرهمنامحالةافيمصر

مجففةحمكةوأخذ،معهميلببدأ،يلعبودالأولادرأى

فقال،تحركفبدأت،تتحركأنوأمرهاحوضقيووضعها

الماء،فيوسيركييخكالدكاالملحاخرجي9:للمكة

الأرملةبهأخبروا،حدثماالجرانرأىوعندماذاثففعلص

طردتهمذلكحمعصوحالما،كدهاتق!أمهمريمكانتالى

المعجراتفي9:وصتكوت!رلوكافررأ.يامن

العناية،تدخلاتلقوالينسيمأمفهومأنجدلاالأبوكريفية

وقتة،عواطفلارضاءأو،طارئةأعوازلدتجرىفهى

صنداعبدونللقرةاستعراضفهى،الأحلاقتنافيماكثيرأ

وا!ل.!المعجزةمعهعملتصجانبمنأوالربحات

منأنهرأوا،الأولالقرنفي،المؤيهرؤالقمصهذهمؤلفى

وبارزأ-بل-ضرورلأجزءأالمعحزاتسمجعلواأناللائق

إيحلهبدايةفييرحناأنفيالببهوهذاولعل،قصهمفي

له،أصاسلاالطفولةمعحزاتعنذكرماكلأنذكرالرابع

عرسفيخدتهبدايةيأجراهماهىصعجزةأولىبأدلالقول

الجليلقانافييوعفعلهاالآياتبدايةهذه9:الحليلقانا

.(21:ايو)"تلايذهبهفآمنمجدهوأظهر

جملةبقلمعرلىإمجيا!وهر:الريىالطفولةإغ!ل-!

فيلأييةترجةمعبالربيةأفيئرأنهومع.مؤلفيى

منعيهيتدلىأنيمكىالرياكأأصلهأنإلاأم،796

معرفةومن،اثاىالأصحاحواكرالاسكندرعصرذكر

فيوهويسوعاعيامعرفةومن،انشريةبالعلومالكات

الانجيلهذااصتخداماثارولعل.والطيحياتلالملكمصر

فيهالمأيهورةالمعجزاتأهمأنإلىيرجعإلأتباطالعربدد

جاءألهالنظريلفتومما.مصرلىوجودهأثاءفيحدثت

!علزرادشتنبرةعلىنجاءأله(7أصحاح)الإنجيا!بهدا

أنء؟(لحميتإفبرحلمالمحوسقام،الماولادة

الرقية.الدكيةالكنبأحد!ذبهرهاالتىالقصصسعددأ

ولوقاتىإنجيلىعلىمنية(1-9)مىوالأصحاحات

منبينما،الأبوكريفىيعقوبإنجبلوعلى،الفانونيين

توما.ينيلعقمأخوذالآخرإلى26أصحاح

ويدو،أملوبهفيضرقيالمؤلفهذامنالأوصطوالجزء

وليلة.ليةألفمنمقتطفاتكأنه

بالأضارالمؤلناتهذ.ئللمقارنةوجهأىهناكويى

تكريمبتزايدكب!ةعلاقةلهالانجيلهذاأن!.القانويخة

.الحذراء



ابوكريفا

إنجيلالأناجبلهذهوأهم:والقامهالآلامأناجيل3-

الكلامسبقالذىبطرسإنجيلماحدواالى،نيقوديموس

الفرنفينيقوديموساسمأطلق:!قوديموسإنحول-أ

يلاطى،أعمال)1(:مىمزدوجمؤلفعلىعرالاك

أنهبايهرنفطوالكتاب.السفلىالعالمإلىالمحنزول)2(

الابحةالسنةفيكتبوأنه،اليرنانيةإلىالح!يةمنترجم

لفالتيان.الاد!ةوالنةثيودصيوسللإمبراطورعثرة

فيوواحدة،اليرنانيةلىائنتان:منهصررستؤلرجد

فيوواحدةاللاتييمانيواثتان،يلاط!لأعمالاللايية

السفلى.الحالمإلىالمشحبزولايوناية

الخامى،القرنمنمؤلفأنهعلىيجمحونالعلساءويكاد

وترتيانجتينفي)ضاراتعلىاعمادأ-ت!شدورفأرولو

لانثاريكفىزمنوهوالافيالقرنإلىبهيرجع-

الاجراءاتعنالتقريريينخلطأفاكأن..والأرجحالأ!ررة

يجب-كانالتىوصبهيسوعمحاكمةفياتخذتالتى

والتقرير،الإمبراطورإلىرفحها-الرومالىالقانودحب

نجقرديموس.إبجلفيالواردالاحراءاتهذهعنالمطول

بنالفئةلهذهكتبجهوديأمميحيأكانالكاتأنوواضح

أفراهمنثهاداتسجلهماإئاتعلىقلهفأوكان،الاس

فيدورلهمكانالذينالدولةرجاليكاصة،يوعأعداء

بشكلفيلاط!.المشحلموتواللاحقةالابقةالأحد)ث

لهيدهقأنلابدماوهو-يصوعجانبفيكانخاص

معهمصنعممنكثيرونحاء!-المانويخةالأناج!لقراء

خطوةوهذه-يموعجابفيلثهدوا،الئفاءممجرات

يجرىأنيمكنمامتصورامتأخركاتأىإلايذبطبيعية

فإنه،ايهوديةبالعوائدالكافإلمامورغم.رحميةمحاكمةفي

يقولفعلأ.فلسطينعنالطبوغرافيةمعلوماتهفيكثيرأخطأ

نيالقضع!القيالدىالبستاننف!ليصلبيسوعإن

الجليلفيملكأومملكجبلأنويايهر،(9)%صحاح

.الصعوتحبلولينسنهويخلط(أورشلبمجنو!فيهريما)

العالمالىالمحنزولوهو-الانجيلسالثافيوالجزء

الأناحيلفييدكرلمقديملتقيدروا!ةهر-الفلى

:(3:91ابط)فيجاءماعلىيبرنهولكنهم،القانوية

ممنتديسانو!روى،(الجنفياليللأرواحفكرزذهب،

مكان)الهادسفيمحبوسينكاناكيف،قيامتهلطقامرا

مدخله،عند(الميح)الغابظهرعندما(الأرواح

وأخذ،المجونينصاحوأطلق،الخابةالأبوابفتكرت

المحمدادو!وحناواشحياءآدمنفوسالفردوسالىمعهيوع

قبله.ماتواالذكأالقدييمالرجالمنوغيرهم

أبوكريفا

يبينأنهفيتنحمرألمجتهوكل،خيالمجردكلهوالكتاب

الرابع.المرنفينترةالحيدةهذهكانتمدىأمميإلى

فيملففةإضافاتمنظهرماأيةذلكمنوأقل

خطابمثل،يخقوديموسبإنجيلوألحقت،المتأخرةالعصور

الرحميللاطمىوتقرير،طيبا!يوسللامبراطورييلاطس

الدى-بيلاطىوصت،(إيهالإضارةشقتالذى)

ويطلق.ييديهنفمهقتلإذ،ميتةأثنع-يسوععلحكم

الرامي.يوسصعنحدئهأ!العنانلخيالهالكاتب

يقولهماتبرر،آنفاذكرتالىالرثائقهذهكلودراسة

لمحات)ننقدميماأنهامن،يقةقبلماموسوعة!مؤلفو

الغرونبالعكيروأصالبالم!يحىالضسيرحالةعنعريبة

تتركهالذىالدالمالانطاعفإن،المسيحيالعصرمنالأولى

الاضاروجلالوباطةلموالصادقالادراكهوأذهاننافي

.،تداقلابدرحةالقانونية

الحديثة:الأبوكريفا

كتابأ-عراثنىنحو-الدييةالكتبمنمجموعةوهى

وثائقعلىبخيماأنهاكاتبوهاويزعم،الأخيرةالسنةالمائةليظهرت

قطتوجدفلم،ذلكبهتانالعلماءأثتو!ن،قديمةمجية

ذلكورغم،علهايبونأنهميزعمونالتيالقديمةالؤسائقهذه

جاةيتاولومحظمها.الذجمنالكثيرونبهاينخدعمازال

لتأيدكتبمنهاالبمض.المتصنواتفيينهاصةالمسيح

الكاذبةللدعاياتوبالنسبة.الحداعفيايغالأأوتحيمىانحراف

عنهاشئأيعرفأنالميحيالعبعلىمجب،بهايحطالي

هذهطبيعةعنموجزةفكرةوسنحطيبها،يخدعلاخى

المزيفة:المؤلفات

روسكاتببقلم4918فيثر:افهولةالميحجاة-أ

مناشقاهاإنهيقولصلومماتعلىبخاءنوتفتقنقولاإممه

بينماصرفالم!يحأنودزعم.التتأديرةأحدفياللاما

ئم،وفارسوالتبتالهندفيسنةوعرلمنتعإلىغثرةثلاث

جميعأنكروقد.يلاطىبأمرقتلجثفلطبنإلىعاد

ثيءبأىمعرفمأو،اطلاقألوتفتئ!رؤيهمالنترهبان

أطلعوهإنهميقولالتى،الميحعنالقديمةانحطرطاتعن

علها.

صنةأيخلوسلوسفيمرة!ؤللر:الدلوبرجإغل-2

داخية،اصتارةعن"دولجلاوىادكتوركتبه.1191

وعنوان.جاحأوالسادتالانيةلينفيماجاءتهإنها!رل

حباةفيبأنهتفولالىالغريةالظربةمنمأخوذالكناب

برجتحبرالآنوهى،الحوتبرجالض!دخلتالميح

95



بوكريداأ

الهندحكماءومعهيلمعدرسصرع)نوبقول.الدلو

عملهفيوعينه،للأثينوكرزفارسليالمجوسوزار،والتبت

الا!ند!دة.فيانضدالبحةالحالمحكماءمنمجمع

رسالصررةفيوهر:ممانثاهدلقلم!وععلب-

لا-ضيخبمعرفةسواتبسبعالصلبحادثةبعدكتت

آخرأجنىضخالىأورشليمفيالأعيونمن-احمه!رف

.1851صةالويدفيمرةلأولظهروقد.الاسكندرلةفي

والملاكويوعويقوديموسالمعمدانويوحنايوصفإنويقول

ئحدثولم،أعينننكانواحميهم،القبرعدظهرالذى

صلبه،بعد)غحائهشيوعأفاقواالأسييينولكن،قيامة

.يموتأنقيأحرىشهورستةعايقئم

يخىماهانو.د.التىتأيف:روطسقر!ر-

سبةمرةلأولوظهركام!لإند.دالمثيجةالكنبسة

تقاولرليشملالكتابتضخم1884فيولكن،9187

رقصة،ومريمليرعفغمالائيلومقابلة،الرعاةمعومقابلات

عنرومماشيرخمجلىأمامهصردسودفاع،المجوسعنعالمط

الصحفب.اللقطاتمنوغيرهاالأبرياء،الأطفالمنمة

الكتابات!:هوجديد31الجضخمالمؤلفعلىوأطلق

أخذوعدما.أايهووتلمودللهد!مواياريجةالأثرية

المجوسعنعاليقصةأنلهمتين،الكتابقحصفيالعلماء

حتى،لل!وولاس،حورابن9روايةعنجوفحرفاماخرذة

نفها.هيهيالروايةفياييالطبوغرافيةالأخطاء

خيالةروايةأنهعلىأولأكت:الطيملاط!احراف-

بعدالانجليزيةفيوظهر،9188!نةلناقأسقفبواسطة

فهايأيهرالىالأمقصمقدمةبدونولكنسنواتبألىلعذلك

نفاهإلىيلاط!وصرلقصةتحكىوهي.حبالةروايةأكا

عنقديمصديقوبينبينهجرتالىوالمحادثات،فينافي

.وانتحارهييلاطسوندم،يوععلاقته

هذاوبهان،0191صنةبرلينقيثر:بانخطالي-

وتتفيكانالذممط،ستراتولصديقهيسوععنيكتبكامن

عنلهيحكي،طيبا!وسللإمبراطور!رترأالأوقاتمن

الىعودتثم،مصرفيصبىرهوالهرديةالمقائدكسرعتحلم

فلطين.

لهضىءكلوضهدالرومالطالحالمكلفيتجولنفهويهان

،64صنةروماحرقصثل،العصرذلكأحداثمنأية

.97ضةيخزوفلمكانوئوران،07سنةأورشليمرضوط

سرد:ألأعمالسفرمنوالعثرونالاصعالآدصاح-

9صبانجايولىرحلةحفعلىومجرى1871سةبدن

الأبحليز(قدماءكفة)الدرولدمعتباحثحيثويريطايا

6

أبركريفا

الأشررىالأسرمننجماالذ-شايهودسلالةبأنهمأخبروهالذ!ن

الذىالموقع)لودجبلعلىيثزأفه؟،.مق722سنةفي

الكتابهذاكتبوقد.(بولسانكاتدرائيةعيهلب

ن!ثرته.التيالحركةلتأليد

واحدةصفحةشوثعةوهو:الماءمناططاب8-

كبيرححرتحتوجدتوأضها،كشاتدكوعأنفىعحبرن

الادسالقرنقاللاتطفيظهرت.الصليبأقدامعند

كانواحيانأ،الحينذلكمنذعد!دةلغاتفيوانثرت

هوبهاجاءماوأهم.يملكونالمنبال!بهةوعدالهايضاف

.يسوعووصاياالبتحفظ

تبيلمحبتديوميفوسأنويفنرضون:ل!عيفوسإغمل-9

استقتتالذىالمصدرهويكونأنفهقصدوأنه،وفاته

الخطوطةهذهاكتافزعمرتد.القانويخةالأناجبلكل

كذبةبأ!اأخيرأاعترفالذممي،الطليافيموكيالومجيشيور

يعتقدونالكثرونظل،اعترافهرغمولكن،كبرى

لصحا.

الأولىشالأمفارللبعةملخصوهو:يامرمفر-01

!نةفيألفبعقوباحمهلددمنرجلوكتبه،القديمالحهد

صرىهذهتكنولم.الواضعؤيفهظهرالفوروعلى،1751

فيإيىالمشارياشرسفرلإظهارالكترةالمحاولاتمنمحاولة

.يثوعصفر

يحتمل،الانتارواسمةوثقةوهي:المسعحوصف-11

كتابعلىبنيتولعلها.عرالاكالقرنإلىنرحعأنها

مخطوطاتبا-فىيخونكانراالىالمنظتلرصاميتعليمات

صورةونعطي،صفحةمنأفلفيوهى.الومطىالقرون

كتهخطاب!ررةفيوهى.الأولالقرنمنليهودينموذجة

الرومافي.الثوخمجل!إلىلتولوسلربيرسالهودكةحاآ

فلسطبن.فيروماحكامببنالاسمهذايوجدولا

عبارة،هى:المحيوععلبالموتاطكمحمثات-12

كنجاايىالحيثياتءعنالمتحدةالولاياتفيانثرتو!لقةعن

للتهمتعدادوفبها،بالمرت!وععلىللحكميلاطى

منلرحعنالعبرلةمنترجمتأنهاويدعون.ضدهالموجهة

حاجةفيولسنا.0181سنةنابلىمملكةفيوجدابحاس

طلغأ.لهوجودلااللوحهذابأنالقولالى

يهيثكترربهيهوقد:المفقوداالاليالأعمالمفر-13

صةفيننر؟،وطيبأضقغيكاهنوهو،جونرىس.

مربمالحذراءأندعوىتأمدهومحابتهمنوالضض.4091

فراشعلىوهى!يمفيصور.الأرواحتاصعشليمأكداوسوع



ابوكريفا

،العدكدةتاخاتهاعنتتحدث!وحناالرسولستفيالموت

تاسخاتهعنتحدثأذراجمهبينالمجضرةمريمب!وعكأخذثم

الشحة.

098فيضخمكتابوهر:)!مثط!(أوب-14

و!ول.1882صةنيوبراو.بجوندمحوربههصفحة

بيما،روحهغررروحإملاءمنبيديهآليأكتبهإنهالمؤلف

،الثورة،والتطورالثوء!.علىيثتملأنهالناثرونيؤكد

.!لأمريكاالجديدالمقدسالكتاب)إنهوووعر."والاعلان

صةنثروقد:المففودةالمقدسال!بأيفار-15

الننالدينبةالكتبعلىخنحلأنهالناشرونويدعي.2691

المصورفيالكشةأصاقفةالجديدالحهدمناختياريااستبدها

المهدمجتويهاأنيجصالتيالكتبقررواالذين،الأولى

العهدمننحخةفيإعادةإلاليىالحقيقيةفيوهو.الجديد

،0182سنةفيلرأنجقالذىالأبوكريفيالجديد

صنةدرالذي"ليينالرصالآياءاكتابمنونسخة

1737.

مزيفة،حميهاأنهالايتهضح،الكتبهذهأسانيدوبفحص

البهنانواضحة،بهاالواردة-الخاصةباالمقصود-والمعلوعات

وللأصف،المقدسالكنابتحاليممجموعهافيوتافض،والتزو!

.اثرةباعذيبهاويفللونينخدعونالكثرونمازال

أبولون!ة:

علىبولبمجيرةمنالجوبإلىتقعكانتمقدوليافيمد!نة

ضاطيءمنالممندالعظيمالرومافيالطريقوهو،أعاطةطريق

الرئييةالطرقأحد،)مارتزا(مبروسنهرإلىالأد!اتيك

أميبريسبينتقعوهى.الإمبراطورلةفيوابحارلةالحسكرية

من(ررمصرة)أوميلأثلاينبعدكلوتسالويخكي

2جعورمما،نالوبكىمنيلأوثلائبنوثمانية،أضيبويى

ثتأثر-سةنقوفهناك،ق.م432إلىالمد!ةتأي!تاريخ

فيوسيلابولىفهااجتازوتد.ق.مالرابغالفرنفيوجودها

فيهامكناأضهمايبدولاولكن،تالريخكىإلىفيلبيمنرحلتهما

العمربويا،5فيباقيأمازالالاصمولمل(17:ا)أع

الحاضر.

:أبويون

للاصممرادفأ(911:دؤ)فيالمتخدمايرنافيالا3وهو

العالمرئ!أوملاكعلىللدلالةالمهلكأى"أبدوناالمبري

النلى.

ثاربياأ

دخانمنالحارجالجرادعنالرؤيامنالمفصودالدقيقوالممنى

ن)صتبرفسورويقول.تحدكدهالهلمني!،الهاويةبئر

انبعثتوقدالماضىذكر!اتبكونقدأالهاويةبئرجراد5

أصهاالأرجحيدوولكن،ن!يتاييالحطايابتذكرللتحذيب

المستقبل-طىفيأومضت-فعيةتاريجةحركاتإلىلر

أطوبهافيلر!ةولكا،ضيطنيةوطيعةضيطافيأصلمن

الجنسلحقاب!رطأاللةيشخدمها،تأثيرهودائرةوعملها

وقرته.اللةنحمةصوىالآنظهورهامنيمنعوما،البثرى

.(أبدونانظر)

أبى:

،37:35،93:8تكأنظر)ويمتغيرفضأى،إباءيأد

(.الحا:24000اوعب048:91

ألة:أوأيى

اخنصارهر"أ!)و(18:2مل2)حزيخاالملكأماسم

أخ2)في!ايهركاأألطالرب"أو،أبالرب!أى!أد!ة5

الملك.لآحازن!جةوكانت،زكركاابنةوهى،(92:ا

:ثارياأ

.!أ!الفاضل"أو،الوفرةأبو!أو!الففلأبو9أي

نأيدرككانالتقىأساثارفإن،باقأ!5يعنىأنهالبحضو-سى

لقومه.حدثتالىالمنكةرغمحى"اللة)أباه

يخخاسنسلمنكانأبياثارأنالمقدسالكتابمنونعرف

الملكبأمرلهمنكلقتلوتد،نربقيالكهةرئ!عاليبن

أخيصالكهماولدانلأبياثاروكان.داودمعبالراطؤلاتهامهشاول

اصم)آبيهعهدفيمضهورأأولهماوكان،ويوناهلان

أخوا:27أ8:17،5صم211-9،22:7-23،2:

.(31و6و24:3،:16ا8

داوإلىوذهب،نوبنيالكهنةمنكةمنأبياثارنجاوقد

منكلةأثارتوقد.لداوددعمأذلكفيوكان،الأفوديممه

وارثأ!بحقدوها،ضاولعلىفانقلبالثعبكضبالكهنة

علىالرعبةص.نرعأأضفىمما،داومعالأفودومحهالكهنوت

عن-كانبأنهيشعرداودجعلالأمرهذاأن؟،داودوضع

علىيمطفقلبهجعلمما،المنكةهذهفيالبب-قصدغر

أياثاروأصبح.فوىدكىرياطمنبنهماكانلما!نهاصةأيائار

صما)بالأفودالربلاسارة!ةووالداودكانا

وصادوقهووكان،(8و03:7و9و23:6و22.2-23:

بعد-داودأحفركدما(ااا:5أخا)الكهنةرأسعلى
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ثارلياأ

معا:ه3أخإ)اورثليمالىالربتابوت-انتصاراته

تمردحادثةفيمراتثماقالاثنانذكرولقد.(6صم2

ذكرا!(بحدهاوماا:524صم2)كهنةكرؤساء،أبنالوم

صم)2داودلرؤساءذكرآخرفيأيضأالصفةبهذه

2(.02:ه

العرشعلىالاستلاءعاولهفيأدونياإلىألاثارانضم!د

الكهنوتخدمةمنطيمادأعفا.ولذلك(ا:7-42مل1)

عالم!زيتعلىبهتكلمالذىالربكلامتموبدلك)

امل)أبلداؤلمراضنهباحنرامعاسلهولكنه(،ضبوه

كهنةرئىبلفبأي!اثاراخفظالأرجحوكل،(27و2:26

امل)سيماندؤساءليناعهيظهراذ-تقاعد.ركم-

4:4).

هر،(ا-155:214مزمررفيجاءماأنالبعضوظن

وضا.%عاوليتلكأمحائاررواوعلاقةعننبص

التويةبالرابطةفملقفيماثثرهماأنيجبحقيقنانوفاك

فيكايهرصادوقأنهيأولأما:أكائاردار!كاتايى

كانأنهيبدو!،نهأصنركانأنهركم6أ!ائارتجلمزص

بعنظركتلفتواضحالأمرهذاإن.المئولالضخص

.للكنابالدارسبن

،24أخ1)الهامةالمراقففيأنههياثاصةوالحقيقة

أل!اثارأ!دون-أخيمالكيايهر(8:17عم18:16،2

ضخصيةفيضيءثمةكانأنهيلابد،اثامارلعائلةكصمثل-

داودعنتخليهوراءوكذلك،الحقيقتينهلأينوراءأسالار

عبرماهر،ككاهنأياثاربهقامماإئم.لأدونياوانضمامه

داودأمامالربصيدىتابوتحملتلأنكا:لجمانعه

عنمشرلينوألاثارصادوقكانففد(2:26امل)،أ!

وبالمرورة.(اا:ا5أخا)أورضليمإلىالمهدتابوتنقل

وتأديةالذبائحتقديمتتضمنايابرتعنالمسئريةكانت

به.المرتجطةالخدمات

منإجاباتعلىالحصولتتضمنالكفؤيةالحدمةوكانت

أفودكلمة.(9،03:7و23:6صما)الأفودبراسطةالرب

الثاببالفرورةتتضمنلا(6:14صم2،2؟18اصم)

.(8و8:7لااواقيمبالأودمالكهنوية

مل1)بيامينأرضفيعناثرثفيأياثارحقولوكانت

لد)مالرنلأناءخصصتاليالمدن)حدىوهي(2:26

.(1:1إرمياأنظر-12:18

منالجزءهذايايهر،هاروننلمنالذينالكهنةوبجانب

كانوا*اودفأولاد6آخر-!كهنةعنشئأمراتنلاثداودتارغ
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يامأ

علىللتابوتداودنقلبخا"سبةوذلك(8:18عم12كفة

.عزةموتمنالحقتعلمأنقبل(6صم2)جدكدةعجلة

كاهنناثانبنوزابو01،لداوكاهنأاليائوىعكلا)كانكا

كانأنهعلىذلكيدلوقد(4:هامل)،الملكوصاحب

نسبأصلعنأما،خاعىكاهنوسلمانداودمنلكل

نأحقنامنويى،صيئأنعلمفلا،وعملهماالخصينهذفى

.المكتوبمعتتمارضتفاصيلحولهمامنفر3

يخجب،أساثارأ!اسمحولالنقاد!ثبر؟بمايختصنجماأما

الذى(ا21:صم1)أأخيمالك!كاناحمهأننلاحظأن

أبيمالكأاكلمةأما.(5:هااخا)أأيخا"الىمجف

جاءتوقدانسخمنخطأأنهانالأحح(:1816أخ1)في

السخةوفيالفولجاتاويغطوطة12لطا)أخعمالك

13دكرفياينانضعنكزعمرنهماأما.الر!ايخة

أطسفلا،أخرى!رةوكابنه،مرةلأياثاركوالدأأخهمالك"

-ألاثار-أحيصالك9:هوفايلل،المحةمند

ذكرهماأما.الصرفي!لنالحدوثكئيرأمروهر،أحعمالك

كافأكانأيياثارأنمن(26:2)مرض)نجيلفيكوعالرب

من2معرفةعلىيقوملافالحل،المدمةخبزداودطلبعندما

ايقدمةخبزفعلأأعطىالذىأيخمالكمقتلبدمضتالألمام

فيابصالىبالعودةولكن،للكهنةرئأأياثارلضبح،لداود

فهواالكهنةرئي!أيائارأيامفي":!ولحيثمرقى)نجيل

حدثالذممطالزمنفقطمجددولكنه،ابخزأعطىمن!ايهرلا

أنهءلىءوة!أيه!اةفيكا!أألاشاركانوقد،ذلكفبه

إكزأياثاريأيهرواأنالدأياميالعبعلىالأيسرمنكان

.بداودطويلأزنأأياهـلارلارتباط،أيهمن

:فصاياا

)خرلاو!بنتهاتنسلمنوهو،جمعاأدأى

نطالأحماءوحدول.(37،9:91و6:23أخا،6:24

.هارونحميدلفينحاسمحاصرأنهعلىبأساطفيتىالحروج

،الأولالأكامأخبارمنالسادسالأصحاحفيالجدولانأما

أما.داودأقامهمالذينالمفنينوجماعةصموئيلبالبيفينتان

زمننيالقورحيينمنالحصالينإلىفيتد(9أخا)فيالجدول

هذامنحذفتالىالأحماءبعضهناكأنوواضح.نحميا

النب.تثبتالتىبالأحماءاكفاء(قمدعنالجدول

:ألام

الاصموهو!الغربأبوأأو!البحرأواليمألو"وساه

الذىرحبعاملابن(8و7او:41:31،15امل)دالوار

ضالصورةهذهعلىالاسمتحرروقد.أيهوعلكعلىخلفه



ا!ئل

نأمزملا،الغربأبا"أحماهرحبعامولحل.الملوكسفرفيمرات

صضعالاسمهذاكانلماولكن،ولجمانداودكلكة!تر

ىأ،أصا"إلىالاصمهناغ!،الف!ةالأصباطعدسخرية

.(عايه"ألياافي5رقمانظر)،يرهأدا

أصئل:

اصم:وهر،أليالد5أو"اللةأ!اومعناه

أفىفي!أبووهو،!قوببنبخياميننلمنثخص-ا

ضاولجبققائدأبنرأ!نرأبوأنهكا،الملكضاول

.(ا:9،451:اأصم)

فيعلبونأبوو!دعى(ا:32اأخا)داوأطالأحد-2

ض!لمطنيعربةليتأوعربةمنوهو،(233:اصم2)

الرباقط.كسمىولذلك(ا:56يق)جهوذا

أ!ب:

خر)الحبوبمنكرهأوالثع!من،خضراءسنبلة)أى

الإصرأئييةالنةمنا!ؤلالهروهو(2:14لا،93:ا

يىوأيب(3:7أس،2:اغ)أيضأاياناوكسى

السنابلضهر9:وصمبماعبارةمنجزءولكنهلشهرعلمأاحمأ

فيالإص6يلنطركلةكانتهذهولحل!الحبوبمنالص!؟

بأقربتبدأالسنةفكانت.(21:2خر)الجديدةالنةتحديد

العر،نمومنالمرحلةلهذهلاحقأأوصابفأللهلالظهور

القديمة،ابابليةالةنفسهيالحبرلةالةكانتوبذلك

أييبوضهر.الكلدانيينأورمنمحهبهاجاء)براهيمأنوووجح

خر)الفصحعيدفيهيقعوكان،و)بريلعارسضهرى!ابل

.(ا:ا6شا،3:18!ا،232:ه،12:2،13:4

:أ!جا"

اسم:ي!ر،!نرحأ!"أو،الفرحأبو)أى

ظحانصاحبالقىالرجل،الكرملنابالزوجةا-

اصم)ايهرديةجنو!فيمحونفييقيمكانالذكي،المواثي

.لداودنرجةصارتنابالموتوبعد(3و25:2

كانحيثالجنربفيال!لةفينرعىنابالغنمكانت

داوعلموعندما.مها!ثيءنقدفلميحرصنهاورجالهدايو

لجا!له،أعدهمماليمطهمرسلا)يهأرسلغنمهيجزنابالأن

فارغين،وصرفهم،قاصيأردآعليمردالأحمقنابالولكن

ثة،الأرحرجالهوبع،الجحودلهذادارغضبفحمى

.(25:22اصم)مالهوكلنابالعلىللقفاءوزحف

الصورةوحميةالفهمجبدةامرأةوكانت-أيجابلوععت

بيجايلأ

داود،،رجالمعزوجهامنحدثبما-3()عدد

كيةفجمت،غضبهحمولىداودانتقاممنفخئت

داودلملاقاةوأصعت(18عدد)الأغذيةمنكبرة

فيبالغأئرالجيلووجههاالحكمةلكلماضهاوكان،ورجاله

.(323-هعلد)هدياوقبلغضبهعنقرجع،داود

تلبهارتعب،سيميبهكانبمانابالأييجالأخبرقيوعندما

.أكامبفرةذلكبعدومات

له،زوجةألجايلوأخذداودأرسلبقليلذلكويعد

أخذ-بقيلبعدهأو-الوتتذلكفيأنهوالأرجح

اصم)جتفيزوجتينلهفكانتا(43)عدأيخنوعم

لهولدت،حبروننيملكأداودأصبحأنوبحد.(27:3

كاداللأو(3:3صم2)كيلآباثافيافيأبيجال

.(3:اأخا)فييسى

قاندأالأرقاتمن،فتفيكانالذيعماصاوأمداودأخت-2

ولي.(أ:725صم17،2أو2:6أخا)داودلجيثى

عمرئيلفيلما،صرويةمعداودأختعنهايقالالأخبار

افتراضاتجملةرهناك.،ناحاكأبخت5:عها!قالالثافي

اصطكاندا-اكأأن(أ):مرضأحلأالمكلةهذهلحل

وأمايىزوجةكانتناحاكأأن(!)أو،ليىآخر

ماتوصروكةأييجايلأباناحاشأن(ب)أو،لألجايل

بخين.لهوولدتلىزوجةأرملتهوأصبحت

وأ(17ار2:6أخا)الإسداعلىيزان!جهاايموكان

نأوحيث2(7:هصم)2في؟الإصراثلىيرا

إلىإشارةتكونأنيمك!،الإصاثلى5أو،الإحميل"

إليم،يبالذ-كأالقومأو،فيهعاشالذىالمرطن

صحيح.إذأفكلاما

ألحايل:

أضخاصخمةوفاك"القوةأبراأو،الحولأبو"أى

الاسم:بهذا

رئسأكاذالذمميصورئيلأبوهولاوىصطمىرجل-ا

.(35ة3عد)الأصغرلاوكلعابنمرارىلفالر

و!رحمئيلحصرونأحفادوأحدأيهوسبطمنأسررزوجة-2

.(2:92أخا)

أخا)باضانفيجلحادفيسكن،جادصبطرؤصاءأحد-3

5:41).

فالحبارة،زوجتهمحلةأمهيأو،يهوذاملكرحبحامزوجة-4

مأأنهاالأرجحولكن(،11:18أخ2)المفيينتحتمل
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ألعد!

أن؟،الآصليةالمبارةلطعطفحرف!وجدلاحيثزوجته

ولذلك،واحدةزوجةلرجعامكانتأنهعلىيدل91عدد

أخيلأليآبوانجة،داودبنليرمموثزوجةأيحافىتكون

داخلمنالزواج)الأمرهذاحدوثونلاحظ.اكبرداود

دايد.علأدلةفيكثرأ(العائلة

فارسملكلأخوسكأزوجةصارتالتيأسنبرالملكةأبر-5

وكان(9:92؟2:هاأس)وشتىالسابقةالملكةخلعبعد

.خاىلمرعئا

:أ!داع

الذىلمديانالرابعالاكوهو،يصفأد)أواالصرفةأبوأ

مع25:4نك)قطورةصيتهمنلإبراهيمالرابعالابنبدورهكان

بني-حيبعد-ومو)براهيمأعطىوقد.(33وأ:32أخأ

إسحق!احموالالكيابخهاصحقعنوصرفهمعطاياالرارى

.الصراث

:ألدن

وقد(2:22عدد)جدصقابنوهو!قاضأ!اوممناه

ينابريةفيأجريالذممطالنعدادفينجياميئلنيرثبأاتخب

بعطاياهم)صرائيلفيرؤساءتقدموعندما،(اا:أعدد)

فيعطاياهأيدنفدم،وتكربهاومسحهاالخيمةإقامةانمامعند

جندعلىرئيسأكان!،(6وه7:.6عدد)التاصعالوم

.(ا:24.عدد)البرلةفيازمحالهمعدلامينسبط

:أيؤم

اصم:وهو"رفبعألى"أو"الرفيعالأب"ومناه

(11:6ث،26:هعددرأول!ن)دنفلوبنألبابن-أ

علاثرفيوغ!بماللاوى!فورحآخيهداثانمعاضتركوقد

،16أصحاحاتالحددسفر)البرلةفيوهارينموسى

+مانهلك!د(ا:6017مز،ا:6اتث،17،26

وقد.الاجماعخيصةبابعندبابارقورحأتاعمنوخون

الىللحضورلهمامرصىدعوةيلبياأنوأبرامداثانرفض

كانتحيث-فاهاالأرضفتحتوقد،الاجماعخيصة

لهم.كانماوكلويوتهمواتلعتهم-خيامهم

أخآ-عهدفيأريحايئءأعادالذىاليتث!حئههلبكر-2

هذهأثارتولقد.(26ة6يق،ا:634امل)الملك

فيتمتايىالأئريةا!مئافاتبعدخاصأاهمامأالحادثة

فيتقدمكانتاييالأصاساتذباهلحعنومجلأوجازر

يمكنتدولكن،الأمرهذاق،الجرميمكغولا.تديمأفلطين
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أل!ثو!ا

يمكنثوعبهافطقالياللحنةإن:الآقالمنوالعلىتفسرو

الذي،أريحاسيبنىالذىالربقدامالرجلملعون":ترجما

،،صغروهعلىأبوابهاوينصب،بكرهعلىأساصانها!ع

لم،والصغرالبكرجيل)بنيموتأنذلكمعنىفيكرن

ضيعة،عادةعنتبرأبل،اللعنةإيهتصدتعقابأيكن

الملوكضروكانب.اللمنةعبارةعلىالرهبةيففىعاوهو

بالغأمرأحيئيلفعلهما!تروكأنهيثوعكلماتيورد

ولكنه،فحسبالمدينةبباءيقملم،دئةتحدءفيفهو،الر

لكرهمقدمأ،الثعةالقديمةالبهعانيةالادةأحياأيضأ

إنمامعدذببحةيمغ!؟،الأصاسوضععندذببحة

العمل.

:ال!ثاي

.أبئماىأنظر

أبيثج:

تائه(أ!!أو!ايانبب"أوأالتانهـأبوومحناه

امل)لداودحاضةأخنيرتالنيالثمونمبةالفتاةوهي

عطةبمنايةالخدمةلهذهأختنوقد.(اوها:ا-4

كممرضةالملكخدمةعلىقاتوقد.وحيويهاوجالهالثابها

انطبىالملاجمننوعأهذاوكان.والجر!ةالدفءفيهلتبث

.الفاندةيعضأققدأنهوكبدو،الملكعيدوصفهالذكط

،لداودبثغمقابلةوحضرتداودظروفبكلعيمةوكانت

الأمر-لزم)ذا-فكانت.المرشصيمانإعتلاءالىأدتالي

لأىمعينخيركانتولجمالهاولهذا،ذلكعلهامأشاهدأ

فطلب،محلهيحللهويكيدسليحان!ناف!أنوريدشخص

البب-لهذااعتبرهسليصانولكن،أييئجيتزوجأنأدويخا

امل)و!تلهخاثنا-لديهكانتأخرىولاسباب

2(.ا-ه2:7

:يثورأ

منيرحمئلأحفادأحدثهايابنوهوامورألمطأمعناه

ومويدأحيانلهولدتالتىلأييحايلزوجأوكان،يهوذانل

.(92و2:28أخا)

أل!شوع:

وهوأئروةأوخلاعىأ!)أوأالحلاصأبو"ومعناه

اسم:

.(8:4أخا).سامينبكربالىأبناءأحد)1(



بيطالأ

أجدادوأحد،هارونبنألحازاربنالكاهنفيخاسابن)2(

.(7:5عز،05هوو6:4أخ1)لكاتباعزرا

:أليطال

وأمداوالملكناءإحدىوهي!لدىأوطلأ!5رمعناه

أخا،23:4!م)حبرولىفيولدالذىشفطياالخامىابنه

3:3).

أ!طوب:

صالح!أوطيبأد"أو"الطيبةأبو"ومعناه

فيولدوقد.حوشيمامرأتهمنشجرايمابنيأحدوهو

.(1ا8:اخا)بنياميننسلمنوهو،مراببلاد

أل!عزر:

اسمةوهوأمعونةأرأأو،المعونةألو9أو

عائررؤصاءوأحد،يعقوببنيوسفنلمنرجل-ا

شكيم،غرد،الأردنغر!فياضقرواالذينمنى!بط

يقو26:03عدد)لهمالرفحيةالمدينةعفرةوكانت

حذفمع2603:عدد)إيعزرنفهوهو.(ا-6:ا7

منى.بنماكيربنلجلعادابناوكان(الباء

موطنهىالأييعز!نف!هااستقرالتىالمنطقةوكانت

ظهروقد.(ا6:ا)قضالأبيعزرىيوآشبنحدعون

ومن.(6:24)الألضد!عفرةفيلجدعونالر!ملاك

رقد،(6:34)المديانونلمحالىلةزحفهحدعونبدأعفرة

بلباقةجاوبهمولبهه،لهأقرايمرجالمخاصحةإلىذلكأدى

؟أأبيعزرقطافسضرأأفرايمخصاصةألبس9:قائلأ

أفرايم.غضبانمرفوبهذا،(8:2تض)

23:27صم2)الحاثولطألعزروممدعىداودأبطالأحد-2

محلفةكانتالىللفرفةرئيأوكانا:28(1أخاو

.(27:12أخ1)اياصعالهرفيبالخدمة

أيفانس:

الرابع.أنطيوكسانظر

أببكوررن:

أع)أثبنافيوالرواقيينالأل!كووص!معبول!تقابللقد

ولدالذىالميصوفأييكورسأتباعالأيكرررنوكان(18ة17

،المفرىأصافيأولأوعلم.ق.م034سنةفيصاصسفي

يكوريونأ

حافطوقدق.م027صنةفيماتأنإلىأثافيذلكوبمد

على،خها!هاإلىحياتهبدءمنتعليصهفيواحدأسلوبعلى

منبولىمماضيآراءمعرفةويمكمنا.الملاضةمنكيرهعك!

:(أبفرر)أبكورستعليم

قاتاييالظروفإن:وابسيةالاجماممةالأسباب-

اجماعيةظروفاكانتوالرواتبةالأيكول!لةالفلمفتانفها

ذروتهاالفكر!ةالأبحاثبلغتفقد.ثقافبةمنهااكزوسياسية

الموسوعيوالأسلوب،لأفلاطونالاشتاجيالأطوبفي

العمقإلىالأسلوب!هذيننقدىيؤأنلابدوكان،لأصطو

،نأحرةعمورفيأكاتأفعل؟،الاخبارمدىفي

أدىفقد،المجردللتأملمرايةتكنلموق!ذالأحوالولكن

تمتليءأنإلىايوناناضقلالوانتهاءايونايةالمدنولاياتانحلال

وقرانينتيمفكل.الأحانبعدمبالاحساساباسأفكار

قد،الوقتذلكحتىالنردتظللكانتالتيالمجتمعوعادات

للىاحةيناءالفلفةنييجدواأنالاسوسعىا!ارت

نظريةالفلسفةأصبحتوبذلك،المتعبةالريدةلموسم

.للحباةوفقأللسلرك

صاءالمعرفةأجلمنللمعرفةالسعيأييكورساميهرقد

العصليين:السؤالينالىأبحاثووجه،علمأأوفلسفةكانت

بأنهاالفلفةوعرف؟نبلغهكيف؟الحياةهدفهوما

.أصدةحياةلضماذوالفكربالحدممثيويأالانغال9

الأخلاقيأبيقورتحليمكانلذلك:الأظيخةاللذةصذهي-

المتعةمندوعوهو،مل!فتهلطالحا2المركزىالعاملهو

الماتالمبادىءهكهبنفىعلمأنجقوقد،الأناية

،الزعانمنبقرنذلكقبلوالقيروايخونومدرشهأرستيبرس

يدعلىانجلرافيعرالابعالقرنفيفلسفتهماننعشتوقد

هوبى.تومماس

سعادتههماإنسانلكللالةوغايتهاالحياةهدفإن

ألفاللذةنسىمخن،لذلكاللذةهيوالحادة،الثخصية

نقطةهي،لاالأولالحرهىفاللذة،العيدةالحياةوياء

باعتارهانرجع!إلبها،كرايةولكلاخنارلكلالداية

نأ!بدوهناوالى.صالحضىءكلبهانحكماليالقاعدة

اختلافاتناكولكن،القيروانونأراءيكررإنماأدقور

نهايةهياللحظةلذةأنيعنقدكانفأرصتيوس،هامة

نضمنبجثالحياةيخاأنيجبأتاأبيقورعلميما،الأمر

الواسةالنظرةوبهذه،الحياةص!ةكلفياللذةمنقدراكبر

الج!د،لذاتمنأعظممكانأتشغلالمقيةاللذةأصبحت

فيتكمنمابقدر،الشهواتإيئباعفيتكمنلافالسحادة

كلفي!!متقلالمنحالةإلىوالوصولالرغباتهذهقمع
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ل!كورلونأ

الحياةلاعوازيمكنفلا،العقلسلاميضمنمما،الظروف

بحضها":متوعةالانانفرغبات،صفرهثمكرأنوتقباتها

هومامها،الطيعيبماوالرغبات.لهأساسلاوبمضهاطيعي

ومن.فقططبيعيهوماونها،طبيعيهو!ضروري

لاراحةلازمهووما،لسحادتالازمهرماالضرو!ةاالرغبات

هدفيكونأنويجب.الحياةلمجردلازمهووما،أجادنا

الرغباتبئصةالفرودىدةغصالرغباتكليقمعأنالانسان

الاجماعيةالجاةوارتاكاتوالحضارةوالثافةفالحلم.المصطنحة

الفلاسفةمدرسةعندكانتشلحا،عرمةأموروالياجة

بنعليمالتعليمهذافرنوتد.الحقلصلامتعكرلأخهاالكلبيين

بوذا،.وبتحليمبلل!سو

يحبذ-روصثلمثله-فأيقور:للطيعه6العود-

ضروراتالى،المديخةوارتباكاتتحغيداتعنالجاةابتعاد

تحليمبهينادىالذىالمدىإلىيصللاولكنه،المجردةالطيحة

بل.صالحينأمرينالجاةفيوالرغبةالحياةيعتبرلأنه،الرفانا

بالروحانيةضبيهةرؤىإلىالطبيعيالمذبفوقيرتفعإنه

،المضادةالظروفعلىالعقلسيادةتجأكيدهالحديثة

آلةكليعذبوهوحتىسيدأظلالحكيمفالرجلإ

-،التعذب

إلا،والبلالحياةلغابةأبيقررون!ف:ابالراحة-4

عندفالغاية.الرواق!نمعارضيهلفكرصطجأضهأيحمل

الذىالحقلأوسلام،الجأشرباطةأوالالراحةهىالاثنبن

حسبالحياةهوذلكالىوالسبيل،الظروفكلعلىيسمو

جديةهي-أسقورعند،الطيحةولكن،الطيحة

تمامأ.الأاإنمدامهيبلوغهايمكنسمادة،.وأقمىومادية

لاتعيمهاعتبارعلىمجتيوهو:الألمانعدامهياللدأ-5

الغا!ةهياللذة)ن-)ذا-لقولعندماا:فاصدأأخلاقيأ

الحسية،اللذاتأوالم!رفينلذاتنحنيلافنحن،والهدف

)ننا.مقمودفهموسوءوتحاملجهلعنالبضيظن؟

.،الفكرفيالقلقوانعدامالجسدفيالألمانحدامباللذةنمنى

بكلالأصدتاءومراعاة،والزهدباباطةحباتهتجزتولقد

الأردباءإنسأغراضبخدمةكميةكانتنظرتولكن،رفق

والأناية.الإباحيةيبر*

تحتبرالمألوفةوالأخلاتياتالعدالةكانت:الاجتاعيالضد-6

وروصهوبىاعتقدكا-أصيلاجتماعيلمنطلقنتجةعنده

فالاخلاقيات،وسادتهمبذواتهمالأفراداهقامعلىويقوم-

ضمانفطالفردركبةمنأقوىلهادافعمنليى،المألوفة

فإن،الأخلاقيللقانونالعامالانتاكمقابلوفي.سعادته

.جزاءمنيوثحهوماالاجماعىالظامفيسندهيجدالدافع
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أبحكولهلون

نأمنالحرفهو)نماالريةالمفاصدمنالوحيدوالمانع

اضطرابمننفهالحوفهذاعنحتمأينتجوما،تكتشف

عدالمظمىالفضيلةوهي-والصداتة.الخصيةفي

وحمبب،الأنانيةمنالاعتبارنفسعلىئقرمإنما-الأيكو)بين

والعب.لأصحابهاسعادةمنتثمرهماأجلمن،تغرسأن

إلىتؤدىايىالمتطرفةفردكهاهوابظركةهذهفيالأساصي

للففائلذاتةقيمةأىتبهرواييالمدر:سةالأنانية

.الحياةأننطةفيالاجماعبة

للعالمصاء،لذاتهابالصرفةأيقوريهكما:الذرتالظربة-

ألاسعقولوجدولكنه،الأحمىللحققةأوالخارجى

صلامهمعكرمما،الآلهةوخلودالعالمعنبأفكارمئحونة

للغاياتاللازممنفكان.باطلةوغاوفلهواتوملأهم

الانسانخارجالتيللأثياءنظر!ةيجدأنلفلفتهالعلية

الذهن.وصفاءالالهدوءتمنحهأنيمكنوالي

عنالذ!لةيموقريطس2نملىبةإلىألفرررجعالفرضولهذا

تميلها-يمكنلاالتى-الأصليةالكونفمكونات،المالم

قرانينمنئابتقانونعلىوبناء،وحركةوفضاءذراتكانت

الذيأالعالتبهلالفضاءفيالذراتتحركتوالقدرالقضاء

النظاموتحددتحفظاليهيالابتةالضرورةونفس.نعرت

لكىالظامهذاأييقورطورو!د.كالنهومالكلالقا!م

عنقليلأتنحرفأنمكنهامماللذراتأويةبحربةيسمح

وانحدتونصادتالفضاءلطكالمطرفتساقطت،مسارها

فها،ماوكلالعوالمكونتجها،دأئريةحركاتواكتبت

إلىالإنسانوفيالطيةفيالحريةعنبفكرهيذهبلمولكنهه

نظرقي.ضروراتوراءما

الكونلطيعةالكاملةالمادكةوالطية:المادىا!لذمب-

تخلص،الظر!ةوبهذه.أد!اعااصاجمنمنعته،عنده

.الرىالذهنصف!تعكرالتيوالقلقالخوفدواعيمن

الآلهةوتصرفات،للكونالأددوالنظاموالعنايةفالغائة

والجزاء،والجحيم،والفجور،الأعمىوالقدر،الاستبدادية

تتحرككونفيلهاوجودلاجميعهاهذه،المرتبعدوالعقاب

منمكونةالجسدمثلمثلهاوالنفس.تثاءكاالذراتفيه

يخلوبالمرت(وأرقأدقنيجمنذراتوليهها،ذرات

وبن!ان.كلاط

نتوفعأنلابد،المقدماتهذهنفرومن:الأف!رنظربة-

غرابةمىولكى،حماويةكاهلناتأىلرجودالكاملالإنكار

لاكيدتطلبللمعرفةالصورةبهذهماد!هنظر!ةأنالظامهذا

تملريقةماديةأعثةعنناتجةالاسوأفكار.الآلهةوجرد

فإنثمومن،لهاالملانمةالعقلمادةالىالمجطةالأضباءمن

مقابل.شىءعنيتجأنلابدفكركل



أليكورلون

آلهة،عنأنكارلديهمعمومأناباستألكورسآلهة-01

اقيالأفكارهذهترلدلكىموجودينالآلهةكونأنفلاكد

التىالآطةمثليستولكنها،والأحلامالومفيل!نسانتأقي

المادةنفىمنمكونةآلهةهيبل،برجودهاالناس!زمن

فييكنرنوهم،أرقنحمنولكن.الانانمثلالذ!ثة

وانحلالالأرضمومتسنطغلاحيث،العوالمخارجالففاء

العالمعنشئأيعرفونلافهمولذلك،إلبمتصلأنالموت

ميهذه،بهبهتمواأناطلاقأيمكنولا،ومتاعبهآلا!لكل

صخبعنالبعدكلبيدةوهي،الأبيكورىالحكيمآلهة

بسخاءالطببمةلهاتمنحهبماومكتفيةتامةراحةفي،االما

راحةفيبالخلودتتمتعأنبالضرورةيجبالآلهةطيمةلأنا

للألممعرضةغيرأغاوجث،اهماماتاعنجدأبعيدأمطلقة

نا،ضىءلايعورها،مواردهافييؤية،خطركلعنوبعيدة

مجظركلفهر،للغضبتتعرضولاباحان-ضىفهىلأ

منطقعتابحةفيأيقررففل.بالآلهةيحتفظولك!نهد-كأ

فقد،الأفكارعننظرينهمنأعصق،الآلهةإنكارفينظرية

بلاالناسجمعيردثابتأإحماعأ)إن:بالحقيقةتأثر

لهبسحلاآلهةبوجردفالوعياالآلهةوجردعلى،اص!ناء

لمسيرمحاولتهجاءتفاومن،كليةاللةوجردبنكران

الأبيكورلة:ولاس)!ن!يةمعيتعارضلامماالحققة

902(.ص

حيانهخلالأيقورحذ!ولقد:ابجاحأصاب-ا

اصصرااإمزدهرةظلتالي،عمد-إلىبهيرةأعدادأ

عالم9لوكرتيرسالثاعرالرومافيللعالمقدمهاوقد.الم!يحى

عحلتولقدابهاللعلمالرئىالمصدررالماالذى!الطيمة

إليه(الاسسأعدادجذبعلىالثخصيةوأخلافهجاذية

مدرتفيهنتجسدالذىالمئاليالحكيممنزلةإلىورفعته

الرجلعلىالفهمو!لةواضحةلظريتهكان!ففد.الفل!فة

نأ!نطبعوالملم!للجاةمعقولأتفسيرأقدتكا،الحادى

لقيولقد.الفلسفيةالمدارسمنغيرهاأفكاريهضموا

دنيويهوماكلفي-صيعةاستجابةالأدلطتعليمها

العلياثلهمفقدر!الذينالاسعند-ومرغو!ومألوف

رعبمنالناسأنقذتلقدضيءكلوفوق.القويةوحماصهم

علتويلدلل)نه.الدينعلحلتالىالمظلحةالخرافات

العالمعىالآلهةأبيقوربعدأن،اليرنانيةالديانةكفايةعدم

معبالحرىبل،خسارةلأىإحاسبدونالمنطور

.والتحرربالارتاحالإحاس

المحممنكان:بولىالرلعولنعلبممعايامالحارض-ا

حاءفقد.وجههليلنفومالمدرمةهذهبول!الرسرليثبرأن

درجاتأممى!وماتوتألمإنسانأصارإلهعنيعلمأثياإلى

مرشدأالاسيبنلييئىالأمراتمنوقام،لبفسالذل

أيمالك

حبالناسجمغميدينالها!ةوفي،لحياتهمودنكلأ

عندهذ)وكان.المستقلعالمد،عقابأأوثوابأأعمالهم

يكنولم،البغيضةالقديمةالخرافاتلكلإحياءالأل!كورلنن

قالفقد،نفهالجحردهوبل،حمافةمجردعندهمهذا

الكئرونيعبدهااييالآلهةينكرالذىالإن!نليساأيتور

الكثيرون!عتفدهمايؤكدالذيهوالجاحدبل،الجاحدهر

."الآلهةعن

لك:ألما

خمسةويحمله،،ملكاأثطأو!ملكأبو"ومعناه

القدبم:العهدفيأثحاعى

المحتملومن.لابراهيممعاصرأكانفلطينفيملك31-ا

علم،اسمفهاكزملكيألقبأكان(أل!الكأأنجدأ

المدعرجتملكعلىيطلق،3مزمررفينجدهجث

.(3و27:2اصى)أأخيى5

الجوبالىبقطعانهإيراهيمارتحل،!ومتدصربعد

مدينةبجرارمرورهوعند،(02تك)فل!طينمنالرقي

أخته،إنهاطرةعنقال،الفلطينيينملكأدماك

فييبههاللهولكن،حريمهالىلضمهاألمالكفأخذها

)تكبالحمميي!هناءإصابةعلىعلاوة،حلم

الحقرله-إبراهيمأيحالكعاتأنوبعد.(17و02:3

عطاياوأعطاهعظيمأإكرامأاكرمه،الحداعهذاعلى-

.(ااوه02:4نكأأرضهفيال!مكنىحربةمعحزيلة

قطع،المياهآباربببالرجلينعبيدبينالزاعثاروعندما

لأنهماالاسمبهذادعيتاليمبعبئرعندعهدأالرجلان

.(32و21:27تك)يثافأقطعاهناك

المأيهورألحالكأحداثمن-الزمانمنترنحوالىلعد-2

(26تك)إصقمعارتاطفيآخرأيمالك!ذبهر-آنفأ

علىوكان-موطنهمنالجوعزشفيأيفاخرجالذى

ببحيانهعلولحضيته.جرارإلى-حبرون!الأرجحا

بانبةتمامأإبراهيمفملسئلا،أخته)نهاتال،امرأتهجال

روجةلبهرنرففةرجالهأحدأوأيحالكيأخذلملكن.لارة

ظهرعندماولكن-إبراهيممعحدثماخلافعلى-ل

نايمكنكانلماإسحىأي!الكوبخ،الارعاءهدأكذب

لطف.بكل-ذلكركم-يعاملهظلولكنه،يحدث

بينالنزاعاضتدأنإلىحولهاوماجرارفيمقيأإحقوإيتمر

متقلأفاكمنإسحقفمضى،إصحقورعاةأبيمالكرعاة

حفرهاالتىالآبارفبح!يدوكان.مكانإلىمكانمن

فيعهدأالاثنانقطعوأخيرا،(أ-26:822تك)إبراهيم

)نكوابراهيمالأولأيمالكبينحدث؟سبعئر
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أ!مايل

لأليمالكابنأاثافيأيمالككانولربما26:26-33(

.الأول

علىهوآخرأيمالك،واللاثبنالرابعالمزمورعنوانيايهر-3

(22:1-21:.1اصم)جتملكأخيىالأرجح

كانوالذى،شاولمنهروبهعندداودإيهالتجأالذى

التيالمعركةزلإسراثيلالملطونغزووتتفيمعهكسكن

نأذلكمنوظهر.(27صم1)شاولفهاقتل

ملوكشمبنلملكاحماويىملكيالقباكانأيمالك

فل!طين.

بعدملكا!كونانأراد(9!ض)لجدعونابناصم-4

دو.(9:22ئض)شواتثلاثنعلأوحكم،أيهموت

)صائلكلودعوتهم،أمهع!ةتأعدعلىحصلابداية

سبعينجدعونأولاد)خوتهجغفقتل،(4و9:3)لتأ!ده

!وثامالأصغرالابنإلاكجرا،بنيامينسبطفيعفرةفيرجلأ

ملكأ،أيمالكضكيمأهلنصبأنوبحد.(هعدد)

ضكيم.فيعابدبنجعلبقيادةضدهمسلحعصانحدث

بحجرقتلأنهالا،عليهمالاتصاراستطاعأيسالكأنومع

فلحةصرفوقمنأيمالكرأسعلىاصأةطرحنهرحى

أخذأنبمد،الها!لونالمتمرثونفجااحتحىالتيتاباص

وجدو)ذ.(05-53الأعداد)تاباصمدينةأيمالك

لدقتلانهعهبقالأنوخثية،يمتأجرحأجرحقدففه

بمهبقتلهأنسلاحهحاملمنطلب،امرأة

أيمالكبهاعاما!اييالقايةالمحاملةوكانت.(54عدد)

برحهمفيواخموافهمربواعندما(46-94)شكيمأهل

كلل!لاثتراكهمعادلأجزاة،عل!مباحراقهالحصين

الدمو!ةلأفحالهعقابأالثغمرتهكان!،جرائمه

56(.)عدد

ألاثاروابنوعالي!لثامارنلمنداودأكامفيكاهناصم-5

أخا)وقالبيهايربةفيويمى(أ:816أخا)

وينيةا!زيجبوممن،،)أخيمالك24:6(

معاضتركوقد.الالطأيخمالكوجدأ!اثار)ألطأخيمالك

داودعهدفيالكهنؤيةالحدتني)ثا!ارنسلمنصادوق

.(24:31أض!1)

ليمايل:أ

أبناءمىالتاسعالابنوهو!أ!اللة)أوأالتهأرأومعناه

أيامهلىالذىلفابمأخأوكان(سامأحفادأحدعابربن!طان

أ-23(ا:9أخا،.أ:ء2-92تك)الأرصفت

موطنهاعربيةقباثلعليدل،الجدولهذافيالأحماءكباقيوهو

الر!ة.الجز-سةجنوثط
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أيوس

:ابدألنا

امموهوأكريمألى5أواراغبأىمنتدبأ!!ومعناه

أشخاعى:لألىلعة

بحدلتهإلىالربتابوتأدخل،يعا!مقريةمنرجل-1

بخيامين،حبعةد)مايتهوكان.الفلسطييينأرضمنعودته

جبعةلأن(4و6:3صم7،2:ااصم)اكمةزأو

الملكشاولأيامفيجبعةفيالابوتوكان)!اكمة9مفاها

عليمفرضيعارمتر!ةرجالأنويبمو.(ا:418اصم)

صم1)رفضهإمكاغملطيكنولم،فرضأالأمرذلك

عيدوبالتبية،جبعونننكانوالأنهموذلك(2وا6:"2

بنألعازارقدسواولقد.(23او9:7كق)،إلهىببا

.الربتابوتلحراصةأياداب

فييهوذابعلةمنداودذب،تقريبأقرنمصيوبعد

يتمنالتابوتلإحضار!ا!مقريةإلىعظيمموكب

،11أخا)أورشليمإلى(جبمةفيأو)اكصةفيأببناداب

الحجلة!ودانوأخيوعزةألادابابناوكان.(6صم2

فيفاككانأو،الأولأينادابأحفاد)ماوهما،الجديدة

.الأولنادابلبرئيأآخرأينادابالوقتزلك

جشفيكانواالذينافلاثةوأحد،لىالاقالابن-2

اصم)إصائلجيثقيعيرحلياتكانعندماضاول

.(2:13أخا،17:13ا:6،8

9:93،،8:33أخأ)شاولالملكأنجاءأحد3-

أبيهمعجلرعممركةفيماتوقد(31:2اصم،:2ا.

وإخوته.

كبهرإذ(اا4:أمل)داودرؤساءأحدابنهكانرجل-4

.امرأةلهصليمانبختطاقةكانتالذيأأينادا!ابن"

أب!نتوس:

يحته:بولىالرصللهأرسل،رويةفيالمؤفينأحد

كلمة.أأخا"لةباكورةهرالذىحيبيأبينتوسعلىط!واأ

؟،أيينترسنحومنالقويةبول!عماطفعلىتدلكاحيبي9

المي!فاصبكأ:ا!الخاصةمكانتهتؤكد"لثررة!كلمةأن

أيا!رومانهةمفاطمةمنأصلأكانأنهوالأرجح،أحافي

أخاثه.منولعىالصضى

إلجموجهتالذينممشتحد!دمرضوعايحيةهذهوئو

كانتأنهاالبض!زعمإذ(ا:3-616)رويةقالتحية

نأالمعروفمنأنجثأفسى!يقيونأشخاصالمرجهة



أينوعم

الاحيةمنولكن.أسيافيأقامواوأبينتوساكيلابربسكلا

فيالنحبةإليمأرسلتآخر-فىعثرفىمناكلرهناكالأخرى

ولقد.ابانيأقامراأنهممطلقأعنهميعرفلا،الأصحاحهذا

غرابةلاأنهكا(2.أ:8أع)ل!مافيفترةوبريسكلااكيلاأقام

ومن.الإبراطوولةعاصةفيأفسىشخمىيقيمأنفيمطلقأ

باسمنغق،رومافيالآثارأحدعلىاكتشفقدأنهالمدهق

الأفسسي.أييتوس

أل!نوعم:

قادشمنرجلوهو،نعيمأد"أو!النيمأبراومحناه

قض)ويرايابينجقهزمالذيباراقأبووهر،نفتالي

.(512:او،13و6ش4

أل!نرر:

ضاولجيققالدوهو"نورأ!5أوأالنورأبو"ومعناه

.(أبنيرانظر1(ه.:ا4اصم)

ألى!)أيضأوتدعى(!2:أأخ2)حزقاالملكأموهي

.(!أ&"انظر)(18:2مل2)

أبيهو:

لهارونالثالطالابنوهو.،هوألي"أو،هوالأب"أي

نادابائحرأخيهمعماتوتد(6:23خر)الكهنةرئيى

الخريممنيبدووقد.(012:اولااغريبةناراتدماعند!ا

نأ-مباشؤالحادئةهدهبعد-للكهنةبالشبةللخمرالحازم

الاسكرحالةفىوهمالحدصماتقدماقدالأخو!

الأخرىالأصفارفيمراتثلاثمرتهماويدكر.(اا:هـا.

وأبيرنادابيخلفوا(24:2أخا،6ا26:،3:4عدد)

.أولادأ

أبيهود:

البضكانلان،أجلالألط9أوأالحلالأبو9أى

وأيهو.!أيهواهوعلماسمالكلمةمناثافيالمقطعيعتبرون

.(8:3أخا)بنيامينبكربالعابنهو

الألونهة:

الأديونبونوكان.!المثين5محناهاكلمةمنمنهقةوهى

جهةمنأما.الأولينالآباءأقوالفيجاء؟هرطرتيأمذبأ

الأبيونية

العمورفيالهرطويخةالمدابأغلبآراءجهةمنكا-7رائهم

ولم.معاضيهمبأقوالجاءماهوعنهممانعلمهفكل-الأولى

كآءالدفيقةبالدراصةكافيةعنايةيفونالمعارضونهؤلاءبكن

شكلوجوللأيوننبالنسبةالصحوبةوتزدأد.هاجموهممن

علىيطلقالاصمكادفقد،الاصمبهذاالمقصودونهمفيمن

بعضوفي،آرائهمالىالنظربدونالهودمنالم!يحيينجمغ

يعترفرالمالذينالغنرسنمنتركبةطائفةعليطلقكانالأحيان

الم!يح.يرعللربثريبأصلالا

اكيمدسكاباتئل-الكتاباتبعضوتوجد

الطائفة،هذهآراءعنالآباءأقوالبعضبهاجاء-الكندرى

منأصبح،الأقوالهذهفيالاختلافاتبعضلرجودولكن

الكتببحضتوجد؟.الدقةوجهعلىالآراءهذهتحديدالحو

إنجيلمنوصلناوما.الأيويخةكثبماماباالتىالأبركريمة

يعطا-الألرفيونقبلهالذىالرجدالانجيلوهو-الحبراننن

المقتطفاتبعضالاالإيخلهذامنيصلناولم.آرانهمعنعررة

يمكنلاأنهندكرأن!بب؟.دتتامدىنعلملااييالجفرفة

كعرضأندونمتضرةظروففيعديدةترونأمذب!تمرأن

.لتطررات

منوضهموألفايوسترتيانيظن؟الاسماصل-أولأ

وأأل!ونشخمى*اسصاسممنحتقالاصمهذاأنالآباء

يوجدفلا،صحيحأيىهذاأنالآنالمرجحولكن،أهيرن

الأيونيبن31أنويبو،الاصمبهذالخصذكرأوأثرأى

(5:3ت)الطو!باتأولعن!أخوذ،الماكيناومعناه

للحس!يى!-الجديدالعهدد-امندادأنهمأطسعلى

،07:ه،96:33مزئل)المزاصرفيذكرهمالوار،والفقراء

قبل-البروتتبةالجحاعاتاطلاقبهذاوضيه،(74:2

فرنافيعروالثاكعراثافيالقرنينفي،الاصلاححركة

نأ؟.(،يونفقراء"أو)،الففراء"اسمأنفهمعلى-

الحالمهذافقراءاللةاختارأما)(2:ه)يعقوببرسالةجاءما

)طلاقفيايودمنالمجيينيبررقد،...الابمانفيأغنياء

أنفسهم.علالاممهذا

عليهمأطلفهقدالاسمأناعنبارالىابعضمالوقد

.أ6رائهمففرأعلىللدلالةمحارفوهم

الزليةالمراجع)ن:الأسوننبأراءالمعرلةممادر-لافأ

وتزلليانإيريناوسبكناباتجاءماهي-القولسبق؟-

وهيبويتى:

يميزط3أكان:و!بويثىودركالانلثأوسا-

نظرهم:في،الأيوننن

كانمثلما-!فرقواأأنهم-سليجانبوهو(أ)
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الأييونية

خالقويينالأحمىالذبين-الغنوصنمنغ!م!حل

الهإنهالغنرجونعنهيقولكانالذى-الديمرج-العالم

إله،الأصاللةهر،جهوه"أنبحتقدونكانوابل،ايهود

.والأرضالمواتوخالقاليهو

المسبحولادةأنكرواآنهم،أيضأملبيوهو(ب)

.العاديبالمفهومومريميوسفابنكانإنهوقالوا،الممجز!ة

بأننادوا-والكربوكراتنالكرثنمئل-)نهم(%)

فداستهعللهجزاءمحمودكتهعندالميحعلحلتإلمجةقوة

هوالقدسالروحأنالظرلهاتهذهإحدىؤلزعم.الكاملة

حلتاييالقوة)نأخرىنظريةتقوليما،الأزلياللةابن

،(اللوجوس)"الكلمة5أىال!اويةالحكمةهيع!

نفرقبحكمةوتكلمالممجزاتصنعالإلهيةالقوةهذهولفعل

كلكوعفارقتالإلهبةالقؤمذهولكن،النرحكمة

،؟كتنىلماذاالهىإلهي5:صرخولذلك،الصليب

اييهيالإيةالقوةهذهنإنذلكومع،(27:46ت)

الأعالمط.المطوأصحدنهالأمراتمنأفامته

ترجمراالأيونيين)نيقرلوكلاهما:وجرومأوريجانوس-2

بيدةاعذراء(المترجمة7:14))ش،"علصةكلمة

انهأوربحانوسيخقول،يايهرانهاأخرىنقطةوهناك.أصغرو

!وعالربولادة!كرأولهماةالأييؤلنمنفريقانروجد

خطابهفيجرومأمابها.يؤمنوثان!ما،المعجزية

ييهما،يفصلبل،فححبزلكوركدفلا،لأغسطيرس

و!سى،بانصريينالمحجزيبابديؤنونالذفىويمى

ضداثافيكتالهفيأوريجانوسوككلم.بالأليوننمنكريها

سائرولننيينمالوحيدالفرقوكأن،الألونيينعن،لحرس"

يدحمونوبذلك،موصىباموسخضوعهمهر،المسيحيين

نامرسعننخلرافدالمسبجةباعتافهمالبهودبأنالفانلالرأى

المشحأنبحتغدونكانواالأبيرنبينإنجريمويقول.آباءلهم

.اليهودمسياباعتبارهسنةألفسيملك

منقدراكبر!طياالذىالكاتبوهر:أ!فافوس3-

وهلة-أولمن-يعتبرهموهو.الأد!رنيينعنالمحلومات

ويقول.ايأسبنيينودندمويحمع،الاصريينمعهراطقة

الميح.نبسللةبدونقى)نجيليتخدمرن31

علاقةله،أبيونااعهلرجلنتبونالألرنيينأنويفترض

ذلكومع،والكربركراتيينوالك!ثيينوالأسبنونبالامريين

يلاددنكرونكانواإنهمويقول.صيجونبأنهميدعونكانوا

عليهحلتعاويةقوةبأنيقررنولكهم،الحنرارىالميح

أوحتاليالماوكةالحكمةنفسوهى،المحمود!ةت

عل-الميحجد،!،يخهمصكنتماركلعنى،الاباء

الأبيوية

يقامصلبالج!دهذاوأن،آدمجدكاذ-مانحو

بهاقبلهالتيالصورةنيتىإيخلالايقبلواولم.ثاية

.الحرافاتمنكثرمع،(الحبرانيين)بجلأى)الكيرئيرس

وثلاثمرتينبالزواجيسمحونكانواإنهمألفايوسويقول

كانراأنهمالا،بالزواج!عساأنهمومع،مراتبمالىمرات

معيتفقرنهذاوفي،الؤديةبخلقحواءوتهحونالمرأةتحقرون

تكو-كأالصعبمنوبالاجمال.الجنسفيرأيهمفيالأسينن

كانتوإن،أييفايوسكتبمامماالأيؤدونعنمتكاملةفكرة

كتب.فيماهامةنقاطثمة

يأيهرلاجستينالهيدكانو)ن:جستينالثهد-4

يذكرأنهإلا،ايهرديتريفرمعحوارهفيبالاسمالأبيوننن

:ابهودالمشحببنمنفرفنن

يريدونبل،فحسبالامرسيحفظونلاالذين(أ)

.يهودوابأنالأمشالمؤنينالزامأيضأ

لهمرلكن،الاموسيحفظونأنض!همهمالذين(ب)

الختونين.يضرالأممنالمزفينمعسركة

ولا،للأييونيينمبكرةصورةكانواالأولالفريقأنو!لو

تحيمية.انحرافاتأىجشينلهمينب

هو،بهالمعرفتنامصدروأهم:الألو!نكابات-ثاثأ

إنجيل:الكتاباتهذهوأهم-القولسبق؟-أيفايخوس

وصعرد(والإترارات،المراعظ)الكليمنتهوالكتاباتالحبرانيين

تملالكتاباتهذهأنملاحظةومجب.لجمانوأناشيدإسمياء

:بإيجازيخهالهـشنظر،الألونيينمنايخلفةالطو،لفأراء

الأناجيل(:الأبوكركاانظر)العبراصنإضل-

وهى،دلأبيرن!نأيفايو!ويبها:الكلتةال!بات-

ألىيحةأوثلانةفيكاملةوصلنناوقد.آرلهملصرفةهاممصدر

نحتصزلينصوهـتنمعوالإقراراتالمواعظ:وهي،أ!ئكال

اختفى.صابقلمؤلفتقحجميعهاأكاو!دولهما.

لبطرسمراعظفياطعت،ديخيةروايةجميعأوأ!اسها

كانكليحنتأنفاوجاء.الساحرصيمونمعومحاوراته

فتقابل،ديانةعني!حثوكاد،مكانةذاتيأروماياثابأ

ظهروأنه"اللةابن"أنهلهممنأبالمشحثرهالذىبرنابامع

،يوععنكثريعرفأنكيمنتأرادوإ)ذ.ايوديةز

رافقفاكيمن،بطرسمعتقابلحهثقيصريةالىصافر

ضونمتمقبأإلهاذبالىالأماكننحتلفالىبطرس

هنارمن،وأمهوأخيهألهمعيتقابلرحلاتهأثاءوفيالاحر



الأ!ويخة

،بطرسأحادثفيالأييويةوتظهر.،الإقرارات"جاعت

ذلكوعدر،وأيخيةيهود!ةأطصأهييخهااللاهوتيةفالأفكار

لاعناصرتحوىوهي.بولىللرصلالثدكدةالمحاداةفي

معادلأيكونكادفالميا،القويمةايهويةمعتفق

!مىكوعفالرب،درناباحدثاصنياوإذا.لليطان

ولا.الإقراراتفيأوالمعلم)،المواعظفيأاببى)باضرار

ومع،حماوىشخصأنهأوالممجزىميلادهعنشىء!أيهر

)نهيقال)ذ،إن!انمجرروبعتبرلاأالإتراراتأففيذلك

عضذكرهمامعينفقماوهو،أيهودىجدصررةأخذأ

جدفيظهرالميحأنيمنقدونكانواأنهممنأيفانيوس

لا-ثاليأصيجأيصورونهالذى-بطرسوالرسول.آدم

!حلمثلمامحبرأالاغتسالويمارى،الأعابإلابامو

الحقيفي:اببىأنأحادكثهفيبطرسو!لن،الأييرن

أسيية،حماترهي،،الحربوبطلالمذابحنرانيطفيء"

فيلويصفهم؟الأصينيينمنالنيضعلى،الزواجيقررلكنه

ووو!فوكط.

اكت!ئفتالتى-الكتاباتهذهرول:الرؤىكابات-3

استهادإلىالكاتبولرو،،إشحياءصحود9-حدكأ

بهجاءماأنويبدو.بولىكايهرلاولكنه،رومافيبوس

و!نهربونبعضأبمضهمايكرهورعاةضيوخوصفمن

نيهاسادتعدماللبهسةايهرد-فىأحدنظرةهو!القطيع

اللةجلالعلىحفاظهمنلاحظذلكومع.بول!ئعاليم

آبيمجدونفجيعهم،:بهجاءفقد،أيضاالالرثوتمليم

لخمىيتلقيخ!اأما.،القدسوالروحالحيبوابنهالكل

الأرضالىالمتتالحةالسواتطبقاتفينزلفإنه،المشح

بطر!ةألمبدونولدالطفلوأنمريمعذراويةيزكد؟.ليولد

أنايثيدفينجدهاالم!يحيلادعنالفكرةوففس.محجزية

.لجمان

الأورن!ة:تارغ-رابعأ

الوثقةالرابطة،المراجعكلتؤكد:والأيونالأسويون-

واضحة،اختلافاتوجودرغم،والأسينيينالألونونش

بآراءأخذناإذاالأيخيرن2ضهيما،الزواجيقرونفالألونيون

كةعلىالايصدقلاالرفضهذاأنوييدو.و-س!فوسفيلو

أى-الجهودفىبمضأن؟.جدىعينفيكانتمنهم

نأو!دو.(:43اق)الزواجعنيمنعونكانوا-الأبيونيين

ضوطعقبالمشحيةالىتحولواتاهبهمبمختلفالأجن!ن

الىانضمواوعندما،،بلااإلىالكيةوهروبأورثليم

أتاعمنأالباريينخصرةبدأت،المنفىفيالمسيحيين

ولعل،الأصريةفأثمرت،فاكالكنيةفيتعمل(زرادشت

الأيوية

.،بلافيتحيمهبدأأبيونابأنالقولمنالمقصودهوهذا

القانونبة،عيرالقديمةالرؤىوبعضالكتابيةالأقوالعلىوبناء

بنعلقفبما،الدايةمذهراطفةبكونوالمالأيونيبنأدبلو

الطضى،دالامرسالايزامأقرواولكهم،المحعنبالتعليم

!قبلراأنقبليخنواأنلابدأمميأصلمنالمؤسينبأنونادوا

أقوالفي-يرتبطكانالناموسإبطالولكن.الكنيسة!

شعرولربما،المسيحيسرعرشابلاهوتالارتباطأثد-بول!

لاهوتهينكرواأنعليهم،بآرائهميحتفظرالكيأنهمنهمالبعض

المسنحيلمنجعلتحياتهظواهرولكن،تجدهوحيقة

إلهيةقوةأنمنالحلطهذاجاءهاومن،إن!انمجرداعتباره

ولادةولدقدكانإذاأنه!،عليهحلتقد-أ!ون-

)ذامنلهمفلابد،مومىعظمةمنغضذلكففى،معجزية

يكنلمالمحبأنالقوليظهرلم.الحذراوىالميلادينكرواأن

الميح!نكليذبولم،وتىثيريدعلىالا)نسانصوى

بالتعليمالاصريرناحتفظبل،الأييونيين!بايهودش

والثنائيما.الاموسلمطالبخضعواالوقتنفسوفي،القويم

فيالثرتوةلتحيلمحاولةهيالكينتيةايعايمفيالموجردة

قالهماتزكدالكليمنتيةوالكتابات.الثميطانوعكلالعالم

بحدمتىإنجيلصى!تهخدسالمالإيونيينأنصنالآباء

اكزمنهيقتبون!م،الأولىاللانةالأصحاحاتاصتبحاد

واضحةاقتباعاتاقتبدواقدكانواوإن،آخرإبجلأيمن

الألويةنةالكتاباتهذهوتتجت.الرابعالإبحيلمن

فيإلا!اللةابنايدعىولا،والنبيالمعلم!و،للسيح

لريخابا.المنوبالحديث

كرنواددالهودالمحببنأنيبدو:الأ!ونونمنظمة-

وكانوا،الجامصةالكنيسةعننفصلةبهمخاصةفظصة

بهائى،لا،مجامع"فهايحتعرنالتىالأماكنيسون

كونواقدفإنهم،الكيحتهالمراعظرواياتصحتوإذا

الصارمةايهوديةفالطقرس،كاملأأ!نيأنظامألأنفسهم

انحبةوولاآ.الهوديغيرمعاف!منالهودىتمعكانت

وجدرحيث،الركةهذهتتوجبكانتالأولىالكتبةفي

ماكم،عنيمتنعونالأسونيونكان،الأممنميحيون

أنالممكنمنيكوننفصلةكيةلهمتكونأنلزمثمومن

المحبة.ولالمفيمعأايهودمنالميحيينكليزك

خلالمنجمدو!الأولىالكنسةدعاليم-خاسأ

الأ!و!ة:

تاولفيعينايجبتالميحليالأولىالكن!سةضدة-ا

ضدالأولىالأممامفيكتبراالذينأنندركأنالمرضرعهذا

يينالاختلافوجوهديانفيالمغالاةالىيميلونكانوا،الهراطقة
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الأيونية

ندركأنعياالوقتنضروفي.القويموالتعليمالهراطقة

كاهملىؤلراهوريأتفايله-ضضاعتارفيالنفيةالصحربة

هذهكانت.اله،إنسانمنكزبأله-اباسكباقيو!نام

لمذلككلورغم.الهودأماموبالأخصالجمغأمامصعوبة

نأ-المسيحجاةفيالظراهركلأمام-الأبيونيونكظع

إهةقوةأنفىعمواأنعليهمفكان،انانمجردكانإنهتولرا

كانلفد.الناسصانرعنبرتهالمحمودكةعندعل!حلت

كان!واحدضخصالميحأنيمتقلرنالأوائلافييويخون

الاعنفادالىتحولرافثنأشبئاولكهم،المسيحبينسائر!تفد

العصوموعلى.يسوععنمنفصلحماوىعنصرفيهكانبأنه

بعقيدة-نحتلفةودرجاتبصور-يتسكونالألويخونكان

الكنيةعقيدةكانتأضهاعلىتوىديلهذاوفي،اثالوث

انساعها.على

نأالظر!ستلفتمما:الأولىالبه!سةفيبولسكعليم-

تجاهلان!الإقرارات"كابوكذلكأالمواعظاكاتب

ستارتحتولو-بهالتئهريحاولالمبل،بولسالرصل

الصاقعلىيجرالمبل-البعضفىعم؟،الساحريمون

فيرفيمةمكانةوتحايىلولىكانأنهفلابد،باحمهتهمةأى

نمالأنأحداستطاكأفييكنلم)نهحتى.انفىالقرنأوأثل

!دلبولىالكبرالاحتراموهذا.مباثرأهجرمأيهاجهأومه

نما!هكلأنفلابد،قبولمنولعايىلهكادمامدىعلى

وساهلرالكفارىالمحبموتوالفداء،الأصليةالخطيةعن

امميةاءكاشكتقدا-ا!عااما-دكا1أا،ظت0خعليصه

برلسمهاجمةعنالأيريخونلما-تحرجوالاشديدأ،تمكألأولى

الثهيدألىشويجلرو-نرعم.الكيمهتيهالكتاباتيباشؤ

!شهدولمبالاصمبولىيايهرلملأنهألونياكانجتين

أباطرةالىمحالاتهوجهجتينبأنذلكعلىالردويمكن.له

معمحاوراتهنيالحالوكذلك،عندهملبولنيمةلاؤنن

أويعقوبأوبطرسيايهرلمأضأفهوولهذا،اليهودىتر!و

صدىأنالا،بالاسمبولسيايهرلمكانإنيعر،يوحنا

.وأفكارهعبارانهفيكرأبتردددرلىأقوال

كنفطعلا،ممرفيالحدثةالأثربةا!تافاتضوءوفي

هذهعلاكبرضوءأتلقىمخطوطاتكاففيالأمل

نحطوطةأوالعبرانننإنحلعلىثلأع!رنجافلو.الهرطقة

محوشعلىالإجا.الىالوصوللائكنتا،يجيبرس

تواجفا.اييالأصئلة

:!نحلهم:الأ!ويون

الأبوكركا.انظر
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أيا

أ!ا:

فيرجالصة31!و"أببهوهاأو،جهؤألي"أى

القديم:العهد

.(7:8أخا)بخيايربنباكرالابعالابن-ا

أخيهمعأبوهعيةوقد،البىلصوئيلالثافيالابن2-

وأئاراالقضاءوعوجارشوةأخذاولكما،جعبمرفيفاضون

أنمنهوطلبراصموئيلإلىالثبجاءحتىالبغفب

.(6:28أخا،8:2-5اصمأطكألهمتيم

منلفرقةرثأداودأقامههاروننلمنرجل3-

زكريامعذلكقارن)ابامنةالقرعةلهخرجتإذ،الكفوت

.(24:.اأخ1،ا:هلوقا-ألافرتةمن

وقد(1-18ا:4امل)إسرائلملكالأولوربعامابن-4

اببيإلىمتخفيةأمهمعيربعامفأرسلهصغروهومرض

ضجرخته،بببييهصرأنيتهعيعلاأيخاوكان،أخيا

عنأخيالها!ال،فعر!االحقيقةلهكفالربولكن

فيهوجدلأنهالقبريدخلوربحاملتمنوحده)نه،أييا"

،الرب!صصاعأمر

أخ3،2:.اأخأ)وخليفتهجهوذاطكرحبعامابن-5

امل)في،أيام31باويايهر(ا:ا4-2.أ:أ

.(8ر7ا:أو5،ا:432

،:2ا5امل)ألا،منجتمحكةأمها!مأنوردوفد

مناككرمفتقدأنهوحيث(22و2واأ:02اأخ2

،العرشرحبحامؤلولىأبشالرمثبابشىيينماسةخمسين

نأأيضأويدكر،لأبثالومحمدةكانتمعكةأنفالأرجح

امل)وخليفتهأيامبنلآطأماكانتألالومبختمحكة

فينقرأأتاعلىعلاوة،(ا:516أخ13،2،ا15:.

واحدةوبختبنينثلاثةلألالومكانبأنه(:27ا4عم2)

حيث،الصفرفيملالواابلاثةالأبناءأنومحلو.ثاماراعها

صم2)ابنلهيكنلملأنهنصبأأقاممرتهقبلأبشالرمأن

ثامارا!اوكانمجمالهامهررةابنتهوكافت.(18:18

هوألياأماصمأن(أ:32أخ2)فييايهرثم.معكةويى

جبعة.منأورثيلابنة،يخاكا"



أبيا

الأمر!صبح،محأجميعهاالاناتهذهوضعناوإذا

صحةفيتثككنظرياتأوتخميناتالىيحتاجلاواضحأ

نزوجتألالومابخةثامارأنندركأنالطيىفمن،الرواية

جدتهاباسميهتالتيمعكةدوولدت،جبحةمنأو!لئل

هو،ميخايااوأن(32:أخا،23:3!)أبشالومأم

.ألامنفسههوأبياأن؟!!ممكة1لا3أخرىصورة

نأددفمنأنارواجطرشعنأرادصيمانين!!رجع

أبثالوم-31كرممازالكانالذى-الكب!الحزب

وكالها.لجماها)يهنائهأحبمحكةكانت.رحبحاملانجه

الآمالملكةمركزتملأكانتالعرشأ!ااعلىوعدما

خلمهاالذيآ!االعرش!اعنلىحتىبقوةالمركزهذاتملأوظلت

امل)لا!لةتمالأعملتلأنها،ملكةتكونأنمن

.(ا:516أخ15:13،2

كدل،اثافيالأخبارمنعشرائاكالأ!حاحفيوماجاء

محهكانأساأنرغموربحامعلىكبرأنصراأحرزألاأنعلى

قتل،رجل0000008-سبعاممعوكان،رجل000.004

عن!عبرالمعركةقبلألاوكلام.المعركةفي000.005منهم

وعاموسالملوكأضارفياثمابةللصواتفمماثلموثف

لاهناأيياموقصوصلامة.(ا-1312:.أخ2)وهوشع

جمغفيصارأنهمنالملوكصفرفيعنهجاءمامعتتعارض

عزصةأربعلنفهاتخذوقد.(أ:53امل)أييهخطا!ا

.(132؟اأخ2)الزوجاتتعددفيأباهثابه،امرأة

غ)نحياعهدفيالميثاقختمواالذينالكهنةأحد6-

غ)فيالمأيهورنفسههويكونأنويحتي01:7(،

البى.منزلىلابلمعرجعوالذكط(7وا:24

:ألاه

اسموهوأجهوهألطاأى،أياامصىنفسهوومعناه

أخأ)تقوعنصبوالها،يهوذاحيدحمروناصأة

2:24).

أبية:

(.أبى)انظر

أنارلم:

ولحلاالقوافلطريق)أوأالجراجى!يقاأوأتارم!يق

،،القدمأثار)محناها!كون5أثرأالعريةبالكلحةصلةلها

ص!أمنهموسبي)صائيلعرادملكحاربالطر!قهذاوعلى

تانأ

21:ا(.)عدد

ل!:أثا

الملوكدن(أ:522مك1)نيذكر،برغامىملك

اضطهادبمغمرسومأالروماننو!ورلويهوسالجمأرسلالذ!ن

.ابهود

لية:ألا

القديمة،بمفيليةفيالصغرىلأجاالجنورالساحلعلىمدية

أع)الأولىرحلتهمافيأنطثيةإلىطريقهمافيوبرنابابولىزإرها

فيدلفوسالافيأتالوسأسسهاوقد2(،ا:ه4

الوسطىالحصوروفي.احمهعلويهت(.مقا-05138)

تقعكانت.أدالاباسمحايئوتصف،صاتالاالىالاسمغرف

منمقربةعلىقدمأ012مخوتزلفعالجريالحجرمنلىلوةعلى

الأقالهراختنى:قد،اقىسطال!حرفيكاتراكت!رمصص

للمدينة!كنلمو.للرىقواتفيياههانسابتجثتقريبأ

؟خ!-،هـ6ورسءءحهص؟-.تا،ح-ا:--تضي.-لا!دت

عاصمةأتايةنأصبحت،برجةاضحلتم4018ضة!

إلىناالرابعلويىقراتأمجرتم4811سنةوفي.للإقليم

مدج!:-اص-تا-لأحفا"ىادء121ثصة؟ياحه

للسفنالرشيالمرنأأتايةوظلت.كاالعامةابافيبعضوأتاموا

حتىالداحيةالماطقإلىوالمدحل،مصرومنص!لاعنالقادت

قيلةفأصبحت،مرصينيناءقحأعدعندماالحديثةالحصور

.الآنالأية

أصارتحميهكانتالحارجيفالجناء،أثريةأهمبوللمدينة

أما.ب!لسلةمقفلأالمدخلوكالى،أطلالأالآنأعبحتوأبراج

المدينةوكانت.الصخرفيتجويفسوىككنفلمالداخلىالميناء

منأخذتمرادمننحتلفةأزفةفيبخاؤهماتمبموونمحاطة

.خدقالحارجىبالسوريجطوكان.القديمةالمدينةأطلال

الآخروالحؤ،الألوارداخا!،مهاجلأءفي،الآنالمدينة:تفع

الجزءنيالميحيونويعيق،جزءينإلتقموبذلك،حارجها

الاءمنأقواستحلوهالدىالمدخلأئارهاأهمومن.الجنر!

وأمم.غناءحداثقالآنبالمديةوتحيط.الجاهال!اتنقكوفناة

.(للدباغةاوالفالرنياالسوسوعرقوالقطنالحبوبصادراضها

:نأتا

!آتوناوهيالعب!بةوالكلمة.أتنوالجمعالحماؤوهي

الكلمةنض!وهي)"هـأقىالعبريةالكلمةمنمثقةأنهايظن

هي(ا5:.قض)أالصحروالأتن9(ومحنىلفظأالعربية
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أثان

.حيدةأتنأنهاوالمقصود،وحمرةياض!االق

:إكلاى

اصم!يمو،قريب"معناهلعلعبرىاسم

لهشدكدأ!اءأظهر،داودأبطالوأحدجتمنرجل-

ا:8،ا-22ا:51صم)2ألالرمتمردعند

أنانجتهوعدمهـاوصهاعةالموقفهذا.ويين(12و4و2

.إناىجاتمنوالتضجةالول!ببين؟،الدةوقت!

إلىوانضمقصرعتمنذبلدتهغادرقد؟ن)تاىأنويبدو

داودمعأورشليممنفخرج،لداودمحبتهبدافعدإودجيئى

فهوطلب،ذلكعنيثهأنداودوحاول،أبثالوموجهمن

نأمصلحتهومن،وففيغريبلأنه،أدالومإلىالانضام

طركدأمردأييقأنالىبهحاجةفلا،أورضليمإلى!ود

نأولجماعتهلهالأفضلمنكان.شىءكللفقدانمعرضآ

داودويخغ.الجد!دالملك،ألالومخدمةفيأنفسهميضحوا

ولكن.أمحكوالحقالرحمة5تشهامةفيبالغولمحهكلامه

أنه-مزدوجأقسأويفسمأورضلبمإلىالعودة-سفض)تاى

عنثيهفيداوديفلح!ولما.الايةإلىداودبجاتبصيظل

مرورأكانداردأنولابد،الزيعبرأندايدأمره،عزمه

خدوعندما.جانبهالىوفيوصديقباسلعاربلوجود

أتاملأحدتالدأإتاىجحل،ألالوململاتاةجوضهداي!

بلاءأبلىأنهفيضكولا.وأيثاكطيوآبمع،اللالةالجئى

نىءبايهرلاحيثشهيدأفاصقطولعله،الصركةفيحنأ

ذلك.بحدعنه

الثلاثينداودأبطالوأحدلياينيرجلرلبايبن)تاى-

.(ا:31أأخا،23:92صم2)

أترجيس:

قرنيمققتعبدكانت،السو!عدالحصبآلهةوهي

فيابثورةترنايمعتاروتوهي(ا:226مك2)جلحاد

الاسمووجدا:4(.تث،أ:ه4)تكالفديمالعهد

هرابرلب!قفي5أتراتا"باصمالأئريةابفودبعضعلىمنقوضأ

وذيلامرأةمجسمتصوركانتحيثأشقلونوفي،سو!لائهالي

)نهاهرودوتوتول.لهاقىاينيفدمالسكوكان،حمكة

بعدفيصاعرفتئمحئيةأصلأكانتولعلها،الاغرقيأفرودت

جالمط!"باسمعرفواالذ!كهنتهاوكان.الأضرريةيعثشررت

فكرةوتتضح.الجنونيةعبادتهمطقوسفيأنفسهبميجرحون

.والأوراق،لماروالجوبلألماءأترجتىبينالربطفيالخصب

:ألون

:كلماتلجملة!رجمةوهي
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أتون

دخان5)ذا(ا:928تك)فيالعبرت،كثانا-ا

آ)(9:8خر)فيوكذلك،الأتونكدخان!مد19رض

.،الأتونرمادمنأكدككماملءخذايمرونلمو!الربتال

علىتقامكانتالقالفخارأوالجررتمالنعلتدلوهي

منوفتحاتبالرقودللتفذيةأضلمنفتحاتبهافبابضكل

رمادوكان.أسودعمرضكلعلىالدخانلتصاعدأعلى

جبلعلىالربنزلوعندما(او.9:8خر)ناعمأالأتون

.(أ:918خر)أالأتونكدخاندخانهصعد5جناء

اكح!ديةالكلمةمنمستعارةولحلهاالحبرلة!أأترن2-

وتد،المحادنلصهرأوالطوبلحرقافرنأبمعنى،6لونو"

91و67اواوهوأ)3:6دانيالفيالكلمةودت

يخهألقيالذكلطالأتونالىالإضارةفي(26و02-22و

وعبدنغو.ومغشدرخ

تتخدموهى.(13:42مت)ايوناية،كامينوسا-3

ماكثرأ.أوكرر،ئون)كبثانالحبردةالكلطتلترجة

ت)التاءلبينغرالحصاةمصرلجهممرادفأتستخدم

،)نسانابنضيهاعننقرأ(ا:13)لئباوني.(135

.اأتوننيمحصيتانكأكماالنقىابحاسشبهإورجلاا

الميحبهاصيتعاملاييالاحقةللقوةرمزابقيوالنحاس

أعدانه.مع

الحالاتأعل!فيتممل،أترن"كلمةأننرىهذاومن

اللة.دبنونةعلىللدلالةمجازلأ

خاماته،منالحديدلاضخلاصيتخدمالأتونكان

،والرصاصوالفصد!روالخاسوالفضةالذبوتنقيةولصهر

والجير.الطوبولحرق،والنخارالحزفولصنع

وقد.ق.م0002منذالمعدنيةالصناعاتازهرتوقد

حافةامتدادعلىالمحادنومصاهرالمناجممنالكثراكتثف

حواليبحدعلى!الميةأفياكبرهاوجدوقدا،عربةوادي

ابحاسخربةفيآخروجد!،العقبةخليجثهالمطيلأ21

ذلك.منالمالالىيلأوخيناثينبعدعل

تلفيوجدالأوصطالرقكلنيلبحاسمصهركبر

ويرجع،عربةلواديالجنويطالطرففي(جابرعصيون)الخليفة

هوأقامهالذىأنوالأرجح،الميلادقبلالاثرالقرنإلىتاربخه

!قد.تجارتهبتلالفنمنأ!ولآفيالذى!يمانالملك

الماقيالرياح!بفيالفليةفتحاتهتكونمجيثالمصهرئني

الحجرىالفحموكان،نافيخإلىالرانتحتاجلاحتىالائدة

الفرنحتىمشخدمأالمصهرهذاظلوقد.كوقويستخدم

.الميلادقبلالحامى



أتينوبيوس

ذاتها،فلطينأرضفيالمهرأفرانمنعدداكتفوتد

لصهرالآخروالبعضالنحاسلصهريتخدمكانمناالبعض

،ضعينفيواننان،جمنةتلفيماأرلعةوجدوقد.الحدكد

أبيب.تلقربقا!رتلوفيعاىفيالآخروالبض

اثينويوس:

سور"،ملك(يدلمتوس)السابعلأنطيوكسصديقيمو

يافاالمكا!عماناحتلالعلىلحتجأورضليمالىأرسلهالذى

اليالأمحنكلارجاعمنهفطلب،أوزصليموقلمةوحزارا

رفضحمعانولكنالففةمنوزنةألفيدفعأنأوعلمهااستولى

نأبمدأن!بهىإلىأنجريوسفعاد،وزنةمالةعنكئر!دفعأن

.(ا:28-536امك)مهشهفيأضق

ألبعل:

الصيدونيينملكيمو.،بعلرجل5أو،بعلءاومعناه

امل))عرائيلملكآخأبمن!فىابلابخنهتزوجتالذي

عننأخذهذلكمناكر،عنهنعرفهماوكل،(ا:631

عهددتحطحلوثممايهرالذييخاندرعننقلأروسيفرس

ملوكمنعرالابعالأصحاحفيجاء!اطابقمماكبحل

.انرل

أوزارصدكنة،في!يةفيبونريىمديةنجىئبلأنيدكر!

كابه-فيويسب.صررمد!نةأثبحلملك؟،ييافي

نمرنبوخذحصارصورفاوتلفد.أئربحل-،أيونضد"

أثبعل)ن!وسيفرسوبقول.صنةعؤثلاثطيلةلهابابلطك

واضولى،لهالابقالملكاكالثم،لفتروثكانأأولأكان

منوالتيناثاتفيومات،سنةوثلاهلينلأننينمدةالعرشعلى

.عمره

:ألاث

أثاثبأيدينارميناالثاكايوموفيأ:الأعمالسفرفينقرأ

هىأثاثالمتربةايونانيةوالكلمة(27:91أع)،الفبنة

يمكناييالسفينةممداتكلوالمقصود،،"سيكوى

الثديد.البحرياجحالةفيخم!فةلجعلهاعنهاالاسننناء

أثر:

)ثرهليوخرجت.وأهلورآثاروالجمعاالثيءبقيةهرالأثر

"ا:8اض،03:03،33:14تك)بمدهأىأثرهليأو

.(اغأ:517صم2

أثلة

اللة؟

فلطينفيأنواعكانتماويوجد.!أثل)بالمبردةرهي

الأثلضجرة.ؤشيزالآرونوادىوفي،الاحلالهلد!نها!

اليهةالدقيتةويأوراقها،بالزغبالمكوةاثةبأغصاغا

جعلماهذهولعل،الجافةالأجواءتنابوهي.بالحراشف

تنووهي.21:33(تك)جعشرفيأثلاكغرسإبراهبم

هاجرطرحتالأشجارهذاظلوفي.الرميةالأرضفيجيدأ

جبحةفيمقيمأشاول.)وكان(أ21:هتك)اعاعيلانجها

؟.!22:6اصم)"...ييدهورمحهالرامةفيالأنلةتحت

الأثلةتحت-جلبرعمعركةقتلى-وأبخاه!ضاولعظامدقت

.(31:13اصم)كالثىني

إثم:

ومشتقاتها."اثم"كلمةترجمهاع!بةكلماتجملةتوجد

215تردالتي)،آوناكلمةهىالعبرتالكلماتهذهوأهم

أنهاأى،،انحرافأو)عوجاجهومحناها(القديمالعهدفيمرة

ي!،أدلىوانحرافويوباصتقامةعدمباعتبارهالرتعني

."!وجأريىاتعنيايىالع!بة،أوه"كلمةمنثتقة

عريين،أصلين"أنلاجارد(ذلكفيتابعأ)درانرويعتقد

وأيثنىا!نيالأولالمبرلة،الأصلفياختلطانحنلفين؟قد

وان"!لأويخطيء"يعنيالثافيوالأ!ل،بقكاأ!وج

تحملفهيثمومن،ائاقالأصلمنمثقة"آون!كلمة

تحنىمماكلر،الصوابجادةعنوالامخرافالخطأمحنى

محني:تفيدفإكا،الكلمةاضتقاقيكن!هما.الإعوجاج

لاأ!لافهى.الإثمعقربة)3(،الإئمذنب)2(،الإئم)1(

تختلف!ىوبذلك،،الفعلطيعة"بلذاته،الفحل"تعني

مز)،خطتئأثام5:ثلانقرأولهذا.!خطة"كلمةعن

الذىاالذنب"يضاستعمالهاتدرجوهكذا.(32:ه

محنىومنا:16(،5)تكا!ممعن!برماكثرأ

اللغةزصهلةنقلةيمذه،االذنبعقوية"لتعني،الذنب"

والألم؟الخطةلننالعبركيالمفهرمفي-الوثقللارتاطالحبر!ة

مجمل،أنمنأعظمذنبي):نقرأحيث(:413)تكوينفي

في-قارزلأن،،أحتملهأنمنأعظمعقا!ابالحرىأو

منككربالحرىبلخطيتهعلحزنهعن!برلا-الراقع

بالحرىأو،أ!ادفناضر-(7:9مل2انظر)العقابتوة

كلصةأنحيث(5:18))صقفيوكا،أالرعقابا

.(43و264:الاؤ)!،العقاببالحرىتعنىأ")ممم

لاا،إثمههـيحكلأوأذنبهيحمل5عارةنقرأوكميراما

اغ(ا44:.خر،ا:434عد،91او02:7وا:716

شخصعنللنعبيرتتعملوأجانأ.)ثمهعواقبيحملأي
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ثنانأ

و!بد(91او4:4،02:7حز)عهنيابةآخرذنبيحمل

شعبهآثاميحعلالذيالربعبدآلامفيخاصةبمفةالمعنىهذا

6(.معا53:ا))!ق

ايونايةللكلمةترجمةميأ)ثمأنكلمةالجديدالعهدفيأما

!انمرسيتعدىمناأوأناموسبلاهومنأأى!أنوياإ

النرجمةفيمحأنسنخدمالكلصةوهذه3:4(.اكر)

العبرت."آونالكلمةترجمةالقديمللعهدال!بيية

"إثمأ)وهي،أضامأكلمةالح!فيتستخمم؟

اتاكأوالآخر!نحقاكتصابأوالحدودتخطيلتعنى(العرية

.(6:هلاااللةناصس

:ثنانأ

يهوذاسبطمنحلاةأبخاءأحدوهوأعطيةأوهـأجزومحناه

فيمدتوهي،!ثان"وببنينهالبمضوهـبط(4:7أخا)

.(:23ا5كق)ايىديةجنرلط

:أثناي

بخيمن،المقيآسافجلودأحديمو،عطة"وعحناه

هذايوازىجلرلوفي.(64:اأخا)لاوىبنجرضوم

منبدلأأيأثراي5نجد،(62:اأخ1)تضياالجلرل

!غالجدولينكلاأنواضحولكن.لزارحابنا،ألهشاى"

.الظاهريالاختلافلهذاالكافيالحلهذاوفي،ستكملين

:والأئيونأثيا

،ايونانبلادأقامأحد،لأتيكاعاصةقديمأأثياكانت

طر!،برلآ)يمناثهاو-سبطها،ايؤلانبلادعاصةهيوالآن

الأعمالصفرمنعئرالسايعالأصحاحفيونقرأ.يلانطوله

وطربكرأالياوصلفقد،وحيدأإليهاذهابهفيبولىفحلهعما

مجهولة،لآلهةمذالحجايخهعلىتقرموكانت،الجد!دالطربقفي

إلىترىزالتممااليالمديةبمدافنومرالغربمنالمدبنةودخل

المعابدمنبقىماأجل"بالشزروم"مر!.الومهذا

تومالذىاكروبول!المط(الوق)الأجوراإلىوم!ه،ايوناية

بدأ،المدينةقلبفيقدم002بارتفاعالانحدارضديدتلعلى

وحولهأجميى)اكمله،قلعةليكرن)قامتهفيأكيمون5

منسكلل،5بنيوقد.المديةحاميةأثياللآلهةمعبدالى

كانالي،بروليلها"باعمالصروفةالرابة(437-432)

عملمنالبرونزمنتمثالايسارعلىويفرم.بهائييرن19يفخر

لطيوجدوكان.البارثون!رجدكانا!يندالى.،يخدياس"

.والعاجالذبمنالمصنوعأثياللآلهةالهرا!نالالمحبدهذا

لالآنمحنوظ)الآنولا"يمنلكتالرتتالمقصورةود
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أثيا

يمثلفابحتالزيةالمقصورةقأما.(البرطافيالمتحف

دمروللأصف.أيكاعلىالسبادةعلبو!دونمعصراعها

-ايونانخلفهماأروعمنيحدالذى-الأثرهذاالادتة

عحابداكروبودفوقويوجد.1687سنةدجزئيأتدصرأ

شرارعوكانت.،أجنحةبلاالنصراو،أكتيرم)مثلأخرى

ابازلسقوفوكانت،الترجوضدكدةجدأصيقةالمدكنة

الأروقةمنالعديد(السوق)بالأجورامجفوكان.مسطحة

معبول!تقابلوهناك.تاريجةبرسوماتمزخرفبمضها

ذلكمنمفربةوعلى.وومكلمعهمونحاوروالروافببنالائبكورين

منلحساثةيتعكانالذيالثوخمجلىيوجدكان

ضراطفهاواجهاييباغوسأرلوسوصاحة،المتا!لن

خسةنجحوبحدهبولىوجاء،عليهاثميهين(ق.م993)

-سجدكانكا.المحهولالإلهعنللأننببنبالإنجلليهرز،قرون

لابدالتىالماليةوالاعةأالرياحبرجاذلكمنبالقرب

بول!تحاوركا.الآننظرنات!تلفت؟،يول!نظراصتلقت

أسنلنطلوحوجدوتد.(17:17أع)المجمعفيايهودمع

آلافثلاثةنحوإلىوووتفعالمديةضرفيفي)ييشجبل

يدخلونالصدكون.للربالبابهذاا:عيهمنقوضأ(قدم

موعيحدداللوحهذاأنيظنوكان(2.أ:18مز)،في

الثاكالقرنإلىيحوداللوحهذاأنالآنالمحتقدولكن،المجمع

كناباتتحملألواح،نفسهاالمديةفيوجدتضد،الرابعأو

بهودكة.

درجاء.الأقلعلىالمليونريعيبلنونأثيا!انوكان

حواليممرمنجاء-لهاملكأول-كيكروبىأنالأصاطر

يقد.الحكمعلىاستولى،اكتاورنبابنةوبزواجه،.مق1556

أئياوجحلعرةالاتيأيكامقاطعاتسبيرسوخد

انتقلت(ق.م)6801كودروسمرتوبحد.الماصمة

مدىوظا"لفهم!تولون)رؤصاء(أراخنةأ!دىإلىال!لطة

.واحدةصنةلمدةصالأراخةاختر.مق753شةوفي.الحياة

وفي.بالدممحاقواينهأدراكو!وضع.مق062سنةوفي

للولايةفوضعأرخنا،"اصولونأخترق.م495صنة

منالحكمكلاصترلىأبيزاصنراترس)الطايخةولكن،دمتورأ

ق.م514صة"هيباكوساابنهواكيلق.م541-527

بلا)القيعقوبةوادخلالدستور،أكلشينغرثم

موقعةنيالفرسالأثييونهزمق.م094شةوز.،محاكمة

شةق.م.وق048سنةالبحريةسلايىموقحةفي6دون،ئم-ار

ويحد،العممالأثبيالحلف،أرتجدس)نظمق.م476

"دلوعندما.المحافظنلحزبزيخمأ،اكونودأصبحسته

وفي.للشعبزعيمآجملي!أصبحااكبمرنالجنرال

خىواستمرتابلؤيةالحروبن!اناندلحتق.م431سنة

وقات،لأس!طةأثيااشسلتعندماق.م404سنة

مرةالحربفنثبت،وتراينىكركاسرأسهاعلأقلةحكومة



أثينا

اثايةالرسولبول!رحلةتبينخ!بطة

بول!رواصور؟
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الارثينونعورة

وغرهاالأجورامورة
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أثيا

.م.يقدق387سنةأتاليدسبمحاهدةالصلحتمولكنأخرى

-357)منالمقدسةالحربفينفهاأثياانهكت

شئرنفي!تدخلالمقدوفيفيليببدأوعندما.(ق.م355

ديرمينىكاناييالحرب)علانأ.ياتظعلم،ايونانون

معصلحعقدأيض!اتتطعلم؟أعلهايحرفيالخطب

رغمولكن،المسلحةالمفاومةفيطيةمعاتحدت،حرا،يخيب

قتلثم،.مق338سةافهزت،كارويافيالبطولياصتبسالها

اكبرللإعندراليادةوأصبحت،..مق236شةفييب

أثينااررعانوضع،للرومانايونانبلادخضعتوعندما...

تقد!رأذأ-ليأامتقلالأإعطاثهامعمقلونياحاآ)ئرافتحت

الرش.لتاريخها

-للررمانخضوعهارغم-بارزأدورأأثالحبتوقد

المالمفيالجامعيةالمديةوأصبحت،والعلمللفنمركزأفكانت

الىاتقلوفا،وفكريأروجأللنررإشعاعمركز،الرومافي

الأئينون)نايهودىفيلووتول.والإسكدطةوأنطاكيةطرسو!ر

ثلليرنانونأثينا)ن:بالقرلذلكيردفثم،حادكاءذوو

للنذس.العقلأوللعينالحدقة

الثعبأنإلااستقلالهافقدتقدكانتالمدينةأنرمع

والفلفة.والآدببالفناهتامهمعلىفظلوا،بمميزاتهاحتفظ

الرفيالجنو!الفحتحت)د!ونيىمرحبرلسزارولربما

هداياالأجانبالملوكمىكثيرونأرصوقد.(للأكروبول

اكح!ديمبة،علمالاأوقفبرغاصمكالأولفأتالوسالأثيا

بدأأبيفانوسوأنطيوكس،للصرحفخمأرواقأأضافوأكليخس

.(الآنحتىقائمةنهعمودا15مارال)الأوبببم)فامهلط

سأوضعواالذ!نالأجانبللكتا!طيأمغامأأثياوصارت

الوقتبعضلالمدينةأقاميقد.والأدبوالجغرافياالتارغعلوم

.وكا!بوسوبرؤلو!رهوراس

تمبداايونالوناكركانواالاثييين)ن-سيفوسوتول

لا"أجمعينالأثيونأنالأعمالصفرويايهر.للآلهةوخه

أع)،حديثأضئأكممواأويتكلمواأنالاآخرلىءيتفرغون

.(21أ:7

إث!وليا:

)نيرياأوكوشكلمةندلوقد.العبربةفيأ"كوشوهي-ا

كانتولكنها،الأولالثلالوراءيخ!اابيلوادىبلادعلى

بلادالآن!مىماعلىلاتطلق-الآنهىكا-قديمأ

تكتتاييابلادكلعلىولكن،فحسبوالودانابوبة

ولكن،الأراضىمنضاسةماحةوهي،اللوادىأعالى

الجزءهو،هاموارفيع!تحنحدكانتالذىالرئييالجزء

وهو،والخامىالأولاللالينببنالنبلبنرالمجطالضبق

إثيريا

وكان.الصحراويةالمناطقاستبدنافىنيأصنرجزء

جذبشطقةممركانتحبثنببأفيلبنالكان

والجيى.والرطةالحدماتمجالفيللعملالقوىلثباب

كانوا-التاريخقبلفيما-ابوبةثهاليصكانأن9رجحوا

اواثلفي!سواحناسمحلهمحلتلكن،أصلأمصرون

بالفاهالقديمةالمصريةالرصمفيويتيزون،ايارمجهالعصور

،كوشمرافىجانبالىوظهر.الكثوالئعرالغليظة

اختلطالتاريخفجرفذاذ،اللرنبرونزيةأخرىأجناس

!انمنوبالامن،الممريينبالفلاحينالزنجيالجنى

الصية.الواحل

رغمفالزنوج،أبخيأعلمنإثيوبياحكاموكان

-أورغم،ايفكوبطىءكانراوتاعتهمضجاعم

المتحفر-ش،جيرانهملحكمطويلةأجيالمدىعلىخضعرا

إلا،الدولةفيالعياالمراكزإلىالأوقاتبعضفيوصلواوقد

.الحضارةتلكيتأثرلممجموعهفيالعبأن

جاءقوقازىضع!اياريخفجرمنذالحبثةاصتوطنيقد

الحقيقيرنفالأجاش.العردةالجزيرةضبهمنالأحمرالبحرعبر

ولازنجيةدماءبهميىا-يئنبريفسوريقولكا-

وملاعوسيمووجهقوىيانذووعمومأفهم،زبجةصفات

وشمور،ابصرحادةوعون،نتظمةوتقاطغ،متقيمة

منيقربقاتمرتوفيولونهم،قليلأمجعدةأوصترسلةطويلة

.!الأعر

ولغة،عرقأ،الوثيةصلمتثبتالحدئةوا!ثافات

صبأمملكةبخاصةالعرييةالجزكلةشبهجنودبكان

الكثيرمؤخزاكتشفالي(بالقوةاضتهرواالذينالئر)

فيالئهابقوشأقدمؤلرجع.والثقافيةالمعمارلةغلفاتهامن

يخ!الميةعظيمةوهي،ضة0026قبلماإلىالحثة

!وينوسيقولهيخمايكاصة،ايوراةفيعنهاجاءبماكحلق

الحبثة.علملكةكانتبأملكةأنمن

مج!منبالقربيعيئونالهودمنباعةهموالفالاش

جنىمنولعلهم،مظهرهمنيالأحباشيحبونرهم،تانا

الحثهايرجةطبالمرسويةالديانةهيوديانهم.واص

متىايقينوجهعلىنعلمولا.العي!كةيجهلونلأنهمليرراة

عصرالىبذلكيرجعونقديمأالحلماءكانفقد،صهردأصاروا

بهيرجعولكن،البابلىالبيالىالأقلعلىأوسليمان

ولكن.ايلمودباحكامطهلهم،المس!حيالحمرالىابعض

فيزاهريهودىمجتمعيوجدكانأنهمنحد!ثأامحفما

الواضحمنيجعل،الميلادقبلالادسألغرنفيأصانفطقة

ومع.اياريخذلكقبلمصرالىوصلتدايهودىايأثيرأن
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إثيويا

نأالا،القديمةدالعاداتالأحباشتمكالصروفمنأنه

العاروكان.الإدصفيواضحةالبهؤكةالحصالص

"قديهوذابطأأصدهرالريهةالرسا،للعلالمكتوب

نيعأ.اثلحةالكثرةالحباراتمنواحدوهو.،غلب

تكونأنيمكن،البتوحفظايخمانمثل،الطقرسبمض

نأالا،المجونالأتجاطأوالمصريننقدماءمنتربتقد

عنيتحدئونالرحالةوجمبع.ينكرأنمنأقوىايهودىالأثر

هزلاءجابواالى.الدكدوكرمهمورتتهمالفالاشصاط

ولكن،)ثبريا!كنلطةأجناسمنكئرةمجنمماتنوجد

.المصرىأوالاميأوالزنجيالحن!الىترجعجميعهاأصرلها

الرواياتمنالكئرالقدماءايونانمزرخووروى:لار!ا-

معلوماتهمفييخلطرفيوأجانأ،أهديوداعنوالأططرالحياية

عنألمالهمأن؟،اندإلىتمتدإثيرلاأنفيذكرونالجفرافية

هويروسوتمدح.أ!أيخايةالحجبةونجاتاتهاحيرانانها

يضعهمكا،العيربمنالخاليالجنس"بأيمالائيولين

ذلكولعل،الدينيةلصرفتمالأجناسأولفيالكتأبمنضه

الجاةسلطانيدهمالذينللكفةالأحباكأاخراممنجاء

جاءأنهأو-القديمةايتايدحسب-الملوكنوقوالمرت

بخودفيتقع،الآلهةأرض"بأنالممر!نناعئقادمن

الحئة.

مئلفييقحرنلاالمقدسالكتابأنياءأنحقأالمثرومن

عنصجحةفكرة"يقدصنبلالائعةالأخطاءهذه

مريقول!)"للحبثةوابسيةالجفرافيةالظروف

.(مرلر

الرابعةالأصةالىترجعالخةعنتاريجةمحلومات!أقدم

آ!ىشمبمةوصىابلادصقروغزاعندماالفرعرنية

الادسةالأصةزمنولط.الماضيةمنألفيمائة،العبيد

ببمضممهموأترا،الثافياللالالىجنوبأالمصريونرصل

وبدأ.ابلادظكحكمفيطوكلأيقروالمولكهم،الآقزام

وكسجل.عثرةالثانهةالأصةفيالمناطقلتلكمصراحتلال

حالمااطاعةبدونالزنوجإن5:مكمأاثاكأسرتن

كلمنباشينبالحرىبلضجحانأيوايمم،ضفتينتفتح

-الأحباشهؤل!اجبر،الخربةهذهرغمولكن.،وجه

فرعون-بأذكالهاالمتوخةالحيواناتجلرر2تلينالذينالعراة

عندحد)قامة!تطيعأنقبلمراتجملةعا!يتمعلى

دونكجاوزهأنزغىأىاصنطاعةفييكنولم،انقاللال

القالأغافيمن،جباءيكونرالمأنهم)دراكلحكن.إذن

الذفىالفراعنةانومن،دإخضاعهمانهاجأ-الممرورنا"لفط

ضىجيرثهمقالانخراطعلىشجعرهمذلك!دجاءا

إثبريا

رامي"علىتدلالهروغيفيةفي،نو!"كلصةأسبحت

وراءماالىالحدهذاعرةاثانةالأسرةونغلت.،الهام

الممر-سنوكان،الفنةدنتلةنتةفياثاكاللال

ضد،الأحباصقصيجبونهاكانراايىالكبوةبالجزيةيخخررن

الحاجمن،رجلحموله216675المرات)حدىفيبلغت

قطعانعلىعلاوة،النعامورشىوالذبوالآطابوالأبنوس

والحلالعاجكراصوتبدو.والعبيدالبر-!ةوالحيراناتالماشية

نأ؟،صناعتهافيدتقةولبههاطرازهافيبربريةأحيانأ

أهليولافيالصخ!ةالحديدوص!الكوالبرونزابحاسمصانع

مناجمفي!ملونالمجرمينعئاتوكان.مبكرعصرالترجع

الأذانمفطوعيصورهمفيوكبدونإئبرببا،فيالذب

لىبالذبمصرالمناجمهذهأمدت!د.الأنوفومجدوعي

وكان.،كايراباصارحتىالميلادقبلعرالخامىالقرن

فيوقد.!اكأم!يهوشبلقبهيفخر،عدهوولطفرعونابن

الثن-الديىالمصلح،أخناتون)الرابعأفحوتب

منالاقيالوجدوهو)ضخامةمعابدهثافي(ق.م0137

أنعرةاياصةالأصرةوحاولت.ابوبةبلادفي(آثاره

منالإن!انضدماأعظمرؤلةويمكن.اثيول!اتتعمر

تحكممصررظلت.الرابعاللالحتىالجنوبفي،معابد

وحين،ق.م0001شةحتىترونخمةطيةبلادكوش

الملوك)نحتىالكرشيرنفهافاز،الاضقلالحربقامت

ففرالىطيةالىكالأجيرشهمقاثواالمنتصرفىالكوضون

نجاتامن(.مق663-763)قرنلمدةممركلوحكموا

،،الجو!طيبة5عمائرهافيأصبحتوايىالوبةعاصة

عهـودبحضوفيبل)آخرقرنمدةالحياممرحكموا؟

سلالةضكبلاكانراائورةتلكتادةأنومع.(ابطالمة

امتزجراأنهمالراضحمنأنهالا،طيةعننفواالذيىالكهنة

الرفقوروحاليررشايخةبالأخلاقتحليهممع،الأثبردبالدم

الصارمين.الفراعنةعنبهاتميزواايي

وأوضهرافة(.مق707-715،صوا!)ضاباكاكان

اليهابفيكللينالما(.مق667-396)ترهاتة

أشررأجبروعدما.المظام)ئيرساملوكآخرهما،المغدس

عنيخلىأنعلترهاقةأختوابنضاباكابنتانرتمانبانيبال

نفوذعلبذلكنمى،الجنوبإلىويتراجعممرحكم

الربة(ق.م521-525)قمبيزأخضعوقد.الإثيريين

(03:4حزانظر)الجز!ةتحتوجحلهاائاكاللادحتى

-الجلادقبلالنالثالنرنختامقر!-حمي!الملكولكن

ظلتا.ير!اأنوى.المصرىالكهنرتعلىالطاعةعماشق

حنىلهمالأبةقلهلةكانتأنهابدولكن،رومايةمحية

منطردالكوضيونأنولعد.العهدذلكفيتايهرتلماانها

المصرىابفرذروالولكن،طيةآلهة!مبدونظلوا،ممر



إثيوبا

الأفريبةالطقوسإلىثيأضئأالحبادةطقوستحولت

آخرمكانكلفيالمجيةسادتأنبعدوحتى.والبرلر!ة

نجلةمحبدالىيحجونايلادىالخامىالقرنحتىابوييونظل

الميلادىالادسالقرنوفي.إيزي!!ثا!الجودلتقديم

ثهالمطفيمسيحيةمملكة"سلكو"احمهإئيرلطملكأسى

ئقافةمنرفعوقد،لهعاصمةدنقلةمنتخذأالوداد

وقد،للجزيةابلادالعربأخضعايالمطالقرنوفي.البلاد

كل!أخذونالعربوظل.جرارجي!قإرسالذللثاتتضاهم

ذلكأنولو،الأمرالبعضمعكجزيةالعيدمن036سنة

وتد.الجزيةلتحصيلعددبلاحملاتإرصاليستلزمكان

عددوتضاعف،عقيدنهمعنالتحرلالوبةملوكرفض

ألفما"لةغزااثامنالقرنوفي.اليلضفتىعلىالكناض

للبطريركالعربالحكامإهانةعلىللردمصرالريينمن

القرنوفي.الكاضفيالمرجودةبالصوروالازراء،القبطى

فيوضعبلالجزيةدفعالوبةملكداودفض،عرائاك

وبهوا،صارمأعقابأبهأوقعواالعربولكن،ممرغزو

فيوكانت،الرابعاللالحتى،الميحينوعذبواالكناش

هدت،عثرالخامىالقرنخامففى،الايةبدايةذلك

المذابح.كلودمرتالكناصكل

نأطولزمنمنذأثبصونكلرأنمع:ال!لةالأشارات-

منطقةعلى،نفحههكوكأ"اصميطلقونكانواالأشو،بين

المبراننأنصكنرويظن،العربجزيرةثهالمطفيأخرى

نمرودألىذكرواعندماصوا!علىفكانوا،ذلكفيتبحوهم

كانتمالكةبابلبةأصأولأنحبث،"لكرشاابنأكان

المقموأنفيصكأدقيوجدلاولكن،سامىأصلمن

وتذكر.الأفريقيةكوكأميالمقدسالكتابفي!بكوشا

منواكزالجديدالعهدفيواحدةمرة()الحثةكوش

المرأةأنعلىالكثرةالآثاروتدلالفديمالعهديمرةأربعين

لقبأنيبدو؟إئيريا،فيرفيعةمكانةلهاكانت

منلمددالرحمياللقبكان(8:27أع)،اكنداكة

إلىمروىأهراماتأحد!نب؟.الحبئةملكات

كنوزأن؟،كاجافيموحودةعورتهاومازالت،كنداكة

صجودةوهي،1834صنةفرينياكتشفهاالتيهىحليها

(ا.ليولاق.م24)بترويخوسغزاوقد.برلينمتحففيالآن

ضراءأرسلتكنداكةولكن،العاصمةيومر،روصالحاب

الخصي،"أنويغلب.معهاصلحمعاهدةوعقدتروماالى

دخيلأككنلم-ذاتهاالملكةهذهلحزانةوزوأكانولحله-

شئون)دارةقيايودكةمهاراتهوضعجيرد،كانبل،زنجيأ

.(مرلرماك!يقول؟)ابوييةالملكةخدمةفي،المال

أحماءتايهركا،تقدرربكلالقديمالعهدفيإثيرياوتدكر

ثيرياإ

صم)2كرضي:مثلالإثيرلةالئخصاتشعدد

نفسهوص!ىا:ا(،36:14،!فيا2،)رميا18:ا

ملكعبدوأنقذ(،ا:ا2)عددكوضيةامرأةتزوج

غيةبلاداوكانت.(38:7)ريا)الجبمنإرمياالكوثى

ضبهمعوادعةتجاؤلها(43:3إش،28:91)أ!وب

لفخرونومواطنرها45:14(،)اشال!ربيةالجز-رة

بينالعلاقةذكروييهرر.(87:4مز)إلهابالاتماب

حققةوهي(اغ43:3)ش،8وا:7.تك)وسهأكوش

والكتاباتالحديثةا!ثافات-عجبببثكل-أيدتها

الحثة.بلادكلفيالسبئبةوالنقوش

افررقطمثليتغيرلاثابتلرنفىالأصليونوالكوضيون

)حزلامبالرنمطئونموموهم(،13:23)إرما

اريا،38:هحز)أضداءمحادلرنولكنهم.(03:9

(3:9ناحوم)يوىجانبفيكبرةتوةوكانوا(46:9

أخ2)الرببمحرنةضهزمهمأناضطاعتاصائيلولكن

كوشتاريخجهغوالرب.(02،36:6:هاكط،16:8

يحبمثلحاكوشأبخاءومجب،(0:23)كأ)أيضأوممر

فيهالذيالرقتوصيأق،(9:7عاموس)إسرائيلبني

كو!قوتدكر.3(68:ا)مزللربكديهاكوشتط

الكتابيايهركا.(02:4))كأواحدةكوحدةومصر

،(ا:49أخ2)زارحمثلكومقملوكأحماءمنعددأ

شإ،91:9مل2)ؤلرهاقة،(17:4مل2)وسوا

:379).

فيالحثةإلىالاميالفوذدخل:إفي!اليالكسة-4

ويدعى.القولسبقكا،ابدتبلافاسأوالابعالقرن

أولولكن.سليمانبنفليكسلالةأنهماكيومملوك

القرنمنتصفالىترجع،اكسبوممملكةعناكيدةمحلومات

غنية،عاصمةاكسيومكانتحين،الميلادىالأول

ذلكفذالحثةملوكإنحتىالقديمةبقداستهاواحتفظت

يترجواإلهايذهبونكانواعثرالتاصعالقرنحتىالوقت

فروفيوسأننيالثكإلىيدعومافاكوليى.فا

المحيجه.إلهاأدخلمنأولكان(م033حوالي)

الصورىصروبكانعد!احدث،القديمةالرواياتفح!ب

وأخذ،يقتلالأدرفيوقعأن،أختهابنىمعاندمنراجحأ

فروعنتيو!أما،أحدهماهلكوفد،الحبثةملكالالرلدان

القديىفرحمه،المجيةالىالحبهدايةفينجحضد

!أ"باسملإثيرل!اطرانأول،الإسكنلرلةبطرهـكأثاميرس

حتىالوقتذلكونذ.(اللامأبرأى)"صلامة

أبونا!اتقر!بأ-ظلانقطاع-بلونالحر!نالقرنم!صف

عشرالثاكالقرنومنذ.الا!ند!لةبطرروكبوا!ة!ين

قبطأ.كونأنيلزمكان
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إثيويا

بالهرطقة(م045سنة)خلغيدونمجمعدمغأنبحد

انفصلت،الميحفي،"بالطيتينورمنلامنكل

بايماضهماممكهما،روماعنوالإثيىسةالمصريةالكنيتان

ناصته،5باعتبارلهمايسحلامماالمسيحبلاهوتلدة

الرهبانمنكبيرعدددحلالحامىالقرنوفي.فيهط!عة

الرمبة.لجاةالميلتزايدالرقتذلكوفذ،الحبئةإلى

اكسيرمملككالباسصهاجمم525عنهوحوالى

وأالمسيحيين3لاضطهادإما-الأحمرالبحرعبرالحمير!ن

جزءأيحكموظل-القرنذلكفيالواصةلتجارتهلتعرضهم

ابفوذوكان.قرننصفنحولمدةالربيةالجز-رةضهشكبوأ

منرائمةتطعةاكسيرمكاتدرائيةفكانت،علموسأالوناق

وأبراجقةأسواربالكنائىنحيطوكانت.المعمارىالفن

عام003طيةإثيرلاظلتأفر!االربغزاوعندما.فوية

الوجدةالدولةوكانت،الميحىرايمانهاحرنهاعنتدافع

بحيدةوظلت،للدمارشرضهارغم،ذطثفينجحتالتى

حاولوقد.شةألفطيلةأولىلافيالميحيالعالمأعينعن

علىاثيويياعاونواالذن-عثرالادسالقرنفيالبرتغالون

الكاثويكىالإيمانإلىيحرلرماأن-باستقلالهاالاحتفاظ

نيينجحوالمولكهم،الواحدةالطيحةعقدةعنوالتخلى

بدروسزا-الأباستطاععرالابعالقرنفيأنهإلا،ذلك

عقيدته،إلىسيوسيحوسالملكيكسبأن-بحنكته

فيكثرةاصلاحاتوتمتالكناشمنكبيرأعددأفبنى

،لدروبراعةمثللطكنلممند-فىخليفتهلكن،الدولة

الملكاضطرحتىالبلادكلالىوإمتدتالممارضةفاثتدت

كلطرالذىفاسيليداسلابخهالعرشعنالتخلىإلىيجوس

معالعلاتاتوأعاد،1633ضةفيالإدمنالجيزوت

توطدروماتشطعلمالوقتذلكومنذ،ا!ريةالكيسة

.المتكررةالمحاولاترغمإثيرسافينفوذما

منقرنلمدةأخرىمزالأنظارعن)ثيرل!اإختفتثم

-0177)البلادبروسالمتكشفزارأنإلىالزمان

بها.المسيحيالمالماهمامأيغظتقريرأعنهاوكتب(1772

وثرنهالحبثيةالىالمقدسالكتا!الحثيمرضدهترجموفد

أرسلت9182سةوفي.والأبخبيةال!بطانيةايوراةجممية

الحثة،إلىوكوجلرجوباتالبروقستتيةالمرطينجمعية

لمقاومةونتيجة.الكاثوليكالمرسلينمنعددلحدهمازب

عنةدالبريتتتالمرطونطر،ايأحباشالكهنة

ولكن.1854سنةقيالكاثويكالمرسلونطردثم،1838

فيتعلمالذي-الأضخاصأحدأصبح1858سنةفي

ل!رسالات،،فححأبافاا-بروتتتةمدرصةفيشباثه

عملتأسي!فيقليلأإلاتجحلمولبههابالمردةالبرؤستة

8

إجمولا

كيحاالملككانمفا،الياسيةللاضطراباتباببةدالم

المواردكلحثدمجاول-أفريقافابيون-(ثيردور)

بدأالوقتذلكوفي.أفرييةامبراطو!لةوتأسيىالوطية

سنةفيئيودورانتحاربعدأ+ليويياالى!سللالبر-علادابفو

تنصيبفياثاليمنيكنجعأنبحد!كاصة،(1868)

استطاعتالعركأالقرنوفي.(9918)إمبراطورأنفسه

للخطر.التعرضدونالعملالارصالات

والقطيةالحثبماالبهسناننتفق:والممارياتالضائد-5

الأسرار!ما،والممارساتوالطقوسالعفبدة!عمومأ

والقديينالمذراءوتكريم،الموقلأجلوالصلوات،البمة

الالغونويعمد،الممدسةالاماكنإلىوالحجالأصراموكذلك

حولأزرقضريطو!رصع،فبالسكبالأطفالأمابالتغطي!

وحاتمأالإنجيلمنقطعةالرقبةحولطبس؟،المعتمدرتبة

ولكن،فنيةقطحةيكونماكئرأصغيرأوصليبأوحلقأفضيأ

صورأىأو)كب!؟صلبانأوخرزأوتحاو!ذتبىلا

الأحدويوماليهودىالسبت!وميحفظون!.(ةمحفورة

أعيادأالنةأبامكليعتبرونعمومأإنهمبل،المبحي

النظريترعرنولكهم،والجهلالخرافاتبيمؤلرد،رينية

يتزوجأنللكاهنويمكن.لالمعرفةأحيانأوشغفهمبلطفهم

يحر!أنالكاهنعلىويجب.بحدهل!لكن،العونتجل

رغم،القاوكطالإيمانقانونقلبظهرعنو!ظالقراعه

ك!ةبحدماتالكهنةويقوم.بهاالمكتهوبلاللغةممرفتهعدم

نأالثمامةعلىوصب.الطق!ببالطهارةويهتحونوطوطة

ومعاونة،المقدسللرالخبزإعدادوعليهمالقراءةيعرفوا

الصغاريتعهدواأنالأديرةكهنةوعلى.خدمتهموالكهنة

ونيسهم،المقدسةالكتصقراعةتحليمأساسأوهر،بالنحليم

.المقامفي!أبانا)!ط

ولكن،البازليهىالطرازعلىتبنىالقديمةالكناثىوكانت

قدسوكث!غل.متدبرةأومربعةتنىالحدبثةالكناض

:الثابوتبهيوضعأنوالمفروض،المركزمكانالأتداس

هواكيرمكاتدرائيةفيايابوتإنيقولقديمتقيدوهناك

يجطخارجيفناءوهناك.لجمانهيكلسالأكلالابرت

يخه.الم!افرينواستقبالاستخدامهللعلمالييني!احبالكنية

الممرىالفنينأثرفاظهرمحرةفنيةكرعوروفاك

لهابل،الزخرفةلمجردتكنلمالصورهذهولعل.والأورد

حب،الأخرىرالحياةالحياةهذهفيالروحيبافوعلاقة

المزامرترنيممنالخدمةوتكون.القديمةالمصر!ةاليدة

.والألحانالقداساتؤلرديدكناليةوفراعات

منالحثىالمقدسالكتابيتكرن:الحبىالأدب6-



إثير!ا

الجديدالمهدفيصفرأ35،القديمالعهدفيصفرأ46

يقبلوننجإغم،(بهاالمقر!)القانونيةالأصفارعلىفحلاوة

والمكايناكليشدسورساللالمجاءوقوانينهرماسراعي

وأ!اروباروخسيراخبنوئرعوالحكمةويهرديتوطول!ا

بنويوصفآدموسفر)ضعياءوصحرد،الأللعةأصدراس

السفر-فىفيالحبثىوالنص.والويلوأخنوخجو!لون

الكثراكثافهماأثار!د،نصوصهماأقدميمثلالأخ!فى

كادالابعالقرنإلالخاصالقرنومن.الباءالحوارمن

ايونانية،الكتالاتمنايرجمةفيينحصرأنالحثىالأدب

وأغناطيوسوكرلغو!لوسباجيوسعننقولمفهافالكصر

المرحلةوتبدأ.اغيسقورسووكرلىوأبيفانوسوأثناصيوس

الليمانيةالأسزاستعادتعندما1268ضةمنالأدية

وأغلب،الحاضرالوقتإلىالمرحلةهدهوت!تر،مكانتا

الفزتينفيالأدبيمرضوعات.العربيةعىترجمأدابها

القديبنوأعمالومراعظوترانبمقدا!اتأصاسأ!ي،فليلة

قديىكل9فكان،القويمةبالعقيدةوتمكهم؟الطولة

كللقنل،حجارنهداوداضخدم؟الألىلعةالأناجليسنخدم

الخوارقمنالكثيرالمؤلفاتوبهذه.،الهراطقةمن،جيات

وأالأساطيرمنكئير.الربةوالأحماءالسحريةوالصلوات

ولكا،!سبأملكةعاجدة،مثل،بعنايةمكتوبةالتواريخ

منعيناتإياوصكوقد.وفكرالغةكيكةأغلبهافي

.الأمثالمنكثير"الثحبيةالآداب"

؟،يكتبلاالحاضرالحمرأنرلي"إن:افوبالأدب-

الفراعنة،عهودفيحتى.القليلإلاييهرامأسلافهأد

هيروعيميماالريةالمعابدعلىالمنفرشةالهروغليميماكات

تركتالميحيةتبلوفيما.فهمهايصحبخىكيكة

بنقوشأوالكتابةمنخالية،النوبةحكامأتامهاايىالمافى

بدايةوفي.!روكليفيةبروفمكتوبةالوبيةباللفةقليلة

يئيةتصلةبحرود!بةلكتااتأبدلمسيحىالمهدا

دأوبعد.أبجديتهاعاأخذتالىالمصريةبالديموطيقيما

نظامبدأ(اص!ادساالقرنفي)مسيحيةللادأالنوبةأصبحت

وجدوتد.والقطيماايولايةبالحروفالكتابةمنجد!د

كا،الأزرقاللعلى-الوعهذامن-لرحينليرس

هذهتراءةيمكنلملكن،دلكبعدفهاآخرعدداكتثف

دكتوروجدالسنةتلكففي،1691حتىالنويةالكتابة

كانتاليالرقوقمنفصاصين،القاهرةفيكيدتكارل

الاصع.أوالامنالقرنمنالويينالمبحيينلأحدملكأ

الجديد،الحهدمنمقتطفاتعلىالقصاصتين)حدىتتكل

يينوبالمقابلة.والقبطيةايونايخةبالنصوعىبمقارنهاوزلك

المكتوبة(محددةأطرداخلالأعلامأحماء)،الخرطوثات"

توالتيقد.ابولةاللفةطلاسمفكأمكن!،بلغتين

اجاجي

هذهتربةضهتمآنهفيشكولا،ذلكبعدا!نشافات

طيلةزنجيةأفريثةلهجةتاريخ)تضماييالهامةانحطوطات

للكيةالمفقردالتاريخعنستكثف؟،،عامألفى

وجدهاايىالأخرىالقصاصةأما.الودانفيالميحية

الرانيمأتدموتمثل)الصليبترليمةعلىفتحتوي،ثهدت

:(الاثيوية

المسيحنرجاءهوالصليب

الأمواتفبامةهرالصبب

المرضىطبي!هوالصب

غا...الصيدمحررهوالصب

ووادنجتونكاليوردثم(1813)بوكهارتلدأوقد

ليرسثم،الوبةآثارفيالعلميةالأبحاث(1821)

شيكاغوجامصةبدأتهاا!ثافاتأهمولكن.(0184)

(0191-7091)واصلناثم،(5091-7091)

وحامعةبنسلفاياوجامعةببرفيالملكيةايخ!ديميةبعثة

.ليفربول

:أجاج

وهو!متأججأوصضطرمأوملنهبأوعيف!تحنىولعلها

للفلسطونأيمالككانمثلماعمايقلملكلقبأو31

فم:ملكينعلىالاصمهذاويطلق.للصصريينوفرعون

برمحطي(24:7عدد)بلعامدكرهالذمميعماليقملك-ا

لإسرائيل.

الربأرصلفقد،ضا:لالملكرسلبلعمابقآحرملك-2

إسرائبليقاوموالأنهمعمالقعلىللقضاءج!ثهمعشاول

الالهيالأمرتنفيذفينهاونشاولؤممن،عمةمقاومةالبرلة

صم1)الملكأجاجعنعفا؟،واالقرالقمخيارعنوعفا

أجاح:قتلذلكعلىئاودصموئلفودح،(9وا:58

صم)1الربشعبقيبيفهفحلهماكللأج!!

الفبنيقيةالمؤلغاتفيكثيرأالاممويرد.33(وأ:532

والقرطاجية.

أجاجي:

لقبوهو.أجاجيتمنشخصأنهأى!أجاجإلىلبة

وه،3،8:3:او.1)أسللنحقيرهامانعلىأطلق

حتى،إسرانبلضعبأعداءألدمنعمايقكانوقد.(9:42

نإبحضهموبقرل.عدولكلسةمرادفةعمالقكلحةاعتبرت

ىأ،أجاجوتالأشرلأالكلحةمنمأخرذةأجاجكلمة

مكدوفي")نهعنهو!ال.،الغاضبأوالملهبأوالقرى"

نأويبدو.(اا:.6الأبركرنيةالإضافة-أس)اجنسأ
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ني،أجاجأرض"كرترثد.علاميأصلمنهاماناسم

ورمما.بدياالىلرولحلها،صجونعصرمناكع!د!ةالتوش

أنهعلىللدلالةجماكأمتصلةأسنكلفي"أجاجياكلمةكانت

.لمردخاىهاعانكانهكذا،عدوأللردألاولأجاجكان؟

أجرافا:

بذاوتشخدم،صجلغر5أو،ملونغراومفاها

وكؤ.بلرتارككاباتفيالمحنى

الأولىالعصورنيالمشحبةالكتاباتفي:ودارث!يهاالكلمة-ا

علىأطلقت،الاسكندرىاكلبمندسمحاباتفيبخاصة

:عنرانتحتالمعنىهذاكورنرأحيا!د.الفهىايعليم

بحض-اضخدامهاوظل.،الأجرافيةالميحصاعظ"

الأناجيل،نيالمدونةكرالميحأئوالعلىقاصرا-الوقت

النهى.ايقليدطريقعنوصلتأنها!تقدكانوايى

فقطتحنىلاأنهانجد،أجرافا"ايونايةالكلمةبتحليلولكن

فيالموجودةغر"الأقوالأ!أولكن،الثهيالتقيد

نيرصكالمعنىبهذاامتخدمهاوتد،القانونيةالأضار

ثرهوالذيالمرضوعمذاعنالصمؤلفهمنالأولىالطحة

ضذرات-الأجرافا"عنوانتحت9188سةفيألمايخافي

لالتحنىالكلصةاصتخدامالآناتحوقد.!إضافي)نجيلمن

نثرت)ابايخةالطمة.وفىأيضأايارغبل،نحسبالأقوال

والنصوصالأقوالليئسلكلرالمعنىاتع(أضأألمانياد

)ضافيةضذرات:الأجرافا"ةالحنوانفكان،الإضافية

أجرافامنمجموعةالأولالمجلدوضم.،القانويخةللأسفار

الأتوالعل-الغالبفي-تطلقمازاكولكنالقدبمالعهد

هووهذا،ليوعوالمنربة،المقدسالكتابليالمدرنةغر

ابحث.لهذاالرئىالمرضوع

دونهاالتيوالأبوكريفاالآجرافاأقوالل!نمن:كمها2-

!،الميحالىمنها016ينسب،361وهي،رصك

وجهود!ةصحيةمصادرعننقلأأخرىثلاثين)ضافةيمكن

الآباءومحاباتوالقداساتالأبوكرينةالأناجيلمثل،وغكلما

.والنلمودالو!ىالحصوروكتابات

لاالأقوالهذهمنفالكثر:امتبادطجمبا!يالأقيال-3

خمةتحتينطوىالكثووهذا،ستقلةأجرافاأعتبارهيمكن

الأفل:علىأنواع

مثل!كاسةلأتوالتحرفأوتردكدمجردسنهاالبعفى-أ

لأحذفآتلماوضل،(18:\لوا،تملراولاصلوا"

وهو،موصىباموسلأصفجتبلمو!نامرسش

.(5:17أتلطجاءلما!س
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كتايتينعبارتنيننبععنعبارةالأفوالبحنى-ب

فهى،أبدكةحياةفأعطيكممحبتىفياثتوا5:ثلكئرأو

لقد"مئلأو.ا:38(.8،3:ا)!وحنالينجمع

)روحناسننجمع!ى"الحالم!وجدأنقبلاخترتكم

.(ا:4أف،ا:591

محاية،لافرالى،المستهترأوالخاطيءالاقناس-%

حز)عنةمأخوفهي"منكماكثرلترز!دومإن":ثل

غضبكم،علىالضتغربلااوثلة(.ا:652

)أفالأناجلتيويتالرصا"دلعنشقولةنهي

عنمأخوذةفهي"الحكيميدمرالنفب5و،(4:26

.(ا:ا5للأثالاالبعبنيةالترجمة

مصدرلهاي!إذمطلقأرتفهايجبالأترالبعضد-

القديمة،الحيةوقاتل،الحربفيضجاعأكى":ثل،فديم

في-نجدهاماأول-نجدهاوالني،!الأبد!ةالجاةلكفتكون

عر.اثافيالقرنشمؤلف

مرماها،أومصدرهاب!ببالمشبرهةالآقرالبمضهـ-

تحليمفيلهاأساسلافهي،القدسالروحأمي":عبارةثل

العبرانون.)نجيلهو،مر-مصدرعنمأخوذةوهي،المحح

أنتأنا"مثل:الوجووحدةعلىتدلالتيالأقرالوكذلك

القولوكذلك.،أناكون،أنتتكونوأكنا،أنا،ئت

،،فأوجدالخشبشقوا،فتجدوتيالحجرارفواا:المئهور

الألونيين،إيخلعنأبعفانيرسينقلهاالىالأقوالمنوغحا

الكتالة.الأفاجلعنمضحوخهافيتختلفوايي

الآقىالاصتبحادبحد:ا!ررالعهدليالواردةالأقيال-4

،عارةوثلاثينحمىحواليلدكنايقى،وأثالهاآنفأالمايهورة

بفا!ة.ندرسهأنيتحقوبعضها،إلالرأننتحق

خارج-الجديدالحهدفينهاجاءماهوالأقوالهذهوأهم

!ي:-الأناجيل

يليتى:فىبولىالرسولذكرهالذىانيالقول11(

.(02:35أع)االأخذمناكلرالعطاءهومبورو"

الربافيالمثاءعنالرصليايهرهااييالأقوال)2(

.(2وهأ:24ااكو)

ا:ه،)أعالتدسالروحبمممو!ةالموعد)3(

ا:16(.ا

الملكتردالرتتهذافيهل):الؤالعلىالإجاية)4(

ا:6(.أأ)اع)صر6يلالى

بكلمةا:افانالربمجيءعنجاءماأصأ)5(و"مما

.(1:ه4اض)!الرب

.(ا:12يع)افةيحبرنلمنالحياةيإكولالوعد)6(



برافاأ

توجد:وابرجماتاغطوطاتبمضليالواردةالألوال-

ومن،وترجماتهاالأناجيلنحطوطاتبعضفيالاضافاتبحض

أصا:

لوبعدالوارد)الحبت-سمالعملعلىالمشحتعليق)7(

مصرفياكنمتالىفريروغطرطةيزانحطوطةفي(6:4

)ذاأما،فطوباكتفحلماذاالإنانأيهاعلتإذا):حديئأ

،ابامرسعلىمحتدملعودفأنتتململاكنت

بعدت)أيضأبيزانحطوطةنيجاءآخرونول81(

والأعظملزداثوا،القليلتطلبوناولكنكم02:28(

الجملةجاءتالكزلريةالريايخةايربةوفي.لتقصوا،

.ألننقصواالأعظممنويى5:هكذاالأخيرة

فيالواردالجزءهو-أمتأقلكانركلا-آخروجزء)9(

فيما)مرقىايخلنها!ةفي-ذكرهاالابق-فررونحطرطة

بحضفيوجودهجيررمذكروالذى(،1،15عدديبين

مقاومةشالتلايذشكافعندما،عصرهفيالخطوطات

،،الآنبركأعلنلذلك5:قائلينفهوطلبوا،الشيطان

ولكن،حدهاالطانسنوبلفتلقد5:بسوعفأجابهم

قدأخطأواالذ!نأجلومن،تقتربريبماأخرىأمورأ

يخمايخطراولا،الحقالىيرجموالكيماللموتأسلت

فيالفاد،عديم،الروحىالبرمجد-سثواحتى،بحد

إ.الماء

الآباءوكتاباتالأبوكريفيةالأسفارتمدنا:الآباءمنأقوال-6

منها:نايهرهأنيجبماوأول،الهامةالأقوالببعض

علىبرفوا)كونرا!:هكذاصررهاأقصرفيتردعبارة1()0

لها،موضعأ96ر!كولبهر.أمربهينصرافن(أنكم

،والثاكالاقالقرلينإلمط-الأقلعلى-فها91يرجع

ويبدر.ممريةمصادرمنجميحها،قليلةمراجعفيأنهاولو

الأولى،الكنيةعصورفيواصعأانثارأانئرالقولهذاأن

من-الهامةالقديمةالأقوالومن.صحيحأقولأيكونوتد

تعيق:بدونالآقينايهر-الممبادرنفس

!ر!دممااكثرالحاطيءتوبة!ربدالصاوىالآب5)11(

.(جتبنالثهيد)"عقابه

-سجع)،قوىهوبرجخلصضعيفهومن1)12(

.(م003سنةحوالمطالى

اكيمندس)أنريدونكامنالقيودمناخرجوا))13(

.(الاصكندري

في)ئيردوتى"ونفحكأنتاخلمى5)14(

(.إكليمندس

أجرافا

المؤنين"غيرهلاكعلنرحونلمنطولى9)15(

(.)الد!فوبة

بعيدعنيوالبعيد،الارمنقريبنىالقريب5)16(

.(أوريجانرس)،الملكوتعن

.وغ!ا()الدسقوية!بركىلايجربلامن5)17(

المجرمين،كبارمنواحدهوأخروحيزنمن5)18(

.(الحبرانننإبجل)

بمحبة،أخيكالىنظرتإذاالأتفرحلاا)91(

.(الابقالمرجعنفى)

وجدومئ،يجدحتى...طلبمنيكفلا1)02(

يصلوعند!ا،الملكوتإلى!ليندهقوإذ،يدهقلإنه

ينهطوطاتالاصكندرىاكيصدس)!يترجالملكوتإلى

.(الها

لطوهنتجزنفيلرجدها،)نجيلمنقصاعةني)21(

يحطكمنفهأهوكتا!:غيرنصوجكلالهنا،

!ىبانفسكتظهرمتىا:تلايذهلهفيقول،،ثيابأ

ضيهوهو!تخجلونولاتخردونعندماا:فيقولأ؟سنراك

ولكن،الممريينإبجلمنالاسكندرىأكليمندسيرويهبما

وجديقد.واحدمصدرمىلياأضهمايرجحمماكيرالفارق

بائحتفظ،الموقعنفىمنأخرىقصاصةأيضأالاثنانمذان

وأولهما.-غر!انأشهماإلاالأيةقليلىكالاوإن-بقولين

نأقبل!ةالرفعلةعقابعنعبارةنهايةهو)22(

ولكن.المبرراتكليجدأنيحاول،الرالانسان!تكب

فعلةلأن،ثلهمالأضياءهدهنفستفحلأنمناحترس

بل،فحسبالحياةهذهفيجزاعممينالرنلاالاسبينالر

.أضديدأوعذابأد!نونةيظرود

تسكفريىضكوىعلىطويلجواب)23(واثانية

صويتبروفسوريرو+كافيجزءوأهم،الخارجةبالطهارة

أناولكن...تبصرونلاالذينالميانأيهالكمويل!:هو

فيغطواقديغطسرا.،لمإنهمعنهمتقولرنالذينوتلايذى

هدهوكل.،الصاءمناللةمنتأقيالتيالألديةالحياةمياه

إلىالأرجحعلترجع،ال!افيوجدتايىابصوص

العديدعلىتحتوىأخرىمصريةمصادرأنكا،الافيالقرن

المتدية.الجئةنض!فينجتلأنهاأيالهاالىالأقرالمن

الآية:ائلاثةهيالأقوالهذهوأهم

العالمفيماءكأسيجدأنلمنانضرلأنهتربرا")24(

."الحالمهذاغنىكلعن،الآقي

ثروةكلمنلأففلأ!يتفيواحدةخطوةإن5)25(

.أالمالمهذا
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كلنهالآهوالإيمانلأن،أليبمحبةآنراوالآن2611(

وسط-الأقوالمنغ!هاثل-تردوهى.،الأضياء

محاية.أفوال

للمح-تنبالتىالأقوالعددكانوإن:ابحة-7

يقبلأنيمكنماأنالا،ريايدو-الحلماءجمحهاالعى

عيه،الاعتاديمكنالذيالقديممصدرهأساسعلى-منها

ذكرناهماكلفحن.جدأقيل-يخهالداخليةللدلاثلأو

لها،تدبمشدلهاوابيا-4،7،8،01الأنوالأننجد

فهي112-.منالأقوالأما.الأتوالسائرعنالأفضلية

فالأقوالذلكومع.بالاعنباروجدورومفبولةأيضأتديمة

الحقعنييعدلارويزتولهماولحل.جدأقيلةالمحيحة

خيرعلىيعملهمتامواالقانويخةالأناجيليهبةإلى5:كئيرأ

الأهميةوقليلةضاردةقليلةفضلاتالا!تركرافلمالوجوه

.!الملتقطونليجمعها

كلرفضفيولهاوزناتباع!لزمنالا،الآخرالجانبومن

أنهاعلىدلتالحديئةفا!ثافات،وتفصيلاجملةالأجرافا

تداولا-اليالإضافيةالأقوالمنضخمةمجموعةبقايا

فيمصرلييفاصة-نحتلفةبدرجات-الم!يحيةالدوائر

المحقالهماعباريينأوعبارةوجوداحتمالو)ن،الأولىالوون

والدراصة.للبحثكافلمبرر،حقأ

:أجرة

بكلمةتترجم،رونانتانوكلشانعبريةكلماتصتوجد

:أجرة

أوثمنبدونمنحةأوهبةومعناهاالعبرلة،ينام5)1(

!تخدملمنو!ل:فيالاتردولا،شيءمقابلأجرةأو،مقابل

.(22:13إرميا)أأجرتهيحطهولامجانآصاحبه

في؟،مكافأةأوأجرةومفاهاالعبرت،مكورت1)2(

ماأبرفي.مجانأتخدمنيأخىأ!نك):ليحقوبلابانقول

عنوليةلرحيلحقربقرلفيوكا(92:هاقك)؟،أجرتك

،مراتعثرأجرقوكير!فغدرأبو!وأما":لابانأيهصا

41(.مع3:7ا)نك

عمل،أجرة،ضفل،عمل،تباومحناها،بمولة5)3(

وتنها:نطالأجرةدفعفيالأ!انةوجوبعلىالاموسكد!د

.ا:13(9لاا5الغدالىعندكأجرأجرةتبتلاا

منوهي!أجرةأومكسب1ومعناها"شثرأ)4(

الراءامعنىطاتهاقوتحملكتأجرمعناهااييأطكارا

منفرب،لكيىأجرةكأخذأجرةالآخذا:يي؟،لرقت

.(9:6حجى)
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وأراتبصورةفي!بحقدالوفاءاؤسنياصاكار5)5(

زمنبتحديدمرتبملأجرةأكط،فائدةأوثمنأوجزاءأوأجرة

الحمل()صاحبلابانتالفقد.الأداءومقدارويهميما

تك)"فأعطكأجرتكليأعبن:()الماملبحقر!

تك)!أجرتكتكونالرقط:هكذاتال)ن)،(03:28

بهذااذبي5:مرصىلأمقالتفرعونابنةأنكا.(31:8

نمرونبوخذ.(2:9خر)،أجرتكأعيوأناليوأرضميه

لجثهولالهتكنولم5صورعلىثديدةخدمةخدمواوجيثه

لجثهأأجرةتكونأممروغنيمة.(92:18حز)،أجرة

علىوشديداصريحاالقصاصوسيكون91(.)عدد

.(3:هملاخي)،واليتيمالأرطةالأجرأجرةالسابين"

سراء-خدمةثمنتحنيوهى،اليونافية!هـميثوس)6(

:يوعالربقولفي؟-محنركةأومادكةخدمةكانت

)يو،افيلديةللحياةثمراومجمعأجرةيأحذ"والحاصد

بط2)،الإثمأجرةأحبالدى...وبلعام1،(4:36

.(2:ء1

امؤونةأصلاتفيوهي،الوناية،اأوبوفين)7(

قولفي؟،(المطبوخاللحم:معناهافأوبون)!الجنود

.(3:14لرا،بحلائفكماكتفوا5:للجندالمممدانروحنا

الرسولوتال.(6؟23)رو،موتهيالحطيةوأجرة"

خدقكم(لأجلأجرةآخذاأخرىكنا"لىسبنأ:بولى

كو1)فيالمخدمةالكلمةنفىوهي(ا:8اكو2)

.،نفقة5والمترجمة(9:7

الكتابفيمجازلاتتخدمماكئيراأ"أجرةوكلمة

ايومفيالحاملأجرةكانت!وعالربزمنوفي.المتدس

بعضفيطعامهلهيقدمكان!(02:2ت)!ديناراا

ومنليقوبلابانمعاملةمنونفهم.(أ:517لواالأحيان

صاحبرحمةتحتكانالحاملأن(02:ا-14)ت

الحمل.

أجر:

للقيامكتخدمعاملاوتحنى،الحبرلةفي،صثير"وهي

الأجرأن(72:ا)أروبفيونجد.معبنأجرمقابلبعمل

(69:14،21:16)ش)وفي.ءمه!ايةالىحوقكان

!لزمكانالىالدتةالى)شارةولعلها،الأجرشة"عننقرأ

وفي.والحاملالعملصاجأجانبمنمدنهاتحدورفيمراعاتها

ببخى)ما،الأجرأجرةطبالىإضارة()3:هملاخي

فيأأجر"كلمةأما.الخداعبطريقمنهاجزءباقتطاعأويتها

الونانيةالكلمةعنفشرجمة(31او01:2)!وحنا

يتركالذىالأجرريينللمقابلةالربويتخدمها،ميثوتوس"

الذىالصالحالراعيوبين،مقبل!الذئبيرىعندماالخراف



عنا.نضه!ذلبلالخضراءالمراعىالىو!قودهابخرافهكعنى

(:مآجل)الطل

.(38:28أى)،الجاهتجمعأماكن5ومحناها

اجلام:

فيبلدةاسموهو،"بركتينأمعاهكانرمماعبرىامم

وجهعلىالآنموضعها!لمولا8(إ15)إشصآب

ثمانبةبعدعلىأأجالبم"احمهعكاناكلصايوسوبايهر،ايحدبد

الآنموفعهاانكوهلروكفول.(لىلة)أ!لوبوب!جو!أميال

إنأهاروقيقولبيما،رلةشرقثهاليفى،الحلمةخربة5هو

ض!اليفياقيابحرضاطيءعلىواحةوهى،مزرا5هومونعها

.يزانجز-سةثبهثرق

:أجام

وماء،كثرأى!جئم!كلمةمنمئنقةوهىأجةجمع

(8:ه7:91،)خروجفىوتتخدم،كثرأكط،جم"

تسوحيثاليلفيضانعنالجخلفةالمياهمجتمحاتعلللدلالة

فاتكزالتىالأماكنعلىتطق؟.الردىوعيدانالأعاب

.(35:7ا:4،23إكأ)بالصحراءبالمقابلةالمياه

:أجور

أجر،"لعنيانهبالعرييةمقارنته!تيبدو،عرىاسموهو

أهمولعل(03أم)أمثالاكتبراممنراحدوهوأحامع)أو

نموذجانتقدمفهى(03:7-9)أمصلاتههوأقوالهفيجزء

هيهذهماتكونوقد!م!امتقيةابن"أنهوكبهر.عميا

إلىحك!اجورمحبوقد.(25:14لك)فيالمايهورة

اعتقدولفد.ئيئاعنهبانعلمولا!واكالالثئيل!:همارجلين

با3يلقبكانسليمانأنالكنيةوآباءالودمملميممظم

الاضارةالىيدعومقنحاسببانجدأن!حبولكن،هأجور)

أخاكانأجورأنابضويحتهقد.مخلباسمطيمانالى

.(اة31أم)مامللثللمؤيل

أجي:

أحدالهرارىثهةأبووهو،هارباأو!شارد"ومعناه

مم2)في!أحياباسمو!ايهر،ائلاثةداودأبطال

يوناثان"عن(أ:134)الأولالأخبارفيونقرأ.(23:11

وبذلكضاجاىنفسههوأأجى9ولحل،أالهرارىشاجاىبن

أخوين.وثصيوناثانككون

:أحبان

1)يهوذاسبطمنأيئررابنوهر،الذكىأخواوممناه

حشويرولقأ

.(2:92أخ

:أحزات

جرارمللثلأبيمالكو!لرلعلهأوصديقوهو!جازةاومفاه

جعبئرإلىخهرئيىيخكولمعالملكرفقةفيذهبالذى

.(26:26تك)ا!حقمععهدالقطعوا

:أحسباى

صم2)داودأبطالأحدأليفلطأبوي!وأمزهر!ومفاه

مىعائلةمنكانولربما،المعكيإدأنهو!وصف(23:34

كانلحلهأو،(2:284:91،اخ1)معكةدلمنجهوذا

الأرايةمحكةمدنمةمنأو(02:14!2)معكةبيتمن

19:35،)الأولالأخباروفي.(ا؟8.صم2)سوولافي

فيحدثتحريرولحله،المبهبراقيأورحافربنألمال5نجد(36

الاصم.

أحشولرولق:

يمر،أو"رجلقوىاقريةعين"معناهيكونقدفارسىاسم

،!زكي!)باسمايرنارالاريخفيالمعروفالملك-ا

القانونيةالأضارفيمذكور!ملوكثلاثةأوملكيناسموهو

نأفيلثكيدعوماهناكويى.القديمللعهدوالألوكريية

داولوسابرزكيىهوأ!ترسفرفيالمأيهورأحويروثى

،م.ق465-485منفارسحكموقد،وخيفتهالأول

والآثار.(4:6)عزرافيالمأيهورأخريروشىنفطوهو

وحدتوقد،ع!دهإلىترجعبرشبرلىمدينةفىالئهرة

الخاضعةالأمبأحماءقائمةزكسيسفهايدكرنقركأعلها

ملك9أنهمن(أأ:)أضبرفيجاءما!ؤيدماوهو،ا،

طلقأنهأصنيرسفرمنونعلم.كوكأأإلىالهدمن

علىنجاء-عدهاصتئتالتيأشبرمنوتزوجأوضتي9

دبرهامنمةمنايهودىشعبافأنقذت-مردخاىمورة

هامانطويةانكشفتوعندما.للملكالأولالوزلرهامانلهم

كاناييالخبةعلىهامانبصلبأخو!روشأمر،وأمدافه

وولي،(ا7:.)علهامردخاىلصلبهامانأعدهاقد

.(01:3)مكانهمردحاى

غ!اوفيالحسكريةالناجةفيالكث!ةالهامةأعمالهورغم

فيالونانيدعلىنكراءبزممةنيفقد،الواحيمن

اتىوتد.ويكالوللاياملامي!فيم.ق048/947

.ق465فيحاضيتهرجالأحداغتالهعندمابغتةحكمه

!ازال(ا9:دايخال)المادكطدادلوسأبوأخويروشم-2

هوهذادالىلوسكانفإذا.ضخصيتهتحديديكتفالغموض
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أحلاى

بابل،ولايةعلىكرركأنلألب()جوبركاس!جوبال!"

رأىحسب-فا(المايهور)أحثوكروشأبره!كون

.هرودوت!المايهورصاكز!لىهو-البعض

:أحلاى

وهو:"يافي)ومعناه

ابختهاسمبالحرىأو(231:أخ1)شانابناصم-ا

بلنجرنلانكنلماأنهمن34بعددجاءماعلىبخاء

."بنات

أخ11داودجيقأبطالأحدزابادأداسم2-

11:41).

أحلب:

فيمدبنةوهىثمراأوعينامعناهاعبههكلمةوهي

المدينةسكانطردفيال!!رلبيونثلوقد،أضرنصيب

أوحلبجوشأنهاالبضو!ظن.(3ا:اقض)الأصلون

الجيل.لبحرالغر!الماليالاطيءعلىتقعالتيجسكيلا

حم!
*-.

أحمثا

احسثا:

يملقدارسىالفالأصمامننتق،ميأرا131

هوايوناقاحمهاوكان،يدي!عاصةوهي،،مجمتاناا

016بمدعلىوتقع،مداناباصمحالاؤلعرف،أإكتانا"

قدم000.6ارتفاععل،طهرانمنالزدالحنوبإليلا

مكأ:ا،2يهوديتفي!أحمتا)ؤلمى)البحر!حفوق

9:3).

ماندامدينةإلبئمكانفي.م.ق007سنةفيبني!وقد

إليهاوأق.م.ق954شةكورشفتحهاوقد،القديمة

للولايةعاصحةوكانت.هيرودوتض؟أصاجكلوزوس

ملوكوسانركورصقاعادوقد.الأولدا!وسأيامدالعاشز

و!ول.جوهالاعندالفيهاصي!كلضهر!ققضاءفارس

أيوارسبعةبهاتحيطمحصنةعظيمةمديخةإنهاعهاهيرودوت

المؤرخويايهر.محتلفبلونمهاصروكل،واحدمركزذات

انهويقول،(62:عزرايبالقصرخطأالمترجة)قلحتهاأ!ان

شوشن
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كر/!،

أورويه!برة
ترقي-

!ئانصكيرة

!-

أربلا.

خا(أ)نابهاإ

:لحاران!لأسبوى

ثلأنح!شا

عل!مم

.(بابل

إرك

!ر

البريةروأ

إكتانا()أحمثامحوقعتينخريطة

.فرنمبق

دمق.



أحثا

يخاخزنم.ق324فيالمد!نةعلىالاسكندراصتوليعدما

وفيا،الملكة،الملفات5فيهاتحفظكانتع،الكث!ةعالحه

بخاءبإعادةكورئىمرسرمفيهالمكتربالدرجدارلرسوجد

بكلبمدفيحاعيهفي،تلقمةفوقمبيةوالقلعة.أورضليم

تكنلمالمدينةأنومع،القلمةبقوةبوييرسوبيد.اميئراأ

الكايخةالألفاظيجدلمبويبيوسفإن،الوتتذللثفيأصارلها

بأثمنالمبيالفخمالملكىالقمرينهاصة،بها)عجابهعنللتهعبو

الإسكندر)نو!ال.والفضةبالذبالمضثاةالأخئابأنواع

علىوجدتوثد.فاك(؟يلر!)يوساسكولامعبدهدمتد

منكابة،قدما172801ارتفاععلى(ألواند)أورنتوجبل

مدن)حدىكانت!إكبتالا)أننطضكولا.كسزعهد

.(ا:76كل2)أسرىالاسرانبلبونإلهاأخذالتيبديا

المدينةأساساتفيالتنقببفاتكشفت2391شةوفي

داووساصمعليهماوالذبالفضةمنلوحتينعنالقديمة

الثالط،أزثحستااعمعليهامنقوكأعمودقاعدةيكن،الأول

مهماكلبنىقداثاقوأرتخاالأولداروسأنمحناهوهذا

إكب!نا.ليفصرا

قامالتيالرهيبةالمنكلةمنالآنحتىتتخلصلمعدانولعل

...!.هحواليالآنوتمدادها.م0122سنةالمغوليها

الاسرائيليينضتاتنلمنبهبأسلاعددمنهم،نسة

وغكلهما(....ونفتالمطآضيرأسباطالىبنسبهم)ورجمون

المدنة،منقريبمكانفيومردخاىأستيرقبرإلىوكيرون

مركزوهي.الاسانيةالأصةملكات)حدىقيأنهوالأرجح

.طهرانبغداديينتتقلاليللقوافل

أحي:

أجى:انظر

أحر:

أخ1)بياينيرجلوهو،"أخيرمعناهعبرىاسم

(26:38عدد)لاحيرامغتصرةصيفةأنهاوالأرجح.(7:12

.(81:أخ1)أخرخأو

:أحرام

ابنوهو،محظمأخىاأو6محظمأخ"معناهعبرىاسم

و26:38عدد)الخمةبيامينأحماءفيثاثايايهربيامين

مبهمواثالث،(ا8:أص!)فىالخ!سةأولادهتكركا(93

واالخصبنساخراصم)مايمو،أخرخابا!ميدكر

أحماءكرة(2ا46:)اليهوفىفيويايهر.أح!املاسمتحو-س

ولعل،أحفادهمنكانواابحضأنفيشكولا،لبيامينكأبناء

ككلة3والأجرايون.أحررامهوالقائمةتلكفي،ا!1ه

أحيطوب:

رأويننصبطمن،مرارىبنتيهردبتأجدادأحدس

.(8:ابهوديت)

:حيووأ

أليفاناأمامإصائيلعندفاعاتكلمالذىعمونبنيقاثد

نأعيدهأيفانافأمر(5:هجردتأالأضرلشجيقرئ!

بنيأيدىالىو!سلموهفلوىيتالىو!أخذوهعليهيقبضوا

تحولوفد،اكرموهترحابفاصتقبلوه،(6يهود!ت))صائيل

)سرائيلبنيالىوانضمواختندخيلايهود!افأصبحايهود!ةال

.(41يتيهود)

:أخ

على:الأخلفظوطلق،إخرة"وجمحه

تك)الوالدكأنفىيخاتأوبأبناءعلاكهفيالابن-

.(ا:2.ت2!ا:4،!ا:8،

02:12،)تكالأمدونفقطالأببفىالابن-

.(8:91تض)الأبدونفقطالأملمىأو(42:3

فقد،ثلاالاخكابئ،الواحدةالأصمنقربعلى-

و:12ا4تك)،أخوهاانهأخيهابنلوطعنأبرامقال

16).

.(أ:912صم2)الواحدال!بطأفرادعل-

الواحدالعبمنالأفرادعلى،")خوةاصماطلق-

.(7:هعب،3:22أع،ا2؟اخر)

02:14عدد)حليفضعبأفرادأحدأوحليفعلى-

لأ:9(.عاموس،23:7ث،

الصفاتمنصفةفيآخرضخصالابهشخمىكل-

.(18:9أم)

.(6:هاأورب)الأصلقاءعلى-

1)المكانةأوالمرتبةدآخرضخصايملأللشخصعلى-

.(9:13مل

92:1،أاأع)الواحدةالصبةنضىمنشخصعلى-

.(أ5:اكو

:أ!وبيقول؟المثاجهةعلىللدلالةمجازلاتتخدم-
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أخ

12

13

14

15

16

.(03:92أروب)"للذئابأخاصرت1

.(3:2عزرا)الخدمةفيأوالعملفيزميلعلى-

الريةالأخوةعلىللدلالةابثرىالجرمن)نسانأى-

،29:-س81،11:ب:17،26أع،3-ه7:ت)

4:02).

.(12005ت)الرجةالقرابةعلىدلدلالة-

ت)أإخوةحمياهـأنكم:للتلاميذالربقال-

،إخوة)لفظواللايذالرسلاصتخدم!،(23:8

فيللآخرأخمنهمكلاوأن،للهالمصتركةبنوتهمعنللتعبر

حميافالمؤمنون،(الح...ا:ا9:17،5أع)المح

الله،يتوأهلالقد!سينمعرعة5صاروالأنهمإخوة

"آخ)!نيؤقونالهودالريرنكانوقد.(2:9أ!)

عروقهمفيمجرىلمناأخ"لفظةفيتخدمون،يقريبا

علىيخطلقونهه"قريبلفظأما،الإسرائيلالدم

اللفظينمنلفظأىبطلقونيكولوالمولكم،الدخلاء

لفظةأطلقوافقدوالرسليسوعالربأما.الأمعلى

البشركلعل،فريبأولف!ك،المؤفينكلعلى،أخأ

الكراذلةالمجهوداتوكل.(ا:92.لو،ا5:اكو11

المسيحىالمفهرمهذافطلقمنهىإنما،الخروأعمال

الإنسانبأيخهالإنانلحلاقة

كوا:26،صم2)المتبادلةالقويةالمحبةعلىللدلالة-

.(أ3:هبط152،و9و4:7

:الأخامرأة:أخ

18:16،لا9،و38:8تك9،و25:7تثانظر)

فيملحوظامكاناالأخامرأةتمل.(6:18مرقى2،ا02:

تركةفىحقوقللأرملةبكنفلم،المبرلةوالحاداتانموس

الأخوكان،ايركةمنجزءاتمتبرنفهاهيكانتبل،!وجها

الأرملةوراثةفيالحقهذاتحولوقد،الطيعىالو!ثهرالحى

وفى.نلابعقبلمالمتوفيالأخكان)نمهاالزواجواجبالى

والدإلىالواجبهذاينتقل،المئوفىلكوجأخوجودعدمحالة

الذىالبهروكان.الميراثحقلهالذىالقريبإليأوالزوج

الظامهذاومثل،اقيأخيهباصميدعى،المرأةتلكنلده

الهدفيأ؟الأسلافبعبادةتزمنايىالثحوبعندمرجود

مناتقلقدأنه!نجزنجرويؤعم.ا.(رغيرهاوأفغافستانوقارس

كانتالعادةهذهأنفيشكولا.)صائيلإلىالعوبأولك

)تككنعانفياضقرارهمنبلالإصائيليينعندمتبعة

أيةلهاأصبحكنعافيفياسئقرارهمبعدولكن38:8(،

أخيهبامرأةالزوإجطريقعن،المتولطالأخممتلكاتلوراثةخاصة

المسيحإضة

لمنع-الأبعن!رثكمن،أصيلاوارثاالأخيكنفلم-

علىللحماظكانت؟،الغرباءإلىوافقالهاالملكيةتفنت

هذاحصراباموسأنومع.إليهايت!يالتيالعاثلةاستمرار

أرملةمنالزواجورفضأن)مكانهفيكانلكن،الأخفيالراجب

تث)والعارللخزىيتعرضكانالحالةهذهوفي،أيخه

.(ا25:7-.

نأفيالحقللابنةكانأنهمجد(8إ27)الحددسفروفي

زواجشريعةكانتوبذلك،تملككلاللحايلةللاخفاظأبهاترث

نجتا.أوولدايخلصأندونالأخموتحالةعلىقاصزالأخأرملة

:إخاء

الأخاءلأنقض5:القديمالعهدفيالكلمةهذهجاءتوقد

فإنالجديدالحهدفيأما.(ا:14ا،)زكرياو)عراثيلجهرذابين

أعضاءالمؤمنونصارإذوأشأعصقعلاتةالميحفي5الأخرة9

يخه.واحدجد

المسيح:إخوة

والفرييينالكتبةمعحوارفيالجموعو!يسوعكانيفا

مرض،أ:46-.ه2مت)ورعونهإيىوإخوتهأمهأرطت

الروابطأدلهميبينولكي،(82:!ا-الو3-3،35:ا

نحويدهمد،كالم!يابواجبانهقيامهتعوقأنيمكنلاالجدية

موالسواتفيالذيأرمبئةيصنعمن!:وفالتلايذه

هـ.وأميوأختيأخي

يعيث!راقبوهالذكجيرانهيشطعااباصرةفييعلمكانويما

باندهاصقفثاءلوا،وتوتهحكمتهسريدكواأنييهموينو

و:54ا3ت)وأخواتهوإخوتهأمه،أصتكعرفرنإنهمقلأللين

.(3و6؟2مرقى55،

بعدناحومكفرإلىمعهذهبواوتلاميذهوإخوتهأمهأننقرأ!

يكونوالمإخوتهأنونعلم.(2؟12ير)الحليلقاناعرس

)يوعل!ويهكمونمنهصخرونكانرابل،بهيوفون

القامةعقبتماماتبدلتدمنهالموقفهذاولكن.(7:3-ه

عرالأحدمعوأمهاخوتهكانفقد،(ا:14أع)والصحرد

،الصلاةعلىواحدةبنف!يماظبرن"،المزنينجاعةوسائر

خدمةفياضتراكهمنرى؟.القدسالروحمرعدنت!فى

بأخةنجولأن!طانلالىألمبا5(9:هكو1)الكرازة

الدىيمقربيوصف!.أ؟الربوإخوةالرصلكباقيزوجة

)غلأالربأخرأبأنهأورضليمكيسةفيأسقفاكان

تذكرأحماءحبث(ه:ها3منى)معبتفقماوهو،(:91ا

وعدما.ويهرذاوحمعان(يوسف)و!وسى!قوب:الربأخوة



المسيحإخوة

علىيخطرمافأول(اجهوذا)!يعقوبأخو...يهوذاأ:يقال

الطبيعىوالاصتانج.للربآخرأخهوهذاجهوذاأنهرالبال

ولدوا،ومريميوسفأبناءكانواأنهمهو،الضوصهذهمثلمن

فييهمفيوبخاتهامريممعييونوكانوا،!سرعولادةبعدلهط

)إخوةعلهموبطلق،رحلاتهافيالأمرافقواوقد،اباصرة

كانوافقد،،أبوهيوسف"إنيقالالذك!المفىنجفس،الرب

الحقيقةتلكالمفهومهذاوبؤبد،بمربمالم!ئنركةلصلمإخرته

البكر،ابها9يدعىيسوعأنمن(2:7)لوتافيالواردة

هذهسعبارةكلأنومع.(12:ه)قىفيماجاءكذلك

بصعوبةولم-حملهايمكىقد-بمفردهاأخذتلو-البارات

ولدحض،قوتهالهامجتمعةكلهالبهها،آخرعملعلى-

أقدمي!الرأىومذا.العباراتمنالكئيرتفيريلزمذلك

وضوحبأكزثرحهوقد،تزليانإلى!ردوهوالأراء،

إلاعنهنعرفلاالذى،الرابعالقرنكنابأحدبلفيديوس

الفلبل.

الذي-الأولوالرأى:أقوياءمؤيدونلهماآخرادرأيادهناك

أوريجانوسلييؤيده،الأولياللاثةالقرونفيضائحاكانأنهيبدو

)اكبروأييفايخوسوأمبروؤلوسابىوجريجورىويوسيبوس

سنلوسفأباءكانواأالأخوة!هؤلاءأنيعتبر(.-المؤيدين

بلغعدماالمثهدمن!رض!وتحفي.مريمقبلصابقزواج

تصةبمدضئاتنعرففلا،العمرسعرةالاثتييسوع

.(4-اه3:الراالهبهلإلىيوعالصبيمعدهابه

مرضوالعائلةأفرادلننشىءعنهيايهرلاأنهوحيث

قبلأرملةأصبحتقدكانتمريمأدعلىدليلفهذا،(6:3)

العائلة.منلهاسندأيدون،بزس،الصليبعدتقفأن

تركهااييالفجواتتملأأنافيلركريفبةالألاجيلحاولتوقد

المانينسفيكان!وصفأنفبهاجاءفئد،القانويخةالأناجل

أولادهأحماءالأناجلتلكتايهر؟،مريممنزواجهعندالح!ر

.تلف!قا!مجردإنهاليفوتيمولو؟،الأولزواجهمىونجاته

زواجهمنأنجاءهكالواإخهميخقرل،ذلكفيثيرفلاكتويمادى

إخوةأبخاءكانواإنهمالبضويقول.كلوباسأخيهبأرملة

وبذلك،كلوباسأخيهعوتبعدلهوصفإيىضمهم،يوسف

هذاعلىوبناء.ومريماجوصفأبناءواعتبرواالأصرةمنجزءاصاروا

لا-مريمعدافيما-الاصرةفيالأصأفرادكليكونالرأى

.الدمبصلةيوعيمتون

جاءيوعبأنلايؤمنادوسيتامفهوماإلايىهذ!ولكن

كلنتتوقد،م!بمتولةدوامعمدةيأييد(حقيقيجسدفي

هذامن،وضحفهيوسفضبخرخةفبابما،ايفاصيلهذه

الجطق.

المسيحإخوة

قالمنأول-شابهفي-جيرومكانالذى،الآخروالرأى

أوغحطينوسبعدفيصاأيدهوقد،لبليديوسممارضتهفيبه

البروتتنتيةالكنائىإلىمهموانتقل،الكاثولكالكتابوسائر

مذا.وعيموبخجلكينمتزلوثرفقبله،الإصلاحعصرفي

معىالحامالمفهومفيتؤدى!أخ،كلمةأنيرىالرأى

ابنأوالحالابىأوالممةابنأوالممابنتمنىفمد"تريب)

ممن"الإخوةاهؤلاءيكون،المفهومهذاعلىوبناء،الحالة

أبناءفهم،يوصيىرلكن،بيرعالقرابةصلةتربطهم

وكانت(2ا:ه9يو-كلوباسأو)كلرباالمدعوحلفي

أم9بأنها)27:56(متىفيؤلرصف،لمريمأختازوجته

يعقوبأمالأضها(ا:.54)صقروفي،أويوصىيعقرب

صورها،اكملفيالظريةوهذه.أوصالومةو!وسىالصفير

مرجودةيأوحمعانويهوذا!قرب"اثلاثةالأحماءإنتقرل

،،يسوع"إخوةأحماءجلولوفيالرملأحماءجلول

كانواأنهملوالعجيبةالمطابقةهذهمثلتحدثأنو!ستبلرن

مصاوكل-الأختينمنكلتسميوأن،نحتلفينأضخاصا

مؤيدويقول!.أخنهاأباءأحماءنجفىأنجاءها-مريماحمها

يكنلمأنهعلىتدلأالصغريعقوباعبارة)نالظريةهذه

الصلةالوثقةالدلانرةفييحقوب3بافقطضخصانالاهاك

يبفيمريمنزك،يرصفموثلعدانهيقولرن!.ييسوع

خدمتها،علىأخهاوبخاتألاءوقامالأسرتانفاتزجت،أختها

إخوته)لىنهمالاصرةأهلعنميقولأنال!هلسأصبحوبذاث

عدةوجههافينفرم،المحقدةالظربةهذهولكن.أوأخواته

واحدشخصهماوحلفيكلرباأنإثباتيمكننلا،صعا%

ماوأح!.الأرايةنيالاحمينيينالغامضايابهبعضلمجر

تطابقأن؟.احمالمجردإنهاالظر!ةهذهعنبقالأنيمكن.

لاأمر،يسوعأممر-مأختمعاكلربازوجةمريم!ضخمية

-(2:ها9)!رحنافيجاءفما،القينوجهعلىاثباتهيمكن

علىأيفامنهيستدلأنيمكن-الظريةهذهإيىتتدالذى

مريمإحداهن:الصليبعندواتفاتناءأريعناككانتأنه

إذاماعلىيترقفوالأمر،أخرىواحدةأمهوأخت،كلوبازوجة

أنهاعلىالآيةقرأنافإذا،،أخت"منبدل31!عريم"كالت

الجديد،المهدفيفريداتركيباذلكيكونفلا،نساءأربعتايهر

وهي،الاعمبنفىأختينوجودمثكلةمننتخلصفيلكبل

اعتارأن؟.الأحماءنجصخالةأبخاءوجودمنأ!عبشكلة

فقط!يعقربان5فاككانأنهعلحجة،الصغرهـيعقرب

الونافيالأصلفيلأنها،ناجدوىلا-آنفاذكر!-

ولبهها(الانجيز!ةالترحمةفي)؟أالأصغر!!قوبيست

أوايفضيلصيغمنصيغةأىبلون!الصغيرإيعقرب

منأقصركانتفامتهلأنكذلكدعىأنهوالأرجح.المفارنة

اللاثةالاحوةهؤلاءأنبافتراضتحللاالمبهلةأنكا.المحتاد
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المسيحإضة

أ)خوةيذكرماكثرالأنهالأحماء،هذهبف!رسلاكانوا

(ا:294)تىففى،عنهموتميز-فىالرصلصيانب،يوع

به.يجطونالرسلكان،خارجايوع)خوة!فكانيما

وفياوتلاميذهوإخوتهأمه5س(2:12)-سحنافيونقرأ

بنيعقوبفيهمبماعثرالأحدفاككان()1:13الأعحال

ي!وعأممريمومحهم،ويعقوبويهوذاوحمحانحلفى

جاءماهو،جيرومنظربةعلاعتراضأهمولكن.،،)خوته)

بؤفونيكرنوالمأيضاإخوته9أنمن(7:3-ه)ورحنافي

منه.يخرونكانوابالحرىبل.،به

ويوسفمريمأنجاءأنهمعلىالاعتراضفإنالآحرالجانبوعن

فيالتدخلمحاوقىانبايقالوعدما.متينأطسعلىيغوملا

يتفقلاهذالأنمنزلةمنهأرفعكانواأنهمعلىتدل،يسوعأمور

علالردفيمكن،الأصغرللأخوةباقيالهوديةالتقايدمع

يمكنلا،ثلهمخاطئاتمرفايتصرفونمنبأنالاعتراضهذا

عل!.يقاسنموذجااعتارهم

إلىبأمهعهدتدالصيبعلىيوعلأنالاعتراضأما

فيإليمتلحأأنتشطيهعأنجاءلهايكنلمأنهعليدلمما،يوحنا

نأذلكعلىالرديكونأنالفرورىمنفيى،ووحدتهاحزنها

الأتوىالعيلأنإذ،دلكتبررأنيمكنمجهولةعائليةظروفا

اليأمهميفهحواأنيتطيعوالم،أخاهميفهموالملأنهمأدههو

البكر.ابهاإلىوامماماتهاجاتهابكلتتجهكانت

ويفدريسوعالتلايذمنأحديفهملم،الأخرىاباحيةومن

مر+مبينشركةرابطةنئأتوهكذا،!وحنافعلثلما،عصله

أنجائهاوبينياكانتاييالدمرأبعآمنوأدقأقوىويوحنا

ولايصوعمصلكعنراضيرغير،الحيرذلكإلىظلواالذش

تتعيدحيثالزاءستجديوحنايتففي،خد!نهص

منمع،عاالحديثوتتطارح،العجبةابهاحياةذكريات

يحبه.يرعكانوالذي،يسرعصدرعلىاتكأ

بعدالأمناءنلايذهمنأصبحواقدالاخوةأوفكأنومع

عنأعمقروجةشركةلهاأرادكوعالربأنالا،أيامبفحة

المرهفة.العميقةروحهليمجرفهاكانايييرحناضهادةطريق

قد؟.و!رخامريملننمتركةكثئأضاءفاككافتلقد

الكث!سأدحيث،العاثيةالرابطةلطأصاسلذلكككون

افظر)!وعأممريمأختكانتيوحناأمةطلوأنيحتقدون

./2:ه91كوحنا

آشقاء)خوةبكونوالمكأنهمالقانلنينالظربتينخلفويكمن

كانواأنهمأو،(ألفانيرس)-سصمنأضقاءغير)خرةبل

.وفددانةبنوبةمربمبنوبةالاعنقاد،(جبروم)خالنهأولاد

ابتوية،دائةصم5:شمارهاكانالتي،الن!+لةهذهشاعت

العصورفيالكناشوعبادةعقيدةفي-كتادسدأىدون-
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خآبأ

الكنيستينمنمعدلةمورةفيوانتقلت،والرسطىالقديمة

نأذلكفيحجموكات،البروتتتبةالىوالكائويكيةابوناية

الذىمريمرحمبأنالفكرمجردستثشزالمميحيةالمثاعر

قد،عجبةبطريقة5حداهـصارالذكط!الكلمة"يخهصكن

فكرةالرأىهذاثايافيوينطوى.آخرينلأطفالصسكناصار

نأهي-الوصطىالحمررعماسدفيبقوةبرز!-أخرى

،الانانفيالفريزىالجلوكذلكخاطئةذاتهاايادلعمية

ق1)فيحاءفبحاولكن.العائيةالروابطكلعلبهتقرمالذى

وصمةفإن.دلكعلىالكافيالرد(13:4عب4،و4:3

انظر)اللهباكهوتد،بهيرتبطماوكلالزواجفىتوجدلاالخطية

عنبهوالانحرافاشخدامهإصاءةفيولكن،(اا:ه.أع

لالظريةالبرؤستنتيلمأنالواصحالتاقضومن.مقاصده

وان،الزواجشأقدسالزواجعنالاتاعبأن،الكاثويكية

الظريةهذهأن؟.نفسهالزواجمنأفضلالزواجفيالتل

لاكىء،وواجباتهاالعاد!ةالحباةدائرةعنبمريمبالموترتبط

،!إلهكنصفإالقداصةمناتبهاتحاطأنيجببمنييق

.للحبادةموضوعاتصبححتي

للحياةوتثريفتكريميخه،للربأضقاءإخوةاغبارهملكن

بكلللأمومةتقد!سافيهأنكا،وواجباتهاعلاقاتهابكلالعائلية

الحالمعنالانالطالانعزلىمنأقدسفذلك،ومولاتهاعواطفها

لدعوتناالوفاءتلازمومتاعبمضايقاتمنيخهماكللتخب

المح.لىالحليا

صنيالذيالحزنم!ى،مريموكذلك!سوعالربعرفولقد

ولكن،(الح01:35ت)الدينبببالمنقح!ماجتاعلى

،يوعلقيامةالاهرالضوءأمامواللامبالاةالايمانعدمكلزال

فيايلايذجماعةبينالاخوةهؤلاءوجودسذلكيتفحكا

بعدليعقوبظهررهإلىالاضارةولعل.(أ:14أع)أورشليم

موقفهم.نيالعييربهذاعلاتةلها(15:7كو1)القيامة

كان-منهمالأقلعلى-اثنينأن(9:هكو1)مىونفهم

علىبخاءالمقدسةالأراضىداحللليهودالكرازةفيثاطهمالهما

فيهدخلالذىغلاطةمنانفيالأصحاحفيالمايهورالاتفاؤ

نأ!زاهن9ويرى.بالأمتحمىفيماالمعروفبموقفه،يعقوب

جاءبماامقصويكونفلا،يتزوجلمزاهدارجلاكانيعقوب

يههرأهمابذلكالمقصودبل،(9:هص1)الربإخوةعن

كدالكاذبالرهدفكرةوجودعدمعلىزواجهماويدل.وحمعان

بهذاال!ويئرمنالبهيرصببالذىالأمروهو،المقدصةالعائلة

.(ألفولأ)الخموص

:بخآأ

اتخذأنهيحنىقدمماأأخيالأب"أو،الأبأخوأومفاها



خآبأ

له.أخااللهمن

ملكسابعهوعمرىبنوأخآب:اخآبحكما-

.مق854-876ضة،منوعحرئاثشينلاسرأئللمملك

وفي،)درائيلملوكأقوىمنوكان(93و:1628امل)

القيديينالأعداءورثفقد،أضعفهممنالوقتنفى

لابقيه،سيوهاكاالمتاعبلهيواالذبنلاصائيل

فيالمصلكةعات،بهالمترلصينالأعداءهؤلاءإلىوبالاضافة

-أخآبولكن،والمجاعةالجفافمنالمعاناةأضدعهده

!كسبأنبمهارتهاستطاع-الظروفلهذهكفواكانالذى

الخارجمنالمملكهوحمن،والعدوالصد!قواحمراماعجاب

كانتحكمهفيحدئتالتيالثرورمنكثير.الداحلومن

المملكة.لعويةاتخذهااليللاجراءاتنتجة

ناجحةتجالىلةاتصالاتهناككانت:اطارجيةصامته-

أدركوإز.وسليمادداودأيامفيوالمييقيينإسرائيلبين

دولةأقوىمعتحالفهمنيخاأنيمكناليالمنافعأخآب

ابنةإيزابلمنبالزواجالقديمةالعلاقاتجدد،عمرهفي!ا!لة

الذكلطعشتارتكاهن(لأيوبالوسوهو)صورملكأثبعل

سلا\علاتاتلاقامةالتفاتهحولثممياندر(.ذكره

مرةفلأول،لإصائلوإلمحاورةالميفةجهوذامملكةمعوصداقة

فحقد،الموروثةالعداوةتخفى،الممليهين)نقساممذ

إصرأئل،ملكمعسلاممحاهدةالصا!يهوذاملكصهوشافاط

وولممالابئروجةأحآبابنةعثاأخدبأنالمحاهدةهذهوتوج

تلقىدمقملكلبددأخآبمحاملةصهررام-ولعلعهده

الفرصةشحتفغد،الخارجيةصياستهعلىاكزضوءا

ولكن،لهتهد!دمصدركانتاييأراهتوةعلىللقضاء

أحلس-الموحئا!فيوهو-بهددتوسلعندما

البيأنومع،كأخيهطببااصتقالاأخآدصاصتقبله،حيانه

لهحمحعدوهعنعفاأنهإلا،التساهلهذاعلىبخهتد

عرىمنأبوهأحذهااليالمدنإعادةئرطبلادهإلمطبالعودة

ا!يقيمأسواقابفهأخآبمجعلوأن،أخآبأر

لملككبهأنظنأخآبأنبدولا.ددثقفيالاصائييوق

أجدىيكرنقدالكريمةالمعاملةطريقعنكصديقأرام

لوعداونهاتزدادأنبدولا،ساديةدولةوجودمنلإصائل

،أحآبتصرفاتوراءالدوافعكاتومهما.ملكهاقتلأنه

اللدودالمدوفدحبإلىجنامحهحارلراالملوكهؤلاءفإد

854صةفيالأورنتخهرعلىقرقرصركةفيأضورملك

شلناصرعمودعلىالموجودةالقوشذلكتؤيد؟م.ق

.أشررمللثانافي

يمزتاليالخارجبةأحآبسياصةإد:الديخةمما!ت-

الدينية!اضهستماماالنقيضعلكانت،ابظريعد

خآبأ

حركةلسأنفلمالفبفينمعفبنحالفهابظر،نصرة

فبدا.أيضاديانتهااصتوردلكط،فحسبصورمعالتجارة

أقامهمااللدفىالذهييرالعجلينخلالسالربعبادةأنله

ابحارجدةعورإلهالبلوأن،الزمنعليهاعفاتد،يربعام

يهوهبجانبمكانهلهيكونأنيحب،الهائلةال!روةوصاحبة

منمافيهوأقام،لبملمعبداالامرةوفنى.!!ر6فيإله

مل1)(عيرة)للسالميةتمثالاأتامالمدبحوبجانب،للبمل

الربيخدمأنحاولالوقتنفسوفي.(33وا:632

،(يمسكالرب)،أحزياإ،الربباصمأنجائهبتمية

.(توكطالرب)"وعثيا1،(مرتفعاسبا)!ويهورام)

الأممعتحالفهيكرنقديماأنهادراكفيثلأخآبولكى

بدلاجهوهوعبادةديانتهملنالجمعأنإلا،نافعابهالمجطة

:اطامالجدأذلكمعنىادراكفيوثل.نكبةيكونأد

فيأخآبوجدوقدأإسرائلإلهوحده(جهره)الر!5

وبلاحقوداقويانصيراالأجنية!إيزابل!الفينيقيةزوجته

ور1)والرارىالبحللأنياءحايةوكانت،ضير

هدتأوامرهاعلىونجاء،(2وا:ا029،و91اة8

صدعيمدكىاضطهادأولأثارتأ!ا؟،الربمذابح

وكانت.باليصالرل!أنبياءكلفقتلت،الر!ضعب

فقد،الدياتينبينالجمعمحردمنأبحدإلىهدفهافيتذه!

محلهالتحلوفرعاأصلاالر!عبادةعلىتقضىأنتريدكانت

جاراهابالحرىبلدلكنيأخآبيحاضهاولى،البعلعبادة

تلبه.لكلوافقهالعلهبل،السياسةهدهفي

نأبدلا،الحاطةالدينيةالمبادىءإن:نابرثهفتل-4

فأخآب.شيةأعمالاتتيباطلةأخلاقةمبادىءإلىتزد!

أدخلبل،فصباطلةديانةيدخللم-البلبعبادته-

ايىفىرعيلفيالملكيالمقركان.داطلةلللوكأنماطاأ!ا

وكان،فيبميمامعتحالمهنتبجة،الأرجحعلى6أهمتهاز)دت

مل1)نابوتاعهلمراطنكرالملكيالممربجانبيوجد

بتاننهليجحل1الكرذلكفيأحآبوطمع.(2ا

كرماعوضهيعطيهأنأولهيبيعهأننابوتسفطلب،بقرل

الذى-وأخآب،العرضرفضنابوتاممن،نهأص

نابرتيرفضأنآلمه-بالأراضىالخاصالقانونيعر!كان

تعيرتكنفلمإيزاللأما.مغموماييتهإلىوذب،عرف

منوازععدهايكنلمكا،أيةأىالعبرانيةالقوانينهذه

.انكرمعلىأخآلىبهامجملعكمةحريمةفدبرت،دين

اللهعلىبالتجديمىنابوتاتهامدبرتوسلطانهالملكنجاس!

وكان.فماتبحجارةمديتهشيرخرجمهوهكذا،الملكوعلى

بالغ،البللحبادةكانمثلما،الصورةبهذهنابوتلمقنل

عمركط.يتعلىالقفاءفيالأثر
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خآبأ

وأالدييةالحقرقتداسأنيمكنلا:لهايلاأحآب-

نأبدلاذلكفمحاولة،اللهمنعقاببلونالمدنيةالحريات

أمامالجاظهروهكذا،الصراببحملللمطالةالضيمتيقظ

وممناه-للليااصموكان،اضمظوقدضصر؟وكأنهأخآب

وكانت،أخآبلارهابكافيا-أالر!هوإلهىاهو

الذىإصائيلالهالربهوحي5:لأخآبالمزعجةرسالته

.،النينهذهفيمطرولاطلكونلا)نهأمامهوئفت

مكدرهوآانتا:لهقال،لأخآبظهورهإيلياماعاودوعند

)نما!!رائيلكدرمابأنبهدوءيجهإيلياولكن،؟إسراثل

الكرمل،جبلكلذلكوصيحلن،الدييةياشههى

ضد!بمونمنالشمبوعرف،الجالأمرأخآبواستجاب

انتىذلكوبحد،نجارالر!أجابينما،صامناالبحلظل

.للربالغلبةفإنالمطرباخهمارالجفاف

أجلمىأخآبليتعلىإيلياغفبيتقدأخرىومرة

لاعلقد.للأمةالمدنيةالحقوقحما!ةيجبإد،نابوتمقنل

!قطأنبدفلا،الربعينىفياثلفحلنفهأخآب

ذ!لةوتنقرض،!فىابلحثةالكلابوستأكل،أخآبيت

مل1)جثثهمالصاءوطيورالمدكةكلابأ!آب،وصتأكل

علالصاعقةوقعإيبالكلحاتوكان.(21:.2-26

وصامج!دهعلسحاوجعلثابهف!ثق9أخآب

نأبدلااللهأمرولكن،،بسكوتومىبالمحواضطجع

الظلم،ذلككلصبكانالذياطبعليعدفلم،ينفذ

.والحدلالبرإلهالرلىمجابمكان

ذوقلأخآبكان،قا!ملوككحادة:اخآبثدهما-

فأقام،العيقيالقود-صكولا-فيهزاد،صمارى

مل2أ:6،32مل1)السامرةفيعظيمةمباقأخآب

أخآبأما،العاجسعرسقلليمانكانلقد.(2ا:أ.

امل)بالعاجكاهمزيناقمرا!ررعلفيبف!طفيفقد

منبقرنذلكلحد-عاموسولعل.(21:122:93،

ليرتفتدا:بقولهأخآبعملهماإلى!يركان-الزمان

.(31:هعا)!العاج

التياللعنةرغمأرمحاالبي!لىحيئيلديأخآبأيامفي

مدننجيت؟(34وا:633مل1)يثوعبهانطق

.(:2293امل)أبامهقكئبرة

محباملكاأخآبيكنلم:الصكربةأخآبأعمال-

وقد،عظيماعكرياقائداأيضاكانبل،فحسبللفخامة

.(22:93و؟34أ6مل11امرائيلمدنبتحصينبدأ

،أضورصجلاتفيدادريوهر)أرامملكلنهددومجاصر

ملوككانرالدى-(الصبيةفيوبارهدر،بالأرايةعزرهدد

يخهارسالةلأخآبو!رمل،الامرة-لهخاضعيناصرائل

يثدمنيفتخرنلاأ:بالقولعليهفور،لأخآباذلال

ومعهأخآبيهجم،الربنييمورةعلىيحل!وباءكحن

بنددعلى،القادةمن232قيادةتحترجل000.7

ويسكرونيشربونوكانرا-محهالذبنملكاواللاثينوالاثين

صاحقة.هزيمةيخهزمهم-الحيامفي

ال!احقتفوقهركم-أرامملكيزم،الالةالسنةوفي

أيخق.منبالقربالواديفيأخآبيدعلىأخرىمرة-

الاصرائيليةالمدنكلرردأنعلىبهددعنعفاأخآبولكن

أكضبمما،دمثمقفيالامتازاتبعضالاسائييينويخح

.(02:22-43مل1)اللهنبي

مرك!ة،.0002فيأحآبسار.م.ق854سنةوفي

ضلشاصرلمحاديةأراءملكبنهددمع،جندى000.01

بنهدداضهزموقد،الأورنتخهرعلقرقرفيأشورملكالثاك

.منكرةهزيمةمعهومن

الهقكلة،تلكفيالبكانبأنهأخآب31بهددولحل

وإد.(34ة22:302،مل1)أخآبمععهدهفنكث

الأنياءمورةوراءواناقيخاالنبيتحديرأخآبفض

صديقهذلكفيمحهإتحد،أخرىمرةأرامهاجم،الكذبة

يقفصداودأياممنذمرةولأول،جهوذاملكيهوثافاط

.المثتركعدوهمضدواحداصماويهوذأإصأئيل

حعلتد،اببىيخاتحذيرأنوالأرجح:أخآبموت-8

،فدخلحروبهآحرهذهتكرنأنمىخيفةيترجسأخآ!

صهمأصابهضد،شيئاذلكمجدهلمولكن،متبهراالم!ركة

أنهفيأخآبتوةوتبدو.مميتاجرحاوجرحه،متعصدغر

إلىايومكل-الجيقلاقيينزعحلاحتى-المركبةفيظل

فيا.لدف!السامرةإلىجدهوحمل،الماءعندماتأن

بعدمملكتهاضمحلتماوسرعان.عطيمملكماتوهكذا

ئلى؟.الربعظمةادراكعنبصيرتهعيتلفد.موته

وجعلراطريقهفينجوهوسار.والعدلالحقبجانصالوقو!في

.(22:92-53مل1)ضاصهمقالرايخطىءإص6ليل

ايثلرية:والحفائرأخآب-9

عنهالكلاموسيأقي)الموآليالعموديحمل:الموآبالعمود-أ

نأعلى(واثامىالابعين11في)ضهادة(مرضحهفي

ضة.أربعينميهدلابلادحكما()أخآبوابنهعمرمم!

عيهكفت.أرامءحروبهفيمنعلاأخآل!كانرعدما

إصائل9إن-واضحةمبالعةفي-يثالناو!رل.موآب

إلههو!يهؤ9إنبثاو!رل.!نهاناهلاكاهلكند

إسرائيل.



خآبا

،(الب!بطاليالمتحففي):انلثثلماعرعمودب-

حارب854صنةفيلىنهعليهالمنقرشةالكتابةوتقول

أخآبمعالثالطبهددوأن،حماةملكالاكشلمناصر

الأضوركما،ايتدملصدمحاتحالفواوكيربمإصائيلملك

قرقر.قيالمتهحالفةالجيوشهذههزمولكنه

الامرةفيالأثريةالحفرياتبدأت:اطدثةاحثالاتب

صةوفي،8091شةمنذهارفارحامعةاشرافتحت

مرحلتينتم!زوأمكنعبرافيقصرأطلالاكتافتم9091

الذىعمرىقمراكممراقدأنهمالجفبرنويظن،بنا+لهعن

.(أخآببناهالذىالعاجتصرولعله)أخآبوزتوسحه

مبنىفيالثقفمنتطعة75وجدت0191صةوفي

الموجوةالكتابةنوعمنكتابةعليهاأخآبلقصرملاصق

الحبر.منبقعياتفصلوالكلمات،مرآبعمودعلى

تحفظكانتالتيبالجرارتلصقكانتالقطعهذهأنويبدو

في5:إحداهاعلىكتبوتد،أخآ!بقمرملحقةكرفةفي

نبيذجرة-زامارلبعل-شفطانص.الاصحةالة

وهي.!التلكرممننيذ9:أخرىعلىكتب.،ممتق

عنكثيراتجعدلاغرفةوفي.نابوتبكرمتايهرناعبارات

المرمرسوعاءوجد1،الئقففطعبهاوجدتاليالغرنة

الاقأوصكونوهوأخآبمحاصرىأحداصمعليهمكترب

أحماءالقفمنالقطعهذهعلىوتوجد.!مصرملك

هذهأنوالظ!،الفديمالعهدقيثيهالهاكثرةأعلام

قدبمة،عبرلةكتاباتأتمنأهميةأعظمهىالكتهابات

.أخآبعصرعلىاكبرضوءاتلقيلرتإذاولحلها

تولايا:بنأخآب

إرياأندرهمانيينمصيابىوعدقياقرلاياب!أخآبكان

،بالكذ!الربباصمللمييرتبآلأنهماالثنعلالموتالنبي

بابلطكببرحذراصرفيدفعان،القيحصلوكهماولأجل

:فيقالمثلالعننهمامنجهوذاسبيكلوسيأحذ،فيفتلهما

دالل!لكقلاممااللذيرأخآبوثلعدتيامثلالربمجحلكأ

أخآبإريهودىتقليدويقول.(92:22إريا)"بالار

صوسنةقصةفيالمايهورانالريرانالخانهاهذينوصديا

دان!ال.اصفرالمضافالأبوكريفيالجزءفي

ئيكولى:أخا

علىشرفكا-ويطلق.أخائهإلىنبة-سناقا!موهو

تادةأحدأخاثيكوسوكاد.وأخائيةكورنثوسفتحالذىمويوس

يلوا-فىاش،(1ا-61:58كه1انظر).كلثر-كهكبة

جهةمنكثرابولىراحوافأفرتونلألوساستناناسمعأفس!

أخائه

نيامميسةاأعضاءبول!الربولويوصى.كورنثوسفيالكنيسة

انظرأ)خدمخميقدرواوانهؤلاءلمثا!بالخضرعكورنثرس

كورتوسإلىعادوااثلاثةهؤل!أنوالأرحح.(5:12تى

دلكعلىتدل؟)كورنثوسإدالأولىالرصالةمعهمحاملين

.(انحطوطاتبعض

خائية:أ

وسطمنكبيراوحزءابلبونيسكلت!ثملكانترومايةولاية

إطي!.وشرقيأركادباثهاليكورشوسبخيجالمحيطةالوناذبلاد

ايرنانييناعلىأطلقهفقد،هرميروسعنمأخوذأخائيةواسم

أطلقه،الميلادقبلعثراثاقالقرنفيطروادةحاصرواالذير

أرجوسسهولمنجاءواالذين!أغانمون9أتباعكلعاى

أخيلأ9رجالعلىأطلقهكا،لهاالمجاورةالجاطقومنالخصبة

الذممطالاسمأنه؟.الرقيالشالفيتاياعنجاعواالذ-كأ

العصرذلكفيوالمصريةالحثيةالموصفيالونانيينعلىعللق

.05ق012ا-.004من

اجاوانيين،امنكانواالأصلونصكافهاإنهرودوتويقرل

!،الرقشجاعوااتيناالأخايونذاكبعدراحمهمولكى

ناالكثيرمازال،مددنةغرةاثنتيبخوافداياوانييرإنيقول

علىالمدنهذهوكانت.الآنخي،القديمةلالأحماءيحتفظ

الأحبرسالفرنلىلهأصح،اتحادايينهافيماكونت،الساحل

وفي.أحائيةحلفباسمكبيرةأية،تديماايوناناصتقلال

ايرنانبلادكلعليطلقأخايةاسمأصبحالرومافيالع!ر

مقاطعةيكونانوإيل!احائيةفإنالآنأما.تالاماعدا

حلفتجددوقد.الميونربعحوالىسكا!اعدديبلغواحدة

251سنةيأهميهوبررت،م.ق028سةفيا!ديماأحائة

ذنككانمقد،عاماقائداجرنمنأراترساشىعندما

اصتعان)مثهورادستورالهوضعاتياالحلفتقويةفيعاملا

سنةوفي.(الآمريكياندستوروضعفيوماديونهملتونبه

مك1انظر)الحلفوانفضكررلئوسدمرتم.ق146

اسمعليااطلقالى)ايونانبلادصرأصجت(أ:523

عهدأوغسطسق.م.فى27فىقست،رومانيةولايئ(أخائية

اييكورثوسوأصبحت،وأخاثيةمقدويخةهماولاتينإلىقيصر

عصروفي.لهاعاصة-م.ق46شةفينجاؤهاأعيد

أعيد،اقتصاديةماكلعلىبناء،م15فيقيصرطيارلرس

،امبراطرريمندوبادارةتحتومو!لاومقدويةأحائيةتوحيد

حقلهامنفصلةولايةتيصركلوديوسجعلهام44شةفيواممن

.افيخمجلسفيعنهاعضراتخاب

لالأخما!الاحتفالأثناءفي-نيرونأعطى67نوفمبروفي

مرةفباجانأعادهاماسرعالىلكن،الوناناجلادالحرية-
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أختأخت

اليونانبلادليولأخاليةالصفرىلأسعاخريطة

ع!.كانتماإلىأخرى

ا،لابة1كر!إلىا-يوداص!ه،الأحائةنوا--زبارةأولشفي

يكونأنرفضولكنه،والياأنايوسجمالونيويرسكانحيث

عدهـ!صسايد!ءأله!،،اعدبه،موساسثمتلرلاصا

كالونيهموم"،القصاءكرسىقداءمجمعرئيىصرشا-!

.(ا-18:217أم)!دلكمنشىء

أحانية.هى(02:2أع)في،هلاس!بكلمةوالمقصود

كلهومنهاالمقصوديكور،معاوأحائيةمقدويةذكرت:متى

.(:8ات!1،:26أ5رو،21:ا!أع)ايونانبلاد

الع!بةفيوهىالقديمالعهدفيكثيراالكلمةهدهتتخدم

إلى:الإشارة5أبوت"

الأبري!-نفح!منضمقةأخت-ا

.(18:9لا،02:12تك)الأبوينأحدمنأخت-2

يأ24:.6،)تكانحيرةأوالعائلةنفىسامزة3-

.(421:ا

.(25:28عدد)الاجةأرالبدنفىسا!رأة-4

حز)أخانإنهماويهوذاإصئيلمملكتيع!محاؤيايقال-5

23:4).

.(4ا:ه6حر)أخراتالمتحالفةالمدنتحتر-6

69

شقينداتأشياءلوصص،العبرلةالكلمةلفص!1تشخد-7

عنهايقالالىالئصققأ:اشتائرثل،مزدوجةأنجاءأو

ب!أخته!موصرل9الع!يةوفي)أببمضمرصولبعضها"

الأجنحةأزواحعلىأيضاتطلق؟،!6و26:3خر-

.(3:13ا:أ،حز)

تل":ثلبالئحصالمرتبطةالمضائا!بعضلوصف8-

.(17:14أى4،ة17أ)،أختىأنتللحكمة

الاعزازعنكتعبيروعروسهمح!ب!!العلاقةاوصف9-

.(58:8:ا،4:9،ض)

أيل!أ"الونالةالكلمةتتخدءالجديدالعهدوفي

الآتة:المحانيفى(أخت)

أ:ه،2)تبالدمأولالجدالقرالةلوصص)1(

11:ا،يوا:4،26لو01:93،لو13:6،91:92ء،

.(16ة23أع91،2:ه

الظرا،:ا6رو)،فيأخا9:المرفيأحت)2(

.(ا2:هيع5:ا،قي1ا،7:هكر1أيضا

يو2)"الختاؤأحتك":كنيةإلىلثرقد)3(

13).

الأخت:ابن-أخت

(92:13)اليهوي!في؟حفيقةالأختابنتحنيواشكلمة

،(4:01)كودرحميفيأما،(23:16)الأعمالفيوكذلك



اخت

ابنإلحعميمعناهاأخرىكلصةفهي،برناباأختابنمر-!"

الخالة.أواسةاأوالخالأوالحم

أخرحعل:

داصمالبعينيةفيوجاء)،راجلأخر)معناهعبرىاسم

1)بياعينسبطمنهاراابنومر"(ركا!أخى9

4:8(.أخ

أخرخ:

ويعنفد.،الآختالع"أو"راحأخو9ممناهعبرىاصم

صبطسوهو(أحيرامانظر)أحيراملاسمتحربع!أنهالبعض

.(8:أأح1)ببامين

:(العخاتولوجي)اخرويات-آخرة

الكتاباتفيوكذدك):القديمالعهدفيالأخرويات-أ

الأمررصالحيدةأوالأخرويات:(والرؤىالأبركريية

الجاةصحقةأيفياصائدةاالأفكا:-يايفى،الأ-

:الجديد.العهدوفي.الديخونة،اصيامة)لمالعاغايةأىالآتية

هدايوسنحاولى.اطثرسحبهـالأبدى(اتكأخيء

العهدفيهى!الأعورهذهقيالمعتقداتاستعراضالبحث

الرؤىوكتاباتالأبوكريفيةالأعمفارفيالموحودمعالقديم

الجد!د.والعهداغديماالعهدبينالفجوةتملأالىالودية

،الآننطرقها!دىاالموضوعهذا:تث!ارلزدكورمؤلفب-

علميابحثاأحديبحثهلمولكنكثيرونكابدرصهأنسبق

عهدالأخروياتصمؤلفهيتثارلزالدبهتورمثلوبمقدرة

الحباهنععدةالمدىالارغأوالمجينوالهودالعبرانببن

لاولكن!ا.(الميحيةوفي،الهوديةفي،إصانيلدالآنية

النيالقديةمراقفهسالكثرديتثارلز.دمجاراةنشطيع

تطوروعلى،الأريةافىلائلاعلىافيالفكرفيلقوةتؤثر

تضيرهفيحذوهمحذوأننتطيعلا؟،ايههوديةالديانة

نظروجهةمنالموضرعشتاولفإناولدلك،نفهاالديانة

مختلمة.

!رىخاصةنقطةتوجد:إسراءملليالثخميةالديانة!

معالحافيلارلز.دمجاراةعلىتادركرنفهالكاتب

عندالمقبولة-الفكرةوهي،البدايةفذادراكهايمكنوالي

الديانةتكنلم،ائبىزمىقر!حتىبأنه-الآنالكثيرلن

ويى،ككلالحبنحيريهغكالىاللهأنيظنونإذ،فردية

بل،الديةالوحدةهوالفرديكنلم"4حدتهعلفردبكل

.،السطأوالعانله

مواجهةفىالفكرهذايقلأنإنانبستطيعكيف

عكستثبتالي،نف!هالقديمالحهددطالجليةالاضارات

آخرويات-خرةآ

يوجد.اجحثاهذاكاتباأمالغزايبدوالأمرهذاإن؟ذلك

اصبط،واوالأصاغردالنناصتكاف!ااغديمااحمدافي-حقا-

للحلاقةإلغاء،القراتمنلترةأىفيهذامفييكنلمول!!

صورإن.للفردوالدييةالأدلةللسئواجاتأواللهمعالفردكة

،لأفرادعور-تقريبا-كلهاهيايكويرسفرفياخقوى

أقدء!-اشقادانظروحهةص!حتى-سثأنههاقصصروا

ويوسف،ويعقوبوإبراهيمولوحفآد+،ابدتبلاخا-اائقرذ

ولوعموسىكداك،اضاربماكا!عندأفرادهؤلاءكل

لا،لرالهمححبتالأفرادهولاءوأع!ال،أفرادكلهموكالب

!!اضحت!دؤقيألرارعرةوحدواس،آحري!الحطاياقتلت

متوىعلىكانتداودخطةإد.(ا:832تك)الدمار

كل!هذاعلىنؤكدأناعرورىاومى.الخصىطوكهم

ا!ويه.تتعرض!ا(غديماعهدامفاهيمفكلوإلا،الداية

ية:ساأءراأ-ولاأ

تحت!دثازص.ديراها؟،القديمالعهدفيالأخررياتإن

بحداءوالحا،واضف!والاناناللهنحرمنأصايهأراءعل

نأإلا،ا!يصديةاارويانةاخراصتيهلاترالأموروهى،المرت

فيوردعما،هاصنعرضه؟،مفهومهافيتختلصالأفكارهذه

لارلز..دصث

الله:عنالفكر-ا

إدهأصبحالذي-أحهوه!ظلثارلز.درأىففي

قومي،إلهمجردالأنبياءعمرحتى-موسىأيامفيإسرائيل

مرةيملكلا"اورلك،لقطالثحبوذاكالأرضتجلكمرقي

يهوهلعبادة!كنلمجثلأنه...اتبراوراءفياللفردمضرةولا

اسثنيةالأفكارهمتروكااجهودكط-اأصبح،!اخاصةأخرو!ات

عبادةمننوعاكانتالمعتقداتهذهأنونجد.المتوازلة

فيمعررفةترةهاكتكىفلم،ععكوصةنظرةوهده.!اللف

إذاعماالجحثحاجةولا-أجهوه)فهاكان،القديمالعهد

إلهايحتبرلا-يكنلمأءموصىلعصرسابقاالا3هذاكان

ففي.الأمصوديان،وا!الحالمخالق،الأرضلكل

وحواء،لآدماكأالخادراه،التكوينمنالأولينالأصحاحن

العالمكلدان؟،الثريالجن!كلجاءممااللذ!ن

تك)الأرضتباثلامملبركةليهونإبراهيمواختاو،بالطوفان

،(182:هتكأبهمقرتأمراساملاوسلطانه(ا:23

إصائبلواحتار،مصرعلىتؤلهأظهرالمحلودةكيرنصتهوفي

أ!اسينهاروهكذا.(ا:3-96خر)لنفسهخاصاشعبا

المحيسوعالربوكلمات.المرقعالمعلىسلطالهانكار

إبراميمإلهأنا...قرأتمأفصاأ:المقاءهذاتاسبللصدوتنن
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ياتخروأ-ةخرآ

أأحباءإلهبلأمراتا،إاللهلى؟بعفوبوإلهإحقوإله

الحهدفيالموقييخاعةحرادثأن؟.(33و2231:ت)

مل17،22:امل1)ذلكتؤيد،للصلاةاستجابةالقديم

.(اض!941000:ها،ا:.6عزمع4:34

:الأنانعنالنكر-2

تصورانالقديمالحهدفي!وجدأنهلارلزدكتور!تقد-أ

الابقفالتصور.الموتوتأثيراتالانانتكوكأصتاقضان

نأويمتقد،الانانفيوالجصدابفىيينيميز،اببرىللفكر

الآخر،اخراضهمعكفقلاوهذا)الموتبعدحيةتظلالم!

وتحتفظ(الدمهى-الع!بةفى،نفق9-ابفىبأنالقاثل

وهذا.الهاوبةفيوالحركةالكلامعلىوالقدرةالذاقالرعىيعض

أنهايفقدالياللفعبادةمعتفقكثرةنواحمنالفكر

!فقبظةوالذىالآخروالفكر.لإسراثيلابداثهالد!انةكانت

المىهلاكيفترض،(2:7)التكو!فيوردمامعمنطقيا

منتراباآمالالهالربوجبل،:نقرأجث،الموتعد

.أحيةنفساآدمفصار،حياةن!مةأنفهفيونفخ،الأرض

(6:17تلث)أالحاةروحانفهاهىأالجاةونصمةا

الواقعفيإنهابلذاقكيانلهايىالنفىأنمافهموالتي

بالروححياأعبحعندماالمادىالجسدوظائفمنوظيفة

عدحتياأصاالضىفناءيصبحالرأىهذاعلىوبخاء).المحردة

أصلهرالرأىهذاإنوترل.،الروحخروجعندأى،الموت

الذي،الرسولبولىفكركانأنهويدعىبل،الصدوية

.(23:6أع)خاصةبصورةالأمرهذافيالصدوقيةدحض

دكتررفكرنرفضإفنا:الروح،الفى،الجسد-ب

العهدتعليمتانةخاونزكد،الانانطيةعنلارلز

ففى،اللفبمبادةاطلاقالهعلاقةلاالكتمادفالرأى،القديم

وفي،صورتهعلىالإناناللهخلق،(27و:26أ)البهوين

.،جةنفسأ!آدمصار(2:7)النكوينفيالراردالمصيل

منتنبعالانانفيفالفر،أاللهنحةاهومريدبعمل

فهيثمرمن(42:ه)كأ32:8،33:4،أى)اللهن!ة

بكل(ااا:7لا-مط!اوالدم)الحدفيالحيوىالعامل

الذهنيةالقوىومصدرالادراكمركزأغا؟،ومبرلهشهراته

والروحية.

القديم،العهديالرارة،للنفىالسايةالألطةهذه

بطريقةهذاثارلز.دويرضح.اروحا)خاصنجوعتمى

أ!بحتقدالررحأنمن)القديمالرأىعنيقولهفيماصلالة

مطلقاأساسفلا،(الأنانفيالحياالروحيةالوظائفمركز

مفرمنمكانكلففي(2:7)اليهو-كأمنالفاءلاضنتاج

لمعرفةوعؤهلا،اللهمعحيةلركةنحلوقاالاناننجد(التكوين

وخدمنه.،عبادنهالله
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خروياتاآخرة

؟والموتالخط!ة-3

مركبانحلوقا،القديمالعهدفييحتبرالانانأنصبقمماينتج

،كلاهما،(الروح)مخصضنهوالنقسالجسداتحادمنمكونا

،الحياةبلالموتمصيرهيكنلم،واحدشخصفيعنصران

،(حدبلاوجود)الجمدعنالفىبالفصالالحياةلت

وانتقالاتغييرانهابهاكان!ربماالتيالجسديةالحياةباستحراربل

المجىءفيوالقديين،وإلجاأخنرخثل)أحمىوجودإلى

.الإنانخلودعنالصادقالأصلالرأىهوهذا(الاني

يس-لارلز.ديقولكا-الموتأنيبدو،ذلكوعلى

وفصللريهإنه-طبيىغيرحادثلك!نه،طيياحادثا

ينفصلا-أنأبذاالقصديكنلم،الانانكيانمنجانبين

تك)المقدسةالكتبلاتوضحكاالحطةدحولسبب؟وذلك

.(22و2ا:ا5كو5:121،ل!22،و91ة2:173،

عناكرضيئايقللمالقديمالعهدأنعلىالبعضويحترض

الحطية.نتجةللحرتالإنانوخفوع،السقو!،

العهدينفيالثرىللجنىالكاملةالصورةأنهيوالحققة

،رضاهوفقد،اللهعنتحولقداالعاأنهىوالجديدالقديم

هذهضوءفي،الطيعيةالروروجمغالموتالىالنظرويجب

القديسيناللهأفاسرؤلةلاتفسروحدهافهذه،الحقيقة

القامةومرضوعالقيامةورجاء،منهللنجاةوثوقهم،للمرت

في)الميحيامةثالعلى(8:23رو)"الأجسادنداء،

.للحلودالمجىالمفهومفيأميهالهاابى(32:ا

:(ثئول)الهاوية-احيةاماةمفاهيم-ثانا

الآنجة!الجاةفياكفادأىلإصائليكىلمهل

الحوبمعبالمقابلة-الاصرائيليينبأنالكثرون!تقد

ماإلىالآتيةالحياةعناضحمفهولدبهميبرلم-الأحرى

صو،الأياءتحاليمطريقعنوعندئذ،السبيزمنثرب

وفي.والد!نونةالخلودعنضخصيةأفكارنتت،الاختارواقع

.الفكرىالثوك!قدقللم)نالغمرضمنالكرالعباراتمذه

نأأيضاالحقومن،الآيةالحياةعنالتعليمفينفدميوجدحقا

لهاكلحاتهي،الفديمالعهدليأوالخلود""الحباة"كلمات

الجحيم.فيالغاضىوالوجودالنفىبقاءمجردمنأع!قمعان

يكنلم،العامبمحناها،الآيةالحياة)عبارةلكن

حولهمالوبمنغروبمعنبهادرايةأقلالإصائييون

.الآراءهذهئلالهمتبالتىوالأجناس

وقته:أغلهافيكانتوالمهودالآمالبأنالاعتراض-ا

ثلماالآيةالجاةعنمتطورةأصاطرلإسرأفييكنلمبايأكيد



ياتخروأ-نجرةآ

تلقيالآخرالعالمفيالحياةكانتجث،الممرلنعندكان

هدابسببورمما-هذامعوبالمقابلة،الحاضرةالحياةعلىظلالها

المتقل.عنالحديثليحرصااكزالإصلبيرنكان-

كانت،الآثاموقصاصالأبراروجزاء،للأمةوالمراعدوالآمال

ذكرنا؟-ال!ثخصيةبالمسئرلةالاحساسوكان،وقيةكلها

بالوجردالعررولكن.اللهمعضخصةعلاقة-آنفا

المرضوعةوالآمال.قوياكانونسلهالفردلينوبالعلاقة،المثرك

والعادةالظاهروالخاح،النلبكزةترنبطكالتالأفاءأسام

ممااكز،(قاعدتهالأنهاتقوىبدونلشاالأرضعلىالجاةفي

والدواعيالأشابنوضحو!وف.الموتبعدبالحياةترتبط

فيالمدونةالعريضةالحقائقهذهولكن،بعدفيماالعبارةلهذه

بخفه.قارىءصيكتثهاأنيمكنالقديمالحهد

وأنالسماءكنجرمصيهوننلهأنلابراهيمالوعدكانلقد

لجعوقد،(ا-3ا:2تك)لهموطناستمطيكنعانأرض

)تثزيخةتب!بمكثرةبوعودإسرليل

الزيخةاللحناتبأقىأنذر؟(28:ا-14ا:8.ا

ص!ثنلهبأنالوعدعلىداودحمل؟.(ا!ا28:ه)

نجدأروبسفروفي.(7141:اصم2)الطاعةجزاءعرثه

يمناك.(42ص)عظشهلهعادتبأنكوختأمانتهأن

وأ:91)كأ2:14،)هوالأنياءفيكئرةزميةوعود

)3:13المواعيدهذهبمثلملىءالأئالوسفر26(.

لديهيكنلم)ص!ليلأنمطلقايعنىلاهذاوكل.(وغيرها

موتبأناعتقدأنهأوالموتبعدالحالةعناعتقاداتأومفهوم

البد،كلالحقيفةعنبحيدفهذا،الوجوضها!ةهوالجد

فلى،هالآيةالحياةرجاءاذلكنسىأنالحسيرمنولك!

في،الطيببمحناهاالجاةأوالفرحأوبالرحاءيوحيشىءثمة

.الموتبعدماأوالموتعنمفهومهم

نكرا:االآتةاطياة

البدائيما،أفكارهمنيالئحوبأغلبالإسرائيليونثابهلقد

ومازالوا!،الآتيةبالحياةالاعمادانكارعادتهممنبكنلمولكن

على-بعدفيماسنوضحهاالنىالفوارقبعضمع-كانرا

الآتة.الحياةعنمفاهيحهمفيالامىللجىالحامالمسترى

الفكربأن!رلحيث،ثارلز.دنظروجهةهيأيضاهذه

والقوةوالمصفةوالحركةالحباةمننوعاينسبكانالإصائملى

الصبمن،هذايفعلوشعب،(شثول)الهاويةفيللراحلين

الهاويةموضوعأما.الآيةالحياةعنشىءبكلجاهلايكونأن

لارلز.دمعاختلافنافيهوجظهر،تفصيلبأكزقتناوله

إسرائلأنلومدثكرنكانلكم:أصطورلاإيمانايكنأ

يايهرثيءكلكانحيث،طويلاممرفيسكنالذى

خروياتأآخرة

ولكن.الموضرعهذاعننماماالفكرخالمطظل-الآتيةيالحياة

الأفكارمنشيئايتبنوالمأنهم-القرلصبق؟-الواضحمن

آبائهم،إله،الههمفي)يمانهمفبساطة،د!انتهمفي،المصرية

فيأ!و!لةعنامرادخالمنتحفظهمومازالتحفظتهم

االاويةأصلهىالمصريينعند،أمننيأإنيقالربما.)بمانهم

الإصراثلالفكرفييوجدلاولكن،العبراننعند(ضئول)

الدينونة،فاعةفيالمحاكمةأو،ومعاونيأوزو!لىمثلشىء

موماإذأ.ذلكبحدالتىلهاتعرضايىرالمغامراتوالخاطر

بالمققداتعلاقةوما(شثرل)الهاويةعنالهودىالفكر

؟الأخرى

الواعي:الجزأوابفىبناء-3

الثعوبعلجميطلق!نلننضطيى-،اكقادناك

أوالفىبأن-المتقدمةالقديمةالدياناتكلفيبل،الطيبة

أخرىحالةالىيمضيبلبالموتيهلكلاالانانمنواعاجزءا

المصريةوالحقية.خامدةأوغامضةحالةحتبروضها،الوجودمن

ايي-،أوزورسيطرةئحت(المرقيمكن)،أمنتيافي

مهاأنالبضوكلى)الابية،والأرالو5-آنفاال!اأضرنا

،-مهاعودةلااليالموتأرض-(ثؤلكلمةاشعت

هذهكل،الراحلينلأضباحالغاضىالمكن،ايونايةوالهادز

ثئولعنالعبرىوالمفهرم.المفهومهذاوجودعلىفر!ةئهادة

.دفيقول،جرهرهفيكراهذاعنتحلفلا()الهاو!ة

عندأالهادزأ،العبرلة،شئول)يينالابهإنطلموند

انهاتثارلز.دويقول.واضحالبابية"والأرالو1،هرميروس

نأهوالأرجحأنو!رض،اللفعادةعقيدةالىترجع

الأمة،أوالقبيلةتجررمنمجموعةاعتارها"صرل!فيالأصل

اللفعبادةأناثباتويصحب.لهاالالىالمقرتعتبروبذلك

وعل.ابدائيةالديانةفي،إيىكيرالذكي،الدورهذالعبت

وأالروحبقاءفعقيدة،والتيجةالبببينيخلطإنه،حالأى

نأهو،جداذلكمنوالأي!ر،الأسلافلعبادةسابقةالبح

فينشيطعاملوجود،المكروجود،البدايةمندأدركالإنسان

فيحيأنه!رىأنالطيحيومن،الموتعد!تلاضى،داخله

الأمريكنومهما.صحيفةحالةفيأو،كبحولوآخرمكان

الجزءبأناثقايخةمتوياتهممختلفعلىالناسنكربالضيزةفإت

ذاتعل،العبرايونفعلهماوهذا،حيموتاهمفيالراعي

منابرعهذايعتبر،الكتايةابظروجهةأمامولكن،القاعدة

.بالخلوديوصفأنمنأضحفالبقاء

العبرانض:عندشئول-،

الرئشةالملاعر3منأكزنفحلأنالضرورىمنلس

فيه،سثكوكالكلمةوأصل.العبرايينعد(شئول)للهاوية
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اخرويات-آخرة

.أأجوف"بمفىأوأيسأل5بمفىأعلمنتكونفقد

ع-تدلإنها10هاويةاأو،بقبراخطأترجمماكئرا

الأرضأعماقفيويظنوكا،المو!إقامةمكانعلى-القولشق

و26،0231:41،32:18:حز،63:986:13"مز)

فيالموقييجمعجث(،32:22تثا:6،03عد24،

تك)،تومهإلىانضم)ايعبرجاءنايمن،مجموعات

يدلللتحبرهذا.(02:24عد25:8،35:92،94:33،

الدفن،عنتمامايختلفثىءعلى-القرينةتوضحه!-

،جدهحنطواذلكوبمد!قومهإلىانضم5مثلافيعقوب

الأوصافأما.(05:2تك)أدفن"كث!؟أكاموبحد

أخطأهذاوفي.حرفيانأخذهاالافيجب"شئول9عنالثصية

و،مغايق)مثلالنفاعيلهذهعلىباصتادهثارلز.د

شإ،:913مز16:38:117،أ7أى)،أبوابأ

يأأالظلمةمكانهيالهاوية،العامالمفهوموفي.(ا.38:

49:17،مزأوالكوت،(:3ا43مز22،و2ا:ا.

،(01و6و9:هجا88:12،ص)واليان،(:17ا5

علىصيهرىبمامعرفةولا،(6:همز)يحمدولااللهفيهايايهرلا

حرفيا،تؤخدأنينبيلااللغةهذه.(2اا:4أى)الأرض

وأ،(ا.38:إش)مكمبينأوبائينتحبراتمنهافابعض

إخها.(14و13وإ:27جا)رقتياال!ئكداخلهمن

ىأ)الدنياالجاةونشاطيزحلمحانمعبالمقارنةنيةتعبرات

وفي.(01:22أى)،كالدجىإضراقها!حيث(22؟01

فالأخيلة-!(ا:49إش!موجودالوعيأننجدآخرمكان

الىالازلبابلملكلتقابلاهتزت-مايوماعتاةكانوالملوك

هـضولأكانتو)ذا.(322:احزأيضاانظر)فاك

مأ26:6،28:22،أى)!بالهلاك"أحياناتوصص

،03:9مز)!الجب!اولأوبالحفرة"،(أا:أ5

معبالمقابلة-توصفالأحيانبعضقفإغا،(55:23

)أممطوالرتادالراحةمكانبأخها-الجاةوأتعا!ضيقات

الثعوبمعالحالهووكا13(.وا:3:17412،

والخصولبالضحفيوصف"ضول"فيالوجودنجد،الأخرى

الموقي.حالةفهذه،وأهدافهاالحياةمسراتمنوالخلووالغرض

عنخارجة،ضئول5أدمن-ج!ق؟-لارلز.دقولهوما

تث)اللهكلمةمنصةأقوالتنقف،القضاراللهسلطان

9:2عاا:93،8مزأ،15:اأثال26:6،أى32:22،

.(...الح

والمامة:والحياةالرجاء-لان

أدلة:"ارق-وابعمةالبعة-1

عها،الطبيعيةالنظروجهةمنتمامامختلفشء(ثولا

الحاطيءبينللتييزأثرهناكيكنفلم.العسةنظروجهةس

خروياتأ-خرةآ

والعفابفالجزاء،غائبايبدوالجزاءففصر،!ضول5فيوالار

المرءعلىيجبذلكومع،وراءهافيصاويى،الجاةهذهفينا

الرعىحالةإنحقا.خاطةتائجإلى!نزلقبلايحرسأن

وقد،كبيرفارقوجودعلىتدللا،الهاويةفىوالحمولالهز!ل

فيالموحقالوجودبذلكالحياةمراتمبادلةفيالمكركون

بل،والمرازهللحزنو!ثراالقلوبلأقىمزعجا،الفليالعالم

غرويمفاجةنهايةتتهيجاةيدبأنيمكنالميحي)ن

أواكا.

نأنصدقأنالصعبمن،طبيحيةأص!علىحتىولكن

الىبلاماللةرجالانضامحالةأنظنكانايقىالإصائيلى

الله،غضبلمنةتحتهلكراالذينأولئكحالةمئل،تومهم

ألايجبمحنىثمةهناك-أوزارهمحاملينأشئول"الىونزلوا

.أ9:17مز)!الهاو!ةإلىيرجعرنالأشرار،:القرلفييغفل

(32:22تث)اللهغضبيتقدفيهاالى،ال!فلىالهاوكةإ

يذبايى(32:23حز،اه:41إش)،الجبأسافل)

ومشعل.منكبركلإلها

فيللهاويةقضائيةصفةوجودإلىلارلز.دويذب

مثلفيالعزيةنساتونروح94،73،المزمرردن

لإنانالعقبفإن،المتقيموانظرالكامللاحظا:الجارات

الصديقانضمامإلىالاشارةفيأو،(37:37ص)،اللامة

فيحترمحون،اللامايدخلالقادمالروجهمن

بى!ةالقرلمعبالمقارلة،بالاصتقامةالالك،مضاجحهم

فيبلعامحتى.(21و572:إش1،للأضرارإلهىتالسلام

آخرذوليهنالأبرارمرتنفى"قت:الملحةرغبته

اقنصرإذاهريلاقولهيبو،(ا23:.عد)أكآخرنهم

مباكة.كانعةضجرخةفيالرغبةمجلدعلىتفيره

:اطلودرجاء-2

القديمالعهدفيالحلودلرجاءالحقيقيالمصدرإلىنصللكى

أبعدسالىنذه!أنالضرورىمنببدو،الرجاءهذاوطيحة

لاالموحث!المكانفذلك،الهاويةفيأعحدحالةعىالفكرمجرد

نإ.شكلبأى،الخلوداأو،الحياةابفكرةأبدا!رتبط

لهاوالأنياءالمزاصرفيالواردةالأمافيأنيفترضونالذينالكتاب

خاطئا.مارالأنفهميقون،الهاويةفيبالرجورعلاقةأى

ولكنه،الهاويةفيأسعدحالةتوقعيكنلمالأمافيهدهفموضرع

الله.معوالركةالجاةواصترداد،االاو!ةمىالجاةرجاءكان

دقيقة:دراصةيتحقالمضمرنوهذا

بالحطة:مرتطة-الموتئل-افاوية-أ

الهايةياوالموتالهاويةأنالقدبمالعهدفيرأينالقد



آحمريات-خرةآ

الخطيةلينعلافةثمةأنضاونجد،ل!نسانالطبيعية

وذوى،العبعا!ةعدالهاو!ةكانتيهفحا.والدينونة

الأفكارأدكتالتىالمتألةالمىعندأو،الحطحيةالأفكار

المصيرمنتماماابقيضعلىحالةفإنها،اللهلعبادةالأعاسية

،الحيرانعنيتميزالانانكادرأينافكما،للانانالصحيح

هوالذى،جسدبلافالوجود،الموتقانونتحتيخلقلمبأنه

الإلهىالقصدمنجزءايكنلم،كاملغيرجزروجودبالضرورة

ويىالجسدفيخلودهيكونأنمجبكانالذىلمنسان

حالهوهي-الجدعنالروحواففصال،الجسدعنمنفصلا

أدركولقد.الخطيةعقابإلراجع-الهاويةفيالروحوجود

الاحساسإنا:الموضوعهذافيبحثهفيتماماهذاصالموندد.

نها!ةعنالقدبمالحهد!رلهماصطؤن،الموتبحغاب

للخلردالحقيفيوالمثال،،قولايكنلمو)نفكرأ،الإنان

ا:ه(أب،5:24تك)أخنوخثلحالاتفييظهر

خلود"عن!ئيئاالكتاب!ايهرولا،(أ2:امل2)طدليا

.مجردة،النفس

:اطلودلرجاءالدنيالأصل-ب

الحقيفىالكاملبمحناه،الخلودفكر2تبط،الحالاتجمغفي

يىيمو،والرجاءلالايمانوثيقاازلباطا،القديمالعهدفيوركا

اللهفيو!نهالمؤمنثقةصينغ)نه،دنجيبلطيعيأصلله

بعهدبنفسهرلطهالذى-إلهه-اللهبأناقتناعهمن،الحي

مز،33:27تث)!تحتمنالأبد!ةأذرعهاوالذمميأبدى

جشحهفاكمعهسيكوندل،الهاويةفييتركهلن،(ا09:

أهوالها.علالمرة

اللهرضىعلىتتوففهيبل،وجودمجردالحياةلشت

أجزاءوهناك.(03،63:3:ه1،أ:أ6مز)معهوالثركة

فيماإيهاعنعودوالألاءالمزاميرفيالموضوعبهذاعلاقةلهاأخرى

بعد.

مرحلةإلىيرجعالحلودرجاءبأنمقتعةالحديضةوالمدرصة

الفكرفيهاتطورالتىالحقةإلى،اليرديةالديانةيمتأخرة

الوافحوالوعي،النرد!ةبالخصةالاحاسفما،ايرجدى

الحظيمةالمغامرةهذه-مرةلأول-فأصبحت،الجاةبمفارقات

كانهل؟هكذاالأمركانهل:نألوهنا.ممكنةللإيمان

مكرصة،نفوسوارهاصاتحدسيةمغامراتامجردالرجاءهذا

كا،الحادةالصراعاتأوالحيقةالاختباراتمنلحظاتفي

؟بغولون

الخلودفيالرجاءألى،بدهيلانرإنه؟شأخمابالغرورةلش

الايوجدلمالقوىالأيمانفهل،القوىالايمانعندإلايوجدلا

رالشى؟الأنبياءعصرفي

ياتخروآ-آخرة

طرراكانتالتوجدعيدةبأنالقرلعلىالاعراضبقلقد

الأولى.العصورفيموجودايكنلمباللهالفردايمانوأن،متأخرا

المزاصرسنرأدمنالآنيزعمونهبمامطلقاايمليميمكنفلا

بحدكتباقد-الرجاءهذايوضحاناللذ!-أوربو!فر

منذأموجو،العهدحافظ،ياللهالإيمانكانواذا.الس

علىييثلالماذاليس:)ذأهرفالزال،وموسىالآباءعصور

؟هكذاالأصيكونأنمنيخعكيفبالحرىبل،مماثلةآمال

فهل،وعردهونالاللهمعحقاصارإبراهيمملأبكانإذا

عديم-بعدهجاص!ممنقدصأىوبالحرى-كونأنيمكن

ومنها؟الهاويةفيويخجبهمجفظهأداللهقدرةفيالثقة

دبليوجدلاإنهيقولون.بهذااي!ليمجدأالحسيرلمن)نه

القدماءالقديحونهؤلاءيكتبلموباياكيد،الرجاءهذاعلى

فيشىءيوجدالاولكن،الأنياءبألسةكحدثراولم،مزاصر

لاتمامانتظارهمفى،المطشنموتهمفي،الهادىءالوأثقصهم

وسطفياللهفيالوطيةثقمفي،أيامهمفيتغلماييالمواعيد

كانواأنهمعلىيدلماذلككلفييوجدل!،الحاةتقبات

وأناللهأيدىفيالموتعندأنفهمبتودعواأنعلىقاددفى

الممبل؟رلهمحناكونأنبدلاضىءكلبأنيخهيثقرا

فيتالأتل)علىالمحالدذكرهماهذاأي!

عب)الجديدالحهدكاببهآمنماهذاأيى1(32ت22

هذاأنبدلاولكن،الايمانيتحثرلىمما؟(14و11:13

البداية.منذبالإيمانمرتصطاكانالرجاء

القحامة:رجاء-بر

اتخذهالذىالثكلهوما:ملحسؤالتيعرضوفا

فيبهيتمتعخلردايكىلم-رأيا؟-إنه؟الخلودرجاء

سلطانمنبالجاةمرتبطارحاءيكرنأنإذابدفلا،الهاوية

هذهاغفالبببأنهونعتقد.القيا!ةرجاءكانأنهأى،الهاوية

لقد.القديمالعهدفيالخلودعنبحثمفيالكئابتاه،الحفيقة

و76صتثارلز)المستقبلفيللنفىمباركةحياةقيفكروا

يشل،عنهالمقدسالكتابييهلمالذىالفداءيما،(77

نأيجب.معاوج!دأنضأالانانكيانكل-الدوامعلى-

(22:32ت)"...ابراهيمإلهأدا!:فرالمحأننايهر

عذا.للقيامةبل،الرجوداضرارلمجردلش،اكيدكضمان

أمروأنه،بالخطةالموتارتباطفيرأيناهأنصبقمامعيثى

بهسيتتعكانالذىالخلودإن.الانانحالةفىطيعىكير

نإ.كلهلكيانهحلودا-لدولا-كان،يخطىءلم،لوالانسان

رجاءعنتكلتاييالأجزاءكلفينراهأنيمكنماهوهذا

إنللابفىخلودمجردتمنيلافهي،القديمالعهدفيالقيامة

القيامة.تضصنروياها
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أخروياتآخرة

سبقماكان)ذا:!يلةأوقأخرة6ضدلست-ا

وتتالىاليامةبمقيدةنرجعأنالحطأمنيكرن،صحيحا

!)الزرادضنيةعنأخذت)خهاأو--فيعمرنكا-جدامتأخر

بحضعنأو(8صاضرة-،المزاصرأصلأفيكينيقول

الأجنية.الممادر

اللهعنالأطسةالهرد!ةالحقائدمننالحةطييةنتجةإشها

.رالفداءوالموتوالخطةوالتىوالانسان

،العمدةلهذه"القصوىالأمة)جنكلالبروفورويؤكد

الدكنتاريخنيوجدتالىالأ!ورأهممن"بأنهاعنهاويتحدث

داخلمنتأقأنيمكىلاأنها5يظىولكنه،مكانكلفي

فيالاثدةالرؤىمنجاءت-بدولا-ولكنها،ذاتهااليهودية

عليهكاننظريتهينبتولكي.،المتأخرةالحصرروفي،الرق

نبلها:اليالبدةهذهعلىلةافيكلحابهمنيسقطأن

سبقتضد(فيهينجحمالموهوالأوليالقديمالعهدأضار

ابارمجةالكتبفيوردتاييالقامةحالاتبعضالىالاضارة

.(4:34-36مل222،و2ا17:كل1)

الاباءأبداهااييالعنايةتلكتكونأنالمشحيلمنيى)نه

مننبعتقد-المصريينمعالأمركانمئلما-موتاهمنحومن

عب13:91،خر25،و05:ه23،تك)الرجاءهذاثل

نأئبتالمتحيزةغ!الدراصةإن،حالأكلهاوعلى.(:22اا

.الخلودرجاءعنتعبرراتهمكلتصغالقامةفكرة

فهاورتفعوالتيالمزاصرفيالواردةالأجزاء:المزاصر-2

،ا:ها1،7ا:هـا6مز:هيالحلودرجاءالمطالايمان

ولكنكع!!أخرىضواهدؤلوجد.1573:24،و94:14

مبغةفيالخلودرجاءعنتعبراليالرئيهالأجزاءهىهذه

الأجزاءهذهبأنكينالايهتوراعتقدأنوسبق.القيامةتمني

لا)ذ،ذلكنقيضيقررالآنولكنه،زرادثبفكرتأثرت

لزمنلاحقزمنفيالمزاصرهذهنفعيجعلنامعقولسببيوجد

تبدوشهادنهافإن،الواضحبمعناهاأخذناها)ذارهكذا،البي

أعفيالرسول)اقتسهاأ:هـا6فمزمور،فوية

يسكنأيضاهـجدى:(الميحقيامةعننبوة2:243-ا

ندعلى،الهاويةفىنفىتتركلنلأنك(يقينفيأو)مطشنا

المزموروفي.،...الحياةصيلتعرفنى.فساداورىتقيك

تول،للشريوالظاهرابجاحالمرنمضرحأنبعد،ا:ها7

.أبثهكاضيقظتإذاأشغ.وجهكأنظرأنافبالبرأماا

ديلئزالقولكاركهكا)القيامةالىلرمذابأنكينويعترف

و94:14مزفيوضوحااكئرببلوالأمرإنبل،(ولرواود

و!ودهم...(الأضرار)يساقونالهاويةإلىالغنممثل155

لأنهالهاويةكدمننضي!دىاللهأنما...غداةالمجمون
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ياتخروآآضة

؟-علاقةلها،يأخذفيلأنه5:الأخيروالبارة،كأخذفي

ثلمجالات-أيضاودوهم،بل،وكينيويلتزبراونترل

انتقالتعنيأنيمكنلافإنهاذلكومع،ولىيلياأخنوخحالات

بذلكوشيه.القيامةإلىتثرأنهابدلابل،فعلياالجسد

و!لم.!تأخذقمجدالىوبعدتهدينيبرأيك735؟24مزمور

يأخذاللهأنيوضحان9473،مزمورىبأنتشارلزكور

بالقيامة.هذالىلطلط!ثلولكنه،السماءفي)يهالأبرار

-أيوبسفرعلىنظرةنلقيأنيبفى؟أروبسفر-3

ولاأماصيخلاراعتاردون-الأنياءأسفارفيالنظرتبل

يعك!أبوبفسفر(.للبىلاحقاأيوبضراعتاريمكن

الرابعوالعددعرالرابعالأصحاحقىالآباء.عصرفيالأحوال.

هوملاحظتهمجبوما"نجأميجارجلماتإد":يسألعر

لحودةالمنافيةوالمظاهر.الجدتيامةتحنىالزالصهغةأن

الهاويةفيترارفىبتك!:(712:)تحددةالحياةالىالإنسان

...فتايهرفيأجلاليوتمين،غضبكينمرفأنإلىوتخبني

.(أا-ه3)،يديكعملإلىثتاقأجبكفأناتدعو

عل!دل-دييدز.ب.أ.ديقرل؟-،تدعراوالغول

ومعاككلللانان،للحياةكاملةعودةذهنهفيكادأنها

أرربنيجاءماالاعتارفينضعأنبخنىهذا

الي،حىولىأنعلتضدأناأما5:(ا:927-25)

هذافإن،العباواتبعضتحيهماحولالكوكحاتمهما

الحددفىجاءعمافوةيقللارجاءررضح-ضكيلا-القرل

اقناصه.الابق

القامةفكروحودفيضكأدفي!وجدلا:الأناء-4

زصإلىتعودالصوصرهذهأنيزعمونولكنهم،الأنياءعند

علىليتأنهاكلويفروخها،البيقبيلماالأوالسبى

على-واضحاويبدو.(ا-28912لارلز)الفردمتوى

كان،الأمةعلىفطقةالمامةتكونأنقبلأنه-حالأى

بأننقولأنمطلقانتطيعولا.قبلمنمرجود!الفيامةفكر

فيوردعمابذلككينسلمولقد.واردةليتالأفرادقيامة

لاالانتظارهذا!:فقال،(25:6.26:91-8)إئعياء

المؤمنين،الأفرادبكلبل،فحسبكأمةالمؤنينبجماعةيختص

الملكللربيخضحونالذينكل،جهودعيرأوعر!اكانرايواء

هوشع:فيوردمانضعلأنالاطلاقعلداعيولا.أالحقبقى

أمامه،فنحيايقيماانكايومفي.!رمبنبعديجيا5

نأ.أخلصهمالموتمنأفديهمالهاو!ةيدمن1،(6:2)

عينى،عنابدامةنختفي.ما!لةياشوكنكأين،ياصتأ،باؤك

افمى.ذلكلمصرلاحقتاريخفي،(ا:314)

نماماومطالقاعوجرداالقياعةفكرنجدالمواضعهذهكلوني

المملؤةابقحةعن(ا37:ا-.)حزفيالفىالراردةللصو:



ياتخروأ-خرةآ

إضحاءفيالذروةإلىونصل.يابسةعظاما

نأيمكنلاإذ،سابقاأضرنا؟(25:6-8.26:91)

هذاصضوع)نه:سالموندكولو؟.الفردتيامةمنهان!تبمد

.!عامةقيامةلا،شخصيةتيات(26:91)كأ)ابص

القديمالعهدفينجدوأضرا.الأشرارتيامة-دايال-5

الراقدينمنكثيرون1(:2ا2)دايالفيالأهميةبالغةعباؤ

إلىوهزلاء،الأبدكةالحياةإلىهؤلاء،يستيقظونالأرضترابق

0001الجلدكضياءيضيئونوالفامرن.الأبدىللإزدراءالمار

؟الأضرارقبامةعن!لنمرةلأولأنهفي،النمىهذاوأية

،24:هاأع،92و5:28يوانظر)الأبرارقامةعنيعلن

.(02:12لؤ

منالمضعلىأناعلىتمهمألاجمب!كئرين!والكلمة

فقط.إصراثيلتحنيأنهاالأرجعكانوإن،،كل5كل!ة

أنطيوك!علىالقضاءبعد(أ:ا2)ضيقبزمنمرتطةوالحادثة

وردتكيفهيالحقيقيةواث!كلة.،المسيحضد)يمثلالذى

ن!جة-رأينا؟-الأبرارقامةفكرةإن؟الأشرارقيامةفكرة

)ذا.الأشرارعلىينطبقلاهذالكن،اللهعهدلأمانةطبيحية

يرقيالوحيولكن!الوحى)نه؟الفكرةهذهأتتأ!نمن

يامةتجيءأنيمكنلاوبالأكيد،الموجودة،الاختاراتبالأفكار

كفصملاالذىالاتحادإدراكمن،الأبرارقيامةمثل،الأضرار

ألا،الاقتاعهذانقيمعلاقتاععنتأ!قدولكن،اللهعى

ولا-الفردكةبالخصيةالثحورازدادوإذ.اللهديونةوهو

كما،الثعورهذاتقريةفيالكثيرفملواقدالأنياءأنفيشك

فيذلك3لرأنبدلاكان-الأدلىبالجزاءايقينازداد

بد-لا-الأضرارأنتأكيدفي،الم!تقبلعنمفهومهم

.الآقالدهرفيصجازون-بدلا-الأبرارأن؟،يعاتبون

نيذلكينشكلأن-الآخرالفكرمقابلفي-الطبيعيومى

دراسةإلى،أخيرةكمرحلةنأقيوهكذا.الدينونةقيامةصورة

.الأياءتعاليمفيهر؟وتأثيراتهالديخونةفكر

:الربيوم-الدينونةفكر-رابعأ

المرسرىالظامظلىأنهرأبناةوامةحققةالديونة

الجاةمذهعلىأساساتفتصراللهسوالهديداتالوعودكانت

غائبايكنلمأنهمع-الهاويةفيبالفوارقوالاحاس.الحاضرة

نأالإناننعلمالأياموبمرور.واضحوغر!تزاكان-تماما

.الأددالجزاءبحعمةيؤمن

الأمعلىاللهدينوناتكانتيما،الأنبياءعصروفي

،الحياةهذهعلىقاصرةأغاعلىأساصاالهاينظر،والأفراد

اكمالاقترابهوآخرضهوما-ئياضا-لفهاكونت

ياتخروأ-خرةآ

و!ثبت،باممامأعدائهعلىيقضىعندما،الرب!ومأو،اياريخ

ويمكن.الأرضكلعلىالظافرملكوتهويؤسس!،با!امبره

لابأنناالقولويلزفا.باختصارالفكرهذاتطوراتاضعراض

اببوية،لبموعىثديدتريهشالقادبعضبه!وممانقر

.ايحفظتبعضمعتثارلز.دعلهايوانقوابي

:الرب-يوما

أنهعلى-أحيانا-الربيوميفهم،البويةالكتاباتفي

فيالجرادمئلا)الخلاصأوالدينونةفياللهلقوةالمظيمالاعلان

الأزتأنهأى،أخرؤيةبمورةيفهمأخرىوأحيانا،(2-سئيل

كلعلىالقضاءتثملوهي،اللهملكوتتاريخفيالنهائة

،3يؤ،2:2-هإش:مثلاانظر)للبرالأبديةوالمرةمقاومة

فالأول،المفهومبنببنازباطويوجد.(...14زك91،1:عا

انيية-الويةمنالوجهوهذا.للآخرتوتعمرحلةأومقدمة

يدو-الصحبحللمتظورففدان)نهأحاناعنه!مولونالذى

"الربووم)فيبدو،للأحداثالزمنيايريبتجاهلفيجليا

وقتفيالأمةلهاتتعرضخطروةأزمةلكلالمباضزالخلفيةوكأنه

اضطهاد-البالجطالأسر-الأضورصةالضوات)الأوقاتمى

نأمو-البيفكرفى-المزكدالوحيدوالأمر(المكايين

أنهالا،اليمالخوفالرحيدالأمر)نه،بايحيقآتأايوم"

اييالخطراتولكن،الحيدالمتقيلحدثهر،اللهلحعب

الله.عنايةمارفيتدريجاتعلن،الهدفيبلغبها

يومهرالأصليمفهومهفي!الوم":يإيرائلالعلاتة-أ

أعداءعلىنقمةيومبأنهإيىينظرولا،(2:12إش)دبنونة

ديهوننفه)درائيلإنبل،(5:18عا)فحسبإصرائيل

منعرفتفقطإيابم9:الربتأديبضرباتعليهتقعمنأول

عا)"ذنوبكمحمغعلىأعاقبكملذلك،الأرضقبائلجميع

أنهاإلا،للعقا!هيإمرائيلعلىاللهديمونةويظ.(3:2

مقدسازرعاتكونأبقيما9تبقىفوف،واينقيةلتطهيرأيفا

لاو!رض،(02و3:13صفيا9:9،عا6:13،)إش

رأئعا.عرضااللهلمحاملاتالخاصةهذههوضعضر

علاتةبالأم"الرم5وعلاقة:بالأمعلاكه-ب

)صانيعلىالنهلقضاءأدواتالأماللهيتخدم.أو-

نأبدلاأضاهمولكن(الفرس-الكلدايخون-الأضو!درن)

اثحياءفيالأمعلىالبراتانظر)اللهلقضاءالدورعلهميأقي

تكرنفرف،(...وحبقرق،وناحوم،وحزقيال،رإريا

ترجعبأن(البواتكلفيتماماواصحغيرذلكأنمع)النهاية

بل(ا:416زك)الدينونةمنخجوالربإلىالأممنبقيما

انظر)اللهمجدمنالأرضتمتلىءحتىسيمتداللهملكوتإن
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خرولاتأ-ةخرآ

،3-24:4،06،66:6إش-،ه-9ت4يخا،ه2-:2إش

61(واهوه16؟53حز2أ-ا:119ا-16،:4ا2)ريا

حبا،9:أعا)ونجاتهاصدرمجيالربص!دحيث

87(،مز5،86:9،و22:27،365:2-امر2:14،

)إثى"الأخيرةبالأيام)تختمىالبرةلغةفيالحوادثفهذه

.(4:أميخا،3:ههر38:16،حز48:47،إريا2:2،

الىتتحطمنراها،الأربعالممالكعىالعظيمةدايالطنبوةفي

بغيرجبلمنقىجصجراثمبهالمراتملكوتبواصطةأجزاء

الأكامقديمواعطى(7:27مع45و2:44دايخال)يدكن

حجىكارككا.(13ت7)،الانانابن"شهإلىالمملكة

حجى)اللامعةالآمالهذهفي-السبيبحد-ابيانوركريا

سنروفي.(ا:8416:.2-23،ا،2:.زك7،و2:6

مثرقكأا:اببويةالأتوالأتوىمنواحدانجدملاخي

اببرةويختغ(11:ا)!الأمبينعميماحمىصربهاإلىالثصى

بايومسأقيالذىفهو،اللهمنمرصلاالمميحعنبالاعلان

.(4ملاخي)اوانحوفالحظيما

:الموتبعدالدينونة-2

الإضاراتولكن،بالأرض-ستبط،الر!يوم)عنقيلما)ن

إضياءنحرفيالختاميةوالفصول،القيامةإلى

رالأرضالجديدةال!مواتاعن66:22(و65:17)

رجاءعنتكلحناأنصبقفقد،أو!عرؤلةتضس،الجديدة

دنونةعنماذاولكن،الأبرارحالةفي-القحامةح!اة-الخلود

!المجازاةعنغامضةتحذ-ساتبعضترجد؟المرتبحدالأضرار

إلىعديدةإضاراتؤلوجد،الهاويةعنالقديمةالحقيدةفينراما

6903؟،)اعاةاع!ديرنةأحبانا،المزاصرصفرفيارريونةا

ولكن،(ه:ا)الأفرادعلىأخرىوأحبانا(89:9،05

،الأرضمذهبحدماالىيثرنهاأياأنيخهصنثكوك

دظردا:تحتالمألةهذهلضعتجعناكثرةأضاءهناكوامم!

بالمسئويةالاحساساشد:الأديىابظام؟لعدم-أ

،(:182حز03،و3192:إر)البرىالحصرقيالفردية

ومن.الفردناحيةمنالجاةمذهفيالأدلىالظام؟لولعدم

قاصرةكانتولبهها،الأدبيةابوايسأثرط!حظةالهل

الأد!بالذوذمليئةفالحياة،الفردىبالجزاءيختصجدأفيصا

.(أيوبسفرانظر)والألغاز

طقيلاالريرأننيمكلةوناك:الأث!إرنجاح-ب

ابقيضعلىبل،الردئةأفمالهعىالحياةهذهفىدائماجزاءه

بل،مروعاكمفيوناجحوننامرندائماالأضرارأنييلو

.يمذلونمضطهدوندائماهمالذ-كأاللهأولادعلىومنتصرون
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ياتخروأ-خرةآ

،01مز)المزاصركتةأفكارضغلالذىالمح!اللزهوهذا

،17،37،9473).

وكشآداغيرالأضرارنجاخأنهوإيهوصلواالذىوالحل

يما(ا-.3673:82،و37؟35مز)مفاجةنهاية

ا،94:ها،17:همز)الم!تقبلفيصكدجزاءللصديق

الا!ةينا،الأثرارعلىالفضاءبفعلاوأحعانا.(...7324:

الاركانوإذا.بالاثممملوءةلحياةكافياعقاباتبدولاالمفاجئة

نأهوالذهنإلىيتادرالدىفالفكر،بمدفيماسيجازى

.يجازىأنيجببل،المستقبلنطسعجازىأيضاالثركر

منقريبةحققةترجد:الث!برمعابارمعاناةبر-

للباريكون،الريرنفاجىءالتيالمصائبأنوهي،السابقة

ا.لأبراريتعرضبل،بمفردهالريربعافيفلا،فانصيبدائ!ا

تجتاحهم،التى(أوبئة-أص-حرب)القضاءلزوبحةأيفا

البر.الهمنالانصافمننوعفاكيكونأنيجبكانبيما

:الآخرةفىوالعقاباثواب-3

ام!دادعنالفكرلبرزأنالضرورىمنصارالاسابلهذه

رأ!نا-؟-فاومن.القبروراء!اإلىالأضرارعقاب

مننوعاتحني-المتأخرةالمصررفي-الهاويةأصبحت

الهاولهةإلىيتقدالذ!اللهغفبففاك،للثريرالقصاص

للروريكنلمالأخيلةصكنولكن.(22ة32تث)السفلى

فاذا،الادلىللجزاءالمنابالمكان-للباريكنلمكا-

هذاينطبقأفلا،القيامةحالةتحغللأبرارالكاملةالمكافأةكانت

الفرديةالدينونةكانتإذاعماتساؤلوثمة؟أيضاالأضرارعلى

لعدالحالةإلىلر(12وأ:19)الحامعةصفرفيالمايهورة

إعلانوأول.(صالموند)ذلكإلىتثرأنهاوالأرجح.المرت

نفسفيوهو(:2أ2)دانيالفيوردالأدثرارقيامةعنواضح

فيالفكرلقستليحاهاكولعل.الدينونةيضمنالوقت

عنهايتحدث)والبي"ويخرجرن:(66:24)إشعياء

اصا!اجثث.لر!ت(22عد-الحديدة:افيكأالحديدةاصماءا

لاتطفأونارهملايموتدودهملأن.علىعصواالذ-ش

.أجدذىلكلرذالةويكرنون

أكمكانجه!نمبفكرةافكراهذاتثارلز.دو!ربط

يظبقهذاأنو!ظن،الهودمنومرتدمقاومكلعلىللقصاص

هى!رذالةاكلمة.(051:ا))شعياءفيجاءماعلىأكضا

دكتورو!ول.(ا:22)دايخالفي"ازدراء!كلمةنفسها

الذىوالعقاب،أجهنم"إلىلثرانالكلتينأنتشارلز

مننتز!دأنالصعبومن.أبدىعقابهوالأضراريتحمله

ثمةولكن،القديمالعهدحدودفيالموضوعهذافيالكلام

.المتأخرةالهوديةالعمورفيحدثتأخرىتطورات



خروياتأ-ةخرآ

:متأخرةعصورفيعو؟يةمفاهيم-خامسأ

.الهردعلماءمحابات-الرؤى-الأبوكريفاأضار

فىالهودعدالأخرويةبالمفاميممعرفتنافصادر:المصادر-أ

هي:للمجيةالابقالعصر

القديمالحهدفيالأبوكريفاكتصوهي:الأبوك!بفا-أ

بايشاءالسبعينيةالرجةصمأخوذةوهى(الأبوكريفاأنظر)

منوهو،الرابعاسدارسباصميهروالذى،الاقإسدراس

منالأصحاحاتعلىيخوىالأضلىوالسفر،الرؤىأسفار

فييوجدلاالسابعالأصحاحبجزءمع،فقط3-14

)منالمجيةالعصورإلىورجعوهوالمألوفةابخة

(.م0069

:الكتاباتهذهبقاكاوتمل:الرؤى2-أصفار

أخنوخو!فر.ابدفبلالافيالقرنمنالسبلييةالأفوال

من)باروخمع(.مق07-.4)صليمانومزاصر

عرالاثيالآباءوسفرايريلوضر(م05-.01

إشمياءوصحود(الميلادىالأولالقرنمن)!وصىوصحود

كتابةتارغمعرفةعلىالبهيرالىءويوقف.(م05تجل)

المشحيالحمربدايةبعدكبمافالكثير،الأسفارهذه

الرابعإصدراس-إضياءصعو-موسىصعود-باروخ)

.(عثرالاثنىالآباءوكتابالوبيلوكتاب-

فىونقمد:ايود(علماء)الحبرلة3-ال!بات

وهي،والرجوماليمودكتبكلالكتاباتهذهمعرفة

فيها.شكوكالقبر،ايأخرلزمنهابانسبة

،لايجازنلحصأنإلايفالا:انحتلفةابظروجهات-

يمكنالى،الأخروياتعنوالمتعارضةالمتباينةالمفاهيم

هذهتتناولفهي،الكثيرةالكتاباتهذهبيرمنالقاطها

أفكارعلىميةليتفهى،الخيالمنبالكثيرالمواضيع

الضوءبعضتلقيتدأنهافيهىقيمتهاوكل،القديمالعهد

لافإننا،أمر-سأوأمروباصناء،الجديدالحهدتعاليمعلى

ويتحص،جداالقيلعلىإلاالأبوكريفايهبمننحصل

الآتية:الحناوينتحتالمرضرعهذاندرسأن

بنيثوعدفرفينجد:كديدا(قل3ا-مفا

وأذكرفاليىبأنهاالهاويةعنالقديمالفكرنضى،سراخ

ولكن.(4و:28413،و:1727)مجازاةأوضكر

جاءمابذلكوضبيه،(أ.ة21)فيغتلفةملاحظةتوجد

المكايينفينجدولا.(3:6)وطرلا(2:17)باروخفي

إلىانضم"القديمالعهدأسفارفيالمايهورةالصباراتإلاالأول

.(ا:403)اقومهإلىانضم5،(2:96)،آبائه

خروياتأ-خرةآ

الحلودعقدةفيالوناليالفكرتأثرالحكمةكتابفيرنرى

ولاا:15،4،،و4:13ا-2:23:3،4،)فقمرللنفر

،(02)8:الوجودسبقعنوركلا(القيامةعنثىء

)3:ا-.\،الهاويةفيالقصاصيمانونوالأشرار

5:أ-14(.

فيجذرىتغييريظهرالعموموعلى:الهاودهعن-أفكلار2

مقرمازالىفهي،الرؤىأسفارفيالهاويهصالفكر

والقياسة-المرتبينمترسطةحالةباعتارهاولكن،الأموات

الذينالأشرارعنمنفصلونفيهاوالأبرار-!بقامونلمن

أربعةبينيفرقأخنوخففر.هاكقصاصهميقاسون

للأشرارواثنانللأبراراثانمنها،للراحلينمساكن

فيالعقابنالواالذين)الأضرارمنففريق.(ا-21:13)

الآخرونبفوميما،الأبدالىالهاويةفيييقون(الجاةهذه

ففيالأبرارأما(،)17:2جهنمعذابإلىويمضون

البرأجنة5(61:12)،الحياةجنة1،الفرودس

سواء)للحقابكمكانللهاويةالخاصيةرهده.(67:3)

ايوبيلكتابنيكثراتدكر(دائمةأووفيةكانت

وفي(6:23)افافيالمكابينوفي(7:9222:32،)

ويغرل.(...ا:162،أ15:ا:4،6)صيمانمزامير

مسكنالهاويةصارت5:المراضعبمضفيإنهلارلز.د

ا!ديدا؟؟ب..؟احدايثئايعان:حهىنجهى؟لذاك،اساضا

وجهنمالهاويةنجد(19:401)أخنرخفي،المراضعمن

سفرمناللايخةالنخةنيمابهةأفكاروتوجد.مترادكبن

.أخنوخ

حاصااهماماأخنرخضرفينرى:الساقطونالملالكن-3

،(6:2تك،الشاءمعزنراالذبن)الاقطينبالملائكة

)أخنوخالمتقدةالأبديةللارالدينونةفيمفرزونفهم

.(092:.2-ه21:ا-6،

،22أخنوخففى،القيامةعنالأفكارتختلف:المامة-4

نأاخرمكانفينجديما،الأشرارمنودريقالأبرارسيقام

الأضرارمنقطأحديقوملاولكن،عبفامونالأبراركل

.(3:16سيحانمزاصر61:5،09:23.)أخنرخ

او51:أخنوخ)وأشرارأبرارمنللكلالقيامةتأيهروأجانا

اليالقيامةعنكثيرااثالطالمكابينصفروييهلم.(2

لأن(23و14و3:1613:9،)إسراثيلكلنمل

أخنوخفيونجد.36(و7:14)قيامة!يىالأم

ويأيهر.القامةفيستتغيرالأبرارأجسادأن(09:38)

،03:2-ه)باروخسغرفيالعامةالمامةعنالتعليم

يوسيفوسويقول.(32-737:الرابعوإصدراس0:5،51

هداولكن،فقطالأبرارقيامةفيبعتقدونكانواالفرييينإن

501



خرولماتأ-خرةا

الأعمالضرفيبولىالرسولأقرالمعكتحارض

(.)24:ه

نأعلىقولاتاكيداالرؤىأسفارأغلبقينجد:الدلفونة-5

صفريختحدث.الهاوكةفيللعتابتايةالأخ!ةالدنرنة

إالومبأنهاويصفها،الأضرةالدينونةعنكثراأخنوخ

،،العكلالدينرنةووم1،،الحادلةوالدينونة1،5العظيم

،12و:6ا.)"الأبديةكلدينولة)،أالأخئالديخونة"

..11،25:409:26،27،و22:4ا:ا،9ا:ا،6

فيبهموطقى،الأضراروالاسالأسرارالملائكةفسيدان(اغ

لها.نها!ةلادكنونةفيجهنم

الدكنرنةبهذهالمشاعلاقةهىهامةفقطةوفاك؟الما

!فرعداماالماعنصشتافيلوكر!يةالأسفاروكل

يىو!ن،الرؤىأضارفيالماويظهر.الرابعإصدراس

ومزاصر)3(البلييةالأقوالففى.دائماالوضوحبنفر

وا)صدراس(9304،)باروخوضر(17،18)لجمان

القوىودينونةبرةدةالمشاظهور-ستبط(:1332)الرابع

أخنوخمنالقديمةالأجزاءولي.المعاد!ةالعالمية

و2أس،الدينونةهذهبنفهاللهيجرى(أ-09:625)

وفي.ذلكبعدالاالمسيايظهرولا،المحاكمةجلسة

الاحيةمن-أخرخصفرمن37-.7الأصحاحات

عيهوتطلق،الحالمديانبأنهبجلاءالمشاظهر-الاخرى

38:2،)،الار):الجديدالحهدفيجاءبماضبةألقاب

،(اغ400و:04.5:453)،الختار5،(53:6

..48:2و46:2-4)أالانانابن)الكليزق

المجى،ايأثرفهايظهرالتيهيالأجزاءوهذه.(اغ

الحصرقبلالرؤويةالكتاباتفيالمفهوملهذاذكرفلا

أخنوخصفرعلى!سنندالذى-ايويلسفروفي.الم!يحي

ل!أخرىفكرةتظهرولكن.أبداالأجزاءهذهتايهرلا-

تحدث،ةمحدولفنرةالمسياحكممثل،المتأخرةالرؤىكت

تلكنجدالرابع)سدراسسفروفي.والدينونةاليامةبعدها

الم!ابموتشة،..يدرمحكمبحدبأنه،النريبةالبارة

.الديانهواللهكونوهكذا،(92و7:28)

علالميافيالعصريفهمعدما:وايمالمساليال!ر-6

،المدةمحدودغيرفهو،(القديمالفكر)للديخونةتالأنه

الأقوال)الخلصينالأمبرمحهدائرةفيويضمأورضليمرمركزه

مع0،337:!.أخوخ6،72-3:896البليه

فالموقي(17:32-35طي!انمزا!كل53:ا،48:5،

صنروفى.الملكوتفيلاكوايتومونايهودمنالأبرار

أورضليمأن:الفكرهذاورد(09:2892،)أخنرخ

صنالنازلةالمدنةبلالأرضيةالمدينةهييتالجديدة

!ايهر!-محدردالمافيالممرأنفجثال!اء،
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ياتخروأ-خرةآ

الىالقيامةبحدستنتلالحيدةفالجاة-الرابع)صدراس

.الساء

الىالحبريةالمفاهيممنالقيل)ضافةيمكن:حردهال!ر-7

موضةالواقعفيوهي،كلهابهاالإلامالصحبفمن،ذلك

فيتظهرذكرهاصبقاليالأفكاروأغلب،ومتعارضة

القوىجمغعلىالقضاءأننجدجث،اي!ودعلماءيهابات

حكموأن،المشحضدأو،أريلوس5بظهورمرنبطالعالمبة

)سدراسفيكا)ضة004بمدةعامبوجهعددالميا

الشبتاريخكتابفيجاءكا)صنة0001ولمدة(الرابع

القامة،العالمتجديدنهايتهوفي،(لورر-ايهودى

والدينونة،(الطبقاتبعضاسمناءمعفقطاليهود

غالا--الأثراردينونةؤشبر.للأبرارالأبديةوالمحادة

.المدةمحدودةالدكونةبأنآخرفكرأأيضانجدولكننا،أبدكة

الجديد:العهدفيالأخرويات-آخرة

والديية:العقائديةالأهة-اولا

الجديد،العهدتعاليمفيهامادوراالأخروياتموضوععلعب

ظهررتعنىإنها.أخرو!ةطيةتحملأصاعهافيفالمسيحية

منجزءالقديمالعهدنظروجهةمنوهذه،الأمروتوليهالمميا

اللاهوتفي-الماأيامتمتبرلا،الحقيقةوفي.الأخرويات

تعتبرولكنها،نفهالأخروىالحصرمند!فما-جزعا،اليودى

فيقائما-ماحدالى-الرأىهذارمازال.لهمقدصة-دائحا

الجزروالاتمامالمالظهورباببة،وبخا!ةالجديدالعهد

كحركةالقديمالعهديصفهاالتي،الحاضرالوقتفيللنبرات

العصرأي،مرحلتينإلىتقممالآنولبها،متزامنةواحدة

،هذاكلومع.المستقلفيالختايةوالحالةالحاضرالمشافي

الحالةالىأقربالم!يافيالعصريجعلالجديدالعهدفإن

على،الهوديةفييهمااك!زويرتكز.الهوديةفينه،الأخروية

المسياقالعصرفمحتوى،المرحلتينبينالوعيةليالفرقادراك

لها.مقدمةوكأنهيبدوبل،النهائيةالحالةسروحانجةأقل

محنيالمشافيالعصرمفاهيمكليعطيإذ،الحديدوالعهد

الأحمى،الأبديالرجاءوببنينهالربطفينوةاكئرجمو،روجا

ماموالآقيالحصروأن،متطابقينجحلهماالىيميلوبايالي

ضكلاهدايأخذالحالاتبعضولط.الحاضرالعصرتمرقعه

مجراها،تأخذبدأتالأخرويةالتغيراتبأنالاعتقادفيمحددا

جزنيا-ولو-الاشتاععلىحصلواقدالمؤفبنوأن

هو-الر!تعليمفي-الحالمطفالملكوت،الأخرويةبالاتيازات

)نجيلفيجاءماعلىفبناء.الاوالملكرت!جوهرهفيواحد

فكروفي.هنا-كمبدأ-الألدكةالجاةتخقق،!وحنا

والديونةللقيامةمقدمةوقيامتهالمسيحموتكان،بولى

الآته.السماو!ةالجاةباكررةهيالوخليوالحياة،النهائية



ياتأخرو-ةخرآ

متعارضةتيوايي-الأتوالدنراهأنيمكنالقويالمحنيوهذا

فيالتاطعالحدثوأن،أتتقدالأخروكةالحالةبأن-ظاه!لا

.ا:ا،5،9:11،و2:3)عبحدثقدالاريخ

نأيمكنلا،المتطرفالرأيهذاوحنى.(أ:224-22

علىضظلالحاضرةالحالةبأنيقولالذىالمألوفالفكر!نخ

الا،ال!اض!ؤديأغاورغم،الأخرويةالأحداثمنالجانبهذا

فالمؤفون.المالمهذاونملأمالقديمالعصرمنجزءاستظلأنها

،الدهورأ،خراصتقدواليهم5"الأخ!ةالأكام"في!يثون

طىنيسازال"الدهرانقضاء5أو"الأضرايرمولكن"

!و03،ة94،24:328،و04و13:93)تالمضل

3:ا،ق!2ا،.ا:اكو1ا:542،48،و44و6:93

3:3،بط022،و1:هبط1ه:3،ح9:26،ا:2،عب

.(18أيهو2:18،روا

للسزمنينبالبةثانرياأمراإلأخروياتالاهمامكنولم

فقد.الدفياختارهمنيالدوافعأتوىبنكانبل،الأوائل

ل!انالحلاصيةوالمقيدةالقويةالمعجزيةالمبفةوجدأوضح

التطررولديكونأنيمكنلاالآقيالحالم)ن.الجديدالعهدفي

التاريخ.مجرىفيليحكمالالهيالتدخلنتيجةولكنه،الطيعي

بالطبيحةالأعتقادهو،الحالملذلكللأشواقمحركأقوىكانولقد

والر.بالخطةالقوىوالاحاسالحاصرالمالملهذاالئاذة

الحلاصفيالجديدالعهدعتيدةنموجبهذاباو!ر

ايحليممعالؤيقالتداخلبفضلوذلك،بميدحدالىوتفدمها

ويلزم.المتقبلنورفىتفسيرهوجدالحالمطفالاختبار،الأخروى

ذلكصحيحاتقد-سانقدرأننستطيعحنىجيداهذانايهرأن

وكان،الماجلالقريبفيالربعودةاحمالدالقرىالرجاء

بأنالممليللاختبارمماأضعفأثرهذافي.الرؤىلحابات

الآبة،للحباةالابةالحقائقعربونعلحصلتفدالكنشة

هذاتقلصولعل.طويلاالكاملةالمارتتأخرأن!بلاثمومن

الاختفاءالىررجع-ذلكبحد-القويالأخروىالمفهرم

المحجزية.ليالرصالممرلظواهرالتدريجى

:العامالهيكل-ثايأ

العهدفيبالأخرويات،الجديدالعهدفيالأخروكاتترقي

إنها-.الفديمالوصأطسعلىالميةالهود!ةوالحقيدةالقدبم

ولكنهااجديدةتمبراتأوجديدانظامانفدملا-الحملةفي

باختار-تحلنبصورةولكن،عوجودآكانماكلتحترى

فيكان.لمضونهاالجوهريةالجدة-علهاتركزالنيابقاط

:الأخروياتإلىالنظرةفيمتاينانرأيانالرقتذلكفييةالهؤ

مستقبلحولطورالذىالغديمالقوىيوحاءفاككان

لرجاءالمتاميةالصورةناككانتالوقتنفسوفي،إسرأهيل

يمئلالأولوالرأى.البرىالجنسولكلالكونلكلثامل

تجل!وولذلك.القديمالعهدفيللأخروياتالأصلىالشكل

ياتخروا-خرةآ

الاعلاناتفيبخاعة،الجديدالحهدبداع!فيصحيحامكانا

دخلولقد.المعمدانيوحناكرازةوفي،الم!يحلميلادالمصاحبة

والجماعة،الفر!ةال!عادةفل!فةعنمر،الهودعدإلها

الاعتبار-فييضعلمالذى،للنبوةالحرفيالتفسيرمعفتطابقت

.للنبوةالثعريوالأسلوبالرمزىالمفهوم-كافيةبصورة

تطورنتاج-ماحدإلى-كانأنهفمع،الآخرالرأىأما

!فا!ة،الجأخرةالبراتبعضفينجدهأتاالا،لاحقلاهوقي

مصالرعنمأخوذةتكونأنمنتججاةوهى)دانيالسرفي

و!،(الحافرالرقتفيابعضيؤكد؟-فارصيةأوباببة

العهدؤالبريلمعلانالححيقةللحبادىءالصحيحالتطوريمثل

ايي،الجديدالعهدفيالأخرو!اتصورةبهاتبدووالتىالقديم

صورأحمىبهانلوئتابىالطاهرةغبروالعناصرالدوافعتشبعد

.الهويالأخروىالنكر

لننايوفيقعاولة(الرؤىكتاباتبعضفي،جرتولقد

الآخر،اتمامقبمهأحدهمااتمامأنباعتاروذلك،الفكرفى

أوضة004)لمدةالماسكةبيامأولاالقوميالرجاءفيتحقق

يسرولا.الأبدكةالحالة-النهايةفي-تلهاثم،(شة0001

نأفمع،الطر-شهذافيايهودىاللاهوتمعالجديدالعهد

كللنايةمقدمةبمثابةهوالآنالمشحعمليقبرالجديدالعهد

فيولاالجوهرفيلا،الائينبينيفصللاأنهإلاثيء،

الدهزفيالامىمكانهمنالمشحيستبدلاانه،ابوعة

عنمنفصلة،المستقبلفيمؤتتةميانيةمملكةينوقعولا،الآق

ولي.الأبد!ةللحالةوالسابق،الحاضرالروحىالميحعلك

الأحداثكلنيالمركزيئغلالميحشخصفإنالحمقة

.الهوديالفكرفي!دومماجدااكثر،الأخرو!ة

والحياةوالديونةالقيامةمن،العمليةهذهمراحلكل

نيالأمةببالغتحظيجميحها،الوسيطةوالحالةبل،الأبدية

ومن.(المحهويسوعألىروسالذى)الميحىالايماد

ليالأخروياتفإن،المسبحفييتركرالذكطالمفهوممذاخلال

وسعتهماكلمنأعمقوبساطةأتوىبوحدةشزالجديدالعهد

العظيمةالأفكارفيتقر!اضيءكلانحصرفقد.ايهوديةالأراء

يختفىوكذا،ئايةمرةالمسبحلمجيءكنتجةوالدينونةالقيامةعن

فبما،روحيةألمجةلهاليستايىالرؤو!ةالزخرفةمنالكئير

يتجهالروحيالاهمامفإن،وايطرفايز!دإلىيهيلالجاعايخال

والتبسيط.الزكيزالى

:الطورم!ار-ثالثأ

عاساتطرراالجديدالعهدفيالأخروياتتحليمفينرىأنيمكننا

الاريجةالدرامامفهرمهيالانطلاقونقطة.بدقةمحدداتجاهفي

ىأ"الحالمهذا1،،الدهرهذا1:وهما،الجحاتينللعصريق
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ياتخروآ-آخرة
خروياتا-خرةآ

إلىعرةلآولروزاككونأنمناممرللأضياء،الماوىروا؟6،8لوأ:3،22أ:2،32)ت،الحاضرهـالحصر

داثرةوفي،والدوامالكمالالآقيالحالميمثلماوبقدر،الرجوغل4:4،كو8،3:182،و22:6،أ:.كر21،اة2

فالانطباع،!لاموجودانالأبدىوالظامالكمالهذا،الماءأ،.4:لط6:172،قي21،2:2،6:121،ا:أفا:4،

اليالجدورةالأهميةولكن.متطابقانمابممنيأنهماهرالحت!ىالعالم"أو،الآقالدهراأوأالدهروذلك1،(2:12قي

فتداخل،الدرايةالتاريخيةالصيةتطللا،الحارض!ترضها2:7،أف030،2:35،:18لر:32،ا2ت)،الآقي

والانتقال.منتهاهإلىبالص!!!أق،الأدفيمجالفيالأعلىالحالم.(6:هعب

ا!اركل-كز!ونكانوا؟-ب!للاآضإلىوجهمن-الجد!دالعهدقبل-اليهوديةالكناباتليتوجدولا

الحياةإلىا!تيشنحولت!الاىاهوكأن!الأخروياتص!ة،العالمينأوالدهرينلينالمنطورةالاخنلافاتهذهعلىضواهد

برربلا-بزعمرنحيث،الرابعالإنجيلفيبخاصة،الحاضرةيبدو،برل!والرسولالمسيحتعاليمفيهاوروطيلقةمنلكن

الراضحوالأ!س.!نالأضوياتش!لوجود--تيسلملهاذكروأقدم)الوتتذلكفيموجورةكانتأنها

حيةبهانح!،الآتيةالجاةحقائقأنهوالخلاصةهذهلمثلوالتتاضى.(م08حواليزكاىبنيوحانانقولهو،بصحته

نإحتي،المؤمنجاةفيتعملهناكومن،السماءفي،قويةدهريينهو(بولىالرسولأقوالفيبخامة)الدهرصنيين

ا!فبل،فيبهاث!خ!كمصفوطالآنهوطببنا!فرفةونزببخواعهدهرفلكل،والدالمالكاملوببن،الوفنىالثر

ح!ث!الأخروباتاحتجاب!نةموضا!ح!ةأةلأصبحت،قيز!"عالمين5مهمامجملالفارقفإنوبهذا،يخهالأصاء

لها.الئ!ي!الوقع!ازداد،ا!ضكلحةتتخدم،والأراميالعبرىفي)متاينيننظامينبمحني

إلىتترجمأأبونافكلمةالرفافطنيأما،للاثنين،عولام)

الازلباط،أشدكرتبطالتطورهذاأنملاحظةبخاويحدر3لمة!!ا:3اا:2!محب!!،!الم!وأحيانا،جيللا

!زهلأن،الأزلمتالمسيحوجودعنالبهفمعتماماويتضاالعاعنمطلقاتستعمللاوهى"العالماتعنيأصزموس"

عىضهادةأجلىتقدمان،ال!ماءمنالمسيحونزولالحيقةالآق

ببهلواضحةفهيلذلك،السماوكلطالأ!ثاءنظامحقيقةديالجدكدالحهدفيالأخروياتتطوركحصر،عامولوجه

الفكرهيكلجثالأولىبولىرساءللفطليى-خاص،القديممدكاشينللوجومجاليئالىكرانالحصركنأناعتار

رساءللفيولكن-التاريخيالدراعيالخطفيزالماالأخروىللنظاموامتدادإعكبمثابةالحديدالعمرمجيءيكونوبهذا

قف!يتأسبوعالعبون"

على

المقدسة"مديتكوعلىشعبك

اممنيسةارصت

م.77.قرونأربعةاسودةا

العظيمةصالضيقةالملىينةتلىيراعهديناإ

لماالذبيحةالطال.ءث8،5424:.م

صاإت!الخرابرجسة.
\9:7.22:1دانيال726
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ت؟خروأ-خرةآ

،01و02،2:63:9-22،وأ:3أف)الأولالجن

اوا:هكو3:.2،1،2:ه-افي01،6:12،و4:9

11،7:13و6؟ه3،2:5،304،وأ:2عب17،3:2،

.(23وا:16222،و11:.ا16،9:14،و

منويى،التعليمفيالاتحاههذاذروةالرابعالإنجيلوورضح

عليناء،والأرضالساءببنهناالننافضأنبهفياناللازم

ذللثتركيبيحددالذىهو،المحبلاهوتايخصالتحليم

يطورالهائةالمحصلةأنكيف،أفاهنا!بدوولكن.الفكر

المسيحلتعالمالجتظرةالننيجةكانت،الجديدالحهدنيالتعليم

لاأن،جداالجابمنكانبأنه،هذاتحلبلكلكن.الاية

من،الخصيةالميحبجاةانحقصةالايةالإعلافات!أقي

رأسا.المبحفممنبل،ثاكشخصأىخلال

والفردية:العامةالأخرويات-رابعأ

مصرعلىالاصائيليةالأمةمصريطغى،القديمالحهدفي

-وحزتيالإرياثل-الأواخرالأنبباءكداالفردكةمذب

-وحزقيال)رياثل-الاواخرالأنياءعند،الانفماد!ةمذب

الز!ةالكتاباتفيونرى.المتو!ةالفترةفيالفكرزأثره

هذئيينالجمعيمكنولم.للفردالنهالىبالمصرملحرظااهتاما

للأمورروجةمفافيمالجديدالمهدأعطىأنبعدإلا،الرجهين

.الأضرة

بحلاقتهالفرمصوورلط،الميافيالأخروياترجاءوتج!بهيز

وفي،للفردأيغاالائهالأحداثلهذهبالما،أصبحالثخمه

حددولقد.الرصطةللحالةأعظمأ!ةلإعطاءاتجاهأيضاذلك

المهدنظروجهةفإنهذاومع.لذلكالطريقالرؤوىالفكر

العهدفيالآسابةفالألمجة،وجودهاثبتمازالتالفدبم

يكادرلا،ككلللأحداثالتاريخيبالظورتزلبط،الجدكد

العهدنجواتلىلطتفقد،الو!يعدالفترةعنضىءفاكيكون

فينراهماوهو،الهاروالهدفالحاضرأزماتلنالقديم

نأنجدجث،الفردمترىعلىالجديدالمهد،أخروكاتا

بحدبحالتهبالحرىبل،الموتبحدبحايهلامرتبطةالفرحاة

هماالمتقبلةوالحياةالجسدفيالحاضرةفالحياة،الائيةاللسرنة

خارجالوجوحالةأي-!نهحاماأما،البارزتانالشئان

الحاضريينالربطهذانفىولكن.النموضفلفها-الجسد

رصمفي،الجديدالحهدالىالقديمالعهدمنننقل،والآخرة

لا،الم!تقبلرسمفىالجديدالحهدفأسلوب،المامةالأخرويات

أزفةلمنهاتفصلأمررلننمجمعنراهجث،تاريخاتسللاقي

بلا-القاعدةهذهوالتزام،التارفيالتسلسلحسبطوعلة

منبل،الذاتيةالإنسايةالمعرفةمحدودكةمجردمنيس-شك

القديمالعهدينفيالبرىل!علانالعامالمجنذلىعلىال!

والجديد.

خرو!اتأ-خرةآ

:(باروزلاا)ليثااالمجيء-خامسآ

وأأهـالمجيءنعني،باروزلا5كلمة:الباروزدا-

تج!دعلىللدلالةمطلقاتتخدمولا،،"الوصرل

أصبحتفقد،ضطاثافيمجثهكلللدلالةبل،المسيح

فاككانتأخرىناحيةرمن.بالمامختصاثابتاتمبرا

الوحيدايحبرهومشقلاالمحظهورأنترىنظروجهة

أالأولالمجىء!ببنالحادوافببز.ومجدهعظشهعنالجاب

موجوولكنه،الجديدالعهدفيمرجودغير"انفيوالمجىءأ

،(29:16)الأبوكريفيعثرالاثنىالآباءعهودسفرفي

كلمةباستخدام(9:28)العبرالننفيكظهرويكاد

فيوظهورهالماضىفيالمسيحظهررعلىللدلالةاالظهور)

4:ا،1،أ:.قي6:14،2اقي2:8،تى2)المتقبل

.(13وأ2:اقي

-ينلون،الميحيةقي"اثاقالمجيءأعبارةواصتخدام

صالآنحدياالميحبفياببالاحاس-مالحد

صتفبلاالدالمحضورهإلىالفكريتحولثمومن،خاصته

فىكثراوردت،اثافيالمجيء"وعبارة.(4:17ض1)

:23،ا5كو931،و37و24:3ت)الجديدالعهد

،8و2:اتى5:232،ا،4:ه2:91،3:13،تىا

يرلأ،29وا:16،3:4بط8،2وه:7بع

وأ،أبوكاليشمىاكلمةهيلهاالمرادفةوالكلمة.(2:28

الأرجحعلى-تتحدمومي،"ظهرر،أوأاستعلان5

عورةفيالماوجودوتفقرض،المجىالعصرقبلمى-

باروخ)الأرفىعلأ،الماءفيإئا،ظهررهقبلنجية

اتالى(أو)الرابعإسدراس03:ا،92:3،الأبوكريفى

بط7:271،يوعئر،الاننيالآباءعهود7:28،

لأنالكلمةهذهاشخدامللسيحينوأمكن..(1:.2

بأنهللجميعويتعلن،السماءإلىصمدقدكانالميح

بكل،تتخدمفإنهاولذلك،رجوعهعدحقاالميح

03،ة17لواالمؤنينوغيرالأعداءالىالاضارةفي،خاص

و1:13ابط8،وا:7تى2ا:7،كو3،21:اأع

،025:4).

،"الوم9،،الربيوم"مومرادفتعبيرأيضاويوحد

للتحبيرترجمةوهو،!الميحيسوعيوم!،!ايومذلك،

!-شبأىيوجدلاأنهومع.القديمالحهدفيالمعرو!

"الرب5كلمةتكونلالماذا-المواضعهذهمنمو!حأى

تثيرالحالاتبحضفيبأضهاقالمفالاحمال،،الميح"هي

الناحيةومن.(3:12بط2فيأالله!ومأفهى)اللهإلى

،أاللهأالىمنسوباالقديمالحهدبأيهرهمافان،الأخرى

كلمة."المح"إلى-ئصدعن-أحيانايتحول
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ياتخروا-خرةآ

فهي-،الثافيالمجيءعنلبحصعادةتتخدميماا!وم"

حتى،بالدينونةمرتطةغالباتكون-القديمالعهدلي!

.(4:3كو1ا:9،38أعانظر)للدينونةمرادفةلتصبح

أ:3،32مر7:22،24:36،ت)فيالحبارةنف!ؤلرد

13:12،رو2:.2،أع21:34،ا:7،24ا:12،.لو

أ:6،نطا:14،كو8،3:13،5:52،اتكوا

2:2،2تى8(،2ءو4)معوه:2تىا2:16،

3:.ا(.بط2،2.ا:ه18،4:8،عبوا:12قي

الميحمجيءتبق:اثاليللمجيءسابفةعكت-2

صاغتلقد.مجيئهاقترابلإعلانالعلاماتبعض،ثانة

وبلاتاعفبدة-الفدبمالعهدأساسعل-الهودكة

الحاضرالدهرلختامالمصاحبةوالضيقاتالمصائبأى،الميا

وقد.الآقيالدهرنحاصأوجاعباعتبارها،الآقالدهروبداعة

الاالحبارةفيهقردولا.للسيحانفيالمجىءإلىهذهتحرلت

فينفهاالفكرةوتأقي.(13:8مرض24:8،ت)في

ض7:261،كو1)ليالبهاوالإضارة،(8:22لر)

ويالترافق،العامةالرثلاتهذهعلىوعلاوة.(3:35:3،

هذهأالمسبحضد!ظهوربسبق،ابهوديةالمبدةمعأيضا

كمقدمةالافيا!يءيربطالجديدوالحهد.الهاثبةالأزمة

وتجديد،والهيكلأورضليموخرابالروحبانسكاب،له

فييردعالموهو-الأملكلبالإنجيلوالكرازة،)صاثيل

المتعددةالذرلهذهوالداخلالتابعومثكلة.القديمالحهد

لاأنهويبدو،المثماكلوأعقدأصحبلمن،بالنهايةالمتحلفة

الربذكرهااييفالويلات.الآنحتىكافحللهايرجد

(21لو13،مر24،ت)الأخؤهالأيامعنحديئهفي

الآية:الأسرفيالهود!التعالجممع-مالحد-تتفق

.،الأوجاعبتدأ9وعجائبزلازلحروب-أ

الحظيمة.الضيقة-ب

.(6:2-17رؤانظر)تسافطالسمواتنجوم-ص

والرؤى،الميححديثبيناثتركالعنصرهذاولوجود

مناكبأنوغيرهموفندتوفزاكرويفنباخكولانياقرض،الود!ة

جهوديةولؤياللسيححقيقبمالوة:محاخلطاقدمصدس

نأيخعتقدون،(م687-.)اليهرديةالحربأياممنميحية

الأصحاحفيصوجوة-بسمو!ا!-الصغيرةالرؤباهذه

و2أ-.4و8و7الأعداد)مرض)نجيلمنعراثاك

.(31و3"و24-27

إضادالىالميلعدممنغالباتغانظرياتهذهلكن

لهأصاسلاالذى-والإفتراض.للمشحواقيةأخرويةتو!ات

بحباراتالنهايةعنتحدثقد-بدلا-المشحبأن-طلقا

بصلةتمتلا،المحضةالهرد!ةالويلاتوكون.خالصةروحية
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ياتخروا-خرةآ

كرعنهاايبزلاعتاركايخاسيايعتبرلا،و)يمانهمايلايذإلى

القولين:ببنواضحتناقضورجدانهويقولرن.بالمشحجدرر

سيأقبأنهوالقول،توقعوبدونفجأةصيحدثالثافيالمجيء)نه

.(32وا:303مرفي)!نهاصةالعلاماتبهذهمسب!وقا

المزعو!ة،الرؤياهذهاسبعادبعدحتىبانههذاعلىالردوكلكن

للحسيحنستهابصحةالملمالأجزاءفيموجودانالقولنفإن

وبمض33-37،و32معبالمقارنة92و13:28مر)

حمقيتناقضثمةفيى(الهروجربعنالمشابهةالتحذ-سات

:الدوامعلىالأمرينيؤكدكانفالمشح03،32،عددىلين

اليومذلكوأما،!كلههذايكونحتىالجيلهذايمضىلاا

نأيمكىلاتأكيدوبكل.أأحدبهحايعلمفلاالاعةوتلك

الجنىجيليحنيأنهعلى"الجلهـهذانفهمبأنالحليكون

حب-يفهمأنينبنىبلالثرىالجن!حيلأوالهودى

!اعدومما.الوقتذلكيالكاثنالجيلبأنه-الحادكاالمفهوم

حدر)طارفيالئافيبالمحىءاببوةبيناممييز،الأمر!معلى

لرلاالحقيقةففي،وال!اعةالوممعرفةوانكار،عتسعةمعينة

وتلكايومذلك5فعبارة،مطلقاالثيءنف!إلىالعبارتان

03،عدفي،الأ!ئياءهده"إلىتعولا32عددفي،الساعة

الأمرتجعل!وأما)معكلتيهمافي،وذلكهـهذهالإضارةفاسم

هوالرب!ومأن-آخرمكانأىفيكا-يصيفهو،واضحا

ممامناالمقصودمعرفةفيجب"الأضاءهذهاأما.الدينونةورم

هذافيستأقالأدثياء!هده9بأنالميحيخقول،سبقها

أحداأنيخؤكد!العظيمالرمذلك9الاليالمجيءأما،الجيل

حدوثه.مرعديعلملااللهكر

(92و:1328مر)الرأىهذ!صحةبثتالسالقوالمثل

الأضاء،هذه"يينتم!زا-الأملوببنضى-نجدجث

!الأشياءهذهامدىأىإلى:الؤالوكقى.الثافيوالمجيء

و24:33ت)أكلهوهذا)(2ا21:لو13:92،مر)

بهايقصد،(21:32لوا"والكل".(.3ا:3مر34،

مامعرفةعلىالحوابويتوتف؟السابقالحدبثفيجاءماتغطية

النهايةمنجزءايعتبروما،النهايةعنبالتحذيراتيتصل

عنيتأالمحكانإذاماهي،أخرىسأروعلى،نفها

كلحادثتينإلىيئيرأنهأو،بهاالمنذرةبعلاماتهاواحدةنهاية

نظروجهتاوثمة.المتلاحئةالخاصةبحلاماتهاصتعلنمهما

لانجيلتفسير؟في)زاهنروكدهالذىفالرأى:الاعتبارت!تحقان

منىفيتأيهرالعلاماتأنبعنبر652-66(،متى

رجسة9أى،ذلكبحدماأما،فقط(24:4-14)

الكذبه،والمحاءوالأنياء،العظيمةالضمةاو،الخراب

تملقهذهكل،الإنانابنوعلامة،الحواتقواتؤلزعزع

المجيءفيداخلةفهيولذلك،المطلقبمداها،ذاضها"بالنهاية5

لما،الجبلذلكفيصتحدثأنهااببوةسويغهم.اثالي



خرو!اتأ-خرةآ

ميحاديعلمالذىهووحدهاللهإن:القولدائرةفيأيضاتدخل

يايهرلا،المقدسةوالمديخةالهبهلخرابأنرمع.حلوثها

عنذكرفيمايدخلفإنه،4-14الأعدادفيبالخديد

حرفيا.تمتقداببرةتكونايفروبهذا.والصيةالحروب

ذلك:علالاعتراضاتبعضوهناك

متىفطجاءعانضعأنالطبيعيمنليىأ-)نه

الرجهةمنلأنهوذلكأالاية)تحت(ا-2492:ه)

42-14الأعدادفيالمذكورةالظواهرعنتختلفلاالكية

."كعلاماتا

الهيكلوعبادةالهيكلوجودافتراضمكلةتخلقانها-ب

فرجسة05مباثزاثا!المحيءقبلالأخيرةالأيامفيأورضليمفي

ا:8:13،9:271،31،)داليالعنالمأخوذة،الخراب

خرابتعني،ابعضعندوهي-(94:2وسراخا،ا:ا2

ضيءبإقامةالهيكلمرقعتجب!بالحرىأو،والمدينةالهيهل

ييأبهران،الهوديةمنوالهروب-حرابا!بحوبذلك،فيهؤلني

اوللم،نهاية-اثاقالمجيءمع-تشكلابىالأحداثبين

ؤلبرز.الأفىالملك-تريةبصورة-تتضمنفهيوبذلك

2:3تى2)فيجاءلماالأخروكاالتفيمفيأخرىمرةالصعوبة

هيكل9فييجلس"الحطية)نساد9أننقرأحيث،(4و

الله،هيكل"جث(2وأ:اارؤ)فيوكدلك،الله

تثكل!المقدصةوالمدينة1،الهيكلخارجوالدار!،والمذبح،

برقوصوت،السادسالملاكبرقصوتبينعارضاحادثا

السابع.الملاك

الأحرويةالبراتأننأيهرأنيجب،الأخرىالاحيةومن

والقوالبالمحال!لةالصورمنالقديمةالتقيديةالأسايبتتحدم

يمكنلا-الأحوالجميععلىوالطبافهالحمودها-الى،الابتة

إلى-قابلةتكونأنصببل،الحرفيبالمفىدائماتفهمأن

هذهفي-الهيكلفتديى،والروحىالرمريللتفسير-ماحد

قدكونأنالمحتملمن،أصفانوسأفطركىيدعلى-الحالة

فيويوحناوبول!المسيحاستخدمهااييالمجا!ةالصورةهيأ

بإصائيللهاعلاقةلاوالي،الميجةضدالتطوراثوصف

.الحردبالمفهرم،والهيهلوأورشليم

نأنصورالسهلمىيس:انهاةتجلبالأيخلالكرازة-3

شكولا.الجيلذلكزمنفيالأمكلفيبالإنجبلالكرازةتتم

،3:1،01:81ارو)إلىالاستناديمكنأنه

،(4:17قي3:162،قي1ا:6،كوا-24،أ:59

وجهعلى-نرى،الم!يحقولنيولكن.الرأىهدايأييد

تحدثأنبدلا،الأملكلبالانجيلالكرازةأن-التحديد

المتهىأيأقيثم)مباشرةالايةتسبقإنهابل،الايةقبل

المالملكلبالإنجيلالكرازةبينواممز.(24:14ت)

ياتخروأ-خرةآ

عملهو-زاهنيفترض؟-للأمالإرسايةواتمام

مصئ.

كلوضعبأنالمليممجب،الاعتراضاتهذهعلىوللرد

علىنتغلبيجحلنا،الحقيقيةالها!ةقبلالأخ!ةالظواهرهذه

،(24:92)متىأللوقتاكلمةعنابانجةالمنكلة

.(13:24در)،الأيامتلكفي"وعن

في)الأخرىانظروجهةبوضوح،برجز"شرحولقد

حديثمجحلفهو(ا-32165،الأناجيلمح.5

والهيهل،أورضليمحراب)1(:أعرينعلىمنطوياالميح

عناللابذحدثقدأنهوننرض.الحالمنهاية)2(

.العلامات)2(،الوقت)1(:نقطتبن

جازما،فصلاالأمر-شيينيفصللافإنه،للوقتفبالبة

ائافيالمجيءكالىوإن،راحدنجوىكموضرعمتحداننهما

:نجده،المحقدةالصيفةهذهفيالوقتوتحديد.بروزااك!ر

مرض)إمجابيا)2(،(:ه-138مرقى)سبيا1()

)1(:بينالمسيحيميزالأخرىالاجةومن.(ا:313-9

،(2ا-.13:4مرذ!)والمجكلأورشليمخرابعلامات

.(أ:324:27مرتى)اثالطالمجىءعلامات)2(

!زالدطالواردوالمديخةالهيكلخرابأنالرأىهذاويؤيد

جوابفيهكذابعتبر،أخرويةكحاديةيبرزالذي،اللاميذ

منكعلا!ة-عارضةبصورة-إيهفلالار،المسيح

يئت(2-21.24:)لوقاإنجيلفيجاءوما.الملامات

السهلمنيجعلالرأىوهدا.علامةوليست"حادثة"أنها

الأولىالحادثةعلى(ا:303مرفيالوار)القصدفهم

سابقزمنفي!الخرابرحسة!يضعفهو،وعلاماتها

قدالحادثينبأنالنظروحهة!ؤيدومما."القويةللكارثة"

وهنا.بعدهوما32العددفيالفكراتجاههو،بال!ابعذكرتا

ايلايذإلىالموضوعتحول،نهايتهالرؤوىالحزءتاربأنبحد

تحديد،أولافنجد.البوةفيلاحظناهالذىالظامسفس

الين،شجرةثلفيالقريةالكارثةجهةمنالحقيقيالمرت!

الأعداد)االجلهذاافيستحدثبأ!االحازموالأكيد

المجىءجهةمنالحقيقيالموقفتحد!دنجلىثم،(28-31

.(32-37الأعداد1اثالي

التراب!عنيصدر،الرأىهذاعلىالوحيدالجدىوالاعتراض

المتصلالجزاءمع،الرطةبالكارثةالمعلقالجزءلهذاالوثيق

ذلكبعدالأيامتلكوأما5،(24:92ت)ايافيبالمجىء

.(13:24مر)،الضيق

نأيمكن،الكلاممنالأسلوبمذاكانإدأماهووالسؤال

ننكرأنيمكنولا.البوةنظورأبحادتقصربدأعلىيضر
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خرو!اتأ-خرةآ

الميحنظرةأضاشكلتلىكلا،اببريةالرؤ!اخاعيةآنتماما

النبويةابظرةكانت(32عددفي!ظهركا)ايى،للمتقل

إمكانيةدولىويحول.كإلهالكاملعلمهعنعنفصلة،كإنان

التابعمعانمظورتابعوخلط،الظاهرةهذهتفر)ساعة

بالإنجيلأولايكرزأنيبغيبأنه،-القولالحالةهذهنطالزفى

(6:2لؤ25،ا:أل!26،و25و3:91أع)الأملكل

الله،إلاالثانطالمجيءبحاديعرفأحدلاوأن،الا!ةمجىءتبل

الهائطالميحمجىءوأن،المديةتديربعدخرابمترةهناكوأن

فيهبهيرحبونمجيئاجكونبل،للدينونةيسإسر!ليللحب

و13:34لر93،و:2338ت)!الآقيمبارك):قا"للين

المتغيرالموقفهذالعليلتكفىفترةوجودكرضوهو(35

منويى.أالأمأزنةتكملحتى،21:24(الر

الؤال!!هصااللتينالحادثتيرهلألينبينالفصلالضرورى

متى"الزالأنلو؟،(24:3قى)فيالتلاميذقدعه

منالآخرالنصفلأن،فقطالهيكلبخرابيتعلقأهذاكون

ليسهنايبرزوما.الدهروانقضاءالميحبمجيءيتعلقالؤال

عنمتميزةمجموعها()فيالحوادثبل،الحادئتينهو

العددفىجاءبمالا،ازلباطلهااالأشاءصذه)،الملامات

،(93و23:38)متىفيجاءبمابالحريبل،فقطالافي

القوميةالكارثةتلكتحدثقىمعرفةفيالتلايذ-سغبفلم

الذىالمحيحمجىءمجدثمتىبالحرىبل،فحسبالمروعة

الكارثة،لتلكالمحزنةللتاثجحدايضعوالدكيسيتلو،الكارثة

ياتخروأ-آخرة

لماذالايف!روهذا.اخرىمرةإصائيلافتبالعتهسينتجوالدكي

مموضوعأولابدأبل،القويةبالكارثةحدثهالمحيبدألم

وذلك،المجىءذلكميماد-رإيجاباصلبا-لجددالالطالمجىء

النها!ة-برءالث!ديدشوتهمفي-الذ!نايلايذلتحذ!ر

للمجىء.الحابقةالمروعةالطوراتزمنلقصيريميلونكانوا

مني!لك،والكرنيةالقرميةالكارثتينبينجعالميحأنوواضح

عنيتحدثحيث،(ا:23.)متىقي؟أخرىمواضح

ت)أالانسانابنمجيء":الم!ثردينالتلاميذلانقاذتدخله

فيالانانابنمجىءأنحيث،9:27لو،ا9:مر:28،ا6

ظهورأو(مرقى)بقوةاللهملكوتمجىءأو(مئي)ملكوته

وفي.!الجلدلك)منلقرمبهموعرد(لوقاااللهملكوت

لأنه،الئافيالمجىءإلىالأجزاءهذهتمثيرماغالبا!قة

لاذلكومع،عباضؤلهاالابقةالأجنماءفيالحديثمرضوع

ذالمجيء،مترادفانالموعودالمجىءوهذاالانالمجيءأنهذايعني

نلماوالنفحيةالأمانةعلىكمشجعإيهيثار،جداالقرب

المجيءومفهوم.الغرضلنفى،الثافيالمجيءفيانجازاةتأيهر

(2664:ت)المحاكمةعندالمشحاعتماف!يظهرالقريب

الماءحابعلىالمجىءإلىأيضاتثيم!الآنمن)أنحيث

.(22:96لوا:4،62مرضانظر)اللهيمبنعنوالجلوس

سيظهرليحاآالاسأمامالآلىيقفمنأنهوالقولهدايمرمى

أمامهمالآنيمثلالدينقضاتهلدينمجدلىالقريبالمشقلفي

لمحاكمته.

ال!ة

ا!العالم"المؤمنينباعةاببه!ة-هم
1205رؤ،4-4؟لى،ا:213كو12،1

اللهملكو!البهيةبدأت-
الخميريرمي

ء..ء2،41،17101:أن!املكوتكان

كالثمحب!داراا!لمسكولةالمهتهىهدلأفططالمبكرلحثيغ"شهايكرلي15.أب!ىالحبموتاالا.

.0111م.م77كشتىلعمصاسا

ملكولصبىا!(24:14ت)6021!:16ت.ا-اوا!لاء ابيهم2!113025،02الى
31:34ت01054نرصاه6:حالرصايو

لا15:2كو12:271برحاأ:16(6الو

13:92رالاخطاف37"18136المح!انيوخا

النبمرونالاتتادزمان4:17

ا!لحاد01:7021

آتيأ93-0337-ا+49؟لر

ملكوتهفى21،3ت

؟4وا.2"الجدلدالعهدفىوالملكوبمتللكنيسةا!ة
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ياتخروأ-آخرة

الميحمجىءإن،المفهرمهذاطاالختايةيوحناوأتوال

نأولو،اللوامعلمحهميبقىهرالقريبالمتقلفيلتلايذه

و91و14:18يو)القدسالروحبحلرليقنرنالمحىءهذا

الفكرنفىويجيء.(23وا:23،16:16922،و21

للسيحبد!مجىءثمةأنأيضايتضححيثالروباضرفي

وأيفا0،2و16،3:3و2:ه)للدينونةابافيالمجىءبخلاف

.(أ:722لر-أالإنانابنأيامفنيوما9

المجيءتبقالنيوالحوادث:اثاليءامحي!بنصادث-4

هي،وبولىوبطرسالمسيحللشدالمطرداضعليماحبالالط

،7وا:6أع13:35،لو23:93،ت)إسرائيلنجديد

وأزمنة5!الفرجأوقات"بلوغأنفيحيث3:91،21

فيل!!رائيلالمحالسيدإرسالعلىيتوفف،ثىء!رد

وتجديدهمإسرائيلتوبةعلىيتوقفبالاليوهذا،(الأكامنهابة

إيمانعدمشكلةأن،11رويةفىونجد،خطاياهمومحو

افتراضين:أصاسعلىتحلإيراثيل

بيرالعمةبحب-حتىالآن-اختاربرجدإنه-أ

.ايهود

الم!تقبليلإصائيلثاملتحديدسيحدثوإنه-ب

.(25-32و5الأعداد)

الميمأضداظهور،الثاربالمجيءالانذاراتوبين

نفهالمفهومأن؟،(7!و224،3:2،:2،18يو1)

ضروفيبولىرسائلوفي،الأولىافلاثةالأناجيلفىيرد

الهودية.الكتاباتفيعنهإضاراتأىتوجدولا،الرئرلا

والمعني،!ضدأومنبدلا9تصيقد!ضد9كلمة

نأيرحناإنجبلقيالواضحمنوب!.اثاشيتضمنالأول

العدائيةبالحركةالمرتبطةالمقاومةالسلطاتأوالهرطوقيةالميول

فيمحدلكننا،المشامركزشغلباطلاضدعى،للحجية

وسحاءكذبةأنبياءمحيءسبواتالأولىابلائةالأناجيل

مر)فحصالقرييةالحلاماتمنليىمذاوأنكدبة

أما.(22عدد)الاخروممطالزمىنهايةفيأ!ضالل(:136

بأنهواضحالمفهومولكن.نفمهاالكلصةيستخدمفلابول!

ففسوهىلمس!تعلن"أنهعنهولقول!المحضد1يعني

و2:6نى2)بالميحكنحلقفيمايمخدمهاالىالكلمة

إبحيلعكلأملوبتماماتاقضالضارةوتا"لحهعطهأطو!

علىالفكرهذابولىتماولولا.(9-12الأعداد)المسح

والأخروياتالقديمالعهدمنحاءأنهبدفلا،!رررشىءأر4

7:8دانيالانظر)الجديدالعهدنبواتفيغاتهوبلغ،الهود!ة

العتيد،للحدومكبرةصررةفهر(،11و8:.021،و

ياتخروأ-ةخرآ

اللهبينالنهاقبالصر!الاعتقادمصدرأنوبوتجنكلويزعم

هزيمةعنالقديمةالأصطورةفىمرجرد،الأعظموالعدو

الحالمبدا!ةفيحدثماوان،!مردوخ)يدعلى(كاوء!ا

وبحد،كاذبمسياصررةفيأولاهذافنجم،النها!ةالىنحول

.ومقاوممضطهدسياسيجبارصورةفيذلك

مصدرأىافتراضالى-الاطلاقعلى-حاجةلاولكن

الأخرو!ةالقدبمالعهدنبراتغير،الأخيرالعدولفكرةآخر

فكرأنعلىدللثمةلىأله!.(وزكرياودانيالحرقال)

منبل،للمسيجةصابقمصدرمنجاءالمسيحضدعنبولس

الفكرينبينالحمعإن-دلأئلمنلدينابما-نقولأنالمعقول

الميجة،البوةتائجمنهرالميحوضدالأخرويالعدوعن

الكتالاتفىأخيرواحدعدووجودمفهوميردلمالراتعففى

رؤبامفرفىمرةلأولجاءفقد،للصيحيةال!ابقةالهردية

لفرالعامالمفهوميغيرالذى(2وا:04)الأبركريفيباروخ

عنالمسحححديثفيأنهبل،الاتجاههذاإلى،الرابعإسدراس

يتحدثلأنه،واحدشخمىفيالفكرةتزكزلا،الأخيرةالأيام

يا،(احمعبصية)(الكذبةرالألاءالكدبةالمحاء"عن

خلميمافي،الخرابارجسةعلىالمحرضالثخصيظل

يو1)الجمعلصيغةأيفايكلميوحناالرسرلأن؟.الصررة

ضد1شخصيةمحىءفكرةأنومع(7يو222،او2:8

يو1)فحسبوالمارىءالكاتلدىمعروفهتكنلم"الم!ح

الكاتبكادبل"يأقيالمشحضدأنععغ!"(18ة2

أنهحمحغالذيالمحضدروحهرهذا9(4:3)بايؤمن

ص2:75-تى2اقرأ)،الحالمي.هروالآن،العالمإلىيأقي

.(!!ملالآنالاثم

ذكرهفيحاالمحددةالملاعلثرحكثيرةآراءطرحتولقد

الرؤياضرفيجاءماوأيضا،(2تى2)فيبوشالر!ول

برل!فكرفيكانإنهووي!شكنبرجرويقول(17)13،

قدالفكرهداوأن،!سياالهودبهليادىالدىاسثمخصا

،الهودحانبمىاضطهادمنعاناهممابرل!لدىترسب

ضيطاية-بقوةمزودا-المزعومالردىالمياهذاأنتوقع

هوكان،الرومانجةاللطةاستمراروأن،الرومانيةالسلطةجهزم

أالآنيحجزهـالذىالامبراطورفىممثلأأو،يحجزهـما

كلستلحبهاالىالأدواروارفيلدويعكس-7و:026تى2)

.(القؤينمن

،،المقا،م...الحطيةإلاناأنمو،هذاعلىوالاعتراض

بل،فحمسيجةنظروجهةسأوبولىفكرفىعيى-

وأإلهايدعىماكل"فوقنفسهوورفعصيقاوم-المحلنةليتهمن

الميا،أنه!دعىصهردىأ!ط!حلهأنيمكىمالايمذا،معبودا

لا!الميحضدأومفهوم.ذلكدونمجولكمصيافوضعه
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ياتخروأ-خرةآ

اتتتدالمسيانيةفكزلآن،جهوديةل!ئةمنككونأنيتلزم

واتخذت،الأصلىالقرميمتواهاعنبول!الرمرلفكرفي

الرالع:العددفيجاءماأن؟،(زاهنانظر)العالمبةصبغة

فقد،الرأىهذا-سيدلا،الهيكلفييجلسالدي،المقاوم"

يخماوغيرهأبيفانوسأنطوكسيدعلىالهيكلتنجشيكرن

كشجىصورته،الكبرالعدوالى-صورةأضافتد،بعد

ذلكتصدقديول!أنافتراضالضرورىمنوي!.للهيهل

يغتصبأنصيحاولالمفاومأنمناكثرتفيلأ!ي،حريخا

.ممبردانفطمنويجملحماويامجدالنفسه

،الكتابمنبحدهمجاءومنالكنةآباءأعطىوقد

فيالهيكلبناءإعادةإلىمشو!،المشهدلهذاألياتفرا

رمزاالهيهلفي-رىالذى-الرمزىالتفسيرأن!.الم!تقبل

عنه.يدافعمنوجد-للكية

مطابفتهلفى!المقاومأجهايوصفاليال!عبيرا!ولكن

شخصاي!بأنهآخررأىويقول.الميجةللبهيةالمزعومة

إلىالثايخةالرصالةأنرهجبفلدويوركرنوكأعم.وثنيابلجهوديا

بماالبرةهذهويرلطود،بول!عصربعدكتتتالويكىأهل

صبود،الكبيرالمضطهدنيرونأنمنالرقتدلكفيشائحاكان

مطديةمملكةجقيمالثطانوبمحوتة،الموتمنأوالثرقمن

سفرفيحاءماوراءالفكرةنفسوجودويرعمون.للصسحية

كأنهدؤوصهمنواحداورأكت1(41و12و:133)الرؤ،

أ:78)فيوكذلك،ضفيتدالمسيتوجرحهللموتمذبوح

نأعتيدوهوالآنوي!كانالذيالوح!ق"(11و01و

ويى.السبعةمنوهوثامن(ملك)ومر!الهاويةمنيصعد

حيا،يبثأوصيحودنيرونأننظنيجحبامابولىوصففي

لأن،ذلكتصحنلا"المقاومامجىءصالنبوةأنكا

؟،أالظهور"بل!العودة"يعنيلاأخروىتعبير!المجيءإ

مفطهدافرونكانبيما!مضطهدابأنهالمقاوم!وصفلم

ينطبقلا!يحجزالذيأ،الححزاع!ذكرماأنكا.عيفا

،نرونبعدجاعوامن!!!الأنيمكنلالأنه،ن!ونعل

يلعبهالذىالدورعنالرؤياسمرفيجاءماأما.عردتهيمنعرن

.نرونشحميمامعتمامايتفقأنهفنرى،الوحق

يحارضالتفسيرهذا-تفرهفيزاهن!رل؟-ولكن

رمنفىيهبقدالفرأنبدفلا،الرؤلاصفركتابةتاريخمع

يمودشأنبمحني،للظهورنرونعودةتوقعفيهينتركان

الزمن!دولمإختفاؤهطالعندماولكن،إيىهر!الذىالرق

إلىالمعتقدهذانغير،حيامازالبأنهالاعتقادباشمراريسمح

الاعتقادصورةفيالمررهذاولكن،الموتمنيعردأنهخرافة

فيالمقصوكانلووبالالي،الرؤ،سفركتايةبعدالايحدثلم

منعائدواحديئكللطيكونأنبدفلا،ليرونهوالرؤباء4سمر

ياتخروأ-ةخرآ

ورونالذكلا-الملكأوالرحقأنهىالحقيقةولكن،المسرق

بأت(17:8ا:ا،3)الرؤ!اسفرفيعنها!يرر-!رونفيه

ئرمنيصعدوأنه،المميتجرحهمنوثفىللموتمذبوح

عنالعودةأى،الوئعمنالأخيرةالصورةمعكتناب،الهاوية

الوحقوصفبينالفصلاللازممنأصبحلذلك.المرت

الامبراطورلةخلافةتفاصيلعنكاملافصلاوقرونهورؤوسه

منمكوناالوحقفوصف،المراحلواضحةالبرةان.الروماية

،دانيالسفرإلىلير،(:132)ارؤيافىنحددةحبوانات

الواحدةالعالميةالقوةأنهانفهمأنيخغى-دانيالفي؟-وهنا

فىالعكيرإمكانبةيشبمدماوهو،المتتابعةالقويةصررهافى

حتيالمذبرحالرؤوسفأحد.الامبراطورلةنفسمنملوكتابع

القوةإلىحمايثران،منهاضفيالىالمميتةوالفربةالموت

ذلكبحدولكنها،أدوارهاأحدفىقوةبلاستصبحالتيالعاية

جديد.ثورفىئضق

نيلا،شفيتتدالمميتةالضربةأنعلتدلالنبوةأنرحيث

13:3قارن)نفطالرحقفيبل،فحبالرؤوسمنرأس

المباراتتيزمه،ايفرهذانفسأنفيبدو.(12:أ3مع

علىالجالةالمرأةحيث،عرالابعالأصحاحفيالحامضة

الآخر،مععرشهاتغير،العالمبةالقوةعاصمةوهيالوحق

حيث،الصفاتبنفرتغراتهاكلفى-ظه-تحتفظولبهها

في؟وها.(هعدد)،بابل9الاسمنفستحملأنها

أنهبمفي،رؤوسسبمةللوحقنجد،عرانكالأصحاح

هذهبأنبالقوليعنيهمانفرهووهذا،أدواربسبعةضر

الأصحاحفيو؟.\،.عدد)ملوكصعةهيالرؤوسالسبعة

إلىييرونبل،حكاممحردالملوكيمثللا،دايالمنالابع

الرحقيوصفلماذايوصحرهذا.الحالميةالقوةمراحلفيممالك

المإتليما،الملوكسواحدلأنه،عشرالحادىالعددفط

اثالثبالأصحاحجاءماتتجاوركرالسابعالأصحاحفى

يصعدأنعيدوهوالآنويىكانالوحقأنبإضافة،عر

من)خمسة0،1119عددىوفي(8عدد)الهاويةش

وقى،بحديأتلموالآخرموحودرواحدسمطوا(السعةالملوك

علىوصفهينطبقالذىالامنويتعه!تيلايبفيأنيسغيأق

وفك.،البعةمنوهو1،الآنول!كانالذىالوحق

،!الوحقابأنالافتراضفييكمنالعباراتهذهفيالاشتباك

يمكن،أدوارهاكلفيالعالميةللقرةرمز-مابممني-هويما

فىالحارقةالحالجةالقرةتجيديمئلأد-اخربمحنى-أيضا

فإن،الخطيرالدورلهذاوبالبة،الماضىفيافوذجيةصورتها

الخطيرالدورفهذا،ئانيةيظهروسوفالآنول!كانالوحش

العالجة،القوةلهذهالجماقبةالبمةالأشكالمنواحداكان

ذلكأنومع،ابامنالدورفستهفيف،للظهررتحودوكدما

يى!و،الأضكالهذهلاشخداممزدوجامحنىحطينا



خروياتأ-+خرة

الوحث!،هونيرونأنيحتبرالذيالآخرالرأىمنبأصعب

الأدوارهذهفيالممالكتحدررأمااالوحقرؤوسأحدوأيضا

-،مصر)1(:زاهنرأىفيوهى،الأهمةقليلفأمرالسبعة

ثملةاليونان)5(،وفارسمادى)4(،بابل)3(،أشور)2(

الأمدقصيرة-امبراطررلة)7(روما)6(،ودواضهالا!ندرفي

لىالخاصالدورفيعيدوالأخيراثامنأعا)8(،ل!ماتخلف-

فيتجدالذيالميحضدلظهورالمشهدويعد(خطورته

.أيفانوسأنطيوكىصورة

للوحث!،الرومايخةالقوةدورأمامهكانالرائيأنالواضحومن

لل!بحةأخركطصورةيعطيأنلهالممكنمنجعل!اوهذا

لكن،أجالسةالمرأةعلاجبالبسبعة9مف!راللاها،الرؤوس

يكللا-مترابطكيريبدوالذى-الرؤوىالوصفهذا

التفيرد!أنحيث،ييانهالسالقالرأيعلى-اعتراضا

يظهران،ملوككبعةجبالكبعةالرؤوسللبةانحتلفير

666الغامضالرفمأد!،01و!عددىفيجنصإلىجنما

نأعلىللتداصلىسشحدمهأنمجصلا،ا:18(3)فيالرارد

اسولمنالكئرفاك-ناحيةمن-لأن،الوحقهوفرون

ناحيةومن،اللغزهدالحلاتترحتقدالمعقولةوعيرالمعقودة

،محيرةلاعتراضاتمثاراكاننيرونأنهعلىتفسيرهفإنأخرى

13يكتبأنيحب،نيروناصمحروفالعدديطابقفلكي

حروفأحدحذفمع،تيصرنيروذ1باسمبالحرلةنيرون

أممطفياممتالىافيتتخدملمصوؤفيفتصبح،قيمركلصة

ألى!ب،ورؤرصهالوحث!مورةتفسنرفإنولهذا.آخرمكان

يمك!،أنهيبدوالذى666الرنمسرعنمتقلاطريقايأخذ

قاطعة.نتيجةإلىفيهالوصرل

الكانب-رأىحسص-النحديددرحة،لحطماصيوضح

ذكرهاالىفالحبارات،البوةتفيرفيبلوعهايمبه!االى

يرتبطكذلك،"اصغيراللقرن1دايالبوصفتدكرنا،بول!

بولىأنيخبدو،دانيالفياكلحقاصورةعنحاءبمااشؤياضر

الإغريفىالعصرينفيلذواتهمالحكامنأيىإلىثيرانوالرؤيا

عالميةقوةمماكلذهنفيكانأنهيبدوولذاك،والرومافي

لا،الحاييدكلتاوفي.فيرأسيادةتحتمنظ!ةسياصة

ولكن،سياسىكنظام،للهالحداوةكدروةالقوةهذهإلىكظر

لذلك،الدينىالمجالفىذاتهاتحقيقبسبص-خاصبحكل-

روحيةمبادىءأنحيث،أعلىموىإلىكلهالمفهوميرفي

الرسوليطبقولذلك.المأيهورةالدبنرنةنيتطيقهاجرىصرفة

الاغراءفحاف،صورتهرصمفيبالكاملالجدأهذابولى

يرتبط،الكاذبةالماليممحالفى-الحركةلتلك-والصليل

ويى(2:9-12تر2)ننه،الأثيم)لخصباضؤ

-أ-17ا:ا)3الرؤ!افي!كاذبةبنبوةففصلبمصو

ياتخروأ-خرةآ

نحد-سابقاذكر؟-الرؤكاسفروفي.(الافيالوحث!

عنبرضوحقميزاللميحيةللحداءوالخطرالالىالدور

وسيمل،بمرحلةعنهارففصلا،الرومايةالامبراطورلةفىتج!يده

إلى-يبدوحيث،بولىكماباتفيبوضوحهذايظهرولا

مراحلها،أولىفيكانتالحديدالعهدنبواتأن-ماحد

ول!،(أيامهفي)،يعملالآنالإثمسر9أنبولىفيذكر

يظهرسوفالذي-!الأثيم!ضخصيةأنبالضرورةهذامعني

للقوةالوقتذلكفيالكائنالدورنجفىترتبط-بحدفيما

حيط،الآنيمملالذىالربهذابرلسيربطهالذى،العالمية

يينالاضمرالميةيؤكدأيضاوهذا،ومتتابعةمشرةالأدوارأن

فييظهرالأخيركانولوحتي،الخصىثملهاالعامةالقوة

كانمدىأ!إلىنقررأنالمتجللمنوإنه.لاحقةمرحلة

كأداةلاحقانظاما-الرومانيةالقوةوراءفيما-يرىبرل!

يمكنلاالأخرىالاحيةيمن،الميحيةضدالأخيرةللمحاولات

ذلكفيفعلاموجوداكانأالأثيم!أناعتقدبولىأناثبات

اضعلانه،"ببنالابهمنهذااشتاجبمكنفلا،الوفت

خفيبوجودازلباطلهااستعلانه"لأن،الافيالميحومجيء

هذايمتدأنالفروريمنرلي!،مامكانوفيماوقتفيسابق

وهو،الروممايخهالاصراطودهلةرمنإلىأوبولىزمناذالوجود

هذاأنكا.الأحميالعالمفيالمسيحوجودإلىيمولاوجود
يحجزالذى"عنبولىيقولهماتحصيضرمميلاا،حود1

الحجزوهدا،الرقتذللثفيذاتهيؤكدأدبدلافهر،"الآن

هوسيكونالىال!لطةعلبلباشؤ(الأثيم!علىيمارسلا

منيرفعأدأبعد-بحريةالقوةهذهتتحركعندماالأخيرممثلها

علىونجاء.الأثيم!ي!تعلى!وعندئذ-!يحجرالذكمااسسطا

ولا،،الثطانبعملمحيئه9صيكون،اضاسعاالحددفيحاءما

خارقحانبإلىيضيروهل،ذلكشبالمقصودالجرميمكن

اللاحقوجودهإلىيئيرأنهأو،مرةلأولظهورهفيللط!عة

وبآياتقوةبكلممحوباصيكونالذ!العالمفيونئاطه

كانوانتأكيدبكل!وجودالممجرةفحنصر،كاذلةوعجائب

الثطانهوسيكون،الأئيم"أننفهمأنالواضحالحطأش

فالأثيم"1،هداتتبد،الثيطانبحملافالعبارة،متجدا

عدد)أالخطيةإنسان،فهو،حقيقيةبثريةضخصيةيكون

.(02.1:رؤفىأوالوحق5الشيطانبيناممزانظر-3

خادعة،مظاهرمجرديت،والعجائبوالآياتوالقوةو

،الممجزاتدائرةعنتخرحأكامنهيقصدلابالكادبةفوصفها

إظهارمثل،اكاذبيأ!دتجرىإغالشاطةيعمىولكن

برل!يعنيهماتحديدهوضيءوأصب.كإلهلنفهاالأثبم"

الائعوالرأممي،!الآنمججراتىا":الابعالعدديبقوله

المدفيللظامكمصدرالرومانيةال!لطةإلىفاالإشارةأنهر

قدبولىكانفإذا،هذاعلىتريةاعتراضاتثمةولكن،وحماية
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ياتخروأ-ةخرآ

اللطةوبين-صورةلأى-!المحضدابينرلط

نفىفىالمضادالفكرإلىيعحدأنيمكنلافإنه،الرومايخة

الثخصأيضابل،فح!الحاجرةالقوةوبس.الوتت

علىينطبقمالاوهو،واحدشىءأضهايدوإذ،الحاجز

.الحكاممنصللةعلهاتعاقبتالتيالرومانيةالامبراطورلة

صاء!يحجزالذك!ابأنالفكرعنالخلىالصمبمنزالوما

نأحيث،للطيعةخارقاصيكون،ضخصاأوسلطةكان

فإن،السببرلهذاأ!الاثيم9عملفيواضحالمعجزىالمامل

يفترضالذي،لهوفمانالقديمالفكرفيالظريستلفتمافاك

-الأخرىالملاعبعضعلىعلاوة-دايالمناصتعاربرلىأن

خلميمالهالأرضعلىالاريخيالصراعأنوهي،أ!االظاهرةهذه

ثمةوي!،(01دايالانظر)الأرواحعالمفيللطيحةخارتة

.هذادقةمناكرآخرتمبر

المسيححديثفى؟أنههو-أضرابملاحطهتجلروما

داخلبالارتداد!الحرابرجة5ترقي،الأخيرةالأيامعن

،(23و13:22مر)المضلةالماليمطريقعنالكيسة

بينللخطأالمدمربالتأثبر(الأثيم5ظهرربولى!ربطوهكذا

.(9-212:ض2)البهرسالهالكبئ

بوجه،الإتداد"؟فكرة،عاهدحه،الأث!"؟فكرة

العالمتحولفطمضطرداتقدماتوقعلابأنتذكراننا،خاص

الحقططادأ-فكط.اثافيابرء!تالىللشجة

ترب!فاصة،قوتهاستستجمعأيضاالرتواتفإن،جشد

الحملمنفترقعهالا،اللهلملكوتالاملةفالشطرة،الاية

الله.منأخروىتداخلإلىنحتاجإكا،وحدهالمرسلي

واطروفاثافيالمجيءكيفيةعنأما:الاليالمجيءيهمة-5

واسحة،دائرةفيمنظوراصيكونأنهنعلمفإننا،لهالمصاحبة

لاالمقارنةووجه17:24-لو24:27،ت)البرقيمئل

مت)المؤفينلغيربغتةيأقىفهو،(المفاجأةعلىيقتصر

(5:253تر17:261-32.اء24:37-42،

معرفةيمكتالاالتي!الانسانابنبحلامة5،سبوفاوصكرن

هـفي،الحاهـ،على5الميحسوهـيأفي.صيح!ا

ت)،فيوعد)بقوة!سحابةفي9،سحاب

)ت!اثكنه21:27(مع13:26،لو24:03،مر

9:26،لو8:38،ا:27،مرتى4،6ا:ا24:31،3

1:7(.ض13:27،2مرقى

سادصأ-القيامة:

لراالآقالدهرإلىوالوصولالافيالمجيءمعالع!مةتتزامن

منويدل4:16(،اتى6:.4،يو02:ء3،

يقومونالأمواتأنعلى(3:134:16،)الأولىنالويكي
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ياتخروأ-آخرة

الجزءفيالموعوفةوالاصوات.الماءمنالمشحنزولاتمامتجل

للزولمصاحبةأنهاعلى،الأساسهذاعلىتفحراللاحق

كو24:311،ت27:13،إيقأ:9،16خرانظر)

الله"هـبوق.ا:ها01:71،دؤا:2،91عبأ:5،52

عنالمعبرتانايونانيتانوالكلشان.(العظبمالأخيرابوق)أى

ىأ،وأدتايا"،"يتيقظ"أى"أنجريان"هماالفيامة

اكزلازمكمحلتتخدماننيةوالكلمة،"يقومأأوأيقيم)

متعد.عنهاكفعل

وبوضوحأجزائهبعضفيالجدكدالعهدحلم:!ويتها-1

إلىيصبالأكيدولكى،سيقومرنالأمواتكلبأن،كاف

الرسولعندبخاصةللقيامةالحلاصيةالصينةعلى،كبيرحد

الروحعنوئعا.بايعليمارتباطااقيامةاترتبطحيث،بول!

الأمروكان.المؤنينكرإلىفيهائميرقلما)نهحتى،القدس

26:91،إش)القديمالعهدفي-ماحدإلى-كذلك

فيايعليمهذاحولك!ةاختلافاتوهناك.(:122دانيال

قامةنجدفأحبانا،العهد-شلننيخصااليهودبةالكتابات

فىالأبرارصتامةوأحبانا،(09أخنوخ)فقطالشهداء

،(19-،9أخنوخ3:.ا،لجمان)مزاميرإصأفي

أخنوخ)إصائيلمنالأصراروبعضالأبراركلتامةوأحبانا

الافياصدراس)الأ!ئراروكلالأبراركلوأحيانا،(أ-36

ويقول.(42،8:05:2باروخلؤيا4:7،32،ه5:

همففطالأبراربأنيعتقدونكانواالفريسونإقيويفوس

موملاحظنهتحدرومما.القيامةدطنص!لهممميكونالذين

لاتقدم،الفامةكولةثبتالىالرؤويةاليهالاتكلأن

علىتحتوكلطأخاأي!الجديدالحهديالموجودةالطاهرةنفس

يخلقمما،الأبراربمصريتصلفيماالمامةعنتتحدثفصول

متضاربةأفكارتوجدوكانت.أخرىقيامةتوجدلابأنهالظن

-سجفوسطمى،الموضوعهذابخصرعىالفرييينبين

،الأبرارقيامةأثبت،الصدوقيينمعالربحراروفي.معالمها

27("وا:236)صقدالآخر!يامةينفلملكنه

قيامةعلىتدلقد(أ:414)لوتافي!الأبرار"وفيامة

لرا"الأمراتمنالقيامة"عبارةأنالبضو-سى.مزثوجة

ي!نمنمحدودعددفبامةإلىدانماتثير(:42أع0،2:35

عامةيامةإلىفثر!الأعواتقياعةاعبارةأما،الأموات

يارامميزهذاثلولكن،(02:35لوقاتفسير-بالمر)

.انصوصدراصةدد

الدينونةوجودمنالعامةالقيامةعلىالاشدلاليصحولا

أمر(أجادبلا)للأرؤحالديونةفكرةأنحيث،العامة

فإنالأخرىالاحيةومن،ضلاجمبهرىوهو،فهمهيمكن

ت)الجديثمل-القاطعبالأكيد-الأضرارعقاب

فيتتخدمأقيامة)كلمةأناثاتيمكنولا.(:28ا.



ياتخروأ-خرةآ

الرو!)حياءبمعني-بالآخرةكحلقفيما-الجدكدالعهد

الصدوفببنمعالربوحوار.الجدإلىالإضارةدون،فقط

بل،اليامةعلىحملواتد،مرسىزمنفيالآباءأنيمنىلا

في،بدلاالى،ضطالحهدبجاةتشعونكانراأنهمكى

ليههمأما.أجادهمقيامةإلىتؤولأن،المحينالوقت

بلاوجودهميعنىفلا2(ا:ه2)مرا"بالملائكة

وايكائر.الزواجعدمحالةهوالمقصودالمحنيبل،أجاد

قيامةعلىمباشؤدلالةالحبرانونفييوجدلابأنهويقال

2،اة352(و22اةأعبانظر)ولكن،الأجساد

تحليمءبالازلباطللرسالةالروحيفالمفهوم(،أ:.32

إلىلا،روحانيةحماويةأجسادإلىيثير،بولىالرسول

.أجسادبدونالوجود

دورفيالقيامةحادثةالحديدا!هدايحمر:الألفيالعمر-3

روعم!-مرحييئعلىبقيامةجليايعلملا!و،واحد

،الهداءأوللقديينوهذهالمجىءعندإحداهما-الألفيون

المياملكعقيدةأنومع.الألفيالملكنهايةعدواثاية

صابقيهودىأصلمنهى،العالمضهايةكبقالذممي

افتراضالىيملايهود!ةفيتتطورلمانهاالا،للصيحية

والفصول.الهايةفيدأئماتقعالحامةفالماعة،متكررةقات

أعأمى،المزدوجةالقيامةعقدةعليهاتبىالى

نى1ا،3:9-افيأ:23-5،28كو21،أ-ا3:9

خروياتأ-خرةآ

أولففي(02:ا-6رؤا:ه-12،تى2أ-4:3،18

إصائل!توبعدما،الفرجبأوقات)بطرسيعد،!ثامد

ىأالهودالىالميح)رسالمعهذاويتراس،اللهإلىو!رجع

21:عددفييأيهربطرسإنويقولون.اثافيالمجيءمع

ضيء!كلردأزسةالىتقبلهالصاءأنيغىاالذ!ي

مجىءبعد،(المفارعصيغةفي،تقبهأنيغيوالفعل)

يعقبثم،للحماءأخرىمرةالربعودة،لخاصتهالمشح

فإنوعليه.ضىءكلرأزفة-معينةفترةبعد-ذلك

المصيح!كونحيثالألفىالحصرتعنى،ضىءكلردأزنة"

لنويا،التضيرهذايمغمايرجدلاوبيما.شبهبينحاضرا

،الآخرةعىبطرسلعاليمالحامالشاقفيلهمجاللاالهإلا

يعقبهلاالمسيحمجيءإن-آخرمكانفي-يقوللأنه

أع)الدبنرنةيوم،الربيوممجيءبل،للمسبحمؤقتوجود

،الفرجأؤلحات"أنهوالصحيحوالرأى.(أ-2:721

ئيرالانيةفالحبارة،واحدضىءماأثىءكلروأزمنة"

تفهمأنكبغىولا،تماعاالأولىالحبارةمثلإسرائيلانتظارإلى

نأيخبغيا21:عددفيالمفارعالفحلان.الحرفيبالمعنى

رسمازالللسيحالماءقبولأنيعنىالاتقبله

ظهورهبعدأنهأى،ثابتاأخرويابدأيحددبل،المستقل

ساعةتأقيأنإلىالحاءإلىالم!يحودأنيبنيالأول

اثافي.المجيء

لانيةالميحبرء

العظيمالعريقودينونة-المامة

الأبيض

2

الكنسةزمن

ساء

جلإيلىةالةالألف
وارض

جديدة
ممدالثيطان

العظيمة!الممة

نومجدهر!أييم"نأماز

ض!جوماو!جو

صةالألفسيعقبالمحمجىءبأنيؤفونمنفكرلينتحيطيطى3ر
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خروياتأ-خرةآ

للتيات،ا!رتينا؟23-528كوأفيونجد

ويات،للمؤمنيناقيامةفاكأن!نىزلكإندلقولون

غيرإلىإضارةأىهاترجدلاولكن،!المؤمنينلضر5

للمح.هموالذ-شالميحهمانافالمذبهوران،المؤنبن

منالأضرةالمرحلةهىلت24عددفيأوالنهاية"

ط!لةنهايةهىبل،المؤمنينغيرقيامةأى،اليامة

خنامهإلىشصلالذىالمحوملكوت،الأخروكةالأحداث

نذيدأبل،ابافيبالمجيءيبدأملكوتايس،انهايةمع

المتقلفيملكوتايىلبرلىبابسبةوهو،المحتمجيد

فعلا.آقاملكرتهوبل

كتبالذ-فىأن،(ا-4:318تى1)في!رضولا

المشعملكمنمرتاهماضجادلامكانانزعجواتد،لهم

الأمباقيمثلحرنوالأنهمولكن،الأوليالقيامةومنالمؤتت

حقيقةفيشكواأنهمأى،الاطلاقعليلهمرجاءلاالذ!ن

اياكيد14عددفيبول!لهم!دم،عليهوبخاء،الفيامة

المزفينقيامةأصبحت،المشحبقيامةبأنهال!ئامل

توجدأنهتعنىلا15،عددفي،نبقاكلمة.مضمونة

الموقيأنتؤكدصيغةمجردولبهها،بالمجداثغفيزنيةأسبقية

بعادةالأحياءمعيتمتعواأنفيواحدةلحظةيتأخروالن

معحينكلنكونوهكذا175:عددوفي.الافيالمجيء

أما.المؤقتالملكقكرةتمى،حينكل!عبارةفإن"الرب

ياتخروأ-ةخرآ

الآلامارتباطعنالعامالفكرفتنضمن(:ه-12ان!2)

هذاأنعلى!دلمايوجدولا،بالصراثوالاضطهاد،بالمجد

ملكرتأى،النهائةالحالةغيرآخرشيءالملكوتأوالمجد

.(5عدد)الله

بولىالرسوليجحل(3:9-11)فيلسفىانهويقرلون

فكأنها،جانبهمنخاصجهدعلىمعتمداالقيامةبلوغ

هياولمةالمامةأنوحيث،المؤمنينلجميعيستلذلك

ىأ،للقيامةخاصةنعمةهىهناالمقصودأنبدفلا،للكل

بدءكدائافيالمجيءفيسيقومونالذ-فىعدادفيكونأن

الممكنمنكانأنههوذلكعلىوالحواب.الألفىالملك

العصةفيالمؤمنتقدمعلىتعتصدهكذاالقيامةيجعلأنلولى

لهاعلاتلاحادثةليستأنهاباعتبار،للشحواثماجهة

الذىللتغبرالحبريةالعمليةذروةباعتبارهابل،الروحبةبحاله

بالمجيءالكلتيامةترتبط،الصثربنالعددوي-حياتهقبدأ

اثافي.

وويد(02:1-6رؤ)أن-وهلةلأول-يبووقد

سيحودونالذممنالشهداءقيهمشاركاالألفىالميحملكبقرة

أعمالبنعطيلالملكهذايتميزكا،الأوليالقيامةفيللحباة

الألفيالعصرهذا!عالرؤىتتابعإنوبغولون.الئيطان

كر.التاصعالأصحاحفيالمايهوراثافيابرءبحد

ثانيةالمسيحمجىء

الأولىالقيامة

الأبيضالعظيمالعرش

الدينونة

7

الكنيسةزكلت

العظيمة،اضيقةا

الثيطانيقيد

شةالألف

يسيرآآ(زمانآ91

سداء

يدةجلى

أرضو

يلىةجد

وماجوججوخمجدونهر

سنهالألفسيسبقالمسيحمجىءبأنيؤمنونمنفكريب!تتخحليطىرسمأ
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تخرو،أ-ةخرآ

الرزيا،سفرفىالز!نيايابعمألةتحديدالصعبمنولكن

ايلجمىأمبدأأنيدو،الرؤ!اضرمنأحرىأجزاءففي

بعضها،بايابعذكرتاييالأضاءمعاصرةأيأوالاستحادة

السفرمنأخرىأماكنفيوالأعداد.الرؤىهذهأساسيبهل

اكبارامكانيةأمامالمجالتفتحالحقائقهذه.الرمزيةمحانبهالها

واغا،المدونةالابقةالطوراتمعمنزامنةالةالألفأن

فيعالمصيحبهابشمغايىالممجدةالحياةحالةرعزياتصف

.اثاقللمجيءالسابقةالويطةالفترةأئناءفيالهداءالسماء

يتحدثفالرار،الأجسادقيامةتجوقعتوحىلاالمتخدمةواللعة

القيامةهذافيويرى،"وملكت!عاثالتى،التفوساعن

رأىحيثالماءفيهووالملكالحياةهذهومكان.الأولي

القيامةهيهذهوعبارة.(6:9)الهداءنفوسأيضاهاك

.للعبارة،الأاغىللتفسيرواضحاانكاراتكونقد!الأوليإ

وبينالشهداءحالةبيننقارنأنهافيننلخصالنةالألفورمزبة

ناجة،منالأرضعلفاقضوهالذىالقصيرالضيقةزش

هذهطيلةالشيطانتقييدأما.الأخرىالاجةمىالأبديةوبالحياة

عىمتيزةالرقواتعلىالهائهالميمنصرةبدءفهوالمدة

أخرىقواتبإثارة،النهايةقربيحدثالذىالطانثاط

المر!.هذافيقبلمندخلتقدتكنلم،الكيةضد

الجزمالخطأمنفإله،الرؤياك!فرغامضلفروباببة

الأخرويةالعاليميالألفىا!صرفكرةوحودعدءولكل،سثىء

وجودها.تأكيدقبلالحذريقنضى،الجديدصائر.المهدفي

الاحيةفمن:جانبانالمزمنينولقامة:المؤف!نلياعة3-

ومن،للخلاصالقضاربالجانبالقامهلرلبط،الاولى

،الخلاصعصيةفيالروحىباينييرترتبطالأخرىالاحية

ت)المسيحتعاليملىفقطآثارهابعضتوجدالأوليوالناحية

بولىويضفى،(36و02:35لو92-32،:5،922:

وا.ة8رو)لذلكثاباقفائيامعنيالمؤمنينيامةعلى

الايةوالحاصية.(55-58و03-32:ا5كو231!

حياةوأصل.بولىعندوضوحاأكئر،الروحيالميمأي

الروحعلى!تمدان،القامةحالةفيوالاصن!رار،العامة

.(6:8غا!4-15،94:هكر111،:8.1:رو)

،(6:8كل،اا8:رو)المؤفبنتغيكلذروةهيواليامة

نأمجبلا،الروحاننسبالذىالمامةمنالجافبوهذا

اطحياةكصصدرالروحعنائقديمالمهدفيجاءبمايفر

بهالحرىبل،ذاكالىئيركادلاالجديدفالحهد،الطبيحية

مرالروحأنمنلبل!الحامبالمدأاقيلاطهفييفرأنيجب

وهذه.الآقيالدهرفيالماويةالحالةفيالحاسمالحامل

المؤمى،بقيامةالجحفيامةأبضاتربطللفيامةالروحية!طصفة

يوجدولبهه،الأولياللاثةالأناجيلفيالفكرهذا?بىولا

خروياتأ-خرةآ

تعليموفي.(91وأ:246،ا:ه5:221-92،يو)فط

ذلكيبدويما،(4:2أع)فيلذلكأثرانجدقدالرصل

هاالروحعملواشمرار.الدايةخذ5برل!عندراخامبدأ

ختاملبفالقيامة،الجدفييكسلا9،القيامةوفي

،الحياةهذهفيالجسدفييحدثالذىالروحىالتغيير

رو)فيجاءفما،الارضها.علىيتكونلاالروحىفالحسد

في5:12،كو2ا:5،94كو111،و8:.ا

يوحنافيجاءماأن؟تماما،ذلكيفي(،3:12

إيىيتغيرالذىوالمجد.يتزمهلا(3:184:7-18،)

ليكامجدهانحكاسأوالمهحجمدالىالنظرطريقعنالمؤنون

اضراقصلاتجداحلىمجدئكنه،جديامجدالى،مراة

الفافي،الجسمأوالجدفيالمشحجاةوظهور.الانجيل

القاتلة.الأخطاروسطفيالجسدتالحياةحفظإلى!ير

الحدبىأنذكرقدبرلىبأنللقرلسندلاوكذلك

الرأىمع-هذاأنزعمراففد،الموتبحدفورايغالجديد

الجواصلةالطرراتفيالأضرةالمرحلةمجدد-فندناهالذ!

توجدالظورلهذاالأولمطفالمرحلة.الأخروياتفيبولىلحقدة

هيهناالقيامةحيثتالرنيكىأهلإلىالأوليالرسالةفي

أهلإلىالأوليالرسالةفهترجدافانيةوالمرحلة.الحدقيامة

أنولر،روحيةطيعةلهاستقبلجدأننجدحيثكورثرس

تزيلاباثةوالمرحلة.الثافيالمجىءعدإلايحدثلاذلك

الحصولووقتالمستقبلجدطيعةلن،شقفي!االتناقض

،هكو2)الموتبلحظةالوقتذلكبتحديدودلك،عليه

يقترب-الايمانمنخاطفةتفزةفي-ثم،(3كو،8رو

،تخماد)الآنتطررعمليةفيهوالقيامةجسدأنإلىالرأى

وتالونيكي،اطلاقأا.أصاسلاالزعمهذاولكن.(ئارلز

و4:14انظر)روحيةكرأخروياتعنتتحدثلاالأولي

ولا،لول!بهيعلمماهي،وحدهاانايةوالمرحلة.(16

شديوجدولا،أبداعنهاتخلىقدالرسولأناثباتيمكى

8:91،روا،5:ا-.كو2)فيالالثةالمرحلةعنلزعمهم

يمكنولاعير(ا5:ا-.كو2)وتفير.(3:4كو

الجزءلهذاالحاءابقمننفهمهماالى.بالتفصيلهنامنالثه

ثقلمنتمونإتا:هىأحرىعارةفينضعهأنيمكنالذى

جدناخيةقاءبعد2أنهنحلملاننا!4:17)الأبديالمجد

اطبيعىافوقبيت،جديدج!دعلىسنحصل،الأضى

علىدللواكبر.السمواتفيالأبدإلىلاوسيكون،لأرواخا

مجردليىإله.الأبديةالحالةلهذهالثديد!ثوقنافييكمنهذا

الحصول-بالتحديد-بل،جديدجدعلىللحصرلثوق

ىأ،العرىسمتومطةفترةبدون،ممكنوقتأقربفيعليه

المجيءحتىشحيقكناإذاممكىوهذا؟جسدبلاالروحوجود

الماءمنالذىمكنافوقهانب!الحالةهذهوفي،الئاق

نخلعأنالضرورىمنويى.(الطيعينوقالجسد)!أممي
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تخرو،أ-خرةآ

الجديديوضعولكن،الجديدنلبىأنقبلأولاالقديمالجدا

ىأ،أولاالعرىلحالةمجالناككونلاوهكذا،القديمفرق

فيعدرناوبا.(4و5:2)الحياةصيبتلعالماثآلجدأن

الموضوعالأحميالهدفأنحيث،العظيمالأملهداالىالتطلع

لبناثم،عراةوصرنا،أولامتا)نحتى،حالكلفيأ!امنا

الأحمى-الهدفأنحيث،الما!لةالروحفوقالجديدالجد

المجيءعندالعرىحالة-الأحوالكلفييستبد-ذكرت؟

آمالنامحطهي،الجديدةالحالةهذهأنوبما.(3عدد)اثاني

وقتأقربفيإلهاالوصولالىنترقفإننا-حالأىعلى-

هذافهمويصتقر.المتو!ةالعركيمترةتجنبمع،ألموبأقل

عندايغيرأى،فرقهانلبىالينالواضع!ييزعلىالجزء

ىأ"عراة5ونوجد،(4و2العددار)موتبلاابافيالمجيء

،(4عدد)الص!عنهينتجالذىالموتعدالجدفقدان

العرىحالةبحدالجديدالانانلبسناأىألابسينكناوان"

عنبجلاءمعبراالفملهذاكونالتفسروبهذا.(3عدد)

،الحياةهذهبعدحالاالروحافيالجسدعلىفوراالحصولرجاء

وليىانفيالمجىءعندميهونالجاةنهاكةأنافتراضأصاسعلى

،()8:91رويةوفي.دلكقبلالموتحدوثحالةفي

،االلهأبخاءاستملان"الايةفيللمؤمينصيحدثمايسحى

لانولكن،تلمنموجوداكانالممجدجلمملأنيس

وصيحلن،قبلمنموجوداكانالذىهواللهكأنجاءمقامهم

كو)فيونقرأ.الممجدالجسدعلىحصولهمعندالمقامهذا

وعن،،اللهفىالمبحمعمننرة...حياةأعن(4و3:3

ولكن،اباقالمجىءعندالمجدفيالمحمعالمؤنين،ظهورأ

عدأالظهور5وبيما.الجسدىالرجودتعنىلاهناالحياة

الج!دهذاأن!نىلاالجسدهلكطوجوديفترض،الافيالمجيء

ج!دفىالحالهوكا،فبلمنعليهالحصولسبىقد

الميم.

المتأخرةالرسائلفىقويادللاهناكأنملاحطيجبوختاما

كو2)اثاقالمجىءعنالجدقيامةيتظرظلبول!أنعل

.(21و3.2:فيأ،.5:

طببعةعنمجدئناالذىالرئيىوالفصلةالمإمةجد-

التىوالمكلة.(ا:3ء-558كو1)هوالقيامةجد

حدبمادةتتعلقلا،هامعالجتهابولىالرصليريد

،،؟يأتونجمبأى5(35عدد)نوعهبل،المتقبل

إلا،المادةفيبالاختلافوالخاصةالأعمقاثكلةيتاولولا

تحنيلا،،بالزرعاايثهووجه.الخسينالحددفي

محددمفهرمصياغةصحوبة)ن،بالحرىبل،المادةتحدكد

نموكلفيلأن،اصتحالاعلىبرهانايى،الجسدلمات

طيمتهتحدد،زرععماتماماتجلفجميظهر،نجاقي

خروياتأ-!خرآ

!ذانذبأنحقنامنوي!.اللهارادةحب!ظهره

أصئلةعلىالإجابةلنلتمى،أخرىاتجاهاتفيالثه

وجحدالحاليالجديينحقيقيةعلاقةووجود.أخرى

ال!ادسالمددوروضح.تمريحالاضمنايفهم،الم!تفبل

وايىفيهالحياةوبذرةايرارالجسدبيناق!زأنوالثلاثون

فيصجوديخر،الأخيرايومفيتحيائم،القبرالىتصاحبه

يجاثميموتفهو،الج!دهولمزرعمالأنالرسولفكر

السابعالعددفي،بالئبيهالتحولأنيبهاصة،بكامله

يثبت،لهاكربالباتتلبى،محردةحبة9الىواللاثبن

وأالتطابقدرجةعىمعلوماتإعطاءهرليىفهالمقصودأن

الجدهىالمحردةفالحبة،الجسدفىبينالاضرالىلةرلط

الحبةعنقيللأنه(تيخمان)البضيظن؟الروحويست

عددأيفاانظر)الروحعلىيخطقطلاوهو،تموتإنها

تدخللا،ابحثهذاكلفيألههىوالحقيقة،(44

كلهفالموضوع،فاالاعتاردأئرةفيلل!ؤمىالذاتيةالروح

روخهىفإنماالروخذكرترتى،الجدحوليدرر

المح.

الحياةيحترونهالكتابلحضفإن،الزرعلزمنبالشبةأما

،تيخمان،كالفى)فقطالدفنلحظةويىمجملتهاالأرصة

تتحلقنقطبعضتوجد43و42الحددينوفي.(ئارلز

،"هوانفي!:الأضرةاصلاثاالعباراتفيجماصة،بذطث

انطباقااكزتبدوفهي،!حيوالياجسما"،أضعصفي"

إذا،حالأممطعلى.الميتالجدعلىمنهاالحيالجسدعلى

تدخلالدفنعمليةفإن،الصورةبهذهالممهومدائرةاتعت

الاعتراضأخرىمرةولقابل."الزرع"عمليةفيبالنأكيد

،93-41الأعدادفي،العامةجسدادراكصموبةعنالاتج

الىالجسديةالأشكالعلىذلكفيبولىالرسوليتدحيث

منذلكو-سضح.مةحباللهصنعهاوالىلهاحصرلا

الأجاءلنالاختلافومن93(،)عددالحيرانعالم

لننالاختلافومن،(04عدد)الأرصةوالأج!امالصاوية

الحوارسقرةوتتضح.(4اعدد)نفسهاالماويةالأجام

والكلمة.!آخرأمعنيعنللتعبيريولانيتينكلشيناستخدام

الحنرليالأنواعاختلافتعنىا،()ك!ها!ألوس9وهىالأولى

تصىح،حا)()303!يتروس9وهىالثانيةوالكلمة.الواحد

،مذاكلوفي.(الترجمةفيواضحغيرومذا)الجن!اختلاف

الصفة،،النوعحرلبل،الأجسادمادةحولالحواركدورلا

عنابوعفيتحلفالقيامةجدأنهىوالخلاصة.المظهر

نوعالاجنسا)نحتلفاآخرجدافيكون،الحالمطالجد

توجدحيث43و42المددينفيمذكورةوالفروق.(فقط

هي-حالةكلفى-الأولمطالثلاثأنويبدو،مغابلاتألىيع

والجمالحيوافيالجمبينهوالرئيىفالتاقض.للرابمةنتيجة



ياتخروأ-ةخرآ

بأنيحقمأن-ريدبول!الرسولأننظنولا.الروحافي

حنميةطببيةنتائجهى"الضمف5و،الهوان9أوالفاد"

ضرورلةالمقاللةالصفاتأن!،الرا!الجدلط!عةملازمة

نأهىوابتيجة.القيامةلجدالروحيةللطيعةهطلأزمة،طيية

العددعلىوبناء.الخلقعندل!ناناعطىقدالطبيحىالجد

يسالموتيما،معاوالموتالفاديير،والخسينالثاك

بولىتحليمحب،الخطيةدخولتجةبل،الخلقنيجة

العددفىفيأجم9كلمةترجدولا.ماكتبكلفيالابت

الكلمةهذهلأن،الخيقةالىفيماالادئارةجث47و46

بيرإذأفالعلاقة.بالحطية-بولىفكرفيداثما-ترتبط

علىدههاينبغى،اجهإانوبةالاذةوالصفاتالطيعىالجد

منول!-الجدفإن،الأولىالطيعةعلىبناءأنهأطس

بدحرلالصفاتلهذهفريةيقط-داتهمنالفرورى

وأالجوافي5الحدمعنى!مأيضايكحنهذافي.الحطة

هىالطيعيةالمىفيهالذىالجديفيمهو،،الطيعي

لاولكنها،حياالحدهداتحفظايىفهى،الحياةفيالعامل

دانمامعرضةأنهاحيت،الماءمتوىعلىذللثنتطبع

لماذا:هو،مواجهتهسبدلاالذىوالسؤال.والضادللمرت

كتفىولأ،الانانلجسدالأصلتالحالةإلىبرا-سجع

الأبدية؟الحياةفيوالجدالخطيةحالةفيالجدبينبالمقابلة

لإيضيفأنبرل!أرادفقد،الحوارختامفيالجوابونجد

علىبناءالئهلهذانيحة،مختلفجسموجودإمكانيةالحوار

الإنباءبدأعل-الخليقةفج!د،الأصليالخيقةحدطيعة

نحصلصفأحمىحسدإلىفعلاثير-حدوثهتجلبالأمر

أحيواقحم،يرحدكانفإذا،للعالمالانيةالمرحلةفيعليه

ا!ديلإ،(،4عدد)أروحارجمايوجدأذأيفابدفلا

.2:7،)التكو-شفي

حليقةفيالفيلريخةالحقيدةينىهابرل!أنالبضويظى

مقتسة!والأربعينالحامقالحددمنالايخةالفقرةوأن،رجلين

لأنذلكعيرعلىتدلاغربنةاولكن،(ا:27)التكوبنمن

في؟أولاوبأضرابول!كتاباتفييأدالروحىالانان

يخلو،لفكرتصحيحاالحبارةتكونأنيمكنلا!.فيلوفكر

مزدوجةخل!قههناككانتلوذلكبود!يغفلأنكلكنلالانه

الذممطالرحيدهويخلورأىيكرنربذلك،(2واتك)في

لهاذا.المقدسالكتابتصحيحيعنيمما،يصححهأنيمكن

يرفضذلك-أنهمفىفيكون،فيلو!صححفابرل!كان

ايكوينصفرفىمزدوحةخليقةيرىالذىالفيلوفيالتفر

ا:7(.اكوأانظر)

نفسه،(2:7)ايكو!نفيوجدبولىأنالواضحومن

بولىرأىوقد.ر،حيوج!د!ادىجدبرحردلرأيهاثباتا

فقط-أعطتالأولىفالخليقة،كاملفرءفىالأولآدمخيقة

و!اتخرأ-ةخرآ

،للانسانبالبةاللهقصدتجدفيالذىالرطعيالكل-

روحيمحتوىعلىالفكرةلهذهآخرتجشدإلىتطلعذللثوش

الأرضسالأولالانساد9(،5:14رومية)انظرأحمى

كو1)السماء!سالربالالطوالإنان،ترا!ي

لأنه،حماويةمادةتحنيلا،الحماءمن5وعبارة.(أ:547

تجنب،،ترا!5امملمهالمقابلذكرهبعدم-هناحتى-

عزضكا-يى،الروحافيوالحصد".الماد!ةمرضوعبول!

هذهفيلأنه،أحمى؟دةالروحصممنوعاجسدا-البض

مقابلاروحانأكلمةيستخدمأنبول!علىكانالحالة

."ترا&أ

الحمسين:الحددفيسليابولىلمسهفقدالمادةمرضوعأما

يايهرلمولكن.!اللهملكوتيرثاأنيقدرانلاودمالحما5

لكلحةالماديكرالمحنيولفهم.علهماجحلماالرصل

،4وا:103،ا9:كر1ا:5،27لر)انظر،روحاق"

الذىالإيجالىءوالي،(:9اكر،591،6:12::1،3أف

عررةعلىيكونالمؤشقيامةجدأنهوذلكمىتعلمه

.(94عدد)المحجسد

الثافي:المجيءعدالأحياءتنير-سابعآ

عنشئايايهرلاالجديدفالعهد،المؤفي!علىقاصروهذا

عنديقامونالذيىالأحياءالمؤمنينعيرأحادفييحدثتعيير

:أ5كو1):هيذلكإلىنبرالنيوالمصول.اثافيالمحيء

والثاهد،(21و302:يا-ء،5:كو51-532،

بتئيههمحارلاايغييرصيتحدثإله:!ثرحهسبقمنهاالات

كتلعاتلكوتجة،التراتالحدفوثالحاوىالحدبلبى

يتلعالذىالجديدلالجديبدأالهوهذا-يخختفيالجاةس

-الأخرىائاحيةمن-(3و!ا5كو1)فيأما.القدير

الجدبد.إلىيتغيرالذىالفديمالجدمىهىالانطلاقفقطة

،"نلبر"الثيهينفيبظهرالأحباءوتييراغيامةا؟توالفرق

.(1-هة5كو2).أفو!هاونلس"

وصفا(51-53ا:5كر1)قالمفر!بحضويجد

الذينعلىتطيقهايمكنعامةعباراتفيصيئ،للعملية

فإنه،الرأىبهذاأحذداوإذا.يتنرونالذينوالأجاءسيقاصن

وجدالحالطالجدليرالاسنمرار!ةعلىجد!دادللايقرم

اليامة.

حميعا،كانراوتراءهبولىأذهناالآخرالبصويرى

ويعيروناثا!المجيءإلىيحيودأنهميتوقمون،إكبا9

عمليةعلىضوءايلقىلا،الحالةهذهفي،وهوأحباء،

لا!اكلمةورلطالدىهوقبرلااكزوالتفيم.القيات
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ياتوخرأ-ةخرآ

أرادقدلول!يكونوبذلك،،نرقد"الفعلمنبدلا"بكلنا)

كانواصاءالكلولكن،صيرتونأالكل"لىأنيؤكدأن

فيالصعوبةولكن.الانابرءعدسيتغرونأمواتأمأحياء

الجملة.صياغةتغييرمحاولةفيتكمن،التضيرهذا

بالجزم!سحمايرجدفلا(21و302-:)فيلبيفيأما

المجيءلحظةفيأحياءوقراءهنفهيحبالرصلكانإذابما

الاحمالين.كلالتغطيةعامةبصفةيتحدثأنهأو،افافي

لدينونة:ا-ثامنآ

15،ا:7،220:ت)،يومافيالدينونةستحدث

1،8:3،132:كو01،12:21،341:لو24،36:

العهدمفهومعلىيشندهذاولكن،(617:رؤ4،8:قي

تشخدمحيثحرفيايؤخذألاويجب،أالربليوم!القدبم

:41دؤ32،:31مر)"يوم!!نبدلا!ساعة9كلمة

يقينبكلفإنها،فلكىيومؤتخمرلاالدينونةأنومع.(7

المجيءمعتتزامنإغا.محدودةغرعصيةولت،محدودةفترة

عن-منهمكانأىفي-الجديدالعهدتحدثولا،الافي

.(28و927:)المبرانونفيحتى،الموتبعدفرطةدينونة

الاليبالمجيءارتباطهامنيدوكاالأرضهوالدينونةومكان

البضأنمع(27و26ا:3مر42،و13:41ت)

إضها،بالمؤفينيحضفيما،(417:تى1!من!تنتج

بلالدكونةعنلتحد!لاالفصلهذاولكن.الهواءفطيتكون

المسيح.معالمؤمنينواجماع،الالطألمجيءصفقطيتحدث

1801:82،و14و6و64:ت)اللههووالديان

31،و4217:03،:أ.أع21،36::8،ا2لو32،و

:35-4.5:كو011،ا:164،و5و3و22:ل!

:236،رؤ17:2،ا:بط12،25،13:41:عب13،

العظيمالمشهدفيلش،المحأكضاولكن،(01:147،

فيأيضابل،فحمب(31-2546:)متىفيالمرصوف

25-27،ا:3لو7،22:ت8:38:13،26،مرض)

يتغرهناومن،(11ا:9لؤ5،01:كر17،312:أع

كو1)!الر!بؤاأإلى"بهوهيوم"عىالقديمالعهدمفهوم

وفي.(ا.3:بط5،22:ض141،ا:كو5،52:

الأخروياتفي-الدنونةأننجدلا،الائيةالمحاكمةجلمة

:51)أخوخفيإلاالم!يااختصاعاتمن-المبكرةايهردية

فيظهرالمتأخرةالرؤىفىأما.(63و3:55،4:6101،

باروحلؤيا،13(اثار)صدراسالرابع)و،عزراكدكانالما

جهةمنأما.ع3286:الشيانيةالأقوالانظر-722:

منجزءالبهل-البداءةمن-الددنونةفإن،القضاءتنفيذ
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ياتوخرأ-ةخرآ

كثرابولىودكره،المحمدانيوحنابهقالصاوهذا،الميادل

28:تى172،و316:لو12،و11و301:ت)

القفالىبمعناهالفهالد!نونةينسبوالميح.(12و01و

و2:5مر)الحطايامغفرةلى،الآنفحلاالحقهذايمارسوهو

إجراءلثملالحالمطعملهأنينفيالرابعالانجيلوي.(أ.

و522:س)واضعولكن(47:أ8،152:يو)الدينونة

لاحظا،الأخرو!يالقضارصلطانهكفىلاهذاأن(27

عنيتكلمأنهيثتمما22،عددفي،الدينونةكلا:القول

غيربطريقة،الحاضرفيحتىولكن،(،الأخيرالومإ

بظهوره-للمبح،يوحناإنجيلفيجاءماحسب،مباضؤ

بكوقد،(8،16:993:)الاس)دالةحق-ورسالته

الآن،العالمهذادينونةالآن5:وموتهآلامهعندذروتهذلك

؟ا036،:ا314،أ:2)أخارحاالعالمهدارئيسيطرح

13:ت)والقديينللملائكةالديخونةفينصيبوهناك

3:تدا27:24،31:25،31،أ:946،و4وا93

للملائكةبالسبةأما.(بعدهوما14جهوذا7،:اتى132،

يخؤكده،فهانصيبلهمالقد!سيرأنأما،خالصةخدمةفهى

به،القيامعليهم،دورفلهم،(ا-63:كو1)فيجاء!ا

ت)ثلفصولفيالدينرلةإلالإشارةأما،ففهاالدينونةفي

لحيست،(321:لؤ22،03:لو280:2،23،:91

بمعنىالدينونةإلىبل،الصحيحابمفاهاالديرنةإلى)ضارةهى

ملكوتفيمرمرقةبمراكزالقديبنلعضيمدفهو،!الحكم!

المجد.

وسدوم،وصيدرنصور:الاسجميعالديخونةوتمل

25:!الأعمصلى(24و22:اات)الجليلمدنركذلك

كو162،و3:26،رواو92:1703،أعه:يو32،

6،32:كو1)الريرةالأرإحأبضاتثحلكا،(01:ء

ذلكويى،الأعمالبحبديخونة)فها.(6يهوذا2،4:بط

لهاصيكونالمزفينأعمالإنبل،فح!بالمؤمبتغرحالةفي

كو4،52:كو1،بعدهوما2534:ت)اعنبارماأبضا

مننعلمفإنناهذاحانبوإلى.(12ة22لؤ5،01:

الأنراداعترافسيكونالحاصمالعاملأنالأوليالثلانةالأناجيل

هنا،الميحمنموقفهمعلىبدورهيتوقفوذلك،يوع

28:25،ا:7،239:ت)مباضؤكرأوباشزبصص

بحبالدينونةبدأبول!ويؤيد.(838:مر35-45،

يبقكمبدأذلكاقراضكمجردلىولكن،الأعصال

ولذلك،(2رو)الإسانلحلاصاللهعملأصاسويثكل

آخرأصاسيوجدلأالذ-كأالمؤصنينغيرعلىينطبق!ر

تحت-فعلاحملواالذينالمؤمبنعلىأيفاويرى،لديونتم



لاتوخرأ-ةخرآ

ثيروهذا،بالتبرلرأبديةتبرئةعلى-للنعصةالخلاصيالتدبير

مزدوجة:شكلة

له.اشوملاامراالهائ!ةالدلنرنةالتبرريجعللالماذاأ-

المحلصينللشحونالنهائيماالدينونةتكرن-لماذاب

.؟الأعمالأطسعلىتباله

عنتختلفالنائيةالدينونةأرنثثرأنفيحص(أ)عنأما

،عامعكعملواممها،سريالححلاليتأنهافي،التبر

كر161،:برو)العلايةعضربرلىالرسوليؤكدحيث

الآباللهفإن،هذاييموبالاتفاق،(501:كو313،2:

عامة-كقاعدة-المسيحبظهريما،النبرلرفثيءدأئماهو

الأحبر.اليرمفيلامحكمةر:ا

عن!ية،بلصيةلتالأخيرةالدينرنةفلأن(ب)-كنأ!ا

المميرع!يدوركاأبعدأصالاكبارفيلوخذأنبحبلذلك

،ألاع!العنالرضاعدمهايكونأنفيصكى،للفردالأبدى

الأعمالامقحانولكن،(315:كو1)يخلصذلكسح

الدبنونةتجرىأنيجبهداولأجل،اللهعدالةلاثاتضرواى

البرعرواتمامالإنانفيتماماالحطيةعلىالقضاءلاعلانعلنا

خلاصهأيضابل،الائممنتبرئتهمجردي!ذلكويثمل.فيه

الحياةبربل،فحسصلهالمحسو!برهليى،الحطيةقوةمن

الدينونةتثكلأنمجب،اضفصيلباذلكنوضحولكى.نفها

حياةفي!مايىوالأعصال،(ه:5كل)الإيمان:أشياءئلائة

المسبحىأعمالتظهرذلكعلىعلاوة.والتقدص،المؤمن

:466،و512؟مت)الحظيمالأجرأوللمكافأةكصقياس

25:ا-28:02،16،ا:429،و41ا:10،

و38:كو351،و623:لو9،41:مرا-4،45

.(35ا:.عب2،18:3،24:اس8إ،و14:917،

وأآفيسترىعل-ا!هرديةافي؟-تفيملاالأعحال،هذه

بصيفة،العملاص-بالحركلط-يتكلمبولرلأن،تجارى

،64:غلا،3،13:9:كو151،و27:رو)المفرد

:اتى32،أ:ض221،و6ا:في4،12:أف

أصلإلىمرجحه"للعول9الواحدالعضوىالاتجوهذا.(اا

عهويتحدث،(11ا:ض32،ا:تى1)الايمان

فتظمة.دمورةحنهوماكل:عملكممارسةالرسول

فيالمطلق،الألدىمصيرهواحدلكلالدبنونةونحدد

نأبهالمملممىكانوإن،العذا!أوالمادةسواء،طت

متيزتبن،باعنينسوىتوجدولا.الحالينفيتفاوتفاك

ولا(!52:-كى34،و33ة25ت)وانحلصونالمدايونما

ودرجة.المصرمحددكر،وصطفريقمطلقايينهمايوجد

:ا.ت)الحياةفياللهإرادةمعرفةمدىعلىتتوقفالمذنوية

أخروياثتآخرة

48(و12:1247-0:1،15لو02-24،ت1511،

.(02-222:بط2،292:رو24،و22ا:5يو

فيوهوالإنانفممهماأ،صاسعلىتجرىالديونةأندائماونجد

نأالإضارةأىمكانأىفيمحدرلا،الحياةهذهفي،الجد

:5كو2)الدينونةفيأثرأكطا،المتو!ةالجاةفياللوك

بأنهيوصفحيثدا!مضهالىحكمهرالصادروالحكم.(\.

إلىيمتدممااكثرتحنيلالغويا،أبدى"كلمةويما.!أبدى"

يربطهاالأخروىمعناهاأنإلا،امعيةمدةأومحيرزمن"

لاأبدى!الدهر،هذاأنوحيث،،الآقيبالدهر9دائما

نفىلهتكونأنبدلا،بهيرقيمصيرأوحالةفكل،لهنها!ة

نأ-التفسردةالاجةمن-المشحبلمنلذلك.الصفة

ت)اأبديةنار9:العباراتهدهلمثلبباةمعنينعطي

:25ت)!أبدىوعذاب9،(7يهوذا8:25،41،:18

أبد!ة!وديونة!،(9:اتى2)أأبديوهلاك"،(46

الأوصاففيأيضاهذاويظهر.(62:عب3،92:مر)

لانار":أأبدى!بكلمةالمقصودالمفىتوضحإيىالمجازلة

:9مر)،يمرتلادودا،(؟اة3)تاتمأ

رؤ)،الآبدي!أبدإلىعذابهمدخانيصحد1،(23-48

)رؤ!-كنالأبأبدإلىولإنهارا)وصيعذبرن،بم11اة4

اأ!تطلبه،خهاكةمالاإلىالعذا!اتحاودوامبم0201:

.(2546:ت)!الألديةالحياة"أبدية

ايحببراتبحضإنيقولون،اثمرو!الخلوعقيدةولتدجمم

"فسادأ،"،إهلاك:ثلالمدالينلمصيرالوصفية

ولك!.الوجودتوتصالىبالأحرىتثير"موتلا،أعطب9

-تدلاليالمصطلحاتلهذهكتابىعيرتفسيرعلىيستدهذا

على-والجديدالغديمالعهدينفي،يخهتوحدمكانكللط

القاطعالنئمطلقاتعنيولا،فيهامرغوبغيرحالةفيالوجود

علتدلالمقدسالكتابفي،الحياة"كلمةأن؟،للوجود

عطب،،فاد،هلاكا:والكلمات.للوجردإيجا!شكل

صادةإلىبالإشارةالحالاتهذهكلقيتتخدم،يصت

وجودهإفناءإلىايلميحبلرنالأحلاتجةالروحيةحمالتهأوالإنان

.الحسدى

"صيءكلد"بأنالقرليؤيدماالجديدالعهدفييوحدولا

ر9:التببر،هذا.،الاسلكلالائطالخلاص،إلىثبر

دلالةلهتوجدلاحب(321:أع)فيإلايردلا!ثهطءكل

ويتخدمها.لإسمائلالرعودباتمامبتهصلبل،شاملةكويخة

البي،رخ!أضهمإلىالهودرعنللتحبيريو!يفوس

ملاخى)اليوبيلدنةفيالصراثردعنللتبرفيلوويتخدمها

ابعضو-سى.(6ا:أع9،12:مرا!171:مت4،6:

22:أ5كو5،181:رو)فيأالمطلقالاملالخلاص)

إنماالأجزاءهذهكلولكن،(1:02كو،01ةاأف28،و
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ياتنؤوأ-خرةآ

عمدةإلىييرمافيهاوبىللجيعضدمالحلاعىأنإلىتثر

كلمعمباشراتعارضاتمارضالعمدةصذه،فردكلخلاعى

ال!ابقاللهتيينمبدأعنمحانكل!الراضحةبولىأقوال

.الأثرارمصروأبدت

:ال!ك!لحالة-تاسعأ

اللهأملكوتأايبرنجد،!الآقىالدهر"التحبربجانب

بعدالمؤمنونعلهايكونالتىالكمالحالةيمفالذى

إلا،واقحةكحقيقةالملكوتعنيوعشكلمويفا.الديخرنة

أالملكوت"عن،الأخرويبمعناهعهالحدثثفيبستمرأنه

43:25،34:26،ا:3مت)المستقبلفيجكرنالذى

92:21،و28ا:323،أ:2لو9،47:مر92،

-الأجاناكثرفي-بولىلدىايعبيرهذايحمل؟.(31

حالةعنللتعبريستخدم!أحرىأحيانفيأنهمع،أخرويامعنى

،01و4،02:69:كو171،ا:4رو)الآنالمؤمنين

:134،أ:كوه،5:أف5،21:غل05،و24ءا:

!.(18او4:فط52،ا:تى2،122:شا11،

؟أبط2ء،2:يع28،ا:2عب)فيالأخروىالمفي-سد

بحضأنتنئولاعامةفاوالفكرة.(15أ:1رؤ11،

الملكوتأنومع.)صائيلإلىخاصبمفةلثرالامتازات

أنهحعمةفيبخاصة،الحاليالملكوتعىيختلفالأخروكي

في-أنهعنيمنعلاهذاأنالا،واضحمنظورتجدلهيكون

الىدفسهاهي،روحيةوعلاقاتحقائقمنمكون-اللب

الخارحي؟مظهرهلهوسيكرنبل،الحالمطالملكوتتشكل

ايثبيهاتفإنلذلك.الجديدةوالأرضالقامةتحليممنيتضح

الويةفيوالإتكاءواضبايخو!ثليوعالربيدكرهاابى

مجاؤلاتفرأنأيفايجبلا-حياتفهمأنيجبلاوالي-

ثيرفهى،تماماباطيةروحيةعحلياتإلىفقطتشيروكأنها

وأنظةحالات،علىتثتملالأقلعلأو،إلىبرضوح

ولكهامهاافيوجرهبعضالحشةجاتناتحصل-،خارجية

تكوينالحاضرالوتتفيعينايصعبأعلمتوىعلىستكون

.والمجازالثبيهلغةبغيرعهالتحدثأولهمحددمفهومأى

عنتختلف"الحياة)ولكى!الحياة)هر،الملكرت!ومرادف

الأولى،الثلاثةالاناجبلفي-الدوامعلى-لهاأنبالملكوت

فهى،مرضوعياالمفهومهذايكونأنوصب،أخرويامفهوما

ذايامفهوماولي!،القديونفيهاسيوجدالتيالسعادةحالة

،714:ت)تطورعصليةأوالانسانفيذاتيةطاقةكأنها

وفي.(3.:01مر،92:2546،او6:ا99،و8:أ8

مفهوملهايصبحوبذلك،واقعةحالة"الحياة"نجديوحناإيخل

عهذاالالتقاءنقطونجد.واتدادنمرعميةوتصح،ذاقي

،9:06لو8،22:ت)فيالأولياثلاثةالأناجلفيالفكر
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ياتوخرأ-ةخرآ

بأخهاالأخرىالحياةترصفوعندما.(0238:،2،ا:5

الأبدالىاستمرارهاإلىدائمالتهافالإضارة،!أبدبة9

معنى-هداإلىبالاضافة-تتضمنالكلمةأنإذ،فحب

حالةفيستكونانىالجاةنوعتصففهي،انوعيةعلىيدل

الأعاءبعضمعالمحنىبهذاتتخدمالصفة!ذه)الكمال

:5،99:عب2،01:قي22،وا:هكو2:فيالأخرى

بطافيالمفهرملهذاتوضيحاونجد11،ا:بط152،و12

.(4ا:

:2،75:رو)أخروىمعنىأجانالها،بولىعدوالجاة

الأحيانأكلبفي-نابفهمولكن،(37؟2،:1قي،17

للارتباطباببة،الحاضرةالحالةيفعلاأعطيتقدأنها-

،6و11:82،و8و6،11:74:رو)بالروحالوثيق

لمفهوءالاماايحيلوفي.(4:18أف6،8:،291:غل

تمتمدأةيانجد-الجحالأقوالمماثلهوس-،اللحياةل!بر

:02لو37،اة2مر22،32:ت)اللهمعالثركةعلى

.(418:أف7،و86:ل!38،

هي،الكمالحالةعنبرل!لفكرالملازمةالانيةوالكلمة

ماوهذا،اللهلمجدانعكاسد)لماهوالمجدوهذا!المجدأكلمة

ايألقمجردولير،روحيةقيمة-بولىفكرفي-لهيجعل

الكرامة!5عنصرجاءهناومن،بهيدوقدالذىالخاجي

كو21:9،231،ا:23:2،78،أ:ل!)لهالملازم

:3كو2)انطبعيةالدائرةعلييفتصرلاوهو،(43ا:5

للاستحلانأداةهوالخارجىوالمظهر،(17و18:416،

فإن،العرموعلى.اللهلدىللقبولالداخليةالحالةعلىودلالة

الإلهىالمسترىهداإلى-ستفعممهومالنهائهللحالةبوضضهوم

والركةالمباشؤالرؤبااتحاإنه،(28ا:5كو1)العظيم

اليهى،وحدهاالمتقبلةفالجاة،والميحاللهمعالكاملة

لرانظر-92و6:0،1:823رو)امماملةاالبنويةسنحقق

:افي،813:4،و7و56:،4:4كو0:2،362

.(4:17تى41،و33:،213:كو23،

وقدالجديدةوالأرضالجديدةالسصاءهوامماملةاالحالةومكان

مت)!اضجديدا"أى،أخرويةثانبةبولادةالوجردإلىخرجظ

ا:3،12،عبا7:اكو5:18،91:28،24:35،

21:أ-2:17،لؤاير3:01،بط27،2و12:26

ترمزالمديخةأنالأخيرالاهدفييرونالمفر!بعضكانو)ن

الحالممادةأدالكتابيعلمناولا.(اللهشحصأىالكنيةإلى

فيبالطوفانمنقبلاالعالماحتراقمقارنةانظر)ستفنىالحاضر

ولو،الماءفيالمفديينإقامةمركزوسبكوذ.(36:لط2

مت)الميراثمنوجزءامتناولهمفيصتظلالجديدةالأرضأن

اثماهدوكذان-أ-8822:رو3،و2:ا4بو،ه5:

.(الرؤ!اضرفيالأخبرة



ياتوخرأ-ةخرآ

الوس!يطة:الحالة-عاثرأ

معالجنهفيالجديدوالعهد،الافيالمجيءقبلالموفيحالةأى

العامة.بالأخروياتيختصمماوضوحاأقل،الموضوعلهذا

الالة:القاطملاحظةهاويمكن

وأ!بالرفاد)-الأحوالأغلبفى-الموتحالةنئ!به-ا

11،03؟كو111،ا:ايو9،24:ت)االنرمإ

بط152،و413:تى511،و02و18و6ا:5

يونافيتعبيرأنهمع،المجازىالاشحصالوهذا.(34:

إنه:الفارقمذامع،القديمالعهدعلىيتدأفهإلا،محض

المز!ة(والكتبالأبوكريفاكتفي؟)الجديدالحهدفي

فكرةبهوتقرن،الأبرارالموقيإلىالإشارةفيغالبايتخدم

يخدمالقديمالعهدفييئ،المامةفيالمباركاميقاظهم

للمؤنينإلا!تخدمهفلابولىأعا،تفرقةبلاالأ!واتلكل

،!الروح9أو"النفى5علينطبقلاالتبيروهذا.فقط

هربا،المامةوومإلىالرعىعدممنحالةفيأنهايعنيبما

جااليسالنالمأن؟ةهيالمقارنةونقطة،للثخصوصف

هدهمعانجامفييعدلماقيهكذا،لهيجطلمابالبة

فمن،أصلاالكلمةاستعحالكانومهصا.الأرصةالحياة

طريلة-بمدةالجديدالعهدقبل-أصبحتأنهاالواضح

ايي،"يستمظاكلمةمثل-مجازلةبصررةتستخدم

المرتيولأن.القياعةعمليةعلىللدلالة-مجاطاأيفاتتخدم

فإن،الجسدفينحياهاالتىالأرضيةلحياتابالشبةنائمرن

وأ،أخرىعلاقاتلأىبالنبةنائمونأنهميعنىلاذلك

تحىلاأرواحهمأنبمحنى،الآخرالحالملحياةبالبةيخامأنهم

ا:6لوافىالموقيإدراكعدميناقضماونجد.تدركولا

كو!7:95،أع26،و1125:يو23:23،43،

ويظ!.(79:ا،9-أ6:لؤ23،أ:في8،ا:5

للبافةيخنبلكى!رقادأكلحةاضهخدمبول!أنالبض

اتنصرابى!يموت!أوأموت"كلمةاسنخدام

نأكبت(4:16ض1)ولكن،المشحعلىاستحدامها

له.أساسلارعمهذا

،مج!دةبأوصاف،المنتقلينعنالجديدالعهديتحدث-2

رؤ24،و23:ا6لواجد!ةأعصاءلهمزالتماوكأن

وجودنظربةعلىبهذاالاصتدلاليمك!ولا.(61،1:79:

عنالثىءنف!يقالأنهحيث،الوصيطةالحالةفيجسد

بالتحد!دتيرالتيالفصرلعلىنجاءوكذلك،والملائكةالله

أع23،46:لوا!أرواح"،!نفرس)3أكلالموقإلى

:6،902:رؤ،391:بط231،:12عب7،95:

ياتحروأ-ةخرآ

محاولةعلىالأحباءيشجعماالجدبدالعهدفيبوحدلا-

!نائمونابأنهم،المو!،عنفالكلام،الموقبعالحديث

هذامثلأنعلىلوضوحيدل،الأرضيةللحباةبالنبة

بدون،ويخبهيرفضهفإنهوبدلك،طبيعىكرأمرالحدث

،مكانأىفىيثبتلاكا،تمامااستحالهعلىبجلاءالأكيد

والعبرانببن.الأرضعلىحبالناعلىالمولىاطلاعإمكانه

ع!قديييتكلموهو-اللازممنب!،(\ا:2)

يعنىإنه-الابمانجهادفيبا!كثهود"القدبمالعهد

بمعنى،المجازكطالممنىكصدلعلهبل،الحىبالمعنىشهودا

الماضيةالدهوروكأن،ثالهمنايهرأنعيايجبأنه

،16:92لراالأعاليمنالاتظلع،الاريجةوضخصياتها

.(بعدهوما،13:ا9،بعدهوما6:ا8،93:أع

لق!نانحلمفاتا،أتف!همالر)حلينللقديينبابسبهأما-4

ولايهرون،الويطهالحالةفيبعضابحضهملعرفونانهم

(3ا-ا9و9ا:6لواالأرضةالجاةوظروفجقا"ش

نأعلىيدلما-الكتابمنمكانأىفي-يوجدولا

اصفاعة،ابحكلقيامهميمنى،الزيخةبأمورناالقدييناهمام

جانجم.منتلقائيابالثمفاعةالمامأو

فيأساسىلتغير)مكايةأىبوجودالجديدالحهديعلنالا-

ماأما.الرجطةالحالةفي،الروحيةالصفاتأوالأخلاق

يألهانجدفلا،للاختارالانيةالؤصةابحقبدةب!مى

اللذانالوحيدانوالفصلان،الجديدالعهدفيحقيقيشد

1)هما،الصددهذافيضبةوحودفيإليهماالا!تناديمكن

نا،لبهرهأننتطيعوما.(91،2:46-ا3:بط

فرعةاتدادعلىتدللاالقرينةأنهر،بساطةبكل

ذلكعنبالمصيا!وسنتكلم)المرتبعدماالىالخديد

ن)القولوخلاصة.(السجىفيايىالأرواحعنالكلامعد

علىينبرأنهجث،ذلكعكىإلىكجهكلهالفصل

نوحجلفي"أنفىئما!9،القيلالعددهذاخلاص

لماذافهمالصعبمنفإنه،ذللثعلىوعلاوة.(3.2:)

،اتاتباالموقيمنالمجموعةلذهالاصتثنائيةالفرصةهذهتمنح

فييأيهرونحيما،الفظعللئرمثالنوحمعاصرىأنجث

التبثيرفكرةوجودافترضناإذاحتى.المقدسالكتاب

يقدملاهذافإن،الجزءهذافي،الخلاصلغرض،ل!!بهبل

أمامللاختبارثايخةفرصةبوجودالاعتقادلاءكافياأياط

فيالانجيليسمعوالمالذيىأمامأو،عامبوجهالموقيجمغ

فييدأىلهيجدلابالذاتالأخيرالرأىفهذا.حياتهم

لا؟،موتهمقبلبالانجيللهمكرزقدنوحجيللأن،الآية

وأتكررقد،إيىالمارالاجراءهذاأنعلىلدلمايوجد

النحديد.وحهعلىاسنر
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وياتأخرء-آخرة

ابظرفيجب(6:،بط1)الثافيالاهدبخصوصأما

:عارةأنفاقراض،لهالخاصةالقرينةوحبحدةعلىفيه

يحددهالذىمحناهالهااالموق(بالإنجيل)ثرهذالأجلا

لىالىءتأثرهلهكان،(2أ-ا9)3:فيجاءما

دينارتباطأىالكاتبفكرفييكناأنهوالأرجح.اضفيما

معبالازباطأالموقي"إلىالاضارةضرحلأد،الجزءينهذ!ن

المسيحأننقرأحيث،تمامايكفى،مباشرةالسابقالعدد

الأحياءأى!والأمواتالأحياءبدك!أناستعدادعلى"

،الاقالمجيءعندأمواتأوأحباءييكونونالذي!والأموات

يكونفالمسيحولذلك،بالانجيلثرقدالفريقينفكلا

بهثرالانجبلأنإلىئيرماثمةيسراممن،لكيهماديانا

الجملةأننجد،القضعلىبل،الموتحالةفيوهمللموقي

تدلأبالجداباسح!بيدانوالكيا:الهادفةالإضافية

ديونملأن،جاتهمفيالابجلإلىاستصحواقدأنهمعلى

الموتد!ونةهىعلهموقعتايي،الجدنيالاسحص

اثاكالأصحاحبينوثيفةعلاقةئمةكانتو)ذا.الجدى

الذىالتفيرصدقلثبتفإنما،الرابعالأصحاحفي!ا

لمحاصرىتمتبالإنجيلالكرازةأنافالثالأصحاحفيورى

الطييمنيصبحوبذلك،الأرضعلى3حياإبانتوح

هىكانتبالج!دالاسحبالديخونةأنوالمنطقى

.الطوفان

هيالانيالمجيءقيلالمولىحالةأنالجديدالعهديعلنيما-

ولاال!عادةدرجةفيلا-يايطابقلاأنهإلا،ثاتجةحالة

بعدتكونصفاليالحالةوبين-العقابدرجةفي

الموتحالةبأنللظنأساسأىيرجدلاألهومع،اغيامةا

1)منخطأيتدل؟عؤلمةحالةلل!ؤنينبالنبةتعتبر

نه؟يمربولىأدإلا،(413:ش031،ا:أكو

"عرى"تعنيأنهاحيث،نسيافامرغو!عراتحامن

نياكبيرةدرجةوحودمعهايمتبحدلاحالةوهى،المى

و6و2-54:كو2)المحمعشركةفيالحعادةمن

.(23:افي8،

كيفيةأودرجةفيواضحافرتانجد،المنوالهذاوعلى

لأنه،!الآقالدهر"فيعا،الرجطةالحالةفيالديونة

ت)الج!دفيبأشخاصالدينونةترتبط-ناحيةمن-

هرمعينبمكانمحددةنحدهاأخرىناجةومن،(01:28

الحالةفطبالعذابمرتبطةمطلقاتأيهرلاالتى!جهنمأ

92و522:)تفي،جفمأكلصةوتايهر،الوصيملا

و339:43،مزو28،18:9،2315:.أ:03،و

(،ويقابلها24:بط3،62:يعه،12:لو47،ر45

.(947:مر)الأخروى،اللهملكوتاالآحرالطرففي
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اخزيا

فيأجهنم"عنفتختلفى،الهاويةأى!أبوسوس5أما

:7"01رو8،31:ر)الريرةالأرواحبعذابعلاتةلهاأن

تم!زيوجدلا،لهاوبالشة،(ا7:02،ا:21،أ9:رؤ

وفي:أبفاانظر)الهائيةوالدينونةالمبدنيةالدكنونةبينواضح

محروصينوسلحهمجفمفيطرحهمالظلامسلاسل

ونفهم.(24:بط2-الريرةالأرواحعلى-"للقضاء

هادس!"كلمةمن،معينمكانلهاالوسيطةالحالةأن

نطذللىنرىكا،المديمالمهدفى"صول9لكلمةالمرادفة

و16:232:27،أعا:18،اسا:23،6ا)ت

أنهاعلىالخبعضفيتا!كرحيث1555:كو311،

الاويجب(14و18:6،8:0213،ا:لؤ،أموت"

ضوءفيبل،الكلايكيةايونانيةبحسبالفصولهذهتف!ر

.(الهاوية)!ضئرل"عهتانقدبمالمهدتعليم

مكاذعلىللدلالةالكلمةتستخدملاالمواضعهذهبحضوفي

كو31،1-2،27:أعورمماا-8:أ6ت)المرتلحالة

الوجدوالموضع،(18:6،80:213،:الؤ55،:اء

المثلفيوذلك،(23:ا6لواهومكايةدلالةفيهلهاالدى

بعدماعالمعنطبرغراميةمحلرماتإعطاءالىيهدفلاالذي

وجدنالوحتىولكى.ضائحاكانلماصورةبمطيولكنه،الموت

فإن،جفمعنمفصلمكانالهاويةأنإلىيشرمانا

منهاالمرادأنثبت،للقيعذا!مكادأنهاتذكرالتيالبارات

كحماعةالموقيوأنعذابولافيهلاسعادةمحايدمكانأنهال!

-بوضوحيعلمناالمثلإن.الأخيرةالديخونةيتظرونواحدة

نأ-ت!!اأوجهنمعنمنفصلامكاناالهاويةكانتصاء

قد(26عدد)الجوهربةطيعتهلىوالعذابالسعادةبينا!يز

الدينونة.عنديبدألنوأفهفابدأ

سبطمنأضحورابنوهو!مالك"معناهعبرىاسم

.(46:أخ1)نعرةأ!هواصم،يهوذا

:أخزاى

وهو!أمكقدالرب5أوأحامى"معناهعبرىاسم

،(13ا:انج)عزرازسفيأورشليمفيعاشكاهناصم

.(912:اخ11في!!كزيرةأباصمالمايهورنضههوولحله

أخز!ا:

"الربيمسكهم!أوالربي!ندهمن"عفاهعبرياصم

لملكين:31وهو



أخ!با

مل1)لاسرائيلالثامنالملك،وإيزابلأخآببنأخزيا-ا

.(18:امل2-أء22:

دنرةالسابعةالنةفيإصائيلعلىملك:ملكهأ-

حوالي)إصائلعلىشتينوملك،صهوذاملكليريئافاط

الزمنىالريبفيصعربةثمةوهناك،(.مق85هـ.52

السنةوالحكميهوضافاطبدأفقد،الملوكهؤلاءحكمومدة

سنة22أخآبوملك،(2241:مل11لأخآبالرابعة

الأوليالةتكونأنيجبعليهوبخاء،(92ا:6م!!1)

نأوالأرجع.يهوضافاطعرةاياسةالنةهىأخزياللحلك

الريانية،عنأحذت(17ا:مل2)فيالوارةالعبارة

الخطوطاتبعضفيالمتبةالحسابطريقةفيكفقفكلاهما

ايوناية.

من"اسىمنالنقيضعلىكانت:-أخلاتهب

إلهالربوأغاظلهوصجدالبعلأخزياعبدفقد!الرب!نده

تمالتضعيفاكانأنهأبوه،ويبدوفحلهماكلحسبإصرليل

المصائب.عبه

ملكعمىأخآبموتعند":موآب-تمردب

منأضعفكانأخزياأنويبدو،أاسرائيلملكعلىموآب

نأموآبحجرعلىرحدتاليالقرسمنونملم.يقا:مأن

أنهوالأرجح،أحآبأيامأواخرفيحدثموآبعصيان

.أراميحاربأخآبكانكدماحدث

نأ(94و22:48امل)مننعلم:بحرباتحالفه-د

لاجاءيهوذاملكحهوشافاطمعحلفايحقدأدحاولأخزيا

:02أخ2)فينقرأإذدلكلىدلولكنه!البحريةالخارة

علىجابرعص!ونفيتك!رتقدال!فنأن(35-37

الحقبة.خليج

عليتهفيالتيامموةامنأخزياوسقطأ:مرضههـ-

فإنه،لايزابللأخآبانجاكانولماأفمرضالسامرةفيالتي

سيرأكانإذاعماعقرونإلهقلو!بحللشألوارسلاأرصل

الربفارسل،للربينتس!كان)صائيلولكن.مرضهمن

الرهيةدالائجمرةلآخريذره،أخزيارسلللقاءإيياالى

...!الربقالهكذا9:للرسلوقال،البحللعبادة

بحللنسألواتذهبون،إلهإصاثلنييرجدلالأنهأيىإ

عيهصحدتاتىاالمحريرإن...فلذلك؟عقرونإلهزبرب

لهيكنولم،فعلاالملكماتوقدأتموتموتابلعنهتنزللا

:امل2)عنهعوضاب!أخآبيهورام،أخوهفملكابن

!7).

مل2)يهرذاملوكمنالادسالملك،جورامبنأخزيا-2

أخزبا

ويايهر(أ-229:أخ8،25-92:9،16-922:

باحداث(21،27:2523:أخ2)برآحازباسمأيضا

أيضاويحي.الا3مهاالمكونالمقطعينفيوتأحيرتقديم

عرةخمسهاككانتلان226:أخ2)نيعزدلا

.(الموضعهذالىأخزيا3باتذكرهعب!لةنحطووو

اطملكالأصغرالالنهووأخزيا:القصرحكمهأ-

عثرةالانيةالسنةفيحكمهبدأوتد،يهوشافاطب!يهورام

:!مل2)فيولك!(825:مل2)إسرائبلملكلورام

بنلورامعرةالحاديةالنةفيملكأنهيأيهر92(

الثانيةأما،العبرىالأصلو!ح!صالأوليأنويبدو،أخآب

فييأيخرإذ،السنينحابفيالرنافيالأسلوبفحص

فيملكاأنهعلى(825:مل2)فيالبيهايرجمة

.أعرةالحاد!ةالة

صةوملك،ملكحينسةوعر-شائنتينابنوكان

صنة،وأربعيناثتينأعبارةأما.(826:مل2)واحدة

أنناحيثالاصخمنخطأأنهاشكفلا(222:أخ2)

ابنكانأباهيررامأن(02و215:أخ2)مننعلم

وعحر-كأاثنتينابى5جاءثأنها؟.ماتعندماشةأ!لعين

عرهـسنةاوابن1،والعربيةالريانيةالشختينفيشة

ال!بيية.التر!ئفي

و22:3أخ8:72،2مل2نظرا):خلاتهأ-ب

سكانعلك،الملكىباليتحلتاليللكارثةنتجة(4

فيسلك)وقد.أيهعنعوضاالأصغرالالىأخزياأورضليم

وإيزابل،أخآبابخةعثلياأمهلأناأخآبليتطرق

لابادته.أحآبيتمثل،الربفحلعليهتيركانتا

أخزياقدسلقد.يهوذالىالريرإيزابلتأثيرظهرلقد

فيالرفعلولكنه(18أ:2مل2)!للربأنداسا"

.الربعيني

،92و828:كل2انظر):عورأممعتحالفه-%

فاتالىالعلاقاتاخزيادعملقد.(6و225:أخ2

ملكيهورامخالهالىفانفم،أخآبعهدفيالمملكتينبين

علىالاضلاءواستطاعا،أرامملكحزائلمحادلةفيإسرائيل

يهورامجرخأنوحدث.(914:مل2)جلعادراموت

أنهوكبدو،حروحهمنيىأيزرعيلإلىفرجعإسراثيلملك

أخزياعاد؟،جلعادرامرتفييامريادةتحتجثهترك

الوقتذلكودط،يهوراملزيارةيزرعبلإلىومناأورضليمإلى

.جررامضدبمؤامرتهياهوفام

قبل7-9()فس22:أخ2)فينقرأ:د-مو!

خرخجاءحينفإده،يورامإلىبمجيئهأخزياهلاككانالرب
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أعزب

لتلقطعالربسحهالذىذثىبنياهوالىيهرراممع

رؤصاءوجدأخآبيتعلىدقضىكاهوكانو)ذ.أخآب

ضتلهم،أخز!ايخدمونكانواالذكأخزلما)خوةوفييهوذا

ياهوإلىبهوأتواالامرةنينحتبىءوهوفأمسكوهأخز!اوطلب

.،وئتلوه

كانلأنهأخآبكبيتالربعبيفيالثرعمللقد

حيلأدهىمنفإن،(827:مل2)أخآببيتصهرا

منوآخرتقيةعائلةمنفرديينبالزواجمجمعأنالظان

عثيابأخذجيماخطأصهوضافاطأخطألقد.ضركلةعاللة

.ضريراتحالفاهذاكان،صرراملابخهن!جةلافىايلأخآبابنة

منالميدونونوكاهنملكأثبلحفيدةعثياكانتلقد

بينالختلطالزواجمنعفيصريحاالنامرسكانلقد،الكنعانن

وخيمة،نتائجمنيجره.لما،كنعانوشعوباللهضعب

دائما.كذلكوهي،مدمرةريبةالعصباننتجةفكانت

:الأخ!ثتارى

اصمعنعرفاالإسمهذاكرنأنالمج!لمن

صلناولو.(46:اخ1)جهرذانلمنوهو،الاضحورى"

للأسداء!فاكونوبذلكالأشحو!بينمعناهلكانبذلك

الابقة.

:أخنوخ

وأأمكرس"معناهولعل،حنوكإهوالمبرىوالاسم

نك)أحنوك9لقاينناكبرالابناسمنفسهوهوأعنك"

وهو،متوشالحوأبويارابرهووأخنوخ.(18و417:

365عاثى(.وقد14أيهو)شثنسلمنآدممنالابع

رطا:عبارةفيكلهاجاتهولتلخعى.(523:نك)سة

.(524:تك)،أخذهاللهلأن-يوجدولماللهمعأخنوخ

ضركةفيعاضهامكرسةحياةكلتدل،اللهمعسار"،عبارة

أنها،أخذهاللهلأن-سجد11عبارةمنوالمفهوم.اللهمعوثيقة

نقلبالايمانا:الحبرانيينالىالرعالةكاتبكرهماتفي

عب)،نقلهاللهلأنيوجدولم،الموتكلىلالكيأخوخ

:115).

:أسفاره-أخنوخ

باردبنأخنوخالوالمنسوبةالمزيفةاليهبمنعدديوجد

أخنوخنقلأنفسنلواضح،(518:تك)متوضالحوألي

،السصاءأسراربكلعارفاكانبأنهالاعئادالىىأالماءإلى

مما،طيافيرؤويةوجميحها،الكبهذهجاءتفاومن

.أخوخالىنستها*لم
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سفار،أ%خةأ

-هـ!

،أخنوخضرأو،الأولأخنوخأو:الجثىأخوخ-أ

المقسمةأصحاحات801منينكونضخممؤلفوهو

المؤلف.لمصادرتبعاالأرجحعلىوذلك،)كتبخسة

نحطوطاتولحل.واحدةوخاتمةواحدةمقدمةلهاوحميها

المزلف.هذاعلىاكبرضوءاتلقيت!ران

لكلمقدمةالأولمطالحسةالأصحاحات:محكلطلها-

وغابةرالحقابالجزاءعنالرئيلموضوعهيفاصة،نحر

النهائية.،لدينونةالمالم

موضوعه:(6-36أصحاحات):الأولال!ب

أ6-امنفالأصحاحات.والكونالملاثكةهوالأساسى

حدثالملانكةسقوطأدتايهر،نوحسنرمنالمأخوة

،(ا-64:تكاظر)الاسياتاللهأبخاءزواجبب

،مهاراتهاالحضارةدنون-الناسعلموابدورهمالملالكة:وأن

الدكنونةحكمأللهفأصدر،البرىالجنسففد،الختلفة

أضلهم.الذىعزا!للوعلىابثرىالجنىعلى

وهو،رؤلاأخنوخرأىا-216منالأصحاحاتوفي

يتاأنفأمر،الافطينالملالكةأجلمنبلجاجةكتوسل

المح!وم.مصحمعن

ابورملائكةترانقأ-736منالأصحاحاتوفي

الملاثكةعقابولمكان،للأرضغتلفةرحلاتفيأخنوخ

بجبالهاولأورضليم،الحياةولثجرة،وللهاوية،الاقطين

البر.ولفردوس،ومجال!كاوأنهارها

ئلائةمنينكون(377-امن):انليوال!لي

بأمثالبالمقارنةطوطةأمثالوجميعها،تثبياتأوأمثال

فاثمل.الثرعلىالبرإنتصارعلىتدلنهاوكل.الأناجيل

ايىالدينونةعنيتكلم(38-44)أصحاحاتالأول

(،انحتارابىرمكناوعن،الأشرارعلىتقعأنتوضك

الفلكيةالأسراربحضوعن،الأربمةالملائكةرؤصاءوعن

والجوية.

أساسانحدث(45-57أصحاحات)الثافيوالمثل

!ورهولا،للدشونةجالىوهوالانانابنأوافتارعن

لهجليلحماوىكالنأفهعلىبل،صرىكائنأنهعلى

والملالكة.ابرعالمعلىمطلقططان

عنبخدث(587-اأصحاحات)انكوالمثل

والمظماء،الملوك،،دفونةالفردوسوفباس،الفديبنصعادة

ووظاثفهم.الاقطينالملاثكةأحماءوبر

الأنوارضر)اسمعيهويطلق:انكوالكاب



صفارهأ-خخنوأ

ويكاد،72-82شالأصحاحاتو!تغرق،السماولة

بالمساثلاهمامأىكدىلا،خالصاعلميامحماباكون

منئكاملافليهانظامانئىءأنيحاولفالمؤلف،الأخلاقية

ئهساالزمنقياسيكونبأنويطاب،القديمالمهدمعطيات

هىالمؤلفعندالشيةالةأنالمدهقرش.قحريالا

وريعيوما365الذاتبال!نةليلمانهبل،!وما364

الأخلاقية،الأمورالىفجأة!تحول2-088:وفي.ايوم

وكذلكالماويةالأجرامستمانيالأخيرةالأ!امفي)نهوترل

خطو.اضطراباتمنالأرض

منفتكرن(5309أصحاحات)الرابعالكتابأما

و83فالأصحاحان.إصاثيلتاريخنجهمارأى،حلمين

يا-المؤلفرأىفي-الذكلطا!ؤلالحلملث!لاورسان84

فتستغرقاثافيالحلمرؤلاأما.للعالمكحقابالطوفانعن

الدءمنالاريخبرألىوبحد،5509منالأصحاحات

المياتأج!إلىالمالمتاريخعنيتبأ،أخنوخزمنالى

الرمزية،يىمرغلةصورةفيالاريخهذالاويقدم.لمملكته

الحيفى،)ص!يليتتملوالغنم،الآباءتمثلفابران

يهرداتملعظيمبقرنضاةولعل،الأمتملوالطيوروالوحوكأ

رؤياوت!هي.المشاثملكب!ينقرنينذاأييضؤلورا،المكالى

الأبراروقيا!ة،الأموتجديد،الجديدةبأورثليمالحلم

هذهمنيفهمكا-الاريخولأن.المصياحكموتأعيى

علىدليلفذلك،المكاجمننعمربعد!االىيمتدلا-الرمرز

.الجزءهذامحمايةتاريخ

للأدرار،تحر!اتعلىفيثملالحاصالكنابأما

منالأصحاحاتوي!تغرق،الأشرارعلىولعنات

موضوعهكانوانممقدالكتابهذاؤلركيب.19-501

هذافىابظر!تلفتومما.الأجزاءساثرموضوعنفسهو

19:ا-.39،1:الآياتفيالأطلغلث!لاهوالجزء

أساببععئرةإلىأخنوخزمنمنذالاريخفيقمم،21-27

ف!ثلا،مبةمحادئةمهاكلكمير،الطولمتاويةغر

إلرإهيم،بدعرةوائالت،أخرخبميلاديتيزالأولالأسبوع

الأبرارسموزاثامنوفى،أخنوخمحاباتسروالابع

الحالمصيعدافسعالأصبوعوفي،مقاوميهمعلىبالغبة

ستظهر-يتهيلنالذى-الطضرالأبوعوفي،للدمار

.الجدبدةالساء

601-801.الأصحاحاتفنعلالخإنمةأما

ضرشمادضهحايشدان701و601والأصحاحان

المسيا،حكمالىالطوفاربحدالخطيةاز!ادفثثران،نرح

وعقابالأبرارمكافأةمرضوعإلىالأخصالأصحاحوحرد

.الأشرار

سفارهأ-ص!خنوأ

البحرنحطوطاتاكتثافقبل:وايرجماتالموص-

هي،الأرلأخرخلكتابنصوصافضلكان،اقي

مخطوطة،92نهاوتوجد،الحهانحطوطاتفيالموجودة

منأجزاءأوكتبعبعضكلهالكتابعلىيحتوىبحضها

صورتين-استخلاصويمكن.أخرىأبوكريفيةكتب

الخطوطا!.منالمجموعةهذهببنمن-للكناب

أقدمهافلعل،متأخرعصرالىقرجعالحثة،لخطرطات

عر.الادسالترنالىررجع

القرنمن!ونالتينمخطوطتينفيالسفرمنأجزاءتوجد؟

منتبرفي1886/1887فياكتثفتا-لمدهأو-الامن

الأصحاحاتبالأولىوتوجد.بمصرأخميمفيالمجيةالدافن

باوتحتفظ.32:9-ا:91وباثايخة،16-32:من

لروقد.42-9894:بالآ!اتفاتيكاليةمخطوطة

علىتحتوىمصريهبرديات3791سنة،بونرا

بعضتوجد!.1ا-79،16080-40الأصحاحات

:601علىتحتوىلاتهمخطوطةفيأخ!وخمنالأقتاصات

.ا-18

عورةأفضلنتقدم(الميتالبحر)تصرانومخطوطات

عثرحواليوجدتفقد،أخنوخلسفرالأصللبص

وض،الرابعالكهففيبالأراميةنحطوطاتمنقصاصات

منوالرابعالأولالكنابينتطابقتكادالقصاصاتهذهمن

منالأضرةالأصحاحاتمعالأجزاءهذهأنويبدو.أخنوخ

الكتابويرجد.بذاتهقائصاكتالالبهلكانتالسفر

تقدمأرا!يةنحطوطاتأرلعفي-الفلكىالجزءوهو-ائاك

الكتاببدايةوتوجد.الآنحتىالجاحةابصوصأفضلبا

أيضامتداولةكانتولعلها،واحدةغطر!فيالحاص

مخطوطةمنقصاصةوجودذلكيؤيلىومما،بذأتهقالمككتاب

عدمولعل.قيثجانفيييئشربردياتينيوناية

منحدثإلىكرجعالثافيالكتابمنقصاصاتأىوجود

بهتحلملميذاتهقاءلماكتاباكانلألهذلكلعلأو،الأحداث

ستغيرق!راننحطوطاتالمتواصلةالدراسةولمل.قمرانجماعة

.أخنوخلفرتقديرنامنضيئا

نأفيجب،مختلفةأجزاءمىيتكونالسفرولأن:تاريخه-

ككل.السفرناربخعنلا،الأجزاءهذهتراريخعنننكلم

السفر،ثنايارذكرها-سدايىالكثيرةالتاريجةوالأحداث

هذاخبراءأنولو،التراريخيحديد-جزئياولو-تصلح

وبقنرح.ابراريخهذهتحديدعلىمتففبنغبرالجدان

.م.ق01ا-.05مىالآتة:المفدمةالتراريخ!بليفر5

بينيخماالئافيوالكتاب.م.ق001حوالمطالأولوالكتاب

912



سفارهأ-صاخنوأ

-ا..بينفيحاالحاصواليهاب،م.ق001-.8

163الىترجع!ي،الأصابغرؤلاباستثناء)،م.ق08

كانلان،م.قأ-.8..بينفيماوالخلأممة،(م.ق

تد،نوحسفرعنالمأخوذان701و601الأصحاحان

الكتاب)نالآخرابعضو!ول.!ابقتاريخإلءجحان

يارلز.ديرجع!.م.ق017قبلماإلىورجعالأرل

كرفانهولو،المكايينعصرقيماإلىالأسايعبرؤلا

الاولالقرنفيجمعكلهالفرولحل.بذلكالجزمبصعوبة

وأم.ق59فيتمدلكأناجعضاويقترح،الميلادتبل

.(م.ق37-4)هرودسحكمفيأو،.مق63

،الأولأخنرحأنعلىعامبكلالخبراءيمق:اللفة-4

منلنةأىعلىبتففوالمكانراوإن،سايةبلغةأصلاكتب

.دفيقرض.الأراميةأوالعوتتكرنفغد،السامبةاللغات

كتبت37-501ا-5،منالاضحاحاتأنت!ارلز

ويوجد،بالأرامية6-36منوالأصحاحات،بالع!ية.أعلا

يخهأخنوخوسفر.دانيالسفرفياللغةفيالازدواجهذا

انتثارعلىماعداعاملاذلككانواضح،وقدعنمر-ضعرى

الفر.

فيواسعقوىتأثيرأخنوحلحفركانلقد:تأثرره-

الآباءعهوكتابأنيبدوإذ،والمشجةيةالهواليهابات

قد،الرابعوعزراالانيوباروخ،مرسىوصمو،عرالاثنى

كتادبينمثركاعنصر!هاكأنيبدو؟.نهاقتوا

أثربأيهمانجزمأننستطيعلابهاو)ن،الأولوأخنوخالوبيل

أخنوخمنالأولىالأجزاءأنلارلز.دويفرض.الآخرفي

الوللكتا!يعتمدبيما،الويلكتابعلىتحنمد،الأول

علىيتوتفوالأمر،أخنوخسفرمنالمتأخرةالأجزاءعلى

نملمالميلادىالافيالقرنوبعد.حالةكلفيالتاريختحديد

.أخنوخبفركثرااليهوديةالكتابات

ليالأولأخرخلفرالمقابلةالأجزاءذكرالامكانوفي

كل)ننقولأنالظطمنأنهولو،الجديدالمهدأجزاءكل

أهمولعل.أخنرخبفرإلماملهمكان،الجديدالحهدكتاب

41عد)أيررسالةفيجاءماهوأخنوخضرمناقتباس

مفاهيمفاك،الواضحالاقتاسهذاإلىوبالاضافة.(51و

مثل،الأولأخنوخفيطابقهامالهاالجديدالمهدفيكثرة

ضل،المشاألقابوكذلك،الميالحكمالروحيةالط!حة

وابنا"وانحتار"،والار1،1هـالمموحأو"المسيحا

.واليامةالهاويةعنالجديدالعهدمفاهيمأن؟،،الانسان

فىالموجودةللمفاهيم-بميدلحد-مابهةطبنوافي

.أخنوخ

13
سفارهأ-خخوأ

بأخنوخمعرفتهمعلىتدلالآباءكتاباتمنالكثرأنكا

الأضارمستوىفييعتبرانهمثلا،ؤلرتليانبرتابايخكاد،الأول

منه.تقبسوالأبوكريمهالغتوجةالكتاباتأن؟،المقدسة

فيالكتا!قيمةهبطتحتىالرابعالقرنجاءماولكن

ظلولكن،أبوكريفىكتابأنهجروموأعلى،الغرب

.الرقفيأخرىفترةاستخدامه

اثاقأخنوخأو:أخرخأسراركتاب:-أخوخب

ولا،أخنوخإلىبنبآخركتابوهو:(اللافيةالخة)

نهايهقزبئرا،اللايخةباللغةنمينمنإلا!ئئاعنهنعلم

هذالنالثهوجوهبعضهاكأنومع.كرالتاسعالقرن

ببنهما.نخلطألايجبأنناإلا،السابرأحنوخوكنا!الكاب

جاحةموالأصاصىاثافيأخنوحئوضوع:محولاله-1

التيالاعلاناتبعضيئحل؟،العالسصواتفيأخنوخ

وموضوع.لأولادهأخوخمراعظوبعض،لأخنرخأعطيت

خلقالدءففى،الرىالجسروتاريخالخليقةهرالاعلانات

فياسمابكلحمواتجعخلق؟،ثىءلامنالحالمالله

اللهأتمو؟.الثرىالحنىخلقوكذلك،الملالكةجيوش

فكذلك،الابعالومفيواشراحأيامستةفيخالقاعمله

ألفلمدةيتريمثم،سنةآلافستةالعالمتاريخسيتفرق

.الأبدىال!بههيوييدأذلكوبعد،شهة

مكانخلق؟،الحالمبدءقبلالاسنفوسخلقتوقد

أوفي.الماءسواءالمقلفيلهامكنانف!ليكولىلكل

حرةكانتلأغاولكن،صالحةاضفىااللهخلق.الجحيمفي

تلقاهمارغمالخطيةظهرت،الحدفيولسكاها،الارادة

الناسفعلىولذلك،ا!ريقينعنتحذيراتمنالانسان

المعدةجهممن،الألرارإلايجوولن*،الديونةمراجهة

.للخطاة

تحيصافيةجرانبفييحتبرالكتابفيالأخلاقيوالتعليم

ضراعادلابارايكرنوأن!ملأنالانانفعلى،سايا

الله.يخافأنيجبالكلوفوق،اللانتقاعبغيرمتواضحا

كب:الكلبةوتارغال!تب،ال!بةم!ن،اللغة-2

أضلا،الونانيةباللغةالكتابمن-الأقلعلى-جزء

منمكونفيه"آدم315أنمنالحقبقةتلكوتتضح

الرق،الأردعالأصيةللجهاتالأوليايونايخةالحروف

تواريخهفييتبعالكتابأن؟.وال!الوالجربوالفرب

البيهةايرجةمنالنصوص!ستخدم؟،البحييماالترجة

بنيحوعيونايةيستخدمأنهالواضحومن،المبرلةمناكثر

الكتا!أجزاءبعضأنروجحولكن،وسفر"الحكمةسراخ

بالعبربة.أصلامحبت



رهاسفا-خاخو

وعل،ممرهواليهابنيكتبالذيالمكانأنويظن

الهيلينيالطابععلىهذاوكون،الإصكند!ثةفيالأرجح

التعليممنخلوهوكذلك،الكناببهينحيزالذىواليلرلط

القديم-العهدأسفارفيالارزالموضرعوهو-المياعن

ومحاولة-مصرعىالمأخو-الضخمةاينانينوظهور

فلا،الخليقةبقصةبتعلقفيماالمتحازضةالعقاثديينايوفيق

توفيقية.اتحاهاتلههيلينبايهود!اكانالمؤلفأنبد

محابفكون،الكتابتألفبخاريخيتعلقفيماأما

كتابمنأجزاءحتخدم"عرالاثنىالآباءعهودا

الكتابمنالأجزاءهذهأنعلييدلفذلك،الالطأخنوخ

لفرالثافيأخوخواصتخدام.المجىالعصرقبلكتبت

أنهعلىيدل،الحكحةوضرالأولوأخرخسراحبنيث!رع

الثاقأخوخأنوحيث.م.ق03سةبعدكتب

!قكتأنهعلىدللفدلك،قائماالهيكلعنيتحدث

العصربدايةفيكتبانه!رجحونالعلماءوأغلب.م07

(.أ-.همبينفيحااى)الميحى

الكتاباتفيالأثربعضنلهكاذالكتابأنيبدو:،ثره

ورؤيةوحواءآدمكتابفيبهفنحس،والميحيةايهودية

إضباء،وصعرد،البينيةوالأقوال،بولىودزيةموسى

كتاباتقمانوعاتأثيرهيظهر!.عرالاثنىالآباءوعهود

توجدكا.لرنابارصالةفيوكدلك،وأوريجانوسايريناوس

الحديد.المهدفيوتعبيرافكرائا!هامالهاكثيرةأجزاء

آخركناب!رجد:اليهودعلماءتألف:أخوخب

اللافية،اضحةا-ماحدإلى-لابه،لأخنوح

ئورةفيالارزةالخصياتأحد،إحماعيلالررإلىوينسب

هداورايلصودفيالكتابهذاإلإشارةؤلرجد.باكوكبا

أخنوخلمقاللةحمواتتإعاعلالر!تحرق،الكتا!

ويحدثه،الابعةالماءفي(أميتاترون5يدعيالذى)

هذاويعكس.آدموحباةحباتهأحداثبعضصأخنوخ

كتبتالأجزاءهذهواعل،الافيأحنوحايمنحابعضاليهاب

العبردة.وأصلا

:أخوخ

صبطمنبالعابنوهو،أخوى5محناهلعلعرىاسم

فيأخها3باالمايهورنف!أنهوتحمل(84:أخ1)بنيامين

.الأصحاحنفىمن7عدد

أخوخي:

ثلداو!ج!في"غادةبعضعلىاإطلقتأخرخإلىفبة

أيخوفل

وصلمرن(12ا؟اأخ23،91:صم2)أخوخيدودوبن

خأ1)الأحوخيأو(23:28صى2)الأخرخى

(12ا:اأخ1)الأخوخيثودوبنوألحازر(92ا:ا

الحرية.بالفرنمولحةكانتالعائلةأنويبدو

أخوماممط:

شوباللنيكثابنوهو،ماءأخو5معناهلعلعبركلط31

.(2،:أخ1)صرذاشطمن

أخي:

وهواأيخا،اختصارلحلهأر"أخى!محناهعبرىا-

31:

باثانوجلحادفيصبهراالذكجادسبطرؤصاءأحد-ا

.(515:أخ1)ة

.(734:أخ1)أضيرصبطمنشخص-2

:خيامأ

اللاثينداودأبطالأحدومو!الأمأخو9مفاهعبرىاسم

أخ1)الهرارىساكارأو(2333:صم2)ارشاابنوهو

11:35).

:أيخان

منىسطمنحميداعابنوهو"احوى!مفاهعبرىاسم

.(791:أخ1)

أخيتوفل:

ممردلحركهالفحلىالقائدوهوأالجهلاخوامفاهعبرىاصم

فيأللصلكميرااكانبأيهويوصف،أل!هداودضدألالوم

43و2733:أخ1)الححرمنالأكلحينفيداوفيهكانيقت

أنجالومتورةيدورهوعنعهوافياضرحاونجد.(3ا36:ء

23(.ا-152:17:صم2)لي

يخعاالكئرذلكعلىوفون،ثشغجدأنهالبعضويعتقد

النصففى؟ذلكعلىدللمنفاكهلولكن.بهتحص

أخيتوفلبنأليامااصميأيهرداودأبطالقاثصةمنالأخرر

نفىفيلهالمقابلوالاسم(2334:صم2)"الحييوق

اأخياهو36(ا!ا)الأولالأخبارصفرفىالقائمة

صم2)ثئبعأبوأيمامنفههوإنهويقرلرن،،الفيلوفي

لجمانأمأن(ه3:)الأولالأخبارضرزوجاء(3ا:ا
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أخيتوفل

بئغ،منأحرىصيغة،وبشوعاعئيلبنتبثوعمى

فياختلافمعالحروفنفىمنككونانوعصيئيلوايهعام

هرأخيتوفلبنأيحامأنابعضروىأنعجبافلي!،ايرتيب

تعطيلافالقصة،محتملغ!اصتنتاجولبهه،بثثعأبوأليام

المدونةفالاحداث،داودمنصااكبركانأجوفلبأنالانطباع

أقلتستغرقأنيمكنلا،بثثعمعمأساتهبعدداودتاريخمن

في-اكزطما-وقهاكانداودأنأى،صةعرينمن

الرتتذلكفيأخيونليكونبأنفالظن،عمرهشالخسين

وجودساحمالااكزلن،مروجةلامرأةحداأصبحقد

منواكز.الوقتنفىفي1ألياباسمإصائيلفيشخصين

الذي!اشاسامنالنوعذلكمنيك!مأخيتوفلفإنذلك

صابقارضاهعدمكانمهماواباحفيدتهمصلحةضديتآمرون

كانالثررةعلىلأحيتوفلالدافعإد.محهاداودتصرفعن

شاركقديكونأنأيضايحمل؟،لللطةضخمباطموحا

!عاكبرالابنتخيةالعدلسيكنمأنهوالعامالرأى

الأصغر.الابنليولاهالعرصق

(23:ا6صم2)والدهاءلالحكمةصثهرراأخيوفلكاد

داهةكانواممنه،المزامرةإلىانضمامهفىذلكيئبتلمولكنه.

قلربأنالقصةمضونمى:نعلم.الحربأمورتدبيرفي

فرصةفكانت،داودمع-الأخطاءاكلرغم-كانتالثحب

بالحداعاشطاعأنلحدوالمفاجأةاضعةعلىلوقفأثالونحاح

ياتونأيضاآخري!جعامماالكئيرلنتلو!يمترقأن

طويلا،طثأنيمكرلاالحاءالحورهذاومثل،وراعصم

،الحاحمنهأنلتوإلاالفرصةتلكيتهزأنأبثالوعلىفكان

النصفاممن،باهرشجاحالخطةمنالأولالحزءتميدتموقد

الدي-دأودرجل-حر!اكطمورةعطتهتدماائا!

أدالومفرصأنأيخوفلرأىولما.أدالومغروراضغل

الهزيمةماكتهبتصيتهالىمضى،نهأفلتتقدالرحيدة

أيهقبرفيودفنوماتنفهخنقوفاك.تنتطرهايىالبهراء

.(23ا:7عم2)

أخيحودة.:

وهو!الحظمةهـأخوألي!الاتحارأخو9معناهعبرىاسم

.(7و86:اح1)بنبامينسبطمنآحودأبناءمن

:أيخرع

رناوكان!شرأحىأأوأالرأخوامعاهعبرياصم

ابنبأنهمراتحمسعهويأيهر،مرسىأيامفينفتاليلبط

(.؟15ا:عد)الث!عبتعدادفيموسىعاون،قد،عين

عد2،92:عد)ارتحالهمعندالبطأجنادرئ!كان
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أخبطرب

القربانتقديمفيالبطعننابالذىموأنه!،(01:27

83(.و778:)عددعثرافاقالومفي

:كماخيساأ

داندبطمئرجلوهر!يدأخي"محناهعبرممياسم

الاج!اعخيمةإتاتفياجصئلماعداكانالذىيآبوأبوأهو

.(31،6:35،34:3823:حر)أدوانهاوكل

أخيق:

.!يعطيالملك"مفاهو!لداودزسفيجتطث31

:2مل1)معكةأو(272:صم1)معوكأليهواسم

زبارنهوبعد،الأوليللمرةشاوليمنداودهر!وعندما(93

االذيالوجوهنجزمنمعهالذينوالرحالهوواكلهنوبلمدية

أخيمالكمنحلياتسيفأخذ؟،للكهنةإلااكلهيحليكن

فلما،(.ا-2115:صم1)أخيشإلىلحأ،الكاهن

أمامهموتظاهرداودخاف،داودحقمةأجثرعيداكتص

عدلامعارةإلىمهرب،يحعرهجتملكجعلمما،بالجون

ملكأخيقإلىأحرىمرةدابرلجأثم.(ا22:مم1)

مديةوأعطاه(ا-2712:صم1)لهرحبالذمميحت

الفلسطيونعزاعندماسةوبعد.ورجالههوفالميمصقلغ

عم1)ضاوأممقلانتهتالىالحربفي،إصئلأرض

صم1)للحربمعهاءورحادأوديخرجأدأ-ثأراد،(31

دلكعلىاعترضواالفلطيينرؤصاءولك!(ا-282

ضاباكانأخيثىأنبدولا.إرجاعهإلىأخث!فاضطر،لدة

بدايةفيضةأربحينبعدعائثازالماكانلأنه،الوقتذلكفي

عنوانثيأخي!ويذبهر.(293:مل1)صيمانملك

آخراحماكانوا!له"أيمالك9باسموالثلافيتالرابعالمزمور

لأخيق.

أخيشاحر:

بىللهانأبناءمنوهوأالفجرهـأخومعناهعبرىاسم

.(701:أخ1)بنيامينبنيديعئيل

:خيشارأ

مل1)!مانالمللتيصعلىوكاد"رنملدأخى،ومفاه

:46).

أخيطوب:

اصم:وهو!طبأخيأوالطيةأخو1مفاهعبرى31



أضر

بن)ئامارنسلمنوكانالكاهنعالمطبنفينحاسابن-

كافينوجدهأبوهكانلماولدوقد(243:أخ1)هارون

1)أخيمالكأيضا!دعيالذىأخياأبووهو،شلوهفي

02(.و12و11و9ة22ا:4،3صم

فيالكاهنعادوقأبووهو،ألعازارنسلمنأمر!اابن-

.(16ة6،818:أخ8،171:صم2)داوزمن

:6أخ1)فيال!بيحتىلاوىسنبهسل!لةونجد

و!ادوقأخبطوبالئلالةالأص!اءذكرويتكررا-!(

و!وجد،()غ27ا:8،175:صم2)يوأحيممص

أحماءتايهر؟،(ا-ه7؟)عزرافيتقريامابهجدول

الجداولوهذه،(11ا:أغ9،11:أخ1)فيمابة

بعضا.بعضهاتكملولبهمافهاتاقضلا

،ألمازارنلمنالم!كورأخيطولبمنالابعالجيلفي-

صادوقجدأووأبوأمرياابنأيضاهر،آخرأخيطوبيظهر

.(11ا:اغ6،11:9،11:أخ1)آخر

أيخعزر:

اسم:وهو!عونالأخ"أو،المحونةأخواومعناه

عند،مرسىأيامفيدانلسبطرئيساوكالىعسيشداىابن-ا

البطأجنادرئيىكان!(12ا:عد)الثعبتعداد

الذىالرئىوهو(25أ؟3،250:عد)الازمحالعند

:7عد)العاشرالومفيالقربانتقديمفيالبطعنناب

.(71و66

صقلغفيداي!إلىانضم،يامينصبطمنالرؤصاءأحد-2

.(ا:23أخ1)ضاولمنمطارداكانعندما

:أخيقام

الملكزمنفىالرؤطءأحدوكان،قامقدأخي5ومعناه

أخ14:25،222،و2212:مل2)بعدهوماروضبا

ت14:04،5:41،143،ت26،2493:)ريا34،02:

الذىالكاتبشافانالأرجحعلىيمو-ضافانابنوهو.(6

الذىجدياأبوهوأخيقام.البارذكأابلاطرجال(حدكان

وكان.أورشليمعلىاستولمطأنبحدللبلادحا؟نصرنبوخذأقامه

خلدةالميالملكررشاأرملهالذىالوفدأعضاءأحدأخيقام

فيوجدالذمميالريحةصفرتضنهمابخصوصلاسئارضهاابية

مناريايحميأنالملكاستطاعجهوباتيمأياموفي.الربيت

لإرياعهدأورضليمعلىنصرنبوخذاسترلمطأنبعدولكنالقل

انمائهمفيإرمياثلأخيقاموابنهضافانوكان.بهيعنىلجديا

لكأخيما

باممكالتزاماعلجمأن!رونكائواالذينجهوذارجالجماعةالى

يايللملكلهأفصمواالذىبالقم

أخعلود:

المجلجهرصافاطأبووهو!الولدأخو!الأرجحعلى!عناه

:4مل21،،8،16:02:صم2)وسليمانداودأبامفي

وكيلاكانالذممطبعناأبوأيفاولعله(1815:أح31،

.(412:مل1)ضانيتوكلومجدونعنكفيليصان

أخحم:

أصلافوأحدزلىصابلنلمن،يهوياقيم311نحتمروهو

.(14ا:)ت!وع

أخيمالك:

وهو:"أخيملك5أو،أخوملك"ومفاه

عاليبنيختحاسبنأخيظوبوابن،داودكاهنأساثارأبو-ا

8،22:9-.2،23:6،و2او2:اصم)1

)ما(18و41:3صم1)أخيطوببنوأخيا.(03؟7

شخميةوأخيمالك.أخاهأوأخيمالكنفههويكونأن

الفنرةفيإسرأئيلفيالكهنوتلحدمةصوؤيعطينالألهمامة

.أقطابوإعادةعاليموتفبعد.وداودعاليب!تما

،داودحكممصفالىالابرتظل،للتابوتالفلطينينن

،ا7:صم1)أجعةاأوااكمة9فييعاومنريةفي

أيامفيبهيألوالم!-بعامة-وهم(3و62:صم2

ذلكفعلواأنهميمنعلاهذاولكن(133:أخ1)!شاول

ثاوليملكأنوقبل.(41:18صم1)الأحيانبعضفي

ولكن،المقدسخدماتبعضلودىكانى،ملكهأناءوفي

41:ا8:1،ا.صم1)الجلجالفي،كاملةغيربصورة

أننطيعولا(23و21و12ا:75،ا:153،و

وحمبدالكفةرئب!أيخطوبمعآخر!كهنةبوجودضبزم

قدوضاولصموئيلمثلرجالابأنالجزميمكىلا؟،عالي

كهنوية.بخدمةقاما

فيأخيانجد،ثاولزمنفيكثيرةصنواتانقضاءوبعد

وبحد.الكهنؤليةثيابهفيككاهنبحملهتومالملكحاشية

المؤسةرأسعلىأيخمالكنجد،شواتببضعذلك

خمةأنمنالمؤسةتلكحجم!لظص،نوب!الكهنرته

1)المنكلةتلك!فتلراقدكتانأفودلابيرحلاوثمانبن

عد)نربفيأ!اتقيمعاللاتهموكانت،(2218:صم

)عدع،الربكهنةباعتارهمالاحترامموضعوكانرا(91

وكافت(15و11:اعدد)ور6ثياالكهنوتوكان،(17
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لكأخيما

،(219!)جلياتجفنلاثمهنةالأشياءهناكنودع

تترمأنيمكن(بويه)ضرطبعلطةثمةكانأنهوسدو

الربمنيألأنالعادةوكانت.(1:217الأفرادجمصبز

وغرالمفدسبينيميزونوكانرا،(15و2201:)فاك

لتا!كقيسيهيوعوالرب،(4-216:)المقدس

،فاككانالتابوتأنيدكرلاأنهولر(2:26مر)،الك

الاحنفال3أو،والماءالصباحمحرفةنفدمكانتأنهأو

تأبحكممنصبهيتوليكاننوبفيالكهنةورئ!.بالأعاد

توجدكانتلأنهللزعممسوغلاأنهونرى.هروننسلمن

بالديليمكنلاأنه!،إصأفيفيماجهةأخرىمقادس

وجودها.عدم6باتالقاطع

(18:61،4:26أخ17،1ت8صم2)أية+لارابن-2

أي!لاربنأخبماللتاصمو!ايهرآنفاالمايهورأخبمالكوحفبد

زعنفيالكفوترلاصةزأخيطوببنلصادوقشركا

تقسيمفيوصادوقداومعالصفةبهذهاضتركوقد،داود

)يثامارولببتألعازارلتفرقة16،فرقة24الىالكهنة

فيأخيصالك31و!ايهر.(3أ-ا24:أخ1)ىانية

و!زعمرن،التفصيلاتبعضمعمراتثلاثالموضعذلك

وقلالحاالوقتذللثفيحياكانأبيلألارأنفيمكلةوجود

صم15،112:أخ1)صاد،قمعكهنةكرئ!بحمله

:354،و227:مل11:02،251،أ:929،ا:5

ابنلأييائاركانأنهنفييمكنلاتامميدبكلولكن(الح4

فيبارزامكاناكنغلكانالابنذلكأنأو!أخيصالكاعه

أيه.جاةأثناءفيالكفوتةالحدمة

قلبفاحدثأل!اثاربنأخيصالكعارةأنالبمضو-سى

مابمقارنةولكن،أخيصالكبنأصاثار5صحتهاوأنللأوضاع

،2(نرىأخامع18:16أخ8،1صم)2جاءني

-ألاثار-أخيمالك5هوالصحيحايسللأن

.،أيخصالك

كانعندمامعهوكانداوأصحابمنحئيرجل3-31

.(266:عم1)البهةفيشاولوجهمنمختا

:أخعمان

:31رهو،ثروةأخواأو"حظأخواومفاه

(5:41؟ض22،:13عد)اثلاثةعناقأبخاءأحد-ا

عدافيحا(أل)ايعريفبأداةالح!+لةفي،عاقاكلمةؤلر

علماسمليتبذلكوهي9،2:تث33،ا:3عدفي

يدعونإذ،الاسمنمحبننوععلىتدلبللثخمى

الثلاثةوكان.(13:33عد)فيالجالرةأى،بابيليما

اييأديعقريةفيقومهملؤطء(رتلصايوشثاىأخيمانأ
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أخمعص

نهمخافمجيثالأجسامضخامةمنوكانوا،حبرونمي

.الحثرةابخواج!

(917:أخ1)الهيهلأبوابحارييالوالننمنلأوى-2

.(91ا:اغانظر)وإخوتهموطلمونعقربمعويايهر

أخيمعمى:

اصم:وهرأالنضبأخواومحناه

.(05أ:4صم1)شاولالملكزوجةأحينوعمألمط-ا

(53و9و68:أخا.)الكهنةرئيىصادوقابن-2

فيوكذلكألالومثورةأثناءفيلداودموالينوأبوههووظل

يقلانأبياثاربنويوناثانهووكان.أدونياعصيانأثناء

:15صم2)ألالوموجهمنهارلاكانعندمالداوالأخبار

.(02و17:أ367،و27

داودإلىأبئالوممرتخبر-طلبهعلىبناء-حمل؟

بانتمارهم؟الملكفأخبر(ا-933أ:8عم2)أيه

كوئىفجاء،نحففةعباراتفيولكنأبشالرمبموتأخبره

جدولفيذكرهعدممنونتتج.قوتهبكلالخبروأعلن

أباهبخلفلمأنه(42:مل1)فيسليماندؤصاءاحماء

ويظن:كافاصادوقبنهوعزطايا!كربل،كفةكرئى

جدهمحلحلوأنه(69:أخ1أخيمحص)هوابنعزرلاأن

ولكن،اممهنوتامنأيخصعصوحرم،الكهنوتفي

مننفهمهفما.تفيالاأنها؟الظنهذاتبررلاالصوعى

لؤصاءمنكاناوأيياثارصاثوقأنهو(هو42:مل1)

كهنوية.وظائفناثانبنوزإبودهوعز!اوشفل،الكهنة

.برأينفطعلاولكننا،مبكراماتأخيمعمىولعل

كيلاعرالاثيأحدوكاننقاليفي3-،أضبهحمى

؟نه!تبدولا،امرأةسيمانبنتباحمةأخذ"،كدلليناق

علىديليوجدلاكانوإن،صادوقبنأخيمعصننههو

.(4:15مل1)ذلك

:أخحمرت

أبخاءأحدوهو."موتأخياأو،موتأخواومعناه

:6أخ1)صوئيلأ!القالةأسلافوأحد.لاوىبنقورح

.(ء63:أخ1)فيمابهامكاناأمحتهويشغل.(25

:أخهناداب

فسا،مستعدأوراغبأخى"مفاهعبرىاسموهو

قاأندباكلمةموالاسممنانليالمقطعأنفبهلاضك

وهو،البلأوالكرمعلىمااكثروالاضدادالرغبةعلتدل

(414:سل1)عرالاثنىسليمانوكلاءوأحدعدوابن

عنايم.هىمطقتهوكانت



أعينوعم

أخينوعم:

اسم:وهو،حةأونعيمأخي"ومعناه

.(05:ا4صم1)ضاولالملكوزوجةأيخ!عصانة-أ

ميكالضاولأعطىأنبمدداودتزوجهاررعيلمنامرأة-2

.(2544:صم1)جليممنلال!ب!لفلطيزوجةانجته

لداودالوحيدتينالزوجتينكانتانابالأرعلةوأييحاكلأنهاوكبدو

معأولاأببجابلمنزواجهوبأيهر.حبروننيبملكأنفبل

!همسالىأخينو3منزواجهيدكرئم،التفصيلبعض

لزواجه!ابقاكانمهازواجهأن(التامالماضى)الفحلصيفة

مماالاحمانو!ايهر.(93-2543:صم1)أييجايلمن

27:صم1)أولاأخبنوعمتايهرمرةكلوفي،مراتثلاث

لداودأخينوعمولدتيقد.(22:صم03:03،52،

:3صم2)اثافيابئلهأييجايلوولدتابكرانجهأنون

زواجأنالأجزاءهذهدراسةعنويدو.(ا3:أخ21،

عندماولكتا،سياسيةظروفاقتضتالكثراتمنداود

نماماموفقايكنلمأنهندرك،وأدونياوأئالومأمنونأحماءنأيهر

ذلك.في

أخحهود:

صبطرئ!وكان،شلومىابىوهوأالعظعةأخو"ومعناه

عدد)الأدنغرلىالأرضتقيمفياصتركالذيوهو،أضير

:3427).

ا!م:وهو"يهوهأحر9أو9أخى9ومعناه

فيمن،وحوثيمشجرايمبنا"لفعلابرربريحةابناءأحد-ا

.(8:014أخ1)بيامبن

1)محكةوامرأنه(جبعونألمط)!وئلنلمنخخص-2

نفىمنجاءشاولالملكأنوواضح(8،31:937:أخ

.(339:93،و03ة8أح1)المانلة

الجدكدةالعجلةعزةوأخوههوساقيقد،أبينادابابن-3

مناحصاؤعندالر!تابوتعلابخقلأنداودأرادالتى

:13أخ4،1و63:صم؟)أورسليمالىأبينادابببت

ذ)لهماجدابلمباشؤأباهمايكناأنادابأنويبلر،(7

فذ،الوقتذلكفيتقركباسنةمائةمضتقدكانت

أباماأينادابلعلأو،أبيادابييتالىالابوتاحضار

.الأولأييادابنلمنالا3نجفىأخرىشخمةكان

أخيا:

اسم:يموايهوهأخىاأو!يرهأخوايمعناه

.(225:أخ1)يهوذابنحصرونبكرورحمثلابن-ا

مننقلراالذينومن،آحودأبناءوأحدبنيامينمنضخمى-2

وأخوخأخياولعل(7و86:أخ1)مناحةالىجبع

تك)لابحى(الأصحاحنفسمن4عددفي)المايهرر

عدد)،أحراماالأصلىللاصمنحوراتهي(4621:

:264.-38).

صم1)ضاولالملكزشفيكافاوكانأخيطوبابن-3

بعدالمايهورأخيمالكنفهموولعله(18و3أ:4

كانأنهويذبهر.لأخيمالكأخاأوأباكانأنهأو،ذلك

.ثاولزمنفيكهنةرئيىكانأنهعليدلمماأفردالأبا

نتظرلمولكنه،اللهتابوتيقدمأنشاولمنهطلبرقد

علامةالفلسطينمحلةفيالضججواعتبر،الربسثورة

.بالهجرمفأسرع،اللهمةعلىكافية

الأخبار!رفيالمايهوولنداودأبطالأحدالفلوفيأخيا-4

الثافي!فراصموئيلفيلهالمقابلالاصم،(36:ا1)الأوا!

الجلوفي.أخيتهوفلبنأليامهو(2334:)

خزائنعلىوكانداوعمرفيعاثواالذ-شاللاويينأحد-5

ويترجم،(2602:أنج1)الأتداسخزإئنوعلىاللهبيت

وإخر!م،اللاودرنواماا:أنهعلىالسبيميةفيالجزءهذا

.أأخيا5سبدلا

ألجورفوأخرههووكان(43:مل1)شيثاأبن-6

أخ1)ضيراأوشوضانفههوشئالسيمان*ولعلكاتبين

كاتباكانالذى(8،17:0225:صم2مع18:16

.داودزمنفي

وفي،الآوليربعامزمنفيباليلوفييلقبئهورلبى-7

خارجهـبعاموقابلجد!دار!أخياازلدى!يمانزص

وأعطي،فطعةعرةاثتيالجدكدالرداءأخباومزق،أوزسلبم

مل1)أجاطعثرةعلسيملكلأنهق!عرروبعام

أرسل،!ربعاميىأيامرضوعندما.(92-93أ:ا

البىفقابلها،المر!ضاباناجهةمنلألأخياإلىزوجته

يتجمحوالر%رأن،ضوتاللامبأنوأنبأهامجغاء

ئيخاالوقتذلكفيأخياكانوقد.(14مل1)ووبحام

مل1)أخيانبواتتمتوقد.(4عدد)الصرفيمتقدما

أخيانبوةوندكر.(15ا:.أخ922،:أ155،:ا2

.!992:أخ2)لجمانياريخكمصدرالثيرق

33:21،و27ا:5مل1)إصائيلملكبحشاألى-8

.(99:مل222،

تحميازمىفيالميثاقختمواالذيناللاويينسالرؤساءأحد-9

.(26ا:.غ)
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سةاأد

.:سةاأد

1)أبالأربحةمنبأقلحورونيتعننبحدمدتاصم

:7مك1)جازرمىيومسرةبحدوعلى(704:مك

كلهديمريوسقوادأحدنيكانورالمكا!أيهوهزمحيت(45

نأورحمواجداالبضرح،(!دهاوما74:مك1)

أدامةوأطلال.شةكلأذارمنعراثالت،ايومذلكيحيد

.جبعونمنبالقربموجردة

أدالم:

الآرنوادىوصطفيمدينةرهي،أحمر"الكلمة!فى

زالالاصممامذاأنويحتل،(316:يق)صرنانمنقرية

02حواليبعدعلاليوقمصبمنبالقرب،دايةافيباقيا

عامحوالمطفيأنهالربالمؤرخينأحدوكأكد.أريحامنيلا

تلكفيالأردننهرمجرىسدأضىايهارحدثم1265

مماشاطئيماارتفاعمعضيقالمنطقةتلكفيانهرومجرى.المنطقة

لداتقفأنللمياهعحمما،الاندادهذامثلحدوثيسهل

شان!هيبت

()يان

.حلعادبايق

لرناط

ايىقلهر

أصرناد

ا!وت

ءم

م!دا

!ص

شبمهال

الحلحال

!
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ديبتا-بدا

حمحمماأسفلهاالتيضوكادت،أدامعنجدابعيداواحدا

.(9-317:كثى)يابةأرضعلبالعبررالبلجموع

النةفيفلطينلغزوهضقالملكوصفنيالمديةبهروجا

أمرنمبدعلوالجقوصق،عيمانبنرحبعامللملكالخامة

بالكرنلص.

؟إدام

معبه!ويدمطهراموالإ،والحلطةالقرابةهيالأدمة

ويطب.الدامبه!لحلكىالحبزمعروضماأى،الخبز

ا!لعلغلمانهـيا:للايذهالربصالفيالسمكبهوالمراد

.(215:يو)أإداماعندآ

امة:أد،

تخرمفيحصينةمدينة،هي،،آديمأوأرض"يمحناها

نأالمحتملومن(91:36يى)والرامةكنارةلينتقع،نفتالي

موجردةوأطلالها!أدمة"المماةالحديثةالمدينةنفسهيتكرن

.س!انثهالمطأيالعرةبحدكلتقعهضبةعل

الناقب:ادامي

حصن5أو"البررأرضاأوأالحمراءالأرض5ومناها

،(33أ:9يق)نفتاليحدردعلىمكانوهي!العبور

جيسالملكترجمةذلكفي)وتبعهاالبيةوايرجمة

مختلفين.مكانينمنهمافتحعلالاحمينيننتفصل(الانجبرية

الحصرمى،الداميةهـخربةالآنموقمهايكونأنوتحمل

منالضثيالجنوبإلىأمالخةبحدعلىوتمح،البرونزى

طر-لقفيتتحكمومى،الجيلبحرمنالغردالجانبعلىطبرلة

هذاولكن،عكاسهلالىالجليلبحرضرقيالمظقةمنالقوافل

ببنيوجدولا.وزبرلوننفتاليحدودصأمبالبضمهببعدالمرفع

أسطءمناسم(35-38:اأيثى)المحصنةنفتاليمدنأعاء

قاثمةوي.واحداسموأداميأدامةكانتإذاإلا،الخوممدن

ممرلرعوناثالتتحتسعيهااصنوليالتيالأماك!أحماء

."انف)هوحداوااحمانحد

ديا:لا-أدب

هىالقديمالعهدفيالممنىبهذاترجمالىالعبرلةوالكلمة

فهيالجديدالعهدفيالمتخدمةايونانيةالكلمةأما!موسارإ

اناعمعبتع،يدبااكلمةنزدبهالذيوالمحنى.!ببدبا"

بحدالجديدالعهدنيواضحاالكاملمحناهافنحد،الاعلانات

عبأاللهأبوةوتجلت،الم!يحفياللهمعالمصالحةتمتأن

.(01و5أ:2

الدبرأوالهذيبهوالفديمالحهدفيلهاالأصاصيوالممنى



لاديب-)دب

الربيكأتد،ابنهالإشانرو!ب؟1(85:تث!في؟

الحدالةهيالمميزةملامحه3أكانتعهدفيولكن،،إلهك

ولكنه،فحسبألجةلهتكنلماللازمالقصاصفإن،الصارمة

أضحافصبحةبكمأؤ"الأد!بفيحاعاعاملاأ!ضاكان

الممنىبهذاتستخدم!.(2628:تث)،خطاكاآحسب

أدبكمألى1:ظلماولوالإنان-سقحهالذىاندبفي

وحيث.(11ا:2مل1)،بالحقاربأؤدبكموأنابالياط

منالمقصوةالنايةتحقيقأوالألم)نزالهيالغالةالفكرةأن

مز)،نيظكبنيتزلا5:تولأنالمرنماصتطع،العقا!

الذيللرجلطررا:الكلماتهذهفيلحواهيجدكا(ا6:

.(4912:مز)،يارببهتؤ

المحافينجفىالجدكدالحهدفي،يديااكلمةتستخدم؟

القديم،العهدفيالع!ية،مرصار"كلمةيخهاتتخدمايى

بكلموسىفتهذب5:التهذيببمعنيتتخدمضلافهي

عن223:أعأيضاانظر22-7:أع)،الممريننحكحة

الكتابعن،(316:قي2)فينقرأوكذلك.(بولى

22،ا:قياأيضاانظر)،لتأدب...نافع5:أنهالمقدس

:!،2)روأومعلممهذب"وتجترجم22:قي2062:قي

يكنلموان-لذلكمابهفكريوجد؟.(،مهذبا

الرببتأدبدلوهم1(64:أف)في-تمامالهمطابقا

فإن،الأا)يقاع!يديا"بكلمة!صدعدماولكن،!و)نذاره

،أكوب!رفيكاملةبصورةالقديمالحهدفيالمرجودالألمسر

تماماييقنللهابنفكل،الجديدالحهدفيالكاملتف!مجد

عبيقعمافإنولذلك،اللهعضبتحتيكونأنيمكنلاأنه

كو1)للتفوبمبلللندمكلنأدببابكرنأنبمكنلانأدبمن

عب)وفي.(391؟لؤ9،ة6كو322،:أ131،أ:.

في؟عابرةبإشاراتليس،العزاءنفسنجد(ا5-اأ:2

ضاملةناتةالموضرعبخاثةبل،سابقاالهااثارالمراضع

القدبمالحهدمنقرلوهو،(311؟)الأمثالسفرأساسعلى

تعلصراالذ،نالا!بلهأويدركهأنيمكنمالاوالراءالحصقمنله

المحبأباهم،القدوروالأرضالسماءالهفي!رواأنالمهحفي

العقابببنامييزجبالجزء،هذاعلىوبناء.الحكيم

أما،النضبواعلانالحدالةأعمالمنعملنالأول،يبوايآ

ضىءلااأنهوحيث.والمجةالرشأعمالسعملصوابافي

:8رو)،يسوعالمسيحفيهمالذكنعلىالآنالدنونةمن

أما.فقطتأديببل،قصاعىعليهمروقعأنيمكنفلا(ا

رفعقدجثولكن،الفصاعىمنبدفلاالذنبورجدحث

فيدرجاتنوجدفلا،نصاصثمةكونأنيمكنفلا،الذنب

الذتمنجزءبفاءمعجزئيالأحديغفرأنيمكنلا.التر

الدهرفيأوالدهرهذافيصراءحاباعنه!دمأن!ب،عليه

تحتهجخطةأىعيهتبقيفلا،الميحبرلهكانوض،الآقي

رااذ.

وسائلهيالحعاةآلامقكل،جزياأوكياصاء،غفرانالى

الله.لملكرتوللاعداد،الخطرضدعلاجية

:بمؤد-أدب

ولكئ،بالايماننتيررلكىالمحإلبخامؤابامرسكانا

و324:كل)،صدببحدتحتلشاجاءالإيمالظبعدما

فيترجمتكاالمدرصةناظرأو)ناأبمؤاكلمة.(25

يمعناها،لداجوجوس"اليونانيةللكلمةترجمةهى(الانجكلة

كانبلمعل!االمؤدبهذالكنولم."الولدتائد5هوالحرفي

فكان،لرعا!تهبالرلد-الموصؤالحلاللاتفي-ايهووكلعبدا

!ببفكان،منهاتهعووفيالمدرتإلىذهالهفييرعا.أنعليه

الاختلاطرينسنه!كولوأن،الناسوسم!ناظريهعنيختفيالا

.الأخلاقمبادىءفيينرسفرصةكليهزوأن،الرءبرفقاء

منوكان،الوارعفيمألرفهشخصيةهالمزد!"كان

انه9،،المؤدبوجهمثلبيضوجهله5؟الائحةالأمثال

بالنبةالمؤدبكانوعادة.االولدالمؤدبيتغئلمايحه

ووضعأنيمكنولذلك،بغيضهوماكليمئل،المادىللولد

اباموسكان:التايةالمورةعلىالرصولبولىترل

المح،كأقيأنإلىيقودنا،متعبلكنهلازمابيداجوجوسا

أكاابيدإجوجرسعمليخبم،الروحيالرشدسننبلغوعدثذ

فيالأرايةاللغةالىلداجرحوسكلمةانتقلتوتد.بالمؤ

مجرلهجةلشتأنهاعلىتدلبولىالرسولولهجة.مبكرونت

فلا،عمياذلكاختبرمنلهجةبل،الأمرريرقببالغشخص

فيوالعلأشينايوديةبالعو7لدشالجسكينالميورووالديهأنبد

أرلا!هـا.لحصابةمؤدبااشخدطقد،أممبةملىبنة

أدبثيل:

أبناءمنالئاكالابناصبميمو،،اللهتأديباتميولحلها

وظهر.(92ا:اخ25،131:تك)كرالاثني)حماعيل

لقيلةاصمأتعلى،فلاصتفكالأض!يةالسجلاتفيالا3

ابحرمنالنر!طالجنوبفيتفيم،العرب!حراء!طلميفط

المبت.

:أزار

:31وهواعظيمأومحد"!حناه

أخ1)أولادهمنأحياناويحب،بنيامينوحفيديالعابن-أ

26:عدد46،21:تك)،أراأيضاويسمى(83:

(153:يثى)لهرذاالجنويةالحدوعلىمدنةاسم-2
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رااذ

حصرباصمالعددصفرفيؤلمىبرنهعفاد!قمنبالقرب

.(34:عدد)ا:ار

:ناأد

ي!يهر(292:عز)السبيسالراجينقاثمةفيورداسم

أحداسموهو.!أدون"أنهعلى(761:)نحميالطالاصم

يوتيبزاأنينطيعوالمانومناجاءاييابابليةالمواقع

بالإله!لةللاسمولعل)،إصأيلمن3هل،ون!لهم1ابا!م

:إذو

فيالرئىاسموهو،!جدا5و3قو!اهكونأنيتعني

عز)والنثنيمباللاويينعزراأمدالذىأكسفيا5الم!ميالمكان

كانإنهرقيل.مدرتأولج!اعةرأصاأفاوكان(817:

المطفحرفلعلدكن.ايكلخدامأوالثنيممنواحدا

وهو.،والثنيمإخونه5؟القراعةفتكون،!قطقد،الواوا

مفاها،كما"كلمةأد)ذالحزانةمكانفيكانالذىالرأس

لإخرنه...الففةمكانفي:البينيةفيؤدرجتالفضة

الحزنة.أووللمرافين

أدقي:

الرابع،يوعأمصيمخطيبيوسفأجدادصواحداسم

.!328:لوااببطلةفيزرلابلمن

متعنه:رااد

في،ميافيقديمةيناءوهى"أدرامش)منالصفةوهى

سفر!إلاالمدينةهذهتدكرولا.آسياامنالرومانيةالمقاطعة

وهوأخذقدالرصولبولىأنيايهرحيث(272:)الأعمال

صةظهرعلى،روعاالىقيصريةمن،آخرتمعأص

أدرامبنن!ة.

فيالأدرابنييالخيجرأسعلى!قعممتازمناءوللمدكة

تاربخهاويكاد.أ)دااجبلأشلعديبرسجزهـةمواجهة

مدينةأنهاالمؤلفينبعضيظنييفا،مجهولاككرنأنالقديم

الذىأنآخرونو!ترض.هوميروسذكرهاايىيدايوس

.بحا.المهور(قارون)كروصوسضقيقراميىأهوأصها

رمنقبلمنصفزهأثييةمترةفاكتوجدكانتولحله

أمةتزا!دت،لأسيابرغامى.اعاضسة!ارتولما.أدرابى

للاقليم،الغرلىالثالىللجزءعاصةوأصبحتمحرراالمدكنة

.المحا2جلات!اتعقدوكانت
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علىعادةتاعدوالتي،الفلاحونالتقطهاالتي)والمملات

ليئفربكانت(الصنرىأيافيالمدنوتاريخمواقعتحديد

بأفىعلاقةلهاوكان،الجلادىافاكالقرننذالمدينةهنه

وبولكىكاستررالإلهبنصررتاتظهروكانت،الأحيانبعفىفي

لبادةمركزاكانتأدرايىأنعلىبدلمماالحصلاتهذ.على

الالهبن.هذين

علىتوجدولكن،تماماييناؤهاالقديمةالمديخةاخفتوقد

الألفحوالمطمنازلهاعدد!لغقريةاللادداخلفيمرتفعتل

.،أدرامي!أسمحرفاصمولعله،،أدريد9اصمونحمل

!رنانننمنالصيادون!طهااليالحقرةالخيةواكواخ

ايجارةكانتلذلك،الزيتونوأشجارالكرومبهاتحط،وأتراك

واشهرت.والخثوالزيبالزيتون!تتجارةهىلهمالأصاية

يصنعكانالعطررمنخاعىبنوعالغابرةالأزمانفيأدراي!

فجا.

أدرملك:

أيرأأدار"الأشورىالاستعمالحبالاسمومحني

:31وهو."ملكأدار):الفلطنيالاستعحالوحسب

الذ-شضروايمرجالبهماجاءاللذينضروايمإلهي1-أحد

مل2)م.في722بعدالامرةبلادأشررملكأتطنهم

الااءنجد،المقدء!الابلىالهيكلىمىوني.(31ا:7

والإله.الرئينالثلاثةالآلهةوأحدالسماءاله،أنو"

أما.الش!إلهوهو!ب"لاصميعرفكان!أدارإ

فيالحفركاتعلماءاختلففقد،تالملوكصفرفيوردما

وجعالمزعومةالصعوباتمنحزءاولكى،الهامةالقاطبعض

صر،الاصايلىالكافنظروجهةإدراكفيالفئكلالى

)قامةوقتعن-صاحدالى-قأحرزمنفييكتب

عليهتدلالمتأخرالزمنومذا،عهايخدثالتيالمؤ!سات

ععهمجتملمما،(34ا:7مل2)،الومهذاإلى"عبارة

يصفصو،ومعانيهاالكلماتاستخدامفيتطورحدوث

،والازدراءللاحتقارمستحقةيعتبرهااليالأديانمنخيطا

عنالخليطهذاو!ف.بطلمنمايخهاإلىابظربدون

الدكانات-أولا:أنراعأوأصنافثلاثةيشملبأنهالأديان

ثالثا.المرتفحاتد!انات-ثايخا.صتوردةلعربالمترردة

دبانةويت)إسرئل،الشمابةالمملكةقيهوهديانة-

عبادةيمارصنلاأنهمرأىالكاتبأنوييدر.(أورضليم

ممارساتبادخالييوهعادةأفدوافقد،خالصةنقيما

عادةد!انةفياليءلع!فحلواأ-أ!اويحتل،كنعافة

الأعلامأحماءتكونوقد.ممهنمباأيواالتيالأسلاف

اخنلفتإنحنى،الفلسطينيالاستعمالحسبصحيحة



أدرملك

إنهمالكاتويقول.ابابلالاضمالعناليءلعض

الضرورىمنولير.،رملكلأباباربنممجرتونكانوا"

بابل،شمعهمالممارسات!هذهجاعواأنهميحنىذلكأن

الكنعافيالطقىهذابادخالطقو3أفدواأنهمأرادفلعله

الريب.

أخيهمعاتفقالذىأضورملكسخادبابناسم-2

غروبطريق،هربائم،شحا!بألهماقتلعلىثرآعر

مل2)ألهعنعوضايلكلأصرحدونالطريقأعدامباثر

فيالحادثةهذهذكروروتد.(3738:إثى37،ا:9

أيديوسكناباتفيالا!ممنضىءويظهر،القدقيالآثار

بحضوفي،أندرومثى"!وصموسفيويسمى.وبويز

.أأدريموزانأوأدرايلوساباصمالأخرىالإغرييةالمصادر

أدولا.

الأتر،عايخةالمدينةاس!مناعهالأددكاتيكىالبحرأخذ

ثهالىأفي(بو)نهرمصبعلىالواتحةأتريا"االقديمة

الماليالطرفعلىأصلايطلق!أدرلا"اصموكان.(!علايا

/لد/نوب

صور!ى؟ء"!!!ى

اص!ص!صر!!ية

!!!ص!

كرص!يت7

!سالضل!ا

،ئ!
لأ!ى.

أدر!ابحرخريطة

أدميم

شواطىءعلىالراكوريةالمتممراتتطوربعدولكنللبحر

الجزءيملتدريجاالا3استخداماتحع،والليرلكوني!لطايا

ممينإلىذلكبمدثم،جرجانرسمرنزحتيالجنو!ط

كا،أيضاالأيوقابحرالا3ثهلأخكلاولكن،هيدراتو

وابحرلصقليةيكرترتوخليغعلىللدلالةالا3استخدم

فيتقعمالطةأنيحتبربروسبيوسانبل،ومالطةكريتين

ايى-النينةغادرتأنوبحد.الأد!لايكىابحرغربأتمى

الحراسمنبمجموعةمصحويينوغ!هبولىالرصولتحملكانت

تائهبننحملبها،:الرسوليقول،كريتغادرتأنبعد-

نأقبل-سمادئرأرلعةلمدة(2727:أع)هأد!لابحرق

هدهبيننقابلأنويميها.مالطةضواطىءمنالفينةتقرب

فيأ!ا!يتهوتحطت!وسيفوسبهاقامالقوالرحلةالرحلة

الىالقروانمنتبحركانتضينةالمطتهحيثأدرلابحرمط

بوطولمط.

:ادب

أحدوهو(معناهيحرفلاافارسيااحمايكرنأنتحمل

.(98:أس)ايهودتلهمالذينالفرةهامانأبخاء

ثا:ماأد

وجهيرون5كانواالذينال!بعةوماديفارسدؤساءمنواحد

25:مل2قارن14،ا:اس)"الملكفيأولاومجل!ونالملك

فقط.أحماءثلاثةتذكرا!بعينيةوايرجمة.(714:عز91،

مورنهم.علىبناءالملكمنوشتىالملكةطردتوقد

أدمة:

مدنإحدىوهى،،أحمر9بمفىكلمةمنمشقةوهى

هو92،23:تث8،و2ا:914،ا:.تك)الهل

لتمرتفحاتمنعلانملرةولوط)براهيمألقىوقد.(8ا:ا

احمهملكلهاوكانوعمررةسدومءأدمةدمرتوتد.!لل

ثوعفيالمايهورة،أدام5مد!نةأنهاكوندرويظى.ثنآ!

طينةاسمفيمحفرظامازالالا3ألىيظن؟(316:)

يمكنلاالمرقعهذاولكنممرقضهرمصبمنبالقر!"أداية"

احل.يت!نرؤكه

أدميم:

منواحدة!ادجمموعقبة01"الحراءالقع"معناهاولعل

جهزألسبطالمايةالححؤيعيينالمايهورةالكنزهالحلامات

لعيينوكذلك،أورضليمالىالأرنمصبمىغرباالمخهة
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أدميم

الىأورضليممنشرقاالمتجهةبنيامينلطالجنو!ةالحدو

الجزءوهي،(8:1817،و7ا؟5!ثى)الأردنمصب

ايومواعهاأورضليمالأريحامنالصاعدالطريقمنالضق

غريبة،حمراء"!نهطوطفاكالحجرويتميز.أالدمطلعة"

والحديثة،القديمةالتيتينفيالببكانتلعلهاظاهرةوهى

المكانوهذا.الموتعنذلىعلىأطلقتمابهةأخرىأحماءوني

انحلمى،رواهاالتىالصالحالامرىقصةأحداثمرحمر

)يهنقلالذكطالغندقهن!وكان،التقايدترويهلاطحقا

.(25-37ا:.لواالمصابالرجلالصالحالامرى

:أدوات-أداة

الحديثفيعارضاذكراالمقدسالكتابفيالأدواتتايهر

فيمرهوبينالمبرانيونيكنفلم،والحرفالفنونغتلفعن

وأهولاببصئلاخيارفيذلكيظهركا،الأدواتاستخدام

الثهادةخيمةلناءخاصةومهارإتمواهباللهأعطاهمااللذفى

استحضاروفي،(أ35،3:36:ا،أ-ا31:خر)

:7مل1)الهيهللباءطيحانأيامفيفييقيةمنمهرةعمال

13).

عننقلرهاأنهمكلب،معدفيةمناشرابجاروناستخدم

الىاثمارأضاناتجاهمعالرررأسضكلعلىفكانت،مصر

الاحجارقطعفيالجاشيرهذهاستخدمواكا،المقبضجهة

إناليهودىالقليدوكول(15:ا.إش7،9:ملاافظر)

.(37ا:اعب)قسمبنالىبمثارلرئدالىإشياء

الخشب(منرأصامطرتة)المبتدةب!تخدمابجاركانلربما

.(4،21:526:قض)المعدنيةالمطارقمنبدلا

أثوات-ةاأد

فآس،)بكلشيترجمكتلفةع!لةكلماتتعوتوجد

الأداتينهلألينمننحتلفةأنراععلىتدلرهى،ايقديم

عمودكاأوالمقبضاسنقامةعلىئبتالنصلوكان.ابافعنين

وكانت،والطويلالقصيربيزالطولفييحيصكان!،عليه

المقابضأما.الحديدأوالبروفزأرالأححارصنعهافينشخدم

02،91:تثانظر)كبيرااخلافابيافيماتختلففكانت

الفزوسكانت؟.(3؟أ.)ريا،ه6:مل2مع،ه:ا9

.(4622:)ريا48،!:تض)كأطحةتشخدم

هوالمحج)والماحجالمكاضطأيضايستخدمالنجاروكان

المثقبمع(13ة44إش)للقطعوالأزايل.(النجارفارة

.(17ا:5تث21،6:خر)المو!عحلفيوالخرز

الخططفيأما.ضىءأىولقطعمكانكلفيتتخدموكانت

الفرجار()والدوارةوالمطمارالخيطيستخدمفكانوالقياس

كرةالأدواتهذهإلىوالإضارات،والماطرالمربعاتعنوأنواع

.المقدسالكتابفي

الأدواتهذهسالكثريتخدمفكانبالحجارةالناءأما

،67:مل1)المطارقمنعديدةأنواعإلىبالإضافةوأمئالها

والأصافبنالأزاميلنتخدمكانت؟(،2392:إريا

،والأوناشاوالمجلات،والروافعالتعيموحجارة(الأوتاد)

محيفةوأشكال،الطوبلصعكلفةقوالبوكذلك،ابىائيما

الصاثغأما.(سلوامنقومقفيجاءكا)والمحفارالمحارةمن

بعض-المطارقأنواعبعضمجانب-يتحدمانفكاناوالحداد

نأيجبفكان،(417:إكأ)فيا!يررةالأخرىالأ!وات

ومباروفاثلرقوالبومنماخوفرنسندانلديهمابكون

.والكلاباتالملاقطمنألواعهاككانتبدلاأفه!!ومئاقب
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واتاد-ةادآ

والجاجلوالسككالمحا!ثت!ثملفكانتالزراعةأدواتأما

والمجا!لفوالرنوشوالنؤوسوالأشانواثثاتوالمعاولوالمناجى

!وئيل45،و704:مل211،:13صماانظر)والمعاصر

غالبا!غفكاننهاأوالأطحةتروي!أما.(313:

وكان(21أ:3صم1)ابارأوالمسنحجرباستخدام

حوافه.طرقثمالمعدنبتخينأثو6لهمنالكثوكنالحداد

والمكاضطوالدرلابالمجلةمها،أيفاأدو6لهللفخارىوكان

والقاثىوالخياموالصمباغللناجكان؟.والقميةوالمصاقل

بئ؟؟ححادواتهنهمامما!كان،وغيرباصشاتاالحلىوصانع

المعارفداثرةمنصوضعهافيأداةكلعنالكلاموسيأز)

.(الكناية

؟دوراأ

القديمالهردتاريخفيذكرهاورأدوميةفيمديخةاصم

1)فيأ!اذكرهاجاء؟هاكانوسعيهااصتولي،يوصيفوس

.(02أ:3مك

:موراهلى-أدولرام.-مدوراأ

منواحدوهو،"ارتفعأوتمظمقدسيدى5الا3،محنى

ونط.(4،6:541:مل1)طيصانعيهمالذ-فىالرؤتء

الوطيةنفرتولى،رحبحامحكمبدايةفي!دايدحكمنهاية

.(12:18مل02:4،21صم2)أدوراميدممطضخص

ضكولا،أأدونيمام"للاصماختصارهرأدوراماممأنويبدو

حكمأثناءفيالوطمةنفستوليالذىالخصنف!أنهؤ

أخ2)،هدورام"ألهعلىأ!ضاالا3وبا!كر.اللاثةالملوك

-أدوز

2)،الجزيةعلىاكانأدورامأنمرةذكريتد.(18ا:.

مل1)،ايسضرعلى"كانانهذكرثم،(0224:!

!غلهكانالذىهرالأضرالعملهذاأنويبدو،(18:ا2

المجندتالعماللقطاعرئاأدورامكانضد،الوقتأغلبني

.(0:211تث)الكتابمنونفهم.الحكومةلخدمةاجبايا

كانوا-الكنعانيينعداعا-)صراثيلهزمتهمالذينالعوبأن

هذاامتدمدةوبمد،الحامةالأضغاللىللتضريخفعون

01:17،13،ا:6ش)أيضاالكنعانيينيثمملالقانون

لناء)عدادهز-أيضاداودأن!.(بحدهوما28ا:قض

ليماناينظيمهذاوطم،اجبا!ةخدسةنظم-الهكل

هذهات!حتطيصانعهدوفي.(!!15و222:أخ1)

،ومابحده915:،بعدهوما513:مل1)الاجبا!لةالحدمة

فاصرةايضرأوالالزاميةالخدمةهذهتكنوا.(7ة8أخ2

الحمرانيةلجمانمروعاتكلكلتبلضطايكلبخاءعلى

الشضر،هذامنأحرارا-نظريا-)سرائيلبنووكان.ألكثيم

رحبعامملكوعندما.لهموصلماثقلاحملاوحصرهدياولكنهم

أخ122،مل1)ال!خرةنظامعلىالاصائييوناعترض

ال!ائب،الحكمعنرحبعامعجزعلىديلثمةوليى.(ا.

معيتفاوضالتسخيرعنالثولالخص!ارصادمنأقوى

:ا2مل1)أفماتبالحجارةإسر6ليلجمعفرجمه5،اثعب

طببعيةنيحةالزرىرحبعاموهروبأدونيرامقلفكان.(18

.الطاشالضرفلهذا

يم:دوراأ

مدناحدىوهي،،الهضابمنزوجا"تمنىقدوالكلمة

فيالاممولأير.(9ا:أأخ2)رحبعامبناهاالىالحصار

بم.اأفر.*

اريحا!30-!الرء

.-أورشليم

لحم.بيت

ثز

آ

.نجرو

أدورايمةجدى*.جن

بيرصبع.

أدورايمموقعتينخريطة

يافا

ثلى!-

صة.
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أدل!ا-

اواأثورا،3بااثولالمكايينوصفرورضوسمحالات

نحرلىمعهاابثوؤالدنمواتعمنموشهاوتحدد.،ثور)

تقعالتيادوراأمدينةأفهاعلىعاماتفاقوهناك،افافيالأخبار

؟حبرودسالحريةالضيةاباحبةمنأبالخةيحدعل

142صنةفيتريغرنالررىالقائدالمكا!حممانأوقفوكدط

عله!كان!اضرلوقد.(02-24ا:3مك1)م.ق

د!.م.ق912ضةفيالابعأنطوكسعوتدحدالمددنة

وجعلها.ق.م95صنةالمدتناءعوطاوالىجانهوسأعاد

نأ(389:)ايويلسنرفيوجاء.الرلهةالممناحدى

.هناكوفنؤأدورابمفيعوخلتضوبقرات

.(9:66ملك1)

أدورمن:

!ونالانهزمهمالذ!،ابلوتالقباثلرؤساءأحد31

.ق156شةسو!لاقملكبكعدسضدحربهدالمكا!

متلابدوكازعيطأ!وشكانهلايتبن،جهعل!لمولا.م

بكيد!س.خىزضابطاكانامللر!نحيفاكانأم

أدوموفي:-أدوم

.6الأحمر"أثم!ض

الدتة،مننوععلأدومحيمعرفةيمكن:!ودها-ا

ابحرعنال!ثصايةالحمودتمتدكانتالصبةضرقيشي

عنأما.الحاوادىأوالقوارحيواروىبايحف،ات

فكانتالجنو!ةالحدوأما.الصحراءبماتحففكانتالثرق

الربةكلىفيأما.(28:نث)جايروعصبونكأيلةنمر

الجرصةالحلرنفهاهيلأكرمالمايةالحمون!نت

لكمويكرن5:نقرأحيث(4و343:عدد)لأصائيل

لكموطور.الرقالىالملحبثرطرفمنالجنوبتخم

نحارجهوتكرنصينالىوحبرعقربيمعقبةجنوبمنابخم

تخومأطراففيتقعالأخوووهذهابرنغقادشجنوبش

الحدوهذ.اعتار،عاميوجهوبمكن(0:216عد)أدوم

المرننحاتتحديدايورمنويى.،النكزرادى"هي

حدو!تدخلكانتواييالعتةخلجبخرفىالعرثةثرز

اثم.

اخلافاالحاالمثارالآرضتختلف:ومعالمهاأثومطية-2

فدر،اقيابحرجنر!ضي،!حالمهاطيعهافيكب!ا

المالحةالمتنقعاتمنئاصةفطقة-أولاصبد،الوادى

الببضاءالمنحدراتمنلحلةوور)ء،،البخة"تس

انجنوبالالز!الثمالمنكيلانجا.فيالوادىتحبرابي

وايلالالأحجارشطهعر!فىنخغنىورجد،الرقي

ارتفاعه-!لغحتىتدرمجايرتفعقديمبثرقاعفا!ا،الرملهة

دوموفيأ-دوما

ح!فرققدم007مخو-الجنوبالىيلا06بمدكل

!حنرقتمم00021نحوب!رؤكلتفعالذىالأحمرابحر

الدصلحتينحدرالنقطهذهيمن،اقيالبحر

هذاويعرف،بخريايلا45بحدعلىالعقبةخالجصواطىء

وتزلفع.(28:تث)،الربةوادىاياسمايرمالمنحدر

فيجوانجاوتزيفع،ضديدبانحدارالجانجينكلاعلالجبال

الداحل.الىتنحدرالنيالحبقة!ادالؤ!قبد!ةأضكال

مراعأرضالنربنحرالهضبةمنالمالالجزءوككل

الىقدم0015نحومنالجاليتزيفعالصيةللقائلهائلة

طرقالجطتةهذ.تتطعوكانت.قدم0002منقل!اكر

الحضارةآئارالآنحىوترى،فلطبنبخوفىليالفرافل

فيالصحراويةابطتةأما،الرقيالجانبطولعلىالتدجمة

سل!أعا،قذم0026نحوالىازلفاعهايخصلألجنوب

الجنوبفيأعل-عاميوجه-فهيا!ربةشرقفيالجبال

هو،باترا5ببوارهارونجبلفارتفاع،الثمالفيمها

الحقبة!ثرقيروجدسما،البحر!حفوقفدما078.4

.تدم009.5الىارتناعهيصلتدالذىالح!ةجل

والرخامالج!ىالحجرش،النالى!المرتعاتمذهوتتكرن

المخوربحضأ!ابهاولكنابر!،الرملوالحجر

صغريةمرتفعاتمناكلبفيالللةوعكون.ال!يئ

بهاوتنصل،تلقهايمكنلاالفعممنخةءوالكو

أرضشساحاتأيضانجهاتوجدولكن،عم!تةفجوات

.بوفرةوالزتمونإيرمانوايينوالكرومالقحح!اينموخمبة

اعهاعلبخاء،الجبال"باسمالث!ايةالمنطقةؤلعرف

ص!،اباصمتعرفالريةوالسلة،،الجبل"التديم

02:23(،وكطلقأخ5،2أو36:8:2،ث)تك

33:أنثفيالريةالمرتفعاتعلىصبر)-أبضا

:5قض)زأيضابهالمقصودهوهذاأنويبدو،(2

الحبارةمعهناومن،ومأصحراءاعا!الح!،(4

انطباقااكدرالاصمهذا!دو،(323:تك)فيالواردة

الرفية.الللةكل

منمقأالأحمراأدومالاصملحل:الاسمأسل-

اطلقوند.ابطتةباكيزابيالحمراءالححرتالجحدرات

وأ(225:تك.ه)لرنهلحمزعوعل،أدوم311

25:تك)دكودتداعبهالذىالحدسحاءلونصن

الذىأدومهرعوأن(368!تك)نيونقرأ.(.3

(9عد)أدومأبو)نهأ!اتوقيل،ص!جبلدمحن

نلمحهوألىيمبها،بكثرذلكمنأتدمكانالاصمولعل

الحمارنةتلألراحوفي.مصرفيكرةاثايخةالأسرةسجلات

نجد،6(رضتحتالبر-طافيايحفق)الموجوة
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ءلم،ا:!ث!!3.لم

لىشدودا %ر!حا.لطرحمثبم

ث!ي!ا-:ميدبا

غزة،+ئحو.قووج!؟:ديبون

.3"اب-لم

سبعبئر..أ!و

ترد11و/دى

ت-بريه
!رة/

برنيع.قاددق-،+-.

+!+ييلماأ

.يثم":.سالغ! ثت.ثي،3*-ا

ذ.6،)!،
ز**لم/

ممييلم

جابرعصون/?،

سيناء-لا!إنسد

لأدومخريطة

اس!ىدالأشووثالنقوشفيوكذلك،أدومأو!إدس5

المصر!ةالجلاتوفي.منطقةأومدينةعلىيطلق"ادمو"

نطتطعانهمروعواانالأدرمنن-سجرالخررخفرعرننجد

مى-وأودلاأيا-مولر-أنتاؤلابردية)سكوت

136).

أبناءأنء(2:22تث،6ة41تكأفينقرأ:تاركلها-

سرىيحنيلاوهذا،صحرنيالاكنينالحورونأبادواعيو

عنىابخةعيسوتزوجوقد،لهمالحرريينأخضحراتدأنهم

فىءالأكلوتبين.(بالحو!طاثافيالعدرفييسي)الحورى

يدفياللطةوكانت،اختلطتتدالقباثلأنالأصحاحمذا

عيوبيتمنأمراءخلفهموقد،(3692:تك)الأصاء

الىاطريقالحكممنالوعهذاأفحوقد.(4.عدد)

يتركأنتبلهذاوحدث،(31عدد)المخبةالملكية

حبرواأنلاسرائيلوئ!ذالحألمالملكيسحولم.البهةإسراثيل

اللهنىوتد.(214:بعدهوعا02،14:عد)الأرضق

وكان،أخوهمأنهأصاسعلىأدويايكرهواأنعنإصرائيل

الربجماعةلي!دخلواأنالاكالجيلمنللأبناءيمكن

.وأدومإصائيلليرحر!ندرولم(237:تت)

تاريخمنسنة03حواليبعدالالثرميسقام

الاصائييرنبكىولم،سرجبلسكانبفرب،الخروج

،وأدومإصراليليينحربعنن!معمرةوأول.ضهيح!دكأ

داودواصلوتد،(47:ا4صم1)ضاولأيامنطكانت
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يوندوأ-ومدأ

من)فالآصحأد!ي000181!لبالنةبضرازالحرب

.(813:صم2)الملحوادىفي(أراممنوي!أدوم

عاصزكانتاييابطتةفيأثصضةلمدةلوآبوظل

أ:اكل1)،ا!مفيكركلضربهحتىبالإصرليليين

الىونجالأ!مالملكيابلمنهددهربوتد.(15

مل1)طيعانلإكاجمصدراذلكبحدصار،ممر

موافيالل!صرليلننالطركأأثمغزوتح!د.(25:اا

كلسلاأنوكوضافاطلليصانفأمكن،الأحمرابحر

إيه.بفنهصا

وكيلا،اددصأدومملككانجهوضافاطأ!اموفي

.(اغ39:مل2)يهرذابادةأقريقد(2247:)

،جرزابدتحتمنؤمأعمىحهرثافاطبنجررامأياموفي

اممرداخماديظعلمولكنه،صحرفيهزمهميهررامولكن

وادىفي00001،نجحوالمنمةأمصيافتحثم.(8.2:)

،ا!رد0(7ا:4)"يق!بلاودعاهاصالعوأخذالملح

اضمادثم،نم1422:)أيلةفيالأدومىابناءعزياالملك

وظلابهرد،مهاوطردللسولونأيلة،أرامملكرعبن

الأدوميرن-أنهمفاالأصحولمل)عليهامتولينالو!رون

تغكهزملماأنهالمسارلةانحطوطاتمنونحلم.(6ا:6

فروضلهقدمواالذ-شالملركيينمنكان،رصينفلاعر

(م.ق736)أدومطث"كوحملكة9دمقفيالطاعة

أدومون-دوما

3،لخاطبالطاعةفروضاملكراماتدمذلكبحدئم

كا،لآسرحدونالاجباطةالحممات!أد!ةالأثيميوناضطر

فيو!وا،ببوخذنمرعونمناصتطاعواماكلقسوا

:4مرافي)الهودننوسفيمرارةاكبرفأئاروا،أورشليمخرا!

.(الحاضرالحددعاعة25،12:353:حز21،

ايىالأرضالىالأدوميونزحف:والألومونألوصة-

ولي.الهود!ةبخوفىفيسكانهامنحدكاخلت

أ!دىفيبلألراوالحاصمةصرجبلصقط.مق003

با3العربةكر!احتلوهالذىالجزءوعرف،الفلطون

حهوذااشولمطوقد."أدومناباصموال!كان،أثويةا

على61(و402:مك1)م.ق165فيالمكافى

يرخاخضعت.م.ق126وفي.مدنهمأهمحبرون

أقامثم.ويحوايتهودواأنعلىالبأجبرالذىه!كانوس

والامرةايهرديةعلىواياأدويةحاآأنتياتر،قمريويوس

الكبير،هيرودسلافيللرشاطريقصدوبهذا،والجيل

منأدويةاختفت،الرومانحكمتحتالهوديةوبقوط

اياربخ.

هدد،:ضلالأدوميينالآلهةمنلحددأحماءوهناك

أدوملديانةبالنسبةأما.أيصاأدومويحتمل،كوزى،كاوس

تليلاتخلففكانتاللغةأما،ايقينوجهعلىشانعلمفلا

العبردة.عن

يالعمنبالقربأدوملبلىمنظر
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أدون

:أدون

.،2:92عز،7:16غ)أدانان!

:أدوناى

سنىمجملفهر!اليد"عادةكرجماللهألقابمنلفب

انحطوطاتفيالكل!ةهذهفيالحركةحروفوقستخدم.الحادة

!صحيكنلمايى،جهؤ"كلمةعنبدلأالقديمللعهدالع!ة

لاالعبمالىالقارىء!لكانففدما،نطفهاأنلليهودى

الكلمةوتظهر،،أدوناى"بلفظينطقهاكان،يهو"كلمة

8(.و152:يك)ليمزلأول

:بازقأدوني

فلطن،جنو!فيبازقمدينةج!دوهر،بازقجد5أو

أثرفيهربرجالهانمزمعندسا،وكحونيهوذاسبطاطردهوقد

لهعفاباورجل!يديهأباهموتطعواوأسكرهتبحوهولكهم،بازق

بهأتوا!،ملكاصبعينوأرجلأياديأباهئمقطعقتاوتهعلى

ناكويى.(5-7ا:تض)هناكفمات،أورشليمإلى

إلىأخذوهأنهممن(7ا:)القضاةفيجاءمابينتناقض

لمبنبامينبنىأنمن(21ا:)القضاةفيجاءوما،أورشليم

نأيحدثكانمافكثيرا،أورضليمصكانايبوسيينيطردوا

عهيخلونثم،محينموقعهزيمةتتطيعالأسباطبحض

والاضطانالتحصينلاعادةتلزمكانتتظيميةأويخةلأسبا!

ودبير.ولخثىحاصورفيحدث!فها

:صادقأدوني

زشفيأورشليمملكاصموهو،الرصيد"الكلمةوسنى

بقرطصادقأدوقحمعفلما.(ا:أ.يق)كنعانغزو

معحلففيدخل،إصائيلصالحراقدجبعرنصكانرأنعاي

لأنهاجبعونولعقاب،وإسراثيليشرعلمقاومةملركأربحة

هزمهيشرعولكن،(4و3:ا.يق)إصأئيلبنيصالحت

صادقأثوفيفاختبأ،(41-12الأعداد)ماصلةمعركةلى

الخالدةالمعركةانتهتحتىمغارةفيمعهالمتحالفونالاربحةوالملوك

اتقمخىأيلونوارىعلىوالفمرالشرأثنائهافيوقفتايى

كوعبأمرالخمةالملوكاحذذلكوبحد،أعدائهمنالحب

طرحتش،المساءإلىالأينجارعلىأجادهموعلقت،فتلوا

:ا.)المفارةفمعلىكب!قيحجارةووضحو!،المغارةفيحثثهم

كادأصادقهـأدوفىاسمأدالملاحظومن.(أ-228

كانالذى،البرملك5"صادقملكىالاصممرادفايكرن

إبراهيم.أ!امفيأورشليميحكم

أدونا

:أد،لرام

ضمه.موز،رامألواافظر

أررويخس:

ل!له31وهر،سيدأى،أدوق"كلمةمنمقوالا3

،(ا!مدكةفي)،ثوزي5أو(العبرصةفى)،تموزاابالى

الاصمجاءونه،اكرفي35بايينيتةأرامفيكتركانولكنه

دوالأو!الرقكلفياحترامهلهوكان،"أثونيىاايرنافي

شهرىفيبحيدهمحفلوكان"الزرعاإلهوهو.وايونانممر

حراؤنحتريذوىكضجالزرعكانوكمما،و-سيريرنو

وكات،السفلالمالمالىينحدرأدويخىكان،اللافحةالشى

ابالم!،الرلعفيللحياةتبدهلكىوراءهننزلأضنارالآلهةزوجنه

والعودةالموتثملانللخصبالهين!تبراتوزوحتهمووكان

ابوةأن(814:)حزقيالفيونقرأ.الطيةفيللحياة

على،الهيكلأبوابأحدعلببكبىمجلنكنال!!رأنهليات،

إضياءفيعبادتهالإشارةفاكيكونأنوجمعمل.تموزموت

إلىلو،نزهةاأغراطأنيظنحبث(01)17:

تزرعاليكانتالزروععلىطلقكان!"أدويخىفرادي!ا

له.نكربما

:ونيقامدأ

احدىاسموهو!تحظمأونامفديد!5الكلحةومعفى

.(718:غ2،13:عز)السبىمنرحمتالىالحائلات

،والأطفالوالسيداتالرجالس!أودنيهقام"أنجاءعددوكان

فعددهمنحياسفروأما،عزراضرفيجاءحما666

أدونيقامبىأسداءوهذه،(813:)عزرافيوجاء.667

ولسنا!الايهورمنشونومعهمثهعياويعيئيلأليفلط"الآحرين

!لادةأنهاأوالابقالعددفيتدحلالأحماءهذهكانتإنندرى

السابق.العددعلى

أدونيا:

اسم:وهو"يهوههوسيدى"الاصمومعى

بعدحبرونفيولد،حجيثزوجتهصلداودالرابعالابن-ا

نأبمحاولهأصاسامعرو!ومو،يهوداعلىملكاداود!ارأن

مل3،21:أخ3،41:صم2)لجصانمنبدلايملك

داودبنيهلآبعنضيئالايا-كرلاوالكتاب.(2وا

لداوداكبرالإلىهوأدويخايصبحوبذلك،أبيجايلص

.وألالومأنرنمرتبعدالحياةقيدعلىالاقي
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دوناا

أولإخفاء-الموضرعهداتناولعند-داعمنوبى

نايقولفالكتماب،بالزمنالحاصةالمملومةتضو*أوتجاهل

ا:5صم2)،صنةأللعيننها!ة"فيبدأتأثالومثورة

التاريخبعدضة04مروريى،فاالطيميوالمحنى،(7

منصنةأربحينضايةهوالمقصودلكن،الآيةهذهقبلالمايهرر

2)النةونصفأدلعينسةداودقدملكولأن،داودطك

الأضرعامهلدايةمىالأرلعينالعامفها!ة(هو54:صم

والاضارة،جديدعامبدايةهوالمتصودفاياريخ،الحكمفي

.(28و1791:صم2)الرببعموصمإلىواضحة

أعوامأرلعةعفتقدانهالهو!طالمؤرخيوسيفوسويقول

هذايكونوقد،(صةصنربحينبدلا)الابقاياريخعلى

.الحابهذاعلىصحيحا

نأممكنايكنلمالورةأنعلتدلكثرةاعتباراتوفاك

قدوأبشالومفأفون،داودللملكالأربعينالعامقبلتحدث

مؤساشهالهمارجلبنوكانا،داودملكبدأأنبعدولدا

يبدأوقهامنوايى،ثامارأختهضدأنونخطيةتجلالحاصة

يخكون،(يويفوسبحسابأخذنااذا)النينحاب

38،و1323:صم2)عاما11=2+3+2+4

كانداودسثالأربعينللنةاياليةالنةوني.(14:28

الملكمرضثم،بكرىبنوضغأبثالرملوراتمجالفاك

الأمورهذهكل.صبمانحكمبدايةثمأدونياومحاولةدارد

بأنهوالزعم.الورةبدا!ةكانتالأرلعينالنةفيأنهتؤكد

ذكرهماأصاسعلىأربعةإلىالأربعيرتخفضأنيجب

الواضح.الديلمعيتمارضز3هر،!ويفوس

ايارمجة،الأحداثلريبهذهابظروجهةعب

يجعلأنفيداودففكرة،متوإضةجميحهاالأحداثتصبح

مفهرموهذا،الهيكليناءعنبفكزلهارتبطتملكاسليمان

،الأخبارسرفياكدربتفصيلونجده،الملوكصفرفيضمنا

أخ1)الأخبارفيوصفهانقرأاييفالاضعدادات

داودملكمنالأرلعينالعامفياكتملتأخهايبدو(22-92

منتمامامحبوبةتكنلمداودوسياصة.(2631:أخ1)

منكانرا(\28:اخ1)دإي!جمعهموالذين،الئص

واضحا،غيابهمفكانوالأمراءالثوخأما،المحينينالقادة

الثعبفتلوب،بارعةمناورةكانتأبشالومتادهاايىواثررة

أسالومحزبكاندلكومع،داودمعالحقيقةفيكانت

هىإنماالعرشوراثةفيالحقأنيمتنقفكان،الرعيةيناصر

فيكئروأضياءعلىالحزبهذ!اعترضكا،اكبرللابن

ات!وألاثاريوآبتعاطفوقد،الهيكلبخاءمرضوع

.دالخصىولائهمبسببداودمعظلواولكنهم،الحزب

يجحباماثمةويى،اولممطلعفيأثالومثورةبدأتوقد

614

بهيئيادأ

وكانت،أسابيعبفعةمناكراصتمرتالورةأننعتئد

ضدالحصلةلوجهكافيةالعامنهايةفياباقيةالقلبلةالأصابغ

عه،داودتجاعدأحىيوآبأنولابد،بكرىبنشبع

ذلكبعد.الجققادةفيمكانهعماصاداودعينعدما

لا،الئونميةبأبثجلهوجاعوا،الخطيرعرضهداودمرص

لمعبل،وشيخوختهانحلالهصىفيخدتعلىلموم

دأوأي!اهـلاربوآلصواعتقد،أسابغلبضعةأمرهتحتحبركا

يمعهماولم،وأعمالهتاطهممارصةعلىفادرغيرالملك

ولوحتيخططهمامتابعةمن،للملكالخصىولاؤهما

الملك.رغباتمعتتحارضكالت

الملكفيأثراوثغناثاناناليهالةالقصةنقولولا

)نارةفينججاحهماتخبرناولكها،سليمادلمالحلتدخل

)رادتهيفذلكيوضعفهخمولهمىوايقاظهالملكحماس

نأ؟،اليءبعضأفادتهالفرا!قفيراحتهولعل.ومقاصده

فأصبح،جدوىبلايكنلمأييثجلهقدقهالذىالعلاج

نفسهإلىفرجع،لإثارنهكافباعقلهالىبلاقةالاحنكام

وحكحة.بكزمكحادلهوتصرف

،جداالصوؤحنشاباكانبأنهأرويخاالكتابويصف

فلم،وامكاناتهقدرإنهعلىنوباديلالايقدملاتمرفهولكن

الملكلجى،صاحواالذينمدعريهعلىقوبةسبطرةلهتكن

ملكا،توجتدلجمانأنععواعندسالأنهم،!أدويا

فيواحدكاطوذهبواأدويامدعوىجميع!امأ،ارتعدوا

ولكنه،خضرعهأد،ياوأعلن(94،1ا:مل1)!طريقه

ضدمؤاصةفيورخلأن-ذلكبحد-حاولعدما

أمر،امرأةالرنميةألثيلهتعطىأنوطد،سليمان

.(2اوه23:مل1)بقلهلج!ان

الالثةالنةفيصهرثافاطأرسلهمالذيناللاويينمنواحد-2

17:أخ2)يهوذايحلحوالكىالريعةسفرومعهم،لملكه

8).

غ)نحميامعالحهدختمواالذينالحبرؤوسأحد-3

:0116).

بين:يادأ

تخومضن،الزابنهرعلىدجلةضهرصرقيفيولا!ةاصم

الرومافي،تط!يدعلىأورضليمخرابتي.القديمةأشور

ا-راتوسملكهابحببخاصةأيةلأديابينكانفرننصفلمدة

الحربفيهامادورالحباوقد،ايلاديةاغقااللذينيلانةوأمه

الرومايخةالامبرطر!لةابتلحتذلكوبحد.الرومانيةالهودية

تكونكانتالقالتالولا،ت)حدىفأصبحت،أديابين

بينىأنرغم،الولاياتتلكاكبروكانت،أشورضاطعة

أديالن.باصمنفهاالكبريالمقاطعةيسصيانوأميانرس



أذار

:ارذأ

الاصموهو،بالغبومملبدأومظلم"الاسمشيولحل

الكتابفيذكرهوردوتد،العاممنعراثافيلثهرابىلل

مراتدوثمافي(615:)عزرامنرفيواحدةمرةالمفدس

ال!ثهرهوأذارشهرأناستيرصفركاتبويايهر.اصترصفر

مرةذلكيذكرولا،بهللتعرفالفربدايةد،عراثا!

كان،ايخلفةوالفصولالنةيينالعلاقةعلىوللحقا!.أخرى

ذلك،الىالحاجةدعتمتىثانأذار!افأنالمحتادمن

كبيسة.الةلجحل

أذ
عي:

مد!نة:ا!موهو،قوةأوذراع"معناهاولحل

،عثتاروثمنقليلبعدعل،باشانملكعوجمقر-

:ا2يق))صرأئيلمنفاصمةضربةبايثانمملكةتلقترقد

تلكفيأذعيفيعرجقتلوفد(ا!2133:عد4،

نجاهالغرببةباضانحدودعلىكانتأفهاوكدو.المعركة

لمثرأعطتوتد،(301:تث)الرقفى،صلخةإ

يلا24بعدعلىتقعوهي.(1331:!ق)نىبن

لينما!طنهاايىالحايةأدرعا)أنها،.والأرجحبوسترامن

لوادىالحنو!الطرفعلى،السكانمن.0005،.0004

ستينبعدوعلى،الجيلجمكرشرقيميلا92بحدوعلى،زلدة

دمثق.جنويييلا

الفمامةاكواموتغطى،الخصرلةشديدةمنطفةمركزوهى

وجودهوالمدي!ةبهتترماوأهم.الآثارمىمحبربقايا

،البرونزىالمصرإلىترجع،تحاالصخرفيمنقورةصدينة

القيل،إلامنايستكحم!لم،الرومانأوالونانأ!امومن

يخدمهاوكان،وأحواضوغرفوحوانيتضوارعوبها

الخطر.وتتفيلهمملجأالكان

قادشينالأعلىالجيلفيالمحصنةنفتالمي!دنإحدى-

تلاهوايوممكانهاولعل(37ا:9ث!)حاصوروعن

أ5لالحروفإليهاالمارهىولحلها،قاد!قحو!ط!خرلة

صمن،الكرنكمعبدجدرانعلىالمنقوشة!ر-ت-

.الاكتحقسفتحهااليالبلادأحماء

:أذن

حيث،خاصةأهمةلهاتىا،الطبيعيالسمععضو-1

والوصايا،والاخبارالمعلرماتالانانيتلقيالاذنطريقص

فكانت،الكاهنأذدتقدسأديحبكانالبولهذا

اذن

للخدمةتكريسهعندالذييحةبدمايىأذلهشحمةتمح

لإعادةالمنطهرالأبرصأذنتمسحكانت؟.(823:لاا

و17و14ا:4لااوالدمبالزيتاللهلخدمةلكر!ها

يفضلكانالدي-العبدأذنشحمةوكاتت.284و25

انةفيحرا!بحأنمنبدلاسيدهبيتقيالقاء

علامةثمفعباأذنهتئقصكانت-الوياسة،الحالحة

04:6صأرالبحفررأىوقد6(21:)خرالدائصةالعبودية

هوهدايكونلاقدولكن،المفهومهذاعلىيضرأن!بهب

.المغصود

الحربفيكيضةعادة،الأصىوأنوفأذانتطعوكان

هـيفتحأو،الأذنيكف"وعارة.(2325:حز)

بازاحةالأذنعنالغطاءرفعالأصلقتعنيايي-!الأذن

بمعنىتتخدم-أوضحباسماعللسماحقللاالعمامة

:9،1502؟صم1)هامبنبرالادلاءأويرعنالكف

مز25،:17أخ7،271:صم2و13و12و2

أذن؟شعولمترعينلممااأنالجديدالمهدفيونقرأ

كو1)،بروحهلااللهوأعلنهيجزلهللذيناللهأعدهقد...

2:!).

تصغي،الروحىالادراكعضوأى:الداخليةالأذن-

الأذنتقىكثروأحياناولكن.القلبيخخضعالأذن

،13:15ت،711:زك،6011:إش)تثقلأوالروحية

وأ،الذاتعنادبببإما(924:تث28،27:أع

غيرالاعحينهزلاءثل.إهانتهعلىنجاءاللهمنبقضاء

الىيتمعلأالذى...الأصمالصل"دبرن،الرانجين

21،13:أثالانظر5،و584:مز)،الحواةصوت

.(757:أع28،9:

فيورت!فليسعللسعأذنانله"منوعبارة

15:139،ا:ات)مراتثمافيالأولىالثلاثةالأناجيل

،(8،8:1435:لو23:7،16،و49:!ر43،و

و2رؤفيمراتسبعولبهر.يوحناإمحلفيتأيهرلاولكها

،المتكررالحقحماعملتالتىهي!المتحكةوالأذانإ

:4قي2)خادعانعليماكانولوالجديدسطعإلىتنوقوالتى

1)محزنةأومفزعةأخبارسماععدالأذنتطنوتد.(3

.(3ا:9إرميا21،12:مل3،112:صم

علىاللهقدرةعلىللدلالةالكتابفي"اللهأذان!لبهر-3

مز)،؟يمعألاالأذناخارسا!لأنضبهتودلاتحماع
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أذن

ا،2:95،)ش013؟0:1،17:34،15مز49،9:

نحؤالأشرارنذمرإتأيضايسعاللهولكن(312:يط1

01،كعا:الحك!ةسفر28،ا:9كل12،أ:اأعد

:8حز)المع!فصأناللهصلطانفيأن!،(54:

.(56و38:مرافط18،

سبطمنكرابناصموهي،!أمد5معناهاالكلصةلمل

.(738:أ!1)أضر

:أراب

التلالنيأيهوقمد!ةوهى"كمينامحناهاكونقد

جنو!،الرالةاخرأثهوالآنمكاضهاولعل،دومةمنالقركة

.(52ا:5)يقحبرون

:دسأرا

ءا:ث1)يخقةصاحلعلىأروادلمدكةاليوناليالاصم

23).

:طراراأ

تنحدر،أياكر!فيحيةهفةعلالاسههذاطلق

وكيروي!،وأراسالدحلةوالفراتأكارنحتلفةاتجاهاترما

مركزهاولى،الحر!ح!وقتدم00061ازلفاعهاوتو!

مخرجوجردعدمفياقيالبحرسثهايي،فانابحروتقع

ترجمتوتد،،أوراطو"3باالإتليمصمرنابابيونوكان.لها

37:إئ!37،ا:9مل2)فيالمايررةأأراراط5كلمة

ترجمةوهىجيمى،الانجليزية،بأريخةالملكترجمةفي،(38

ابخاهربوفد.الآنالانليم31هوهذالأن،صحبحة

.(أريية)أراراطأرضإلى،لأببهمااغيالهمابحدشحا!ب

منياباحمي!أراراط"اصمارتجط(5127:)ارياضروفي

ضرقي-الأشورلةبالاثارجاءحما-تقعاناللتبن،وأشكناز

علىاستقرالفلكأن(84:تك)الكتابولهايهر.أرمينبة

هناأراراطوزكر،أرمينيةمنالجبلىالإقليمأي"أراراطجبال)

جبلقمةإلىيتهناالاضارةأنعلىيدلمماالجمعبميفة

وتزلفعشالرئيالإقليمعنبيداتقعبركانيةقمةفهي،أراراط

الجر،سطحفوقتدم.00017نحوالىأراسنهرنخفضات

الىإرتفاعهايصا!أميالجمةبحدعلأخرىقمةوتقابلها

الأرمينيونويماالبحرسطحفرققدأ000.13

ناكبعانؤدفنقدنوحأن!تقدونولكنهم،!مايس)
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طزاز

الجبل.قاعدةمنبالقرب

الىطيحوسونقلها،أليانياس5هوقديماالاقليماسمكان

جاءوما،"الفاء"إلى،اباء"!ولتثم،بايوناية،!انا"

جبالولحل.للاتليمالحايةالعاصصة!فاناالحديثالا3

قصلالتيث!كررجبالهىالفلكعليهااصتقرابيأراراط

البابلبةالقمصفيويسمى،وكردستانالنهرفىبلادعنأرميه

يقعقكانأنهيروزس،ثثر،أثررضرقيويقع،نيزور"بجبل

هاروا"جبلالر!انيةايرجمةفيواحمه،،ا!راد)جبل

جبليعتبروناكرادومازال.(84:نك)أراراطمنبدلا

مو،وكردضالىأرينيةبيرالحدودعلىيقعالذى!حودىأ

الفلك.عل!استقرالذىالمكان

المركزتمتبرحيث،الخاصةجاذلهاأرمييةلمرتفعاترمارالت

الركموعل،الاتجلااتكلفيالبريالج!فهاتثرالذى

،الحضراءالمراعيففيه،بخصربئثترأنهإلاالاقليمارتفاعمن

؟،الكرومفيهوتنثروالعرالقصحمنجيدةعاصيليتج؟

أغزرالغالرةالأيامفيكانالاقليمهذاأنعلىاكيدةدلائلتوجد

الانسانلحاحاتملاعمةأكئركانولهذا،الآنهومما!طرا

و!فيالجيراتوكلو!وريةنادمج!اتحولبخاصة،الأول

الماموثوبقاياعظاممنكبيرةكياتوجدتفقد،أسيا

(

8

!برير

!حلرصة

رلمجلا.حأ

!.ناأبمنت.

أراراطجبلهوتعتينخريطة



أو!وس-أراصضراطراأ

منلقمتينمورة

،بالجيراتالمجطةالبحريةالروابفي،المنقرض!البل)

وماالجيدىالعمر!نرواسبفيوجدتايىتلكشهةوهي

وأمريكا.أوربافيالجليدىبعد

فاضضقت،تدريجاتاضتالطوفانياهأدنايهرأنولابد

الذىايرمإلىالتاقصفيبدأتأنورممن-سما017مدة

نأقبلقرونعدةاضنرقالأمرولحل.الفلكمننوحفيخرج

لوجودمقدلاالمناخوأصح،الآنعليههيماعلىالأمورتنقر

.الجاهمنكبيرةسطحات

والمذابحالصخوركلالمنقوشةالكتاباتأربنيةدوتكئر

مكتوبةوهي،بدقةترجماالآنحتىتمولم،والأعصدةالحجرية

يخةصويةخاصيةله،منهاحرفوكل،المصارىبالحط

هذهألنازفكعلىتصرور+رمرزوجردياعدولقد،بهمرتجطة

جاءت،المقطعيةاليهابةهذهانأطبك"وترل،القوش

تياياصالترنفياثاقضلمناصرغزاهاأنبعدأئورمن

.الجلاد

:أراري

أبطالأحدضاراربنأخيآملقبوهى،،الجل5ومحناها

أالهرارىصاكاربنأخيآم"الأخبارضرفيويدكر،الجلكداو

ء3(.أ:ااخ1)

أراراطجبال

:أرصطوس-أراسش

لىمراتثلاثالا3وثثر،المحبو-اايونانيةفيومعناه

بول!:رفيقعلىنهاكلفيللدلالة،الجدكدالعهد

لاأفس!منيموثاوسمعيول!أرسلهالذىأر!وس-ا

ويايهر،أخرىمدةأجافييولىالرصولبقىيما،مقدونية

:ا9أع)،يخدمرنهكانواالذ!نمناثنين"علأأنهعنهما

22).

ريم!ةفيالمؤضنالىتحباتهكلسلى،المدينةخازنأراصتىا-2

فيبارزةشخصيةكانأنهوواضح،(23ا:6)رحة

أمامالبهةثملانكاناوغايىولحلهكورنثوسفيالمحتمع

الرومافي.المجمع

.(402:ق2)أكورنثوسفيبفى1الذىأراض-3

ائلاثةالأحماءهذ.كانتإذامالمعرنةويلةمنوي!

)نههدلامو!ول.واحدمناكزأوواحدضخمىالىتثير

صدتفيئابتمركزلهضخمىصتطيعأنالمحتملكيرمن

قدبولىأنأنامجيولكن،رحلا-لهفيبول!مرافقة،ما

اييوظيتهأنهاعل(23ا:6رو)"المديةخازناذكر

.للكرازةليتفرغعنهاتخلىولكنه،صابقالغلهاكان
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ماز

:اوام

فيمحعواالكلمةوردتوقد!متعظمأومرتفع5ومفاها

:المقدسالكتاب

وجاثروحولعرصوأبر،الحسةنوخبنسامأبناءأحد-ا

.(17ا:أخأانظر23،و22.ا:تكوماكأ)

22:تك)ابراهيمأخىناحوربنقمؤلعلأناءأحد-2

.(734:أخ1)أشيرنلمنابلاثةضامرأبناءأحد-3

يعو،أيهولنفارعىبنحصرونواينعمنادابأثو-4

لو4،و3ا:ت)الحرى،رام"لاصمالونافياللفظ

:333).

:ميونأرا-مراأ

بلادعلىللدلالةاأراماصميظهر:الأولىالأثعارات-

فيالمبلادتبلوالصنرفىالثثالقرنفيمرةلأول(مبة

و!!صين-نارامأاك!دىالملكعهدشمسماولةكتابة

في"أرامدااسميردالعهدذلكونذ،بدقةترجمهاتعرف

المسماركط.بالخطمكتوبةمختلفةألراح

شبوجودعلىالميلادقبلانلةالألفمندلائلوفاك

الريية،الحزيرةثهاليسخرج!سونو9باسمالدومى

فيأصترأاصميدسكا.المحرينبينعاحضارةعلىوأغار

فيالا3ظهركا،،أحلامو5معالعمارنةتلخطالات

-9131)أ!!ط-أرلكرن5زمنفيالأضورلةالمصادر

خطاباتبحضفي،الأحلاموهيدكر!.(م.ق8013

في3وجودلتأكد!،بابلملكالالموجهةالممارنةتل

هزموقد.أضا،للوناوفي،نيبرر"فيالحمرذلك

الحوولنن(م.ق1245-1274)الأولضلمناصر

أنوكولي-ويفول".والحثيينالأحلامو9وحلفاءهم

مارىفتحانه(م.ق8012-1244)الأول،نينورتو

ثمةأنويدو.أحلامووجبالالفراتضعلىوراليكووحانا

نتطيعلاولكنناوأحلامو،وكلدوأرامولرعلاقة

كابةفي،والأراميين5،الأحلامو5ذكرجاءوقد.تحدلدها

(م.ق7701-1115)الأولفلاسرنغلثعهدمن

منالقادمين،والأحلاصللأرايين"يخها.مواجهتهيسجل

منضمبا،مرةلأولظهورممعندالأراميونبداوقد.الصحراء

الامون.ساهلرثلالدو

ضرمنالعاشرالأصحاحفىالمايهورةالأمقائحةوفي

015
ميونراا-رامأ

وجاثروحولعوصأبوي!نهصامأبخاءلنأرام!ابهر،التكر!

منال!لىالئ!ماليالجزءعلىالمفدسالكتابطلق.وماش

رفدان5(2401:تك)،الخر!أرام"اسم،النركأش

ينالقديمالعهدويجمع.(ه25،02:28:تك1،أرام

،301،52:02،72:34-:42تك)والأراميينالآباء

مدنإلىالإشاراتأنكا.(ه26:تث،2-ه28:

ابلخبوادىلأباءتربط(24:01تك)وناحورحارانمثل

الضين.بينللادمنالضدالشالفي

ابراطو!لةمطلفاأرامب!دنطتنملم:الأريةتالوول-

فيمشثلةصغيرةولاكاتعدةمنتتكونكانتبل،عظي!ة

فيالولاياتنلكبعضذكرتوقد.فلسطينوكالىصركا

ولا!ةأعظمهاوكانت(6-8ا:.صم2)القديمالحهد

عدافيماسوولامعظمالأوقاتبعضفيضتاييدثق

استعادتولكنها،داودالملكهزمها!د،الفييفيالاحل

قويةمملكةوأصبحت،طيمادملكنهايةقبلاستلالها

،أرام5باصمالقديمالحهدفيعادةوتذبهر،ل!!رائيلنافة

ففط.

الأراييناسمنجد،الجلادتبلعراثافيالقرنأوأئلوفي

كرليفياضرطنتاليالغريةالايةالقاثلمنغيرهممع

الصحراءفيوبالميراالفراتلنرالغر!الاطىءبينآشور

يدلمماالحصودمنعددانجدو)قدأنهموواضح،الرر!ة

الوقت.بعضمنذالمناطقتلكفيأفامواقدكانواأكاعلى

الأوسطالرقنعرضالجلادقلعرالافيالقردأث!اءوفي

الامبراطرد!لةتمزقإلىأدىمما،الائدةالقوىفيلفبات

نفوذهاوذوىممرقوةضحفت؟،صنرةممالكإلىالحثه

مما،لثئاشيئاايتافيمملكةوتفككت،وكنحانصربالى

ماممالكحدودناطقعلىفتدمقوا،الفرصةللارامنيا

وجنوبا،كالاصولاكلفييشقرواغرباوئحركوا،الهركأيين

فلاصتعلثجردوقد.ودصثق(بالميرا)تدمرحوليكاصة

ع!كردةحملاتجملة(م.ق7701-1115)الأول

ماحاتعلىالاستيلاءمنمنعهم!ستطعلمولكنهضدهم

أملاكه.منكبرة

قدالأرايونكانحتىعرالحادىالقرنثهسبزغتوما

القرنمنخلفواوقد،صفيرةملكيةولا!اتتأيسفينجحرا

توتهمذروةالأرايونللغوتد،أرايةنصوصأولالماضر

نتبجةالجلادتبلوالعاضرعرالحادىالقرنين!ابصة

اتقىفقد،الوتتذلكفيالأضووكةالأمبراطر!ةنجملأفول

(م.ق4601-6701)،أدينا-أبال-هدد"

الأراميالزحفلخولرمما،الأثورلننمنبدعرةبابلعرصق

الىالأراميلبوصعالآخرالجانبوفي.المراقجنوبإلى



يونارا-أرام

فيالقرممةالمال!ندوعلةالوتتذلكفيقات،الغرب

؟،وحلبأرفادحولأخرىدوطةقاتكا،كلييهة

علىالجنوبفيأخرىويلاتو،حماةفيأخرىدولةقات

محلوماتبتقديمالقديمللحهدمدبنونونحى.إصائيلتخوم

وتد(ودمقصولة)اللويلاتتلكمناثتينعنباهامة

انقامعنداضفلالهمااصتحادناولبههما،الملكداودهزمهما

.رحبعامعهدفيالمملكة

تنمليممطلفايتطيحوالمفإنهم،الأرامننتوسعتوةورغم

يكونوافلم،ذاتهادوبلاتهمتنظيميشطعوالمبل،قوحاتهم

محليةممالكإلىتفرتوابل،فعالةياسيةوحدةمطلقا

غيركئ!ةبحناصراتزاجهمذلكعلىوصاعد،صصة

ضحفهم.فيحاحماعاسلاذلكفكان،متجان!ة

المتاخمةالأرايةالممالكوصليانوداودثاولحاربلقد

،(06صزمورعوان)صوبةأرام:الئمالمنلإسراثيل

مزمورعنوان)الهرفى(لموأرام01:6صم2)رحوبل!ت

دم!قكانتولكن(223:أخ1)(،وجثور06

أضهرها.

،طيصانمملكةنجمأفرلبعد:وأكلور!اصراظ(رام3-

015نحو(الأراميين)والسرو!ننإسرائللينالحداءاست!ر

إسرأنيلبينالانقسامتتغلأندمثقأرامواستطاعت،سنة

!وحدأناصتطاعإذأرامقوةالثافيبنهدداستعادوقد،اوجهر

وجرد،دمقأرامهيواحدةمملكةفيالصغرةالممالككل

صلحاعقدوأخيرا،فيهمانجحلمولكنهإصائيلضدحميين

ضدمملكةعرةائنتيمنحلفإلىانضمالذىأخآبمع

تماسكفيعاملاأشررحانبمنالقوىالديدوكان،أضور

انفرط،خفقدالهديدهذاأنبدافعندما،التحالفذلك

جيرشالثافيلنهددوهاجم،الاسرائلىالأراميايحالفعقد

-م.ق852)جلحادراموتفيوهزمهماويهرذاإصرائيل

.(3ا-ه22:ملأ

وفيالشسنينبلادمنالنزاةتطردأنأثوروحاوت

أضررملوكجرد،الميلادفبلالتاصالقرنمنالأولانصف

وبوقد.الهر-فىيينفيماالأرامنحصونضدحملات

أوقعالغزواتمنطلةوبعد،!و!اإلىنظرهئلناصر

ملكمعابحالفةالأرايةالرلاكاتبتواتطحتةهزيمة

لبضعاضقلالهاتففداالرلا!اتتلكأنببدوولكن،إ!رائبل

الن.منعرات

-081)أشورملكالئالثنرارىهددوجر

سنةوفي،أرامضدجد!دةحملات(.مق783

والإصليليونالملكواضطردمقمدنةحاصرم.ق208

مونرا.أ-مراأ

الأضوروناضطرالوتتنف!وفي،للأشولمينالجزيةلدفع

ضوكةكرتأن!دمنهمقرلمةأحداثإلىالماتهملوجيه

ولفيصهلةفر!سةذانهادمقفوتعت،نجمهاوأفلأرام

)صأثبل،ملك(م.ق746-786)اثافييربعام

074حوالي)رصيرالملكعهدفياصتقلالهااستردتولكنها

القديم.مجدهااضمادةكتطعلمولبهه(م.ق732-

ضد،بالهجومأضوربدات،الميلادقبلاثاسالقرنوفي

اييأرفادأن،صرجينافيوجدتايياليهاباتكثفت

يدليم.ق743عةفيسقطتقد،أثورتعادىكانت

جاءئم،(م.ق727-744)الاكفلاصرتغك

!نخمىعرضهااكتصبففد،كلك!ةفيالسماليندور

انهزمولكنه،أشررضدحلفتكوينوأراد"أزولاوااحمه

الرعىالملكالىالمر!قوعاد،م.ق738سنةدوتنل

هذهأكوب-بار!ابنهسجلالذى،اثاقبانامرا"

ولابةدمقأصبحتم.ق732سنةوفي.الأحداث

الافي!رجونهزمهاا!ردحاوكوعندما،لأشررخاضمة

.نكراءهقممة(م.ق721-507)

الحبرفيالصلاتأتوىعلوأرام)صرائبلمملكتاظلت

ترننصفمناكثرظلتاليأئررقوةولكن،والر

نأأضرااصتطاعتسوهـلا،استقلالعلىخطرمصدر

قدالأرايرنكانالوقتذلكوفي،المملكتينعلىنفضى

اللغةأصبحتفقد،النقافةمجالفيكبيرانمراأحرزوا

كا،الخمببالهلالبلادكلفيالانثارواسعةالأرامية

أثناءوفى.الأراميينمنكتةأشورملوكبحضاستخدم

كانت(م.ق107حوالى)لأورضليمسنحالمبحصار

أرإيةكتاباتوجدتوتد.إيفامموبلةهىالأرايةاللغة

الأ!اكنمنكئيرفيالعهدذلكمنفية

ممر،فيفيلةجزررةفيك!ةأراميةوثا!لقوجدتوئد

الحاصالقرنينفييةالهوالمتعراتاحدىازدهرتحيث

بعضاستخدمالرابعالقرنبدابةوشذ،الجلادتلوالرابع

فياضخدمتاييالطهاصختوما،الأراميةاللغةالعرب

كلفيالاستححالوراصةصرةالأرايةوظلت،،بنرا"

الرومانية.الحصورفىالأوسطالرقبلاد

لأحينأوكتجارصاء-أصلاالأراميرنكان:اهمهم-4

ولم،الدومنباعات-عصاباتأوجنردأورعاةأو

لغنهم.عدافبماالأو!الرقلحضارةنيحةذاشنابضيفوا

الرمريةالآلهةعدصاأنهميهتالاتهمنؤشههصيبد:

وعناة..وسينإلمددضلالكنحانيةالآلهةوكذلكائحمدبة

،القرنجمالفيالابتكارروحيعوزهمكادأنهو،ضح.اغ
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مونراأ-رامأ

ملوكاصتخدموقد،!هااسترواايىابلادبتيدفثترا

الحفرياتكئتوقد.البنيقيينالحاجوفقاضىالنحاتينأرام

أنهيحتلأراميحا2قمرعن5كوزاناحلفتلافيالأثرية

مزداناالقصروكان،الميلادتجلاياسعالقرنبدا!ةدعاش

صرلافيلهاالمعاصرةاثاثلمنالقبةتبحنهافيأقلبنفوش

متأثرةأنهابالفحمىيظهر،المنظركيبةوبتاثيل،الماية

فيبتظر!،والحولميبنوالحثينالهرينببنمافرنمنبخلط

وكان.ثقافاتثلاثفاامتزجتايىانطقةتلكثل

لأصدكأتمالانالمدخليرسوكان،للأعحدةبيويالقمر

تلأفيوجد؟.الهرللأ!تماثيلوعدة،ضخمين

الأرامي-الفنكانلقد.الارزةالصورمنمجموعة،حلف

بعضلهكانأنهومع،ساذجافنا-الهينىإلحصرقبل

كانأنه،عامبوجهيقالأنيمكنأنهإلا،الخا!ةالم!يزات

الفننمببزويمكن،الهركألينوماالمفرىأصالفنرننفلبدا

.الاربدوناللجةحليقالريالوجهبرحمهالأرامي

الأرايةاللغةهو،الأو!للثرقالأراميونفدمهماوأهم

الحاضر.الوفتحتى!أثرهالهاعازالابي

المقدسبالكتابيتعلقفيماعطمةأيةوللأرامن

كانإفهابراهيمعنذكرضد،بأرامالآباءبصلة!اصة

الىحارانمنخرخلأنه(ه26:نث)"تائهاأرا!ياا

معقو!ةصلاتالثمالفيإصائيللمملكةكانت؟،كنعان

دمشتى.أرام

للفة:ا-ممةلأراا

وهي،الامبةاللغاتاحدىهيالسريانيةأوالأرابةاللعة

،الخواصببعصتنفردولكنها،والفينيقيةللعبرلةنكونماأقرب

الأرايةاللغةموطنولعل.غتلفةلهجاتفيحيةمازالتأنها؟

كالااثرتولبهها(أرام)انر-كبينعابلادكانالأصل

وبحد.واسحةمحرةأقطارفيالرئشيةاللغةوأصبحت،وغربا

ليهودكلفةالحبهةاللغةعلالأرايةحلت،السمنالرجرع

وما،بالريايةالرقيضكلهافيالأراميةوترف،فلطينفي

وستاول.بالكلدانيةخطأيسمىكانالقديمالعهدقبهاجاء

القديم.بالعهدالأراميةعلاقة!ا

تجاوزناإذا:المقدسال!بفيالأولىالأرا!ةالبارات-1

أولأننجد،(3147:تك)فيالراردتينالكلشينعن

نوابطلبهىالمقدساليهابفيالأراميةاللغةالىاضارة

مل2)أبالأرإميعبيدككلما:قاللينريثاقىمنحزقيا

نهااقتبااييالقصةؤلزكد.(اا36:)ش18،26:

الأرايةاللغةأن-فريداحدثاكانتوإنحتى-الفولهذا

راعونأ-رامأ

)!احتى،ايهو!ةاللغةاعنتمامانحتلفةكانتالريايةأو

أغاأيضايتضحكا،أورشلبمسكانعندمفهوتتكنلم

ونتقابل.الأضر!ت،الدبلوماصية"فيالمخدمةاللغةكانت

رهو(11ا:.))ريا!ررالأرايةاللنةمعأخرىمرة

ايهودلانعلىوضعجواباكانأنهيبدو،فريدواحدعدد

أخذناوإذا.الا!نامبعبادةلاكراثهمعاولةأىعلىللرد

التيالتةالأصحاحاتفإن،دانياللفرايقليدىباياريخ

(4:28-27:دانبال)الفرمناكبرالجزءتكون

كا.المقدساليهابفيبالأرايةذلكبعدوردماأهمهي

:6،187:-48:)عزرافيبالأراميةأخرىأجزاءترجد

فينجدكا.نفريباأصحاحاتثلاثةحمووهى(12-26

التحو-سهابعدالأراميةوالحباراتالكلماتبعضالجديدالعهد

ابونانبة.

الأراية،باللفةممرقناكانت:الأرا!ةمنأخرىكابات-

منصابقاذكرناهماعلىقاصرة،وال!ئيطةالترجومتبلمن

جملتناالحديثةا!تئافاتفإنالآنأما،المقدسالكتاب

الماضى،القرنمنالأخيرةالواتففي،غتلفموقففي

امأرولأ3()أ،منجرلمط"فيعدكدةمخطرطاتاكتثافتم

فلاصرتنكحكمإلىئاريخهاكرجع،حلبمنبالقرب

إلىترجعاغوطاتإحدىأن!بدوبل،الرجوننوالملوك

تاريخهاووجعالتيأسوانبردياتاكشفتثم.ذلكتجلما

منالكاباتهذهعنواصى.ونحصيالعزرامحاصرزمنإلى

زمنناحيةمنشوسطهاولكهااكئافها،تاريخناحية

بالحطعبارتانعلها،!جونأياممنريهةموادفى،كاتجها

اصمتعطنابل،فحسبالوزنتايهرلأاحداهما،الممارى

بالأراية،ومكتوبةثعبيةوهي،الأخرىأما،وألقابهالملك

منأنههي،للدثةالمئيرةاوالحقبة.فقطالرزنفتدكر

في-الحارجفيأغلفهانجدفبيفا،والعقردالوثالقجهة

الؤلائقأنالا،الطينعلىبالأرايةمكتوبة-الأحيانأغلب

الديلذلكوفي،الممارىبالحطبالأضو!ةميهربةنفها

نغكحكمتجلجرتالتيالأحداثفيأنهعلىالقاطع

ايجارةفيالمستخدمةاللنةهىالأرايةاللغةكانت،فلاصر

أسيا.كرلىجنو!فيوالياصة

كاملةلغةنجدفا،الأراميةبدراسة:الأرايةكابةطزهة-3

فيتقدمااكدرمرحلةإلىوصلتيقد،أبجديتهافيالئكل

فحتى،البئةالممارلةكنابتهابطر!ةالأضورلةعنتطورها

والصورالرموزت!تخدمالأضور!ةظلتالاية

جمموعةونف!.الكلماتعنالحبرفي()كالهكلوغيفية

الظروفحصبتمامانحتلفةأعواتاثملكانتالرمرز

حسبغتلفةمماقتعطىالأصواتنفىأن؟،انحتلفة
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مونأرا-أرام

علىمنقرثةوجدتفقدا!راميةالأمجدكةأما.الحالمفنضى

.موآبحجر

منطولضروونهايةفي-ثمكولا-الأرايةوتقف

منكانت(الهروكلبفية)الصويركةالكتابةولحل،ايطورات

4+هء()سكوندررأىحبالحثنعننغلاصاه،ورائها

أشررمنأو)ح!وله"(روجيهرأيحبمصرعنأو

بهاخاصأصلعنأو)"رو،نامحمدطزجرأىحب

.هذاقالقطعيمكنفلا.جزيوسرأيحب

تحنلفهي،والأضوردةكالمبرلة!الهةصايةلغةوالأرابة

شكلهافيمهماانتظامااكثرفهيلهما،بارزامركزا

علىدوليةكلغةاضخدامهاالىروجعمذاولحل،ؤلركيبها

الامبراطو!لةفيالريهةاللغةهيكانتفقد،واصعنطاق

لغة-ماحدال-كانت!،الأطرافايرايةالنارصية

لغةكانتأنهااعتباروبمكن.ذلكتجلالأضرطةالاصراطور!ة

اللشلالاتالىممالاالصغرىأصابينفيما!مفهرمة

غربا،المترصطالبحرإلىشرقايد!اجبالومن،جنوبا

منواضحهو!،البهبرونبهاتحدثوقد،طويلفتاريخها

ضفافسكانزالوما،فلاسرتغكزمنقبلمنالخطوطات

.اليومالىبهاتكلمونوالدجلةالقرات

ابلادرنحةلراميأنيخهشكلاومما:الأرايةاللهجات-4

إلىأدى،طوعلةترونمدىعلى،الأراميةفيهااصرتالي

وغيرقللةكانتالانصالوصائلولأن.نحتلفةلهجاتوجود

،الآنعلبههيممافبصثارنها،وكربا!ئرقاالبلادلاتاعمجدية

وأولىلا،أمريكايينالفريترقهمماأطولوقتاتتغرقكانت

هواللهجاتيينالأولالفارقوكان،والبرانلأليخركوركيننأو

لفريبةامةلأراوا(نيةيالرا)لريخةالأرايةالننما

الماضىصيغةفيكانالاختلافاتوأهم.()الكلدانبة

فني،فرعةلهجات،فجةكلمنكنرعوكان.انتص

تشخدمكانتايي،المندعية)هناككانتالرقيةالأراية

و!بدوص.المتحركةالحروفعنعوضاالصرقالقياس

المميزةالعلاماتأن،ابتوشمنوغحاال!؟يةالخطرطات

جمرراليهادخلتحديثةتغيواتهي،الرفيةللأراية

ممااكثرالمترابطةأوالجصلةبالحروفالحطنجدضيا،الزمن

للحروفالمربعبالشكلاخفظتالنيالفرلةالأرايةفي

طر!فةتتخدمكانتالقالسامريةاللهجةعداما،كالحوت

فيالموجودةالزواياذاتبالحروفاحتفاظاممث!الخطفيقديمة

نحواتجاهوجودعلىتدلأسوانويرد!ات.القديمةابقوش

ءبحد.فيمائاعتاييالمربعةبالطر!ةالحروفكتاية

صعلاهناالمجالأنومع:لإراصةاب!تافىاص-5
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منمانعلاأنهالا،الأراميةاللغةتواعدعنبالتفصيلللكلام

فروعكلفيهاثتركالتيالهامةالنركدةالقواعدبعضذكر

الامبةاللغاتوأغلبالع!ةعنالأرايةتميزوالتياللنة

ضمواستصالهوالدارساتباهثدمافأول.لناالمعروفة

جرحرفكانلوكا4()أ،دى5أو7()أ،ذىاالإشارة

وأحد.الاختلافاتمنذلكوعر،،الإضافة5يخد

فيع-الجةخرةعصورهافيالأراميةللغةالمميزةالحواص

بهاتبلتالقالمرونةهى-الجديدللحهدابيطةايرجمة

الىمحلهاحلتا)قالونايةاللغةمنوعباراتكلماتؤبخت

يالبةالمرونةنف!تبدىالجدكدةالسريانيةأن؟،بحيدأمد

والفار!بة.العريةللغنين

أهممن:ال!بولمراية"شجرلىاأراصةلينمتارت-6

اللغةيينالحلاقةتضية،المقدسالكنابدارسيأمامالقضاكا

سجرلىوغطوطاتوعزرادايخالاستخدمهااييالأرامة

تصبحولكى.لهامماصرةنكونتكادالىأصوانياتوبر

هىالقديمالعهدعولةأنندركأنلابد،ممكنةالمقارنة

ألفبينيتراوحمدىعلىالأضارهذهنسخعصلة

عحراتوجرد!نىوهذا،الأعوامعنومائتينوألفوخم!حاثة

الذىالأصلعنالىءبعضماكلتختثفالشخمن

قد،مرةكلفيحدثالتىالغييراتأنورغم،تنقلت

توالمطعلىتججمحهاأنهاإلالها،أمبولاتيلةتكون

الجامحةسفرفحولة،بالغةأمةذاتتصحقد،الحصور

تأريخفكرةأنبوضوحتين،الحكيمسليمانإلىانموب

تلكمحةأذهانلىالاطلاقعلىةوارنكنلم،الأصلوب

وجردفإنولهذا،للتحديثابزعةتلك!ثاف،الأيام

توفيقعدمعلىدللاإلايمتبرلا،الجأخرةاللغو!ةالمات

وأسايباللغويةالقواعدفيالقديمةالأنماطأما،اباخ

لها.القديمالاريخكلىفيهجداللادللفهي،الهجاء

كضمع-أقامثلاثةإلىالشجرليةالقوشوتنقم

هـبناص!نقرش:وهي-منهالهأهميةلاماعلىانظر

،باركاب!ونقرشهـ144")4"هدد"ونقوش)لاول+!،لة!(

أط.فلاصتغكعصرالىوثالثهاأرلهاولمرجعكله!()"،!اء3

و!ي.لذلكالسابقالقرنإلى،ساكوابهفيرجعئانا

ثار،مرةلأولابقوشهذهامحضفتعندماأنهندكرأنهنا

إلىمااممرالحبرلةالىتتىكانتاذايخماالجدلحولها

مزكئيرز-الحبرورولننياالدبدفايثاء،الأراية

الجريةابقركأأننجدوهكذا...وثق-ءلابهالوجوه

تميزتاقدوالأرايةالحبهةفيهاتكنلماييالحقبةتلكالىترجع

الابه،وجوهمنأخرىوجوهوخاك.منفصلتينكلقين

معأيضاالضحائريابهكا،مماثلةتكرنتكادفالكلمات



ميونواأ-مراأ

فيالملحوظةالاخلافاتومن،المقدسالكتابوأرايةالعبردة

ضكلفيالدالعنعوضاالذالاضخدام،الجأخرةالأراية

.الإضارة

أرايةترجع:دا!الوأراصةأسوانأرا!ةبينمقارنة-7

.دايخالسفرلأرايةتقريبامعاصروقتإلىأصانبرديات

الفتزإلى-ايقينوجهعلى-الردياتهذهتاربخوررحع

فيحاالاريخانهذانويضم.م.ق411-471من

الملكوهو-الأولأرثخاالملكحكمفترةكل،بينهحا

!-أورشليمعلواياعيةوقد،لهساتجانحياكانالذي

علخلفهومنجقهمنحكممنشواتبفعأيضاتضم

علىالغابمنبقلمكتتقدالوثاثقهذهولأن.فارسعرش

نمورنجدها،الححرعلىلالإزيلتنحتولم،البربرىأوراق

-القولسبق؟-وتفترب،الحروفمنتمامامختلفانوعا

والثابهق.تاليةمرحلةفيضاعالذىالمربعالبهلس

الكتايةالأرايةوبينالبردياتهذهينوالحروفالقواعد

فينجديخما،شجرليونقرشالكتايةالأرايةيينمماأوضع

هذهفينجد،الاضارةاسمقي"الذالاالقديمةالأراية

سنوعوهو"الدال"حرف-الغالبنط-البرديات

.الحروفنطقفيايحر!ف

إلىنحطوطةمننقلهاكزةإلىالاختلاقاتهذهترجعوقد

البحثمجالهاول!.افطقحسىالهجاءومحاولةأخرى

.الاختلافوجوهأوالثهوجوه!!لى

تلكأراميةبينهامةأخرىعلاقةثمة:يخلةج!ةبرديات-8

وقد.يخلةجزيرةبردباتفيتظهر،دايالسفروأرايةالفنرة

فيأصوانأمامفيلةحزيرةفيالبردياتهذهاكتفت

الرابعةالستإلىتاربخهايرجعياتبرثلاثوهى،م7091

هذهوفي.(م.ق704)الافيدا!لوسحكممنعرة

اللقبنفسوهر،السصاءإله!يسصىاللهأننجدالبردلات

لطالأرايةفياللقبنفىأنه؟،دايالسفرفيالمتخدم

فيأنهذلكمنو!دو.(12:69،و511:)عزراسنر

الذىاللقبهواللقبهذاكان،الفرسالابل!حكمأيام

الاملة.جادتهعلىللدلالةالعبرانيينإلهبه!عرف

للارايئ:القديمالعهدترجماتأوايرصمبأرا!ةمقارنتما-9

ايرجرمأراميةنفهاهىيكزرادانيالأراميةإديقولرنماكرا

بدلاإذ،بثإلىيحتاجالقولهذاولكن،!الرجمات)

حتى،انصهصماغةإعادةتاريخالاعتبارفينأخذأن

ونجاءئاله.ئمةكانإنصجحا،تييأالابههذاتييميمكننا

الحهدترجةأى)الرجومكان،ايلصودىالتقيدعلى

،الجلاديافا!القرنفيإلاتسجلولمضفامانتم(القدبم

أران

تمالطريقةوبهذه،آخرالىشرجممننتتلابربةوكانت

نأحيث،قديمةومصطلحاتكلماتبصيغالاحتفارو

بالقديم،الاحتفاظهو-المقدسةالأمررق-الحامالاتجاه

أنهاإذ،ايقليديةالكنلاصطقوسمنكرفيذلكنرى؟

الزمن،علجاعفاالتيوالمباراتالألفاظمنبكثرتخفظ

تحوداللغةأثكالمنشكلالانقدمتدايرجومفأرامبةولهذا

وافملخصلاعطاءالمجالهاوب!،الجلادتبلقرونإلى

.الرجوموأرايةالكتابأرايةدننالرئيةللاختلافات

دمشق:أرام

م!2)عليها،انتمرداودحارجهاو!د،دثقصريةأو

.(6و8:5

الأرامة:

ولحذا،جلعادأ!ماكيروأم،يوصففينىصيةلقب

.(714:أخ1)أرامننصصكالواجلعادسكانلإنا

النهرين:أرام

تك)فيكذلكالتينالمزمورعنوانفيالا3هداجاء

للدلالة،(6:ا9أخ3،81:قض،23:4نث،42:01

وضر،الزبمىالأعلىالفراتضرمجدهاالتيالمنطقةعلى

تارحفاسكناليحارانمدينةوتثعمل،الثرقمنخالور

نفهاوهى،(1131:تلث)الكلداننأورتركأنبعد

تلث)لإحقزوجةلأحذإبراهيمعبدإليهادهبالىأرأمفدان

وبعد.(234:تث)بعرربنبلعامومرطن،(2401:

أرامملكرضحتايملكوضانإصلبلبنرخضع،لرعمرت

اشأجر؟.(\.-38:قض)سنينثما!مدةالهركأ

أخ1)داودلمحالىتالهرفىأراممنوفرسانمركباتالعمونيون

.(التينالمزمورعنوانأيفاانظر-6ا:9

:اران

الحورىديثانابنوهرابرىعنزجدىاالاسممعنى

أورناهوولعله،(1042أخ36،281،تك)

تبةقيلمنوإلاسم25(.2:أخ1)،ال!حمئيلى

فأكز(مثلاالعربعندالحادةكانت؟)حيوادباسمالإنان

؟،حيواناتأحماءيحصلون-يرنل-الحولميينثكمن

أحماء،"جملونبالحوونعلافةلهمالذ!نالأدومببنأن

دلان3وا"جدى"محناهنفه،صعير"راسم.حيوانات

.!غزال"محناه
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أرنيلي

أرئيلي:

أنجاءأحداصموهوأاللهصتد"أو،اللهأسدأمعناهولعل

.(17ا:6عد46،16:تك)يحقو!بنجاد

إربا:إرلا

صغيرةقطعاأوفعضواعضوايقطعهأىإرلا،)لىلايقطحه

.(2،5:392:دانيال)

أرلع:

الأعظمالرجلبأنهوصفرجلاسموهو."أريعة9ومحناه

15،13:يى)أكاقوأبو5(15:ا4يق)الفاتيينفي

وهر،أبطالهموأشهرللحاقيينأبا!تبرولهذا،(2111:

مدينةبنيتوايي"أربعتريةاباحمهيهتايىالمد!نةمزص

.(2111:يق)مكافهاحبرون

:أربوت

الن،الريهلمهايمتاركان،عرةالاثىالمقاطعاتإحدى

معوتايهر.(.\4:صل1)وبتهسليمانللملكاحد

تقعكانتصوكوهأنوجث،،حافرأرصصولصكوه"أربوت

كانثأربوتأنالمحتكلفس،(35ا:5يق)الهلفي

المماةهىأنهاويظن.الهلمنالجودالجزءفيتقع

.(23ة5مك1)المكالينرمنفي!عربات!

أربي:

فعراى5صنقرأجت،اثلاثبنداودأبطالأحدلفصوهر

15:يق)يهرذاجنو!فيأرابعانمنكانولعلهاالأرثي

بلالأولالأخبارضرفىالألكضراياصميايهرولا.(52

.(37ا:1أخ1)4أقلاىبننعراى"عنهعوضاكايهر

أربئيل:أواريل

،(2وا.9:)الأولالمكايننضرفيالمكانهذاويأيهر

بأنه،بكيديسجيقلمروةوصفهفييويفوس!ايهره؟

ديمتريوسأنالمكايينسفروكايهر.فيهعكرواالذيالمكان

طريقفيفانطلقا،وألكيمم!بيهدي!يهوذاأرضإلىأر!

وأهلكاعيافاضوليابأريلمآلوتعدونزلأ،جلجالا

أنطاكبةمنزحفبكيديس)نووسيفرسوتول.محيرةنفوسا

وحا!رفا،الحلبلفيمدينةأ!يلقطخيامهونصب،يهوذاإلى
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(رثالحا)سرتاأ

هذهإلىهربكئراضعبالأناالكهو!فيكانوامنوأس

هددومن.أورشليمإلىليصلصرعاتوجهثم(،الكهرف

اللحوصهرودسطردالجليلفيأريلقريةمنالفرلةالكهوف

هذهحصنصرودسإنيوجفوسو!ول.الطرقوقطاع

بحرةمنبالقربالأمفلالجيلزلأديلالمجاورةالكهوف

جنيارت.

نيالىالكهوفإلىبوضوحئ!ورييفو!رقالهوما

وادي"فيالعظيمللعورالجنو!الحائطتكلواييالمنحدر

،المجدلتريةغرلطجارتبها!تصلالذمم!"الحمام

يمكنمخبألاستخدامهابعنايةالمحدةالكهوفهذهومازالت

أطلالتقعقمتاوعلى،!محانابنلقلعة!تمى،عهالدفاع

بلاوهي.(ايومحتىيتخدمانالاحمينفكلا)أربدأوأ،يل

أنالمتبدمنويى.يويفرسذكرهااييأربلانفسضك

لمحالأىعلى.الطريقبهذامرئدأنطايهةج!يكون

شبيه31لهمكانالمنطقةتلكفيالآنإلىيكتثف

تكونقد5مثآلوت!كلمةأنروبسودويظن،أا،تكلضآ9

وأطرابقأواللمدركات9تفىالىالع!بةالكلمةهي

فيالموحودالحصنإلىثيرأ!امعهمجتلمما"شرمات

.الصخور

منأسبقتاريخإلىيرحعالمكالينسفركاتأنواصأيهر

عبرقدبكيدي!أدبدالا،فيحاءماعلىوباء،!رسيفوس

وتكون،السامرةإلىجولاالطريقفيوياراونازدرا!ل

لحم،ليتثهاليا!أمياثمانيةلعدعلىجلجلبا"هىحلحالا

الجنو!إدا!أمياثلائةتحدات!مسلة"هىمالرت:تكون

الحظيمالهلفيأرللا"إيوسايوسويذكر.ثوثانمنالرقي

مكانهايعلملاولكن"،"لحولىسأيالتسعةبحدعلى

فيموجودةكانتا،تماثآألىتعنىقد!بأربيل"وعبارة.الآن

الحهاتجعفيالاسملهذاأثرأييوجدلاولكن،أريلاقليم

لاأنهومع.الطريضيئهذ!نأحدأخدالجيقأنبدولا.المجاورة

يودفوسذكرهمارفضيمكنلاأنهإلابثىء،الجزميمكن

أيفا.وباياريخالأطكنتجلكالجيدةمعرتهسبب

-يرمفيشلصادأخربهامدينةاصم،اللهيت"أوأرنلويت

.(14:ا.هو)طبرلةمجيرةضرقيالحالةأريدوهى،الحرب

:(رثلحاا)أرتاس

المرضيأوالفاضل"ومناه،العربأ!راءيينضالعاسموهو

:يوسيفوسوفيالكتابيةالمؤلفاتفيكثراوررد،،عنه

على(58:)الافيالمكايينضرفيالاسمهذابطلق-ا



(رثلحاا)ارتاس

017حوالمط)أييفانوسلأنطوكسمعاصراكانعردملك

الدموىالكفةرئيسياسونوجههمىهرلصوقد(م.ق

مصر.أرصنيماتحنى

"أوبرداس"ويلف،الاسميخفىآخرعر!ملكوهناك-

الداخيةسورياعلىواشولي،ديونيرسانطيوكسهزم

ارضوبول!أخيهضدحربهفيهركالوسمعواضترك،ومثق

وسكورسارسنوبرل!ولكن،الهردىالعرشعلىوالاستلاء

الزحفسكورسوواصل،شكرةهزيمةهزماهماالروماقالقائد

مجحفصلحعقدإلىأرتاساضطرحتىالعربيةاللادعلى

تذكارىدياروهاك.الففةمنوزنةثلاثمائةلهودفع،به

،العدةكاملةرومايةحريةعحلةمنهجانبعلىفقوسق

سعود)يحصلأعرالطب!نبهيركعحملالآحرالجانبوعلى

.البخور

اثماروهر"أيخاكل-!اسص-!ص!أولراس!ف3

32،ا:اكو2)الجديدالعهدفي!الحارث"باسمإيى

زوحتهطلقالدمميأنتياسهيرودسحماكانرقد!924:أع

:6مرض3،:أ4ت)فيلبسأخيهامرأةهيروديالتزوج

الأحداثاضفصيلبايوصموسلاويروى.(391:لر17،

عتها.نتحوماالموالهذاعلىهيرود!!تمرفإلىأدتالتى

ليماضروسحربوقاتبيماالحدودعلىنراعحدثفقد

للاضنحاداضطرخىنكراءهزيمةأتياسفبهاافزم

دا،صولىلاعلىواليهيختليوسقيصرطيبا!بو3!فامر،بالرومان

وبيما،اصررالاصرايىميتاأوحيايملمهوألىأرتاسمجارب

وفاةحبرإبهمما،أورشليمإلىطربقهوفيتلبوسكان

ماعلىوباء.زحفهفأوق!،م37مار-!16فيطيباريوس

كورنثوسفيالكيسةإلىالايةالرصولبول!رسالةفيجاء

دمقاستعادقد(الحارث)أرتاسكان(32ا:ا)

ولكن،مباضؤتجديدهعفيى،مهابون!هربعندما

و16ا:عل)العريةفياقاقهبعدلدمثقتالةزلارةفي

علىاشوليتدأرتاسكونأنالمحتملكيرومن.(17

والصورة.لروماكانتاقىالقاهرةالفرةمع،عوةدمق

كانأرتاسمومفأنتبينللاحداثيرصيفوسورحمهاالي

كاليجولا،كاجوسأنفالأرجح،إيجايافهأكثرسلبيا

فمنحسو!يافيالهدوءيتتأنأراد،الحديدالامبراطور

نأوحيث.قبلمنلهتابعةكافتأنهاحيثلأرتاسدمثق

فيغائياالعريةاثكلة)نتتوقد،م37ماتطا)برس

34،بينفيمانجددقدلولىأنوررفلا،م93ت

31علادمشقعملاتسقطعةوجودذلكويؤيد،م36

إلىيرجعالتاريخهذاكانفإدا،101ومؤرخهأزلاسالملك

نأعلىيدلمما،م37عامعلى!دلفإنه،برمب!عمر

أغصتا

.م34ضةلىتجددقدبول!

أتحشتا:

وهو"البادةالقانوذيعطيمن)أوأعظيمملك9ومعناه

:فارسملوكمنللاثةاسم

منومحمباعزراكانالدممطأرتخستاأنعلىالجميعويتفق

المأيهرري)أحشر-سكأابنالأولأرثختاهوحاشيتهرجال

عادةيدعىالذممط(أستيرأخويرثدوهر،7-423:عزرا

-465منملكالذى"الباعطويل"أىلونجمانوسباصم

اباكالاب!هوهذاأرتح!تاوكان.م.ق424

اغتالالذيأرتاباتو!العرصقعلىولاهوقد،لأخريرش

ئم،داريوسالكبيرأخاهقتلبقيلالرشتوليهوبحدأخويركأ،

يجعلأنإلىيهددكانلعلهالذىأرتاباتو!!فتلبقليلبحدها

لعلهالذى،الالطالأخ-!ستاب!فثار-ملكانفهمن

فيدخولهبعدولكط-أبيهموتعد"بثتريا،علىاجاواكان

ملكتعرض.أيضاحياقهضدولعلهمركزهفقدمعركتريئ

046صنةفيممصفيثوزلقياء،للهديدأخرىمرةأرتخشا

الأثييردصاعدوتد.م.ق448سةلىسرلخافيثم،م.ق

ولكن،وأميرتاكوسألار!وسلقيادةثارواالد+ت،المصري!ت

سنواتضاصترضديدكفاحبعدثورتهمأخمدأرتح!ثستا

اصتعادأنوبعد.ميجاليزوسالبهيرافارصىااغائدالقيادة

قبرصعلىالأئييوريشوليخاهـألى،ممرحكمأرتحشا

قرصر،جزيرةاصتعادوبه،كالياء!صلحمعهمفعقد،نهايا

وبعد.اصغرىاآجالىاليوناليةللمدتالحريةيخر!أنوعدولبهه

علىملكه:أجر،صورلافيلثورةميجايزو3!قامبقيلدلك

وهو،ماتدلكلحدوعاش،ضررطهعلىبناءم!صلحعقد

،ميحاليزوسبنروبيروسثارثم.المهزومطيكهمنعنهمرضى

.الرنايوندلكفيعاولهوقد،وكارياليكياعلىوالاكانعندما

فيحدث،محيافيالمايهررأورشليمخرا!أنالبضوظن

،م.ق424فيالأولأرتحثستاومات.يجاليزوسثورةأثناء

سوجديانوسمماآحرانابنانئم،الثاقأخورلركأانجهوخلفه

باسمالولانبوديلفبهالذيدارلوسباصمنميالذىوأوكوس

.!نرثوس"

،الأولأرثختاهونحميافيالمأيهورأرتختاأنيؤيدومما

فيأنهمن(أصرانعند)اعيةاجز!ةبردياتفيجاءما

مها!هأصلىوقدافيلامفيمتقدمارجلاشبلطكانم.ق804

شرح.فيكاننجلطأنوحيث،ابنتهإلى-للسامرةكحألم-

أرتحشتالننخلطأنالجائزمنفير،نحسياوقتفيالثاب

وقد.الاكأوافاليأرتح!تامع،أيامهفيكانالدكطالأول

الابحةالنةفيأكيم.!458سنةفيأورشليمإلىعزراجاء
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اتحثتاأ

445سنةفينحياوجاء(77:عز)الأولأرتحثتاللملك

وقد.(اأ؟غ)الملكلف!عرةالايةالةفيأى.مق

.ق445سنةأمرهوأصدركريمةمغاملةايهردأرتخستاعامل

تلكومن.علهاواباوأفامه،أورضليمشاءلإعادةلح!بام

-24ت9)دانيالفيالمأيهورةأسبرعاالبعونتبدأالة

)27.

:أرصماس

ومعناهأأرتيمادورس"الونافيالاسماختصارأنهويعلب

:3)تيمإلىالرصالةفيذكرهوجاء.أرطايىالالهةعطية

الىإرطلهفيبول!فكروقد.الأ!ناءبولسرفقاءكأحد(12

وخبرةكعاعةذاكانأنهبدولا،تيطسمحلليحلكريت

.لترةفيأس!فاكالىأنهاضقليداوبقول.روجة

:أرجوان

صبغةوهى،الأرجوانصبةصاعةفيالمييقيونتخصص

باللاينيةوتدعي،الجر!ةالقواقعأنماعبعضستخرج

علىمنتجمعالقواقعهذهوكانت."ترونكرلىيوك!ا

هذهتعصرثم!منههامعيةغدةلإخراج:تكرالجرصاحل

وأالأرجواقاللونإلىيتحوللنىصائلمافيخرجالغدد

فيتتخدمالصبغةهذهوكانت.للهواءتعرضهبمجردالأحمر

توجدومازالت.الفاخرةالأقمثةسيحاولاالأقشةصباغة

منبالقربالبحرصاحلعلالمح!تالأعدافهذهمناكوام

.لنانحوشفيوصداصور

حر)الاجماعخيمةتأئيثفيالأرحوايخةالأقشةاستخدت

،(2،14:314:أخ2)سيمانوهيكل(ا!4،ء2:

أحثويرشقصرستانروفي،(301:نق)سليمانونحت

أرجوانمنأثوابمديانلملركوكان.(6ا:أضير)الملك

(3122:)الأمثالسفرفيالفاضلةوالمرأة.(826:قض)

.والأرجوان(ابقياركتان)البوصتلبىكانت

أرجوانمنحلةمردخاىعلىأخويرشالملكخلعوتد

أرجوانياثوبايسوعالرومانالجنودأبى!(815:أضر)

الرجلوكان(ه-912:يو02،-1517:مرقى)

رآهاالزص!ةوالأرجرانممهوالمرأةابزلجبى(61:91لواالغني

و!وعف.(61-21ة81رؤ)الأرجوانتبسالرافىخايو

نق)كالأرجوانبأنهالألادلثدصفرفيالروسضعر

.(:12ا8رؤ)بابلمتاجرمنالأرجوانكان!.(7:ه

جزاثرمنبالأرجوان!أتونكانواصورأهلإنحز!الويقول

.(27:61حز)صر!اومن(27:7حز)ألة

851،

أرجوب

:أرجوب

الآحرالبمضوتول،الطينمنمحلةاالكلمةمعنيولعل

وهى:،أقصة"محناهاإن

الملوكضرشالغامضالجزءفيذكرهوردضخصاصم-ا

بىفقحياعلىرميابنضحفتةعن(25ا:5)افافي

منألردةورفيقهأرجو!كانهلالضمنصعفلا،منحيم

فقحمعضالعينكاناأنهماأم،معهفقحفقتهمافقحيارجال

فقحيا.علىالفتنةفي

أنه(34:)الثةسفرفيجاءالأرونشرقياقليماسم-2

منكراثاكالعددفيجاء؟،أباشانفيعوجمملكة"

وكانت،!باسانكلمعأرجو!كورةكل!الاصحاحنف!

أرضإلىإسرائلبنيدحولوتتفيمدينةستينتثمل

وأبوابثامخةبأسرارمحصنةمدناكانتهذهحلى!.كنمان

.(35:تث)أجداالكثيرةالصحراءقرىسوىومزالج

حملمماأرجوباصمتبل!)كررةكلمةدائماوتأيهر

حدودلهامنطقة-بدولا-كانتلأنهاالظنعلىالكثوش

اليجيا")صلذلكعليهاينطبقمطقةترجدولأ.واصحة

دمق،جنرد!يلا02حراليبعدعلىبركانيةبقعةوهى

الشكلمثيةوهي،الحيلبحرشرقييلا؟3محوبحدوعلى

يلا،25حواليطولهاويبلغالمالإلىرأسهايتجهتقر!ا

إلىال!بمنيةالحممتحوكوقد،ميلا02حواليوالقاعدة

حوالمطؤلرتفع،الاحصرلااليالمو:نمزقهاسوداءصخرة

محرسطحفوقكجزيرةفوقهتقبعالذىالسهل!وققدما02

عرا،إلياالدخولجعلمماحادةوحرا!ا،الزمردمن

مواحهةفيالعزمأوليالرحالمنقليلبعددعنهاالدفاعويمكن

.!الملحأ)أوأالليجيا،اصمجاءهناومن،كبيرجيق

الداخل.فيالمدنمنلعددكثرةآثاروترجد

منكتلة)محناهالذكطالاسمإناالعض!ولولكن

21:أ!و!فيمترجمة!رجب1كلمةأنحيث)،الطين

ماوهو،للزراعةصالحةأرضأنهايفي،(!بالمدر331

منأما.بعايىحاء!أاللحيا9هيتكونأناحمالينفي

هذهأطلالتنطيهالاشانأرضتكل،العطيةالمدنجهة

ترحعلاالأرض!حفوقالتىالأطلالأنثبتوقد،المدن

الحصائريميزبهولةويمكن،الحالمطعمرنابدايةمنأبحدإلى

تحديدعلىيحيامايوجدلاالحقيقةوفي.والرومانيةايوناية

-"الليجا5باشاء-باثانأرضفكل،أرجوبكورة

الطميمنتكونجداخصبةفايربةللزراعةصالحةأرضهي

لجبلالنرسةالجوبيةالفوحهيتكونوقد!.ال!بم

بدولا،الخصربةضديدةأنهاكاعددةنطقةصي،الدروز

الحمه.المدنمنعددفاكانأت



أرجيم

ئرجيم:

دأ(2191:)الافصموئ!!فيونقراأنتاج"ومصاه

وكاتالجتيحلياتقا!التلحمىأرحيميرىبنألحانان)

(025:)افيلىالأخارفيويسمىاالاج!!كولرمحهقناة

يخمكن،الحتىجلياتقتلالذكلطمنمثكلةأما.!بياعور"

:"فقلنقرأحيث(ه02:)الأولالأحارإلىبالرجوحلها

."الحتىجلياتأخالحمىياعوربنألحانان

أرخبس:

حدمةفيعاملاوكالى!افرساسيد"سناهيونافياسمومو

فيمونإلىرطاتفيمحاتهبولرالرسولإليهأرسل،الر!

كولوعىإلىاشسالةفيخدمتهإلىينظرأنأوصاه؟(2آية)

.(4:17كو)

اشاكانأنه"وأبفيةلفليمود1اعىارتباطمنويرحح

-كتهعلىتداأمعاالمتحندأوعمارة.لهأحاأولفليصوث

معينحادثإلىتثير:لعلها،المسيحيةالحدمةأ!مجافيالقوية

ذلكيكفاحهإلىأ:،أفى!فيجهادهالرصوافيهشارك

فإبول!اسسولاويكت.كولرسيالهرطقةضدانوقت

قبلااليالخدمةإفانظر:لأرحبم!قرلوا":كرلرسيكية

كانتأرخ!أنعلديلهذا،(4:17كو!!11.ص ).س!

تشيرالجارةأراالعضويرى.كرلويىفييالكيةويقةصلةله

الخدمة"9هذه.امخاورةلاوديهةكيةفييخدءكاذأنهإلى

رعايةخصنقدإيىأكلتميمة"حدمه"هناكأدعلىندل

نأشكولا،ألفراسيخابأثناءفيليكرسوادىكناث

بهذهأر-!تيامعنرضاثهعكداجل،لهبوشتحريض

:4ث1)لموثاوء!كتبهمماضيماالتحريف!ومذا.الخدمة

تعبيرصبل،بواجبهالقامأهملقدأنهيتضمنالأفهو،(16

اتمامعلىوئالرةجدبكلأرحب!يسهربأنالقلبيالرصولاهتمام

اصافة.اخدمته

وانهتليذاا!سحينامنواحداكادأرخب!إنالقيدويقول

فلبونمعالموتخىرحمااصتثهدثم،للاودكيةأصقفاأعح

تارفيسنديوجدلاولكن،لاودكيةمنبالقربقونبةفيوأبمة

زلك.رويدتوى

أرخيلاوس:

-أباهخلف،ماياحطزوجتهمنالكبرهيرودساينهو

.(222:ت)وأدوميةوالامرةالهودبةعلى-موتهعند

.م6عامفيالحكمفيتمرفهلوءألرومانعزلهولكن

الأردن

ارد:

وأب!ياميرألاءأحدومو!اسظيماأوالرص"تح!ىبد

أحماءتذكر(04-2638:)انعددصمرففى،أحماره

هوولالع،ولعمانأردبالعابنايا-كر؟،لام!تأنجاءخمة

بامين.سحطآباءأنهمعلىالسبعةهؤلاءويا+كر.بياصينبكر

معونعمانأدارفيذكر(-3ا8:)افيلالأخبارصفرفيأما

نفىهما"وأرد9!أدار"أنوواضحبالعأبناء3أعلآخرين

46:)اليهو+تسفروفي.والىاءالدالموضعتبديلمعالاسم

الأقل-على-فيىبمائيامينألاءعرةأحماءتدكر(21

أردعيرةعلويطلق.وحيراونعمانأردالثلاثةالأحفادأسء

."اثرييز9

يلأردن:

:"جرباالمتدفقأوالمنحدرأومعناه

براغيتهىخيراتأربعةبالتقاءالأردلىضهريدأ:المبع-

مجيرةسهل!تالأعلىالجزءو،اجاياسواواللدانوالحصبافي

النربإلىالواقحةاضلالاسمياههبرايختئتمد،الحواء

الننأتأقلوهو،الليطافيضهرعنالوادىتفصا!:الي

ويخرح(يلا04)أطولهافهوالحصبادوأما.أهمةالأربعة

منبالقرل!حرمونلجلىالفريةا(سمفرحكدعظيمنبعمن

اجحر،اسطحفوتقدم0017نحوترتفعاترحاصميا

فهواللدانأما.الهل!ومحراهوقدم0015نحوويخحدر

تلأسفلعندينايععدةمنو!بدأالأربعةالهيراتا!بر

ح!فرققدم505ارتفاععلى(لالقأودان)القاضى

منبالقربضهورنجعمنفيخرجابايخاس"اأما.البحر

الا3وكار.(يخلبىيصريةهىالتي)بانياسمدينة

للآلهةمقدساكانكهفاصممنشقالملاني!9القديم

منيكلاهيرودسثيدالمكانذلكوفي)"بانياس"

نأالمحتملومن.(قصرلأوغطىتكربماالأليضالرخام

:أ1)يوعفيالمأيهرر،حادبعل9هوالمرقعذلكيكون

الحرسطحفوقفدم0011ارتفاعهويبلغ(17:127،

إلىأميالخمةمسافةفيقدم006نحرإلىالمجرىوينحدر

.الأردنرأس

الأردنيحرقهالدكيالحولة!صةوادىيبئ:اطولةبرة-2

تكتقهش،عرضاأيالوخمةطولايلاكريىنحو

،قدم00031نحوارتفاع!ايبئالىوالجبالاللالالجانبين

صهلفيأيالخمةأوأرلحةمخوالهر!بهرىأنوبحد

الوادىتملأسبخةصتنقحاتأرضالأردنيحاز،خصيب

95"ا



الأردت

الأودنلنهرخريطة

فيالجالضوحويينيةاثينآويلاعدافيماتقركا

بببالمتقعاتهذهاختراقوكصحب،ال!الجانب

هذافيالملاحةيجعلمما،الئجراتمنوغ!ال!برىنبات

بحررةترتفعولا.الصغرةانقوارببواسطةحنىصمبةالجزء

فوقأقدامسبمةمناكر-ال!رفجايتعايي-الحولة

ابباتاتترا2بببايدريمحج!هاوكتقلص،ابحر

016

الأردذ

ارواصبببوكذلك،بهاالمجطةالمتقحاتفيالمتحللة

ابلاثة.الجبيةالروافدمنالمنحدرةواليرلالهرمجلبهاايي

وجدتاييالغزبةمحدؤعلىنديلالآنخىهاوجزأما

البنمنآلافبضعةتمضيفلن،الحايةبصورتهاعلا

ولا.خصب!لإلىالمستنقعاتونخولكلهاءتملىحق

أكبركانتللنطقةالجراصيىطارةعدالحولةبحرةأنبد

.الآنعلبههىمماكثرا

إلىصلحتىالجنولالجرةطرفعندالرادىو!يق

الىالانحدارفيذلكبعدالهرويدأ،اتالارمنقليلةئات

فاالهرعرضويصبحالمتوعطالبحرسطحموىتحتما

كوينحدرأيالنعةمنأقلصافةوفي،فلطفدما06

اليبالدلتاطتقىحيثضيقصخرىوادفيقدما968

إلىيعوديطءيتديرثم،الجيلمجرأعلىقابيررسبا

ليخرضهبمكنضحلأانهريصحالدياهذهوفي.مجرإه

السنة.أوتاتمعطم

مافةإلىنالأرواديفيالجيلجكريمند:الجللبحر-

ايياللالأما.عرضااميال6-3ومن،طولاميلا12

سطحفوققدم0015أو0012إلىارتفاعهايصل

وهي،جانبكلسحافتهاقربإلىتخدرفهي،الجيرة

ما-حدإلى-ونجدها،الأصلبركايةوالفربالئرقفي

زمنفيانهرفمكانورمما،طبرلةغردثهاليفيكذللث

عليههرعماالدلتامنميؤلصفمناكثريبعدالميح

الآن

الأراضيفيالأعلىالأردنرواسبكلتتقريينا:الرموك-

الجاهمنمجرىيخرج،ناحومكضمنبالقربللدلاالمتات

الحديثةالمديةعندلبحيرةالجنو!الطرف!نالصايخة

قدتكونالميتالبحرالىتصلأنرقبل،!كيراك"المماة

إلىالوإدىمدخل!لكراكوعند.بالرواصبتحملت

ديكابولش،تلالمخوشرقاعظيمحملويمتد،اتاعهأقمى

البحرنحوينحدرالذىالغورمخترقاالصرمدىعلىوج!رلا

بهوكصل،جبيةحوائطالجانبينعلىبهتحف،الميت

بخرلطأيالخةأوأربحةبحدعلىالرقناحيةمنالصمرك

قديماكصىوكان،دراندهاكبروهو،الجليلبكر

هذاجبهاالىانحلفاتكرنتوتد.،اهيروماكس

أديمةأوثلاثةقطرهايبلغالىالحصبةالدلاتلك،المجرى

الرعاةيجذبمكانا-قديماكانت؟-الآنوهى،أ!يال

طبيعيامحدراالآديكونفإنهالكلمركوادىأما.والمزارجمن

طريقاالغابرةالعصورفيكان؟دمقالىالحديدىللطر!ق

وعلىاليرمركجنو!هضبةعلىاجدرة)مدينةوتقعللقرافل

.الأردنضرقيأمالخمةأوأرلمةبمد



الأردنالأردن

الأردنوادىفىوسهلهاالقديمةأريحاقلالجومننظر

الجليلبحرمنخروجهعندالأردننهر
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الأردن

غرباالهريضلالجليلبحربخوليأيالعرةبحدوعل

ببنالاصرةحولالمرنفحاتمنبنحدرالذى!اليرةبوإدى)

إلىالأرونمنطبيحيامدخلامكؤلا،دوروعينتابورحبل

العلباالغورسطحاتتمدقاةنوجدحيثالاو!الجليل

صغيرمجرىفيالرقمنأضاالعربوادىيألط؟،يالمياه

.الحامطوليالمتدفقةالمياهمن

الجليلبحيرةجنررمبلاعثرينبحدوعلى:الفور-5

وادى5نحترقاينحدرالذىالهاماالجلودبواديأا!نهرقصل

الصنيرةحرمرنجالوسللةجلبوعجبليين"فىرعيل

إلىالأرونمنالواديهذاويسر.(ا7:تضفيمورةتل)

الناصرةالوفهكر!)!هاح!3فىرعلأو،الونازدراوادى

،الاصرةإلىأورضليمشالهودلانققالالمتادالطرلمقمكونا

الطريقهذاوي!ر.بالامرةالمرورتجنببريدونكانواعندما

أجادالفلسطييونعرضجث(شانيت)بيسانعبر

ملحوظاذماعومناك.ونالنشرنمعبروكذلك،وبنيهضاول

الجانبوعلىهامةزراعةفطقةمكونابيانمقابىالغورز

الميجون)يهاهربالتي،بلا،مديةتقعللغورالثرقي

منقبلبمدعلى-تقعبيما،أورضليمخرابعد

إلحاأخذتايىأجلعاديابيق5-جلعادشحدرات

(21ت31صما)فاكأحرقرهاجثونجبهشاولأجماد

الرقلاجةمىالغوريتصل،جنوباميلا02بحدوعلى

وهو(32:22تك-لوقنحاضة)أالزرتاء1لوادي

وتدفق،جلعادصتعمونويفصل،الكبيرالاقالرافد

امحدرولقد،جلعادوراموتوالمصفاةعحونعبرالعل!اروافده

.الواد!هذاعرسكوتإلىيعقوب

رأسهيقعالدى!فرةوادى1ينحدرتليلةآميالبعد،على

الفربمنمنحدرا،وحرزيمعالجمالبين!صحار9كد

أرضإلىيعقوبنهدخا!الدىالطيىالطريقمكرنا

االرعد.

:3ثقفيأدامهىتكونأنومجتما!)،دا!ية!وعد

منحرفةالغرب!نالحبلمرتفماتبروزبصببالغور.بضيق6(

الهر.فوققدم0002إلىفجأةترتفعالتيمرطوية"،اقرنعند

واحدلقعلىاقيوالجردابةي!تالغوروببر

واحدبمتوىوكذلك،ميلا-0112بينما،باتاع

تعوقالرىوصحربهالمياه!لةولكن.تعلرهايىالاجزاءبعكى

يسيرقديمرومالططريقيمتدلأرمحاالمجاورةالماطقومنخصوبئ

لدخولطريقالوعتاغدالدى،نوايمة)وادىبمحازاة

الى"القلتوادى"عبرطبيعىطريقينفتحلما،،عاي5

هذهمنالز!تونوجبلعاكطمنكلدؤلةويمكن.اورثليم

.الغورمنالبقعة
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في-اقيوابحرالجليلبكيرةبينالمافةتبلغ:الونر-

للهلالاجالمطالطولوهر،يلاصبعين-صتميمخط

الهرمنخاتكئرةببولكن.!الزور!هل9المنخفض

جرفالىضاهقجرفمنالفيضانك!رهالذىالهلعبر

"لنالكولرفي"ولبهر.يا!ماثىالهرطول!لغ،آخر

والتىبرعةايدفقةللمياهنحدرا27وجودتقرورهفي

الملاحةيجعلمماالكيمككلهايرجد!تماما،الملاحةتحرق

تجل-الجليلبحيرةأضل-انحدارأعظمومجدث.عرة

الأقداممن0114الىيصلحيثاداية،إلىيصلأن

الاهقةالجرول!نرىولما،المتوصطابحر!حتحت

أس!لومنتظمةمشمرة،الزورجانبيكلاعلىللغرر،

عحياتبببتمزقااكثرالمنطقةهذهفوقفإنها،،دامية5

كلفي-الضرامتدادوعلى.الروافدتحدئهاالىالتآكل

التيالرسوبيةللمرادالمتظمالمسنوىرؤيةبمكن-مكان

056الىيصللارتفاعبالماهممتلئاالواديكانعدماتكونت

ندما.

فييخصرحينقدم001محونفهالهرعرضويبلغ

مغ!وراالزوروادىنرىأنيمكننا،الربيعأوائلفي،لكنمجراه

كيات-تدفقهشدةفى-ععهمجلبالذىباليضانتماما

اختراقه،صعوبةستزيداليالطايخةالأخشا!منهائلة

اليالفاولةالحيوانات-حير)ك-أمامهاتطردوالي

.المجاورةاللادمكادتزع!ت

يوحد،،هـكولدرذكرهلماطبقا:الأرزننحاضات-

اقي،والبحرالجيلبحيرةبينمخاضةضينعنيقلمالا

وأالسريعةالجاهمنحدراتعندمعظصهاترىأنويمكن

وأجابمنالجحدرةالروافدمنالمترجهةالدودعد

مثلا.والقلتوالجلودوييوقاليرموكمصباتعند،آخر

أثناءنيالمياهارتفاععندانحاضاتهذهعوريتعذرولكن

تكنلمالروما!الاحنلالوحتى.والريعالثاءشهور

أفاموها،بحدهمأتواومنولبهمحسررعبهأتيتتد

،وييوقاليرموكمصبىقبلوبنهاصةمتعددةأماكنفي

تقريبا.أربحاومقالل

عداجيازهايمكناليالخاضاتعددكثرةمنوبالركم

المتاحةالسفربطرقالمتصلةالخاضاتفإن،المياهاغار

،ا!اسحاااتجاهوفي،الأردذمصبمنفالقر!تليلةكانت

والمرتفعاتأريحالينتصلأالجو5كدمخاضةتوجد

ثلانةأوميلينبحدعلىثم.الميتللبحراثىنجةالمالة

عند-حمياأشهرها-أالحجاخمخاضةأتوجدثهالا

وعلى،الهرأعلىتيلةأيالوبعد،القلتوادىمدخل

وادي"مدخلىمىبالقر!اللطإلىأريحامنالمؤدىاطريق
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يعتحدنجلمنالبوركانأنبمد،جسرالآنروجد،افرفى

مدخلأضل،داية"نحاضةأ!ضاتوجد؟.نحاضةعلى

النهر،الىأريحامنالطريقمنحدرعند(ببرق)الزرقاءوادي

ولكن،الهرعلىجرما!تفيابقمةهذهفيبنىيقد

الجرهذاأصيح،البقحةهذهعنالهرمجرىتحولببب

عدفيوجد،التالمطالهامالعبورمكانأما.جافمجرىفرق

هناككانتأنهومجمل،الغربمنآتالزرعيلوادىمدخل

:ا)كلالجديدالحهدفياديهوؤ،عبرةيت"مدكة

منالتوافلطرقمنعدديتفرعانحا!هذهومن.(28

مدخلبعدثلاثةأويلينبعدوعل.الغربإلىالثرق

كانحيث،الموجايا5عندآخرهاممعبرروجد،ال!يرك

عندقديمجرآثارأيضاتوجد؟.روماقجسرأيضايوجد

نحا!ترجدكانتحيثالجليلبيممنانهرخروجنقعل

هذهضواطيءعلىالمقيينللكانباببةخاصةألمجةذات

.لالقواربالعبورعلالقادرزكرالبحؤه

ندعبرسهلةمخاضةالحولةقيالجيلبضلينوتوجد

جريرجد؟.بابحرةاتصالهامنتيلبعدعلىالهر

علىالحولةمجيرةمنثلاثةأوميلينبحدعلى!يعقوببنات"

المتعددةالروافدأنومع.والجيلدمقبيرالرئىالطريق

هاكأنالا،مح!؟مواقعفيالعبور!لةالحولةبح!ةأنكل

مدخله،تربالبراكيتفهرلحبورحرإقامةالىحاجة

منالمؤدكطالرئيىالطريقعلىالحصبافيفوعلىآخروجسر

.جدونإلىنجبىقبصربة

:الأردنوادي-الأردن

الأدفيجزئهفيالأدنوادىيحل:الطةخعالمه-

فيعحقهأقصىالىيصل،الأرض!حفيؤاضحامنخفضا

وعمقتدم0013مخوسطحهعحق!لغالذىايتابحر

جزءأما.الجر!حمرىتحتفدم0026مخوفاعه

001مخويخبغالجرسطحمتوىتحتيقعالذممطالحرض

إلىو!ل،القاعكدعرضامبلا15-01وينطولايل

الحبالقصمبينالمافةهذهأضحافثلاثةأوضحفي

مذاكادولقد.الجانبينكلاعلىبهالمجطةوالهضاب

،الجلديالعصرفي،الاريختلماعصورفيالمنخفض

احتفتولبهها،قدم0014إلىيصللازلفاعبالمياهميئا

الحاية.المناخيةالظرو!سادتأنبحدللبخرتيجةتدريجا

الميت،الجرسطحفوق،الأقداممن065مخوارتفاعوعلى

بدتوإناليالرسوبيةالموادمنجداتمدةطقةتكونت

متصلةتمتدأفهاإلا،الميتالجرضواطىءامتدادعلىمتقطعة

.الحالبامتداد،الغور"يدعيالذىالوادىتاعفوق

لأردنا

وهي،قدم002-001منالرواسبهذهحمك!لغ

الجبيةالروافد،الواديإلىباجاءتموادمنتتكون

المستوىهذاعدالمياهتففحيثجانبكلشالمنحدرة

منتدريجياالروابهذهتنحدرأنالطييومن.المرتفح

منبالقربالفليظةالمرادفتتركالوصطنحوالهرجوانب

الروافدصباتمقابلالراجةالموادتتزاكدبينما،الجوانب

كلفوقالبدايةفيستمراالترميبكانأنوبعد.الكبرى

الأردنضببببحدئذخفأنهإلاالوادىأوالغور

وسطفيمجرىلهثقضدنف!هالأردنأما،وروافده

الجيلبحيرةتدم،من001حوالمماللغبعمقالرخوةالرواب

07نحو-صتقيمخطفيثتبلغلمافةالميتالبحرحتى

فيأخذولكنه،صياابدايةليالمجرىهذاكانوقدميلا

إلىجانبمنتعرجاييالمياهجركانبسببالمستمرالاتاع

الوتدفعالهرزتتداعىالتيضفافهفيتحفرومىجانب

و!لغ،بالزور"الضيقالرادىهذاوكدعى.اقيابحر

فيايلنصفمخوالحاضرالوتتفيأالزور)اتاع

منيمتدالذىالرسودال!هلمحظمهوبشغل،المتوسط

الجانبين.كلاعلىالرصويةالجروفصفوحالىالنهرضفتي

ع!ياليتعذرحتىوالحلفاءالثجواتالهلهذاوتغطى

أقدممناضوطهالتيالمفترصةللوحوكأإلااختراقه

علىتدل!،البريةوالحنازوروامموردالأصمثل،العصور

عندماالربيعأشهرحلولوكد.الكتابيةالثواهدذلك

فشكبال!حبوتنفجر،حرمونجبلفوقالثلرجتنوب

جلعادهفةكل،الهرمحارىتغمرالمياهسسيولافحأة

كمرأنهأى،ضطوطهإلىالأردنفييض،الامرةوجبال

الأماكنلتخاحالوحرشفيطردفىالرصالسهلهذاجمياهه-!ه؟

.وجزةلفترةالمجاورة

جريانببللتفتتالقديمةالجرةهذهتاعت!رضلقد

مجارىلهاشقتوقد،الحانجينكلامنتأقيالتىالروافدياه

لذلكون!جه،الزورعمقنفىالىيصلبعمىالغورعير

كلاعلىالجبالسفوحبمحازاةتسرللوادىالمؤديةاطرقفإن

التيالروافدمجاريفيالمفاجىءالهبرطت!فادىحتىالجانجين

نتيحةناكأن؟.صباتهامنبالقربعصقهاأفصىتجلغ

يمكنلاأنهوهي،الطييةالحصائصلهدهأخرىطجية

لمجارىالحياالمنوياتمنالمياهتفلمالمبالزراعةالقيام

منالكئبروهناك.للغررالمستوكةالمسطحاتلرى،الأنهار

الالفة،الحصورفيللرىاستخدتاييالقنراتهذهبقا!ا

نأ!مريل9ويقدر.ستخدمةغيرأطلالاالآنوأصجت

لثهوايي،نالأروادىمنمربعيل002نحرناك

منخالة،الكلابحطيهااليالفيافيسطحالمستويصطحها

مثمرةتصبححتىالحاضرالوقتفيزراعتاويمكنالأحجار
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الل.كرادى

كيرالغوروادىفيالزراعةكانتالعصورأقدممنذولكن

علايغيرونكانراالذينالبدوتجائلغزواتبببم!تقرة

.الرقفيالصحراويةالمناطقمنلآخررقتمن

المتواصلشالمفيالعملبفضل:الأردنوادىوصف-2

الفخا!لةالأواليدراصةفيوألبرايتوفنستيترىالعلماء

الأردنلرادكيالقديمةالحضارةفهمالآنأمكن،بفلطين

اثماهدةعلىبناء-الاليالرصفلاو!دم.جيدافهما

-(الدائرةمدن)هالسهلمدنصنقريبمكانمن

فأول1،الوادىهذالسكانالأولىللنحركاتواضحةصوؤ

منأولنقولولا-البلادلهذه-اكبارهالها-حضارة

القديمةالأمثنفححظم،الأرونوادىفيكانت-يخهاصكن

،البرونزىالمصرمنذبالكانآهلةكانتالاقليمهذافي

-؟الحيتةوفي.الحينذلكنذمحظمهاهجر:لكن

قبلالثالثةالشةالألففيالأردنوادىصكانكان-صرى

الكاننزحوقد.آخروقتأىقمنهمامحر،الميلاد

بوتتحرمونسفوحإلى!أتواأنقبل،الوادكطهذاإلىالأوائل

.وكافحراعاشواحيثلهممد!نةأولنجراوهناك،طويل

اعنوسواء،سهولةالوادىهذاتاريخمارتتيلمحكن

فذلأنهاستمرارهمنمفرفاكيكنفلم،أورلمجئاجد!تاريخا

حتىيشمرأنبدلاكانالوادىهذاإلىالالساندخول

النهالآ.

البرونزىالمصرشعبأن،الفخار!ةالأوافيلناوتكئف

الأضرالحزءمنذولربمابل،الحصرذلكبدايةونذ،الأول

حتىالوادىهذافيتدفقوا،الميلادقبلالرايعةالألفمن

تل"ثلالتلالمنصفاانراقدادعلىنجدوفذا،خها!ته

اللوحةفيذكرتالىهىلتلييبدو)و!،النعامة

محكةيتآبل)"آبلتل9كذلك،(لمرنتاحالاصرائيية

.(كيفروت)!الأولهممةوتل"(02ا:5ملا-

ضهرعلى(الحديئةيسان)ضانيت،طرهـالبحيمول

لمفارقا!نولىالحانبيحمىمرتنعاضهاتحلوحيث،ابخلود

عدأبرهببتامنألمجةأفلالبداكةلطكانتلفد.الطرق

وظلتابطتةعلىسادتماصعانولبهها،البح!ةأسفل

الأردنووادىفىرعلسهلوعلىالتجارةطرقعلىتيطر

ظمالآنأما.تماما"20يبااليانطوىأنبمدالأدفى

.مموامصوىشانوييتكله!تتحد

تجمماتفيالوادىوباشدادضانديتمنالكانانئر

الهامةالمراقعصيهرسونالجبالب!فوحقثنصح!قي

الىنصلحتى،الوفرةالأردنوادىياهويتخدمرن

الفشحالهلذلك،(الحطمةالدائرة).أرض،يهكارا
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البحردائرنهفيويخوىأرمجامىبالفربي!دأالذى،للأردن

كات!الأردنفهرإلىو،لا!افة.ج!وبهوالهلاقي

مثلغزيرةويخابيعمجارمنتروى!العظيمةالدائرةأرضا

ويقول)،اخقلتوواد!"،أرمجاعندبمالسلطانعين"

ذلكوأسفل(.إيلياضدهاختبأالذىكريثفهرإنهالتقيد

لىأرلوذووادى،اقيالبحرعر!"جدىجمن)لقيل

ستالجحدرةاخلاهلةاللأغارالغزيرةالماهتتدفقكذاطث.الثرق

الأدرالطرفمن،الحراءالرمليةالاحجارذاثموآبجال

.الدانرةمدنعندللوادى

كوندريقول؟-الرادىتضيميمكن:اثايةأتامه-

:أقسامثمانيةالى-

مخوأتاعهبيلغحيثوالحرلةبانياسبين2الواالجزء-لأأو

ارتفاعهايبلغالانحدارثديدةصخوربهتحفأيالخمة

المتقماتتخللها،الجانبينكلاعلىقدمألفيمخو

الراصة.

التلالبمحازاةالمجرىي!رجثالجليلبحرإلىالحولةدن-لا!ا

الضيةايلالسفوحمنأيالألىلعةضكوبعدوعلى،الرتية

ازلفاعهايصلوالي،الحالة"صفداجبالمخوترتفعالي

.الجيرةصطحفوققدم0035إلى

الجليللجرالجنو!الطرفسيلا31نحوالممتدالجزء-لائأ

الجزءهذافيالوادىعرضوببلغ،لب!انالمناخةالمناطقإلى

فرتا.أيالثلاثةونحو،اليركر!الميلولصفالميلمحر

إلىالفر!في،الهواكو!الهضتالمنحدرةالصخورؤلرتفع

الهر.!حفوققذم018+نحو

سهلسونتكون،ببسانبخو!الرابحةابطقةنقع-رابعأ

عرضا،أيالوستةطولايلا12نحووعلغالأردنغرلى

سفوحوتبعد.صتقي!ةالرتجةابلالسللةتمدحبث

يلين.ينحوانهرعنالجبال

المتعرضالمقطع!ين،لبياناباخمةالأماكنفي-خاسأ

يخهتقعالذيالمشوىهوالآول:متوياتثلاثةللهل

البحر،صطحمستوىتحتقدم003نحوعمقعلىليان

المترىمىتدم004مخرعصقعلىنفهالنورمتوىثم

الضيقالخندقأوالزورمتوىطيهثم،!ئديدبانحدارالأول

الم!توىعنو!نضض،الميلكلعإلىنصفنحروعرضه

غرباالأعلىالمتوىوممتد.الأقداممن015بنحوابافي

فيأما.الجوبنيتمامايتهيحيثحلبوعمفوححتى
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النجودومخو،كركب9هضبمامخوتدرمجايرتفعفإنهالشمال

.الأؤنفوقفدم،018بنحوالجيلجكرفوقالضية

21جلغضيقاواديايخترقل!انسهلالهريتركأنوبعد

نحوالأرضترتفعحيثعرضاثلالةأوويلينطولاميلا

ويمتليء.الجرسطحفوققدم005حوالمطإلى،الغر!

ولكن،حارةينايعوبعضها،العذبةالمياهيابتيبيانسهل

فيالملحوادىفييصبالداك!ةالملحةالماهمنكبراتيارا

.الخاصالقمهذامنالثمالأقمى

الراد!!نسع،،دامبةأافلبم،وهوالادسالفسمصالدصا-لي

تبرزوهنا،الأردنشرقيأميالوخمة،غرباأيالثلاثةإلى

كالبرجالحظيمة!سرطوبةاقرنصخرةالربناحبةمن

الهر.فىققدم0024ارتفاععلىالثاخ

وهر،الايعالقسمالىنصل،صرطولةترنيابعا-بحبورجله

ئهالى!النرابعقالى"فزليلمنبالقربيمتدمتسعواد

خمسةإلىاب!ةهذهنينفسهالغوراتاعويصل،أريحا

وأما،الرقفيذلكمناكزوالى،الركردأيال

؟،ألمضاهنااتاعااكثر!و،الزوراأوالأدفيابخدق

ظاهرةالمساح!فريقابهفولقد.العورعنكفصلأنه

والعوجة!"،الفراافرعيفإن،الأقليملهداغرلمةجفرافية

جنوبايخرفانبلالأردنفيمباضؤ.يصبانلا،الماهالوفركط

أيالستةنحومهماكليجرىثم،نهالنر!الىالميلنحر

في!المرا"مصبأننجدوهكذا،تقرياالهرموازاةفي

الحرانط.معظمق؟الاليالواديبقعحيثيقعالحفيقة

معيبلغالذىأرمجاعلفهووالاخيرإثامنالقمثانا!أصا

مناكر،الأفىنضرقي(ا!سباناغرر)المقابلحوضه

والأردن،عرصايلا41منوأكز،وبخوباثهالاأميالثماية

علىعرضاالميلنحوفافيبئالزورأما،تقر!باالرسطفي

المتسع.الفورصهلأضلقدم002نحوعمق

الأدفىالأردنوادىمناخ!نر:ونجانهاجواناته،ادباخ-4

البحرمشرىعنإنخفاضهبسبصوذلك،مدارىمناكئر

009!تالحرارةدرحةتقلتلماالميفضهورففي

كود6،الثتاشهورفيولكن.باليلحتىفهريهت،

ذإلتصليلاالح!ارةدرجةتخفضولكنحاراالنهار

فهر!ت.04

الميتانجحروحولنالأرمنءوادىالجزءهذاجواناتأما

الآنتميقايينفهاهي-نرصترامالأصتاذ!ولفكما-

الأردن

43!وحد،الأقليمهذافيالثد!ةالحيواناتفمن.اشوليافي

أكيالآديوجدلاأنهرغم،هند!ةنوعا16،إثيولةمهانوعا

تجدونالأرنيالأحماكأنكا.الهدأواثيويياوبينينهارتباط

وفياللفيتحيقاليسنلأنراعكثرمعجدامتجانة

منمحرةأنراعفاككذلك.المدالهلةأفريياوأنهاربجرات

لابهاقيالبحروحولالأد!الحوضفيتعيثىاييالطيور

والهند.اثيوليا!تعيىالتىتلك

يننفحن،أهمبةذلكعنبقللاالباتفإنكذلك

للبحرالفر!الجنولىالركىفيالمرجردةالباتمننوعا162

نبات!عغطي.الأفر!ةالأنواعلابهنوعا135نجداقي

منأفدنةعدة،طويلازنا-ممربهثميزتالذيالردي

فيإلاأفر!اقالآنيوجدلاوهو،الحولةصيرةصتقحات

كزئهالا.7عرض،فيماوراءخطابيلأعالي

ت!تباتهيافيردنوادىفيالمعروفةوابباتاتالأشجار

أريحا،حولخاصةبصفةينموالذيالاموالدفلالخروع

الجروتفاح،الكبرونبات،السنطأثجارمنعديدةوأنواع

البابومنوأنواع،وابلوط،العرلةالغابوأشحارالميت

جلعاد(بل!انهوأنه)و!ظنالممرىوالريحان،المزهر

جهاتكلفيك!نرنباتوهو)"إفرايكابرببرلساونبات

منذلكوغير(الأردنغر!يرجدلاولكنه،الوسطىأصيا

المدادلة.النباتات

:الأردنعبر-الآودن

الوافعةالجطقةعلىللدلالةاالأردنعبر!عارةتتخدم

فيه!كرىمهاالبض،أعرارجملةوتغطحها،الأررزضهرثرقي

بدونولر،الحبربعنبمحاصيلهاغيةوهي،الدوامعلىالمياه

-.!2..بينازلفا!ايتراوحهضبةعحوماوقلطين.ري

.قدم000.5حواليإلىالقمملحضوترتفع،قدم000.3

ة34تث)الثدتجتفلطينكلعلجلعاداصميطلق!د

عيهايطلقكان،الونافيالحصروفي.(229:يقا،

فإنالعموموحهوعلى.الداخليةسو!لاأى!سود!لاكولي"

إلىالثمالآقمىقيدانمىالمنطقةيمل!نالأرعبر،

الثرقفيأما.الثرقيوالحوبالجربفيوالعودبةمصرحدود

الحهدفي،الأردنعبر"وكان.وال!عوديةالعراقتتاخمفإنها

وجلعادمحمونوموآب(الميتألجرجنولى)أدهميثملالقديم

.وباضان

13:)اليهوينضرفيإلمنطقةتلكإلىالإشاراتأقدمؤلر

طريق"امحثافتم!د.(.أت1232،ا:014،

بنىعبورأدرمملكرفضالذى،اثمرقملركطريق،!الملك
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الأردن

تث)رابحاسالحديديتخرجكانناجمهايمن.فيهاصراثل

فاجممنالخاسلجصانالملكاصتخرج!د.(89:

جابر.عيرن

نرب)نجوجبلكوجدريخها،أديمئهاليفيمرآبوققع

أرضكلموصرأىفاك،(اقيلبحرالثحالمطالطرف

،راعوثتمةصناكؤلالجزءأحداثوفحتصابوفي.الموعد

وما223:صم1)ضاولوجهمنداوهربالتحةتلكوالى

بمعاوت)سرأثلملكيهورامحاولالمنطقةنلكوفي.بحد.(

صاحبصآبملكماصعأنيرأ،ملكيرشافاط

.(/3كل2)الئنصآبحجر

21:عد)!حونوالحوكاومملكةأرنون!ننجلحادوتتع

،أرففيإصكلفيعوررففىالذممط(226:تث21،

!ى3،)تثوجادلرأوتيخايتعتاييابطتةس

صم2)أسالرماتوجهمنثانيةمزدارهربلارر،(13

17).

وكانت،دونبخوكان،أرنرنوث!الطجلمادمنالضبلالى

عاموس)الشتبمواضهايتروكانت،الثالفيآضىباشان

21:عد)الحدكدمنبرفىعوجعلكهاواضهر،(ا4:

نمفاصترطنينمها،(،.أ2يق،11-ا3:تث33،

كلءالىايبوقمن(13يثى3،13:تث)نىجط

.ياشان

شطقةلعلىتطلق،!لة)كانت،الجدبدالحهدأكاموفي

فىالمزتىالوصثهالذيالطر!قهىركانت،ناثرشرتي

لالكى،الجنوبفىايهرديةالالثالفيالحيلشذهابه

كانتالثاكوفي.(4!رخاانظر)ال!امرةفيبمروؤ!جى

ئحا!يااتحادانكزنوكانت،(المدنالحثر)ادكابولب!"تقع

الأرون،شرتيفيناتحة،الأولالقرنفيمدنعئرمن

لحمايةالاتحادتكون،قد،الفربفي(شانييت)والحاثؤ

ييئضدورعداءهناكوكان-الطرق!طاعاباهبنمنايجاز

اصتطاعالمكا!الحصروفي.والهردافطينويينالمدنالفر

منكبرةنطفةكلييطرواأنايلادتبلاثافيالقرنقاير

في،مكاروس"اليالصالفي،جدرا"منالأرنضرقي

م601صةوق.البيينضدجداوحصرها،الجنوب

الى.الاقليممنجزءااببطيينبلادروماجعلت

:ردونأ

أحداصموهر،،الظهرسنامى5أو،ضارامحنا.ولحل

.(218:أخ1)ايرجطمنكربةامر6نهمنأبخاءكالب
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أرز

أرز:

راص،أليثات"بفىعبرىأصلمنعثحتقةوالكلحة

.(5ثت"بمحنىالعربيةاللغةفي"أر!ى9بالفعلقارنه)

الأرزاضجراالىغاباالقديمالحهدفياأرز"كاعةوت!

أرزأو"يافييدراس)باصماللاييةفيالصروفالأيل

منماجةأنواععلللدلالةالاص!كتخدمتدولكن.بان

24:)الحددضرفيفثلا،الصنوبرأوالرتمثلالأضجار

المفصودأنبدلا،ضعريةعاؤوهيأخهرعلممأرزات1(6

.الجاهمجوارتنمراليالأثجارمنآخرنوعهربها

!دةمزينالأرزيدكر:الض!ىالطهرليالأرز-ا

الكاهىعليجبكان(41:4)اللاويينففي،لتطم!

الذىالطاهرال!فرردممنالمتطهرالأبرعىعلنفحأن

العددضروفيوالزونا،.لترص9الأرزخحبافيغص

وزوفاأرزخب5!أخذأنالكاهنعلكان(91:6)

وكلى.الح!راءابنرةحر،قو!نيو!لرحهاونرعزا

أرزاضبرهر!كرنأنيمكنلانا،الأرزأأنالك!ون

في!نمو!كنأ-نعلمماظرعل-انهجث،بان

فينمرالذىالرتممننرعهوناالمقصردولعل،الر!ة

البريةء

القديمالمهدفيالأرزيدكر:القديمالعهددالأرز2-

الأضجارأوذالأرزضجرةلجحاناعبروند،دأئحابإعجاب

،35:2))ش،لانمجد"وهى(4:33مل1)

.بثسرىلىلبنانلأرزصورة.



زرا

تهديدهموسنحالىلببهلثدقمااكزوكان(06:13

أضحاروهى.(37:24إش)الطو!للبادأرزبقطع

الربصوت...بالقوةالربصوت،القولمنيبدو؟قوية

و92:4مز)"لانأرزالربوك!ر،الأرزمكسر

:2عا)أالأرزقامة!ثلتاته5:عايةالأرزوأشجار

.(5:15نثى)الجمالرائحة(91:23مل92،

الظلوأغبىالأغصانجميلبانفيبالأرز!أشورتوةوثه

جغعلىقاتفارنفعت...اليومبينفرعهوكانطويلةوقامته

:31حز)!فروعهوطالتأغصانهوكثرتا!لأثجار

ثغ":"اللهأشجارا31علهاوطلق.(3-ه

مز)"(غر-أو)نصبهالذىبنانأرزالربأشجار

أرزايسمونهايومإلىالر!ونومازال(401:16

:29)مز،بنانفيكالأرز)نمروالصد!قأالرب

12).

:901-18،:6)الأ،لالملوكضرمنوواضح

نتصورأن!ممكتا،لبانفيجداكثيراكانالأرزأن(27

مماالمنطقةتلكعلىوجمالروعةمنأضجارهتضفيهكانتما

لانكاأبوابكافتحا:(أ-11:2)زكر!انجرةفيجاء

الأعزاءلأنمقطقدالأرزلأن!اسروولول.أرزكالارفتاصلى

."بطقدافيالوعرلأنلاضانكاللوطولرل.خربواقد

أثمنفهو،دائماالقدرعظيمالأرزوخشب:الأرزخثب-

لداودوكاذ.(ا.:9إكأ27،:01مل1)الحميزعن

ة5صم2)صورملكحيرامرحاللهنجاهأرزمنيت

أخ1)،عددلهيكنلمأرزخشب!أعد(.وقداا

يكلبناءفيلكثرةالأرزخباصتخدمرقد.(22:4

بواسطةلانجبلفيتقطعالأشجاروكانت.وقمرهطيمان

يعطىحرامنكان1،صورملكح!ماممنبأمرالصيدؤلن

1)(سرتهكلحسبسرووخبأرزخبسليمان

يتأ:سليمانعمائرأهممنوكان.(61-.:5مل

(9:16أخ172،:201.:7مل1)،لانوعر

الأرزخئصمنتصنعكانتوبيما.لبانأرزمنبنىلأنه

والألراح،(17ةانئى9،:6مل1)أالجوائزا

والقوف،(7:2مل1)والأعمدة،(8:9نق)

ابحتىيصتخدمأيصاكانفإنه،(22:14)ريا)

تصغكانت!(15و44:14إكأ)الأصاموصغ

.(27:5حز)السفنصوارىمط

جبالفيضانحالبنانأرزمازال:حاياسورياليالأرز-

عبنفييكاصةطورسحبالفيكبيرةبأعدادوينو،سو!لا

؟رساكس

حبثواصعةعالمبةضهرةألرىاولأرز،!وبثرى"زحلة

الضخمةالأضحاربحضييهاضجرة004حواليتوجد

حواليازلفاععلى،الجرداءلنانسفوحعلىنايةالمعمرة

كابةبقاياأنهافيشكولا،البحرسطحفوقتدم00061

ويوجد.مح!ةأيالامتدادعلىالجبالسفوحتغطيكانت

قدما،ثمانيرأو!بعينإلىترتفعأ!ثحارتحواليل!ها

تقديرالهلمنولشاكزأوتدماأدلعينالجذعمحيطويبلغ

ورغم،شة0001أوصنة008مناكز-يكونوقدعمرها

أضجارنبحض،الأرزأشجارأضخميتأخهاإلاروعتها

مايأروعولكن،قدما015إلىتزيفعالمج!الايافيالأرز

بل،جذعهاضخاتولاارشاعهاهوي!الأرزأضجار

ؤلنو.ارتفاعهاعن!زيدقدجانياامتداداأغصاغااتداد

طبقةكلتدو،بعضابعضهايعلوطبقاتفيأفقاالأغصان

طولويبلغأخضرمرحوكأنها،أعلىمنإلانظرإذاما

فاتحهوتبدو،عقودفيتظموهي،واحدةلر!ةالورقة

القمالأخضراللونالىتخرلولبهها،الدايةفيالاخضرار

دائحةالأرزوشجرة.الأيامبهاتقدتكلماالمتدرج

الخررطيةالكيزانأما،صتينلمدةالورقةؤلحيئى،الاخضرار

وأفبيضاوبة،بوصات4-6بينماطرلهايتراوحالي

وتتغرق،القمةعندأحياناانخافمعصتطلةيضاو!ة

بل،الصنوبرياتكباقيتسقطلاولكنها،تنضجحتىعامين

.الذورمعهاتحملاليثررهاطارحةبالشحرةمعلقةتظل

خب،الطيعيةيئتهفياينصوالذمميالأرزوخب

صمغيةبحصارةويمتلي،الديدللصغلوقابلمحببصلب

ونرت.الديد)نومنالضادمنتحفظه(29:14مز)

وكانالأرزخثبمنيستخرجالتربختينامننوعالأرز

والأنجه.الرقوقلحفظقديمايخدم

رساكيس:أ

صأملوكلقبوهو!بطل"القديمةبالفارسيةومعناها

ا-3،:14)الأولالمكابينسقرفيذكرهور.فارية

منمر!لاملوكأحدبديمتر!وسعلاتتهفي(15:22

،ايهودمضطهدأيفانوسلأنطيوك!خينةوكان،ال!لوت!ن

هذاأرساكيىوكان.المكابيينلزعامةالهودعصانأثاروالذى

فيالأولأرياكشأصهاالتىالأمؤنلكملوكسادسهو

الورىاسالياوقتلثيرسأنطيوكسعلىنارالذى،م.ق025

مفلة.فاربةمملكةالأولنبرلداضوخليفتهووأسى

حكحه،إلىهيركان!اتيريداتراضاف.م.ق243وحرالم!

حكمفيالااللوتةالمملكةبهادفارسمملكةضهددلمولكن

الملك،يحتلىأنقبلاحمهكانالذى،الادسأرصاكي!
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أرساكص

وأصح،وبابلعلاموأرييةوميديالامحرلاغزاوقد،ميزمداتى

ملكنيكلالورديمتر!وسهاجمهوقد.نفهالروماخطيرافافا

الأولبالمكايينجاءماعلىوبخاء.م.ق141فيصول!لا

جيرث!دفر!قوادهأحدأرساكشأرعل(ا-14:3)

وضعهالذىأر!شإلىبهوأقيحئاعيه!بض،ديمترروس

قا!ية،معاملةالدا!ةفيالأسكلالملكعرملوقد،الجنفي

يشرضهمديةالىمدينةمنانصر!راكبفي!اقفكان

ونحهزوجةاتةأرسأكشأعطاهأضراولكنه،أعدائهأمام

أعادوحيزةبمدةأرساكيسمرتولعد.ه!كانيافيالإقامةحق

-128منفحكمهاص!لاالىديمتريوسميهداتىبنفراتى

:15)الأولالمكابيننفيأر!اكب!ولأبهر.م.و125

حلفائهم.ال!ودمحارلةعنالروماننهاهمالذينالملوكيين(22

أومترخى:

أحدوكانأحاآأففلأوحاآخير"الونانيةفيومعناها

ونمع.وألا!جهاده5شارالذين4الأنابولىالرصلرفقاء

فيغاصمعاثائرونالأنيرنخطنهعندمامرةئؤلعنه

،(91:92أع)ورفقاؤهالصائعديمريوسأحدثهاالتيالفته

فيبولىفيقيبالمكدونيين5وغايىأرصترصو!وصف

أع)تمالونيكيمرافىعنكانأنهدلكبعدؤلصفأالفر

لاصتجوابهماعليهصاقبضولعله2(.:02:4،27

يقولالمولما،برلىزعيهمابخصرصمملوماتعلىللحصول

يراحهما.أطلفوا،!ونانيينكاناولأصهما،ثثا

لدوولكن،بولىبالرصولأرضرخىايصقمتىنطمولا

رافقراالذينأحدفكان،أفسسقةبحدبولىالرسوللازمأنه

:02أع)متدويةطركأعنأجاالىايرنانمنيولىالرسرل

ورافقوه،خاكوانتظروهترواسإلىبرلىالرسولصقواوقد(4

روماإلىذهابهفيلرل!ريخقاذلكبعدكذكرثم.فلطينالى

جاءوقد،السجنفيورافقهبولىخدموفاك(27:2)

لاالرسالةفي:رومافيالأسررسائلمنرسالتينفطكره

فليمونالىالرصالةوفي،(4:01كو)كولرسىفيالكية

فيبول!ويدعوه،تحباتهور!كلتيهماوفي(،24)فل

اعئهدأنهايفليدفيوجاء.،معيالمأسورأالأوليالرمالة

عهدنرون.في

:(أرسطوبولى)أرصوبولس

اسم:وهوهميرخير،يمعناه

اللطةعلىاصتولىالذى،المكا!ع!كانوصيوخاابن-ا

محه-وأثركم.ق501فيأبموتبمدملكلقبواتخذ
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أرعا

أوصىقدكانأباهأنمع،اتيجونوسأخاه-لهكناثب

الجن،فيآخر-شاخوةوثلائةبأمهالقيلكنه،لأمهبالملك

معذ!وهوومات،أنتيجرفرسقتلثم،جوعامانواحتى

.م.ق.-ا4فيالضمير

أمهخلعوقد،بعايىالمأيهورأرسطربول!أخابن-2

لهالتخلعلىه!؟نويرأخاهوأجبر(م.ق96)ألكسندرة

بطليموسجاءم.ق64وفي.والصرلجانالعرشعن

وعين،أصراوأخذأرسطوبول!فانهزم،نوسه!بملمساندة

أرسطوبرلىونقلم.ق63فيللملكنائباه!كانرس

بعدالأبوهرب،بومبىاتمارشاهدجثريماإلىوابتاه

مطالاأخرىمرةفل!طينفيوظهر(م.ق56)ذلك

وجرحهزمولكنهالأتجاعمنالكثرون)يىفانضم،بالمرش

،أنتجونرسابنهمعالئانةللمرةأسيراوأخذ،خطبراجرحا

صاحهيطقلمئيمريويوسولكن.روماإلىثايةمرةونقل

وليمل،الهرديةلاستعادةفركينأعطاهبل،فحص

الذيصكيبويي!كويتوسولكن،بومبيضدلحابه

فيوهوبالمقتلهمنلهأرسل،صدماعلىولمبفدكان

فلطين.إلىطر!ه

المكاية.الأصةوآخرالابقحفيد-3

2)الابعالملكبطلماوسمودبالهودكيارسطولولمى-4

.(01:امك

بولىالرسوليرسل،رومامواطنىأحدأرستوبولى5-

ابنكانأنهوكمل(16:01رو)أهلهإلىبتحياته

منومقرباثر!ارجلاوكان،أغريباسلهبرودسوأخاهيرودس

أرشربرل!،أهل"أنلموتويظن،كلود-*سالامبراطور

حوزةفيواصجرامتحد-سظلوامو،بعدوأنهمعيدهمم

لالاحتفاظلهمحمحممابالميراثأوبالراءصواءالامبراطور

و3،المؤمنينمنعددلينهموكان،السابقسيدهم3با

تحانه.برل!الرسولإلهمأرسلالذ-كأ

أرسطوست

أراسش.انظر

أرصا:

ملكبعثابنأيلةيتعلىكانالذيالخصاسم

رئي!زمريفتىوهناك،ترصةفيبيتهكانوالذى،إصائيل

أرصاولعل.ويسكردربيمويخلهالملكعلىالمربهاتنصف

.(16:9مل1)لزمرىعميلاكان



أرض

:أرض

أدبم()أىأأدمةا:العبرلةللكلماتترجمةوهى

أرفيوفي.(ترا!أي)أوعفار!،(أرضأى)("!ارس

القليلةالحد!دكباتتأكسدت،فلطينمثلجريةتلال

هىوهذه.الحمرةإلالمائلىلرنهاليربةفأعطت،بهاالموجودة

بعفىنوجدحيتأما،العا!لةالتلالعلىنجاالغالةالحالة

كلمة.بالوادمث!وبالوناالتربةتمطيفإنها،الحضويةالمواد

الىوتنرجم،أحمرأى،آدمامنمثتقةالعبرية"أدمة"

مز)،وأرض5(02:24خر)(تراب"بلفظيال!رية

.(117:4،:4نك2،:14!!ق35،:501

منالمئشفةأ)رس)كلمةصيكثراالمستخدمةالكلمةأما

)كالانجيز!ةاللغاتمنالبهرنيالمرجوالقديمالأصل

تنخدم،إرس"كلمة.(العربية"أرضاكلمة،وايألماية

كجزءالأرضعلىللدلالة،أدمة"كلصةفيت!تخدمماكلفي

معطوتتايهرماكرا،الردةعلىللدلارنااكز،الكرنمن

ال!واتاللهخلقابدءلط1:أتلثني؟)الحراتعلى

.(والأرض

الصلةوثيفةفإنها،الحبرلةفيومئقاتها"عفار"كلمةأما

إلىخاصبنوعؤشير،العريةاللغةفي،عفر)بكلمة

،الرابظاهرهو،فالعفر)،الجافةالأرضأي"الرابا

شد!ديسماأوحمرةبيافيعلوماهوالظباءمنوالأعمر

الالهالربوجبل):(2:7)ايكوبنضروفي.البياض

ة2أى)ألؤوسهمفوقتراباوذلرا1،1سنلأرضتراباآدم

وأنا1،(401:92مز)،تعودتراجهاوالىتموت1(12

.(18:27تك)،ورصادتراب

كلماتلجملةترجمةقايهرالجديدالعهدفيأأرض"وأما

33(:7اع،13:8)تاجيامي،أيضا

وهي-14:18لوا1حقل"دكلمةؤشرجم،وأجروس"

وكو!لون!5إ(،الأرضسقطعة)اثتربت:الأصلفي

.(4:5يو)،ضبعة"إلىؤلرجمت

فيالقلبعلىللدلالةمجاطا،أرضاكلمةوتخدم

إريا)،حرثالأنفكماحزلرا"،والبرالحقلكلماتاستقاله

تى)يخلؤالزراعمثلفيوكذلك(01:12هو3،:4

والمحطث!ةوالابةالمقفرةالأرضتدلكا.(23و13:8)

:35إش35،و401:33مز)والجوعالفقرحالةعلى

.(91:13حز2،:353،:744،

:الجديدةالأرض

الجديد.العهدأخروياتانظر

أرفي

:الأرضأطراف-أرض

أجنحا،أالعبهةفيهيالأرضنهاياتأوالأرضوأطراف

هنارمن،صغارهلنغطيةجناحيه!ستخدمالطائرلأن،تخومهاأو

بهذاوت!تخدم،ضيءأىامتدادنهايةمحنىالكلمةاكتبت

جدائللقكاعمل)(22:12)النيةصفرفيالمفي

تحنىوهى،يهتتغطىالدىئوبك(أجنحة)أطرافأرلعةعلى

:11!!ق)"الأرضاطرافأرلعةافيكاالأرضتخومأوحدود

وزوا!ا)(37:338:13،أى)هالأرضواكناف05(21

الجهاتقالأرضكاياتأي(2ة7حز)،الأربعالأرض

الأربع.

:الأرضقبة-أرض

تبته،الأرضعلىوأصعلايهالحاءقبنىالذى"

القبةهذههلالفينوجهعلىيتضحولا(9:6عاموس)

فوقالقبةدثهالتىالواتالىأونفهاالأرضالىلر

الحايين،كلتاوفى.الأرجحهوالأضرالمفىكانوان،الأرض

تتض!نفالكلمة،ضكلهفهاكزالناءتوةهوالمقمردأننرى

.الصناتبهذهتمتازفالقة،وابرابطوالرصوخاثباتممنى

ارضي:

علىموجودابممنىاأليجوس"ايونانيةللكلعةترجمةوهي

وكلصة.للوجودالحاضرةبالحالةأوبالأرضيحضماأى،الأرض

ولكها،القديمللعهدالسبحينيةالرحمةفيتوجدلاأأييجوس9

فيتوجدكا.أفلاطونزمننذالكلاشكيةالرنانيةفيترجد

فمنأضىهوما،:اثهورةالمبارةفي(م566)بلوتارك

علىأوالأرضقأىالمكايخةعلىأصلأتدلوهى.،النفى

صلةبأيتمتلا(أرضأى)،جي"وكلمة.الأرض

لكلمةئلحاأخلاتيةشبهةأيتحمللافهي،الأخلاقيةللاحية

!وحتا،الرصلمحاباتلطبخاصة(عالمأى)،كوزمرس"

بولى،الرصلكتاباتفي(جدأى)،ساك!5وكلمة

بحضفي-وتدل.والصعفالمحدود!ةمننوعالىتثيرولبهها

قكانوان،أخلاقيةصبغةعل-القركةتدل؟،المواض!ع

المكانبة:الدلالةتختفىلاالجديدالعهد

لكمقلتكنتإن":(3:12)يوحناإنجيلفينقرأ-ا

اييالأضاء،الأرضعلىتتحققاييالأثاءأىالأرضات

ذاتاالانانيخبرهاالىالحقائق،الانسانبصرتحتتقع

ىأ،الماويات"مقابلفيوذلك(الثافيابدثل)

يلزمبل،ابئرىبالاختبارتدركلاابىالموضوعيةالحقالق

فكلحة.(وخططهاللهمقاصدأصرارثل)فوقمن)عرلانها

أوحماوىهرمامعسةأمقابلةلاتتضمنفا،الأرضاتا

لرحي.
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أرضي

الجدبمعنى(ا:5كو2)أالأضىخيتستا-2

الروحيالقيامةجسدمعلالمقابلة،الأرضعلىنلبهالذي

أيضاهافالكلحة،(5:2كو2)!الساءمنالذى"

أخلافط.معنىجملىلا،المكايةعلىتدل

نأأى،الأرضياتفييفتكرونالذينخزيهمفيمجدهما-3

هنا.الآرضيةالحياةسراتعلى،الأرضفيتتركزأفكارهم

أرضبة،هيبل،فوقمننارلةالحكمةمذهبست4-5

مجرد،الأرضعلالحباةموىعلأنهابممنى(3:9يع)

الحكصةمستوىإلىالموعلىالقدرةلهايىثر!ةحكمة

الماوية.

مازالالمكافيالمعنىنجد،الأخ!شالثاهدينوفي

ماوتستعرضالأخلاقباتنحوتخهالكلمةولكن،واضحا

.للىوحياتضادهو

ت15)الأولىكررنثرسفط،أرضية"الكلمةنفسؤدرد

منرلذى01(2:01في)"الأرضعلىيش5،(4

المحمدان!وحناإلىبالاضارة(3:31يو)"الأرض

."الماءمنكأقيالذى"معبالمقايلةالبثريةبمحدرديت

من!نرعأى،ترا!أعنعتفمفىلها،إذأ،فأرضى

.(47ة15كو1)الزابأوالطين

:(نأياد)يسرطاأ

مركزوكان،للأرضالأمالآلهةفهي،أير!ةآلهةأصلاوهى

أجافيالرومايةالولايةعاصمةأفس!يكلنيعادتها

يجبولكن،،ديانااباسمالرومانعندؤلعرف،الصنرى

تحملاييايرنايةوالآلهة،أفسأرطاميىيينالخلطعدم

الا3.نفى

)سيبيلانضهاهيأرطاب!الأفس!نتكودوقد

هذاأطلقكا.أيضاالاسمنفىتحصلكانتفقد،الفريحبر

نكانت،الثرقفيمح!ةجهاتفيالآلهةمنالكث!علالاصم

أتاجلأيساباسمالو!بينوعندأما"3باكبدوكيةفيتعرف

المعر!ةوهى،،عثاروثاطصمالفييقيينوكد،همييتهأو

ويبدو.أضر31يثقوما،أضتارأباسمالأضو!لننعند

أثيآلهةصورةوجدتحيث،الآلهةهذهعبدواقدالحثبينأن

مدينةقربكاثا"إيافيفيألصخورعلىمنقوذلآ

ف!الآلهاتجعبأصلالرجوعريمكن.الحثية،بوغازكيوكلا"

وهي،الباببةأوالأضولمية،أشتار"إلىالصغرىوأياصوولا

الرثشةالصفاتجميمهافىتتوفرحيث"،الحبآلهةإ

خرجع،بهاتعرفالىافتلفةوالأحماءالأ!ثكالأما،،شتاره

017
نا(ياد)يىرطاأ

ايخلفة.الدياناتفيالختلفةايطورمراحلإلى

أفس!منبالقربالغاباتيولدتدياناإنالأصاطيرؤلروى

:91أع)الماءمنتمثالهاسقطعندمامعبدهاأقيمجث

تقول؟،(المحترقة)نزكمنواحداكانولحله35-

اللواقيمن(أسطوو!اتمحاربات)الأمازويات)نالأصاطير

أودياناوان،أف!باصمبحدفيماعرفتاييالمديةشدن

وعدما.الأ!ورباتالاءأولككمعبودةهىكانتصييل

جزئياالإغريميماالحضارةحلت،ايونانيدفيأفسىسفطت

الا3واطلق،الحضارتانامتزجتأفسىففى،الأصيويةمحل

ونقئت،الأيويةالآلهةهذهعلى،"أرطاميسالرنافي

تماثبلهاوظلت،عميهاعلىصورتها،كثزها!تهمعرات

وكانت.ايونايةإلىمنهاالأصيويةالصورإلىأقربوصورها

بدأواوعدما،وبلادقةالخبمنمصوعةالأوليتمائيلها

كلكطاءرأسهاعلىوضعوا،المعادنأوالحجرمنيصنعونها

صتاهلرفهلتدليوكانت،حصينةمدينةصوريثلجدارشكل

صنالآعلىافصفوكان.كتفيهاحتىوجههاجرانبجععلى

أمأنهاعلىللدلالةالدىمنبصفوفتمامامغطىجسمها

غثيمةكتلةدبمافكانجسمهامنالأنحلالجزءأما.الحياة

وفي.المصريةالمومياتثلنجيجلفتاقدساقاهاكانتلو؟

تقفجانباوعلى،الوناننمنأتاعهاصورهاالمتأخرةالعصور

مدخلأمامقاعدةعلىفانمانماثلهاأشهروكان.أصردأوأيائل

قوىتجسد-تمئالهايدل؟-وكانت.أفسفيبكلها

الحية.الكائناتعلىوالحيوانالإنسانفياليهاثر

لقببعديخماوحمل،أعلاخصيكهةرئي!لهاوكان

كانربما،بالأينيينيعرفونكهنةامرتهتحتوكان،يجايزوس

تقديمعليموكان.واحدةصنةلمدة!ينونهمالمدلمحنةحكام

منعيفةطبقاتهناكوكانت.المدبنةعننيابةللآلهةالذبائح

وهيلروا"وكرولاتاأكر!ضبأحماءيعرفونالمعاونينالكهنة

وكانت.المينوجهعلىالآننعلمهالابواجباتيقومون

13عبهناطلقلكثرخهنولملهعددا،اكزالكاهات

علىوجودهكلبالذيفالرمزولذلك،ابحلأى،ييياا

جميعهنكناللراقي-المبلبياوكانت.ابحلةموأفس!عملة

ضئاالآننعلمولا،خاتثلاثعل-الحذارىمنالبدابةفي

تقديململالحبادةطقوسوكانت.طةكلواجباتعن

فيضائعةكانتممارسةوهي،الد!ةالدعارةوممار!ةالدباثح

الفاثلبعضعدموجودةومازالت،القديمةالدياناتمنكثبر

.المضىأصافيالغامضة

كانولكنه،للآلهةالرئىالموطنهودياناهيكل!كنولم

تيقكانتضد،لحبادتهاالرئيالمقامهوآو،مقامامجرد



نا(الادأيسأرطا

كيءكلأمفهى،حياةتوجدأظترجدكانت،الطب!حةلي

علفانهالت.،التقدماتأنواعطلىتقبلكانتولذلك،حي

يكلهاعلىقاصرةعبادتهاتكنولم،ضخ!ةوواتيكلها

ابيالعدلمدةالصوةالمتاماتفيتعبدكانتبل،نججسب

المتاماتهذهوكانت.الهكلشكلعلىأجاناتعسلكانت

وأالحثبأوالحجرأوالفضةمن-دقةبغير-تصغ

الهيكل،عصالبواسطةافسىقتصتعوكانت،الحزف

دياناتماثلصاعوكان.العالماطرافكلالالحجاجويحملها

أكامفيزعمالهاأحدديمترووسكان،جداكب!جماعة!كونون

اكاثلمنشىء!كت!ثفوأ.(91:24أع)بولىالرصول

خر6ب.دوالخزفالرخاممنالكثراكثفولكنالفضية

ترباضكلاثملوأغبها،الدتةمنخايةتماثلي!ى،أن!

فيتحمل،الحزفمنالصحنةلثهيخمادجالةامرأةشكلمق

مع،كأصاالأخرىيدهاوفي،دفا-احيانا-!ديها)حدى

كانت!اليلهذ.أنايمع.تد!اتحتأو!بوارهافيأسد

الحجاجفيحملها،دياناالآلهةفمهاتسكنمقدسةكهيلالىتباع

وبذلك،القبورفيموتاهممعيدقوخهاأوالبيدةبلادهمإلى

هنهيغمنالهدفوكان.اللالمحضورهامنتينعلىكونون

أضعافبأضعافتجاعكانتفقدالهيكلموارديادةهواىليل

الخزفمنالمصوعةالأسؤآلهةتماثيلبذلكوضيه.اليهلفة

كاناينالمدنينهاعةالقديمةبابلمدنخراءبلطوجدتوايي

الآلهة.ياكلبهايوجد

ديانا()لأرطاهيسع!ووة

ارد

:(أرتوزياأو)أرطوسهاس

دورامديةمنهروبهعندتريفونالالجأاييالمدينةاصم

.(15:37مك1)جد!تسأنطيوكسيخهاحاصرهايي

مدينةوثهالي،أيتروسضهرجنو!تقعكانت)نهابلينىويقول

ثهالطجلا12بعدعلىخضعهابتنجرألواحأما.طرابلى

الاحلعلى،أنتارادوس"بخوييميلا03بعدوعلى،طرابل!

.ابارلهرالجو!الشاطيءعلىفيضعهابورترأما.الفعنيقى

:أرفاد

صاكثواسوطةعد!نةوهي(ممينأى)"رافداومفاها

فياثاكفلاصرتفكعلهااسترلىوأخ!ا،الأضو!لونغزاها

علىأرفادتلالآنوهى.عامينلملهحصارهابعدم.ق074

اييالمدناحدىكانتوأرفاد.حلبغردكالىميلا13بعد

اصلميتدبأنهأشررصلكسخالمحبجيئىقالدرلاقىاقخر

:1337،:36اش8،و4؟الحاا18:7مل2)علها

علابالاشيلاءفخرهأشورملكلانعلىإشعياءويدكر،(8

قائلا:دمثقعنحدثهفيإرمياويايهرها(01:9)إش

رئا،خ!!حمحواتدلأنهمذاثواتد.وأرنادحماةخزت"

دانما.حماةمعأرفادوتايهر(94:23ارمبا)

:أرفكضاد

،هو:،أالكلدانيينحصن9الاصميفىوقد

13،:11-01:22تك)نوحينسامأبناءأحد-ا

الذىعابرحدوهو.(3:36لو24؟-1:17أخا

منأولوهو،العبرايونبه!صىالذىالجدأنهالبمضيظن

شةوثلاثينخماأرفكادوعاش.بنتينالطوفانبعدولد

أرلممائةوعمرهومات،وبناتبنينأ!اوولد،ضا!وولد

.(13-11:01تك)عنةوثلالونوئحان

:1)يموديتسفرفيالماديينملكأرفكاداصمذكر-2

أخضعأنوبحد،إكبتاناأوأحمثاعاصمظكانتالذى(ا

وتتله.نمرنبوخذهزمه،مح!بئأكا

:ءارك

ابابيةالكلمةمنصئتقةالكلمةالا3:أصلا-

بمعني،كونج"السوعريةالكلمةعنالمأخوذة،كورفي"

عى،،الإقامةمد!ة"تعنيولحلها،كر!ىأوشد"
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ارك

بابلوهىالأخرىالمدنمعنمروأ!سهااييابانيةالمدينة

.(01:01تك)وكلنةوكد

على،واركا"هىأنهادضكولا:أطلالها-م!نوطحة

هلأ!ننالمافةمنتصفلطللفراتالشمالىالثاطىء

المدينةمنبالقرببمركانالفراتأنويظن.وكورنا(بابل)

أنكبدرورفبفهالبطلأنجلجام!أسطورةتروىكا،فديما

الذ!االمقدصىالحجلنرمحاأنبعدالهرليأيدجهماغسلاقد

لاهلاكهما.أشتارالآلهةبهبعثت

الرقيالثسالفيفالجدران،فطمغوالأطلالوضكل

وتمتد،بجانبهايجرىالذىالهربمجرىتحددتقدأنها!دو

،ياردة000.3منكدرالجنوبالىالمالمنالمدت

ببقايامملو!ةالماحةوهذه.!اردة00218حرالمطوعرضها

التيوقلاعهاوأبوابهاالختلفةتعرجاتهاالحوائط،صاصاتالمبافي

.الآنحتىلئ!ايمكن

ونانا،أشار:آلهتانبماتوجدكانت:وعاكلهاآلهت!-

ومن)"ال!حاءيتاأىأا؟دااياالأوليالآلهةويكل

.(المدبخةآلهةأحدالساء)د،آنوأيكونأنإذاالمحتمل

الأنقاضفيالموجودهوأنهيبدولاشارانحصصوالهيكل

بهذاوحميت،أالحلفاءحمر"أى،بيوادلا"باصمالمعروفة

أربعةبينتتراوحأعماقعلىالمتلبدةللطبقاتبالنبهالاسم

في(زلكورات)العظمالهيكلبرجوهي،خمسهاوأمدام

البعببتأوأ(أباالجبار"باسمالمعروفالمكان

ماحتهواسعفناءفيالأنقاضوتقعالحظائر(

بحضفيالحالهرو؟،المربحةالأقداممن027*035

وارتفاعها،الأصليةالجهاتنحوافم!نتتجه،الابليةالمبافي

.الصحراءسطحفوققدم001نحو

)نض(كلنةبابلمعكرت،"أركأنوجث

الواضحفمن،(نمرود)مرودخشيدهااييالمدن،و)!لدو

،جلجاصمدبنةإنها،القديمةبابلقشدماأتدممنأنها

أعادأنهويبدو،ال!جقالزمنذلكفيالأسطورىصهالملك

والهياكل.الجدرانبخاء

هوالاريخنيعروفحاآأتدم:ا!لديخةياكلثارغ-4

سنةفطعاكأالذيا!دا،-كوس-ااناج

أيامفيموجودا"؟ستارايكلوكان.تقريام.ق0004

ذلك.بعدجاءالذى"سى-اجي-لوجالا

انا،)ىأنجاءأهـدنجيالملكأعادم.ق0026وفي

العظيسة.أوركولةأكامقذلكوكانالكبيرصرهاوفي

ملوكجادةتحتذلكبعدأصبحتالمدينةأنوييدو
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ارك

باء-يبدو؟-،أستار-يبت5وأعاد،،إمبن"

.،الجبارا"فيأصتارهيكل

تلكفيلآركالعظامالملوكأحدأجاسيدصنا-وكان

بناءآعادوعندما"ا"يابإىااهثموقد،الفابرةالحصور

الذب،منوضاقلاو!لتاوصوفاحنطةلهاقدم،الهبهل

أعاد،الحربإله،لرجلاهيهلأيفاهناككانأنهويبدر

.،حمل-سين"الملكبناعو

-كدر"الميلاميالملكنهبم.ق0228وحوالمط

الىأعادهالذى!نانااالآلهةنمالوحملالمدينةاناضهوند

635صالى،أبل-باق-أضراالأشورىالملكمكانه

حمورا!أباهفاق!الونا-سامو"أنو!بدو.م.ق

الآخرينالملوكومن.المدتياكلبناءإعادةفي(أمرافل)

.ونبونيدسنمرنبرخذ،أركينوالمالذين

موتعفيالألواحشالبهيروجدلقد:أركعنكبعا-

هامة.اكثافاتعنصيفرالمسنقلبأن!وحيمماأرك

جلجامض!الأ!ورىالبطلعاصمةكانتأنهاوحص

لوحه،وجهانوحإلىوتحدثالدياعجاثبشاهدالذى

محوراأصبحت،حىكإنسانالخلودعلىمجصلأنركاد

تتقيضعريةمقطوعاتهناكومازالت،الرومانيةللروا!ات

كدرنانهرند،غزوةبعدغاباكتتمرثاةأجملهاش،بها

فيكالمياهالدماءوسالت،المديةفيالمجاعةفانترت

أملاكنيالارالعدروأشعل،استارببتأىأإيلبار5

الآفة.

3القراشالمدكةأيةتتضح:6المحددالمدينةأمماء-

الأقل،علىاعاعثرأحدلهاكادأنهعلىتدلالىالجغرانجة

ابنان)ا!لا،-اؤلز،"إلاحأوالأبايهامن

،(الجاطقالسبعأى)،أينا-وأب1،(الماوى

،(الحظاثرالسغمدينةأى)!أبنا-جبارا-!لرو"

الا3وهو-ئرالحظأركأى)!صيبررى-ويوروك)

لأنإما،علهااطلقيقد(جلجاسىتصصفيتحملهالذى

الغنمقطعانلأنأوفاكتجتمعكانتالرعاةمنالقاهدل

للآلهة.الذبلألحلتقديمفهاتحفظكانت

منذكرماعلىعلاوة:ايأخرالعرمنومقابرألواح-

الجطفةفيألواحوجدتفقد،آنفاالمايهورشالملوككتابات

،ودا!يوسوكرركأؤبونيدسنمرونبوخذنابولاسارأكاممن

المديةأطلالفينوجد!.اللوق!ن.أياممنوالبحض

المزججة،الخزفيةالوالتمنالعديدبهاالمجطةوالمنطفة

إلىكابىترجعوهي،الموقىدفنفيالمخدمةالأواقوبعض



أكولون

وذلكبرةمف!ةكانالمكانأنعلىندل؟،ابارثببنعهد

الموتع.عليخلعرنهااييللتداصةباببة

:أكولون

الثريفعالمظيمالملكأشفرأحفرهاالتيالقبائل)حدى

(4:9)عزالسامرةسدنوأسكمالقبائلمنغ!ها

ايي19!لعالمدناحدىأركمدينةصكانهمأصلاياكو!ون

.(01:01تك)بابلفينمروأس!ها

:كيونأ-كيأ

الى5:ووصجطبمبالجو!ةالحدودعلىقيلة31

حميث.جو!قول(16:2ئق)اعطاروتالىاكنتخم

أورضليميننالممندالطر!قعلىالحايةعطارةعيعطاروت)ن

بعدوعلللثجنولمطونصفأصالئلآ!دكلايلوب

اكينأضهريمن.حررونببتمنالرقالأيالسته

.(16:16صم2)وصن!روداؤصاحبا!يحوضاى

انقد:وعلماكيولوجي

ثحناوشقصر،القديمةالآثاردراسةعلمموواكيولوجي

فقطيتاوللاوهو،المقدسبالكتابارتباطمالهعلىفا

اخفتقدكانتوالىبالكتابصلةلهاالى-القديمةالحقائق

منوعباماأضاتماولولكنه-أخرىمرةاكثفتثم

في.وكتاول،المقدسبالكتابصلةلهاالىالقدقيالكتابات

نفه.المقدسالكتابالأولمطالدرجة

الذى-الديقوالنحصافظرانعامننأي-التدوعلم

،،المالىبابقداي!ىبالكتابصلةمالهعلىيقتصر

اكيولوجةالبهوفتأثرلانهوابحثهذامنوالمقصود

هناومن.الماليابقدعلمفي،المقدسالكتابيلادالمتحلقة

علموظبفة::همازاويتينكلتالمرضوعناتثةيتطلبفالأمر

أدلهوننائجالأركيولوجيعلممعلهوماالفد،والأركبرلوجي

الكتافى.القدفيتأنيرهأي،الأثرية

علمبعلاتةالاهمامجدامؤخرابدألقد:ويخمه:أولا

ك!ا.تجايختلاراءحرلهرقد،الكتا!بابقداكيولوجي

كبيرااهماماتولهفلم،ال!!ةالمعارلىدواثركمات-ا

والمراجعالكتبأحماءبايهرتكتفيفكانت،قربوتتخي

علىضافهانجدلاولكتا،المابرةالمقالاتببمضأو

النقد.فياكيولوجيوظيفةأودورعنالاطلاق

ابقدوعلماجمولوجي

تييمفيكثراابتاداختلفلقد:لهالقادضيماخلاف-2

نيونظرياتهمأمزجهمباختلافابقدفيا!يولرجيأثر

النقد،مجالفيبارزثوراكيولوجيلعلميكنولم.القد

فياكيرلرجيعلمأصةعلىينبرفلهاوزنأن!لوولكن

!جاهلكانوان،اإصرائلتاريخ"كنابهبدا!ةفيالقد

)سرائيل-تارغ)الكتابمنالالةالصفحاتفيذلك

واكرلرجي،المرص5كا.في(درايفز"وررى،(12

تكوناكيولوجىضهادةأن5(015-143ص)

ماكثراولكن..الموضوعفيالحاحمةالهادةهيأجانا

علمأن"أور5و!تقد.،غربأمرعذافهمهاياء

ؤايامجه،ابتد!ةالدراساتعلى!شأنبدلاالآثار

عل،النقدفيفلهاوزنعدرسةمعهه،رمانزوبختلف

انريخيوالجونظرهموجهةهدمقدالآثارعلمأنأساس

أشهريمو-،ونر5ويحتقد.القديمالعهدبهأحاطواالذى

لطبيمةالصحهحالنهمأن-الحدثالصرفىالهودالنقاد

!اصةالآثارعلمأى،رالؤلاثقوالحاداتالقديمةالظم

التيالمرضوعاتفيحاصمعاملهو،نقسهبالكتابالمرتبطة

ابتد.فينلهاوزنمدرتأثارتها

!ثافاتهمالآثارعلماءأعطيلفد:احارعلماءدفاع-

.جدلمنحولهاطرروماالقد!ةالدراصاتفيعظسأقي

في:يتلخصالقد!ةاللر)صاتفياكيرلرجيعلمودور

انريجةالخليةلايقدمالآثارنحلم:ايارقفىالوضع

تعليقيلزم،صورةأىنقدعدفشلا.للكتا!الحقيقية

ولا.نقدهافيالروعقبل،أولاصحبحةبطريقةالصورة

الأديية،ابفديةالدراصاتفيكثيراهذاعنالأمرتجلف

وكتهوالأنياءفالآباء.المقدسبالكتا!يتحلقفيمايفاصة

والأديةالروحيةللكتانجات،القدامىالأساتذةاممالمزامص

ظرو!تجةوالأد!الروحينتاجهمجاءوقد،والديية

بهمتحيطكافتفقد،معفةودينيةوأديةوجاسبةاجماعية

وخبراتخاصةوظروفأعداءمن،مختلفةمرلرةعوامل

نأعلىالقادرهووحدهالآثاروعلم،روحيةواقازاتقنوعة

فىالصورةنوصعوعندما،الصحبحوضحهافيالصورةبعلق

وابقد.بعملهمتومراأنانقدلعلماءالمحيح.بمكنمكاغا

فيالصورةالآثارعلمعلقمنيالاصحبحانفدايعتبرلا

الصحيح.وضعها

الآثارعلميقدم:ابحثلطرقلو!ه-اكرافات-

لركيبنالازمةفالافتراضات،البحثطرقفيترجهاتهللنقد

يمكنلاأنهحيثموضوعأىلدراسةوضرورلة،الفكرى

الىا-الطيىمنولكن،واحدوقتفيالمواضغنلىدراسة
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ابقدوعلماكيولوجي

نأالىوييئتنالخبرتنانبجةافتراضاتناتأقأن-بعيدحد

وحدهالقادرهوالآثاروعلم.أخرىمعلرماتعلىنحصل

الصحيحةالظروفعنجديدةمحلوماتلنايقدمأنعلى

لاالكتايةالأجراءهذهأنوواضح.الكتاليةالأجزاءلبمض

الآثارعل!يقدمهبماإلاالقديفترفمابصحةالجزميمكن

.معلوماتمن

قراعدإلى(اكبرلرجى)الآثارعلميوجفاةالقواعد:

بمقتضىالأدل!ةالكتاباتفييحكمأنالأمررأهمف!ن،القد

العديدةوالكتابات.الثقافةهذهأ!لابعندالمتبعةالقواعد

فيتختلفومعاييرأسالبعنتكشفوبابل!رمنالاقية

الأدبفيالمتبةالمماييرعنوبالأولي،الأخرىعن)حداهما

بيد-مدىالى-نتبينولكما،الحديثالضر

يبدوالابيةالكتاباتففي.القديمللعهدالميزةالحصائص

ترتيبمجظىلابينما،انرمجيمابالدوراتالكبيرالاهمام

وقلما3،الجمركةالكتاباتفيكبرباهمامالأحداث

مزيمويرجد.حوبةأومتزامنةإما!ي،انريجةبالدورات

تبدوالابليةالكتاباتوفي.القديمالعهدفيهداكلعن

المصريةالكتاباتفيأما،ماحدإلى.الدقةوالزامالحناية

القديمالعهدأسفارأما.الدقةوعدمالاهماليبدومافكثيرا

الكتهاباتكلعنرائحةبصورة-الناجةهذهفي-فتمتاز

الرقيالأد!فيأبداترجدلاذلكومع،الأخرىالقديمة

النررالأدبيلنزمهااليالتبهيرفيالحايةالدقةهدهالقديم

الرابطوعدمالايجازمنالكثيرنجدالآحرالجانبوفي.الوم

محردالغريةالعقليةأمامتدويجحلهامما،الأدفىالأطوبفي

دراتومحاولة.كاملةوثائقويستضظاياأومفتطفات

المقدسالكتا!خارحأوالمقدسالكتابفيالرقيالأدب

النقدوعلماكيرلوجي

عاولةعنخطورةتقللا،الغررالأدبومحاييرقواعدبتطبيق

للأدبالميزةالخصائصبتلكالغردالأبعلىالحكم

الفدبم.الرقي

الئكلاكيولوجيعلملايين؟:الأدبال!ثكل-

ووضوحه،وحدتهفيالحديثالأدبيميزماولعل.الأدر

الأثريةالأدلةالأعمالكلينا،وايجيدالطباعةتونهو

الفرنهذهتقصها،المقدسالكتابيالمايهورةالبلادعن

الميزاتوهذه.والشكلالوحدةفيفياتؤثراليالحدثة

اكيرلرجي،علمبايعرقا،ومسيانهابالثكلالخاصة

العدرهذاأننيرضحالعلمهذاأن؟.الأمثلةمنبالكثير

مصدرهاايى-الرقيالأد!فيوايحديدالوضوحوعدم

نيبلا-نفهاالوثائقتلفأو!اعوليىلطالأالكل

صدقها.عنتقصأو

تجصفيماأيضااكيرلرجىعلمويوجها:الفسر-

ماكثراالي-الدهيةالحقيقةبهذهيايهرنا!ر،بالقسر

الذىالمفىهوإنماأر!أىفياللغةممنىأنوهي-تنى

تحليلمنالحديثةالنقدفطرقولهذا،قالوهالدينبهفهحه

تكورلكى،التفكيروأسالبالجحلوتريهبالكلمات

الارمجةالأسالبإلىالرجوعمنلهالابد،بالمةجديرة

إذابخاصة-الاريحيالسدهدايخا!وفي.علهاوالاعتاد

فإن-ذلكيخاقضالآئارمنيبير؟المعاصرالارجكان

يصبح-الأخرىالقدأصابكا!دعتمهما-المير

كهمونجةبحدمةتعلقأمرأىتفحيرفملا.يخهمنكوكا

صررةتماماتميماأنيمكن،والجصلالكلماتتحليلبأساب

ج!روىحجرعلىالمسماريةللكعابةنموذج
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النقدوعلماكيولوجي

كتبهماتارنافإذا.المذلحأماملكاهىوص!أوواحدة

بماالوثيةالجاداتفيهاتقامكانتالتىالمزلفحاتعنالمفرون

التىالعباداتوصورالمرتفعاتهدهسالآئارعلماءاكتئفه

نأإذأبدفلا.واضحااحتلإفانحدفإنا،فيها!بهرىكات

فيصواء،القديمالأد!فهمإلىدليلاالآثارعلميكون

ألىالكتاباتفيأوحديثااكت!ثفتالتيوالآثارالخطوطات

.المقدسالكتابفيالموحودةكنلكألدأتفقدلم

محكهىفالحفائق:المحيحانقدمعالحقائقاتفاق-8

،الظرياتنختبر!احقائقلايقدمالآثاروعلم.الظريات

يقدمهاحقائقبينحقيقىتاقضماكيكونأنيمكنولا

والزال.صحيحةلؤلائقالئليمالأدلىالغدوبيرالآثارعلم

بيناحتلا!وجد)دا؟القدصحةيقررالذيماأومنمو

عل!الذىفمن،القدعلمإليهيصلماوبينالآثارحقاثق

طياتهفيمجملنضهوالصؤال؟للآخرالمجالبفحأن

ابقدوعلمأكيرلوجي

الحقالقأمامتحىأنللظرياتفلابد،عيهالحواب

اسلطان)كتابهي!درايمر"يقول.االمجالهامعسحة

مباشؤضهادةالآثارضهادةكانتمتى"(واكيولوحي

علىالحكمفيمكانةأعلىلهايكونأنبدفلا،واضحة

شهادةالآثارشهادةكانتشوحتى،حاس!حكماالأمور

فهدا،الموحزةالحقائقمنيكفىمافيهاولكنماضزغير

.،فيمتهالهاضهادةأيصاالآنارشهادةصتيجمل

علىالحكمفيالآثارعلملحقائقالواضحالامتياروهذا

.والاحترامالتقديركللهيكودأنيجب،القدلظريات

تبولانظريةأكطنجوليمكنلاتبرهانإلىتخاجنظريات-

دقيقفحم!بعدإلا،والحياةالإيمانعلىوتطمهانهائا

تتعلقنظريةهاككانتفلو.صحهاعلىالبرهادوإتامة

كانتوإذا،الطبيعةبحقائقاختارهامنبدفلا،بالطيحة

وإذأ،افيةبحقائقامتحاكافيجببالخرةتتعلقنظرية

اياريخ.بحقائقاختارهافيجبالتاريخمجاللىدظريةكانت

شاءإن":المحكهذاعلىأفوالهيفعنفسهالميحواليد

مأاللهسهرهلالعليميعرف،مثئةيح!لأنأحد

نألبظرباتيمكن.(7:17يو)!نفىسأناأتكد

يأترفمرأنيمكا؟،المفدسالكتا!فيشءأىتكر

للأسص-كنيرا!دث؟-الأرضعلىأوالماءيشىء

بالمظاهرمأخوذاالمطروقالطريقالإنمانيتبهبأدأسهلفما

نثبالمنطرياتيتعء!كا!فيهيقعماوهر،الراقة

سوىيكرنلافقد،حذاباالمطهركانمهماولكن،الحقائق

علىقادرابعودفلا،الصحراءفيالمسافريفللصرا!

لالحقائق،أولاالظريةفل!ت.الصحبحالطريقإلىألاهتدأء

.الحياةفيتولهايمكنوعندئذ

نإنقودن!تطيع.أنلا،هذاورغم:حجةي!ابجاحا-.

صحيحةن!يةتقبرالروطهذهكلتستربايىافظرية

يخضعأنالشديدالخطرلمنإنه.حياتافيتطبيقهايمكى

اليالنظريةانيقولارزىاالخاطيءالاقراضلهداالقد

الحقهوهذاديس،صحيحةنظريةهىال!روطكللستوفي

سقلةبحقاثقتؤيدانلهابدلاالظربةتلكفمثل،دائما

،الأصارتلكتكثفتلووحتى!أصارهابكثصأوبذاتها

الدكلينالمفتاح،ابظريةصحةعلىببرهانبالصرورةهذانيى

أنهإلا،الأصلىللمفتاحمماثلايكونأنلدلا،القمليفتح

تكودأنبدفلا.مريفمفتاحأنهئتقدكلههذامع

بذاتهامشفلة،كشفتالتىالأصارأوظهرتأليالحقانق00

كلمعالظريةتمحىإلىبالإضافة،الدلالةصحيحة

أنأيضالنظريةبدولا،للبحثالمطروحةالقصيماتطلبات
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ابقدوعلما!ولوجي

ىأفيظهرتدايىالإضافيةالحقائقكلمواحهةتنطيع

ط!عيةبصورةالجديدةالحقاثقهذهمعأ!اتندبموأنوقت

أصلا.انظريةعياقامتاييالحقاثقمعاندماجهائل

الطرينةتحديدفييستإذأنانبهلة:الجاةليابظر!ةا-

الحادثة،بهاجرتفدنكونأنيمكنالتىالعدبدةالطرقأو

بالفعل.الأمرهذابهاحدثالتيذاتهاالطريقةنحدددفيبل

منواحدةتكونفدالثروطكلعلياتنطبقايىفابوثة

ولا.بهاحدثتقدالحادثةأن!ملاييالعديدةاطرق

الحادثةبهاحدثتاييالكيبةبخصوصنظريةأيقبولبمكن

وهذا،المستقلالمؤلقالقاطعبالدللتأ!دتإذاإلابالفبل

فيالعامفالمدعي،ايوصةحياتنافييحدثماعلىتماماكطبق

بهاارتكبتاييالكييةعننظر!ةتدمأنك!طعالمحكمة

تدل؟الجريمةظروفجمغنرأنبهاوكتطيع،ماجر-ممة

ويتصلر،عرالاثنىاملفينتغأ!،الدلاللعليا

اكثافالأحيانبعضفييحدثذلكى،بالإدانةحكما

بطرقةارتكهافدوأنه،آخرشخصهرالج!بمةمرتكبأن

نريومكذا.العامالمدعيبهاصورهااليللصورةتمامامغاكلة

!وضوعفيالفصلالفولهيتكونأنيمكنلان!تأىأن

.بإا

ابقد،علماكيولوجي

أيةنعطيأنالممكنمنأنه!دنوفيترصيراممدولقد

ونترجمهاقواعدهاولرحكلماتهانف!روأن،!الخطوطة

أصاسأيهذالكل!كونأندونتاريجةمخطوطةباعتارها

أنالصعبمني!"ت!ولهذاعلىوتعيتا،المحةمن

قصا"لدأوداودمزامهرأوالعثرالوصاياالإن!انيكتب

حدثأوقديمأ!لرأكيعلى،الأرولد!ةالأغا!أوهو!رروس

.،يثاءلغةوبأى

مالاكيدالفميةالأمثلةتقصناولا:الآدبليافظرت2!

الهروكليفيةاللنةرموزلفكالحديدةفالمحاولات،!نوفقاله

تنى.أنيمكنلا،رشيدحجراكاتقبلالمصرية

لقد5:(124صالمومياء)كابهلييادجدمحور!سول

عنالجدكئةالأزمنةفيمحمبمنأولك!ضيرأثنايوسكان

قدأنهفماادعى،المحقدةاليهببعضوألفالهركليفية

ترجما،باضطاكهوأنالهووغليفيةالكتابةمفتاح!مشف

نظرفي!تبرلا)نهالقوليلزمأنهالا،كبراعالماكونهورغم

ىدجو!فتالم0177وفي،دجالاالا،ايومعلماء

الكتابةحروفوان،مصريونامتوطهاقدالصينان،جوفي

اط!وغلييةالحروفمنمرهةصورةصىليتالصيية

فكفيالفلنفىلاقتمثابهةعايلاتوثمة،المصرية

الهربرغلمهالدنةرث!يدخاححجر
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ابقدوعلماجمولوجي

نأفيشكولا.الحثةابفوشوتربةالحئهالكتابةألغاز

قيدعلىمازالوابار!شلحلماءآلأماتشبالفثلهذاذكرى

قوا!معلىالحالاتبحضفيهمجهوتقتصرلموالذ-و،الحياة

والربة،والقواعدوالمفرداتالمقاطعالىامتدتبلالرموز

من،كياالحالاتبعضوفي،جزئيامرفوضةالآنوهي

أوالحالةجهودهمأحرزتومهحا.العالمعلماءجغ

من-الأقلعلىجزئا-تنصلراقدفإنهم،نجاحاالمتفبلة

الظاهر-حب-شولةلظريةفأعظم.الابقدلهم

جميعتضم-يبلوماعلى-أنهارغم،الأبفي

فيزكرنا!-خاطئةهذاكلبحدنوجدقد،ايفاصيل

اللغاتفقهبمعايرقبستما)ذازلك-المابقةالأمثلة

المحاعر.انرغوضالقالمقارن

اثابتةغرالظريةكانتوبن:انرغؤافظرثا-3

فيأخطارهافإن،،والأدبالجاةافيأظارهالها،ال!يان

ما،الحاضرضكلهفيالتارغلأنذلك،أثراأعظمالتاريخ

جمغلحدمةامكرسةالإنانيةوافيات،ملرنةالحياةالاهو

المحادكلعنفاالنغاضىيمكنولا.الأدلةوالقواعدالرقائع

ينا،")ن.الكلاسيكىوالأدبالممرىباياربخالمتعلقة

مجردالقاداعت!بمقد،الغابر!ممرملوكمنوك!

رقصمى،الكرتىميوز")نيل؟،أسطورلةضخصيات

مماولأنلد،الأحلامدناإلىتنتميإنماوأبطالهاطروادة

أل!دو!ر،محابدلىأبترى)منكلأعملهاايياينيب

في،وشكلمان"،أكنوص"في،وايفانز"

زعصرها-الي-الحيالدياأنأكحتقد،،طروادة"

رجالهمالأضباحالأسطو!بين0الأبطالوأن،صبةأرضهى

نتعلمأنلاكانوإذا.ودملحممنأجادذووحقيقيون

ىأتوليمكنلابايأكيدفإنه،ايجريبطر!شعنثا

حتىنهاثياقبولاالدنيوىأوالمقدساياريخنظرياتمننظرية

بالحقاثق.ؤلؤيدتمحن

الذى-حووحدهالآئاررعلم:ابشود!اضالقممدر4!

.ابقاديثصهاالتىالقضا!ا)زاءالجنهدةالحقائقحتخرج

شيئا،نتجولاالحقالقهـص،وحبنظرياتيقدمفالنقد

حقا"لقعنالثاموالمفرونالرإحيمطماالآنتادرا

أفكارأايومفلاصفةتدممماجمدرفليىفحلواو)ذا،جديدة

عبرالواقعفي!تدفقالذىالضوءفيض)ن.العالمالىجديدة

يقدم،الأخ!؟الأبامهذهلوالمفر!الراحصفحات

مصدرأنسد.،ايف!ة"للترشبثستقدرلاماعدة

علم)نه،الآثارعلمبلالتفسوأوالنقدهوي!الضوءهذا

باريخالمعاصرةالحباةعنالحقاشيفدمالذىاكيولوجي

والأصايبالكنا!الأدب!ثرحوبالتالمي،المفدساليهاب

ابقدوعلماجمولوجمي

الأدباءرأسالبب،لهالمحاصرابالأدب،الكنايةالأديبة

الصفاءيجعلالذىمواكيرلوجيعلم)ن.لهالمحاصر-ش

لورهاوتبررالوحىمائلفيتتجلوالفدصيةوالطهارة

الطقوسبظلالضارنتهاطريقصوذلك،الساطع

لها.المعاصرةوالحراناتوالأخلايات

عننقديةنظر!ةأيقبوليمكنلائممن:الو!فيامال!5

بحدالا،عيدتامنجزعاوجعلهاضهائياتجولاالمقدسالكتاب

ن)بل.الآثارعلميقدمهاالتىبالحقالقوتؤورتختبرأن

مجرىفي،بعبدحدالىالجدأهذاعننخ!رغم-فلهاوزن

تارغ"عنكتابهمشهلفيكأصاسووبأنه!لأو-نقده

عنتجحدين6الإطفارجال)نه:يفولعندما،اسراثيل

فطقةأعنيوأنا،الحريقشرارةفهاندلعتالذىالمكان

المنطقةتك،الا"لدةالد!يةوالآراءالقديمةالد!ةالآثار

اللاهوتعلم"كايهفي،فلالكهاحدردهار3!،كلها

جمكن،المراعاحندمحبث،ضطفالكن،،الكتا!

يهث.أ.جمحورويقتبى.،حاحمةنيجةالىالوصول

كزممتابمن)نابليونعنالكلماتهني-مؤددأ-

يقول)ذ(2جزء-بنفهنابليرنأملاه!وسو!امصر

كان،القديمةالمدنأطلاليينعسكرناعدما:نابليون

عالبصوتالمقدسالكتابترأ-أميةكلفي-أحدهم

هذهبهاتنطقايي!لحقاثقالاحالاتإن.الجرالخيمةفي

بعدالأرضمنموتعهافيزالتفما،بالألبابتأخذالأطلال

هداأ:بالقوليردفلكنه،ا"والقباتالحصورهذهكل

مافكل...بيدابخاينبلالكنه،الحيقةيخاوزلا

في-المراقعكانتإذاماترياأنهوتفملهأنالجضافياتقدر

هذاوحتي،لاأمالوجودممكنة-)بىتنسبالذيالوقت

فإنهناومن.أأيديتاقاولعنبعيدايكونماغالباالحمل

المتميزةبالوظيفة-بأخرىأوبطريقة-!ترفونييماابقاد

لهيصمحوالم-الآنحتي-فإنهم،ابقدفطالآثارلعلم

الوظيفة.هذ.ممارسةفيكبربمجال

:لارى-لايا

يحلقفانتاولهالذيالآثارعلموتاريخ:الجصحدود-ا

الحقائقضوءفيالنقدلهةابظرياتعلىبالحبهمأساسا

بالخلمهتزويدنافيالآئارعلمعطاءكانيقد،اكيولوجة

قوايىبهتذخرواضحاعطاء،الكنال!ةللقصمىالتاريجة

علملأثرالكاملالسجلببديكئبلم.المقدسالكتاب

ابقد.أصايبتوجيهفياكيولوجي

ابظ!باتعلىالحكممجالاتؤنرعولاتساع:تعضل-2
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ابقدوعلماجمو!ي

نذكرأنكفى،اكيولرجيةالأبحاثنتائجضوءفيالنقدية

كلاعلىالمبالغةوجود!كرمنولش،بيطاموجزاهنا

نرى!،معاضيهممىأوالقادبعضمنصواء،الجانجين

علهايىالتيالقاطاشمدأنبعد)درايفر.دقولفي

هى؟-الاريجةالحقائقإن!:(قاطعأكيولوجىدليل

باهالذممطالعامالموقفمعتماماتتمق-الآنلامعلومة

يازىاالعظيمالفلكعالميقولعندماأو،القدعلماء

تد،الممرفيحكمة!أنأئبتاكبرالهرمأنمى"حميث

يقول؟أو،العويصةالرياعيةالمسائلبعضكلت

أنمنوالقبأنه(حجرفيمعجزة)كتابهفي!سمس.د1

الأفكاربعضيمورإنما(اكبرالهرم)الأثرهذانفس

الة.بالألفالمتحلقةاللاهوية

القديةالظرياتلاختبارالحالاتبعضفاوشايهر

يمكنالتىاكيرلوجيةبالحقائق،القدسبالكتابالمتعلقة

الكثرامنتأيدلقد:الجدلتقبللاتاريجةببراهينأثباتها

وصحةتاريجةضلااييتلكبخاصة-ابقد!ةالظريات

ءبصاعلىكلاماتوانقايىتلكاكط،الممدصةالأسفار

نقض.قدالظرياتبعضأن!،المقدسبالكتاب

:تأيدتالقابظريات-أ

الحقائقصحةأثبتتوقد:والطوغرافيةا!رافية-

نأأى،المقدسالكتابفيالواردةوالطبوعرايخةالجغرافية

،المقدسالكتابفيالمأيمررةوالأحداثوالأ!اكنالعوب

شأنمنيقللواأنالكثيرونحاولولقد.ذكرها؟هىهي

،الكتابصحةإثاتفيأهمبنهاوسالجغرايخةالأدلةهذه

ودقهالكتابصحةوأصجت.محديةكرمحاولاتولبهها

الكثبراكبولرجونفيلقد.الحالميالمسنوىعلىمقبرلاأمز

الىووصلوا،الكتابفيالمأيهررةالأماكنفيالقيبفي

الكتابفيجاءماكلمحةجميحهاتثتعظيمةاكنئ!افات

ايفاصيل.أدقفيوطبوغرافيةجعرافيةمعلوماتمن

الدراساتهذهأثبتتلقد:الأنروبولوجهالدراسحات-

يينالملاتاتأنفأكدت،ودقتهالمقدسالكتابصحة

لهدللوهو،المقدسالكتابيصفها؟كانتالحوب

لغاباتالاإهمالهيمكنولا،الحامةالأغراضلكلألمجنه

تك)أالأمجلولكمىماإن5:كوتزشويقولخاصة

الكثموفعنهاأسفرتاليالاثجلكلطبقا-يظل(01

لا،الأولالالرازمنأصيلةاننوجرايخةوئية-الكثيرةالأثيلة

الجوثتقدماكدلقد.آخرشىءمحلهايحلأنيمكن

ابحوثهذهوتفف،الفحالةالمامةالظريةهذهاكيرلوجية

محيةبأجزاءيتعلقيخماجدكداتأيهداعامكلاكيرلوجية
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نأحيثومن.النظر+لةضدإغا-خاصةلنايات-رعموا

الكتابفيالقبائليينالحلاقاتلصحةالمتعلقةالعامةالظرية

لاأمراهذاأصبحفقد،يؤكلماماوتجدوجدتلدالمغدس

.الجدليقل

ليوسفمعامرعهدمنفخاويةاوان

تمرانكهوفمنفخاريةأوان

الكتابدتةتؤكدافظريةوهده:المقدسال!بد!ة-5

عننظريةفكل،الشخفياوالاضولفي!واءالممدس

الظريةإد.مختلفةبدرجاتالدقةهذهتتطلبالوحي

3ترامعالنقدأخرجهاالتىالانت!ثارالواسحةايحيلية

،الكتابأصلعلى--يؤكدون؟-تدلالتىالكلمات
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الصحةمندرجة-تدمههاعلىتفلكي-تنطلب

فيأوالأصولكتابةفيسواءالكلماتاضخداملىواثبات

ابظرياتأعظمتتطل!ممابكثرأكبر،اباخبواطةنقلها

المفدس!الكتابأقوالاختبارأمكنوحيما.الوحيعندقة

أنهاأثبتفذالآثارعلمفإن،المد!دةاباريخةوإشارانهيانلأله

وفظبل،الحالةصيقهافيوذلك،رائعةدرجةالى!جحة

محيرابة.اكياالأمورأدق

المجا!ةاللغةصحةنظرية:المقدسلل!بالحارلةاللط-6

ابقد!ةابظرياتمن.أخرىنظر!ةهي،المغدسللكتاب

أحيانا-تنىقدأنهارغم-،الاملالأثرذاتالأساصة

المكتربوالأصلبالكاتبايحلقةابظر*أمرمنكنومهما

خاصة-قليلةاسناءاتمع-فهناك،المقدسةللأسفار

أوالمجا!لةاللغةبصحةابفادجهةمنالآسا!الافتراض

الاتةوالحياةالطبوكرافيةالمظاهرتعكىاييالضصو-سية

صحةعلىيعتحدالنقدانوالحق.والعاداتوالمواصموالحي!إفة

استخدامفيالدقةعلى!تمدمابمقدارالتمووركةاللغةودقة

-لونسن-لبقدالأط!يالافتراضوهذا.الكلحات

ؤلعزز،العامةتسملالهفي،لثكجمالا!اعلابماتأكدقد

الحالاتتلكفىحتىبل،تفاصيلهأدقفىعامبعدعاما

ويمثهد.الديدالاعتراضموضعكانتاليجداالخاصة

صلىالأذكباءوالرحالة،الرق!نالمتوطنينكلالتيحةلهذه

الحلمببن.الباحنبن

الطبعذاتالنظركاتهذهجانبوالى:عدنجنه-

الطابعذاتالظرياتبحضالىنثيرأنيحب،الحام

واديفيمامكانفيعدنجنةمرقعقظرلمة.الخاص

لمأنهورغم،عالميمتوىعلى،تقرياجمهاأومنقد،الفرات

تأيداتلقيفإنها،صحتهاعلىالقاطعالدللالآنحتىيقم

ممبهايكونوأظ.العرقيةاللالاتدراصةديمترايدينؤلعزيرا

اليها!فيالمايهورةالقديمةللأمالهجرةموجاتأثراقتفاء

منطقةإلىكيرالأساسىالاتجاهأندائمانحدفإننا،المقدس

أسيا.غربفي،نسبياصغيرة،بعينها

.نوحبطوفانالمتعلقةالحيولوجيةالظر!ةإن:الطولان8-

تأكدتقد،الأرضلمطحعلىحدثعظيمتغييركآحر

عنأجريتاليالأبحاثبواسطةفقطي!،كاملةبدتة

الطوفانأثارفحصطريقعنأيصابل،الجيدىالحصر

أصيا.وغرلطو!نيوالأوديةالجبالعلىالمتخلفة

مدنبخرابالخاصةالجيولوجيةال!يةتوعمورةمدوم-9

فطقة:الطبقاتفحصطريقعننماماثبتتتد،السهل

المحملبالطفلشطاةالصخرىالملحشهاثلةطبقة،مقفرة

النقدوعلماكيولوجمي

لغازاتانفجار،بالجمرمماعكةمختلطةكتل،بالكبرت

بالكبهتتقذفجبولوجيةتكرياتفيتجمعاتمنمكبزلة

الملحيذيبتنحدرالأردنياه،الفضاءدأعلىالىالمثتعل

معيتفقهذاكل.الممزقةالملحيةالصخررطبقاتعن

أعصدة:ايومناكالالدةالأحرالومعتماماالكتابوصف

الارمنالمكونالمطر،الماءعنانإلىالصاعدةالدخان

ال!كانفوتمناندفاعهبحدالأرضعلىوالجساقطإلكبرت

الكارثةفطقةحافةعلىلوطبزوجةلحقيما،المتفجر

الملح.منبقثرةاكتكيف،الريبما

كانأنه،طوللةلفترة!تقدكانلقد:والآباءالهك!وس1-

الهكسوسشممرملوكبينالعلاقاتمننوعثمة

ايقديربلالحافلللاستقبالتمل!،الآلاءولينالغاعفين

بهذهتتملقالتيوالظطة.الآباءبهاصتقبلواالذمميالملكي

الهودكة.تللي،بترىااكتحافاتفينماماثتقدالملاقة

)يهك!ىالذىالجنىالىيرلم،بزى"أنومع

!-كانواؤغم،القبليةطيعخمأوضحلكنه،الهك!وس

وأالرحلللفباللزعماء-،ابلوأمراء5،أحمهمعيهيدل

وفلطينسورلةمنوالنلىالحلاالمناطقفيابدويةنصف

لقىعليهوبخاء.الآباءكانكاالعرلةالجزررةضبهوغر!وكالي

منأمراءباعتارممالهكسرسمنخاصاتقدراالآباءهزلاء

نطيرهم.البدو

بطلاكا:ثبتالقابظريات-ب

ئيرهصورةر3علدرجوالقد:ايمدنة!ركعان1-

الىكرائدينزح،خلفهوحضارتهأصدقا!لهكلتاركالإبراهيم

حتىتدريجايخبوبر!هاأخذالمورةهذه.همجةأرض

باصتمرارالجزايدالوراضراقفيوذلك،النهايةفيتمامااختفى

ا!ثافاتالقابعنهك!ثفتالذىالمعاصرالاريخمن

والفلسطيية.البابلية

صادقبملكىيتلقفيما:صادقبكلكييحلقلمحما1-

فإن،(7:3عب)!أموبلاأببلا9كارالذكلط

اللازم!المعلومالتكلتقدملمأنهامع-العصارنةتلخطابات

وأضارت،المفرينفدامىتجلاتسالكثيرلددتقد-

ذوىأورضليمفيملوكسللةسصادقملكيموقعإلى

فيورأثةحفوقأىيخهأنفسهمعلىينكرون،فريدلف

هذافيوضعافياللذانماأمىولاأ!يكىاإنهاةالعرش

صيداجعلنىالذىنف!هللحلكالمقتدرةالذراعلكنها،المركز

حرلدارالذىاللقبهذا.أأدوممتلكاتأراضىعلى

الخطاباتهذهفييأيهرلمالجدلمنالكئيرالمحيحةترجمته
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كلعدضرولس!اكان.تكرارهأنلبدوبل،ضطواحدةمرة

الملك.ليادةس!ذكر

الزمنىالتربنظريةإن:الضرقتارغالزشيالتريبا-3

علىكبرحدإلىتضبطهاليالقديمالعهدمنالمبكرةللأجزاء

وايي،ايومالغر!العالمفيالائعاياريخيايسلمبدأ

الزني،ليزلبصاهنظامفاكيكونأنيمكنلاأنهتؤكد

مسترىعلىوالمضر!نالقادحميعبهاأحذاليالظريةهذه

قد،قربوقتحتىصحيعفرضأنهاأساسعلىالمالم

أبحاثأمامتمامااخهارتقدككنلم)ن،لعيدمدىالىعدلت

وطرمةنظامأمرمنكنومهما.والأثنولوجياالآثارعلمى

فإنه،المقدسالكتابتاريخفيالمتخدمالزمنيايرنيب

حسبأهـالكرونولرجيفظانامماثلايكنلمبالأكهد

ايرتبإن.دقيقةفلكيةأزنةعلىوالمبيالزيخةالدورات

ماكثرابل،حوياالعادةفيكانالثرقفيالمبكراياريخي

الزفية.الدوراتحبيكونأنجداويندر،متزافاكان

الحاضرالوتتفيالزنىلترتيبوالأوحدبلالأولالغرض)د

مافغالاالقديمةالرقيةالظمأمأ.الزمنلمرورالاريخهو

عناكثرالأحداثبرديهتم،أد!عنمرعلىلئلكانت

،ضيءنييحدثلاالذىوالعصر.الزنيبالرتيباهمامه

فلابالإهمالجديرينيكونان،ضيئاينحزلاالذىوالرحل

فيمرتةالاريجةالأحداثنرىوأحيانا.مطلقايأيهران

فيالموجرد-للوقتالرؤوكطالمفهرمأ-مجدثانيةيصة،تاصق

لأمرإنه.التاريمكتابةفيالغالةالمةهر-البواتكل

الإنانعلاقةإلىبنظركانالقديمالرفيالفكرأنمؤكد

مفهوموهو،اسمنياعلاقتهسلكثيرأهمأكاعلىبالجاة

.ايومانحنمفهونامنعمقااكزالزفيللتريبأدر

كثبر:المقدسال!بتاريجةأوسةتم!نظركات%-

الكتا!تاريجةأوصلامةتهاجماليالنقديةالظرياتمن

ترتببإعادةإلىضهد!النيالصياتوهى-المغدس

لالدللتمامابطلا!اثبتقد-اليهابأحداث

الذينأصحاكاعاتخلىقدالحالاتبعضوفي،اكيرلوجي

وضعرها:

كان،الآباءعصرفيالجها!إن:الآباءع!رفيالجهلا-4

من،الأدبيةالدعاوىكلدودحالمياحصنا،مضىفيما

لمأنهمع-الجهلهدا.الحدذلكوراءيخماالذهاب

ترتبإعادةإلىيهدفالذىالقدأنصارجعبهيتسك

بوهلن،فرن!سخرفقد،ابعضبهيتسك-الأحداث

بالرائع!المنظمةغير5الدويةالجحاعة!عرفةفكرةمن
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أحدينكرلا!:درا!فردكتورويفول،(41-92تك)

معرفهمأنيظنلبهه"الكتابةف!يعرفونكالواالآباءأن

الازلكاديمكنأطسوجودلعدموذلكافتراضمجردبالادب

تماما.هجرتتدابظريةهذهأناليانعنوكي.إيى

فيكنعانفيبريدىنظاموجودعلىالدايلاكا!إن

وأحداتعاداتيننالكاملوالظابق،،سننررام)أيام

اكثافاتمنيتفح؟المكترباقالوناوبيرالآباءعصر

مرتق.دواكتثاف،-مورا!لقانونامورجاندى"

الراصعالانثارعناللثامأماطتالتيالعمارنةتللخطابات

عاما،وثلاثينماثةبحواليالخروجأيامقيالكتاممةلفن

،القوشدراتمنالمتخلمىايار!نهىالبرهانإلىبالإضافة

عصورإلىالحريابصإيه-سجعالذكيباياريخدفعوالذى

الحفرياتمنالمتمدالاحقالدللوأ!ا،صابقةقديمة

كانتالتينوالحضارةالعامةافقافةعلى،الحدثةالأثرية

با!امبعديعرفلمواناالآباءزمنفيفلطينعلهما

ىأحعلقدمذاكل.الآباءعصرلحضارةالكاملةالصورة

سخيلة.نظريةبالجهلالعصرذلكتمنظرية

الدوية،الحالةنظريةان:بهعانلىالد!يةالأف!ر!

رفيعةدييةأفكاروحودواستحالةلفلسطينالهمجيةلمف

اظريةلاوثيقاانصالاتصلأفهاالخر:ح،رغمقبلالآباءبين

الأصاسفى،خاصةنظرةإلقاءتطلبأنهاإلا،الابقة

الإصائيلى،اباريمعنالثانعا(ظورىالرأىعيهبيالدى

تقريبا.اشأىبهذايأخذوناوري!احمعيحتقهاوالي

إلا،الأحرىالقدلمداركل!أهمةأقلأكاكأكمافظريةهذه

اكثافأديد.!ايشكونتقرياالمفرينحميعأن

افديةوالأعمال،!تعنكافيالجاهوأحماضالقديمالسرر

المديخة:صور،جازرفيالرمميوأضغالالحصونإقامةفيالفذة

الحر!عنالممريةاضسويالمصورتدماالأ!لعينذى

تحتصأخذهاالياصيةاالغالمقائمةيهذلك،الكنحايخة

نخاقناءعلىالعالممتاحفحميعحرصتوالي،الثاك

والمافةالمترفةالحضارةعلىتثهدهذهكل،لهامطابقة

جانباإكلهوهذا.الأرنةتلكنيكاتاليالجقدمة

؟-"الآلاءعمرربالحها"ضدالأداءسالهاثاالخد

مولرسماك!رأكيمدىأبعدإلىيؤبدنبضا-سابفاأضرنا

تماماتحادقكانتالآباءعصريمل!طيرحصازاأد

.،ممرحفاؤ

الإصرائلىاياربخبأنتقولنظربةهناك:الطورىالتارغا-6
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ولكن،فل!طينيةويئةفلطنيأصا!عنأساساتطورقد

ديانةبينواضحاتافضاتظهرالفلطينيةالأثريةاكافات

تحيطكانتالىالك!عانيةالئعوبودكاناتالفريدةالعبرانين

اكدردكانةأنإلىاطلاتاثصرلاأماناالذىوالديل،بهم

نأعلىيدلبل،الفاصدةفل!طينثقالةمننبتتقدنقاء

دياناتكلواكشحتفوقمنجاءتقدنقاءا!ثرديانة

.الأخرىفلطين

الحالاتمنالهائلالكمذلكبحضنحرلنتقدموالآن-

الخاصة:

عننظربة!اك:المقدسوال!بالأسطورةا-

الأصحاحفيذكرهمالوارالألىلحةللملوكالخرافيةالثخصة

الخرافيةالئخصيماوكذلك،التكوينضرمنعرالرابع

العامالأسطورىبالطابعالحاصةابظريةوكذلك،للحثون

.المقدسالكتابمنالأولىللأجزاء

الصحراءشيرخ)عليمأطلقفقدالأربمةالملوكعنأما

فحوتة،افظيةاشكاراتأحماؤهمواعتبرتأالصغار

لتكذبالملركهؤلاءلقصةالاريجةالمفةوتعرضت

نيجةإلى"نولدبهه9وصلوقد.الكثيرلنمنالديد

هواليهرينسعرالرالعالأصحاحفيالاريخأنمؤداها

شعرية.ضخصيةصادقملكىوأن،"حرابداع"كله

ياريجةقاضةصربةوجهتدنولايههأن،فلهاورد9ويظن

عنيحبرأنهإلا،نولايههرأىف!ن!ماير"أما.القصة

أقصىإلىفبذهص!فزج9أما.عداءأشدبطريقةرأيه

ظلالمجردكدرلعومرحملةفييرىعدماالاضافدرحات

،ديزح"ويعطي(91:13ما-2)سنحارلىلغزوة

الأرلعةالملوكقصةاعتبرواالذيىالنقادلأوبكضاصلاعرضا

أصاسغيرعلىإنهاأو،اياريممنتلبلإلىتتدأ!ولآ

للأجزاءالاسطورىالطابعأنذلكالىيضات.تارفي

متحسين.مؤيدينلهوجدقدالمقدسالكتابعنالأوليا

فىظهرو)ندالأرلحةالمدوكأنيد:وحلفاؤهكدرلعومر-أ

حوا!الحلافبحضناكمازالوبيما،الأثريةا!شافات

بابلفيظهرقدالخالفأننجدفإنا،منهمالبضهوية

تحددهاتىاالعصرفيفلطينعلىالبابيةالسيادةوكذلك

القصةمعهتنجمالذيالتاريخىالإطاروكلبل،القصة

تلقىأديمكنلاالأصاطيرلكن،كاملاطيعياانحاما

الأرلعة،الملوكنحالففصةلقبةالذكيمنللوجاأليتألدا

اضاريمامعالمكا!يكفمتزايداتأعداتلقىو!ازالتبل

القديم.للعهدالمبهر

فيأثبرتقدكانتخطبرةضكوكاثمةإنئم:الخون-ا

ابقدوعلماكيولوجي

الحينبينبجسارفيقالكانمقد،الخ!نحولالماضى

علىيرجدوالمالاسهؤل!مثلإن9-والآخر

معا!افيارمي!محاهدةإلىبالاضافةلكن.أالاطلاق

نأ-طويلوقتفد-عامبوجهوالمعتقد!خيتا)

فيهحاتيإإلىوالاشارات،الحثيرنهمبهاالمقصود

ذلكإلىإثارةأنهاأيضاويرجح،الحمارنةتلخطابات

الآنلديا،ذلككلالىفبالاضافة،نفطالشعب

برغاز"فيالحثنلعاممة،لونكلر9العظيما!ثا!

الثافي،رمسيسمعالمعاهدةمنالحئبةوالشخة،أكوى

هى،عظيصةكأمةالحثيرنظهروهكذا.الممارىبالحط

والبابلية.الممريةالأمتينمعاخابةا

التطيقعنالظروبغض:اياريجةالمفارقاتنظر.دةهـ-

التقليديةالوجهةعلى،الاريجةالمفارقاتلظريةاالحام

المديموتأكيد،كث!شنقاديدعلىالمقدسللكتاب

فإن،المتأخرةالأزفةضرءفيالمبهرةللأحداثالظامى

ذلمبحةاتخذتقدالاريجةسنلمفارقاتحاصةأمئلة

بكراالقصةفيذكرتأثومأنزعمرافقد،ليثيهك

حرالي،افافيمرنتاحسيتىضاطمنضابطالكى،حد)

ونجم"أدوماشعبعىتقريرفييذكر،الخروجرمن

وجدراقدفإغموبالالي،حاسانفيقطعانهمترعيأ-في

نأ!.جاءحزيرةشهعرالمسكرالزصدخكفيطريقهص

أحاطتوتدالهو!ة،محددةغيرطويلاظلتابيامرآبا

مرةالأولفيهذكرتكالذىبكروقتوبرحودهااككرك

ظهرتثد(موآب)أضاهذهلكى.المقدساعتابافي

زسمنالقريباسافياريمعصرإلىيرجعنغقفي

القديمالممرىالاسموهو"روت!!فيتقعوأنها،الحر:ج

العرية.الجزيرةوغردوثهاليوفلطيرلو!با

عديدةنقديةنظريا!إن:تحدياتتواجهنظربات-و

اكانتو!واء،اكيولوجةا!ئافاتصتحدباتتواجه

فيسيظلأمرفهذالاأمالنهالمةفيصتدعمالخدياتهده

هذه!!قيا!عدد!طويخما.الحسمإلىحاحة

إذابحيثخاصةأهمةذاتتلارغملكها،ايحديات

القد.علىبعيدأثرذاتتصبح،الايةفيتدعمت

زفاراسخةظلتالتىالنظريةةالاصةالأعول02-

بالأصلالمتعلقةوهى،تقرياالجبع!اوأخذ،طويلا

فيماجماصة،غرباواننقاطاالمكرةالساميةللحضارةالابلى

بعصواجهتتدالنظر!ةهذه.الدبنيةلالنقاليديتعلق

غدياتواجهالآنلكهها،الأوناتمنوقتفيالثكرك

منالعديدبببظهرتدايينإلىتاماتحولاإن.قريا

المنطقةتجعل،يقولون!التى،اكيولرجبالاعنبارات
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وفلطين-وسوريا(الأمو!شبلاد)أمورومنالمكونة

اثقانةمصادرمنمصدرا-الشمالنالسامنموطن

المصدرتكنلمإن،الابلالمصدرمنأقدمالامية

فيالاميينبينالديبةالثقافةانتقالتجعلكا،الأملى

العك!ويىالثرقإلىالغربمن،المبكرالحصرذلك

-(11:2)التكر!نسظرفيواضحوذلك

منبدلالفلطينالتدريحىالغزولظرية:بهعانغزو-21

دليلفيالظر!ةلهذهتحديا،الأوليوللمرةالآننجد،فتحها

الجوثهذه".إنهـيثرعسفرفىوردماكيرآخر

سنواتمنذإلاتدألم،الأدلةهذهوتجميعالفلطيية

منفاصلا-المورةبهذه-المثكلةولاتاع.فبلة

اينقيبعياتكانتما!لقدر،بطئاالتدميكونأن

فيفاطعتغييرعلىالدللتقدمكانتتدما،نمضي

تخضعأنثون،جازرئلمدنفيحنى،الحضارة

هذاإنوالحق.الإصائلىليأثيرتماماالكنعايخةالحضارة

.المقدسبالكتابجاءماتماماطابق

بعد()النامفةالهروصطقةال!باتدارغ22-

الهرويطيقيةالكتاباتهذهتضعنظروجهةفهناك:الملاد

مذهأنيعتقدكاقفقد.المسيحيةظهوربمدزمنفي

المسيحيالفكرتحك!الإغربميماباللغةالمعريةالوئاءلق

محينثالهوجودإلىأساساهذاويرجع،ممرفيالمبكر

حديثانقديافحماولكن.الانجيلللغة-مقدسكير-

منالم!تخلصاكيرلوجيبالدللتدعم-الكتاباتلهذه

لعبيراتالمقدسغيرالابهأنمؤداه-نفهاالكتابات

بل،علهاالمسيحىالتحليمانحكاسعنيتيلم،إلانجيل

بينجاريةكانتالتىللعباراتالثيرلناستخدامعننتج

العصرتجلاللاهوتعلملغةفيالإسكسدهـلنالوناننن

بالكتاباتيخهصيخماهذهالضظروجههإن.الم!حى

أثرلهايكونأنبدلا،نهائياثتتقى،الهرويطيقبما

الجديد.العهددراسةفيبعيد

التىالقدنظرياتتأيدلم:انفادبعضادعاءات-23

نقديةنظريةتوحدفلا،الأحداثترتيبإعادةإلىتهدف

المتوىعلىأو،العامالفدمتوىعلىصاء،واحدة

المقدسالكتابأحذتفترضالىالظرياتمن،الفردى

قدمنهاواحدةنظريةتوجدلانقول،الظاهرمعناهغبرعلى

فيييراكيولوجىالأكيدأنبل،الآثارعلمأ!دها

يكونأنيكفىلاأنهبيد.الظركاتلهذهالمضادالاتجاه

بل،انظركاتمنبظريةمحارضعراكيرلوجيالديل

ويسمحتقبلأنقبلبوضوحوتعززالعلريةتبرهنأنيجب
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.الفردإيمانفيتؤثربأنلها

الرابعالأصحاحان"نولدكةبقول:نولدكةنايهدات-2

الذي!الملوكأحماءمنمهيبةبقاثمةيدأالنكوينمنعشر

ذكرفائدةما...المروىالحادثوقعقدزمنهمفيإنهيقال

ونجاء...؟حكمهمزمنعنئيئانعرفلالملوكالتارج

.،ضىءعلىيدلنالاوضروركلطغيرفاالتاريخذكرفإنعليه

بلاإفه!ا9:عمانجقالأبرشاع5و،بارع5أما

احمجمافيالمزدوجاللفظىفالجناس...تاريخيينكيرجدال

الاريخى.أصلهماعلىيدلممااكزوهم!نكوفهماعلييدل

لاأصوغر،الوحيدةالاريجةالمدينةأنالظريلفتومما

مقدينكرفنصذلكعلىعلاوة...ملكهااسميدكر

سنةفييقعأنيمكنكانالمروىالحادثلأن،ممينبزمن

نإ00020سنةقييقعأنيمكىكان؟تماما،0004

بابةتاعدةفيايكو-ش!رفيالمصطنعالزمنىايرتيب

الملركأحماءعلالراوىحصلأ-شمننعلمظر...ن

قدالأحماءهذهتكونأنحقاالمحكنلمنإنه.المعادين

منيكنومهما،أخرىطريقةبأىأوبالواترإيىوصلت

فدالراوىأنهوبهنسلمأننستطعماءأ!صيفإنأمر

وأزائفةبأحماءممزوجةالصحيحةالأحماءمنقلةاستخدم

له-وردتالدىبالشكل-الاريخيةومظهر،مخترعة

فيالحالهر؟،قصيرةلفترةولكنيخدعاأنيمكن

بصحةجدلاسلم...أستير!ريالواردةوالواريخالأحماء

دللث.بعدالقصةافحصثم،الملوكأحماء

غبرالتدلل9نهجعلىنولدكةيسير،طويلةفقرةنيوهنا

الجدليالاقراضيكرتتارفيمنطلقمنألهمحادلا!الما!ثر

:القولإلىيتىئم،ممكىوعيربللالثفةجديرغير

بنضرتاريجاستحيلةبرمنهاالحملةهذهتكونعدئذ9

وهي،عاالاتجالأخاذالأتيرمعيتفقالذىالمدى

الاشحالةهذهتكمنألا...وصيةأنهاعلىالمألوفةالعلامة

مظهرعلهاتضفىاليالتفاصلفيللقصةالظاهرة

.!؟ايارمجه

:يقول،لابراهيمالأمو!بينوالحلفاءصارقملكىوعن

تاريجةتصةبذاتيستقصتناأنعلىالأدلةتراآهكذاأ

علىفظل،تاريجاالأصحاحطئركانلووحتى...

ومجمل،إشمريةضخصةصادقملكيبأناعتقادلا

يكون،ذكرماعلىوبخاءا:الآتيةالكلماتقالاحتجاج

المائلفييستدكانالمؤلصبأنالاعتقادالمتجلمن

نفبل-أن!بببل؟للحبحيفىتميدعلىالرئيية

وفي-!حرابداعبرمتهالموضوعأن-واقمةكحقيقة



ابقدوعلماجمولوجي

أخرىمرة9:يقولناتديهبعضعلىوردا!المرضوعنفر

الآتية:القاطأحمل

كير14تكوينفيالواردةالأحماءمن-الكثرا

وملكي،الثلائةوالأمر!ينوعمورةسدوماسم)تار!نهي

المدنوربماولرطإبراهيموكذلك،أيضارأكطفيصادق

.(المهزومةالأربعة

هو؟حدثتتدتكردأنيمكنلاالملوكحملة-2

أنناندركيجعناالقصةلىالكاملالوضوحإنبل.مروى

بفصدعمداسيرهاحددروماليةحملةععنتحاملها

تارفي.احمالأىذاتهافيلهاي!وهىتوىتأثراحداث

الكاملانتصارهفيالذىللجقالصغيرالعدد-3

ذروتهاإلىالايةفيالقصةتصل،الألىلعةالملوكجقعلى

عددأقمىيايهرأنهرغم،العقلمعيتفقلاالحد!هذا-

المحالىلين.رجالهمىالجدانفيمحين!واطنثحدهأنيمكن

نواةبرجردالآنيتمكمنعلى،هذاكلخلالمن"

وفي،تمامامعروفغروقتفيبأنهيقرفأن،تاريخية

فيالأردنأراضىعلعلامملكسيطر،جداقديمتاريم

به.أسلمأنيمكىماأقمىهوذلكا!ت،حرلةحملة

الح،...والأم!ءكالأعدادتحديدااكرهوماكلأما

بالمة،جديرأودقيقلمليدمظهرايعطيماكلوأيضا

يالصديق.جديرغيرحدماوإلى،مريفماحدإلىفهو

سرىضيءمعرفةنستطيعلافإنناالحصرصوجهوعلى

ا!زلييبدوا!هذازافحاأناجهتىمنأما.ضحدهاالحرب

بمهارةالجظمالراوىوهدف،الرابطفوءفي،حدا)حمالا

لاإذمتحيلاالواتعفياغمةامجرىيظلذلكومع،فائقة

المبالغةمثلالواضحةالأشاءبعضعنانفملأديمكن

تدمححدخيالأمانايكودوبدلك،القيدفيالمكوفة

."القليلةالاريجةالأحماءدحضتخليه

ذاكرتناقياسترجعناإذاوالآن:احارعلمحقائق-25

صبقماضوءففي،الآثارعلمإلا:صلالىالحقائق

مع"الكلىالوالق"عنتكونماأبمدأنهاواضحايصبح

وينكئف،أدرابمر"وحكاهأنولايهة"قدمهالدىالرأى

علىزد.كاملبرضوحايوافقهذامثلعنالدفاعأسلو!

لكلالحجيةافظريةلهذهبالنةصحبحهومافإنذلك

أبظرياتلسانربالسلةأيضاصحيح،ودرايفرنولايهةمن

الظرياتأما.الحاضرالوتتفيالموجودةالمتطرفةالقدية

بأننزعمالي،الأحداثترتبإعادةإلىالهاديخةالقدية

تجريدية،مفاهيمبل،حقيقبيأشحاصايواالآباء

إريا

ضهالقبيةالدائيةفلطينج!الةأيضاوالمتعلقة،سثحصة

الأهمةوعدم،ومصروالصحراء،الآباءعصرفيالهمجية

الدربحىوالغزو،صريعةكصاحبلموسىاليه

وهمة،أساطيرعنإيرائيلديانةونطور،لفلطير

ولانهاتثبتتلم،الخمسةللأنحارالمتأخراضأليفوا

دلليوجدماكثيرا-الواعفي-أنهومع،واحدة

لهذهتماماناقضعيرأوصلىطابعذولوجىألي

دللأييأيهرأنيمكهلاأحدافإن،القديةالظريات

هذهمنواحدةأ!تعزيزأوتأكيدبهيمكنمعينأكيرلوجي

إيجاليا.تأكيداالظريات

هنانعرضأنيمكن:لمطجكالحمالم!ارفع-

الدللبازاءالقديةللنظرياتالحاليالوضعباختمار

فيالمقدسال!ابويعززيؤيدالآثارعلم)ن:اكيرلوجي

ولتوضيح.بهمحددةمباثرةصلةمالهكلفيالظاهرمفاه

اكيرلوجيالدللأجزاءمنجزءكلسرديلرم،تماماذلك

المائةخلالالعلمىالجثمجالفيبالكتابتحلقفيما

.الأخيرةالعام

أخيراتنجمأنبدلااليها!صالظروجهاتلكن

المعاصرالاريخمعأممط،الآثارعلميقدمهااتىالتانجمع

اكيواسجيالحثيتحماوبقدر،الكتابلأحداث

الظرياتبالضروؤتخبرمابقدر،يظهرأنالمحاصرللتاريخ

الحاضر،اسقتاحتىايهوصلاعاعكونجاء،المحارضة

المعنىحالوافقعلىالقديحملاكيولوجىعلمفإن

يجعلاووضوحتحديدوبكل،المقدسللكتابالظاهر

الكتا!أجزاءسجزءلأيالأدفطانجاءاإعادةعلى

.المقدس

آرموني:

مىشاولانجيأحداسموهو،"للقصرينت!ى"ومعناه

يعداودصلمهصاوقد(21:8صم2)أبةانجةرصفةسريت

المحولي،برزلاىبىلعدرئلولدتهمالذينالحسةميكالفي

شاولفعلهلماانتقاماالجلعلىفصلبوهمالجبموليينيدإلى

لالجبحويخين.

إريا:

ويطلق!يثبتالر!!أوا(يؤصالرب"سناهعبرياسم

على:الا3هذا

عنه.الكلاموسأقيإريااببى-ا
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إرميا

مل2)صدقياوالملكجهوآحازالملكأم،حموطل9ألي-2

.(52:1إريا،3124:18،:23

إرياإليمالربأرسلالذينالركايينأحديازلياأ!اصم-2

ولاممخمرا!ثربوالاأنأبيهمبوصيةفتسكوا،البى

ا:35إرميا)أيامهمكلايخامفييمكنوأوأن...بخوهم

-18).

النبي:إريا

إسرائبلأنبياءمنواحد)ريا:والشخصهةالا3أولا-

يدعىلذلك،الاستعمالضائعكانالاسمولأن،العظام

رئي!حلقياي!وهو،(\:اإر)!حلقياابنأاببي

والعثريناثافيالأصحاحينفيذكرهجاءالذيالكهنة

أنهفقطعنهيأيهرإذ،افافيالملوكمنوالحرينوافاك

وؤ.أنامينأرضفيعاثوثفيالذينالكهنةش"

ونصفساعةسفرعلى!أناتا!فريةالآنوهى-عنائوث

إلىتتعىالكهنةمنكةعاث-أورشليمشرقكالمط

.(2:26مل1)الكاهنصادوقفرع

بحدوهوكنبيللخدمةإرياالربدعالقد:إريماحياة-لانيا

النةفي،عمرهمنالصثريننحوفي(1:6)ضاب

إريا

سنةفي(225:3،:1)يوثياللحلكعرةالالة

حتىالحينذاكمنحدمتهلىنث!بطاوظل.م.ق627

يوضاالملوكحكمطية،م.ق586قيأورشليمحراب

سفوطبعدوحتى،وصدتيا:يهوياكينويهربا!موصهوآطز

الأتل،علىضواتلحدةمصرفيوهريتاظا!،أورئليم

فيأولاعاصقأنهويحتصل-عاماخميننحوحدمتهفامتدت

والأعادالماسباتفيأوزسليمعلىعلانيةيترددوكادعناثوث

الأيامفيباوكان،أورضليمفيأخيراسكنثم،الكب!بئ

وحرابها.المدينةحصارمنالمصيبما

لخدمةومتعدااللهيخافكانيوشياالملكأنومع

في،يوهشريعةحسباصلاحاتهأعلنماوسرعان،بهوه

دعىعدماإرمياأنإلا،ملكهمنعرةالثافةالنة

علىصتحلاللهدينونةأنفياطلاقايكلم،البويةلخدمته

ضروجدوعندما.(بحدهوما1:11)قريباالمدينة

(22،23كل2)قليلةسواتبعدالهكلفيالريعة

كانواالذبنالمبعلى"العهدهذا9كلماتإرمياأذاع

:17ا-8،:11)الإدنواحيكلوفيالمديةفي

الإلهية.للوصيةالطاعةعلىثدةوحثهما-27(9

في!ضاصةضديدةكراهيةمرضوعصارهذابحملهولكنه

بإعلانهم،عيهتآمرواوأقاربهإخوتهإنبل.عناثوثموطه

فا!صا.حث!اوركر

.عناثوثجاحاد

!إلى)أورشليم.

!!

!رشة!ص.-.بموآ
لى-وحبر.البا،

بيرسبع.

إرمياموطنعناثوثلموتعخريطة

184



إرياإريا

)عناثوث(أناتالتلعاممنظر

المسئولينمنللاهالةتعرض،لكط،أيديهممنأنقذوهالموز،حالأكيوعلى.(126:)المتعصبيرأخطرسأنه

:36)إريامىولرى.(.2ص)الكهةلرغمةتية*يامأسعدالتقىالملكهذا!دفيإرمياآأياكانت

الهيكل،إلىلالدخوللهيسحيعدلمأله،(بعدهوماا،نوه،حزينةممراثالمكرمرتهعندإيارئاهوتد،حدمته

للعبيقرأهاوأن،درجفيلبواتهيحمعأنالربأمرهولهدا!واممها(35:25أخ2)الأحار!ركاتبعا

المفروقعولما.(36،45)!باروح9الأمينتليده.إليناتصل

علىثايخةالسفروأملىعادإرمياولكر،أحرت،الملكبدفيفقد،يرضاوفاةبعديرامماكيرعلإرمياأحوالوكانت

.حديدةإضافاتمعرو!.
اضهرثلاثةحكمالذي-(شلوم)يهراحازالملكتلقى

وما22:01)إرميامن،عل!القضاءإعلاد-فقط

ابن(بحدهوما،22:2)يهاهوأويكلياكيناماأيدفقد(م.ق895-!.6)يهوياقيمأما.(بعده

نمرنبوخذأخذه،أضهرثلاثةحكمأننجعد،يرياقيموإقامةللتهرفبمحبتهاششعبوضايق،الأؤلانعادةلدوره

وخيرةالبلاءمنكبيراعددامعهوأخذ،بابلإلىأسيراعلىعلاوة،(بعدهوما22:13إريا)الضخمةإلمبالي

:22)ارمارتأسق؟(42:1،92:2)الثى -....معتامرفقد،والغدرالجالةعلىبخيةكانتجاستهاد

695)صدقياعدفيالأمررتتحنولم،(03-02فيا!سئاللحظةوجاءت.نصرنبوخذيدهعلىمصر

لارميامطديايكىأنفهالملكأدء(م.ق585-موقعةفيالكلدايونانتمرحين،ملكهمنالرأبعةالة

هملهكراهةانساممزكانولكن،جهوياقيمكانعثلما:46)إرياتبأأنبق؟،أسياكرلميفيكركيق

اجليتأنلعدالأمريدهمأصبحالذينالجيمثونادةالامراء.(1-12

فدتمردهمفيوظلوا.بابلإلىالشعبمنطبقةأفضل

ذلكمنوطيةحركةمعارضةالىمعهإرياا!رمما،بابلالهكلفيالعظيمخطابهإرمياألقىيهوياقيمأياموفي

الذىالخائنالملكلمعافبةالبابلالجيقجاءوأخيرا.الوعفصمم(25-901:17،-7الأصحاحات)

إريانصحهلقد.مصرمعتحالفلبأخرىصرةدخلذويالرؤطءولكن،(26الأصحاح)قتلهعلىالكهنة
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رميا

أمامجداوجباناضيفاكانالملكولكن،بالخقوعبالحاح

حياةفىرهيبةمعاناةوسب،الحصارفطال،نجلاثه

إباهمتهينقدرصجنفيالجيىقادةألقاهإذ،إربا

اصارهالذىالملكأما(بعدهوما11:)37بالحيانة

الجندارفيووضعهالجنمنأخرجهفقد،صا

وأنبحريةيخركأناصتطاعحيث(بعدهوما37:17)

عنيتحدثأنأمبهه،القضاءحلوإذ.أخرىمرة!تبأ

أصحاحيأنويحتمل.(32،33)المتقبلرجاء

بسببولكن،الفترةتلكإلىيثران(03،31)

في!المشولرنألقاه(بالتسليمللثعبنداثهاضمرار

أشفق-ملكعبد-اللاطرجالأحدولكن،مرحل

إلىأخرىمرةفعاد،(18-93:15)وأنقذهعيه

أورشليم.فتحتحتىناكوبقي،الجندار

ع!طمباحترامالابليونعامله،المدينةاحتلالوبعد

\:04-93:11)لصالحهمتحدثأنهعلمواعندما

وأباللالىالذهابيينالاخيارحريةوأعطوه(بعدهوما

الواليجدياإلوذب(البقاءقررولكنه،وطهفيالقاء

عدماولكن،بابقةجديراإناناجدلاوكان،المصفاةفي

قرر،وجزةقرةبحدالرجلهذاالأثمةالمحارضرناغتال

وخائف!تعهددين-فلطينفيتربهوافدكانواالدينالهرد

فحدرهم،صصرإلىيهاجرواأن-الكلدايخينانتقاممن

المصماهء

18

المتوسطالبحر

-ت
تجج!4

مجدذ

ي!نوف)منف(

هيرموبو!إ؟

مونانو

مصرإلىافروبخر!طة

إرمدا

:42)ذلكعلىأصرواإذابهوهباشقاموأنذرهمثدةإرميا

النبيوأجبروابل،رأيهمعلىأصرواولكنهم،(لعدهوماا

وكانت(بعدهوما43:1)معهمالذهابعلىاسيئا

الوجه)السفلىمصرنيتحفحيسمدينةالأوليوجهتهم

لزملاثهاللهبكلمةماداتهإرمياواصلوهاك(الجرى

،(13-43:8)فيذلكمنشيئاونجدالإسرائيون

وقتفيقالهاالي،والأربم!تالرابعالأصحاحفيعظتهوفي

قدكانإرمياأنبدولا.م.ق057فبلولكن،لاحق

.عرهمنوافانينالسبعينبينماالوفتذلكفيبلغ

بعضو!ول.مصرفيبقليلذلكبعدماتأنهويحتصل

تحفحيس.قالموتحتىرجرهقدالهودإنالكنيسةآلاء

ماالقوللهدايىولكن،(وغ!يط...وتزلبانجيروم)

أخذإنهيقولالذىالهرد!ابالتقيدأضبهوهو،تمامايؤيده

وهناك،نصرنبرخذبأمرباروحومحهبابلالىممرمن

.مات

صررةإرياصفرلايقدملا:الخمهإرصاصفات-ثان

أيضالايقدميل،فحسبورسالتهالبىلحياةكاملة

آخر.نبىأىمناكزومئاعرهالداخيةحياتهعنالبهير

ماعرهفيرقيقالطيتههكانأنهنعرفاصفراهذافمن

القضاءرسالةفيمغايرةصررةلهكانتوإن،وعواطمه

فياللهجحلهلقد.كايادىأنعليهكانابى،القاسي

:1815،:1)لايلينصباالحديدثا!رسالهتبليئ

اقيقةاالخصيةماعرهشاضاقض!اهذا(..2

مرات-بوضرحيظهر،أصارمةارصايهويين،الدافئة

عمدماأولاابهحلقد.نواتهفيالقلبيةتعبيرتهفي-عديدة

صارتماسرعادزممن،(15:16!إيهاللهتكلم

وما15:17)والمعاناةالالممصدراقلبهفياللهكلمات

قلبهفياشتعلتلبها،بهاينطقلاأنبردكان.(بعده

إلىحاجةلىكا-لقد.(723:9،:02)كااخار

.(بعدهوماا:16)بالزواخلهيسمحلىولبر،المحبة

لقد.(15:17)الثا!مباهجيهحرأ-اضطرلقد

التنؤإلىأضطردلكومع،غيرهفعلمماا!زشعبهأحب

جحلهماكثيرا،لأتهعدؤكانلو؟وبدا،بالثرعيهم

ضحياموكاناليالحداوةبعمقضعرلقد.حزياهذا

،ه:112،:9شكواهانظر).الحقإلايحلنلملأنه

هذاوفي(...51:01،17:41-18،18:23

اللهأنلويتمنىكان،الربووصاياقلبهبيرالمؤاالمر

،15:01)فيهولدالذيالوملعنلقدبل،يكلصهأ

.(بحدهوماأ:3أيوبانظر،02:14-18

أبلغهاالىتلكولينالثكاوىهدهب!تبدقةنميزأنويجب

وعلبالشكاوىهذهعلىيوبخهاللهإن،لببيبروحهالر!



إريا

فبصح،(15:91)ويطيعهفيهيثقوأنيتوبأنإيه

:11)لأعدائهالمريرةإدانتهإنبل.يتزعزعلاراصخا

15:15،17:18،18:12،بحدهوما،02

وتظهر،الحاصةالعصبقةطبيعتمنجزئانبعت(23-

منصلىالذى!امماملاالجألم5ويينيةالكبيرالفرق

ماأشهإرياكان،حالأيعلىولكن.أعدائهألدأجل

العهدقديىكلمناكثر"المتألمبالمحلص9يكون

نهاهحتىصبهأجلمنيصلىككاهنظلوقد،القديم

،7:16،11:14،14:11)ذلكص!الله

بتألمأن-حميعهممهماكز-عليهكانلقد.2(.18:ء

امعىأدسادضصصعنا-اممتمعىعا!اطهأعمى-

نأفيذلكنرىأنويمكننا،ضرهم2!دكانأنهأتف!هم

به،أمرهمماعك!دائمافعلواالد-كأ-المتردالحب0

للذهاباضطروه-يخهمرغوبغيردااعتبروهوالذت

ينهم.المذالحبفرىهوأنهأدكوالأنهمممرإلىمعهم

علاللهبقضاءينادىأنإرمياعلىكان:)رصانجواترالعا-

وعبادتهم،يهوهعنالعبارتدادبببوذلك،صهوذا

وجدتلقد،إصليلفعل؟المرتفعاتعلىالأصنام

لقد،الثعصحياةإلىطريفهاالريرةالوثةالممارسات

مهى،أمثالمنأضخاصبواسطةصراحةالوثةدخلت

في!ومولكلعل"ذليحةالأطفالتقديمإلىوصلتحتى

35(ة7:18،91:5،32)هنومبنوادى

.(7:18،44:91)(الحواتملكة9وعبادة

هذهأسرأاكتسحتقديوشاإعلاحاتأنصحيح

،اشبإلىحقيقيةتبيةعودةإلىتؤدلمولكها،الرور

خارجيةسطحيةتكونمااكزكانتالاصلاحاتهذهلأد

اطخطاياالشح!إيايدينوهكذا،الملكلارضاء

18:11)المعاصرالجلذلو!إلهاوبصيص،السابقة

الأخلاقيالفسادجاء،الدينىالنفاقهذاومع.(بعدهوما

وأثالهاوافيةالعاجزينإضطهادوالظلمالأمانةكعدم

:،266و7:لعدهوماا:5فيالانهاماتانظر)

،8،17:9و6؟9،9:2و13،7:5و7

!ا21:12،22:13،23:01،92:3000

اممهنةواالرزجينالفادةإلىمرجهةاتهاماتوهي-

.(والأنياء

قريبا،اغادماالقضاءأن،الدايةمذإرياأعلنوقد

عدوبوأسطةاللادغزوصيكرن،العبلحطاياعقابا

القدررؤلامنواضحهو؟،الخارجمنميحناحها

بدءفيالبىرآهاالتي،ال!مالجهةمنووجههاالمنفوخة

القوةهذهاصمبدكرولم،(14و1:13)دعونه

إريا

ص)لهويافيمالرابعةالسنةفيإلا،الشمالمنالقادمة

الفالحهوأفهعلىنمرنبوخذاصمتحددجص(25

كانالأوليالنواتفيأنهالبضويظن.المنتصر

سيأتونالذلهنالأعداءعنتحدثعدماذفهفيالكيثيرن

وقد،6-4منالأصحاحاتقييبهاصة،الشحالمن

الجبوةإرميادعوةتل-السكي!ىأنهيرودوتذكر

أسياعرواثميديااحتلواقدكانوا-قليلةبنوات

كنعانمخترقين،مصرحتىطريقهمواقتحمواالصغرى

.،ضانبيت"الفربإلىالثرقمنسيرنهمفيومالهلن

،العناةاباسهؤلاءأحدثهالذىالتخرببأنيحتمل؟

:4)نجواتهفيإريااستخدمهاايىاللهجةفيأثرهلهكان

المعقولمنليىولكن(22و15،6:3ة11،5

جحافلبرا!ةواللبالهبمناكئركوقعلمإرياأن

الموصوفةالمركباتللحكثينيكنفلم،البدوالكيثيين

نأتىلاأنيبغي،هذامنواكز،(4:13)في

الإدتلكإلىثعبهإجلاءعنتكلمالدايةنذ)رمبا

شييكناليما،(18،5:91:)3الأجنبية

،حالأىوعلى.الحبانفيبلادالكيثينإلىإصائيل

همالكلدانيينأن)رمياصرح،لهرياقيمالرابعةالسنةفمنذ

،93:6اشانظر)الثمالمنيأقالدىالعدو

أنياءأيضاوفاك.(6:ا!،4:01ميخا

الصايةالأممجموعةإلىينتحونالابليينأنيقبرونآحرون

كا،الثمالمنيأتوندأئماكانوالأنهم(6:8زكريا)

للأضل!.الرعيينالخلفاءكانواأنهم

فييأملونكانواالذينالبوةأدعياءسالمقضعلى

تبأالدايةفد-إريافإن،(6:41)الأصرمعالجة

وسبىالهوديةالأمةنهايةوعن،والهيكلالمديةجواب

وبخاء.الخارجسالقادمينالأعداءمؤلاءبواسطةالثع!

نأنجد(25:11،92:01)إريافيجاءماعل

لاكانت(البيمدةاضبطباوي!)البالليةالسيادةمدة

قبفتها.سالخلاصلصهاعاماسبح!تتتمرأنبد

:3)اتبيحياةمنالأوليالسنواتفيلذلكالرعدتحرر

بكزةأيضاتكرر!،(41،12:41،16:41

1،24:6،47:2ج23)وبعدهالحصارأثناءفى

فمآل،الميقةالروحيةتغؤههوإريااببييميزماوأهم

روحإلىتفتقرمظاهرلانهاالدمارإلىالحارجيةالعبادة

بصرنلهقيحةلاالظاهرىفالختان،الله!فوفالاحساس

أصبحلأنهبالهيهلالدماروسيحيق،الداخليةالقلبنقاوة

الذ-فىلافتقارقيمةبلاالذبائحوأصبحت،للخطاةمخيأ
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إرميا

لقد.اللهيحزنكلهوهذا،الروحيةالحياةإلىيقدمونها

حتى8(،:)8وتطبيقهااللهضريعةتفيمضحب

بدلا.كانالربحضورمجديعلن!دلماصهداتابوت

...31:31)الاسقلو!علىتكتبأنللريحة

الميازمنأمجاديصفلاالبىكادوإن(.اغ

عبارةفيالروحيةأوصافهامرارا!ايهرأنهإلا،بالتفصيل

حالكا!وعلى.(23:6،33:16)أبرناالربإ

بعودةآمنفقد،إريامثالةقمةمننقللأنيبغىلا

الأنياءسائرضلعميا،اللهليادةحقيقية

.(04-31،32،38الأصحاحات)

طيعةذاكان،ضدالبرية)رياتمبيراتجهةمنأما

صاكثيرابل،فحبشاعرايكنلمولكنه،ضاعرية

كاذبل،بهمقيدايكنلمولبهه،الرثاءأطرباضخدم

الالايبإلىوناالاخرىالعر!ةالاوزانإلىمحر!ة!تقل

اليالرتيبةالحزيةوالغمة.الحالمفتضىح!النق

تعبيراتإلىأحياناتتحول،الحزينةرسالهمعتحم

،أحرىأمعنالىيتحدثكدماحيويةا!زمتنوعة

الابقين.الأنياءتعبيراتيتخدمالحالهدهففى

قيمرةلأولالفركتابةعننقرأإرما:سفرخاسا-

منه.الأوفالأعدادفي،اصلاثينواالادسالأصحاح

أملى،اسباأمرعلىئاء،لهوياقيماشابعةالسنةففي

تليذهعلى،الحينذلكخيبهاتكلماقىنبواتهإرميا

بأمرالدرحأحرثأنولعد.درخفيباروح،فيها

معأخرىمرةمحتوياتهلإملاءإرمياقام،يهرباقيمالملك

كتابةبدأتوهكدا،(36:32)الإضافاتابحفر

وأجريت،الأخرىالأقوالبح!رعيهلميدتأ،السفر

مرتةالسفرأحاديثنجدفبيما،العديلاتلعصعيه

للصلكالرابعةاصنةاحتى-الأعلصاعلى-تاربجا

الآتأيدينابيرهو؟-السفرفينجدأنناإلا،يهوياقيم

(...21:9،23:1،26:1من)اتداء-

الحةأدفيهضكلاومما،صدفياعهدمنأحاديت

الحاصالأصحاحاحتوت(36:28)الثانية

التيالرثيةالأمضدالمرجهةالحطاباتومعهوالعثري!

في-ايارمجةاسجهةامنالرتيبعدمإن.وق!ذكانت

وأاضارمجيمااالأحداثأنإلىترجع-الآنهو!اصؤا

فياصفراإلىأضيفتقد،إرياجمضدتالحاصةالملاحق

36،،26،35الأصحاحا!شللاحقةأولحا!

مىللنبىأحاديثنجدالاضافاتهذهوفي.وغيرها

واللاثين،الابعالأصحاحمنوبداية.أسبقتاريخ

خرابوبعدأورشليمحصارأثاءفيالبىقصةمجد
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صال!اد

إريا

المدبنة.

مميلايي.-الأجزءهذهكانتإذاعماتاؤلوناك

شخمرإنتاحمنأنهاتبدووانرالقمميالأطو!إلى

سفراماوقتفيكونتقد-باروحيكونقدععاصر

الاحق،وقتفي،أجراءمنهاأحذتئم،بذاتهتائما

بواسطةإيىأثخلتأكاأوإرياسفراإ!ضمت

مايخدفالنا،الأولىالظرلرجهةاخذناواذا.باروخ

الصحيح،اضاريخىاترتببهانيدانمايتأفهافيبؤيدها

منجزءاوالحترينالاد-!الأصحاحيحتبرفمثلا

الع!وموعلى.9-7الأصحاحاتفيالهيهلخطاب

كانأنهالقادبعخريرىالذي-هذاباروخضرفإن

قصةيكؤنلأ-إرياضرجانبإقمملاصفرا

فهواصرصاهذالمثلكتأنهيدوولا،ترابطةجاة

للنى،محيةوأحاديثلكلماتمفدماتعلىيحتوى

يكونألىجداالمجملفمنولذلك،أعغبتهااقىوالتائح

هذهببعضقامتد-لاحقوفتفي-لاروخ

البى،علمهأملاهالذى،الأصلىللفرالاضافات

إملاءكانوربما،ذلكفيعاونهقدنفهالبيولعل

بار!خشبقصةيتىالمراضعصصفياءالنبى

-أيبدوإذ،بهايدأأو(02:6-14ة91)

اصبوةاإرمياأملاهثمتاريجةمقدمةكتصقدباروح

وص-(وغيرهاا:27:1،18:1،32)

تعتبرباروخقلهمنحاءتالىالأجزاءألىالطيعى

صحيحة.كتابات

إرياعلىالقادبعف!يبهر:ووحدتالفرصحة-

الحاليالسمرمنميةأحزاء،حبارشتليده!على

-ا:01الأحزاءهذه!صت..،حقتاريخإلىوينسوكا

منائبىيللدب!تحديرعلىيحتوىجزء:هو،16

تكو-أديمكنلا-يدعو-!-واض،الأوثاتع!ادة

-يسكرونأنهه!،إرمياعملمن،الكاملةلصورتها

72-17:91الأصحاحصلة-ص!دأيولدور

بالهعلىحطرقديكودأنيمكنلاأنهأسا!علىبإرما

لم،ا!حاأيعلىببهه.السبتشريعةعلىالشديد

الفرائضكلأيفااحترلل،فحبثالامحدئايكن

يرفض؟.(8-ا:11انطر)الإلهيةإلاخكام

آخرؤتيهاجميما،والحثهـينالحاصالأصحاحالجض!

هذامن28-27ومن14-12ص!الأعداد

فيطمواضحةحجةولا-خاصةبصفة-الأصحاح

العددأننرىالآخرالحانبمنأتاإلا.الحايين

اثالاالعددمنالأخيرةوالفقرة،اخرينواالادس



إريا

سابعا

:اباؤاتكونأذالمرححفمن،لاحقةإضافاتكر

كلعلىإريابهتنبأالذكيالفرهذافيكنبماكل"

وكذلك،الأصلىالصإفأضيصتذييلا"الثعوب

شكوملك،:والحريناصادساالعددفيالمبارة

تعتبرهماضثككلمة،ديخلةتعتبر!بعدهمثرب

ولا،(51:41فىجاء)؟أبابلالكلسةبدلأ

علىالهحومأما.البعيةفيالجملةهذهترجد

لا؟.بهبعتدلامجرمفهو03،31الأصحاحين

محتوياتهوترتبط16-33:14صالبعييةفينجد

نأالقادو!قبر،عيصلهجرمتعرضإرياقبأجزاء

معهايحملأنيمكنلاالروحانيةمندرجةعلىكانإريا

أنيرون93صوفي.اللاويالكهنرتامتمرارعلى

تتمىلاواضحةإضافات01-4و2واالأعداد

الأصحاحاتفيالأمضدالأحاديثويين.المكانلهذا

والى12-أ:46الا!متأننجد51-46من

عرتكرنأنيمكنلا،كركبقمعركةتبيلكرت

صحبحة18-13الأعدادأن؟،صحيحة

لي!ولكن،كثراعافيقدالنصأنوالحقيقة.كذلك

الأصحاحاتفيالواردةاببواتضدمقبولةححجثمة

أخرىمرةاكدإرياأنافترضنا)ذا،47،48،94

تتحققلمأنهاببدووالىالوثنيةالأمضدأقوالهبحض

05.15الأصحاحينفيالأقوالأما،وقتهفيتماما

منأقوىطابعوهو،إرمياطابعتحملف!!ا،لابلضد

:51فيالأحداثأما.وزنهايغفللااليالثكوك

تفترضفإنها،للتساؤلمجالالتواليالح95000

نأوالأرجح،بابلضدلارعياصابقةمهبةأقوالوجود

بيرالذىبال!فرمدوتةهى؟-الأقرالهدهكتابة

تأ؟،م.ق586بعدماالىتاريخهايرجع-أيد!ا

لأيأ؟اصنوىاالإضباءأثرأي؟حإداثاتيمكللا

فيدو52الأصحاحأما،إرياضرفيلاحقينكتة

،24مل2)تفرياحرفياالملوكصمرمنافتبسأنه

تتعلقشكلةهناك:لل!فرالحبيهالرجمة-

ال!بعبيةوالرجةالعبرلةفيإرياسفرنصيينبالمقاللة

فيالرنايةعنتختلصلالل!فرالعبردةفالصورة،له

الأخرىالقديمالعهدأسفارمن!رأ!مناكثرمادضها

الختصةفالأقوال،أيضاالنرتبفيتختلفبل،فحسب

لطموجردة(51-46اصحاحات)الوئنيةبالث!عوب

وفييالثرينالحاصالأ!حاحسياقفيالبيه

بعدهوما94:35ثلاانظر)تمامانحتلفتريخب

94:7،-51،47:97و05و6،حتى

إريا

27-23و33-28و5-ا:22،94-

كلزبالقراءاتفإنهذاالىوبالاضافة.(48و

فالصوص،الحالاتمنكثيرفيئختلفالفر

نأ؟.تركيزاواكزأقصر،عاعةبصفة،اسبعييةا

بهالمعترفالعرىالضمنأنلالونافيالصكلمات

منأقليكونوبذلك،عولةكلمة0027بحوالي

بادراجيحضيخصاأما،الث!نبمقدارالعرممطالنص

التاصالأصحاحفيالوثنيةالعوبضدالأقوال

يى-تأكيدبكل-ايونافيالتريخبفإن،والعرين

الأجزاءيمزقلأنه،العبريالترتبمنأصالةاكز

نأويحصل،والعثرينالخاصالأصمحاحفيالمترأبطة

اعتبرتفقد،الفهملوءتيجةحدثقدهذايكون

الأترالتأقيهناأنهإلىإضارة25:13صكلمات

الصفيالأحاديثهذهتزليبأن؟.الؤييةالأمضد

باتبةأما.العبرىانصفي!طيعيايأقيلأايونافي

ال!بعينيةفيالصأنابعضف!يظن،ذاتهلنعى

تدالعبركيانصوأن،لايجازهبالنبةايفضيل!تحق

-عامبوجه-ايونانيةوايرجة.إيهأصصبمازصد

دقيقفهمبدونتمتأنهاويغلب،دقيقةغير

قدالمترجمبأنللاعقاديدعوماوهناك،للموضوع

،شديداكانإرياأصلوبأنظنحيما،الصاخصر

إلىعمدأو،يحذفهاأنفرأىمتكررةأصاءواجهوجما

اللغة.فيأوالموصوعيمحاكلاعترضنهعندماذلك

-كيرةمواضعفي-ترجحتأنننكرلاذلكوء

إضافاتحدئتقدتكونوأنصحيحةتكونأنيمكن

.العبرىالنصالى

إريا:رسالة:إريا

الفايكانبانحطوقيح!وهو:النوأن-اولا

بانحطرطةورجدولكنأإر!يارصالة)والإسكندرانية

الرصالة:يقديمإضافيعوانوغ!باالفاتيهاية

إلىالجينإلىإرياأرسلهاالتىالرسالةمننخة"

بمالعلحهم،البابلببنملكنصرنجوخذبواسطهبابل

بلرطلةلىصو،ذللى!طماأما،الرببهأمره

تقديمهافكرةأما.الأوثانعبادةلحصاقةكياعرضا

بإرياجاءمايكونقدذلكفصجع،إرميامنكرسالة

.اغ92:1000

ايرنانيونالآباءكان:وقيمتاالرصالةتانؤية-ئانيا

جزءاالرصالةاعتبارإلى-عامبوجه-بملون،الأوانل

الأسفارقوا!مفيتأيهرلذلك،القانويخةالأسفارمن

918



إرصا

الأورضليمىوكرل!وأيفانيوسلأوريجانوسالقانونية

لاودكيةمحمعفيرحميابهااعترففقدوعل!،وأثناسيوس

.(م036)

العبادةوضربطلانالكاتبيبر:الرسالةمضمون-ئان

إلىسبون-خطاياهمبب-الهودوأن،الوثية

البلادتلكوفي،أجالسبعةهناكيبقونجثبابل

نأوواضح.الحوبتلكآلهةلحبادةجتعرضون

عجزبإثباتمقدمايحذر3أنهوالكاتهدف

خفوكذلك،نفحهاوعدم،!بدونهاالتيالأعنام

لهذهممائلاحواراونرى.ابابليةالديانةطقوسوفساد

انظر)المقدسالكتابمنكثبرةمواضعفيالرسالة

)رمياورسالةتملأدلوهي-91-44:9)شمثلا

،8-115:4مز،9-01:3)رميا،حزمها

،91-39:01الحكصة،18-135:15مز

15:13-17).

نأعلىالحلماءكلرأ!كنق:الأصيةال!بةلمة-رابعا

دلائلأيبهافلي!بالونانيةأصلاكتبت)رمياريالة

وجهعلىجيدايونافيأسلوبهاأن؟،ايرجةعلى

اللغةكاتيزالىالانبةاج!الأصافييا:تكز،اسمؤا

ولابرجدالمماصرة،الحقةلدابةفيمصرلمالمطاليونايخة

اورمجانوسأنسحطأ!ممارعمعرىلأصلأترأى

الكتهابأما.عمرهيالأصلهذاوجودذكرقد

إلىويثيمونعبركطأصلوجودعنيخدافعونالرومايرن

استحداموكدلك(44عدد)الحولةالتعبيراتبحض

فىأيضاذلكنجدولكننا،الماضىمنبدلاالم!تقلزمن

الونايخة.الهيينيةالكتالات

بألىالجزميمبهن:و!رفهااليهابةوزمنالطتب-خاسا

عاضواالذ-كأالاسكندرلةمراطنىمنكانالرسالةكاتب

اللغةأن؟،الجلادقبلالأخيرالقرننهايةفيفها

91عدد)المصريةالديانةإلىوالإضارةللرسالةالونانجة

فيالمأيهورةسايىفيالأنوارويةتايهرحيت

فيإيارسالةإلىاليميحبهذلك(،هيرودوت

الاشتاجتجعلهذهكل،(2:2)افافيالمكابيين

الكاتبذهنلىكادولقد.جدامحتملا،آلماالما!)

الأشكالبسببالريفونمىقرمهبدكانةالمجطهالأخطار

بهاتذخركانتالي،الأصاملحبادةإلحلابة

الإعند!ية.

كتبتالرصالةلأنالمؤلفهو)رميايكنلموبالقى

الأضارمنجزعامطلقاتئكللمأغاكابالونانةأصلا

091

إرما

أقا!للموضرعمعالجهاأسلوبأن؟،القانويةالحبردة

بصحتها.المكماببىكابا!متوىمنبك!ر

:وايرجماتاببم-سادسا

انحطوطاتفيخاصةبصفةموجودةوهى:الونايخة1-

الحرود!نراتالخطوطات)البمييةللترجةالرئية

.(االتملة

اكئرولبههابايونانيةضيهةوهى،ابطة:اليلانية-2

الفايكانية.الخةمنحداوتريبة،تحررا

باشؤ،الرنايةمنالفولجاتاترجمةحاءتةاللايية3-

هـفراثضكتابهفيصاباتييهلرهامحيفةلاتهترجةوهناك

الفرلجاتا.منغرراأكيروهي(المقدسالكتاب

الاسبهدراية(الخطوطةتتع)عربيةترجماتأ!حاناك-4

دلمانطبعة)والأثيويية(0811طبعة)والقطية

4918).

إرميا:مرالي-إريا

مراثضعلىالقيدأطلقهجمع31المراكط:الامم-أولا

لمصيررثاءوهي،القانونيةالعبرلةالأسفارفيصحودة

الفرهذاعلالهودمعلموويطلق.الحربةأو.شليم

الىالكلمةوهى،،كبفأأكلي"إكهاأاصمالصغبر

أما.(العربيةفي)وكذلكالحبرلةلطالمرافطبهاتجدأ

لموصوعه.تباالمرارا-عيهفتطلقالسبعية

علىضالمغرالفرهذامجتوى:الفرككل-ثايا

الأوليالأربعوتتميز،أصحاحامنهامرثاةكلتكون،مراث

كليدأأنأى)للحروهـالهجائيةالعرضىبالاشخدام

حبالهجائيةالحروفمنبحرفالقصيدةمنييت

اوزانفإنهذاالىوبالاضافه،(الحبرلةالابحدلهترتب

ثلاثةمنطويلةضطرةفنأقط،المرايهذهتميزالعريةالزلاء

وأمقطحينمنأقصرشطرةتتبحها،مقاطعأربعةأو

ثلاثكلتبدأ،والافيالأولالأصحاحينضي.ثلاثة

فيولكن،الهجائيةالحروفسالحرل!بخض!شطرات

فيأما،الحرفبنفسضطرتينكلتبدأالرابعالأصحاح

وكل،الحرفنجفسأياتثلاثةكلفتبدأالاثالأعحاح

.الحرفبنفسمنهماكلتدأضطرتينعنيتكونمنهالت

الهجاثيةالحروفبضأنفنجدالخاصالأصحاحفيأما

معبتفقللأبياتالزوجيةالمجصوعاتعددولكن،ناقصة

وفي.(حرفا22أكا)العبرلةالأبجديةفيالحروفعدد



إريا

بعدأعين9العبرىالحرفيأقي4و3و2الأصحاحات

الأصحاحأما.34منرمورفيكا!ف9العبريالحرف

.المعتادالأبجدىالريبيختعالأول

الكارثةعىالخسىالمرارتتحدث؟الفرمحويات-ثان

أررثليمبالحاصصةحاصةوبصفةباليهودحلتاييالقرية

خصف(م.ق586-587)الكلداليينيدعلى

أصا!الذىوالخراب،بالمدينةحلتالتيوالقلاقلالمعاناة

منبخاصة،ؤلمييراتهمإسرائلأعداءالهيهل،وقسوة

والكهنةوالأنرافبالملكحلالذىوالهوان،الأدومببن

وخرابها.اللاددمارمن3خطاباسيتهوما،والأنبياء

وهنا.اللهلرحمةطلابالتو!لمسفوعاالوصفهداوجاء

ولاالحزينةاثماعرفيللأفكاردقيفانتالعانتوقعأديمكنلا

تينمرثاةكلولكن،كثيراتكرارافنجد،البهلفي

الالثالأصحاحويعتبر.الكارئةوجوهمنخاصاوجها

بالكارئةمرتبطةالخصيةآلامهيصفففيه،نوعهفيفريدا

للتوبة.مزصرا-الحماعةلاسم-يبدأذلكوبمد،المامة

الخصةخطاياهبسببتكنلمالكاتبمعالاةضدةإن

هذهتكتبولم.ضبهفجوربسببكانتمابقدر

وفتفي،بحدفيماكتبتبل،الحصارأثناءفيالقصائد

بايمزالتيوالآلامالمعاناةبوضرحيا!كرمارالالحبكان

مازالأورشليمسقوطكادعندماوكدلك،الوقتذلك

.3أذهايقوياحيا

هوإرياأنعلىالهوديالتقيدمجمع:الفركالب-رابعا

اسملغيرنفسهاالقصائدهذهوجدتوقد.الفركاتب

عبارةوجدتليا،الع!يةالخطوطاتبعضفيكاتبها

أسلو!امننستت!ت،السييةمننسخةفيإضافية

عه،ترجمتالدمميالأصلفيمرجردةكانتأنهاالعبرى

إسرائيل،شىأنبحدحدث":تقولالعبارةوهذه

علىونطق،يكيإرمياحلر،خراباأورضليموتركت

اترجويمأ"فييذكر؟0001ضال،المرثاةبهذهأورشليم

واباءالودمحلمولكلا؟،الكاتهوإرياأنأيضا

جاءممايبهاصة)جيروميمتقد؟.الأمرهذافيالك!ية

:35)الافيالأحبارفيجاءماان(11ة12ركريالط

نصريوليفوسيدكر؟،المرافطهدهإليمثير(25

سفركاتبفيكون،كذلكالأمركانفإذا.ال!ىء

موتممناصةكتتقدالمرارهذهأناعتبرقدالأخبار

إساءةمىهذامثلإيىبأنيمكنلاولكن،يوضيا

ولكنهاالمراثطسالوعذلكعرفأنهضكنلا،الفهم

بطيعتهإرياكانلقد،حالكلعلى.بعديخمافقدت

منوافحهوكاالمرافيسالنوعهذاكتابةعلىمطوعا

نبواته.سفر

إريا

فيالا،المراقيلهذه)رمياكنابةحقيقةعناياؤليثرولم

إرياعلىيكرونالفادمنالكثرلنفإن(الحدثةالعصور

لغةأنفمع،والمادةالثمكلعلىمبيةحججاو!قدمون،زلك

الوقت-نف!في-أنهإلا،إرياأحاديثكثراتشبهالمرا!

غيرالأبجدبةالرخطةلأنالقولأما.كثرةاختلافاتتوجد

عنهالترقاخلافصببه،ضدهايخازهوفإنما،بإرمياجد-سة

هذهاصتخد!راكلدالمبربةضعماءأنفواضح،الحاضرعصرنافي

يمن،الذاكرةفيالحفظعلىتاعدلأنها،طويلازماالأصايب

عندالحادةالمعاناةترةفيالأسلربهذايتحدملمأنهالمحتمل

الكارثةتلكبعدلاحقوقتفيكتبهابل،أور!ثليمخراب

مادتهافيتماماتختلفإريانظروجهاتأنزعموا؟.الحطية

إرمياإنيقولرنكا،المرافيهذهسلفيأولمؤلفايىتلكعن

بأكثر،الكارثةسببكانتال!عبخطيةأنعلىنبواتهفيينبر

ؤلرجع،ال!ثعبميمترلطالىالقصاثدهذهفيمماوضوح

كا-أصوهو(15:7الآباءخطاياإلىذلكنطبالب

نجدولكتا.(اغ31:92000))ريايقبلهلا-ممزعمون

القصائدهذهفي،.علهاالجرتباللهوغضبالثمحبحطية

:31)المرروثةالذنوبمنشىءوحودإرياينكرولا،أيضا

العيدالمتهقلفيالأمورأنيعلنإنهبل،(بحدهوما92

كادإذاأنهتىألايخبغىكذلك.المجالهذافيمختلفةشكود

الذىكالبيبهايخدثلافهو،القصائدهذهكاتبهو)ريا

وإنالبثريةثماعرهيتحدثكمنبل،شبهعلىيئشكى

ففى(الح4:21000مرافى)البويةللأيهرياتتفتقرلاكانت

ويقدم،وشعبهأوريئليميحبقلبصتيتحدثالقصائدهذه

عدمابهايتقدمأنلهيكنلمالى،ال!ثفاعيةالكهنزليةصلواته

يعلنأناضطركنيأنهو-.إسرائيلعلىاللهفضاءيحلىكان

لاحنرامهإظهارهتجاهليمكنلاأنهإلا،اسثعلىاللهقضاء

العظيمالمركزهذااللهأعطاهالذي،الحظسىءالملكلذلك

:22إرميا)جهوياكبنعلىالديدإضفات(ه:4مرالى)

فيجوهرىاحتلافيوجدلاأنهلرىوهكذا(28و24

السفرين.يينالمثاعر

قلاإزاحطيمصعوبةنواجهأنبدلا،الأخرىالاجة:س

لألبياءالمرارشجىفيوذلك،المراقكاتبهولىإرياإن

البيتجاهليمكنفكيف،(144:13،:2)أورشليم

هذهكاتبنفههريكنلمإذا،الخرابهذاأعل!اتىاالعظيم

الأنجياءأولئثعىتحدثنبواتهسفرففى،الحاطميماالعبيرات

اثاكالأمحاحأنهذاإلىيضاف.تماماالأسلو!هذابنف!

الآلامبببالكاتبهوإرميالأنالجزمإلىيضطرناالمرا!من

16و37و35و3:14فبمقارنة.هناالموموفةالشخصية

الظروفتلكفيالأفظارإيىتتجهآحرشخصانجدلا،63و

المتحدثبأدالقولأما.مذنجايكنلمأنهيباصة،)رياثل
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إريا

بلمحتلغيرفأمر،المفردصيغةفيكلهاالأمةبلفردالىهنا

و14العددان)الأجزاءلحضتدلكاالم!جلمنبالحرى

48).

شخصهنماما!تردالمغيرالفرهذاأننرىهداومى

العملبهداتامانهلدفلا،الكافنفسههؤكانومتى.ارميا

%لامالامهذكرياتلحدالوقتلديهكادعندماشيخرختهفي

نأ-الئعريةاسةبب!فماصة-أيفاوالأرجع.ضعبه

تبيراتفى،الحالىشكلهدالفروضعراتدتلاميدهيكون

بهيتيزكانالذىاشثاءأطو!علىذلكمؤسسمينعاطميما

يمكنلاالدىاثاكالأصحاحأطسنهميمكىوبدلك،)ريا

الطابعلبدا،كذلككانتلوإذ،اءمريفةأقوالايكونأن

تدكرنأنأيضاويرحح،وضوحاأكزتعبرهفيال!ثخصي

العد!دة.أقوالهمنجمع

معالسفرهذاوضعفقد،القانويخةالمبرلةالأمفارفيأما

الكتاباتأكي)أالكتوبيم)الممىانكالقسمفيالمزاصر

وأبإرياالسفرهداالبعينبةالنربةالحقترقد،(المقدصة

العرانيونأما.مباشؤإريابعدجاءالذيباروخبسفرلالحرى

ايىالخمة،الدرج5أو!ايحولرت5أسفارمنيخحبونه

!آشهرمنالاسعيخوم،الحاصةالأيهرياتأيامفيصنرياتقرأ

الكنيةفيأما.الهيكلاخراقيومالمرا!،بومهو

أسبوعمنالأحيرةالأياماللاثةفييقرأفإنه،الكاثوبكية

.الآلام

أريبة:

منطقةابالرمريةومفاهاأراراطأرضهى:جرايخ!ها-

أورارطوأ"أوأأورطوأالأشورلةفيوتسىأالعالةالجال

أرض)أوأرمينيينالهيروكيعةفيوتمى"واوراضو،

هبهاتوسأأطلقوتد.أأرييةاالويانيةوفي،(نى

اصمضحاعل(م.ق025)حوالمب!الجليتى

!اطأراأرضر9المقدسالكتال!فيوتسى.،الأرميناإ

ربا!،73:83يق!،91:73مل8:4،2نك)

ضهرا!الحامنمجدهاالكبرىأريخةوكانت.(51:27

ومرصكبى،وكوليهرإبرياوجال()كررش،كور)

الجر!ومن،الؤاتوضرالصزىاياالؤ!سويحدها

أريخيةأما)ويدياقزو-كأحوالرقومن،وأشورالضينللاد

أراراط31وكان.(والهالزالفراتضرىدنخمقعالمضى

الر!ى.المنطقةعلىأصلايطلق

،00081لننماارتفاعهاكنراوحهضبةأري!بةومعظم

وكورشالنراتنحووتخدر،الجر!حفوققدم00031
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اسمغالاعيهويطلق)ما!بزجبلارتفاعوكلغ.قزوفىيكر

يخبلغالأصغرأراراطأما،قدما969161(الأعظمأراراط

كذلكابركالطأصلمنوكلاهما،قدما084012ارتفاعه

436.13ارتفاعهيبلغالذى(الاحرر)أراجدسجبل

دلكعلىشاهدخيروالزلارتالكبرلةاينايعأد!،قد!ا

وأراساورحلةواالفراتمهىالأنهاساكبرأما.!الل!اصاطا

ويصاناتهانحدارهبشدةالأخيرالهرويختهر،(أراكسأو)

قئويى.محرفىليمباكوسشلهرأحراويتصا!،الجامحة

داخلية.!ارحقيفهافىهيوسيفانوأورميةفانجميرات

والهيماتالجارفةواليولالجالسلا!منالبهرومجرق

منأصعبأطرافه+تالاتقاليجعلمماالإقليمهذاالمت!ععة

الصيرشكانهناومى.المحاورةابلادمنإلاالوصرل

المؤلمتأثيرهلهذاوكان.غزوهاالهلومن،أجزائهاترحيد

يوتفيييقضعبهاأنؤلوفودذكروقد.أرمييةشاريخعلى

موجودادلكبعضومازال،الأرضسطحتحتتختفىتكاد

العاداتحصزجحهاتريةكلمجكموكان.ابومحنى

أما،القارسالاءقحوةوصفمجدزشوفونأن؟.القدبمة

وأا3طايامجوضيهالأجزاءبعض!فيفالجرالصففي

فاؤلرلمي،اءفصوبةضديدأريهمنكبيروحزء.أجانيا

والزيونالحبوبتمر؟،وافيالماشيةسكبيرةقطعان

الررودموطتأنهاويغلبكلعادنهاكيةأنها؟،بودرةوالفاكهة

.والكروم

االمديم:تاركها-

فيمرةلأؤراللادهذهتدبهر:ايورايونالأريخيون-

جالهاأحدفعلى(4ة8)ايكوينصفرفيالمقدسالكتا!

ملكالأولسرحونذكرهاثم،نوحفلكاستقر"أراراط9

وفي.فنحهاالىاللادببن.م.ق0038حوالي"أكد"

فيمحهولةليدةكبلادأريخهتبدوالقديمةالابيةالأصاطير

وفيها،الكئمةوالعالاتالعايةالجالتغطيها،اصمالا

عودةلاالياللادتسىكانت)الحفلىالحالمإلىالمدخ!!

الآكتقطهالذكط"يخرير!جبليرتفعحدودهاوعلى،(مها

وحما!1،9نابتيم-ت9سفيةاضقرتعليهوالدي

ئم."فان"يرةجنود"جودكيأحبلهوهذا!االعا

فيالاكثتحتصراتصرأنوبحد،الفرعرلطالعصرجاء

(م.:1458حوالي)ملكهسوالحرينالالثةالسة

فروضوع!بمأرييرنرؤصاءلهتدم،ويدياالهري!بلادعلى

الطاعة.

اعها،المبكراياريخهذامنذيأيهرأنابظر!تلنتومما

شعبأنالثاكتحتمسويايهر.بهتصفمازالتالذى

إنهو!قول،يخنوىفييقيمكانعد!االجزيةلهدفع!أرمنينا



أريهأرييما

لأرييةخريطة

بهووفي.!الألىلعةأعمدتهاعلىالسماءتستقرابلادهمفي

يقطحرنأرميننرجالانرى،الكرنكمحبدفيالأولجتى

زلكجيرشأمامكاباتهموصططريقالمخراالأشجار

ضدحربهفيابافيرمش!أنوالأرجح.الملك

ريمويايهر.أرينيةغراتد،الحئ!نملك"خياضرى"

علأحماؤهاوالمقرضةنتحهاايىابلادمنكبيراعدداائاك

غزا؟.أرييةفيكانتأنهاوالمحتقد،هابومدينةجدران

-0911حوالي)"أشور-يورصبال"الأثورىالملك

أورارطو)الرسطىالمنطقةويصفأرمينية(م.ق0117

منى)!ألمانا9بلادبانها(فانبحيرةمناغربباالأصليه

الانهار(أي)"وخهرممي"(27ة51إريافيالمايهورة

فلاصتغك!أ!حاكزأهاثم.اغ(أشكناز)وأشكوزا

وفي.(م.ق0901-0111حوالي)"الأول

ثم،أورارطوإلىأبالناصرأشور"زحف.م.ق883

والح!لالمركباتالجزيهفيلهلقدمونكانواالاينيننأنيايهر

والقمواثيانالخايةوالأطباقاورهصواوالفضةوالنال

دهىمرةمنوم.الكتايةوالأنجةالمبرقشةوالابوالحمر

كامرةكلتعودكانتولكا،واليفبابارإل!ا

اكفيضلفاصرأيامفيمجالاالحر!راصتمرت.المصيان

فقد،بحدهقرونإمتدادرمملى(م.ق086-825)

حرل!الاكأأبزعامة)قويةمملكةوأصسواالأرينيرنائحد

كان.م.ق606شة،في.يةالمقافاشطاعوا(فانمحيرة

ويصفبعد.فيمابابلتدميرفطئمنينرى،تدعكلفيثورلهم

واشاخصريةا.لأعص-ساناقررهـخد:خهأتاكأشلناصر

فياكتمتاليالبرونزيةوالصفائح.فانبيرةعابتمخر

الحثننثابضبيهةثيابفيالأربخ!نتصور"بالاواتا

قصيرةأرديةفي(الأحيانبحضفيلهمخضعراالذين)

فيومرفوعةمحددةاطحليدوأحذية،الخصرعندمدودة

مشديرةوتروساوحراباوسيوفاخوذاتيلبمود؟،مقدمها

الزنجية،بالوجوهضبةوجوههمإنصايكويقول.صعيرة

نغولين.كانواأنهمالمحتولومن

حوالي"الأولساردو!بق"هوالياث!مملكةومزص

فالى)وهىتوشباشعاصشهوشيد.م.ق084

الأشر!+من،ضدعاودافعأرييةمعظمحكموقد،(حالا

سنةفيالثافيللناصرقويةفرلةصددأنهويبدو

اللغةواستخدم،المسما!لةالحروفوأدخلم.ق833

ايثبرينق"!افيأدخلوتد.الأثريةيهاباتهفيالأشول!لة

بعضشالجورجايةثبهوهي،الأشولىلةالمقطجةالأبجدية

كلفيأئريةكتاباتؤلركفواشالملكبعدهوجاء.الوحوه

الحئ!نعلىانتصاراتهفاذكرتقركا،أريخيةنراحي

وغيرهم.

الملكعهدفيمجدهاأوجالياشمملكةبلغترقد

ضلماصرهجماتصدفينجحالذ!!الأولارخيقا

د!فيولكن،بلا"على(م.ق772-783)الاك

(م.ق727-748)الرابعفلاسرتغكصحقابنه

في،جين"كومامنبالقربفاصلةمعركةفيالأرينن

3!أ
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فيفانعلىالاصيلاءفيافرل"ثلوقد.م.ق743

وبد:وعرضا.طولااللادخربولبهه،.مق737

فييخفاصراعاالأريخىالاتحادرأسعلى"الأولروساضن)

الذى(م.ق507-722)درجونمعم.ق716

عا،دلةويأصفانعلىيتولمطأنم.ق716فياستطاع

فيانتحر،أشهرخم!ةثريداهارلاظلالذىروساصن

ماحدإلى-استطاعالارارجشتي!أخاهولكن،نهايها

أ!مميناشخليفتهآوىوقد.بلادهامتقلاليتعيدأن-

فتلاأنبحدإلههرباعندماسنحا!بابنيوضرآصرأدرملك

شإ،37:ا!مل2-م.ق068)شحالهبأباهما

النة،نفسفيأضورغزوحاولاوعدما،(37:38

الكيمر6ليونخربوقد.نكراءهزيمةالأولآصحدونهزمهم

جنو&الىكورشنرعنأرمينية(م.ق967-677)

-066حوالي)الاقروساشنخضعفان،وتدبكيرة

046حوالي)الثاكاندوط!وابنه(م.ق645

-668)بانيبال(لأضوربفليلبحدهاأو.(م.ق

-406)نصرنبوخذوافتخر.(م.ق626

أنهمع،فنوحاتهفيفانإلىوصلقدبأنه(م.ق561

فينجنرىتخريبفييدلهمكانالأرطونأنيبدو

أراراطممالك(51:27)إرياالبيويأيهر.م.ق606

قستعاونوأنها(م.ق595)حرالميوأضكنارومنى

كانكور3!أنيد؟إذ(م.:285ر-)لالا-عا!القطاء

إكبتاناعلىاضلائهبحدحانبهإلىضمهمأوأحصمهمقد

الآريونالأرمينيولىحلثم.(م.ق954في،أحما)

الورانيبن.محلثناضبئا

هوالورانيينللأرمينيينالأعلىالإلهكاد:د!انتهم

علىيطلقونوكانوا،الآلهةلائرأباكانالذىأهالدكأا

ولاكأ،9هوكانفقد،العظيمهالدكأأبناء5:أنفسهم

الآلهةمجمع5يكونون،الش!إله،لقوأر1،الجوإله

اله،أياكأ5والماءإله!أيوثى9أع!ءتأيهركا،العظام

السة،إلها،صاصد-1،القمراءإ،-شلاؤاو!الأرص

الاثيالآلهةهيأصارى!وكانتآخربن.الهاوأربعيرواثنبن

الموقى.لأرواحتقدماسادةاكاتء(إضنارمعبالمقابلةأ

الذين)الحاينالأمينيينأ!فإن:الأرونالأريخيرن-2

فيا!نقروالعلهم(أالادةأأو"هـالهايكأنفهميسمون

طكاصجرنيدكر)ذ،الميلادقبلالامنالقرنفياللادتلك

بجاداقيأ5:آرىاسملهكانأرميةمنجزءعل

(،هري!وتيقول)كافريجةشجاعواوقدأثيرور(

باللغةويتحدثون،الفريجةوالأسلحةالملابىكرتلونوكانوا

بيت):اسمالمقدسالكتابفيعليهمويطلق.الفريجة
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،27:41حز،1:6أخ01:311تك)،نوجرمة

إرميا،6:اأخ01:3،1تك)و%ضكناز(38:6

كسمهموهكنا(الأضورلةفيالأثكوزاوهم-1:27ء

الميد%أنكرفونويايهر.المتأخرةالحصورفيمؤرخوهمأيضا

الثابيرتدونكانواأنهماصترابويايهر؟.أرمبيةفتحواتد

ترجمفهميشطحوالمأربخيةفنياتفإنذلكومع،الميدية

ذكرهمالذينالأربخينالأرلمةشوثلاثة.الفارسزشوفون

الميدىالقائدالىالأرييونانضموفد.آويةأحماء!دا!لوس

.ق951)الأولدا!لوسضدعصيانهفي!أفرافارتثى

الهايةفىملتحتىأريبةفيالحرباشمرتوقد.(م

مملكةفيعرةالثاثةالولايةتكؤنوأصبحت(م.ق517)

أرمينيةما)ولاتينإلىذلكبحدانقمتثم.داررس

فيورأثياأرينيةفيالحكمركان.(الصغرىوأرمييةالكبرى

علىالقضاءفيلمعاونتهم(هدارنىأو)،ويدارنا!إسرة

التاءوقوةوسكانهاالبلاد!لنوفونوصفوقد.فرافارتق

وغيرهالخمربنقلونكانواالأرييينأنهرودوتو!روى.فيها

المحدولة،الأكصانمنمصرعةتواربعلىالجلدمنزتاقفي

معيتجرونكانماوالكلدانيننانهمؤلوفولىويمول.بابلالى

أوا!تخترقكانتالىقوافلهماضرابويايهر؟.الهند

شويايقدمأن(أرييةصزبان)فانوالمطعلىوكان،أسيا

الكبيرالعيدلىفارسلملكالصع!ةالخيولمن000102

جيقفىالأرمييينالجودمنكبيرعددحدم؟.ميزانلإله

000104مهمواشرك،اليونانلبلادغزوهعندجزلي

أربلا!9معركةفيالفرصانمن00071،المئاةمن

إمبراطو!يةمنجزءاأرمينيةأصبحتوقد،(م.ق331)

السلوقييندولةمنجزءاثم،اكبرالإسكندر

احمهأرينىمرنهلانحكمتحت(.مق)103

فيأنطوكىاضهزامبعدأرمييةثارتثم،إأرترا!سا

إعلانعلىالرالنالرومالىوضجع(م.ق091)مغنييا

أرييةملك!أرتكسياس"اضخدموقد،ملكيننفسما

عاصشهتحصينفيمعونةمنهانيباللهقدمهما،الكبرى

خلعأيفان!أنطوكىولكن.(م.ق918)أرتكستا

نأبحدللملكأعادهولكنه،م.ق165فيارتكشاس

فقد،!نيةاضطراباتذلكأعقبوتد،لهالولاءبمينأتسم

"الأولميزلدبض9الملك!دفيابارئبيناببلاءاستدعى

الإمبراطر!لةلكلصيداصارالذي(.مق015)

أرعيية(علىملكا،"فالاريىأخاه!ين،الفارجة

حتىاش!رالدكط،الأرساجةالأسؤحكمبدأوبذلك

ملركثبم.،المبالأدلعد262)الا؟ثةالاصراطوريةبط

ملوكوأعظم.طدتهمالبارثيينالملوكيعتبرونأريية

ق55-69)االأولتحران!االملككانأريخية



أرية

لأريخيةيتحيدأناستطاعبارعاجدياكاذفقد(م

إلىوانفم،ابخارثييزأذلوقد،أصيافيالابقةمكانتها

صررياوحكم،الروعانضدحربهفيالادسي!ريدش!

لهعاصمةونجى،شةعرةأربعمنخمر

اللقبلهواتخذ،ماردينمنبالقربتجرانوكرتا،ا

هزموفد،،الملوكملك9الفارصالأضوركط

عاص!تهودمر.م.ق96فيأتحراند"!لوكولوس9

منبالؤبلبومبيتجران!خضعوقد،هتحرانوكرتا5

لجتفظوزنة.0006ودفع(.م.ق66،أرتاكا

ايونانيةوالآدابالفوناردهرتأيامهوفي.فقطبا.ربية

دويلة-لروعاالحاضحة-أريخيماوأصجت،أرييةفي

الفموقد.والبارثيةالرومايةالأصراطوريتينبينحاجزة

عزوهموالارثييرإلى!أرتراسدسأوحليقهتجران!ابن

(،م.ق)53سيناكافيكراسوسهزيمةبعدلحو!لا

قيأنطونيوسلجي!كبوةحارةبخيانتهوسب!

مصرإلىبالأغلالمكبلاأنطونيرسفأخذه،م.ق36

أرينيةظلتوقد.م.ق32ليبقتلهكيوقياأمرتحيث

إلىتنضمأنتتطعلمعندما،لروصاخاضعةذلكبحد+لويلا

يينوالمكايدوالجذبالثدمنكثراعانتوقد.البارثيين

أنهاسالجأخرةالأرمينيةالقصةعلدلليوجدولا.القوتبن

الربحياةفي(الرها)،دساعلكلأبجاروسخاضعةكانت

كرزقدالرسولتداوسوأن،الأرضعلىالمسيحيوع

الجزءصحةسيخعماثمةل!كانوإن،هاكبالانجيل

الأختريداضهزم،الجلادبعد66وفي.القصةمنالاق

بعادةالرومايةالحيرسوولوجيرسبارثيا.لملكاكبر

حلةنيرونعل!خلعحيثروماإلىلراوذ!،بوتريى

أرينيةوظلت،وبارثارومال!تاللامحل:هكدا،ملكية

116فيتراجانحملةجاءتأنإلىبارثياوثيقاارتباطامرتبطة

.الميلادبعد

الأرلة:الأريخيةيانةاللى-أرمينية

تقر!!كانتوإنبميد،حدإلىالفاريةالديانةسهوهي

ارتاطمدىندركأننتطيعهناومن،افنلأيةوديانتهلررادشت

ادت2!!!ا*-،المقد-ضفإداا!!كتا!)،الأفتا"

بماأبرهووالأرضال!اءخالق)أهرراماردا("أرامازد،كان

،(أراميتىسبشا)داجانداراتزوحتهوكانت،العظامالآلهة

الحالمعلىتصودأنها-ذلكبعد-اعتقدواالتى،الأرضآلهة

الالهينوماروتهاروتالحنيانمعاونيهاييروكالى،السفلى

،(!أراراط"حالاعيهيطلقالدي)مايزلحاالحارسين

أدفي،آلههعبادةمحلهالنحلتضاءلتفدأرامازدلجادهأنوببحر

أماكبىلىمحابدفابينالتى!أباهتأابهأ!هممنوكانت

أريخية

وكان،النفبسةالمعادنمنتماثيلهاتصغماكثراوكانت،كث!ة

آلهة!،داالذهبيةالأم"ثلالألقابمنالكثيرعلها!طلق

خضراءوأكعالطلضاءأبقارلهاتقدموكانت،أالذهبياممثال

منعبادتهاتخللم؟،!والاثمارالخصبآلهةاباعتارها

ىأ)أأستيكاأختهاالأيةفيتليهاوكانت.الديخبةالدعارة

البطلزوجة،الجمالآلهةالزهرةكوكبأو(الصغ!ةالجمة

وقضى،والبحروالأرضالساءمنقفزالذي"واهان9المتأله

أختا!نانا"وكانت.الثريرةالكائاتمنوغيرهاالتانينعلى

أثينا""لاسممرادفابعدفيمااحمهاأصبحوقد،لهحاأخرى

والنار،الماءفيالص)مزا(أوصر!5أخ!ارمزوكان

وكانت،للمبادةموضرعينكلاهماوكان،الأرضعلىالمقدية

هروكا-بأرمازدرصلوكان.شةكلمرةمحابدهفينرفدالار

الاسويقود،الحياةكتابفيالاسأفعاليجلالذى!تير"

علىانساتدر!يكت!أنه؟،للديونةأرماردإلىالموتبعد

.!دوزاخ9هوالحقافيو!رضع.مرلدهمتبلمنجباههم

كانت؟،الجبالقممعلىوالقمرلث!سىتقدمالذبائحوكانت

وكانوا،الطبيعيةالأضياءمنوالكثيرواليابيعالأنهارتقدس

منالغيبيشطلحردكانواكا.الثرقإلىووجوههميصلون

أرماوير،اوكالت.المقدسة"سونا"غابةفيالأوراقحرخ!ت

الدينية.العاصمةهي

كاذالذى!أرلزخ)كان،الأدذالروحيةالكائناتبينومن

وتتحدث.الحياة"+ابعيدالمعركةفيالمفتولينجراحطدس

شكلفيأحياناتظهرضخمةتنانينعنالأرمييةالأساطير

وعفا!ت،خرافيةزحافاتأوديدانشكلفيوأحيانا،الاس

كانكا-يققدونوكانوا.ا!...ضخمةوأسود،مجريةؤلران

فلاماتمنسهاماتصنعالثاطينأن-فارسفينفسهالأمر

القلاماتهذهتخبثةمجبكانلذلك،بهااضؤذيهالإدانأظافر

.مفدسمكانفيالثعروقصاصاتالأسانمع

:المقدسالكتابترجمات-الأرمينية

القديمة:الأرينية-أولا

مدىإلى-الميحيةالىأريبةتحولت:المحيطةالظروف-ا

ء-المضىأى)فورتىلوزاجريجورىيدىعلى-بعيد

.(م332فيؤلوفى،م203لىالحدمةلهذهكرسالذي

المقدصةالكتبكانت،أرميةكتابةهناكت!!لملأنهولكن

الآخربعضهاوفي،لاليونانيةالأماكنبعضفيتقرأ

هذهتد!لى.!وكانلئنشفاهاؤترحم،بالريايخة

أصهااليالمدارسبه!اتقوم،معلصهاوتدد!لب،اللغات

"فاغارضابات،العاصمةفيتريداتىوالملكجرجبهوري

فيميحيةأيوجدتندكانتوإذا.الأماكىمنوغيرها
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أرمية

:دصاعنالقادمالورىالفوذبتأثوذلككانفقد،أريخه

والتافةايونافيابفوذجريجورىأدخلوتد.وساموستا

أيضا.صو!لامعالاتحادبروابطاحتفظولكنه،ايونايخة

،(م378)لأريخهسبدافارسملكصابررأصبحوعندما

أيضاحاولبل،فحسصصارمةبقرةالميجينيضطهدلم

والعالمأرصينيةلنناتصالكليمنعأن-سياسيةلأجاب-

،المدارس"مروزهانأالمرتدالأينينائهفأغلق،ابرنطي

ينهاصة،ايونانيةالكتبكلوأحرقايونايةتحليموحرم

كان؟الوديةالكتبعنعفاولكنه،المقدسةالكتب

الدينرحالكانفقدذلكومع،نفمهافارسفيالحال

يمحوأنالاضطهاديتطعولم.للئحبضرحهاعنعاجزين

وجودلعدمتنمحيأنمنالحوفهناككانولكن،المشحية

الكتابلزجمةكثيرةمحاولاتبذلتولذلك،اللهكلمة

لىنفيهأثناءفيالذبفمإنويقال.الأرييةإلىالمقدس

وترجم،أريخبةأبجديةاخترع(م704-404)القوفاز

ولكن،الروايةهذهصحةحرلالثكيحومولكن،المزاصر

حوالمطلسابورأرينيةمعظمعنأركاديوستخلىعدما

مصروباعزملذلك،شىءيخأنيجبكان،م693

أسقف)،الجائليقوإصق)الم!ثهور"ماشترض

كاتبامصروبوكان.المقدسالكتابترجةعلى(الريان

والونانية،والريايةاللويةاللناتيعرففكان،اللا!في

المليهة.المراسيمبهانصدركانتالتىاللاثاللغاتوهى

قيمريةفي؟فيهاوتعلمالقسطنطينيةفيولدفقدإمحقأما

الريانيةفيتضلعهعلعلاوةالوناليةبالليةخبيراكانلذلك

تكنلمواممن،أريخهفيالبلاطلغةأصبحتالىوالبهلوية

عنللتعبيربكافيةافلاثالأجمبدياتهدهمنأمجديةأى

أبجديةلهاتوصعأناللازممنفكان،الأمينىاللسانألفاظ

بها.خاعة

رجالوكباروالأساقفةالأضرافصنمجمعانعقد:اقرجمون-

الاجماعوحفر،م204صنةفي،فاغارشابتافيالد-كأ

يترجمأنإسحقمنالمجعوطلبأ"ورمابوهالملك

كانم604وفي.الدارحةاللغةإلىالمقدسةالأسفار

عمليامازالتوهي-أبجديةاختراعفينجحتدمصرو!

اليونايةالحروفنحويركلأساصاقاتوتد-مشحملة

التدمرية()،الالمريةأأنيظنالبضكانو)ن،والطوية

ساموضافينلايذهمنواثنانهووبدأ.الأثربحضلهاكان

يجدلمولما،اليونايخةمنالجذبدالحهدثم،الأمثالسفرترجة

الكيةدروسإصقترجم،البلادفيواحدةيونايةمخطوطة

مناثينوأرسل،م411فيايرجمةمذهؤشرالريانيةمن

اليهابمنابخبمضلاحضارالقطنطينيةإلىتلايذه

قيأفسىمجمعالرجلانهذانحفروقد،بالونايةالمقدس
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عنذكرهمامنماعلمتداثهودودت"ولعل،م431

رسولاهلهأحفروقد.الأرينيةفيالمقدسالكتابوجود

الامبراطو!لةالمكتةمنباليونانيةالمقدسالكتابنسخبعض

كتبهمماكاندعضهاأنفيهشكلاومما،القطنطينيةفي

ماشتوضمصرو!اتىوقد.قطنطينبأمريوساييرس

الكتابلكلالقديمةالأريخيةالترجمةمنرمحاولوهموإصحق

فيالحقص!لكرور9أنفيضكولا.م436يالمقدس

دألهيزصفمماولكنأالرجاتملكة)!ا"عهايقولأن

الترجمةعننقلاترجم(القولبق)؟القديمالعهد

تترحم،فلمالأبوكريفاأسفارأما.المبرلةعنوي!السبعينية

والعثر-فىالاثنينالقديمالعهدأسفارسوىيترجوالمإذ

يقول؟،(الآنلاالمعروتةسفراواللاثونالعةوهى)

السريالة.الثيطةبتأثيرذلكوكان،"الخولىشمرسى"

إلىالأبوكر!اأضارتنرجما:الأيوكريمهالأسفارحذف

فيإلاالأرييةالكنائىفيتقرأولماثامنالقرنفيالاالأريخب

ترجمةعندانيآلضرترحموقد.كرالافىالقرذ

ولفد.الدقيقةكيرالسعينيةالرجمةعنويىتاودوشوذ

لي!ولكن،الأحيانأغلبفيالا!كندرافيالنصتبعوا

دأءسا.

اقرنفينقحتقدالأرينيةالرجمةإربقال:اققح-

فامنولعله،الرياليةالبشطةالرجمةتوافقلكىال!ادس

ةلى!أناأرسلكمالآبأرسلنىكا":العارةإضالةجاءت

الحبارةأنولوالريانيةايرجةي؟(28:18)متى

02:)!وخاإنجيلفيالصحيحمرضعهافيموجودة

:27)عتىفي!باراباسي!وع"اصميأيهر؟،(21

فيوجدهاإنهأوريجانوسيقرلقراءةوهى،(17و16

و22:43لرقاعلىتحتوىأغا؟،جداقديمةمخطوطات

مرتسبعد!الشيخأ!سترنأسالعبارةأضيفت؟.44

انحطوطةفيأيضاذكرتعبارةوهى16،02:

نسل")ولكن،م869فيصدرتاييالأسجمادنهلية

نأملاحظةيغفلون(اليرناقالجديدالعهدنقدفي)وآخرون

لاعبارةوأنها،لاحقتاريخفيأخرىيدخطاالكلصاتهذه

الألمجة.قيلةوأنها،صحتهاعلىدلل

،ممرربترجمةافيلدىتداولتماصرعاد:تداولهاتائج-

فاربتىلعازرويقول،العظيمالقوميالكتا!هىوأصبحت

التائجرصففيمحقإت،لهامحاصراكانالذ!يالمؤرخ9

إشعياءفيجاءبما-أرمبنيةبلادإكلعتالى-الروجة

البحر!المياهتنطى؟الربمعرفةمنتمتلىءالأض9أنمن

الكيةكادتايرجمةونبصببولكن.(11:9إش)

اشحرتاليالريبةالاضطهاداتيتهلكأنكلهاالأمةبل



أريه

ألفمناكز-الهدوءسفتراتبعضوجودمع-

شة.و!سمائة

،الثيءبحضايرجة!هطبعتأخر:المطبوعةانسخ-

الأ!فوقام،م1565فيرومافيالمزاصرصرطعفقد

فيأصتزدامفيكلهالكتاببطبعأ!بفانمن"أوصكان"

أخرىمرةطبعثم،جداناقصةمخطوطةعننقلام1666

(ام733فيالندقيةفيئم،م5017فيالق!طنطينيةفي

م9178فيالجديدللحهدازهرا!أالايهتورنمخةوكانت

فيالبديةفينقديةلسخةطبعتثمك!ا.أفضل

ظهرتثج،م1817فييرامبورفيوأحرى،م5018

كلأسملنيالعرىابص)معالقديمللعهدتربهة

.م2!18فيالقسطنط!يةفي(صمحة

الحديثة:الأرمييةالترجمات-ثايا

اشلزمنا،الحدثةالأرييةللغةالانثارواسعتالهجتانتوجد

القديمةالأرينيةاللغةأنحيث،جهماالمقدسالكتاب!رأن

للعامة،معروفةتحدلم(المكتوبةأكه،جرابر"تمىالي)

المقدسالكتابترجمةفيالعادةالأمرييهةالارصالاتتولتوقد

اللهجتين.هاتينالمط

فيالبرلطمايةالوراةحمعيةثرتوفد:الأراراطةالأريخيه-ا

الأرينيةباللغةالجديدللعهدالأوليايرجمة،موسكو

و!رم1835ني"دتريتق"بهاقاموالتي،الأراراطية

فيالقديمالعهدأسفاروباقي،م1844فيالمزامير

.م6918فيالقسطظيبة

البردطايخة"،الوراة"جمعيةنثرت:القسطط!نيةالأرينية-2

بهاقاموايى،القطنهطينيةالأريخهباللغةالجديدالعهدتربة

هذهاع!صد!وقد،م1825فىبالميسفيهزهراب"

نقحةترجمةظهرتثم.القديمةالأريخةالرجمةعلىالرجمة

م1846وفي.م1842فيحصرنافي،أدجر"بماسطة

ثمالقديمللعهدترجمة،أريخيةفيالأصيكيةالإرصالياتلرت

هذهمنمنقحةطبعاتالأمريكيةالوراةجمعيةلرت

الرجة.

الأريخة:اللفة-لالثا

مجرديستالأريهاللغةأنالآلىاللغاتنقهعلماء-سى

القديمة،الإيرانيةأوالقديمةالفارشةاللغةشفرعأولهحة

تفف،الهديةالأوربيةأوالآديةالحانلةعنبذاتهقائمفرعلكنها

الأورلة،واللغاتالإبرايةاللغةلنتفرياالطريقمنتصففي

ثم(والدالالتاءأ+!!حرفيلظقاضحافهاني-لئهفهي

أرنون

ومنذ.الكلتيةاللهجات-المدحروفينأخيرا)سفاطهما

كانتوانالأعاءفيالجسبنببناممبيزأس!طتالخا-!القرن

بالنصاولف.احنفظتفد

:أونان

طريقعندا؟لمدنلىصتضخصوهو!هـستهرمحناهاصم

.(3:21أخ1)عوبدياوأبورفايابنيكهوهو،رربابل

رونة:أ-نرناأ

الرجل)3وهو،!سيد)الحورانيةاللغةفيمعناهولعل

صم2)للربمنمالينيالبيدرداودمنهاشترىالذيأليومى

ليقف،(بعدهوما21:18أح1،بعدهوما،24:16

الثحب.داودأحصىعندماالثعباحتاحالذىالؤباء

،(24)انانطصموئلفي"أرونةأصيغةفيالاسمويرد

الأياموأخبار،(21)الأولافيلامأحبارفي!أرنان"صيحةوفي

.(3:1)ابالط

وقد.الحوراقأصلهعلى-ضكأىللا-الاسمويدل

نأومع،جادالبيفمعلىالربأمرعلىنجاءالموقعداوداشترى

لهيعطهأنداودعلعرض-الأربعةأولادهمع-ايبرمىأرونه

وفي.بالكاملالثندفععلىأصرداودأدإلا،ئمنبلا

البيدرداودفاشترى":لفرأ(24:24)اثاقيصمرنبل

الأخبارسفرفينقرأيما،"الفضةمنضاقلانحمسينوالبقر

وزنهذهباالمكانعنلأرنانداودودفع،:(25؟21)الأول

نأ(1):فيإما،لذلكالحلونجد!شاقلمائةست

الخمينأن(2)أو،فقطللبقرثمناكانتشاتلاالخمسين

ضاقلسمائةإلىالثناكملثم،والقرليدرثماكانتشاقلا

وكانت.المرياجبلعلىأرونهيملكهكانالذمميالمكانكللحراء

الذىالربوعدتجاهلأنه،الوباءحدثبسياايىداودخطية

و27:23أخ11الساءكنجوم.)صر)ئيليكزإنهقال

24).

أرنون:

.!الزئير!تع!يآخرتولوفيأالمندفعالسيل9تعنيوقد

كالحد(26و2:24)-االعددسفرفيمرةلأولوتذكر

الرابعالعددفي،أرنونيةوأو".والأمولمبينالموآبيينيينالفاعل

المجرىفينصبايىالعدبدةيةالأوإلىبايأكيدتثرعر

رأولينصم!لنصببالجنو!الحدهوأرنردوادىوكان.الرنيى

الحافةعلىتقععريكيرمدينةوكانت(،3:12)تث

الححريونوكان،36(:2تث)الوادىلذلكالماية
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أرنون

بنوغزاعندمالإدهمالجو!الحدهوأرنونوادىعتبرون

الأمر!لونكانولكن.(11:13قض)كنمانأرض)صائيل

علىالمت!لطهوالأيود!لننملكصبحونوأصحعناأجلوهمقد

يثعأياممن)،صابحجرعلىجاءومما.أزلرن!طلميالإد

أرنونكالمطفياستقرواقدكانواالموايينأننعرف(موآبملك

المواييونانحمر،وأخآبعمرىزمنفيولكن،ع!رىزشقبل

2)سغعصيانأخآببنصهورامأخمدوقد،أرنونجنرلىفي

إلى)ص!صيلضدحربهفيحزلئلجوشوصلتوقد.(3مل

استر)نهيقوليغولكى،(01:33مل2)أرنرنوادى

حيث(15،16)إشعياءءبتفقماوهو،المفقودةالأرض

بلإدعنأنهاعلىحبونثلأرنونكاليالواقعةالمدنتايهر

.مواب

الرقمنو!بالموجبوادىأالآنأرنونوادىويسى

.!اللسان9ئهاليميلا11حواليبعدعلالميتالبحرفي

سيل"نهيرانيخدالميتالجرضرقييلا13بمدوعلى

وتمب،الرقمن،عنقيلةووادى)الجوبمن،الصحدة

المالمى"وله1وادممييأقي؟.كبيرخندققاعفيياههما

نأفيضكولا.!أرنونأودية)ياهتجحعوهكذا،الرقي

يغ،طريقتقطمهاكانت(16:2إش)!أرنونممابر"

فيباقيةمازالتآثارهاولعل،أرنونفيأسأهاأنهيدعىالتى

توجدحيث،الغرلىحدهعلىوقطرتهالررصافيالطركق

.للوادىالثماقيالحافةعلى،عروعر"

:يدرواأ-دل!اأ

جزممرةعلىوتقعأهـروادالآنؤلحى!تيه5معناهاولعل

محوبعدوعلى،يلينبنحوالور!الثاطىءعنتبدصف!ة

.أالأرواديينأعكانهاويسمى.طرابلسئهاليميلاثلائين

تكرنكانتاييواليوتالحصودتغطهاجرداءصخرةوكانت

طولا،ميل008حواليالجزيرةماحةوكانت.أدواربلةمن

منعيهاشيدترقد.صخمصربهايجط،عرضايل005

نذتجا!لةمدكةإلىقحولت،صناعيةمياءالثرقيةالجهة

.الورىالاحلعلالمييماالمدنساءلرمثلالقدبمةالعصور

المصريةالآثارفيسفهاوتايهر،قرىأسعلوللهاوكان

الفيبفةالمدنصائرعلىالسيطرةلهاكانأنهويبدو.والأضو!لة

كانئلما،للبانالئايةالحدودإلىكاجرسجلثهالمط

وعملتهاالمالكةأصرتهالهاوكان.الجنوبيةالمدنعللصيدون

وصبهرطوكها.بحضأحماءاكعتوتد،الحاصة

ويأير.(01:18تك)الأولىالشعرببينأالأروادى"

فيكانواوجوشهاملاحهاأن(11و8:)27حزقيال

مثلالساحلعلالمدنبعضوقد.اخضت،صورخدمة
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لراديأ-درواأ

علىنفعالنيأوحصرا"،الساحلعلىنفابلهاالي"انوسماا

الاكتحنم!عليااستولىوقد.الجنو!إلىأيالبضحةبمد

.ق1472حوالى)مورصالثسالمطغزوهعندمصرفرعون

الصغرىصميام

ح!*

أوغاريتس!حأ

او!ا

!مميجبيلجمق.

(**

مم!كيصيدون
صور

!لم!ر.بهر

جرار.

أروادموقعتبينخريطة

القرنبكورفي)الاقرميىفترحاتفيذكرهاوركا

الع!ارنةتلألراحفيزكرهاورد!-(الميلادفبلعثرائالث

مصرئملكاتعلىهجومهمفيالأموولنمعالمتحالفةالمدنبين

عزةدمرها،لقلبلبحدهاأوم.ق0012وحوالي.سو!لالط

الاحل،مدنلمحظمحدث؟الجزأءلرمنأوالصنرىأسيامن

مماابحريةأهمياوتظهر.النزاةطردتمعندمابناؤماأعيدولكن

الأولفلاصتغك!خرإذ،أشورملوكسجلاتفيعاجاء

!:أروادنحنفياجموبأنه.(م.لى0201)حوالط

ولبهها.(م.ق876حوالمط)للجزيةباصربالأضورأخفعها

حلفاءفييدكرونأروادمنرجلماثتىونجد.عليهعصت

كلاتحدتعندماالعظيمةقرقرصقعةفيدمشقملكينهدد

وكان،(.م.ق854حوالي)الثالطشلمنآصرضدصدلا

بعدخضعتثم.أمنانبحل"هوالرقتذلكفيأروادملك



كلطدلراأ-دل!اأ

عبد5ملكهاألامفيلنحاطبثمالثالثفلامرلمكذلك

أشور"الملكوقدأجبر..(م.ق107حوالي)،إلهت

على،ياكنلو9ملكها(.م.ق664حوالي)"بانيبال

أياموفي.حريمهبينمنليهرنبناتهاحدىوارصاللهالخضوع

وصورصيرنمعكونفدرالاتحادثكوينلأروادممحواالفرس

.ق484حوافي)طرابلىفيمثركمجلسلهايكوذأنعلى

م.ق332فيص!لااكبرالاسكندرغزاعندما.(.م

الذىستراتوملكهابقادة،مقاومةأىبدودلهأروادخفت

أ!اويبدو.لصورحصارهفيالا!درلمساعدةأسطولهأرسل

ملاذاوأ!حتالسلوتي!،سوولاعلركعندحظوةنالت

138فيريمامنامراطوريكتابفيذكرهاويرد.للاجعين

نأوبعد.الهودمعمعروفاصحتأخرىمدنمع.م.ق

لأروادأصبح،وصد!يااليهودبةشئونفيالدخلررعابدأت

ولا.(23-15:16مكأانظر)الوقتذلكفيأهمتها

قريةمجردالآنأصبحترقد،الجديدالعهدفيأروادتذكر

."رواد9تميللصيادينصغيرة

:-*نرودأ-لردآ

عدد)لجادالادسالابىوهو!أحدب"بالعبرلةومعناه

أالأرودي!ت9أو"بالأرودىانلهوي!مى،(26:17

.(26:17عدد،46:16تكإ

أرومة:

يربعلبنأيمالك!هاأقاماليالمدينةوهى"مرتفع)رمصاها

ويظن(9:41)قضضكيممنخروجهبعد(حدعون)

إلىأميالستةتبعدالتىأالأرمة!هوالآنموقعهاأنالبض

شكيم.منالرفيالثمال

أرونة:

.(أرنانانظر)

طسى:أريارا

فيتعلم،(.م.ق013-163)كبدبهيةملوكأحد

رفضرنجتهاعلىوبخاء،لهاويخاحليفاوأصبحيأفكارهاوتشبعروما

ديمتردرسفأعلمت،صودساملك!وترديمتر!وسأختمنالزواج

،"اكفانا9مكانهوأقاممملكتهمنأد!لاراطيىوطردالحربعليه

نأاشطاعروماوبمحاونة.م.ق158روماإلىأل!لاراطىفهرب

ملكهاذلكلحدأصبحثم،كبدوكيةحكمنينصبلهيكون

،المكادحمعانمنسفارةعلىبناء.مء.ق913وفي.الوجد

أريحا

لوصرهمالرقملوكمنوكيرهارياراطيسإلىالرومانكتب

.(15:22مك1)بالهود

أرئيل:

إنهاقئلفمنالمبرلةالكلسةمعنىفيالأراءاختلفتوتد

في!أولحدهابمفىالار"أورىأكلمةمن!اللهموقد"

و43:15)حزقيالفيالمحنىبهذاتترجمأنهاحيث،العربية

صموئلفياستخدامهاالىبالإضارة"اللهأصداأو،(16

،(!موآببأسدي!المربيةفىوتترجم-23:02)الثالي

اسم:وهي.اكادىأصلمنكانتإذا!اللهنور9أو

مذبحفيهالديالمكانباعتارهاربما،أورضليمعلىاطلق-ا

.(7و2وا:92اش)وعادتهالله

الرأس!إدو)إلىعزراأرصلهاالتيالبثةأعضاءأحد-؟

خداماإيى!رصلرالكىكفياالمحىالمكانفيوإخرته

.(17و8:16عر)أورشليمفيالربليت

أريحا:

وهي.،الحطريةالروائحمكان)أو،القصرمدية)ومحناها

جبلمقابل(32:94)الةعفرنيجاءمابحبتقع

وكانت،(34:3تث)!الخلمدينةأأيفاوتدعى،نبو

(2:5)ايلاتغلؤلوالة.!ا،اء:2-)شلهمحاطة

منأوانيخهاوحدت،أرمجااخذتىوعندما.ملكويحكمها

ورداء"،والدبالفضةمنكبرةوكميات،والحديداضحاسا

الغريةالضفةعلىتقعوكانت.(7:21)أنفي!شنعارى

عبورهمقبلضطيمعد)صأئيلخيامعىكثراتبحدولاللأردن

،(عربات)الهولنيتمتدالمدينةوكانت،(أ:2)الص

مرتفعاتغابى)الفربنحوالجبالمنجداتريبةكانتولكها

وبذلك،(الجبلعلىالميحيجربةايقيديالموقع-كاراتتانيا

خبأضهمااللذانالجاسوصاناليهاصلأدالسهلمنكان

جث(18:21)لاميننصيبمنأريحاوكانت.راحاب

.(18:12)الث!المننالأرجانبإلىتخصهم!محد

الفدبمةالمدبنةموقعتحديدعلى،الحموموجهعلالثقاةوينفق

النر!المالالىونصفميلبعدعلى،اللطانتل5عند

طولاقدما002.1نبلغاكمةتوجدجثالحدثةأربحامن

"علاهاتبعمهاأصفرا!تألىحوتعلوها،ارتفاعاقدماوخمسين

الرئيسبة.اكمةفاعدةمسنوىفوقندما09

لأرمجالوعاحتلالعلىعظيماضوءاالجولوحيةالحالةوتلقي

الرسربيةالطقاتعلىيتقدالمديةإنقلنافإدا.(6يق)
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أرجما

ربة

عمد.فييا

حئنئط

لط!ديبو

عروعير.

!لا

جازر.

رب!

يخبم

.تمت

ات

يماافر.

يلأبنن

أورشليم.

.لحم.بيت

جدى.عين

ا!رمل.أ

.عقرون

غدلأم

لخيش.

/يافا

أرعا

نم

أريحالموقعخريطة

لأريحامنظر



أرمجا

توسعأثاءني،الأردنوادىفيكبيرعمقالىتراكتايي

إذا(،الجليدى)أوابلستوسينيالعصرفيايتالبحر

لكلمفهوماللأصارالمفاجيءالقوط!بح،ذلكاضرضنا

الابقاللهلعلمبابتسواء،وبقدرتهبالله-ئرمنش

اثانريةالأصبا!في-إرادتهحسب-تحكمهأو،بالممبل

المخ)نتقوللافالقصة.الطيحةفيالافسانمحهايتعاملالتي

تقولبل،الأسؤرضوطفيالأثرلهكانالذىهوالأبواقفي

ستقطالابعايومفيحاحمةمينةلحظةفيإنه-ياطة-

يمكنوبذلك،اللحعآتلكفيالأسوارسقطترفعلا،الأصوار

بإعلانه-الحالقرلطحيث،ايبزنتيجةإماالمعجزاعتبار

فكانتالثرىبالاطالإلهيالحمل-لوعالأمورمجريات

أسقطتاييالهزاتاتجاريمكنأو،حقمهمعجزةالجة

الإنانبواسطةيحدث؟تمامامباثرإلهيلححلنتيجةالأصار

مذه.ممينومكانمعينوقتقد!نايتاانفجارايحدثعندما

فيفرنسكوسانزلزالفىحدثماتماساثبهالطيةالظواهر

اييالحلميةاللجنةتقريرفيجاءحما-حيثم6091

أرضعلىالمقامةللحبالطتدميرأعنفحدث)-الدولةعيتها

مادةمثلالزلزالأثناءفيكانتالأرضهذهأنبدو)ذ،صناعية

مدينةأما.حرضفيصاللةنصف؟دةأو،إناءفيحيلاتيية

بعضعلىبعمقوالمرتكزةالوادىتاعفيالواقعة!سانتاروزا"

ع!ثر-شبعدعلى...جيداالمماسكةغيرالجولوجيةاليهوينات

وعانتالولا!ةنيهزةلأعنفتعرضتفقد،الفجوةمنيلا

متدادها.9سكانهالعددبالنسبةمأساةأعظم

نأالعظبمالأردنأخدودحافةعلىيمتدلزلزال!ككنوهكذا

والزمانالمكانفيوصفهاسبقاليالظراهرنفىبسهولةيحدث

منممجزةتعتبروهى،لوععماالإعلانصبقاللذكأ

الأولي.الدرجة

الربقدامملعرنأ:قلأللا(6:26)تاثوعأنومع

وبصضر؟ورصهاببكره،المدينةهذهويينييقومالذىالرجل

أخآبأيامفيال!لىحيئلبخاعماأعادمدأأبوابهاينصب

نأ؟.حرفيااببوةوتحققت،(16:34مل1)الملك

فيأقاموا1،عمونفيملكناحاشبنحانونإلىداودرسل

:91أخ01:5،1صم2)لحاهمتنبتحتى"أرمجا

:2مل2)للأنبياءمدرسةألثعأيامفيبها،كانت.(ه

2)الأبوكر!اوكتبالقديمالعهدلىمراراالمدينةذكرودرد(ء

:2عزرا،ه:93إرميا،25:5مل28:15،2أخ

و!فها.(ه.:9مك3:2،7:36،1نحميا،34

فيأما.راثعةبعبارات،بهاا!يطةالحصبةيويفوسصو!ولها

للأصكبرادخلايدرهامامكاناكانتفقد،المحأيام

هضبةعلكانت،هرودسبناهااليالمديخةولكن.المالكة

أرية

بقاياتوجدجثأجبربيت)عدالفر!الجبلضحعندأعلى

صغرة.تلحة

تفادىفيالرانجينالجليلننالمافر!نملتقيأريحاوكانت

عودتهمعندأوأورشليمالىذهابهمفيصاء،الامرةاجتباز

أورشليممنيأتونالذ-شالحجاجالعصوركلقزارهاوقد.منها

.الأردنفيللاغتال

عنبالتنقيبأووارنجبرطين5قامم9091-7091وفي

دمرهاالتىتلكأنهايحتقدبهعانيةمدينةاكتثفاحيثأربحاآثار

كرنهاأما.الأرضفرقللحدينةأصرارتوجدلمأنهإلا،يشوع

فنتا5ولكن،فيهلللثمجالمالافهذا،كنحانيةمدينة

فيو!ئاركه،المدينةتلكتجاريخيخنصفيماالشكلعضألقى

الجطقةهذهفيالديدوالجفافالقحطأما.،ألبرات9ذلك

التخريبالى-بحيدحدالى-يعزىفإنما،الحاضرالوقتفي

بالمياهقبلاالهلتغذىكانتالتيللقنواتحدثالذفي

هذهمنالكثيران.الوديةجبالمنالود!انالىالمنحدرة

هاككانتفقد،افسحلالهاسرعنصتفيتشهدالأطلال

القلتوادىمنعتف،مختلفةستوياتفيقاةدئرةاثنتا

الو!ىالحصورفيترميمهانم.وقد،وجنوبائهالاالهليروى

والذرةوالعرالق!حمنومتنرعةوفرةمحاصيلزراعةأمكنخى

السكر.وتصبوالفبوالتين

ثا:ال!لدأ

الاسميكونوتد(9:8أس)لهامانالادسالابنوهو

وقد-،هاريعطية"أكط،داتاهاركيأالفارجةمنثتقا

الهود.قتله

:ايلهللىأ

مننشقايكون!د(9:9أس)لهاماناياصعالابنوهر

.الهودقتلهوقد.،هارىمرةاأو،داياسهارىاالفارسية

:أبساي

،(9:9إش)الهودقتلهمالذينهامانأبناءأحدومو

الاصم.منييحرفولا

أرلة:

وأرجوبهراغيلأنهكلجحرجل31وهو،أ!امفاه

هولعلهأو،رمليابنفقحاغتالهم،منحيمبنفقجامع

تماماواصحغيرالصأنحيث،فقحمعضالعينكاناوأرجوب

25(.:15مل)2
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أريوخ

:أرلوخ

شرطةرئيىوهو!القحرالهعد!معناهسومرىاصململه

بابلحكطءجميعبقنلنصرنبوخذأمره،نصرنبوخذالملك

بالأمر،دايآلأخبروقد،وتفس!؟الملكحلممعرفةفيلفلهم

دخلثم.التحبرللملكفيبينوقتايعطيهأنالملكمنفطلب

دانيلا)وتفميرهالحلملهفبينالملكتدامإلىبدايآلأولوخ

2:14-25).

ولوباغي:أ

الفلائلالأثبببنأحد،الأولوباغيديونببوسلفبوهو

نعلمولا.(17:34أع)بولىالرصلبكرازةتجددواالذين

أولكانأنهايقايدأحدويايهر.ذلكمناكدرضاعنه

فيأثينافياستشهدأنهآخرتقليدويأيهر،أثينالكنيةأسفف

الىأرسلمررصاإلىهاجرانهآخرونولمول.دوميانعهد

.(الهداءجبل)،مونمارتر"فيرأسهقطحتحيثبارص

الصرفيةالكتاباتأ!ا.!دكيى!القديسهوفرناوضفع

ومازالت،الوسطىالعصورفيانثرتوالى)يىالمنوبة

قبلماالىترجعولامزورةحنبرونهااثقاةأعظمفإن،موجودة

الحامى.الؤن

:باغوسو،ب!أ

،(22و17:91اع)الحرباله!مارس"تلوهو

مرتفععنهويفصلهاكروبولمنالض!الطرفمنيبرزتلوهو

فيالمحفورةاللالمدرجاتمنبقاكاناكيمازالت،قصر

الصخر.

علىواضحةدلانلتوجد،المنوىالفمة!حوعلى

إلىأصفلهاوفي.كمفاعدت!تخدمكاتالتيالملساءالأحجار

علىالضبوالى.أثاسوقأو،الأجوراأترجدكانتالثسال

كانتمستديرشبهمرحرؤيةيمكن،اكروبولنلمحدر

وكان.القلحةأحجارتبرزوت،الموييةالفرقعيهتعزف

أعمالناعأنيمكنوكان،فيهابكنجمتحفظرلىالكتببائعر

ومن.الطبيعيةفلسفته!ذيعكانفاومن،بدراخمةأناكزوجراس

والفلاسمة،ستراطزيليوديداسأثحارتذاعكانتفا

الرواقيرنجاءئم.أثيناأهلإلىتصلحتى،الفطائيين

ويىكأطوبوالدلىبالفلفةعلمواالذينوالأييكووون

العقدةفيجديدضىءعنالبحثعلىيعكفونوكانوا،كحقيدة

الىبقراطجاعوا،قرونبخمسةذلكوتجل.والفلسفةوالدكن

،بالموتعلبهحكمراجث،مهبلمواجهةياغوسأ!يرس

ف!المكانذلكوفي.لجادثهضهيداوماتالمكأسفتجرع

باغرل!أريولر

ببا،بقعةالابونانبونالمرضدونوئيم،الرصلبول!

هذاليالحماهريخاطبوكانبولى!فهنا"إنه:ويقولون

ملأتاليتلكمثلباقاثيلتزدحممدكةتوجدولا.،الاتجاه

جزءوكان.أثينافيوتمتهاكروبولومخدراتوال!ثرارعالوق

منوكان،المتكلمشمرأىعلالغيةاللرؤهذهمنكبر

أقيمتابى)اممائيلهذهشبرل!الرسوليتخذأنلأالطببعي

الأثنبولىوجدلقد.حديثهفيابدايةنقطة(لذوروفاء

إلىتحولهذاومن،مجهوللالهمنكلاووجد،كثيرامتعبدين

وجهةشبلالهوديةاالظروجهةمني!،الوجدالعظيمالإله

ممنتجانبفييتكونالم!تمحينجمهوروكان.الرواقيةالظر

،(الأببكو!لون)كغابةواللذة،كوجلةالحكحةعن!دافعون

توافقفيالحيثة،الراجبعنيدافعونمنالآحرالجانبوفي

تضانهحصراحةوأعلن،للخيرالحالميحكمالذىالذكاءء

ولا-الأببكر!لونيستطعلمولكن،الساميةالرواتيينببادىء

الأبكو!لونكاننقد،الرموللهلادىكلا!ؤنواأنالرواتيرن

فكانواالرواقيرنأماثيء،كلغايةهوالمرتأنيققدون

النكلفيأخرىمرةتبتلع-الموتعند-الفىأنيعتقدون

عنبولى!مبهينادئماأنكلاهمافاعمد،نجمتنهالذي

لهماكدوعندما.حديدةبآلهةمناداةهوإمما،والقامةيوع

قبامههىالمامةوأد،للمالمديانااللهعبهقد!رعأن

عتهاتحدواوابعض،نههزأوافالبعض،ظغخاب،الأموات

.تهوسلرجليجبمماأطولأصغواقدبأنهمشاعرين

القديمالمقرهو"آرستل!أو!باكوسآ!لوس"كان

قبلالأصاطرعصرإلىنجاو!و،الاصمبهذااليللمحكمة

الحكمسلطةالمحكصةلهذهوكان،طويلبزمنالاريخفجر

الجراثملطالحكمسلطةأعطيتم.ق495وفي.بالاعدام

وأمانة،!ثرفبكلبعملهمقامواالذ!ن(الرؤساء)للأراخنة

اشدعاءسلطهمفيوكان،دقةبكلتنفذالقوافيتفكانت

لهمكان؟،بوظائفهمالمتملةأعحالهمعنللمحاكمةالموظفين

وأالمديةمجل!منمراجممنيصدرماعلىالاعتراضحق

علىاعتداءأوالدولةعلىخطرافهارأوامتىالحمومبةالجمعبة

الآلهةعادةتحمىباغوسأرلوسمحكمةكانت؟.الدصتور

تثرفوكانت،أئافيالزكترنوأشجارالمقدسةوالأعادوالمحابد

وكذلك،الأدلطالمراطنينوسلوكالدينيةالثعبصاعرعلى

مواطنأينتدعيأدا!كمةاصتطاعةفيوكان.افيبترية

وتعاقبه،وترنحهتستجولهوأد-الرحميللاتهامانتفاردون-

هذهالثعبيخحأن-الاشثائيماالظروففي-يمكنوكاذ

أمنيتعرضكانوعدما.المولةشئونتييرسلطةالمحكمة

دونالشئونهذهتسييرتوليالمحكمةكانتللخطرالمدية

صثلونالأراخةهؤلاءوكان.لهاالحبمنلتغودضانتظار

وكانت.محددغرالأعضاءعددوكان،الجاةمدىمراكزهم



باغولى!أرلوس
ال!لوك

اكروبوللمدخلعاممنظر

!دىوعلى،شهركلآخرماءفيجلساضهانعفدا!كمة

منبخيابطاياالانحقادمكانوكان.توالةلالثلاث

.،يرويخوس)عهدنيمرجودامازالكان،الطوب

تقالدعلىنجاءمقدصاضيئا،باغوسأرلوسامحكمةوكانت

ستقلةكانت؟،واخرامهاكرامتهالهافكان،المقدسةالماضى

الجغرالحامللرأيولاعلهاالمتقبةالعبلأهواءتأئرلانماما

اللولةتحمىأن-المحافظةبروحها-واضطاعت.الحرامعلى

اللطةالديمقراطيالحزبتوليوعندما.الثاباندفاعاتمن

سلطاتمنحذأنبهقامماأولمنكان،جحوننفيبحد

تافونعلبناء-باغوسأ!لوسمحكمةففقدت،باكوسألكلس

وانتتل،القضاءفيسلطتها-م.ق046في"أفيايى"

افتهاءرعند.القانونحراسالىالحكرسةأعمالعلالاضراف

باكوسأررساستعادتم.ق304فيابلوبونيزيةالحرب

ضرمنونعلم.الأباطرةزمنإلىسلطاتهاتمارسوظلتحغرتها

زمنفيقائحةكاثأنها(22و17:91)الآعمال

اعتققد-ددوييرس-اعضالهاأحدوأن،يصركلودووس

ا"لفاها.قدفاجانأنومجكل،(17:34)المجة

:أدلوك

وكانألاطر،ملكاسموهو"لأريوخ،.أحرىصيةوهى

في(بابل)ثنارملكوأمرافلعلامملكلكدرلعومرحليفا

ا:1،تك)ص!االمتحالفةوالمدنعمورةصديمضدالحرب

.(9و

صدومأملاكجبعوأخذوا"معهيمنكدرلمومراتصر!د

وأملاكهأبرامأخيابنلوطاوأخذوا،أطعمتهموجمغوعمورة

فكرهمعبيدههويلاعليهمانقم"إبراهيملكن.ا!ضوا

الأملاككلواصترجعدمقثهالعلىاييحولهالىولعهم

تك)!والثحبأيفاواباءوأملاكهأ!اأخاهلوطاواصترحع

14:11-16).

أرىاهو،ألم،!ك")نالأضورىالتاريخعلحاءبحضويقرل

أرضنيا!صبهاالآنع!)لارصاملككدرمابوكبن،كو

0183حراليلارصاملكهوارادصن"نف!ههروأنه(بابل

أنهابعضظنالذى)حمورا!قبلملكهانتصوالذى.م.ق

نأالآخرالبضوكظن.صنةثلاثيرنجحر،بابلملك(أمرافل

دينوالواضةالحثيةالجلاتفيالمايهورة"ألانزورااهيلارصا

ابحرنحطوطاتفىذلكور!دمانجد!د،وحارانكركميق

كانواذا.كبدوكيةفيكانتأووكمملكةأنكايهرجثالمب

أسياشالأرتالملوكمنملكانلكان،،ندهايا)هوتدعال

المحتملمنلكان،كووأرى"أوركيننفصلناوإذا.الصفرى

طك،ليملزمرى"الحاصالابن،أرو!ك"ا!ورافيالاصمأنه

.(م.ق1761-9177صالمي)مارى
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أرباي

:أزياي

أحدنعراىأبوور،الجميلأواللامعأوالمثرقا!عناه

صموئيلفيوقابله-11:37أخ1)ائلائينداوأبطال

.("الألكفصاى)23:35اثاق

:أزار

:3تك)وأررمآزروجمعهاالترةأوالملفحةهوالأزار

.الأزارلىأىوائتزر.(23ت3)ش،2:7نق،7

يز،15:3)ش،ا:39مز)كأزارلبهأىصثىءواتزر

.(21:7،،:13!ر،8:ا

حي:أزرا

عوافي.فيوكذلك(31:،مل1)ليالاسممذاهـد

لقبأنهيتصع!نما،والثانينأياصعلمانين9اثامنالمزمو!لن

منلا،زارح"منمثتقايكونوقد.ويصانأثانمنكل

نسلمنكانااللذينويمانأ!ثانصنقرأحبث،!أزراح9

1)جوذاعائرلاحدىورأسالهوذاابناكانالذى!زارح،

ويحانأثانفاككانأنهإلىالاشارةو!لزم.(2:6أخ

.(15:17أخ1)اللاويينمناخران

:وساأزمود

(3:8)طويافيكرهورضيطانأوضرروروحاصم

الع!يةالكلصةمنثتقايظنونهالقدماءاللغاتعلماءوكان

أنهالآنالمرجحولكن1،بهلكاأر!يدمر1بمفى،ضامادأ

والتي،البيأئناءقالهودبهالصلالتىالزرادشنبةمنمثق

يختصفيسا،المتأخرالهوديالفكر-بحيدحدإلى-بهاتأثر

أمما-!الفارصىالاسمهوأنهالآن!تقد؟،الأرواحبعالم

القوةفيمحادلابعتبروأحيالا،الجامحةالثهوةروحأوأديفا

رؤ)!وأبولون)(31:12ألموب-الهلاك)أيأبدون"

الابخةمارةيحبكانأنهكلطوياضرو!وره.(اا9:

أثرفيلهاأزواجسبعةفتلوأنه،ابهانامنلرعوئيلالوحيدة

شركتهيكرأناستطاعالصغرطوياولكن،علهادخولهم

الحوتكبدتلببحرقأمرهالذى،رافائيلالملاكمشورةباتجاعه

وعندما.(91-ا:6طويا)دجلةضهرمناصطادهالذى

بريةفيوأونقهرافائلالملاكعليهنجض،الرأنحةالئبطاناضغ

قصدتهفيالقصةهذهإلىمتونأشار!د.الحليامصر

طاايهوديةالمفاصمب!ضعلىبخاء،المغقردالفردوساالمهورة

.(6:2)ايكوينسنرفيحاء

402

امبافا

:!رةفىأز

والى،أفرايمصطمنأفرايمابنةضرةأزدنبختامدينة31

ولا(742:أخ1)والحلياالفلىحورونبخاءأيضاال!انسب

.الآنموقعهابعلم

:تابورأزنوت

كللالقر!نفتاليغريىفيمكاناصم،!تابورقصم9أو

بالضبط.موتمه!لملاولكن34(:91)يقتابورجبل

:أؤنيون-أزلي

عدد)جادأباءأحد31يمو،أحمحىأوأذق9!فاه

(46:16)ايكولىؤاأصبون"ياسموكذبهر(26:16

عئرة3والأزنيرن.(7:)7الأولالأيامأخباروفي

،.،أزفي

أزنيا:

يئوعأ!اضمي!و،!حمحااواذنااعطىالرب5ومعناه

:01)غنحمياعهدفيالمثاقختمواالذ-كأاللاويينأحد

اصبانيا:

أورلاقارةمنال!رالجنو!الطرفأقمىفيابانياتقع

وكان.كليكاولبجو!لاأيبرلا:الأوليئلسكانهاتجماتسحىوكانت

هذاأصليعلمولاأهسبانيا9الارمجةالعصورفيعلهاعللق

كا،هنديأصلمنأوديةفبائلابانياغزتيتد.الاسم

هذاحدث!د،طارقجبلمضيقعبرأفريقبامنتجا"للغزتها

كريتسفنأنويخمل.الرسطىالحصورفيخاصةبصورة

أ3ياجزيرةلثهالجنر!الساحلعلىترشيىيخاء.زارت

،الميلادقياثانيةالنةالألفمنتصففي(والترلغالاسبانيا)

منالميقبينليجارهامامركزاأصبحتبالقصديرولاضهارها

حلتئم.لهمتاعدةيكونقادسمياءوأسوا،صور

كلإلىالينيقيونوصلومنها،ترضيقمحلالفييطيةقرطابخة

الشمالمطالركنعلىاليرنانيةالمتعمراتواقتمرت،الجزيرةشبه

ر!امعالأوليترطابخةحر!وبعد.مارصيلياتقعحيثالرقي

جعلت(.م.ق1،2-268،الأوليالبونيةالحرب)

حازتماعو،أولىلافيلجيوضهاقاعدةاصبانيامنقرطاجنة

102-218)اثايةابونبةالحربوفي.دونهتحولأنر!ا

تدافعولكى،اصبانيامنر!النزوزحفههايخبالبدأص(.مق



أمانا

بسكاىخليجالغالبلاد

)فرنسا(

/!بمالأيب،.

ج!!ه!!ه-!
سةاقوس

ر!صالو!نياحوحز!

يبوراا

أ!انيا

و
حى"

!

ي!ثلأق

لأسبانياخريطة

فيقرطاجنةقوةعلىأولاتقضىأنعلاكان،نضهاعنر!ا

علىللقضاء،ابانياكل)خضاعثم،الاسبايخةالجزورةضه

ريمامنذلكاشغرق!د(8:3مك1)غائياالفرطاحنيين

مقاطعاتجميعأصعكانتأ!بايخاولعل.الزمانمنقرنينمخو

تسم!د.وثقافيااتنصاد!االازدهارفيالرومانيةالامبراطورلة

صباليا:ميمقاطعاتثلاثإلىالجزيرةشبهقيصرأوغط!

كا-الممرذلككتابمنكبيرعددوكان،ولويزتايخاوباتيكا

اسانيا.من-رهارديانتراجالىالامبراطورلانأيضاكان

لزيارةيتطلعبولىالرعوللماذا-كانلا!رذلككل

فيالإخوةمعاونةيتوقعوكان1(28و،15:2ل!)اسانيا

اليوناية،المدن!لارةكانتبرلىوجهةولعل.ذلكفير!ة

اسبانياوراءمنيتطعكانولعلهجديدةخطوةكانتأنهاإلا!

يخطووبدلك،وبريطانياألماياإلىوركلا(حاليافرنسا)غالاإلى

.أالرومايخةالاجراطوردةمنالآخرالنصفإلى

فلم،اسبانياالىلرحلتهبول!اتمامعنيقينخبرلديناولي!

عرمه،عنحعولعله،الرعويةرسائلهفيدلكعىشثايذكر

إلىوصلبرلىإن!ول(م59)الرومافيأكليشدسولكن

ب!!،رويةلرلذلكالمقصودأنضكولا،الغربيةالحدود

)منبطرسأعمالزلذلكاضارةوئمة(،طارق)جبلهرفلأعمدة

لملهماولك!،وصوحااكزالمور6لو)يئاعصاصةوا(لماثارالقرن

ترجعالمالدالاسبانيةإئدم150ريميةفيحاءماعلىضدان

الكاثوليكية،الظربةأن!،علبهايعتصد،فلامتأخرةعصورإلى

الرصلنوابأسسهاقدالغربكناضكلأنإثباتإلىتخه

.بطرس
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إبرطة

إمبرطة؟

عك16،2:ا،1مك1)!لكديموناأيضاوتسمى

المددإحدىوالرومانيةالإغربقيةالعصررفيوكانت(5:9

الرئبىوالحصمقويةدولةفبلمنوكات،الهامةالبلوبونبة

لأثبنا.

الهود!ةالمؤلفاتفيإسبرطةإلىالاضاراتمنعددويوجد

كانتأنهييبدو.تساؤلمحلبعضها،المقدسالكتابخارج

!أت،الجلادقبلاثانيالقرنفيفهاجهوديئمتحمرةثمة

رثيىياصن!د!د.وال!ودالاسبرطونبينقويةعلاقات

.(5:9مك2).م.ق168فيفهالهملجأالكنة

دولةبمحالفةحكومتهيدعمأنالمكا!يوناثانحاولذلكوبحد

بدأتقدكانتاييالصداقةلتجديدلاس!قيفكتب،أجنبية

ت!هالويخكي
ليرية.

!لاح!ة

لثوسركو.!ضثا

اسبر-طةلأ

اصرطةموتعلوضحخريطة

الكهنةرئشالأولوأونياسإسبر!ملكالأولأ!لوسالملكيين

-12:5مك1))براهيممنجميعاانحدارهمأساسعلى

فقد،الأنسابفيخطأعنشأتالملاتهذهولعل.(23

نلمنهم،الإسبرط!نأحدادالفالجيينأنايهوداعنر

،!وناثانموتوبعد.(91-11:16تك)عابربنفاج

1)والتحالفالصدأ-دةيجديدحمحانالىالاسبرطيونكتب

المدنيينمن!!طةكانتوأضرا.(23-16:،1مك

ر!اضيوخمجلىلينالصداقة)علانكتابالاأرصايي

فيمصرلملكلوكيوسالقنصلمحبهالذى،وال!ود(الناتو)

.(23-15:16مك1).م.ق913
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ناساسفا

)ستايخى:

لهأرسلر!ماقمسيحياصمور،،قمحسنبلةايمضاه

الامموجدرقد،ضائعغرولكنهيونافياسم!و.تجاتهبولى

بولىويصفه،4يةالامبراطوبالأسؤالمتعلقةابقوشىبعضفي

.(16:9د!)!حبيبي،:بالقول

:إستار

واحدةمرةواضخدمت،"إضاترأهىايونايةفيوالكلمة

رجدهااييابقودقطعةلتحديد(17:27)متىإنجيلفي

محي،الربأمرعلباءاصطادهااييالمكةفمفيبطرس

أمبحتولبها،دراخمتينتعادلكانتيرنافيوزنوحدة.أصلا

فيالمايهورةالعملةتساوبهكانتماهذا.ولعل،دراخماتأديع

.(17:27)متي

:سنااسفا

في!اشفاناس9الاصمهذاو!ايهرلممتوجأوتاج،ومحناه

استفانوسباصمويايهر(18-16:15)الأوليكورثوكى

.(1:16)الأولىكورنثوسنطالربيةفي

أنهاأصتهعنوذكركورثوسمنصيحيااستفاناسكان

،(61:15كو1)أخائيةفيالمسيحذلتعائلةأولكانت

يينمنكانأ"اصتفانوسييتأنبولىالرصليأيهركا

3أويبدو.كورنثوسمدينةوشخصياعمدهمالذ!نالقلائل

كو1)القديسينلخدتأنفسهمرتبوايقدالأثرياءمىكانوا

هذهأنالمسبحية.ويحتلبالخدمةتيامهمبمعني(16:15

كورنثوسفيالمسيحيينتمرفتحتييهمرضعثهلتالحدمة

بينأتصالاتإتامةثلخاعةماعداتتقديمفيأو،للبادة

هذهيمن.الأخرىالكناضأوبول!والرصلكورنرسكية

كو1)أفىإلىبالذهاباضفاناستكيفكانالخدمات

كنيةفيالاضطراباتحدئت!ندما.(18و16:17

خطاباشوأخا!يكوسوفرنرناتوساضفاناسأحفر،كورثرس

أهلإلىالأولمطالرمالةوكانت،بول!إلىكورلئوسأهل

هماللاثةهؤل!أنوالأرجح.الخطابذلكعلىردا،صرثوس

عندكورثوسكيسةإلىالمأيهورةالرصالةمذهحملواالذ!ن

الخدمةلهذهتقد-رهعنرائعةبمبارةالرسولويحبر،إليهاعودتهم

أهلمعللثركةعز!زةفر!اكاهامعتبرا(16:18كو1)

يطلبالخدمةلهذهوتقدكلا.ممثليمخلالمنالمحبوبينكررلئوس

احترامااصتفاناسلتيظهراأنالكورنثيينمنبولىالرصول

كو1)،ويتعبمعهميعملمنوكلهؤل!لمثليخضعوااوان

16:16).



ا!تفانوس

:اسفانوس

شهيديأولبأنهاستفانوسويضتهر"،1تاج"ومناه

الاضطهاداحمالفيابطولةعصرافتحفقد،المسيحيةالكبسة

صالأولالمدافع"يمىبأنجديرأت؟،الموتحتى

ضهيداالموتالىبهأو!ىالذىهودفاعهأنحيث،الميحية

.(م37أو36حوالمط)

فيبالكيسةوعلاقهاحمهيدل:الئخمىماضيها-

اذجهودياأممط،هيليياكانأنهعلى(6:3أع)أوزسليم

خارجيقطنونالذصشاليردإلىينت!ىفهو،يونايةثقافة

المحافظين،الفلطيينالهرعنيتميزونوالذين،فلطين

ذلكرمع،تحررااكثرثقافمبب-للجاةالأوسعنجظرتهم

لاجهودفهم،الأصيلالهودكليالطابععليهميغبجهودأكانرا

.استفانوسكانوهكذا،فيمغق

تقيدثمةكانوإن،اشفانوستجديدعنضئانعلملا

أن؟.(أة01لواالشحينضمنصتكانإنهيقرل

فيالخولقرةعلىبارزةعلامةكان،وعملهمحياتهاضفانرس

بالانطلاقةأيضاأحمهارفيكا،الأولىالمجيةالبهة

البحة!تواحداكانإذنضهاالكنشةداخلالهامةالجديدة

فيالماعداتشئونإدارةإليمأكلتالذين(ا:6أع)

الثمامة،خدمةبهاتأسستالتيالخدمةوهي،الكنيسة

الهيلينن-صنوجميعهم-الرجالالبعةاحتارتمفقد

الميجنمىالكيسةفيالهيلينيينالميحيينضكوىبمناصبة

.الصدقاتتونرلععندأراملهماغفالبسصالعبرانيين

القائمة،رأسعلىاصتفانوسكان:ونثاطهشخمه-

لدلكالمطلربةالثروطجمعوكانت،ييغجدامبرزاوكان

كانبأنه،الوحيويصفه،(6:3أع)فيهمتوفرةالعمل

بمعني(ه:6أع)"القدسوالروحالإيمانمنمملواارجلا

مجدودلاطهيتقدولم،عيقةوروحايةقوىإيمانذاكانأنه

دواحباتقيامهكيفيةعنشىءيايهرلمأنه!.عمله

فإن،إخلاصبكلبهاقامقدشكولاأنهء،عمله

للسبح،وشاهدكمبراصتفالوسأبةلابسحلالكتاب

أع)الكنشةتارجفيبهانميزاقيالمكانةتلكأعطاهماوهو

كانلأنهمدهاأمرالشداتهحدفىوهذا.(2.:22

!ئماهداكارزايكونأنالأولمطالكنيصةفيمسبحىكلكل

!،الروحىبالعملالبدايةمندالبعةاضتغل!د.للشح

تظيممجردمناكثرهوبما-بمدفيسا-المامةاضتغل

حاصاتأهيلاعزهلاكاناصتفانوسلكى.افىلةالأعصال

رسولية،مواهبالقدسالروحأعطاه)ذ،المحنيالحمللهذا

:6أع)المحجزاتعملفيبل،فحسبالكرازةفيلا

نوسسفاا

اباموسعنالحرةارأثهفيالرسلبحضناقولقد.(8

الأفضلوفه!هالمميقتفكيرهبسبب،اليرديةوالعادات

الميحية.لحوهر

الرصكانالتىاليهوديةالميرداضفانوسخطم:تعيمه-

مرصىرفاعرسالهيكلأنعلمإذ،بهامقيد!نمازالواالآخرون

:6أع)الهوديةمحلصتحلالمشحيةوأن،ينهان

الجحررةالآراءهذهتنبأنالممكنيمن،1(.

أصلمنليستقطعاولكا،الهيبةالئقافةإلىلاستفانوس

أعضاءمعجدالفيآدخلهالذكطهو،نرهامجردلأنهيليني

مننفسهيحفيالهيينيأنفمع،أورشليمفطالهيييةالمجامع

دائماكانأنهإلا،للاموسالفرييةالاضافاتكلحفظ

يظراييالعايةالنظرةبنضوالهيهلموسىناموسإلىكظر

ناموسيضعكاننفسهفيلوحتى،الفلطنىالهودىبها

لأنهالعوبيعائرقوانينكلعنمتميزةمكانةفيموسى

نواميىمعواحدمشوىفييتزعزعلاثابتناموس

عنالحرةاشفانوسلآراءالحقيقيالمصدرإن.الطيعة

فقد،نفهالميحتحلمكان،والهيكلالموسريالامرس

الرصلصوىفيلايضارعهناضجافهمااستفانرسأظهر

بايكلبتعلقفبماالميحكلماتإن.لاحقزمنفيبول!

استفانوستجحللم(13:2مر،24-02:،يو)

بل،فحببالهيكلمحددةكيرالحقيقيةاللهعبادةألىيرى

ماأبعدطقشةشكيةعادةمحردأنهالرىعييهفتهحت

فيرأى!،(7:6مر)حقيقيةعبادةكوكاعنتكون

الحدبدالهبهلإلىإشارة(2:91بو)المشحكلمات

الانتقالةللطبيحةمفهومهأد؟.القديممكانسيأخذالذي

بخصوصالميحتعليمإلىيرجعأنيمكن،الموصىللناموس

ت)ا!مرذ)كفيالهردوعاداتالظهيروفرلضالسبت

ت)والفريسيينالكتبةبريفضلالدىوالبر،(5:02

9:16).

بببواليههعالفرييينجدالفيالمسيحدخلوكا

موضوعاالهيهلعنكلشهواضخدت،الحرةالآراءهذه

مهو،إستفانرسمعأيضاالحالهكذا،محاكمتهعندلاتهامه

لهذااله!يلينيةألمجامعواختاربارانهوينادىيكرزأنفييترددلم

!ول؟ولكن،ععهمصراعفيدخلماوصرعان،الغرض

أى)الحكمةيقاومواأنيقدروالماخصومهإن،الوحي

والروحايخةالحد!ةأأىوالروح(المقنحةوالمعرفةالفهم

:01ت،6:01أع)،بهتجكلمكانالذ!(العصيقة

إلىلجاوا،مغلويينأنفسهموجدواو)ذ02(،و91

متخدمين،وهرطوقيمجد!أنهباعلانالدفيءالأيلوب

ضهودباغراءالميحأعداءإليهالجأابىالدنيثةالوساثلنفى
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امنانوس

والثوخاليهبةاللجآياكا،ضدهالشعبولإثارة،كذبة

للمحثمة.تدموهالطريتةيهذه،الدرموأعضاء

اتهام:مزديبالاتهامكان:الندريمأمامالمحاكمة-4

جمدفايجحلهمماموسىضدتجديفبكلماتتفوهبأنهضخصى

ئولميةبلأراءينادىبأنهاتهموهإذتعيمهضدواتهام،اللهعلى

،1:58،مرانظر)والاموسبالهيكلكعلقفيمامتطرفة

(،6:1أع)موصىوعوائد.(13:2،15:92

.موصعنأخذوها!دالوديزتالتىالفردضهي

فهمرا،الحو!لدوهذهالموضعهذاإلىاصنفانوسأشاركدما

وبذلك،اباموسؤلغبرالهيكلدمار!نىأنهعلىكلامه

نحب،ايهوديةالديالةهدمبى،الميحيةهدفيكون

.القوى3وجودوهدمبل

لاباطلااتهامااشفانرسضدالخمىالاتهامكان

إلا،اصتفانرسجانبمنتجديفثمةككنفلم،لهأصاس

باطلاتميحهالىالمرجهالاتهامكان؟.كلصاتهبتحرلمف

أنهكذباادعوالأنهمباطلاكان.الوقتنفىفي!ادقا

وكان.الموصوىوللناموسللهيكلالالهيالمصدرفيطعن

!دفمؤقتةطبيعةلهماواباموسالهيكلأنأدركلأنهحقبفيا

لتحليصه.الواضحةال!ةهوالمفهومهذاكانفقد،مؤقت

،،الإنسانهذافيعلةأجدلا5:مجقولطىقالو!

استفانرسقضاةمجدلم-الإطىالوحييخبرناكا-!كذا

كأنهوجههرأواالمجمعفيالجالينوجمعأهمبل،علةفبه

حازلقد.(3:18كو6:15،2أع)!ملاكوجه

خر)مرسمعحدث!،الإلهيالرضىعلامةاضفايرس

34:92-35).

النهد!مأماميحا2لماصتقانوسأن،الهامةالحقائق!ن

لمحاكمته،الحقيقىالسببكانذلكأنمعناصرىأنهعلى

فيإلابحوعاسميايهرلمالسهد!مأمامدفاعهقأنه؟

الايمانعنعظ!مادفاعاالحميمةلىكانانهإلا،نها!ه

بالميح.

والقداسةالبراعةمنالمجحارتمب:النهدرمأمامدفاعه-5

الكهنة؟رثيىصزالأنإلا،استفانوسوجهعلىالواضحتين

واتزعالصصتهداتطعأ؟هىهكذاالأمورهذهأترى)

وجدياعمقهاقالبارعةالمرافحةهذهاستفانوسش

كانتمابقدرالذاتعندفاعاتكنلم.الأصيةوروحاكيتها

.اضفافرسثملهاالتىالقصهعندفاعا

لقد.نفسهالمجدهذابرؤيةواتى(المجدرببايهربدأ

تضمن.الجواضعاباصرىلقصهعجباتمجيداالدفاعكان
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سسفارا

منولكن،الماضيفيايهودىاياريخسالمبأهمل!اناحديثه

المملوءالمحتلحيذضر،الحاضرد)يهالنظروجهة

ا!قة-في-ذلككانلقد.القديمةالحقايق،بالروح

فلقهموحدكهيمزمافأهم،)سراثيلي!كانةلتاريخفلفة

د-ذكرهمفقد،المشحيةالنظروجهةمنالتاريخلذا

،مو!الى)براهيممنالصورةتلربصورة-مرا!ته

الرحياشراطة-قوىبأصلوب-الحدكثفيويتعرض

كركا)،الناصرىصرعفيوغايتهفرؤصهبلغالذىاجمي

لنالراضحالاتفاقميا(،5:17تفيالميح

عواطفهملمىأنهفيضكولا.والجديدالقديمالحهدفى

تاربخهمعنحديثهفيالريفةوماعرهالوقورةيعباراته

لناموسرمزامرسىبخصو-ساراد-خاطبأنهكا،المقدس

وكان.الرىواللوكالإلهةللخطةالأصايةالحلاقةلان

للتارغالحيقيالمحنىلمت!هورضحأناستفانرسهدف

بمغهومالحاضرالوقتالىبالإضارةكيايهو،نسسممطالهو

تحملهمأنيمكنعكدا.بحبهطركهمليدلوا،أوسع

نأإلى،الهوديةوالديالةايهودىلتارغالصجحةمعرفتم

مضلل.كمعلمكمجدفالاتهامعنهروفعوا

مز!رجادفاعهكان،مزدوجاضمهالموجهالاكامكانو؟

يضا:أ

الاتهامتفدهوكلهكلا!مرمىكان:ثخميدلاع-

اللطيففحدثه،انموسواحتتاراللهعلىبايجديف

)أينا،،يقولهالمجلسإلىتوجههفيالرقيقةوعباراته

نفسههـيطوهكذا(91و7:2)أع"جنناا

بهبدأالذى،،ا!داله"يوهعظمةعنو)علانه،بامعيه

(01و7:8)للآباءالإلهيةالفا!ةقيادةوعن،حدهه

و)ضارته(8عدد)إلهىكأمرالقديمالمهدبأحكامواعترافه

عدد)يحفظوهلممنو)دالله،للناموسالإلهيالمصدرالى

فقطيىاحترامهبوضوحأعلنحدثهختاموفي،(53

الكبلكلأيضابل،الهودىللض(لماضيليارغ

لابالتجديفاضهامهأنجلاءبكلويين،،خكامهاالمقدسة

تقواهعدمالىررجعلاخصومهولنلهفالخلاف،لهأصاس

مناثافيالجزءفييشرحهآخرصببالىبل،طثهأو

دفاعه.

اصتانوسلنالجوهرىالحلاف)ن:لطمهعندفىعهب-

في!كن-!مرسا.حدثهننحةشكضحكا-وخصومه

!،اببر!ةابظروجهةمنالقديمالمهدتاريخعلحكمأنه

برنجةمفهدفىخصومهكانيما،نفهكسوع!ا

العمر.ذلكفيالبوديالفكريميزكانماي!و،الناموص

دفاعحولها!دورالتيالحققةمنالاختلافهذاأيةوتتضح



نوسسفاإ

الإعونتطورأنوهي،الماضيالتاريخووركدها،اضفانوس

فييسرانبلمحابرانلاالهودكةالأمةوتطور،الإلهى

جانبمنالفيدالعصيانالىابزعةببمنفرجينخطبن

ضدالعصاةهمكانرابلالعاصىهوكنلمثمومن،آبا!لهم

الاتهاماضفانوسحرلبارعةبطرقةوهكذا.الإلهيالإعون

سايهاتهامالى،ضدهالموجهومو!ىابامرسبخاضة

يهذه،الماضىفيآباؤهمفعلكا،الالهيالاع!بحصيان

ضيةعنعظيمادفاعااصتفانوسحديثيكرنالصورة

الجديدةالدبانةأنبرضوحلن؟.ثملهاابىالمسيحية

معارضةوبست،القدبمللسداللهرنبهالذىابطوركانت

له.مناقصأو

الآقي:في،دفاعهنيالأصاجةابقطتلخيمىويمكن

يكنلم،و)رادتهعهده)علانفيلاصأثيلنفهالله-)عون

واحدلخعىبعطلمأ.؟،واحدمقدسبمكانمقيدا

تجلرمن،طويليزمنصمىقبلمنبدأبل()موسى

منبدأو!،تدريجي)علان!و،طولبزمنأ!ضاايكل

منواضحهوكاككملهلمأيضامو!فإن،مو!قبل

لهاخوتكممنالهكمالربلكميقيمئلىسا5:توله

37(.و7:2أع)أتصحون

يكونرالم،الاعلاناتهذهأعطيتلهمالذ!نايهود)ن-2

الإيمانبطىءأيضاكانوابل،تاريخهممراحدكل!ض!ريى

د!(53و93عد،)طالعينيكرنوالمالأنهموالفهم

اللهعملقاوموا؟،عندةمقاومةومقاصدهاللهخطةقاوموا

اللحظةنفىفيمو!عنآباؤهمابتعدلقد.خلالهممن

الأقوالإطاعةمنوبدلا،العظيمالاعونخما!لقيكانالتي

عبادةإلىتحولرا،اياهاأعطاهمايى(38عدد)الحية

-93أعداد)بابلىيالعبيالربعلهاعاتجهمايىالأوثان

للحبادةالجتةالطقيةعلىاحتجراالذ!الأنياءوقتلوا،(43

فيالأمركان؟حقيقيةروحةبحبادةوطابوهم،الهيكلفي

العصيانكان(.لقد52و05و44أعداد)الاجماعخيمة

الإعلانشفبالرغمأتاريخهاكلفيللأمةالمميزالطابعهو

ايىالريبةالجركلةفيالذروةوبلغوا،عيد-نقاةظلواالإلهى

الذى،هـالبارخلجريمة،الحاضرالجيلفيهماقترفوها

،اباصرىيوعرفضوالقد.الأنياءبمجيئهأنبأأنسبق

تضوابل،فحبالقومىوجردهمعلىالتفوالموبذلك

:7)الناموسبمقتضىوالرالهيكلفيالحبادةعلىأصا

باسمينطقلماستفانوسأن14(.و!ة52،6

يلموهوصلاتهفيإلا!ايهرهولم،حديثهفي،بوع"

الحدلهتخلالايىالإثارةتفملمسامحهأنالا،الروح

يمو!ى،روتثل،المقصودةالمطابقاتوادراك،كله

نوسستفاا

معاملتهحاوأساصاحتروهما9رفضوهمالكنهم،للمسياكرصز

يكونعنهساكل-ستفعأنتبل(93و27و7:9أع)

أيضا.يسوعرفضواهكذا،رمنقذاح!

أضهى)ذ،53-51الأعدادفيذد!تهحديثهبلغ

مدعيا،المموأصبح،صاميهإلىوتحول،مرافعنهامتفانوس

،القدسالروحمقاومةبخطةحلاءوبكلعلانيةاخه!همإذ

.لباموسالمستمرويالحصيان6والبار5الأفياءتتلرببريمة

ختامتكنلملعلهاأغامع-القمةالكلصاتهذهبلفتلقد

فيمانبويةكانتأغا؟،القاطعابعبففي-الحديث

أ!ضا.وعبهمامبهعلىبتأثرهاكعلق

كانواضد،واحدةنتيجةالااضفانوسلصراحةيكنلم

علىابيةالمنحمةحججهنجحلهم،حانتينمتحيز-ش

الحديثفأعرا،الغضبضدةفي،المقدصةأصفارهم

بالحماسةالمشلىءاستفانوسولكن،وهياجهمبصباحهم

!7)حديئهبدايةفيذكرهالذىاللهمجدرأى،والالهام

.(55)يادقضيتهعندافعالذىيوعوجمد(2

تلاثرقد،الاءالىبنظرهواخترقخااستفانوسوقف

أروعمنلحظةوكانت،الانسانومحدو!اتالزمنحدودكل

إعرائل.تاريخفياللحظات

تحربكلماتلطق،الرهببةاللحظةتلكني:استئهاده-

!وعالربعنإنانبهانطقخالدةضهادةأروععن

الإنسانوابنمقوحةالماواتأنظرأناهاا:الميح

غيرآخرإناناللقبهذايخهيايهرالذىالوحيدالمكان)

لموفا.(56)!اللهيمينعنتائما(الم!يحصوع

الكارثة،فوتعتغضبهجاحيكبهحأنالححهوريشطع

وبدون-اشفانوسأخذوا،الررماليالقانونمنفبالرض

رجموه،المضطربالمهدوصطوفي-عليهالحكمانتظار

للمجدفالنامرسقررهالذىالقصاعىوهر،الموتحتى

تغاضتولقد.(16-24:14لا،17:7تث)

للواقعةيكنلم)ذاالعرنجيةالمحاكمةهذهعنالرومانيةاللطات

الرعيةالأضكالان،انظر!تلفتومما.سياجةأهمة

الرعة،صورةالعنفعلىنضفىلكى،روعيتفدايهودية

:4لو،24:41لااالمدينةخارجإلىا!تفانوسفأخنوا

نأبعد(17:7تث)عليهحجرأولالضهودوألقى(92

اغ)ثاوللهيفالضابقدميعدووضعوماثيابهمخلعوا

ابلاثينفيوكان،ببولىذلكبعددعيالذى،(7:58

.الإجراعاتعنمئولاكانأنهويبلر.عمرهمن

الذىليدهأبخاضاهدا،عاشكااستفانوسمات



جسأستا

علطتاليخهاالححارةكانتالتياللحظةقحتىبهاعترف

افبلبوعالربأيها5:عالبصرتباحمهداعيا-كاليل

ل!حهوظهرت(23:46لو،7:95أع)،ل!حي

ر!رخكبيهعلىكرأنفيجهدآخربذلعندماابية

:7أع)،الحطيةهذهلهمتقملايارب):عظيمبموت

.(06)،رقدهذافاللاذ1(34ة23لو،06

تركتهمماأعظمكاناعتفانوسموتتركهالذىالأثر)ن

للحيحيين،عنهفاضطهادأولبدا!ةكانأنهفمع،حياته

الا،كبرنمر)حرازالىأدىدسيحيضهيدأولموتفإن

والممجد،ألمقامالمسبح!يلا،الطرصوصيثاولتجديديمو

لثاولالميجةقدت،يموتوهواستفانوسرآهاالتي

زع!ةحجراكبربازاكجد!د،ضرءلطالطرسوسي

أطمه.منالمصلوب

وضهادة،الرأنحةاشفانرسلخصيةالمؤ!دالإعلانهذا

العظيممرتهقأبداهاالتىابيلةايت!ة،والجاعةحياته

علىرثحتهذهكل،موتهعندصلاتهالكلوفوق،الراثع

إلىأدتأنهابدولا،مقارمتهايمكنلابقرةالأمبىشاولنفى

ن)،بكقيقالأنكلكن.دئقالىالطر!فيماحدث

أنحقيقة)دراكفي-بول!أمام-رائداكاناستفانوس

علحماضحلوأكا،للأصرجديدانظاماتمئلالمجة

ثارقجدلبأعظمانذاراتعيمهكانوبذلك،القديمالنظام

والذى،والم!جةالهوددةيننالجدل،الأولالمسيحىالقرن

الكنيةإستقلالالىأدىالذىأورضليمجمعفيالذروةبلغ

ابرد!ة.اباموسيةوأكلاليؤمنوتخلبصهاالم!يحية

أستياج!ة

(صرش"وجدالجد!ملكأالأولحمجزارس"ابنوهو

المضومطكهاءصلحاعقد،لدياملكأبوههزموعندما

لابئزوجة،أ!كايخىاالةأيلأص!طىأنعلى،أليلألىا

عن)أشاجىابخة،عاند!"تزوجتوتد.،أضاجسا

وهو-ولدالهفولدت،قميزاعهفارحميرجلمن(أرلانيى

أمتياحى")فأصدر-العظيمكورشلعد!ماصارالذكط

أهارلاجوس)ولكن(رآهمزعجحلملض)الولدبقلأمره

تتلأمر،أساجى")بهأوكلوالذى،الملكيالنمركيل

أبقىالراعىذلكولكن،يتلهالرعاةلأحدالرلدطم،الرلد

منعئزاثافةالولدبلغوعندما،لهكابنو!لا.الولدعل

اتجتهابنهوالولدذلكأنأستياجساكتف،ع!ره

هارلاجوس،"النبفتلوأمركضبافاسئاطأماندينا

بذلك،هالىياجرسعلمفلما"هارياجوس"لأولطحاماوتقديمه

بلغوكدما.للانتقامالمنابةالفرعةتحينأناليخظهكم
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ضدالورةالى،هارلاجو!رادفعه،الرجالمبلغ،كورث!،

خذد،الفرسعلأمتاجسزحففلما،!أستياجس"جده

،الفرسالىأنضصوا"هالىباجوس"بقيادةكانواالذفىالمحديون

بما،هذههرلمحوتروايةتايدت!د)مل!،كورش5ؤلرجوا

الملكعاملرتد(ألواحهعلىالمحلةكورشبكوياتجاء

م!كانيا.فيمنزلاوأسكنهكريمةمعاملةالمهزوم

أصةملوكآخر(م.ق055-585)أسياجىكان

قبل،دكوصيىااعهدايةرجلأصسهاالتي،يديافيماندا

وخلفه،(م.ق646-996)ضةوخينبمائةذلك

،ججزارس)ثم(م.ق462-6)46افراورتى)

.(م.ق426-585)

أبتر:

بحديخاأصبحتلكنها،تيةيود!ةفتاةأصتركانت

ملوكأعظمالرجوهبحضمنيعتبرالذىأخوورشلللكزوجة

عمهاابنكنففىضرشنمدينةليأصنيرتربتوقد.فارس

الملكي.القصرفيصغرةوظيفةثغلكانالذى،مردخاى

القياتكلاصتدعاءتم،وضتيزوتجهالملكطلقأنفبحد

القصرضوضنالىالمملكةبلادكلمنالمنظرالحسناتالمذارى

تلكعلىالاخيار!عوقد،جديدةملكةبنهنمنالملكليختار

ب!ثعاأحاطت،ال!رشأ!راعتلتأدوبعد.الهود!ةالفتاة

بالفاءللتديدكلهالئعبتحرضفقد،عرقةكارثةايهردى

هذانجاةيتاربخالدهرأبدمرتبطاأصتير31وسيظل.والابادة

نأالحكي!ةايمرفاتمنبلسلةاستطاعتفقد،الثب

،نحرهالىالأعظمعدوهمكيدتردلثها،وأنابجاةتكتب

الكتابناءيينالرفيعةالمكاتةتلكتتوأأناصتحقتي!كذا

فيمدونهوماسوىجاتهاعننعرفلاولكننا.المقدس

واعترافابجيلهاايهودمنعرفانا،احمهايحملالذيالسفر

بفضلها.

فارسملكةبهتمزكانتمامقدارعلىندلأنويمكتا

الى،الآسضجرةأى"هدتمناعهاتنرومنءبالمن

أصترالملكةالفرلا،.ويقدمكوكب"معناهالذىأأشر"

ونتحلى،القىبضبطش!مثاقبفكرذاتفاضلةكامرأة

النفس.وبذلالاثارصرربأنبل

أصتر:صفر-أستر

القديم،العهدزانريخيةالأنحارسللةالسفرهذاكمل

و!،كبرمغزىلالسفربدايةفي"الواو"العطففحرف

منرالطة،صلسلةفيحلفةيشكلالسفرهذاأنعلكدل



أصت!

الترتبأنمعمباضزلهالالقبالفرلىسلاا!طففوف

الأصلايرتيبعنك!لفالح!ةباللفةالقديمالعهدلأسنار

عتبأش!صنريأقيالحالمطالتريبهذاضي،الأضاريلك

نإ.ينهمامباضؤراي!وجوعدممنالرغمعلالجامعةمفر

-ضالطنلجسدعلوضمثلتماما-هناالصفحرف

وما.الأعلايزلبفيمكانهمننقلقدالفرهذاأنيؤكد

لنذسمطابقالسبينيةالترجةفيالترتيبهذاأنلىضكمن

الرابعأواثاكالترن!الحيباللفةالقديمالعهدأسنارنزبب

الفرلجلالا()اللاضنةابربةلىاير!بنضىوهو،الملادتبل

كث!ة.ترجماتودأناالصلةوالترجمةالانجيز*ابرجمةوفي

ز،الواو"الحطفحرفنجدلاأنناهر،ملاحطهتجدرومما

ونح!ا،الأولالأ،موأخبارل!ة9التكودن:ايالةالأصفاركدا*

الصفحرفبإضافةم!ابعاترتيبااياريخةالأمفاررتبتضد

-العددالىالتكون:الأرسةالأقسامهنهزحذفهأو،و"

نحميا-عزراالىالأولالأكامأخبار-اثاقالملوكإلىالثهة

وأست!.

هذانانرنةفيضكأدقهناكي!:الفرلالونهة-

دقفةعانةخاترعا!ةالهركهةأولىضد،االفر

هذ.أنمنالرغمعلىالتديمالعهدفيالقانويةالأصفارلكل

المنانثاتمنمحيرقبهااللالقالاهمامننلاالحففة

منخاسةنخةهناككانتأنهورسيفوسو!ايهر.الحدكثة

ايكلكنوزمنصلبماينمنبالمحكلالقانويةالأنحار

المبرىلتمىالميزةالحواعىوانهذا.فبازدانانتصارعد

أصليةنخةثلأيدنا!اييالخطوطاتجمهعأنبؤكد

!للا،ايهرعندالقانرفةالأضاروينن.واحدةقانوية

بمكانةيتعتعولكنه،فحسبمعروفامكاناأصت!ضر

نأمنالميلادىالادسالقرنفيرونطوسذكرهوما6قيز

عليردرلاالسفرنانو!ةلي!ثكرنكانواعمرهفيالبعنى

الفرهذاعنوانأن!.يقانوكنهصحتهجقةفيالاطلاق

فذاالكبووالتقدكلالايةالمكانةعلالاطعالديل!تدم

او،مجلاتاهرالفرضران،الأقدمينالهردلننالنر

يمىأخرىوأحيانا،الخأغلبليأصو،مجلدا

الم!وحكماءانيامونيدسوشول.،املد5أو،جملات"

كلان:و!ف،الصفرأملتدالقدسالروحأنووكدون

أكامفيتوففصفالمقدسةالكتاباتوكلالآنباءكت

عو!أضارمثلىتماماثابتافشظلأست!جملدعداما،الميا

كوتفلناليالئوىاباموستحاليمئلوكذللثالحصسة

.أبدا

الحقمةفي!السفرهذاكاتبهومن:ال!فركالب-2

عتولاتمنلا،السؤالهذاعلىتاطعة)جابةنجدلامخن

أصر

رويمونالبهضأنورغم.بهمؤلوقتقليدأىمنولاالفر

نأإلا،الفرهذاكاتبهومردخاىبأنالقلاللالرأى

والي(01:3أست!)ال!فرنهايةلياظتاميةالكلمات

هذامنتضعف،نالهاالتيوال!كاتحياتهأعمالتلخمى

المرموقالبطلذلكجاةبأنتوحىالكلماتفهذه،الرأى

الفر.هذاكتابةاتمامتبلاتتتد

أستير،لفرالحتاميةالكلماتتلفي:الفرتارغ3-

الملكعنتتحدثاذ،السفرهذاكتابةتاريخعلىالضرء

هيأما...وجبروتهططانهعملوكل":بالقولأخويروصق

وسنىأأوفارسمادكطلملوكالأيامأخبارضرفيمكتربة

في.اموجوكانأخو-روث!للعلكالكاملالتاريخأنذلك

وبحبارة،أشرضركتابةوقتفيللسلكةالريههالجلات

الملكماتأنبعدابوررأىأض!ضرأنأخرى

عل.م.ق465فيالملكهذااكتيلولقد،أحثريروش

تاريخأقدمهو.م.ق046فإنوعيه،أأرتابانوس!!د

332عاميكونبيما،يخهكبقدالفركونأنيمكن

يخه،كتبقدالفريكونأنيمكنناريخآخرهوم.ق

الاسكندريديعلىالفارجةالامبراطورلةنجمأفلعنسا

لموفارسمادى،لملوكالأيامأخبارصفرأنحيث،المقدوفي

ثمومن،الفارسيةالامبراطو!لةزوالعقبابالسهليعد

المحمورةالزميةالفترةفيكتبقدكونوأنبدلاالسفرفإن

هناكأنغر،عاما128نحووهىالابقينايار!فينينن

تلكوهيألا،الزميةالفترةتلكمنتفيئأخرىحقيقة

كنبقدالفرأنتريناالتىأصتيرضرمتهللى،الواو"

تضيقوهكذا.م.ق043عامبمدأىنحباصفربحد

المملكةأننرىأتاوبما،عاما89نحوإلىالزفيةالفترة

لهذا،أشيرسنركابةوقتمجدهاأوجفيكانتالفارية

هوالفركتابةتاريخأناعتبرناإذاكثيرانخطىءلافإنن!

.م.ق004!محوالمب

هائلة،درايةبحيويةالفرهذاكميز:الفركييات-4

العاصمةمنالجزءذلك،القمرضوضن5هوفالمكان

،فارسلملوكالحصينالمفركادالذى،القدبمةالعيلاية

جميعيحفرهاالنيالعظيمةالريةبوصفالسفريبدأوهكذا

نهلادةفيورغبة.أيضاالملكعيدمعورؤسائهااللدانشرفاء

الملكةوضنيباشدعاءالملك!أمر،الجاصبةتللثالاحتفاء

مفاجأةمنويالها-و!ن،جمالهاالملكضيوفررىلكي

ماوصعان،وضيوفهالملكأمامانولوضيالملكةترفض-

؟،،وشتىاالملكةحرمانوبفررالملكيالمجلىكعقد

ييةفيمتلطارجلكليكونبأن!ضىملكيأمر!صدر

تحللهجدكدةزوجةالملكيختارولكى.(الأولالأصحاح)

المنظرالحناتالعذارىالفياتكلبجمعيأمر،وشتيمحل
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أصر

أخذتوهكذا،القمرشوشنالىالمصلكةبلادكلمن

الأصحاحويخغ.تاهاالتيمردخاىعمنجتهدصةمعهن

احمهاأصبحالتى)هدصةتتويمهىالأولى:بحادثتيناثافي

.البلادعلىملكة(،أستير1،فصاعداالوقتذلكمن

دبرتاليالمكيدةقلكمردخاىامحشافهيوثانيتهما

الملك.لاغتال

همداثابنهامانشخصجةالثالثالأصحاحلاو!دم

معه،الذينا!ؤصاءجميعفوقكربهوجعلالملكرقاهالذي

وكسجدونثحونالملكيابالذينالملكعيدكلفكان

ذلك،خاىمزولكن،الرفبعالمفامصاحبالقريلهامان

!لق،ولاالمداهنةيعرفلاوالذىاللهخائفايقيايهودى

عبدتحذوراتمنالرغموعلى.لهامانالجودعنيحجم

نماماو!رعان،فناةلهتلنلمأنهالا،لمردخاىالمتكررةالملك

ولكن،كراتهفيداممجرحأحىالذىهامانعلمالىالأمر

دأفقرر(.!وحدهمررخاىإلى!دهيمدأنعينبهنيرىاز5

طقونأخذوا،لذلكالمملكةكلفيبأسوالهودىالضعبييد

هذاوإبادةلإهلاكالمرنفباليوملاختاريومإلىيوممنقرعة

)ردالتمالملكوافقوحمالما.الأرضوجهعلمنالعب

لهرمليهرنوبلدانهاالمصلكةولاياتبيعإلىالملكىالمرصم

عر.افاقالهرمنعرالالثالرمهووالذبحالقتل

فاحة.حدثتحتى،وشتهالملكأمروصلآنوما

(.الرابع)الأصحاحويخبوبكاءايهودعند-ع!صة

الىمردخاىاكتنفالذمميالحزنأخباروصلتماوسرعان

جواركاأيدىعلىالملكةأخبارتموهكذا،الملكةأستبرأحماع

وعةوصلا؟وثجها،بهاالمحدقبالخطر،وخصيانها

أفما.ضعبماوخلاصنف!هالخلاصتتحركبأنلهامردخاى

نهتدعىأندوناسثحضرةفيثملأدالملكةقررتوعيه

محاكا.جيصةمخاطرةمنذلكفيمماالرغمعلى

أماميقفتقدمأشرالملكةنرىالحامىالأصحاحوفي

نتمأنيمكننايما.عييمافينعمةتالبهافإد!،الملك

ألا،واحدةبإرادةمعلقهناشىءفكل،والمكانالزمانأريم

الدا!ة،فيالكئيرأصتيرتطلبلملذلك،الملك)رادةوهى

وفا،عحلتهاالتىالو!ةالىوهامانالملكبدعرةاكتفتبل

تعطيأنبدلاأنهالهاصكداوسؤلهاطلبهاعنالملكسألها

الم!اوهامانالملكلمحألطأنهىطلبهابأنأصرفأجابت.لها

عارمة،درةفىهامانخرجيمكذا،اياليايومفيالر!ة

ولم،لملكبابفي!مردخاى"يرىيتهالىطريقهفيولبهه

مماوأفضى،مردخاىعلىكيظامامانبكلفامتلأتحركولأيقم

خةبإعدادأحباهله،فنصحوهالىوزوتجهالىنفهفي

الصباحوفي.مردخاىعلايصلبذراعاصونارتناعها

أست!

يدخلئم،مردحاىلصلبملكيتصرععلىالحصرليمكنه

عندالكلامفح!ن،الملكةو!ةالىفرحاالملكمعرلكبعد

الخة.وعملهامان

"قد،أحنمريررءالملكىفى،الادكلالأصحاوفي

الأيامأخبارتذكاربفرتزقبأنمريخة،أجفانهالنماسفارقي

مردحاممياكث!قصإلىالفارىءيصلوحين.أمامهلقرأ

أعطيتالتىالمكافأةعنالملكي!أل،المؤامرةلتلك

ىأينلاالبيلالعملذلكبأنعبيدهفيجيبه،لمردخاى

لتدارإلىهامانيدخلالبهرالصباحوفي.ثاءأوتقد!

لكن!ردخالمحهحياةالملكمنيطلبأنمنتظراالحارجيةالملك

يعصلأني!غىعمايألهحيثحضرتهالى!تدعهالملك

ا!راماقتراحفيهامانيخنالمي،يكرمهبأنالملكيرلرجل

الملكيسرالذىالرجلذلكموأنهنفهفيظانا،الملكى

بأنالملكأمر!أني-الديدةلدهثه-لكن.كرمهبأن

يعودثم.الملكبابفيالجالىالهودكيلمردنجاىهكذا!حل

نائحا،الغيضالههرديلذلكالملكأمرنفذأنبمدهامان

أحبائهوجميعزوحتهعلىوقص،ويخظاحنقاالرأسرمغطي

الملكخصيانيصل،يكلمونههم.وفيماأصابهعاكل

وناك.أضرعملتهاالىالو!ةإلىبهللإيانلرعوا

عنلتخولأسترسزاوالملكيجدد(السابعالأصحاح)

فىالملكو!تاءل.وضعهانفصهالأجلإيهفتتضرع،طبها

نأعلىبقلبهيتحاصرالذىهذاهووأينهو5عمندثة

الحدوذلكهوهامانبأنالجوابفيأتيه."هكذا!مل

عنشدبدحقفيويقومكيظاالملكفيست!ثيطء،الردى

يعودماصعانولكنه،القصرجنةالىعائداالحمرثرب

الرروعلىمتواقع-خوفهجنونفي-هامانأنيكتف

وبهذا.نفهأجلمنإلهالترصل،عليهأصتركانتالذى

علىيصلبلكيفيؤخذ،هامانمصرتفررالأخيرالمثهد

.مردخاىلصل!أعدهاتدكانالتيالحئةففى

لمردخاممي،يعطيالملكخاتمابامنالأصحاحفينرىثم

ءالردىهامانمكيدةلدنعتوراايدابيرتخذ!

الجاةتكتبوهكذا،والحاشر(التاصع)الأصحاحان

كغىالذىالفورمعيديتقرر!،ايهود!اللعبوالكرامة

تأيدوقد،والدخلاءالهردمن،دورإلىدورمىيحفظأن

.ومردخاىأيتيرمنالمرسلةبالحطاباتذلك

السبعيية-الترجمةتحرى:للسفرايونامةالاضافات-5

الأصلى.ابصإلىمحرةإضافات-الآنأيد!نالنالتي

ترتجه،فيالمبرىكابصنمسكتدجرومالتدسأنومع

هذهوتبلغالفرنها!ةفيالاضافاتتلكوضعأنهالا



أصتر

الدراصةتتحقلاأحهاك!6فصولصةمخوالإضافات

عامالىنعوثأنهاالإضافاتهذهناريخندروتد.الفاحصة

الديل+أصهاهيالوجدةتيمتهاتكونوبذلك،م.ق001

الفر.هذاتدمعلى

أمإم،يالغةح!ةليطو*الهودىالفكرتوقفلقد

أىوجودعدماوكذلك،الفرهذامن،الله)اصمكياب

الإضافاتهذهعالجتلذلك.الحىاللهعبادةالىاضاؤ

.الأمورهذهايونانهة

هذامحارضوبتباهى:السفرإلىالموجهةافبمات-

فيأعلنفقد،عيةالهجومتزعمقدلرثرمارتنبأدالفر

أننيلدرجةالفرعذامخوابالعداءيحسبأنهأحادثهأحد

!ثىءكليصبغالفرفهذا،مرجودايكونالافىبهت

القسوةمنالكثرطاتهفييحملأنه؟،ايهوديةبالصبغة

علىردهفي.أبداهاالقلوئرملاحظاتأن؟.!الوثه

قاطحا،السفرهذاعلىحكمهكانكيضتريا،أرازمى

على)نهلرثرعارتنبقول،أصترسفرإلىواضحة)ضارةففي

القانويخةالأضاريينالسفرهذايضعونايهردأنمنالرغم

الأبوكريفاكتبكلمناكر-جديرالفرذلكأنالا

كلمنالرغميكل.القانونيةالأضارمنيشبحدبأن-

مؤساككنلملؤدرجانبمنالرفضذلكفإن،سبقما

مجردعلىاعتمدواا،تاريجةأوعليةضالقأيعلى

منوالفرضالسفربلهجةيحضفيماخاطيءحكم

ييهفلمالفرعلىالهجومحملةاطاروق.محابته

في)ننا":قلاللاأضافولكنه،لوثركرهبما،ايوالد)

،الأرضإلىالماءمنامحدرنافدوكأننانحىالسفرهذا

فإننا،نجاالمحيطةالجديدةالأضكاللننظرحوننتلفتوا)ذ

منةالصغ!الحغةتلكأو،أطظال!ردصىنرىلا

أايومنعلونثلماتمامايمرفونالذينالحصرذلكرجال

الفر.هذاصحةمنيغضأنيمكىلاصبقماكلولكن

هدفاالحديثالعصرفيال!فرعلىالهجوماتحذ!دهدا

أن-الحملةتلكرأنديمر،-حملر"اعمدفتد،آخر

غطرصةصوىيثبتلاوأنه،محضخيالتاجأصترصفر

ال!فرهذاإن":!فيتهدى"!قول.كبهالهمايود

بالفةصعوباتجمكوىأنه!،اياريجةالاحتمالاتكلينتهك

الىبالاضافة،الفارصيةبالأحواليتعلقفيماعديدةوأخطاء

درا!ر!"الايهنورأنإلا.،البمبالإشارةاحمعفاءمجرد

ن)):يقول)ذ،الفكرةتلكعلىايعديلاتلعضورخل

بأحوالواسحةدرايةعلىوكأنهنفهيظهرالفركاتب

المغارقاتمنورتكبلاعر،!ؤسساتهمالفاريين

أ!تو

أن؟،يهوديتضرأوطربيامفرفينرىمثلماايارمحيما

تطابق،الفرهذا!المرصمةأحضورووششخصة

المحارضينهؤلاءيينالمحاولاتعذه.،ايارمجةالحقالق

القطعمنبالاقرابتوحيبادرةأىالأفقفييىأنهتبين

ىد"منكتابتهقعقااكرأنولدبهه5كادولند.يرأى

ير-الأمرحقبثةفي-السفرهذاإلى5:يقرلإذأ،فتية

الاكراضاتكلمقحصلذلكالمخلاتأ،منسيجأإلا

ذلكبعدلدرستم،وعرهيولايههيفدمهااليالرئيية

وقارمجته.السفرصحةتئبتاليالحديةالتامميدات

الفر:علالاعترافاتبعض-

لشولكنه-خرايخاشيئافاكإنا:نولدكهيقول-

منكلاجعلتالتياللسةتلكفي-تماماأخرق

خاىفمر،السالفينالأعداءلأحدوارئاعامانمردخاى

ملكأجاجسيلوهامان،ئاولالملكعاللةإلىيتمي

.،عحالق

علىاخهامهالعلماءأحدينىأنالحيمالخطألمن)نه

ر-)شاؤأى،الاطلاقعلىناكفليى،خرافةمجرد

؟،عصاليقملكاجاجأوساولالملكصنلاكط-الفر

قي!5كانحفبفة.موروثعداءلأىتلميحأييرجدلا

،لمردخاىا!يالجدثر(هة2أستر)،يمبنيارجلا

محنىلكان،ئاولللملكأباكانهذاقبىأنصحفإن

الأصعاصرقد()ثاول)ص!صيلملركأولأنذلك

الخرافة.هذهثلنقبلأنبمكانالذاجة!ن،الابلى

!و!فأنعمالقيلرجليمكنكيضيسألسائلورب

إلىجدهمزق-عقيململكيمكنكيف؟أجاجيبأنه

ذلكان؟كبرةلقيةرأسايصحأن-متفرقةأضلاء

دحضهتمقد،ظاهرىتئابهعلىالمؤسىايهودىالتخيل

كلمة!أوبرتااكشفحيما،عديدةضبننذتماما

احما،برجونالخاصةالأثريةابقوشأحدفي،"أجاجا

فإنثميمن،الفارسيةالامبراطو!!ةفيالمقاطعاتلاحدى

باطةبكل!نى"الأجاجيهمداثابنهامانا:العبز

.أجاجمقاطمةمنجاءأباهأرهامانأن

علىتؤخذ!لتي(6و2:5)أص!فيالراردةالحبارة-

ملكيكيامعأورشليممنسبىتدوكأنهمردخاىتمئلأنها

منمتحيلارقمامردخاىعمركرنيهذا،يهوذا

بالايفاتجديرغر،الحبارةهذهعلىايحيقان.السين

.لمردخاىاكبرالجدقي!علىتحودالصلةجملةلأن،إيه

عرواثافيالابعالعاينيين)نه:درا!فرد.بفول-

213



أسث!

الملكةهىزوجنهكانت،أخو!ريشالملكلحكم

!)خرايخةضخصةذاتقا!ةامرأةعى،أسنرصا

علىتنطقأنيمكنلاصفاتعى(هرر!يتكايهر

أضر.للحلكةسهامكانأتنركلابهذاأخها!.أصتر

بأنلمحانهلعيدزمنمنذ"سكاليجر،أعلنولقد

برعلر+!صىأنالا،أضرالملكةبذاتهاهي"امترص)

،بالضوةالملكةتلك!فهريدرتلأننظراالفكرةتلك

بالقوةالصفرهذابطلةاضهعواقدابقادأندرالفرنى!لقد

والدصالىبالمكائدامتلأقدعالمفي-الممكنلمنوانه

اجراءاتاتخاذإلىاضطرتتدالملكةتكونأن-اللإنانبة

عها.ذلكتجيلإلىاليرنافيالمؤرخذلكدفعت،صارمة

،ايهردتمجيدهوالفرمنالنرضأنالممارضرنفىعم-

المكبدةتللثصبجاكمسجلاالألىالنقهضعلولكنه

لإبادكم.حيكتاني

:3)أضترفيجاء!الهودىالثعيعف)نتال-

حث،الفارسيةالامبرطو!ةعصرعل!نطب!لا8(،

الثوبلن!نرقمثتتضحي"بأنهمالفرسفهم

.،المصلكةبلادكلفي

بأصارمطبقجهلعنالا!درلاالاعرفىذلك)ن

اللثامتمبطالمتلاحقةأ!افاتمازالتالذىالقديمالحالم

السابقألمصرفيايهرأننعلمالآنتحن.عاالمزكدعن

ىأ،إلجنويةالثرتةمصرمناطقفييمثونكانوأ،لأضر

اندلعتوحبما.الفارجةالامراطو!ةمنالضب6صز

تجلالادسالقرنوزالابعالقرنأواخرقالاضطرابات

حماينهاصة،تثتتقدالنفصةالجماهرأنبدلا،الملاد

يروتوازانلميالممرقالآداءبأ!نى!ك!دطانحلت

لة.العؤالهجؤحركا!

بمدماعصرلتالننشالح!لأالفرلت)ندقال-و

يبقالفرألحربيأنكرفونأحثرروكهولكنهمالملك

!ك،الأ!امأخبارضرفىالمسنندمةالحياللتأطوب

أصلوب.أنقاطعةلصورةابنتقدالحدثا!ثاناتأن

.الفار!الحصرالىينتىالض

،الودتهددكانالذىالحطران5:درا!نرد-يتول-ز

ال!نركونعلهامناءم!نواحا،5ؤعلاظراكان

!كظ.،تاركةأصمن!همارغمخايةتتجمرد

البدا*فذكان،3نجا!دالهواخفالأننلاحظ

عنمكانتممزلمايهأبلاد،؟المدنكلفيعامااضالا

أصث!

ذلكبدحضكفيليمذا،بحماسةاليدهذاحفظفيآخر

الزعم.

فيأصترصفرالىاضارةأىتوجدلا)نهالمقرضونيقول-

بنيئوعسفرفيأوعزراسفرفيأوالأيامأخبارصفر

ابصريمكورشبإعلاني!ىالأكامأخبارصفرلكن.صراخ

كان)نعجبلالذلك،ايكلييوا!نيعود!بأنللهو

بمدهحدثتأمررالاضارةأىيتف!نلاالأكامأخبارسفر

الأحداثالى)ضارةأىنجدلاأنناكا.عاماستينبنحو

زفيةفترةكطىأنهمععزراسفرزأضربسفرالمرتبمل

يقدمفهو،السفربناءخطةلطبيعةنظرا،لأصرمحاصرة

عامفيزرلابلقيادةتحثالبيمنالأولالرجرعتاريخبا

نينفهعزراتيادةتحتائافيالرجوعثم.م.ق536

ايى-أسترضرفيابثورةنالأحداث.م.ق58،عام

المحصورةالزمنيةالقرةفيتفع-أضهربضعةخلالفينمت

فنحن،فهمابأىنرنبطلاولبهها،الرجوعمرحكببن

)يه.يثرالذىالسفرغرضعنيغفلهناالمقرضنرى

جمنيهأننلاحظفإننا،صراخبنثموعبفريختص!حما

زدلالليمظمتجد.لذلك،أورضليممدينةعلىتركزتا

-9:11،صراخ)يفيا،لرصاداق-فى!وع"

الأمهأورشليملهتد!الذىنفهعزراحتى(،13

،صراخبىصوعفيدكرالهنجدلا،يالكرايهودية

منالرغمعلى،أسترأومردخاىثثرأن!باذافلماذا

11المقدسةالمدينةبناء)عادةزدورأىلهصاكنلمأنه

حينالفارسيةبالأمبراطر!!ةجهلعننمالسفرانمال-

هرروتيخبرنايظكو:127الىمقحةكانتأنهالأيهر

لمأنهالأمرضيقةولكن.ولاية02الىمف!ةكانتأخها

الرثهةبالأقاميتحلقصماحتىثاتنهاقرقمهناككن

الحدد!ايهرالهتونةنقوضهفيدا!سفنجد،للامبرطورية

ثاثتمدادوفي،23أنهكبهرأنيبثماثم21أنهعل

)حدىمنيقتبىنفهه!روثأن؟،92أفه4بر

فاككانت)نه!ول،أحثرررشالملكعمرمنالوثالق

ا!عبرطويةيادةتحتأمةستيننحوالوقتذلكفي

،كوؤ"كلمةأن*حفهالمترضفنل!فد.الفارسية

جزءهيواا،ولادةنعنىلا(ا:1)أصرفيابثرؤ

وكانت(ا:2)عزا!كو:تسلآنايو،ولا!ةمن

مضىلقد.ص!لامنأىالحامةالولا!ةمنصغراجزعا

هذامناعنرفتنجهنفبلأنبمكنكانالذىالوفت

المتاهيةالدقة؟بتقدالحدثاكافاتفإن،الفبهل

أسترصرقنجد)تاه:يورمانتقول)زالفرلهذا

،فارسملوكعصرفيالملكىللبلارويالحياةتنبضصوؤ



أمت!

الكتاباتمنيحباماكلمنكر-تمكتاأنهاحيث

وأن،الداخليةالحياةالىتنلغلأنش-الأخرىالقديمة

ينعهالذكيالمركزيةالحكومةنظامنفاصيلنكتنف

."دادسس

منرفعتقدا!ثافاتهدهإن:الفرصحةتثيد-8

ثدبالحرىأو!ىدرجةإلىالفرحولالمناثاتمتوى

اصمم2018عامفىجروتفندقرأأنفمنذ،حسمها

النارية،ابقوكأأحدفي(أححووروش)،زكي!)

ر!فيالمايهررأحثو!ريفق-صبهرفحرفا-يطابقووجده

مؤكدة،الدليلتلوالدليل،تنراآالأدلةبدأت،!أستر

ىذبادهـء-ا!ثافاتأ+لبتتفلقد،السفرتاريجةصحة

عصرالى!ودأنيمكنلاالصفركتابةتارغأن-بدء

الامبراطو!لةصيادةعصرإلىتت!يالسفرلنةلأنشأخر

بحضاشخذاممنذلككفحوازدهارها،الفارصية

اففي.القرنفياندثرتاليالقديمةالقار!يةالكلصات

الآئاررموزفكعدضطاكتثا!اأعدثم..مق

عدعلوفةتكنلمالكلماتهذهبعضأنحتى،الفارصية

ارتكابهمالىأدىمما،ال!بينيةبالترجمةقامراالذ!نالمترجمين

ففي،الأخرىترجماتنابعضقتكررتاليالأخطاءبحض

و1:5)أسترفينجد(جيمىالملك)الأبحليزيةايرجمة

ببضاءأنجةالملكفصرجنةدارفي"فاككاذأنه(6

وهو)!...وأرجوانبزمنبحبالمملقةو!نجونيةوخمراء

مد!نةأطلالفيلوحظضد(،العريةايرشفينفصه

للقصورمميزةعلامةفاككانتأنه،الفارسيةبرسبوليى

تملؤفسيحمكانوجودعي،العصرذلكفيالفارجة

المظالتلكأنملاحظةويمكن،المظالتغطجاالقالأعمدة

وفي،السفرجمكدثنا؟الفمرجنةدارفيصضوعةكانت

النصنقرأأنعلينا،افارجةاا!تثافاتهذهضوء

افيديضالرقيقالقطنمنمظلةهناككانتحيث5:كالآقي

لقد.اوالأرجوانالألضالبزمنبحالمعلقةوالأحما!بهوفي

!دا،والأحمانجوفيافييضهيالفارصيةالملكيةالألوانكانت

(8:15أستر)فيخاىمرعننغرأهمامعيتفق

أمما!بوفيملكىبلباسالملكأماممنصدخاك!رضج)

الفرهذافينراهبماحقاالفارصىالمصريمزولقد،وألض

تأكارسفروحفظالملكوكتاب،الدتقالبرثدىابظاممن

منفهامابكلالملكياللاطعاداتوكذلك،الأيامأخبار

حصلالذىالملكيالمرسومعننترأأتا؟.!رامةدتة

وحغأح!ثو-روشالملكباسمممتب"أنهكبف،هامانعل!

ضد،خغولكنهووقعلمالمرسومأنونلاحظ!الملكبخاتم

خاتماكتشففلقد،فارسملوكعندالمادةهيهذهكانت

أش!

الآنعفرظ!مو-أحشروروشالملكأر-دار!وسالملك

ال!هاميطلقيوالملكصورةالخموعلى،البرلطافيبالمتحف

الفاريةباللغةكتابةالىبالإضافةالأصد،أحدعلى

.أالمظيمالملكدا!لوس:)أناتقولوالأشوولةوالشوشبة

الآثارفيأحشو-فيشالملكضخصيةجروتفن!اكتفوحين

فإنه-ايلاحقةا!ثافاتأ!اأررتهماعو-النارسية

الأكدتمأنربمجرد،السفرعلىحديداضوعاألقىبذلك

ضد،أضرضرفيالمايهررالملكهوأحشورروشأنمن

بذخوفي.قاطعةتاكيداتإلىالسابفةالاعتراضاتتحولت

الملكصورةءواأنالملماءاشطاع،المفرطيترفهالملك

ورؤصاءابلدانضرفاءالنقاءبكنفلم،اياوبجةأخودلمسق

سوى(3:اأستط)املكهمنالالةالنةفياالمملكة

بلادعلىالحملةباثةعتدالذىاياريخيالاجماعذلك

طكةأصتيرفانوجتالتى"الابعةالسنة"أن؟،ايونان

ويى.ايونانللادمنالملكعودةسنةهيكانت،لبلاد

مقراكانتثوثنبأنيايهرالفرأنبل،فحسبذلك

والصيغة،فعلااياربخيةالحميةهى!ده،فارسلملرك

هىالفاريةابقوشفيجاءت؟للاسمالصحي!حة

هناككانأنهتفىفإنها،القمرضوضن5أما،اضوضنا

أيصاالحقيقةهىوهدهالا3،نفسيحملانمكانان

وأالحصنتحنىفارعيةكلمةأبالقمر"المرجةوالكلمة

شقوالذى-القمرداخلالصارمالظامذلكأما.القلعة

إلىبدخلمنكلبتهددكانالمرتأنمن-ابىأضرناأن

المعترضوناصتخدمهمافكئرا،دعوةدونالملكحضرة

علىولكن.خيالةقصةإلاليسال!فرذلكأنعلىليدليل

يقول)ذ،الحقيقةهيتلكأنثت،تماماذلكمنالعكمى

نأللعامةبابةالمستحيلمنكانلقد5:لينورمانت

صارمنظامهناككانإذ،الفارصىالملكيالقمريدخلوا

بيدأمرافهالاقترابويجمل،الملكحفرةالىالدخوليحكم

علىيحصلأندونالملكمحضرالىيدحلشفكل...المنال

الجزء-للرقالقديمالاريخ)،الموتفحقابه،سابقإذنص

.(99:اهيري!وتتارن،،11-113الناذ

عاشالذىالقصراكتئاف،ذلككلشأهمولكن

قاطعدليلا!ثاففهذا،وأضرأخويروشالملكفيه

الخاصةابقوشأحدفينجد)ذ،السفرهذاتاريخيةصتعلى

الغصرذلكأن،شوشنفيوالمكتثفة"منمونبارثخستاا

أخوروويقبنلرنجيمانوسأرتخاأيامفيابرانالتهمتهقد

ذلكاختهفي،أصترزمنمنعا!اثلاثيننحوفبعد،وخليفته

الأث!اففإنذلكمنالركموعلى.الوجردمنتماماالقمر

للقمرالمعمارىالنظامعلىتماماتظبقالفرفيالوارة

عنهابقابالنرنيةالتنقيبحملاتكفتالذىالفارس
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أس!

بىمردخايأنالرابعالأصحاحفينفرأتحن،حدكئا

بابقدامالىوجاءاالمدتوصطالوخرجصحا

علكقعكانالناءستأنعلىالأطلالوقدل.،الملك

بابفاككانأئه،المد!نةبعدالقمرمنالرقيالجانب

أننفرأالحامىالأصحاحوفي.المدتصاحةالىيففى

ببتمقابلالداخيةالملكبيتدارفي!فتا:أصتر

يتقملكهكرسىعلىجالىوالملك5نقرأ؟،الملك

أستر"رأىعرضهعلىوهووأنه"البيتمدحلمفابلالملك

ثدلطالتفاصيلكلتمصي!كدا،،الدارليواضةالملكة

الدارالىالناءبيتمن!ؤدىممرناككانفقد،قناهية

مناككانتالم!رذلكمقابلالدارجانب!الى،الدإخلية

العرشكان،تماماالمقابلالجدارفتصفوفي.العرصقغرت

ستارةعبر،العالمطكرسيهمنالملكا!تطاعحيثموفرعا

كذلك.بالدخولالإذنانتظارنيالملكةيرىأن،فاصلة

الملكة!!ةبيتمنالملكخروجثل،التفاصل!لرفإن

كان؟القمربنظام!يقة.معرفةعلىتدل،القصرجنةإل

مغالاةكلعنتسصوبحيثالقرةصنالاكيدات!ذ..!كذ

بهذهتاصةدرا!ةعلىكانالكاتبأنستأنها!،تقد!رهافي

المتاية.بالدقةيتميزكتبهماأنالبالاضافةالأمور

يكل،ال!نرهذاش،الله315اختفاءوانهذا

فيتردلمابقطةهذهأنمنالرغمعلىالصعوبات)حدى

باطةبكل-ذلكولكن،الفرعلىالاعتراضاتسباق

الفريخلركذلك.الفرلهذاالتخطيطمنجزهر-اا

الىالاقترابالىأواي!حالىأوالصلاةالىاشارةأىمن

اأثار،الأمررهذهتجاهالمطبقالصتكانولقد.الله

الاكرافاتمنالكثروجودإلىأدىمماالأولينالهودلممثاعر

فيال!فرلهذاالاضافاتفي،والتسبيحالصلاةفىبالله

ايهودقبولنعللأننمتطحلاونحن.البمينيةايربة

لهذا-القديمالعهدأعفارعلىاستؤفواالذفى-المحافظمنن

اخناعهمأساسعلىإلاالقانرنيةالأضارمنكواحدالفر

وططانه.اجمىمصد:علالفاطحةبالأدلة

الفر؟منالكلماتهذهاختفاءتطيليمبهناهل،لكن

ضرنجد،القانونيةالقديمالعهدلأضارالأصلىايرمبفي

لهذ.الحالميالعبرىايرتيبأما)نححيابفرتصلاأسر

جونقدم!لقد.(الميحيالعصرفي!عفقدالأضار

،الاعتباريتحقمازالأنهيعتقدرأيا5918فييركهارت

صدورمنذشةصتينمنكزانقضتقدكانتأنه:ور

الأعظمالصوادولكن،دكارهمإلىبالحردةليهودكورشنداء

نحميا،أثالمنفالبعض،كانواحيئماظلراالمبمن

عدمالشمببافيطهرلما،ينهباالعملرإبطأعاقتم
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أسث!

تملكاخهمعن!خلواأنئماعوااأو،الأمر.لهذاا!راث

تارغيرتبطأنيمكنلاالأضرةالفثةهذهوبمثل.وراحتم

ريخقذهم(ررعاهمعناتهفىأنهى،الأرضعلىاللهعمل

فيأعا"لهمجوارإلىيوضعأنيمكنلاالقديس!هأنالا

كلها.الأرضخلاصأتظارالعملصجل

السفر:بقية-أستر

مقلىت:

البعيةلترجةانحطرطاتأقدمفي،أسرضريخرى

متاثرةالاضافاتوهذه.العبرىابمىإلىمضافةأعداد701

الفرعللتضفيأصاساأكيفتأخهاحيثال!فرأرجاءكلفي

الفدصترجةوفي.العبرىنصهفيتنقصهاييالد!نيةالصنة

الفولجانا،باسمالمعريفةالعبيةاللاتييةالترجةفي؟،جروم

ساوجمعتأعاكنهامنالاضافاتتلكوأطولأهماستخرجت

هذهصارتوبذلك،القانونيالسفرنهايةفيو!ت

والرطزيةالأبحليزيةالرجماتوفي.مهحةكامضةالإضافات

فيالاضافاتهذهجميعتظهرالبريتشتةايرجماتمنعرها

افيلوكر!ا.قسم

لهذ.الكاملالفواننجدالأيحليزيةايرشفي:ا!م-أ

نيالموجودةغيرأضرعفرأجمحاحاتبقيةتهوالاضافات

فيابما-البعييةالترجمةفيأما.الكلدايخةفيأوالحبهة

الأصحاحاتهذهفإنوسرببةولثدورففريتزضيهطبحات

تحمللالذلك،النمىسياقفيالأصيةأماكافيتظهر

الأبحليزيةالترشعلىالوصفنفسوينطبهق.مستقلاعوانا

ترجةفييخنلفالحالأنالا،للشحينيةبرشيرنبهاقامايي

فهيعليه،الأبركريفاأسفاركلمنهاحذفتحيثتومون

بالببنية.جاءماكلتنضنلاكاملةغرترجمة

للترجةمولهتأصدرهاايىالطبعةفي:امو،ث2-

وأأأضيرسفربقية"تئكلاييللأجزاءرمز،البيية

الأجانبحضفيت!ىكا-،أسترضرالىالإضافات،

الأم!نسانمعانلمطبايرتيبسللةهجلأليةمحروف-

حالة:كلفيايونافيالنمىفيافتلفة

حلم6(ة:212-:11!نجيزىأ-الاتبنى

!بقالجزءعذاالكرامةمركزالىصلكيفمردخاى

.ا:1أسر

خطا!:7(-13:1وانجيزىلاتى-اب

3:31أستربحديأقيالجزءعذا،أرتحتا

:(91:"ا-13:8وانجليزىلامنى-اب



أمث!

.17:،أضربعدرتأق،أسرمردخاىصلوات

-ا:16وانجلبزي،91-،:15لاييا-د

عذا،عجهقنعحةعلوحصولهاللملكأدر!اؤ:16(

.باضرةالخاصالأ!حاح!بق(%)الجزء!تبعالجزء

خطاب:(،2-ا:16يانجيزىلإلينىاهـ-

.(8:12أضربعدويأفي،لأثخستاآخر

خاتمة:(11ص،:01وانجليزىلاتييو-ا

.01:3أصتربعد!أق،الفو!مجمدمنئ!أتمف

،ثارالنمىالىالمطولةالإضاناتهذ.كلال!الإضات

الصف!ةالأخرىالإضافاتبحضأيضاناكفإن،آننا)يها

اللالين!ةالنربات!حذفتتدأخهاالاالبييةايربةز

الصغؤالإضاناتعذ.كياالأمجلعزكةايرجةنيلمس

!ضاحهة.حواشيأغباقتئكل

سفربقية)أنعلالحدماءب!تفق:الأصلةاللعة-3

الشواهدكلتوكدايونانية،!باللفةأ!لاكتت،أضر

فيالياعل،ايونافيالنصأنالا،ألخارجةالداخبة

ملحوظا.اختلافال!مافي!اتختلفانصورتين

انحلفة:ابخ-4

لألإسكندرانية،الملاليكانيةانحطوطتارلمحؤيدهالاءيعانص-1

.روجفوس!ؤكده!

،91انحطوطاتفيموجودةالسابقلبصمنقحةمراجعة-2

انحطوطينفيابصانيرجدولكن.ب801أ،39

الىالجقحةالنخةهذهوتعزى.واحدآندالأخزلين

(1918)وصويته(1871)فرقيئبهلاويقدم.برضان

كذلك،للشمييةترجمتهمافياليرنانيينالنصينمنكلا

أسترضرعلىالألانيةباللغةتحيقهفيضولزفحل

1(.ول)29

العصرلىالعلماءجغيتمق:الأضالاتهذهلارغ-5

السفركتابةبعدكتبتأأسترسفربقيةاأنعلىالحدث

تاريخرجفا)ذالانخطىءولحبا،النينبحراتالقانوق

لمنفإنه.م.ق001عامالى،أصترضربقية"كتابئ

أرادالهودمنالغير!لنلأحدالاضافاتتلكندينأننا،الجل

يوحنااتحدفقد،دينيةص!حةالفرعليضفيأن

مع(م.ق301-135)الأضرةسنواتهفيه!كانوس

جماعهنركأنيعد،الحفلانببنأوالصد!يننباعة

حتىالمكاببونإلهمكميكانالذكنالأرئوذكننالفرسون

للغرةالاضافاتبهذهند!فلعلنالهذا،الوقتذلك

اس!

منجراءانزعةالأرثودكسيينال!وديينتأججتااللتين!لحماسة

.الأيامتلكفيتزاثدتاليالحقلانية

ال!طانية-المعارف6فئدز-تثمارلزهـ..دويرجح

الممرصدرإلى!ودالإضافاتهذهكابةتاربخأن

11المكاد

إسحق:

كلفي،الاسمفهالمثتقالأصل!ني:ا!م-أولا

وأ"كلتص5أو،يمزح5أو،ا!حكالابةاللغات

المعافي.هذهضابه!ا،يداب"

نحالجهمايأرالجدرو!الأمر!)ن:والأتارليا!را-لانا

وزلأجه،مولدهما،)صقجاةقصةفيمستيضةمحالجة

منبقهمالنن!!طهفي-الحقبقةق-اصقمةوتتركز

بأعظم!قتهأبيهل!تفيفمكاته.بحدهجاء!اأحداث

منزواجهوكذلك،الديخيةالبكو!ةاعىألا،الأصةكنرز

خاصة.!فاتيلىثخاجهذهكل،رفقة

ارتاطهفي)سحقميلاد!تبر:الأمر!ليوم!نتهمولده-

هذهلازمتاييالخاصةاللهرمراعد،نهونتاوةأبريهبن

بهيخزتفحا6خاصةأيةذاتتحتبرهذهكل،الأحداث

بهتمبزتوما،أيهببتبنركأنلهاللهدعرةمنإبراهبم!اة

نأيبدو،الإلهةالحنايةئدخلاتطلةمنحقوبحياة

منتكنااييفأمه.بمرلدهلإصحقحقاكانذلككل

كانت،لهشيقةغيرأختاكانتبل،فحبإبراهيمعائلة

الرعيالوارثأصبح)سحقابهاأن؟،الرعةالروجةهي

فياللادفيبهامقرفاكاناليالميراثقوانينحبلأده

القوانينمذهبحسص-لإحماعيلكانولكن.الحينذلك

اللهمنالصريمالأمربسببولكن.مابهحق-أيضا

كانعمالتخلىاضطر،ياباالجا!لةيطردأنلإبراهيم

الخصى،يلهأيضاكان؟،ال!ثائعالرفأنهواضحا

.أنسللهبدعىيإسحقأألهفيوأد

يقاسلابماأعظمإسحقبكو!لةكانت:الديخهةالبهور!ة-2

تكننلم،زصانهفيغيرجللأيأسؤأىفيابكورلةمن

بل،فحسبوحدهله،اللهبهاباركهايىا!دودةغرال!بهة

لقد.زمانهاأومداهافيمحدوةتكنفلم.أيضا،لله"

مجردمنأيةاكز،لاصقباببةابكو)يةصراثكان

أيط.مفتنباتشالآبارأوالمراعىأوالعيدمنعددوراثة

منجزعاكانالصراثلهذاالشيةبالقيحةالاحاسأنويبدو

ضىءأىمناكدر-الأمرهذاجعلهيقد،اروحيةمرهبته
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أمح!

سنر!نحاتعلمرموتةضخمة-)يهينسبآخر

التكو!.

نأمر)سحقحياةفيالأولالاهمامكان:أمهـن!اجمه-3

يكونلاوهذا،ال!كاتلهذهحاملاليكوننلا"يقيم

ولكنينن،يعيشكاناللواقالكنعانياتمعبالزاوج

هوفيهكان!-يخهاتنجسدعوتهمنواحدةمنبارواج

كلأول)صحقعلكانففد.اتحنارةاللهأسربخنقاؤ-

مثله،نقيجلالىالإلهيةال!بهةصراثكقلأنثىء،

؟،خالصالهيكاختار)صقخيمةرفقةتدخلوهكذا

نفه.)براهيممعالحالكان

جزعاحياتكانت،)صحقزواجقبل:حمثهلمة-لالا

قمةشجزعاأصبحتضد،زواجهبعدأما،إبراهبمضةش

فيالفاصلالحدزواجهمننجعلأنوجبلذلك،أبناثه

م!ته.

سبق-أصقضلطغلاإن:الزواجتجلمامرحلة-ا

بدلا-الإلهيالرضاعلىدلالة،فريدةلصورةبمحيكهالانباء

مرضع-أخرىاعتاراتأىعنابظربغض-يكرنأن

الحتانيمىالعهدفعلامة،)براهيمييتفيوالتكرمايرحيب

بلوغهعندالمحددالموعدنيعليهطقمنأول)صقوكان)

وحرمان،المظمةنطامهويةوكذلك(العمرمنأيامثمايخة

الفريدالمركزعلدلاثلهذهكل،لأجلهالم!اثمنإعاجل

عصقلتقديرالقارىءتحدأنهاكا،الطفللهذاكانالذى

ومع.بعدفبماذبيحةإحقتقدبميثكلهاكانايياثماعر

ولكناالفريدةالحادثةهذهعد)صقع!ركايهرلمأنه

قدكانأنهتبين،المحرتةحطبحملعلىقادراكانأنهحيقة

وايزامهألهالىوجههالذىالرحيدالزالأنكا.أضد.بلغ

كانأنهعلبرضرحورلان،الآخرالجانبمنالصت

وواثقا.ومطبعاابفكيرعمبقضخصا

من-جحله،للهالمنرزالغلاملإنقاذالإلهيايدخلإن

هذالخديدمبرراكان؟،المهدلوعدحاملا-جدور

المناجة.تلكفي،جلاءككلالحهد

الموضوعهراصقزواجأنبدواللحظةتلكومن

الرابعللأصحاحالالقينالجزعينلأن،للقصةالأساصي

ايخصرالجزء:ماومحئها،رفقةباخيارالختص،ممالححر!ن

الأصحاحم،رفقةعنداتهىوالذىناحررفيالحاص

نرتبط،حادثةوهي،ودتهاسارةموتعنوالفركناثاك

و36و24:3)إصقبزياج،الجميعفانأفي

67).
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الموعردللنلأماشصبحمنباخيارالإلهىالابمامإن

الذيالأصحاحسطررمنسطركلفيواضحا!دو،به

جاءرفد.ورففة)صقخطبةقصة،محبرةبصررةباكلوي

!،اريقاوصفادنهصاالأولاللقاءو!فالأصحاحختامفي

عدد)متأملا)سحقنرى؟،أحفادهماأحدمننتظر

.(67عدد)محبتلبوذا(63

الىالرارىلأبخاء)براهيمطرد)ن:ا!واجبعدطمرحلة-2

كانماكلورث)صحقبأنبالقول-سقي،المثرقأرضا

زاد،الهدايا)عطائهمالمطبالاضافةأنهويلاحظ.لابراهيم

المشرالخضوعمنأعتقهمبأنلهم)حانهمنإبراجمم

ونقرأ.المشقبلفيللصثوررئاجصبحالذى،لإصق

افي،)صقباركاللهأنإبراهيمصتبحدوكان):برضبرح

يخمتدإسحقبمراليدالخاعىالجزءأما.الابقللوعدتحقيقا

الدايةفيونرى،35:92-25:91ايكرلهنفي

الىاتقلئم،(25:11)رقلحىبئرفيدثنا)سحق

:26)أجراروادي"الىثم(6وا:26)!جرار"

(26:23،28:01)،بمئر"إلىأقثم(17

تاريخعنكليلحديتوبعد.الجنوبأوالنقبمناطقوكل

فيإصقنجد،البنشكبراعددااصتغرقوية!قوب

.حبرونفيتجلمنأبرهعاش!كن-حيثخهاتها

عدماولكن،عامادنرينلمدةعاترينورفقة)عحقظل

اماجمةوكانت.ايوأمابخيهماأعطاما،اللهالىإسحقتوسل

:12تك)م!رإلىللهجرةالدايةنغطةهي-دائما-

إلا،طرتفيكان)حقأنو!دو.(01،42:2

ونا،مصرالىالزولمنجرارعندوهومنمهاللهأنلولا

للأرضبالميراثلهالعهدلخديدالجاسبةالفرصةجاءت

.(4-ا:26)معهاللهوصرووالكرامةوالفجاح

فلم،آخرنوعمنتقيداأيهعنأخذ)صقولكن

أختههىزوجتهأنجرارلرجاليقولأنؤأ!اهريتردد

المبرر؟نفسالحممةفيلهيكناولكن،حياتهيقذلكي

الحدعة،لهذ.جرارملكامحافولكن.لإبراهيمكان

الجافة،الجاطقتلكفيالجاهبخصوصالمتكررةالمنازعاتوكذلك

فإن،اللادأهللننللخطر)سحقمركزنعرضاهذهكل

سقجتالحطمةموار"وكذلكل!تهأهلعددضخامة

خط!!.عدواأوناشاحيفا

فيأدكاللآخررفقةوتضبل،ابخبهلأحد)سحقوتففيل

ال!بهةعلى!قوبحملكدما،المؤلمةالواتعةتلكالىالها!ة

؟،ألهلتمنللهرباضطرارهذللثعنؤشج،بالخداع

انحيقيلبمدثم،راحةأكيوأمهأباهيحطلمعوأن



إمحو

لهماأتاحتبحديخماالأخو!مصالحةولكن.أيهلصتمن

وفاته.عدلإصقالتكربمبواجبللقامأخ!ا!مماأن

:94تك)فبلعنأبراهدفنحيثحبرونفي)صقو!فن

.الآنالىايكيمموضعتجو!ازال(31

لينفيتبافىهناك:ال!توالثوامدالمراجع-راسا

الآخر،الجانبمن)صقو!جانبمنوكقوب)براهيم

النىالأمةآدابفيممكليثغلهالذىللمكانلاببة

اسحقفإن،معاالآكاءيايهروعدما،اصلابهممنخرجت

إبراهيم5:محراتيهرراييالصينةفياثابتمكانه!أخذ

الفديم،العهدفيمرة23نحو)ا)عر،ليلأوو!قوبو)سحق

:(الجدكدالعهدفيمرات7

الصيغة-هذهخارج-إحقيايهر:القديمالمهدلي-ا

ابراهيمأسهاصممع،يعقربحياةفي(القديمالعهدد

بالنبةكانوافقد،معاالثلاثةفيهكايهرالذيايرتيببخفس

الحهد.أصؤهمالعمرلذلك

الهاباصمالر!يمقوبيايهرمح!ةمراتقولكن

إنهإسحقعنويفال.الجاضرسلفهكانإسحقلأنا)صحق

،ليوعالوداعىالخطابفيوذلكلإبراهيمااللهعطية"

لإصحقاللهعطيةإضهماوعشو!قو!عنكال!تماما

بيتأعاعوسيستخدم!.(بحدهرما24:3كق)

تعبيرا،إسحقومرتفمات)،)صرأئلعلللدلالة")صق

ويدص.(9و7:16عاموس)"إدراثلمقادساعن

لأبخائه.أباأولأيةانجاباعنبارهأخرىمواضعفي)صحق

فييبدوفإنهالجديدالحهدفيأما:الجديدالمهدلي-2

،بالأنسابالمتحلغةالاضاراتالىنجالإضافة،أفضلصررة

:7أع)اثامنايومفيخثنمنأولأنهعلىيأيهرفإنه

تايهر(.!9:7رو)الختارالنلكأوليايهر!،(8

،(9:01د!)بالموعدعلاتهمالطنحتلفينلابنينولادته

ابنوأنهللموعدوارثابكونهالمتعلقةالحقاثقتذكر؟

لحمهورأباأصبحأنهإلاواحدأكانأنهومع،الثخوخة

سفرلنايكشفكا12(.9-:11)عبعيم

عب)لأيطعودنهثمذبيحةتقديمهمحنىعمقعنالحبرانيين

نرىالفصلنفىوفي.(2:92ح،11:17-91

وعى.(.11:2عب)لولديهبركتهنيأعحقإيمان

كيسةإلىالرصالةمنالرابعالأ!حاحفيبارزةبمكانةإصق

بول!الرسولكخدمجث(31-21:،)غلاطة

الله،بوعدبالإيمانالمتبرد!للمؤمنينمثالينوأمه)صق

ذلكيتضمطالذيالروحيللصراث،الحرةكأنجاء،والورثة

فيبفاللهماله،لإصق)حماعلاضطهادأن؟.الرعد

لاصضووطىا

!تجدثونوالذ!نوكرازتهبولىنحومنالأيخلأعدا،موتف

.الكرازةتلكطركقعن

ورمرمدىأىالى:للسيحكرمزإصض-خاما

ابنهيقدمالأبصررةفاكشىءكلأولأللمسيح)سحق

علىاللهئفقأ5عندماكاملةبصورةذلكغفقوتد،ذبيحة

صورةبحطىلأيهإصقخضوعثم،(8:32رو)،ابئ

)صحقحملفيثاكشبهوجهوهناك.للآ!الميحلحضوع

لذلك.الصليبالمححملفقد،للمحرقةاللازمللحطب

الأولى،عصورهامنذالكيسةكانتلماذاندركأنوسعناففى

الميحلموترمزاباعتبارها)سحقلذليحةعايىنظرةشظر

.الكفارى

تولوجى:اسخا

.الآخرةآنظر

الأسخرروطي:

منرجل5يهوذاالاسم!عنى-االاصخريوطىجهوذاإ

الذىوهو،عرالاثنىالمحتلايذمنواحدوهوأقريوت

المسيح.أصلم

مواطا-لقبهيدل؟-يهوذاكان:حثهتمة-أولا

:15يق)قريوتتقعأكالمينوجهعلنحلمولاقر-ستمن

الهوديةجنولميفيتقعكانتأنهاالمحتكلمنولكن،(25

."القريتينخرابة"توجدجث

!و)الإسخريوطىعحانابنمو:المبكروثارئاعه-ا

أ!ايلفبأبرهكانفقد(26و6:71،13:2

عدجوذاعنكتايةإضارةأولووردت.بالإمخريوطي

:6لو،3:91مر،01:4ت)تلبذااختا،

عبرفيعبرةيتفيالمصدانثوحناكرازةحمعولحله(16

الأولىللحرةيوعقاللأنهوالأرجع.(28:الو)الأرون

فيحاءلماوطبقا.(3:22يو)يةاليهوإلىعودتهعد

ضصنأجهركان(الأبوكريفى)!رصلاعثرالاثيابجلا

-4:18ت)طبرلةبكرعندالدعوةقبلواالذينأولئك

22).

شىءبمعرفةيرخاللرصلمديخرننحن:يوعت!ليمتي-2

السابقةوالأحداثدعوتهيينتقعاليالفترةفييهرذاعن

عنتفصحاييالإشاراتبعضذكرفقد،لل!يحييمه

نتطيعالاشاراتهذهولمتغ.إبدايةمنذالر!رةضخميته

أنبأالىالمباراتفيالوضوحوزلادةالدريجيالطورنرىأن
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طىلاسنرروا

عنالحديثفبعد،المتقبلديهوذاخيانةعنيوعبها

(95-6:26!و)ناحومكفرمجمعفياالحياةخبرا

اكد(.ثم66عدد)يوععنايلاميذمنكثرونرجع

:كوعفأجابهم،(96عددألهايلايذولاءبطرس

!؟ضيطاننكموواحدعئرالاثنياخرتكمأناأفيأيى)

ععانيهوذاعنقال5:قائلايوحناويعلق(07عدد)

منواحديهريلمهأنمزمعاكانهذالأن.الاسخريوطي

نأمبقاعرف!سوعأنمبيا(71عدد)،عشرالاثني

ثمون!ودواولمالرراءالىرجحوااالذ-شمن،احداكانأبهو

مزعحاكانعهما-الموتفولكن.(66عدد)"محه

للتلمذةدفعنهايىهيأنهايحتلابى،الجنحةيهوذالحطط

لأنالكايخةالحرجةالدرجةإلىوصلتدكنلم-يوع

منخوفههدأوقد.يوععنالفورىالرجوعالىتدفعه

متظاهراواستمر،لالاصميدكرهلميوعإن،أمرهاكاف

لطبيقهالشخصبللدوافعكانكا،الأفاءمنواحدبأنه

إلا،للفدرقأبناكانأنهومع.بقائهفيقوىأثرالخشة

:6ت)والر!اءالطمعضن!رعتحذ!راتتجاهلأنه

ولتغطةلحابهالأموالواستغل،(3-ا:12لر،02

مرمدفتفحندما،الصندوقعلىبالغيرةوتظاهر،ج!ئعه

الطبهذايعالماذا":ناءلبالطيب!رعفدمى

يباليكانلأنهلىهذاقال؟للفقراءويحطىدينارثلاثماهلة

يحملوكان،عندهالصندوقوكانصاقاكانلأنهبلبالفقراء

،:7-2613مت،6و12:5رو")يخهما!لفى

8(.3-:14مر

لبعض-يخفىأنبدهائهيهرذ!استطاع:ليح!وعثلمه-

أممطعلىيقضىالتلامينهوأنبقةعنالحقيقةطيعته-الرتت

شعرأنهإلا،(14:4مر)يهميحدثأنيمكناضاء

أما.دخلهمصدراصتراريضنأنيمكنلاأنههنا

فقدتكعيه-سمعنحديثهتضشتالىشدهكلمات

ايىالر!رةالقوىحيداعر!قديسوعأنلملصهكفت

بر،14:8مر،26:12ت)ضدهنعملكانت

سبهرلافلرتا)ومرتىتىفيجاءمماوواضح.(12:7

الكهنةرؤساءمعوتامرالفورعلىذبجرذاالحادثه،أنهذه

الظر،11و14:01ص،15و26:14ت)

فقد،حينإلىاختفىولكنه،(6-22:3لوأيضا

ميزحيثاللايذأرحلغلعدذلكبحدحاضراكان

ايصريمدونعئرالاثنيبقيةوبينينهأخرىمرةيوع

!اصلىوالذى!،أكلكمي!ولكنطاهرونهـأنم:باحمه

وييدو.(18و13:01يو)،عقبماعلىرفعالخبزمعي

والاعترافليؤبةفرصةكلجهوذايعطىأنير!دكانيصرعأن

جلصواعندماالأضرةوللمرة.المتأخرةالاعةنلكفيحتى

22
طىسنررولأا

منكمواحداإن5:الكلماتبهذهيوعإليهتقدم،للأكل

:22لو،14:18مر،26:21ت)،ضلني

اللامبدتساؤلاتعلىوردأوأضرا.(2ا:13يو،21

بأيهرلا،ملمهإلىي!وعأشار،؟أناهل):الحائرة

اللفمةأناأغمىالذىذاكهوا:بالقولولكن،اعه

غادر،اللقعةأخذوحالما.(13:26يو)"وأعطيه

يو)يتظرهاكاداييالفرصةحانتلقد،المكانيوزا

ال!ثكبحضناكأنإلا0(26:26ت،13:03

ولكن،لاأممغادرتهتبلوالخمرالخبزأخذتدكانإذافيما

وحالما.والخمرابخزمنيأخذلمأنهيعتقلرنالمفرينمعظم

جاءوعندما،وأتباعهمالكهنةرؤساءإلىذبيهوذاخرج

26:74ت)بقملةشدهسلم،البنانفييسوعإلى

:18يو،22:47لو،44و14:43مر،05-

ويوحنا،ولرقامرضأناحيلفيشىءعنهيا!كرلا:موثه-

و!فرمتىإنجيلفيجاءماأما.يسوعأسلمأنبمد

بعضفياختلافففيه،ومونهنداتعنالأعمال

فيياكان!وععلالحكمأنقىيخايهر،التفاصيل

رؤساءطردبسببالمترايديأسهوفي،بالذنباحاسهايقاظ

ثم،وانصرفايكليالفضةطرح"،لهوالثيرخالكهنة

حقلدالفضةالكهنةرؤساءواشترىأنفسهوخنقمضى

تحففصوبهدا!الدمحقل!لعديخماحميالذىالفخارى

ضرفيجاءماأما.(14-11:12)زكريانبرة

شايذكرفلا،كثيرافأقصر(02-16ة1)الأعمال

3أنفقطيذبهرولكنه،الكهنةرؤساءعنولايهوذالدامةعن

القوجههعلىصطوإذالظلمأجرةمنحقلااقتنىجهردا

ويجد(18)عددكلهاأحشاؤهفانسكبتا،سط1من

لطحاءتاليللنبوةتحقيفاهذافيالأعحالضركاتب

ضقإدإنه):الفولجاتافيوردتكاوهي96:25مزمور

الروايتين.ليرتربطبذلكوهي،أحئاؤهانكبت،نفسه

نظر!ات:منحولهاكدورومادخمه-!ا

حواردارلقد:يوعيلمالرسلإلىنفمعوذا-

جهوذاعنالأناجيلرواياتحولي!-كثيروجدلطوبل

المتعلقةوالماكلضخصيتهحول-وأبضابل،فحسب

عرالاثنىمنواحدأسوعصلم5صهوزا!فكون.جها

العمورشذلمهاتجهافر!الم!جةلأعداءأعطيفد،الخنارلى

حلالىالوصولصمودةأن؟.أوريجانرسذكر؟الأولى

للروحتجيدمجرديهوذااكبارإلىبالبضأدىقد،3حا

منيقلل-حالأىعلى-الرأىهذاولكن.اليهودية

نظرياتوفاك.الكتايةالمصرلمنلكثيرالارمجهالقيمة



لاسخرووطيا

الرمللحماعةانضمجهوذاأنمثل،الموضوعيفرنحتلفة

الاتجاههذاهدفويضرون.بوعتليمهو6محددبهدف

منوابرائهيرذابخصةللسموكلاممايعمد،وحهينعلى

ن)الجانبينأحدفهقول.الحيانةونذالةالخبةالدوافعتهمة

وعقيدتهالأقهعلواصسرعفيورأى،يخوراوطنياكانيهوذا

هذايتفقولا،أمتهصالحأجلمنأسلمهولدلك،الأصبلة

-27:3)تيهوذاالكهنةرؤساءطردمعالرأى

أيخاخادمانفطيهوذااعبرفقدالآخرالاتحاهأما.(\.

و!دفحهالمياعملايتعجلايليمإلىتوجهأنهإذللمجية

لمعونتهالساءمناللهملا"لكةبدعوةالممجزيةتؤلهاظهارالى

لفثل،يأصهإلىفيرحعاشحارهأما.(26:53مت)

دط-الظريةهذهراتتولقد.نوفحاتهنحقيقفييوع

الحدثالعصروفي،البينللغنرسيين-القديمةالحصور

ايىالباراتلكن،هويتلىوالأضفكوينى"لدى

:17يو)يهوذايصرفشحبهرطريقةيوعاستخدمها

نجمة.بلاالرأىهذاصثلتجعل(12

نايفولآخررأىهاك:سلمهيكونعوذأكصنشق-

البدايةمنذعالماكانيوعوأنسلصه،يكونتيينهسبقيهوذا

هرأنهعرفلأنهيهردااختاروقد،بالصيبجموتبأنه

:26ت)الالهيةالمقاصدتتحققوهكذا،جسلمهالذي

يوعاعلمعلىييونهالرأىبهذايتسكونوالدين.(54

يعرفكانأ!سوعلأن(2:24)-سحنافي؟ضىءبكل

الدءمنيوعلأن"(6:64)يوحنا!.وكذلكالجميع

،!يلمهالذىهوومنيؤشرنلاالذينهمسعلم

.،عبيأ!مابكلعالموهو"(،:18)يرحناكذلك

هذامعنىيكون،حرفياالضوصهذهأخذناإذاولكننا

يجب،ممااكزمتزمتةبطريفةالابقاللهفضاءعقيدةتطيق

وهر،فهأعلىتوةيدؤوسيلةأوآلةمجرديهوذاككونوبهذا

ينفىأنهكا،معنىبلالهوتحديراتهيسوعمناضدةيجعلما

كانماوهر،بالذنبوالاحساسالخصةالمئويةوحود

كتبولقد.ساميهفلربيولقظهثيرهأنالربيريد

فيكان،رأ!نا؟ولكننا،الأحداثوئرعبحدالرسوليوحنا

يوععلمإن.شليحهايبزفيتزايدرضرحرنجاكلمات

استطلاعيدعيمتبيءمعرفةمجردمنأعظمكانشيءبكل

-عرفمنعلمهوضىءبكلعلمهكانلقد.المقل

يمن،الاسنحومنالرمدىألهمماصد-ناحيهمن

الثخصيةأعمادتىأعمقإلىيخفذكان،الأخرىالاحية

خية.ويولودوافعماعرمنفيهاماو-سىالبر!ة

نأمع:لديمي!طورلجةكانتيوعكيمه3-

تتضمنأنلابدبالفرورة،يهوذالخصيةالكاملةالدراسة

لإدخريوطىا

كا)الأصيةوالخطةالإرادةبحريةالمتعلقةالحولصةاثكل

حلاتحلهاأننظر!ةأىتشطعلموايى(وصتكوت!ول

كان،يرعيهوذاتليمتعتبرالتيالنظريةأنإلا،كافيا

فحما.واقيةاكرنجدو،نفسهداخلتدريحىتطورنتجة

الجاطقمنالتلاميذيينالرحيدكانيهوذاأنملاحظتهتجب

الاجماعبة،والظرةالمزاجفيفاختلافهولذلك،الجنوية

قد،دلبئةاتحاهاتمنإيىتؤدىأنيمكنماالىبالإضافة

وبمهجهوذابينالصادقالتعاطفوجودعدمجزئيايضر

حدثايىخياتمطقايبررلاهذاكاذوإن،ايلافي

هالأعمالإدارةفيخاصةكفاءةلهكانتلقد.بعدفيسا

الدايةمنذيكنأقلبهولكن،للصندوقأمينااختررولذلك

صطانواتد،أمانةبدونبم!ئرلةيقومكانفقد،نقا

نحدثفلم،الروحيةالأمورإلىالمادبةالأمررمنهذاالجئع

أرضيةكلملكةالحلمانتهاءتبجةأصلحيبةاللايذمنلأحد

اليالمحبةلىلطتكنولم.لهوذاحدثثلماوبهاءمجدذات

التحالبموكذلك،الآحربنالتلايدقلوبيسوعبهاجذب

قبوداإلاتكنلم،الأرصيةالأمورفوقبأرواحهمحمابهاالتى

أماله،ويخبة،بأطماعهمكبلاكانبهوذا.ولأنهأنايخةأثارت

إلانكراهيةتكنوا،والكراهةوالحقدالغيرةفيهئارت

يفصلأنمنفبدلا،أصاساضيصإلسانكراهيةبلقوى

نأكا،أتباعهمنواحداالظاهرفيبقي،جدهعنصراحة

أساممفنوحاالابجعل،شدهتويحاتفيالمنمرنفكيره

الص!حعلمقدكانإدبمفهر،أالثطانفدخله"الثيطان

فيضعيفاأيضاكانكا.(13017يو)يفعلهلمولكنه

حقدهمناكثر-الرددهذالقد.حمله،الدئةحططهتفيذ

اللحظةحتىالعيةفييختظرأنعلى-ابالطافي

تحملهأنتما):لهيفرللأنيوعدفعمما،الأخيرة

التفكيروبهذا.(27ة13يو)!سرعةبأكزفاعمله

والثيوخالكهنةر:صاءعلباللرميلقىأنحاولالضعيف

يىنفه!رىءأنحاوللقد،(4و27:3ت)

الجريمة.فيضركائهأمامبل،أسلمهالذىالباريوعأعام

،أخيراتتخلى،لهالها)تخذه-بأناية-الذىالحالمولأن

بكلاعتنقلانأنالتيةالنهايةإنها.نفسهوخنقمضى

القاتلةالنتائجبزنفلم،الذاتةوالأطماعالماومةروحطاقاته

الردئة.الدوافعنلكإلهافادتالي

-إنحعله:الايخريوطي

إنجيلمناككانأنهوكريمؤيودوروأييفانيوسايريناوسيأيهر

القيينالننوصينضيةعندمتداولا،الإخربرطييهوذالاسم

فيموجوداكانالابجلهذاولحل.بطلاجوذايعتبرونالذ-كأ

شيثا.منهيقتبسرالمولكنهم،الجلادىالثافيالقرن
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أسد:

تونخدم،الفدبمالعهدفيالأصديايهر:أعاؤ.-أ

وهى:،الأ!دعلىللدلالةع!لآكلمات

41:8قض)!أرله"،(ء:41تض)،أرىا-ا

افو.مكتسلأ!علىللدلالةواحدأصلمنوما(9و

مز،ء:14قض)الأصدضبلعلىللدلالةاكفيرا-2

.(اغ35:17،401:2100

،4:01أى)المزمجرالأسدعلىللدلألة"شحل3-5

.(5:14هو،16ت01

،4:11أى)العربية"فياكلمةوهي،ليثى4-5

لئم،"كلمةاشنفتومنا(03:6)ش،03:3أم

25:44،2إ)اصم:47("ولايثى91)تض

3:15(.صم

،23:24عدد،94:9تك)بوةأيأبر5-5

32(:15يق)أباوتامدينةومنها(24:9

.(91:6يق)ألاوتويت)

:4مرالي،94:9تكأ،جروابمعنى،جز5-؟

اضتقتومها،يوناكلمةفتتخدمايرنايخةليأما

عب،4:17قي2)اللاتينيةاللغاتني"أسداكلصة

.(4:7،5:5لؤ،5:8بط11:33،1

في"أسد"المنرجةأسكومنرس"كلصةتتخدم؟

.(:34)الأولالمكالن

الوتتفيفل!طينفيالأصد!رجدلا:وصده-

صو!لافيلايكنكانالقديمةالعمورفيولكنه،الحاضر

وبلادالصفرىأجافيأيفابل،فحسبوفل!طبن

قبلماإن!انعاصرأنهعلىالحفرياتوتدل.ابلقان

الآنأما.العظمىوبريطانياأورلاكربكالفيالاريخ

الرفىلينفيمايوجد!أفربقياكلفيييقفالأسد

علىالدلاثلبحضكاك.الهندحدودحتىا-سانوجو!

لهلي!الأصيوىرالأصد.الربجز-سةشبهنيوجوده

منكلاهماكان؟إن،الأفريقىالأصدمثاكبيرعرف

لو،يخيى35باباللايتالمروفهرراحدبخر

.(اءعأ5عا)5

فىالأصد!ايهر:!ازكاأأسد"كلمةاستخدام-.بر

وضاباعه(18:،1قض)لقؤله.المقدسالكتاب

،كحونه(7:2ص)ورحضيت(17:01صم2)
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أسد

3:.ا(.!يدكر01:6،ومرافىمتلمماأمر

والذئبعالدبالنة،الألفعنالنبواتفيالأسد

الحروفمعسلامفيستعيقجميعهاأنهاكيف،وافر

)ثى،13؟19مز)الصغروالصيوالعجلوالجدى

وأالأددزفيسبهركا.(11:6-8،65:25

،31:4إش،401:21مز،4:01أي)زمجرته

.(11:01هر،22:25حز،51:38إريا

لئهوكذلك(94:9تك)أصدبجرويهوذاو!به

رجالبعضعن(س!ال33:22تث)أسدببلدان

،(12:8أخ1)،الأصكرجوهوجوههما)نداو

الره()القرمالأسدثل"بأنهعدوهداود!صفكا

بأنهالملكحنق!وصف؟(17:12مز)،للافتراس

فيالربوشول،(91:12أم)الأصد""كزمجرة

الأسد،كليهوذاوبيت،كالأصدلأفرايملأفي"غضبه

يجولزائرأسد9بأنهإبليىولئه.(5:14هو)

ذكرو!رد8(.:5بط1)أهويتلحهمنملتسا

رانيآلحزقيالأسفارفيالمجا!ةاللغةفيكثراالأصد

هيكلتزيينفيالأصدصوراضخدت؟.والرؤيا

.(36،01:91و7:92مل1)وعرثهسليمان

الأسدإلىالإشارإتأغلبنكاد:الأمدعنتمص-

قصمىهاكولكن،مجارلةتكونأنالمقدسالكتابق

قض)ثهونخلهالذىالأصدفهناك،الأصعنواتعية

والذي(17:34صم1)دايدقتلهوالذكط(ه:14

،(11:22أح23:02،1صم2)لاياهوتتله

:13كل1)أيهومنجاءالذياببيقتلالذىوالأصد

ة02مل1)الأنياءبنىأحدتتلالذيوالأصد،(24

الامرةستوطنيعلىالربأرصلهااييوالباع،(36

الجىفيدانيآلطرخالتيوالأصرد،(17:25مل2)

المتخدمةوالكلمة.(6:16دايخآل)فيهكانتالذي

.أأرلهأوأرممط9مىالمواضعهذهجميعنط

عراتعلىباحتوائهاالمربيةاللغةتفحر:أعاؤهتعدد-

حققها-ني-الأسداءهذهوأغلب،للأسدالأحماء

حالاته،نحتلففيالأسدعلىللدلالةتستخدمنعوت

وفي"5"وأسد"اسع"هيالريةالأحماء،أضهر

العولة؟فىنظراهمالهصاالاخيرتانوالكلشان،،ولوة)

أ!االعبرلةوفيالعرليةفيالأسدأعاءرتعدد.القرلبق

وفي.الحالضتضىحسبايعرللاغةواسماالمجالترك

علىللدلالةأحماءجملةتخدم(11و4:01)أيوب

الأسدة

شحل(الأسد)الزئروصوت()أرلهالأصدزمجرة



الأولإل!دراس

تكسرت(كفير)لأثبالا!نجاوأ

الفركةلعدمهالك(الكبيرالأسد)الليث

.تبددت(اللبوةأبخاء)اللبرةوأ!ئال

تتخدم(18-14:5)القضاءضروفي

،وأري"،!وأطه!"وأرايوت"أكفرأالكلما!

.كثرننتلهالذىالأسدعلىللدلالة

:ا!ؤلإسلىراس

الرجمةمنالرنانيةالخطرطاتبمضفيويسى:الاسم-ا

ويختلوتثدورففرتيزنخفى؟"أ!بإسدراسالسبحيية

فيوكس.افيئةابخةفييوجدلاولكنه،وصيته

بهوالمقصودالكاهنأى،هبروسأالإصكندرايخةالنمخة

النسخةفي!الأولا!!راسويسى.الكامنعزرا

الانجيزيةابرجاتفي؟ال!ريايخةواب!خالقلإيمةاللايية

ممتببهاتلحقايىالانجلبزيةالمقدسةالكتبوفي.وغ!با

علىؤلك،مقدمافيالأول!!راسكأقى،الأبوكر!ا

وصلحلقةباعتبارهامادتهأهمةوكذلكاحمهألجةأصاس

أما.الأبوكريخةوالكتاباتالقانونيةالأسفاريينتربطفاجة

بمدويأقي،)صدراسرؤ!اعلىفيطلق"الافيإصدراس"

وقد.والونانجةالانجبزيةالخفيمباضؤ،الأول)صدراسا

إسدراسأسداء-جروممعنمنيا-أالفرلجاتا"أطلقت

الأولوإصدراسونحياعزراأسفارعلىوالاكوالافيالأول

حتىالفولجاتانسخفيهكذ!تظهروظلت.ايرتببعلى

جاءفاومن.(م0915توفى)سكترسالاباعهد

كئرفيالسفرمذاعلى!الاكإسدراس"اسماطلاق

على"اثالطإسدراس"اسمعلبهاطلق؟،الشحمن

.واحداسفرأونحمياعزراسعرىاعتار

الريةعن5:6-ا:3باصتثاء:الفرعودات-2

فيالآنالموجودةالكتتفق،اثلاثةالفتهومكافأةالملكية

عزرامفرمعالديقةالنفاصيلفيبل،الجوهريةالأموركل

وقبل.نحباوسفراثافيالأ!امأخارمنالأجزاءوبمض

الفانونية،والأسفارالكتابهذابينالعلافةدراسة

الىالإشارةمعالكنابلهذاموجزانعطىأنيستحسن

الدبدالازباطوصنرىالقانونيةالأضارفيالمقابلةالأجزاء

:عزراسفرويينيينه

،36:21-ا:35أخ2-الأولالأص!حاح-أ

كالآقى:تحليلهويمكن

الفصح،91-أ:35أخ2-02-ا:1

يوشبا.عسلهالذىالعم

لأولاإسدراير

يقابله.مايوجدلا22و21:ا

موت،27-35002أخ2-31-23:ا

اثافيالملوكفيجاء؟مجدومونعةلطحدثالذىيوشا

وأخبار،(1:31)الأول)سدراس(.و9يهر23:92)

أورشلبم.في!وتجريحانقلأنه(24ة35)الثاق

الأ!ام،12-ا:36أخ2=58-33:ا

الاللى.البيأعقبهااييللمحلكةالأخ!ة

بابلمنالعودة،11-ا:اعزرا-15-ا:2-ب

.كررش!رصمعلىبناء

بحضءغرا!،42-4:7عزرا-62-2:61-ب

(م.ق424ترفي)أزمحثستاللصلكالفارجينالرلاة

اصتؤنفقدكانالذىالهيهلبناء)عادةفيالحمللاماف

!شاسبىدارسسملكمناثانيةالنةلط

(..مق951)

المهدأصفارفييقابلهمايوجدلا5:6-ا:3-

عظمة،و!ة(مشاصبى)دا،يوسالملكقي.الفدبم

ثلاثةو!عزم،يجافيهالنومولكن،فراشهإلىبمدهايعرد

تحتويضمهاجملةنهمكليكتصأنعلىحر!منشان

حالماقراءكاإلى!معأنيمكنهح!ى،الملكوصادة

عليهالإجابةالمطلوبالؤالوكان.نومهمنكتيقظ

هيالأوليخقول؟أالعالمفيشىءأتوىهوما!:هر

إنهاالاكوبقول،الملك"انهالالطويقولهـ،الحر"

حكموقد."الحق5هوالكلأقوئكانو)ن،المرأة"

بمايكاكهأنالملكوعرض،الأفضلهرالاكبأنالملك

ما.طبهوكان،!زربابل9هوالشابهذاوكان.يطلب

العرصقاعتلائهعدبهوعدماالملكينفذأنهوالملكمن

الأوافيإيىيعيدوأن،والهيهلأورشليمبناء!يدأنمن

طبه.إلىالملكفأجابه.بابلإلىمنهنقلتالتىالمفدصة

وما،وطنهمإلىبابلمنايىدعودةتصةذلكوبعقب

،كررشعهدفيحمايةمنالفار!بةالحكومةعليمبطته

كيرةأشياءهناكولكن.الأولالأصحاحفيجبنهوكا

إنهزربابلعنفيقال،لبظروملفتةغريةالقصةهذهلي

يما"5:5فيالمدسلقيينزلىيابليايرلاكا،شا!

نإيقال(5:6)الالمطالعددفيثم،يواتيمابخهيايهر

أفضللتقديمهالملكبمكافأةفازالذىهويواقيمالأبنهذا

زرلابل،هوالادسالعددفيالمقمردولعل.الإجإبات

يبدوالجملةوفي،يواقيمأنهعلى!دللونالبمضكانوإن

جمكن،الأولإسدراسأجزاءبباقيمرقيغرالجزءهذا

فإنذلكعلىوعلارة.الحدثحبلينقطعأندونحذفه
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لاولاسدرايرة

ؤجاءماتناتض-الجزءهذافي-بابلمنالعودةقصة

نأويجب،عزراصفرمنلهالمقابلوالجزءالأولالأصحاح

فيكنبتيهوديةأ!ورة6:-5ا:3منالجزءنمتبر

الص،صلبإلىنقلتثم،للايضاحالحاضيةنيالبداية

لاقىالبنرةالجزءهذايقبرالأديةالاحيةمنكانوان

الأجزاء.

أ!اءبه،ه-أ:24-عزرا-5:7-73-

-5:7شلاالخيول)الحيواناتوعددرحمراالذ!

الذ؟لحوتقديم،(48عدد)المحرقةمذبحوإقات،(42

و56)الهيكلأصاطتووضع،(05عدد)عليه

إعادةفيممهمالامرينلاضتراكالهودرفضئم،(57

فهر2:03أما)الاءإبفافعنهننجمماالهيكلبخاء

.(5:73نفبه

22،:6-ا:5عزرا=15:-7ا:6-

ا:6)وزكرياحجىلكلاماستجابةالهيكلبناءاس!ناف،

العكلل!!ا!الفارصيينالولاةعنالفاضلةالمحاولة،(2و

اله!كلتديينثم،إنجازهتمماصعانالذى(2-34)

.(12:15)بالفصحوالاحتفال،(7:1-11)

والامنالابعالأصحاحينيينالزمنمنفحةرناك

بوصوليبدأابامنالأصحاحلأن،عاماالتينحراليتبلغ

.(م.ق458)عزرا

عزرارحلة،8:36-ا:7عزرا=67-أ:8-

منتوصيةرصائلمعهمحامليزأورشل!الىبابلمنوجمات

18)(م.ق424توفي)أرثختاالملك

الذ-ش(04-28)الراجعينبأحماءييانثم،(27

الوصولثمالرحلةواحدأث9أهراأضهرعلىمحااجتحعوا

.(41عدد)

سداعهعندعزراحزن،9عزرا-09-8:68-ح

،(73-68)أبخياتناءشإيهودبحضبزواج

.(09-74)وصلاتهواعرافه

ان!ا!هذاإلغاء،01عزرا-8:19-9:63-

تزوجراالذ!ن(وغيرهمكفةمن)الرجالوأعاء،الختلط

.أحنياتبناء

،8:21-ب7:73نحيا-55-9:37-ى

:7)نحيا!رويالقانوفيالفرففي،عزرااصلاحات

تاريخوي!عزراتاربخ(الحاشرالأصحاحخىب73

هدافينحميااصميذبهرلاالأول)صدراسوفي.نحيا

لفظكايهر(8:9نحميا-)9:94وفي.الجزء
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الأولإل!دراس

5:04الأولإسدراسانظر)علمكاسماالنرضاناأ

%غلبلج!لذلك،(،والرضاثانحميا"!ايهرحيث

والحاتهلعزراالجزهذااصناد-الحاضرالعصرفيالعلماء

؟)عزراسفرفيإدماجهأوعزرامنالحاصرالأصحاحبحد

وبرديسنبوداوكرلترمانوشرادرويطاوزن!سالديرى

عنيأخذالأولإصدراسفإنالحالةمذهوفي(ورسل

نأندكرأنيجبنحيا،ولكنعنولشوعزراالأخبارنحرى

منالأحيرالمددويتهي.واحداضراأصلاكاناونحياعزرا

جملة:منتصصفي-انحطوطاتكافي-الأولإسدراس

،الكتابمنالحتاميالجزءضياععلىيدلمما"اجتمحوا...،

حتى8:13محياهوا-بزءهداأدابعصويققد

الوموفي):بالعبارةيبدأالذي،نهالعاثرالأصحاح

."...اثجعآباءدزوساجتمعالافط

وغميا:وعزراوالأخبارالأولإسدراسبينالعلاتة-

!روى،العادثرالأصحاح-ب7:73نحياأنجث

فإن(الإشارةسبقتكا)نحمياأعحالوليىعزراأعمال

باسناءفقطعزرامحتوياتتقابلالأول)سدراسعتويات

-35:1ا؟لافيالأخبارمعيتفقالذيالأولالأصحاح

ماأهمها4ايوافقلهداعدبدةتعسراترناك.2ا:36

منابموعىنجميعهرالأولإسدراسإن(1):يأقي

يقولهكذا)ونحياوعزراالأخبارلأضارالبعييةايرجة

تربههوالأولإسدراسإن(2).(وغيرهموييلكيل

هكذا)مفقو(أرامىأو)عبر!لكتابصتقلةيونانية

وكينوجنسبرجوفرتزوهرزفيلدوبوملماذهوستنيقول

أصلأنالكنا!هؤلاءمعظمويظن(وغيرهمونيتلوئاكرى

ونحميا.وعزراالأخبارأيعفاركليحوىكانالاول)صدراس

هوكانالأولإسدراسانالثافيأصحاهـالرأييقول(3)

الأخبارأضار،الأصيةالبييماعهترجمتالذيالأصل

يونايخةترجمةهوالييمافيالآنالموجودوانومحياوعزرا

حواليفياشهر)ثيردؤيونعصلمنأنهايحصلأخرى

م1772حتىكانماأننحلمالآنفنحن(م015

ايرجةيقبر(روماقالثيزيانيةالنخةن!ثرتاريخ)

.ثيردؤيرنترجمةمنالحقيقةفيهو(لدانيآلال!بعينبة

فيوأصايخدهمالرأكيهذاعنقريادفاعاؤلورىهاروثويدافع

وداخية.خارجية:نرعينمنذلك

هذهيوسيفوسيستخدم(1):اطارجيةالأسايخد-

أضارباقيفيأنهمعالفترةلهذهنريخهمصدراايربة

ايرجمةمقدمةفي(2)السبحبيةايرجمةيتبعالكتاب

،اللغاتالمنحددةوالتننخةفيالأوللإسدراسالريانية

نأحيثصحيحايبدرمالاوهو،البحينيةتبعإنهايقال



الأولإسدراس

معالأولإسدراسعلىتثتلباالصروفةالبينيةنخ

أنها،تربزمنحتى،تعتبركانتالتىالونانيةالر!ة

دون-هاورثيعتقد(3).الأصليةالحببنيةالرجمة

يحلالأولإصدراسىكانأوريحانوس!ايةفيأنه-دلل

أيديا.ل!نابيالبهعينيةمحل

وهاورثوثاكرممطجوتيقول(1):الداخليةالأسايد-

الأولإصدراسويونايةلدايخآلالأصيةالبيية-سلانية)ن

واحد.شخصترجةمنأضهماعلىيدلمما،افيضديدتا

ال!بيهفيوعزرادايآل!رنانيةأنهاورثيمنقد(2)

ثلولكن.ثيودؤلبونترجاتكلمثلحرنجةبرنايخةالأصية

مرضرعلىأنهحيث،ضديدمحدرقبرلهايج!الأقوالهذه

المزاحعلىالكثيرالئىءيتوقف،الأصلربعلىالحكم

القطعيغولم،هاورثيراهمايرونلافآخرون،الخصي

)صدراسبأنالإتراريجبولكن.الأمرهذافيحاسمبرأى

للأحداثالصحيعلال!الرلاتجفظانويوصيفر!الإل

والذء.العاشرالأصحاح-ب7:73محياليالمحلة

يكاد،الأصليةاالسبعييةايرجمةهوالأولىإسدراسأن-سون

هو5:6-ا:3الأولإسدراسأنعلىيتفقونجميمهم

فيولحل،عبرىأصلأىفيوجودلهايكنلممتأخرةإضافة

الرفيعة.لرنانيتهالكافيالحيل،هذا

الآيةالقديمةالرجماتفيالأول)سدراس!وجد:الرجمماث-

؟-أصلاأوترجمةتكونقدالتيالونانيةعلىعلاوة)

؟(أعلاهأشرنا

الفولجاتا.-!،حروم-أ:اللاتيةفي-ا

وايننخةفيالموجودةالثيطة-أالر!انيةفي-2

الرجمة-ب،لاجاردبمعرفةمنقحوبخصاللغاتالمتعددة

الداسبة.الريانجة

وأالأولإصدراسكاتبعنشىءيعرفلا:وكابلاريمة-5

كانفإذا،كتابتهتاريخعنبشىءالجزميمكنولا،قرجمه

أقدميجحلهدلكفإن،السبحينيةليرجمةالأصلىالنصهر

البض.يظن؟البعينيةأساسعلىميناكانلومماتاريخا

أنهبدفلا،الكتابهذااستخدمقديوسيفوسأنوجث

ببضع(،م)67ياريخه!رسيفوسكتابةقبلكتب

الميحى.الحمربدايةقبلاموجوكانأنهأى،سنرات

بخاءوذلك.م.ق091الىالكتاببهذا،اروالد"و-سجع

منولكن،البيانيةالكتاباتوبينسنهالمثابهاتبمضعل

الآخر.عنأخذأيهمانقرلأنالحسر

:إسدراسرؤلاأو(الرابعأو)انليامدواس

لم!،القانرنيةالكتيينالكتابهذاترنتمجمعيقبللم

نم(ياأر)اقنيإيعدراس

تانوفي،كفرمطلقاالانجييكايةالكنائسبهتعترف

توجدلا؟،البينيةفيالكتا!مدايوجدلا:الا3-ا

ولا-صجودةكانتأنهاولو،اليونانيةفيكاطةنحةمنه

!عرراالبىأهوالكتابلهذااسمما.وأولوقتفي-بد

طلقكانماكثيرا،(الاسكندرىكليندسيأيهره!)

اللغة،بهذهكانوجودهاكزلأنااللاتينيإسدراس،ع!

إسدراسعلى"اليرنافيإصدراسأاسمباطلاقضييهرهذا

.الأول

عليهيطلقكانالفولجاتا،منالقديمةالنخوفي

)سداس)هماونحياعزرااعتارعلى"الاك)صداس9

يعرفماعلىالاليإصدراساسميطلقكان؟،،الأول

اليالفولجاتانسخؤولكن.!الأولإصدراس9باسمالآن

المتعددةوالتننخةفيوكذلكترنتمجمعبعدصدرت

و)سدراس،عزراضرعلىالأولإسدراساسماطلق،اللغات

حالاالمعروفعلىالالثاسو)سد،نحمياضرعلاففي

اللايى)صصراس،الكتابهذاأما.الأولإسدراسباسم

.،الرابعاىإصداعيهعللقفكان

للفوجاتا،الريهةالطب!عاتفيال!فرهذايوجدولا

يناتاانشاسيوسحذووعيهوتحذافقد،لمحتواهوبالشبة

رلمبا"اصمعلبهفأطلق(مه!همنأنطثيةأمقف)

الودية.الرؤىكبأففلويعتبر!إمدراس

الاكالأصحاحاتمىأص!لاالكتاببتكون:تح!ولاله-

والخاصوالافيالأولالأصحاحاتأما،عحرالرابعضى

الكتابيوجدولامتأخرةفإضافات،بمدهوماعر

فلااللغاتباقيفيأما،اللاتييةفيإلاالكاملةبأصحاحاته

اخ!ا-ئيهو14.1-3صالأصحاصاتفسهحد-

عزرارآهارؤىمن(41-3الأصحاحات)الأصلى

لأورشليم.ابىبلونتديرمنصنةثلاثينبعدالبىلى

نأوعبعادللالهيمكنكيفهوالرؤىتهوصضع

هذهالرؤىوتعابم؟المماناةهذهشعبهيحا!بأنيسمح

رائمة.كاملةبطريقةالمسأك

نبواتنمطعلىنبوةعنعبارةالأولانوالأصحاحان

لاياتمنفيلضررعددفيالجديدالعهدأثروطهر،)ضعياء

مع23:27،2:45متمع03:اثلاانظر)

.(7:3لؤ

،للكنابالحقيفبةابدا!ةهوانلثالأصحاحويعتبر

،الصلاةلهذهوإصتجابةالأصحاحكللثغللصلاةوكبدأ

نحتلفة-برمرز-لعزرايعلنالذىالملاكأورئلاللهكرصل
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الرابع((و)انليءمدراس

الأصحاحنتصفحتىوذلك،لإصرائيلبالشبةاللهخطة

سبعةصوموبعد.الأولىالرؤلاالجزءهذاويشكل،الحادر

أيضا؟بالصلاةذلكويبدألعزراأخرىمرةأورئيليظهرأيام

النرض،الأسفلةمن!ل!لةذلكتحقبثم،الأولىالرريافى

هذهلتىوعندما،الانان!ممحدوديةإظهارمنها

هذهؤشتىالخليقةشذالعالمتاريخلعزراأورئيللصوممي،الأضلة

شحونكانضد،خاصةأيةالافة35.وللرؤيا:6فيالر!ا

الرؤلاهذهؤلروى.مزخراالاتكشفولممفقردةماعددا

بلاغيةإضافاتمعالتكوينسفرفيهى!الخيقةقصة

الرئ!لافطعزرايرى؟،ويهموثللرياثانكاملووصف

الذكطوالجزء.بلوغهيصعبكمكانالماويةصهيون

فيه!رد؟،العقابمكانعنيتحدث،حديثااكتث!ف

إلاءمنأنهاواضحبصلاةالجزءهذاوينتى،افردوسذكر

،9:26منالراقيالزيا(.وتدأ2.:8)آخركاتب

تتحولثم.صهونعنتمبوا،تبكىامرأةعزرايرىوفيها

أ!ا،وهيالخامسةوالرؤيا.(01:27)مدبنةإلىالمرأة

ويفر،جناحاعرواثنارؤوسثلاثلهنسربظهورتدأ

ش،أخرىأخحةثمايخةتذير!،همايخةإاريةلالأصراطهذاث

الر.ئقاقيحاحا،كرالاتيداالريوبحأصديطهر

اصادسةاالرؤياوتبدأ.وملكرتهاطياإرإضارةوالأصد

وبحد.المحمجىءعنوتحدث،عراثالثلالأصحاح

والاحتفاظعزرابإ*ءالأضاركتابة)عادةالابحةالرؤيافي

منالأح!ةوالأصحاحات.المقدسةالريةسفرابالبعين

ضمهاوقد،الاولينالاصحاحينكتبارزكطاالفلمنفس

الخاصى.إسدراسودعاهافريتز

للكتابكاملنصيوحدلاأنهومع:الأصلةاللفة-

الفحصأنإلا،(14-3الأصحاحاتفيحتى)

ولكن،ايرنايةعنمترجمةأنهاثبتاللاتهللخةالدقيق

أخذتنفسهاايونايةالسخةأنتبينالتىالأدلبعصهاك

صطلحاتايونانيةابخةفىفتوجد،عبركاأصلعن

ثمالعبرىالأصلعندافعسأولهوإيوالدوكان،عبرلة

.!اوزنتلميذهتجحه

:ايرجمات-

الابحيرية.الرجاتأحذتوعاأمهاوهي،اللاتية-

احمهاواحدةمخطوطةعنمأخرذةاللاتيةايرحماتوجميع

يينفيحاكبرجزءوتقصها(م822)الانجرماليةانحطوطة

وقد.ملاحظتهالقارىءنوتلامما7:36،7:37

نقدية،ملاحظاتمعالاقصالجزء1875فيبنسلىنثر

الرابعألعزراانقديةطبحةوجيصىنجلىلر5918وفي

بالاستعانةالتنقيحاتوبمضابافمنالجزءادماجمعباللاتيية
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إسد!لفى

المعروفة.الخطوطاتبأفضل

أخرىوترجمات(اليطة)سركانيةترجمةأيفاتوحدب-

باصثناء-حميهاولكها،وغ!هاوأرمينيةوعرييةحبشة

الربةعنأخذت-العربيةالخطوطاتمناثنتينأونحطوطة

نأعلىتدلإنماالحدبدةالرجماتوهذه.المفقودةالونانية

الآباءشهاقت!وقد،الانثارواسعكاناثافيإصدراس

أمتهوتبدو.صجحانبوياكتاباباعتارهواللايبرنالونايرن

وجردعنبوضوح،الوصطىالعصورفيالرومانيةالكيةفي

إلحاتهمن؟،إيناوصلتايىالخطرطاتهذهكل

بالفولجاتا.

:الآرفينوجزهماأنيمكنرأيانفاك:ال!بأمل-5

قدالكاتأنيققدالذى(9188)كابقرأى-أ

!ا!نهرإلاوأضافمنهااستخرج،ممادربجحلةاستعان

عتحلة.مصادرجملةكابىويدكر،أرادحما:

واحد،شخصتأيفمناليهابأنبخكليحتقدب-

منبه!اعددابالكتابأن!ترفولكنه،رأولإثباتويحاول

فيواصةحريةبفهأباحالكاتببأنيبررها،الجاقضات

والمكوبة.الثفجةالتقانداستخدام

بأنبقرانكل!صالأنواصةلبالرألربينوالشقة

.عديدةمصادرعىأخذاليها!

اصدراسكاتبإنتولهفيصوابعلىولهاوزنأنوالأرجح

الجوتأئرثحتكتايي،باروخرؤياأمامهكانت،الالي

.م71فيأورضليمتدممعننتجالذ!ي

الرقفيكتبقدالكتا!أنالعلماءاكثر2ى:تاريخه-6

الراىعذاويتد،الميلادىالاولالقرنمنالاخيرالحقدفي

:12-أ:11)والأسدالرلبماالأرححايعيرعلى

توفي)الاسكندرىاكيمندساقتباسعلى؟(،51

.5:35للحددبايينانية(م217

:والادسالحادلىإسدراس

إسدراسمنالأولينالأصحاح!تكلالاحمانهذاناطلق

الوراةفي،الزليبعلسهالأخيرةأصحاحاتواللانة،اثافي

من،هي-الأصحاحاتهذهوتفق.م1462ياللاتية

)صدراسمنالأخرىالأجزاءمعمادكافي-مس!حىأصل

انانط.

إسدل!لن:

افارالمكابيينفيذكرهجاءقلألد31وهو،إسدلرلىأو

واضح.غيرودوره،المكادأيهوزمنفي(2:36)



أشر-أسر

أصر:-أسر

قيد)بمحنى،أسر5:هىع!يةكلصاتثلاثترجمةوهى

،(ومحنىلفظاالعريةالكلصةنفمىفهى)أأصأوردطأو

لفظاالعريتينالكلشيننفسأيضاوهماأوجلا5!"وسى

علىللدلالةالقديمالعهدفى!سبى9كلحةوتستخدم،يمحنى

جلا!"كلمةوتستخدم،أضهمعنلعيداقهراأناسأخذ

فىمتباكانماوهو،أضهمغرلأرضاستيطانهمعلىللدلالة

.(03-:5228إريا،:176مل2)القديمالطلم

صم)2وحثيةساملةيحاملونالأصرىكانوأحيانا

الأجانبعضفىيقتلونكانوا؟(:023أحأ،ا:231

يباعونأو(:2512أخ2،:82صم،0213:2تث)

يكونونالتسلبمحالةفى(.أو:33يؤ)بخ!بثمنكرقيق

بمماملةيوصىكانالاموس(.ولك!ا:أ02تث)للتضر

.(02:14تث)إنانيةمعاملةوالأطفالالناء

أورد:التديمالحهدفىواحدةمرةمجا!لاالكلمةوتتخدم

أيرببالعبرلآ-،اشبوتكلمةوهى)،أيربسبيالرب

.(ا:.42

!أخمالؤس9الرنايةللكلمةترجةفهىالحديدالعهدفىأما

تحريرفىالربعملوصففىمجانياوتستخدم.ومثشقاتهها

(18إ4ا،إ)لالإطلالىاطمالممر+تلانادى"فى!التوء!

أيصاتتحدء؟8(.:)أهـ4عطاياااخاص:أعطىسبا:صا

كلمةتتحدمجت-:226ت2)الث!يطارعمللوصص

هىأخرى!ونايةكلمةعننقلا-أصرهمبمعنىاقتنصهم

ا!زيناالأثرارانسعكللوصفوكذلك.(،زوك!و)

قي)2خطايا!محصلاتنباتويحبرناليرتيدخلرن

نأ؟،(:723رو)الإنانتشىايي،والخطية(:36

الميم"طاعةإلىفكركلستأص!ن9كرنواأنيجبالمؤمنين

.(:ه01كر2)

)أفاالمسيحكوعأير"بأنهلولرالرصلويفخر

.(9فل،:أ3

إسراللة

بنإسحقبن!عقوبعلىا)سرائيل!اصمالر-أطلق-ا

منعودتهطريقفىفنئيلفىالليلطيلةمصارعتهبعدإبراهيم

بعدفيمااحمكيدعىلا!:أيربلهقالحيث،أرامفدان

!وقدرتوالاسال!همعحاهدتلأنك.إصيلبليعغوب

!لليتفىباركهعدطذلكالربلهوممرر(:3228،نك

أو،اللةمعأمجاهدالاسمومعنى35:.ا(،)

.،التهبصارعا

لعلاةس

هوالبوهذا،يمقوبنلكلعلىالاسماطلقثم-2

الالى:الجثمرضوع

إم!إفيشعبتارغ

مفدمة:

:ردلمماا-أولا

الذىالمفضلالرئيىالمصدرهونفهالمقدسالكتابإن

بخاصة،تاريخهوعلىالعبهذاعلىتعرفأننهبمكتا

البداية.منالعبهذاقمةعنيحدثناالذىالقديمالعهد

القديم:العهدلى-

الأسفارباقئوواضكويناسمرفىإسرائيلأصلىيأيهر

ونقرأ،(الدييةالشادة)ثيوتراطيةدولةإقامةنرىالخمسة

فىالملوكقبلمافترةوعن،لرع!رفىكنعاندخولعن

صموئيلمفريفىوتطورهاالمملكةإفامةوص!،القضاةشر

أيضاصنقرأحيثالملوكسفرىمنالأولىوالأصحاحات

ايهاجما.حتىتاريحفماوع!،مملكتيىإلىالمملكةانغام

السابقالأسفارمثل-فبحتويانالأيامأخبارسفراأما

جىحتىآدممنايارمجيليطورعرضعلىذكرها-

لهذاالدييةاباحيةعلىالعرصهذابقصرانولكنهما،بابل

ويحتمل-ومحمياعزراسفراالأخباربسفريالاريخ.ويرتبط

يتخط!انولكهما-الأخبارمنجزءاالأصلفىكاناانهصا

هدانوتحوى.السبىمنالعردةبقصةويبدآدالبيقرة

أهمةلهمماالحودةتارجمنبيجاأحداثعلىالفران

القصةنجدلالدلك،الهوديةالدييةابدةعردةبخصوص

عدتمامااتوراةقمصؤشرتفالتفاعيلكاملةفيهحاالما-كورة

نحدفإنناابدقبلالافيللقرنبالةأما.الخامىالقرذ

جلايقدماداللذينالمكايينمفرىفىجديدامصدرا

حكمعنوكذلكقائمةكاتاقىالمراعاتعنتصلا

فقط.ق.م135الى174مناستغرقالذيالأممونيين

كانكلصاالقديمالحهدلأنحاراياريجةالقيحةوتزداد

يرىلذلك.المأيهورةللأحداثدربااكزعصادرهأوالكاتب

تارمجةكمصادرعامةبصفةالملركسغرىمحتوياتأنالبحض

قترةفىكتااللذبالأخا.صصيصأعظمقمةدات

اضمادقدالأجاركاتيكوذأذيخمكلدلكومع.لاحقة

.الابفونالكئابأكفلهاقدكانالتيالقديمةالمصادرمن

الرالموادكل-اعنارهلهاسددلالةأ-الحا.اقههر.هذا

المقظفاتإلىتفبوايي،1الأنجاركتاهـضركليصجلها

أصارالىتم.اطدوكسركيكاتجرسجلهاالتىجداالقيلة

تقدملأنهاتاريجة،وذلككمراجععادكةغرقيةلهاالأنياء

الأشخاصأفواهشانريخيةوالأحداثللمواقفرلضاحات
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الهلإسر

الحارضالازدهارإلىليرأنيمكننافثلا.لهاالمعاصركأ

الملوكضراعايأيهرلموالىعزياالملكعهدفىيهوذالمملكة

تفميلاتعنهاالأخبارسفرايقدمولكن،ضاالراقعفى

.إشياءاليشهادةتؤكدها

:ورصفوس-2

تاريخعنترالطاجلايوسيفوسفلافيوسكتب

القديم!الهوهـتاريخعنواننحتبهنامماوكبر.إصرائيل

منأتلمرتبةفى-الاعتارفىبهالثقةدرجةأخذتإذا-

جاءتايىايهوديةالتقاليدأنجث،افيلامأخبارسفرى

الحالاتفيأفهبيد،إلاحدإلىرواينهفىأثرتقدذلكبعد

القديمة،الأجنيةالمصادرمنينيدأنفيهااضطاعالتى

هذهفىفإنه،العييمنوالمؤلفينالممرىمايتونتاريخثل

حاصافراغايملأفإنهكذلك.قيمةذاتمادةلايقدمالحالة

بصفةيعتبروهو.عمرهشقتالىالقلبلةالقرونبضعةعن

وابىفهاهراجتازايىالأحداثعنالمصادرأنضلخاصة

وإنحتى!الهوديةالحروب!عنمزلفاتأحدفىيجلها

نأيجبالثخصي-كذلكالانحيازمننرعمنجمنهل!لمكان

العادأ!عنال!لحوفىالمجلهالتمالدالاقيرفىتوخذ

فإنذلكومع.الجأخرةالهرديةالعصورفيوالممارسات

الهودىكتاباتمن!بالمةأجدر"يوجفوسكتابات

ايونانونكالمؤرخينالأجافالكثابأما.فيلوالإعكنلري

المحيعلىالامعنمحلوماتتحوىمزلفاتهمفإن،واللاتينن

نفسها.لإصائيلالقديمالتاريخعنلابإسرائل

:اكار-3

تدالحدبئةالأثريةا!تافاتإن،الأخرىاباحيةمن

فلحمطينفىأما.كيراثراءلإسرائلالتديماياريخأنرت

حتىتعتبركانتوالأئريةاياريجةاكافاتفإننفحها

المواتعفىايقيبأنإلا،مادرجةإلىهزيلةالحاضرالحصر

عنك!ثفقدوالامرةوجازروأرمحاومجدولمنكالقديمة

وثقافيةأثريةامحثافاتالىالتطلعالىيدعونامما،هامةأضياء

مازالتاييالأمورمنالكثيرعلىالضوءتلقىأنيمكن

فيهامةوثائقاكتحفتفقدكذلك.مؤكدةوكيرغامضة

والنقوعقموآبحجر)ثلبفل!طينالمحيطةاللاد

الميية(

وأصررمصرفىالآثارمنالبهيراكثاففإنكذلك

تاربخمعرقامنمحرازادعلهاهتدال!باترموزوفك،وبابل

عنصإءلاتكثفلما!ثافاتعذه)ن.نفهاإصائيل

ن)بل،فحسبالعالموتاريخالمبهذاتاريخلينالعلاقة

الأمرربحضوني.ملصوتحيغةأصبحقدففه)سر!يلتاريخ

ممدرمفاهيمالىالعلىيقالتقليديةالآراءأخلتالتفصيية
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عن-القديمالعهدتواريخترتيبإن،ذلكثال.،ضوحا

.ولكنطيمةأسىعليقومأصبح-الأشوودة،لأبحاثطريق

فيالموضوعةابقةي!ثريةا!تئافاتأكدت،جميعهاهذهلى

تاريخى.كمرحعالمقدسالكتا!

الايعرائيل:لياريخالديهاطصائص-لاما

يمكىلاالدنيو!الاريخعلىالمطبقةالقواعدإنالحممةفي

اهغللعراننءفلقدالاريجةالكتاباتعلتطبيقها-تعديلدون

الحقائقعلىالمحافظةمجردمناكزحبىءالوراةقصصكتاب

شبهمتمجدغرضهميكنلمالقدروبنفس.الاريجةوالمعلومات

المصرييرلملوكالدكارلةاللرحاتفينرىكا،حكامهمأو

الاريخنظروجهةمنفقطنعلرنافإذا.والبابليينوالأضورمنن

القديمالحهدأسفارفيتردلمكيرةأشاءنجد،الدنيوي

قدباممملهافتراتالاعتراضى.ففاكموضوعوكانت،الاريجة

يذكرقلماأيضاكذلك.ضديدلاختصارعولجتأوأغفلت

والأحداثالأمحركاتفيالمديةالروابطأوالياصيالحط

فيهذاوظهر.دينياكانالكاتهدفلأنذلك،الاريجة

التديمةالتقايدي!جلئمالحالمبخلقييدأاياريخهذاأنحققة

الهإعلانضوءفيالقديموتاربخهالرىالجسبأعلالمنحلقة

التطورمنجزءاالقرمىالاريخهذامنيجحلوهكذا،إسرائيل

باتقدمالأولىالحسةوالأ!ار.الرىللجنىالحاماياريخى

هذانحومنالكونخالقخطةمجسبإصائلتارغصررة

القويةالتغراتيأيهرونالكتابكانعندماكذلك.الشب

الإلهيةالعنايةتجادةإظهارهواهمامهمكلكان،لإسرائبل

يدفيهاتظهراليللأحداثخاصةأهميةيعطونبرضوح،فهم

اللةاستخدمهمالذينأوفكحياةكاملبتفصيلويثرحون،الذ

وأ.وغيرهموسليصانوداودوصمرئيلصعبه،كحوصلمادة

ولكن،دواتهمفيالأشخاصأولكتمجيدالكتابهدفيكن

وفي.ودياروجاإصانيلتاريخبالبةأيهميانبالأحرى

بهذكرتالذىالدكدالاختصارنلاحظأنيمكنالمجالهذا

صموئيلفيحاعتكايا!يا،نجحتالتىدايدحروب

الملوكضرىكاتببهايسجلايىالمغتضبةوالملاحظات،اثافي

إلى!ر!ثديدباختصارأنهكيف،انحتلفينالملوكحكمتاريخ

لثللمأخرىأسفارفيالملوكجيؤلاءالخاصةالتفاصيلبقية

كيفنرىالآحرالجانبعنولكن.المقدسةالأسفارعليا

لوإحدالمبكرالثاريخعنكاملةتفاصيلالمقدسالكتابيقدم

كداوحمايتهاالإلهةالعنايةقيادةتظهرحيتداودأوكصوفي

بر!ةالهيهلبناءعمليةيصفعندماأو،الملصرسالكل

الحديثفيأو.لإعر6يخلالدينىالاريخفيالقممكأحدسيصان

قصصرواةخطةكانت.ألغأوكإيلياقادةأنبياءخدمةعن

اللةأعمالعنوالبه!اباسأعمالعنالقيلذكرهىالكتاب

المحاباةعدمظاهرةأ!الاتفرالحغاثقهذه.ضحبهو!في



اءلملإمر

القديمةالكتاباتفيلايرجدالذىالأمرييو،الانحيازعدمأو

أصلا!وأخطاءضعفاتيسجاالمقدسالكتابنجدجث

اكبريايهركا،اح!راماملوكهماكلرعنحتىاصاليلوملوك

الخجلة.الثعبهزاكم

كلفيالوضوحبنفسلاتبدوالدفيةالممبزاتهذهولكن

طالعيخهايبدووغيرهموداودويوتيعقوبفقصمى،الأسفار

ففطتأيهرالأمورهذهأنالأخبارسفرىفيلرىلما،الاطة

كثوذالأضخاص!قصص.الجا!تالأحداثتقصاعدعا

قصصأوكالاساطيرتبدووغ!يموباراقوأبمالكويقاح

ولكن.الأخرىالأمتقالدفيمنلهانجدوالى،القدماءالأبطال

ايأدممبية.النظروجهةمنكلهاالتصةيروىالقضاهمفركاتب

الدينى!وكانالحنصرلاينقصهاأنهنجدفإتافاالنظردتقناو)ذا

وتاريخه،الحبلهذاالفريدةالحاصةموالدايةمنذالعاملمذا

منفصلكححبهاووجوبانفرادهاالحاورلهذاإصأئيلتد!نكا

رصالتهافأكزاكرأدركتالزمنبمرورولكن.الثحوببين

منتاريخهاكلتفهمأنتعلت،الأرضعلىالربكحب

نألابدإسرائيلتاريختقديمفإنهذاعلىبناء.هذهالنظروجهة

التاريخهذ!أيةلأن.الدفيتطررهاخاصةبصررة-ساعى

فيالأعظمللإعلانإعداداكانالاربخهذاأنهىلالالنبة

!هداالر.فداءتاريخهوولبهحوهرهفمى.يسرعالميح

رأيغىفلا،الواضحةويمزاتهصماتهاياريخهذايعطىماهر

اليويةاحياةممقايي!ايارجهداوأحدإتأشحاصنيى

تطهرالحىاللةكايةآعمالاياربخهذافينحدكنافإن.العادية

نأإذغربضىءهذاأنفعترأنينبغىفلا،فريدةبطريقة

المح،يوعظهوروهىالتاريحىايطررلهذاانائيمااليجة

الآخرالجماتومن.الريالاريخكلعلىيقاسلابماتصر

فقد.تمامانفصلاأمراهذاإصرائيلتاريخأننعتبرأنينبغىلا

وثيفاارتاطاررتطالاريخهذاأنكيفالحديئةالأبحاثأثتت

لنكثرةعلاقاتفعلاوجدتفقد.الأخرىالأمبتاريخ

الساصيةالثعوبوطقوسالقديمالعهدفىالدييةالحبادةطقوس

كثراالاصرائل!نعندالدييةالحبادةوطقوسفايبراتالأحرى

والأرامونواليينالبهحانيينعاداتوالموراللغةفيلثهما

وديانةتاريخبأنالاعتتادالخطأمنولكن.والمصريينوابابلون

كضبثونالإعرائييونكانفكما.البابيةسانجئقتقدإصائل

حنىأوقوية3أتحاصيمكانتعندماحتىالقويةيحاتهمشاد

فإر،الشيفيحدث!،الألمهذهبينيتمثتتونكانراعندما

علىقادرهالرحمييى--!لصنميالىالأملاحلىكدلكدباتبم

بعحلالواضحواسملالهاالعايةبأصالاتخفظأنعلىالدوام

يملؤها.كادالذ!التهرو

ولامرة

:الموسوىالعمرتجلإصراثهلأعل-لاثا

:الأصالمواطن-1

تبرلىكنعانأنالعصوركافىالإ-ءائيب!ءصف

اللاد.تلكإلىاهاحرصددأحداد!لكرش،الأصلموطهم

حاراذرص!اجاءر7ألعلمالأوق؟موطيهوفماادأ

إلىجاعواقدكانوادلكتبلولكن،الأعلىاالمراتوادي

تدعىبابلجنو!فيمديخةمنأىالكلداننأورمنحاران

الآنالصروفة-أورومدنة.7()مأء"!لا،مغير9الآن

الموطنبايأكيدتكنلم-إلابليةانحطوطاتمنجيدا

قيلةإلىينتمونالأغلبعلىفهم،إسرائللأسلافالأعلى

تلكالىالعربيةالجزيرةكاليسطربقهاضقتخالصةسامية

جدرانعلىوجدتصررةجداالفكرةهذهويزكد.المناطق

الأجانبهؤل!.مصرصعيديالصحر!ةحسنبنىمقابر

يدعود(كرةابايةالأسرةعهدمن)هناكصبررهمالمرسومة

شبهمنأوالعريةالجز!رةشهثهاليمنبدووهم،آص"

جداللاالىالهودىالرجهحماتعليمتجدوسيناءجزيرة

جاءالتيالفا"دلالىتماماينتحونكانواأغميثبتمما،فيها

أو)أأماع)القافلةقائدفإنكدك.)براهيمما

نأفيلاثكومما.،هـ)براهيمباسمضيه31له(ألحرع

ترمبهر-المد،نيين*دإلىذلكبحدهربعندماموس

قبلية.صلةبهمله

نسبم:امل-2

وعلاقمأن!ا-تسللالدوامعلىالاسرائييونيهغ

جماعةإلى!مونأنهمتمامابحلمرنفهمءالأخرىبالأم

بأصلهم!رجعبرنولكنم.العبرانييناسمعليهايطلقصاية

ويؤكد.،ساماوهوالضةأصلإلىزلكمنأبعدالى

يينالرطدةالعلاقة،عامةبصفة،والأجناساللغاتعلماء

...اغ(2:أ01)ايكوينفيالمايهورةالايةالئانر

والقبائاوالأرايينالأشو!ننبينالعلاقةهذهينكرمنفب!

ضيقنطاقعلىساميةجماعةهناكوكانت.انحتلفةالعربية

اليهوين!فرفيالتعبيرهذاامتخدمولقد،بالصرالينتدعى

يستخدمأصبحعندماذلكبعدحدثعماأوصعبمفى

الكلمةفإن،الكلماتا!ئقاقلعلموطبقا.لإصرائيلمرادفا

الجانبعلىيبهونالذ!نأى،الحبرفيالذ-ش"تفي

فاالمقصودوانهر.الرعبرمنأتواالذ-شأوالنهرمنالآخر

تقريياالوقتنغىوفي.الفراتنهربلنالأرضرهرلى

هاجرت.رمصركنعانال)صاشلأسلاففيههاجرالذي

يدعونهموالممريونالكنعانيونوكان،غرباأخرىعثلر

حالرى،"التعبونفسهونفهالتحبررلممذاأإأبريم

.للبلادكزوهمكايهرحبث،الحمارنةتلرصائلفيالموجود

المقصودولكن،هناالمقصودهوإص7ليليكونأنيمكنولأ

922



إمحر!ه

هـأبريو،الكلمةتكونأنالممكنومنالج!نذ!شتجائل

الكلصة.نفىهي

ولارجمهم:الآباءأصل-

خاصةعاهللةمنانحدرواقدأنهمال!!رييونيقرر

نأفيلاشكالقبيةجانهمفيالآباءطيحةعلىفبناء.متيزة

إبراهيمأ"الحث!ةأبروكان.واحدةأصمننمتعبرقي

مح!ينأطفالاأنجبتوقد،الصغرةالأصمذهرأسهو

أنننىلاأنيبغى؟أصباطأوكائرجلةأصبحتخى

وأتباعجدبدخولبرعةتعأنيمكنهاالمئنةهذهمثل

يقبرونكانواوالأتباعالحبيد!ؤلاء،(:14!4تك)فيها

كونؤأندونلهأبناءأنغ!همو!برونلهمأباالحث!ةرئيى

هاجرتاييالضةأنالمحنكلومن.سلهمنالحقيقةفي

كدومماعددااكثركانتكنحانإلىفاكيمنحارانإلىأولا

القياديةالثخصاتالاتجارفيتأخذايياليهاليةالقصةمن

تمكهمببالاسرليليينأنلبهرأنيجب؟.ضظ

إطارفيالأمعلاقاتكليغلفراأناعتادوا،الآباءضظام

الأمأنابمنال!لاسلهذهجاءتالطريقةوبهذه.الأسرة

الشحعوبوضحتفهنا(،0111)التكوبنوالمايهورة

نكرأندودالأنابمناللاصلهذهفيوالبلادوالمدن

ثل،الأحماءهذهيحصلونبعينهمأضخاصفينفحهالكاتب

الحيقةفيوكانوا..اغ..(الحنة)وكوش(مصر)صرابم

بهذاالضسبسلسلةكابةمنالغرضوكان.لحامأبخاء

مجموعةبيناليدةأوالوئبقةالروابطعنالحبيرهوالمنكل

ئالالايعطى(00.الح25:1)التكوينأن؟.الأممن

فئلا.ستقلةبطريقة!اتحدتتدالقائلهذهأنكيف

سللةفيوضحهاالمناصبمنيكنلمكقطورةجد!دةزوجة

جماعةإلىلثرأنأرادالكاتولكن،إلراهيمعا"للةأتساب

إصرائل،إيىينتمىالذكطالدمنضالتنتمىأخرىعرلة

اكدرسالإصرليليينعنتبمدالحقيقةفى:لكنها

أحماءإنكولونمنلمزاعمأداسلا.الإحماعي!-

أحماءإلاليتويرسفوبحقو!كإثراهمضحصا!

قدالفائرليكاللاحقالاريح!وإذلحثائر،تثمحيمية

لا)براهيماسم،فثلاالأضحاصاوئكحياةفطتخص

اللوحاتفيوجدفقد.لإلهأولضبرةاحمايكرنأنيمكن

أبو.ايدعىلخصاحماكان)براهيماسمأنالقديمةابىبية

،أبرام)الدويةالصثا"لرفيينطقبلاشككانولكهأرامو

علىينطبقالشيءإونذستمظمقد(إلهىأو)ألىاومعناه

بوصف)وروعف(إيل!فوبالواتعفي)شهويعقوب

الأحماءفيلهامئابهةأحماء،و!بهدوضهموإحماعيل(إيل

القديمة.العرية

23
لعلصرا)

:(14ثك)ثالآباءأحاطتالقالظروف-ا

فيالمرصومةالحياةظروفأنترنحاالحمارنةتلرسالل)ن

الرسالل،بتللثماجاءمعتماماتتفقالكتابفيالآباءتاريخ

منبهعان،فبالرغمأرضفيصائدةكانتاليالظروفعن

نأو)حدةلع!ئيرةالمشحيلمنكانبأنهالابقةايأكيدات

فبهكانتالذىالوقتفيكنعانأرضإلىعوةطريفهالق

نفسلىالآنالمعروفمنأصبح،بالكانميهظةالإد

فبائلهناكال!!رائبل!نلمكانتأعلاففيهدخلالذىالوقت

لالطرقأيضافاكإلىطريقهاشفت3شابةأخرى

كانتالرقتذلكوفي.أخرىأحياناوبالعنفأحياناالسلمية

قوية.تكنلموقسذسيادتهاو!ناللادتلكفيتخكممصر

اقتحتالىالقائلمنوغيرهاإبراهيمعثيمصيتولقد

والأصحاح.الأصليينللسكانكثيرةمتاعصالبلادتلك

فيهالذيالوجدالحادثيسجلايكوينسفرمنعئرالرابع

تلكأجدادقصةإلىطرفهاالعالميالاريخمنفترةتجد

بطريقةتحك!أنهاإذالقيةعطمةوثيقةفتصبح،العرة

الحملاتهذه.الوقتذلكفيأجافيالأحرالواقعرائحة

قام،اقىسطالحرللادإلىاتحهتاقدالغازية

جورص9أثا-رليرالىالحكاء-مثرعصرر-!ا

بلادإلىجصلةالأحرهداقامدقد،سينلارام"وافي"الأول

عثرالرابعالأصحاحفيالمايهورةالطريقةبنفس"ماجانإ

وحقمة.حمورالطأوأمرافلأيامفيحدتعماالتكرينمن

معنماماتنمق،عيلامميادةتحتكاننفطحمورالىأن

حمررالىأنفيهافيكراليالابليةالفوصقفيوردتاليالقصة

نأحققةأنكا.عيلامسيطرةمننفهحررقدكانالبابلى

شة0002بمدحكمالمقبرل،قدالتوقيتحبحمورا!

الذىالمقدسالكتابتوقيتمعتماماتتفق،بقليلق.م

بلادفيالحملاتهده.بالذاتالوقتهذافيإبراهيم!ع

إلىترمىكانت،سو!لا9يصونالابيونكان؟أمارتو!

الجزية.علىوالحصولالغنالهمعلىالاصيلاء

المصادرمنالكئيربعيدزمنفذالملماءاكتثفوقد

نأملاحظةبهولةمهايمكنواييا!صةهذهتؤيدايي

مريحايكنلم،البلادتلكفيغرباءكانو)كدماالآباءموتف

تضفىأنولابدكانخيالةأوثعريةروايةوأى.الاطلاقعلى

ضحفاتأننجدوليها،الآباءعلىوالكمالابطولةصورة

الربأنحقيقةئغفلصولكنلموالأمهاتالآباءأولكوأخطاء

بأنيسمحولمأعانهموالذىالأوقاتكلفيعلبهاتكلواالذى

هيالحقيقةمذه،ثحبهستقبلأساسمهمجحلييدوا،بل

جيايظهر،ولذلكالتاريخهذاكليربطالذىالذبيالخيط

مسجلةصورانجدافتلفة.فحثلاالخصياتيينالفرق



ليلسراإ

العالميةللأموردالشةالمرهفةالكريمةوماعرهالراهيملئمهامة

-24،23:7-:914،22و:138تكانظر)

واصرارهيعفو!عنيذبهرمماالنقيضعلصورةوهى(16

فيالاتساق.هداالخاصةومصالحهحقوتهعلىالحصولعلى

الصفةفيالثقةيؤكدأنلابدانحتلفةتالخصبتصووو

الأحرالمعالوافقفإنكذلك.القصصلهذهالاريجة

أدقفيحتى،يوصقصةني،المصريةوالعادات

الممرياتعالمخاصةبصورةاكدها!تفاصيلها-

تاريجا.فياثقةهذهتؤيد-"ايبرر"

.اقكلأف!ر-!

لحفدالآلاءهؤلاءاكقهاالىاللةع!اسمداأىالمكرأما

عاعر؟احر!أكاإلاخصانمها،وبطهكا!

الديي.التطور

ممر:إلىابزول-ج

ظلفي-يحقوبأبناءوجدالجوعمنطوطةفترةأثناءفي

فيلها:منجأأداةيرسفا!تحدتالقالإلهيةالعنالمة

القبلاللوجدتماكثراالىالمتقحاتمناطقني،ممر

اليلحوضامتدادعلى،هناكلهامؤقتاستقماال!اية

عنالرقيالثمالفيحاصانأرضأنتببنالأضل.ولقد

تكنوأ(الحنةصفط)بفاقوسالمجمدالمنطقةوهيالديا

الدقيق،المصرىالحكمتنطيمإليهاامتدقدوت!ذاباطقمذه

الدوية.العشائرهذهفيهاتشقرأنالممكنمنكانثمومن

وإنستجولن،حتىرعاةالحينذلكإلىكايوا!قوبأباءولأن

حرفةإلى،الصثانرهذهسائرئلوالحينالحبنلنننحولرا

كانتأنهالمحتملمنولأنه،(26:12تك)الزراعة

الهكوسمنأصؤالحينذلكفيالفلىممرتحكم

تمتايي-الفلألرأنادراكالهلمنيصح،الام!ن

الحدودناطقفيالإقامةتفضلكانت-الفرابةبصلةلهم

كانتالحصبةالجاطقتلكأنالاعتبارفيأخدناوإذا.هذه

الحيراناتأالاسعددتزالدكيفلأدركنا،المياه!فرة

تنموأنقليلةقرونفيالقوبةالقبيلةتشطغبل،بسرعة

نطعانهابرعىالعائرهذهمنجماعةفاتنيما.نوبةأمةلنصبح

ايرتياءأخرىجماعةتامت6البرارىفيواباباذهابا

المئروعاتفيممهموالاشراكالمصريينوسطفيوالإقامة

القونوجدت(.كا:ء11عدد)البساتينرفلاحةالزراعية

وللادحنهامنوكان،الحبهذاإلىطر!قهاوالخارةالممريه

محينة.وهكذافرد!ةحالاتفيالأتلعلى،الكتابةفنضك

هذاتعليمفي!الاعاطدكانابلدهناالىرحيلهمأننرى

نأقالببجزئياباتوضحالإقامةهذه.الب

كانواكالثقافةتقبلاا!صركانواالأزمانكلدالإصلليين

والعمونتالأدومتجرانهممن،المجالهذافيفدؤأممثر

يليلإمر

أصاركليوسفتعلم؟مرسىنعلمفقد.وغيرهموالموآيين

فيالعربكانالآحرسنلجانبولكن.المصر!ننحكصة

الثعبعقيدةعلىخطراالمتحضرالعريقالصلدهذا

وحزتيال،(14إ2،)يشوعفيجاءلمافطبهقا.الإعرليلى

اكتبراثدنراهم(8:91-23،...الح:027)

نألهمنافعاكانولدلك.جرانهمعنأخذوهاوثةعادات

القاسى.الظلممرارةمنعانواقدفهاأنهملبهروا

:ص!بقادةتويتم-رابعآ

ممر:ليإمرائل-1

الصشاعتلىجديدافرعوناأن(:18)الحروجفيجاء

فرعونيةأمؤأنبلاشكيحنيوهذا،يرسفيعرفكىلم

معاملافيجد!دةياسةوتجتاللطةإلىجاءتجديدة

الهكسوسطردمذاصبقتدكان.الايينلجراضها

الحكومةأن.؟الامننضدحادةمعارضةناكوأ!بحت

في.الرقيالشمالاتجاهفيايرسعالىبقوةاتحهتالجديدة

الامبراطورلةقوانينتفرضأنغريبايى،الظروفهذهظل

اليالحرياتانتتوبهذا،هذهالحدمودناطقفيبفف

عننتج.ولقدفيهمالمرغوبغيرالرعاةقباهللبهاتمغكانت

الطريقة.وبهذهالعنفأسايباستخدامفيمضطردةزلادةهذا

.أخيراالهجرةالىاضطرواحتىالحبتحاصةزادت

اياريجة:الأحداث-ا

فرعونهوالثاقرمي!أنهوالائدالاعقادمازال

المبافيبتبيدالولعشد!دالملكهذاكانوقد،الاضطهاد

منالطويلملكه(تاريخمايرإدوارد"حددرقدخارقةبصورة

فرعونهومنفتاحابئيكرنوبداأق.م0131-244

الاريخىايللفإن،هذاافترضناإذا،اي.الحروت

يلرءكل،محسىحطيرةصعرباتيراحه،المقد!خل!ضالى

معلر!اتأيصاهاكحدإ،صغيرةأحراءإفالفصاة!رئةحز

لإ\،،إصائللخررءمكرةتاريخانؤيدمحددةنارجة

علىحملاتإحدىلطبأيهالقوكأأحدلىبمحرممتاحالملك1

مرةلأول)سرائيلاسمبا!كروفا)إسرائيلرجالحطمصولا

الملكأباصبتىالملكفإنكذلك(المصريةالآثارأحدعلى

ثهالمطفيهزمهمالذ!نينن،أشرأاسميايهرالثا!رمي!

هذه.بمديخماالسبطهذااخلهااييابطقةومينلسطين

الأصةزمنلطحدثالخروخبأنالقولتبررانرمجيماالمعلومات

هذهحكامأن،حيثذاتهفيمحتملشيءوهو،عرةاثامنة

معنعاملهمفيجدبدةخطةعلىقد!سارواالمفتدرشالأصرة

)مر!ليلعلىالخؤفرضالذىيكونوبذلك.المنطقةهذه

-1015سنةمن،ما-سرأىحبأالئاكتحنسىهو

أينرف!خلغهعهد!حدثقداطروجوان(.مق4471
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ا5ملمرا

نأمنالمؤرخعايثرنسجلهعاهذامع.وكتفقانفي

الملكطرهمقد(الإصليليينبهم)و!صدأالبرعىا

أميوفيص.

مدةأننرى(:1513)ايكولنفيجاءلماوطبقا

004حواليبالنفربكانتمصرفيالإصرائبلبينتغرب

(4وا12:04)الحروجبأكئروبتحديد،شة

الشبنيةنيجاءالأخيرابصهذاولكن.سة043كانت

وفيمصرفيعاشوهاالتييعقوبأبناءتغربمدة"!ط!

معالامريةالخةيالقراعةنفىؤلرحد)!كنعانأرض

سنة215عاشواالآباءأنوحيث.(ممرقبلكنحانذكر

وهذاأ!اضة215مصرفيتغربهممدةقكون،بهعانفى

كلاطب)بول!الرصلذكرهالذىالهودكطالتقليدمعيتفق

قائمةؤلؤيد.يويفوسكرهمامعوكذلك(:317

لايمكنها،اكمالهالعدمولكن،القص!ةالحقبةهذهالأناب

ممر،فيلتنربهمأطولإتامةفترة.ديأييدالأصتحسمأن

(:1513)تكوينالىفقطليسالرجوعنسئبمفإتا

العددالىأيضاولكن،ال!بعينيةفيهناالموجردنفسوهر

العدد!رفيجاءطمجبممرغادرواللذينالكبير

نأذكرفقدوالحرينالادسوالأصحاحالأولالأصحاح

حمياتحدادهمأنيفترضوبذلك0001006الرجالعدد

نسمة.ميوقنحوكان

:ب-موس

مصر،فيإصائلتعربمدةتاريخبالقصيليايهرلايما

عن!كدثناوالذىنفسهالخروجتاريخبالقصيل!ايهرفإنه

الوبطهوموسىكانالأزمةهدهففي،كأمةاصرائلصلد

الذأعمال.فكلالعحيبةاللةأعماليدممهعلىتمتالذىالبركي

لهذااللةإعلاناتأصبحتاببيهذابوا!ةتمتالي

تلكالاقرةأوططةأيلهتكنلمنفهمر!الئمب.ان

الريةالآلةكاناللة.لقديدفيله،كأداةأعطيتايي

وبممله.الحصررنوالىعلىوجمهرهإصائلبينالملةيحقيق

هوحد!داسمتحت،ولكنالقديمالآلاءبإلهنادىهذا

أصحوقد،قبلعنللمبمعروفايكنلمالذى"يوه5

المطلقالإلههذاوباصم.الموسوكةل!علاناتيهزةعلامة

الثعبهذاأنحيثلإسائيلبالحريةمويىطالباللطان

الدى(.والصراع:422خروح)أالبهراللةابناهو

ضاأصبح،الإلههذابامم،يؤعونمو!ييناحتدم

فرعونكانالذلىممرآلهةولينالإلههذابينصراعاثا

قاتفقدبمصرحلتالىا!رباتأما.الأرضعلىثملهم

:-جمةبقؤحدثتولبهها،البدلهذاالطييةالظروفعلى

اكيأمزعلىونجاءبلصسى!تبزعلىوبناءللحادةخارقتيئ
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الهل)مر

المطلقةبالقدرةنفهفرعونتقغوأخيرا،العبهذاتقغ

عندالخلاصعمليةأن!.البلا،هذهتربةعلالالهلهذا

الطبيعيةالقوىتضافرأ!عاتفسرهايمكنالأحمرالجر

القرىهذهأنحفيقةولكن،والجزروالمدالر!احبخاصة

أغاالحرجالوقتهذافيأثبتتايى-الطبيعةلحناصر

لدلل-لاعداءهمدمرةكانتكاالذشعبخدمةفيكانت

هذاالإسرائيليوناختبرولقد.المعجز!ةاللهقوةعلىلايخطيء

علىكلية!تدونكانماعندساالصحراءعبررحلتمفيأيضا

هذهمحصلةكانتولقد..الإيتينوالحنايةالقيادة

إعطاءهي-ائعظيمةذروتهاالوقتنفسوفي-الاختبارات

الذأصبحفصاعداالوقتهذاومنذ.سياءيالعهدناموس

أنهاللةأعلنولقد.اللةضحبإصرائيلالشد!،وأصبحهذاإله

فياتحدتالي،الأسباطهدهعلىوالمطقالوحيدالحاآهو

كأداة-موسىأصبحأدتلقائياهذاعنونتج،واحدةأمة

كلفيالصائبادقرارتتخذالياللطةفقطلى-لله

منهالذىالوحيدالث!حصأيضاأصبحولكنهابزاعات

موسىأصبحلقد،الكاملةالجدبدةالريحاتكلصدرت

.الاموسمعطيهو

:للخروجالارجمةالحصاثص-

مصرمنللخروجالتارمجةالحصاثصتكونأنلابمكن

تكونأنفييتثككونالبعضأنمنبالرغمللكموضعا

نأويظنون،الأحمرالجراجتيازفياشنركتقدكلهاالأمة

نحوبالهجرةذلكتبلسقثقدكانتالأسباطبعض

الأصحاحفيالاتصارأغنيةأنلاتىأنويجب.الثرق

عنواحدةكلئةلاثثرالخر،جسفرمىعرالخامى

بأكملهاأمةبأنالادعاءأنكا.الحرفينفسهفرعونهلاك

ماإذابهاقصكلايمكن،واحدةليلةفيتهاجرأنلايمكن

الطيلاتوادىنض!انأنحممةالاغبارفيأخذنا

يلةفيأيضاهمهاجرواقد،فيةالإصرائيليونصارالذى

.الاسبابولفىالماضىالمرنأواخرفيواحدة

:اطروجعنالمميدةالرواية-

الحادئة،هذهص:لاتايمءيةالمصالآثا.أربههن

-يةإحلاتأ-ياجتطبرأمردهر!-!-ئلم!سالمتية-

لاواتيميهاألمرعو!عبراطقائقإعماد،!هاالمتبعكاد

الئحبلهذاالمئهوراياريخفإنذللثءومعللمصريينإهانة

إلىالإضاراتببعضناحتفظقدأمانيثون5كتبهالذى

الهكسوسصمايخثونمايايهرهفإنالواقعوفي.الحادثةهذه

أىالهكصوس:علىهميسواأ-حيثالثحببهذالاورتبط

هىبباطةتكونأنيمكنقصة-سو!روسيفوسفإنحال



إمر!ل

للتداولنتجةتعدلآنبعدإصأثيلبنىصبهزوجالحاصالقيد

يقول-؟أميرفيىالملكأرادلقد.لهالم!ي

يحملالذيالرادوعدهولقد،الآلهه!رىأن-!وسيفوس

منبلادهتطهرتماإذاصتتحققأنيتهبأنالادمنفى

لهذا،طبقا!دهويقال،اضجسيناوجعالبرعى

اليل.ضرقيالمحاجرإلىالأضخاصهؤلاءمن000108طرد

فيالإجراعاتهذهتببأنثحىالرا!هذاكانولما

لطرةسنة13لمدةاللاداخضاعور،الآلهةعض!

تدعىاليالمدينة،البرصلهؤلاءأعطىفقد،الأجانب

يدعىكافالهمفعينواللهكسرسكانتوالىأفا!ص

علبمرثيا(بموسى"بعدفيماحمىالذىأأسارجف9

الةممحاقاء؟القران!صخاصةمحمإعةأعطاهمالذيوهو

طردصة،13مدةمصرحكمالهكوسوبمعرنةالمصر!ننا

مابهةرنصمىؤلوحد.سول!لاإلىوأناعههولعدها

وعدما.وغيرهم(لييصاخوسو!أخيرومون!كتابات

فيبالحملللبرصيمحأنالمحقولكررصنأنهنايهر

يسموركانواالأخرىالاحيةمنأيضاالمصريينوأن،المحاجر

أمةالىترالقصةهذهأننحتبرأنفلابد،الوباءاال!امون

هذاعنرواية،الأبديرىهيكاتيرس9ويقدم.ممركةغر

عندمابأنه،الوراةبقصةماجاءكبيرحدإلىلثهالأمر

علىغاضبةالآلهةأنالاساعتقد،مصرفيالرباءانتثر

كلطردواولهدا،الدييةالطغوسلامطلهمالمصريين

إلىموسىبفيادةهاجرواقدمنهمصءاإنويقرل.الأجانب

أورضليم.مدينةأصسواوهاك،الهود!ة

ا!رافيةةالقضاياب-

هو،موسىبقيادةالاسائيو!اجتازهالدممطالأحمرالجر

فييصلكاذحيثالجرلهذاالثالىالأمتدادضكبلا

السوبسخيجايهيصا!مماأبعدالداحلىإلىالفديمةالأزمة

وطريقلافيا!لادوارانحازنمدينةفيثومكتالىانظر)الآن

لاء-!!وت"موقعتحديدضرفالعلامة،لهذا(افىوج

هيوايىالحدثةأرماثوتاتل"أنهاعلى-الآثارعلى

،ثمالموقعدلكفيصجوداكانالديالمعبداسموهو!فيثوم9

،لهدا".وطقاهيرولوير!اسمبعدديساالمدينةعلىأطلق

صولليالمرةالبحيراتإلىالطميلاتواديمحترتاالطركأ!ار

جغرافياالطريقأثرلقتفىأنالصعوبةبالغلأمرال!ويى.وإنه

كانإداعمات!اؤلاهناكلأن،الجرمنالآخرالجانبعلى

شبماقيفعالذىمرللرحملةهدفاكانالذىاالربجبلا

الفر!الاحلعلىأو،الأدويينبلادفيأو،نجاءجزرة

الموئع!فضرنوآخر!ناصايك"العلامة)ن.للعرية

نإويقولرن،الجللهذاس!ناءجزررةلثهايقيدى

الهـلسرإ

العقتخيجاتجاهفيالثرقمخومباشرةطرواالاسرائييين

االآثاردلائل،محابهفي)لذلكثمبابه!طيك5يذكر

منعدداكهيالافتراضهذاكانو)نولكن(263صفحة

فيالنقيدىالمرقعتؤكدكث!ةحججافاكأنالا،الماكل

التينفهاالجبليةاللاسلهذهوعظمةروعةوبخا!ةيخاء

الفرلىالئمالفيولاالأدوم!نبلادفييماثلهامايكثفلم

فيء6جابالذى،بالمراالرحالةوصفلقد.للصببة

جل"وجمفاصةالجيةالسلاصلبتلكالمجطةالجاطقروعة

نمالذىالمكانأنها!رىايي"الصفصانةرأسرا،موسى

.!العهد5إعطاءفبه

الولة:رحلة-ج

-الكتابفيمكانكلفي-البرلةفيالرحلةفترةتقدر

هذامعوبتفق.سنةبأربعين(2إه5)عامرسفي؟

يدخلراعاضرا!رتركراممنضطالقليلينأنحققة

هذهمناكبرالجزءدضواالاصاليل!نأنويبلو.كنحان

ناككانفقدحالأىعلى.تادكأفيشةالألىلعين

للثمب،يمابالقضاءموسىيقومكانحيث،للربمقدس9

والمناطقالرارىفيدمزةكانتالأسباطبقهأنمجتسل

فكانموسىأقامهالذىالرئيىالمقدسأما.للزراعةالصالحة

.إالمهدتابرتاعلىتحتوىكانتالتي"الاجماعخيمة"

اللةعرشيمثلالكاروبيموعل!المقدسالالوتهذاوكان

قاعدةكانففدلفسهالتابوتالكاروبيم.أمادوقالجال!

فإنالمصرونمعابدفيدائمايحدثكانوكا.كرسه

وهكذاالافةتمثالقدميتحتتوضعكاتالمقدصةالقرالين

علىكانتالى(الفرالوصايا)المقدصةاللةلوامي!فإذ

هذاالحهدبابوت.الابوتهدافيموضوعةكاتاللرحين

أما.مابصررةيمثبهأنولايمكنمظورغيرإلهوجوديفترصت

ففدللثبموصىأعطاهاالىالأخرىوالمرائضالقوان!ت

عدماأعطيتالىوالخاصةالعامةالتريعاتكافةكلت

اغرانينامذه.وفيالأمورهذهلحمأهم!هاإلىالحاجةظهرت

القليديةالمبادىءوبهيئنظامهيبرموسىربط(الحاموس)

هذهتأكدت.وقدالقائللينقبلاضائعةكانتالىالفديمة

ثسائععلىتحتوياقارصبعاتفسعبعةصالحققة

مرسىولكن1(.239:-ا0:2)الحروجمعوبخاصةمما"دلة

عي!وأصمىالأحرىااطقبانلاقديمةاالمليديةلالقوالير-صا

عادقضوءفيثريركاووضع،أكزإنسانيةصفات

هذهمعكفقلاشيءكلبحدفوذلك(يهر،)الرب

والأخلاقةالروجةبالحالة-رتفعأنا!تطاعوهكذاالبادة

أعلى.مستوىإلىالبمدا
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الرمل

بر.

)صرس

المتوسطا(جض

-لا"
حرمة!ر-

صفونبعلء3
إيثام**سو!هىداةبرنيعتادش

منف(ليسبوهليوأنؤا"لم
سيناءجزررةثبه

إيلصم!ي!تةمودا

.ةمار

*-!جرو

!آآطهج!ص
09لانمد

5!!ر

الأحمرالبحر

اصرائيللشعبالبر!ةورحلاتالخروجطريق

لهازالتماوالفجورللخرافاتالاراتالحضةكانتولكن

لمقايمةالكث!يحكلأنالبدايةنذموعىعلىوكان.قىتها

لينالمرجودايخلطاللفيفمنواجههااييالممار!ة

يمكأنصنة04خرةفياصمتطاعتهحقيقةأن!.ال!ثمب

هيإنما،عكريةقوةلغو،اليدالبهذاتادةبزمام

علىأتالا.لهالرائعةالربمعونةنمامانبنواضئظاهز

متوىإلىالثلكلالارتفاءفينمامابنجحلمحال!!

الر!ةفيبموتأنالجبللهذالالدوكانبه،وإيمانهباللهوسرفنه

الموعد.أرضلاتلاكالمفدصةالثجاعةتتمهكانتلأنه

يجبرلذىاقيلهىالحكمأساسوضعفدكانموسىلكن

الكهنوتية.ال!باسةول!نسنهنخلطالا
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:كعانإلىالدضل-د

كتممأناستطاعالذىهوموصىخليفة!ثوعكان

البقادأريحامنقيلبعدفحلى،الأرضيمتلكوأنالحسل

لايمكنمنيعةتحتبركانتاليالمديةواحتلالأردنعبر

هقممةشذلكبعدتمكنالثعبىوبجثهاخعحامها.

مياه،وعندجبعونمنبالقربحاحمة!ركفيالبهعايين

ذلكوبمد.نالآرعندالجلجالفيبخيامهونزلعاد،ثممروم

الأسباطاستطاعبيما،ابلادعمقالىأفرايملسبطهتقدم

ولكن.لهمالمحيتاباطقيقخمواأنالجنربليالآخرون

تصد!نه.لايمكنكثيءالروايةهذهابظديهاجممبررويدون



إصكليل

احتلوا،الخاعةبمبادراتهمالأسباطسائرأنالقادظنولقد

نأمماماالطبيعىمنولكن.يالقوةأوباللمسواءأرإضيهم

هذالمقاومةألف!همعبأواالذيناللادسكانأننقرض

ببزالمإخضا!ممنأولابدلاكان،الإصرائيلىالاحتلال

هذا.بالدخولإصرائيللآسباطيسمحواأنقبل،حاعة

مقاومةلدون-ذلكعلىباء-تمماكالاالذكطالدخول

بالتفصبلالقضاةسفرمنالأولالأصحاحس.ويتينخطيرة

بفوموالم3فإوكذاث.كاملايكىلمالاحتلالهذاأن

العليا،الدفالاصاثيلأصحاكالمناطقفيالإبادةمحرب

منيجعلوابأناكتفواولكنهم،موسىأمرهمتدكان؟

ولكن.لهمخاضعين!جدامحهمصكنواالدينالكنعاننن

بسهولليييرقاللة،لاحقةأرقاتفيأصبحتاسلاقةاهده

للبلادالأصليرنالسكانفهاكانايىالحالاتوبخاصة

الأعبية.ايمتون

كانواالأصليبناسكاناهؤلاءأنأيفانذكرأنيخى؟

وهكذا،الإصائييرنعليهكانمماالمدنيةمنأعلىدرجةعاى

عاداتالاسرائيير!يعتقأدلهذاطبقاال!هكمنكان

اطحطؤديانهملرصتهذاش(الكمعاليير،ونكنوأفكار

للكانالمقدسةالأماكىعلىالإسرائييودإصتوف؟

هذهسالكثيرأصبر!با!ومعايدهمومذاغهمالأصليين

منالكئيرارقيبهاإسرائيلأحفادمقدصاتليرمنالأثياء

لهااتخذتإمرائيلألىبهواءحدثلهذاوليجة.ذكرياتهم

،وعثئاروثالبحاعبادةفابماديةرطقوساتديمةرمرزا

فيتندعأنالمحكىمنكادأنهإلا،تيلةهذهكانتومهما

اعريدةاديانهمالإسراثيلبونفقدلوولكن.للهعادتهم

وكذلك،الأخرىالأمباطمنداخوتهمعلاقتهملأصجت

الكنعانيين.فيلمهولةولدابوااليادطىفياستقلاالم

:القفاةعمر-خامسأ

العمر:لذلكالعامةاطمائص-ا

والدلهنية،القويةالحيا!فاضعفتاقالفترةهذهثلفي

بالسي!،!أحرزتهالذىتغرقهاإصرائيلتفقدأدالهلصتكان

منكبيرةأجزاءعلىسيطرتهميبطواأنللكنعاني!أم!ت

والموآيينكالحمرنيينالدوقبائلاستطاتكذلك.الأرض

؟اللادتخضعأن،كالفلطينيينالأخرىالمحاربةوالعوب

منعدداالقضاةضرويأيهر.الاقضاةعصرفيفحلاحدث

لمهذاكانوإن،للأعداءإسرائيليخهاخفحتالتىالمراتهذه

نفى؟فى،مختلمةأحزاءوحدثأنهإلااللادصيشم!

هذافيالجنوبفيوثهعونصهوذاصبطاثنركلمالوقت

بانبةحدتما.وهداالحا!ةمحاركهصامماكاتبا!اع11

اءملصرإ

وثيق.تحاف!لطوأفرايممن!ىكانوتد،الأردنضرقيللأسباط

انتفاضة-قمرتأمطالت-الإذلالمنقرةكلتعوكانت

كانالحالاتهذهجمعوفي.الاذلالهذاضدالقرميةللىوح

الد!ىوعم!تفركان،يحريرهميتقدمالذىالثحبىالبم

والههمالاصائيةالأسباطكلبينالرحدةرباطهوكانالذي

عنال!عببهاعبرالىالجامحةالطريمةكانتصهوه.ومهحا

حالأيعلىكانرافقد،المناصباتهذهفيالقبةالاننفاضة

شهىمرةكلفيكات،مقدسةحربايحرضرنأنهممدكبر

طريقهاوجدتالتىالزائمةوالعبادةالوثيةالروحعلىبالانتصار

لذلكتارفيأثرأثمن(هقص)دبورةأكنيةوتعتبر.إصائلإلى

دلكوأفكاروأحوالظرو!صبأمانةتعكىكالمرآهفهىالحمر

العصر.

فإالقضاة!رمن21-17سالأعحاحاتبناوترجع

جزءهحرةالقديمةالقصمرهذهأولوتأيهر.الحصرذلكبداية

نشأتاجلاد،كيصاثهاليأقصىإلى!داناشطمنكببر

وممن.(18و17صر)الإقليمذلكفيالأصنامعادة

فيالأقاعلى-تعتبرومصمونهاضكلهافيأيفاالانيةالقصة

(:99:0،19)هوشعسمرأنحدا.؟قديمة-مهاحرء

اغمةافهذه.المحدثينالقادهحصاتضدالارجيةيمهايؤيد

تقديمرفضالذكطلامينسبطمىللانتقاممقدصةحرلاتروى

أرضهمهفيحبعةيارتبهتبثمعةجريمةصتالإرمةااترصة

هدهعقا!منيبدو؟العلياوالمسئولةالرثيقالصامنوبدافع

موصىأيامصباقازادماكانا!ذلىاثرالأنرىأنيمكنا،الجر-كلة

.ويثوع

:ايخلفونالقفاة-

ثمافيإيرائيلأذلالذىالهرينآرأمطكقصةأولاتأق

هركذاالمقصودألىالمحتملوس(:38قفاة)سموات

إلىطريقهميقونالحيرذلكفيكانوااتي!االجتاني!تملك

عيرةمنوهوقناربنكئيلكنعادهفحلصهمممصهـعر

ابياينىإهودفكاناخافياانحلصأما.يرزاجطإلىتتمي

عبوديممناللادمنالرقيالحنوفالقمحلصالدىوهو

-:312قفاة)إهودقتهأنلحدالموآيينملكلحجلور

ضدالظالىواسةفاصلةمعركةهاككات(.ولكن.3

علىوتلطوامحاتحالفواالذينال!اللىالكعان!تملرك

باراقجاءدبورةمندعوةعلىوبناء.سة02مدةإصاثل

يقودكانوالذكط،المحادىالملكج!قرئىيماوهزم

و4قضاة)قثونوادىفي،المركباتمىعظباجا

جحمافلمعجدعونصعركةحدثتالمنطقةنف!وفي.(ه

.(8-6قضاة)كثبراإصيلأذلواالذينابىوالمدبايخين

كانالذمميالبطلأب!همنمنبوذاانجاكانفقدأييمالكأما

235



إمر!هل

336

بهي2\لط1لطعيم

برلمأ1فىد

1لحوبثةةبر

ح!وتا؟ئيرص

جلعاد.راموت

لخ!

جماد

وبينرأ

رنون01
!هرخ!

عيزعرو

بصور

ن!لى

فىفىبرزثا

ث!.

"7

3

ث!

نم

!3

ايمفرأ

يخاميش

أورشليمطم..يى
دان

!لأ

لأ
عوذا

شصن

بيرسبع

الأسباطبينكنعانأرضثقسيم

اهولاصر



ليلإمر

ضكيمفيعليةمملكةأقامأنهأبيهموتبعدفكان،اللةيخاف

ذلثبعديأقيثم.كريمةغيرنهايةوانتهت،طويلاتدملم

من"تولع1أمثالأحمائهممناكدرنعرفنكادلاأذخاص

(.ثمه-01:1ص)"الجلعادكطويائير!يساكرسبط

اللادحلصالذى!ناحقصةاكئربتفصلذلكبعدتايهر

ويرتبط،(11ص)المرقمنجاعواالذينالعمونونمن

.(21صأحدوهالذينعالأفرامننالمراعالقصةبهذه

الخصيةالعزواتعناكثربتفصيلالقصةذلكبعدتأدطثم

الفلطبيندان،معلبطيننمىكانالذىالذبرلثثون

شواتمدىعلى-برهنواوالذينالجنوبمنزحفواالذ-س

إصانبل.أعداءأخطرأنهمعلى-كثبرة

آخر!ىالأطالهؤلاءكلعلىالقضاةاسمأطلقولقد

بايابعآمنهمواحدلكلويسجل.شهرةعنهمأقلكوهم

العاديبالمفهومحكامالكونزااانهمإلا.لاص،يل!ضى

منبوحيالذير"للعبمحردن5كانماولكهم،للكلمة

الضرأحرزواأنوبعد.مقدسةلحروبالدء)ضارةأعطرااللة

بينالأقلعلىمرموقةمكافةلهمأصبحت-للهكرحال-

أصبحت!لقوعهمتحرررمنبهقاموالماوننيجة.أصباطهم

فيويحتل،والرعيةاليايةالأمررنيالعليااللطةلهم

للتفربقاففاةااصمعلبمأطلقلقد.أيضاالروحيةالأمرر

علوقفاإصثيلعندكانالدى،الملكياللطانويينلهم

يجعلهأنالعبأرادعندما-جدعونإن،حتىوحدهاللة

عليمالمتحلطهوالرل!أدأعتبارعلىذلكرفضر-ملكا

فيالر!روحعملالثعبأدرك(.لقد23و:822ص)

ودفقهم،الرجالمؤلاءعلحلتالىالعظمىقدرته

أيضاالبولهذا.المعيبص!اتهممنبشعبهمللنهوض

فيالقضائبماالقراراتلإصداربعدفيماالثفةلهمفحت

لبيةبالنبةقبلمنحدث،؟وروحهاللةفكرمعتجاوب

منصبالرغم)ثهشرنيكونأنيحتمللا.ولكندبورة

إطلاقاكهيأيهرلمأنهالقضاء.؟بثئونقامتد(16:31

علىبنزواتهقامولكنه،الحبرأسعلىحاربأنه

ضاهداكانللربنذيركضخصأنهولوبنمسهالفلط!ن

الله.لقوة

:القضاةعرتويت3-

فلوالفضاةعمرنوقبتفيالميةالصحوباتبحضهاك

القضاةضرفيبالابعالمأيهورةالاريجةالمددمعاجمعنا

هو(3:ا:هـ316)القفاةحبمجموعهالوجدنا

يتوافقلاجداكبيرايحتبرالرتمهذاولكن.النينمن041

وابفليد(أ:6)الأولالملوكفيالمذبهورةصة.48المع

هذافييدخللاهذاعلىبناء(عولامجدهر)،ايهودكي

اهولسة

كلزمنمنجرءايعت!باءولكنهالاذلالسنواتالحاب

يبدوولكن.سنة111حوالييكذفهذاوعلىمنهمفاض

النقادفإنالرأممطبهذاياخذاالقضاةصفركاتأن

تحديدفيطريقتينبينجمعقدالكاتبأنيعتقدونالمعاصر!ن

04د!اكليبلغفتراتأصاسعلىإحداهااقضاةاأزمنة

يمك!وبهذا.محددةأرقامعلىاشتملتالأحرىلما،سنة

السهلومن،اليهردكيالتقيديفعل؟القرةهذهإختصار

(7عد)العاضرالأصحاحقيجاءماعلدلك،نجاءتبرر

-:018)العمونيونفيهاأدلهماييالقرةاعتباربمكن

ص)لهمالفلسطيميينإذلاللفنرةمعاصرةكانت(19

فيذكرهاورداليالأخرىالأحداثفإدكذلك.(أ:13

وقتفيحدثتقدتكوذأنيمكن،متماقبةكأ!االقصص

صحيحةتاريخيةقصةفإنهاذلكومعنحنلفنتابعفيأوواحد

وجدعونوإهودويفتاحكدبورةضخصياتعنتنحدث

حالةفيوخى.ملمو!ةتارمجةكوقائعوثه!ثونوأبيمالك

كانولكنه،أسطوريةضحصيةمجرديكونأنيمكنلاثهون

البهرفيهيتثلالعصرذلكفيبطويةقوميةولابدضخصت

وعدمثاتهمالققهـبهذلكللأمةوالعقليةالحسيةالميراتمن

الغادربن.الأعداءمؤجهةعدلامبالاتهمامحراصم

الثبي:التظيم!فكك

فيمركزيةصيايةقوةوجودبعدمقوىاحاسهاككان

تلكفيالجعثرالحبحالةلببأنهإلا،القضاةعهد

ببوكدلكصغيرةأقاءإلىيمقحتالىاجلادا

اخمت،الابقالحيلىبهتميزاشذىالدفيالحماسضحص

نتصورأرصحيحاول!،العميقةوالمكريةالقلبيةالوحدة

علىحكوية!طةأىالعصرذلكفيهناكتكنمأنه

فأبو4افعاأبويلظامابىايةمنذهاككانفقد،الاطلاق

نأللحائلة،؟بتبسلكلالثرعيالرئيركادالصائلة

فيواصةإدارلةحقوقله"في9تخفعكانتالعشرة

أتباعهحمايةواج!أيضاعل!كانولكن،القانورتفبذ

معلوماتلدبنان!للأسصولكن.الحاجةوقتورعا!هم

فاصبمكانتإذاعماأو،الثوخهؤلاءاختياركيفيةعن

إضعياءفيوردتكالىالفليلةالفقراتلعض،ولكنوراثة

.الموضوعمذاعلالضوءمنشعاعاتلقي(7و3:6)

امتقرالذىالئيوخنظامأنشأالدىهوصصىكانفقد

استمرولقد.(27-:1813خروح)ذلكبعدوتطرر

أفرادبدأفعندما،إسرائيلتاريخأدوار.كلفيالنطامهذا

تكودأنالطيعىمنكان،اكبرمراكزفييحيثونالئعب

شيرخالأسباطرأسعلىكان،!المديخة!ثيوخسمجالس

مئركلعصلبالبةكايخاكنلمالظامهذاولكن.أيضا
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يكنفلم،الحربحالنط!ا!،كلهاالأمةمصتوىعلى

بهينمغالذىبالامتازكمتعونبأنهمكعرونإصائيلنجو

فينمتالملسببلهذا.يقودهمملكلهمكانالذ!أعداؤهم

فيالدبهتاتورلردالحكامأما.لهمملكوجورفيالرنجة)صائل

وقتبا.حاجاتهملئبحققوافقد،عصرالقضاة

:لكلفىابهلإي:المملكة-طدسا

نيخاصةوبصفةملكالىبحاجتهمالإسرلييرنشعرلفد

،كونماتأنفبعد،الفلطينيونفيهأذلهمالذىالوقت

!عأن-هذاالانتصاراتعصرختامفى-للمبحدث

علالأخ!ةالآونةداضنرمحاربشحبجادةتحت

يقتحمونبدأواالموقعهذايمن،لفلطبنالر!الساحل

.البلادعمقإلىطريقهم

ا-عموئل:

تابرتألنالهافيفقدوابيوالمحزنةالمنكرةالهزالمبحد

صموئيل،هرومخلصأبالثعبأجلمنقام،المهد

الإرتفاعفيفعلهالترات.رماأخطرمنكرةفيأنقذهمالذى

كلفوق-كانكايخة،لكنبدرجةتقييمهيمكن،لابالضحب

كا.إصأئللمغدصاتالأمينالحارس-اللمزمنوفيضىء

كانأنه؟،مرصىعهدفذنظيرالهالثعبررلمنجياكان

بعدفيماأصبحواالذفىالأنبياءبنيلمدارسالمؤسسىضكبلا

فقد،اصرأنيلفيالديةالروحتنسيةفيالبالغالأثرأصحاب

الثر!ة،حبلهمبالقصاءالأمةلكلحارساقواهبكلكان

.اللارفيالتقرىوغرس

:ثاولمملكة-2

البوامتنتجأيضا،صصوئلضاخعندماولكن

عدئذ،بذلكجد!رونأشخاصيخلفهلنأنهوجهةلأسباب

ملكا.وعئالهمفطلبواذلكمناكئر!متواأنممكنايكنا

أنهلهيبدوكانالذيهذاطلبهمعن!ثجمأنصموئلحاول

منوحيعلىنجاءاضطرولكنهاللةةعنايةفييئكهمعلىدلل

اللة.وبزعملهعيةملكالهموكحلرغبميخضعأن،اللة

يختصفيماصموئلصفرفيتعددةرواياتتوجدأنهالنقاد

فيماتخلفالروالهاتهذهوأن،للسلكةشاولباختيار

لنة.تق!باوالآخرىبركةالمملكةأنتعتبرفإحداها،لها

-الأقدمأنهافىعمونوالي-الأولىالظروجهةإنويقولون

ص،16و101-:9)الأولصوئلفيمرجوة

الأولصوئلفيموجودةابانيةانبتالل!ما11(

-:27،1112-17:،01الامن)الأصحاح

آخرصوئيلأنهى!الاضكايىالحنيقةولكن(14
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الذىهوالإلهيةباللطة!ؤفونكانواالذ-كأالحقيقنالقادة

الخطوةهذهاتخذأنهفيهلاشكمماالمصلكة،ولكنأطسوضع

نظرهفيكانصالبدعةهذهأنحثداخلرضىغيرعن

أيامكللهاوفياهوظلوايىللحبالعياالمثلاهدارتعنى

عالمة،للوافعنتيجةكانملكاالشعبطلبإن.حيلأده

فيتقدمةخطوةكان،اللةفشحاللضرحولهااللةولكن

اللة.ملكوتتارغ

اثماكلمجلأنوكفايةبقوةالدايةفيضاولو)صتطاع

بدأبرعةولكنه.الثصأعداءعلىكمروأنالفو!لة

ولاللهصعفلمالويخةالأمكممالكمملكتهأنكصرر

لنهواضحص!!نثبماوصرعان،قبلهسالمعيناللةلمثل

حالةفيفارقهقداللةروحأنحمقةوتظهر.صموئيلولن

الحنف.أعصالفيظدىوجحلهأصابهالذىالحقلىا!اب

تأكدالذىالأمر،اللةبركةأ!افارقتهالظروفهذهومخت

الفلسطينون.أمامالأضرةهزأثمهفىحياتهجهادكلبان!هاء

:اودد-3

الذي،إصأئيلملوكأعظمداودنرى،هذامقابلوفي

الملكي.مركزهعنصجحمفهوملديهكانضد.شاولخلص

كعبد"يحكمدعيأنهقطينىلم،نجاحهذروةفيوخى

لمالداخلمنمملكتهتقريةعلىعصلموهو!وكحاآ،الرب

هذافيالطالعاختلافبشبصلاأمماهذايكن

علىبالحلبالخارجصناتاعهاعلعملكا.الثعب

ترية.لمصلكةالحقيقيالمؤصهرأصبحوبهذاالحاتد!غالجران

علىأيضايدلانلهعاصحةواختيارهالأورشليمتحهأنكا

أيضادكانتألهأيصاالحقمنأنهإلا.السيايةحكشه

قاعبلهشبتأحطاءعدةارقيالخاصة،فقدضطاته

كلفيقراضحهولكن.شيخوختهإلىحتىاستمرت!ياسية

هذاوكان،اللةيدتحتيخضعأنعلقادراجعلهالأحوال

ذلكيظهر؟،اللةنحومنالروحيموقفهعلىبياالتراضع

اللةلننالاتصالحلقةبحقأصحالطر!ةوبهذه.مزام!هفي

عنتنبأوافقداينبؤالأنبياءواصلالأساسهذاوعلىوشبه

،!داودابن5فيوالثحباللةبينأؤلقوحدة

يهوذا،بطمنداود،كانلامينصبطمنضاولكانولينما

صائرتختارهأنقبلحبرونفيسبطهعلىتصيرةلقرةوملك

.ضاولابنحكممنعانواأنبعد،عليهمملكاالأسباط

لممليههعاصمةاخكونأ؟ءشدمدلةشيدما-ةذالمث.لحد

أنه!،ليامينعبطنصبفيتقعالحيفة!وكانتالجدبدة

تابوتبفل،للمبالدفيالمركزلتكرنالمدكةهذهأفرز

نأفيالمثهورةوضجاعتهبحكحتهداودنجحالا،وجهذاالعهد

خاصةبصفةواستطاع،سيادتتحتالأسباطاتحادمنيزيد
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سراكل)

كانأنبحدالأ!باطباءلرصهرذاسطارتباطعنيزلدأن

تحتإسرائيلوأصبح.لذاتهيعيئى-الحينذلكإلى-

القرىالمركزهذايكنلمالواقعوفي.مرموقةمملكةداودحكم

ناالفلسطييرنحاولولقد،بهمالمحهطينجرانهمسمقبرلا

مرارا،ولكناضهزمواولكنهم،الطموحةالمملكةهذهيحطموا

معاديا-موقفاداودنهايأحذلم-أخرىمجاورةشعربا

وثرصةقاصيماالحربكانتقؤله.وآحثوالأ-المداءناصبوه

نأاعتبرواالأثرميينأنوالأرامت-ومعالممونيينتحالفضد

المر!هذاكلفإنإصرائيللمهاجمةملائماكانالوقتذلك

المجاورةاللادكللهوخضعت،لداودكاملبانتص!اراتىقد

ء،،ةلم----،آط

،ء!ةبت،

اللسرة

حدودومن(؟89صم2)حماةإلىالجوسطالجرمن

حدودإلى-المودةصقفداودصنشبوقفوقد-لبنان

الجد!د.الحكمنجظامأضااعترفتالىمصر

:سمان-،

الداخليةاليةعلىعملفقددابربنسيمانأما

الرجلأليهرأكمافيوكان،ألهعنورثهااليالقويةللمملكة

العقليةوقدراتهاصلميةاميولهب!بصالمنصبلهذاالمناصب

نجىللهولولائه.فيهالموضوعةا!الآماحقق،ولقدالرفيعة

وادارةالدولةشثرننظمكا،عهيرنجلعلىالمجكلى

-تارجؤ

حو

جل!راموت

79ةاامون

!مميرعصن*بنيربة--

يدلا.-*---

-ح!صدجا

ير8--وعيرعر

نبقوا-----*

024

!.،.ء.إدش

-!صالمئم"

ي!-كل،%8ثا!ثب

888،:--تستآتهز?

.محد،8!-.يلىليلم"

تم

.،د.؟

؟لى

.---.---*-..-ة.خان?شك

:.ء---ش----حالر
.."آرلر!س:

سم!؟.بهرلةعر!إدلا

!!؟ر*81

.؟!لم.وركع:.

ة-ص--8،،ءأ؟!ما.حلفوه8:

8!08*

*1ة""اإيليت

-.،ء.!ق-ينيآ:مى
.أ،أبخبم.--في.--:---بر

هصر4!?!-اذ.سو!ا ضدودا،،--

3*،
?.بص.او
سلمر

!هـ.

..ءهكلحت

عزة.?

،،،.نوجص،!

وأتسامها!سليمانمملكة



الملأمر

حبرام(الملك)الفينيقننمعالتجا!لةوبلألفاتياته.القضاء

الذبىالعمرجكقعمرهكانلتدلبلادا.3الرخاءجلب

واضحةبصورةوالحضارةائفافةتقدمعلىعملكا.لإصأئل

أدبوأدخل،أفقهمترسيععلعكلحيث،العبينن

عندواصنطاقعلىمزدهراالحينذلكالىكانالذىالأئال

عملبل،(الممريين-العرب-أد،م)المجاورةالشعوب

الحانىصخ09سوىأعلىإلىالأدلىهذاتطويرعا!

للملكةشدبدةمحاطررللبمانالرائعالحكمنحئبالآخر،

الن!الصماحالاجياتلاثهالجحرروصماسيهمفكره

يرىكان-الأرجحعلى-لأنه،الرثةببادتهنبالاحتفاظ

مختلفة.؟صفيالإا،لفىبددد-شىءكالعد-31

المهيبمالطقوسهاالديخيةالعبادةللخطريعرضكانهذاكل

الملكحر،اللوكوبهدا.الصارمةوأحلاتاتها

الوقتوفي.الأتقاءالإسرائيرتحاط!-بالضرورة-

اييالمقالركلالض!خمةللبافىحبهتجاوزفقدنفه

مجهرداتأن!."الربلميحاباببةصيمةتقبركانت

اككلنظاملارساءذائها-فيعلاغبارلا-الي

يعرففلم،ايذمرروحإثارةفيباكانت،للصحلكة

العيةالاتجاهاتمجرميهص-أبرهعرفكا-طبان

الحدماتلمصءالبضعرلقد.الحركةحبفيالموروثة

لهاالرضوخعلىأجبرواايىالفادحةوالفراثبالمضية

روحبظهرونوالحينالحينبينكانواالدينالأدرايميينبخاصة

الفائع.صلطانهمينؤأنيشطيعوالمإذالفتره

المملكة:انقام-5

مركزلطوشيروهالحكيمطيمانكانطالماأنهفيلافك

تظهر.أنالموعةالجمردةللاتجاهاتممكناكنلمالقادة

أنهعلرحبعامابئبرهنفقد.البهبةحلتموتهبعدولكن

نوعاشكيمفيالأفرايمونلهفدمعندكل!إطلاقاالمرقم!يتهملم

أنفيالجغصسموئفهتببولقد.تتو!بمتبلالروطمن

يهرذاسبطلبقاءسعيداكاندروتها.ولابدأنهإلىالأمورتصل

بربحاماختارتففدالصالةالأسباطأما.لهمرالاالأفلعلى

اضطراباتفياشتركتدذلكقبلوكان،عليمملكاالأول

شؤولالمصلكةبأرالثيوفيأخياالنبىلهتنبأعندما،ثر!لة

إلىإصاثلتمزفت(.وهكذا-.1126:4امل)إب

تمين.

المملكة:تارغممادر-6

فيماأماداودةأسس!هاالتيالقويةالمصلكةانهتاممزقوبهذا

نسنفيفإفناإصائبلتاريخمنالزامرةالفنرةبهذه!ص

إساءمل

فيماجاء!نهاصةالكتابمىالعموموجهعلىمعلرماتنا

الثافيوالأصحاحين،الفرينالأصحاحمناثاقصموئل

مماصراكانلابدالراوىأننرىحيثالأولالملوكمنوالالث

هذاإن،أكلوصترعانويقول.سجلهاايىللأحداث

صم)2!صادوقبن"أخيعصكانركلاالراوى

يلينأ5و!يودياو!دوم"يعتفد،يما(:1527

الاخبارصفراأ.أماالكاهنأللأداراهوالراوىأنوكرمم

يايهرانولكنهماالحاصةداودحياةعنالقيلإلايرويانظ!

لثدداودبهاقاماييالاضعداداتتمةبايمصل

يخنصيخماأما.اللاويينخدمةننطيهوكذلك،الهيكل

اكمالا.اكئرتاريخاعهيقدمانالملوكضرىفإنبيحان

لايقدمانف!!اذلكبعدأتواالذينبالملوكمجضويخما

علها.الاعماديمكىأنهثبتمقتطفات،وهىقيلةمفضطفات

خاصةبصورةدينياهفاهغهدفاقصهمنالرا:كيهدفوكان

الملوك!راضايربالبادة.كاانحتلفينالملوكعلاقةبأيهر

والي،وألغ)يياالكبيركأالينعنالتفصييةالقصم!

نأنرىالآخرالجابومن.المملكتينتاريخفيادمجت

فيالننهذينلعما!اسارةأىيتضنالمالأخبارمفرى

المصلكةتاريمكيةيتجاهلان!اخهاال!ثماية،إدالمملكة

فيالذىالهيهلهوفيهصاالاهماممحورأد،إذالأفرايمية

وهما-الملوكصفرىفإنيهرذاصبطياريخأورضليم-وبالبة

فإنناذلكتفصيلا.ومعاكثرصوزلنا!دمالى-الأقدم

انريخ،والزعملهذاالعطاءمنبكثيرالأخ!ارلكاتعدكون

غرالملوكسفرىفييأتلممماالأخبارسفراساتفتكلبأن

البراتفهمالمستحيلمنلمهفثلالاأساسأنهثبت،تاريخي

ضرمننعرفلملويوئامحكمأثناءفيلاضعياءالأولى

شعصاستعادهااييوالقرةوالنجاحالتقدممقدارالأخبار

الذىمواثا!الأخارسفرلأن،الونتذانفيأورضليم

سلفهعهدفيحدثالذىالازدهارعنصوؤيحطينا

.لاحتصارالملرك!فررواهالذىالأمروهر،أعزيا"

تللأحداثانرممرالوق!ت7-

علىالملوكلحمرالأولىالفتراتقالأحداثتزيبيعتمد

أساسعلىتحديدهبمكناياريخهذا.المملكةانفامنارغ

طابقتهيمكنوالذيالملركلفرىالدفيقالتاربخيالتويت

معاتفقافإذاالأضووتالكتاباتفيالأحدإثتوقيتمع

سنةهي.مق379شةأناعتبارعلكبتلوأوتلىكابهوزن

سنةالى77!شةمنحكمميمانأننجد،الانقام

حكممدةأماق.م779إلى1701شةمنوداود379

(:131)الأولصموئلفيماجاءأنإذمعرل!فةفغرثاول

سنة02حوالىحكمهمدةنعنبرأنويمكنواضحغبر
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امردله

-3701صنةمنأى،سوسيفوسيدكركما

شرنقلقدداوديكودالحالةهدهولي.ق.م1701

وككون.نفر!اق.م0101سنةفيأورثليمالىحكونه

ق.م669شةفيحدثقدسل!انهيكللثداكمال

كلفبلهلا(ق.م)379الأطساياريخهذا،!كن

كنةالمسلكةانفسامتاريخيحددكلوسترمانفإن.الحلصاء

المصادروتحتبر.739بنةيخحددهاكوهلرأما.789

اللاحتة.الأحداثيوتبتبابشةهامةمحادرالآضو!لة

منواحدباصمسنةكليمواأنالأضوريرناعتادفقد

مدةتفطىالوعهذامنبأحماءقوا!مءووصلتاالحكام

تحدد،الثسىلكسوف)شارةنجدهذهوفي.سنة228

هذ.تغطىو!ذلك.مق763سنةوويو15فيفلكياحدؤله

الأساسهذاعل،ق.م666ال398منالفتؤالقالصة

اليالختلفةالص!كرلمةللحملاتالدقيقةالواريختحديديمكن

واصانيلجهوذاملركمعوصراعهمالأضرورنالحكامبهاقام

إلىتئوهناالمتخدمةالأشو!ةالخطوطاتأنافتراضعلى

نهم.ومماياعدناعدداأهملتولوحتىحقيقةالملوكهزلاء

فيالامرةضوط،الفنزتلكأحداثترتجتتحديدعلى

،ئم107سنةأورضليمعلىسنحا!لبق.م.وحملة722شة

أننرىولكنناق.م586-587صنةفيأورضليمصقوط

فيحدةعلكلللصلوكالواريخهذهمنالنواتتوزلع

لاحمالوكذلكالأرتام،نخفيأخطاءوترعلاحمالمؤكدة

نحاقت.وكأ!اتايمرالىالأحداثبعصتزامن

،:ابت!تبنالمملكبنعمر-صامأ

ادلكين:لىحدلتاليرالتباتاكاقفات-ا

.فقداصاجااختلافاتخلفاكابقتانالمملكنانكانت

عثيةلالتقربضتفقد.توةاكئرهماأفرايرمملكةكانت

كمرآب-لهاالنابعةالبلادظلتعاصةوبصورة،أمباط

اباحيةمنولكن.نفهاحررتحنىلهاخاضعةصئلا-

الروحبةالاحبةشثاتجةالمايةالمملكةهذهتكنلمالأخرى

!عمرى"أصأنالى،مراراتغرالملك)تامةمقرأن؟

الأ!راتأن؟.إقامامنبالغرضأ!تاييالامرةمدينة

-الايحدتولم،الأجلقصبرةأفاكانتملكتالي

علىبيادنهاالاخفاظمنمالكةأصتمكنتأن-نادرا

الحركاتالمملكةهذهفيفمئتضد.عديدةأجالاالعرش

الجاتيمن.الم!تمرضحفهانقطةهىهذهالؤ!لة،وكانت

علغلبتمامحرااليالصىيهوذامملكةفإنالآخر

هىالملكعاجتازتداودلنطبولائهااحنظتوالي،أمرها

غ!الملركمنعددأعرهاترلى!خطوةأزماتقألهضا

الرلىمنانحتارالرعيالملكىالبيتولكن.بهاالجد!!

ئيلامرإ

لذ!مثالانرى؟الحبوحدتقو!ةروحيةرابطةضكل

يتبأيةكاملااتتاعامتعاكانالذىإضعاءأقوالفي

فيالحاآالملكجدارةعلممنلهيبدوعماابظربغضداي!

الريرالانفصالفإنأ!االدفيةالاحيةاومن.الوقتذلك

المملكةمصرتقرووفيحاعاعاملاكانصيونعن

الثصابة.

:المحاتبونالملوكلى-

:*ءيعام-ا

الذى-،الثلوفيأخا)أمثالللهالأفاءالأيخاءكان

،(آخرهالى:1222أمل)-،و!عيا5-ذكرهسبق

الربهمنضصودا)ياقضاءكانالمعلكةانتامأنأعلنواقد

عبدانفسهيمتبرلم!رلعامأنراكل!اضكلواماصعانولكنهم

الثخصةبقرتهبالحكميحتفظأناصظاعطايخةملكابللله

كلكقررأنباستبدادهاصتطاعثمومن،للثحبواسمايه

وبإرادته.للحباقدسة،لأم!نبالحبادةالحا!الأمرر

للليتفيللبجدوراممبداأقامسياجةولأجابالحرة

عجل،صورةفياللةعبدواالمكانينكلاوفي،دانفيوآخر

!يون،جبلفيالذىالمهدبابوتوئيابدللاليكون

القديمةالميةالحاداتوراءالملكسار،الأصهذاوبارتكاب

رحيهأنفيولاضك.المرسريةاليدةنتاوةعنانحرنتايي

لهذااللوافعفيه،أدأتكلاجيءهناكعاشحيثمصرالى

معارضةوأغفل،لرغباتهخاضحاكفؤلاابتاع؟،الاتجاه

الملوك.وطرالملكصاصةعلىاحتجواالذفىالتلاللالآن!اء

الأنياءأط،.يربعامطر!في5أفابعدهأتواالذك

اببوةبلنتبالحركطبل،وجودهمكئطعفلم،المتقلون

واشمز.بالذاتالماليةالمملكةهذهفينثاطهاأوج

وقد،الحكومةمعارضةفي-عامة-كقاعدةالألبياء

بهم.الحكاماعترافنيالأجانبعضفينجحوا

:-عمري

وجهة-منالمملكةانقاممنالأولىالعصورنميزت

اشورفيوالدجلةالنراتممالكبأن-الشاجةابظر

ثميمن،يينهسايخمابالحلاقابمعولةزالتماكانت،وبابل

كانواالأرامنأنالمتو!ط،الاالبحربلادالىبنزواتتقملم

ووبعام!جحفلمالئحايةللسلكةيلتابكأكوجب

نادابعلىالمقمببدثاقنفقد،مالكةأصةتأجىلي

دامحكمبحدبعثابن!كلة.،اأغيل!وخلهكلبعامبن

في،ولاتي5،زمرى"قلاللهنجحفلمذلكومع،ضتين

ملكاأصبحالذىهو،عمرى"ا!،ولكنعلىالا!تيلاء
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يكلنرإ

نإحتىالحارجإلضهرتاشدتوقد(16امل)

)صائلعلىنطقطويللوقتظلتالمسماريةالمحطوطات

صأالذىهرأنهفيكحا3فدرتهوظهرت،اعصرك!للادأ

يثع"حجر5نقوكأتحل!العاممة.يكونالامرةمدينة

زلقوة!!رائيليادةأيصاأرسىأله(مراب)ححر

.الأدنضرقي

:بخآا-

فينجحوضجاعانثطاحا؟أيضافكاناتأخآبأما

عاتقهمعلىأخذواالذ!نالأراميينعلىإنتصاراتعدة)حراز

كانكذلكبإصراروالحدوانالهجرم!مةالحينذلكفي

هو،لمالحهيهرذامملكةلاحنواءنكفىلدرحةسياسياأخآ!

وكانمحها.ممرةحربحالةفيأ!فهعاشحينفي

يخلاكان"يهوشافاط،الملكأنهذهجاشهفينجاحهبب

الأخولةالعلاتاتلهذهتقلااكزوكان،بهيرفلبوصاحب

هدالىبهاقاممثتركأحملةففي.هومصلحتهحابعلى

بهوتوانتهت،عيملخطرجهوشافاطتعرضأرامضدالملكان

.أخآب

ملكئبعلانجة"الزابلهزوجتهفيأخآبمصيةوكانت

اتراسهدا.عتإ؟!الامةكاهاكان:اكدكىا!س!

لمبالنةمصاثإصرلائيلعلىجلبت،متعصبةوثةأصةمع

هوالوحيدمدفهاكاد،الداهيةالجرشةالمرأةهده.شه

وعثتارول!،ابحلبعبادةواصتبدالها،يهره"بدكانةالإطاحة

معينساعالملكتجعلأنفي-أولىكخطوة-نجحتوقد

مكرساالامرة!دينةفيالرئيالهيهلوأ!بحالديانةهذه

خطرأالفاضةالؤشيةالديانةهذهدخول.وكانالبمللعبادة

وأخلاقياته.العبد!انةعلىداهما

كهنةالبعلكهنةمنضخمةالبلادأعدادواجتاحت

الأناءالربعدباضطهادالملكةبدأتماومرعانالوارى

هذهمعالتاعضدالأمناءهؤلاءاحتهجاحاعتبرتفقد

التجةوكانت،المللثضدعصيانا،اباطلةالأجنيةالديانة

الحرجةالفترةهذهوفي.الأمناءالأنجياءمنكبيرعددقتلأن

!لليااببيظهر،حرجمأزقفييهوهعبادةأصبحتعندما

عبادةأعادمر!رم!!.وبحدالأحداثمرحعلىالثى

ندنكنلمالمرأةتلكزرعتهااييالمبةالذرةولكن.جهوه

أيضا.يهوذاإلىلارهااتدبحد،بلتحطت

،-رحبعام:

،الأجاطارتدادعنالنظرفبغض،يهوذامملكةنيأما
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دامينمنوالبحضالقوىجهوذاصطموىلهيبقلمحنى

أخرىلبهباترحبعامتعرضفقد،ولاوىوكحونودان

الجزولوفرضهعصرملك!لثشق9المدمرالؤو!ضاصة

والعثري!الانيةالأسؤمؤسىشقأوهو.عل!م

فيما.(-122:9أخبار26،2و2:ه14امل-

ممرووبلاط)!رائيلينسليمانعهدفيالعلاقاتكانت

أصؤالعرشارتقتعدماتغيرقدهذاأنإلا،وديةالبدابة

وجدسليانعلىالأولئمردهفييربعامثلأنفبعدجديدة

أن(،ويحتل:.114أمل)شثقبلاطفيلهملجأ

وني.أورشليمبكنرزمصرملكأغرىالذممطهووربعام!كون

أجراءغزواولكنهمأفرايمتخومعندالمصريونينوقصلمالحقيقة

الرئي!يهدفهمهيأورضليمكانتولكن،يرلمامأراضيمن

نققوقد.سليمانجمعهاقدكانايىالكنورناوحملرا

الانتصارهذاقصةالكرنكمعبدجدرانعلىالفرعونهذا

نعلمالنقوث!هذهفيالمرجودةالمدنأحماءومن.القالموهذه

.!وتعنك)!مجدو)إلىامتدتالحملةهذهأن

أياهو:(وا!ا-5

ويايهر)الأيامأخباربجاء؟ألاابئرحبطمبعدوجاء

هذهورغم7سنينثلاثوحكم(الملوكمفرفي،ألام"احمه

معمريرصر!فيللدخولاضطر،الملكيالقصيمالفترة

.(13اخ8،2-:151امل)ممربعام

6-آصا:

علىعملالئهوالذىالحلأدفالرجل-"آصااحكمكان

أنهموفقا؟؟-احكماالعبادةفيتغلغلتالتيالؤليةتحطيم

بنزوالكوشيزارحقامعندماالعجبةاللةمحونةأيصااختبر

موزارحكونأنوبحتمل.(15-:149أخ2)بلاده

ورمما.كوضيةلأسؤكتمىيكنلمالذىأالأولأسركون)

قوةرأسعلىاللادإلىجاءلأنه"الكوثى5اسمعيهأطلق

نبلا،أقلكانفقدبحامعنزاعهفيآصاسلوكأما.نولة

باهظاثمنادفعبعا،منشديدلضنطتعرضفعندما

ذلكفيكانالذىأرامملكالأولبددممونةعلىللحصول

قاملأنهايقىالملكجرىءنبىوبخوقد.لبعث!احيفاالحبن

تكرربحدالذيالحهد،الأمرفيضركائهلمحالىلةالأجانببرضرة

لشهادتهالسجنفيللاهانةتعرضالنبيولكن.مراراذلك

.(:167أ!2)الصريحة

7-طافا!!

بالمملكةعلاقتهفينبلااممرجهوضافاطكانلقد



الهل)صر

عليهعرضهفبماكليةاندبمأنهغلطهالثماية،وكات

لكي-أنهخطوةأصأوكانت.الأنانيةبلوافأخآب

لابنهزوجة!فيابلابنةعثاأخذ-أخآبمععهدهووكد

أ!ااثتركأنهاذضهماحليفاجهوشافاطكانلقد.طهورام

الذ!الموآلننعدخطيرةحر!فيأخآ!+تيهوراممع

وناصبوهممغملكهعمبيادةيلإسرنرمىتحرروا

كا!مقدللصملكةالداحيةللودلالشبةأما.المداء

نشطاقائداكان!الذيحافكانفقد-حظاأسحدملكه

علىدل!،وروحيامادكابالعبللارتفاعالكثربذل

واضحا.وعلىبحاحاحقق؟،إلياسيةالبلادأنظمةاكمال

الذينالأنجياءإيىوجههاالىالخذيراتفإنحالكل

بالغاتئكنلمالرثنى،ضبهعمرييتمعلتحالفهوبخوه

.مباشرةوفاتهيعدتحققتإكاإذ،مائينأنبياءمن

-ىرام:

بال!إخدتهجمعقتل،جهؤرامابنهملكفحالما

ب!!ازضكبلاهذاكوكانالداةعندالجا!لةالحادةحب

الىارزابلماتنقلالمرأةتلكحاولتلقد.عثامن

ومقدسه.داوديتلاسقاطتخططكانت!،يهوذا

فيبهررامحكمأثاءفييهوذاقوةأخذتلهذاونتيحة

الفلطييونونب،أدومفاستقلت.الرحايدهور

الابنأخزياباشاءالأمراءكا؟قتا.أ.رشل!والعرلى

علىعثاقبفت،الرشأخزبااعتلىوعدمالعنيا،الأصفر

!دها.لطالسلطةكل

-،هو:

ب!رعة.تقتربعمرىيتدينونةكانتذلكأثاءفي

منواحدمحهالذىالجهورياهوهوللانتقامالمنفذوكان

فيجاءلماجلعاث!وطبقارامرتمخيمفيملكاألثعتلايذ

صدرتدكانالأمرهذافإن(:9116)ا!ؤلالملوك

نأيبدو)ص6ديل،رلكنعلىملكاالرجلهذايحلالجا

باصنادياهوعلموحالما.أرجيءتدكانالأ!رهذاتنيذ

ملكأخزكاكانجث!زرعلإلىأصع،إيىالمهمةهذه

ترحملاوبقساوة.كلهماوقتلهمااوراملهارةفيجهوذا

فيهمكلاعمرىبيتلأفرادفقطيىاغتالاتهامتدت

الملكيداودبيتمنبهرةلأعدادأيضاولكن،إفىابل

دعاهمالذ!نللبعلالموالينحطم؟.يديهبينوقعواالذين

الملوكسفرقبالسامرة.ونرىالبعلبيتفيالموتبواجهوا

يتحقكان!ربعاملتأنمعأنه(:0103)اثاق

هذانفذلكنه،الماليالأمرحبياهونفذهالذىالقضاء

الأتقباءالر؟يينأنطموحلأله،إلاليحققوبقوةضر!رمكر

ولاإمر

ضخصيةحمثةانكمتعندمماهذا.ولكنعملهأقرو!

علىابقحةهوشعالبىالأتقياء،وأعلنتعاطفخر،ياهو

.(:4ا)سضعفىرعيلفيالدموية-برأئمهية

01-الأثولهن:

اتجاهفيالأثورلونزحفأنياهوملكفيحدث

الملكبيادةأخآبعهدفيالشحبهذاوكان،الضب

الأورنتضرعلترقرحتىطريقهشققداثاقشلشاصر

الأرايينمعمعركةفيق.م854سنةفيالتحمواحيث

هذهفيأخآب،واشحدموابينهمذكرالذينوحلفائهم

هذاكاننإذا.جندىآلافوعثرةمركبة0002المعركة

فكوريئالبمضأنمع-إصائيلملكأخآبحقاهو

متعاوناالأضور!نحاربالذمميهوحيئذيخكون-ذلك

الأشولمبينأن.ومعبعنفهاجمهمأدسبقالذ-شالأراميينمع

باهظاثمناكلفهمقدأنهيبدوأنهإلا،الاتصاربهذايباهون

شلشاعرعاودوعندما.ذلكمنأبعدغربايوغلو!فلم

ياهوبكنلم،ق.م842صنةفيأخرى!رةالهجرم

المرةهذهفيالأضو!يينأنالأرامن.وييدوحلفاءيينبالأكيد

الأرامونمهاجةمنفتمكنواقوىتحالفيحترضهملم

هز-ممة(لانمقابلحرمون)عنيرجلموتحةفيوهزموهم

وأعجت،المجاورةابلادوخربوادثقحاصرواكا،مكرة

اللاداكتحواالانتصارميرة.ئرفىمقفرت!تولاضانحوران

الجزية.أخرىوبلادالفيييونودفعايو!،ابحرحتى

صطصةبموؤشلصاصريدكرالعربهدهبيروس

نليمعلاجبرالذى!عصرىبنباهوأويبأياهوإ

لم!اهوثمية،ولكقأخرىوأشياءوالفصالذبمنسبائك

جاءفقد،لثلساصرالطاعةفروضتقديممىكثيراكتفع

ذلكوبعد..مق983صنةفيأخرىمرةضلشاصرع!

ولكن،صة35بلغتلفتهرةأخرىمرةالأضو!بونيظهرلم

ويقدم.إسرائلعلىوجيراخهمالأرايينمنالهجماتزادت

الريبلئخريبصررةعاموسنبرةمنالأولالأصحاحلا

بإصائل.أحدثوهالذكا

91-!آحاز:

وفي،)سرائلضعفادازياهوبنجهوآحازأياموفي

وا،(ه-13:3مل2)نحلصاالربلهأرسلح!ته

أشورملكالاكنرارىهددسوىالخلصمذايكن

عسكريةغزوةفياستطاعالذى(ق.م812-783)

وبمحاصرنه،الفربيةأصيامن!ةعلىسيطرتهتأمينيعيدأن

تخلصتوبذا.ضخمةجز!ةدفععلىأحبرهدشقلملك

محاناتهامن-ارادتهابمحضلهخضحتالى-)سرائل
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اكلصر)

.أرام)ضعافعلىأثورملكعكلأنلحد

12-صآثى:

مو6نية.حولهالظروفكانتفقدجهوآحازبنيهوآشأما

اثافيدوربمامابنهنجحكا،جرذاملكأمصياهزمفقد

مل2)-سنانافىتبأ؟للسلكةالقديمةالحدياتحادة

الازدهارعصرخهايةهوطكهوكان(14:24-92

أفرابم.لمملكة

ا-محلا:

قاسية،أزماتيهوذامملكةاجتازتالوقتذلكفي

نأنبعد،الملكعلىعثليااستيلاءالأزماتهذهأشدوكانت

واستغلتأورشليمعلقبفهاأحكمتأخزياابنها!اهونل

ولم،جذورهسداوديتلام!مصالمحاولةفياللطةهذه

واحمهصنةعمرهكانوإذ.الملكابنيوآشإلابحياتهنمج

الذىالكهنةرئيىيهوياداعؤدرلى،الهيكلفيعصتهخبأت

لممهعليهالؤدية،المحاف!للملكةالمناهضةالجصاعةمنكان

لح!وفي،ال!ابحةالصيبلغوعندما،سنواتصت

الأمرالعرشوباعلاله.ملكايهو!اداعبهنادى،منابة

ردالوقتففسفيبدأ-الركلةعثليامقتلبهازلبطالذى

طريغهاوحدتقدكانتاليالوثيةضدلظ.!

منالمتظروكانيهرذا.إلي-الحرورةالملكةبتأثبربالأكيد-

فيسارالحقبقةوي،اللهلبادةيدعوملكايكونأن!وآش

وأنبياءللكهنةملازما-ضة04اضدالذى-ملكهبداية

بعبادةيهوذالرؤساءحمحبهوباداعموتبعد،ولكئالرب

صدامفيدخلوبهذا(23-24:17أخ2)الأ!نام

الذي-صهوياداعنعمتهوليابن-ايامينالبىركركامع

العادلالجزاءوكان.برجمهالملكأمرخطينه،حتىعلىيبه

قامفعندما.ولالبلادبالملكالمصاثحلتأنالذنبلهذا

علىأيضااصتولى!جت"ضدجمكملتهأرامملكحزائل

قاصيةهزيمةأ!عأنبعد،الجز!ةدفععلىوأجبرهاأورضليم

الملكجرح!سنلروساءمحيرونف!قط4صهوذالث

!ثديداصياءحدثملكهنهاية!رب،شديداجرحا-سآ!ق

12:02مل2)بلاطهرجالبحضخله،وأضرارعاياهلنن

.(21و

أمصط:-1

الحركأ،اعتلائهبحد،أ!ياابنهتامحالكلوعل

هذافزاد.الآث!شمحالىلةفيالملكنجح؟،القتلةبمحاقبة

فيووقعانهزم)صرأئيل،ولكنهملكرواشبمقاتلةففامرجارة

صرمنكبرجزءوهدم،جدايهوذاشعبوذلالأصر

اظمرا

علىأمصيايأمنولم(41-41:11مل2)أورشليم

فهرب،عنهرعاياهرضاءلعدمملكهعاصةفيحتىنفسه

في،عظيحايهرذاصفوطوكانفاكخلحيثبخقإلى

يكنلمحدالىبمحلكتهالهوضفيافقهـبمامنجححين

.بالبالص

عزباة15-

وهو)أمصافيعزياعهدفييهوذاأمورتحسنتولكن

مزدهر.طويلبملكتمتعإذ(الملوكضرفيعزيايدعى

:الأصفاركةالألماء-16

أثاءفيإصيهلعليهبدتالذىالمزدهرالمظهربقدر

الدينيةالأمورفإن،وعزدرلاالافييربعامالملكينهذينحكم

شهادةهذهكانت.مرضيةغيركانتللثبوالأخلاقة

خدمهمابدأاللذينويخاإثياءثموهوشحعاموسابيين

هزلاء!كنلمالحقيقةوفي.بقليلذلكبحدأجهوفيالثطة

نطقو)ايينجواتهممنبعضاسجلواالذتالأنبياءأولهم

تاريمفيالبهرونوضحهاقدويوئلعربدياقبرات.بها

فيإصر7ليل،ويوئلفيجهررامعهدفيعربديافوضعوا.صابق

فذالأنبياءأقوالفإنحالأىجهوذا..علىفييرآشعهد

معامراهاماتاريجامصدراتكونفصاعداالوقتذلك

للأمة.الروحجةالحالةخاصةبصفةتوضحفهى.للأحداث

والطقوسالحرافاتضدالثكاوىنجدالكتاباتهدهوق

تنعدزالفاد،!ضاصةالعبلناثرتاييالوثية

وكذلك،والماكينللفقراءوالأقوياءالأئرياءوظلمالقوانبن

هذهفيالأنياءرأىوقد.لأنواعهاوالرفايةالتعالىحياة

وكذلك.إسراثيلجانبمنالريبالارتدادجميحها

القوىمعونةاجمسواالذينانحتلفينللملوكالخارجيةالياسة

وتارةنامنتارة(وأشورمصر)،الوقتذلكفيالمالمية

اعتبرهامذهكل.الأمهذهتألدثراءمحاوليهئ،فاكمن

هذالكل.وعقاباللربوخيانةالأجتيةعالأمزناالأنياء

بهم-حلتالىالمصائبكلفيمتفلحاوحيث-

وقد-الفاتحيناحدمنغزويزعالأنياءهزل!اعلن

الثعبسيأضور،وكذلكملكبأنهوهوشععاموسأشار

ئمبأنومع.الهرديةللدولةكايةووضعوننيةبلادالى

غيرالهديداتمذهاعتبرواأنفهمعنالراضينالامرة

برعة.تحققتفإغا،الحدوثعتملة

اثالي:وويعام!لفاء-17

!مكنولمالصالةالمملكةقرةاخهارت-سبعامموتبعد



الهلةمر

أضهر،ستةمناكزبال!رشالاحتفاظمنزكرياابنه

ضط.واحداضهراإلايبقلم،قتلهالدى،شلرموكذلك

نأاستطاعفقد(بلومأطاحالذيمنحيمالجيشتائدأما

نأبعدذلكوكانسنواتعرلمدةبالملكلفسهتحفظ

اثاكنلاسرتغكأشور،وموملكلفولباهظةجزيةدفع

15:91مل2)ق.م727-745منحكمالذى

18-قح:

مل)2رملبابنفقحقتلهفقدفغحياابنهأما

يهرذافاستعان،جهوذاضدأرابممعتحالفالذى(2:ه15

ق.م734سةفيوبدخولهم.ابلاديدخلرابالأضرهـصن

سنةنطبالفملقتلالذىالمغتصبهذالحكمنهايةوضعوا

.ق.م073

91-موثع:

-073)المايةالمملكةملوكآحرهوشعكان

علىيحافظلمولكنههللأضو!فيبحرضهمديا(ق.م722

نأحاول،فلاصشكموتطويلاءفبمجردلهمتبعيته

727)الرابعضلماصرولكن،الأثوهـلنننرعنهبطرح

الشهفيأخضعوالذىبعدهجاءالذي(.مق723-

هرضعأجر،المتمرأرامملكإلرلاوسحكمهمنالأولى

هوضعاضركستينبعدولكن.أيضالفوذهالخضوععلى

معونةعلفيهااعتمدواأشورضدالمقيينحمؤامرةفي

با-المقدص!الكتا!فيذكرهحاءارزيامصرملك

المصركط3الالعله،17:4مل2)،صوا9

لجاءو،الأشرولمحنصبرنفدومنا.،"صاباكاإ

الحظيمللملكفورااشسلمهوشعأنويدو،بجحافلهم

وحوصرتالمقاومةفياضرالشعبولكن،اعتقلهالذكا

فيالاالأعداءيدفيتسفطلمولكنها،السامرةالعاصمة

فيماتتدضلمناصر.وكان(ق.مل!22)اثاثةالشة

المدينةتدمرلمالواقعوفي.اثافيصجرنوخلفهالأثناءتلك

إلىونقلواالرؤساءبخاصةالسكانمنكبيرجزءسبيولكن

عددأنسرجونويدكر.ومادىانهركأرينطلجلادث!الي

كانأنهفينمه.ولاشك092.27كانالهرمنالميين

.أخرىمدنمنمرموقونأشخاصالمب!نهؤلاءيينمن

الابلونالحرببأصيأشورملكجاءالآخرالجانبيين

بالعربوجاء(.مق721)السامرةفيوأسكهموالأراميين

حالة!البلادظلتولكن.ق.م715صنةفيأيضا

ق.م(068-668)آصحلونجاءأنإلىخراب

إلىفأرسلا(.مق667626-)بافيبالأشوروكذلك

اللسرة

ما2)ص-1؟فا؟ماد!لالا-صت،حدداموطينناك

زكريتكررالأعدادهدهوو.(17:24-26

علىبعدفيماايودأطلقخى،البابليةالمدية!كوث!

عنالجزءهذافينقرأوكذلك.اإالكوثوناصمالامريين

الي(الدبالاتمنحليطبينالو!يق)الوديقيةاروياناتا

.الحوباختلاطعنبالفرورةنشأت

بقواالذ-شالإعرائيليينعددمننقلللاأنينغىوليها

معظمأنيايهرإذ،جدايبالغديلتزفىررولكفإدالبلادفي

الوقتذلكمنذ-كانواالجبلوكذلكالسامرةبلاد!ان

بابليين.-فصاعدا

:وآحازويرثامصيا-02

الحطرتتفادىأنجهوذامملكةاشطاعتحالكلوعلى

بالبرص،جاتهأواخرنيعز!االملكأصيبالأضورى.وعدما

إلىترجعوالي!!ثحياءأقرالمنؤلبين.يوثامابنهمعهأثرك

الوتتذلكفيالعبأن(:ه4-2اش)الوتتذلك

بحدولكن.طويلةسلامفترةإزدهاربماريتمغمازالكان

الحكم،فيالثابآحازبدأوعندما،مبا!ثرةيوثاممرت

!قح،رصينبقادةوإص!ليلالأرامننتحالفعليمانقض

فيداوديتعلىالفضاءابحالفهذامنالهدفوكان

ضدحلففيأيضاالثحبهذا)دخالبغرضأورشليم

سقطضخامتهمعيهوذاحثرأنويدو.الحطريرتالأضوري!ت

رأتجلودلكقوةيفرقهمكانالذكيالحلفاءج!أمامفرية

إشحياء،منالابعالأصحاحفيالمأيهورالموقصيتحفق

تقدم؟،الحلوثوثيثكانالمديةحصارأنيايهرجث

في)بلاتو!طتيهرذانحوأبضاالوقتذلكفيالأدويون

عزيامنهأرسلالذىالأحمرالجرعلىالمياءوهي،أيديهم

جاءماأنتجاولة.والأرجحضنا-تجلمنلجمانفعل!-

أخ2)أرامإلىوليىأدومإلىيثر(:166اففيملوكفي

-فيآحازلجأ)ضعياء،نصيحة28:17(-ورغم

ق.م734منةفي-فعلاجاءالذىأثورملكالى-حيرته

فإنذلكومع.آنفارأيا؟وأفرايمأرامقواتعلىوانتصر

هذهضيئاهفبدونيهوذايخفعلمالحالميةالكبريالقوةهذهتدخل

ذكرحبماأورضليماللةمجمىأنلابدكانانحزكةإلاصتحانة

الأشورلونيمنع،فلمبذلكآمنقدآحازأنلو)ضياء

نأبليهوذا،علىالهجوممنوالأدوميينالفلطي!ن

يكنيهوذا.ولميهددخطراكبرأصيحواأنفهمالأضوابين

المظاهرقلدضد،الدينيةالأصرفيستقرةضحصيةآحاز

الغاضبالضىلإلهذلحةابئقدم،بلالمبادةقالرثنية

الشعبعلكانايىالثقيلةالجزيةوكانت.رضاهييهسب

الصغرو.المملكةتلككاهلأنقلعئاللأشور!نيدفحهاأن
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اللامر

21-حز!ا:

724-)حزيااللةوالحالفابيلالرجلابنهأما

!الفاسدةالحكومةهذهنتلألجمنعافىفقد(ق.م696

ومعجراتمعتحالففيللدخولكبرةلخربةتعرض

قو،-فرصانصلاحيمتلكونكانوا-الذ!نالممرون

ابقل.الأشوهـلنننرمنأجهويحررر

الر!رة.المحونةهذهمنالتحذوراضياءحاولوعا

اييلثقةوكذلكحرقيارجاللضائحنجةوحدث

،!للأضولميننالجز!ةدفعرفضواأن،مصرفيوضعوها

ملكبلادانمرودخامعأؤلقعلاقاتإقامةحزقياحاول

لخةأورشليمإلىرسلاأرسلالذى،الأشورلننوعدوبابل

القصةهذه.أصالهخطرمرضبعدصحتهباستعادةالملك

حبترجعالافيملوكمنالحئرينالأصحاحفيالوارة

منعرالئامنالأصحاحأحداثتبلماالىالأخبارتاريخ

النةإلىالدقةوجهوعلى(37ا-:183)اثافيملرك

حملةفإنحالكل(.وعلى:1813)لحزقياعرةالرابحة

للامارشوات،فطبقابعدةذلكبمدحدثتشحا!ب

.ق.م107سنةفيذلككانالأشو!ة

22-شحال!ب:

جيشرأسعلىسنحا!بزحفق.م207ضةفي

بمحازا!وسارالمتصرديىالفييقيينوأخضعلبنانإلىقوى

ملكهمأرسلواقدعفررن!كانوكان.فلطينإلىالجر

فجاء،حزيا،إلىالأسرد!لنإلىأولادتوالذيأبادىا

جدايتوقكانولكنه،وأشقلرنعقرونلمعاتجةشحابر

منوأخلخاجحافلهدمرتهاالتييهوذابلادعلىللسيطرة

نأعرض،بهالمحدقالخطرحزقياأدركوعندما.صكانها

جزيةدفعبئرطالخضوعهذاقبلالذى،لخاربيخضع

لمولكن.(16ا-:184مل2)لهحزقاقد!الاهظة

أوزصليملتدميرقواتهمأرصلوحدهابالجزيةضحاربيقغ

وتبأأشررصيادةعلىاممرديقرلمالذى)ضعياءابيولكن

منأورضليم،بدأبسكانسيحلالذىالديدالمقابعن

بخبث،كلشهالفاتحصنحا!بفيهانقضالياللحظة

بدامهماالمد!ةت!ليمبعدمالتز!ة،ونصحبكلماتيتحدث

تستسلملموفعلا(7:ه-37)إئ!شهيئوطالموقف

بحض!توعنتيجةللتراجعضحاربواضطرالمدينة

لإاضطرجثهفيوباءحدوثبببوأخيرا.الأحداث

بمدحتفهلقىبلأورشليمإلىيرجعفلمنهائياالانحاب

ولديه.بأيدىذلك

انتصاراكبرهومحجزيةإلهةبنايةأورضليمانغاذوكان

اليلمرإ

فيحزقيانجحفقدمملكتمجالفيأمام!ضحياء.لنبي

قدكانالذمميالؤلىالموذمنالحبادةطهرأنه!.حكمه

النيالذبالحأبطلالذييوشياسلفاوكان.فياتغلغل

الزلية.الةئبراتلهذ.تيجةالمرتفماتفوقتقدمكانت

2-نى:

بكلأيدفقد.بخلافتهجد!رانىيكنلموللأسف

أ!ع؟،الخفاءفيتنركانتاليالأصنامعبادةالطرق

قديملتيدوطبقا.الأفاءاللةأنبياءعلىدمويااضطهادا

)ضياءفإن(مؤكدةثهادةلاتؤ!دهبأنهنمترفأنينبغى)

لهذهضحيةوقعشيخا-أصبحتدأ!ا-ركان

للبعلومذابحتماثيلعلانيةأقمتكا.الاضطهادات

جبلفيكانالذى،الربيتفيحتىبل،ولفتاروث

تلكتيجةمنوكان.لثاروثصا!لة،أقتصهيون

وفي.الثب!ننوالدعارةالفساداترأنالوثيةالحبادة

فومابنوادىفيالرببةعرلكعبادةكانتالوقتنض!

فحلاابنهقدمآحازإنحتىكذبلألحالأطفالتقديمتتلزم

منبمنىحاقعماالأخبارضرالؤدن.ويخبرنالهذاذيحة

بابلإلىساقهالأضور!ننالقادةأحدأنوذلك،المصاث

جيلهأخلىولكنه،ممهمعهودهنقضلأنهابالأغلالمقدا

أضورملكشميئبهتامتمردفياشتركأنهذلك.ويبوبمد

دفعالمزلمالاختبارهذاولحل.بابلفيللصلكنلألباكادالذى

تدنيهعن-الأقلعلى-فكفالوبةمننوعإلىن!ى

أبيهطرقفيتمادىآمونانجهولكن.للحقدصاتءالردى

شين.ملكأنبعدأيضاهولفتلالقديمة

2-روشا:

عمرهعنالانةفيوهوالرفاعتلىالذكطيوضاابئأما

محيراأثرتقدأمهتكونأنويحتمل.كثيربحريثرفكان

الأصحاحإلىفبالرجوعبيوثياتحمىيخما.أماضخميتهفي

أنهبحد(02ا-:22)انفيملوكمنوالصثرينالافي

الدينى.الاصلاحعلىالعملنطووضوحقرةبكلضرع

الىتويادافعاالهكلفيللثريعةقديمصفراكثافوكان

عنالأولىللمرةالفرهذاقراءةكفتوقد.العملهذا

فيجاءو؟.الحصرذلكفيحدثالذىالرهيبالارتداد

هذااكتشافكان(3:02-22)الافيالملركضر

ذلكنيواصعنطاقعلالربييتبتجديدمرتبطاالسفر

فيصحيحا،نافيل)ثوارارأىيكونأنويحتل.الوقت

؟الاءجدرادأساساتفيمدفونةكانتالوثيغةهذهأد

فيتمقدذلكبأدالجزملايمكنالمصركون،ولكنيفحلكان

سفركانالفرهذاأنيوضياأوامرمن.ونتتجسليمانأيام



مرالهلا

فاكيكرنأن!بأنهعلىخاصةبصفةيركزالذىالنية

اليالديداتيتضمنأنه؟،للبادةمركزىواحدمكان

الثيةضرأناتجار،حالبأىولايمكن.يوشياأزعجت

نأأوالوفذلكفيمرةلأولمحبقد-الريعةضر-

منو!نهبكتابتهقامواقدرمحاونوهالكاهنحلقاكون

،اكشفوهالذىهذاالقديمالريحة!فركونأنالمحتمل

المصر.ذلكتناببلغةايهئافهعدكابتهأعيدتتد

يقاموااكثفرهالذىالجديدالسفرإطاعةالشمبعلىوكان

بدراصنه.

2-!رصا!

ببضعبقتتدلببوةدعؤلهكانتالذى)رمياالبيأما

أرجاءفيهذهالحهدشريعةلرفياشركضد،سنوات

نبرةمن!نرلم،أحنهرلماالتييرهذ)ولكن.ابلاد

اتهاماتهواصلفتد،ابدايةمنعلطكانتعماالنو!ةأنواله

والهيكلالمد!نةخرابأنأعلنالذكاالد!نونةنبيوظل

فلمالداخلىضحبهفسادبحمقرأىوقد.الحدوثوشك

.وقدالملكأرامرتيجةجاءالذىالحارجىبالمظهر!خاع

وعندما.تنبز6لهصدقالريحةالمتلاحقةالأحداثبرهنت

الثحبعبادةمحهدفنتاللةالخائفالملك*ضيادفن

كلفيأخرىمرةالقديمةاللحنةوحلت،الر!ةحب

.عكان

:انونلكلدا2-

الىالكيئيينبغزواتأساساتأثرقدكانإرمياأنلأبد

ل!منالوتتذلكفيزحفواوالذءكأصباهفيحدثت

أثرهاتركتالنىالحادثةتلك(هيرودؤص)مصرالىفىرعيل

رأهاالتيالرؤيامنيظهر!حزتجالمماصرةفيأيضاالقاتم

نأيننىحالأىعلى.ماجوجأرضفيجوجعن

الطرقفطاععصاباتضطيقصدكان)رمياأنلانفترض

نذرآهالذىالثسالشالآلطالعدووصفعندما،هؤلا

علىعالميةقوة،ابيذهنفيكانتإذ،للنبرةدعوتهرقت

منكنعاريدخلونداثماكانواالذ-كأالأضو!لرمتوى

د!،تخرييةبمحلياتيقوصنالراقعفي!نواالثال

فيوالفرسالماد!ننهجمات!أةتحتنينوىسقطت

التتطلعكانتاييمصرتكنولمق.م706606-

أو،بابلكانتبلالأثو!كةالقوةوطثهىالدويةالطرة

ابنهقامالذىالكلداقلرلاسار،نبوأسؤتدئيقبثز

شةلىكرممميقموقحةفيالمصر!نبهزكلةنبرخذنصر

الىك!ثو)رياكانالوقتذلكونذ.ق.م506

ملكهم،أصبحماسرعانالذىنصروبوخذالكلدانيين

025

ئلإمر

أورضليم.علىالديونةبثمدصيقومونالذ!نهمأنهملاتجار

أفلقد-قليلةبسواتذلك-قبلحهرذانجموكان

عنفل!طينإلىمصرفرعون،الئافينخو!جاءففدما

يزرعيلوادىعبرالرقيالشصالمخريرلكىالجر!ش

لهالجداعة،تعرضأشورلمملكةالقاتلةالنهائيةضربتهلضرب

لملكمواياالغالبفيكانلأنهمجلرسهلفي!رضياالملك

جرحهيوشاجرحق.م906سةمجدومعركةوفي.أضرر

الملكهذابموتلوذاعظيمةالفاجعةكانتوآ.المميت

كانمنآخركانوالذى،اللادرؤطءكلبكاهالذى

.داوببتإلىبالاننابجدروا

روثا:27-/خاناء

!وضاينجهوآحازعلىالاختياروقعضعبىانتخا!وفي

يحظأولكنه.(\ا:22)ارياشلرمأحماهوالذىالأصنر

إلىممهأخذهثم!ردلة"فيأصالذىأتخو"المللثبرضا

يهوياقيم!رملكواختار(0337-:23مل2)مصر

تجاهلهالذىاكبر-سضاابن-أياصيمتبلااعهوكان-

اللةعينيفيالررعملعليمملكايكونلأن،العب

إلىبالاضافة،القلبقاسىللرفاهيةمحبابنفهصروراوكان

!دمؤامرةدبرأت؟.بلادهعلىالبهباتجلببخيانتهأنه

الحامةالشةفذالجزيةلهيقدمكانالذىنمرنبوخذ

والموآبيينالأرام!نقيامفيال!ببهوكان،وبذلكلملكه

بلادتجخربالأشوو!نيناصرونكانواالذينوالعمونون

أورشليم.منللاتقامبنفسهبابلملكجاءوأخيرا،يهوذا

الانالأنجارلفرفطبقاواصحةفيتالملكهذانهاكةأما

ماتأنه!بدو(42:6)لطافالملوكعفرمعبالمقارنة(63:6)

انجهبكنولم.أعداثهأيدكلاقبعديقوعهأورثليمفيصازالوهو

حكسهمنشهورثلاثةفبحدمصيرانهاحنصهوياكين

عنهأفرجشة37لمدةجياهناكظلحيثلابلإلىأخذ

.(03-:17،2527-:248مل2)بعدها

بلغالذينأورشليمصكالىخ!ةبهويثينالملكمعوسيى

الحدادئمنبخاصة،رجل000.01مخوعددهم

وابنالين.

:ورذاملوكآخر:صدثا28-

صدقياهر،أورشليمفيملكاابابليونأقامأخرىيمرة

ولكنشايدعىوكان،يوضااثاكوالابنيهوفيعم

كرةاثتيمخوحكموقد،صدناالىاحمهغربابلملك

الخلقىفادهتيجةوكانت(ق.م586-795)ت

البلادمننفي!،داودمملكةييتمصرخمأن،والدفي



إصاني

ابلاطرجالحثلذلك4الثقادةسطبقةأفضل

معواشآمراجالييراالحكامعلىبا!ردأحرىمرةللقيامالملك

هذهضدرحزقياتإرمياتحديرات!توبالرغم.ضدهممصر

الأضرارثم!يهبخفعدانماكاد،عدقاأنإلاالباصة

اصتردادعلمصسينكانراالذير!العسكرىالوفىوللحزب

سفارةحلااومن-الدايةفمى.لالحر!للادهماستقلال

)إريالاءه(بابا!)ملكالعظيمللصلكاكد-له

لابلإلىبريارةلفسهقاململكهاسالعةاانشة(.وفي:923

الاسعةالةووشكى(:5195ياإ)ولأئهعلىكلىياكا

تقديمأر7-اررااطللييراضدالممرلرمعتحالصلملكه

عدماايالمديةوحاصرنمرلبرحذفحاء.لهمالطاعة

جاء،ولكنقصيرةلفترةالحصار!فعمصرحيثرباقرابعلم

مرةاجابيونالدأإدحابتدممرحليفنهعلىالمعقردصدقيا

ا!ارتضهرا18داءحماروبعد.المديةلتجوييمأخرى

وقعلكه،الحصاردائرةلمجرثأرصااسثوحاولالمقاوصة

أعلببخحدلابا!إلىوأحذهعيهلاللملكوفلع،الأسر:

وهدم،جميعاقتلهمحيثرللةإلىوالرؤساءالاىرلنالرجال

كلالملك:لىالر!لصوأحر:وأبراحهاأورخليمأصر

بقواالذينالثوبقية.العظماءليوتحلىأ:رشلريوت

لىيبئومبابلإفصاهه-المدمحةهذهلعد-المدنجةفي
-:258ما2)الأرضاإعةفيائفقيرةاطقاتاإلأاصلادا

المديةعلىحاكا-اضلاءامن:هو-جداصا:عبر.(11

لواةلدأتالمكانهدافيأنهالمصماة-ويدووإقاتهوحعا

لم:اج،إرباإخيمودهب،الخعفياخع!امنحديدة

إحماعيلاعتاله؟فقدضهريرص!اكزاطيةااجدايةاهذهتدم

يت:متقمامتعصبا:حفيدا،ا3طدايينعدوايمذتتيابن

ثمالعحريخ!!لمصمعاخما:دياهذاالقاتا!ارتكبوفد.داود

لعد-فيما-اجههودااعترواقد.عمرنبيملكإشهرلى

ذكرىيرمفيبصرمرر؟نواقوميةكارثةكاتحداجااعارأ-

سك!ء:رهاصصممل!!اطاالفءس.حر!ايمةاب3هد

على-ضجاصارتدوكاد-إرياوأجيواممرإلىالثعب

إدمو.احصههدهحد:تلعدءباالهررهاهـمحهم،مع

زاثلعدالرواثمبيزيرسلالقربتحفنيرمدينةحرا!

الفلى.ممصصفيبهذاكممرصعيدني

اببلى:اليعمرثانا-

البي:تأثر-ا

أوقاتفيدصرنجوحذساهمالذ!ريهوذاضعىصكن

ا!كللىلا،101فا-ص)خاب-6عدا،.،ث،عتلفة

اهيليخت،اكافاتمنعرفولقد"نجزر،مدتمن

كارالمراتكرمر:ثأحداوالرهذاازالمديخةهذهلى

ئ!لاإس

6-.-ص-2ءخل!ا،ء.-.حى.2-اط!-امذاثاحهيرمه

نجزرفيوجدتالىالكثرةاللوحاتأن!.حابوراس

مشعمرةهاككانتألهتير،يهوديةا-ماءعليا.ش

ظلواارز!ناالهودهؤلاءممير.أماالموقعذاكفيكيرةيهودية

يمكنشلبر.شاعنهنعرففلاسنة.دلمدةالمخفىفي

لهبكاتفقدحزياقيمرسانسىأثناءيأحوالهىمعرفة

إريا)الماكننجاءلهمحمحكاهناكا/لأراضىضراءحؤ

هدهحولا،لقال1محريةيمعو-وكانرا،(9-:د92

اطكلمة.الصيقلالمعىأ-ييكرلرافلم.قيوددش-المنطقة

كا،لابأسئرإتحققوااضحانىاي:باجتهادههـ:مهارتهم

شروا-ترننصرونحرانقضاءبعد-صظهمأنحتى

أ!ا.اسط!اإلىالحودةفيالرعةلديهمت!!!لمالاءلا!تماء

علىكانأنهاخبيأثبتفقدالمثاشوحيللتطوربالبة

ترلةءالفصلرافدالإتالمقامدغ!.الأيةاصيصاممص

الأعناموعادةللوثيةالتعرضعنبعدراوبذلك،الوطن

عوبا:ششليمحلتانىاشهببةالديولهبرهىبد.:عبرها

ولكر،طويلةلمدةالصادقةبايوبةلهمنادواالذي!الأيخاءاأن

زكريا)ئمرأىبلاهذايكرولىحقعلىكالوا،جد:ىبلا

رأ:افقد،الوثيةاللادفييعثوثكانوافيما.(:6ا

ايىدمم!فيودكانوإنواكن.صورهاأشععلىالرثيما

ببدةعامةبصفةال!!رائيننعلاتةأدإلا،بهاتجصراتد

هذارادهمبل،عداثيةعلاقةكاتاحاللبتامنالأصاء

فييماصسرهاأنيمكمكادايىالدييماطقوسهمعا!غيرة

صتمعينةأنواعواشحمالىانستيومافياحةتلى،أجهيلاد

ماإلىالعبرجعملحوظة:بعيرة.وعيرهاوالختار،اطحوما

فحمعرا.المقدسةكتبههفيروحيمحز:ثساسديهمكات

حد!راتقدماكا&أنهواختزلرها،؟والحزاميرإلاريخاتائع

رؤياهمتلقوابرايالوإرياا!حرتجاأثالالأيخاءأثلالملاحظة

ارو-سااسثي!!اأ-أيصاالثأدرك؟.وتيةأرصفياكنوية

ا!ظ!ىاالحقائقيتقلرنأصبحرا،وسطهمويعيسوركانوا

فيلإسرافيالمرصيهائدعوةذيدر:لدأواأإسرانيا!ديانةو

العالم.وصعوباىوسط

؟ليخآاد-

ومجفطيخاهـاللهثلهيهودياأنكيصدايخآلضفريب!ت

بلاطلىنفوذداتمرمرقةمماكزإلىالرصرقاشطلاالاموء!

الأنياءأننعلمأنحزتالصفرسويمبهنا.نحتلفينسلوك

لهمفحقدوا،اوجةاالحعبمحاحاتاهقصواصالثوخ

بتقديمفيالهممصرحايكنلى-وإنالتيالاحماعات

بدايةنرىوفا.اللةكلمةفاتعلنكانت-اتبانحا

ذلك.بملىحاءالذكط"المجمعنظام9
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يخلة:مبدبردبات3-

نعطيا،الحيابممرفيلةممجدبردياتأخيرااكتثفت

هذهمناناويظهر.اصثاتافيالهودصقو!ةصررة

فيهناكنكىلمالميلادقا!الادسالمرثفيألهالبرديات

أنهملحب،بلومزدهرةكبيرةيهوديةمستحمرةالمكانهذا

ذباثحهمفيتدصايهرهحملايكلاالمكانهذايأتامراتد

رصالةوفي.بلادهمفيوهمتقديمهااعتادواتدكانرااتى

شةإلىتاريخهايعود-محفوظة-مارالتأراية

ايىديةفيالاجوهي"الوالىإلىمرحهةوكانت،.مق411

ديلة)"!ائيب9فيهيكلهمأنمنالهودهؤلاءيئتكى

هذهلبهر!،نفهاالنةتلكفيدمرتد(أسوانمجوار

فيكانعندماقمببزاستبقاهقدكانالهيكلهذاأنالرصالة

ردفيجاء؟.ق.م525521-صنةسنهمنمصر

نجاءيمادأن-سيدأنه-أضاعفوظامازال-،باجوهى"

تكونأنوتحملى.والبخورايقدماتتقديمويعاد،الهيهلى

فمدلأعنالرسالةهذهفيفقطالدمر!ةغرالدبائحإلىالإثارة

اررباثحاأدبعلبأواعرفاتالأولىاسصانهدكرتحبت

الإاءالمحمب-غفأئا:تالهوديقدمهاكاثاقىالحيرايخة

منطقةفيالوقتذلكفيجدكانالذى"البهث!أ

ط-فطإى-،ورص:لااحا!.؟فاحتى؟ح--.سهإ-

فيالرابعأوفياسلرئ!بكثيرذلكبعدفيقدكان

(.:.م016)اجوشربول!

وابجديد:اليمنالعودة-تاصعا

الملك:كورشصرة-ا

الدولةالقوىفيآخرتيرحدثالأثناءتلكفي

سيطرةسأولانفسهفارسملككورشحررفقد.الياسية

لمدنةاح!لالهبحدممل!شهمنجزءااضبحصالتي،مادى)

كانالوفتذلكفي.(ق.م954في)"إكتانا،

وهو،(.مق538-555)بابلفيملكاأنابويدس"

نأأدركماصعانولكنه،مادىمملكهلاندحاركضبلم

نأإذ،هوعليهعظيصاخطرا!ثكلأصبحالحديدالوالي

بعدواحدةالشالفيالتيالصغبرةالممالكأخضعكورش

ينازلحتىبالحربمرلعايكنلمنابويخدس.ولكنالأخرى

الحلودإلىجيشرأسعلىابئبارصالفاكتفى،كورثى

كررسيوسالملكفإنالأخرىالاجةومن.لمملكتهالماية

أخضعهالذياضاجىالملكصاهرالذىاللد!طك

معحلفاعفدأنبمدحرب!الأخبرمعدخل،كررش

وتحرك،الهالز"ضعبرق.م546سنةوفي.وأصبرطهمصر

البابية،الأراضىفح!دخلويذلكالدجلةنهرمنكورش
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وقضىساردسعاصتواحتلىوهز!كرويوسإلىوصار

فيكالواالذينالأتقاءالأسرائييرنأما.لديامملكةعلى

هذهتابعوافقد-اننبىإشياءلبراتضوءفي-البى

فييرواأنأحبرهمقدكاناليالأن،لالغباهمامالأحداث

لعودةيدهفيأداةاللةيتحدمهالدكي!المنقذ!الملكذلك

يدبدلكعنه!تناقدالألاءوكاذ،الىمىالاسرائبيين

غيرس%ع!!.ملحرظةبرعةتوقحرهالدىهذاتحغق

خىالخططرلعلىالمتصرفارسمللىوقفالآنالممكن

نابويدسمحالاتكا!بالثلوباءت،الابيينطردقكلت

لجحلصبالاإلىالبهيرةا!لادامنالآلهةتماثيلبنقل

أبواكاالمديةهدهفتحتوفد.تقهرلامدينةاسا!ا

ثم.ق.م538صةالفرسقائد(جوبرياس)،لأجارو"

الملكهذاكانولقد،تليلةشهورذلكبعدكوركأدخلها

ولبههالمديةيهدمفلمالمديخةلثعبمعاملتهفيومالمامعتدلا

إلىالزمن-بمرورتحولتولبههاأسوارهامنحزءبإزالةأمر

وخراثب.أنقاض

اييالأمورضاءولاءيكصصأنكورشاستطاعولقد

إلىفأعاد(ومحتقداتهمدياناتهمباخرامولكأحضعها

اعتبارعندهنابويدسءوكانأخذهااليالأصاممحابدهم

أعابم،ماإيهشكوا-ضكبلا-الذين،للهودخاص

الآقي.المقذباكبارهيهالختصةالبراتعلىأطلعره؟

زربابل:يدعلالأولىالودة-2

مرسرماأصدر،لاللعلىكورشلانجلاءالأولىالةبي

لليهودفيهيصح(أ-4:اعزرا،23و:3622اح2)

بأنأمراضرضإولهذا،الهيهاطلاءوإعادة،بلادهمإلىيالحردة

معه.نصرلرحذأحدهاتدكانالياله!كلآنبإليمتعرد

نأ،بابلفيالبقاءديرغبونالذينالاسرائيليينأمر؟

رأسعلىوكان.الهيهلنجاءإعادةفيبأموالهميسهموا

ولكى)،زدلابلهويكرنأنتجملاتىاضثصرالحائدت

وكانلرعالكفةرئى(وكذلكذلكيمكرونالعلماءبعض

فيوعاد.نصرنبرخدتتلهالذىصاياالكفةلرئىحفيدا

الرجالمن036.42نحر!لغالجىمنقليلعددرفقتهم

ينهاصةوالاناثالابهررالحدممنوعدد،والأطنالواباء

عددكانالأخيرال!بطومن،ولاوىولامينيهرذاأصباطمن

ضهورعدةالآخركن.وبحداللاويينعددمناكزالكهنة

تقري!ا،ق.م537صنةفيفلطينإلىصالمينوصلوا

المجاررةهرالقرىالمدنفيوالاقون؟ورشليمفيبعضهمو!ن

تقديممنالابعالثهرفيوتمكنواللصحرقاتمنكاوأتاموا

.أخرىمرةع!الذبالح
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3-بخاءالهكل:

الهيكلأياسححروصعراا!ردةاصابايخةالة:ث

بعدترتصقدالهيهلىلاءولكى،(8-3:13عررا)

الايةاصنةاتإلا3بحمااعملىايتأنمى:لمقصيرةقرة

ححىنليراغرىاالداءلمد(.ءث052)اررارير3!

حجريكورأناحلماءاصاشكثيرو-ينكرراررا!،وزكريا

نذكرأنيجص:لكى..مق336سةيوضعقدالأصاء

علىكانحيثانحملهذافيلذلتتدعدبدةمحاولاتأن

.الصعولاتسالكثيرضدتكافحأذاعيةاالمقعمرةهذه

الافىيخ،هذاس-فقطشذراتاضايقدمانونحمياعزر)وعفرا

ا-ا.الاا-0011 تؤكدمصرصيدلطوجدتحميريهبرديا!-

ايمالية.االمراحعلهذهالاريجةالقيمة

ونحيا:صرا-4

الهيكلنجاءتمالناءصتصنواتأربعوبحد.مق516ضةفي

التىالتالةالفترةعنمعلرماتأكيلدينالىولكنوتدضيه

الةفيامماتباعزراأننحلمولكتا.سة58نحواعتدت

فإلابلمنجاء(.مق458)الأوللأرتختاال!ابعة

من0015نحوسجديدةمحموعةومعهالمقدتالأرض

إسصصحصاتدوكاث.والاطفالاضاءاومعهمالرجال

كار،أحرىمرة،الهودللادفيالريعةبإتامةأمرعلى

لالحديثفياسكيقرمأ-حاوقبد،الاموسفيماهراحبرا

عزرافثاطوبلغ.همةبكا!وتعليمهموحثهمالثمعبإلى

نحميافيالمدبهوراللقاءذاك،اخعىامعلقائهفيذروته

كلهاالأمةتعهدتجث،المظالعيدفي(8-.1)

هذهلموقعوطقا.بالريعةتتزمبادحارماتمهدا

يآقدالأمرهذا،يكولىالحاصراسفتالىالأصحاحات

قلىحدثقديكودأدبخملول!،.مق444صة

فيعررالمعا!نةنحمياجا،صراتبفعوبعد،نحمياوصرر

طل!لىارزىاشلملكساتجاكان،نقىبهردكي:هو،عمله

مديتإفلذهبالقمرع!ف!ايغبأحازةبإعطاله

فأصارها،وعارعظيمشرفيأنهاحمعقدكاناليأورشليم

،الباءعنتعطيهممنالمحاورةالأعمتمكنتأنلعدمدمة

مرةهد!ى،عجاعلىلاؤهاأعداييالأصارخىبل

ص..م:444شة-445سةفينحصياوحاء.أخرى

فيئاطالعما!فيالفورعلى،،ضرعأورضليمإلىشوضن

الحاتدينجيرانهممعارضةمنوبالركم،الأصاربناءإعادة

.سحا-العما+صمافقداص!ات+مئي

فالذكندنمى.أصاسلهاكانفقدالعدوانيةالحركاتأما

بههاعصالتعوبعنبمعر-عاضوااسبضبمنعادؤ

المكانهيالامرةكانتايخلطة،فندالمامرةشعو!بخامة

ئيلاسرإ

حامسلطوكا-،"لأورشل!اعداوةاهدهبترعرعتالدي

اجهودأنجض:تد.اسدوارااعفاسحااهدا3!رأعا!المامر،

-أأ:اخيكلإقامةفيسهلا.لأثراكللمامر!تالحاح

م!تشاعاصء!اخا-.-ط-أ.!نمثيةضصبم!ة!ت!-ب

نجاءلصتلةيتطيونطأثمىوسذلوا.مهمعدائا

ءىا*-أهبثر!!ا!ب-ع!ضعوقهماشأورضبماصار

هذهعا!تغلىاعماادب:ثمالرتهاللهعلىمحمبالاتكال

هذهيىومحياعرراالهحهااشالاعتزالجاتأما.اعقبةا

ماأنياءمرترمتااكزكاناأنهماعلىعيرها.فتدروفيانماسبة

امحيفةاصحو!امعاترا:ءردفرموضوعفمي.السىقبل

تفرفمماأبعدإف(ونحياعزرا)دهاقد-،ا!لهما

قدالإ-ائييو-كانابىالزجماتبمحأمرالأضهاالر!ة

الاعتزالىهذاول!.الأحياتاضاءامعبالفعلعقدوها

القرةتلكفيلازماداثاصير.وكانايقظةحصيلةكاد

.الربضحبعلىللمحافظة

-ملاخي:

صحاصرايكونيكادوهر-ملاحىنبواتمننرىأنويمكن

معهحلبقدالأحياتبالاءالرإخأدشنحيا-لعز!

.(:14:ها2ملاحى)العانيةوابطاا3أقدفيتفككا

للاطإفضرض!إلىنحمياعادأصة2داميخا!ولعد

يمار-أثأخرىمرةاصطرأورض!ليمإلىعادكدمانم،الملك

قديةتدنيى!!صصلاتىاالشيىصدمددةسيات

يدعىاممهةاشثحمداطرد8؟البت:وصية11

ماحسى)هذاومى.سنبطانجةتزوحقدكانفى

أقام،؟حرزيمحلعاىالمعبدأقاماونكياهو(يوسيفو!يايهر

أنوا،،صحبححرضكللا!هذا،الم!سا-هذايكهوتا

إس!-.راعمرو+يئلينهمجمعماكيرايوصيموسمايرويه

011لخرداطثقيحدتأ،مع-صبللا-ا!برا

.الواتص!

تنعرفنلاالنرسحكممنالأضيةالعتودزايهردتاريخأط

ات"-ارخصاعهدىشنبريهر!لى-ى؟*خير.لعد

.اغبار!واالميقيرمعتمردفياضتركواعدصا(كوس)

هركاياإلى-الرتتذاثفي-الودصتالبهيرودلفى:قد

الفارسىالقا"لدباكو!!وجاء.قزول!اجحرالحنوشالاحلعل

وعزل(يرجفوس)الهبهلإلىطريفواقتحمأورشليمإلى

اطكهنة.رئالرعأخيهتمبوقام(يوحانان)يوحا

وطيةتظهرصةالهبكل.رلأوللىيحرعفتليرحناأنإلا

يخدثلمالذىاضء،جا!ةوطمةأضهاعلىالكهنةرئ!

ليحدثيكنلمأمرأنه؟،ائبيفبلماعصورفيإطلاقا

.الاموسحب
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ولمراإ

وخلفاثه:الأكبهدرحكمتحتال!ود-عائرا

اهنهة:اتثار-1

لمفإكم،امحهنةاحكمصتمبواقدكالوااجهوداأنجث

ندأنهويدو،اكبرالمل!!درالضافرةالمررةمىيضجروا

أشردهاالىالقصةكانت!لوحتى.مهم+ياموقفااتحذ

تامحوذخلماةكانكدلك.تارمجةعيرتبد:يوجفوس

عانتوحغزيةيبايةالأصا!:لكس.ارريةاالأمررثي

صريا!-تق!كانتإذ،الأوقاتاتلكقيلدةفلسم!-

الحاكننيالأسرسبراكناصللعد:ارهدفا؟!وممر

لىواللرقيرتمصرفي(الطاكة)الطالمةهماا!ترةاهده

رألعد،إسراثياللادإواهيهلفذتكذلك.ياص

الحصارةعوامماميكحاما!الإصكدصعهدفيبقوةتقدمت

فيلصكةاجرلالةاإللعةايخولايخةاضقافةاانثصتوايخقافة،ره!دا

أدفياغد.يهيرةأماكى:ا!دا،الهاوكات،فلطير

اضصىأظاماعلىحطراهداوأداجههصديةلاالمتكو-

اف.!ر!اصاتا.اص-دهداإهـ.ا.،01اعصدذحل!اذ

الأنباءأيالحبدينن،311هؤلاءعلىأطلقوفدالنفبدبة.

ا!لأفثا!اما(.آ\ثمت"2:7،0132؟2مت1)

اطقاتا+بنفاصةانترتدقدعيلأت،العالىايىالهيلييما
ل!-حنىاألصاهاحدت5اصاررة،لاااجاجةواالأرستقراطةا

اغحىاعنقاتإويتررالحديو-كاديا،اممهةا

.لروراالأتا-

:(الحمويخونأو)الأسصيخون-

ا!في(ايفاش!)اضالعأنطيو!!سورلاطكتب!

عا!اليادةوقعتانلعدالأتحاه!تهديرلينوالموتالجاة

الدياتاصئصالعاتقهعلىأخدإذ.يديهبينفل!ط!!

هيكاشكريرأمر.مقاآ8سةفمى.المقيتةا!ودية

صصإمةبكامع3،حرلرالأوثإلهأورشليموالذىاللة

هدااخمىامنكبيرعدديقا:وة.وايخاثالبتحمط

الآخرالحفرولكر،ا)غاثهةالرثيةلهدهحصعوالاالقلى

.شهداءباتواما:موا

إضارةامماهناتياص!أعطى.مق167سةوفيوأخيرا

الأصفينأناؤهأ!ارعلىوتفابى،المقاومةعلىللتصبم

وبحح.الأناءأوبكيادةأولايهوذاابنهوترلى.المكايونأو

جلعلىالهيكل!اسنرداد،الودصرمنأورشليمتخيصفي

كاالبادةوأعيدت،للربالهيها!تكريروحدد،صهون

موتالمكاثيهوذاعاتظافرةحملاتعدةوبحد.القديمفي

حلالذى-سناثانأخوهوحاول..مق161سنةفيالأبطال

بالتخططالبلاداسنق!لعلىالمحافظة،الحركةرأسعلىمحله
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يالعكرية،:حم!اغوةامىلدالأالياسيةوالحنكةالحكم

سبعد.المديةاكلطةإلىبالإضافةاممفوتارلاسةيديه

!.م:143سةفيالصفحركاتسحركأفياعاله

:تحوتالمزدوجاثرفهدا!حاملععادأحوهخلفه

تعاطصفمقدواارويخويةاالاحيةإلىلرعةالأسصيوثأ

-135)!؟-يوحناالهبعده:جاء،الحيديهت

انتالأتقياء،وممونهجماعةصتمامافالفصل(.مق601

سقصتبدلك5،اكلطةأحاص-دكأءصهـالعدأسرنه

أد:ميأصإصطاعة:هرهبرب-حكىنحىاصلادا

أصتى.ءلى37صه:مم!.يا!اصالأيدحطىأداصصج

المعترهـله.ايخرديةملكهر

:الرومان-ع!ثرطادى

:ابلادضيم-أ

!حاصلا!ا(لتء:4سة)مرهـهردءلعد

لصصانجهوديةمكات.اكلانةألانهبالأحبرةصة

الخؤأما،أفي-دصى!:ديردةوالحياأجيلار!

باراض:اس.لمملص!صصل!!اتانلادءالماله

حرءاكلا!بهوديةا!أصحت(بمآ)إحيلاو!أماحلحراصعا-

باثياشا،ا!1أصرخت:صعىولكهاصربهولألة

ا!ىاللاط!:أضهرهم)أء،ةاهؤا،ء.يةقيمر

اخعى.ااطلادا--إ،ممهملايمث(ء-236آ

لأورثليم:الرومانتدصر-2

تجدصيانتهي:ظافيالنعىلهتلراعلاشادلدعرشج

الصرتمدابدأ!قد.ء07صنةومالىافييدعلىأورضليم

بأمرصبترولير3سوايا:ا!قاءعدماء04صةوأولأ

دككأ"صضليم.:وهيهاتا،3مراطررا!لوصكثاكااجحو،

بلادك!ج!-كا-اررياافيلى-ياأىالملثمحتالرتت

اثاتأء-لاص-اءأهـا.ا-(ععصمداإلتا:ثهـ-.؟--

وفدببه!.أصغرمملكةلهأعطبتفقد..ام(-)04

صداخكا"حلاافاءاص-اكصبم!!أثأبصاهوص:ر

ممعاميه-فلورء!!جيرالأميراكواممنيفلحمولكنهاسومادا

الملح،العصيادإلدفعهب-ابودىئلثالدلة

لمغادرةفلور!!ذضطريتصرأذالغيرر2-حزبإستطلا

قادها!ذيااضحماالجيقيستطعصبر(م66صنة)أو!ضليم

اش!ردعليهتغلىإدالمدينةعلىاليطرةحالوسسيرس

،ا!لادكاثارت:ها.حورشنيتإلىانحابهعدتماما

أولاواحتلبهيرةقوةوممهفاجانبقيادةالرومانقحرك

وفي(م67)كريفوسحكمتحتوق!ذكانالذىالجيل

تحاربأورضليمفيالختلفةاجهوديةاالأحزابكانتالوقتنفر
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ساظشيىانيب

رت

لدة25-*

عوا-؟5

!إ--!!،،

فإيرعأدداصيالىعا!كانلماولكن،لعصابعصها

شرثلا،دهزمقدكانأتبعدألامبراطوريةعر3اجعتلىرما

يض.ا،لهاعامةااغيادهاتركاعرفاالاحلىجمدلكالأردن

تيطح!أحاطبأياء،قليلةالفصحعدقبلم07صنةوفي

المدينةاصورائثممافيالحالىاضوماداقتحه.ثمتمامالالمديخة

طويلاقاومفقداضالتاأما،اضالىاالسورش،الجديدالأوق

ا!أحدثتمدمرةمحاعةاكوقتنفسلىالمديةواجتاحت

كالتاتيأالهيكلحوقالمعركةاحتدتوأحيرا.الفوصى

حاوت،يرصيفو-!الكاملالموص!وطبقا.انيانتلتهمه

يقولهلماصقاوأما،افيكلتدميردونيخوااأتيصر

مقوصابعد.هددههوذاثكالىفقددفيرش3سرليكيو3

شرقيفيمكار:سقلعةثلتقاصءالهراقعلعمرطلتأ:شضلس

طريلا.الحقاومةتستطعلمولكاالأردن

الم!لح:باركوكاعصيان3-

عصيادثورةيللاشقلاتالقومياطمرحاالمصسأخرىمرة

محلموقاموقد(م135)132-لاكوكباجماتام

لتحريرالارهدهبإشعالىاكبباالمحلمعاصةالأتماءالا!رس
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للااصر

المؤتت،اضجاحاصتبالرغمولكن.الأمحكمسالبلاد

المديةاخاضبوناالر:مانوحر!أيضاالعصياذهذالل

شمند.م07سةوحدثمماوأنكىأشدبصورةواللاد

سصافيالتاتقيوعاشواأورشليمالهودفقدالح!تذلك

لهه.مقدسبلاالأم

العصر:لذلكالروجةالحالة-4

التيالقرةأثناءلليهود،.فياررييةإاسوحيةاالحياةانطبعتلقد

للهييية.وبمعارصهمالاموسىاطايعلا،دولنهم!ايةسبقت

حدإلىطقيةالبيمنعردتههابعدديالتهمأصبحتفقد

وايقالدالفرائضإطاعةعلىهواكرالتركيزوكان.بيد

ضعمة،تمسيراترئيسيةبصفةكانتوالي

المح:يوعظهور5-

وبهوذ!!!مانيلتاريختاجهوالمحيوعظهوركانلقد

ضخصتهكانثلو؟يبدوأريمكن،اسطحيةاالنظرةففى

ول!ت،لإسراثاتالقرميالناريختطورفيكث!اتؤئرلموجانه

هدمهكلكاذكلهاضاريخاهذاأدنرى،تعمقااكثرشظرة

الكاملةايخحرةايهملتأن؟اء.فبحديجدفميما،الميحهو

يقدمالمسيعيسوعوجاءوماتالجذع،ذبلالجذعلهذا

الرية.لكلالحلاص

لمملكة:ا-ئلصاإ

الأولى:الفترة-أولا

:المملكأن-أ

مملكةقيامإلىأدتالىاظرو!ادكرناأنسبقلقد

مملكةالدثرة.:لبتالأصباطمملكةأو،الثايةإسراثبل

والمافبةالدييةالاحيتينمنعظمىأيةذاتيهوذا

ييماواحدةأصؤيدفيظلتأيضاحكوشاولكن،فحب

أسراتثماشمناكزعليهاتقلبتقداسثالةاالمملكةأننجد

المملكةفإنوجودها.كذلكمنوالصفالقرنينخلال

.الأحرىرمنضعفيكونيكادزنااضرتالجولة

الأولى:الأسرة-2

بدأحتىالجديدةللدولةحاآأولمجتارالأولى!بعام!كدلم

اكل)عهمعروتكانتاييبالمتدرةأصرهاإدارة

لجاهضةمقدصاأقامألانفصالوليهمل(،:1128

نجظامه!(14-أ:ا8)هرضعأورضليمفيالهيكل

صأ؟.(:1114:13،9أخ2)الحاصالكهنوقي

امل)الأردنضرقيفيوفنوئيلالغر!في!ثكيم،عاصشين
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الحكومت!تلينصادقداللامأتويدو.(12:25

،رحبعامفيهاملفاتسةعصؤالححلالالجنافت!ت

ما1)الحرل!نضتاحر3!األاانهتو!عندما:ل!

لقيلدلثوبعد.(22-:133أح7،2ش:156

،احدةصةبعداعيلىالذكطنادا!اشهحلفهيربماممات

سة،:عرينثلاثاداءح!3نعدائروالأصزا!تولذاث

:احد.ملثلىالحقبقهفي:امحصر

اثايخة:الأط!رة-3

قدمأنلهيقلمالدييساكرسبطعلىهاارروراحاء

ليالقفاة.ولكنمنأحدمهيخرجوئم،لإسرائيلحا؟

بقيادةالأسباطاحماعدبدورهمقاصاقدكالوايساكر

بصث!اولدأ.(ا:ه5تض!)ائفتاليولاراق"دبورة"

:15امل)يرلعامبيتبإبادةية24دامالذىحكمه

الوتتدلكفيالحاصمةهيترصةوكانت(27-92

موقحهمجددلمعكالىوهر(؟64نحثيد،:1417مل1)

أبوهفعاو؟،لبعاساصزجصرذاملكآساوكان.للآن

ولماا.ال!ثصالةالمملكةضدالآراي!تمعونةطلى،أيا

عنالجلاءإتاضطرالمزد:حالخدمميلهذاندالمايكن

دأبحد!أيلة9ابهاعيا!كا.أحذهاقدكا-الىالأرض

الأسزمؤصابناغتالقدبحاوكان.واحدةسنةملك

أوليائهمعبعث!ابيتأفرادكل!مرىقلىوقد.اصابقةا

.(12و16:11امل)وأصحابه

الأهية:الحرب-4

غيروهو،المركاتصلاحيضالطاالقاتلرمريوكان

بالالخالىكاداسىلأنلكن.الطأوا\صلامعروف

ترصة!"حاصرالذيالعامالقائدأع!ري"افي!اختار

وهلكبالارالقمرنفسهعلىرمريأشحاوعدئذ،وأخدها

يدعىالأصلمعرو!فيآخر!دعقامثم.اللهبلى

حلعوشبهه(والأثرد!لةاغييقةافيرحداسموهر)،تبنى9

.أحرىميةالحكمدعامممثتوبذاكسريحا

الأرامية:الحروبعصر:8لايأ

الالة:الأمر!-ا

الحينذلكوفي،الجد!دةالأصرةمؤس!هوعمرىكان

ىأناك!دولممتكاملةوحدةالثمايةالمملكةأعبحت

يأالىنحرفلاوحمكن.البعضوبعضهاالأصباطبينفاصل

مجالاتععصرهوفي.وخلفاؤهعمرىينتصىكانسبط

أيضااضقرت؟،قبلمنعل!كانعماالياصىالعسل

نافذاعمرىوضعهالذىالمدنيالقانونوظل.الداخلةالأمور



اليلاسر

أبضاالجنويةالمملكةوأقزسه،أيرتهعلىالقضاءبعدحتى

لنكونمونعهااخنارابىالمدبنةأما.(6:16)مبخا

د!.هذارومناحىمأهولامكاناظلتفقد،العاصة

مدىتجيناييبانيبقاياالأخؤهالصنراتفياكنثفت

ترجعأخها!تدابىتلكعن،الننهذانيالحظيمايندم

علاقاتهفيالحظمحطءكانولكنه.وطبمانرحبعامأيامالى

بعضيمنحأنعلىأجبر؟،المدنبعضفقدأنهإذ،أراممع

.(02:34مل1)الحماليينلجرانهالتجا!لةايازلات

ظلتطويلبزمنموتهبعدأنهلدرجةعظيماملكاكانولكنه

بيتا3داالأضر!نعدمصوفةالعرةالأباطمملكة

،.عمرى

المالمة:العاسة-2

نفرذلهافأصبحيخيقهطعداضتد،الأصهذهزمنفي

أخرىمرةأضوربدأتكا.)صائلوشعبملوكعلىقوى

المايةالمسلكةبدأترهنا.أرامياصةفيايدخلفي

فيالونتذلكفيوكانت،الدويةالسياسةفيدوراتلعب

تدعمقدفينيقيةمعتحالفهاأنكا،جموذامملكةمعسلام

حدثقدهذاأنر!لر.أثبعلابنة!نرايلمنأخآببزواج

فيأقيمأنهذاعنؤلتج.(16:31مل1)أليهوفاةبحد

معبخبالىجنباصوراله،بعلالعبادةيكلالامرة

نأكللووبذلك.تبلمنكانت؟اضرتايىالربعادة

موسىأرساهااليايوحيدعبادةمنانحدرقدالحب

اللهعبادةجانبالىأخرىآقةببادة!عرفماإلى،ولمواو!

نصرةوحاز،الازلدادهذاضد)ببااحتجوفد.(اينؤليزم)

غير،ماهراحبهماجندياأخآبكانولقد..حاحمة

حملتينفيأراياتحالفاهزملقد.حازماكنلمولكنه،فدفع

فرضهااليالروطنفسبهددعلىيزض،(02مل1)

،يهوذاني،آصا)ملكوبانهاء.عمرىعلىالأخيرهذا

يصحالأولىولل!رة،إلراثبلبنىمملكتيبينالحربتوتفت

.(22مل1)جنبإلىبخبايحارلانصديقينالملكان

اللرلة،دالاضحلالبدايةأخآبحكمفينرىولكتا

أما.والماواةوالعدالةالشخصةبالحريةيتعلقفيماوذلك

تأثيرلولالنحدتكانتفماايزرعلىنابوتكرممأساة

فياباءف!فياكلرتغدمحدثأنه؟.الصدونيةالآفكار

نتيجة-أضرااكفالذكهاأخآبفقصر.حكحهأئاء

بمادةهارفاردجامعةبغاتبهاقاتالىفىالحفرلأعمال

مراعاةفيملحوظتقدمعلىيدل-!لزنر.أ.جالايهترر

.عمريعهدفيكانمما)كدرالعملليالدقة

كركر:ععركة3-

عللاجبارهكانأخآبعلىنجهددهجومهدفأنكبلو

سرائلإ

للبحرالمناخمةللبلادأضورانهاكلمقاوصةتحالففيالدخول

كانوالذى-بنهددبمادةالحلفهذاولكن.المتو!

كركرموقعةفياثانشلنأسرأمامافهزم-فيهواحداأخآب

سىبينفيحاحدثقدهذاأنالأثريةالقوشمنونعرف

مؤكدعبرىتاريخأولهذاويعتبر.م.ق854،853

الابقةالراريختحبأنيجبالناريمهذاومن.تماما

فرصةاقتنصقدأخآبأنويبدو.الوراءالىبالرجوع

مل1)بهددمعتمالذىالاتفاقبالقوةلينفذأرامضعف

22).

:الأرضضهاع-

قدموآبملكمغالملكأنيبدوالأخرىالاحيةومن

الذىإسرائكمعتحالفهعنفتخلىالكارثةهذهنف!0ا!تغل

قدالتحالفهذاأنالواضحومن،داودعصرإلى!رحعكان

موآ!حجر)أخرىمرةبالقرةعمرىجددهحتىتدهرر

معأوخيقهأخآببنجمهورامولكن.(بعدهوما11:4

(عقرونالهفيلرببعليبادةاشهرالذىأخزيااضاط

اضعادة-أثومملكوتابحهيوشافاطبمساعدة-حاول

نتيجةولحله.(3مل2)جدوىبلونولكن،حقوقه

وضبفواالامرةبمحاصرةالأرايرنقام،الحملةهذهلفل

لان،(،7:3-.60242كل2)حداالخناقعليها

جهورامر!د.الدتةوجهعلىمعروفغيراياريخذلككان

.الأردنضرقيعلمضادجهحوم

الدنمى:الاصلاخ-

حاول،جهرذابملكيهورامعلاقةببأنهفيهشكلامما

اضثرتالتىالرديثةابدعلإزالةوالفرلضالعبادةنظامتعديل

هذهولكن(3-ا:3مل2)الثمالةالمملكةفي

اكتسحته-فقد،العصرمتطلباتثغلمالجزئيةالحلول

اصترتلقد.ذلكلحدجاءتاييابورة-وأسرتههو

.قرننصفمىأقلالمقدسبالكتابجاء؟أسرته

:لثورةا-6

اقيعتالىالوؤبالحرىأوالدفيالإصلاحأحذلقد

:91مل1)البراتمنأصرلها،الملكيتينالأ!رتينكلتا

الظاهرىالهدفوكان.ركاببنيهرنادابصاندهاكا(16

لأنياءالاتقامهرنمثىبنكاهوتزعحهاالىالحركةلهذه

منأبحدالحفيقةفيكانولكنه،إبزابلبأمرفتلواالذ!الرب

تماماابعلعبادةاس!صالالرثيىهوهدفهاكانفقد،ذلك

احتفظفكما.الأولىوالعبادةالصحيحالإيمانإلىوالعودة

أعادهكذا،المتقثفةالأولىابدويةالحياةلاطةالركايرن
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إ-!ئل

يربمامأصعندماعلهاكانتالىكزضا!االأمورياهر

الثمالة.المملكةالأول

بعة:الرالأسر!ا-7

الذىعمرىببتعلىتماماوقضىاصلاحاتهياهونفذلقد

ولكن.لأصلافهحدث!،البدعهذهكلعنمسئولاكان

بكارثة.!اهوملكراتهىالدينيالحماسانطفأماصعان

علالأضورلةالفواتقضتأنبحدحز!نبلتحولشد

فرصةواتهز،لاصائيلالرقيةالحديدالى،جوضه

أطهاخابوايي،رللياموطنجلحادطدالذىالاضطراب

-01:32مل2).عليهاملطانهفشط،ياهوفى

الأضو)ينانتصاراتأمةأدركفقدكاهوأما.(36

ضلشأمرالىالجزيةأرسلبجثالحكمةشوكار،الباهرة

حكمأيامفيأ!ا.م.ق842شةفيذلكوكان،اثالط

حتىالانحدارفي)صأئيلاستمرتفقديهرآحازوخليفتهانه

،ه-3:اعامرس)لهامذلةثروطاحزائلعليافرض

.(9-ا:13مل2

:الازدهارعودة-

تتغرالأموربدأتأنيرآحازحكمنهايةفربوكان

:13مل2)احمهايايهرلمفذةعكركةضخصيةبق!ادة

بفيادةوذلك،حزائيلوفاةبعدالتحنواصتمر.(ه

2)ؤمبههاأورضليمحاصرالذى(يهوآحازبن!وآش)يهوآشق

تخرمعادتأنيحدثلمولكن.(14-14:8مل

عهدقيإلا،المملكة)لاءمنذالمثايةحدودهاالىاصرأئيل

اضرجعقد،طو!لاحكمالذى،جوآسقبنالثافييربحام

كانالازدهارهذاولكن(14:28مل2)وحماةدمق

ظاهركا.

الصكربةالأتليةحكومةرأسعلىاثاقبربعامكانلقد

عامرسوكان.الثبمنالأعظمالوادصحقتاك

وتد،الوقتذلكفيالحبعامةعنالمدافعهوايقوعى

علىقاتالتىالأصهذهأن)ذ،الديدةأقوالهتحققت

ابخالبمدحدث،عاما09اشرتواييالدعاءاراقة

منشةعرةلاثنتيالمكانأخلتأن،يربمامبنزكريما

الفوضى.

:والافيطرابالفوضىحلول-

منحيماكتالثم،زكر!ابايئىبنضلرماغتالطوصرعان

منمحاربومخيم.سيدهلمغتلانتقاماواحدشهربعدضلرم

للحالةوصفاهوشعلاوتدم.ترصهفيأقامجادسبط
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إسرائا-

تاريخهفي-سسيفرسو!ايهر.الوقتذلكفيالئةالاجماعية

منحيم.جنردارتبههاايىالفظائع

:لسقوطواارالانحد:لثأ

:الامتقلالضاع-

الامبرطوردةأصقد،"فولكانالوقتذلكق

يرمأن!بل.ائاكفلاسرتغكباسماثايةالأضورلة

المؤد!ةالطرقعلىوشطرالنربفيالحثينقرةحطم،بابل

الآثو!كةالقوةضكصوفأتاحنك!ا.الفينيقيةالموافيإلى

هكذا،الافييربعامحكمتحتال!!رائلىلتوسعالفرصة

دقد.غائيا)صراثلمملكةاستقلالأشورضةصقتأيضا

الفضةعنورنةآلافعرةبلغتضخ!ةرثرةمنحيمدقع

ألفيتاوىالوزنةأنبإغبار-دولارميوفيياوىماأو

بفرضالمالجمعوقد.بعرضهالاحتفاظبهالرى-دولأر

الصروفين.الأئرياءمنواحدكلعلىوزنةخمسونقدرهاأتاوة

فيذلكوكانتالأضو*الآئارعلالجزكةهذهذكرت!د

.م.ق738عام

النهاية:-

اعالهففدفقحياابنهأيا،سواتكرمنحيمحكم

ملكه،مناثانيةالنةفيرمليابنفقحوهو،قوادهأحد

معوئحالف.الجلعاديينبحضبماعدةطكانف!هونصب

معركينفي.آحازوهزم،يهوذاضددمقعلكأرعين"

أصرارالىوصلكا،ضخماعدداأصجت،ضارشين

فقد،الحليفينكلاعلىقاضيةالننجةكانتلكن.أورشليم

علىفلاصرتغكفضىوعندئذ،بالأسو!نآحازادتجد

ونفلصت.فلطينوضرفيثهاليصكانوأجلىدمقمملكة

أ+لةبنهوشعوقتل.السامرةإقلبمعليقتمر)سرأثلمملكة

الأينوركة.السبادةتحتإسرائلعلملكاوأعبحفقح

الذفىبالمستوطنين،سكانهامنأخيتاليالأقاليموامتلأت

ذلكوكان،فلاصتغكفتحهااييالمثرقبلادمنجاعوا

.م.ق734عامفي

النهالي:القفاء-

عيلمجركانبل،صتلاملكاأبدأهرشعيكنلم

مصرالىولجأالسنوبةالجزيةدفعأوقفوبباوة،للأضو!لن

تغكالرابعضلمنأصخلفالوقتذلكفي.للمعونةطلبا

الحصارأثناءفيماتولكنهالامرةوحاصرالالثفلاص

عامنهاكةفيالمدينةعلىاضولىالذىصرجونوخلفه

.م.ق722



ئلإسإ

الخلاعة:-4

يمكن،سة024نحوال!الةالمملكةاستمرت

كانت.سنةثمانونمهاكل،مراحلثلاثإلىتقب!ها

أنهاوحيث.الأرايةالحروبعمرهيالوسطىالمرحلة

لمتاريخهافإن،الجنويةالمملكةعنبانفصالهاأساصاتكرنت

متأرجحاتاريخاكانلقد،مفاجاءاتأوتطوراتأىفيهيكن

عدأحوالهاأحنفيكانتفقد،والانحطاطالازدهاريين

؟،اثافيرربحامعصرفيذلكبعدثم،باشرةتأسيها

كانتولكها.وأخآبودريبعاأكامفيقويةكانت

فيتغييركلوكان.الآخرئالملوكأكامفىعامةبصفةضميفة

اللادتقعكانتعندماوذللص،الفوضىيحنيالحثمةالأصؤ

علكيةتعتمد!!رأنيلفيالأحوالكانت.الغزاةرحمةتحت

ذلكنيكان،أثورنضمفكانتفعندما،أشورأحوال

خراببايأكيديحنىأضورتقدموكان،لاسرأنيقرة

بوضوحهوضعرآهوقد،هذامنبدلاوكان.إسرأثل

الصغيرةالدولةهذهأنمووالعجيب.(اغ9:3000)

ذلككلدامت،الأقوياءالجيرانهزلاءبهايجطكانالى

الوقت.

لل:أصر

جهوذاسبطمنيهلئيلأبناءأحدوهو"الحاآهوالله9معناه

.(4:16اخ1)

إثريظة-أسرئهل

أولامنرجلوهو"اللهعهدامفاهيكرنقدعبرىاصم

هموعثيرته(17:2لق،26:31عدد)نى

:7)الأولالأخ!ارسفرفيإئريئيل3بإويدكر،الأصريئييون

الأرامية.صيتهمنلمنحىولدأنهعلى(14

:أصاس

اللغةفي،أساساكلمةعلىالدالةالكلماتمعظمتثق

الونانةلمفىأما(ابة-"ومفاه"باصاد"الفعا!العرلة

؟"كايرلاهىالأولى:الممىهداصلتعبيركلمتادففاك

الكلمةوهى،،العالمإلاء)أو"العالمتأيساعباؤو

:11)لوقاوفي(35،25:34؟13)متىفيالموجودة

الؤدايةالكلمةأما.وغيرها(17:24)يوحناوق(05

!وضعالذىالأصاسإلىثيروهي"ثيليوس9فهيالثانية

84:)6لوقاايخلفيالمنخدمةالكلمةوهىللبناء،

وغربا.(6:26)الرسلوأعمال(94،14:92و

عنللتعبيرمجا!لةبصورةالأضرةالكلمةهذهاستخدتوقد

أماطن

:3كو1)البهةأصاسهوالمسيحأنمنها،أخرىحقالق

المحويوعوالأنبياءالرسلأصاسعلىبنيينفي،(11

ايوبةأساسوكذلك،(2:02أفسى)أالزاويةحجرنفه

.(6:1عب)

نأنهالئالثالعددوقع!ثرالحادىالمزمررفيونلاحظ

انقبتإذا":!ولإذ،شاث"هيالمتخدمةالعبردةالكلحة

....(الأساصاتأي)أالأعمدة

أماطين:

سفرفيالاترجدولاأأتكأوأتوك"المبرلةاللغةفيوهى

نأومع.(ه-16،42:3و41:15حز)حزتيال

تثيرأنهاالمرجحمنأنهالا،قاطمةبصورةمعروفغرمفاها

-رواق-الأعمدةبهو-صف-عمود:الآنيةالمعافىإلى

شرفة.-مقصورة-منصة-للرضتاعة

منمجموعةشتنكرنضيقةطويلةشرفةأنهاوالأرجح

عنهيتخلفمماافيمنالمياالطبقاتبارتدادأو،الأعسدة

الذىللهيكلحزيالشاهدهااييالبهـافينجد.ضرنةوجرد

الئرفات()الأططينمنابوعينلهذ!وصفا،بخاؤهصيعاد

الهيكا-حولالجانيةللحخادعاللاثلالطقاتأحاطتاتر

د*لصفرالحاوياللاتالطفاتديلالمنىوأبفاالاصاسى،

للهيكل.الجاليةاعادعمقابلالحارجيةالداريالعرفاتمن

بالهيكلالمجطةالثرفاتتلكأنجلاءبكللاوينضح

لمفهىلهذا،عليهاومقامةبالأعم!دةمدعمةكانتالأصاس،

وافكالثافيالطابقينكرفاتاتاعمنشاتتقصأونقتطع

فلم،ذلكمنابقيضعلىكانتبل،(41:7حزانظر)

فلمثمومن،أعسدةعلىمقامةالحارجيةالم!ادنرفاتتكن

الطح،نف!فيتراصتوإنما،ابعضبعضهافوقترتكز

بالطبقتينفعلتممااكرالعياالطبقاتمناقتطعتولدلك

حيثأقصرالحلياالمحادعصارتوهكذا،والفلىالوسطى

حز)!الأرضمنالأواسطومنالأسافلشتفيق)كانت

42:6).

الدارأررقةيحجبمنخفضحائطهناككانولقد،هذا

الحرينعبراسطوانةتجاهامطوانةناككانتانالنة،جث

ويت.للدار.الخارجيةالذىوانحاعالداخيةللدارايىذراعا

الملاعتلكمنواحدةصى(الأتكيم)أوالأساطينتلك

يبدو؟:رؤكاهفيحزقالشاهدهالذيالهيهلتميزاييالقليلة

الححارةفنمنا،ضرحبتاقدالكلمةتلكوكذلكالفكرةتلكأن

الأثربالغانطباعانركمما،البىبلادأهلفيبرعالذىالمتقن

الذىوالرفاتالأصطحذوفالبناء.حزقيالعصرفيايهودكل

الهياكلتلكتماماشيه،الحارجةالدارفىص!ال!اه!ه
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اصاطين

والموجوة،ز!بهورات)باسموالمعروفةجةالمذالأيراجذاتابالجة

بابل.نطأطلالها

ايفانا:

أحد31ومو.االمقدسالفرسهـعطيةمحناهفارصىلفظ

:9أس))خوتهمعايهودأعدمهوقد،الحرةهامانأناء

:أصفار

كدماأخوهوحمحان-سناهلانحولهانزل،تقوعبركةفيبركة

الآنموقحهاولحل،(9:33مك1)بكيدسوجهمنهربا

منالجنوبالىقديمحوضووجدجث"الزفرانةاخراثهو

هوموتمهاأدالبضررجحولكن.هلهولوثرقيتقوع

عينمنال!الجنربالىأيالستةبعدعلىاكلسلهوب"

لطهاايى،سفرا)3بابهاا!يمآالجبالؤلعرف،جدي

القديم.الاسممنيثىءتخنظ

)مفنج:

الكلصةمعنىاشقوبها،سبوجوساهىايونانيةوالكلمة

ضد،قديمةأزنةفذالإضجغيرفولقد.اللاتيةاللناتفى

الكئابمنوغ!بموأرصتوفانوأسكلبرسهومروسبهز

منالمتو!البحرشرقيفيالإنخجمصايدزالتوما.القدامى

جوافاتعنعبارةوالاسفنج.المالمفيالاضجمصا!دأهم

نييعيشمماأخرىبأجامأوبالصخورتلتصقيسيطةأوية

منكتلةعنعبارةالأصاققللمرضالما!والإسفنج.المياه

الحي.الحيوانيكلأصلاهي،المثابكةاباعمةالألاف

بدوغا،أوغطىبأجهزةالجارنيالإضنجصيادوويغوص

فىالاضنجيركثم.بأرريهمالصخورعنالاسفنجو!صلرن

شيءمنهيغىلاحتىجبداكلثم.وينعفنيوتالهواء

لايبكونجةأوجبردةياكللهالذىوالإسفنج.الهبكلصى

.للاضخداميصلح

قطعةشحملالرومانالجنودعادةمنكانأنهبينىذكررقد

كض،الصلبعلىالمسيحكانوعندما.بهالئربالأسفنج

ثصبةعلوجحلهاخلاوملأها)سفنجةوأخذالواضينمنواحد

:91رو،51:36مرذى،27:48ت)وسناه

أسقفية:-أسم!

اأضف،كلمة

إأبكوبس!.
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نيةيوناالكنمةاعنخودةمأ

أسقفهة-صقفا

البنط:با*ايرجمةا!تخدامها-ا

،،مثرفين"علىللدلالةالسبعييةالنرجمةفىاشخدت

:4:16،31عد)،وكلاء1،1رقباء1،"نظارإ

:9تض)الجوشفيأوبالكيةيختصفيماسواء(14

مكا،1217،و:34أخ11،2؟12مل28،2

الولانيةفيأ!االكلمةاضحملتعد54(.:ا

يخماالألاذةنيهرصروساضخدمها!د،الكلايكية

كانواأئاوفي.بلؤلاركاستحدمهاوكذلك.بالآلهةتحمى

يفتحونها.القالولاياتحكامعلىاللقبهذاطلقون

الجدبد:العهدليامتخدا!ا2-

كنثم5:نف!هالميحعنواحدةمرةالكلمةاشخدت

نفوصكمراعيالىالآنرجحتملكنكمضالةكخراف

فيمراراترالكلصةولكن.(2:25بط1)،وأشفها

أع)،نبىأوضيخ"لكلمةمرادفةبولرالرعولرصائل

!3:1،4قي7،1و5:اقي،28و02:17

.(91و14،5:17

خدمةهيالبهيةتاريخفيالكنيةالحدطتوأقدم

جث،خوافيالثحامسةبالحريأو،والث!امةالثيرخ

الىبالحاجةأورشليمفيالميحىالمجتمعثعرماصعانأنه

الوخأن!.(6-ا:6أع)الحامةخدمة

وقام.(.11:3)أعاباكرعهدهامنذالكنيةفيوجلوا

و15:2أع)الرصلمعجنبالجنبابخدممالثيوخ

الرسولأقاموند.(23،16:4و22و6و4

منكنيسةكلفيضيرخا،الأولالقرننتصفمنذ،بول!

ولكنه.بالانجيللكرازتنتيجةآسيافيتأسستايىالكناذ!

أساقنةاعارةيايهر(ا:1)فيبىإلىرسايهفي

كناصنيالألقابهذهاستخدامعلىيدلمما،و!طمة

الرعرلة.الرسائلنيإلا،شبرخاكلمةنجدولا،الأم

فيوالمكانةالعمرإلىتئرايهودعد!يخخ9وكلمة

خدمتهم.إلىبالحريلرأأصقفاكلمةييما،الكي!ة

وعملهم،الأشخاصنضىإلىدرانالكلمتينككولكن

أع)الاشرافأووالظرة،(12:8د!)،الدبير5هو

تتخدماولكن.(5:2بط28،1و02:17

لالمعنىي!ود،أويحكم!أى!أرخناكلمةمطلقا

الحيرخمنمجموعةكشةبكلكانلل،الكهنوقي

:4قي1،1:افي،28و02:17أع)والأساتفة

بينتم!زأدفىهاككنلم،بولىحياةفىأشهوواضح(41

والأساتفة.افيح

الكهنوقبالمفىالرحمىأليح!ن"إصارةأىتوجدلاكا



اصقفة-أسقف

أع)"التخبا":هىالمستضمةفالكلمات،الحديث

الكلشينوكلتا(،ه:أ)قيأ"تقيمو23(:14

،"التعيين"منهمايفهمأنبمكنلاالمتخدمتيناليونانيتين

وفعأموضوعأما.الكيسةفيقديمالمفهومهذاأنرغم

:4ق13:3،1أع)الجديدالعهدفيالمذكررأالد

:14:26،15أعأف!اانظر،6:اقي14،2

امماسها،اكلرأوالريحيةالمواهصفيالركةإلىيخير(04

ربهة.صفةخلعإلىنه

بمد:فماالفكرةكطور3-

جمحعتراراتذلكعنعرت؟-روماكنشةتقول

الذىالكفوقالتظيمإن-عمرماالأسثفيةوفكرة،ترنت

فيالكنيسةبدايةمنذموجوداكان،افالثالقرنفىنثحأ

بهااستهدناالتىالآياتالىبالإضافةولكن،الجديدالعهد

آباءشهاداتفإن-آنفاذكرناكا-الجديدالعهدمن

و!الثبرخ"يننالكاملةالمطايقةتؤبدالكنية

ويويخاوسالرومافياكيندسذكر؟."الأصاقفة"

وابىايتح!مللالصورة،الذبو3وأمبرو!لوس!

....!أساقفة5قديماكمرنكانواافيخأن5:تأويل

هوالبئ)نه:ج!يمبقولوكذلك.،والأصاقفةاشيرخا

فيالآباءمنوغر؟أوغطينوسكان؟.أالأضفنفه

نابل،الرأىنضيعتنقون،والحاصالرابعالقرلين

للكي!ةمعلمكأكبراكرينيقبلبرزالذى-بيترلومبار

ولكن.الرأىنضىمنكان-الوسطىالعمورفي

-تولانبرلينمن،هارناك)واكسفوردش!هاتق"

كئولينافيخب!تفرقالهادات-بوجموكلهذهرغم

عنكمولين،والأساقفةالكنيسةفىوالنظامالقانرنتنفيذعن

على!تدالرأىهذاولكن.والعبادةوالوعظالكيةرعاية

!ث،الومالكنيسةفيالائدةوالأفكارالاجماعةالأحوال

يننفرقوجوداثاتيمكنفلا،الكتابيةلةالأعلىيحتندمما

اليهاب،تفيرفيبالاعتافإلا،والثيوخالأصاقفة

الفكرلانتثارنتبجة-الكفؤيةللفكرةالربعافوولكن

القديم،العهدلدلورحتصىكاستصرار-ابكي!ةفيالأيرق

الأثراكبرالأير!الفكرلهذاكانففد،الظورهذاإلىأدى

منالأولىالسنةالقرونفيللكبةالداخليابطورتاريخفي

ثأنها.

الأنجيلي!نىالفكر

الأسقمي:ابظامتر-أولأ

الكنيةالأساقفةيحكمبأنالأضفىانظاميقضى

أص!ة-مقفأ

الثرققىالأرثوذكيةالكناشفيوالقاعدة.المبحبة

الذىأن،الإنجيليكايخةوالكناضالكاثوبكيةوالكناض

والمامةالكفةؤلعيينالآخركأالأصاقفةتكربسيقوم

الأنحص-أد؟،وحدهوالأسفف،"الأتحف)هو

منتاريجةخلافةعنوظيفته!تولىأن!ب-عدهم

وخلفائهم.الرسلعصر

الأولى:الكحيةليالوظالف-لايأ

الحقيقةوفي،الآصقفعملالجديدالعهديحددلا

الكيةفيللخدمةكئرةدرجاتهناككانتأنهيبدو

،شيوخ،معل!ون،!رون،أنياء،رصل:الويدة

وكامة.،رفباءأوأصاقفة

الم!يحيةوالكنيةللرصلالفكرىالموقفيالولا

مجىءيرقمونكانوافلقد،الاعتارشنصيهعادة،الأولى

وهىالكنيسةبتنظيميهرا!نرااولذلك،صريعاالميح

القاماللازممنكان،الحمربهاامتدلماولكن،طغويهافي

هؤلاءعصليتداخللمصمافإنهالبولهذا.فيلك

يكنولم،المج!نالخداممناكخلفينالأشخاص

المرتبةتحددلمفإنه،الآخرعملعلىأحدهمعحليتمدى

.لغ!؟باببةأسبقبتهمدىأوخادملكلبابشة

الرسل:-ا

وفيهم،الأولىالمكانة-!!أدقبلا-للرصلكان

ايياللطةمتودعهمكانوابل،اللطةكلتركزت

الميح.منلهمأعطت

:11أع)المكانةفيالر!يلونالأنياءكان:الآناء-2

فيأيموتدو.الرسلبعديدكرونكانوا؟،(27

إلىأرسلتقدأورشليمفيالكنيسةأنمن،الأولىالكني!ة

منلخذيرها،برعةتتزا!دكانتالتيأنطاكيةفيالكنية

فيمقبينأياءعننقرأئم.تحدثأنالعتيدةالمجاعة

برنا!ا:أس!اؤهمت!بر)!الارزلنالر!المنوكالوا،أنطاكية

أمرهموقد(أ:13أع)وضاولومنا-سولوكيوسوحممان

علهمافوضعرا1،وثاولبرناباليأفرزواا:القدسالروح

قدالاتخابأن!نهدمتما.ويبوللمام(أطلقوهماثمالأيادى

رسولاعثرالأحدبهانتخبالذيالجوالنفسعلىتم

تعيينإنه.رصولينذلكبحدوبولىبرناباودعي.متياس

االأنبياءبوا!ةالمحيةالخدمةفيالمراكرلأرفع

أنجياءاالكلحتانكاتإذابماالجزميمكنولا.أوالمحلحين

علتدلانأضهصاأومتيزتينخدقينعلىتدلان،ومعلصين

أنبياءالخمسةهزلاءمنابمضكانولربما.واحلهخدمة

معلمبن.والبض
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أسقفة-اصقد

آخريننييناحمي(15:32)الأعمالنحرليونجد

كو1)للكورنثونبولىالرسولوسيلا.و!كتبجهوذاهما

رسلا،أولا:الكنيةفيأناصاوضع)اللهأن(12:28

أفس!:لكنيةوكتب،...محلمينوثالثا،ألاءوثابا

والبعضأنجياءوابعضرسلاكونواأنابعضأعطىوهو)

لحملالقديينتكيللأجلومعلمينرعاةوالبحضمر!ن

نذلىفيالأنباءفوضع،(12و4:11أف)،الحدمة

أعلنتد"المحسر)نبقول!،الرسلبعدأىايرتب

!.(ه:3أف)،بالروحوأنجاثهالقديسينلرطهالآن

محكناكب!نللمزمنينالرائعتصوالرهفيبولسالرصلتول

ويوعوالأنبياءالر!أساسعلى"بخيرنأنهمالروحفيلله

.(2:02أف)!الزاويةحجرنفسهالمسيح

بولى-الرصولعهيقولالذىتيوثاوسثحيينوفي

بناتجدر،المئ!يخةأيدىبرضعتمأنه-وضوحبكل

كان.تحنه)نبيوئاوسيتولبولىالرصولأنملاحظة

(18:اقى1)،عليكجقتايياببواتحسب"

حدثكا-القدسالروحبإرشادالأنياءأنهذامنو!در

اوناظرايكونتيوثاوسانتخبوا-وبرنابابولىحالةفي

أفرزقد-عتكلأمروهو-تيموثاوسأصقفا.ولحلأومراتبا

تمنهيض!نلايمذا،ضيخايكونالأنبياءأيدىبوضع

فيأنه-حالأىعلى-الواضعمنولكن،ناظرا"

تمأنهداثمايؤكدبولىالر!ولكان،تيموثاوسانتخاب

:اقي1:18،4:14،2قي1)الأنبياءبواسطة

معادلةمرتبةعلىتدلأنبى"كلمةفإنالرؤلاضرفيأما

والأنبياء،القديسونالر!":نقرأحيث،رسول"لمرتة

:18لؤ)أوقديينأنياءهـدم،(18:02لؤ)

عبدلأفيا:نف!هعنالملاكويقول،(24،16:6

نبيوكلمة.(22:9رؤ)،الأنياءاخوتكومعمعك

العهدمفهومعلىيقصرلاالذىالواصبمعناهاهنانتخدم

.انبي"لكلصةالقديم

الميحبةالبهةفيالثوخخدمةكانتلقد:الثهوخ-

شيوخيوجدكانجثالودىالمجحعفيالحدتنمطعل

مجل!بكونونكانواالمشحيينالثيوحأنومجتل.ومحلين

!ملونكانواأكميبدو)ذ،عليةكبسةكلفي!ثورى

،22،16:4و6و15:4أع)كأفرادولشكفر!ق

.(1،:5يع،17ة02

المجمعفيالمعلمبنيماثلونالمعلصونهزلاءكان:المعلمون-

لراويألهمبسممهموسطهمفيالربجل!الهودى،الذين
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أدقمة-أسقف

2:46).

مربةلديهمكاتالمبثرفىأناي!رجح:المرون5-

الطبما،بالأخبارالكرازةهيخدمنمكانتفقد،الحطابة

وطلب8(:21)أعالمبثرينهؤلاءأحدفيلبىوكان

نأأى،ابثرعمليعملأنتيموثاوسمنبرلىالرسول

خدمته.صجزءامذاكانفقد،بالايخل!كرز

كارزااجعلهاللهبأنييموثاوسبول!الرسوليكتب!

هذامعنىي!ولكن،(11:اقي2)ا!علماورسولا

كانكرسولولكنه،الخدمةمندرجاتيثلاثيقومكانأنه

أنفهمدعوافدالرسلأنوكون.وطمكرزأنواجباتهمن

الذي!الأصاقفةبأنيقرلالذىالرأىيثبتلا،شيوخا/

الر!دعاضدالنرخ،منأعلصتةعلىبكرنوااأتاصمم

اأأبصاهدامعى:-،برصثىمعإ-أبصاأنفهه

الرسل.مع،احدمرىكلكانواوابنربنالمعلين

بحضكانوا(ابظارأو)الأطتنةأنيحتل:الآصاضة-6

المحية.الكني!ةفيالثبوخجماعةدننمنانتخبواافيخ

ولالوتهمفييمكثونافيخكان،ايهودىابظاموفي

فيالحاجةظهرتماصعانولكن،الزياراتبخدمةكرمون

للقيامالخارجيةبالخدمةبحضهمقيامالىالميحيةالكنية

هتاوكان.للشحلربحهمالآخركأو)قناعاليهاببرح

رعايةاللازممنأصحكا،عيطهمفيالحائلاتنيارةيتلزم

العيعلىيئرفأويراتمنوجودمنبدلاوكان،القطع

وكانت،رئي!دائماايهردللثيوخكانلقد.المتشعب

هيالكب!ةالمجامعفيالرئي!فيشوفرأنيجباييالثروط

بخموصييموثاوسبولىالرصولكتباالتىالروطنفس

،الزاءواصعغير،لحائلةأبايكونأنيجبفكان،الأصاقفة

قادرايكونوأن،حنصبله،أخرىبأعمالمرتجككير

.اغ...التعليمعلى

العاافيجيدامعروفةإبكوب!!إكلمةكانتلقد

الملائحةالكلحةأصبحتولذلك،والأمايهوددنالهبلينى

بهذاللقيام،افيخبينمندعواالذينالرجاللرصف

أصجتالكلمةأنئم.والرعايةالاضراففيالمميزالعمل

نضه:الربعلىأطلقتلأنهاالأوائلالمؤمينعندجداعزكزة

ولكن(2:25لطا)أوأضفهانفوصكمراعيا

الجديد.الحهدفيبوضوحمحددةغيراليوخواجات

عنمرة،الأعمالسفريمرنيناليرنايةفيالكل!ةؤلرد

أع)أآحر(ايونانيةفيأسقميهأو)وظمتهبأخذ"يهرذا

أفسىلشيوخبولىالرصرلخطابفيثم،(02:أ

:02أعأبفسوساالعريةفيمترجمةهاضبرخكلمة)



ءأسقضة-اسقف

الروحأقامهمايياللهكن!ة!عواأنووصهم،(17

إذابماالجزمو!شجل،،نظارا5أر،أساتفةايخهاالقدس

أنهأوخاطبهمالذينالثوخلكل،ابظارة"بهذهيثيركان

أونظاراإقامتهمثمتقدالذ!للنيرخفقطكركان

أصا!ة.

اكدرأصجتيقدالكيةقنرى!الر!ئلليأما

،ا:افي)وواجباتهمالأ!اقفةذكرقكررلذلك،تنظيحا

25(.2:بطا7،ة2،قااو3:قيا

الأضيةأحدابتغى)نا:لتيصرثاوسبولىالرموليقول

كونأنيخجب،صالحاعملافيثتى(افظارةأو)

تيطىيوصى؟،(2وا:3لطا)،لرمبلاالأضف

الأسقفبكرنأنيجب...ضيرخامدنمةكلفيايقيمأن

7(.و5:ا)ق،...اللهكوكيللرمبلا

دون،كئيرال!اجباتهمالئرخلبهرالأخرىالناحيةيش

الأمرأنالرساثلمنفيدو،ابظرةأوالأضفيةالىإشارةاى

كانتحيثالهوىالمجمعنمطعلىالخدمةتظيماصتلزم

نض!وفي،الثوخلبحضتوكلابظارةأوالأضفبةخدمة

أعلىأصبحتتدالاظرأوالأ!فمرتبةتكنلمالوقت

كنابئفيالخدمةوجرهببنالرسولثثرهافلم،المرنات

مثركأ،،أنياء،رسلأا:ذكرحبثأفس!لكيسة

.(4:11أف)،ومحلمبنورعاة

منال!نيوخعلىالإشرا!لهكادتيموئاوسأنوواضح

علىالاشيخعلىضكالآتقبللاا:لهبول!الرسرلفول

الجميع"أمامبخهميخطئونالذ!،ضهرثلاثةأوضاهدين

يمني-بالطبع-وهذا02(،و5:91لي1)

مهأقلأضخاعىعلىال!لطةلهضخمىسالريهةا!اكمة

هـوأصقفأأثيخ9كلمتيأنالعضويؤكد.المرتبةلي

وأ!احدةوظيفةعلوتدلادقرأدفتينكاناالجديدالعهدز

،يؤيدهماالتاكيدلهذال!ولكن،الحدمةمنواحدةدرجة

القدربنفى،الدرجةنفىعلى-لديها-تدلانلافهما

نضىعلىونبيملاكأو،ومحلمرصولكلحتاتدللاالذى

الخص.

لتوليعينواالذ-كأالبمةهمالماعةكان:الئمامة-7

الصدقاتجامميولعل،الكنيسةفيالز!يةالأمورمئوبة

الحهدمنلبدوولأ،تعينهماقراحاصاصركانواالمجمعفي

الا،المقدسةالحدمهفيدور!كانالئامةأنالجديد

ال!ثصامةأحدكانأنهافترضااذا،المئرفيلبىحالةفي

وضعواقدأنهممطلقايايهرفلا-!ؤكدكرأمروهو-

اسق!-أضف

!د.نممةأىمنحعلىالفدؤلهمكانتأوأحدعلىأبد-

"أساقفة:الأساقفةمعفبلبيالىالرصالةفيذكروا

مساعدةهىعملهمطببمةأنببينمما(ا:1)،وث!امسة

الكنة.ممنلكاتإدارةأو،المايةالئرن)دارةفيالأساقفة

لالأ

رابأ

نهاورداييالمواضع:الجديدا!دجمدبالأمقفة-

الأعمالفهى،محدودةالجدكدالحهدفيالأساتفةدكر

أدسىثيوخيخاهـالرصولحيث(28و02:17)

لكي(رقباءأونظارا)هأساقفة)أ!اعلهمطلقالذ-ش

الرصليوجهحث(\:1)يفيلبى،اللهكنية!رعوا

ؤلصوثاوس،"وثهامةأصاقنة"إلىايحةؤبموثاوس

جث،7(؟1)وبطس،(2و1:)3الأولى

مركزيحلانباعتارهاوتيطسيي!وثاوسالرصليكتب

يتحدثجت(2:25)الأولىبطرسوفي.أسقف

الىالآنرجعتم!نكم):قائلأالميحعنبطرسالرصول

.،وأسقفهانفوسكمراعي

أضارشانتقبافإذا:(الرملدعليماالديداك-

أمامنانجد،المبكرةالميحيةالكاباتإلىالجديدالعهد

جانباتركناوازا،رصلاعثرالاثنيبنطيم!سىما

الؤديقة،هذهكتبتالم!حببنمنكةلأىصضوع

أنهد.هىأسامناتبرزايىالواضحةالحقيقةفإن

فيالدرجاتأرفعكانت،لهمحتالذىانريخ

هذهنبتوقد.والأنبياءالرملماالميحيةالخدمة

08،016!تيينتتراوحمختلفةتواريخإلىالوثيقة

مبلادية.

تناولالذىالد!داكمنالعاشرالأصحاحختاموفي

ولكن5:الحبارةهذهنحد،الأفخارضاأ،الكرءموضو

وبنناولأ.بثاءودحسماالثكريفدعراأنللأنباءاندن

موضوععروالاكعثرالحادىالأصحاحان

أمرحسب"معاملتهممجبالذين،والأنبياءالرصل

مناكئربالقاءللرسوليسمحألاويجب،،الانجيل

منحالبأىأمرالأىيأخذألاو!ب،يرمين

نأللنبىيمكن.أكذابانبيا)يقيروالا،الأحوال

نفه.أجلمني!ولكنالآخرينأجلمنيتعطي

الجماعاتمنجماعةدينيستقرأنللنبييمكن؟

الاكوراتيأخذأنيمكنهالحالةهذهوفي،المسيحية

كأخذكانكا!الأشياءمنوغيرهاوالاباللسا

الأنياء،أنونلاحط.القدبمالعهدفيالكهنةرئيس

منكانلكن-الواقعفي-اننيةالمرتبةفيكانواوإن

فيالنبياصتقرفحتى،احنمامبأعظممحاملتهمالواجب
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أمقف-اسقضة

الجصاعة.تلكفيالأولالرجل!بح،جماعة

الأصاقفةمرضرععثرالحامىالأصحاحويتناول

فإنهمعيرامتىالأصاتفةإن.نفيقول،والئمامة

ايحذير:هذاوحطى،والمملمينالأنياءبعملتومون

الأياءحببنكمالمكرمرنلأنهمتحقروهملالذلكا

أصاننةكانواالأصاتفةأنهذاومفى،"والمعلمين

جماعةعلىتح!نهمالممكنمنكانأنهو!،مخلون

لمرتبةماويةمرتجةفييعتبرونهميكونوالملكنم،ما

.الأياء

فيالرومافياكيمندس!ول:الرومانيكيمندس-خامأ

يكرزونوهم-الر!إنالكورنئتإلىرسالته

تعبهمباكوراتأقاموا-والمدنالبلادأنحاءفيبالإيخل

نأالبعضويرجح،(42أصحاح)،ثهامةأصاقفة

ولكن،الأصاضةبكلمةالئوخيحنيكاناكليصند!ر

باء-أى،قالهمايعنىكانأنهأ!اجداالمحتلمن

أصاقفة،عينواقدالرسلألى-وصلهالذىايقليدعلى

نحريالمأيهورثنالثوخلينمنأسائفةعينواأنهمأكي

يحذر،والأربحينالرابعالأصحاحوفي.الأعمال

قديكرنالأمقفيةمنأحدطردحطةمناكليشدس

الذيناليرخأول!كبارك":ويقول،قرالننتدم

.!سعيهما!ملرا

"والأنياءالرصل"كلصتياصتعمالهجرانوسبب

ولكن،الاضلنبالرسلالا!انةميلميتيكنلم

الرسل،لحصرالالمطالعصرفيالرصللأنبالأحرى

نأ؟،أدقمرتةمنمتجولينبثرينمجردأصبحوا

عرافينأوتكهيممحردصأصحرابخزلتهههبطوأالأنياء

س!الىولالهاءعرح.4لكلهرمآس،راعيبصرح3

سة.والثالأصافمةدورلرروالأنياء

صاءأالفامةعل:والئمامةالأصاهة-سادصأ

أياديهمفكانوا،للأصاقفةوخارنين(صكرتيرش)

ازدادتوعدما.الدفييةالأمرركلفيثملونهم،ايش

الأساتفة!وضأراللازممنأصبح،الميحيينأعداد

صلطتبممهامدبضللعامالافيالصفمنرحالا

الروجة.

ظهر-ثكذا:(كهة)والثيرخالأصافة-صابمأ

اليوخ،الثيرخحماعةبينمن-ثد!دببطء

التعليمفيالحقالأ!ففخولهموقد،الكفةأوالريهون

ويظهر،المفدتالأفخارسياوخدمةيةوالمعمووالكرازة

26،

أسقنة-أصقف

فيانحقدالذى،فرن"جممعأنمنالطءهذامدى

بإذنإلابالمححوديةترمواأنمنالكهنةنعم755

أصقفهم.منخاص

إذا:اثلاثالرتببخموصالإنحا!وسيةالرسالل-لانأ

لينفيماكنبتاليالإغاطبوجةالرسائلإلىاتفلنا

أحماءقميزة،فيايهررتبثلاثنجد،م011.017

الثخين،وأبولونيوسوباموس،الأسقفداماس

بدون-نجدالرسائلمذهكلوفي.الشماسوزؤيون

لاوأنه،مكانةأحمىثنلالأسقفأن-لىأدق

كليتولىفالأضفوالأنياء،للرطمطلقاكر

معالحالكانو؟.والأياءللر!كانتايىاللطات

المجيونافيخكانألضاهكذا،ايهردمنافيخ

نرىوهنا،الكنبةلإدارةمجلساالأسقفمعيكوكون

مجلا-الرصلرمنفيحدوثهنترقعماكنا-بوضوح

كامسةووجو،لهمرئىوجردمعافيخمن

المالة.الونعلىل!شراف

رلاسةتحتالذ!نافيخلعددبالمرةأيةولا

للمد!ةأهميةلا؟،مائةأوعثرةكانواصواء،الأستف

كبؤمدينة!نتصاء،بمملهفهاالأسغفيقومالى

تأثيرلارياشهتحتاليالأعدادفوضوع،صغيرةأو

فايمارسالىالمدينةفعظمة،لهالخولةططتهفيلها

تأثيرلاولك!،مركزهعلىأعظمكرامةتضفىقدصلطته

الأساية.صلطهعلىلها

الأساقتوجد،العهدذلكممدبأنهالجميعويحترد!

علىتييرطرألقد.مشرةبصفةوالشمام!ةوالكهنة

رتةبتحدىأحياقاتبهمقفكانت،ووأجباتهمططاتهم

هذهالدوامعلىهناككانتواممن،أحرىرتبةصلطةعلى

علىالكفةأوالثيوخاشولىولايدريماللاثالرف

فيالآنللأساتفةيركلمحتى،الأس!روططاتبحض

والتبيتايعيينصلطةسوىالإبجيكانيةالكيسة

الكنان!.وتكريى

عهدفيالصجاتعلت:المملحينآراءتاصعأ-

عهدفيالأساقفةلأنوذلكالأصاقفةضد،المصلحين

الاصيةالأصرفيوانصراعظاصاطدةأصجراالاقطاع

جوضهميقادواممكثيرونبل،الماديةوالفخفخة

متعجريخن،متكبردنفهمالكثيرونكان؟.الحربزمن

منيرعواأنهو،اللهاولادنحوكآباءواحبهمأنونسوا

وكرعاة،صادتةومحبةأبوىحنانبكل،إل!مأمرهمأكل



صقضةأ-اعقف

غيرومحبةاكلبصبرالضالالحروفررد،أنعليمكان

.ةمحدؤ

الأسقفبوظيفةالاحتفاظعنالإصلاحأتجاعتخلىوقد

عرفهيما،نمفيالأصاتفةمنرأوهماأصاسعلى

كلفنئل-قادتهمبعضأنولو،عمأيضاآباؤ3

عادلوونمنرا،الأعاتفةوجودلعدمتأضواقد-

نأولمحدو.الأولالكيةأساففةطرازمنالأصاقفة

فيتجتع-الحاضرالحصرفي-الإبجيكافيالأصفف

كلفن.وضعهااييالمواصفاتكلووظيفتهضخصه

الإنجيليغانيونتولهماصحبحايبدومحكذا:اطاتمة-عا!رأ

!رأمنلكلالجلىلمنإنه)ةالرسامةكابمقدمةفي

قدأنه،الفدامى-وكاباتالمقدسالكتاب-بنا!ة-

نيالحداممنالرتهذه،الرسلأكامتذوجدت

والشحامة.،الكهنة،الأساقفة:المحكنية

المستقلةال!ئسرأى

تجدلا:ديمولراطيةروحمةباعةالجدلدالعهديهة-

ىأ-دبموفراطيةروحيةكجماعات-المستغلةالكنائى

لكلمتىالثاثعالأسقفىللمغهومالجدكدالعهدفيأساس

إبكوبى،"لكلمةترجمةفهما،،وضيئ1،أضف"

علىبالحرئبل،يخعكنصيمركزعلىتدلولأ،ناظرأى

بطرسبأسبقيةروماكنيةادعاءأنويرون،روحيةخدمة

:16)قىإنجيلفيجاءماعلىتأسياالرسلساثرعلى

تكلمعندمافهو،الم!يحتعليمكلمعتمامايتعارض،(18

يت!لطونوعظماعمميسودو3رؤساعممأنكيفالأمعن

وضعأنه؟.أفيكمهكذايكرنفلا":قال،علجم

يأتلمالإنسانبناإن!:قالعدماالحقيقيةالمظمةأصاس

عظيمايخكميكونأنأرادومنا،،يخدمبليخدم

وضهادة.(28-02:26ت)،خادعالكمفلبكن

لينأبقةأىيأيهرلامهر،هداتؤكدبولىالرسول

حجرنفسهالمسيحهـيوعإنيقولولكنه،والأنياءالر!

وتاريخنظامالرأىهذاو!ؤيد،(2:02أف)أالزاو!ة

ر!يموقراطيتها.ياطتهاالأوليالبهة

الاجماعكانتالخسينيومفيتكزنتالىوالكنيسة

الذينالآلافوائلانة،والعرينالمائةللتلايذالتفاق

الروحوتبادةإرشادتحتوالحدمةوالعبادةللئركة،آنرا

المقامبالمحالإبمانهىالوحيدةعقيدتهاوكانت!القدس

التربةهولمفويتهاوالثرط،ائخذدةالقدسالروحوقرة

والمعمردية.

أدقميما-صقفا

الرسل-تولى:العامبالاخغالموطفينانتخاب-

؟أبهلرا،سلطةكاع!انخله؟لك!+،الفادةسد!أ-

الزيخةضئو!ا،تسييرحذامهااخيارككل،للكيسة

التعيينأوبالحلافةيملألمالرصليينجهرذامركزان.والروحية

الثاعةالبةأن؟،(26-23:أأع)الأصقفى

أحدهموقاء،(6-ا:6أعأالعاملالاقتراعانتخابهمضم

فام!أحد،ع!يخجأنوبدوذبالر-يخبروهو-

.،13و8:12اع)المممودكةبحدمة

شر!اتد!شقلةالرسلزمنفيالكنائسكانت

ناكيكنلمأنهجياويبدو.عليالأحدسلطانلا،بنغها

المجمعأنمنلكو،المركزيةالكنهالسلطةقبيلمنشىء

كيةقبرلموضوعزللنظرأورضليمفيانحقدالذى

فيتتكرنالجدويينمنجمحوعةكان،الختونينلغ!أتط!ية

لحطةسرىلهمتكنولم،علمانيينأعضاءمنمعظمها

.(92-ا:15أع)اصثارلة

جزعاتكؤنايى-الرسلرصاهلل)ن:الرملرمالل-

هيبل،ريهةقراراتيت-الجديدالحهدمنكبكلا

المحبة،مننابحةرعريةونصالحتحيصاتتحوىخطابات

منرادفاتهىومحلمينورعاةوشيرخأساففةكلحات

الوظائففإنوعليه،الأخرىمكانفهاكلنتخدم

ولمح!اصة.رعاة:اثنتبنعلىنقتمرالكنسبة

فيانجلتراكنيةطبانأ!امؤ:الأعليانلاصحادة-

والملكة،الدمركةاومارىالرابعوادواردالامنهنرىعهد

رأصهموعلىالعارضةالجماعاترجت-،ايزاييث

بهصاتميزتاللتينالروحيةوالحريةالاطةالى،المستقلود

التصمانالمرصمانذلكإلىدفعهموقد،الأولىالكنية

!رسوموهما،الزابيثعهدفيالبرلمانأصدرهمااللذان

الفكريالارهابمنالتحرريمكنوأ،الظامومرسومالشادة

منالكبيرالعددبذلبحدإلاالمرصمينلهذ-شوالديني

.الثهداء

خلفاءفي،والاضطهاداتالصراعاتهذهخلفتوتد

ممارضة،الحديثالحصرفيالم!تقلينألىبراونروبرت

وفيالكنيةفيالأؤدوقراطةاللطاتأشكاللكلعميقة

وللأصاقفة!للملوكالالهىالحق"فتحدوا،أيفاالدولة

قدكسوعالميحفيأنهآمنوالقد.للموتجاتهممعرضين

)رؤ،للهكهتملوكا9ويق!احقيقةالمؤمينبهغجحل

جادةكلتماما.عنمتلونروحيونملوكفهم،(6:أ

اغتربرقد.والحبادةالايمانأمورفيبريةسلطةأو

وبرجع.الروحيةالحريةهذهلضحانأوطانهمعنالمهاجرون
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أسقفية-اشف

هذهإلىأمريكافيالمدنيةوالديمقراطةالدينيةالحر!ةفيالففل

صواءمفروضةشادةأوموروثةسلطةلكلالمتأصلةالمعارضة

كنية.أومدنيةكانت

:رلاسكندا-اسكندر

الاسمهذاوردوقد،أالاسعنالمدافع"الكلمةومصني

مرضإيخلفي:الجديدالحهدفيمراتض،محتلفةبصور

سفروفى(،ألكدروس9العربيةفيترجموقد15:21)

33:)91الأعمالوفي،(الاسكندرباسم:46)الأعمال

با1:023)الأولتبوثاوسوفيإمكندر(باصم

،()صكندرباسم4:41)ابايةتيرثاوسوفي(ال!!در

وامم،الئ!هيرالمقدوقالملكاكرالاعكندراسمأنهكا

مهم.كلعنالكلاموشتاول،بالاس)سكندر

هزمالذىوهو،الرابعانطيوكىابن:بالاساسبهدر-ا

الافيديمتريوسخلعهثم،م.ق015فيالأولدتمر-سس

هذهعجلتوقد.م.ق145في(الأولديمنريوسابن)

أخيليونائانوهأت،اللوفيينقوةبنهايةالأهبةالحروب

فيالكفوت!لاتيوليالفرصة،وخيفتهالمكادجهوذا

.(11:91-ا:01مك1)أورضليم

جهذاالحديدالعهدفيدكر--أولوهر:ألكندروس-2

القيرواقحمعانأناءأحدوهر(15:216مرتس)الا3

ثهاليفيولدألهيبدوهاومن،الم!يحصيبحملارزىا

عبعضالواقعةهذهولرقاومرقىتىويجل.أفريما

فيماراكانحمعانأتحدتفقد.المصيلفيالاختلاف

المدينةخارحيساقيسوعيخهكانالذىالوقتنفى

نأيدكرالذممطهروحدهومرض.الجلجثةحبلعلىلصلب

اييالحيقةهذهوش،وروفىاممسدروسأأبوهوحمحان

مرضكتابةوقتفيأتهنيتضح،مرقىالثرذكرها

بالميح،المؤفيرمنوروفنألكمدروسكان،لإنجيله

يقرضرفمرقى،المؤنينجاعةبينجدامعروينكاناوأنه!ا

بذلك.يقمدهماكانمنصيعرفونلإنجيلهالأوائلالقراءأن

الجديد،العهدفياخرىمرةالكسندروساسميايهرولا

الرسولذكرهالذىالخمىهوروف!اخاهانيرجحولكن

طحراا:(16:13)روميةكيةإلىرسايهفيبرلى

دلك،عحفإذا،،أمىأمهوعلىالربفيالمحتارريفىعلى

آمنواالذينهمفقطالأولا!كنلمبأنهالقولنظعفإننا

ظلواجعاو)نهم،ميحيةصارتأضاالأمأنبل،بالرب

منكانراأغمبل،للربأمناءطويلةضواتمدىعلى

روفسأمعنيقولإنهحتى،بول!للرصلالمقريينالأصدقاء
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السبدةهذهأولتمضىوفتفىأنههذارمدىداهـأمى

ابا.الأمتولهاكاييحايخةرعايةبول!الرسول

روية،فيالمقيمينالمؤمنينأحماءيينوأمهروف!31وورد

يدعوناماثمةلي!!:فيلبىلرسالةتفيرهفيليفوتويقول

دأحيث،بخاصةللرومانإبجلهكتبمرفىأنفيللشك

حممانعىيقرلالذي.الئبرشبينالوحبدهومرفى

نأويبدو."ور!فىألكندروسأبوا%نه،القيروافي

فيالمؤميزبينالخاصةمكانتهلهكانتهذاأاروفى

تحدثالذىروف!بأنللقولقوىأساسفهاكولهدا،روية

وتدكر.مرتمىالبشيرذكزهالذىروف!هوبول!الرصلعنه

الاحمينبهذين،الامبراطورييتمنكثيرشالأئريةالقوش

منكانالأضها،لذلكلاقبمةولكن،وألكندروسررف!9

الائحة.الأعاء

يهودياكانأهـألكسندروسأنتحملأنههيوالخلاصة

جيداسروفاوعضوامشحياصارثمبالمرلد.أفريقاكالمطمن

رومية.فيالكنيةفيكانأنهوالأرجح،الكنيةفي

فيلوقاويذكره:الكهةرئ!خانقيالاصكندر3-

اجتاعفيالحاضرينمىكواحد(4:6)الأعمالسفر

لاستحوابهماويوحنابطرسالرسولانأمامهمئلالذىالنهدرم

ولا.الهيكللابكدالأعرجالرحلشفاءموصوعفي

ويظن.هالو!ذكرهماإلاالاسكندرهذاعنشيئانعرف

الاسكندركةلمدينةحا؟كاتالديلفيلوأخاكادألهالبض

اعظ!.لهذاإطلاتالاصدولكن

الأعمالسفرفينقرأإذ:أفسىفيوال!ضإسكندر-،

وكان،الحمعساسكندرفاحتذبوا،(34و91:33)

اطثعب،يحتجأن!ريديدهاسكندرفأشاريدفعولهالهود

صارخينالجيممنواحدصوتصاريهودىأنهعرفوافلما

وتقع."الأفسيبنأرطاي!هىعطية:ساعينمدةنحو

الصائغديمتريوسكاهلعلى،الغبذلكفيكلهاالمئولة

كلديمترروسحنقففى،لأرطاميىالفضةهياكلصانع

كرازتهبحبببخاصةالرسولبول!وعل،بحامةالمسيح!ن

تجارتهملأنالصناعلكلاجماعلعقددعا،بالانجيلالناجحة

وعتالئغببدأالاجتماعذلكوم!،خطرفيأصبحت

،حدثماكلفيتماماأبرياءالهودوكان،كلهاالمدينةالفتنة

بدأتدكانالشضبولكن،القحةتلكفييدلهمتكنفلم

وإد.إليهيؤدىأنبمكنبمايننبأأن!نطيعمنويىفحلا

ضكإلىيصلندأنسىفيالثعبياجأنايهودأدرك

هملصحونقد،الغليانهذاو!قوأتهالدماء،

يدفحرنه"اليهودهـكان-الكتا!يقول-لذلك،افربسةا



لايعكندرا-مكندرا

نأيتطيع،مفوهكخطيببمرهتهلحله(اسبهلرأى)

ناصرتهمتهمةومن،الشمغبهذا)حداثضه!ةمنبرئهم

القدي!ا:كتابهق)رمزىالكلربفرل.بول!للرصل

اسكندراحمهشخصاالههوددفع5:"(الرحالةبولى

الاضطرابحدةمنزادالحملهذاولكن،الثعبلخاطب

البمحدفيعندواضحةفكرةهناكتكنولم،،لشنب

ضدبالمظاهرةالودضدالمظاهرةاختلطتفقد2طينعما

بصداالعامالعوربحرلأنفمدا!ندرولعلالمحببن،

الذىابحاس)صكندرهويكونأنوتجكل.الهوعن

.(4:14!2)بولىللرصولمح!ةثروراأظهر

من6نينأحديمو:ألىمنمرطوقيالا!كدر-

ويحلر،ممياصأعهوانقأفس!فيالهراطقةالمحلمين

.(02:اق؟)مهماتيموثاوستليذهبولىالرصل

عمد-عن-رفضا!،الحنإلضموالإيمانرفضالقد

المهح،يوعيالربإلخنمةالمظيمةالآساجةالحفالق

أ!أ.الإيمانجهةشالينةبهماانكرتولهنا

اثانيةيصرثاوسضي،القوجةبدايةهيهرطقتهكانت

هيياب!لنيجمعالرصلنجد18(و17:)2

المزينة،تمايهمعنأحرىتناصيلنوكدم،و!لض

فجرراكدرالىتؤدىنها9،ودنةباطلة))نهاعنهاو!رل

هرطقنهمكانتلند.كغننرنا(أى)،كآكلةؤلرعىا

التاليمهذهونجحت،،صارتقدالقيامةابأنتنادي

الهراطتةهؤل!تعاليمكانتلتد.اباسبحضوكلاننتلبت

الأضكالأحدهي!ييشوالإصكنطرهي!يناساثلائة

فالجدولهذا،أصلاشرالمادةأنتعلمالنيللغنوسيةالأولى

الوجدةالمامةوأن،الريةالطبيعةمنجزء!لالفرورةلش

البر،حياةإلىالحطيةموتمنإنانكل!مظأنهي

عنتابمنلكلفعلا،صارتقدالقامة"تكونوبدلك

المستقبلة،الحياةصادةفيلهلمبلاالجسدوأن،خطاياه

بربطهاماكلمنالكاملالمسحلاصهوالخلاصوأن

المادكط.والجدالمادىبالحالم

فياسومةابدايةوهي-العاليمهذهكانتوهكذا

برعةمحهاالرتلدرجةالخثمن-المسيجةالكبسة

المتقبل،فيالحديامةوانكار.كآكلةترعى،أصحت

الخدوانكاربلبالجدهالميحقيامةانكارأيضابصنى

اتيتأهؤلاءمعتعاملهفيلودالرصوا!ذهى.صتدنفه

حدثد؟الحدود،أقصىإلى،الضلالاتبهذهعلموا

،(5:5كو1)كورشرسكيسةوالزالمطالرحلحالة

لكىاغطاناإلى(والإصبهدريمينايى)أملمهمافقد

ا!برالاسكددر

.(02:اقي1)مجدفا"لاحتى-سدبا

فيالاصمجهذاذكرمنآخروهو:انحاساصبهدر6-

الرسول!ولحبث(15و4:14في2)الجدبدالعهد

يجازه،محعرةضروراليأظهرالنحاس))عندر:بولى

أتواباتاوملأنهأيضاأنتضهفاحتفظ.أعحالهحصالرب

الجزميمكنولا.حداداأونحاصاهذاإصبهدروكانجذاه

هر(02و91ةاتي1)فيالمأيهورالاعندربأن.

المايهورأو(91:33)أعسالفيالمايهور)عندرنفه

هؤلاءكلأننايهرأنبدولا.(18و2:117قط2)في

كانامنهموالخاس!الرابعوأذأنس،عاذشكانوااثلاثة

مالننتن!بلابىفالنترة،تقرلاالوتنغىفيأفىفي

العامينأوالعامتعدىلانهصاكلعنبرلىالرصلذكره

الأولىللرطلةكتابتهيينالوقتهنامناكدرجمضلمحيث

يكونأنحداالمجحلفمنولهذا،اثابةللرسالةوكتابئ

المايهور)سكندرنفههوالأولىالريالةفيالمايهورالإسكندر

اثانية.الرسالةفي

الكطالرورطهرابحاساعندرفإنحالأىوعلى

الرصولضدضريرةبأعحالبقيا!،هوداخلهفيكانتالق

وقد،لأفسىمؤخراالرسولبهافامفكاؤأئناءفيبولى

؟،الرصوليعاليمعيفةمقاومةضكلالأعمالهذهأخذت

الكرازةومقاومتهللرصولالخمىا!ندرعداءظهر

هوثدكانيموثاوسبولى.ولأنبهينادىكان؟بالاتجيل

لدةيحذرهالرصلفإن،أفسفيالكيسةعنالمول

.العدوذلكمنمحتر!ايقظايكون

البحثموفوعالمقدو!الامكندرأو:الأكبرالاسكندر-7

ابالى.

ا!بر:الامكندر

ابن.وهوم.ق356عامفيولد:وطفولتهوالداه-

ملكنيربرطلموسابنةأو!ياسوأمهمكدونيةملكفييب

الأ!ارفىبالا3يذكرلاالاسكندرأنومع.إيبروس

بصورةإيهلارأنهإلا،المقدسالكتابفيالقانونية

عفرأما.(2أو8:5)دايآلسفرلىجداواضحة

أنهعلىإحمهيخذبهر،مهالأولالحددوفي،الأولالمكابيين

مؤصوأنه،الفارسيةالامبراطوودةعلىقضىالذىالملك

،الاسكندروالدهويخليبيكنلمالونالية.ولوالامبراطورلة

ريخةفيليبكانلقد.إيىصارماإلىالاسكندرصارلما

أميةفاكوهووعرف(ايوناية)طيةفيالزمنمىمدة
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ا!برالامكدو

الحرية.والفنونابظمفيأبامنونداسأدخلهاايىاييرات

التيأصرتهمنالكثيركتبقديخبأنفيشكولا

رجالمعقويةبملاقاتارتبطتوايي،هرقلالىتنتب

ثخصافييبتأثر!،أبغراطأثالمعأثيا

بالفنون)عجابهالجمعأنهيبدوكا.بأبامنرنداس

باعتبارهالأئيناوايقدلرالهبيبةالثقافةشضبئا،الإغرثقط

إلىالحرلةبالفنونإعجابهوأدى6الثقافةتلكمراكزأعظم

فيالفلاحينمنبخودهعلىالطيبيالحسكرىالنظامتفبيق

المكدوفيالجيقفياالكتائبانظامأثبت؟،مكحويخة

الونايةالحضارةوقادته.الوتذلكحتىسلاحأقوىأفه

حتىالهيلينينبهعلالاممبدإلى-قناعهالىالي-

الاجةومن،ناحيةمنهلأسمجتمعفيالحقلهيصبح

وبمزيم،ال!!ندرلابنهخاعامدرساأرسطويعينالأخرى

عاماقائدافيليبتثين،الموايةوللظروفوالدهاءالعنفمن

ضدالحربلعلنالولاكاتهذهأثارثم،الهيلينيةللرلاكات

الذىلابنهالطر-شيمهدكانهذهكلوفي."المظيمالملكا

القليل.بحدجخلفهكان

للشقبل،ابنهبإعداديخيباهم:للممل)عداده-ب

ثماعريمتلىءكان،أر!رعلىكلحذ!دفالإعدر

بالاضتغالمبكرابدأوفد.والد.منث!)كريتيةوأفكار

بحصارمثغولافييصكانفيما،؟الحرلصالحكىلأمور

وكانالبلاد،ادارةفيأتيانرمحلليحلافيأرسليزنطة،

ديما.عئرال!تة!تجاوزلاالرقتدلكفيالاسكندرعمر

ع!كريةحملةكعدأنالجصبذلكيثغلرهوعل!وكان

دلكوبعد.تأدييةحملةكانتولعلها6الل!لكيينضد

الاسكندرقاد،2ويخاكافيالفاصلةالمعركةوفي،بحامين

بنجاح،!الرفاق5،مكدويةمقاطعاتفر!انسلاح

المدنمصرحددتاليالمعركةهيفكانت،فائفةومهارة

أيهحياةيقذلم،المعركةتللثوفي.المتقلةايوناية

إحرازفيكثراأصم-وصجاتببراعته-بل،فحب

ابصر.

لفزوالخططكاكملتعندما:الونانعرث!احلاؤه-%

ني،الدردنيلبالفملعرالجقمنجزءا)ذخى،فارس

الاسكندراطمأنوعدما.فيليبفتل،بالذاتالرقتذلك

تثبتحيتكورشرسالىتقدم،(لالهحلماالعرشتريىعلى

يحبرأنوقبل.داررسضدلهلآسكقائدألهمحلحلولهمن

ضدالثمايةالححودورئنأنأولاجميهكان،أجاالى

وخلع،تراقياففزا،البرلركةالقبائلمنتححلةغزوات

فيغيابهأثاءالجائيين.وزوهزمالدانوبعبرثم،الرباليين

بأنإشاعةالثرت،كرشعندالصروفةغيرالأتاليمتلك

نرمنللتحررحركةفيالطيونوشرع،خلقدالإعندر
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ا!برالإسكدر

منرهيبةنقمةانتمالونانالعودتهعدولهذا،المكدونون

ياعتبارهابلالحركةهذهزعيةباعتبارهافقطلى،طيبة

الونانية.الولاباتأقوىأبصا

ا!برا!كنلىرلرأستمئال

مزخرته،الإيك!درأئنحالما:المنرىأسهاليحملته-د

منلليونانبخقملكىالدردنيلبعبر!بلا1فيجثهبع

يدعلىلليونانن:محاناةكثرةآلامسصكانواا!ذيراالفر!

ملوكثلالةهوذا5:عنهيلالذ!)أخرروكأ(ركي!أجز

جميعهممنأوفربعنىيحنيوالرابعفارسفييقومونأيفا

دالبآل)،ابولادمملكةعلىاجميعبهجبعاهتولهوحسب

حاءعندماأنهنجد،الإلاذةبقصيدة(-ولإعجابه11:2

أحدأنهادعىالذي-أخيلوسكرئم(طروادةمرحإلى

إلىبرجعذلكولعل.غتلفةوألحا!ذبائحبتقديم-أصلافه

فقد،فهحكيمةصياسةكانتأنها؟،الرومانيةطيعت

)ذا،حر!تهمسلبمشلمصالحةاستعدادعلىايونانيونكان

بناويجدر.ضخصهفيالإلاذةأبطال)حياءمقدررهفيكان

نبوةفيال!!ندرغزوةبهاوصفتاليالدقةمدىملاحظة

حدثتحيثجنوباققدمطروادةومن.(ه:8)دايآل



ا!برالأسكندر

جرانيكرس.وقدفهرعندالفارسيةالقواتوينينهالمواحهة

يثهماالئجاعةمنالممركةفياكبرالإسكندرأبدى

فيمنمرسكفائدبراعتهأظهر؟،هوميروسأبطالشجاعة

رهيه،منمةبمدالأدبارفارسقواتفولت،الحربتون

أياعلىجطرتهاكمل،فارسفياكثريوغلأنوقبل

أظهرأيضاوها.المحكمةوخططهالخاطفةبرعهالصغرى

ايغاؤل،تحرمنالحوببحاسيةمعرقهالاصكندر

علهاترتكزاليالعقدة!طع!جررديوماالىفذب

الأصاطبر.نروى؟،أسبا!لةامماطو

فلهوما:ممرإلىصرلاواخراقأصوسمعركة-

في3أنبدلاكان،يةالجوكالحقدةبقطعرمزياالإصكندر

أسياعلالسيادةمألةحلمنبدهناكيكرفلم،الواقع

قادموأنهجراراجيثاجمعقددالهلوسأنعلمفقد،بال!

نصفبحواليعددهيقدركانالفارسيالحدوأنومع،للقائه

صعةوكات.للفائهأسرعال!!ندرأنإلا،رجلمليون

المعزبيىدانيآلضرفيلهرمزكا-الاصكندرحركة

:8دايآل)"الأرضيمىولم...المضبمنجاء"الذى

صلفيالجئانوالتقى.الحظيمةيهزاتهإحدى-(ه

عددهمميزةالفارصبوندقدحيثنسبياالصغيرأسوس

وكان،كبرعددمهموقتل،ساحقةهزيمةفاكزمرا،الكبر

الاسكدروتعقب،الهروبفيلجثهقدوةنفهدا!لرس

علىبخوباميرتهبدأثم.تماماعليهقضىحتىالميزمالجش

ألهبتالتيالدولة،مصرإلىمتجهاسورلاصاحلامتداد

أبوابهافئحتكئيرةمدناأنومع.الدوامعلىالونانييرخيال

إلاتستسلمالموغزةصررأنإلا،الجصرالظافرهذاأمام

ومقاوماغزةاصتلامولحدم.نياطويلحصاربعد

ا!نىقالدهاوأحذغضبهعلهاالاسكندرصب،الاسلة

أيخلوسصب!مركبتهخلفحياوصبه!باتيسإ

هذهأنضاندكرأنويجب.مركتهخلفميتاهييهور

صرخيأدقيقبرالذى،أ)يان"محاباتفيتردلمالحادثة

كزةالاسكندرأخذأنبعد)نهيرصيفوسويقرل.الإدبهدر

الكهنة-رئيس،يدوع"معوتقابلأورشل!إلىذب

المؤرخينمنأحديايهرلمولكن،عنهدايآلنبوةأراهالذى

ذلكومع،ثكموضعيجعلهامماالحادثةهدهالونانيين

عنيحثوهوأر!و،تلصيذلأنتحملةحادنةفهي

منصغيرةقوةمعذهب،لغزةحصارهأثناءوفي،المعرفة

فقد،لهأورثليمحضوعلزثنالهوديةنلالإلىجيشه

ليرىالوقتنف!وفي،لأتصالاتهخاصةألمجةلمرقحهاكان

عندهتوحدولاواحداإلهايحبدالذىالنربالحبهدا

.أصنام

دخلعدما:آمونمبدوذلارةالأس!درلةتاس!-

ا!برالأسبهدر

مقاومة.أدقدونلهكلهااللادخضعت،مصرالإسكندر

وأنه(ياالأوفي،فاروس"اسمورودحققةدفعتهوتد

تأص!سإلى،الجر!ثاطىءمنمصريحكمأنكتيم

،،فاروساجزورةمقابلالأرضضريطعلىالإعند!لةمد!ة

وتئكل.الجرسطوالجرعريوعدبكروةلنيفصلكانالذى

مياء)صاءالممكنمنجعلطيعياحاجزاالجزروةهذه

تقحوبذلكباللتصلابحؤأن؟،واصامزدوجا

كانت،الإصكندروكعادة.الداخيةللملاحةالطريق

وأصبحت،جنىإلىجنباتيرانوابسةالرومانية

العالمسدنواكبرلبطالةعاصمةأصهاايىالمديخة

قضى،ابلادفيالحكمبترتيبقيامهأثاءوفي.ايونافي

تلكأحداثوأضهر،انحتلفةالمحالدزلارةفيالوقتتعض

انالمويجهتمحيث،رعآمرنأمعبدلزيارةذها-الفترة

مناكدر!ي-الممرونعند-هذايكنولم،آمونللاله

عليهيضفياللفبهذاأنادعىولكنه،ضرعياملكااعتاره

الوتتذلكوند.هوصروسأبطالمنبطلكأيإلهةصفة

كبشبقرنمترجاالصلةعلىالاصكندررأسصورةظهرت

حتىالثرقيينيخالالواتهذهضدت!د.رعآمونمئل

نأالمستحيلومن.،القرنينذاإصكنهدر8بحديخمادعىإنه

العالمياللقبمواجهةق-دانيآلضركاتبأنفعتقد

-فارس!فألىيستطيعكان-القرنينذىللإصبهدر

دانيآل)قرنينذىبكبق-الاصكندرهزمهااييالقوة

بذبأنفبلكتبقدالفركانإذاالا(2.و8:3

ممر.الىالامكندر

منالاصكندرالهىأنبعد:داروسمعالأضرةالمعركة-ز

معالأضرةللصواجهةالمدةيعدبدأمصرأعررتريب

الإسكندرعليعرضأندارلوسحاولوباطلا،دا!برس

إلىوصلورأ!ته5:الكنابوبقول.الامبراطو!ةافتام

ولم.(8:7دانيآل)،عليهفاسثاطالكب!جانب

نأإلادارلوسأماميكنفلم،المطقالتليمإلانهيقل

الجيقمناكدرجراراجيثافخد،الأخيرللمراعيعد

شرقيالراتعالهلفيوقبع،أصسموقعةفيمعهكانالذى

حولالهلأنورغم.للقائهالإمحندرفأصرع،دجلةض

كانالذىالفارصىالجيىلحركةتمازاموتعاكانجوجايلا

أفضلفرصةللفرسوكانت،الفرصانمنمعظمهييهرد

الامكندرجيقمعبالمقارنةالكبيرعددهممنللاضفادة

فيحدثمانضىهىكانتابيجةأنإلا،القيل

هذاتيجةمنركان.كبرىومذمحةساحقةهزيمة،أسوس

.فارسإمبرطوطةمنا!برالجزءاشسلامالصر

،الجدبدةالأئاليملحكماللازمةاكتيباتبعضعملوبحد

لحمايةلجأالذيدا!بوسوراءزحمهالا!ندرواصل
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إمكندو!ةيةوسكندإ

أفغانتانالآن)!ىابكتريا،حا2"ابسوس

رضىيناللكيدارلرسبوسقتلوأضرا،(وكازاخان

أصعالاصكندرولكن.ذلكفيلفلهلحلهأوالإسبهدر

!تله.بسوسعلىوفبض،وصجديانابكترلمااحتلالالى

الهندلفزوتقدم،بب!وس)ليمثلال!!كندرعنعاولةوفي

صتلجضرإلىوصلخىطريقهفيفابلهممنكلوهزم

المكدونيونالمحالىلونفضوفا،(الشدلهرالثرقالفرع)

ذلك.وراءماإلىالزحفمواصلة

عنالتخليالىالا!ندراضطروهكذا:حهالهنهالة-ص

نأأراداييبابلإلىواجع،الأقمىالرقغزونيآماله

طاخهبكلوشرع،لاعبراطووشهالكبرىالحاصةمجطها

بابلمنوليجملالامبراطوو!ةأقطارتنظيمفى،الحارقة

أ!ابئ،هذهكلفيمنهصكهوويما.بهتلبقضاصمة

،والثربايكلىفيلإفراطهعليهوطأ!ااشتدتاليالملارلا

.درهمنواللاثينالثالةفيفمات

حر!تائدكصجردالاصبهدرإلىالظريمكنلا:ألره-ط

فيالأثرمنتركلما،هكذاكانأنهفلو،فحبعظيم

فتحعندماولكنه،أيلاأويمورلكتركممااكدرالعالمناريخ

فأ!س!،ربوعهافيالهيلينيةافقافةلرعلدل،أسا

الحكمحقلهاكان،مكانكلفيكثيرة-سنانيةمدنا

ياللغةالهيلبنيةاثقافةانثرتالطريقهذاوعن.الذاق

027

الفلاضةبعضأنحتىأسيامنالونالجوبفيايرنانية

طر-كأوعن.6ياملارسفييحفمواالنراتضواطيءمن(-دوا

الأدبلنةهىايونايةاللغةصارتالا!ندرانتصارات

ضفافالىالمتوسطالبحرضواطىمنابلادكلفيوالتجارة

ذثرفيبالغأئرايونانيةاللغةلالاركانولقد.دحلةضهر

تقييصه.عيناي!تحيل،الإنجيل

اسكندل!لة:

فياكبروالاسكندر.م.ق331عامفي:لأرجمها-ا

رضىليال،الفريةممرصحراءفيآمونمعبدلزكارةطرلقه

وهو،الدلاغرييفي"فاروس"جز-رةكدترقف،الآلهة

الأودكا(،فيجاء)!""أيدجوسبوطمكان

الموقعلهذاالاستراتيجيةالإمكاقياتأدرك،النفاذةوببصيرته

!راقودةاالصغيرةالمصر!ةالقر!ةتحتلهالذى

عطمةمدثنةوبرعةفاببنىأنفقرر،()أوراكؤيس

هذهتسىوأن،)مبراطورتأقطارأعنىمدخلعلىت!يطر

فيسارىمفدسلأثهركاملةحريةونح.باحمهالمدبنة

ديالايكلبباءاشهرالذى،ديركراتيى)وهو،عصره

القديمالعالمفيوأجملهاالمدنأشهرشيدتوكالحلم.الثهر

مدينةالحديثالحالممدنأثهرومنبل،(روماباضثناء)

اكثربعضهاعرضكان،والمتوا!لةالمشقيةلوارعهاتميزتء

وبافي!صورومحابدقلاعيخهاوأقت،تدمملاتيمن



يةسكندرإ

فد!تصميمفيجحهانقتغاء،وحدائقحكومية

عرخمةكانالمدينةمحطأنبلنىو!ثر.ر6لعفني

المحطفثلرراهاكان،أعلىمنإلمحاكظركانومن.يلا

؟.الأبطالالإسكندرأسلافروند!هكانالذيالمكدوق

صناءلأوبذلك،بالثماطيءالجزررةل!لطضخمحاجزأقيم

كافت،الإسكندروفاةونجل.الموافيأففلأصح،مزدوج

!جا.للعالمالتجا!لةالغاصمةأصبحتقدالاصكنددلة

يه-يليقضريمفيالذهبيتابرتهكع

البطالةعصرفيرخاثهاقمةالاعندرمدنةبلغتوقد

عنتأ!الصيدمنتجاتفكانت،بهاكايتهمبفضلالأولين

الأحمرالبحرطريقوعن،مريرطبضإلىابيلضرطريتى

وللادافدثرواتبكلالموامعلىعسلهالفنتأقيكانت

منوكاناالكثرةبمصانعهاالاعند!لةتميزت!.الرب

الحرل!ةوالفنالتجا!لةالفن،الفنبناءالصناعاتأهم

كانت!،ثخصألفالحمولتهاتصلكانتالتىالكبيرة

بمكانهاال!!نددلةراحتفظت.ريبةبفوةالنرانتطلق

حينالميلادىالحامىالقرنالىالرومانحكمأيامفيالرفيعة

عامالعرباضوليعنحماذلكالتدهور.ورغمفيبدأت

،الخطاببنعمرالحلفةأيامفيالإمكند!ةعلىم641

!قولالاصكندطةعنتقركلاالحاعىبنع!روالقالدأرسل

00041،قصر000.4بهامدتعلاضولتا:فه

نأواعتقلوا،،المرمرمد!نة5وحموهاأسرح004،حمام

،ابللررمنتواعدعلىتقفايىالضخمةالحظمةالمسلات

ارنناعه!لغالذيالأيضالحجرىوالبرجفاروسوجزهـة

نأاعتدوا،الدنياعجابمن!تبركانيالذيفدم004

منولىءا!الجنصغمنبللرصغمنب!هذاكل

!تعالمارحأحدأنكروا،ال!قيونبهاعرفاييالمبالت

المدتفييلاالرالحسرمنكانوأنه،تنرجلميون

ولكن.الاضناصعةالقصورشالمحكصةالأنواربسبب

قيمنهاوضعفت،ال!يطالقحبعدالئدهبررقبدأتالمدينة

عام)حوالمطللبلادعاصصةالقامرةأصبحتعندما

ضربةالصالحالرجاءرأسطريقا!ثافوجاء(م0001

تفعوابوم.(م0015عامحوالي)المدتكلقاضية

المآتأسفلأوابحرمياهنحت)ماالقديمةالإسكندية

والذى،القديمةالآثارمقابافىالوجد،لىء.الحدلهثة

،عمودبومباىعصوديسىماهرايومماهدتهيمكن

دقلديانوسحكمالتاريخهروجعالذي(الوارى

عامفيالآثارعنايقهبدليات)نجيزكةبمثاتوبدأت

ولكن(9918-8918)ألمانبةبمثاتنم،5918

مبدامح!ثفبوق.ج.دأنرغم،ضيلةكانتالائج

إسكلدر!ة

امحثافئم7091وفي،الاسمةالمقابروبحضطص

هارهاازأوجفطالمدينةتحدادووصل.الهولأدتملأيلبمص

نصفهمكان،ن!ة000.008الى000.006ييئماالى

كنلمعرالايعالقرننهالةوفي.العيدمنالأتلعل

الحدير!برعايةولكنها.نسة00071نجاوزسكانهاعدد

الميونين.علايومسكانهاعددوروبوالنديمةأهمبهااستردت

أوراقلينوجدانهكقال؟الامكندرتفيالود2-

لأسيىطوحةلخطةمصودةالحاصةاكبرالإعندر

نجصة،وحداتفيالأجناسجغتجحوونانيةإصراطو!لة

مرطاالإسكندرلةفي،والأفارتةوالأيريونالأوريونوجديلأذا

السياسة-هذهواصلواالذك-البطالةأياموفي.لهم

تفوقبامتيازاتتثعونعديدةمدنفيالأجانب!طن

عنوالمصري!ايونانيينيننالتوافقوتم.البلادأهلاميازات

ايونايةالديانتينلننتجمعمشنركةديانةاعتناقطريق

باعتارهالحظيمالونانالهفحبدوا،القديمةوالمصرية

تظهروالذى،الممر!نعندالفليالحالماله،أوزو!ص"

ا.لهدكدالدكهذاولمانتر.أل!المجلضكلفيروحه

ليردأمكنالياسةهذهمعوثميا.ابظرنفطعاتارا

لمكانواوإنخاصةاثازاتعلىيحصلواأنالإسكندرلةفي

فيالنفوذمنلهمكان"أفهإلا،المدنيةالحفوقبكافة!تشعوا

الحاأفيآخرمكانأىفيلهمكانممااككرالأعندطة

ويجنب.(كةالههوالمعارفدانز)،التديم

قملليهودأعطى-لهاداعيلاالي-الاخكاكات

وللمصريين4اضابهمخاصتسموليونانيين،بهمخاعى

القسمفيوالمكتبماوايحفالبطالةتصوروكانت.كذلك

صرايي!معبدالممرىالق!مفيوكان.ايونافي

الجمالفي!ضارعهككنلمالذى(أببى-)أوزو!ص

فيك!مجامعللمهؤنفها.وكانر!افيالكاينولالاواروعة

الانتقالحر!ةللودكان،يخلوأكاموفي،بهمالحاعىالضم

كانتالههودنامامعيعضولحل،جميعهاالأقسامهذهلين

قملكلوكان.الؤلنةالمحالدصثلثلهامقدصاحرماتحتبر

يحكحه،ابىاكةفيالهردىالقموكان،متلةحكومة

يحكمأصح،!مرأوكطسأ!امفيلكن،عبراقحاآ

وقد.أرخنا71صنمكوناليوخشمجلىكطالههرالضم

ووضحهمثرلهمرشلصهمببهامةمراكزالىايهووعل

قالداكانكيربلاساالادسبطيمرسأيامففي.الاجتماعى

افؤلبطيموس!قفىكان!ايهود،عنالجق

شذئكناتهم!د.!ئت،الهوصجندى000.03

في)آ!فانقأنطوصأ!امقالاضطهاد.ولعلقربعهد

الهوتحولأ!فلأنه،نفعذاكان(المي!دفبلالثافطاقرن

ايهرداحتفظ،ارومانحكمأثناءوني.ايونانبةاثقافةال
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اسكندر!ة

كدىعلىالاضطهادمنقصروفتراتماعدافيبحقو!م

معظمتحكرونالهودكان!.أكالجولااالمجنونالحا2

وكدما.القمحتجارةيحتكرونكانوا!ثذلكالهامةالصناعات

،الهوداضطهادبدأ،الدولةدكانةهيالمجةأصحت

ذلكأعقب،م962عامفيالفرسعلىهرقلانتمرفعندما

يمون،اليومإلى،مصرأفباطومازال،للهودمممةباشؤ

القيامة(جديسبقالذى)الكبيرالصعاممنالأولالأسبوع

الكتالاتمنالحكمةكتاباتأن؟.أهرفللموم)

فيهضكلاومما.الامكندرلةفيأصلابهتقد،الهود!ة

يمقابرهاالقاهرةفيحديثااكتاييالزلائقمعظمأن

الحقيقيةالأيةولكن.!لاصكند!لةسأصلاجاءت

هيأتهماييالتعاليمفيكانتليوباببة،ل!عكندرلة

وضكعلىكانوالذى،كلهللمالمصارالذىالإنجيللقبرل

الهيينية.بالثقافةثقفواتدالجليلمنعبرانيونبهيكرزأن

:المقدسليوالكلالأسبهدرلة-

نأ،دانيآلمفرمنعئرالحادىالأصحاحفينجد-أ

؟.اببؤهذهموضوعهموزوجاتهمالاسكند!لةبطالسة

أع)الإصكندرلةمنكانالفصيحالرجل،"أبلرسأن

فيأبراقدوبرلىأنهمرتينلوتال!يايهر.(18:24

نأكا،(27:6،28:11أع)،)صكندرلةضينةا

مجمعله!ال"مجمعفيكانأورضليمفيا!تغانوسحوار

نأومع.(6:9أع)"والاعدون...الليبرينون

الكتابفيالمد!نةأثرأنالا،تيلةالإسبهدرلةالىالإئارات

بالم.أثرالمفدس

فيترجتاييالبحينيةإيرجةب-تخفظ

بتربة،الميلادتبلوالثافياثاكالقرنينيينيخماالاصبهدرلة

يكنلمإن،الرجمهوهذه.العهدذلكإلى!رجععبرممطلص

بولىالرصلأنالمؤكدفمن،اصخدمهاقديسرعالرب

يتضعصاضخدموها،كاقدالجديدالعهدكتةمنوغرو

تربهة،وهى.الجديدالمهدفيالمبهورةالاتتباصات

مصرية.ترجةأنها-فهاالأضياءأبطمنحتى-واضح

الأمأمام،الأولىللمرةالا!تفتحلمابالونايخةايوراةوهذه

العالىكافيأثرهالقد!للمهدأص!وكذا،الإلهيةالأتوالإلى

ابهوديالنطوريالالغأثرهاأبضألهاكانللفحب،

ايص..هجى

القرنيريينما)بالاصبهدرايةاالمعروفةانحطو!-بر

العلماءأيدييينتقعتديمةمحطرطةأولهى(والخاصالرابع

وقدمت،الاسكند!بةفيوجدتوقد،الحديثالحصرفي

لوكا!سكرل!من(م1628عام)إنجلترالملكهدية

والفاتيكانهالسيائيةالخطوطت!أن!.القطظبهبطرروك
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وقبطيةو-دونانيةعبرتالهامةاليهالةالخطرطاتمنوغ!لجا

الاسكند!لة.منأصلاجاءت،وصريانجة

كتاباتمنوالكثيريوحناإبجلأنابعضويرىد-

يكنفلم،المدينةتلكيملغةتأثرتقد،الجديدالحهد

انتثرتعالمفيالا،الرايعالانجيلوأفكارأسلوب!مممكنا

الا!ندلمية.تماليميخه

الإسكندرلةجامعةبتأصبس:الحضارةفيالاهبهدويةالر-4

ماك!)،الحضارةتاريخمنالعطيةالالةالحقبة"بدأت

الحظيةأثينامدرسةنمطعلىالجامعةهذهنجيترقد.(صلر

المدم!)جامعةأساسألكونهاعليهاوتفرقتبل

بيرجمحتمدرصةألئتالتارجفيمرةفلأول،(ياهافي)

ضخمةلإمكاناتالحامعة!لاث،.دتبم؟الأدهـ،اعلما

حوتاليالنهرةعكت!اأن!الأصلبة،بالأبحاثللفام

0001009إلى0001004بيرما-نحتلفةأزفةفي-

تماما.لليهبماالأهمبمنللرقوقوكاد.الرترقوالكتبمن

الرخامية.الأعمدةمنيهربالمتحصمتملارائحامبنىوكانت

ومعاملمرصدتثلهامةأشاءالجامعةتلكفيتوفر؟

للأطتذةص!ن!،للناتعيملنوحدائقللثرجخاصة

داخللإقامهمخاصةأماكنالكلياتمختلفمناثمهورثن

؟.الحكو!ةمنثابتةرواتبلهموكانت،المتحفقاعات

والطبوالعروالملكبالرياضياتخاصاهمامفاككان

إلىيتطلعكلهالعالموكان(المجرميندريمعادةمجرىوكاذ)

انحترعونممغ؟،ممللاضفادةالاصكند)يةمهندسي

الفىأثررمارال.مماثلةعالميةبثهرةالإسكندلميون

إصكندرىرسامأيوكان.،بومبى9فيواضحاالاسكندرى

عصررساميأثهر،لأبلى"فيهمرغربغيرفافايعتبر

علمبادىءاإقليدسكتبالحامحةللكفي.الأ!ندر

عالمأضهر،يتبرالذى-أرثهدسسحلوها،!افدسة

اكثافاته-أالقديمالعالمفيالعبقر!وايخرعالرياضياتفي

حبأيضاوفا،المائهوالمحركاتالهدروستاتيكافيالمذهلة

ا!تافاتمنوكيرهاالأرضةالكرةححمأر6سطينى

دراسلألهولرشةاربعينلمدةلطليموسدرسوهنا،الخالدة

قرنا،عثرأرلحةطيةالعلماءأقرهااليوالنحومالكودعى

علمأساسالآنحتىمازالتالرياضةفينملىياتووضع

هذهبدأتأنمذ!:ويبر.أويقول.اثملئاتحاب

الومإلىسائدةمازالتكثيرةأفكارابحدونح!الزمنعنالحقة

الإمنواءوخطومحررها!طبيهاالأرصكرويةمثلالملماءببن

،الاعدالونقطتى،:الجنريةاجةالثماالقطيتيروالدائرتين

داحتلا!ىواختلاهـالمناح،والثرىالصيفىوالانقلالير

بأرجههالقمر!الظامكان؟.الأرضسطحعلىالمكان

نجحاح!كىلموإلى-باهمامدرسوا؟.جيداسروفاانحتلفة



رية)مكند

يةسكندرإ

والفنالأدبازدهركا.ايخلفةالنجومبينالأبعاد-كامل

اللغةوأصولوتاريخهالأدبوأصبح،الدولةورعابةحمايةنحت

وأبجدورتأتاالحقبةنللثولعل.أندرسعلرماوالنقد

؟المثعراهـ!قصص9أنصكمالأد!فيأصاءث

الحقةتلكوبدأتالريص،حياةيصورالذىالرعوممي

مهمهيمك!لاأوعمضىعصرلإدداطثومع-(ماهاي)

فيولى.،الاسبهد!كةلمدرسةالواجبالمديردونأتماما

اللذ!نالكثيروالجهدالطويلالصبرينكرأنأحدوسع

ذلكفيالخطرطاتونرؤلربةكمابةإلهمااحتاجت

هوصروسللشاعربهاالمعترفالصوصأن!.العصر

منإلياجاءتإنما،الأخرىالكلاسيكيةوالكتابات

كانتاثهورةال!فكل،أثيامنويىال!!د!لة

إلىيدعرماثمةلخها-ويىالاصكندرلةمكتهإلىترصل

طلصفيلادلفوسبطلي!وسإنمنيويفوسروايةفيالك

هدهكانتفقد،الونانيةإلىالقديمالعهدترجةالهومن

إلىأر!لايرجضبطيموسإنوبقال.العمرذلكحمة

وأورليدسوصفركليرأصيهلرسأعمالكلوأحفرأثبا

احتفظ،الأعمالهذهنختمولما،الإصبهد!يةإلىوغيرهم

إلىحميةحطةن!خاوأرسلالاسكندلهلةفيالأصولبجميع

مكتتيتضارعالعالمقيأخرىمكتبةهناكتكنأثيا.ولم

اببويةدالأضارحرتايىالميهبةباستثناءال!!ددلة

السابعالقرنفيللمكتهالعربحرقتصةوأما.أورشليم

حالأىبخلر.علىيقول؟الديلينقصهازإل،لافماابدى

بعدالإعندلمبةفيعظبةخاصةمكتات؟-دفيالا،!بدكر

منتعتبركانتالتىالكرىالمكتةأماالحصر،ذلك

احتمت.دفد،الدباعحاث

قسمهناككنلمأنهرغم:الفلفةليالاسبهدولةأثر-5

الاكالقرنمنأنهالا،الكبيرالجحففيبالفل!فةخاص

الاسكنددهلةكانت،الميلادبحدالسادسالقرنإلىالم!لادقبل

اليناغورثة!لأتفه!ا،الفلحفةعالمفىالثقلمركزتمثل

فيذروتها"الحدبدةالافلااصريخةإللغى؟،!الحديدة

كردوايتمةبايأميةنادتاليالفلفةوهىالاعندرية،

المكبرعلىالحدثةالأفلاطويةوتأثبر،الرواقيةللحاديةمعل

الآريةالتأملاتأعحقاقزحتدقدتقد-س،كلبمرقالدفي

لاأفلاطوداعترولقدالف!لفة.هذهرا!ساثةاالمفاهيملأحم!

النرءالنيالإلهةلالوحدةابونانواكرفتالألبباء،ص-

مت!هات-أتياربيههوداعر!وها،أنقدبماكعهد!ا

أولهذهوكات.بهانادتاطهاعنلؤبةلهاكان-أورضليم

الإصكندلىلةفلسفةوكانت،واحدةعالميةديانةلتنكيلمحاولة

أفكارتأثرتوقد.المالملخلصالطريقإعدادفيكإيليا
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الهودىالأد-أن،؟الفلسفةبهذهوالفريسيينالصدوقيين

نبتفقد.بهاتبعقد،المسيحيةظهورسبقالذى

والر،حولنالمادةيينالحيقيةالملاتةإلىالجديدةالأذلاطرنية

ايافرأظهرت؟،المحدووغرالمحدوويين،والثرالخر

!.والمئاليةالواقعلين،الروحوعالمالطبيعةعالملينوالمداء

ويينالثريينالرىالاتحادمنضىءوجودبضرورةنادت

تحلها.أنتشطعلمولبههاالمكلةعنعبرتإكا.الله

ويقرل.المصالحةولىالهروبهوالفل!فةهذهقالهماوآخر

مهاخرجايىالذرةا"مىالجديدةالأفلاطوية)نه:كر

توةصارتذلكبعدأنهاولر،الميحياللاهوتعلم

كانتأنهاالا،الثرعنتعيمهاخطورةورغم،معادية

معوتعاطفتللتصوفالطريقايقوى،فمهدتإلىتدعو

الروحية.الديانةعاصروأنقىأعمق

جمبعهاالنابدتفق:الإمبهد!كةليالمحيةالكنهة-6

الىالانجيلرسالةحملالذى0هوالثرمرقىأنعلى

فطالبندقيةإلىنقلحتىهناكبقيجدهوأن،الاسبهدت

إعادةبخاسبة6691عامعظيماحتفالأ!موقد)م828

ومن.(ال!ادسكرلىابىبا!دفيمصرالىالجد

ابربةالىومهامصركلفيالمسيحيةانثرتالإعندية-

فيمجامععرةعقدتالرابعالفنخلالوفي.والحبثة

اللاهوتيةالدراساتمركزباتجارهاال!!بهدطهمدت

ضديخفاضطهادأولبدأالأصكند!لةوفي.والكنه

وتته(م251في)ديشوسالامبراطوريدىعلىالمجيما

دتلدكانوسأكامفيأتاهاحدث،مح!ةأخرىاضطهادات

بهتؤرخالقبطيةالكنسةانحتى(م303-311)

للشحيينأصحتوعندما.الثهداءصروتميهتق!بمها

المعبدتحطيمفيالوصاثلنفىاسنخدموا،السياعةالقرة

وقد،م193فىالسيراييوممعبدثم،م366فيالقصرى

للئعب،الآلهةأحب(أيى-أوزو!لى)سيرايسكان

اييبا!اثلوازدحمالمرمرأنواعاممنمنمبياممبدهكانوقد

المكتبةبعداثانيةالمكتبةكانتجدرانهويين،بثمنتقدرلا

بالمتحف.كانتالىالكبرى

قام،ممرفيالريهةالديانةالمجيةأصبحتوعندما

للألهتأييدابمظاهرةوط!ممنبدافعالمصريونالفلاضة

الأوثانوعبادةحرمجوسثيوالامبراطورولكن،صابص

المحبدهاجمتالأضفبقيادةمظاهرةفقاتم193عام

لعلهالذىاممثال!أسهالجودأحدكر،عيهواصتولت

حطوهأنوبعد،صورهاأفضلفيالوثيةالمبادةيمثلكان

زلكفي5:تئيندورفيقولو؟،المدكةضوارعفيجروه

،أثلاءالىوتحوكالقاضةالضربةالمصركةالؤلبةنلقتابوم
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الوثيةالمبادةلجأتالحينذلكومنذ.(ممرتاريخكتاب)

الرىالولاءكانذلكورغموالكهوفالمفا-سفيالاخقفاءالى

وحدثت.أحياناالموتحتىتابعيهاضطهاددسببالسرايي!

المذراءالمي!وفةجرواعندمام415عامفيالمآسىأفجع

الى-وعلمهايفضيلابجمالهاأيضااضهرتايي-يبلأيا

أمامإرلا)لىلايقطعوهاثيابهامنجردوهاوهناكالكاتدرأثية

كلالم!حببنالمادهمنالكثروناصخدمولد.المذبح

الميحيينولكن،الوخةالأعمالهذهلإيقافنفرنم

كانرافقد،وايطرفللاثارةبملهميهرونكانواالمصريين

هميموتواأنيفضلونكانوا؟،بهولةالهراطقةمتون

عقيدتهمفيشىءأبسطعنيتازلراأنعن،أنفمهم

الرجةفيواحدةكلمةنفيير-ثلا-فكان،ا!طوتة

الورإلىخرجتوقد.عنيفةمظاهرةلإثارةكافيا،المألوفة

منثبتوقد.الممريةللكنيةالضيبةالخلفاتبعضحديثا

نأ(الميلادىالاكالقرنمن)معررفخطيخطا!أقدم

رحالسيتظركاناد،كنثاستخدمتالكية

علحهعللفوذكانواأياقفة،أوكهنةكانوا)صواءالكنية

تحاملهمريالبلادتجارماعدة(،بابراتالغب

الرابعالؤنمنخطاباسترنيرجد؟.الرمايةالأصواق

الجشفيالفرصانسلاحمنميحىلضابطمرسلة

تاريخها-سجعايىالحزنجةوالقطعالب!برياتتدل؟.المصرى

لاكان،الوقتذللثفيأنهعلى،م006عامحوالمطالى

إيخلافلبظهرعنمجفظأنبمدالاثهاستصنيمكن

بولىرصاهللمنورسايينمزموراوعرينخمةأوباكمله

ذلكنفسفيأتحفمنخطابيوجدكا.الرسول

منكلعلىالحرمفيهيحلن،الكتايةبال!ثوإهدملىء،العر

علىبصقكمنالفقبربغمنإنويقول،الفقيريظلم"

علىيسرعضربكمن،الصليبعلىالرباليدوجه

الرقمننرر15كتابهفيديسمانأدولف)بالقصبةرأمه

أمراوالهراطقةالهواضطهاد!كنولم.(م10191القديم

الخاصالقرنينفيكافتمصرأنبل،الحمرذلكفيممنوعا

كلفكانت،الطوائفنحتلفيينللمماركمسرحا،لسادس

عهدفيالعرباستولىعندعاحتى،الأخرىتفطهدطائفة

عامالحزيةالجمعةيومفيالملينةعلىالحطاببنعمر

منتعذيبفيالقامةعيديومالكيةقضت،م641

التالي،ايومصباحفيالمدينةوأخليت!!بالهرطقةرمم

معاملةمنأف!لبمعاطةالصبمنوالأقباطايهووحعلى

العرر،الفتحوبعد.اليرنانيةالبهسةرجالأوا!ومان

منكثراو!تهرتفازالاضطهادمنالكنيةاستراحت

سادتماصعانولكن.المشحيينغيرلينمنحتىابفوس

واضطرت.منتظمةبطريفةالإسلايةوالدكانةالعربيةالحضارة



ر!ةاصبهد

القرنجملرل.الصحراءإلىالهروبإلىالوطنيةواثقافةالديانة

والقبطية،ايونانيةاللنتينمحلالصيةاللنةحلت،الثامن

ايوميةالحياةوفيبل،فحبالريهةالمكاتاتفيليس

يعدلم-عامألفولمدة-الوقتذلكومنذ.أيضا

لحداللاهوتعلمفيأوالحضارةيأثرأىالقبطيةللبهسة

والعصارةالفنفيرؤشهيمكنالذيالأثرأبلغلهاكانأن

لهاأثرأبرزولعل.اللاهرتوعلمالفلصفةوفيبل،والطقوس

الرهبنةبحياةواهمامهاوالأيقوناتالصورلاحترامنشجيعهاهو

ناطثأولأنهرابظربدعيوما.والغثف

هرجاعىلديرمزصوأول،ممرياكان(انطونبوس)

يتجددأنقبلوثامصريارإمباأعلاوكانأباخوميوسا

ميحيا.ويصر

كبئمدينة-أخرىمرة-الا!نديةأعبحتوايوم

والرومللأقباطكناهصبهاويوجدقبطةلأضفيةومقرا

والريانوالمارؤديينوالأرمنالأزدوذكسواليونانالكائويك

الانجيليكانيةالكنيةوتمثلهموالروتستانتوالخلقيدونيين

والكنشةالألايةالانجليةوالكنيةالحرةاصكتلنحةكية

وكرها.المثيخيةالممركةالايخيلية

فيتأسست:الامكدر!ةلياللاهو!ةالمدرسة-

علقاتالميحبة،رلحلهافيلاهؤليةمدرسةأولالاسكسد!لة

فلفةلدراتأقيتايى،الابقةالغنوسيةالمدارسنظام

وكانتصنواتثلاثتتفرقبهاالدراسةوكانت.الأدكان

المطايايقدمونالطلبةصنالأغياءفكان،مجاناالدراسة

(م018)لهارئشأولأبانتيوس"وكان.للمحاضرين

خلفهثم.تجددأنتجلالرواقيينالفلاضةمنأعلاوكان

وفي،م232عامأورمجانوسثم،م202عاماكليندس

تقومالمدرسةوكانت.مجدهاقحةإلىالمدرمةوصلتأيامه

يولرساكابهاأعظمومن.المبحيةعنفلسمابالدفاع

،(م592)ودي!يخسيوس(م512)اأفريكانى

،(م531)ويوصايوس،(م027)وغريغورلوس

ولكن،(م347)وديديموس،(م373)وأئاجوس

فيالفضليرجعفإيه،المدرسةهذهمجدقمةكانأوربحانرس

ذلكفيالغنوشة،مشخدعاوعلالوثيةعلىالانتصار

بالوعيابمىبماالكيةيزودأناسنطاع!،أطحتهم

أثرهلهكان،المتدسةللكتبائلا!وتف!؟.أالحل!ى

آ!درسأن؟.الماضىالقرنحتىالكتا!تفيمفيالراضح

بأ!،المحرر!أئنايوسأن!.المدرسةتلكفيمملماكان

المرممالعمرفيالرئبةوالثخصية!الأرئوذكية

المدرسة،بهذهرحمةعلاتةلهتكنلمأنهرغم،(ضاف)

الإصكندولة.فيوتحلملألأنهبهاتأثر-ضكبلا-لكنه

سلأ-أسلة

المنازعاتبببالرابعالقرنأواخرفيالمدرعةواكلقت

ومراكزقصريةفيعملهااشمرولكن،ممرفياللاهؤلية

مئلالفربعلماءحياةفيالقوىأثرهالهاوكان،أخرىعلصية

الرتي.الفكرعلىتماماجطرتأنهاوأصبروؤلوس.؟جيروم

والدوستية،الصويخةإلىوميلاتجاهفاككانابدايةيمنذ

تفسروطرقالوحىعنالمدرسدهذهنظرفرجهات

لمنصريةمعرفةوجودالدوامعلىتقرضكانتالني،الكتاب

وعل.الجديدةالأفلاطونيةمننجتقد،الروطفيهتوفر

مدرسةظلت،الملرصةتلكاغلاقبحد،قرونبضعةمدكط

كان،اثامنالقرنمجلولولكن،عقاثدهاتتاومأنطاكية

الإسكندطةمدرتأراءفبلقدوغرباشرقاكلهالعالم

لللاهؤدبة.

:الاسكندرلون:

والقيراويينمعالليبرييينلهمكانال!!كند!لةمنيهردهم

أع)اصتفانوسقارمواالذكأبينوكانما،أورشليمنيخاصمجحع

أسل:-أسلة

والم!فعات،الغيضانفيتنمواييالحلناءمزنوعهى

أجمة""مناثتقة!أبهونااليرنانيةللكلمةترجةوهي

الأسلوكان(.ومحنىلفظاالعربيةالكلمةنفى)وهي

تثقبأم،خطمهفيأسلةأتضع":الحالعنعفي!تخدم

يقودايستخدمكان؟،(41:2أبوب)أأجنهزامةلكه

الكلمةصثتاتأحديرجمجث02(:41)أيرب

تأجمت"فيقال،العربيةفيباستخدأمهاضيهوهر!بمرجلإ

مجازاالكتابفيالأسلويتخدم.(واشتدتذكتإذ)أابار

الرفعةرمزالخلمعبالمقابلةالرضيعالذيلالثحبعلىللدلالة

بهثه؟.(15و9:14،91:6إش)والعظمة

الريمأمامأوالمياهتيارأمامتنحنىالأسلةلأنتذللاالرأسإحناء

عدبدةأنواععلى!الأصل!كلمةوتطلق.(ه:58إشإ

تلطين.فيبكدرةتنواليالرديةالنباتاتمن

سماعيل:إ

:ا-وهو،هيهـمعسوف"أو!يسعالله!ومعناه

لزوتجهالمصريةالجاريةهاجرمنإبراهيمبنإسطعل-أولأ

ا،تفى،يةكرظروفالده،بمرارنجطتالي:فالفرالآالاتبدرش.طسة

بم!الزوحةعفىحالةدألهالفدبمة،العو!عدالمادةكات
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عيلس!اة

الزوجةنرىإبراهيمحالةوفي.جا!لةمنبالزواجالمشكلةمعالجة

الزواجهذاعىالاتجالنلأنأساسعلىهذاتؤيدالرعة

لهنهالحرفيةوالرجمة،نجينمهاأرزقلحلىا،لهانلابحتبر

.(16:2نك)،بهاتسىحياقيهـلعل:هىالحمارة

ابنا،هاحرولدتعندماصاؤاتظاراتتحققت:مولده-ا

حدثتإذ،)براهيمزوجةجنىفيتمامايرقلمالأمرأنالا

حبلتاأنهارأت5أنكلجردهاجرلان،خطرةنكة

مرلاضهاصغرت5إذجذدهلاتغيرايدتهانحومنسلوكهانغير

لأنه،بمصرالصسلرلداللهملاكتدخلولرلا!يخاق

هيوببما،اللادنلكنحوالجا!لههربت،سارهأذلاعندما

مولاتهاالىتحودأنالربملاكأمرها،مصرإلىطريقهافي

صفالذىالدلوولد.فأطاعت،،يديهاتحت"وتخضع

واحدكلويدواحدكلعلىيده،وح!ثاإنانايكرد!

والمانينالادتفيأبوهكانعندماذلكوحدث.،عليه

.(16-16:7تك)عمرهمن

خنعرة.ااثاثة)عاجلبلغعندما؟إعاعلخان-2

لإبراهيم:الإلهيالأمرححب(17:25تك)،الصي

اشتركوهكذا(17:01تك)!ذكركلمنكمتجنا

رلا.أييهإبراهيممعاللهتطعهالذىالعهدفيإحماعيلالصبي

تك)واحديومفيوابنه)براهيممنكلحتانأنفيشك

الفريفةانمامفيإحماعيلاثتراكأيةمنزاد(17:26

أبوهكانآ-المينوجهعلى-يدركجعلهمما،المقدصة

رمماأفهنفترضأنويمكننا.الروحىجمفرهمهماكانوآ،يجه

به،الموعوداللأنهعللإسماعل)براهيمنجهنظروقتجاء

وبدا.سارةسلابناللهوعدهعندماخطأهاكصولكنه

إبراهيمكانحيثيصدقلاأمرا-الدايةفي-الرعدهذا

يهصدلكومع،ضةتسعينانجةوصارة،صنةماثابن

)حماعل-مخومنأفكارهإد؟اللهكلمةيصدقلاأنيمكنه

نأبإمكايخة!تعلقفبماوشكوكه-خاطئةكانتأنهامع

اللهلوعدالحقيقىللمعنىالضثيلوالشماع،أمأصارةتصبح

لله:تدمهااليالحارةالطلبةتلكعنهاعبرتهذهكل-

ولكن.(17:18تك)،أمامكيعي!قاعاعيلقيا

يتاللهأدكارأنفأدركالحققةعل!أضرقتلالتدريم

يبررماثمةليىولكن.كطرقهمطرقهولا،الئركأفكار

الفكرية)براهيماتجاهاتفيالجذرىالتييرهذابأنالاعتقاد

المولود)الابنلهذامحاملتهعلىاسعكىدد،)حماعيلنحرمن

هناككانتفإذا.(21:11تك)االجدحسب

بجحئ!الربملاكضهههالدي-الصبيلهذامخبوءةمتاعب

المي.خطأأصاصاكانالحطأفإن-وضي

فيإحماعلكان،إحقفطامعند:إعاعلطرد3-
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كلصطة

مناسبةالفطاموكانتقركا.عمرهمنعرةالادصة

صفوهاعكرقد،ايرمذلكبهجةولكن.عظيمةلاحنفالات

هاجرابنصارةرأت5إذ،المقبولكير)حماعلتصرف

نا0(21:9تك)،يمزحلابراهيمولدتهالذىالمصرية

تراءةعلوالقدرةالملاحظةحاسةيخهاأ!ظتالأممحةغرة

الكلصةتعنىماذابالفبطنعرفلاو!ن.الأطفالشخصة

والفولجاتاالبينيةفيترجمتولقد.،يمزح"الجربهةالحبرلة

.،إصمعيلهو...هاجرابنسارةرأتلما1:هكذا

الجدحبولدالذى...،:يخقولبولىالرسولأما

.(4:92كلاطية)،...الروححبالذييضطهد

على:(غلاطةأهاإلالمرطلةشرحهفى)ليتفوتويقول

المرعدابنيثأأدرفضتسارةفإرالأمركان

ومهط.،جهزأأويمزح!تعىالكلمةأديدوحالىكل

إبراهيم.نجاممنوابهاالأمطردتوهكذا.أالمازح"مع

فمندما،حياتهفتراتأحرجمنفترةاحماعلراجهرنا

الخبزمنبعضاكتفهاعلىوضعوانجهاهاحرإبراهيمصرف

ئربرثةفيهدىغرعلىالاثنانسار،يبدوو!.ماءوقربة

وإذ.قوةوكلأملكلفضاع،الماءنفذماوصعان،صغ

المتواصلاليروممةالعطقنتيجةبالاغماءالنلامأصب

تحضر،فطرحتهوكأنهبدا،اللافحةالشىحرارةوطأةتحت

نأالأمتتطيعكانتوماذا.الأضحاربعضظلتحتأمه

بحيدامقابلهوجلتمضتالقد؟تحبهالذىلالهاتفعل

أيفا.هىصكاورمما،إبهاموتترتحة"توسريةنحر

صوتاللهحمع9ر!دعااخاراإخبرتالايةوللمرة

جددملاكهفبفم،مدثةبطريقةالتعسةالأموعزى!الفلام

الصبىنجاوهكدا،ماءب!رأراهابانجها،مالخاصالابقوعده

أسهلهوأخذتفارانبريةفيوسكنفوسراميينمووكانأ

.(21:21تك)،مصرأرضمنزوجة

منفاهشالالنعاد،إبراهيمصتعمد:إمماكلأبخاء-

نفسوفي(25:9نك)أبيهمادفنفيأخاهيساعد

-12)عثرالاثني)حماعلأنجاءأحماءنجدالأصحاح

صنة137بلغعندمامرتهعنموجزاتقريرانجد!،(15

،(9:)28اليهوينفيجاءماعلىوبناء.()17

عيو،تزوجهاالىوهيامحلة"تدعىابنةلهكانت

.،بصةاباسم(36:3)ايكوينقوذكرت

ون!لهإعاعيلالربملاكوصفلقد:إي!كلأضاد-

كلعليده،وحثاإنانايكرنإنها:ووضوحدقةبكل

صؤلاء(،16:12نك)عإهواحدكلوبدواحد

اصتفلالهم،علىيغارون،والصحارىالبراركلطيجوبونابىو



صل)مط

ابن،الأولجدهمنايهروعندما.والحروبالخاطرويفحمون

الصرإلىالخاطرلاديمه،\الحه.المحا:!اقياصحراءا

ضجرةتحتوالعطث!الارهاقمنويتح!بينالملقىالفقر

بع.جربربةر

رتاريخضخصيماتحنلى:اطدكدالمهدلىاعاعل6-

خاصباهمام،الجدحبالمرلودا)براهيمبنإحماعيل

فيكشخدمهبول!الرسوللأن،الجدكدالعهددارمىعند

بدبانةيتحكونالذ-كألليهودرمزاغلاطيةأهلإلىالرصالة

المؤتتةالط!حة)دراكعلىفادر-فىغوتجعلهمبطر!ةالآباء

مرصى:بناموسالمرتطةتلك!فاصةالتديمالحهدبادىء

وعوضا،لناموسالحقيقىالمعنىوا2أنيستطعوالموبهذا

الناموسلخقيئالوحيدةكالويلةاللهبخعسةاممكعن

بل،للسيحيةالأساسيةالعيدةوكادبقوةحاربوا

منالمولودكإحماعلفكانوا.عنهاالمدافعينواضطهدوا

هـحبولكنلإبراهيمأنجاءمثلهصم،الجاريةهاجر

طردفيانها!لممكلممصورةونرى،فقط!الجد

ولوحتى،الحيقىبإسرائلفمصلةفلا،وابئهاجر

قادةكرنوافلن،كتظرونهالذىالماهوالمسيحأنأعبرا

.(21-28ة4كلاطة)يعايهاالمنر!منأوللكنيسة

"41:18-04:8إياإ).ثابنإصطممل-نجأ3

فيارياجللتد25(.-25:23مل2

تلكنبؤته،منوالأربعين،الحادىالأربعينالأصحاحين

فبمد.وايخانةوالعدرالحدعنتنماييالمحزنةالقصة

،الدوديالشمبمنطبقةأفضلوبىأورشليمخراب

التياللادتلكليالحكممننوع)قاعةاللازمسكان

النظاماستعادةسلابدوكان،!اضهامحظممنأخليت

معرضهالحمولفيالمحاصلكانصكا،واصت!بابالعام

الحنكةفإنولذلك.بهايمنىمنإلىحاجةوفيللتلف

ابقيةعلىوايايقيمأنبابلملكعلىأملتابصية

المهمةلتلكأيخقامبنجدليافاحتار،يهودامناباقية

لهمقراالمصفاةمدبنةالجدبدالقاندواختار.الصبة

الإدجيرشرؤصاءكلجاء؟.إريابلحقحيث

تحتأنضهمورضحوا،المصفاةإلىرجالهممعالهوديئ

ينممنوكان(04:13إريا)جدلياتصرف

مل2)الملكياللمنألثعبننثيابنإحماعل

للحاآالولاءتدمواحمياأنهمشكولا(25:25

كانفقد،ضديدةأملهخيةكانتآولكن،الحديد

حولالميفينالجيوشرؤساءوسطفيخائنهناك

تمدوبينبينهمجرلأنجدلااضطاعةووكاذ،جديا

وبعضقاريمبنيوحانانحذرهفقد،الخيةخطته

أنهأخبروهإذ،إحماعليخانةمنانحلصين،الجقتادة

اياعيل

ثقةولكن،لاكبالهعمرنبخىملكبملشمنموفد

كذباورحانانكلامواعتبر!زلم)طعيلفيجديى

.(4:16"إرميا)افتراءوعض

إحماجلأصبح،بشهرفىأورضليمخرابوبحد

ومحهالممناةالىنجاء،القاتلةضربئيضربمشعدا

قام،لهتكركلاأقيتمأدبةأئاءوفي،رجالعحرة

كانراالذ-كوالكلدانننالهودوكلجدبابفتل)حماعيل

فحيهمنيومينبعدلأنه،الأمرتكمقونحح،محه

لدخولالمتدينينالهودمنثمانينمخواصتدرجالنيعة

مم-عرةعدايخصا-جميماتلهموفاك،المدية

-6لواتدالرجالهزلاءوكان.الجبفيبجهموا!لقى

لنرونكانوااليبايمدمات-الهيكلخرالبمن

اكثفوا-ولكنهم،أورشليمفيللهيكلتقديمها

الهيكلوأنخراباصارتالمديةأن-المطمةلدصثتهم

اللحيعلوقيالمصناةالىجامواولدلك،دمرقد

ويدفعنا.(ه:41))رمياوغثينائابمشقرقي

الغادرةالمنمةهذهكانتلماذا:نألأنالىالغيظ

كلكقللماحماعيلأنقالإجابةنجدولحبا!الجديدة

بنهزأننوعدوهلأنهممنهمكرةعلىأبقىولكهالرجال

متهورارجلاكانلقد.دوافعهعنك!ففهذا،مخبوعة

المواطنبنأو!كفتللقد،متوربحصلفقام،يالا

يحيقال!ايحتاجكانالتيأصالهمفيطصحاالآنين

أ!حاينريكان،لبلادهخالنخططوهي،خططه

بنيطكالكبرحيفهأرضالىالمصفاةسكان)جلاء

،الأصىينمناليودىالملكوبناتإرمياوكان.عمون

وباقي!وحانانعلمفحندما،بالفلباءتمحاولاتهولكن

يمثله-يسعلممما-أعاجملفعلهبماالجيقرؤساء

عند)بهلحقراحيثايهررالمغامربتعقبالحالنيتاموا

فيفشلواللأسفولبهمجبعرنفيايي،الكثروالمياه

بخيالىرجالثمانبةرمحههربلأنهعليهالقمىإلقاء

.عمون

،8:38أخ1):بفامينبنيمنأصلإعاممل-لان

9:44).

الرئيىكانالذىة!لد!اأبو!شكلأوإمماعل-رابمأ

أخ2)يرشافاطالملكأموركلفيجوذايتعلى

.(11و91:8

عهدفيمائةرئيىوكان:حموحانانبنإساعلخامسأ-

.(1ة23أخ2)روراشيهوياداع
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اياعل

واحداوكان:ال!هنفثورأبطءأحداعاجم!ل-صادسأ

تركعلىوأجبرواغرل!ةناءاتخنراالذئالرجالمن

.(01:22عزرا)3نرجا

:الاسماعحلهون

بنأص!اعلأحفادهمالإعاجملبونكونأنالمفورفيمن

تك)إصقولأدةبعد)براهيمطردهالذي،هماجرمن)يراجمم

تك)فياعاجلأبناءكرجاء!د.(2ا-21:14

خرجتكمعثراثنيعددهموكان.(14و25:13

دلالةلهاكان،الإحماجميناكلمةأنيمرولكن.قباللعدة

تطقحيت،(36و37:28نك)ايكوفىلي؟أوص

نتيأنجمكن(16:12)ايكرفىيمن.المديانننعل

الأرنضرقيالصحرا!ةالمنطقةفيالمتمينابمرعلأطلقانه

كده5:كاجملعننجلتالتيالصفاتأن)ذ،عاسةيصفة

ابلوعاداتمعتنى،...عليهواحدكلوور،حدكلعل

فيعغنقرأ!المدكاننصناتننسعي،العصوركللي

عهم!قالالتضاة،والذ!سنرمنالاءالأسحاح

كل!ةأننينالواهدرهذ..(8:24)،)حماعبينه

منإبراهيمبنادداعلأحنادعلننطتتصرا،اسداع!ين"

؟،عامةبصفةالصحراييالقبالعلىأطلقتولبهها،هاجر

.(7:12قض)،المئرقبنىا!تال

أممانجوني:

سييكات)الزكونأححاصص-نرعوهوكريرححر-أ

وقد،الثفا!الأنررقالاقوتمنضربومو(يخومالزرص

بغيمسنحتلطاويوجدكناأوبرتقاياأومح!رالونهيكون

نأالبياسفرفيوشأ.س!لإنكاصخورفيالزكونأملاح

لهماكانتالادسالملاكبوقعندماظ!واالذ،نالفرصان

الحجرأن!(9:17)ك!ةوأحما!بونيةنا!لةدروع

أحمانجولط!5هوالماهيةأورضليمأصاصاتفيكرالحمارى

.(02ة21لؤ)

أنراعدعضمنيؤخذوكان،السساءلون،اللازورساللون-2

لذلك،فييقبةشواطيءمباهفيتكدرالتيالرخريةالحيوانات

منوغ!االصغةهذهلمناعةهامامركزا،صولي)كانت

وتطلق.(27:42خر،41و7ة2اح2)الأصبغ

اللونبهذاالمصيوغةالمنوجاتعلىأحمانجوفيكلمةأ!ضا

اشخدموقد.(اص!25:4،26:100خر)

فيالهادةحبةو!نائرسجفؤبكرةالأممانجوفي

:28:5،93خر)ومناطقهمالكهنةئيابوفي،ال!ة
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ام!نون

وكان.(28و28:6)وألدطته!الروز(92و28

...ثيابهمأذيالفيأمدابالهم!صحواأناالإصاليليينعلى

:15عدد)"أحمانجوقمنعصابةالذلهدبيكل

ة2أخ2)سليحانيكلفيالأحمانجوفياعتخدم؟(38

الملكتمرنذ(.!3:14)الحجابوني(14و7

:1أس)،وأحمانجونةوخضراءييضاءهـبأنجةأخورودق

الكرامةعلىديلا،والاييضالأعانجوفي)اللباسكان!(6

.(23:6حز)والرفحة(،والعظحة8:15أس)الملكهة

جرجياسهزيمةبحدالضنالملينمنالمكا!أيهوأخذ!د

23(.:4مكا"أ!ط!بو!ا،)

أسموصرن:

عيموكطلق،الههو!ةز!مؤمنمثورةكهنوتيةعايلة

الىنت!ونعم،،المكا!نن5أو،الح!ونن315أصا

كلركمللربأ!نةظلتالتيالموديةالأمةمنالنثةتلك

الحهاةمهاوصلتالقالأ!اتفيحتى،وايجاربالصيات

في-محدرةلقرة-نجحراوقد.الحضيضالىوالدنيةالفومية

ولكنا!ارهمنمنأصالأعونبونوكان.الفومبةالعزةاصنعادة

الذىالتوميتعصبمضدةعلىقاطعةدلالةيدلالأعونننتارغ

صبهاايىالاضطهاداتكلفحلتمماكثرأممتوىاصتنزف

بمضهايضمرتازعةأحزابإلىالأمةوتت،أعداؤهمعليم

تاريخهم-كلفي-الأحموبونيصنطعلمو.العداوةأمربحض

ضد،ورائهممنواحدكرجليتفال!ثحبكليجمعراأن

ولم،الحارجمنالأعداءواجهوامثلماالداخليةالمنازعاتمزقهم

يادةأيامفيالزليالأثكلمقاومةالشحبمنكبوجزءيستطع

كان-انحيةهذهمن-أنهضكولا،إلو!ننالمكدرفيين

،ايونانعلمتحتحارلواالذ!نالمبران!نالجنودمنللآلاف

أضارهيالقرةهذهعنمحلرماتامصادروأهم.بالغتأثير

المؤرخينبحضوكتاباتلوصيفرسوحروبهمالهردوتاريخالمكابيين

أنهعلىيويفوسايهودتاريخكابمحؤياتوتدل.الغدطء

امتفىولكنه،اضطاعماقدرالمكابينأسفارعلىاضدقد

أعونيينوكلمة.صيئاالآنعانحلملاأخرىمصادرمنأيضا

يأ(أحمونوسأو)،)هسمانالعبردةالكلحةمنشنقة

يويا!بأو)يهريا!بعاثلةمنكاهناصمانوكان.،الغنيا

المكايببن31أما(7ت24أخ2:1،1مكا-

الحبههالكلمةمناشتقولعلهميابنيهوذالقبفمأخوذة.عن

وأ،ا!صد"بمحني،مكى5أو"مطرقةابمحنى"مكبة"

الآلهةبينس":تقرلعرلةعارةكلالأولفالحرصأنها

الأولىالحروفهذهوكانتا؟يثهكأذيمكنمر،يار!

المكابيين.أعلامعلتكتب



اس!نون

عامفيإليفاسأنطيوك!رحع:المكايةائورة-

ل!ماسقوةحرمنهاتى،مصرمعحر؟س.م(ق916

الرابعة-حربهفي،بنةذلكبحد-لأنها،ثمارهاجني

فرراممريغادرأنأنياسبومبلوسطريقعنحزمبكلأمرنه

عقيمة،التيدعدوهمعالأرلمةحروبهأضحتوهكذاونهائا

لهأتاحوعندما،ايهردضدالرديئةاطرنافاورته.ثمرللا

علىالقضاءعلىعزمالمرصة،الكفوترئاسةحوللزا!م

أبرلرليوسظهروهكذا.الغيصةدياتهايمحروأزالوديةشوكة

.م.ث689عاءلب(نعهالملكإدهيوجفرسيقوتش)

عكخزروةبتغديماميكلومج!المديخةدمرئمأورضليمأمام

المقدسةالكتبمن!دهإيهماوص!لتوأبادكل،ا!رقةمدبح

وحرم،الرقيقموقفيعاثلاتهمايهودمنكب!ةأعداداوباع

الىالمظلمةالفنرةافنتحيمكذا،الموتضوبنهوجحلالحتان

رهكذا،(9:27،11:31)اببىدايآلعنهاتنبأ

التاريخصفحاتعلىودموعادمااعهأنطيوكسنذش

الحاتيةالمحاولةوهذه،الريبالطاكوتهذاوأمام.الهودكط

ؤلزعمواالمكابينأصثارت،المربقو)بمانهم)صرانيلدبانةلمحر

فيوسنرى.اللا!ماالاشقلالعندفاعامتيتاصراعا

جهادهم.فينححوامدىأىالىالتاليالموجز

فباموفتفيبهو!ابريتمنكاهنامتباكان:شا-2

في-شموفييحيقأورضليممنلاجاكانأنهويغلب.ائورة

مزرعة.هناكاتتىولحله،أورشليمغرلىايهوديةمرتفمات

لم،للأوثانذببحةنقدبمعلى)جبارهالو!لونحاولوعندما

إلىتقدميهوديارحلاوقتلبل،فحسبيرفضبأنيكتف

حرسهمنوعدداالسورىالقائدأبلسفتل؟،المذبح

الباب،عرالافيالمحلد،لرسيفوسالهود)تاريخ

الزلنية،للصذابحهادماالبرلةإلىطركهفيوسار(السادس

منألفقتلوعندما.الأفاءاليهردمنكبيرةباعةوتبته

ليهودحمح،سبتيومفيالقتالعنلامتاعهمنتجةأتاعه

ثقلتحتانهار.م.ق167وفي.الرمذلكلطبالقتال

يوحنا:الحصةلأبنائهالحملاستكمالتاركاالكبرالعبء

،(المكا!)بهوذا،(منى)حمعان(كدي!أوجديى)

فراشعلىوهورعبن.(أفوس)ويرناثان،(أواران)ألعازار

:2مك1)للحركةعكزياقائدأ!صذاشراحمعانالمرت

استكمالعبءيوناثانمعهذينكلفكان(66و65

المصل.

رلقد:(.م.ق016-166من):الم!بىصذا-3

ببصيرتهأبوهيخهوضمهاالىللثقةأهلأنهعلىيهرذابرهن

شديدكان!،فذةعكريةعقركةذاكانفقد،القاذة

سعةيوكابر،الخاعةفيكالأسدوكانالدهاء،

اصونون

.العبفرىإصرائيلقائد!ثموعثدةكايهرنافهرالانفضا!

أن؟،وعدداعدةتفوقهقواتضدمعاركهكلكانت

ليةذاتفاجأ.الو!نقلوبفيالرعبألقتاتصاراته

قواتهمنالكث!فىوقتلوقتلهبهفأوقعأبلويخوسالقائدقوات

:3مك1)بارونالىءنفسفعل؟،الباقينوشت

الأتايمتأديبعلىأنطيوكسعزمو)ذ.(01-24

الأثرتريبهلشياسالىالهرديةفيالحربأمرأوكل،الثرقية

وجهعلىمنالبغيضةوديانهمإسرائليمحوبأنوكلفه،عنده

ليادةوجرجياسونكانوربطماوسياسفاختار.الأرض

فييجوئهمفنزلوا،)سرافلعلىللفضاءجرارةجوش

فيالصنيروجثهيهوأوقفيظ،مود!نجنو!عماوس

نزل،للايغاجعهأنجرجياسأرادوعندما.الرؤالجنوب

فابلثم،وسحقهمصطاجقباقيعلىكالصاعقةأجهو

!.قيغنالمنهموضموهزمهممعهومنجرجياس

وكطفرأورطليمكليولمطأن.م.ق165فياصتطاع

كير،لادواتبخسىتنجيسهبعدتدشينهوييدالهيكل

العاموصرف،الهودى،الأنوارعيد،الوجودفيظهروهكذا

وبلادالأردنحولوماأدوميةمنأجزاءعلىالاشيلاءفيايالي

ثهالاحمعانزحفبيما،المحوحصونمنوغبرهاعمونبني

.الأردنونابعالجيلمنايهودالأسرىواضرد

،السضقفييحاربوهرألصه!-!ماتالأثناءتلكوفي

فييبتحينفقد،حو!ةالامبراطولميةبايهار)يذاناموتهوكان

خلحهيحاولديمتريوسعمهكانيما،ال!لالملكعلىوصبا

الذممطأورشليملحصنالمكا!جهرذاوحصار.الرومانبمعاونة

بحملللمامفيبدفع،الورينأ!ديفيمازالكان

بجيقايهوديةإلىفسار،النامب!وتهيهوذالحقبطولي

وجهفيالوقوفيهوذا!تطعنلم،قوياتسيحأم!لحجرار

كريا،بيتمعركةفيالأفيالتتقدمهاكانتالتىالقوةهذه

الورلونواصتولى،الأصغرأحرهألعازارقتل؟،أمامهافارتد

المكاي!ينقذولم،الهيهلأسواروعدت،أورضليمعلى

مصر(ملك)الجنولطعدوههجوممنالملكخيةسوى

أنهوبدا،أورشليمفيفو!ةحاميةتركأنبعدليسياسفتراجع

منالخائبنزعيمأليهسعيئفقدضىء،كلضاعقد

فاصتنجد،للكفةرئيسا،اللدي!يهوذاوعدو،الهود

ضدياعدهال!ورىالرشعلىاصتولىالذىبديمتريوس

جقومعهبكيدي!فأرسل.م.ق162فيالمكا

وأعمل،والخداعبالحيلةيهرذاعلىالقضإلقاءفحاول،قوى

إلىعادثم،وصديقعدوينيفرقوا،اليهرفياليف

بالحيلةيهرذاأخذفيأيضاثلالذينكانورفخلفهالرق

للتراجعواضطرنكانورافهزم،صالمةكفرمعركةو!.والفدر

وهزمهيهرذاهاجمهحيثحورونبيتإلىومنهاأورشليمإلى
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ام!ل!ن

الأكلفيهي!وذايتازعكانالذىالوقتذلكوفي.!له

التحالفودلك،الرومانمعالتحالفالىلجأ،والحوف

فقد،ومص!هسقفهتغرايومذلكومنذ.خاتمنهرواالذى

انلنوالكاهنبكيديىبقادةجدكداجيضاالر!رنجمع

!هـإلازافيجهرذاقابلهم،أورشليم!كووزضوا،ألكيسى

يهزمأنرجلآلافثلاثةوامحتطاع.م.ق161ابر+لللي

الجناحولكن،بكيديىبقيادةصطاجيقمنالأيمنالجاح

أماماندتو)ذ،وكزمهأيوعلىيكرأناضطاعالأيسر

فيواستبسلرجالهأضجعحولهجمع،ابجاةأثواببهوذا

نفه.يهوذالينهمكانقتلىمنهمالكثيررنسفطحتيالقنال

وحمعانيوناهيانلأخريهجثتهسلمواالوونأنعجبومن

مودين.فيأببهببهانبدقاهاللذ!ن

موتشللفد:(م.ق143-016من):رونالأن-4

الور!ن،عزمشزادبنا،الرتتبمضابوطةالحركةأبهو

واضطهدوا،للردمنحوهاأنسبقالقالاقازاتكلفألنوا

زلادةعلىدلذلكولكن،عنفااضطهاداالمكا!نأنصار

الأ!نر،الأخورناثانفيادتهمترلىالذفىالمكايينبينايرابط

والجلةالدهاءفيينوتهكانولكنه،ابالةفييوذاثلوكان

روحنا،لأخيهوالأولادالناءمئويةؤسكالبرتإلىفلجأ

سه،يمنروخاعلىيغضواأناضطاعوايمرىبخيولكن

القائدبكيدسفاجأهو)ذ.دموكا)نتقامالأخيهروناثانفانتقم

وقد.هارلاالأردنعبرئمجسيمهخسالربهأوتع،الورى

الموقف،.(م.ق016في)الحاثنألكيصىمرتأنقذ

علىأخرىبهجمةبكيدي!رقام.برعةالمكايينقؤونمت

فيثلولكنه،حمعانوأيخهالدايةابى!القاثدورناثان

الاكا!لد،بوسبفوس)ممهماصلحلعفدواضطرهجومه

أورشليمقلعةظلت(.ولكن6و5:الأولالفصلعثر

أحداثولكن.العدويدفيالأخرىالحصونوبعض

ديمتر!وسوجدفإذ،كلهالموقفغرت.م.ق153

حيف(أنطيوكس)ابنبالاساصكندرمنمهدداعرشه

فيزاد،المكالنمعوفة!سنولكيالأئ!،الرومان

يونلألانوعنالكرمفيالاسكندربزهوعندما،اقازاضهم

مزدوحةلعبةالمكايونلحب،مليهةبلطاتللكفةرئأ

الكفوت!ا!ةظلتلقد.الآخرعلىمهماالواحدبإثا:

كانلذلك،أليهسىموتبعدسنواتصبعلمدةضاغرة

نطديمتر!وسوذب،ليهودرضىمبعث-لرنائانتحنن

ولكن،التامالاصتقلالي!ثهمامحهمإلىلهماسترضائه

هذهثلقيصة-مرباختبار-جيد!عرفواقدكانواالمكالين

،ديمتريرسوعركليخاهلجملته!وناثانفخكة.الوعود

للإذحكتعلىفبرهن،بالاساصكندرفيثقتهيفعوأن

فيإخوتكلبونانانبزلقد.بالاسمعصركةفيديمنر!رس

028
نهونعلا

يتف!كا،خلةترسمالذىللحافينحازفكانالدهاء

،وديمتريوسلالاسواسندرفيلوماترببطيموسعلاننهش

أظهر،ديمترورس-موطاحاآ-أبولريوسلاصرللما

ع!،بارعةنمرةأحرزبأن،المكايةالحرلةالبقريةورنالان

القلمةبهدم-)يهتاقطالماالذي-الاذنبالاسفأعطاه

جنبقئوكةطويلاأمداظلتالىأورشليمفيالورلة

كلماتأنالحمارأئاءنيحدثللأصول!،المكايين

منللاتقامفرصهدتجريوسفوجدويخلرملألر،بالاسمن

بحطاياهالملكيغلبأدببراتاستطاع!ولاثادولكى،يرنلألان

واضغل،لهأعطتابىالمحدردةيالحر!ات،رضالكثروة

،الورىالبلام!بها!جكانايىالمؤامرات،ببراعة

بالصش،الجحيدالمطالبترنونالىانضممافسرعان

ئهلحتىالمكالىابفوذيمدأناض!طاععحانأخيهربماعدة

-أحرزالور!نضدانلثهحربهوفي.ت!سافل!طينكل

67-ة11مك1)الحدوعلى-نمرامعجزكةبصورة

علىالمثورالىواضتاق،الكفاحطرلمنتعبو)ذ،(74

الىسى-يهوذاأخوهنعلثلصا-علها!دتوتنراع

هذانتعجةروىحتىصقاولكنه،رومامعايحالفتجديد

احتال-يونائانيخثىكانالذى-تر!ونلأن،التحالف

معه،كانراالذفىجعيخل،بطلمايىقجنهخىعيه

صلمحا.داخلفيبكافيأيضا!وناهـلانقتلثم

واجهككذا:(م.ق135-143من):س!ان-

عنالبا!الوحيدحمحانولكن،أخرىمرةحادةأزمةالمكالرن

تريفونخططكلوأجطاثفرةالىرثبتا،أبناء

معتحالفهوجدد،ثلهبمكرمكرهوتابل،ومكايده

كلتجددت؟،الكهنوت!اتعلىتوحصل،ديمتريوس

المكالون!قرر،ترفونمعتحالفهلهوكفر،القديمةالاتازات

13:14ث1)الحققيةحرتمبدايةالفترةهذهاعتبار

وآخر،اليضجازرحصنأيديهمفيوضط(42و

اللاثالواتخلالفيأنهم؟.أورشليمقلعةالكل

فبلغ،عليهقائمةالقلحةكانتالذىالتلنماماهدمؤ،الالة

ذلثعلىصاعدهوقد،حمعانعهدفيذروتهالمكايينمجد

تلكفيضيدسارىدلوأهم.الورىالنفوذتدهور

فيحمعانبخاهالذىللأعونينالفخمالفرهو،الحقبما

أولحمعانكان؟.المتوسطابحرمنكاهدوكان،مودين

وبهوذايوحنااعيمابمعونجةو!ف،المكايييىمنعملتهسكمن

لعرشالمقصب.م.ق913نيصيدشأنطبركىوجهفي

أبوبىبنبطلصاوسصهرهلغدرفريةوتعوأضرا،صولا

.ق135)لهأعدتو!ةأثناءفي(16:11مك1)

الوقت.نفسفيأصرىوبهودام!اوانجاهزوجتهوأخذت(م

خلف:(م.ق501-135س):مركال!روحنا-



نوناي

حكمهأظهررقد،الكهنرت!لاصةوفيالحكميأباه!رحنا

اختفتوند،حقبقتهاعلىللمكايينالميزةالخواصالطريل

محتمدعنهانعرفهماوكل،القرةهذهصالقديمةالمراجعكل

.يوسيفوسيهاباتمى

فلم،عظبمةصعابويطفيحكمههركان!بوحابدأ

أمامأنطيركسظهرحتى،بطلماوسمنيخلصيكد

هركانىفعقد،الحصارعلاوضيق،قوىبحيقأوزصليم

فدية،دفعمع،الإمكانلقدرمواتةشروطالملكمعمدنة

ولكى.لالأرضريويهاحتىأورضليمأسواربهدملهوالحاح

ليهماو-داودقبرفتح،اللازمالمالعلىمجصل

نأواستطلا،(8:4عثراخاكاالمحلد،يوعموسإ

الملكمعالجثىبهذاوسار،البلادع!للدفاعحيايجمع

فحات،الحربفيأنطيوكسالملكفقتل،ابارثنالمحاربة

ولدأ(الروشليرعقهعننطرحبركان!أمامالنرصة

شرقيالمقاطعاتهزمخاطفةهجمةففى،ظافرةحربا

وأدع،أدوميةأرضوخرب،ومحبدهاالامرةودمر،الأردن

فيالالثةوللرة.الختانعا!بإحبا.همالهودشعبفيضعبها

وفي،محهانحالفلعقدصوماإلىسفارةأرسلالمكايببنعهد

انفصللأنهوطهيضدهالتحربروحثارت،ذلكخلال

أعدائهمالصدوقيينحزبإلىوانضمالفريي!تحربعن

مندكانواالذ-فىاجاالىنضضدهالفتةأثاروهكذاالألداء

اضظرةاكانتاغد.الابضوقلهاالمكابيةالورةعصصالداية

الحركةلبهي-الدايةمن-الرديةللجاةالمقدت

الحزب!تب!تالخلافشقةاتح!حت،السيموبمرور.الأيسرنية

أشبهالفريييرعنانفصالهفكان،إسرائلياممبودنا

ابوكان.الأحمرني!!سجقهمنكالىعنبالانفصال

ضخصهفيحمعفقد،لهركانرالمزدوجةاللطةهوالمئكلة

العليممعيتمارصى!تمامامما،والكهنوتةالملكيةالملطنبن

المحافظةفيكذدكنموا،القوةفيالفرييىننماو؟.الفريى

المكتربةلاثهادةا!وتيودااهشبطا،الآلاءاتفايدعلى

واشطاع.عحوماأفكارهمفيمتحرشير-كالواأنهم؟،فقط

حكمأنوبعد.اعاصمةاحماحيكبحأناممبيرةابئعينه

امنلاك:أنجاءثلاثةعلىمحموداصلاميمات،سنةنلاثبر

ومرهبة،الكهوتردا!امتلاك،إصائياياصلياااللطة

.(01:7عراصالثاالمحلد-يويفوستارج)البوة

نجمبدأ:(م.ق37-501من):جمفربيت7-

ذيولإلامهتقفلم،هركا-!مموتالأفولافيالمكاي!!

أنجاءهيعرفكانهركاسوفيت.الامحلالىفهااسثرى

اكبرلانهولالكهنوت،اوجتهالعليابالسلطةأوصى،جدا

حتىوطمتهفيأرستوبولىاستقرأنماولكن.أرستوبولر

اس!نون

لقبامتخذااعياااللطةعلىواصتولى،القاعوحههصتخلع

اسلاثةاإحرتهوس!ت،حوعاماتتحتىأ!ه:سحن،ملكيا

الذكيأليحولوسسوىحرامنهمأحدايتركوا،المعار

علىالغيرةمنمحونةنولةفييقتلأنبهأمرماسرعاد

فيبمرضفصيربرقتذلكبعدأرضوبولىومات.السلطة

اكبرأرملتهفأقات،كثيراالثحبعليهيحرنفلم،أمحائه

العرشعلىاسكندرأونياسوهوالأحياءهركانسأنجاء

وانضمالاق!تإخوتهأحدبقتلحكمهأوياسوبدأ.وتزوتجه

كا!ص!كثيرةحر"باوخاض.أبوهفحل؟الصدوقيينإلى

تنطفىء،وددمالىالحريةالمكابيينعبقريةأنفيهاأتلبتجاب

حتىبوخيةحركتهمسحق،ضدهالمرييينفتةاضتدت

:14عثرالاكالمجلديوصيفوس)أنهارادماؤهمجرت

نحرأولياء-قتلى،دلكتلتاقىالحرهـالضروسولى.(2

فكاتالغاثهةبالقوةيحكمكانإذشحبهفيمنء.،...

يايهرولا-مظلمةكيبةصواتحكمهسالأحيرةاالوات

تتميزكانتالتىالفتنةتلكأحداثصتالقيلإلايوسيفوس

الاكالمجلد-يويفوس)الطرف!تمنالبالعةبالوحثية

رلاعة،حمىسيحائكانأنهورغه.(14:2عثر

.!لرجبةاحصارهأثناءفيرماتالهايةحتىالحربواصل

رحمةعلىلفحهاتلقىبأنروحتهأوصىالموتفراكأوفي

بعد،يخحائت؟طيةشررةهذهوكات،الفرينن

هركان!الايعينوأن،احر-باتحتفطأناضطاعتحيث

.ق96-78)ضواتتعفحكمت،اطكهنةرث

عنألحدتهالدي-أرشربرلرانجهاتطلعمونهاوعد(م

اصر!!اإلى-اصدوي!تاإلىامحازإلدي،العامةالشون

فقل،أرصتوبولرفيهااتصرأحرىضروسحربفقات

الونعندخكأن-كبيرةمالةلاعتبارات-هركان!

التىهيرودسعائلةالمرحعلىظهرتوها.تماماالعامة

صديقهانتاترأغرىفقد،للمكايينشىءلكلتدينكانت

ياعر!املك(الحارث)أرتاسإنالالخاءعلىهركان!

وحوصرالحر!فيأرستولولرفاكزم،معهحلفامعغد،بترا

اشطاعالذينلالرومانالمرستحاداصطرهمماأورشليمفي

إلىلوميوصلالنةتلكوفي.العر!يطردأذكلحونهه

هناكيكناحيث،ليرانثلاثل!تنف!هفوجد،دثق

منكيرمقدسحر!هاككانبا،مقطالأحوان

يرفصالأحيرالحز!هذاوكان.أيضاصوتهيرفعالفريسي!ت

أتيانرلدهاءوليحة.وهركان!أرشولولىالأخوينكلا

،للحربأرستوبوا-!هاضمدهركاص!بومىناصر،ومكايده

بوعودالحائرأرصتوبول!مقابله،أ:رضليمعا!بومبيفزحف

قام،الوعودهدهتميذأتاعهرفصشلما،وبالهدأياالخضوع

فيعنوةأخدتاتىأورشليموطوقأرسترلولىبحنبومبى
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أشات

أشهر،ئلالةدامحماربعد.م.ق63عامالفصحووم

حاجز)أقامويذلك،الهكلدالأقداستدسبومبىيدخل

وأفام،ابكلينهبلمولكنه،وروماالفريببن!ننفسبا

وما،المكاينسلطةاكارتوبذلك،للكهنةرئياهركان!

أرصتوبول!أخذفقد،الموتمحراتصى!كنلمذلكتلا

الطر!كأوفي.روماإلىأسرىوأتججرنرسالاصكندروابناه

حتىايهوديةفيالعقيمالكفاحواضأنفالاسكندرهرب

هرببقيلذلكوبحد.غابرسالر!اليالقالدسحغه

برب-كابئ-الأولوقام،الوطنالىوعادأرشوبرلى

الىأيراأخرىمرةفأخذ،جدوى*ولكنتصرةشدكدة

ضدالاسكندرأما.م.ق94فيصموماماتجثروما

المكايينأمراءمن!قلمأنطثية،وهكذافيبوبىأعدمه

لخلومنالأقرةوتحاظت،وهركان!أنتيجوفوسصوى

أبرهفحلمثلما-أنهباتربنهيرودسفانحاز،المكابيينمحل

ساعدتوقد.أنتجرلوسضدهركان!جابالى-

كلوفيل!ماقالأصاب!ننوالمنازعاتالاضطرابات

فيالأعونيينتصةفيالأضرالفصلكتابةعلى،الامبراطوت

فيهريدسكانفثد.أتجونرسو-هركانسينالص!!

جحافلمعأفبجونوساكسحمحمدماهركانىءالهرد!ة

وبمد.فلسطيناخلاءعلىهريدس،خبر،ابلاداباريين

هركانىعمهأرسل.م.ق04فيأورضليمعلىاسنلاثه

ضهائيالاثقك!يجعلهحتىأذنيصلمأنيحدالرقالىأص!ا

:13عرالرابعالمجلد-كو!يفوس)الكهنرتلركاسة

والاذنرومامعونةعلىهيرودسحصلالوقتذلكفي

شرسةهجمةفيفاسئطاعالهودية،غزوإعادةفيله

،البلادمناكبرالجزءكلأن،الوحثيةأنواعبأثديخزت

أورشليمعلىالاضلاءفي.م.ق37فيأضرانجحثم

أنطحبةفيأعدمهأنعلويخوسولكن،أنتيجونوسواضلم

علىهررسقضىوهكذا،هري!سمنبتحر!ض

المكابيين.

:امنات

ابخةوكانت،نرعرن)ياهاأعطاهايييوصفزوجةرهى

و41:45تك)وأفرايممنىوأم،أرنكاهنفارعفوطى

محناهممربااحمانحسلمصريةامرأةوكانت(05،46:02

التقايدبمضوتقول(مصريةآلهة)،يت"الى2المنتسبة

الوثيةديانتهاهجرت،يوصمنرواجهاعند)نهاالهودية

.يهوهمتمبدةوأصبحت
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أسنة

رحرممنخطابفي(4:01)عزراليالاصمهذاذكر

ملكأرنخستاالىرفقاهدهماوصائروضشايالقضاءصاحب

أورضليم.أسواربناءبوقففيأمرالهودضد!درهلرغروافارس

قدأضور:وسناه)بايخالأشورهوهذاأشفرأنوالأرجح

فيأشورعرشعلىآصحدونأباهخلفالذىانجا(صغ

.م.ق663فيمصرعاصمةطةغزاوقد.م.ق966

وفي.والعربوالينيق!نالو!ننضدتأديبيةبحملاتوقام

!يدمما،عيلامعاصمةسرعابانيبالأضوردمر.م.ق1،6

العيلامونأنورفقلألهرحرمبخطابجاءاذ،أصنفرهوبأنهالرأى

عزرا)الامرةمدنوأ!مأعنمرصباهممنيينمنكانوا

.(01و4:9

أسنة:

الذينالنثيممنجماعةأبويمر!ضائكةشجؤاومفاه

.(2:05عز)البيمنزدلابلمعرجحوا

:أسوان

اببلخهرعلىوتقعمصر!عيدنيالحايةأصانمدينةوهي

الىمجدلمن"العبارةفيذكرتوقد،الأولاللالمنبالقرب

اكئافقيبد(6؟92:01.03حز)"أصراذ

أصانشمنبالقربإلفنتينة2جزفييهوهومعبديوديةمتع!رة

.الميلادقبلالخاصالقرن

:اسوس

الصنرى،أجافيالرومايةالرلا!ةمبيافيقدبمةمدية

منطريقهمافيالوتتبمضولرقابولىالرسولفيامكث

منمرقعفيوهى(02:13أع)يتيينىجزكرةالىقراس

007نحرترتفعصخرةعلىتقوم)ذ،أصيافيالمرافعأروع

وبعضهاطيعيةل!هاسدرجاتنغطهاوضرحها،فدم

:ستراتوركوسعهافالحتىالانحدارشدكدةوهي،صناعية

.!أسوسالىالصعودفليحاول،بمؤلهبعجلأنأرادمن"

الروعة.غاتفيالقمةفوقمنوالمنظر

قدماءمن)الحرلسيرنأس!هافدالقديمةالمديةإنويقال

عملخاتسكوبدأت.يرنانيةمدينةالدرامكلوكانت،(الزلان

الداولليالحملةهذهوظلت،الميلادثبلالحامىالقرننذ

رهوهرياسالطاغيةالقدماءحكامهاأحدوكاز.م235حتى



أسوساسومما

لأرسطوزوجةاختهابنةأعطىرقد،رقيفاعدا-سماكانخمى

منسنواتثلاثأسوسفيأر!ومكثضد،الفيل!وف

المدبنةكاتدرغامىملركعدوفي.م.ق348-345

أما،مكراميورباصماليزنطيالعهدفيوعرفت،أبولونياتمى

التركى-الحكمتحتقد!ياهبطالتي-المدينةخسمىالآن

البيزنطي.لاحمهاتركيتحريفوهوأبكرام"باعم

ومع،الصعرىأحاقالأطلالأروعمنأسرسوأطلال

لختلفأحجارهاتؤخذكمحجراضخدتطالماذلك

فيالفنأحواضلاءعمائرهاأحجارأخذتفقد،الأغراض

اللرحاتاثافيمرادايركىاللطانأهدى؟،القططية

أقامهالذى)أثباالآلهةممبدمنالكثؤالجيلةالمنقرشة

محفوظةوهىالفرنسيةالحكومةالى(الونانتدماءمنالدو!ون

كلاركمترأطلالهاقبايمبقاموتد.اللوفرتحففيالآن

عنكضف،188311882قالأمريكيالآثارمعهدمن

ممبداقيقمةعلىفكان،وضوحبكلالمدينةتخطيطرسم

فيكلاركوجد!د.م.ق047فيثدإنهيقالالذىأثا

متحففيالآنوهيأخرىنقوثةلرحاتثمافيأطلالها

الفنينيينتجمعلأنهاخاصةأقياللوحاتولهذه،بوسطن

سفوحعلىالكنرةالمدرجاتعلىتقوموكانت.والونافيالرقي

الملعبمثلالمامةالمبا!-صناعيابتوجعهاقامواايى-اق

يبقلمالذىوالمرحوالوقوالحمامات،الحامةوالخزانةالر!اضى

مزدوجبورمحاطةالمدينةوكانت.الفيلصوىالآن!نه

الداخلىالرروكان.جدةحالةفيباتيةأجزائهبعضمازالت

ثمانبةحمكهوكان،علاطينابوضعلمفحونةحجارةمن

حبداصهفاصإسذإفالماعدالقدءالطرس؟ن.أنداء

فيهوكرتبرلىمنهأبرالذيالمياءمكانردموقد.بالحجارة

حاجزمجبالحديثالجناءجالبهإلىيوجدولكن،الحدائق

نريةتكؤنالتيابيرتمنقليلعددبهيجطصناعي

أحواض،المحبداطلالحول،اققمهعلىويوجد.أبكرام"

ويوجد.صجدإلىتحوكبيزنطةوكنبسةتركىوحصن،!ياه

الأجيالكلمنالكثيرةؤلوالتها،مئبرةالمدينةأصارخارج

كان(تراكيت)بركاقحجرمنمصوعةوالأضكالرالأحجام

توضعاييالأجاماشماعىخاصيةلأنيققدونالفدماء

الحقولفطبكدرةيزرعالقمحكانالقدكةالحصوروفي.فيه

البلوطمننوع)الفالريخاأشجارفإنالآنأما،بأصسالمحيطة

الرنبىالمحصولتكون(الدباغةفيثمارهأقماعتخدم

للتمدير.
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اسثرىآما

أسعا:

كانالذىالرومافيالاتليمهوالجديدالعهدفيبهاوالمقصود

الأقطار!موكانالصنرىأصياغر!عنا!برالجزءكثمل

المدنبحضكنلكفربحةمنوجزعاوكا!اولبديايسباالقديمة

يبرسثلالجزربمضوكذلكترواسمثلالمتفلةالاحلية

المجاورةالصغزهالجزرمنو!اوكوسوعلس!وداموس

(27و16:6،91:01أع)الصفرىأصيالاحل

نهاككونكاناييالأظارهذ.تخومتحديدجداوسحب

الأتدمينعدواضحةتكنلمالحديهذ.أنإذ،الرومافيالاتليم

المستحيلفحنرلهذا،الدوامعلىمتغضهكانتفقدأنفهم

قبلالقديمالاقليمهذاوتاريخ.بدقةالومانيةأسياتحد!د

كانجز!ضدالمغرىاسياتاريخنفسههو.م.ق133

الاكأتالوسالملكأوصى.م.ق133وفينا،

أو،الرومانيةللامبراطوريةبمملكهبرغاصطك(فيلرملألر)

إلادالامبراطوطةضنالهائهبصورنهأياإقليمتكو-شيم

يا-التدبمةالحاصمة-بركاصوكانت.م.ق912

عندمايصرأوغسط!عهدفيولكن،الأولىعاصشههي

أفسىالىالحاآضرالامبراطو!ة،انتفلأقاليمأغنىأحاأصبحت

مجل!تحارهوالبرتبةالحاآوكان.لهاقويانافاحم!نجاوكافت

الحكمتركواالذكأالابثينالولاةيينمىيالقرعةروماشيوخ

الحكمفيالوالييقىكانوقلما،أعرامخةعنتغللامدة

بلدانهئملينمنتكونالاتليمجملىوكان.واحدعاممنممثر

وكان،بالتاوبالكبرةالمدن!سنةكلمرةانحتلفة،يخمحون

أضاموياتهمنكانالذي"أياوجوه"مجلىعليهلرف

وأسرته.الامبراطورسلامةلأجلالذبائحتقديم

ويدكاويياكا!لالأنالاتليمحجمصغرم285عاموفي

الاحية.المدنمعالغليلالافهلهبقفلماتفصلتوفريجة

وأصوسأدرامينهمثلالهامةالكوة!نهاتاريخهوأسياوتاريخ

وجم!نجاوصاردسزودلفياوبركاصولاي!كية،ئسىكنيدس

وغيرها....يزواسو!لال!ا

:الصفرىأصعا

اليهاية،المحارفد،ائرفيمجالافاالصغرىأياتجدبالجهد

الاسمقبهذالبهرلاالا3بهذاالآنالم!وفا!تليميك

عليهاأطلقعنوأول،والجديدالقديمبحهديهالمقدسالكتاب

،الميلادىالحاصالقرنفيأورسيوسالكاتهرالاصمهذا

الجزكلةضبهعلاللناتكلفيالآنعللقالاصمأصبحوهكذا

الأصيرت.لركياالنر!الجزءتكزنالي
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ابراحىكلمنالصغرىبأسيافخمجمباالذىوالب

العهدأيامقويايااجماعياشعربهاوأحوال،ياريجةالجغرافبة

الننىالواسعالاتليمأنأش،جيبرن!قالهماهو،الجديد

الرئيالمرخهوكان،)يجهبرالىالفراتضرمنيمتدالذى

،وتقواهغيرتهبكلالأمرسول،بول!الرصولعليهظهرانذى

احتفظتقد-رومامديةخارج-أخرىفطقةترجدولا

الأولى.الميحيةوطيعةنموعنالجلاتهذهبكل

الاتليم:-أولأ

أقاليمسا"لرعنلهاتمييزا)الصنرىأيا:وحدودهموشه-

شهعلىطلقالذىالاسمهر،الأناضولأو(أصاقارة

ق(بنطى)بكرا9صود1البحرونتمتدالتيالجزورة

مرتفعاممبرامكرنة،الجوبفيالمتوسطوابحر،الئال

الضرالمالىالركنمصلجث،وأولىداالرسطىأسيالنن

يكرالبفورمضهق،أورلاعنالصغرىأباجزروةشهمن

جمبهزاثرهإيجهبكرالنربمنويتاخمها،الدردنيلومصقمرمرة

والساحل.ايونانوبلادالصغرىأجاييننجهالجثرةالعديدة

،الجبالومططريقهاتثقالىالأناركانوتتخللهالز!

يينالمتيمةالمافةأمثالأردعةطولهفيبلغايعاريمكرييو

لذلك،الجنوبفينقطةوأقمىالئالفينقطةأتمى

كل!تجارضهافازدهرت،للملاحةالصالحةالموا!فبهكثرقي

أصياتحد!دعلىالعادةجرتضدالثرقفيأما.الحصرر

ابحرعلىعونالىالإسكندرونةمنبمتدبخطالصنرى

ندكرأنيجب،الحديدالمهدلتاريخبالنبةولكن،الأسو

شرقيتقع(غلاطية)ونجطىوبهدويهةيهلييهةمنجزاأن

وبين،صرقا536إلى526طولخطىينن)الحطذلك

.ثدالا(542الى536عرضخطي

جزيرةشبهفيتميزاناقليمانهناك:العامالوصف-

الاقليمهما،منفصلانتاريخانلهمائممن،الأناضول

منالجبالسلاسلتحدهااييالوعطيالهضةواتليمال!احلى

نحوالمرتفحةالرسطىالهفهوتنحدر.والمالوالرقالفرب

الجانجينهذكأفيالجبالصلاسلأنحيثوالنربال!ثمال

والجنربالجنوبفىطوروسجبالمثلالازلفاعمنبت

الرقيالجنو!طرفهافيعدافيحا-طوروسفجبال،الرقي

هياضهاحتىالجنو!الساحلصنمباشراحاداارتفاعاتزلفع-

ايى-!ىجالفإناليئسالفيأط.تعارىتشكلالتى

الحمالمطللاحلتمطي-أرييةجبالالسلةاقدادهى

الاحلهذاعلصالحةميناءنوجدولا.أكضاضكله

ساحلىسهل!وجدلاحث،يخوبيخاءصىالمالط

فيالحصبماالهرلفترجد،الجولىالاحلأما.بالمرة



المفرىآم!االم!مرىتها

ييناءمار!اريكىمكرىميناءتوجدكا،يهييهةبمغيلة

تزلفعالهضهفإنالنربزأما.والإسكندرونةأدابوجيبا

تفصلميلمائةمنكدرمسافةوتوجد،الاحلمنتدريجا

الاحلولنالرقيةالهضبةمخاتدأاييفريجةجباللنما

منالمائةهذهوتتكون،ايجا!لةرعدنهالص!ةبخلجانهالعرد

.الجبالسلاسليينهاتفصلاييالأنهاروديانمنالأميال

و!احلالداحليينماالاتصالقواتهىالردكانمحذه

إلا،واحداتليممنانجزهماابطتينهاتينأنومعالبحر

نجاتمناتليمكلبميزاتيتملقفيما-الواضحعنأنه

نحتلفتانالمنطقتينأن-واياريخالجاةطروفوناخوحيوان

ومناخهافنباتاتها،بالرقطجياترثبطفالهفبة،نماما

،الجافوهراؤهاالجافةوتربا،فهاالحرارةدرجاتؤلغرات

أما.الوسطىأصياحنى!ثرفاالممتدةللشطقةتمامامابهة

ببلادالمامةوطيحتهاناظرهافيفثبهةالاحيةابطقة

وتأثرتأثرتوقد،)يجهبكرعلىتطلفهي،وجزرهااليرنان

يمكنكانحمرونجاضي،إيجهبرمنالمقابلالاطيءبسكان

؟،أوربالجنو!المتألقةالشطةللحياةصورةهـىأنللائح

أصاكانتولقد.الجامدةالرتيةالحباةهدوءأبقرنبةفيروى

الاريخمدىعل-سكاغاوفيالحفرافيثرك!يبهافيالصنرى

سواء،الكبيراختلاصامعوالغربالرقحضاراتطتقى-

.الحروبفيالالتحامأواللحيالاختلاططر!عن

الىتصلحتىغرباالأرييماالجبالطلةتمد:الجبال-3

،الرقمنالصفرىأجايحددانهتناالذىالوهمىالخط

،الجنربدطوروسجال:سلسيينإلىتتفرعوخاك

ارلماعهرور!د)أرجيوسجلويقع.الئحالفيبخطسوجال

السلتين،هاتينتفرعزاو!ةعند(تدم000.12على

الئمالة.الجبالالىمنهطرروسجبالالىأقربولكنه

كيليكيةصلمنالشاليالجانبفيطوروسجبالويى

عنه،الدفاعيسهلالوتتنفسوفياخراقهكهلممر

آخرطريق!وجد!.،كييكبةبوابات)باسمويعرف

ابحرعلىأيزوسإلىكبلبهيةو!منيصلطي

ازلفاع)ومتويطالجبالمناللسلتانوهاتان.الأصد

الللةأما،لحدم000.01-.0007منطرروسجبال

ييهمافيماتضمان(الارتفاعفيكثراذلكمنفأتلالثساية

إداغالنربمنبحدهااليلبهأويةومهولغلاطية

،الغر!الاحلإلىمهاتمتداليفريجيةوجبال،اللطان

وهرسكايكوسوديانتكتنفالجبالمنسلاسلثلاث

كطرقالضبالىالثرقستمتدالتي(مندرس)وميالدر

.والتحارةلل!راصلاتطبيحية

فيالكريالهولتقع:وال!هولوالبحراتالأنهار-4

علىكبد!يهيةوليهأويخةغلاطةعنأجزاءعلىوتثتملالداخل

الأنهارإلهاوتصلقدم00041،.0003بينيتراوحارتفاع
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المترىآمعا

مالحةبيراتفيتتىلكيبهاالمجطةالجبالمن

المياههدهمنالكثيركانالقديمةالمصرروفي.رمتقمات

الآنتضملاايى-المناطقكانتضد،الرىفيكخدم

الحصرفيكطها-الفقيرهالقرىمنتيلعددصى

متقدمةزراعةبهاتحيط،الكروةالمدنمنكيرعددالرو!افي

الأغارباقيأما.بطيمتهاالخصوبةضديدةتربةفي،جدا

الحالأطراففيضقةصخريةمم!اتفيطربفهاقثق

وتنحدر،الجزيرةشهمنالغررالجانبوفيبالهضبةالمجطة

وهرمىكايكوسود!انمامتعةود!انالىالأصهارهده

وفي.االعانيالودكانأخصبمنوهى(مندرسأومياندر

في(سنجا!لرس)شقا!لاوادىوفي،الضبيةالوديانهذه

الىالداخلمنالحظيمةالمامةالطرقتجركا،الزفىالئصال

هرتازابيالمدنأعظمتامتالو!انهذهوفيالجرساحل

ايقافةانترترمها،الرومانيةوالاغريةالهيلنيةالحصورفي

أياأضهارابلاد-وأعظمكلالىالميحهةوالدكانةالأغر!ية

بنصجبالكلتينبعالذي(قيزل)الهالزضهرهوالمضى

يخه،الض!الجنوبمخركب!ةدأئرةفييجنيأنوبمد

ضرقي،والايريىوافالز.الإصودابحرفييصبىلا

الاحلفىأهمةلهمااللذانالوحيدانالنهرانهما،أيزوس

صاروسباستثاء-الجنورالاحلفيالأنهارأما.الضمالي

كيييهة!ولويروثانكبدوكيةمنيجركاناللذلمنويراموس

البحر.إلىتنحدرجبيةيولاتكونأنتحدولاصى-

فيالأرضتحتتختفىاييأنهارهاالصفرىأصيامحا!أهميض

كثيرةأبالبعدأخرىمرةتظهرثم،الج!يةالصخور

فيوالحارةالمحدنيةالياببعتئر!.أفهاردئرسأوفييع

ياندروادكطفيخاصةبصررةيتكثر،الاتليمكل

ميكبراها،كئرةمالحةصبهرراتترجد؟.()!ندرس

شلالعذبةالمياه!كصراتتتر؟.يكأونيةق،أتا"بحيرة

النرلى.الجنوبفىالجبال!و!وكرايى

وقد،فيهاالطرقنظامالصنرىأشاطيحةتحدد:الطرق-

منفالقادم،اياريخفجرنذالطرقتلكفيالحركةنطت

ميينيطريقعنالصفرىأصيا!دخلص!ثاشأوالقرات

كظعتيمريةفمن.كييكبةبواباتطر!قعنأووقيصرية

وإذا،وأيزوسنلاطرسعنالأصدالبحرالمطيصلأن

بإحدى،إيجهبحرمنطثةالى!لفإتغرباصييرواصل

وديانطريقعن،آنفاذكرناكاالطبيعةحددتهاايىالطرق

اب!فوروجقهكانتو)ذا.كاكوسأوهرصأومياندر

منتمتدأخرىطرقتوجد؟.مقاطاوادىفيي!كلفإنه

لاويهةالىأوأباياالىأوبس!ديةأنطاكيةالىأداياخيج

موتعحدد!د.فأفس!عياندرالىونايكوسكرعلى

الهلشالصاليالطريق،بترياافيالحئيةالعاصمة
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الصثرى-م!ا

الم!ارذلكتغوتد.النربالىالرقمنللقادمينالأوصط

منالطربقكانتذلكوبحد.الفارصيالملكىالطر!قأبضا

أ!قرنيةئهاليك!يلونمنالجنولىالحاببمحازاةنرالرق

وهو،وأفس!وياندريكوسسهلإلىيديةوأنطاكية

الىنقطةقكييكيةبواباتمناطريقنفىعلىيخطبق

قبائلعلىاليطرةيمكنولكي.أتونيةمنالرقيالشال

منسلسلةإئاءتم،قيصرأوغطىعهدفيبيسيدية

عنتمتد)حداهاكانت،أنطاكيةمنتخرجببديةفيالطرق

منرحلتهفيبولىالرصلسار!هالسزةالىأنطحية

.(13:51أع)أيقونيةالأنطايهة

وقارسطريلالهفبةفرقالئتاء:والحاصلاتانخ-

القادمالارافيولكن،وتصيرفحارالصفأما،الي

الحصر()الأصلفيالحرا:درجةمنيحففالمالس

الثتاءلىأما،الملا!لافيهؤنئرصياحارالجنر!وال!احل

للبحرالمجاورةالجاطقفيكثيراالثلجو!قط.الجوفمعتدل

أولىلا.جنردبمناخلهالنر!الاحلمناخأما.الأسود

منالبهرالقدماءاضغل!د،كبرومحديخةثرواتوبالإتلبم

فيوغيرهاوالبلوطالصنوبرمنغاباتتوحد؟.المنابم

اشهرتفقدالو!ىالهضبةأما.والجوبالثمالفيالجبال

غلاطيةملكأيتاسالملكوكان.الأغناملقطعانالدوامعلى

؟.يكأويةسهلفيترعىكانتضخمةتطحاناتملك

فقد،والمنرجاتالسجادبمناعةالصغرىأجااضهرت

المنوجاتعلى-بحيدحدإلى-ثرائهافيالمدناعتمدت

والصباغة.

،الصغرىأصياتاريخأنيتضحسبقمما:اقمارغ-ثا!أ

حغرايخها،عل-آخراقليمأىمنأبعدحدإلى-يتوفف

إلاريخمدىعلىكات"وأورباأجابينمعبرا"فباعتبارما

و!احة،الضبومنالرقمنالئعوبملتقى،الرى

عل!ا-إلايملالى-الحصو!أقدمفت.للمعارك

التيالاجماعةوالظموالد!اناتالأبخاسمنخيطأسكافهاكان

ضبهإلىرحمتالارجمدىوعل.باقيةآثارهامازالت

اجماعةونظمجديدةودياناتجد!دةأجناسالحز-سة

يخا.متقرالهالتجد،جديدة

شمبالمغرىأجاحكمالاريخفجرفي:الح!ون-ا

كهمالمحلوماتتخحعمازالتالذينالجيرنهم،آرى

وأسيا.عنهمالأضربالقرلالجزميمكنلاحتىبسرعة

ماوهو،حضارتهممركزكانتأنهاالآنتعتبرالصفرى

لينمنأصلهمباعتباراليمالقديمةافظرةعنيحيف

كلفيالهيروغليفيةوكتاباتهمقبورهماكتشفتفقد.الهر-ش

نأالآنويرجح.الفراتالىحميرناشالصضىأسياناطق



الصثرىآصها

مقابلالهالزنهرعلى)،بوغازكيوىافيكانتعاصهم

ايي6بزكاهمونعهومرتعهاانتاكبدأمكن!د.(أنقرة

عندلم(تارون)كووصهوسخعحهاواييهوودوتكرها

ايىالحثهالأرضأننه!تتجمما،الفرسضدزحفه

فارصيةولالهةالوقتذلكفيكانتالهالزضهرشرقيتقعكانت

ونكلر،بركازكبوى"القديمةالمدينةفيبايقيبقاموقد

جلاتوهي،المليهةالمكةبقايااكثفااللذانوروخنين

اببليةباللغةبحضهاالممارىبالخطخزمةألواحعلمكنوبة

رمرزهاتفكلموالتى(كظن)!الوطيةباللغةوبحضها

هناككانتأنهعلاببليةباللغةاييالوثالقوتدل.للآن

وفي.الرقيةوالممالكالحثن!ننونجةصاجةعلاقات

جزعاكزواالحثنين!مو،الميلادقبلعرالرابعالترن

وبذلك،كركمقفيأقدامهمورسخواص!امنكبرا

القرنبدايةونذ.الر!يينببلادأتمالعلىأصبحوا

سراء-دالماثصالعلالحونكان،المحلادنجلالطضر

م!فإنولذلك،ينرىبأهل-كمحايد!أوكأعماء

قايعتبرلاأنهخىالملحوظةالأضورتالميزاتفيهتبمو

متقلا.

تارغتحدوريمكئلا:والثطالفرهةالهبرات2-

وجهعلأورياضر!جنوبمنوالبهثنيينالفريجنهجرات

الحاضرالقرنبداكةفيحدثتالهجراتهن!ولكن،البغبن

تجوالفبعد.الضعففيالحثينقؤبداتعندماالميلادتجل

الهضبة،شالر!الجانبفيلهمصلجاالفريجيونوجدكر

الصفرىأصاتطررفيالأئرمنالثعوبمنلثعبكنولم

فملوك.الدفىمجالفي!نهاصة،للفريجينكانمثلماقديما

دولةأىنعلتممامملر،ايونافيالغكردأثروا)فريجة

نفسها،للآلهةالأصليةاللنةهيلنهمفكانت،أخرى

رضاءملوكهموكان،الحميةالمدنبلادهى3بلادوكانت

تبر5:،فريجيةاقليماآثارأهم!ن.،أنفهمالآك

به،المجطةالصخئالقبررمنوع!،فوتوالحصنميداس

(ابونان)الأوربةبالنفوشالثهةابتوشبحضترجد!

بحينحوالمطمن-ئتكا.القبرربعضعلى،الأولى

ضبهفاجرمانجةفد!ةلغةوهى-الفريجةاللغةأن-نقا

الميحى.الحمرفيتستخدمظلت-والطلعانيةبايونايخة

كانتأغاعلى-حديثاامحثاقد-نقثانويدل

عل،فرمجةمدنأقعى5نفهاأيقويخةقصثخدمة

فيوجاء.الميلادىاباكالقرنحتى،اليكأوقالجانب

أثرلهماكاناللتينأوثيى(صببل)ط5اعاالنقوشهذه

وروما.الوناندياناتفيبالغ

ذلكبحدقاتالتىوالدولة:والفرسوا!فاناللددون-3

الصزى-سط

كامضا.أعلهامازالابى-لدكاثولةهيالصضىأباز

الكيم!يينغزواتأمامالفريجةالامبراطو!ةضطتلقد-

صدم.ق617وفي.الميلادقبلواثامناياصعالزنينفي

كروجوسأن!،للكحصر!نثاياهجومايدياملكأيلأص

لكليداكانبثرلهما(كلاهمااضهروفد)لد!املك

د!،الاحلعلالإغريخةالمتع!راتولكلالهالزاقلبم

مجدهاتحة-ملاسأ!سهاايي-المع!راتهذهبلغت

أسياصاحلعلوالرتابلاد،قبلاثامنالقرنفي

تحتاصبحت،محاالاتحادفيولفثلها.اثلاثةالصغرى

في)هزموهالذينالزسرحمةتحتثم،مصربوسرحمة

،ولاياتالىالصنرىأجاالفرسقميقد.(م.ق546

كلفانونأمراءسيطرةتحترضتالإكر!يةالملنولكن

الداخل!محزهأجناسظلت!.فارسبيادةيحترفرن

اجزكسىعزبمةالرطنيينأمرائهمحكمتحت

أصافيايرنايخةالمدنحررت،ايونا!ننأمام(أخروش)

386وفي.أثياازهارعصررفيحزوظلت،الصضى

برطةدبلومايةنتهجةالنارحم!الملكاضمادها.م.ق

الأنايخة.

ا!برالإصكندرعبرعدما:طفار.ا!راكلدر4-1

لليونانيينجدكدعمربد(.م.ق334ؤاللريرنلمفهق

أجافيايونايخةالمدنكانتالمهدذلكفإل،الأصيرون

ايقطعةالجهودورغم،تجا!ةمجتمحاتمجردالصرى

تنافىوفيبلالأخرىعنمستتلةمنهاكلظلت،للاتحاد

الجفمةوراءسياالأخرىتدم!فهاكلتحاول،يافيما

الساحيةاباطقفيمحصررةالمتعمراتهذءوظلتالأنايخةه

هوا!برال!!ندروكان.للضبالمفتوحةالأنهارو!د!انوفي

رففذالصنرىأيافيدرنايةامبراطو!لة)نئاءفيفكرمنأول

أضهاركمالمدنييناياف!استمرذلكى،فعلاذلك

رسالةلهاواحدةام!إطو!دةفيأعضاءأصبحتجميعها

تلكوفي.الر!انصخرلأبعدفيماأثارماوهو،واحدة

أصيافيالداخليةالمناطقفيايلييةالحضارةلربدأالقرة

الأتالد!نمنالإصكندرخلفاءهمكانضد،الصغرى

الأجناسكلعلىايوناقالحكمدعالمكوطدواأدواللوقيين

الحضارةمترىالىبهمورتفعواأنشىءكلوأهم،والقويات

ولترةجزئياالجهودهذهنجحتوتد،ايونانيتينواثقافة

أ!ا،الرومانجهردمنتلاهيماابجاحهذاولكن،محدودة

.الأولالقرنفيالميجةانثارفيبالغأثرلهكان

من-كلتهقيةيمم-الئلاطونجاء:اورطعون-5

فريجيةئرقيفيضهائيايشقروا.م.ق2771278فيأودلا

الىدخولهموطربقة(نجزل)الهالزنهرجانبىوعلىالقديمة
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الضى-مها

القوية،ضخصبتهمبطابعوطبحهابهاواسكرارهمالصفرىأجا

ذلكتبلإياالفريجينلهجرةالأسايةيالملاعيبهرناإنما

عصررفيكانتاييكلاطةنطقةان5.عامبألف

فيالداخليةللمناطقالثرتننلحكمالرئيىالمركزصيقة

الصخركةنماشلهافي)تحنظمازاكوايي-الصفرىأسيا

بت!امديخةهيايي،"بوغازكهوىفيالموجردةالثهية

علصارت-ينىكادالذيالقديمبامد(القديمةالملكية

منأمواجو!-وحضارةلغة-كلتيةجزروةالفرونمر

فيحنىالداخلىنظامهافيهكذاوظلت،الئريةالعوب

تحت!راالغايينهؤلاءولكن.،ال!يا!ةالامبراطوطةأ!ام

ا!يةالديانة-ماحد--الىظوريا،قرىضردتأثي

صوىوآئارهمنقوضهمكل!ظهراإنهخىنماماواكقوها

ىأمطلفا!انكتن!صلمأنهكا،كلتيلالهي!حداسم

البقاتلنةظلتأغانحلمأننامع،الغلالجةباللنةمحابة

قدالنلاطنأنويبو.ايلادىالرابعالقرنحتىالديخا

فبلاكانالذىغلاطةمنالجزءفىالنرمجةاللغةعلىفنرا

فيفريجيةنقوشأومحايةأىإطلاقاتكشففلم،فرجما

الجنوبمنلهاالمتامةالجاطقفيبكلآهاوجوركم،غلاطية

كلغةايونافةضافةتتطعلمالنلالجةاللغةولكنوالغرب

تصفكانتاييفىالأالطبقاتحتىبل،المتفةللطبفة

المدننظامحل!.بايونانيةتكتبكانت،اليهابة

بكر،تتفيالقبلالكلتيانظاممحلالرومانيالاغرقى

دلكورعم،نمهاالمالبلادليحدتكااكملو!وؤ

أدكت!د،والرتنايونا!نعنبمضلالنلالجونظل

ضدر!اصر!في)نهحتى،ذلكالرومامةالدبلرماسية

فيلهاوجدتي!رادن!،عهدفيوايرنانننال!تجنن

الجنردأفضل!تبرونالغلاطرنوكان.!احيفاالغلاطيين

الام!إطو!ة.عمرفي

فيفوىنفولرومانأصبح:الصهرىأم!اليارومان-6

الكبروقلأنطوصهزبمهمبمدالصضىأياضون

نأبحدالالهااررعاناخلالصدألمولكن.م.ق918

ا!وماية،للدولة،أسيا"بمملكتبركامىملكأتالىأ!ى

ولا!ةالهاأضافتثم،أسياولايةهىالمملكةهذهفكانت

!)لمحا،م.ق74قاثالثنيكربدسمرتعدل!ثيية

عامفيجهاألحقت!بعد،يخمابنطىأضبت

وللكنيةللام!إطو!ةأهدتايييهلك!ة.مق001

.م.ق66فيبرمبيعهدفيتنظممهاوأعد،يولىالرصول

تأصعندالرلاكاتهذهفياستقرقداررمافيالحكموكان

اللامفهاكتتبشطقةكلأنمبدأعلوبناء،الامبراطوية

بصو:ضالامبراطورمحكممما،الث!وخعلىلإداؤغضع

ر!انجةحيوثىلرجودحاجةزكانتاييالمناطقمباشز
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الصرىآمها

الأيريةالولاياتهذهكلخضعتزلكعلبخاءيخها،

فطقةكلبقت!ما،الئهوخلمجلى-يهيكيةباسناء

،الامبراطوريدلي-ذلكبعدأضيفت-الصغرىأيافي

تحتولاياتدلروماخضمتايىالمناطقهذهكلونظت

أضيفايىكلا!ةكانتليايض،الامبراطورحكم

فريج!ةمنجزء،أينتاسالأخوملكهاأ!امفي،الها

موتهكدرو!انهةولابةي!صبحت،وبمفيليةوببشديةولبكأونبة

علىأيخاسعدلغلاطة)واصلاءم.ق25في

ولاتفيالجاطقهذهوادماج،و!لةولزةو!موكةأنطحة

،(،الجنوصةغلاطة"بن!تايار!نهيالأساسهو،كلالجة

م17فيوكبدويهة.م.ق7ليبافلاجريخاالهاضتكا

الجزءبنطىمنأضيفم63وفي،م43فيوي!ريخة

فيار!انجةالصغرىأصباوكانت.يأرصبةأسدنالمحصرر

المناطق.مذ.كلسملبرلىالرصل!د

:الأولا!رنليالصكلىأصط-!أ

لمر!مايخةولاكاتالىالصفرىأجاتسيمان:ال!ن-

تكنلمنفسهاالاقامهذ.)نبل،الصقةال!تيماتكتع

الابق،ايارفيالموجزمنواصهرو!الممامعلواضحة

جناجاتنحتلنةأجناسمنالصضىأصاصكانكان

ضخيا-،عن-ماحدالى-وتخلرا،جنىبمد

كرناهمامعوتجاوبا.الاعلىالأناضولميبالطابعوتطبرا

قيز!،اقيمينالىالصضىأسياانقامعنسابقا

هذامننتتجأننظيع،ي!لفربالرقطتقىواعتبارها

اجماجمنظامينوجود،واثقاناتالأبخاسمنالخيط

هذاناتزج!د.ايينيوابظامالتوميالنظامهمانزانين

للحكمكنيجةعاصة)بالآخرأحدماواخلطابظامان

اممييزمع-عامةبصو:-يتجاوبانولكهما،(اوومافي

لاحظ!)القروىالأصلوببمقتضىوالجاة،المدنفظاميين

هاتينلننتفصلعميقةهوةفاككانتضدسترالو(

للصجتح.الصوهـتنن

الحكمأكامفيالمامالاتجا.كان:القوميالاجمماعيابظام-

المدنفيالأصببنالأناضوبنانصاعىهو،ا!ومافي

تكنلم،الرسوليالممرفيولكن،الررمانبةوالمواطةالونانمة

الظاموكان،الاقليمداخلفيتحصقتقدالحميةهذه

منبه!ظاعظلهفي!شقا"سامازالالقوميالاجتماعي

رجالحكم)اثوتراطيالكللينيجعوكان،الكان

كانتنقرضةمجتمحاتمنثتقةوأنماطللحكومة(الدفى

الالهمعبدهرا!تعالتومىمركزوكان.للأمفمهاالادة

المحبد،موارعنييثونالذكالكفةشالكبؤبمج!وكه



الصمرىتعا

فييصلرنل!لهعبيداأوخداماكانواالذينالثعبوسائر

الحمالهؤل!صايعيقاييالقرىوكانت،المحبدمزارع

المطلفةاللطة(الكاهنأو)للكهنةوكان.للمبدملا!نة

بنهدماتتقوم،مقدسة"طقةفاكوكانت.الئبعل

تتضمنهذهوكانت،المعبدفي(عددةلفنرةرمما)خاصة

ضي.الدكنيةالدعارةممارصة-اباءحالةفي-أجانا

!بدو!ريخعةطقةمنأيديامنامرأةتفخراففودقأحد

بهذهالآلهةخدتصلالةمنيأنا(الرومافياحمهامن

ابوةأولككوكانت،مارصتهاندنن!هاهيوأفهاالطرينة

ىأهداعصلهنفىكونأندونطبقهنمنبعديخمايتزوجن

!!قعن)الإدأنعلىندلالنفوشسكث!.عار

واليويةالأد!ةالحباةكلعلىالدقيقالاضرافلهكان(كهته

وشاصم.ومعيموتاضجمحا!لمهمكانلقد،لث

الحكومةمفهومفيتطورحدثلقدةالامراطورعادة-

أصبحلقد،الامبراطورعبادةبدخول(اثيوفراطة)الدكبة

يمنالبلوتينفملرك،للاعر)طورللرلاءمرادفال!لهالرلاء

ورثةأصجوا-الآراءأرجحعل-الرومانأباطرةبحدمم

الإلهجانبإلىظهرفقد،نهاجرثواالذ!الكهةممتلكات

شاركوهكذا،الإلهالامبراطورهوآخرالهالأناضولى

الح.وأبولوزرسمثلالقديمالالهعلحلأوالإلهالام!إطرر

وللامبراطورالقديمللألهالممابدتكركىتبلنقو!قوهناك

جديدةممابد،المدنفيثفاصةمكانكلفيواقيصت.معا

لعبادةصطاالصغرىأجايأصجت،الاصراطورلعبادة

!ا،موحوداكاذالدكليالديخيالظامواضتفتدالامبراطور،

عنحديئاالقركأكحفتوتدآخر.مكادأكلي!فهامصر

الرية،العلامةفوىمناليوفالرضاء"جاعةوجر

أنطثيةمنبالقربالمعابدمزارع)حدىل!عيثونكانوا

كد!وكان.او!افيالامبراطرريدلىي!صبحت،يسيد!ة

عننيابة(ا!لالمعبدكهنةزصألعلهوالالمزرعة

محرو!مماثلةلجماعاتعوؤالجماعةيمذ..الامبراطرر

هذهكانت.حدثاالاتكتثفلمالصفرىأجاداخل

كا،جمت!عا!ادالامبراطورعبادةأولتالتيهىالحماعات

ضدارحانةالحكومةرجالأئارثاييهىكانتأنها

اباسأصبحالوفتوكرور.الاضالهادأ!اتقالمسعحعن

ولكنهللامبرطوررتجقالبقاءمستحدشالامبراطو!ةالمزارعفي

المدنة.عرتةالىعنهاجزعاأويعضهاالام!إطوررفعماك!ا

الداخليةالمناطقأغلينحكمكانتلقد:المحاليابطام-4

ضدايونانيةالمدنأما،ثبوقرالجةحكوماتالمنرىأصافي

يفد.القديمالمعبدوابخازاتممنل!تعلفثيانياتحدت

وكان،المدنهذ.منالكووالأتايد!وناللرترنأص

الصثرى-صها

حكومةإفامةأي،جدكدنظام)قامة-أحيانا-ذلكس

وفي،جددصكان)ضافةمعالقديمةالمديةفيوونانيةمدنية

كانالذينايهودشالجددالسكانهرلاءكاذالأحيانأغلب

أنطاكيةفيايهوأنوالأرجح،للثقةأهلاكعتبروغماللرقيرن

الغرضوكادالطبقةهذهمنكانرا(13:41ع)بيشدية

تأكرهاينتقلوأنايلييةصالصبنةاللادصبغالمدنمذهمن

الحكمنظامبينواضحاالتناقضوكان.المحاورةالمدنالى

الفرونوفي.وا!ومايةالإغر!يةالمدنونظامالمطلقالشرقي

تتمتعالملنهذهكافت،اريايةالامبراطوطةتاريخمن19ولى

الأغياءوكان،كخبونالغضاةوكان،الذاقيالحكممنبخوع

سدينةكلكانتكا،بعضابحضهم!نافونالمدينةنذسفي

المدارسوإتاءالنخمةالمامةاباق)تامةفي،الأخرىتانى

ودخل-.بالحضارةالفرلةالأمتفيهماوكلايحليمونئر

الآلهة(معابدمجمع)ابانثيرن-الإغريقيماالمدنطرشعن

لاادط4يم)!افةمجردكلهلاسآلهةدورواتتمر،ايونافي

داخلفيعادةعنتفصيلاتنجدفحيما،البلادآلهةأعاء

الأناضوليل!لهالأساعيةالملاعالفررعلىنرىالأناضول

الريمافي.أوايونافيالإلهستارتحتالقديم

الآسيو!ة،الدياناتتطرفالدوامعلىالإغريقاحتقرلغد

لم،تقدماا!ر،الأناضرلأهلمنابرنانيينثتافةأن؟

للحفاظستالقالمنحطةالدياناتمذهتتبلأنتتطع

صورهاأقبحفي،ظلها!قاتالتيالاجماعةالأوضاععلى

ديماذلكمناضلكانالر!ف!المجتمعلكن01وأحطها

كواجبالعظ!صةالمعابدد!ئداابداوالاجماعىالنظامظل

..المحبدفيخدمتهمتراتلىالمقدتللطبقةملزمديني

دانزائنانةجاةعنالدنةالح!اةنفصلالقالفبوةوكانت

الاهيدةالأحرالهيهذ.كانت.وعمنااثاعاباضرار

ايحليمكانفحيما،البلادهذهالىيولىالرصولدخلعندعا

ؤساقنمتحد!نأفاصايجدكانالرسولفإن،شلاانترتد

الريعالحجب،،ايأث!هناباوينر.هرصايهلقبرل

سر)!الأعحالصفرليجاء!،كلاطيةفيالرسوللكرا:

.(69عى-فرمجةوأستفاتمدن:رمزىوليم

ندرجماتطورانلحظأننسطيع:ا،ومانهةالمح!رات-5

العواملمنوكان،لبلدياتاريمافيافطعلالممنتكلل

الجهاتبمليريانيةشح!راتالاءدلكفيالرئه

فيروما،مراتجطعأكاتاليالصعرلى،أجافيالداخبة

المثالعلالمتح!راتهنهانث!تضد،الرلاياتتلك

للمحافظةالحا!يننمنبمسكراتأضبهوكانت،تماما)رومالى

ائالهذاوعلى.المنمردةالمناطقبعضفيالأمناست!بابعل

ستعرةتعتبركانتايىوأقرنية)ولنزأنطحهةكانت
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المكلىآمما

هذهالىرضهاالذيأنالآنالصريىطكن،روسكلويظمها

مىاللايطكانتاثولالترنوفي.(هادطانهوالمرجة

ال!ونايخةكلمطلقاكنلبلمالمتم!راتررلبهمالالرحمةاللنة

فيالونانةعلهاحلتماوصرعان،الحامالاصنخدام!

المدنلىالمؤ!اتاعلابحليمطغ!د.الرعطالمتلات

الرصلالجاتوجهابييعى،ار!ا!ةوالمتصراتالوناند

لا،صل.للكراؤيولى

أتدامرسختلتد:الممرىأسطدالمت-راسآ

المراكزصالك!في-يولىالرصلحماة!-المسيحهة

كان!د.وكلالحةأسيافيا!انةايونانةلئتافةالك!ي

كانتوالا،أجاعاصة-أفىفييا،صلايثكل

الجز*-ضبهتخرقكانتاييالحفمةاطرقإحدىتض

اسيامنالماخلةالجاطقفيالميةسرؤكاعاملا

رضت،يولىالرصلخطعلوياء،فرجمة!ينهاصة

الاقليم.مناطقكلالىانثرتيفاالمدنؤالأالمحية

نجدحبثفرجمةؤكانفامضيولا:المتا*بر

الترنوكدا!ةائادالترننهاكةإلىترجعالنيالؤلرمنالك!

خلوهاهوالقديمةابتوشهذه!زمايأهم.المحلادىاالالث

وهي،س!خهاعليوضرح!دل!ءأيمن-!امة-

تجنبذلكمنالهدفوكان،!زهاالصبشضلظاهز

لاغاذا!يمانجةاللطاتثوينتدأضخاعىأنظاراضلناتلا

يعدقرن!كرإلىاللطونةثالنفم.!رجعضدماجرا!ات

يالنز!فونيةمنتثر!المحةيمهناعدثولم،ذلك

الأصوت،المدنمنباالرتالتيال!جمةنفىي!ا

لاالوصولديطولكااسغرتتابرنانةائتافةفىولكن

المناطق!كهاالحاخلةالهضبةلالكانئيلةال!هول

تراجانالامبراطورالى!نىرطهلمن!ذح.جمدهاالتهة

رصختندكانتالجدورةالدكانةأن(م111-113)

المهحعهلقدمكانولكن،انافيالعرنأو6فلق!ئ!نطد

لهامازالالن!ةالمعابدكانتحيثالرقةالجهاتدأيطأ

رجالاكبم!يهيةأنتجتالرابعالقرنلولكن.الكيرتأ!ا

اشتحلت!د.رالجريبوونباييوسأمثالشعظاما

الكثيوابقوشالكاباتلبت؟-يمنفالاضطهادات

الصنرىأجادالكنبةتأثيرو!مو.الصنرىأصيافي-

لاأنه:الحيقةتلكمنالامبراطرطةمناثولالقرين!

للسعحية-الزيعىالمنافى-م!رالدكانةأثر!جدكاد

الاتليم.كللي

الصفرىأياتارغأصح(م325)فقةمجمع!نذ

منالكن!اضأطلالخوجد،ابيزنيةالامبراطو!ةتارغهو

الم!كلىآمما

5:+!كر،الجزورضهنواحىكلقابضنع!السر

رعزىوليمص!لر!د،ألر!الرصالمناطقؤخاصة

بهاكانالتيلطرفهةطنةعنمفملاكايادل.جعق

كفة"أفيعنوان،الكناصمنجداكب!عمد

محضأجزاءفييالرنامةالححدثةالئرىطلت.،كنهة

ار!انة.كالامبري!لو!ةدالماضالعل9لدضىاأسعامن

أكمولوجمتها:-الصفرىأصعا

نأحثضهالموضوعهذانوفيأنبم!نالصعولةلمنانه

جاؤجهودا!ذلرن،جدكداءيمكلكثفرنزالوأماالجقبن

الواصمنوأبح،الوئ!-سويحمون.ابايةالتوشرموزلنك

للاكافاتواصمجالالصنرىأسيالانفتحثدأنهالآن

الل.ووادىالنراتوادكليفيعما)غراءقللاالأ!ت

سايكريفورمحب:الرفىينيلامنالمكرالال!-أ

كانواالأغرشا!راناعلماءثانتراعريايهر7091في

يأصلرجعراأنهمأى،ين!اساينهوكبموكسانقولون

أصزلأملرجعواأكم!،صويالالبهبثبةالتافة

عنيالمنأىسلوسفيينوسالىيدياملوكالمرناد!ن

الارغشضهثاتحملالأساط!هنهأنالأرجح.أضورطر!ى

حعثذلكروكد(01:22تك)الآمفجمول،الحتتي

يىولكن،لأضرريأخألامابخاكان(!د!االوأننجد

أسااسنوطنواقدسامنطشكبيأعداداأنهذامض

اللغةأن!ينوآزينونكلربروفوركانو)ن،الصضى

كاتابالمةللحضاؤايعز،لنواشوالآنكاروالكا*

العصورمنذوانه،النرمةأ!اضعوب!نالاتثارواصة

تولتفلياصترابووك!ل.بهاالصضىأس!اتأثرتالقديمة

وبذلكحمواي!،ركامفوق5سدناقدوياناه"زلإن

كا.انهص!نثلا!تاتالقديمنالموقينهذ!!ن!ط

هيالقديمةصيوباطصاتأند!كنوندايخدمحوركلجح

كيفباينيلباتوللاايارغأنولو،أضو!ةأماعات

ضبهممالأفمىقالواقعالمكانهذالالمطونناضقر

كعيدأنعزابويظعلم!.نجهاعناءوأفضلالجزروة

الهامةالتجا!ةوالجناء(القدقيأيزوس)-حمرنبنأبى

الصفحةعلالصورةولكنالجيز!ن،إلى-يخربضرقي

خزرثمالوسالأضررى،ايأثيربوضوحتجيناياية

اتثرألىيبدويمكذا.القديمةحمونرحدثااكثف

ا!ضىأيابلونهصبغثدانرثنلننبلادواثتا!الدينى

ابحرثراطىءحتى-ابقاط!ض!الأتلعل-

كأنهاشكلطنيتبدوالمزى(ياأنالحققةؤد،الأص

أوللا.فازمخرأصافارمننمند!د!قةيد



اعكلىآمما

القديمةممسونمدثمنوأس

الاثورىالألصلفى

أراعهصايلثبر!وركيلقد:المروتجلالافةالألف-2

كارا!فيامحثتاييالمصا!لةالألواحعلىصابتاالمايهورة

منحنىداخلتديمموقعوهو،أالأسودالركام)أر،)!وك

رموزفكوقد.مازاكاقيمر!ةمنبالقرب(قيزل)الهالزخهر

وثت،بثزبر!ور،معهنفهسايكبروفورالألواحهذه

.(م.لى0252حوالمط)أوحموراد-)براهمعهدمنأنها

المكانفيالمشوطنونكانفقد،أشو!لةبلهجةمحبوقد

يمملون،الابلبةالإمبراطو!تمنالأضورىالقممنجنودا

ينخرجونهاالتيالمحادنأهموكانت،والتجارةالمناجمفي

كا!يحسبالزمنوكان)أ!االحديدولىكلاوالخاسالفضة

أخذتومهم"ير531علجميطلقمرظفبنبوا!ةأثور

وكان،كهتهلهممبدالم!نحصركنلهؤلاءوكان.احمهاالشة

طرقهناكوكانت.الدينيالاشرافمخصعالمالمماالادل

علىالمسارىبالحطالمكتوبةبالرسائلتمتلىءبركدوعربات

مما،الفاخرةبالثابالمتجولينوبالخار،الطوبمنألواح

غنالمينفاخراضنط!لارداءعخانيجدأنالطبيىمنيجحل

به،معترفاأمر!الرقكانكا.(2أ:7كش)عاىمدينة

وأطفالاوزلأجةودا،لختانهللحلاقكرسلصانرى؟

،عصاهرأسعلىكماوضخصا،لدينضمانا!رهنون

فراثىعلىوهويعقوبتصفالىالأعدادعلىضوءايلقيمما

.(11:21عص،47:31تك)أولا"ياركالموت

اضضاءتتدالقديمةالعصررمدالصرىأياأنلرىوهكذا

لحضلمثت!الهربن،لبرمامحضارة-كثبرةلواح.في-

الصلرىئط

ايونافي.المالمإلىالمتنرتةالأضعة

ايىالهامةالتبائلأول:الميلادبلاثانمةالألف3-

1872عامفمنذ.الخيرنهمالصفرىأسيااستوطت

علىالعريبةالهبروعببةالبهالةأدرابدكنرررجععمدما

المنمنهي،حماة!اكتنفهاإييا!زلنهالألواحالأرلحة

اكافاتهذهمنهائلةكياتتخمعأخذت،الحثى

رجاللصررالكلازنضىصتملأديلفهاك.ابىحثينأمام

ولاءرجاللصورالطرازنف!مرتمانيل!اكابإحثير.أمام

مزدوجة،برؤوسوالور،الجواياتمنوكرباواصدوآلهة

والكيرمجنحةوعجلات،موسيمهوآلات،الهولألىونماثيل

ومعها،تمامامعرقهايمكنلاالئيالأخرىالأشكالمن

.الآنحتىرصزهاتفكلمهووكلييةكاباتحمط

كا.ليمبنالنمالومىالصالإلىايينمنتترأوابتوش

وخنادقوانفاقوبراباتومتادصبأصارقلاعاكتئفت

وجدتمذامنوبهثر،المباقمنوك!باومعابدوقصرر

الاععاذإلىأد!مماالأرضوجهعلالمماطةالألواحبحض

فيمدفونةقةذاتعكموبةوثائقهناكأنبدلابأنه

وسكجىبلوقرةوماراشمالاتافيحثيةآثار!اك.الأرض

منوالمديدوصنقاياو!سكوبوكازكيرىوجورانجيزى

ك!يمدناالأورنتنهرعلىوقادشكركمينىوكانت.المواقع

فيسواء-المقدسةالأاغىفيالخيىنوكان.صودلاممالممافي

الأمةنفسمنفروعا-وسليمانداوأيامفيأوإبراهيمأيام

.المضىأجافيالأصلموطاكانايي

كو!بو!ازمنحعيأيعد
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المزىبمما

مدنأشهرالأخ!الينفييوكازكيوىأسبحت!د

!الىفيتقعنموذجهةمدكنة!ي،الصنرىأسيافيالحثن

إحدى-يانل!وترجد.صينوبمنالجنوبالىكبل!يهية

؟.تملاولشكلعلمنحوتةأومكوبة!خور-ضواحهها

بعدعلتقعالهولأ!تم!للتحرسهالذىبممبدهااروكأن

يجوبر!صررحظححنمنكانلتد.ممالهاإلىيلا15

وكذلك،اللازماكوكلعلىالحصوللرلينجامحةمنونكلر

كفأن6091صيففيفاشطاع،ايركيةالحكومةاذن

بالحطمكوبةا"لواحعنأجزاءأولوح00031حوالىعن

مننحزنكافأولهذاوكان.الحئيةباللغةالمسارى

عملأللحلماءرقدت،رموزهاتفكلمايىالحثبةالكابات

الجهتبنمنمكتوبةالطبنمنالألواحوهذه.بهيغرمواعطصا

أعحدةفيالفابفيوالكتاية.احمرتحتىحرقتثم

الأبجدكةمثلمثلها-المصا!لةالحروفوكافتمنتظمة

محروجهاتقمتملة-الحدلمثةالمصورفياللالية

النين.آلافمدىوعلى،الأصلىموطهاعنبعيده

الأخمىوعل،ابابيةلاللغةبوغازكبوىألواحمنوالقليل

مصرمللثائالطمس!لنعتدتالقالمحاهدةمننخة

كستخدمولم،المنرىأجاو!نيالحثننملكويختاصار

بمضأيضااضخدموابل،فحسبابابليةالحروفالكتبة

ئاتلمنرداتالمتاحتدتاييوهي،الرمز!ةالصور

ونكلريثروعندما.وصايكبثزنئرهاابيالكلمات

القسطظيية،متحفعوهاأواييالألواحاكانمنومحاونوه

(هو!وسوكأنه)حثىضاعرفغماتالىنستعأنيخمكن

فيكبتاليالحزفيةالألواحهذهخلالمنالينايتحدث

وكأ!ايركازكيوىأمامطروادةأبراجوتجدو.لموصىمحاصرزمن

محصنة.صنرةقر!ة

وعيونعرنةبوجرهالاسمنمحددانوعائمثلالحثةواثاثيل

دممنأنهمنفترضيجعلنامما،ننويةوملاعبارزةوأنوفماثلة

لمأكمواكرجح،طمبنيواق!!م،مننولىأوطواإفي

فيالداخليةالمراكز!نمح!ااحتلراأكموجث.آشيكوفرا

فالأرجح،الميلادفبلاثايخةالألفأثاءوفيقيالصغرىأجا

فماصة،ل!خللهااييالمناطقمعظمأوكلاحتلوافدأنهم

إلىتحتاجكانتالضخمةبتحصينانهاكوغازك!وىمثلعظيمة

كلعلىلحطاخهاتجطأنبدلاوكانمموك!اشاصةولا!ات

أن!تطعمانةعللهاعلوأتركلاحقبهاالمحيطةاباطق

!ك،االأمازوياتأنعموماالآنوالمحتقدشها،فربها

فيعبادخهناننثرتاللواقيابلاهاتلإحدىالحئاتالكاهنات

مازالتايي-،الأمازونجبالاوثمتد.الصزىأجاكل

الأصودالبحرلاحلموا!لة-الئديمباعهافاكتحتفظ

أقوىابساءأنهوناكالثاثعوالرأى.يكلسنرمنبالضب

الصثرىت!ها

درانهموأطرل،العملعلىمنهمجلداوأكلرالرجالمن

المزخرفة-الحز!ةللأوافىالمقارنةوالدراصةالقتالفيفهموأصلب

الأرجحمنتجعل-ابلادعنالنديمةالمواقعفيبكلآتوجدايي

الأناضول-معالمإحدىوهى-الصناعبةاروالىتكونأن

أماذلافيالتىتلكأضهرهالحل،يي-المنحييةالصخريةوالمفابر

الخية.الاورىصغمن

مهاكزدكنيةلأغرافىكانتبأنهايقؤترحيالحثيةوامماثل

كثيرونآلهةلهوئاضمباالحاكانضد،حريةأ،صيات

رأ!علىزوجاذأوناواحدكنركاذ،كراتوإلاهات

وسوتح،قادشوصتخكركي!قصتخشلفألقاب،البانئيون

نحتلفزعياالهاكانالرئيىالالهأنعلدليلالحئيينبلاد

)حدىوكانت.الأوصاففيأيضايخلفكانولعله،الأمثن

الأمالإلاهةهيفكانت،،أننار6نا"شالرثبةالالاهات

شابوحهمعامم!ييلفيقركنهاكزلصوربزتاييالصضىلأيا

الذي،تموز5لأ!و:تصووراكانلحله،لهاكرفيق،بهر

،(8:14خر)عليهيبكينانحطاتالحبراياتالنوةكانث

بمدالجاةإلىككلوهو،ذلكبعدفيمااأتيىاحمى!د

الرئىالإلهركان.جلبعدوجيل،الثتاءبمدوالريع،الموت

الىآخر!الهأ،اتثربهوبوغازكيرىفيالمعبود

المرصلةالحمارتةتلا!لواحفي7نفسهالاصممذاولظهر،،خيا"

حثة،أمكنا:لأورشليمالنبىقول!رمما،أورضليممن

ممورة-للخروجمعاصرزمنفي-الحثنعبادةزالتوما

مقدسهيالبقعةهذهكانتضد،كايايافي5صخررعل

بهممبربا،مكونانصخر!انبهوانبهاورجد!،العاصمة

الصخرىالحائطعلىعفورةصورةثمانينحوالمطالجانبينعلى

ويحتع،أملس!ارحتىالغرضلهذاصقلالذىالطيعي

منبالقربوالصور.الهومنالداخلىالطرففيالجانبان

الداخلإلاتجهناوكلماالطبيميالحجمنصفمخوفيالمدخل

الهورأسعدالصورتانتصبححتىالصعورارتفاعرادكلما

والكافةالرئبيالكاهنيمئ!وما،الطبييالحجممنكبر

منحاشيةخلفهتقففماوكل،والملكةالملكأوالرثيه

أصاهأورعاياهمنأثنينرأسيفوقالكاهنالملكوررتفع،جنسه

انجها.خلفهاو!قف!دفوقالكانةرالملكة

بابهمجرس،صفوسبدشوقتكونشراكة)كوكوأطلال

،العابد!منألىسبنحوالمطبهماصفينمع،الهوللألىتمئال

ض!ةرهى،مربعة!اردة8*7للمحبداالرئيةوالحجرة

تقريا،نماصرهاكانتايىالإصائبيماالاجماعنجمةزبالفدس

للكهنةضطشعبل،الحاسد!لجماعةتعكنلمفكلتاما



الضىآصما

تايهرناالمدخلعندافولأ!وتماهيل.اظدمةعيمالذفى

مجنحةنورهناككانتع.الإصرللىايكللقلالكروبيم

هذهوين.للمدخلالداخيةالحوائطتزينمزدوجمةبرؤوس

،المقدسناحيةمنابازليةالصخورعلىأممائيلمنالمفرف

يبىكاهنخلفهو!ف،قاعم!علىثررأمامهكمبمذبح

وعنزةخرافثلاثةتقفمباثرةالكاهنوخلف،كبراترطا

.(32خروجفيحاءبماذلكقارن)المذبحصبالؤب

وصتاالثعب،-الذبأقراطهروذأخذعدصا

وقدمواعرقات:أصعدواا"أمامهمذنجابنيو"هعجلا

.!للمبقاصواثموالربللأكلالحبوجلى.سلامةذباسح

بحبادةضبمةالطقوسبمضفيالإصييينعبادةكانت

اختلافاالروحيمحتراهافيعنهاتختلفكانتولكنها،الحثت

بوفا!سكصورفيفنرى،الموصيقةالآلاتأماكيا.

آخرئورالحيوايةالمملكةوممثل.الجينار!اكبه(أفنيا)

ينإرنبان،ابحتجيدوأمد،تابوتأوبنلوقظهرهعل

للعابدكناللازمللماءكمرردقبنغوفاك،نرنحلبي

.البادةلطتوس

نا،الحئنأرضاكتابه!جارستابمبروموصرو!ولى

،م.ق0012سنةبحدتضحفكدأتقدكانتايىالقوة

،ينب،الميلادقبلواياصالحاضرالقرنينزأخرىمرةكت

حثهآثارمعاكثهاابي"نجزلىمحجياآثارالفترةلهده

دولةالرقالثمالرقامت؟.الصنرىأياقأخرى

أترباءمنومم(أراراط)،أورازلواباعمالمصوتأهـ!ن

خمعو)3تحملكوىيوغازمنسماريةلوط

الملرىئعا

!وثونالفريجونبدأ؟،عنهممنفصلينكانواولكنهم،الحثنن

أجهزتئم،الرقيالجنوبعلالأشرل!نوزحف،الفربفي

استولىأنوبعد،الحثنعلافرلننالكمرانننجحافل

فيللحئيينأهلرأنجدم.لا.ق717فيكركيىعلىالأشوطرن

اكبولوجبة.ا!نئمافات

أوا!منالحثييناختفاءتبل:المحلادتجلالأولىالألد-4

قر!ة،آ!لةشعوبمنأثتاتاصكرت،الصفرىأسيا

علىنحتلفةنقاطفي،بايونانيين-عاحدإلى-الصلة

فياكيريرجيةاكافاترأئد،شلمان"وكان.الاحل

أماط،ومئابرتهحيلتهوسةالمتقدةفبحماشه،ايدانهذا

الغابرةالأيامكرياتوامترجع،بريام"مدفةكنورعناللثام

تحففيالمجحوعاتاسممن.ومئصباهفيالمالمكانحين

منفؤوسعلىتئشلاييطروادةمجموعة،القطنطنية

الفضةمنووزناتالنحاسمنوات،رماحورؤوسالبرونز

،العظاممن!)بروخناجرالنمبمنوأصرةرأتراطي!يل

الأصاممنوأعداد،ا!روقالطينمنمغازلورؤوس

.طر،دةفيوجدتايىالأشاءشرخاوالتتدمات

النلاطببنمننموالرائببنالفريحنمنالمهاجرونجاءيمد

الكانون،صتقري!الدردنبلعبرالض!الضمالمن

الحضالميننلنناثتركةالأضاء!عضوناك.الفدامى

بروفوركانوان،الصضىاصياوحضارةوالإيجةالكريية

عزاثننيأحماءهرودوتولبهر.قليلة)!ايقولهرجارت

(الونانقدماء)!ونيةمدينةعرةعول!بة،ونتيمددنة

ستممرونأسهاالفررالساحلعلىدورانيةمدنوت

وكات.الأصليينبالكانواختلطوا)يجهجمكرعبرجاعوا

عامرة-الونايةالمشممراتهذهإحدى-مبلينس

مقعمرةثمال!-إلضبنكل-أرسلتإنهاحتىبالكاذ

علىوالرقالشالالىالمغامر-شمنم!ابعةخودا-تبها

الجنوثطالشاطىءاتدادوعلىالشفوروعبر)يجهصبرسواحل

ثم،محهالآلافوالعئرة!فوفونفثر!قد.الأصدلبحر

ابقافةبحيد،بنورمدىالىالمتلونيينشورجالهالاسبهدر

وامملأليلفالنقوعق.لاضقبالهايهأةكانتقربةفيالهيلينية

والدسوالحلىوالمارحوالقلاعوالفصرروالفبرروالممابد

وأالفضيةوالمملات،الخزفأوالبرونزمنالصغو

الفننيهاظهر،العمرذلكنحلناتمنوغ!ياابحاية

ولبها،الأناضويةنسحاأنيحصناييوالديانةوالحضارة

أفسىفياكيولوحىوايف.الأصيةلليونايخةجداقريبة

تطعيمأثتتدالهاعة،الموافعمنوكيرهاوطردسوبرغاص

ايونالية.بالحصاؤالمحليةالحصارة

عبارةهوالحثيينتراثمنبقيتالتيابارزةالملاعي!حد
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الصثرىبما

أو،جبلأأو،ماااصمتحتفواء،،الأمالإلاهةا

زعبمكانلفد،آخراسمأىأو،ديانا5أو،أنجىا

اليونانيةالئقافةومع.ذكرالاأثى(الالهةمجمع)ابائيون

البدأ"يةالمجنمحاتوكانت،المدبنةدولةحكومةأونظامجاء

فيمعبدهانريةلكلفكان(الفركةأساسعلىمنظمةالأولى

ملكاالأرضفكانت،الكافاتبالحرىأوالكهنةحراسة

كانت؟،للمبدتدفعالعثورفكانت،وللالاتل!له

كوجدكانالذىالمقدسالمكانفطوالقرابينالذبا+لحتقدم

،مقدسنغوببهوارمقدصةشجرةتحتمرتفعتلعلعادة

سوىحكومةأوقانونهناككنولم،قيلاالتعليموكان

المعبد.منالصادرةالأترال

قبلالأولمطالةالألف)العصرذلكمنالأولالجزءوفي

شبهمنالض!الجزءفيوالىالأمرللفرمجينأصبح(الميلاد

الملكتبرسنطتةعنهوجارتبررفسوروكتول.الجز!رة

كثرالتديمةللالارأخرىمطتةتوجدلاا:يداس

واباحنين.المنقينمن،للتنبباستضافا

سارد!ر-عاصمتهاكانتالتي-ليديادورجاءثم

وقد.فمهاباينقبالأمركيرنومعاؤلوهتجلريروفورو!وم

كرويوسملكهاوخلعواالفرسأ-لدىفيساردسشطت

جمسطونالفرسم.وظل.ق546حواليؤ()قارون

الإعدرجاءحتىقرنبنلمدةالصغرىأجاعلىنغوذهم

اكبر.

الرومانبدأم.ق002حوالز:الم!ثعدارومان-

أصيافيالرثهالأبعالمصالكصاساتفيايدخلفي

وبنطىويرغامىل!نية:وهى،الوفتذلكفيالصغرى

يزعامةصاعدهمواضدتنمنفواتعوبالتدريم.كبدبهية

ويوسسولوكرلرسصلاأمثالمنوعح!كرونمدنيينتادة

برغامى،ملكأنالوسطم!د.قصرورويوسوشيصرون

الماعدةؤالقرةيلكولاكما!ثبنيةملكوروجاس

اصياولايةتنظيمفيالرومانضرعم.ق133وني.النرب

وثيا.الرلإلةضايديةمقاطعةاسممنالا3مثتقبن

!الوكان.الثرقنحوتزحفالرومانيةالحدوأخذتئئا

الذ-شالأعداءأقوى5:بخطىملكالادسيريداتىعن

وقد.المنتصرةروماذراعأمامكعولكنه،،الجمهورلةواجمتهم

أياأواسطفي،!لل"فيالفارنكيينقيمرءيوسأدب

ورألتجتا:اثهررةبحبارتهنجاحه،علنالصضى

الحد!دية،ايدفيالجملةالجزهـةشبهوتعتاءوأخكلاوغبن

م593الىصنةخم!لالةمناكلرلهاالرومافيالحكمواست!ر

الرقفأعليولدكهلينالامبراطو!ةثيردسهوسفسمحبن

المثرىآسما

الامبراطو!لةانق!تو!ذا،لهرنولهلوسوالنرب،ك!دووس

قسمبن:الىالرومانية

يين،بالأحجارحيداالمرصرفةالطرقالرومانضقوكالحادة

الآثارعلحاءيرماكثرا،الرقيةولاياتهمفيالرئيةالمدن

الناباتيين-الطرقهذهمنأجزاءفرقالمافرونأو

عليهاكانتاليبمورتهاتخفظزالت-ماأحياناالكثية

والمسافاتالطربقمراحلتينعلاماتهناكوكانت.وفتثذ

رموزوحل.وايونانيةاللاتةباللقينعادةمكتوبةالمدن!ين

!.المفقودالتاريخذلكمعرفةعلى!ساعدالعلاماتهذه

ترمافامة،وكانتالمياهمجارىفوق(الكبارى)الجح!ورشيدت

فانكر،بالباءمغرمينالرومانكانلقد.الأجيالتوالمطعلى

والمسارحوالحمامات،المياهوتنواتالحكويةالمبافيمن

منهاوالكثر،لليانظاهرةتبوالحمائرمنوغيرهاوالمحابد

التيثل-ابقوشودراسات.عنهالننقيبالىيحاجأيضا

منكنوزافاكأنعلىتدل-ستريتبروفرربهاقام

النفابكضفمناتظارفيوالونانبةباللاييةالقرصق

عنها.

م313الش!يامبراطورلس!انموسثرهم

أصاعلالميحيةأضرفت،ارومافيالعصرذلكأثاءلي

حكاموكذلك،الميحيونالتلايذا!خمموقد،الصنرى

منالكئ!فهناك.والجافيوالجررالطرقهذهوجوضهاروما

امانانتصضايىالدنيةوالمؤساتالقديمةالكنيةالمبافي

علىايونايةاللغةفيتترأأنأروعنا.اياريخماهد

هذهمثلواثاقالأولالقرنينالترجعاييالمنابرأحجار

جا!ةترقدهنا1،،دايالاللهخادملرفدهنا5:الأترال

وليمسكلهوالنزةهذهيارغمرجع،فم.،مادلةالله

وكاالصنرىلأياانريجةالجفرايخةعنفمؤلبا-،رمزى

الحقلهذاعنضيئايصفأنكلبدفردكليقراهاأنمجب

.الراءالواسع

الزىار!افيالمصرارتدىفثبكاوضئا:العزنطيالعر-6

انرغإلىاكيولوجيعلمدكزمنتتقلوهنا،اليزنطي

قائمةالرنجةالامبراطر!لةظلت.للأيحازيدعرنامما،اكد



الصرىآسما

باعاتانت!ئرتحيث،روماسقوطبحدشةألصمدىعلى

هيالقطنطنيةوكاتت،الررمافيبابفرذعالاحتفاظرونانية

ذلكوء،خالصاد!االحصرطابعوكان،الابضقلها

اككلنتضمنتو!قيةسيحيةهيالالدةالميحهةكانت

الأيامرالأناضولفيضالحةكانتايىالطبمةعبادةمن

تربةفوقالأولىالك!يالكنيةالمجامعانعقدتوقد.الغابرة

وفيم431فيأفىفيالرابعالمجمعوافعقد.الصضىأحا

،،الإلهوالدة"عارةالإيمانقانونالىاضيغتالمجمعذلك

أياشمبعبداكثرأوجيلاخسينمدىعلأنهرأيناولقد

الملان!الهامعالأحيانأغلبوفي-،الأمالالاهة"الصغرى

السلطاتأضافت،د!اناعبادةمركزأفىوفي.لها

ضثيلةمعرفةالالهمتكنلمفموالكثيرون-الكنية

)يمانهم.قانونالىالمبارةهنه-بالمجية

الصنرىآمعالىنهرافالزفوقوومالهةل!ظر6

حكرةتغ!تأحرىيمرة:ال!ةاكراكصر7-

واثنافة،واللغةالد!انةؤشوتالحا2الجنىوننو،ابلاد

العثمانيين.الأتراكأصلافاللاجقةالأتراككزاهاوكدما

أياشقادمينالصغرىاسباالىالسلاضةهزلاةجاء

علالررماناشقر/فيهالذيالوتتنفىحوالمطقالرصطى

((ولكناواضحمكانالاريخفيولهم،النردةأولهصاصاحل

الضخمةللعماثراكولوجىعننتحدثونحنفانايهرهم

وبانومدارسساجدمن،الصنرىأجاليخلفرهاالتي

تاثمةزاك،ماوغحاونافوراتوحصونوخاناتحكرية

تتيزوهي،جيدةحالةنطناوابعضكبرةبأعداد

المنغة.الدقيقةونقوضهابضخامتا

خرجوا-لللاحفةعمومةأبناءهم-الظنيرنوالأنراك

بطر!ةالقطنطبهعلواصترلواذلكبعدالو!ىأجامن

!تنحىالحادثةبهذهأنهنقولأنويمكن.م1453فيبارعة

مكانه.التاريخيأخذاكيولوجىعلم

أسيا:وجموه-المغرىأسها

رؤصاء5ومعناها،أجارخى)البونانيةللكلمةترجمةوهي

لأامه!مونا

المكانةذوىالرجالمنعددعلأطلقالذىاللقبوهو،أيا

اللفةوجهعلىنطمولا.ارومانيةأسياولا!ة!الرمحةالرفية

رؤساءايكونوالمأضهميراندكسأثبتوقد.يحملرنكانواماذا

نحتلفمنفدو!نكانراولبههم،يظنكان؟،أجاكهنة

وعبادةريماعبادةتظيمعل!الذىالولايةمجلىالىالمدن

كانوا!-أفسفيمجثممينكانواأكموالأرجح،الامبراطور

المامةالألحابكلللاضراف-الأمحنمنكعافيجممعون

عندصا،،لامبراطورللآلهةتكربماوالأعيادالدينيةالطقرسو)نامة

ننهكسلملاأن"الركةابصجةتلكيولىالىأرسلوا

علىاللتببذاطلقأنل!ممكن.(3ا:91أع)،للثهد

وكانوا.مدكنةأىفيالكهنةرئي!علىكا،مدفيمركزأى

انتخابهم)عادةجمكنكانولكن،سنةلمدةمراكزهمكثغلرن

بدولا.(شواتأ!ءكانتالمدةانارمزىوليمص!و!رل)

علىممالكلصتوجوصإذ،بايك!ميحظونكانراأنهم

منأناسالاهفلالمركزثلكغلأنيمكننلا،وابقرشإبتو

مناكبرالجزءلدفعيترمونكانواأكمحيثال!راء6ذوى

.الألحابإتاعةمصا!لف

أقير:

رمعنىالنظاالعر!ةني،أس"كلمةنفسعوعبرى31

يص:

:6أخ6:24،1)خرقورحعائلةمنلاوى-ا

-أجدادمنوهو،أولاالمايهورأصروضهدايياسافالن22

.(6:23أخ1)صصوثبل

.(3:17أخ1)يهوذاملكككياابن3-

امبنكرلس.

اصهوهولهانظيرالاأواالأكازىالونايةنيومفاه

و!ايهر،يخانهبولىالرصول)يهأرسل،ررعافيالمجينأحد

لر)ضفدماكانأنهعلبدلفدمماأحةأ!اءأولنياحمه

فيكئرارودأنه)ذضا"يعااحماكانأنهوكبدو(16:14

.ألقوشالبريات

الأسهنهون:

،الأولالقرنفيهرتازالىايىد!ةالحماعاتمنباعةوهم

تكونالمحماعةهذهوكاتابد.بعدالأولوالنرنايلادنجل

المحزمنفيالههودىللفكرالرئهانلاتالمدارسإحدى

.(والصدوقينالغركيينمع)
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لأمنعون

نأابحنىف!ي،كل!جدلالا3حولكلرر:الاصم-

ىأااهاياسالأرايخةالكلصةعنمأخوذالاسم

الكلصةمنمئقأنهالآخرالبضكلى!ظ،الأتفياء)

أو،مقدس5أو،قحوسابمعنى،أجوساايوناية

بمنىنحتلفةعبريةكلماتأو،6معادل)بمحنى،أجوسا

نفنونأ-)أى،يصل"بمحنىأوسبق!الأتياء

أى)أالآصى)أو،قوي5أو،ثريف)أو(للناصس

أصلمحرفةبطالتخبطوهذا.ذلككيرأو.(المعابمالطب

كتخدمرالمأنفهمالأجنونأنجثيبررهماله،الاصم

يخلو.عهدنذكامضاالاسمومازال.لهموصفاالا3هذا

الأيخيينورجفوسوصف:عنمالمطوماتممادر-

الدينىالغكرمدارسأوالنلاسفةمناثاكالفر!قبأنهم

ناك،كويفوسوصفعلىوعلاؤ.لهالمعاصرةليودية

كاباتفيوعاداتهمالأسينونعقالدعناخرىروا!ات

كناباتفيوكذلك،الإسكندرييخلوايردىمعاصره

أقوالنيذلكبحدثم،الكيربلينيالرومافيالكاتب

ا!تقىقدكانيوجفوس!!)نعؤلفاتعلىالميةيبويتى

.أخرىمصادرمنهاالبعض

الأم!ون

عاشالذيالكاتهذاعر/الصروفأنمع:ورصفوس-

تحروالىأحيانايهدفكانأنهم89-37حوالميفي

نأالا،وكماالدفاعيةأغراضهلحدمةاياريجةالحقائق

صادقعفأنهعلىالديلطي!لهفييح!لللأيخنوصفه

-الحربأكاباتهفيعضجاءماوأول.عيانساهدمن

الذيصزلفهلكزماهو(ائامنالفصل-ابافيالجزء

محضاضاراتتوجد(ء؟م07)أورشليمصقرطعتبي

بالإضافة،الأخرىمؤلفاتهمنمختلفةأجزاءفيالأسيننالى

!ي!الذي،ايوهـتاريخمحابه!عنهمجاءماالى

.م06حوالم!

دراضهمنكبزءأ.،الذاتية!روتجه.فيروجفوسمحب

رجليتزعمهاال!ةمنجماعةالىانفم-الهوكةلئقافة

لاكرأنقيسنراتثلاثمعهعكث،بانرساحمه

تتلمذموضوعالفركيين.وجظلإلىريخضمأور!ئليم

ضوءفي!نهاعة،ضكمرضعالأسيببنيدعل-سصبفوس

روا!ةواك!ل.المنضملمنوضعرهااييالأسيننضروط

"حروبمحابهفيجاءماهيالأصينعنيوسيفوس

الفلاصفةمنافاكالفر!قمذاأنفيهكايهرالذىأالهود

كلمرنعرثي
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صخصنلآا

كانكا،والصدوثيينالفريونمنأضيقنظاما!تنقكان

المراترفضوارتد.رضالهمنحرمنأقو!اماعرلهم

وضبطالنضجاحكبحاعتبرواكا،ضراباعتارهاالديو!ة

أبناءتربيةمفضلينالزواج،ورفضواالفضائلمنالانفحالات

علىنكروالمويما.حيانهمأنماطحسبلبهلوهمالآخرفى

هرالزواجمنموتفهمأناكبروافإنم،الزواجالآخرفى

برجهأماتهنوعدماباءانحلالأمامالوحيدالرعيالموقف

.عام

الأسيننعندالركةحياةوصففي!ويفوسويتمر

وكانوا،مكروهأمرال!رؤامتلاكأنأساسعلىقاتايى

ليمبحيميكونمابكليأتواأنإيمينضحونممن!طون

الفقرمظاهرتخنفيحتى،كلهاالجماعةممتلكاتمنجزءا

وكلاءضئركمتدب!علىيقرموكان.الجماعةبينالغنىأو

نأوواضح.كلهاالجماعةضربهدفالفرضلهذايعينون

!ضلرنكانرابلمنفصلا،جمنمعاكونرالمالأينين

نيصلرجدونفكانوا،متوياتهبكلالمحتمعنيالاندماج

الشعبجمرععندحساقبولاعلقونوكانوا،كبضمدنة

.ابهودى

يختحدث،يوجغوسفيقوى6لرالأجننلتقوىوكان

وكانواوالخدت.العبادةفيعادانهمعنالإطنابس!يء

عضركليقرميتفرقونئم،بالصلاةالفجرقبل!ومهميدأون

مثهو!دنوكانوا،لهاالمؤهلالديخوكةالأعمالبمختلفمنم

وفي.بواجباتهمالقامفيالحيوضم!يم!قهمبأمانتهم

قاعةفييحتعونثم7اباردبالماءكحمونالارنتصف

يستأنفونثم،الصلاةبعدبطاطحاماحميايتناولواالطعام

منالظهضفيفعلوهمايكررونالماءوفي.أعصالهم

+الداموتاولالاصتحمام

وأص!!وجردعدم،الجماعةنظامدقةعلىيدلومما

تقدبمهويةالفزللحريةالمتروكالوحبدالثيءوكان.ضغب

يكنلمأنهومع.الرحمةبأدالوالقامللححتاجينالمعرنة

كانفقد،العدالةمكانالرحمةتقصببأنمحوحا

!لما،والإنافةوالاستقامةبالأمانةمهورنالأصييرن

كلمع،الصارمةالمدالةاجراءاتتتدعىالظروفكانت

الجماعةلهنهالانضصاموكان.بهااضرواالتىالمميزاتهذ.

تظهرأنيلزم،الاختبارتحتسنةالمبتدىء!ضىأن!!تلزم

كتوعدما،الجماعةالهاتهدفالتىالجاكاكلخلالها

سنينيمىأنعليهكان،اللازمةالمؤهلاتنجهنوفرأنه

باعةفيريهابعلمابقلالاختار،تحتأخون

أينايكرنأنبضمكتعهدأنيجبذلكوعند،الأخيين

لهيسحذلكوبمد،اياسنحووعادلا،اللهنحووتيا

لأصعنعونا

فيتمامابهعحترفكحضوالجماعةطحامفيبالاشتراك

الجماعة.

الحقوباتفي،الأينيينعندابظامصرامةوتتضح

بينمنيعزلونالمذنبونفكان،الكبيرةليعدياتالموضوعة

بعدمبأقام،موثقةبعهودمقبدينكانواولأنهم،الجماعة

نأتبلجوعاكضوروركانرافإنهم،الحاديةالأطعمةتاول

بدأفعهذاكمكانماكثصا،الجماعةينأمثنهمبتعيدوا

اضرافتحتتيرالمنتركةحيا!موكانت.لاكرالثفقة

فيالدققالوقاريفرضونكانواالذفىالثوخمنعدد

العامة.الأجماعات

الجدأنحتقدونكانواالأصينيينانيوع!يفوسويقول

علأفلاطويخةمفةيضفىماوهوفخالدة،الفرأما،فافي

للنفى،سجاإلأي!الجسدأن!رودكانواإذ،تعايهم

المجمعوكان.المواتإلىيط!الموتعندحرةمنهتنطلق

السبتأكامفيالعملىعنالكفدقةبكليراعىالأيخى

مئر3-لموسالبهراخرامهموكانللبادة.،الانقطاع

فيها.طوتنيذايوراةدراتعلىيعكفواأنتميهم-

المهدنبواتفيبصيهمبممقالأجنونبحضواضهر

طيفيمازالتبأحداتالتبؤعلىوبمفدرنهم،الفديم

المتقبل.

العقبدةعنان!ثقالأجنونمنحزباأن!وجفوسويقول

الزواجمنالحزبهذاجعل!د.الزواجعوضوعفيالعامة

الجن!ية،اللذةلاثباعمنهاككرالللانجابوشلة

مجرمون-الزواجعنبامتاعهم-الأصينباتيأنمعتقدين

ىأ،،الريةالحباةفيالأساسالجانب"منأنذمهم

الناطعة،بالحجةموتنهممدعمين،ابلتعاقباصتمرالىلة

الاتاعمنالأيخيينصائر!تقهمافردكلاعقاذابأنه

.البثرىالجنىلاتى،الزواجعن

لتعاليمموجزةصورة،تاريخهفييو!يفرسبا!لقدم

ابفى،كلود!تقلونبأنهميخصفهم،وعاداتهمالأسينيين

عنسقلينوكانوا.اللهإلىالأمرركلارجاعوحتمية

بعضأن!تبرونكانواولأنهم،بحيدحدإلىايكلعبادات

لهميكنفلم،الهبكلكهنةضحاثرشأطهرالدنميةضحانرهم

الأينيونكانذلكوركم،ايكلفناءارتيادفيالحق

الكةعنوبرهمفضاثلهمفي!زعلونبأنهميثهرون

فيه،يكتبوويفوسكانالذىالوقتوفي.والفرييين

العالةالروحيةالحالةهذهدببوكان،بهمالعهدعلىكانوا

اثتركة.حياتهمهو-وويفوستظرفي-

الأولالقرلىمؤرخىمىبص.مزرحوهر:الكيريني--
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الأصينيون

وكان.وصلوكهمالأيخييرحياةعنتحدثوقد،ابدى

الفرقةمعصارولحله،الحبقفيلفاصانرفبقالينى

الذ!-الط!ميتاريخهوؤ.م68ضةالأردنوادىؤالماضرة

للحابطوعراباوصعاكتى-م77سة!اكمله

ماسادابقلعةوفهاأربحامنمتدثااقيالبحرمنالفرد

الحديثهذاود.ليهرديةالحنودالنحمتحمىكانتالتي

أشجاربهاواحةعنبالقربنعيقكاتديخيةجماعة!ذكر

كانتالتىقمرانجماعةهيالجماعةهذهولعل،نخيل

ويذكر."فثقةعين)واحةفيالمحصولاتبمضتزرع

الجانص"علىتقعلأكا-عالرةعارةفي-موقعهاللينى

عنو!ولحدى.عينثهاليولكناليت"لل!حرالغر!

اليالأعيين!عنالمنعزلةالحماعة5إنها:الجصاعةهده

بيمتا"تروقد.المالجةوالأضباءالاءلىبالزهداثهرت

هدهإلىالحياةفيايبينمنضحمةأعدادبوفودكثيرا

التىللحياةالصارمةالقواعدحبللسرا!اساالجماعة

تبدوشبينىعارةأنوء.أتاعهممنالأيبرريطلبها

نوعاقصرانباعةاعتبرأنهالواضحمنأنهإلا،البلاكةتجيل

الأسييين.من

اسكندرىيردكلاوهو-يخلوكتاباتفينجد:فيلو-

الأسبينعناكلرمملرمات(م52-.مق02حوالى)

عليتندأنهوواضح.مؤلفاتهمنمؤلفينفي،عموما

والوصفم05تجلممرفيكنبهماوقد.معينمرحع

عنهامامرجعااعتبارهيمكن،فيلولناسجلهالدىالراتمي

لأسنهونا

المجى،الحمرمنالأولىالحقردفيالفلطينيةالأجة

فكرعنكدافعكانأنهحيث،للناثةفابلةأقوالهولكن

محكوماموقفهفكان،الأصييينعنكتابئعدمعين

لإثاتمئالاقومه!تخدمكانمفد،أدبيةباعتارات

ايوناقالعالممنكيةتنحلمالغفيةبأناننراضه

المماصر.

.4!000علىوويدبمافلسطينفيالأشننعددوتدر

الكلصةشمثتقاحمهمأنورعم،ذلكبعديوصموسفعل

هذا!ضسصوهو،"القداصةأأ!طإأهوؤيونم5الرناية

تصميمإلىبل،مديةنرائض؟لاعهمإلىلااللقب

وكدلكمكرسةخدمةاللهحدمةعلىألمسهمالأشين

نيللحياةالأجننتفضيلفيلوويايهر.أفكارهمتقديس

إفسادفيأثراأقوىالمدنأنحيث،المدنفيعنااقرى

لاحظ!.صادتةروحيةحياةمجاأنيعىالذىالئخص

جردواالتيالطريقةمنوتحجب،الدوكليالحملعلىمثالرتهم

مقبرلنضخصيةتملكاتأوثروةكلمنأنفسهمبها

اضلفت!.الننىأعظمهماوالقناعةالانفاقفيالقصد

بصخاعةيقوموافلمالمسالمالأصيننسقف،فيلرنظر

لكلالرفضهذامعوالانجام،فاالاتجارأوالأسلحة

والعبوديةالرقأنواعلكلتحريمهمكان،الحرليةالصاعات

يقتنرز(منوأن،للخدماتالحربالنادليؤمنونكانراجث

.الاسلينالماواةناصرسيكرون،عيدا

اييالأصلافبقوانيناممكثديدىالأسيرنكان

كادحجرىمقعدصور!
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لأسينيونا

ل!انالأيةبالنةفهى،حماوىبإعونوصلهم

كسكونالأصينيونكان،فبلو!ولهماعلوبناء.والسلوك

محبتهمظهرين،دتبغاحفظاللترراةالأخلاقيةالأحكامبحفظ

الحلف،عنوالاقناعالدكةالطهارةمثلمختلفةبطرقلله

المادثة،للحتلكاتالاضعبادمنالفصبة،وايحرروعبة

وكان.والقناعةوايواضعالانناقفيوالقصد،المىوضبط

وفي،والرحمةالمحبةأعمالفي!درلرفقاثهماحترامهم

اثماكةوروح،الأفرادلنبالمسا،ةالقرىاحاسهم

لهايكنلمإذالأهميةبالغةالمثتركةحياتهموكانت.الواضحة

ملكاوطعامهمثابهمفكانت.آخرمجتمعأىفينظر

مهم،واحدأىع!مجصلأجركلوكان،للجيممثركا

!حكلالجميعبهقفعحتىالجماعةصندوقفيورضع

العلاجتكايفالمرضى،وكانتورعرنالأصحاءوكان.الحاجة

موضعبينهمالوخوكان،الجماعةمدخراتمنتدفع

تقد!ركليجدونفكانوا،لنهمبابسبةوايكرمالاحترام

ضعنهم.ضواتفيومعاونة

الكبرةالمكانة--سصيفوسوركدفلما-فيلووروكد

الأجنن،دو،لرفيالإيةالأضارلدراسةكانتايي

كلعنيتخلونكانوافقد،البمتأياميراعونكانواكيف

ك!رخهامقدسةأعاكنالىوكذهبونالوقتذلكفيعسل

أعمارهم،حسبصفوففي!صطفونحيث!مجامع"

وفي.شيوخهمخلفأمثنفييجل!ونالصغارفكالى

الإلهية،الأعفارمنحزءا!رأأحدهمكان،العبادةخلال

ضىءأكطمجازيةبطريقةيفحرمقتدرثخصبعدهيقومثم

الأسييينأنيخلو!لايهر.قرىءالذىالجزءفىالفهمعر

الحاثلىوالسلوكوالعدالةوايقوىالقداصةعلىيتدربونكانوا

،ثلاثعاراتفيوممارصاتهممحتقداتهمولحص.والاجماعى

.اباسوعبة،الفميةعبة،اللهمحبة:هي

اجهادعلى!لق،الفرض1،لفيلوالافيالمؤلفوفي

اثتركةمليهتهمذكر!،العملجملىوانكبابهمالأسييين

حياةعلىاصرارهمعلىيعلق؟،واموالأشحةمىضيءلكل

تحولملعلىيحملونوالأولادالاءأنأساسعلىابنولة

والحق.الصلاحإلىالو!ولوهوالمملنالهدفعنالجماعة

خطرهنأنجاء،لهناللراقيالشاءأن!تقلونوكانوا

ضمو-من،زعأىبلون-يملنأن!حيث،شديد

الآخركأعلىإرادخهنيفيذويلةأبخائهناستخدامإلى

للجصاعة.الروحيةالرحدةصفوتحكربصورة

يخلويوجه،أايأملحياةعن"عنوانهآخركتابوفي

بعضتحملأخرىدييةباعةنشاطاتالىخاصااهماما

تعرفالجماعةهذهكافت.للأسينننالصعيفةالثهوجوه

لأصخصنا

فيالجماعةهذ.ازدهرتيفد.أالملاوينأوالأصاة"باصم

المجيءالح!ربداكةقبل،الزمانمنقرنينمدىعلىمصر

الأدءة،ربنةأصعلىكتظ!ونالأساةجاعةوكات

عمكلصنلوامتوحد!فاكاكانواالراقعفيولبهم

الاتحمحونولا،المقدسةمحبموراسةوالتأملبالصلاة

وتول.المفدصةوالمواسمالبوتأبامفيكجماعةاللبادة

وفيالفجرفي،يريامرتينيصلون،الأصاة)انف!لر

القديمالعهدوقراعةالتأملفيايومباقيويمرفون،الضق

رولفونكانواالدراسةهذهعلىوعلاوة..مجازلاتفسراوتفسور

صواممهم.خلوةفيوالمزاصرالترانيم

مجتمعون"الأصاةاكانأصبوعكلمنالعبادة-سموفي

أحدلهمكقدمهحدثالىيستممرن،أعمارهملنرب

والدراسة.ليأملصوامحهمالىيعودونئم،الجماعةشيوخ

يخضعنوكنا،الجماعةهذهمنجزعاتكلناباءوكانت

هوابضىضبطوكان.الرجالئل،الحياةنظامبفى

لم-الوجوهبعضمن-ولكنه،الحياةفيفلسفهمأساس

فلطينفيالأيخنعندابضىضبطصرامةفي!كى

مرحلةيمثلونقد،الآساة"أنومع.وعافاخيةلعرامل

لحلها،المجيالحمرتجلصيهوديةجماعةشتأخرة

أصلمنكونرنثدأكمالا،الأسينيينأصلهيكانت

الأصينيينلننافيوجرهفإنحالأىوعلى.آخر

الأيخندراسة!كب!ااعتاراللأصاةتجعل،الأصاة"

الفلطنيين.

هوصبحيكاتبضهادةداديمكنمبول!:-

لئ!هادةهامةكإضافة(023.م-017)يبوبتى

كلاتيدمؤلفه،ففىالأ!ييينعنرفيلوووصيفوس

،الأصيرنجهاكمبزايياثنركةالمحبةعلىعلق،الهرطنات

،الزواجاستنكرواالذيىعنعلحوظلألهفي،يبويضذكررقد

فيالمرأةبدخول-الأحوالمنحالبأى-يسحونلاأنهم

الدلائلكلوتجدىرابةلضرتقدمعندماحتى،زمرحم

الأ!سىنفىعلىالجماعةجاةفيالأندماجعلىعزمهاعلى

علىو!ردونهمصغارااأولايتونكانوالكنهم.للرجالالملزمة

قىالزواجمنيخحونهميكونوالمولكهم،الأجنيةالمبادهـك!

بحد.فبماذللتأرادوا

فيفواضحةالمايةالثرنتحكمكانتالقالمبادىءأما

الا،الثراءبخقرونالأبيرنكانفيما،يبريتىملحوظات

الذبنا!رومبنمعتملكاتهماقنسامعلىإطلاتابعنرضوالمأنهم

لجحاعتهم،الانضمامفحند.للحونامماسايقصمونهمكانرا

وأن،يملكماكليغأنالمتدىءالرابمنيطلبكان

تور*عنمسئولاكانالذىالجماعةلرئىاثمن!دم



ممونالأ

عنالجماعةاتناعببويتىفرد.ولاحظكلحاجةحسب

.*المدمونينجىأنهأصاسعلىالزيتاضخدام

نظراصتلتتصارمةبتواعدمحكوماالجماعةصلوكوكان

الأيخيونكان.الألأ"دلالكتابأنظاراضلقت؟يبويتى

وكان،المراقبينأوالثيوخإشرافتحتويعلون!يثون

يمحيكىفلم،الصارمالقسضبطحياةيجواأنعليم

بصورةخطيراأمراالحلفوكان،بالنظام)خلالبأيمطلقا

لوممااكثرملزمامنهمالواحد!ولهماكلكانحيث،خاصة

قدرمنيغلل-الدوامعلى-القمفكان،عليهأقسم

الاعمادأوفيهالثقةمنيقلل؟،الجماعةنظرفيالمقسم

عب.

بحبامي-هيبولتىرووكا!-لهمالانشاموشروط

بعضتوجدكانتوإن،الكتابشغ!هكأيهرهاايي

المبتدئبن،عنملحوطهفيمئلما،التفاصيلقالاختلافات

أثناءفي،للجماعةالانضاميرطونالذ!يقكانكبف

ولو،الجماعةايقاءمكانعنمنفصلبيتفي،الأولىالسنة

القواعدنفىوكلاعؤنالطعامففىمنياكلونكانواأنهم

كانتالإعدادقرةبأناعتقديبويتىأنوكبدو.للجاة

كانوقدوويفوسذكركاصراتثلاثويتصتين

منالكثكليبريىنهاصتتىالذىالممدر-سيخوس

علىيقطحهاأنالمبتدىءعلكاناليالعهودعنمحلومات

نقمكاناييالختلفةوالطرائف،للجماعةللانضامنفه

ومن.بعتنقرنهاكانواالتياللاموتةوالعقائد،الأسبيونالها

لمحلوماته،آخرمصدرأامتخدميبوي!أنجداالمحتمل

للأينببنوصفهيرالهامةالاختلافاتبعضتوجدجث

وأ،اليور!نايبريىاعتبرضد.لهميوجنرسووصف

منفرعا(المغتالينأوالحناجرأصحابأى)،اليها!بين"

الديية،الأيننلممارصاتوصفهوق.الأيخننجماعة

فيلث!سىايعبدمنالآخرون!زعمهماالىالإضارةأغفل

أنه،هذامنوا!ر.الصباجةعبارتهممنكجزءالفجر

منالهييبة-ككل-العقيدةللأيخنيوسينوسينسبيما

فإن،بالموتإلانهتنطلقلاللنف!سجناي!ثكلالجدأن

الجد؟بفيامةيعتقدونكانواالأصينينأنيايهرهيولينس

كل!ماوأنهما،للنفروالخالدةالمادكةكربالطيةيعتقدون

هذهضرءوفي.الديخرتةرومفيأخرىمرةيتحدان

منمحلوملألهيتىكانيبري!أنيبصر،الاخلافات

نهاستقيالذكطذلكمنالموقفلحقائقأقربمصدر

كويفومما.

ياريخديفةصورةنرسمأننتطعلا:الأمضتارغ-3

أنهكالنا،المتاحةالمعلوماتلقلةؤلك،الأيخيين

3".
لأصهخونا

يمكنلا،المراجعبعضتفرتكتنفاييللصموبات

هناكحالأىعلى.عهمقاطععلمىرأىعلىالاجماع

ييرأصلانثأواالأجنيينأنلاقتراضوجيةأصباب

:2:42،7مك1)،الأناءاأكط!الحسيديين"

كانتعصرفيالهودىللنامرسيخول!لنكانوافقد،(13

فلسطينأرضتجتاح،للجاةالهيلينةوالأنماطالهيينيةالأفكار

تحولاالموقفهذاتحولوقد،ابدقبلالافيالفرنبكورفي

-)187الرابعسلوذدحكمعدفيخطيرا

حدثعندما،وخيفتالكبيرأنطيهكسابن(ق.م175

حرسوئيىوحمحاناثاكأونياسالكهنةرئيىي!نزاع

نأوررركانلأنهالهيكلخزاثنكبمصلوضجعلمماالهيكل

حربهأثناءفيأنطيركىاستدانهاالتيالدورنمنضيئا!دد

الوتريادازالىذللثكلأدىوقد،الررمايخةالامبراطوطةضد

لخداعاستلمواالذفىوأوبكالأرثو4كىايهودبينايهوديةفي

نلاوس-وأخيهعحانبزعامة-أولئككانفقد،الهيلينهة

لأونباسموالينالأرثوذك!ايودكانيما،اللوقيينروطرن

المجلينيةزحفضاوموا،لمساندتهم!رإلىويت!طلعوناثاك

!اعلافةلا،ابفيديةالديهمعتقداتهمأنواثقين،بقوة

الخلقي.والاضلوالإلحادبالكوكالمملوعةالهيلينيةبالثقافة

قالدا-الأ!غرأونياساثاكيحوع-أخوأصبحوعدما

الاسملنضهواتخذ،أورضليمفيللهلهالمؤيدللحزب

الذى،النانى)الرابعأنطيوكسأتغ،،ياسون"ايونالي

ؤلعننأويخاسبخلعق.م175صنةدالرابعصلوضخلف

كجحأنبصرطذلكعلىالاتفاقوتم.للكفةرئشاياسون

يمو،ممكنوقتأصعفيللهييةأورشليمتحويلفيياصن

عيفةبثوراتالحد!ونفقام،الجهدغاكة!اسونفيهبذلما

كهنةإلىموجهابمضهاوكان،الأمرذلكعلىاحتجاجا

افيكل.

ق.م168صنةفيأخرىمرةالحداءن!انواضتعلت

وجعل،ايهودكةالدكانةعوعلإلنان!أنطيوكىعزمعندما

ملكيامرسومافأصدر،للهبلينبةللمؤكدينموطاايهودية

كتبوأحرقالهيهلفدنى(لصلةللهو!ةيمتماكلبإزالة

واتجدلها،ايهودلةالذبائحتقديمونع،المقدسةالاموس

فهاالاضزاكعلىالحبوأجبر،الوثبةايونايةبالطتو!ر

الفرارالحديينمنالك!ونففضل،للقتلتصضواوالا

الحداءولكن،الررلةلللطاتالتصدىعن،الصحراءإل

،يخارالهميتركلم،الهينيالحزبجانبمنالمتحكم

ق.م.167ضةمنمةفيالحيد!نمنكبكلعددفهلك

،تاسبقبادةمودينقيابثطةالمقايمةتبورتوكدما

وحارلوا،المسلحةالمصاباتإلىالحيديينمنالاقونانضم

الثورةنجاحوعقب،متهاسينالمكا!يهوذاجانبالى



لأمنونا

جريمبمقتضاهااستماثوا،لياسمعمعاهدةوعفدالمكاية

صحلةالىالأمةدخلت(6:95مك1)ايهردية

.اثورةحلناءلراللطةعلىالصرو!بدأجث،جديدة

الوادفإن،قرىهبلبنيحزبالهوديةفيمازالكانويما

يعرفونأصبحواالذ!نالمكايير!زيدكانالثعبمنالأعظم

كالحزبالهالةفيبرزواوالذ!ن!الاحمونين"عاللتهملاسم

ععلنه.توميةأهدافلهالذىالغادال!اص

الطواثفظهرت،السلطةعلىالمراعهذاخلالوفي

،والأصبيونوالفرييرنالصدوقيرن:اثلاثالكبريالدينية

ابورةاشعلتالتىالروجةالطموحاتجميعاتراؤهموكانت

بذاتهافا"لمةكوحدةقوميوجودلبهوديكونأنأي،المكاية

.وكانبالتدقيقموصىناموسيحفظواوأن،الأمعالمبين

الدينيةالدواثرفيقوىتميل!مالكيةباعةهمالصدوقيرن

ع!دحتىالأحمويينالحكامتأ!دوحظوا،الفوذذات

علجمففلالذى،ق.م67-76)صالوميألكسندر

ايىدية.نيالأحزاباكبرثافيالؤيسون

يرحناعهدفيالحبيبالتألدالفريسيونحظىوقد

ظلولكن(،ق.م401-)134الأولهركانوس

ألكشدرحكمبدأأنإلىم!تقركرالسياسىوضعهم

نأويبو.النهدرمنياليادةمركزعلىفحصلوا،صالومى

منالمتنافةالجماعاتمنثأواقدوالأيخيينالفرييين

حدثالحققىالانقسامولعل،الأوأئلاثول!شالحدون

ايهوديةفيمرصمصدرعندماق.م141سنةفيبيهما

الشعبوحألمالكهنةرئيسلمركزالرارثهوحمحانباعتبار

وجرهتعليليمكنهناومن،(14:41عك1)ايهردممط

أصلهمعلىبناء،والأيخنالفريسيينلننالكث!ةالثبه

الأغلة،ك!كلون-شكبلا-الفرييونوكان.المثترك

حرر،الهوديةفيياشةأهدافمخو7بالدوصيم

الطريقأنورأواالاسمنيئسوافقد،وهمكلمنالأسييين

،!ثر.الاسخإتولرجيالالهيايدخلهوللخلاصالوحيد

زمنإلىأورضليمفينطينظلواالأصييينأنايهودىايقيد

!ير!(ق.م301-)401الأولأرستوبولى

صةفيباياسألكندرماتعدماولكن.يوجفوس

الأسصنيين،معحادااخلافاالأصييوناختلف.ق.م76

وراءهاتمىاييابيةللأهدافابقدضدبدىوأ!بحوا

بحيد-مدىهـالىفانحبوا،الهو!ةفيالأحزابطءلر

بدأالذىالرقتنفرؤذلكحدثرقد،العامةالحياةمن

الازأرصتوبولىاعتلىعندماالأفولفيالأحمونننجمفيه

ق.!.67سةفيالرش

لخلعالأحمريونبهاقامالتيلفاضلة4ا!اولاتطلةولحل

الأميون

الأصيننعدالتغوبةالآمالأنحثتد،هوودسأص

(،م4-ق.م)37الكبيرهرودسزمنفي!نهاصة

هوالحا2هذاواجههااييالسياجةاثاكلاكبروكانت

فعل!د،ليهوديةالئرعيالحاآأنهفيلدعواهالعبمقايمة

الجانبومن،جانبمنالسكريةروماتوةالاستاداذلك

الأسبونمثل،للاعؤديينالمعارضةالمناصرمصالحةالآخر

الفري!ينوبعضالأيخيرأعغىلارعةياجةحركةففى

الترةفياليهردعلىنرصتايىالولاءيمين!مراأنمن

الحرلهمننوعاالأيخيننح.ومكذا،حكصهمنالأولى

أنهمجداالمحتملومن.لأخدنحهايبقلماليادية

،الأمانعلىهكلودسمنحصلواإذأورشليمإلىعادوا

منلل!خريةتتعرضلنالحاصةاباموجةمفاهيمهموأن

الأصييونقامالوقتدلكفيأنهوالأرجحالهيكلكهنةجاتب

المجتمحاتتأستوهكذا،تمايهملرفيبرنامجهمبتميذ

والإشارة،ايهوديةفيالصنرةوالمدنالقرىكل!الأصينية

علىأطلفتاليالعبارةهيأورنلبمفيلوجودهمالوحدة

الأم!يننبوابة":الجنو!السورفيالمدنمةمداخلأحد

.(4:2الحاصالجزء-الهرديةالحروب-ورييفوس)

هبرودسينكانتاليالطيهالعلافاتأنبدولا

لاأنهولر،يوبفرسزمنلىجيدامعروفهكانتوالأيخون

-عامبرجه-كظرونكانواالأسينأنفيأيفاضك

كانومهما.البهرم!رسادالالىالرضىعدمنظرة

فيالملكىاللاطفيمركزاالأيخونأحدضغلفقدالأمر

الجزء-ووسيفوستاريخ)هيرودسموتأعقبتالىالفترة

الحر!لثتعندمام66صةوفي.(13:3-السابع

!وحنا.واحمهالأسينيينمنالبهودتادةأحدكان،رومامع

بخاءاصهلواالأيخننمنالكثرشأنيوميوسوسجل

يغاومونظلوافلعلهمابىقونأما،الرومانآمر؟أوامرعلى

سةفيباكوكبائورةعلىقضىأنالىتفطعةمقاومةروما

عنشيئا-اليقينوجهعلى-ندرىلاولكننا.م135

كاننفهباكوكباأنالمحتيمنأناثررة!ولرتلكفيدورهم

الجماعاتامتصتهمقدالأيخونأنبدلاالهايةوفي.أجنيا

مننجتاليالأخرىالوديةالجحاعاتأوالمسبحبةالهودية

اثانبة.ايىدكةابررة

الأجنيين،عمرنفسفيازدهرتأخرىجماعةوهاك

الجماعةرهي،محروشبهوجوهالأيخيينويينينهموكانت

هذ.وجرامحشفرقد،دشقتحاهدى"باصمالصروفة

سةفيبالقاهرةامامعأحدخزانةفيايتبمنالجصاعة

بهاوجدتابىانحطوطاتبحضلرتوتد.م6918

وثيقةوهى.!صموقيمزلفسنضذرات5:كوانتحت

كانواأنهميبدوأورشليمقالكهنةمنجاعةمميرتروى
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لأسنهونا

هـأبناءأنفهميسونوكانوا،)علاححركةمنجزءا

إلىانتقلراأالكو!ااحمهشخصودمادة،،صادوق

ايارمجهدمقمدلنةهوبكونوتد-دمثق"أحموهمكان

با3تعرفجماعةأوحزبفياتظمواوهناك-يكونلاأو

تحترهبايةجاةفياندمجوارمد،،الجديدالحهدجاعةأ

وازدهرت،الاوالمعلم311عليهأطلقواعثهورقلألدقيادة

وال!اسية،الدنيويةاغرييننالطموحاتلفقدهاالجماعه

احنفظتذلكوركمأبضاللصدوقينلفدهاأقلولدرحة

تدل؟أورشليمفيلالهيهلالؤنبفةبصلهاالجماعةهذه

مديتهىأورضليميحتبرونظلوافقد،أالصدوقيةالذرة"

صابقهموتظهر.الصحيحمقد!هوالهيكلوأنالمقدسة

مو!ى،لاموسالولاءعلىإصرارهمفيبوضوحللأسينن

علىوالنأبهد،الحهدجماعةالىللدخولكثرطالوبةولزوم

يعتزالىالأمورو!ائرالإنسانيةوالاهتماماتالمستقيمالسلوك

الأسينى.الفكربها

كشفرا،قمرانكهو!فيينقبونالأثريونكانوعندما

الادس،الكهففيالمحطوطاتمنالقطعبعضعن

هذاتأبدوقدأالمدوقبةايخذرة)منلحؤمطابفةوجدت

منقطعسبععنالرالعالكهففىبالكشفأيصاالكشف

وإذا،الصدوقةالذرة!مشأجزاءعلىتخوىانحطرطات

لأميهونا

صلةوجردعلىتدلنجدهافإننا،المصادرهذهكليينجمعنا

،قمرانغطوطاتكتتالنيالديةالجماعةبينوثيفة

البهعلىأ.وبناءالصدوتهالدرة!باحلفتايىوالحماعة

نأالعلصاءمنالكنبروناعبر،الدييةالقبملينالشديد

نأالمجملمىإنهوقالوا،طيمتهمايقطابغانالظامين

وبعينخمسةمدىعلتمرانفيعاثتددمقجماعة

الىبعدهااننفلواثم،الأولىالاحتلالقرةخنامتبلعاما

دمشق.

منجزءادمقجماعةيعترونمم!كئيرونويققد

علىنجاءأورضليمالىرحعواأنهمالمحتملسأده،الأصين

عادواثمومن،الكبهيرهير+سعهدفي،الاتفاقسنوع

دلك؟علىقاطعدلليوجدلاولكر،موتهبحدتمرانإلى

الصدوقة!الدرةأأصحا!أعتارحولالثكبمضيحوم

الذبائحعلىيأيهدهمودلك،حممةالأي!يينمن

لحركة-شكبلا-ينتمرنكانواولكهم،الحيوانية

صادوقأنجاءأنفهماعتبرواأنهمالراضحوس،الحديير

وعقيدةعقدتهمفيالمثزكةالصاصربحضوترجد.الحممن

لالخلودإيما!مفيعنهميحيفرنكانواوإد،الصدوتيين

،(13:27،14:1،5:6الصدوفيةالثذرة)

بالبراتواعترافهم،(2:01الذرة)الماولظهور

ثل-وكانوا.(جرافاهاحيو)المقدتوالكتابات

الأسينيينعدالنظامكابمنلوحة
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لأمهنهونا

6الئذرة)س!إويةكائناتبرجودممعترفون-الفرييين

و2:6الئذرة)الابقالإلهىوبالتين،(9،9:12

و2،4:2وا:3الشدرة)الحرةوالإرادة،(01

الئذرة)الطلاقمجرمونكانواالأخدىالاحيةومن(01

كانوابماالهيهلدن!واالفريسيينأنواعتقدوا،(3وا:7

.(9و7:8الثذؤانظر)جناشنوذايحتبرودههم

وما،ذرانفيمقارهمأحدخرائبفيالتنقيبأدىوقد

طبيعةدراصةإلى،المجاورةالكهوفنيمخطوطاتمناكت!ثف

أمدتناوتد.البقعةتلكفيعائتالتي،الدييةالجماعة

!النظامكتابأوالجماعةقانون"اقيالجرلفائفإحدى

تكوينعنالمعلوماتبأغلب(الأولالكهفمنمخطوطة)

حركةمنكجزءلأتأنهاوواضح،ق!رانجماعةوتنظيم

إلفانى()الرإبعأنطوك!زمنبعدوتبلورت،الحشديير

والحسكريةالمدنجةواللطتادالكفوتلالاسةأصبحتعندما

قادةتحت،قرانجماعةفانم!حبت،الأعونيينيدفي

،!الرزمن"علىاحتجاجاايهوديةبريةإلىأابارالمعلمأ

للمجيءالطريقلاعداد"عهدكجصاعة"أنقهمونظموا

هوموقفهميمزماأهمعنركان.الجديدالحصرفيالالهى

يجاءوقد،أورشليمبكهنوتللاعترافالعبىرفضهم

"،الر-س"الكاهنعنحدث،لحبقوقتفيم

الجماعةلتكخطيراعداءأظهرأحمويخاكانأنهوالأرجح

منبجماعةاحنفظتالجماعةهذهأنوواضح.وقاثدها

اباموشهوالذبائحالعبادهبأدلةوالصلؤمببنواللاوببنالكهنة

بخدمم.الجدور!غرالكهنةأولك!طردعدماأورشليمفي

خلفيةنفهاهيالحركةلهذهالعاتالتاريجيماوالخلميما

هبرودسحكممدةفابمااللاحقةوالفتراتالمكاببةالحركة

سويعتبرون-قمرانجاعةأنالعلماءبعضوظن.الكبر

أورضليم،الىعملهمدائرةنقلوا-حقيقهمفيالأسينيين

.هيرودسمرتبحدت!رانإلىعادواحتى

حياةعاشتقمرانجماعةأن،ابظاممح!ابامنوييدو

كسمحكانوبيما،للهكاعلة،طاعةصارمتكرصفيمثركة

تفاءيلزمكان،للجحاعةبالانضمامالجنسينمنللأعضاء

المرشحفيالجماعةثروطتوفرتو)دا،الاختارتحتسنة

النةنهايةليالجماعةفيعفوااحمهي!جلكانأللانضمام

طقوس)جراءبمد،(23و6:22افظامكتاب)افاية

منيطلبوكان(.بعدهوما18:ا)ابظاممطولة

لمبادىءالولاءعهودئحديد،ذلكبعدضةكلليالأعضاء

كانراالمهملوالعضو،(بحد.وط2:91ابظام)الجماعة

فيوكانوا.(بعدهوما5:02ابظام)بالتزاماتهيايهرونه

شهوالولالمالطقشةللتطهكلاتكبيأ!ةيعطونذران

لا-اختلاطكليتجنبرنكانواأتباعهمأنو!دو.ايمبدن

الأسهنهون

والعملالعىمفضلنن،الحارجىالعالممع-لهلزوم

الذينالأسينيينمنالنمضعلىذاتهاعلىممتمدةكجماعة

قمرانجماعةأتباعوكادكالمجتمعالاخلاطكثيرىكانما

فيوالدراسةليأملوالليلالهارساعاتبعضيكرسون

أ!ثدمنتديقااكثرللنامرستفبرهمفيوكانرا.الاموس

بمباراتالالهةالأسفاريفرونوكانوانزتا،الفريس!ن

بدوريقومواأنعليمكانوايى،الرؤىعاراتئلغامفة

إرشادااللهأعطىوقد.الجد!دالعصرمجىءلخقيقمام

هذهققل،الجديدالعمرهذابخصوصالبارللمملمميا

تونعاتهمتغلمحالأىوعلى،تلايذهإلىالحاصةالمعرفة

سنةالحربفيمقرهمدمرحيث(!رجو!اكانوااليلالصورة

منبأكرالميحيةامميسةاتأضىبعدم73سنة-66

عاما.عثربن

الصدوقة!الذرة!جماعةبينيجممونعموماوالعلماء

ولكن،الأصينننمنكليهماأناعتبارغلىقمرانوجاعة

وممارصاتالأينيينإممارصاتيينالهامةالفوارقبحضتوجد

أتاعأنفواضحالنظرتسترعيالفوارقوهذه.تمرانجماعة

جث،حقيملىأسينأنفسهم!تبروالمقمرارجماعة

االحرلفائففيمطلقاتا!كرلاأأالأسينيينكلمةأن

نيومدينةقر!ةكلفيحماعاتللأ!يينكادويما،اقي

أتجاعفإن،حولهمبالمجتحكثيرايحيطونكانوا؟،ايهودية

معتعاملأيلهميكن،ولمالاعتزالسيلضهجواقمرانجاعة

أصحابوكذلكوالدمئقيرن.جاعت!همخارجمنهمالذ!ن

معظمعكىعلى-المرأةفييثقونيكونوالمقمرانعهد

الأسبنيينمنالأقلةمعكفقونكانراولكهم-الأصينن

عندالاختبارفترةأن.ويدوالزواجعلىيوافقونكانواالذكأ

على-تكنلملما،ضواتثلاثالىتمتدكانتالأيخت

الأسييونكانوبيما.ق!رانفيشتينعنتزيد-الأرجح

ذ)كذلككولوالمتمرانأتاعفإن،2!تهمىا!اصالمين

جماعةأنموتفهم،؟علديلاالسكريةمخطوطاتهمكانت

يفعلكان؟،الفجرعندالشىالىتتوجهتكنلمذران

الىصركانلعلهالذى،يويعيفوس!روايةحسبالأصييون

مدتيلىنبة)!"الاموجونهمأ!نية!ثبماجماعة

هذهعندهمكانتالذش(15:23مك1-ساموس

.العادة

كلمةأنمنبالرغمأنهعلىللدلالةتكفيالفوارقهذه

كلمة،المسبجةفبلمامصرفيكانت"اأشنببن

،الحامبالمضمماتجارهايمكنقمرانجماعةفإن،مطاطة

الي.الكهوفجماعاتبعضالىأقربالواقعفيكانتولعلها

عليا!حبع!وبناء،الميلادتيالأولالقرنفيازدهرت

ايتين-وجهعل-تمرانجماعةنضعأنالراهنالوتتني
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لأمنونا

الآجنن.تاريخمجرىق

لآصلوبموجزانمطيأنبحاولوالآن:اف!ننحماة-4

الأعظمال!وادكان.نالصروفةالممادرمنالأيخونحياة

نيالإقامةمتجن!نال!رديةترىكللطنمثرونالأسينيينمن

الميزةالأمورمنوكان،أيمةيعناصريلوثهاالكبروالمدن

فيافىيهورةالطهارةلفواعدالد!دةمراعانهمللأ!نون

وكانواالحباة.،دطهارةالد!دتمكهموكذلك.ايوراة

الديدلمقتهميخجةشىءلكلاثمركةبملكيتهميثهرون

!،باعملأعضاءالثديدةلمحبتهموكذلك،العالميللثراء

كانحيث،المتادلةبالمشويةالقوىبالإحساسيمتازونكانوا

فاشستية"احياثهموكانت.الرعايةكلمجلونالمحتاجون

في(المجمرعلمصلحةكاملاخضوعاالنردفهايخضع)

ثيءكلفكان،والإحانالرحمةأعمالعدافيما،طبيعها

الانضاموكان.الجماعةعنالمسئولينلإضرافخاضط

المرضحوضعيستلزم-القولشق؟الأسيننلجصاعة

ثتوعدما،صنواتثلاثلمدهالأختارتحت،لذلك

وأي،أيقوىبالطاعةبقسميتمهدأنعيهكان،صلاجته

إلى-مح!احدث؟-رودىكانالعهودبهذه)خلال

جاةفيهاماجزعاايوميةالعبادةوكانت.الجماعةمنالنرز

طقرصاوردونكانرا؟،بالصلاةالفجرعدفتدأ،الجماعة

ابىالذيائحوكانت.والأعياد.المقدسةالمواصمفيخاصة

الجصاعاتداخلتم،المناصباتتلكئلفييقدمونها

كانمما،الطهارةشروطمراعاةلييثددهمانحتلفةالأيه

هيكلليالختلفةالطوائفمعالبادةفيالاضتراكمنيمنعهم

بحضالهيهلالى!رسلواأنعادتهممنكانولكن،أورشليم

ايويةعبادكمفيالمتغمنوكان.للهكرسوهاالتىالأشاء

فطخاصةصورةيأخذذلكوكان،المقدصةأصفارهمدراسة

المناجاتهذهمثلفيالأضاردراسةفكانت،التيوم

الأجننن،جاةفيمح!ةأشاءمثلثله،مزكاعملا

المجمع،"الاجماعاتقاعةفيتجتمعالجماعةكانتجث

تثكلالكتابدراسةوكانت.أعمارهمتزليببحب

الذىالجزءبتنرالمتملمينالمئرلينأحدثفومثم،القراءة

المقدسةمحبمبدرصنكانواالأسيننإنيخلوو!قول،قرىء

لألياءالإيةالمواجمدأنممتقدفى،الرمزيةالمعافيلاستخراج

الجرنحطوطاتفيالقا!يمويعض.عصرهمنيستغاصرائل

جماعةكانت)ذابخاصة،ذلكعلىضوعاتلقى،الميت

هذ.صلفيأنحيث،للأيخنشكلبأىتت!يقمران

فيتفافيأخنواثم،جقنبواتعلىعلفواالكتابات

المتقلفيمتوقعاحلؤلهاكانأومعاصرةأحداثضكل

القريب.

قسيرالىالأسيننقسمقدالزواجموضوعأنوكدو

03

أثان

علىيضددالكبرالقموكان.صغووالآخر،كبرأحدما

كانيظ،الجماعةلحياةالمعيزالخصائصكأحدابتوية

اضرارعلىللمحا!آكوجلةبالزوإج!محالآخرالقم

الا،كبدأالزواجتدينتكنلمالأغلبةوعأن،الجماعة

اثمزكة.الحياةعلىالضارةيأثراتهتتحاضاهكانتأكا

إسرائيلننجنوداأنفحهمبعتبرونكانواالأصي!نأنوحيث

كان،و!ثرعمرصأيامفيكانكامقدصةحربايحاللون

انظر)طو*زفاللحربكطوعونلمنمناسبغرا!واج

فلا،المتزتسلوكهممنوبالرغم.(14-239تث

فيايهود!ةالحباةعلىكبرروحىتأئرلهمكانأنهفيشك

عنموضعهفيالكلام)وجأقالمسيحىالممربدإية

.(اقيالجرنحطوطات

:أئبان

دثانأنجاءأحداسموهو،ذكيأومفكر"محناهلعل

:1أخ36:26،1تك)صعرجبلرؤساءأحدالحورى

أيثبعل:

شاولبنلإثبوضثالأولالاسموهوأالبعلرجل5وففاه

.(ائبرضثانظر8:33،9:93أخ1)الملك

أث!يع:

فيالعاملينمنعائلةاسموهوأوفرةأوضبعاسناهاصم

:4أخ1)،أئبغيت)باصمذكرت،الكتانأوابز

ثيءيعلمولا،موطهمهوأأل!تأشبيعتكرنوقد،(21

فيآخرمكانفييايهرلاأنه؟،الاصمبهذامكانعن

.الكتاب

:أشبييون-أثبيل

تك)الأشبيليينع!ةوأبو،بيامينائانالابنهوأشيل

هوأنهو!رجح(ا:8أخ26:38،1عدد،46:21

أو!الربمنبدعر"مفاهوالذكط(7:6أخ1)!د!ل

ىأ"أشبعل5أواأشيل"منبدلا،الربكأمصوف"

."البعلرجلا

:أثتأول

لطمدنمة31وهو"الؤال"منمثقلحلهعبرىاسم

:15:33،91)يثىصرعةبعداحمهاجاءيهوذاتخوم

ابتدأدانعلةوفي،المدينتينهاتينبيندانعلة"وتقع(41

أ!ادفنوهناك(13:25قض)كون!كركالربروح

عسكربةفرقةخرجتوصرعةأشتأولوص.(3ا:16قص)



لوامأ

و18:2قض)لايقعلىوأشولتالدانببنمنسمائةفوامها

ايلحواليبمدعلىالحديثة،أضوعاالآن)ضهاوبخمل(11

صرعه.شرقيوالنصف

ثتأولي:أ

فلبينالأضتأولمماذكروروقد،لأضتأولنوبوهو

.(2:53أخ1)كالببنثوبال

:اثعتموع

:،الطاعةأوالمعامنمثقاسموهو

،21:14ثى)جلاذاتلالفياللاويينمدنمنمديخة-ا

:15)يئرعفيأضتمو3ياي!كرت(6:57أخا

وأأالسموعة"بلدةفيالآنمكانهاأنويرجح(05

اتصروعدما.حبرونجنردأيالتعةبعدعلى،مموعا

القائمصاليمأرصلالذ-كأبينشكانالحمالفةعلىداود

.(03:28صم1)!أضتموعافيالد-ش،بركة

أخ1)أيهوصبطمنئبحابنهومعكىرجلاصم-2

.(91و4:17

أثتموه:

.(15:05)يثوعفيذكرلأشتموعآخراسم

ألفتون:

لهاأخانع"او5دروجتهمفتون"معناهلملعبرىاصموهو

.(12و4:11أخ1)جرذانلىم!محبرابنوهو

:ألئور

،ييوذابنحصرونابنوهو!سواد1العبردةفيممناهالمل

"تقوعأبا،وكنى(هة2:24،4أخ1)أياهأمه3وا

الأسميعنىوقد.أبخاؤهيكهاالىتقرعقريةأسأنهوالأرجح

با3المايهررةهىكيرتهولحل،،حورإرحلأصلا

صم2)شاولبنإلبرثعلبمملكالذين،الأشو!بينا

والريايةالريةالرجماتفيالاسمهذاجاءوتد،(2:9

الجوبفيال!غرةالمملكةعلىللدلالة"الجثوولناوالفولجاتا

فيبأنهذلكعلى!ترضولكن،دمقعنالرقيالجنوبأو

داو!تزوجالذكيتلماىهوجشورملككانإيشبرثأيام

جثورأن؟(3:3،13:37صم2)معكةبالننه

وورجح.الثبرضثحكمهاايىالمنطقةعنجدابميدةكانت

أثدو!ن

دأوبودكلطوكركيانركوكلرتكوهلرثلالبحض

وكان32(:ا)فضالأئينالىإشارةأالأشوون5

فىرعل.عالمما2دناكر!موقعهم

:أثلىود

مدرإحدىوهي،قوة)أو،حصناممناهاولعل

:6صم13:3،1يق)الرئهالخصالفلطينون

البحرساحلمنبالقربأوزصليممنالضبإلىوتقع(17

الأولبسايكأنعنهرودوتذكرهمماقرتهاوتبدو.المتوسط

الحناقيينبعضبهاوجدوقد.ضة92لمدةحاصرهامصرملك

يهوذانصيبفيرقعتوفد.(11:22ض)لوعأيامفي

:13:3،15دق)الرقتذلكقعليهماشعصتولكنا

صوئيلىأيامزبالاستقلالتتمتهعراكماوكانت،،47؟64

يتإف-ائبتالاصهزممهبعد-الحهدلابو!أخذعندما

إلى)ثارةثمةويى.(2وأ:5صم1)أضلودفيداجود

ولا،مراراالفلطينيينعلىانتصارهرغمأثدراحتلقددارأن

أخ2)الملكعزياأيامفيالايهوذالحكمخضحتأنهايأيهر

.(.مق742-783من-26:6

لملوكالفلطينيينمدنمنكغ!باأضدي!خضعثرقد

ليابافيسرحونضدوثارت.جلاتهمفياحمهاووردأضور

عينهالذى،أحمتي)الأثورىالحاآوعزك،ق.م711

لاخضاعتزلانبقيادةحملةسرجون.فأرصل.مق072فيصجون

نبوةفيلذلك)ضارةؤلوجد،ضديداعقابابالمدينةوأوقعالمترد!

الكارثةبهذهعاصستنبأأنشقوقد.(أ:02))ضعياء

ظلتأنهاأىأأشدودبقية"الى)رمياوثير،(8:اعا)

إلىصياثر؟،(25:02)إر!ياأيامهإلىضيفة

زك)انحطاطهاإلىزكريا(.وكير2:4صفيا)أضدودخراب

الي-منالحودةبعد-الهودبحضتزوحرقد.(9:6

سفرفيو!غرأ.(24و13:23غ)أضدود!اتناءمن

1)الأوثانمنوطهراهاالمدينةأخذاقد!لوناثانيهوذاأنالمكايين

بقادةالرومانعل!اواصترلى.(5:68،01:84مك

هديةقضرأوغطسهكلودس.وقدمهاالملكزمنلطجابيوس

كلافتراقهبعدفبلر:ذهـإليها.هر!دءأختلالومى

أصبحتايلاربحدالرابعالفرنوفي4(..:8)أعالحنيالحصي

لأضمة.ضرا

الرقيالثالإلىيلا18بحدعلىصغ!ةقريةالآنوهي

.غزهمن

:يونئلىودأ

.(4:17غ،13:3يش)أشدودسكانهم
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إئماءيونث!دودأ

أئرئهلة:

1)الهيهلفيللخدمةداودعيغالذين،آسافأبخاءأحد

نفسمنعثرالرابعالحددفييثرئيلةو!سى(25:2أخ

ىأ!!!ل5هوالاصممنالأضرالمفطعكونرتد.الأصحاح

ويظن،اليينوجهعلىممناهيحلملاالأولالمقطعولكن،الله

.،الله-سبطهمن)المعنىفيكون،-سيطايمنيأنهالبمض

إثريثيل:

ضرفيويسمى(7:14أخ1)أاللهعهد"ومعناه

.(مكانهفيانظره)،إصرئيلاالعدد

:أثدعان

مرتفحاتفييهوذافيمديةاصموهو!الد"مفاهولحل

يحلمولا(15:52)كقوحبروندومةمعذكرتحبرون

اليبن.وجهعلىالآنموقعها

إثععياء:

جميعا،عليهمكملك)صائعلأنياءجمعدين)ضعياءيرز

346

،الآدابصفيكتبماأروعمنيقبراحمهيحملالذيوالسفر

العهديولىهوفإضياء"بالايمانالحلاص!هووموضوعه

القدبم.

علىيدلفاحمه!ياهويثوع5العبربةفيوهو:ا!ه-أولأ

خلاصى"(الرب)!اه5أو،يخلصهـيوهمعناهإذرسايه

.!ياهخلاصى9أو

وليى)آمرصبنإشحياءهو:ال!ثخعيتاركيه-يخأثا

كتضحكاعر!ةأصؤالىينتسبكانأنهويبدو،(عاموس

علاقتهمنوكذلك(7:3إش)بالملكاتصاله!ولةمن

عمابنكان)نهالمليدويقول.(8:2)بالكاهنالوثيقة

كان.للقمرواعظاوصارأورضليملىعاش،عزياالملك

وأستزوببقية-اومفاهاثآوشوب5:اينانولهعتزوجا

وسناهأبزحاكأشلالأومهص3(،:)7ستحود،

لث!هوةرمزا،القيةإلىمتحجلواللبالبإلىصيعا

استادابهردىتقيدويقول.(8:3)للنزوالمجنونةأشور

تزوجأنه،(7:14)فيجاءلماخاطيءتفوال

مرتين.

يما-إشعياءتلقى،عزياالمدكوفاةسنةفي:دعرده-فأ

(،ولى6ص)نيايكونالدعوة-الهيكلفييتحبدكان



إثعياء

!صعلمأنهصرلالرسالةالقياموقما-،ملحوظلاطالدعوة

بلاولكنوالخريص،الانذارضكولىمهتأنالداية

أورثلبم،ليقيكانوحيث.(13-6:9)جصرى

للأمة،والدينىالسياصيالمسئاريكونلأنأهلاأصبح

آخرثىءأىمنأكز-أعدهالذكليالأحمىالاخبارولكن

اييالقداسةالمثكل!لهالعظيصةالرؤكاكان،الهاملعمله-

وجيهصببثمةوليى.الملكعزياوفاةصنةفيالهيملىرآها

نأرغم،الأولىلؤياهكانتهذهأنفيالثكالىيدعونا

فيالخبرةمنسواتعدةبعدلهحدئتيعترونهاالبض

الروحية.حالهتعيقمنهاالقمدوكان،والثيرالوعظ

رآهاالتىالوحيدةالواضحةالرؤياكانتالزباهذهأنومع

-!رؤياأهر،آخرهالىأولهمنكلهالفرأنإلا)ضياء

الياسىأفقهكانلقد.(ا:1)فاتحتهفييد!كر؟

إضياءكان:!دييزأيقولو؟،حالردبلاواسعاوالروحى

الكلمة.بمفى"الحالمىإصراللنبىإ

أبإشعباءبموقسهاكلبر:وأملوبهالأدبةجمقرته-بعأ

،العرىالأد!دنفيقمةفأسلوبه،الجالونألقالعبربراعة

فنادوهو.المتوىرفيعةدقيفةالوصمهؤسبيراتهفجمله

بالجمالكلهالسفرويتميز،الكلماثاختيارفيبارع

عن!كاصةالجميلةواصتحاراتهالارعةفعباراته،والقوة

و1:1315:18)والأصواتوالعواص!المضانات

:02،03و22،8:8،01:22،28:17

،6:8)والحوارالاستفهامأصلود!(،وكذلك03و28

،1:18،3:42)والجناسوالطاق،(9و01:8

إيثطاء

،2:7)والأمثالالاطابكذلك،(12و17:01

التودلةوأطيب((92-23!28!7-ا:5

قمةفيوتضعهاشعياءسفرتميزهدهكل،بالألفاطوايلاعب

الكلماتفيبزائهبثتهرأنه!.العولةاللغةأداب

وارميا،كلمة35ءاحزقياليستخدمفثلا،والمترادفات

ي!تخدميماكلمة0217المزاميروسفر،كلمة1653

و!شبهه،الحطالةيجدإضياءكان؟،كلمة2186)ضياء

مطبوعا،ضاعراكان؟،اليؤلانخطيببديموستي!جيروم

أسلو!أوفظومةعباراتفىرطدلهيصوغكانماكئيرا

-ا:26،ء-ا:6،25-ا:12)شركط

-4،94:1-ا:12438:01-02،42

9،05:4-9،52:13-53:12،06-

كانالأوقاتمنكثروفي.(62،66:5-24

(92-37:22)فيكماالحز!ةالشعريةالأوزانيسنخدم

4ة14)ولى،سحاب!صساخرةقمبدةعدحيث

يقولو؟،لابلملكعنأخرىقصدة(23-

أ.رانعةثعريةملكةلإشياءكان:9!درايفر"

وجهعلنعرفلا:باقئهادهاطاصالقبد-مسأ

القرننهايةقر!ظهرولكن،البينهايةعنئمثا،الخديد

الرثيةالردةوفتزاصنثهدأنهمؤداهتقيد،الميلادىالثافي

عنصيةأقوالبسبب،منىالملكعهدفيحدثتالتى

لباصس،مخالفةأنهامعاصروهزعم،المقدصةوالمدينةالله

نأكا،قتلهنمىأنبوصوحالهرديةالمشنا!"وتأيهر

،الهردىترايفومعحوارهفي(م015)يوصينوسالشهيد

!!!!ث!ي!!!!م!!!

5،505-!*-!5-5-،"-ن-5054+ن

قياحزيمهدلهوا

!!م!!!!!ء!م!م!!!!!!
،ا!م؟؟دلا"أ"!-ول-لم؟؟؟-14013لا!-!ه-ا؟-ة+-+

!لقفصفيطيرداخلعدية؟ورضليم

!!،!م!ه!!!!ه

عاصمتةالمدينةأحاصرهاالى

المافصحاربحملاتلجلايىانتوثىمنجمزء
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إثماء

.،خبىبمنثارنثرتموهالذى5:الانهامبهذاايهوديعير

النرنمنايهرد!ةالأبوكربفاأسنارأحد،ايتلدهذاوفى!د

إيفانيوسفىذكره،وماإشياءصحود2هوكنابايلادياثافي

تلميعفاكيكونأنجداوتحمل.،الأنياءسر"كنابه

حيث(11:37)العبرانيينالىالر!الفياضنهادهالى

عل.ذلكتامميديمكنلاولكن،أنثروا،ربوا5:نقرأ

لأورشليمسنحاربحصاركارثةبعدعاشلقد،حالأى

996سنة)حزقياالملكموتوبحد(ق.م107شةفي)

نأ(32:32)الئافيالأيامأخبارمفرفينقرألأننا(.مق

تكوطهذ!وعلى.حزفياالملكحباةتاربخكنب)ثعياء

بل،عاماالألىلحينعلى-سبرماالىامتدتتدالبويةخدمته

كزشاتدتأضها(يهث.أ.جدكتور)ابعضورى

شة.عين

نأ(أ:1)الفرمقدمةمننعرف:زمانه-صطدسأ

وآحاز؟بوثامعزيايهوذاملوكحكهأئناءفيتنأإشعباء

)6:الملكعزباوفاةسة!حدثالأولرؤباهإد،يتولوحزيخا.

را-كادماألهلملمء،تمرياق.م074لطدلكوكان(ا

فيأورشليمصنحارلبحاصرعندماخدمتهيواصل

شالمدةثهلتكنبيخدقهفترةفإنولذلك،ق.م107

ايقدم،ضاببعدوهر)ضعياء.ثهد.مق074-107

عزيا،أيامفيلأنه،وع!كرياافتصاديايهوذالمملكةالريع

أيامنذبهاشتعلم،والقوةالازدهارمندرجةيهوذابلغت

دامالذى-المزدهرالطو!لعزياحكمأثناءففى.سليمان

و)ثاء،والقلاعوالأبراجالأصواربناءيهوذ!تحقق-صنة52

؟،الأحمرالبحرعلىتجارىميناءو)قامة،كب!عاملجيق

واتمرت،الجزيةالممويرنودفع،الداخيةالتجارةهرتاز

القوةجافبالى.ولكنالربالفلطينيينضدحربهافيأجهر

عبادةالىالحبادةوتحولتوالضادوالظلمالجضعطد،وال!إء

لملكن،جداازدادالهيهلدخلأنفيشكلا.شكلية

الأ!ةنجاحكان.الحاسةوالجاةالد-فهيينرابطةفاكتكن

(.مق736-074)بوثامحكمأثناءرفي6ماديانجاحا

أييهحكمأثاءفيملككنا"بصنواتعدةحكمالذى-

بدأفقد،جديدةتوةالمثرقأفقفيتظهربدأت-

فيسركأصصفيأخآببهماحتكالذ-ش-الأشو!ون

.!م-ق842فيالجزيةياهولهمدفعوالذ!،.مق854

،للغزواتعارمةضهوةتدفحم،جدبدمنالظهررفيبدأوا

في!فول)يمىالذى-افالثقلا!رتغكوجهضد

745منأشورحكموالذى،(15:91)الثافيالملوك

..مق738وفي.الضبالمطاهما!وجه-.مق727-

دفععلىوأج!باودمقوحماةوكركصيقوكنوأرفادأخضع
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ثياءا

ملك،فقح"تحالف،الفربقتواجدهوببب.الجز!ة

منعدوانأىلمقاومةدمقملك"رصين"!اصاثيل

هذاالىينضمأنآحازرضىوعدما.أثورملكجانب

طئيل،ابناواحلالعرضهعنخلعهحاولا،ايحالف

(.ثد7:6)ش،ه:16مل2)داودعرعقعلىمكانه

الأراية"الأفرايميةبالحرب!الصر!هذاعرف

.)ثياءعصرفيالأحداثأهممنونحنبر(ق.م734)

:16ملى2)فلاصتجغكآحازاشنحدلالخفز.في

المحاربأنالنتجةوكانتبالاضجابة،أصعالذى7(

وجلعادالجيلمحانكلوأصعزةكب،القوىالأضورى

(،ق.م732)دمقاحتلوأخررا،(ق.م734)

جهوذاذلتوعندئذ،لحمايتهغالثمندفعالىآحازواضطر

:28أخ9،2-16:7،!15:2مل2)جدا

الدينيةآحازجاتأدتلقد.(ا:7إكأ،91

بذ،فلاصرتغكآحازورضىالدمار،فلكىالىإب!ة

تواجدهأثناءوفي،6لهانتصارأعيادفيللاضتراكدمضقالى

وعسل،أورضليمإلىرحمهفأرسل،أرايامنمارأى،هناك

الذىالنحاسمذبحمنبدلاأور!ئليمفيالهيكلفينظ!؟

كملكنفوذهبكل-آحازأدخلوهكذا.لجحاندله

مل2)الارفيبنيهعبربل(أورئليمإلىالأ!امعادة-

.(28:3أخ16:01-16،2

منوالعثريقالخامةفيوهو،آحازأباهحزقياوخلف

صلأن،(.مق996-727)شة92وملك،عمره

الثابالملكوورثالأقلعلسنةءابخحويكبره)سعياء

في،و!وئامعزباعصرعظمةبدأتإذ،ثبلةنركةأي!هعن

وجعهم.المت!رةالأشودشتهديداتأمامبرعهالذبول

كرالمزلفمات"فأزالبالاصلاححكمهحزيابدألقد

موصىصلهاالىالنحاسحيةوصقالسوارىوقطعامماثيل

المملكةفيالانجةاليةدعا؟،(22و18:4مل2)

03أخ)02الفصحعدقيثنركوا(اسرأثيل)الشاية

مللتموضعلأنتقتربكانتإصر!ليلدولة!ايةولكن.(ا

منبتشجغ-.(.مق-073722)المتذبذب)صر!ليل

:17مل2)لأضورالشو+لةالجزيةيدفعأنرفض-مصر

جاءالذى-الرابعضلمناصرالحالفيظهرثمومن(14

ق.م724.فيالساصةأدوابأمام-فلاعرتغكبحد

:17مل2)شواتثلاثلمدةريباحماراالمد!ةوحا!ر

بحدجاءالذي-اففيسرجرناحتلوأخيرا.(ه

خووجىالمدت،.م.ق722سنةفي-الرابعضلناصر

صجودلرصصطقا))سرائلضبأفضلمن292.27

منبمتوطنينوجاء،أضورالى(نقوشمنخلفهفيمانفه

مل2)الامرةمدنوأسكهمأخرىمتفرقةوأم!نبابل



ثياءا

طيفيإسرائيلمملكةاخفتوهكذا(24و17:6

لننممرضةوحيدةذلكبحدجهوذاوأصبحت،اليان

وا،والأشرلمبينابىبلنجيرا!امنودفياياصياوالتخرب

باهظة،جز!ةبدفعإلاالتخريبشالواقعفييهوذاتحلم

خدمةأثاءفيالانيةالمظممةالياصيةالأزمةهيهذهوكانت

حزقيامرضإحداهاكانت،تباعاالأزماتتواكثم.إشعياء

.ق.م714شةفيالمحققالموتمعهواجهالذىالحطير

،داودبيتمستقبلعلىجداقلقاكانولدلهيكنلمولأنه

فيلهومدلهفاستجاباللهإلىحارةصلاةقيتلبهرفعولذلك

وحدث.(38إش،02مل2)صنةكرةضعمره

عدوبلادإنمرودخبقيادةلابلاصتقلالقرةيهذامرضه

لهاواصتردأستقلالهالابلحققالذى،الحنيدالطمرحأشرر

907-721)صنةعرةاثنتيمدىعلىسيادتها

الفاءهدا-حزمياشفاءفاسبةمرودخاتهزوتد.(.مق

شفائهعلىلتهثتهأورضليمإلىصفارةفأرسل-الحجب

الرتت-نفىفي-محهبحثأت(كاويحتلق.م712)

2)الأضور!ننلمقاومةجهوذاويينينهحلفتكوينموضوع

لمحالأكطوعلى-(93)كأ،15-02:12مل

نيظهرسرجونحشلأن،الخالفلهذاننيجةضيءيحدث

أشياء

ملكمعنآمرهاعلىأشدودلأديبالتاليالعامفيفلسطين

فلقد،الأزماتأعظمبدأتوفا،(.مق711)مصر

الثقيل،الأئررىالابتزازمىجدأكثيراوحيرانهاجهوذاعانت

سنةقيالرشسحاربؤلوليسرحوناغتالبمدوحدث

مرودخالجبهات/ولكنكلعلىا!ردانفجرأن.ق.م507

.ق.م907صنةوسرجونطر"قدكادالذيبلادان

307سةفيالأقلعلىضهورصنةكاواحتفظبابلاستحاد

الفلسطونوكلمصرتشجيع-حزقياأنفكان،ق.م

-سرجونيدلىألعربةكانالذي،عقرونفيباديباسثناء

فيظيصفقد،(18:7مل2)لأضورالجزيةدفعرفض

ضوءوفي.أورضليمفي،لممرمئيعتوىحزبالأثاءتلك

107!ةفي!سحاربزحفوالظروفالأحداثمذهكل

صادفه،ماكلمكتحاالغربمحوعظيمبجيق.ق.م

وعقرونوالتمهيافاولكن،يفتحها!ولكنهصوروحاصر

لمطابى(فوراخضعتكلها،وأدوموموآبوعمونوأضقلود

جزيةتجقديمفأصع-ضديدبهلعأصي!وقد-حزقياأما

تللىيجمعلكىكنرزهماكلمنوالمصرالهيكلمجرداصخية

ولكن.(16-18:13مل2)الاهظةالجزية

يقولو؟.يهوذااجتاحبل،بهذهيقنعلمسخارب

المحتابحرنحطوطاثمن)ثياءمنالأربمينلاصحاحعورة
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اثطء

وقرى،أسوارذاتسديخة46فتحأنهنقوثليسنحايب

الىالىجهوذاشعبمن0115002معهوحمل،عددبلا

منوزدةوئلاثنالفضةمنوزنة008فرض!،أشورفي

05.1.!...!صياوىماأى،يهرذاعلىجزية،الذب

وناءحزيابنات-هريايهر؟-ممهأخذ!.دولار

هذاكنلمو.ضخمةغيمةمعوالميات،والغنينالقمر

رأسعلى-فصهشحاربعرجفقدضىء،كلهو

فرقةأر!الوقتنفىوفي،لحيقعلى-الفخمجيثه

كل2)أورضلبملمحاصرةجيثرئص،لشاقى"بقادةقوثة

.(37:8-36:2)ش،18:17-91:8

بالقولةالحصارهذا-نقوضهفي-شحاطبويصف

.،ضصفيكطالرأورشليمفيحزقياحبستلقدا

الىوعاد،المدنةاحتلالفيئلرلافىولكن

ؤلوجهيخقكحتدالوقتذلكفيكانالذىسنحا!ب

نأحمعأورضليمضدأخرىحملةيدبرهووليما.بةلمحارلة

بحدفيماأصحوالذكلط،المصرىللجيقالمامالقائد)ترهاقة

ا!ناءإلىفاضطر،يحارلهخرجتدكرش(علىملكا

المديخةتجليميخهايطابهحرقباإلىبرصالةلهسارةبإرسال

،(13-37:9إش،91-9:مل.291)فورا

ومع،الي)ضعياءأقرالعلىبناء،ذلكرفضحزقياولكن

الا،كب!ةثقةبلونترهاقةجيقمنتخلصصنحاربأن

خفية-بطرقةمفاجةبضرأصب،الضخمجيثهأن

نأالمظيمالأشورىالفلالحفاضطر-بغلاأوبطاعونصاء

إلىبلادانمرودخعودةب!بأيضاولمله،يخنوىإلىيعود

مرةعلشا-قدرعل-سنحال!بيعدوأ.بابلفيالظهور

تامأنهمع،ايايةشةالصئرينخلالفلطينالىأخرى

.(ق.م968-196)العردةثهاليعلىمنقلةمحملة

أهمقغبر،ق.م107سنةفيلهوذاشحا!بغزوةأما

كرجلاشحياءمركزولولا)!نياءخدمةأثاءفيجاصىحدث

صءجداقليلةبقةالانجتولما،أورثليملاستسلمت،دولة

نحوالنبريةخدمتهفي)شمياءعلىمفىقدوكان،جهوذاشمب

ذلك،بعدخدمتهفياستمرالوقتمن2أما،سةأرلحين

لا.صروفغيرفأمر

أقامصتةالىالنرينقصم:واكلىا!طل-صاببأ

ومى،12-أالأصحاحاتويشلالأولالقسملي1

مزمورئم،الرجوعمموإعيدتختم،وأورشليميهوذاعنفيات

ثكر.

وحي،23-13الأصحاحاتوكيالثافيالقم-2

بالأم-معظمهفي-ويخص،والحلاصالدكنرنةعن

وأورشليم.يهوذابمصرمصيرهاارتبطايىالأجنية
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اثماء

عن27-24الأصحاحاتوككلاثاكالتم-3

اسرأهيل.وفداء،للحالماللهدكنونة

وهي،ء3-28الأصحاحاتوكئصحلالرابعالقهـم-4

غغ،ممرمعايحالفمناببويةايحذوراتمنسللة

إصر6ثيل.بفداءو،عدأديمصبنبوة

وهى93-36الأمحاحاتوكثملالحاصالقسم-5

هذايقبرأنوكلكن،تريخمةتخللها،ونبوةتاريخيةنبذة

للأصحاحاتومفدمة35-اللأصحاحاتتذولالف!م

04-66.

وص،66-04الأصحاحاتولثلالادسالقم-6

اصأئيل.يتظرالذىالمجيدوالمقبلوالخلاعىللتعزيةنجوات

نأيمكننا،بالتغصيلالمامةالأقامهذهفحصناو)ذا

نأنرىوهكذا.أفضلبصورةالنبىأفكارتابع

الاجماعة!هوذاخطاياعنتكف12-االأصحاحات

والأصحاح.(21-7)صبازلررطها(1-6)

كله،لل!فرالرثيةالألحاناببييخايعزفمقدمةالأول

71-01من،الفهمعدمعن9-2منايأعدادفمثلا

42من،النفرانعن23-18ش،الثكيةالعبادةعن

الديخرنة.عن31-

صورثلاثعلىخ!حنرى،4-2منالأصحاحاتأما

:لصهيوننحنلفة

.(4-2:2)وارتفاعهاعظصنها-أ

:4-2:5)الوفتذلكفيللأصامعبادتها-ب

.(6-4:2)نهائياوتفتها-تطهيرهاب

ل!وذاواتهامادانةعلىيخحنوكليالخاصالأصحاحأما

:أجزاءثلالةمنوييهوذوأورضليم

.(7-1)الر!كرمعنثال-أ

)8:الجثعفدو!لاتصتةمنب-مجموعة

17(،-111اللذاتفيوالانغماس01(،

ادراكوعدم،(91!18)بالربالوثحوالاستخفاف

(21)السيا!والغرور،(02عد)الأخلاقيةالفروق

.(23و22)المنحرفةوابطولة

طرتهمفيفالأضو!رن،الوشيكةالدينونةإعلان-ب

.(03-24)مصبولاالا

الأولىدؤلاهالنىكجلال!ادسالأصحاحوفي

تحذ-سجمعدتأقي،دفاعيةرؤكاهيالحقيقةوفي.وارطليت

،بالخرابالتهديدعنر!الهرفضحوافعندما،لمعامريهاببي



إثماء

عزياوفاةس!ةفيلنفسهالولأعلنوقدبأنهيجبأناستطاع

،(6:5)لهمالويل!لنأنفيالحقفله،الملك

فقدوافقد،لهاشفاءلاجوذاخطاياأنبوضوحفيخبرهم

وبذلك،يصرونلاولبههمأعبنفلهم،روحياحاسكل

الذىالإلهمنالمادلةالدينونة5أوبالقضاءالاحلفلا

اسر،ليلجأعفيبافيامازال،مفدسازرعا"ولكن،،ئوه

(6:13).

إضحياءنرىفإتا12-7الأصحاحاتالىنألطوعدما

،رتاطهمنآحازفيحذر،الحملالدولة.رجلبدور!وم

عنفنبوة،9:7-ا:7منالجزءأما.بأضورالياص

.باببرةاياريخيخايمزج،عمانرئل

سنةفيتاتالتيالأفرايكيةالأراميةالحركةتصففهي

ملكورصينإسرأثلملكفقحرأىعندما.ق.م736

الأثوولنضدبلادهماعنللدفاعمهماعاولةفي-دمق

معهما.أورضليمملكآحازكحالفأنبنطبالأمرأن-

تحالففيالدخولورفضأضورصعداقةفضلآحازولكن

الهاوأرصل،أضورمعونةامم!نفسهيحميولكي،محهما

تغكلرشوة،ومقدتملكيةثميةكنوزاتحملضارة

لإرظد-إضمياءدخلالفاصلةاللحظةتلكوفي.فلاص

المصردةالخطوةهذهبخصوصآحازمعحوارفي-اللهمن

كرجل-وإشعياء،اتخاذهاوشكعلىكانايى،القاصة

طريقبأن،الايمانعديمالملك5آحازيحذر-عملىدولة

تحالفباىالازباطوعدمللهالليمفيهوالوحيدالامان

ىأدنجحأنيمكىولا(لجلصناامعناالربالانأجبى

تجداوعندما.ضدناأيضاالربوقفإذاالاأصامرة،

إضعياءصلمها،الملكمنترحيابالحلاصللوعدالبىرسالة

مؤكدا،المتقبلفيلتتحقق،ومحتومةمصعرورةلتلايذه

مملكةثبتأيامهفي،ابناويعطوا!لدلهمسيولدألهلساميه

الفسلهوالبيرجاءأساسوكان.ابرواالعدلعلىداود

أنهإلا-مثيللهيبقلمالذى،الرجاءهذا.المسياوى

للدائرة،ومحتومامكتهوباخدمتهبدايةمنذيؤكدهكان

.تلابذهمنالداحبة

إعلانعلىفيحتوى01:4-9:8منالجزءأسا

مع،الوشكوالخرابالمتجعالغضبعنإصائللمصلكة

.(21،01:4و17و9:12)كقرارمتكررجزء

يصف،شريةمقطوعاتألىلعمنتركبفنيةقصيدةوفي

)سربلمملكةعلىالربجلاالتىالعظيمةالنكباتالني

الفزووهي،العبلهايننبهفلمهباءذهبتواييالماية

19:31المعركةفيوالهزيمة،(12-9:8)الأجنس

،(21-9:18)السياشةوالفوضى،(17-

شياءإ

دينوفاتفإنذلكو!.(4-ا:01)الوشيكوالشي

يدهبلكضبه!تدلمهذاصمع5:المبالاةبحدمتربلتالله

الدكونة.الأتبقولمالإلهيايأديبثللقدابعدممدودة

-الربيدفيآلةأضورنجد،34-01:5وفي

والثافيعرالحادىالأصحاحينوفي-اللهغفبقفب

عند!امتضنةالىمنإصاثيلعودةعننبوةعثر

مستقبلعنإضعاءرؤبالأن،الكاملاللامملك،الميا

أضورضوطفييرىفكان،السبىبحدماإلىاتدتالأم

متقلفلا،!!راثلتاريخمنجديدعهدبدءعلامة

مشقبل،لهاجهوذاولكن،هلاكهاسقوطهافيلأدلأشور

ملكفسيقوم،يأدببهاإلابهاتحلاييالنكباتويست

أكضاالبهمالحيواناتحتى،بمجيئهالحيقةكلتتهج،مئالي

فيلأنهعظيمثانخروجوصيحدث،(01-ا:11)

...،شعبهبيةليقتني"،ئانية5كدهاليدبيدايومذلك

الومذلكوفي(12و11:11)الأرضأطرافألىدحةمن

:11)،أفرايميضاسلايهوذا،جهوذايحدلاأفرايم"

فيت!كنأنبعد-المفديةالمتحذالأمة)نلل،(13

ممبةالبهرترنيصةستقي-(16-11:14)أرضها

.(عثراثافيالأصحاح)الأرضلكلالربخلاعى

عنأنوالعلىفنحنرى23-13الأصحاحاتأما

اليالأجنبيةبالاممعظمهافيتختمى،والحلاصالقضاء

معا،الكاتبجمعهاولقد.بمصالرهاو)سرائيلأيهوتأثرت

:46))رميافيالضبيةالأمهذهعنالأقوالجمعتكاتماما

إضعياءأفقاتسعلقد.(32-25)حزقيالوفي،(51

وحىهي،الأجنيةالأمعننجواتهوأول.االعاكلفثكل

بتنبأحيث(14:23-ا:)13بابلجهةمن

يثدثم،(22-:.132)للمدكةالكاملبالخراب

،(23-14:4)ملكهالسقوطساخرةأوحزينةمرناة

أضوركلطملك-ضكبلا-هوهاإيىاثماروالملك

الموجزةوالبوة،الميلادقبلالامنالقرنمن(بابياويى)

وانحتصة(27-14:24)مباشؤذلكبعدتأقيالى

عنمحتصرةأتوالافاكأنكا.التفيرهذاتؤكدبأشور

الوصيك.المدبةضوطتصف(01-ا:21)بابل

،13:2)أورشليمفيكنبتاقدالنبوتينكياأنويبدو

لامنهماأيا)نيقالأنمطلقايمك!ولا(01و21:9

،(14:13،21:2)إصعياءبحصرلغةأوفكراتصل

:)13بابلعلىصتعايىبالدفينةتنىءمنهصافكل

:13:17،21)مادممطيدىعلى(91،21:9

بالضروؤب!ولكناليفيإصائيلنصنانوكلاهما(2

الإصانبلين.كل
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إشطء

الحرابعنفيخب!نجا27-14:24منالجزءأما

للأشود!.المؤكد

يخصوحىعنفمبارة32-14:28الفصلأما

بفل!.

فها،عروالادسعرالحاصالأصحاحانأما

فيجاءطالحزتلحنهمالثهحيثموآبضدوحي

منفمياننبوتانوهما.عر،لرابععثراباكالأصحاحين

و16:13)اشحياءخدمةمننحتلقينفترتينإلىنصيان

فهي:الرحىهذافيالأيةبالغةاثلاثابفاطأعا

:15)محننهمافيموآبمعلدةابىتماطف-أ

وكا،الموآينبدمرعدموعهاببىص!زج(11؟5،16

النبوةهذهمثلنبوةاشياءسفرفيترجدلا5:دطتز!ول

.أفمهبهو!تبأروحهنراهلماألمايذوبالبىقلبنرىحيث

الأساسبخاصةأعداثهامنالحماكة!رآبامماس-ب

صيظلداودليتبأنالمسياقالرجاءيمو،إيهنتندالذي

صدىاببوةوهذه،(ه:16)أعدائهصدعلىقادراقائما

.(7-9:5)التاسعللأصحاخ

سوف-صنرهاركم-موآببقيةبأنالوعد-بر

الصلاةمنموآبتعبأنوبعد.(16:14)تجو

صوفموآببأنيتنبأالىفإن،المرتفعاتعللكموش

.(16:12)الحي.اللهتطلب

-ا:17)عرالابعالأصحاحمنالأولالجؤأصا

يتناحيثإسرائيلوثهالمطدمقجهةمنوحيفإنه(11

الأرايةالحربلي،وأفرايمأرامالحيفينهذينمصرعناببى

كالحصاصةصغ!بقهبأن.ق.م734سنةفيالأفرايمية

الابعالأصحاحمنالباقيالجزء(.وفي17:6)صتقى

الإبادة،جرامةبكلابي!لن(41-17:12)عر

وهم-بالاصم"يهرهمأندون-يهوذالأعداءايامة

.الأسرللان

عي!-كوكأيخصفعثرالئامنالأصحاحأما

ومجمل-وهناكفاالىضراعماترصل-عطيماضطراب

ل!ما،العونعنابحثتزعميمي-أورشليمالىكودأن

ضةفيدمقاحتلتقدأضوروكانت،للحر-ت!تعدهى

مصركانتولهذا،.مق722سنةفيوالامرة..مقلإ32

عن)ضحياءطلبالضو،يمنامنعكلخو!فيشو

-ه!رءفي-يترتبواوأنللادهم%لىالعوالرسلأوالفراء
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إشماء

لاخفاع-بذاتهاالمحتدة-أ!ثورمحاولةيجطوهوالرب

خلاعىفياللهيدالكو!ثيرنيرىعندماأفهو!ف.جهوذا

معهمصيأتونفإنهم،(ق.م107شة)وأورضليمبهوذا

.صهوذجبلفيمسكنهالىللرببهدية

مصرجهةمنوحىكو،كراباصالأصحاحأما

-18)ووعد،(17-1الأعداد)ضهديدعلمجوى

الأجنبية،للأم)شعياءرساللأبرزصيقبروهو،(25

-91)اللهيحبدأوثانهاعنفتتخلى،ممرضربةنرىرفيه

فيأنه،البرةهذهفيالانتبا.لدمااكثرولكن.(22

لعبادةثلافطتحالففييهودامعوأشورمصرنتحدايومذلك

)شعياءونظرة(25-23)للآخرلمنبركةوليكرنوا،الله

الروعة.بالغةفاالمرلجة

وكوشمصرعلىسرجونزحفالصثرونالأصحاحويصف

انتصارعن-رمزيةصورةفي-مختصرةنبوةعلىوتحوى

سنين،ثلاثوحافيامعرىبسره،وكوشمصرعلىأضرر

الاليىأضدودحصارأنأورضليم!ئحبيعلمأنحاول

نأالححاقةلمنوأنه،سرجونحملةخطةيعلغايةوسيلة

علالا!تنادتثجيعفي،أورضليمفيلمصرابحازونيست!ر

مها.الحونملتحسينمصر

(12و21:11)والعرونالحادكلطالأصحاحأسا

الرقيقالقولوهو5،!أدوم"أو،سو)عننحتصرفوحي

فأدوم،التليدإصائيلعدوعن-القديمالعهدفي-الوحيد

نأرغم،لآمالهمنحيبةالبيإجابةوكانت،عظيمتلقفي

-13)،إخالأ!بافيأما.المراساةنغمةكانتنغتها

!صصاننداءوفيه،الحرببلادجهةمنمختمرفوحي(17

-هربواالذينالدداني!لقوافليماءنجزاليقدمراياءأرض

.المحهرةالقرافلطريقمن-الحرببشب

فيالريبةبابزعةيخخنصوالعثروناثافيالأصحاحأما

جزعؤ:منيتكونرهو،الئوقراطىالحكم

-1)أورضليمأىأالرؤياوادىاجهةمنوحي-1

الذىشباضدالقارص،لفولبالقركعمملوءخطاب-2

في!توقفاضعياءنرىوفا.(القمر)ابيتعلىكان

الضيبةابزعةيوبخالضيبةوالضعوبللأمتوييخاتوسط

صظفىكبارأحد،ضباا!فاصة،الحابثينأورضليملسكان

للهالمتجاهلينايقبينأورضليممواطنى!ورفهو،اللرلة

-العدوكانينا،واثرباث!شرامةفيمنغمونوهم

الناجةيمن.المد!نةأثوابعلىتف-اللحظةتلكفي

الأطواركربرجلاكانأنهيبدوالذى-ضبافإنالأخرى



إثباء

كانأنهجدامجمل-المولدأراميكانولعله،بنف!همحجبا

إشعياءلرأىمعاديةسياشهمكانتالذينممرأنصارمن

ب!رعةشبناصقوطعن)شعياءنبوةنحققتوقد.والملك

36(:،3:37.)2

)شياءيتبأ،بصرروالعئرونالاكالأصحاحويختص

ايجارىمجدهاعلالتضاءوعن،(أعدد)خرابهاعن

نف!هاهيو!!ا،ا!).عهام!حمراتهاواصتقلال،)9(

البحيننهايةبعدولكن،)15(،سةمببن!ستى

أعمالها،إلىالازدهاروصيعرد(تجارتهاستهض،النة

.)18(للربقدصاتجارتهاعكاصبوستكرس

علىفيثتملإشحياءسفرمنالهاماثاكالضمأما

للحالماللهديونةعنتتحدثالي27-24الأصحاحات

31بالأصحاحاتقويةملةلهاالبواتهذه.)صائيلوفداء

نأسبقابىالريخقةالماعرنفسعنتعبرفهي،23-

،(15:5،16:11)الأصحاحاتهذهفيرأيناها

جررانعنالبىوحيكلرائحةعباراتفيتلخصيمي

فهي،الدييةالأبةناحيةمنشىءعليهايحلوولا.إصرائيل

الأمناء!نتظرالذىالمجيدوالفداءالالهىابأديبضرورةتعلن

الاستالقرنفيالأشوايةللأر!ةروحىتفيرهى،اصراثلفي

مهاالتصديكنلمخلاصةرسائلوهي،ايلادتجل

ويحتمل.والتاملالتفكربل،والإكةالمصاحةاستعراض

:8)تلايذهمنالداخلبةللحلقةخاصةبصفةفيلتأنها

جميدبكل-ولكا،رؤويةصنةالأصحاحاتولهذه

ولاالماءالىقط!عدلملهو،رؤىولبستنجوات-

سفرمنالابعالأصحاحفينرى؟ملاكمعتحدث

منرؤىفهي.الرؤياصفرمنالرابعوالأصحاح،دايآل

يق!ا.ستحدثأوصتأقيسيةأضياءعننبواتأنهاجهة

فكثرا،البواتمنالوعبهذاجدامنرماإشياءكانولقد

عنصوراليرصم،المجردالاريخمجالخارجبالقاريءيحلقما

6ة6،11-4،4:2-2:2)ابحيدالمتقبل

-16،03:27-33).

الد!نونةعنابىيحلنوالمثرين-،الرابعالأصحاحوفي

أففلىيرميئرقذلكلحدغ،(يهوذاأسء!)للأركلالمامة

الحلاص،تاييحيغالنبىوكأنويرى15(.-1)

تتوالىأربدلاإد،3أوجاءقديكىمللأسصولكى

الىابيتقلوالثرشالحاصالأصحاحننى.الديخونات

منواحدانفهويتبر،الأشو!لةالكارثةبمدمازمن

منوالبهرالحمدتبيحاتأفواههمفيواضعا،المفد!ن

و!ة،الربر!ة8-6الأعد!دونصف.خلاصهمأجل

إثياء

طبقا)الذفىوالأمالعوبلكلصهيونجيلعلىالمائن

لهمليصنعأورثليمإلىيجئون(4-2:2فيجاءلما

كنى،الريةفيالب!كونويما،!ممخةحماسوية"

الحقيقيالواب-سوهحتىالروحى3عماالغنيةبنعشهالرب

الحروبأىالفاتلالحنفعلىيقضىأنه؟،والحمةللحياة

الأرضتصبحلاحتى!دموع"منيتبهاوما(2:4)

بل،والئعوبالأملمعاركميدانابعدفيما(بهوداأرض)

ولم.وسادةسلامفيفيهيعيونللمفديينمباركامكنا

ديا.بلجاجاهذاكلمنالبيهدفيكن

(91-ا:26)والحثر!الادسالأصحاحوفي

أخرىومرة،الحصيةاللهمدينةلأورثليمأكنيةجهوذايغني

حيةصورةمقدماالث!عبمنالمفديةابقيةمعابيثترك

صخرالهمكانلأنه،لهوضكرهمالربعلىلاتكالهم

مدفوعوهوفرحايتفثم،(4عدد)الحقيقى،الدهور

الربلأن.،إالجئثتقوم!أمواتكتحيا":بالرجاء

أولهذهوتحتبر.(91عدد)الموتمنالحياةيحرج

قويةقيامةلكها،القيامةعنالقديمالعهدفيواضحةإشارة

إشعياءطريقةهذهكانت؟(14عدد)بإصائيلوتخص

انظر)البيمنإسرائبلفيالأفاءةعورجاءعنللتعبير

:21دانبآل،41-ا:37حزقيال،6:2هوضع

شالعثكل+الاد!الأصحاصتالأخيراقيءوفي

(:2739-02:)26والصثريرالسابعالأصحاحولداية

ولدلك،وممدصحىأمرهوإصائلتأديبألىالبىك!ن

خلوتهمصاصلةعلى-تلامبذهأي-جماعتهتحريضكبدأ

26:02)العالميةالقوىاللهغضبيبددأنالىللصلاة

الحقميةالربكرمةبأنذلكبعديتاثم.(ا:27-

فيوالحكالوكضدآمنةحراسةفيبعدفي!ا!تكون

يبينأنوبعد،(6-27:2)الأجنبيالنزوأىالقتال

سلألربدينونةبالمقارنةينايقبرإصائيلتأديبأنالبي

إسراثلأنلوبأنه!دهم،(11-27:7)الثعو!

أضررش!واحداواحدا"ضبهبقيةالربفشجع،تاب

فيأخرى!رةللربويسجدون،(11:12)مصرومن

.(13و27:12)أورشليمفيالمقدسالجبل

هي27-24الأصحاحاتفيالأساسيةابظرووجهة

(4-2:2)افاقالأصحاحفيجاءتكاففها

ماكثراالنىأنالا،23-13الأصحاحاتفيكذلك

فاالي:الأياءهوعمرهفيتفلاالبيدالمسنقبليسثرف

بصفةنرىأنبالملاحظةجدورلأمروإنهيهل.إصضرد

الى،ابحدالمتقبلالىبالاتقالأنراريؤيدأتكبفخا!
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إثماء

)ص6ليلضننفه!صورأنه!،)صر!يلفداءعصر

ابيةالأحداثفرضىمنيخرجصوفالذىالجدكد

نشوةفي-تحصله)سرأئيللفداءرؤكاه)ن.لهالمعاصرة

معاناةكلفبهتتىزمنالى،البيدالمشقبلإلى-كامرة

فإنه،رلمحاهفيضاهلهمايجلكدما)نهحتى،الأمة

الأصحاحفي-ئلا-فنراه،مضىقدتأديبوكأنهيمغه

نهايةإلىانتقلوتد-(8-ا:25)والحثرينالحاص

نأيهفويصف،رآهبما،عذبةأغيةفيلئد-الزمن

الرثية.الأمتجديدكبهالحالمممالكصقوط

!ود(9و26:8)والعئر!نالادسالأصحاحوفي

آخرفيالمفدييننظروجهةمن-الماضىالببمرهاببي

برلإظهارطويلااشاقادراثيلأنكيففيصف-الأ!ام

.(الا!امآخرفي)الآنحلقدالذىالله

بضع(9-7)والعثر!السابعالأصحاحليينا

لمتقبلهاكاملةنظرةفي-الأمةمعاناةوسطفينفهابي

دينوفةتكنلملاصراثلاللهمحاملاتأنكيف!لصور-المجيد

،البواتأوالرؤىمنالنرعهذا.المحبةتأدببلالنضب

منالمجموعةهذهبدايةنذالمتوقعةالأمررمنالحقيقةفيكان

فيالأعلوبفهذا،،هرذا"بكلمةعادةتبدأاليالبرات

نوعمنرسالةنترقعويجعلنا،إشعياءخصالصمنالتقديم

فرور.

لعصرباببة،اببراتلهذهالحملبةالدكبةالقيةأما

والزوالحروبعصرففى،جدافعظيمة،نفسهإضعياء

قيلينأناسسوىالبلادفيكبقلمحيث،ايكررالأجنبي

خرلةأيهو!نوصارت،(13،26:18و24:6)

:12،25:2،26:5،27و24:01)وخالية

المبنهجينكوبطلضجيجوانقطع،الدفوففرحوبطل،(01

بأصامهاقسكةالأمةزالت،رما(24:8)الحرفرح

كمللمالأشو!لونبهتومالذىوايخريب(9:)27

ممافإن.(24:16)المصاثترالميأنبدولا،بحد

وأن(27:9)ممكنامازالالغفرانأن!عرفواأنللعزاءيدعو

دبنوتهوأن(4و273.:)لكرفهحارصازالماالرب

لشببدلاأنهومع.(2.:126لحيظةالىإلاليست

،واحداواحداافالقةبحناكةيحم!مسوفأنهالا،يترأن

؟-العربجمبعومعهموأكم،(13و27:12)

بدعرةسصهيونجبلىعلىمعابدونصوف-القولشى

فماعداالوتتذلكومن،(01و7و25:6)الرب

:24)الأملجمعوالحبادةللحياةمركزاأورشليمتصبح

،بالربالإيمانهذاثل.(22،25:6،27:13

التيوالاعترافاتالأغا!هذهومثل(التحرن!اتهذهثل
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كانتأنهابدلا،ر!اهفىالنبيرآهاوالق،المفديون!دمها

جهوذافيالمتألمينالفلائلللقديينالروحيللعزاءغيامصدرا

ابي.حولالملتفينالأناءللتلايذهاد!اوك!يهبا،،ورضليم

منمجموعة،35-28الأصحاحاتونحوى

أدومعنببوةتخ!،مصدمهالخالفضدالويةالتحذررات

-58:الحامرالأصحاحنيحاءو؟،إصاثابفداءووعد

:انويلاتسمجموعاتبتابريعق(23

و!تبر.(28عى)الهازئينلل!اسة،للكارىول-أ

،اضعياءسفرفيالأصحاحاتأروعمنالأصحاحهذا

الى،محذراالىلثر(6-1)الأولىالأعدادقفى

سر!عاإكليلهميذبلالذ!ن،المتكبرلنأفرايمصكارى

اتمرنحينأورشليمساتالىذلكبعديعودثم،(الامرة)

للصكرالمدمنينالكهتبخاصة،يياهمم!ا،الحمرمن

3شالذالجرنحينالأنجياءوكذلك،القضاءنييتعرورالذكأ

الممنىغز!ربمثليختمثم،(22-71الرئ!!ادضلوا

يستاللهأحكامأن!ياهممعلما،الزراعةمنمأخوذ

طوالحقولهوممهدمجرثلاالحارثأنفكصا،اعتاطية

نأو؟،الأبدإلىشعبهيماقبلااللهفإنهكذا،الحام

لاكذلك،الدةبنف!الجوبأنواعكلبدرسلاالدارس

.(231:92يستحقونمافرقضحبهاللهيؤدب

هذاوينصب،(41-ا:92)الكليةللدياتدرلل-ب

أورضليم،أي،اللهمذبحمكان،أ!شيلاعلىاثافيالويل

مركزاأقاممنأولهوفداو،)سرائيلذبائحتقديممركز

فيالبادةأصجتضدالآنأما،صهرنفيالربلعبادة

مجردبل،صادقةكيرهىولذلك،ضكليةتقليديةصهيون

ميخا،15-01:اانظر،92:13)روتينيةعادة

أنمضطراللهإنإشياءيقولولذلك،(6:6-8

الصرفةمعرفتهإلىبهمليودوصطهمعجياقعملاحمل

.(14)عدالحببة

-92:15)الربعنآراعمميكتمونللذفىويل-بر

يبهفلااليان؟يكترنهاالتيآراؤهمهىفحا،(24

المصر!نن،معتآمرهمالىكيرضكبلاولكنه،عنها

الذينبالأشرونعلاقتهمتحطيمالىيرميالذىوهدفهم

علهم)ضعياءيحتيوفا.لهمضويةجزيةدفععلىعاهدوهم

وحكحةبمثورةنأخذلااييالياسةأنلاقراضهمبئحاعة

طينمنإلالواأنهممع،شنجحالتيهى،القلوس

نحوإضحياء-كطعالنقطةهذهوعند.الغخاريوهو

لياققطحاكدوهذاأنومع.الماالى،المقبل

لانيتحرلجدا!رةمدةفيانهيقولأنهإلا،الحديت

ثمرا،بتانا-أضررجيوكأنجناحهكانتالذى-



إشياء

بقدرسبالروحوالمساكينوالصمالعمييفرحوسودص

إصا،ليل.

وبلهإضعياءفبوجه:(03ص)لمصرللمنحا!لنويل-

حلنونعنادهمفيالذينالمتمردينالياصيينإلىالرابع

أنهم،الراضحومن،مصرمعليحالفتأييدهمصراحة

سفاؤفاكوكانت.حانهمالالملكيك!بواأناصظاعوا

-الخروجصحراءعبر-معهاتحمل(ممرالىطر!هاي

نرىوها.القدماءمضطهديهمصداتةلراءئمينةكنوزا

رب"هىم!رإن.يمنعهأنيشطعايد-كأماإشياء

الحارجيمظهرهفيأ!ورىجمكرىوح!إنهاأى،الجلرس

تحلفعندما،شخاذلحقيقهفيولكنه،ويتوعديهدد

.!والعارللحزياإسرائيلمعرضةصامتةتجلى،الكارثة

المركباتعلىويتوكلونالحيلعلىكتندونللذ!ويل-

كجبالخامىالريلفيإثحياءزالفما(32و31صأ

ومركبانها،مصرخيلعليتدونالذفىأوللثبئدة

نأكسونذلك!حلرنالذينفإن،)صر!ثيلقدوسوكجاهلون

وأن،لاروحجسديخلهموأنأناساالايسواالمصرس

،الروحمعصراعهفيكفع!ظعأنلاوحدهالجد

بنورجع)ن،أورئليميقذأنالربكريدالنهايةليولكن

تدأضررتكونايومذلكوفي،إيهأصنامهمعن)!ر6نيل

ويبدأالمجتمعويتجدديهوذاعلىجديدعهدوكثرق،اندثرت

المعا!تختلطفلاالضماثروتيقظ،القمةمنالإصلاح

تحل):دكتزالمالميتولو!.(8-أ:32)الآخلائة

ليأنهوالثراء.كاالمولدارستقراطةعلالأخلايخةاكرسكراطية

مصالح،المكتزلاتك!الحاثاتالناءنهددلاال!ومذلك

روحوبانكاب،(14-32:9)الاجماعةالإد

واللامالاجماعيالعدلفي!ومثالم!مجتمع!نبثقالرب

.والأمانالرفروالخر

و!ليخصب33(:)صالأثررىللمخربلال-

مدناخربالذى،نفسهالغادرانحربعلالأخكل)شحباء

اببيولدأ.(.مق107)لأورضليمحصا:الآنوبدأجوذا

جهوشرأى؟رأىوماذا،رأى)يصلىهويهـما،س!لى

نأبمد-الجتصرتأورشليموصكانتبدالجبارةالأثورون

أجبرالىالننيمةمخركالجراديدفعون-حصارهمطال

الاصيلاءانحربمحاولةوماءت،وراعهتربههاعلىالمنهزمالحدر

هزيمةسثهدالأرضكلوصترى.بالفثلأورشليمعل

الربعملعلألدهئةبالحوفءوستتلىأضور،

ي!زى،أررضلبمفقطالأبراربسكنوحب!ذ،العجب

علكحزفيالا-يملكصتراهبهائهفيالملكالمشاعوكم

!شنعحيثحديدبلاأرضعلىولكن،محدو!ةبفمة

مرضيلادمومنخطةبلا،وحماتالرببلامسكا!ا

إثياء

للستل،الجيلةالصررةوبه!ه.(17:24)أ!ا

!لنلمفإشعياء،فاسباختاماالبيويلاتتخغالميالعهد

له.مفابلاوأملاوعدا)يهيضيفأنبدونويلأيأبدا

عنيفةشصرخةالبييطلق35و34الأصحاحينوفي

بنغمة،بخاصةأدومضد،،الأمكلاضدالحدالةأجل

صهيونضدفظيعةحرائمارتبهتقدأدومأنحيثالدكرنة

فيولكن،بالخرابعليهاقضىولذلك(9و34:8)

)صائيلمثتتيكلالسسمنصيعرد،الآخرالجانب

ص)"والهدالحزنوجهرب.يدركانهميزحوابتهاج)

منمزيمعلىفتحتوى93-36الأصحاحاتأما

تؤممطالأصحاحاتوهذه.والأناشيدوالبوةاياريخ

ومقدمة،35-اللأصحاحاتتذولفهي،غرضين

تارمجةأحداثثلالةنجدوفا،66-04للأصحاحات

فها:بارزاعاصلا)ضعياءكان،هامة

أورضليمعلىللاصتبلاءلشحاردبالمزدوجةالمحاولةأ-

.(36،37)ص

.(38ص)و!نفاؤهحريخامرض-!

.(93ص)بلادانمروخلحئة%-

والاضافةالحذفبعضمع-الأصحاحاتهذهوتكاد

الثافيالملوكفيحاءمامعحريخاتتطابق-معيةلأجزاء

تاريجة:بعبارةتبدأوهي(18:13-02:91)

بذلتولقد،...حزقياللملكعشرةالرابحةالةفيوكان"

الكاتبأنفلر،انريخهذاغموضلحلمتعددةمحاولات

لأن،صحودةذلكلئكل،.مق107سةحصارالىلر

لحزفبا،،عرةالرالحةال!نة)فيبحدثلمالحادثهذا

هي؟حياتهلتوارغطقاوالفر!الادسةالنةنيولكن

لعر!قحزقااعتلاءأرخنا)ذاأما.المقدسالكتابفيمدونة

ق.م.107ضةحصارفالأ.ق.م072منةفيجهوذا

عرةاباسعةالةفي-واضحهوكا-حدتتديكون

حزقا،للبلكعرةالرابحةالسنة"أنو!مللحزفيا،

ايى،سنةعرةالخس"منكرةالرابعةالشةهىكانت

الرابمةالنةالىتثرأنهاالأرجعولكن،لحمرهأضيفت

العبارةهذهتحملأنكتحسنأنهويبدو،ملكهمنكرة

اثامنللأصحاح!نهاصةالجزءهذالكلتاريخيعنوانأنهاعل

فيزرحدثالذىحزيامرضعنيتحدثالذيواثلاثين

وجردمع-كانوالذى،(.مق471)عرةالرابحةالنة

الملكحياةقضخصةأزمةاكبر-أضدردفيصجون

-قبا.
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ثيا،إ

ق.م.107!نةفيبمحاويينسنحا!بتاملقد-

لىسئاقىبقيادةبجثىيخقمن)حداما،أورشليملاخضاع

أر!حثبةمنواثانية((36:2-37:8)

الجزءأما.(13-37:9)لحزتاكد!دايحملونر!

نلم(16-18:14)اثافيالملوكفيالمايهررالمرجز

الادسالأصحاحمنواثافيالأولالعددكنلننفيمايايهر

الوتت-ذلكفى-يثألماببىلأن،اشياءمنواثلالين

لإشعياء،كلمة5وآخر.الحعبمذلةالأذهانالىيجدأن

أعظممنواحدةهى(35ب37:21)أشوربخصوص

:أجزاءثلاثةمنتتكونوهي،الىنبوات

لإذلالطرئاءصورةفيطخرةتصدة،الأولالجزءأ-

.(92-37:22)المحتومسنحايب

اللحن،نخلفةمختصرةتصيدة،اثاق-الجزءب

.(03:32)!كلانهلثجبعحزقياالىمرجهة

المزكدالخلاصعنعددةنبوة،الئاكالجزء%-

حرفا.)ضياءنبوة!قتولقد،(33:35)لأورضليم

38:9)واثلاثينانمنالأ!حاحفيالواردالجزءأما

)ضادةحزقيارفهاالتيالكرأكنيةعلىفيحتوى(02-

فيتدكرلمنجيةبلةانثودةانها.مميتمرضمنبئفائه

وبعد.ق.م714سنةدحزقيامرضلقد.الملوكضر

اللدوير-الأضو!لننعدو-بلادان!ودخأرصصنتين

ضكولا،العجيبلثائهحمعإذحزفيالهئةوهديةرصائل

سياجة،بدوافعمدفوعاكان،الداهيةالاللىالملكأنفي

أرسلهالذىالوفدريارةفإن،مرودخدوافعكانتومهما

أراهمالضعفلحظاتمنلحظةوفي،ينتفخحزفياجحلت

منكان)ذ،خطيرةحماتةهذهوكانت،الملكيةكنوزهكل

الخعثرأنبدلا،الكثرةالئينةتملكاتهرؤيةأنالطعى

لايدبنإضحياءنرىوهنا.أورضليمكلللاصتبلاءالبابلى

خارقةيصيرةأيضايملنبل،فحسببمئدةالملكتصرف

بابلإلىالكث!ةأورشليمفاصكنوزنحملأيامصتأقأنه

هذهؤلعتبر.(ا.:4ميخاأيفاانظر،93:3-6)

وركدلأنه،اشحياءتهديداتأروعالديونةعنالأخ!؟اببوة

فيالوتذلكفيكانواالذ-كأ-الأشوورنيىأنهبوضرح

الاتقاموصاللصيكرنونالذينهمالابيونبل-قوتهمقصة

إلىيدعوسببثمة-وي!أورشليمخرابلنميذالإلهي

أصاسأنهاهيالحققةبل،البوةهذهصحةفيايبهك

.(04:66)التالةللأصحاحاتنبوى

نبواتنرى،66-04الأصحاحاتالىفأقيلاذ

وتقم،)صأئيلينتظرالذىالمجيدوالمشفبلوالخلاصالتعزية

:أقامثلاثةالىالأصحاحاتهذه
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الخلاصتحلنرهي،48-04منالأصحاحات-أ

كرردق.بواسطةالأصرش

!موصف،57-94من-الأصحاحاتب

يسا:بالتول،كابقهالقسمهذاوصضم،،الربعبد"

.(48:22مع57:21)،للأشرارالهىقالسلام

القضاء)علان،66-من.58-الأصحاحاتآ

الله.لشعبالمجيدوالمشقبلالقوميةالفرارقكلعلىالار

القسمهذافيالمتميزالأصحاحهرالترنالأصحاحويعتبر

والأصحاحائافيالتسمفيوالخصيناثالثكالأصحاحتماما

.الأولالقسمفيالأللحبن

ص)الأولالقسمأننجد،أوصعتفاعيلفيوبالدخول

قدرتهطريقعنالربلاهوتبوضوحمحين(04-48

الههرابىيحلنهااليالتعزيةأصاسإن.اينبؤعلالنريدة

كلاصأئلرب)ن.(04عى)لهشيهلاالذيإسرائل

الضمهذاصتدمةفنى.الأخرىبالآلهة!ارنلا،القدرة

صوت:أ!واتأرلحةابىيسمع(11-ا:.،)

وصوت،(هو3)اببوةوصوت،(2و1)ابحمة

ثم.(\ا-9)البشارةوصوت،(8-6)الإيمان

فدوالذي،لاثيهلاالذي)يرائيلالهبعظ!ة!ثيدأنبعد

كافلالربأنطرالاأنعلىمجهم،(26-12)نسوه

خلاصكتظرأنلإصرائبلبدفلا،إمرأنيلبمذلةمبالع!أو

القول"يكررلكنه،العاجلالحلاصيطلبون)تهم.الرب

علينبغى،القادرالحكيمالإلههذامعلأنه،بتظروابأن

.(31-27)مجرعلاأنإصائل

نأيعلنالىفإن،والأرلحينالحادىالأصحاحفيأما

التبؤ،علىقدرنههرالفربدالربلاهوتعلىالأعظمالبربان

لاأنهومع،؟...المثرقمنأضهضمن5:يتساءلفهو

فكرفيثكبلاكانكور!قأنالا،البطلذللثاصم!ايهر

بحدظهرتديكنولم،(ا:44:28،45انظر)ابي

كانتولبهها-البعضيزعم؟-التاريخأحداثأفقفي

علىتدلالمستخدمةالأ!الفأزمنة.بالاكيدييأقيبأنهنبوة

اييالطر!ةبنفعىواصتخدت)،اكيدحدؤلهاتامةأفمال

أما(3:8،5:13،21:9فيبهااستخدت

أناالآخرينومعالأولالربأتاا:فهىتاؤلهعلىالإجابة

وصت!ر،الربعدهواسر!ليلإن0(41:4)!هر

الأعدادفيالحالهر؟والأمالربيينحدلمولكنهالحديث

21-)والأوثانالربببنالآنيرىلبهه،7-امن

كنملوا:يقرل،الصماثؤصانالىيتحدثوإذ.(92

،المالمنبطلافأخهضأناأماخاوا،آلهةضا

مقصدىأعلنأناها.وجههفي!فمنصسيخضع

فيتفكرأدفيروجدأنأقبلومن1،،ابدءمن)مئدما



إثعاء

الأكاممنرومفيميوجدأنهفيأوالبطلهذامثلوجود

علىو!بربن،النبواتهذهالمتقلوسيثت(26عدد)

المشقبل.!لمسواىويىالربأنا،الفريدةألوهينى

اتقلوكأنهنصهاببىيعتبر92-25منالآعدادوفي

!-رأينا،وهذانجواتهاتمامموقعمنيخنحدث،الم!تقبلالى

-24منآلأصحاحاتفيإضعياءبهتميزماهو-قبلمن

27.

وجطعنالييحلن،43:13-أت42وفي

المزفتالوسيطفقطيى،أالربعبد)هرالذىالفداء

الذى،)صليللفداءكويطسيهضالذى(كوريق)

أكضابل،ايوقعالاملالحلاصعملفيالأوليالخطوة!تبر

)علانجبجكرنالربعبدأنحيث،الروحيالوسيط

ففي.أيضاالأمولجميعللص!بيينالسارةالحلاصأخبار

هذاالنييصف(9-1)والأردعينالثافيالأصحاح

هذاورؤ!ة.باتمامهسيقومالذىوالححلالمئاليالخمى

أجلمنقضهضكربأكيةيتتىالنبىتدفعالمجيدالممل

لقد.(17-42:01)المستقبلفيرراهالذىالفداء

أوامربح!معولاكلىلاوأصمأعمىطويلازعنا)صرائبلظل

عزمهالربيملنالآنولكن،(91و42:18)الرب

كنرواحتىالك!ةالعالمأمحسابعلىولوفدائهمعلى

.(13ت43-42:8)الثحوبلجحيعضر!ته

هوالغفرانأننرى،44:23-43:14وفي

هو)نما)سريهلفداءعلىالربعزموأن،الخلاصضمان

ننسهأجلمنذنركمالربمحالقد،هبةفالخلاص،لابحمة

بفول!-الكنا!الفصلوهذا(.25:)43هو

العهدفيللنعمةدرجةلأعىبارزةصررة5-ديلمان

والذين،طاوجودفلاوالحجرالحثآلهةأط.!القديم

،رمادايرعوناالقلوبومظلصوعصيانهمالأصنام!صنعون

الرابعالأصحاحمنالأوسطالفصلأما.(.2:)43

عادةحمافة-رحمةبلا-فيكف(02-9)والألىسبن

.الاصام

-أضرا-النبيكايهر،54:52-44:42وفي

الذىكورشإنه،مهتو!ف)صرائيلخلاصبطلامم

؟،(44:28)الهيكلأصاسو!حأورضليمسيشى

13(.ومووا:45)المسبهنو!كررالأمجخضع

الربأراعي"فهو،رائعةاتبباكررشعنيتحدث

هـالمسيا،أيالرب،مح"أضاومر،(44:28)

الذى،(46:11)!مضررتيورجل"،(\ت45)

و45:3)يمرفهيكنأوهو،ولقبهباممهالربدعاه

،(48:14)أالربأحبه5الدىهوأنهكا،(4

إثياء

مرةكلشتمموالذى(ا:45)!بةبمسكوالذى

اثرقامنكاص)طا"لرأنهمع،(44:28)الر!

146:11).

يجعل،كورشعنانبيبهتحدثالذىالرضوحإن

خطأوهذا،الأفقفيظهرقدكانأنهيفترصونالبض

هذهبمثلكحدثأنمعاصراستطاجمةفيكنفلم،واضح

..مق538صةفيظهرالذىالحيقىكورشعنالعبارات

يحتبر؟،(اياريخكورشوي!اببراتكوركأ)يعنبرهفالنبى

نضىففى،طرلبزمنعصرهقيبهانطقايىلنبراتهتحققا

علىكبرهانعنه،يتحدثعنكررشفيهابييتبأالذىالوقت

منه.(2ا:28،45-4:24،)نجواتهتحقيق

نجفهدفعقداببيأنباعتبارتف!بايمكناببويةالظاهرة

نأهذاكلمن.الأروعطويلبزمنموجمدهقبل،المقلإلى

(17-14)والألىلحينالحامىالأصحاحفياببينرى

الأم-كررشلانتصاراتنتجة-فروي،بالفكربحلق

كلكمخلصالربالىوتلتفت،أصنامهاعنتزلدالمهزومة

الفصرفإن،الرأىيكن!هما.(22ة45)الرية

قيه.لبىلا"اضحاببواتهنهفيانيى

والألىلعين،والابعوالأدلحينالادسالأصحاحينفيأما

بهصيقومالذيالمن!يزالعملوصففييتمرالنبيفإن

لأن.واحدةمرةصوىكررشاصم!ايهرلالنا،كورش

فواضح،البابليةللديانةايامالا!ارعلىخاصاتأكيدافاك

بغوطاهمامهمناكز،البابليةالأصامباذلاليهماببيأن

هزيمةيحنىالمديةخرابأنالط!حيوصن،نضهابابلمدينة

أخرىمرةهنانرىولكننا.)سرائيليكلرير(أعناصا)آلهها

الربسيادةأنهيوالحققة.المسنقبلإلىلرالكلأن

قدرتهفي!نجيان،الفريدولاهوته،لهامثيللااييالمطقة

تكلتقدإ،بالأخيرالبدءنذامخبرةالتنبؤعلى

.(11و46:01)أفأفحلهتضيت.فأجرول

المدينةلقرطمرثاةفهو،والألىلعونالسابعالأصحاحأما

بابلملكعلىالاخرالهجاء،بعيدحدإلىوكبه،الملكية

(14:4-21).

للحوارموجزملخمىهووالآرلموناثامنوالأصحاح

مرةيؤكدفالي،47-04الأصحا-اتفيالمايهور

ايالية:النقاط،أخرى

التنبؤ.علىالفريدةالربقدرة-أ

بابععة.هوالخلاعى-)نب

علىالقاطعالبربانسيكونكوركأظهور%-)ن

ضصه.وصطفيالدالمالربحضور
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اكلعاء

فحسب.للتأدبكانالربقماص-)ند

قبلواقى،رجاءيوجدالوتتذلكحتىهـ-انه

سلاملاا!اللحرةولكن.لهمالمقدمالربخلاص

.(22-48:02)للأضرارحلاعىولا

عنالراثحةإئحياء!رؤيااشالأولالقسم!ىرهكذا

.صرشبوا!ةالبىمنإسراثلخلاص

برجطفبعلق57(-)94الثاقالقمآما

اياصعالأصحاحمننبداكة.ايألم،الربعبد1،الحلاص

علىبقدزلهأبهوهالاهوتإثباتمحاولةالىيترك،والأرلحين

ومفوطكورشاتصاراتوصفعنكليةو!توتفالتنبؤ

عدأو)رسايةشخمية،أوسعبتفصلليقدم،بابل

أضارقد48-04الأصحاحاتففى،المتألم،الرب

حدإلىوالغامضةالفريدةالخصةهذهإلىكئيرةمرات

المغردبصيةأخرىونارة،الجمعبصيغةنارةعنهمتحدئا،ما

:22،43-18و9-ا:41:8-01،42)

:28،45:4،48-21و5-ا:01،44

يايهر-أوضحبتحديد-الآنولكنه،(02-22

ي!تضاعه،وآلامه،للمملومؤملاتهوالكفوتيةاببريةوظلألفه

كلمةيايهر،اببواتهذهكلوني.الخاللىتمجيدهوأيضا

أناشيدألىلحةبايحديدتوجدولكن.مرةعرين!كر،عبد"

كلفوقالييحلقفها،،الربعدأنائيداعلهايطلق

)صائيل،فيضخمةأتقيتجيدالىيصل،إعر!يلجموع

شخصية،أفضلميهتجدفريدثخصالىلالحركيبل

هى:الأرتهذه

الربعدوداعةتصفقصيدة(9-ا:42)-أ

الحالم.لكلو)رسالته

عد")رصايةيصف(13-ا:9،)-!

روحيا.يبها!ة،الر!

لنف!هالر!عدفاحاة11(-4)05:-ص

.بالآلامتكحيلهخصوص

ونمجدهاببايةآلامه(53:12-52:13)-د

نهائيا.

الىنصلالألىيعالقصاثدهذهمنالأخ!ةالقصيدةوفي

الحبرافيالرجاءرقمة-بهالهالموحى-النبيجمفونيةذروة

إعلاناتأعمقنجدالجزءهذاففى.الماعصرجهةمن

في،أالعبد"برعنوواضحجلىاعلان)نه،القديمالحهد

عزانياتكافةيتصدرححيه،رائعةليغةقويةعبارات

الدبرالآلامكاب5:بوليهارلوسويميهالميا،عمر

المح.ب!رعوحمبهنحفقوقد،أالفدبمالحهدلي

المجيدالمستقبلفتصص،66-58الأصحاحاتأما
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،8،-،.الأصحاحاتفيرصفأننجعد،اللهلثعب

فيووصف،)مر!ليلخلاصنيالمزتتالوصيطكورش

اروحيالوصيط،الربعبد57،5-94الأصحاحات

ليصفالأضرالجزءهذافييستطرداببيفإن،لحلاصهم

صبق-!-دملأفهو،الخلاصبذاال!ئبتمغكيفية

:.8انظر)،تمكلا.عالبصوتناد5:مزدو!بأمر

.(1؟1،94

عنيتحدثوالخمسير،اثاسالأصحاحمفى

الا-الأصحاحور.،مالهالبتوحمصاطممىالموم

-3خطايالأن،آثامهمتركعلىإصرائبلبحث،والخمسين

خلاصوعطلت"الربوجهشرتاليهى-لهمتول؟

معالييرك،ومايليهالتاصعالعددوفي.الثب

علىالربحزنفقد،للربتعبدهملىلقودهم،المب

ليجرىالحربثيابفيبس،الحاجزةالائة)يرائيلحالة

نديأنبدلاإذ(،91-15)المادلتضاء

من-معهمالربيدخل،جد!دةلأ!ةكنراة.إصائيل

معهميكثعليهمروحهويضع،عهدعلاتةفي-جديد

الابد.لالىالآنمن

يخصفان،والونوالحادىالتونالأصحاحانأما

طويلا،اتظروهالذى،ابوراإن.لصهونالمباركالمشقل

الربومجدنوركجاءقدلأنهاصت!ىقومى5:لرقبدأ

النبييتوقفابقطةهذه(.وعدا:06)،عيكأضق

نرى(4و2:3)في؟،المفديةللجماعةصورةليرصم

،الأمكلصدةستصبحاليصهيونإلىيهرعونالأم

بلا،دائماأبوابهاومقح،أصارهاالفرببنووسيبي

روحيامركزاأبصهونالأموشعترف،حصارمنخرف

"مطلنةسيعتبرونهاقهروها،الذ-كأنجيإنبل،،للعالم

أبديا،نورا"لهاالربيكونحيثأأبديافخرا1،9الرب

(06:01-22).

درامرنديسيهالذىوالتونالحادىالأصحاحأما

بدون-!الربعبداأخرىمرةفيقدم،الميحيةبرنابم"

يقدمأنفبمد،(3-1)بالخلاصشاديا-اسصذص

أورشليمنجامتعادةالوعديأقي،الإنجيلرمالةأالربعبدا

ثاتتمدماببوةنرىوهكذا،(11-4)وبركتهالمجدها

.(21-4:18لوقاانظر)المحيرعفيغايتهانحو

صهيونخلاصيصف6،-63:ا62:وفي

وصتحطي.العظيمالحدثهذاضهدالأمر!،الوضيك

هوالاصموهذا،حقيقتاعلىيدلحديدااحماصهون

أورشليم:عنلأفه،بكيرالربلأن1،أحفصه"

موحشة،لأرضكبعد!الولا،مهجورةلكبعدلقاللا"



الماء

فمدةوفي.صبنأعداءكلجيدالآخرالجانبشمن

اليروسم(6-63:9)الجحالراهتموجزثرا!ة

كعملمنكلعليقفيمظفركمحاربالربلنقمةصو:

خاعةبصفة-،أثماركان.اصائلخلاعى)عافةعل

ضاءثملابينإنلذلك،جمألاالذى)سرائلعحو-

أمااببسةألعأرفىعلىصيحدثكىءالأمعلالرب

نألحدفتصرافسيعو،القوكةل!دهالخلأعىصانعالرب

إصافى.أعداءكلعلىقضىتديكون

الى!الربعيد5يلجأ،64:12-63:7وفي

،63:16)الأمكلجابلأ!مالفيتطلمرن،الصلاة

عن)ضياءلغة*تبتالذىالفكرو!ذا.(64:8

انظر)وأورشليمأجهوالىالأولحدكئهالنبييبدأ،اللهأبوة

ايأسخيمفقد،لهخاثتد،الصلاةتمتدكلما(2:ا

(63:91)كهمقدوكأنه!دوالرليلأنالثبعلى

وبانقدضات5منامبزسأورضليمحالةأنويدكرن

صارتم!اثاوكلنارحر!صارقدآباؤناسبحكحيث

حاؤصلاةلغةهياللحةيمذ..(اا:64)،خرابا

:63منبوضوحثتين)!تمامابكريخاتؤخذالاوصبهب

18،3:8).

والادس،التينالخامىالأصحاحينفينرىوأخيرا

لنتمامامميزاشعبهيضرعات!تجيبالرب،والتين

هوايخارن!لهفإن.)صأضللىالمرتدفىو!ن،عبيده"

كيظرنبنادالذ!أما،(65:9)جخلصالذىوحد.

والذ!(65:3،66:17)الجناتفيككلونالردي

خراالأصضللمدوملأوامالدةا!برللعدارتجوا

وحياملت!ينالقبوردينوجملرن(65:11)،ممزوجة

كانوالآنهمنجهلحوم!رقالحنزورلحموكاكلون،الموقيمن

والمدافنالقبورفيريهتون،سحريةس!فاتتتيزظنونها

نفهالوقتوفي،(65:4)وثنيةأسرارا!هايمارصرن

!بحون،الؤلبةالأصارهذهثلبممارسةأنهمكصورون

الحياةبراجباتالقيامعيمفلىولذلك،غعممنأقدس

ذ)الربسيحاقبمالذفىهمهؤلاء،(ه:65)المادكة

يالف!كاهم!لكاأحضا-فيالأولعملهمالربيكيل

الربعجد!ثالآخرالجانبولح،(12و7؟65)

القلب،طيةمنويترنمونوسيفرحون،المقدسةالربجبال

.(16و41و65:9)الحقاله،الأمينبمالإلهوت!بهون

يسكنحيثجد!دةوأرضاجد!دةحمواتالربوصيخلق

لوتاويملكرن،اثو،للكالآباءالنفيوكتدموناباس

سيبدأانعرىاللاممنعصرالأنبهاوششحونكروما

طبايعحتىس!ضريخهالذىالمياملكعصربمجىء

تاخفيمعاالمفترصةالحيواناتأثرسؤييثى،الوحوش

)ثماه

!غروحهةإلبادة!مبح(25-65:17)وانسجام

وجنغي!،الر!ةالبداتوشختفي،ممينجمكانعضدة

صهرنسكانعددوجتكائر،الماجنينالهاركينصوت

-ا:66)!عزىالحبوجفرح،عبةبصوؤ

مجدلزىصهعرنالىالثعرليكلضأقيذلك!وق.(14

أن!تالىبتومنهلال)كهلالمنوكون"الرلي

-15:)66"الربأعاميبد"!أقيجدذىص

23).

حبوم-يدأكا-!يم)ضباءضرأنالواصيس

،لفرق.الأشماروعفابالأكراروجزاءالزائفةالبادةعلىعف

ن(هو،الاخطرأتوالهالاولابيأقيالورالوحمدالأط!

خدت-ليقرننصفمنكقربماخبم!د)شحياء-

اثولى،خسنهؤممالمحانااكلمتلةصو:روصم

نوقضطتمولاالماملكعصرعن*عهاابىنالصورة

ايلاد،قبلاثامنالترنأنبياءمنلهالمماعروذرحمهما

وصلالقاروحهةالآفاقكلمنأبحدناطقالىنفذبل

وا:66لىالم!تخدمةاللنة)ن.القديمالعهدأناءالها

يسوعاعلنهالذىالمظبمالمبداخاتيصفةخببننبق2

يسجدونوالذ!روحالله"بأن(4:24)روخا)يخللى

تماطالمتحيللمن5.زنهيسجمواأنصبني،لحقفباروحله

الداخلية.لةالأأساسعلالأقوالهذهنارغتحدكدمحاولة

نصمران-باطةثكل-يمكنالإناننظروجهةومن

!نتمزبمونالعصورصعمرأىعنالإعلاناتمذه

عمرأيفي-مطلقاتأقأنيمكنلاولكن،وعصرعمر

الله.روحبمون-

محابةأزمنةتزيب)ن:إدطءبواتالزمييالرجمب-لانأ

-اببواتهذ.يزد،الأمةكالغمرضوع)ضياءنبوات

ايوارغكل)نيقالأنيخمكن،الزنيترتيهافي-أساسا

!كا!اةضةفي8:كلادقيقتارنحيسلابعفيتأقالمايهورة

ليوحدث5،(ق.م074ني-ا:6)0001الملك

الملك!اةضةوفي(.مق736لىءا:7)،آحازأيام

مجيءصنةوق5،(ق.م727ق-14:28)آحاز

\:02)،أضورملكسرجونأرطهحينأضموإلىتزلان

للحلكع!ةالرابمةالتدوكان5،(ق.م711في-

هذهكل(ق.م107في-ا)36:،000حزقيا

هذ.أخذفاوا)ذا.دقيقزفيبترتبجاءتالأحداث

الحظمة)شباءرصائلأننرىفإننا،مجموعاتفيالأحداث

-افالأصحاحات،صجحتارفيتابعفيبالمئلرتجتتد

047)روئامحكممنالأخرالراتالىمحظمهايرجع6

الفترةالترجع7-12والأصحاحات،(ق.م736-

ق.م(734)الأنرايمةافرايةالحرب!اتاتايى
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ثياءإ

لأضديوسرجونحصارمنةالىيرجعالعرونوالأصحاح

وقتالىقيجع32-28والأصحاحات،(.مق171)

الأجزاء!بهدييما،(.مق107)ييوذاضحا!بغزو

هذهتخغ(66-04الأصحاحات)بالمواعدانحتصة

نجدعديدةثانويةحالاتفيولكن.طياختاماالمجموعات

الأصحاحنشلا،الدقيقالزنىايعاقبعنملحوظاحروجا

بعديأقيللخدمةالأولىالنبيدعوةيصفالذيالسادس

الحسةالأصحاحاتفيالمايهو:وايحذ-راتايول!خات

ترطئةاستخدمهاالىلأندلكأنيحتمل،ولكنالأولى

الأصحاحاتفيالض!بةالأمضداببراتأن!.لدعؤله

لاتفاقهامعاجمحتتوعةتوارغالىتنتمئ،13-23

و38الأصحاحانبذلكوشيه،الموضوعفيالأقلعل

بعدإيهبلادانمرودخوبمثةالملكحزيامرضتصةعن93

زفياتبقق.م(،فهي)714-712شفاءله

س!حاوبحصاريصفالىاللذين37و36الأصحاحين

فيالتاطعهذافإنحالأىعلى.(.مق107)لأورضليم

73و36الأصحاحينجحلفيالرغبةإلىيموقد،الرتيب

للأصحاحاتافاسباخاعا(أضورملكضحا!لبعن)

الأخرىالناجةومن،(أشورعنالكثودبهرالني)35-

ابايلى(بلادان!+خعن)93و38الأصحاحينلجحل

تتحدثوايى)66-04للأصحاحاتناسبةمندمة

.(بابلعنمح!!

الداخليةالمعاكلأساسعلى)شعباءرسائلتأريخمحاولة)ن

في!ذلكومع،الم!تحيلصتضدلاتكونتكاد،فح!

إلىتثرأنارغمتجاورةأحزاءنحدمافغالباآخر،يلثمة

وكأ!انجدومينةضراتفاكالواقعوفي.تحلفةاتجاهات

فتراتإلىتاريخافينرجعمتنوعةمقظفاتمنتثكون

بحضبعضعهالينيفصل-نبراتهناككانتلو!،نحتلفة

يجبالحالاثهذهثلوفي.محاصهرتتد-طوثلةكرات

ببمبكرأصلالىلراييللظواهركب!!وزنانمعليأن

.)شياءمحاباتفيالسايدةابب!تالطيحة

الىفراتهإن،المقاإلىد!سايتطلكلإضياءكانلقد

بهرلة،تأربخابمكنمببن،أضخاصبحياةناربخية!لاقاتلها

حدإلى-نرجعالما،عنالقببةأحادنهولكن

لذلكالتاريجةللظرو!ممااكئرالقيمزاجهإلى-كبر

زما:تزليامرتبة)ضعاءينبرات!اندلى!ما.العصر

لكلناا!ملانرغالأدصاحات

..مق74-0736حوالمط6-؟

..مق734-732حوالي7-21

..مق734-732حوالمط61:21،17-.51:1

023

إثعياء

.ق.م732-722يين131-4:123:

.ق.م732-722لين41:24-27

..مق727.حوالي411:28-32

..مق722فببل23

..مق722قيل24-27

..مق722تبيل6-أ:28

..مق072حوالي91

..مق471حوالي38

..مق712حوالي93

..مق171حوالمطا-317او2اوأ21:

..مق171حوالي22:15-25

..مق907حوالي01-ا:21

..مق907حوإلي01-ا:22

..مق107قيل28:7-33:24

..مق107حوالي18

..مق107حوالي34:35

..مق107بعدباخئز36:37

..مق107بعدباضؤ04-66

هومو66-04الأصحاحاتفيالنسموقفإن

اييالأجزاءفي-)شحياءكانإذالأنه،بذاتهاشعياءموقف

نأ-..مق734فبل-استطاع-لهبأنهاالجمغيعترف

،،بابارمحرتةايهوذامدنأنالنصولبعضفي!!ف

مقثأةهفيكخيمةكرمفيكمظلةصهيونابنة)فقب

:3)"ضطتيهرذاعث!قي"أورضليموأن(8و1:7)

نأفبانيهد،(5:13)،صبياقدالربرضحب(8

حلالذيوالدمارالحراببحدحدثتالأحداثهذهكل

،722،072،711الشراتدأضوربوا!ة!هرذا

البي،نف!فإن،كذلكالأمركاناذا.ق.م107

داصوا5قدأ-يحلنأناستطاع،الاعركةقدزلهوبخفى

وكل،نارحرثقصارتد"وأنه،(63:18)،مقدسك

وفي.(64:11)،خراباعارت5قدأيهوسثيات

بخوناأنهميضيفأناضطاعالابقةنبواتهمعكاملترافق

الدث:مجدد:ن،لافيالموخاتويقيون،القدبمةالحرب

44،26:انظر14)61:فلمرأدورموخاتالحرلة

58:12).

أورضليم!عزىأناضطاعقدآمرعىبن)ضحياءكان)ذاأو

ق.م(،73)الأضورونعلهاكأفيعدمامجمابنهابالوعد

وسدم،(25و01،01:24و8:9)جارفكهر

فيوينصج،(92-28:23)جميلتصوكلفيالضاء

ق.م،207شةعنالققةوالدكداتالانذاراتثنا!ا

غزؤيحدكأقيأنبدلاثرقلمتبلمحيصاعد



شياءإ

،33-24،03:92-92:17)سنحارب

!صورق.م107سنةحصاروصطوفي،(9و31:8

-33:17)نيورتكاليبرؤىالعجيبالمسياعصر

قدكانإذا،!وافيورعبفزعيبددبهاوالى،(24

نفسهالبيهذانتصورأنيمكننافبايأكيد،هذاكلاعئطاع

مأصاةبعدعاشواالذينصهيرن!اناجعزىالفرعةيهز

مهيأكان،الاولبالدورقامالذىفالني،.مق107سنة

الثالي.بالدورللقيام

في-أغفلتماكئيرا-جديدةواحدةطاهرةهناك

ممكناكانماالظاهرةهذه..مق107سنةبعدالنبيموتف

كحجة-الدرحةبفص!-آحرشىءأىعلىتطبيقها

وهى،أورشليمونجاةأضورسقوطقبلرصالتهلاثبات

هذهومنلمالر!ألوهةعلىكبرهاذأصالقةاالنبواتتحقيقا

لنيالحقيفيالتاريحىالمونفيفهمأذيمكنالكتهاييةاغمولا

(42:9،44:8،45:21،46:01،48:-

-6:11)فحلاتحققتفقدالقديمةالبواتأما.(3

و13،92:8،03:31،31:8،37:7

أشياءعنيختنبأاببيينجرأالأصاسهذاوعلى.(.3

يدعلىوسقوطهابابلهزيمةعن،جداومذهلةبلجديدة

الذفىأيدىمنأيضابوا!ته)صائيلوخلاص،كورش

بارزةبصورةء-تملىإشعياءصفرإن.(43:6)جوهم

و4!16،8-01و7:8)البواتهذهثمل-

-24؟27،14و12،01:26و8،9:11

-14،02:4-12و27،16:14،17:9

6،21:16،22:91-25،23:15،38:

منالداخليةللحلقةو!لحهوختحهبعضهايهب("ه

الحطيرةالأحداثوقوععندنهاليستخدمرهاوبتاكدواتلاعيذه

فيالحنمرهذاادراكعنالعجز)ن.(8:16)القادمة

اببيلرسالةالصحيحللتفيممدمرأمرلهو،)شياءضر

الحقيميما.

كنابهفي)ديخدسن.ب.أيقول:ال!قدمثكلة-ثاسأ

خمسةلمدةإنه(244-3091القديمالعهدنبوات

بنإشعياءأنفياطلاقاأحدثمكلمتقرياقرناوعر!ن

كا،اسهيحملالذىالسفرمنجزءكلكاتبهوآمرعى

نأعلىتعردوا،ال!فربوحدةيتصكرنمازالراالذ!أن

هذاعلىالميجةالكي!ةإجماعالى،كاملباقتاع!!وا

-قرننحوفذ-الألمانالعلماءبمضقامحتى.،الأمر

ورور.التليدولكن،ليساؤلموضحاالفروحدةوجحلرا

الفر.وحدةبالإجماع

،كوب5بظهورالنرتجزئةفيالتادبدأ:ابقدلارغ-ا

الأصحاحصحةدم0178صنةفيتشككهأبدىالذى

إث!اء

د"دودرلين"ارتابسنراتتسعوبعد،الخسين

الذى!روزنمولر،بعدهوجاء.66-04الاصحاحات

بابلضدتبأالد!هوإشياءبكرنأنأنكرمنأولكان

حذ!الماضىالقرنبدايةوفي.(23ة14-ا:13)

الأصحاحفيصورضدبالبوةالخاصالجزء!ايخهورن"

وايوالد!!اجيييرس"ومعهأنه؟والعثريناثاك

كاتبهرآموصبنإشعياءيكونأنأيضاألكروا

جشنيرس،أنبكا.27-24الأصحاحات

غيرفيإلىعروالادسغرالحاصالأصحاحير

فاسننكردلكمنأبعدإلى!روزنمور)اوذهب.معروف

يمضىولم،إللاثينوالخا-!واللا"لينالرابعالأصحاحين

الأصحاحينأايوالد!حع!حتى(0184)طويلوقت

وهكذا.للشاؤل!وضعاأيفاواللاث!توالاكعرالا!

صبعةاخقاداأنكر،عثرالتاءاغرذامننصففيأنهنرى

منجزءاتكرنأنمن،أصحاحاوثلاثيرثمانيةأووثلائين

خفع،0188-9187وفي.حقيقةإشياءكابات

مدىعلىظلوالذى-،دطتزمرانز"الثهريبزجاشاذ

أخيراخضع،كلهالسفرصحةعنيدافعسابقةسنوات

قفسيرهالجديدةطبقهوفي،الحديثالقديللموتف

نأ-ملحوظترددفي-اعتبر،9188فيالمنشور

ال!بىقرةخهايةفيكتت،66-04الأصحاحات

،(0918-1888)تؤبياالرقتنفىوفي.البابل

دفعةحمث.أ.ج"والديهتور"درابمر"ال!بهتورأعطى

أصح0918يمنذ.العظمىبريطالافيمابهةلأفكارقوية

فقام،تبلمنعل!كانمماودقةحدةاكثرإشياءسفرنقد

في"يمارقيوكورنيلوهكمانوجوتهوستددوهم"العلماء

كبنبثوجلازلروكوبوكسوهوتيهاوسوكبن9،الأوربةالقارة

وأمربكاالعظمىبربطانبافيوغ!م،وببكوجراى

صحيحة.قبلمنتمتبركانتأجزاءفيبالتشكيك

-04الأصحاحاتوحدةإنبل:انليإثماءتقيم-

،،اثافي)ضعياءادلمنأنهانترضونكانواوالتي66

الانتاج!تبر-0918قبل-كانوما،مرفوضةأجمبحت

صةحواليبابلفيعاشالاصممجهولقد-سلرارالفريد

إلىالأجزاءهذهتحموائم،أبخزاءالىتوهتد،.مق055

منانحتلفينالكتابمنعددلينووزعوها،أصفرأجزاء

-538منأى)المكا!عحانعصرالىكررشعمر

فصلكفىأنهالدايةفيرأوافقد(.ق.م164

نجراتالىتأخرة)ضانةباعتارها66-63الأصحاحات

19صعض،الآونةفيال!يعمنأصبحولكن،اثافي)شعياء

كنبتأنهافىع!ونالتي55-04الأصحاحاتيناممييز

ق.م954،538لنيخصابابلفيالثاق)ث!حياءبواسطة

كتبتأنهاالان!دعونالي66-56والآصحاحات
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ادهاء

.ق.م45،-046حواليفيثاك)شعياءبواسطة

.رالأشاذاثمكلةبحثوامنآخرولنن:حدثةاف!ر-3

محاصراتهفيطخعىالذى،كابرجمنكييتهـ.

-1،0891الآثاروعلمالتاريخفوفيإشمياء!فر9)

لى:؟ثالأب!نتا"لج(بحدهاوعا84

3،5،6،7،02،13الأصحاحا!كل-أ

،1،2،4،8،19،01الأصحاحاتمنكبروإخزاء

بن)ضعياءإلىتشبانيمكن14،17،22،23

آصص.

كبيرةوأجزاء13،04،47الأصحاحاتكل-ب

،14،21،41،43،44،45الأصحاحاتمن

كور!ق.عصرإلىنرجعأنيمكن،46،48

وأجزاء15،36،37،93الأصحاحاتكل-بر

بينماالقرةإلىتنسبأنيمكن16،38الأصحاحينمن

تاريخهاتحديديمكنلاولكن،ا!بروالاسكندرنمرنجرخذ

بدقة.

عصرإلىينبأنيمكن14-اد-23:

اكبر.الا!ندر

-11،12،91،24الأصحاحاتكلهـ-

وأجزاء66-!3235،42،4-،27،92،03

،1،2،4،8،9،01،16الأصحاحاتمن

تبأنيمك!18،23،41،44،45،48!17

.(ق.م014-167)الميلادذاالثافيالقرنالى

ورؤىساثلواامراعظزأيفاكبيت..ل!سالأضازويصع

الملحوظات(بحدهاو!ا27ص0191-أإسر!يلألبباء

نبوات)ن"،66-04الأصحاحاتعلىالآتةابقدية

معينخروتكرنأن-بعيدحدالى-يمكنورصياحجي

-04بإضحياءانحنمةالصبةالمكلاتدراصةكل

بعدكنبتأضهايرجح56،66فالأصحاحات...66

نجد،ايابةوالأصحاحات56)شباءضى...اليى

قدكانتأنهاكل!دلمماوخدماتهالهيهلإلىنكرؤ)ضارات

هذهتقتصرلا،ذلكعلىوعلارة.أخرىمرةعادت

من-الحقفةبل...الفرمنالأخوالجزءعلىالإشارات

في،مماصرةلآحداثقيلةتلميحاتفاكأنهى-ناحية

الانرفلانحنالأخرىالناجةومن.الأصحاحاتهذه

وآمالظرو!عن-نجئانعرفلاندأو-جداالقلل

اباللى(الييمنالأخضهالنوات)الآئناءتلكفيالهرد

عليىولكنممكناأمرااببواتهذهتاريختحد!ديححلمما
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عاكأالأصحاحاتهذهكاتببأنالزعمأن؟.اليقينوجه

لهذ.الدفيقالفحصإلاكزيدهلا،ابابليالبيزمنفي

القيلين-منواحداكاتهايكونأنويحتل،نفهاالنبرات

فلطين،إلىبعدهاوعادوابابلفيولدواالذين-زرلابلطل

إشاراتإلايدكرفلم،الاملةالكبرةالمثاكلهذهوعابم

فيةالموجوالدلاثلكلرلكن.)قاتومكانهرلتاريخهقيلة

فيهعاشالذىالمكانكانتأررضليمأنعلىتدل،الفر

و!بدو،أورشليمعلىاببىاهمامو!تركز...نبواتهكتب

بابلبظروفممافلحطبنبظروفمعرفةاكلرأنهواضحا

الحياةواقعمناستمدهاالوصجيةمورهوكل.البحيدة

مفردات،هى،أترالهمفرداتإنبل.فلطينيالزراعة

تخلف،الاحيةمذهمنوهي،فلطينفيعاشضخص

الشىنبيحزقيالاصتخدمهااييالمفرداتعنتماما

".الا!لى

إشعياءصفرفيالاحثينأحدثمناثنينأنهذاومعنى

عادافعواالتىالآراءمعتمامامتعارضةتاثجالىوصلاقد

الأصحاحاتبأنمكرهاديلترصرحعندما0918صنةفي

السبىعمرفيصدرتقدتكونأنيمكن04-66

الشعةالأصحاحاتهذهإنيقولانهماوها،الباللى

كونأد،يحتل،البيبمدكتبتقد،الأخ!ةوالحرين

وا،قبلعناعتقدواكا،بابلفيول!فل!طينفيذلك

يظنكان؟الأصرقالجألمينالميينإلىمرجهةتعتبرتعد

قبل.من

الموتفييقالماأئل:الموفوعهذامناطالىالمونف-4

موقفأنههر،إضياءبفرالختصالموضوعمنالحالمط

مجموعتبنإلىالسفروحدةينكرونالديننغسيمويمكن،عبر

وبين(الراديكالعن)والمتطرفينبالمقدلينتميهحايمكن

وكونجوك!بهباتركوصكينروحميثدرايفرالأس!صذةالمعتدلين

أنعلىمتفقونحمياوهم،وهوايتهاوسوبارنزود!دسن

-11:01:لإشياءيستايايةوالأعدادالأصحاحات

؟16-أ:14:23،15-أ:16،12،13

12،21:1-01،24-27،34،35،63

منعدد008منيقربماأى93،04-66-

المتطرفينيرمن.النرأصلمنبتعددا2912

،وجراىكيثومارقوجوتهوهاكانوو3كينالأصا-لذة

الأعدادمجموعمنعددا0301مخويرفضونجميحاعم

انتاجمنباتجارهاشطالآتيةالأجزاءستقين(2912)

-6؟31،2-92و26-1:2:اشباءوعصره

:4:1،5،-1217و9و8و5أو:91،3

:22،9و-8ا:92،6،7-17و1-14

:32،17-27و14و801:9،01:13-



إثعاء

-4ا:28،-22أ:14،18،02،22-ا

،15-13و01و6و6-ا:722،92-و

علدا262أنأى.4-ا:17،31-ا:03

!حيحة،اعتارهايمكن(2912)الأع!دبلةششط

يخماالمنقمينابقادلآاإء!ادقعرض-نحنقدكا-يمذا

الحاضر.الوفتفي)شمباءبفربخص

عن!دا!ونومازالوادافمواالذفىهناكالآخرالجانبومن

ستراكيشلكله)ضياءلفرالحوهريةالوحدة

وبر!نكاب(!18771وناجكباخ،(1874)

-1883)(،وكرب5918)و!وجلاس،(1887)

-8918)يؤش،(2918)وجم!(،8091

،(0191)عارجويوس،(7091)!ونل(9918

.(1291)وألى

نأالأطجةابتدبد!اتمن:الفرتجزثةأبالى-5

تارفيموقفمنداثماتكلمالبيأنهرالفصلالقول

عاكأدالذيللشميالقالحةالاحتهاجاتحب،عمد

هذا.عمدتارفيبموقفتزبطنجوةكلوان،ر!ه

معترلا-)جمايةبصنة-!برالذىالأصاصالاخراض

ابندكلأصاسصكل-يخهئغاذلم)ن-وسثروعا

منيىحالكلوعلى.القديمالمهدلبواتالحدث

محددتارمجييبمرقفوعظيحدثشلمحةلىطدالحاالممكن

ماك!!الأنبعاءفإن،ذلكعلوعلاز،!تهعن-ا

بل،فحب-لابخيلهمتامرعىعن-!كلحونكانوا

خاصة:يصفةإضياءاوصىفتد.الفادمةللأجهالأينا

،(8:16)،بنميذىالثريمةاخقم،الهادةصر"

!بالآنتحال5:دقول؟.للستفبلتعل!!احفظاى

للأيدآتلزشيكونضرنيوارحمهلوحعلعدهمهظ

يسعنكممن"وكذلك،(03:8)،الدهورإلى

.(42:23)،؟لمدلماوكمع!ني؟هذا

فيابتادليتنحكمطكزا،سقةاخراضاتونا

:ل!فاحقيلةأمثلةتقديمويمكنللسفرتجزكهم

أفقخارجالبعنىعدقعأالوثهالآمتجدكد5-أ

-2:2اشنإنعلهوبناء،ايلادقبلاثامنالترنفي

منيواالذممئتجد!دتىءالتيالمملاللةالفصولوكل4

لعمرلاحقعصرالىتنسبأنبخغي،اقتارالثب

اضياء.

)اشاالعالمجمالذى"اللام-وعورةب

نأخر،نارغعلىدلالة،آخر!عدهي(9-ا:11

اثابغ.والأجزاءالجزءهذاحذفيجبولذلك

كل"علصتأقايي،الاملةالدنمونة"وفكرة-%

إثيباء

النر(شأخرىوأم!ن،14:26)،الأرض

.اضحياءنكرحلود-ابحضعد-كجاوز

42الأعحاحاتفيالموجودةالرؤويةالحصائص-د

طدزالذىالمبرافيالفكرتمئل،آخرفىعد27-

.حزقيالبعد)صاءلبل

أن4روون،محتدليننعتبرهمالذ!ن)نهـ-بل

عئر،الثافيالأصحاحفيكا،الصية"الحاصة

،16(-11:11)السبىمن"عودةهالىوالإضارات

ااوالثلاتين،االاكالأصحاح!!وايعزياتوالمواعد

لحصرالمثابةالفصولمنوك!هاهذهببةالأساسهي

كلةمبهرون،اطرفونالراديكايرنأما.جمامتأخر

)ضحاءنجرات!المابعصرافتصةالفصرلكلوجود

قأخرعمرللالميامجىءفطالرجاءوينبرن،آموصبن

كل،المحلادقيانمنالترن)ئماءعلتكرأنولكن

نكروكل،والدنونةالحلاعىعمومةكل،ابحمة!رية

وايعز!ة،بالمواجمدغيةاثاوةوكل،المياعصرعنر!ع

!،هناكلأ.لكار)ن.المقدسةصبونعنصاملىممانوكل

جديداق)ضحاء-مبرربلا-يخلق)نما،ابمض!نعل

ثولةرجلأو،بالركارزمجرديصهح،جماضقةحدود

لد!رأثدجمردأو،الناقلمنالتليلالاعروتلىيبرىلا

عنتبالقالر!رووهجدفءمنخالجامداخلاقي

.الميلادتجلاالاصالقرنفيالىحق

ة36)االادالأخارضرالىابتادبضكس!دوأخ!ا

-04الأصحاحاتانعلىخارجيكديل(23و22

ضركاتبعمرفيمنغصلةمممجموعةموجودةكانت66

لا،المصدرهذامنالمضالديلهن!ولكن.الأنجار

هناث!لاالأخبارضركاتبلأن،لهق!ةولايخهحجية

كا-ارصاإلىنباوكأنهكورشعناضحاءنجرةالى

فهايطراييضةالببنالىيث!بل-فىعمرن

والى،والثرفىالحادىالحددفيوالمذكورة،ابابيون

ومن.(\.:25:11،92)ريا)فلا)رياعاتا

يتاتشب66-04الأصحاحاتفإن،الأخرىاباحية

!تحدثص!اخبنكثوعلأن.ق.م018منذاشحياءالى

نأغيدهوماسامبروحرأى"الذىالني)ضياءعن

بنئوع)،سهونداقلحينوعزى،النها!ةفيمجدث

.(11-أ:04اضعياءمع،32-84:02صاخ

أنعلديلأىاطلاناروجدلانإت،هذاالىوكالإضانة

أىأو66-04الأصحاحاتأو93-االأصحاحات

الأوقاتمنوقتليوجدت،)ضياءنبواتمنآخرجزء
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إثماء

حققيأساسأييوجدلأأنه!.نفملةكمجموعة

د!اقد،المسياوعصربالمواعدانحتصةالأجزاءدأنللزعم

فلا،طويلبزمناضعياءعصربعدجا!واكئاب،السفرفي

الهدكد.مجردمناكثرفحلواقدالأوائلالأنياءأنضك

نأالممقولمنلي!:"واحدإداء"علالبرامين-6

منليسأنهمثلما،)شحياءسفروحدة)ثباتإمكاننترقع

ليستالداخيةفالبراهين،العكسنفترصأنالمعقرل

براهينهناكحالكلوعلى.الجانبينلكلابالشبةحاحمة

وإلكم،واحد)شياءإلايوجدلابأنهالاعنقادتعزز

نها:ابحض

بصورةالسفركلفيتدوراليالواحدةالأفكاردائرةأ-

يخفردالذىللهالمميزالاسمفمنلاجدا،ملحوظة

اللقبهذا،أإصائيلطرسا:إضحياءباضخدامه

لايما،مرة25)شحياءسفرفي!ذكر،للربالمستخدم

واحدة،القديمالحهدأسفارباقيفيمراتتصىيذكر

اللقبهذا.الملوكسفرفيمثابهفصلفيحاءتمها

بمضهاالمرأجزاءكل!ربطأ)سرائيلتدوس!الفر!د

جالساالعظيمالالهرأىبمنالخاصبالطابعوعلبعها،ببحض

قاهللين:يسبحونوعالملاثكة،ومرتمععالكرسىعلى

كلملءمجده،الجنودربقدوس،لدوس،قدوس"

كلفيالإلهياللقبهذاوجودإن0(6:3)!الأرض

هوإضياءبأنالقوكةسنلدلالةله،انحتلفةالسفرأجزاء

كلبدايةفياحمهدكرلوممااكثر،البواتهذهكلكاتب

اللهعناللاهرقيالفكرهذالأنوذلك،أصحاح

الفرولحمةمدىصفيمن!وحانراه،"كالقموس

الأصحاحاتأيمرةعرةاثنتىيذكراللقبفهذا.كله

،66-04الأصحاحاتفيمرةعنرةوثلاثة،93-

الكاتين)ننقولأنضىءيالحقأوالحلممنويس

قد-الزاعمرضعللأجزاء-المزعرمينالمتنوعين

:1:4،5)تقليدااللغبنفسحميهماستخدموا

:24،01:02،12:6،17:7،92ر91

،15،31:1،37:23و12و91،03:11

:14،45و02،43:3و16و41:14وأيضا

،ه:7،54:!4،-11،47:4،48:17

فيالااللتبهذاولكرولا،(41و55:5،06:9

:71:22،78:14،98مز،91:22مل2)

.(05:92،15:5)رميا،18

)شعياءضرفيهاورويتكررفركدةكلمةأضاوفاك

اليل،أوالطربقأوالكة"رهىألا،ملحوظةب!مة

(11:16"35:8،04:3،،3:91،94:

أخرىفكرةهناكأنكا.(ا.:11،57:14،62

423

إشعاء

و21و1:9،01:02)،بثيما!وهىألا،مميزة

،9:ءأ،03و16،14:22و11:11(22

:14،17:3،21:17،28:5،37ة16

وخاصية.(9و65:8أ!اانظر،31،46:3

،صيون"تحتلهالذىالمركزوهيالصفرفيواضحةأخرى

:2:3،4:5،18:7،24)اببيأفكارفي

،91،31:9ت23،28:16،92:8403

،02،34:8،46:13،94:14و33:5

،16،52:1،95:02،06:14و51:3

ترددتعبيراهناكأنكا.(11،66:8وأ:62

،13:8انظر)أالرالدةومحاضأوجاع!:يمو،كثررا

،أ:18،42:14،54و21:3،26:17

تطبع-بروزاأتل-ضهاكثيركلهاهذه.(66:7

شظاياإلىالفرقطعإذاتعيلهيصعبشخصيبطابعالفر

.القرونمنعددعلى-البعضيفعل؟-ووزع،عديدة

طبي-كدلل-الأدلمطوالأصلوب:الأدلىالأسلوبب-

الأصناذيقول؟لأنه،اكيدالأمنلالدللهولى

فإنإضياء،ييئةمنكاتبحالةفي:أاماكوردى

شخصيةتحديدفيعيهيقمدالذىالميارهويىالأسلوب

جزء-أوالآثاروالبوةالاريخ):كابهفي)أالكاتب"

بالأكيد،افظريلفتفساذلكومع(317ص-ثان

فيمراتثلاثتكررقدأتكلمالربفملأن5التعبيرأن

القديمالعهدمنآخرمرضعأىقييدكرولم،إشياءسفر

يستلفت؟،(1:02،04:5،85:41يق!)

دونإضياءفيمرتين"المياهمجار!أعارةورودأيفاالنظر

خاصيةوهناك(03:25،44:4)الأنحارصا"لر

،8و2:7)للتأيهداليهرارإلىالىميلهيأخرى

:23،04:1،43و6:3،8:9،24:16

:25،48:15،51:12،57:91،62و11

نإنقواأذثىءفيالمغالاةسلر،الواقعوفي.(أ.

فياخرنبيأىأسلوبعنكثيرايحيفإضياءأطوب

وجميعحزقيالأسلربعنالبعدكلبحيد)نه،الفديمالحهد

السبى.بعدماأنجياء

اببى)ضارة،المئالصبيلعلى،أولاخذ:لاريميمةهـإثارات

-1:7)وعاصمتهابلدهإلى،وأورضليميهوذاالىباستمرار

،9و9،3:8،24:91،25:2،04:2

وطقوسالهيكلالىالمتكررة)شاراتهوبالمنل.(62:4

عمعندما(15-1:11)ففى،والذباثحالعبادة

فيوشكلننمرفينكانماالشعبأنمنالبيضكا،الرخاء

فينرى،ذلكمنالمكسوعلى.وذبائحهمعبادتهم

،ابلادالأضورلرناجتاحعندماأنه(24و43:23)



)شع!ء

بأنهماالنبىيأيهرهم،المدينةشحا!بحاصروعندما

فيلما،بذبائحهميكرمرهولممحرقهمشاةللربيحفروا

وحردعلىيعترضلانراه(02؟6و3-1ت66)

بتكلونالذبنوبدينبلفحب،الطقوسوممارصةالهيهل

أما.الهبهلفيالحارحيةالكيةابادةواالماديالهبكلعلى

موئفكان،الفركا!فيابىموتفنإن،للىبابشة

التهديد(أ:57)فينرىوهكذا.الو)ثقوالأتظارالترفب

)الرالروجه"من:القضاءوقوعولي!بالقضاء

زالكأمرمايوصفالبىأنأيأالصديقيضم(القادم

لأن":(3:8)فيلقرأالآخرالجابوس.المستقبللى

قدكصىءالسبييصفوكأنه،ضطتوبوداعزتأورضليم

القرنإشعياءكلماتفهدهدلكومع،الماضىفيحدث

ثانية!دهجداليدأن5:-الجمغيحترفكا-الثامن

11:11)أالأرضأطرافأ!لعةمن...شعبهبيةإقتي

دون،ويكايكياحرفياالعبارةهذهمثلوتفير،(12و

الواضحاليموتفأو،.مقاثاسالؤنفيللأحوالاعتار

آخرنبييدركلحلم،الازلباكإلىيؤدكطأنبدلا،البيمن

الحى.الوصفهذاوكلثل،الروعةهدهئملاصبرأنيينامصير

السفر،وحدةعلىبرهانأقوىويعتر:النوىالفمر-د

إضحياءكانلقد.(18:22تث)البوةجرهرهوفالتبؤ

من،تبارىلاوبرعةمرارايقفز!و،المبرزالمتقبا!نبي

الوافعمن،الوعدإلىوالتهديدالوجدمن،الرجاءإلىالأس

)ضمياءعن"ايهبتالأشاذيقولهماإن.المثاليإلى

نفه:آمرصبنإضعباءعنبحقيقالأنيم!ت،اثافي

،عصرهظروفو!في،المعروفغيرالحظيمالنىإذ9

ورؤىورسائل)مواعظ!والمستقبلالماضىحوفيجق

،عمرهإلىإشعياءتحدثلقد.(28-)سرائيلأياء

الأفعالاصتخدملقد.اللاحقةالأجيالأيضاخاطبولكنه

وما.ايامالنبوىالماضىصيغةفي!المنقلصيةفي

فحصناإذا"ةإضعياءمفرعن"ديفدص،!ولهماأصدق

فيتأقوالدينيةالأخلاقيةالتالمأنبحد...نبوىضرأى

الحديث،فيأوالسفرفيالأساسىالىءأما،الثانيةالدرجة

المقدسالكتا!تاموس)"المشقلالىالينظرةهوفإنما

باببرةالحاصالجزء-أجزاءخمة-هيتنجزتأيف-

.(911عىالرابعالمجلد-والأنب!اء

أساسها-في-نبويةخدمةاضعياءخدمةكانتلقد

:نراهوهكذا،بالغةبدرجة

أنهيتنبأ(.مق734)الأفرايميةألأرايةالحر!قبل-1

قبلوكذلك،(7:8)أفرايمينكرصة65خلالفي

أقيايدعو5أنبزحاثىضلالمهيرالصيعرفأن

أأضررملكقدامالسامرةوغنيمةدمقثروةتحملأمىويا

إلفعياء

مننبوتين!رىهاتانولت.(4،7:16:)8

انظر)الأولىنبواتهيين-وليناشق؟-الحديدةالبرات

-4،6:13،01:02-28،2:2و27:أ

23،11:6-16،17:-14).

تأ.ق.م722صةفىا!مرةستوط2-وقبيل

شة،بعينبحدثم،ضةشعينستىصرربأنإشحياء

.(18و23:15)للربقدساوأجرتهاتجارتهانكرن

ق.م،711صنةفيأشدودحصارتبل3-وكذلك

:16)موآبمجديهانستينثلاثفيأنهاليأعلن

:21)قدارمجدكليفنىشةمدةفيوأنه،(14

16).

سنةفيلأورشليمشحا!بحصار4-وقيل

أعدائهاجمهور!ر،بغتةلحظةفيأنهتا.ق.م107

:92)،المارةكالمصافةالحتاةوجمهورالدقيقكالغبار)

بتانا،لبانكحولجدا!وةمدةافيولكن(ه

رجلغيربشفأثورأكمقطوسوف17(:)92

:31!31و03:17)"...ياكلهإنانغروجف

الساءترتعدسوفسنةعلىلأ!امفإنههذامنأكئر.(8

وي!ي(02-16و32:01)رالواثقاتوالمطئنات

الربومفديو"،مطمئناسكناأورشليم!هيرنفيايأبرار

رؤوصم.علىأبدييؤحبترنمصهيونالىويأتودروجعون

33:71).،والتنيالحزنوكرب،يدركانهموفرحابتهاج

ذلكمنالنقيضعلىولكن.(ا.و24،35:4-

!رمقأندونأرضهالىويرجعخبراسنحادب!معسوف

-33و92-26و37:7)المدينةعلىواحدا!!هما

107،ضةفيلأوزسليمضحال!بحصارانتهاءوبعد

ولكى،يتنبأ-المنوالنفىعلى-اشرابىأنيبلو

الربألوية،ولالمحيطة،الإيمانعديمةالمتألمةللبقيمايبر

لطقالهاأنسبقايىاببواتإلىأشار،اكزثانعادةوحماقة

:تولوهكذا،.انمامهاحتيقةوإلى،الاؤلىخدتهشي

هرنقولحتىتجليعن؟نعرفحتىابدءمنأخبرمنا

تداكؤياتهوذا5،(23،26-41:21)عادق

بها،أعلمكمأناتتأنتجل،بهاغرأناوالحدثماتأنت

بالأويىتوسلمنابهذايخبرمنهممن5،(23و42:9)

أضرتأنا...(تريبعنستحدثاييالأشاءأى)

مئلىيمن5،(12و!:43)!...وأعلتوخلصت

سيأقيؤماوالمتفلاتأليو!عرضهبهفبخبر!ادى

منذأعلمنكأما..بها(الأصناملتخبرأى)يخبروهم

راعقكوركأعنالتالل...ضهودىفأنغ؟وأخبرتكالقديم
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وللهيهلصتىأورضليمعنو!قوليتسمسر!فكل

الذىالربأنا1،(28و27و8و44:7)ستؤسى

وأنتلقبتك.باحمكدعؤلك...)مراثيلالهيصكيدعوك

أصتقدأنا...الآياتعن)طئرلي...تعرفنىلت

بثمنلابىوطلقمدينتيينىهر...يابعر(كوركأ)

نذنحبر)،(13و11و4و45:3)!"بهدبئولأ

الكاصالمثرقمنداعنعللمبماالقديموعنذبالأخرالدء

تكلتقد.مورفيرجلبعيدةأرضمن.()كورش

بالأوبات1،(46:01،11)أفأفعلهضيتفأجرول

بغتة.بهاوأنبأتخرجتفميومن،أخبرتزمانمنذ

للا.أنبأتكأتتقبلمازمانفذأحبرتك...فأتتصنعها

:48)،بهاأمروصبركيومنحوتيصنحهاقدصنمىتقول

وبمخفياتاالآنمنذبحديثاتأنبأتكتد،(هو3

...أذنكتقحلمزمانونذتعرفولمتسعلم...تعرفها

أتكلملم...ودعؤلهتكلتأناأنا...؟بهذهأخرمنهممن

.(16-14و8-48:6)(الخفاءفيالبدءمن

.واكيدةواضحةنبراتهذ.كل

الواضحةالبواتهذهكلمن:انية!وفوعكوريقهـ-

واحد،ضىءكضح،مراراتكررتوالى،ذكرهاجقايى

كللىالبراتعلىالبىمنقوياتأكيداهناكأنوهوالا

يقدمالبىأنبقوةنوضحأنوينبغي.إشعياءسفرأجزاء

،للنبرةكموضرع-ابظروجهاتكلمن-اكور!ق9

اببى!ؤكدهلهر،نفهيطرحالذيالوحيدوالسؤال

مناكأنأم؟كورئىمحيءعنتنبأضخصاهوأنهحقيقة

أعينأمامتحدثالآنبدأت،بكوردقنحنصةصابقةنبوات

مفاها،لهاملحوظةأكينكانون9كتبهذافي؟ترائه

النبرةنظريةضكبلايحتقالذيالكاتب)نه:فيقول

عدةعناصتتجقديكونركلا،المتأخرةالحصورفيايهودية

و6و41:26،48:3)منبخاصة،محايةفصرل

،كورشظهورعنفتبأسبققدقديمانبيافاكأن،(14

هذهعبارأتفيلإشعياءمينةعاصرلاحظوإذ

لفر)مثدمةاالبيإضياءالىكهافإفهالأصحاحات،

أل!أيفابهث.أ.جدبهوركظن؟.(238-إضياء

يمكنلا5:يخقول،سابقةببواتنحقيقهرانماممورش

هذهعنت،كاناببيإن-ابحنىيحاولكا-اثبات

منعنمرالأن،بالفعلحدثتقدأنهالو؟،الأشياء

لاحيا5،كورشأن،اصرأ4يلالهألوهيةائاتعفر

،يخعلىءلأالذىكالديلإيهثمار(بابجاحمزكدا،يقايم

رشكعلى)صائيلخلاع!عنالالتةاببراتأنعل

هربلنبرةمجرديىكوركأعنفالحدثوباختصار،الحد،ث،

لهاستجز-المقدسالبهابتاموس)نجوةتحقينعلىديل

الدعرىان5:!ولثم،(394ص-!!ثصاءعن-
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إ!ثماء

)صاثيلإلهعن(بعدهوما،الآدلعينالأصحاحفي)الرنجسية

التنبؤسبقثاتلقصدرشاالحالمتاريخترجيهعلىقدرتههي

قدالربأنبإثباتالدعرىهذهوتبدأ.طويلوتمنذبه

وضكعلىهيأوالآنتحدثبأموربعيدأمدمنذأنبأ

منجدااكدر!نبرهذالكن.كورشحولتدور،الحطرث

تدلأنهامع،بذاتهافعزلةنبواتعلىبرهانمجردكونأن

الاريخوحدةعنإعونانها.المحدرغراللهعلمعلىضمنا

لإصأنبل،فعلاأعلنتقدالىالايةالغاياتإلىالموجه

وثباتالمحدودغراللهعلمعلىواضحدللهىولاختصار

الحقيقى.الواحدالإلهاللهعناية

هذهاص!نتسواء-حالأىعل-)دأالواضحس

هركان،كورش"أن،تأخرةأومبكرةالأصحاحات

يقفهالذىالموقع،شيئاالأمرمنيغيرولا،البوةموضرع

مع..مقالثامنالقرننطاص!نصواء،التارغمنفاالواحد

أشعياءمع..مقالادسالقرنفيأو،آموصبن)شياء

هذهلكاتبالشبةكانكورشلأن،المزعومالافي

سواءأخرىوبباؤ.البرةموضوعهو-الأصحاحات

يمأنتجلصبقاأكورش!عنحميةيتنبأالكانبكان

القديمةالبراتلبضتحقيقاكانكورشأنأو،شىء

تلكمنضيئايغولاهذاكلفإن،آخرثخصبواسطة

وبناء.ماشخصنوةموضوعكانكورشأنوهيالحققة

عماهوالؤاليكون-ابدايةشذذكرنا!-هذاعل

هوأنهحفقةيؤكدأنيريدهل(أ):-شكدهأنالنبىيرممد

لثخصسابقةنبواتهاكأنأم()ب؟يتبأالذى

؟-اليأنهيوالحفيغة؟تتحققالآنبدأت،آحر

الحاضر،في؟والمستقبلالماضىجوفييعيقكان-يبدو

الممبزةالخاصيةهيوهذه.النبوىذهنهفيجةفكلها

ني)الأولىرؤلاهعنحديثهفيدلكرأنمافقد.لاضياء

:بالقول،ديلتز5علهايحلقالي(الادسالأصحاح

عنالقرلنفىويصدق،،ايجق!يقعلىنبرة)نهاه

المستقبل،الىاببىينتقلحيث،27-24الأصحاحات

خاصةبصفةهذاوكصدق،نجوأتهتحقبقموقعمنوكحدث

نلكالييروكد!نارة،48-،4الأصحاحاتعل

علىنبواتهأنلمعلنأنيلبثلاثم،كتنبأأنهوهيالحقهقة

تنبأقىنقررأننركدعدمافإنهلهذاوطبقا.الحلرثوشك

ذلكفعلأنهنفترضأنالطبييفمن،كورشعنالكاتب

تفق-الحققة!-يمذا.طو!لبزمنالفعلىظهوؤتجل

:)18الةضرفيالراردةالنبوةصدقاختيارمع

ر!ولميحدثولمالربباصمالنبيبهتكلمفصا5:(22

فلاالنىبهتكلمبطيانبلالرببهييهلملمالذىفهوالكلام

ماجهةواضحةنبوةفاك،هذاالىبالإضافة.،منهغف

بقرنبنمحئهقبلبالاسمابيعنهتنبأالذكييوشياالملكعن



)ثقاء

.(16و23:15مل13:2،2مل1)الزمانمن

لأنهأ،كورشبضآلة!فيقول"كوب5دكتورأما

ذلكبعدكايهرلاثم،48-04الأصحاحاتفيالاكايهر

فيقول-الآخرالجانبمن-!تكلتلادكورأما.مطلقا

!يوأصله(علماسمويى)لقبجمردهو،كرركأ!ان

صانعاأو"عامل"أى)،هررش!بلأكورشا

والمرينالابعالعددينوأن("تماهيلهـمحطمأوأماهر

حاضيةالاياوالألىلحينالرابعالأصحاحمنوالصثرينرانمن

ولكن،(246-244ص-القديمالحهدصثلالى)

يفضل-الآراءهذهكلعكىعل-المقالهذاكاتب

و!لن،علماسمأنهعلىكبيربخط،كورش"كلمةيهابة

الخارقةالنبوةموضرعهر،اكورثىأنوضوخبكل

عنيتبأأنههىاثباضها)ثحياءرريدنقطةأهملأن،العادة

أيضا.كممهاوأنبهايبىءأنوحدهالربقدرةفيأحداث

الدللالو،للأحداثالابقاللهعلم)ن،أخرىوبحبارة

اللهأعلنفيهعمرفيإضعياءعاسقلقد.الربألوهيةعل

:3عامرس)الأيخاءلعبيده-خاصةبصورة-عرائره

دائمةبلدتقرةغرالشاصةالظروفكانتلقد.(7

نأتأيدولقدايبزالىيدعوماهناككان؟،والتغيرايبدل

حكمةفيجاءبما،العجبةالبواتبذهنطقفد)شعباء

حواليقيكتص،25-48:02)صرراخبنكرع

الحادىالمجلد)تاريخهفييوجفوسذكرهوبما،(ق.م018

ركلامما،(م001حواليالىو-صجع2و1:اعثر

بالثقة.جد!رانقديمانمؤرخان

في!ألشإزوالد5مستراستطاع،الأحيرةالآونةوفي

الالغالعددىللتركيباالاملالدتيقالنقدىتحليله

-44:24)إضعياءفيالموجودةللقصيدة"الروعة

فىالارزةالملاعأهمأنالىيصلأناضطاع،(28

اذذاتهحدفيالكلامكانإذابأنهالعلىوجهةتؤيدالقصيدة

ضوءفيأقوىبصورةتتضحالرثيسيةأبتهفإن،كبرةتي!ة

تاريخهاضوءفيأى،فهاقهلاييالاسثنائيةالظروف

وكور!قأا!العودة"يعزوللقصيدةالزمنىفالرتيب،المبكر

لابالإضافة،للقصدةالواضحةالرؤ!ة)ن.المستقبلالى

في-عنهايتحدثاليالثخصةفي-المفاجىءالتير

هوإنماالم!تقبلأنتب!،القصدةمناثانيةالمقطوعة

الص!اغههذهفيالمزدوجهالذرؤةفانواضرا،البيدالمتقبل

تحيلهيمكنالذىالكلامتحد!دأهميةمنتزيد،الدقيقة

بهذااعلانهأنمجيث،بحيداالمتقلهذاكانمتىبسهولة

ثم،الألجةبالغ!بح-طويلبزمنوقتهقبل-الرضوح

،المدلتوخياإذا-،المتحيلمن)نه):بالقولوردف

اببوىالأفقنحدأن-الواضخةاليهاباعلاناتبصدد

إثعماء

تركيبأدكنا)ن...وإنه،السىقبلمابفترةإثحاءللنبى

سابقببيننسجالأنالقوممطالببلوجدنا،القصيدة

تركيبأنجث،آموصبن)شياءالىأى،للسس

أنوهىالحقيقةتللثيامميدعجبمابملى!ةعوبالقمدة

نجاءأنهالجلىومن،اليدالمشقبلإلىبننيانوالحودةكورش

كررصقوذكربدنةالنبوةتحديدكان،ذائهاالحفيفةهذهعلى

دراطت)،بالاعتباروجدير-كأالأميةباليأمر!ن،بالاسم

برنشونكليةأعضاءأعاله-واللاهوتالمقدسالكتابق

(962و628ص-2191المئوىالمجلد-اللاهوية

هذابمثلالتبؤع!،الاسيعترضلماذاأخررا،ئم

ت!م!ومالملببرةبالنبةتحديدهاكيكنلمفحا5الهـئمول

ذاتها،فيتج!ةلهاتكونفلن،ايكهنمجردعناببوةهذه

عر"تحتبر،الدقةهذهبمثلنجوةأنعلىالبمضاعترضفإذا

غراتكونفقد،سهلةذلكعلىالاجابةفإن،،محقولة

إلىينجهفالإيمان،!للإيمان"خادمةولبههاأمحقولة

القديموالعهد،بالمقبلنرتبطانيةأنكا،تماماالمسنقل

ثمةليس،الواقعوفي،الإيمانثجعكتاببأنهيتيز

الديانةيميزماأهملأن،كورشعناببرة9علىعليماعتراض

تنبألقد.(المتقبلعنالتبزاهر،غيرهاعنايهودبة

في-العبراننأنبل،المسيامجىءعنالحبرانيونالأنبياء

عصره)يقعالذىالرحبدالقديمالعبهم-الحقيقة

اببوةفإنوع!.الماضىفيمنهاكثرالمستقبلفيأالذهبي

إلالشت،)صائيللخلاصالثريةكالواسطةكورصقبمجىء

الوعطعناببى!حمهاايىالصورةلنفىالآخرالجانب

منإصائبلسيفديالذىالمطيعالمتألم!الربعبد9،الإلهي

كورصق،عننبوتهآمرصبنإشعياءعلأنكرنافإن.خطيته

المابمجىءالرجاءعننبواتهعل!ننكرأنأبضافسنلمن!ى

آمرصبن)ثحياءعلىأنكرناو)ن.باحمهدائماارتبطالذي

صفتهاشفرهنبراتنلبالشى،فإننامنالحودةعىنبواته

هذه)ضعياءسفرمنبئرنا.و)نالفر!دوفحراهاالجوهرية

،تكهاتمجردلأصبح،الم!تقيلعنتكثفالتىالأجزاء

الله.كأقوالالديخةقيمته-الحدودأبعدإلى-ولففد

:صعوده-!شعياء

قانوفي-غكلسفروهو)شعياء-صعودسفرذكروردلقد

الذىأورمجانوسبخاصةالأوأئلالكنشةآباءكتاباتفيكثرا

أما.لإضحياءالأبوكر!يالفرأى،إضياءأبوكريفون"يميه

يأبهمعريفاأصحالذيالا3عيهأطلقفقدايفانوس

إلىالرصالةليجاءماانأوريجانوسوتول!إضعياءصعرد"

الحدثقالسفرهذاالىإشارةيخه(11:37)المبرانيين

يرسنيوسالهدأن؟.القديينمنأثروا5الذ!عن
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إثعياء

السفر.بهذامعرخهعلىتدلبحبارات)شياءمرتعنيتحدث

لورشالأصاقفةرثي!وجدحتىالفرهذااختفىولقد

!،لندنفيالكتلاعةأحدعدالأئيوبيةباللغةمنهنخة

جزءوناكنه،انحطوطاثبعضعنمحدلزايقبكف

لاية.نحةيخياصفيمطبوعنه

الادسةالنةفي-حزقياالمبكاصندعى:الموجز-ا

الرصاءلل،بعضلت!يمهإشعياء،ملكهمنوالعثر-ش

علىسيسيطر،مالكيراكحميل!ال!ئيطانأن)شياءفأخبر؟

وعدما.من!ىمنبأمرسينثر)شحياءهووأنه،منصىابنه

بأنأخبره)شعياءولكن،ابخهبقتلأمر،هذاحزقياحمع

مثورته.سيبطلاالختارالخصا

)بليعال(برياللعبادةفىانجه،حزتياماتولما

بعضمعارتحلثم،لحمييتفي)ضعياءفاعيهف،ماتانبوك

-يوآبوانجهخاياوأ!ضا،وحبقوقوووئليخا-الأنياء

مخبأهم،عرفالامرىدالكيراولكن.الصحراءفيجبلالى

قد)نهقاللأنهبالكفرإشحياءلاتهاممنىأمامإلىبهمفجىء

يرىأنإنجان!درلاأنهلموسىأعلناللهأنمعاللهرأى

ي!م"أبررشليم"كلطلقجمأنهففإ3كا،اللهو!

،ءوكانعمررة5رؤصاءبأغمرؤصاعاووصف"!وما

مجىءعنتالأنهإضعياءعلىاضضباأضدكاضبابليعال

المسيحمجى؟يننالخلطيبدووهنا.الرسلوخدمةالمسيح

ز،بليار5تجدعنرواكةذلكبمد.ثمائاليومجيئهالأول

الاثىالرسلواضطهادأأمهقاتلالملك"ن!ونضخعى

إلىهناالاضارةولحليديجلمأحدهمرأن،عر

ذلكففى،يرلىالىالإضارةكانتفإذا،بطرساستشهاد

،بطرسكانتوإذا،رويةفيبطرسلاسثهاد)نكار

الميح(ضداطكمدةوان،بول!لرصرلة)نكارفهي

أنهاأى،ورماوعرونأضهروسبحةضواتثلالة)هي

محوبةالمدةهذهأنوببدو.الرؤمافيبالح!ابيوحا1335

عبارةبذكرثم.للشحببننروناضطهادفترةأصاسعلى

قبرلومعاارتبطواممنالأعظمالسواداان:فريدة

حدوثتحنىعبارةوهيوراءإ،صيجذ-،!المحبوبا

مننعلممماكثرالاضطهادضغطغتالمدىواسعارتداد

معالربسيأقي"المدةهذه!ايةوفي.الأخرىالمصادر

الإشارةتأقثم،،جهنمالىوجيوفي!لباروعلقي،ملائكته

.(الهاوية)ضثرلالى،المجوب"ق!لالى

هـترجمف،)ثياءاسنثهادالثاليالأصحاحو!ف

يحلأن،حاول5بالكرا"فهخزيخفخى،،ممئار

الادس،الأعحاحمنعدأنمجحد.فواله.علإضعباء

الأصحاحوما،)ضعياءصحوعنالفرمنالرئىالجزء
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إكلماء

نأكيفهـوىالابعالأصحاحضي،مقدمةالاالادس

بلغحتىعاءبعدال!ماءإلىئمالجلدفيصمدقداببي

عظساءأحدصعو"قيقر"وكان،الابحةالسماء

بعدثم.تحاصدوناليطانملائكةالجلدولي.الملاثكة

عرشاوصطهافيرأىحيثالأولىالماءالىصحدذلك

عنوأعظحهم،الشالوعنايينعنبهيجطونوالملالكة

الثانيةال!واتنيالشأنكانوهكذا.الينع!كانوا

عنتمتازكانتس!اءكلأنإلا،والحامةوالرابعةوالالثة

فيعرشهناكنلمالادصةالحاءوفي.المجدفيصابقتها

ا!ينعنالذينالملائكةبينفارقفاكيكنلمكا،.الريط

الاءإلىرفعثمتاوين.الجمعكانبلالارعنوالذك

،وحدهالأباللهالارأىحيت-أمجدهاوهي-الابعة

سينزلالابنإلىلاويقال،القدسوالروحالابنأبضارأىبل

هذارئيىبفملو!لببثريةصورةوسيأخذالأرضإلى

يصعد،يامهاويصبي،ضولإلىي!زلأنوبحد.االحا

الأعالمط.الى

الابننزولعنمفملةأقوالانجدالحاشرالأصحاحوفي

عورةأخذمنهاحماءكلنيأنهكيف،المتواقيالسواتعبر

ظهرالجلدوني.كعرفرهلاحتىفيهاالصبهبنالملاثكة

قيونجد.يعوئوهلكي،المتاحنينالمتحا!ي!نالئاطين

حيقةتنكر)دونجهضبهرواكةعرالحادىالأصحاح

ييانالسفركىئم.الممجزيالميلادعن(الم!بحناصت

.إئعياءكرفيالببكانتالإعلاناتهذهأن

هذافيجمحتقد)تلارلزمحورتول:ال!فر-كركعب2

ورأيا)ضحياءواضهاد،عهدحزقال:هيمحبثلاثةالفر

السنرهذاعلىأطلقتاييالأحماءهذهأخذوتد.اشحياء

للمحنوى،دتيقاوصفاليستوهي،الآباءمحاباتفي

في-المضطربالزفىوالرتيب.الأولالكتاب!كاصة

ابخأخطاءالىررجعقد-أيد!نالينالذىالكتاب

كتابفاككانأنه،الاخاحيةالفقرةمنويلو.والترجة

حزيا.عنألوكريفي

قدبركلمات1لهكسلملكيألهأماممنىيتدعي

فيالحذاب،افيلدكةالديونةاعن،نفهالملكرآها

-،وسلاطنهورؤسالهيملائيههالحالمهذاورئيى،جهنم

ثم-أف!إلىبالرسالةالكاتمعرفةعلىتدلعارةوهى

.الموجزةالح!اراتلهذهتفصيلاذلكبعدنجدلا

مملكةورؤساءصلاطينعنشيئاإشمياءرؤلاتابهرولا

مكرناالحاليالعفراقيرالأفضلمنأنهوكلو.الثيطان

سواءوالإضارات.الصعؤورؤلا)ضمباءاشهاد؟كتالننمن

لطشديدلابهعلىتدلالمقلالىأوالماضىالى



إلماء

معرفةوهاك.واحدالكاتأنعلىيدلمما،الأصلوب

ممكناكانممااكز،!ونسقوطعمرفيالرو!ايةبالأحوال

نأممهيبدومما،يعرفأنفلطنفيمقيمإنانلأى

روية.فيكتبفدالكتاب

الترجماتعنهأخذتالذىالأصلأنكبدو:اللعة-

منواضحوهذا،ابونانجةهر،واللايخةواللاتجنيةالأنجوسة

،ياس5الزلانجةوفي"ياأالمبرلةفيتنىالىالعلماحماء

الونايخة،فيهي!،وزكر!اسو)شياسحزقباسفيمثلحا

منأنهومع.العبرلةميضفىيايهرالذىشىاصمماعدا

عننتلتقدالمايهورةالشخأن-القول!ق؟-المزكد

عنأخذتقدايونايةتكونأنالمحتملمنأنهالا،ايرناية

ه:2انظر)الىءنصعلىيللالجملخريهب،العبر-ية

وهو،بريال)علىيطلقالذيواللتب،(ابونانجةلي

معنر!لهيس-اليونانية.في4بهرلاالذى-اماتابنوكس5

عطيةأى،بوكاهماتان"الحبهةعنمأخوذااعتبرناه)ذاإلا

علىطلقالذى"مالكصا،!قب،،أوالفراغالخواء9

رهم،الارءم"أي،المرانجينملكايمنيأنه!لو،!صيل

صفررجاءكا-الأولىمجالم!فظرااالذ!الملاثكة

صاه،بلكيرا"أن!.النساءمعتنجوابل-أخنوخ

لهذاأنالمحتملمنكللر!كذاأك!بحل5أوالحصنملك

اثاجهة.الأسناركسلالرع!ياأصلاالنر

كرتهأنبمكن.لا،)ضمباء!عود)سفرترأمن:لارجمه-

بدايته،فيالمجىالعصرالىيت!يكابايقرأأنه)دراك

في-مذاكانو)ن،نهأتدميهود!ةرؤلاوراعوكانتولحله

وثيقين،منالكتابوسكون.ضرورلاأمرايى-رأينا

ويبدر.الجزئينكلافيمن!رجا!بد،الميحيالفصرولكن

برعةالمحمجىءترفبمن،الكنشةتاريخبدءإلىالماؤه

والرعاةاليوخيينالكنيةؤ".وابزاعظهوره"أىالعالم!

المسيحننولينالهوددعاةلينللص!!صورة!طينا

ذكروعدم،فقمرعرالاثنيعلىايركيزانثم.البول!ن

.ايهوددعاةأحدنأبفمنأنهعليريل،يالمزيرلى

في(الميحناصتحقيقةككرالذي)الدوسيتىوالفكر

علىيدلان،القافويخةالأناجيلالىواشاده،المسيحيلاد

تحد!دالمستهطاعمنأنهلاويدو.مبكرتاريخ/فيمحابته

نيرونعلىحلالذى،بربال"حكمفمدة.بدقةالئارغ

وعرونوبمةأضهروسبحةشواتثلاثهي،فيوتحد

نها!ةدطالوارالمددوهو(4:12)!ما1335أىروما

بالحابمحسوبيمو؟،12:12)دانإلنجوة

فيكبقدالكتابأنعلىأخرىصيدلمما،الريمافي

حكمأياممن،مذهلةبصرؤيتربالعددهذاولكن.روية

!وير91في)روماحرقفمن.الاضطهادبدءبمد!ون

اشفنز

ىأ،يوما1421(68يويو9ليانرونصتالى(64

على-الأتلعلى-شهرمرأنهبدولا.يوما86بفارق

قبلأخرىمدةمرتثم،الاضطهادل!دأأنقبلروماحرق

بإلقائهمؤ،ذروتهاالميحننعلىالمجنونةالحملةتجلغأن

.نرونحداثقلإضاعةفيهمال!انإشعالأو،المغلىالقار

نأبدلاكان،الاضطهادهذاضهدرومافيصيحيوأى

نجرةفيجاءبمازعنهولحدد،الريبالحكمهذانهايةيضنى

تدكانت!وماوالتحبنوالماتمينالألفأنويبدو.دايخآل

الألفبنها!ةالطانجةهذا!ىأنكرجووهر،مضت

حولمثكلةوناك.!رماواثلاثينوالخمحةمانةواثلاث

كول!-والأرجح،4:41في332أنهعلىالعددكر

،العددمنمقطتدالألفرقمأن-وتث!ارلز+يلمانلوك

العدداإللوصول:دلك،خمةهوالأحادرفمصأن

قبلبهتقدالرؤياهذ.أنلاكدالحالةهذهوقالصحبح،

و)ذا.نرونموترقبلروماالفبايه!ثررةأخباروصول

332رهوالأتلالعددأنالحففةأنمع-الرأىبهداأخذنا

حلعدمويجب،انلاثالأئبريةالخطرطاتف!مرجرد

مباثرةمابق!تعليدلفإنه-محينرقمبإضافةالمكلة

بهذاالكاتجاءأفىمن:المشكلةوتظل.نوينلموت

بخاءانحربالحددفلحله،صجحاالعددكان)ذا؟الحدد

اصميقابلالذكطفالحدد،الشيطانأم!اءأحد!وفكل

الزمنعلىأخرىدلالةناكأنوكبدو،322هو،بركالا

بالةحدوئهثحد!ديمكنالذىطرساصئهادحمابفي

عدموهو،سبيديلهناكلم.الجلادبحدوالشينالرابعة

كانأورشليمصتوطأنفلو،اوزصليمصتوطالىابتةالإضارة

الكاتان!يجح)ذ-مجياكايهوفاتلما،حدثتد

لبد.الدكدةمحتهلدشتهبل،زلك-يهودياكان

أسلمتهاييالمدنةعلىال!ماءنفمةر!ةالى،المصلوب

الكتابأن)ذأمنبدفلا.زهوهمرضعهذاولكان،للصوت

.الميلادبعدوالتيناثامنالعامخلالفيكبقد

أثفنز:

(3:ا)دا"يآلفصرنجرخذالملكخصيان"يىاعم

ومنالملكنلوش)صرأثيلنيمنيحضرأدالملكأمرهالذى

حكمةكلدحاذقينالمنظرححانف!معيبلافتاناالرفاء

الملك.تصرليليخدمواولسانهمالكلدانىكتابةيعلصوهم

يرجحولكن،،ضيفابمحنىفارحمي3أنه.اقبلاحتقدوكان

.،قىىأنوكاهنأشبامحناهباللاسمأنهالآن

:أثقلون

)ح!ىيمى،وءممزىا!ا!ننالمنوسطابحرماحلعلى!ينة

اضولىوقد(13:3!ئى)الرئيسيةالخس!الفلسطببينمدن
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أكقلون

بواسيرأحدأقطابهاوأرصل(18:اقض)يهرذاسبطعليها

:6صم1)الابوتمعالفلطييرنردهااليالذب

كودأيامفيالفلسطييينيدفيأشفلونوكانت

شقلونأ

مرئانهفيوحتأئقلرنلننداودويجمع.(18:ا)قض

ذلكفيعاهـأيايدأ-مما(02:اصم2)ويرناثانتلا

عدلبوتفيوعقرونوأشدودغزةمععاموسويذكرها.الرقت

أكضادلككلثلإلاويثر،(8و1:7عامرس)حرابها

أيضاصيايتنبأ؟،(7و7:5،،25:02)أريا

خود!زكرياالبي2ويا،7(و2:4)صفيابصابها

.(9:5زك)بصوريحلمارؤلتهاعندأشقلون

هيروغبفىنقثىفيجاءتالتاريخفيلأئمقلونإضارةوأقدم

!.(ق.م0018حوالي)الفرعويةعشرةالثانبةالأسؤمن

انفيرمي!صدثارتوفد.الحمارنةتلألواحفيذكرهاجاء

الكرنك(ممبدحوائطعلىذلكوسجلالقصاصبهافأوقع

نأمهفتاحابنهفاضطر،صادقايكنلمالأمراءولاءأنيبدوولكن

طةممبدفيلوحعلىأكضاذلكوسجلفتحهايعيد

.()صائل"إلىإضارةأتدمنجداللوحهذاوفي(الأقصر)

تغلثأياميلأشورخضتالتيالإدلينأشقلونوتدكر

أثقلونلالرىعمودتمةمح!ور6
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أشقلون

أخ15:91،1مل2فيأفول9المسمى)ائاكفلناص

حمععندماضقلهضد"ميتيني"مئكيبنر!لى.(+ة5

سنحاطبزسفيثارتولكنها.ق.م732ليدمئقبسقرط

سلطانها.زالأنالىلأشورخاضمةوظلت،يأدياحملةنأرسل

،01:86امك)يوناثانعلااصتولىالمكايينلنوفي

أصجتوقد.الكبيرولسرودسأضقلرنوفي.(6.:11

العربرفتحها.الميلاديالبرابعالقرنف!م!يحيةلأصقميمامقرا

الدينصلاحولكن،الصييرنغزاهاثم،الابعالقرننط

كلمنجردهام1911فيولكنه.م1187قياضرحعها

انجلتراملكالأسدتلبرتثارد!دفيضرطهاتوقععندماشىء

الةف!فعلارتثاردعليهااصترلىوقد،ئئامايفيدلاحتى

مدينةوكانت.ودمرهاهاجمهاالد!نعلاحولكن،اياية

وسو!لا.مصربينالخارةطر!قكللوتوعهاأهميهالهاحصية

بق)سنلفلطبببنوكانراأيئ!فلرنسكانهموالأشفلون!رن

13:3).

:أثكناز

أخ1:3،1تلت)نوحبنيافثبنجرمرابىاسموهو

أراراطمعإريافيذكرهجاءشحبباس!ت!مىوقد(6:ا

الذ-شال!كيثيونهم3أويبدو،(51:27إريا)ومني

أراراطمنطقةفييوريةمحكلةمنبالقرباربازمن!صكنوا

أأضكوزو)3باقيةتذبهرالأشولمبةوإبصرص.(أريية)

في(51:27)ريا-سنقأهل)الميننمعتحالفتالتي

المحارلينمنثعبااليهئيونالأثو!يينءوكانضدحربهم

الأشو!لة.الامبراطو!ةجنبفيثوكةكانواالذينالأجلاف

الاسمأصبحوقد.(جرمر)للكمريينغزوهمهيرودوتولذكر

اصمالوسطىالقرونيهودأطلقوقد.للبرابرةمرادفا

هيأشكنازأنعهماعتقاداأورباسرقيهودعلى!أشكنازبم"

ألمايا.

:أشكول

.،عقودامعاهاعبرلهكلحة

فيضاكوهويدإبراهيملجفاءالأموين،وكانواوعائرممراأخو-ا

،(42ؤ41:13تككا)وهزيمتهلعرمركدرقواتمطاردة

.(13:18تك)حبرونمنبالقربيقيونوكانوا

بهغصاهاكمنوقطفواالجواشىايهجاءالديالوادى-2

:24،32و13:23عدد)العنبمنواحدعفود

منبالقربأضكولوادىوكان24(.:اث،9

يميزماأهممنالمثمرةالكرى،ومازالتبالكرومغيا،حبرون

مرقعتحديديمكنولا.المالفيينهاصةحبرونمنطقة

الخصيصالوادممطإنهيقولالميدألىولوبدقةأشكولوادلى

أشنان

ويبعدأ)براهيمللوطةاالمليدىالموقعمنبالفربالمتع

حبرونحدودبدخلأنقبلالعامالطربقمنالفربالىتليلا

يليننحوبعدعلىأأشكاليعين"!سىنبع)ويرجد

.(حبرونكل!الي

:أشان

ىأ،بور"شالمئقة!بو!ث"الع!يةللكل!ةترجةوهى

يطهر.أوينظفضئاتعنى!ي،الطهارة

لحمضملحاباعتبارهأى،الحديثبمفهومهوالصابون

!كنلم،الكاويةبالصرداالزيتون!تمعالجةنيجة(ى8د

داخلفاطقترجدالوموحتى.القديمالمهدعصررفيمعروفا

والملابسالأوعةتظفبل،الصابونصكانهايتخدملاسولىلا

لاضخدامهالأفرانرماديجعإذ،الرسادباضخداموالأجسادبل

.الأغراضهذهفي

ملاخيوفي(22؟2)إرميافيالمايهورةالمنظفةوالمادة

المادة-الأغلبعلى-هىأبالأضان"وايرحمة(3:2)

كلمةعنهاأحذتالىالعريةالكلمةوهى)!بالقالمطاالمعروفة

منخيطعنعبارةوهيالانجليزكة(،اللغةفي)ألهطاول،ألكلىأا

تجاعوكات،الوتا!وموكربولاتالصرديومكربوناتحاطت

ابباتاتبعضبحرقتحضروكانت،اللونرماديةممتلشكلعلى

وقبل.مماصكةكلةلضبحلرمادهاالماءإضافةثم،الصحراوية

كمياتتصدركانت،الصابوذلصناعةلابلانكاكئاف

!ؤربا.سودهلامنالقلركةالمرادهذهمنكب!ة

ترششمنثمبالماءائيابتبللنالناءكانت،اثيابولغسل

افابتفربنثم،حجرعلىوتضحنهاالقلوكاالمسحوقعلا

3فكانالاعالأما.بالماءتثطفنهاثم،الخشبمنبقطعة

صطفثمالقلويةبالمادةيدعكثمبالزيتالجميدهنبأن

.بالماء

المادةأوالأضنانأنأ!ا(3:2)ملاخىمنونفهم

ابمينة.المعادنتنمهدت!تخدمكانت،القلوية

هذها!تخداميفضلون،صرلافيالمابرنصانعوومازال

الصودااستيرادمنبدلا،المابونصناعةفيالقلو!ةالمادة

.الخارجمنالكاو!ة

أثنة:

مديئين:ادم

ولعل،وصرعةأ!ثتأولمنلالقربيهوذاسهلفيمدينة-1

المديننين،هاتيربينأطلالهانفعوالتىأأسلبن9فيموقعها

.(15:33كق)الفديمالا-بصدىتحتفظوايى

بالضبطموقعهايعرفولاالأولىمنالجنوبإلىتقعمدية-2

.(43:أءي!)
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لمحورأ

أثور:

عليعلماأصبحللبلاد،ثمالأولىالعاصمة31أصلايير

كلها:اللاد

قلعةالآنوهي)المديةأصلووجعجرالمحتها:-اولأ

الىاببينالدجلةل!رالضلة،لضفةعلىبنيتالي(شرجات

:2تك)الساميةقبلماعهدالىالأسفلوالزابالأعلى

شرقييجرىالدجلةأىحداقلفهرأنيايهرحيث،14

والزابالدجلةفهرىالماءنقطةمنالثالوالى.(أشور

للآلهةمعبديوجدكانالحديثةالموصلمدكةوأمام،الأعل

كوورنجيكالآنوهى)يوىمديخةحولهقات!اضار"

ألىليلاعندلاصتإبىآخرقديممعبدفاكوكان.(يونىوالنبى

ناككانتيخوىمدتمنالمال.والىالأعلىالزابضرقي

تصرهسرجرنفيحيث(حابىخورزلاد)سارجينا-ثور

حيتالاقليمهداكلأشورمملكةوضت(ق.م072)

الأؤماتبعضوفيثهالاستانكرجبالحتىبابلمنامتدت

.وخابورالفراتعردتقعالياللادضت

الابلبينعندتعرفكلهاالمنطقةكانت:القديمدارتها-لأنا

ل!ننزاعمثارملكيهاوكانتصبارتو،35باالقدماء

صاميغيرثحبوبين(الساميينالأمو!يينأى)،أمورو5

الذينأضوركهنةرؤساءوأقدم.الجايخونهمالشمالمن

سنةوحوالي.يتانبةأحماءحملوا،أحماؤهم)يناوصلت

معهمجلبواالذ!الايونالبابليونالبلاداحتل.مق0025

السايةالبابليةواللغةوالكتابةوالعاداتوالقانونالعقيدةلل!لاد

إلىوخرجا:تقرأأنمجبحيث12و01:11تك)

،(5:6ميخاانظر)أأضورخرح5عنعوضا!أشور

)وهيعرورحوبوتنينوىتأيمهؤلاءإلىو!نب

ور!نوكالح(المدثنةضراحىأكطأعاليربةابالأشول!لة

.(النبع2أوالحينرأسأى!عيي9رسابالأشولميةوهي)

لاحقرقتقي-،الكبيرةالمدينة"الخصيناتأحاطتوقد

الذيوالراب(الدجلة)حداقلمنالمكونالمثك-.عل

.(3:3كونان،01:12تك)المدنهذهيضمكان

ألداينهمايخلطولا،أضورسبابللنندائماالقديمالعهدويميز

.القدماءالكتابمنوضههيرودوتفحلثلما

عنعبارة،عامةبصفة،أضوركانت:والزراعةالمناخ-ولافأ

رطببارد،معتدلمناخذاتالجرىالحجرمنهفبة

وفرةزراعةقاتالأنهارضفافوعلى.صيفادادء،شتاء

تنموفكانت،الكلأفايوفرالىالمراعىالىبالإضافة

؟(الجنوبفيالخيلشجرمعالمالف!ايفاحأضجار

والوتواللرزوالرمانوالزيتونالينأضجارتزرعكانت
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يدص!،الجوبأنواعكلذلكالىبالإضافة،والكروم

.(شحا!بالملكنقوشىفي)القطن

فبتعيقكانتكا،الغاباتتقطنالأصدوكانت

.والغزلانالبرىوالماعزالرحيةوالحصرالبردةال!انالهرل

الط،يربونكانوا؟،كببثيةمنالجيادوا!تورت

الصد.فيالضخمةالكلابويتخدمون

منالأعظمالسواديكونرنالاميرنكان:ال!ن-رالمأ

الثىءبحضمحقوفةوأنوفتملئةشفاهفوىوكانوا،الكان

وثرات،سوداءوعيون)5سووشعور،عر!ةوجبات

كثة.ولحيات،لاعصة

حاذقين،وتحارا،الحروبؤقساةجابرةالأشوربونوكان

متعصب!كانواالدينأموروك.صارمةبصرؤلبظاممحبين

عكريةدولةأقامراالظلننالأتراكصومئل.اتعيعرفونلا

كانكا،الحربفيالقلألدهوكانالذىالمللثرأ!هاعلى

الذ!نالبابلنمنالقيضعلىذلكفيوكانوا،للكهنةكبيرا

نأوتحمل.(الدينرجاليحكمها)ثيوقراطةدولتهمكانت

أيامو!.الاجبارىللتجيدخاضعاكانذكركل

هناككان-ذلكقبليكناإن-انيةالامبراطورلة

منوالمجند!نالمزلزتةمنمنهجزءتكؤن،صلحكبرجيئى

متصلةحروبلخوضاضطرواولذلك،لهمالخاضعةالئعوب

وكانت،والأسلابالغتالممنحاجاتهمويلواالجنويثغلوا

الثمالة-إصأئيلمملكةفيحدث؟-حدئتأنالنيجة

و؟.العرشالمنتصرالقالدفهاكتمبكانعكريةئررات

يباصةالحياالطبقاتعلمقصوراالتليمكانمتوقعهو

والكتبة.الكفة

كانتعندماإبراهيمعصرنذ:والقانونايبارة-خاعأ

كبدكيةمعالتجارةقات،لبابلتابعةمازالتأشور

منبالقربكارايوكقيالتجارمنأضورلةجاليةواسشقرت

الصغرىأسيامنوالبرونزوالخاسالففةوجاءتقيا!لة

الأرزبخث!ؤقوكان.الفراتضهرعبر،الجيادعلىمححولة

عبرالمتوسطالجربلادمعالتجارةوقات.أمانةجبلمن

معالتجارةلتيطبنيتنفمهاني!رىولحلسود!لا.

هيالتجاولةالأهدافكانت،الأضرةالأياموف!.المال

الصغرىأسيالفهرالأشو!بينالملركمحاولاتفياكبرالعاعل

المترصط.ابحرعلىالمطلةونلسطينصلمباوصاحلالرية

علىالاتجلاء!وصمايدحروالم،الثايةالامبراطول!لةأياموفي

نرىفارمن.الأضوولننأيدىإلتجارتهاونقلالميقيةالمدن

فيالحثيينحصنكركيقعلىصجوناستلاءأهمة

صلمياإلىالزدىالطركقف!تتحكمكانتلأنها..مق717



أثور

أصبحتقدنيوىكانتالعهددانوفي.الفراتعبر

الأرامنمنالبهرونييهمكان،للتجاربهيراملجأبالفعل

أصبحتثمالتجارةلغةهىالأراميةأصبحتخى،ال!امنن

(18:26انفيملوكانظر)الدبلوعاشةاللغةأيضا

أ!ر

آبقوامزودةالممارلةبالحروفالمكتوبةالخا!لةالؤلالقوكانت

الأرضكانت،بابلفبالحالكانو!.بالأرايةميهوبة

واستخدت،بالرباتقرضوالأموال،وتباعتؤجروالمنازل

القانونوأخذ.التجاهـلننالوكلاءمنالعديدالرثيسيةالركات

!!!ءصلم
فيئاص!غ1
كا.ي!!:ءلى

طا(!أ...-----ير*،ح!---الاض------،بع!!
-ج..!ه

خلأ!ا"!بر
?ص-خهص.-،-ء؟به!ء؟.خماجخ!

--!ت---بمة-+!ا.ثحتمة"،صا!ع-،.لم!-----ئح!*؟ا!ما3ما *صبصسبما-1،بخ!ء:إ،
كلا-.ا.ط

عاحبمعيا

في\ج1كا-،.!ما*3،!ح!-!إ.-ح!في*!*يئض!1"محه

نيصا*-*-*،.ط!!تيخ!.ا-!ث!

ي!.!ا------*ب6خ!!ال!بم-نجحبك!.!مإةآجمعء-..ص!

ح!.بم*!"

لم،!،.

بم.."بمءص،ءلم

/ءلمرلوجط-!أص.!ه!ص

عه!ابم*نم!*لم

ضبما،لمسء\!7613ث!(ء لم.*ح!*لم-!

بمصلم??/.خبم--.*بر.في*ئمك!،-ط!هـ!9لم

ل!كله..//.ص!-

بم.//إ.-صسأ--ء.*!؟،ي

+،!ئألم"!ا

01

ح!ور!ءكايعإورل!.!ما7إح!

ح!يملجم------غ..!ث!ا.-
.!ا-.نيجصصه

،ج*!!خمر-أ!\،حأبم،3

".صاا"ىصأ ت01ت
،

!؟ء
!إ.ص!ص
لمجب!
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أثدور

فيوكان،اباللطالقانرنعن-عامةبصه-الأضورى

حمورا!قانرنهوأصاسهوكأن،بايجارةمرتبطامعظمه

القضاةأماممراضةمنالقانويةالاجراعاتوكانت،(أمرافل)

كلافينفهاهي،للصلكوالاص!نافللهووالاصماع

ابلدكأ.

بابل--منابقيضعلى-أضورزخرت:المن-صادط

المبة)القريديةبابلباقاضدلتوبالتالى،بالحجارة

التريدكةأؤ،الملرنةوالجدرانبالحجارةباباء،(بالطوب

مماحلئلاثنتتغأنويمكن.فحرتهحجريةبألواحالمزخرفة

:نينوىفيامحشفتالتيابارزةالكتاباتفيالقيللطور

لمولكنهوأيرزأعمقالختكان،ناصربالأشررأكامففي

نناضة.غ!أبحادهوكافتدقيغاالكن

محرا،آصحدونحكمإلىاثايخةالامبراطو!ةبداكةوص

الحجر،علىزخارف،الارزةالكتاباتهذهخلالنجدما

لبفوشالدفيقةوالتصيماتالفيةايفاصيللمحاكاةوعاولات

،الموضرعاتمنبالبهيرالخليةوتمتلء،الحاجعلىا!فورة

خطرطها.تحديدرالواقيةمنالبهكلوفاك

تجبراحيث،بايالأشورعصرهياثلثةوالمرحلة

الحيواناتأضكالك!يزكا،عا!لةالحليةتاكينالزحام

الأنثرية.اللسةالىأقربالعرمةمنبدرجةيالنباتات

ثورأ

،الارزةالفوكأفنعنجداتخلفافكانالنتأما

ذاتائرانوتما!ل.بابلف!عهاكثمايخاتقلأضورفماثل

نأبمكنابىالرحيدةهي،المجنحةوالأصد،الآديةالرؤوس

دخولفىابوابةجانبيعلىتوضعوكانت،ناجحةتتبر

)لمحاالاظرلتربضخصةأبعادذاتوكانت،الرقئالأرواح

منالأولالأصحاحفيالحيواناتالألىلعةيصف)قارن

كانالذىالبرونزأضغالفيالأضو!ونوبرع.(حزيل

كانت-عامةبصورة-ولبهها،الب!لكمنمعظ!ه

علىالمو!ةابارزةالمناظروتحتبر.الطرقبطركةمصنوعة

قارئام5ستركئفهاالتىالبرونزولالبواكات

للأضغالالأمثلةأفضلمن،نينوىمنبالقرب،بالاواتا

!.الحاضرالوقتفيوالصروفة،القديمالثرقفيالمحدنية

الحدالدأما،والففةالذبمنمصنوعةفيةأشكالوجدت

الجيلةابقوشأنويحمل.انغعأكراضق!ستخدمفكان

عملسكانتنينوىفضوجدتالي،الحاجعلىالمحفو:

الاسطرايخة،والأختامالكريمةالأحجارأما.أجانبصناع

قلدوا؟،بابلفيلأمثالهاتقيدارطيرنفنانوننقهاضد

الراكرتاتملأليلأما.ؤلزجيجهالقرميدطلاءفيالاللالنن

الأضورى،العهدالىن!ايمكنالي(المحروق)الطين

.الزجاجالأضوورنصنمكا.فردث

وأمامهاصطادهاأمودي4مك!!سكبثا!بالأكووالملك

.(.مق065نحيو)ننوىمنالعزلانوموصقانوبخرأم!بح
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أشورأشور

بانبالأدووعمرمنالوع!ثعةواطم!الأمودع!عددبينلوحة

لأرجلومزو،فيةأضكالذاتوالكراحيالآرائككانتسامنالكب!ةالكنلنقلفيالأضررلونبرع:المهطت-مابعأ

والأطباقوا!قداح19صمىأنواعوكل.ئررأرجليئةعلىعرفوافقد،مشحوتةغررأوفحوتةكانتصاء،الحجاؤ

بئ،تزخرفنلماكانتولكما،الحزفمنمصنرعةكانتواخترعوا،المتدحرتوالاسطرانةوالبكرةالرافعةاستخدام

وممنرعةبوفرة،مطرزةملونةوالأبسطةوالائرابابكانتلح!ايةأو،المدنأصوار!كضأولهدمعديدةحربآلات

الامبراطر!ة!رفي)الفطنومن،،الكتانالصرفشعدتعلى(نينوى)كو!ونجيكفياتمثوروتم.المهاجمين

المجمي-الجادحاياوبمثله-ابساطوكان(اباية،!كلتة!افحةكانتأكابدولا،انحرطةعلملرؤبللو!ة

بابليا.اختراعاعلىالجفوشةالمساريةاهم!فكانتالأعحيانأغلبففي

سا!ة،أثورلحةكالت:والعلوموالأدباللفة-دامعأرءلطالادوفاشخدصاجدا.؟ودتيقةصي!ة،الألراح

الض.شالمياه

ذلثومع،الام!ةدابللفةعن!طاللهجةفيتختلف

الأبولغةالحديثلغةبينالاخلافلعالوقتنجرور

يالهاياتواحنفظتعدكدةصمريةكلماتضتالقفل!الأثاثكان.والمطرزات،،اطزق،اكاث-لا!أ

لمالاخلافاتهذهولكنالدارجةاللغةعاتخلتايىاللنويةأرائكمنرئشةبصررةتكرنفكان،القصورزخى

منأصاساثقاالأشورىالأدبوكان.كبرةأبداتكنصا.،ستايروأبطة،ومناضد،للأقدام!اندوكراصي
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بابلميهباتلنردلاءبانيبالأضوراضخدمفقد،بابل

بالكتبةمكتهامتلأتحيث،نينوىإلىمحتوياكاوار!ال

عاكظ،وتنقحهاالقديمةالنصوصبنخائغلواالذفى

الفواعدوترضع،رحواشتعيتاتالهانضافكانت

!ممنالطالب!كبنالطورببناتالمفرومعافي،اللنوية

بابسبة-طرطةلترة-كانتوالني،الجدثرةالومريةاللغة

(الصلصال)الطقلوكان.لرومااللاتينيةكانتهما،بابل

الممالهلةالحروفعلهاقرصمفكانت،الكتابةمادةهو

نحالألواحتجففثم،رطبةمازالتوهي(بالأزيل)بالمرتم

مكتبةمحتولاتوتوعت.(أشورفي)الفرنفيأوالشس

الحيوانوعلموجغرافياوتاريخوقانونوأساطرد!مننينوى

واينجيم،،والنلك،والركاضات،اللغاترنلنة

بالإضافة،المكتةتلكفيكانتهذهكل.الفألواصنطلاع

الأسطوردة.والتمصالصإلى

نأتعكريةمملكةأضوركانت:الحكومترالجش-عاثرأ

)صائيلمملكةقاتثلما،بابلضدناجحةثورةعن

ايي-بابلمنالنيضوعلى.رحبعامضدشورةالشماية

كان-للكاهنتابعاالملكفكانالثرقراطةنحكمهاكانت

هوبابلوالمعبدكانول!ما.العيااللطةهوأضررملك

ي!يطرأضورفيالملكيالقصركان،الرئييةالثحبدار

ملحقاملكباصلىإلاالمعبديكنولمضىء،كلعلى

الجي!هذاوكان،الجيقتائدهوالملككان-؟.بالقمر

إلى،المينوجهعلىنعلملاومازلا.أشورثعبكلهو

الاجباركي،ليجنهبدخاضعينالبهررجميعكاذمدىأى

الحرلةالأمهلقوةبايخبالأشررحرو!استمادحقعةولكن

منالفادمينالنزاةمقاومةعلىقادرةغبرأمبحتخى

بد-ولا-كانواالذكوركاليةأنلاتبين،الثمال

اممردومغالجشلثغلمتمرةالحروبكانتولهذا.جنردا

منالحنودمرتباتلدفعآالقاعلىوالحصول،ناحيةمن

الىالحكريةالوراتحدثتأيضاولهذا.الأخرىالاحية

القوا،كانإذ،المالكةالأصاتوالعيركرةعهاتج

مبق؟اصمائلوحدثمثصاالعرشكتصبونالجتصرون

يحلكانالذى-"التورتانو!أوالأعلىللقائدوكاد.القول

لا.أوالملكيستطيعلاعدماالحيث!قيادةف!المللىمحل

ذلكومع.الملكبعدايايةالمنزلة-قواتهقيادةفي!ركب

المركزيةالبر!راطيةخففت،الرابعفلاصتغكع!دفشذ

فيالعكرىالقائدبجانبمدفيحاآوعين،الفردحكممن

الملكى،اللاطقيالمرظفيرمنالحياالطقةوبين.الأقاليم

وأوالرباري!،!الرؤلر9او(للاقى)أالراباكىأكان

.(18:17مل2)أالموجه"

،السهامورماةواثاةالفرسانمنيتكونالجيشوكان

336

كلورا

.المركباتسائقيمنفيلقإلىبالاضافة،بالمقلاعوالرماة

حابعلىافرسانعددزاداثايخةالامبراطورلهياموبعد

صائىأصبحلفا،وأحذكةبروجوزودوا،المركباتعدد

رايا،الحصانببهرارمجرىكانالذىالمحلحغيرالحيل

ألى،ذلكإلىوبالاضافة،جوادصهوةتمطاللهام

عرةمخواثاةوكان.الدروعمنسترةالفارس،صنحابر

رماةإلىانقمرا،صرجونأيامود.الفرسانأضحاف

إلىأحرى!رةالهامرماةنمنم،للرماحورماةللهام

نأويبدو،حممةبأسلحةوآخرلى،ثقيةبأطحةصلحين

أجنبى.أصلمنكانرا(الخبفةالأسلحةذوى)هؤلاء

الخوذاتيلبونبالمغلاعالرماةشفيلفاسخابروألأ

الهامرماةوجرد،الجلدمنوأحذيةوصاويل،والدروع

علىتعودواايياطويلةاثابمنئقيةبأسلحةالم!لحير

مزدوجةبفثوسالطلالعمنباعةمعهموأقام،ازيدائها

وازلدت.الاقنتمفالىتصلوأحذبةوخوذات،الرأس

ويخاماأعلامامعهالجقوحمل،التروسالجبثىفصلاللكل

بخيمةوألحقت.الأتعةلحملوعربات،الحصونلدكومجانق

لمالحقبقةوفي.الطعاموتاولللطهيخيام،الملكبةالوم

جثمنلاتقايمحر!آلةالجيقجعلفيجهدايدخروا

هذاأثارهماندركأنالصهلمن،ولهذاوالد!لبالتيح

،ا،-01:5)صق)الفربيةأصافيرعبمنالجي!ق

.(4-ا:13،3-2:11ناحرم

بالل،عندينهاالأشو!يةالحولةأخذت:الد-فى-عثرحمادى

دكافةعناختلفولكنه،الرئييةخطوطهزبابليادينافكان

الملكهوالأعلىالدكان(1)ةهامتيننقطتينقيبابل

الديانةهذهرأسعلىكان(2).الأعظمالكاصولش

لهممئلاالملككانالذكطأأشورأوأصراالقوميالإله

ىأ"أيرأالأصلفيأأصرر9وكان.الأعظموكاهته

ملحاحربإلهصوروهولالالي،الحربفي!القائد9

الدىالعهدفيالمرإلهاعتبرالذيلفهوهو،بقوس

،الأحماءلابهولكى،بابلفيالثص!عادةفيشات

وقتفييعبدكانحيثأثور!نجةباصماحمهاخلط

متأنرةربما،الألرهةإدعاءلدرجةلاللش!المطمدنفيعظمت

أنهعلىاكهالكتةفترفقدذلكومع.لالحثيينذلكقي

الحلد9أي،سارأن!العتيقالكوليالالهلاسمتحريف

الالجطاشعمرفيأأصر"ينطقكانالذى،العلوي

الحصرصىالالهكانالذكطالحر!إلهصفاتواتحاد.الجديد

حعل،الجيقإلهاانتمىالىالمؤلهةالمديهةمعالجيىلقائد

عاعجردطريقة،عكريةلأمةالقوميالاله!أسور1من

،!أصرجنود9همالجقفكان4آخربالجطإلهأممط

اعترافهمعرورةاستلزممما،!أصرأعداء9هموالأعداء



ثورا

الآلهةبقبةعل،أصر"كتفوقولم.هلكوالالابسيادته

كانأنهكأيضاعنميحيفالحقيقهلطكانبل،فحب

شريكتهبجافيرقفتالأصلفيولكن،زوجةوبلاأببلا

الحهدوالا!لةأى"أش!ة5أو)أأيرتو5ابسائبة

فيزوجةعلىلهالفورالمتحذلقرنالأدباءوحاول.(القديم

آلهةأىأو،اضتار)ليأو(،اليدة"أى)،يليت"

أدببةمحاولاتمجردالمحاولاتهذهظلتولكن،أخرىبابية

أخذت،للمملكةكعاصصةأثورمحلينوىحلتوعندما

مئاكتهفي-معبدهاحوليخنوىنثأتالني-اضتار

حتىالايخةالمكانةقيظلتأنهاركمالعبادةشرفبحض

نين9الحربلالهبالسبةحدثمانفرهووهذا.الاية

ملوكاتخذهالذى،أثورفي،ماساالمدعو،)يب-

لهم.شفبعاأشور

منأول-أرشق"قام:اكربةا!ثافات-عثرني

الجهةفيالموجودةاح!مبغحعى،م1811قيالموصلزار

يخنوىموتعهيأنهاالىوالهى،م0182قيلهاالمقابلة

فياكتئهااليالقليلةالقديمةالآئاروحفظت،القديمة

نتائجتثرلمولكن،الولطاقالمتحفف!واحدصدوق

قامم1843/1845لينويخما.1836فيالاأبحاثه

اليخورلىلادرسرجونقمرعنبالتنقيب!برتاأالفرنى

"يىراألقىيفا.نيوىمنالشمالإلىيلا15تبد

القصررخرائبعلىالضو(م1851-)1845

)كالح(نمرودفيلايبالأثورومكتبةالكبيرةالأضورلة

-1851)عمله،رطم9واكمل(نينرى)وكويونجيك

.م1873حتىذلكبعدضىءيحدثولم.(1854

مكانقيالآئارعناليبيهثحورجاستألفعندما

(م9187-1877)رصئامجاءثم،بايبالأشورمكتبما

أشياءضمنأبالاوات"فيالبرونزيةالبرالاتواكنثف

أندلمبهأ9إشرافتحتألمانيةبعثةلالعملقامتثم.أخرى

الآثارعلماءعثرجث()أشور،اشرجاتقلعةفي

.الأولفلاسريغكالاسطوايةالأحتامعلىال!يطانيون

بواسطةالزسالأشوولونحسب:القوبم-عثرثاك

وكان،سنةكلرأسفييينونموظفونوهم"اليميا

وأ،الليمى9وقرائم.باحمهمالحكوميالحاميسمى

ا(شفوبمأساستعطيا،إلياوصلتالىالإيبونيمز"5

لأشورمحاصرتاريخمنأجزاءاكثمفتوقد.الأثورى

كتا،بابلينتاريخينصفرينمنشظاياإلىبالاضافة،ولابل

رنيانوقينا،الإيبونيمز)توالملاوتقدم7باببةنظروجهةس

يأيهردلكوقبل.الميلادتبلالعاشرالقرنبدايةمندقيقا

صنة،418بمدةقبلهحكمالأوللأسرتغكأنسنحا!بب

ثووأ

"أعداجون)بن،صرمان"إننلا!رتنلثباويتول

يضعيظ،سنة641بمدةزلكقبلأشورفيمبدابنى

058بمدةهوحكمهقي"رمانحمساالأولشلناصر

رض،شة915بمله،رمانحمس"قبل!واردزو5،شة

وبصرف.نحتلفةبصورةالتواريخهذهيحطىآسرحدونأن

المصدرهىالقديمالعهدبياناتفإن،المحليةالوثالقعنابظر

كانتو)ن،أشررتجاريخكعلقنجمابالثقةالحدبرالوحيد

الصحيحالقوممعرفةعنمبهتاقدأالإلبويمزاقواممم

.الملوكل!فري

:اترغ-عثررابع

الحظصاءأضوربكهنةأشورتاريخيبدأ:الأولىالمرحلة-ا

اللذان،وكيكياأوصياأهماباالمعروفينوأقدم.(اباتيز)

الاميونالحكامكانهذاومع.بتان!ناحمينيحصلان

تحتبابيةولايةزالتأضورماوكانت،لابلخاضعينالقدماء

قد،آ!رحدونيقولهماعلىونجاء(أمرافل)حمررالطحكم

اصتغلمنأولوهو،أداسيأبن"بافيبلأالمملكةأس!

الىتأسي!ها"اهددنيرارىينبهذاومع،ببلده

إلىبالفحلالأشو!لونوالجنردالتجاروصلوقد.!زويلى1

أشور،إلىوالفضةابحاسمنهاأحضرواايىبهدوكية

قيالأمنبالقرب!ا!وككارا"فيأشوولةمعمرةوانثت

الوقتحابفيالأشورىالأسلوبي!تخدمكانجث

العمارنةتلألواحعصروف!أ.االيمىبواسطة

،أشورعلىملكا)أثوروبالد،كان(ق.م0014)

وبذلك،بابللملكابنتهوزوج،ممرفرعونمعؤلراسل

شيجةوكانت.بابلضئونقيللتدحلالحجةنفهأعطى

بابلإلىقو!ته،أضوروبايد5وأرسل.صهرهئتلأنذلك

بابل.عرشعلىأ!ئورملكحمدوأجلواالحناةفقتلوا

أضورقرةمننضهالحمايةواضطرت،بابلوضعفت

الهرين(لينما)الجانيينمعتحالفعقدإلى،الصاعدة

تابعينعمياأصبحواالذ!نالجتانيينالحثيونابتلعولما.وممر

نفه(ق.م0013)الأولضلصنأسكرس،الحثيينلملك

-الحملاتفسارت،لباللصلمرقطعالحثينقوةلل

والمقاطحات،الو!لةالمقاطعاتضد-الأحرىبحدواحدة

وهددتملاطةودمرت،الحثييناصراطوريةقيشرتاالأبعد

شلنأصبن!ماس-!توكولتىوجنى.كركميش

غرواتبسب!قوتهمالحئيرنوفقد.أبيهجهابرثمار،وحيفته

ليحق!راالأثر!ننملبنأصبحهكذا،الشصالننالبرابرة

توكولتي9وأصبح،عاصفهجومفيعنوةباللفأخذ،يابل

والفراتالدجلةضهريرويهاالىالأراضىلجمعسيدأ!ماس-

علىكعلامةأثورإلىمرودختمثالوحمل،سنواتبعلمدة

فقدذاكومع،أشورإلىبابا!صتالملكصولجادالتقال
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ثورأ

،بلادهالىالا!ةفيالأثورىالفاتحناجحةثورةاعادت.

هذاقابابيونرأى،بقيلذلكبعدابنهقتلهوعدما

بابل.إله؟أوقعهعقاباالحادث

ضد،قيدةبنواتذلكبمد:القديمةالامبراطو!ة2-

ضدصركةفيحياته!أوزر-كدربل"الأشررىالملك

وحرالمط.أضررعرشجديدةمالكةأصةواعيت،ابابلنن

الذىالأولفلاصتغلثهوأشورملككانق.م0112

إلىغرباالأثولهلةالامبراطو!لةانجحةحروبهوسحت

المتو!الجرإلىطريقهشق،حملاتهإحطىوقي.يوقي

وفي.تماحييهامنكان،ممرملكشهداياوتلقى

ايياللادمنأضجاربهاغر!ت،فباتيةحديقةزرعأشور

ووتعت،موتهبعدالأقولفيالأشور!ننقوةأخذتثم.غزاها

الآرام!نأيدى!(ه:22العدصفر-فتور)"لترو)

اتعاش!وحدث.المتوصطالبحرإلىالطربقأغلقواوهكذا

الدى(ق.م086-،88)الاكناصردالأثورأيام

وضد،للحكومةعاصمةيخوىمنواتخذ،كاعبناءأعاد

وكوماجين،أرييةاتجاهفيالحملاتقمرا-واستمرتفا

أوتعهاايىالوخيةالأعمالبايفصلالفاتحاسثوو!ف

كركحيقملكلهقدمأنوبعد،كربااتجهذلكوبحد.بهم

وفيلك،الجزيةتحتالفينيمينوضع،الولافروضالحثى

.أضررتجارأمامأحرىمرةآناالزبإلىالطريقصار

-)985اثالطشلناسرافيناصربالأشوروخلف

ضنبمجرد-أييهشل-!نعلمالذى.(ق.م825

ايىابدوإدارةتنظيمعلىعحلبل،الغنالملأجلغارات

فيالبرونزيةالواباتأقامالذكطوهو،جيوشهأخضقها

انصلعهدهوفي.اتصاراتهلايهرىإحياء،بالاواتا

مباضرااتصالامرةلأول(دثقفي)والأرايرنالإصلييرن

فيوهزم،حماةعاجم.ق.م54!صنةوفي.بالأشول!ش

ش00112،حربةصمركبة002.1ضخماجثاكركر

دشق،ملكبنهددالمثاةمن000.02،النرسان

علكلأخآبالمثاةمن000101،حريةمركبة...28

والجز!ةوأروادعمونمنبهالابأسقواتجانبإلى،)صائيل

إلىضلنأصوعل.ق.م842صنةوفي.وكدياالعربية

مزمتدكانالذى)بنهددخليفةحزائلحاعرحيتدمق

وبادرالمجاورةابلادونهب((المقوحةالاحةزبالنعل

منقوشائمهدرهذا.للفاتحالجزيةبدفع،عمرىبنياهرا

فيالآنوهي،نمرودقاكثفتاق!الوالملةعلى

غزابل،الضبعلىضلمنأصريقتصرولم.البريطاقالمتحف

مملكةالوقتذلكفيفهاقاتقدكانتاليأرميية

علىواصنرلىكييكيةفىطرصوسالىطرلفهوشق،،فان"

وأالتابالن!طوروسجبالفيوايرمروالملح4الفضبمامناجم
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رو،عيهبيادتالاعرافعلىبابلطكوأرغم،التوبال

قيادةعلىفادراحدولمالنفيتقدمعندمماأيامهآخر

القائدأو،ايورتانواالجيققيادةعلىقام،بخفهجرضه

دانين--أشورأابنهبزعامةالبلاد!تمردوحدث،العام

امم!زمنغارتاوأضوريخوىلأن(بالرسسارانا)،بال

سمد-9هوآخرابنا!ترلىدلكومعلكالحالظاهر"

استمرالذممطالعصيانوأخمد،يخنوىعلىالرابع،رمان

بفترةأصهموتبعدالعرمقعلىالاسيلاءفيونجح،ستين

الرئشةحملاتهوكانت.(ق.م812-824)قميرة

نرارى،هدداابئوكان.(مادي)ميدياضدموجهة

علىخلفهالذىهر.(.مق783-811)انلث

،(عبراميى)أراماتسامر9هىأمهوكانت،العرش

وأثومفيميةفابماسو!باكلاخضاعأعادأنهوبدعى

إلىأسرادشقملك)مادلعااأحذوأنهوفلسطين

منحالةفيذلكبعدأشوروقعت،هذاومع.عاصته

بولوهوحرييقائدمنهاخلصها،أخرىصةالانحطاط

القديمة،الملكيةالأ!رةعلىقضتثورةقامالذى(فول)

-745)الرابعفلاصتغلث31نفهعلىوأطلق

(.ق.م727

الامبراطو!ةفلاصتغكأقامةافا!هالامبماطول!دة3-

الغربية،أصيارالمطرةالقوةأضوروجعل،اثانيةالأشو!لة

)دا!لانظاماوأنأ،يقاوملاأصبححتىالجيثىتنظيموأعاد

علىبويتراطيحكمتحتيخنوىفيخيوطهكلتجتمعجديدا

ضقين:داتفلاصتغكصاصةوكانت.الملكرأسه

فوةمعاتربطهاواحدةامبراطورلةفيالغريةأبانرحيد

تجارأمامالعالمتجارةيؤمنوأن،واحدةماليةوقوانينعحكر!ة

خلالباستمرارالأعيننصبالأهدافهذهوظلت.يخرى

وضع.ق.م733صةوفى.وخلفا،لهفلاسرتعكعهود

ملكمنحيمرأصبححماةمملكةلاستقلالنهاكةفلاصرتغك

ضدحمتهبدأق.م733سنةوفي.لهخاضعاالسامرة

ووضعدمقبقوطاتهتايى،دصقملكرصين

نفتالىأرضألحقالوقتنذروفي.أشوريحاآتحتالمدية

تابماجهوذاملك(آحاز)أخازى-ياهو)وأبمبأضور

فقحرمقليعدإص6ليإعلطكاهوشععينيما،لأشور

فلاصننكئؤج17(.-15كل)2ق.م731ضة

الحامووتوو.ق.م728ضةفيبابلفحإجلالبكل

الرابعضلمنأصرهرآخرحربيامغامراخلبفتهوكان.الالى

ومات."أولولا"الأصلى؟احمه(.مق727-732)

آخرقالدبراكنصيكلأوللامرةحصارهأثاءزشلنأص.

(.ق.م507-722)هصجون5با!م،الصس

م!.ونقلق.م722فيال!امرةعلىسرجونواشرلى



أثور

منكبراجزعاوصرف.البيإلى!كانهامن092.27

أريية)الصايةللأمالكبيرايحالفمعص!!ف!حكمه

عاصةكركيقعلىواستولى،أشورضد(وضهاومالا

الجنويية!الولاياتثورةوأخد.ق.م717فيالحثون

الكلدافيبلادانمرودخوأحبر.ق.م711دفلسطين

على(ق.م722فيبابلعلىملكانفطمنجعلالذى)

وفي.الفارسىالخليجرأسعدالمستنقحاتأرضالىايراجع

وا،شحارلصابئوخلفهصحونتتل.ق.م507سنة

الصكر!ةالمهارة(.مق681-507)لنحاركبتكن

ضدحملتهوفثلت.لأل!هكانتاليالادال!لةالقدراتولا

حالةفيفظلتبابلفيشاستهئلت؟،جهوذاملكحزقيا

باللمديخةندصرهإلىأدىمما،حكمهضدمترتمرد

بتعذلكوقبل.ق.م968فيبالأرضوت!رياالمفدسة

عصيانلاخماديهييهةإلىقواتهلارسالاضطر،سنوات

ايونانيين.ويينييهمعركةد)رتحيثفاك

ابئوكان:ا!براطو!ةوس!وطالأضرةالمرحلة!ا-

966-681)عنهعوضاملكالذى-آصححون

طيتسهرمنالعرينقيآخرانابخانقتلهأنبحد(.مق

على،بارعاوادالىلاماهراقا"لدا-(91:37سل2)

قيادتهوتحت.(آصرحدونانظر).أبوهعليهكانماعكس

بخاءنأعد،ونجاحهاتوتهاأوجإلىاثايخةالامبراطوولةرصلت

وأصبحت،للابراطو)يةالانيةالعاصمةوجعلها،بابل

)678،ممروهزم،حاضعةولايةفلطين

وأرسل،(جومر)اليهم!ينغزوةور(،ق.م671

.الر!وبلادميدياسكلقلصإلىحملات

عصياقإخمادلاعادةطريقهفيوهو!آسرحدون!ومات

عرشعلعنهعدضابايال،،أشررابنهوملكمصر،في

آخرابنترفييما.(ق.م626-966)الامبراطورية

أضوروكان.بابلولا!ةحكمروكن،-ثرم-عاعاس5هو

كلعفمنيوىمكتةوتدين،لل!حليمحيانصيرابانيبال

وأدار،الملكىاللاطعزاالمفرطالرفولكن،لهكنوزها

عاصمته،فيهوظلبيما،قوادهخلالمنحروبهالملك

اكر،اهما!همصرواسترعتنينرىفيالنيالقصرونجي

فها-اثصدحركةتزعمالدى-الأثيويىأترهاقة،وأحبر

بعصبلامالامبراطوريةرتمتحت.بلادهإلىالعودةعلى

خليفة"تالدامان9برعامةأحرىمرةمصرتمردتثم.الوقت

!روعا،هاالأضورييرعقالىكانالمدةهذهوفيترهاقة..

كائمهاوحملت.(3:8لا)أنرأمون"أوطةلحدمروا

لهذ)تذكارانيوىإلىصلتانأيضانقلت؟،يوىإلى

إلى-نمردتالى-صوراضطرتالأثناءهذهوقي.الصر

طلبالدياملك"جيجز9منسفراءوجاء،الصلحطب

أثوو

ستقلة.علامكمتدددورغم،الكيم!بينضدللعون

-بانيبالأشوراضطرولهذا،بابلفيالخطاثارةوحاولت

وانكر،بابللولإيةالداخليةالونفيليدخل-عنهرغما

إسو!ا!أسرارعندمعركةفيالايةفياليلاميون

للملك.نائبينلينكزوهاتمالتياللادوقست(شوشن)

الأضول!لةالامبراطورلةمناكيرالجزءفينمردفحأةثارثم

الجةوظلت،بابلفيالملكناثب،بانيبالأخيبزعامة

بقيادةاستقلالهامصرواضعادت،الرتتبحضمملقة

والعئرينالادسةالمالكةالأصؤمؤصسىبمانبك

أعدولكن،لديامنعونانلقىوالدى،(.مق066)

وأحرق،طوررحصارتحتالمجاعةمنعانتاليبابلفتح

وأجل.قصرهخراثبوصطنفه!يوكينسوم-طماس"

ص!باإلىطريفأشورىجشوضق.علامضأنفيالتصرف

عظاموأخرجواآلههأ،حرمةوانتهكبالأرضوسواهافايهها

العرببلاددورجاءثم.ئبورهممنالقدامىملوكها

ولكن.الحضوععلىالجمردكنالثيىخفأجبر،الثمالة

الماليةمراردهاواصتزف،أضورأ!لثالجواصلالصر!هذا

،الحروبفيقتلثباكاوضط،خاويةخزانهافأصبحت

مقماومةعلىفيهاتادرةتعدلمحالةإلىوعحلتوهكذا

بقليل.ذلكبعدالامبراطود!يةعلىهحمواعندماالكيح!ينن

بانببالأضوربن،)يلافي-إتبل-أشرراعهدوفي

آخرين،ملكينحكموبعد.ونهبت،سقطتكالحوخليفته

مجاربوهر!-صار-إصكىسبن!أضورملوكآخرسقط

بحدتك!فلمتماطنينوىودعرت(.مق606)الكثيين

رالىنبوبولاساريدفيالمايةباللوسقطت،أبداذشك

أضورظلتذلكومع.اسصاليناالغزاةإلىانفمالذكطلابل

الفارسي،كورشعهدحتىقائصةللبلادالفديمةالعاصمة

.صفيرةل!لفيةتريةمجردأصبحتقدكانت:نثعها

:بانيالأشور

،أسورملكآسرحدونابنوهو،أابنايخلقأ!ور9ومماه

الأضرة-للمرةمصرعلىالرحمصفيآصحدودلرعأنوت!ا!

أضوربالهنادى-محدودةأصبحتقدأيامهبأنأصوقد

بابنهنادىكا(.ءق668)أشورعرء-عا!للعهدوليابايخبال

عندولكنبالل.علىللعهدوليايوكير"-سوم-"صاماس

علىالملكصاتممركزإلالاما--ئ!م!!لمدآسرحدصموت

لابا.

العظيم!أصنفر1هوبايخبالأشورأنهوا!اماوالاعتقاد

معنىيكون،صحيحاذلكيكللمفإذا(09ت4عررا)

وفي.القديمالعهدفيبالا-يذكرلمباليبالأشورأندلك

ملكاعئرينبأسماءتاثمةيايهر،باليالأشورالملكحراجات
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أشور

هذهوتكاد.يهوذاملكمنىلنهمكأ،لهالخاضحينمن

منونعلم.ءألوهآسرحدونسجلهاالنيالقائمةتطابقالغائمة

نىأخذواأضورلملكالذينالجندرؤساءأنالثافيافيلامأنجار

:33أخ2)بابلإلىبهوذهوانحاسبلاسليقيدوهجمواعة

ا-دأوآسحدونإطهوفاإيىاثمارأثوروملك.(اأ

إلىلمنىردهيكون،لانيبالأضورهوكارفإذا.بايخبالأشور

ضدأيضاثارالذىمصرملكنخومعفعلهبماضبيه،عرشه

أخرىمرةأعادهبانيالأضررولكنوأصوهفهزمره،الأشولميين

مصر.عرشإلى

لهذاالقديمالعهدفي-الأقلعلى-أخرىإضارةوهاك

أنتهل!:يوىبسفوطتنبأالذىناحرمنجوةفيوذلكالملك

بايبالأضورسجلوقد!؟آموننو9منأفضل(يايخنوى)

!آمرننوأكلمة.المديةتدميرووعفحولياتهفيذلك

مصر.آلهةأكبر!آمونمدينة"مفاها

تذكانالتى،مصرإلىطرفقوهوآصرحدونماتوتد

الذىترهاقةفإن،سلحعمانفيهاقامولكن،تجلمنكزاها

الذينالولاةعلىوزحفعاد،اثيرياإلىفعرآصحدرنهزمه

جلوسوبعدوآخرين!نهرمعحلفاوعقد،أضررملكأقاعهم

القواتوهزممصرعلىزحف،بقيلالعرشقعلىبانيبالأشور

ولبهه،بالأغلالمكبلينينوىإلىاممردقادةوأخذ،المردة

عاممةساي!فيعرشهإلى(نىمعفعل؟)نخوأعاد

القيادةفتولى،فليللعدترهاقةماتوقد.الزقتذلكفيمصر

الأضوربينرحيلوبعد.(تندامى)آمونتانوتاختهابنبعده

الجيشولكن،الأشورلونولاهالدىالحاآعلىآمونتانوتزحف

فطاردهطةإلىتانوتفرجعالحصاروفكعادالأشورى

أشارماهووهدا،.مق663فيونهوهاوتحوهاإلهاالأشورلون

قامشواتبضعدلكوبعد.(3:8)ناحومابإله

دأبحدللأضوريينولائهعلىحافظالذى)نخوبنبماتيك

جيرولانغال،مصراستفلالوأعلن،(عرثهإلىأعادوه

نيركط!ريحررأنباتيكاشطاع،أخرىأماكنفيأضر

الأضوريين.

طويل،حماربعدعورملكبحلبانيباللأشورملم!

ولما.أروادملك!ياكملو)الجزيةلهودفعالولاءفروضلهقدمكا

صاكرين.اشلموا،بنرهأقةحلماالآخرونالمتصدونرأى

طريلة،مدةلأثررمسالمةظلتواييالقديمالعدوعلامولكن

ولكن،بابلصدإتلعرالقامفىأأورحىألقادةلدأت

جعلمماصر!أمامبقةوظهرزاحروسحالعبربانيبالأشور

وهكذا!بلادهإلىيعود-أور!ىخلفالذممط-!تيوماذا

أمامه.علامدلت

الدياوركينصم"صاماسأخوهعليهنمرد..مق652وفي

043

أشور

؟ا!،شأضهكلستقاأذ؟أ،اد،لالاعلىللملكتائباحعله

لاساصاسفلجأ،بابلعلىراضولىعيهانتصربايالأضرر

!ا.محرتاسات،أاصار!بهوأضعلاعقصورأحد

يلفهابانيبالأضورحكممنالأخيماحنواتاولكن

،حارادفياعيهفقداعحرزاالملكأذيد؟إذ،الغموص

وابئأضور،علىحا؟لللاليه-إتيل-"أضورابئوترك

نيلوحررثبص-دالثمداليهالأسزطقاومه،لشيرضومص!9

فلم،الأفولفيأشررنجمالرقتذلكفيبدألقد..مق626

قبلتمامااندثرتبل،فحبالمجاورةاللادعلىسيطرتهاتفقد

بتدصر"مانداأومان،جحافلنامتفقد،القرنزاكنهاية

،ومارالتذلكبعدقائمةلهاتقموا،بالأرضوسوتهايخنوى

.(7-3:4ناحوم)حراباأطلالا

علىتدلوايىضدهااييبالمبافيبانيبالأشوريهر؟

الكثيروزخرفووسعجددأشور!دنكلففى،ساريةبراعة

بناهماكا!فاقجميلاتصرانيموىفيوشيد،،الهاكلالمعابدمن

وروعة.فخامة،الأشولىلون

اضقوشواامملأليا!فبعض،نجتدةالفونعهدهفيضجعوقد

منتعتبربل،فح!الأضورىالفنقمةثمللاخلفهاالتي

ماظريمثلمنهاالكنيروكاز.وروائحهالقديمالعالمبهورأثمن

به.منرماالملككانالذىالمد

واليأثأهاالىالمكتبةهوبانيبالأشرربهيثتهرماوأعظم

القديمة.العصورفيالأدبمثجعيأعظميعتبرأحلهامن

:ناصربالأشور

،ا،ارت1نمرأوحرستدأثور!ايخ!ديةاللغةفيومعناه

توصليا+1،ث.ء8د9-884هـ-)أضهاسملك.ه!

العهدلياصيدكرلموالالث.ضل!أسروأبو،الأوللورقي

ائقديم.

أشوروشرقيش!ليفياغبائلاغزوفياست!رأنهومع

ا!وذاإجاءهوالرئيىهدفهكاذ،مغتوحةاضحارةاطرقاخظل

خهركطب!تالأرامبا،لاية1!عدنلت!فغرا،افربنيالأضرى

بى"(12ة91مل2)فيذكرتواتوالفراتالبخ

عامرسوفي،أعدن"(27:23)حزقيالوي،"عدد

طريقكلتزحفكبرىغزوةوفي.،عدنيت"(ه:1)

الجزيةوأخدالمترسطالبحرساحلىبلغحتىوالأورينتكركميش!

لزحفالطريقمهدمما،وأمورووليبلوسوصدنصورس

.إسرائيا!وعز:غرباحلفائه

و.كاءوقصوراومعابدضخمةأسوارالاصربالأضرربنىوقد



لألثوربزا

باررةبنقوشمزداناالقمروكا!(12و01:11تك)

أححارمنحجرواكشف.وصيدهحروبهتصورورصومات

(ق.م987في)المديةتأيىتصةعليهصجلالأساس

الماصبة!ذهاخملواوقد،نصمة957.61يكاكانحيث

اسخدمهمالذينالحروبأصرىمنأغلبهموكان،أيامكرةلمدة

مايويدالعددوهذا.المدينةصكاننواةهموكانراابناءاعمالفي

.(4:11)!ونانونيرىسكانعنجاء

:لأيثورلونا

تميمةمدةيناولبرتإئرثثعل!املكفيةاصموهو

ترجرمنيجاء؟أضيرجطأيالأضولرنهمبهمالمقصردولحل

عدمومجص.إثؤثمملكةحدودفيكانأضريوناثاد!فبط

مشقلينكانواالجشوريينلأذاالحثر!ب!تأويينبيهمالخلط

صم2)خورملكعيهودستلماىملكهمحكمتحت

الخلطعدءجىالأبابهذهولفس،(3:3،13:37

!أضردم5:!!ينهمولا،(أشورس)الأضررين:بينلينهم

.الربدادانبنيعن

يثورلم:أ

قطورة!ريتهمنإبراهيم*تيقانبىدادانأنجاءليندكروا

.(25:3نك)

"باركأ:مبوطأوصميدومعناهعبرىاسم

لة،جا!لةلىلفةالافيوالالى،ليقوبالاصتالابناسم-

فإدمىوقد.(35:26تك)حاداكبرأحوهوكان

بمد.(46:17تك)واحدةوابنةأبناءأرلعةومعهممر

:03تك)لناتتغطىلأنه،بذطى:لةقالتولادته

خظ،في،دهماكتهعنديحقوبلهتبأقد13(.

نك)"ملوكلذاتيعطيوهوكينخبرهأشير9؟حص

اليىسمبارك!:أيضاموصىباكه؟،(94:02

تث)!رجلهالريصفيويعمسإخوتهصمقبولالي!.أ!ثر

33:24)

يتفىأصتتمدادهحتىممرقيالسبطهذا.نماوقد

،(41:اعد)ابالعيناا!*كورامن054!ا0الخروخ

:26عدد)004.53عددههأصحالاتالتعدادوفي

ايخمة،سالثمالإلىال!يةفيأشيرشطموقعوكاث

أش!سلنىالرئيسوكاث.دادرايةغتونفتاليدادمع

أضيرسطئملوكان.(2:27عد)عكرنب!فجفيل

أشير

.(13:13عد)ميحائلبنجتورهوالجواي!لين

فلم،ذلكبحداياريخوهامادورايلعبلمالسبطأنويبدو

فيأيةلهتكنلمأنهويبدو،للأمةنحلصأولطلنهيقم

خأ1)إصرائيلرؤصاءييزرئيسله!أيهرلمإنهخىداودزمن

27:16-22).

تخد:أضرنصيبفيوقعتالىالخمهالمنطقةوكانت

الديرتا!يقيناجاوروبدلك،فينيقيةفيالساحلىالهلاإ

ي!اضرأصب!!ألهوالأرجح،اغجارةافيعالجةشهرةلهمكانت

لديهكانتأنهاس-الرعةوفقد،المرمحةثاريعهمفيلهم

يهغولم(31:أقض)3سدص-طردهمفي-أصلارنجة

.التجارة!!أهدافهنجبلوفىالحريةاءكانتطالمايخكمهمم!

الحقلروإلىعلىنقالىمعالموتلحطرنفسهعرص!فربواسن

جلسأ:)دأقاء!أضيرأما،الأحنىالمحتلضوكةلكر

:5قف!)"صكنفرصةوفىالجرساحلىعلى(ساكا

الىانتعر!فيداطثبعدالدعولعله.(17:18

أضير!صتقوما"فإرذا!ومع،بهممصالحهارت!طث

أورثليم،إلىبختواوتواضعوا5حزقاالملكلدعوةاستحابوا

تعدكانتالي-اليةخة(.وكانتاا:03أخ2)

فإيصرعبالصبىويوصمريمجاءتعنلىماالهيكا!في

2:63اس)أشيربطمنحنة-هذهكانت-الهيهل

38).

زلفةالحا)يةبأنالتويةبأنتقوا!حديثالظريةظهرتوقد

!تح،محيطدمس!كاناسبطاأنعلىدايل،أشرأءهى

نأ:رعموا،امممايخ!!واالإصائ!ل!*تالختلطاتزاوخعن

ألواحفيالمايهوؤالكعايخةاغيلةاءتمأحوذايكودقدالاصم

.أأضراحادمأباء!أ!أأشير!عدمارى"الحمارنةتا

انقرن)ممرملكالأوتامنى3نقرفيمابهاسهيوجدكا

الجليلىفيلايةاصمأأصيرو)اهو،(الميلادقهلىعثرالرالع

الغزاةمعاندمجتتدا!يلةاهذهلأذ:يزعحود،النريى

المتحيلىمنلكل،مزيةفكرةأكاومع.ا-لةاستاقادم!!ا

أضير.وسبطاغائلاهده+تعلاقةأيوحوداثات

يوسفرفي-اخمصلمدكورةأشيردطقةوتحو

،713132:قضأيصاالظر،92:24-03)

احصراموقعاليق!!وحهعلىنعلمش،(11و7:01يش

الحديثة-تالتر-رهى-فدور.الآناالأماكا!هذهمن

الرقا"و،ادي09مسىسبطسكنهاثلكلأضيرفيكانت

اسحرالىيصصوالذى،لةشيحورهويكونتدالدى-

عارةأشيرنمىوكان.الجردالقحمكان-د.احنوش

أميال09-8لينماعرضهيتراوحافيىضسشريطعن

ياكرويتاحم،صيدولىقربخىالاحلىعلىثصالاويمتد
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أير

علىاصتولىأشير.قدأرويبدو.اثىقمنونقالىوربولرن

يطردلم،رأياو؟.بالغزوولي!السلمىبالزحفممتلكاته

والماحاتالخصبعكاسهلفظل،مدنهمعنالمييقين

صورصتبالمربالحرطحلوعلىالجباليينالخصة

إلىالجحدرةالوديانوكانت.الميقيينأيديفيوصيدون

رفيرةسمحاصيلننتحاصاحيةاالهولعلىوالمنفئحةالغرب

ثهالىفيالبرطصتتديمةكابةبقايافاكومازالت.الجوب

.بكزةالزيتونوأشجارالكرحازدهرتوقد.الكرملج!!

اليرمهذاإلىزالتماالىالزبنودزتمىالهائلةوالكيات

القديمة:ال!بهةتلكفيجاءبماتايهرلا،المطقةمنتصدر

.(33:24نث)"رحيهاضيتفييغمر)

:17-ث)ضىلبطالحنويةاضخوماعلى!دينةاصم-2

علىأيسير)قريةموالحاليمرفعهاأنالجضويظن(7

عا!ضك!منالرقيالثمالإلىيلاعشرأحدحواليبعد

العلماءبعضيقولولكن.(يسان)شانبيتإلىالطريق

نفسه.أشيرسبطتخمهوهابهاالمقصود،ان

الأث!بون:

.(1:32قض)ئيمقولىاصاساالابنأشيرنا!هم

أئما:

شيئاعهنعلمولا(17:03مل2)حماةأهلمحبود

يمى!"الإلاهةايمنفسإنهالبضشيقول.دلكساكثر

يخر:لكل،ن!!فييعبدكانالذى"هداد)الأعلىالإلهابة

هوا،سهحقيقةأنالعضو-سى.الرأممطهذايؤيدماثمة

في!ذنب!كلمةأن؟،الكنمايخ!-عندالأمالالاهةأأجيرا،

أشيا،أهى(8:14)عامو--ث5السامرةذف"العارة

العبردة.لط

:أع!بون

معاهأدالمعضصيظن،التحديدوحهعلىمعناهيحلمولا

:!بهاء،

أزد!"ويدعى(\آ:،آنك)يعقو!ب!جادابر-ا

.(اآ:2آ)العددسفرفي

.(ص7:7أح1)بامينبنبالعفهوابرليام!تحفيد-2

كلمةوهي
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،شرضو"

ئغى

المهديرفيمحميراوتردالحبر+،

"أحامتلمحارقيكلعىداثما

يسىأصل

تث)"علقماثمرأعل"(21و3؟21أم!أالمديقين

،(5:24إش)"كالعفونةأصلهمتكون"،(92:18

.(12:15عى)ي!مرارةوأصل9

أى)مؤه!9اخموهـ؟ا!إةالإشارتخدءبم

كانأصله5أضوروعن14(:5)تضعحايق،بين(أصلهم

أصلهم،.مضروباأفرابم31:7()حز!كثيرةباهعل

تثردا-ص!ا-حوتويعرد".(9:61هر)!حصند

:27إكأمع91:13!ل2)أأسفا!إلىيتأصلوداباتونا

:5رشأ"دا!دأصل"و(بىأصل"،(6،37:31

.(اآ:5،22

يسى:أصل

(11:01!!!)"ي!ىشور3ث"هىاص!يةاافكلمة

نضرلهما،(15:12رو)أريزا"هىالونانيةوالكلمة

فالمشا،أصمنفرعأ:ذرلةأيضاتعنى؟(أصا!!المصى

اصصلوا،داودأديىليتمنيكونألىيخبكادالملك

؟11)إشعياءفيحاءمايقتبس(12ة15)روميةفيبوض

01).

متأصل:-أعل

ورسحتجذورهاتعمقتألى،حذورهاالجرةأصلت

راسخمعاهاومتأصل(12:2إريا،!:08مرانظر)

.(2:7كو،3:18أفانظر)الجذور

استأملت

ثافهيقفلبجذورهمناتتلعهأي،أصلهسأحده

،31:8:12أبو!،01:28مل92:28،2تث)

.(31:12حز،ه:44:2،52مز

أصليا:

ال!اتبشا!انوأبرملاا31توهوأأمررقدالرب"معناه

الهيهلىفيالعظيمالكاهنحلقباإفالملكيوشياأبلهاتيا

أصلياسشافانلجاء،الر!يتإلىالمدحلةالمضةلحسا!

يامما!احلقياوحدهاتىاالر!يعةثسسمر!معهالملكإلى

إصروحركةلدءذاكفكا-،الملكاأماشافان3وترأ،افيكلى

-34:8أت12،2-3؟32مل2)شاملةونهضة

32).

:أطاد

.ممرا؟آللانطر

أطر:

(.ا:18حر،7:33ما!1)لاثىءجطماوهوإطارحمع



أطر:

طير.آانظر

:اغابوس

أحدوهر،محبربابمعىعبريأصلصتالاسمكانربما

ضرفيمرنينذكرهورد،أورشليملىالميحيةالكيسةأنياء

:الرس!-أعمال

فيبحدهحيث(بعدهبا11:27)الأعمالسفرفي-ا

يمعلىيصيرأتعداكانعطيماحوعاأن"يتأألطايهة

أيامفيصارالذي!:قائلاالكاف،يصيفا(المسكرنة

شاءفيالألطاكيةأعالوسرياس:حدتت!تيمركلوديوس

المسيحيينيا!مالىفيصالبوته؟ت،43-441

ا،ها.وشاوتبرنابايداشيهوديةوللإ-ةمعونةأنطاكية

أمرين:ندكرأتاضابد

المفا.عنالتؤش!!هنااكبوةموهةتأحذأ-

الأدفي،أوالر!حيالحقإعلانهوالألاسىالنىعصلكار

تصيرولكن،المتقلييتاصأنالاحقايحلحأنهكلفى

.يالأحداثاتبرضكلىأجاتايأحذكادالىارصالة

تعببراوكان)"المكونةبمعلى)عارةبخما-!

هناكولكن،للاعىتعبيردهى(الرومايخةالا!إطرريةمرادلحا

فيكلوديوسأيامفيتاسيةمجاعاتحدئتأنهتؤكدقويةأدلة

أيامقيالهودبةيحدثعطماقحطاوأد،مختلفةمواقع

ولعل(م4-448)ألكندروطارلو3!دادوسكاسبيوس

.م4أحواليذروتهللغالقحطهدا

فيأغابوسنحد(لعدهوما21:01)الأعماتسفرفي-

طربفةعلى)وفويرمزيلعملىبولى!الرسوليخذرقيمرية

عن(3،4حز،ا:13إرياالظر-اقديماائعهدألاء

أ!رثل!.إلىذهالهعند!يعال!هااتوآلامهسجه

أعالو!)دتأحرتقليديقرا-3

الع!.المس!
!---!

:أغريباس

تلايدص!واحداكان

أع)الأولأغريباسهيرودسابنالاتأعرياءسهيرودسهر

شاباكانم4،فيأبوهماتوعدما،قبروس!روجتهست(12

حكميتولىأنم!أصفرفاعتبر،عمرهمنعرةاصابعةافي

اواوصابةتحتالاتليمكلوديرسالاصراطورفوضع،الهودية

نف!طالامجراطورقصرفيملوكياتحليماأكريباستعلموقد.آخر

لسأفبو

يظهر؟،تماماشحبهين!لمولكنه،(يرصيفوسيأيهر)؟

جمكراسةلهميمحأنطبواعندماالهودأجلمنتوسلهمنذان

أيدىف!العهددللىإلىكانتالىالرحميةالكهنةرئي!ثباب

عمهموتوعند.محددةناصباتفيإلاتتخدمولاالرومان

سنةللولايةحاكاكلوديوسعينهكااممي!،ملكهيرودس

كلمااجهوداقفهع!تيدافعكانيوسيفرسيقوتو؟،م48

وسع(م52)شوأتبأ!بعدلكوبعد،الفرصةسحت

،ولشايخوسنجب!لاياتاجهإضمبأنولايتهدائرةكلوديوس

أصحوتدأملك"لفعليهحلعواقدكالكيسفيوهووكان

م55ينةوو.ملكهدائرةتوصيعلعدرحمبااللفهداله

وكاد،أغريبا!مملكةإفولرلةالحيلمدنلعم!!أضاهـنير

واضحاكانا!ذكطاالأحموفىاللدماصا!ااالصالعيحملىكلهتاريحه

أيضا.أيهي

سحفريالجديدالعهدفيالاقيأغريماسهحرود!!اصمويرد

ملكابرلىويدعوه(125:31،26:32ا!الأعما

لالكتبصعرفةلهكشخمرإيىويتحدث2(:)26

تلكفيلهرح!فقداغيلك!صهراكانولأنه،المقدصة

وبينلنهشائةعلاقةبوجوديهمونهوالأمايهودبمن.المابة

بريكى.أحته

الهودحذر،اجهوديةاالمقاومةحدوىلعدء3!أعرياعلموإد

ثتعندما،لهيستمعوالىواممن،روماضداقردس

أعلامها،تحتوحاربروماصففيبحراءةوت!،الحر!

جامالا.حصارفىبهرمىمقلاحجرسجرح!أصاله

منرائعةقطحة،روماضداممردساخحديرهمليهودوحطاله

النيحةوحاءتالواقعةوتع!وعندما،اضاريخا!اجمظالأد!

دكر،اجهودامملكةلانتهاءأغرياسمملكةإنتهت4المحتومة

نححيثروماإلىبرنيكىأحتهمعفالقل،لهمولاءهالرومان

سةحوابرومافييات(ممنارإلأكط)"لريترر"اف

.تراحانحكملدايةفي،عمرهصالع!!وم001

أفايم

يرحمئلص+ناداباب!وهر!المنخرينأوالألفا!:يصى

.(2:03أح1)يهوذاجط

أفبولى:

مورةذو،اسرر4ومفى،(4:21قي2)فيذكرهحاء

اصسولاكانحيمارويةكنيةفيعضواكانيد!صالحة

في-الرسوايخأيهر.رويةسج!واثايةاطمرةأصيرأبول!

لمإذ،رويةفيالميحونصظهالهتبهركيف-الرسالةهذه

نفهكلدفاعاالأوااحتجاجهعندودلك،لهولاءأممطيظهروا
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أفتيخول!

بلمعىأحدمجفرأ":يقولحيثالامبراطوركردىأمام

في-رائعاكانآولكن(4:16قي2)أتركورالحميع

حفنةترىأن-وفراقهجرمنالحالكةالظروفتلكو!ط

الوفاءعهدعلىباقيةمازالترويةفيالمسيحيينمنقليلة

أولئكزمرةمنأفبولسكانولفد،بول!للرسولوالاخلاص

آخريكتصحينبول!الرصلفإنلهذاالأوفياء،القلائل

تيمرثاوسإلىأنجولىمنالسلام!ر!أنينىلا،رسائله

لتنتجأنيمكنناأنهإلا،أنجولصعنالمزيدنعرفلاونحن

أفبرلىوا-.كرنانيااحمامجملأنهحيثالمرلدأممىكانأنه

.وابقوشالبرد!اتلىكثيرايرد

:أفتيخوس

تصةؤلردأالطالعسعيدأومحظوظ9هوالا3مذامعنى

الذيالجزءذلكوفيبل،الر!أعمالضرفيهذاأفتيخوس

الجحصيةفيالمتكلمضصرالفركاتفيهيخدم

هوالقصةهذهراوىفإنولذلك،ايحديدوجهعلى،نحى،

-02:7أع)بأنفسهمنابحوهاالذينالعبانشهردأحد

يق!واترواسفيالميحيوناجتمعالأسبوعأولففي.(12

برلىأيضاالاجماعذلكحضروقد.العليةفيمائهخدمة

الكلامأطالاالغدفييمضىأنمزمعابول!كانولما.ورفقاؤ

فيجالاأفتجوساحمهثاب"فاكوكان.،اليلنصفإلى

نأويبدو.متأخراالوقتكانإذ،عيقبومسثقلاالطاقة

اليوماضتغل،رنجفاعبداكان-احمهيدلتد؟-أتيخوس

فيجلىفلما،مأخذكلمهاضعباأضذحتىضاقاشغلاكله

إلىاصةاساااطقةامنفسقط،الومعيهكلب،قييمالطاتة

وأوض"،يختهدى"حاول!د،.هدايتاوحمل"أسفل

بالبارةباستبدالهاوذلك،المريحةالعبارةهذهتجنب،هاوزن

.!يتأنهعلىوحمل)

هؤلاءحكمصتعبرالبارةهذهلأن،فا!ر"يدعى؟

اطبالرقا!دم،قلماكلرغمولكن.حملرهالذينالرجال

تلكأجركطقدبودلأنجلاءلكاثصهوإذ،ضهادته

لرقاوروىو)ذالمبت.الجدذلكالالجاةبإعادةالممجزة

تلكعناضهادةايهدهـالىهوفإها،الحادئةهدهالطبيب

بنا-سجعمماواعتقهعيهو!علود-نزلفلقد،المباركةالمعجزة

الجمعيعزى(،وأحذ17:21مل1)إبيافعلهماإلى

كرصمدثم،"يخهنفهلأنتضطربوالا5:قاللاالمنتحب

وتعزواجابالفتىوأتواا.اغجراإثكئيراونكلموا!خبزا

.،لقيلةلتتعزية

إلما:

صيغةوهي(7:34عر)المعاستخدمهاأراميةكلمة
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نفىوهىالعبر!ةفي"خحاأى"كا،الأرا!ةالكلحةمنالأمر

(.وكانته:35إشعياءانظر-ومد!اغظاالعربيةامملمةا

يعطياهاواشخدامها.فلسطينفياصائعةااللغةهيالأراية

وقعالثعيةالكلمةلهذهكالى،عانلاهدبالجاةنالضةصوؤ

الكلمةفهاتدكرالتىالقيلةالمراتإحدىوهي.عندهعميق

ماثؤ.بعدهاترجمتهاوتد+كر،المشحبهانطقالىالأرامية

طقىفيبالماءمدىبإصبعاللسركدالكلمةهذهوتقال

اخكاثريكية.الكنيةفىالأطفالمحصودية

:(أفراتةأو)أفرات

لهولدتاليالايخةكالبزوجةوهي!ثمرةأومحاها

لاقامةالحكمةروحاللهوهبهالذممطأورىبنبصئيلحدحور

.(2:91أخ31:1،1خر)البردةفىالحيمة

أفراتة:

وهي:أثمرة5ومعناها

كانتولعلها،لحمبيتتزصبطايهوديةمنطقةفيمدية-1

لحم.بيتفيبعدفيصااندمجتولكنها،منفصلةمدينةأصلا

:1راعوث)يرذالحميتسأفراتونوأصته!الكوكاد

ميخاالنبيومجمع.(17:12صم2،4:11،1

.(5:2يخا)،أفراتةلحمبيتايخذبهر،الاحمينبر

ت35تك)راحيليخهدفنتالذىالمكانكانتأفراتةأن؟

91،48:7).

بنيامينفيكانراحيلفيهدفنتالذىالمكانأنحيث-2

المفهرمأنوحيث،(31:15إرمبا،01:2صم1)

يتبينمافةهناككاتأنه(35:16)اليهر-من

الحدودعلىأخرىأفراتةهاككانتأنهميبدو،وأفراتةإيل

لامين.الثمالة

كانتأضهايبلأو(132:6مز)فل!طينفينطقة3-

حأ2،1وا:6:21،7صم1)يعارمبقربةمرتمطة

إلىالربءعهدتابوتمهانفلالي(52و2:05

الملك.داودأيامفيأورشليم

أفرايم:

.أمفاعفثمر،ومعناها

فيولد،وأساتيوسفابنىأصنر:وولعفبنأفرايم-ا

مرتةفيواعبرهما،منىوأخاههويعقوبتبناهوقد،ممر

وعند.إصائيلأصاطمناجطأبامماصوأصب!!،أولاده

يعقو!فضليوصاحتجاوركملأحغادهيعقوسبركة



يماأفر

48:13تك)لنلهرفيعبمستقلقنئا،الأمضالابن

لوصفبركتهكانتلأولادهيمقوببركةوعند(02-

.(94:22تك)لابنيهشاملة

ممرمنخروجهمبعدتحدادأولعد:البطأفرايم-2

الإحصاءوفي،001504أمرايمسالحربرحالعددكان

،(33،26:37تاعدد)003215كانوااثاني

وتحت.عيهودءتاجثمعأالخروحعداجطارئيسوكان

يحيركان،ال!بةوالحيمةسالغر!إلأفرايمسبطراية

كالىالجواسرو+يئ(42و2:18)ولامينمسىسبطا

عند.(13:8)نونءت(ثوع)هوضعهرالأفرايمى

عدد)ضفطانبنقوئلالرئ!أفرايميمئلىكانالأرضرتقيم

يكونعماللأجاطبركتهفيمرسىوتبأ.(34:24

موصىما!وعدما(33:17تث)اشقوةصتأفرايملسط

هو)انارالذىئرعهوأفرايمصبطسواحدخلفه

لوفحتى.والجاعةبالإيمانالحوايرلاقىع!(وكاب

مكانخارأناطييامنوكان.إسرائلفيالرياسة

اترالأرضداخلى،البعادةوعركز،القريةالاجماعات

وتأكدت.الوالميعلىوضيرهشكيمفي،يوسفألاءضغلها

فيالحياةبداكةومنذ.القادةصموثلبتوليأمرايمفيارة

منجلاحاسينفكانوا،خاصمقاملأفرايمكانفلطين

.(؟:7:24،8:1،12فض)الكرامةناجة

كان،)سرائيا-علىمللثكأوللهوولإهماساولقبولهمولحل

اعلاقاترا،راحيلنلسلام!تصبطإلىانمائهببب

ودياميز،يوسفدينكانتاقىارقيقةااعواطفواالوئية

!بطإلىالحكمعولجاناتعالعناطلاقايرضوالمولكم

عا!إ-ءائاي!-.ر(3:8!3)-ا.!ضخصفيجهوذا

أبثالرمثورةولكنلداود،مما7مرلأسالومللخفوعاشعمارا

ص2)يهرداا!سبصجمةعربةضسديدامممر!ةهأت

فييارحبعاموحمقسليمانضدةكانتوقد،(15:13

يومومند.يربعامثورةالطريقمهدمما،اسثديداالخطإثارة

ينارعلم،اجةالثساالمملكةصقوط!ومإفإصانيلالقسام

لإسرائيل.مرادفاأفرايما-أصبحبل،ابرةأفرايمأحد

.الأولويربعاموصرئليخرهمأفزيمأبناءوأشهر

غرتص-الأو!الجزءكان:أفرايمإقلأونطقة-3

ص-كلحمودتدكروبيما.يوسفاشينصبمنفلسطين

الأصحاحينفيومىأفرايمصصيبمىكانااللذينالقبت

نأيبدوأنهإلا،ثرعسكراصابعواعرالمادس

:17بق)الرمانمننفترةلماشتركةكانتالأرض

كلافيالمدنلعضمنالكنمايبنيطردراولم(،14

يتدوهمأنلهمالأفضلمنأنهرأواولملهم،اضمينا

يماأفر

تخومتحديديمكنولا،(16:01،17:13ص)

كالآفط:بالتقريبكانتولكا،لدتةأفراء

صتفيدأ،اجيامينالثمالىالحدعلىيطبقالجمررالحد

وين!هيجارروإفحورونبتتخمإلىغرلاويزلىإيا-ليت

الشاطيءإلىثهالايتجهثم،(16:3يق)اجحراعد

:17ث)ضرتامعهويير(قانةوادى)قانةفرالحوفي

اطرهـاطولعلىكالاش(محنةسهل)المكقةإف(01

ضيلوهتآنةإلىماراحرلاثمضرقايتحهثم،شكيملهلانعرفط

ائرونإلىثمونصاتعطاروتإلمىومها(يالرد)ينوحةثم

أدارعطار:تهىعطار:!أنوجتل(7:اأ-ث)

إلىالحو!ا-لدهوعحلالحديثةاترونةهىولعلها(هعدد)

امحداراالأرص!تخدرالريةالج!طولوعلى.إيا!يت

صحريةوهى،كرةأغرارونخرقها،ائررروادكيإلىيثديدا

أجلىلكلىفهياحر!اإلىالص!إيلةالمحدراتأما،قاحلة

حميةتبدوالييانفإزالرىجدةأنهاوحيث.فلط!-صاطق

الفاكهةوأسحاررالريتونوالكرشالقمعتجقولمردانة

صكثيرةنقاطسا%ياإا،صرل1يهلوالمرتعحات.الأخرى

ييراللادإلىالعظيمالمدحلولكن،للبحرالمحاوراصها!ا

جرزيمينطريقهيقثمومن،ناللرإلىالتروادىمع

فيالاس3!عاوقد.،لأردنوادكطإلىيزا!ثم،وعيال

وآ.موفقةسدةجاةالمحظوظةالمنطقةتهفيالأكلى

أيامفيالأحواللهذهماصةالبويةالإشاراتتلككانت

:9هو،13:8إريا،4و28:1إكأ)أفرايمانحراف

.(ا!11:،13،1

يم:أفرا

كانتأبالرمعممراعىإلىبالفرلنحددأبخهلهموفع(أ)

أغاويدو(13:23عم2)!أفراكاعندحاعوربحلفي9

هيولعلها(13:34صم2)أورشليمكالىتقعكانت

فيأغاأورشليمصأىكالمطميلاعثرينبعدعلىأأونرمأفرإيمأ

الامرةفيأنرمةهىأكاسنجبل،ومجتملشقربمحان

.(11:34)الأولالمكاينفيالمايهررة

لعازرإفامةلعدعبوإلبهاذهى،البريةكل-تربةمدنجة(لى)

يرنومه"يزايمهيأناابعنىويظن5(.11:4)!رالأمراتمن

ايىهيوربما!ال،يتضرفيأيالخةتجمدايي

وهي!!اطةا9هيؤ!لها،إيا-يتمعيويمرسدكرها

ذلكبؤيدومما.،ي!!"ئهالميأيالأرلعةنحوبعدعلىكيرة

علىيطلعالتا!علىتقعوهي،عخريةوتجورقديمةآباروجود

.عقرونأنهاالبعضويظى.الميتوالبحرأريحاحمول
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أفرايم

أفرايم:وعر:أفرالم

الكلحةمعالمعنىفيتفقوهيأيعرأالع!بةفيالكلمة

الصخورلكرةالمكانرعورةعلىتدلالي"وعر"العربية

هزمالمكانذلكوفي.القليلةالأشجاربحضمعيهوالأححار

نأيجبثمومن،(18:6عم2)وقتلهأثالوميوآب

موقحها!لملاولكن،محنايممنبالقربالأردنضرقيتكون

.(17و17:15!قأيفاانظرأبالفبط

أفرايم:باب:أفرايم

بعدعلىمناالثمالةالجهةوفيأورضليمأبوابأحدكان

:25أح14:13،2مل2)الزاويةبابمنذراع004

غ)الحتقاجابإلف!ههوأنهويحتلبناءهلمنحصياأعاد.(23

12:93).

أفرايم:جبل:أفرايم

وهر

:17

نابل!

الرئييما

بخاصة

اصتطاع

ولذلك

لفضاةا

يق)أفرايمنصيبفيوقعالذىالجبلمنالجزءذلك

جلعنالرمالمراطرن(.ويتحدت.ه:15،91

الجبالسللةمنالجزءعلللدلالة...صفدوجبل

اليهوديةبقاعأخصىمنوكادمدينةلكلالمجاورة،

اليالقليلةالمناطقأحدوكان.الريةمنحدراتهفي

،الأردنعوربعدفيهاأقدامهميرطلواأنالاصرلييرن

رمنفيالربلعبادةاختيرااللذانالمكانانفيهيقعكان

.وضيلوهإيا!يتجما

يمي:أفرا

:16يق)أفرايممطمنفردصلقب

:أفرسكيون-أفرستكيولط

علىاحتجتوالىالامرةامتوطتاليالقاثلإحدىمم

دا!يوسإدبشكواهموأرصلوا،أورشليمفيالهيها!باءإعادة

علىالآنحتىيعزولم.(4:9،5:6،6:6عزأ

أ!ا!رولود"ويرعم.القديمةانحطوطاتفيالقيلةهذهاسم

هذاأنفي!ماكواردت9معيتفقونوآخرون،الفرسمنتجيلة

.داويرسأيامنيالموظفينلبضلقبالللقيلةاحمايىاللقب

الجدتمينالمدينتينمكانأنهم!د!رلزإفردرلكويظن

وئائقفيالمأيهورتبنأبارتوكا!لىو!لارتاكا5المنهورتين

معناهاقديمةأراميةكلمةأنهاابعضيظن!أآسرحدون"

كلمتينإحدىمنصض)نهاالبعضويقرل،الأصغرالحألم9

منأوأباحثابمفى،فراصكا"منإما،قديمتينفارصيتين
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أفر.!ة

.!رسول!بمعنى،فرشاك"

أفرسبون:

الامرةإلىأثورملكأأسنفر"الملكنقلهاقيةاسم

وأالأفرستكيونهمإنهم!هـرولشونويفول(4:9عز)

غرتكرارهيالكلصةأنويعتبر(صابفاالمأيهورون)الأفرسكيون

نأويعتقد،العددنف!فيالأفرشيهينكلمةبفسشعمد

قيلة7أآخرونويظن.الحالينكلتافيالمقصودونممالفرس

إتليمسكانباعتبارهمسنحاوبنفو!قفيذكرهاورديدية

-:أفريق!ة

اليهابفيالاسمهذايردلم:الأقدمونعر!ا!أفريقة-ا

أحدباتجارهامزخراإلاالاسمبهذاالقارةت!رففلمالمقدس

كانالذىلييالاسمتديماتعرفكانتضدالأرلحة؟!يمنالمالم

ومن.ممرغرلطوالموجودليونانالمقابلالجزءعلىيطلق

عندالمعروفةالأقاليمأهمبرممرتكونأنالطبيعى

تك)ولوديملهابيمأحماءتحتلياذكرتواعن.العبرانون

-الكلماترهذه،(21:3أخ2)لوبيين(01:13

ويىاجلاداصكانعلىتطلق-الاميةاللفاتفيكالحادة

نفها.اللادعلى

وأكوكأمثلأفر!ةكلتأخرىأحزاءاسبرايوناعرفوقد

نلمنوهوكنعانأما.حام!ناعتبروهموقدوفوطالحثة

تقبمأنعلىيدلمما،أفريقيمالقارةينتمىيك!فلمحام

افريميما(،أيا،أوربا)الآنالمعرومهأقا!هإلىوقث!ذالعالم

فيا،اردة1الأحماءفانصةكتابةكدحدثقدي!!لم

س0011،النكو.العا.الأصصا- يبدالملصمههدينسعرصتص!

نمتوحبمرلعل.طويلةبقروندلكبعدإلافيهالمكير

(14و13ت01تك)أفريقةشعو!كأكانواكلوحبم

للعبرابتررأوقد.للآنمز!دعيرعموماعوتعهمأنرغم

دعاهاانتىإثيىصاأوكوشهوأفريمةوالجولىأقصىأن

(،وكانتمروى)"وملوحا"أكوسر!والابلبودالأشو!بولى

كوكأوأنجاء.الودللادأوبالردانالآن!ر!ماتئمل

حكمنحتعادفىكالواعريةقبائلجميعهمل!ابكرهوأبناء

ذ!لةمنيحمبون"كانواالقياسهذاوعلى،مصرأومصرابم

.حام

نك!لمالزنوخأقاليمأنلرىوهكذا:والزنوجالكويثيرنث2

رجالاعرفواقدبدلاأضهمرغمالفدماءالعبرالونعندمعروفة

إلىاشارةالكثابفيتردلمأنهالمحتصلومن.الزنوحمنوناء

كوشىأ9فكلمة،كأفرادأوكجماعة!واءالج!هذا



يفةفرأ

موسىزوجةدعتوفد.الزنوجالىلا،الأحباشإلىتئيم

نأاهمتلغروء،(ا:12عدد)"بالكوشية5الأولى

التجارةأنولابدبزنجبيةتزوجقداباموسشرعكون

فيقعددةوثعوبكضهببلاديتصلودالعبراليينجعلت

أثناءفي!دامصرعرفواقد-لدولا-أغمكا،أفريقبما

أهشاءلى،ا!واتد-بدولا-أنهم!،يخهاإقامم

ذكرهمرودلم،الجنوبمنوزائرينبصيو!،بمصروجودهم

مذهيننمها!راتصالفاكيك!لملأله،القديمالحهدفي

عداعصا،مصرمنخروجهمبحدإصائيلو*!اسموبا

ئارممنهأ،أ!شةمنللعبراننالمعروفالجزءتاريخكاد،ممر

والرومائةوالبرنافةوالفبنيمهالمصريةالحضاراتبألوانملونا

يرابزجحافلتجتاحهلمإذ،ايوالىعلى!اتأثراتر

الم!اخمالجزءتعزلالكبرىفالصحراء،بهميتألرولم،الجو!

وجنوبها.القارةوسطعنالجوسطللحر

اضوفىالثاتأثاءوفي:الجديدالعهدفيأفرلقية3-

و!وسفمربمهربتوقد،أمريفيةثهاليالهودمنالكثيرون

نأ!،(21-2:13ت)مصرإلىيوعاصنىبا

منأى!روايخأكانالميحصببلحملسخروهالذيالرحل

منمحرونهناككان؟،(15:21مر)أفريميماثهالي

أع)الخمسينيومفيأورشليمفي:القيروانمصرص!اليهود

بالإيخلالكرازةفيالقيروانيونالمؤنوناشترك؟(2:01

منالفصيحأبلوسوكان.(.11:2أع)أنطاكيةلى

تجددالذىالخيوالحصى.(18:24أع)الإصكندرلة

مملكةفيونرلراكان(الح8:26أع)المثرفيب!بدعلى

القديمالعهدترأأناسنطالأنهمنحلمارجلاوكان"مروى"

بلادإلىالابجلحملوقد(اكسميه)اليونايةاترجةفي

لرالذىهومرضأنهيوصابيرس)ويذكر.الحثة

أواخرفيأفريقيةوثهاليصصرفيقويةبهائرقاتوقدأفريقيا

اثانط.الؤن

دميم:أفس

!اا(:17صم1)وعزيقةعوكوهبينتقعفطقة

الأولالأخبارفي"دميمذس"ويهت،لدلطييونع!

والاصم،حدردأونهايةنحنيأأفىأكلمة.(11:13)

الداكنالأحمراللونأنلوحظوقد.!الدمحد"يعنيقدكله

ذلكولعل.المظقةتلكفيحديثاحرثهاتمالىالأرضلونهو

يهتأنهايظنالبضكانو)ن،التيةهذهفيالحببكان

الإمرليليينلينف!احدئتايىالمعاركلكزةكذلك

الجو!في"فاصدبيتاهىأنهاابمضويظن.والفلطييين

على"دامون!أطلالأنهاالشائعكانوإن،صوكوهمنالرقي

يم!لاولكن،صكوهمنالفرفىالثحالإلىأيالألىلحةبعد

أفسى

الحفمي.بموتعهاتماماالجرم

أسيااتليمفيمدينةوهي!المرغوبة!الونايةفيوتعني

سأيالثلاثةبعدعلىكايزكرممبقربوتقع،الروماية

ولها،صامرسحزيرةمقابلفى،الصغرلىلأياالفررالساحل

مييش،وتقفيناءونماف!السفنكبريتعصناعيميناء

أ!ياداخلىبعيدةمافةإلىيمتدالذىالواديمدخلعلى

قليم،بالاالرئيشةبالمدناصامةابالطرقأفس!وترتبط.الصنرى

اخرىمدينةاممطإلىمنهأسهلجمرابراافس!إلىالوصولفكان

اوريىاتطورهاالممتارمرقحهادعملذلك،الصزىأجافي

بخدتهلول!اقياممركرأففلكانت!،والتجارىاجاسوا

الكران!دة.

قاعدتيهما،وعند،متجاورلنجبلينسفوحعلىالمدينةوتقوم

كان؟.رانعمنظرعاىوتطل!كووسرسلريون"جلاوهما

شديدةاسادىاتربةكانت؟،ممتارنحوعاىجميلامناخها

عادية.كيربدرجةالخموبة

31صان-وبالقر!،القدمفيموعلةأيامفيإنهالعيدويقول

مدينةالأمازوياتالاءنجت،الأرصالأمالآلهةيهولدتالذى

الصغيرةالمديةهذهحملتوقد.فيهلتحبددوهيكلا

وتراكياطمورنامئل،المحتلفةالعصررفيمحتفةأحماءللأمازونبات

اكا5حتىالأولىايخونانأيامفيمزدهرةوكات.وتجلياوأو!يتجيا

مديخةإلىوحولهاعلافاسترليأثياأميرأندركلوسخعأثارت

أصسها.الدىهوأندركلوسإنآحرتقبدويقول.يوناية

،ايونارالحكمأيامفياليرنانيةالحضارةحلت،حالأىوعلى

محا!،ايرنانيةاللغةحلت؟،تدرمجاالرقيةالحفارةمحل

الوناية،أرطامي!شخصيةالأسيوية،الآالةوانتحلت،الأصيوية

.والرنانالرقمنخليطابهايتصلماوكلأفس!كانتلهذا

فيأنهايدولكن،الغموضيخوطهللصدينةالمكرالاريخأنومع

وفي.الأيوننواليلحيينالكا!ينأيدىفيكانتمختلفةأوقات

حلفاتكؤنمدينةغرةاثيإحدىكانتقديمتار!نهيزمن

وبعد،الليد!نحكمتحتوقحتق.م056عاموفي.أيونيا

،الفرسعلااضولىق.م557عامفيأكي،صنراتئلاث

امتلاكها،علىوالفرسايونايونتنازعإنلةالواتوخلال

إلىاتآمرتهوعد،اكبرالإصكندرعليهااضرلىوأخيما

اصم،"أرصيو9اصمعل!اأطلقالدلىألبماحوس5

ملك(فيدلفوس)الالياأتالوسموتوعد.الانيةزوجئه

أق.م.09وفي،الرومايةللامبراطرريةخضحتبرغامى

وكانتفهجزءأأصبحتالروماقأياأقلبمتكونعندما

فيمتافتينمديتينأعظم،أجاعاصمةوبرعاصأفس!
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أفسس

ومركراسومايةاالديانةمركزكانتلرغاصانومع.الاقليم

ومقرالقجارىوالمركزانقاحاا!زكانتأفسىفإلى،الحكومة

ثاشبئاأصجتوموتعهاثرائهاولسبب،ديالاالقويةالآلهة

وثرائهاأفس!عظمةفيالفضلويرجع.للاقليمالرئيسيةالمدينة

زمنإلى-المدينةمثل-تاريخهيرجعاونياديانامبدوجودإلى

؟،الاولالهيكلشك!معرفةإفجللاأنهإلا،الأمازونيات

بالحريقدمرتقدأكاعدافيماتاريخهاصتالقليلإلانعلملا

ذيمنوألخمأوسعنطاقعلىمرةكلهانجاوأعيدمماتبع

لالكثير(قار:ن)"كروسوس"الثر!طالملكآمدهاوتد.قبل

منالثرقيالحالمكلمنالححاحلهاوقدم،الححريةأعمدتهامن

الأراضىمناممثيراالهكلىاتلكالأوقاتسوقترفي،ثرائهم

الجصرفونهمالمعبدكهنةوكاد،المصايدعلىوبطر،الخصبة

هيكلهافيأموالهماصاساامنو!قوتهاوبسبى،الهائلةالمواري

بنكمثلالقديمللعالمأف!أصبحت،لذاثأمانفيلصونها

الحديث،للعالمبالنسةدولي

فاوا!ايىالليلةنفري.ق.م365سةفيإنهويقال

رجلاصاكبروعدما،المدينةاحترتتاكرالاصكدر

أبوابها،علىاحمهبنق!قوألىنفقتهعلىبناءهايعيدأنعرض

الرضهذاورفضوا،بهذااءيصمحوالىأصكهنةولكن

1.1،معبداإلهيىأنالماسبمنلرإنهقائلين،بأدب

ومرتيأنفهمنجائهابإعادةالاكنياءأ!سسأهلولام.آخر

!ائيا.تكتحلأذتاصة022

بل،محبللمالولاللجادةمكلاناديالاهيكليكنولم

اصلموماتوااقايا!منمجمرعةأفضلفيتحفظمتحفاكان

أليلش!"حمهاواحدةارصوهذهبيرمى،الروعةانحهالا

الإسكندريمثلوالرآ،أفس!منمواطناوكان،المثهور

ملاذاأيرصاأفس!كانت؟.يقذهـلصاعقةوهواكبر

عا!القضمم!ايكحتفله،مدر-الملجأمنكوعاطمجرم!ت

ص!سهمر!يةبعدعا!يكودعندماجريمةكانتمهماضحص

اطصوصااستقرفبهاقريةالهيكاحولفامتلهذا،أصوارها

مىكبيرةأعداداالهيهليختذبالمجرمير.!لمسوغير!:القية

أعدادايستحدمأيضاكانواممهفحسبالمديةإلىالحجا

بيهموكان،إلكاهناتالكهنةإلىبالإضالةالاسسضحمة

وأشياءديالاللآلهةنماتلصنعواالذبرالفنانينءكبيرعدد

عندساأفركاتهكذا.الغرباءللححاحليرهامقدسة

أع)الايةالثودةرحلنهفيالأولىللمرةدول!الرسولزارها

:91أع)الافةرحلتهفيالمديةزارولما.(2ا-18:91

بالإبجلووكرزشتينهنامكث(31ت8-01،02

:91)تيران!مدرسةوو،(01و91:8)المحمع

ذأالمجملىمنأنهومع.(2.:02)خاصةيرتوفي،(9

منكثرممنلأذأف!إلىالانجيلحملمنأوليكنلملول!
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أفس

،(2:9،6:9أع)تبلصنطبريلازفاهاكعاضواالهود

نأحيث،دياناعادةضدنجاحااحرزساولكانبودلكن

،اليدة.أوطانهمإلىيحملو!االحجاحعلت،تعايىشهرة

عددفاوهكذا،الصغرىأسياأجزاءكلإلىتأثيرهفامتد

الأشياءميعاتوهبطتبدياناالايمانضعفإذالحجاخ

أرطايم!تعدوا،كبيرةبدرجة،بعبادتهاالمرتبطةالمقدصة

نمتهاكميحيةبهيمةوتاسست،عظيمةالأفسيين

عاموبخحرا.الأوائا!قادتهاأحدبرضالرسوقص!ن،وازدهرت

قدنفودهاكا-،أخرىمرةديانامعداحزقعدمام262

انهتوهكذا،نجاءهيحيدوامإنهمحتى،كبيرةبدرحةصعص

مكوتمجمعفيهاعقدمجيةمدينةأت!وأصبحت،ديانا

فقدتماسرعانولك!.م341عامفيالمسيحيةللكنية

المنحوتةوالأححار،صكانهاعددونقصأهميتهانفسها،لمديخة

وتحونتانهارت،هحرتاكتىالاهقة!بانابهاضدتالتي

جاصةالبلادمنوعيرهاإيطالياإلىلعضهاونقلى،خرائصإف

ثم.صوفياالقديةكية!ابيتحيثالقمطنطييةإلى

ولفواالمديةسبقىماعلى8013عامفيالأتراكاستولى

كانتالىكايشرضهرفيصادياهوعطت،قلوهمأوم!!ا!ا

بطبقةديانامعبدعل!يقومكانالذىالمكانضاطهعا!تزحف

تماما.موقحهنىحتىا!ييةاالروابمن

حواليعيرناكلتتعدالي،أبا!لوك"اصعيرةاالقريةإن

القديمة،أفسرمديةموقععلىتدقلاالأديركرعلىيلا36

تحريفهر"ألا!رك"واصمحرائاسلالقربتقعولكها

يمروعدما،"المقديةاللهكلمة"تفىيولانيةكلماتيخلاث

المديخةوأسرارتديمةقناةخراثيرىالفرية!راءمنالإنساد

والحمامات،يوحنااقدي!اباسمالمساةوالكنيةالساقطة

والمدر!،بوا-!بسحنأحياناتسمياليالركيةوالقلعة

بود!زمنفيالصاخباطم!هدمرحاكانالديالضحب

فيحفرةمحردإلاليسالمتاقطرحامهلكلىالآذواممهاضسول

.!لريون9تلحاب

المتحفمنأوودت.ل"حصلم1863عامي

معبدموقععنللحتالركيةالحكومةستتمرجعلىال!يطاني

وصر!!أضفيالتنصفيصنة12وقضى،المفقودديافا

؟،اغليلةاالأثريةالمدنلعضواكتضم!دولار000.08فيا

قدم000.36طولهووحدلي!اخو-!مدينةسوراكشص

أقداءكأ،اصاثبهك،فدانا!.27تد.صهامماحةخط

الآخرعنناكل!حديقويةأبراجوبالورقدم،ونحف

أكوامالآدموتعهاعلىتدلبواباتتوبانور،تدم001

اعامةاالجاقيوأبعادمراقع!تالخققأمكىوقد.القحامة

الخاصة.الجازلمنالكثروأساساتوالميناءوالوارعالعديدة



أفسس

!ط!ا-!ماص!يض!(!لم!6

ء89!اورب!اث!خ!غلف!اصفي!

!لع"؟ئمف!ت!م!+ودكية!!ت!م!"لبترايقولية

ثد5ء!80"05برجة

كا5ء!

?

كا!المتوسطلبحراسلثشجمبمفي

أفسسلموقعخريطة

أفىدالرخامىللثارع(أجورا)السوقساحةمنفظر
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افس

فلمهذاى.وعملاتوضحوتاتصةنقوشاكغتكا

بحدت18.لأسة2ياأولنيإلاالمحبدموقعيكحف

الوادىفيتقريابالصدفةوجدهلقد،الجادالمملعنسنوات

د!.أقدامبمدةالحاليالسطحوتحتالمدينةأعوارخارج

كشعيدأن-نهاباقيالوحيدالأثررهى-أساصلألهمكنت

يصعدأساسعلىالمحبدنجىلقد.بأكملهالمحبدرسم،ور"

تدما245ننهابنىوكان،اللالممندرجاتبعثرإيه

والبحةالماثةأعمدتهمنواحدص!.عرضاقدما022طولا،

06ارتفاعهكان،الأعصدةبهوتحفنحملايىوالدثرفى

!ك)للماءسوحاصحنهكانايونانيةالمعابدوثل،قدما

.(سقوف

الرمالة:-أفسس

الرسائلمنرصالةتوجدلا:محتهاأوالرسالةأعالة-أولآ

والبراهينالآدلةمنطلةلهابولىالرصلالىالجوبة

الكنية،عدأيلاللنذالمستراستخدامهاإلىبابه

أفى.اهلإلىالرصالةعننعرفهمماأتوى

الرصالةل!الحلاتةمألةللحظةبترك:خارجميدلل-ا

الىالرسالةأنقجد،الجديدالعهدمحاباتوباقيأفسىإلى

ك!الكم،فحبالرسولننالآباءعاراتتلونلمأفسى

ترجعتد(م59)الريمافيفأكليندس،نهاتجواعا

فيثائحةتبد!ةصيغوجودالىأفسىإلىبالرطلةعلاخه

الادسالأصحاحشالادسالمددنيكا،الوئتذلك

تريبوايابه،(4:6أفانظر)رصالهمنوالأ!لحين

تمامامصيقكانتأفسدالىالرصالةأننحدأتالدرجةجدا

أ!اكرو!نالثاهدهذامنعلر!،كيشدس

34،83-:اأفمع64اكيندسرسالةانظر)

:اأفمع4:18،95عأف5:21،36أفمع

18"،:18).

وبويكاليوسإكناطوسمحاباتفيعد!دةدلائلنجد؟

الىبالرسارالوثقةمعرفتمعلى،وغرهمهرماسوراعى

بايطابقرأوبذاتهاعاراتباضخدامعراء،أفس!

.الأفكار

إلىالرسالةلمتهالذىالذوريدعصه6القديمالديلهذا

الأويختننأنيبويضمننعلمحيثاثاقالترنفيأف!

فابينوساتت!!د.اضخدصهاوالفابينواباييديين

هذاطا:تلالأ(18-3:16)أف!رسالةمن

أف!الىالرسالةفيجاءمالبقدفابتيزستلحيذ

يايهركا.بالاصمبولىالقدي!إلى(13:)5

اتج!لفاييزسالمعاعرتيرثوضأنالإسبهدرىبهيمدس

053

أفسى

يقول5:قولهبعد(03و4:01)آفىرصالةمن

بولى،القديىإلى(42:،أف)يب!،،الرصل0

تيرتليان،ويخ!يخا.أفس!الىالرمالةماكيونعرف!

كو)كولوحيإلىالرصاوفيالهاالمثارالرصالة)!ا:تاللا

فينجدهائم،اللاودكيينكنيصةالىبأضها(4:16

الرسولبول!كتهااليالرسائلممثافيالموراتولميةالقصاصة

كنيةمنالرطلةبهاتتهد؟.ووحناطفهمثالعل

وبهيحدسوتزطيانإءنياوسبهايسثهدوكذلك.ويخايون

ويمكننا.الكابمن3بعدجاءومنوأورخانوسالإسكندر!

الدللهذاعلىبناء،تأكيدبكل5:هررت.درأىقبول

جداالمؤكدومن،بم59عامفيموجودةالرصالةكانت

.،بقيلذلكبعدأوشة15بحرالىذلكبعدكانتأضها

البراهينمنالتويةالللةهذهإلى:الداضالديل-

إلىتكنلمإن-اثافيالقرنبدايةإلىترجعاليالخارجة

كنيةإلىالرسالةأنعلىتدلوايى-الأولالضن!ا!ة

ايىالأصليةابرليةالمجموعةمنجزعاكانتأفس!

،وبويكارلوسأكاطوس-ضكأدقبلا-اصتخدمها

ذاضها،الرسالةمنالداخلالديلنميفأنمجب

نأمنيمنعجبأىناككان)ذامالرىفلنفحصها

-ابكرةالهادةهذهثللهاايي-الرطلةمذ.تنب

بول!:للىصل

ايجة:فيظهرلا،بول!الرصلمنكونهاأ-إن

اشقدي!تإثالهاثمئة،المي!يوءرصلبهد"

أفاهذاببي5؟قأشابلفحب،فى،!الذ!

.(5.3:1الأمأيهالأحلكم!وعالمحأص!بوض

،الربفيالأصرأناإيكميأطلبا:البارةننرويكرر

المكتربئللرصالةالحامابقذلكيزيد!.(ا:4)

ايحلبمتقديمئم،والبهربالتحياتالممزبول!يأطرب

فيالأولالقمهودائما،هذا،الرصالةفيالمطلوبالعقائدى

الجاةفيالتعليمتطيئالدوامعلىابولة،ويتبعهالرسالة

ال!بهةئم،الخمةبابجاتبلورهينتىالذي،الحملية

واحدةمألةفي.ل!دهعادةالرصوليكتهاكانالنيالأضرة

ذإ،الحطهذاعنأف!كيسةإلالرسالةخرجتفقط

هذهفيلنظرملفتأمروهر،الشخصةايجاتنرجدلا

اييبالجهةالخاعىالجزءفيذلكعلىالردوجأق،الرطات

الرسالة.لهاأرسلت

الأطو!فيبوقيالكتابةأنعلىبرهان-!وجدب

الأدب)،سودنفوناحتفقولعنا.الرصالةولغةالعام

مخوىعارةكل"أنفي(492:انرلالحصرفيالمجى

بالباراتناطقةصررةإغا،لولرلرصالللفظياصدى



أفصى

شخصأيديا"عمليينأدنفرأهاونحننعرإتا.إلبيلين

فإنناهذاومع،.الأخرىرعائلهمنعندنامألرفاصارقد

تكأةالنقادمهايتخذ،معينةدتمةاختلافاتوحودندرك

الرصالة.كاتصمربولىأنلانكار

فيإلاللرصالةبول!كتابةفيالشيهكهذاخدتلم

وتلميذه""شلررماحرعهدنذالماضىالقرنبداية

!.اأوضرى

صتآثاربهاأنأياء!علىالر!الةتوبنجنعلماءهاجم

إلىالرسالةإلىينسببماأشه،الموشانيةأوالغنوجة

الادعاء،هذاع!تالاحقوناالكتابتخا!ومد.كولوسى

الأسلرلىفيالاحتلال!علىمؤسسةأخرىادعاءاتاجقدمرا

بنيةوإنها(وآخروذسودنوفونهوتزمانوتبه،يتدى)

!تموقفهثم(وهولز!ازهتزت)كونرصىإلىالرسالةعلى

ينعلقما!امةالعقائديةوالاختلامات(سردندون)الرسل

كلربر،)ابمةاومفهرمالجحومجيءالم!لحص!منها

لىالذينمعظمألىهوالآناالعاموالأتحاه.(وآخرولى،ولد

الذى"حولجرأمعيتفقولى،امماتاهوبولحبأنيعزفوا

الأخصوعلىبول!برسائلخيربولسىمسيحىإفينها

أعاصايص!!لكيم09سنةحوافيكتابخنه،لكولوصى

وباسى.بودباسلوبالحاععةللكية

الاعتراضاتنفحصأزالمواتفهدهبعصتتعللب-%

العقاثدية:

صخاصمفهوملأت!ادالاعتراضاتهذهاولى-أ

بوضاضسولرسائا!لافيع!تيختلصالمح:عملىثخص

:1كو)فينحدهاالىالميحرلحعةمحدلاواممنا،المعروفة

قصدكانإنه،الأحرىاالحعمههدهنرىبلفحى(16

ا!سمو)تافيماالمشحفيضىءكلليحمع!الدايةمنالله

مناكزلشتهذه(01:أأف)"الأرضعلىوما

كورثر!!فياطشحالمنوبهألأشاءجميعلمبارةتفصيلى

فيايهاإتليحانجدفكرةوهي،(8:6كو1)لىافي

العلاقةثم.(91و5:18كو02،2و8:91رو)

(23:ء،1:22)والمأيهوؤوالكبةالمبحبين

وهى(12كو12،1رو)فيبولىتعليممعتماماتتفق

المسيع.جدأنها.منللكيسةالرليةالصررةلف!

اسصائلانظروجهةمنالصليبعنالتعليمتناوللاوالرصالة

11:7فداءفهناك،دقةبكلهوهوالتعليمول!ت،الأولى

،(16-2:41)ومصالحة((41،4:03و

ك!الذىالم!ودم،(1:7،4:32)وغفران

نرىبا،اللهإلىويفرنجاخطيتامنيطهرناالصيبعلى

تخلىفقدالم!تقبلفيبعيدكثيء(2:7)الافيالمجيء

ش2)فىفحتى،فوراالمجيءمكرةعنبعيدأمدمنذبول!

ألس!

:11رو)وفي،عدودةغرفترةتمرأنمجبأنهيين(2

النهاية.قبلتأقيأ&بدلاالوقتحمتفترةهناكأنيرىنم2ها1

كهتحلفالردالةهذهفيالكيةعنالحليمإن-2

المشحعلاقةصتبلمنتكلمنالقد.الأولىالرسائلفي

متقدمايبدوأفس!فيالحامعةالبه!ةمفهومإن،بالبهة

لتطورالطبيحيةالذروةولكنه،الأولىالرصائلفيعنهجدا

فهو،الأولىالرصاثلفييرى؟الكنيسةءالرسو!مفهوم

الطيعىسفكان،الامبراطوريةفكرةوأمامهرومامنيكتى

الكلمةويشخدم،عظيمككلالكنشةبوكسىيرىأن

الأخرةوحدةلتوضيحالكلمةهدهتعيهمالكلأاكيزيا"

المصىهذاوالكلمةاستخدتالحققةوفي-المسيحية

اليأكط،الأسررسائاقل(12:28كو1)والمطلق

5(1:2،01:32كوا)انظرالجنفيكتبت

نظيرهوله،الكنيسةيوالأمميا!ودىاوحدةعلىهناوايويهد

أساسعلىتني،أف!فيأنهاوا،،رويةإلىالرسالةفي

إلمراعد.الاموسعلىممااكزالمسحىشالإيماتاللهقصد

لمبطربقةأفسرفياسامرساع!تحدتأنهحقا:يى!

الختانإفبالإشارة-ال!عضيقور؟-لالاشحفا!

اضسالةفيالعقائدكيالحرءأ!حقاوب.(12ة2)

الكيسةمرضوعفيأنهشلو،المعروفةبودشساللناقفم!

الرعولمفهوملىنطوريوجد،اممونشبا!االمسبح:علافة

اممتاباتافيصدىلهانحدواحضنا،بهاالختصةالحقائقص

هذهفيالجديدةالأجزاءلعصاوجديدةألكارفوجرد،الأولى

.واحداباممافاأنعلىدللاليمس،الأفكار

اءاصصاالىالموتفختفلا،الظيمموضوعي-3

.كورن!رسإلىالأولىالرصالةفيعنهأفإلى

باستحدامخم!فتىموضوعاطغوىاالحوارإند-

بالمملي،هنايخافرأنيمكنلامما،الرنانيةامملماتا

وائتكرارءاطويلةاالجملمثل،الأسلوبفي:الاخلافات

مالها،الآحرالحانب!-الفصيرةوالوقعاتوالإمجاز،جانب

والاختلافات.رويةإلىالرصالةمنالأجزاءبعضفييماثلها

عددهاي!قصغريبةأوحديدةكلماتفيتجدواييالصغيرة

دإاشخدامهايرجعاترالكلماتمنهاحذفناإذاحدا

آخرمكانأكطفيناق!حهال!صاتيشىلماليالموضوعا!

اضاويقول(17-13؟6فياللا!قانمة:مثلا)

وصبعونصتهوالكلحاتهذهعددإن،هولزمانا

هذ،صتكلمةتوجدلاإنه"الوكويفول.كلمة

يشخدمها،ألابوصالرصلامكانفىكان،الكلحات

مكانأمميفييتخدمهالممجنهكلماتتوجدكانتوإن

نجسبهاالمعترفكتاباتهوإلاتوحدلاأخرىكلمات،آخر

الآية:اجاراتاعلىأطساالاعتراضويقرم.اجهإ
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أفسسافس

ءحض!--جم!!

أفسسلىالأركادىالطرت

:02،2:6،3:01،6و1:3)اهـالماوبات

مالهاالعبارةهذهولكن،الرطلةبهذهخاصةفهي(12

الفكرةأن!،(15:94كو1)فيجزئاولويقابلها

،4:27)،)بليسهوكلمة.(2.:3في)فيموجردة

الحاديةالكلمةعنعرضام!تخدمة(6:11

352

بول!الرسوليخدمالأعمالسفرفي،،ولكناليطالى"

(26:18)فيوالنيطان،(ا؟:13)فيأإبلش!

يكت!عندمااليونافياللفظيستخدمأنجداالطييومن

عا!الاكراص-.يقط.أجونايةداالا!تالممجتمع؟؟ماص!

نأتذكركدط(ه؟)3،الغدينلرطه5ايع!



أفسى

عنالرسولي!نخدمهااليالكلحةهي!قديسين5كلمة

الرطلةهذهنفىفيلفسهعنويتخدمهابل،الميحيين

(بونماستر)!سر9كلماتنجدوبالمئل.(3:8)

المعنىبنف!الأخرىالرسائلفي(ايكونوميا)،وتدبير"

الرصالة.هذهفيالمايهور

التعليم،جهةمنصاءالرسالةعلىالهحوميفلوهكذا

التقليدصدقفيشكلأكطمطلقاأساسولا4اللغةأو

باصمنعرفهاالتيالرسالةكتبقدالرسولبأنالمشحي

أفس!.أهلإلىالرسالة

كتابةومكانرقتتحديدينوقف:ال!بةوتارغم!ن-ثايأ

أحداثترتيبعلى،أفسسأهلإلىللرسالةبود!الرسول

اييالرصائا!وعلاقةالزمنىتلبهافيسل!الرسولتارج

هلهىالانيةوالمألة.ببعضبمضهاالسجنفيبهت

نقولأنويكفى.روماسأمنيصريةمنالرسائلهذهكنب

نيكتبتوأنها،،روماهو!شكأدفىبدونالمكانإنفا

لذا،(28:03)أعمالفيالمأيهورالسجنشتىأواخر

وأ،المتأخرايوقتفي.ب.م64أو63عامهوفاياريخ

منالأفضلوهو،المبكرالويتلطب.م58عامحوالي

.كئرةوجوه

إل!ا:أرسلتاليالجهة-ثأ

وتفق!أفس!أهلإلى"أنهاالفوانفييأيهرتالعنوان-

ذلكجاءوتد،هذاعلىبعامةالأوليالكيمةشهادة

.(02:ا-ب01)الموراتوريةالؤيقةيبوضوح

أفى،أهكإلىاسسالةاأنهاعلىبهااإيريخاوس)ويشهد

الاصكندرىواكليصدسترتيانبهايشهدوكذلك

الخطرطاتدرهانهناك،أولئكعلى.وعلاوةوأوريجانوس

أهلإلىكتبتالرصالةأنعلىتجمعوإلىالموجودةوالرجمات

ماكيرنعنتزلليانماكتبههوالوحيدوالاس!ناء،أف!

أهلإلى"إنهاعنهايقواالذ!(!.م015حوالي)

إلى!عنرانهاأخرىرسالةعنهناضيئاأتوللا،!لاوديهة

...لاودكيةأهلإلى":يقولونالهراطقةولكن،أفىأهل

الرصالةهذهبأننتمكنحنلليهسةالحقيقيللإيمانوطبقا

ولكى،لاودكيةأهلإلىولي!أفسىأهلإلىأرسلتقد

."مدققاباخايبدولكيالفوانيحرفمايهود

الرطلةبأنعليهمجمعيكادالدىالديلهذا:المقدمة-2

مىالأولالعددإلىنرجععندما،!هارأفسسإلىكانت

إلى...أبول!نقرأالمقبرلالضفحسب.الرل!الة

يوع،المحنيوالمؤمنينأمسىفيالذ-كأالقدي!بن

نجدهما!أفسىفي5الكلشينهاتينموضوعنبحثوعندعا

أفسى

ابسخةفيولاالينائيةالنخةفيموحودتينغير

تصلةبأحرفالمكتوبةانحطوطةمصححأن!،الفاتيكانية

إلىوبالاضافةنخهمنحذفهماتد،67برقماوالمعر!ة

بمخطوطةوالمعر!ةحديثااكتشفتالىالخطوطةفإنهؤلاء

اصنخدمهمماجداقريبانصاتعطيناوالتي"184لورا"

كتاباتمنمأخوذةأخهايظنالكانبأنحتى،أوريجانرس

هذاالى.أفىفيعبارةبهايىانحطوطةهذه،أورمجانوس

هاتانبهالي!الى-الخطرطةهذهمنالقوىالدليل

"أوريجانرس5ذكرهمافاففيفأنيجب-الكلشان

أهلالىالرسالةفيا:أوريجانوسفيكتب.،وبامبليوسا

ىأ)افيالذين"!القديسينإلىالتعبيرنجدوحدهاأفى

زائدةعبارةأفطالذين9عارةتكنلمإذا:ونأل(الكاثنين

منحيثالحروجسفرفي؟تحنىلىمما؟تعنيأنيمكنفماذا

الوحيد،المطلتىالإله5هرأنهاحمهيعلنموسىإلىيتهحدث

أيماصجودينيمبحونالمطلقثركاءصارواالذينأيضاوهكذا

وواضح.أالوجودإلىالعدممنيدعرنكانوالو؟،يدعرن

أف!!في!عبارةبوجوديعلمكنلمأوريجانوسأرهذامن

بمعنى(الكائنينأى1،فيالذفىأالكلماتيقرولكنه

قرنبحدباصيليوسولعلإ.الط!عىفوقأوإالمطلق

اكثر9:قائلاهذاأوريجانوستعليقإلىيشركان،ونصف

اتحدواقدلرجال؟أفسسأهلالىالكتابةعندفإنههدامن

في،الكائين"يدعوهم،واضحةبمعرفةالمطلقمعحقيقة

فيوالمؤمين"الكائين"القديبنإلىقائلاعجيبةعبارة

أننا؟هكذالاصلموهاقدقبلناالذينلان!يسوعالم!يح

علىجيرومتعليقوفي."القدبمةالخفيهكذاوجدناها

لأوريجانرس،التعليقهذاإلىإضارةتوجدربما،الآيةهذه

كتاباتفيولي!.المقصودممرفةمعهايصعببطريقةولكن

بينالموحودالضنرفضيجعباماحرومبمدجاءوامن

غر!أفىفي9العبارة)ننقولأنيمكتالهذا،أيديا

فيلكيجمبامماالقديمةانحطوطاتمنكئرفيموجودة

الأصلبة.انحطرطةفىوحودها

الكلمتين،هاتينبدونللنصالمقرحةالصراتولكن

لايمكنلا)نهحتى،لاحنماتبول!استخدامإلىيىء

فعل؟مطلقكىء،الكلاشينأوالذينأباعتبار،تجولها

نأالممكنس.مستحيلأمر!حقا9بمحنىأوأورمجانوس

ونفسرأوالمؤمنين9تلهماالىالكلمةمعالكلمتيننأخذ

وأ،مؤمنيناالحديدالعهدبمعنىإماالأضرةالكلةهده

إلىاالحبارةتكرنوبذلك(ثاتجين5الكلاصيكىبالمعنى

همالذينالقديينإلىأومؤنونأيضاهمالذينالقد!ين

معيتصثىالتفراتهذهمن!ثىءلاولكىأثاتجونأيفا

تكونقدذلكومع،الكلماتلهذهبول!الرسولاضخدام

ممكنة.
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ألسى

في!صلالذىالعامل)ن:ذاكهاالرسالةمنالبرهان-3

يجب.ذاتهاالرسالةموالرسالةلهاوجهتايىالجهةمألة

ارقيكنيةترجدلاكورنثوسكيةعدافيحاانهت!يألا

فإقامته،ئسىببهيسةارتبطماثملبول!الرصلبها

الأصحاحات)الأعمالسرؤعانقرأالىهناكالطويلة

تحياتفلاهذهر!التافيصدىلهانجدلا(91،02

مهمكب!عددكانالذىالميحيالمجتعفيواحدلأى

الروابطالىتليحاأوإضارةنجدولا،لهحميميرأصدقاء

:02)الأعمالضرمهدبايبينالتىالوثيةالثخصة

فييديهعلالمتحددينوبينلةوجودها(17-38

صازهشخالبةهادكلي!حوارعنعبارةالرصالةان.أفى

نأمنالحقمةتلكعدافيماالخصةالعراطفودفء

مدحهيمن(أ:،،ا:)3أسراكانالكاتب

أخبارإليميحملكانالذى(22و6:21)لتبخيكى

يقويهالثخصبةللمسةالغيابهذا.ر!افيبولسالرصول

يرفواأقراءهأنمنوالرابعانكالاصحاحينفييدوما

:302،4)فيفتوجد،الميحبأسراردرايتهمدى

كانإذادااياؤلإلىندعوابى،كنتمإن!عبارة(21

وفي.آنوابراصطتالذكيالرصلهونفهبرلىالرسرل

الأخرىالرط"للفياثاتةالفاصرتلكتوجدلاالرصالةكل

الرسولبينالرثبقةوالصلةالفريبةالخصيةالركةيمزايى

إليهم.يكتبوالذين

ماكيوذنهمامعالرسالةفيالعنصرهذا:افئ!جة-4

ة4كو)فيالبارةومعأاللاودكيينإلى5أنهامنللىصالة

كلكولوسىإلىلاودكيةمنآتيةرسالةالىبنيرايي(16

رأىلقبولالحاضرالوتتفيالكتاببمعظمأدىذلك

دو)يةرطلةكانتالحقيقةفيالرصالةبأن)3ح"ك!لا(،أضر"

فريجيةمنالجزءذلكفيالأفضللىكلاأوأسيافي)ماللكناض

الامممنواضحهو؟الض)ءوكان،كولو!منالضيب

كانتتيخيكىمهصةأنيمن،(2وا:2:1،3)

أفىيكنلمبالقطعولكنه،محينلمكانمرجهةشكللا

الرسرلأمرايىالمدنتكونأنجمداالممكنلمنانه.وحدها

نفىهي(3-ادةودا)الرؤباضرلهايكتبأنكوحنا

لعلهاأوالرصالةهذهبولىالرسولالهاك!الىالمدن

يمكنولا.المجاورةوالمنطقةيكوسوادىفيالكناشكانت

الىالرصالة!سب،ماكيون!انوحيثبدقةالموفعتحدممد

وس!الأولالعددفيمكتوباكانذلكولعل-لا!دكية

هاتانتكونأنا!تملذن،.كولوسىمعالعلاقة

وجتالتيالكناشيينمن،رلاودكيةكولوعى،الكي!تان

قدالرعالةأنيبدوالظريةهذهعلىبناء.الرسالةاليها

أولكولو!المجاورةالمناطقفيالكنائ!إلىر!امنكبت
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لنوالعلاقاتالمشجينوال!بهةالوحدةلرح،ضهاالقريبة

علىوكان،تبخيكسيدلهموأرسلت،والكيسةالميح

مننخبكتابةالقبامأوالكنبةا-محابةالرسالةحامل

أنهوالأرجح.انحتلفةالكنائىمىمحليةكيبةلكلالرسالة

الرصالةهذهيصلت،أسيانيالرئي!يةالمديةأفس!من

عرفتالحقيقةهذهومن،المالمفيالكنيةإلىالدو!ة

أهلإلالرسالة"بأنهاعامةبصورةالكنبةفيالرسالة

الحددوأصح"أفسىأهلإلى!الفراندكتب،أفس!

.أأفسسفيالذي!القدييرإلى،الأول

حوليدور:الأخرىالجد!دالعهدب!باتالعلاتة-رابعأ

ينهاالثديدالثابهأوجهببالاؤلاتمنالكثرأفس!

.الأحرىالجديدالحهدكتاباتويين

الرسالةب!العلاتةحولتاؤلهاك:الأولىبطرسمع-ا

مدتقكاتانكارمنلالرغمالأولىبطرسور!الةأفسىال

الىالثهوجوهتغالمتحيلمنفإنه"يج.أدثل

الرسولأنندركأندود،وآخرون!هرلتزماناذكرها

قدالأقلعلىأوأفىإلىالرصالةعرفأنهإمابطرس

و؟.افس!الىالر!الةكاتصمعالموضرعاتهذهتدارس

اكروالركيبالفكرفيهوالثابه)نأهورت.د5!نهبرنا

يقابلهامامعافظرترعيايىالآياتواليكالحباراتفيمما

:اأ!،3:ابطامع3:اأف:الأولىبطرسفي

1822-:2أف،ه3-:ابطامع18-02

بطأمع02-22:أأف،4-2:6بطأمع

3:02أف،02:ابطامع3:9أف،3:22

14.:أبطامع4:91أف،12:أبطامع

نفسبقلمكلاهماوأفسىالأولىبطرسبأنوالزعم

بببشطقدالأولىبطرسعلىمنيةأفس!أنأوالكاث

كثيرةأسبا!بجابوكولوسىأفسىيينالوثيقايقارب

.أخرى

علالرؤيابفرالعلاقةتقوم:روحاالرمولكاباتمع-2

لؤمع3:5أف،21:41لؤمعبالمقارنة2:02أف

عروسعورة،18:4لؤمع5:11أف،01:7

ويضيف5:25أف"مع7(:91)رؤالحمل

تكفىلاولكهاامحيفةأخرىمابهاتا"هرلزمان

الاعقادأوأفس!إلىبالرصالةحقبقيةمعرتأىلاثبات

فالمحبةإيجايةأكرالرابعبالإبحبلالحلاقةولكن،علا

المفىرنحفسصتخدمتان(عوص)والمعرفة(أجالى)

الميافياللقباصتخدامأما.يوخا!)نجيلأف!منكل

ولكنهيوحناإيخلليظهرفلا(1:6أف)أالمحبوبأ

الآبمحبةدكرولكن(3:17ت)شإنجيلفيموجود



أفسى

:4أف)ونزرلهالمحمحصحودالىوالإضارة.دائصاينكررله

وليس5(3:13)-س!وحنافيجاءبماتماماضبيه(9

نأ؟0005السماءمننزلالذىالاالسماءإلىصحدأحد

و3:91ور"فيصداهالها،13و5:11أف"

:5أف3:3،1،5روفي7و،:،أف)،!02

يواهفيبماضيه،5:8أفا،،3:36يوفي6

.،3:01يوافيبما2:3أف16،5:ا

لاموففابحدكولوصىإلىنرجععندما:كولوعيرمالة-3

نجد،أذس!فيآية155فمن،الجديدالحهدفيلهئيل

ايطابقمنغتلنةبدرجاتكولوحمطفيمرجودةمهاآ!ة78

:اأف)،،13:اكومع6:اأفاهذهينمن

:اكومع1:21)أف9"،:اكومع16

2:"أف،2:025كومع2:16أف)،،16

،،2:91كومع15:،أف3:121،5كومع

كرمع32:،أف1،،3:9كومع22:،أفا

:5أف3:15،5كومع5:5أف5،"12ة3

:3كرمع،:6أف5،"3:16كومع91

:4-3:22كومع9-،:6أف5،،21

المواضيعتناولنيتماثلووجدبلفحسبهذاويى.،ا

علىترجد،ذلكعلىعلاية.الحوارفيجدابهركثابه

توجدلاالرسايينهاتينشكلقيرنانيةكد"12الأتل

ذ)،اخلافورجدالثنهذاوأمام.أخرىرسالةأىفي

الظروجهةنفسمنللرصالتينالمامالموضوعيعابملا

وواجناالحليقةكلرأسهوالمسيحإحداماففى،الواحدة

المهحملءالكنيةنرىالأخرىوفي.ذلكعلىالمترت

فييبد.ذلكعلىالمتزلب-الكلصاتبنفى-وواجبنا

لاكولوسيوفيالقديماليهدمنالاقتاسات.منعدداأفسى

فر!دة،عباراتأفسىفييتهد.واحدااتتاساالانجد

محالجتهوكذلك،االمارلات5تعبرشهاالنظريشلفت

ممثلةالزواجوراب!،البه!ةفيوالأمميايهودىلننللعلاقة

لهايسأتوالاكولوسىفيؤجمدوالكنيسةالميحبينبالملاقة

ائافي،الأصحاحفيالجدلىالجزءينهاصة،أفسىفيشيه

بولىرسائلعلىنحيقهقوأضرا)!قولايحياتوكذلك

يخصيخماالقولالصحبمن5،يخليوكولوصيأفسىالى

أوجوهكوحابهر%يما،الرصالتينفيالجطابفةبالحبارات

يامفيسياالوضعهذاكانلمحد،الاخلافوجوهأمالثه

الذممياهولتزماذ!نظريةتممدااكرهامتوعة،نظر!ات

وأخرى،كولوصيأرلويةإلىلرالآياتبحضيأنيدتقد

-كولوسأنيققد!ولهذاونيجة.أفسىأولويةالىتثر

أصليةرسالةعلىمؤصسىخيطهي-أيديايينهيكا

غيركاب!ر،أفسىكا-ببسطهاوالتيبولىللقديس

افس!

عكذا.الرصالةتلكثرل!محبماوبحد،الرسولبرلى

وأنالبرلسيةهيالأصليةكولر!أنا"هرلتزمانورى

فليست،الحابةكولوسىأماعلها،مؤصسةأفسى

الأضرقي.الرسالةخلالمنالاقةعلىميةولكا،بولسية

نأتقرضأنهاحثأصاسهاشتنهارابظريةهذهولكن

الأصلى.ابصعنمحرفة،الآنهىكاكولو!

وأفسكولوسىمنكلاأنهوالمحقولالمنطقيوالتفر

الكتابةفيوأنه،الوقتنفسفييهبتابولىالرصولعملمن

نجدأنلأيد،نحتلفينلأناسالمرحم!وعاتلفىعن

والاعتراض.الرسايينفينراهااليوايشابهاتالاختلافات

يخلف!هذاىنفهيكررأنيمكنلابول!الفديىبأن

لنابحت.ويقولوهمياعتراضهو،الر!اياننختلف

تقررواناليء،فهناكهذانفسيفملونالناسإن"زاهن"

منجاعةالىمحينموضوعفي،بسصارك"حدثعن

فطيتخدم،اباسمنكبرلجمهورذلكوبعدالضباط

منففرلابول!الرعولفإنذلكمنكدر.نحتلقينلقين

رجةانظر)هلفه!قذلكأنرأىمتىنف!ه!كررأن

أنعيا!يقة)ن(.واثانيةاكؤلىيتيوثاوسزرطة

الرصلهو،حد!بيمنواحد!تفيتمتاليهابة

فيا!القكليفسرالذىالوجدالتف!رهوهذا،بولى

الصحيح.موضعهافيوضحهاالمألةهذه

والجهةوالتريهبللظروفتف!ياكان)ذا:اكض-خمامأ

نأأافعيا،صجحا،أفسىاالىالرسالةاليهاالمرصلة

نفهمولكى.الرصلكتهالماذاونأل،فهالظرنمرن

الربأصثولىالقدي!أننايهرأنيجبالرئيموضوعها

والضجيجالضوضاءعنبعيداالجنهدوءفي!يهب

إنه.مضىفيماحياتهبهاثميزتالذىوالصالوالم!!

ورى،؟لهافيووواهاالكبسةعلىعللأنالآنبنطع

الجىلامتعادةاللهخطةفىتلعبهأنيجبالذيالدور

يمكنهنا!ن.بهوعلاقايالامهااللههدف،ول!يالرى

عردةبخاجةأفسىحولالكناشالىقيأن

بمضفيخاطةأراءليصححلا،كولوصىالى"تيخيك!)

فيذكرهالذىالحظيمالرئيالحقيؤكدولكن،ابتط

واحدفييجعأنهوالأبدىاللههدفان.رسابهصدر

و!حنهم،خلائقهيينالانجاميشعيد،الخلوقالكونكل

د!،الهدفهذاأجلمنكلهاالرصول!لاةكانت.وينه

تكونأن،الهدفهذاتحقيقنحوؤاضو6مهجهدهبكلتوجه

بوا!ة!حلهالذىاللهتصدعنأضحةكاملةمعرتلهم

يملأالذىعلء،الكنيسةرأسهوالذى،المح!سوع

الىكطلع!و،للرصلثىء-كلإن.الكلفيالكل

عناصربينالخلاف)ن.اللهقصدفييتركز-الاصراطوطة

355



أفسى

نأيخنيذلككل،والأممىكليايهودينو!يز،الكنية

هياللي!ةالرؤيةإن.الأعظمالقصدهذاأمام!تنحي

واانرلادةوحدة،اللهفيوبه،الميحفيالعطمةالوحدة

يحعون،الإلهيالقصدهذانارلمستهم،كبة.وكأناسوحهاة

الربايا.أعطاهالدىالدور-نفهفىكل-يحقيئ

.أضراوينلباللهأعداءفدومحارب،الحالمفيبهيغرم

العظيمالرهذااباسأماميضعأن،نيلتصدإنه

افس!

اباسكليترد،المسيحفيبها،يياللهكرصيلةللكنيسة

كانثلصا-لحمىإلامتحيلةرؤية)نها.محهالاتحادالى

فييكونلا،موقففي-الوقتذلكفيبولىالرصرل

موقفولكنه،6لرأقلالا،الحارجمن،لضججللصر!

الحالمضجيجوصطوني،هادئةنظرةيظرأنفييتطغ

.اباسييناللهعحليميزأنيتطيع

ألسسطرالبعامنظر
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افس!

الرسالة:موجمز-صادسأ

يحة2و1:ا

يلناسقصدهلإعلانللهحمدتبيحة1:3-01

محة،فيمقدسةلحياةالدايةنذنحتا!ين،يسوعالميح

،المجوبهو،يخهالذىالميحلوعللتبنيطبقاممينن

بابهالذىالمسيحبدممفد!نن(6-3)ابعمةأعطاناقد

نعرفأناستطعنابهاوايىعيناالفائقةنجعتالخطاياعفران

7)واحدفي،بأكملهالكون،الكليجمعأنمثيئتهص

للاعداد)سراثلاللهاضخدملهذا،1-11:ا

القدسبالروحللخلاصوختموا،بالأمأققد!ذا،لذلك

.القوةل!خ

ابمانهم.أجلمنالشكر36-،1:15

الحكمةروحاللهليطيمصلاة:2اب-ا6:ا

لاتمامه.تعملايىالله!رة،يظرهمماليرفرارالمعرفة

فياللهصنعهماملخص-2:01-22:أ

فيورلاسته(،23-22)المسيحصيادة.المسيح

مرتمنلياهممحمالناسعصله.(23و22)الكيسة

الميعمعللركةايانارمرفعا،الانانفاغرقايىالخطية

خطهمنكجزءصالحةلاعمالخلقاقدالذىبنحصته،هو

.(01-ا؟2)الألدية

كغرباءالابقةالأمحالةبينالمقارنة-2:11-13

الميح.يدم،قريين"صارواإذالحاضرةوحالهمؤفيلاء

بينيجمعسلاناهوالذىالمح-8"1-،2:1

نفدمولهلالمب،اللهمعالإلان،وبصالحوالأمميالمردي

.الآبالى

بنننالقديينمعكرعبة-أصبحوا2:91-22

.الروحفيللهيكلا-والأنبياءالرسلأصاسعلى

للقديساعلانهأىالرعلىاصتهطراد-21-ا:3

مروالر.الرلكي.يوعبواأجلهممنصلاةمع،بولس

لهكانالذى،الموعدنيضركاءهمأمماأويهودااباسكلأن

بكثفالرهذاوكالةأعطيتقدخادما،فلهبولىالرصل

-1)الأبدىقصدهبحباللهحكمةالحليقةلكل

1،)عليهمبهاللهأنحمماجمسبيلكراصلاةثم،(13

.(21و02)للهشكرف!بحةنم(،91-

القمداتمام،الامتيازهذانتيجة-6-ا:4

الميجة.الثركةقالحياةوحدةفيظهرأنيبنى،الالهى

للصؤشبنأعطتايىالمواهـانحتلنة-4:7-16

المبح.فياييالكاملةالوحدةالىالكيةلبيان

الأمميةالحياة!ادالروحبةالظلمة-،4:17-2

فيالجديدةالحياةوقداسةونقايواستارةمقابلالقديمة

المسيح.

الميجةللجاةالحاصةالمصبزات-4:25-6:9

فيالركةتجنىوالتي،بالمحالمؤميناتحادعناباتجة

-25:)4الكلامفيخطامماالفرد:جافبوعن.الكية

مقابلبالغس(،التضجة32و31)المزاجفى،(03

الماضىيينمقارنة،(8-ا:5)الهواتفىالانغماس

.(02-15)العاماللرك،(1،-9)والحاضر

أخرىمرةتمثلهما!والزوجةالزوج:الاجماعةالملاتاتوفي

والآباءالأولاد،(33-23ت5)بالكيةالمسبحعلاقة

.(9-5)والادةوالخدم،(4-ا:6)

رعدتهأعداؤه:المشحيحرب6:01-02

رسلاحه.

الخاتمة.6:12-42

نذالرسالةلعليمالأساصيةالفكرةتتفع:الحليم-مابط

يسوعرناأ!اللهلكرإلىالحمدتبحةف!جه،ابدا!ة

اختارناقدالذىفهوصباركهأنالمقحقوحده!والميح

هرفالله(،7-1:3)الفدا،لافيهالذيالبدء،فذ

الكلا"وفيوبامل.الكلعلىايموشىءكلولصقلب

،(1:7)إعلانكليأقينهالذىالآبهر(4:6)

يمو،(3:15)الميزةصفاتهاعرةكلتحنحدونه

أبوأخاصبمعنيرلكنه،بالكرنعلاقتهلطالآبفقطيى

لىلاأزبةبرضرحويزكد(1:3)أالمحيوعلشا

تحمعفيهالذى،المالمتأسي!فبلشأنهإذالمحيوع

:2مع01عدد)الأرضعلى!االسمواتفيماشىءكل

بلايمو،6:ا"المحبوباالمياوهو(12،4:18

عدالماءمنصوتصارقدإذعيافيتبرضك

"!ررتبهالذىالجبابنىهرهذا5:المحسودية

صار!د،(ه:3)أحيانافيه،(3:17ت-

،(16عدد)الصليبعل!ات،(15عدد)جسدا

اللهمعوالمصالحة،(4:03)الفداءلا(1:7)وبدمه

يمو(1:02)الأمواتمناللهأقامه!د.(2:16)

كأقيالذىالمكان(،في1:02،4:8)السماءفيالآن

يجحلالقروهذا،عطاياالاس!حطى،(8:،)منه

من(01:،)الكليملأالذى!ر.المعولمدالزول

(1:22)الكيةوكرأس،(3:8)!تقصىلاغى

طذا،(ا:2)الخطيةسلطانمنيحررنانحت!كب
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اللهعنالتعليمهذا.(3:16)بروحهبالتؤءسكدناالضض

)رضعتنظرمجرديسالندسوالروحوالإلنالآب

مناللهتصدكتضمنالصيمفيعملىأمرولكنه(نظريات

كلوحدةاشعادةهو-سبقممارأينا؟-الذكط،الدهور

اللهيننالصدعلرأب(01و1:9)فيهناليةالأشاء

ايهو!طبينالحاجزويحطم(17و2:16)والانان

بل،بعضبعضهملينفقطلى،الحداوةوممحووالأممي

مجتحفياللهتصديثمأنريخبي.اللهوببنيهمأيضا

الرصلأ!اسعلىالجنية،الواحدةالكنيةهوعنظور

وئلالزاوبة،حجرهرنضهوالمح02(،)عمدوالأنجاء

يترفونجثالكنيةزالقدسبالروحايخومرذالمؤفرن

علىواحدوآبإلهفيواحدبإيمانويتسكون،واحدبرب

.(7-،:،)وبالكلالكل

فيالأيةبالنةالفاصرأحدهوالكنشةبخصوصوالتعليم

دكرنا؟للكلمةالمطلقالمعنىنرىشىءكلوأول.الرسالة

لمالحاجهاتكلفيكلهالمجيالمحتمعلالرصكلى)ذطبقا،

لندواحد.وحدواحدةوضركةرحدةفيممامرتبطأ

ولكن.رآهأن)نانلأيعبقماكلمنأعلىرؤياالىحما

العالمكلفيالبهة،فليتالرسالةفيآخرتحليميوجد

رأسهايموالميحجداضهابل،فحسبواحداجسدا

بالكيسةعلاقتهإن،ليتفوت!يقولو!.(1:21)

الملهمارأسهافهو،(01عدد)بالكونبعلاقتهضبة

الرئىوابغالحاف!والقوةرلرابطوالمرشدإلميطر

أيضاالعلاقةولكن.،حياتهاوأصاسوحدتهايمركزلنثماطاتها

لكلمةاروبنسون"ارمياجتغرقبلنالو.وأضدأقوى

الىءبظلبدونهالذى(23عدد-بلر!ا)املء)

ملءهيعجيبةسريةبطرتةالكيةتكونحيئذ،ناقصا

حاجةفي)نه،ملءيعرزهلاكاملذاتهفيهوالذيالمسيح

البريةرأسهو.الكلفيالكلهويصبحلكىالينا

الوحدةلبحققالبهشةإلىحاجةفيالثاقآدم،المتردة

الرطلةهذهفيأيضانجدليجزما.؟الأرضإلىجاءالى

كعروس21()2:للروحكهيكلللكيةصواتين

نرىالأضرةالصورةوفي.(.3-5:23)الميح

القديمالبهدكلفيالظاهرةبإسر6ليلالرباترانعلاقة

المبحارناطعلىمطبفةينه!ها(316:)هوشع

اييالرطيدةالحلاقةهوبذلكوالمقصرد.بالكنيسة

وخضوع،نفطيبذلحعتهالتيالميحوعبة،تربطهما

لنحررأنهوذلكمن.والهدفالكنيسةجانبمنالطاعة

صورةوفي.لومبلامقدسةيكونعيبصمنالكنية

:3كو1)فيالمايهورةللصورةامندادهىاييالهيكل

الجكل،الر،!ياباءفكرةنجد(6:16كر16،2
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وحدةالىالختلفةالكنائىعناصركلتنموحبثالمقدس

أنماماالله!راهعماالرسولفكرالصورهذهتجمع.واحدة

اثمركالجهدالىيرجعذلكانجازنحوالتقدمإد.لقصده

ئبي!...المؤمنينمجتعفالكية"،والانساناللهمن

لاتمامالإلهبةالقوةمعالثريةالمساعيوتجتمع.تنموهذا

يوضح،المقائدىالمظلقهذامن.(وشكوت)،ذلك

القصدبهايتمأنيمكنالتيالعمليةالحياةأصىالرسول

نصبحالواحدةلالمعمردممةالبهيةضركةقنجالتبرل،الالهي

يحضالأساسهذاوعلى،(4:25)لبعضبعضناأعضاء

؟،لبعضبحضناأحاديثنافىوالصدقوالمبرالأمانةعل

،(32-25)عددمتسامحينلطفاءنكونأنيحب

الكولاءعناباتجةالخطاياعنننحدأنفبنىللربوكأتجاع

:5)الثرروحمعضركةأىوعن،اللذاتفيوالانغماس

اللهقمدلاتمامد!بصيفطنحياأنو!بنى،(ا-14

بلبىهذاييغ،(6:9-5:15)الحياةشئونكلفي

الأعداءمجاربونلمنالم!يحي،اللازمللجنديالكاملاللاح

.(6:01)الررحيين

أميةعنلاتكثف،حدأبعدإلىعميةالرسالة)ن

الومية،الحياةواجباتكلياللهلإرادةالعظيمالإعلان

فيالنروةتجلغجتمتوىأعلإلالأضباءبكلوتمر

:3)اللهملءكلإلىنمتلىءحتىتلوبخافيالمغسكنى

.(ا!-17

:أفسسون

أفسىمديخةقيالمقيينأوالمواطنينعلىالا3هذاطلق

كانراوالذين(35،21:91و34و28:!91أع)

أوايهودىعلىيطلقيكنلمولعله.د،!االآلهةببادةتمسكين

يدعىأنيفضلكانكلهحالأنأف!فيالمفيمالم!يحي

كمسيحي.أومميبههوبصفيه

أفسنتين:

أبم،92:18تث)!آناهلااهىالعولةفيوالكلمة

،91و3:15مرالي،9:15،23:15ارميا،،:5

هقفالكلمةايرنانيةنيأما12(5،7:6:عا

يعرفرإ،بلهثرلا"ماومفاها(8:11)رؤ"ابحنترس،

صة.مادةنفىالحبرممةوالكلةأنجير،".أرنمزناا3باكاللالهة

المرحردةدوالضراتالأكابمنأفراععةوللأفتين

أنواعحاصةمنمقوالاصممر.مذاقنهاولكلفلطن،

الحث،منالصوفلحفظأو،للدلمدانكطاؤةنعكلمح!ة

المسكر،الابنت1،تصنيعافيأخرىأنواعتسنخدمبما

.المرةوالمصاثالحزنلوصفجمازلاالكلمةوتستخدم.التوي



أفحنتبن

:(كوكب)لأفصنتينا

ففد،عظيمبحمعلىيطلقمجازى31(8:11رؤيا)

الجزءعلىالماءمنسقطالالثالملاكمنالوقصوتحماع

منهاماتمرارةالىالاهامحولاالمياهوينايعالأنهارمنالثاك

.الكثرون

:3مراق)المرةالبهباتعنللتعبرالأفينيشخدم

للنأثر،ضهرقائدمنالديرنةمننوعاهنايعنيولعله،(15

القدامىالمف!رونابد.قاللرخاءالداخيةالمصادرعلىأصاسا

،رأوا.الرومايةالمملكةصقوطإلىيثرانالابقينالوقيإن

.أجن!ريكأو"!لأتلااالبرلريللغزورمزاالكوكبفي

فف:تأ-اف

ملاخىنبوةفيوردب!د،أف!فولمنراكدرتضجر

ربتالعليهأوتاففغ:الربعلالئعبتذمرعنتعبرا

.(1:13ملاخى)!الجنود

آفاقا:

مهبأوالفلكنراحىمنظهرماأوالاحبةأىأفقجمع

.(32:6ص)6الآفاقعنك"وتمتلىءالريم

:فلالأ

كررةمنيهوذانلمنرجلايموهو!ديخرنة"وممناه

.(2:37أخ1)يرحمئيل

أفود:

-،لا:28حر)الكهنةرنيىءنديهكانمقدسراء

ذهـوأسطنجوفطشيصفعوكان(93:2-7،،1

كان؟،طرفيهقكتفانلهوكان.مبروموبوصيترمزوأرجواد

وكان.حاذقحائكعنحة(شطقة)بزنارالرسطعلى!د

أجاطأحماءعلهمانقوضةجزعحجراالكتفينعلىييضع

أسفلإلىتمتدالأفودكانتهلنعلمولا.عرالاثنياسرائل

براسطة-بالأفودتزلبطوكانت.فقطالوعطإلىأمالردفين

ثماحجراعثراثاعلهاصدرة-القيالذبمنسلاسل

مىالرداءجبةالأفودتحتتلش.وكانتصفوفأرلعةي

تثتملالرداءجبةفكانت.الكاصأقدامإلىتمتد،الأسابحوق

الطريل.الرداءإلىلالاضافةالقضاء!درةالافردعلى

كرأشحاصازلداماالأفودأنالتاريجةالأضارمنوفعلم

أفردية

كتانمنبأفرديتنطقصموئيلالصبيفكان،الكهنةرئيس

!1)اليئالكهنةلرئىكمصاعدالربأعاميخدم!و

وثمانينخسة":كانوا،نوبفيالكهةأن؟.(2:18

داودتمنطق(.22:18!1)اكتانأفودلابىرجلا

إلىاحضارهعدالربتابرتأمام-سقصيركمانمنبأفرد

اللائقمنأنهاعتبروافقد،(1،:6صم2)أورضليممدكة

!كقلاولكن،الفريدةالمناسبةتلكفيأفوداداودالملكيبسأن

الكهنة،غرمنالعابدينأنالحادثةهذهمننستنتجأنلا

الكهنةأننفترضأنأيضالاويى،بانتظامالأفوديرتدرنكانوا

مثلفخمةأفودايرتدونكانوا-الكه!ةرئيىعر-الآخرين

الكهة.رئيىيرتديهاكاناليتلك

الأد!ىدواغقتلأنبعدللكفةرئي!اأيياثارأصبحأنوبعد

رئي!يرتديهاكانالتيالأنودداودمعسكرالىمعهأحفر(أباه

طلب!د.(23:6صم1)نربفيخدمتهفيالكهنة

الأفردهذهبواسطةالربإرادةيعرفأنالأزماتبعضفيداود

الأفردأنيثتواأنالبضوحاول.(23:9،03:7)

كفرته(ثياباوبستثمالاكانتيدهفيأياثارأحضرهاالتى

رئيىرداءغرآخرضيئاكانتأنهاعلىدليلثمةلب!ولكن

ملفوفا،جلياتسيفوراعماحفظايىالأفودأنكا.الكهة

منقطعةفيملفوفاأوالحائطعلىمعلقارداءكانرمما،ثربفي

.(21:9)لحفظهنح

(17:5،18:18)القضاةمفرفيالمأيهررةالأفودأما

الونجة،واقاثلباكافبممرتبطة(،:3)هوشعفيوكذلك

استخدامكيفيةأو،حجمهاأوضكلهاعنضانعرففلا

هاالمذكورةالأفردأنالجائزمنأنهمع،الحالاتتلكفيالأفور

الذيالأفردعلىكطبقأيضايمذا.كهنرتبةثاباأيضاكانت

إسرائيلفيالوثةللعبادةموضوعاأمبحوالذىجدعرنصنعه

نأيمكنلاالرداءبأنبالقولالبض(.و!ترض8:27قض)

نأالممكنمنلكن،الذهبمنشاقلمئةوسغا!لفايكلف

منلاتماما،أخرىأشاءعلىمحنو!اللعبادةصرحاأقامحدعون

وتمالامنحوتاتمالاتصنعبأنبالرعدلدأتالتىيحاأمفحلت

5(،-1ة1)7أترافيمو،أفوداأضافتدلكوبعدمسركا،

فسحدعونأفودفيكحتافمينوالماسالجواهركانتإذاثم

؟الذبمنشاقلمئةوبعا"لفاتكلفلم)نهايقول

أفودية:

معنىأنالبحض!ويرى،،موفقةرحلة"يفىالاصمهذا)

نهإليهاالإشارةجاءت!د.هالرائحةزكية9هوالاصمهدا

.(4:2)فيلبي

امرأةأفودبئكانت:يخلبيبهيةفيبارزاتن!اء-1
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أفودبة

ولقد،فيبيمدنمةفيالكيةأعضاءيينمنعؤمنةصيحية

الآدة-نفسفياحمها!ايهرالي-ومتجىهىتبرأت

بصيتتمتعتاحيثفاكالكةخدمةفيبارزامكانا

لينأولابدأتقدفيلبيفيالمحبإنجيلفالكرازة.ذائع

تتكوفىأنعجبنلالهذا(،16:13أع)اباء

وجهعلىيديةيبفيوذلكالاء،منأولأالكيسة

الرصولفانرىونحن.(2.و16:15أع)التحديد

نأى،و!نتجىأفودلآالىررحاءطلبايقدموهوبولى

!فطفيقطتردلماأطلبإفاالمتخدعةالكلمة

نهماعللبناالرصلأنإلا،اللهإلىصلاةمننرفعه

ناضدأنيبثوماأفوديةياشد!و،إلماويتو!

.الربفيواحدافكراتفتكراأنأ!اي!يخي

كاناأغمالمرتولعنفد:يمادليالذياطلاف-

الكي!ة،فيوضمهحاكانوأيا،فيلبىكنيةفيكاضين

لابموضوعيتعلقفيابينهماتدببدأتالخلافاتانإلا

،بمكانالخطورةمنصارتدالأمرأنإلا،شيئاعنهنعلم

فىالأمورأخذت،ينهماالصدعرأبمنبدلايمكذا

أعاعالىالخلافذلكأنجاءووصلتوالاتاع3ايفا

ريية.نيسجنهفييموبولىالرسول

بول!الريمولقلبامتلألقد:إلهمايوملبولس-

كيمهفيالالدةالم!يحيهالح!اةجهةمنوالرضابالعادة

فلموثاتهم.وخاءهمايما-الفرحبمينلاحظفقديخبي،

مر!ر.انقامأمميأوغريبتعليمأىالكنيةتلكفييكن

إلىالماصةالحاجةهويؤرقهكانالذىالرحيدالىءولكن

لهذا،وصننيخيالأختير.أفوديةهات!يينوالانسجامالتوافق

فيواحدبفكريما،وبالحيقالحلافاتكلبنبذيطالصافهو

الرصلوضعهالذىالدافعهرهذاكان،الربفيصلام

بالمفديينحرىهوفكم،بينهماالمصالحةلتحقيقأمامهما

وهكذا،يكداؤهخلا!كليدواأن!الربفي"همالذفى

.الربإرضاءهوالأوحدحياتهمكرضيصبح

موجهاحديثهفيبرلىلمحضىةانحلصالث!يك!لك-

ولكنهصراحةاحمهيأيهرلاوالذىالأضخاصأحدإلىالكلام

نأيألهوهو"،الخنمىإياشريكىبالفولإليهلر

.هالإبحيلفيمعيجاهدتا5لأضها!نتجىيةأفوياعد

بذلكالمقصودهومنالخدبدوجهعلىالمعروفسوليى

هوالحبارةبهذهالمقصودكانفربما.،انحلصالثريكا

فيبم.إلىرييةمنالرسالةتللثحملقدانهإذأبفرودتى

وأيلاأولوقاإلىتثرقدبأنهاالبضيظنكذلك

الىلرالحباةهذهبأنزعمواقدالبعضأنيمرئاوس.إلا

مارلي!الزعممذاولكن،يدياإلىأوبول!الرسرلروحة
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كو1)نفهالرصلكلماتبببزلكيدعمهأويؤيده

نأ؟.تر*أوعانلاكانأنهمانفهمالتى(7:8

لأنالحيقةيجانبلدلهةهوانحلصالر!كذلكبأنالزعم

المايهر.صيغةفياليونانيةاللغةفيترد،"الخلمىصفة

علماسمهر!انحلمىالحريك9إنيقو!رأىعاك

الىحديثهيوحهالرسولفإنرعليه،صيزجبرس"لخص

فهو،علماسمالكلةهذهتكنلم)ذا،.أماسيزيجوسإ

طالا،الاصمالمعروفغرأالخلصالريكاذلكيخاطب

الابجلفيجهادمالأننظراوضتيخيأفودية!اعدأنفه

لهما.باب!ةجدبداضئابكنلم

المصاطةلأجلبولىبهابتذرعابيالحجة5-

نيالمبحينينالدتبنهلأبنمنكلكانتلغد)ممالجهما(:

الميحرسالةن!ثرفيانحلمىوالحادمالصادثالمعين،الماضى

الإمجيل،رسالةحاملافيلبيإلىالأولىللمرةبولىقدمحيما

إلىيستروانبل،بيماالحلافيدبأنمحزلاكان2لهذا

ن!اكليندسمنأيضاالرسولعللبعكذاالمدىذللث

أفرديةياعدوامعه،بأنالعاملينفيلبىفيالم!يحيينباقى

الرسولأنمع.هذاالمصالحةعملفيايئاروسنيخي،وأن

أنهإلا،بالاصمفيلبيفيالمسيحيينباقييذكرلابول!

فيشكمنوما.الحياةسفرفيميهوبةاحماعملأريكفيهم

كللتالر!اح،وجماتذهـأدراحلملولىالرسولترصلاتأن

.بالجاخ

أفول!:

:2مك1)متتيابنيرناثانعلىأطلقالذىاللقبور

هيولعلها،ألقابعليمأطلقتالخمسةتياأنجاءفكل(ه

الأخرىالأس!اءيفا،أبوهمعليهمأطلقهاالىالأولىالأسرواء

ويظن،للشعبقادةصارواأنبمدلأنف!هماتخذوهاالتيهى

يمعناها"هوس،الريانيةالكلمةمنمشتئالا3أنالبعض

يمرىلبنىلخديحتهيرناثانعلىطلقتأنهاوتجمل!الخداع)

لاولكن.(4ا-9:37مك1)يوحناأحاهقتلواالذ-ش

.جاءمصدرأيصأوالاسمهذامعنىالقينوجهعلىيعلم

أفنيكي:

مواحمهاومفى5:أقي2فيإلهاالإضمارةوردت

.أالطيبماالصرة"أو،صبهقالمنتصرة!

يوداياامطمخمليمي،يوثاوسأممي:أليكيموطن-أ

نقرأهماولكى،المرلدأممبةكانتبأنهاالاعقادإلىيقودتدمما

بدحفرلكفيليهوديةكانتأضامنا:16أعفيضها

ولقد.وثيايونانياكانزوجهاأنإلا،اتطىءالاعتقادذلك



أفيق

نجدفنحنلهذا.تيوثاوسجدةللوئي!بختاأفيكيكانت

فيمعاالمسيحيتينالمر6لبنهاتبرعنيتحدثبرلىالرسول

علما.ويثنىأبماضه!ايمتدححيث،واحدةعارة

فييختتنلمتبموثاوسأنمع:ابخهاقيبةتاتيهف-

منكلاأنإلا-الأممىوالدهبسبغالباوذلك-طفرله

مخافةفيوتنئهتبوثاوستريةفيوصعاتدخرالموجدتهأمه

أمهقادتهفلقد،المندسةالفديمالعهدكتصرفةوفيالرب

المقدسة"الكت"يعرفأنإلىأالطفرلةنذ9أيخكي

تلل!بيننربطأنالصوابلمنفإنهلهذا،(3:15ق2)

وبين،الربمخافةفيتيموثاوستلقاهاالتىالمنزلةالرلية

؟.(الأبحيللارةاالميحلإنجيل!بولهموأمههوتجديده

من"يعنىوالذى-،تيموثاوسأالاسمأنبجلاءلايتضح

منبلايهاخيارلكنلم-!اللهعابداأو"اللهنحاف

علىلرتكزتكنلمالحبرانيينحكمة)ن:أفنيكىأمهاختيار

كانتوبخا،الظواهرعلىقائمفلغىتأملأوعالجةفطة

أجزاءنيجلاءبكلدلكنرى؟،الربمخافةفيتكمن

أبوب،111:01مزمور:مثلالقدبمالمهدمنمتحددة

بيموثاوسيختصفيحاأما.الأمئالصفركلفيوأيضا،28

نئأنهوكدلك،المميزاحمهأنكبفنرىأديمكتافإنه

يحطىكيصاأمامهالطريقمهدافد،أظفارهنعومةفذالحائلية

وقد،بهبرالذكطالانجيلولرسالةلولىللرسولصاغبةأذنا

الرسولجاءحياالأولىالتشرلةرحلتهأئاءفيذلككاد

جنو!طأوليهأونيةمدنإحدىوهى-لترةمدنةإلىبول!

ونستتج.أسرتهامعأيخكىتعيقكانتحيث-غلاطية

ايبش!يةبولىرحلةعنالمدونةايناصيلمنالحقاشهذه

إلىوصلأنهبولىعننقرأجثا:16أعفيائانية

جهوديةامرأةابني!وثاوسأحمهتلبذالتقىوهناكلتزة

.مؤت

أفنيكىأن.المؤكدلمنإنة:وتجديدهاالميحتجولها-

!لارةأثاءفيالأولىللمرةالإبحيلمعرفةإلىيفلالمؤليموثاوس

أصجاتدكاتالأغما،لترةلمدينةالايخةبول!الرصل

أفيكيترصفجث،الزيارةتلكقبلميحيينبالفعل

بأنهت!موثاوسيوصف؟"مؤمنةجهودية)امرأةبأنها

القولإلىنخلصأنيمكننافإنهتقدمعاعلىونجاء،،تلميدا

تجددتقدؤليمرثاوسولوثىأفيكىمنكلجاةبأن

هذا.لترةلمديخةالأولىالرصلبرلىؤلارةأثناءفيوتع!ت

حيث،الاينتاجهذالزكد3:11قي2فيجاءماوان

الأضرمعرتبحقيقةتيموثاوستلميذهبرل!الرصل!ايهر

.لسنرةقبول!الرصولأصابتاييوالآلامبالاضطهادات

تيوئاوسأنإذعنهاالحديث-جمرربول!الرسرلفإنلهذا

نأوبما.بول!الرصولتحملهأتداضطهاداتأيةعرفتد

الأولىزلارتهأرانلرلرالرصلأ!اتقدالاصطهاداتتلك

كانتأفنيكىأننفهمأدالدجىمنكانلذا،المدينةلتلك

اا!اكانلقد.الوقتذلكفيتتلمذواالذكأأوفكبينمن

وهكذا.ابنهاإيمانكانوكذلكصادقاحقيقياإيمانابالميح

الكئرةالضيفاتاختباريخازأنالراصالايمانذلكاستظاع

اهتزتفكملذا.(14:22أع)بولىبهاأنبأهمالي

-لسترةإلىئايخةبولىالرصلمقدمعند-فرحاقلباأوتار

.التبئرىدلهفىلهرفيقايصبعالنهاعلىاختباره!عحين

الحهدصفحاتعلىذلكلعديظهرلاأفنيكياسمأد!

بالاشارةالمقصردةهىتكونأنالمصكنلمنأنهإلا،الجديد

.ه-5:4قيافيوأولادهمالأراملعنالحديتفي

أفيحة

بيامينبطمنضخص3اوموايفرح،مفاهاولعل

.(1ت9صم1)ضاولالملكأسلاف،من

أف!بة:

وأضبفتالامرةمنأحذتالياللاثةالأقاليممنإقليم

.(،11:3مك1)ديمتريوسالملكأيامفيليهرديئ

أفيق:

.!حمن!بمفىعبردةكلمة

واحدأفيقملكأ(12:18)يثوعسفرفيجاء-

فيأيخقملكالييةفيجاءييماأواحدشارونملك

الأولصموئيلفيالواردةأفيقمنهايجملهذاولعلشارون

يثوعذبح،للكنحاننطيهةمديةوكانت،(ا:4)

منتريدأنهاعلىيوسيمرسذكرهاالتىأفيقولعلها،ملكها

أكاكون"احمهامدينةيناك.(3ا:23أع)أنيباترص

وهذهتقفق،الامرةإلىالريىالمدخلفيتحكم

فيأفيقأاسمويرد.اختفىالقديمالاسمولكن،الأوصاف

عزوتهفيالاقأم!حتبغراهاالتىالمدنأحماءبينمنفلرحة

.(ق.م0،14حواليأويزرعيللشارودالثانية

علردولم،(13:4يق)أضرنصيبفيمدينةاسم-2

أنهمالقفاةضريدكرلاكا،للبلادالأصليينالسكانأضر

و1:03قض)يهلولقطرونككانللجزيةخفعوا

جيل،ضرقيإبراهيمضرعلىالحدثة،أفقة"ولعلها(31

فتظر.مماأبصدالتمالإلىيقعالموقعهذاكانو)ن

نزليئ،جبرشهمإلبهاالفلطبنبرنجمعابىأفيق3-

.(92:1صم1)يزرعيلفيايىالعينعلىإييرنالاص
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افق

أحدهماوواجهالمو!ينهذكأأنهرالائدالاغقاذوكان

،ازدرالونسهلفيفينعن!حثونكانراولذلك.الآخر

فلا،الأيمافهذهعليهتظبقمكانايخهيجدوالمولكن

رلكنجلبوعجبلعلىافقوت"مدبةهيتكرنأنيمكن

الغلطينقواتفهاتجمعتبقعةجمردأيخقكانت)ذا

نأفيصكن(92:11صم1)فىرجميلإلىمنهالصمدوا

.(أولاالمأيهورة)شارونسهلفيابىأفيقهيتكون

الهزيمةحلتحبثالأردنثرقيهغبةعلىتقعمدينة31-

أيضاولعلها(03و02:26مل1)أرامملكببدد

نأ(.و2جح13:17)الثافيملوكفيالمقصودالمكان

اقيحافةعلىالموجودة"أفيق)أوأفيقابرالحاليموقعها

الجيل.بحرضرقيالحصنتلعةخلف

،أفقة:

يعلملاال!وديةمرتفعاتفيعديةاسم!و،قوةايمفاها

.(15:53يق)مونعهاالآن

أتربتين:

لمرةالمكا!طجهوذاأحرزيخهاوأد!يةالهوديةحدودعلىمدية

مدينةبوسبفوس(.ويايهر5:3مك1)الأدوميينعلحرية

فيالمايهررةنفسهاهيلعلهاضكيمضرقيجنوليالاصمبهذا

.(5:3)الأولالمكاببن

:اكال

هذاودايهرأقوىأناايمعناها،اوكهال!الع!يةفيعي

أحدالمصر!نقدامىواعبره(ا:03أم)لشبئيلمعالاصم

مل1)كلكولهواعلأنالبمضطن،المدامىالحكماء

أنا"نعنيأغاعلالكلمةهدهالبضفركا،(31:،

الرجمةأما.للهبطاعنىأحنفظأنأسنطبعأىأأعنطع

هذهتعتبرفلمالقديمةاليرنايةالرجماتمنوع!هاالبعينية

لقد5!تصتلقدابممنىأفعالااعتبرنهابلعلم!اءالحارة

واكاللثلالى!دئيئيلإلىالبارةمحنىيصبحوبذلك،يخت

لقد،اللهيا،نضىأشبتلفد،لفى6لحبتلقد5،هو:

وأركبابلمع(01:01)ايكو-كأعفرفيذكرهاورلمحد

أرضفينمرردأسهاالىالكبرىالمدنمنكواحدة،كلنة

المديخةتلكخراثمكانايقينوجهعلى!لمولا،ضنحار
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تلأوالديرتلإنها!رلابعضكانو)ن،القديمةابابية

نأصتالذيالاريخيعلملا؟.نفحهابابلهيأوشوبار

ملكيةأصاكدفيازدهرتق.م0235فذولكن،المد!ةفيه

كلالأصرةتلكحكتوتد،صجوناحمهملكأسسهاتدكان

رو!ص!صاإلىوعككريةتجا!لةبفاتوأرسلت،بابلجنو!

منا!زنترلمالأصةتلكأن!.!كيلامالصنرىأجا

!تبريهااللاحقةالأجيالفيالبابيونظلولكن،قرنين

جاءهايمناللصلكةالذبىوالعمرانموذجيةامبراطو!لة

اكد،5اسماطلقئم.!الحفبفىالملكاأكط"صحوناا!م

جنو!علىسرمراسمأطلق؟بابلممالمطكلعلبحدفيما

اللغةعلى!اعددة"كلمةيطلقرنالمحدثونوالحلماء.بابل

لغةأقدم!ي،بهاللحتكلمبنصفةيتعحلونهاولا،نف!ها

سرجونعهدمنالوثائقبحضمنأجزاءتوجدزالت!امكتوبة

والع!ية.العربيةاللغتيهتمن!صبةساميةلغة!ي،اكدى

اك!بب:

ى!!غادعأوكاد!"-،اضحهو!-الكلمةومعى

فلطين:فيمدكتينسم

ذكرهاوردالمنخففةالمنطقةفيايهرديةغرثطفيمدينة-ا

لصبفيوقعتالتيالمدنببن!مرلةفحبلةمعبالازلباط

:1)يخافيأ!اوردت؟،(؟،:15يق)يهوذا

الكاذبة)رععناهاحمهابيناللفطيماالرولةتصححيث(14

فانعمقالاسمهذاأخذتالمديةولعل."الخادعةأو

صفرفي"كزيبأحميتوقد.صماويجفشتاءمجرممطكان

دمجتكا،جهودابنشيةولد!ها(ه:38)اليهر!ن

وراضح،(4:22)الأولالأيامأحبارفي!كزيبا"أيضا

معها،المايهررةالأماكنمنالمدينةنفسعلىتدلكلهاأنا

كالطأيلةوادىفي!كزيبةعين"هوالآنموثعهاولعل

عدلأم.

عكاثهاليمعدودةأيالبعدعلىنقعصغ!ةمدينةاصم-2

:91)لرعفيذكرهاورد،المترصطالحرضاطىءعلى

يحتلوهالمولكم،أشرجطنصببمنكجرء92(

الفبيقيينالكانلأن،لهاالمجاليرةالمدكةيحتلوالم؟،مطلقا

الصعبمنأصبعحتىأقدامهمؤيبتراماكاعتقرواتدكانوا

ضكولا.مهايقتلعهمأنقوىأسطرلبدونضعبأىعل

جدامدينةوكانت،بحضابعضهاساعدتالساحلمدنأن

إمكانهافيفكان،تبلمنيقويةغنيةمدينةأصبحتقد

مدينةوكانت.هجومأ!ضدالصغرةاللادهذهحماية

،أالزيص5لاسمالآنوتعرف،ساحليةمدينةكزيب

وورصها،،)اكزيبياسمنحتأشوريفائقفيوتظهر



اكثاف

الرئتنضىنطعليهااستولىاليالساحلمدنيينضحا!ب

تريةالوموهي(ق.م207)عكاعلىفيهاصترلىالذى

علىتقعوكانت،الاحلعلىالرمليةالكئبادلنتقعصغرة

.الصبناحبةمنالجليلحدود

ممثصاف:

العصرمنمديةاسميعو"اف!انأوسحر!الا3ومعى

ملكوكان.يشوعغزاهالذكطللاقليمالثاليالجزءفيالبرونزى

إسرائل.علىوضرايابين!تآمرواالذينالملوكأحدابهاف

هرمالىالمدنمنيكيرهاوتعنكومجدوحاصررمعدكرتوقد

أشرصبطتخمعلىالمدناحدىكانت؟.ملوكهاثوع

ا!اولاتورغم(.25ا:59،ا:12،ا:1يق)

رألىعلىيتفقوالمالمنقبينأنإلا،موقحهالتحديدالحديدة

أميالسبعةبحدعلى"كيانتل!أنهاالأرجحكانوان،قاطع

الآثارفيكثرا!ابهافاذكرت!د.عكاضرقيجنولى

عزاهااقيالمدنيينالكرلكمعبدقوائمفي!هافجاء،المصرية

تلألواحوفي(ق.م1436-09،1)الثاتتحتص!

.الميلادقبلعثرالرايعالقرنفيالعمارنة

قرحةلوصفالكلمههذهالقدماءالونانيونالاطباءامتخدم

رخرةأن!حة!نماحولهاكلوتلتهمتأكلزاحفة(غنغرينا)

لولروالرصل.الموتثموالخللبالفادالأمريهىماوسرعان

الفاصدايأئيرذلكيقارد(2:17)الايةتيصوثاوسفي

المرصبذلكوالرثرةاللعوكلماتأوالدنةالباطلةللأقوال

حرصبكلمعاملئهايجبأ!ورافاكأن!ؤكدبهذاوهو،اللعيى

وعنابة.

اكلمندس:

عاملاعكان"الرحيم"أو"المقدل9مصناهيونانياسم

إلىالر!الةفي-الباتيندون-بالا3ؤيأيهر،فيلمىفيلولس

يمكنفلا،شاثعاكانالاعمأنوحيص،(14:3فيلبى

بهذاالمعزوفةكورنثوسإلىالرسالةكالبنفههوبأنهالجزم

بطرسبعد)لروماافاكالاضفأيضاكانوالذى،الاسم

اثاثةالشةنطماتانهبقول!-ارويناوسيقول؟وبول!

أورمجانوسكتالاتفيورودهمنبالرغم-القول!ذا(لتراحان

خىدحضهأو؟لباتهيمكنلا-وجروموأبيفايوسويوصابيوس

كبرةمافةلوجوفيهلكنفهاالكاثرييهةاللطاتإن

.والمكانالزمانفيالاثينيين

يبىاكيشد

الأولى:الرمالة:اكليمندس

فيالهامةالرسالهذهكاتباسميظهرلا:ال!تب-ا

رفضراإيدعوماثمةيىولكن،مطلقاالرصالةعطور

وبقول.رومافيالكنيةيوخأحداكبمندسإلىنسغا

بطرسالرصولينبعدلروماالثاكالأسق!كانإنهاكرياوس

الحلافةهذهمثلأننفهاالرصالةمنواضحولكن،وبرل!

يأيهرلافالكاتب،الوقتذلكفيمعروفةتكناالأسقميما

يكنلمولكمة،ومقدرةعلمذارحلاوكان،ذلكمنشيئا

أنهعلىتدلالقديمبالعهدومعرته.صرزالاهوتياولافيلوفا

عدرقيقاعبداكانأنهويظن.يودمميأصلمن!كنلم

استث!هدبرقد،حراصارثم،كليمن!فيلافيرستيطس

للمذصهمحارضتهبتهمةدومتانعهدفيم59

الرسلجيلأعفالذىالجيلفيعاشلقد.الامبراطورى

رصالتهم.مواصذعنمصئولانفهواعتبرمباضؤ

نأيبدوولبهن،نرودزمنبعدالرسالةكتت:اقارغ-2

بعملهمقائمينمازالواكانواالر!أقامهمالذينالأصاقفة

نأ-المؤكدمنيكنلموان-المحتهمليمن،(44:3)

،الأولالأصحاحسالأولالحددفيإلهاأضاراليالمتاعب

والى(م-8169)دوبخانعهدفيحدنتالىهى

تاريخأنفالأرححولذلك،عهدهأواحرفياشحالاازدادت

.م59إلىيرجعالرسالةكتابة

اللهكنيسة9منالرصالةكتت:وامحوداتالفرض3-

ويأيهر.!كورنئوسيالمتغربةاللهكنشةإلىرومافيالجغربة

وثاتها،كورنثوسكنيسةففائلالأولانالأصحاحان

الىالانقاماتبحضبايجازيأيهرثم،كرمهاؤلراضعها

ثمالكتهابفيالمايهورةالمحاصداتتاريخواستحاد،حدثت

وان،اللام!غالمحناموسأدويهفايوبة،علالحض

هماواللامفالنواضع،خطاياناحملقداتضاعهفيالمسيح

ذكرمع،المستقبلفيقيامةعنيتحدثثم.الفضائلأعظم

ثالةيخعثثمنفه!كرقالذىالخرافيالطائر)الحنقاءقصة

.(وجمالاشبابايكرنماأتمعلىوهورمادهمن

والأعمالوالإيمانالقداصةعلىعباشؤتحريضاتثم

أوامرإطاعةعليمجيقمثلالمؤعنينأنكيف،الصالحة

والقادة،والنظاماثمتركايماونتقتضىالظروفوأن،قادتهم

كليتوقفأنوجب،بهمالاعترافوجمباللهيقبمهم

المتاعبلكلالحلهىوالمحبة،للثيوحعصيانوكلإنقسام

صاقالذىهووالرب،الذاتنكرانتس!لزممحىوالصحاب

وايطهرللمحونةطلباللرببالتضرعالرصالةويختم.باللام

ال!بهة.ثم،واللام
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كليندسأ

الحهدأسفاربعديهبماأقدمهيالرسالةوهذه

كتابابناريخ-بعيدحدإلى-الجزمويمكن.الجديد

خاصة.أبةذاتفهىلذلك،أيضاوكا-لباكتابتهاومكان

تاربخبدأالرسالةبهذه)نه،هارناكفونأدولففالو؟

البهيةإلىاطمنانقبابظريبدأفهو،القديمالكني!ة

كضهيدينللول!بطرسالىويثر،الرسلعهدبعدفيما

:5)،الغربحدو!إإلىبولىصلأنبعدللايمان

الرسل.منجاءأنماالكيةبهتحلمالذىالحقوإ)ن،(7

نذ!ككرر،،لحلاصناضكالذىاالسحدمويايهر

،(12:6،94:6،،:7)مراتثلاثالعبارةهذه

إلفبامة0(16:5)أخرىمرة53)ضياءبعبارةوبايهره

.26-،2الأصحاحاتنيابارزالموضوعهي

اباعثكانايي،الرطلةهذهفيأنهملاحظتهتجدرومما

فيأسقفةططةوجوكبهرلا،الظاممةهوكتاتهاالى

أوكفردباحمهككلملاالكاتبأن!،الكنشتينمنأكي

عنككلم،الكنية3بات!كلمبل،الكيةفيكخادم

باشرةايالمطالمددوفي،كأناقفةالكيةفيالقيادةباعة

لرلاالرسالةان0(5و،:9")،ثيرخا!حمم)

بل،الوقتذلكفير!افيأسقيةططةوجودالىمطلقا

ذلك.منالحكرعلىتدلبالحرى

ابصعلىالإصكندرايةانحطوطةتحتوى:ال!صوعى،-

(1:،6-57:6منالجزءماعدا)للرطلةايوناق

الخالوطةأما.باضزال!بانحربحدالخطوطةفييمرضحها

ابصكلعلفتحتوىم5918فيبرلهيوانثرهاايي

وتوجد(الرسلشليم)االديداك)عنمأخوذايايونافي

حدث!د.تبطانولاتيية،ينهطرطتافىصيانيةكطوطتان

سلطةلتدعيمالو!ىالعصررفياللايةانحطو!فيتعدلى

الريانية.الخطرطاتاحدىفيالثىءنفىحرى!،ر!ا

الكتاباتالىبالقياس!توازنة!لةالرسالةوونايخة

كليمندصكنهدالعهد.ذلكمنالأخرىالم!حية

ور!ة(4-ا:42في!)الأولكررشوسبرسائل

،9:3ني)!والغبرانيين،(6و35:5في)؟

،(2:7فيا:)3وتطس،(17:1،9:2

بوضوحكبدوكا.(ه:94وفي4:8)الأولىوبطرس

.جداعدهمعر!ةكانتالأناجيلقصةأن

الثامة:الرسالة-كليمندس

إلا،(الريماق)اكليمندسالىتشهاالرسالةخاتمةأنمع

شهاكرعنئوهى.كتابئمنيتأنهاالواضحمنأنه
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اكمة

.(1،17:3:!1)الصمىذلكيظهر؟رسالة

وموضوع.وصلتناكاملةسجيةصععلأثدمأنهاوالأرجح

،(1:1)(كاللهالمشحيسرعلطنفتكرواأناهوالعمل

حغفاحفظرا،وجيزلزمنالعالمفيفاباس،رصاياهتطعواوان

وسنواجهسيقومالجدوأن،(8:6و7:6)المعمودية

تترالمحة9وأن،للخلاعىالطريقهيالقداسةوأد،الدكنونة

والموم،المرتمنفتجىالملاة،أما15الحطا!امنك!قي

:16)!الاثنينمنضروالصدقة5،الصلاةمنففل

4).

الألمابجرقيكورنثوسفيأصلاا"لقتالموعظةهذهولعل

لحلهاأو،ليقوت!قول؟هـ(-7:1انظر)الكورنثية

منخطابأنهاهارناكوظن.كررثوسالىر!امنأرسلت

روصابوسإيهأضارالذى(م،17-166)ريمامنسوتر

وأ!وبهارسالةلصرلكخها.(9ا:23الرابحالمجلد)

الىتعودأنها،لأرجح.البلاغةمنتخلوولبهط،عظيخطا!

ابافي.الضنمنتصف

الخطرطةوفيالإسكندرانيةافطوطةفيايرناقالنصويوجد

صيانية.ترجمةفيترحد؟،م1873فيبركوايهفهاايى

:27أخ2)هاكمة5!عناما!عوفل-ها"وبالعبرية

،32:14)ش،3:26،11:21غ،1،:3،33

.("5:2مل8،2:،يخا

هذامعنىحولكراالرأكطاختلفلقد:الا3منى-

وأالبرج"أنهاعلىالزجماتبعضقفتايهر،الاسم

هذهترجت!دأالخفيالمكانأوافيأوالتلحةأوالحصن

(12،6:5و5:9)الأولصموثلفيالكلمة

فعليةبصينةتأق(2:4)حبقوقنبوةه،وفيبواسر"

المشنقةالأصلمعافيأحدأنويدو.،فنفخة"وتترجم

.اايررمأوالانتفاخ)هرت

مذاعليهاأطلقأماكنئلاثتوجد:!ثللاث-ب

الا3:

الهيهلجنورلأورضليمالرقياقيعلىمامكان-ا

الاهدماعدابحابهالمأيهورةالآباتكلفيابهاثماريير

الأضر.

حميث(5:24مل12السامرةفيابيا!مة-2

المحتصلعن،الأرامينعصانكلاميصالهداكاجحزىأخذ



اكمة

ذانها.القلحةهىأوالامرةصرفطمرتنماكانتأغا

طكلمغلققوهو،مرآبحجرعلجاء-3

كرهاه،نجيتأنا9لممرىمعاصراكانالذى،موآب

ابرابهاوبن!ت9()ا!مهعوفلوسورلحا!موصور

.أوأبراجها

مجردتحنىأ"عوفلأنلوأنهيتضح3واوبمقارنة

فيصناعيانتوءاتعني!د،محصتلبالأكيدفهر،تل

)شحياءفيونقرأ،موراحصناأو،فيهبروزاأو،حصن

قدالأمجمهور.هدمقدالقصرلأن9:(،32:1)

قمرانجديفا،!الألدإلىمغايرماراوالبرجاكحة.ترك

الأرجحمنأفلب!،الباءأعمالمنكلها،وبرجاومد!ة

الوع؟هذامنشيئاأيضا"اكمة"تكونأن

الادثاراتفمن،بوصوحمحدديموقعها:أورفل!مممة-

،27:3أخ27،2و3:26غ)الكتابفيإل!ا

منالجنوبإلالرقياقيعلىكانتأنهانعلم(1،:33

يمتدكانالرفيالمديةسورأنيوسيفوسو!ايهر.الهيهل

جث!عوفلاس،احمهمكاقإلىيصلحتىطراممن

بأنللقولأصاس!وجدولا.الرقيالهيكلبرواق!صل

أباموفي.كلهالنرفيالجنو!افيتنملكات!اكمة،

الهبهلأصارجنورالواقعالتلمنجزءاكانتيوسيفوس

أنهاعلتدلالقديمالعهدفيإلهاالاشاراتولكن،مباشرة

الشرقي.الجنولىالتلنتصفإلىأقربمكانفيكانت

:صهبرنإلىلرأنها(8:،)يخانجرةمنويدو

نأحيثأ-صهيونبنتاكمة،القطيعيابرجوأنت9

برجأنويدو،الراعيداودقلحةإلىلر!القطيهعبرج"

.،صهيونبنتللأكمةامرادفه!االقطيع

عرف،حصيناموقحاكانتاكمةأنإد2المحتملفمن

بنى!د،داومدينةأو!صهيون!3باالقديمةافيلامفي

:27أخ2)،اكمةأسورعلىكثرايرثامالملك

إلىغرباداو!!رينة!ارجسرا9منىالملكبنى؟،(3

وحوط،المكبابمدخلوإلىالرادىفيجيحرن

فمن،(،33:1أخ2)(جداوعلاهبسوراكمة

نأبدولا،الأهمةبالغمحصامكاناكانتأغاالواضح

القديمة.،صهيون9منجداقريباكانموقحها

:جاربكمة

اليكرالىالهامةالنقطأحدكانأور!ثليممنبالتربتل

موقحهايطمولا.الاضندالمدينةأن(31:93)إريا

وادىقبالةالذيالجبل"وببنبيها،كبناووربط،بالضبط

أب

جداكثرايبدالموقعهذاولكن(15:8ل!)،غربافوم

هذاكلمتحتدالمدينةأنرأىالبىأنيعقلولا،الجنو!إلى

الثمصالالىقعكاناقأنفالأرجح،الجنوبإلىالامتداد

فحلاالآنكلعور،للمديةالوحيدالطيعىالامتدادأنهحيث

ضواحيها.حدودفي

اكوس:

روماإلىالمكاديهوذاأرطهالذىأوبولمسجداسمهو

:8مك1)أوالماصرةللموالاةامحالفةعقدفيللتفارض

داودالملكأيامدلكاصالقديمالحهدفيالا-ورد!د(17

بخيمنذكركا.أأهقوصباصم(01:،2أخ1)

باتمناصأةأخذالذى،برزلاىبنهقرصينجرأالكفة

.(2:61عزرا)!باحمهمؤسمىالجلعادكيبرزلاكي

بربسكلاوزوبخهكيلااصم".وزنر"ممناهيونافيا-

الرصل،ببرلىلعلاقماالأعمالصفرفي(بريكاتصغر)

مميلاوكان.(18:2أع)كورئوسفيأولاقابلهمافقد

جاءالتىايهرديةالمتحراتاحدىبخطسأوتجىمنمواطا

:1)الأولىبطرسورصالة(2:9)الأعمالصفرفيكرها

كلوديوسعرصمعلىبناءلاجينكورنثوسإلىجاءا!د.(ا

عامفيرومامنالهودكلبطردقضىالذكط،الظالمالقاسى

لشغبنتبحةسيتونبوسيفول؟القانونهذا!دروقد.م52

ىأ)!كريصؤس!احمهضحصابالذاتويأيهر،الهودأحدثه

كلمةعليهتختلطأنالسهلمنأنهوحيث(الميح

مئراكانالاصمبهذاشخصإلىإضازأنهاعلى!كريتوسإ

ايهردأناصتتاجفيمكنالاضطراباتلهذهوسبباللثغب

فحدثت،المحجببناخوانهمبضطهدونكانواالجحصبين

كدأمةبذىالاضطرابجبيكنولم،الاضطرابات

والظن.تحيقأىاجراءبدونالهودكلطردلذلك،كلودروس

ابنطيكيلاكان!صيده"وان،محرراعبداكاناكيلابأن

الظنهدا،اعهأخذوعنه،روما!ثيرخمجل!أعصاءأحد

لالكتا،عبرافياسمله.كانأنهثكولا.أصاسأىلهيى

نأفلطينخارجالهوديينشائعةعادةكانتلقد.نعرفه

لافنحن،الرجلهذافعلهمايمو،ر!انيةأحماءلهمتخذوا

.الريماقالا3بهذاالانرفه

التقىجيثكررئوسالىلجأ،ر!امنكيلاطردرعندما

عىحرفتهنذسمنكانلأنهابانيةايث!لةرحلتهفييولى

كرت!ا(3!18أع)الصقلىابيجمنالحيامصناعة
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لاىأ

قابلهماعندمافعلامؤفينكاناوزوجتهبأنهالاشتاجيبررلا

لوكاصة،تأكيدبكللوقالأيهرهكذلكالأمركانفلو،بولس

ماعلىوبناء.الافتراضهذاعلىبخاءعمابحثقدبولىكان

حولهصاجمعاأخهالابد،التثرىالعملزثاطهمامننعرفه

فحلا،المؤفبنمنلىمماأوالحقعنالباحثبنمنصغرةحماعة

قصرة.والأرجح-فترةصىفاكيمكثالمأضهمامنالرغمعلى

فيكزيلقابلهصابرلىأن-الكتابفيعنهماجاءماعلبناء

ويعلمهما،بالمشحيثرهمامحهماعصلهفرصةاغتنموأنهالمفة

:18أع)أيضاآخرينتعليمعلىقادرشبدورهمايصبحاحتى

مخلصينرفيقينصارابل،ميحيينمجرديصبحاولم.(26

.(4و16:3رو)المجةبادلهماالذيلبولى

،هناكوأقاما،أفس!إلىكورنثوسغادرعدماراضاهلمحد

حينماأفسفيمازالاوكافا،أورشلبمالىرحيهيولىواصلبيما

مقراهناكبيتهساوكان،كورنثوسبهيسةإلىالأولىرصالتهكتب

91(.ة16كو)1مسبحبةلكنيسة

ولذلك،مؤتنار!امنايهودكلرديوسصصمطرد!د

حاجتهأن،ولابدفترةيحدفاكبول!الرسولنرىفنحن

المدنمةتللصإلىأيضاللعودةدفعماقدلهمحبماللأصدقا?

تي!وثايسإلىاثانيةلدسالةكتابته!توفي.(16:3لر)

إلىأرطهصايولىأنوالأرجحأفسى،الأحرىمرةعاداندكانا

.(91ت،لي2)المديةتلك!الحملفيللصاعدةفاك

أخهمافيهضكلامماأنهإلا،عنهماآخرشيانحلملاأتاى

الاية.حنىلولىانحلصبنالصدتبنظلا

منكئراأثارزوجها،اصمقيبريسكلااصموكر

أغاهولذلكتعليلأفضلأنيدورلكن،والظنونالافتراضات

.الأقوىالخصةكانت

:ألاى

دبطمنيمر(ا:8)يهودكتجهودتأ!رادأ!ر

.اايههو"باسمايرجماتبعضفيرلصد،كعون

:أيقون

يق)جهوذاتلالعلىمدينةوهي!اللهأصسها!يمعناها

منقلبلاالمالالىحانوتيتمنبالقرب(15:95

حالبا.موتعهايعرفولا،حبرون

إلتقعه:-يقىإ

فيأإلتىاباسميتر،تقماهاأوخوفهااللهايمفاما
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الحانان

:91)يئوعنيأ.إلتقيه5وباسم(21:23)!وع

أعطيتوقد،وجثودعقرونبيندانتخومفيمكانوهي(44

التاقوأ"هيأكاالواضحومن(21:23يثى)قهاتلى

الفلطننمنالمتحالفةالقراتشحار!هزمحيثالأثود!لة

ميلينبعدوعلعقرونشرتيتقعأنهاوالأرجح،والممريين

الحيا.حورونيتمنالردالجنوبإلىالملونصف

أيولد:

بالقربالقبفيجرذاسدنمنعي،ابدإله،وشاها

كعوننميبؤ!ت!د(15:03يق)أدومتخرممن

(4:92أح1)!تولادأهىأخهاوالأرجح(91:4ثى)

حالا.موفمهايعرفولا،!ال!التريفأداةحذفبعد

:ننااطا

لرجلين31!وأاللهأعطاه"منأو"تحننالله)يمعناه

القديم:العهدفي

داودجيقفيكان،أرجميحر!اابنهو،بيتلحميرجل-

الجتىجيات!تل"جوبفيالفلطيينفدحربهفي

.(21:91صم2)،اباجينكنولرمحهقناةوكانت

وألهأ!اعور"أنهعلىأيهاسمفيدكرالأخبارصفرنيأما

.(02:5أخ1)أالجتىجلياتأخالحمى"قنل

المألة:هذهلحلافتراضاتجملة!اك

قلهأحدهما،جلياتباصمجبا!لنوجرراتراضأ-

كان!جليات9أنإفترأضأو،ألحانانقتلهوالاق،داود

.الحبابرةمنلطالغةلقبا

ر!منسمطت!"أحكلمةبأنب-الزعم

صموئيل-

كلمةأضافالأحبارسفركا!ببأن%-الزعم

المبهلة.لحلاأخ9

عنأصلاكانتالقمةأنك!دىابرالدد-يزعم

مجهولفجبارداودقتلهسأما،داودإلىنسبتثمألحانان

الاسم.

ئديمتقيدعلىبخاء-العبرىوالترحرمجرومذكرهـ-

الكئرونو-سجح،واحدلخمىاحمانوألحانانداوأن-

ملكيا"لقبا1كانبلشخصيااحمايكنا1داو"أنالآن

.لألحانان

2)دايوأبطالأحديمر،لحميتمندردوبىالحانان-2



دالدأ

ابقادبمفىو!تقد.(11:26آخ23:24،1صم

هروانه،الاسمهذاحملواحدشخعىصىووجدلمأنه

.،جمورعرةمندودوابن

:ادللىأ

و!،أودي!اللهاأو،أحبقداللهاالحبرانيةفيومحناه

اللهأمرعلىبناءموسىاختارهمالذ-شالبعينالئوخمنواحد

وكان(25-11:16عدد)الحبثقلمعهمجملوالكى

ولم،(المحبوبأوالمردودومعناه)ميداديدعىآخررفيقلألداد

الذىالروحأنالا،الاجماعحيصةفيالجماعةسائرمع!كرنا

11:62عدد)المحلةفيمتبآعلهصاحل،الجماعةعلىحل

-92).

ومفرها:ويدادألداد

أمامفيحاالمجالهذاترك،نجرضهماطيمةت!جلالما.

راعيفهائتب!مفقودلكتابأصاصاذلكفكان،الحيال

إيىءجعونلمنقريبالرب5:يقولحيث(2:3)هرماس

؟"البر+فيللشبتنبآاللذت!ردادا"لدادفيمدكورهو؟

تحلقوهىنجوضهمافدكرالفراغهذاملأالفلسطينيالرجومأن

فيوجاء.افيلامآخرفي)صائلعلى!اجوججوجبمجيء

كتةانوالأرجح،ضيقفيهملمنقريبالربأ:ماترجوم

.المفقودالكتابذلكمناستقواايرجوم

ألدعة:

،(اللهمنالمدعو"أو!دعاقدالله):العبرانبةنيويعمى

25:4،1تك)قطورةسريهمن)براهيمبنمديانابنعو

القبائلأسلا!هموأحفادهمقطورةوأولاد،(33:اأخ

الريية.

:دألزابا

اصم:يمر،هأعطىفدالله!يمفاه

داودإلىانضم!د،الجاديينمنداي!أبطالمنالاصع-ا

.(12:12أخ1)صتلغفي!و

أدومعوييدبنيمن!حياابن!و،القورح!نمن2-بواب

.(26:7أخ1).الحدمةفيبقوةبأسأصحاب

:نليمالاأ-فانلصاا

:31يمو،،حمىأوصترقداللها!حناه

رزالعاأ

لحشرةوالرئى،لاويبنتهاتبنعزئيلبنايهمافان-ا

:!2أخ15:8،2أخ3:03،1عد)القهات!نن

،لمنكينوالمنارةوالماهلدةالابوتالقهانببنحراسةوكانث(13

:6)الخروجضرفي،ألصافان)ويكتب.القدسوأمتعة

.(01:4)اللا!ينصفروفي(22

البطمثلالذي،ز!لوننجىئيىفرناخبنأيمافان-2

.(25ت34عدد)الأرعىتقيمعند

:ألعاد

قنلهلأفرايمابنوهو،ضهدقدالله)الحبهةقوحنى

دفع!د،ماضهمليأخذاخوتهمعنزولهأتاءفيجترجمال

زا،بر!ة)ذلكبعدلهولدالذىالابنيدعوأنإلىأفرايمهذا

.(23-7:02أخ1)،يتهفيكانتبلية

:العادا

ير،اللهزانهعناأو،زانقداللهاالحبرلةقويفي

.اتحثاالاصمنفىولابنهلآلهكانأفرايمصبطمنرجل

:ألعازار

:31ور،،معيناللهأالمبردةفييمفاه

محثرنأختافيبعزوجتهمنلهروناثاكالابن-

واحدةألحازارتزوج!د(3:2عدد،6:23خروج)

د!(6:25خر)يخنحاسلهفولدت،فوطئلنجاتمن

خر)الكهنرتلحدمةاخوتهمنوثلاثةأيهمعألحازاركرس

مكانةألعازاراحتل،وأبيهونادابموتوبمد(ا:28

أمامبالحدمةفقاما،إشامارأخيهمعالكهنوتخدمةفيبارزة

:،2أخ3:4،1عدد،6ة01لااأبيهماهرون

الحيمةوحراعةاللايونالرؤعاءعلىالرياصةترلىوقد.(2

علا"لحازاروأخذ.(4:16-3:32عد)فاماوكل

قورحمجامرمنابحاسلمذبحعاءصنعمويةعاتف

و16:37عد)الكفوتلاغتصابمعهتآمرواوالذك

-02:25عد)ألحازارخلفههررنموتولحد.(93

موصىبهقامالذىالاحصاءفيموسىألعازاروساعد.(28

مرسىحثع(ا:26عدد)موآ!سهولفيالوباءبعد

صراثكلئنأنأردناللواقيصلفصادلاتضكوىأليرخ

اهـمازارنفذ،كنعاندخولوبعد(ا:27عد)ألهن

ل!)منىسبطنصيبا.معوأعطياهنالأمرهذاوينوع

ص!خليفةيثوع!ثراكافاألعازارطل(،:79

أرضتقيمفيوطعده(27:91،31:12عد)

:14:1،9يق،34:17عد)الأسباطيينكنمان
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زارلعاأ

فيأفىايمجبلفيودفنأولزار!ات.(ا:151،21

غرولأصباب33(.:24)يقفيخاسابنهجبعة

عاليزمنمنالكهنرترفاسةالثامارنلأخذ،معلومة

خد!ةمنأكيائارطردالذىسيمانولا!ةحتىالكاهن

منعادوقوكان،الكاهنصادوقعلهوجعل،الكهنوت

نلمنكانعزراأن؟(2:26كل1)الطزارنل

فيالكهنةرئرطيفةظلت(2وا:7عزرا)صادوق

المكابين.زمنحتىصادوقنل

عهدنابوتلحرا!ةفدصهالذى،أياداببنألعازار-2

يحارمفربةإليثمىمنالفلسطبنيونبهجاءعندماالرب

.(7:1صم1)

داودمعكانواالذ!نائلاثةأفيلطالأحد،دودوبنألمازار-3

الفلطيونضربإذدميمفىفيراثعبعملقام!د،الملك

عط!اخلاصاالربوصنعبال!يضولصقتيدهكلتحتى

1:12(.اأخأ302:9،صم)2

لهيكنلمأنهذكر!د،مرارىبنمحلبناللاوىألعازار-4

أخ1)قيسعمهنأبناءمنتزوحن،فقطبناتبلبون

.(22،24:28و23:21

بابلمنالعودةفيعزرارافقكاهنرهوفينحاسلنا"لعازار-5

.(8:33عزرا)

أورشليمسورتدضينفياشتركالذىالكاهنألعازار-6

.(5)برتمالمأيهررنفسههوولعله(2،:12نحميا)

،ه:2مك1)المكاثيبهرذاأخي،منبابنالحازار-7

.(8:23مك6:43،2

يهوذاأرطهمااللذينالرسولينأحدياصنأثيألغازار8-

ث1)والجاصرةالمرالاةعهدمعهمبعقدارويةإلىالمكا!

8:17).

يفتحأنعلىأجبروهالذىالنفيالطاعنالثخألعازار-!

يجاأنعلىمحدايمرتأنفاختار،الخنزيرلحملأكلفمه

2)للاستهادوانغادىفيهشالحنزيرلحمفقذف،ذميما

.(6:18مك

ألعاسة:

:31عو،،عحلقدالله"العبرلةفييمحناه

أجنبيةزوجةتزوج،الكاهنفشحررأولامنضخص-ا

.(01:22عزرا)
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آخرضخص!صدقياالملكأرصلهالذىثافانابن-2

إلى)ريامنرصالةمعهماحملا!د،بابلإلىجمر!اامى

.(92:3إريا)المسبيين

1)صهوذانسلعن،!سمايوالي،عز!بابنحالصاين-3

.(04و2:93أخ

37(؟8أح1)الملكشاولنسلمنياميىرجل4

.(43:!اح1)فيألصةو!مى

ألعالة:

اصميمو،"صعدقدأوعلاقدهـاللهالع!بةفييمعناها

معأعطيوقد،سيحونمناخذحلعادفيالاردنعبر!مكان

علهاوأطلقواشاع!افاعادوارأوبينلطالأخرىالمدنبحض

الموآيونعاد!د(38و37و32:3عد)إصائيهأحماء

الجلعادى،يفتاحعلهامناعهمالأرضلاحتلالوالعصريون

معالحالةفتايهر،القديمالعهدعصورطيلةنزاعموضعوظلت

-15:4إكأ)موآ!ضدوإرمياءإضعياءنبراتفيحثبرن

موقمهاأونوماكاقالعالمويحدد،(34:إريا-61:9،48

تعلرها،حث!بونمنميلبعدعلىربوةوهواالعال9فيالحالي

.الحراث

.(الرابحةالفقرة)الحاسهانظر

:لعوزايإ

:12أح1)داودألطالأحد31كوأتوفيالله!يمعاه

.)5

ي!و(العربيةفي؟)العولةالأبجديةمنالأولالحرفيمو

أخذوعنه،الظقعدبوضوحتظهرلااكالمدحروفأحد

منكرهاإلىماواتقلالرنايةالأمجديةأول!ألفا"حرف

جيعأبجدلاتفيحرفأولفهو،والانجليزيةاللاتيةاللغات

الواحدعلللدلالةأيضاالحبرلةني!تخدموكان،اللغاتهذه

الصجح.

الفا:

الأولالحرفانوهما،والياءالألف!أى،وأرميجاا"لفاأ

الأولاإلىوومزانفهماولذلكايرنانيةالأمجديةفيوالأضر



الفالص

:6،22ة8،21:ادؤ)!والهايةالبداية5،والآخر

الأزلطالأبعلىتنطبقالمايهورةالمواضعفيالحبارةوهذه(13

حتىالألفنتحملنحنا:تيوثيتويقول،الأزلمط،لابن

منافاصللعددضرحهفيتزلليانلمحقول،،الكلأىالاء

نفهالربصفلقد":الؤ!اضرمنالأولالأصحاح

والنهايةابدايةأن!نىيهذا،والأضرالأولأوونانن!كرفين

إلىنصلحتىتتقدمالألفأنفكمااشخصهفيعلتمان

ابدايةتطورأنرونماهكذا،الألفالىأ!اتحردوالياء،اياء

لاالا!ةعودةوأيضا،ذا-،فيهوإنماالنهايةالىتصلحتى

والكتاباتالآباءكتاباتفييبهد.اأيضاشخصهفيإنماالداية

.،الابناعلىدائمايطلقالتبرهذاأن(اللاحقة

لط:ألفا

(5:،1أخ1)داورأبخاءأحدأنجاةالله5!عناه

.(3:6أح1)أبصاأبفالطوبدعى

السة:الألف

منالأعظمفالراد،الموضوعهذاحرلمختلفةآراءهناك

السبادةلهسنكرناللهملكرتبأنبؤمنونالإبحيينالميحيين

ا،العاكلاللهيمعرفةوالسلاماليرويعم،الأرضكلعلى

الملكاأوأالةالألفاالحيدالعصرذلكعلىويطلق

حدوثكيفيةعنالجبايخةالآراءمنالعديدوهناك.أالألفى

العوامللجةصيخأنهيحتقدونالمؤنينمنفالكثرون.ذلك

الكيسةوامتدادالمحبإنجيلالكرازةرأ!اوعل،الآنالجارلة

يفلونلا-المزنينمنتزايدةأعدادترجد!،الحالمكلالى

سيبدأالملكوتأنيحتقدون-واخلاصاصدقاالابقينعن

المجالةهذهفيوصنحا،ل.المبحيسوعالرببظهور

الرأىهذاعليهايفومالتيالكتابيةالأسربحضاصتعراض

لنوأنهاثانيةالميحمجيءستحقبالنةالألفأنمن،الأضر

أحدولاالمشحلاأنهيعتقدون،الفكرهذايقنقونوالذير

نأ-المقبرلالليمالنفيمأساسعلى-علمقدتلاميذهمن

ثانية.مجئهسيسبقالألفيالملك

تجدررعنشيئامطلقاالمشحيايهرلم:الميحثطيم-أولأ

ت)صالتهمبايختمىفيماللايذهأحادثهليكلهالعالم

6،-:24لو،16:15مرض،02و28:91

وألىضهوداله!كونواأنأمرهملقد.(8:اأع،28

بأنيعدهملمولبهه،الثريالجىكلالىرسايهيحملوا

جقبلونعمرماالاسأنأو،ضهادتهمسيقبلالحالم

الةالألف

منجلاءبكلحذرهم،ذلكمنالعكسعلىبل،خلاصه

هو!تظرهمحاوأن،الاسكلمنمبغضينسيكونونأ-

ستكونالهايةالىأفاءظلواإنولكنهم،والاضطهاداتالآلام

نأمطلقاتعنيلاكلهاللخليقةوالكرازة.مجيدةمكافأتهم

كلأنيحنىلاالحالملكلالحلاصفتقديم،سيتجددالحالم

مطلقا-الربكايهرلمؤلبوا.أحاديثهكلوفي.س!قبلهالمالم

الىستؤدىالعالملكلكرازتهمأن-تبميحاولاتليحالا

)قاعةالكرازةهذهتيجةستكونأنهأو،العالمكلتجديد

تغطيفييقتسيأقيلكن،انتظارهطالالذىالألفيالملك

لأنأحديحتاجولن،ابحرالمياهتغطيكاالأرضالربمعرفة

الكبر،إلىالصغيرمنسيعرفونهالجميع9ن،آخريحلمه

لأنالدهورآخرهويىالحاضرالدهرهذافإنوعليه

المح)علانإلىالآنولنعد.تمامانحتلفةفماالأحرال

بكليعلنأمثالهمنمثلينففى،الحصوعىبهذاالمباشر

وصندرسهما،وختا!هالإنجبلعصرطيحةوضوح

باختصار:

03،63-،13:2ت):والزوانالقمحثل-1

عنالجثفيتخبطيتركنالملأنهاللهرفئكر.(3،-

،تفسرهنفسهالربلاقدمفقد،ومداهالمثلهذامعنى

الألجة:البالغةالحقائقبعضتبرز،الإلهىالتفسرهذايمن

،وانقالأولالمجيئينبينالمدةكليغطىاثلأن-أ

العسلهذانفسههوبدأفغد،نفهالميحهوالرارعوأن

الجد!د.العصرهذاواف!ح،الطيب

فيمحصوراالميحعمليعدفلم،العالمهوالحقل-ب

الجىكلإلىيمندولكنه،واحدشعبأوواحدةأصة

.الرى

الذكنالمفديينجماعة،شحبههوالجيدالزرعأن-%

يكرزخلالهممنوأنه،القدسوالروحالكلمةمنولدوا

الحالم.لكلنعمتهبإنجيل

عمليزيفد!لمافهو،-فىرعأيضاالئطانأن-د

الروو.بنيأىالزوانأيضاهوفزرع،الله

طقةولكهم،عصوماالأشرارالاسهمالزوانلسهـ-

مفسدوتأثراللهبأولاديثيةعلاتةلهمالأضرارمنممية

نطاقداخلزوانيوجدأ:براوندافيدكتوروترل.علهم

العالمفادموذلكمنوالمقصود.،المنظورةالكنيسة

أيخاننمضأننسقطيعلارهةحقيقةوهي،المجي

عنا.

دعوما):)صلاحهيمكنلا!عالذكطالغررأن-و

د!،المسيحيفالعالم،،الحصادإلىمعاكلامايخيان

936



الةالألف

انها!ة.إلىهكذايظل،الفاددخله

الدهر،هذاكا!ة،الحالمانتضاءهرالحصادأنز-

املاتكتهفيل،والدنمونةاللهاكبمجيءفتى

في!رحرنهم،الاثم!اعلالمحاثربمملكوتهمنفيجصعون

ملكوتفيكالشالأبرار!فيءحيثذ...ايارأتون

."أبيم

بدأه!د،الدمرهذا!ها!ةومساربداكة،)ذأفافنجد

ماصعانولكن،والموالقاءكا!ةفيوكان،نفسهالميح

،!كرهالطانبنهداع،للحقايخدالترتيبهذالوه

يصلحراأن،جهدمنبذلوامهما،اللهعدطوقفيرلى

الزرنتلعمحاودمنالربنمهمفتد،الجأعلالفادهذا

كلاهمااقزجافقد،للخطرالجهدةاطنطةكعرضرا*

.الحصادرومفيللملاثكةالزوانبع!تركأنوصياكدة

حتلانه.ال!مرلهذاالربعااييالصوؤهىهذه

!يرن،الر!روأول!اللهأيل!،والأيرارالأضرارفبهيخنلط

فسينعصى،النها!ةأىالحصادرومالىجنبالجنبا

بل،علاحكلعل،الميحيالعالمالىتطرقالذىالفاد

هذااصتثصالالم!تحيلفمن،كفحلجتئريبالحرى

والأساتذةالكذبةإلمحلصينالكاذلةايحاليممنالهاللا!صول

الحطرة:الربكلماتالناكةإلىوستبقى،الكذبة

هذهثلوفي.االحصادالىمعاكلاهمايخميانذعوهماا

يمعرفةاكصلالبرعصر،الألفيالملكقيام!كونالظروف

منالحنه!فمليمحتى،متحيلاأمرا،للربالجميع

.الحصادعندالزوان

كان:(27-91:11لولاأاقءاالعثرةثل-2

وكان،الهاالأض!ةرحتهفيأورضليممناخربتدالمشح

يظهرأنعتداللهملكوتأنظنون،يلنةضوقفياباس

الفكرهذالتصوييائلهداالمحلهمنتال،الحالني

))نسان:الجو!يةالحمإثمىبعضولإعلانالحاطيء،

ملكابفحهيأخذبعيدةكررةإلىذبالجىثريف

الرئيىالممنىلإدراككبرجهدالىالأمرمجاجولا،!جع

الربهوالركففالإنان،المحيقالمئلهدامنالمقصود

والملك،الحاءهىالبحدةوا!ررة،نغهالمسيحسوع

أولادكلكتوقالذي،المسياملكهويأخذهذبالذى

فيالربعمالذكأهموالحبهد،الظافزأ-ماضهالىالله

المماة،المن!رثونأما.الخدمةالهموأوكلالمئريةمركز

تهيو.ته!ا!نكرونتةلإراالحضوع2فضونالذكصم

جميئهصحود.!ماالمدةكلدنطىوالمثل،الثافيمجيكههي

فائمل،الحاضرعصرناصنتغرقالقالمدةأى،ثانية
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فيالرعيةوسالرعيدهتصرف!حف،الربذهابيبهر

ولاحظ.حابمنيعقها!ابحودتهكيء،غيابه6شاء

ننى،،الملكأخذبعدمارجعولا5:الكلماتبذه

بموياتويقوم(5:6رؤ)الملكصولجانجشلمالسماء

صما-يمكنلا،،الملكأخدبعدما)عباؤ.الأرضعل

الألفنهايةأوالزماننهايةتمنىأن-براعةمنا!تضربلغ

!لمالهايةفيلأنه،اوللمنهايةفيالملكاأخذ.أو،الة

.(؟2-،15:2كو1)الآبللهالملك

طابفة،ائملهذاقوتماقبهاتزليهافيالأحداثأنفنجد

اطلاتاموضعلاأنهأى،والز،نالقمحئلفيجاءلماتماما

لنالمدةني-الرنرورخاهلهاالاملب!با-الةللألف

الحهدهذاأنبا!ؤكدالكتابولكن،ثانةومجثهصعوده

الأمركانش،الأرضكلسبحلأ،يركانهبكلالعيد

ئانية.الميحمجيءبحدصيحدثأتبدفلاكذلك

الرمل:تعليم-نيأ

ناعلديلضهأودليلأى-سجدلا:الظهورانطار-

أثناءفيوابجاحاللاممنصنةا"لفنظرونكانواالرسل

:1)الركلأعمالفيفنقرأالماء،فيالميحغياب

الرجالأيها5:للرسلقالاالماوينالزائر!أن(11

الموقف!ذاأ؟الماءالىتنظرونواقفينمابالكمالجيليون

انه،الأولىالكيهموففهوظلالجللينالرجالمن

الىبولىالرصلكلمات.السماءالىالشخوصموفف

أنيمكن،للتالونيك!نرسايهفييظيلا،بهجةتفيض

اللهالرجعمكيف):العهدذلكصؤفىكلعلىتنطبئ

منابئوتتظروا،الحققيالحىاللهيبدواالأيانمن

الموضوعهويمذا.(.او9:اتى1)الماءأ

اىمز318بهزوردضد،الجدبدالعهدلر!فلالرنب!ى

الىالرجاءهذايزىءعدداثلاثينكلفيمرةكرأنه

الكنيةلالىبول!الرصلرصابىقصاطعبنوربنلألأ

لىكذلكنجدهرطئل،!منمحبماأولوهما،تسالونيكى

بمرثاوس،يلاناكةرطبهوهير!ئلمنكنبعاآحر

ظهورعديخالهالذىالبركللأمامه!تلألأكانحث

الحائز،وانفوسالوافةالعزالم!وب!ددكا.الفادى

قدالربمجيءلأنقلربكميبتواأنتمفتأنوا5:قاللأفينادى

الوهعلىبطرسالرصليحرض؟.(8؟5)،فترب

صعةطابيننتظرفى5:الحافزهذابمثلإيقوىالمقدسة

المتليدةالغيوم،لين.(3:12بط2)،الربيوممجيء

(1،)أيهوالرصلنجد،الأخ!بئللأيامالمتضزوالواصف

جاءقدهرذاا:مآمنالابعأخرخبخبوةقلوبنابهج

!ماتالج!هعكلدكنونةليصغقدييهرواتفيالرب



النةالألف

بالقولالمقدسالكتابأضار!وحنايخغ؟.،فحارهمجميع

آقيأناارها،"السحابمعيأذ)هوذا:لئ!داهفي

اللهبروحتكلمواالذينالرجالهؤلاءعرفلقد.أسريعا

لكلئاملللبرحكمهناكيكرنأنيمكنلاأنه،الحي

ولا،للأجسادفداءولا،الأنينمنللخليقةولاعتق،العالم

كموالزوانكانطالما،الشةالألفولا،لليطانتق!د

مازالالفاجرالعالمأن!الما،الجطةمعجنبإلىبخا

لاا:الجنىالريفالانانوراءالوقحةضارته-سصل

ذلك-الثطانكانطالما،اعلينايملكهذاأننر!د

ل!-مازالالدهرهذافيالمنطلقالرروالرسالروح

،ليقبنالمنفدالوقملألذلك،هـ!د!وبخربوينلعويبي

فيالكبرالمكانهذا،الربجمجىءابجاةبقربالراص

الأوائل.التلايذوحياةلمحان

الرسالةفيبولىالرسول!تكلم:!غهوطابقاءإم!مة-2

ممنكؤي!ننفنهجمن(17:،)تالويكيالىالأولى

الأحياءنحنثماالربمجيءعندأحياءيكوفواأنيحتمل

نيالربلملائاةالحبفيممهمحمياسنخطفاباتين

هذايقضمن(52و15:51كو1أيضاانظر)،الهواء

يينطر!لزمنصيمرأنهيعلميكنلمالرصلأن!موحبكل

الربمجيءاحمالفكرهفيكان،ثانيةالميحجمىءو-سمأيامه

أبدايمبرالايتوقعكانأنه!دو،الحقيقةوفي،أبامهفي

المجيد،مجيئهعندالرب-سىحتىسيعيقوأنه،الموتأبواب

الرجالعنحتىتمامامخفيانوساعتهالمجيءذلكيرملأن

الرفحابطتى،لاستتاج،التدسالروحلهمأرحىالذين

مرورمنلايدأنهبتوقعوالمالتلاميذمنورفقاءهبول!أنهو

.الربمجيءويومأيامهميينسنةا"لف

وقع،ذلكإلىوبالإضات:الخطةإنسانعنافية3-

،(12-ا:2ض2)فادحخطأفيالتالونيكيون

بولس،منأكاعلىمز!ةرصالةأوكاذبروحطريقفعن

(2عد)،حضرتدالميحبومأبأنالاكقادوراءان!اقرا

الخطر،الموضوعهذاعنفكرهمالرصوللهمو!حح

الأمرربمضاليومذلكتسبىأنمنلابدبأنهلهمفيؤكد

،)نسان!سيهقوىمقاوموظهورأالازلداد):وهي

ذلكمن!ثيءيكنولم،"الهلاكابنأبأنهويصفه،الحطة

برعة،يتيألذلكالطريقكانولكن،أبامهمفيحدثقد

يحجز،ماثكانوإنيتئذ!ملاالاثمصر"كانفقد

سي!فرالذىالازلداد!ظهر،الحاجزهذا2فعحالماولكن

يوعالربجبطلهالذى،الخطيةانسان5ظهورعن

.الجزءهذامضونهوفهذا،بظهورهالميح

نهائاالرسولروضحلكيالمنادبالظرفهوهذاوكان

النةالألف

ينقضىأنيجبطر*دهرافاكأنوللجمغالمزفبنلهزلاء

نأالرصلعلىأيركانفما،ئانيةالخلمىمجيءقبل

الناملةالعادةشزمنأ،،!أفيأنتبلالإخوةأبهاا:يبهب

وبحد،النةالألفتمرأنيحب،االعالكلالكاملوالسلام

سيبيدهالذىالحطةإنانواضلانالازلداديأقذلك

يمللمبولىولكنأمحئهبظهورولجطلهفسهبفخةالرب

الآنالاثمسرانأ:وضوحبكل!رلبل،ذلكمنئئا

الحظيمالمقاوم!ظهرالارتداد،وبعدئذعنيفرأنإلى!يعكل

يوعالربمجيءظهورعندمصرهصيلقىالذىالأئيم

أنهيمكنألاولكن.الائمصيحصرمافاكولكن،الميح

الارتدادبحدهثمالألفيالعمركأقييحجزالذيكرفععندما

لأنه،هذاكونأنيمكنلاأالهلاكابن،الخطةو)نان

الكبر،الحدوذلك،الأئيمسيتعلنالحاجزءفعحالما

مثلمامجىءولهظهورلهالحدوهذالأن،،المحضد"

لجى7بفتةجحدثالحاجزرفعفإنولذلك،نفهللصيع

طويلا.زشاتتغرقممتدةبعملية

بدايةعنالرصليتحدث:النةللألفم!نلا-

كى،رصايهمحبعمابدأتسينةفترةوختاميسار

،نهاكة!ابدا!ةينيحدثالذىماولكن،الميحبمبيء

المهح!ةجمفيالخفاءفييحكلالذىالراسترار

حيتالبلوغمرحلةالىالأويةحايهمنيتتدمه،الاحمة

انسانفيسيظهرالذىالفاجرالمتيحالرعنيفر

.الربمجيءالالقرةكلعلىالحالةهذه،وضودالخطية

الموحىاللهكلمةبالحقيقةهو؟،الرصلكلامقبنا)ذا

القالفترةتلكفيالنةللألفمكانثمةفلش،بها

-،النيجةهذهمنالوحيدوالمهرب،الرسولعنهاكتحدث

هو-هناالمايهور-الميحمجيءأننكرانهو-نراها!

يجمعناالرسرلنجدولكتا.ثايةالحيقىالثخصيعبه

فيتستخدماناللتينامجىء"و،،ظهررالكلشينبين

لاعطاءوذلك،مجئهعلىللدلالمنمصلتينأخرىموافع

للتفسراحمالكلتنئ،للصجىءويقبية،حيةصوؤ"

اكفتقعأنيمكنلاأفههىالحتمية.-واليجةالمجازى

الميح.مجيءتجلالشة

نبوة!تفق:الرصلوأتوالالمحأقيالبينالوالق-

2،)تالزيتونجبلعلىهوبهانطقالتىالمشح

عنالرسلتعليممعالاتفاقتمام(21لو،13مر،25و

وصبصوبعنأنبأالحدثذلكففي،الموضوعهذا

وتثت،الهيكلولدصر،الأممنمدوصةوأورضليمالأم

لكلضهادتهممجصلرن!مالميحيينواضطهاد،)!رائيل

كل،وأوجاعلهنظرلامحيق،كونيةواضطرابات،المالم

إلىاببوةبهذهالربنطقأن!ذ.بمخهإلاتتهيلنهذه
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لا،النةالألفإلىإشارةأدقيثرلا،مجيئهساعة

علالمادةمنصنةلألفمحالا-صيئهفي-يترك

.الأرض

بأن!نقدونالذ-فىعلهايبنىاييالأصبعضهىهذه

عقبدتهم.،السةالألفبسبقالمجيء

ليف:أ-لفإ

صاحب،أومرشدأوقرينبمفىأألوف"الع!يةفيوهى

الأمثالوفي،(55:13)المزاصرفيالمصىبهذاوردتوتد

.(3:4)إرمياوفي،(2:17)

ألفعل:

حوشبمزوجتهمنشجرايمابني!و،فعلقدالله!ومعناه

.(18و12و8:11أخ1)نجامينبطمنيمو

ألقانة:

اصم:عر،!اقتنىأوملكتدالله"!عناه

2:11،-128:أصم1)أفرايمجبلمنرحل-ا

فذهبت،إبىزوجتيماأحبالعاقرحنةوكانت،(02-

،الربأمامدفهاوصكبتصيلوهيالربخيمةإلى

إصليلوإلهبلاماذهيا:بالقولالكاصعاليفطحأنها

عدارفيوكان).ألدنهسسألهالذىصلكيحطك

قائلةصموئلاحمهودعتاباوولدتحبلتخةأدال!ة

صموئيا!الصىوحةألقالةبخخذ.!صألهالربسلأق

تقدمةالكاهنعاليمعوتركاهضيلوهإلى-فطامهبعد-

غر-بنينثلاثةوأعطاهاالربباكهماوقد.للرب

وبنتين.-صموئيل

اللهتفاءمنبحا!د(42؟6حر)لقورحالافطالإلن-2

.(26:11عد)وأببرام6لانودقورخعلى

جبارزكرىقتلهرقد،آحازأيامفيأورشليمفيالملكثافي-3

إصرأثيلملكرملياب!فقحفيهااتصراليالحربفيأفرايم

.(28:7أخ2)أجهوملكآحازعل

صقلغإلىإيىجاعواالذ-فىداي!أبطالمنالقورحيينأحد-4

6(.أو:12أخا)

أجدادمنيموبمايه(2)فيالمايهورأنهمجتللاوى-5

.(36و6:23أخ1)صمونيل

و6:26أخ1)أيضاصوئيلأجدادعنآخرلاوى-6
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القاين

.(9:16أخ1)برخياحدآخرلاوى7-

بعاله!4)فيالمبهورهويكونأدتحمل-آخرلارى-8

أخ9)انبوتكادحيصافيلرابحراسأحدوكان-

15:23).

القاكن:

جبعةمعوتأيهر،يوعأ!امفيجهوذابطنصيصفيمدكة

57(.:15)يقوتمة

الألقوشي:

وطه،إلىنبة(ا:1ناحوم)النيناحوملقبيمو

بهذاآراءثلاثة!ناك،بالضبطموقمهيعرفلاالذى

الحصوص:

أأقوث!تريةفىناحومالبيقبريظنرنهعا!جلالشطو!لون-ا

درمينميرةعلىالدجلة،ضهرشاطىءعنكثيراتبمدلاالتي

الموصل.منالحالإلى

لهقيللأنه،ناحرملفرتفرهمقدمةدجروم!رر-2

ولعلها"!ألقرشهيالجيلفيأحلميا"قريةبان

حيل.ويتالرامةب!ن،الكوزةا

ناحوملأننقرأ،لأيفايوسرشراتنبالتىالرصالةفي-3

كانوأنهبجبرراتجاهفيالأرددعبردب"الكلييا"منحاء

ابيتهوالصحيحالاصمإنفيأ9وبقرلثهعون.صبطمن

فلسط!،جنودفيالحالية"ج!ينبيت"هىالى،جبرا

الحقائق:بعض،اسأىاهذاويؤيد

ي!الألقوشى9اسممنتريةالقرىبعضأحماءتوجدأ-

فلسطير.حنودفي،إليهونإليهة:مثل

الأدوصي!تإلهاممصتشتقةالكلمة-لعلب

المحطوطاتفيأدومملوكأحماءفياحمهيظهرالذىأكرش9

كوث!!مثل،الميلادقبلوالابعالثامنالقرنينمنالأرامية

أشبه.وما(ملكا

كانالبىأنترجح،البرةفيالداخيةالقراش-ب

ايهردية.من

:ل!سألكسنلى

.إصبهدرانظر

ألكمس:

اصميمو،أاباسلالجاع5أوهيقومالرب"!عناه



لأمارا

منواتئلاثلمدةالرظيفةمذهشغلالذىالكهنةرؤماءأحد

المكايينسفرىفيوخدمتهتاريخه(.نجد.مق163-161)

.(14مك57،2-ا:05،9-7:4مك1)

1)الكهنةرؤماءعئيرةمنيكنلمولكنههروننلمنييو

إلى،أصرعالمنصببهذاللفرزطححكانيلا.(1،:7مك

انتصرالذىديمر*سالجديدالملكلدىالحظوةينالأنطيهة

كانأكيصىولأن.ملكانفهيجحل،با-!ورأ،أنطركىعل

،لدةالمكايينمنبغوضاكاننانه،ايرنافيالحزليعن

يئبتبكيدسبقيادةقو،جياديمنركلسأر!ولذلك

استقله!د،أورشليمفيالكهنةلميىفصب!ا"كبمى

ماصعانولكن،هرونصبمدمنلأنهبالترحابابداكةفيايهود

بجثهبكبدسرجعوعندما،وعنفهقونهب!ببعلبهافقلبوا

وانتصرا"لكيمىعل!جمالمكافىحمعانقام،أنطحبةإلى

بفيادةآخرجينامعهديمتركلسفأرط،صيةإلطرعليه

،والحياتبالخداعالمكافىحمحانأخذفيفثلالذينكانرر

رأضرا،كلهعيهانتمرحمعانولكن،حربفيمحهفدخل

ا!لكيسىلإعادةبكيديىبقيادةأقرىثاثاخاديمنرروسأرسل

على"لكيسؤربع،!تلهالجكافىعحانفهزم،ظفتهالى

لحمايتهأورضليمفيكب!ةقرةعحهوبقت،الكفةرنبىطبة

فاجأهضد،النصربهذاطولهلايتصتعلمرلكنه،مركزهلمحأمين

باللل.اصاتعفبالموت

:ألأسار

كانابىالهد!ةاصمهوهالاضارا:وأصلها!م-ا

لااهواباءلمطواحمها،(ا:1،نك)أل!كملكط

الراءحرفيموضىبابدال،لارسامدت"أى"لارسا

،لاسم.ينمااككحرفوس،العبرتزوالين

ضر5-الأغلبعلى-يناها5أرار،5هوالوصي

!قع،سنكارا"ت!ىالمتيقةللدينةنلكوظلال.6ابرر

واركايينالطر!منتصففيللفراتالرقيانطيءعلى

.(الكلدانيينأور)!وكاكار(أرك)

تدعىكانتأغايبدو،،لاردا"الاسمالىوبالإضافة

د!،"المقدسالأبيضالعرش)أى،عزافاآصنىاأيضا

عظمةمدينةكانتلأنها-يدو!-الاحمانعل!اطلق

ابابلين.عداالعىالهالبادة

الرئهيةالمدنأغلبمثلفمها:كانلاالمفدصةاولكن-2

كى،-أن-دور-)هي!مىللحبادةبرج-بالفي

نف!يحملالمحبدوكان،،بالأرضالماءاتصاليت"اي

كانتجثاابررت"أىهصبار"فيالمعبداسم

أمرفل()حمورا!ايكلهذايناءوأعاد.السىألهعبادة

اله

الىاللوحاتوبحض.ونجونيدسنمرونبوخذبا!لوسوبورنا

وابكمبببةابربييةوالجذورالطولمقايي!تحطي،امحعثفت

للحضارةالعظبالمراكزأحدكاتأنهاعليدلمما

وبتايآالأصاراهلارالمحابدهذهأطلاللينؤلرجد.ابابية

ملوكها،البدايةفيالمديةهذهيحكموكان.الأهالطييرت

حمورارأكامبحدابابليةالمملكةمنجزءاأصبحتولبهها

بقبل.

؟إلال

المكلصيدشعتانرأعه!سلاحأوالحربةعيآلةجمع

.(41:7أكط)

الله:

ج!وه!،ضداى،عليون،ول،إلوهيم5:الحبر!ةفييمو

.أنجوس)ابونانيةوفي

عامة:عقدمة-اولأ

فكرةالدكةالحيدةتتدم:والضل!رةفىالفكرة-

ديما،محتراهأوسنظمنرالذى!واللاهوتعلمأما،الله

.الإنانوخبراللهفكؤيننالحلاقةبتئتالفلفةتوم

لتاولالمنطنيايرنيبأن-يملةأولمن-با!دويتد

ببراهينو6لباتهأالحتائقمناياممدأولاهو،الفكؤهذ.

إضرا،لاهزليةقضاكاصورةفىمحتواهاضرح!ايا،فلفة

د!،زاتهاالدنميةالعقيدةداخلفىوتفاعلهاتطررهافىالنظر

،الموضوعمحالجةفىاستخداماالأطلباكرهذاكان

تماما(ذلكعكىعلكان،للفكرةالنكلاياريخولكن

توةالنكرةلهذ.وكان،اللهعننكرةاباسلدىكاتنتد

يخاالنظرالافانمحدأأذقبلاياريخ،عغقيحلأتة

عقيدينظامفيبهاائتعلقةالجوانبطءلر!ظيمراإصتا

قبلالعقيدةاباساعتنقضدذلكالىولالإضافة.ميهامل

محتوىيحديدبالحاجةالثعورقبلخىبل،محاولةأى

ايارغنطقأنظهرينا.الإنافيبالوافعي!ثتهالإيمان

الحقالىالوعولأرناؤ)ذا،الحتيةالفلفةهوننسه

منئمينببانبنجدأأنفيجب،الفكرةبهذهالختمى

ندرسذلكوبمد،الجانبهذامحتوىنحددوأن،الحرة

واقعيتا.مدىنحددلمكلها"،بافيةالجانبهذاعلاتة

رلكل،نفسهالإنانظاهزمثلعالجةظاهرةرلد!انة

سهعنفلفيةفكرةلكلوكذلك،اللهعنمحينةفكرةدكافة

الفكرةأصاسهوكان،الكائنةالدكاناتبمضفي!قابلهاما

هو)!؟+"؟!دة!،ياثزم5الوجودوحدة،فمذبالفلية
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الله

د!بمأ)ألهبوجودألاكقاد،اندفىالدنيالرعيفلفة

ك!باوايهوديةالصينفىعد!دةتروناساهلداكان)!كأ!م(

هذاتحولأنقبل،اللهنحومنللناسواثحيامونفاباعتاره

وعلم.عرالثامنالقرنفلفةقعقلانيةنظرلآالىالإيمان

عنالمبحيةالفكرةمحنوىلتحديدمحاولةإلايىاللاهوت

فكرةكانتوا)ذا.عامةمصطلحاتفيبالعالميلاتتهالله

الفلسفية،النظمفىمكانهالها(الوحدانيةضد)التعددية

الثرمنكبرقطاععدالدينيالوعيالىراجعفذلك

الآلهة.تعددبمبدأالومحتىتمك

محتوياتحولتخميناتمنتبعلاالدياناتكللكن

هي-ماحدإلى-ديانةكلأنهوالوفعاا،اللهفكرة

الخ!ةمعطاقلألهبكلالعقلتفاعلمننابعةضمودلآلافلسفة

ماتفراتصناللهعنفكرةكلفإنولهذا،الإنانية

محدؤعددفيألابظهرفلالمحتواهاالواعىراكالإأما،للحالم

والبويةفالبرايةكبراتطورانطورتايىالدياناتمن

نفدمأناضطاعتالتىهىوالمجبةوالإسلاموال!ودبئ

أما+واضحةعقلانيةصورةفىالفكرمنعظمةنظحا

عصرفيالقاءعنعجزتفقدالقديمةورعاالونانديانات

تدعمهانيمكنلاهوقيفكرأىللد!انات!كنفلم،الفكر

منذكاتالىالونانيةالفلسفةوبالأخمى،الاثدةالفلفة

وفاصخةالاغريقيةللديانةانكارا-كبرحدإلى-الدء

كتطورالإيمانيةالخبرةتسنعرضالمقدسالكتابوأ!ار

فيامحدورتأملا،نسبياقليلةدراصةالالاتقدمفلا،تلقائط

)ضياءسفرفىإلانجدولانفها.الإيمانيةالخبرة

وفى،الحكمةأسفاروفى(66-04الأصحاحات)

الىيرجعكانلو؟يبدوالبثرىالمقلأن،المزاصربمض

يظهرلاناوحتى،عقاثدهماعرهمفىعنيألنفه

اللهبرجرالإيمانعنفلفيةطيعةلهنرىأنيمكنشىءأي

نح!رأنيمكننالاوبايالي،لاهوقيفكرأومحددةعفيدةأو

نأذلكيؤكدومما.اللهعنفكرةلباءواضحةتعر+لفاتعلى

الله،وجودعلبرهانايقدمواأنبحاولرااالفديمالعهدكاب

كلكان.البرهانهذاإلىحاحةلطأحديكنلملأنه

وتد،اللهمعصحيحةعلاقةالبالناسيأتواأناهمامهم

كانماحدودفياللهعنالصحيحةابظروجهاتئدموا

قلبهفيقالالذىالجاهلحتى.عمليالأهدافهمضرو!لا

ة2الرالأموكل-أ(:153،:14)مزإلهأ)يى

نظر!ا،!لحد!يسوا(17!9مز)،اللهاباسين)

فياللهوجوكلضونأويهملونفاسدونأضرارأناسولكم

وحباتهم.سلوكهم
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المحه

فىأعمقكأملامللاهؤليافكرافيحوىالجديدالعهدأما

لاذلكرمع،الكويخةدلالتهاوفياللهلفكرةالعسيقالمحتوى

ولا،ديقةصباكةذاتعقاثدعلىقائصامتكاملافظاطنحد

نأببدوالأساسهذ!وعلى،ككلللاختبارفلفىبناءأى

جعكونلن،اللهعنالمقد!رالكتابفكرة)علانمجال

،اللاهوتعلمتاريخكنابةأو،الكتال!ةالنصرصمنعدد

المبرانيةالمجتمعاتحياةفيالإلهيالحقمركزثرحوفا

ولمجبة.

فكرةترتبط:المقدسالكابنياللهفكرةتحديد2-

الأفكارمنعددمع-وتاريجافطقيا-المقدسالكتاب

طبيحةلهتعركفلايجادعاولاتظهرتوهكذا،الأخرى

مجزأ،غرمتكاكلبثكلالأفكارهذهكليحوىبحيث،عامة

اللاهويونتيصجحة.!دبصورةفه!هايمكنحتى

المحددةتعريفاتهمفيوجمعواالمجيةالظروجهةالقدامى

فبفول،المبحبةوالنلفةالميحبةالعقيدةخلاصة

،أبدىأزلط،عاقلروحىجوهراللها:ميلانكثرن

الحرية،كاملله،رحيم،عادل،طاهر،صاع،حفبقى

توماربقرل،.محدودتينغرمطلقتانوحكمةقرة.وله

الخصيةا)نه-)يجازااكثريصورة-اللهعناكويني

الد!اناتلوجوداهماماتوليلااقىيفات!ذه.!المطلقة

اللهواقيةتماماتقلولا،اللهعنالبدأثيةوالأفكارالأدق

كأخذمعاصرتعريفوهناك،الميحفيمملنهوكاواقترابه

روحهرالله!:كلاركالبر!ورقدمه،الميحيبالمفهوم

كلالمغدسةمحبتهدخلق،الصلاحكاعل،ضخصةذو

وجودها،كظميحفظهاالذيالحدم،يمومنالكائنات

الدياناتعلمطهرر.(66-الميحىاللاهوتنحنصر)

كلتضمنايما9أنههيهاتحفيفةعنكصالمفارن

ناإلا،هالله"يدعيبكاثنواعيةعلاقة!ودالديانات

فأحيانا،الدكاناتباختلافيختلفالمجيالكاثنهذاادراك

منجزءهومرة،الآلهةمنكزةهوواحيانا،واحدهو

ثيهلهأحيانا،روحيكاءلنهوأخرىيمرة،المادىالكون

منالأرضعلىأوفوقمنالماواتفيضيءكلفيظاهرأو

وأ،الب!ثروفىالجواناتني،الأئجاروفيالجباللي،تحت

بأىمطلقاتئيههيمكنلا-ذلكمنالقيضعلى-أنه

مينةبأصؤخاصاالهايكون!د،كانتمهماعدودةصورة

كرد)،ابثرىالجنىبكلأوالأمشبأسةأوالرمن

بذلت!د.(62-الأولالمجلد-الدياناتتطررفي-

كلواحدةمقرلةفييضمجديدتحركفالللوصولمحاولات

اياريخ.مدىعلابئرعر!اايي،اللهعنالختلفةالأفكار

يفالذىايعر!فهوالمحاولاتلهذه!ونجىألمثال.

كالنهوالدنىالمنهومفيالإل5:براونأدامزابرعور



الله

وأفزيهروتبط،مفترضأوحبقيكالن،فظوركر

علمموجز)،والحدمةالاحتراممنبروابططواعةجماعة

التريقاتمنالكثرعناك.(3-المسيحياللاهوت

لوتزا،الحواسادراكفوقكاياتأوكالن5:مثلاثمابهة

اكاناتمنزص(،)ألانعيا،)فوةفبرلرفى(،

عنا،مماورةقوة-عا!لة5،(يلور.ب.أ)هلاحية

:مزدوجخللمنتمافيايعرنات(.يمذهأرنولد)متى

ابىائية،الدكاناتأفكارتحترى،يجبمماكرتغول)نهاه

الآلهةكلفيى،الاميةالدياناتبهنادتمماأقليتقول

،،عادلةفوة)أو،الحواسمتناولفوق5أو!نرىلا5

ولاالآنغرأخرىكائناتفيهادثركالصفاتهذهفكل

درس!د.اللهعنالأحمىالأفكارفيالجرهرىالمجوىتحطي

بدأخلالمنالياونظرايعرفاتهذهنحتلفكرالاجمور

تموبذرةهي)نماالدكاناتاقباعتباروتطررهاالبذرةنمو

الوحدةهوالله5:ابحوهذاكلنكرهوضع،!طور

منوايى،واللانذسالنفىيينالانانيترضهاايي

الابتى-المرجع)،بالأخرىمنهماكليتتأنرنزثرخلالها

كاملابتحققلاالمبدأهذاولكن.(6،،،.الأولالمجلد

أنهفيثكصاكهذاومعضط،المباالديالاتدإلا

المحبةلإلهالفائقةالايةالخصةيفرعادلكمبدأ!!لح

الجدأ!ذا6ليةابدالدياناتفيأما.المحيسوعفىالمعلن

في!افهيمكنلاإنهخى،ناقصةمجزأةصورفىظهر

فيالمطلقثكلهفىأعلنأنيحدإلا،الدائهالدياناتهذ.

ضقيا،ولأكافيايكونلاقدايعريفعذا.الملياالديانات

الاتوحدأنيمكنلاأنهيؤكد،)يىأدىالذىالمنهجأنالا

ما"لرأما،اللهعنصحيحواحدوقعربفحفببةواحدةفكرة

صي-الوحيدةالحقيقيةالفكرةبهذهابعلقة-الأفكار

الفكرةأما.بآخرأوبكلمنهاقريهأولهاتابمةعناصر

فىكجزررة-سزلةفكرةليت-فهياللهعنالكتاية

علىبخورهيثعالذىالضوءصدرولكنا،المحيطوصط

.ابقاءمنمتفاوتةبدرجاتالأخرىوالدياناتالعقائد

فلمفةفىابحثهو،المقالةهذهمنالهدفوليى

فياللهفكرةعنخلاصةتقديمهوالهدفوبخا،اياكان

وجودوعدم.محدرداطار-فكرىفيتطورهامنمعينةمراحل

عطاءلأنحتيفةصعويةبخ!كللا،للهكاملنهالطنعريف

نتضن،الله"فكلمة،وواضحكافعطاء،الله)كلمة

الممنىوبظل،الحادةموضوعمازالأوكانشىءكل

،بأمل.للدراسةبحالا

تستلزمالتعرفاتمنئالئةمجموعةهناك:اطهصرفة3-

والحقباللهمعرفتاعنجد!داصألاثرلأنهاخاصااهماما

اطه

فيلذلكثالايبد،اللهعننعتتقهافكؤأىفيالموجو

المجهولالسببهوالله5:بنرهربرتالفيلسوفتعريف

محنةغامضةتؤيمو،ئضاادركهيمكنلاوالذى،للكون

للفل!فةالأولطالجادىء)،الكرنتالظواهركلخلالمنبا

محددتعركف-سجدأنبمكنلاأنه!ئيمذا(5:31-

بالممنيمعرفتهعلىنحصلأننشطعلالأننا،اللهلفكز

عدةفلكأننانملمأنفايكياوممن،معرفةلكلمةالد!ق

يمذه،للنحد!دتابلةلأنهاتحديدهانستطع،اللهعنأفكار

الفكرسلمفيارنفكلما!مداكمالاكرلصبحالأفكار

الئبيالأبمنالأفكارهذهجمعوكلكن.الدينى

يس،المتحضرةغرالريةالأجناسؤدراث(الفولكلرر)

الفكرةولكن،المياللد!اناتالإيمانوعقائدالمقدصةالكتب

الأفكارهذهأنطالماأنههينجرالفيلوفعندالرثيية

معلرم.غرالله،لأنصحيحةغرفهىوالتريفللتحديدقابلة

بدوجة6نخاوزيخاياالمرضرعمارحددناها،وكلصا

،صجوداللهأنمنييةكرهوماروجدلاوليما.ممبر

.الثرىالفكرأمامحدأقصىالىغامنىكيانهأنإلا

أنعيناولكن-الرأىلهدامدعمايبدوالأفكاريوع

لأيباببةجداظاهرأمرهرالأفكاراختلافأننلاحظ

التقدملذلكيثهد!الرلآالمصفةمجالفيموضرع

ديلاوبىضيثايثتلاالأفكارفاختلاف!النالي،الملمي

.ضىءعلى

أنيمكنلافأمر،الراتععنتمامايكزلهالفكرتجر!دأما

يقولفهو،ذلكفيكجحلمنضهسبنروحتى،توم

واسعةمعرفة!منايعنيمما،المعروفغرااللهعنالكثر

الله،وجودعنالتقليد!ةبالبراهينالمثكلةبدأت!د.عنه

انلهمعنيلااللهوجودولكن،اللاألونضللتايى!ي

العلةهواللهكانوإذا،الانانفكرفيوجودل!كنلم

يمكنلاالذىالمستغلقالوجردسرفيكافةتقبعالىالأولمط

الظواهركلوراءنفهاالأولمطالعلةكانتو)ذا،اخراقه

وهكذا.وهممجردالأولمطالعلةتكونأنيمكنفلا،الكؤلية

ألمطلق،5،المحديدكر"اللهعنسبرفكرةأننرى

!كرجالذى،فاللامحدود).فكرياتجولهايمكنولامتاقضة

محدي!،غريكرنأنبمكنلا،معروفهوماكلدأنرةعن

ثمةكانوإز.تجلهبمكنلابالكاتات،لهاعلاتجةلاالدىوالمطلق

افيةفيحفيفةنكونأنبدفلا،،المطلق)فكرةفىحق

نأ!بهبالحقهفيواللامحدود.الإنافيوالفكرالإنانية

عنفكرةكلإنالحغيقةود.إتعي!دكلداتهفييحرى

كللأن،اللاأد!ةتدحضاا،الد!اناتفيوجدتالله

أمامناوبقي،تصحيحهاافية!معلىتساعدناكافكرة

وكفاقا.الأفكارهذهصدقمدىعنالوحيدالزالهذا
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موجزةأفكار!ن!انتد!يما:اطهعنا،ثةالأف!ر-

كععلىياعدفا!رف،الختلفةالد!اتاتفياللهعن

منحولهابماالصحيحاطارهافياللهعنالكتالةالفكرة

أفكار:

الق!للن!أ،ول()+3،هـانمزمالمادةحمولةمدب-أ

هذهظهرت!د.تحركهحيةروحفيهماديشيءكلبأن

اعتفهاابىالأفكارأولولعلها،البدأ!ةالدبالاتفيالفكرة

علىتقومفهي،الدياناتكلبدايةهيلعلهابل،الإنان

الماديةالكاثناتكلفي،كونيةروحيةكاشاتبوجودالاعتقاد

الإنانوحياةالماديالعالمأحداثكلعلىوتطرتور

6ليونابدواعتقد.الموتبحدالآخرالعالموفيالأرضعلىهنا

تستاءأوتروأنها،بالئرتتصلالروحيةالكائناتهذهأن

حماووديالكائاتهذهبوجودوالإبمان،الرتمرفاتصن

وعادخها!الكاثاتهذهاحترامالى-آجلاأوعاجلاإن-

الأولالمجلدابد!ليةالحفارات-تيلرر)،ارضالهايكاولة

مملوءالعالم،الرأىهذاعلىوبناء،(27،-26،-

منروحوأي،الإن!انبنذ!ضيهة،لهاأجادلابأرواح

آلهة.تمتبرأنيمكن،كلهاأوالأرواحهذه

تمتبرالفكزهذهيعسب:)ص!ط!،،3القثه-ب

تحياأو)لمجةكاشات،بعامةالأئاءوكلالأرضثماركل

اوزورصئيس،أدؤي!الآلهة:كتابهفيفرورر)قوبةبأرواح

عنليعبراحياناالكلمةهذهتستخدم!.(،23ص-

عابربكلالكائاتبعضفيتكناالأرواحيأنالاعتقاد

الكاثناتأوالأثياءهذهتصبح!كذا...دالملثككأو

كتاله:فييل)الأرأحلهذهسكناباعتارهاتبدآلهة

.(92ص-الدياناتناريخمختمر

خديدا،اكشدلااتا!هلبير!هو.الأوثانعادة-بر

سكناباعتباره،اخيارهتمفدالبادةموضوعأنبحنييمو

بصناعةالانسانترم،عامةوبصفة،للألوهيةرمزاأوداثما

مخوعلالإ"تمثيلعلأقدريكونواتقانلبراعةالرموزهذه

تطعشامجرديحبدالإنانأنهذا!نيولا.بالنرضيفى

هذهالىعادته!وجهولكنه،،الأحجارأوالأخثاب

أنهاعل،للآتنماثلأورمزيةأضياءكانتسراء،الأضاء

فكرةتظهرأنالطبيي!ن.الآفىيلكصورأومثن

الأثياءصررةأوضكللهاالأضياءهذهتكنايىالأرواحأن

بدقةالوثبةالفكزعنبول!الرسولعبر!د.تكن!الق

فصأوبذبثبيهاللاهوتأننظنأنكبنىلاأ:بقوله

.(17:92أع)،)سانواخنراعصناعةنققححرأو

لآكالاعنفادور:إ،5وله!)الآلهةلدد-د
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عنجوهركايخنلفلااتجا.يمرجميحا،عبادخهممحرش

ئعددصأ!ربما.الأ!انعبادةوالقثيةيلادةحيوكةمذب

تعدداعاؤ.الاتجاهاتهذهكلعنمتقلاالآلهة

عددعبادةعلىللدلالة-الأغلبعل-تسنخدم،الآطة

الآكهذ.كانتالمحددكأ،صواءالمعريفينالآلهةمنععين

تاوالمرجوالأجرامنجطتكنألماحاأو،فاأجادلاأيراحا

هينجتماملأو،،لجبالكالكربرالحظ!يالطبحية

وأالقديمةايونانبلادوفى!)نسآنواختراعصاعةنفق"

حمرها،بمكن!اءلهامعريفةآلهةهناك،الحدثةالهند

با!اثيلكهاايبريمكنأنهرغمأنهجبداالمفهوممنولكن

صالرفرقريىعالمقمنعزلةتحيقأنهاالا،والصور

العالم.

ثونهأخرىوآلهةأكلالهروبردهـ-الاعضافى

،الجماعاتأوالأفراديعضعنداتجاهعو:)!،ه+ءول

الآكهؤلاءأحدأنالا،مح!شآكبرجود!تقدونحث

ترجهويايالى،الآخرلمننوقيسرالذىالأعلىالالههو

عدلنوحيدالطركأهذامهد!د،وحدههولهالحبادة

منوىالووصلتحضارنهانطورتكدماالعوببحض

.الاتجاههذاظهورمدىفيتفاوتو!وجد.الئغافةمنسين

؟لارنجدفإننا،الونانأوافدأومصرأوبابلدرضا!راء

المتنرعةالظهوراتتركيزنحوالميلفيومميزةواضحةالاتجاههذا

الأدكان-ثرات-جاصترو)واحدصدرفيالإلهبةللقوى

،الهيوصزم"اصمعلهيطلقالفكريانهجيمذا،(76

واحدعالهعبادةأىهـاه+هس)+4،مونولانرى5أو

فلفةالاتجا.هذاو!احب،ك!كآلهةبوجودالاعتفاد

يرا!ةاما،شخصيةوافعؤ،أخلاقبةوانجاهاتبنافيزيقبما

بمبدأالئخصالارتباطنتيجةايوحد،أونحوالضلىالاتجاه

اخلافي.أوجاسي

اليت!)الكونألومةأوالوبردو-وحمدأ

تعددمذبفإن،(الهيويزم)الابقالمبدأيود!يث

لذلكعثالوضر،الرجوبوحدةالاعتقادعنكسفرالآلهة

من،لأصالأعظمالإدلبى،يراهماايعنبرحيثالهندهو

الأخرىالآلىوكلالفر!دالكائنأضابل،فحصبالآفةكل

هوابدقحدتماولكن.لهوأ!نكالاظهوراتالايت

لهراهافأصبح،تانتفتقد،براماقهرهااييالآلهةأن

الأخرىللآكأصاساتقدمالحبادةإنحتىلائيةمجزفكرة

نجدعكذا-التولش!ق!-لهنحتلفةظهرراتهيالتى

عادةيتأنهاهو،الحدثللهند!ةعفأنضلأن

يإلهالإيمانبالحرىدل،أخرىآلهةبوجوالإيمانمعواحدأله

ك!ك.آطةعبادةمعواحد
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ثحولأنبمكن:)!!ا!إديوبردالاعضاد-ز

الاعتقادجمردالى،الحكيالاتجاهالىالتوحبدإلىابزعة

ماب!ة،دينيةظروفإلىكيتؤذلكى،)دبربر

علالمهينةوالقوةالمطلقةالحيقةهوالذيالأحمىفالكاثن

عنبميدامجردة!كرةغامضلمحان!وضوعبح،الكون

منحبح،نهالاخراباضحالةدرجةالىعتعايا،الحالم

متعددةكاشات،الحالموببنببهانشيءالفراغبملأأناللازم

الاقرابعليه!هلالإنانإلىوأقربلهوخاضتنهأدفي

كانتحيثالقديمةالوناننيهذاحدث!د.وعبادنهاعا

ابهكاننتدالصينفيأما،ابهذلكهي،الضرورةا

آفةناككانولكن،الأعظما!هعو"الماءأوتان)

...ايهود!ةوفيالزرادثتهفيفالملاثكة،العبادةفاتفدمأدفي

هذاعىتحبر،الكائويكيةالطقوسليوالتديسون،ع!جما

كانانهركم،إلهلوجووالاعتقادالرجرووحدة.الاتجاه

!تطحالمائهماالا،فلفيةبهظركاتملحرظرواجلهما

تعدد!قنوعالىتحولالأكماكدياناترا-بكلالبقاء

زاثقانصورتانأغ!اعلىيدلمما،الأوثانعبادةالآلهة

ابوحبد.الىللانجاه

عندالترحيدى،لأتجاه:الامنعدايوحيد-ح

القية،العزلةثلكثرةفرعيةأجابلهكانتلىمماالامن

قبائلكانتكثرةطيةقبائلأرويحتقد،القوبةالحظمةأو

ماصعانولكن،لكليصاأوالينهذينلأحدموحدة

المصاهرةأوالنجارةأوالحروبفيالقبائللننالاتمالفضى

بإلهالإبمانفيالقبيةالآلهةهذهاندماجالىأدىمماذيكعلى

آخربن.آلهةعادةمعواحد0اقي!ي

عنصراضافةيمكن:والثخميايلىحلاقيالوجد-ط

ثاتاترجدالصبح،التوحيدىالأتجاهالىآخرواحد

أ!ل!ةءعلاةاتللهأنادراكهوالفمرعذا،متقرا

سلوكأنهعلىاللوكالىالانانينملروعندصا،الانان

وأمثالصوىهتاككرنأنيمكنلاأنهيدرك،أخلاقي

المثالهذاهواللهأنيدركوعدما،واحدأ!لاقيمرجع

الأحميباعتبارهاللهمعرفةإلىذللثيؤدىأنبدلا،والمرجع

أخرىكاشاتوجودفيالاعتقاد!ظلتدهذاومع.والفركد

صفاتنفقدماصرعانولبها،الوقتبعض،آلهةتحمى

أنهاأو،الواحدالإلهمنأتلأضهاالإنسان!رىحالمااكوبة

ضرعلىجهيمنالذىالالههذامعوتتمارضبلتختلف

الىالأمريصلبل،فحسبعبادتهاتبمفلا،الانسان

الجانبيمغوهكذا،وضردنىلهاالحبادةتقديمأناعتار

الاعنفادإلىالجنرح-للهالتوحبديالمفهو!ق-الأحلاق

تحددصذهصالىبهيخدرمما،الكرنتأليهأوالوجودجدة

اله

بالضروؤتضمناللهعنالأخلافيةالفكرةلأن،الآلهة

العالم،فوقوالمتعاليالحالمعنايميزالفائقثوهضخصيه

هواللهكانلاذا.بالإنان،لدائمةالوثيقةعلاقتهوكذلك

ممالبيغةيخلطأنيمكنلاصو،الانسانضصرعلالمهيمن

لا!،الإنانفكرمنابابحةالحياليةالكائاتأوالميتة

!كذا،الملائكةيبصرالمواتوراءماالىإبعادهجمكن

الحهدفي،اللعنصامإلىمفهومالأوليللمرة!ظهر

.أسفا:كلفيالساثدالفكرهوفهذا،القديم

القديم:العهدلياللهفكرة-لانأ

الكاكلاالنارغلكنابةعاولةأى)ن:الفكرةلطورمسار-ا

تمهيدكةدراصةتتدعيأنلدلا،القديمالعهدفياللهلفكرة

كعلاماوهر،للأسفاراياريخةوالمميزاتاللغوبةللجوانب

يتدملاالتديموالعند.نهالكاتوهدفابحثمذاله

صللةلناتدملا؟،اللهعقدةعننظاياتحليمابا

عتوىفيتجحيعهاإلىالاتحتاجلاالتيالعباراتمنم!ابعة

قوعةكيةلحياةجلالقديمالعهدإن.متناصمتكاسل

هذ.عليطرتالتيوالأفكار،عاما!لفمنممثرعبرتمتد

والقوانينالأفمالمنعلهاالاستدلاليمكن،وألهماالحياة

عنديابتةجامدةأفكاراتكناوالتي،ظلهافيتحققتالنى

إعلاناكانالقديمالعهدفيالألهيالإعلانإن.واحدصتوى

هيلاتدمهاالنىاللهعنالفكرةوأن،باضطرادمتطورا

الطررمراحلبحضعلىالتعرفالبسرومن،عتطورةفكرة

فيجدالالمطرلة.ولاالقديةالدراصاتمجالالىالدخولدون

مرمى-ضخميةحرليدورالذى-جالخلاعصرأن

ونحرف.العبرانتالمفدةتطورفيوهامةجديدةمرحلةضهد

بالاع!معرةلآوللإصاثبلنفسهأعلناللهأنالأضارأقدممن

أصبح!كذا،الدالرب"أى،أدوناىجهوه"الخمى

!اله،ممرأرضمنخلمهمالذىالخلصهرهيهوه"

،كنحانأرضباخضاعا!يدالوعدأعطاهمالذىالحرب

أرضفيمصائرهمكلييدهالذىملكهمأصبحي!كذا

،كنمانأرضزالمباضقرارولكن.الجديدةمرلهم

لألضعربالمحلبةالآلهةمنتحدياواجهافدبهوهجادةواضفرار

تعبدها.ايي

الحرب!لتبهفنرى،الجلادقبلالتاسعالقرنوفي

توطدأنالبعلعادةفحاولت،ذاتهاالمحلةالىالربضد

ذلكالألاء!اىأناصتلزممما،)صائلدانجلأقدامها

دعم!د،!بدأنيجبالذىهروحدهالربأنمعلنين

علالحقهقههذ.الميلادقبلاثاشالقرنفيالعظامالآنبياء

كحفعكذا،جهوهبهكتمزالذىالأدلميال!موأصاس
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و!لنونالأيةلطيتجديدةأجمماقعنالأنياءهؤلاء

صايةقواعدعلىذلكويرصون،عوهوقفردهوحدايته

الاص!ليلييننظرةتعيبحدهالس6لناءوفي.راصخة

الضنيةبالمفاهيم!ؤدىمما،الراصبالعالمأتصالهمببب

وأبعدنهولااكزلاهوتعلمإلىالأخلاقيللنوجدالجدية

بكلتحديدهايمكنفتراتثلاثنرىرهكذا.تجر!دا

في،اللهعنالفكرتطورفيمراحلئلاثتقابلها(عوح

المفاجممفياصادتالتىالأنياءقبلماصحلة،القديمالحهد

الوجداهشائهافيتوطدالىالأنياءيمرحلة،الموص!ة

المطلق.بالترجدتميزتاليالسبىبعدمامرحلةثم،الأدلمط

،منوالواضحةالوامعةالتق!ماثهذهنتناولعندفاولكن

الأمورإن9:الفيل!وفحكمةاعتبارنافينضعأنالضروركي

يمكنمرحلةلكلالمميزةالأفكار".)نبفأسفايفصللا

هذهأنففترضأنيبغيلاولكن،!رحلتهااطارفيدراصا

الأخصوعلى،الأخريينالمرحلتينفيوحودلهايكنلمالأفكار

لهاكنلمتمثلهااييوالحياةالأفكارأننقرصأنمجبلا

الموسو!ةفالريعة،بوضوحالاريخ2صدهاأنقبلوجرد

منإسركيلبنيحياةقي-شكدون-جذورهالهاكان

الىتؤدىأنلابد،ذلكلتقصىمحاولةأىولكن،قبل

اكيولوجيةوالافتراضاتالتخياتمنضخممشنغع

هي،إليانصلنتائجفأىولذلك،والفلفيةوابقدية

علمفيمهاأكثر،الأديانمقارنةعلمفيا!امات

.اللاهوت

جابالديةللخبرةكانأنلابد:اللهظهورأث!ل-2

للحياةالموضوعبةاللغةتطويعولكى،وذاقباطنيروحي

وشاقةعسرة،عمليةالذاتيةايجرلةلاض!خداماتالحادية

هاومن،للدإخلينظرواأنقيللخارجنحظرونفالاس"

المهودفيلاللهومعرضوعبمعنيحبرونالناسأننجدفإننا

يتتبعولا،والموضوعىالمررالعالممنمتحارةبلغة،المكرة

عنهيتكلمونلأ-،حىبكلالديىفكرواأنهمذلك

فإنالآخرالجانبوقي.لهممتاحةكانتالتىالحواسبلنة

الذينالناستفكرطر!ة،اللغةعنأبدامستقلكرالفكر

تختلف،روجةحقائقفيللتحبروحيهلغةيخدمون

.الأشخاصباخلاف

برىالذىوالمكان.محضرهعنطبيىتعبر:اللهوجه-أ

:32تك)"اطهاوحه،أكط،"فيئيلا!دعىاللهفيه

(،وبوحهه6:25عد)ضعبهبركةهرالربووجه(03

حفرته()ووجمهه،صرمن)صليلأخرج(حضرته)

أماممنوالطرد،(1،:33خر)كنمانالىمحهمي!ر

يح!أنأو(1،:،تك)وجههمنالاخنفاءمعناهالله
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وعلى02(:18،32و31:17)تثوجههالله

كطيعلاالانانأنآخرموضعنينقرأالفكرةهذهيقمى

:5تثوانظر،33:02خر)ويحي!الربوجهيرىأن

ابصوعىهذهوفي(22؟6:22،13!ض،،2

تيزاللهالكاملالوجودعلى،وجه)كلمةتدلالأخ!ة

والعباراتالعبارة!ذه.عهالانسان!عرفهأنيمكنعما

الإنانتجحلالىاللهمخافةعلىأكضاتنطوىلهاالمابهة

هىوالتيإيهالاقترابحالةفيحتياللهعظمةأمامكضاءل

.عادةكلمنجزء

معضركتهندركبهماتعبرانوهما:اللهوكلمةصوتب-

تراوحوالفكرة.الحاضرالوقتوحتىالأيامأتدممنذالإلان

مل1)يسعيكادلاالذىالحقيقىالمنخفضالصوتلين

5:22تث)للسلوكالكاملالاموسواعلان(91:12

،(2:ا)ر،ا:2اش)اليرسالةإلى(24-

،501:91)مزوعملهالكاملةاللهمورةرنجيد

8(.:.،إش،ه:6هو،91و147:18

فياللهظهورتحيزة،وكذلكطبيعيةظاهرةوهو:اللهكدب

المجدبحد،الخروجفي.سفرالمصولبحضوفيوعنايتهاعماله

يملأ(24:17خر)،آكلةكنار)داهرنورفييتجلى

و34:.،،3ء:92خر)ويغدسهاالاجماعخيمة

خر)موسىوجهعلىنورصتكأضحةي!عك!!،(35

اللهأمجد9،عبارةتتكررحزقيالسفروي.(92:،3

الحابفيالقوسكمنظر!لمعان9،النبىرؤياالىبالاشارة

آخرموضعولط،(3:2ء،28،01:4:احز)

خر)لاحمهبالمناداةمصحوباالظاهراللهجردلكلعنه!عبر

أنهمايبدوآتانتوجدإضحياءعفر(.وفي33:17-23

حصورهمعالطبيمىالظهورفكرةالحبارةهدهتحتنطوبان

فياللهووحرد.(3:8،6:3إش)العا!فيالفعال

:91مز)،ممجده9المزاصرفيعنهحبرالتاريخوفيالحليقة

2،79:6(لىبففد1،63:اوه1،57:

أقدمفىإضياءفيموجودةالفكرةأنالعلماءمنكثرون

يبدوفالههذاى،تأخراجاءالطبعىالمصىصورها،واد

قزحقوسمثلظاهرتينأنهولونطقيياسلكلمغاررا

الله.ظهررعنإعلاناالبدا!الحقلأمام!بدوانوالبرق

اللهلإعلانكثراتتكررصورةالربملاكأو:اللهملاك-د

مفهوم،رهوخاصةولأغراضثرىضكلنينف!هعن

المفهوملهذاالدقيقةالعلاتةصضعأ!فيثابتوغر،بدا!

اللهأنيدوكثرةنصرصففى،للإنانمئاقيأوبالله

كشرادفينايعبرانفيتخدم،الكائننضهمااللهوملاك

:3وخر69و12،22:15-16:7تكفي؟)



الله

تلرحأخرىنصوص(.وفيهو":2قنى،،و2

خر،،.:،18،2تك)متبايخةيدرجاتنحتلفةالفكرة

ولكنه،(9و13:8تص،3و23:21،33:2

ذلكفيعاملاأومتحدثاكاملةبصورةاللهيمثلمكانكلني

والوصيطةالابعةالكاثناتر!بنذلكبينثضالرقت.ويجب

و،الماابوارتاطه.المتأ!رةالملائكةدراصةتايلأاايي0

هاتينأنبمحنىصجحهواا(الوجوس،الكلمة"

اقىالاعلانفكرةعنالتبرفيثقةاكدرالتأخرتينالمبارتين

.البدا!الفكرفي،الملاك)إلهاكركان

أشكالمنشكلالمبكرالزمنفياللهوروح:اللهروحهـ-

وأالحربفيبمهمتلليامفيأوعاربنحريكفي!ايته

(01:01صم31:25،1،،6:3تض)الكلام

.لناساللهأفكارتوصلوا!ةأصحالأنياءعمروفي

اصتخداماوكدربا،ثهولاايمبراتممثروهو:الله!م-و

علىوللدلالة،لذأله)ظهارهعلللدلالةالقديمللعهدق

وأمر!ضىءمووالاسم.للناسمعر!ايكونضخصه

يقوم)نهالقرليمكنذلكعلى،للناساللهلتقديممسرع

عننفهيحلنوالله.باباسعلاقتهفيعلهويحلبأعماله

و5:،6:3،33:91،3خر)احمه)علانطريق

و3:13خر)احمهمنططاحميتصدونوخدامه(6

تدعوأنمعناهااللهعبادة.(،ه:17عم15،1

:12:33،62،؟:21:8،31تك)بادى

تث)تهابهأوتخاه(!وأن26-،18:2مل25،1

،7:17مز،05ة22صم2)(.يتهمده28:58

تحلفأنال!ئر(.ومن86:9مز)(،وتمجده6:،5

عيهوتجدفتدن!هأن(،أو02:7خر)باطلااللهباصم

المكانهواللهسكنى!كان.(8:21،24:16لاا

مل7:13،1صم2)أحمهفيليحلاللهيختارهالذى

،91،18:32-5،8:16و5:3"3:2

مز)ضحبهعنيحامىالله093(21و12:11تث

1)جهملهملااحمهأجل!ن(03:27اش02:16

:7يق)يختفىا!هفإن،فنواإذااما0(12:22صم

منمتوعةأضكالعنتعبرمختلفةبأحماءمعروفوالله.(9

،3:6خر،ا:16:13،17تك)6لهذعن)علانه

23:02خر)يبتهالملاكيعطيالاسم)نبل(6:،3

الإعلانليأيالهاكلهاإللهأحماءنإنولذلك(23-

.6ءذص

ثدرجاتانتالصورهذهالىوبالإضافة:عارضةصور-ز

احنائهعارضةعررفييظهرأيضااللهفإن-،نحتلفة

مو!أننقرأ(8-12:6)العددصفرفني،!رعة

الله

إلدخانرلنار.الربضه!حا!نكان-الآخردقرون-

اللهمحضرعلللد!ةمحرراتتكرررموزاوصوروالحاب

،91:18،،-3:2خر،15:17تكفيكا)

عمودنهاراالسحابعمود"خاصةوبصورة(17:،2

!صاكملوعندما(.22و13:21خر)،يلاابار

وسلأالاجتماعخيمةالصحابةغطت"،الثهادةخيمةعمل

اللهتراءى!ا.(،3:.،خر1،المكنالرببهاء

للعادةالحاوقةوالأحداث(16:2لااايابوتغطاءنوق

قوةعلىعلاماتكانت-المبكرةالفترةفي-المعجزاتأو

.موضؤعهة،ووصانل(بحدهوما،17مل71،خر)الله

!ثالكاملالإلهيبالجوهروعلاخهاكلهاأوالأضكالوهذ.

عنجداممثراتقذمالقديمالعهدضكرواصة،قضايا

الط!مية،والظاهرةاللهلنمايرطكانالذكطالبدالطالفكر

الميتايخزيةالم!زاتالرمزيةلغتهفينقرأأنكنيلاولكننا

مسيحي.إكر!ىلاهوتلحلم

لله:اءأمما-ثأثا

ولكن،صفا-علىتدلأصلااللهأحماءكلكانت

،فقدتقد-الأصيةعحانهاثمرمن-ماالكئرا!ثماقات

لها:جديدةممانعنالجثمنبدلافكان

للحن!المعريقاللهأحماءأقدممن:العامةاكطء-

،أايليم)شفانهمع!ردل!اسمانتثاراوأكهـرهاالبثرى

ثبرس"مثلعاممصطحيمو،أالوى5،ه"الوهيم

مرنبةيشغلمنكلعلىالرنانية،ويطلقفي،وديوس

بينواللطةايوترمنمركزعلىيدلقدبل،الألوية

:7خر)لضعون،إلوهيماالهاموسىكان!د.الاس

صم1،:.58قضتارن-16:،خر)ولهرون،(\

%س،بعدهوما6،22:7و21:5خر،2:25

عنصبرعامصطلح!رهداوعل.(اة58،1182:

الفترةفي)صأثيللالهعلم3كاواضخدم،وابفوذالحظمة

القديمالعلم31اعتبركدماالنوحيدفتراتمنالمتأخرة

الشفا..علىبترددأنمنأقدساهـبهوهأو!"ياه

وحقيقة،،"ايلالأصلمعنىطفالكاملوالغموض

الأشكالومصر،الوى5و،"الوميموبينينهالحلاقة

الجمعالاسمموالقديمالمهدك!ابعندالمتخدمة

الأفعالمعمنتظمةبصررةيتخدصنه،،ولكنهم"الوهيم

تفراتتدت!د،مفرد"علىللد!ةالمفردةوالصفات

أنهامثل،مفردعلىللدلألةالجمعصيةلاضخدامعديدة

جمعأنهاأو(الإلهيةالطبيعةفيوايحددالكمالعنتحبر

بكرة)ضارةأخااو،الملوكيخاطب؟عظحةأوجلالة
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الله

:اتك)الوعهذامنأخرىتعبرراتينهد.للثالوث

،(6:8اكأ،02و22:91مل26،3:22،1

الحقليةبالعلىتخطرأنمنأبرعالظرياتهذهتكرن!د

لفويةأهدارأنهايظنمن!ناك،المبكرالزمنذلكفيالعبرية

تحددمرحلةهيالفكرمراحلمنسابفةمرحلةمنياتجة

عزاالحامةالفكزالىفتطلرالقديمالعهدوفي،الآلهة

الأوية.

عنأعىباعنباره،إسرانلاله)!بز:الوصفةاين!ء-2

عفية.ألقابتضافماكثرا،آلهةالمدعو-كأالآخركأكل

تك)الآلهةلنكالأعلى)سريلالهإلىلر!عيونبا!ل"

مز)الحلىالرب،عيرن!اه)وهكذا،(1:18-02،

فىمحراتكررفقط(العلى)"عيون5و(7:17

.(1،:14))ضياءوفيالمزاصر

تديمتتيدعلىنجاءتمرجم!طلحفقط،شذاى!ول

تماما.محر!ينغر!عناهاضتقاقهولكن،القد!الله"

طريقعنرذلك،اللهعلىللدلالةآخرأسلوبيمناك

:،2تك)ويمقوب!)سحقابراهيمكإله،بحابديهعلاقته

لاله،(9:26تك)ساملاله،(3:6خر،12

.(33:02))صراثلواله،18(:3خر)الحبرايخين

اللهقوةعنللتعبرالأحماءبحضاصتخدت!د

03:)ش،32:18)تث،اصخرس،عظشه

مز،"2:ا)ش،هـ9:2،تك)هاوالضرز(9؟

و(المولمط)أو،الدإواالملك"و(2ة132

تك،33و01:16)ش،23:17خر)!جدى"

الماللث،"أى!بحل"وكذلك(أ:6)كأ،18:27

الحبرلةالأعلام!اءبعضنييظهرأنهحيث،الد!أو

كالداللهتصفالأضرةالأحماءوأضبعل.وهذهروبحلمثل

استعمالهابطلالحادم،ولكنمرقففيمنهالانان!فالذي

الأمآلهةعادةعناللهعبادةتمييزالالحاجةنشأتعدما

يهوه5هوتمامامحروفغرمبنىوسطلحوناك.ا!اورة

الهأو)،صبا!وتالوهيم5أو(الجودرب)عاعوته

الرجالمنجيثهالكلمةتعنيقدالمبرىالمفهوموفي(الجنرد

اففرادعلىعنهماكلأومحافهماوالملاثكةالكرممبأو

!نيالمبكزالأزشةفيالجودربكان!د.،الحاءجند"

،،:4صم1))عرائيلجوشفادالذى،الحربالها

اللفهذايقابل،ه:17صماوق،(7:8صم2

)صأئيلكلفإنولذلك.،)سرأئيل(جيوش)صفوفاله"

و!.(ا،:12خر)أالربأحمنادأعليهمطلق

الشاثعالا3هرأالجنورب"أصبححيثالأناء
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عظتاللهقوةأشكالجمبعالىيشرفإنه،الاستعمال

،هو2:12،6:3)شق)كاوالأبيةالطبيية

اللقبمعبخبالجباظهروهو.(33و01:23

:5اش)،)صاثلقدوس5اضياءيستخدمهالذىالمصيز

أجنادالىكربأنهالاعتقادجاءنا(+!ن،2و16

د!.الأنجياءفيعلماصم!تخدمالواقعقور،السماء

ذلكيصتتبعلارلكن،صقطأونىقدالأصليمفاهيكون

،،جنود"بالكلمةمرتبطةكانتجدكدةخامةدلالةأن

الرب)البمييةايربةعنهتحبركلهللمصطلحالحاموالمفى

.،القدرةكل

كان؟)عر6ديللإلهالثخصيالعلماصمهووهذا:!وه-

المنىنعرفولا.الفلط!يينالهي!اجونموآبالهكموض

الحديثةابظرياتوتظهر.الكلمةاشتقاقمصدرولاالأصلى

وجودالممكنمنفإنه،ضلهاللفظتاريخناحيةمنأنهالمتوعة

دخيلةهىمنهابأيالمرتبطةالممافيلأن!كناشتفاناتلمجملة

سا.!رفتاتمبلافهيعلا،!فرعةالكلمةعلى

وأ،اهياهكلمةءالكلمةططواأنفهموالمبرانبون

الربيعلن(1،:3)افيوجففي"يكون)أو(حياة)

الجربة،اهةأض!إهية"لنخصرةصيغةي!و،أيه"بأنه

هذاأن،.وظنهرأناالذىهوأنااأي،أهيهالذىأيه"

هذاى.كالمطلقاللهعنللنعبراالذاقيالوجودأكي

ميتافيزتاتجريداتكونأنيمكنالفكرةهذهثلفإن

الاسمفيهظهرالذىللحصرباببةفقطلي!مستحيلاه

يتت.والربةأىفىالعبراقالعقلعنغربأصاولكط

،أكونالذىممون"هي!إيه"الناتصللفحلالدتيقة

حبمالازمهرماكلطكون،5محا.ساميسطلجوهو

مزانظر)القديمالحهدفيثائعةفكرة.!يالحاليفصى

23).

المبكرةالتاريخعصورنذمخدماالا3هداكان!د

جاءلما!بقاالآضارأقدمفيموجودوهو.السبىلعدماإلى

(3و6:2)الحروجفيعاصة(3:13)الحروخفي

أبناءإلىجديدلإعلانوجلةكره،وكانمنأولصسىكان"

سفرمنالأجزاءفي-بعضولكن.آبائهمإلهعنإمراثيل

.المبكرةالعصورمنذمستخدماكانأنهيبدوايكرفى

اييأوأضورأومصرمنباضتاتهننادىايي،بظريات

وأبز-سس(وقاريخهاللفظأصلناجةمن)اولوجياتربطه

ديل.أىيندهالا،غ!ه

:الر!عنايدئبياءعمرتبلمامفاهيم-رابعأ
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الله

فالمعلحون،محانمنتتضشهيماالربفيعقيدنهممنأصاسا

.يمأمرون،الرببدونكانواالأ!اتكلفيالثعب!ادة

ئيا،جداللاايىالجية،والحتتة01وحدهلبادتهأ!ا

)صيل-فيبارزرجليقملم،أخابالملكزمنإلىأنههي

!غالهبحبادة،شكيخهأمرهذاكانوإن،لجمانباضاء

منبسبطمتحلقةأوتريةأزمةكلوفى،)بهرهالرب

!هوه-ف!وه،والحربالحطرأ!اتكلوق،الأسباط

والنجاةالنصرأجلش)يهيتضرعونالذىهو-وحده

.(21-هبرتعاضرات-صنتفيور)

الدين،القادةتعاليمييننميزأنالضرورى،من

نقيةديانةفوجود6عامةبمفةالاسوممارسات!حتقدات

فاضخدام،الحرايخةالممارساتكليةيستبعدلم،طية

هو،16و91:13صم31:03،1نك)الرافيم

1)والأورم(02-18:17تض)والأفود،(،:3

؟.اسرائلفيشائعاكانلعرافة9للبادة(28:6صم

،28:7صم1)العصورنحتلففيالأرواحتحضرمارصا

قدهذهكلولكن،(8:91إكأ،11ر18:01تث

الهوديةالدبانةأنعلىتدللاوهي،والأنبباءالقادةشجبها

عادةأنبالحريبل،الآلهةبتمددأوالمادةبجويةتؤمنكانت

الاكاهاتعلىوتنلبت،الوحدوىالمبدأعندافتالر-

منوغ!هاالكنعانيينعدالبعلفعبادة،الكئ!رةالعدائه

الإصيليينلجماهرقويةقنةكانت،المجاورةالقائلد!اتات

صم2:13،3:7،8:33،01:01،1نض)

2:3هو،33و11:5مل8:8،12:01،1

16:،02:5،22002،3حر،02حز،17و

الربعبادةكانتكنمانفيالحياةظروفوفي،(17و

الوثه.الحبادأتهذهمعالتكيفخطرفيذاتها

ولدأوا،جرانهممعسيمةعلاتاتفىالعباستقرعندما

نأمنبدلاكان،محهموالدبلوماصيالتجارىإلتبادلفي

تطلبتفعدوايودرالاحترامشسعاجرانهملآلهة!دموا

:5ملوك2انظر)هذاثلمنلبهرالمجاملةالمداتة

عنكثرةأجبيةمحالفاتسلحانعقدوعدما.(18

الىالوثنيةالعبادات)دخالاالىاضطر،المصاهرةطريق

أولهوأخآبكانولكن(،ه:11مل1)أورضليم

إلىبخبافويةديانة،ابعلعبادةمنيجعلأنحاولملك

إيليااقفةولكن،(18:91عل1)الربعبادةمعبخب

لمبادةقاعةضربةصددتاالظافرةياهوؤلورة،الخاعة

.18مل1)وحدهبالربييصئالئبفماد،البعل

.(93و21

ى!دالفرورةيكناالبحلاسممنالتبرؤولكن

الله

القرنأن!اءكافحفقد،ابعلعبادةتأث!منتماماالتخلص

هو)ابحلعادةعنهرشعفيتكل!،الرهذاضدالثامن

:ا)ش،2:8عاموسايضاانظر،13و12و2:8

)رماتالحتىالأوثان)تثارمنالأمربلغبل،(\ء-01

:2)ارمها!ابرذا،آيكصارتمدنكعددعل5:البي

28).

الذ!اناتتأثربنجاحالربعبادةقا!تفقدذلكى

الأ!ات-منيقتأكيفي-الرباسميرقيفلم،الرثنية

الرضموعلالرئه.الدياناتفيالأمركان!الآلهات،بإحدى

جانباتثثلكانتالفا!ةالهرانيةالممارصاتأنمن

تقتحمأنتستطعلمأنهاال!،الوثنيةالعباداتمنكبرا

.الربعبادةالىطر!ها

لاالقدبمالعهد)ن:أعمالهليوصفاكهاللهطيعةظهور-2

فيعملهخلالمننراهؤيركنا،اللهجوهرعنضئايايهر

البر.معومعاصلاتهوايارجالطية

الماديةالصبغةعليهاتغلبأعمالهكانتالقرةتلكوفي

فهو،مصرمنونحلصه)صأثلمنقذباعتبارهالملموسة

كتاباعننقرأ!(15:3خر1،الحربرجلالرب"

الحربفيوبالانتصار.(1،:21عدد)،الربحروب

تث،5:24صم2!5)قضأضهمشبهأعطي

كرالأديةانحيةمنوالأمبالناسيهغ!ر،(33:27

.المادىبالحالمجهتممما

وابجومفالأرض،اباجةبهذهأولامرتبطبالطيعةواهمامه

،(21و02و،:5قض)معركته!تشتركوال!حب

)صأئلغلصأوامرالثىء،فتتممنفىتؤدىالطيعة!وى

يأمريمو.(2ا:،01،1-8خر)مصرمن

!)الأمو!ينمنيحلصهمأنإلى!فاأنوالقمرالشس!

لأكاضبهيؤدبالطيحةقوىيتخدم.(01:12

.(17:1مل15،1!24صم2)عهدهخانوا

الأمعلىكطبقالأدفىالر!ناموسأنعاموسويحلن

أن،الفكرةهذهمعويتق،مصاثرهممجددؤانه،الأخرى

الدائرةمدنويلإك(7نك)الطوفانثلعظيمةكوارث

.الربلارادةتب(91تك)

،ل!وهالمميزةالمفاتاكز،الأخلاقيالعاكلكانولكن

نظر.أومثلبلافريداالها،سنيانتهعنهجحلالذى!و

قدأنهنمنىافإتاشالاإلهاكان،جهوهأالرباننقولوعندما

الأهدافمعتامال!جامفيوالاختارالحريةبكاملتمرف

على.للسلوكقانوناأيضافرضها،لتي،بنهعحهاالتي

!بدرنه.من
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الله

ضخصيتهفيهو،الأدليةلطيتهجوهرىظهروأهم

إعلافهصاحلمنمرحلةكلفي-تتلألآالتىاثمرتةالجة

.يقاوملاباهرللممان-نفهعن

بكليظهرانلاالإلهةوالروحانيةالصماريةوالشخصية

القديمالعهدفيفهماذلكى،القديمالعهدنجطرضوحهما

طيب09الديانةتاريخفيآخرمكانأىفيمنهماأضح

ابريةوالحصائصالصفاتتشخدم،عصاالتبو

،ه:02خر)الربفغرة،رلطبييةالأدييةبمحدو!ها

32:01خر)وسخطه(،وغضبه5:9،6:15تث

!دنرأنيحتطيعلااييوقداسته،(7:4تث،12-

6:91،2صما،22و91:21أحد)خرمنها

مقبرلة،ولامعقولةغرالبعضنظرفيتيو(6:7صم

كلعنتمتازاليبذاتهومحرتهالفرورةلطيعئهتأكيدولكنها

الأدبة.طبيضعن!)علان،الأديةالعصرنلغة،عداهمن

-ساه!د،(ه:5تض)آخرالىصكانمن!عكلأله!

:12عدد،24:01خر)نظورةعررةفيالناس

كأعضاءأعضاءلهكانلو!الكتابعنهكحدثكا،(8

فبمثل،وأذنانوعينانيفمويدانيقدمانذراعانفله،البئر

.لناسصروفاالحياللهأبمواممثلةالحيةاللغةهذ.

نأفمع،القديمالعهدفيمملنةالأدييةالربكبيحة

تنفيذهاعلىيقومعادلةأيضافهي،جداملموصةأعماله

أوالاخكام11الناصس"هناكوالأنياء.وكانوالكهنةالقضاة

تحددالتيالقوانينمنمجموعةمهمامو!.الأولزمنمنذ

فىللحكموالايخة،البحضوبعضهمالاسلينالملاقات

الثركان.اللهعنصاد!لنكلاماو؟ن،الثبقضايا

فكان،أعرفيالاختلافعنداللهليألموصىالىمجيء

وضر6نعه،اللهفر!لضويعرفهمرصاحبهالرجلييناتضى

أكلبفىالقضاةو!ظهر.(16و18:15خر)

دلكعلىيدل!-الواضحولكن،حربكقادة،الأحبان

،3:01قض)الئعببينيقضونكانواأكم-!هم

الأنياء(.ريتكلم7:16صم3،1و01:2،،:،

ورفضوهبلوالأنبياءالكهنةأهملهتد،ناعوس9عنالأو6لل

هذايصحنى.(،؟2عا،12وا:6،8:،هر)

ضبألزمقد،راسخأدلميمبدأبموجبكمرفكاناللهأن

فيواهتزتالأخلاقيةالبحياةتأرجحتلغد.أ!ابه

أعطاهااييال!ثر!ةدأئماأمامهمكانولكن،مختلنةأ!ات

الحياةبينالاموسلىلط!د،مرسىيدعنالربلهم

والرتةالقتلجرالمأنعلمهم!د،الديهوالفكرةالأخلاقبة

عا.نهيالذىالربعندممقزلةالزوروشهادةوالزق
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الله

نأ،القديمالعهدفطالأخلاقيالتمليمهذاجعليتد

علاتةالى،شاملةتويةعلاتةمنالربمعالحلاتةتحول

كدالأخلاقمبادىءققصوروأهم.نرديةضخصية

كنولم،فقطإصيلحدودفيطقرهاأنهمهو،العبرانون

وكان،الأخرىبالثعوبالإصرلبلونعلاقةفيتليلأئرالالها

ىأ،ايوحيدعنالغاصربمنهومهممرتطاالقصورهذا

القوميالمفهوملهذارقيجة،فقطلإصلبلإلهاالرباعتبارهم

سلركتظموأخلاقيةدينيةروابطهناكتكنلم،الربعن

.الأخرىالثعربتجاهالحبرانيين

الأخلاقية،الربمطالبيقميقبتوسيعالأنياءنادىيقد

أمراهذابكنولم،واللاهؤليةالأخلايةالحدودهذهفأزالوا

وفيالربطبيعةفيقبلمنكافاكانولكنهجديدا

نامو!.

:ايهلاءعمرلياللهفكرة-خامصأ

الميلادقبلمنالثامنالقرندالأن!اءرطلةاضدعىلقد

فيوديانتهالبأخلاقانحطاط:ماأمران،وحددها

الأضولمبينمنأوجهوبإصأئيلالمحيطالمتزايدوالخطر،الداخل

الأدية)صكيلخطاباواحدبصوتالأنجاءالظافربن.وبعلن

12:اإث!،ا:4عا،ا:4هو)ريدينونهاوالاحماعية

الربعبادةعلىالمجاورةالرثنيةالد!اناتغطت(.لقد23-

أدىلقد.(03:22إش،ا:3هو،2:8عاأ

لااضناداالكاذبةوالطمأنينة،والفصقايرفالارإلىالرخاء

ويرى.الدبنيةالطقوسوعلى،المجاورةالأممعالحارجيةالروابط

إصأليلخطيةاكتال-أ!ثورتهديداتصوءفي-الأنبياء

تلكوكائص،عليهمالربغضباشجلبماوهو،وحيانته

.(6و01:5)ش)أدواتههى

أصيلةطبيعةوهياللهبرالظروفهذهأبرزت:الر-ا

ة12صم1،،:5فض)الحريةأعحالهفيحتىظهرت

فىمحتواهكف،)صرأديللتاريخاليتحليلولكن.(7

بأهدافمقيداالؤليةالآلهةثلالربيكنفلم.!لصورة

ولبهها،طيبةرابطةبهعلاقهمتكنولم،ضعبهومصائر

وإطاعةلهبالرلاءلهممطالاعليم"بهانعحة،أنحمعهدكانت

عجزالىراجحةتتهددهمالىالكوابىثتكنولم.نامو!

بالمذبالمنادونبذلكءيومىكا،أضورآلهةأمامالرب

وضعبهالذىاللهتضاءالى(،ولكنا:31إش)الطيعى

فيأعنهوالذى،هوفيهالذمميللبرمقياساشعبهلسلوك

البر،فكرةالأنبياءكرلمالأمربادىءوفي.عليهمقضائه

،والربالثعببينامحلانةاعلىتطيقهاكدوامابقدر

النظريجهاتأيفارفضواهدا،عملهمفييلكهم



اللط

علىولاالمحدي!ةكرالهباتعلىتقوملافهي،الطحية

الربشكطبهماذا...):الكثرتكلفهمالتيالتقدمات

إلهكهمعقواضعاوتلكالرحمةوتحبالحقتصنعأنالا

الأمكلمععادلكقاضشعاملاللهوأن(6:8مى)

المئولبةيحملالمهدكحبوإصليل،)صر!ليل!فمبما

معبالعدليتعاملباركقاضوهو.(3-اعا)اكبر

د!.الملىيفةنجفىالأفرادمعكهحاملأنبد،لاالأمكل

والفرديةالخصةالاسلحلافةنوياوعياالأنبياءخدمةأثمرت

وأمحيةطقةمنأعضاءأنعهمالأنبياءيكىولم.اللهمع

سوقينأناصاكانوأولكهم،معيةمفةأومعينةمدرت

علىذلككانماوكثرا-اللهمنداخليةضخصيةبدعوة

،15و1،:7عا)تاصيةرصالةليعلنوا-فهمرغبةغر

!ئ(.!لى،3:1حز،9-ا:أإرمب،6إ!ش

إريا)الجماعةالمسئوليةعنالشائعةالفكرةوحزقيالإريا

فيالانياءاننرىوهكذا.(18حز،03و31:92

منائتينبمفهومحمواتد،عصرهمعلىالرلفكرةتطيقهم

الصر،ذلكحتىاللهعنفكرتهملازمتاليالنحديدات

علىمقصررةالربيادةتحدفلم،الثائعالمفهومفي

مععاباةبعرينعاملولكنه،فقطكأمةعليهمولا،)صائيل

تحد!داتأيضاتختفى!.مواءحدعلىأمةوكلفردكل

وغرصقولينغيريبدوانكانااللذانوسخطهفغضبه،أخرى

يمو،عدلهوصرامةبرهلدةنتيجةالآن!بحان،عادلين

فحسب،والحفا!بالحزاءيرتبط-قضائاعدلاأوبرالى

بالرأفةيحققها،خ!رةأديةغايةالىيهدفبالأحرىولكنه

أيضا.والفكربالحقابيحققها؟،والغفرانوالرحمةوالاحان

الحدلينن،ولاوصلاحهاللهبربينتعارضأىيرىلاالمبرافي

بينأو،والزوجةالزوجبينبالعلاقةضبيهالبروعهد،والرحمة

:3هو)افيلديةوالمحبةوالاحانالرأفةعلاقة،إلإلنالأ!

:7ص،18،03:18:أإكأ،4ة1،11

،،3-31:3)ريا،3:4،80:8،إصق،18

)صرأئيلمعالربصنهااليافرةوالأحداث.(،9:2

اييالنعمةملءأظهرتقد-اصتحقاقهمعدمرغم-

11،2؟33تك)لعهعلافتهفيدأئصاكافةكانت

الحثرالوصاياثنايافيمرجودةوكانت("ا:،2صم

نقطعحلالفيالربلهمأعنهايقد(،02:6خر)

النضببطىءورؤوفرحيمإلهالرب5:بالقولي،النظر

الاثمكافرألوفالىالاحسانوالوفاء.حافظالاحسانكثر

.(7و6:،3حر1،والخط!يةوالمحصة

قبريبمحنيلهاالألاءعدالربيقداسة:الربقدامة-2

واكهـرمتيزةدينيةتكونماممثر-كفكرةلهييرهمنجدا

كي!ةلتغيراتعرضةكانت-اللهعلىمقصورةتكونما

الأنحطارو،وفدأوالفوةمنالدينيةالحالةح!محناهاق

ماإلىالبويةالحياةفييخدممما،شىءأىعلىاطلفت

الأماكن،،الجزيةالأدوات:ثل،المبادةفىيتخدم

مفاهاعنلحبدةأصلاوكانت.والاسالحيرانات،المواصم

الفاجراتعلىتطلقكانتلأنهاوذلك،الحاليالأدر

تثإالكنعايخةالعبادأتفيالفقلخدمةاالمقدصاتا

مىالكلمةفيالأصليةالفكرةكانتفإن،(23:18

أنهافيشكفلا،تكنلمأو"الانعزالأأو"الانفصالأ

عناففمالهعنلتمب!القديمالعهدنياللهكلأطلقت

الأدية،الصمغةهذهدائمالهاتكنولم.عليموحموهالاس

عظمةبببالربإلىالاقترابالمتطاعمنيكنلملأنه

فيولكنها،(8:13إش6:021صم1)ورهبتهقوته

و!ح.أد!مصيلهاأصبح،إضعياءفيبخاصمةالأنياء

تدومملاض!قدوس"بأنهالربعنإعلانادؤياهفيإشعياءوحمع

!طيةضخصيا،هونحطتهبالاحاسفامتلأ"تدوس

ناوللكلمة.(3:7عا،4-ا:6إش))صريل

المرتفعالعلى"هوفالرب،الأدرالكمالصتأعمقمحنى

جمصتمبرفهي(57:15إش)!احمهالقدوسافيلدساكن

صم1)الذاقيووجودهتفردهنيالكمالمطلقالربألوهية

الكلصةأنببدو!د،(11:9هر،2:،عا،2:2

الجتافيزييةاللهصفاتعنتعبرإنهاحيث،البرتاقض

يتضمىبيما،عنهوينفصلالانانعنبهاكيزالىوالأدية

نأللإنسانيمكنالتىوالعلاقاتالأدلةاساطاتاتلكالبر

وكلأد!كائناللهفإن،الأنياءفىآما،فيهااللهلارك

أنهماإلامترادفتينلشاأغصاح،فالكلتان.بارةأعماله

احهويتقدس5،البرقيتتحققاللهفقدات،مرتبطتان

عارةفإنذلكوعلى،(5:16))ش!بالبرالقدوس

العظيمالمرتفعاللتعلن،إصائيلقدوسا:المميزةإشياء

إسرائيل.معأددوتعاملمعرفةعلاتةفيالامي

عايا:إها!اللهمنصلوالقداصةللبرالأديىاثويل-

الأدية،الربططةألىالأياءمنبعدهومنعاموسيعلن

بإسرائل،المحيطةالأمكلإلىءيخندانالمطلقصلطانهوبالالمط

عا)برهوأداةغضبعصاالا،الحظيمةالعالميةأشورقوة!ا

(.!د...ا:01:5،13:5،91إش،2-ا

!رعمنالهدفوكان،الأوثان!بادةالركصرركلأدانوا

إلىرجوعهمهو،وأثورمصرالعظميينالقؤلينعلىالدنمرنة

-2:2أ!اانظر،25و91:24إش)الربعبادة

تأقصرفالأرضأقاصىومن.(3-ا:،يخا،،

كذبا...!كانتآبائهمآلهةأنريعنونالربإلىالأمكل

ولاقيدوبلا.(16:91،)رمياأفيهمنفحةلاوماوأباطيل

منالاهرضيكلفوقمنال!ماءفيالإلههوالرب5:شرط
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.(93:،تث)!سواهيىأسنل

إصلاحفيالر!لدةالنكرةييوكانت:اللهوحدا.ية،-

صائريمنالبعلعبادةمنأوكليمطهرففد!وشا،

جانبإلىرختقدأقدامهاكانتالتيالوثنيةالبادات

؟.(أ"-01و8-23:4مل2)الربعبادة

اللهي!انيةالىأصاءتالتىالوثيةضبماالحباداتاصنؤصلت

اقديقد،(9و23:8مل2)المحليةالمحابدمنكثرف!

(02-23:15مل2)الثمالةالمملكةالىالاصلاح

لتكون،الأرضعلللربالرجدالمسكنأورشليميظل

كله.العرانطالث!حبلوحدةرمزاهاكعبادته

04))شعياءفىجيةكاملةبصورةالتوحيدعقيدةونجد

مجردإلاالأخرىالآلهةوما،الربالاالهيى:(66-

أ!ديهمعملعبادةصخافةيفزفونوعابدوها،منحوتةأصنام

امليتهالربويحلن.(2.-4:8،،8؟42)ش)

يقد.التاريخوقالطبيعةفي،المالمعلىالمطلقةسيادتهفي

كورسق،مجيءعنوسقرطها،وتنبأأضورقيامالىرأى

إعر!لللرية،ورجرعهماجهوبطمنالمبيينورحيل

لاالرب5،خلاصلغ،"نورالنصبحإ،للعابرصابهللقام

.(6--ا:1794-ا42:إش)االأرضأضى

الناريخحركةنرحيهمعنتفقالعالمكلالىإصرأئيلوإريالية

:45إش)الأمكلخلاصفيالحظيمالنافطالهدفالى

اللهوحدايةلعفيدةالمحققةالتاريخفل!فةهو(،الذى23

المالم.كلعلىالمطلقوططانه

الكونكلعلىوالدالحالقفهو:والدالخالق5-

خالق"الربمنهيوارصايتهإصرأفيودعوة-،الطيحى

الثعبمحطي،وتائجهاالأرضبا!،وناشرهاالسموات

انظر،42:5إش)اروحايخهاوالاكنيئنمةعل!ا

تك،45:18،،2ة2،،26و12:.،أ!ا

ليى،ظاهرةالأصاصيةايوحيدعاصركلنرى(.عكذاا

عملبةدوافعباعتارهاولكن،مجردةيتافبزيميماعباراتفي

:.،إشأوايصرفائمورةوحدهفله.الدييةللحياة

كلاهما،كالماضىوالمستقل،شىءعليهبخص!ولا،(13

،8:،،،2:9،،27:.،إش)عندهمعروف

فيبالهيكلالخاعىارتاطهمنالركمير.(8:6،

كرجه،الساء،الأبدصاكنالمرتفعالعلىافهرأورشليم

ولا،(ا:57:15،66إش)عكانأوييتيةولأ

:41)صق)الطيعةأواياريختوىمنترةأىمقاصدهتحد

الأول5ور،(3:13،،2:13،،017-02

،":،28،1:".إش)،الأبدىالاله1،"والآخر

:46إش)*يتارنأوكههما*جدلا(8:12،
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طرتهعلتهكذاالأرضعنالسواتعلتوكا(،ه

ولكن،(9و55:8)ش)البثروأفكارطرقعنوأفكاره

الله،الىالريةالصفاتتبايىايحبيراتاست!رت

رجلعو،ووجهوذراعانويدانوأنف،وأذنان!معينانفله

كاصأةصيحوهو،(ا:2:13،63"إكأ)الحرب

))شقطيحهيطحموكراع(42:142)إشمخاضهافي

ألوبتهعنيعبرأنالبىاضطاعفقط!هذا،(11:.،

ملموسة.بصورة

إلىرأصاتقردنانحتلفةبطرقعنهماويعبر:ومحتهحنانه-6

فيإسرأهليليحيفهو،اللهأبوةعنالجديدالعهدنعليم

:.،)إشالحملانالراعيبحمل!ذراعهبينحضة

وبناتهأنجاؤههممكانكلفيالجمزونإصرائلونجو،(11

كتر(،وهو7-3:5،إكأ)لبلادممويردهميغديهم

)إشالأبدفالىو!سانهرحمهأما،غضهفىلحيظةوجهه

قلبمنوأصدقأعمقلإصيلالربعة،(8:،5

الأنبياءفينجدلايد،(15،66:13:،9إدق)الأم

الىلغةفيبحدالحيقةفيرلكنا"،روحالله"أن

فيمماوأفوىأوضحوشخصهاللهروحايخةعنتحبرات

.الجامدةالميايخزتيةالتجريدات

وحدهالربعادةأصجت:اليبعد!مااللهفكرة-ا

بخبراتالأنجياءتحاليمازلبطتثد،ورصوخا!وحاكز

يمتدالربصلطانأنالميينمنالأماءتعلملقد.البي

علىلهمحافزاذلكفكان،الكونكلوكملالأمكلالى

فآلهة،الأرثانلعبادةالعودةوعدمالوجدبعقيدةاقسك

ضعو!اوخضعت،قهرتقدوبابلأضوروآطةبلكنعان

إلى-الزرادضتيةالديانةفي-أقربكانواالذينللفرس

أغممنبالركم-لأ3،آخرأممىضمبأيمنالوحيد

أمررا5عبوافإنهم-الر،إلهاطيإلهللوجود:بدأينرفعراند

لليرناننفارساصتلمتوكدما.وحدهالخرإلهمازدا

العالمفيلبئروهاثغافمالزلانيينلد!كان،ثقافةالأعرق

اتجاهاتلهاوالإيكند!لةأنطاكيةفيمدارسأسسواوقد

توحيد!ة.

وعقابالألمبينالمبراقالفكررلطالحصورأتدم!ذ

الىيمدماعمروز،الفضيلةوجزاءالسمادةوبينالحطة،

اكلر،والعقابالخطةوبين،والمحازاةالبربينالجمعأجح

يصيبضرأوكارثةكلأنالشائعالفكروأصبح،!!وحا

ارتبهوها.التيللخ!ةوعادلباضرعتابهواباس،

الضيقةالسطجةالنظرةفيالائحاماتهذهظهرت!د

فاشبدلرا.الميحيرعالربزسفيوالفرينللكتبة



اله

دأ!ال،ضخصهعارةعادته،ال!ثضهالصرفةاللهمعرفة

8:اللوكفيأوالبادةقصاءمهكانيكية

عنالإعونمممالبحدمصرمجااعترافاالمسافيالرجاءوكان

الله.

الجددد:العهدلىاللهفكرة-فاثمأ

تماساالجديدالعهدكد:القديمالعهدعلا!اد-)1(

زومهذهالميحيوعالربأقر!د،الفديمالحهدعلى

،تكونماأنفىعلى،القدبمالعهدفياللهعنالمحلنةالفكز

بأن!ثعروافلم،يلعاصريهملهمالأصةبالغأمماهذاوكان

نمويبضطأراثمالقد.نغيحا(وتعديلهاالىحاجةفاك

ولكن،ايأخزايهودكةبهانادتاييالحاطثةالمفاهيمبحض

الأنبياءفيالابةالتعاليمدأثماكانتالانطلاقنقطة

القديم،الحهد-رباللهالمتعلقةالهامةالآفكاروكل.والمزام!

حي،،صامواحدالهصو،الجدكدالعهدفيأ!اتظهر

،الندرةكلى،رحيم،عادل،بار،تدوس،درحىكالن

سناتئمةلج!.مكانأوزمانيحدهلا،الملمكل

وارنكن!،الجديدالعهدفياللهإلىنعزىعددةجديدة

المفهومووضع)ذ،فرقفهناكهذاى.الفديمالعهدفي

بكليلالأ،الكونىالإنانمعجدورةعلاتةفيكله

ن)أى)للتخصيةأنركلوخفى،!راءجمالاهزدادلمحانه

بصه2حاصعلىا-نجماالله!دفلملبلبإصيمحعمى!لله

أوأشخاصايحادلاور،ا!رضكلالههولأنه،بإصامل

عندالدنميالفكرإلىجد!دانعنمراندخل!د.اول

العنمرانيمذان،جديدمتوىالىمحنواهفرفع،الثر

الكنةو!ان،الصاوىللآبالمحصعأعلان:!

لله.أنهارالكاملالإعلانوأنه،اللهكاننفهالمحبأن

عتوىعلتأثرأيايوتاقللفكريكنلم.اكيالمفوذ-)2(

جهةمنالىءبعضيخهأنركونقدالجد!د،العهد

يوع!حليمفكرفيتأثرأىلهكنلمولكن،الكل

الجدبينالقاطعاقييزفيايونافيالفكريظهرقد.المسيح

الرصولرصلاللفييدو؟،،ا-الضلبين،رالروح

أكزيمورةالىا:حابةفىنعريفعا!دانطعدوقدبرلر،

عنمهاالقريهيالفكرة،يوخاإنجيلفياللوض!كز.دقة

د)الرسالةو!،بول!عنداللهعورةبوالم!حأن

الأفلاطومةالمدارسعنديثبه!امادا،المبراننن

اللهبينالجوهر!ةالعلاتةيحديدالعبارتانيتنخدم.والروا!ة

للوحدانية.جدكدامفهومايطىمما،والمسهح

!لهرلا:اللاهو!يةالبر!نمنييديداليظو-)3(

4(

الله

تزبطبذ6له،!كنقالمكموضوعالجديدالعهدزالفلفة

ز؟-الجدكدالحهدفياللهفوجود،المهحعةيالحبر

للحاةالاملالأصاسأنهقىتمامابهسلم-الغدبمالعهد

الطبس،اللاهوتعلممن!كلاضثانجدلا!كن،وللفكر

للى،لموجهةبولىالرصليئوالف!قطضراتثلاثنيالا

كدفمماممزاللهبطجمةنخهبمالىكدفعي6الؤنببن

البادةتقديمعلىلزةاهلأوضكعدعا.يجرد.6لباتالى

اللهبأنالرسولاخج،يثتالهينياعتبارماويرنالالول!

هوأ"دهأساسعلوجلالهسلطانهالثت،يالناسشبهالس

الحجةنغىو!قدم.(1:15،أع)ضيءكلخلقالذى

الىالإنانحاجةدلالالىتوكيدمافيمتندا،6ئيناق

.(31-17:23أعأذا!ها6يخافيرجدها؟،الله

مرةنراها،الكونساجهةفيلنفسالطجيةالئهادة!ف!

المدولة،أماسبابخارها4ر!هةأهلالرسالتهفيأحرى

برهانثمةولي!.(21-1:18رو)اللهأمامالاطة

اللهصفاتعنولا،اللهوجردعنالجديدالعهدفيصجي

يكلعلمه،ضىءكلعلى!درنه،صمدت،المخايخزقية

نجدولكتا.النظامياللامرتعلملينجدهائداممقء

فيالله(ترىالتىالروجةالحبرقالاستدلألاتهذهأطس

الكفاكة.كلالمشح

العهدتعديمفياللهعنالرثييةالفكز)ن:اقيالوه(-

الفكزهذهتكنولم.شليمكلأصاسابونه،!يهيالجد!د

الآبعرفواألر!ادفايونان،الؤنيةالد!انالتقنمامامجهوو

علاقةيكل،وحافظهاالطيةخالقداعتبارهجويترأوشس

بمحنوىالفديمالعهدفيمحرراالفكؤ!ظهر.باباسخات

ولكنهفحبوحافمه)صر6نيلخالقيىفالله،أغنى

عا!الأ-ترأفحا5:الهمهالأبيعاما؟ممهتمامل

اأ!الظر،301:39)مزخائيه"عا!بااترأفاببت

31:،91دو:63،إرعيا:كا312،:انث

17(:3مل،ا:11هو،63:16اش02،

:8تث)،ابنهالإنان!زدب!ا:لهمتاسيبهفيوحتى

الأمبحنانعامعبراالفكرةففسيبد.(64:8)ش،ه

:27مز،9:15،66:13،)ش)لربدهاورعاتها

القدبم،العهدفيولكن،العهدعلاقةمنجزءييى(01

العهدفيسئلهالذىالحاسمالرثيالمركزالنكرةتغللا

إصاثل.علىمقصررةدالماكانتا!اكا،الجديد

فالفة،بصررةالآبهوالله:المسهحكوعلعليملي-

ومما،الأحمىللكائنعادةكخدمهكانالذىالا3!ر

عاما!بحلمالا-لهذاكوعاسنخدامأنملاحظتهتجدر

،الاب"يقوليوعكاندما،اللهانقولفنحن،مطلقا
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عنها!برياباسيلاخه،الأسايةاللهطبةأنممتصديمو

أحمىبصوؤاباللهولكن،بأبخائهالأببعلاتةتبوأفضل

و،صاع8فهو،انانأىمن،!تاشلابماوكمل

حتى-الذكن،اباسمعبالمتابلةالساوىالآب،كامل"

(5:5487:91)تأضرارعه-6آباباتجارهى

كركاملةك!جزثةبمورةفيميتحفقالذىوالمثال

المحيقصدولم.كاملةبصوؤهوتكمل،داشة

العلاقةلالمثأأوالأصلجهة!نالطييةالحلاقة

لأبئيه،الأبيمنحهاالتي،والرعاكةالمحبةعلاقة،الخمة

في!ملكانالآب!ك،ضاملةالع!تةهذ.،الرثعولي

لراططانهفيالأضباءحم!(5:17رو)دائماالعالم

،عظمهاافلوفاتأضحفتحيقالحافظة(،وبقرته2،:22

المح،بهد.عا،(6:62،01:92ت)أشا

الكفيةيل،فحسبوالمهبةوالحافظةالحالقةاللهفوةلص

كلليمطلقاصلاحا4صا!و،القؤهذهبهانظهرالتي

وايه(01:18ص،7:11ت)يملات!لهأعصاله

!ط،البهبحتاجونماكلفيالخلوقاتوصاباسنبه

:32،7و6:26ت)أللامطراحةالأمنيحدين

علىحتىالأحياءكلعلتلقالاعلاحه!هض،(11

ت)الطاءيعيجازى(،يمو،:.ه5ت)الأعداءالظالمين

:6ت)التائبالعاصيعنلمحمفح(6:1،7:21

-15:11لواالضالييترد(18:35و،1

ضنانةمعطعة،:بتأكبلةبخةهيفالأيوة32(،

عنتتق،!حلمةصفوحة،اصخقاقغرعلبالفضل

الحهدلاهوتعلم-6)للاجلفبهابيدسنتجتذ-

الناسعلى!بب،هذاوعلى.(82:ا!ؤلا!لد-الجديد

.(6:9ت)صالحضىءكلأجلسللآب!لراأن

؟5ت)لبلوغهيحراأنعلحميجب،كالكلثاليهو

،8).

تتحققولكنها،أبوتهتحنها؟للهالعامةالصوؤهيهذه

مختلفة.بلاقاتبهروتجطونللذينمخت!لفةبطرق

ورتبط،آخرأحديحرفهلا؟الآبدمرفيوعوالرب

لأنها،تمبعه!مركزلأالفكزيمذه.نركدةبطربفةبه

!لن،صبييموظهورهأولوفي.خبرتهفيجوهر!ةحقية

الهايةوفي،(2:94لرالأيطماقيكونأن!بأنه

بهذهعهكانحياتهطوال،أييهكدىيينروحهي!شردع

:01كو)أواحدالآبأناامنتطعغركاسلاابنوية

!ترف!عرفهالآبكذلك،الآب!عرفأنهوه،(31

الآ!ثهد،التجلفيذريهافيكاخدمتهكد،وفي،*

كانتلتد.(11،9:7:امر)ال!يدةالكاملةبوته
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الأينيحبالآب5حدوودلاأصهلةتجادلةيثتةحبعلاتة

.قد.2(:د35،:3)بويدهأليءثبمدت.ند
!ح-ءى

كل)!هيدفعرسايهعلىيلاشهالحالمالىالابنالآبأر!

ليقبوابهآنواالذينوأعطا.(11:27مت)سلطانه

8(،عرو45،17:6وهـ،7-و:6)وركلت

الآببكلاموقكلمالآبيحصلهااييالأعمالكليممل

:،9201،و5:36،8:18)ووأرطهالذى

:11يو)تماماكاملانيخه!قهالآليعلىواتكاله.(24

الوحدةهذ.وفي.(17ورو28و12:27ا،-،

لا،،لتىالخطةيخرمتظللهالاالتيوللهالميحلنالكاملة

الأرضعلالريةللحهاة-اللهسار،ضيءعراها!نصم

الإع!هواللهكابنالمعحوكان.وودكل!ساكل-

لأ،الآ-الاالابندعرفأحديىاللهيانها!ال!مل

ت)هله!علنأنالابنأراد!نالإفىالاالآب!عرفأحد

هذ.ح!لالمحفينرىأننستطع!كن،.11:27

الآبصوؤ!بنوكةثاعزدأ!انرىبل،فححبالبتر!ة

الآبنعرفأننظهع)نناحتىكاملةجيةعليهفعكسة

:1،در)،الآبرأىضدرآفيالذىاةأ!االكامل

عو:منكر)فها،نعم،(8:91!رأ!اانظر،9

الآبفكريماثلانل!إدتالمحفكرأنحيث،منحكه

منوأعمالهالآبأقوالكلألأ،كاملاندماجنيبل،تهوارا

بهئكلملتبهكلمكمالذىالكلام5؟المحثلال

.عدقوفيالأعماليعملهوفىالحالالآبلكننفىبن

ب!،(11و01:،1ورأ،نقوالآبالآبنيانط

واالابن"كرمونهكذا،كرهونهأوالآباباسكرم

عندماالأخررالوم(.وفي5:23،15:23رو)كرهونه

فيصبأقيفإنه،اليهالآببهاعهدالتيالدنونةينفذيأق

:9لو،8:38مر،16:27ت)الآبمجد

فر!دة،بالآبعلاقنهأنالمشح!علمهذاكلوؤ.(26

هدفاالاالآخرفىعدليى،كيداأوأصيلاهوفيهوالذى

الطريقهرأنا5:بهالازلباططريقعنبالتدريميتحقق!ثايا

:1،كو)،فىالاالآبإلىثأقيأحديى،والحياةيالحق

د!(3:16يو)،الوجدالابنابحقصرهذايكل(6

:5)يوللهمحادلانف!هجحلقدبأنهمعاصرؤآمن

18).

نأأيضاوطمعوهتلابذ.استطاع،المحخلالوش

الذكيأيك!5،"أيكمهعذييهلهفهوكأير،اللهابعرفو

علاتة!فىهذافإن،كأفرادلهموبابة،،السواتفي

يجب!ا.(18هـو:6ت)،أيوكاصو،ضخية

الآبمحضرفيأنهماثرممهمهو،كلهطركهممجددأن

ت)ثثهدلهيالمثل،لحياة،(،و6:1ت)



الله

نممل!أنهيأعحولعبا:.(.ه:7:21،12

:5)تييننرهر!ب!تغنريلنتحبيأنهر!عمل

:5)تكاملهو!كاملاتكونأن(،ي!خ!ا45

.!لاءفيالذىأ-أبخاءانس!صبحعكذا،(48

فهاأييتثنكللااييعايتهمعرفغمفيو!مم!لا-

النالىلهدف09(32و6:26ت)الكناثكللهم

للى!لواأنعدمبوا!نهأنههوبالمبحالناسلعلاقة

!كلحث،!مهمالآبمععلاخهثلالآ-مع*قة

:1:21،17،!و)اجماعيةرحدةألمؤضرنإلاينالآب

.(21عددمع23

في:كاملةأصيةبصورةوتحققا!لهأنجوةتجل:يما

ألهضالهافإن،المؤمنينفيفهمثتقجز!وسكل،المح

فيللهاكنايكونأنكتمعإنانفكل،اباسلكلمتها

كل،الطفولةو!.(16ة18لوألملكوتهوأرثاالميح

ويت(18:01ت)يفاينهعبتهصضوعالناس

ن)وحتى،(،18:1ت)منمأحديهلكانمئه

يالظاليئللأثراراسانهعبزالطف!و،لهلىاءصارو

الابنسبح!د،(6:35لو،ه،و،،:5)ت

أباظلالآ-لكن،ابخاكدعىأنمخقك!الضال

فلا،أفاءك!-بحدحدالى-انس!بح!د.داثما

لاأرواحهمأعحاقولي،دأخلهمفيافيلوةعوطفتظهر

-2،:8ور)لهمالابال!طانيترفونبل،بالله!مرفون

تتصم،أنيمكنباللهابوكةعلاتهمنإنعكذا،(،،

الاطلاقعلالآبفهو،تغرانلامهميصضهطجعته!كن

الجوهرولةالما!ةالأبوة0(8،:5ت)كاملهووكآب

هوالذىالوحدالابن!والدالمالآبدىغرضهائحد.الاملة

!رضهمعلباللهانسعلاقة!رفف.الآبحضئفي

فإن،ضهكا-الإيمانلعدم-ابحف!يفيدلافيما،شه

اختارهمي!قعفي!بحرن-الطاعةطركلعن-الآخر!ن

.الماءفيالذىأصمأبناء

أوباليزةبصرزنظهرلااللهأبؤأنمع:الرص!عليمدب-

يوععالربالحالكان!،الرسلنحليمفيبكر

تحليمفيالمعلنالخلاصتد*كلأطسهىلبهها،المح

يىبالإكلانايبرعنالرئيدولىالرصليتعليم.الرصل

شكلجملأكان!ا.الضالالابنلمثلاللاهوتةالمو:الا

عنمطلقاتحبواالاه.لب!عبةالله"أندوخاالرصول

الناسيرفلا،المسيحشليممعكاملاتاقوفي.ائوته

تحليمفكل،يعد.المحطركأعنالاالهكأتونولاالآب

اللهابنالمهحطر!قعنتحققأكاهواللهنحمةعنالرصل

(3:16*)،المالماللهأحبهكذاالأنهأرطهالذى

الله

:5:01،8رو)اللهمعالناستماعأنيمكنوممرنه

بهاءهو"الذيالابنطركأعناباسالىككلمييو.(3

الرئيوالمركز(3و2:اعب)،جوهزوايممجد.

.الآبأبؤمركزأنههوللمهحالمنسوب

!الرصتعليمفينحتلفةعلاقاتئلاثنميزأنينتطيع

نحتلفة:بدرحاتالأيؤتتحغق!ا،المحنعليمفي

رو)المح!وعرنا،يراللههوأنه:-أرلا1

بركةكلامصدرفهوطذا(3:اكو15:6،2

(3ا:)فص،المحؤالما!اتفير!ة

.(2:18أف)،الآ-إلىتصرمباا!يالمشح

:1ص7،1:ارو)أيونااللهفهوهذايكل-2

غل)كوعيالمهحكالايماناللهأيئءهمألمؤنرن0(3

همفأ!كاللهبروح!تاتالذفىكليك5(3:26

اييروحا!أخنونهؤل!(1،:8رو)،اللهأبخاء

(4:6كل،8:51ل!)،الآبأياكانمرخ4الذى

الطييةالإنانبنؤ!لكار!نيايبيأنالبحن!فهم!د

ييدابالمجازاضظاطاكونهذا!كن،الأصاحمةالله،نؤ

بولد.الرسولتصد.الذىالضضعن

تماما-المحتعليمنلثله-الرملوتحليم-3

ابوىالوعيكليكيظعأنلاالخطة!الإنانأنهو

هو،الإنانمنموتنهفياللهطكن،كأبالله!عرفأو

كل-الانان،والاعمادالحلقمعنيضي،يأبداداثماأب

سنيولا.(17:28أع)انلهاينهو-حالأى

بصوؤأيضاكحغقلاأخرىطبييةبخويةاىعنللحدث

خطيته-ليحتى-الإنسان،اللهنظر!سنجهة.أدبة

العصليةوكل،ألعنرىالئ!خصبالمفهوماباككونأنجمكئ

الذى،الأيويةاللهمحبةمنتنعكودنهلتحقيقاللازمنينيالقؤ

الآ-،5صو(8و5:5رو)ريعهواغعلياتارسل

الكل،علىالذى،للكلياحدوابالهامطلفةبصو:

التأعطيتناواحدلكلولكن.كلكموفطوبالكل

.(7و6:،أف)"المحبة!اسحسب

الأبؤيعد،كرعتحلبمقاثا!،لمنهوم:ملكالله)5(-

ملكوتأويلىنا()مرقىاللهعلكو!-هو،اجمة

اباسعلاتةررضحالأبوةشلبمأنو؟،(ش)ال!وات

جمتعكجماعةحابمالىك!الملبهوتفإن،باللهالفرد!ة

.الآبمادةتحت

عنالفدبمالعهدفكزالمبعأفرلفد:اللهملكوت-أ

ولكنللأيخل،روحيداخلعبلأأإلىوحؤلها،الربحادة
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المحه

كانالذى،الظوىالخإرجيالفكرعنتماماكصلهاأنكدون

اكعد،اللهططانعنالعر!ةالفكرة6لرضد.عمزفي

الظروفتنظيم)عادةتوقع،.الزلبالمتقلزوأنه

على،يالبيةالناسعلىاللهملكوتاضعلانفيالاجماعة

الأ!ثاءكلتجديد)عادةالىالا!ةفينصلصوفأضهاأساس

:16مت،9:1،13:03مر)اللهئيةحب

فيورثعةإمةالملكوتوبركات(.28،91:28

،8:11ت)أدضاأد!ةال!االدخرلطبها،وضروط

(13:92لو،38و3،23:37،و21:31

الرحمة!ب،الريلىوالحطشوالجوع،الو!ع!مي

،3وا:01،18-5:3ت)ياللام،ربفاز

:7،،28،25:3-02:26تأ!اانظر

فإقذلكيكل(21و2":17لر،3:3!و،21

و!،الناسكلنحرمنورحيمعببارالملكوتهذاملك

المحبة.!وافق،بالروحللروحالداخليةالبهةطر!عنجملك

هو.!رادتهرعاكا.،رادة!نن

الملك؟هومنلمكن:محينج!

منالفمولبمضوفي،ولوقامرضفيعامةبمنة-ا

عدكدةأمثالوفي،اللهملكوت"الملكوتعليطلق،قى

يعطيالذىهوفالآب،الملكعركز،االآبيأخذ

هوالآبفاللههذايكل32(،:12لواالملكوت

الأعلى،لمثل،الملكوتقانونهياللهفارادة،اللك

الله.ضخصتهوللملكرت

أنهعنالمسيحيكف،الفصولبحضنيولكن-2

كذا،،الميح"بأنهطرساعترافعلىوروفق،الملكهو

.(16:16)ت،الملك"يأنهالاعترافتضمن

الناسص!يفيهالقريبالمستقبلفي!تعنيقحدث

4نيد(16:28ت)"ملكوتهفيآماالانانابن"

:91لو،،25:3)تالملكباتجاؤالناسكل

:27مت)روط!من،الملكألقبينلعو،(38

:18-س3،:23لو،15:2مر،12و11

:18!و)الحالمهذامني!ملكؤدهإن!قرل(.،37

:اأع)لإص6ليلدود-الملكأنتلايذهمنه!ظر.(36

أد!ملكوت-نمامااللهملكوتثل-!لكوته(6

ول!.

ارلىملكوتالاهناككونأنيمكنلأ3-طكن

!لارتجاط.الروحية6لرةالددشطأحدةعياأحد،وصلطة

كروالفكرنان.اللهبابوةعلاتماليكمن،الملكؤينون

إلمأول!سه!افعن،متقيينغ!أومتاضين

با!بةروحيةمملكةمجكمالذىكالآباللهعنفكزالمخ
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نحمته،مقاصدلاكلاموانرغالطبهعةنظمأنه!،والبر

6:9ت)الملكوتمجيءأجلمنانسسلأنويجب

ت)الآبسثثةسلالملكوتبدخلونرهم،(01و

:12لواالملكوت!مأناللهص(،!د7:21

والحكماللطةمعهاتحملولبههاأطسيةوافييوة.(32

عبةنحكىمملكةو،ارةلإقامةوايدبروالنا!ةألنظامألقانون

ته.ا!01عن!حبرالآب

ر!،!يطهاأنه؟اللهأبؤمعلنهوالمسيحأنوحيث

فيانسامامص!لإلملكوت،وحاملهالملكوترصلأصا

23،و17:،)تأدالهوؤلصوزشخصه

لأ!ممطبالملكوتهذاكملكيعو(،12:28

أساسهيونجرته،(92و11:28ت)!اعم

ع!،طتكل،الآبدطعفهووكابن،بالملكوتعلاخه

هد.علوبخاء،الآبمعأحديو،اباسأماموممثله

فيالآبلهاركيمو،ورثشهالملكرترصلهر،الملاقة

ملكرته.و!ططانه

علىالتامميد،الرصلمحاباتفى!بد:الرمولىا!يمب

الأناجيلفيمماأعظموالبرألقانرنوللطانالملكيةعاصر

11،1:،كر،5:21غل)اللهالىكنسبفالملكوت

:أ)كوالميح!الى،(ه:اتى2:12،2ت!

صا(والهما11:ابط18،2و01:قيء13،2

،لعبا:،2(.:15كواإنظر5،5:)أف

الخنركةالملوكيةفكرةخلاصةتجمع،محتهابناملكرت

..والابنالآبببنالحلافةعلىالمؤصسة

الملاتةفىيمناتهاللهطيةتظهر:اثيةمحنات)6(-

تقالمجردةعاراتيأى،لباسبالنبةألملكللآبالمزدوجة

أبوتهمناضدلالاتهيإيهتدصفاتوأكيت،

الملوكية.

يحتاجلا(اقرم)شخصوالملكالآبوكون:الثنصعة-أ

،روحعوا،قرم)ننقولأن،اللغوقل!ن،فاقئةالى

الاجدون"لأبوتهاللهروحايخةمباشرةبصو:كنبوالميح

طابالآبلأن،والحق!الروحللآبيجدونالحييرن

و23:،يو)،روحالله.لهالاجد!نهؤل!مثل

كازالحقيقةنفىتحطيمجاذتتحبراتوفاك.(،2

والله5،(5:02در؟)،حياةالله5ررخاعبارقي

.(1:5كل1)!نرر

اللفظ!ي،للأبؤالمصيؤالصغاتيؤىعي؟مةب-

،كأ-للهالو!حةالصغةعنكاملةبصوؤ!عبرالذىالمجرد



الله

صيةفىالله؟لاتكللتلجصبوحناالرصلوي!خدمها

ثمةفييى،محبةتوجدلاوحيت،،محبةالله"شاملةواحدة

تظهرولا.(16و8:،ور1)لهادراكولاباللهمرفة

:ا)1لوقافيواحدباستثاء-جيلالأ.في"الله"عبةجارة

عنلتعبرالرابعالامجيلفيالمقدمةالمورةفيالا-(2،

المحتحعيربطوالذى،اللهمنالنابعوائيكةالوحدةرلاط

:1،18.:15كو)والمؤمنيني!لمبمالله،كلهالروحي

مهااكلر،إعلانرصالةكانتالمحورصالة2(.ا

أمامعمياضخصا-الميحجمثل!كان!ن،تعليمرطلة

بالمحبةالرسليصفهالذيهو،الحيكالآب-الناس

كققواالمحبةهذهرأوا!د،شيءكلعلىوالقادرةالثاملة

التىاللهعبة)فهو،الكفارىموتهفييفإصة،الابنفيما

لناعبتهشالله1،(8:93رو)،رشايسوعالمشحق

،5:8رو)ألأجلناالمحماتخطاةبعدينهنلأنه

اليحموتفيبكمالهاالمجةتجلتفقد،(،:2أفانملى

المحيموت،كلهاالتجد!ك!لت،(3:16كو1)

طيتهعنالأحميالإعلان،اللهمنوتضحيةبذلاكاناأ!ا

يكبة.(3:61يرانظر01و9:،-س1)كمحبة

خلالمنللناسامتدت!د،بالميحالأبويةعلافتههيالله

ندعى،المحفيلناالممنوحةاللهمحبةعلوبخاء.المح

مجردلتوالمحبة(ا:3!و1)اللهأولادالمؤمنيننحن

ابات!ظماباسعلىت!كبياحانحنانعاطنة

حياتهم،قانونكلتثكلاللهمععلاقةولكا،ألحطايا

تمخهم؟،الأدبيةالايزاماتأعظمالاسعلىنضع!ي

هذ.يتممماأنيمكهموحدهابهاايى،الأدييةالطاقة

اللهعبة،معامرتطانوابعمةالناموسإنها،ا!تزامات

1)ابارالمسيحكوعكلمة!ظونالذفىفيفتطتككل

1)،عاكاهنحفظأناللهمحبةهيهذهفإن1(2:5!و

1)الأخريةالمحبةفيخاصلكلتظهرس،(5:3يو

العالممحبةمعتجتحأنتستطيعلا(.عي2.و12:،يو

الأنانيةمعأو(2:15رو1)العالملاييوالأضاء

عندمااللهمنيتمدها(.والإنان3:71رو1)الببضة

.(4:7وو1)نهلله،مولوداابخاكمبح

أفوالفيمألرفانمغهومانألغداسهالبر:واالمداسةالبر-ب

وكانا،اجمةاليحةعناصرمنكمنصركأزويذ.كوع

الحهدمفاهيمأبرزمنكاناكا،المعاعرالفكردمتداولبن

رلكنؤتماماالجديدالحهدفرهماضدذلكيبم.القديم

امبة.فكزمنرنايعانبلمرتبطانفه!ا6نحتلفياق

!بة.منإلقداتالبربموقعضيهالأبؤمنالملوكهةيصقع

،الفدوسالآ!أجا5:مؤنوليوعالر-نجد-ا

71

.(16و15:أبطأأيضاانظر،17:11يو)

عملهشفيباللهعامةبصفةترتبطالفداصةفكرةولكئ

حياةويطهروينقىرينرريجددالذىالقدسالروحخلال

أخلاقي،لأأوطقىأوممئمعنيلأى6لروكل.الناس

فقطييقي،الجد!دالمهدفيالقداتفكرةمنتمامايختفى

نأنرىعكذا.الخطيةعنانفصالأنهعليالانفصالمنى

انفصلقددنىولاضربلاقدوس)كهنةكرئىالمح

يجب،الميحمجلوجث(7:26عب)،الخطاةعن

ليستوالقداصة،(6:91كو1)نجالةناكتكونألا

وطيةطاهزصارتقدحباةولكنها،ناموجاأومجرداخلقا

(5:5رو)الاسقلوب.فيانكبثابياللهبمحبة

رو)،القدسالروحفى!رحوسلامبر...اللههـملكوت

1،:17).

دلياقالقداسةيماثل،الصفاتمنك!وع،البر-2

(02و6:31رو)الخطيةضدفهو،الجدورالحهد

كمزوالحقبالصلاحيقرنعو،(1،:6كو2)والإتم

ة2!6:11،2قاانظر،5:9أف)لبور

تلألرهزراحدفهولللوكنالاأوقاعدةبفييمو،(22

بخبهتالناس!تحققوهو،والقداصةا!بةحياةمع

ت)اللهبرهرأصلهوفي.(16:8يو)القدسالروح

لول!:اللاهرقيالفكروني(17:25يوانظر،6:33

الذكأكليكلكلالىالميح!وعبالإيماناللهبر"

امانجة،بالنعمةاللهعمل!و.(3:22رو)ايزمنون

نأبذلكيمبههحتى،كبارمحه!عاملاللخاطيءمبررا

وو1)،أولاأحبناهولأنهنجه"فنحن،حقابارا!مبح

و(عبةحميناهاسواء)ذأ،الكاطةاللهوطيعة91(.:8

الىين!قدمحيثالحلاصفيعملهفيتظهر،يراأوقداصة

ملكؤله،وارثننفيمواطنينيصكلواخىوالرحمةبالمجةاباس

عته.فيوضركاء،لبر

الله!ودالجديدالعهديتفعمن:ص!!تةصفات(-

لها،عدداترلفالايمطاولكنه،ايتافيز!ية!فلأالمطلق

الطلق،الاملعلمهالكلة!درتهمحدوتعدمفرمديته

كل!مرجودةولكنها،محددةكلصاتفيمحنةنجدهالا

يالأرضالماءربصو،هوتحمهالذىالحلاصتدءص

:5ت)أمر.طرعالطييمة!وى،(11:25ت)

كل،صدعلاةكلاضجابةعلقادر"يمر5،6:03،

عند.مباعشء(،وكل12-7:7ت)احباج

الأضهاءكلخلقضد،(36:،01:27،1مر)

رو)نهمتدةالحايةاللطات(،وكل3:9(ف)

كللهوأخضعالأمواتمنالميمأه!امويقؤ،(ا:13
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8(

فأ)الأرضيكلالصماء!،!بادة!وةولحطاذ!كاتا

وكلتوةوكل،(28:18تانظر،21و1:02

:8رو)تدكيهأجلمنمحبتهلفوةخاضعةالوجودصور

الإلهفهو،مكانأوزمانيحدهأنيمكنولا،(93و38

قوته،ثلكالقلاعلمه(16:26رو)افيلدىالأزلمط

احتياجاتهم(،عو16:15لوااباسفلوب!عرفعو

في-خاعىبث!كل-علمه(كاريطهر32و6:8ت)

اللهحكمة)،الخلاص!كرضهيحققبهااليحكت

يوعالمحفيصنعهالذىالدهورقصدحبالمتنوعة

الجد!دالحهدتعليم(.ولتضمنا؟و3:01أف)،لشا

محبةأثها،الله!تجتمعوالرجودألقدرةالقوة؟لاتكلأن

ولكنها،يتافزيقيةقواعدعلىمؤ!سمةليستي!ى،عبتهفي

فيماكل!ملونالأرضرنفالآباء،الكاملةأبوتهشنابعة

!حلالسماوىالآبرلكن،لأولادههصلاحمناضطاعم

الأشاءكل1،أولادهلخريكونماأفضلعلىالأثياءكل

وألقدرتهحدولالأنه"اللهيجرنللذ-شللضرفحاتعكل

.(8:28رو،7:11)تحكشهأومنته

قاطحةصرمجةبمورةيعلنالحديدوالعهد:اللهوحدة-

رو،12:92عر)واحداللهأن،يدأىبدونمطلقة

كزحقيقةناكتكنولم(،4:6أف،3:03

من،العصردلكقالهودىالفكرفىدفاأواسنفرارا

الله:يحدةحفيقة

مكتوبموماكلمنفالواضحهذاى:المصحالومة-

،!كدامركزاوالمكانةوالسلطانالقوةمنلهالمبحبصوعأن

الكنيةاعترتوقد،أاللهاندعوهأنالامعهيمكنلا

وكل،الكرامةبهذهله-الحقدةوفيالعبادةفي-الرسولية

كاملةبصورةالآنلهمأعلىما!لى،اللهعنعرفوهما

ملءكليحلفيهافإنهضخصهفيتجمعقد،يهائة

و(طلقوافيهعرفراولقد،(2:9كر)،جديااللاهوت

.3يحنيهاللهكانطكلعلبه

الغدسالروح"فإنذدكعلىوعلاوة:التدسالروخ-

الميحولغةوفكرحياةفي،إلها(قنومايمثلثاكتبر

الروحعن!سوعالربتعليميوخاباويجل،يلافيه

:1،!و)نفسهالمفامللربنمامامعادلأنهكيف،القدس

الروحعن!رلورلىالرصلأنكا،(18و17و16

:3كر2)"الروحفهوالربوأما5،الربإنهالقدس

مأيهورشالثلانةالأحماءنجدأخرىأماكنفيولكن.(17

28:91،2ت)قميز!نأقانيملثلاثة،جنبإلىبخبا

.(6-4:4أف،1،:13كو
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المنزلةمعاللهيعدةتتفقكيف،لكن:الكتمصلةب

كوعكدلقد؟الفدسللروحالمتمهزوالرجردالرفيمةالإلمحة

ىأ!لنلاولكنه،(01:03يو)الآبو!نتارحدة

وجدلفد.المتوعةظهورأنهفياللاهوتوحدةتضرمفولة

احياجاتهمكللدالكفايةكلالميحفيالأواثلالميحيون

تلكنزعجهمفلم،اللهملءبكلمملوءفهو،الروحة

بولىالرسولرحبر،الفكراعرضتايىالعو!ةالمئكلة

باشخدامواللهالمشحلنالعلاتةعنمغهومهعن

بكرالجظررغ!اللهاصورةهوقالميحمجاريا،أ"الصررة

!خدم،(،:4كو15،2:اكو)،خليقةكل

هوفالمسيح،أخرىاشعاؤالحبراننالىالرسالةكا-ب

3(،؟ا)عب،جوهرهور!م(الله)مجدهابهاء

الحقيقةعنبحيداتحمبالاالمجارلةالعباراتهذهولكن

المحأنس،الجديدالحهدصاضعكلفيالجيةالواضحة

مقدمة،في.معهواحدلأنهاللهيمئلكان،ضىءكلفي

نأيهف،الكلمة)بخصوصالتحليمنجد،الرابعالإمحل

دأثماكانالذىالأبدىأاللهعقل5،"اللههوالكلةأ

ضخصفي،مقولةكلمةأو،محلنكفكريبثق!نهمحه

المتجسدءلالىالله،الأزلميالكلمةهوالذىالمسيحيسوع

منالى-أبعدبخا!ذبلاولكه.الجديدالعهدنجايرها

شئانعرفلاونحن،المستعلناللههوالمسيحيرع،ذللث

ولره!داشهسحنه،المسبحنيأعلنماصىاللهعى

مقاعدلاتمامالأضياءكلعلىوسيطزلهوهينتهنحشهيقصد

المشح!وعفيإلانصفهلاهذاكل،الأبر!ةعبته

للناسويملنهللص!بحممايأخذالقدسفالروح،وبرا!ته

االثلاشة،مع"الواحدهانفاقومثاكل14(.16)بر

والله"ا!دود،،معاللاعدود،وهأ،"الجمعمعوالمرد"5

المثاكلهذهكل،جداصارالذيالكلمةمعالأبدى

ليلمالقدسالروحأعطي!د.لتحلهاللبهيةتركت

(16:13وو)الحقكلإلىولرشدهاالأموركلالبهيسة

:28ت)"الدهرانقضاءإلىافيلامكلمعكمأنايما)

:ؤهأسما:للها

رأرنةبلادزبفرنكانواالذفىالاسأعطي!مقلإمة-أولأ

توقبصررة،الثخمىلاصمبهرةقيصة،المقدسالكتاب

-الغربفيينهاصة-الحديثالحمرفيالأهانادراك

صفاتعلىتدلعحافيأورمزيةمحاقداثماللا3وأعطرا

لمجرد-الغالبفي-هيالآننطلتهااييالأحماءويما
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!اءه!المتدسالكابفيالأحماءفإن،الخصتحدكد

دلالةلهانكؤنأنجميعها!كاد،غالبانبولةأووصفية

طريقعنللهتكريهيحلنأوللهابنهبخصصفالأب،دنحية

لبهرأر،الطفل!دمهاصفالتىبالحدعةالله31!لط

له،الكرممةعطتهفيعليهاللهفضل-الاصمطريقعن-

عطية"محناهأ،نثناليلا:فثلا،الطفلعيالا

"،اللهمن)مسموعمفا.،صموئلوه"،الله

لاكرلا!بدو!كذا.!د،صيدىالرباممناه،وأدونياا

طلقانعدماأبواهبهاككهنصفلألهأوالطنلحياةأنالآن

هومحرايحدثكانهذاأنعلوالديل،معينااحماع!

اعهكدعر5:ولاتهعنديوعللربأعطىالذىالاصم

.(21:ات)،خطاياهممنشعبهيخلصلأنهيوع

يمثلكانجماصفةعلىيدلاصماعطاءأنالمحتصليمن

الطفلتربيةفيجهدهميبذلونالذىالرالد!نهدف

وكعونلأجلهايصلونأيخةثملالطفلفاسم،لتحققه

جكولوجيأنربالثخصالاسملارتجاطكانكا،لتحقيقها

الأمئلةشالكثرالقديمالعهدأضارلاوتفدم.حياتهفي

ماعلىللد!ةالأحماءتغيرفيصورهاأقوىفيتبدو،المترعة

أثبعل"أاسمتغيرفثلا،تغييرمنأصحابهاعلىطرأ

صم2-الحاررجل)،ايثبوضث"إلى(ابحلرجل)

يهوهأى"جهوااسموحذف،(8:33أخ2:8،1

!ر!،(38ة15كل2)آحازالمرندالملكاصمش

صدقيا!"الىقانيامنيرذاملوكآخراسمنصرنبوخذ

2)الملكولاهالذىليدهولإلهنأبهدعنتبرااكثربكرن

(..إ2:7دكل

والجدبدالقدبمالمهدبنأضارإنحيث:،!ه5عارة-ا

كحواقدالعبرانيينإنحيث!ن،لااللهإعلانالىتهدف

نأ،فهمتوحأنفلابد،الأحماءسالكب!العدرهذا

عه،للاعلان-الأولمطالدرجةمن-ويلةاللهاصميجحلرا

كلجالمعبرةالأحماءاستخداماعتادواالذينالعرايونفهؤلاء

عنمعبرةالله!اءيعتبرونكانواأنهم،لابدشخصياتهم

طبيقه.

فىتتخدمكا-"احمه5أو(الرب)،ياه)ولفظة

الكثرتحوىهامةلفظةهي-!الله!علىللدلالةالكتاب

فىاستعلانهعنشاملةبمورةتمبرهيبل،المعاقمن

تحددأو،(138:2مزانظر،ا:8مز)الطبيعة

وأ،(ه:12تث)باحمهالناسيدعوحيثعادتهمكان

:8،إش)الأمانةصئل،المتحددةلصفاتهمرادفاتتخدم

..(97:9مز)المحد،(32:3مز)الحمة،(9

اطه

رر2!نفطاللهإلىنرواللها-أنحبت:ص-اط..-

صفاللهإنتال!ندما،خلالقهعندمعر!اككونأن

لنف!ه!نعأنهأو،الحظيمةبأعماله!النفهيصنع

ممئرااللهاصمأنبهولةنفهمأننطيع،،مجداصم)

ماكثرا،الأمر-شعنالتعبروأن،الله!دمرادفاكونما

ضريز-)،تاديةبصورةأوغتلفةبطرقأوواحدا!كون

،12/125صالأولا!لد،القديمالبهدفياللاهوقالفكر

.(1،:63إش،72:91مزأيضاانظر-

اجميالاصملأهميةنتوقعأنناليشكولا:ا!اءيو!-2

هر!ذا،الكلفيتنوعمعكثراترددأن،الكتابني

الآتة:الأن!امتحتايوعةالأعاءضعويمكن،الوتع

الخصية.أوالمطلغةالأس!اء-ا

الرصفية.الأحماء-2

الجديد.الحهدقالله3-اطء

ايلورإلالوصفيةالأكا،تملالرقتبمرورأنهولأحظ

ضخمة،أعاءلتبماببدى،والاخرامالكنرلالاشحدام

ضرىرشخصيااحمابحدهالذىانحوسأالوصفىاللقىثا

لالقصيل..مرضعهراسه!إلجو"صريم!:!شباء."ير!

الشخصعة:أوالمطلقةالاشماء-ثانيأ

العهدفياستخداماالأحماءكزوهو(الله)اإلوهيمأ-

الحدبد.العهدب،"تبرصايرلافىا،صر1فاثلهإحفدبرة

مائىحوالمطوحدهالبهوينسفر!!إلوهيمأالاسمويظهر

جلةمنصيغة!ر،المقدسالكتابفيمرة2555،مرة

.!المليوإلوهايلامثل،واحدأصلمنمثنقةصيغ

محاملةيعاملولكنه،الجمعصيةفيأوإلوهبماأ-

صفةيأخذوكذلك،المفردصيغةفيفعلافيأخذ،المفرد

،ه:6!مز)الوثبةالآلهةمنجمعكليطلقمالممفردة

بصيةيحبرأنالمبيةاللغةخصائص!ن.(79:7

المدديةإلىبالاضافة،والرفعةوالعظمةالاتاععنالجمع

صيغةأننفتهرضأنالمحقولمنفيىهذاعلى.الحقيقه

ذ)،ال!ايينكدبدائبةكحقدةا،لهةتعددإلىلرالجمع

ديانةالتاريخيةالعبرانيةالديانةأنبحدذلكمنالقيضعل

جدلا.أوضكاتحمللامطردلكل،ترحيد

اليقين،وجهعلالكلحةاشتقاقيعلم-ولاب

كلمةمنعقالا3أنيرونوآخرون4لوالدفجنيرس

كلسةأيضامنهادقوايي،يقوىإأيئم/لمأأول9

بمصى9،/"!لم،وايلاه5،كببمفىلل!//لم"اللأ

يما،/لمفى،")!ل!كلسةمنالجمعصيغةمهى،!بلوطةإ
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.،"ررعبأى/الف!ك!6الإ"كلمةالىآخرونهاكل

،51مه..الاصنصالفليلةالكلمةلىصجوالمفردةوالضهغة

وكيلال!كةالأضارفياضخدامهايكزايى/"مه!لم

الابحلزىالعيرىالقاصسزيبرجزرا!ربراير)ابمض

وأنه/"ةلمم!اا"لا)صشتفةاعتارهاإلى(القديمللعهد

منالركمعل(الومبم،الوا.،!يلااثلاثالصخاصل

!-رأييفة.النمرضعلغهكلهالموضوع.بأنالاعتراف

الرائدبمض،أول5هرعر!أصلمنثتقاللفظكأن!قول

هوغرابئوا!ز،،القلالد"ممنىكأقييت،المتقدمأو

اللهأنعلللدلاك/اء،هـالالجرجمثرفتصليأنهالقرل

موضعالا3عبظل،يفاتهالإناذح!اة،هدفأهو

،لإ3،انريخقيماالىكلجعالموضوعأنحهثبث

اللناتفيضثمة،االؤو،"للنهال!ةالألظظ

أدضا.الايةالدياناتوفيالاية

أو،الفدؤ5هرالممنىكونأنالمضول--!ن

فإنهعاله،الساصةاللغاتزمعروفهو!،التؤ"

القدرةاأوالجلالعنللتحبوالجمعيغةزكخدم

كا،لله5محددضخصنهكزعام31إئه،،المطلقة

مز،5:8فعى)اللهيمثلرنمنعلاطلاقهذلكعليدل

.(28:13صم)-احضرتهفيالماثلبنأو(ا:82

يكاد،"الوهيممنالمفردصيغةسإرا.،5-

التحب!اتأوالر!ةالأسفارعلمقصوراكوناستخداصا

السنرهذاقككررفهو،أروبضرفي!اصةالرت

الأريةالصبغةالغديم.!شخدمالعهدأسنارصائرمنكثر

.ر!انيآلعزراسفرىزمحوا/"مهـع!،إلاه"

اباية،اللغاتفيشيوعاالألناظكز:)س!للى-

الكلسةنمثلهاابي،"!للكلمةهي،اللهعلللد!ة

و!ستغدم-،الله"الرلةوالكلمة،نم/ول،الو"ابابلية

صفرفيكلد!كنه،القديمالمهدأجزاءبيعزاللفظهذا

يخدمز!لما،الأسفارطئرشكرالمزاصروفيأروب

يمن.اللايمنضرفياطلاتاروولا،اياريخيةالأنحار

وأ،القوى"أىلم/ا،أول"منمتفايكونأنا!تي

ىأ،!للا-التولبق-!شاجأءوايي،أايقدم"

أكما،إلأامناو،القطبعمفدمةفيس!لأنه،الكب!"

محرفيمركبااللفظهذاو2جد.اثغةالضخحةابلوطة

علللدلالة،الوهيم"ثليتخدمع.القديمةالأحماءمن

ليبوصمةأواسمإلىمضافاصتخدم!د.الرثهالآك

:،1تكالعلالله)،عبونال"ثلمميةدلالةعن

:16نك)،رقال!ل،(22و02و91و18
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عني،اصم!لايمر:،ا!وناي5،،أدون5-،

،ايارغقبلماعغفيالله!اءمنعلما!اشبح

فيور!دالر-،اأوهالدايلفظالعريةليطرجم

215يعؤلي،الجمعسغةقمؤ003مخوالقدبمالحهد

الجع()صبغة،ارأد!اى.للبثرالمفردسفةمرة

اش،،:2ص)ئهبلمبهدالله!اءمن!اباعتا:

العهدلايونانيةلى،يهصس"كلمةطابق!ر(7:7

،الربالشد"ة،كاه"ثالاسمكلتبطماكراالجدكد،

الرب5:!إلوهيم(اغ7:700)شى،15:8تك)

العرىابصلمخدم(.86:12)مز،إلي

عوضاص،عهو!ارنخوعاللهنحالجةفي،المررى

فىيإء.الاطلاقعلينطنونهيكونوالمالذى5يهؤالفظ

(ألفاى)!(محؤ)الربنال5:،لحاضرالمايةالمزمور

ه.!حلملقمعهكموطماأعذامكفعحنىمبىعناجلى

الله!حدثأخاالجد!دالعهدزالآكةهذ.اخباصاتص

3،:2أع،5"-22:41ت)الاين،للهالآب

13(.و13:01:12،ا35،عبو

اصاليل.كإلهللهالم!بزالأعاءمم!ريمو:ص.،55-

نحل!مولا.،"أثفاىقرأتالود!كنه"يهؤ!مكنب

ت!رديالحتالقانددو!كن،الكلةاضقاقحبقة

الآنبة:الاصندلألات

كا.الإصيليةضصالدكانات!شلايحاالاسمهذاكان-أ

على(وجرتوونكلر!وملوعلتز)فريدرابحضيقول

الأعاءبمضأنمدو.اباطيةابقوشفيوجدتدأنهأطس

!هامركباالاصمهذاعلىنحنوىوالممريةوالعريةالحمو!ة

لكن(لدفيصن52ص،القديمالعهدلاهوت5انظر)

كان!ابدائةالا!ةالد!اناتفيشائحاكانالاسمأنرغم

علىللدلالةالمميزالإصل!الاصمأعحأنه،،الاهـالوهيم

.،الله"

خر)عو!دعؤعندمؤثول!عرفلمفإنهوعليه-ب

الوقتذلكفي!لكنه،(31316،6:2-8

بهذالإصرألهلاللهفيفرف،أكحخاصةدلألةلهأصبحت

يخلمىعو!أر!الذى5الواحد"كالله،كؤ5الا3

لىقالوافإذا،)يكمأرسنيأباسكمالهلهموأقول5:)سرأل!ل

الذىأيه:لموسىاللهضال.لهم(تولنماذا،!هما

وسدو(1،و3:13خر)،إيكمأرطنيأمه...أهيه

فيظهوفهر،الكونصنر!للآباءمعر!اكاناللفظأن

ع!؟يد،ثوكلكالد"ثل،ص!عمرقبلالأحماءبحض

،(2:25أخا)ا،أخا..هوأخيا5،(6:02خر)

.(7:8أخ1)عوعاشأو!عاش



المحه

حميتكا،لحيؤامنمقالاسمأنالأرجح--

فأهيه،02(:3قك)حيكلأملأنهابذلك"حواء8

.كواواردأمريص،هاءالحاءبابدال5أحبااهى

(6و3خر)الخروجضرفيالقراثنمنأضح-د

،المتعدىالفعلمنريساللازمالفعلمنالمنقبل!يغةأنه

المعنىيحكللاأنهع،،الحاةمحطىأوعي"بمفىأى

والماضى،لحافرالم!تقبلكيانهمنالبعضبهيقولالذى

انظر)،كاني!لذ!،والكائن،كرنسوفالذىااى

.(لأوهلر،القديمالعهدلاموتالوآخرلمن،شرا

الذىهوالمحنىأنالثقةمنبثيءنقولأنوممكنهـ-

فالدلالةاالقديمالعهدلأعاءتربتهفيأوريجانوسبهز

منينه!هافيوجضرمنائالثالأصحاحمنالواضحة

،جره"أنأىالبي!المقلعل!دلأنههي،الفصرل

تحبرولا،بالمعلولالعلةتربطلافهي،،ممونسوف"تني

العهدوعدعنولكن،يتافيزتيةصورةلىالوجودعن

فيالماقالحصروفيالحاضرالوقتفيالإلهيبالحضرر

الميافيبالرجاءمرتجطاالا3هذاأصحوهكذا.المتفبل

."الرب!ومااواجمهوه-سماالعبارةمنيدو!

الطمةالاكاءعنتيزللهالخصيالا3و-لأله

لمبهدالقديموالعهداخ!...شداى،الوهيم،!دلامثل

الئ!خمى.اعههر،!هوه1،شخمااللهمصفةإمكافية

لنظاضخدامفيابتحةالأمركةايربةأحت!د

أعلنقد،لله"ضخمىكاصمي!يكامتهنكيد،جهو6"

كلمة!كرر:(بالعبر!ة،صور"وبي)،صخرا-

أظبمنكلقبمراتك!،!خينااأو،الصخرا

و،:32)التثيةضرفيالمايهورمرصىنثبدفي،الله

وفيالمزاصرليأيضاتايهر!،(31و03و18و15

فيوكذلك،الأخرىالأضارفيال!تالحباراتوفي)شعياء

.اغ،عررئلا،أيمورإثلالأعلامأحماءبمض

الوصمه:الآعاءهذهالمقدساليهابفيتتخدمماوكرا

تضفيهلما...،نور5،،ترس)،،حصن)،،صخر"

واستخدام.المرادالمعنىعلؤلراءقرةمنالمجاطةالصورهذه

بأنالظروجهةيؤيد-الحالاتاغلبق-التعريفاداة

لإله5احماطشت،عنيالقاتكونأنالكلمةمنالمقصود

ثابت،اللهأنمنى!حطىأصخر"اللقبيمذا،الطية

الضاهلرمضافاءالىرأثعبكلوكتخدم،يطد،را-

مز)اليينيةاثقةعنللتبر،عخركم5،صخرقياثل

اللى

ييتخدم:(،تدوث!5يالع!وهي)،كوكل7-5

13يمو.الآخرفىالأنجاءفيراح!اناوالمزاصر)ضياءزمحرا

نجوئه،فيمرةيثلاثين6ستين!ثرحيث،)شعياءعندمألوف

جتةفيضككاك.،)صافىتدس5عا:نيكزبا

ىأ،قدكأ"منأنههوالأرجحولكن،إلاضتقاقالمعنى

منلكلنتخدمالكلمةأندجمهلهومما،انفرزأوانفصل

لوفإكا،اللهعلللدلا"تنخدمكدما،الإنانالله

الى:

صابةتفرده؟اا!كائاتكافوثا،،وانمماحموه-أ

الآلط.لانر

خمعىالذى،)ص6لهلكبهالحاصة-علاخهب

.أخرىلآمنملهلمييوط،أجلهممننفه

ابيالفريدةلويتهعن)ضعاءكتخدمه،الآولولالمعنى

صتخلمهاثافيولالمعني،(25:.،أإشلهانظ!لا

:3،اش)ابي!نه!المنبزةالعهدعلانةالىبالإظؤ

فدوس5:،ضحةبمرؤعا(.ودعبر8:17،،3

31تمصرصفة،قديالفظأنوالأصل.،)صاثيل

ر!،!)ضحياءأ!و-في!علماسمأصبعرلكنه،ضخصي

ضخصى.31عنكحبرمماكلاالألرهيةجومرعن!بر

ليردش:فد(-\:79تك):(القدرو)هشذاى"-8

احيانالمحايهر.أروبصفرفيأكلامز8،التديمالحهد

ا!عها!لر؟.ى؟حر1أحائدامص:."سذاس!!ا-5كامر

وأ،كدمرابمعنئ،ضدد"العبر-تالكلمةمنمثقأنه

اللهعنللتحبر،جدامحتلابدوفرعو،،"روعب

)نه،الآخرالبعضيقول.المرعةالجباؤأعمالهلىالظاهر

م!اكامالم9(الع!الةال"ضد"!ن،الماصفةالله"يحني

مه.اكز،ا،حماابيداضتاق:عكهابمعص"؟هعى

بمعنى،داى،ضي"منمئتقبأنهالقول،ابخالفيإممانا

عليدل،الآباءعهودفيالا3هذاواستخدام.الكافي

الندؤيلى-الضعنةالايةالمفاهيمدوق-مفهومهمارتقاء

!نقما!و،أعحبصوؤابوجدعلندلابيالمطلفة

الرعب.علىتثاييالهيبةكإلهباللهابكرالوعىمع

ابراميم.أيامفياضخدامهامعتتفق،الراحدكاللهاصفت

الكلصةالجد!دالعهدفيوكذلكاليهايرجمةفيكابلها

.،ضىءكلعلىالقاثر"أى،6لرباننريهراابونانة

الوعفة:ءلمحطا-ئألا

الشخصمة،الله!اءلننضزأندائماال!هلشويى

علىظلهطقيالتمينفكلا،صنةعلىتدلالتىرتلك

عية،!اءالحقفةفيهي،الابفةالأحماءوبحنى.الاخر
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أهمنايهر،لى!يما،الاضعصاللطولضخمه!حت

الوصية:الأعاء

دا،لادرفييمو:(،أبو"والعبرت)،افنر1-5

بحمل،الع!ةللكلمةالأصلى.والمعنيستوبأونجإصافى

جناح"أى/3ء"هء/،)برهكلمةنثنقمنه،القوةمحنى

نيمجاياابريتخدم؟،(31:،.)ش)،قوممط

هذايعقو!كلخدم(.\ا:32تث)اللهالىالإضارة

فييشحدم؟،(9:24،تك)لأولابرمحهفيالاسم

وفي،(هو132:2!ز)القدسأجلمنالصلاة

عنللتب!(9:26،06:16،،،1:2)ضياء)

:أ)إش)صأئل!المظلوميننمرةفياجمةالقؤتأكيد

نأونلاحظ.ظالم!مفدامرأثيلأجلمنأو(،،2

.الا3هذااصتخدممنأولهونفهيحقرب

من!ددألىللاالاسمويقرن:)صرولإله،الل2-5

وشيدا،انحتلفةصفلألهفياللهعلىللدلالةالوصفيةالأعاء

)!6ليلإله،!ل"للهالقاباأو!اءهذ.أصبحتفثا

.(33:02تك)

،،بالل"الرلةزرينرجم:(الأمل)!علون)3-

وكتخدم،ارتفعأي،علاامن(العبركةفي)مثق!و

ي!ن،والحلوالارتفاععلىللدلالةوللأضياءللأثخاعى

:26تث)أالقائلجميحعلىمتليايجحلكها:اصائيل

:7اش)،الحياال!بهة"عبارةفيالماءبركة(،يكن91

علاللقبيطلقعدماالمعىأنعلىبدلىهذاوكل،(3

.الناسوكلالآلهةكلفوقالمرتفعأو،المتعلىاهو،الله

مقزناأو،(18:13مز،32:8ت)منفردا!د

اللهأى،لللامع،الأحيانأكلبوني،أخرىبأسطء

الربأى،ياه)ى،(7:35ولمز،41:18تك)

مز)اللهأى"الوهيم"ى،(7:17،79:9مز)

التكردنفيالمبكرإشخدامه(56؟57:2،78

وعل،اللهعنصاممفهومعلىيدل(91و18:،1)

.الحبرا!اباريخبدءمنذ،فيهسكلا،توحيد)

العبرانيرنكان:(،جمور"!ال!ول)،جمار4-5

أجليمنأضهمأجلمن،دالمعر!فيالقدامى

تلك،وداوضاولأيامفي!ؤلهغاتهبلغحما!،حركاتهم

،الرجالمنعصبةظهرتحيئ،بابطرلةالحافلةالأكام

اللقبهذاعليمطقأنليجاالحظمةأعحالهمكانت

وضجاعة.بادرجالكانوا،6جهاكلةأوأبطال"المثرف

كهيحاربالذىيلهعنالعبرافيفكركانانبمهذا!كل

أنهباعتباراللهعلىالا3هذاطلقأنالهلمنفأعبح
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إلظافرالدخولعندايدمزسرفيجاء!،القالفيهـالجبار

المجايةالصورةفيوكذلك،(8:،2مز)المهديابوت

وأنزداالاصمويذكر.(54:3مز!-الملكابع!-

جباراأى5ثديراالها5:الر!ةفيوترجم)ايإيل5مرتبطا

أكاهامعوأحهانا،(18-:32إريا،9:6)كأ-

.(2:13،)كأ)

صاؤاضطهادمنهاللةهاجركانتعندما:رفي4بل-5

والخع،الوعدبكلصاتشوربريةفيالهاالربتكلم،لها

)تكرلي،اسراأنت:عحهانكلمالذمميالرباصمفدت

عي،رأى"!لحرتالكلمةمنمتةعي،(16:13

ايىالوجدةالمرةهييمذه.يمحنيلفظاالعريةالكلمةنفس

القديم.العهدفياللقبهذاصاكلد

!تصف4ماهواللهوير:(الارأي)هالم!رر"-6

الكلمة)نحنى6بزعنك!االحدث!كرر6العهدكإله

الارا،كدعيفهو،علم31الىصنةمنتتحول

مامح!ا،عديق"،.إلكل!ةالبار5أو،(صد!ا)

تتبرأكامع،اباراالىئرجمأوالعريئ!بلفظهاتكتب

وأمل.،يدسا،علون"شلاللها"لقابمنلقا

العر!ةفيالكدةنفىييى،صدقاالم!ةفيالكلمة

والأمانة،إلحقالصدقكلتدلفهى،يمعنيلفظا

الحهدلرعد-فيكطيعة-اللهأمانةعنليعبر!تخدم

أفاانظر،2:6،،01:\،)ش)بهارقيالذى

تث)،مذيق5هابمؤترتديمى.(2:91هوضع

اللهاني،الوهيمامعأو(ه:116مز،،:32

الرب5:الربمعترماك!ا،(7:9مز)،ابار

:9)الخروجسنروفي(اغ..،:912ص)،صذ!

هوالرب):عنه،سولاللهنحو!فطتهفرعون!ترف(27

هو"برناالرباعارة.ايعركفباداة(الصد!)،ابار

وكبفي،دايدنلمن،البرغمن"علىطلقالذىالا3

الملك.للشاعلمكاصميؤخذأن

أضارفيممئواورد:(،كانااودالعرت)الفور7-

فعاثثراييالئلاثالمرات!يفاعة،الحسةموسى

:5تث،،02:5،34:1خر)الصثرالوصايا

يئز"ةالآكةلىعاصة،كورا)نهاللهعنيخقال،(9

طكن(،1:،3خر)6هويخوراله،غورروالرب

نؤالىتث!يلبها،للغؤالرروالممىتحمللاالكلمة

،9:7)كأ)يبهد.!هأجلمنالربغؤ،الصالحة

.(8:2،،1:1زكر،يأيضاء،الجردربكؤ"

كلمةيزبط:(لصدريي)6ممار،ت8-5



المحه

ىأ)"ياه"العهدباعم-كثرةاحيانا-!صباؤوتا

:ا)ش)،جنردابكلمةمكلدةبصورة!نرجم،(الرب

الكلمةنفىتتخدمكا،(اغ1100و46:7مز،9

رو)،الجودربأأيضاؤشرجمالجديدالعهدفيالرنايةفي

متةرييةإلىالرصالةفيوهى،(،:5ح،9:92

ترجملااييالبعييةايرجمةعن(1:9))ضحياءعن

وجهعلىيعلمولا.!رنانيةجكروفهى!تنقلهابلالحبارة

الماويةالأجرامعلىتطلق!ي،!عناهاالكلمةأصلايقين

2))صرأئلجث!يمل،(201تك)الأرصةوالقوى

:301مر)السايهةالكائاتيكل،(8:16عم

المقصودأنويحتكل.(4:35دانيآل،:812،،21

اللهخلقهااييالسصاويةوالكائناتالقوىكلبالكلصة

علها.!ممن

لموسىاللهأعلنهالذىالأسميعو:،امهالذى(مهه-

كانوإذ،إصرييلبنيلإنقاذلرطهسيناءفيلهظهركدما

الربسأل،لر!الهالئمباقناعلصعوبةجدامدركاموصى

احمه،مالىقالوافإذا5:إلمبهيذبالذىالاممعن

أهيه...أبالذىأيه5:لموسىضال؟،لهمأقولذاذا

اللهواصم.(1،:3خر)،إيكمأرسلني(الكائنأنا)

نأعدايخما(الربأىبؤ)،ياهاللاسمثابهفا

في!لكن،،"جهؤفيهى؟للغاثبيتفاالصيغة

والأفضل،المتكلمهوهناالربلأن،أيه)ايكلمصية

الىبذلكصراأ"سأكرنالمستقلبصهغةترجمأن

الدهرركلقطمالبسعيكونبأنعهدهضمان

الآتة.

الجديد:العهدفياللهأسماء-رابعأ

فيموجودكر،القديمالعهدبهيميزالذيالأحماءتحدد)ن

كابلهمحاكل،6شينفيسرىنجدلاحيثالجديدالعهد

القديم:المهدفيالأحماءمنالعدوو

العهدفياصتخداماالأحماءاكري!و:(الله)،لوصا-أ

ايل،)وكابل،مرةالفمنكزيايهراذ،الجديد

!تخدمأنويمكن.القديمالحهدفيوغ!هما،الوهيم5و

يمبرالحيقيمعناهفيولبهه،الؤنيةللآلهة،الرهيماثل

!طلق!الميمعلىعللقصوولذلك،الأوهيةجوهرعن

.(9:5رو،02:28رو)الآبعلى

كلمةأفات!تخدم!(:)الرب،اكروس2-

وتترجم،الجديدابمهدفيمراتخمىالوناية"دجوض"

بط8:24،2اع،2:92لرا،الربأواليد"

الله

هذهمنحالةكلوفي(6:01لؤ،،أيهو،2:01

نقابلفهي،البادةعلىالواضحالنايهدنجد،الحالات

اكرالهونانبةالكلحةأما.القديمالعهدفي،أدون"كلمة

ايى،كيوس"فهى،الرب"ترجموالتىاضخداما

006منكدروترد.،وأدوناى)،ياه"الحبرلةفييقابلها

البيةالرجمةاسخدمتها!د،الجديدالعهدقمرة

منالاقتباصاتفكلولذلك،"وأدوناي5،يهوه"للكلمتين

لاترجماننإضمما،الاحمانهذاننيها!ايهراييالتديمالعهد

القدسوالروح،لابنالآبعلتطلقعي،كروس"

كثرالتيالميافيةالآمالأنعلىللدلالةقاو!ةبدرجات

العهدلكتبةبالنبةكانت(الرب)1.5،الاصمإلها

الرجإءنحقققدفيهالذىالمحكوعفيتمتقدالجديد

.(الرب)،باه5ظهوررجاءاتظا:طالالذي

في!-الجديدالحهدفيتوجد:وعالأ،صفةاطء-

الأعاءتقابلعيمجا!لةأوصفية!اء-القديمالمهد

لواأالعل311فيتخدم،القديمالعهدفيالوصفة

اسمقابليمر(اغ،76،2:1و35و32:ا

8:ارؤ،6:18كو2)،،لفدكل5،"عليون"

الصلاةزكا!والآبا،ضداى"كابلوهو.(اغ

:71رو،6:9،11:25ت)اخرى،ماكنالربايخة

:أفي1)،الدهوريملكا،(6:18كو25،2

الملوكيملك1،(6:15قي1)"الملوكوعلك5(17

1)إلض!(17:18،91:16لؤ)أالألدابورب

ا:2بط6:9،2أف)اوبايم5،(6:15في

والراعي،5،(6:01لؤ،"الربامترجمة

.(2:25بط1)،والأضفا

عورله:-الله

عىاطنيةتلكنجد(27و1:26)التكر!نضرفي

والباتان،،كهه5،صورته"علىالانانعحلاللهأن

هو،اللهصوؤعلىخلققدالإنسانأنيمغهوم،ترادفتان

الئكو!فمي،نليحااوتصريحاصاء،إعلانكلأساس

لآن5هرالإناندمضكعنالنىأصاسأننجد(9:6)

المزمورفيصداهيتر"ماوهو،!الإنانعملصورنهجملالله

:11كو1)الجدررالمهدفيكصاالمحنىرككرر،الثامن

الموضرعهذاكنناول،3:01كو،24:،أف،7

الصورة،الحاللجبةعن(،أنثروبولوجي"مادةفييالتفصهل

الررحيةالأعاففيتئكل!لكنها،ماديضكلفيتنكرنلا

عتلافيم!رفيممماملالأسةالإنان،الحصائصعنلفي

ماعذا،الأ!لناموسإلطاعةالتراراتخازعلىقادرضخمي
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اطه

لكيانهم!طي،الحليقةعلىكيدمكاتهالإنانيعطي

ولكها،بالحطةتثوتقدالإنان!اللهعورة)ن.حرصته

بالفداء،ممملامررةالإناناشردهالمحد،تماماتففدلم

المح.ييوع

بعبأنه-عاميرجه-،الوهيم"العبرىالاصم!تبر

وعدو..،الله)عنالمألرفالاصم!و"العظمةأوالجلالة"

ملءالكثووواوورتهاالقوات!لاالجعهومعنىأن

يرجمنإنههذايكل.اجميللكانننتايىالتؤصفات

اصاثل.إلهالىئارعندما،الله5المفردصغةزعادة

صيةفيتنرجمالكلمةفإنالأخرىالأمآلهةإلىكارعندما

وكان،الآلهةمنمجموعةعادةالوثيةللأموكان،آلهة"الجحع

الحاصالههاقيلةأوأتلكلبكونأنالاينينالمغادمن

وأأصراتأوقبا،للعدةالواحدةالأمةفيكان)ذاوخى.بها

الأمفعندهذايكل.بهاالخاعىالههاراحدةلكل،كانجماعات

تبد،ربذلككثرةآلهةالواحدةللأتكونأنبمكنالامية

هناككانينهرهاوالحاميةالآريةالأخرىالأمولين.آلهةعدة

مجموعةالالأحيان!ضفيعددهايملالآلهةمنعددداثما

الآلهة:لهذهكثؤ)ضاراتالقديمالحهدوفيكبؤة

القديم:العهدفي-أولأ

فيانايهر:والمحكةاللهكثملال!ئرمن!يبهات-أ

خرجة،الفديمالعهددأمةالكلصةاصنخداماتكمرلى

تدكرالترجماتفبحضللناثةقابلة،ه:8"مز

إلىالرمالةوفياااللهترجمهاوبعضهاأ"ملاممة

العهدفكرمعيتمئىهذاأنويدو،،ملاثكة)العبراننن

الآيةوفي.والمحكةوالاساللهلنالحلافةعقالقديم

نأالممكنمن(79:7مز)"الآلهةياجمعلهأجدوا"

وأالملالكةالىثرأفماالأرجحلحكن،الأمآلهةالىلر

الجابز.

الحكاملالىالقضاةإلىينظروكان:و!مالقضاةب-

كمنأو،مقدتمؤضعفيللهثملبنباعتارهما)ما

ميينأناساهؤلاءكانالإلهيتين،فقدوالغوةالحظمة!كون

(22:8)خروجول.المهمةاباموستضاكاداللهيثلوا

فيتترجمأنأيضاالأفضليلفهوم!منكفرتتخدم!لكلمة

لأ،2:5صماأيضاانظر)،التضاة)الىاياصعالحدد

بحكلقومونالذينهمالمرادأنحيث(6وا:82مز

.القضاة
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-آ!ا!ثم:

آلههمانهرعبرفيالإصليينلأصلاف1-كان

الأصاملبادةدكرورجدلاولنما(15و،1:هـ2شى)

عبدةمقكانواكزلهابراميمأسلاففإنالطرفانقبل

سينه"الإلهعبادة9مركزالكلدانيينأوروكانت.الآصام

.مح!ةأخرىآلهةعبدتافنلغةيابل!نولي.القمراله

:35"32و31:03تك)ولردههانآلهة-2

راجلسرقافدشام!"!انر؟:نمهاكصامةكات(:؟2

يعفوب.معرحيلهاعدمعهاعلنا

كانتإبراهيمزمننجلقرينولعدة:ممرآلهة3-

مناوالكو.مصرفيللبادةموضرعاكثرةأضاءفاك

حورسفكان،طيصةآشاءأولجوزأوح!واناتكانت

والحجلالقطةعبدت!.حميحاأقدمهاص،حداالمقر

بصورةممرضرياتوجت!د.الأ!اتبضقك!جما

:12خر،،:33عدد)العاجزةالآلهةهذهالىخاصه

هذهطهرت!د.مصرآلهةكلمنالربان!تم(.!د12

خر)،الآلهةجميعمنأعظمالرب)أنالمرعبةالأحداث

2)،وآلهمالشعوب"منضعبهفدىلمحد(18:11

فيه!مسوفالذىايومعنارياتبأ(.!د7:23صم

.(43:12،46:25)ر)ممرآلهةالرب

،(6:01تض)الأمولشلآلهةأحماءتوجدولا-"

البهحاننن.آفةهمكانواأنهمالمحتملمن!كن

يعبدونطية،فكانواآفةالكنحاننآلهةوكانت-5

لهذاايناسلية.يلملهالقوىالأخمىيكلىالمتتجةالطيعةقوى

مرتفحاتوكانتينساداانحطاطااالباداتكثرعبادتهمكانت

كلفىفتثرة،،كرهاعثاروثايخلفةالبعلآلهة!ذابح

،عوربماثيل6لمادتصورالآلهةهذهوكانت،كنعانأرض

القاصةالحبادةهدهصدمحدراعدبدةتسء!.-ة-ى.ت

،31،13:7و03و7:25،12:3تث)

.(ا!02:18،92:18،32:16

دارالجبارجلياتلعنلمحد:الفلسطننآلهة-6

تترجمانالأفضلمن،لحله(3،:17صم1)بآلجه

الفلط!ينآلههيتفيضارلسلاحيض!د،آلهة"

01(.ة01أخ)ا

دانفييربعامأقامهمااللذان:ال!همانالعجلان-7

للمبادة،يمانأورشليمالىالذهابمناباسيغ!لوبيت

.(9و13:8أ!12:28،2كل؟)آلهة



آلهة

رمونالإلهبتلىبمبدبخددكان:ث!ث!آلهة8-

منولكن،(خرىآ!كئطءتايهر(.لأ5:18مل2)

آلهةنوجدكانتأنهكضح(28:23)الثافيالأنجار

سررلا.فيمحرة

د!،آلههنالكثراتسلي!اننساءعبدت!د-9

بينالرثيانالإلهانوكان،العبادةهذ.!ائللهنجهز

مل1)عمونلبي!ولكلموآبكموشماالآلهةهذه

8(.و،و11:2

سرجونأسبههااييالختلطةللئموب01-وكانت

بحدالربعادةمععبادتهاواختلطتالمتمددةآلهاالسامرة

هي:الآلهةهذهبعضوأحماء.الربكفةأحدعلمهمأن

أدرملك،ترتاق،بخحز،أضيسا،نرجل،بنوث،سكوث

.(33و31و03و71:92مل2)

إلىأمصاأحضرهاايي،ساعربنيآلهة-أما11

.(25:14أخ2)أحماؤمانايهرفلمأوشلبم

ي!،وآباؤهسنحاربهزمهااليالبلادآلهة-12

-18:33مل2)ي!وا،!نع،وسفروايمأرفادحاة

راد"جر!يبسحارآباءأهلكههمما-4ا:(3061131*

:ا9مل2)تلاصارارالذيرعدتلم!؟!اس؟ا-إحما؟

و32:13أخ02،2و91و36:18)كأ،12

13-آلهة

7(و11:1

)1:هراعرت

،1-آلهة

12)إشياءفي

أخرىوآك(ا

و9و4:8

15-آلهة

قام!ندما(.41

مل2)خنرو

مل1،:.115)راعوثفىالموآبيين

في،الهة)كلمةت!رجمأنالافضلولعل

.،إله"الى(ا

المحؤلةبابلتما"ليلإلىإشارةكاك:لابل

:6،)ش)رنجويل،(9،42:17:

دايخآل،1:7عز)والذبالفضةمن

.(23و،1و11و،:18،5

:1)ناحومفيفقطالهاكار:ننوى

الالهييتفيكمبدكانبقتلهضحا!بانجا

91:37).

فيالجزروأضباهوالتخومالاحيةللجهاتوكانت-16

لبادتها.وايحمسين!بدهاالمتعددةالؤبخةآلهتها)بجهبحر

و22:؟،إش)آلهةأنهاييرفواأن)ضعياءتحداهم!د

23).

جمعمنأءظملكن.لملرب:الآن!لوقيالر!مي-د

وربالآلهةاله5فهر(15:11،18:11خر)الآلهة

:22يق)القدهـ6.(،711و1،:01تث)،الأرلالي

16:25،2أخ1)،الآلهةجميعفوقالمرهوب(،225

الآلهة!بععلىالملك(،55و،:69مز،ء:2أخ

،ه:9،86:8،135و59:3،79:7مز)

:2صفيا،01:11)ر،ا:136:2،138

نحرزلكمنأبحد)ربيا(.وكقدم47و2:18دا،11

بأنهاالأخرىالآلهةكلعنيقولعندماعددنقىتوحيد

،2:11ار)لهاوجودلالهبالبة!ي،آلهةيستا

وأ،أاضعياءنيذلكثل(.يبد.5:7،16:2

.(ا!3000،

بكلاباموسيتكلم:الألمآنبخصوصتعلماتهـ-

:بالقولنبدأالحثرفالوصايا،الألمآلهةضدوجلاءعوح

علىكانأنهتماما،ضحاأماميأخرىآلهةلكيكنلا"

تث،02:3خر)الربالاالهلهميكونلاأنإصائيل

حر)نماثلأوصررا!عواالاعليهمكان(كا؟5:7

و8:هتث،،:لا-!ا،17؟"23،3و،:02

وألأ(،7؟23ش-،؟23:4حر)ثاثء.يرلاج.(.9

تلكمععهدايقطعوا(،والا،23:2خر)تحطمبلتبد

:23خر)لهمفخانكرنلاخىالهممعولاالحوب

اللعنةتتع(.وصف25و،:7،هـ6:1تث،32

:11تث)أخرىالهةالىوالذهابالربعنارتدادأى

:303،13:7،02.:12،،"ا:2828،

تث)الربمنمكروهةالآلهة(.وهذه18،92:17

حز،12:31،02:18،92:17،32:37

(.وبالبة23:13مل2،ء:11ملأ،7:02

ول!8و7:3صم1)غركبةآلهةتقبرأنيحبلإصيل

،14:3أخ01:16،2قض،23و24:02

33:15).

إدرأديليل)ن:أخرىآلهةوراءللذهاب)مرأولط-و

سيناء!مرةلأولظهر،أخرىآلهةوراءللذهابالمنمر

(.ويقول15:،31،3و23و8و،وا:32خر)

ذهبرا(الأنباء)دعوهمماكل)(11:2هو)هوشع

أبوك1(16:3حز)حزقيالويصرح."أمامهممن

التيالؤليةاللطخةإلىشكدونمنرا!خبةوأمكأمورى

أيضانفسهعنالاتجاههذاأضر!د.إصر!ييلدمفيكانت

عدد)الخيعةالموآبينطقوسالىانحرفواعندمافغرربحلفي

وأدركدمهمفىاللطخةتلكموصىرأى(.!د3و25:2

،17:3تت)تكرارامرارامهاوحذرهم!وعهتبلالخعلر

ولىمما.(18:02،92:26،03:17،31:18
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هىالنهةضرفيللأنظارلقاالأصحاحاتكلرتكون

نتاهلجصورةنرىحيث03و28و13الأصحاحات

:23كثى)أ!مايئوعبحذرهم.؟أخرىآلهةوراءالذهاب

الربعنالمتكررارتدادهمضةهوالقضاةعمر(.!ارغ7

،91و17و2:12تغى)ذلكعلىالمترتبوالضاب

كانبل.(8:8صم7،1و5:5801:6

-11:5مل1)الائحاههذاليدافعةتؤنفطلجحان

المصلكة!الدكانةفدتالمملكةانقامويعد.8(

نتد(9و13:8أخ1:9،2،مل1)جداالئاية

والآلهةالأصناملتدفقابابالذبانكربعامعجلافتح

الربعادةبمحوبإيؤايلأخآبزواجهدد!د.الأخرى

رودىأنالممكنمنوكان،محلهاالبحلعبادةواحلال

ضد،لغ!لحاخدمةلرلاتوةابت!جةهذهثلللتأثوها

فيانغجرماسرعانالرأنالزعن،الامنلقزجزئيانوقفت

يغرأن!ئليموضععاموس!ظ)نبل،أخرىصور

2)المملكةدعارالنيجةوكانتالأصام.لب!ةالمرجهأبا.

(.ولكن5:25أخ8،1-3:6ارصا،17:7مل

وأبيارجحامأ!د!د.أفضلبصورةطرتالجنو!ةالمملكة

الآلهةينه!هميهرياتيموآمونيشىوآحاز!هررامكيا

بحركاتو!ضياوحزقا!وضافاطآطقام!د.الأخرى

منىحكموز.كلةالأمركر،لمولكنهم،ورح

خدماتت!ثطعأخرىكاولمآلهةعادةنحوالأمةاندضت

إرميا،25:،3أخ2)المدنوقفأنوغ!لجا!)رمااضياء

:اإريا،22:17مل11:13،5:9112

16،91:،،:7،613:01،16:،11

ذهابهابببالىإلىالأمةاخذت!د(8و5:،،

و92:25تث،22:17مل2)اخرىآلهةوراء

عادالذكلطإصأئيل،فإنالمطلوبتأثؤللبيكان!د(26

.أخرىإلهةعبادةالىأخرىمزينحرفلمالبىمن

افوك!فا:أمفارلي-لانه!

وارتدادالفديمالعهدتماليممنالكم!الأبوكر-فاأضارتايهر

ء(8:18تجهر)الأم(،وآلهة6:ا)!راس2))ص6يل

بقيما))سرأثعل(،وخطية5:7)آباؤهمعبدهااييوالآلهة

التيالحلاثقالىالحكمةكتاب!ر.(1:7،أسن!سفر

،01و3و12:27،13:2الحكمة)آلهةأنهاشعموا

:22،6:ابال!خ)فييابلآلهةكرت(.!د15:15

.(2،-ا:1،دايال)وايينبحل!صة57(،-6

جمديد:المهدلي-لان

الجديد:الحهدزعو!عضةفيآلهةكلمةتر!

893

يأىتاهلواعندماالفر!سحنعلىردهفيكوعفالرب-ا

(82:6)المزمررفيجاءمااقى،إدلانفهيجملحق

اللهكانإنأنهإلىهذامنويخلص..هآلهةإنكينلتاأدا

ىأ،اللهكلمةالمصارتالذين"آلهةدعاهمقدنفط

لهالممكنشالفضاء،أفليىفياللهبدورقامواالذينالقضاة

عنتولأن،المالمالوأرسلهالآبقدسهالذيايمو

:01ور)مغحماجواباكانلقد!اللهابنانه!كقنضه

38-37).

)ناناوضفالتزقبالإبحهلوبرنابابولىشرعدما-2

.:قايلينبلغتهمالالكاوحونصرخ،ا!دطنمنشداكان

ى!يرنابايدعونايا.فكانواينزلوابانستثبهواالآلهة)نه

علخلعوا!مكذا(11؟14أع)،هرصورل!

ايونانية.بالآلهةمحرفمعلىكدلمماالألوهيةصفةالرصولين

الناسقالأثافيوياليامةلرعصر!رل!كانوييما-

كانالواحدالإلهمنهومأن!دو)ذكربحةبآلهةنادياظهر)نه

.(17:18أع)عهمتماماغر!ا

يؤجد")نهبولىكول(ه:8)الأولطكورثوسوفي-

أنهعلىورلالكلامياقولكن،كثرونوألمابكثرونآلهة

نعلما..الواحدالإلهإلاإلهأىجرد.ثيبقاقديرة

.،اخالمالي:ءتب!أد

وأزاغاسمالهـ...بأنهاتهم،أفسفيبولىكانوبيما-

يتبالأيادىتصغا!ى)نتائلاكث!اجمعاهذابرلى

نم.91:26أع)،آلهة

بالطبهحةلسواللذ-شاسحبدم"للغلاطينبول!فال-

.(8:،غل)6آلهة

:)17الأعمالصفرفيباضزكر)ضاراتؤلوجد

بالأصام،ونفىمملوءةأثناأنبولىلاحظكدما(16

اليولىدر(،جث23و1:22)روميةفيالئىء

ي!واباطيرراأ!ناماهذهالحدررة،وكانتالرثنيالعالمآلهة

الناية.الأعدادفيالخزدةالعبادةهذهنتالج.ويعددوزحافات

آلهةك!ببة:

العهدفيالخموصهذافيتردايي6اغريةكلمةتر

لاعلاقة،الركةالآلهةأوالضبالإلههذاأنجقةالالقديم

الأخرىالأمأوالقباهيلعبدنهاالقالآلهة!لكنها،بإسر!ليللها

مز،32:12تث،2:،2يثى،4و35:2تك)

،،:02،81:9).



اللرلكون

اصفةصيفةفيالعبا:تردلاالتر-طتبعفىوفي

يفىخحطي،ايه!ذافمضاف"صنةؤبل،يصعوف

6طحأو:31تث)،الأجنبعننآلهةوراء!فب!ر5،!قةمملا

آلهةافي؟الشعوبمنلعب،آلهةضسةاهتضاف

وحدهاالعنةتخدمقدأو،(01:16ننى)،...آرام

وأغاظؤبالأجابأكارؤ:ر!المحنىنفسعلللدلالة

،كرب(اله)محنكمييم5(32:16تث)"بالآرجاس

.(3:12،)ش)

دإ،الآخرىالئعربنمبدمااييتلكعيال!سةفالآلهة

يحبدواأنايزامنحتكانواالنين)صر6ثلعلمحظوراذلككان

.يى.يره

عنالفلاضةقولفيواحدةمؤالعبازتردالجد!دالعهدوفي

بآفةنادكادظهرانه5(17:18أع)لامنافىبول!كراؤ

لهمتثرهأنهاعبرواضد،يافحاالأصيبدو،،يناغر!ة

باببةأحنبياأوكركاالها،جديداافالهميفدم،ل!وع

مثل-فالأئيويرن،فبلمنتيمحوا!الذينللأثيرينن

الجدكدةبالدياناتيهمرنكانوا-الصذلكفيالريمانيين

معالمشرللالصاللتيجةاتاههمك!كانتالتيايمددة

.النرق

اللرسكونة

ابحرمنالرتيطثمالالرقفيتعر!ايةولاية

فيلول!الرسولهبهر*غوصلايخا()صاحلالأ!لاتكي

حنى:فبنرل،الكراطةخدنهاندادمدى،رعةالىرطبه

بإنجيلايئركملتقدالل!ممونالى!احولهاأورضليمعنإلى

.(15:91)رعة،المح

الى..-هالباؤتنيمافا:هيأسلةئلاثةالباؤهذ.!ر

ولتايولى!بالل!كونالمفمودعا؟هالل!كون

عهاأكحدثاييابطتةهذ.الىلولى

في،الىاكلمة،،س!سكونالىا:العمارهمضا-

،تتففأنهاأوبعدهاماتكلأضهاتفىقد،اليونانبة

كلفييإلايحيلكرزأنهبول!أراد!مما،أخرىببارةأو

انهالمرادكونقدأو،الليكونصدي!علحتىمقدويخة

دورمميومالىولحتىنفهاالل!ككونداخلأيضاتجول

كانت!لتي،الأثرلاتيكىالاحلعل(الحديثةدورازو)

)ايلا!ا،فيتقعكانترلكنالمقدكيةيا!اتنتصى

،الأعمالضرلىمطلفالأيهرلمانهحيثرلكن،ايونانية

قداعارةأنرحيث،مقدرفبةحديدتجاوزبولىأن
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اللردكون

الى1خاطفةص!ةرحلةالىالإضارةننفى،ايث!اكحلت

فيكرزقدبولسأنبمعنىنأخذهاأنفالأفضل،الل!لبهون

.اللكونحدودحتىمقدونيةكل

انها؟الليكونبكلمةيفصدماذا:!اللردكونللقمود-2

،اطلرش5:اليوناينبنالكلمتيناصنخداماجاناتتحدم

فيالدانوبنهرلينضاسمةمساحةلتفى،أوايلل!يااتو

ابحرمنوبمد،الجنوبفيوتراقا!قدريخةئممإلى

وكان،ثرتاالاسردابحرالىكرباالألبوجالالأ!لاتيهى

كان،المتحضرةنصفالمحارلةالقبلاللمنعدد!قطها

تثسلكانتوبذلك،الل!لينباسميعرفونهمالونايون

يقدوموذلا،ويانويخا(الضيق)بمعناهاالل!ممونولإلات

فطقة-عكريةاقتصادبةلأجاب-جميعها-ثكلت

إس!:وس،:أبر؟دط-ي!طحلىيص-ص-؟احدةيئإإداء

تضمليجعلهافانالمؤرخإنبل،داشاأضاكلتمتأخر

ذلك.فينحطثاكانأنه!بدوولكن،أ!امونوررايا

،تحديداواكثرأضهقمحنىأ!الها،اللصلكون)لكن

حباشاعهافياختلفتواحدةر!ايةولايةعلتدلفهى

أ!ط!الامبراطورنظمهاوأضرا،الررمانيةالفنوحاتتقدم

الل!بكون"ولاكةاصمالبدانفيتحملوكانتتيصر،

:،في2)دلاطةباسمتعرفاصبحتثم،المظمي

ر!ة،فيالكبسةالىيكتبكانبول!أنوحيث(01

روية)تحديدااك!رالمعنىقمدباأنهنتتجأنيخ!كننا

15:91).

الىبودىصولأنفيضكلا:ياللرككونبولىعلاتة-3

زلارتهفيأي،الثالئةاي!لةرحلتهفيكانالل!ككونحدود

مجلةلهاالأولييارتهفيفتحركا-له،لمقدويةالثانية

حدو!الى!ولهلاحمالمجالايتركلامما،بالتفصل

"(17:15-16:12أع)المرةتلكفيالل!لكون

الثاثةجولتهعن(02:2)الأعمالفىجاءماولكن

نفهاالحبارةأنبل،فحبموجزايى(لمقدويخةاثانية)

جالقيبأنهتوحيأابواحيتلكقاجتازئدكانيلاا

صيف(رمزىصيقول!)اعتفرقتالولإدةفىواصةجولة

.م56صةيضيف

كس:ألما

اطلق!د،القديمالعهدفي،علام1،الأرجحعلىعي

ثطليميد!اجنوفىنيتقعفارسبلادفيمقاطعةعلىالاسم

المكايينفي!ايهر،داثرحافيتقعضرضنوكانت،صجانا

،الفرسبلادفيكبةمدينةكانتألماسأن(\:6)الأول

النعم

!تبىالذممطيوحمنوسفيالاالمديةلهذهأخرى)ثارةتوجدولا

في)نها:هكذاالعبارةقراءةيجبانهالحلماء.ويرىالمكاينمن

عن!ينىضىء!لمولا،مديخةتوجدكانتفارسفيألماص

التىابقودهولذلكالوحيدالمصدرأنحيثتاريخهاأوملوكها

"تارنجيفيوجدتايىالنتودولكن،خر!لافيوجدت

الأرابة.ينكلمونكانواسكانهاأنعلىتدلأصارواك

أئفلك:

سبطنصبمنكانتمدنحة!ى،الملكبلرطة)!عناها

:91)يثىالتحدكدوجهعلالآنموقمهايحلمولاأش!

26).

:دادألمو

يقطانأبناءأولوو"المحبوباللهاأو،المحبوباومعناه

-91:اأخ92،1-01:25تك)عثرالثلاثة

.الحنوبفيعرببةقبيلةإلىوثر(23

:امدألمو

لوقافيجاء؟الميحأ!فأحدحر،امتدادا!حناه

زدلابل.تبلالادسالجبلفي(3:28)

:نالنالا

اعم:وهو"أعطى"اللهومعاه

،24:8(مل)2؟كوياكهتالملكأمغوضتاأثي-ا

:كاد:ثويافيم،الملكللاطحالضأحلىعكور+ألاثار-2

:2آإربا)أ:ربالاخياب!فياممر!فالملكأرطهمالذيرأحد

اررقياالؤنرا!ةكداءساكلاء-معوااكذبر-أحدكاد؟(،22

الملككلداممرا،السفيالكانبلار:عا!افىإرباأملاه

ريخل!2وه3:12إإريب)!يصاثددءاررشامجرقألا

سايقا.المدكرراصحصالفىهريكودأذ

اتانت:ء،ؤطافيكل-!-اثا-ي!-،ا*:اص-نلاثة4:6؟3

أمواصكلمكانهمنعزراأرطهه(،)امعلصإ-اعجب-اكلكا-

المىدالم!ر3الرأإد:إلىأ:رشل!،إىرحنهبدأأذنجل

.(16ودا:8)عراللهفيخداميأتجراكفيا

ألنمم:

ووضوبادرداكلبأبوعر،نحيمأوحةأوصروراللها!عناه

*..(11:36أخ9)داوجثىأبطالش



رسألوطا-ألوكاس

:ألوطاس-ألولاس

لبانجبلشيبع،!ين!قبص!ةبينيفصلك!31يمو

.(11:7،12:03مك1)الجوسطالبحرفيو!ب

ألوث!:

أثناءفياسر!ليلينرفيحل،الصحراءفيمكاناصم

و33:13عدد)ورفيديمدفثةينوتعالب!كةفيارتحالهم

ايتين.وجهكلالآنموتمه!عرفولا(،1

:ألون

اصم:عولمو!آ"ا!عنا.

:91يق)فلطبنممالميقنقاليصبطفيعددنة-ا

اصمويتبلرطةأخهاعلىايرجماتبحضفي!ايهر(33

علم.

.(37ة،أخ1)هعوننلعنمشهوررجل2-

:باكوتألون

دبورةفبهدفنتالذىالمكانس،البكاءيلوطة5ومفاما

،دبر:أنالقمةشووافح.(35:8تك)!ةمرضعة

ذلكفيوكان،أرامفدانعنرصعهعند!قوبيتارتبطت

هـبلوطةترجدمهاولالقرب،!يللتالىعلقدالرقت

.دبورةتحتادقتالتي،البكاء

الوهيم:

الله.كطءانظر

:إلوى

الله.اطءانظر

:،ثبفتيلمافيو!لى)أوقبفننيلماالوىإلوى

:115مرقىإنحلفيالأولميبالصو:العبا:هذ.ورت

نطقعبا:عي،(،27:6)قىفيالثانيةويالصوؤ(34

الهي5!حناهاالروح!لمأنتجلالصلببعلسوعالر-بها

.(22:1مز)،تجيلماذاالهي

نالأونفالكلظنوالحرتالأا!ةمنخليطالبا:أنمبدو

ظنبرزمما،!لحااصمثابهانالأرايةأوالحبر-يةزسماء

!فلدأ-ف!أياد

اللغةفهمهملمدموذلك!علياينادىكأنالمحبأنالوففين

تماما.

تنسرعاوب!أمامالنموعىبحضنضفيا!تلفةوالقراعات

رادشلصالأرامبةاللغةتأئبرأذيا،ضك؟،لدقةالأصبةابارةا

والروح.الحبرىالأصلعننقلهابالحرىأوترجمافيهاما

ما-بعيدحدالى-لثه،الحباؤبغهابطقفيتبدوايي

)مكن)نأتاهكاا:قائلأالمسيحصلىعدماابسئانفيحدث

.،الكأسهذهعنيفيحبر

:أيآب

اصم:يعو،،آباللهاالمبرانيةفي!حناه

منالخروجأيامفي.لىيولونصبطرثشحيونبنا"لاب-1

مكة،وألىحاهـلفاوخينمبعةالمعدي!ونجندهوكان،مصر

عدد)الثاكاليومفيالحبمةندشبنعد،نرلانهنربيتد

.(92،01:16و9،2:7،7:24:ا

اللذ-شوأبرامدأئانأبويمو،رأويينبطمنفوابن-2

البرلةزعرونمو!مقاعةفيوجماعتهقررحمعاضتركا

.(11:6تث،12،26:8و16:1عدد)

(16:6صم1)داؤأدابيتلحميثىأبخاءكبر-3

مرتةطلعةلهكانت18(:27أخ1)(يهوأ!اويدعي

صم1)الرباختارهالذىهوأنهظنصحرئيلجحلت

أثاءنيئاولالملكجيقفييخدمكانكدما(16:6

أخهعلىكضب،.جليا!بزعامةالفلطنيننمعالمراجهه

ابنتهوكانت(17:28صم2)الحربل!ىلمجئهداو

.(11:18أخ2)لرحبحامزفيأيجايل

لصوثلوجدأنحثاينوكان،!اتنسلمنلاوى-4

أح1)أشا،كييلررعىوكان(6:27أخ1)اببي

.(1:أصم1)،أبر345(:6

جبااعرالأحدمنواحداكانجادبطمنضخص-5

منمطاراهالبريةليالحصنفىعوداي!الىجاعواالذكأ

.(،1-12:8أخ1)الملكشاول

فيللخدمةدارأقامهمالذفىلأوىسبطمنالمغنينأحد-6

.(02،16:5و15:18أخ1)الهيكل

:اعأيلى-اعدأيا

وو،اللهعرفهمناأو،!عرفاللهاالعبرتفييقحني

اصم:
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ءلدئ!-!دس!

(3:8أخ5:16،1عم2)دارإنا،ا-ا-ور

.(1:7،أخ1)،دمليادلى5أكذا!دعى

عوضانا!،!قتراديأحديفامينسبطمنضحص2-

أخ2)!فمحارلأنراسيالضيالمئلحينمنمعهوكان

17:17).

:11مل1)طمانالملكخموماخدرزونأ!2-!يد3

:ا!سا&

من5أو،زادفداللهاأوأضافندالله:العيليخى

:31يمو،،اللهزاد.

جادلشطؤماوكان(رعرئيلأو)دعرلعل!الهاطف-ا

:7،،2:1،،1:اعدد)مصرمنالخروجعند

.(7،01:02"و2،

موصىزمنفيالجرضونينب،ي!لاللنأبا!اف2-

.(،3:2عدد)

ألياث!ب:

عو،،إللهرمن5أو،كلدالله)الح!تفي!حناه

اصم:

:3أخ1)الملكلجحاننلمنايرعشبخيأحد-ا

2،).

داؤفامهمالذفىالكهنةمنعرةالحاد!ةالفرترئشى-2

.(12:،2أخ1)

بناءفيإخرتههوساعد!دنححياعهدفيالكهنة!ئشى-3

طو!امعأضراتحالفولكنه(ا:3)غأورضليمصر

الربييتفي،نحدعاالهييأ(،:13غ)الحموفي

ابنةتزوج(وولماداعابن)اخفادهوأحد(ه:13غ)

عدد)الكهنوتمن!نحمياطردهولذلكالحورولىضبلط

زيجاتاتخنماممنعزراعهدنيالمقينأحد؟ضي،-

.(ء2:؟.عزراأأجنيات

زوجاتاغذواالذ!الكفةيينمنزشبنيا!ياثب-!ن-5

.(01:27عزرا)عزراعهدقأجيات

زوجاتاثخذواالذ!الكهنةدنشلافيينيشايضب-6

.(01:36عزرا)عزاإ!دفيأجنات
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اياتيم

نفههوولحله(01:6عزا!)بوحانانألدول!ثب-7

يحايه.(3)فيالمايهورنحمهاعهدفيالكهنةرص

لاتيم:أ

عر،،الهدامهشاأو،فياللهاالمية!!ى

اصم:

فيللتمر!دمماو!راضناخلفالذىحلقابن!يثيم-ا

نرىأن!كلكن02(22:))قحزياالملكع!د

صقوروعنفطتهأالي)ضباءنجؤمنطيهمصثويات

صو،(22:15)اشعنهعرضاا!قيم!ولي،ضبا

ألالبمفيمعندما،،الجتعلالذي"الوكلأوالأمين

!)ذا.لرلختهالرعةالثاب،بمنطتةكطتؤثوباأبؤ

أورضليملكانأبا"!بح،الحكرمةسثويةايهكلت

تمفتاح!ح!د.(2ا:22)ش)،!وذاولت

وأن!نحأنكتطعالذىوحد.هووكان.محفهعلىدار

ش))للصلككشلالمطلقسلطانهعنكنا!ةي!ذ.،!نلق

أحدعلى،اي!تعلىاعباؤاطلقت!د.(22:22

هذ.ظلت،(6هـ:مل1)جليمانعدقالمسثرلين

:16مل1)اصاثيليكلكةعوذامملكةفيمعريةبخفة

نأوككن.(ه:01:5،15مل9،18:3،2

ضربيعدأنهعي،الحتتةتلكشالرظبنةهذهايةنرى

ثغلالذىهوورثامرو!ثهابخهكان"،بالبرصعزياالملك

علىكلكمالبعلىكاد5:تصلضد،الوطيةهذه

.(15:5مل2)،الأرضضمب

عامفيأورضليمسنحابرالملكجوكأحاصرت!ندما

أ!دهمالذ!نال!ؤالأمراءمنإحداا"إنجمكان،ق.م107

62و8:18مل2)الأشوونمعللناضحزتباالملك

الجيوشتهديدوأمام،(22و11و36:3)كأ،37و

الى،بمحمنطي!وأياتيمحزيخااسثأرسل،الغاطة

مل2)أورضليمأجلمنللربعلراتهلرفعابياضعباء

.(37:2إنر؟،91:2

جهويانيمللملكالأصليالاسموهو،الملكيرثبابنأليانيم-2

علملكاأئامهعندما،مصرفرعوننخوالملكاعهغر!د

.(":36أخ2)ق.م906ني!رآحازأسرأنبعديهؤأ

لنوخذعبداصارفلصعلىالكلدانهوناسترلمي!كلندما

عطه،قسردعادولكنه،شواتئلاثبابلملكنصر

ينهزاةوكزاة.الأرامنالكلدانييىغزاةالربع!فأرصلا

حبييدهابهوذاعليأرطهمعمون/بنيينهزاةالموآ!ن

آبائهمع!طبعئم(6-ا:24مل2)،الربكلام

عنه.عوضا!فيابنه!لكق.م895في



قيمألا

عندالحصادفىمعاضنرك!دالاصمهذاحملكاهن3-

الاللالىمنالعودةيعدبخهتابيأورشليمأسوارندشين

.(12:41غ)

الالىالىيعد،المعحأسلافإخدزرلابلضعد-،

.(1:13ت)

لواابايلالينجلعصرمن،المبحأسلافأحد-5

3:03).

!يلحثط:-ألثط

31:عو،اللهموولتاليفي!نى

و6،:!9أخ1)دارأطالمن(ثلالةا-3)

47،12:11).

:5أخ1)الأرنضرقيقضىسبطمن(ريى،)

2،).

و8:02أخ؟)بنهامينسبطمن(زين6و5)

.)22

15:9أخ1)دار!ألامفيحبرونمنلاوى!ص(7)

عصوئلالقانةأ!فشقورحنلمنضخص(8)

!.(6:34أخ1)عيمان

حزتياأكامقوايتدعاتالفررعلىاثرننمنلاوى(9)

.(31:13أخ2)

أليحبا:

يمر،اللهنجأ."منأو،يخبىءاللهاالحبريةفيخي

:23صم2)بالححلبودطفاثلاليندارألطالهأحد

11033(.أخا32،

يحورلى:أ

لليمانكالباوكان،شعثاابنوو،الحر!فالهايمنا.

.(3:،مل1)أخياأخعهمع

-:ألعداد

عندبنيامينرشىور،أحبقدالله"الح!لةلخي

(.طن21:،3عدد)كصلونأول3وا،الأرفىتتبم

اخنارهمالذ!البينالثوخأحدألدادنفههوأنهالبعن!

.(25-11:16عد)البا!ملمعهلهحملواص!

ا!ثة

ألد!:

.ا"ياداعانظر

ألهشابع:

عمخادا-نتاصمعو،،اللهقم"العيةفي!منى

اناءوإيثامارالحازاروأبهونادابوأمهرين،وزوجةنحضونأخت

.(6:23خر)الكفةهررن

ألثافاطة

!نيارؤضخص!ة31،.يمرقافىالله"الحيي!!عنى

،يهوذاعلط!يواشيويم،عثالاضدتاموااللاررونلذفى

فيال!هن!كادعاستخد-الذينالمكاترزعاءأحدوكان

.(1؟23أخ2)بالمغامرةالقيام

:أيثاماع

3.:ا!و،،حمعتدالله"الع!دةفيو!حني

غدعه،فيالرؤصاءاجتمعالذىيركاثيمالملككا!-ا

)رميائرالبهالذىبالدرجيأقينيابنباروخيلىوأرسلوا

الىبهوأثيالسفرنأخذ،يهودى"الملكأرصلئم،اببي

36:21إر!ا)الدرجكلتيحئىابارالىفألفا.الملك

خلالذىنثيابنكعيليبدالملوكيالنسللنرادأحد-2

علوالابالعلكنصرنبوخذأمامهالذىاخيقامبنجديا

الثافيالملوكق،اليشمعا!س(أ:ا،)ومبا)يهوذا

عبنمعة

الملكأفاءأحد3اييو،اعقدالله"العهةفي!حني

2)ائانيصموكلنيا"بحوع!س(3:6أخ1)دار

.(15:هصم

أنيثة:

تك)يا،نا!برالابن31يمر.هبخلعىاللهاعحناه

حصلعصدراكانت،معبةسنطنةعلىطلق!د،(،:01

جرت!د،(7ة27خر)الأعا!بوفيعلالصو!ونمه

أ!شا،طالميأوإلمطابمنالجنولالجزأكالالباتمحاولات

!ول!حز!إلترجرمأما+"عرلمى5جزر)نهادوضوسوسول

.3،



الئث

،،إلسا5أو،هلاس5أضهاابحض!ظن،طايةمقاطحةإفها

!لملا!لكن،الممارنةتلا+لواحفيالأخ!الاسمورلمحد

ابنين.وجهكلمونعها

ألشع:

ابى،!لياينلصيذثافاطابنيمر،،خلاصالله5!فا"

منقيلاالجنربيالىالاردن،دى!ل!المطفيعولةآدلفي!اش

ضكولا،أل!ه31سوىثىءوالدولعنثثرولم.الجليلبكر

سقطأوعمرهعلىيدلما!وجدلاكا.تقياكن!اكانأنه

!دو.عولةآبلفيينثأولدأنهالمرجحمنكان!)ن،رأسه

منالأولالجزءالغصرف!د.!لجادعاهكدماشاثاكانأنه

وكان،مو6يةظروفوفياللهتخافعاللةفيأييهصتفيجاته

أييه،حقلفي!ملكانوظ.اهـلغعلىالقويلالرهلذلك

اببي.لإطياتليذاليكونالدعؤجاعته

الملوكفيمرةلأولأيشعاصميايهر:واعدادهدعو،-أولا

يتلقي،حويبني!لياكانعندما(91:16)الأول

كان،ثلاثةيواجباتالربكلفه!د،حيلالهدرسأعظم

عوضايخامحولةآبلمنضافاطبنأيئعيمسحأنأحدها

!ندما،الحمالنحو-الحالفى-!لجاصار:دعو!-ا

عثروأشاألهأرض!كرثاثيثعرأىضافاطأرضواجتاز

طرحلىلليابهفمر،(91:91مل1)ثدامهبقرفدان

المملهذامحنىفهمقدألغأنويبدو.عليهراءه

لإطيالموخيفةابنايكوندعوةأغاركأالحالوفي،الرمزى

الهامالترارهذايتخذأنتجلتيلأتردر!د.اببرفىله

رو،اللهلدعؤالفاهرةبالقوةا"لغضعر!لجاعبرعندما

نأرغبلبهه،لذلكاستعدادهمحلناالحظيمالنيىخلف

.(91:02)أولاأبوولتبل

قائلأ:فأمره،نفهلط!تملماأدرلةللياأن!دو

الدعرةتكنفلم،؟لكفحلتماذالأفيراجااذب"

علىتكونأنفبغىفاوالاستجإبة،ا+لغتصور؟ملحة

،قرارهاتخذتدكانا!لغولكن.كاملةيصننجةدراسة

حفلوفام،ا!راثبخئباللحموسلقابقرفدانفذبح

عنيقلىالحائيةالربطكل!لليا،!طعتن،لأصمقائهوداع

عبارةلإلجا.ثعةخادما!ار،والاميازاتالمراتكل

يدىعلى،ماهيصبكان5:ليماالعلاتتننواحدة

.(3:11مل6)،!لجا

:22مل1)محاصواتصرفاقدأضهحايبدو:ا!كداد.-2

،04

ألثع

كدمعر!األثعأصبح17(،"ضد:امل12،

فهشلمالذىمعلمهيخدمكانظ!تلفةالأنجياءمدارس

حماتهونمت.ريحطمنكرا!ثربيكبقةهامةثروصا

وواضح.اببوكةللخدمةمهيأأصبححتي!در6لهالروجة

كان!والتلالالجبالزولشالأنبياءمدارسلنعاضاأنها

الركةأواصرترطدتالأئاءتلكوفي.تبلمن!لجا!حل

انضيءلنييجداهامةشراتكات.!اعيةبممقلما

!لجا!فلم،الكبرابيجانبمندقيقتد!بوصنوات

الني!قوىأثرلهكان؟،حو!بفيتعلعهالذئالدرس

تعله.ماأتقنقدأنهذلكبعدجاتهأثتت!د،الاب

عمقالأضرالمهدلنايملن:رحملهعدا-لحاعطة3-

أنأدركو)ذ،لمعلصها"ليثعيبههاكانالىالرقيقةالحواطف

يمكنضىءلا.ايىالممهيكونأنصمم،تريبةالهاية

ورخذأنتبللهنعلماذاصألهعندما.!لجاتجركيقنعهأن

روحمنمزدوجانصيبأ،البكرالابننصيصطلب،منه

دربأنهكيفتجينطلبة!ى((2:9رر2)معلمه

هوو!ؤخذ،الحاصفةفيشدهيختفي.بعمقللياروح

إلىوسود!لجار!ويأخذ،ثابهيخمزق،الرهببالمنظر

استقرتقد!علياروحكانتانلرىالماءويضرب،الأردن

الأنياءوأنجاء.ايابةعليعبرالماءالقفعلا.عندماعليه

أنالنورعلىلاحظوا،التلالمناثهدووتجرنكانواالذ-كأ

احنرامفي،فسج!وادألغعلىاصتقرتقدلللباروح

خدقهألغبدأ(.!نا15-2:12مل2)وخضوع

و!اهويهررامحكمطبلةامتدتلأنهاعاماخمينداتابي

كونلأنأئلهتغيرمنفيهحدث!ا.ويوآشوبهوآحاز

بيوضكوك.الأنبياءلمدارسالدفي،لقالدلإيلياخيفة

أيئع،عنداسخابةتجدلم!طياصحردبخصوعىالأنبياء

2:61مل2)الدعابةتيلمن!ايرهمذلكرغمولكنه

-18).

انبويةةصر!ه-لامأ

نأنلاحظ،افيجاةندرسعدما:خدم!صجل-ا

يتع(5:27-2:91)اثافيملوكفيالمجلالجزء

فيالمايهررةالحوادث.أماللأحداثالزفيالرتيبالغالبفي

ايرتيببحسبتكونأنيمكنفلا(9-6)الأصحاحات

الافيالملوكوفي.إمرد!لملكاصملايرفلا،الزمنى

أرضالتدخلأرامجيرشتعدلم"أنهنقرأ،(6:23)

نقرأمبا!ثؤذلكبحدرالفرلىالرابعالمددوني،"اسرأئ!ل

الأصحاحوفي.شدهداحصاراللامرةبددحصارعن

لينراهيينما،بالبحىجيحزىضربعننقرأالخامى

و،:8)الملكمعودياحديناكحدثاثاشالأصحاح



أيثع

روآشمرتعننضأعثرانكالآصحاحولي.(ه

لألغالأخؤمفابلتعننقرأذلكومد.(13:13)

س(91-1،:13مل2)4صاتالذىمرففي

ضوات.يضع!وآشموتتيلحدثتيدلامقا!ك

ولكننا،!لجاراحملخدمتكدءعند:ادكازاص!-

طب!يثعفكان،ذلك!دالرداهعنضيكانسعلا

عكازايحملكان؟،(2:12مل2)عادىكمواطن

أنه!دو.(92:،سل2)معجزاتبهيجرىعاد!ا

بنيحوأريحا!!ت!صتقلانحتلفةمدنهفي!اش

:6مل2)!لامؤأوثفانذ!نه!ميماأو،الأن!اء

د!،الافدامعلىصراضرنمعلكلروكان.(32-،2

.(11-8:،)خا!عنةالر!ةاليدةلهأعدت

سنواتثلاثالسماءباغلاق!طياخدمةبدأتأ-

أركادالماءنغبابراءخدمتهألئعوبدأ،الةينصف

جدكد)ناءفيملحافأخذ،مجد+،ثرضر!ةالجاهوكانت

جدبولاموتيخهالهمدولمالمحا.فمتالماءفيلللحطرح

.(2:21مل2)

أتابمقدممرأمريممكانس5أريحانركثم-ب

البعلعبادةمرممزاحد!لل!تإلىطر!نهفيالمرتنعةأفرابم

المفصوصأو)الأ!لعأيغرأسرلأطر.الوثنهة!عقل

الصبيانيحضاضهزاء(!طاضعرمعبالمقايلةجداض!ا

أظهرت،.عدكاقرعاصعد5:قائليننهفصخرواالصغار

هوماويكلياللهوا!انماخقاعممدىصخريتهم

باصمرلحمإلمبكق،والتفتأيثعففضب،مقدس

ابطتةتلكنيالوعرمندبانخرجتالحالوفي،الرب

ألب!ثعأنابعضي!رى.ذ!افتكابالأولاد!كت4الموحثة

ماعلىنلومهأنيمكنلاولكن،الأمرهذافيتسوةأظهر

خروجفيدخللهيكنفلم،قصاصمنالألأدأساب

ايربة!ضهف.بالأرلافحياهعماعدرلا!كنوا،الديتين

عاقبالربإنا!يونكولبالحجاؤ"،رمؤأخهم"البيية

لاالأمرمنليصينا!اولاتهذ.صلكن،أضاألغ

.(24و2:23مل2)مهاجدوىولالهاداعي

حيثالكرملجبلالىألثععبر!سلدتيمن%-

ثمفاكالوقتبعض!رف،للأنياءمدرسةتوجدكانت

أعمالمناتليعملهوكان،(2:25)الامؤالىرجع

اصم4بهرولم،الأناءأحدأرملةأعرازصدحيثالرحمة

.(7-9:،)المكان

يآلتيمرو!كابا،فعاباالمتواصلةرحلاتهد-في

ألثع

الص!،حرعرن"جبلشحداإتعل،ضونج5الصغؤ

منأصالثلاثةبمدعل!ي،صلم5هوالحدثو!ها

تأثرتايى،اليدات)حدىتضفهأن!بل.!زرجمل

المتدساللهلرجل"عفةيتيمأنزجهامنظبتوعهمن

الر-أعطي،الكرمهذاعقابلوفي.،وللماعالاكرالذى

فأعاد.،صف!غلامبعدعويقةماتولكنه،ايناالمرأة

.(37-8:،)الحعاةالىابيى

بخيمعلتيمالجلجالالىأيعفمبذلكدعدهـ-

فوجدنه،نجدبمالمالوذفكانوامجاعهو!وكانالأباء،

ثداأأن!ا،اللفةتدرفيت*نباءلرياكاءأحمم

أيض:إلفمرخرااله،طحى!اتراخى!عاماتناولفي

القدرق"يعألميعندما،،اللهكارجلمرتالقدر!"

ر!!ءأىمنخاياطماالصامشبح،الدقق!ض

(،:38-1،).

،المكانننسوفيالوثتذلكفيأ"لهاثرجحيكل-و

محهي!ضرضلثةبملمنرجلجاء،المجاعة!توفي

بنديما"يثعفأمر،حنعلايصنابلضصرمنركيفاعرفى

لاكلهاالكيةإننجرابالحداموإزابأكلوا،للحبعالحز

وتيضضكفيبأنهاتاا"لعغ!لكن،رجلمئةتكفى

معجززمنمصغرةصورةالمعجزةيمذه(،42-4:،)

.الآلافإضباعزالمشح

ملكجهقتالدنمصانضناءكانتايابةالمحجز-ر

أخث،الأ!نىعصابا.بال!عىوكان(91-5:1)آاإم

صأأخذتيهودولخاةولكن،(5:27)ابرصأنواع

صق!وشت،فلطنضرقيعلىالناراتإحدىفي

سيدتها،أخبرتالفتاةهذ.،آخركفيرعددمعالرقيق

النبيانلها!الت،ا"لغمعبزاتعن،نحمانزوجة

كذهيأننعمانوقرر.برصهمن!ثفيهأنتدرأج

هداكا!ها"بغبزكاؤاذنعلىملكهمنفيحصل،)يه

اثرنالىدنزدبأنيخؤغلامها"يثعفرسد..،ئمية

لما،نعمانغضيفيح!ي،يرصهمنيخطهرمراتجع

غاضبا،طر!ته!فرجع،المبالاةعدممنا"ليشعبهقابله

أشارلمافخضع،7مناعهفي،الحكبمةعجدهموؤنجحت

رفضفندا!يئعأما.برصهمنضفي!كذا،ابىبه

لنعحاننممان،!حقدمهاايىاثميةالهداكاباتارفضا

منثاذليبي)صاشلأرضترابشبعذايأخذأنالريافي

لأعلالهاللهأننممانمنظنا،)سر6يلالهجهؤلحبادةأاإم

معكدخلأنلنممان!ععح.كاأرتفيالاتهعايمكن

قلبهل!كنه،الظاهرحسبرمرن!تفيللجودميكه

أمامه!ا،نحصانظروفابيقدرلتد.الحتتياللهيعبد
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الشع

لألهعلىتدللايلو!ةعذه،اخلاصهفيويق،صملش

بلادهفيمحصوراللهأنأو،رعرن"!هألهثرجودورمنكان

بروح-لكنه،الوثنةالبادةعنكرضيانهأو،فقط

الموقف.ذلكفييمكنماأفضلعلىتصرف-التساع

القؤ،أعمالشعملعنزلكبعدننرألم-ص

ضقته،عنجيحزىأضرضد،نماماعله!كان!كنه

تصةولنق،وراعهوكن!،اثيةنحصانهدايافيظمع

ا"يعرلكن.أرامجسقتالدمنصةهداكاجهاأخذعوكة

ب!عىيالإصابةونسلهجيحزيعلىويحكمالحدعةك!ثف

.(27-6:02مل2)الألدالىنعمان

علهم-صقالمكانأنالأنياءبنيمنفريقكلى-ط

جديدمكانأ-مامة!قررون-اريحاليكانذلكأنهغلب

فأسضطت،الخثب!طونهمرلظالأردنمنبالقرب

العبثمنوكانخا!ة-وإنه-يخهثناصتالماءفيأحدهم

لذلك،الجركان،لركعالموحلالمجرىهذافيعاابحث

الخشبمنعوداألغفقطع،مستتجدااببىالىصرخ

الماء!حعلى،الحديد-الفأءسفطتحبثالمكادنيوألفاه

.(7-ا:الحد!د)دافطنى

للصلكايئعخدماتكانت:والوطةالبةصم!-لالأ

!امة:م!عددةي!سة

التىموآباخفاعجهورامحاولعندماأولاهاكانت-ا

جهرشافاطمعكالف،مغملكهابقيادةعالهعمت

بر!ةفيماءجيوضهمتجدولم،أدومملكى،جيوذاملك

ا"يغ،وجو!ثنواعندما،حرجايلوففراصبح31،

نأيأبرهجهررلممحاينة"لثيورنض،اثلاتلللوك)يهنزل

نأئبليالكنه،يؤابلامهوأنجياءأخآبأليهأنب!اءالىيذب

ولمابحواد،يأتوهأنفطلبيهرضافاط،أجلعنكاعدهم

فييحفروابأنفأمرهم،الربيدعليهكاتألمواد،ضرب

طر!قعنيقياصيأقيالذىالماءلجمعكثؤجباباالوادي

هزيمةموآببهقممةلهمتا!،عطراأوريحاكلواأندونأديم

عاصته،فيصغوحاصرر،بهتاعاكلتم!د،منكز

منمرأىعلالورعلمحرفةالبكرابئالعدالحداروز

لرضهم.الورجعواعنه)ص6يهل،فافصرفىا

نأأراممدكوجد:الامر6ليانية!دمثهحدلت-2

مؤمنكر!ل،خارقةبطر!ةتكثفالر!ةخططه

ولكنه،جيثهنيخعانةوجودفظن،)صائيلملكمباغةلي

ركان،النىأيغكببجمدثكانذلكأنكتثف

للاتيانثقلاجثاأرامعلكفأرسل،ثفانفي!نيمأ!ثع

انزعجكاأليغنزعجولم،يلاالمدتحصاروئم*،

!ا6.

ألثع

يخىالربصغ،الضلامعنييفتحللرليعلبل،غلا!

حولناريصكباتخيلامملرالجلفأبصر،و)ذاالنلام

الربمنا"يثعطلب،ايهالأراميرناقتربعندما،أليثح

أخرىمرةنردلمفاالمسنخدمةوالكل!ة)بالح!ي!ربهمأن

اوالذنيالع!يتعنيأنهاوالأرجع،91:11تكقالا

ودقول:(البصرىالحداعالىرودىمماالذهنفيايثو!ق

قبعؤأنمهمطلب،،لمدتالطركأأخطأوالمنممألخعلهم

تلبالىبهمفار،يطبونهالذىالرجلإلىبهمير

ولكنضربهمالملكأراد.)صرئيلملكصطؤتحت،الامرة

-6:8كل2)!رنهمطعمهمبأنوأمرهكها"ئع

جبرث!تحاولمالمعجز!ةالقؤهذ.منالبالغولتأثرهم(23

إصأييل.علىالهجوماإمأ

شد،طبق!تفي!حتايايةثةالحاأن،لأصبم3-

عنالدفاعفيالاصرليليونواتجلالامرةحرصرت

المد!نة،وارتمتفيالمجاعةوحدف،النهاكةالىعاصنهم

الملكضزع.ركلغظفالهنابساءطبخت،الأسحار

قمداببيوككتث،أيئععلغفبيصبأن،راد

هاللةقبكلأنجوفرالطحامبأنيشبأ،محاولانهومجبطالملك

جقالديدالذعرا!بالبلةتلكو!.اياليابوم

مخوفهرثوا،علجمزاضةالحثييرجحافلأنغيلواضد،أرام

أدسة.وكفضىء.وكلوخلهمخيامهمتاكينالأبرن

ظاالذىالملكوأخبرواوفمبواالمهجورالمسكربرعىرجال

،للاستطلاعقليلانفرأروسليأناقتغولكف،خدعة

ولم.الأررنحتىا!شتنطيوالأمتعةخاباالمسكرفوجد!

خققتوهكذاالأرامن،محلةنبمقبلوكا-سنالاص!ع

.(7:02-ء6:2مل2)تماما%لبؤ

للأمرشيذاكانضد،الأبةعظيمايالمطالحملكان-

الأوانآن!د،حربرفىلإلحاالربأعطا.الذىالأول

أرامملكبنهدددئق،وكانالأيغيخذب،لإتمامه

د!ثبةهد!ةلهأر!،بمتدعهالملكحمع!ندما،مر!ا

مرف،منصثنىكان)نيأله،حزاشلجثهـئى

لأنهمرضهمنصئيفالملك،مزدوجاجراباافيفيحطه

ذلك.رغميموتالملكولكنعضالا،!رضاكنلم

قاصا،ثرصاخليفةفيهفرأىحزائ!لعلنظرهاهـيعؤبت

خجلحتىاللهرجلوكى،لاصيلتأديبصطوصكون

ننهضبه،صبملهبماأبغأخبركدما،الحهقرئشى

كانا!ئر!كن.الأمورهذ.فعلعلىتوىلابكب

اللبدةأخذالغدوفي5،صثفىبأنهبخددفأخبر،مض!ا

عرضاحزائل!لك،عاترجههعليرهابالماءكسها

.(715-؟)8ته



أيثع

للأمرفاطكان،أميةكلالأيثعابال!ايحرككان-

الإسرجميونكان.حوبرفيلإطهااللهأمممطا.الذىاثافي

كورامالملكيجرح،جلعادراموتعنثفاعاأراممجا!كلن

أليشعحتزجر+،منيبرأفىرعلفييةللىورجع

الكثؤ.لرورهمأخآبد!تمنالانتقاملتنضذالنرصة

جلمادراموتالىالدهندقنيةالأنبعاءفيمنواحداف!يل

ملكا-الجث!توادأحد-ذثيينكاهويمحيأنوكأمره

.يهرب،.أمزماكل،ابيالنلامفاطاع.إصائيلعل

اضطريلكنه،المقابلةتلكطبيمةيحفىأنكاهويطول

مركتهالىكاهو!حد.ملكابهنردىالحالوفي،لإعلانها

،نابوتضلعندالملكمعمتابلفىرعلالىبجنرن!!وق

قلقىالكؤمن!فىابلبطرحطأمرنجقلهفلبهفيبهموريه

الماللةعلتاماقضاءوسمئالملكأبناء!ذبح،حتفها

البلتعدم،!تلهمبمكرالبعلكفةجمع!م.المالكة

كاعلا-نجاحااثورةلمجحتيمكذا.)صائيلمنواستأصله

مل2)العرشعلىتويملكوجلس،أخآبتأتى

عملهوكان،انها!ةالىالوثابةالويخةبروحها"ثعويحتفظ-6

جلاتلمنجاتهطية"فامماعكلمتفقاالأضر

الرهيهالمضايقات،الموتفراشعليعورأىفقد،الأعصال

تحتكايرابدا!محنى)ص6ل!لحزيلبهاضاكقايي

فاللا:عليهوبكىبزيارته!وآشالابالملكوقوم.قدميه

كأخذأناببيفبأمرهاينرطكا)صالبليامربهةأ!ياألى!ا"

الأرامبئ.علىبصرته!مزاالرقتجا.ورمىيمهاصهتو!

صاتثلاثض!ب،الأفىعلف!بأنأ!ره!كندما

خسيضربأنيجبكانبأنهوأخبرهابىضضب،و!ف

جضربهانإنهالآنأماالناءاالىأرامبضربمراتتأو

.(91-،13:1مل2)فقطمراتثلاث

عظامهأننقرأحبث،!اته!دالأخؤالمعجزةحدثت-7

النفلبدكلفول.(21و02:)13مححةفؤلهاكات

ساعةصى!قلمالحياةالعادالذىالرجلبأنالودى

مكانة.منلأيغكانمامدىنوضحوالتصة.يلحدة

خدم!:ضالص-رابأ

علىا"لغكان،مح!ةنواحق:ل!!،!رنةا-

قيلةمرات!علياظهورعنشرضا،النليمطتمنابتهنى

الحدسةحاةأفعحاةكانت5بارزشهرزأحداثفي

كان،المففزلآلجبالاليلالمحاةعنيرضا.للتوسلة

عنعرفا.يلقول!ننالهادىالي!دىفي!ق"أ!ع

ثمفبأةيظهركنولم،اظعيةحماة!ععاش،العزلة

ايع

ناكتكنلم.يجد.أدن!رفالثيكانيل،يخني

اباس،أو!،ايفل3دكاذلل،،لاعتزالللاخباءأينات

قو!ةخممةبل،ثؤثوراتثمةتكنلم.الأناءمدارسينن

حياةمنالأضرالجزءالنفربحماثهكانتلقد.متز

حوبرفي!لجائعلملقد.مهاالأولللجزءمماكر!ييا

ولااباردولاالعاصنةنييىاللهأنعرف،جعداالدرس

1)،اظيفالمنخففى"الصوتفيهوثلما،الزلزلةفي

اإعيا.اشعكانظ،نا!كانبعااكلاكان.(91:12مل

عيه،التبنىلالقاء؟يواالذ!ياصالسما،مننارا!لجاأنزل

يكودأأعطا.بالقنل،ضدكدد.الملكأنرغم،ا"لغأما

للجعثىالعمىطبلقد(33و6:32مل2)بالفرج

أرادعنمانجاكمعلىعصللكنه،د!انقحاص!؟الذى

صارماركلياكان.(23-6:21)يمربهمأنالملك

بختالونمبةالمرأةإنحتى،أيظرتيفأفكانأيغنحينا،أما

:3مل)الجبالعزلةمنكرالموسيقيصبكان.عفةله

الزتفمحجزلا،!لحاصجزاتلثهممجزاتهبحض(15

صرفةأرملةمعالزتوكوزالدضق-لؤاربمحجزأضهي!لخبز

السونمةابن!اقامة،(16-17:01مل1)صيدا

.(،2-17:17)ميداص!نجةأرملةابناقامةمئل

منأبرزالرعو!ةخدمتهكانت:خدمسلطعامةمظاهر-

حازماعيفا،الحطأمواجهةزتاصايكونقد،معجر6له

بإصائل،سيفحلهبماعارفا،حزائبلأ!مبكي.الحاجةعند

-11؟8مل2)أرامعلعلكاعسحهذلكى

بأصزأحاطتالىافررةقاد،ا!ؤانآنعندما.(15

الأصحاحان)ابعلكنةكلعلت،علا!ضتمالكة

الأفاءعمأكااعتبريرحتىالملوكثفوحاز،(واياءالثامن

الفاتحة،الجيرشرلنق.(6:21،13:14كل2)

اضاره!،(91-3:11)ملوكثلا!ةمثاراوكان

خبرةلهكانت.(8و7:)8!رضهقأرامملك

.(6:01)الملكجقأنفذمحؤمراتوفي،عصكر!ة

:13)انطلاتهنجلثمورتهلعحظى)صاثيلملك)يهنزل

.ترددبلائقلان!ورتنصبحتهكانت.(91-،1

هاماجلأبا!كللإسرأيخللديخةالحياةفياصامهوكان

صررتهافيالبعلعبادةعلتضكاهوأ!امضي،خدتمن

!ببتبيدوكادتالأمةدتحزاةلأكاموفي،أنظمة

كبهميخواأنمنالبهوونفا،خدمتهوبب.الارتداد

.يب!ءقوداالأياءمدارسذالثخميتأئضوكان،لبحل

مننجاس،طعوكعفمات،حزالعلصفمننجا!ن

.(91:17كل1)الثعخلهياهوسيف

العظبمالحملور،الحلعاد)اصؤصلت!يئعأيامفي
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ألمع

كانمابفدرللدين)ضافةعصلهكنلم.!طيابدأهالذي

أنذولكنه،كلهاالأمةينقذلمإت.بهعلقمماللد!تنضة

استمرتفقد،نهالياالفصادعلالقضاء3ولم،كب!ة!ة

يلكنه،الأسةمماناةأكامفيعافىلقد.نباطبنيربعامخطاكا

،الأمورمجرياتكلمحبعنكلفيكان.بالرجاءقابلها

نبيأىمنتجلوهالمكااباسفيقبهاابصاثح!دموكان

كان(.1:41)3أوفرساضاإصائل"مركبةكان.آخر

الحبادةهذهطلت،ابملعادةبهوهعبادةيننص!!ئمة

منفرنبعديموشععاموسعصرحتىصثكلةالمنحرفة

أيثع.عصر

:الماما!وم-خاسأ

كان.باد!كهمن*نادىكانلمامطابقةحيلالهكانت

كريما،القلببهركان،ل!صيلون!للغرباءصديقا

نيزمالنيالموافففيشجاعأوكان،دحدحدالصبورا

فيحاعاعنهفا،دولةورجلياترجلكان،الخاعة

جال،الثيطالراعىحياةحيلأدهكانت.الرمواجهة

الله،رجلابأنهاضهر،نحكاحكيماكان،!حرايمغ

ثتهيخدضهللهغزلهببباللقببهذاجدارتهائبت!د

.ل!نان

أليئمع:

ا!م:ييو،3حمعندالله"!فاه

الخروجأيامفيأنرايمبطرأس،عيهودوابنكرعجد-ا

.(7:26اخ53،1و8،:01،7:اعد)

5:16،1صم2)أورضليمقولد،دايدأبناءأحد-2

.(3:8أخ

.(2:41أخ11جهوذاجطش!ئلومبن!يةاين-3

الاموسيحليميهوشافاطأقامهمالذ!الكهنةأحد،-

:17أخ2)النرضلذاجهوذامدنجمغفيفجالراللثعب

الذىأخيقامبنجدياقلالذكيثيابن!ملجد-5

(25:25مل2)جهرؤاعلبابلملكنصرنبرخذ6عامه

.،اثباماع5،(1:1،))ريانيكمي

:أل!ثوع

ابن،.ييوخلاصاللهااو،عياللهاالحبرسةز!ى

أورضليم،فيدولد(ه:1،اخ5:15،1صم2)دايد

نأومجمل(3:6)ا!زلالأخبارفي،أيامع8!دعي

.،أيوع"لابممحرنةتراعةذلككون
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يعرزا-أبعازر

:تباليماأ

معنا.الذىاافيبع"العبرىللاسمايونانيةالصيغةعى

زكريازوجةهي،ايهصبات0(أابعانظر)6لمندالله"

ولكن،زرجهامعالأيامفي!تغدمةعاقراكانت!دال!هن

الايوىصبطمنوكانت.المعمدانورحناهوابناأعطاهاالرب

جبر6ثيلالملاكئرعندما.مرمللمذراءنيبةكانتأكا

د!،برالاثهرهازجلأطداتكانت،مرمالعذراء

يتوخدتعندما،الجبلةجهوذاأرضالىالعذراءالهازبت

بطنها،!الجنينارتكف!أيصاباتعلىوطتزكركا،

عظيمبصوت!رخت،الفدسالروحمنأيصباتوامتلأت"

افىنمن،بطكثمزهى!اركةابماءفيأنتباركة:!الت

فيسلامكصوتصارحينفهوذا،القدكأمتأقيأنهذالمي

ماكمأنآتلكبطني،ضزباتجهاجالجنينارنكفىأذفي

.(45-5:الوااالربنبلمنلهاتبل

.:نليصالاأ

.!لصافانان!

:لمورأ

رأودينجطرئيى،.وكانصخرلقالله"العبريةفيويعنى

السنةمنالثاقالئهرأول!البريةفيالعبمرسىعدعندما

:5،2:01،7:اعدد)مصرأرضمنلحروجهمائانهة

.(35،01:18و03

:ا"يعرؤ-يعازرأ

:31يمو،!عوفياللهاالعبر!ةفيويحني

أليعازرعي(15:2نك)إبراهيمخدمرئير-ا

بيتي"مالكاإبراهيمدعاه!د،غرهعنلهتمييزاالدمثى

.(13تك)عنهلوطانفصالبحدوارثايحتبرهكانأنهأى

يتهكبرعنهقيلالذىنفههوهذاآيمازرأنوالأرجح

الذىيمو(2:،2تك)لهكانماكلعلىالمستولى

إعحق.لابئزوجةيأخذأرسله

الاصمبهذادعاهصمورة.!دزوجتهمنلموسىافالطالالن-2

فرعونسيفمنوأنفذفىعوفيكانأ!إله:فاللأنه

\،،:18خر)"افؤلالأخبارسفرفيأيزروسسىا

15(.ة23أخ

.(7:8أخ1)بنيايربنب!رشأليعزر3-

إعادةكدالأبواقرالنفحزاضزكالذلىالكاهنآيعزر-،



أيعام

أخ1)أورضليمالىيمأعوبيديتصالربعهدتابوت

الملكداودعهدفيللرأوبينونرثيساوكانزكرىبنأليزر-5

.(27:16أخ1)

الفندمارعنتنبأ!دمرثةمندو!اواهوبنأليعزر-6

أحزيامعبالاتحادنجاهالأنه،يهوذاملكجصرضافاطبناهاايى

.(37-02:35أ!أ2)اصافيل*ملك

الرأس،)لوهللىعزاأرطهمالذ!الر!أحد!ليزر-7

عزرا)اللهلبخدامالهطلب،ك!فبااالمميالمكانفي

تزوجواممنورصاداقبنيئرعنيمنكاهنا"ليعزر8-

بهقمؤيننناثهملإخماجأ!دبهموأعطراكر!اتيناء

.(91و09:18عزرا)ا3لأجلغنم

عزرا)كر!اتشاءتزوجواالذيناللاوناحدايهعزر-9

01:23).

غرعاتناءاتخذ،الذكأوأحدحادمفيمن-أبضر01

.(01:31عزرا)

انبسلسلةليالمهحأجدادأحدرو!مبن-أيعزو11

.(92؟3لوالوتاابثركرهاالق

:أبعام-

اسم:يمو،اللهشحباالحبردةفي!حناه

زونجة،لهداردأخذهاالتىالحيأودماامرأةثغأ!-ا

والاسطن(ه:3)الأولالأنجارفيعئلايضاريمى

المقطعين.ضعتبادلمعالمحنىنض!لهما

داو!أبطالأحدوكان،الجلوفيأخترفلبناليعام2-

:11)الأولالأخارصنرفيالفلوقأخعايصى،ابلاثين

لهذاوانهثغأدأيحامنف!ههوانهابعضو!ى(36

الملكداوضدالقةفىألالرمالأيحامأبواخبتوفلانضم

.(-31،7.1:123و15:12صم2)

أل!عثاكي:

سبطرحاءأحديمر،"اللهمخويخاى5سنا.ولحل

.(8:02أخ1بنيايرين

:ألفاز

اصم:يمو،،ممفيذبالله5الح!لآفيالاسم!حنى

أيفاز

عازتحانايهفازبنووكان،عداامر6لهمنعشوابن-

و35:اأخ412،1-:36تك7)،خرتهمرصاليق

36).

ىأ)وأضهرهمالثلالةأوربأصحابأولاييحافيأيظز-

!عزوهأروبيواصرابيدةيلادشجاعما!د،(2:11

أصاله.بماحمعواعندما

،5.15،،)الأعحاحاتفيأقىالهمنويتضح

يورلا،فوالهلعمقزلك،اثلاثمتدامكانأته(22

نأ!،لأفكا:!ردلدصدىصىالآخرفىأقوالنكنفلم

عنمما(2:7،أى)4!طلج!كمصلخالجهالرب

الاطعةفيخطأهملهممرضحا،العاصنةمنالهمتحدث

الحق.لالىأروبال

لىنمانحكماءشورؤحكيمصوؤقا"يخاز!دو

،94:7)ربا-الحكمةيلدبأنامثهرؤقهمان)أدوم

الفكرمنأزنة!لدةالحكمةهذ.كانت.أد3يلادكلمع

المتأنيةالدراتص!(91-15:17اى)ي!لاختار

كتخرجالأولحدثوز.(5:27أى)الناضجة

(11-7:،أى)أكلببلوى!المقدساتشاليجة

:،أى)الأصيةالطيعةفادالمقممتهفييتدصو

الغيظمنكنلأيوبجملهدوءاوكبدى،(17-91

:3،03و6:2نيأروبرانظر،3و5:2أى)

5:71أكي)والخضوعايويةعندسبيهبردو!ده،(24

-27).

فاقضالذىأ*بكلاملببثالراكانحديئهوفي

!كرر(5:6)لل!ذلكوكعزو(،:15)ايتوى

ف!(16-1،:15)الإنانفسادعنالحدث

ذلكفيأصحابهتبحه!دالريوللرجلالمروعالمصر

(15:0235).

يلصق،نظرلهتهمنطلقستحركاثاكحديئهوفي

انغمراييآثامهويعدد،بأ!وبالجرالموارتكاقيالحداع

ولكن(15-22:5)يرىأنمنأبمداللهلأن،فيها

ياصترداد،الإثمعجرانللتوبةأمامهضتوحامازالالباب

.03.(-22:21)والرؤالصحة

نظرياتأضهارأىألموبولكن،رعهحكيمةأقىالهتدو

منالدلهنيةيالارثاداتملثة(هو،:16)باؤةحامدة

الراصنفىهو،أيربأصحابخطأوكان.!كدولوجهة

دون،الحتيةمواجهةلى3بنركايقسكهم،أووبثرفي

الإنانهة.الصداتلماعر!تار
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ايفال

:أليفال

أخ1).دايوأبطالأحدأوربن،.!رتضقدالله"!حناه

الهامقني-المتقحةالأبحليز!ةايربةفييجاء،(11:35

23:!)2المحبهى.بنأحباىبرت"أيفلط،أنه-

لط:أيفا

(3:6أخ1)داودأبناءأحد"-ثونجاةالله"!حناه

.(5:،1أخ11اممفالطأيضاي!دعى

ألحفانا:

حماالملك(نصرنبوكدأو)نصرنجوخذجث!قالديمو

الذ-ش!اصةالنربممالكبم.الىأرصله!دجهوديتفيجاء

لهيخضعوأنمملكةعلى!ثفقألاوأمره،الملكبأمرا!تهانوا

وأرلابيزصانهبمرابههجراربجيقفار،المحمةالمدنجميع

جمععلىوزحف،كالجرادالأرضوجهيفطونوكانوا،القسي

منوكل،ثريهاوغنمالبلاديىعلاواصوليطريقهقىالقلاع

أيامفيدمقصحارىإلىجاءحتىاليفبحدقتلهقا+

فوقع،رالكرومالأضجاركل!طعالحقرلجمغوأحرقالحصاد

هوالحملةهذهمنالهدفكان.الأرضس!نجميععلرعبه

فاضطهد،نصرنبوخذعبادةعلىمكانكلفيالاساجبار

جهودبتعبهفاحتالت،لهماللدوالحدووأصبحالهودأليانا

الأشبرولونرأىيلا،فلوىليتحصارهأثناءنيرأ!قطعت

وراعممإصرييلنجوفعى،الأدباروولراعقولهمطارتذلك

وراعمم.الأعداءخلفهامحرةعالميبوا

منرييدو،يهوديتصفرفيإلاهذالأيفانامحروودولم

فارصى.أصلمنمثقأنهالاسم

أيفلط:

:31إ.وهونجاةالله"!حناه

،3:8أخ5:6،1صم2)الملكداودأبناءأحد-ا

18:7).

ابنأحشاىبناليفلطيمواللائينداوأبطالأحد-2

بناليالموانهالبضويظن(،23:3صم2)المعكي

35(.:11أخا)أور

بنيهوناثاننلمنآصلأخيلعاضقاثاكالابن3-

.(8:93أخ1)الملكشاول

أورشليمإلىبابلمنعزرامعجاءوتد،أدويقامأبخاءأحد-4

014

ألفلا

.(13ة8عزرا)الملكارنخستاأ!امفي

يخيةناءلهماتخذأالذفىمنوأحد،حئرمبنىأحد-5

.(33ة01عزرا)

ألفلا:

منكرالحادىأ.يمو!ظمهالله5أو،يميزهالله"ومعناه

أمرالذكأ،،اثواقاخوتهم"بأكمالمايهودلنبواباعرالأدت

تابوتاحضاركد،المننينإخرتهممعيقفرابأنالملكداو

.(15:18أخ1)أورضليمالىأدومعويديتمنالر-

ألقا:

أبطالأحديمو،بالحري!ى،،ييلقبيرفضاللهاي!فاه

.(23:25صم2)اللالينداود

ألكرنسس:

فيالقديمكا!لةاقليمفيوفراهاالمدناكبرا"ليهرنسىكانت

بعدعلىالحلجانأحدشاطيءعلىتقعوكانت.الصضىأميا

بموقعهاتتميزوكانت.كوسجز!ةمنميلاعرصةمخو

كاالمحبطةالأصاضىتنجر؟،اللطبالمفد-وماحهاالحيل

.والزتونواللوزوالبزلقالالينأشجاروبوفرةالد!دبالخص

ذلكمقطأنبعدالحكمفىلالاست!راركارلةلملوك!يتد

أضهرمنأرطييزكاالملكةكانت.ولقدالفرسأيدىفيالإقليم

أما.الجريةملايىصركةفياضتركت!دالإقليمذلكحكام

"موصلوساالملكفهو،الاطلاقعلىالاتليمزلكملوكأثهر

د!ق.م353الىق.م373شحكمهفترةامتدتالذى

يينمن!تبرطويلاظلالذىالهرقبرهفيموتهعددفن

دائرىكانالقبر)نبلينيويقول.القديمالمالمعجاثب

11،نحرجملغمحيطهوكان،قدما014ارتفاعه،البهل

القبر،بهذاغيطالأعمدةكانت،ذلكإلىوبالاضافة،تدما

سح!!.هرمةبةنعلرهاكات!عمودا،3آعددهاللغحبث

الاحةإنيفولالمدينةتلكفير!يوسالقديمالكاتببصف

ذلكمفاالخلفإلىيقوموكان،الثاطيءطولعلىتقعكانت

وراءمارسالإلهيكليقومثم،"المرسوليومأالفخمالمريم

وكانالاحةيمينإلىفكاناوعطارفيوسيكلذلك.أماكل

.سصلوسالملكتصريارهاإلىقوم

فتحمنيتمكنااكبرالاسبهدرأن،ذكرهيجدرومما

منيتكنلمأنه؟،طويلحصاربعدإلاوتدصرماالمدية

يقملمأحداأنومع.المدكنةداخلالميعالحمنعلىالاشيلاء



أليكرنسى

الأسودالبحر

أيكرنى

فريجية!ظا!ةتجيهح

لروآبر?

مملك!ليديا

!ا*8،
حيما.*هرمسنز

)،!ط8ءكرمياندر

افسس.

نسسأليكرتيبراكا

كا!!ءبمتيكر!

حك

.لثرا!حماثمبماس

لرلز.بم حمصلملم.
بروت!ه

الخوسطالبحرصيدونهدمشقلم
صور/./

!ع!لمر./
عؤةآئي

ألكلنسس!لوقعخرقيسايد.،صوعنمجدلا-1.-.ةبص،أ

ءطرمحمخيسءاد،

المرجحمنأفهإلا،كانت!3لتعودأخرىمرةالمدنةتلكيناء

أنه!،و!يونيسيوسهرودوتمنكلرأسسقطكانتأنها

نأنملمإذ،هاكاستقرواقدايهودمنعدداأنللؤكدمن

لصالحق.م913فىخطاباأصدرقدالر!اقالئيوخمجلى

(.أما15:23)الأولالمكاينصفرفيجاءكاوذلك،الهود

أيكرنسىفيمرصمصدرفقد،الميلادتلالأولالقرنفى

الهرد!ةأالرأنعبحسبأالحبادةحريةفهاايهودبمنحيقضى

)بوجنوسأحدادهمهعارإتحبالحرلفر!عازكمببمواوأر

.(23:العاشرالفمل،14المجلد

أيكرنس!مونعفيالحديثة!لودرون"مدنةالآنوتقوم

إلىتقع!ى،الفديمموقمهاصكبراجرءاوتغطىالقديمة

فرسانشدهاوالى،بطرسالقديىقثعةمنالضفىالجانب

.(الموسولوم)الفخمالفريمبأنقاضم1،،،عامفىرودس

عامفيالآثارتلكباصتكاف!ردكليفااللوردقام!د

ايى-المنحوتةالأثريةالألواحمنالكئروأرسل،م6،18

حيث،بلندنالبريطافيالمتحفالى-القلعةتلكفيوجدها

الحملاتقادوالذىأنيوتن5الرنلاهئم.الآنفاكنقبع
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أيكرنس

يضيفأنفاصشطاع،701868018عاسفيالاشكثايخة

المتحففيالابقةالمحموعةإلىالأثريةالختقطعمنالكنير

أساساتعلىالعثررمنحميهأثناءفيتمكن!د،البر!طافي

الحجرىالأصاسعلىالعئرراصظاعكا،يتلائروالهاثلالمعبد

الجازلعليهأقيتوالذى(الموعويوم)الفخمللضريمالأخمر

المد!تةخارجالمقابرمنالحدكداكثف؟،الحديثةايركية

الملكبناهاالتى،المدتأصوارأنبالايهرالقدبمة.وجدير

القديمة،المدنجةحدودنبينوالتىق.م036حواليفيمومولرس

-الأثريوحاجرهالقدبمالمياءأما.هدايرناالىقانمةمازاك

اختفيافقد-الميناءأمامالمتلاط!ة19مواجحدةلكربخىالذى

الآثارتلكإلىالرصرلللائح!ممكن.تماماالانظارعن

.كوسجز2ةمنتقلعالقالقواربأحد-باضخدام

ألمالك:

لحميتمنبهوذاصبطمنرجل"،يموملكالهيا!مناه

:1راعوث)العثرةرأسكانأنهو!ملثروةذاوكان،يهرذا

لهوكان،القضاةزمننيعاش.،(وا:3،2و2

الموآلة.راجموثحماةنسرجلوكان،لحممحتفيمصاث

امراتمعموابإلىهاجر،ايرديةفيالتاجةالمجاعةوببب

انجا.:تزرخحيزة،شحرةبمدومماتوكيرن،محلردووللط.نمص

صنراتعرمخووبعد.وراعرثعرفههماموآيتينامرأتبنمن

وصرعان،ائلالثالناءترملت!كذاالإشانمات،موآبفي

-1:6راعوت)اليودبةالالعودةفينعمىفكرتما

22)).

أيهو:

:31،،عرهوإلمحطا!حاه

ويدعى(ا:1صم1)ابيصرثلأسلافأحد-ا

1)أأيآب"وأصا(6:34اخ1)6)إط!لأ!ا

.(27؟6أخ

أ!اويمى(27:18أخ1)داو)خؤأحد2-

.(16:6صم1)الملكلداوا!برالأخ،أياب"

أخ1)صقلغفيدارالىانضمنىسبطمنشخص-3

12:02).

.(26:7أخ1)ابوا!نقورحبنيمنضخص-4

.(8:1تجهو)املاىوكسيرئتأ!فأحد-5

ليندارالذىللحوارصاتاأعنى،أ!وبأصحابأحد-6

الىالف!تينقاد،للحقالعارلةوبخظرته.،وأصحابهأير-

(22:21تك)لوزعثؤمنكان.الصوابجادة

2؟4

عياىألهو

منبدا!ةإلاذكرهيردولم.أرامأورامعثيرةمنعوصأخى

عنأيربأصحابكفعندما.واللاثينالافيالأصحاح

،وحدهلألهوالمجالانف!ح،أيوبأقوالوالتهت،الكلام

لثغلالأدلحةوأحاديثه.الحاصفةفيالربتجلىحتى

.أيوبصفرمن37-32الأصحاحات

إليهأضيفقدأيوبمنالجزءهذاأنالقادبحضويزعم

غوامضوجودويزعمون،آخركا-بييدلاحق!تفي

آخر-ضخصايثتوا،الآطوبفيواختلافاتواسهابات

لأنهموذلك،الأصحاحاتهذ.أضافقد-مقدرةأتل

الأمرلكن.لاهوقيكحوارأوتعليصيكبحثإلهاينظرون

آخروبمحنى،درايةكقصةنقرأهاعدماتمامامختلفايبدو

الحراري!المربهكنىماأهمأنمنتحققكدما

نأنجد،أفظرةهذهالانظرنايض.ذاتهاالقصةبلالجدلي

الفصة.عفدةلحلالإعدادنينو!اعاملاكاتأبهوأنوال

قضيتهلرضاضحدإدهوأبدى،؟لهعنأيوبدافعلقد

أصحابأما.(37-31،35الأصحاحات)اللهأمام

آحاديثئلاثةأمامصاتبنفظلرا،ججمفرغتضدأيوب

حوارمميدا"لوظهرذلكعند.جوابالامجرون،لأ!وب

ممابأففلقضيمعنويترافعاضبابدم،جديدلدم

:34)لأبوباللومتوجبهفيمعهماتفقلقد.كتطيعون

مجوااأنهمهو،وببنهمببنهالحلافوكان.(34-37

-.(هو32:3)ححجهمتقديم

وهو،السخريةسبخلولاالذىالحزمبروحملةوأتواله

اللهيماللي!ن،التقويمفيالألمقي!ةجنسبقماإلى!!يف

33:31)الوسيطوالرؤى،يصنلمرسلجمالأحلامالاعالانفي

الطبيعةءفيوحكتاللهقوةعن!تحدث(18-

انظر).التصةفيحتيىدورلأيهركانأنهنرى.وكذا

.(!أثوب"

:يخايألعو

:31،،يهواللهالىيخاى)العبردةفي!حني

أحدوكان،آساففيعنفورىبنلملياالابعالابن-؟

1)داؤاللكأ!امفيالقورحيينعؤمنالأبرابحراس

.(26:3أخ

ايىابوتلؤرسأحدوكان،موآبفحثبنيمن2-

عزرا)الملكارتحثاصدفيعزرامعاليمنعادت

8:،).



ألؤا

أليود:

العذراءخطيبروسفأصلافأ.أحدئدىهـالله!فاه

.(15:ات)أجيالبأ!حة!قه،مريم

مي:أيوعهنا

تزوجواالذتالكهنةبنيأحد!و،اللهالعينايا!عناه

نالهملإخراج،عزراأكامؤأكدبهم،عطوا،اجنبياتمن

.(01:22عزرا)

:مأما

عندجهرذانصيبفي!عتفلطينجنو!!مدنمةاصم

ضرفيالانايهرولم،يرلادةحطعمعوندكر،الأرضنفيم

.الآنموتعهاكعرفولا(15:26)ثوع

امانة:

بنانجبلء(4:8)الألادكئدفيذكرجلاصم

كانولعله،،الدالماأو،الاتاكعنيوحرمرنء!دوشنر

فيأمانوسجبلإنهالبمضويقول،أمانةأوأبانةضهرمنئريبا

.سور،طداليأتمى

:طورمبراا

.(25و25:21أع)الرومانأأباطرةالقبيمو

ماحاتيحبهممنعلىللدلالةحايااصراطوركلمةرتعنخدم

نجد،الر!اقالقانونوفي.واحدةمملكةعنتزورثاصمة

كانفإنه،ال!بهاتورلةمنبلغمهماأنه-أولا:هاتبنفكرتين

الملوككانبيما،الدولةعنكمفؤضاللطةهذهيمارس

نا،اصراطوزابهيخادىكاد-ئايخا!لثخمة.صالرعةكلكمون

فينجدهلا!افىهذاولكن.الر!ايةالجيركأموافقةعلى

جمبعاالميثار!يصرنصرونجوخذفكورشالمقدسالكتاب

:91يرحنا،3:92لدنن،\:اعزرا)ملوك(غمعلى

:91)رؤ،الملوكملك5مووالمبع.(بابرتبب15

.امبراطوراعنه!الولا،(16

:أبياس

منضخصاسميمو،،أبيلألوس"منترخيملفظيمو

رو)تحياتهيرلىالرصلإيهريمية؟أرسلفيالبهيةمؤض

31وكان،.الربفي"حيىكهيهقول8(،:16

ابيتمعبالارتباطالفدبمةالنفوشفىجاء،ضائماأمبليانوس

أمرافل

وجد!دد!تلا،مق!؟فيعرتينيايهر!.الامبراطورى

بدا!ةأوالأولالقرننهاكةإلى2جعقرشاهدكلالأولالاصم

،الأصةتلكأنرادأحدكانهذاأبياسولعل،ائانيالترن

ر!ية.فيالأولمطالكيسةفيبارزاعصواوكان

:أمتاى

مدينةمنوكان،اليلونانألداصمعواالأميناويحنى

.(1:ا*نان،14:25مل2)حافرجت

فل؟أمرا

الملكهوبهالمقمودأنكلجحالذى-الاسمهذاكايهرولا

التكو!سنرفيالا-بتواينهالقديماياريخفيالهرحمورار

.ضنحارملكأنهعلى(9-ا:14)

شنعارملكأمرافلاشنرك:وعمورةسدومضدادلة-

جودبمملكرندعالعلامملكوكدرلعرمرالأسارملكوأل!ك

صدحملكبارعاضبدلقد.الهلمدنضدالحملةفي

صونبمملككئيبرأمةملكوشنآبعمررةملكودردثاع

لكدرلعو!رالملوكهؤلاءاصتحبد،صرغرهيالتىبالعوملك

وفي،عل!عمواعرةالناثةالشةوفي،سنةعرةلتي

الابقالملوكمعكدرلعومرحا!3عزالرابمةالنة

.قيالملحبحرعوالذىالديمعمقفيعزمهم،دكرهم

ىأ)الرفاهديين"وحلغاؤهمالميلامرنهاجم،الموقحةهذه

هامني(افيدطال)والزو!ن،فرنايمعثاروثؤ(العمالقة

يىوالحرريهت،نركايمضرىق(ايخفينأى)والإيمين

أنمن!عفأولئكفأصبح،البدلةفيصحرجبلهم

اييثفاطعينالوجاعوارجحواثم،ايمرد-كأياعد،ا

الأمود!وأيضاالصالقةبلاذكلوضربوا.!ادشهي

.،تامارحصونفيالسحنين

الهلمدنملوكخرجعنا:والهب!مالاعحداد-

وأضرت،الديمعمقفيالحربيةبصفوفهملهميتصدوا

آلارؤوسقوطهماوعموؤسدومملكيهروبعنالمعركة

الجبل.الىالاتونهربيما،هناكالمرةالحمر

الهلعلوكنلاككلعلىرحلفاؤكلرلعومرواضولمي

ابنلوطامعهمي!خذوا،بلادهمإلى!فواأطمممعيع

صديم.فيساكناكانإذ،سبوهممنبينأبرامأخي

الحبرالق-أبرامأخبرالفالذأحديجاء:لوطإنقار-

اخعركة.ب!يحةالأ!و:ت،ممراللوطاتعندككنكانابذى

قمحثدانإلىونجحهمالمتمرنبنرجالهمعلنؤأبرامفار
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"امري

رجحلهم،يلاوحلفالهمالميلاميينجعشعاجم،تو6

:كاتدسنق.ثهالعرايرحرلةإلىأفانجم،فرون

اباءمعلوطاأنتذألهالمفاجىء،يلجومهذانيجة

أمرانلحلناءحملهاايىلوطأملاكواصزجعوالمب

معهم.

نأفيشكلا:أمرفلدنمةتحدمدلالصريات-4

هو،ابابيةابترشفياديهورحمورارهوأمرانلبأنالنول

الا،ذلكفيميةصعوياتبحف!وجودركمالحلولأفضل

ذ)حيقهمناكرظاهرلةصحوباتمجردتكرنأنيمكنأضها

لهمعبنغطانكاك.بابلتارغعنالمزكدعرتا

نياياءمنكدلاأمرفلآخرنياللاموجودوما،ننبا

فيالباءمنبدلاأمرافلقالفاءأئضاحمورا!،آخر

الآنحتىكرعللها!رلمنف!هاالحصلةأن!،حمورار

ابحثمواصلةنإنذلكحمورا!ي.وركمحملاتش

المثكلة.هذهتحلتدوابغب

الأولمطالآيةزأنه،بابثرالجدلر5:ا!ارغمعا!!-5

أمرانلكايهر،ايكريىسنرمنعرالرابعالأصحاحمن

زلك،حمورا!هرأنهلوبهولةفهمهيمكنمايو،الا

ى.كدرلومرسدهعتعلتفوقالذى6ثعالذلص!ته

الرابعالعدد!نفييايهرالذىهووحدهكدرلحوصفانذلك

التاسعالعددفيالرقيينالملوكفاءسة!صدر،والخامى

هىجو3كانت)ذاتماعاط!يترتبيمواتدعالطه

أعرافل.ايريبفيبحده!أقي،،لمالماد!نأىابابليةجوت"

القالمة.آخر!كايهرالذىألاصارملكوأر!وكدثحارملك

كحليفصدومضدبابيةقوةقادأمرفلأناخرشوممكن

لدتراطعهدهسلاكاعدمابامل!،%!يرقالكدرغرعر

بناء-!لثاصرمعحدثشلا-ملكادعيفانه،الحالة

تظر.كانماعل

:.امري

،هجهوهأصأوجهو.فال"شاهالذىأمركااخنصار!ر

يمو:

محنواالذفى(حدأ.،بهوبنفارصينيمنياذدن!رى-1

.(9:4اخ1)الييمنالعوبحدأورضلبمل

جالمجانبالورمنجزعابنىالذىزكررأيواعرى2-

.(3:2غ)نحمعاإكامدأركلا

أمرسا:

ور:،،جهؤأمرأوجصفال5عفا.
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أمصي

وجدمرا!ولثاين!ر،هرينينأيعارارنلمنلاوى-

:6اخ1)رارالملكأيامقعاثىالذىالكاصصادوق

37(.:15صم52،2و7

الأكامأنجارفيكرهجاء!اتبنحبررننلمنلاوى-

اللاو!نداود3كدما(23:91،24:32)الأ،ل

.فرقلل

الذىعز!لاابنعو،هرونبنا!يطزارنلمنلاوى-

،(01؟6أخ1)،لج!ال!بخا.الذىالت!بههن"

.(7:3ك!را)عزراأ!فأحدانهكا

أموركلق5قانجاجوضافاطعينهالذىالكهنةهـض-

.(91:11أخ2)هالرب

كاكاجديمر،فارعىبنىمنكوذابطعنشخص-

:11أغيابلصيبحدأورضليمقعاضواالذفى-أحد

لتر+ححز!اعتالذىألقررى5ماعداعمللاوى-

.(31:15أخ2)لإخوتهمالربتقدمة

عزرا)امر%كربةنزوج!د،يهوذاجطمنبافيابن-

.،!ايه)5(في،أ!كا5انظر-01:42

عارتدوكان(01:3غ)نحيامعالماقخغكاهن-

"حناق5افظر)جوحافانأبويمو،أوزسليمإلىزدلابلمع

غ)لو،تمأكامفيكاهناكانالذى(01:02عزرافي

:24أخ1)إم!أولمحصهوكرن!د(13و12:29

.(7:04غ،2:37،01:02عزرا،14

نأعملالذى،حزيخايابنابيصفياأطدفأحد-

.(1:ا)صياالملكحزقياهويكون

أممي:

،،يمرةقوق01!حنا

.(6:46أخ1)مرارىعاثلةمىلاوى-ا

نححاؤمنفيكاثاكانالذىعدايايجدزكرلهابنأمص-2

.(11:12غ)

أمصيا:

!مو؟،،ترىالرب5!مفا.

(25أخ02،1-ا:14مل2)يهؤأملركأحد-ا

الخاصةفييلامملك.لعوذااولضروالملك،دوآشابن

ألقمرألمبدخا!ةالخزيضوكانت،عحزمنولحرفى

حزائلمعلحر-أ!هنجةالزبمةخاير،لبمنهودن

الذلىالرجالثدم"اليرئىعلجلسكدما.أرامملك



أمصعا

"ساءبق!ء؟مكهحراممص؟لحاكوااءإهـصعدا.باكا!وا

لايابون،ابينأجلمنالآباءتلهـلا:تا"للا،القاتلين

هوماحب(6:،1مل2)،الآباءأجلمنيقتون

أنكبتمما(16:،2)تثالربشر!ةقمكتوب

كا؟مفردأدةمصكاتالثة()!را?هدا؟حغاء

علىجلىأنهالأرجح.جهاميزمةالأمةوأن،الربكثر!ة

يعدالصشتولمط)نهابمضكول)ق.م812زالصش

تعاملك!د،أورضلبممنجموعدانأمه،سم(بفيمذلك

أورضلبم.فيصتعنرفى

الروحلرفعالصن!-الملكخطةكانت:ادوممعيرب-أ

ابى،للسلكةالحريةالهببةاضادةمي،لعبالمفو!ة

صكوناحرل!اجيثافنظم.أسهحكمأئناءفيكراهبطت

على.أبةوعمه،الحثرفىسنفرقأفيليكلمن

منالمكونجهثةأن!دو(ه:25اخ2)الاشمداد

وزنةمالةفأر!،خط!لتيذكافباكنلم،00.0003

جاءكدما،)صائلمنمرتزفةفواتلاسجارالنضةعن

عليهمالاعاد!دمالملكيقغأناللهرجلاستطاع،هؤلاء

الحنودأوبكحمعالىهذا!لعندما.(25:7أخ2)

الىورجعراهذااسنفزمم،الحربفيالاثتراكدينورجوا

.(25:01)الغضب.مجمومكانهم

الاستعداذاتبهذ.الياممنأمصياهدف)ن:طروياب-

هدفلهو،متاتاللمكانتفيللحربالواصة

الأ!يينمملكةتقع،يهوذامنالرقيالجنوبفإلى،ي!ضح

لمهوشافاطخاضحةومأوكانت،(بترا)طلعوعا!مخا

1)الملكقبلمنعبرافطكيليحكمهاوكانعد!دةصنين

حلفاتزشا،جهوراموخليفتهابنهأياموفي(7،:22مل

اورضليم،علىوأغار9بةوالأ!يينوالعربالفلطنيينمن

بمضوبوا،بهوهالذىالقصرمنهمجاعة،فتحت

:21أخ2)اصنرهمماعداالصنارالأمراءكل!لواالنساء

هذاعننتج!اوالقلقالاضطرابان0(17،22:1

القصرةانيةفينراهاأننظع،وحزنفوضىمنالحادث

البضنولهماصحاذا)أدومعلابىعويديابهانطقايى

.(المبكرإنريخهذاثلالىترجععوبدكانجرةأنمن

أدرممدك،الوقتذلكمنذ:الملحواديل!الانحار-%

حمبنمدىعلىعمياستبينطلواملكاأنفهمعلى

عنالحارهذايمحوأنأمصياصم.ذلكبحدعاما

د!،للاننامبجثهفنقدم،يرذاالحنوالا3أورثليم

الميت،البحرجنو!طالملحوادىفيالأدح!نكلتمرأن

ولاالجبالبهمحبطفحففىفينفععيطلعيلىتقدم

صلتيفيضنحدريخقوادخلالمنالا،)يهمدخل

أممعا

(.يحلثت7:،1مل2)عنؤ(مصاالماء،واخذهامن

لابهمو6يرااأحعاءآلافعرةجهوذانجوأخذ)ذريبةمنكة

2)،أجمعونت!كر!طلعرأسعنطرحوهمصالعرأس

بالقبورالآنمنعلىفاكالجبل!فح.(25:12أخ

الر!افي.الإغريقيالمصرمنالموية

تماما،أممعاحملةنجحتعكذا:وعقلتالار!داد-د

فأق5،بانمرأمصااننىففد،صةنتائجلهاكانولكن

أخ2)،لهمأ!دثمامهمعجدآلهةدوفامهمأثمبآت

علهالربكضبص،ألارتدادهذاويسبب.(25:81

-،25:1أخ2)كالهلاكلذره،نا)يهأرط"

القواتسلوكعنمزعجةأنباءجامتماوصرعان.(79

الامزشبهوذامدناخحموافتد،الامزإلىأعدتايى

آلافئلاهية!تلواالقرىيهبواالجنوبفيحررونلتهلملى

أخ2)ممتل!-عنالدفاعحارلواالذفىالأهالم!مننفى

ارللصلحأمصاطلبعلى!رآشروكان.(25:13

.بانوأرزالوبمعنالمعرتيثلكو،مفا

ضابل،طربمنبدلاو!ع:هىتهـ-مصكة

فشححمليرجدحيثعىليتإدىقمماجهةالملكان

الىواحدصييربوا،جهوذا،خهزم.المثاةلحركةمناصب

فيكوزجرد.ئعدء+أ-ا.يصهاممثأحدشجت.

يوآش!فيضدمزخرا،خهبتقدكا.تالتيالعاصحة

وهدءيوذا،سلركحىلمماناءهاء.ااهلثبا.حذ

منالونالثالمطالركنكدأورضليمصرتنذراعأرلحمائة

25:22أخ2،،1و13:،1مل2)التحصنات

-2،).

تاريخبذلكاتى:المأمودةوانايةاتيةالوات-و

يهوآش!دصنةعرةضعاشولكنه،كمحاربأمصيا

لطالأخ!ةضر6نه(،!ض17:،1مل2)اصاثلطك

ب-ضهرنهعدم:جب.مفجمة!ابئصاتسث،فر:خةعر

ملكجهوآكأمعالحربمنولةفإن،البحثعلستمصبا

مل2)أمصباعاتقعلالملهمالكاتبيضعهاإسرأيل

يكنولم،6!علم"الذىهوانه،(11-9:هـا

الدبلوماجة،بالطرقعلاجه!حيمماالملكينيينالزع

لرأبالملكينمنأىمنأخولآعاولةأىتحدثلمرلكن

المنشبكلوكان،هزيمتهعنالحربأضرت!د،الصاع

تا!جها.تمحكلأنفا

عيقا،الوطنيبالهوانوالاحماسضديداخز!هكانلقد

ررجدحالماأمصهامنايخلمىعلالدرلةفيحز-نصمم

طكوافد،يوذاملوكمنا!رالحددان.محلهكلش
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أمفيبوي!

أصاابنبلغيعندما،درهممنعرةالادصةفيعم

نضجتفد(أمصيا)حيانهعلالمؤامزكانت،ال!نهذ.

لاتشبرهولبههم،لحبقالىجهربفجعلته،وعحت

الىالحيلعلى-!انةفى-جدهعلوا،!تلؤفاك

:14كل2)تابوتقأ،محفةكلمجملفلم،أورضليم

الرابعةفيوكان.(28و25:27أخ02،2و91

ولا.صةوعثر!نتعاملكأنبحدعمرهمنألخسين

عزكاأصبحعندماالملكبخنرالثحبفرحيخفيالمزرخكاد

ملكا.

اثاليالملوكضر!أمصالقصةالفريدةألحاشية

علىأيلةميناءأنلحيقةالإثارةمنهاالقصد(1:22،)

،عز،واينهأعصيامنكلورىفيضطتئدالأحمرالبحر

ممتلكائه.منكجزءيهوذااضردهاالذىهوالأضرولكن

الأولالأيامأخبارضرفطالملوكسلسلةفيأممياويايهر

المحنبسللةفيكايهرلاولكنه(،12ة)3

يخماكفلحيثشإنجيلمنالأولالأصحاحليالموجو

،مصا.وروآشأخز!اهمملوكثلاثة،وعز!ارحبحاملنن

وكان(6:45أخ1)هرونبنمرارىنلمنلاوى-

بيتسكنفيللخدمةداي!فاعهمالذفىالمحينلننمن

الله.

ملكاثافيروبعامالىأرسلالذى!لييتكاهن-

لماصس:!ال،كليعامضدعامرسأقوالص،)ص6لهل

أما،تاعناكخبزافاكوكلجلاذاأرفىالاهربافبا

وييتالملكمقدسلأنهابمد2فياتتبأتعدفلا!لل!ت

:7عاموس)يه!مبجصبمابماابينواجهه،الملك

01-17).

أمفهبويى:

يكل،سن!ممودالهرالرنجةالففةعلىمقد!بةفيمدكنة

الىدخولهنقطةمنبالترب،مصبهعنأيالثلاثمخوبحد

علتع،!،نايازهالا،صسينيكىأوبراياسبحؤ

النهر.ممصمنبالقربالاحل

جانبكلمنبللنرعاطةكرغامنامامثقوالاسم

البهالفتحيقةعى،ناجةكلعنظاهرةلأكاأو،تقركبا

.الأنظاريوكبدس

،،الجعالطركأ5أو،هودوىعنيا5أولاتميوكانت

تحرسوكا-ت،والتجا!لةالاسترأنيجيةبأشاكوحياسميمو

محطةذلكبحدوأصبحت،مقدريخةالىترايامنالرئييالط!!ق
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منالمظيمالر!افيالطريق"اغنا!ا،طركقعلهامة

)ما،يزا(،،هيرس"يلىالأددل!يكعلىأ"دروهكيوم

يالحث،لنينوالزتالجذتتجخصةبطقةمركزاوكانت

بهاوكانت،يالفضةالذببمناجمكيةكانت!،بكرة

.الصوفلنجينهاصةكبؤمصانع

المطري!يبتىأعرأرضاجوراسحاولق.م794عاموفي

65،فيفاضلةثابةعاولةالأ!نو!ونوحاول،فاكبنقرأن

فيهناكلهمسم!رة)قامةفينجحراولكنهمق.م،6،-

لمبدرجةخيطاالحبوكان.هاجنونبقيادةق.م37،

صقطتق.م،42وني.الأثينوينمعالقرىبايعاطفتمح

علىواستعصت،،براسيداس)الا-طيالقالدكدفيالمد!ة

ذلك.بحدلاستردادهاالأثيرلينعاولاتكل

أقامالذكيالمقدوق!لبكاسبرحماكةتحت(صبحتثم

بتقيمالر!انقامق.م.عندما358فيعليايدانفهمن

أصبحت(،ق.م)168"ليدفا،معركةبحدمقدوفبة

فهااجتاز!د،مقد!ةلمقاطحة!اصمةحرةمدتأميبرلى

يدوولكسنالويخكى،إقفببر!طربفهمار:جلابوت

في-المرتعوكان.(ا:17أع)طر*يخهايمبهالمأفها

مكانهفيكوجدالآنأما،بوبوياكس-الومطيالحصرر

.(ينيكوىوبايركية)نيوكورىقرية

أئم:

نجد6.لاأماالعبر-يةفييمي:امديمالعهدلىوفعها-ا

أدفيباتجارها-المرأةبوضعشبحاضاالمقدسالكتابفي

فينراه!-فرضعها.الئريةا!ت!عاتل-الرجلمن

فياباءقجد،كلراذلكعنيخلف-المقدسالكتاب

بل6للرجالالاجماعيالمتوىنغىعلالمقدسالكتاب

:،قض،15:02خر)ياديةمركزشغلنطكثرا

فيالجذورعميقالذ!لةوحب.(،22:1مل4،2

وفي.شزلةأرفعللأموتكانت!ذا،العبرايخةالمرأةتلب

زواج!ند،بارزامكاناتثغلنالأمهاتكانتالآباءعصر

أخابتوئلأبهامعذلكفيرأىلأمهاكانأنهيدو،رضة

!عتوبان!(55و53و05و24:28تك)لايان

شؤهىأمهكانتبل(28:7نك)،وأمهلأيهحمع"

.(02:12خر)والأمالأبيثرامالناموسأمرعد.الأول

يفتلكان،منهماأياثمأوأمهأوأباهيفربالذىألابن

كتظرالمدرونفىكانكا.(17و21:15خر)قتلا

نت)أمهلالفولأببهلقولسسعلاالذىوالماؤالمحاندالابن

21:18-21).



أتة

في(91:3)اللاو!نفيالأبتبلالأمجماءترل

الحزنالمرنمأ.ويصف:أباهأمهإسانكلتهابرن9:الرصة

35:)مزأأمهعلىينوحكمن9:بالقولالحيق

احترامعكتوياتشديداالأثالسفركلفيونجد.(14

يمكنتعزيةأوراحةوأعظم.لأمهاتهموطاعهمالأبخاء

:66إنق)ابنهاالأم!اتعرىالىالتعربةهي،تصورها

13).

فيأيفاالىعنف!ونجد:الجدلدالعهدقوضعها-

الاحترامونفس،للمرأةالرفيعالمتوىنفى،الجديدالمهد

،مكانأرحإلىالأمومةبمقامحماالميمفمولد،للأموالوتير

الصيب،علىيوععصلهشىءوآخر.الأنظارفبلةوجعله

وصلتوما.الغالةكوديعنهالحبيبلوحنابأمهعهدأنههو

إنما،وتبجلتفديرمنالأمومةبهتحظىوما،الومالمرأة)يى

.المقدسالكتابفهايضمهااليالايةالمكانةإلى!رجع

تك)الأ!زوجةعلى!الأم9افظيطلقكانوأحيانا

:3تك)علتمهماالجدةعلىوأجانا،(3701

نضها:عندبررةقالت!،(15:01مل02،1

.(5:7قص)،إسرائيلفيأماتتإ

أأمهى5الأمةا"علىمحاربا"الأم"لمظيطلق!

إرجا،ا:05إكأ)أباباهمالثعبوأفراد،اصثا

.(2:4،4:5هو،12؟05

:02صم2)الكبرةالمدنعلى"الأم1لفظ!طلق؟

الأرضعنيقولأيوبأدلل.(4:26علانظر-91

"هاكإلىأعودوعرياناأميبطىمنخرجتعريانا:أمهإنها

.(21:اأيوب)

أئة:

بيامين،أرضفيتل31ي!و!بداية"أو"أم"ومعاها

يحيانوهمااصصىاغابتعدماوأبيئاىبرآبعندهتوقف

يمو.جبمرنموقحةفييديهماعلىهزيمتهبعدوجيثهأبنروراء

موفعهالآرابعرلىا،س1"حبعولريةطريقوجاثمقالليقر!تل

.(2:24صم2)بالضبط

أمم:

وا:14تك)حوييموالجمع!جركياالحبولةلى!فردها

تطلى!ى،أمهأوسعص!عناها،أ!شوساالونايةوفي(9

فيأحياناتتحدمولكا،الاسرائييةغيرالعوبعلىعادة

:32تث،12:2تك)أبضاالإصليلونإلىالإضارة

:7صم.3:17،4:1،01:13،2يق،28

العبردةالكلمةأما.(2:9صف،1:4إكأ،23

ولى.اللهضع!إلىالاشارةفيعادةت!تخدمالتيفهى"عم"

كلمةتقابلالوناية"أثوس9كلمةنجدالجديدالعهد

نجدبيماأأمإؤلترجم،القديمالعهدفيالع!بة!جوييم"

العبرلة.أعم"كلمةتقابلاترهيالونايخة!لاوسأكنمة

يأ-الإصائيليينغرأالأم"يكنلم،القديماعهداوفي

هذاعلىمحتقري!أومكري!ين-إبرايمسلمنلواالذي!

عدايخماالماواةتدمعلىعادةيماملونكانوابا،الأصاس

إصأئيا!لنىأعطيتالدينالكنعان!تمنممينةقبائلبحض

الأممىالغربفكان.بهمالاختلا!لمدخاعةأوامرثأنهم

بجهبأنالربأوصاهالذ!الإصرليلىعندالضيافةبكرميتغ

الغريبتفايقلا":عليهيحطفوان،(01:91تث)

عوملوقد،(23:9خر)أالفربلضعارفونفإنكم

:16،5تأ)قضركابأولاد!اصةكاخوةالفييقيون

فيبهموثرقاضابطاأالحئيأورلا9وكان،(35إرميا،24

قائدا!الجتيإتاى"كان؟،(11صم2)داودجيق

مواطاالرسىأرونةوكان،(18:2صم2)داودلحرس

للأمميوكان.(24-24:16صم2)أورشليميمحترما

:35عدد)تماماالاسرليل!نمثلالملجأمدنإلىا!جاءحق

2:د)،الا-ائيي!تصجداقلاكحقاءكادبل15(،

تص)اجرهييخساوالأمميالاجرظلمألايجبكان(.؟47

إصيلأرضفييرثواأنيمكهمكان(.كا15و24:14

لهممسوحاوكان،(23و47:22حز)المبيبعدحتى

دلك!ؤكدكاأورضليمفيالمجكلالىبذبائحهمبتقدمواأن

:22لااانموسفيلدلكضيةإشارةثمةبل،يويفوس

الحكامأنجلمني!با"لحصلوإتتقديميجبكان!،(18

:6عز،11و01:اباروخ،92:7إريا)الأيمين

مك2)الحطايامهمتفبا!كانت؟(7:33ملث01،1

ايهودموقفأننجد،الميحيةصرإلىنصلعندماولكننا

الجديدالمهدأزتفي-تحولإنهحتى،كراتغيرقدالأممن

لانجيناكر!مإذ،شديدةوكراهيةواحتقاربغفةإد-

ولقد،ولئعهللهاعداءفهم،بهمالودىبالاحتلاطيسسح

فيوحش،دخلاءوصارواخهودوامتىإلااللهمعرفةعليمأنكروا

فيالأمركان!كاملةشركةفي!بلواأنيمكههلاالحالةهذه

و)ذا،شىءفيمحهمالتئاورايهودعلىمحرما.وكانالقديمةالأزمنة

كلأنكا،باللنةيماحهواأنفيجبالالهيةالأمررعنسألوا

صلى.شرعيينغريحتروذكانوا،نحتلطزواجعنالمولرد-كأالأولاد

يظهر؟،بدةايهويكرهونوايولانرالرومانجعلهدا

417



أمم

نرىكا،وتاسيتوسوشيكاشثرونكتالاتفيبوضوحذلك

الميررصايهودتاسافىيصاننحدهالتيير،عدامنضا

بعدأغم؟،الأممنسبرهمالذينأيدىعلىمركلةمحاملة

معدائمصراعفيظلوا،الهوديةفيوإقامنهمالشيمنعودتهم

ا،صطهادأد؟ايولال!-.حكاءمعنجاصةش،المحاورةالعر!

يمحوأنحاولالذى،(ايفانس)الرابعأنطيوكىمنالقاسى

المتيتوالكفاح،اليونايخةالثقافةبيهم!يث!رديانم

متقدةوطنيةعصبيةفيهمخلقاقد،الاستقلالعلىللحمول

الحا3الانفصالهذافيالذروةبلغتا،اممانهمفيمتعلةيفرة

الالية.العصورفيحدثالذى

ربلأنوايرنافيالهو!ىستفرقفلا"المسيحيالمفهومفيأما

:01)ررهبهيدعونادينالجميعيخاللحميعواحدا

دكرب!حر.ولأعدنج!صهولافي.و/،بهردكطإولي!12(،

:3غل)"يوعالمسيحفيواحدحميالأنكمأنثىولا

يكورالاسسأمةكلواحددممنصع9تداللهلان28(،

ص!لقرمسلى!الرصوذلادى؟الأرص-أوحهعلى

الرصليقولو؟،(17:26أع)باغوسأرلوسفيالفلاضة

المحفيالآن...الأمأنغأنكماذكروالدلك9:أيضابولى

لأنه،المسيحلدمقريبينصرلمبعيدينتبلاكنتنالذ!نأنغيسوع

ونقضواحدا(والأمايهود)الأثنيرجحلالذىسلاناهو

فيالاثنينيخلقلكى...العداؤهأى،المنوسطالياجحائط

واحدجدفيالائنينويصالح،سلاماصانعاواحداانانانف!ه

ونزلاغرباءبعدإذافلغ...بهالعدايةقانلابالصيباللهمع

-2:11أف)،اللهلتوأهلالقديسينمعرعيةبل

91).

الأمم:جزائر-الأمم

وأ(ه:01تك)،الأمجزائرتفرقتهؤلاءمى9

نجوسكنهاالتيالبلادإلىال!!ثارةفيللامالساحيةالأراضى

فيهبماابوسطللبحرالغرلةالواطىءهنابهاوالمقصرديافث

حز،أ:01اصرفيالجرجزرمعيالمقابلة)جزرمن

.(اع26:18

الأمم:فناء-الأمم

صرصوفاوكان،سهروهيكلمنالمتعالخارجيالجزءي!و

التىالطاهرةوالحيواناتالطيورباعةفييجلسوكان،بالرخام

يحلسكانوكذلك،الهيكلفيالذباهلحمنهاتقدمكانت

والأجح.ابلدادنحتلفمنللفاد!ينالنقودلاسندالالمارفة

:21مت)الاسهؤلاءالمسيحمنهطردالذىالمكانأنه

الهيكلمنالجزءهذايكنولم.(17-2:14يو،12

418

إيمان

بظليخهقيسوذاباسوكان،للأمباحاكانبلمقدصايعتبر

منالاسلاجماعمحاناوكان،المحرقةالئمرأشعةسالحو6نط

.بالجتدىأشبهفكان،والطبقاتوالئاتالأجناسمختلف

المان:

القديم:المهدفي-أولا

الكتابفيالورودكئزلاكلمنان)نهما:وأمانةإيمان-أ

علوتدلان،والإنساناللهبينبالعلاقةترتحطان،فهماالمقدس

اللهأمالةمعيتحاوبالانانإيمانلأن،ملازمينأمري!

نأيح!الانانجابمنالايمانأن؟إل!لا،ويتد

موقصمنتنتقلأنيمكنالإيمان!كرة-للهأمانتهإلىيؤدكط

موضرعااللهأعل!هالذى،الإيمان!إلى،ابقةمرتص،ذاقي

فيه.والثقةإبهالركونيمكنحتى،والآياتوالكلمةبالعكل

مؤمن،،أبتا:الكلمات،الكلمةأصلمنويثق

أكدرالمقدساممتابافي!يومن!الفحلوييهرر،...يوس

عملسهوالإيمانأنالمقدساليهابويؤكد.الاسممن

نأ!ركدالذىهو-الحمقةفي-اللهوأن،أساساالله

حد-سأنهلهمأئبتقدوأله،الاسمععلاقةفييدحل

والايمان.المميزةصفتهالكتالميل!يمانيعطيماوهو،بثقتهم

الصورةفييىولكن،ضرو!لاأمرأيدوالقدبمالعهدفي

.،الميحلطاالجديدالحهدفيبهابدواييالكاملة

رئييةكلماتثلاثتوجد:العبرتفيالكدتأصول-2

كلماتتوجد؟،المعافيهذهعنللتعبرالقديمالعهدفي

هي:والكلمات،اللاثهذه-تمتفةأخرى

وأ،ثات!محناهأصلمنمثتقةثي!أمان5-أ

أالاشقرارأو"اثقةافكرةتأقهايمى،أرسخ9

الي،آمين"كلمة.القديمالمهددطابرزالمعنىوهر

الوكيدتن،والجديدالقديمالعهدينفيكث!اتتخدم

صيغتهفي-الفعلكتخدميئد.بالفعلالمرتطالواثق

عدد)عيدهأو،(7:9تث)نفمهلله-الانعكاصية

:8إش)الشهودإلىاستخدامهيمتدانويمكن،(12:7

كا.(36و21إش)مديةوإلى،(ه:42إريا،2

والمواعيد،(91:8مز)الهادةعناستخدامهيمكن

أدرمفهوملهكونأندونيتخدم!د(9:أأح2)

28:)تث"راسخةعظيمةأضرباتبهوصفت!

وأ!يؤمن9بمعنىالا!بهمايةصيغتهفييستخدم؟.(95

مز)المطلقةصورتهفيذلكيكرنوقد"يتكلأأو!يئق9

وقلى.(ه:4خر)،يصدق"بمعنىأو،(611:01

باللهالإيمانعنللتبرسواءأالاء9الحرحرفبحدهيأقي



إبمان

خر)لباسبالشبةأو،(43:01!!ق،15:6تك)

الرصاءدلأوالأقوالمئلللأضاءأو،(4:1،91:9

معصواء-وهى.(12:أ"6مز،01:7ما!1)

فيؤلرجم،المعنىنف!تحمل-بغرهاأوالجرحروف

للصفة.اوأمين"،للفعلا!ؤمن"بكلمةالبعيه

المهدفييستعلاناحمان"أمان"كلمةمنوثتق

الصيغةإلىأقربوهما،"ايميوناه"وأإيميتأ:هماالقديم

الصينةساكلر!الأمانة"مفهومإعطاءأى،السلية

بكلمةائمبعيةفيترجمان!،لذلكيؤس،بمعنىالإيجابية

فقط.!دمرة26!إيماناوبكلحة،مرة1911الحق!

:1،36،:25مز)المهاأمانةإلىالإفارةنييشخدمان

:26صم24:14،1بق)عيدهأمانةأو،(ه

يرتفعانفهماالكلمتينبيرفرقئمةليىأنهويبدو.(23

والكلمة،"بر"أى!صدق،الحبرلةالكلحةمسترىإلى

كلماتحميهاوهي"عبةعهد،أوأرحمة)أىهد!9

المزاصر.صفرفيينهاصةالقديمالعهدرالألجةبالت

بمعنىمرةستيرالقدكاالعهديوتشخدم"لة"-ب

مكانةولها،دفيبمعنىمرةوخمينوسبعا،دييغر

فيفتأيهر،الحبدمفىمنتقلهلماالمزاصرعفرفيخاصت

وقد،الطمأنبنةمحنىتؤد!رهى،مرة37المزاصرنحر

حيث-27و18:7قض)كادبةط!أيخةتكون

ييها،ابمفىأو،(الخطرعنغافلةمديةبهاترصف

علىأو،(ه:17إريا)الانانقوةعلىكاذباأتكالاولو

تعبرالايجالىمعناهافيولكها.(115:8مز)الأصنام

مز)إلههأنهالمؤمنيئقعندما،اللهنحومنالموقفعن

الا!انمفيمحصل3كاأبه9(.كلمة31:14

كاذبة.أوصادقةطمأنينةعنئعبرقدرأياو!،والطحأنينة

وأ!يتكل!بمحنىالبييةفيعادةفيترجمالفعلأما

!.هـبؤمل

فيوتتحمل"تحمي1أو،يلجأأ!عناهاأهمها-ب

:7مر)الأحوالأغلبفيالدينيمرماهافيالقديمالحهد

معناهايبرزحيثالمرايرضرفيالاصتخدامكثرة،هى(\

.التعبدى

"الإيمان5فكرةتحملأخرىكلماتجملةتوجدد-

،الرجاءعنتعبرالتيبخاصةالقديمالعهدب"والأمانة"

هىأمهاولكن"يرجوأويصبر)بمحنى!بركال،مثل

ندللأنها(القرلسبق؟)،هـرحمةبمفى!همد"كلمة

العهدتحتبالإنمان)نسانوعلاقةبالإنساناللهعلاتةعلى

أو-لهمقدموالذكي،إصائيلديانةلبيبهلكانالذى

واممانهم.أمانمعنللتعبيرالفرص

المان

ايونانية:فيالكلمة-يخا

اجرنانيةاالكلمةعنالجديدالعهدليالكلمةتترجم

لبي!،ومتقاتها:

وهى،والأصالةوالصدقالحقمعافيعلىتدلوهي-

المة9تمنيأنها؟،الأمانةبمفهومأيفاالازلباطشديدة

اقاسويمكتا.الآياتساعطمىاانحاليماافي،والاتكال

ولكن،الحقيقةهدهلإيفاحالكتايةالفصولمنالحديد

اضخدمالنيالطريقةإلىالنظرنلفتأنالمقامهدالىيكميا

فصلادئر-شنحوبينفمن،اممل!ةاهذهي!وعالرببها

كلمةيوعالربفيهاينخدم،الأربعةالأناجيلفيكتابا

فيهتستخدم،واحدكتادفصلسرىنجدلا،"ب!شتي!9

:البارةفي،والمدقالأماتمعنىعلىللدلالةالكلمةهده

باقيفيأما.(لأ23:3مت)،والإيمانوالرحمةالحق9

،"الاتكالو!اابقة"هوالمقصودالمعنىفإن،الفصول

صاقفمن،الرصلكتاباتمعظمعلأيصاهذاويخطق

الئقة!محافيعنتحرإنما!الايمان"كلمةأننجدالنص

.أوالاتكال

لكلمةآخرمعنىفاك:العمدةبمنياجمان-

يمدا،الفصولمنفيلعددفينراهأنيمكتا،ينىا

علاأوتمنااليالحفائقمجحوعةأوالحقأىأالعمدة"الممنى

اليالكتاليةالأجزاءهذهوأهم.وثقتاإيمانناتبررالىأو

:2)يحقوبرصالةفيالواردالجزءهو،المحنىهداتوضح

وبلبلةحرةثارأضحىالجزءهداأنى،(14-26

تماليممعظاهرياتناقضاثملأنهيرونحيث،البهيرلنعند

ندركعندماوتلا!ثىننحلالعقدةهذهأنإلا،بولسالرصل

عنكحدثإنما-يعقوبمنالفصلهذافي-الكاتبأن

نؤمنالتىالقو-ممةالمعتقداتأىأالعقدة)بمعنىأالايمانإ

ي!نجث،عراياسعالعددفيبوضوحهذاويتجلى.بها

أنت":ياتولإز،فا،الايمان9دكلمةالمقصوالمفى

كلماتهيالبارةهذهكانتفقد!واحداللهأنتؤمن

*الرأ!فويمأىأرثوذكيجهوديكلبهاينطقالىالنهادة

أنهاعلىتؤخذتدوالى(6:4تثانظر،أالثمه9)

يحقوبالرسوليوكدولذلك،الخلاصإلىالمرورجواز.

بولىالرصليؤكديفا،الحاملةالحياةبدونالعقدةبطلاد

يهوذاانظر)واللامالجاةعلىللحمولوالاتكالالقةألمجة

نرفأنبمكانالأيةلمنإنه؟يهايىطمنم!قسر-

لا(\:11)العبرانيينإلىالرسالةفيالمبهررةالآيةأن

كلصةأنيمىألا،الابقةالقاعدةمناخاءتنكل

9؟4



إيمان

ضوءوفي.أوالاتكالهـاثغة-عادة-تحنى!الإيمان"

اشخدمهالذىالؤلايةاللغةأطربنيالأجكاثأحدث

هذهعلىالآبةهدهلفرأأدبمكاالحدبد،العهدكاب

يرحى،بما(ضانأو)الثقةفهوالإيمادوأما5:الصررة

ويفهم.،ترىلابأمور(القاطعاليرهانأو)والإلقان

ثمل-الكاتبنظرفي-الايمانأنعلىالنصهذاالبض

لكنالروحيالحالمأمورلمعرفةخارتبصرةأوكامضةبدجمهة

حياةفيالممثلالايمانأنجلاءلكليبينالأصحاحهدا

إلهعلىالاتكالصرىيكنلم...ووراحابيهوعىإبراهيم

محنتلقد.عليهالكللالاعمادوجديرثقةلكلأهلهو

المتقل،مراجهةمنالمؤمنينأولكالاتكالوهذاالمةتلك

لأعينهم.نظرركائهيرىومالا،أمامهمحاضروكأنه

فهوالايمانوأما5الكتا!التبيرليننرىمخنفإنناوبالاحمال

،،القوةفهيالمعرفةوأما":المأثورالقولويين،،المة

و6لافا.تواكبا

تاريخعنضئانعرفأنالآنالمفيدمنلعله:ملاظات-4

ايرجمةففى،يي!أ8ايونانيةالكلمةاضخدام

منالسلبيالجاب-عادة-الكلمةمذهتحكل،البعينية

في،،الصا!والايمان"،الأمانةامعنىيمرألا،المعنى

الجانبالكلمةمذهتحملأنالادرمنليسأنهنجدحين

ايرنانيةاللنةفي"والاتكالاثتةا،*!معنىالإمجار

فيضائعةكانتالتىاليونانبةاللنةفيأما.الكلاسيكية

الجانبفإن،(أكوينهاباسموالمعريفة)المشحيالحصر

الألنة،كلعلىالالدالمحنىهوكانالمحنىمنالإمجار

المناسب-الوقتق-نفهاهيأتتدايونايخةاللغةوكأن

الدعوةهىالحظمىرسايهكانتالذىذاكأترالتتللكي

محلمجملونلندهمنتلايذهبرح!ا،والاتكالاثقةإلى

أصبحتوهكذا.وأقلامهمبألنتهموكثريهاالرسالةهده

الأعظمالمسيحيةضعارهيالإيجاربمحناها،الإيمان"كلسة

صرها.وكلمة

ألمجةإلىالقارىءعنايةنوجهأننودوختامما:الحلاعة5

ودلالاتها،المسيحيةفي!الإيمانا!تبرأهاالىالمكانةتلك

-والاتكالالمةهوالصحيحمفاهفيفالإيمان.المميقة

يكيففهو،ومحبته!وتهاللهكلصةعلى-باطةبكل

المحب،الحيالالهمعللماملتاهاويححلهالانان

مالإيمانرواعماد.تقةلكلالحد-سمهو،أعمالهقرةولاختار

!تحأنمنالإن!انتمكنايىالوحيدةالحالةهوطبيعته

لما،شئايقدملافالانانثم!ن،اللهسلأخذيديه

الذىالموقفهوفالإيمانعليه،شيءكلوكنال!أتزهو

هوالإيمانيصحوهكذا،لالميحبالأتحاديتتعيتخذه
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نةماأ-أمين

ولاختبار،رقطهرهيقبرلرهاللهبغفرانللتمتعالوجدةويلتا

.ومجدهوسلامهحيانه

المحانيهى!الايمان!لكلمةالالقةالممانيكانتوبن

نفىتطابقأنهانلاحظفإننا،المقدسالكتابفيالائدة

حياتنافي-فالايماد.الويةحباتنافيالكلمةهذهمعا!

آخر.ضىءأىمناكدر،والاتكالالثفةأيعنى-الوية

الومية.حباتنانبراسهيالمقدسالكتا!فكلماتغروولا

:مؤمنون

يمعناهايثماتها"بيونتىاايونايةللكلمةترجمةعى

د!.(4:12اقي)،(5:14أع)!-فىنونالذيى9

بايمانهماعترفوالدذينوصفاالجديدالحهدفيكثيرااستخدت

اللازمالرطكانضد،المسيجةالكيةالىوانضموابالميع

يسوعبالربالانانيزمنأنهوالمهحيينلجصاعةللانضمام

عندالعمليةافياتاختلفتلمحد.(3أ:16أع)الميح

ينتمييزأدفيالجديدالعهدفيروجدلاولكى،المؤفينهؤلاء

نايقولونالدينالغنوسيونيدعي؟!والعارفين19المؤشين"

.!العارفين5منأدفيطقةأالمؤمنيىا

نة:ماأ-مينأ

منكلالىالمقدسالكتابفيتنبخاصبةأوصفةالأمانة

عنالكتابتحليمعلىالبحثهذافيوشقتصر،والإنسانالله

بالله.تحصيخماالأمانة

ذإالأخلاقبةاللهلطبيعةالمحيزةالصفاتاحدىالأمانةتمتبر

ضعبهمعيفاصةباباسعلاقاتفيو!ائهاللهثباتإلىثرأ!ا

.تغرهوعدموحقهاللهصدقجوانبأحدإذأفهي

كلمعبالمقابلةحقااللههولأنهفقطيسصادقالله)ن

وأميننابتلانهولكن،الألويةفكرةتتحقق!يه،إلهامايى

فيتغيرغرفالله.بافقة2جد!و!ذا،مواعدهحفظفي

اللهتغيرعدميينالكتاب!ربطماكئرا،الأديةطبيعته

عهدهمراعيدجهةمن،ثباتهبمدقهوأيضا،ورحمتهوصلاحه

الله.بأمانةالقديمالحهديعنيهماهريمذا

فياللهإلىالصفةهذهتنسبا!مديمالعهدفياللهأمانة-ا

الحبرلةالكلصاتتمريحافياتايهرلاآياتفيالقديمالحهد

؟!جهره9المهدالمفيمتضنةفهي،الأمانةعلىالدالة

!قطيحبرلافهو(15-3:13)الخروحسفريعلنه

القريخة-ترضح؟-بلتعرهيكدمالذاقياللهوحردص

يمكذا،الكريمةبمواعدهخاصةعلاقةنياللهتغيرعدميضع



نةماأ-ماقيأ

العهديزكدهااق،المتغرةغرالابتةاللهأم!لةعلى!دل

،ه:36مز،7:9تث)اللهفيالثقةل!بيتالقديم

9(.و12:6،هوا:ها)يق

تتفما،تعرهوعدماللهأمانةفإنذلكإلىبالإضافة

باعتباره!الصخر)بأنهاللهعنتتحدثالتىالآيات

و،:32تت)عبللاتكالاكبدالمضمرنالأصاس

.(اغ71:0100ائد،2:9،،2ة81مز،51

ولاص!ديللمرسىنفهاللهإعلانيتضهانف!هاالصفة!ذه

و3:6خر)آلاهلهمإله،و!قوبواصحقإبراهيمالهلأنه

هويس،باللهيختمىيخصاهاالمعلنوالحق.(16او5

لكنه،فحسبالآباءمنكريماموضايقفأنه-بباطة-

فإنه،آبائهممعكانو؟،لآبانهمالكربمةلوعودهأمبنأيفا

ولاسرديل.لموسكذلكسيظل

بختصفيماالقديمالعهدفيالأصايةالفكرةهيهذه

العبرلةالكلماتفيأيضاهذانرىأنويمكن.اللهبأمانة

هذه.وعملهأللهطببعةعنللنعبيرالمستخدمة

منالمشتقالمفعولاسمهيخامان5:هيالكلمات

تحتخدم!اأمين"بمفىصفةوتستخدم!أمان)

الكلمةومصدر.!أمان"بمعنى5ايميوناهوه،ايميت"

فيتدلفهي"ثاتا5أو!آمنا"تكونأنيعنى،أمان9

سئايدعمضىءثباتعلى(الفاعلاسم)الميغةهذه

عدد)طفلاتحماالتىالمربيةعنللتعبرتتخدمإذ،آخر

.(9:23،إش،4ة4صم11:12،2

وأالمحمولالثرءثباتعلىندلالمفعولاصموفي

:06إش)المحمولالطفل:المثالسببا!على،المدعوم

:2:35،25صم1)الأصاساساصاالبيتأو،(4

و22:23إش)لدةالوتديمسكالدىوالحائط،(28

الأمينرالقلب،(7:16صم2)الراسحةوالمملكة،(25

ممنىيردىللمجهول)فيفالفعك.8(:9)غ

الحفيقة،معتفقوالأكيداتالكلماتأنأي،الصدق

هو،02:"2تك)والاعلاناتللأقوال:المالبيلعلى

،(24:5إرميا،2ة8إلق)،الأشخاصر،(!:5

:ا2عد)للناسيتحدهعندماأينايكوذأذمعنىلهأن!

هذاوو.(اخ!13000ت13غ،101:6مر،7

عناطتعبر،العهدحافظيهوهـأ"وصففييشخدمالمعنى

لمواعيدبالبةأميرأنهأي،مترعيرثابتأنهالحقيقة

،94:7إش،7:9تث)يتممهاأنلابدلحه!،عهده

!ايمولاهو)"ايميت9الاحمانوي!خدم.(:12ا1مو

فيهات!تخدمالىالحالاتعلىوعلاوة.الصررةبنفس

امملماتامطابقةأوالحقفكرةعلىللدلالةاايميت9

نةماأ-أم!ث

الأعمالاتفاقالىتئراييوالحالات،للحقيقةوالأفكار

أيفاتتخدم،الأخلاصهوومذا،النوا!امعوالكلمات

للاصمبالنسبةأما.القولسبق!الأمانةفكرةعلللدلالة

علىفها!دلتد،قليلةآياتوجودفمع"،اابميوناه

كلانجد!كذا،الأمانةفكرةالىيشرعادةفانه،الصدق

والاخلاص،الأمانةفكرةعلىللدلالةيستخدمانالاحمين

لاالمعنىهذافي.الالتزاماتكلاتمامفيوبئصة،والثات

بل،فحبالاسوصففيالكلماتهذهتخدم

لمواعيدوأمينصادقدلانصاأنهعنللتعبرأ!ضااللهلوصف

:،.)ايزمورعنهايخدثاييالمغةهيوهذه،عهده

الغمامالىاللهأمانةبأنبالقوليؤكدهاالتيوالعظمة،(01

98:اا2،29:مز)الحمدمرضوعوهي،(36:همز)

والثاءالحمدموضوعتكونانيجبإنهاعنهاكولوألى(2

ذاتهاالأطنةهذهوتوصف.(،988:همز)الناسكلش

،(001:5مز)الأبدالتدحإنهايقولالمرنملأنبالثات

لحلاصه،أيضايمزةفهى،اللهصفاتمنمميزةصفةولأنها

الصلاةصيسمعاللهأنفيالمةأساسفهيوبذلك

19:مز)التيللانانالأمانيخهاأن!،(ا:ا43مز)

معوينفق.(31:همز)لثبهاللهمعونةومصدر،(4

علىيتدلاشعبهخلاصأنالنبراتفينجدأننا،ذلك

ونحترحمتهعلىكليةيعتمدولكنه،فيهمففلأواستحقاق

وأماته.

وعندما

قد،ا،عد1

الىتثبت

لامثرراته

أمانةلبى

نألو!بدا،اللهدبونةنفهعلىاصائبلجب

اييوعدهلكلمةأميننهوللهحاضاولكن،خاب

كاتتيزالأزلوفذ،(04:8إش)الآبد

!يوهذا،(ا:25)إشوالمدقلأمالة

43:إش)دنوبههممحاتدنفطلأجلبل،إصرائيل

.(02-7:18يخا،2

اللهأمانةاإيار(34:6)الخروجسفروفي

إلىحبلمنثاتهحلاء-بكل-تفىافهاعلى(ابمت)

اللهأمانةأيضانحد4()32:ال!ةوفي.جبل

علىينطقماوهو،إسرائيلأمانةمعلالمقارنة(ايميوناه9

،ه:31مر)!حق"دكلمةالمترجمةأايميت9كلمة

رحمةترتبطحيثالعديدةالمواضععلىينطقكا،(19:4

الكريمةمواعيدهمصدرهىرحمتهوحيث(ايميت)بحقهالله

،25:01،57:3،61:7،85:01مز)

86!15).

أبفاصفالأمانة،أم!تالعهدحافظصهرهانوحيث

98:82مر)أبدىعهدهواسذىاالحديدالعهديمزات

إريا،01-54:8إشفيالفكرةلف!أيصا-الظر
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نةماأ-مينأ

61:06حز،02.و2:91هو،13:35-37

-62).

أو)برهرثقاارتاطااللهأمانةترتبطالصددهذاوفي

منكثروفي،إضياءنبوةمناثاقالصفففى(عدله

وخلاعىمعرنةإلىيرعلأنهاللهإلىابرينبالمزامير

الممةاليهت!!تماما،اللهالىينبفالبر،ضب

و41:01،41:6،45:13إش)والأمانةوالرحمة

ننعأنها،المواضعهدهفيويبدو.(أ:02،63و91

اللهصفةلتصبح،الرعةأوالقضائةحدودهامع

فيالصفةبهذهالمزاصرفيالمرنمويشغيث.لثعبهكمحلص

،ا:31مز)والفجاةالخلاصفيالرجاءكأصاسالله

هذهارتبطتثم!ن(31:11،،71:2،،35:2

،(36:5،98:14)مزونممتهاللهبرحمةالصفة

،01:،.،36:6مز،8:8زك)بأماتهوأيضا

:1،69:13،911،:12،98و88:11

العهدمفهومكانلهذاوطبقا،(ا:31،،142و137

لأسانةمرادفا،العميةاتحيةمنعدلهأواللهبرعنالقديم

و!صمكوتزخثلكابعند،ذلكلثهماأو،عهده

ديتل-وراءانيافا-!يشلإنحتى،و!شلوميمند

إلىتنبلا-،بحازىتكافيءالتى-العدالةفكرةانقال

يجب-،الأضرةابقطةلهذهوبابشة.القديمالعهدقالله

نسبلفكرةالانكارهذاإننقولأن-عابرةملحوظةفي

أطسلا،القدبمالحهدفياللهالىالرعيأوالقضافيالبر

اللهالىالصتهذهيبالقديمالحهدلأنفقطلش،له

مواضعفيأنه،الحقبهقةضوءفيأيضاولكن،كثرةبطرق

الله.لرإلىخاصةبصفة-الجزاء-فكرةتنبكثره

مراعاة!ب،والأمانةالبربينالؤليتةالعلاقةلهذهوباببة

هذهفيمترادفانوالأمانةالبرأناعتبارحدإلىالذهابعدم

نأويبدو.)شعياءمنالثاقوالضفالمزاصرمنالآيات

،جهوهعدحقأىلهيعدولمأخطأقد)صاثيلأنهىالغكرة

هذهولكن،وأمانتهرحمتهلىالا،الحلاصفيلأرجاءلحلا

رجاءأسال!هىتمح،وأمينرحبميهوهأن،ذاتهاالحقيقة

هذهأطسعلى-ئميعن،أعدالهمنالجاةفيإ!رائيل

وأسانته،رحمتهاظهارفيياراللهإنيقال-بعبهالعلافة

ولكنه،بالأمانةالحالاتهذهفيوثقاارتباطاالبرارتبطهكذا

-ويبدو.القفائةنغمتهأبدايفقدولم،لهامرادفالي!

المزاصرفيالعدلأوبالبرالمقصودهوهذاأن-عامبوجه

عنأيضاهذانقولأنويمكن،إشحياءمنالافيوالضف

.(8:8)وزكريا(6:9)يخا

الحهدفي،اللهصفاتمنالصفةهذهتاكيدويتضح

،2

أمين-أمانة

عهدعلاقةنتوم،الفديمالعهدأجزإءكلفيأنهفي،الفدبم

ىأأسادرعلىوي!،فحسبنعمتهأصاسعلىبثبيهوه

علىتأصستقدالمهدهذاعلاقةأنفلو.فهماعتضاق

حتمياأمرااللهجانبمنالأمانةلكانت،لإسرائيلحقأى

بإسرأنيل،يهوهءقةأنحيثولكن،فيهحداللا

الله،نححةعلىتماما،عت!دتنبعتقد،للخلاصيمواعيده

اللهلفعمةالماضيالاحنباربأناكيدالمينأعطىمافإن

.المتضرةغيرالثابتةجهوهأمانةهو،المشقبلفيصيتمر

إسرليلصعدكبرةديخيةقيمةالآباءلاخبارأصبحيالذا

ءالىالماضىمنالربأمانةامتدتفكما،حيلالىجيل

وبذلك،والمتقبلالحاضربينأيضاتربطفإنها،الحاضر

المزمررفي؟،إصرائللرجاءالثاتالأصاسهىأصبحت

كأساسوثباتهاعظمهافياللهأمانةيبرزالذىوالمانينالاسع

المتقبل،فييهوهمعونةفيالرجاءعيهيقومالذي،العهد

اللهشعباتجعدوكدما.الأبدإلىررومعهدهرجاءلأن

الوحيدالرجاء)نحتى،أشدأمانتهعلىايأكيدأصبح،عنه

أمانته،علىأيضابلفقطورحمتهنعمتهعلىيتدلالحبه

الآيةمعنيهوهذاولمل،ضبوتقلبأمانةعدممعبالمقابلة

.(11:12)موشعفيالمعبة

الجديدالحهدتماليمفيتأكد:الجديدالعهدفياللهأمانة-

الكريمةلمواعيدهالأمانةفكرةنفى،اللهبأمانةالمتحلقة

دأئماالفكرةهذهعنويعبر،اللهفيالوطدةالئقةكأ!اس

بالاممواحدةيمرة،صفةي!ي،"يسنوسبالكلمة

اثقة.أوالايمانعلى-غالبا-تدلالذى،ييىا

الكلمة-كرا-رسا"للهفيبول!الرصلويتخدم

اللهيعلنهالذي(الصبدقأو)الحقعلىللدلالةاأيئيا)

تحليمعتوياتعلىويدل،والضصرالعقلطريقعنللإنان

(7،15:8و3:4)ريميةالرصالتهففي،الانجيل

ء(صدقهأو)اللهأمانةعنتعبرالىأابهثباو!أألثيى"نجد

اللهأمانةيينالرسوليقابل،ر!يةساثاكالأصحاحففى

الرابع،العددفي،ايهثيى9فالكلمة.الاسأمانةوعدم

ا!بالصفةنض!علىندلان،الابعالمددفي،وأيثيا)

أما.الاكالحددفيأأمانة"المرجةأهـييستي!كالكلمة

إثباتإنيخقول(15:8)عرالخاصالأصحاحفي

يوعخدمةهدفكان،للآباءمواعيدهاتمامفىاللهأمافة

ليرد.الميع

ستخدمالمواعيدهاللهأمانةكثراببرلىالرسولويؤكد

اسقخدموفد.!ببتوس،والصفة9ببسب!"الاسم

حيث(3:3رو)المعنىهذافيمرةألتي!"الاسم

اللهأمانةتبمأنيمكنلاالهردأمانةعدمإنبول!يقول



امانةبأمين

ومع،للت!ربالنبةصاءوالأمالهودإنالرسرلفالولقد

اتىاالعبأنهمإذ،واحدعظيماتيازليهردكانهذا

هدهوصنتحقق،الكريمةاللهمواعدإعلالاتعلىأصتؤمن

،أناءغركانواالهودبمضأنحقيقةرغمباضأكيدالمراعيد

علوفىالرىامحسلوكاعلىيتوتصلاالمواعيدهذهإتماملأن

عدمأوالرأمانةعدميبطلهاأنيمكنلاالىاللهأعانة

نأيمكنالانسانأمانةعدمأنافتراضىعلىوردا.إيماحم

صادفااللهإليهن:بولريقول،اللهأمانةتبطل

يدىوالرسرل،(4عدد)،كاذباإنانوكل(ألييس)

رأالحفيفةسلالرعه،اللهمراعيداتماءحهةسأنهلذلك

ثبتوإنحتىبشدةتتأكداللهأمانةفإن،أمناءغرالاس

نإللفقطهذالى.اصدقواالأمانةعديمإنسانكلأن

ألثا()اطهأأمانةلاظهاراغرصةاتعطىافرأمانةعدم

المتغرغرمدقههيفااللهوأمانة.(7عدد)لمجدهبقوة

نأحقيمةأو،لمواعدهالامانههذهوإن،لمواعيدهالدائموثاؤه

هي،جهتهحامناللهفكريتغرلاواظتبارهالكريمةاللههات

فيسيحلصإصائيلكلبأناليقينبولسالرسولأعطىما

أمالةإن،ذلكمنواكر،(92-11:25ل!)الاية

بو!رحاءفإنلذلك،طقهذاتعلىمؤ!سةهذهالله

تدالكذبعنابزهاللهأنحقيفةالىيستندالأبديةللحياة

اللهأنمن(.ويقية2:أقي)الأزلةالأزفةفلبهاوعد

علىيرنكزإنما،الرأمانةعدممىالرغمعلىأميناصيبقي

،(2:13ق2)نفهيخكرأنيمكنلااللهأنحقيقة

2)والأمينالنحمهيالم!يحفيمواعيدهفإن،أمبناللهفلأد

الصفةهذهفإنذلكعلىوعلاوة.(.2و18:اص

اللهبأنالرالمخبول!تاكيدأساسفي،اللهبهايتميزالى

ويبته(01:13كر1)التحربةفيالمؤشجحفظ

أميناللهأنوحيث.(3:3تى2)الريرمنويحفظه

علىتنطبقالصفةهذهفإنراخةثابتةالكريمةرمواعده

ظخصوالقالرعو!ةالرصائلفي،الصادقةالأقوال"

،15:اقي1)والقبولالمةتتحقيحعلهامما،الإنجبل

.(3:8لي،4:9

بوضوحتظهرلمواعبدهالوفاءبممنىاللهأمانةأنكا

إلىالرسالةكاتبعندوالرجاءاكيدةالمةكصوضوع

!تلدبأكاسارةاانأصاساللهأمانةكانتلقد،الحبرانيين

اللهولأن،(11:11عب)السنفاتهاأنبعدحتىانجا

يقينفيإليهنقزبأننحننتطيع،المسيحفيلرعدهأمين

.(01:23ت)راسخاالرجاءباقرارممكينالإيمان

أحدأنحيثللهالصفةهدهأيضايوحايشب؟

الخطيةغفرانهي،الميحيسوعللعايةالئينةاللهصاعيد

نةماأ-مينأ

وعدلهاللهأممانةإنيوحنايقرل."المحيوعبدمإ

.(9:أ-س1)الخطيةغمرانفييتجيان

عندمانوعامختلفةلاحيةمنالىإأمانةإلىبطرسوينظر

يجب،اللهمثيئةبحبكسيحي!تيتألمونالذ-شإنيقول

بط1)الخرعملفيأميرلخالى؟أنفسهميستودعواأد

2:91).

بالإسانعلاقتهفيكثيراالىالكتابينسبهاالتىفالأمانة

الكريمة،مواعيدهفيالرجاءوكأصاسالكريمكالخلص

ويجحلهاكخالقهبالاسانعلاقتهفيللههابطرسيتخدمها

أداةحذف)ن.والآلامالاضطهادعتفيالعزيةأساس

هذهأنالمؤكدمنتجعل!أمينخالق"جارةفيالعريف

الحملة،فيالكلماتؤلرتب،كخالقاللهصفاتمنصفة

وقتالتعزيةكأصاسهذهاللهصفةعلىالكبيرالتأكيديجعل

ت!ألمولىأنتم":المتألم!للمؤفينيقولبطرسوكأن،الآلام

الخالقفهو.اللهثةبحببل،الصدفةطريقعنلي!

مثيئه،بحسبآلامكمأنوحيث،خلقكمالذىالقدير

.،أمينخالقكمأنحيثلهأنفكمتتودعواأنفينبغي

ولكن،التعريةهذهلهمالذينهمالمؤفينأنالطيمى!ن

لهمأنهويةكيد،بضبهعلاتاتهكليملهاتمتداللهأمانة

صفاته.بكل

الصفةبهذه-الجديدالعهدفى-سوعالربويوصف

!اثهعنتبرا!الأمينالكهنةرئيىأيسىجث،عينها

ة2:17،3عب)الحلاصىوعملهاللهنحومنلاتزإماته

الاهد"الرؤلاسفرفييوعيمىعندما(.ولكن6و2

دأفواضح!مطلقةبصفة!الأمينالصادق"أو،الأمين

الله،بهيتميزالذى-الكاملالمطلقبمفاهاالأمانةصفة

رؤ)أيضايموع!ايوصف-الرتقلبمعلالمقاللة

فيئدةهذاوبتضح،(5،3:14،91:11صا

عنببهفذاتهاالسمواتتفتححيث،الأضرةالآية

أينا"يدعىمنتمركصحاربلاظهروموالممجدالمشح

فيهتظصالذىكالخصأيضابل،فحسب!وصادقا

نأحدالىبهايمزفهو،عورهابأحمىالصفا!هذهجمع

حلاء-ألوية-بكليتضمنوهدا،المعظمللرباحماتصبع

.يحوع

بتحليميتحلقفيمابالملاحظةجدءةأشياءثلاثة!ناك

عادةترتبطاللهأمانةأن-أيالا:اللهأمانةع!الكتاب

تجحلاليالصفات)حدى!ى،للخلاصالكريمةبوعوده

تحاليمكلفيالحالهوو؟،عليهللاتكالالوطدالموئلالله

الروحيةالقيمةعلىالتأكيدنرى،باللهالمتحلقةالكتاب

423



أمنصن

إحداها-والأمانة-الأدبيةالمفاتأن-ثان!ا.لأماننه

صائرمع،العبادةمرضوعاللهيكرن،خصيةصفاتهي

ضىءبكلرالعلمالمطلقةالقدرةثلبهايترداقيالمفات

منصفةأىوإسقاط.العروعدممكانكلقوالوجرد

مرضوعايعردفلا،لاهوتهمنيجرده،اللهعنالمغاتهده

هذهلنا-ثائها.فيهائقةأوعليهوالاتكالللتكريم

بهايوصفأنيمكن،الأمانةإليهاتتساليالأدلةالصفات

ألافيجب(اللهبهايخفردالىالصفاتمعيالمقابلة)الاس

بالمقابلةمطلقبمعنىأمين-الكتابمحب-اللهأنننى

فههفحب،نبيممحهىبالأمانةدرصعودالدينالاسمع

الله.أمانةمعالأمانةوعديرمنقلبينيبدون

:أمنون

!و:!أسايمفاه

2)الزرعيليةأخينوعمامرأتهمنداودللصلكاكبرالآبن-ا

ووارئاللحهدولاويمتراكبرالالنكانولأنه،(3:2صم

حنقهفيزإدمماشذيدابغضاأبشالومأبغضهلذلك،للعرش

،3:2صم2)ثامارأختهلاغتصابهأفونمنللاتقام

بأنأمنونلقتلوخطط،(ا:3أخ93،1-ا:13

بريئة-ويئال-لأطراذلالهمنستينبعد-دعاه

قتله،بالخمرأفرنقلبطابأنوبحد-اطاهرحب

وتخلصلأختهانتقموبذلك،لهمأمرهحسبأبثالومغلمان

الر!ق.وراثةفيكريمه!ن

.(02:،أخ1)جهوذاسبطمنضيمونابن-2

:(رلةجما)أمة

المحني،جهذاتترجمانالفديمالعهدفيعبرشانكلشانهناك

فيمثلاالأوليالكلمةوتتخدم.،أمة5وأضفهاه5:هما

وفي(92و16:1،25:12،92:24)ايكوين

و34:11))رمياونبوة،(03:23)الامثالضر

اثانجةالكلمةوتتخدم.(2:92)-سئيلرنجوة،(16

القضاةوسفر،(12)23-.:الحروجسفرفي،أت"

.ااءأمةوجع(6:02)اثافيصوئيل،(91:91)

بابفىالاضخقافعنتعبراالأولطالكلمةيتتخدم

راعرثفي!،والملوكلألأنياءالحظماءمحمرفيوالتواضع

21(،:1:18،28)الأولصموفي3(،:)2

و4:2)ائافيوالملوك،(14:6)اثاقصموفي

16).

،24

3)راعوثفيالمفىبنفىأيضاالئانيةالكلمة!تخدم

ابمو28و1:16،25:24)الأولصرثل،(!

:1)الأولوالملوك(02:17)افافيعرئيل.(ا،و

.(17،3:02و13

علىللدلالة-الأوليدون-انانبةالكلحةننخدم؟

،(11ة1)الأ،لصموئيلفي؟،الربعضرفيايو!ع

.(86:16،611:61)والمزاصر

ئرجانيونايختانكلنانأيضافترجدالجديدالعهدفيأما

يوحنا،(6!:26)متىفي"باد!سكا):ها،المعنىبهذا

،(21:31،61:61)الرصلوأعمال،(18:71)

ؤلرد،دولة"هيالانبةوالكلمة.(23و4:22)وغلاطة

.(2:18)الركلوأعمال(48و1:38)لوقافي

:مورلونأ-مورىأ

على:للدلالةالقديمالعهدفيأمورىكلمةتستحدم-اولا

الجبالصكان(ب).عامةبصفةفلسطبنمكاك(أ)

ضعب(ب).وابتاعالهول!انمقابلفيوايلال

:!ذا.ممينملكيحكمهمعين

تك)الميتللبحرالنررالساحلفيوجودهمعننقرأ-ا

ضكيم14:13(،وفي)تكحبرينونط14:7(،

،(3:01تث)وباضانجلعادوفي،(48:22تك)

48(.و":3،827:)تثحرمونجبلعت

!انباتجارهمالكنعانبين31منبدلااحمهموذكر

:15تك)عليهمالقضاء(مريلمنالمطلوبفلسطين

،7:14صما،6:01،قض02:17،تث16

علىا(.؟يطلقاة2اكل2،262:اكلأ

و01:5يق)الأصتاسمالقداميأيهوأرضصكان

(16:3)حزقيالفيجاءمامع!تفقمايمر(،6

عنتيل؟،،أمورلاأبوها"كانأورصليمإن!فرلحيث

.(21:2صم2)،الأمور!نبقايا"منإنهمالجبونيين

(13:92)المددسفرفينقرأ،الأخرىالناحيةيمن-2

الحثيونكانثلماأالجبلفيسثنونالأمرولناأن

،الجنوبأرضفيابدرأوالممالقةصكنبينما،وايبوجون

.الأردنجانبيكلىالحرعندوالكنعايخون

غزاالذى"،الأموابير"ملكيحونعننقرأثم3-

ث،31-21:21عدد)موآبمنالصاليابمف

2:26-35).



مورلرنأ-مورىأ

أثرياكثافبافدم:للامانحثلفةالايحمالات-ثايا

للاسم.ايخلفةللاستعمالاتنرحاالأشوريالعصرمن

لفظالالابلية.الىنقل،الاسمالعبرىفاللفظا-

كانإبراميمعصروفي.وجمعامفرداويتحدم"أمورو9

ولذاك،أسياكررفيوالمتلطالسائدالثعبهمالأمود!لرن

."الأمو!لنأرض319وفلطينسورلاعلىالابليونأطلق

الحثيونوكاذ،"الجيينبأرض9حميتالأشررىالممروفي

امتعمالويرحع.كنعانسو!لاسادةهمموسىعصرفي

تاريخمنالاللىالحمرالىالمعروفكلحناه!أمورى"اصم

.الرق

قباط0025عامففي،قديمناريخرلها:اكوردةالمملكة-2

الهرفىييرمابلادمناكبرالجزءتضمكانت،الم!لاد

بضعةوبعد.عاصشاكانتحارانأنويحتل،وسورلا

منالماليالجزءواحتلتأمو!لةملكيةأصجاءت،قرون

ساموهو)،صامو9إلىنج!بمروجحونوكانر!.بلاد.بابل

الأسرةهذهوالى،لهمعاصةبابلمنواتخذوا(نوحبن

ضرقالمايهورأمراتليمو(خمورا!أو)حموراريتى

ذلكمنالفلكيةالوثا"لقوفي(.ا:،1)ايكوفى

الملكهذاركان،،الأصهننملكاكرككرر،الحمر

مولدقبلركلاأأوراأصعمرفيلابلخاضعاالأمورى

علىسيادتهالملكهذاأعلن!د.ثلاثةاوبفرنينابراهيم

الفراتضهرعلى،خاناالنامنصغرةأمودلةولإلات

إبراهيمعمرفيإنهحيث،خابورنهرمبمنبالقرب

أخرى3،،يارابخ-خامرهو.هالولإلاتإحدى31كان

اللونرتحفزالومتوجد!.(اسراثلأو)"أصارليم"

حرييةلأكرافىالعصرذلكفياعدادهاتمماحيةخركعه

كثرين،.واشوطنيرريملك5هوكنما!اسملهبايللملك

لأغراض،ابابيةالمدنمنيض،أور)نيالأمول!من

الحقرقبخضىتمتعواأ-وبدو.الأكلبعلىتجا!لة

وكان،ابىبيونالوطرنبهاكمتعكاناييوالامتيازات

رؤساءعنأ!فانقرأولكتا،الجاللينايجارمنبعضهم

ابحرصراحلإلىأيضايافرونكانواكبؤشركات

المتو!.

يمي-"يكردكار"ص!الزبيجدتيهابة.رفي

حاآ()عابر"أب!وم"عن1"حمورا&،المهداة

ملك5هودايل!لملكالوحبداللقبأننجد،الاقلبم

!يرر.،)امورو31اضخدامشوكد!،هالأصل!

.(،مو:اوبالعبرت)السرمر!ة،مارتو"كلمة!تخدم

بلادملك"لقب،نفهعلىحموابىأحفادأحدطلق

بابلبلاداطثيرنجملبنءغزاذلكوبعد.،الواصةالأمو!نن

رلرنميأ-مورىا

ملك!لفأحرىمرةوظهر،الأمو!لةالاشؤحكموانهى

الضا.لاباعلىملكايكىلمارزيا"الأمو!ب!ت

الإصريلعنعزو!تهالىالأمو!ينمملكةواصتمرت

؟،القديمةالمصريةالجلاتفيكرهاروك،لملطين

المسمارى،بالخطالمكتوبةالحمارلةتلألراحفيأيضاور

فيحد!ثااكتفتالتيالحثيةالجلاتفطكذلك

ئم.كبدكيةفيالحث!تعاصمةكانتحيث،لوكازكري"

،عرةاثامنةالأصملوكأيامفيلكمعانالمصريالغزوجاء

ظلولكن.البلادلتكالأمو!لنالأمراءلحكمحداليضع

الحنرل!ةحدودهمأما.البابلبةالحدودإلىشرفايمتدحك!هم

الثمالةالتخومبعدفيساأصبحماعلىتقريباتظبقفكانت

ممر،لفرعونخاضعينالأموهـدننالملوكوأصبح،لنفتالي

باحمه.وبحكمون

عصرفيالتفكلثفيالمصريةالامبراطورلةبدأتوعندما

اباشةالأسرةعهدنهايةفط(أخاترن)الرابعأنحتبالملك

الأمراءييفتأنالطبيحىمنق.م-(ءكان00.1)عرة

منرطلةففي.الثصالنطالآتوياءجرانهمءالميالأصورلود

الآمورىنالبهالمصرملكفرعونمنالصارنةتلرسالل

.بالعفابو!هدد.بدردكخمه،أشراعبد،بن،أنرو"

الحينإلىطجأأنلهالأ!ضلمنائه"أكروأ5وجد!كذا

ضاقل000.003فدرهاضويةجز!ةالحثيةللحكومةي!فع

الآمودنمملكةأمبحتالوقتذلك!نذ.الذبمن

ذلك-علنجاء-أعلنتاليالحةللابراطوريةخاضمة

صر.حمودحتىفل!ط!تعلىجادكا

أداو)،أمول!أ!5!ان!و5بحدالرشؤلولمط

الامي-الاصمإلىبالاضاث-خيقهحمل!د،(هدد

الحثيينملكرلكن،،بتاس5هوكانيا!ا

أنهيمدو.كببثيةفييجهالعرشعنخلعه،عوتالىا

علىاسولم!الذى،خا-لوصل"الحثي1\صرمعتتابلفاك

إلى،لياس5ور،مرتالى"أخيهموتدعدالصش

ابنتهوزوج،خلأسجلابنةبنتيناسوتزوج.مملكته

تظلبأن،محاهدةيماالحثي،وأبرتصد.لابنالرحيدة

اضهاوت،ثلاثةأوجيلينوبعد.ذكافيالأصديدعرشوراثة

فبائل،الب!بريةالقال5غزوبببالحثننامبرطر!ة

نحوجنوباسارتالت!؟(!نافيأصلمنلحلهماالفرمجين

،،الأمردشملكامط!املة،فلطيننحترقةمصرإ

منانالثمسكدعلهزبمملنواالنزاةهؤل!ولكن

الذيالأسريالملكولحل.(ق.م0012)الثر!الأصز

الحكمفيخلفهالذيهو،المصكةتلكرالممررونأصز

التديم.المهدفيابثورسيحون

25!ا



مر!لوذأ-مررىأ

غزاعندما،كنعانفيممرنفوذاتى:سونغزواث-3

النةفي(ءايجةبحرءالىنشة)إيجةوضعوبالليبيونممر

خروجزمنفي،الثافيمي!خليفةنتاحللملكالحامسة

،العزاةعدواقدالمصريينأنورغم.صرسإصر!ييلبني

جنو!مدنمنللانسحاباضطرتالممريةالحاياتأنإلا

نداطريقاأكلفواالذينالمل!طييرنمحلهموحل،فلحطين

صلهمعلىاعمادأ-الامود!لوناشطاعومنا.والشمالمصر

تحكمهاكانتاترالأقاليميحكمواأن-لالحثيينالقديمة

زعيمعوحفاخا!،للأردنالرقيةالصفةعلىقبلمنمصر

ملكصيحونواحتل8(،:3تث)باضانالأمر!لن

.!رآبمنالشماليالجزءالأمواينن

حيث،الاسرأنيلالنزوقيلتمقدالفزوهذاأنبدولا

-27؟21)العددصرفيالأمورىالنصرنشيدنقرأ

على-نصرتهمعنللتبيرالاص!لييوناستخدمه!د،(92

!كموشأمةياهلكت،ياموآبلكويل":دفهسيحون

الأمور!ننلملكالبيفيونجاتههاريننبيهصيرفد

ينشر،حئبونالمالذياللجبأنبدولا.،سبحرن

وتصبحنجاؤهاصيعادنفسهاحثبرنلكن،موآ!إلىجنوبا

وتصلعفتنىحثبونإلىايتوا5:ابتصرللفاتحعاصمة

نارالأن(5:9صم2فيداردمدينةمئل)سيحرنمدية

عاراكلتصيحونقريةمنلهيبا،حشبونمنخرجت

الاصريلىالضوحال!د.،أرنونمرتفعاتأهل.موآب

.موآبلجنو&الأموايينغزودون

بحدالأمورلةالمملكةاخئهفتلقد:افوريةالمملكةاخفاء-4

موبةمن(السو!لون)الأرايونعلهاوحلصيحونتحرط

انقطع،الأشويةالامبراطو!لةفامتأنيمنذ.ودمقوحماة

نغوذهماتدلقد.أصياغررلكانكممثلينالأمولمبينذكر

اشدعيوقد،بابلحدودإلى-الأ!اتمن!تفي-

كبدويهةإلىأميناس-لتا،الأمورىالملك،الحثي!ملك

تدبأنه،البابليونالفراءإيىنقلهامهمةعنلاسنجوابه

الملكجرابوكان.بابل!الميضدحرل!ةحملاتجرد

ثلائونقدرهدينلاصتردادمحاولةمجردكانتالغارةأنالأمورى

الفضة.منوزته

العددسفر!صف:للاو!بينالجمايخةالممهزات5-

!فقمايمو،جبالسكانبأنهمالامرلملنن(13:92)

بصررههكانالمصركيفالفاد،،قييأالأشتاذ!لحوظات

أنهم!بدوفاس،خميئوشرزرفاءوعيونوسيعةبملاع

مناكثر،أفريقيا!اليفياليبىالجنسإلىينتمونكانوا

قدأسياغر!دأنهمويبدو.السايةالثوبالىإنمائهم

ولأنهم،أخضعوهااييالثحوبمنأخرىبعناعراختلطوا
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كانالاميالجىأدبدفلا،صايةلغةييهلمونكانوا

اصمكادالعمرء،وجهرىل!جيا-.ديأثرأالأجا--ااكز

المتحضرةالثوبكليشلالابليالعصرفي!أمورىإ

ينتمونالىالأجناسكاتمهماالفراتغرلمطالمتوطة

البها.

نو:أمون

نوةفيؤسمى(،6:25")إريانبوةفيذكرهاورد

نا)!أموننوأباسمناحوموفي،فقطأنو"باسمحزقيال

الحظمي،المديةأي!المدينة"تعنىأنواكلمة.(3:8

عصورمنالحديثةالدولةعهدفيمصرممبودآمونمدينةفهي

طيةأ5هيأنهاعلىينعقداعلماءاإحماعويكاد.الفراعة

ؤلينوىبابلمعتمثلوكانت،العصورتلكفيمصرعاصمة

منكثرفيمنافستيها"نر!برتلقدبل،القديمالضقعظمة

الأقصرمدينة!ي،معايدهاروعةفيينها!الحظمةمظاهر

وقد،آمرنلبادةمخصصاكانالذبمماالكرنكمحديها،حالا

بناثهلىاشركحيثضةألفىحراليالمعبدهذابناءاستغرق

البرولى،الأفصرمعبدأيصاوبها،الفراعنةملركمنكثيرون

ابحرىالديرمبديرجد(الأقصر)،نو"لمدينةالمقابلالغرلط

الأسرئينمنالفراعة!دافن،الراميومومبد،لحتئب!رت

،الملكاتووادىالملوكواديفيعثرةواياسةعرةالثاسنة

القرنة،جبلقبفيالكبربامتدادهاالاثارأروعمنوهى

بالأمى،نقشتوكأ!االجيلةبألوانهاالمحنفظةالبديحةونقرضها

آمونعنخترتالابالملكآثاروجدتالقبررهذهأحدرفي

.الآفاقشهركاطبفتالتى

إئر:

يموة"غنم!يمحناها

:02)ريا)البيإريازمنفيالكاهنفثحورأبوإصر-1

يبأارياحمعفلما،الربييتعلىتاظراوكان(6-ا

المقطرةفيوجمله)إرمياضرب،أورشليمعلىالقادمبالثر

فيوكان،الرببيتعندالذيالأعلنجياعينبابفيالتى

يدعلمإرميالهفقال،المقطرةشإرمياأخرجفثحورانالغد

.قالهكذالأنه،مابيبمجوربلفنحوراحمكالرب

والت...محبكولكللنف!كخوفااجعلكهأنذا:الر!

بابل،لىوتأقيالبيفيتذهون!تكسكانوكليائ!حور

.001تموتوناك

نأيستطيحوامعزريابلولمالبىمنعادواالذنمنقوم-2

البضويظن.(6ا:7غ،2:95عز)ن!بميبينرا

.القومأولكمنهعادبابلفيمكاناسمأنه

رمنفيبيتهمقابلالورفيرمالذيصادوقأبرإصر-3

.(3:92غ)نحميا



تريسأنتيبا

الآخمار!رفي"بر39بايأيهرداودزصتلىكاهن-4

عدماكرةالادسةللفرقةرئي!أوكان(24:14)الأول

الجدهوولحله.مرقةوعثري!أربعإلىهرونبنىداودقم

:2عر،9:12أخ1)لىالمايهو!ينللكهةاكر

.(7:04،11:13غ،37،01:02

أناتما:

أربع،الحديداطعهدالعربيةالرجمةفيا!ونافيبلفطهاوردت

،(!و8:اعل،23،16:22.:كر1)مرات

،(9:3)رييةإلىالرسالةفي!محرو1إفترحمةووردت

وقد.(23:21)الأعمالسفرفيأحرموا"إلىأخرىومرة

القديمللعهدالسعييةاترجمةيالرلانيةالكلمةاصتخدت

ايونانيةالكلمةأحذتوبالدرج،العرلة"خرتم"كلمةلرجة

خصص!ضىءأي"علىاطدلاا4الع!بةاطكلمةامماما!االمحنى

الذيالمعئلمسايخولالودالآباءاصتحدمهاوقد،"للهلاك

للكلمة."المجصعسخير"أىالهودالمعلمونميهاصتخدمها

الحديثمحرىفاتدلوصارت،الكاملةقوتهاالجديداحهدافي

الهلاك!-اكدرهوماتصمنوهى،!اللصة"محنىعلى

الىالرسالةوفى.الأد!الفياغأيضاتعنىفهى،الحسدي

نجه،يىسبيلفيأنهبولريعىلا(9:3)ربة

الخرىيحتلىأدمتحدلل،فحمصالموتيواحهأنعستحد

لطأناثيما"يسوع)ؤلعبير.المسيحملكوتمنكمبرذ

معائ-يحصله!ا(12:3)كورنثرسإلىالأوليالرصالة

مقابلفي،الخقيردرحاتأدفيإلىيصل،والاسانةالازدراء

والحظيم.التقديرقحةتجلغاشتىأربيرع!عبارة

:حرةأنا

فيوقصتمدينةوهي،ايحقيقوجهعلىمعناهايعلملا

يررعيلواديقيوتقع(91:91يثر)يساكرم!بطنصب

يترددأناعوؤع!-"للموقعالحديثالا-أرالرعا،اصرقنحو

الفديم.الاسمصدىفبه

:برننتيلىأ

لأمر:عرةوأشدلىدالامرةمعبماؤهاأعيد،نلعطيةمدية

-(3ة5-عشرالرابعالمحلد-يوسيفوستاريم)تجابيرس

أنتيإتر:

اشسرلي!وأحد،ياعرناثىوهو"بالأ!البيه5يمعناه

مالتحديداصصطةوأطالر!انإلىالهودرؤصاءأرسلهمااللذين

:12:16،41مك1)والماصرةالموالاةمنقبلابيمكان

22).

أنتياتريس:

بودنرقعندماالمقد!الكتالىلىواحدةمرةذكرت!د

دلما:يلا

يوسرمكا

"!

ث!.؟

6ش،
01+

.ضكيمص!

لتهبا-ترسأ

ايم.أفر

إبليت.

بحاأر

ضليم+راو

عنا.يت

لحئم-يت

.!واس

!لآ

.لآ

؟حبرون

جدىفي"

الكركل.

ماسادا.

-.لدة

جامينا!ل!

بيرسع.

إ

بافا!د
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تريس!أنتيبا

وكانت،(23:31أع)قبمربةإلىأورضليممنالرسول

والدهاسمعلىوحماهاالكبرهرودسبناهاكبرةمدية

رابيةعلوهى!العينرأ-!"هىالانأنهاوالأرجح،أنياتير

الرقيالمالفيالواقعالهلفيالعوحةنهرعغعندكبرة

لعلهاالصلييرألاممنقلعةأطلالهاكتوجدحيث،يافامى

القديمة.!صرابيلامي

:أنتياس

ومو:،أنيباتيركلمةاختصاروهر

وأخوالكيمهرودسابنيمو،الىبعرليرهرودس31-ا

:13ذ،3:1،9:7لو،\ت41مت)أرحيلاوس

شهيدى"الربتتاتاتىا،لرغامص!كيصةشهيد-2

.(13ة2لز)!الأمين

نروبولوجا:أ

أصلص!المقدسالكتابيقولهماساصنراداهداتحتويقع

المابة.الموضوعاتمىذلكوغيرومصرهوطبيقهالإنساد

الكتابفي،صيعفالإنادبخصوء!منقةنحدلظريةولأ

الانمانيةالطيعةع!الجوهريةالحقائقبحدولكننا،المقدس

لتيمألوفةانحةفيالمقدءالكتا!فيمقدمة،عماصرها

هاك".عالقولديلتزأ-تولقد،واكح!ديمياتالمحاهدلغة

!!فيالمقدعربالكتابحاصةالمعاءواضحةصيكولوحبة

الكثيرةاليكولوحياتع!حوهريااختلافاتحتلفوهى،أسفاره

فيتمخ!،ضىءكلرقبل...الوحيدأئرةحارخالمرجودة

"ذاتفيكاملفهوالمقدسالكتابتعليماقخامإلىحاجة

عنيقالوما،(17:18المقدسالكتابسيكوشحية)

أنثروبولوحيته.علىتطيقهيمكنالمقدسالكتابسيكلوجبة

اعهدافيعديدةكلماتتستخدم:المحملةالعباراث-أولا

.!الإنان)علىللدلالةالقديم

:؟!ص38،:3ص)1!!ا-الأ:-عدكا-إثاادم-ا

وأ،الإنانبمحنيكلفأو،(15:45كو1،1،

ففىغامضالاسموأصل.الرىللجنسالحامالاسم

ىأ!بأدمة""آدماسهـ9يقترن(2:7)البهرين

وإن،الإنسانطبيعةسالرالىالجزءالىبالاشارة،ترالى

.أأدمة9منآدماضتقا:فييخادلرنوآخرونديلمانكان

حنىالحقيقةلطآدمأنزعمالذييرصيفوسإلىديلتزولثر

مهاصحاقالأرضإحمرارالىبالا!ثارة5كالارأحمر"

الجميلةالأرضر،ادمومعنى":ديلتزويضيف.ادم
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بولوجانزوأ

يظنوالتى،أحررانجبالسلملةفيالحمراءالحصبةالحطرة

شبابهاتتحيدأنهايققدوالتى"،مدهثةعلاجيةقوةلهاأن

يشر(25:03)اليهوي!فيلأدومالارتاطولعل.،دايا

الأشورلةبالكلمةلمحطهايحاولمن!ناك.الاتحاهنضرإلى

للدلالةاالطرفرح"عاصةأولد"تفيالى"أدمو!

كلمةإلىالاتباهديلحانلدلما،أالانتاحأوالحلق"على

وأ"مقبرق"أوأمفرح"بمعنىاأدما"مى،ييوية

دأهناويكفى.الاشتقاقاهذايرفمرولكنه،إساحر9

ولك!،الكلمةهذهاشتقاقالمينوحهعلىيدلملاإدهلقول

الجانبإتتثيرأغا-نفهاالكلمةصت-الواضت!من

.الإنسانلأصلاضات

أيوب،-91؟23عدد):آدمابنأوإنانابن-2

كثيرأالحبارةهذهستتردد.(2:3حزتيال،2:6د

الله،نظرفياستحقاقهوعدمإلساناضعفعاىللدلااء

الافيصا!ددافياطحدلاثم!الحرءفيأيفانحدهماوهو

بينالمقابلةمحدحيتا!كوي!اسفرصاصادساالأصحاح

،11:4مزأيضاانظر)"اساساداتو""اللهأنجاءإ

كلمةفإنالاحرىاضاحيةايش.(8،41:2را:12

:القولفي؟الإنسانكرامةعلىللدلالةأحياناتستحدمادم

فبيرصامرأةأما،وحدتألفلهتواحدأ(ادم)رحلا9

.(7:289حا.)،أجدلمأولئى

8:4،01:18،09:3،301:-أنويق:)مز

علىاطدلالةالمزاصر!فيأحر!فيكثيراوتحتحدء،(15

الي"إيئ!"معبالمقابلة،وفنائهصعمهعحزهفيالإنان

هدهاشخدت!د،ولأسهتوتهفيالإناذإلىتشير

وبرحع.(26ت4لك)شبثاسعلىاطلقعلمأالكلمة

لالح!ية)بالارتاطهعاش9إلىالكلمةبأصلىديلتز

مدىولان"ضعيفايصيرأولكود"أنؤلحي(والأثورلة

أالارض-(أنوش)إنان"عارةبحد،الصعفهذا

.(01:18مرأ

حتىأ"أتنىمعا!اللةفيلستخدموهو:ب- -اص

معيلابالمقا!حزو!بمحنىأو(7:2تك)تاطحيرالا

كراعتهفيالإنانأو،(24و2:23تك)امرأته

وانظرواأورشليمشوارعفيطوفوا":(ا:5إريا)وعظشه

ذوممطأناصأإنسالا!،أوتحدونهاطحاتهاييفتئواواعرفرا

شىالى!صوقيأنادى(ال!)الاسأيهالكب،في؟سكالة

بنى"و)إ-ث9بينالمقابلةنجدجث(8:4أم)"آدم

،أوش"الأصلمىمثتقة"اسق"إنديتزويقول.!ادم

مىممة(امراة)"اضاه9وإن،ل!يقوى9أي

الإنافيالإناء")ضعفهافيالمرأةعكتدلالتي"عناش9



دولو%جانتزوأ

نأنجدوهكذا.(3:7بطا-"كالأضعم!

شابه،لغوىأصامنتأيانا"أنرشو""أشحاه"

ل!لىأ9واللفظ.ديلتزيقول؟واحدأطسيومفهوم

؟)"واحدأياعلىللدلالةعامةبطريقةأحيالايتخدم

.(21:14،16:92خرفي

هداريطلق،"قرتهفيالانان9العبرلةرؤلعني:جار-5

:3أروب)والأطفالالشاءمعبالمقابلةاشجالعلىاللفظ

بالمقابلةوأيضا،أفتاة)معبالمقابلةأالصبى"علىأو(3

العهدفيوكذلك.(اأ:01خر)المحاريينغرمع

،8:9ت)!أنزوبوس9كلمةتشحدمحيثالجدبد

ثوب(جار)رجليلبسلا!:نقرأيمكذا.(9:6ير

بخاصةوالمحاربينا!الأبطاإلىوثار،(هت22تث)"امرأة

،(6:21قض)أالأسياجار"في؟،اللفظبهذا

جارالأصدإفي؟الوحوضدرصففييشخدموأحيانا

بمعنىاللهع!نطلقوأحيانا(03:03أم)أالوحوش

9:6إش)المسيحوعلى،(01:21إش)!القدير)

نضيصمإضها"هـللىمعاحنمعتوإذا،(أقديرأإلها5-

:14صم1)أجبارأرجلأ"العبارةفي؟للمعنىقوة

52).

لمإنسان5علىتدلالتيالونانيةالكلمةيمىتأنيوبوس-6

01:مرض12،12:)ت،ثرىاكاءلنأو

فيالانانعلىللدلالةأحياناتتخدمكانتوان،(27

هذاثلوفي(،4و3:3كو1)ضحفهنقصه

5(،:3)روأالإنانبحبئكلماايعبر:

11(،:ا)غل!)نسان"بحسبلي!والائجيل

القابلينللحقارنةأو.(15:32كو1)،كإنانوه

نجدحيث(4:16كر2)للفناءالقابلينهر،للفناء

الداخله"الانانبيمايمو!ايلفنى،الخارجهـالان!ان

الإناناببربولىيقارن!كذا.(فبوسابوماكنجدد

وببن،القيقالإنان"و(،2:1كو1)،الطبيمي

.(01و3:9كو،6:6لر)أالجدكدالانانا

بالمقابلةبأسهلىالرجلتدك.علىيونانيةكلمة!ى:انر-7

،(3:7بط11:3،1كو1)ضحفهافيالمرأةمع

،(،6:4مر)بعامةالرجالعلىللدلالةت!تحدموأحيانا

.أرجلآلافخمةالأرغفةمناكلواالذينعددوكان"

:الاسانلانيا-طيعة

فيالمقدسالكتابرأيتلخيصالكتاية:يمكنالتبرات-أ

الأولالانسان":بول!الرسولكلماثفيالإنانطبيعة

صفرفيجاءمامعوبالمقابلةبالمقارنةأترارالالمرضمن

بولرجياونرأ

:1تك)أصورتهعلىالإناناللهفخلقأ:تالتكر3

اللهثمررةكيحةهذاالخلقعصلويرصص27(.

عدد)الموضوعفينفسهيثيرالالهيالكائن،الخاصة

منوضكلوخاتصفعمخلوقإذا،فالانسان26(.

أ.اللهصورةعلى)وعيلإ،الرابمن،!الارض"

هذهعنللتعبيرالقديمالعهدقيعديدةكلساتوتخدم

:الفكرة

فى!برأ"كلمةوهي،!يخلق!أى"باراأ-9

رتتكررض.اضتقاقهااجقيراوحهعلىيعلمولا،اسريةا

أصلعلىللدلالةالتكوي!سعرمنالأولالأصحاحفيمرات

،(21عدد)الماءفيالحياةوأصل،(اعدد)الكون

العددهذافىتتكررحيث(27عدد)الان!انوأصل

تتحدمولا،كخالقاللهبعملدائماؤلرتبط،مراتثلاث

.أئانويةعوامل5توحدحيمامطلقا

فيكا،يجل،يوكههأويصررأى!كار!-ب

.(2:7تلث)أالأرضمنترابا...جبل"

الربوفي!:.المرأةلخلقحاصةاساؤفى!بنى،-%

أآدمإلىوأحضرهاامرأةآدممنأخذهاايىالصلعالاله

.(22ت2نك)

حيث!حيةنما)آدمصار،اللهمنخاصوبتدحل

الإنانفاياركايي،الحياةنمةإلىصريحةإضارةتوجد

هذامعيالكن(21،24و1:02تك)ا-ليوانعالم

الانسانأنففينفخ"الذيهونفسهاللهأن،الفارق

،(7:22)ايكو-كأفيجاءماوباستثناء،،حياةنسمة

الانان.عل،أجاةألسةكلمةاصتخدام!مر

ألهو:تولحيث،كخالقعملهإلىأيوبسفرفيوشار

تعقلهم"(شداى)القد!ررنصةروحاالاسفيولكنا

خالقالرباللهيقولهـهكذا:وأيضا،(32:8أيوب)

.الحبمعطىونتائجهاالأرضباسط،يناشرهاالموات

ولهذا،(ه:2،إسقهـ)روحأفيهاوالححنيننسمةعليها

واحدذلكمعولكنهالخليقةبقيةعنمنفصلكائنفالانان

منها.

:القولفيالكلحتبنببنالفارقويتضح:وثبهعورة2-

الذىوال!ؤال،كشبخاأصورتاعلىالانساننعمل"

فيجوهرياالكلتانتختلفهل:هوالذهنإلىيتادر

الجانبإلىترأصورةإأنالبعضو-فىعم؟المعنى

،الإنانطبيمةصتالأخلاقيالجابإلى!ثبهو،،المادي

معخلقتاييهى"الصورة"لأنالآخرالبعضويعتقد

الشبه!"وأد،عليهطبتقدوكأنها،لهطببعةالإنان

هي"الصورة1أنأيفاآخرونيعلنييما.اكن!بهماهو

942



جهالونروبوأ

يكونيقد.الفكرةبفسالتجر!دهو!والشبها،الواقع

ولكننا.الآراءلهذهالمقدسالكتابقيضعيفأساسهناك

وبحضالقداميالو!شننتف!نقبلأننتطغلا

الابعالقرنأواثلفيأرمايخوساتجاعمن)االمعترضينأ

انحلوتات!كلعلىالشلطفيظهرتاللهصورةبأن(عر

.(1:28)التكوينفيذلكإلىثار

نأ!ظهر،الكتاليةالفصةالىوبالعودة:الجوفىمعني-

الابعالعددففي،حتيقىفرقبينهماي!ايعبرك

عاكلعنللتعبير،فقط،صورة"تتخدموالعثر-ش

التبرجاءولهذا.بخالقهو!ربطه،الحيرانعنالانان!صل

والئرفىالادسالعددففىهذاى."عورتناعلىا

نأإلىيثيركأنه!كها!ثمأصورة"كلمةوردت

فيتمامامطابق،اللهصورةرسميحملالذيانحلوق

!وذجتماماتماهدلسالمطبوعةفالصررة،للأصل"الثبه"

،،لنامابهةصورةا:إلىالبارةلوئرترجمولقد.الأصلي

-لدنطبعة)القديمللعهدالحديدة-الهولنديةايرجةوني

مثابهاكصررتنا:هترجمت(وآخرين!وكاسكينينترجمة

مناثالأواب!خة،اعتارمايمكننالكلشانعذا،6با

الصررةمفهوميفلب،الأولا.لكلحةففى.الأصل

مبررالدكنافإنحالأيثكلى.فالمثالاننيةفيأما،الأصية

،(3:9يعقوب،9:6تكثاصة)نفهالكنابمن

في،للتحولالقابلةغرالحاصيةهىالصررة"أنلاعتار

الصورةتدني!)نانلأيالإهانةف!نيلذا،الرىالجنر

عوحبكلذلدعنكلفنعبر!د،عيهالمطبرعةاجمة

.،الرىللجنىالأحميالاميازهياللهصورة:هـ)نبقوله

وأص!لذةالأولرنالكنيةآباءوآثار:لرجمةسالل-

مجاللا،كرةساثل،ايايةالحصورفيالجامعاث

هي،المورةاأناعتبرترتيانمئلفابمض،هنانماتشها

صورةعلىخلقآدمأنآخرونوزعم،الآقالمحمورة

،(الافدسابالوثفيائاذالاقنوم،الكلمة)،اللوغوس

المقدسالكتابولكن..خلقهعدالانانعلىطقتضد

مورةأعلخلققدفالان!ان،هذامثلمن!ثىءبهيى

.اثالوتمنواحدفنرمصورةعلىوب!(الرهيم)الله

كو1)أومجدهاللهصورةأالانانبول!الر!ولويدعو

.الخطابفصلهذاوفي(11:7

منيقيا؟المررةهذهتتكون)ذأم:المور!مكونات-

كهيكلجدمن،تغي!هيمكنلابثركها-هوماكل

،(5:1كو2"الأضىخبشناليت1)القدسللروح

ولهذا.الانسانؤاللهننخهالذيالملهمالحاقلالروحومن

هوعماوتفصله،فوقهوبماتربطهالتىالان!انفثخمية

043
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بذاته،واعيأعانلأنحلرفأبذاتهتاثمأكالامنهنجعل،تحت

معهضركةفييكونأنخالقهمنهقصد،الارادةحر

فبئعرالإنسانأما،محهو!تأقلمبالكونيئعرفالحيوانإ

والعقل-الحياةمئكلات)،فيهيفكرأيضاولكنهبالكون

علىالضوءالجديدالمهدوكلط.(لوي!هـ..ج

أفسىإلىالرسالةفيالرأثعنينالآيتينفييكامةالموصوع

حيث(3:01)كولوصىالىالرسالةوفي،(2،:،)

البرفياللهبحسبانحلوق!بأنهالجديدالإنسانإليثر

.،خالفصورةحبللصعرفة!تجدد1،،الحقوقدات

؟الانانطبيعةفيعاصروالقداسةوالبرالمعرفةتحتبريفد

امتيازهىاللهم!ئابهةفإنيطذا،الأصلفياللهخلقه

مطلقةبصورةقيليما،انحلوقةالكائناتكلعلىالانسان

،(اللهجوهر)،جرهرهرصم)أنهمن"اللهابناعن

ابن)هويسالخلوقفالانسان،الانانعلىنبياكطبق

علىخلق(انحلوقالابن)الانانلأن،الوحيدأالله

بالتجديدالرعداللهأعطاه،ضرطهكد،،اللهصورة"

معادلصوالوحيدالأزلمطالابنأما،الصورةتلكبحب

،الاسشبهفيصالراجدصورة5أخذأنهرغم،لله

فكرةيتللهالانان!ثابهة.(7و2:6فيبى)

الأممنكبراعدداأني!حر)ذ،وحدهالمقدسالكتاب

الإنانعصرفوضعوا،أيضاالفكرةهذهأدركتد،التديمة

ييقى.اليدالمشقلفيوليسالحيقالماضىفيالذهي

ذرته،أيضالأننا5:ؤشىضاعرمنعارةبول!الرصول

فيصلمطمن،أراتوس5هروالاعر-17:28أع)

البارةهذهترد؟،(أ!االرصلمنهاكاناك،كيبكية

مواطنيمنرواتييو،لكيئىابوبجويرلثدفي

تظروجهةفإنيكليه.لأر6لوسععاصراوكان،أصوسمد!ت

واباريخبة.اليكولرجيةاباحيتبنمنيبررهالهاماالابجل

:ا،لانأمحل-ن

جداواضحللإنانالإلهيالأصل)ن:ال!مةاهمة-

قصةكرتفقد،اليهو!نسفرمنالأولمطالأعحاحاتفي

ا:!تك)عملةبمورةالأولمطالمرة(مرتينالإن!انخلق

-2:4تك)مفصلةبصورةثانيةمرةثم،(2:3-

نرىالأولي!.الخليقةتاجهوكلتمايوالانان.(25

فيتدريجىتقدمفهناك،مهبأمرحعلىالإنانظهور

الىوارتقاء،والفوضىالخرابمىبدءا،المظمالوجودسلم

صياقفيملحوظترتيبيماك.الانانحلقفيالذروة

وأ،أيامستةاضغرتتبعليةالكاتب!ؤر.،القصة

الأوليالحقةففى.وانقئاعهالظلامدطهررقيت،أحقاب

الوريينالفصليعقبه!ا،والخرابالفوضىحالةنرى



لوجيابونؤوأ

الجاهيينالفملفهاتمثانيةحقبةذلكتحبأ،والطلمة

ئأةالتواليعلىنجدالتاليةالأربعالأحقابوفي،واليابسة

ثم،الماءوطيورالجريةالمحلوقاتنثأةثم،الاتيةالحياة

خلق،معدأشىءكلأصبحوعندما.ووحوشهاالأرضبهائم

،"كأحاسها9انحلوتاتسائرطهرتوليما.الانمانالله

صورةعلى"،اللهحكمةمنفريدةصوؤعلالاناذظهر

اللهيدعوهاذلكييط،إمرأةكرجلللجنى!تمييزمع!الها

يومآدماحمهودعا...حلقهوأنثيذكرأا:الاسمبنفس

فلا،الاوليالقمهموجزهوهذا.(5:2تك)"خلق

الانان-آحرمكارفي-اليهابيدعرأنإذأعي

،نحددأ!هايحناولا.(3:38لوا"اللهالن"الأول

هيأالايام"هلأو،بدقةرميامحددالرتيبهداهل

زميةقراتيت،اظلمةامىمتعاقبةأحقابب!تفواصل

نأأو،وغروبهاالصبثروقمحددةساعةوعثرينأرلعمى

نثورةقميدةعنعبارة-البضيزعمكا-كلهاالقصة

علبة.روايةوليستالخليقةعن

الأرليفيعنهافايةالقصةقالياقتجلف:القصتان-

الحيقة،ذروةهولىهافالإنان(25-2:2تك)

دمةأنفهفيولكنايرابمنمحلوق!و،مركزهاولكنه

كنائبالأشاءكلعلىيلط(2:7تك)اللهمنحياة

للطانه.كضعفلكهفيالخليقةتدور،الأرضعلىاللهعن

وعلاقاتللانانالأولللحوطن!فذلك.الىويضاف

تكحلة-برضوح-الايةالقصةتدوولذلك،العائلبة

الراتع،فييحاالاتفاقفوجوه،لهاماقضةوليتللأولط

نموذجية،تسمىقدافالأولي،الاختلافوجوهمنك!ر

لخلقالثاطةالقصةهى.الأولي.فيولوجيةا!ايةوا

ثأةدهىالئايخةأما،افوذج،الرممطالج!،الالان

.(يدلويقول؟)!التاربخيآدمنأة،الواقعفيالإنان

الكتابيةالرثائقتعددنظريةمؤيدوبالغلقد:الاخلافات-3

إصهمافيقولون،القصتيندينالاختلافوجوهفيكئرا

الجثعلىواضحةدلاللبهافالأولي"الأسلربفيمختلفتان

فيدرايفر!ول!)أبي!طةفتلقائيةالايخةأما،والتدتيق

المرضطريقةفيأيصاويحيفان.(اليهر-سسفرعلىتعليقه

الايةالقصةفيفالأرض،الأحداثؤلرتيبالتفاصيلفيأي

يالةأيضانراهابل،الأوليالقصةفي!6المامىتظهرلم

المسرحعلىالانسانويظهر،الباتفوصالحةغيرجرداء

وأحرا،والطيررالجواناتلحدهوتجىء-أضراويى-أولأ

اطتدخا!تصوبرهافينختلفالوثائقإنأيضاويقؤون.المرأة

تستحدمفالأولط،الكلماتاخارفيوبالتالي،الإلهي

،،عمل9،إفمل"،"خلقلاتاكلمات

جالونووبوأ

فيمحوسأوموضعيضىءعلىتدللا!ى،إجعلا

ثر!ةخصلألصاللهالىفتنسباثانيةأما،الالهيةالطبيعة

!واغرس"،و"وصع"،حبلإالذىهوفالرب

محانفيحصرهالىبالاصات.الح..-،ملأو!،أحذو،

وبدون،المعتاداقامتهكمكان"جنة9فى!ظاهرمحدود

القصةأنهىالإحابةتكونقد،القاديئرهماعا!مصادرة

فيثلصااللهإلىلربةخصا!لمرأيضافاتنسبالأوليا

،17:اتك)"تكلمو"(جعل"فالله،الاليةالقصة

"حدأ-!هوباذاعحلهماكلاللهورأى9،(216.:

!كالأ(،31:اتك)يدبهبعماط!صئر،ألهأي

النهايةفي"واشراح9(1:22)الحيةالمحلوقاتمخاطبا

،محدودة!بخة9فياسباإقامةلاحيةمنأما.(2:2)

بلحالقه!بيت!فييوصعلمالانانأنصراحةنقرأفاننا

هوا!سكناهولي!الإنسانل!بهى"حنةكرس9قدالربإن

بعضمحتلفاالأحداثتريبيبدوقدحقيقة(.)انله

تأكيد.بكلىواحدوالهدفواحدالمجالولكن،الىء

المقدمةالاعتراصاتهيذلكمنوالأهم:اضرافات-

حاءت؟الكرنقمةكبهرونفالبض،علسيةأسىعل

الظرياتلننمفملةمقارلاتعقدتولقد،اليهو!نضرفي

ايكوين.ضرفيجاءماويينالعالمأصلسالجيولوحية

عىشثايعرفلاالجيولوجباعلمأنهيالاعراضونقاط

سمرلطاللأبام"مقابلة!أحقاباأو"فترات"

ينا،الحيوانتبلابباتيظهرايكر!ن!رضى.ايكوين

.ضروفي.واحديتفىظهراأنهماالحيرلوجياعلمير3

الأرضجواناتكل"والطورالأحماك!بقت،اليهو-ش

ايىالأحماكبعدجاءتالطورإنالحيولوجياعلميقولليما

فيدرايفريقرل؟)الأرضحيواناتمنعد!دةأنواعجقتها

:هذاعلىمزدوجةإجابةوفاك،(اليهوينضرعلىتعيقه

بهايقصدعلميا،ولمييانايتايكرينسفرفيالقصةإن-

والفداءالريةخطيةيارجثمهيدهيبا،كذلكتكونأن

الأرضوإعدادالعالملأصلتحطيطىر3إعطاءمع،الالهى

فنقطة.ماالرجدالهدفهوفهدا،الانانلسكنى

خلقهىالذروةرنقعلى،للكوناللهحلقهىللقمةالداية

العطيينالحدثيرهذينوبين،اللهصورةعلىالإنان

الخليقةأعمالمنالأحرىالأعمالبعضأنظارناأمامنستعرض

موضوع،الخطربالموضوعارتباطهافي،مرتبتتابعلط

مىوالهدف.القصةحولهندورمارهر،والفداءالخطية

علميا.ولالاهوتياولانظرياهدفاويىعملىهددىذاك

.هذهالنظروجهةمىالحيقةتمةكا!علىالحكمويجص

هويى،العلماءمنالكثيردنأذهلالذ!طالأمرإن-
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جيالوبونووأ

الجولوجة،والابحاثالتكرفىسفريينالتناقضأوالاخلا!

عنالظربغض،الحامةالخطرطفيالرلألعايوافقبالحريبل

بوضوحذلكعنعبرولقد.التفاص!لفيالاح!لافلعض

يكلفحلثلصايداوصدانامثا!الجولوجياعلماءبمض

كانبما9والحادلالصادقباعحابهعلانيةصرحالذ!

الطبيعةأصاربهااضجلىنفاذةبميرةمن(موصى)للسثرع

تجدووايي...الخيقةجناليملقصتهدلكعلىتدل؟

الأمبينشاعتاليالمشوشةبالأ!اطرمقارننهاعندروعها

-أولجزء-الخليقة)ناريخأالحلبقةعنالقديمة

اليمرسىتصةبينالاتفاقإلىالظر(.وبتلفت37.38

الظورونظرية،هقديرشاءلخالقالمباضربالحمل"تقول

فكرة"بوجوديتعلقفيسا!ضاصة،إعجارأىمنالخالية

والتطورأصلها،فيالئسيطةالمادةلينواقييزالفصل

الهرد!المرعقصةفينجدهمايموإ،المت!ر

(.)مو!ى

تدإصائيلأن-مؤخرأ-البضزعم:الابلالأمل-5

هذهأنصارأ!ثدحتىولكن،بابلمنالحليقةقمةاستقت

القصةفيالابليةالأسطورةادماجبأن!لمون،ابظرية

تصديقه،يمكنلامماوأنه،تخمينمجرجظل5،اليهاببة

كادمهما-،احدبإلهيؤعنالذىايكوينصنركا-بأن

تفاصيل-أيينرأنيمكن-فيهعاشالذىالزمن

تجعددالقلاللوتياماتمر+خضعرص-قيلةكانتمهما

"وما،(31-ايكوكنمفرعلىتحيتفيدرايفر)هالآلهة

:(2018-العبركةالأساطر)كتابهفي،لو!رابقوله

بعدلم،أسطررةكلهاالقمةأن،فبهأنهممالاضك"من

سفرفيجاءمابأنالقول،ذلك!نوالأضعف،مقبولأ

أدمجترفارجةأوبابليةأ!ورةهوجماالخليقةعنايكوفى

الى.بعدفيماالعبرلةالقصة

لينالتصةتقيمنظركةأننظنولا:تأخوةنقديةآراء-6

تتخدمواثاية،أإلوهيم"اسمتتخدمإحداها،!ثيقتين

بروفورقال!د،الزمنمعتصمدأنيمكن!يهوه)اسم

دا):نفهكيانكرسىلغلوالذى،يدنشإردمان

جراهـكفانمد!ةسنالقدلظرياتالشاملالتطيق

.أمحقولةغيرنتاثجالىيؤدىأنبدلا،رفلهاوزن

:ابضرىالجنسوحدة-رابعا

نظريةهوالرىالجن!ترابطبأنالقوليمكن:لرابطه-1

!صةالحبقةقصةتتفمنها،يهايةعقيدةهوكانمامأعلية

للأشو!نخطابهفيبقوةبرل!الرسولويزكدها،الطوفان

،16(ة3-س)الفداءخطةأساس!ى،(17:26ع)
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فيااسمالقديمالعهدفيكلهالرىالجنسعلىويطلق

تك)واحدزوجأبناءفجميمهم6(32:8تث)!آدم

أ02،:183،:2تك)واحدفرد!ن،(27:ا

!ذا(،الرجلفيبأنهاالمرأة!فتحيث-11:8كو

:اتك)الفردعلى؟كلهالحس!على!آدم"كلمةنطلق

هذايي!تخدم.(53:4122،25:2!7،:16،2

فالميح،الفداءبتاريمتحصيماالحدررالعهدفيالحبر

فقدمااشردالذىأالأحيرآدم"أو"ايخافيالانساد9هو

.(47-21.2294،:15كو1)،الأولآدم"لط

الكمتا!خارح-كثرةنظرياتقات:نحتلفةفظربات-

البد!يةوالحالةوتاريخهالثرىالجسأصلعن-المقدس

قبولاوجدت!الأصللعدد"قظرلة.عليهاكانالى

نحتلفيرأسلافمننحنلفةأجناسبانحدارتقرلوهى،خاصا

اللونصوداءأنجاسانحدارأو،(وكرهباكلوسيقرلكا)

فاتحةوالأضاس،اي!ردجدي!و،آدمقبلعاشطفمن

س(لأبرلردىينهاصةزايىيقولكا)،الثىءبحضاللون

الجن!يتسيمجادةعابرلاتتذللمولكن،!كذااخرجد

أصلا.المنفصلينالأسلافمنعددلينالثرى

الحدثةالطررنظرياتحاولتولقد:اقطورنظ!ية-

تؤيدلانف!هاوالدارويه.المقدسالكتابروايةدحض

أعطوهاقدشارحجامنالكث!أنرغم،"الأصلتعدد)

الأصل"تحدد5نظرية!رفضدارونولكن،الصورةهذه

الذ-كأالطيعيوذهؤلاء5:يقولحيث،وضوحبكل

أبخاسصأن،شلثبلا،يلسرن،ايطرربمبدأيقرفون

إلاناننب)أواحدبداقأصلمنانحدرتقدالانسان

نضمنسابقةصفحةفي(.ونقرأ176-اننيةالطبه-

حيوانأىمناكدربحنابةالإنانذرسلقد5:الكتاب

يينشاصأوالرن،محتدماالخلافمازالذلكومع،آخر

،واحدأنوعأيعتبرأنيجبكانإذاعما،المقتد!لنالحلماء

أرلعةأو،(جاكويخوت)ثلاثةأو،(فرى)6لينأو

وأ،(بوفون)شةأو،(بلومباخ)خمةأو(كانت)

عرأحدأو،(أجايز)ثمايخةأو،(هنر)جعة

وأ،(فنتصانتبورى)عرخمةأو،(ببكرنج)

،!مورتون)وعثريناثينأو،(ديموبى)عثرصتة

."(بورك)وستبنثلاثةأو(كر!ور)سنينأو

:الانانلأعلبابسبةايطورنظرلة-نجام!ا

أعطاهاولقد،عامبوجهاتطورنظريةالحدبثالعلميتقبل

لعدارونأياممنذولكن،قبلمنلهاتكنلمصررةدارون

غرالمالمإلىالمضوكلاالحالممنتمتدإكاا:تطبيقهاجمال



جيالوبونزوأ

الكونالىالثمسيةإلمحموعة(الأرضر)كوكبامن،العضوي

،اغونا:الانانعقلمخلوقاتإلىالطيعةصت،كله

لفرفي-نتحدثدنح!.اورير:ا،والأنظمة،والفوالبن

الآلةتطررعن؟،العفويةالكائناتتطورعن-الرقت

-أور)"الذرةوصبل،الصحفأوالمطالعأوالخاردة

الواصالتطيقهذاورغم،(84-اإنانافياللهصورة

التطور،عميةفيتدخلالتيالعواما!فإن،للطريةالممد

النتائجالىللوصولالممتخدمةالأساكيبأووالأسلوب

تعليمعلىتط!قهاويواحه،جدلموضعمازالت،العظيصة

بالغة:صحوبات،الانانص!المقدسالكتاب

في:الالةلالصورةدارونحجةتقديميمكن:ادار!يه-ا

كللهتعرضرلبقاءصراعملاحظةيمكى،بناإلمحيطةالطبيعة

الأفضلأوالأقرياءويقىالضعافيتحدوبه،حي!هلن

انتحبهمالطيعةإن،بقواالدينصمجازأيقالوقد.تأيلا

،"الطيعىالانتخا!اعبارةجاءتهنارم!،الغرضرلهدا

الاتخاب9-للجاةالمتطورةالاشكالي-وياعده

،الأنراعليهاثرالابهررأفضلالإناثتختارحيثأالحني

وهكدا-1،النلالىالمنتخهالكائناتصغاتوتنتقل

لها،حصرلاأشكالتطورت-ليوعمحدودةغيربقابلية

!مأوواحدثكلمنتظورومازالت،وررعكةجمالأاكثر

)أعل،أعلاالحياةفهانفختاليالأشكالمنقيلعدد

هداوبتطيق(،942-الادسةالطبحة-الانواع

فيتكمندارونححةدإن،الانانأصلعلىالأسلوب

فيماتلحيصهايمكنوالى،والحيوانالالاذيينافبهوحوه

!ط:

وقالياالجسهأعفاءتركيبفيالمورفولوجيةالحصائص-أ

..والدمالأنحةحيثمنالقوكي،قابهاالأمراضلقص

.اع

معولابهاالرىالكائنتطورفيالأحنةخصائص!-

عهاتحتلصلا-بويمةسالجيرتطررحيثس،الجوان

.التطررعصيةنفرفيوتمر-آخرحيؤنأىفي

فيتكونبل،بالمرةفائدةللاتعتبر،أثريةأعضاءوحود-%

فائدةذاتأو،المرضتببماكثرأ،ضارةالأحيانبحض

الى-رعم؟-بهذاتثروهى،الرىللكائنضئيلة

لها.لازمةالأعضاءهذهكانترمما،حيوانيةأجداد

فيلشترمماولكن،واحدةطبيعةلها،عقليةخصائص-د

لينالفوارقتكونفقد،الانسانفى!الرتبةنفسمنالحيوان

هيجا!والفيلو!صغرجرويينعثماا،عظيمةالاثنين

.أكانتأبر.هاملترنوليمصرأو

جيالوبونروأ

نأحيث،(الحفر!ةالقايافي)الالتوئوحىالثابههـ-

الإنان!تالقوىالتثابهتبهفالحفريةالقايامقارنة

لالانان،الثهالبدا!طفهوبينالحديثالحضارممط

ا!قاماييلالتحاربرأيهمبمناقطورلظريةأنصارويدافع

.والقردالانانيننالدمشقل"فريدنتال"

صكبرةصعوباتاضظريةباأحاطتلقد:المعوبات-2

لأجدأعمانقدألقدوهاالمشهررلنالطيعياتعلماءإد

أعلنتد-!كلونددىبوامثل:نجعضهم،تجاهلىيمكن

.!الغلبة9لهأصبحتقدالطيحةموقبما-الايمادأنحهارأ

الانانأنتدعياييالدارويخيةضحبوا،فركاوثلىوآخرولى

نأالظريةتلكعلىباءيمكنحيث،القردةستطورقد

آخر.حيوانأىأوالحرو!أوالفيلمنتطررإنهنقول

كبراضقطةاهذهفيالعلصاءيينالرأىاختلافأنويدو

هوالإنانسلصبأنبحنادنفهدارونتمكنجيفا،جدأ

هذاؤلرى.تجاماهذايرفضونأ+ساعهمنالكن!ينمإن،القرد

البرلطاقالطيةعا!لايهرىالمهدىكبمدجمحلدفي

وأدلر!كوبكلآ!منصكوالبمجاججفبيما،(داررن)

،للإنانمختلفةأنحابعنيدافعودممنوآخرينوكلاتك

ظلماتفيتختفيالشبطلةبأد!-أنفهرض-يقر

نشأقدالأنانأناافتراضالىويميل،!ائديياتنسب

فهناكوعليه.(134-الحديثوالعلمالداروينية)متقلأ

دارورقولرو!دلاالحديثالطمإنةما،و!حانأمران

بضرنمسهبهكبلأالذى"تقفزلاالطبيعة!بأنالمأتور

نشأركلاالانان1وأن،(هكسلي!ول)؟،ضرورة

والحياة)الدار!ية،مترغرضخمتجغرأىبطفرة

طمارتقاءفإنيلذا.(123-طوم!ونج.أ.-الثرية

المذب)أؤلويقرل؟،طفرات)أو!بقفزات!النطور

منعندجديدأمعنىلهأصح(133-والدينالطبيحى

ايكو-كأضرمنالأولىالأصحاحاتفيمدونهومايقبون

بل،الافتراضهذاضدضىءفاكفليى9،تار!نهىكجل

الأضرةالطفرةأوالقفزةوكانت،صالحهفيالكثرهناك

للحياةوغىحريةمعهاجلبتإنهاحتىجدأواصة

.هقبلمنحدثضىءأىيضارصمالااليهرلوجة

ضدالمرجهةللاعتراضات:الاعراضاتنلخعص3-

جوانب:ئلاثة،الداروينبة

،(هدفأوغايةوجو)النائيةلفكرةانكارهاأ-

الطبحي.بالانتخابواص!دالها

!غلطىءبتدرجنمتايطورع!يةأنافتراضها-ب

.مح!وس

شرأكانالمفوىالقدمأنعلىتأكيدها%-
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لوطأنرويو

صو:-أور)الصوركلإلىالأدقالموؤمن!تواصلا

بتفصلذلكتوضيحوممكن،(801-الإنانفيالله

كر:

بأنالاعتقاد)اقليةفكرةانكاران:اطلقضدالمدة-1

لواضح،(مينةغايةتحفيقمقصود.بهالطيحةفيشيءكل

أوسعغاثهاعنتحدثقدهكسلالبر!ورأنرغمجل

يتطيعبالناثهالقاللأنببساطةبهاعىايي،مدى

قدمينةتغراتأنيثبتأنبتحديهفاوئهعلىالانتصار

هوالاختارأنيبدو،الدار!نيةوفي.تجصدغرعنحدثت

والقصدوالتدبر،والهدفالمقل)ن.والخلقالصدفةلين

حميهاشأصتبحدتقد،ا!ةوالهينةالمجىوايوجيه

الاضحانةالىأصلامالنضهدارونأنرغم،الئطورعمية

تأالا(92،-الادسةالطبمة-الأنواعأصل)!فالق

عباراتواستخدمالعامللرأىأذعن"لانهذلكبحدتأسف

كبرعمليةحدوثهولماحقبفةقصدهماو)ن،النوراة

.،مجهولة

الطبيحي،للانتخابنبفيمماممبرقوةداروننبلقد

منكانذلكبأن(الإنانأصلفي)نفههو!رف

يجودكايخةبدرجةيمتبرلموأنهاالمقصودةغرالهفواتكبر"

ممامصرنسبوأتمالربما!ضارةولابمفيدةيتكثؤتركيات

أصل)اللأ!لحابقاءقالطبييالانتخابدلةالىيجب

والاس.سأ.الدكورو!تبر.(6أ-اننةالطبعة-الإنسان

نأ-الطبعىالانتخاببقوةيقرداررنفلأنهركم-

فيفيقول،بيدحدالىصيهالطيعيالانتخابعمليات

خا!أنواعاكثرأتنتقىلاالطيحة)نه:دصديقإلىرسالة

ورسايله-دارونحياة)،الصالحةغرالأنواعتمحومابقدر

ايطررأنعلىالديدالاصرارهذا)ن.(،6-ابالثالجزء

،ابدءمنقولآبمحار!قوبل،عسوسغرطىءبتدرجتمقد

بتر21ففط!ملالطيعيالانتخاب")ن:دارون!كتب

أىاحداثي!تدحلالكنه،ملالمةمتعاقبةطيغةتيرات

وبطةقصرةبخطرات!عملبل،مفاجةأوكب!ةتمديلات

عليه،(51-الادصةالطبمكل-الأنواعاصل)،فحسب

!ذا،!درقضاء-دارونرأىحب-كلهافالعملية

منالكثرفيبارزأنجده،داريننظر!ةفياللاغاقالجانب

الأهميةأن.بوضوحريصانوكايهرايطور.عنالرصلالل

المرجهة"الغوة"استدالحضفةفيتكمن!نظريةالفلفية

و!حدث.المفيدةالتركياتلأةلتفسر،ميكانيكيةابقوى

فإنذلكى،الغلاليةفكرةصعالكاملتعارضهاعنأ!و

-دارونبظر!ةكيررمزيد!و-طرمسونج.أ.الرعور

الإنانتسللنظر!ةعلىمنطقىديلروجدلاأنه":ترر

يس،(22-الريةوالجاةالدار!ية)،آخركالنص
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نأاثاتيمكننالاا:نفسهدارونرصائلفييقابلهامالهاعبارة

-الاكالجزء-دارونورعاللحياة)،تغرتدواحدأنرعا

خ.أ.البر!سور،وبلاغةكرحباكرهذاووركد25(

ولكن،علينانف!هاتفرضابطورحقيقة)نأ:تاثلاطومون

وأيضا:،(153-الطبيحةمحاب)،فاتفلتالحوامل

يف!رلاولكنه،الأصلحيقاء!رالطبيحيالاتخابان)

عنهيعبرالذيالرأىهروالأغرب.)162(،الصا!ظهور

تيراتاصتقرأريمغاالم!!أنمنكررضنكيالبر!سور

عاملفهو،الجديدالطورثوريحولالواقعفيانهبل،جديدة

،(182-أوتو-والدينالط!عة)،ماعدنهكدرمضاد

التيالغلأيةفكرةالى،الوراءالىيطءنعودأنف!نانجدعكذا

المثهو!لىالحلماءلحض!نرم.لظريتهقاتلةداروناعتبرها

*أظطومسونبركوريخقول،ايوجيىالهدفعنبالحديث

أبهدفتفيضأنهايبدو،العضويةالطبيحةصنبورنفتح

هناكأنلوا:أيضاويقول(،25-الطبهحة)كتاب

المنةالطريلةايطررعمليةنهايةفي()عقللرجوس

عقلاأفاالبدايةفيكانبأنه!بزمأنيخمكننا،بالانان

لهدفيعملعقلوجودمنبدلأ،هدفروجدفحيثما.)86(

فيخيفةنرجدأنيخمكن،عفلروجدوحيما،عددةولغا!ة

النايةبرجردنقلأنفي!كن،بالخيقةطنا!ى،ابداية

الثجرةايثذبالطبيعىالاتخابكانوااذا.المهيشة

الداروينية)مبدعاولشمرجهاعاملأكان!اذا،!النامة

لاكانلاذا،(391-طومونج.أ.-الريئ،لحياة

منتصلقوىعلتعتمدالتطوردلبةوكانت،ضثايننج

علىكانأرجيلالدوقأنبدفلا،الخارجمنويسالداخل

هذانكتىعندما-،وايطورالحلقان5:تولهفيصواب

يعارضمتضاد-كأمفهوعينلا-الذهنيةاببلةمنالتمبران

يالذا،أللآخرأحدمايمتعمينتو!ينبل،الآخرأحدهما

لعحلهالكرنؤشسب،البدءفياللهتضعاييالقديمةفالقمة

-سى؟،علميةكرتصة-هذاكلبصد-يست،كخالق

.التطررعلصاءبحض

التيالمحددغ!ايغيرنابية)لى:الحددغرالدروتابلة-

بلاتطورفهناك.حقيقةأىتاندهالااابظركةاترضا

ىأففي،بفايةمحددةحدوداطارفي6لحادولكنهضك

ىأبدونومتا!قاكا*كاشاابباتأوالجوانيكونمرحلة

الىتحقيدأالآفلمن،ضهابةبلامستمرتدرجعلىدلالة

لامحنركنطرردائماكدوالوعيصل.نعقيدأاكر

ضدالطيعةمناحتحاجالهجينعقمأنو!دو،مالاغاية

حدوثأنمرارأنبتولقد،للتطورقانولاالعرفابليةجحل

ننسهالعضولماحبمزةيت،عضوأىفيتنرات

وأ،حمكةأنفعلىضئيلةبلأأو،متضخةديخةهـصدة
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،حيؤنأىعضلاتيننالصلبأوالحظممنمجهريةنقطة

!لاح)!زملالهعلىتوقأىصاحهاتطىأنيمكنلا

.(281-عبلام-العفدة

نظرياتجميعأنانكاريمكنلا:القائمةالفواث3-

التيالحميقةالفجواتفوقجرراقامةتشطعلمالتطور

انتقالالط!عةفيفليى،الطبيحةممالكبينقاثمةتجدو

النباتيةالمملكةمنأوالحضوىألىالعفويكرمنتدريجي

فصيلةالىحيرانيةأونباتيةفصيلةمنالحيوانه،أوالمملكةإلى

منبهصلمأمريمو،الإنسانالىالحيوانمنأو،أخرى

ألغازسبحةفاكأنبوارممونددىو!ؤكد.العلماءشاهر

البحث:أمامباعياحدأتفعكبرى

.والقوةالمادةوجو-أ

الحركة.أصل-ب

.الحباة!ل-ص

الط!حة.فيالتخطيطظهورد-

.والثعورالوعيوجرهـ-

.الكلاموأصلالايهيالفكرو-

.الحرةالارادةمألة-ز

تسلنظر!ةفيالصعوباتهذهثلآخرونوجدولقد

هذ.وجردتتجاهللأنها،أدفىخلائقمنالانسان

قيىعزيد!ر-والاسأ.ر.دمحورفإنلذلك،الفجوات

علصاحلئلاثبوجوديتر-الييالاتخاببظرية

جديدعاملدخولمرحلة5:العضويالعالمتطررفيالأقل

،الحياة)دخالمرحلةأى،جديدةقىةأو-بدولا-

،الإنان)دخاليمرحلة،والوعيالاحاسإدخالعرحلة

.("،-775،،الدارحه)

كلالتطورنظريةتطبقوعند:ا،يانعل-لط!قها

الناحةفمن،بشدةتزدادالصحوباتفإن،الئرىابوع

و!ذلكى،الحيوانمنقريبالإنان،اليكولوجية

التى)واللغةوايفكرفالوعي،بعيد!ىالىعهمختلفث

الإنانعالمببنالفاصلالحد5:موللرماك!عافول

يمكنلأهذهكل(والد!والأخلاتيات،(االحيوانوعالم

فالاعتراف.ايطورنظ!كاتمننظر!ةبأىبهولةتف!ا

الأخلاقية،6ئلالبديينالاخاروحرية،الأخلايةبالالتزامات

الشحورولذعة،بالمئويةوالاحاس،للضصر3الحاوالأمر

نالانان،التطوربخ!اكةتن!بايمكنلاهذهكل،بالندم

اليكرلوجية:اباحيةمن6لهبذمملكةمكرناوحدهيقف

بالإنان،الئب!ةالقردبةالحاهللةعننهائيالا"يقرق

هوعذا.(301هكسل-الطيحة!الانانمكان)

وبطبعة.المقدسالكتابقصةعنابظربغضالكونلغز

جيالوبونروأ

لابيهماالاخئلافتاكيدو"،إللاي!يالوعىيتاعدالأضاء

ييرالواضحبالفارقمعرخاعلىبلجهنا،علىهـتكز

بالنفى!المرقيالد)خلوالرعي،حركتهافيالماديةالجزئات

ولبى،(7091سنةأكطس-أور-الوعظبةالمجلة)

؟،الغجوة)وتظل،للآخرالواحدمنالانتقالالمصكنمن

بهذاطمولقد.فوتهاجرلاقاعةالمحاولاتكلرغمهى

نأمننجالركم،ع!.تح!ساداروننظريةأنمارأضد

تركيبلينالجوهرىاقاثلأبثدةيؤكدوالاسأ.ر.كتور

أحدمنوتطوره،العليااثد!اتوأجامالانسانجم

القريهالحياوالقردةالإنانينناثتركةالسلفيةالأشكال

بكاملهاالإنسانطبيعةأن"نظريةيذفإنه،بالإنانالبه

فظاءلرهامنتطررتقد،والروجةوالذفيةبيةالأتدراتهوكل

الدبلكفصهانظريةويقبرهاالدنيا،،الحبواناتفي

مؤكدةمحؤحقلالقباضرةبصورةوتاقض،الكافي

.(322-الطبيمىوالانتخاب،61،-الدار!ة)

الأضكالوجردعدم)ن:احئايةالأثكالوبردعدم-5

منداروننظريةتقتلعأخرىصحربةي!ثكل،الاننقالة

هذا-المتذأثعالحنرياتعالم-زيلأورولفد.فوفا

الحلقاتأن5918،5فيشرخفيأعلنعندما،الرأى

تاتص،تلبلةحالاتفيالانظهرلا،الاتنابةالمننرضة

الحصانأناثابمنبأنهالترلالصب!ن.،بامترار

عليهكتدونما!و،،ايؤ!بى"عنظررقدالحدث

أر!كعن!لوقلاعلماءبؤكدعندما!اصةمحرأ،

الحصانأى،ابويىارب!،ابايوثريرم"بألى،ضهز

موضوعالحصانطفهو،الأصابع!ياعيابىا!

محور!ثاففإن،ل!نانبابةوكذلك.ابحث

صاقعظحةورأسجمجمةقمةجاؤجز2ةفيبواأ.دى

الثةاثديماتمنأتترضون،لحهوانالأضانوبعض

انقسمولقد.المطلوب3الحاالديلنهدملا،بالانان

علماءونكرتبصورة،ابدا!ةنذالأمرصيةفيالرأى

لاالأجزاءهذهانماءفي،فركاو"ضك!د،الطببيات

محطلجحنياتبوادىرصماتواعتبر،الواحدالجواننض!

إلىالقردجمجحةمنالتدريجيالانتقاللاثباتالجصجمة

!كثر!نأ!لحةيننص،أعاممجرداع!با،إنسانبجمة

نهمكرةظن،كتثفتعندماابقاياتلكفحصواعالما

ائهاقوجت،لإنانأنهااعتفدوامهموسبعة،لقردأنها

أيؤ--والديىالطيعة)ينهماالمنوسعلالأضكاللأحد

نياسدا:وعقداررياا،نز:لوا،حيا،1مزنمر.في091(.

ماأنفيهاأعلنورتةبوميللردكتورقرأ،9918شةسبتبر

المعتدلالقردالإنانأى)،اركنصسثكاندروبىافىعمونه

ضيق.)فردأ"جولا!أ،إا-(ةحاإلارأو،حفائسة

43



جيالوبونروأ

-أور-كبوزتر)ابدا!ةمنفركاوتال!(الحركة

.)0191

ايطورنظرلآأنالو!حش:للطورالجدالدالمدهب-

ودنرتفيشكمانأخضعرلقد،به!ةلتغراتتعرض

ولتد،الجححقالدتقلبقدايطورنظرية،ألمانامنوآخرون

فويااحتجاجا-ابارطنالعلماءأحدباعتباره-الأضرأثار

نإا:الفريةالبارةبذهأبحاثهويختغ،داروننظركةتجولضد

،ايطورنظركة!قبونتقر!ا--الطيحياتعلماءجميع

حتىتمامأتثبتلمالنظريةفإن،ايأكيداتكلركمولكن

مذبنىداللافظريةفإن،الأخرىالاحيةيش..الآن

الىاضطرتقد،لبقاءالصر!خلالمنالطيعيالانتخاب

حديثا--نادى،القوةوبنذ!.الخططولعلايراجع

بخظرية5،أسترداممنفرسدىهوجوالبر!ور

فأةعمليةعلىللدلألةهواستخدمهنعبريمو،!الطفرة

-يحدثفي،جد!دةخاصةعواصغاتذاتأوجديدةأنواع

)ايقدمأحدةخطوةفي،تصلةغ!يطريتة،دلك

ىروكول.(113-لوك--ابغراتدراسةفيالحدبت

،قفزاتزقديمةأخرىمنتثأقدالجديدةالأنواع)نفريس

حياتاخلالدبل،القديمةالجولرجيةالعصورفييى

يالتطورأو،الطفرة"ونظر!ة.أبصارناكتالبثرية

مجهولةتكنلم،محصوسكرتجدرجوليس،واسةضزات

العصور)كتابه!)ليلفرفقد،قبلمنللملماءتمامأ

نظريئأنمارمنثئاضيئاأصبح!د،،للإنسانالقديمة

!نرات،أحياناواسحةطفراتحدوثبامكانية-(دارين

نخطىوبذلكاليكولوجةاينراتمنمتملةصللةفي

مرأتئكلىيينالناصلةالنجوة-حدة9تنزةني-الإنان

فيالنامىالعقلعوررأدقأول،لين،اب!ءخاملالحيوان

أنصارئزىمنيمو-هككلالبر!حورانبل.الإنان

ضزاتلآخرحينمنتقفزالطبهعة"بأنأقر-داررنظرية

فيكبرةأبةلهالحقبقةبهذهالاعتراف5!!،واصة

صررة).،الطنزنظركةعلىصنؤاعتراضاتمنايخلعى

-،اراينكرودنا.(116-أور-الإنانفيالله

الصدتأنظر!ةا-وهكلفريسدىمنمررنةفلور

نإريقول،أالموجهايطور)مقابلهاكضعفإنه،لدارون

المذب)،الأنواعلنكوكأكافيغرالطييالأتخاب)

نظر!ة)ن،وبايامميد.(،17-أيتو-والدكنالطى

فيخاصةأصةلهايكونقدمح!ةيحديلاتكعرضالتطور

لشأةجهةمن!اصة،الحيقةعنايكو!لنضرتصةتضر

!كتة-علميةنظروجهةمن-فالانانع!.الانان

،قدرجبطىءارتقاءعنكنتجلمتماصأجدورأكالنايكونقد

وجدزتدالإفانكونقد.بالانانضبيهقردمن
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ككا"لنولكن،!صيةبدوافعجوانكنصفلا،طفرة

خطبة،بلاافوامكاناتلهداخلبامنوافق!أخلاقيعقلاق

الجديدةافظريةقبلت!ى.،الحربخصرفهعلهاقضىولكنه

الاناد!لعنالكتافىالرأىفإن،بالطنرةايطورعن

يدحضه.ماهناكي!ثاتايصبح

داسبقممابالكثرالتسليميمكن:الثكونوصفرايطور-7

تطو!ة،عمية"مينةحدوفي-!قبلالمقدسالكاب

(21:اتك)،خلق"فإنالدنياالجواناتناجةفمن

منمباشركحكلتوصفلا،(2ه:1)،عمل5أو

!ون،والأرضللماءأعطيخلاقكدافعبل،القارورةالقوة

الماءفيالموجودةالقوى-ورعوبالحريبل-يستبدأن

...ربقلاعنباالأرضلتنتاللهوتال)،العملالىوالبابة

11102412(،)الآعداد..."زحافاتالمياهويفض

باشز:ب!يقةاللهيصلوحد.الإلانخلققولكن

اللهفخلق...صورتاعلىالإناننعملاللها!قال

أووهكليلعدالقنزةان0(27126)،الإنان

البسيطةالفصة!تختفيأحماءالاهيما،ك!عدالطفز

علماءأعطىلقد.،اللهوقال5:بالمعافيالمفمصةالحبارةامام

فنتانظر)التطررلنظ!ةلمحانةعنةالمثرطناللاهرت

نأيمكنلاالطيعةأنطالما(591-،باللهالاكان"في

الأإمراماأصعةا:الأ؟علة،للا؟:هدلىللاحصد

يظنالتي-القاضبةالضربة)ن.،اللههوسبهانتجة

-دارونمنتلتاتدالغ!بةالحجةأنهكلىبروفور

كلفناللورفإنحالأىوعل.الحطورةهذ.بمثلليت

ال!طايخةالجصبةأمام-علايةدانع(طومسونويمال!)

دحضها،يمكنلاالتىالقربةالحجة"عن-1871ق

الحيةالأضاءكلانباتفرلإلتى...بالقدمهاوالتى

.االمملعلدائبمهيمنخالقعلاعتدت

والماهنة:ابداليةالانسانأصال-ساد!ا

الأجناسعلمرجعلقد:الإنانلأكلالزنيابمد-ا

القلم،فيموكلةعصورالىابثريالجنىبأصلالجديد

0000001000.005،يرننراوحالحادكةوالنفدكرات

بك.ذلكمنأبحدالالمتط!نجةايقددواتوتذب،سة

وأصروسابجممئلأفلكيةأبطدعن!تكلمثلا!ايكل

!نههماادراكوكلكن،ايطورعميةلكل(ابا!ةالثعرى

000.007.29بمقدارالأرضعنتبحدالش!أنعرفنااذا

عنالشىبحدضحفميونبحدعلى،وهـصووس،مل

أدقمنالإنانيطررالزضفالبحدهذاوعل،اثرض

هاكل-تولحب-يولهضةأوبزرةأولص،الكانات
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بالجنسايطوزنظ!ممةأنصار!رجعوهكذا،حابهيمكنلا

ومرل.الحاليينالأرضصكانمنيقاسلابحدالىالرى

وجودوفىعمون،عدكدةبدأئةأبخاسوجدتتد)نهالحض

فإنذلكوصع،نفرضةبجواناتتصلهل!نانحفييةبغايا

هذ.فيالتطورنطبةأصحابلاكونلا-بحأمةالعلصاء

عنالملاصنبهذهالقائلونتلقىفقدا،للزمنالحابات

الكلهرآخردارونأثبتعدماتاصيةضربة،الشين

علىكانتالطبييةالأحوالأنكمبردجمندارونج.هـ.

خرةداخلنفهالجولرجياعلميحصرأنمعهايلغصورة

-أور-،اللهعورة))ضة000.001تتعدىلازيخة

بماالمجال،أدنبرهمنأتاتأجصرف!ورحدد.-!(176

بقؤالجيولوجينونصح،سنة000.000101عنيدلا

القولعلىأتجاصر)قا:ونول،حساباتهمفي!رعوا"أن

يبهاصة،وضه!يل"ضطحاتيعرفوننكمكئوشبأن

خرةصرىتغطىلاسنةميونثلمائةانبانولالذيدارون

ن)نفولومخناالحديثالجيرلوجيالاريخمننجاقصوة

علائه،كباربغهحه!الجولرجيالعلمكبرةإطعممذافي

.(168ص-الطبيميةالحلومفيالحديثةائحافاتأ

للطاقةجدكدةصادراكثاف،حديثاالانتباهضدولقد

المعرفةافيأدنكان،!قابل.الاضعاعىالاطعنناتجة

الكونخلققداللهبأنالقائلالقديمالمفهومبين،الجديدة

بأنالقائلالرأىوبين،مجراهفييرعددزمنفىوبدأه

الماضىأوالمتقبلجهةمنسواءسرمدىأوخالدالكرن

صجحة،هذهابظروجهةكانتنلر.(245)ص

اللا!ائيةوالأحقابالتطورنظردةأصحابمعالأمرلامقام

فيلدةارتابكلفنلوردأنيبدوولكن،يفترفونهاإيي

.أأور"بروفسوريقول!،الآراءهذ.صحة

بابةالعلماءبيناتناقبوجدلا:ابدابالأ"سانقدم-

موإنله.دفيديلر:!احع!دااصدافي،ااطلإلا-

أتاتاحمهفيإبرحهبكا.إلا!ااأد!لعثد:كوانربعا.

فركاومئلالآخرالبضيحتقدينا،(ايزيارىالمصر)

الاحةعلىظهـرالإنانأن،اوصنووبرضرتقو!شل

الحدودأنوجث،(الكواترنارىالعمر)الرابحةالحقبةفي

ال!هلمنفيمى،تمامأمحددةلتالأحقابهذهيين

الجوإناتعاصرقدالإنانأندرضولو.برأىالجزم

الانسانأنهذامفىمي!-الما!وثثل-،المنقرضة

مدهأنمحاهلكانبل،المنقرضةهذ.الحيو6ماتثلقديم

لهذهحددتالتىالحفبماوأن،الإنمانمثلحديئةالحيوانات

العمرفيالحياةالأقربتكونأنمجبالحفر!ةالبقايا

الحاضر.

جيالويونزوأ

الومحصباءعلىالجةالحساباتإن:ضلفة!سايات-3

فزلاقالجافةالمسننقعاثعلىأوتي!جبلضوحعلى

ألمانياكهرففيالمكثفةالمظميةالحفيلاتوعلى،والدأنمرك

والمي،اللثلالكبرىالأنهاردلتارتكرينات،وفرنا

ني،ابح!إتوهـنازل،الدانمركفي،المطابخركاموه

الرقالولقد.بدتةفحصهايجبهذهكل،ص!سرا

البارةهذه-ضهرجيولوجيوهو-داوسونج.و.

أوشةمناك!رالىهدهمنأىنعودالابحنكل):الرمبنة

أندرود.كقول-مضتالتيالمدةوهى،سةآلافصبعة

وأن،!أع!لكافيالصلصايةالجلايدتكوينختامنذ-

"الاتجاههذافيالوراءإلىيرجعأنيجبالملميالبنمولأ

تقديرالآدأمكنولقد.(392-والانانالأرضقصة)

اعتباطأ.يفترضذلككانأنبعد،الجيدىالعصر"زمن

وهيابيجةهذهالىوآخرونووللرا!ت..فجانتهىفقد

كرجعلا-أولىلافيوبالتالى-أمرلكافيالجليدىاالمرأن

ذلك،ثتومتى،شةآلافعرةأوئمانيةمناكثرالى

لا،وبالتالم!،معقولةحدودداخل!بحالانانتاريخفان

ولو.الخصوصهدانيالمفدسالكنابأفرالمعبنحارض

عنأندرودمحوربهاقامالتىالمحكمةالديقةالحاباتقببا

أميلكاأنذلكمحنىلكان،مشجادجمك!هشواطىء

حرالىمنذالجليدمميالعصرمياهمنبرزتقدال!ئصالية

وجودزمنيكونويذلك،سة005.7-ضة005.5

مماكرأأضيقحديروفيعصورأأم!بكاقارةفيالانسان

.(592-دارصن-والإنانالأرضقصة)يزعمون

روصلبروفسورأبحاث،أ!الهذافيالمتأحرةالمنجزاتومن

ثاتجأبرهانانجدلاأنناإيحتقدوهو،يتخانجاممةمن

الحصرأثاءفيأومبلأمييكافيالان!انلوجوداكيدأ

تمابىالجيولرجةالللائلكلأد5يؤكدوهو،الجيدي

هذهالىلردى،أميلكانيالانانوجودزمنعنجممها

.أالجيدىالحمربعدالاجاءأنهوهى،الواحدةاليجة

مذا،الحلماءبينوالاختلاف،الغحوضهذاكلوصطوفي

تزيبعندالحذر،اللازممنيصبح،الناصالاختلاف

الحمرعقبحدثقدكانو)ذا،الزمنأحقابتواريخ

ذلكبعدبدأتايى،الأرضالجاهغ!رتأنمباشؤالجيدى

وكان-الطيياتعلاءيقول!-المياهمنالبروزفي

للتاؤلبررفاكفيكون،الأرضعلىوت!ذمرجودأالأناد

لاالمحفرظنوحتاريمفيالمدونالطودانهوهذاكان)ذاعصا

-والانسانالارضقصةق-داوصن)،التكوينضرفي

نلالتديمةالأمتنويمأنزعموالند:الزنياير!ب-4

جهةمنالمقدسالكتابمعكعارض،ومحروبابلالصين
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لوجماأنروور

هذهحولافياءاختلافولكن،الرىالجىع!رتقدبر

مصرتاريخأنيحبرنفهم،جيدأعروفةحقيقة،ابقطة

،(ثابلبون)ق.م.867.5فييخاالملكبعصربدأقد

،(يبسيوس)098.3وفي،(بروجك)455.4وفي

يجعلبشينفإنلبابلوبابة.(ويلكنسون)032.2وق

فيوبرانديسق.م.784.3فيلتاريخهاابدايةنقطة

بآلاففوقوهيق.م،05403فيياوبرت،21458

الحلصيةالظروجهةضجحلالممتقبلأمجاثولعل.الين

فإن،حالأيوعلى.الكتايةالظروجهةتمامأتطابق

تترعي،الحساباتهذهبخصوعر،هـهوملكلمات

قبلالأولىالشةللألفالزمنيابزلب)نا:الديقةلاهمام

بعصهناكالميلادقبلائانيةالألفوق،تمامأثابتالميح

0002تبلأىالئالةالألففيأما،ئابتةتبلوالتىالقاط

نأنأيهرأنيمكنوهنا،،مؤكدغرئىءفكل.م.قسنة

الزيخةالحاباتفيللثكيكبذلتقدعديدةعاولات

ن)نقولأنويكفي،ايكويننحرمنالأولىللأصحاحات

وإن،وأن!الهمالآباءنسبسل!لةعلمبنيةالحساباتهذه

أشر!!الأساقفةرئبسحددهاوالتى،بعامهالمقبرلةايواريخ

لى،-المقدسالكنابطبعاتبمضحاشهفيطبعتوابى

.صالاجةهذهفيالبيةايرجمةوتختلف.بهامقطوعأ

لدينافيت،شة005!اعنيزممدبماالحبركيالأصل

إنهمثلاتلنا)ذاكثوانخطىءلاولعلنا،الدتيقةالزميةالأرقام

ظهورمنذسنة000.15-000.12مضتقد"

لكلالكانجةالحدالةنرفرإننابل،الأرضعلىالأولالإنان

.(018-أور-اللهصررة)،المتاحةالحفاثق

هدهكلأن)دراكالسهلومن:الدامآالإ"سانحالة-5

البدائه.الإنانأحوالعننظرنابوجهةصلةلهااباقئ!ات

وبكزكثمرأنالإنانعلىكان،المقدسالكتابعلوبناء

طروعلىالبحرحمكعلىوكلطويخضحهاالأرضويملأ

(28:اتك)الأرضعلىيدبحيوانكلوعلىالساء

:3كر1)اللهمعوعامل،(7:أتبطى)اللهكويهل

النن)فردوسعدنجنةفياللهوضمهولذلك،9(،

مكانالكتابذكروقد،(لحروماللاييةالترجمةحب

الحقيقيمكاكاالقينؤجهعلىنعرفلاولكتاالجنةهده

الموتعيمتبردرايفرمثلوالبض.(2:14.15تك)

بينالقةوتبحد،(57-ايكوينعلىتعيقةد)نموذجيا

موقعتحديداقدفلقد،الصحيحالمرتعتحديدعدالآخ!لن

أ!ةبخاصة،القاراتمنقارةكلالىالرىالجنىمهد

الانسان)أسلافوالضمبانزىللغر!للامرطاباعتارها

كانالأو!الانسانمرطنأنيعتقدمنوهناك.(المزعومين

أعكافيالشمالمطبالقطبالمحيطةوالمناطقحرشلاندجدلرة

38،
فيةمورنروبوأ

هذافيبنصيبهاأودلامنأجزاءبمضحظيت!،الشسالة

يورلا--ومبجز-لمة)خهاآخرونرتال.الدرأثركدبحض

خارحيقعهذاوكل.والاشرايةالأفىلقبةالقارتينلينتقع

نأ!بولكن،المقدسالكتابدائرةوخارجالعلممجال

وبالقربفلطينثرتيممامكانفيالانسايخةمهدعننجحث

وجودعلىديلولا،ابداقللاسانأثرثمةويس.بابلمن

)نيندزسال،وجدتالتيوالجماجم،الدائةالأجناس

الروفهـورإنخى،راقيلوعهي(لانني،ابج!

بأياعتبارهايمكنلا)نها!:الأولىعنقائلايصرحهكسلى

إغا2:افايةوعن،،والقردةالانانبينالوصطحال

كانتركلاأوميلسرفجمجمةكانتلعلها،عاد!ةجمجمة

الان!انموقع)!متوخ!لانسانخاملاعقلاداخلهاتضم

وجدهاالىالالثةوعن،(156.157-الطبيحةمن

موضوععنالنظرفبغض-2091فيبهساسفيلانسنج

افيضديدةإنهانقولأنيجب-إيىتعودالذىالزمن

رجلجمجمةوخى.الحديثالهدىبجمجمة

تنتحىأنهايقرضونابي(فرنسافيكهف)أكروماجنرن"

ج/و.البروفررفإن،(الباليوير)الححريالعصرالى

متوسطمنحجماا!برمخاتضمكانتأنهايعتقدداوسون

.(4ء-والتاريخالجولوجاميقى)الحديثالانسانغ

لأن،المترح!بالانانالدالمالانسانمقارنةالعيرومن

انقرضقدأففللنوعمنحطمموذجهوالمتوحقالانسان

منهمجيةقيلةأىخروجعنضئايعلملاوالتاريخ.ببطء

الكئريملمالتاريخولكن،الحارجمنمحاونةبلونالبرب!بةحالة

أفضل.حالةفىكانراالئرمنأنراعانحطاطعن

أن،فبجبللانسانالأصيةالحالةالىنظزشاكانتومهما

قردأكانأنهنقرضألامجص:أيخانصبالقاطهذهنضع

نصورهأنولا،بطةتدريجةبمحليةالانايةالىارتقىتأفا

تمامأماوياحالبأىيكنلم؟،الاطقالوعمنكشوحق

المقدسوالكتاب.!الحصورلكلالوارث"الحديثل!نان

ماوهو،خطيئةبلا،للتطورقابية"لهعاقلاكائنالايصرره

تمامأتوافقهوقد،الأمربستقرأنيمكنوفا،الحربتصرفهففده

اللهإنا!القانويةع!الأسفارأحدفيحاءتالتىالعبارة

الحكحةضر)،ذانهصورةعلىوصنهنجالدأالإنسانخلق

2:23).

المفاتخلعأى+)أنزوبومورفمة

(:الله

علابثرلة

اللوئ-لاشتقافهاوفقا-الكلحةبهذهنعنى:ثر!ا-1



كةمورلونروأ

أعضاءلهوأن،لر!ةئهللهننبأن،بالإلانالثه

تنكلماييالمقدسالكعابعباراتوأخذ،مثباوعواطف

.الحرزبمفاها،أذنينأوعيينأو،كدينلةبأناللعن

البدا!ة:فذالإلهيالزجرالحواطر،هذ.اقتضتوقد

يخك،أعامخطاياكوأصفأبخك.مثلكأفيظننت"

.(05:21مز)

خهةمىوالخوف:القديمالعهدزالأنثرودوعورن-

لهكان،لريةمئةفياللهتصوررأى"الأنزوبومورفية"

بلونولكن،الأذهانمنك!علىبهةبطةضديدتأثر

نجةمررالألترولهاتإاعاا!اممانرة-ااحصةا!هدد.دا!يم

الفديمالعهدفإن،تربكناألايجب،ال!ركة(الخيم)

بماضب!ةأديةأوعفلةأ،جسمايةصفاتللهيبعدما

نألا،.لأ!افاالإلهيةألط!مةت!بكقصد)مما،للأنحان

الرية.والحباةالطيحةومحدود!اتعوبلله!قل

ايرحيدصوركلل:فروريعيمرالأنرولومور!ة-

تقرضجميعهالأ!ا،أنئروبومورفيعصرهناك،الحضقية

لنولازممحينتابهوجودمن،اليهولوجيةالحيقةتلك

لافإننا،اللهعنمفهومنا؟لككنومهما.والإنانالله

عنصروجوتمامأ-الررحعالم!-تفيأننضميع

تكونأنيمكنلايدونهالذى،(التجيم)الأنروبرموريخة

بالابهنمترفأن،الد!نيالرعىجوهرمنإن.ديانةهناك

بأخيهالإنانوعلاقات،بالإناناللهعلاقاتليالموجود

وأ"الإلهيةالمية"عنايحدثشويحذروننا،الإنسان

أنزوبومررفية!دوذلكأنأصاسكل،الإلهيهـالقصد

بالبحريةيجبمما!رتثبههلأنه،الحدجاوزت(ثححيا)

بالكلامفقطباويسسحرن،اب!ريةاليكولبرج!ةوالبيعك

.،لوجودناالإلهىهـالأصاسأو"الإلهىالأعل"عن

هذهولكن:بثرىالطكروالأ.لزويومور!اا-4

تفرعن-الحضقةز-تأالذهيةالاعتماضات

ر-تطلبالذىالإنافيللوعيالاؤيةللحنالقسطحي

في،مصادزيمكنلاحقا-الداخيةالخبمأعماق

عاأفضلعلى،ينركةبتعبواتالإلهيةالطعةعنالحدث

تقدرأنهوالفلفةعلالأولالراجب)ن.اصتطاعتنال

طقافيالمباضرةالأصاجةالحقائقهذ.صجحاتقدء%

تتنوأنيمكنلا،كياننازالأصاجةفالحف!لق،الرية

.هوا!بحب

فيوالموجوةا!رسةغوالتوةعننحبرأنباكانطذا

القوةعباراتفي،الأضياءكلتصصركهاوالتي،مكانكل

غرالقدرةاعارةفي)ن:فكتولفكما،العادية

ة!موريونزوأ

فيعما!لمالأ(التجيم)الأنزوبومورفيةمناالمحد!ة

.أالمحدوغرالشخصاعبارة

فإنهذاالىوبالاضافة:باللهواثانالأنروبومورق-5

ابنىلأن،الأولبايعبرتتغأنيمكنلاالاناننفى

للهنسبنا)ذاولكن،الديماميكيةمجرد!نأكزهرماتطب

التيالمتنوعةالوجدةالفوةخصانصمعتمنامعبةصفات

تنتيةعلىي!اعدهذافإنما،الطيعةظواهركلخلفتقف

ن).المقبولةغ!الأنزوبوموريخةكامرمناللهعنفكزشا

اللهطيعةالىنرمزأنناتقتضيالإناليالتفكرمتطلبات

لا،ياببهحيقىمحنىجهالهكصبح،سيكولوجةبط!لقة

وأأالثخصةضبه"التبوصوركانتثم.ومن

عنمفاينااكملفيتكمن(ايجيية)الأنثروبومرريخة

ولو.الأرواحعنالطائةالحتقةالأفكارفينكمنكا،الله

الاعقادبذلكلهدنا،الأنزوبرموريخةأنواعكلشتخلصنا

الله.برجود

حى،رمز)نهعنهيقالذانهالكلامإن:الرمزيالفكر-

تذبالحدهذاالى.صتجلةاللهمحرفةمجعلماوهو

المعنى،بهذاوالكلام،الأنروبومررقيعلىابفاداعراضات

ندركأونميزأنيمكنبهرمزولكنه،للهرم!%ككونأنيمكن

المجردةمفاهينافإن،وهكذا،الحسعننحمواييالأشياء

كانتولوحتى،حعة-اتجارأىعلى-يت

الحطأفمنولذا.حيمحنىمنأصلاانطلقثقدتعبواتنا

أنزويوموريخةقتظلأنصبباللهممرفتناأنفقرضأن

الجومرأوالمطلقالكائنفيالتفكويمكنلاوأنه،محتواها

-!الدنتطررليوالقاعد!.رعفةصوؤفيالا،المطلق

الرمزىعنمتيزادلانمابنرالروحيأن-بمامةللروح

فكزتجمللا،لب!وقابلةللهمحرقاأنوحضقة.والحسى

جهةمنل!نساناللهوشابهة،نهفكرةجمرداللهوجود

تعتبرأنيجب،النانةل!وحالجو!يةوالحناعرالصفات

نأبدلاالمحنىبهذاأوال!شةوبهذ..للكونأسايةحيقة

تجبيةفكرة،اللهعنحقيقيةفكرةأيتكون

.(أنزوبومررفة)

سواءبايئربطررثبتأنيمكنالا:الوصد6وحد-7

علضيقةخلققدالإنانأن-تارمجاأوسيكولوجا

نأفيمطلقاشكلا،الآخرىانحيةمنولكن.اللهصوؤ

،الإنانصورةعلىاللهتصور-الدرامعلى-الإنسان

نزهتدأنهومع.ذلكغ!يفملأنالانانطوقليول!ى

محوأيخورولم،الئريةالصورةعناللهعنمفايمه

حب،!اتبأوكندمأويغارالهاباتجارهاللهعنبالكلام
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يةمورنزوبوأ

وأاللهإرادة"أنمطلقاذلكيتبعلافإنه،الحاليقتضى

وكل.الد!ىللرعىالفصوىالأيةلهصايحدلمااللهمحبةإ

والأخلاقيةوالجمالةالعقلية-الإنانفيالحلاقةالطاقات

بأنهوالإيمان،الأعلىافىهذالاستاطتجتمع-والروجة

صورفىوحنى.الحيقةعالمفيالمثايةوالحقيقةالمطلقالكائن

فيتتحكمالتيالعواملىتكبلم،الفلسفيةالوجودوحدة

وحدةمفاهيمنينفهاإبرازصالثخصةالإنسانجاة

العالم.كيان!أوالكويخةالعملياتفيالوجرد

اللهيتصوروالإنان:ايومطةأوايثخيمةالمعرفة-

صورتهعلىالانسانعملقداللهلأن،الانسانصورةعلى

تبلمو،بفهالانان!ورهالذىوالله،(الله!ورة)

منشكلاولاالعقلصغمنويى،حقيياله،شيءكل

الأولىوالحققةالأضهاءكلأصلهوبل،الحيالاخلاق

الطيعةعنناتجتصورأيأننرىوهكذا.المبدعة

خطرأيس،الدنميةعفاهيناأولمعرفتاالأنزوبرمرريخة

للصفةمتبجةالايىلأنه،وهلة!ؤلبامدوايىبالصورة

كلولأن.كافتمهمامحرخالكلالتوسطيةأوالئخيصية

فير،أنروبوموريخةفهىوع!،بثريةخبراتهيخبراتا

الكلعة"هذ.استخدامفيمطلقأفىعجمافاك

علىمعرقتأث!اىلهاكرن*!بهبالتي،أنرويوصريخةا

يأمنمنابناثطهر،الروح6فئدفيانهجث،عنربا

كثرالرىوجمناوبحأنزوبومررنجةصبنةأوضالبة

صفاء.

)نمامصنةكليأن-!حدفع-والتول:الدطيا!دم-

الجزئيةالمنطوؤطجعهابدركإلايى،أنزي!عوريخةمعرفةهي

ايحديد-وجهعل-صخهحهذاو!ك.للخطأالنابلة

عنيالمتكملةايحةمنامنانإن،اللهعنعحرخاعن

الد!يالماروفي.ديخاالنركةتقدمحماتأهمهى،الله

اثقلالبءمنتخلمىأنالفكريخهاضطاعالذىالطويل

ايرحدالىانها!ةفييصل،ايونانعدالآلهةلتممد

ضاالدكانةتخلصت،الحاضرعمرناؤالصارمالأخلاقي

نأندركأنويجب.النجةالأنرويومرريخة!ابهامنفيا

للخيةمنهومهدالإنانكونهالذكيالدنياثال

،لواقع،الحينةعالمفينأعلعثالهر،المطلقةالبهاملة

)ننا،الطبعةفوقهرالذىاللهنعرفانذلكيف!كلكنولا

الواعة.الذايةضرتناضوفيالانمركهأننتطعلا

غر،ثالحرى-جدأحدثلأمر)نه:ا!الىالمكر-

،،الأنروومورفة5تعاشخمامكاءأن-متن!

عنمفهوملبهيلعاولةككل-لبحق!-بإلصاقها

أونر!ةعوز)ضفاءكان،ال!!قأكامولى.الله

لمحةموريونزوأ

منككوؤشرفان!جعلالذىهو،الآلهةعلىجمية

مطلقايجوزلاأنههذا!لوفان!رأىفقد.الألزوبوعورفية

عررمكانةالى،المحدودةالكاثناتصمعيننوعرفعمحاولة

منصأعظم،واحدإلههناكا:أعلنولذلك،المحدود

فيأوالثكلنيالفايةالخلائقثبهلاوهو،والناسالآلهة

.!الفكر

ولكن:ثيلنلاكرااكدلأنروبومورفحةا-11

فيتظهرتكنلم،ايونانعندالايةأالأنزوبومررنجة"

بأنالقولفيتجدوكانتمابقدر،بثرأالالهجحل

وكانت.(والناءللموتمعرضون)،فانونآكالاش"

الاسأنهي-أرمطرتال!-ذلكنيالمكرة

طبيحةتعظبمولط.الحدفائقعنيلفضلآلهةيصبحون

ايولانعندالأنزوبومرريخةكانت،الصورةبهذهالإنان

تميلكانتحيث،الإصرائيلنعندعاتمامأتختلف

،فوقمنالمواتفيضيءأىضهعلىلا،إلههالتصرير

أسا-يذةوبعض.تحتمنالأرضعلىضىءضبهعلىبل

فذاالملومالحدكثالاشخدامجبهما!دثينالحلم

عبه.يحممونمالاوهو،عدناالمألوفالتحب!ر

ناوالصعربة:للاللأويوبورمةالمزدوجمةالم!ا12-4

تظلأنيجب-رأنا!-نالدكافة،عزدرجة

نروأنمننتخلمىأننتطيعلاأننابمعنى،أنروبرمورفة

الدكانةانحمث،جاتنابنأوعقرلنامنأضكالاللكون

-الد!ان،القولسبق؟.الريةخ!تازتأصلة

لأنه،الحلمفيأصأصئففييى-اباحةهنهفي

أتلالحلمكانالادعاءمنالحقعنأثحدهناكيى

منيىالحلموكأه،الفلفةأو.الد!نمنأنروبوعورفية

الحللمن)نهظهما.طهز.،الرىايفككلنتاج

فيبلنهأنيمكنمجالأىق-الحلمرجلأناالراضح

ممااكثر،ظلهمنجهربأنكندحلا-الحققةمصفة

ضراكمن3بأنالفلفةرجلأوالد!نرجلي!تى

وأدكة،كانتنوعأىمن-المعرفةلأن.وقوا.طبيعته

الأنرولرمورفيةشنوعيلزمها-فلفهةأوعلمة

يقولايى-ألطيعة،العقلايةجوهرمنلآنهاالصحيحة

تصورععمنالحيقةفيهي-!عر!ا)نهالحلم

فهنر،كثاءماالعلمويقل،صانعهامثلفهى،الإنان

الحانظرنااذا-معرفةكى،للعلمالموضوعةالحقيقةهي

!كيلمنويى،ذاشاالاتصحلا-ابتدبحين

الطلم.كانيمركأنالعلمبهكتى،الرىا!وج

مامح!أالرىالعاصلأوالحمرهذاأنخطولأمروإنه

الىبهيزلاللهعالم-صلالمغ!مخوعلى-اخحم

الر!ة.ألمفاهيمالآهدأفمتوى



يمموونةنروأ

فيللصحوبةاثافيللوجهنأقيونا:الارثقاءالىاطجمة-13

سنبزعةالديانةتحررالىالحاجةوهو،الأنروبومورفية

الكايخةالوجلةتكونأنيمكنلاأنهاجث،الأنزويومرريخة

الحققةتجحلثوبةأنثروبرموريخةكانتطالماالحقلإعون

الجلىلمنإنه.الحلالقمنمعبننوعلعلروفخاضحة

فرقالانانرفعالىيهدفالذى-الدفىأن،الواضح

طالماغايتهمجفقأنيمكنلا-اليمكانهمحدودكات

بكونأنعنعوضاالر!ةالدانزداخلبكاملهبظل

وجهعلى-هووهذا.نماماسنفلافانقاثاملأكؤيا

دفعةالإنانحياةيمطيالدينأنفيالشب-التحدكد

ايقينمركز-للجاذلةجدممدمركزالىكرتفعبهاروحية

الزمانفوق-الحيقةق-فؤلفع،الكونفي-الصادق

الفاثقالكوفيوجودهفيالرمديماركةالى،ومحدرديته

الىبالحاجةالإخاسلجونهذايفعل)نه.للطبيعة

والتى،عمرنافيالموجودةالأنزوبوصرنجةلبزعةالاستلام

!لهوكأن،للمحبةموضرعالىاخاجهاللهالىتنسب

فيالمحلودغرالمحبةثالبتحقيقكيلاكنلم،ذاتهفي

.المرضوعهذاثلعلىالاعمادوبلون،ذاته

بإعلانه،المحنياللهأننؤكدرفن:ادم!حلعالله-14

عنكشفقد،أبد!اكونهفيللهالان!انمابهةلحقيقة

بالصفاثتعلق)نهابلللهمعرخازالصحيحةالأنزوثومورفية

فسنلسهل،الخصةللروحالأطجةوالحناصرالجو!ة

الجدوأعضاءالر!ةالصورةخلعبدأكيصنرىأن

فيالجوم!لةك!الصناتمنوغ!با،اللهعلالرى

الله،!ين،اللهطعنالكنابيايهرهفما.الخصة

روحيا،اباسنمومعتتسىتق!يباتالاب!،اللهوأذن

بلغةئبيه-كلفنبقرل؟-للحدثأسلوب)نه

عقدةمنتمامانتخلصولكظلطفلها،المرضعة

:55))ضحياءيقولهماتمامأأدكنامتى،الأنزوبومررفية

اللهطرقولاكأنكارنايستاللهأنكارأنمن8(

كطرتنا.

إنحعل:

ومحناهاأ"إفاجليرنالونانةالكلمةمنمأخوذةوهي

المفرحةالأخباراعلانفالإبحيل،،طبخبراأو،بئماز"

حياةضةعلللدلالةأحياناالكلمةوتتخدم.الحلاصعن

آع)تعايهكلذلكفيبما(ا:امرض)المسيحيوعرنجا

الأولالمقامفيتفيالآنااانجيلوكلمة24(.:02

نالانجيل،،الطبافي"نهيالمجةبهاتكرزاييالرسالة

للهالبنركةواشراالحطاياغفراناع!انه،اللهمنعمة

الله،معوالمصالحةالخطاكامغفرةيعني)نه.المشحبوا!ة

الوجلةأيضاهوبل،فحبالخلاعىرصالةهرالانجيلويى

.(16:؟روميةأالقدسالروححصلخلالهامنالى

الله،منبكاملهمعلناكونهفياباصسعنالايخلويحيف

الجديد،العهدفيالممطىالاعلانؤمبهكلفيواضحفهو

يبدأ)نه.غامضةبصورةيكنو)نالقديمالعهدفيأضاويوجد

لابراهيماللهووعد(3:15تك)أالمرأةنلاعنبالبرة

(12:3،15:5تك)الأرضقبائلكلحباركفبهبأن

وفي(01:43)الأعحالسنرنيذلكالىالإضارةنجد؟

درية.الىالرطلةمنالرابعالأصحاخفيالمأيهورالحوار

مجرمطلقاتحنىلاالجديدالحهدفيأأ)نجيلوكلمة

ورطه،المسيحبهانادىاييالرسالةتفىولبهها،محاب

تى1:1،1رو)،اللهانجيلاالمراضعبمضفيويسى

مر)أالمح)نجيلهبمى؟(1:11في2:2.9،1

(18و9:12كو15:91،1،أ6:ألر،ا:ا

:،2أع)أاللهنحمةسارةاأيضاو!ى،(7:اغل

،(6:15أف)،اللام)يخل"آخرصضعوفي،(24

!،(13:اأف)،خلاصكماإنجيلآخرموضعوفي

والإنجيل.(4:4كو2)امجد.المشح)نجيل)أفاكمى

هوكرزلقد،وجوهرهوغايتهمرضوعههرفالمع،المحهو

:4لو،1:14مر،هة4:23،11ت)به

:15،2:اد!،01:ا6أع)الرسلبهوكرز،(18

:8)أعالمبشرونبهكرز!(،9016كو16،1

فاثبز،وال!!جيلانمرسلينالراضحالباكنملاحظهوبحب

يحتوى-لوثريقرل؟-الاتجيللأن،الأيةبالغالاثنينبين

به!صدلاالاموسإن"تول!،المجيةالعقلركلعلى

تركه،!بهبومادلهيجبماتبيناييوالرصيةاللهكلمةصى

الله،كلمةتعليم!والإبجلأما،الأعمالطاعةناويطلب

لنايعلنبل،شىءأىبفمليأمرناولا،أعمالالهطلبلاالذى

نافنحن،افيلدىوالخلاصالحطايالننران،باالمشوحةاتحمة

لناوبمانأخذأنصىصيثاتفمللا-الانجيلفي-

.،بالكلمة

فيوالفداء،الميحيةوتحليماللرصالةهو،إدأفالانجيل

لكلشموعو،ويوا!ه،الرجداللهابن،يوعالميح

المح.بحياةتمامأمرقيالإنجيلأنو؟.الثرىالجنى

تجتعهذهجميع،يههعماوالإعلان،أعصالهوصجلفزده

مماأفضلت!الهانقدمأنيمكنلااليالواحدةالكلحةهذهفي

منالحطايالففرانالمجافيالوعدهوالإيخيل5:ملانكثونقاله



باالانجيلهذافيبأنه،عنادبصلابةواتك."الميحأجل

الحلمى،البحثروحمعتمامألمق،للطيةخارقإعلان

فيبقوةفحالأوباعتاره،الكاملةالحلاصرسالةباعتبارهفالإنجيل

يتاولفإنه،والقديىوالخديدوالرلروالايمانالقلبان!حاق

.والاحمارالوحىحمانى

الأولى:اثلاثةالأناجل

مقدمة:-أولا

دراصةعلىالبحثهذايقصر:ابحثهذاجمال-ا

)قىالأولىاللاثةللأناجيلالعامةوالمقوماتالعلاقات

لأنها،المتثابهةبالأناجلعادةؤسمى،ولوتا(ومرقى

نفستتضمنتكادنجدما،الرابعالإنجيلمعلالمفابلة

أثناءلىوتعيهالميحلجاةالحامةالنظدةونفس،الوقاثع

ذاتهفيالرابعالاتجيلأما،وقيامتهوموتهالأرضعلىخدقه

كتاباتصائرمع،الأولىالثلاثةبالأناجلعلاتتهلىفي

لاحق.مرضعفيفيعابم،يرخا

فيالأناجيلمكان)ن:ا!نسيالقلدليالأناجهل-

الأناحبل!فعورصايوسإنإد،اكبدراصغالبهىالنقلد

الكنيسة.فيجدلأىحولهايدرلمالىالأنحارلينالآلىلعة

هذهكانت،الئالطالقرننهايةقأنه،بهالمعترفومن

أحماعمم-تحملالذينللكتابفوبة-الأرلعةالأناحيل

كلقاعتراضأىبلاومتخدمة،المسكونةكلفيمتداولة

كلفي،الكنيسةأسفارآقوارأسعلكانت؟،الكنيسة

آباءليس،الجمغي!شخدصاكانمكانكلوفيايرجمات

(اغوأوريجانوس،واكليندسوتزليان،الرلاوس)الكية

كانواالذينوالرثونالهراطغةأيضااسنخدمهابل،فحسب

في-الهدفبوستيرس.المحتلاميذالىأ!ضا!نبونها

"ذك!ياتمنكثررأكتبى-الاقالقرننتمف

والذينالرسلكتبهاوالتىاأناجيل"تسىالي،!الرسل

فييتجلى،الأناجيلهذهعل!كانتوما.،تبحوهم

كتبهالذي،،الأرلحةالأناجيلاتفاقاأو"الديات!ررنا

الاناجلمنإكاهجامحأ(م017حوالى)تايانتليذه

هوبالا3ومرقستىذكرمىوأول.أكدكاييناليالألىلحة

ويمل.(م13-012حوالي)هرابوي!منباياس

،باياسعنةالمأخوالمقتطفاتالىبالعودةطنداىكتور

كانتلفد5:موفاتبهوريقول!،م001حرالم!الى

وجوهر."الأولالقرننهايةفيقداولةومرقىمتىكابات

مترحماأصبحوقدمرف!-)أنهوبابياسضهادة

قالهما-تزيببغ!يكنوإن،بدقةكت-لبطرس
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ئا

)اللوجيا(الأتوالممتبشىوأن5"فعلهومايوع

.!اصتطاعمابقدرف!رهاواحدوكل،الأرايةأىبالمبرلة

منومرتىمتىعنكرهماأخذيوسابيوسأنوواصح

ولكن،أبديناببنالىللأناجبا!واضحة)ضارةفيباياس

تىإنيقولاليالأرايةباللوجيايحضفيماثكلةهناك

ااالمعروفاليونمانيةفيمتىبإبحيلذلكوعلاقة،كتهاقد

الآباءعدمعروفاكانالذىاءجدامتى)نجيلأيفاوهو

الهودىالانجيلأنلاقراضأصاسثمةولى.الأوائل

تىإنجبلأصلهوكان!العرالببن"إنجلالمسحى

ماكيوناستخدموقد.كهمأخرذايكونقدولكنه،اليونافي

الكلاموصأقيلوقا،إنجيلمنمحوهاإنجلاالقوسى

الأناجل.منإنجيلكلعنبالتفصل

الأولى:اثلاثةالأناجلمثكلة-نها

بخصوصمكلةئمة،اللرامعلكانت:المئكلةطيلأ-

منذ،الفيلدةطياعنناضئة،الأولىائلائةالأناجيل

للعهدالقانويخةالأسفارفيمعأاثلاثةالأناجلظهور

الأناجلهذهبعناكةيقرأأنأحدبتطبعفلا،الجديد

فيالاختلافووجوهالتثابهوجوهيدركأندون،بالتتابع

الىالإضاؤبلونتاريخهيلرنافلائةمنكاتبفكل.محتوياتها

يقلا،(ا-1:4)لوفاوباصتثاء.الآخ!ينالاثين

عئكلةنأتلهذا،إنجيلهمصادرعنضئالقرأنهالكات

نأورغم.بالآخرشأحدها،الأناجلالئلاثةعلاقةحول

.الآنخىتمامأتحلاأنهاالا،حلألهاتجدتكادالمثمكلة

الحديئة،المؤلفاتمنالبهرفيالمشكلةهذهملخصويوجد

دأيهرجث!)زاهنكهاالتىالمقدمةهىوأفضلها

القرونفيالكنيةفيظهرتكيصاثكلةمايةباختصار

ناثاتمنحرلمادارماتاريخبالتفصلويعطى،الأولى

ولا.الحاضروقتناإلى(1778)-،ينج"وقتمنذ

هذهإلىباختصارلرأدإلاالجثهذا)طارفي!عا

،الجالاتباستمرارإنهنقولأنكلزمناولحله،الجاقثات

منزادتللحلمحاولةكلأنويبو،كثرةمائلاثرت

النفدتحترضلمأنهبداوهكذا،وافيحلالىالرصولصحوبة

المتئا!اتنثيرهاالىتلكمنأعقدصثكلةالأدلي

الأولى.الئلاثةالأناجلفيوالاختلافات

نحيلتحاولالىالاتراضاتأهممن:ممر!حلول-

:بأ!ما،والاخنلافاتالمتابهاتهذهوحرد

واابظ!بةمذهضطتوقد:الثفهيالقليداخمافى-

دكتورفيقول،المحدئينالنقادعندبالقبرلتحظىتعد

الأناجليينالعلاقاتتعيليمكنلا-"مثلا-شاترن



إنجهل

بتولوهكذا،أالثهىالتيدأطسعلىكافيانعيلااثلائة

منواحدكلأنتفترض،باختصاروالظ!بة.أيضاموفات

ايىالمادةواضقى،الآخيسعنمسنقلاكتبالبثص

لأترالشفهةرواياتمنبلمكتربةصادرمنلا،كها

خدتا،؟ا!ا:!!ادهد11ححمرذ!?ص؟،ا،كصأ.تيو

أورشليمفيبهنادواآلذىالرسلفتعلم.نسبياثابتةصورة

اخزتهوتد(أ:4لواللحفظموضوعأوأصبح،أولأ

العلاقةلتعليليكفىذلككل،المزفبنبينمدربةذاكرات

الثفهىالإيخلأخذوقد.الثلاثةالأناجيلهذهبين

تظهرضهمكت!ربةنخوبدأت،فلطينفيالأساسيةصررته

وأول.(ا:1لراكاملةتكونتكادبمررةثئاشئا

وأيد،(1818)جيسلرهوالشفهيالفرضعندافعمن

ايومتويدافع،ووضكوتألفوردبرلطانيافيالاتراضهذا

الاناجيلعنمحابهفيرايتدمحورالتعديلاتبضمع

.(8091-الثانبةالطبحة)ابرنانجةفيالأولىالئلاثة

الذىالقديمالافنراضهذا:اتدلالاشخدامافراض-ب

أثنينشاضخداميفترضوالذىأوغحطينوسالىيمود

مشهور،نعلحاءعنهدافعقد،ماالآخرب!بجلالثيرين

فكل.النظ!بةلهذهكثوةصورظهرتوقد.النقدتاريخفي

وأخذت،الأصلأنهاعتبر،اثلالةالأناجلمن)محل

وعدها)الممكنةالاديلكلذلكفيالآحران،واضخدت

الآنالافتراضهذاصالمدافعينأنوجث.(تاديلضة

بدقة.وايرافيقالتباديلهدهدراصةاللازممنفليى،قليلرن

ا!دبرواا،،أواءناوصعوا7!الدهمامحها:أث!!انجعادبم!؟

اخديتةالأرتبىس،أ:عطيرأت)؟أأ-مرف-اوكب

.(توبنجنوسدرسةبوير.ف-

تكتحايىهيالظيلةمذهولعل:المصادراخراض!-

مصدلمبنقولالىالقادويميل،الحاضرالوقتفيالجدان

اثلاثة:للأناجيلرئييين

بإنجيل-بعيةهويكنلمإن-شيه)بجلهوالأولالمصدر-أ

الثافيبالإنجيليتحلقوفيما.أيديابينالموجودمرقى

الآخ!صن،للاثينسابقأنيعلىإجماعضبهفهناك(مرض)

منكثرون،لهمامرجعااستخدماهقدالآخرلنالاثينوأن

هذاعلىيتفقون،مختلفهفكريةمدارسالباررلن،ومنالقاد

الاثنانتضحهاتدمرقىمحتريالتمحظمأنحيث،الرأى

اءنواعلىصارقد،مرترفيالأحلاثتزليبوأن،الآخراد

أصلربعنالاختلافوأن،ولوقامتى،بيدحدالى-

الكاتب.تفحاقراضالىيرحع،مرقى

ظهر،،55بالا3الآنلعرفوالذى،ال!افيالمصدر-2

ولكها6الثافيالانجيليحتريهالااييالمادةفحمىنتيحةأولا

هداطيعةحولاحتلافاتتوجدويما،ولوقاقىفيموحودة

يوجدلاولكن،وحودهعلىاتفاقشبهيوجد،اثانالمصدر

الأحداثروا!ةعلىاحتوىتدالمصدرهذاكاناذاعمااتفاق

والرأي)فمطللأتوالسجلاكانأنهأو،الاقوالوكذلك

قدكانإذاعمااتفاقيوجدلا؟،(الأرجحيتبرونه،الأول

موفاتانظر)الآلامأصبوعأحداثروايةعلىاحترى

احتلافاتلوجدوييما.(18"صانحتلغةالآراءبخصوعى

الحامالاتجاهفان(وغرهاالقاطمذهحولاصطراوحهاتفي

لتعلي!،الصورسصورةفيأالمصدرلنان!بةقبولهو

الالاجل.هذهفيالمرجودةالظواهر

لابد،محتملةالم!درنظ!بةتكونلكى:أخرىمصادر-

سابما،المأيهورسالمصدوسمجابأخرىممادراعتارمن

موجودةكرممادةعلىوالاكالأولالإنجيلينمنكليحرىاذ

:1)قىلطالتاريجةالمقدمةفهاك.المصدرلنهذيني

لمأخرىأشياءمعالإنجيلهذافيإلاتو!لاافى(2

:2712:22،14-34،ة9)تىيجلهاصى

مقدمةلهيىلوتاانئم.(الح28-3317:2400،

منتكونفهكبرأجزءأولكن(11،2فحبتاريجة

:7)مثلا:الأخرىالأناجلفيترجدلامادة

فيوالأثلة..16.36،01:25-11-.ه

ومذه.(اغا-15،16،18:14الأصحاحات

الحديثعدبالقصلستاولها،ولوقامتىإنجيلىفيالظاهرة

الجرم3يمكنلابأنهالقوليكفىوفاحدة،علىإنجيلكلعن

محتحل:مصلر!رجدأنالىالأمرهذافي

..جمعهايينهاثتركهو-يمآا

مها.اثينكلبينمثركمو-لما2

نإ.الأناجيا!منإبجلفيعلىقاصرموما3-

لاولهدا،مجلداتوتملأكثرةالموضوعهذاعنالمؤلفات

،ذكرناهأنسبقماالىبالاضافة،ماالقليلذكرإلايعنا

المكلة:منالموقفلنوضيحتكفىالآتبةوالمؤلفات

ويس-.بتعليمأخرىومؤلفات،الجد!دللحهدمقدمة9

،،الرسلأعمالوه،،يرعأترالوه،،الطبلرتاا

الأولى،اثلائةالأناجلوه،"الرصأع!المحابةزمنوه

اللاثة،الاناجيلمنايخلكلفيدراسات"-لهارناك"

لدكور،الثلايةالأناجيلمنكلةفيدراصاتا-لفلهاورر

صانداممط.

المهي:والقيدالأدبايحيل-ثا

أنهاعلىإليهانظرنالإذا:نحبأد!ةيتالمكلة-
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فيجاءعماكئرأنتقدملافإننا،أد!تحليلمكلة

إليماثروضانتون،ومحاوفيو!اندا!هارناكمؤلفات

،والمثابرةالصبرسمحرأ،تمالذىالحملاشلزملقد.آنفا

بصورةاضبه!فتولقد،جهديوفرولم،حيطيهتلفلم

هذاومع،إبلالةالأناجيللنالعلاتاتكلمانعةجامعة

الأناجلموادأنتىالامجبإذ،حلبلاالمبهلةظلت

الميهوبة.الصورةتخذأنقبلموحودةكانت،الأولىاللاثة

الواضحة،الحقيقةهذهلشانمعرضرالأد!التحليل)ن

الإيخلبأنالجيعويقر.وحدهاالأدلةالمقارنةعلىوالاعاد

يحبينويجب،ضفهياإنجيلا،شواتولعدةأولاكان

هذهلفهمجادةمحاولةأىعندالحممةهذهحساب

لاإنه:ستانترندكتورمعنقولأنكفىفلا،الظواهر

على،وايخاتحيلااثلاثةالأناجيلبينالعلاقاتتحيليمكن

يم!-ها:اائؤاليواحهنااتمهرأا!قيداأط--

الخيلئائجالأولىالثلاثةالأناجلبينالعلاقاتتعيل

ممانعا؟جامحاايحيلهذاكانمهما،فحبالأد!

حازقدوأنه،كبرأعملاانجزقدالأدرالتحليلبأنللم

أثبتوأنه،المصد!لىافتراضعل-نقرببا-الجمعمواففة

محتملامصدرأاكتضفوأنه،لمرذ!الأصبقية-أحرأ-

هذاعع-هاكفتظل،يوعأقوالعلىأساسالثمل

علىأوبلمسهاألىالأد!ليحليليمكنلاكثرةمثاكل-

لىالأحداثتزبعئكلةفتوحديلسها.لمالأفل

حدإلىاللاثةعليهسارالذىالزيبوهو،الألاحيل

-القوليكفىهل؟الزيبهذانعللأنلافكيف،كبر

تصةأسلربوضعلدمرقىبأد-اجعضايزع!اع

الأناجلوكا!؟ضهجهعلىساراتدالآخرىوأن،الإيخل

هكذا،مرقسوضمهالدىالنهجعلىتيرأنينبنى

تىاعرففكيف،صحيحاهذاكانلوولكن!يؤكدون

!خبالماذا؟تاريخيةمقدمهبكتابة،الهحهذاع!واسقا

لأقرالالكبرالمكاكهدامثلأعطياولماذا؟الفس!صتى

على-الدىالانجيلمجويهلامماالبهثروأضافا،يوع

الانحيل؟عليهيكونأنيمبعيلماافرذجوضعقد-زدمم

ساراقدالآخرينأنبافتراءتعلياالإحالةيم!لاأضلةهذه

كاالثافيالإنحيليرصفوأحيانا.مرقروضعهقدممطعلى

لمأحدأأناسو؟،الميحىالحالمعلىبقوةفجأةأطلقأنهلو

لا.لهامرف-!ابةقبل،مجويهاالىاغصةلاقبلمريمع

جاةفيالحقائقسالكئيرتعرفكانتامممي!ةاأنفيسك

كالةقهلنعايىص-اممثيرتعرهـاكات؟،يوع

ذإ،بول!الرسرلكتاباتس!محلاءهذاويتصح.الألاجل

يمكىالياضعاليمااكثروما،يصوععنالحقائقاكزما

منالكثرنتعل!ف!!،الرسائلهذهمناصتحراجها
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.يوعجاةعنبول!الرسول

صورضهافيالأ:لى،اشيهةنات:اففهيالعلبمتأثيرر-2

وقد،أورشليمفيالرصلوتأنروثالتعليمعلى،الأولى

وموتوتعليموضخصةحياةعنالرط!ضهادةعلىتأصت

ماهر،الثهادةهذهمرضرعوكان.المغيوعوقيامة

وبمايحموعكانهبماالرسلوإيمان،بهعلمو!ايسوعفحله

علىيماظبونكانراا:الأولىالكي!ةع!نقرأإدا.ع!ظل

الرسلتعليموكان.(2:4أع)!...والثركةالرصلتمليم

ايخصةالحقائقوتضرالربعنذكرياتهممنييهون

الحهدفيجاءوماالجقاثقهذهيينوالاتفاق،ي!وع

شكقفلا،شفهاالبدايةفيللكنيةالتعليموكان.القديم

التعليمهلاظلالزمنمنآؤلكن،مطلقاالحققةمذه

ظلأنهتحملولكن،بهالجزمنستطعمالاهذا؟ضفهيا

فىكان!د(أورضلمفىمعاالرصلوجود!لةهكذا

بطريقةتعليمفاككان؟.دائماإليمالرجوعطلامكان

كانحبهاوذلكللصتجددلنلقدمكان،والجوابافىال

علىأساساالاعمادكانحيث،اليهوديةالمجامعفيضبحا

الفصوللطدققتحليمناككانأنهبدولا،الذاكرة

إلاجماعاتلي-الناسلحامةومواعظ،التعليمية

علاوة،وتأيهره.استيالهيظيعونماتدرعلى-الأصبوعة

كانواممنوغرهمالخمسينيوميمجتمع!تكانواالديرعل

الانجيللارةويصعرنالأجادفيأورشلسعلىيترددولى

حياةعىالمعرمةبحضبيوتههإلىعود-عندمعهم!يحملون

الىهؤلاءحملهماولعل.وصعودهويامتهوموتهيوع

ضاتمهايفيمكانايىالمدنسوعرهماورويةأنطاكية

أصا-!علىلأنهفيهضكلاوهدا،بيطاإيحلاكان،الهود

الممجه!-كاتحى؟لعما!بفيامم!ص!!ا!صها:ج-

وبهإيماحمبوافع!،لالإنجيلصرفة-ريبأدلىللا-

تحرفاتهم.كلواصترشدرا

اثحة:الأناجهلفيوأزمانهاالأحداثتر!ب-رابعا

نأالأعمالسفرمننعرف:الرصولةالثهادةجممال-ا

ولقوة":الر!تيامةكانالرسللكرازةالرنىالمرضوع

أع)!يسوالرببقيامةالغادة!ؤدونالرسلكانعظيمة

لمالرصلضهادةأنالواضت!فمن،هذاومع،(33،.:

حقيقةعلىأو،الآلامأجرعأحداثعلمقعررةتكن

بحياةينملقماكلمحرفةإلىعطقفاككان.المامة

والحليمحياتهوأصلوب،قالهماوكلفعلهماوكل،يرع

رظل،يعلمونهماكلروواالرساأنبدولا،علصهالذي

رويتوإذا.الرسا!منحمعوهاكادالقصةتحفظونالمؤنرن

الصورةبنفستر!اأندائحانكف!يطلى،قمةلطفل



إبجل

بأىيتبرمونلقمةالامحيرإن.مرةأولبهاعحهاالتي

فيحمقهبماجدأتتمكوالداكرة.ذلكبحدروايتهافيتغير

تغي!ر.أىوتقاومالأولىالمرة

تدمهاالتيالأولىاورروساأنالواضحمن:الربباتجاه-2

القيامة،:عنالآلامأصهوأحداتعنكانت،الرصل

.يوعحياةفيوالأحداثالوتائعأيضااسترجعتولكا

هىنفهاالأحداثأنلرى،الأرلىالثلاثةالأناجيلنقرأوإذ

،الصورةهذهعلىمعأتحمعلموأنها،الريبهذاأملتالتي

خيطبيايرلطالأحداثومعظم.حدثتهكذالأكاإلا

اظفياالابحيلأنحصيفقاركطءلكلوواضت!.واح!جعرالط

اللاثةالأناجلفيأما،بالنةلدقةالميدكيبالربيحتفظ

حلقاتيمرتةنجدهاالقصصسالكثرفإنالأحرى

الأثلة:منالكثيروهناك-واحدأثالأولأخذ.مطمة

يتالىالطريقفىحدثوكأنهنراه،الدملازفةالمرأةشماء

ذلكأنهولدلكالوحيدوالتفر،(5:21مر)يايرس

فيوالوقائعالأحداثتجرىكانتإدالراقمىالأصلوبكان

يدلمطأيضاكاذأله؟،وتلايدهيوعرحلاتأثاء

ي!هعيدوناللاميدكانوعندعا.الأثاءتلكفيبأحادثه

وفي.الطرتفيحدثمايدكرونكانرا،الرحلةذكريات

صورحل!طإلىالجليلمنالرحلةنتابععدماإتا،الحقيقة

بأريحامرورائم،الأردنوادىإلىرنزولأبالامرةمرورأثيدا

الوتائع،أملتهقدالأناحيلمادةتنشقأننجد،أورشليم!ال

لهواحفظت،الخرالأئاءفيحدثنهاسجلمافمحظم

منولااعتباطاالترتيبفيى،حدوثهترتيبالتلايدذاكرة

كلنهجتابحناوإذا.الحقائقمحصلةولكنه،العكيرنتاح

في-يمى-أحيانا-لوتاأنا،جدلا،الثرشمنواحد

تجدرمماولكن،مرضترتيىعنيخرجان-الأحيانأغلب

يقولوكا.أبدأمحأهكذايفحلانلاأضهماهوملاحطة

وضعفيأبدأولوقامتىيتفقلاإ:!ل!بهت9بريف!ور

عنلوقا!كزجفأحيانا،مرقىفيهوضحهاماغرفيحادثة

هذهفيولكن،ذلكمنىيفعلماكثيرأ،مرقستريب

ففى"مرض!ويدالآخرالايخلادد!لمانحد،الحالات

تير،كرالاسعالأصحاحمنالأولالحددبمدمتىإنجيل

تمامأ.مرضنيكاتتابعفيالأحداث

-المنغرةالماهدشحصيدرسعندما:اطدوثؤمن-3

الةالأربعينفيلفلطينالياسيةللحعرافيا-ماحدإلى

دقةعلىالراهينمنكثرأيجد،الميحميلادبحدالأولى

لىيوعيلادكان.الألاجيلفيهو؟ايارفياسصعا

تحتلأكملهافلحطينكاتعدماالكيرهيرودسرمن

فلحمط!-أصمحتهرودسموتلعدولكن،واحدحكم

إبجل

حتىالهرديةأرخيلاوسفحكم،الحكاممىعددبينضسة

جطرةتحتالجليلىوأصبح،الجلادبعدالتاسةالة

لىلعرنجر!بلسروكاد،م37عامحنىأننبباسهبرودس

مرةفلمطينأصبحتم04صةوحرالي.ايطر،يةعلى

وواض!ء،أعريباسهيرودسهوواحدحاآحكمتحتأخرى

هرودسحكمأئناءيحدثالأناحيل!اثعأذالآن

كلوالابلاطركانلما،ول!بةالجليلعلىأليباس

بل؟،الواربخمجردعلىذلكأيةتقمرولا.الهودية

فييوع9:لمنوانفصل)فيب!بهتبر!سررذكر

المهـجلىيالرحلةسيرحطعلىتعليقهلىأ(المفي

خىانتىالأجراءاأ-جدألا،مرفصالحا!الأصحاا

،أنياسصرودسحكهتحتكاتالىمىا!اإالدهاب

بثاورواالهريدصيينمعللوقتاعرييونافحرج":نقرأإد

بيرالخالفهداوأهمة،(3:6مر)،لعتلرهعليه

مؤلفهفيب!بهتجيدألنايرضحها،والهيرودسإتاغرييرا

،تتعليقأىدوددلكيأيهرالئرفمرقس،آنفاالمذبهور

مبعد،يوععحلعلىعظيمنأثرلهاكانالمؤامرةولكر

فقد،محامعهمصتمجحعأىفييوعنرىلابقل!لذلك

ممتلكاتخارجناطقوكرالاثىتعليمالىانصرف

الئهررهذهأ"داءفيأنهنىألاويجب.أنتيباسهر+س

النفي،منالقرةهذهأثناءولي.وطنهمنففيايوعكان

الاكمافحدثأنيمند،حدمتههدفعنمجلاءيتكلمبدأ

يشظرهكانماللايذهيعلنبدأ،فيلبسقيمريةفيالعظيم

.(بعدهاوما16:13ت)أورضليمفي

الأرلى:اثلايةالأناجملثارغ-خاما

افلاثةالأناحيلفاظهرتايىالواريخموضرعشاول

مها.إبجلكلعىالكلامعند،وانتثرت،الأولى

الآنالرأىأنهاالقوليلزم:المبكرالتارغالىصدة-

ت!حتىشلألعأكانعماالمبكرةبالتواربخالأخذإلىيميل

الآنيقرون-عمالمتطرفينماعدا-الكنابفكل،قريب

العمرحدوفيكتبتفدالأولىاللاثةالألاجلأن

مأيهرألوقاعنكتابهمقدمةفيهارناكويقرل.ليالرص

المراجعنقددأصبحنا،سنواتعثردذأنه5،قراءه

فقد."ايقيدمئاءالىضيئانتراجع،للسيحيةالقديمة

فيصاكتبمرضأنهي،صابقا!ؤ!دهااييالواريخكانت

78،بينولرقا،07،75يينومتى،م65،07لين

دفربتاريميختص!فيصاالأضرهارناكرأىأما.39

!بأدلىبلا-ثبتقدأنهالآن!دو،أنهدهو،الأعمال

قد،العظيمالمؤرخهداكتهمااللذفىالسفري!كلاأن-
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إنجيل

والأناجلالأعصالتاريخ)حئأمازالبولىوالرصلكتا

صقففي3حاأثرلهذاأنشكولا،(،12-ائلاثة

حباةأنناءبىكتبتدالأعمالصفركانفإذا.ابقاد

يكونأنبدفلا،(28:03أعانظر)بولىالرصل

تدكانلوقاأنويحتل.ذلكقبلكتبقداثاكالإبجل

قدكانو)ذا،قيصريةفيبولىسجنأثناءفيمادتهكلجمع

إنجبلهقمحبقدمرف!أنبدفلا،ابانيلالإنجبلاضعان

نواريختحدكدفيثورىانقلابيحدثوبذلك،صابقتاربخ

قدالأناجيلالثلالةأدهرالمؤكدالجوهرىوالأمر.الأناجبل

فيوي!،(م07)أورشليمخرابتبلواتثرتكتبت

!عبا.الرأىهذاعنالدفاعيجعلما،محتوباتها

نأأ!اندكرأنويجب:ؤلكمنأتدمنفهاالمادة-

نأقبلمنموجودةكانتالأناجيلمنهالتكرناليالمواد

دأئما.الاعتارقالحقيقةهذهتؤخذأنو!بهب،محمابةتدون

هذهوجودامتراضتسنلزمالجديدالعهدأخارسالرأنكا

الأولى.اثلانةالأناجيللىالمدونة!سرعحياةعنالفصمى

وكفاكهاصدقهاقيثقواأنفيالحقكلالأناجيلولقراء

ي!،!له!اقالهوماعيهكانومايسرعحياةكوفايع

صدفها.علىدبلأفوىطبانهاؤنحمل

الألاجمل:يارقئةباببةوأهمغاادحايخةالفكر!-دما

فيفلهاوزنرركر:المضوعندالودكدالمها-1

الهوديةالمفامبمبينالراضحالفرق،مرقى)نجيلعلتطيت

نأ2رغم،أتوالهنقتىرمحن،المشاعنالميحيةوالمفاهيم

منصجحابعده!ا(31ة8)مرضكبرلمفلهاوزن

صورةيىالجزءبهذاجاءماأن!ىفهو،اياريخيةاباجة

يقول.المضطهدةللكنيةصورةبل،التايخييسوع

"(المسيا)المحأنت:بطرساعرافان5:فلهاوزن

لقد.متورأالرئتذلكخىظلمالإعلانفرصةكان

بسوعقبله!د.الاعترافهذاالىبطرسالمس!حسؤالدفع

ولكنه،اص6يلملكالميايىلأنه،ايصويببعضمع

ليقيمأورشليمإلىيذبلافهو،ذلكعنيختلفميا

الألمطريقين،يصلبإيهابذبولكنه،مملكته

يمكن،وحدهاالرسيلةبهذه)نه.المجدإلىررتفع،والموت

يساللهملكوت)ن.المجدالىيدخلواأنأفاللآخرين

نحتا!ش،أفرادنصيصعنمرالملكوتولكن،جهو!املكؤلا

وحل،كلهلثعبايوبةفكرةاختفتلقد.ايلايذمم

الموجهبماتباعهالأمر،الاسلجيمالموجهبالربةالأمرمحل

معنىإلىالآنالاتاعمفهومتحوللقد.جدأالقليلةللفلة

الوقت،ذلكحتىيفيهكانمايعنىيعدفلم،وأحمىأعظم

هذاالآنيتخطىإنه،حياتهأثناءفيي!لباعهمرافقتهأى
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فالاتاع،للحوتولوحتىكبعهأنالثخمىعلى.المعنى

ينبني.القليلونالاك!لفمالاوهذا،ستهبحدفقطممكنأمر

البهيسةموقف)ن...ويتعهصليبمايحملأنالثخصعلى

يواجهطريقهفيعرفايوععنهيتاماهر،الأولى

)ا؟حب(

آخرمكانفي-فلهاورنيقر:المجيالمفهومأعالة-2

يخلسىاتيصريةلطللعثهدايايةالأناجيلأقامبأن-

هذاولكن،الرصيةللكيةالميربالإنجيلعرفماتحوى

نيمسألة!!ا.ذانهاالرسولةللكنيسةبوجودهبدكنالإنجبل

الأد!النفدطربقعنفبهاالفطعيمكنولا،الألمجةغابة

مأ؟يوعاليرجعالمشاعنالميحىالمفهومهل.فقط

المتفقمن؟احمالأممثرأيهما؟الكي!ةتصورالىراجعهو

علىقضىقدالمسيحىالمفهومأن-فلهاوزذبثهادة-عليه

.كثرةوجوهمنالنقيضعلىالاثنينوأن،ايهودىالمفهوم

المقهومعلىوانتصارهالم!يحيالفكرنفهمأنالهلمن

الذىهونفهاليدأنلر،الميحيالحبيينايهودى

فيونثأبدأشئهااكبارهجدأعلينا!رولكن،أوضحه

كان،ايألموالخلصالمصلوبالميامنهوم)ن.ذاتهاالجماعة

،وحدهفكرهفيمفهوما،الأرضعلى!سوعخدمةاهشاءفي

لموبالحرى،الأمراتمنقامحتىايلاميذفكرفيكنولم

كيةفيالائدالمفهرمكانلكنه،معاصريهمفهومفييكن

لم،تأكيدبكل.بول!الرسولرسائلزهو؟أورشليم

منفثأولا،الكنيةاختراعمنالجألمانحلصمفهرميكن

منلهاعطيةكانولكنه،واحياجاتهالظر!هانيجةفكرها

اقىالأفكاريتدلونلاالاسإن.المقامالمتألمالرب

دافعهناككرنأنبدون،طويلةأجيالاأذهانهمفيترعرعت

يمكهملاهذاوبدون،للاتناعقوىمصدربدونأو،قوى

بكللهيتسكونكانوامالكلوالهدامةالمناقضةالأفكارقبول

وصلابئ.فوة

أقوالأنهاعلى19عحاحاتهذهنقبلفنحنولذلك

ذلك،فعلناو)ذا،انريخىيوععنتتحدثتارمجه

،،حص:.اع!-:أ-ما*مثضضا!سحا:يع!حهابلى!ت

كانتالكنيسةاحتياجاتأن،العلانةهذهفيأيضا

لغماالجديدالعهدفىفلي!،جديدةاجتياجات

يضعماكثراالنقدىالرأىإن.الطيعيالانساناحياجات

اخاجاتإن.للراقعصورةومذه،الحصانأمامالعرنجة

وأ،جديدةاحياجات!ى،الميحصنعمنهيالكنيسة

المسيح-تجدقبل-الر!ةبهاتئعرلماحتباجاتهى

ناقصة.بصورةالا

بقدرعطصةالكنيةاخياجاتلتكن:المسانيالرجاء-3



مجردإنها،ذاتهافيخلاتةيستانهاإلا،تكونأنيمكنما

فلهاوزن!ترفلماأ!اسثمةوليى.الحلياللدعوةاضجابة

ن)نيلماكرأ،،بو!ر)زمنفنذابقاد،منوغ!؟

!لابها،واقيتهاللسيحيةأعطىالذىهوالميافيالرجاء

الميحيةتمكنت،المشايالرجاءهذاسيطرةخلالمنو)نه

لقلبأخرىصورةرهده.ابصرإلدس!تهامواصلةمن

المناهيمأعطىالذىهواباريخيالميحيسوعإن.الأثاع

الميحى،المفهومبفيلأنه،ووضرحهاواقحياالميانية

القوىايأئيروبب،الكربمةالراسخةالصورةهدهكانت

.الىالمانيةالصورةهذهدخلت،الميحيرعالفمال

.اليرمخىعفازاكوماور!ختوارهرتالثريةالحياة

أثرية،قيمةإلاالآنلهافلي!الأخرىالمايةالصررأما

الناحيةمنلهاقيمةلاولكن،أد!يكموضرعفافثهايمكن

كلتلقيقبكلفحمتالكني!ةأنفيضكولا.العمية

عظمةلياناضخدامهاامكانيةلرى،المسيانيةالأفكار

فيهبل،فهاككنلمالموضوعجوهرولكن،الميحي!وع

جبالذىالوقتحانلقد.وخدموهواحبوهعرفوهالذىهو

منالبالميالقديمالفرضمنأحدثنقديفرضيخهكلجدأن

عنالقيمإلانعر!لاإننا.المبحاخنرعتندالكنبعةأن

ثئاونعرفومحد+يتاقصورهانعرفولكننا،الأولىالكي!ة

سونرى،الأرضعللشاوجودزمنفيايهودعنأ!ضا

عديدكم،علىواتصرواقصورهمتجاوزواكيفالأناجيل

جدأعظيم)نه،المسيحبحققةأذلكحدثكيفولكن

حقيقيا.ككونأنمحهابدلالدرجة

يفي:الأولىاثلاةللألاجيلولأصدهالمديمالمهد-سابعا

للكيسةالمقدسالكتابهوكانالقدبمالعهدأندائمالبهرأن

فيللنادةالسلطانكاملله،اللهككلمةنجلوهفقد،الأولى

بأنالقولأما!ضيءوتأكيدهبهذاالاقرارإن.واللوكالحياة

هى؟!وعنصةورجهتصاغتاييهىالتديمالعهدتص

بشدةهذازع!والقد.آخرفثيء،الأولىاثلاثةالأناجيلفي

العهدقبلتعندماالمجية)نحقا.كافيديلبدونولكن

منمعريفةتكنلمبطرفةفزله،اللهكلمةأتعلىالقديم

أصبحتلقد.المسيحيرعضوءفيفزلهلفد.قبل

واضحة،،القديمالعهدفيالوارةوالمعافيوالحقائقالأهداف

!هدالذىالكتابهوللصيحيينالمقدسالكتاب؟ن

ا!،الوراءإلىنراجعقد،اليهوعليهلمبهزكانما.للج

بولىالرصلأضحنجد.الصدارةمكانإلىبرزجهلزلهكانر!

موضوعالبرقع،مرصىيقراحينايومخىلكن":الرأكطهذا

أيها5:لتافينترأ؟أو،(3:15كو2)اتلبهمعلى

أما،الأنيءبهتكلممامجميعالابمانفيالقلوبوابط!االغيان

:2،لوا!؟عدهإلىو!دخلبهذايتألمالمسيحآنينبعيكان

أهملهااييالممارعلىلمبهزالميحيفالتفسر،(25.26

الضوءفيالقديمالحهدالكنيسةقرأتوهكذاالهرد،القراء

،الورإلىضزت،سابقاعتترةكانتاييوالأمور،الجديد

وأصبحت،الفدبمالعهدمفناحهوأصبحالمنألمالربفمد

جدور،معنىذات،القديمالعهدوأعبادالطقسيةالذبائح

والملوكوالكهنةوموصىوالآباءإصراثيلقصصوأصبحت

لهدلأنهاوالبراتالمزاصر!تثوا،لالمعافييخةوالأنياء،

اممتنتقيمداححهفيانحتامحا-تا:ب-عمم!.

نأهيوالحلاصة.انكارمايمكنلاحقيقةولكنا،المسيحى

الكنيسةمفاهيمعلىروثرلم-الهودفهمه؟-القديمالمهد

المطرةرضخصنهالميحأعطىلفدبالحرىبل،الميحعن

أحديكىلممحنى،القديمللعهدجديدأمعى،الرأنعوتاريخه

عنواناالحبرانيينإلىالرسالةنمطيأنويمكن.تجلمنبهيحلم

كانلفد."القديمالحهدنيالمسبحتجدكيفأهوبددلأ

قوىتأثر،محامته!وتهوتعلمهالكاملةوجاتهبوعلخصية

زلك.ضوءفيشىءكلرأوا)نهمالتلاميذ،حتىعلىللغاية

التاريخي،القدضوءفي،البرةالىالاشاراتتبررفي،لصعوبة

الحقيقةإنبلالحقيقةتصنعاالنبوةأنلحقيقةشهادةهى)نما

هذافيالساميةالعلياي!لحيقة.مرماهالنبرةأعطتاييهي

.يسوعشخمةهي،الصدد

كمفكر:الألاجهليوع-لانا

فيالمتألمالمحلصمفهوممنننتقلاذ:يوعأخلاق-1

كمعلمبوعحياةمنآخرجانبإلىنأق،الأناجيل

اترمجيةالصفةعلىالراهينمنايفرةنجديفا،كمفكر

الأخلاقعنمفهومه)نفاالقولوكفي،الإبحبللقصة

وبدراضه،الاتاعبالغضهومتحليمهؤظهر؟واللرك

مما،بالآخركنعلاتتهوقذأنهفيئايا)نانانجدباينصيل

الرية،عرفاابىالأخلاتيةايعايمسائرعلىوكمويفوق

دكر.الىلا،الفريدةضخصيتهإلىراجعبدولاوهذا

الكنبة.

حياةمنالجانبفذاعلىنظرةلنلق:كمفكركوع-

ككلمإنه.فريدأيوعيقفيما،كمفكريوع

الثلاولوالأناجيل.يطيعأنيفهممنكلي!لى،ب!لطان

،الآدابكلفيلهاثلولا،الحصوصهذافطفريدةالأولى

نجدولا،!فاههاماالكتابأضارسالرفييوجدلابل

منيوعلموقفمثيلاالآخرىالجديدالعهدأضارفيحتى

!ارعماالعالمفيابالآكلفيويى،العامةالحياةئئون

إنهالقرلعندماصلبةأرضعلىنقفوفا،الأناجيلأثال

-شكدالذىالميزطابمهالهافإن،الكنيةفكروليدةيت
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لوقاإنجيل

المصيزةالملاععنالكثر!الأنويمكن.واحدفكرنتاجأنها

منمباشرةك!قلالذىالوحيدالمفكر)نه.يوعلفكر

أسرارأعمقإلىالبومىوالاحتباراليوميةللحهاةالعادبةالأمور

،انسانإيهايصلأنيمكنايىالأفكارفأعمق،الحياة

وأإنانأىبصرتحتكعماكلفيباطةبكلمووراها

منالجانبهذاتقديرال!هلمنولرر،يفملهماكل

الحياةأمرركلتمامأبحلميخوع.قدرهحقاثلاهلةالأناجل

حميها،فياالآبوجوديدركلأنه،ماغلهاوكلالعامة

تلك،الاسيمثاكلالعالمصورسراثعةمجمرعةمنويالها

هذاأهمللطالمااالأناجيلمذهمنن!تجمعهاأنيمكنالي

والفنانينالحعراءأعمالبتأئير-الا!نعادحتى،الجانب

فيمانرىبدأنا!كذا،الطيعةبمظاهرالاست!تاعإلى-

الاضمتاعإن.اباحيةهذهفيثروةمنالأناجيلهذه

فيموجودصوهذاومع،نسياحدثأمربالطبيعةالاعرى

الزرع3!وا،والوادىوالجبل،والجوفالريم،الأناجيل

وغرهاهذهكل،والراءوالبغ،والثاءوالصيف،والحصاد

ملكرتبأصاروأعاها،ناطقةصورهاأروعفيمتجليةنجدها

-وئدةيصواتندريجا-الآخرونالمفكرونيتقدم.الله

منيمترضرهأنعليملزاعايروفهماالىالمادىالاختبارمن

يحاولونخلالهامنالي،الأصلوالتعيماتالأحمىالفكر

هذهإلىتحاجفلاالمفكرهناأما،والكونالحياةسرتفر

تعدامرأة-اثالجلعلى-روىصو،ايو!ةالمراحل

،السمواتملكوتصفيهاكرىالحالوفي،لعائلتهاالحبز

أروعبصورةتتجلىفإنها،العامةالأضياءهذهطم!يعالما

بالماء!الأرضء،فتتلىالروحياالعاشنجوروتتلألأ

.الربمجدمنعيقةكلوتتعل

رعليعةلأصلبالبةأيتهالهالأنالأثياءهذهنأيهرإتا

الخلاقةالثخصيةطابعتحمل)نها.الأولىاثلاثةالأناجيل

موادبهاصتاييالخطراتكانتنحهحا،الفر!دة

لهذهالأساجةالميزاتتمحأوتطصلمفإخها،الأناجيل

بينالمقارفاتكلاستنفادوبعد،الفريدةالشخصة

!لهامثكلةتظل،الأناجيلقوالاختلانتالمتثابهات

بهذهبالاعترافإلاحلهاالىشيلمنويى،قا"لمة

ثلا.أوش!االحالملها!لماييالخلاقةالفريدةالخصيما

ايةلاجميل:مثكلة-ثامعا

أمامكانتولقد،الدابنهوالأناجللهسوعإن

يهف!يالا،المئاكلأل!وصمنمثكلةال!ش

ررممراوأن،ثربةصورةفيالهيكالنعنايحبير!تطبعون

معيتمقلا!ا،لاهرتهمنيغضمافياليىعورةله

مكلةأعوصإنا.عصلعاشفهاالتىالبريةالأحوال
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كيفالأناجلفينجدولكنا،تاريخهكلزالأدبواجهها

يفر،برجهامثلكا-لبا)نحتى،حلهاالروناضطاع

اليهردىالثحبميايوعيكنلم،لمرق!بالنسبة"بأنه

علىنورهأشرقالذىالأبدىالأزلياللهابىبل،فحب

أقدمبه!ؤمنكانالذى،الجحاعةاانلأن...اوللم

المحيباللهابنهويوعأنهو،(مرفى)الرر

نإ،االلهمعجتالىجنباويضعونالناسبهيؤمنالذى

الأناجيل.يوعييناختلافوحودمنفىعصونهكانواما

فيالغرضإن.بتلاضىبدأقد،وكوخابول!ومسيحالثلاثة

هوأنما،أ!ايوحنا)نجيلفي؟،الأولىاثلاثةالأناجل

ولكياللهابنالمسيحهو!رع!بأنالايمانإلىاباسقيادة

.(02:31يو)أباحمهحياةآفغإذالبهمتكون

أبركريفاانظر:الألامإنحول

أبوكر!اانظر:بطرسإنحعل

أبوكركاانظر:الطفولةإنحول

أبركر!اانظر:العيرانينإيخبل

لوئا:إنحل

الرئبشةالخصالقديمةالخطوطاتتثهد:النص-اولا

بة(اب.اتجةاالألر.ليةتطاععا:الة:ا،ور!د1:نجةنجاأ)

انحطوطاتسائرذلكفيووريدها،لوتاإبجلنصوصبسلامة

اللاينيةفيالعديدةالقديمةالرجماتركذلكالأخرىالقديمة

بالخطالمكتوبةالنخمنالكثرأن؟،وال!ريانيةوالق!طية

تؤيدكتاباتهمفيمنهالآباءاقتباصاتوكذلك،المتصل

ذلك.

:(لوقاإنجيلعلىتعيفهفي)أبلامر"!فول:قانوصه-لانيا

هذاكان،الئاقالقرنشاثافيفي.ابصفأنهالثابتمن"

المستحيليمى،بهموحىكسفربصحنهمقرفاالإبحيل

ويقول.،بكثرذلكقبلمنبهمحترفايكنلمأنه6لبات

نأعلىبالاجماعالقدماءيتفق5:(مقدتهفى)يولخر

الىرسالتهفيذكرهالذى،بولرتلميذلوقاهوالكات

:،)تيموثاوسالىالانيةالرسالةوني،(،2)فليمون

صلوصىالىالرسالةفي،الحيبالطبيب"ويدعوه،(11

ووجود.أأنطاكية!منكانأنهوالمرجح.(،1:،)

مهلهأمر(م017)المور6لو!لةالوثيقةفيالثاكالأمجيل

أالدياط!رون"كنابهفياستخدمهقدناتيانأن!،الكبرة

بها.المحترفالأرلعةالأناجيلأحدباعتاره(م017)

استخدامحاول(م014)نماليأنهيالثابتةوالحفيقة

؟،اللاهرتيةآراثهمعتغقمئوهةبطريقةالأيحيلهذا

الفابينين،مئلالهراطقةمنأخرىجماعاتأ!ااستخدمته



لولاإنجمل

في)!ناوسمنه!قتبى.لهضرحأهراكلرنمحب!

صىترجدلا!)نهييتول،كرأ(اثاقالترنخها!ة

الأناجهلصىترجدلاكذلك،الزلهية19لىيعالجهات

أغاإلا،ذاتهافيضيفةحجةكانت!)نس.اث!بة

الأ!لحة،بالأناجبلابدا!ةنذالبه!ةاعرافعلفىكةسقادة

الاشئهاد.الىحاجةفيوت.ماواحدلوتاانجيلايي

اللاتبيةالنرجماتالريابةابخفيالإيحلهذابوجود

الترجةقوكذلك،انالطالفرنالىترجعالتيالأفريتية

قتب!9كره!د،مبكرزمنإلترجعايىالمنفيةالقبطة

الهدثرسيوسثل،الأوالالمسيجونال!بنه

،.(م0،1حوالمط)كرالاثيالآباءوكاب(م015)

(،اباقالقرن)بطرس!ايخل،(م016)وملوس

الضن)إلدكدكاك،(م177)!ينالون.الىوالرصالة

(،ما-09202)الاصكندرىكلشدس(،افافي

بوجوالجزمنتطعولا(.مأ-.0922)ؤستلان

الرعاقكليندسمحاباتقلوقا)نجيلمناتجاسات

كليشدسولكن،برناباورطلةليريكادسس!اغنالجوس

.الأعمالضرمنيقنبصونوبويكاريوس!)غناطرسالر!اق

صتخدمأقكاناثالتالإيحلأنقإطلاناضكولا

تحديدشالهلمنويى،اثازالقرنككورفيالكنائى

الترنعنتيلةععلرماتسوىلدنايىاذاضخدامهبدأ

.الأول

ث!صئرخ!وره!بحبجممحم!!ة!--ص3تف!صيبهيي!ب!م!و
!!سها!م!

!س!ح!-!ص-سه،01

ش!ص!ثروكح!7
سكل2،!لاجمعىصعصكوحمم!أ"!ىعع

لومنالالةاثدطةموره

لوفاإنجل

نيأثزلذلككان،الرسلأحديكتبهلمالإبحبلهذاويك

القوالمبهعضفيالجديدالعهدأضارينالإنحلعحترتب

القدبمةوابرجماتانحطوطاتأكلبولكنصلتا،ايي

النريبكان!)ن،الآنتالمعروفمرضحهنفىقتضمه

فيأشاموجو،أ(مرض-لرقا-يرحنا-متى)الض!

القديمة،اللاتبنيةافطرطاتمنالبهروفي،ابعزيةابخة

عنفتجذلك!لعل.الرعرلألدصررالفرطيةإلترجات

فيوأولايعفهامعالرسلكتهاايىالأضاركعإلىايل

اثانيةالمرتبة!لوقايرضعالقديمةاللا!يهوفي.ايرتيب

ابخةفيلما(،متى-مرتى-لوتا-)يرخا

الختينوفي.الأ!لحةآخرلوقايأ!الكيورتويةالرياية

فيلوقابأق،09،993والمرقوتينالمتصلكالحطالميهوبتين

اثان!ة.المرتبة

بابحدكدلونااصمتايهرالنيالأولالمراجع:ال!لي-للا

الثافى،الترناإخرإلىتتمي،انكللأكصككات

هوكاتبهكونأن)ومج!ملالموراتوريالقانون:وهى

د!.الاصكندريكلندسوتزليانو!ندوس(هيبريى

كففونالفدماءبأنكالقرل!صرح*بخرأنقبلمنذكرنا

منيكنولم.الئاكالإنجيلكاتمولوئاأنعلبالاجماع

كاتباصمكايهرواأن،انفيالقرنبذايةفيالكئابعلاة

مننتحذأن)ذأالحدلمنفيس،فهكقشونالذىالإنجيل

1:-0302:34

9،4



إ!مللولا

،الكاتباصمجهلهمعلىديلاأوحجةذلكعقصمتهم

لا)نه،بلامر"وثول.لوقاهوالكاتيأنانكارممعلىاو

أنعىالحفنةنلكمنألبتهراماالكا!يابندلي!وجد

.اثاكالابحلكا-بهرلرتا

نظروجهةنتممالإمجيلهذاأنعلإجماعوناك

الكلامإلبجلاءالأعمالضركاتبوكثو،بولىالرصل

وهو،(\؟اأع)ئارفيلىإلىوجههالذيالابقأوالأول

أما.(4:الراالإبجللوتاإيهوجهالذىالاسمنن!

فكرونولكنم،الأعحاللنرلوقاثكابةيزونالذ!ابقاد

.!ولونماعلىنحولأنجمبهافلا،ل!يخلكنابته

:اخ!إضاتثلالةفيالموضرعابلامر"ويلخص

.الأعمالضركا-بهرالئاكالأيخلكاتب)ن-ا

لبولى.رمقاالأدالضركاتبكان-2

لوفا.هوالرمقهذاأن-3

أعصالعنكابهفيأومهارةدقةيكلهارناكأهبتولقد

كلدصجوةلونالإيخلاللنولةالخصالصأن(الرصل

ضر!ايخحماييالأجزاءفيهبماالأعسالصنرأج!إء

.(ونا،نحن)المتكلمين

اكؤلىاثلاثةالأناجللننالتوافقمثكلة)ن:المصا!و-راول

نقدمجاددالمثاكلأصبلمن(صابفاعنهاجاءماانظر)

مرضة:نتاثجبايقدملوفا)نجيلولكن،الجديدالحهد

!قىلا،الايخلكاتبهولوقاأنتبباقىةوعدده-ا

وإيخل.وصحتهالإتجلثوحدةيحض!ماضكفىأفاك

الأجزاءصحةنغضلا،ماكهوناستخدمهالذيالموجزلوئا

وريدعظلديةلأهدافحننهافقد،ا،بحبلمنحذفهاابي

مجالقأيةله،الإنجيلهذاصماكعوناهلتهوما.إثاكا

صائركرهااييالكصةللاخباساتثلصا،النصنقد

أيةمنمطلقاتقلللاماكعونونخة،الآوائلالكتاب

لوتا.)بحل

البينةالر!لعةمقدشهزبمجهلوتاصرحلقد:لولافهج-2

وهو،الكاتشخصيةمن!ةنرىفهنا،(ا-1:4)

لمحاتنينراهكناوانومرف!،متى)نجيلفىكلد.لاما

القاركل!يأخذالكاتنجدفاولكنا.ال!إبعالإبحيلفيعابز

الحملبهذاللقامومؤهلاتهموقفهعنوكشفثقةموضع

ومذا.،الق!يبالماضيعنكمحاصريكتفهو،المكل

فيولبهه،تفر؟فياياريجةالكتاباتأعسرمنابوع

عندنا،الميقةالأمور"عنيكب!و.أمهامنالغاب

كانأنهلوتاكدعىلأ،القولسبقو!.زتافيحدثتابي

،05

رتاإنجيل

أيما،لرقاكان،نملمفكما،،الأصر5لهذ.عيانشاهد

مكانفييقففهو،الجدلدوع!رلمأنهالظاهرومن

اهتامهيخنىلاوهو.!جلهااييالعطمةالأحداثخارج

بروحكتأنهأيضايايهرولكنه،الفصةبهذهالشديد

الأمورهنهلثاويخل!رروكدأنءيدات.المدفقالمزرخ

ننغفدأنهويفرر.،بهعلتالذىالكلامصحةلترفا

على!كبماوهو،،بند!قالأولمنضيءكل"نحصأو

منمقتطفاتعلحملأنهمذاومعنى.عادقمؤرخكل

إعلىمترابطةقصةليوسجلهاومحصهامختلفةمصادر

للأحداثاياريخيالتتابعتمامأثاويخلىكعرفحتى"ايوالم!

قد"محع!لنأنوحيقة.الاصرىيوع.بحياةالمزلبطة

العكل،عنلرقاتمعلم،الأمررهنيلطتصةيتأيفأخنوا

لكابة(،أكضأأنارأيت1)للعولذلكدفحهبالحرىبل

ككنولم،بحثهمنجمحهكاوعمله!رعحاةعنتارينهه

.وماتيوعفيهعاشالذىالجيلعنبهبعدقدالزمن

المئقغين،يسوعأتجاعكأحدعدهالأيةبالغأمرأكانشد

عالمحة،حركةأصبحتقدالتيالدعرةهذهأسلي!عأن

ضهودمعنفالللأنهالحفالقإلىالوصرلعلقادرأوكان

ابدءنذكانواالذ!إيناطمهاكا5،وعملهيوعاليان

واعحةفرعةفاككافتلقد.،للكلمةوخدامامعا!نين

قيصريةفيبولىمعضاهمااليينالتينخلاللوقاأمام

كانففد،الدلمحقةوأمجاثهبدرا!تهلبفرم(24-26أع)

(ا:56كر1)أجاءمازالوا،المحأتاعمنكب!عدد

القصصعندهكانكا،للوقاذبهةفرصةهذهوكانت

شكولا.كابافي،أخذواقدمحرونكانااييالمكربة

الأعماللفرمابهاكابالوقا)نجيل!نرىأننتظرأننافي

ومع،وايريببالدتةالمؤرخغراممع،والمخجالأطربفي

بمكنولا.وفرأحمعماكلمنواضفادنهالكانباستبعاب

،بالاةعدمأوتهاونأيالكاتهذاثلمنتوقعأن

ليجحلموادمنجمعهمابينالذكىالمزجمنهنترقعيل

تكاملأ.فنياعصلامنه

هذامنالأولالقممين:الأرامةليالطنرلةضة3-

فيودخهلوناأمانةمدى(5:52-1:2)ا،بحعل

سقط،فلهاوزن"كان!)ن،مادةمنجمعهماامنخدام

أفهاأساسعل،لوقالابحبلنختهمنالأصحاحينهذكن

حد!بلغجاعنقدهذاولكن،بالاعتبارجد!،كنك!

فحلهمايررهلها!ولاأصاسلا3مزاعلىالابخنىالضطط.ولا

ويتقد.الرالعبالأصحاحلرقا)نجل!دأالذىمايهون

آخرهوالجزءهذاأن(لوتا)يخلعلتعليقه!)،را،ت"

نفه.لوقابقلمأنهيقركانوان،الإبحيلهذامنكبما



لولاإنجل

منكله)نجيلهاستقىلوقاأنعنثدة،راتاوكدافع

أخذلرقابأنالقاللةالنظ!لةمطلقاكبلولا،ثفهيمصدر

محقوهو-وكول،مكوبصدرأىأووشقتينعنإنجيله

هذ!نيصجلهااييمعلرماتهأخذلوتاإن-هذاتولهلي

المحلوماتمذ.تكنفلم،خاتمصادرمنالأصحاحن

قمةكايهروقى.الجداولالشفهيالإنجيلمنجزءأتث!كل

حسبصملتوارىلينا،يوسفنظروجهةمنالميلاد

وجهةمنالقصةفووىلوقاأما،(رايت)الريةالحادات

فىنفها!رمقابلقدلوقاانجدأومجي،م!منظر

بد-ولا-أنهكا،(58-06أو)57-95الوات

الحفييةالوفا"يعيعرفونكانراالذفىميمأصدفاءبعضقايل

تحفظاكانتميمأن؟يوضرحلوتاذكرضد،الدصقة

بهان!رحتكنولم(2:51)،تلبهافيالأمورعنهبم

انكارككنولا.محهاالمتحاطفبنثفاموضعكانوالمنإلا

فالصبغة،اخرايخةأسعلالحذراوىالمحلادعنلرقاقصة

نأجثصحتهاعلىثوىبرهانالتصةلهنهالديختةالاية

كعر!ا،لمأوالأاإصةلوفاعرفهلنحلمولا،ورناياكانلوقا

ولا،فلطننلشتينصرفأنهحعثعت!لامذاكانوا)ن

لاحظامكريةوصيهتدالمملوماتهنهكانت)ننعلم

ولا.ما!ةاوزكها(يتري!ةميمترنعصةخاصةبصرؤ

الميلادعنالقصةهذهاخ!إعيونافيلرجلننسبأنيمكن

انجامفيوالحقيالمدقتطقوجمعها،الأنثردنينيماثبن

بحثهلوفاثثرأنفبمد،الح!ةوالحاةالحجةاليةمع

قصةص،تدنيقشيءكلتغيهف،كمؤرخالدفيق

الدقبق.اباريخيبحنهثمارأولفى،!سوعيلاد

رمةدومرتىلوقانفابللقد:مر!ىيإكللو!علاتا-

!ئتا*ولمله!ا،(24وفيمون،4:01411كو)

أنقبلمرتى)نجيلرأىفدكانهلولكن،أكضافلطين

الكضالقصصإحدىمرتى)بجلكانوهل!)نلهقي

)نجيلعرفلوتاأن،راتافكرألوتانظرعلهاوتعايي

،عرفأتا!تملمن)نهو!قول،أيدينال!نهر!عرقى

)نجيلريى،مرتىلإمجلأولة4روا،الع!قعن

علديلأفضلأنوي،الحايةصررنهلىمكنوبامرذى

لا،مرق!فيتسما223ينمنألهالحقيقةتلكهوذلك

المماعر!النظدأكلبولكن،لرقاققسا54مهاكرجد

غوهمعمرقىانجيللديهماكانولوفاقىمنكلاأنهـون

مرذس-)نجيلاصتخدمقدكان)ن-فمتى-المراجعمن

جامعأموضوعيتزيبغل،الأولىالأصحاحاتزطرقد

فقدلرقاأما،الأخرىمصادرهأوالآخرومصصر؟مرقىلين

كل-وزبل،الجزءذلكليتمامأمرقىنزليبعلىطر

،51:27-9:91منالجزءعدايخما)!باالإنجل

لوتاانجيل

ال!ةخطرطهفىولبهه(الجزءبهذاخاصةمشكلةفهناك

أنهلو-لوقابأنالقرليمكنلاولكن.مرت!نهجكغج

تركيل،صاذجةمحلا،ةحاكا.قد-مرقىانجهلاستخدم

هدفه.معيتفقمامهااختار!،حاد"كلعلىطايعه

منولكن،دافعهكانماذانترلأنداشاالسهلمنويى

فيوجدهاحادثةكلاعتباطاسجلقدلرقاأننظنأنالحطأ

كايهردصو،مامعهللنترواكةكلأو،الوثالقنحتلف

الكمياتيننمنجلهماانتقىقدانهمفاهمامقدقه

مماسكةنصةفيكلهاونجها،المعلوماتمنالضخمة

الجد!دالعهدفيدراسات)محابهفي)هارناكوكقول.مرتبة

عوبمتداعرت!موضوعإن(13-،ي!وعأتوال-

كأحدصتىانجيلاشخلمتدلرقا!إن،علميةبدقة

نبينالرواتفاقعنمحوةمؤلفاتوفاك.مراجمه

برمرتى.لوتابينالنطابقمدى

الأج!إءحولمح!جدلوطور:..كاه،أو!وع41ال-

وهى،مرقىفيتوجدلاولبهها،ولوقاعتىينالمثزكة

هيالآنتبرلأابظ!اتكثر.ك!وعيأحاديثنختعىعادة

مجحوعةوكذلك،مرقىابجلاستخدباقدولوقاشىأن

منالأولالحرفوهى)008".عيايطلتونايى،الأتوال

ابظيلةونقبولطكن(،الصصر5:مناهاألمايخةكلحة

اعنبارهاككنلاولكن،ال!وفىمنفرفرمجردباعتبارما

،وأرثركارزاهنمثل،كث!ونعلصاءفهناك،ثانةحفيقة

لما،الأناجبلأقحمهوشانجبلأنعنثدةيدا!ون

عنأصبقوأنهأصبقهاهومرضانجيلأنعنفلهاوزنورافع

وفعهيالنقد!ةللأبكاثالمطافونها!ة...كاه!الأتوال

متىيايهرفجث،مرقى)نجيلمعالمنوىنفىلا"،.

أكا-فىعمون؟فالأغلب،مرقىدترجدلااموراولوتا

كان".8".!ل،ذلكعلوعلاؤ،،،كاه،عن!خودة

أنلوولكن،لوقاليولامنىدتدكرلاأثاءعلىيحنوي

مجرد!كنلمفإنه،حقيقة..""ومرقىاستخدمقدلوقا

لا،افؤلىاثلالةالأناجل!التضالهمألةفإن،ناص

فهناك(سايقةوثائقعننفلبحرأنهاأماسعلحلهايمكن

كانتسراء،المتجصحةالمرادكلاصخدامفيواضحةحيلة

وتضهنظرهوجهةثثرالكاتكانكا،شفيةأومكتربة

كافقلهاولم،هوبلفتالر!ئعالكاتبصاغلفد.للأحدات

موللأناجيلالموجهالقدمنالكئرأنهيوالخلاصة.هي

يمكنلاالاختلافاتمنالكث!لأن،المتجلعارلةتلش

عباؤفيذلكعن،راتاو!بر.مصدراىإلىإضادها

يعكسابئ!فكرأنكوحنا)بجلدنرىكناهـ)ذا:محكمة

نرىأنأ!ايمكننافإنه،الرأئحةالصينةهذهنطأترالءنا
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لوتاإنجل

إلىكرلةماأقربيمو،لرفاايخيلعياكةفيففهإلأمر

هذاالحف!قةر!،"ومرضش)نجيلإلىمنهيرخاأسلوب

يدل،الرأىبهذاالصريموالاعتراف،نترقعهأنيحبماهو

الأناجيللينالابهعنابظ!لة.ابتدكةفيكب!تفدمعلى

الأولى.الثلالة

)9:لوتافيكيمادةنوجد:اضىمراجع6-

أفوالوهناك،صاهأحديسجلهالم(51-18:14

فاصباتفيعرقىأومتىجلهماببمن!شب!ةنحتلفة

الأحداثدعضأن؟،لوقاكرهاءالتىتلكعننحتلفة

بخصوصغتلفةن!اتوثمة.ومرذسمنىذكرهبماض!هة

هذافي-لرقاأنيمتفلونابقادفبحنر.لوقامنالموتفهذا

أرجأقدكانالمملوعاتمنضخمةكميةوضع-الجزء

بلون،كضعهاأ-شيعرفكنولم-يقولون!-تجيلها

لوناجلهاماابظطةهذهيدحضولكن.تزلبأىمراعاة

وأنه،تدئقالأولمنشيءكلتتعهـتدأنهمننفسه

تولهبمانؤمنأنبدلأ(413؟1)،ايواليعلى"كب

المبثرينعنالمألرفذن،يناقضهماثمةيىانهحيثلوقا

الاختاراتنن!لهمتحدثأن-يسوعكان!-الجاهيلين

*يردونماكرأواكم،البلادنواحىمختلفؤوالأحداث

صة-كل-!عبمونفالمعلحون،عندهمالأ!ةأقيافم

هذافينجدانناالواقعوق.ا!نلفةللفصولأتوالهمالكمن

الامرى)أمثالالفصولأروعلرقا)يخلمنالقم

(:ا!...والحار،ل!كى،الضال،لابن،الصاع

بها،انبه!يخاكلماالنصولمنا!رعةهنهدئأملناوكلما"

لوقافإن،(ال!إيةوجهوهنا)ذلكومع،الانجيلرلدة)نها

المح"تامرسفي-رايت)،كجلهاالذىهووحد.

اصموعة315اإتعهـاويطلق،ستنبز،،-لها،لأفاجيل

المحلرمات،هذهمصمرهواءلىلانيى،،ابولة

اييبول!روحصاتبدوالأصحاحاتهذهكولكن

كلأحبقدكوعولكنص!حبحوهذا.الحالمكلتحتضن

تحالبممنالجانبهذامعكئدةتاوبفدلوتاولعل،الحالم

متى-)نجيلكانلقد.بولىلواضحاوجدهلأنه!وع

إلاكايهرلمومرقس،الوءىالفكرالىأقرب-نظزبه!

المادةهذهأنعلاحظةويجب.المحأترالمنالقيم

ل1،ثورترن"وك!ى،ن!ساالإمعلكلفيتنترالحاسة

التثابهلصألةعلىونطبتهاابقدمبادىءابعف!

:9)لوتا!انتالمادأهذه(،اثلامةالأناحهل

بالطبع-نطملأ،،البضيالزيقة5(51:14ءا

مرجععنلوتاأخذوصاء،المادةهذ.مصدرعنثدا-

طابعهرضعتد-آخرمكانكلفى!-فإنه،كرأو

.كوعروحعجعببئكلاحتفظظ،!مهاعيا
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لوتاابحيل

توجدزلاوالثيلوقامنالأولىالأج!إء)نابورتونا!ول

2-13:،،7.17.18-3:15وهى)الأناجبلسائر

(3:-8ا:21،7-11،6:94-ا:03،5و

!فترضلما،الجلبليةالؤيقة5أحماهاوثفةالىترجع

الذىالمرجعهى،المصدرمجهولةمقتطفات"أن،رايت)

أو..كاه"فيأوصتىفي!وجدلامماجلهمالوثاتأخذ

،حالأىعلىتالبيالوثيقةفيأوبولسمحاباتفي

حولالخناقتفينمن-يقينا-تحذرنانفسهلرقافكلمات

مراجعكرةتحنىتد،فالكثرون5،اصتخدمهااييالمراجع

ماكلأنهوباختصارنفولهأنيمكناماولكن،كزأو

ماحضغة،لبتتدأنما،المرضوعهذاقالنغدايهوصل

واسنحدامه3مدققكمؤرخبحثهأسلربعننفهلوقاذكره

.مادةمنلديهتجمعمابأمانة

هارناكثل-ابتادبمضيبهك:لا!ةجمدار!ه-خاما

فيتممزالأعمالصفرلىيناصةكمؤرخلرتادتةل-

الطهب(لوقاكعابفي)رمزىوليمالوولكن،الامجيل

وهو،هارناكتبهيكضدوأمانتهلوقادئةعنبقرةيدافع

عادفقدنفههارناككدحتىححيتهضعفتقدتصكعك

نفه.وراجع

تعرضتنتطةوأهم،الهجممنململمالإئ!لولكن

لحضفىعمالتيالميلادضةباستثناء-لرقاإنجيل!للنقد

:2)لرفا!المابهورابمدادهي-أصطوؤأنهاالنناد

لوقا،بدفة-عموما-افرواالذفىالنغادفخى،(251

فيحدتالذىا!ابينوخلطالحطأفيوفعقدحبؤ

بمدوالايمةالادصةالين!يخحاك!كرسعهد

لاج!إء،أرخيلاوسنفىبحدكوفيوسجاءعندما،الميلاد

:5اع)الوخطأثارمما،الضراثولجحا!اب

فبلص!احكمفدمم!ك!وسأنم!اكنفلم،(37

عهدفيامحابأىاجراهعروفاكنلم!،المزتلك

ال!ولكئ،تويةلوتاضدالحبةوكانت،يمراركطس

لحمألتالمبحولدهل:كمابه)فيرمزى

علىوواضة-نالورزالموجوالنققأنأنجت(227ص

ك!رسأنشت-صنثقاةوغ!همومن5هنا

،،المظيمأوغطىتجلمنعياوالامزينسو!احكم"

ولذلك،الميلادقبلع!ثزالثانيةالةلتصلاكانفقد

!.اترغذلكبعد-بدلأ-كانت،الأولىفبغته

كليننالدوؤأناليكاتمنأنارمزىال!؟!بت

كانت،!يهالذىوا!اب،اريمانيةالمولةلا!اب

هذ.عنالجلاتمنالكو)يمناكعامأعحرأطعة

ا!اب)نوشول،(يعدهاومام02عامشذايعدادات



لولا)جميل

وكان،الجلادتجلائاصنةالةلي(،ضطسيأمرجرىالأول

حبمجلاأن-للق!مرتابعكملك-!يدسمأفونا

انوالأرجح،الرومانيةالعوائدحبوبى،ال!هوديةالعوأئد

دقةثتتوهكذا،الولا!ات!شواتيضعتأخرا!اب

رالحة.يصو:واماننهلوفا

برىءابتاداتهاممنالركلأعمالضرخرجوكذلك

لوتانيالثقةأمجتوهكذا،عججةبةتمامأالاحة

لتد-الحفاهلقلمعرفةالمؤهلبنعدجدأولجذ،كمؤرخ

فلافرأ،خرجولبهه،سمبةواختاراتلاصتحاناتتعرض

لمزالتطاييالأمررفيحتىثقةمصدرليعتبر)نهخى

نمامأ.تضق

ممرالجوانب6تحددضخبةلوتاكان:اطصالمى-!ما

ورحالة،وطبهباسجارونانياكانفلفد،ابثضسائرمن

ضامملا،طبيعةذا،منقفاعطوفا،للطلمضاملةنطزذا

ورنابةظحةأبلغهيومقدمته،الفكرواصع،قانا،روحها

الثافيوالأصحاحالأولالأصحاحلاقيأما،الجدكدالعهدفي

بوضوحوتبو،الأج!إءسائرشكئر!ايةصبفةفلهما

اصتخداممنفقطكدرلاوهر،الكاكةعلىلةالأتدرته

أيضا!دىولبهه،اليةالدوأنرفيالمألوفةاليةالعبارات

الكبوالمدد!!مو!،ألمصابينبالمرضىملحوظااهمامأ

بالفقراءاهمامه!كنولم،سجلهااييالثاءمحجزاتمن

)فاليعطفعنولكن،الأكياءضد)لولطانحازعنناتجا

عملمنالانافيالجابكلوتاكده.المكروببنعل

منولكن،الميحللاهوث!!وفي)نكارمننايمابسكصوع

.أاللهلايناالإنايةالحياةلئراءالحمي!تقد*؟

اطلاعهعلىديل،لتهمفراتلوالدراءالترعهذا

حمهكبوئد.ص!؟لالمتوكاتبأعلىواختلاطهالواص

لهمتطملإنانالرفيحةالدارجةاللنةولكها،الدارجةباللغة

بااخفاظهقانعرىمزاجهويظهر.متيزلىأطايع

ايىالرأئعةالأضالوؤولزكطا،لم!مالحذينينتينبالانثر

عروالحاص،الحاضرالأصحاحاتؤكوعجهانطق

في!روكاضو،ثروالثاشكروالايعكروالادس

المبحعطفياظهارمنرمالوقاكان؟.نادل!وبالصهاؤ

منأكزالصلاةصتحدثأنه!.والأطنالابساءعل

!فههتقدكلهفيبالفراهما!يدو!شالثصساير

ؤلرلأنهتحبمهىكفقاوللمكلءوظطفه.لثاو!لى

لرفقه-ضكيلا-ذلكمنكبوجزءيعرلكن،اثقالى

عايةنظروجهةشيوعال!نظرنهر،يولىللرصل

ا!مردكاتتلكمندتخلصأنعيهكنفلم،ضاملة

لوتاإنجل

لمن)نه.فبطنفيضب)ناناتلازمالتيالفهقةالفرس!ة

عهيترلالذيالجملالنرهذاثلباكونأنالمنرح

لأضةباورى،الحالمنيكاب(ل!عانه،"ريان

جاجخارجدتفصو،رونافينظروجهةمنالمسيحهة

الطلمعلاقاتوضوحبام!صطاانوسشطع،الهردكة

موكسرع،لوقاوعند.الجدكدةالحرممةهذ.منومصص

البثرىالجنسخطةهيوالحطة،تأكيدبكلالحالمنحلص

فحسب.اليهودخطةويتكله

بولىمعمحؤنقاطفي!تفقلرقا)نجيلفدوهكذا

وابظزالأصلوبفي،الحبراضننإلالرصالةوكا!بووحنا

الا،كايل!كلقظاهرالمتسزلوماأسلو-ودظ.الثاطه

خلفدتوارى!و،نفسهعنيعلنأوذاتهدتحملاأنه

لخبلازايةألوانفييوع*جمهاالتيالرأئحةالصوؤ

.أبدأ

محايةنارغلنحدكداطلاقاداعىلا:كا!تهلارغ-ماول

أنهأعاسعلو!سلربولوزعم؟افاقالضندلوقا)نجيل

منالآنبهالمعنرفمنأنحبث،مابهبونايخلاسنخلم

ولشلوتا)محلاصتخممالذىهرماكيونأنهرالجمهع

كارويفوستجاريخاضمانلوقاأنالبحفى!زعم!.الحكى

رأىهذا،!ولكنالأولالفرننهايةفيكابئتارغجمصل

فإن،(المجةتارغكنابهلياهارناكأئبتو!،متطربئ

تاريخ!تخدململوقاأنتث!بابالاباعبهالمقطوعمن

قبلكيتد-!ئينبكل-لوقا)نجيلوأن،روجفرس

يولى،الرسرلحهاةوز(أ:ا)أعالرصأعمالضر

لوقامناقتباسهي(5:18ق1)أناعنبرنا)ذاثفاصة

نأ،الحقمنولكن،بهالجزمجمكنمالاوهو(01:7)

بعدالأعماللسفرالفبالعةالفاتفذ.المحيحالتعليل

محاباحهىتدلوتاأنهو(28:31أع)روصةفيسنتين

يمارناك،الحلماءمنالأعظمالراديعتتدكاالوئتزلكفي

العقدكدايةفىكبقدالأعصالصفربأنيعترفنفه

-الآنالثابتلمن)نهه:ركرل،اثولالقرنمنالابع

مح!اندالعظصبناباربحنالكناينكلاأن-شككلفوق

ثارتلتثل-البعنىو!ول.،يول!الرصلجاةق

علىم08سةفىكتبإنه-وغوهموراتوبلومروصاندى

رتقصهبحئهعن(ا-1:4)لوقاكزماأنأساس

إل!تكتبأنممبهايكىلمبقصصاشحاتهيتضن

أساسلاحجةولبهها،الدراتشطويلةفترةبحد

و"كاا"،مرضإبجلأنلاعتبارجبثمةفيس،لها

فيإلاأشارالتيالمراجعوسائرالطفولةوقص!ر
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لو!اانجهل

الخاصالحاملفللذدمندايلةنكنلم،مقدقه

أرىلا)ننيه:كب!ألن)انبل،المبلادشوالخسين

قيظهرلم،الآراصة!الأصلىمرقس)نجيلأنلاتجارداعا

.ام05عام

لجاءماعلتبى،قأخرتاريخلتحديدانيةوالحجة

:21لراأمجيرشعاطةأورضليم3رأوض5:ا،بحيل

.(14ة13مرض)،الخرابرجة"معيالمقاكلة(02

الى!رجعانهورنالقاددمضإدخى،ديقاختلاف،نه

!)ا!تملمنولكن،اوزصليمخ!إبيحدمحبلرئاأن

فيالمايهورالعبريالتبصنصرنالوقاأن(محلينكقول

بلومرأثتكا-ذلكعلىوعلاؤ،الأمشلقرأءله،مرفى

أورضليمخرابوا!ةيبللم(5-21:36)لوقاأن-

الىيالهروباالمحأترالينرولم،حدثتدكنارغ

ال!اهربايىاييةثهالمي!بلا"إلىالهروبإل،الجبال

ضرأنوهيالحيقةتلكإلبالإضافة،فعلاالمجهون

كابئ!علىكدلممابولىرساللعنضياكايهرلاالأعمال

فيكابتهعلدلانلهذهكلأننرىوهكذا.مبكر!ت

)عيه،لوقاكبأيناليقينوجهكلنعلمولا.مبكرتارغ

ينرل!)يخمر!ةلوجو"أنناءز!عالمبكرايارغولكن

.بهذاالجغيمكنلاولكن،(ؤلرثرعهكايىبلاس

ا!ل:تحلل-لا!ا

المقدمةا-4:ا-أ

ويسوعالمعمدانورحناوطفولةولادة2-1:5-2:52

كوعخدمةبلا!ةا3:ا-33:4-

الجيلفيالخدمة4-4:14-9:6

الجللمنالانصراف7-.ه:5-9

وجمةتايرلالحدمة6-9:51-91:28

أورضليمفيالجهاطةالخلمةختام922:37-ا:7-91

ا!ةالاية21-23الاصحاحات-8

المحقامة24أصحاح-9

إضلمى؟

أوقى)نجيللأقي:وعحهو،حدكها!لامم-أولا

ليزبطبقاالفانونيةالأناجيلأولضروا!ةبحبالإنجلا

ودنب-هذا،الحالاتجمبعفيكنلمو)ن،ايتلبدى

الىش-ثالاجماعايؤلالكيةشهادةحسب-الإنجبل

المباشر.مصدرهعلبالفرو:كدللاعنوانهأنركمالرصل

علىتساؤلعلوصحتهالإنحيلهذاوحدةتكنولم

افطوطاتصهادةولت،الأولىالحصورقالاطلاق

إضلمتى

اثولالآصحاحينصحةبالاباعالآباء،أقوال،لنرجمات

منسوعميلادتصةأى-الخصرعىوجهعلى!لثافي

البداكة،فذالإبحيلمنأسا!كجزء-وطفرلتهالعذراء

لا،الهرطوقيالإد!رننن)نجيلمنالجزءهذاحذففإنولذلك

محنى.ولا.لهأطس

التلاللة(1018)وطرش.اككورنوضطاييالظ!.ية)ن

يإنجبلي!أ،ضلإبحلم!ايةتقيحاتحدثتقدبأنه

مدرسةوضعهاوالتيالمابهةالأخرىوالنظ!ثات،أرامي

وكذلك(ا!..وكوصتلبنويلجنفيلديوالر)توبخجن

بيكو!تقد)ل!نج!لالمتتابةالتقيحاتهذهعن،دالد

الأطسإلىتفتفربيحها،(أصلىورنافي)نجيليرجو

وايرباتالخط!طاتإنإذ،بطلانهاثتالتار!نهى،وتد

كحتلوهل.الحايةصورتهفيالإنجلصىترفلاالتدكلة

دوناينقيحتلوايتح-هحوءيكل-الكناشتقلأن

التنقيحاثلهذهلقىأندونأو،ضفةببتتىأن

ألر؟أى-كزجممون؟-الجمددة

وبهه:-لانوحهنا

لإبحيلالر!ولىبالأصلالاؤلىالكةاعترفت:لانوت-

ضك،أوترأىبلونالقانونهةالأسفار!نووضت،متى

،اناكالقرنبدا!ةفىعنهكحدثأنأوريحانوسواضطاع

صواها،اللهبهبةتللماييالأ!ةالأناجي"كأول

عنذالإبحهلهذااصتخدامتتغوكلكن.،نزاعأي!مرن

منقتبىحثيرنابارصالةلثنهاصة،الرسول!نالآياء

.،مكولي5:فاثلا(22:14)فىلأبحيل

روضيرسفهامثىهـئيامصدرأمقاضلكان

!يرلمأتركميأقوال!يرعالربحياةعنمملوعاتهالمد

متى،لإنجيلالرصولميالآصلأنونجد.بالاسمالإنجيلهظ

،الر!ذكطت"منجزءلأنهورميوسكاباتلىثابت

اجماعاتفيأبرجمانقرأكانتوالني،لالأناجهلاالمسصاة

أكدنا،ينالذىمى)نجيلهوأنه2كدومما.المبجى

تلبذبايانا)الد،طرونفيتأكيديكلوجؤه

بعد.يخمامأيهورةبالياسشهادةأن؟،ثر-س

الوارةالهادات!،بالانجيلالقاطعالاعترافوظهر

وتزبن)!لناوسكاباتفيفهالمأخوةوالاقتباطتت

المرراتررىالقانون!وجوومن،الاسكندريواكيتس

وغرها....الريايةوالطةالطيايةوالترجمات

فا،الأولالانلحولتجمعتاييالأضلة)ن:عه-

الجدلمنالكثصحولهاثارالتيلالعبا:كبؤعلاقة



ي!لمق

محبهعمانقلاروصاليوسكرهاالتيالحبارةيمى،والمنازعات

أولهوويابياس."الربكلماتتفو):بحنرانبايهاس

هيوهذه،الإنجيلهذاكا-بأنهعلىكالا3قىذكرمن

باللضة(،)الأقوالاللرجيا"امتىكبا:كلماته

ولا.،اضطاعحماواحدكلوفرها،(الآراية)الحبرية

واخصرمتىك!بهضرإلىهذ.بال!اس)شاؤتكونأنيمكن

فيهلهايهرأندون،كوعالربأقوالأوأحادكثعلىت

الك!ونورعمايىأدالهعن-القليلكرمعأو-ضيئا

الإنجبلهذاأساسهيوثائقكهاتوحدكانتأنهابفادمن

تحبركنخدمنفهبالاسألىجث،أكدكنالررالذى

عدنفههو!قول!كلهاالقصةإلى)شازفي،اللوجها)

أو!وعقالهاالتيالأضياء)عنمرف!:عنكلامه

لنكرزيحدماتىأناكضا!رسا!وي!نه!يخائم.،فحلها

للوتركأنبمد،أخرىأمإلىذب،العومنمواطنى

!شارسوروكد.الثهةلحدشهكبددلبلقممحوباانجيلا

،الأولا،مجيلكابهومتىيأنبالاسضهادةوأورمجانوس

فيالماضةالضههيكانتالثهادةهذهأناعتباروككن

دنثأهناومن.يالعيأصلاكبالإمجيليأن،ائافىالفرن

عرفهالذىالتافوقالونافيا،كلدنالملاتعنالو*

بالح!*.تىيالذىالأصلا!بحيلذلكوور،الآكاء

والموحمد:الأراميواسا!ناليا!لينالعلاقي-لال!

لمصو،(الأرامي)الحبرىالإنجهلهذاكانمهماانههو

ينالذىايونافيالإيخلكهاترجمالتى19سليةالصرؤككن

آخر!أحدبواصطةأوننسهالرسولبوا!ةصاء،ايدنا

في-شفإنجل.الحلساءمنو!ش!وغ!بابخجليتول

فيأصلاكتببلمترجمغ!بأنهالانطاعيعطي-الحيقة

من-والفكرالصعاكةفي-عههفيأقلفهو،ايونانية

ثلا.الوركاكفر،الحدررالحهدفطالأخرىالأسفاربعض

ايوناية!محاباأناكاف-عادة-انصعبمنفيس

غرأو،الأرايةأوالح!يةعنمترجم،العمرذلكمن

اليرنانية،فيأعلاكبقدض)نجيلأنوواضح.مترجم

فهر،القديمللعهداستخدامهيهفيةفها،كثئأيئياءمن

الىورجعأخرىوأحبافا،البييةالترجمة!تخدمأحيانا

،18-12:21الأجزاءفيبوضوحذلكويظهر،الحبهة

تكفيكانتال!بينبةايرجمةأننجدحيث15و13:14

ابمىإلىروجع-زلكمع-لكنه،الثركرضيحقيق

وافيةيجدهاأيماالسبعهنبةالنرجةبستخدمألهمع،العبريةفي

.بالضض

المبرلةليأصلانىإنجيلاستخدامعلىالخارجيةلةوالأ

إضلمتى

تارو،غكلأدلةهي،الأولىالكنشةق،الأراميةأو

حوالىلى-حدسلانتيو-أرصصكلأيدحصفيوصاليو!

الجزةبخودينيلىمما-الصمنالميحوندنن-م017

لمثلماوس.هناكتركه،العبرثةفيلمتى)نجيلا-ال!ية

شللر!ةالفر!ةلهضحتصطافيجوومكانوعدما

ظهدوالذى،الناصر!ننعدوجد.الذىالامحبلذلك

لمبأنهبعدفيماصرحولكنه،شالرسرلكايةشالبدا!ة

يسمىالذى،الحبرانون)بجلأكانبل،كذلككن

متداولأوكانانسرور)نجيلأورصلآعثرالاثنيإمحلأ!ا

نانيلذاالأبوك!نا(،)انظروا!يونيناباصرونون

العبرىالإنجلالووصايوس؟وريجانوس!سناوساضارات

الإنجيلإلىل!أنهاعلالحلماءمنالك!ون!ت!با،لمنى

كانواوالذىالومنالميجونيخدمهكانالذىالمبرى

الحبريمنىانجيلكظلوهكذا.الثركابئمنكظنونه

لملفزأ،(حقيقةوجدأنهفرضعل)باساسالهأضارالذى

لينالعلاتةمألةوكذلك،الآنباالمتاحةلالوسالليكل

الرصلأناحمالناكوسنى.وايونادالعبرىابمين

(تجوقرل!)ارثاد.نحتالأضخاعىأحدأو،نغه

سابقه.أرايةسخةعنمقحةيولايخةنخةكت

الحبرىش)نجيلأنهيابقادشالآناثلمةربظيلة

المحأقوالمنمجموعةأكلبهفيكانيا!اسكزالذى

ترباكاؤاستخسهاوايي(."كا!،المنأزينابقا،يسم!ا)

فأاضخدصا!،يايونانيةمتى)نجيلكالبالرنايخة

الإنجبلبن،لنائمنركةالسات!للماوهذا،لوقاابث!

المنوبةايونانيةلنخةالاضخدامهذاأن*جمصونأكم!

علىمنىالرصلاصماطلاقالىأدىالذىهو،ضإلى

ترىديلروجدلأبأنهنوناأنجق!قد،ايونافيالإنجيل

ناصرةكانتباكماسذكرهاايىااللرجاابأنالزعمعلى

فتط.،الأتوالاعلى

:والمرضامويات-رابعا

جهةصمتى)يخلتقيميمكن:وطخهااخو،ت-ا

رئهية:أفامنلالةإلى،المحتريات

الأصحاحان)وصبا.الربمرلدعلىيئصلمدخل-أ

.(والثاقالأول

)الأصحاحاتالجيلفييسوع-خدسةب

3-18).

أعقبااييوأورضليميةالحو!يسوعخدمة%-

منالأصحاحات)والفاصةوالموتالآلامأحدات

91-28).
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إضلمق

يىالآناجلسالرثل!و،الإفلطيةجهةمنأما

،ضالأعمالعنالضخمالشفهبىالتعليممننحتاراتالا

ودوائرلىالرصالممرؤقئراكانوالذى،المسعح

ابثووضعهخاعىلغرضاختوتوقد.الأولالكة

مماكبمادةتى)فل!تجدفإتاولذلك،جمتضب

لهاماقاللةكوكمةكانتلان،ولوتامرتىانجلىلى

لننالنويخقمجايلمنبح!قدمما،ضإنح!لفيخاعةصبنة

كورةجمنونوعن،التجريةعنشأقىالليمثلما،الث!ين

:8،اا-ا:4)أريحاليالأعسالرجلوعن،الجدسن

الكثرا!افيهروجد!.(28-34،02:92-34

:9)!والاجزاءواثالياكؤلالأصحاحينشل،بهنفرمما

،283-:04،11هـ37-ا27-36،01:5

63)03-2،!83.39-12133-9*111211:ا؟

:7؟،-1791:ا2831،6-:52،41-

:12،02-ا.:91،ا-24-27،18:535

:22"32-28و16-14"21:01،11،ا-6أ

:25،!ا-14،23:022،24:425-ا

كا.(-15":62-66،28"301-:46،27

منياناماحسبلالحرىبلزمخاتزلامرتبةك!الموادأن

أنهاركممتبحةتروىكوعرأئالأحادثان!.لابه

الأناجيل-صائرلاتفرفةالمراد.نحتلفةأزفةلظت

نرىمثلا،قىزمتجمحةمدها-لوقاإفملفي!ات

وخطاب،(5-7)الآصحاحاتالجبلعلالموعقز

البةوالأمثلةالعاضر(،)الأ!حاحالتلاصذارصال

والولأت،(عثرالثالثالأصحاح)الحواتلملكوت

والأحاديث(،!اخعررذالثاتالأحمحاح)الفربب-ضد

والخاسوالثرونالرابعالأصعحاحانأالأخرو!اتعنالريى

الأناجهل.صاكلفيالممائلةالأجنماءمع،لمقابلة،(والثرين

تحدد،ضحةعارةمتىإنجعللروجدلا:الزض2-

الإبجلثثر!،كيهنصبالكاتوضحهالذىالهدف

اننتطيعولكننا3.31(،:02)كرشلاال!إبع

ومنل!نحيلالحامةا!توكاتمنبهولةذلكنتخلمى

متى)نترلالذ!ياييلدىفالرأى،فيهمخةأجزا.يم!ن

ؤلنمتحفقاتصرىيرعفيأنهلانباتأساسأكب

سححرأىعو،القديمالعهد!يالمسياافنصةاببرات

اسثهادبها!طقاييالحقيتةفهذ.،لبادق*تمامأ

حنى،الفديمالحهدمنداتجاطت،عرةاريعينحرالض

رجوعهمثل،.الميححياةعنالصييالتفاعلقحلقصما

ركم،الحتقةهذهعلترىلدليل،(2:15)مصرمن

عنكالك!التأويلصفةلهاالاشهاداتهذ.بمضأن

الفدبم.الحهديأفوالالجذكدالعهداسننهادات
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إنحطتى

الهؤ،منللس!حببنأصلاالإفي.كنبهلمألةأما

هنماانحث،الآصةقيلفأمر،المنححنغ!للوأو

الانتفاليةالفترةلكعب-!قوبرسالةصثل-الإبحهل

عىنمامأاتصكتدالمحيةا!نحات!اتكنلمايى

محأ.!بدونمازالواكانوابل،الهودكةالمجتمعات

الإبجلبدايةمن،الغرضهذاعلىواصحةدلائلوهناك

كلالدلبلبقدمحيث(ا:ات)قمثلما،!هايتهإلى

الأرضقبلأللجمغتنباركفبهالذىابراهيمابنهريرعأن

إلىاللهملكوتيثبتالذىداي!وابن،(12:3تك)

لرالوقانيالمبحنبطلةأما.(7صم2)افيصد

أنها،للبريةالاملةصبنهامنفراضع(3:23-38

ترجعلذلك،الحالمكلفادكيهوكرعأنلأفاتألىتهدف

نبطلةأنبماثم.كلهالثرىالجن!أصلآدمءالىبه

روسفنسبسللةهى-واضحهو-!متىفيالمح

طلةويست،يوعتجنىالذيالث!جمىالأبباعتاره

جدأالهلفمن-لوقاإنجيلدالحالهى!-صمنسب

كلط،اليوالقاركل!حاجةسدهرالهدفأننصتضفأن

لاوايي،الجبكعللل!وعظةمتىإنجيل!الكاملةفالروا!ة

أح!انا-!ال؟-اللهلملكوتالجديدال!نجابمعلتئمل

ل!نجحل،الجر!يةالمبادىءعلأبدأتحترىلاالحيقةفيهي

النفكلعلرأ،لباموسالمجحالعيقالنفس!ولبهها

دفععارهو،الفطصنعدضثحاكانالذىالطحى

كرجهلكي،اباموسنلماذا):الفولالىبول!الرسرل

الميمبهكرزالذىوالإيمانابحمةانجيلإلساميهأنظار

نايهرعندمامفهرمالالوهذاكل.(3:24كلانظر)

تتكرر؟.الهوشللق!إءأصلاكبقدالانجيلهذاأن

قبل!5أو،مكوليهو!اعبارة،منىانجيلفيككلآ

الأهمةبالغأمروهو،القديمالعهدنبوات)تماسة"بابى

لمولكة،شيءكللهمهوالقديمالعهدكانالذكنلير

وفيمعبالارتباطذلكنجد.الأمكدأعةذاأمرأيكن

اباصرةإلىوعودته،ه!وسمنوحماتالعذراءمنكوع

وخدمة.(18023ر17!6015"1:22023،2:5)

الجليلواختار،(3:3،11:01)المحصلان!رحنا

فكانت،(ا-4:425)يوعدلفطقةلتكون

17(،:)5والأناءللناموسشصايسوعخدمة

ونحليصه2(،17-ا:12)المتحفظةالحادئةواصايبه

21:)أورضليمالىوخوله35(،:)13يأعثاله

ويخانة،(26:54)علهالقن!والفاء،(ا40615

وفي.(27:35)ثيابهوافتام،(127:9لهأيهو

يمو-كوبلالبروفورتولكا-ثى)نجيلكل

علورأ.!والهالمحيينالجوهرياالخلاف



متىإيخل"-ا

،الهودعداولصؤايحالبموتبم،الم!اعنالحاطةالأفيهار

تبينالتق،ي!قوالهانحنعاليممنالحقالقتفبنمنىيخار

هذ.ومن..اللهلملكوتالصححةوالمبادكليأالحضقىالمشآ

حما،هدفهفيومجوميادفاعاالإنجيلاعتباريمكنانحية

المت!إكدةالودلعداز،جمها،اييالصرر..الحيةمغ!تفق

منالأخكلالجؤلطتجدوايىالعداوةتلك،ويعايهللسبح

إنجلدعليهتبموالذىالففنضىعل،تىانجيل

ايويخاتهذهثلآخرمرضعفي!بدنلا!و!ا،

:9)مئل!سوعشفتابهاتظق،وأصالهبهمللفعيين

،أ-16:4،ا-15:9،ا-12:8،ا"-3

انظر،3،23:23ا:5:02،9مححدةنقاطوفي

.(12:24،21:43،،8:12،9:3أيضا

ال!سيةالآراءفياياتضتحددايىهذهابظروجهةر!ن

ملكوتثهويةعلىالكاتبتأكيدنفهمأننتيع،الضيقة

:21،.ا-8:12،ا-3:12انظر)كسوع

انهابحن!يظنأجزاءوهي(18-.33-44،28:2

ل!يخل.الهوروعندالائدالاتجاهفاقضةفايجد

اال!الأئاجلىلينالأد!ةالعلاتةمثكلات-خامسا

ابحث.فيبالتفصيلالموضوعهذادرشاوتد:ايولى

وهي(المواقةالأناجيلأو-.)الأولىالئلاتةيالآناجيلانحتص

الأناجيلهنهلنالأديهةالحلاتةحولأساطتمورمئكلة

مثابهةتالحالاتعنالكنؤلى-3فطخوكانها،الثلاثة

عنأخذتنجأنهاالظن5عليححل-مما،-البار1ت.فيحتى

ومن.البغفىب!هاعنأخذتأناأو،مثركةمصاثر

يخه،اثلائةالأناجيلهذهمىواحدكلفإنالأخرئ.اباحية

بدلا)نهحتى،.الآخطنالانجيلينعنالاختلافاتمنالكر

غ!،اصتخدمهااييك!م!إجعاستخنمقدنهاكلاان

يمكتاالععوموعلى.مكنوبةأوضفهبةمراجعكافتصاء

أيةأىلهاوب!،أديةأهمبةالالهايسالمثكلة)نالقول

الخسةموصىلأسفارمثلما،الجدكدالحهددكانةعلىبالمز

طذهتاريخىأساسثمةلىأنه!.القديمللعهدبالنسبة

وب!.)ص!يلتارغفيالخمئةللاسفاركان!،المثكلة

تحلبلالا،المشكلةهنهلدراتالملماءأماميلمن

ايذوقأنوحيث.!اوالمقابلةالأناجيلهذهعتوكات

منلتاولفيالقوىأنرمالهااباطةوالانطباعات،الذاقي

دليلأىيخابفي-اطلاقاالمحتملغ!فمن،الأمورهذ4

وجهعل،الأناجلهذهمثكلةتحلأن-صضوعى

،الحصوصوجهعلىقى)نجيلمصادرمرضوعأو،العموم

الذمميوالاك!إض.العل!اءمنالأعظمال!واد-سضىحلأ

المصدر)نظ!لةهو،النقاديينقبرلبأوسعالآنيحظى

وأ-الرافةبصورتهمرتىايخلأن!نرضالذي،المزلوج

افي.ي!تى

دطلقرنوالذيتىلابحلالمزعوموالأصل-أسبقبصية

أيدنا.يننالموحودالإنجبلأصاسما،051"اصمعله

القصصية-المادةكل)ن-ذلكلاثبات-ويقرلودق

)نجيلفيأ!انرجد،مرقىانجيلفيالموجردة-تق!با

،.بخاصةاكبرالأجزاءيفا،أ!الوتا)تجلفي-؟،متى

-الاثاؤسبقت!-ولرقامتىلنناثمتركةالأحاديث

ولوقا.قىمنكلاصخدمهالوعهذامنمصدرإلىتثر

ايفاصلإلىالمقارنةقتدعندما،بثلةالصعوبةوتظهر

نيوأحيانا،لتزليب9التعبرفيثمالاختلالاتتف!باومحاولة

الأناجيل.من)نجيلكلزالمفهوم

الحليكونضد،النظهةهذهبلنخااييالمكانةورغم

ايىالحقاثقسظمشىأخذفقد،ذلكمنأكرالحقيقي

ألمتواتر،الثهيايقيدومننضههوخبرتهمن،ذكرها

نبجة،ناتجةصخةأخذتندكانتالحفانقهذ؟أنوحت

يحيليكنيبذانإن،الأولىالكنهسة!المت!ريداولها

الىالحاجةبلرنولوقامرقمي!)نجلىشى)نجيلبينالابه

فاثكلة،الآخصالاثنينعلىمنها)نجيلأياعماداخراض

أوأهلكلماكلنتدعيولا،وذايةظنهةمكلةهىاذأكلها

.الموضوعهذاحولمحي

يكاد-قديمتقيدفاك:ا!لم!اكايةلارغ-سادما

اثلاثةقبلانجيلهكنبتىبأن-الجيممنمقبرلايكون

هنايدعمالجدمدالعهدأضارمنوموضحه،الآخض

وبولىبعلىسكانظكنبانبما)!اوسوشول.ايقليد

عندماحدثذلكانورسالرسيريمول.ريميةليككرزان

اكيندسويأيهر!للآخصيكرزوذبنلسطينشىترك

نذالآخرتبوالراحدتماثبراالذينالئرخأنالاصكندرى

نبسلسلتيعلىالمث!لينالإبحيلينأنزكروا،البداية

ضربةضكولاوهناأولآ"،كتبافد5(رلوثامنى)المح

علىاعتدفدمتى)نجيلأنعنالثائعةالنظ!بةعلىقاضية

من،حالأيوعلى.رفضهاإلىيدعرمما،كس)يخل

م.7فيأورضليمخرابقبلكبقدالإنجيلهذاأنالمزكد

هذالكتابةالمرجحوالئازيخ.(24:15تانظر)

،الميلادىالناريخمنالاثعالعقدهوايونانبةفىالإبجل

.م62فىالأرايةفيكبقد-أنهزاهقمثلالبحضو!ري

إضلمرقس:

فيالأناجبلتزيبكونأنالمحتحلمن:الاليااضبا-أولا

بأنالجكرالاحناعالىيىاجعا،أيديخابينهو!الجد!دالعهد

كنلم،هذاومع،الآناجلبهكتبتالذىالتزليبهوهذا
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يضمرلى

الزيبحيلا!اولظميتد."حمال11عؤا!ربهوهنا-

(للكا!الحالىالكلوهي)لمدةاافطوطاتحتعنما

الثاثالقرنلاينصهذاانئريق.المطوىال!رجعل

.:الآقييايزبا!لماتيعضأور؟إنوسرأىيند.الملادى

ذلككونانا!ملومن.لوقا-مرتى-مى-رو!أ

اكباروبمكن.الصدا:مكانالرصاعطاهلالرغهةإلراجحأ

ايزسبانمماالحافصوخالاثدعطزتايزميذلك

التزيببحبوانفي،ال!تبأيةباثول.الرلمحان

خفد.انقأما،ولاتيمصرىتزصباثيلوايرت.ايار!يي

الر،نطوكذلك،الآكاءيالنهارسايونانياشطرطكمنم

التديمة.

اثولفالت!شب،الترشنهذينلالاخلافاتيعفى!وجد

تى-أو،-عرت!لو!ا--شورخا:هكناكونتد

.مرض-لوتا-لرخا-ضىأولوقا-مرتى-لوخا

نأونلاحظ.لوقا-روخا-مرتى-منى:كونفدياند

فلايد،لوكابعدمرقىروضعوعدما،اكدأأولأررفعلممرتى

.الطرلعاملأعمالمجالأفحئدالزمناغبارأن

اولمة:والم!إتيمت-لأه!ا

كإعونعتىالمح!دانورخابخلمةا،صليمأ:اولل-1

ماتايهرابي،الأخؤءآكةكزالاثتياتجعدناان،الضامة

رالصرايلايذأرساليةالظ!وراتمنالنامة!دحدث

حدواننجديهكنا.الرطخدمةصموج!،%يملخدا

01:الرسل)أععاللطرسكزماعلتظبق

ا!د!ة.فياثولىالحدمةعنشياكايهرفلا،(37-3،

واجوعالجلللكوعخدمةعليتمرا،مجر!كاد

أررشليمإلالجيلمنانتقالهفيحدثمامعازرم

.(الطثرالأصحاخ)

بهانفروالمواضعايي:عرذ!!للا!مز!ا"ت-2

(26-4:92)المإلعالأدحاح!جاءماهيمرتى

:3)انكالأصحاحود،صأتن!والنيابنارعن

:)8اثمنالأصحاحوفي"أقرباءنحاوفعن21(

عثراثاكالأصحاحو!،الأدىعنص!2(22

الأصحاحوؤ،والهرالبوابعن(13:33-37)

ويالاضات.الهاربالابعن(4:51؟)عرالرابع

لمماناتضنيالياصةالكلطتمنالكوخاك،مناالى

قللشك!!أولمرنىوروا!ة.الأخرىالمراضحكل

موتموضوعدثلما،الأناجل!نائبهةالأحماث

ك!لأكدىأثي(،14-92:)6المححمانلرحنا

الروحس!جمهكانالذىوالنلام،(ا-7:23)خلة

:112معهالكبةأحديعمار،(14-9:92)النض

،.8

مرقىافل

لإثاتكنيماالأ3ءإءهن!ثلمنيناك.(28-34

ال!علكلااظوأيتدلمالإضلكا-أن

الآخون.

عنمح!!شىأنابظركرعيمما:اخمامات3-

اب!ت،كملتدكوعأنإلىالانتا.جمذب،الفصول

الحهدمن،حمةمزصىيفتىلامرقىاننجدظ

المقتبروالجز.انحيلهعصرلالاتجاسهنا!ح،القديم

منالمفىالجزاما"اثربحةالأناجهدفيظهر)ضحاءمن

منالركمعل،شطمرتىاصههللالاكايهرفلا،ملاخى

ومذ..(3:28)روخا)نجيلدالجزءلهظتل!حوجو

هناموثفعنخاطلاانطباعأتطىأنككنوحم!االحيتة

تتسلانفهمرتىرعأن.القدبمالعهدمنابل

ذلكنعلكعنكوعيقدمأنهالا،البارتينهاينصى

،كبضاتى،شههالنرقلىانحةهنهول،كضا

،شيايهرهااتجاط.،بعلالمقارنةاخمباعا91لأيهرفهو

هنهمن-يثلاثروحنافياخباط12،لوقافياتجاط17

الحهدمنآخرمكانلترجدلا،عرالتعةالاتجاطت

016هيالجدكدالحهد!الاخباساتوكل،الجديد

!اذا.لجبنصهبالاكاساتمنفلمرذ!وع!،اخباصأ

الم!جمة،الفدبمالعهدإلالاصاراتالاتجارفياخذنا

وتكوت!ثر،كلوأعن!لاابتيةفإن،رالضنهة

001لمتى(ابونا!ةقالجديدالعهد:كابهماد)وهررت

ول!نر،21ويوخا،86وللرتا،58يلرنى،اصهاد

العهدإلىكدأ!امرتىأننرىوهكذا.701الأعمال

!)!تولأيهر.بهاالمؤيرقاللهمملمةياقيؤالتدبم

أنهز،(393-ايونامةلالنديمالعهد!غدمة:كابه

الأولى،اثلاثالأناجل!ناثتركةالانجاساتتلك

كل-الع!دةتخدمظ،البخةايربةعاد،تشخدم

لذلكلحيثاليفاكاالأخرىالاتجاطتز-الأغلب

:البا:لالهفةايربةتظهرحمث7:7مرتى!

أما،العوىلبمىمتبرلةصحاغةرمي،،يعبموتيئماطلاا

العبنفىفهى،اباسعا!اهيتعاليم!ملمونيمماعباؤ

ابيالاتجاساتانلاثةأط(الصهةايربة!نهاأصح

2\:48:01،91،)9:فهىمرتجىبها!نفر

.)33

بهوأصجزمأسثلوالأعمال:الصةالآعمالممر-4

رحيماسلضوع،الأع!الانحولازأصر،مرمىانجل

آخرعكلإلىعكلمنصرع)فه.المت!شالاطحاة

)!كل!عرة42،للونتاكدة!ز.رشمبمنئاط

عز!ونا،3إتجعالاشصخممهالالظ،صفى



إنحملمرتجس

معبالمقابلة،المراتهذهمنمرةعثرةأريعوفي.واحدة

فيالكلحةهذهتتخدم،(لرتافيمرةولا)تىدمزلين

كافيسهذاوعلى.ليرعالخصىالاطإلىالاثارة

الأحداثمنخلتالتيالأولىالؤاتعنيتغاضىأن

تكونأنأيضاغيلاويى(،2:11!وحنا)تارن

ق)وستكرتويقول.19ثالمنعددأاكزالمعجزات

!ايهرمرنىان(048-486-الأناجللمواسةمقدمة

ممجزةو21متىيايهربيما،أئالوألىلحةممجزةعرةتح

الممجزاتومن.ضلأ91ومحجزة02ولرقا،مثلأ15

!.واحدمثلبايهريفر!،اثينبأيهرمرضنفرد

أقواله.يسجلمماأكثرالميحأعمالمرضالبثريبم

بطرسحدثمعأخرىايتاءنقطةباتقدمالحناهلقوهذه

أع)واحانضرأعمالفهي،(37-01:43أع)

مرضانظر،22ة2أع)قويةدلالاتي!ا(01:38

.(اغ27،2:01ةا

مرقى:مجلهاالتىالمعجزاتلىركما

)2:المفلوج21-28(،:1)ا!جسالروح

:،)الماصفةتهدلة،(ا-ه:)3اليابةايد،(ا-12

ابخة(،1-5:17)الج!رمنكورةجمون،(354-ا

:5)اللمنازفةلمرأة9"(22-35124-5:43)كالرس

،(35-6:44)الآلافالخسةاشباع25-34(،

:6)الماءعلىاثمى،(1-8:01)الآلافاث!يحةواضاع

،(24-7:3)الوطةالغينيقيةالمرأةاكنة،(48-53

:8)الأعمى،(31-7:37)الأعتدالأصم

،-92(،:)9شيطانبهالذىالفلام22-26((

التيالتينشجرة،(46-01:52)الأعمىيرتيماوس

،(ا-116:8القامة،(.2-11:24)ت

الههوكة.ليحدثتاييهيضطالأخىالثلاثألممج!إت

مرذسفإن،صجحسبقماصأنومع:المعلمالطمل-

يوخاكان.كصحلمكسوععنالحدثعن!تلم

كارزأ!عوعكان(-وكذلك1:714.مر)كارزأالمحمدان

كانأنهكهيايهر!امحرأ،!مرصها!وخ!رسالةيراصل

(.وتكررا!،2،2:136:6ا:ا)مثلافيلحلم

آخر.)نجيلأىفيمماممزمرقى)نجيلفي،يعفماكلمة

وضع!ينه،وأطيبهأقرالهأصالةإلىالنظرنلفتاشاراتوهناك

:224،ا:)مرضلهمثيللامعلماكانفقد

.(12:34بئصة1.2033،11:27-12:37

حقيقتهلاظهارخاصةبصورةالمعجزات)حدىكرتوقد

خوهبدافعمحجزاتهتكنولم(..\:)2وسلطانه

شخصهعنللاع!أ!اكانتبل،فحسبوضفقته

مرتىاندل

محلصاهويكنولم.(5:91.02،11:21-23)

محلمينيكونواالآخمنباعدادكذلكاهغلكنه،فقط

وفوحامرضيفلولا.(3:14813،4:01.11)

د-يسوعأنوهيالحقيفةتلكالىالظرلفتلطتىعن

بفرثمبأثالالجموع!لمبدأ-خدتهمنميةمرحلة

بايهرلافمرفىهذاومع.(2-4:12)بلامبذهالأئال

وعثل،(ا-4:02)الزارعمثل:فقطأربمةصىمنا

الخردلحبةومثل،(26-4:92)صأنمتايىالذار

.(ا-12:12)الكرامينوشل،(4:3-32)

الحليم،كمة-جدماالىالطو!لة-الأحاديثوعدد

عروائاكالرابعفالأصحاحان،ابمضيظنمماكبر

ويطابقان،متىفيالرارةالأترال،الطولفييبلغانكادان

والعسر-شالرابع9صحاحواعثرافلثالأصحاحقجاء!ا

:9،ا-7:23)مرتىوفي.ايزسبعل،متىمن

(أ-93،12:44-545-33،01:131-.ه

علىكانضد،عاعلأيسوعكانفإن،كئرةأقرالانجد

أتوالهنمهدمماكزلأنوالهتمهدأعمالهوكانت،معلمااكز

الجاجاتحبطييةتابتحالىوكانت.لأعماله

فتد،علمماع!لولأنه،وعلمعمللقد.والروف

تعنانوأقوالهأعمالهفكلا،وفاعليةتأئ!طمأناستطاع

ضخص.عن

ايفاعيلمنالكثوهناك:ياصاهنابمط!فاصل-

:17يتهركاتهبسوعأعمالمرقىويايهر،بالحياةابابضة

المستطلمةنظراتهوعن(،6\:33،9:36،01

:41،7:)6الصلاةليونظر6ده32(،:)5

؟01)والمحبة،34(ة)3الاستح!انوفي،(34

،(01:23-خاصةبصفةأيهو)،يحذرو،(21

.(11:11)الأمررعلوالحكم،(ه:13،لفضب

موضعليالراحةوطلب(11:21)يوعيرع؟

اليةمؤخر!وسادةعلىونام،(6:31)6!لا

34(،61:الجموععلىويثفق38(،:)4

علىوكنهدوكن،(6:6)اباسايمانعدممنويتعب

ويحزن،(7:34،8:12)وأح!إنهمالثحبعمى

الخاطىءالفكر-حزبا-ويتر،(ه:3)لقساوتهم

ومطامعهمالخاطثةتلامذهغترهكيظفيكهر؟،بطرس

نأمرقىويبين(.3301:14،)8:الأفايخة

:1:31،2)فور!ةكانتماكثكلأالثاءممجزات

بصعوبةأوفئيناضاتمتوأجانا(،ه:3،ا!12ا

لم؟،(1:26،7:32-35،9:26-28)

6)،)يماغمعدمبسببا!نعهاأنمرةيظع

سلوكعن،بالجاةنابضةلماتفيمرضومجدثنا.(5.6
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مريسيكل

كأنرنكانرا.وسلهيتولهكسرعكانبمانأثرهمومدىاباس

ستئياثالىالاحاتويحولون،الوارععبربمرضاهم

البعرضاطىءعندبهومجتكونوفىحمونه132،:1)

كلصهمكانلأنهدبثهمعنو!برين(،01:)3.

ويخاف،(2:12)وشؤ،(1:22)بسلطان

.(4:41)البوعلططانهمنعظماخوفاالنلايذ

!ييموالهةبظزلهوكنزعحرنوالآخررنايلايذوكدهق

وهناك.(01:32)الصببإلىأورضلبمإلىضوجها

،الوحوشمعكان"ثل،الرائمةالحيةالتفاصلشالكو

وكان1،(2:4)،النفكتوا5،(3ا:1)

ووصف،(4:38)انائمأوصادةعلالمؤخرفيهو

علالمنكلة،لجنوع،(5:4)الجل!-ينكورةمجنون

ضرحعلالزهورعنكبتانالزايةالملونةمابهمفيالثب

تمحيزاييالأخرىإلتناصل0(6:93)الحفراءالجبال

،92:3،6:133،)1:الأحماءهي:مرقيإيخلبها

يالرنت،(5:13،6:7)الأعلأإد،(21:-51

والمكان،(2:ا91،6:"،ا:1:35،2)

،3،3:8،7:31،12:41،13:3ا:2)

أكاعلتدلكلهاوهذه.93(:14:68،15

نأ!.حاسمصجعفهي،ممانضاهدفلحوظات

المحالمتماطكعرفكانالكلابأنعلندلالجنرافيةالاثارات

حولها.ومااوزسليمثنهاتللإدالزصط

يحتعىماهىيابصالمتحلقةالمثكلاتأهم:ال!ص-لالا

:)16ع!ثرالادسالأصحاحمنالآخكليالجؤ

نصانهكقلرنوطلمرنو!للرفبرجون9-02(،

مرتىصلقد،ابقطةهذ.إلىأنهصللروسترفى،أبل

منالأعدادكبماولب،بطرسأقوالعملبةيموؤ

دحتبريهاالحلماءمنمولكن،هومعلوطتهعلىبخاء9-.2

الحاثمةهريىانمنالعمدأنو!تتمون،أصلامرتةكو

الحائمةهذهأنبدفلا،خاتمةكبمرقىأنولو،الملاثمة

منتراثاتضمايي9-02منالأعدادوأن،نتدتتد

وجديقد-ؤلك!دأضيفتقدالالرصالعصر

كنهاالأعدادهذ.أنإلىإشارةأرينيةنحطوطة!،كؤي!ا

الذى،!وحناتلصيذأ!كترن)نهتولالذيالثخأ!ون

!عتبريهاالكرشفإنهذاوعلى.بايهاسعنهكتحدث

قدروخاالرصلأناقبارمملنجلونها،بحض،عبحة

القرنكادةالىترجعضكبلونوهي،ططانهعلاخلع

والجظةالأفراكةالاصكنلأرانيةا!طوطات!رئدها،اثول

وكل،الحروفالمنفصلةالمتأخزا!طوطاتكلمع،وك!ها

ومحاياتايرباتومعظم،منصدصب!فيالمكويةافطوطات

اليناييةافطولجينناسخىعندصروفةوكانت.الآباء

046

إضلمرتى

نجلوها.لمولبهم،والناتيكانة

الثامن،بالعدانهىقدالإنجيلكونأنالممكنرمن

مبكروقتلملىأنه!كلجععلىكدل،المفاجيءالوقفيمذا

!تبرفكان،الضامةجوفيييونالمجيرنكانعنسا

عصلهولتمميأ!فالمبد،6المتألمالحبد"لإبحيلناصبةخاتمة

تاركلهتتغأونبهعنلبحثداعيفلا،ورحلئم

اللاحق.

اللمة:-راول

ابيال!ارجةايونانيةاللنةمرنىكتخمم:اولتصمتا-1

اباسلنهمهاكانوايي،العهدذلكليشاثحةكانت

الحبلغة-جمعدلكل-كانتلتد،ارومافيالحالمكل

منخايةيمفرآ،هالاسجميعمنوالم!وعةالصر!ة"

خايةأكا!،الطماءالايتخدمهالأاييالبةالكلمات

نايضةنطفةلفةمرقىاصنخدملفد.الرثبةالكلصاتمن

.المتوتالطبقةإلىباشزموجهة،ألقؤباطياة

لامرتى)نجبللالمنراتعلدبلغ:الممردات-2

أطءكلمةضرننها،كلمة1133(ايرنافيالأعل

ن!ا)كاضخدامهامرتىدنفركلصةوجعونؤسع،أعلام

كلماتيفلاثكلمةيملايا،(الجدكدالعهددأضاريختص

كلمة!كزوض،الأولانلاثالأناجيللالايوجدلا

برلىالرصلكاباتفيكلحةوكرونوثلاث،يوحنا)نجل

الر!لفيمملتان(،العبراننإلىالرسالة!ا)بما

،(اثايةبطرسفيواثانية،!قوبدواحدةأالجامحة

ايعالكلصاتريعونحو.الرؤكاسنرفيكلصاتوض

بيغة،غ!كلماتهي،مرقىبهايفردالنىوالسبعين

فيجدأقللاالغمناكثر،لوقافيالعمعبالمقابلة

!ككريةعبارةأوكلمةوثلائينثلاثةموكنزتص!.ض

شاثمة.

عا.قئقاكهكانتالكاتأنجمللغو!ةدلاللوثمة

فيممااممرأرا-كلماتاستخدامهنطذلكويدو،أراية

:ء)،طلاتومىوأصها،بوحناأودوقافيماوضعفض

:3)هوبوانرجى5،(7:34)،ا!ثا5،(41

وصكرر،جدأبطعرقىايخلأطرب:الأ!لودى-3

الباراتمنتمامأيخلروهو،ككلأ،الواو"الطفحرف

وأحيانا،محكمطوجزالقمصيوالأسلوب.الطنانةالبينة

في؟)ايهامكلمننحانخلفةعاراتزالمحنىتكرارنجد

مميزةخاصة(،وهىوأئالها22،5:91:ه،ا:32



م!تجىيفل

عجهبة،بصورةبالجاةفناكضالوصفأما.مرضلأطوب

،صة151المضارعفيالفعللمتاستخدامهةبثدة!رزها

كوزوذلك،لون!فيمراتوأربع،تيزمرة78مقابل

بئ،الأمثالفيعطلقايتحلهلامرقى(نجثالأئال

وكشخدم.مراتمىولرقا،مرة15قى!نخدمه

عنقل!ممرأمرة162المضارعالفعلصيغةبوحنا

توعالهاصتخلامهعلىيضفيمرقىولكن،(مرقى

ابخلقة.الأزنةيينبأفعالهالرحباتقالهوحيوية

هيالآباءأفوالمننخححه!اخلاصة)ن:الأصلةاللدة4

نقلاتمتالإنجيلهذاوتربات.اليونايخةؤأصلاكنبأنه

اللغةهيالبونانيةاللنةكانتفقد،الالااليونانجةعن

الرصى،فيوبخاصة،الرومافيالعالمكلدالمحتخدمة

مرقى)نجيلو!رنانة.بايونانيةروميةلأهلبولىفكتب

.الكاتووحداية،الأصالةطابعتحمل

منويى،اللاينيةفيأصلاكبأفهالبعضظنولقد

وفىافطوطاتمنالقاللفيالاضاراتبعضصىلذلكضد

الاعتقادعنخطأذلكتجوقد.الر!انيةوالبطةالهرقلهة

ترجم"عبارةأناخراضعنأو،رويةلىمحتبأنه

الىيطرسأفوالكرجمكانمرتىأننضابطرس

اللايه.

فيأصلاكبقدمرتىابجلأنعن،بلاساوطافع

ضرمنالأولالجزءفي-لوقاأنمغقدأ،الأرامية

هوالمصدرهذاوأن،أراصمصدرمناضتىقد-الأعصال

الإنجيلكثبقدفإنهوعليه،الئافيالإنجلكاتبصجلهما

هوالرأيهذاعلىالحاصمالردولكن،الأرايةفيالثاق

الإنجيل.فيجردةالموالقليلةالأرايةللكلماتتفره

الكثب:-خاما

هداكاتبعلىالحارجيالدليلإد:اطارجيالدلل-ا

الخطوطاتو!،الآباءكالاتفيجاءماهو،الانجيل

يلى:ما،الآلاءكاباتفيجاءماوأهم.القديمة

!)-م125حوالىفيالصفرىأصيافي:با!اس-أ

ذ):أيفاالثيخقالهماوهذا":(يرسايوسذلككقش

وأ)لبهرهماصبتديقكتب،لطرسمترجمامرضأصبح

،تزببغرولكن،الميحعملهماأوقالهماعن(صجله

بعدفبحاالتصقولكنه،برافقهولم،قطالربيسمعالأنه

حبتحبمهبصوغأناعادالذيببطرس-تلت!-

روإيةوضعتبيلمنيىولكى،(سامعيهحاجة)الحاجه

محاشهييخطىءلممرذسفإنولذلك،الر!لأحاديثمرتة

إضلمرتى

مجذفألايموواحدكأصاهتملأنه،ثثرها!الأموربحض

.،يخهاشما!يفولاععهااييالأمورمنضيا

حوالىفيوالنربنلسطيند:اثيدووصثتس-

دنالوعدماا:(كلىالو!كومعحواؤليا-م015

،بكلساسمالرملمنواحدعلأطلققد(المح)انه

،الأخرىالحيتةهذ.مع،ذك!لاتهاقهذايجلوعدما

افيأي5يرانرج!5لذ+زلدىافيعلىأطلقتدآنهوس

.،اغ...الرعد

فرناأىالغالوبلادالصرىأسياق:!صاوس-ح

نأبحد5:!رصا!رح!(كقه!-م175حوال)

الكزؤلخلمةنماماوأعلوا،الندسالروحنؤالرصل(بس.

بالا!ل،دبرينالأرضأقاصىالانطلقرا،الحالملكل

بنذ!ولرهمعبرافيأصلعنهمعنإلىش!تجامتىفذهط

يطرسذهبظ،)نجيلهبهاكبقدكانالنىاللفة،لفتهم

رجلبحدولكن،رو!ةفيالكيةي!صاوكرزاكرلاوبولى

كرزالنيالآمرر،وشرجمهلطرستليذمرقىباصلمهؤلاء

.،محعوية،بطرسبها

كات5:(م002حؤل):ا!كدرىمملندس-د

كرزأنبعد:يلىكامرتىا!بهلنعاكبايياباصبة

بالروحبالانجيلونادىرعا،!بالكل!ةعلنابط!ي

منكواحدلمرتىالحاضرينمنك!ونتوصل،القدس

يلأونأن،قالهماكلولايهر،طو*زفابلرستبعواالذين

قممه،الإفيلمرقىكثبأنوبعد.بطرسبهتكلممالهم

،بطرسعلمالىذلكنماوعندما.ايهتوسلواقدكانواللذ!ن

.،يخبهولمعل!كرضلم

!الذىبابورمفترفينالرومانيونكانولما5:وأ!ا

السمعبمجرد!ق!والم،بطرسأحادثمنعثوفمعلى

مرقى-منبالحاحطتمسونأسرعوابل،الحيالحقواع!

!جلأن-بطرسأتباعمنوكان،أيدينايينإنجيلهالذى

عنيكفواولم،دثا!ةقبلوهالذىالتعليممحابةلهم

كتابةسببكانواوهكن!ا،برأيهمأقنعؤخى،الحاحهم

علمعندماإنهويقال،!صتسبإنجيل"المحىالانجيل

باهمامسر،حدثبما-القدسالروحيالهام-الرصل

.،الكناضفييهبمائقرأبأنوأمربذلكالناس

يتحدث:(م702حوالمط)أف!بقاثهالمطمن:ثزلالانهـ-

كتبهمامهااثين)نفيقولالأرلعةالأناجيلسلطانعن

فيمابما1،للرسلرفيقانمحبهماالآخ!ينوالاثين،رصلان

مرضكانالذىلبطرسيعزىأنيمكنلأنه،مرف!ننرهما

أ.لهترجما
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إضلمرتى

:(م024حوال)والرقالاسكند!ةفي:أو!بانوس-و

الذىيطرسإرضادتحتكبهالذىلمرنىأثادوالإمل"

:5بط1)،اثنيمرثى)الجاترطيه!كهيتود!

:(م325حوالى)يمريةمن:القمريروماكوص-ز

ممنابةفي-ايراضعلنرط-يئرعلمطرسأنومعا

الذى-مرذرأنابماكةنذ4ذتدهذاءف!!!ه،افل

جلتد-لهالملازمينالحميمينأتجاعهمنأصحقدكان

وافي،،ي!وعأدالعنطرسبأحادثمايهرات

هوبطرسيلكن،مرقىهوهناكبالذىانالحضغة

أومايهراتهيأنمامرتى!ماكلفي،كهدالذى

.،بطرسلأقوالتجلات

نىوبعد5:(م035حوالمي)قب!بىش:ا!فانيى-ح

روما،فييطرسالفدصتابعىمنمرضأصبح)ذ،باضز

الفدسأرمله،علهاكملو)ذ،انجيل!ابةايه!يهلت

."ممرإلىبطرس

ا)ن:(م035حرالمي)والضبالرقفي:جمووم-ط

طلبعلىبناءكب-وترجمهلجرستليذ-مرثى

بطرسحمعفدكانلماطبقانحنصرأ)نجيلار!ةلىالإخؤ

لطئمفرأأنأئرعلهوافق،ذلكطرسثلغوعندسا.ورا6

.،الكنالى

تمامأ،شربايطىكد.كانفقد...ه:أشاكر!

كىوالذى،قرجمامرفىلهكانالمباركبطرسأن!

،.يجلومرفىروىلجرسكانضد،)يخله

مرف!،هوراثز5:تىلإبجلنفصمتدسة،رد

الا!ند،+ية،لكةأضفوأوللطرسالرصلمترجم

دثة-يكلجلولكنه،نفهيموعالربرولمالذى

.،بهايكرزمحلمهعغايىأعماله-بتزيبمماممز

المورأتوطةبالو!غةجاءما،هناكلال!افأنويجب

تقدماقىم(017حوالىإلىترجع،مغيرةجذاذة)وهي

كلعنعوجزكلصةمعالجد-!دالعهدبأضارفاشةن

مرتىعنجاءماومعظمضعنجاءناضدوثد.كا-ب

مقتضه.عباؤصرىمرتسعنبقولم

الثافيالقرونكناشثمل،كحالطالمايهوؤالأعاءان

اوللما!نشكنصالواقعفينمل!،ألرايعوالثالث

كبصضأنهواثئعالرأىأنجدأوواضح.ارومافي

.يطرستحليم-أطسأ-تأعطاناالذى)نجله

،6

مر!هبفل

انفي)نجيلناأنفيالكالىورعوشولصببثمةويى

ييناييالأناجيلوالأ!لحة.الأقوالهذ.كل!إيهالمثارهو

)كاوسذكرهاالتىالأدلمةتأبهد،بكلهيأ*فا،

!وضنرسأنمقدمتهفي،طصون"أثت!قد.وتاتان

أوالعتدةتوكليمنصاء-وساصريهماوياساسالهد

وإضاؤ،الأ!لحةالأناجلهنهنذسقبلواقد-كرصون

!نعلقنجماذلكتز!ديوانرج!،"اللفبإلىروصتيزس

اللقبهذاكرالذىفقطهوانهجث،مرقىبإنجيل

.(3:17مر)

أن،الأقوالهذهش-الدرجةبخضى-أكفاوواضح

كدعىنمرتى،بطرسهو-جوهرهد-مرئى)كعل

هذافيأوريجانوسورجع.بطرسوترجمايتابحاتلحيذأ

:5بط1)،ابخيمرقى5:بطرسقرلإلىالحصوص

كلصةوكذلكنفها،تفرتلميذ،)كلمة(.13

كلصةأما،الفرلىرفبقمجردتمنىلاابي،"ئابع

تحادلأخاابعن!ن!ي،وضوحأنهحانأتل،ترجم"

ترجمامامرتسأنأى،الصروفبمفاها،ترجم"كلمة

الهلنحنزللسعح!ننالونابةاللئإلىالأراببطرسأفوال

اللايةاللنةالىايونايةبطرسأقوالنقلأنهأو،أورشليم

الآخرابحنىويي،(وكؤ!تأرويةفيلليح!ن

أنها-(وصلمرنزاهنمثل)المحدثيئوسظمالقدماءكل-

بطرسبهعلمماكعابةجلمرتىأنبمحنىمفرأ"تفي

شفاهما.

تلمهذأكانننهمرضأنالىصريحةاضاؤأىتوجدولا

عن!موانهيل،جلهلماعانضاهدكانأنهأو،يوع

تلكفإنذلكومع،ذلكعكىنؤكدأ!اباماسعباؤ

،يوعتلبذأشخماكنأأنهباطةتنيتدالباؤ

الاطلالى.عل!زلمأنهويى

عباراتهافهتطد،واضحةك!المرراتو!ةلؤيقة9

في...ا:تنيأكا،زاهناوروى،غتلفةثصورالمتفصة

شام،أموجوكان،كوعجاةأدالأحداثبعن!

نأموالمحنى)نواخررن،اسثز!ترلتججلها،،

)نهعهقالواقدالذىالشخصهوأنهمجيالذى-مرتى

التاء-كدحاضركان-،ضراربطرسملازماكنلم

أن،تيزهوكقذ،بتصجلهاشامأحاد!ثهلبحضلجربر

الىتدعرلمرتاكملق،ابي،الالفةللعباؤايايةالحباؤ

كانالذىلحلولكن،الربال!كالمولوقامرقىبأنالاغغاد

ايضرهذاولكن،مرتىولصدولىهوالكاشذهنل

.ببرسمرقىارتاطمن-ماحدإلى-يضعف



إضلمرتى

أقلمؤالإنجيلعوانفيموجزةالآباءضهادةاعتاروككن

الكانبإلىتووهي،امرفىبحسباوهو،امطرطات

نكونأنالضرورىمنلكانواالا،معلرمانهمصدرإلىوبى

ضهادةعلالضوء،لتاءفيأيتهولهذا،،بطرسبحبا

كلتدكرهجث،الأولالإنجيللكانببالنةالتارغ

.،تىبحسب)انحطرطات

اضأي!دالكثبرالداحلىالديللها:يمدم:الداخلىالدلل-2

معكفقمما،ورائهمنكانبطرسوأن،العكسوليىهذا

اياية:الحتاءلق

،(6-ثايا)الاالإثارةالابقالحيةالتفاصبل)ن-أ

.عانضاهدعنجاءتأنهالابد

علالأحماءقوابرفيالمحيالتحب!إتبمض!ميمكنب-

مرضنيكابط!برلانعلىجاءلمامرضترجمةأغاأساس

وراضناللشزلوعدناا:فالبطرسفلمل،(1:92)

كالمقابلة(1:36)صفىفيوكذلك.!و!وحنايعقرب

)3:مرف!42.43(،4:الرقالوتاوصفمع

.)13:3(،)16

فكرتصفان(9:6،11:21عر)ضرتانناك%-

يايهرهالائد6لاأحدثثرالف!إتوبمنى،الخميبطرس

:ا66837،6-4:72؟)مرقىفي؟،بطرسالا

:01أعمالفيجاءطضوءق12-7:23وكذلك،7

نظروجهةكاب(3:7)مرقىنيالأعاءتزيب-د

كانالذىمرثىنظروجهةناسبمما!ر،الجللىبطرس

أثوية--أورصليم-العودول-الجيل:أورضليممن

الجكلفة،كرابيطةاإتالاضاهذه)ن.يداء-صور

وكحدث،رأ!هبينيرأىحد9لغةهذهأنعلىدلللحص

الخصة.ساعزعن

ن!-ضيكنبمثلما؟عامةمرفى-بصفةوككب-

مرقىأن!.لوقايكتبمماكثر،عرالاثينظروجهة

الذشاثلاتةنظروجهةش-ش!علممااكثر-يكنب

متمع5:37مرقىانر)بيسوعالتصافاامحركانوا

ع،(النلانةإلىاشارةلأىمتىيثرلاحيث-9:23

لوفافيلهاالمقابلةالفقرةقللأحماءالحادىغرايزببأن

.الأسا!مصدرهكانضربأنعلىيدل،(8:51)

منواحدلغةهي(9:14في)مرتىلغةأنو،ضح

يستولكا،أ!اكذلكلوتاعبا:تكونوند،اثلاثة

ومرقى،نى)يخلفيجاءماينوالمقارنة،تىنيكذلك

إنحلمرقس

هنايدعم(51:14-9:18)لوقا)نجيلفيجاءوما

.الرأى

لىكطرسأوجزهامامعمرقى)نجيلفيجاءمالىايرافق-و

.(37-41:.؟أع)كزليلوسيتفيحديثه

صكعكانضد،بطرسصفاتمعالإعلهذاكفق-ز

وعد.سطيافهأكثروعاطيا،تأيخانهاكثرالافغعال

الأعمالبل،بهىأيةللحراريس،اباسهؤلاءشل

الأهم.هي

ابلايةالأحداثأن،كلههذامن!ن!مماأنعمووتد

علاثى:وهي،متى)نجيلفيوالمايهورةبطرسحاةلائم!ة

:)17الجرتومرضوع28-33(،:14)تالماء

:ا6)الملكوتوضايح،لكنية،(24-27

ذلكيىولكن،مرضابجل!ذكرلهالمبلا،(ا-691

رضتهنتيجة،الناتونكرانوالرثاعةالكماسةشلمةمجردإلا

نفهمجي-)يخلهفي-يرحنانرىفنحن،ي!وعوارتباطه

الأمرركرإليلااصالأضخاصفهؤلاء،مثابهةبصرؤ

خمايبهرالتيالوحهدةوالمز.ضعفهمعلالضوءتلقىالتي

الفار،"لقبنضهعل!طلق،كرالاثيأحماءتى

دورفيمطلقابطرس!ظهرلااوهكذا،(01:3ت)

.(لكون)،ايريخكتلتىعدماالامرقى)نجيلفيبارز

كدوالداخلنالديل،ل!!هلهمرتىيكابةيححصص!اأما

ىأفإن،هناومع،نف!ه!برزلا-كاباتينفهو،صئلا

!الأثر.ب!لغةتمبح-ضلةكانتنها-تليحات

وصصأدفي،ازاكل120يخصا.مت،ههباهاك.ععا

لحبقة-قصدغ!عن-اع!،،يعقربأخوابأنهيوخا

علىعلاز.(مرتى!وخا)،لرخا"كانالكانب31أن

)حدإمما3وتدوضوحأاكزأخ!لانفنرتانناك،ذلك

اء(:14)مرنىفيوؤتابيالابشمة:الآخرى

كانلوولكن،الإفيلأحداثثا!عنغتلفةبملاعتبلو

وفي،منهرمأبحوريدهافإن،الثابذلكهونفهمرض

وأن،منزلهفيأقبمقدالحثاءأنالمحتملمن!كونالحالةهذه

منكراثاقالأصحاحفيكرالذىالمكانننىهيالحية

الوارللحلةالكاملالوصفالرأىهذايدعمومما،الأعمالضر

طيةلمةوهي،،ممدة"كلمةبخاصة،مرقىانجيلفي

قدشىءكلأنترىعندماالتلىلةازياحصدىفهاكردد

مرضمقارنةعندمزكدأهذاو!دو،للضيرفمحدأأصبع

:126متىففي،ولوفامتى)نجلىفييقابدبما(14:17)

لوقاوفي،!عرالاثيمعأتكأالمساءكانولما5:نترأ(02

رصلأعروالاثناانكأالاعةكانتولما):(22:14)
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الاثنيمعجاءالماءكانولماا:مرفىيقوللما،،سه

التأهلمنواحدلغةنماعأتملالأخوةالمبارةوهذ.،ادثر

أروعوما.المنزلشيقزيونوهمعثروالائييسوع!ري

عروالاثي5،،عنرالاثي...التلايذ5:عباراتملات

علىومرفىولوناقىللثص"عثر)والاثىرصلأ،،

من)إلاتخططدونتأ!اييالظوامرهنوومثل.ايرتب

نأيمكنلاالتىهى،(إلمحمبهاأوحىالذىالقدسالروح

النصةصحةعلىبرهاناتوى!صح،مؤضأأضيتتدتكون

!لى:يخصاالمعارضةابظروجهاتوداول،وتاريخيتها

كرازةكانت،الآباءلثهادةطبفاأنهرأ!ا؟الممادر-صادسا

وأن،الرئي!يالمصدر-الأقلعلى-ما،ونعليمهبطرس

أسباباأصارأناوقد.الرأىهذاتؤيدالإنجيللممحامنالكثو

نفسهمرقسبأنالاعتقادالتمففا،وزخهالهاولكن،دقيقة

مصادرعنالبحثإلىحاجةفيمخنوهل.الفيلأضاففد

؟بطرستحليمتحيلإلىبناسيؤدىالبحثأنأم،أخرى

كانتالآنمفقودةوثيقةاضخدممرضأن،واص5يعتقد

المبكرةالكتاباتفىعيايطلقءلوعأقوالأياسأتضم

ولبهما،أطايالحرفلهاهـمزوكان،الأفوالأي،اللوجياا

طندى،!ؤخرأهذافيأيدهوقد،051،!بالحرفالآنتعرف

وفلهاوزنهوكنزوال!وجونهارناكحاولوقد.وسترتمر

ولوقا،أماضفيلمرقسكميمالاأطسعلى..كاه.)نثاءإعادة

ككلأيضأمرقىأنمعتقدأفقطفىمنفيتخلصها،ألنا

محينامصدرأ!فترضوالبعض.منهتللةأقوالاأخذقدكرنأن

ضر!بعدكتت:يقةفيسضرد:يعنركر،اثاثاالاصحاء

،يسوعبهنطقمماتيلةأقوالامنضنة،وجيزبزمنأورضليم

مصادروجودييكونويفترض.ابجلهنيمرقىأدمجهاوئد

الإبجل،منصيرةلأجزاء،ميهوبةأوكانتضفهبةأخرى

مرقىلانجيلالأخيرالكاتأنوفىعم،..*!،بالرمزوعاها

بولىملأزسةمنشخصابل،مرتىي!("بالرمزلهوكرمز)

راديكالم!.نوعمن.

علكنوقفالكصفإن؟سلي!احكنايكونوحتى

والكراؤ.فايحليم.ايمليمفيوالر!كوعلأصلوبمفهونا

فياالجليلفيالمبكزالخدمةمتىويلخمى،ضرادفنليا

،(4:23ت)،ويشفى،ويكرز،طم5:الكل!ات

يجلمرضكانو)ن.بهاتأثر!ايعليمذلكمادةوكعطيا

وأتىيتحدثممااكزعنهايتحدثأنهالا،ساأتلكية

؟،عظيمةمحانةلتعليمأعطىتديسوعأنوواضح.لوقا

الداخليةالدائرةلعليمالوقتمنكب!أجزءأخصصقدأنه

مكثفا،كانولكنهموسمأالتعليمذلكيكنولم.التلاميذمن

لدرولا.اللهملكوتموضوع،الحيوىبالموضوعايزموقد

6!ا

إضلمرذ!

اللروسيكررأنفيكترولم،مرارأكهالحدكثكررقدأنه

وايحليم.شننهما!تاسايلايذعلىنهمهاتعنرايى

طريقعنأى)!كفماوكلمة،عروفيثائعأمربالتكرار

بولىوصتخدم.ذلكعلىتدل(والجواببالسؤال،الحوار

18(،2:)ل!الهـهركلطايحليمعنالكلحةننس

.(4:الواالمحيالتحليمعنلوئاويتخدمها

فيكانمابقدرالأسلوبفىكنلم،تعليصهفيوالجدكد

:امرزالمصاحبةالمحجز!ةالقوةوفيالسلطانوفيالمحتوى

اهمامهوكانلاطلا،الكلامبكررككنلموكينا.(27

بالهرةمهثما-تأكيدبكل-كنفلم،بالروحالأعظم

كانلقد،المترعةالمرارأوثالثروةأو،والابلاعبالأصالة

دمماء-مؤمل!!حعلههدقوةالحقدعبمثىإفمتحهااهمامه

هو.-عافييعله..7االآحرعتعل!-حر.؟نعاطى.دهي

التئرارادةصنترضهماكصأولكن،الجتنعلى!طفت

الأثياءكلجملوفياالكاملعملهانمامزحر-الذاية

وكظهر،ظرفيوتثأتجرىوهكذا،قصلهلاتماممعأتحمل

جديدةدروصاييغمما،المرحعللونكلمنأثخاعى

تاطعوتأكيدصليمتوازنفي،مبهفيللحقوضرحأحةوأثالا

صحيح.وفظور

الملكوتلذلكالمامةالصفة-موتهقبلأعلنوهكذا

الأساسبة(الحبوط)السدىأعدوهكذا.ؤلوتعاتهوبادئه

لكلواحدةالحام،لثكلوالمادةالجرهروكان،للأناجل

ضخمتهموقعمن-نهمواحدكلولكن،عرالاثنى

فلم،ميةبتفاصيلوتأثرخاصةجوانبرأى-المتفلة

منفميكلنلمإذحميهايصتوعهاأنممواحدأىكتطع

منهمأحدأأنلو!ياككرنكانو2.عظتفيالمعلميم!لل

فيحقعلىوبالمروصالمونرمزىان!ذلكمنضاككتبلم

ولحل،!وعموتتجلضئءكبقدرممابأنهإحاحمم

الذىالمرجعفيكانمالنامقدمازفهفيوردماكفبمتى

ننسنحلاويشوبيوخاولحل،005،.بالرمزهارناكايهيرمز

كتيفدكادصواءكور-..ئ!ىاساحعهترتاابأمدا:ءاض

مجباييالأساسيةالحغيةفإن،كنبلمأوالوقتذلك

قدكانت،تفاصيلهابكلجميلاالمادةأنهىنايهرهاأن

والاورالاتمالئتجة-وأصبحت،أذهانهمفياصتقرت

كلكفهموالم)نهم.جميعال!هممثنركاعلكافىالمتمص

،الأمواتمننجامنه-ثلا-نهموافلم،الدايةفيضىء

والأحداث،الذاكرةفياستفرتفدكانتالكلماتولكن

محناها.أوضحت،تلخاالتى

ألىلمينلمدةوظل،وقيامتهموتهأحداثذلكبحدوجاءت

بملكوتانحتصةالأصريحلمهم،قكررةظهوراتفييوما



إضلمرتس

!فاصة،الكتبكلقبهالمتعلغةالأمورلهمو!ر،الله

المستعرضةالخيوط)لحمةهذهوكانت،وقامتهموتهحتمية

للعمل،قأهبينكونوالمهذاومع.الأناجل(نحق

عنرئيياجزءأيكرنالذى،القدرسبروحهيحدهملذلك

حميعإلى!رثدهموأن،لهمقالهمابكل!ايهرهمأن،عمله

القدسالروحعلهممحلوعنما،آيةبأمررويخبرهمالحق

له.للئ!هادةفوة!نالرن

-إلىبطرساليهلكل،عملهمعنالرصلمفهومإن

يمكنلاالتيالمؤهلاتمنأنعلىأصرعندما-ماحد

اجنمعتدكون!!هي،يهرذاحيفةفي،عنهاايغاضي

حتى،خهاكهاوخىالمحخدمةبدءفذالزمانكلمحهم

الحسينيومونذ.وأعمالهالمشحبأتوالملماكون

ليحليم.-بارزةبصورة-أنفهمكرصرا،فصاعدأ

تعليمعلى!واظبونكانوا،ايومذلكفيتجددواالذينوالألرف

تم،وايونانيينالهولنالمثكلةقاتوعدما.الرسل

نأ)مكاكمفييكنلمالرصللأن،الثامةالبةاخار

هذا،الىالماسةالحاجةولعل.مواثدويخدمرااللهكلمةت!ركوا

ثتتكدماأورضليمفيبقا!همأمابأحدكانت،الحكل

،(8:2أع)الكيةأعضاءمنالكئ!نالاضطهاد

خلاليى،عديدهشواتوثبةصلةعلظلواوهكذا

تبولحتىولكن،فحبوايونانننالحبرا!نبينابزاع

أتزلهماوهو،بطرسلوا!ةوصحبهالأمميكرنييوس

)لمجمعانعقادحتىهكن!ظلراولعلهم.أورضليملالكية

بلزومالقاهللالاقتراحرفضالذى(15أع)أورضليمفي

امامهمكانت،الشواتمنهأثناءوفي.للخلاصالحتان

التيالناؤلاتأبةأن!،المتبادلللحوارواتفرصة

من-حدأقمىإلى-الاستفادة،لىاضع!قي،واجهغم

جعلهم-الثهداءولاء-يوعولاءهم)ن.النرعةهذه

صوءأوالإساعةشهةنجهنجموضيءأىتحدىالىيادرون

عنالرسلأعمالمفرفيجاءماوكل.جدهملتعليمالفهم

قاطعة.بصورةذلكيثت،الخط!ةالأزماتفيمداولائهم

دقةعلوحرصهم،الآخ!+!نتحليمفيبخجاحهملوقاويخد

لاالذىالحقأى،المنفنةالأصراعنككلمعندما،ابعلبم

:االر،بهعلتالنىالكلاموصحةا،يهشك

بعدلهمللكتبيوعتفصأننرىوهكذا.(411

وازساد،الينهنهطوال!وعمعوخبرتهم،قامته

للإيخل.الرصلمحابةأساسهي،لهمالقدسالروح

وقد،الجماعةهذهبينالصروفالقائدهوبطرسوكاذ

الذىالتالبيحديد،آخرثخصأىمناكئرعمل

تدكث!لنأنلوقاو!نهبرنا.القامةبعدماتعاليمفيهصيفت

إضلمرتس

أحاديثعنالموجزةمحابلألهفينفهوهو،تجيلهاحاولرا

ناء-مرقىأخذوقد.ال!حةخطوطهاير3،بطرس

عالمهعلى-بطرسوممواضة،رومافيالمبحينطلبعلى

حقيقتان،اليجةفيأثرتوثد،بالرضوافيةئصةتفديم

والثانية،إليمكتبالذيناباسطببعةهىأولاهما:معينتان

اييالأتوالجمموعةأى811.1وجرد-يترضون؟-

اكزككملأن،لهبابسبةالطبيحىمنوكان،تىسجلها

حيث،ذلكإلىوبالاضافة.ليالرصالموجزهذاكررمما

الجاشبأوالأخلاقيالجانب-رئيةبصفة-قدم"اه"أن

الجانبتقدمأنيجبالاضافةفإن،للسهحيةابامرصي

وحاجاتالتقديمهذا.لهتكملةتصبحوهكذا،!االإنجيلى

نأاللازممنتجمل،خاصةبصفةلهميكبالذفىالاس

أوكانتضفويه-التحيميةالمادةصيممنضئايفيئ

)يخله،مرذ!يدأوهكنا...كاه"فيالراردةكر-مكنربة

!دمفهو،،اللهابنالميعكوع)نجيلبدء5:بالقرل

منتاشهثم،خطاكاناأجلمنلل!وتنفهمكرط!رع

بدعوةخدمتهكوعوكبلأ.الإنجيلهر!ذا،الأمراتلنن

ءمكتوبمرذسوانجيل.،بالإنجيلوبؤمنوايتويرااأناباس

نيالحدمةوثمةالآلامنصةوتدم،النا!ةنظروجهةمن

متىكتب،الوقتذلكنضفيولعله.المحددالإطارهذا

التمليممنايرىالجانبلن،بع،العودمنللشحون

يتفقحماالحذفأوالاضاتمع،..8"فيذممرهماوين

للسيحيينمماثلةبخدمةذلكبعدلوقاوقام،هدفهمع

اليرنانيين.

وسلامته،الإنجيلصحةعنالخط!الرحيدالؤدإن

الإشارةسبقت؟-الأخؤهعرالاثنييالأعدادكعلق)نما

جاءمايماهدل،(ا-1:13)مرقىأنالبحضوورى-

أ!افتهماقدالجزءينولعل(،9-02:ا6)مرتسفي

الحججهيوالارتاطاتالمفرداتأنبماولكن،ابدنفى

هذ!نكلافىفإنه،الأخكلالجزءأصالةضدالزليية

بالموضوع(ا-1:13)مرق!مقدمةتزلط،الأم!ين

نألإنكاركافسببثمةيى؟.ل!نجيلالزيى

وما.يوعفالهلماصادقةروايةهو،عرالثالتالأصحاح

تم!زها،يمكنطبقاتثلاثوجودعن،وندلج"يزعمه

لم،اللاهوتوعالموالاعرالمؤرخهم،مختلفينمحأبلنلالة

يدعوما-سجدلا،الختايةالأعدادوباخاء.تجولأمجديعد

مناكئر،الايخلبوحدةمساسأىحلوثافتراضإلى

وأتوى،متأخرةأومبكزلإضافةنفهمرقىقباماخراض

!الممونللجزءلرقازكرعدمهي،الحموصهذافينقطة

يقلمهوبهزولكن(،45:26-6:8)مرض)نجيل

لذلك.أخرىأسبابا
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فيشدلدانقسامهناك:ا!لكلالةوم!نلارغ-سابط

يرجعوذفالبنى،الإنجيلهذاكابةتاريخعنالقديمةالأقوال

ترجعالخطرطاتمنوالكو،الميلادبحدالألىلمينالةالبه

ولكن،الصعودبحدسنةعنرةإثتيأوضراتعر.الىبه

بأنخاطىءتقيدإلىحودباعتاره،ذلكيريخضصيت

كلود!وسلحكماثانيةالنةليروجمةفيخدمتهلدأبطرس

تؤيدهالذى)الذبفم*حنارأى!رمفى؟،(م42)

الا!د!ة،فيكتببأنهالقاثل(القديمةافطوطاتبعض

ذكرهاالتىالعبارةعننتجخطأذلكأنأساسعلى

بالإنميلهناكؤلئ!همصرإلىمرقىذهابعن!وطلوس

علىالكئئالقوكةالأدلةمخالفاذلكقول!و،يالذى

.بطرساسهادزفنمنقيبزمن!روميةؤمحبأنه

وين-عادةيفهم؟-اي!شاوس!نتمارضافاكأن!

بعدذلكمجحل-يبدو!:!طناوسلأن،الآباء!ثر

كلميندسرأوريجانوسوأيفانوسجريمسما،بطرسموت

جاةنيحدثذلك)نبوضوحتولون،الاعدري

علل!دناوسكلامنحكلأناللازممني!ولكن.لجرس

،بطرسجاةفيكبأنهقصدهكونفقد6المححلهذا

(م0157)كيلحترفورسنرأىوقد.موتهبمدلرولبهه

ىأط،،،اا!أ*4هىالكلمةأنباكراضرأيهمؤ!دأ،ذلك

ىأ..ولهكهكاه"كلمةمنبدلأ،حبىأوتليم"

وكلحرباعتثدوفد.!ناوسعننروىاقىاخروجا

رحيلهإلىولكنيطرسموتالثمرلملصشاوسأنوآخرون

..ولهك!ك!."كلمةأخذناإنولكننا،كراطةرحلةفيرومامن

فلطينمنالرح!لمانفهمانالأفضلفمن،المعنىبهذا

عبارةأنكدووبايأكيد.روماشالرحلمنبدلأص!لاأو

الثبر،لحدمةتمامأمه!تأكجواالرطأثءإيرياو-

بالترل*برفثم.فلطينيركيتأبونكانواأنهمإلىنو

يوصاببوسوترر.)نجيلهفماكلكب،ومرقىمتىبأن

وشكعلىكانعدسا"ايخلهمحابةفيبدأتىأنبمراحة

ويحنمل.أأخرىضعربإلىبذب،فلنطينظدرأن

هىالحققةكانتولر.مرضعلىفطبقالأمرنذسأنجدأ

نأمرف!منطلبوافدأنطابهةأوثبصر!ةفيالرومانبينأن

تحولكيفنفهمأنالهلمنلكان،الإنجيللهمكتب

درمية.إلى،ي!بناوسزمنفيكلهالموضرع

أنالمحتملكرمنلكان،هذ.الظروجهةقبباولو

المأيهورةوالأحداثأورضليمفيالمحمعانشادقبلذلكككون

والحققة.(11-5!:2)غلاطيةأهل.الىالرطلةفي

قبلأورضليمغادرواتدالرصلأنيايهرالجديدالمهدأنهي

سو!لا.تجاوزواتد!كونواأنالمحتملمنلشولكن،ذلك

ا،أنطايهة!ابراعحدوثوتتليبات،حمالأىوعل
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فيوالأمالهوديننالعلاقةعنالكاملالوضوحلديهميكن

كاليالكرارةلخدمةتمامأ!إمهئهاب*صةأتياعصة!

عنالمويةبولسعبارةأنالمح!ملمنأل!ولكن.،العالم

فيائمكلةفملاحصتقد،فيهوقعواالذىالحطأخطررة

بصرةفيكانواو)ن،كذلكالأمركانفانأالقادةأذهان

المالم،كلفيالكرازةخدمةإلى!وثون،جديدتينو!ة

لكتابةرثمينةطيعيةفرصةيىءأنبمكنكانذلكفإن

كنابةمكانهيأنطاكيةأوتجمريةنكونفدوعيه.الإبحيل

هيهذه.م05قبلالكتابةتاريخيكرنلاوأن،الإنجيل

تعلقفيماالحدبثالرأىأما.القديمةالهادةخلاصة

فبربر،القديمالرأىعنمحرأواتعامتدفقد،بالاربخ

الخياية-ونظ!اثهمايولهماضغطتحت-اضطراوستراوس

وبمل،المهلادىاثاقالقرنفيالإنجيلكتابةزمنتحديدإلى

منالباتفياياربخنحديدالىفويايلاالحدكثابتد

مدينق،اليناتأواخرفيالأخصوعلى،الأولالقرن

ص،لنهاالايخايالمذ!صرةاصليحاتابعص-إتحذا

لوتا.:منىلإيخا،علافنهإفالأحرفاا!احيةا:!-،لاحية

مرضفيالمايهورةهيعادةالحا!رجعونالتىوالتلميحات

فالاهد.أناعراناكالأصحاحوفي،(2:26)

ولكن،قائمامازالكانبأنهتوص!حورةالهيهل!ثرالأول

الموصورالجصلةكانتتىالاالدلالةهذهالحبارةلهنهيى

فلهعرانالثالأصحاحأما.مرن!منتوضيحيةإضافة

نبل،منستطتفدكانتأررشليمأنلولأنه،أقوىدلالة

الحقيغة.هذهإلىالاشارةعننغاضىلما

ذكرفحدم،أخ!بينيبطتينلمجيننأيهرأنوككن

ذكر-وعدم،لحازر)تامةحادثةالأولىاثلاثةالأناجل

بكرأتاريخاكرجحان،بالطبيوعدهنحادئةنجطسم

نروعند!ا،للعاثلةبابهمقبرلكرذلككانحبئ

نأ!.أحياءيكونوالمأنهمإلمحتملمن،الرابعالإنجيل

أفابخايحودقد(5:37)!قوبأخوبأنهيوحناوصف

ئهدةالأ!شاكز!قوبكانعندمامبكرزمنإلى

وتفديرأ.

أهميها،لها،ولوقاوشمرضاثلاثةالأناجيلبينوالعلاقة

أ!ا.مرقىبأسقيةالانثارالاعتقاد.الواصثتإذايباصة

منيبلركا،م62فهوالأعمالل!فراحمالأاكزاياريخ

لوقاإنجيلأنليسكولا،رويةفيضتينبول!اقامةذكر

حرالممافيقيمريةفيكتبولعله،الرملأعمالقبلكت

إلىمرقىبإنجيلنرجعأنممهيلزمالذىالأمر،م06

.الأولالفرنمنالخمبنات

هوالمبكرالتاريخهذامئلعلىالكبرالاعتراض)ن
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أثارولقد.أورشليمحرابعنالمايهوؤالكوةالتفصيلات

وزنذاتلبهها،عدكدةأخرىاغراضاتوآخرون،ايوت"

نأهيالأصاجةواثكطة،معظمهاليوتا!ةبلضكل

بأنالاعترافمحناه،م07عامعنبكرتاريخقبرل

لمؤمنبخاصة-ذلكونكران،ناريخاوي!نبؤكانالحدث

انكارأن!.لهأصاسلامبقحكمهو-بالمح

الدققالمؤرحوهو-لوتااكاممحناهافملاهدافيحودها.

قلها.لمعباراتيوع!ولأنه-الجميعتاعتراف

عاميحدش)نجيلكابةتارغتحديدفيالدطةوالرغبة

المشكلةمجعلماولكن،البنفىإلىروجع،م07

،(92:،2ت)،وللوت"كلصة،ناتمقدأاكدر

خرابتبلكبتدأنهعلإمجايابرهاناذلككبرفابحض

بأن(شلا،وللرمرألن)الآخرابعن!*ي!ما،أورضليم

،م07عامعنكث!أتأخرتاريخاخراف!دونيحولذلك

أليىولكن.ممكنتاريخأئمىهرم75عامأنويتررن

يئصديم،كننىهنايتحدثكانالميمأنالممكنمن

بالهغممةضارتهككنالذي،ابالمطالعظيمالحدثأنمناكثر

الإلهيالقصدوأن،الخصيةتهعوهر،للرد!ةالناثة

الجديدالعهديقلولم.الثايةالالآولىالحادثةمنقدمأك!

وعل!،الجيلذلكفيمجدثأنيمكنالثافيامىء)نمطلقا

ال!رن،جبلفوقالمححدكثقكافصببئمةفلى

عنمنأخرزمنإلىقىأولرتامحالةتارغالرجرعإلىولعو

إلىيوجعهذاعلفإنه،لهماسابقامرقىكانواذا،م06

.الحمشات

،باولوسأشال-القدامىالحفلوناعتبر:المرداكهة-لافا

العناعراعتبروا-لمرقرالإيخلنةإلكارد:ن

اعتجاقداصتراوسولأن.للوقثعفهمسرءالمحجظة

!مه.الثاشالقرذإلىيعودأنهاقرا%اإاخمرفإت،أسطوية

نها،يتربماأوم.7إلىباباريخرجعواضدما،هذا

ظهرتولكن.بحدحدإلىاصقرتتدنارمجبهبأنض!وا

،هذاعلىوشاء،،ابنيةأوالبراجم!ليةالتيم"ننل!تحدثا

رؤلهةصجحعلسادراكلكلالمفتاحاأنعكون!نبر

دائصاإيتولوجىولبهه،محضاتاريميهايى...المتدسالكاب

كثكلمنيكونالأنجلىوايراث...دفاعايكونعاكوأ

وممارصاتعتائدئرحبهدفم!إرأتروىابيارواكاتش

المسألةحل!كونومجاول.،كهاالدفاعأوالمحاصؤالكبة

قالهفصايكرن!د.صارخةتارجمةبأخطاءمرفىبا!ام

نأهرالفاصرهذ.واحد،الحقعناعربحفىلكون

نرجمةمننوعاتتلغفدمتأخرعصرفياللنةمفرات

!ا.اواختراعأأيدأتكنلمايرجمةولكن،الأصل

إضلم!تجى

اخيارهيحددالذىهدفهكاتبلكلأنهوالآخروالحنصر

تفدبم!يءأويخلقأنكلكنلاولكنه،لهاوتظيمهللمادة

رالكلحة.كببهاوعارفاأيخاالكاتبكانتىمادته

تعوزهمتكنلمفالرون،عمدوعندرو!ةفتقاة،اختعارا

شخصيةمعرفةلهكانتعرالاثيمنواحدفكل،المادة

كنلونكانوافقد،مرضأو"."..المصدرمحتوياتيفوقبما

كانتولكن-والإبجلالأخلاقيمجاله-المركزىالمدار

كللاباهرالصاءمىأشعةالمدارهذامنتع

الواضح،2الصر!رخاواع!،لرقاومقدعة.الأتجاهات

ظلأدقلوتاأوورحنايلقيولا.الحقيفةتلكعل!شهدان

ثمةولش،كتخدماهالمالتيالمادةصدقعلالكمن

نظروجهةلاثبات،الحقلالقتقديمباساعةلاتهامه!اداع

تديمكاتبأىيصديقمتعدلكونأنو!مو.مية

ممااممر،نفههرئخيلا-لتصديقستعديل،آخر

وحث.ذاقيحكمكلحكمهفإنوبهذا،البث!ك!دق

تحنايصبحاياريختحفيفإن،تاريخي)عونالم!يحيةأن

*جمم،الأخ!تجليلهدثم.الجوهيةالدلهالتحاليملأهم

حمله.لموما!وععصلهتدما!تررأنلهبأناباتد

كدلينبالمقارنة،ابتجةزسفمدىر!ةونتطع

لماذاإلهيإلهي5:الصرخةأن!ؤيهدفثيدل،ويكون

دزكدسما،أصالةالمهحأقوالكدرمن،حدة"؟كني

بها،نطقتدكونأنيمكنلا!حوعأنايأيهدكل.سكون

يوعأنكبلآنهالمتايةبالظجةمرضسكونكهم!

:01مر)،مح!نعنفدكةنفهل!بذل5جاءانهقال

!هم،الأصةباليأمصفيأنهنجدوهكذا.(45

الديية.6ر!نهلهوا.علص!ونلالأنهم،بالحطأابئررش

الغولعلىالمبقالاعرار)نه:طومريقولهماأصدقوسا

أنمجبالمتجدالإله)نأو،يتجدأنيمكنلااللهبأن

صجحةفلسنةكونأنيمكنلا،ممينةصفاتلهتكون

!رعمناخربخاكلما5:روكآشون،نول.علمهأنقدأولا

فيكهجاء!تمامأوعملعاشبأنهاخناعأناز،ايار!نهى

لمعرفةالفرعىللبرفىكانتلقد،.ابلالةالأناجل

الكاملانبموكان.القدربخغىمخننعركالاالتىالحتائق

!،والدفةللصدقاكيدالض!انفه،وندل!بمليمهم

الجمالمنماتباتدمواوتد،الآخركؤيدمنهمكلاأن

موؤنرحمراوقد،لهماثيللاالل!ننوالمؤوالقمؤالرانع

!طةمحجز،خطةبلاولكن،انس!نيبهولشخمى

أملفلا،الحقاثقهذهفينصدنهملاكنافان،يذاتهاتاشة

الحفاثق.معرفةإلىالوصرلفيإطلاقا

واططة:الدلى-لامعا

ا،مجيلكبأنمرضكرضكانللروعاضن:الايخل-أ
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فهووكدهمالآباء!قولهماهنا،ل!وصا!ن!طرسقحمهكا

كان،مرقىأضاصا)ضافاتأىوفي.أدضاالداخلالدليل

.نكرهنياباسهؤل!ننس

من:نراضح،لايكمكيا!لأنأعا

،(3:17)،يوانرج!"مثل،الأرايةالألفاظترجمة-أ

،(":7)،فىلان1،(41؟5)،قيسطيثا"

،(14:36)،زبا)،(ول:01)،ويا!ماوس"

.(01:22)6وجلجثةا

.(42:،1،ا2:،1)الص!ةالماداتضرخب-

القدبمالعهدمنتتب!ولماباصسيايهرلمأنهحقبقة-%

واحده.مزصى

الادسالأصحاحات!نهاصة،.بالأمالختصةالأج!إء-د

،ثامن.والابع

:ل2إ.،لدومانكانايم!لأنأط

:12)لا!يآخرباضخداميرنافياصطلاحضرح-ا

42).

(01؟2)اللطانكلوالنركبزالفؤأعمالبهرء!ؤب-

.(01:17)البطولىوالاحمالوالصبر

ل!عايةممارصةتحيممن(01:12)مرفىكزما%-

يجدون،رومامنكتأنه!ئقدونوالذ!ن.صددةولت

رومةمع،15:21)روفىبهرلي!رتل!يحات

(ا-7:23)صضلننالموجردوابا"،(6:13ا

قائدكرهاالنيوالملحوظة.رييةمنعرالرابعوالأسحاح

ض،اثباتالكاتبأاإدماهيكانت(93:فى)الهة

31(:02)يرخافيجاءماأنكا،مرقىهد!تبين

ررخا.هدف!ين

الاحاسمنالانانعخلمىأنالهلمنيىولكن

.،الربببدالهاللرموزالصورةالإنجيلمذافيلابأن

حولهحاتلوركبزلانشخصبتانتوجدإنهديفيدسونوقول

المومنسيبلغفالملك.والعبدالملك:هما،إضعياءأفكار

جعلن!القديرالإله5أنأىأمعناهـالله،عيهيحلىلاما

صورةونرى.،ضعبهمعتماماأموجواللهوسيكون)،فه

ت)العبدصورةأيضايخهنرىالدممط،متى)نجيلفيالملك

إنجيلؤواضحةالعبدصورةنرى؟(،12:18.91

الملككالمبا-الوقتنفسف!-)يىبنظرالذيمرض

دمدسونويلخمى.(11:01،14:62مرقى)

أنه:في،البدومف
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الله.نحتار-أ

هىوأدإ-له...اث!ضىعلالقضاءتقيذهووعملهب-

نفههريالحرىأو،الكل!ة)فيوالرب،،الكلمة"

.،الكلمة"

شر.لاغلإبأيمانمعالغدسالروحكلؤ%-

معجظا.امتزاجاوابواضعالعظمةتمتزجيخه-د

الآخون.خطاكاعقابيحملفهر،عتومةآلامهناكهـ-

!ئم.يانرروكأق)صائلسيندىالذىمو-و

رلى.الواصةال!بهةتلك،وؤهماصأئلنريةتبئ-ز

،،لخضوعالقؤمن2المزهذا،هذاالحبدمفهومأن!ا

هذاأن!سايس،الظاهريالاصامططقعنافصرأبلوغ

كررأنفههوكانفقد،بط!بىفكرعلصتحوزالمفهوم

نفههوأنه!،والانتصارالهزبمةعرف،.متحمسانحلصا

ضماتفذأصبحوقد،(.2:ا!ر)عيدأكتأجركان

،أرضاهثدهذاأنأما0(4:92أع)للسهحعدأ

فيواضحايخبمو،الآياللالمج!نعندمألوفاأمرأوأصح

رسالتهوفي.(3:13،4:3)الرسلأعمالضر

منماتحة،ضاهلأكرجحة)ضياءمنكأخذالأولى

ضهمزاجه!كانمرفىأن!مو،)ضمياءمناثافيالجزء

خممفهكانفقد6بال!إءيتحزنزلقعاشيقد،يطرس

ماعدأنفههوكانأنهوجت.(12:13)أع

تدرلأنمؤهلأكانثمذن،الميحبةالخدمةفيللرط

وكان،الربعد،الكاعلالبدوأعصالصفاتكجلءوأن

المحيينكدوخاصحرهاابصيةالسو:لهذ.

نحنن.ال!ط

بهناتأثرتندالانجرخطةأنو!لوالابجل-خطة

وقتفي،ملكالميحأنكرالاثنافهمففد،المفهوم

لهمفتحعندما-الضامةيحدالايكدثولم،نجامبكر

فيالموصوفايألمالربعديخهرأواأن-الكتبيوع

هذاكانرأياو!.)ضعباءمنوالحسينالناكالأصحاح

رسمالوقتففىود،بطرسبهكرزالذىالانجيلأساس

خطوطهنرىفنحن،الايخيلهذامحابةفيالحامةالخطوط

سفرمنالعافرالأصحاحفيالرومانيينأمامتوضعالعامة

يمكنايى،الحطوطهذهرصممرتىاكملوتد،الأعملى

ل!نجيل:الآقيايحيلفينلجصها

اةا:الفوان

04إكأمع،2-1:8)الطرلقيعدالمعمدان-ا

413).

وحلرلاجنامنللمرتنفسهالم!ح2-تكرص

.(42:1)شمع،9-13:أمرقى)عليهالروح



إنلم!نجى

:،1-8:امر)الجيلدالحدمة-عظمته-3

:(43:52)شمع،ب!

معالتصادمالىىتؤالئبيالرضىمنخز-المجمعفي-أ

.(3:6-1:14)الفهطالص!ة

الاثىاخيار.بأثالالجموعتحليم-ا!معخارجب-

7ء::3)مرايخماعترا!مثم،5رقلم!همكر

:8مر)الجيلوراء!ما!ناصة-اتضاعه-4

.(9:ا-52:353)كأمع،31-15:47

8:339مر!موتهعنا!ىور-الئالفي-أ

92).

:9)الجيلعبر-والصبأورضليمإلىالطيقليب-

:01)كة،المهو،(ا-01:45)و*لة،(3-.ه

46-52).

.(ا-11:")أورضليمإلىالظافرالدخرل-%

:11)لهالتادةمتارمة-حولها!اأورشليمفي-د

)الأصحاخا!تومجمصوهمالإنباء(-12-12:44

ا-42(،:)،1للموتايأب(،عرالثاك

غي)نانقبرفي،لدفنوالصبعليهوالحكمتسليمه

(14:43-15:47).

مع،عرالسادسالأصحاح)يامته-انصا:-5

نراهذلكبمد)ضياءثثره!ا(،.أ-53:12)ش

الرصل.أعمالعفرفيكحقق

منولكن،تاريجامرتبةمرقىخطةأننرىوبالاجمال

في،للصوفوعطبقاممأجعتالموادبعضأنأ!االجلى

.الأحيانبعنى

الححيابعليلهويكونند،هذا،العبداومفهرم

سلسلةذكرعممشل،مرضإنجيللالبارزةالملاعبعض

،يوعحياةمنالأولالقرةعنضىءأىأو،النب

الآعمالوصبطز،،للونت"لكلمةالمتكرروالاصنخدام

واناكة،(13:32)بابومالابنمحرفةوعدم،وغلحا

.(16:8!رتى)الجورة

ارسهة:الطلبم-عاثرأ

ضخصاكرنأن،الطبىمن:الميمثغص-ا

ابن،المافهر،الإفهل!الزلييالموضوعهر،المح

الإمحلهذامناثولالنصفالإنجهل.وتيمصمر،الله

3ب!إيخل

لالاثاتالثافيالجؤوتى.الماكأنهايلايذباعت!إف

ا!ور،الجزصمنلكل!مم.اللهالنهوبأنهالفاطع

أسا،(1:11،9:7)الحبيباتهوبأنهعنهالآب

مرتى)نجهلؤنواضع،متبز!طهبخو!ةابر!ةهنهأن

كاهرالوتتنفىوفي32(،:613،:121

:4:38،8:5،14)حقاانان-الإنان

،01:04)للهكاملةطاعةفيثالم!)نان(،34

ييو،(2:02811)الثركلةراسيمو،(14:36

مناومع،(1:1،14:62)الرعيالملكأوالما

داوووبداو!اين،(01:45144)الجمعخادمفهو

لكلالنهاواين!هيالنيةابوكةوهنه.(*12:3)

(2:815،8:17)الحاضرككلوعل!ه،لتوته،ضىء

31،01:93،14:72:)8أشا،المشقبل

الثر،كلفوق!ؤ،(لأكحلهعثراثاكوالأسحاح

منأو،(3ء:1:7،9)الأصحابمنسواء

ابثر،منالأحمىالكائناتوعل1(12:34)الأعداء

:)1الريرةأو(-13:32)الخيرةالكاتاتصاء

13032،3:27).

:ا.)الابنعنالآبفيتحدث:الأقدسانلوث-2

)13.الآبعنالالنوكحدث7(،؟19،9

أ*ت!ن،لنرق،(36:،1)إبهكحدث!،(32

25،:")مرن!فيإضحانرا.،باوأبوتللسهح

مرارآالقدسالرحلمايهركا،32(:12:6،13

والاهد،(3:92،13:11،"80112.:1)

خاصة.!صورة،ضخصهتهيينالأخو

منهوالابنفإن،بالحلاعىبختص!ماأما:اطلاص-

عنفد!ةنفص!بذلوهر،(12:6)أخ!االآليأرطه

24(،:ا)4العهددمهرالمفوكودمه45(،:01)كثيرير

!ميعر!وكاذ،معناهبأكلىمرتهيلزءهذاوكاذ

تهمحمومحنىادراكيمكنضطفذا،ينت!؟ماالداية

ذلكعنالحدتديدأوند.(.2:2،!11ه:1)

32:14،:)01التبلحادثةبحدلرضوح

.للخلاصالإلهيايد!هوهذاكانلقد.33-36(

هوابثرصوالمطلوب(،01:45)ننههوبذللتد

:1:15،2:5،5:34036،6)والإيمانايوية

الأدفى،ال!كاتمنحولبهه،(ا6:ا6،9:23،6

:23،5-1:26)الخصىالإيمانإلىابظربمون

ارادةبحب-الإيمانيكل.(35-6:43،ا-.2

الورزىوالإ؟ن،(22-25:")لهاحمودلا-الله

96!ه



مرق!إضل

الحضقيرنأقارلههمشيحهيعصلرنوالذ!ن،اللهاارادةعكل

:7)أيضأللهود!للأممندموالحلاص،(35ة3)

24-3).

الإنجيلهذادالأضرلاتعنالحدلهثونجد:الأخروات-4.

ففي،(34:1311-8:9)شالجؤقرئيةبصررة

علىيل.وكرمز،أورشليمخرا!عننبوةنجد(ا:9)

الأعدارفيفكرهفيكانماوهو،وللجزاءللد!نونةالارئحه

لهذا.ثرحأالاعراثالتالأصحاحوط،الابقة

)5-23،الأعدادفيأورضليمدمارعنوالحديث

.(24-32127)الآعدادفيالهالىوا!يء(،283-ا

العددكأفيالمتخدمةالض!ائردواضحو!ز

كلاوفي34.36(،24:ت)انظر3.32()

أوزسليمضوطنحدد3(1:13،)9:الفصلين

صروففهو،الالطا!ىءزمنأما.الجيلذلكبهايةنا

الأرضعلالمححياة(.ولنن13:32)وحدهالآبعد

،12:36)اللهيمينعنالآنجالىهو،الثافيومجيثه

،8:31)نفسهعنبهاأنبأاييوالقامة،(16:91

)الأصحاحنعلاحدثتوايي،(01:34،؟9:3

:12)ا!اللآخرشياببة*كدها،(عرالادس

24-27).

روحا:إلمحل

أولأ-تمهد:

قالممت!يزضكلال!إيعل!نجيل:ا!لمنالهد&-1

لنمتيزوثتةيجملهمما،بهخاصاألحوبالهأن!،بن!له

له:خوجد،الجدكدالحهدأضار

شتكلم(أءا:1)الأولالأصحاحزمقدمة-أ

بعد.فيماعنا

،يسوعحياةمنوالأحاديثاثاهدعنطلة-ب

عدمأول!انايدريحص!رؤلرصد،،عملهشخصهتصف

.(91:05-1:29لأ)الأمةوعدساسبعدالاكان

لأبرعالختايةللأحداثتفيلااكئر%-تصة

منالأصحاحات)تلا!ذهمعاعالووحدكث-ايلام

والموتوالصلب،والمحلاإتعلطوالقبض(،13-17

.(18،91الأصحاحاث)والدفن

!ومفيلتلاميذهالمقامالربوظهورات،القامةد-

:102أيامبمانيةالق!امةبعدأحرىمزوفي،القيامة

كنابنهوجبالإنجبلمنالفرضتببنفقرةئم،(ا-92

(2.:31"3).

047

روخاإضل

الحادي)الأصحاحتكيلأصحاحهـ-ثم

ل!نجيلالميزةالعلاماتبغيحملوهو(،والعثرون

لايتفوتروى!،الكاتبنفىمنأنه-سجحمما،ككل

اعتارنضلزاهنمثلالآخروآبعض،اغ..وألفوردوماور

والآكان.ورحناالرسرلتلايذأحدعكلمنالأصحاحهذا

هوهذا):ماالأصحاحهذافي(24.25)ايخامينان

شهاد.أنونحلم.هناوكتب،بهذاكهدالذىايلصيذ

أننعلم5وعاؤ..،يوعصنعهاكث!ةأخروأشياء.حق

ايليذعرنواالذكنأوبكمنشهادةأنهاتجلو،حقشهادته

نقضمطلقايمكنولم،ضهادتهصدقمنوأكواشخصيا

إلها،وجهتاييالهجماتكلرغم،المبكرةالهادةهذه

الموثوقالكئا!منالك!!منالراضحمحناهاتأيدفقد

أن(ءالالمضارعصيغةفي)،كهد"الفعلولر.بهم

محاكةعندجامازالكان،ا،بحلمحبالذىايليذذلك

.الهارةهذه

ظهرتالذىبالزمنعضفيماأما:ا!لظكلرزمن-

الآنفهناك-الكاتعنالتظربغض-كرحناكاباتت

أوالأولالقرنضها!ةفيظهرتأنهاعلىالرأىفيمتزايدأ-لفاق

أوبك!تغهالذكطالرأيهوومذا.اثافيارنرنبداولق

مدرتالىبلمنردكاتبإلىلاالامجيلكتابةكبونالذكن

وجعلاز،موجودةكانتتعليميةبمادةاصتعانتأفسىل

الذكنوكذلك،يوخاكاباتالآنعلهاتظهرايىالفورة

أثالمن،رثانرىئبيجزءدنإلالإبجلقمون

منطرسةبجمعهقاتقدالإيخيلكانوصاء.،سبناا

كانتمادةاضخدمكاتعكلمنكانأو،اللاهؤليين

يولميةلمفاهيملاهرفيتطررالائها!صلةكانأو،صجودة

كاباتأنهو-قيلعلدباضثاء-فالاجماع،مية

هذ.وأحد.اثافيالنرنبكورفيظهرتتديوحنا

الأضاذوكذلك،)كيدلهو،ابارزةالاسثناع!ت

ابحثمجالني!فلدرر5نقدرأنويمكن.،فلبدرر"

أن؟.مهملآ!وابتد،جمالفيأما،النلنى

فيبرعةتر،الموضوعهذابخصوص!يدلكابات

الأهمب.عدممن،الجطلقهذانفى

!رخاكتاباتظهورحقيقةتجولباطمئنانيمكنوهكذا

والنقاد.صحيحةتاربجةكسحصلة،الأولالقرنأواخرز

القرنمت!صفإلىالكتاباتهذهظهورعزواقدكانراالذكأ

بظهوروأقروا،أنفهمراجعواقد،لاحقناريخإلىأوالثا!

يفعلابالطبعوهذا.الأولالقرنأواخرفيمموحناكابات

ومدىالإنجيلومادةبالكاتالمنعلقةلبساؤلاتحدأ

نظروجهةمنتدرسأنيجبأموروهي،صحته



روخابض

ولبهه،9لطخلىالحارجيةكالأأطسيكل،صفرممة

حمدللأىحدأ!ع،لةالألهنهجادةتتثةالصكهد

التط.ت.امنأمورحول

الخارسللديلصحزنانفدم:يمارسالدلي-لألا

أرادمنأما.ويالكاتكنايتهيتارغتعلقفماالمايعللأضل

لجؤتالإبحيلضرحشماتإلىفلوجع،أولمعلرمات

1،مميل5عنأيرتعزراولكاب،وماكلتولوثارووضكوت

الجدكد-العهدمفدمة"ل،زاهن"ال،،وكالبهالمابع

الانحعلنفدا4ك!اده"ساندىوللى3،،جؤ

الراحا،ممل"ط!عةفي"دراموند،للى،،المإح

محاتنبةعنكدافعونكممكوينهؤلاهوكل،،وكاله

كابإلالاضا:جمكنالآخرالجانبوفي.يوخاالإمحل

ول،طبحاتعذمنهظه!تالذى،الفالقةالد!انة"

سكرنومحاب،6الجد!دالعهد"ضدمةمرفاتمحالي

ترضى!عهايمي،هرالحوارابحثشال!إبعالاضل"

.،ل!رخاالإمحلنبه

صي!ا!اك!،!!أ%

مبلا-6

م015نلمانرعالىنحطوطةشعزصوؤ.

33037038-18:31لرخا

!اكةنيأنهمر،الخارجيألديل:الادالكلن!الأد-ا

أنا!لأرتتملكالمحةالكنةكانت،اثادالترن

العبادةلالكنالى!تفرأمقدتكا،كبارهانخدمها

لهامقدتكأسفارواح!إمتقدروبكلوتحظى،الجمهرطة

وكان،القانونهةالمقدسالكابأسناركاكلاللطانص

كابهيأنالجنعو!ضرف"الأنا!لهذهأحدالمابعالاضل

ررناوممطمحاياتلالدللهذاوند.!وخاالرصلمو

محاباتليوكذلكالامحنديكيشدسرقزللان

!كارصاتضاتعنثمهدفامملندس.أوريحانوس

كناصص،نزللان،لهااباوؤوالإدممرلالكنة

أحمالل!تفلدكانالذى-إسناوسأما،أكتهة

*د!لونلأضنالمرعامطصالزبح،الصضى

*خايكل

تلكدالبثىسنماتعنفئهد-(فزسا)النال

ناحى،ظتسارلعلالصةهنهئكنولم.اللاد

المللاض!رككنل!.لهاتصأتدمأنعلوللملكلشاوس

عل،ي!مكلندسوتزيلان!فاوسمنالمن!د

فالى،الرسلإلالمفدتأضارهم)ضاد!رعمأساس

كانطا.الجدعكلعلكلخذأنككنلازعممجرالاهنا

لص،اك!سةالأناجملحالة!يلكن،الاتجا.هذاثلفاك

الترننها!ةللذلكفرو:ناككانتأنهكلدلعلثمة

فل-الكناضاكفادعلياصدبلناكل،النالى

الأرت،الأناجهل!نإنجهلنيأن-!كوالثافيالفرننها*

رضانكحمافدالاخرنا،مملننوأن،رصيلكعحصاتد

لدسل.

عن!ناوسضهادة!ةومحضح:لاوس-!طاوس-2

منهصرلكن.ضأنامنليتللتالتاييالمكنةالجهو

ابىللالوطوأمامانربميمر-لزأماميالننلنؤا!طولات

فاككانتشد،الكنصممنفدبأكدكدنحتكانت

!نهاتلىالرصألصرلا!ن!سشالكصا!لمطحلقات

!العلاتتلككصفكنهوهو،بريكاريوسلارتجاطه

تلامذمقتلينأايفاكانالذى،فلورفوسإلرسالنه

كا:يترلاييالتوصةهالامخرتولكنه،رويكا!رس

أحدكعن،ضوحيب!الزعانذلكأحماثأتايهر)تىه

نونمو21لادتطهماثكذلك،المإتالنن

أسفأنأضيع)ننيحى،بهاملتصقاوبح،عقولهم

كدما،اياركبوي!!لوسفهيحلىكانالذىنفهالمكان

عبحط،،حيلأطهفة،زهاياجملةو!ه،تحلثكان

الرصل!وخامعمنا*لهعن!د4،اباسإلوأحادلهثه

."اربأرأممنوكعر

الوت،ذلكلر!ناوسعمركانآنفولأننتىولا

كوعيأفي!امظعصل-ضك*-كانولكنه

اضثهد!د.ضبنبضعذلكلعدسبلهاالنيالأنباعات

.الإكانزضة86شىأن!د،م155لبولط!وس

والحمر!!ناوس!نضط،جدةحلتةناككانترهكذا

علاخهل،أخرىدطحلقةنككانتولتد.ليالرص

تتممارجلأثوثوسكان.بونأضنة!جثهالذ!بوثيىس

يإثنتالدككلطموكان،اضثدكمماالصردجدأ

هذ!طذعن-!!لناوسأننرىيمكدا.النال*دكنة

ا!،البهلاصحق!اتلمرتالنرعةلهكانت-وصعا

الاماي!إثبر،نحبالخمةضهاذيىصجله

للكة.

عنالملا!أحد)ئايفلى،!ناوس!ندكرأنو!ب

!رخا.التدسثثر!لياتممنهو،(م.7\-المجة
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!إجمل.!حنا

مقدمة.منلففرةاخبا!ففي.الرابعللأنجلككاتبيالاصبم

ومن،المقدسةالكبمنتحلمهماوهنا"هتوذ،الإنجيل

001-سحنا!هممنوالذين،التدسباليروحابؤتينالاسكل

الأناجيلأتفاقزمحاياوضعهذاثاقيفهلس)جووتم+)نلمبقول

،ء."الآرت

اثالطالئر9شتصف.مقنئزب،وثاريخلىلم!ناوسين

الىحهجةفيلصناالذي،لتلأليان،ءلملدياط!زوقلافد"حيث!

الاهلراتفاق)أدضاهر،فالدكاطرون5،تالكثؤذكر

الأولىبالآية!دأرعر،م079قبلقطعاصدروقد،،الأ!سة

الإنجيل.هذاخقةفيالأخ!ةبالآتوشتى،لأ!وحناانخيل-من

يوستينوستليذأتلأ!انكانلقد:اندامرنم!ف-3

منتجملوحدهاالح!ةرعذه،(مارترجتن)الئ!هيل!

بها!وضيوسيتثهدالتىأالرصلذكيلاتاأنالأرجح

ز-ذلكبعد-تل!ذهجمعهاالتيهيكانت،محرأ

الرابع،الابحيلعرفيوضيزسأنأما.،الدياطرونأ

المرضوعهذاناثةن!طيعلاولكتا،واضيحا!دوفهن!

صجوداكانالرابعالايخلأنفمحنا.،ذلكثبتومتى:هنا

م..حو"-13في

الطالرابعبالابحلنعويححبادليلوفاك:)عا!وس-

فكرعلى،ا!إبعل!نجيلواضحة6لارأولان05م011

)حوالإكنالجوسرطهلللىنحدها،الكةولغة

ي!لك،أحديح!طهاأنككنلاألاروهي(،م011

اعمادحنخممماكئ!أأنه،الحضفةتلكمنواضح

،إكالجوسرسائلأسالةضددللا،يرخاعل)غنالجوس

وممكنا.(176-اثالثا!لد-مقدمته!زاهبن)

لا!فوتثرهنأننذثقةيكلالآنالدبلمذااضخدام

،طء"كانتفإذا.تاريخيةوثالقالرسائلهذهأنعلىوزاهن

فحض!وحناء،كلاباتوبروحينغضةنئبغث)كاطوكأ-قز

الكن!سةفيسالدأكان،وايبكلالنكرمنا!دهذاأن*هذا

،الثاقالقرنبداكةلأنهنرىوهكذا.إكالجوكألي!زعن

!وحنا،إلىالمنوب"والقولالفكرمنالجيزافطهذاكان

-.البهيةفيضالدا

الايلزمنالا،الايخلهذاصح!علآخرديلوهناك

درامرندأثتضد،لهالغنرموناضخداموهو،اييالاضارة

الانجيل.هذااستخدمواتدواباييد!ننالفابيينأن

الديلقؤ،ص!جحنحوعلىنقدرولكي:ال!ثخيوخا5--

كانأنه:لاحظناأنسبق!-نايهرأنيخب!ألاتجق.-،

الئرندخشرن،أفسى!!وخاتلايذمنكثورنهناك
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،ءيخ!خا

الذك.والشرخ،بربولكارلوسباياستثلأساضة،"اثافي.

لنتربطمتصلةطلةوكونون،كا!سناوسيايهرهم

يبرزوهنا.اثافيانقرنمنالأخصوالنصنفالإنجلمحابةزمن

ضخصةحفيقةحولواصةبعوؤعؤخرأأثرالذىالؤال

والني،الئه!ةباياسوثيقةفيالمأيهور،الشيخ".:ووخا

يرى!-فاككانفهل.بها.روطليوسبايحتنظ

مأأواليئالرسرل:روخا31يحملاناثنان-الكورن

واحدأثخصاكانأن؟فقطواحدضخصهناككان

فيكبراختلافو!وجد؟قلدكلطاينهوكان!ل،فقط

نأهارناكفيظنلمبغا!،هذهحولالنظروجهات

ذلك.فيطندىويثك.زلدىابنهو!كنلم،اليئ"

أفسى.فيالوحيدالئخهوكان!رحناأنموفاتو!عتئد

سنة-الرابعوالإمجيلالخثوخا)لابماني!ومزاهىأما

لطفقطواحديوحنافاككانأنهأيضانجحتقدان("91

باتةضرورةنرىولا.زلدىبنورخاهو،أنسى

الإنجيلهذا-رلط،.الذىالمتواترالتقلدلأن،فاالمرضرع

تقيد؟أفسىفيإقامتهمنالأخزهالمدةفي!رخابالرسول

لي)قانهليللنكجدىأطسثمةوبى،وقوىواضح

.الوتذللثفيأفس!

بدلا،الحارجىالديلىإلم!اولدلةالظرةإن:اعلاصة-6

جدأابادرنمن،عاديةكصبصورة،توىديلأنهتينأن

منغؤفيوتأ!همامحابوجرعلالتاطعالرهاننجدأن

زمانمنجدألم!بوقتفي،الصورةجهذه،الببات

هونزتارغ)ن.الراكعالإمجلحالةفينجدثبحا،ثره

اثافي.الترنبدايةعنتمأخرلأ-يمكن-ان،الأولالزنكات

أن!.)غالجوسرساءللءدتأث!هعلوشحةدلائلفهناك

رسالةشننبى(الابع)الأصحاحبوبكا!ثوسرصالة

أثرمالهاكانالرابعالانجيلوأصلوبوفكر.الأولىورخا

نا،ذلكعلع!ؤ.الهد!وضسىياتفياراضخ

فيالأخرىالئلاثةالأظجلمعموجيوخاانحل

.القريونوفرهمنهاخبى!يقد.يلأبافي،الد،طرون"

للأنجيلالمبهرايارغعلالخارجيالديلأننجدالحيفةوفي

أوملا.فيسواء،توىديل،الرصليوحناالونبةالرابع

أضارمناخرسفرلأىدليلأيعن!للا،تنرعهفي

منعملأىعلىديلأىمنجدأوأعظم،الجدكدالعهد

الكلاسبكية.الأعمال

الإنجيلهذانبةحولالجدلفا.تاريخولن.نتاول

عزواالذكن)الغامضة،ألبرجي،طالفةفباخاه،يوحنا

صرتكرتفعلم،الثاقالقرنفي(ك!ثوسالىالإنجيل

"آلقرننهايةحنى،ورحناإلىالإنجيلهذاكابةنسبة!تحدى



روخايفل

عرالتاصعالقرنحتىخطرهجرم!لأولم،كرالالع

ليووايى،1835فيوستراوس،0182ق)برلاكدر

فيوكيمثعلما،وما1844فيرعلرضهوبوور1838،

هذهالآنهنالعلماءمنالكوونصدوتد(اغ186500

،ابرارد،نهاندر،تولرك،أولرزن)بقوةالهجمات

غتلفةي!رجاتبمور-البعضتىوقد.(اغ...بيك

يدانتاجشاعكبارهمع،للإنحبلرصلمطأصاسافتراض-

اتصعتناومن.اوغرماوريخافى.)فيزايكرمتأخرةأخرى

لأصالةالمحارضينجانبمنمتزايدتعنت!،الجدلدائرة

جانبمنرلعزمالقؤبنفىقوبلبرارلكنهم،الإنجيلوصحة

عنه.المدافحين

الداخل:والدللا!ولضايعى-لان

الديلتعرضلقد:والدفاعللهجومالعريضةالخطوط-ا

-شىءكلفبل-ولكن،للنقدالرابعل!بجلالحارجى

التاريخية،وحجيتهكلخاالىالإبجلكابةنةمحارضةتقوم

الواص-ايا!نعلىالمعارضونمدد،داخالةأسسعل

الإكلبللين،والمنهجوالطيعةالألحوبفي-بهوالممترف

صبغتهمنكزعمونهماوعل،الأولالثلالةوالآناجيلالرابع

أخطاءوعل،(،اللوج!5-الكلمةعقيدة)الفلفهة

.اغ..القصةدالاضط!إدوعدم،مزعرمةومتائصات

أهدافإب!إزأساسعلىعادةفيفومالإبحبلعنالدفاعأما

الابق.الاعتراضاتفيالمبالغاتوشنيد،اينوعةالإنجل

عنالإنجيلكا-ب!كشف،كموةيطرقأنهوإثات،كرها

سيلعلى-كانفقد.!وحناالرسولهووأنه،شخصينه

طبوغ!إيخةملمافل!طينصكانسويهودكا،يهوديا-المثال

والتلميذ5،عانوشاهد،رسولاكان؟،الح..أورشليم

،13:23،02:2ورخا)،يجهيصرعكانالذممط

من(21:24)فهالمسجلة.والثهادة(21:7.02

المية!بالغةضهادةلهي،جاتإبانالكاتبعرفواالذ!ن

انظر!)المعروفةالحطوطهذهكبعمنولدلأ.ا!الهذا

،أبوت،وستكوت،ولوتهارتجرت:الخصرعىهذا

بحثاجخه.(كرهاالسابقمزلفاتهمق،اع..داإموند

حديثة:شاملةدراتأصاسعلىبرهانالىمنا

كرخامحاياتدراسةإنفا:مبررلانقديةاكراضات-2

بلطرقثقد،خاصةبصفةالرالعوالإبحيل،عاصةبصفة

اطر-امدهبهز:إحدلى.منوعهلطر:حها!:سمعدد،،

إنجيلأنتزعمابىهي-الحديثةالمؤلفاتني-ضيوعا

اب!كورةدالحقائقحولالمشحيالفكرلتاجهو!وحنا

خبرةطورتهاقدالحقائقهذهوأن،الأخرىالأناجيل

إنحلروخا

الأولالقرننها!ةليالبهيةفكرتعك!)ذأفهي،الكنية

وند-الوقتذلكقأنهيخفترضون-الافيالقرنيدا!ةأو

تأئرتقد-الأممنكنيةرئبيةبصفةالكنيةأصبحت

علىهذاانعكسحتى،الرومانيةايونانيةبالثقافةكئ!أ

الةمع3ينلاالأصلتراثهاتحولوهكذاتاريخها،

عرضأبلغالرابعالابجلفينرىأنناوفىعمون.الجدكدة

بولىبالرصلالمرضرع!كونوكبدأ.الححيةهذهلنتائج

منمدرصةبقامالقرلإلى!لخىذلكوكابع،وتأثره

وأن،يوخاكتاباتأخرجتاييهيأفىؤاللاهوتن

انظر)للمسيحيةالجديدالصضلهذااستراحقدالكيةفكر

-كلاهما)ن.(،والحوارالبحثد!نالرالعالانجيلاعن4كتا

بلييةأفكارهو)نما،الرابعالإنجيل!العلماءمنابوعهذا

مقبرلةلنكونالإنجيلحقائقتحرلتأنبحد،ع!ثةصغةفي

ابونافي.الفكرعد

بأنسبقاخراض3ولدالرابعالإبجلإلىآخرون!أق

حياةعنمكت!لةصوؤللقارىءثفدمأنهرنهالقصد

الثلاثةالأناجيلأقوالوتصحيحباضكحال،يوع

الجديمهالاحتاجاتلغصررةفيالمبحوتقديم،الأخرى

جدياهدفاآخرن*ىلما،الثاذالفرنيدايةليللكنيسة

جدياهلفا،)ولأيثرفيهلميفشلا،الإنجلهذافي

أثارهاايىالاعتراضاتناكا:وسول،الهودضدتوكا

مرأنوبحد،انفصالهااك!لأنيعدالكنيةضدالهود

لمطالرصالعصر)،300إحلهأهمفيميحهاضخصتطرر

،الفوةهذهثملعبارةأنالمرءو!توقع(.222ص-2جزء

الأدلةبحضنجد!!ال!إهنبمضإلتدأنيجب

فيصرنهعاغكل،والكنشةالمهودينجدالتجامعناياريخية

زلك،منشاكقدملاو-فيماكرولكن،ذاتهالرابعالانجيل

نحتلفة،فكرلأمدارسلنجديةمواضيعبأنهاالقولصى

ولكتا.تاربجةضارتاتالايستالراتبصوركاوأنها

،اليودىوق!لفوالهيد!وستينوسيننسنلحوارنعرف

فيوالمجمنالهودلينالحوارتاولهااقيالىفرعات

الموضوعاتهذه)ننقولأنوكفى،افانالقرنمنتصف

بتفسررئهيةبصورةتتعلقكانت-يخبرنا!وضينوس؟-

الإيحيلينانهاايىالموضوعاتتلكويست،القديمالمهد

الرابع.

بالأنجيلينعلقفيحاللدثةإنا:الافنراضاتك!رولحل

منالقصدأناخراضعلىتحتصداييتلكهي،الرابع

قدكانالأصارعنسيحيتحليمعنالدفاعهوالرابعالا!بل

أر!قد،الاخراضلهذاوطبقا.الثاقالقرنبدءفيهراك

كويلة!دموقع!جعلهاالآصارعنتحلماالرابعالإكيل
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إكل!وخا

لأاهذه،المصرفيحهةعارركثرأدعلقلأ:ض.اطحلا!

لاتفسر،الرابعالإنجيلفيالأسرارتعليمكريالذىايفسو

؟،الميحمفامقالأمراريضعلاالإبجلفهذا،لهأصاس

وركدونللذدنمقبولةحجةنجدلافإننا،وأخوأ.فىعمون

عدقبولااكثر!سوع)نجهللجحلمحبال!إبعالإنجيلأن

تبولاالأفاجلاكئركانقى)نجيلأنهىوالحققة،الأم

ساهلرمنأكلربهواضشهموافهاقتواففد،الأمعد

ايخلمناخبا!ات،الأولىالكي!ةمحاباتففي.الأفاجيل

ولم.مجنمحةالأناجيلباقيمنالاخباساتكلتحادلمتى

عدماالاالمبجةالكنبةفيالمقد!ةإلىالرابعالإمحلكبرز

.الثاكالقرنلي،المحضخصحولالجدلئار

ةلىنحو!عدما:واتئج-للابملاطيقيالدف-3

بهطاالجوابنجد،فهالهدفعنبحئانفطالإنجيل

أخروآكات5:موكدأالإنجبلكابيقولأذ،ياضحا

.الكابهذافيتكبلمتلاصذ.قدامكوعصنعكثص

الله،ابنالمسهحهوسوعأنبؤنوابهتضدهذ.وأما

0.2:)كو،مماعهحياةآفغاذالكمتكونولكي

وطرحناص،الواضحالديلهذاوراءصناواذأء(1331

رقوارغوالتف!اتالمقدماتبهاتزخرالقالاخراضات

:المفاجاعاتمنالكولرجدنا،يحدهارماالرسلعمور

ينن!فريقفاك:الأولىااللا"لاول!لعلات-أ

ايلثةكئوماولكن،الأخرىاثلاثةوالأناجيلالانجيلهذا

الأناجعلهذ.لننالايتاءنتاطان،الحقتةتلكهر،حتا

الذين-ابقادبغترلفيما.جدأفليلةالرابعوالإنجبل

بعتالىالمدرصةأوالكات)ن-سابقااليمأثرنا

الحقلايقبكلالأخرىالئلايةللأناجلمدت،يوحنامحايات

أحداثعدافيماأنهنجد،تق!ياالرابعالإنجيلدالواردة

نقاطمنفقطنقطتينصىتوجدلا،الآلامأجرع

،الآلافالحسة)ضباعما،برضوحيخهتظهران،الايقاء

ابنضفاءأما.(42-ا:6)!وخاالحرعليوالمثى

ضفاءنفههوفليى(46-4:53!و)الملكخادم

تطابقاقرضا)ذاوحتى،(ولوتامتىفي)المدةفائدخادم

عنالرابعالانجيلفيعندناماكلهوهذافيكرن،الحادكين

فيالأولىخدمتهناكولكن،الجيلفيخدمتهأحداث

قالمعمدانيوحناعلقىأنقبلبدأتاليالجليلوفيالهود!ة

فييقابلهمايوجدمالاوهر24(3:)يرالجن

الرابعالإنجبل)نالحيقةولي.الأخرىالثلالةالأناجل

اقيالمحلوماتنقليكررفلا،الأخرىا!لاثوجردمرض

بهخاصنهجعليربل،الأحرىاللاثةمنجمعهايمكن

النظروجهةمىو!دصا،2يدماالأحداثمنويتقى
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روحنابدل

أوالانتاءهذافيالخاصمبدأ.لهأن؟،ل!كيلالخاصة

نأسبقالتيالففرةلىكرهالذىالمبدأوهو،الاخنيار

كها،يحكيايئوالأعماليصررهااييناثاهد.اخباها

كل،الكات!دمهاابىرروبها،وابحبفاتالنيوالأنرال

يرعبأنالاكلانعلالقراءماعدةهدفنحوموجهةهذه

هذاتجةأن!ررالكاتبأن!،اللهابنهوالمبح

باصى.حياةلهمتكونأنهيالايمان

بابدأاصنرضادأ-وعلا:ا!ليمطيالدىالزمنب-

نظريتلفتضىءوأول،ل!بجلفعوأنكرنا.-الذى

ايىاثاهدتئمغلهأوتفطهالذىالتصرالزمنهوالتاريء

نأتبد،الصلبو*متيصهيلةوبأخذ.الافيلسفها

س-الومذلكليقبلتابيوالأفوالحدثتالتىالأصر

أتللحللا-(كاصل!وماى)غروبهاإلىالشىغروب

وعلاوة.(13-91من)الإيحلمنأصحاحاتجتش

،(رالفرفىالحادىالأصحاح)التكميليالأصحاحعل

عدرا،7!6علىخو!الإيخاثأححاحاعرونهاك

نأأى،عددأ257علىتحتوىالبحةالأصحاحاتوهذ.

،حد.*بمأحداثتترقهكلهالإنجملثلثمنكدر

المفامالربأن(1:3)الأعمالضرفيجاءمماونحلم

يسجللا!وخاولكن،كوياأرلعبنمدةللتلايدكظهرظل

حدثمماضطيجلبل،الأكاممنهأثناءدحدثماكل

أيامبمانهةذلك!دآخرروم!حدثوما،الفيامةورم

سجلتزايىالأحداتأمما(،الحرون)الأصحاح

يجلولا،بهاسلمكقيةخرارى،الأخرىالأناجيل

كجلهاوهر،ايومينهذينفيحدثتاييالآكاتصى

نأوهو،أمامهكانالذىللهدفبالن!بةخاصةأيةلهالأن

أثرقصناو)ن.اللهابنالمحهريوعأنبحقيقةبؤمنرا

تماييالأياملقلةنندهئىفإتا،الإنجيلنيبالهلقدمالدليل

منكثرانجدالرايعالانجيلفصةنقرأوعندما.شيءأي!ا

عندققةكثرةوعارات،الوقتموورعنالاضارات

اتفرقت-قديوعخدمةأنالانجيلمنونملم،الوارغ

الأعيادعددمنهذاونتنتج،سنواتثلاث-الأرجحعلى

عنملحوظاتبعضلديناأن؟،أورضليمفيحضرهاالنى

معلوماتلديناي!ولكن،الفراتزتضاهالذىالرتت

أكي!احدثالتيالأكامتايهروقلما،أثنائهافيحدثعما

دفةبكلبايد!كرولكنه.حدثأييخهاتجلأو،ضىء

حيثعنيالتإلىكرعأقأيامبتةالفصحقبلا:أنه

الستةالأ!امهذهإلىوبالظر،(ا:12!و)هلمازركان

يوعلقدمىمدبمدصحادثةوعنالمئاءعىالايحدثالا

وقعوعن،الونانيينو!لارةأورثليمإلىوالدخرل،بالطب



إضلووخا

الثوفكرفيانطبعمانرىأتا!.كوعضدالزلارةهذه

ذلك.مناكثرهومانعرفلاولكنا،الهو)يمانعدمعن

،افيلامتللثلطحدئتقدجدأصةثممورأأننحلمينهن

عنضخابايجلولم.الإنجيلهذافيتسجللمولكا

بلغهعندمافيهكانالذىالمرضعفيمكث!مااللذينايومين

واحديومقصةهىلعازر)قامةوقصة،لعازرمرضخبر

قصةمعأ!أكذلكوالأمر.(عرالحادىالأصحاح)

جدلمنثاروما،ماوومفيالثفاءتممقد،الأعمىضفاء

آخروومعنجلهماكلهو،الثاءذلكأيةحول

هوالحاشرالأصحاحفيكجلهيما.(التاصالأصحاح)

وتطعهما-،ثامنالابعالآمحاحنوتمة.يومينتصة

الفحل-ذاتفياسكتالتيالمرأةعىالعرضىالحادث

الحمسة)طعاموتصة.رومينمنممثرتتغرقلاقصةهي

هي(السادسالأصحاح)أعقباالذىوالحدثالآلاف

تفصيلاتفيالدخرلالضرورىمنوليى.أيضاكومبنقصة

فيحدأدئيق-لاحظنا؟-الكاتبفإنهذاومع،اكز

اييالأيامرعدد،الأكاماللاحظصو،الوقتعنملحرظات

نايهرونحن.ماحديث!اقلالتيأو،ماعملخمايتم

بها،يهتمتارىءكلأمامجلةتكرنقداليالملحوظاتهذه

وضوحبكل-الإيحلأناثاتبهدفأماصانايهرها

عنكاملةتصةطعأنمطلقاتصدولم!صدلا-وجلاء

نقدير-اكزعلى-بابقدموهو.وأعمالهالمححباة

حدمةمدةهريرمألوكل!أكزلبرم!!يرماكر+كلمعلرمات

الإبحيل!تناولونالذينفكرةلنقضكابصوحدهوهذا.الرب

أوككحلأويحذفأننهأمغموكانلوع،الرابع

،الأخرىاثلاتالأناجيلقالمايهورةال!ا!اتيصحح

.النرضلهذايكتبلمالانجيلهذاأنتمامأفواضح

استرجاعأنهوضرحبكلا،بحيليايهر:ثخميصبم-%

بالحدمةضخصةصلةلهكانتلثخص،الماضىلأيهمات

بدايتهمنالإنجيلفيواضحةالثخصيةفابغمة،كصفهاالتي

التىالآيةفيلأنهالمقدمةفيحشىموجودةصى،نهايتهالى

الصيغة!ستخدم،النجدعنالعظمىالحفية!ايملن

ويمكن،(14تايو)أمجده(نحن)رأبنا"الخمه

المثاهدكلوفي.كلهل!نجيلالأصاحةالفكرةهدااعتبار

ك!وعأظهرجميمهافيأنالكات!تقدالابحيلفيالواردة

مجدعاينمتى:يوخاسألافلو.تلايذه)يمانوعمقمجده

فيالموصرفةاثماهدكلفي:جرابهلكان؟المتجدالكلصة

نأنجد،هذهابظروجهةمنالإنجيلقرأنافإذا.الانجيل

يحيفالمتج!د"الكلمة"جمدعنمفهوملهكانالكات

مجد!ري)نه.التادإيهكشهالذىالمفهومعننمامأ

إضلووخا

:4يو)الفرمن،تعباأنهحقيفةفي،الكلمةا

يو)الأعمىيخىبهوطلطاالتفلمنصغأنهرفي،(6

،(11:35!و-)لعازرتبرعندبكىأنهوق،(9:6

نأيمكنهوأنه،(11:38كو)نفسهفيانزعجأتوفي

مقابلتهبعدحدثعنه،!حبرلاحزناويحزنيحب

هذهكل!جلفهولذلك.(12:27ير)لليونانيين

المتجسد.الكلمةمجدمعمتاكصةأنهايحتقدلأنه،الأشياء

يجببل،الأمررهذهيتجاهلأنكلكنلاالسليمايفو)ن

المملن.الكلحةمجدمنجزءأيحتبرهاأن

،عيانضاهدذكرصاتهووضوحبكل)ذأ،فالابجل

الىالماهدصفيبخفسهموجرداكانضخصذك!دات

تجحلهكانتماكث!االأيه!ثاتهذهأنضكولا،يصفها

يقوليترففكانمافكثرا،يصفهماودلالةمحنىفييتأمل

ذلكقييفهموالم-نهمواحدوهو-التلايذأنكيف

التيالأعمالبعضدلالةأو،الأتوالبعضمحنىالوتت

وفي.(اغ2:22،12:1600يوأكرععملها

تعلقاتوبينالسيدكلماتبيننميزنكادلاالأجانبحن!

الكتاياتفيالظاهرةنفىنقابلمامح!أأضاولكتا،يوحنا

برلىيكنب،ثلا،علاطةأهلالىالر!لةضي!الأخرى

وأنتكنتإن...ه:أنطاكيةفيبط!يربهواجهعما

غل)،تودواأنالآمتلزمفلماذاجهودكالاايماتيقجردى

الموقف.علالتعليقالىنتقلبظيلوبعدها،(2:14

!دأومتى،المباضرالحديثتهيأكننحددأنعلياويتحيل

منالكث!ضي،ال!إبعالاتجيلفيالأمروهكنا.التحليق

حوعكلماتت!يأيننقرلأنعلينايتحيل،الحالات

المثالسيلعلى-نراهماوهذا.الكاتبتعيقاتتبدأوأفى

.افاكالأعحاحليالمعمدانشهادةعنالحدبثني-

يريدذلكأنكبفي5:بالحبارةشتهىالمعمدانكلماتفلعل

يكونفقدبعدهاماأما،(3:3يو)"انقمىأناوأفي

.الموصوععلىالكانبنعلبق

هرالابجلأننجدهكذا5:عانلحامدزممريات-د

محنىعنانطب!اعاتهمعالماضيةللأحداثعانضاهدذك!يات

التىالمثاهدفيموجودأكانلقد.اخباراتمنبهمرما

السبد،فاأ-التياليلةفيموجودأكانلقد.يصمها

عدحاضرأوكان،،الكهنةرئيسدارفيموجودأوكان

:18015،91بو)كوعموتبحيقةويشهدالصبب

!حهالذىايأكيدمقدارنلاحظالإنجيلنقرأو)ذ.(35

الكلمةهذهي!تخدمفهو،وثحتقاكاأيثهداكلمةعلى

:817.91،3:33126111،5:ايو)محيرأ

يتخدمهاوهو،(اغ31،12:17،21:24000
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نجدالهاداتهنهوفي.عاناالتىالحقا"يقيامميدهكذا

ففي.دقيقةملاحظةوقوةرفعنكربيرعادكيكيرربطا

كرفيويتحركروحيعالمنيعاياالركللق،اإحدرفت

صتخدمأ،الروحيالاختبارعنامروأحمىاكلنينوسمرلة

الإنسانعنالمحافيأعمقفمنها،ولكنهعاد!ةكلمات

وقتمع!.)نسانفكرفيفبلمن!فطرلممما،والحالم

الحملىالإدراكمعالنصرفدرجاتأصالمجبةكاكانه

احما!روعةتدثائيءكلوفرق.الحيينالمقوح

لهاالروحيةساتفكل،التارفيللجانبالعظمىبالقبصة

وضوحهقالأولىرطيهنيواضحوهذا،تاريخيأصاس

أنالأصيلاهمامهكانوعما.جيارائحانراهجث،الإمجل

قصددون-فإنه،كلتوعملهيوعإلىقارئبهانتبا.ثمد

نطالعيكنفثاوضيا،الروجةحيلالهتارغسجل-

ة!موكبفينس!أننانجد،روحهفيفدمجينالإنحيل

.الى،الكانبحياةقوالمحبةالإيماننموونتابععظمةروحة

فمن.كلهاحياتهفيالسائد!النغمةهيهذ.نصبحأن

،تةحياةعنعطمةموضوجمةرؤلةالكتابأننجدناجة

يسوعزالآبوا!ز،لخصهاللهاين)ع!وقصة

منالجفارلةالتطوراتعبرغاكها.الىتصلأنإلىاالمح

ومن.رفضؤالذفىوعدقبلوهالذفىعندوالثكالإيمان

حث،الكاتبتلبفيذأكاعنمرأتنجدالأخرىاباحمة

محرفةإلىوصلحنىونفدمنمابهفالإكانلدأكيفبخبرنا

اتجازابىالجوعةالأزماتنتجلأننش!ع)ننا.اللهابن

حصل-ابوالم!علىيحتازهاوهو-ط!كهاعنوابى،نها

أمدتهالتيش،الهدوءهذابمثلعنهيعبرالذياليفينعلى

كرعإعلاناتمرعنيكث!فأناضطاعبهالذىبالمفتاح

نياختبرهقد،بالميههالذىالايمانانتصار)ن.للعالم

ذاتالر6لعةالعباؤنلكتتضشهماوهو،أولاففهداخل

.(14:ارو)!مجلهرأكنا5:العمهقةالللالة

قاطعا،تأكيدأالأنجيلو!تأكد:المافيللىكريات!صاحهـ-

الحامةفالقاعدة،عامبوجه،ايايهر"طيعةلىبايأمل

نتايهرهفإننا،ماحادئاأوماضئانتايهرعندماأنناهيليايهر

نخبروعدما،لهالمصاجةالملاباتكلمعكياتهبكل

الذىالمعنىلتوضهحيلزممانختارأنفحلينا،يهالآخطن

بل،الأختهارعلىالقلرةلهايىالفيةكروالبائع.كلثده

ن).(ضكبميفول)عالبالعلىيضرماكلتصب

وهى،الرايعالإنجيلدبوفزنجلماالبهرخصلالمىأروع

ولا.عانضاهدبتلمأنهعلىبظتقائمالمياناباتقلم

تلكأولالاحفل.قيلةأمثلةلأيهرالاهناأمافاا!ال!نع

،الأولالأصحاحقالوتعنالدقيقةالملحوظات
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الستةالنلاميذمنضخصبكلعنالحاصةوالملحوظات

خدمته.منالأولىالأ!لعةالآكامفي!وعقابلهمالذ!

ايينةتحتدثنائيل.كانأنمىكجلهااييالصوؤولاحعر

قانازالتةالماءاجرانوجوملحوظةثم،(1:05)

وممكن.(2:6يوأالنطه!لاليردعادةحسبالجليل

اييالج!إفيةالملحوظاتإلىالخصوعىهذادنرأن

وثنةمعرفةنينوايى،القمةسهاققكثوأوردت

والحاداتلبواي!الحديدةالإضاراتوالى،لفلطين

الجمغ!ترفوالتي،يةاليوالديبةلاحتفالات9والمحنقدات

ن).للأحداثالرائعوتصوكر؟الكاتدقةعلتدلاغاالآن

الرضبةالأمررتلكإلىالانتباهنسترعيأنهوالزليىهدفنا

منلأكاجلتولبها،رعزيةأعةلهايتايي

الزلي.الحادثتايهرعندالنكرفيتداعتاييالملابات

الثع!منالخمسةالأرففةصاحب،الغلام5أضا!رىوهر

جلستدم!بمأنوكنايهر(،6:9)كللمكين9

يخايتمناخربعدماالرببقابلمرثامرعتسمااليت

ايدفىمرلوطيفرجيمولحازروكايهر،(.11:2يو)

عورةأمامهوتزلم،(44؟11)التبرباممفانوالرجلين

.وكذلك،(ا-ه:13)ايلاميذأرجلغللحادئةحية

اليلةتلكفىايلاصذعنصدرتالتيوالأترالالتصرفات

جاعراالذ!نالجندسلك*يزالماوهو.بالأحداثالملة

بطرسعيفوكبهر،(3-18:8)كوععلىللفبض

يخقردكلوس!وماركة،(18:01)الظلامدطمجوهو

يحنيطأحضرهاايىالحنوطوأوزانوأنواع،يوعدفن

الواضحةالعنايةعنو!تحدث..(38-.91:4)الجد

القبرليموضوصكانتكيف،الكنانجةاثابطيفي

الحيةلاللساتبعضهذه.(4-02:8)الفارغ

الدتةجهذ.ثثرهاأنيتطعلاوايى،البهطتهذه

،الوراء.الىنظرةالكلطقى،إذ،عيانضاهدالاوالروعة

؟لها؟بكلاليدوكلصات،اينوعةاثاهد!ايهر

علامةنحملاييالحبةاللساتتلكوبخار،حدثت

.القراءلكلالصدق

بأنالقولتجررالحىالواقعشاللساتهذ.:تالج-

منوي!،الجاةواتعمنائاهد!ورالإنجيلهذاكاتب

الخصى6الروحيتاركهعلىنظزلملقيإذرهو.خياله

بهاقاماليوالأدالالكلماتتلكخاصةبصورةتمايهر

مين.الوتادنهالحاصةجلالهمارحددتواييالميح

وجهةمنالإنجل!مويمكن.اللهابنومعرفةالكاملالأيمان

آخر"!قأىعننههيمكنلاأنهباوبحو،هنهابظر

ءالمثالشلعلىإل!اأضرنااييالظراهركلنجاهلثون

اهمالننطع،هذ.ابظروجهةمنالإنجهلإلىتظروعندعا



إيخليوحا

موضعتغراحمالحولالمتيضةالمناثاتمنالكئ!

سيلوعلى.(وآخروقجتايزعم!)الأصحاحاتكعض

منالمئهدفىالفجارالاننقالعنالكثصذكرلقد،المثال

إلىالرابعالأصحاحمنننتقلعندماالمحودكةالىالجيل

،الىةالعرفيالمماثلالفجاروالانتقال،الحامىالأصحاح

،المقترحاتشالكثووضعوقد،(ا:6ثو)الجليل

مجبالماضيةالأحداثتدكرأناخراضمنتبعكلهاولبهها

كانأنهجدأيحتملوييما.الواقعغكلوهو،متصلاككونأن

إلى!ضطرنالاهذاولكن،الكاتبذهنزتابعفاك

كانأخذهاو)ذ،الأصحاحاتبحضموضعتغ!فياينككل

يةالهوفيحدثتصواء-ا!تارةالأدلةفإن،الإنجلفيهي

.ايقدممننرعإلىالأحوالكلفييكل-الجيلفيأو

ومن،الظاهريوعمجدعنتحتر-ناحيةمن-وهي

وهذا.الايمانعدموتطورالايماننموعن،الأخرىاباحية

ستاولهماوهر،،التاؤلللاعراضجديدأمجالأأمافا!فتح

:الآن

الذىالزييالاعتراض)ن:ا!لدوالطورا!دم-رابعا

لإالرابعالإبحيلبنسبةالقهللة.الظروجهةضدبالحاحكتر

نفطةأوتطورأوتقدمأممطبهيسأنههو،روخاالرصل

الرصلاغراف-مثلا-أهميتهفييعادلضىءأىأوتحول

أنهم؟.(13-16:17ت)فيلبىيخصر!ةفيبعلىس

يداحيث،كوعضخصيةعلىأ!اينطقهذاأنيزعمون

ىأ!ابحدثلائم،الكلصة"اللاجوسثحضدةالإنجيل

بمونفكعلقفيماوكذلك،الا!ةإلىالبدا!ةمنتقدم

ننىعلالايخلهذافيفيبدأنهمفىعموناذ،ايلايذ

لإالبدا!ةمن،المحهويوعبأنالإكلانمنالدرجة

فكلحا،ئمامأذلكمنالحكىعلىالحققةولكن.انهاكة

كظهرالربمجدنحد-قلناأنبق؟-ا،بجلفيتقدنا

ابمانال!قدصنالنلايذوأن،لاض!إرق!إيدةبمرؤ

وضوحأروا،كلفضوفهالذدن)يمانعدمأن!،أعصق

ايأليالد!قوالمتأمل.مطلتارنضادبحأنإلورصرخا

.جلاءيكلذلكروي

المورةعلىالاعنراضوبتخذ:الاعللييوعمورة-أ

نأمجسن،توعةأضكالا،يوعالانجيلهذالمجمهاايي

:حدةعلمناكلاندرس

كلفأول:!حوعثخمةليللخدمالمزعومالطب-أ

فيتقممأكطالرابعالإبجلفيكلجدلاأنهوركدون،ضيء

نجلمااييالاضاراتمنضيءروجدلا!،يوعشخصه

ولا،باضمراركعايىالافاقعنالأولىالثلاثةالأناجيلفي

رضوحآتزاكانتدعوتهوغايةوكرضمحنىأنإلى)ثارة

إيخللوبخا

فيأنهميالأولى:الزعمهذاعلىإجاتانوهناك.الأيامجصرر

المحددللهدفمتفاة!سوعحياةمنالماهدمنصللة

لحدمته،قملاتاريخانطبأنيلزملا،الإنجيلفيالمايهور

بص!تهحدةلياندفةبكلائاهدتللثاختارتمفقد

الفاءعلوتونه،ودوافعهاالر!ةالطيعةأعماقإلىالنفاذة

المطلقوسلطانه،الطبيعةعلوسيطزله،اباسعلإضفاقا

الإمجيلفيخىأنههوافافيوالأمر.الحالموعلىالاسعلى

،بوعالربخدمةفيتحولنقطةإلىإضاراتتوجدالرابع

كد،المثالجلعل)لخدتالكاكلالمحنىأعلنحين

فسانرىوصف.(عثرالثافىالأصحاحفيالرنانينطارة

ولا!،الإعلهذافينجدأتاصجحاب!أنهبحد

علانيةنفسهقدمالحوعأن،أ!ساالأخرىاللاثةالأناجل

البداية.منذ،المسياأنهعلى

علالاعتراض،جقبماوشيه:المزعومكوعاسقلالب-

ماريوجهأفهعلىداثسايسوع!دملأنهالانجيلتاريجة

بهم،يتأثرأنورافضا،انسعلىمتعاليا،نجفهحياته

مقدمةفياللوجوسفكرةيطرةنتيجةهذاأنويعتغدون

ىأالحيقةفيروجدلاأنههوهذاعلىوالر.الإمحل

فياباحبضهفيكحوعموقفيينجوهرىاختلاف

حميها!ادرخا،و)نجيل،الأخرىاثلاثةالأناجل

ائلالةالأناج!لفيكقولأنكطبع!و.بسلطانينمرف

...5:32128122ت)ألكمفأقولأناأمااالأول!

والخفمى،،المطلقالحقممئمأنهيعلنأيضاو!ا،(اغ

مذاوفي.اباسلجمغوالدثان،اللطانوصاحب

الابجلفياباجةهذهمنجد!دضىءأىروجدلاالخصرص

،!الاالآثإلكأقأحديى):تالأنهحقيقة.الرابع

وأنا...إلقنمالرا5:أيضاقإلولكنه،(14:6ير)

دعوىأننجدوهكنا28(.:")ت،أرمجكم

اأ!نرى!.الأناجلكلفيتاسة،اباسعلىاللطان

،للآبوالطاعة،لخضرعالولاءيقحمكوع،جميعها!ا

اكزهايا!رىبل،ذلكفيبأنلهاالرابعالإبجملويى

28(،:14)يو،منيأعظمأدلأن5:وفوحأ

يصلهااييوالأعمال،الآبأقوالهيبهاكطقاييوالأتوال

...5:91102،7:18116يو)الآبأعمالهي

.(01:18ور)،أدمنتجلاالوصةهذه1،(اغ

المتن!غكلالواحدالخصنفىالأناجيلكلدفرىوهكذا

نحمة.المملوء

اعراضوناك:،اللرجمىلكرة"إثراكإعكانةعلم-بر

لاالانجيلهذاأن)ثراكال!هلمنأنهاثباتإلىيهدفآخر

اعتراضوهو،،بط"رصولعملمنيكونأنيمكن
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إنحليوخا

إذ،فالذىالخعىلأقيوكذلك،6،ذفي!اص!و

:(،لمطالرصالمصر5:كتابهل1،وكزصاكرايقول

علجلسالذى،ا!بوبالايخلتلميذأن،لمعضلةانها"

اختارأنهكلأناعتارإلى!بلغأنيمكن،كسرعببوارالماهصدة

من.المنجد،الله"كلمةمعجاةكانتالماضهة

العظمةمنتبئوالفلفةل!يمانفوةأىنصورالمسنحعل

نلكعلهالتحل،واقيةحياةذكطاتمحهتخنفيحدأ

ضخصاأننفهمأنيمكن.حماوىلئخمىالعجيبةالصورة

ممهيتقابلولم،يوععرفقدكنلمالذى-بولىثل

عنالعيانضهودأقوالعلى!ترضأنيمكن-كإنان

الأرضية،الظهوراتكتبلمجحلهمما،الساوىالثخص

فوقبه!سموأنيجبالإيمانوأن،روحهرالذىبالميح

هذاولكن،مرحلةمجزصىتكنلمابيالآرضةالصرؤ

فصلوفا،روحنامثلبطرصلعنتصدتهككنلاما

:نقولأنالهل،من.(211-الثافيالجزء)،الحطاب

وعهذا،"بيبرسولعننصدكقهكلكنلاماهذاإن"

قامقد!وعأنآمنقدالبيطالرصلهذاأننعلمفاتا

الله،يمينعنجلىوأنه،ومخلصا!لاارتفعوأنهالأمراتمن

نلمكناو)ن.(22-2:36أع)الكلعلربوأنه

الهلعننيى،الأمررنجياتثدافؤلالكنةيأن

ككنلاالزبعالإنجبلفينجدهاابيالنالةالحطؤ)ننفولأن

ضدمرجهايىوروع!راك!إض)نالواتعو!.تصدتها

المجةضدالدرجةبنذ!مرجههويل،الرابعالإجمل

الأناجيلكهتخدثكاهوهوالمشحكانفإذا،لعامة

تتفداثولالكيةكانت!هرهووأنه،الأولاثلاثة

صادقأ!كونالرابعل!نجيلالأسا!المفهومفإن،يخه

لاالرابعفالانجيل،صجحةالمجبةكانت!إذا.ضهومأ

أساصأ!دمباطرىبل،الإيمانصعوبةإلجدكدأنيف

.عقلادلإكلانثابتا

نتكلمأنهناالجاصبمنالمفدمة:لياللوج!عقدة-2

تضفهومانفها،اللوجى"عيدةعنالتفصيلمنلئىء

أعظمأنالراضحومن.الإنجيلهذافيالميحصرؤعلى

الخصهة،الدحياةكانتالرابعالإبحيلكاباهمامات

)بار!نئالحياةهذهكانت.بقيةصرفةفربعنعر!ا!

التفكوأمعنففها،لهبابخبةضىءكلهي،الحضية

تزدادواتعةحقيقبةمصموفايجحلجاهدرتد،ايأملؤاطال

أيضا.الآخ!شأمامثم،أولأموأمامهوضوحأباستمرار

جليةواضحةالحياةتلكحيقةيجعلأنيمكنهكيف

وبالإنسانباللهالخصذلكعلاقةكانتوماذا؟للجيح

حوع.وماذاكانمن!ينأنمقدشهني!وخامجاولألموباول

الحضقيالثخمىهذا.ولالمالمويالانانباللهصلتهكانت
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الظاهرمن!رأعظمكان،ياحتر!وأحبهعرفهالذي

.يلايد.ظامرآكانمماكثربل،العادىالمثاهدلهي

الشخصأدالإنجلمنواضح!ذلكتوضحيمكنكهف

حفقةتوصحعاولةتأقذلكبعدثم،أولايأقالتاربحيي

هذامجدعنبدقةالتحبوعاولةالاالمقدمةوما.الخمى

الحارجمنكثوبقيلا!اللوجىاوعقيه.الثخص

!رحنايدأمالرصفعاولةولبهها،التاريخيالثخصعل

فاأمافاما)ن.لح!وعلثخمىالجو!يةالحضقةمن!دركه

عننظطةلاضباطمحاولةويى،فكيدةنظىدةمجريى

!را.دامناصبة!غةليب!محاولةولبهها،اللهعنأوالطلم

لإحاجةزفلتهناوعلى.الحظمىالحقيغةالكات

فكرفييوخاعند،اللرج!العيدةتفوعنالجث

نظهةلحتىأو؟الرواثييننظ!لاتفيأو،ه!إتليش

ماأ!الناسهؤلاءأفكاران.فيلوعند،الأفضلاخخار"

عننظر!ةوراءمولاءصىلقد.الرابعالانجيلجوعنتكون

شخصيةجاةمضعونبوصيحسففدورحناأما،الكرن

كلمةويخنار،اطياةلتلكصوؤيعمناالمفدمةوفي.ناربخبئ

العهدتعاليمأعمقاحتوىالذىالممنى،المعافيبأقوىملأها

فيبرلىالرسرلوتعليم.محاسرولأفكاري!صالقديم

جدأتقترب-بنهاصة-الجنفيي!وكناايىالرسلال

نأقيأنالصرابمنفلشولذا،ال!إبعالإيحيلتعليممن

ننظروأن،وشرحهالرابعالإبحيللتفو،اللوجىابحيدة

،العقبدةلهذ.نوضبحاتمجرأخهاعلىالإنجيليقائعكلإلى

اللوجسااعيدةلأن،تمامأذلكعكىهوالصجحبل

اييالخصيةالحباةعنبحدأحىواقعأوبهانلهايى

كوحناوصلمانمثلانمافالمقدمة.الرصولأمامظاهزكانت

وهوتاريمبا،عرفهاالتيالخصيةحقيقةعنرؤتهإلى

ولا،المقدت!-واحدةص-مانعةجامحةبصورةمدمها

تعليمنفهمأنوممكننا.الإنجيلليمطلقاذلكبحدكث!الها

نيالمجلةالوتائعهذ.ضوفيإيهننظركدما،اللوجى"

محاتعلىروخاالتدصأعانتاييالوقا"يعتلك،الإمجيل

فقطإلههاتظربهاانالرفلايعهذهنفهمأنكلكنناولا،مجده

نا،وبالايجاز.مجردةفلفيةنطبة!احاتأخاأصاسعل

ليىإنه،تج!دكاانجيلاويى،وا!ى)نجلال!إبعالإيخيل

صورةلرصممحاولةولكنه،اثاتهاعاولةأوبظريةتطورأ

تلكدلالةعنفاجةبكلماتللتعبر،واقيةلث!خمة

يراها.يوحناأصبح؟الخصية

معالحالهول!:الإيمانعدموتزايدالإيماننمو-3

ايماننمر!دمالزعممعالأمرهكذا،يوعثخصهة

لاالاكراضهذاأنأيضا!ثبتالديقفالفحص،التلاصذ

له.أصاس



بوخاإيخل

فذالحانمةنعرف)نناكقولونوهنا:المهكر؟الامحيرالات-أ

اسممزلبن!سوععلطلقاثولالأصحاحففى،الداكة

ابنايأنهمزينويوصف،(45141:ايو)االمياا

المرحلةهذهدالمعمدانإلبهوكر،(1:34094)،الله

:1)،الحالمخطبة!رفعالذياللهحمل"أفهعلىالمبكرة

:3)!ونجفودبمرسمعحديئهإلىيسرون!(،92

،(14102،:4!و)الاميناعن!إفلالى،(ا-21

المبكرةالمرحلةهن!فيأفهلإثبات،شابهةأحرىوأحداث

!غالاعترافاتهذهبئلكانت،كوعالربخدمةمن

هذهأننلاحظولكننا.صتجلةبالحريبل،محتملة

عسش!ا!إعلاناتنيجةجاءتالاعشافات

الاعلا!اتهذهوأن،الاع!إفاتبهذهأدلواالذ!للأضخاص

ليواضحومذا،الاعترافاتلهذهالت!ىالجوهيأتاييهي

المحمدانروخاضهادةعلالاعت!إضويى.نثنا"ليلحالة

إر!هرلماطقاالمعمدانلأن،دحضهيمكنلااعتراضا

الأصحاحزلهالهادةوجدقد،ا!ؤلىالئلاثةالأناجل

ارساية،ووجد،نفهوجدحيث،)ضمياءمنالأرلعين

صوتأناا:بالفرلالرابعالإيخلفينرى!نفهفو!ف

البي،)شعياءقال!الربط!يققوصا،البريةفيصارخ

:امرتى3،3:أ!اتانظر23،:1)وو

الجنفيحمعفلماورخاأمااأيضانترأ؟،(2.3

هوأنتله!ال،تلايدهمناتينأرسل،الميحبأعمال

يوعفأجابه،(11:312ت)،آخرتتظرأمالآقي

كانتففد،اشياءمنوالتينالحادىالأصحاحفيجاءبما

الما.لملكوتالحقيقيةالحلاماتهىيوعنظفيهذه

!وحناوجد!بأنهالقولمنيمنعناجبمنمناكوهل

و3جد،إشعياءمنالأ!سبنالأصحاحفيلهالحهادةالمحمدان

المتألمالعبدعنوردفماالآقيالخصوعلاماتطيعةأيضا

ذلك،وجدتدكانو)ن؟والخميناثاكالأصحاحفي

يأنهالآ!الثخص!فأنمنأبطهومافاك!ل

على!وعجوابولي1،االعاخطيةءنجعالذىاللهحمل)

وجدالتيالبرةتلكقراعةفيكشرأنتيطلب،يوحنا

له.بالنسبةالكثكلفيها

ضالأنيمكنعماالظروبغض:التكداجماننموب-

هناك)نبحقالقوليمكن،المبكرةالاعترافاتهذهعن

جيدأنأيهرو)ذ.ايلايذعدالإيمانفوكم!ةعلامات

القولسبق!-الاعت!إفاتهذهمناعترافكلأنحقيقة

نتقدمأننتيم،المسيح!دمعينإعوننتجةجاءقد-

نأوب.ناتصاايلاميذايمانكان3تبينايىالأجزاءإلى

كلعنللتعبرواحدهكلمةاستخدميرخاأنأيضانايهر

الكاملالقلبيالائاع،الىدرجةأقلمن،الإكلاندرجات

الاملةالدنبفةالممالجةإلىالرجرعويمكن)المطلقوايليم

يوحناإنح!ل

محابه:فيأبوتأورماالتي6الإيماناالكلصةلمعاق

الرابعالانجيلفييوحناو!ستخدم.(،!وحنامفرداث"

علىتدلفإنهاالكلمةتشخدموحيما،الاسملاالفعلصيغة

عيقاأو،وعابرأضئيلاتأثوأكانصواءالحادثالأث!

كانكلماالقبولمنمتتابعةخطراتنرىومخن.وراسخا

والمطلق.الكاملالإيمانإلىكقد!ونالنلابد

)يمانوامتحناختبرفديسوعأننجد،الايخلنقرأوإذ

افعاؤل!يماناختبارأكلصلالهومنأعمالهمنوجعل،تلاميذ.

منالكئوونفال،الحياةخبزعنلأقوالهولتيجة.نمرهإلى

نأ!درش.-صحبالكلامهذا)ن...ه:تلايذه

...اكلامهصحوبةوبب،(6:06يوأ،!!محه

محه"يمثونيعوواولمالوراءإلىتلايذهصكوونرجع

نأنجد،عنه!ذهبوالمالذ!إلىحديثهولط،(6:66)

:6)أعظملإيمانفرصةأمامهمأصمحتقدالصحوبة

دارتاليوالأحاديث،تليمهيلةأحداث)ن.(16896

وآ،تلاميذهوثقةوممانضعفمدىتوضح،اليلةتلكفي

أيمانهميبلغولم،اليدلقصدالكاملالفهمعنبعيد!كانرا

في،المغام!-وضةيؤحةالضامةبحدالاالكمالدرجة

الحية.

:اجمانعدموازطد،الم!اانهعنلدرجميأالاعلان-بر

علمفيتزايد،وضوحبكلروجد،الآخرالجانبود

ورفضهيوعالإبمانعدمإلىالعابرالشكمجردمن،الإبمان

،/.نمامأ

إلا،أشرناأنبقالىالاعترافاتأننلاحظأنوجيد

اتمالأيوعالاتصال!رصة!اتيحتأفرادسحاءت

والسامرسةويقوديموسنثاثلمعحدث!امو!ذا،خاصأ

الؤديقةالعلاقةهذهفيالقراءالكاتو!ع.الاصةوضعب

الؤيقةالحلاقةهذهثلولكن.!رأمنكل!ؤمنحتى

هذافيواضحهو!.الفلةنصببمنكانتيوع

يوعأن-لاحطاأنسبق؟-صحيحاوي!.الانجيل

أنهناطحةبصورةنفهثعلنكمن!دو،الإنجيلهذافي

الأناجلفيالموجودالتحفظمنضىءنايرجدإذ،المها

.للاصتتاجتركهاولكنهدعواهيؤكدلمفهو،الأخرىالثلاثة

:7يوأالناسأمامدعواهيثبتأنتطلبون)خوته)ن

الكركعنحدلمثاالابعالأ!حاحفيونجد،(3.4

وشاءلونيترددونفاباس،حولهحاتاليوالأفكار

الحب؟يفلنحادعهرأمصاعإنسانهوهل:ونكرون

14-)7:حنا؟اللهأرصلهمل12(،)7:

مبمايحتقدمحي!تأفرادأأدنتبتإمماهدهكا.3(.

قبولهإلبهمتؤدىالتيالمعرفةتلك،دهالزيقةالمعرفةهذه

ايجدكدعدوكانا:الماضرالأصحاحفيونقرأ.بهوالإيمان

فيايكلفيكثىيرعوكان،ضاءوكان،أورضليم!
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روخاإضل

تعلقتىالىلهوتالواايهودبهفاخاط،سليمانرواق

جهرأ،لناضلالمحأنتكنتإنأنف!نا!

وواضح5:دمحورءطندىيقولوكا.(22-24:ا.)

لقد.بدتةعددحدثالحبأماميكنلمأنه،جدأ

ايهوصلواماإلىوصلواوقد،بأنمهميشنتجوائركرا

تاطعقولناكيكنلمولكن،أقرالمنلديهمكانبما

!دىإن.المالشبأنهأوالمابأنهنضهصرعمن

ومعا:الكلماتهذهفىالبثيريقدمهالإيمانعدمتزا!د

بهأ-سفوالمعددهاهذاآ!اتأماعمصنعفدكانأنه

الايمانذروةفإنالأخرىالناجةومن،(أ:237يو)

+لرمارأكنيلأنك..ا:لوماالربكلامقتظهر

.(02:92!ر)،يرواولمآفواللذينطولى.آمنت

:أندراوس

ترجموقد،رجولةذا5أو،حقاهـرجلأأيونافيةفىؤسنى

أندراوسوكان.،ايصرالنا-لح5أو،التوى"إلأ!ضاالاصم

رصلأ.عرالاثنيمندعيمنأول

اطديد:العهدلي-أولأ

ت!منانداإوسكان:الأولىوالدصةالهكرالارغ-ا

طرس،لسممانأخاوكان(1:44ور)الجيلصدا

15.:42،21:ايو)"يوحناأو"!وناأىأصم

بررزأتكلأمكاناروخا)بجل!مجلربو.(17ا!6

كانأنلراوسلأنذلكككونوتد،الأولىاث!لةالأناج!لفي

وثبتةكانتايايةوأعماله،والمثاعراللغةجثمن!ونانبا

ثلاثوناك.يوحنالهم!كتبكانالذفىبالاسالصلة

فيمنهاالأولكرت:رصلأليكونأندراوسدعرةدمراحل

عمزسنىأندراوستمىولفد.(35-.4:أ)رو

بئهرةحماعهعندولكن،الجيلمجرفيللسصكصادأالأولى

زعبرةيتإلىمراطيهمنزمرةمعرحل،المحمداديوحنا

ومن،(28:ا!و)يعمديوحناكانحيثالأرنعبر

رحلتهم،فيشقهمقدأولمنهممنكانيوعأنالجاهلز

فتبعه!"،اللهحملاعظمةعنمرةولاول،أندراوسممعوهناك

حمعانبأيخهالاتيانفيالصببهو(.وكان.4:ايو)

كودأنالجائزومن.(4ا:ابو)الميحإلىبطرس

وبذلك،الجليلإلىالعودةرحلةفييوعرافقتدأندراوس

كفروفي((2:2يو)الجليلقاناعرسفيحاضرأكان

و!)أورضليمفيالهردىالفصحوق(2:12!و)ناحوم

،(3:22!و)الهودكةفيالمحموديةوعد،(2:13

وفي،(4:2دو)التعيدفيبخفسههواشتركولعله

.(4:5-س)الامرة
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وسراندأ

الجليل،يلىعودتهوعد:انهادوا!ناالانةالدعرأ-2

للصمك،صادأالأولىجركهإلى،الوتبحنىأندراوسعاد

ديالمحمدانيوخاألقىأنبحدثانيةمرةالربدعا.أنإلى

12-91(.4:ت14-18،ا:)مرتىالسجن

أندراوسدعىكيفوبحكيان،عملياقطابقانوالروابخان

يصصا،الديخو!ةحرفتهمعنللتخلىمراحةبطرسوأخوه

القدبىروابةونخنلف.(7!:أمرفى)الناسصبادى

أندراوستايهرلاأنهاجثايفاصيلبحضزالمقابلةلوقا

،الممجزىالملصصدعناضافيةتفاصهلوتايهربالامم

21:)يوو!وحنامرفىلروا!تىدمجاالبمضو!تبرها

6شائهالىشفى-يسوعمرافتنهمنقرةوبعد.(ا-8

:ا)مرحمحانيتفيالحمىمنعحانحماة

منواحدأواختارهالائهأندراوسدعوةتمت6(92-31

:6لو،3:18مر،01:2ت)رسولأعرالأثي

.(13:اأع،،1

بمضأندراوسعنذكرتلقد:افط!ةالدعرأ!دا!يهدا-3

!كرعندالآلافالحسةاشباعفعند،الأخرىالحوادث

صاحبالغلامءالىيوعنظراندراوس!،الجيل

.(9و8؟6رو)والحكينالثع!منالأركفةالحسة

!بمونكانواالذفى-اليونانيونسألجماالفصحجمدو!

ثم،لأنلراوسوقاليخبىأق،ف!لبى-!سوعورواأن

.(02-2:36\در)يوعوأضراممأكلاهماذبا

وورخا،و!قوبؤبطرسأندراوسطلالزيتونجبلوعلى

:13)مرالعالمكايةوعنأورضليمخرابعنيوع

.(5-21:24لو،3-24:28ش،3-23

أندراوسأماسم)نالتفبدنرل:الأبوكر!شةالكبد-لانها

الرسلأنابسلنلةأفىجاءماوح!ب،يوانااهو

وهو،رأوبينسبطإلىكتمىأندراوسكان،،كرالاثني

:الثانالمجلد-،الر!نضال)فى-بردج)أبهسبط

أوالرابعالقرناليرجعتبطي)نجيلمنحدادة.هاك؟(6

ففطتوطويس-أندراوسأنيخاجاء،ابدمميالحام!

(!بعد02:27يو)بالجدبالقيامةل!يماناضطرقد-

.الأمواتمنالمتامانحلمىتدمىلمى

التبشييلة،لأعمالهكصرحكثرةاماكنذكرتوقد

فيكرزأنه،الرطتحليمامنالريايخةالنخةفتايهر

دكرزأنهآخرونويايهر،محيئياووسايوسويأيهر،بيثية

المحطوطةمنوصباالذىالجؤنيوجاء.الويانبلاد

أعطيلاع!نتجةلارتهمحبيوحناأنالموراتو!لة

كتاباويحوئ.أفسفيكانأنههذا،مفى،لأندراوس

الرصل،نضالوه،(بردج)عرالاثنيالرصنضال

-:بأنصراوستتحلقكثرةأجزاءعلى(يخين)



اندراوس

،ا!زد!ننفيصرنوالقدسأند!إوسالقدصكراؤا-1

المتامالمحظهرركبهي(63\:اثاقا!لد-جيو)

اتدىكيف،يدكاإلىأندراوسالتدصوارصالهيلا!نه

المبح.صرفةالىناكاباس

الر،لحرمآكلمدينةقمتاسالقدصاك!إزة2-

صاحاطلقكعفوتدكر(276:ائافىالمجلد-بودج)

عينيه6وحملراابثرلحرمآكلوجنهأنبحدتياسالقدي!

منضةفيالمحأرسلهالذىأندراوسالفديىبواطة

ثم.ثنيةذلكبعدسخاالاثينولكن.متاسلماعدةتجله

وآش،الرصلينصاحفأطلق،المدنةضاسالقدي!أكرق

العب.

-بودج)،برثلحاوسوالفديسأندراوسالقديىأعمال35

ابارثنيين.لنكرازضهصاتصةؤلروى(183:اثافىالمجلد

اثافى-ا!لد-بردج)اأندراوسالقدساسثهادا-4

سكيخا.فيوصلببالحجارةرجمكيفق!وى(215

هأندراوسالقدسأعمالامنالجبيةالأجزاءفيوجاء

يقد،انقالقرنإلى!رجعلحله،هرطرليمزلفوهو-

أنم!إوسالتدصاصثهادمرحأن-روصالوس)يهأضار

الوالميمنبأمرر!لبجنحيثأخائهزكان

القدصك!إؤبحببزوتجههجزلهالذى،"ايجى

.أنلراوس

لاأوغطوسوالقدصالأولإنوصنتالباباأضاروقد

ذلكيكونأنمجتكلولكن،اأندراوسالفديىانجبل"

ذكؤ.الابق،أندراوسالقدبىأعحال"معايباسا

فيأندراوسالقدسجدبقاكااكفترقد

صليبهلمنجزءويرجد.جستنيانعهدلالقطنطنية

هوأندراوسوالقدس.رومالط!طرسالفدصكنية

الىنقلهاقدذراعه)نيلحعث،اسكتلندةحاميا

المعقوفالصلبنبأما،ريجيوسالقديىاسكتبدة

لاحق.ناريخإلىنصجع،ابه

نأابظرتتلنتاييالأمورمن:ثخمت-لافا

ذلكأندضكولا،الرصمندعيمنأولكانأندراوس

وقد.للآخ!كقمؤأصبحفيللثلأنه،هامااختيارأكان

عبر،تالىالارنحالإلىأن!راوسدفعماأنلوععرف

أع!ق،معرتأفمل!وللىأعورإلىوالنطلعالروحيالوقهو

أثزلهكانمماكب!روحيفواصتحدادهكلديلاذلكوكان

أحداثمنذلكتلاوما.أندراوسبدعؤنج!إؤفيالقوى

الأصرادراك!الفطة)ن.علهفيكاناخياؤأنعلىديل

،أنمماوسمكنافدالميقالثخصيالاخناعمع،الروجة

بطرسدعؤمنبل،فحسبكالمايرعفبولمنليى

آلافالخسةاضباعئةحاأن!.للسيحتليذأليكون

الجديداسانا

الحكلفالمور،جدددةصرؤزأندراوسأظ!بئتد،ننى

يخبىتغكصءملحورولشكلكتباين،يهتامالذى

فيوحسهايودةروحه،الصفتينهلأدين)ن.الفبف

ئماكلهم-ايهطجأونالآخهنجعلمما-التمااإتاتخاذ

.!رعوشةالىايونايخونصعدمالمعاتد

منصوذلكومع،الرسلكبارشأندراوسكنولم

وبدونهما،السليموالادراكالرحبةالعواطفذوىالرجالأولك

كب!ة.حركةلأىابجاحضانككنلا

أندرونكس:

اسم:وهو،الرجالقامر5معنا.!رنافياصم

لاعالهايوثاروندأل!فان!،أنطوكىكعل1-

ضكواهموبناءعلى،لأنطاكيةأئناءحكمهق،أونياسا

:4مك2)باعدامهالملكأمر،أنطوكسإلالرعة

.(32ء3

كلجح،أضاأييفانىأنطركسضارومنآخرضابط-2

.(5:23مك2)!ايهالمايهورغ!أنه

:أندرونكوس

اصمرهو،ايونانيةفيمحنا.دالابقالاصمنفىوهر

بول!كبعدمارويةفيقيكانالرصلبولىنب

بولى،فبلالمسبحبةإلىافدىرفد،رومةكبةإلرسابه

وأنشالقوليمكتالاولكن،ال!جن!بولىمعأصوفد

آخرنب-"!ونياس"وعنكهيقالوعندما.ذلكحدث

ضد(6:7؟رو)هالرسلبينئهورانا-إنهمابرلى

أنهصاأو،الر!عندعايةبمكانةحظياتدأخهماهذاكض

)ذاعاصة،الآرجحهراثافى،لمض،الرسلعدادفيحح!ا

ثرنجاباحالةفيالمتخدماكؤصعبمفاها،رصولاكلمةاخذت

!أب!رتى،(8:23كو2)رمطس،(14:14اع)

الر!،هـتمليمكتابفيتخمم!25(،:2ال

متفلينبا،بجلكرزينالذ!الجاللينالمبثرينبمفىالأ)به!ني

الجئرينأبرزمنكانأندرونكوسأنوبموآخزألىعكانمن

الأولى.الكنةدوأنجحهمالجاللن

الجدكد:الانحان

المغزالتدسالروحترفيهعمكالذىالإنانوهر

الكا!مفاهاالحباؤيلذه.بالطبيمةهو؟الإنانمعيالمقايلة

:اللاهوقومعناها

مناز،جالىلحةبرل!الرصوليتخدمةال!فىالمحى-أولأ

481



الجديدالانسان

:بلاتالمقا

.!الجدكدالإنانوه،،الغقالإنان)-أ

.،ابطنأوالداخلالانانوأاالحارجالان!ان5ب-

.أالروحىالانانو!!الجسدىالانان5-%

.،الروحيالانانو!،الطبيعىالانسان1-ذ

ولكنها،الاسمننحتلفةأصنافأريعةيستحميهاوهذه

تزليبهافيالمقابلاتهذهدرشاواذا(للأنسانحالاتأريع

بعبارةالرصل!صدهمانمركأننستطيع،الحكي

."الجديدالإنان)

؟،الجسديالانانا!ابلوهر:الروحيالانان-

كو1،ا-8:14رو)،الطيمىالاناناأيضا!ابل

2:15،3:1304.،2:14،3:11،14:

وهذه،(2:3أف،ا:6غل،37،51:46

فالانان.الثريةللطيةتجيمهىالثلاثالبارات

الثواتعياتطرالتيالبثر!ةالط!حةإلىيثكلالجدي

عنالجبعثةالزواتتلكوتحركه،الجديةوالركباتالح!ية

الط!عةإلىلر"الط!ىالإنانوه.الجدانيةالعراطف

قوىوتحركهامقدسغرذهنعيهاكسيطر)ييالرية

الروحي،الإنان5أما.الإيةبالنع!ةتأثرلماييابضى

الروحبهاأمكأنبمدالبئريةالطيةهذهنفىإلىيخثر

كلمةتتخدمماكثرأ.علاوجطرفيهاوسكنالقدس

الجمالقمف،المثاليالمرىبمحناها،روحافيأوروحي"

بممنىتتخدموأجانا،روحاقجال"بأنهثلا

فيولكنها،"ابفىروحايه5التعبيرفي!،مافيزيمى

مصلرهاالتيالجاةصفةهيالغالبالكتا!اعح!الها

هو،الروحيالإنانو،.القدسالروحهوعلهاوالمهيمن

ويحفظهع!ويهيرالقدسالروحفيي!!الذيالإنان

.ويمجدهو!ذصهوحقمه

قدالتيالريةللطيعةوصفهو:الداخلا،سان-

كر2)!الخارجالان!ان!معبالمقابلةالداخلفيتحددت

!دلتعبروهو،(3:16أف،7:22لر،4:16

ليالقدوساللهروحفهاعملوقدالثريةالطيعةعلى

الحقميةاليايعفي،الاطنفي،الربرةي،الداخل

مطحيا،ب!-التجديدأو-النبرفهذا.لناط

اصلاحالي!وهو،المركرتالداخيةالقسفيتغيرولبهه

إلىالحارجصتعمللافالنعصة،داخلىتغيرولكنه،ظامريا

ل15الحاةمركزمن،الداخلمنتعملبل،الداخل

نطمتجدد،داخلهنيمتجدد)نانهيوا!صلة،محيطها

.اطباةنحارجفهالذيقلبهأداق
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:6رو)،العتقالإناناوكابله:الجديدالأنسان-3

:2:51،4أف،3:9كو،4:22أف،6

ذاتهعنيعلنفاسدالمتقوالإنان.(.ا:3كو،24

فله!الجدبدالإناناأما،الريرة،الأعمال"في

والإنان.!والقداسةوالبربالمعرفةاويت!يز،اللهصورة"

نيجديدشولدأنهبمفىأجديد)نان!هوالمتجدد

.جديدةروحيةطيةواكب،المح

عنللتعبرنحتلفةأفعالخمةالجديدالحهدفيوتخدم

ة،الجدررالانان"الىاالتيقالاناناقغيو

انحلوق،واأمخلوقين):يخلقمنالمفحولأ-اصم

خليقةانحن،لذلكونتجة،(2:01،4:24أ!)

.(5:17كر2)القدسالروحبحملأجديدة

:1بط1)،ثانيةومولودين5-أثانيةولدناا-ب

كو1)،الميحفيأطفالامخنرهكذا(وغؤها3.23

ئانية،ولدالذىالإفانهو5الجديدفالإنان.(ا:3

.(3:305بو)الفدسالروحمن

فالإنان،(وغ!اء:2أف)،أحيانا5-بر

الأطتهمنجا5فصارالله،أجاهاالذىهوالجديد

اميت،العتيق"الإنانلأن(،6:13)رومية

يامةأتامهوالرب،(ا:2أف)،والحطايابالذنوب

.خطايا.نجرمنروحية

جديد،بذهننولدأى،ذفكمبروحتجددوا5-رو

واالانان.اروحتالحبرةبدايةفيللهأباءونمح

جنةفيالفوطعدالقديمالماضيإلىيعودالذي،العنيق

.يوعالميحفي،جديداإنانأ)أصبح،عدن

وفي(4:16)كورنثرسهالىالايةالرسالةفيهـ-

!موالعتيقالانانأننجد(2ة12)رويةالىالرسالة

ذهنيتسلمالقدسفالروح،ذفهبتجديدحديدأإنانا

.جديدةأدبيةصاغةو!صوغهالانسان

المتجددالانسانهوالجديدالانان:اللاهوقيالمعي-!ا

الرلادةعناللاهوقيللتعليمامتالنعبرولهدا،ثانيةالمولود

ميت؟الحاطىءهل.النفديرلصلالمجالتفنحالنيالافبة

الخاطىءهل.جديدةحياةهيالثانيةالولادةأوابحدكد

كطولدهل.جديدةخليفةاثافيةالولادة؟القداسةمنخال

طيحنهعليهتيصهل.جدددةولادةهوالتجديدأالخطية

الثهواتنحكمههل.جد!دةطيعةهوالتجدكد؟الافطة

ابهينظرهل.عقدصةطاقةهوالنجدكد؟الجسداية

)نسانأيمبحبالتجديد؟الخاطىءالقىالإفانباعتاره



الجديدالانحان

ذهنهرالتجديد!آعمىالخاطىءالذهنهل.جديدأ

هل.لح!يتلبهوالتجدكد؟حجريالقلبهل.جد!د

ارادةهل.صاعضصرهوالتجديد؟مرسومالض!كل

فالإنان.جديدةتدرةهوايجديد؟عاجزةالخاطىء

إنان"هو،تصرفاتهفيتحكمنضبط)نسانهوالمنجدد

.أل!حي)نسان5،،باطنإنان)،،جديد

تحولألي!-المتجددالإنان-الجد!دالإنسان-

منآخرنوعإلىالإنانلمادةسجزباتغرواوبس،لاهؤيا

.المادة

نرعمنأو،معدنإلىمعدنمنعلسبا!ولابىأنهكا-

آخر.نوعالىالكائناتمن

باضدادكاءلنهوبل،ميتايخز!قيتكو!ناعادةويى-

جديد.ذفي

أد!تصرفلهصار،العيقالإنان1،)نجلىتجديد)نه-

!اةلهصارتوقد،الخارجالانان).مهيمنجديد

لهأصحرقد،الطهيالانان05جديدهداخيةأدلة

.متجددروحئقلب

اططحة:إنصان

المستيح:أوالفاجرأوالأثيمأو

الرسولارسالةفيكزور:له!ولىالرمولوصف-ا

حدكهلط(3-2:01)نالونيكيأهلإلىالئافيةبولى

ثانة،المحظهورقبلالمحضدعايةقؤاسنعونعن

،(2:2)حضرتدبأنهالتسالونيكيينبعضظنالذى

نأشق؟-كأقيلا،الربيوم))نالرسوللهميخقول

ويتعلنأولاالارتداديأتلمإن5-(ه:2)علحهم

اأ!ر!ميه(2:8-الفاجر-الأثيم)،الخطة)نان

و!رتفعنفه!ظمالأثيمهذا.(2:3)،الهلاكابن"

اللههيكلي:نجل!رمجود%..أوإلهايدعىماكل"عا

الوقتفيقوةوهناك.(،:2)،الهأنهنضهمظهرأكإله

فحيذ،القوةهذهتزلفعوعندما،ظهوؤتحجزالحال!

-،الإثمصر)بلغوعدئذ،(2:6.8)الأئيميستحلن

ومجىء.(2:7.8)مداهأقصى-الآنيحولالذي

آياتضصاحبهالظانبقوةهذا،الخطية)نانه

كثرونبهاففخدع،الإثمخد!عةبكلكاذبةوعجائب

(6عدد)طويلاهذاكن!رلنولكن،(901.)للهلاك

(11:4)ث!انظر)فمهبنفخةي!وعالربفييدهأ

8(.:2تىا)2مجئهبظهوروببطله

اططيةإنسان

تفوقوتفسراتنظ!باتهناكةانحتلفةالفسرات-

إليكبول!.،الرصلأقوالشالجزءهذاعن،الحمر

بمفها:

الجزءامنابأن-القادمنالمحدثونمجذهرأكطهناك-أ

يعرفلافكرهمحسب)فبولىنبوةعلىيحوىلا

دانيالعلىبنىالرسولمنفكرمجردولكنه(المشقل

الأفكاروعلى(بعدهوما11:36،بحدهوما8:23)

أويرضىأنيمكنلارأيوهر،الميحضدعنالثائعة

بالوحيذلكقالوأنهبولىرصلةبحقيقة!ؤفرنمنيقنع

الإلهي.

وأوكاليجولاأالحطةانان)لينابمض!بط-ب

كاليجولاأ!رلقدالوائعوفي،الرومانأباطرةمنغرهآونرون

له!امأنوأراد،الأعلىالإلهلابخاؤابضرعاتإبهنرنعأن

برلى!لارةقبلهذاكانولكن،أورضليمهبكلفيتمثال

تكونأنكلكنلاالمجنرنهذاأعمالأن!.لتسالونبكى

الأمية.وهذهالتوةبهدهببرأطط

الىاثاؤأخهاهوالبرؤلصتنتلدىالمقبرل%-القسو

عاتحدثالنيايجدفبةالملاعمنالبه!!ا!وناييابابرلآ

هيتحجزاييوالتوة،الكنبةيهمفصواللهفهبكل،بولى

بلفرإلئم!لا،الخطة)نان)،ن،الرومايخةالامبراطو!كة

مقاومة-حالأيعلى-الصوومن،معبننظمإلى

الذروةصيبلخ،الإثمص"أن!عتبرثرلىالرصلبأنالانطباع

كتبد،الرصلوصفأنكا،المحضدمو،ييةفرفي

.بالا3ولوسحىضخصبأنهالظنمعه

منالفبرلكلفىوالذىالآباءاعنقهالذىالرأى!فى-د

ابص-هذافى-،الخطة)نسانهأنوهو،الآنكث!ك

في-ثانجةالمحمجىءتجيل-الخطةشنجدنجهفزهو

لربطا!اولاتكلكالوعكننا،للهونكرانافجررأعررهاأضد

معنىوي!،اياريجةالثخصاتمنبأىالضخمةهذه

الرصولأنهيوالصعربة،صحضكونفهاالفكرةأنذلك

قطحا،ولكن-!صب"الحطة)ناناظهوروكأنيتحدث

ثلا،ضةألفيبحدأى،بميدزمنبمديىأت؟،فورأيى

ض2انظر)الأضرارود!نرنةئانيةالميحمجىءوينينهوسلط

الألفأمدةإلىلياضحةإثارةأىبدون،(7-9:ا

.بمدهأوذلكقبلصاء،الة

هذاصعوبةضوفيالأصلمأنولبمو:الجو!دةالفكر3-6

نتركوأن،بهالموجودةالعامةبالفكرةنتسمكأن،المى

،المقدسالكنالبوفي.فعلاالأحداثتقعأنإلىايفاعل

13:مت-أانظرنفسهالميحأقوالوفيبل
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اططيةالسان

ما!د(8؟18لر،11-،3037-43،24:1

خرةصمتأقيخهاثياالمحملكوتاشصارنجليأنهالاعتقاد

حيث،الارتداد،تثار،الإيمانوضعص.العظيمالضهق

لإكلاما.معأدنم!اندعوما5)مداماوافىالرجملغ

الظاهرىالات!صارومع،(13:3ت-،الحصاد

ينتى،رصاصارمأعصيبارخعاذلكصكونالخكلمملىللثر

ثون،مجيثهظهور5حاعاتدخلاالإناناينيتدخل

الئرقؤوشكنسح.الظهورمذاليهفةكاملنرضهح

اننشارتمغابيوهي-والحكوماتالقانونالصاعدة

الامبراطرطة،يرلىالرصل!دليكثلهاوكان،الفوفى

رئشيةضخصيةالنرويتقصص،الإثميتري-ا!ومانة

خراتفيجزئااتمامهامنيمنعلالننةالا!والمرمى.ممينة

انهالي.يانمامهاارماصاالئارغمن

الروحى:الأنسان

الجدكد.الانسانانظر

الح!ق:والأنسان-الطعيالانسان

معبالمفابلةبالطبيعةهوكاالانانهوالطبييالإنان

!تخدمهلمتحبرالطيعيوالإنان.النصةتجحله!الإنان

بولى.الرسولإلا

لإالأولىالرسالةفيالتحبوهذارو:ال!دالمحى-أولأ

يقبللاالطيمىالإنانولكن5(2:14)كورنثوسأهل

)نمالأنه!عرفهأن!درولا.جهالةعد.لأنهاللهلروحما

.روجأ"فيهيحكم

أز،جأر!حةيتخدماالانانعنحد!ثهقيولىوالرصل

:المقابلاتمن

الجديد،الانان)ءبالمقابلة،العتهقالإنسان5-أ

،2:51أف،3:9كو،22:،أف،6:6لد)

.(3:01كر،42؟4

"الإنانمعبالمغابلة"الحارجالإنسان-الي

،7:22ل!مية،4:16كو2)،اباطنأوالداخل

.(16؟3أف

"الإنأنمعبالمقابلة،الجسدى%-االإنان

.(ا"3:3.4كو1،ا-8:14د!أ،ال!حي

الروحي،الإنان)معبالمقابلةالطبيىالإنان-د

،!2:5كو2:3،1أف،2:41كر1)أيضا

!ه48

الحيقوالأنسان-الطهعيالالسان

.،ا:6كل،3:1،14:37،15:46

التق،5:الأوصافأننجدالأجنماءهذ.وبلراصة

الانانتصف،الطبهىوه،الجدىوه،الحارجوا

الأوصافنح!،نحنلنةنظروجهاتمننجديد.،قي

بحدتصفهأالروصوه،الباطناوالداخلوه5الجدكدا

يجبالممنىولفهم.أيضاغتلفةنظروجهاتمنتجدرر

ماضوءفيكلمةكلوراسة،المقايلاتمذ.إلالرجوع

بفابلها:

الإنان5هوالحيقوالإنين:الحقالإنان-

الروحيخهيححلأنتجلأىالزنةابظروجهةمن،الطيي

."جديدأ)نانااتيجعلالغدس

وهكذا،بئلهإعادةقياليتهوالفديمفالت

القدسالروحجمددهأنفبلالإنانهو،العتيقالإنسان"

جديبطلمحهصلبقدالميقاناننا05ويقدسهبالنممة

،(6:6رو)،للخطةأيضانتحبدنعودلاكيالحطة

يجبالذي،الحطيةجسدانفههوفاالعتهقفالإنسان

"يسنحبدالإنانالعودلاكي،كطل،يصلب)أن

الإنان،الابقالتمرفيجهةمنتخلعواأن05،للخطة

اللهبحسبانحلوقالجدورالإنانوتبوا...الفاسدالمتق

فالإنان05(4:122،2أف)االحقوتداتالبرفي

عتيقاثوبانخلعمثلمانخلحهأنيجبلذلك،فا!1،العتيق

ونجد.كاثلجيضاءمغولةيىكدةئياباونبى،نجابايا

.(3:9101)كولر!فيثابهةاإتبمباالفكزنفى

هو،الطييالإنان"إنبولىالرصل!ولعندما

الفاسد،11الخطةجدابأنهو!فه،العتقالإنانا

ايصلب،أنيحبإنهومول،وأعمالهطبيعنهز

ل،للخطةنتمبد5نعودلالكي،!يلعو)،!طلوه

خالقامجبالصرفةه،وا"الحقوقداتإالرونعيق

ف!ننا،هذايولى!ولعندما،اللاصررا"حبأي

هنهمندنصد.الذيالمعنى-اليء!ن!ولو-ند!في

الطبعةثإلى!و،(91-24:ءغل)المتابلات

،القوطنذالرىالجنىلازمتالإنان،اييفيالحاطثة

بهكررالذىالاف!لحسبيابحمةكجددأنيكوالتى

المالم.ولكلوالرومانيينوالأفسيين،لكولوميينللكورنثنن

الإنسانالينأشاالرصلوسابل:اطارجالإ.سان-

الخارجإناتاكان!)نا:االحارجالإنانو)،الداخل

اذ.(ا:46كو2)،فيومأ!رماثنجددفالداخل،ش

الداخل،الإنان"معبالمقابلة،الخارجالإنان5هذاهو

؟،البافى5أو



الحيقوا،لان-الطعيالإلان

الداخل،الإنان،1،الحارجالإنان"!نناالمفاثلة

،لإنسان1،الحتيقالأنان)دينالمغايلةنفهاهىيت

ينالمقابلةولا،(3:9كو،4؟22)أف4،الجد

روميةأ"الباطنالإنانوا،الأعضاءل"انموس

والطبعةالئهوايةاليعةسنمقابيانفهاتان،(7:22

الأولىكورنئوسليأما،"وال!ح)"الجسد"ين،الأرية

الروحمطتوالطبيحةالماديةالطبيعةلنفالمقايلة(4:16)

الداخل،الإنانوه،الجمهواالخارجفالإنان)

الجسمكاننإن،الإنسانداللامادىالجزءأوابفىهو

فالموت،تجددالنفىفان،الحياةصياتش!ى

جمتضعفالضيقاتأنفكما،لبفسحهاةهوللج!هم

نأأى،ل!نانالروحىالكيانتقويفإغا،الإنان

علىمغا-ستأثرلها،للجسدبالموتتتىاييالحياةضيقات

ابضى.ؤشصقالجطتقتلفهى،ابضى

يكنالذيالججددالانسانهواالداخلفالانسان"

النحمة،روحفيهعملأربحد،عيهويهعناللهروحفيه

فإنالأيامبمرورننى"الخارجاالإنحانكانفإن

.للقداتالروحبفؤ!بنىأالداخلا

الرسول!قدهاأخرىمقابلةفاك:الجدىنالات-3

،،الطيعيالانان"معنىنفهمأننستطعمها،بولى

الروحى،)ي!لفكر،الجديالفكر"يننيقابلفهو

ناسس"!ادف،الجدىفالفكر5(14-ا8:رومية)

وما،،ال!حناموس)!ادفال!حيوالفكر،،الموت

عداوة5دالانسانيجحلفأكما،تمامأغتلفانناموطن

للهاينامنهمجعلائافيظ،أالموتاإلىوبؤممط،لله

إلىتئكل،جدىافكلمة،"واللامالحياةاالىووودى

الطيحةإلىلرانها،الإنانفي،خاطىءساقطهوماكل

المنحطة.المبةالخاطةصررنهافي

الإناناهو،الطبعىالإنانا:الطيا،شان-4

معبالمقابلةولد!،بالطيعةهوكاالإنانأىأالعتيق

اختبرالذى،اىثانيةولدالذى،بالروحتفكلالذىالأنسان

حباة،خارجية"حياة3عتيقة"حهاة!اك.القحد!د

الحياةمعبالمقابلة،"طييةحياة،أجدانية"

حباة1"،ال!جةالحياة5،،الباطةالحياة1،،الجديدة"

التيالفاسدةللطبيحةتجيمهوالطبيعيفالإنان.،النحمة

!)ثم.سمهكلومصدرمنبعهى،الساقطآدممنرثاها،

طيعة5:بالقولنفصدهمانحلم)ننا:اللاهوقيالمفى-لافا

الأ!بأنالقولفيكموضفلا،،الحملوطبيمة5،الأصد

ايصرفعلىبخاء،بطيقهيوحالحملأ!،بطبيحتهمقرس

أنسم!

تحمدابىصناضهمامحصلةفهذه،الحيرنين!الفالب

الإنانأنمننعنطمااذأنواضع.ابلتا!طوكهما

طييحةتطابق،ل!نانلابةفالخطة،بطجعتهخاطىء

عنمجازىتمبص،الطبيسالإن!انوه.الأصد!الاخراس

اللاهوتية:المباراتتطدلوهي،الخالجةالبيمة.الثركة

الإرادةر)،،الثرورالتصرف1،"الحطعةنزعة"

وهى،"الأصيلالفادو)،الأصليةالحطةو)،العامية

،،القلبواقساوة،،الذهن"عمىفيتتجلى

.،الحنيدةالإرادةعصيانوا

أنسي!:

،4:!كو)،المحين5أو،ابافع")يونايةفيو!نى

.(01فيحون

المواطنلفليمونعبدأأنبصكان:روصةليبولىمع-ا

الكنشةفيالبارزوالعضو،(16فل)كرلرسيفيالثرى

وهربشدهأموالسلبعدما،ثياأنسسىكان.هاك

،الأسراريتجمعكانحيثروماالطردقهواتخذكولوصيمن

فيثيمكانالذىببولى!صلروماوفي.تايتوسيخبرنجاكا

ماتعلمولا.عسك!لةحراتفي،"اضأجرهالذيالبهت

وخ!إتلحلهأوالجوعكانلعله،بول!يتصلجحلهالذى

كانكولوسيقسيدهيثأنكىأنيستطعلم.الضصر

الأسبوعةاجماعاتهمفيالمسيحيونفيهييقيالذىالمكان

عنفيصونتحدثيهفنسىأنكظعولم،المحلبادة

لكرا:بتجدطهمدفافالحونكانفقد،مراتعدةبولى

مصادفةصنيخالها،رومادأنسيسىهوهاوالآن-بولى

أيضا.رومافيبولىككونأنعجبة

الميحأنشصقبلأنتالمهما،نيجةشوكان

فيولدتهالذىافي"تيخقول،بول!أ!ضاكرازةبواسطة

لبولىجدأنافعةخدملالهوأصجت،(01فل)،كهق!و

امكانهديكنلمجثولكن،محهبهمحتفظانأرادالذى

إلى،كولوسىءالىأرطه،فليحونموافقةبلونذلكيفعلأن

.ناكيد.

،الوتذللثوفط:وممونكولوسإلىيولسرعا!ا-2

،أمورعدةعنكولوصىفيالكنب!ةإلىبولىالرسولمحب

وأنبمس،تيخيكىمنلكلكولوسىإلىبالرسالةوعهد

-:تاءللأكولوسىفيالإخوةعنديأنيىالرصلويوصبى

وروف(4:9كو)،منكمهوالذىالحيبالأمينالإخا

القالأموربجمعسيصفاغموافسيصتيخيكىإن:قاهللا

ضك-ولا-ايوصةهذهوعثل،رومافيلبولىحدثت

.كولر!إلى%نيسىعؤكبطبدرجةصهلتقد
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اضعسى

أنصزوإذ،ذلكمناكلهوماشلبرلىولكن

كانأنيصىأنوحث،فلحونإلىبخفهكنه!فطاب

اصنا،ولاشحاككنلمبأنه!ااضتهرمدنةإلىعالدأ

حياته،قحدثالذىالتغروبح!فةيهدمنإلىاحتاج

والىكولوسيالىرصايهفيبولىالرسول!لهماوبر

.فيمون

؟يقول)ذراثحةبكماصةأنبىيولىالرصلقدملقد

قدالذىالرجل125(فل)،أحشا!هوالذىفاقبلها

حقرعبدأ.عل-ايومذلكحتى-كولرمىأهلعرفه

لم!و،كأخللبعدفي!اكمبدلا،الآنلهمئقدم،هارب

بل،للاحتقارهدفا!دلم،ثفةمرضعبلغادرأخائاكعد

.،للحبغرضا

فليمونالرسرلروجو،ذلكعلوبخاء:ان!أنمس-أ

هوسستقبهكانالذىالفرحبنذسأنيىستقبلأن

لم،احمهلمعنىمناففاأنشس!ماضيكانلقد.بهنفه

رومافيالمم!بلوكهالآنولبههضكل،بألىا.إنافعأبكن

نا!ااصبحاتمامأتضرقد،فاكبولىالصادقةوخدسته-

أيضا.لنيموننا!ا-شكبلا-وجكون،لبولى

شدهصقتدأنسصرأنالراضحمن:نتيولىب-

فدكانانبأنهالرصليكبولهذا،كرلو!منادرتهفبل

أنلفلمرنويككن،لهضانابولىأصبحضد،لىءظدمه

زلكاحعب5:يقرلاذ،ضانصكبولىرسالة!قر

!كتبولولم،سحيافالحونكنلولم.،أوفيأنا،علق

يخئىأنأن!يسىعللكان،الرالعةالرصالةهذ.لولى

الرومامة-ألامبراطوطةفي-الحبهدكانشد"العو

انيسى.ارتبههااييتلكمنأتفهأخطاءبيببيمبرن

حتىالتعذيبسوىكظربايكنلمالهاربوالبدفاللمى

.الموت

تحتأسبحوقد،لآن:المح!فعهالدىاالن!-ج

شلب،الذيفالد،!ءكلتغ!ضد،المهحصادة

ي،عبدهمعإيهالمرسلوالحطاب،للسهحكالولاءكدي

الآنأصحقد،العبد"أن!،،المسيحيرعأص"له

فيمونصيحبهوباتكيد،بولىيحبه،المحؤمحبوباأخا

سريعا،سراحهيطلقأنيأسلبأنهيولىيصرحثم.أضا

فليمونجتقبهصل،كولرسىفيلفارتهمسيذبوعندئذ

علبه؟ضفاديتهفي

جهةمنا!اسهذاأنتصرربمكنلا:ان!جة.د-

طلبمماممدرجقعلفليمونأنبدفلا،عثاكانأنم!

نرحهباصبجد،لكولوسىبولى!لاؤوعد،يوبىالرصولنه

وأنشى.لخمرنشكلشقلبيا

،86

سدلةأئطاكيا

:3!سعدأنطاكية

الكيالآخرىالمدنعنلهانمزأهكذاسيت:داكها-ا

نيكانورسلوقىأسهاوايى،أنطاكية3باعتالتي

والله31علاوأطلقق.م(.028-)31

مكانفييديةأنطاكبةأقيتيقد.،اأنطوكس

الذىأنئبرسلهرالغرديةالضفة-داخمهضبةعلحصين

تدعىالتيالمزوجةالبحرةإل،داغ).سلطانمنيجرى

الدكانةلكهنةكبرةمقاطعة!تقعوكانت،،"يمناى

ملكاذلكبعدالمقاطعةأجزاءباقأصبحتوقد،الوطنهة

بعبادةالمنصلةالقرشمنكروفاك.الرومانلأباطرةخاصا

والدنجوكة.الدنهةالآلهةحقوقجمعادعواالذ،نالأباطز

إحدىعلأنطايهةعل!اقاتالتيالهضبةؤشرف

(ندرس)ياندرنهروادىإلىالثرقمنالمؤ!ةالطرق

وافسى.

الصضىأبازدائمامدنماللوقيرنالملوكأفاموفد

القبايلعلتجضتهميفولآهامةاصتراتيجةنناطعند

س!نفيرونانهةمدنةوجوعلديل!رجدولا،الوطة

ير!ابولفدلها.لحرف!تأج!قبابيبدبةألطاكبة

قدأنطثةأنمنصث!إبوقالهماعلىتصدتهفيرمزى

تأي!عندياندر،ضهرعلىميياسايونايخوناضمرها

قدالؤلانهونككونأنبالمزالمحتحلك!منلأن،لهاطوقى

ا!فوفالموفعهذامثلفيبهاوالأخفاظ!نةبخاءاصنطاعوا

لقد.الاصكنمركتحهاأنقبل،البلادأدإقفييافاطر

مدنتثيدأن-الا!ندرعهدتجل-جدأابادرمنكان

ممهماتاتداخصروابل،الصضىأ!المحاخلفي!نانة

أنهمنبدلاولكن.الضبإلىالمقوحةالأغارأوديةعل

عندمافهابالقربأوأنطحيةكدفريحيةقلحةهناككانت

لمفاطعةإلطبييالحد)ن.فونهمزروةفيفرمجةعلوككان

يكنلفلم،!دكةجبالهياباحيةنلكؤفريجة

،داخططان"لنالغنىالواديافلاكالفريجيناستطاعة

الالعيد!ةجبالزا!ارلةالقبائلضد،ا!بركل"قي

فيماوصنرى،ا!طةالمناطق!حصنمقرلهمكانلأنه

،داغططان"منالجانبهنااحتلواقدالفرصنأنبعد

حرجة.نقطةعدالط!قؤلهتحكموا

منككونون،اللو!عهدفيالمتحمر!نكانولقد

اللر!ةالمستعمراتإلىيالظسوفرمحينوكودكونانيين

صفردجاءمماثابتأنطحةدالمحول!جود.الأخرى

وهىأبولونيانتوشومن(05-13:14)الرسلأعمال

،دبرؤ5احمهاعؤ!ةامرأةبهرفها"يرابي،مجاو:مد!نة



ي!سبدبةأنطابهة

نطاأم!ه!ث!ا

لسير!بم!..نيةإ-تو

بة.در

دلفيا

.8برجة

البحرايوسط!!ني

ليسيديةأنطاكيةلموقعخريطة

حسب)أنطاكيةزمرموفامركزأكثغلرنأجدادهاكان

بمد.ق.م918عاموفي.(النقوش!ررمزىصتفسير

مدتأنطاك!ةالرومانجمل،الكب!أنطوكىمعالملح

انها!عنيولكن،تكوكافينغرتأفها!عنىلاوهذا،حرة

اللويين.للملوكالجظةدنععنتوتنت

لأبختاسأنطاكهةأنطونيوسأعطى.ق.م93عاموفي

تكونتابيغلاطيةمقاطحةإلىضتوهكذا،الغلاطي

عاموقل.أبختاسمملكةانقاضعل.ق.م25جمام

أنطبهة"باصمرومانبةسنعمزأنطحبةصارت.ق.م6

الجنو!ةكلالجةعاصسةالوقتزلكلوكانت،القبركة

وكانت-أوكطسكناهالآلنيالسكيالمتصراتوك!ي

الكاقيالتدرتسنكشفاابي،الطرقمنلثكةمتصلة

و!سو!ة!د!ةلال!بئالفاءللجاحلكبح-بعد

ومم!لة.

حولكثكلجدلاحتلمولقد:صدةأنطاكهة-

زمنفيسد!ةفيأوفرجمية!أنطامميةكانتهل:لالو3

فريجةلمديتبأنهاأنطايهةست!إبو!ف.لول!الرصل

الأدالضر!جاءمادتضمنهماوهو،بد!ةثحاه

شبأخرىمراجعناكولكن.(18:23،ا:66)

إلىضتأخهابهالمغرفومن،بيدكةهالىأنطاكية

عامفيالاسمهذاتحيالنىالمقاطعةانثتانيحد!شد!ة

مدينةكانتبول!الرسرلعصرولى.الميلاددعد592

تمزأ)،فريحةهتسمىكانتكلاطةمنمنطقةفيغلاطية

ناءؤلك،(لكأونعةثلغلالحةمنأخرىأقامعنلها

!سعدنكحةأنالا

الريمامة-الام!إطر!لةلىالكننهة)رمزىصكرهطعل

)وميأنطثيةحولفرجمةنفوشوجرطدها!25(

وحدهمالفريجيينيكفريحنموالجبنلوجودالفاطعالدل!ل

فريجةمنالمنطقةوهذه.(النريجيةاللنةاستخدمراالذفيهم

لىالصك!ةالحالةالىالغلاطيةالجاطقلاندماحهاكلجع

ثوؤاخادمهمةبأينتاسامطتعنلما.ق.م93عام

اىتضلأنالإمطنفيكنولم"المتمرالميدكةالقبائل

الاستراتيجةابقطةهنه،!د!ةجباللفتحعكنخطة

!،انطحةبناءعندطوقىالحققةهنهعرفوقد.الهامة

وعرصا،لأعهنتاسأنطثيةاعطىحينانطونعوسعرصا

متعمراتكرىأنطاكيةمنحعلح!-أوغطر

حماهحرياطر!قاأوغسطىبخىوقد.!يديةلى.الح!ية

المسنحمزإلىأنحبةشبمندوكان،الملكىاالططق

برلى)تصةلالوارةالرواةوحسب.،لشرةاالأخرى

منرحلصالىالطيلقهذالوبرنابايولىسار،،وتكلا

الكنية-":3قي13:51،2أع))يقونيةإلىأنطاكية

.(27-36-رصىص-اروصامةالاصراطو!ةفي

الرمميةاللفةهياللاتهاللفةظلت:والد،،اللن3-

الفرنأواخرحتى،رومايةكمتمرةإسائهامنذلأنطاكية

منممثرالرومامة!المبنةاصبفتولقد،الميلادياثافي

الونانبةاروحولكن،المنطقةنلكفيأخرىمدنةأى

ابقوشنجدالتارغذلك!ذ،اثاكالقرنفيالتعت

بالونايخة.مكتوبة

،،وصبل5،من)هيالزييةالوثنةالآلهةوكانت

وخدمواسةممتلكاتلهكب!سبدوجوضرالوو!ايهر

الإله.لخدتمكرصنكوين

-التولبق؟-أنطحيةكانت:انطاكةلييولى-4

كانالذىكلاطةمنالجزلذلكوالحكرىالاطرىادص

الجنو!شيالجزء:ممفلةوييدكة!سورلةجباليضم

وايؤلرنوالموظنرنالجنوكانأنطثيةرمن.يكأوية

أكضاينها،ابطقةهنهجهاتجمعإلىيخرجونارومايرن

)أعالكو!ةكللبرل!برا!ةالربكلمةانثرت

ووجؤالمتحبلاتالردفاتابماءولمل.(ا:394

ضكواهم،الهوإلمحمرحالذكن(.ها:3أع)،المدت

لعبنهالذىالمنيوالمور.الرومانببنالمتعرينمنكانوا

ليالاجماعةمكاتهنعنم!وفهومامعيتنقنااباء

كاناتنهنالكراتكانتفقد،الصفرىاجا

.وقاصات

حتىيولىللرصولاضطهادهمأنطاكهةيهوصل9وقد
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فى!سيكهةأثطا
الو!ةالطا!ة

رومانيةقعاةبقا!ا

ثم.(14:91أع)فاكلهفلحقرالشؤ!الىهربأنبمد

وأتايةيرجةإلىط!شهلوهوبأنطبهةثانجةمرةبول!مر

مرةأنطحيةزارقدبدلاأنه!.(25-912:اأع)

اثاثةرحلتهوفي،(اا:66أع)ائايخةرحته!اخرى

.(18:23أع)

السورلة:أنطاكية

التي(ق.م31)ابسوسموقمةمنتصرزمنبعد

أنطاكيةمدنةأص،صو!اكلسيدأنيكاتورسلوضجعلت

المدنمنالكلكلأتاموقد-،أنطيوكس"أيهاصمعلوعاها

علىموقعهااختاروقد-القولصبق؟الاصمكنفسوحماها

نجل،؟،مترشدأ-(الماصى)الأورنتلهراليرىالضفة

أ!ضاأص؟،ابحرعنيلا15يحدعلى-نربط!ان

488

المد!نةوصوقد.الجديدةلعاصتهيخاءيكونوحصاطو!ة

كاليوسطوتىعاصةالمتحاتجوناللوتيونالملوكوزخرفها

-175)أبيفانوس(،وأنطوكىق.م.246-226)

اللوئنحكماتهى،ق.م83عاموفي.(ق.م164

حكمالذىأرينيةملكتبج!إن!قبضةفيأنطاكيةووقعت

وفي.عامأعحربألىلعةذلكبحدالرومانأمامانكرحتئسو!لا

بومبىبراسطةروماإلىبالفملالإدضت.ق.م64عام

صورلامقاطمةعاصةوجحلهاكبرةاقيازاتأنطاكهةمنحالذى

الجانبإلىدأنماتنضمأنفيأنطاكيةنجحتوتد.الرومانة

الروماية،ابدةباصقرارانتهتالتىالأهيةالحربفيالمنتصر

عقبأوغسطىوناصرت،بوبيسقوطعقبصمرفناصرت

!،روماقكصرشبهاداندبموقد.البحطةأكيوممعركة

رائعةأنطاكيةكانتلقد.!عهانيالأباطرةمنكثرونأ-

حماكاعهدفيوجمالأروعةتازاولبهها،اللوتينعهد!

وثاك،الحرقملكةاأبحتحتى،اروماننمنوصاد!ا



الحر!ةأئطاعة

.تح!

الومةأئطاكة
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أ

ية!دأنطاكث! صم.5ء
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المتوسطالحر.ثمثق،

ه!.صأ

أوردلبم.

الاسكندر!ةلم!ص

.بربر-كامصاا!حراءالعرلية

سوريةأنطاكيةلموقعخرالالة
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السورلةألطاك!ة

خمسةبحدوعلى.والا!كند!ةرومابمدالريمافيالعالمفيمدكة

كرستايى"رافنيأضاحيةنقومكانت،المدتمنأيال

!،والافوراتبالحدائ!انتزوكانت،وأرطايىأيرلرلعبادة

وكانتوحماماتمحابد،بعدهممنوالرومافيوناللوقيونبهاأقام

)الأخلاقأ!بحتحتى،المدكنةلسكانللشعةم!جعا

مدعالميةمدينةأنطايهةكاتلقد.للاباجةمرادد!الدافية"

كانموقحهاأنالا،بحطايناءكونهاعدمورعم،إلائها

تجارةمنالكثوفعلااجتذتالتجارلة،وقدللتنية*ئ!ا

فيهاابهودمنعددآنيكانورصلوتىأمحنوند.الرق

وايونانبونالوطونفكان،لبوناننماويةحقوتاونحهم

موالجوهاوكان.الكانكاليةككلرن،الرومانيونثم،والهو

ايجارىثهمبايممثرسوكانوا،!كاماكبانثطاجنما

.والآدابالفنونيهحلرالمولبههم،نكاتهموكناتزوعم

،اثولالميحىالعصرفيمتميزأمكاناأظكيةاحتلتيقد

لتحاليممهأمجالاقدتالمزهزالكبضالهؤيةفالمممرة

ا!تمعنظزتوبععلىالمد!ةعايةوعملت،المسة

الو!ةالحلوفيعصوراكرنأنرفن!الذىالمسهحي

السررأنطايهة

البعةمنوواحدأأنطاكيادخيلانيقولاوسكان.الف!قة

لنللسيجةمهدأأنطاكيةوكانت.(6:هأع)الشصامة

فيانحقدالدىالمجمعتررولقد-المهحيالمركلوالحصلالأم

،ىالهوالاموسفومنالأممنالم!يحناعفاء،أورضليم

.(15أع)المألةلهذهأنطايهةفيالكيةإثارةعلىبناء

رحرلهالىبولىالرصلانطلاقنقطةأنطاكيةوكانت

عاد؟(18:32،:13:1،1536أع)الثلاثايث!ية

وز.(14:26،18:22أعإوالثايةالأولىرحلتهمن0اليها

كرعأتباععلىمرةلأول،صيحيين"لقبأطلئأنطاكية

أنطاكيةفيللكيةاثرفوالجل11؟26(.)أع

ظلتبارزأمكاناأعطاهاالأممنللسيحيينالأمكالكنية

أبرزمنالذبفميوحناالقديسوكان.طويلازمنابهت!شع

اغاتولرناييأنطايهةوكأس.ال!إبعالقرنيماخرفيأبخائها

،لتلايذهالمحبحأعطاهااييالمقدسةالكأسداخلهاغوى

الواصةالأبكاثأدقوصلتوتد،بحثمرضحمازاك

.الراحالنرنإلىترجعالكأسأنإلى،ابطاق

السائحينأحدرممعنمأخوذةالأورنتنهرعللانطاكيةصورة

.م1782ليالفرنسيين
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السومةأنطاكهةالور!ةألطاكهة

الأورنتنهريخهايظهرلأنطاك!ةنظر
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أنطاكون

:انطاممون

-ا75!نص!لاعرشعلأمنانوسأنيركسجلى

كالمبنةمملكهصصبغبيالمقر:صاضهوكانت..مىا64

ع!سكبركان،اياريميةلضحمالصدولاءرلكن،الصنانهة

عنالارتا،اديطونكانواال!هودمنمح!فانذلكى.أمامه

كاصن،5هولاءلينشوكان،الماد!ةللشنعةطلباعنبم

كاصنرضاوتد.اثاك،أوفاس)الأمينالكهنةرصيأخر

عنعوضاللكفةرئشابصهالمالكمنبملغأنطوكس

ديخافباأصبحقد،عزا!عهدفذالمنمبهذاوكان،أيخه

الملكلهأذن)ذا:ووعد،للأمةرأطنهجعلمما،وصاجا

بخىمنالئبابيردأن"أورشليملي!كاضيملمببخاءفي

المصطبفيناباسيكت،!،هالزلننننمطعلجنه

الركليخحأنبمحنى،أنطاكيةرعوتفيايونانيةبالصغة

ضوق،ايونانة،لعغدةايونا!ةالعاداتشخنرنالذت

طلبه،إلىأنيوكسأجابهوند،الأنطثيينالمواطنينوامتيازات

بلغوهكذا،أورصليمفيايوناقللحزبرأطكاصنضار

الوئهةالتصرناتد!ادىمع،النريةأبوناننيأخلاقايخلق

عل!كرصرن!ردوالمالكهنةانخى،المنحرفة!لاستهتحت

وياثروا،والق!إيينالذيائحوأملوابالهيكلواسانواالمذبحخدمة

"ذ!حةحفلانامةوعد،الهرنانيينمعايحالفإذ

،،صورافي،ال!ونانيةالألحابمعبالازبارو،،هركي!

2)الرعويةأنطاكيأورشليممنر!الحبيث!اصنأرص

.المالمنكبرمبلغومعهم(4:7-91مك

مرصومصمور،ايونانيةالثفانةلرالخكهذ.صاندرقد

وحرم،ملكهداثرةكللالمبادةتوحبد!كتم،أنطوكىمن

حرم!،اله!كلدوالذبالحألبوتكةالعوبالآعيادالاخفال

ولكن6مصرعلىالاسيلاءإلىطموحه)متدوتد.اطتاناجزء

إلعاد،لممرريمارسللمحاونةلجةعياحميهفئلتعدما

يتبهر9أنرنضواالذكنايهودعلىغضبجاميصبأورشليم

ال!ولهؤلاءأنطركىاضطهادات!اوزتوقد،آ،لهملإيمان

التيالمقدسةابامرسمحبفأحرتت،وفظاعةحدكل،الأناء

ابونانية،الثقافةإلىالمهودلتحولالمحاولةوامتدت،عياعر،

المنركالخطرأدىولقد.نلطينفينايةوقلابقحةكلإلى

معأرتباطصلةكلنبذإلى-الأمانواإء!ا-بالاش

بانتائهمالاكراف!اطلبونورطلةسفراءاإرصلوا،المهر

صعبداجرزمجبلعلىعحبدهمكمواوأن،ايونافيللحزب

بالأبهدهداوكاذطلبم،إلىأحيبراوتدالأغريقيه،جريتر

مماذلكعلى!سهدل!،الجنينيينللحلاتةالهاقالانفصام

لعاملونلاايهودلأن"4:9(ة)كوحناإنجيلفيجاء

.،الابرون
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أنطو!ا

ماس،أنطحض!وأ(نرضماالذتأيدك!وكان

أكناله!فعاد،!ا!ميعثيمنالنليققممكاهنوهو

منال!رالثحالفيالواتالجبالينأ!ت!وطن،لىالحسة

رصولكئ،واهمكلالمتدتالمدنةتدضعلحزنا،أورضليم

للأيثان!كحعلذيالحتنديمو(!رناكالتشبرأنطوكى

لمالكاهنرلكن.أطاعمو)ذاخاصةملكةياميازاتووعلؤ

إلىللتحولالبففةللاكماعاتاهماعا!عرلميأنهكف

تنممالذىالمزلدالكاهنذبح،غضبهذرزل!ل،ايونانت

ابنض.المذبحوحطمالملكعنلوبخل؟الامرلاللات

هرعففد،حدكدلعصرفجرأأصبحالبطرلم!الحملهنا

وسد،فؤوازدادتالثوؤوأتمتصتاسجانبإلىالث!عي

بعدالوقررالقلايدالكاهنمتاسمات،الملهمةألقيادةمنعام

،ندعوا،،ابامرس)عنالدناعبمهسةالخمةلأولا"عهدأن

ابخه،المكا!أبهو"الىنه"يالمكايين5،الوتذلكنذ

الحريه،اتصاراتهمأوقفتيقد.العملكلعلىأفالذي

كانالذىايوناقالحزبومزت،ايونايخةالىالنحرلعملة

.الأنطاكيرنإيهنتمي

انطوما:

المايةالزا+قالكبرهوودسبنا.الذىالبرجاصم

كها.للدناعابكلنطتةمنال!لحة

فلحة5أواأنطونيايرجااسمهويدسأطلق:مقدهة-ا

فيالقديملرفقهتكيمما،بخا.الذىالحصنعلاأنطويخا

العهدق5أنطوناااصميايهرولا.أنطويوسعاركالجئى

أع)،المسكر)باسمالقلحةهنهتايهرولكنالجديد

أطلالفوقأنطونا،تلعة"لتيقد.(21:34-.4

وكان،بوبىرمزهكلكانىيرحنابنا+قدقديمصكا!حصن

باءاعادةعندالموتحهنف!زحمالىأذبقتدخيا

كان-ثكبلا-لجمانإنبل.(2:8غ)أورضليم

الركنهذاليأنه،ءاذالموقعنفىفيأفاحصنافىقد

فيالمزلفعالرحيدالتليرجداهمكلفدةصالررالعالى

وادممطجرفنوقورتنعال!فىالتلحةسرروكان.ابطتة

خندقيوقاتلعنالثمالمماالورنملوكان،ايروييون

حمسة!رتنعجرففوقتومفكانالجو!الورأعا.عمهق

للوصولشلئمةكنولم،الجكلنطقةفوقتدمأوبحين

الثمالى.الجانبمنالاالقلحةإلى

يبلغوكان،تقرصاالبهلشطيلةكانت:القلعةوصف-2

إلىالشمالومن،قدمأ094نحوالضبإلىالرقمنطرلها

أركاخهامنكنكلفي!رزوكان،قدمأ026نحوالجنوب



أنطونيا

-لإغ/؟!!م"-خ4ل!

لا.ؤ!في!ش-!

-*؟-؟

.*،أ-:؟

أنطؤليا

كدصأثه

إ!!

ز!كم!

بهـم!كتي

المحكل.منطقةمنالفرلىالئمالىالركنلأنطوفاتل!

عةبلغكانبرجكلازلفاع)نو!ال،مرتفعبرجالأرلحة

علىاثرفالرقيالجو!الركنعدافحاتدمأوسبمين

فلم.مائةارنغاعهيلغكانجت،الهبكل

القلحة،يداخلتحصفيساالمرجعهوررصيفوسوحتبر

ناكوكان،الوقتنفىفيومصكرأتصرأكانتأنهاو!لو

ايكلقأروتة.الىالتلحةمنللنزولسلالمعذشدرج

الفلحةبينبمللعقفاككادإلهقل؟!الحاليطرفه

.الطوارىءحالةزالاكخممكنلمولكنه،اله!كلوقاء

تلعةمن،الهيكلفطتةعلالزلحيبهجومهتيط!قاموقد

أنطونها.

لرابةمن!دأالذىالارعبمر،ايومالقد!ةأورشليمود

فيالارعهذا!ع،أنطريخاقلحةأطلالفوق،استفانرس

وكقوم.والجنو!الئالىالور!!نتقعاالمافةمصف

ا!برالجزءفوقصههونأخواتكيةالجلواتددرالآن

الأوسطالنناءر!ة."!ممكنأنطوكالقلعةالمالىابضفمن

أنوسمو،عهونأخؤتكنعةمبيتحتللقلحةالأصلى

صلحا،قدما165حوالىتبلغكانتالفناءاهذاماحة

الأصية()الإطالرصفحجارةبعضفاكومازالت

هناكوكانت،تدممخونهاالحجرعك!لغايىالضخصة

الآحراضإلىالأمطارمياهبقلالحجاؤهدهفينحوتةقوات

.ايومإلىتشخدممازالتايي

يخمىيخمارأكانهناك:المفدسال!ليلىاهلعة-

العلحاءفبمض:يلاطىأمامالمشحفبهحوآالذىبالمكان

الركنلينعكانالذي!رستمردتمذلكان!ولون

ولكن،الحالىيافابابمنيالقربالمدتمنالرلىالشحالمي

امكانفيفكان،أنطونهاتلعةقكانأنهالملماه.كرونممدر

تففظ،الئرفاتاحدىلطالمحومحهيففأنيلاط!

نأ(91:13)روحناامحلمنونعلم.القاءفيالجموع

،ابلاطله!الموضعق"الولا!ةكر!أمامتمتالمححمة

أنطونيا.قدفيكانأنهورجحمما

كانتشااهمكلفناء!بولىعلالقضألقىوقد

المصكرإلىاخذولكه،محاكمةلدونخلهتريدالحموع

الحرجفوقشالبيكلمأنزلهورزنأن!ىجث

:21)أعالأمتاءالىالمسكرمنةيرىكانالذى

39!ا



انطونا

اليرملىا!عأماميولىثلوعدما.(31-22:92

نزلواأنالسكرنأمر،يولىحعاةعلالأم!خي،ايالي

-الدرجعلىأصعو-بهويأت!!الجمعوصطشوكطفؤ

ليلانقلئم،(3:01-22:23)أعإلمعكرإلى

:23أع)همصرتإلىأنطويخاتلعةمنتوكة3إصةتحت

23-35).

أنطعوخس:أوأنطوكس

ملوكعنالك!ناصموهو،،الصامدأوالمقاوماومعناه

بحدها.وماق.م.281منالصلو!نمو!ا

ق.م.261-324من:()موبرا"لأن!بهى-ا

أبا.شاركوقد،السلوتيينأصمؤصالأولسلرقىاينوهر

فيالرجدالحا3أصبحأنإلىق.م.392منذالحكم

غزوضدالصنرىأصاعنددفاعهاضهريقدق.م.281

أوافلصاى،صنر)لقبعليهخلعماوهو،الناين

الا!ندرزمنمنذمدناأصمنأعظموستبر.المنقذ

فيوص!االصغرىأسيامنهامةأجزاءضدوقد،ا!بر

ضد(ق.م271-274)،الأولالو!ةالحرب"

ضدمسركةلخلرئد.(فلادلفوس)اثفيبطلي!رس

.ى.م261فيالصضىأجانيالغالنن

ق.م.246-286من:(!وس)الالطألصكس-

بدأوفد.اصرأتونيسشالأوللأنطوكسائاقالابنوهو

جوانبشالك!وغمرضمنوبالركمق.م.261لملكه

بمساعدةالثافيبطيموسهاجمأنهجمدرأنهإلا،يعاته

فقدهمماالكثوواضر،مقدويةملكاثادأنتيجرنس

،(صطاوبخو!الصضىأصباساحل)،الأولأنيوكى

مناسترتايي،اثا!ةالوطةبالحرباهذهؤسمى

ماعرجلفامالحربهذهأثاءوليق.م.026-253

!ليتىعلطايخاح!نفهمنوجعلتيماكوساحمه

عليهفأطلق،تياكوسهزمأنطيوكسولكن،العبونب

.،(إله"أى)،ثيوسالقببفضلهاعت!إفاالمييضوفى

تجلعندماباهراباجاانتصارأبطيرسحققولقد

أوبرنهس()،بريكى"كتزوجأن.م.ق253لأنطوكى

الأولىزوجتهمن!خلمىأنثرطعلىبطليموسابخة

تكونأنضنايعنيمما(":6دانيآلانظر)،لاوكيا

بارعةصيابةخبطةهذهوكانت.بريخكيلأبنالعرشوراثة

علىأنطيوكىوافقلماذا،ولأنلرىبطيموسجانبمن

اللوقننفيالصلحفغ.م.ق252ليالزواجتموند.ذلك

منكلساتجثطو*!نمرلمولبهه،والبطالمة
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انط!وخىاواظيوكس

لأنائهماكننمم،ق.م.246فيوثطبموسأنلصكى

..لأبويهمكانتاييايارلةالصدانةشاعرلف

ق.م.187-242من:البهرأوالالثالطابهى-

منالئالطأنطوكسوحغيدالثافيللوقىالئاقالابن،هو

صتر()اثالثطوتىا!برأخاهخلفوتد،لاوكى

المملكةفيانقاماتولوجوق.م.223فياغتيلالذي

وفارسبد!اإلىذلكا!ندادواحمالوياريا(يكطافي)

ايوسع،ثمأولابالثباتأنطيوكسأمر،الصغرىوأجا

كزاو،م،221!الحكمالرابعبطيصوستولىوعدما

الحرب)خصحهمنفلطنلانتزاععاولةفيبانأنطوكى

القوىالدفاعىالحطأمامترقفولكنه،(ال!إبمةالسوية

منيالفربطليموسحيقتائد!وؤصاقامهالذى

منالونالثالإليلاثلالينحوالىبمدعل)،جرها

جنولابالمصردنفدفعثا!ةبمحاولةأنطوكسفقام.(دمئق

ق.م.217وفي(أنط!عةمنبالقرب)صلوقيةعلىلأضولى

طولكلالماخلةالمدنوبمضوبتولماسصورعلىاصتولى

وصرفتولمايىإلىعادثم،نندلنياإلىفيلوتطامنالط!لق

اندفع..مق217ولي.ناك(..مق218/217)الاء

فيحث(غزةمنبالقرب)رفحإلىرصلحتىجنوكا

شازعبلاالحا3الرالعيطلهموسبعدهاأبح،نكؤصكلة

.(11:11.12دانيالانظر)يفييهسرياجنردعل

اكالث.لأنطوكىنصفىرخامىصالعورة



أنطوخىأوانط!ركسانطوخىأوأنطيوكى

الأيضرةاقىوة!ضحخربطةصيدون-*

لفلسطينالثالثلأنطبوص

لأ
،ه!!
لا3

!أنطيوك..بانياس

ب!ا صورء

ا

تجلىا،"

/9

بتولمايس//لم.1بربئنب
ا

ا،
لم1يص/ا

:.
لم،أبلا.-سهي

"ءهـهجدره

ى.م102لللطنانطهوكىصا
ليراجعأفطرولكله،فز!الىوكل*سيكوبوليس

مكوبربمادةمصرىجيقزحفامأييمث!.
ا،-"

"-السا،.

مره،ه39

الماررمرةانط!وكىزحفق.م.891وفي

تداكانحا!ةوهزمأورضليم/عل

وراءصكوب!تركها

فيلادلفباا

أ/

/لم

أورشليم.بحر!هدفيرناعحلما

لم-صأورلحوكىظلضطئرهمممارصة

لم//برص-صصاليهودية.آضه31لمده!سالمأ

ء

لم/.حيثابايخاسحتىأورثليمالىصكودىزحف:

عزهإلىسكربىفهرب،أنطوكىقواتهزمته

هناكفحوصرجهشهمنفلولمعصمون
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أنطموخىأوأنطهبهى

-)212الثرق.الالحر!جهدوجهذلكوبعد

وك!اياؤحاواضادأرينةعلىفاصولىق.م.(26

تبا،ا!ر"لقبكبهمما،تابعتينمملكنوجطهصا

اكبر.يالامحن!ر

ابهخلغهوالذلى..مق302لىألرابعبطيمرسوبموت

وجد(،ع!رهمنوالابحةالخامةبخينفيما)وكان

202وفي،سرمنصر!لابخو!لانتزاعفرصتهأنطوبر

مصرلميممقدويةملكالخامىيخليبمعنحالفق.م.

كزةعلىواشرلىفلطنكزاق.م.102وفي،القؤدبنين

بركامسعلكأتالوسبلادغزاذلكوبمد،يخغةمقاوتبمد

ضتاءوفي.(الحامىيخليبضدلرو!امزكدأكانالذى)

،المصرىالحيققائد،!وبى5غزاق.م.991/891

الأرإضىواصتعاد،أنطيوكىبغيابعلمكدمافلطين

وهزم،،صكوبس"لمحاريةأنطيوكسرجعثم.المفقردة

نجبمي)قصريةلاليا!لىحاعةهزبمةمصرحير

ومنح،(16-11:14دانجآلانظر-الجديدالعهد

بخاءبلاإللهموحمح،لوايسهمطقاالعبادةح!بةاليهو

والكهنةالث!يوخمجمعوأعفى،فيهالمبادةوممارمةالهيكل

بهذاأورضليمصكانتمنعرتد،الضراثبمنايكلمحة

ثكمنذلكبعدأكفواثم،الأولىإلثلاثالحنراتفيالاعفاء

بانياسمعركةكانتولقد.أصاهمسراحأطلق؟،الضراث

الحكموحتىالحينزلكنذلأنهايهودتاريخنيتحرلنقطة

ولتد.السلويينلحكمخاضمينظلوا.م.ق63نيالروماق

عهدنيأما،الطالمةالملوكمنحسنةمحاملةالهودلقي

قمكلأوفتاالاواللامالهدوءخرةتدمفلم،ال!لويينالملوك

شدبد.لاضطهادلحدهتعرضوا

صأمعهامأدورأتلعبد!مابدأت،القرنخهايةرني

زاماااصقحةفي"هانيبال"هزتأننجعد،اللوقون

مملكةوهزت،ق.م.202في(قرطاجنةمنبالقرب)

اللوقيين.إلىاهمامهاوجهت،ق.م.791دمقلونية

مصرمعحربهأنطوكسأؤمف،الجديدالتهديدهذاضوءوفي

تزوجبمقتضاهاوايى،الحامىبطليموسمعمحاهدةوعقد

نأأملعلى،أنطوكىابنةأكيوباترا"الخامىبطيموس

وحيناممرعلىايالمطالملكهوشكرن(حيدهأابنها

.(11:17دايآلانظر)لللرقيين

ق.م.691فيتراتاتزاالضبإلأنطموكستوجهثم

قدالرومانكانالتي)اليونانبلادغزاهانيبالمنوبتح!يض

فهزمره،نهلئأرالريانعادوقد.م.ق491في(أخلوها

الصعرىيأجاومحيشافيثم،ق.م191ليتربوليب

في،أباياافي!قعتالتياللامساهدةوفيق.م.091
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أنطهوخىأوأنطبوكى

الصضىاجاعنايخلعلأن!بهى،نق،ق.م.918

ي!ن"قىأتهشكب!جزوعن،طرسوسجعالوغ!ضطل

!لموأن،صةعثزالائيعلتنهدلمدهقيج!ةكدفع

منكونأنعلى،الجز!ةلدفعضانارينةدنر!لروما



أنطوخىأوانطيوكس

دا!آلانظر-أ!فاشال!إيع)أن!برانه!!هم

187ود8(.-8:6،.ا:01مك1،":18091

افيوخلفه،تمرحركةزالثالثأنطوكىخلق.م.

فلريانر.الرابعطونى

.م.ق163-215من:(اضان!)الرالعأنطوكس-4

أخاهالعر!قعلىخلف.الالثلأنطركسالثالثالالنيمو

رهبنةظلاننبعدق.م.ا75ز(فيلوياتر)الرابعطوض

176/175فيصراحهاطلق،عامأعرأرلعةمدةرومافي

انفىالابن)الأولديمزرسأخيهابنكرهبنةعلهوحل..مق

بعدعينجثأثياإلأنطيوك!فذب،(الرابعللرتى

أخوهفتل:.ء.17دوفياطمصاة.رئياقيموت

بلغوحالما،هدبردورسوررائهرنجىليدالرابع!لوذ!

ملك،الئافيللوينىابمعاونةاستطاع،افيهذاأنطوكى

ولكن،العرشعلىيتولم!وأنورسهليريطرأن،بركامى

ومايا،ياصياالاستفرارإلىماسةحاجةفيكانتالمملكة

أنحاول،مملكتهفيالياجةالانقاماتعلىبقضىولكى

المالةإلىئتحوبلهمع!ححلرلاعطريقصيعالحها

ورغم،يهمالموحدةالعراملأحدالديانةوكانت،الاغ!يقهة

!ريوسإلىنحطزأكادلإلهصاحد،لإلهيؤمنيكنلمأله

عبادةعلىالاسئجعق.م.916حوالىوفي.،الأو!ي

24(-112:ادانبآل)انظر!لوسصوؤفيضخصه

"الإله)أىألفان!""ثيرسلقباتخذولذلك

أل!مانىلغبعلهأطلقواأعدائهبضولكن،(أا!اهر

وبعد.("المجنون"معناهيصبح،واحدحرفتغ!)

يننزاعأ!فضأنع!أنوجد،بقيلالصشارتفائه

نحازأكانالذىأائاك"أونياسالأعظمالكاهن

للفظايرنالطالاصموهو)أكاسون"أحيهودنن،للبطالمة

.م.ق174وفي.لللوقيينمنحازأكافيالذي(أكوع)

كبوةرشوةبدفعالكهنةرئيىمركزعلىثاسونحصل

أورشليمصكانلتحوبلالمطلقبايأصدوتحهد.،يأنطبوك!

4:7مك15،2-ا:01مك1)اليونانيةاثقافةإلى

معهدالاءلطلهنيؤأنياسونطلبوقد.(17-

الهردىافيبلتريفأورضليمفيالهاضةللألعا!

علىالحالفيأنطيوكىفرانق،ايونانيةوالماداتبالألعاب

الىاليرلتحويلبرنامجهيضزسوفذلكلأنيى،ذلك

خزائنملعلىأيضاسشاعدهبل،فحسبايونانجةاثنافة

جزئيا-الأقلعلى-اصتنفدتقدكانتايىاللرئيين

ثلاثوبعد.لرومايدفعهاأبوهكانالتيالكب!ةالجزيةبسبب

إلى،نلاوسا"ياصناأرصل(..مق171)سوات

منلاوسفالهز،للملكبهيدينكانالمالمنبمبلغأنطيوكى

انطوخىأوأنطهوكى

الىالعوديحودلأترىب!نجابميالقاملل!لكوتمهدالنرصة

النضةشوزنةمدةثلاثلللكيدفعأق،ايونانطالثقانة

لأنالرفىأنطوكىضل،ورفعأنياصنستطعمماممثر

حاجةفيكانوتد-نجحبكزمالأيعنيكنلمذلك

هروننلمنكنلممنلاوسأنأيضايعنىبل-المالإل

سبطمنكانبل(4:23،3:4مك2)الكاهن

الحوام!أحدصهـيخطمللكهةرثياواحتيارهلام!-،

باختارذلكبحدلللوتننوكسمح،اليهوتوحيدفيالقوثة

العمونن.للادإلىياسونوهرب،يثاعون؟الكهنةرؤساء

الآنجةمنكبكلأعددأنهب،للمالالئدولةمنلاوسولحاجة

رشوةالآخرالبعضوأعطى،بعضهاوباعالهيكلمنالذيه

اخجولقد.(أنطاكبةفيأنطوكىنائب)لأندرونكس

زالماكانوالذى(الثرعيالكهنةرئي!)-اثاكأونياس

أندرونكسمنلاوسفأغرى،الأ!الهذهعل-أنطاكيةفي

.(34-43:امك2)أونياسقتلعلى

رولاوسالرشعلالوصياننصحق.م.017وفي

ثأريأخذبأنالصادسبطيموسالصغوملكهم،ويناوس

بهذهأنطوكىفحلم،سورلابخوركحئيدوأنباياسمرقمة

وهزمق.م.0117916زكبربجيقممروغزاالخطط

ملكانفهأعلنحيثمميىإلىتقدمثمالادسبطلي!وس

916زوحاصرهاالاصكنددلآعلىزحفثم،ممرعل

ال!ادسبطيموسيكونأنعلىالاتفاقفغق.م.

اثامنبطيصرسرأخوه،ممفبىعلىملكا)فيلوير(

مصرقظلأنأسلعلى،الاعكندرلةعلملكا(إيورجش)

-11:25)دايخآلالأخوفىيينالم!!نتجةشلولة

بينماولكن.سو!اعاثدأءالىصرأنطيوكىوكادر،(27

أورضليمفيجديداضطراباتحدثتممرفيأنطوكىكان

أنذلكعلىوصاعد،البكاراطيكلفلاوسصرقفقد

ياسرنفخرج،مصرفيتتلتدأنطيركسبأنإشاعةصت

علىفلاوسوأجبر،أورشليموهاجمنالأرضرقيلينحبنهمن

الكئ!لنكاصرن-بحصاخة-فيبحفقام،أاكرا!إلىالالتجاء

الأدنشرقيإلىأخرىمرةولجأالمديةمنفطر،الأب!باءمن

قيالأموربهذهأنطيركىوعلم.(.\4:93-5:ث2)

مك2)أورثليميخضعأنفقرر،مصرمنعودتهط!بق

نلاوسصعلالمهودثورةبأنأحىضد(5:11-17

الهبكلإلىفلاوسمعالدخولعلواجترأ،هوضدهثورة

قوادهأحدحكمتحتالمدالةؤلرك،بهوزمنفيماونهب

طث2ا:02-92،مك)1الفريريخيبالمدعو

.)5:18-22

فيالأخوانالملكاناتفقق.م.ا116896ضئاءوفي
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ألط!وخىاوانطوكس

فاضالر،أن!بهىخالهماضدممأ!حداأنعلمعر

ئكنولمق.م.أ68ريعفيم!رإلىالتوجهإلىانطوكى

يعهامميسإلىان!بهست!قدم،المقاومةعلقؤللبطالمة

من!مكنأنقبلأنهالا،أخرىمزالاصكنددهتإلىطر

كانالذى-(روماممئل)يناسبودليوسسلمه،اخضاعها

الرومافياليوخجملسمناننارأ-ريمافيإيهتصففد

مقلورزكنلماعددةأيامبضحةخلالقمصركاخلاء

المقدونيةالحربفىلانثنالها،قبلمنممرإلىالقدرمروما

مهلةأنطيوكىفطلبق.م.(،168-171الثالثة

الرمالعلىدائرةبعصاهر3الرومافيالمندوبولكن،ليفكو

!نهطوأنقبليجيبهأنبفلىتمنهوطلبأفطيوكسحول

قضىأنبعد،روماترة!عرفكانولأنه،الداثرةخارج

ممرعنالجلاءعلىوافق،ريخةشةعرةألىحهناك

فلطنإلىحفاوتراجع(،11:28-بم)دانيآل

لهفلطينول!مىاياكدعلىعازما11:3()دانيآل

أيفانى،زوسأنهوياعتبار.الرومانوبين!نهحاجزألتكرن

فأرص،ايرنامةالمباداتإلىفلصتحويلبتنفيذأمر

منألفاوكر!اثينرأسعلىأيولرموسقهلد.أنطيوكس

البتكلمفيوهابوهااللامضاوتحتأورضليمإلالجنر

وقتلوا-البتيومفييحارلونلاجثقالوبأننهعلما-

المدتبهرا؟،عبيدأوالأطنالابساءفىأخنواكثصأناصا

أنطوكىعزمق.م.167فيبقيلذلكوبحد.واحرنوها

فشغ،آداثهمنواميسممارسةتحيمالهر!ةالد!انةمحوعل

أمركا،الأطغالهوختانالمألرفة،لذبائعالأعيادالبتحفط

بتقديمالحووأمروئنةمذايحوأقام،ايوراةنخياحراق

كلوكان(6:18مك2)الخنزلحمالىنجةذ؟يح

الثاشةتمرفاتهلالذرؤوبلغ.!ممالأوامرهذ.!مىمن

167دحبم6ا)كلوضهرمنوالفرينالخامىلي

شل)ثلماأورضليمزا!كلمنجحلعنماق.م.(

اله!وسلحبادةمكانا(جرقمجبلعلىالامركيكالمبد

فرقأقامهالذىرسسمذبحعلىالحنزكللحموقمم،ا!فلي

،4-64ا:امك113.32،1:ا)دابآلامرقةمذبح

الخامىلتقدمالذثائحهذهوكات.(ا-"6:مك2

صلادكعبدبهبخفلكانجثثهركلمنوالغرفى

له.تقدمكانت-فىالحيفةثالذبافانئمومن،إل!فانس

أنأرادنتد،أنط!بهىمننادحأخطأهناصكانولفد

نأمحتقدأ،ابونانيتينوالد!انةالثقافةحولابراطوينه-سحد

لم!و،ابطالمةنأ!دإلفيغرائبهابكلالهو!ةالديانة

كانتولقد.وأيتااليهو!ةالدكانةمغزىمطلقالمحرفي

ليمننبابدأهاالنىالمكا!ننثورةاضعالفيسبباهذ.نصرفلأرو

الملقبيهوذاابنهوواصلها،(11:32-35دانآل)مو!
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أنط!وخىاوأنطيوك!

يظعلمرلبهه،أنطيوصاثوؤأنباءويلغت.بالمكا!

فيخطوؤاكثرياضطراياتلالثنالهلاخمادهاكنف!هالذهاب

دفععنوامتاعملحعمانحدثجثوفارسأريية

الجؤعلالحاآ-يشاسق.م.ا65زنأمر،الضر6نب

بانهاء-(3:32مك1)ابئعلىوالوصىسكنهمنالر!

3:32-36(،عك1)الهوكيالجنىوابادةاقر

ونيكانوربطلماوسبقيادةكبرآجث!ايياسفأرسل

)صاثلفيبثترواخىايجارمنعددوتبحهم،وجرجاس

هزمالمكافطايهوأنإلا،(3:384-امك1)لهمعبيدأ

علىالررشالجنؤوأجبرعمراس!ساحفةهقممةجرجباس

ياستاد..مق164وفي.(1-422:مك1)النرار

ولكنهض،الجنوبمنأورضليموهاجمممبرخابخفه

4:28-35(،مك)1موربيتفيمنكرةبهزبمة

وقام،أورضلبمفيالغلعةماعدايةالهؤأرضكلايهؤواستحاد

الخامىفيايومهةالذباثحوأعادوتدضيهالهكلبتجديد

أى(ق.م.164دكسمبر14)كلوشهرمنوالفردن

،4:47-57مك1)نمامأسنو)تئلاثتدفيهوومبعد

أو)التجديدعدمئأهذاوكان،(01:ا-8عك2

.(:0122-سحناانظر-الآنوارجد

عندماالجنونحدبلغحتىانطوكىكضباضملوقد

المالالىالد!دةولحاجته،المكالىجرذابالتصاراتحمع

لمولكنه،في.ألماس(أرطايى)نايخامعبط!نهبأنحاول

طاية"5ومحنولاوماتوانح!جاتهيحوأذواشطاعيخلع

163سةوصبف!يع!نيخمافارسبلادل(جار)

.(9:ا-92مك6،2:ا-17عك1)ق.م.

-173من:(أوياطور)سىا!أنطوكر-5

تحتوكانعمر؟مناياصة!رهرأبا.خلفق.م.ا63

انيركى-أبا.ولكن،(3:32مك1)لياسوصا!ة

علىووصاللحلكنالبايخبسعئن-صتهفراشعلوهو

أقامبذلكيياسحمعفل!ا،الخامىأنطركىابنه

بأمنالمولرأى)أوباطوروحماهعلكاالخاسأنيوكى

باسانحدر،الفلحةالمكا!جهزأحاص!رولما.(نبيل

كر!بخطط)زك!بابيتفياجهؤوهزم،جنريأالصي،لملك

.(54-6:28مك1)أورشليموحاصر،(أورشليم

منقادميخلبىأنعيياس،يهوذاحظحنمنولكن

عقدإلىليياسنجادر،بنهالملكينتزعسوطاإلىفارس

كوذاهالى4فأجا،الدييةبالحطةاكاهواعدأ،أيهومعالصلح

ورأىصهيرنجبلإلى،لملكليباسفدخل،الصلح

حوله،الذىالوربهدموأمرالحلففنغضحصعناالموضع



أفطهوخبىأوانطيوكس

اسولىثدنجلبىفوجدأنطحهةإلىورجعمرعاانصرفثم

عك)1عؤالمدكنةوأخذتللهالمدنةعل

الأولدكلتورسقبضق.م.162ولي.(6:هه-63

أخيوابنالراحلصلوتىاثافيالاينوهر-،هـصتر

صاحاطلقعدصاروماقريخةأخذالذى)ال!إبعأنطوكس

الخاصوأنطوكىياسعنكلعل-(الرابعأنطوكى

.(14:1.2مك2،ا-،7:مك1)وقلهما

841من:(ث!!وسإطان!)الادسأنطيابر-6

ابخةكيوتجرابالاساسكنموابنوهوق.م.142-

،نيكاتوراثاقدبخطوساعال.السادسكطليموس

صوطا،عرشعلواضولىق.م.145لطبالاساصكندر

أصبحالذى-كونلألانشهحصل،خبرتهوئلةشهولصنر

علاوةكئوأأضحفهمما،محضهتازلاتعلى-الكهنةرئيى

ت!بفوندرودؤصشجعمما،جيشهزاضطراباتوجودعلى

صدمابصثىالمطالبةعل-بالا!راصكندرقواداحد-

!ون!لانفاتز..مق145داصبهدرابنالادسلأنطيوكى

بأن-سناثانفكافأ،!كفونديردؤصبجانبووقفالقرعة

رثياعحانأخاهوجعل،والمديخةالدييةللثدونرئاجحله

فيكونلألاننجاحمنذهلتطفونولكن،السكطةللثون

!رنائانعلىناحال،ممرإلىدمقمنابلادجمعاخضاع

مقتلدبرثمق-م.،143ضةفيخلهئمصجةحتى

142فيجراجةعحليةقالجراحين!دالادسأنطوكى

.(13:31-11:امك1)ق.م.

912-93\من:(السد!ثي)الالعأثط!بهى-7

مد!نةقلأوتد،الأوللديمتريوسانقالابنوهر.م.ق

ع.،الدش)اعهاكسبيمنهاباميلةلي،جدا"

913فيابىرنجوذأسرهفدالافيدبخربرساكبرأخاهأر

يتحالف!لأنصى،صدهافيأقدامهيضعولكيق.م.

الملوكيهاوعدهاييالاميازاتكلبمنحهلهمتعهداحممان

مك)1النقودصكحقفحهعلىعلاؤالآخرين

مقصبهمنبالعرصقأنطيوكىوطاب(،15:1-9

ق.م.138لىأنطايهةدبسهولةيهزمهأنواستطاع،!يغون

كأطلبالنربلياللوتجبنسلطنلاس!حادهمحاولةوق

15؟28-31(،مك1)الرئيهحصونهنليمحمحان

أنيوكىقاثدأكندباوس8وهزمذلكرفضحمعانولكن

حمعانموتبعدو!ن.(16:ا-.امك1)الابع

اليهوكةبخفهالابعأنطيوكسهاجم(ق.م.135)

إلىالطحامنقمىيببه!كانىفاضطر،أورضليموحاصر

سلطانهم!اللويونبمقصاهامتمادصلحوعتدايليم

مرهكلتايابلالايعأنطوصاضحادق.م.بماوفي..الضب

أنطموخىأوانطيوكى

!اءق.م.912وفي-ه!كانىبماعدةالبال!من

صاحه،الباز!ونأطلقأنبعدصطاإلىالئافيديمتووس

128ول.ابالميننعنيعدأأخيهاتاهيحولأنتاصدفى

رويمتووسفأصحالبارشضدمعركةفيانطوكىقتلق.م.

.(ق.م.912-125)الثانيةللمزالوجدالملكاثافي

فلمبيدمدىإلال!لو!ننالداخيةالصراعاتأككتوقد

الرقه.المفاطماتابدأكتحيدوا

من:(م!وهـاكفأيجرسوس)الامنأنطابه!-

كليوباتراالثافيلديمنووساثالىالابنوهوق.م.124-69

لامكندرالابقةوالزوجةفيلوملأيوربطلموس)ابخة

ق.م.124لملكاالئامنأنطيوكىأصبحوقد.(بالاس

"داينأوالئ!قيقكوأخوههاجمهق.م.1ا6قولكن

أنجدسالىالثامنأنطركرفلجأ،الزكسنوسيأنطركى

أنطوكسعادق.م.111رفيق.م.1ا3!بامفيليةفي

الير!من!و!دامناكيرالجزءعلىإستولىالثامن

المرموكان.ص!لاجنوبمنا!بربالجزءاخفظالذى

أفداصاوضعمنمكا)ذروماامام.كبروفرصةالآخر!نبين

علالحصولمنمكهمإذللهودفرمةكان!"سودمافي

اكتلولقد.ه!كانس-سحناقادةتحتايامالاضفلال

)أحده!كيرنيدق.م.69قائامنأنطيوكس

الفانىالادسلحوقىاكيرابئوخلفه،(،زراثه

نيكلألور.

ممل!لويالرولكن،الفسنوكل)الامعأنطوكى-9

اثافيالالنوصق.م.59-113منملك:(العملة

يخلرملألوربطليصوس)ابخةكبوباتراالابعلأنطوكس

يقد(اثافيلديمن!وسئمبالاسلا!لرالابفةرالزوجة

لقباكسبومنهاالصضىلأ!اس!ىفينأ

أوالثقكرأخا.هغق.م.1ا6ولى.البزشو!

منالوحيدالملكاصبحثم،الئامنأنطوك!عمهابن

تمكناثامنأنطوكىعولموعندق.م.113-111

ظ،فقطص!لاجمنو!الاحتفاظمنايا-انطيوكى

اخذثم،ص!ثامناكبرالجزءالثامنأنطوكساضاد

طوضأخيهابنوخلفهوئتلأصرأالتاصعأنطوص

.يكانورإيفانىالادس

:(الفي(ي!وس=يكلمحس)العاثرأنطيوكى-1

اياصأنطركسابنوهرق.م.83-49منحكم

الادسطرضاستولوكدما(.)اليزينوسي

،جرصوسمنالئاعنأنطيوكىاين(نيكاتورإكفانى)

عر،الحادىأنطوكىتحداه،.م.ق59فيالركأعلى

اثامنلأنطموك!الآخرونالأ!لعةالأبخاءحاولثمومن



أنطبوخ!أوأنطيوكى

ائاكوكرروسو!يباياصأنطوكىوهم،جعوس

أنطركسمنالعرشاكصاب،كرالثاقوأنطرك!

بلاد(ارميية)ملكيجرانسلتحأنوبمد.العاضر

برا!ةوحكمهاق.م.83فيسوطاعلىاسنولى،اف!ك

ولقد..مق96فيالريمانيدعلىهزمأنالى،ملكناثب

؟،رومماأفادممااللوقيينأصالعائلالص!!هذاأضمف

علىيتولأن(الأحمونيينافظر)جانيوساعتسرأمكن

نها!ةحولالرواياتاختلفتوقد،اصائيلأرضمحظم

ق.م.83ضةفيالعاشرأنطوك!

منحكموتد:(أصاي!وس)دثرانكأنطوكى-

انجة)وصيينالعاشرأنطيوكىابنوهو..مق96-56

بطيصوسقيمنتزوجتايى،فيكونبطليموس

ثماياصعأنطبرك!ثم،الثامنوأنطيوكس،سوتر

الرومافيلوكالوسهزموعندما(الحاضرأنطيركس

إلىسوركاحكمأضد..مق96!فيأرمينيةملكيجرانس

فيليبحاول.م.ق65سنةوفي.كرالثاكأنطيوكس

كجح،اولكنهالعرثىيعتلىأن(الثامنأنطوكسحفيد)

إلىبوبيفجاء،بروماعشرائاكأنطيوك!اضنجدضد

انتهتوفيلك.م.ق63فيرومايخةولايةوجعلهاصوريا

الصلرفيبن.دولة

الكاهنيوناثاناختارهالذى:نومانيوسأبوأنطيوكس-

مالتجد!دروماالى!اصونبنأنتيباترمعلارسالهالأعظم

،أ:216مك1)والمناصرةالموالاةمنبينهمكان

.(ا:422

وقد،الر)بعأنطيوكىابن،(اب!فان!)أنط!وكى-

لمولكن،الأوللأغرداسالصغرىالابخةلورصيلاخطب

دية،الكليفنقأنأغرعاسوعدأنبحدلأنه،الزواج!

تاريخ)ابهودبةالىيتحولأنورفضوعد.فيحنث

.(:91:9،027-!وسبفوس

نطوكحس:أ

طرسوسمدقىهداها.أالتي،إبيفانىأنطوكىالملكصية

مك2)اممردإلىالمديتينأهالممادفعمما،كبيكيةفيومفو

:403).

ان!:

التيالحياةروحنسةاشقبلتايىايتىعفرهيالأنف

،2:7تك)،حيةنف!داآدمفصاراآدمأنفنياللهنفخها

فياللهونفخةمقنشيمادات5:أروبوتول،(722:

005

فيالضحفبالغةنسةمجردفالحياة.(27:3أ!وب!،أنفي

يحسب"ماذالأنهنسةأنففيالذىالانانعنكفوا!،ذاتها

.(2:22اش)

تراكتألفكهـبريم:اللهعنيقالشعريةعاراتوفي

المياهأعماقفظهرت،،،أنفهمندخانصعد1،،المياه

أنفك"رجنمةمنياربزجركالمكونةأسىوانبهفت

.(:181518مز،22:9صم2،:8أ5خر)

شإ1،الاركلفقدةنارأنفىفيدخانهؤلاء):وعبارة

ولقد.ستمروغضبآداازعاجصببأ-مفاها،(65:ه

أنوفبجدعالمتصرونيقومأنالحربفيالجبةالباداتمنكان

المتوحقالحيوادأن؟.(23:52حز)اذا!م،صلمالأسرى

أيوبأفيياخزامةووضعأنفهبثفجاحهكبحيمكن

علىللدلالةالأخيرالتحبيرهذاويتخدم.(4:2ا)،04:24

شإ،ا:928مل2)اليدالخصوترويضاخفاع

والنساء،الرحالوكان.(92:4،38:4حز(37:93

،312:إش،:4247تك)الحلىللشأنو!متثفب،بخاصة

.(61:21حز

بالرظيفةالقيامش!هرونبنىأتمغكانتالتىاليوبومن

أنفذاأى،أفطس،يكونأن(21:18لااالكهنوتية

خرتم،أالعريةالكلةتطابقالعريةالكلمةولكن،سطحة

هنا.المقصودالمعنىهرهذاولحل،ثقهاأوالأنفخحبممنى

الىالغصن!ربونهموها5:الفهمعوةأخرىآيةوهناك

قرائنعلىبخاء-المألرفوالتقيم،(8:17حز)!أنفهم

البحلببا!ةمرتجططقىإلىفاالاضارةأنهو-النص

ال!ئسىشعبدةعندمشابهةعادةفاككانت؟،(الثسى)

الطرفاءأوالرمانأوالبلحمنعنقودأيقربرنكالراجث،الفرس

الأنفاسلابعادمهممحاولةكانذلكولعل،المتعبدأنفإلى

تلوئه.لاحنى،الفدوساعنالخاطة

فيالحاضرون،الأشخاصيمك،المحدثينالهودوعند

منو!قربرفهاعطرةوأعثابالآسمنباقات،الختانحفلات

.احماليمكنمماورأئحتهالدمفظرجعلبحجةأنوفهم

الذكركيالعضوتمنىأنهاعلى،الغصناكلمةالبعضويفسر

اضياءلذلكطمحكاثهوالطكنمافيطقىالىاشارة

تانم!ريونإنهما:المقصودالمفىيكونقدأو،(57:8)

.،أنفيمن

آنفا:

الابقالمددزأى01:8(عب)،آنفانولإذا

.(04:6.7مز)الأردحينالمزمورمنلذلك



امكناهـ

-امكثا&:

لإ*برحثطس-الواغهو!-الاحنافكانب!ا

عكمةعنحكم!اصدرنضةلالنظرلاعادةعلاعكمة

الكابقالمحنىنجاتحيالكلحةفدلاف!تا،أدفى

والجديد.التديمبمهدولالمقدس

كانت(18:26خر)س!ضكلهاالقالتضاة!ثةضي

الصيالدعاوىوكلمو!إلىبها!أتونالحزالدعاوى"

محكشين،لننمرزعةكانتالتضاكاأنأى،!اهميقضون

صبقتد-ضةأىحماعإعادةعلاطلاقايدلمابىولكن

عيا.عكمةأمام-صفرىمحكمةمنفاالحكم

المحكمةبأننوج!انجد13(-ا:8)7الةولي

منتوجهاثتطلبأنيجب-معينةظروفتحت-الصغرى

بكلمنهاصدرعاتتغرأن،نتص!فيكيفلتعلمالعلياالمحكمة

المحكمةاختصاصمنكاننفهالترارفانذلكوء،دتة

له.اسكاففلاحكمهاأصدرتوتى،المغرى

علىصراحةينصالرومافيالقانونكانالجديدالمهدولي

عكمةإلصضىعكمةمنصلرحكماسكنافإمكانة

)فيبول!قضهةعلنمامأينبقلاذلكأنركمعيا،

أعطىلقد.(الأعمالضرمنوالعثر!نالحاصىالأصحاح

الثعب،لمحكمةالاسكناف!الحقالمواطنالرومافيالقانون

يهنرنف!هالامبراطررخص،الامبراطو!لةقيامبحدولكن

تضةولكن.الأضرالراىعاحبةالمحكصةمووصار،المهمة

حكم،أى!اصدرقديكنولم،فشوسأسامتظرلمبرلى

رافعأناقيصرإلى5:الصححالقانوفيبابصبول!نطقعدما

كانأنهتمامأالموكدمنولص،(25:01،"أع)،دعواى

الاجراء.هذاثلعلى!رأانالرومانيينالمواطنينحقمن

تليحشعلبخاءاليقةبهذ.تم!فيثولىأنواضحولكن

تجنبإلتواقاكانعلومافعل،(9)علدنفهالحاآ

اهماعه.دائرةعنخارجةملافىعلىتنطويقصهفيالحكم

كانبالاس!نافبرلىترارأن-وهلةلأول-يبدروقد

ببراخه،فوسحكمصمورفرصةأضاعوأنهتحجلا،

ممايخبدو،فعلاثاداتهالحكمصدرقدأنهأساسعلوتصرف

كانببراعتهالحكماحمالأن(26:32)الأعصالصفرفيجاء

جاءاس!نافهاقاعتبارعلىتفتصرفهويمكن.مزكدضه

فيرأىضد،لل!غامرةدقمدأكانكب!قائدمنرائعةضربة

ظلففدط!بلا،راو"قدأمليحقيقفرصةفترساتتراح

أع)روماإلالذهابأجلمن!لىكنىعديدهسنوات

لهكدولقد،(24.:1523،.1115:ادر،91:21

هكذاأورضلبمفيلجماضهدت!لأنك5:القيلنذالر!

أننن

ادعدوكنا،(23:"أع)هأفأريمةلىئهدأنبخنى

الحالم،لاياهصوعركزالحالمعاسةالىلايوجهياذر،إيوجي

رانعأناتصرإل5:متمبلةتجمواييالكلماتبهنهتطق

انتظارثون،قمرإلىدعواىأسنأنفأتىأىهدعواى

.فزسمنالحكملصمور

انين:

استازو،اوبايونافة،،كاكاو،نعاك"بالع!لةؤهى

عميقحزنأوثديدالمعنلبحب!أناتيمى،،امبرلمحأعيا5و

في:القديمالمهدفيوتنخدم.عقلىاوجسدى

مصرلالامرلبيونكانكاالجدكةالآلامعنالنحبر-1

2:24،)خرفرعونبأمرسض-قاوةمنيثون

الكنعانيينن!تحتروزحونوهمفلطبنفيأو(،6:ه

آلاموصففيأكوبيتخدمها!2:18(.)تض

منضكواهدوأيضا،(24:12أيوب)وبؤصهمالم!ين

منأثثلضريتى):الربيدإيهاتدتعندماآلامه

المزاصكانبينحدث؟.(23:2-أنينيأو)،تدى

بيتمحتلما5:وابدمالحوفحالتيفيالأنينعن

)مز،كلهايوم(وتنهدممط)أيىزف!ىمنعظامي

لهسوتدىتأوهيكلأمامك5،(22:امز،32:3

لصقتدىعرتمن5،(38:9مز)،عنكبمؤر

.(2.1:همز)،يلح!يعظمى

فيوالظحآنةالجالحةالحيواناتجانبمنالألمعنللنعبر-2

.(ا:18دز)،آالاثنآ5،الجفاف

،تهدى!تحبت"والروحيالحفلالآ!عنللتمبو3-

.(201:02عز)،الأصأنبنليسمع5،(6:6مز)

حزقيالنبؤفيممرآلامعنتعب!أمجاطاالأنينيتخدم-4

أنينقدامهيخئ!ا:فرعونعنيخقول،بابلأطملقوطها

الكلصةنفىإر!ا!تخدم!،(3:24حز)،الجريم

ين()وكتد5:الفرسغزاهاكدمابابليؤسعنللتبكل

وكذلك51:52(،)ارصاأضها،كلفيالجرحى

أماممقوطهاعدصورطناةعنلتمبرحزقاليتخدعا

.(26:15حز)،الجرحى(أنير)صراخعندا:البابليين

فالتظ،القلبتببببايضىيخقعلىعلامةوايهد

كاالذهنىالقلقأوالجسمافيالضحفعلديل(الألينأو)

،21:2،24:7،)صقا97:ا"12311:01:همز)في

.(45:3)رميا،35:01
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صوتومي،"هاجاههىأخرىع!لآكلمةؤلرجد

!.(:27ناحوم،9511:)ش)الحمامهد!رمثلالكوى

علالنحيبأوالزلاءئوابدبعرتهيالعبرلة،يهي"أن

.(5:16عا،9:01،31:15اريا)المبت

العقل،الحزنعنللتبوالجدكدالعهددالكلمةوتستخدم

منمثنقةكلمة11:35133()يرخا)نجيلفيوتتخدم

العميقةالعاطفةمحنىتحمل(بكى)،"ام!ممأياالفعل

اتهرأأمترجمةأخر!ننآيتينفيالكلمةنف!ؤلرد.الصادقة

.(ا:43مرذ!،93:ت)

الفملمنمثتقةكلماتتتخدمالمراضعهنهغروفي

كو8:23،2رو)هأنابمحنى"اصازوأالرنافي

فيإستفانوسويتخدم.(7:34،8:12مرض،5:2.4

)أع،أاصتاجموسكلمةممرفيإسرائيلأنيروصف

لى،عانتنازممياكلمةبول!الرصلويستخدم.(7:34

.(8:22رو)معأوتحخضث!نالخليقةكل5:قوله

،21:2اش)للويليمزةعلامةالوحأوالتهدأووالأتين

،9:4حز،ا؟4.1118.12مرافط،45:3إريا،24:7

21:716).

أنوث!:

،4:26تك)آدموحفيدضيثابنوهو"زائلأبمنى

نأعليدلوالا!م3:38(،لو،ا:اأخ5:161

حيئذ"جديددفيطوربدأوبأنوش.وزأنلضيفالإنان

هناكأنويبدو(4:26تك)،الربباصمررعىأناتدئ

ط!لقعنلآدماخرمرععنجاءوماالعباؤهذهيينمقايلة

4:17(.)نكنا!نبنحنوك

أنوق:

النروهو،"جوب!"وباليرنانية،برس،بالعويةوهي

تث،11:13لازالمظامبكاسرالصروفاللحيةذوالعظيم

،أكرأ!ني،برساالمبرىوالاسم،(:1412

أوسىأ5:كلحتينمنيتكونأأوجف!إج"اللاينىوالاصم

أبرعلىللد!لةوثلكيكسربمعنى،فراتجكل5و،عظامبمفى

نحوطولهيملغإذابررعائلةأكبررهو.الطائرهذاممب!إت

يينما!لجناحيهيبسطوكدما،القدمونصفأقدامث!ية

ذقة،على!سررلحيةألضرأسوله،أقدامعثزإلطرفهما

ليوجود.ندر،الحيواناتمعظمعدالموجوالمينوياض

داكنأحمربلرنواضحاالعا"للةهنهل!لوولكنه،الطور

نحططوالش،رمادىأ!ردوالظهر.مخيفافظرالط!ر!طي

نيسيفورسأ

والأج!إء،مصفرأحمراكؤ!والحطأ!ضا!ش!وعراق،جميل

يحتفوهو.توكةوالخالتواؤجل،ياض!فزع!إءالفلى

ولكنه،الجفاكلةمندائمابىأنهفيالعاديابرعن

وفد.تقتمهاأنالقو!ةلب!ورككناييالف!إشيفضل

النورتا!وأنبعدأنهوهي،الحقيقةتلكمناحمهاكثسب

الهيكلالأنوقمجكل،تمامأاللحممنهاوتجرالجئتوالمقبان

مراتعدةزلكمكررآالأرضإلىطقبهثمعايايهومجلقالحظمى

أنهكا.يخأكلهبداخلهالذيابخاعنهويخرجالعظميتكر

الط!لغة.بنفسلحصهاعلىمجصلايىباللاحفأيضامغرم

هوأنهيققدلذلك،الجنريةأوربايرتادالطائرهذاأنوحيث

فألقىحجرأفظنهالأقرعالاعرأسكيلوسرأسأخطأالذى

الفرائ!أ!ضايهاجمالطائروهذا.الاعرفقلعليهبسلحفاة

البردة.والارابالماعزوصغارالحملانمنالحية

يحيبل،جاعاتفيييث!ولاالعددفيلالطائروهذا

وتبنى،الصخيلةوالموقالعميقةالفيقةالممراتفيالزوجان

وأاللرنقرنفيةيضةالأنثىيخهتضع،هائلأعشاالأنرق

اليرنلهلتموعامينيستغرق،أمودفرخنهايفقى،صفراء

.البيضاءوالرأسالجيلالخططواليسقالحمراء

الريحةلىأكلهاالممنوعالنجةالطيورمنالأنوقوكان

الف!إئى.وعظامالجيفعلىتتنذىلأنها

:أنيسيفورس

ا:16،قي)2،النفع"جالباليرنانيةنيومحناه

للرصلصديقاأيسيفورسكان:الرمولبولىصديئ-أ

المرةفي،تيموثاوسإلىالثانيةرصالتهلطمزلينيخايهره،بول!

يخجلىوتمرفتصرفهبينللمقارنةالرصللأيهرهالأولى

اقليممنألييفورسثلجميحاكانوا،وآخرشوهرموجانى

لكنهم،والعطفالحونلهمدمواأنيترقعبرلىوكالى،أجا

دإ،محتلصق!موأ!هفكا-ألييعورصأماعهإ،"ارتدوا"

نجحلى:ءأ:احى!صيرةمرارأ!الأده-:الربعهيقر!

أفرجدناجادلأوفرطلبنىروميةفيكانلمابل،بسك

المؤنينقأحدانيسيفورسكانلقد.(ا:16.17ق2)

أفس!.بهية

،أيخمورساصمالرصولفيهابأيهرالتياثايةالمرةأ!ا

ييتعلىي!لمأنتيسوثاوسمنطلبعندمافهى

أبيررس.

لإأفسىمنأنييفورسجاء:رو!ةليلبرلس!ارله-2

يمن،برلىللرصولبتأسعهاأفىكيسةوتد!.رو!ة



أيخسيفورس

عرفوهمابكللهمدنمينهناكالمؤمنينوكلأيهفورسكانئم

،بامتنانالحقائقهذهكلأنيشفورسيأيهر.المحعن

السجن،ليدولىبأنوعلمرويةإلىوصلحالمالذلك

واجباكانأفي-هذاعملهولكن.اجتهادبأوفرعنهبكث

لأن،بالذاتالوقتذلكنيكبكلأضخصاخوأتغمن-

علىكانالمجنضدنرونأصحلهالذىالاضطهاد

مشحى،باسمالمجاهرةجملممابحد!إوتهتخفولم،اضده

إلىتؤى-عطمةمغامرةفيبالانانتزجبأنكفيلة

.والموتبلالاضطهاد

صحديقهفحلهمايقدرلاالذىالرجلبولىيكنولم

أفس!،نييخدمكانماكل)أيضانايهركا،الأفسي

خدماتيدكرهتيصرتاو!!إلىرسالهووا:18(.ني)2

له!علرمةكاتأكا*بد،أسيالصادقةأييفورس

لها.كخادمالكنشةمنوموقعهأفسىداقاقهمنجدأ

لمأفسىفيأيسيفررسخدماتأننلاحظأنو!بب

منواصةمشحيةخدماتبلشخصابولىللرصلتكن

كل5:بالقوليصفهاالرصول)نحنىالكصالرحمةأعمال

القدكين.!نصروتأعسالوأنها،،يخدمكانما

فيبولىأنيفورسبهاتاماييالر!اراتكانتولقد

نكىولم،كبؤ!لوجةلبولىراحةجب،رويهفيجنه

يخجلولم،كثصمرارأ):الرصلكقول؟بلمزلينأومؤ

بلك.

لكن،أفىمنرويةإلىجاءأنيشفورسأنمع:يي-

فلنالأخوةتحيا+*جلوالرصل،أفس!فيظلرالتهأهل

سكيبا،يكبأنوضكعلىكان)ذثايخةمرةلهمككتب

رصايهككتيوهوولكنهكوأ،اسشهادهكنأخرولن

وأهلأيخسيفورسنحومنالرقيقةمثاعزيبدى،الأضرة

أنيسيفورس.ليترحمةالرب!طيأنوسل،يته

نفه:لأنيعورسدالبةالحبارةنفىاستخدم؟

."الومذلكفيالربمنرحمةيجدأنالربليطه"

إلىتتجحياتهالرصلإرسالفيابحضو!ري

كانانيصيفوربرأن،نفسهأنييفررسإلىويسأنيسيفورس

بعيدأوجودهإلىراجعذلكأنآخرونيرىولكن،رقدقد

لنفسمعرضاكانأي!يفورسيتأن؟،أفسعن

الحكل.

منفلهماكللأجلأنيبورسيوقأنبولسيحتطعلم

رحمةيجدأن!طيهأنالربمنيلتسى!ولذلك،نحوه

مبررأالصلاةهذهتكونأنيمكنور،!الرمذلكلي5

الموفى.أجلمنللصلاة

(أناةطول)أناة

:انيعام

ابنوهو،أناعم5أوأالحبنميأومرثاة)ومفاه

.(7:91أخ1)منىسبطمنكداع

.(اناةطول)أناة

ايؤدانيةالىؤدرجمتأأفايمأاركالعبردةاللغةفيوهي

"طرلهوالعودةللكلةالحرفيوالمعنيأ."مكرؤدوميا

أنفاسفييظهرالغضبلأن،،القسطرلاأو،الأنف

بطىء)التعبرجاءفاومن،الأنفمنتخرجسريعةعيفة

.،الرحطو!لاأو،الغفب

الحروجضرفياللهإلىأالنضببطء)ئبوقد

ودئرفر3الالربا:لموسالرلينادىعندما(34:6)

،14:18عدد)،الروحطوكلالرب1،،00الغضبءبعلى

ورئيل،9:17غ،:1458،:86:15،3018مز

هنهأكلبفيونجدها،(ا:3ناحوم،4:2يونان،2:13

مح!أو،الاحانكئ!ورؤوفرحيما:يالقولمرتبطةالمواضع

لاأنلأدكسول5:(15:15)ارصاليوضرأ.،الرت

.،تإخذق

"بطيءالمحنىبخفىأ!ال!ناناستخدت!

الجاممةضروليا:32(.15:18،6)أم،النفب

الاضلفيوهىاالروحتكبرمنخكلاروحطول5(7:8)

.،لرحارك"العرى

اليونايةللكلصةترجة،الأناةطول5نجدالجديدالعهدولط

البييةايرجمةاستخدمتهاايىالكلمةوهي"مكرؤلويا،

حريخاتعنىايرنانيةوالكل!ة.،أفابم)إركالمبر!ةللكلمة

العواطف(صكزابف!باعتبار)،ابفسأوابالطول"

المتلوتمرالغفوصعةابفىأوالفكرضيقمعبالمقابلة

.الاحمالعلىالفدرةوعدمالبمونفاذ

طولاأو،هـالأناةعلىالدالةالصفةهذ.نسبتوند

بطرسفيترجمتوقد(2:4،9:22رو)اللهالى،الأناة

اإمهالهاللهأناةطولإلىبالاضارةاتجاطز"إلى(3:9)الثانية

ليالقدسالروحثمرمنوهي.علهمدينونتهتيذفيللخطاة

ي!لكوالكيالمؤنينالرصلو!كرض.(5:22غل)المؤش

،ا:11كو،4:2أف)بمضابعفهممخو،أناةبطرلأ

.(اص!3:12000

)نهبولسالرسرليقولجث،بامبةكرتبطالأناةوطول

فالمحبة،نفعاوقيمةبلاآخرشىءكل!بح،ا!بةبلرن"

.(13:4كو1)"ؤلرفقتتأق)
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(أناةطول)أناة

بكلمةالمواضعثمفىلياليونانةالكل!ةنفييترجم

18:26ت)،علقنمهل):ق!،دتهل5أو،سبر"

!نصفافلاا:الفولؤيوضرحمناهاوظهر،(92-

جاعتوقد،(:187لرا،عممتحهلوهو...نحتاطهالله

ليكمهلوهر...ا:الابحليهةايرجماتيعضلالحباؤهذ.

المقمو.المعنىإلىأقربهذاولمل،لهمالانتئام

3إتثلاثأمتأنيا5أو،تأنوا"هالىالكلمةنضىينرجم

.(5:لإ"8)يعتربرصالةل

عى)،الجديدالعهدت!إدفات"كابهق،تزش)و!قول

التى)،هوورمود"أيونانيةالكلمة!نالفرقان،(918

الكلصةأنهو(الأناة)،مكرؤلريأاوكلمة(بالصبرنترجم

الأولىالكلصةظ،للأضخاصباببةالصبرعنتعبرالأخضه

الكل!ةنجدلائمومن،بالأضياء!نحلئ!صاالصبرعنتعبر

اله"غنهيقالوعندما،مطلقااللهإلىتشب،هوبوموفي"

الصبر!طىالذيهوأنهالمغمويكون(:ه15رر)،الصر

.رقدبلحبيده

كلمةنتخمم)5:7(شوبرسالة!ولكن

كولو!وفيأ!ا.الأضهاءإلىبالاضاؤامكرؤدرصا،

(15-6:12عيانظر)بالصبرالكلةتغترن(اا:ا)

نترنزع.،لمثاتايجارباحماللىالصبرإلىبالاضا:

مجريستأ!اعلىيدلمماأ!ايالنرح(اا:ا)كولوصى

.دفرح-نكونكفصا-اللهاإدةإتجولولكنها،اصتلام

إناء:

"ماعونأ،لأاإية،"يهلالح!دةللكلمةتربةينر

من،وعاه5أوا)ناءهننيوجميعها،،عيوس"!لونانية

الأواقوكانت.ذلكغ!أوالطعامأوالو6نللحفظنوعأى

والمرمراثيةوالمحادنوالزجاجالحزفثلنحنلفةموادمنتصغ

الممنرعةوالقففاللالتتخدمكانت!،الجملةوالآحجار

جلومنالممنرعةوالقرب،ا!مولةالخراغصانمن

الصف!ةالقارورةمنحجومهافيتختلفوكانت.الحوأنات

ذاتالكبوةالجرارإلى(14:3مرفى)ضلاالطبلحفظ

نوسقصرنحازنفينرى!)بالحبالطملهاالعديدةالمقابف!

اظجم،فيتختلفاللالكانت!.(كتليكنوسسىلى

تك)الخبزلحكلالكفأوالرأسعلكلملكانمافشا

)ارياالغثهةبتلاو92:3(،خرا،04:6

منكانمارمها.(81:6مز،ال!بلنقلأو،(24:211

كو9:25،2)أعانسانلحملكعبحبثالضخات

.)33:"
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-ههآه

يهل،"جمعترتأننرى(هة21)الأودصؤولود

بهاالمفصوولحل،أضحةك!ممةترجمة،الآنية"لكلمة

نجلما-،اثمادهذ.ثل،ندات)وفكز،المؤنلحفطآنية

اللاوونوضر(91:15)العددسفر!-مانوععلى

الأولصحوطنيولكنوك!ها.34(-)11:32

إ،اسلاحبكلمةترجمايهل")21:8(نجدكلمة

عدالحربثك،أش!االخاصالملددهكذاتربتهاوككن

حدأقصىالىالتيةالطهازينكمقدصاعملاكانتالؤ

.(ا!ا-23:9م!)

للكلمةتربة3:14())ضياءفي))ناء،كلمةونر

()13:48نىانجلوفي.،جزاأىنبما،)الحهة

(25:4)صتىوفي،أوعةإلايونانة!أجوس)كلمةترجم

الى(،أجوساكلمةتصن!يمى)،أجوناكلمة%جم

ضائحةوالآشكالالأن!!كلمنالأ،فيكانتلقد

هو)البثرعلللدلألةمجا!اتخدموكانت،الاصتال

وتتخدم.(وغ!ها22:28ارما،2224:اش،8:8

.الإنانعنكنالآ(15ة9)الأعمالصفرلي،اناء"كلمة

مجا!ما(4:4)الأولىنالر!كي!،)ناءهكلمةوتتخدم

امرأته.أوالرجلحمدعلللدلالة

هه:-آه

ععةلألفاظئرجمةالقديمالعهدفىمحوأورنداءحرف

المثاعر.مننحت!لفةحالاتعنوليبوغتلفة

ياصهد%"فيعالكوىعننحب!أالعرتلى5آما5-ا

"(اي4:14000حزضال،.؟4:،أ:6لدباا،الرب

رومنالومعل%ا:فيكاوالرعبالأ!كلتدل!

.(1:15)رومللمبر"الر-

كدالحزنعنللتعب!البئفياللفف!نفىوهي،2-5%

.(21:15حز!ال)اص!يلهلاكدالتفكو

حاقتلكارثةخثفرحعنؤلعبر،هه!)أو،هه)-3

)مز،أو)قالوا،نالاكلحةعادةوتبفها،كالحدو

مز،25:3،26:2،36:2حز،352512:ا

الرفيعنللتحبص،يخ)ؤتربم،(.7:3مز،04:15

أ!رب!الفرسصهيلنمثل(،ا4،:6)اثحياءفى

(93:25).

يترجم،اكمأوالحزنعنونمبر(الع!في)،هوى5-!

(22:18)إريا!،وأ.1،(:4ا)اضحاء!6وكلا



-ههآه

وتخمم.الحزنعنل!ب!()13:3اثولالملركول

الر!ةإلىوصصجمالرضهككالنضاءوصدعلللملالةمرارأ

لكلحةأحيانائترجم؟،(92:ا،01:هاشأ،ول"

!551)ش)اولثالاعلائاتدعضإلىللتيعه،اكا"

،%اال!ةفيوالمنرجمة.)أوا.،الونانبةالكلمة5-

يوعمن!خرواالذ!اضخدمهاوتد(15:92مرتى)

الصبب.علسلقومو

الط!حيةللأصواتتقالدهيالألفاظهذهكلأنوأضح

أوالألمأوالحزنأوالحرةأوالشكوىعنتلتاماتعبروايي

.اغ...الرور

تأهي:-لأهب

قى2)،4صاعمللكلمنأهبأكاعلأالله)نانلكرن"

كاملأ.اسنعدادأسحدأكونأنأى(3:17

:جلاءأبة

،جلاءأهبةبنكاصي):،كلىأصاه5كالع!لآوهى

طزمك!ماكللننكوآعدىتأبىاى،(46:91)ر!ا)

البى.إلذهالك

مستأهل:-*فل-أئل

(1:11تى2،ا:12كو،6:2كر54،1:ا)أع

للنرض.أهلاأومئحقاجعلهأى،اأثله

:أهوا

لإصحبؤالذكنالهوعزراجمعضفافهعلبابلليكر

للرحلةاضدادأأكامثلالةأفاصاالمكانذلكول،أورضلبم

والكهةالثبتأملوت.ما.(!:15عزرا)الخصهالئاقة

ادوإلى"أركللذللى،!مال!ل!صأحدأعزرايجدلم

فعاد،اللهلبخداماطابى،كضاالممىالمكانزالرأس

مكانإلال!ننمنوعثرونممنان!هماللا!نمنعد

،!اللهبحما!ة!أانهعنللحلكعبرتدعزراوكان،الاجماع

يصومونادى،الملكمنعك!ةحما!ةطلبأنخجلولذلك

عرأ.شعزراوكل،،متقصة!ااالربمنيطلب

ابكللإلىبها!أنواانالىوحنظهاابقدماتلحملكانا

نهرمنالجماعةرحلت،3اسنحداداالجححأنميلا.اورضلبم

أورئليم.إلىبسلامو،صلوا،أهرا

إلعايجرىكانصنطقةاومدفةاصمعلانهرهناعى

أهولمحآب

كلوفم*تةموشهتحدكدممكنلاولكن(8:15)!!

دكزالذي،ار5خهرأنهروبونيخظن،الاخراشات

شنىمدنةإلو!برىارتاالآنكمىإلذىهووت

يايل.منأ!امثمانعةرحلة!دعل،الف!إتنعوضفىالا3

.(18:34مل2)،عزا"المسعاةالمنطقة)خاالبحف!وفول

نئقكانتالتيالعدكدةالقنراتإحدىكانأنهالأجحولكن

شطقةأو!دنةاتجا.فيالفراتنرمنجاطة،بابلمدت

عكلأسبحم!افابحنق،كذلكالأمركان!اذا،،أهوا"

متحيلأ.يكنلم)ن

إهود:

صبطمنج!اابنوهو،،القوىأو"المتحدومحناه

صآبيدمناص!ولانقذوقدلاصأثيلتاضياوكان4بنامين

هد!ةيد.)صاثيلينوأرصلشد.3:15-3()ضى

حاكلالقومصرفافد!ةندمأنويحد،موآبملكلمجلون

،الجلجاللدىاييالمنحوتاتعندشفرجعهرأما،الهد!ة

الملك6أكاإيكصكلاملا:له!الالملكالرخل

إهرداخلوهكذا،لدكهالواقفينبمعندهمنالملكفأخرج

الرىيد!فمد،أعراإهووكان،جدأحمياوكاني!بلون

نى،فخذ.علىأخفا.أنصققدكانالذىعيهواشل

جمذبلملأنهابصلوراءالتالمدخلحىالملكطنلرأكمله

إلىئوراءالحلةايوابأكلقئم،الملكلطنصا!ف

عن)صاملنوسهقزلاف!إيمجل!يالبوقوضرليصي

يدعراولمموآليإلنالأرنحاوض!أخنها،فدامهموهوالجبل

ذوىمنرجلآلافيكزمخوموآديمنضتلوا،يعبرأحدأ

ني!كزوجاه.صآ-منإصملخلصوهكذاالبأس

.(7:01)اثودالأ!امأخباردبنهامين

أهولا:

وسمو،أهرلة"لكلمةالدشقالمحنىحولمح!جدلطور

اضخدمرقد،،خيمةلتعق"التيأو،خيعخا"تعنيأنها

(اصاظمملكة)السامرةإلللاشاؤمجاطاالكل!ةهذ.حزقيال

،(.36.44،"هة23حز)الربوراءعنزنتالنىالزانعة

ل!داللهأسلمهالذلك،الأطالأضررع!اأهولةعث!فتنند

تحذيريذلكالربيأراد..للناءعيفمارتفنموهاعثا!ا

الريع:بالنصاصي!اهمسنذرأ،يويواجهؤأشحب

:أهوليآب

،دانصطمنأخعاماكاينوهر،أ!خيمة5وشا.

أورىلدنبصيللمعاونةحكمةالرليأعطا.الذىالفانوهو
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أهولآب

،31:6،35:34خر)لاللالهابموصنعالاجماعخمةناه

.(:36،3823:ا

مة:أهولا

،،المزشعةخصة5أو،الحالىالمكانخصة5ومحناها

يمي:

36:تك))سحقبنعصروزوجةالحوىعينت-ا

الأخ!اتلنالهمعتايهرلمولبهما(2.5018114025

28:9(.او26:34)ابكوفى

.(ا:52اخ364،1:انك)أدومهةتجهلةأم!-2

أهولبة:

رمزياسميعو،،!ااخشىأو،!اخيصة"وسني

عو33إكايب،أ!ولمصلكةثملةأورضليمعلىحزهمالأطلته

علأهوله31أطلق!،وكابلي!شورممرمعالدفيءوتحالفها

ممرمعنحالنهاكب(الصايةإصائلمملكةأى)الامؤ

ظهرللا،العب!ةدالكلتينل!ةتو!لةيتوجد.وأصور

لأماينتان،وأورضليمالامزأىواهويةوأهرلة،الر!ةايرجمة

د!المحالفتاكلتحالكن،امر؟ينلهاتخأمهـاحمؤوقد،واحذ

الأنبعاءيجااثوئانوعبادة.الؤنةالثعربمعوس!احما

الزنا.أوالزوجمةبالحيانةد!ساالم!إفون

أهعه:

حو!كيللهظهرعندمالمومىأعتالذىالرلياسم

.(،!ي!-الله5انظر)

رانواأ.

.(2:هاسك)لمياالرابعالاثنألمازارلفبوهو

ابطولىالمملشاللقبهذااكسبتدأنهابضوكرى

تعنيقدالكلمةأنجث(6:43-46اسك)يهثامالذى

اللتبهتاأنلهظنوابعنى.البلطتالىإضارة،الطاعنا

هذاي!نويوطون،،أ!ف!"بممنى،هور"كلصةمنمئتى

الترجمةلياللفبهناويذكر.ألعازاربخرةولونالمعنى

أما،أباروناالفولجاتاوذ،"شاواراناأنهعلالر!اكة

صأران،اخذكر.(6:83)للحكا!نالبينيةالتربة

.أوارانألحازارالكاملللاصمتحريفضكولاوهو
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أوبوت

وثيل:أ

لهماغنواممنبافيابخاءاحدوهو،اللهارادةاومحناه

(ا:34.عزرا!عزراعهدفيأجنياتناء

:رطووباأ

علأطلقالذىاللقبوهو،نجيلأبمن"ومعناه

الرابعأنطوكىأباهخلفالذىالخاصانطركى

وصاكةتحثطفلامازالوهو.م.ق164في(إلفانى)

عين،يخلبسكمابففى.(3:32،6:17امك)1يشاس

فيلهوأخاصدلقا،الموتفراكأعلىوهوالرايعأنطوكس

باسوقام،ابنهعلىوصابكونباسهوالرضاعة

،أوباطور"وحماهالعرشعلىفأجلسه،كوصييراجبه

ومارعطحا.جثاجمع،بقليلالعرشعلىجلوصهوبعد

يهرذاهاجمهاصركةحاميةبجدةلياسوسهأورضليمإلى

،يهوذااخهزمزكرياستوفي(6:91صك1)بقوةالمكاد

امك)عررتكلأوباطوراضولى،عنفةمعركةوبعد

كبقلمضىالهكلفيالهرد!ةالقوةوهرجت،(315-.ة6

منافهأنيياسحمعوعدما.(53)فيلننرالانا

علىجدأنغهمنوأقامفارسبلا!منعادقديخلبى

عليهخغلبيخبسبواحهورجعص!اصلحاعتد،أنطاكية

خل(م.ق629)التايةالةفيولكن.بهرلة

ويسياسأوباطررأنطوكى،سلوقىبنصتردكلتر!وس

،2-74:مكا)ايهفانسانطوكىيدعلىأصالهلماانتقامأ

نيوكى(أفظرا)(2و41:1،مك2

:يؤوب-آب

أمانظر)عادأورجعبمنىآئبفهو

.(7:14،9:8زك،3:7حزه

،2:91

:وبوتأ

جبلبحدالئالنةالمحطةوهى،ماقردة5ومعناها

منتريةوهى،البريةقالإصا!يونبهانزلوايى،هويح

ومكانها.(21:01011،33:43044المدد)موآبتخوم

الرصة،عيناالآن



اويولمس

لمى:يوأو

غ)هقوصأوممرسبنررحنااينهر

المكادعوذاأرسلهصااللذ!الجمو!ن"حدوكان(3:1412

161حوالىفيروطإلى(ألا:امك8:17،2امك)

نجحوقد،ديمتر!وسضدالرومانمعونةليطلب.م.ق

كتاباممهاروصاوأرسلت،ضارتهمالوزيلهأودولمى

أوبرلمىيننالبعنىويخلط.المكارلعوذاتأ!د!انيتؤكد

ثمةبىرلكنورصالوسذص.3الابنف!مؤرخوونهذا

جهودكط.أ!لعنكانالمؤرخذلكأنعلىدليل

أويل:

الإعاعليبنأحدوهو،الإبلطلق"المبر!ةفيومعناه

أخا)الملكداودأكامفي،الجحالعلى)كانواالذ!

)27:03

:أور

داودأبطلأحدألبفالأفى31وهو،لهب"ومعناه

صرولضرق،"أحسباىوصمى(35اةاأخأ)

.(23:34سم2)ثاق

الكلدانيين:أور

فيلتولئد،كاسديمأورأيالعبرثوهي

هذهمرقعلتحدكدعاما"فيمن!رمدىعلكئ!ةمجهردات

اوثالموقععالمن!كونوالمالحبهبةمنرجمىأن.وكلرالمدت

،كورةاإلىايوفامةلىترجموهالذلكمدكنةنتبروهالمأكم

.،أور"منبدلأأرضأي

خحدثم.ق015حوالىدعاشالذكلعاأوبولمىأما

ن)وقال5ل!رينا"تسكابلبلادؤمدنةباكبارهاعخا

أع)استفانوسالقدصوذكراأوركااكمرنهاابحن!

اعتبرهاولقد،الهر!لينيخ!اكان)يراميمأن(7:2.4

أنهاالمنأخركنالعرليالكئاب!ضوكذلكالودىالنلمرد

وهو(الآنور!ة)المساردةيالكايةاحمهاولحل،أرك"

كحدينةمذكورة،أرك5ول!الرأىمنايدعم،أوركي"

أعانوسذصوتد.(اا:..)ايكوينسنرفيمتقلة

حترايننالصحراءلى،أور"تلحةهيأنهامارلجنوس

لقربهاونظرا.الفرسزصلالالدلمهذهوييىبرلكن

لننيخصاأنهاذكراصتفانوسالقلصولأن،حارانمن

ايونايونس!اهاايى،الرها"مدتأنهاالبمنىزعم،انر!

الكلدالضأور

طوذلى.ينلاهاثد)دعاولكن؟،ادصا"

هي،أورأأنهياطالم!الوقتفيقبرلآالنظركاتوكثر

تمىوكانت،يابلجنو!في(الفاربلدأو)،المف!5بلذ

جاء؟اأورو"ذلكبحدحمتثمأروريمااأو،!وروما"

كانتالتيابطتةح!ردعلىتقعوهي،الأثريةالنغوشفي

كلدكا،"ياسمللصلادالابقةالنةالألفليتى

كلمةلأن،أوبولسرأىمعكفقهناأنابعضويرى

قدمما،قمر"ال!لياللفظمنمثنفةتكونفد،قميشا،

نحصصةكانتالقديمةالمدينةأنوهيالحقيقةتلكإلىكر

هظيأيدئدمو!االىالأخرىالحجةأن!،القمرالهلعبادة

أيضاكانتتارحإلطهاجراييالمدكبةحارانأنهي،الرأى

بوروما،ايلىضكصضعهنارلكن،النرإلهلعبادةمرك!%

لحبادةوضراسوصلامركزأ31إهبمأ!امفيكانت"روركلا)أو

،ص"الإلهلبادةومقرساعةحارانكانتظ،نانار"

واحدأامحبوأصبحاقدالمعبو!نهذفىأنومع.(الص)

كانوااباسفىضميفةتبلوالحجةأنالا،التايةال!ونق

جضفةوهي،حارانفي!اعةالمدنتلكفياخرىآلهة!عبدين

عئراثنيعنلمقللاماعبدنارحأنشابلمرديقرلهبماندكرنا

الها.

بالتربةجاءماورثمونالعلماءبمن!أننايهرأنويجب

!اأرضبل"مينةمدتبهايقصدلم،أور"أنمنالبعهية

تم!%،الكلدا!نناورايأفهاوصفتوتد.تطعانه)يراهبمرعى

الم!إعى.منك!هاصفا

مارتو()،".اورومد!نةهومو!ا)نأضاالبن!وتول

زمنلعظ!ةمدنةكانتايىجبارمدتمنبالترلي

هوهذاولعل،ايايةالعصور!مكانانندتولبهما،إبراهبم

الممريخلالمتأخزالعصورزالموقعتحدكدلالثلشب

عاشوقد.هرةكزمازالتأوروأؤأورمماكانتالمجي،عندما

تلكفط-ياببابىاب!إهبماصميثز-ال!ونالا!رن

التيابابيةوالكابات،)ب!إهيمعمرفيكوهبأعدادالمد!ة

صامهةبلادبأحماءطة،المماقعمنوغروالموقعهنافيعيهاع!ر

فيالموقعكونأنالمعقولمنتجعلالحضقةوهذه،وأصطةوأرامية

ا!كلرأالمفر"أنهفكزروطونالآنالملماءرأكلب،باللللاد

آخر.موتعأيمن

الأل!بة:والاكشافاتالكلدانيينأور

ل!:نا-أولا

عنألبحثايقبمجالقالمثعؤالأعمالأهممنإن

مدكنةأنها!قدايياالمفر"بلدةفيتمما،الكابيةالآثار

مجرعةالمملبهذاقاموقد.اب!إميمموطنالغديمةالكلدا!نأور
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الكلدانعننأورالكلدانضاور

أورلىالشهر(الزجمورات)المعبدبرج

نمأ.ق065)نصرنجوخ!أيامليا!لهةكبكلمردوخمبدروجدئمتهوعلثديهألالللىمبدلبرجنمودج
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الكلدانضأور

بخلغانياجاممةمنالمرعرقنوالمتثرفينالآئارعلماءمن

لأنجدونا!موعةضتضد،البر-طاقعالمتحفيالاضتراك

منلجو!يوني!مح!وروولميبركلارنى،امم!فورمن

الكنرزاعظمعنكفيقد2291فيالمملويدأ،فسلنا!ا

.9291ق

:يلطوفزا-نالا

كمةفيأحدما،تقالملينمرشينكدالتق!ببدا

أميالألىلعةنحويعدعل،عدنلافيأثافي،،المعئر"

الصحراءحافةشيالقربأوروتقع.الأولالموفعمنونصف

،الزيجوراتأوءتفع.!دادمنبالقطاررومسفرمافةوعل

*بمامساحتهاتاعدةفوقتدمأ29،الممرجالمدنةيرج

للعالموكطى،يالعظصةللمثاهدفىو!وحي،مرلعاتدما591

خيالكلالتا"لجفاتتوقد-غيةاكثثافاتفيأسلاالأثرى

اطلاقا.بترقحوهلمماعلىعزوافقدالمنكئين

بايركب:احثالات-لان

لماتجة-الآنارعالمينوقعهصاأول:والآلهةا!ل)1(

آثارعلىالمثورهو-تد!نمنالئحبهذاعنعرف

فيمافأروع،ايرقعهذايخيبماونادرأ،والآلهةالهيكل

.المدرجالز!بوراتلرجيحلؤالذىالهيكلهو،المخرا

أنه،الحدثوالربالقديمالرقيينالمفارقاتومن

ناطحاتالآنالضبوفي،للحبادةعابةامحنلهمكانت

فيالحالداينقيبوبدا.الممللمكافسحالي

ئلاثمنمدرجوالبرج.الهيكلللوت،البرج

مطحإلىجافبكل!الجقاطةاللالمئوتؤ،طبقات

الهيكلمدخليليؤدى،القمةقربالمركزعدواحد

الوصف(عنتغنىفهيالصورةانظر)

أنههو،الهيكلذلكفطالخدمةفيالنظر!شلفتماكبر

يخهتحمعمكانا!كنلم،للآلهةقصرأكانبلكبةكنلم

علفاسةكانتالتيالم!إراتمثلمزارأبل،للحبادةاباس

اباسالمحابأق،الو!ىالمصورفيأورلافيالطرقيجوانب

.الكفاؤونفدبمللصلاةفرادى

فيالتقببإلىالعملاتجهالبماممةوفذ:عد")2(-جانة

إلىجنبا-يحيدحدإلى-واستمر،عبيدتلجانة

تفقمحلآأثاءوجدثلقد.أورفيالعملمعبخب

لهاأشاءأكاومع،الجطتةتلكعنالصروفايارغمع

هولماالقللإلاتضفلمأنهاالا،ذاتهاحدليأهميغا

الأخزها!افاتمنهاغضترتد،م!وف

جديدهربما،كثرأساهمتوالق،الأولىللحضارات

3(

)4(

الكلدانضأور

البلأ.تجلكصخافي،تماط

فك-الأصةليأورزيحوراتنوقوما:العدالةلاعة

-ا!ئافهو-تجلمنم!وفةكانتاإتالم!إهذه

منوجؤارضيلمفط-بقليلذلكبعدحدثالذي

تاعة5علهاالمكوبوالاصم.للعدالةواصةتاعةجدوان

المهيب،البناءهذاصفةقاطحاثحديدأيحدد"الحدالة

عمربعد-،جالزو-كورو5عمرالىاصلاوروجع

آخرإلىوفتمن-اصلاحاتتونمت-!قليل)براهيم

،ونبو!دسنمرنبوخذزمنحنىالتاليةالضنطية-

الثيهالمبنىوهذا.الضضلنف!!تخدممازالوكان

الكبريالعواصممنعاصمةأىفيالحياالمحكمةبقاعة

أورحضارةعلى،ضحدللهرأنما،اليرمالحالمفي

الحطمة.

البرجعلىالمثورايوفعمنكان:الثارغتجلما-مماير

لمأخهاالا،توقحةتكنلمالصدالةقاعةأنومع،والهيكل

زمنفذالطوكلةللعصوريالنسبةك!همفاجأةتكن

ولكن.البلادتلبننيالحضاؤعصورازهىحنى)براهيم

كانمئلماالأثرمنلهكانذلكأعقبالذىا!اف

عنلناكضفتاييالم!ارنةتلألواح!ئاف

كانومثلما،صصىزمنقفلسطينليالأديةا!مكانات

مورجاندىاكئفهااييحمورا!ضر!ة!ثف

بالقوانينالختصةالأفكاركلعئبعلىرأصاتلبتوالي

إبراهيم.أكامفيوالرا+يع

،أور"في.قديمةآثارأىوجدت)ذاأنهالمتوقعمنكان

!كنلمان،ذلكمنأقلالثقافةمنمسنوىتمئلأنفلابد

لإايقيبفيبايبمقفإنه،ذلكمنبدلأولكن،جدأبد،يآ

نكتثفحالماوابى-،ايارغتبلبما"الصررفةالغامضةالفترة

أعلىمتوىمنثقافةوجدت-اياريخشتصح،ؤلعرف

كثفتخىالتمب،تحمقكلصاجدأترايدكاتحقأ،

وما،العالمأذهلتأصاءعن،آد-شوباالملكةمتبره

العظيصةالآمجادلبورظهرتحتى،عجائهاصحةثبتكادت

الذبمنفالكنوز،،دج-كلام-ص"الملكووة

كل،ابحاسفيابحوتةوالحبراناتالكيممةوافيحجاروالفضة

ولبهها،الماديةالراحيفيجدأعايةحفارةعنكثفتهذه

أعدادتقديمعلىكدحضلاي!ربان،ارتبطت-للمجب-

يفوقالأمرومذا،الملكدفنكدالر!ةالذباءلحشضخمة

ملركدفنخد!حلونهكانوارماالصي!نعنجاءمالاعنهفي

منمجموعةالمقبرقيذبحكنفلم،نانكينني،نج"أصة

جئثمجاوؤحجرةفيتكؤمكانتبل،فحسبالثوانأجود

اللهاختارعندماأنه،)ذأعجبفلا.واحدورجلامرأة93
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الكلدا!نأور

لهذاللرجاءجد!دأإعلاناخلالهمنيبدأ،أور"منرجلأ

يتومنعؤدكومنأرضكمنازب):لهقال،الحالم

.(12:اتك)،أطكالتيالأرضالىألك

34عامنيالريبةالمقبرةتلكصاحبالملكهذاعاش

.ابراهيملينمماأطولبزمن)براممقبلأى،تق!لبا.م.ق

من!عنالتحولبمضذلكبعدحدثأنهضكولا،والمشح

درساإيراهيم!طىأنيدلاكانأنه،مع.النظعةالضوس

يكرسأنع!كانلماأنهالنهاكةفييملمهكانولكنه،ثرأ

.للتك!شالط!يقهو!كنلمفمهأنالا،للهالبكرالابن

الحقيقة،تلكلنا!وضح،أورفيالمقرةهذهاكشاف)ن

بأفىنرتبطفد،المادكةالأمورفيالمتفدمةالحصارةأنوهي

والدين.الأخلاتاتليالموكات

محعايةالمبكرةالعورمنناكوجدت:)5(-ابقوثى

ثم،المسارلةالكنابةاصلأخهافيلاشك،تصو!هة

فاختفتالمسماطةالهجائهةالحروفذلكبحداصتخدت

الفترةفيواحدفنقينققوجدوقد.النصوك!تالكنابة

ذلكلطفينيقينقثقلوجودمرةأولهذهوكانت،البابية

ابابل.ايارغ

ايصلةالأبان،محاكلالم!إرعاكثفت:اطفارأ-رابعا

العمرعلىتدلأشياءوهى،،عيد"جانةأطلالفيبالمحابد

.الرعوى

الحومونعيأطيببوضرحنتين:والعمل1(-المناعة)

صجللهكانالهيكلنفقاثفيبخدأقل"هلأنأورافي

للدتةزثالوهذاأ،الطينمنألواحشكلعلىدالم

الكناضأحنفييتعصاكرتلا،الدينيةالأعصالا

جدأتوضحه،)برافيمأيامفيالعملوأطوب.اليوم

والأطفالاتءعدوبالتفصيلفها،بينمصنعحابات

حابمنهمولكل،لهمالميمةوالمزن،بعحلونالذ!ن

متقل.

مدىعلىمهرةبناثينالابليونكانلفد:والحرلى)2(-الفون

يجيدونأأور"فيالحرفييننجدأنعجبفلا،غريخهم

فلقد،المبكرةالحصوربقايافيخىو)ضحهوكاعملهم

القواتوضغوا،فويةأسوارأوبنرا،الطوبصناعةأجادوا

فيعبم!ةيظهروالمولكنهم،الدووأقاصاالمالبة

،المألوفال!ئرفيبالمح!إثحقولهمفحزلوا،الاختراع

كانالوجدالاستثناءأنوجمدو.بالمنجلغلالهموحمدوا

كان.كدوىبمبذرأوآياالحبوبلذرلالةاستخدامهم

أنهمويبلر،ابيطةآبائهمبأطيبصداءالئمبعامة

أوتتدمدون-الجاةأصايبمنعيهكانوأماعلىظلوا
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الكلدانننأور

ولكننا.نابونيدسزمنالى0م.ق43من-تأخر

تصورإلى،الحبلعامةالزيبةالحياةمنننتقلعندما

فهاتظهرالتيالفيةالأعصالنرى،الملرفيومقابرالآلهة

السفلىالطبقاتضي،أأور"حضارةعجاث

الحصوص،وجهعلىعيدتلمقبرةوفى،للهيكل

حوالميأى،جالزو-كورو5عصرمنكنرزوجدت

أعمالتحمقتكلما.)براهيمفبهارثحلالذىالزمن

وصلوعندما.تقدمااكزالفنرنوجدنا،.كلماايقيب

أروعامحثفت.م.قالخامةالألفءالىالحفر

ضوب"للحلكةالملكيةالمق!ةامتلأت)ذ،الفنعجاث

ضخمةخرطاسات،ووجدتذهبيةلأوالا،آد-

كا،خالمىذبمنسرفبث!كلومنلنةصخرفة

الملكأدواتحتى،الزخرفةبخضىاصغرأ،فيوجدث

-!للحجبويا-ولعلهاالقيىالمحدنهذامنكانت

كانتكا.الأساسأحجاروضحنيالاتستخدمتكنلم

اتلاتمنلكلوكان،انلصالنبمنالآطحة

لهذهبيصفوجدفقد،تاطعةحواف9سلحةوا

منمصوعنحرمكصدوله،أيضابالنبمرصعمقبض

ضعمل،لمالآخرالعالمفيالملكتليةأثراتالذب.حتى

الكيكلة،بالأحجارشفوضةكانتالقمارلبفلوحة

اللحبمكحباتعلىمحفورأوكان،بالفضةمغلفةوالمرلحات

ض!روجود،الدثةيثرماوأعظم.متعددةناظر

الخالص.الذباسلاكمنللملكمتيارضخم

ل!دثلأمتىحولالجدليدور:المعمار-لن

34حوالميألىترحعالتيالمبانفأقدم،الزيررات

كانفإذا،تغه!للاعمياظلتتدأنهاتينن.م.ق

بلادمنجاعواقد-الكرونكققد؟-الرموون

الأرضعلىليلالتقلدأالز!بهوراتككون!د،جببة

علىيحلهمبوالماذا:لالو3ظلولكن،ابشطة

الرغبةهيتكونأنجدأا!تملمن؟مرطمدالتلتمة

عنثهوللبعدوا!حا،ظاهرأالعبادةمكانجملني

الله،الىأقرب!كونواأنأرادوالملهمأو،الحياةارتجلا،ت

.الحياةضجيجعنبحيدأوقارفيتكونأنجمبهبوالعبادة

نأولابد.المرتفعاتفوقيعبلونكانواكنمانوفى

وبوطصمودفييفاصة،مهياثسهدأكانالزيجررات

الزيجرراتيننالصارخ4وايئا.ابيضاءبثابمالكهنة

حضارةمنالمدرج،اتزا-تكين"هرمهيكلوبين

ابرثعا!!؟صحدا.يصعجى؟ملأحصب(،)نيى!اع!بهوالايا

انحتلفة!الأماكنفىمستقلةبصورةالمعمارفنتقدمعلى

ط!يقعنابعيدةاياريجةالروابطبحضعلىديلأنهأو

؟الفراتواديحتىوأفغانستانوالصينبهرنجمضيق
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المئ!ينالهودمنكوهمجموعاتايومهذاحتىخوجد

نأيمكنأفلا،بايلشاليها،رتحلواالذك6الصينداخل

ذلكصأبعدإلىصارواتدالآخ!ساباييينبعضكون

الملماءاخفىلغدأمحا؟الىبهرنجم!يقفحبروا

أففانشانحتىغرلاالصيةالك!ابةحروف(هلرالصينهون

.النراتي!دينحوالاتجاهفيأي

أحدث"الأعمدةمنكصفرفعاطجهرواكتشاف

منكانفقد،القديمالعمارةفنعنأفكارنافيثوؤ

فىالاالمنطقةئلكفي!عرفلمالمعمارفيالعمودأنالمعتقد

للآلهة،قصركصجرالهكلبناءوفكرة.الفارسىالعمر

،الرقفيالآ!ةكنائىمنالكرفيةموجوزالتعا

هندصياختراعوفاك.اباساجماعترقعيمكنلاجث

المدعمةالطينحوابطوهوأنكارنا،علىعربآخر

الحافر.الرقتفيالملحبالاعنتاباءممايثبه

فيأوتادكأنهاصلبةغروطيةأضكالالجدرانليفوضمت

هذهوتدعيملىلطنهاالرضكان،الطيةالطوبحرائط

.الحوأءط

مجرمعظمهافيتحوىالنقرشأغب)ن:لاريمهـة!انات

الحمل.عنو!انات،رالحكامالملوكأحماءبخاصةوأحماء

أنها-؟،اللغةفقهلحلماءثمينةمعلوماتقدم!ي

،مثل.الأزمنةكدكدايوارغيزيبوعية-بخات

الأحماءتوا!مثلشلهاالمادىللقارىءمملةالنقرشهنه

أنكاولكن،والثافيا!ؤلالأيامأخبارعنمرىفيالموجودة

الوصائلأفضلباتقدمالمتدسالكتابفيالأعاءقوالم

المعلوماتمنالكثروكذلكصد!ا،منليحقق

المصلةالمجموعاتهنهفإن،القديمالعهدتراريخلتحديد

بالفحص،اللغةفقهلحلماءتتيح،أبابيةاللوحاتمن

العالمفيانحتلفةالركةواللالاتالتوارغنحديد،الديق

القديم.

ابثيلة:اللالةأعللابحثاوالأئروبولوجي-خاسأ

،الجفرةالوجه،ملاع،القرفصاءالجالسةال!جمةالأج!ام.إن

الئظر.تتلفتهذهكل،الف!فاضةالوميلننوملاب!

ابنط؟وضبهذهكلقالسوم!يننيينالمدثىوالابه

ولما.ساتاريجةعلاتةبوجوديقطع،المصريةالآثارتصوره

أنافلا!يمكن،الشمالمنجاعواالو!نأذعلىالعل!اءيضر

الأصبحاحفيكو!قوأن،الثمالإلىارتحلواقدهمكونوا

؟،البنط)بلادهىالحيقةفيكانتايكرفىسفرمنالعائر

:أوريالوس

اسموهوأعؤ،بأو!لف8ال!ونايخةفىومنا.

أوردليم

يلىجنبأوجدالاصمهنا)ناجفوروشولالميدلننسألوف

فىا!ررينللعهدالاصراطوركةالقلمةؤأحملاترساصممعجني

5"م،.الىي!جعنتق

إيهأرسل،رومافيالمؤمنينجماعةفيعضوااوطانرسكان

المشح،فيمعناالعاملا:يول!وكدعوه،بتجاتهبولى

في"معيامعبالمقابلةأ،محنااوكلصة.(ا؟69رومية)

كليساعدكانأو!لانوسأنعلىندلأنهايدر(الثاكالعدد

(1دق)!ول!)،المزنينمنالحاملين

أوريثليم:

لاسم:ا-أولا

أورضليم!إلى)ثارةأقدمنجد:المحمارولالكالات)؟(-لي

هذاعلنظهرجث(م.ق،145)الممارنةنلألراح

علىاحمهابوافقماوهو"ليم-سا-أورو):النحو

لم!--!ا-أور5:انمنالغرنمنالأثو!ةالآثار

)مر،

الكابفيبهاورتالىالأثكالوأفدم:الع!ة)2(-لي

الىاختصرتوقد،كلروشاليم5هربالعبرتالمقدس

تك،76:2مزمرر)،شاليمااو،طليما

الماسر!لةالنصوعىفيتنطقولكنها14:18(،

أخ2:6،2أست!،26:18))ريا،ورل!شالايما

العحلةعلىالمرصومالاسمأنه؟32:9(،25:1

كا،العوكليالأدبفيوكذلك،الثورةإبانال!و!ة

يكتبالتىوالصورة،الحدئونايلود!ونعادةكتخدصا

البحضيحت!!(،ايم)أو،يم5)نجنابالاصمعلها

مثلولكن،والسفلالحياأورشليمالىيش!وأنهمثى

مننوعاالاصمعلىلتضفيأخرىأحماءفيترالصورهذه

.متأخرةمحلبةصورةالصورةهنهرتعتبر.الأية

صورةعلالبيبةايرجمةفيؤس:والحعةالونافة31(-لط

لاولكن،القديمالحبرىاللنظتحكسيمى،!!روسليم"

محاباتفى،هرروسليم8نجدهاحنىقليلاإلافبث

اثاقالمكايينأسنارفي)وهووطرما،يوصيوس

الصوؤانتقلتوقد،صترابومحاباتوفي،والرايعوالناك

وناصيتوسودلبنىضثرونمئلاللالينالابالىالأضرة

منبأمر-قرونمدىعلىالاصمواشدل،وسيوفونيوس

الرحمبة،المكاتجاتفي،الك!يإيياءاباسمهادطان

الا3هداعادولكئ،ج!يمزمنحتىهكذاوظل

الاصمنجدظ،الصلييينوثالقفيأيخرىمزبتخمم

الكتاباتفيغتلفةأيناتفييخدم"سر!ا،

لآالثعي
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اورثليم

هووطيم،5عوؤعلتكىنجدهاالجد!دالعهدو!

عوؤوعل،يولى،لفدصلوناالفمسكاياتلىجمنهاصه

جووصلبمه5المرؤأما.المواضع!ر!،ه!وسولرماا

كر.الثافيالقرنمن.الفزسعةالكاباتلمز!ؤلورضد

جمعنىيخمىض!اقاطعراىهناكويى:أورثليممحى)،(-

ومىللاصمالصرونجةالمورأقدمولكن،الأصليالا3

اماشأنهالكصوناعتبرفد،ليم-صا-أورو"

ولكن.هطلم(الإله)مدفة5أو،اللاممدينة8

!نىعبرىاصلمناحمايعنبرونهآخهنمغر!ن

صخ!كاتومن،،اللاماساس5أو،اللاماسنلاكا

تاربم!اعراللاممنالفللالاترلممد!ةان،اباريخ

مناغارا!قتعلاالاضلاءأجلمنوالتي،الطويل

المعنى.هظمثللاحمها!كونأنكلكن،الدماء

كانففد،للمدكنةأحرىأحماءؤلوجد:اخرى)5(-!اء

"خ،91:01نض)،كرس5ندبمااحمها

(92:ا))ضحباءفيأأ!ئلارتمى،(11:4.5

الحدل،مدينةاتدعى.؟هاللهموقد05مضاماولعل

فى)،ماع!5عياطلقكيأ!اف!())شا:26

ص)،الأرض"معدالمفابلة،المدية"أي(الصرية

ي!ناك.(حز32:24،7:3"25ر!ا،72:6ا

شلالموقعقداصةفكؤقئلبطالأحماءمنأخرىجمموعة

،48:2آش)،المغدتالمدينة"أي،شه!ؤع!"

"أورثليمأي،كلوثههاأووضلبموا(ا:ااغ

علالمكا!عحاننتثالذىالا3وهو،المندسة

هجاىهي)1،المقدسةالمدت5تجدع.الع!لة

،:"،)ش)نلفي(ايونامةل،يول!ى

كنذ!،هوويويىانلرعلاوطلق،(27:53

5!تهوالرسةاللغةلىالثاحوالا3.النى

للا3اخد"%،الندساأو،المندساأو،المندس

خىالمحهةال!ثاثلأعا،،.الثركفالفدس"

.العبرىاحمهاعننتلا،أورشليم)

والالايع:والمعاع.انولوجمة-لأ!

ا!يطةوالمناطقأورضليمموقعجمولوجهةان:!بوجما)1(

فلعلنبأرفىيالارتجاطتمرسكدحانيابطةبا

منمكونةكلهاالصخورأنهرا!رز،لمظهر،ككل

علىتخوىطبقاتمعالجكلىالحبرمننحتلفةاشكال

ثل)رلحةأحجارولاأولهةسغورتوجدولا،المران

نوجدلا؟،(الأرنثرقىؤالطحكلنظهرالتى
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تظمةطتاتفيتجدوالجيربةوايكرنجاتبركانجة،صخور

درجاتعرقدرمابزاو!ةالرتيالجوبنحوتخدر

تتريا.

الأحجارمحلككبؤهكئافةذاتطبقاتتوجدومازالت

التيحهاثع+(ائلاق)الزسارى!دالغصرشالطباضية

تغطي!كانتوايى،نلطنقايلالتصممنالكرشوج

ز-ظاهزالطتاتهنهوعازاك.كلهاإلأرضالأكاممنروم

،لجنرب،الرقجهةمنأورضليمعلتطلاييالعاليةالتلال

بلعل-الركونجبلعلؤسجد.الف!والجنوبالرقى

بالحبر"!مىالختلطالج!ىالحجرمنلجفة-المئال

،،"!ولىن!ىكئافةمم!ررسويةوطبقات،النارى

وخاصة-الطقتتهاتيروفيفيا.طبق!!ب!ا!زويمكن

ككرلوناتالقىالطينعلىتحتوىجوبتوجد-الأخ!ة

.الصوانمنأحزمةالطبقتينزتوجد!،الكالهوم

ولكتا،ططةأزفةمنذذلككلزالفقدالمدينةفرقأما

ز!متباكنةكافاتذاتالجوىالحجرمنطبقاتثلاثنجد

:البلادأهلمنبالبناءالمثعلونبهولةل!خا

رمادىلونذاتصلدةطبقةوهى:الحلو6(-المزأ)

إلىالأمثنبعضفيوتصل،صقلهاكلكنمحمر

.،المفدسةوالمخز5،أكلرأونمما.7عك

والكو.البقةتلكإلىتتمىالهيكلفطقة!

الطبقة.تلكمنكانالقديمةالباءأحبارمن

،،المليهة13طقةتوجدالطبقةهذه-ءتحت)ب(

عكط.أنإز،جلمأعكةتكنلمو)نوهى

الأصةكبؤكانتلكها،قدما35من!قر-

أكاهوالطبتةهذ.!زفما،المدنةتارغ!

يلينةنصبحمؤلأولللهواءننعرفىعدما

الجوتأث!ولكن،بكينظعهايمكنثرجة

نحملكلذاصلدأحجزنصبحخىشفى

أعظمنإنهنا،مع.لباءصالحأ،تجحلهملحوظة

مداتاكحفتقد!اهوانالطبقةهذ.فىما

ابي،القؤتوالقبورالمياهوخ!إناتالكهرف

المددنة.موقعكخلل،

ج!ىحجرروجدالمكيةالبقةوغت)ب(-

باصميعرفضديدةصلايةنوابكرينحدكث

عاليةابناءأحبارمنوهر،،الوديةالمزةا

يه،الحملالصعبمنأنهركم،الضمة

باحتوائههالحلأالمز"عنحيولرجياوقمهز

حجربأئهوك!هز،تحجزأصمافعل

الأحعانيحن!وفي،للصفزضاربرمادي
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أووثليم

ذاتنحتلفةأنواعوثمة.خفيفةحمرةذايلو

،ا!راءالمزة"باصمتعرفمت!هزعمرمظهر

الفبوروشراهدالأعمدةبز!نصالحةيجحلهامما

ويطلقالد!دللمقلقايلةرهي،ذلكوغكل

،الرخام315أحيانافاكعلها

تظهر،كلهاالمدبنةعلهاتستفراييالحيفةالطبقةوهنه

فس،السوائلتنفذلالأنهاونظرأ،قدرونواديفيالطحعلى

الرحبد،الحقيقىالنغوجودببهرهذايكونأنالمحتمل

المناطقولطالموضعذلكفىالموجووالماء.،الحنراءنبع5وهر

جمدولكنه،العلياالطففييهرلةينفذ،بأورشليمالمحيطة

هذاماءومصلر.الصماءالطبفةهذهبببالسطحالى!نه

نوعيته.ضمفسببهونبياالحطحىابغ

باخالمامةالظواهرتكونأنا!تكلمن:واقر)2(-انخ

على،اياريخعبرتغبرعلهايطرألمهى؟باقيةأورشليم

منثوراتوجودعلىالدلاللمنالكثووجودمنالرغم

حصرها،بمكنلاالى،لأحواض،والقلبلةالونةالأمطار

المحتلةالطويلةوالقوات،العموركلالىنرجعوايى

محظمفييأنهنثهد،بميدةأماكنمنالمياهتجلبالتي

فيالحالهركامريهاالمطرعنرطكانايارغأدوار

الحاضر.الونت

صجا،فاخاأورشليممناخاعتاريمكنالمموموجهوعلى

ظلفي،ليدحدإلى،الائحةالأم!إضمنالوقايةويمكن

اباطقمنوافدةبكرةتنتثرايىالملاياحتى،واجمةحكرمة

لإبادةكايخةاجراعاتاتخذتلرعلهاالقضاءبمكن،المنخفضة

المزلفعموقعهاوبب.العدوىناقلةالأنوفيلىيعوفة

السهولفيمعدلهاتتجاوزوالروالمطرالريمفإن،والمكشوف

!فارسالثناءلردأنمرالرعموعلى.الأردنوواديالاحلية

:9(،ا.عزرا)انظرالفزيرةالأمطارضوطمرسمأيفاهرالثتاءأر

منممزالحرارةلنحملمعدةالأهاليوملابىمنازللكن

درجة25هيالمجلةال!يردرجاتأدقأنجث،البرو!ة

عرةاثتيفيالاالفبابيظهرلاالعادةوفي،فقطفهرنهيت

،الأمطارعديمةالصفضهورأثناءولط.كلهاالنةفيليلة

7316الىيصلخىبانتظامالحرازهدرجاتترس!كلتفع

قدالأيامدعضفيولكن،أغطىضهرفيفهريهتدرجة

ويحدث!الظلفيفهركتدرجة!ائةالىالح!إرةدرجةتمل

افيفإن،الصيففتصفوفي.بتصبرضهرفيعادةذلك

أولوفيبحد-الظهئعادةيهبوالذىالارالغردالصالمي

خأقىالأيامأصوأأما.ص!حبةحياة)تإحةفيكث!أصهم،الليل

عندما،امحعوبرنهايةحتىبتبممتصفو!مايوفتصفق

تهبفهى،(الجافةالرقيةالجنريةالطاح)،ال!بهر"تهب

الأجانبعضفيمهاحاملةالصحراءمنقادمةخانقةحارة
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وتقا!،اخضرنباتكليخدبل،مظالجويجلناعماترابا

هذ.مثلعلىالمحتادينغرالاسيضاصة،الحيةالكائات

والمتاعبا!ابمنتليلاأوكرأفيقاسون،الظروف

فرصاالحمياتوسالر،الرملوذبابة5الملا!اوبحد،البدنية

الئعبلهذابفالالزمانذلكفي)،ملحرظهبصورةلننفنى

لاضعبيبختنحوالبرتنيالهضابمنلافحةريم:ولأورشليم

(4:11)ربا)،للننفبماولاللنذ!ة

جرنوباتالىبالإضافة-الميفمنالأخ!ةالفترةول

نها!ةوفي.اليلأثاءزثقيلندى!قط-،ال!وكوا

أمروهو،المبكرةاالأمطارتسفط!رلربدابةأونج!ر

خرةذلكو!قب.يالرعدالمصحودةالامتوأئيةالأمطارفيمألوف

تحوطص3ي!دأثم،عدررةأطليعتترالجفافمن

كونالأجانبمضوفي،وفبرايروينايرديبمفيالأمطار

عندما،السكانرضىموضعمارسفيالونةالأمطارعقوط

.وفرأحصادأيعلىمماالمر-أواخرفيالأحراضالجا.نملأ

كميةوأعلى،النةنجمابوصة26إلم!3المطركمة،متو!

-1877مرعمدبرصة59421كانتالمدينةفيمجلت

-9186مرصمقبوصة5.12الأقالحدوكان،78ولا

يزويدأو،فقطللتخؤفىهامةيتال!رةوالأمطار.0187

المديةنحلفاتأنحيثولكن،المحاصيللانتاجأوابنالع

موسمخلالالبدائهالمصارفلي-كبطبصورة-تيهدس

لازاحتها.ضخمةياهدفعقوةيشلىذلكفإن،الجفاف

ملحوظادمارأمسياالفصولكعضفيبغزارةاثلجوكقط

ضتاءقالمطروصلوفد.وللأ!ئجار،ابناءؤئةللأصقف

.بوصاتتعإلى0191-1191

منطقةفىواحدطيىنبعيوجد:الطة)3(-الاالع

حفيقيانبعاتعتر؟لاالمراجعبمضفإنهذاومع،أورضليم

المعروفهوالمتقطعاببعهذا.عمدرهلضحالةباببة

(الدرجاتأمفيأى)،الدرا!أمعين)ياصمحايا

عين)،م!يمستىعيناالمجيونالمراطرنويب

)نبععادةالأوريونعليهويطلق(،ميمالسبدة

."العذراء

فىالأولالببكانأنهالىاكيولوجيةالدلاثلكلؤلر

فيالنبعهذا!صفوكان.الموقععذاإلىالأوائلالسكادجذب

الماءويرتفع،(أ:38امل1،جيحون)باسمالقديمالعهد

الغر!الجانبفييظهركانو)ن،قدرونوادىقاعقبمن

وبغأ.اللحرمالحنوليالررمنباؤةفيبعدوعلى

الصف،الدرجاتمنصفبن!يقعنالبع.الىالوصول

صغرصتورص!يفإلىو-شدىدرجة16منككرنالحلرى

41منويتبهونأضقالفلىوالصف،حديثةقنطرةتغطيه



يئليمأور

طويلضقمنالماءويخرج.صغركهففمعدتتيدرجة

الصخرىالقاعليوغرلاصرقاويجرى(قدما16حوالمطببلغ)

الرلىكثؤ.والطرفبأفدامالحالىالمطحأسفل،طرودلوادي

ولكى.،الكهفمدخللطالق،يوجدهذامنالأعلوهو

نحتيتعالذىوالأوءالأدقالجزءمنتدنقاياهممظم

إلىصلرامنساءتزحف،ضحلاالماءيكونوعندما.الدرجات

هذهمثلولي،مهاالماءسنرقييلأنالدرحاتتحتالنقرة

البعبدةالايةوفي.الكهفإلىأبدأالماءيصللاالأوقات

شتحدثالتيالقديمةالجاهقواتأنفاقبدايةتوجدللكهف

و!تدفقبسرعةممرتفعفالماء،متقطعالبعوهذا.بمدفيماعا

ومرة،المط!الفصلبحدالواحدالومفيمراتعدةملحوظةبقوة

ليهذهالتقطعوظاهرة.الجفاففصلفيفقطمزدينأو

ذلكتعبلوبمكن.فلطبنليرنابظاهرةلبت،ابنايع

فتكو!اصحور،اضقوقأوالكهو!بعضفيالحويخةالجاهآتجرا

يصلفحينما(الشفونمثل)الامتصاصبفعلنفهيفرغخزانا

إلانابفييبلأأ،الطيمى،السيفون"منخىإلىالمتربمالماء

-الظاهرةهذهؤدعزى.الح!إن!رغأنالىالج!يانفيوكشر

عندوتعزى،للطبيعةخارقعملالىالجهلاءعد-بالطبع

البلادصكانو!زور.الشيطانعملالىالآنالفلاحين

فى-هذابومناحتى-البعهذا،ايهود!فاصة،الأصيون

ن)نقولأنالصعبومن.الأصماءبقصدفيضانهخرات

قدجرومأنحيتولكن،جدأفديمةافيهنافيابقطعحالة

العهدأيامفيمرجودةكانتأنهاالمحتملفمن،إلياأضار

علىقويادل!ذلكيكون،كذلكالأمركان!)ذا.الجدبد

الموقع.هذافي"حداببتبركة!وجود

إلىتنحدرالمياهكباتكلكانتالقديمةالعصوروفي

لكيجدارأفبم،مبكرزمن!،لكن.المنعالصغريالوادي

يكنلم،العملهذاثلوبلون،ي!بهةالىالغويحولالجاهيخزن

انثئتوتد-والأنفاقالكهفإلىطريقهالماءيجدأنممكنا

الماءإلىالوصولبغرض(بعدفيحاسضفهاابى)الأنفاقهذه

لإالوعولعنالحودأعداءلمنعكا،المدينةأصارداخلمن

(32:،أخ2)الماء

الغدهذاطءيتخدمونصلوامأهالم!أنمنالرغموعلى

ملحرظةنبةعلىومجتوىالمذاقملحى!و،الأ3إضجميع

راجعوهذا،للثربعالحغو!و،واتذارهاا!ارىمياهمن

تصدااما،المجارىلمياهالراصعايرذلعإلى-ضكثون-

فوقالمحارىرضحطهقعن)قصدثرنأو(الحدائقلدىا

.ليضكولا.(الميا.منهاتيضاييالصخورتفطياييالترلة

افيأنكمل!،القديمةالأزمنةفينقاؤاكثركانتالجاهأن

اقيالمياه،الأحواضمثاتالآنتحبىحيث،ياهاأكزركان

ورشليما

العميقه.الغمصادرالىالتربةخلالتتربكانت

عين9عدوتخرجسلوامنفقعبرالحدراءلبعمياهوتجرى

إلىتنزلهناكومن،سلوامبركةإلى(سلرامعين)،طوان

.سلوامقىلةحولالحدكدةالحضرباتينلروىقدرونوادى

المسماةالعحبقةالرهوأورشليمفيللمياهاننيوالمصدر

عدهايتفابلايىالقطةمنقيلاأدفىنقعوالتي،أ!وبئرا

الىالاصمبهذاتميهاؤلرجع.هنومابنمعقلرونوادى

فيفينفجرقدميهعليقفأنأبربأمرالله)نتقولأسطورة

ولكن،الأنظارعناختفتقدالثروكانت.محجزيبحمل

وتامرا،اما84فيالصييينبوامطةامحثافهاأعيد

يغذىالذىوالماء،قدمأ125نحرعسقهاوجلغ.بتطهرها

ماءنوعةمنبأفضليستنوعيتهولكن،ينضبلاالرهذه

الماءيترب،الروالمطرمنأكامعدةوبعد.،العذراءعين"

سكونا!ارداتيضعالراديأضلوكتجر،الأرضتحتالى

سقوطبننىأنبحدأيامعدةالج!انفيويش!ر،صغرأمجرى

انتباهجذبفيعنيعامل"الفائضوقدرون05يغزارةالأمطار

بذلكللاستصتاعالمدصةمنيخرعون،الوطنيينأورشليم!ان

كانت!،روجلعنناأنلدولا.المحا.لجر!انالناثرالمنظر

روجلأعيناكانتولر.أيوبلرالمجاورةالأمثنأحد

الغمامةمحلتحتالآنمطمورمصدرهاأنفلالد،طيحيايخبوعا

.فاكالججمعةالهائلة

حرض!رجد،أيربئرجنودياردة006نحوبعدوعلى

هـعين!سمىضنونبعففجرحيثيالحصباءمفروشصنر

ولكنه،حميقيانبعايىوهو،أيوبثرتفيضعدماأاللوزة

فديمةقناةخلالتابالتي،أيوبئرياهمنمياههيشمد

.النارواديشالنريةانحيةفيالصخرفيمحفررة

رلممرالثفاء،5!حمامهوأورضليممنمةفيالآخروافي

ايوو!ون،أرادىفىالأرضتحتصخرىحرضعنعباؤ

عبرالرصحطرىعنالمياةفيهتتجمعحيثالمدتأسوارداخل

قواتلهكانتدمما-خزانامزكانانهورغم.المدينةنفايات

عمعنة!رالآنأنهالا-ايهالمحاهيوصعلالصخرفيمحنورة

المدتذافةكممتحثغئلفةقراتلقاطرفوقهاأ!ت

.الزونعبر

انحت،طصنغأىناككانأنهعلديلثمةولش

عنالرغمكلامارىميا.منالواقعليهوالجفاففملفيالماء

.جماورتركىحمامفيكتخدمأنه

لأيهرهاايي،التينعين5ثرأنيهث.أ.جويعتقد

كانتولعلها،فوموادىفيتقعكافت(2:13غ)نح!يا
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ورثليمأ

ثلالآنكوجدلاولكنسواتبضعمدىعلىظهرطارئانبما

ابئر.أوابغهذا

الطعي:المولع-لالا

!الا،531!46!45عرضخطعلىالحديئةأورثليموتع

صخريةهضبةو!ق،شرقا2513/535!طولوخط

المكونة.فل!طينكلقاثمارأالمناطقأقلمنتحتبرجرداء

وطقات،الحمزهالىماءللةأورمادبة!حبةنرلةذاتوهي

التيايلالعنحدراتكلومثلجوىحجرمنبارزة!خطة

لثسىالديدللوهجتعرضفإنها،الرقالجنربعلىتطل

للزراعةفنتجةالآنأما،نقط!اقاحلطيمتهفيفالموقع،الصيف

الضواحيفيوالضراتالأضجاراشرت،الدالموالرىالفنية

الرحيدةالمنمزالثجرةهيالقصتونوشجرة،ب!رعةتعايي

أورضليم.حولالكمالحدتبلغايي

منثكأضلاعينأورضليموتقع؟اميطة(-الحبال)1

،الغربإلىالزيىالجبلويرجد،عايةجبليةسلاص

،الضبإلىبنحدرالذىالعوديةمياهخروجخطوهو

الرفيالجنوبءالىجبيةحافةتمتدال!لسلةهذهومن

علىالزيتونجبلنيالمدينةشرقيفيتهىالرقالك

وحوالمط3،الجرسطحفوققدم0027مخوارتفاع

حافةوهناك،القديمةالمدينةازيفاعمتوسطفوققدم

ارتفاعهطرر،أبوهـديرجبلباسمتعرفأخرى

إلىتقعالنىالبقيعةهضبةمنشرقايمتدقدما055.2

المث!ورةتل5إنهاايقيدوفول،المديةمنالضدالجنوب

جمعمنتحددهالمدينةمرقعفإنوهكذا."الريرة

الجبالأورضليماالمزدفمةالجبليةاللاسلهذهالجهات

القديمةالمدينةكانتوبيما.(125:2مز)،..حرلها

عدا،اتجاهأىومنكبرةمافةمنالأنظارعننحتية

منبرضرحماهدتهايمكنكانفقد،الرقيالجنوب

.موابوجبالالصحراءناحيةالمفتوحةاثضةهذهخلال

البيد،الجبلالحائطمع(البر!ةمنالهبابظررلهذا

الفاربة.الشىضوءفيرائعبال

التيايلالهذهبينالمديخةمرقعوكيز:الود!ان)2(-

والجنوبالجنربففيرئير*.واديينبوجود،تطرتها

حولالمسلمينمقابرتحتلهقييصمنأولهحاعدأ،الز!

يافابوابةصوبضرقاالرادىوكجه،اماملابركةا

الجزءهذافيويعرف،جنوبايخنىوهناك،الحدثة

مجراهفيويقطعه،المي!وادى)باصممجراهمنالملرى

يتإلىالحدبخةالط!بقفرقهنرضخمسدالجنرد

لركةإلىالراديلوص-شاسةساحةايحؤ9لحها،

هذاأصفلوكوجدا.السلطان)بركةهيعظيمة

516

ثليماور

الرقيالجنربإلىيتجهالذى،الرلابةوادى5،الوادى

إلى،أخرىمرةالرليالجنوبإلىوأخ!أ،الرقإلم!ثم

،أيوبئر)منبالقربال!ييالرادىمعكحدأن

منأدفى،قدمأ067عمقعلى،الاروادىالكؤن

عاسةبصفةالوادىهذاعرفوقد،بدايتهمتوى

،هنرمبوادىا

الهضبةفيارتفاععلو!دأ،اتساعأأكثرالرقيوالوادى

كوادينحدرئمالكبراياهمفرقمنبالقربالمديةكالمطالوا!ة

الئحالال!بقيخترقهحتىالثر!الجنوباتجاهفيمفتوحواعع

ثمالرقإلىكجهالذى،الجوزوادى"باصمهناويعرفالععم

عللقالمدينةأسوارضرقىمارهوني،الجنوبتلريجا!الىنخى

الثرليالجنو!الركنوأس!ل.أ!رمستىوادى)اسمعليه

،،أثالوملقبر"التقيدىالمكانمنبالقربالهيكللمنطغة

ويمر،الغر!الجربمخو!يفااتجاهاويتخذعمقاالوادىافى

بعدعلالشمالناحةس،لالوادى5ويتحد،الحذراءبنبعا

بقليل.ذلكبعدالغربمنالرلابةبرادىثم،منهيلرلعنحو

مناقكرنالوادىعلى!طلق،أيربب!منالجنرب،-يلى

الوادىوهذا.افيالبحرحنى،الاروادىااصم،انحادما

وأ"قدد!ن)غديرباصمعادةيصفالذ-ططهوالغرد

وادىاأحموهالمسيحونولكن.الخورأو(نحال)،الغدير"

،الأرضمنالصخرىواللان.الحامىالقرننذ،يهوضافاط

قيلاتزيدنطقةوهى-المخفضينالحوولنهذينلين،لمحصور

عددالىذلكبحدتنقم-عرضاالميلونصصطولأالميلعن

الذيومر-وأضهرها،ضحلةيانوينهاتفصل،التلالمن

وقتافيالمعوفالمظنيالزلي!ىالوادىهو-العابرءاهأنيمكن

فيطفيفنخفضمنولبدأ،فقط"الوادى)3باالحاضر

نأوبحد،الحديئةدنقبوابةمنقلبلاالشالالىالأرض

حقيغةوهى،برعةعمقهيزاد،الوابةهذهمنالمدينةيدخل

يخترقوهو.عراهفيالضخمةالقماصةتراآيطسهايكاد

المجيةوالأجاء،نهالرقيالجانبالىوالحرم،المديخ!

بالقربمجراهملاحظة!كلكن.فهالضلىالجافإلىوالاسلامية

ويلى.تديمعلويط!يقفوفهبمرحبثاللسلةباب"من

توجدنهالرقاو!لى،للظهورالرادييعودذلكمنالجموب

.(!رونجونوقوسالمبكى5حائطمنبالقرب)الحرمأصار

نه.الغربإلىال!ودىالحىليوتتحلوهاالتىالجحدرةوالقحم

الرقإلىواسعبانحناءويرالدسنبا!"عندالمديةويترك

هوهذا.م!بمشيوادىومهاءالىسلوامبركةإلىيصلحتى

الطبرغرافيافيكبريأيةذافرعأولكن،الزديسىالرادىمجرى

بافابوابةمىالضبإلىباردة05بعدعلىببدأ،للصدنجةالقدبمة

الاحعندعادةالصروفة،علونسويقةا.الىوينحدرالحديثة

بابطرشعبرالرقجهةإلىوكص،أداودضارع"باصم



ث!ليماور

أنهعادةكبرإلذى،الزليىالوادىفيكندبمحتىالسلة

يسيه؟،الجبنباعةوادى5أو،)ال!و!ون،دي

الاصمهذايقمرواأنحاولواآلكاببحضولكن،روشفوس

منهةالر!الذرععلى

مناكزالصخ!بةالحروتحددهآخرداخلى،دوهناك

الركنوتجرق،الآنكلهمردوماكونبكاد،السطحةالمظاهر

كانوانحدثإصملهويى،الحديئةللمددنةالرقيالثالمما

الهضبةمنيبدأ،،وهرحنةالقدكةوادي)أجاناكمى

و)ذ،!الصحراء"باسموالصروفة،هرودسبوابةمنبالقرب

يجرى،ابرابةتلكشرقيكارما"لةنحوبحدعلالمديخةبدخل

الشمايةال!إو!ةيننالمدينةوكادر،الرقيالجنوببخو!نحو

الجنربفيقلرونبوادىوكصل،الذهبيةوابوابةللحرمالثرقة

الذىالوادىهذاعرضعبر"إصرائيلبركةاوتجرى.الثرقي

جمدر،ممابهئرللمدنةالقديمةالطبركرافيةعلىبعيدتأث!لهكان

ويحتفد،كالهءالىالقائمةوالمبافيالحرم!ن!اعىوادوناك

عادةالمسالرقيالجنو!ايللنإدبرجرالكرون

-يانالووهذه،الهيكلوفطقة(اك!ةأى)،عرفل)

ايىالتاربجةالتلالصاقعتحددالتىهي-والصغ!عخاالكو

كانت-الجنو!ةالأجزاءفي!فاصة-كلهاالمدينةعلحاضيدت

الأماكن.بحضوفي.ملحرظةبصررةالقدبمةالعصورفيأعمق

كانتكلها،ممزأوقدمأ08المت!إكحةالأنقاضارتفاعيبلغ

.ال!ووةالأمطارضوطجدعد!(يخماجافةسولتيعانأعلا

المتقطعالضئيلالمجرىهوالعامطول3الدالرجدالماءومجرى

فيالبلأدينرىفيينخمم،لذىصلراميركةمنكيضالذى

.ميمضيوادى

منلسانابياتحصروالغريةالرقيةوالودلمان:)3-اللال

النر!الشمالغر!منيجري،ت!باالشكللىلاعىالأرض

الجوبيراجهحىويخى،الرتطالجوبجنور،الى

إلىذلكبعدالوادىتمهاللسانوهذا.الرقي

الأخرىنحوإحداهماتنعطفانالجبالمنطويلنينلحلتين

فيقيأالنديةوالسلة.الشالجهةإلىالهضبةفي

الراتعةالمرتفعةالأرضمنجزءأمكرنةالحدثالوركالمي

ليقددرنوادىوبداية،الضلتفيالحديث!افاط!شش

قدما2581إلىتزلفعالمدنةأسرارؤاحل،الثرق

الر!يالفرعويقمها،النرلىالحالطالركنمنبالقرب

الئل،كالميجؤ:جزء-شإلى،االروصونلوادى

المقدسالقبركنيسةالآنعليهتقومالذىالفر!الشمالي

يل9،المديخةمن،الميحيالحيامنالأعظموالجزء

الئمال!بالتل!تبطالذى-الز!الجوبفي-الجنور

كافا،بوايةمنبالقربيارة05عرفضيقبمزلفعالمرر

-،داودبرجاالمسماة-القلعةايلهذاوكند

يثليمأور

المجاورةوابافي،الأسوارداخلالأرمنيوالحىوالثكنات

،0025!نايلهذاا،تناعوتراوح.الأصوارخارج

جوانبهفيبثدةكحدرولكنه،القمةعندقدما0235

الجؤنياما.الرقيةوالجنوصة،والجنولة،الغرليةالجنرية

عبرالرقيايلنحرهادثاانحدارأفينحمرمنهالزليى

أكلبه.المردومالوادى

المخرىيالتلنجدأأنهااتجارجمكنالرفيةوالللة

ولكن"غوردونجمجمةاباصمالحامةعندالم!وفة"الأدلجة"

.هذهيجعل،الآحجارقطععنلأالذىال!كضالخندق

السلةهذهاعتباروككن.ماحدإلىوبمةغامضةالحقيقة

المتوسطأووالمتوسط،الرقيالمالمما:أجزاءثلاثةمنمكونة

!قعالثرزالشسالمطوايل.الثريةالجنرد!ةوالقمم،الرقي

لعضفيو!تفع،الاسلاميالحيومجارر،الحديثالورداخل

مجر!كلخىويصق،قدم0025مناكزإلىالأماكن

هرذا):أي)،للكهوموقوس"منبالقربضيئبرفيخ

موقععندبالثكناتيتصلحيث(91:هيوخا-،الانان

صخريخندقالهيكلقمةعنويفصلها،الفديمةأنطونياقلعة

عبق.

ضرفانيتلكهيالزلةالرفيةأوالزلييةوالقصة

ارتفاعهاو!لغ،المتدسةايكلصخرةأى"بالصخرة"

الأرضتنحدرحيثنقطةأعلىوهي،الأقداممن4024

الطبييةالحدردولكن،والغرلي،لجوبالشرقنحولدةعندها

للأصاسات-نتيجةتمامأواضحةعروالمجاورةللأرضالفاصلة

الهيكل.فو!ايثدوضعتالتىالعظيمة

ييدو.الهيكلنطقةجنوييإلىابحلرالرقيالجنو!وإقي

الجنر!الوربخو!قدما0235من،ثابتنحدرذاايوم

.سلوامبركةمنبالقربفدم0021منقيلاممثرإلى،للحرم

تعلوقمةله،ماحدإلىنحناتجاهفييس!ضيئمرتفعوهو

ولا.الرويونقاعأعلىقدم001،قدرونفوققدم002نحو

،كاردة015لهعرضوأقمى،ياردة006عناقيطرليزريد

بسببحقيقتهاعلىتظهرلاوعظمنهالزييةمورولكن

الأزنةرفى،بهالمجطةبانالروتملأسفوحهتفطىالتيالقحامة

ودياد-الأقلعلى-جوابمنثلائةتححىكانت،المبهرة

ركامتشهمحطثكبكوالىعطكانأنها!ملومن،عيقة

دنفم،جوتهالبروفوركذكرهلماوطبقا،طبشصخرى

تدما،12عصقهللغبخخفضالالنحواعلاهمنايلهذا

أحدالقولهذارو!دلمولكن،!اردة05-03منمرفو

فلا،هذائلجبلاموقعاتفترثىالمدتأنوحيث.آخر

مصفوفة!وتعن-ايومالحالهر-!مثدةكانثافهابد

.الوارعمقام!االلالمتقومحادةمنحدراتعل
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أووثليم

زرثليم:العامةالطوء!!ا-راول

تناولأنعناأنهيبدر،الطبعىللموقعالابقالوصفوش

ال!لط،الللةليمااشان،طيعيةتلالاوألامحمة

الرمة.السللةفيوثلاث

الرضعتاتقكدما:روصنوس!كرهال!ي)1(-الومد

أورالذىبالومفنبدأأنالمفيدفمن،الطبوغ!إل

ايىالأعاء،الخمىاباطقلهذ.كمطىحيث!وشنوس

وو!فوس--الصحم!ب)أيامهفيشايعةكانت

:)كانتيخفول(1.2:الرابعالفصل-الحامىالمجلد

ل!نه!او!صل،الآخرأحدمايواجهتلينعلىمبيةالمدينة

وكان،عليهيطلقكان،.!الجبقباعةاوادىهوواد

فاالأضلالجزءتلعنالمدكنةمنالأعلالجزءتليفصل

،(5:4-االمرحعنفس)سلرامحتىيمتدكانوالذى

مرقعانئطاروهوواضحطيىمظهرأولنرىوهكذا

!ويفوس-يميزذلكبعدئم،ئشننتلينالىالمدكنة

مناطقعىيين-أقوالهقالغسرضمنضيءوجرمع

؟علدة

أوركليم

الذيالتلاي:الأمحلىالودأوالعلاالرالمدت

كدروهو،المدتمنالحلوىالجزءعيهيغوم

دعيولذلك،الطرلفياصتقامةركثرارتفاعأ

الوق5عل!نطلقولكننا...،داودالملكتلمةا

الر!.الجنر!ابلهوشكللارهذاأالأعل

دعىالذىالآخروايل:الفلوالمدنة)لي(-مم!!

المدالنة،منالأضلالجزءعليهوترم،،كرا"

هذاانطباقيمكنولاالانحناء،مزوجوكان

الجنو!للتلالدائريشهالكلعلىالاالوصف

وهذان.الحياالمدكنةمنيظهركا،الردي

ينطبقان،االفلىوهـالمدت،اكرا5:الاعان

الجرليايلكل-التحفظاتبحضمع-

ال!ثرقي.

غيبوصفلهيوسيفوسووصفةا!ل)بر(-لل

فيضكثمةيىولكن،التحديدلحدمباببة

مقابلوفي):بفوليقصد..محبالذىافي

الزيونجبلمنيرى!أورشليممنالضرقىالجنو.لىالركن
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اورثعليمثليماور

ارتفاعاأقلبط!ستهولكنه،ثاكتليوجد،هذا

بوادتبلاالآخرعنينفصلوكان،اكرا5من

المكابيير،حكمأيامفميهداومعمبط.

المدينةربطفيلركبمالوادمميهذامنتخلصوا

كرا،قمةمنالأعلىالجزءفقطعوا،بالهيكل

ظهورأاكدرالهيكلليهون،ارتفاعأأقلفصارت

هذاأنندرك،الأخرىبأتوالهالمقارتومن.مها

تل-الرقيالزلي!ىاللهواناكالتل

الهيكل.

الأجزاءطوقالذىهوأكرلباسالملكوكان:بفا)د(-

الور)الوربذلكالقديمةالمدينةإلىالمضافة

تبل،منمكئوفةالأجزاءهذهوكانت(الاك

زحفت،إزدحامااكزالمدينةأصبحتإذلأنه

أووثليملالمحكلبطقةالثرقىاطانجبلىملالم
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أؤرثليم

)هـ(

الأج!إءوت،التدكةهاحموعتجاو:يايدريم

النلذلكو!لطتالمحكلممالىإلناتابي

يصرؤاتاعأ!رالمدكنةجحلت،بالمدنة

وكمىالرابعرهو،ايلذلكوجعلت،ملحوظة

مقايلينعوهو.أشاكال!نآهلأ،يزئا"

حفرعصقوادكهاينعلهولكن،أنطويخاتلحة

حدثماابىالمدنةمنالجزءوهظ...الضضلهذا

لإترجم)ذاالذى5!ا،لغتاؤرعي

الجدت،المدتاكسأنككن،ال!ونان!ة

ا)ضفي.الثالميالنلهوهذاأنل!اضح

عنورصيرسذكرهومما:المدنةمنالث!الىاطي

الأولالورمنالثمالىالجزءأنيتضحالأصوار

الئمالةالحافةبمحازاةكوكان-كزالذى-

بالجزيحيطكاناثافيوالور،ال!الجنو!للتل

!قول.ال!دالثمالطالتلمنالمسكرن

ابوابةشييدأكانائاقالور5:!رصيوس

وكان،الأولالررفي!جنات)عياأطلقواالتي

المنطقةيمذ..،أنطرنيا"إلىالثمالىالحييطوق

،بال!كانالآه!المنطغةمثلمنفصلاتلاتعتيرلا

ط!حة،يانونحلدهاتكنلم،الجنربعداوفيما

لابد،الزدالمالمطللتلتغطهاإلىوبالاضافة

.ابرولبونوادىإلىتمندكانتأنها

أ!هاابىالأسداءوهاك:الحمةالتلالأم!اءملخص)2(-

الخمس:المناطقهذهعلىيوصيفوس

السوق5و،الحباالمدينة5:ال!ثطاطنوبايل-)1(

."داودقلعة)أو،فرورلون)وكذلك،الأعل

باصميعرفالتلوهنا،المحلادىالرابعالقرنونذ

ابرجيمىماايومعليهويقوم،)صهيرن

سهووأبراجمنا:يئأساساتعلىآالقا،داو

العطمة.

منالالىهـالحي:ال!دالضمالى)ب(-اكل

فيآخرأحمالهاأنبلولاالمنطقةوهنه،،المدت

بعضأنمنالركمعلى،الجديدأوالقديمالعهد

ايوموهي.هنا،اكرا"يمحالقديمةالم!إجع

بكنبةيحطالذىأورضليمفي،الميحيالحي"

.المفدسالفر

المدثنة5أو)بزشا،:الثرقيالثمالى)بر(-ابل

،الكانفليلةفطقةالآنحتىوهو،،الجديدة

المتدسة.الأنحارفياعملهاويى

052

)3(

ثليمأور

الذىانكايلومو:الكرليا"مطاكل)د(-

الذى،ايكلموتعأنهيرجنوس،وواضعثثز

حصين.تلكلمبغاكان)نهروجفوس!قول

!وجفرسكبماوهو:الثرداطنويى)!(-الل

هذ.تحتاج،.ولناالفلالمدينة5و،اكراا

اطلفتيأخرىأحماءمهاك،توضحإلى6الأحما

،،داردمدينة"مثلاقي،هذاعلىكتلفةفترات

اكمة،أى،عوفل5و،،اصهونو

بالتزليب.الأحماءهذهوضتناول

كرهالذيالوصفدتةمنالركمعلى:""إ،

فيماالآراءدملحوظاختلاففاكزال،فمارو!فرس

مواقعالقديمةالمراجعكرتوتد.،مم!إ"بموتعيخنمى

،.الال!لىالمالفيالواصةالتلاللون!ا،لهانحتلفة

البحضجعلهابل،الرفيالجنوبإلى،النرفيالثال

الاضارةالافاكعناولا،نفهالأوس!ال!ثررالجزءفي

الثرقي،الجنر!ايلإلىس!اييالأيجال!ةالواحيإلى

عل9كطلق،ك!!"اسمكانأيامهفي)نه!قولفبو!فوس

قبلماإلىبالرجرعولكن،الرقالجنو!اقي

ولكنها،كاملأتلاتكنلم،كرا)اننجد،يوشفوس

(،نلحةاهو"ممراافمفى)محددةتلعةكانت

الذى(منهجزءعلىأو)المويعلمثعدةي!نت)أ(

وبعد.أداو!ديخة"المكايمينأيامفييحتبركاد

.ق168)أورشليمإلنالىأنطيوك!دمرأن

حمينةوأبراجعممبسورداومديةحصن(.م

امك)تلحةأى،اصاالهمو!ارت

بمدعبتالىالهائلةوالقلعة.ا:36-33(

للوددا!مخطرمصلأرأصبحت!كرا"ذطث

يدفي(م.ق142)زأضرأوقعتحنى

ولكنه،فقطكلهاالقلعةيدمراالذي،حمعان

(!ومموستاريخ)!وجفوسيرويهلماطبقا-

،7:السادسالفصلع!ثر،اثالتالمجلد

الرابع:الفصل،الخاد!المحلد،الهروحروب

سيل!ابقلحةكانتالذىالتلأيضاأزال-(أ

التل،وأزالوابححاسالجميع:"ائتغلويقرل،عليه

شواتثلاثضهارألمدةأويلاالمملعنيترتنواولم

فأصبحالأرضمترىإلىلهوصلواحنى،كاملة

بنبتالذىواقالفلمةإزالةبعدضىءأعلىالهبكل

ذلككانيويفوسعصرفيأنهوحقيقة.عيه

كافيدللالحقيقةهذه،الهكلتلمنأدفىاق

كراأاالقلحةبأنتقولنظ!بةأىدحضعلى



ورل!ليمأ

.الغردالجنوبأو،الض!ال!الم!التلفيكانت

امك)للهيهلملاصقة"اك!إاالفلحة)ب(-كانت

الحققةنهالحاميةرجالوكان13:53(،

امك)أسوارهامنماهدتهينطيعون

يخفى-ازالهقبل-التلهذاوكان،(:1436

ايكل.موتع

اليالفلىالمديةمنجؤانهايويفرس)ص(-ويايهر

الأولالمجلد،الهودحروب)المجكلتلاصقكانت

(4:1،6:1الخامىالمجلد،4:ا

"ومفو!اكراهايينالبعيةايرجمة)د(-تجمع

،9:15-24امل،5:!صم2-النلعة)

(32:هأ!2

الجنوفىالنلعلىكانتالأصليةالو!لةالقلعةأنوباعتبار

نجه،أقيتالذىالمكانتحديدالصمبمنزالفما،الرقي

بيد؟حدإلىتف!تدللأرضالطيمىالثكلكانان!نها!

الثرفيالجويطالنلعلىالفاطأبرزأنوي!صر.بويفوستول

لاولكن،صهيونفياليوسيينقلعةاخلثهاتدلجيحونالمجاور

أصبحتهذهلأن،لهذهمطابقا!اكرا)موقعيكونأنيمكن

لابدايي،يهوذاوملركداودقبوركانتوهنا،،داومدت)

وشاء.بوجموسيفولكاأ!للقداقذلككانلردمرتأكا

ورثليمأ

أبعدءالىمرقععننبحثأنيجب،أخرىولأسبابذلكعلى

طوكرافيةحجةتشارل!واطنيرذكروقد.الئالجهة

ويميل،الومالأقمىالمسجدورجدجثمكانهاتحددفوية

جوار،ءالىالجنربالىمامكانفيوضحهاالىآخرونكاب

أى.)،عوفل5صرعد،وارن"امحثهالذيالضخمالبرج

الأحداثبعدكنتالني!وسيفوسروايةكاتنجاذا،(اكمة

احمالأ.اكزتجموراطننظرفوجهة،حريخاتؤنجذ،بقرنين

أيامهفياكراصغلمرجفوسحدد!الفلالمديئ)4(-

الكتابفيالاسمهذايايهرولم،الفلىالمديةفي

احمهاكان-بعدفيما-ى!-لأنه،المقدس

كيفيريفوس،،داودمدينة)القديمالعهدفي

تزيدهماوهوالرقالجنوفىالتل،الفلبالمدينة

منالأضلالجزءالراقعفيوهي،حقائقجملة

الهيكلتل،االعلياالمدفة"معبالمقابلةالمدينة

عن-!وسيفوسيايهر؟-ويفصلها،وافيدئا

وهذا.الميقالوولونوادكا،الحباالمدينة،

يمفه؟الانحناءمردوجالرقيالجنودالتل

كاباته،فيفقراتعدةمنويتضح.يويفوس

أحدفيبالهيكلتتصلكانتالفلىالمديةأن

01الآخرالطرففىصلواموب!بهةطرفيا

أورثليم.عل!سوعبكىحيثبنتالزكونجلعلكنيسةنافذةمنمأخوذ6المخرلقهفظر
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ثليمأور

فقطلعىلظكانتالفلىالمديةأنلايد،أكلوممفهوم

الهيكلحرمإلىالرقيالجولىالنليغطيالذىالمدينةجزء

الحامىالمجلد.-يةالحوالحروب)الغصررتوجدكانتحث

هناككانولكن،الأئيلاءوعنازل(6:3الادسوالمجلد،ا6:

منايوولونوادىفي-شكبلا-الفقراءككنهجزءأ!ا

الئسالمماالورمنتيلباكانالذيأالمجلىلت"حتىصلرام

(2إ4الحامىالمجلد-يةاي!والحروب)الأول

ايبرشةصهونتلعةأنوواضح:و!يونداود)5(-مدنة

مدينة"هىأصبحت(11:ه"خ،25:7!)

نيلةحقانقوهناك.ال!رعيااصنولىأنبمد،داؤ

ن).فانايهرهاأنيمكن،دايو"بمدكنةالملةوثقة

ياهت!ريفقاةططقعنايبرسيينمدينةعلىالاستعلاء

أس!على-يظنوالتي-(5:8صم2)الأمطار

نطداودترقفالوالإشارة،،رارنعحواأنها-معقولة

الىلجساقوارصال(15:23صم2)حصربهاثاء

عنالمنكرروالتحبكلا:33(،امل)بويحهجبحرن

الهيكلتلإلىداومدنةمننقلهعدالتابرتأاصحادا

تتفقكلها،(9:24امل،5:2أخ8،2:ااكل)

،الالاشارةهرالحاصموالدلل.هذهالنظروجهةمع

ياهلجلب،حزقياأنئأهاالىالمياهلجلبالصناعيةالقناة

،داومديةمنالضيةالجهةالىالأرضتحت"جحون

ل!بهةتاخمةدار!مديةوومف(،32:بمأخ)2

،(3:15غ)6الملكجية5و(8:6اش)ضيوه

نحياوفيالفصلهذا)في،العينابابوموقع

مدينةخارجسورأبنى"منىبأنوالقرل(12؟37

-فدرونواديأي)االوادىفيجيحونإلىغرلاداو

.(33:14أخ2

المدينة.نمتعدماأوسعدلالةللاسمأص!بحأنهويبدو

ولبهها،ايبريينقلعةاسمأصلاكانت،داو!فمدكنة"

وهكذا.الثرتيالجنو!ياقكلعلذلكبعدتطلقأصبحت

الاسمأصبحثم،ال!و!لةالقلحة31أصلاااكرا)كانت

هـمديخةيئبزويرجفوس.الرقىالجنر!التللكلضا!لأ

المدبة"اصمالاثتينعلىوعلقترادفبن،كرا5و،داود

.،الفلى

:والآئارالحل!ات-خاما

المفدصينمنضتابحةاجالوحؤياتاكتثافاتزودتنالفد

المحلوماتمنبالكر،الآخوةالةالمائةخلالالآثاروعلماء

هذهوأممفدبما،أورضليمعلاكانتالتىالحالةعن

هى:ا!افات
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أورثليم

سحأولوأرنديلوكاثرويدبونرميالادةبدأ1833سةفي

الخرأثطكلأصاسذلكوكان،(الهيكلشطف)للحرمدقيق

.ترنريعمنكزذلكبعدعملتايي

واللاهوقالرحالة1852،زارفيئم1838في:(-ل!نون)1

قكوراه)روبنونأ.القىالهرالاث!ممى

منبللةوفام،أم!كيةلجمعيةثملاالبلاد(اللاهوت

لكلالكبؤأيهالهاالتيالرائحةالطبرغرافيةالأبحافي

.اليومحتىالمقدسةللأرضدارس

المهندسينصلاحمنوضوندسألد!لققام9184وفي

علهاحصلاابيابباناتواسنخدت،أ،رضلبمبمسحالملكي

وني.توبلر.ولرمانفلددىفانرعهاخ!بطةعملفي

أخرىخ!بطةلرباكلىت.جالأمرلكىقام1857

.،حديتواتيمحمن)وضواحيهالأورضليم

موحفوجيدىاكف1863-0186منالمدةوفي

ص!لا.فيواصةيأبحاثقياسهأثناءفيالهيكل

وفي:1865للطينامت!فوعدوقولون)2(-

لدراتلجنةبدنفيتكونت1864،1865ششي

بمورالمد!نةيزوبديكاصةأورشليمفيالصجةالحالة

.!005كوتىبورتالشدةوقدت،للياهصالح

أولى.كحطوةوضواحهالأورشليمدفيقمسحلعملك

فيمالارل!صرالجنرال)ولنالكاتجنأعروقد

.الغرضلهذاال!يطانيةالماحةمصلحةمنلعد(

أجوشالتيالحفيلاتوبمضالمسحهذانتلالجوكانت

،الأئاءتلكفيتمتالتي،لأبحاث،الخربةسيلعلى

صنلرق5ألثىء1865فيانهحنى،مخحةجد

أيهولرجيةاستكافبهدف،أفلسطيناضكشاف

الطيعىوتاريخها،المقد!ةالأرضوجيرلوجيةوجضافية

أيضا.

اجرى0187-186صنالفترةوفي:وكوندروارن)3(-

والإثارةبالأصالةتتميزالحف!لاتمنسلسلةوارنالكاتن

منالفنؤوفي.الحبرمحولبخاعة،أورشليمموقعفي

باسهاماتكوندرالكولوفيقام1872-1875

البهربالجحالمقدتبالمدبنةمعرفتا!لادةفيمح!ة

فلطبن.منالغر!للجزءأجراهالذي

مشمدأشمودصلىنرىتام1875وفى:مودعل)4(-

للبنين،جرباتالأسقفمدرسةبناء)عادةفرصة

بعفهااستخدمالتيالصخريةللقطعدتيقفحصباجراء

نتاهلجهانرثقيصةحفرياتوأجرى،المدرثبافيفي

فلطين!اشكثافصدوق)مايهراتمجلةفي

1875())جملأل



أورثليم

الهامةالحف!داتمنطلةجوتهبروفسورأجرى1881وؤ

وكذلك،(ا!مة)،عوفل"الممىال!ثرقيالجنو!التلفي

جملةفيتقاطزلرت،وقدطوامبركةمنبالقرب

(1882)،فلطينفيالالانيةالاستكثفات"

المهور،سلوامهنتثقاكشف1881ولى:)5(-ث!

أورضليمزيقيموكان-ضينالهربوراتعنهكئبالذي

إ618مقالترةدضينأجرىوند.تق!ورأول-

بالغةالأبكاثمنطريلةطلة1091قوفلألهوحتى

فرعىلديهكائتولقد.أورشليمطبركرايخةعنالآمة

أيضامحبوتد.الحرملمبافيالحلسللفحص!دة

هذهوأهم.المدينةليالقديمةالقنولتعنمفصلاتقررأ

عنؤفةصبربكلسجلهاالنيابقارلركلها،

ظهرتايىالمد!نةموفعأجزاءكلفيالصخورمتربات

.الآئارعنالتنقيبعندأوللصبافيالأصاساتحفرعند

فينثرها،ماهداتهعنالمقالاتمئاتكبوقد

ذكرما.السابقالمجلتين

كانالذى-جانوكل!برنتسجل:جمانوكلرمونت-)6(

الفرنية-القنصليةخدمةفيأورشلبمؤمقيا

0188من6عدكدصنواتمدىعلىالدقبقةماهداته

نروقد،حولهاوماأورضليمأكبولوجةعن،وصاعدأ

؟.فلطيناصتبهافصنليقمايهراتفيمخاالك!

كعروصنواتعملالذى-!يلجلاالف!اصمسصكر

لدراتفخربكل-أورضليملىابحدةللرلا!اتتنصلا

تضلبا.القرةهذهنضىني.،أورضيملطبرغ!إفيةالدئقة

تام،7918-4918منالمذوفي:ودكىبلس)7(-

منناجحةب!لسلةفلطينا!تكثافصندوق

تحت،القديمةالجنويةالأسوارمارلخد!دالحفيلات

الكيةمديربيىدانبالالفسابن)بيرإثراف

وبمحاونة(الوقتذلكفي،بروتفيالولىتالبروتة

اصاصاتكفوبعد،ديكي5المحمارىالمهندس

كشفجث-الرقيالجوليالركننيالمدفونةالأصار

بليستتع-البرؤستنتمقابرفيسدسلىخندق

التروبيونعبرصلوامبركةحتىالأساساتهذهويكى

أصفروقد:الاتجاهاتصائرفيوكذلكأعوفل9حنى

فيماالأهمةمنكبرجانبعلىاكافاتعنذلك

.سلرامبركةحول

بهاقامايىالأمجاكمنبعددالحف!اتهذهاستكملتوقد

الثرقيالجانبفط،علهاحصلواوامحةنطقةفيالأوغطعيون

صهون.جبلش

أوردليم

الانجلبزمنجماعةقات1191-9091منالفترةوفي

أنفاقعكلططقعنا!افاتمنبحدياركرالكايتنبقادة

صلهموفي،مباشزالحنراءنغتعلواليا!مةدكثؤه

وارناصنكافاتواضكحلوا،!حهاسلوامفنواتط!وال!لك

،وارنلعمود"المجاورةالمنطفةفيالابقة

عديدةجمحياتؤسجد:ا!ولوجمةاوركلليم)8(-جميات

طرغرايخةعنحديدةحقائقاصيهثافعلىتعصل

لجاممةايابعةالآئاركلية:وأهمها،القدكلةأورضليم

الأم!لكيةوالكية،الدويخيهايةاضفانوسالقديى

تحتالمقدسالكتابكولوجةاكايةوالكية،للآثار

اشكافوصندوق،والمانالبروف!ورائراف

فلسطين.

وأبوابها:المدتأسوار-سادسا

ني-أورضليمأسوارأنمنالرغمعلى:القائمةالأسوار)1(-

الكبرعبمانالسلطانايامإلىتعود-الحالةصورتها

الأموارلمصفةلازمةدراصافإن،(542\م)حوالمط

!اردة326.4هوالحدثةللأسوارالكلىيالمحيط.القديمة

53ارتفاعهاوتوسط،الميلونصفيليرحوالميأى

أحدها،أبوابوثماية،برجأ35جمبمهاوعليا،تدمأ

ؤلواجه.تقبهامربعضكلعلىوهى.بحائمرمسود

ذاتوالمافي.لبرصلةالأصليةالجهاتالأردحةجوانجها

الأسوارأنعلىالأدلةمنالكروهناك،متعددةأثكال

بالقر!الثمالميوالورعدررةأزشةفيبيتالحاية

منالثرقنحومسافةوالىالغرديةالئمايةالزاويةمن

يكنلان-تديملخندقصواطا!ع،،دمقبوابة"

فصاتظهرنفهوالابوهر-داخلهماحدإلى

والضية-الرقبةوالأسوار.القديمةالحطرطبوضوح

العصبقةالود،نحافاتالعاماتجاههافيتلتزمكانتوإن

الأصرارمارتتبع-بأخرىأوبصورة-أنهالابد-

ائقدي!برالةحنو!منالرقىالمورأما.القديمة

مساراتيتع(الثرقةالجنوببالزاويةءالىاشغانوس

هرودسزمن.الىلهالحامالخطويعود،تديمةعدكدة

هـبرجالز!"منالرروامتداد.الأقلعلىالكبر

خطا-ضكولا-يتعالغرلطالجنرليالركنإلىأداود

السورمنالجزءوهذا.عدكدةقروناالزمنتاوموتد،تديما

الأصارباقيتجوبةتطسأمرعندماللدماريتعرضلم

بعضترجدالغربةالماليةالزاويةوفي.الأرضبطح

،(جلياتتلعة)"جلعوقلحةاباسمنعرفاطلال

العصرإلىكبرةبصورةتحوأنهامنالركمعلىايى
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ثليمروأ

)2(

منوالجافيالصخوربعضكلتحتوىأنهاالا،الوعهط

.الثاغسهفينوسبرجأطلالؤلقبر،هري!سأكام

طويلازفاالجنو!الورسارظل:ولون-نظهة

الورمارليسبايايهدصو،واضحةصعوبةككل

الطبعيةالميزاتفنثىءفيى،تطسفبلكانالذى

أثرأى!وجدولا.والريةالزيهالآموارفيالموجوة

ومعظم،الشالفيالموجودثلعظيمصخرىلخندق

ل!ورالمنخفضةالماراتعلىقاثمالرلطالط!ف

وما،المتسعةالهيكلصاحةببب،الجنوبفيهوي!س

تؤدىالتىوائلائيةوالمزدوجةالمنردةابراباتفاكزالت

هذابقيةفيهترالذىالمنئظمغروالخط.الهيهلالم!

الرويطرح.الحاضروقتاحتىنفألهيجدلمالرر

!المقدسوالقبرالجلجثة"كتابهفيولونتثارلى

الجنو!الطرفيمنالورمارأنوهو،المحتيالتفر

الجش،مسكرحدد.قدأصهونبوابة)إلىال!

اثكناتالآنتغطيهالذىالمدينةجزفيكانالذى

منالباقيةالبقيةأنالاكبارفينأخذوإذ.الأرضوالحى

منجؤاكانتوالفربالصالناحيةمنالأولالور

وإذ،(م132-07من)الحصينالمعكرهذا

كانكا،فدانا05ماحةتحلكانالمحسكرأننفترض

ثليمورأ

بقاياهاسازالتغتلفةأورعةروماكةمسكراتفيالحال

ولابد--كانالجنر!المصكرصرفان،موجرة

اختيارتمو)ذ.الحالةالجنردةالأصارخطبمحازاةكسص

انجاعهروعيتدأنهيبدو،الطر!ةبهذهالتحصينخط

.الحاضرةأيافاحتىالمتحاتجةالترونمناكبرالجزءعبر

والذىالجو!الحورأطرافيينيرلطالذىوالخط

من،ايزيبعلىالجيىومصكرالهيهلجاحةحددته

لمدينةالجنو!الورعل!بخىالذىهوككونأنا!تمل

")يلياء)هاد!لان

فييرحدلا،المانيةالمدتأبوابمن:اطالية-ايإيواب)3(

الخيلبابهوفقطواحدبابصوىالفر!الجانب

باممالسالحينعديعرفوالذي(حبرون)با!

أبوابموقعنفسههوأنها!تملومن،،يافاباب)

باب":أبوابثلاثةالث!مالنيوتوجد.متحددةقديمة

الذى،الحيدعداللطان31على)،الحيدجد

!العمودباب5و،الحديداباباأو(عدهفيأتيم

ولكنه،دمئقبوابةااص!عادةالآنعليهيطلقالذي

وواضح،اضفانوسالقديىبابباسبمقديمايعرفكان

أقمىفيويوجد.تديمةبوابةمرفعأنهالباقيةالأطلالعن

فيأ!ا."هرودسباب5أو،الصحراءباب)الثرق

حنتثيلبرص!المئةبرج

-كر!السمكالضأن-قي!الشصرقىالباب

الولايةالمجل!!المذلمح

حا
أفرايخمباب

ةإ!

فمازمندأوركلليم

نحما()سور
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دداو

الدمنيالي

موكبطريق

السورتدشين

ل!

الوادىنجاب



اورثليم

باباهوالمقوحالوحهدفالباب،الثرليالجانب

باصمعادةالوطيونالمسهحون!سهالذىأالأصباط

بحة01كبفيكسمىولكنه،م!ممىباب"

ذلك،منالجنوب!الى،،امتفانوسالقدصبابا

البابيوجد،للحرمالرقيالشالميالكلفمنبالقرب

أو،االضاه!لةبا!باصمالصروفالكبراليزنطى

الباب!باصمالأورصعنديعرفولكنه(الظافرباب)

جستنيانالىالبناءهذاالكثرونويم!ب.،الذبي

.أتدمزمنءالىترجعنهضخحةأجزاءولكن،وهرتل

هذافيأالجميلباب5،المبكرةالمسيجةالنقايدوتضع

قيلعادىأحدهمابابانالجولىالسورزويوجد.الموقع

باب35باو!عرف،الوادىامركزيفلالأقي

وثانهما.!الدمنباب"لاسمالأورل!نوعندأالمغالىلة

!رل؟صهيونجبلوهو-ال!رالتلقمةعد-سجد

.،صهيرنباب5أو!رواودالنبيباب5وهو-ايقليد

أعادأننذالحالىضكلهاالأبوابهذهكلاتخذتوقد

الأبرابهذهأهمولكن،الأصاربخاءالكبرلجماناللطان

كثرآأحماؤهااختلفتوقد،القديمةالأبرابمواقعفييوجد

فلكل-الأبوابهذهأحماءوتعدد.الصليبيينأيامنذعاصة

ايعيراتمع-الحاضرالوتتفيأحماءثلاثةأواحماننها

تجلكبالارتباطبالملاحظةجديرلأص،عليهاطرأتاييالمتحددة

الأبرابيمضتظهرأيضاالقديمالحهدتاريخفيأنهوهىالحقيقة

اكز.أواسدانناولكل

)عارةنتيجةهو-القرلبق!حاياالجنولىالورومار

مدنجونو!نى.يطسعهدنذالرومانبهقامالذيالمدنةبخاء

القديمة،بماراتهاالمزلبطةبالمعلوماتوبي!ومردسلوجوتهلوارن

كان،الرومانتجلماكرةكلفيأنهالمكتفرنهؤلاءأئتفقد

الوادىوكذلك،والثرقةالغريةالجيةلللاسلالجولطالامتداد

حايا-الحكايةالكثافةفليلةنطغةرهى-يهماالعيدض

فيإئارةاباطقاكزأنها؟،بالكافيازدحاماالمواتعاكزمن

جعلتتدالمقدسالتبرفدات)ن.للصدممتالعبرىالاريخ

مما،المقدسالمكانهذاحولباشمرارنلورالمديةفيالجاة

.عديدةقرونمدىعلىواضحةكرالقديمةالطبوغرانجةجحل

:المطمور6الفديمةالأطر)4(-بقايا

عن:،،رنهحف!باتكفت)1(-لقد

الذيهابوابةشرقىتدسا46ارتغاعهضخم(-سور)أ

اتجاهحسبالشالمططرفهعندالفربنحركحني

رصهويكونأنويحتمل.القطةهذهلطالصخور

الحظولوء.سهروأيامقبلفيماالرقيالمدية

الررخارجللسلينواسةمقابروجودفإن

أوركلليم

حف!اتاىإجراء)مكان!هثونمحول،للحرمالرقي

.المجاورةالأماكنفىأخرى

المعروفالثرقيالجنو!اقيفيأهميةاكثر-أطلال

منفابتداء،(أاكمة9اى)"عوفل"باصم

ي!لغسورعنوارنكشف،الرقيهالجنوبيةالزاوية

يصر،الأقداممنونصفأعرأربحة14112حمكه

إلىذلكبعديتجهثمقدما09مافةالجنوبمخو

.تدم007لمافةايللحافةمحان!لاالردالجوب

الأتلعلى-عمر!نإلىكت!ىالذى،الرروهذا

بوصلةالهيكلبور!صل،الباءعصورمن-

أبراجاربعةمارهعلىتوجدوكانت،صتقية

منعرضهاويتراوح،أقدامستةتبرزصنرة

واحدأيبرزضخمكنىبرجثم،قدعأ22-28

عرضهابواجهةالورمنالأتداممنونمفأوأربعين

منالكبرالبرجهذا،جهةوتتكرن.قدمأثمانون

تدميينمايتراوحماالواحدارتفاعأحجار

وهو،أقداموثلالةتدمينبينماوطوله،وقدمين

ويعتبر.قدما66الىو-سنفعالصخرعلىمؤص

خارجالذيالبرخاهوأنهالمحتملمنأنهوارن

(3:25نحيا)،الأعلىالملكيت

الورهلامن!ا!اجوتةالبروفورالتط1881)2(ءفي

0191)لاركرالكاننو!!.فهالجنو!ةالجهةفي

ويوايةضخحةحوكطمنأخرىضظا!ايعن!(1191-

ندكة.

الذيالموقعفيال!الجنوفىالتللييابفمودط)3(-لام

الأنجلوالمدافنوز،لبنينجوياتالأضفمدرت"ئحتله

صخرةمنضخمةكيلةفودمبنهةوالملرسة.ا!اورةألمانعة

فدماعثرفىوترتفع،مربعأتدما،هماخهاشحدرة

عنورلدرجبهاوينصل،بهامطالأرفى!نمنطفوق

-ينومكان،الضشمالأساسهذاوعل.الصخرؤ

للمدتال!الجنررالركنعدعظيميرج-بدولا

رواجهمنحدرابفالةهذ.عندوروجد.القدكةالأزمنةفى

نحوالالجهةقمم001مافةئتبهأمكن،الفردب

ووجدمما،الحالىوضصدللورالفرمةالجنو!ةالزاوية

ندما04الأمحنبحن!!ارتناعه!لغسخرىنحدر

الجانبعلىقدما14،الجنولىأوالحارجىالجانيعل

بروز!تصلخىالثرىمخرقدما025وئمد،الداخل

لمأنهمنالرغموعل.فدما43عرضهعظيمسخرى

هذهشلأنالرافحف!ن،الموقعهذافيأحبرتوجد

النانة،منتىلودرجصرلتدعبمكاتالصخرتالأعصال
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ثليمأور

)4(

منالمأخوذةالمريعةالضغصةالأحبارمنمداتوتوجد

.اماورةاباد6لطحوزالآن،الورهذا

لجحدرالردالجو!الطرفعندو!كىبيمعمل-بدأ

-ذكرهالابق-للرجالضخمالبروزهذاعندمردكل

و!دو.مراقعهافيزالتمالأبنيةاءآرعدةوجدتجث

،الررمنم!ميشلمارلنت!عببهغطهالبرجهنا

حولملتفاالرقيالثماليالاتجاهفيي!رمهماراحد

الأصاربماريصلكانولمله،الثري!الجنو!ايلحافة

برجباصمالصروفالمحطمالرجبخاءعدالحديئة

بركةنحونازلاالرقيالجنوبنحرالآخروير.الكبرلت

أنيمكنولا.()هنوماليلابةوادىحافةعلىسلوام

يزنطيةسمارلةحلياتلوجودقديماالأولالوريكون

أصاساته.في،متأخرة

هوالورذلككونأناهنملمن)نه!ىويقول

الرفمشوعل.م9123فيالئالىفردريكدنا.الذي

!اك،دن!هايالمقارنةخرةتأنعنبرالمعمار!ةالبقا!افنهأن

مبكروتفيثأنهالظنالىتدفعالنىالأسباببحض

الحافةبمحازاةشا*اتجا.فيك!الأصرارأحدكانجدآ

قدصال!انح!لطأنالهحضوروى.ليلالنر!ةالجنو!ة

أركعولوجةيراهينثمةيىولكن،المارهناأشاانخذ

منالثرقالجنربئاحةثتجهالذىوالور.ذلكتؤكد

الناحيةمناعظمأصةله،فوموادىحاتعلالبرج

ناككاتأنهلحىحنر!اتأظهرتوند.ابار!نعة

سنة.ألفمن!رتنعلىقمددةعصووالىتمودأطلال

أحجارمندصقكناءمنالسورصالأعلالجزءوكان

!لا.صقلاوعمقولةد!اترالطاشرابطةقدمأ*3

الورتا!اعلمؤسساالأماكنيعفىدالحورهذاويصر

الأنقاض.منلجقةكوصطهأخرىاماكنوز،الأضل

للسرعايقاالحلوىالورهذايكونأل!المنحلومن

وتدإكدوكاالامبراطورةالىلجسو!د.،الرومافي

علتمبخاءأنو!حو،الصخرعلالأسفلالسوراسنقر

كانتالمبكرةالفنرةفني.الأفلعل،خراتئلاث

يدونالترابطضدكدةوكانتعركضةحافاتللحجارة

اوسلمانعسلمنرلككونوتد،الملا!اشخدام

المتأخرةابظ!اأنالواضحومن.الأولنبهوذاملوكاحد

وكلوذحايهوذاملوكبهاتامإبيللاعلاحاتننيبة

وعل.م03فياطرابخىالآصوارتريمفي3أص

مشابهةأيراجهناككانت،الورمنقظمةكوأيحاد

وارنسورلطالموجردةلنلكمسقطهاوقعرضهاقتمامأ

الحوراطساتكجأمكنوقد،الرقالجو!النلعلى

ه

أوركعليم

تحتبمرفاجزءأعداصماالتكلو!وفيوادىمدخلحنى

حث)السورمنالأعلالجزهاخفىوتد،للمودمدنن

قبل(اخرىالنعة!لاستخد!هاالأحجارلعمنأخذت

.المهودمدفئيلىارصل

يكنلم-)نالعصورسظمفي:العظيمالروكون)5(-مد

فوقالتووبيونواديمدخليحرالوركان-حميهافي

ح!تحتموجودةالضخمةأطصاتهمازالتصد

منالثرقإلىقدما05بحدعلىبعضهاويوجد.،الأرض

ومن.بالمياهالآنالحمرابركةيمدالذىالأصغرالد

مدخلليالمرجودةال!بهةيمدكانالدهذاأنالراضح

تاولهقدأنهعلدلائلهناكأنكا،بالمياه2ويوناك

منأنهمنالرغموعلى.والدعيموالتعديلالاصلاحأيدي

اليودىالتاريخمناكبرالجزءخلالفطأنه،الراضح

هذافوقيمرالجو!أورضلبمصركان،وبحدهاليتجل

فيأنهعلىتدلايىالأسو)رمنبقاياناكأنإلا،السد

اكاهماتاركاطراممحيحرلالرردارالفتراتمنفترة

.التحصيناتخارج

امتدادعلى-وجدتولقد:القديمةابوابات)6(-أطلال

بقاكا-ايرويونوادىإلى"كلموخدق"منالور

حولها!كوم-دلاللوهناكالمديخةبواباتمنبوابخين

هاتينأولىوبقايا.أخر!ناثتينوجردعلى-الك

للحدافنالجد!دالامتدادضنالآنواتحةالرابتين

أربعةمنوأوقابأعتابلبوابةوكان.،ألمايخةالأبحلوإ

أولاالمدخلعرضوكان.بعضفوقبعضها،عمور

أتدامثمايةأضرأوأصبح،بو!اتوعرأتدامنماية

منجزءأكانتالرابةأنالباءنظامعنويبلأو.ضط

الحصرالى-تأكيدبكل-حودالذىالأعلىالور

المايهور!البابهويكونأنيمكنفلاوع!،الميحي

يمكنالأندمالابأنمنالرغمعلى،(3:13)نحيا

بيسا5ويقنرح.الموقعهذافينامقدبكونأن

الرجيندينفرجة،الابالذامحتولكمرضع

قليلا.الرقلالى،والحاصالرابع،المتجاوولن

أقدامأللحةعرضها،أصغرولكنهاأخرىبوالةهاكوكانت

فيالموجودةالحفرسوىعلها!دللا،برصاتوعشر

برابةمنقليلاالغربناحيةيقعوكانالبوابةلأوقابالصخر

وعدملموقمهاونظرأ.ذلكبحدذكرهاسيأقالىالمدينة

لحلهابل،للمدينةمدحلاتكىلمأنهايبدو،أيا

تهدمالذكاللبرح5-مدخلابيم!أيظنكا-كانت

.الآن

جنولىقدممائتىمحوبحدعلىوجدتالكبرةالئانيةوالبوابة



ثلبمأور

القدبملل!ورالثريةالجنريةلل!إويةملاصقةالحمرابركة

ولكن،أصبقعصورشبأسوارنتصلحاياالموجردةوالأطلال

قيمبه!وفةايومتجدووايى،وأيقاجهاللأبرابالثلاثةالأعتاب

الوابةوتؤدي،متميزةطوعلةفتراتئلاثعلىتدل،المرقعنف!

إلذي،الترويوننحوينحدرالذىالكبرالزليىالارعإلى

كانأنهوبحتحل،الصخرفيعفوركبرمصرفتحتهيرىكان

الفضتينأثاءفيبرجأقيموقد.للمديتةالزلييالوادىكلتحرق

المدخل.لحماية،البوابةفجمااستخدمتاللتينالأخزين

والأرجح،ال!ودالملركعصرتحود.الالآثارأقدمأنأيضاو!تمل

باب!باسم(3:13)نحمياذكرهالذىالابأمامهاأتا

العين،باب!يكونأنيمكىأنهأبي!"رأىوفي.،الدمن

منالرغمعلى،الثرقجهةكانأنهتجملالذي(3:15غ)

الاصلاحاتكانتولقد.نهباقةآثارأىيجدلمابليساهأن

الدئةءيثرلااختفاعو)نحنىجرت،مح!ةالتيوالتغيرات

الوولن،بين"ابا!هوالعينبابأنالمؤكدمنيكونوككاد

)رميا،25:4مل2)القتالرجالوجميعصدقافههربالذى

93:4،52:7).

تحديدأالرواكاتاكز)ن:لئوار-سيفرس)7(-وصف

وعلى.يرصيفوسيايهرهاالنىتلكهي،القديمةللأصار

أيامه،ليعوجودةكانتاليبالأسوارارتباطهامنالرغم

يويفوسويصف.الناريخىالمحبدءناسةأنهاإلا

:أسوارثلاثة

الممىالبرجمنالثسالمنبدأ:الأول)8(-الور

يلتقىأنوبعد،اكزستوس"حتىوا!تدأهييكوسا

ولا.الهيكلمنالغررالرواقعديهىالمجل!بدار

برجأنحيثالسررمنالحزءمذاسارحولحدال

الورساروقد،الحالمييافالبابملاصقاكانييكوس

امندادعلالهيكلفطقةءالىالغربنحوالمكانهذامن

نأويحتمل،ايرويونمنالر!للقرعالجنر!الطرف

للثارعتف!باموازلهةتسووهى-،الدوايةحارةأتكون

فوقتمدة-نهأعلىإ-ولبههاداودضارع"المجاور

الزلبىالرويرديحبركانأنهولابد،الورهذاأساسات

يالرواقيتصلخىأالسليلبابط!بقأمنبالقرب

المجلى،دار5يوجدحيث،للمحكمةاالملاصقالغر!

بألهفائلاللسوليالجودالماريوسيفرسويقنفي.حاليا

مكانعبروامتد(ييكوسأى)المكاننفىمنبدأ

انجهذلكوبعد،الأيخببنبابالى!تر)بدعى

أخرىمرةينعطفوعندها،طوامعينمحرمنعطفاجنربا

مكانإلىيصلحتىويمتد،طيمادبركةالىالثرقنحو

للهبكل.الرقيبالرواقيتصلجث!عملة!يملا

الانأمكنالررلهذاالزليىالممارأنمنوبالرغم

9(

أور!ليم

ابقاطمنالكث!فإن،والمجارفالمعاوللاسنخدامتتبه

بتسواهعنضيانجعرففلا،تمامأصروفةضررمازالت

التيالغربيةالجنويئال!إويةمن!بةكانتأنهالابدولكن

أنهاويحمل.الآن،جوباتالأضفمدرسة5تحتلها

لما،(ا3:ا)نححيافيالمايهور،ايانربرج"هى

نا،الدمنبابمنقىلبا-ولابد-الأصيننبابكان

الوصفأنويبحو.(3:13)غنف!ههويكنلم

عبنأسلوامقناةفمأنيتضمن-در!موسزكرهالذى

وقد.الاصتحكاماتخارجكانت!لراموبركي(طوام

نأ،الأرضتحتةالمرجوالآثارفيالدلائلهذهمنرأينا

هيصيمانبركةأنومجتمل.مافترةفيالوضعكانذلك

هنامنالورانالراضحومن.الحم!!بركةحدئاالمصماة

علطرقد،الهبهللاحةالرفبةالجنوبيةالزاويةحتي

ناحيةمنذلكبعدوانطبق،الرقيالجو!التلحافة

.!وارن)عهنقبالذىالقديمال!ورعلى،الئال

منذللمدينةالزييماالاضحكماتهوالأولالرروكان

الورلهذاكان،يوجفوسأباموفي.جهوذاملوكعمر

برجا.صرنالاول

منبدأ5ابافيالور)نيوصيفوسويقول:ا!الط(-الور

السرر!نحزءوهيأالجنة"اصمعلاأطلقواالتيالوابة

برجحتىالمديةمنفقطالصاليالحىوطوق،الأول

طبرغرافةمنبرءأىلقىأنجدثولم.!هـأنطونا

الورهذالقىممااكئرالرأىفيالاختلافمن،أورثليم

ولسوء.إفافهبتاريخيخنص!يخماأوبم!مطفاتهيحتمىفيما

فيكانالذىالمكانككننكرةأىلدنمايى،الحظ

نأولابد،أأنطونباقلعة"نعرفنحن.،الجةبابا

صروفةكرنق!منمتعرجأوفحناتجاهفيمرقدالخط

أنطرنيا.يرجالىوالحرميافابابمنأى،الأولالورفي

منقليلوعدد،الماضىفيالئقاةمنملحوظعد!ويربط

والورالورلهذاالعامالماربين،ايومالمدتقينالحلماء

،الرأىهذاعلىالاعتراضاتوأعظم.الحديثالحمالى

للصوربديلايكرنأزيمكنمرضىمارثمةيىأنههو

كالمطببدأصارقدأنهلابدذلكوأن،الثاك

وصفمعيتفقلاأدهيبلوماروهو،،"أنطويخا

حتىاصعد،السور)نيقولالذىكويفوس

أكيدةآثارتكتضفلمالأخرىالاحةومن.،أنطريا"

كنبوقد.الحالم!المالمطال!ورداخلصورلأى

التيالقطعةثل)حطاملبعضماهدتهمعنالكثرون

بركةابىمماالثرقيالجزءتكلكانتإنهايقال

ئمنلهدمضتتهمامحرأفطقةقولكن،(!حزقيا

مربعةأحجارإلىدائناماتالحاجةكانتحيث-اباء
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أورثليم

لاقبة-آثارنمةكانإد-الآثارتكونأنبحتمل

الذىالجنورالررمعالحالهرهذا.جدأضئلة

يبنىأندونقرؤ"حولهماظلوقد6بلي!"اكشفه

المنطقضأنجدأوتجمل.عديدةنرونمدىعلى،فوقه

فكانت،نهـياصعرةكانتالثاليالورداخلالواقعة

ولعل.فقطايروبيونجوانبحرلالمتجممةالمبافىتضم

كان.الموقعلأنوتلاصقةصغ!ةكانتالألىلحينأبراجه

نأنايهرأنويبب.العصك!ةابظروجهةمنضعيفا

الىالحاجةالىأدىالذىهواثافيالوركفا!ةعدم

اكرالجزءاستبعادلحدمسببثمةولش.الاكالسور

الصركن!ةموقع)ومعهالغر!الضمالىايلمن

.حدثقدذلكأنعلىدلللارلكن1(المقدس

.معروفكرالثافيالورإقامةوتاريخ

الأولأغيلباسهرودسبدأهالذىوهو:افاك)01(-ال!ور

أ،في.بتفصليوسيفوسويصفه+الم!يحعمربعد

ينفذأولبهه،محكمةلحطةطبفايخهالعملبدأوقد

يخئىكانأغ!يباسلأن،الأصلىالتصيمحب

مثلتوياسورأأنفييرتابابلا،قيصركلوديوس

ومع.،العامةالخديداتبعضاجراءلمجرد!نى،هذا

قدمأ،18عنيزيدعرضهكانالحصارمدةففيهذا

ضخما..برجأتعرنع!وكان،قدمأ04وارتفاعه

هييكرسبرجمنببدأكانبأنهبربفوسويقول

الثرقيالحىإلىو!ل)(يافابابمن)بالقر!

الحظيمالبرجهذاوكان.،ييوسوبرخللصدينة

الثسايةالزاويةفي،قدمأ135ارتفاعهبلغالذكي

يايهرهلماوطبقا.المديةكلعلىأطلوقد،الغرلة

فه(موآب)العرلةالبلادرؤلةيمكنكان،يويفرس

بلادحدوداأقمىوكذلك،الشىشروقعند

الوراتجهالركنهذاومن."غرباالبحرعندالعبرانيين

الأدياين،!هلانةقبرمقابلوصلحتىالرقنحو

تاريخ)آخرفصلمغبالارتجاطتقرأأنيجبعبارةوهى

(3:الرابعالفمل،العروذالمجلد-!ريفوس

ثلاثساكزييحدلا؟ن5القبرهذا)نيقولحيث

وتد.أأورشليممدينةمن(ياردة066أو)غلوات

بكهوفومرطويلةمافةالىذلكبعدال!رراتد

علايطلقأن،لأففلمنيكونقدالتيالملوكمقابر

الزاوكةأيرجأعندانحنىثم،أسليمانمحاجر"

.قدرونوادىفيالقديمبالورواتصل

كبرأجزءأأنهى،قبولبأكزتحظىالتىوابظ!بة

المالم!الورمارففسهوالورهذامارمن
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ورثليمأ

هوأماسهابالأحرىأو5الجلودقلعة!وأن،الحديث

تقومدمقبوابةأنضكولا.أيميوسبرجاموقع

برج"أنومجتمل.القذيمةالبواباتمىبوابةموقععلى

الذىالمكانفي-التقريبوجهعل-كانأالزاوية

قليلاالرق!الىأو،الحديثةهرو!سبوالةفيهتقع

ويصرهنامنيدأكانالسورمسارأنويحتما!.منها

ويتصل،حنةالقديةلوادياالجنويةالحافةبمحازاة

قليلاالجنوب،الى،1الحرم5سالرقيأل!ثمالمطبالركن

للورالماروهذا.الحايةاصتفانرسالقدسبوابةمن

.يويفوسوصفمعتمامأيتفق

أنهويرون،روبخرنرأىمعيتفقونآخ!ممنولكن

كانتللأصارالكليةالمنطقةبأنالاعتقادالمتحيلمن

ءالمطاثاكالورموتعويحدثون،الحدهذاإلىصغ!ة

الحامالماريجحلونوبهذا،ملحوظةبمافةالئمال

عنداثا!للورمطابقاالحالمطالئمالىللسور

إلىيصون،الرأىهنا!ؤ!صرنوالذين.يويفرس

نأويزكدون،جميؤسبرجمنالثاسعالمنفلىوصف

ترجدجثأى،ذللثمنأعلىكانالمفترضالمو!عهذا

إنتقولالىالعبارةأنأيضاويرون،الروصيةالمبافيالآن

بالأكيدتحنىيلالةالفدبةقبرامفابل"كانالرر

الحالمط.الصورمنالقبرءالىجدأأقربكانأنه

أشاروافقد،مؤيديهمنوآحرونرونجونالاجمورأما

منقطعأضهاكزدوذايىالمتاثرةالثظالهابعضإلى

الاقامةبعد-ابحثهذاكاتبلكن،المفقردالور

فامتاييالمبافيعلاحظا،أورشليمفىعديدةلوات

اقيالمنطقةفوق،الأخ!ةشةوالعئرينالحممىخلال

أثرايرلم-بهايمركانالسورهذامار)نيقال

أقلييحأنككنحندقلأيأو،الورلأساسات

هنهأننجد،الآخرالجانبوعلى.الاتاعمنتلر

مريع،بثكلتغطا،أصبحتوفد-المنطقة

الصخورستوىتحتنقع-أورضليمضواحى

عددصىأخرىمبانأىعلدللئمةولى،الأصية

.الفيفاءمنأرضياتذاتالرومانيةاليلاتمن

لإ-مفطرأ-الحثهذاكاتبوصلوقد

الحهههذهفيأبعدتكنلمالمديخةأصاربأنالاعقاد

.الآنعيهتقومالذىالخطعن

الق!لبةسالمنطقةفيالحد!ثةالحف!ياتكثفطوقد

الئاكالسوريكونأنيحتكلماعنيلانةالملكةقبر

الورهذاحرلاينصويكشف.المفقودالطويل

نحرالصوروانحناء.العمارةفنعظمةعنباستمرار



ثليمورأ

اثىقية"للدراساتالأمرييهةالمدرسة"أمامالحنو!

يو!يموس.ذكرهالذيللوصضنمامأمطالقابد

ضخماسررأكانألههومزكدأأ!تاسذكطا:الشيء

!وله:أورضليمعكانأحدعلقوتدالمدنجةأصوارس

حولالحورهذالىقدأحدهميكودأنيمك!لا"

.ادواحنمزرعةفناء

أسواراعتبارنافينضعإذ:انفيالوربخاء911(-تاريخ

إلىلعردأريلزنافقد،يومموسوصفهاكاأورضليم

الحصورفيالأصارماركانكيفودرىالوراء

بىأنهجث،الآنيصيالااضالثا:الور.القديمة

الحورحولكرحدلويدور.الصيبحادئةلعد

تشارد!الرث!!فالبض.إتاتهوتاريمايخافي

المكايين،زصمنكثيرأأقدميرأنهبرى،واطون

الوارةالعبارةبب،(حمبثمثلى)آخرونيرىبها

رمأنبحدحزياأن(32:ه)ايارافيلامأخبارفي

الورفهذاوعل!،أحارجأآحرصرأدى"الور

حاسه.كرديلولكنه،الملكهذاعصرالىيعرد

الور9أنيبدو،احمالأافظروجهاتواكز

الكام!الررهوكانيويفرسوصفه؟،الأول

قبلالماليالقرنوحتييهوذاملوكعصرفذالوحيد

ذلك.بعدماالىوربماالجلاد

عىكاروصفواكصل:الأصارعننحيا)12(-روابة

لهافروايته،نحميافيحاءماهووأبرابهاأورشليمأسوار

فعله،لماتجيلاباكارهافقطلر،عظيمةقيمة

قبلالأصارعلهاكانتالىللحالةوصفاولكى

قيمةذاتآثارهناككانتأنهتمامأوواصح.البي

إعادةهوالوجدهدفهوكان،والأبوابالقديمةللأسوار

كانالمديةاتاعأنرغم،قبلمنقاثماكانمالاء

الموضوعبهذاالمتعلقةوالفصول.وقتهفياللازممىابر

إعادة،(2:39-15غ)للاذهابه:هينحميافي

يخهطرالذىوالطر!ق،(3:ا-32)الأصوارباء

(3-!123:ا)الورتدشينعندالموكهينمنكل

خرجنحياأنالأولىالروايةمنونعلمةالوادى)39(-باب

وثحمل،نوموادىالىالمزدىالوادىبابمنل!

منه،فرياأوبلبىاكفهالذىالبابعندكانأنه

وقد،ألمانيةالأنجلوالمدافنمنجزءالآنهووالذي

خاكمنعابنحيث،الدمنباباإلنحيافهمر

المدبنة.أسوار

تحتلهالذىالموقعأنهوالأرجح:مناللى)،1(-باب

الركنعدبليىعهكحفبابانمدمةالأساسات

كانالحورأنووافح،المدكةمنالثرقالجنود

ردثليموأ

المدافنمن،الغرلطالجنوثللتلالجنوبيةالحافةيوازى

القطة.هذهحتىألمايةالأنجلو

لاب)إد!الدسباب9منتقدمئم:العين151(-باب

ولكن،الآنحتىموقحه!كمفلمالذىأالعين

ذلكإلىتجرىكانتماهاأنليشكلاأنهحيث

فمن،(الآنيحدث؟)سلرامننقفمعنالمكان

ترحدوكانت.الموقعزلكفيكانأنهجدأالمحتمل

أشهاويحنمل،الملكبركةأاهكمانذلكمنبالقرب

.،الحمرابركةاعلاتدلوالىحالاالمطمورةالبركة

يكنلمولكن)المد!ةالىالحودةفينحيافكروهنا

وع!لى(2:14غ)أتحنيالتىالبهمةلدورمكان

الأصارورأى(تدرون)الوادىفيصعدفقدهذا

أيضاويحتمل.الرادىبابإلىاضدارثم،هناكمن

التى)جيحونفيالبركةهىكازتالملكبركةألى

فلابدوعل!(وقمذموجردةكانتأنهافيشكلا

.المجاورةالجطقةفيكانأالحينباباأن

عبرفدالورأنبؤكدالأركبولوجىوالدلبل

كانالذىالكببرال!دطريقعنالبروبيونمدخل

العينبابمنالدهذاوقرب.الوقتذلكفىقائسا

!ضلون5أننقرأحيث(3:ها)نحيافيواضح

وعوارضهوأقفالهمصاربمهوأتامو!قفهالعينبابرم

ابازلالدرجإلىالملكجنينةكدسلوامبركةوسور

-عندمتلاصقةمواتعكانتوكلها،داودمدبنةمن

.الوادىمدخل

بناءاعادةروا!ا!مندانرةنتبعأنبميهافاومن

امتدففد(3:هاا16)نحمياؤالمذكورةالأصوار

رالتي،داودتجورمقابلاالىللكانهذامنالور

وإلى،جيحونفرق،داورمدية"فيكانتأخهانعلم

وهما،،الجبابرةيتاوإلى"المصنوعةالبركة)

الىاتدتدالسورأنوواضح.معروفينكرمونعان

عنوفقرأ.الهكلاتجاهفيالضرقيالجنولىالتلحافة

الجضافية-الظروفاشلزمما-الورفيزا،يتين

الحارجي"البرج)وعد،الكهنةرثي!بيت5عند

رصاالى(تكفقدوارنأنيظنالذي)

.(32.27126:.غ)"اكمة

نتوقعحيثالموقعهذافي،الماءباب5أضا)16(-و!ذكر

.جهحونالىالهيكلمنطقةمنينزلطر!قوجود

السورببناءاثحلتالتيللجماعاتالكبرالحددومن

منالورهذاامتدادعلىأنهنشتجأنكلكن

واصحأتدم!أالأصرارتدمصكانالهيكلالىايروبيون

.(1-327:هغ)خاصيمابصورة
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شليمأور

وكانالخيلبابالنأقثهالأنتقدمو)ذ:انحيل71؟(-باب

أخ2،ا:16امل2)الملكبيتإلىالمؤديالمدخل

بابفوقما)وعبارة.(31.4:اريا،23:ها

!كنلمنفهالبابأنتعنيفد(3:28غ)،الخيل

المحفورةالممراتمننوعاكانولحله،ضررأصابهفد

كانأنهبمكنولا.الأنفاقمنننقاأوالصخرفي

ومن،للمدينةالحايةالئرنيةالجنوبيةالزاويةعنبحبدأ

غ)،ييتهمقابلواحدكلالكفة)رمثم

الهيكل.ثرقيتقعليوتهموكانت،(3:28

أو)مصعدالىالعدبابإلىنأتيثم:الفأن)18(-داب

رممهالذكطالضأنبابإلىوأضرأ،العطفةأع!)

أعمالنهابدأتايىالنقطةوهو،والتجارالماكون

الحور،دائرةاكتحلتإليهوبالومرلااقرميم

عندكانأنهعلىوتدلواضحةنحيافيوالئواهد

3:1.31.32،غ)الصمالميللررالرقيةالحدود

(ا:293

الأبوابعننحيايذكرهااييوالتفاصيل

وعصةغامضةتدو،الثمالطالسورفيوالايات

بالضرورةكانأنهلابدالجانبفهذا،الفهمعلى

ىأمجبكنلم)ذالدفاعتاحيةمنالضيفالجانب

نحمياكان)ذابماالجزميمكنولا،حصينطيىوابر

وأالأولالسورالغرب!ننثثيمافييطاببئسورأيصف

الرأيرجحناواذا.يويفوسأسوارمنالثافيالسرر

بابمنالغربالى:لى؟فوضحهأنيخمكنالأول

مهما(ا:3293:ا،غ)برجينذكروودالضأن

برجأمنالرقإلىأقربكانالذى!حنئيلبرجا

كانأنه(اا:.4)زكريانبوةمن".ويدوالمئة

فاماتدبرجبنأقوبخعل.نهالأالمدبةأماكنأفصى

قلحةذلكبمدعليهقاتالذىالهامالتلفوق

ابةبرج".وعدأنطونيا)قلحةثم)كخ!(أباريىا

الشرقيبالطرفليتصلالتيرويونإلىالورينزل

أيامفي،المحلىداراتفومكانتحبتالأولللور

.مموبفوس

عبرأقيمقد!السكباب!أنوورجح:المكثاب(-)91

أخ1،2ا:.صفيا،أ:3:3،293غ)ال!ويون

وإنما،حالاأدمقباب!!وممثلحا،(3314:

أهللأنالا3بهذاحمىأنهوالأرجح.قيلاالجنوبإلى

غ)المكانذلكنيالسصكييعونكانواصور

!الأو!الباب"هوأنهجدأوتحمل،(ا:316

المنطقةبهذهويرتبط)93:3(،)رميافيالما!كور

(ا:.اصفنيا)أاثافيالقم9أو،اثمنة"

.ا(أ:ا)صياوميهى
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ثليمأوو

وعلى-الغربجهةالافيوالاب:الحيق)02(-ابب

الجدلأ.ويثورالعتيقالباب!هو-نوعاكبيرةمسافة

يرونفالبض(3:6غ)"الاصمبهذااالمقصودحول

ينما،الحيقالورأوالمتيقةالمدينةبهالمقمودأن

ضرفيجاءحسبماأورشليمأصوارلياميثل!ترض

،.ونحنحزقيابركة!وهى،القديمةال!بهة9أنه(نحسيا

ئمومن،فقطالأولالسورالىثرنحياروايةأننرى

ببدو)ذملاءمةاكزتكونقدأالققالور)فعبارة

نذتغيربدونظلالأولالورمنجزءفاككانأنه

اقدادعلالغر!الوربناءأعيدوقد.سيمانزمن

إسرائيل.ملكيهواش!دعلىتدمروبحدذراع004

بابإلىغرطدارثمثهالاجيحرنمنالورمنىورم

الك.

الزاوية"باب9هوالبابهذاإنالبحضويقرل

زك،31:38إرميا،25:23أخ2،ا:413مل2)

زك)أالأولالاباأ!حاهووإنه،(اا:.4

باب5أوأالعتقاباب"فإنمذا(،وعلىاا:.4

الماليالركنسبالقرب-ولابد-كان،أالزاوية

حالا.يافابابمرقعمنقريباللمد!نةالريي

(أ:293غ1،أفرايمبابايأيهربخ:ألرايم)21(-باب

مل2)،الزاوكةباب)عنذراع004بمقدار!عدوكان

مكانفيكانأنهنلابد،(25:23أخ2،ا:413

بمض!ولهمانفبلأنيمكنناولا.الفر!الررفيما

الزاويةلا!بينبابأىهاكيكنلمأنهمنالكئاب

فطالوادىوباب،الضثيالثماليالركنمنبالفرب

الجنولي.السور

ع)!العربضالور9أنبدو:انانر)22(-برج

حتى،الزيطللسررالجر!الا!تدادكان(أ:238

برجكانأنهومجتل.(الأفرانأوأ"التنانربرج9

!درسة)الآلىمكانهتحتلوالذى،الأمةبالغالزاوية

إلىتفيالأسوارمنالدائرةوهذه.!جوباتالأمقف

بعضهناكولكن.الأحوالجميعتتطلبهبماماحد

فهناك،والغريةالثصالةالاحيبنفيالصعوصات

،التريماتبينأفرايمبابذكرورودعدمفيصثكلة

عارةلىإليهالمتارأدهالمحتملمنأنهيرىيهثولكن

صحتوإذا.(3:7غ)أالوعبروالميكرسى9

فحلا،قائماكان-اثافيالورانتغولايىالظرية

جهةالىأبعدكاناالمكوبابالزاوبةبابأنظرصد

.اتئمال

تأخرةأوناتوفي،القديمالعهدفي:يامين)23(-باب

فينحتهلفةأعاءالألوابلبمضكانأنهيمدو،أيضا

الزار!ةفي!الضأنباباأنفيبدر،انحتلفةالأزمت



أورثعليم

)24(

)25(

باب5أوأيخامينبابانفههوالئرقيةالثسالهة

،(37:13،38:7،:022)ريا)،الأعلىبخيامين

فيل!تهإلى.طريقأتر!فيكسركانابيأنضكولا

المدينة:لعرضتحدكدأزكرلانجرةفيونجد.عناثوث

مكانلايرينلىبابمنعكانهافيوتصرؤلرتفع"

.(1.أ:4زك)(انراكابابإلىالأولالا!

قيالأعلىالبا-"أنويحتملةليكلايأعلالاب

أخ2انظر،27:3أخ2،أ:535مل2)،الرب

الباببف!آخراسطكان(9:2حز،23:.2

؟-الأبرابعددأنلبهرأن(ةو!ببخيامبنباب)

المراقعفييمكنماأقلكان-الحفرياتكفت

ضحف.نقطكانتالأبوا!لأن،الحصه

قائماكانع!اهووالأبوابالأصارعنذكرناهوما

عهدفذيحتملبلأجهرمملكةقياممنذنحمياعهدفي

.صليمان

منأولهوسلمانكانالأرجحعلى:الآولى-الآسوار

إليهوينب،الأصارداخلالز!الشصالىالتلأدخل

أما.الأولللرروالر!الصالمطالامتداد-شكلعادة

وأ،الت!وييونمدخلإلىمنحدرأالورهذاصارهل

لاأمرفهنا،النرلىالحمالياققمةحولفقطالف

هيالأخئالظروجهةولكن،بهالجزميمكن

هىالقويةاببرسيئنحصيناتكانتوفد.المرجحة

ايا!تطوقكانتأخهاوالأرجح،داومديخةتحميالنى

مثو*،قلحأإلمحاداوأضاف،قد،فحصبالجنو!

باب،الأصليةاليبويةللصدنةكانأنهجدأو!مل

ولكن.(:2ا5صم12الشصايةالجهةفينتطواحد

الصمة،هاحدوتحدتقدداوزمنفيالمد!نةأنلابد

صيمانفحلمئلماوقصلاقويادفاعايتلزمكانمما

للعاصة.الأمانعضرلوفر

:اياهبمصادرالمرثبطةاية!ةالأطلال-سايعا

واحدةاياهمصادرمشكلةنكرنحيث،أورشلبممثلمدينةفي

المئكلةهذهحولتركزأنالط!عىمن،الم!ئ!اكلأكبرمن

ثلالة:الماهمصادركانتوقد.الهاعةالقديمةالأعمالبعض

الصناعية.والقنوإتوالحزاناتالبابغ

البدفيالطيعيةالينابيعوصفشقوقد:الطعطاليناى

بعضفاكولكن.(الالثةالفقرةفي)الجثهنامنالثالي

المصادربهذهتزلبطالأيةمنكبرحانبعلىالأثر!ةالأطلال

وأ!ها:المصادرأعظمبجيحونبخاصة

صابقاوصفناهوكا،القديمجيحونومو:الطراء)1(-فبع

ثليمأور

فيصخرىشقمننبع(الثالثةالفقؤ،اثانابخد)

فيالماءيجرىكانالطبييةا!وفوفي.ظرونإدىقاع

المدينةأنقاضتحتمطصرراالآنكوجدالذىالوادىبطن

القدامىالمسترطنوناضقرعندماأنهفيولاشك.القديمة

الوادىجانبيعلى(عنهاالتقبتمالتي)الكهوففي

جمرىضفافعلوقطعانهمهمعاشوا،اببعمنبالقرب

هذاومع،فهاماءلاتلالينعنعزلوادفيجابرماء

-.م.قسةألفىمنذالأقلعلى-بكروقتفنذ

حجركيصدوبخى،الماءبمفىلحجزضخ!ةجهودبذلت

.ملحوظعصقذاتبركةالىاياهمصادرحزلأصم

فيحف!لاتأجرت،بقبمبحدهأوالوقتذلكونذ

علىماجرتي!لتي،بال!بهةالمحيطةالصخ!بةالثوق

التلفلبفينمقضقط!بقعلىالماءمنكمباتالأقل

حتى،،("اكمة)أى،"عوفلال!ثرقيالحوفى

وايوم.المدينةأصارداخلماالجاهعلى،لخصوليمكن

با3واحدأنفقاعادة!عتبرانالأنفاقمننوعان!رجد

تفملعصرينمنابفقينأنبحتملأ،ولكنصلوامنناة"

كئرة.ترونبيصا

مجاوركهفسالأقحمالفقكبدأ:البهطنض)2(-قاة

قدمأ،67مافةالفربناحيةذلكبعديجريللشبع،ثم

إلىورنفععمودىنفقيوجدلبفقالداخيةانهايةوفي

كر،مرتفعصخرىممرفيو!ب،تدمأ04مناكلر

وقد.السطحاتجاه!ال!ئصالنحوضئلجانبيإنحناءق

الصقفبناءوأعيد،أجزائهابعضفيالعياالنها!ةافهدت

هوةوتقطع.قنطرةبناءط!يقعن،سقطقدكانالذى

الذىالممرمنالجزءهذاأرضةالانحدارشديدةعميقة

حاسملكلأثتباركرولكن،جزئاوارنعنهكشف

الدهليزهذاأنالواضحومن.دلموةبنهاكةانتتأنها

كانوالدى،أتداموتحةثمايةلنماعرضهابىلغالكبر

أصلايكرنوقد)ضيدقد،المواضعبحضفيمرتفحا

المد!نةسكان!كين(الحملفياستخدمطيياكهفا

مابهعملالراقعفيوهو،البع.الىالرصولمنالمررة

قحفرةمنبدأالذىههـجازرفيالكبوالمالطللممر

49عمقإلىبدرنجاتؤنزل،ثدمأ.26عمقهاالصخر

وكان.الصخرسطحمستوىتحتبوصاتوتقدما

وهذا.قدمأ13وعرفقدمأ23المنحدرالممرارتفاع

.ق0015تبلماإلىبالنأكيدتاربخهيرجعالذىالممر

.ق0002الىيعودأنهالمزكدمنيكونيكادبل،م

إلىللوصولالموانمنسكاكينبوامطةحمرقد.م

الجوفية.اباهمنكبرمصدر

فيالمالىالممراكافألقىوقد:وارنخندقأو31(-نفق
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أورضليم،ز،وارننفق"علىابورمنفيضا،جازر

الى-الهرةولعل.م!ثابهلغرضحفرقدأنهيوالذى

منالماءمصدرإلىللوصولعملتفد-ذكرهاجق

فيبحدفيماعدلتأوعملتقدلحلهاأو،أعلىنقطة

الوجوهأىوعلى.الأنفاقطيلقعىالمدينةإلىالدخول

صمؤيلسنرفيالمأيهورة،القاة"هوالممرهذافان

ورجالهيوآبط!لقهاعنصعدوايي،(5:8)ائافي

عندالجاهليحاضواأنهمولالدا:6(،1أخ)1صرا

بهقامعظيمعملوهو)الحصودىالفقوصعدوانبعها

الاسنعانةدونم0191قالبرلطانينالضباطبعض

ط!يقعنالمدكنةتلبءالىذلكبعدواتجهوا،(باللاا

فيالمثالهالميا.نفقفييوجدماعلىوبناء.الكبصالتق

داوزمنفيموجودأكنلم،العظيمالحكلهذاجازر،فإن

.عام0001بحوالىذلكتبلءأنثىلعلهبلفحسب

عملاالحتبتىسلوامننق!بر:حمزثاقاةأوسلوام6)4(-قا

بحدعلىنقطةعندالقديمةالقناةمنيتفرعوهر.متأخرأ

ثديدمجرىفييسكلأنوبعد،المدخلمنتدما67

سلواميركةزيصب،الأتداممن1682مافةالالتواء

دمحفورةكلهاوالقاةتدما(974.1الكلىالطول)

وتختلف،أقداموئلاثةقدمينلنعرضهاويتراوحالمخر

أرلعةإلى،الجنو!الط!فيفيقدما16منازلفاعهافي

تف!قيوقد.المنتصفقربنفطةعندونصفأتدام

بهتاتلمانيجةكبررأ.مؤخ!%تضرأالنفقهذاظريئ

مدىعلىايرا2الطمىأزالتشد،باركرالكابتنباعة

يتم،القناةهذهأجزاءبمضعوركانذلكوقبل،قرون

،البناءلهذاالبدائيةالطبيعةوتبدو.كبوكأوجهدكلنقة

وكذلك،فيعملتاييالكنىالوهمةالممراتمن

ولحك،طرلهمنتضاعفالتىالكئترهالالتراعاتبب

صارتوخواالذينالحمالمنحدئتالالتواعاتهذه

وآخرونجانو-مرنتكلواعتقدوقد.الرخوةالطبقات

لخبعملقدالكبصةالالواعاتمناكزأوواحدأأن

نقققابفقهذابخاهطيلقةرويترقد.يهؤأطوكتجرر

نفىفيطرفهكلامنفيهالحملبدأفقد.طوام

نجدرومما.الوسعندال!كانوالتقى،الرت

شط.واحدقدمقدرهالمنربفيفارق،رجودعلاحظته

إلىغابا!جعالجودالطرفعندالاهقالارتفاعولكن

نأالمؤكدومن.الطرنجينالتقاءتمأنبحدايربةفيانخفاض

الثافيالملوكسررإيهائارهوالعظيمالعملهذا

كيفجبروتهص!حزقاأمور"وبية02؟02(ة)

مكوبةهىأما،المدينةإلىالماءوأدخلوالقناةال!بهةعمل

أخبارصفرفيونقرأ.،يرذالملركالأكامأنجارنحرفي
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ياهمخرجمدهذاهـوحزيا:(323:)اثاقالأيام

منالغريةالجهةإلىالأرضتحتوأجراهاالأعلىجيحون

.اداودمدينة

القاتينهاتينعلىوعلاؤ:جيونليأخرىقوات)5(-

لقنانبنبقاياترجد،خاصةكتابيةأهميةلهمااللتبن

)حداماةالعنراءنبعمنتدآن،الأتلعلىأخ!ين

منالونالجانبعلالصخرفيمحفورةغميقةقناة

والقناة،باركرالكابتناكتفهاوقد،تدرونوادي

عنتبدأوهى،بالملاطجيدأومبطةميةالأخري

الصخريللقالمجاورةالقنواتسائرمنأدفىمترى

اتجاهفيؤسر،الجاهفهتنغوالذمميذكزالابق

احدىولعل،لغدرونالر!الجانبعلىجدأمتعرج

هى-محاالأولىتكونأنومجتمل-القاتينهاتين

يحفرأنقبل(8:6))ش!شيلوه5علهايطلقالتي

تناته.حزنيا.

حولالصخرفيعفورةوقنراتأخرىكهوفؤلرجد

المرتع.أهمة-شكدمماالقديمةجحرن

الفاعفيالماءويتجمع،قدمأ125ودتها:أروببر)6(-

أنها!الواضعيمن،الصخرفيفحؤكبؤهغرفةفي

113عمقعدلأنه،عمقهافي!روالقراتمنفترة

بالفرفةالآناستبدلت،تجمعغرفةتوجدقدما

عدعلةدرجاتأوممرات"وارناوجدوتد.الأعمق

الئر.لهنهالمجاورةابطقةفيالصخرفيعنورة

الخ!إناتحفرتلفد:ايخلطوالمهارع!زانات)7(-

فلطينأرضزمكانكلفي،الأمطار!ا.لتخزبن

أورثليم،محانمن!نكلاعتصدولقد.الجبلية

يحمعهالذىالماءعلى،كا*اعمادأ،عد!دةولقرون

المنزية.أكراضهؤيتخدمه،نزله!حفرقمن

جاني.إلأوالمكنأصفلتحفرالحزاناتهذ.وكانت

فملهالاناءضكلعلىالح!إناتهذهمنالكث!وكان

وجدتوتد،الصلدالصخرفينحوتنياصو

المسماةاليلىالطبقةفيالمديرةالحفربحض

إثافيابدمنالأولمطالفقرةفيجاءماانظر)،الملكة"

عارةالقديمةالح!إناتهذهوبحض.(الحثهذامن

!غاضكالذات،الصخرفينحوتمةكهوفعن

وخحاتأصلد،صخرمنسطوحزاتضتظصة

،تجابذاتالجأخرةوالأضكال.الغالبفيعدكدة

ميةالأحيانبمضفيأو،الصخرفيعفوؤإماوهي

المتراكمة.القماعةطبقاتزجزئيا
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نيأى)،اهم!)فيضخمةخزاناتضدتوتد

،صروفماالك!،المامةللأغ!إض(ايكلشطتة

هذهومثل.الجالوناتمنملاشثلائةإكبرهاو!سع

؟-ولكن،الد!يةللطقوسأصلأعملتالمنثآت

عدهتمدالأمطارغررأخرىمصادركانت-ضرى

أجزاءفيمكشوفةخزاناتأتيمتوقد.بالماءالخزانات

العريةفيالحزاناتهذهعلىويطلق،المدتمنمح!ة

ولكن،الاثهاتاريخحرلالك".ومجومبركة311

الرومافي.الحمزقبلمنماواحدةتوجدلاأنهالمرجح

خزانأضخمهي،)صائيلوبركة9:إسراثلبركة)8(

الريةالصايةالزاويةمنتمتدإذ،المدينةأسوارداخل

ويبلغ،الفرباتجاهفيتدما036مافة،ءالىللحرم

ندمأ،08أصلأعمفهاوكان،ندمأ125عرضها

بنفاياتكبربثكلامتلأتالأخزهالصواتفيولكنها

ال!بهةهذهمنوالضلةالرتيةالأطرافوبمض.المدينة

ومنبخيما.منهاأخزىوأجزاء،الصخرفيمحفررة

عرفضخمخزان،الريقالطرففيالميةالأجزاء

الرتطالورمنهالأسفلالجزءيحازيتدمأ-ء4

ا،ميةكلهاال!بهةوجواب.الهيكلمن!ةفيالقديم

قبلاإيهالمثارالواديعرضفيمئدالحزانهذالأن

أدى"أنهعلى(الثانيةالفقرة-الثاكالبند)

مملرءةالوادىهذاأجزاء،.وبعضخةالقدية

شطىللخزانالأصلوالقاع.قدممائةبعسقبالأنقاض

صلبةخرصانةمنيوصة91حوالىحمكهابطقة

الرقيالطرفعدكبرةقاةفاككانتوقد.حدأ

طرلقعنبال!بهةوشصلةضخمةبحجارةمبيةللإبهة

مهاثقبكلتطر،مديرةثقربثلاثةبهحجر

الخرجهذاووضع.الرصةونصفبوصاتض

قدمأ،22عمقفرقالمياهكميةكلأنعل!دل

ال!يهةهذهأنالماةبحضويحتبر.تتيضكانت

الم!يحيون-الحجاجوكان.المىقبلما!الىتعود

)نجيلفيالمأيهورة،الضأندركةأإنهايفولون،الأوائل

كان!سبزمنوحتىمتأخرةمرحلة(.وني5:2)يوحا

.ةحسدايتبركهاأنهايظن

الذىالماءحوضامحشافكان:حدا!تبركة-)9(

نذتمالذىاكاف-.وهوطويلزمننذاخنى

وهو،،حنةالقد!سةكنيسةامنلالقرب،سنوات

فيموجودةكانتايي،حسدابيتبركةاضكدون

بأنالظناتجعادفيجا،ابديالحاصالقرن

حدا.صتبركةهى،)صائيلبركة"

أورثليم

ترجدإصاثيلبركةمنالضبإلى:الوأقان-ال!!ن)01(

المجاورةالجطقةلياطردقف6نانالمشداكماثانال!بهنان

يو-الإنانهوذا:أى)،اكهومر"لقرس

قدما،02*تدما165شاالضلة.وأبحاد(:ه91

كلرمرنت"وكظن،قدما02*قدما127والرتي

.يريفوسذكرهاالتيصترؤليوسبركةأنهصا"جانو-

ذلك،عنمتأخرأتار!كالوجودمايحددونآخر!ولكن

أنطونيا.خندقفيالواقعفيالثاتدأكحا!تبرونإز

يننماعرضهاام871زكبؤقناةاكتضفتوتد

الأماكنبمضفيؤلرتفع،أ-مداموثلالة،ونصفقدمين

دنق،لوابةمجاورةعنطقةمنوتجرى.قدعا12إلى

قناةال!يهتينمنال!ئمال.وتجرىأتمىفيمهدمةولكها

.الحرماتجاهفيأخرى

بابلننالغر!الشالم!التلوعلى:ال!شحمام)11(-بركة

عكشوفكبرخزانيوجد،المقدسالقبركنيةيافا

حمامبركة"باصما!الونالمديةسكانعدكعرف

!الىالئمال)منتدما024وطولها،ابطر!

-91منوعمقها،قدما144وعرضها،(الجنرب

للقاعالاكتيةالبطانةتثققتوتد.قدما24

والحانط.العمليةالناجةمنالفائدةعدبمةوأصحت

قاعدةيكونملحوظيكلضخمال!بهةلهذهالثرقي

منويى،،ابصارىحارة"المسىالمويالارع

طالالذىأاثاقي)السورمنجزءأنهالمتبد

ثبتالتي-ال!بهةفإن،ذلكصحوإذا،تالقب

فيقدمأ06مافةالأوقاتمنوتتفيتمئدكاتأنها

سكجزءأصلاشدتنكونقد-الضمالاتجاه

ال!بهةهنهأن!درأخرىفاجةومن.الحندقأجزاء

التى(،البرجبركة5أو)،أميحدالون"بركةهى

الفرفةلممياتسرحأكانتوابي،يرجنوسذكرها

معيتحارضهداأنيبحرولكن،الماثرةالعسكرية

أنابلو،المايهورةالأحداثأنحيث،الابقةالنظرية

ال!بهة.خارجيقعكانابافيالورأنضناتعني

،هوعلهاالائحونيطلقهالذىانثعالا3وورجع

،الآن!حاعدمثتاليالظريةإلى،حزقابركة"

سفرفيإليهاائمارهيال!بهةهذهأنتزعمكانتوايى

والقاةال!بهةعمل0009(02:.2)الثافيملوك

الطبركرايخينبحضذكروتد.االمد!نةإلىالماءوأدخل

)شمياء!المايهورةالحليا!ال!بهة5أنهاالقدامى

7:3(،26:2).

منياهها،ابرتحمامبركة)وتأخذ:ماصلايركآ(-؟)2
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إلىعلنصفدافةعلىالواشة"ماملا"لمبهة

تدما392طرلهاي!لبئابيال!بهةوهنه.الضب

ونصفتدماعسرتعةوعمتهاتدما391وعرفها

عل،للملينضاسمةمنابروصط!تتع،الندم

الربابة،وادى"بدا!ةوهوي!،الأدكيرأس

الطرفمنال!جمينتربطابيالقناةوتخهـج.(نوم)

بمضقعرجمجرىفيؤسومماملال!بهةالثرقي

دوالقناة.!افابابمنبالقربالمد!نةوتدخل،الىء

مرسمق!نهامة-تحملهالذيوالماء،سةحالة

في!ظنوكان.قذرماء-الفز!رةالأمطارضرط

هذه11،ولكنالعلياجيحونبركة5أنهاالوسطىالعمرر

آخر.مرضعفي!حان،القصارحقلطريق)و

ذكرهاايي!اثعبانبركةا)نهاوآخرونولسرنولقرل

الأماكنكلهدمقديطى)ن:!ولحيثيوسعوس

!تاخمالذىال!رىه!و!ىنصبإلىصكوبسمن

منيىولكن.بالأرضوص!ع!با"الثمبان"يركة

موجوةكانتال!بهةأن،لأرجح.دثىءنجزمأنالسهل

فيالمايهورة،ييلليتاأنهاويحنمل،الحصاريقتز

.ابالالنلؤ

قدما555فطولها،كبوةبركةوهي:ال!لطان7بهر

الشرقمنقدما022،وعرضهاالجنوبإلىال!المن

منحىالشمالومنالغربمنبهاويجط.الفرب0الى

بها(تمرعندماالجخفضالمنوبذاتالقاةمنكبر

الجنو!الجانبوشكرن.الربابة،ديإلىذلكبعدثم

ءالىالعرباتطر!قفوقهيمر،الوادىعبرضخمصدمن

أنهأو،العطيةال!بهة9الاسميعنىوقد.لحميت

سليمبنطيساناللطانبأصبخائهااعادةإلىيحود

نبععلىمنقرشهوكا،عرالادسالقرنزالأول

فيمسجلةال!بهةوهذه.الجنر!ال!ورعلىجانبى

!جرماق!وس"لاصمالمقدسالقبركنيةجلات

فيجددهاأوالبركةبنىألماقفارساصمعلى

هوال!بهةمنكبرأجزءأأنالمح!تملومن.ام176

هوالحقبفياقيانبخن،الأمطارياهبجصيعمنطقة

واييالجو!الطرفخدالصخرفيالمحفورةال!بهه

منوقتأىليبأنهالظنويصعب.حديثاطهزت

يتجحعفالآن،بالماءتمتلىءالمنطقةكلكانتالأؤمات

الأمطارموسمبعد-الأسفلطرفهعندالخزانقيالماء

ضديدالماءمنقدما12-01منيقربلارتفاع-

يافا،طر!قمجارىياهصن..اكلأكأليوالذى،الفظز

فيللماشيةسوتاالمكانمنالعلوكانائلئانيستخدميما

المتربةالوارعلرث!الآنماؤهاو!ستخدم،الجمعأ!ام

ثعليمأور

.الجفافعر3لي

ملحوظة،أحجامذاتأخرىخزاناتالآنؤلوجد

بالثرب!مر!مسيبركةا:ثل،وحرلهاالمدينةداخل

بطنةغ!بركةاءوهياستفانوسالقديسهـبابمن

فيمحفورةقناةبهاتصل"الجوزوادىالطبالأكت

لها.تاريخبةأهمةلااييالقنراتمنوغوماالصغر

منالمدينةالىالمحا.نجلباناللتانوالقاتان:سلمان1(-برك)4

الصفلى،التاة)وأالعلياالقاة)مابحيدةمافة

نحتلفين،مستر!نعلىالمدلهنةإلىتصلانكاتالأنهصا

والثانية،يافابابمنبالقربكانتالأولىأنوالأرجح

الهيكل.!احةعد

حالةفي،الصفلىالفناة"أنورغم:الدفلى-القا)519(

مجراهاننغالمسكنمنأنهالا،فرميمهابمكىلايلة

فيكبيبركثلاثمنالمياهتغلكانتفقد،كله

جنو!أميالجحةيعدعل(الحارث)،أرتاس"وادى

المثارلحلها،،سليمانبرك)عادةؤسمى،أورشليم

بركبن!يهـعملت:(2:6)الحامعة!رنيإلها

أننتطعولا،!الشجرالمنبتةالمغارسبهالتسقىياه

عظيميعسلأممطأنحيث(لاصمعلىكثيرألعول

)سرأئيلملكالى!نسبأنبهخليقأكانفلسطين

عرضقمثدةاللالةالحزاناتوهذه.الحكبم

وعرضهتدما582علولهواكبرباوأضلها،الوادي

فدما.05إلىالأسفلطرفهعمقويصل،تدما177

!الصاععين"شالغائضةالمياهأنمنالرغموعلى

الانثادنثيد)،الخنوماينبوع"عادةتسمىوايى

الزليةوظيفتهاأنفالأرجح،الرفيإلىتصل(4:12

منالماءيمرثم،الزيرةالثتاءأمطارياهبهعكانت

أرلعةالوادىهذافيؤلوجد.تنقيتهبحدخزانإلىحزان

لحم،ليتءالىالمياهتنقلمازالتالتىالقناةتمدينايع

تكلأنبحدثمنفغطيلقعنالتلعبرتمرجث

تحرل-آخرنفقاتدحل،اقيجوانبحرلتعرحة

ترونه-أورشليملمديةالمياهلخزنحزانإلىالآن

حتىلأوسضليمالجولةالمنحدراثعلىالجبلبجانب

حوالمطيبلغالقناةلهذهالإحمالمطوالطرل.الحرمإلىتصل

الىيلا28طولهازاد،لاحقزمنليولكن،يلا12

خمهبعدعلىحبرونالىالط!لقفي.!عروبرادىإ

أيضافاوبوجد.البركمنالجنربإلىأخرىأميال

؟،الأمطارياهلنجميع،ال!وببركة5هوخزان

القواتمنعددبالقناةيربطهاصعرةبنال!ععدةترجد

الكلىوالطول.الأرضتحتالصخرفيالمحفورةالفرعة



أورثليم

شليمأور

العدلصاءبخوع.!.

أ!لىبخر.ي!

الر-

ر

ك!

ومجاورصهاأورثليمموتعتينخريطة

ورثليما
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منالمتوىي!ط،تقجايلا04هوالفلللقاة

سطحفرققدما2645ازلفاععلى)،ال!وببركة91

ت!هيحيث،القعى)إلىالأقصىطر!اعند(البحر

صطح!وقأندام0241ارتفاع)علىالحرمعند

قدما.235بمقدارأى(البحر

بخفقمتملةالآبارمنسللةمنوتدأ:العلما)91(-االماة

وادي"أى،لياروادىافيتقطباأصالأريعةطوله

نيبثرأحمينمنكئرياهتتجمعحث!الآبار

جثبركةفيذلكبحدالماءيمرئم،الوادىأنحل

قدم0.17طرلهنفقاتخترقثم،الصبةالمرادتترسب

015يحلوهنامواهاوكان،،أرتاس،دىهإلى

اينوع)منالماهوكلقى،الفلىالقاةفوقتدما

يحلومتوىعلىأورشليمإلىتصلالنها!ةوؤ،،الختوم

فينلاحظهما،كز.يافابابفوققدما02حوالى

الحجرصمحملمنالمبنةالمقلودةالسحاؤهوالقاةهنه

51قط!ياحجيأنبوبةتكؤنوالتي،افرمالجرى

راجل.قبرمنبالقربالوادىعبرالماءوئحمل،بوصة

منعدروعلوجدتوتد:الت!إته!.يماء)79(-دوارغ

قادةبعضأحماءعيالايتيةنقو!قالحج!ةالكلهذه

وقد.أأم59)ساوكلسالاصراطورعمرمنالمثات

العكل،المملهذاتارغتحديدءالىبالك!كهذاأدى

هذهأنيمتبر-اثقاةأحدوهو-ولنولكن

نأهرالأرجحوأن،الاصلاحاتالىتثرقدالكتابات

رإإلاتتكنلموما.ه!ي!سعمرإلكعوالعملهذا

ولابد--لهكانسمرروفإن،يخامبالغايوسيفوس

الجارمميالماءمنوف!فيكميةلجدالوسائلبمض

ضين""وي!ي.الفناةهذهفستوىنفسعلىللمدكة

هزكانسيوحناعمرالى،ذلكقبلماإلىتحودأغا

محددانتاريخانوبا.(.م.ق135-125)

بيلاطىأنيقررفيوصيفوس،الفلللقناةباببة

وتد،جارلةبمياهأورضليرتزويدبمه!مةاضطلعابنطى

المجرىهذاياهوجلب،المقدتبالأموالذلكدل

،(يلا22مناكز)غلوةماكيعلىتزبدمافةمن

أرلعمهلةمسافةمنأفى-بالمياهأنهكرآخرمرضعوفي

ذلكيخكونتدولكن،(الاسخمنخطأولعلهاأغلوة

الامتدادأوسهروعملهاالتىاد-أيجديداتإضارة

لأن،(يلا28)أرتاس،ادىالالروبوادىمن

القاةناءنذسمنأورضليمإلىال!فيمنالفلالقناة

علىبخاء(كةالهرو)"الفرنججبل"إلىالبركهذهمن

هرودسعصرفيعملتأنهامنروسفوسذكرهما
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العلياالقناةأنهوالثاثعالرأىفإنوبالإجمال.الكبر

كانتشالسفلىالقاةوأن،ساويرسعصرمنكانت

تمقفقدالجنوبنحواشداد-هاأط،2سه!ودعمل

البنطي.ييلاطىعهد

القناة-ماحدإل-تتخدمأورضليمزالترما

ماكلأنمع،لحمبيتحتيتريمهاتمايىالفلى

ألىلعقعلىهامنفرةأنجوبةط!يقعنبأقيالمدينةإلىيصل

فيأمللاتدصرأدمرتفقدالعلياالفناةأما.بوصات

!ط.الأماك!بعضفيبقاياهاتتعويمكن،اصلاحه

أما،فلالدهلهاتعدولمطمرتفقدالبيارإديآبارأما

تماعأ.فحهدمةالروبوادىإلىالطرطةالمتصجةالقناة

الدكمة:والموقعا!ةوالأطلالالقبرر-لانا

فيالصروفةالفديمةالفبورجمعبأنالفولإلىحاجةفيلسنا

طويل:زمنمنذبمحترياتهاالادىعثتتدأورضليمفطقة

فيالملوكقبورعل!ايطلقاييوالتبور:الملوك)1(-تجور

ملكةهيلانةالملكةآثارمنالراقعفيهيأالجوزوادى"

!وصبفوس،نول(م48)ديخفةيةجهؤوكانت،أديالين

،الأهراماتاقدتتقدأعرتهاأفرادوعظامعظامها)ن

066)غلواتيثلاثأورشليمعنوتبعدثلاثةوكانت

عيهحجطتابوتا،سولكىدى،وجدوقد،(يارة

هذاككونأنويحتل،سارةالملكة5:تقولعب!بةنقوش

يلانة.للملكةالهؤىالاصمهو

)2(

)3(

أعلى)الميسوادىمنالضثطالجانبوعلى:هرودستر

ايرنانيةالقبورمنالألجةعظيمقبريوجد(هنرملطجزء

باصمعادةتعرف،الختحميةتوايتداخلهيضم

فيدفنالكبرهرودسأن)مع،هروساقبور

شيكبقولع-التوابيتهذهأحدككونوفد(الهرودية

فرأنهاحمالأأكزولكى،مبرودسروجةلماريامين-

الكفة.رئيىخانيا

وبالقربقدرينلوادىالثرقيالجانبعلى:أبئالومتير

قبورتوجدءثلاثة،للحرمالثرقهالجنوبيةالزاويةمن

باصم،الشحالجهةمنأقصاهادعرف،المظرتستلفت

عصرمنيهودىكونانقبروهو،،أبئنالوماقبر

نأيحتل)نه،كوندور"،ويقول(المكاينن)الأحمونيين

القبريوجدفهالجنوبوالى.جانوسا!ندرقبريكون

مننملمالذى،!قوبالقدسقبر35باالمعروف

منقبربأنهالأعمدةفوقالموجوةالمرلعةالعبرثةالكتابة



لحليمورأ

)\أخ"حؤ2،فيمنالكهنريةالط!لةقبور

للسيح.السالقالقرن.الىتاريخهكعودوقد(24:15

نصبهو،زكهاقبر"ياصموالمروفالمجاوروالقبر

قدماا6قاعدتهصاحة،الصخرقعنورتايمرى

ورضليمأ

الأنهليصلمةأعمدةؤله،قدمآثلاقينوارتاعه،مرلحأ

ولا،الثكلهريةرقمة،الطرازأرونيةأعمذتخللها

الىدمو"زك!يااالتقليدياحمهولكن،أ!لهنعرف

،23:35ت)ولرفاضىإنج!فيالملونةالربكلمات

.(51:"لو

.أي!ئالومتبرإنهيقالتدرونواديليبر
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وعنداتدرونواديمنقليلةمافةوعلى:ا!رى)4(-القبر

الصخرقمحفورآخرتبريوجد،صلوامقىلةمدخل

البعضظنهماحسبأو،إالممرىدالقبر!سر

حجرىفبرعنعباؤوهو.،المصركةصليمانزوجةقبرا

اصنخدموند.فدمأ11وارنفاعه،مرلمأقدمأ18فاعدنه

الآنوهر،للصلاةالأؤ!اتمنوقتنيمنهالداخلىالجؤ

زمننفساليرجعأنهويحتل،الروسيةالممتلكاتمن

الممرىايأنكلفيهول!دو،الايهرسالقةالثلاثةالقبرر

.بقوة

إلىتعرأالفضاةقبور5عيايطلقالتيوالقبور

نفسفيالآثاركراتإليهتعودالرومافي،كاالعمر

لجبلالضيةالفوحعلى،الأصاءقبور.وهالرادى

القرنأوالرابعالقرنالىتتمىأنها،الآنتعتبرالزرقرن

المشحي.الحاسى

والمالالضبوال،)رياكهففرقالربوةمنوبالقرب

قبورمنمعظصها،القبورصكبرعدد!وجد،تالض!

ضسالآنيدخل،الشمالناحيةفاوالموجود،المجيين

.اصنفانوسالقدصبكنيسةالمزلب!الحريخيكانأ*ك

أقصاهاوهر-القبورهذهأحدضدلقد:الشتان)5(-تجر

قبرأنهغوردونالجرالزعمأننذالانتباه-جنربا

ضك-دون-حايه؟نتاكثافهاتموعندما.الميح

إلىيعودالميحيينقبورمنقبرأ،المجاورةالقبورصالرمثل

!بتولم.المظحيةبالهيلالىمملوعأ،ت!يباالخامىالقرن

سحةشأيلهيكنولم،يهودكاقبرأأصلاكانأنه

نظون.غورثونالجنرالأعلنحتىالئداسة

فيتبرأ،ضدكدأتوترأايهوولوتر:الارممان)6(-لبر

جهةفيكث!أ!حدلا،،الجوزلوادىاالرقالجانب

قبر!تبرونهوهم.الكبرالشمالم!الط!بقعنالجنوب

علىيايهوتبرأيىالأرجحعلىولكنه،ابارحمعان

.الاطلاق

بحضعابرأحمرأنايهرأنالاهناك!عناولا:أخرىآلار)7(

يتوقد.للحعايخارجيةلالأصاروالمزلبطةالهامةالآئار

والجنوبالرقجهاتفيينهاعةايكلطحةأصاصات

منو!،ملاءحجاؤمنضخمة.كلمن،والض-

منهأحدوكتد،القدمونصفأقدامثلاثةارتفاعها

006نحر،الزييالمارابأنهالصروف-الصفوف

كلش،الرقيةالجنول!ةالزاوكةمنالغربالىقدم

الجنولةالزايهةمنوبالقرب.أقدامجمةارتفاعهاحجية

يعثةمهندسواكتثف،ذاتهاالأطساتعندالرية
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الكلهذهمنبحضا،فلطيناشكافصندوقا

أنهااكتشا!اعندالكثكلونظن،فيقةحروفعليها

.سليسانالملكعصرإلىترجع

االثواهدهنيأن-عامةبصفة-الآنلألمققد

جهةوش،الكبره!ي!سزمنفىاشخدترمماأالحج!لة

بخاء)عادةزمنإلىترجعالضخمةالأبيةهذهكلأنيظنأخرى

المظيم.الملكذلكبدأفاالتيالهيكل

الركنبينللحرمالض!الورفيأروبخونقوساويقع

قرسبدالهةوهر،ال!ردىالمبكىحا"لطاوالغرييالجنرلمط

طرلوببلغ،الهيكلصرمنءنافى،فدمأخمونعرضه

الدعامة،،رنهاكفوقد(قدمأ05عبهالمقامةالفنط!ة

مرصرفشارعالقطرةتحتو!وجد.الآخرالجانبفيالمرجودة

داخلالسليمالرصيفأضلوجدوقد،الرومافيللعصريرجع

القنطرةهذهربطتوتد.أتدمقظرةلبناتمنلبنةحجرلةئاة

الأعونيين،الملوكأكامفيالمدتمنالأعلىوالجزءالهيكلفناءيين

بومبى،هجومتوقعواعندما.م.ق63فيايهودحطمهاوقد

فينهائادمرتثم.م.ق91فيبخاعاأعادصرودسولكن

الشالإلىقدم006نحوبحدعلى،ولنقوس"ويوجد

حدوداخلالطحتحتمعوهر.الفر!طالهيكلصرببوار

ومع،الحرمفيأالسلةباب!إلىالتصويونيعبرالذىالطيلق

علىناتوجدأنهالا،جدأقديمالىنفسهالقوسمذاأن

أتأهالذىالمحهدالطونإلىنعودأقواسأبحدأعماق

الهيهل.ساحةمننادتربوالذى،هصوس

فاالكثونقولأنالىحاجةفيل!نا:الدنة)8(-الأماكن

المديردالحجايرورهااليالمعرومةالدييةالأماكنعن

،المقدسالقبركنيةتضمهاالتيالكنائىفمجموعة

لمئاهدالصغ!ةالأماكنمنجدأالكثرعلىتحتوى

إلىنجالإضافة.القاطعالدلليموزهااليالآلامأبرع

حيقهمنالثيمكىلاوالذى-نفهالمتدسالغبر

موالهامالوجدفالموقع-التدمولحقهجث،تماما

كانإذاأنههويقالأنيمكنماوكل"الجلجثةجبل)

يكونتدالجلجثةجبلذوفع،صحيحاالقبرموقع

مكسؤصخريةدلؤزمجرفةصخزوهو.أيضا!جحا

.الكناشعياتثرالأحجارمنوبغروبالرخام

مقطوعغكلموقعوهو)داولفرالمجاوروالممو

كابه:ق)،ساندى5الروفرراعتبر؟قد،(بحميته

وكبر،المحققةالأم!نمن(،المقدتالأناجلأماكن"

زارعندعاأنهشأ!فانياسأوؤماهوأمبالأبة



أوولليم

اييالقيلةالمبافيمنكان،3\مفيأورشليمهادطان

الموضعفيالصغؤاللهكنبةاقالمةمازالتكانت

بحدالقلترنجبلمنعردنهمبعدالنلا!ذابهذبالذى

هنافيلأنه،الملةإلذهبواحث،افلصصعود

بهذ.ولمالارتباط.،صهونحيفيالكنيةبنيتالمرضع

عن،للسيحيةالأولالأكامنذالأنباءتواترتابقمة

هذاعلىوبخاء.ميمالعذراءوفاةومكان،!افانزلمكان

كبسهمالألانالكائويكالررمضدالأخ!التقيد

كيةأى)،الدوريتهونكنة"الضخمةالجديدة

الحنراءقبرموقعيحددآخرتغليدهناكولكن،(المثوى

كيةتوجدجثجشيافيمنبالقربقصروندي9ل

.الأرضتحت،لليرنانننصغرة

)مرالل:ولما-الا!-لاسعا

ففي.المكتوبانرغقبلماعصورإلأورضليمترجع

الجنوبهـالىابقعفي!،اماوؤالمناطقفيعدطةصاقع

الئحالإلىالغشونلجبلالمالىالطرفأقمىوفي،الزلي

الحمرفيمأهولةمحوهأماكنفاككائت،مهاالر!

الكياتمن!لو؟،بكثكلأياريخفجرقبلالقديمالحجرى

نأالمؤكدومن.السطحفوقايناثرةالحجطةواتالأمنالهاللة

أنهاوالأرجح،ترونبحدةداوتجلمأهولأكانتفسهالمدتموقع

صادقملكيكانألني(14:18تك)أشاليم"مدكةس

عيا.ملكا

هذهإلىمؤكدة)شارةأولونرجع:العمارنةكلرسانل)؟(

فيأورشليمالاسموردحيت.م.ق0145ءالىالمدية

هذهمنبحةوفي.العمارنةتلرسائلمنخطاباتعدة

الرجلهناأن"،وواضحخيباعبداالاصمهـدالحطابات

هذهوفي.ممرلفرعونممثلاحا!للمديةأوملكاكان

قراهبكلمجاهدأنفسه،خيباعبد5يصورالمراسلات

اليالمحند!ةالقواتوجهفيمبدهحقوقعلللمحافظة

الموقعأننتتجأنيمكنهذاومن.ع!بالطرةئهدد

وهناك،مزلزقةممريةقواتتحرصهاحصبةمدينةكان

الوقت،ذلكنيمصرفرعوذلأنالاعتقادعلمجملما

لالههمقدساجعلها4(اخالون)الرابعافحتب

للأراضى-بعضأنويبدو.(السقرص)،آتون"

كانتعجلونخىالضبجهةتمتدكانت!مماالى

ن)،ياي!أالبروفورويقول.الحأألسلطةخاضمة

أمرهذاولكن،حثارئياكانركلاخيااعبد"

فيونركنامفاجةبمررةالرسائلونتهي.يخهمثكوك

سيطرةأننعلمولكننا،الكاتببمصريختمىيخماحرة

الوتت.ذلكزالضحفاعتراهاقدفلطبنعلىمصر

اورلليم

13!ايهر،لكنحانكزعكزولاناءوفي:!وع-كزو)2(

طكباعناؤ(ا-01:27ئ!)-ادقأدوفي

ولحيقو!رمرتحبرينطوكمغانحدوقد،أورضليم

ولكن.!شوعصالحواالذكالجبونيينلمحاريةوعجلون

مغارةفيأختبأ!فهربوا6الخسةالملوكهغكوع

ملكوثمة.حمياوفمهممنهاثموعفأخرجهم،ميدةا

ستبعدجهرأب!هزمه،يازقاألوفياحمهآخر

أورشليمإلىبهأتوا)،جدهضرهواأنو!د،ثوع

يهوأفبرحاربثم.(ا:ا-7قض)6هناكفمات

،(ا:8قض)،بابارالمدكنةوأضملراي!خنوهاأورضليم

أخرىسنواتبضعاببوصينأبدىنيظلصالمدينهولكن

س-عريةكانتأنهاركم(اا:121،91؟قض)

يخاميئلبطالجنولةالتخومضمن-اب!يةاباحبة

دارملكأنوبعد.(15:8،18:16018يق)

منيجعلأنقرر،حبرونقأشهروستةضواتبع

كح.م.ق0001حوالميو!،لهعاصمةأوزصليم

علها.،اضولىالمدت

ذلكإلىظلتاوزسليمولحل:البومةالمدينة)3(-موتع

صغ!ةمدنة،لهاالمعاعرةالحصينةالمواقعك!اقيالوتت

.بابانأورراحدبابلهاتطةحصينةأصاربهاتحيطنبيأ

الجبليةالللةلثغلكانتالمدينةأنعلىاجماعوهناك

ولملتخطأعليهأطلقالذىالموضعوهو،الجكلبخر!

علأسوارهاوكانت(عاكمةأى)،عوفل)طرعلة

منتدرونوادىفرقالانحطرثدكدةصخرلةتلالصفوح

منالكثروهناك.الأخرىالجهةمنوالتروبيون،جهة

أوخندق"باصمالم!وفالأنفاقفظامأنعلىالدلائل

.المدةهذهطوالعوجردأكانأوارننفق

قدولكنها،غامضةتبدولآور!ثليمداو!فتحوقمة:)4(-داود

صم)2الصعبةالفصوللأحدتفسر!ايكون

علىاظدا،ايبوسيينأننتيكنا(،وان5:6-9

...فاإلئدخللا:قائلينداودتحدوا،المنيعمرتعهم

،(5:6صم00021سيعلردونلثوالعرجالعميانفإن

الحمى5ءبضربراالقاةإلىيصحدوالأنرجالهداودفدفع

بايبوصننسخيلة،بلورههويأيهرهتمبر،،وهووالعرج

أخ1)رأصأ،فصارصرويةابنيوآبأولافصعدا

اصترلوادار!رجالأن-الأقلعلى-ويدو،(:116

الأنغاقططقعنخاطفمفاجىءهجومفيالمديةعلى

،،صهون)حصنعلىداوداستولىلاذ.الضخمة

وبنى5:تحص!اقوزادبهاوأفام!دايدعدينةادعاه

الييقونالعمالوبممرنة،فداخلأالقلمةمنمستد!رأداود
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منلئابفهفي،صورملكح!امإلههأرسلهمالذ!

تابوتوأحفر،(7:2،أ5:ا2صم)الآرزخثب

يخعةفيووضعه،أومعرل!دثمنالربعهد

ثم(.ا8:املانظر)داومدينةفي(26:17صم)

أخا)أرنانأو(24:18صم2)ألرتليدزاضرى

الهيكل.عيهيى،اليبوصى(21:15

داوعل!ااستولىالىأورضليموكانت:المدفة-اصتداد)5

أنهعلىدلاثلثمةولكن،بالسكانمكمظةصغؤمدكنة

فرنيجةملحوظةبصورةاتسعت،حكمهمدةفي

السكانعددأنرلاثد.ايبرسيةالأصوارخارجالضواحى

!ارأ!اعتدفقاننيفلاضك،ممادرجملةمنازدادتد

إلىالقدامىالكانمنبالكئكلندفعقدالمدكنةعلى

هناككانتأنه!حو!.المررةالجطقةخارجالنجمع

(15:18،02:7صم2)كبؤعك!+كةحامية

)2صمعاللاكممعمح!ون،كهنةيموظفون

26،23-02:23:هـ38(،وأفراد8:16-18،

5:13-16،صم)2وأقالىكمالحدطوندارأسؤ

ومناغ(.ا:ه،53000امل14:24.28،

جدمكانفيتجممواقدهزلاءكلأننفترضأنالمتجل

صئينقضىأبثالومأنفينقرأالذىالوقتفي،ضيق

علىكدلمما،الملكوجه!رىانثونأورضلبمفيكاملنين

ماأ!(41:42،28صم2)ينةللمداحضووجود

الغر!الثتمالاإلىامندتأنهافبحنملالجد!دةالماكن

الكبر،الشالىالوشافدادعلىالووليونوادىنحو

.النر!ايلمنالكث!ضفلتأنهاالمحنلمنيىولكن

البلاروعظمةفإن،الملكصليمانوشرلي:-سلمان)6(

لهن،أعدهااييوالأماكنالأجنياتوالزوجات،المتزات

جاعواالذكأالممالمنالنفروالعدد،الجددألموظغين

،لجحاناقامهاإلتيالضخمةالمبافي.يئدالمدينةإلى

المدينة،صكانعددمنضاعفقد-ولايد-هذاكل

الكتابفيالمأيهورةالمبافيأن؟.جدأيتضخموجعله

وعر،يتفرعونابخة!ويتالملكوهتالهيكل:المقدس

الأعصدةود!اق(الرثىقاعةأو)الكرصود!اى،لان

الديخةمعالمغرقدهذاكلأنلالد،(ا-78:أمل)

عامةولوتالهيكلمنالجديدةالمباقلهذهوتيجة.تمامأ

حرلجديدسورإتامةالضرورىمنكان،الشصت

نجىسليمانأنمنمزلينتتكررعبارةوهناك.المدينة

بنىكا(3،9:153:اامل)،حوالهاأورضليمصر"

شقوقسد"وأنه(ع:1127،.915:24امل)القلمة

أالثقوق"ولعل.(11:27امل)،أبداؤمدكة
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ث!ليمأور

داخلالقلحةلادخاليخاؤهيلزمكانالذىالنررإلىس!

ايحصيناتمنجزءأكانتلحلهاأو،التحصيناتدائرة

.داؤموتاظمهادونحالالتى

نجا.الذيالورأما:سلمانيئ،الذيالمدنة)7(-مور

،والغربالثالجهةكانأنهالمؤكدقمن،صليصان

الجرفو!هد.الأولالوربأنه!رصيفوسوصتوالذى

ال!يط،الجو!الركنفيالصخرفيا!فورالواسع

التلكانإذاماحرلئكثمةولكن.اباءلضخا!ة

برج)ليتوجدأنهوجث.يخهداخلاكلهالؤ!الجنولى

رصعلىدلاثل(الحثهذامنطدطانظر)،بليس

الجنو!ايلتمة!ل!لالرقيالحمالأتجاهفييرتديم

نضىنطسار!مانصرأنجدأالمحتكلفسن،الر!

عندايرويونعرأنهلابد،الحالةهذهوفي،الاتجا.هذا

الجنوبإلىذلكبعدطرثم،الحالىالجنو!الورمكان

القديمة.ايبرجينلمدنةال!ييبالرريتصلالر!.

مما،الحمارةقصلصوروالقصرالهيهلبمباقيحيطوكان

وكانت.العبريالتارغمنيبصر؟حصينامكاناجحلها

جزءأتكون-المد!نةخارجالأجزاهفي-الأسوارهذه

.التحمياتداثرةمن

فيأقامفإنه،للربفخصاسابنىلجمانأنومع

،(11:7.8مل11أحرىلآلهةمعابدالمجاو:الأماكن

الأجنيات،نائهتأث!إلىأساساترجعزلةوهي

ذلك.علىتزستالتىالأبخةوالتحالفات

انقامأنولابد:(.م.لى339))8(-الالقام

عاصةتحدلمإذ،لأورشليمقويةضربةكانالمصلكة

فجأةانقطمتصغر.وقدلبطولكن،موحدةلدولة

المدكة،نظرألناءطيصان)مرةتحتكانتاليالموافى

الحربحالةأنولأبد.!رلحامأعلنهااييللياصة

ستينامتدتوايى،الثبنلندارتاييالطويلة

قد،(14:3،15:6،16،22:44أمل)عا!أ

اللم.أيامزهرتزالتىوالفنونالتجارةنموأعاقت

النةاوفط.(:م.ق)289ثثقف!ة)9(

صعد(.م.ق)289رحبعامللملكالخاسة

امل)(أورضليمإلمصرملك(شينسق)ضق

يهوذا،التيالحصينةالمدن5وأخذ(14:26125

أورضليمحاصرأنه!ظنوكان12:4(.أخ)2

تدمررعنثىءيايهرلاأنهحيثولكن،علاوامتولى

فييكتفلمالمديخةهنهاسمأنوحيث،التحصات

وهو-فالأرجح،الحملةهذهعنالممر!ةالجلات



أورثليم

ششقأن-المفدسبالكتابجاءمامعبتغقما

ييتوخزائنالربستخزائن5:لهقدموابأناكفى

!سبانعملهاابيالذهبأ-لراسوجمع..الملك

.(14:26امل)

يوشافاطترلىعندماأنهو،ضح:المدكةيهون،09(-العرلي

.(22املايظر)ألمجتهاالمديةاصتزت،الصش

.ق842-984)يهورامابنهحكممدةليولكن

وافتتحوهايهوذاإلى"والفل!طييونالعربصعد(.م

أخ)2،اللكيتفيالموجودةالأمرالكلوضهرا

ابن(.م.ق842)أخزياأما.(21:16017

نأولعد،يزرعلزأمهأقار!لزكارةذهبفقدجهورام

منبالقربمات،يبلعاممنبالقربمركبتهفيجرح

مل2)هناكودفنأورضليمإلىجدهونفل،مجدو

الوتتذلكفيأورضليموأصبحت9:27.28(.

ثمللعرشعثليااغتصابمنالمئرةللأحداثمسرحأ

وتنويم23:15(،أخ،-11:162مل)2مفنلها

مل2)اصلاحاتمنبهقامومايوآشحعدها

مرتوبمد(.24:ا-14أخ2،اا:أ-26

ؤلركراالملكيهرذارؤصاءأزاغ،يهو!اداعايقيالكاهى

(:15-2422أخ2)الربيت

النتيجةوكانت:(.م.ق797)أرامملك-حزيهل1(1)

ومملواوأورشلم!هرذاحاريرا،حزانلبمادهالأرامينأن

خزائنمنالبهر!وآشوأعطاه،الأرضوضربراالأمراء

أخ2،ا:217.18مل)2الربويتالقمر

مل2)رقتلوهعل!يواشعيدفتنوأضرأ.(24:23

جثالقلحةيتفي"(242:هأخ221،2!.:ا2

.أطى.الىبنزل

حكمأثناءفي:المدنةعلىيشولىإسرائلطك1(-يهوآثى)2

،المقترلالملكابن(.م.ق797-972)أمصا

بخفه،يغترأ!اجعلأدومعلىالانتصارأنييلر

للحرباصائبلملكجهرآكأ!حدىأرسلإنهحتى

واضهزمضيتقالجيشانوتقابل(8.9:1ا4مل2)

تتطع.صولم،خيصتهءالىواحدكلوهربوا"يهوذا

سور5يهوآشفهدم،الجصرينتقايمأنأورضليم

أ،ثمذراعئةأرلعالزاولةبابءالىأفرايمبابمنأورضليم

عدد)والرهالنبالفنامممعملاالماعرةالىذلكبحدعاد

فيأمصياقتل،عاماعربخمسةذلكوبعد14

حملواولكهم،ضدهفتةمنإيهاهربالتيلخيق

أورشليم.فيودفنوهالخيلعلىج!ه

.ق9774.7-.)التحميناتناء!د)13(-عزبا

اورثليم

!مل(عزطاأو)عزلهاجعلماأنفيشكلا:(.م

أصابالذيللاذلالثثرههو)نما،نغهتقويةعلى

ووضع،جررفيوالعربالفل!طينحننعزيافهزم.أباه

أبراجاوفي(،26:7.85أخ2)الجز!ةتحتالحمونون

وعدالراديبابوعندالزاوكةبابعندأورضليمفي

فيعمل"أنهكا،(9عدد)،وحصنهاالزاو+

الأبراجعلىيكرننحترعيناخنراعسنجنيقاتأورضليم

عدد)أالعظيصةوالحجارةالسهامبهالترمىالزوالهاوعل

بحضاستعادتتد.عهدهفيأورشليمأنوكحو.(15

السلموقتفيلحيمانأيامفيلهاكانتاييأمجادها

وؤ.الحمالنيج!اضهامعبهتمحتالذىالطويل

عا،أ:ه4زك)كبرةزلزلةالمدينةفيحدثتأيامه

وبخى.(1،8:8ا،:عا،92:6اشانظر،ا؟ا

مل)2،الربقيالأعلىاالابابخهيوثام

باباهرأنهوتحمل.(27:3أخ2،ا:535

معظمكذلكوبنى،(02:2إرميا)،الأعلىبيامين

إلى.إثارةذلكفيأنويحتمل(اكمةعلىالذيالور

أخ2)الرقيالجنولطايلعلىالقديمصهيونحصن

)27:3

.ق728-736)آثورمعنحالف)14(-آحاز

بهقاماماوجدهلأل!هككرأذآحاز1علكان:(.م

عاالدفاعفيأصوارهانجحتضد،المدينةبحصين

ولكن،(1606:همل2)وإصائلأرامملوكضد

اضنرى-الصغيرةمملكتهبضعفصعروقد-آحاز

معتحالفا،الربيتمنأخذهااليوالفضةبالذب

لطأضورملكلملاقاةوذب،أضورملكفلاسرتغك

كانالذىللمذيحمابهامنكابنىبأنوتملقه،دثق

الأعداد)الهيكلفيالذبائحعل!بندم،دمقفي

بالممارصاتعهدهعلىالظلامخيموقد.(أ-12.

بثربةكذيحة-الالىفيانجهع!رهأنهينهاصة،الوثة

أخ2،ا:3"64مل1)هنومابنوادىفي-

)28:3

العرشىعلىثمباهآحازحزتياخلف:العطمةحزياأعمال-)15(

فغد،ضديدخطروقتفي(.م.ق727-996)

فائقةوبصعربة،إصائ!!مملكةومحهاالمامرةنحطت

ارتدادحالةقيالثبوكان،أعقاباعلىأضررز؟ت

هذهمئلقاستبلغلمأورشليمفانهذاومع،عني

،7:4.5)إشالأنياءأعبنفيوالققدبرالحظسة

(.اغ8:8،01:12892،14:25-32000"01

ضدالكلدافيبلادانمرودخقيامكان،ملكهبدايةوفي

الىالأخطارأعظمعنأيهواراحةعلىعاملأ،أضور



ثليمووأ

ملكمعصدانةعلاتاتفيحزياي!خل،تددهاكانت

س))بهوزهكلعلىرسلهأطلععندما،الجد!دبابل

وأالرقتذلكفي-تامتدحزتاأنوكدو.(،2ا93:

للأوقاتعاعتيئبها،ع!صةلأعمال-بقيلبحده

وأجراهاالأعلىجحونياهغرجف!دااتجادمةالمميبة

منأضورملوكنمعالمدبنةإلىالماءوأدخل،الأرصىتحت

بم(3241:أخ202:02،2مل)إلهاالوصرل

نائدة،عملوهـأيالذيلبفقيكونأنه،المؤكديمن

ومن،الصررداثرةداخلكانالررالحنو!التلأنلابد

الثالطالأكامأخبارسفرفيجاءماأنجدأالمرجح

الىوأعلاه،انمهدمالرركلفي"أنهمن(32:ه1

الأخيرةالعارةفي-ييرخارحأ،آخروصرأ،الأبراخ

إلىال!ييالجنو!ايلحافةعلىالوراتدادالى-

عملمنكانهذاأنلو،الأخرىالاحةومن.سلرام

اليمالدهويكونقدأالآخرالور"فإن،صيمان

جزءاذلككانفقد،التوو!ونفمبغلقكانالذى

إلىالرصولمنالمددنةيحاعرجثايعخطهفيياأط

لاذ.الرقيالجنورالتلعلالتلتحصئن؟.المياه

منجحلتالئيالخصيناتهذهداخلآمناحزقاأصح

الغرل!ة،أصافيالمورةالمدنأقرىمنمد!نةأورضليم

صجلهاالتيالأقوالمننعلم؟-الصليالمزلزتةوبمعاوفة

الآضورىالملكمنالتخلصعلقادرأكان-عنحالب

مل2)كزةبمدينتهوالاحتفاظ،العظيم

جديدأتهديدأواجهأنهمحلوأنهغكل،(18:3\-6\

(:9-29137عل)المدكنةعلىبالهجرم

فهر"محوةباعلاحاتحزقبانام:الد!ة)16(-امداله

جةوسحقالرارىوقطعاقاثيلكرالمزلفعاتأزال

تطحةأى،نحئتاني!عوها..موسىعملهاايىالنحاس

.(18:4مل2)النحاسمن

وكان،حزقياأ!ه!حدشىجاء:أثورمعضى)17(-تحالد

وخمبنهأيملك،شةكزاثنتيملكحينعمز

وكان،أورثليمفي(..-مق643-)896شة

نتوشهم.مننعلمكابانيبالواشررلآصحدونخاضعا

ملكبأنهمن!ىإلى،نقوشهأحدزبايخبالأضور،ثكل

فيمضدأنىأخذالذىأضرررملك.،أجهومدت"

أخ2)كافبالأضوركانأنهمحكل،بابلإلىجلاصل

(2ة3الحاضر-ا!لدكلصنرسانظر،اا33:

من،البلادفيالأضررىابنرتغلغلعدىوكضح

كايةوعيماجازرفيحد!ثاعيماعراللذيناللوحين

.الأضوريالملكهذاعهدمنمصما!ة

542

أورثليم

فى:عننقرأجثالدفيالمجالإلىابفوذهذاامتدوفد

مل92!الربيىدارىفيالماءجندلكلمذابحهـونجى

هذاخلهاأاييالأعاملصادةأخرىاضاراتوخاك.(21:ه

!،(ا!23:5011.12000مل7:18،2)رياانظر)الملك

مل2)للربالأقاءالأزكياءالثمهداءدممنأورثليمملأ

الأممعالطوبلةاللامفنرةأنويحتمل.(4:ارميا.91،ا216:

الغرباءبتدفق!اصةالمديةسكانعدروازلمجادإلأدتقد،المجاورة

لها.اياخمةالمناطقمن

اثافيالأيامأخبارسفرفيونقرأ:الأسوار)18(-لرصمه

هذابهاقامالتيالممصا!لةالاصلاحاتعن(33:14)

خارجصورابىذلكوبعدا:أورشليملتحصينالملك

باب!خلإلىالراديفيجيحونإلمطغربادار!!دت

أو،جدووأسورأكانال!ورهذاأنولابد.،السمك

،وحرطالمدينةمنالرفيالجانبكلعلىبناؤهأعيدسورأ

.جدأوعلاهبسوراكمة

عنبحيدأيدفنيهوذاطوكمنطكأولن!ىوكان

بستانفي5(امونالنهدفن؟)دفنفقد،الملركمدافن

القبررهذهولحل،(:2118مل2)،غزابتانفيقي

منوالتر!ة(43:7-9)حزيالفيإل!ااثارهي

ايكل.بالط

.د906-046)الدفهة(-روثاصوالاسات1)9

علىوناء،روضازمن!!الحرةنحر5وجد:(.م

.(22،23مل2)جنطةباصلاحاتالملكقامذلك

صارتأنإلىيدكاتمرونوادىفي"الا!ةأحرقلقد

كلوأحرق،5المبعامةقبورعلالفباروذرى،غبارأ

مل2)هنرمفيوادىزالتينوفةونجى5،ابعلآنية

مل2)عامأ31دامحكم(.وسد23:6-.ا

فرعونطر!كزضأنششا(.حاول23:92.03

،أضورضدبابلملكإلىينضملاحتى،نخر،مصر

أنهوتحمل،أورضليملقبرنيي!فن،جمدوفىوخكفهزم

ذلكوبمد.وجدهأيؤفهدفنالذىالمكاننفىفيدفن

دامعلكبحدممرإلأس!%حازجهماسرفرمحوننخوأخذ

مصر،ؤومات23:34(صل2فتط)شهررثلالة

))رمياالغرلاءقبورد-يدوماعل-ودفن

ملك!نركيرالذى-أيانيمأخرهأما.(1ا-2.:22

الةوفي،ال!رشعلىخلفهضد-يهوكاتيمإلىاعهمصر

علىفكان،كركميثىفيمصرابالجونهزململكهالرايعة

بابلالخفرعإللمصرالحضوععنكلحولأنجهولانبم

.(:35-2324:7ملا)

كانالقزهذه(ناءوفي:المرفبلالممرر!جأ)02(-ا!رصا



ورشليمأ

ؤساحاتهاأورشليمضوارعفيهمة.بكليطوف)رمبا

،المدتعلالقادمبالخهـابن!أ()ع...ا5:)ريا)

والإطالملكمنوالفضببالازراءأترالهقوللتيند

ملكعل"!اقيمكروتت.(:3623)ربا)

والأراميينالكلداننكزاةعيهالربأرصل،بابل

مغموراومات(24:2مل2)والعمونيينوالموآيين

(22:18.91)رميا،24:6مل2)

مع-الحكمفيخلفهالذي-يهو!اكينابخهوخرج

لهواشلوا،بابلطكنصرنجوخذالل!تهأهلكل

بابلإلىنصرنبوخذالملك(،فأخنهم.ق795)

مل2)سنة37!مناكرقمىحيث

وصبى،أورشليمكنوزكلونهت،(25:27-.3

والمركز.الجاهذوىمنعانهاكل

:(م.قي586)مرفيأوركلليميمحنمر)21(-لبوخد

تبلمنالمعينالملكصدتهاقام،عامأكرأحدبعد

الابيةالمجوشفحاصرت،ضدهياثورة،بابلملك

نيالجوعائتداحنىالنةونصفضةمدةأورضليم

رجالجمغهرباآبضهرمناياسعوفي.،المدينة

جنةمخواللذشالسرر!ينالبابطر!شعنيلاالقتال

ضدالملكأما.الترويونفممنبالقربأى،الملك

."أريحابردةافيعل!ضف!،البرلةطريقفي"ذب

مل2)بابلأمانتهلعدمصارمأعقابالقيولتد

ولني،بالاروأحرقتالمد!ةوأخربت"(25:ا-7

بهايقولمأورضليمأسواروهدت،المض!نفىالهيكل

نل2)"وفلاحينكرامين5يحملراالأرضمساكينالا

نأ(،والأرجح2ا-ا36:7اخ25،2:هـ12

الوتت.ذلكفينقلتدابابوث

نأبعد:(م.ق538)الأولعوالرص)22(-كورثى

،يهوذافيالفاص!رأفضلقلوباتجهت،المد!نةدمرت

منبمضاأنوتحمل.بنائها)عادةفكرةالىبأشواصا

المظاقربب!بىاحتفظواقد،اليلادفياباقينالكان

538قوأخ!ا.ايكلموتعفيالربلحبادةالخارجية

علىم!دأالفارصىكورشأصبحعندما.م.قي

بخاءبإعادةا!ؤامرشالكثرأصلر،ابابيةالابراطورت

ليهرالإذنأعطى؟،وابابليةالأضو!لةالآلهةمعابد

(.وتد،2ا:اعز)الرببيتوبناءبلادهم.الىبالعودة

بقيادة(1،2عز)000.04مناكزعاد

معهمحاملين(ا:8.11عز)أيهورثيىشبصر

الذبائحتفديمواصتؤنف،المقدصةالربل!تآنية

.(3:3-7عز)والأصوامبالأعيادلاخنال9ايوبة

ثليمأور

3:.ا،)عزايكلأصاساتوضحتوأضرأ

رالامر!نابلادسكانلمعارضةنظرأولكن.(16إ5

(ا6:هعز)سةعر!نبعدالاالبناءيكنملا

لإعادةالتفصلىالوصفإن:الأصارناء!د)23(-!ميا

(م.ق445)نحيازمنفيأورثليمأسواربناء

وقتأىمنأورايحصيناتهذهعنصورةيعطيا

إلىالأصارناءلإعادةففهنحياكرسفلقد،سابق

.المتطاعبقدر،البيتبلعياكانتايىالحالة

كانتاتيالخطرظووفرغمبرعةالعحلإنجازتموقد

الرماحبمكونالممالنصفكانفتد،بهمتحدق

كان،الباقينعنللدفاع،،لدروعوالفىوالأتراس

وتد2(.ا-ا4:6113)غبخدثعاكلكل

ذلككانوما،روما52ابناء)عادةعملةاضغرقت

الموادمنضخمةكيةتكنلملو،الاطلاقعلىممكنا

يلا!ثك!.المهدمةالألهأنقاضو!الدمتاولفي

أضحتصربناءإلىأدت،المحده!ةوالموارالمجلةأن

142منذنمرنبوخذحطمهالذىالسورمنمحوأ

علطرنحيايناهالذىالسورولكن،مفتشة

.المممارىالطرازنفسلهوكان،الخطنفى

عنوايخةتارعهسلرصاتلديناويى:باضهي)24(-اطم

البؤكاتأنك!.لذلكابابةالعامالمائةطلةأورضليم

أصان()ثرب!"ألفنتينجز!ةنيوجدتالتى

جماعةعنشأجث،التارغذلكمنمةتعطنا

حاآ"باكوهيامنتلتس!،ممرصعيدقيةصهو

هيكل،ههكلهمبخاءثإعادةالاذنيخحهمأنالهوت

جقأنهمالحدثصياقفيويايهرون.ممرفيالرب

ورفقائهقالكفةرئيىيهوحنانإلىافاسأرفعواأن

نأنجدأخرىوثيقةوفي.جدوىيلاولكن،أورشليم

وروجع.تجولألقيقدالفارسىللحأاالمتدما!اسهذا

ولعد.م.ق704-411إلىالرثائقهذهتاريخ

بحضنجد.م.ق035حوالليأنهويحتمل-ذلك

تدم!عن-الىءبعضالغامضة-الراهد

انلثارغشتارشثيسنلهؤعددوأص،أورينلبم

(.م.ق358-337)

الاصكندروحملةإكرسمعركةمناتجداءولكن

نجد،(يير!كبا.م.ق332)فلطنعلىاكبر

نأشالرغم،.علىأثبتتاريجةحقلالقأمامأنفا

يكوطها،لأورضليمالاصكندر!لارةقصةتفاصل

فلسطينعانت.م.ق323فيموتهوبعد.الك

فيواللوقينمصرفيابطالمةيينلمرضانتجةكثرأ

3،5



ثليمورأ

25(

26(

الجزيةأن!لو.حكمهاالاثانتبادلت،أنطحية

.الأوفاتمنوفتفيمنهماتئمكانت

طلموس5غزاءم.ق321ق:ال!طالمةجمكم

دخل)ذبخممةأورضلبمعلى،ضولىفلطنسوترا

ذلحة.تقديمليراغباكانلو!السبت!ومالمدينة

مصرالىالعرالأصىمنكب!%عددأمعهوأخذ

ظلت.،المتنافينالملركونالصر!وفي.!اوأسكنهم

مصرحكمتحتالاضطراياتعنبخأىأورضليم

أنمنالركمعل،المنضلمرفحهابببلكو،المطلق

زار.م.ق217وفي.الكث!قاتنفهافلطين

رتدمأورضليمقايكل()فيلوبلالرالرابعيطيموس

رافيا.فيالثاكأنطيوكىعلىاتصارهمدالقرالنن

دخلأنهالناكالمكايينمنا!ؤلالأصحاحفيوجاء

أيامقاببيالمدكةوازدهار.،الأتداسقدس)

الذى،ا؟لديرىهبكاكوسيه!ن!هد،الممرىالحكم

صكانعلدكقلرأنهحدإلى،!ويفوس4كشثهد

كانأنهجمملولكن،نمة0001021بخحوالمدينة

ذلك.فيمغايا

هزمعندما.م.ق891وفي:البهر(-أنطوكى

والتىالحاكة-بانجاسمونهفيبطلبموسحبشالكبيأنطوكى

أنفهممنالهودذهب-التاريخفيتحولنقملتعتبر2

فيوأعانوه،المؤنمنكب!ةبكياتجثهوزوثواإيه

ويد!كر.الفلعةفيالمرابطةالمصريةالقواتعاصرة

عن.رضاهأنطيركىفيهاي!جلرسائليوسيفوس

الكثرلهمومنحه،الهودمنبهقربلالذيالاستقبال

عنتق!برأصاخبنيضوغكنب.الاميازاتمن

.ق018-091)الوتتذلكفىالمدبنةازهار

المدينةكانتلقد.أيثوعحكمةاكمابفي(.م

ويا!كر،الكثرةوالأنظةالجاةبمظاهرتمجصدحمة

أونياسبنحمحانالعظيمالكهترئ!،ب!إقةببارات

لرع)حكمة.(م.ق991-)226

الأسواروقوى،وحصهالهيهلرمالذى(05:1-40

-أ%رنجاس"خطابلاوبفدم.حصارأىلمفاومة

الرجلهداحياةنهايةفيمحبقديكونأنيحتكلالذى

ولكزا.ممائلةصورة(.م.ق002حوال)العظيم

والحرلةالملحرظمارالازذلكللخطرتعرضصاصعك

المصريين-حكمتحتالكلدبهانحمالتى-الديية

زادتفقد،الجديدالحا2سلطةتحتصارواعدما

خيانةيعتبرالهوديةللمبادىءالولاءوأصبحاضرائبها

اللوفى.للحاآ
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شليمروأ

أنطيوكىعدلايونايةبالمبدة.المدينة)27(-صبئ

بخطىايرنانيةبالم!نةالأمةعبئوصار:أ!فانى

الحزبطلبعلفبناء.(:9-412مك2)صيحة

أورضليمني،!اضة"مدرصةأتت،ايرنافي

فببم4:817(،مك2،ا:14أمك)

صغارفياحتدماوصعان(الملب)،الجهنيزيومإ

المألوفالرأسغطاءالونايةالقبعةوأصبحت،الكهنه

الطبقةمنالمكونالونالطالحزبوكان.أوردئليمفي

والحموعللملكالواضحولائهفيمتطرفاالارضقراطة

يارتهنياضقبلالذى-أنطيوكس)نحتى،لرغباته

الفقراءأنظن-الديدوايرحاببالتحيةللمدينة

ذلكفحلوا)نما،دكنةدوافعنيجةتاوموهالذ!نوالأتماء

الانفحارأما.الممريينأعدائهنحويولهمبدافع

لأنطوكىالأفباءصلتوعدماحدثفقد،الحقيقى

نفعاتجدهلمكانتو)ن،مصرعلىناححةحملةبحد-

صخرتهفيثارتقدأورشليمأن-ابيةالاحيةمن

الديالمزلدالكفةرئيىباصونأما.ابطالمةلحاب

البأحماعهبعدفجأةعادفقد،الأردنعرفينحتبئاكان

عقاليدأخرىمرةؤلولى،أنطيوكسموتعنالكاذب

وفدالفلعةصوىلو!داتقولم.المدنجةفيالأمور

جفمنفرواالذينوأتباعهنيلاوسفااحئد

.ياسون

ع!لم:.م.ق017.ليالمدينةعل)28(-الاصلاء

أورنلبم(ءالىم.ق017)أسرعبل،وكاأنطوك!

ونهب،ذمحاالاسفيوأعملالمدينةوفتحعممبجيق

المحلد-بوبموس،02-1:24امك)الهيكل

أحبطتوقد-بتينذلك(.وبعد5:3كراثافي

فييكونالاصمأنهيبلو-ممرعلىحملتهروما

مصر.معتحاطفينأيأورشليم

فأرسل:م.ق168فيالمديةعلىالاملاء)92(-

الذي(1:3أمك)الجزيةرئبسالملكأنطيوكس

بمكرخاطبهمأنبعدودخلها،كبوةبقرةالمدينةهاجم

وهدمالارئياأضعل،ضههاأن(.وبعد3اعددأ

الاءمنالكثراتوباعالرجالوذبحواليوتالأسرار

مك3،2-35ا:اامك)الرقيقصقلىوالأطفال

قدمالأقلعلىأوأكذبائحابخازلروقدم؟(5:24

.المقدسالمدبحعلى(خزيرة

نصهالكهنةرئىأنطيوكىوأمر:الرردلةتمعمحاولة)03(-

ثئرك!أن-الونافبالنزعة!وىمنوهو-



ثليمآلر

برب!بةق!وةفيوحاول،الجةالذبائحتقديماخفالات

مزيدأ-يستيمماكلوبذل،الحتانممارسةيخعأن

مدينةأورضليممنلجحل-الرفايخةالثافةسننصار

عظبماوبرجاتوياصرأبى،!ركزهيؤمنولكي.بونانية

تويةحايةفهاؤلرك،والمؤنبالأصلحةوزودها،للقلعة

تجاونواالرل!ولكنا:33-35(.أمك)

ضدالطببمىالفعلردالمكايبنثررةفكانت،الحدود

الدينى.الفمعوعاولاتإلاضطهاد

لباسالسورىالفاندهقممةأدت:الم!كةالورة)31(

كاملتيرإلى،ايغانىأنطيوكىموتثم،وتراجحه

أنطوكسالصغرالملكحاضهجافبمنالاصةفي

الحبادةباعادةالماحمععامعفوعدرففد،الخامى

.الأ!لافيمارحماكانالتىالصررةعلىالهيهلفي

المكارأجهووجد(م.ق165)ايابةالنةوفي

طلعوتدمحرقةوالأبوابمنج!اوالمذبحخاياالمقدسا

الكهنةوضفات..غابةفييطلع؟الديارفياببات

.(4:38امك)،عهلومة

فينوراثرع:(م.ى165)المحكل321(-لديثين

وهو،الهيهايواستئافالحدمات،لاءالمذبحإعادة

13تحتالرقتذلكنذبهيختفلعدأأصحعمل

،4:52-95مك1)أالتدشننأوالتجديدعيد)

وفي.(01:22!وخاانظر،اا-ا:01مك2

وبروجاعايةأصارأحولهمنصهيوننجبلكلاجوذا

قلعةإلىي!اه،عرلأللحراصةجبث!افيهوأتام،حمبنة

.(!ا:ا!لأ-61امك)حصينة

ايوناقالحزبعاقولقد:المدتواتمصذامقمحة)33(

السو!لةالحابةوحرصرت،هذاالفعلردنتبجةكث!أ

ايهودكةعلىص!افبضةنمنلكانتالتي-الفلحةفي

ثلاثةهزمقدجهوذاأنركمولكن،عكماحصارأ-

هذه!طردألىيستطعلم(العراءفيصرلةجوش

عظيمصريجيقأقى.م.ق163وفي.الحاية

المحاصزالحايةلخدةوالأفبالالجمالمنالحدبدومحه

الملكومحهلشياسوقام.الخناقعليهاضاقوقد

المدكةعلىبالزحف(الحاصأنطيوك!)نف!هالصغر

فاضهزبم.،صرربيت)طهقعنالجولةالجهةمن

واصتولى،أخوهأيعازاروفنل"زك!ايتاقيهرذا

علىالتيالقلحةواشلت،أورشليمعلىالوردون

علبخاءبالهيكلتحيطكانت،ييصهيونجبل

الملكرأىعدماواممن،ب!-ها-أكأالمحاهدة

أوردليم

ايخمياتبهدموأمرالحلفنقض،حصيناالمرضع

عراملمنيالمرقصأحاطماورغم.(6:62اصك)

وفى.بأنفهمينجواأنوأتباعهأيهواصتطاع،الأس

الملكاذعىضخصوهو-فييبقام،الوقتذلك

لياسفاضطر،الامبراطوردةمنناءجزءفييثورة-

)رضاءأكزكانت،الوطنيينايهودمعهدنةعقد،لى

القلعةفيالحايةظلتولكن،هقممتهقبلكانممالهرذا

وفي.بالاصتقلاليتتحونلابأنهمباضرارالهردلايهر

يكانورهر،آخرصرىقائدجاء.م.ق161

نأاشطاعواولكنهم،المكايةالنورةعلىللففاء

منولكنصتحرلض،الدا!ةفىجانبمءالىيستيلوه

،جهوذامهابةإلىذلكبحداضطر-الوناقافىب

الحمالإلىأداسافيفاخهزم،عجلةعلجمحهممجنو

بهذاطوبلايهنألميهوذاولكن.أورشليممنقليلا

.الانتصار

،الزمانمنضصفبعد:م.ق161ليصذا)34(-موث

.م.قا61أبرللوفي،أورضليمأمامبيهديىظهر

الر!ونواحتل،ب!لةفيمحهمعركةفيجهوذافتل

كان.م.ق152!فإنههذاومع.حرلهاوماالمدينة

الحاآهو-نحماشزيقيموكان،جهوذاأخويرفانان

بالدهاء،تتممناوضاتطيلقوعن،النعلى.للإد

بعرشالمطالبينالمنائ!بن-والاعندرديمترلوسمع

كهممااكزيكبأن!وناثاناستطاع-أنطاكية

ونالباللكفةرئيساخعين،أصرتهاف!إدمنفردأى

ايهودبة.فيلل!لك

قكبناءوأعادالمدينةوون!لانجل!:رونالان)35(-امدات

(،وارتغع01:01011امك)منحوتةمحجارةابكل

كانالذيالرقىالصورمنكبرأجزأوفي،بالأسوار

امك1،كايخناطاالممىالور"ورم،تهدمقد

والمدبنةالقلعةيننعاباحائطاوضدلم(12:36.37

الو!ية.الحامبةعنبفصلها

.ق134)صدترلأنطهوكسالمدت)36(-اتم

-!وناثانخلفالذى-حمحاناستولىوأح!%:(م

لم)نهيوسيفوسوثول.م.ق913فيالقلعةعل

تقومكانتالذيالتلصىبل،القلعةبتدصريكتص

ذلكوبمد.(:1436.37امكانظر)بالأرضعل!

النةفي-مديضأنطركىحاصرسنواتبخصى

في(م.ق134)هكلكانوسيوحا-لملكهالرابعة

مائةالسورىالملكأقامالحصارأتاءوفي،أورشليم
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أوودليم

الورمقابلفيطرابقثلائةما.كلارتفاع،برج

فيبحدفيااضخدتقدأنهاالمجملومن،الالمي

أنطيوكىرضاوأضرا.الثافىالورأصاصاتبناء

باهظة،ج!بةوبدفع،الرهائنالأصىصاحباطلاق

الملكمبربفحعليهاحصلقدهزكانرسإنلمال

التيالتحصيناتحطمالمللثفإنذلككلومع.داود

لالمدينة.تحيطكانت

!!اردهافىأياءوالأحمرنيودأقاملقد:الأممونييناية-)37(

قاعلعظيمقصرهناكفكان،الأيةم!الكئر

يخملوكان،الهيهلعلىيطل(الجنر!الزر)الزد

.الرويونفرقبقظرة-الأؤلاتمنوقتفى-به

قلعة-،الهيكلمنالثمالمماالحانبفيضدت؟

تبا!ماعصورفيأيمتأحرىقلعةمكانقاتاعلها

القلعةوهذه-،ئالهلى"با!مترفوكانت،الي

31علاوأطلق،لعديخماهروسرسهاالتىهي

.اأنطويخا"تلحة

فيالأحمرنيينالأ!راءيينللصر!ونتجة:روط!دخل-(38)

ففى،كئرةلأخطارالمدبنةنعرضت،عهدهمأواخر

تجحومضش،الثافيم!كانوسثار.م"ق65

قدكانالذىأر!نوبولوسأيخهضد،الأدومىأنتيباس

ملكأطتاسوبمعونة.باللطةالمطابةعنلهتنازل

القائدولكن،الهيكلفيأرضوبولسحاصرايبطيين

أوشاسأرغم-بوبىمنبأمر-صكاود!سالروماق

أيخه.علىفانتصرأرشوبولىصاعدثمالتراجععلى

بتينذلكبعد:عمو6المدنمةكل!سترلى)93(-بربي

رسلمعبومبيتقابلأنوبعد(،م.ق)63

هداياإلىبالإضافةالهداياسهمحاعلين،الضلقين

المتنافين،بينابزاعلتويةبخفهجاء،الفرلن

وشق،عوةعلااستولى،المدينةدخولمنمنعواذ

الهيهلذخالرتركولبههاالأقثاسقد-االىط!يقه

وأعاد،المد!نةأصارهدمولكنه،ضرريلحقهاأندون

فاخدأما.أرشربرلوس،للكهنةرنياالثازهيركالوس

خاضعةالمديخةاصجتوهكذاروما،إلىاسرا

"كراسوسلريخوس".ولكنالرومايةللامبراطوردة

55فيالبارثيينضدبح!يهقيا!كدالورىالرالي

بومبى.نركهاالتيالأموالايكلمنسهحمل.م.ق

ل:(د+م.7،)وادأمرين!ر).،(-رولوس

صنواتهمحثر!لةظللمذى-أتحلاسمارد.م.47

.46

94(

.42(

3(

ورثليمأ

له!كانوسفطوعأمث!أباعتار.فوةيكسب

أجلمنوالياوكئن،رومانياعرطا-الضيف

صصرلو!وسشدعهاأناصتطاعالنيالمادكةاطدمات

الاذنالتصرأصالوتتنفروفي.مصر!

امنازاتالىيالاضافةأورضليمأصارياءليع!له!كانوس

علح!فاسيوسأينائهكبرأننبمالرجحل،فد.أخرى

.ه!ودسأينائهأصضإلىيالجيلوصد،أورضليم

والياأباهه!ودسخلف.م.ق04فيشابارثنكزو-

ولكن!،الرومافيالوخمجلىعنيأمرالهوديةعلى

وكارزافرنىداكوروسيتادةابرمونتامالشةنضى

واباتبرنوسوأعاثوا،وبهاأورضليمعليالاسنعلاء

يخهو)ذ،مساداالوكنوز.اصتههرودسونفل،علها

د!ق.م.37فيعاد،الهود!ةعلملكاأنطرن!وس

،الروماقالوالميسوحموسوبماعدة،مح!ةمغامرات

،ضهورحمسةدامحصار!دعنوةأورضلبمعلاسنولى

نىمنالصكرفع،سنيةبمكافاماتوعدعلىوناء

ينة.لمدا

لاسناءل:(.م.ق4-37)الكوم!ودس!كم-(

مالمالعظ!صةمنأورئلبمبلغت،الينمالملكهناحكم

ضر.الملكينىق.م.24ول.العصوركلؤتبلفه

مندالقربالضفىالجنورالتلعلىالمددنةاعللالمض

دنا.وأعاد،الأرسنىوالحىايركةللث!تالحالىالموغ

ولكن-الغدكةكارص-اهمكلشالمالالالقلمة

الأريحة،اركانهالعالهةألراجأر!ةوأنام،أعظم!ورة

نع!تهولى3لأغدلعدأ،"أنطونااسمعلهاواطلق

صاحةلالركاضهة-اباركاتوأتام،مصرأنطونوس

.رمانهولالد.أ(اصتا)اومدرحأرانثأجمدطه

الأيراجشارعلاهناكلولكن،ودع!هاالأسوار

وفارصثلصكوس:علهاوأطلقأنثأهااييالآريعة

اصاساتأنوظن،الحال!افاكاليمنيالقربومار!امن

يرجاحالاعدههطلقماضنتدضليياول!الإثنن

المسالأضلاعا!نالهالالراحالبرجممم،،داود

الرفى.ال!ال!أسضنوسا

خططبدأت..مق91ةوفيالطمةه!ودص-(بخة(4

حتىتككللمولبهها،المحكليناءلإعادةهرودس

21:51لو،2و24:1مت،2:02لو)م64

المدربينشكاهنألف،القدسايبناءقاموقد(6

11-)ضصأكرثمايةمدةفي،خاعأتدرط

منمجصوعةعنأضررائماايخطيطوكان،(/ق.م.01

)قامتهجقماكلفاقتايى،الجملةالضخمةالأبية
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45(

46(

اورلدلبم

الهبكلأصاساتبفاباكلأن..والوافعمناكأبنبةمن

تللثإلىتعودإنما،بالحرم!الارتاروالآنالموجو!ة

المح-ميلادصنةوهي-ق.م.4وفي.الفترة

الذىالذبيالنسرتدميرعنالناتجةالاضطراباتحدنت

ولعداالكبيرةالهيهلبوابةفوقأقامهتدهرودسكان

حبىقدكانأنبحد،هرودسصاتتصيرةبقرةذلك

الر!اضية،اكحابساحةفيالهردقادةشالكثوكن

حكمتمبزوفد.موتهعندبذبحهمالأمروأصدر

عيدأبامفينامالذىلالعب،بحده،أرخيلاوس

ضخص،آلافثلالةمقتلعنأسفروالذى،الفصح

الذبي.بالنسرحاقلماتجة

ظنوإذ:(م.6-..مق4)أريخلاوس-يرودس

لتثيهروماالى!افر،اضتبتدالظامأنأرخيلاوس

دابينرستسبب،كيابهأثاءو!.ايهرديةعلىوايا

في-الادارةوصءالراهةمنبداح-الرومافيالوال!

وقتالبمذبحةالتالميالفصحعبديمزوقد.كلهاالمدينة)ثارة

،نطاقأوصععلىونهبسلبعمياتمع،الثوارعفي

تابعه،مساعدةالأسرعسورياآحا،فاروساولكن

وعاد.يهودىألفيوضلب،ضدكدبمنفا!ردفأخمد

ال!ودية،علىوإياقصرةبفترةذلكبعدأرخيلاوس

بحدالادصةالشةفينفىأنالىلئلهاظلوظيفةوهى

(م01-6)كوبويوسولايةأئناءوقي.الميلاد

بعضلتطرفنتجةالفصحعدقآخرضغبحدث

السامردون.

البطىيلاط!ولايةلاشاءوفي:البنطيءطى-

انتهتعديدةاضطراباتحدئت(م2637-)

وأ!إالقرابينبعضعلىلاضلائهتجةبحنب

ولحلها-،-للياهتاةلباءالهكلفيالمقدسةالقدمات

أحاطوقد.،ال!فلالقاة"منجزء-الأتلعل

قدكانتالتي-الضنواحي،الأولأغريباسهرودس

بما-ايكلومنالثافيالورمنالثمالالىأشعت

."الثاكالسور"كوصيفوسيسسيه

ابن)أكر!اسالملكأضافوقد:أغرياس-الملك

للقصرك!أ!جز!تضيبا.م56في(هوودس

عنطئةعلىثرفأن!تطيعنهوالذي،القديمالأعوفي

حولمررأنبنوا،الهودنظرفيذلكصاءوتد،ايكل

النزاعوفي،الرؤيةتينعواالداخلللفناءالغريةالحدود

تأ!دعلىالحصولفيالهودنجح،ذلكعننتجالذي

الهيكل،أروقةنجاءاممادةدليةتمتم64وفي.نوون

عرالمايةأنو!دو.ق.م91فييدأتتدكانتايى

أورث!ل!

فييخرواتد،الحملعنتحطلواالذينالعمالمنألفا

.!اليضاءبالحجارةالمدبنةرصف9

المحروأحيرأ،:جالوسوهزيمةنلوروسفداثورة-)47(

ثورةعن،الرومانضدكتهطالالذى،الههودكضب

جيسير!"-،م66لىلةمكثرعارمة

القصورفيانيانالغاضيةالجموعفأضعلت،،فلوروس

اصتولوا،الحمارمنفقطيومينوبمد.العامةوالأبنية

حر!ا،وذبحواالنارفيهاوأثعلوا،أفطونياأقلحةعلى

وحاصروا،سوركامنبجوضهجالوسسيوسفأسرع

ييزيا،"ضاجةوأحرقواالثاكالورواقتححواالمدينة

علىالهجومإعادةوثكعلىكانواعندماولكن،بالنار

وتحول،الرعبتملكهتدجالرسأن!لو،اثافيالسرر

علىالهردقته،مينتراجعإلىالجزليانحابه

.أسيهانرسخىحورونيتالىالطريق

هذاكلفلقد:(م75)للمدتكطى-حمار)48(

قدومإلىأدىحيث،الأمرنهاكةفيغالاالهودالانتصار

آمالكلبحقانهتالتيالسكريةحملتهفيذمباسيان

وتقدمالسالمنزحفهفاسيانبدأ.القويةالهود

روماالىاصتدعيرعدما،نابخةولكنوئدةخطواتفي

اتقلت-سنتحلةمازالتامبراطورأ-والحربلصح

تيطى.ابنهالىعلياوالاصتيلاءأررشليمحصارصئرية

بالمدينةحلتالتىالكثرةالبهباتبينللمقارنةوجهولا

بهاحلتاليالبهباتوتلك،الطويلتاريخهامدىعلى

وقتأىفي-المدتتكنلم.المريعالحصارهذافي

تحصياتهاتكنلم؟،الروعةتلكبمئل-الأوقاتش

وكان.الكثرةتلكبمثلمكانهاعددأو.،الفوةتلكثمل

احشدالذىالجمهورإلىوبالإضافة،الفصحعيدالوت

هناكالهرعتقدغفرةأعدادأفإن،المناشةلهذه!ا

فيالحائرفكانت،الزاحفالرومافيالجىمنهربا

عدد،يطيرالىاللاجونفدروقد،فادحةالأرواح

ني.مبالغعددأنهيدوولكن،نمةألفبستمائةالقلى

بدأ:اعاعرةالأصوارداخلالأحزاب-إنق!ام)94(

وانتى.م07ؤيانضهرمنعرالرابعليالحصارا

اسنثرت،يوما138اعنمرأنهأىأيلولمنالئامنلي

وائتدتالأحزابعبينالداخيةالافقاعاتفهأ

العلاالمدنتبنعلىعحانأضرفوقد،الحصرمات

الهيهلعلىجسكالا-منويوحنا-،والسفلى

-اليررونبهمجاءالذيى-الأدويونودافع،والقلحة

لهايبرنهكانوامماالمديةفأعفوا،فحسبأنضهمعن

أنمنأضحف--أخرىجماعةناكوكانت.رعصمن
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05(

95(

521

وهي،رومامعلللامتحى-اعتإرألرأيهاتجعل

لوجدت،المنابوقهافيجاءتتدكانتلوسيات

وهلاكالحصارمآسىإن،والرحمةالتمقلروحتيملي

بتدرأننسهمالمهودشلمنكانت،والمتلكاتابفوس

منعنرالخاسالوموفي.الغزاةفعلمنكانت!ا

(أغرد!اسصور)الثالتالورالروماناقتحمالحمار

ثم،الرومانتقدمعدعجلةعلىأتمتدكانالذى

اليوموفي،والعئر-فىالرابعاليوملىالثا!الرراتتحمرا

باثنيذلكوبعد،أنطرنياقلعةمقطتوالبعيناثلي

الرمبة.الذيحةنفدبمترقف!رماعحر

بعدالحامىاليوموق:نها!أوكدموهاالمدنة-خح

أحرق-المضنوماليرم،آبضهرمنالناضع-المائة

وكانتإلاالأخ!اليرمكأتلمو،السفلوالمدكةالهيكل

أبراجصىنهايقلمو،اب!انمنضعلةكلهاالمد!نة

وماربامنوفارصئبل،يبهوس:الكبرةالثلالةه!ودس

مسكرلحما!ةوذلك،تحرقلمايى،النرلمطالسررمع

لتكشف1،الموفعلحرامةتركتاييالعاضرةالنرتة

كانتوآالمدنةعيهاكانتعماالقادمةللأجبال

.الأصاصاتالىهدمفقدالمديخةساثرأما.،حصينة

بحدعامأصتينلجلةالنكونخيم:لماركوبها-لورة

حامةتحرصهظلتالمرقعأنونعرف،صنوطها

زاروند.شكلبأىبنائهإعادةتتملمولكن،ع!كرية

منالقليلصوىيجدفلم.،م013فيالموقعهادركان

(م135-132)بحامينذلكوبمد.فهاقلاساالجافي

بقيادةلل!ودالأخ!ةالحظيمةالانتفاضةحدئت

الرلىمنبتئسجيع(الكوكب)ابن"باركوبها،

الأخصرةالمحاولةلهذهس2عاويرليوسوبقمع.،عقيبة"

ايلمرد،كذكرالهرديةشالباتيةابيةصقت،للتحر!ر

الهيهل،موقعحرثقدروفرسألوسأذالأورضيمى

منالمهردوئفي،مكانهفيجوبيترل!لهمذبحوأئيم

.بالموتالممايود!نكلتهديدمعأورضليم

أعادم138وفي:كا!تولمحاإالالاء!ي-هادر،ن

ايلبا?كايتوينا.اسمعياوأطلقالمديةياءهادركان

التحصيناتحددتهقدلايياءالجنو!الورمارولعل

الغر!النلعلىالكبرالروبافيلل!عسكرالجنوية

للسورالعامالمساركانأنهومجتكل،(العرلىالحنررأ

المنطقةلأأننحلمنحن،حالأىعلى.الآنالقالمالجرر

القرنفيالأسوارخارخكانت،داودقبر!يحتلهاالى

موقعفيجوادصهوةعلىلهادر!انتمثالأقيموتد.الرابع

،2:8لإضعياءتفرهفيج!وم)،الأقداسقدس)
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ثليمورأ.

الؤرعلىفقوشةكتابةوتوجد.(24:015ت

تعودلحلها،هادر!اناصم!هابذكرالهيكللجطقةالجنود

المجاورةالمنطقةفياكفتوقد.المهدذلكإلى

من%جزكانتلحلهاحجريةرأس،مؤخرألأورضليم

منواحدأو،نفههادريانأقامولقد.هادريانتمثال

الماليابلعللفيوسهيكلأ،الأنطونيينالأباطرة

المقدسالقبركنيةذلكبعدبنيت،.حيثالغرلمي

الثالث:ا!لد-تصطيطينحياة:يوعابيوس)

نأببدوالني،المفدتالأماكنإلىالحجوعادة.(36

جدأازدهرتقدأنهالدو،الثافيالقرنإلىتمتدجذورها

القليلسوىنعرفلاذلكعداوفي!ا،انليينالقرنينفي

.القرةتلكقالىينةعن

،م333وق:انازصيهةسي-تطنطبن

انتازصكنيةبناءفيالحملبدأقطعلينمنوبأمر

القبرأنهظنالذىالموقعفوقالجديدة(القيامة)

المتدسوبالصليبالموقعبهذاالمتعلقةوايقاليد،المقدس

دونتقدالتقالدهذه،هناكوجدوهأنهميزعمونالذي

حولالشكويحوم،الأحداثلهذهلاحقوقتفي

صنطقةكطيوكانراثعاكانابناءأنبدولا.صخها

نإويقال.الحايةالكنيةتغطهاالتىالمنطقةمناكبر

ولكى،ايكلنجاءيدأنم362قحاولجوليان

فيها.ضكوكروايةوهى،العملأوقفانفجارأ

قبل-القينوجهعلىيمرفلا-تاريخولي

د)خل،المقدسصهونجبلكية"أدخلت،م045

منالمدةفيكبالذىروخاريوسيذكر!،الأصار

جبلالآنتضمالأصاردأئرةأنمبينام345-035

والذكط،الأسرارخارخ-تبلمن-كانالذيصهون

كأنهالمديخةعلولرفالجولميالجانبعليقع

الامبراطوردلصذلكيكونأنويحتل.،قلعةا

.الأسوارفيايعد*تيمضتامأنهنملمالذىفاليان

وقي:الأسوارناءتمدرودوكهاالامبراطور؟-

أر!ةيودوكصبا-الامبراطورةأتاتم045

الأسواربناءوأعادت،أورضليمفي-اثافي.يخردوسيوس

الفرلىالجنرفىايلكلوأدخلت،القديمةمواقعهافي

وإدحال.المديةدائرةداخل،طوامبركةالىبالإضافة

فيأنطونيوسالهدوصفهقد،الأصارداخلالبركة

نجت؟.تنقيبمنابيسأبهقامماوأيده،م056

صلوامبركةعندالتىوالكني!ةاستفانوسالقديسبهية

وغ!هما.



ثليمروأ

5(

6(

لملهارريا-حتا-ا،صراطررأقاء.تد:جيان-(

كنيسةهيعظيمةكنيسة-الميحيبنالباةأعظم

الآنداخلةبقاياهاأناثقاةبعضءىوابيمريمالفدية

صوفيا(القدكسةاكنيةكى!.الأتصىالمجدفي

قلحةنخلهكانتالذيالموقعوهو،البراتورروم"لط

نأو!دو.الهيهلغرلميشفىأيضاوبنى.أنطونيا

الابع.الترنحتىأطلالاظلننهابكلموقع

حرئرن!ثء614:ثي.المدينةبمنحانفيخرو-ه(

فابماأورشليمكنائىنهدتوقدفلطبنالفارصىالثافي

المفدصينأمامالطر!قمهدمما،المقدسالقبركنيسة

لاصخدام-ترننصىبنحوذلكبمد-المصلمين

قبة5بناءفيالمخدمةالكنائىأعمدةمنالكثر

.،الصخرة

هرتلعتدم962وي:تمرأالمديةيدخل-هرلل7ء

مصرأأورضليمودخل،الئافيخسروخلفاءمع!لحأ

أخذهاقدكانالتىالصليبشظايابعضممهحاملا

حتقدوايي،الذهيةالبرابة5عبرالمدينةودخل،خسرو

نتيجةالحالىشكلهاإلىوصلتأنهاصبهقالكثرون

لمالالئصارهذاولكن.هرقلبهاتامايىالاصلاحات

حدئتسنراتيبعذلكفقل،قصصةلقترةإلاككن

الملحونوصلم637وفي،المدكةإلىمكةمنالهجرة

.المقدتالمد!نةالىالجمرون

قصير،حصارلعدالمدتاصتلمت:عمرعدالة-58

كريمة،محاطةالمسيحيينالحطاببنعمرالحيفةوعامل

خثبىمجدأتيمولكن،للس!حعةالأماكنفاصتثت

قدالوقتذلكحتىيكنلمرالذي،الهكلموقعفوق

لهكانتولكن،أمةذاتسحيةمبانعليهأقيت

الإسراءبتصةمرتبطةالملمينعندخاصةقداسة

آلافلثلالةلهئعالخثبى.المسجدهذاوكان،والصراج

م196فيالملكعدالحاضرالحليفةبنىئم.المصلينمن

ظلت.،الصخرةقبة)الفخمالمسجدالمكاننفىفي

علىوصودةصداقةعلاقةؤالميحيينالملمينيينالعلاقة

نأم859ز،المقدحمي)المؤرخوكب.ترونمدى

ولط.أورضليمفيالعياايدلهمكانثوالهودالميح!ن

وفي.صرفيالفاطميينلحكمأورشليمخضعتم969

الله،يأعر2الحا"المجونالمصرىآالحاقامم0101

بحضهابناءإعادةأمكنالتي،الكنائىمنالكيرباحراق

.حقوأبناء

غزام7701وفي:وفظالعهماللاجقةالأثراك-9ء

وطردوا،المالمنفلطيناللاجقةالأتراك

وريثليمأ

أورشليم،سكانمنآلافثلاثةوخلوا،المصرت

العربصلركمنالنقبضعلى-الأنراكفظائعوكانت

وفي.الصلييةللحملاتالمباضرالبهى-الملمين

المدينة.الفاطيوناضادم8901

وني:م9901ليالمدتعلالملين06-اصغلاء

المد!نةعلىالأولىالصليبيةالحملةاستولت،التاليةالسنة

دكليجودفرىاوأصبح،يوماأربحيندامحصاربحد

خلالفينثيطةبناءحركةوتات،ملكأول،بو!ون

كنائىنجنيت،اللالينحكمتحتاللاممنعاعاالمانين

تلكنهايةتربحتىمهملةالأسرارظلتولكن،عد!دة

عربحدولكن،ترممهاأعدم1177وفي.الفرة

الظافر،الدبنصلاحأسلحةمقاومةعنعجزتصنوات

وفي.الكانعنعفاولكنه،المدتفاصنسلت

م9121فيولبهها،الأصوارالد-شصلاحرمم2911

دمثق.سلطانمندأمرالدفاعوصائلمنخردت

الئافيفردريكالألماقيالامبراطورأخذ9122وفي

يحيدلاأنبحرطصلاممحاهدةعلىنجاءالمقدصةالمدية

كرلمد،الكانقامشرطوهو،التحصبنات

وقد.الكركأمونقمةعلهمجلبمما،بنقضه،ضوات

وذلكشرطدونللسبحيينأخرىمرةالمدبنةأعدت

.م1243ني

ال!ارتدفقالتايةالسنةوفي:اطوارزصون61-

آيا-و!منيخفةيربر+تجائلوهم-الحوارزصيون

فاسترلوا،والتخريبالدمارمعهمحاملينفلطينعل

اللالين.الملوكقبورونثراال!كانوخلواأورضليمعلى

منالمصردونطردهمشواتبثلاثذلكبعدولكن

.م1517خىعيهاباليطرةواحتفظوافلسطين

:م71؟هلىالمدنةعلىالعما!ناكراك-اشهلاء62

واسترلراالمصرونالغمانيونالأتراكهزمالسنةتلكففي

حتىعلهايطرونوظلوا،مصرعلىئمالثامعل

اللطانبنىم1542وني.الآولىالحالجةالحرب

الحالية.الأسوار-صلاطيمأعظم-العظيملجعان

علىمحمدعهدقالمصر!ةالجيرشاستوكم1832وفي

بثورةالفلاحونقام،لعامينذلكبعدولكن،المدنةعلى

المد!نةعلى-الرقتبحض-واستولرا،حكمهضد

المصرفعبرالمدينةدخلواوقد.القلحةعدافهما

ابراهيمبوصولالفلحةعنالحصارانفكولكن،الرئيى

الأتراكعادثم.جديدةعكريةقراتمعمصرمنباضا

.م0184لطعظيمةبفواتالمديخةواصتردواالعثافيون
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وريثليما

أورشليم!ابمانلطبنظلت:الحدثةأورئليم-عائرأ

الجوشدخلتهاعندمام1791خىالظنننالأتراكيدني

منالئاقوفي.انمفيالتركيالحكموأضضالانجيزية

بخصوصأبلفوروعداالإنحلبزبةالحكرمةأعدرتنوفتر

لتدفقرنالهردنجدأ،فلطينفيللهودقومىوطن)قامة

وضتأنبعدوبخاصة،العالمبلادكلمنفلسطينعل

بذلتوقد.الإنجليزيالانتدابتحتفلصطينالأمعصبة

النازىالحكمتعقدهامنزادالتيالمكلةلحلكثيرةجهود

فلسطين.إلىالأوربيينايهودهجرةزادتجث،ألمايافي

علىانتدأ!اانهاءعلىعزمهاعنانجلتراأعبتم4791وفي

أعلنالاريخزلكوفي،م4891مايو15فيفلطين

وهكذا،فلطينمنجزءعلىإصاثيلدولةيامالمهود

الإسرائيبنبينقسمبنإلىأورضليمومعهافلحطينانفست

الجيىفاحتلم6791حربفاتحتى،والرب

تجعلأنجاهدةإسرائيلوتحاول.فلطينكلالاصرأثيلى

مقاومةعلمجمعككادلمالعاولكن،لهاعاعمةأورضليممن

ذلك.

:الجديدةأووثليم

العددفيويذكر(21:2)الرؤياصفرفي3الاهذارود

النبواتإلىالمفهومهذاوبرجع،،المفدتأورشلبم9الحاشر

،(52:1اش)الدي!ونةبحدلأورضليمالمجدالمقلعن

كلمكانلأممطوصفاليتالرؤياسرفيفإضهاذلكومع

للكي!ةالنهائهالحالةلومفمجازياتستخدمولكنها،الأرض

ظهوربمد(9و21:2رؤ-الحروفامرأة،العروس)

عنمأخوذةوالصورة.الجديدةوالأرضالجدكدةالصماء

للفردوساصتردادالجديدةفأورشليم:مزدوجةنظروجهة

الأكلاثملأخما!(14و2وا:21:6،22رؤ)

12و21:3رؤ-اللهحكم)أاثبرنراطة"لتحقيق

الصورةمعنى،الثانةالظروجهةباوتثرح،(22و41و

ؤر)هاللهعدمن151ءمننازلة"المديةأنمنالفريدة

عملننيجة-ناجةمن-أغاعلىوولمما(او.21:2

اياريخيالمارذروة،الأخرىالناحيةرمن،الفاثقالله

وجهةحيث،الجديدالعهدمنأخرىمواضعوفي.للفداء

بأنالحاالمرمرزأورضليمتبدو،بروزأأقلإثيرقراطةابظر

الماءمننازلة-هناكا-ويست،الماءقمركزها

:11:01،12عب26-،:4غلانظر)الأرضإلى

22).

:نو،.كللىأو

علىبتايىالرقةالنماليةأوالرقيةالرياحوهي

055
ياروأ

السيةخرقإلىوأدت،بول!الرسولبهاكانالتىالسينة

الاصمهذاأنوببهدو.(27:14أع)مليطةجزكلةعند

وقد.الربمهذهعلالوتةيطلقهكانالذى3الاهو

محناهنعرفولا.الاسمنفىبولسالرسولاس!خدم

ايونايخةالكلصةمنمكونأنهالأرجحولكن،بالئحد!د

اللاتينيةوالكلمة،!شرقيةريحاأتعنىالتى،أوروسا

كايةريمأمحناهايخكون،ثهايةريمبمفى،"اكيلو

.الجاهتلكفيالونجةخبرةمعبتفقماوهوأشرتجة

:أورن

-!حمئاا+-وهواطرأ،ا،ضحرةالصريةيالاسهومعنى

.(25ت2أخ1)يرذابنفارصبنحصرونبكر

:يورأ

،،أورياألاصماختصارأيكونقدأو،نارى"ومناه

وهر:

وملأهالربدعاهالذىبملديلوأبرحرربنأورى-ا

فيللصلصنعهوكلوالمعرفهوالفهمبالحكمهاللهبروح

:31:2،35:03،38خر)الاجماعخبمةإقامة

.(ء:اأخ2!2:02أخ22،1

خدمةفيكانواالذفىعرالاثيالرؤساءأحدجابرأبو-2

.(4:91مل11لجمانالملك

أجنبةاصأةمنمتزوجاوكانعزراأيامفيالبوابينأحد-3

.(01:24عز)

يا:أور

،،يهوههونورى)أو،صوهلهب"معناهعبرى31

وهر:

ودخلداودأكامفيأورضلبمقمكنوفدالحثىأوريا-أ

منتضح؟)للىبعابدأوصارالملكداودخدمةنط

وقعالتيطثثيهىيوديةامرأةوتروج،(الاصمععنى

فاصتدعاه،الحربقأورياكانيما،معهاالحطبةفيداود

ضعرأوريالكن،نهحدثمالإحفاءأورضليمالىداود

تث،ه؟21صم1انظر)كجندىبواجهمقدأنه

وهكذا،الريحةإل!ىءأنورفض(اوا23:01

إلىكتب،ذلكفيداودثلوإذ.داودجلةتفلحلم

أمرأحقيقتهازكانتتحيصاتبهكنابا،الجثىقائديرآب

صم2)تمامأالتمليماتمذهيوآبنفذوقد،أوريابقتل

11:2-27).



ورياأ

:23صم2)داودأبطالقائمةفيأؤرياا-ووحود

وقد،كجنديضهرتعلىدليل(11:41أخ93،1

وفي(أوه1.و12:9)الثافىصموئيلفيالاسمزكر

.(1:6)قىإنجيلوفي(ه:15)الأولالملوك

بباءآحازأوامرتجمدتام،الملكآحازأيامفيكاهن-2

دمثمق،فيرآهالذىالمذبحضكلعلىالهيكلفيمذبح

ويظهر.(16-16:01مل2)عليهالذبائحوتقديم

الاهدينكأحد(8:2)إضمياءنجوةلطهذاأور!ا

نلالى"مهيرالهمولدعلىإضعباءأضهدهمااطذ+االأمب!-

أور،إذعانمعتناقضاكثرينأمامهذاوبيدو!!بزحاش

لا"أمينثاهد"أننذكرأنيجبولكن،آحازلأمر

الأضاءأنكا،الاسيصدقهالذىالثخصأفهصوىتفى

آحازأيامفيتماعأمقدتأضاءتعتبرتكنأالقدسفيالتى

الكاهن!أور!ا"اسمدكروعدم.بعدمافيكانتمثلحا

-6:01)الأولالأيامأنجارفيالواردةالقائمةنط

لمأنهحيث،محينتصدغرعنالأرجحعلىكان(14

زمنإلىصيمانعهدمنضطأحماءتسعةسوىبهاورد

كروعلى.الأحماءكلتذكرلمأنهعلىكدلمما،الى

أوريا.اصممنها،احما18تاريخهفي!و!يفوس

النبي،لإرميامعاصرأوكان!اريمقر!ةمن!عياابن-3

ضىءكلفيإريانجوةمعنبوتهاتفقت،نياأفاهووكان

الىهروبهعندوطارده،عل!وقبضغضبايواقيمفاتقد

الثبفيقبورفيج!هوطرحوقتلهبهجاءحتىمصر

عظمةالقمةهذهباوتبين.(23-26:02)رميا)

أخيقامصلاحلاتين؟،بإرياتحيطكانتالتيالأخطار

اريا.عىيحاميكانالدى

الفضةوزنثالذينأحدوكان،مريموثأبوهوكاهن-4

،33ت8عز)يدهمعلىالرببيتفيوالآنيةوالذب

.(1-2و3:4غ

الئر!ةسفرقراعوعندعزرابجانبوقفواالذينأحد-5

البندفىالمذكورنفههويكونوقد(8:4)غ

الايق.

أوريئهل:

،،نورىالله5أو،اللهيب5أو،اللهنار"ومحناه

اصم:وهو

واشركقهاتلبنىرئشاكان،قهاتبنىمننحثابن-1

أورضليمإلىأدومعويديتمنالربتابوتاحضارق

(اوا15:5؟6:24أخ1)الملكداودأيامفي

واكيمالأوريم

الأيامأخباريالمذكورهيصاننبفيصفهايقابلوهو

.(38-6:33)الأرل

رجعاءلرأداالملكأ+ميحاياأدر:هرححة،كلرحلى-2

.(13:2أخ2)يهوذاملك

السفرفيالمذكور!الأربحةالملالكةرؤصاءأحداصم-3

همالآخرونواللاثة(ا:9)أخنوخالأبركريفي

أورئل31ورودويتكرر.وروفائلوجبرائيليخائيل

الأرضبأدنرحأخبرالذىهركانفقد،أخنوخضرفي

الملائكةله(،ووصفا:01أخوخ)بالطوفانصتهلك

بالاضرافمكلفاوكان،(ا:191الاسأضلواالدين

الذىوهو،(02:2-الجحيم)وترتارسالالمكل

آلافعئرةلمدةسيقيدرنالاقطينالملالكةبأننرحأخبر

بأشياءالربعلتكلمواالدينوأن،(هة21)شة

.(27:2)!الملعونالوادى9فيسيعاقبون،تيقلا

بحبوحركاتهاومواقعهاالنجومأحماءأخنوخوعلم

الكواكببماراتوأخبره،(4ت33)الثهور

الوقتتنظموكيف،ببعضبعضهاوعلاقها،الماو!ة

الفمريةالةلهوضرح،(ا:72)العالموحال

:4،78و75:3)القمروحركات(74:2)

صفرؤأورئيلو!ذكر.(أ:01،97:6،08

فقد(14:1،5:02،01:28الثانإصدراسا

جرابلاجرلهةبأشلةاللهطرقعنلتاؤلهإصدراسوبخ

لها.

واثيم:الأوريم

وما،أوالكمالاتالأنوار5مفامالحل:تعريفهما-ا

صدرةني!وضعانكانا،واضحاغديدأمحددبنغرضيئان

:28خر)أالقضاءصدرةاتىالتيالكهنةرئيس

الاسيازاتأعظممناضلاكهماوكان.(8:8لا،03

بنلوع،33:8)تثالكهنوتةللعائلةالمنوحة

بححليتصلانكاناأفهماو!دو.(45:12صراخ

الطقسيكالجان!بالارنجاط،يهوهبلاناباطقينالكهنة

.(28:03خر)الحدمةمن

كناو)ن-طر!هماوعى:القديمالمهدلياصحمالهما-2

الله)رادةتعلنكانت-اضخدامهماطيحةتمامأنحلملا

المشقبل،عناينبرءوكذلك(.القويةالأزماتفي

رأىفي-الأرضتقيموفي،بالبراءةأوبالذنبوالحكم

الكاهنألغازارأ!ام!فأن!وععلكانلأنه-البعض

أيضاويبدو(27:21عددأالأوريمبقفاءلهبأل

خيانةقضيةفىيحرعاستخدمهاالتىالرجلةكانتأنها
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كيماولأور-ا

تجاهلهاولكنه،(18و7:14يق)كرميبنعخان

نأجدأ(.ويحتمل9:14لق)الجبحويينمرفوعفي

كانالتيالجا!اتكلفياشخدتقدالويلةهذه

أمرفىيضوعمرتبحديهوهفهايشيرونالإصائييون

،(26-28و2،02:18وأ:ا)تضالحرب

الوسيلةبنضالكاهنمورةطلبقددانمبطولحل

صموئليكودأنالمشبعدمن(.وي!7و18:5قض)

-01:02صم1)الملكاختيارلطبالأوريماصتعانقد

عناللهطلالفلطينيينمعشاولحربوفي،(22

فيأفودألابساكانالذىأيخطوبينأخياالكاهنطريق

نأوء،(37و36و14:3صم1)الوقتذلك

بواسطةثاوليجيبأنهامتينمناستينفيرفضيوه

أنهيدولكن،(14:37،28:6صم11الأوربم

رضاعدمسببمعرفةفيبنجاحوا!يمالأوريماستخدمقد

دواغحادثةمن(.و!دو4ا:14صم1)عنهالله

بدأداودأن(!وه13و22:01صما)"الأدومى

جيشفيضابطازالماوهو،الكهنةطريقعنيهوهيأل

الىأياهلارهرب،نوبفيالكهنةمذبكةوبعد.شاول

أخهاوببدو)الأفردمحهآخذأ(02عدد.)داودمسكر

استخدمهاايي(23:6-وامميمالأوريمتضمكانت

-23:2صم1)ضاولمنهروبهأ.شاءفيداود.كثرأ

أضاضاولموتوبحد،(8و11203:7.-9و4

وبعد.(ا؟23،21و2:1،5:91صم2)

ذصأنجد.لالذلك،الأولالمكانلببوةأصبحداودأبام

اللاحقينالملوكأيامفيوامميمالأوربماصتخدامعنواضحا

بحدوفيصا.(33:3صاخابن،3:4هوانظر)

ا!خلىفيالكهنةلبحضالموروثالحقمكلةنجد،البى

عز)وابرللأوريمكاهنبقومأنإلىتعلق،الأقداسمن

أغاالبمىمنهورىماوهر،(7:65غ،2:63

نايوجفوسويقول.الوتتذلكفيمرجودةتكنلم

قبلصنةمالميفذ،أبطلقدوامميمالآوريماصنخدام

يذكرفالتلحود،ه!كانرس-سحناأيامفيوزلك،عصره

الهيهلفيموجودةنكنلمالتىالأضياءبينوامميمالأوريم

الثافي.

فيايلصودمعيريفوسكفق:القديمةالقيديةالآراء-3

علىالكريمةوالأحجارهماكاناوامميمالأوريمبأنالقرل

كانتالأحجارإنيوجفوسويقول،واحدأضئاالصدرة

عندماأو،الذبيحةتقديمعندال!ثكيةحلولعندتتلألأ

صمقااللهأعلن5:فيقول،معركةإلىتقدمالجشكان

رئ!يملقهاالتىالصدرةفيحجرأعئرألاثنىبوا!ة

ضوءألأن،المعركةقيتصرونقى،مدرهعلىالكهنة
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يخشر،المرفيالجيىلدأأنئلنهاقألقكانباهرأا

تاريخ)،لماعدتهمسحهماللهبوجودالثحبكل

.(8:9الاكالمحلد-برسبفوس

تملنكانتاللهإرادةإن،لذلكتف!يمأاليحودويقول

الهجائيماالحروفتكرنولكي،معيةحروفبإضاءة

الآباءأحماء،الأسباطأحماءإلىتضا!كانت،كاملة

شب!ي"العبر!ةوالحبارةويعقربو)صقإبراهيم

الحروف)نالمتأخر!الحلصاءأحدويقول.،يئررون

الحجبومن.الكلماتلتكوينمكاخهامنتتحرككانت

وامميمايأوريملاصثارةوالمبادىءالقواعدالتلموديصفأد

الثخصكونأنيجب:فيقول،وجودهماعدمركم.

مرنبطاالؤاليكونأنويحباعامةأيةذاالائل

ىأ)،البهيةاالكاهنيواجهأنويجب،الحامبالصاع

المرةفيواحدأسؤالاالايألولا،(النربإلىمترجها

.وهكذا،الواحدة

التقيدمنيوجدمامدىمانقولأنالصعبومن

الصدرةوأحجارواممبمالأوربمبأنالقائلالرأىفيالفدبم

منفيس،أخرىأدلةوجودولحدم،واحدأضئاكانت

رأ!نا،لتأيدالثاليالهيهلعىاليهودآراءنرفضأنالهل

التي،العبرية،هوضن)كلمةممنىبالضبطنحلملالأننا

علىاكي!9أو،هـجرابإلىالقديمالرأىأعداءيرجمها

التطابقنملريةكاتالأخرىالناحيةومن.أساسغبر

يلفيلوإنحنىجدأمنتئرةالصدرةحجارةوبينيهصا

جاة)كابهفيأنهمع،الرأىهذاالى،الملكيةاكتابهق

النورثملانصفركنرمز!نفهطكرىكانأنهييلؤ،موعى

رقبةحرلمعلقينأو"الهوضن5نيجعلىمطرزلمنوالحق

تديمرأىويقول.للعدالةالمصر!االرمزمثلالكهنةرئي!

الامم"تحوىكتابةمنيتكونانكاناوامميمالأوريمإنآنجر

.،الأقدس

أنهوايومتجولاالآراءوام!:اطلىثةابتلىةالآراء-4

غلىإحداهماندلضدصتينفطتينكاناوايرالأوربم

الإجابةعلىالأخرىوتدل،النأيدأوالرضاأوالإيحاب

لي!،الرأىلهذاالأساحمطوالسند.ييدالتأعدمأوبالصلب

جاءلماودرا!رفلهاوزنصياغةفيبلزىالماصالنصد

الرجةأعاسعلى(14:41)الأولصموئيلقي

فأجب،ابنييوناثانلطأوفيالحطأكانإذا5:الصبييما

وهـون!بامميمفأجبإصائلضبيفيكانوإذا،بالأوريم

صم1)!افييونائانوبينيىألفوا)النالةالعبارةأن

ضاولاحمىفلعل،قرعةالفاءموفوعنؤيد(14:42

فكاناحداهماوأخذت،قطحةعلىمنهماكلمحبويرلاثان
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الرأيبأ!دكثكلةمحاولاتيذلتولقد..كرنالاناصمعل!ا

أساسعلىالمقدسةالقرعةشلوعاكاناواثيمالأوريمبأن

فيالعربمثل)الأخرىالشعوبليناثابهةالعادات

.(وغيرهموابابلينالجاهلية

إلا،قويةالقرعةنظريةبدتمهماأنهنذكرأنويجب

المعطياتمعأيضابل،فحبالتقيدمعلاتتعارضأنها

الأجزاءعلىمح!أالاصتادالىيملرنلاالذينلأن،الكاية

:28خر)الكفةرثيىبثيابوامميمالأوريمتريطالتى

الفصلنيصموبةأمامهمتوجدلا،(8:8لا،.3

الخدمةقيأنهوهي،الحققةتلكمنبالرغمالاثنينبين

الأجزاءهذهفيبينمو؟-اللازمالأمركان،الكهنوتية

اعتبرنا)ذاوخى.الأفردهو-إياي!تندونالتىالتاريخية

،،هـأوريمعليهمكتوبالأول،قرعةحجرىكاناأفها

جاءمامفىالىالوصوكفسنلصمب،(تميم5والآخر

الربأنمن(14:37،28:6)الأولصموئلفي

قطعةوجودافترضناإذاإلا،اليرمذلكنيضاوليجبا

المنربةالإجاباتأنقأخطرصعوبةوفا.اسمبلاثالئة

لا،5أو،نمماالدوامعلىتكنا،وايمالأوريمإلى

01،:22صم18،1ة2،02ةائض)انظر

التىالمراتاستبدنا)ذاحتى(ا:5:23،21صم2

حادثثل)إمرانيكليننمنأفرادفهاتجاركان

ضاولبينوالاختار،!بهريمةمتباعخاناكاف

.(ويوناثان

أصلإلىرجعناو)ذا:واثقالهماالكلتينأصل-

صلبة،غيرأرضعلىأنفشانجد؟نناواضنفاقهماالكلمتين

الكلماتمنوكرهاالبابيةالكلماتإلىرجفنا)ذاولكن

مثل،فهمهعلينايعسرضيءعنميةنظريةلتدعيمالأجنية

.نجطرةأرضعلىأنفانجدفإننا،وامميمالأوريم

الأنوارأتنيانالكلتينأنعلىيجعالرأيويكاد

على!دلانوقد،الماصررىالنصمنيفهم؟اوالكمالات

الإلهي.الإرضادو!لنور

اصتخدمهما،موصىأنيذكرلمأنهالنظري!تلفثومما

كبرأاهمامأيصروهمالمالأنبياءزمنمنذالهودعلصاءأن؟

تمامأ.اصتخدامهمابطلفقد،البىبحدفماوبخاعة

:لأوزا

:اأخ27،1:اتك)ليقطانالادسالابنهو

أوزالولعل.العربجد!تبرالذكيقحطانهوالذى(21

صمأو

:(27:91)حزقيالعفرنيالمذكررةهىعكانكاصم

هنااغزلاوكلمة،،أسواقكفيغزلأتدمراوياواندان"

تصحبصيطوبتحربف،المبريةفي،يتورال5مي

.،أوزالا

أصبحالتىا!نلعاصةالفديمالعرثيالاسمهووأورال

سطحموىعنكبرارتفاععلالواقحة،صنحاءااحمها

فيبالجاهيمتلىءوابرتحر!اخصةأرضو!في،البحر

الدولةحكمأتاءوفي.جارلاجلايصبرحتىالأطار!رصم

هىولعلها،للطوبيينكمفر!ظفار9محلحلتالحميرية

الكاباتفيذكرهاوردايي،عارىأأو،عودزارا"

أثارماعنمح!أالعربالجفرافيونتحدثوالتيالقديمة

الذىالهائلأجممدانأقصرهوممالمهاأضهروكان،العظيمة

الملوكمنالادسالملكشرابيلهونجاهالذكطإنالتقيديقول

لهذاكانخلصرنابنذكرهلماوطقا.المعروفينالحصريين

والأصفروالأبيضالأحمرالأربعةبالألوانأوجهأربعةالقصر

منبرجالفصرومطفييرتفعوكان،الترتجبعلىوالأخضر

أمررقد.سنلرخامناالحياالطبقةكانت،طقاتصح

السابعالقرنمصففيالقصرهذاتجدميرعئمانالخيفة

للأئمةعاصمةالمد!نةأصبحتالقرنذلكوفي.الميلادى

الزيديين.

اقى،المدينة)منبالغرب،أزالااهيأنهاالبعضويظن

ضدحملتهتجها.فيأنهحولاتهفيبانيبالأشورسجل

إلىصنعاءسأقربأخرىمديخةأنهاأي،النطيين

.،المدينةا

:ياأوز

فالالأبووهر،حمعقدالرباالاسمهذامعنىلعل

غأنحميازمنفيأورشليمسوربناءفيأ!مواالذكنأحد

3:25).

صم:أو

وهر:أغصبان5معنا.يكونأنويحتمل

خأ1)الملكداودإخوةوأحد،-لبىالادسالابن-ا

2:15).

خأ1)يهرذابنفارصبنحصرونبكريرحملابن-2

2:25).
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صاأو

وصا:أ

ىأ)هرضفا!العبربةللكلصةالبونالىاللفظهى

هتاففي،الأناحبلليمراتستوردتوقد،!خئصأ

لمااتمامأكالمسياأورضلبمإلىدخولهعدالمحلليدالجصوع

الأطفالقافكانت؟،(9:9)زكريانجوةرجاء

مر،915-:21)تللهيهلنطهرهعندللحشح

.(12:13ور،و.ا-11:9

،داودلابنأوصنا9:(21:9)متىإنجيلفيفنجد

العددرنط"الأعالمطفيأوصنا.الربباسمالآقيبارك5ثم

أما.!دإودلابنأوصاأ:الأصحاحنفسمنعرالخاص

بارك.أوصاأ:فنجد(ا.و11:9)مرضإنجيلي

.الربباصمالآنيةداودأينامملكةمباركة.الربباممالآق

:(12:13)يرحناإنجيلوفي.،الأعالمييىأوصا

وهكذا،،)صرائيلملك.الر!لاصبمالآقيبارك.هـأوصا

الحمد.تسبيحةأوالهتافعنتعبيراالبثائركلفينجدها

منوالفرينالخاس!العددعنمأخوذةأنهاالبعضوروى

ياربآه.ختمى!اربآهأ:المائةبعدعرالثامنالمزمرر

مباركا:بالقولذلكدف2ثم،الآنخفص"أىأأنقذ

.(118:26!ز)،الرب3باالآقي

لعبارةاختمارألي!ت،أوصنا)كلمة)ن،تارر"ويقول

التضرعأوالطلبصئمنصيةولبهها،لكلمةترخيماأو

وايلمود،(31:7)رعيا،86:2مز)،ختص"بمحنى

قدكانتأضهانقرضتححناالقرائنولكن05المفىهذارويد

الفرحعنتبرأتتخدموأصبحتالتضرعمعنىفقدت

اليهودأعادأبهجفيتتخدمكانت)نهاو!ال."والترحبب

سنهالابعالبومعلىيطلتىفكان،االمظالعداوهو

اصتخدامهائعولكن،اأوصنايوماأو،الحظبمأوصناا

فكرةتفقدلمفإنها،وتسبيحأحمدأالهتافعنتعببرأ

(01،91:1:م)7الرؤكاسفرفيونجد.الحلاص

نأنرىيجحلناممااوللخروف...لإلهاالخلاعى5:الهتاف

يكونقد،الأعالطقأوعنا.داودلابنالحلاص5:هتاف

كانالربباسمالآقلأن،لإلهاالحلاص):3لعبارةمرادفا

.الناسلجصبعاللهمنبالحلاعىجاءالذىالملكهو

أوكحطس:

امبراطورأولوهر،أالمبجل"معناهلاتهنيلفظوهو

.(2:1لواالتجدعهدهفيحدثالذىرهر،رومافي

فيولدوقد،كاي!اسأوكافيرسكا!وسهوالأصلواحمه

وكان.قنصلاضرونفهاأصبحالتيالةوهى.م.ق63

55!ا

قيصرلأوعسطستماله

تمرلأوعسطسنصفيتمثال

جولياابنة،أتا!أ!هكانتفغد،قبصريوليوسأختحيد

ع!رهمنعرةالاصةفيوكان.لقيصرالصغرىالأخت

افيخمجلىمفرفييصريولوسأغتيلعندما

،الإدارةفنفيالطبيحيةبمرهبتهتمكنولكنه،(ق.م.ن!4)



أوغسط!

الأحرةالنواتوأخطارمكايدو!طرتك!قأنمن

وكات.فافسبفيرأصبحاكتيرممعركةوبعد.للجمهوركة

للدولة،الجد!دآالحامكانةيحددلقباختارفيصعوبةئمة

.أد!كتاتور)لقبأو"ملك5لقبنفههورفضوقد

لقبالضيوخمجلسعليهخلعق.م.27عاموفي

ماأعظموهو،والاحترامالكرامةعلالدالاأوغطى"

إلىالكلمةايونايخونترجموتد.الرعلىيطلقأنيمكن

عأ)،الموتراأو،المحترم5أو،الججلاأكي،سياستوس)

سة،44أوغطىحكمقرةوامتدت.(2وه25:21

لعد14عامفي)مرتهالى(لى.م.31)اكتيرمسركةمن

الجديدابطاماستقرارفيبالكئيرشكللاأسهموتد،(الجلاد

المضطربة.الأمليةالحربأيامبعدوتدعيه

مم!7لمبملم/الم1اأ.ئم2إ*-.6نماصص!آلأ،؟.غئأ9!.بهل!

و!21?أكه*اا؟الا-!كل،لمكم!-!.

دئجمممب!ث!ص!لأ\افت!مثتي3أحم-ت!-كنمكبمط!!أإبمي!!آا؟-ةاا!

؟اخع!!غتميما-!-+ضط!.-شدرلى7فم
!بما.،لمخ!لأ!3لم!!!--.غ

تمراوعسطسيامملدرهئمعورا

لصل،الرومانيةبالامبراطرريةوفلسطينالهود!ةولارتباط

بالجاةبالحرى"أو،عصورهاأولقبالم!يحيةأوغطى

في9:المسبحمولدأيامفيالهودىلل!ثعبوالدييماالياسية

كلتكلببأنقيصرأوغطىمنأمرمدرالأيامنلك

كانت،هروودسحكمأ!اموفي.(ا:2لوا1المكونة

روما،منتدخلبدونابلادشئونتديرفلطينحكومة

الحارم3الحاهذابموتولكن،بالجزيةيختصماعدايخما

الثلالةأبناثهمنيظهرلم(ايلادقبلالرابعةالةفي)المقدر

الحاموفي.أبيهكفاءةمثللهمن،المملكةبينهمقصتالذ!ن

إلىأوغسطى،أنفسهمايهوددعا،ابدبعدال!ادس

الامبراطورفعزله،أرحبلاوسحاكمهمقصورلمعالجةالتدخل

مازالتتجصربةفيهكاتالذئالوتوق.الهودبةعممن

يصفةصف!ةرومانيةحايةوضعت،الرومانيةالادارةمركز

لمجمعالمديةإدارةتركتفقدذلكومع،أورشلبمفيدائنمة

وتنفيذكةقضانية!لطاتلهوأعطيت،الهودىالحنهدريم

تأيدعلىالحصوليستلزمكانبالاعدامالحكمأنالا،كاملة

بأنالاعتقاداليدعوماثمةوي!.الروماق3الحامن

الهو!ية،للديانةميلأر)عجابأكيلديهكانأوكحطى

فيللودتألدهأبدى-الياصةقلمن-ولكنه

النردوطأةالاحاسليجنجمكتطعماكلوعمل،فلسطين

فبرأو

،الصرقفيالئاتلههررصةانبازاتضحوفد.الرومافي

لروماأنصارأجحلهمإلىيهدفكانأنهالمعتقدمنأصبححتى

الغربفيأما.الشرقزالواضحةالهيهموازنةمنبهوع

بالحكمنتمتع!هوديةجاعاتبرجردطلقابمحلمفإنه

الذاقي.

نأ(2وه25:21)الأعمالسفرمنو!دو

.الأباطرةمنبعدهجاءلمنلقبا!ح،أوكطى"

:فازأو

وفي(01:9))رميافيذكرتبالذبغيةمنطقة

هوالموضعبنكلافيأصلهاولعل،(ء:01)دانجآل

ايرجةفيجاءتنهكذا،واحدحرفتيير،أونيرإ

أنهاو!زمانالأستاذويرى.أوريجانرسصدإصيةوفيالسرياية

تطلقكانتلنيةكلمةلعلهالل،جفرافيموتععلىتدللاتد

النقى.الذبعلى

أوفبر

الكتابفيوتثر،الغنىأوالوفرةعلىتدلكلمةوهي

إلم!:المفدس

:01تك)!طانأبناءمنعحرالحادىالابناصم-ا

.(1:23أخ92،1

جنو!أوبخورفيمامكانفيتقعمدينةأوأرضاسم-2

صفنمعسبصانضناليهاأفلت،فل!طينثرقي

يعود،العقبماخليجرأسعلىجابرعصيونمنالفييف!ن

وخبالكريمةوالأحجارالذبمنكبرةبكيات

9:28،01:11،22:48،2مل1)الصندل

باللعأشكلقائمةوفاك.(ا.:8:18،9أح

الرحلة،هدهالفنفيهتقطعكانتالذىبالزمنوكذلك

ضرفيالااثمارنفسهاهىالفنهذهأناترضالو

ضراتئلاثكلنيمرةا:(01:22)الأولالملوك

وقرودأوعاجاوفضةذهباحاملةترض!صفنأتت

مىأصلاتكناالأخرىاللعولحل،أوطراويس

كانالذبأننيشكلاولكن،أوفرأرضفنجات

!،النقاوةقاثملمضربذهبهاوكان.نخاتهامى

،45:9مز)القديمالعهدفيمحوةآياتفيلكتثهد

ة92أخ21،1ة31إش،61ة42،28ة22أي

تذكرأنهاكلونالهعفقفإن،ذلكالوبالاضافة،(،

دايآل،01:9اريا)"أوفاز"اصمتحتمرتينأيضا
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فبرأو

أو!رموقعتحديدحولكثوجدلوكدور:إفيالطموضا

:اتراضاتثلالةوهناك،جضافيا

-ب،أنر!ة-ب،الأقصىوالشرقالهندأ-

ايفصل:منبثيءوستناولها.العرلييلاد

معتتفقالمذكورةالسلعكل:الأنصىوالثرقافد-أ

:01مل1)الصندلخثوبنها!اطندحاصلات

شكلفيالئابهعلىبخية%خرىحجةوهناك(.22

القطيوالاصم،البينيةالترجمةفي،مويخرا35الا

وهم،أبصا"معأقوىلابهوفاك،،صفر5للهند

ا)نهاالبعضويقول،الهندوسضفابععنديفطنضعب

قربللهندالفرلىالاطىءعلىالقديمةالمدينة5صبارا"

مانةعليدلالاسم)نوطدمانو!رل.الحدئة،جواا

الصين.إلىبناتصلتدالثرقمخوبميدة

للذهب،إنتاجااثلاثاباطقا!كلرتمتبروهي:ألرمة-

علموزمبقمنبالقربالبحرىالمعناءفسوفالا-

صراء،أوفير5أنهاالبعضروى-لأفرياالرقالاطىء

لأن،متجاضهاطبحةناجةمنأواللغوكةالأصناحيةمن

(01:22)الأولالملركضرفيالمذكررةاللعكل

ن)!ولجيوسولكن،فهاعليهاالحصوليمكن

العبركةللكلمةالعرلىالثكلالالبت)صفالا،

بهذهالاهمامتجددوقد.(الحفلالأرفىأى)!ضيله"

فيأماوتق"باكاف،أوفكلأرضأنهاعلالمنطفة

يخنيفيةحضارةقيامعلىودلاثلعظيمةلخرأهبريمبابوى

ن)،بروس"و!رل.اصتغلتقدذبومناجم،فاك

تغدأنيمكنكانجابرعصيونالىسرفالامنالرحلة

المويهة.الرياحبببصنواتثلاث

للجزورةالحرقيالجودالطرفاعتبار)ن:العرب*د-ب

وأللهندممااممربدعمهماله،أوفكلأرضهر،العربة

(01:92)التكوينفيالمذكورةأفأو!ر05لأفردتة

أويخر،اعنوالبحث،المنطقةهذهالىضك*تتي

ائكوكالاخزاضتلتنكونأنيمكن،ييدةبلادق

هييست،الملوكسنرنيالمذكورة،أونر"أنمن،يخه

منطقة)نوسترابوبينىو!ول.التكوكنليالمذكورةأوف!

كانت،،الفار!الخليجعلىالمرببلادضرقجنولى

السلعباقيتكونأنالضرورىمنويى،بذبامثهورة

ذاتها،أوف!منتجاتمن،الأولالملوكضرفيالمذكورة

صفننقتهائم،بعيدةبلادمنمرردةكانتأفهافالأرجح

كانتالتيالمدةاتخذناوااذا.جالرعصيونهالىلجمان

لكان،لناديلا،ضراتثلاثوهي،الرحلةتستغرصا
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ولأىأ

الاطىءعلىوجودهااتراضمنتجرلأاكزالموتعهذا

نأهرالأرجحالرأىأنلدوثمومن.لأفريقيةالرقي

شرقيجنودقالعربخيجعلىمنطقةكانت،أوفيرأ

:01مل1)سبابمملكةلارنباطهاوبنهاصة،العرببلاد

فيتجارىكوقت!تخدميخاءوكانت،(01-29

أرصلهاالتيالفنتحطتوقد.ؤاننربالرق

علىجابرعميرنفي،الذبلأجلأوف!إلىيهوشافا!

.(22:48مل1)المقبةخيج

:ليؤو-لىآ

قا،21:13لو،11:91أم)إلىأ"ىبمحنى

.(91و12

:لامأو

:31وهو،،السابقأوالأول"العبريةفيومعناها

.(17و7:16أخ1)منسىبطمنفرشابن-ا

ببامين،جطمنالملكضاولن!لمنشخمى2-31

اشصالفىمهرةوكافوا6بأسجبابرةرجالا"نجوهكان

الأيامأخبارفيوكذكر.(4و.8:93أخ1)الفى

يحملونالذفىمنبيامينشكانأنه-5(41:8)اثافي

هؤلاهكل،ألفاوثمانونم!انالقيولدونالائراس.

.،بأسجبابرة

:لاىأو

دايآل)بالعبريةاأولاىأبهالاأوأولاىضراسموهو

.(16و8:2

وتمرعيلامولا!ةفيتجرىقاةأونرهر:الامبم-ا

الصرتعدايآلالهرهذا،وبينصسا.هاويوضن

ضاطثيه.بينتدفقالىاياهمن-يطوماعلى-!أقي

غ!ت!امح!أعيلامأنهارأنومع:اكايةاكطء-2

يرىالذى،كرخة5خهرموأولاىأنفالأرجح"مجاريها

فاك)و!ينهاوندمنبالقربالفارصال!هلمن

حتىالزفىالئمالإلىالجالمعويخول،(جماسآب

كردستانصاهكلكتقبلجث!برنون"ال!ل

،لورستانليانبعةالجبيةالطرقخلاليمرثمالجنوية

كبر-اجبلالىوصرلهتجلالجريانصيعنهرأهمصبح

فيه!سيرمنخفضالىكحدرالجبلهذافيجعله،،كوه

ئم،لورستانتلالصفوحالىسلحتىيلا59نحو

تبمء-ذلكوبحد،جارفكلصصا!لإلىندفع



كلطلاوأ

.امو-فىهاستقعاتفييفيعأنتجلسرت

الممورفيأولاي!هركان:صوصاعندجمراهتفر-

نجحرعهايبدالآنولكنه،سوساقلعةبأسفليمرالقديمة

ايفيرهذاحدثشنعلنمولا.الغربإلىايلوربعيل

الاعندرعصربعدحدثقدبدلاولكنه،الهرمجرى!

فوبانعندالنهرفيلهاارتفاعأقصىالجاهوتجلغ.اكبر

معهذااتفقإذااليضاناتوتحدث،الجبالفوقالجليد

.الفزكلةالأمطارهطول

فيالمرصرمهوأولاىفهرأنيدو:الأيثوريةالمراجع-

،صطمنبالقرببايبالأضورالأشورىالمللثنقوش

الريعنيارهفإن،أأومان-ق)علىحمبهنصوروالتي

وعيرها،والأقواسوالمركباتوافيالرجالجثثحمل

وصبعاالمياهسريان،يخهألقيتالتيالجئثعاقتحنى

.بالدماء

ني:لمباوأ

ور)تحبتبولىإليهأرسل،روسافيصيحيشخصاسم

مننحتصرةصينةأأولمباسأوكلمة.(16:15

الإلهوهو)،أولميرسعطية"أممطهأؤلجادروس"

العددفيالمذكورةللمجمرعةالتحيةوتوجيه.(زيوس

بيهاصغرةجماعةكؤنونكانواأغم!نىتد،عرالحاص

رومية.فيالأولىالكنيةفي

أولمبي:

الأولمبجبلإلىنبة،الآلهةكبوزيوسأولجوبترلف

رياسةتحتمجلحهم!قدونالآلهةكانتايا،حيثفط

وأطلق،الربمذبحإبيفانىأنطوكىدفىوتد.ز!رس

مك2)أورشليمفيالردبهيكلعل"الأولجيزوس"ا!م

6:2).

:رأوما

بمحنى،أمر)الحبريةالكلمةمنضتقأنه!مو31

تك)أيفازوابن،يعقوببنعيوحفيدوهو،،تكلم"

وأأصرلقبع!ويطلق،(36:اأخ36:11،1

.(36:15)ايكوكأفيرشى

أوينص:

ملكوهو،،ودياموقفا،خذمن!اليرنايخةفيومعناه

وقد.(ق.م791)وخيقهالأولأتالوسابن،برغاص

آون

بخمرص(8:8)الأبوكريفيالأولالمكايين!رقذكر

كانفقد،الرومانمعالمكا!يهوذاعقدهالذكطالحلف

لمحاوتهوتقدروأ.الكبيرأنطبوك!ضدلهمحليفاأوميني!

كويىء،(ق.م091)الفاصلةمفنسيامعركةفيالبارزة

لاكانأنلبعد،الإدمنشاصةمساحاتبمنحهأوييى

عظيمة.ولا!ةعلىسيدأأصبح،لهأية

ذكرهعمايختلف،ملكهاقدادعنالمكابينفيجاءوما

جاءفقد،حولهيحرمالئكيجعلمما،وأبيانو!رليربىليى

ماداى)ولدياويد!االهندعلىاضولواالرومانأنالمكايينفي

بكنولم،لأوميىوأعطوهاأنطيوكىمنولرد(

ابلدانيلمأنواضطر،اندفيممتل!تأىلأنطيوكس

افدذكرالكاتولعل.النربمنطوروسلجبلاالجاخمة

.(37:44لميان!)أ)!وينا"يقصدوهوخطأ

ولكنه،دقةبكلالرومانمععهدهأويخيىحفظوقد

بلوكآخربرصوسموضوعبخصوصللكموضعاأصح

فيومات.مطلقابالروطرعلاتتنقطعاولكن،مقدونبة

سنة.93حكمأنبعدق.م.915

:أون

نسلشفالتابناصموهو؟توة،العبريةفيومحناه

موعىضدفي.ثورضهصاوأبرامداثانمعاضركوتد،رأوبين

.(61:1العدد)

آون:

ومفاها،أنو!آنت،آدا:الفديمةالمصريةفيونحى

الحصرفي،هلبوبرلبى"بهتوفد.،دودأوحجر"

اليرفافي.

،و.ه1:45،)ايكوينصنرفي،أونااعمورد

زوجةفرعونأعطاهاايي،أسناتأكانتفقد(46:02

زوردت!-اأونكاهنفارعفوطي"ابنة،لوسف

ذكرتحيثآ1:11)الخروجصنرفيال!بحييةالترجمة

بخاهااييالقوممةالمدنلبنورعسي!يخئوممعأون

تجحصينقامواقدالإصائييينولعل.لفرعونالإصرائيون

تكونأنويحتل.نفهاالمدينةيوالملأنهم،المدية

بالحبرية("أرهاهيرس1)،الشىمدينةاهي،أون"

إربأذكرها"اقيأو(91:18)إضياء.فيالمذكورة

حرتجاليذكر!،أهمبىبيتاباصم(43:13)

(.)بوبسطةفيبنهمع(03:17حر)أآونا

،أونأنف!أنهاجدأ-رجح،الآيةهذهفي"آونو،
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آون

لأن(41:45،46:02)التكرينضرقالمذكورة

نقاطفيإلاتختلفولاالعبريةفيبخاهيالمكلشينحروف

.المتأخروناباخوضحهاالتىالحركة

عينضلمصلة6عور

با3مدنتانممرفيكانت:والوعيفالمولع-1

رك!،آن5الحليامصرفي)حداما،اأون"

اناوهيالبحرىالرجهفيوائايخة(،)هرمرنثيى

وتقع،المقدسالكتابفيالمذكورةهيوالنانبة،،مهت

بعدوعلى،ممفيى،القديمةكالىيلاعر!نحوثحدعل

وتغل،الحديثةالقاهرةقلبشرقيثهالىأيالعشرةنحر

أصارهانضهكانتممامربعةأميالأربعةحوالىأطلالها

كانممابالمرةثىءلاأوالقيلالاعقلمولكن،الغديمة

.الأسوارخارج

تراجمتاييالصحراءحافةعلأأونابنيتوقد

لارتفاعننبجة،الثرقنحوأميالأربعةأوثلالةحوالى

ايىالجطتةواتداد،الفيضاناتطميمنابلحوض

الأرضارتفحتوقد.الرقالىاليلمياهالهاتنحرب

فيالرشحياهوترتفع،أتدامعرةحوالى،أون"حرل

قاعسرىفوققدمونصفقدمإلىالثحاركأزمن

المبد.

أنهالا،جدأغامض،أون)تارغأنومع:الثارع-2

واضحوصفاليابصلفلم،البالغةأميتهافيضكلا
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آون

محرةاشاراتتوجدولكن،معبدهاأوالقديمةللمدنة

الأهمةلهاكانأنهليبدوحتى،القدبمةالسجلاتفيعابرة

أيامإلىالمديخةتاريخوررجع.وكمعبدكعاصةالأول

ألثتلحلهابل،المملكةعاصمةكانت)ذ،الأولىالأصة

الادسة،الأصةإلىالثالئةةالأسومن.التاريخقبلفبما

الثانيةالأصةوفي،ممم!الىماالحكمكرصىاتقل

هذهكلوخلال.()اليومدبوصبولي!إلىكرة

الهكلبهاكانفقد،الد!يةبأهميتهاأوناخقظتالتغيرات

الدينةالنصوصاقدم-الهرمنصوصزمنفيالعظيم

لهيمالواضحةالحظيمةبالمكانةالاشدلالومن-المصر!ة

قىجع-المديةأننرى،النصوعىتلككتابةعدأون

فأسطورة،طويلبوقتعابقتاريخإلى-ضكبلا

حدتلأوروري!ايت"نتلحادثةإنتقولأوزوريى

والفكرالديافةتطور:كنابهفي-أرستيد)هيوبوليىفي

الهيكلأنمعناهوهذا،(34:الاولالفصل-مصرفي

للشىمحبدعلىكتلوكان،ذلكمنأقدمكانأونفي

كروب)،أنوماوأ!ا()الثسرارع"باصم

هناككاتكا،(ال!فلالعالمفيالثسأو-الشى

على-حجرمنأينااحمهمقدسوضىءاالعنقاءقاعة"

.عمودأوحجرهو،أوداكلمةوأصل-الأرجح

إلىالعاصةنقلرافدعثرةالثانيةالأصرةملركأنومع

صنوصت)الأولأوصرتسندفإ،ددرجرليى"

فيعظبمةسلةأنام،الأصةتلكعلركأحد،(الأول

و!ين.ايومالىتائمةمازالت،المبدمدخلأمامأون

فى!دكانالمعبدطولأن،المبدمنطقةفيالملةهذهموقع

والمسلة.عرةالثايخةالأصةعهدفيالميلفصفعن

أنها!دو،للمدخلالآخرالجانبفي،المسلةلهذهالمقابلة

امححمفوقد،عضرةالثافةالأصةزمنفيالالدلم

الجرايخيةالقطعوبعض،م12901فيأساصاكا،بترى)

!.الثالثتحتسىباصمنقوضاتحملالملةمنالص!ة

رص(م1291)السنةنف!فيأيضا،ترى"اكعف

المهودلهةتلفيالموجودالحصن!ثبهوهو،العظيمالهكوس

نأتمامأاتؤكدمن!لمما،ممالاأيالأريحةبعدعلى

قد-والحد!ئةالقدبمةالدولتينببنفيما-النزاةهؤلاء

ومن.أخرىمرةالعاصمةياعتبارها"أون5حصنوا

لمحلو،ررسفقصةفيلغرعونالواضحأونكهنةخضوع

فدكانت،القدبمةالحاعمة،أوناأنجدأا!نملمن

ماالذىالحصنهذاوفي.!وصفزمنفيلهخفعت

ممر.لوزراءرئيايرسفحكم،موجردةأطلالهزالت

تحمينفيملكهمنالحامةالةفيمرنجتاحوبدأ

أونأمكل"لقبنذمهعلىاثاكشيثنق،أطلق.أأون"



آون

أعظممنواحدةأأون"منجعا!قدأنهو!دو،،الالهي

أخرىمرةأونظهرتوقد.الطويلحكمهزمنفىالممابد

هجرتوتد،بانبالأصورضدإئورةفي،مصرلارغق

نإالتقليدويقولق.م.525فيالفارصىالفزوعندالمد!نة

يوعالطفلمعأقامامصرإلىئحهماعدومريميوص

مليربوي!.منبالقرب

!ستكمللمولكنهأونعنالتنمبضيباريللىحاولوقد

عصلا،بترىابدأ1291عاموفي،أبحاثهيرلموالعمل

ومازال،الحصينالهكوساسررعنفكشف،نظما

امحثافاتعنضفرأنهولابدالمكانفيجاريااينقب

ثمينة.

:أونام

اصم:وهواقوى"العبر!ةفيومحناه

،36:23نلث)الحورىصربنشوبالبنأونام-ا

.(04:أأخا

2:62أخ1)عطارةزوجتهمنءحمئلبنأونام-2

.(28ر

:أونان

زوجتهمنيهوذاابنوهو،،توى"العبريةقوسناه

،01،46:12-8و38:4تك)شرعابنةالكنعانية

وأونانلعرالجكروالموت(2:3أخ26:91،1عدد

وقولجهوذاصبطمنعثوتيناخفاءبنيجهوذاافي

(38:11)ايكو-كأسفرفيجاءمما!دو)نهأسكينر"

نفسها.ثامارالى-تليحا-ابيهمرتنمبيهوذاأن

ؤمحنى.لفظاأوناماصممنقريبأونانواصم

أونو:

معذكرتمدينةاصموهو،،قوى"الحبريةفيمعناه

بنىمنأشامرالمحميناتهاأقامبالحرىأوبناهاوتد،لود

المثافيوجاء.،8:12أخ11بنيامينسبطمنألفحل

لاولكن،حصنهاقديشوعأط(9:6أراخين)الههودقى

وتد.المبكرالتاريخهذافيلهاذكرأىالكتابق!وجد

غة2:33عز)الىمنالمودةبمدبيامينبنراخلها

أونوبقحةفيالقرىاحدىوفي.(35ة7:37،11

:6)معهمليجتمعنحيااغراءعثأبرأصدقاؤهنجلطحاول

منالنردالمالفي،كفرعانا5هوالآنومرتعها.(2

اعهاذكررقد،،فاضرقيجنو!أيالجعةثعدوعلىاللد

أونيا

.الثاكتحتصعهدمنالكرنكممبدنقوكأفي

(ونيا:

منثلالةالاصمهذاحملوقد،!أوياس"الونايةوفي

كفة،رئي!يصبحلمرابعشخمىحمله؟،الكهنةرزساء

-!وسيفوستاريخ)ليونتوبوليىمعبدينائهاشيرولكنه

أصفارلطبذكرولم.(3-1ت3-عثرالنالثالمجلد

وأونياالأولأويخاهماالاسمبهذافقطأئنينسوىالأبوكريفا

الثالت.

حمعانوأبوكموعابنإنهيوصيفوسويقول:الأولاوفا-ا

(2و.12:7)الأولالمكايينضرمنونحلم،البار

منحكمالذىابرطةملكلآريوسمعاصرأكانأنه

وديا،خطاباآريوسإليهأرسلوقد..مق903-265

لأونياارسلالحطابهذاإنيقوليويفرسولكن

ملكانفاككانن.أنهالممروفلأنخطأوهر،الثاك

عامحواليالئاذآر*سملكوقد،آريرسباصم

والحطاب.عمرهمنالثافةفيطفلاومات،.مق255

الأولالمكابيينفيمجل(البهوكبحضحرلهوتحرم)

أيضا.ورجغوستارغوفي(12:02-23)

وكان،وخيفتهالئاليحمعانابنوهو:الالثأوفا-

:3مك2)إبيفان!وأفطيوكسالرابعلسلوضمعاصرأ

بتقواهعرفوتد.الرابعأونياوالدوهر،(1،4:7

معوديةعلاقةكلكانأنهإلا،الناموسعلىوغكلته

منيزدىكانفبلرباترالرابعصلوقىإنحتى،اللوقيين

وقد،،الذبائحلتقديماللازمة"النفقاتجميعالحاصدخله

ايكل،علىوصياكانالذىالبياعييعمانمعتازع

علىالاتصار!حانيتطعلمولما.الوقبافيببب

أبولويوسالىحمعانذب،للانتقاممتعطاوكان،أويا

أورشليمفياييالخزانةأناوأخبرهويخنيقيةصريا2حا

الحامفأضر،،وصفهايستطاعلاأموالفهاتتكدس

هذهالبهيفلمارههيركورسصلوتسفأرسل،الملك

أجلمنوتوصل،جدوىبلاأونيافاعترض.الأموال

انمامعلأصرهبودورسولكن،والأنجامالأراملودانع

عظيم،حزنفيوالثعبالكهنةرئيسوكان.مهته

ملكاصنع،الهيكلميردورسدخلعندماولكن

عليهفرسظهرفقد،عظيحةآيةقدرةكلوططانالأرواح

باهرىالأقرباءالقانمناثنانوبصحبته،يخفراكب

بالضربأئخناهحتىهلبودورسبجلدفاماالجمال

يهلأنأونباسألواهلبودورسأصحابولكن،والحراح

أويافقدم،رمقآخرعلىأصبحقدكانلأنهأجلهمن
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أونيا

بحياته.نجاوهكذا،الرجلخلاصأجل.منذ!حة

نعودلأنأهلايكونترىمنهيودورسالملكصألو"

صاحبأوعدولككان)ن:لهفقال.أورشليمال!نرسله

نإمجلودااليكفيرجعفاكإلىفأرطهالمملكةليدسي!ة

علىيقرممطأخذحمعانولكن.(3:38مك2)أنجا

فقرر،أتجاعهصابينالدماء)راقةالىالحفدأدىحتى،أونيا

،بلادهأجلمنإيهليزصلالملكالىنغه!ذبأنأونيا

ابيفان!وخلفهسلرقىاغتيل،القرارذلكتقيذتجلولكن

مبلغأقدم-أونياضقيق-ياصنلكن،.م..(ق175)

رئاتعلىتفحصل،الجديدللملكالمالمنكبرأ

بخف!محلهحلحتىالمركزلذلكشاغلاوظلالكهنوت

23-:4مك2)حممانضنبقمنلاوسالطر!ة

بالهيكلالحاص!ةالذهبيةالأوا!منلاوس!رقوتد.(25

نلاوسنانتقم،بقسوةأويافرصبهه،للملكبوعودهليمي

كاذبةبوعودأويابإغراء،الملكفموبأندرونكسباقناع

فوقع،غدرأاعالهثم،الهيهلمنالحروجعلىليحمله

مك1)وايونانونالهودكدوالاخقارالمنتمرتعذلك

رئىأونياموتعند))فهيوجفوسو!قول.(4:34

،!اصنلأيخهالكهنرترئادةأنطيوكسأعطى،الكهنة

هو-آنظذكرمما-.انقالمكالينقجاءماولكن

فياثاكأونياإلى)شارةهناكأنالبعفىوكلى.الأرجح

.(9:26،11:22)لدانيآصز

:وهثأ

:23صم2)والنوجعالثكوىتفدوهي،آهامن

.(01:7،38:92مز،11:17أى،15

أوهلى:

ابنوهو،التحدكدوجهعلصفاهمرفلااسموهر

خر،46:01تك)الترتبفيثالثاكذكرالذى!حون

ضرالمذكور+قالقلاسةقالاسمهذايذكرولا(6:15

.(41-26:21)العدد

أوهل:

1)الملكداودنسلمنربابل/1اينومو،خهمة5ومفا.

.(3:02أخ

:اوي

أوالخسةالملوكأحدوهو،ركبة"المبركةقومعنا.

ه-"

مردرخاويل

أئناءز)صرائلنجوقلهمالذينالخسةالمديايينالرؤساء

،31:8الحدد)مو!ىأيامفيمرآبعهولفيمرورهم

.(13:21ل!

:آوىابن،آوى

آوىبابنصواباترجموقد!تانأهوالعبريةفي3والا

إضعياءفيجمحاأمكانمفردأالأصلبحسباوىبناتأو

،11،01:22،41:6:.9)وارميا(13:22)

وميخا(4:3))رمياومرالى(94:33،51:37

ترجمة)العربيةالترجمتالكلمةنضىولكن.(1:8)

،34:13)اضياءفي،ذئابأوذئب)بكلحة(فانديك

يحبوكان،(1:3)وملاخى(35:7،43:02

فيالعريةالىترجمت؟.!آوىبناتأوهـابىتترجمأن

.!باينانين1(44:91)المزمرر

الحربفي!ه!قآوىابنأنالكتابيةالنصوصمنوفحلم

:أ)يخاالعواءكثروأنه(22ت13)اسمياءق؟

ىأ،أور-يرساكايخىاللاليةفىآوىابنواسم

ال!فلفرائهلونالىإشأرةذلكوفطأالذبىالكلب"

وهو،الذثمنوأصضاثعلبشكبرآوىوابن.الأصنر

بالرم.يقاتطوكثرأ،جماعاتزللصدجمكرج

اسمالمقدسللكتابالعريةفانديكترجمةفيوردوقد

المزعوروفى(15:4)القضاةفي،آوىابنا

؟،اثعلبابكلمةعادةتعربلكلصةتربة(أ.:63)

ترجمة(13:22،34:14)إضياءقأفاجاءت

.،الضغ)الأرجحعلىتفىلكلمة

:مردوخأولط

والصيغة،وخيفتهبابلملكاثافينصرنجوخذابنوهو

عدأورجل"أى،مردوك--أيلر)هى3للاابابلبة

نلاثينحوالمياممتحفولفد(بابلىإلهمردوك)،مردوك

حوالمطحكمقدأنهنهاقضح،عهدهالىترجعبابلفيلوحا

وفول(.م.ق056-562حوالمي)أضهروعةسنتين

وقد،البلادشئون)دارةأماءمرودخأو!لإنأيروصس"

وفي.مكانهوملك!شراصرنرجلاالمدعوأختهزوجاغتاله

طكيهو!اكينرأسرفعمرودخأويلملكشالأولىالنة

73مدةمجيناظلأنبعدبابلفيجنهمنوأخرجهيهوذا

كلكراسيفوقكريبوجصلجدطةثياباوأب،ضة

الملكمائدةعلىكأكلأنلهوحمح،بابلفيمحهالذينالملوك



مردوخأويل

أرركرابنحقومما.3(.-25027مل)2حبانهأبامكل

والعربرالادسلىكنتندالألواهذهسلوأوقأد

الحامصو5أ-كلخررنديهوبايسإنإرباوبفوا-أبلرل،س

الهر.دفسص!والعخرء!

آيار:

ولا،ما!وشهرتابلوهوالع!ةالسنةمنالثادالئ!ر31

.المقدسالكتابفيالثهرمذاكايهر

:كثامإ

)خر،"أؤدومالونايخةولي،"!دثامالعبمةفيومى

ولبهها،،الحصن)محناهاولحل(33:6ءعدد،1302:

تخوماأى،اتيوم"القبطةالكلمةأصاسعلىتفحرماكثرأ

عدد)،!ثامبلآ5العددضر!جاءمامع!تنقمما،البحر

مغادرتهمبحدالاصللون4نزلمكاناولوهى،33:8(

طرفعلىكانتولبهها،كالضبطصقعها!لمولا،ل!كوت

ب!دةامنهاجؤعليطلقكانايى(15؟22خر)ئوربرلة

الطرفعلكانتاغاويحتل،(6-8ت33عدر)،!ظم

ايىالم!ريةالحصونمنجز!أوكانت،افاحبحضالثالى

أى،مجدل)الىالاضارةلاحظاالريخةهاحدؤتحميكانت

هذهتؤاضطقيرئد.(33:7العددز،الم!إئبةبرج)

أنهملمظنفرعرنجعلممابخودااللورانالىاسرأظفيالحدون!

.(14:ا-3خر،،بحرال!لألينممدة!ينزتد

،ا!اثامون،مصرعنتاريخهؤ،ووجثىومجع

لسالحر!ةالكلمة(،ولكنحصنبمحنىأالمصركة"ختاموه

أنكا،،ختاماالكلمةدابىالحلقحروفمنضىءبا

.هالحصن"تفيبالحرىبللمكانيطيت،ختام"

من-خادمينمنارةاثافيجتيعهدمنكاتبولأيهر

حتىجنوبا،إكواجصنإلى-صرعنمنكاناأخهماالواضح

أخام)هي،يظماانلرولكن،انكالومل،ختام"

!شامموقعمعشفقلأموقعهالكان،نفتاحأواثافيمبى

بخا.المفصؤ

:!سثامار

وهو،النخيلجرفئاأو،اممرأوابخيلأرفى5معنا.اسم

أخ28،1:ا،6:23خر)!نأبخاءمنالرايعالالناسم

،اثاكرلمألحازار،الثاذوأ!و،أولهمنادابكان)ذ(6:3

أمامكيلبةنارافىلالأنهماوأبصنادابماتوتد.الراحلا!ثامار

ألعازاركهن(3:4،26:61عدد،01:الااالرب

لثعئيل

أمانة!كاماروتولى.(3:4عد)ألهماهرونأمامو!ثامار

)خرالهادةخهمةلباءالتفدماتلكلالص!دوق

والم!إل!الجرضونننخدمةعلىالاضرافتولى!،(382:ا

كانتالكاهنعالم!زمنوفي.(4:28.33عدد)الخيمةفي

متىنعلملاولكتا،!ثاماربتالىانتقلتقدالكهنوت!ياصة

ل!تمننرلاهامنأولموعالكانوهل،هذاحدثكبف

فيجاءماأنبهثكرروظن.تجلهأحدثولاهاأو!!ثامار

أصلاكانالكتتأنعليدل(2:27.28)الآولصموئيل

نفيلافا،أ!كيتاعارةولكنعالم!،أ!بتفي

هرونإلاضا:الأرجحعلىهيبل،للثاماربتبالضروؤ

ل!تقطعأن؟.النرلةهذهمن،حدألشاماروكان،وفرشه

ضىءكل!مل،أمين)كاهنو)تامةالكتتمنعالى

ثملم،الأبدإلىالربميحأماموس!الربمثثةحسب

الكهنوتمنابأيخمالكأوأ!اثاربطرينهاثاكاملأاتماما

أخ2:35،1كل1)لج!انزصلىمكانهعاثوق!)تات

دانيآلاسدهإكامارنسلمنشخصاصمولأيهر.(92:22

.(8:2عز)بابلصبيمنرجراالذ!لنن

:ا-يئان

اصم:وهو،،الحمرطوكل5أو،ثايت)الم!لآفيؤسني

(4:31مل1)نهأحكمسلي!انكانحكيبمرجل-أ

،لثانيناياصعالمزمورالهه!نبالذىالأزراحي!ثانوهو

.(:26.8أخاايضاانظر)

ارقفه،لا،ىجطمنم!إريفيمنقوثاأو!ثيابن-2

أخ)01ايزليمأوالتاءلخدمةوآسافهمان!داو

6:44،15:17091).

منالجرثوميآسافنلشكعيينزمةينايثان3-

.(6:02112أ!ضاانظر،6:42اخ1)لاوىصبط

نيم:أكثا

!قال(8:2كل1ا)كةالههرالنةمنالايعالنهرهو

أصلش،ليهلمة.الملاد!ةالةشو!ولرصبت!رضهرى

الميا.انهاركلللدلالةعادةوتستخمم،الدالماؤسنىفيقي

.الجطند!سة

إكثيئط:

اصم:وهو،سالله"أو"اللههو"ومناه

سكنوازالذ!نأحدوكان،بنيامينسبطمنيثحياابن-ا

11:7(.)غنحميازمنفيأورشليم
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إيثيئيل

أجوركلامد(ا3:)الأثادضرذالمايهورإثييل-2

.(!ل).انظرمئاتيةبن

)كحي:

عددمع461:تك)أحواممنترخيمالاصمهذاأن!لو

الأولالأكامأخبارضرفي"اخرخاكسمىأنهكا(36:38

.(أ8:)

:إيميايود

عالمطينيخنحاسافىاصموهو.مجده"لاوسني

!اأخذالتى،أيخق"موقحةدفينحاسخلرئد.الكاهن

أله،مرتبمد)بخابودولدوقد.اللهع!دتابوتالفلطيمون

-الولادةفراكأعلىموتهاعند-الاسممذاعلهأمهفأطلقت

،(4:91-21صم1)،اصائملمنالمجدزالقد)قاهللة

نرفلاينهن.حدثلمارمزأأصبحإذأصتهللصبيفأصبح

أخيأضوبلنأخيااأخيهالنكانشد،القللالاعه

مفياء5شعلؤزالربكاهن.عالىبن!نحاسبنإيخالر

جهجمأنفيرجلعةتنحومحهالذىوالنمبضاول

الفلضن.علالجفةهبشهيوناهدان

ايزابل:

،،زونجيلا5مفاهاكونقدأوهمعظمك!5ومناها

أخآبون!جة،الفيقيينأىالميدرنعننملك(هبحلابخةوهي

هوأيا.لعل-جاصةعلىأخآليسارضد،اص6بلملك

وفد.أخرىدولمعالتحالفصهاسةهي-يدأهاالذى

انه!2،ي!إثلمنبزواجهالفييق!نءالتحالفأواصرنوطدت

وسنبر.أيهوملكيهوشافاطبنلورامزوجةعثلاأبنتهأعطى

خطا!افيصلوكهزمداامرأكانوكأنه"خيةيؤايلمنزواجه

الصيونونملكاهبغلابخةيزابلاتخذحتىنجاطين!ريعام

الع!يابمىترجمأنو!كن.(3اا:6مل1)،000امرأة

خطكا!يلكأنعند.ضىءأيطكانلفد:أقوىلصوز

ابملوعد،وسارزوجةاافىللأ!اناتخذ،نجاطبن*بعام

معيالمقايلةزهيدةكانتالأخرىالحطاكاكلأنأى،لهوجد

.(6:16ميخاانظر)البعلوعبادة!فىبلمنزواجه

ارإجهذاعلالحكمالحدلمنهل:ابمضتماولوتد

ابعلعادة!ان،حكعماحلناعتدتدأخآب)نأهكذا

أبئيهعلىأطلقأخآبلان،فبلمناصاظفىعزكانت

-كورام-اخما)،كالبعلاوي!،بالرب"تزبطاعاء

لمأنهثم.(22:6مل1)اللهأنبهاءاسثاروقد،(عئلا

انكفالانككنل.سيمانفعلهمماالفبلسرى!عل
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بلإيزا

تاالذيهو!لجا!)ن،بالدينيخصهمماشاعاكانأخآلي

ن)؟التاسىالحكمهذا)ذانلمازا،العكىويىأخآبعلى

هذامنتأتتالتيابتالجعلفيقدالحقغةفيالحكمهذا

ابظر:تتلفتانرئييتانحاد!لانوفاك،الزواج

اضارةنيبلنفصبلاهذاكايهرولا؟اللهأنعاءاف!طهاد-أ

كل1)،الربأنبهاء)ي!إبلقطحتحظ.ه؟عابرة

يكبلملإفىابلالكاملالتاريخأنعليدلمما،(18:4

أيخاءأن(:1891)الآولالملوكضرفينقرأثم.بالتفصل

كانوا،المئةأردعالوارىوأفاءوالحسينالمةألىدعالبمل

مالكلىابل2إأحبرأحآ!أنتما.إيزابلمائدةعلى!يأكلرن

،(91:امل1)البملأنبياءجمعنلكهف!لمحادل

هذاولحل.اببيهربإلىىأ،ممابالقتل)ييا!فىابلترعدت

لللياخلتخىكانترممالأغا،!لزابلإيهتهدفكانتما

يتعلالتضاءأن(9:7)اثاقالملوكفيونقرأ.ننه

.الربأنياءاضطهادعللهعقاباكانأخآب

أخآب!دي:(21مل1)نالوتضدينراللمؤمرأ-2

ملكاكانفىرعيللقصزمن!بكرماقلاك!رغته

أبا"لهمطثأخآبيعطىأن*نجضالذىايزرع!بابوت

فاغتم،نهكرما.أفضلأوثمه!عطهأنعرضأخآبأنرغم

سأيهق،اعابهشب!*الاكشفتوعندما.أخآب

كل111؟(إصاثبلكلتحكمالآنامنت5:لاذعةصخهة

نأبدفلامل!كنتإذا5:لهتقولوكأنها،(21:7

الحالفيتديرثم.،لرفيلكرعاكاككلفورأ!تجب

وختصاتارصا،لفكبت.نايرتكععلللحصولمزامؤ

نأوأمرتهم،نابوتمدينةضيوخوأرطاهالىأخآببفاتم

وهي-،الثحبرأس!نابوت5يجلسواوأنسومكناثوا

المتم،موتففيتفأنتنىانهاعلىأبحن!!نرهاعاؤ

مكاننابوتكغلأنتحنىأكاعلالآخرالبحفىومسرها

الرمة-حب-لاهدينيأتواوان-الحفلربس

ورجمواا!ططهذاونم.والخانةبايجديفعلهبنهدا

لحسابالكعوصادروا،،ماتحتىبحجارة01نايوت

،الأخبارهذ.)يلاونلغ.(21:ا-16مل1)الملك

فيدمهضلح!الكلابعلإ،بأنالرليبقضاءلأخآبفأقي

تيلتاببؤعذ.أنينهد.ناثوتدميخهلحتالذىالمكان

الخامىالحدددنسب!(02-23ة21)!!زابلعنا!ا

له.وإ)غمائهاعلهإفىابليأثوأخآبخطاكاوالفرين

انفيالملوكفيسبهورهوكاتمامأاببؤتمتيفد

أخآب،أباهماوجورامأخ!اخلفضد9:3-37()

اثتيجهوراموملك.(أه22:مل1)شتينأخزكاذلك

،أخآبيتعل!اهووثار.(3:امل21شةثز



إيزبل

كالأثمدكحلتلزالعتولما5،فىليجملاليرماوجاء

كاهردخرلوعند،كؤمنونطلترأعاو!ينتعين!ا

وجههفرفع؟سيدهلقاتل...أسلام5:مهكصةلهقالت

ولكن(؟93032:مل2)،؟سمن:وتالالكؤمخو

الباؤان!يالبميةالتربةمعنميا-كلوضرمان

أنفيلكقاصدأ،فرخطأنجدىخىأنبمن5:تعني

علىبخاء-فطرحوها.أت!للةنضكأنت)فكه:لها!رل

فدوجدوهاجثهااخفلراوعدما.الحبلو!اسا-أمز

كفيوالرجلينالجمجمةالامنهايجمرالم5اذ،جدأتثوت

.تماعاببؤ0نمتيمكذا."ايد!ن

ملكةعئياابختهافيإكزابلأخلاقوتظهر:اصنرابلأخلاق3-

ضخمةكانت)يزابلأنفيشكولا.(ااكل2)يهوفيا

جاةإلمحهاوأضتاربعلعبادةأدخلتوقد،جبارة

وورى.أ!اجهؤأإلىمباضركربط!قوأدخلنها،الاصبرئلين

بمعاء،الوئنيةالديانةنشرهاقلىفىبلعلىالحكمعلمابعض

العصورفيالملكاتمنفيهافعلنهبمابل،العئرينالقرن

.(اسكبدةملكةمارىفحلتهبمامثلا)الماضة

منعنهاالدفاعكانمهما-.الأخرىالناحيةمنولكن

نذكرعندما،ثقيلةتجلرسنويهافإن-الديةاباجة

تومها،بدكانةتتكأنصبالافقد،نايوتضدصؤامرتها

أصبحتالذىالثحبد!انةتعتقأنالطييالأمرأنولر

لمالبحلديانةأن؟.(ا:16.17راعوثانظر)إيهتتمي

فقد(6:26125فضانظر)للاسرائييرصروفةغكلتكن

نأيحبولكن،جهرهبعبادةكنمانبعلعبادةقبلمناختلطت

إصائيل،الىعبادتهإدخال!لزابلأرادتالذىابعلأننايهر

كلعباررتهتخئلفآخرمحبردأكان،الييونبحلكان

كابه:ق)،ماكوردى"يقولو!.جمهوهعبادةعنالاخنلاف

فيمتقدمةحضارةهناككانتلفد5:(والآثارواببوةالتاريخ

.أوالاعرائيلونيعرفهالمبصورةوابرفاللررةتوفرتجثفيبضة

والانضاسالانحلال!اضاعلموقتنفىفيولكن،الكنحانيرن

كانتايى،وأضارالبلعبادةمعبالازلباطالهواتفي

كام!برطانأضبهكانتلقد...اصافىص!صةزالت!ا

يخسثركيوالرألىالقلب!صببداءأو،الحير!ةالأعضاء

الأنحلالكانفتدا:6(،))!قكلهالجمفيالنساد

أيضا.والروحيالشاسيالموتيعنيالإصلييينعدالأخلاقي

.،نقبةعبادةوعبادتهوحدهيهوهالولاءفيالأ!ةخكلكانلقد

أصاسعلى!وم!لزابلعلىالكتابحكمأننرىوهكذا

السيىءلتأث!-شكولاصارخومثال-مثال!ي،قوى

واثآمهاشرورهابكلنفهاتقحمعندما،جدأمنقدمةلحضاؤ

الديهمفايمهقنبلاكزولكنه،حضاؤأقلمجتمععلى

أيثبوثث

فيأوالأسرةجاةفيصاءكثراتأخواتولايزابل.والأخلاقة

مثلا:)إي!إيلمنموقفهفيلإيالاأظةتوحد؟،الأتجاة

نيكارلليقول!الاسكتلندلهةمارىمننوكسجورجموتف

.(1البطولةوعبادةالأبطال5:كتابه

)يزابلالمرأةتسيبأنك5:(2:02)الرؤباضرفيونقرأ

ثاتراكنيةفيالأعضعاءبعضرفضلقد."نبيةلأكاتقولالي

التيالأوططبمضعني!فصلواأن-النساءءاحدىبتأثر-

لكنها،ظاهرهافينجةكرتكنلان،أمورفيهاتمارسكانت

!محالمنحلهبادوهاكانصلقد.بالموفنتليقتكنلم

المسيحيينعلىسىءقركيتأثرلهاغرلبةبمحتمحاتبالاختلاط

تحررأاكزبأنهميمخرون"أتاعهاوكان،ثاترافيالضعفاء

.الاصتعارةقيلمن)يزابلاسمعياأطلقولذلك،أواستنارة

أي!:

كو2)،أبفأالحباةمنأ!ناحنىا:الرجاءفطعبمفى

إيضبوثث:

أ!ك!رجل"اضبعل5أ!حاوكسى،،الحزىرجلاومفا.

،ئوى"يسمى!(8:33أخ1)،اليدرجلأوالحل

هوالأصلالاسملحك.(14:94صم1)،عوهرجل"أى

الهاسمكاننه9بنيضا،بعل315صارولما،)!ثبعله

كانماككلا،،يهوهرجل"أى،ايضرىإلىتن!،ؤلي

أما.الآخرمكانأحدما،جهؤوه،العداالاحمانصنخدم

ضرفيهالحزىرجلاأ!،ا!شبوشثإلىالا3تغير

.الخزىموتهقصةإلىراجعفلعله(ا2:هـا)الثافيصموثل

1(9:!8:33،3أخ1)الملكثاولأبناءأحدوهو

جلبرعجبلمعركةفيوإخوتهأبوهعاتوعندما(14:94صم

علىملكاشاولجشتاءيدأبخرأتامه،(31:ا-7صم1)

ابنا-لثوثوكان.(أةهـا2صم2)عايمفيإصأليل

أمات.)صرلانيلعلىصتنوملكالوقتذلكفيشةألىدحين

لتولكن،الحربل!مافقات،ملكابلاي!نادىفقدبهوا

لمالحربولكن،(3:اصم2)ثاولستعلىانت!مرداود

ماعلىلهتويخهلأجلللئوثعلىأبن!غضبأنإلىنننه

2)لداوأبنكلفانضم،شاولصكةرصفةمعإثممناقترت

زوجته،ميكاللهيردأنعلإداورائشرط،(3:6-21صم

يفقدلم)!ثبوضثأنيدوولكن،فحلاا!بوثنفنهماوهر

بم2)أفي!وتبعدالابعرضهالاحتفاظفينهائاالأصل

أنهمماظناداودإلىبرأ!وأياتوادهمناثانقتلهثم.(\:4
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أيشبولثث

ودفنوابب!كلسا.تتلهساداودولكنسيكإخهما،

.(4:12صم2)حبرونفيأبخرقبرق!لثوث

رأس

إبضهود:

3وا،فىسبطمنرجلوموهالجلالرجل"ومعناه

.(7:18أخ1)جلحادوأحتماك!بنتمولكةأمه

اي!ئس!عكل:

فطن"رجلاالىمترجمااحمهجاءوتد،فطنرجل"ومفاه

ليتخدامالىحاجةفيأنهعزرارأىفعندما.العربيةالنرجمةفي

فأتوا1،كما)الم!مىالمكانفيالرأس)ثوإلىأرسل،الله

من(لشكل)فطنبرجلعيناالصالحةاللهيدحيإينا

هذابذكرولا.(8:18عز)،)صراثيلبنلاوىبنمحلبني

الموضعهذاغوفيالمقدسالكاب!الاسم

الصر:

بنىمنأمووهو،أمعونةأوساعدة"المبرلةليومفاه

وأوضانوزعوانللهانأنجاؤهوكان،أدومأرضدالحورىصر

.(أ:42138أح362712،1:اتك)حقان

إيطاب

إ-يطايا:

منالجنر!الطرفعلىالدايةفيالا3هذااضعمالاقئصر

لكن،أكالاب!ا"باصمالآنيعرففيما،!دطالاج!برةشبه

علالاصمهذاايونانيونأطلق،ايلادتبلالحاصالقرنشذ

،عح،بويدونياهو،ئيابونتام"بينالواقحةالساحيةالمناطق

علىأطلفوافد،الأؤلون!ببن)أنوببدو،،أونونيلا"لاسممرادفا

احمهأسطورىحاآالى0نبة،".ايطييناسمأنف!هم

الاسمهذابدأ،الرومافيالحكمامتدادومع.،")يطالوس

بوجهحلفلألهمكلعلىأطلقوءفقد،أوسعبشكلي!خدم

الوافعةالبلادكلعلىالاسمهذاأطلق،بوليرسأبامومنذ

الألبجبالضرحويين،ايرافيوابحرالأدرلاتيكىالبحربين

نفسعلىنكنلمالألهالغال*دأنرغم،!قليامميئإلى

هدهعلىوظلتالحكوبة،الإدارةحيثصة2الجرضبمامرى

عهدنذولكن،بقليليمر!ويرسمرتمابعدالىالحال

/الحالى.مفهومهللاسمأصبح،قيمرأوغصطى

الجدكد:العهدليمراتثلاث،!طالاااصمويرد

اكيلاأننجدحيث(18:2)الرصلأعمالصفرني-ا

أمرقدكانكلوديوسلأنإيطالةمنحديئاجاءتدكانإ
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لياإيطا

.،ل!يةمنابهودبيعيمضيأن

نأالرأىامترفلصااة(27:ا)الأعمالصفرفي-

الىآخيلنوأسرىبرل!طموا،إعلايا.الىابحرلين!افر

.،يويوساحمهأوغطسكتيةسثةتائد

لإالكاتيرسل(13:24)الحبراننن.الىالرصالةد-

.،!طالامنهـالذدنمحبةالعبرانينكنب!ة

(01:ا)الأعمالضرفيصفةصيغةفيالاصمو!د

اييالكنيبةمن!ئةتاءيد)أفهكرنييرسعننقرأحيث

.،الإيطيةتدعى

ر!ا،"عنالحديثكدالقديمإكطايىتاريخوضناول)

.(موضعهفى

اءطورلة:

التيللولاكة،المقدسالكتابفيواحدةمرةالاسمهذايرد

عللىحرئيسكانالذيهكلوسأخوضلبىيحكمهاكان

نراحونيض،وكوؤإطو!لةعلى!لعرئيىوفيلبسا.الجيل

لمالاسمهذاأنرمزىوليمالس!و!تفد3:ا(.الر

أصلا!و،يوصوسزمنتبلعلم3كاكا!بأىيخدمه

.الايطوريرنيكنهاايىالمنطقةعلىتطلقصفة

بنطررنسل3الايطو!صننأنالأرجح:ا*ررن-ا

ابصرتبائللننيحدونوكانو!(25:15أتكاحماعيل

كانوا،!وبويىعننتلاكوس!رسذكرهماعلىوبناء،العرلية

فيداودحالى3الذ!والحمونيينوالمرآيينباببطينمرتبطين

الكابمؤلناتقذكرهمورماكوا.الأرنشرز

وكانوا،الرومانال!هامرميفيمهارتهيجذبتوتد،اللاتين

منباعةكانوابل(سنرابوتول)!لقانرنيخضحرنلا

أحماءالإيطو!بينمنوللجنود.(ضرون!ول!)الهايين

اللاتيية.ابقرشفيصرية

الحلصمنالثالم!الطربئيشكلونكانوالقد:موطهم-2

المنطقةليموطنهنمعننبحثأنويجب،راردحارلهالذى

منانتفلوامتىعنثيثانحلمولا،حرمونبجبلالمحيطة

علىحرباأرستربرل!ضنوقد.المطقةتلكالىالصح!إء

جزءأوضم،الختانعلىمنهمالكئ!دنوأحبرالإيطورش

.(يريفوس)ق.م.014فيالهود!ةالىبلادهممنكبرأ

"ملكلقبليسانيوسعلىديوكاجوسو!طلق

بخا،المناطقبعضزنودوروساصتخلمىرتد.،الايطولمبين

هييسانيوسعاصمةوكاتق.م.25لطوبا!اساولاتا

إيقوية

البحر.حتىدئقمنابطقةغلىحكموفد،خلكيس

،بانعلىلىلعرئىكانجموسأنيويفوسويايهر

بلادوكانت.الإطور!ننعلىحا؟كانإنهتاصينوسطرليما

وأولاتابايخاسوتفموالجيمتراخويىلننتقعزنوثوروس

ولايهرق.م..2فيلهرودستيصرأوغ!طسوب!حااليين

أحماء،فيب!يحكمهاكاناييللولايةتحديدهفيبوجفوس

و)ن،الايطورسننكايهرلاولكنه،وا!ؤرنتؤلراخرنشباتانيا

فطقةيحدددذلككانولعله،وأولاتابانياسلثلكانص

أساصأيقيمرنكانواالإطور!ننأنفالأرجحوعليه.الإيطولمبين

فيصكنواأنهمأ!ضاتحملولكن،ابقاعصلوفيالجبالفي

.جدورأوحرمونجبلمنالثرتيالجنوبفيالواتعةالمنطقة

لمن)نهبل.ذلكمنبأكز!علويةنحديدال!هلمنويى

)يطورلةه:بقرلهلوتاالقدس!صدهكانبماالجزمالصر

كاناأونفصلتينمنطقتينكاناوهل،،تراخونيشوكورة

.واحدةبطتةاحمين

الاسممنمثتق!)جلورالاسمأنابمضييرى

ولكنه،لا!طردلةمرادفايصحوبذلك،طور"الحبري

الحقية.عنبعيداشاج

إيعزر:

لة"ممرأبيأأو!المحولةأبو1معاهوألعزر"9مخنصرهرو

ال!!عز!نعوةورأسنىين!بنجلعادبنىمنوكان

.(ا:72كق،نظر،263:عدد)

الفة:

الو!لل،مكايلفي،افي)تعادلوهيكبلةيعمكيال

عا،91:36لااذلكضابهوماالحبوببهاتكالوكانت

.(5:6-01زك)وعاءكمجرتتخدمكانت؟.(8:ه

إيفود:

نابوقد،فىجطمنحنيليلأبو،.وهوكطء"ومفاه

.(23ة34عدد)الأرضتقسيمعدفىبطعنحنئيل

القونحةة

)أعوالثانيةالأولىرحنننيبرلىالرصرلرارهامديئة

الجنوية،أغلاطةن!ةصحت16:2(.ولو،13:اه

أصابهماإلأضاروقد،افلنةرحلنهفيأيفازارهاأت!حن!ل

.(3:11في2)يصوئاوسإلىائايةرطيهفيهناك
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إيفونة

الاشودالبحر

!!خبر

حصر!روأبرص

يمر(

ظ!ش

--صص"

تدمر،حممى

لمتم.-لما،

لمث!د.إ

ءذ!رئبامو

مودهـء

!مك!همغأ

"

!!

المرقعبوضوحالأعمالضريدكر:الطو!راليموضا-

كانت!ل،الحدثالبحوثأيدتهوتد،لإبقويةالطبوغراق

كبأنيمكنمحنىويأي،يكأونيةفيأمفريجةقإيقوية

مثل)القديمةالمراجعسظم)ن؟تكأوالمقاطحةلهذه

ارةالانظروجهةمنكبتالتى(وبلنىوشرابوصرون

مرقحهامهايحعلالتي،لليكأونيةإيثونيةنسبت،الروماية

حملةءسارالذى!لنرفونولكن،لهاعاصمة،الجغراق

آخرإنها!بقريخةعنيقرل،يكأويةإلىومنهافريجةفيكوركأ

الحيقةننىثمثرالأعمالسنروكاتب،نريجةفيمدت

إلىه!و!ةمنهرلاقدوبرنالايولمحىالرصولينانتولعدما
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إيقوية

!رل!ىجمآ*

!5

صقعتوفحخرعلةأي!أ

إ!ونية

فريجةيينالحدودأنكيمما،ودلىلةلشرة،يكأونيةمدكتي

بحدعلتفعاييولسنزللقونيةبينفيماتمركانتويكأونية

القدماءمنآخ!سمحاباأنكا.منهاالجوبإلىيلا18

!كونيةعنكحدثون،المحيةالظروفجيدأكعرفونكانواالذدن

الررمافيالحكممنمتأخروقتحتىفريجةكنمدنةباعتبارها

يتكلمونالناسكان،المجاورةلترةمدكنةوني.الامبراطورى

باللغةنقثانوجدوقد.(أ14؟أأع)"ليهأونيةبلنة"

الفريجةاللغةأنعلى!دلمما،م0161في)يقرنجةفي،الفريجية

قرنينبنحوالرسول!لاراتبعدماالىناكتخدمظلت

التيالهامةالطبوغرافيةالتفاصيلتمامأفىيدمما،الزمانمن



إيقوية

.الأعمالنحريأيهرها

الرسرلم!المصرفييهقونيةكانت:الرسولىالعمرلي-2

كلاطة،ولا!ةمنالجنو!الجؤفيالزلييةالمدنإحدى

صفرزالمايهررة،فريجيةكورة)شجزءاكاتأنهاويحتمل

كلوديوسالامبراطررعلياخلعوفد.(16:6)الأعمال

وجدت"فقدكلو!وسإيقوية:أي)،)يئويخةكلود!اسم

وكانوا،أيضانقودهاوفيالمدينةتلكنقوكأفيالبارةهذه

مقامرفعقديوسكلوأنعلىديلاذلكيصتبرونمضىفيما

عل!اخلعالذىولكن،رومايةسوطنةاعتبارهاالىالمدينة

ءاليهاأضاففقد،هاد!لانكان،الحقيقةنيالثرفهذا

يذكرهادطانزمنلملىيرجعنذقمؤخرأاكنحمف!.اممه

ماللقونيةوكانت.الجد!دةللشوطةتحينحا2أولاصمفيه

الرصلزارهاعندماقو!ةرومايخةصصغةلهايونايخةمدينةزالت

بولس.

اصولايةم592فيدأت:انيةالعصورليكلار!ثها-3

واإشرنية،أنطاكيةعاصمتهاكانتايىيسديئهىاتاعأ

!موية4أصبحتالذىالبيزنطيالتظيمأما.ثانيةكماصمة

كانتولقد.م372صةالىف!جعليكأونةلرلإلةعاسة

سهلفيليجارةمركزآ-الحديئةتونيةوهي-إ!ونية

النرمجةالمدبنةتلك،لىايهؤالتحارةجذبتوتد،بكأونجة

،!نونالونانيينتجذبومازالت،(ا14:أع)الونايخة

الحد!ثة.التركيةالمدينةال

لأختبار6لهلإكقويةثودىالرسولاونما::لكلااهدها-4

نكلاللفد!سةاتربجةثبهالأ!ورةمنجؤألبهل!ا

.(بولىأعسال-،الأبوكر!ااانظر)

إصراءلهل:إلهإيل

علىكعقوبأطلقهالذىالاسموهو،)صائلالهالله"أى

يدمناضتراهاايىالأرضقطعةعلىضكيمفياقامهالذىالمذبح

فلطينإلىأرامش!نمننهعرعند،شكيمأليحموربخى

فيوصارعهاللهمعتقابلأنبحد33:18-02()تك

تك)"امرالل5الجدكدالاسموأعطاه،فتل"

أرضليحقربتيمهمذبحأولهذاوكان،(32:22-3

أصمحرماايييوسفعظاماسركيلبخردفنوقد.فلسطين

حقوباشتراهااييالحفلتطحةفيضكيمفي،ممرمنمعهم

ملكأ!رصلبنىفصارتقسيطةبمئةضكيمأ!حمرربنيمن

.(،أسطؤ-اللها:أ!أانظر-24:32ثد)

:.بريثإول

كانالذكلي،بطثلبمل5آخراسموهو!المهداله)أو

أيله

أهاكل!بريتإبلبيتاعرحإلىلجأوقدضكيم،فيوئعبد

مدينةدمرعدطجدعونبنأيحالكمنهرلاضكيمبرج

جمعفماتبالنارالمرحأحرقواورجالهأيمالكولكن،شكيم

.(9:46-94قض)وامرأةرجلألفنحوضكيمبرجأهل

إيل:لتإيل

نيحلمفيليقوبظهرقداللهوكان.!)يليتالهأأو

(28:01-22تك)عشوأحيهوجهشهروبهعندلللصت

!حدأنالربأمره،شكمفطواقامتهارامفدانمنعودتهوعند

قيمنمايعقوبفبنى،منكلاللهويصغناكوقيإيلبيتإلى

.(ء3:ا-8تك)،إيلستإل5المكانودعاإيليت

رئي:إيل

ابراهيم،إمرأةصارةجارلةهاجربهدعتالذىالا3وهو

وهيشورط!لقفيالتيالماءعينعندمحهاتكلمالذىالرب

بحدارأيتأ!اأههنا:قالتلأضها"،مولانهاوجهمنهادلة

الرؤدة،الهاأو،يرافيالذىالله):الا3ف!منى.أرؤدة

.(أعاؤه:اللهانظر)

:ثداىإيل

الله"ال!يةفيومفا.،الآباءتصمىفياللهألقابأحد

،ا17:تك)المواضعمنالكئوفيهكذاترجموقد،القدير

راعرث،.24:416الحدد،11،43:14ة35،:283

!ا!(،5:1700أوربأ19:ا68:14ص2،"اا:.2

حز،:136اثىأ"!ءكلعلالقادراأو5القادراترجم

.(،أحماؤه-الله5:انظر-ا:هور،:124

وهو.،الفؤاله)أى،الجبالاله)معناهأنالبعضوبرى

ثلالأعاءبمضفيإيهمضافااصتخمموقد،و!نىلقب

.(7:36،:6االمدد)!صركداىا

أاللا:

الذىممعيأ!اسموهو،قوىاأو،رئيى5معنا.ولحل

.(4:18مل11بخيامين2فيسيمانللملكوكيلاكان

أيلة:

سم:اوهر،انجطصة)أو،البلوطة)ومحناه

(ا:52أخ364،1:اتك)أدومأمراءأحد-؟

خأ1)تنارأرووهو،يفنةبنكالبأبخاءأحد2-
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أيلى

.)15:،

15:3،مل2))سر6بلملوكآخرموشعأ!-

.(ا:ا7

يمن،نيمينسبطمنالرؤطءأحدعزىابنيخاجنى-

1)الموعدأرضفيالاشقرارعدأورضليم!محنواالذ!

.(9:8أخ

(16:6-14مل1)اصرائيلملوكورابع،بحاابن-

والحبارتان.(.م.ق887-888)نرصةنيسنتينحكم

أيلةملك،يهوزاطكلآصاوالمثر!نالسادمةالنةفي5:

النةفي)كلوأنه،شتبنترصةلىاصائيلعلىبمابن

الحجةالط!يغةتوضحان"جهوذاملكلآصاوالفرينالسابعة

مل)1ويهوذا)صاثبلملوكحكمصنيحسابفي

فبينا،فاصقاملكاكانأيلةأنومدو.(:168،:1533

نرمة،قالبعلىالذىأرصاييتفيوبكربثربكان

فرصةانتهزأنهيويفوسويفول.وقتلهقرادهأحدزمرىقام

)بادةذلكوأعقب،أيلةليقنل،جبثونفيالجثىنجاب

وانتهىبالفلبمثادهتحكمبدألفد.للالكاقي

أيلات-أ!لة

الثوراتوهذ..الحكومةفياشقرارثمةكنولم،بالفل

الدكأخنونالذ!5:االغولحققةكبتوالانقلابات

.(26؟52مت)،لجكرنبالف

:أيلات-أيلة

نقهءضكاتالعقة،لحيحاحمالىاالطر!علىباءا-ا

إصائلبنيرحلاتقجابرعصونمعوتايهر،أدومتخومعلى

،أيلونو)اأيلات)وتكنب.(:28تث)أديمأرضحول

كدلمماأأ*نيى"يوجفوسويمها.البييةايرجمةفي

معيتخلمكان،أيلاناأأو،أفي"الأرامياحمهاأنكل

ومعنى)هكذايهتأنهاولابد.،وأيلوتوا،أطةاالحبرى

هىتكونوفدالمقد!ةالأشجاربعضلوجود(،بلوطة)احمها

.(36،1:تك)لايلة(:146تك)!فارانبطمة)

صم12)صرأثبليدفيأطةسقطت،أدومداودهزمولما

الجغيرةثبهبخو!معللتجارةهامموقعزوكانت.(8:14

حواممعبالاض!إكالتجارىأعمطولهسليمانبنىويخها،الع!ية

فهاعحلوكذلك،(8:17أخ9:26،2مل1)صررملك
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يلاتأ-يلةأ

لأجلأرفرإلىتذهيلكيترششضنجهوذاملكيهوشافاط

مل1)جابرعصيرنفيتكرتبلتذهبلمولك!،الذب

منيمأعمتجهوضافاطبنجهررامحكموفي.(22:48

مرةألهوخضحتولكنها،(8:02مل2)يهوذاولتحت

.(14:7.01)22مل2)وآحازأمصياأيامفيأخرى

،ايهردمنهاوطرد،آحازعنأرامملكرصنأخذهاوأضرأ

.(16:6مل12كفامؤوأفا(؟وجونلإا)برنيبماءوجا

العقبة.خيحرأسعلالعقبةيناءحايأوهى

:أيلول

أكسطىو!ابلالع!يةالسنةضهورمنالادسللئهر31

التحديدوجهعلىمفاه!لم،ولاالميلاديةالشةمنوصتبم

وقد(التطهصشهروهرالابلى،أطولو)شهرشمقولحله)

.(14؟27)اثولالمكابيينولي(6:15)نحيادكر

:إيلون

؟31وهي،،اليلوطة5أو،ابطصة"ومغناها

)فمرإللوذوودفنشراتكرلاسرائلفضىزلرلور-ا

12:11012).

عد،46:14)تك!وببنزيرلونأبخاءأحد2-

.)26:26

(26:34تك)لهزوجةابختهعيب!وأخذ،الحئيايلون-3

36:2).

وتححل(91:43كق)وتمنةتلةلندانتخومفيسدينة-،

كىود!تضمبليممعايي،حانان!تأيلون"هيأنها

مل1)صلهصانأ!امفيوكيلعياكانمفاطمةكرنت

ألىلعةنحوبعدعلعانل!تأنهاكونمورويظن،م4:9

مكا!اأنالبفىو*جح،صموثلاببيكلىكالمياصيال

علين.وادىخطةأنهاأوعلبان!ةهوحايا

ل!ليلونون

.(26:26الحدد)قلولونبن!للوننلو3

إ-للآلة:

يصانأبناءأحدوهو،،جاءقدالله)مفاهعبرىاصم

مرنمىمنالعرفىالفرقةرأسعلىوكان-لاوىصطمن

.(25:4.27أخ1)الهيهل

إطثط:

)افظرايهئلالا3نفىوهو،اللههوال!ومفا.

،.أببل

اببيإييا

إيليم:

بوتحلالذىالئافيالمكانوهو،بطحة5وسناها

المكانمنالضقىعلىوكان،الأحمرالبحرعبورهملعداسرائيل

!عليمفيكانفقد.بهالماءلم!إرةكذلكحميالذي"طرة"الأول

9(ة33العددأ:5،27)حرنخلةوسعونماءعيرك!ة6نا

منيلا63بحدعلكرندكلوادىواحةهولهاالنقيديوالموقع

الرب!.

إييا:

اسم:وهو،اللههرالربومعناه

فيتالكلاموجأقيالملكأخآبأيامفىالعظيمالنبى-ا

ايالم!.البند

الآكاءرؤوسوأحد،بخامينصبطمن-!وحامأبخاءأحد-2

.(8:27أخ1)أورشليمفيسبهراالذ!ن

تركعزراأتنعهمالذ-شالكهنةمنحالمأيناءأحد3-

.(21؟01عز)الأبخياتن!جاتهم

بتركعزراأقنعهمالذ!الكهنةمنعيلامأناءأحد4-

.(:0126عز)الأجنياتن!جانهم

ابيي:!كلا

بدءكدؤصفوتد،الملكأخآبأ!امليالعظيمابعي

،(17:أمل1)جلحادمستوطنىمنالتثبي!عليابأنهظهوره

ولكن،نفالىتخومفيأئئه"كدسكانموطهأنبدفلا

.بالترجمةأخذناإذاأنهالحاضرالحصرليالمشري!أغلبورى

الملركصفرمنعرالابعالأصحاح.منايؤلللعددالبحنية

وبذلك،ثبهانفهاهي،مستوطن"كلمةأننجد،الأول

المنطتةتلكموافىمناببيويكون،جلعادفيموقعهاتحدد

فها.،سترطن)مجروليىالجبلية

الأولالملوكعفرفينغرا:ولأعمال-اولأ

عادةإلىبهاتهتابىأخآبشرورعن(ا:634-92)

هذا!جاءوقد،)!إيلالملكةمحبوالصبدونيينالهبعل

عمرفيحدثت(4؟المدد)أخرىحادثةكرالفصل

باعادة،ئديمةنبو!ةبانذاراتالاستهانةمدىكلتدلأخآب

،الأصفر.ا!برابخيهضفدالي!حيئلبرا!ةأريكابخاء

الننبزبقالذى،اللهفضاءاستلزتالتيالحالهيهذه

.القفاءمذالاع!الأميننيهاللهفأرسل،ت

فيتجدأالتيالقصةلاتدكرلا:بالفحطالقاب-ا

إلجا-كانهل،اكولالملوكسفرمنعئرالابعالأصحاح

ولكن،لاأمقيمنأخآبالملكبلاطفيمصوفةشخمية
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ابييإيلا

زكا:8،مل)2كنبىعهينانكانجاويئتهلاعه

موالربأنقيلةكلماتفيلأخآبإطياحلن.(13:4

الربوأن،فهمر!وأنهلإصائيلالوجدالحقبقيالإله

اببي!ررأنإلي!ترالذىالتحطعلهمصسل

نفه،اللهبلللليايحددهالمالمدة)نالحيفةوفي.ضهايته

ولن(17:أمل1)"النينهذهإفص!ةتكرنولن

لأمركاملةطاعةوفي.رادعاالقصاصأصبحتىإلاتتهي

الر!انأحد!نفه!طياخبأ،الأفاءالأيخاءكائر،الله

والضلان،بالماء!دك!-خهريرجدحيثالأرنضرقيق

لاذ،(7:2-6مل1)ايومفيمزلين،ولحمبخبزاتعوله

وراءماالىطبأناللهفأمره،انهريى،الجفافاصتمر

وفاك،لصيدونايىصرفةق!بةالىالنريةأخآبمملكةتخوم

عدانبحضتجمع،إلهااللهأرسلهابيالأرملةكانت

ولابنها.لهاغذأثيةوجبةآخرلعد،المدينةبابعندالحطب

منأرلا!غؤكحكةلهتصلبأناببيأمرالأرملةوأطاعت

تمعتاكاابتيجةوكانت،لهابقيالذىالصئلانحزونهذا

كواربأن،الربباسم!علياإياهأعطاهاالذىالرعدباتمام

بالمطرالربلهأقأنإلىكقصلاالزبتوكوزيفرغلاالدقبق

إلىاقدانقحطإنميانلرعننقلا!وشفوس)ويقرل

الأرملةابنعرضولما.(كاملعامعدةبهاواصتمريخنيية

جاء،خطا!اهاعلىاللهقضاءموذلكأنظنت،ومات

بهوصحدمنهاأخذه!للاولكن،اللهنبيوجربببعلها

إلىوصرخ،ص-!هعلىوأضجعهبهامقي!اكاناييالعيةالى0

.(:7\-1724مل1)الولد"الىالحياةفمادت...الرب

لوفيونجد-18:امل1)،الثالئةالة"وفي

وشةشينثلاثكانتالقحطمد4أن5:7\ى،4:25

الىبب!!يثرهلأخآبلتراءىأنإييااللهأمر(أضهر

الانسانمعاناةمدىوكد!.الأرضوجهعلمطرأسيعطي

تلكلط،ا!اعةتؤوكذلك،الجفافجراءمنالجوان

منرقعةعنللبحثووبهلهالملكخروجوهيالا،الحفقة

وبغالهالملكيخلكلللابقاء!لحأنبمكنأخضردنب

عويديابهانطقاييوالكلمات.(،6:ه18مل1)حهة

كانوا،ضدالطوطةابيكيهخلفتهالذىالانطباعتبين

لامووفكرمكانإلىللياحملقداللهروحأنيمتقحون

أنعربدياوخثي،(.18:0112مك1)الطالوعوليمكن

مناعفاءطالباالبيإلىتوسلوأخذ،الأمرهذاككرر

المصرفةتقواهعلىعتدأ،أخآبإلىالرسالةم!.حمل

)بانفي،أنبياءالربكهثةداعالةتخئةفيبدتالتيوغؤله

حتماءصتقابلبأنهعولد،!لميافطمأن(!!زايلاضطهاد

بكلماتاببى!للاالملكوواجه(،15)علدأخآب

فابلإلجاولكن،،إص!ييمكدرهوأنتا:الفملىعة
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اببيإييا

أعلنالذىالنبىالىتعرلااصاثل!كلات،جمئلهاضقه

ممايخطىءالعبجعلالذىالملكإلىبل،القضاء

.(17.18)العقابع!اصتجلب

الآلهةفوةاختباربنحدىلىكليانقدم:بالملااالمحاكمة-2

نب045،)يزاللصائدةعلىايأكلونمنبينوكان،الكاذبة

القاية.ا!اعةمنبالرغم،لحاروتنبى004و،لبعل

الحبكلمعمزلاءكلأخآبدعا،إكليااقراحكلوبناء

.(91.02)الكركلجبلءالى

منحمافةعنتكنمف،الاخاحبة)بلباكلحاتكانت

تعرجرنمتى.الى):الهنبينكقسمأنيمكنالرلاءأنظنون

في-أعتتنلننالقفز!تعنىأضهاويحتمل)،الفرقتينبين

ك!لحث!ةتجباالرثنيكلعتبةفوقالقفزلعادةضهكيةاشارة

صمتعلىواعمادأ(.ه-اة5صما-لانتة

الجاتع،الأولىلكلماتهقبولهعلىعلامةواعنبارهالب

،للربؤلورللبعلثورسيذبح.للاقحانوضروطهاكراحه

الله،فهوناريجبالذىوالإله5ناروضععدمبرط

.(22-،12،حنالكلام!الواالثعبجيع.تأجاب

الههمكدعرن-ملتهبةضأشحةتحت-البملأنياءوظل

علمو!هكممنهم!سخر!ايلا،جنونيضبهفي

الربهيكلفيالماءذص!حةتفديميمادود.(25-92)

هدمدلحلهالذىالقديمالمذكحبناء)كياأعاد4أورئليمل

بنائهفيواضخدم،يؤابلأثارتهاالتيالاضطهادموجةاثناء

وحل!قجميعهااسرأئيللأصباطرمزأحبرأعثرأثي

تحتماءنبعشبالماء،لحطبالذبيحةغمرثم،،حذ

حولشسعةعميقةقناةاشلأبحتى،الكرملفحلرات

دعاقليلةوبكلطت،ابزرمنكيلتننتعكانث،المذبح

كلتنارالربأفاستجاب(3-37)الآباءاله،الله

حتىالقاةفياييالمياهولحست،والترابوالحطبائور

هووحدهالرببأناخنحوالهاذ،فزعاالثمببيعارتجف

ابعلأنياءكلعلىبالقضاءالجازمالنبيحكمنفنوا،إلههم

د!تهإلىيرعأنأخآبش!دياطلبثم(38-04)

الجبلتمةإلىالجاوصعد.المطربتوطاخناءالويةيبه!

بعخادمهوأرسل.صلاةفيللربطجدأالأرضإلىوخر

صغ!ةغيحةرأىوأضرأ،البحرعبرالجويتطلعمرات

الملكيعبرانوتبل،ابحرمنصاعدةإنسانكهفدر

تلبدتالتىالصماءمنالحظيمالمطرهطل،وررجملوادى

ولوكانت.الجفافمنعواتثلاث!دالداكنةبالفرم

حتى-خارقةبقوة-وكضحقويهفثدلللباعلىالرب

.(41-46)نح!عيلأبواب

إلىإفىا!لسرسولجاءالليلةتلكفي:صربد-3



اببيإيلا

فيورد؟)!لزابلوأناايياأنت5:رسالةلهمجمل)يليا

أكي)،تزيدومكذاالآلهةتفملهكذا(ال!بييةايرجة

:15نك-وعدىأخلنتإذاإرباارباالآلهةيتطنى

.لمان!(ر!ا34:18)ريا،18و17و8-11

البلأيخاءمنأى)أمنهمواحدكنضىنف!كأجعل

نمرفولمر."غدأالوقتهذانحوفي5(المذبوحيئ

مدا!ون-لهاالممكتالاحمالاتفكلنناء-؟إطيا

الطرففيبعبئروفي.للنجاةطلبافورأهربمد

القصةتذكرهلاالذى-أغلامه"ترك،ليهوذاالجنولمي

تحتوجلرالجنرييةالبريةفيوصار-آخرمكانأىفي

وجاءه.(4-أ:91)لنفهالموتطالباوصلىرتمة

رجعثموضربفأكل،فيكلوأيقظهبوجهملاك

قم)لهوقالوأ!ظهثايةمرةالملاكفجاءه،فاضطجع

وساروشربواهم!ضام،عيككرةالمحافةلأنوفي

اللهجلالىيلةوأربعينخهارأأربميناكلةتلكبقوة

.(8-5)فهاوبا!المغارةهناكودخلحررب

لآنالجودالهللربكيررةغرتقداتجمارةودكرار

أنجياعكوقتواعذابجكونفضواعهدكتركواندإعرائيلش

عددىفي،لأخذوهانفسىطبونوهموحدىأتانجقب

علدللافهانرىكناإذاالا،صعوبة!كل،14و01

طلبأنهأو،عل!االتغلبالمحبمنكانإيلياكآبةأن

كلاأو،لتثجعهللر!خاصاظهورأحوريبفي

لأنهاالمقدسالجلعلىيقفأنالربوأمره.الأمر!لن

معباعابربالربواذا،(لموسىذاتهالربأظهرهناك

-9)الرعد!ةوالعاصفةوالزلزلةالعظي!ةبالرجتدومه

!ا،الربككنفلم،نذرجمردالاهذ.تكنلمو،(12

اعتادماوهو،الحفيفالجخفضالصوت"فيكانلكنه

الموتمذا!طياحمعولم!،نفومهمترارةفيعاعهالأياء

ويجبه.يمعهاللهوجردمنتيقن،المألوفالداخل

غ!ةغارقدبأنه،البريةالىهروبهيبررأنإيلياحاول

-جهربأنقبل-الربأجلمنوفحل،للربشديدة

فان،طائلبلاولكنيغحلهأنزائلنبييتطيعماكل

مذاجكهؤهدمواوعهدهالريصشريمةأهملواالذ!نالنامى

بأمرنفهايبايذ!كراأناضدادعلىكانوا،أباعهوفتلوا

للربالوحيدالأمينالحادمعلىيقضونوبذلك،إيزابلمن

.(14و13)إصائيلأرضكللي

ارضاداتوأعطاه،إلحاضكوىتجاوزالربحنانلكن

حزائليمحأن!لجاعلىفكان،الربخدمةفيآخرلسل

يمحوأن،إصائيلجيرانينىجمدوأضى،أرامعلىملكا

عرشويترلىأخآببيتعلىلفضينمثىبنياهو

الثلاثة:هؤلاء.عنهعوضانبياألغيمحوأن،إصرائل

اببيإييا

نفه،وأليغ،وأتجاعهويامو،أراموجث!حزاثل

وقد،)سرائلفيوالمازحينالأوثانعبدةعلجقضون

وهدا،لبعلتحثلمركةآلافيعةلمهالر!أبقى

بحملوهو،عغرأعددألبىولكنهمحدودتفرييالعدد

بقةخلاصعن-بمدهجاعواالذين-الأنجاءفكرةنفس

ي!ركوالملأنهمالدنونه.منأمانق،في.)سراسللم!ة

فقد،لإيلياتوبيخثمةكان-واذا.الثعصسائرخطيةفي

الأمناء،منالآلافالشحةببنالمقابلةفيذلككان

الأمينوحدههوأنهظنالذى-ايلياأى-والواحد

.(18-51)اصائبللطالوحيد

،أرامعلىملكماحرافيمحأن9!د:نابوتقة-

الواقعوفي،ايليالحليفةئركقد،)سرائيلعلىملكاوياهو

عنفقطنقرأولكتا،حزائيلسحعنئانقرألانحن

-8:7مل2)وحزائيلأليحعبينتمتاييالمقابلة

في،نابوتمقتلعلىلأخآبموبخأبمدئذلللياوظهر

مقنلبعدواكتصبهاالملكاشهاهاالتيالأرضقطعةنذس

رنجةغيروعلانتظارغرعلىأخآبأمامابىصاجها.ظهر

بالموتعل!صاالفضاءو!نرابللأخآبليئى،الملكمن

تائدالمث!هدذلكقحاضرأوكان(21مل1)ائين

ملكاليكوناخترالذىالخصننىوهو،ياهولدعى

:9مل2)عوطرأىماقطينساو،)صانيعل

.2526).

حدودبعضعنهأخآبتوبةرفمتلقد:وأخز!اإلحا-

ضخصا،رأصهعلىاضجبهاأخزياابنهولكن،القضاء

منأصابئاييالجروحنتجةخطوأمرضامرضفقد

ليسألأخزيافأرصل،عليتهفيالتيالكوةمنصقو!

من!يبرأكان)نعقرونالهزبرببعليكلفيالمنجمين

منليت،كلوتهبن!وةوأرجعهمالرصلإبليافقالل.مرف

رسلهأوصافمنأخز!اوأدرك.الربمنبلزبوببمل

فأرسل،لأصتهالقديمالحدرأنه،قابلهمالذىللرجل

نارفأكلقم،)يي!علىللتبضوقائدهمجندياخمسينأخزيا

حمونومحهآخرقائدأفأرصل،ريياكقولالبماءمن

للنبيترصلائالثالقائدأما.الممونفىفلقرا،آخرون

إلىمحهابيفذب،محهالذينوجاةحياتهغلى!قىأن

.(1مل2)القضاءكلماتنفىليكررولكن،الملك

بخيإلىأ!انما-لإعليا)نذارثمةكان:إدلاصعود-

علىوركدماوكان،انكةعلأوثكتحياتهبأن-الأنباء

الجاوشق.جدهيفارقالاألثعأقموتد،حالأى

مخرالرقالىممأالاثنانوعبر،رروائهمنلضريةالأردن
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اببيإييا

روحمنالبكرنصيبلهيكونأنألثعوطلب.البرية

وفصلتانارمنويخلنارمركبة)ظهرتثم،جده

:2مل2)،الماءإلىالحاصفةفيإيياعحدوابينهما

.(11-ا

اثافيالأيامأخبارضرفينترأ:ي!رامإلىالرصالة-7

يهورامالالليامنأتتكتابةعن(21:12-15)

الملوكسفرفيالواردةوالبارات،جهوذ!ملكيهرضافاطبن

تفيرلأىمجالأتتركلا(12و3:11مل2)انفي

المقل،البوىالعملفيلإبلياألثعخلافةب!!إلاآخر

الثاقملركفيجاءماوأن،جهوثافاطحياةزفملاتمتتد

والدهوفاةتبلالحكمبدأيهورامأن.الىحير(8:16)

نحولت-رسالةتركفدالياأنوبحنمل،بمدةيهوضافاط

،القادميهوذالملك-بعدهأورحيلهقيمكوبةرطلةإل

الصحيح.الايمانعنيخحرفوالذى

عليتوقف)يلياخدمةلأيةتقدكلنا)ن:إلحاخدمة-ثافا

إسرائيلفيالبيواجههاالتيللأحرالادراكنا!دى

بحسبفاجحاأخآبحكمكانيخا.(الثماليةالمملكة)

الياجةالحنكةمندرجةعلىففهالملكوكان،الظاهر

معضهاونالدالنيةصياستهدأنهالا،شخصته!ئجاعةمع

يؤدىأنلابدكانمماالوثية،والباداتالياطلةالحقاند

صراعقيهوهعبادةكانتكثوعأكامفمنذ.الكارئةإل

آلهةعبادة،الطبيمةلفواتالقديمةالكنعانيينععادة

الأممنتلكأوهذه،أرباب)أو"ابعليمامثلمحليين

وعلىالاغةالجبالعلالعتيقةمذابحهمقامتالذ-شالمجاورة

.(12:2تث)خضراءضجرةكلوتحتالتلال

يحملكان،يخنيمهمن!فيايلبهجاءتالذىوالإله.

كانت،عادتهوأساليبصفلألهلكن،،بعل311أضا

عدمقاومةوأدت،قبلمنعرفماكلمنوأخسأسوأ

اضطهادإلى،المفضلةآلهتابخصوصالملكةلأوامرجهوه

.(4-:18مل1)الأناءالربعيد

لينكانتاييالحلافاتاختفتالخطرهذامواجهةوفي

نجرىكانت!اللهوعبادة،المالبةالمملكةفي.اللهعبادة

منالشعبدعوةهو()يلياسعىكلوكان.أورضليمفي

قوةونرى.آبائهمالهالربعبادةالىالصيدنيبنآلهةعبادة

مثلشخصأسانةفي-المحنةوسطفي-الحقيقيةالقيادة

البة-ايعهاليةولاءأو،(18:3مل1)عوبد!ا

(9118)الاضطهادذلككلرغع-رجلالآلاف

إنناخى،بالدمكاهوختطفد،ايليابمأهالذىالمملان

2)إسرا!لليالبعلعادةعنذلكبحدنمعنحدلم

النبيإيلا

مفىعرفحرريبفيإطياأنوافتراض.(ا.و9مل

تاريخومعالجاضرةالقرينةفعتمامأليتعارض،!اللهلطفا

،أرامعلىملكايمحبأنالجاالىالأمرجاءوتد.عصره

بأنالرعدمع،رسالتهليكملويا،إسرائلعلىوآخر

نستحقهالذىالقضاءتنيذفىمعأمبتعاونونالثلاثةهؤلاء

عادةإلىاللهعبادةعنلارندادهاالعاصبةإصائلمملكة

.الأصنام

اللامرؤيةكانتفلقد،لللامداعياإيلبايكنلم

كان،بمدهسهجهئرنلأنحاءمحفوظة،عهعنمحجوبة

عبادةابادةهيرصالتهكافت.الطر!قاعدادهوعليه

مع،ذاشه)صرائلببدلئلا-ثمنبأي-الأصنام

مضارها.تقد-سيصعبومضاعفاتاحقالات

فاككانلما،الله)رشادتحتإبليابهقامماولولا

وهوسع.عامرسعليه!فأصاس

بدونأنالملوكصفركاببقصدلم:النئثخصة-لان

يعدلمإنهبل،إطياالنبيضخصةعنمفصلةدراسةلا

عنالكابدونهوما،الدراصةهذهلمثلاللازمةالمادة

:(5:17)!قوبالرسولرسالةفي)يلياشخصية

موجزةعبارةالاليىأمثلناالآلامتحت)نانا)طياكان"

ليليا،حياةعنصرتالتىالكببفحصولكن.جدأ

منمحاناستقراءزنخطىءأنالممكنمنأنهنرى

تحتملها،ولابلالأحداثهذه!ال!اتقصدلم،الحوادث

.خيالمحضهيأمورأعليهانقحمأنالممكنمنأنهكا

-الكنابفيأماناظهر)ييابأننرىأنثلاالهلمن

مترابطة،غوتبدوواختفائهظهررهأحداثوأن،بغتة

ألأ؟مما!ةككل)يلباضخصيةاعتبارهذاييررهلولكن

يضعأنتصدلمالمؤرخأنملاحظة،ذلكيفسوكفى

إلىيهدفكانولكنه،علكأىأوفيلأيكاملةسوة

؟الأنبياءخلالمنويهرزا)صلانيلمملكتيلطاللهعملإبراز

مئلبنبيتحصفيحاالأحداثبحضصىنجدلالذلك

كانإذاالابثخصهبتملبالمرةشانجدلاإتابل،إيليا

ثمةكانأنهالبعضتحلوتد.برطلتهباضرةصلةله

بأنهالاترارولكن،البياختاراتفي،لإيلياتدريب"

بالضرورةمعناهليى،التدر!اتتللصعنبدفاكيكنلم

جلت.التيواثماهدالحوادثمننشث!فهاأن

الداخيةالجاةلتصوهـتفاصيلمحاولةأىوايتبعاد

روراسةمحاولةشيمنعلأ-آنفاالمذكررةللإصباب-لاطيا

الطيةالهبأنهباللهالايمالظمن،القصةظامرفينرإهما

المبادةضدالملهةوالضرة،ونلهمالآياء-معالعهدوااله

كونأنيجبالذىالمكانعناللهأزاحتالتيالاطلة
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ابيإ!ليا

والحكمة،والبطلللرباءالواضحةوالرؤكة،وحدهله

إلىالنظربدونالشجاعةبنفسالارتدادمفاومةفيالعصيقة

ىأنيالحقيىالبىحماتيرزماهوذلكوكل،ذاته

عصر.

الحنصربأنالاعتراف!ب؟إلحاص!ةليمعجزات-رالعا

تقيمككنولاا.وأعماله)يليااختاراتفيبارزالمحجزى

منالدارس!فهالذىالعامالموتفعنبالانقصالذلك

ىأتفسيرفمحاولة.القديمالعهدفيالمدونةالمعجزات

علىجمدغيرأمر،عقلانيةبطريقةماجزءأىأومعجزة

الى!الغينابتفيرجمكن،إيليا!فغربان1،الاطلاق

الاعترافمعولكن،،عربان5الكلمةتصبحأن"عين)

نأإلا6لنبىبالطحاميأتراأنيمكىكرماءالئ!رقونبأن

،الغربان9قصدالكاتأنعلىتدل،ككلالقصةنغسة

علىيهوهقدرةمنمزيدأفحارأىوأنه،أالعرباناول!

وكرزالدئقكورفيأفاذلكيظهر؟،شىءكل

منالناروفي،صداصرفةوأرملةللنىوكفايتهسا،الزت

لإالماصفةفي)يلياوصعود،الأردنخهروضق،الماء

الأصحاحفيجاءماأنا!دثينالقادبمضوروىال!ماء..

ولكن،قأخرةاضافةهو،الثاقالملوكسفرمنالأول

النظر،فبإمعان،الاطلاقعلىحقيقيمامكلةثمةيست

045بذبحيأمرالذىالصارمفاببي،مكلةأىتزول

الماءمننارتنزلأنعللبأن!ظع،ابعلألاءمن

والمعنىالغرضان.اللهعنمرتدملكجنوديلتهم

أوبكيدركهماأنيمكن،الجاجاةتصةمنالمقصود!

الط!عةقوعملهوقدرتاللهعنالكاتبف!!ثقبلونالذ!ن

هذااتجدالجماولونالذكأأولكمنام!،الثرومع

بآخر.المفهوم

:4)ملإخيصريدكر:الجديدالعهدليإييا-خاما

الحظيمالربيوممجيءاقبلصأقإلجاأن5(

)نجيلزالنبوةهذهإلىالإضاراتوردتوقد،أوانحوف

،(9:8)لوقا)نجيلفيبقابلهوما(6:15)قى

!رقسإنجيلفي!ابلهوما(16:14)ش)نجيلوفي

وما(9،-27:47)قىإنجيلوق،(8:28)

.(36و15:35)مرتىإنجيلفيكقابله

لرالزكرياالملاك)علانقملاخيلنبوةتفرأونرى

وتأيد،)يياعملجعكلالمحمدان!وحنابأن(أ7:ا

مرقى،11:14ت)نفهيحوعالربتالهبماهذا

9:13).

لىملونانراه،التجلىجبلعلىومو!!لجاوظهور

:9)مرقىايخلوفي،(13-ا:17)ض)نجيل
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ويفول.(36-9:28)لوقا)يخلوفي(2-13

يوحناهوملاخيفيالمذكرر)بيا)ن!رعالرب

ذمنفيكانأخزياخودمصيرأنضكولا.المعمدان

فتفمالسصاءمننارتنزلأنأراداجماويوحنايعقرب

نفهالمسبحويثير.(9:54لواأيضا!عليافحل؟

4:52لواللصيدوني!ايىعرفةإلىوذهابهإيليأالى

حوربفيالىمنحدثمابول!و!ذكر.(26و

فيمانرى،يعقوبرسالةوفي،(4-11:2رو)

.ابىرصلاةفاعيةقوة،إييافعله

:إيباء

.(أورضليمانظر)أورشليمأحمماءأحد

ئل:يملكوأ

ابنهبتربيةبالاسالاسكندرالملكايهعهدعردأصر

أنصارمنتبلاكانالذىتريفونولكن،أنطيوكس

مكانملكاأنطيركىيجعلبأنأيملكرئيلأكرى،الاسكندر

1)الجيقرجالكلعداوةأثارالذيدتجريوسضد،أبية

رئبايوناثانهذاأنطيوكىأقروقد(و.11:934مل

57(:11)المفربينالملكأصدقاءمنوجملهللكفة

.أعلذ!"باسم!وسيفوسوكذكره

إيمير:

.(4))صرأنظر

:لإيميونا

وكانوا(اوا2:01تث)الأوائلموآبسكانهم

العناينثل(الجبابرةأىأالرفائيينمنوحسبواالقامةطوال

الذينهمالموآيينأنوبما،(2:02تث)والزمزمين

الذىالاسميكنلمأنهفيحتمل،الاصمهذاعليهمأطلقوا

يعرفونالقامةطوالمنقومهاكوكان.أنفهمعلىأطلقوه

يحثرنومنمخمكان"الرفائيين9باصمالإيرلييبنعند

نعلمولا،الأردنضرقيفيكانوامنونم،فلطينجنوفى

فييعئونالإيمونكان)براهيمأياموفي.3الملةمدى

كر!ات،"باصمحاياالمعروفةقرتايمئوىفيالموآييينتخرم

.(5:ا!اتك)

:إناس

لدةمواطنيمنرجلاصموهر،حمداممناه!ونافياصم

ثمالطفذصووعلىمضطحعا،للدةزكارتهعندبطرسوجده

يوعكثيكاياسيا5:بطرسلهفقال،مفلرجأشوات



إينيالر

الساكنينجمعورآهللوقتفقام.لنفكوافرشقم.الميح

-9:33أع)أالربإلىرجعواالذينوسارونلدةفي

ي!ثفيهأنقبلبالربمزفاايياسكانهليذكرلمو(35

لا.أمبطرس

إيوتا:

وهوحروفهاوأصضاليونافيةالأبحديةفيالتاصعالحرفوهو

ولم(5:18متانظر)العرييةالأبحديةفي،اياءايقابل

لا":الحبارةفيالنقطة.أماصغيرة!شودة!عنيزيدكن

منجزءأصغرفهى،واحدةنقطةأوواحدحرفيزول

حرفأصغربزوللاا؟الآيةمعنييكونوبذلك،حرف

.،الكليكونحتىاكموسمنحرفمنجزءأو

:نأيو

وأ،امدةأصلاتعنىكانتيونايةكلمةوهى

خاصممنىلهاأصبعالغنوسيةالفلسفةفيولبهها،اتدبير9

اللانهارالفاملفمي،لمالعانظاممثكلةلحلاستخدتفقد

قوىوجودمنلابد-!ولون؟-والحالماللهبين

الاتاقاتأوالأيوناتهىالويطةالقوىهذه،نوسطة

روحيةككياناتفائحةرهي،الأزلمذاللهمنالماية

وحميت.!اللإوما9أوالإلهيالملءتثمكلرهي،سملة

فيثركبأضهاالظن:ل!نالاصمكداالكائناتهذه

الختلفة.الدهورتحكمبأنهاوالافتراض،للهالأزلم!الرجود

كلنيتقرياتوجدالختلفةأشكالهافيالأيوناتوجودوفكرة

وهي،لمالعانظاممئكلةحلحاولتاييالرتةالفلفات

الذرادثتيةالديانةوفيالثتويةوفييخلومحاباتفيتظهر

القديمة.

وهو:،صقر)بمفىعبرى،3

ناء)حدىأ!يعنىوأخي،الحرىصبونابناسم-ا

.(04؟اأخ36:24،1تك))حقبنعر

!ثبوث.اتهمالتيالملكفاولصركةرصفةأ!2-31

دخليأنهجيثوق!لد،الملكشاولعماين،ن!ينأن!

أفيانفصالفيبباذلكفكان(3:7عم2)المحا

ابخمهاالملكداودصلموتد.لديودوتأممهضاول!عن

أيخاءمعفصلبوما،ضاولالمحماخطأالذكنللجبعو!نن

-2321:8)امولىعلرظصضاولانةصكال

11).

تلونأ

؟يل-يؤيلة:

الحرية.نيالألفاظهذهبنذسوهيأأبائل"وجمعها

منجوانوهر،،الجبللىاالمعروفالوعلهووالاتل

الحريعةحبالطاهرةالحيواناتمنوكان،العشباكلة

الحركةبخفةاياثلويتو.(15،41:51.:21تث)

ركضوإذا.(35:6إش،2:9نى)العدووسرعة

ذلكفيالمثلمضربأصبحولذلكالماء-،الىعطشهاضتد

الصخورفوقالقفزفيثابتةقريةوأقدامه،(ا:42مر)

،(91:-3حب،18:33مز،22:34!2)

.(ا:6إريامرالى)وضعفهزلللجوعتعرصوازا

كذلكوحمبت،الحركةخفيفة!غارهاهى!الأيائلغفروه

.(2:9نثى)اللرنمحفرةلأضها

الصبح:أيلة

ولمعله،والفرينالثاقالمزمورعنراننييذكر31وهو

فيهأنويحتمل،عليهيوقعالمزموركانمعروفلحناسم

الهربأوالطعامأوالماءعنالبحثفيالفزلانعادةالاضارة

منالجاةالى-رمز"المح"انأو،الفجرفيالمطاردينمى

ظهر!أىأالضالةطلعص!ويمال،الحزناوإلاضطهاد

الثس.

6يلون:

وهى:،،الفزلانأوالأيلمكانأممناهاعر!ةكلمة

(91:42يض)دانسبطنصبمنمدينةاسم-ا

بق)فهاتليالقرعةفيفوتعتلاوىلبىأعطتوقد

فيمرةلأولذكرتوقد(6:96أخ21:24،1

دوميهـياض:الخم!ةالأموريينلملوكلوعهزيمةفصة

.(01:12كق)اإللرنعل!واديوياقمرجبعونعل

(ء3:اقض)الأمورشمنأخذهافينجردانفئلوقد

تحتووضحوهمعل!متويتيرسفكتيدأنرض

علىكب!انميرأويرناثانضاولأحرزأعلونوفي.الجزية

نجواقلكهاوقد،(14:31عم1)الفلطيين

و-منا!8:13أخ1)الأوذاتمنوقتفيبنيامين

واصترلى(11:01أخ2))صرأثلمملكةضدرحبعام

:28أخ2)آحازالملك%يامفيالفلطنهونعل!ا

فيذكرتوقد،اكالر"قريةهوحالياومرقعها.(18

أورضليممنالغرلىالئمالفيوتقع،العمارنةتلرصائل

وهر،ابحرالىالجبلمن!ؤدي3الانفىلهواديفط

الأمور-لنن.ثوعفيهزمالذي
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يوبأ

حث-الآنمكانها!لملا-زبولونسبطز-ولينة2

ومحتمل(21:21فض))صائيلتضاةأحد"أطوندفنء

.،البطمةقل"مكانأكاأوالحالية،اللرنخربةهأنهإ

:أ!وب

ظنفالبحض،الخقبقوجهعلمحناه!لملاعبرياسم

عررأصلمنإنهتالواوآخرونأالعداوةهدف)!نىأنه

وووى،!الله.الىهـالراجعبمعنىألى،رووبآب"من

منوكرهاالممارنةتلرصائلفيجاءماعلىبناء-آخرون

فيضائعااحماكانأنه-القدبمةوالحثهالمصركةالنصوص

هىللايمالآصليةالصبنةوأن،ابلادقبلاثايخةالألف

بمعنىأى،أببلااأو!أأ!أشانمنىقدايي!اكاب)

.،يتيما

كان،كرةأعلاكلهوثرىتقيرجلأ!وبصفر"وبطل

عوصوكانت،الأولينالآباءأيامفيعوصأرضقككن

.لأدوممناحمة

في،ضرهخارجالمقدسالكتابفيأيوب31وتكر

أشخاصثلاثةمنكراحد(02-41:41)حزفيالضر

يرمم،فقطأنفهميخلصونانماولبههم،ودارفىبارزكن

ودانآل،الأولينالآباءأحدنوحماالآخرانوالثخصان

.حز!اللنبيمعامرأكانالذى

أيوبكان)ذابمانقطعأنالصبمنأنهالبحضويظن

واقعيأساسوجودمنبدلاولكن،لاأمحيقيةضخصب

جقدفأيوب،والنأثكلالقبرةهذهكلفاجعل،للقصة

قلوبعلاليطرةهنهثللهاوضخصه.انسقلوب

نأالايمكنلا-الأ!ورةصورةلهاتكنوان-انس

نأالحبرانينالكئابطببحةمنوبس،حبفبةثخصةنكون

دلائمايرنهابل،ابخالمحفىمنقصصهمأبطاليتوحرا

حدثماهذاأنزشكولا،الوافعمنصححةأصعلى

كانالاصمأناخراضالضرورىمنويى.أروبتصةفي

مقدمةمننرىاذ،قديمزمانمنذلهلنالإسركدصعروفا

تبل.منمصوفكر3الاكانلركا(أ:1)الفر

.-حولهلمبالماواصةمصفة!دىالذى-الكاتبأنبدولا

رصالةفيليدمهامحان!افجمع،تداولةالقصةهذهوجدقد

.الأفيطنولكللزمانهخالذجة

:سمره-أيوب

صد:-أولأ

أروعالفرمذايعنبر:المقدسال!بمنموضعه-ا

العالم،فيالأدبيةالروائعأعظمومن،العبركةالحكمةأضار

من!الهمعكفق،القانونيةالعركةالأصفارفيوموضعه
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فييمىالذى-الئاكالقسمفىيقع!ر،بهرتقدرر

تعرفوابى،"،المفدسةالكناباتاأى،كمبماالعبرن

المزاموضريحد،-الهاجيوجرافيا31ياايرنانيةفي

مقدمةفيالشييةالترجةفيوصعولبهه،الأثالوضر

الحدبخة.الترجماتعليهسارتماوهو،النعريةالأضار

المزام!)معكبثلالةمنواحدأيوبوسفر.

ر!نن(الماص)العبرىاللاهوتعلماءلهاوضع(والأمئال

العر!ة.عاضهالإظهارايرقيململاماتخاصأنظامأ

منأ!ربمفريكنلم:الهودالقراءعندم!لئه2-

نل،الهوديةا!امعفيعامةنراعةقراءتهاالمفررةالأضار

فيالديهالجاجاتفيأو،والأنبياءالخم!ةمر!أضار

الخسة(الدكج)،هـايجلوتكبمئلالأعياد

)ريا-مرالط-راعوث-الأناثدنضيد:وهى)

فهو،الحآصةللفراعةكاباكانلكنه،(أستير-الجامعة

الواعبة،افقفةللطبقات!روقعصبقأموضوعأيعابمكاب

علتستحوذراشةأدبيةقطعةنرهنذكانأنهبدولا

الذهن.

صفرقمذكورأ،أروب5-القولصبق!-ونجد

حفيقية،ضخصيةأنهعل(02-14:14)حزثيال

المودمنالمجبين.الىقي!ئوبلالرصنجد؟

قرائه.عدمعروفكخعىأوربإلىمثرأ

فيالمظبمةالأديئالفمصمنواحدةأيوبفصةإن

أونجوكةلفكرةتجيدأكوكاشممر،العبرىالأدب

هذامثللهاككونأنعلصاعدماهذاولمل،طقية

المالم.كلرالواسعالاتار

الأدلمي:الإطار-لانهأ

هذاتفوتكتفالتيالعو!ةالمائلمنالكئرضوءفي

بالتنيوالمتحلقةالمائلوهىبالغموضأحاطهوالتى،السفر

إتا"ال!دايةمننقولأنبحسنوالتحرهـ-والحذفوالإضافة

أ!دنابينهر؟-الراهنة!ورتهفيأيوبنحرنعتبرفا

متكاملأ.صححاضرأ-الآن

أدلة.شللنرالأدفىاالإطارن!قدمهفيماالآنوبنظر

ابارزةافيسفارأحدوهو-انهالقوليمكتا،ضيءكلوأول

أطوبهفي!و،ر،لماأدلاطابحامحمل-المقدسالكتابفي

أ!اولبهه،فحبالروحيليعليمفا!ايى،وتركيه

ثبتماخرولعل،الأدفىالفنمنمتكاملةبليتتطعة

البداكة-منهو!علن!-الفرنأخذأنهو،ذلك

القمصيةالحبكةعناصركلفمهاتوفرمتملةمماسكةكقصة

علدلاللوكلها،القصةس!اقمعالشخصياتوانسجابم

الرفغ.القصميالفن

نصحلوثزمانورجع:والمكانةايارتهةاهلية-ا



يوبأ

قبل،التكو!نسفرعصر،الأولينالآباءعصرإلىأيرب

والاجماعةالديخةبنظمهاال!!راشليةالدولةتفومأن

،عرصأرضفيالقصةأحداثوقحتوقد.والباسبة

الجنوبالىتقع،القليلإلاعانحرفلانطقةوهي

عنبعيدمكانفهي،ألومتخومعلفلسطينمنالئرقي

قدفأحدأنها،الإصائييينوالأنياءالكفةتفكبرمجال

والوديانالجبالبينمكثبوفةخلولمحةمنطقةفيوقعت

وأخيهالإفانلينالعلاقاتجث،والقرى،"والمراعي

لأصر)دراكيوجدوحيث،بسيطةبدائيةعلاقاتالإنان

هيأمما،والدولالمدنحياةفينهوضوحأاممر،الله

كانتالأولينالآباءعصرففى،الظروفأفضلالاحداث

ذلكويظهر،ايرابطةالجآلفةالاجماعةالوحدةهيالمائلة

فيالدينيةالأولى،والطقوسعاصرهافيالبادةشكلنط

والوجطالكاهنهرالعائلةرأسكانحين،صورهاأبسط

،(5،42:8-4:اأنظر)لهمنازعلاالذى

الحيمةفيللحبادةالصارمالدقيقالظامتامقدكنلموحين

سمرعشبصوتالإنانبخاطباللهترى،ايكلأو

ضيحهاأوالقيلةزعيممنيجعلأنه؟،العاصقةحلال

اياسعالأصحاحانظر)المجتمعفيوالمعونةالمورةرجل

.(والعثركأ

الملكعصرفيمحبأ-سبسنرأنابعضوظن

-21:71)فطجاءبماذلكعلويستدلون،يهوياكين

:13)!عينىرأتهكلههذاا:عيانشاهدفمعلى(25

قاماهالذيوالذلالجحاعيللجلاءوصف)نهونولون(ا

مل2)بلاطهورجاللبهوياكينحدثثلماباررونأناس

مدةبابلفىأصأبرياكبنبقىوقد،(24:13-15

بابلملكمرودخأويلأطلقأنالىشةوثلاثينصبع

.(03-25:27مل2)كراتهلهوردسراحه

-الا،الحكمةكاباتإلىكتحيأيوبضرأنورغم

الأولين.والآباءموسىعصرمعكثوأكتلاعمأنه

أتاح،فلحطينحدودخارجالقصةأحداثووترع

تقضى؟بلادهحدودخارجإلىبفكرهتمدأنللكاتب

تنطبقالتيالحققضايامنقضية!ابموهو،الحكمةطيعة

الأحادكثصياقفىأنهمنهذاو!دو.العوبكلعلى

فيالاالربأى،جهوه"باصماللهيذكرلاكلهالفرفي

،الوى!أو،الوهيم"باصم!ذكرهولكنه،(12:9)

.أحماءنهاا!طرللهأوصافوهذه"ثداى"أو(العل)

المدنيةظروفمنالقصةخلوعلىالخلفيةهذهساعدتوقد

الجوهر!ةالعناصرمعالجةمنالكاتبومبهتالمعقدة

.الإنانفيوالأصبلة

م!يماالتصةأضخاعىكل:وخصائصهمالأثعخاص-

يوبأ

منالمتكلمبنفأول،فلسطينخارجمنكانوا،أيوب

نوعيةوثملتيمانمنكان-أيفازوهو-ألربأصحاب

شهرةوأدوملت!انكانفقد،أيامهفيالحكمةمننموذجية

لكلوكان،(9و8و94:7إرميا)الحكمةفيواصة

فيلطايقمنيدومارغمضخصبنهالأصحابمنواحد

،الورعالحكيمالرجلأليفازفنجد،عامبثكلالرأى

وبلدد.رقيفةعاطفةجيهبينيحمل،القاذةببصكلنه

الاصتهادفيماهرأكان،المرفةفيتضلعااعريدوالذى

وترتا.اندفاعأا!كلرهمفكانصوفرأما.الفديمبالراث

يخصوره،المتكلمينآخر،الأرامىالابأليهوأما

بنفهاكدادهمع،المطلقةوايجابتهحجتهقوةفيالكاتب

أ!دحد.إلى

اللهتحدىالذي،القصةمقدتفيالمذكورالئيطان)ن

أنهعلىلش،ببراعةالفصةفيووصف،أيو!جهةمن

روحأنهعلىبل،البثرىللجىالمعادىابخيثالمجرب

المنفمةبمفياسشىءكليقيىالذىالصفيقايبهيكمن

ل!أنفيالقاسيبتصرصاأ-سبزوجةإنابر.الئخصية

كر!ةذلكفيتكنلم،اللهمعشخصيةقميمابلراهمن

نجدهذاكلوفوق.النا!العنصرعنمعروفهوعنا

مبزاجه،فيالعاصنةايغيراتبكلنفهأ!وبضخصية

وتزلمكد،والاعتراضالتوكيدمنالللةهذهوبكل

ىأدونالثخصيةنفىهىهيتظل،الجدكدةالقناعات

،الموضوعليماأ!عبذكرنهولأنيمكنولا.تغور

بمئل-اللهكلماتنفستقديمفيالرثيدةالجرأةهذهوهو

فوقنسموعيقةدتيقةعباراتفي-الرائعةالطربقةهذه

الب!ثر.ومقالسأفكاركل

القصةمقدمةكبت:والأصلوبالئكل-

منالقليلةالأعدادوبحض(والثافيالأولالأصحاحان)

وخاتمة،(6-1)والئلالينالثافيالأصحاحمقدمة

صائرأعال!نمريةصورةفي،(17-42:7)الفر

أحماءتذكرالتيالقصوةالباراتعدافيط)السفرأجزاء

ابوعكهالصيوالنيج.شعرأكتبت(.فقدالجكلمين

متصلةضلسلةمنييهونالذى،الأثالسفرفيالموجود

راثعةبطريقةنظتوقد،الطرتينذاتالأبياتمن

الفريخبدأ.الملتهبةوالأقوالالرفيعةالمفاميمهذهتاب

إليهفيوجه،(الاكالأصحاح)يومهيلعنوهوبأيوب

مهمكلعلهوويجيبحدثاأصحابهمنواحدكل

نأغر،الأحاديثمنكاملةدوراتثلاثفي،بدوره

قكلملأ-واضحكرلبب،ائالثالصديق-صوفر

أيوبتكلم،الأصحابصتأنوبعد.الثالثةالدورةفي

وفا،(31-26الأصحاحات)صتعاقبةمراتثلاث
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هذهوعند.(4.:31)،أووبأقوالتمت5:نقرأ

،(واثلالينالثافيالأصحاحفي)الرابعايكلملدأالقطة

أ!ربمخاطبةفي-قبلمنيذكرلمالذى-ألهووهر

لاقترابالرهبةمنفجأةيتوقفخى،أحاديثأربمةفي

من(يهوه)الربوككلم.(24:)37الماصنة

،ه-04:3)باختمارأبوبويجبه،مرتبنالعاصفة

يجب.كادلا،بالحريأنهأو(6-ا:42

،(1،2)صالمقدمةمنالسفرييهون،وبالايحاز

:42)الخاتمةثم(42:6-ا:3ص)الحرارومادة

ما-حدال-دراميالفروموضوع.(7-17

مننوعلأنه،حقيقية!دراما"نسبأنيمكنلاولكن

أعيه)نني.الدرامىللعرضتمامأنصلحلاالنىالمناظرات

بالمفىصلحمةيىولبهه،"الداخيةالحياة"ملحصة

الأدبأماليبلأنوذلك،ابونافيالأدبلملاحمالفنى

الذى،الوناقالتفكرلأصاليبمطابفةتكناالعبرى

نأوأعتقد."ودراما،ملحمة):المصطلحبنكهأخذنا

ورعمهماهر،أبوبسفرثطمعرقامنمحرأيحدما

يوضع-وهو،أمماطعدةمنخليطالقصةأنمنالبعض

للفكربالنةأما.والقصصيالتحيمىالحواربين-بحامة

الحراريتخللهاتصلةقصةيقبرالفرفان،المبرى

أنهإلا،الأحداثعلىيطفىكانوان،الذي،الرى

هذ)في.وأبتهاالواتعيةالأحداثحركةفيذلكركم

نظرنالومماأجدىنظرةالسفرإلننظرأنيمكنالضوء

تعلبمى.كسفر!البه

بحسب%جز42إلىالفصةتقسيم)ذ:القصةساقي-لاثأ

تقسبملأنه،اعتاطاتقيمابقر،أصحاحأوالأربعبنالاثنبن

السفربقرأواأنيريدونللذبنالفرا!ةشسرصىشئا!بدلا

الأصلديكناالفرأنهيوالحبفة.ففصلةأجزاءعلى

بحبتقيسهالأفضلعنوكان،أصحاحاتإلىضا

أدىكيفمعرفةعلى!اعدذلككانفقد،الجكلمينأترال

منالأساليبهذهإلى،انحتلفةابظروجهاتبينالصراع

الالى،اللاثبثلاثاتهأيضاايق!يمهذاولكن،التير

الجوهرمع-ناقصةبصورةإلا-كفقلا،إطارمجرد

اكرمرجزمخططعنعارةفهي،التصةلأحداثالحققي

أبربسفرأنيفوتاألاويجب.متصلةمستمرةأحداثمنها

أعماقمنيضوهو،واحدلانانداخلىاختبارهوأصاصا

الاستارةشجديدةشمةأفاقإلىوالكالروحيةالظلمة

،ئانرتضخصاتهم-إلافماالأشخاصصائرأما.والإيمان

نبمالقصةفيولورهم،مقاومينأوععاونيناعنواسواء

هذاأ-سباخارإدراكموقفمنفإننائمومن.هاميأو

أصاصبة:مراحلضفيالقصةصندرس،الداخلىالاختبار
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(5-ا:1)الفصةتبدأ:ولتهأرونيبركة)أ(-

حيلأيهعاصروسفمعتجربتهقبل،لأيربنحتصربوصف

إنان.القصةتننىأسا!اعلىالتىوالخارجةالداخية

،المحرقبنيكلأعظمكان،عوصأرضمنناجحثري

ومستقيم،كاملكرجلمظهرهمعالداخيةحياتهتتفق

حبشيء!ورهكنولم!الشرعنويحيداللهيقي

المبريةللجاةافوذجبةالبركاتنمثلحيلأدهفكانت،الظاهر

نموذجهذافيفهر،والأصةوالصحةوالكرامةالغنىمن

والحكمةالرأنمنالراصخةالحكمةصحةروكدكامل

.المظورةالمكافأةدبوضوحذلكوظهر،مترادفان

عدحبا-لهمنالقرةهذهأووبيصف:اطريفأ!ام-ا

كانتكدمااالحرفأ!ام5بأنها،للأحداثاستعادته

:92أنظر)خيحتهءلىورفرفانورضاهاللهمعالئركة

!طيناأندونالسفريتربهاولا.(الأصحاحكلمع4

،للربعادتهقائابتومرتنه،الرجلتلبعنلمحة

أفراحهمق!كونواللاابأولادهالمطوفواهقامه

وهكذا،(1:145)الربالىأخطأواتدوباهجهم

التيالحكمةأيضابل،فقطأيوبلانرىأننتطيع

.اتحانلأعظمتعرضتوقد،فيهتجدت

؟،طويلاالاتحانهذايتأخرلمو:ال!ماءليرهان-2

اخراحاسكانفقد،أصاسهفيغمرضثمةيكنلم

:12،2-1:6)مثهدينفيهذاوظهر،الثيطاد

نفه،وأ!وب،القارىءلراهمالا،اللهمحضرني(6-ا

هذينففيبهصا،يدرونلاالأرضصكانوكلبل

الحليقةعندهنفتالتىالأرواح-اللهنجوجاءالمهدبن

ويقدمواالربأماميثلوا7(-38:)أ!وب

غيرعلى-و!همفيأيضاالحطانودخل،تقاريرهم

والذى،لهولاءلاالذىالهاكمالروحهذاجاء-دعرة

يوجدلاأنهو!دو،وفمدأمستطلعاالأرضكلفييجرل

وب!ؤال.نفذأأوثغرةيخهلهمجدلاالأرضفيضىءثمة

كاملكرجلأ!ربعلىقبهجحلقدكانإذادالهالرب

الىالدافعقضيةث!رلكنه،ذلكيبهرلانجده،ومتقيم

نألاباتويحاول."؟اللهأيوبكقىمجاناهل5:ذلك

وربحلأنهيدفغفهو،رابحةصفقةهوإنماأيوب!ل

فيهذاوكان.عخهنصبالمكافأةواضعا،ويشر

الله،جهةفمن،الر!ةوالطبيعةاللهمنلكلاتهاطالواقع

الطبيحةناحيةومن،والكباليربينلدةيربط

الانان،زالفضيلةاحمهشىءوجودينكر،الرية

الإناية،الفضيلةثملالذىأ!وبلدةيهاجمفالئيطان

.ابحدىهذايقبلالذممينفهاللهوتحدى

فينجربتهالأولى:بمرحيينأ-سبتجربةمرتلقد

فيفثلوجنما.مريمهألاثرطعلىوعانيهممنلكاته



يوبأ

بضربهالئايخةالمرحلةجاءت،وولاثه)يمانهعنبجدجعله

اللهو!قول.حياتهعلىلقيأنضرطعلى،رديءبقرح

وقد.(2:3)سبببلالذلكأيوبتعريضتبلتدإنه

التيئلالوط-بهكالعهد-الكذابالئبطاناضخدم

البرقأولافاستخدم،اللهءالىعادةالإنانكها

اضخدمالثانبةالمرحلةوفي.المدمروالغزو،والعاصفة

وكان.ومميتخطيرجلدىمرضوهو،الأسودالرصق

منباضرةضربةأنه-الانسانفكرحب-يعنىهذا

ائباتهيالمباشرةاليجةكانتولكن.لأبربعقاباالله

وبطفي-امرأتهاصتححهوقد.خلائمهأنجلفياللهرأي

أيوبولكن،وبموتالله(يلص)ي!اركأنعلى-عننه

الرائع:قولهفيهذاويظهر،للهالصادقولائهعلىظل

.أباركاالرباسمفليكنأخذوالربأعطىالربا

نسبولمأ!وبيخطىءلمهذاكلفي5:الكاتبو!ول

أيوببلوىبدايةهيهذه.(1:12022)،جهالةلله

والصنرنوالهورالأيامفعلتهماوصنرىوفتجا،

التضة.

بحفىعرورلتصورانالآن!كلبهنا:المامونالأعدقاء-

أوولينألمفمها،(7:3)ضهوربضحةلعله،الوثت

مطروحأأبرصأ!بحفقد،وجمتمحهيتهمننبوذاوجدأ

بمخته،أصحا*منثلاثةوحمع.الرعادمنكومةعلى

:2)ودراصوهليزو.نا+ديةأماكنمنوجاعواممأخمثاوروا

لممااكنرا،ايهوصولهمكدولبههم،(13-!1

،قرةاردادفدكانالمضالمرضهأنوالأرحح،!وتعوه

داءلعلهاخطريمرضومضروبامنبرذاوجدوهفقد

المنظرهذا.اللهمنانتقامأنهالافيءسوالم،(المل

عنته،ديراصوهأنمنوبدلأ،يصتونجملهمالمرعب

أكامصبمةطلةبكلصةينطفوافلم،مذهولينصامتينظلرا

ماولكن،(53:3اشانظر،2:13)ليالوصبع

كيف.بحديخماأحادكهمفيظهر،فيهكحاورونكانوا

ذلك،فعلوالثناباللحنةاللهوحمهقدشخصا!اركرن

نحازواأنواجبممنأيس.الريرإلىينحازون)نمافإنهم

أنفسهم؟علىلبأمنرا،الثفقةتغلبهمفلا،اللهالى

كشكمل،المعاديوموقفهمالأصدفاهؤلاءوبإدخال

عنصرهوجديدأعنمرأستخدما،بمهارةالقصةالكاتب

هذهكانيإذاماثئااثوشكتئف،الحكمةفل!فة

الصداقةبيايعضخفظ،الجاسدةالعقلايخةالعلى!ةالأنوأل

الصتهذاان.كبحهاعلىتعملأفهاأوتدفقةالبثر!ة

.بالسرءليذر

بدالهةفي-الذىالرجلإن:طريقهعبهضيتد-4

يوبأ

فينجربتهيتحملأنعلعازمأ،اللهيارك-التجرثة

لااللعنة!وجهلاولكنه،باللعنةفمهالآننتح(صت

يوم)نه،مولدهيومطعنولكنه،للأمورلتدبرهولاالله

،للحياةورمزايوم)ن.لهبالنسبةقيصةأومعنىكلففد

الطبيميالنرتيبحب-يحبكانالتيالحياة،هرلحهاته

ممها،صراعهوما،منمرةواعدةحباةتكونأن-للأمور

اغتاظلقد.حلالهيجدلالغزأأصبحتلأنهاالا

حولهصيجقداللهلأن-أيوبمنعلمدون-الثطان

نأ،ضكواهكانتولكن،(1،:11والحصا!ةبالرعاكة

الآنحرلهيحاللهوها،صببلازالفدهذاكل

.(31:23طرتعليهخفىلقد،والئقاءبالظلام

يحاوللاهذاكلفيأنهونلاحظاالحياةلهأعطيتفلماذا

علةليكلشف،لهاتفحصاالماعةجاتهأحداثاصتحاروة

إنهبل،فيهخطألاأنهفىعمفهو،ألهاصارالتيللحالة

منالنقضوعل.الطيعيابثرىالفادمنليخلر

وعدمالرضدالمفرطةحساصبةهويحكلهماكان،ذلك

:6كذلك.ه:1مع3:52.62انظر)مانة19

موضرعياأصبحتقدحالتهأنبمحنى،(03،16:17

فاتحةفيفانهلذلك،فهالهدخللا،ومرارةتوةأضد

منالنقيضعل،ا!قةمضاحعلضرب،كلامه

انهاكة.فينفوصمحطتالتيالحماصةاصحابهنظرات

الرقيقةالأتماعركلرغم:ا!وباحيباجؤروة)ب(-

-مكروهأنهمع-بالحقاقناعهعاولةالىلاضطرارهم

الحالة،الىنظرتهمعنإليهالنحدثفيأدوبأصحاببدأ

ومهابة-حكمةا!طرهم-أيفازهوالمتحدثيرأولوكان

وما،الموضوعكلأتوالهفييغطي-الواقعفي-وهر

لها:ونأكبدهماأفوالهصدىالالبى،الآخرانرودده

تليحية،عامةبحباراتتولعخهوينلف:خفياطكام

نفهأ!وبكانوالي،لأوانهاالمناعةالحكمةعارات

لجك،لاابارأنيؤكدصر؟(ه-4:3)!ابارعأ

برؤيةوبدلمط،(8و4:7)فىرعهمايحصدالإنانوأن

فافي-أنهحقفةعلىبناء-الإنسانأنلهاعنت،رآهافد

أيوبذهناضطرابئوأن،(91-4:71)وأثيمنجس

للخطرنفهعرضمما،شابهةاعلاناترؤيةعنعاته

ايلصيحمع،للهأمرهيلمبأنوينصحه،(12.:5)

ابتيجةوأن،التبر-سوبىالتقويمتتدعىحالتهأنإلى

مصورأأ!وبويجيبه.والنجاحالطمأنينةاضادةصتكون

قخليا-بلددقحدثثم.مزثرةمهبةبباراتخطأه

معصتهبمالىالأنجاءموتفشب-التليحعنانهامهفي

طاهراأ-سبكان)ذا)نهأكضاوءتول،(81:4

رصاهفيترداللهإلىيتضرعأن!شطعفإنه،وسقيأ

957



يوبأ

الحكمة،تراثشدرصأ!تخرجثم.(56.:8)

-8:11)فللأبرارالحادةأما،للأشرارالدماربأن

يرتبا!طلياا!اما،لهأروبجرابفيونجد.(22

عقابأنموضحا-شديدكورفي-صوفريخجيه.الله

جارتهعلىلهو!رصنها،(11:6)!تحقمماأقلأكوب

لتد.(12-11:7)الله!راكنضافمحاويهفي

تقرعا،الطرتةنجنسنصائحهماثلالةالآصحابأضى

التلميعمعولكن،الله-رضاسيشرددأنهأ!وبواعدين

اللهإلىوقضرعبإثمهبحترفأنيجبأنهإلىالحفي

كخاطىء.

اعتراضالكنلم:الأعدلاءوخداعالسطيةاطكمة-

وايى،ابهوجتايىالمأثررةالحكمةأتوالعلىأ!وب

لأنهايل،صادتةغ!لأفها،(13:2)لهمعلومةكانت

علتنطبقلافهي(67.:6)طممبلامشخةكانت

:6)تخققلاالقلرسكلامأنيظنأنوورلمه،حالته

كلاميححدأنمنأفضلصو،الموت!ض،(901.

الماعدةأنهو،حزنهفيالمؤلمةالفاصروأحد*القدوس

بأصلوبهمالأصحابأثارهوقد،(6:13)تمطرودة

الكلامإلىنوقانه.إثمهموضوعبهكالجرنالذىالملتوى

أصلوبمكان،الحقيقةوفي.(6:25)الصادقالمتقيم

،القطراتأمركأ!إلىأضافالذىهر،محهالحدثفي

كغدكلبهغدروا،محوتهمعلىيعولكانالذ!فأ!دقاؤه

.(02-6:15)خادعكرابأو،ماؤهنضب

تحاطفونلاأنهمالى-المرهفةمجاخه-ظنلقد

،(6:27)الماكرةلمقاصدهمهدفانهيجملونبل،معه

باعت،الفصةفيالبواعهتأفوىمنواحدكبرزرفا

،أ!وبقحبرلعندطالكئصرعنسنسفرايي،الصدافة

غكلصداقةالىاتهاويةالدنيوكةالصداقةعن،ثالايمان

.(61:91،91:27أنظر)المنظرر

القدقيالنظرداتأنولإدراكه:الأمورلردباعوجماخ-

تميزهأنمنوبالرغم،كليلاتئفيلاتجذلةأصبحتقد

الإيقانالىلهصلفإت،(6:03)الخطيةتضعفهلمللر

قالهمالكلنتبجةلكوة،ملترقاسالعالمنظامبأنالمحزن

هذهالنظروجهة.إنبهالاكفادلاركهمكانوطأصحابه

يندملاالهمنبالظلمعوملقدبأنهاحاضهمنجاءتتد

أوابصيرةالإنانيخعلاعدلهجهةومن،لعحلهأصبابا

بضاكتهالاناناحاسءتتابلاوقوته،الملاز

من!نتظر.مامعأو،(9:17)حقهمعأو،(7:17)

.(1،-:018)يدبهصنحهفدالذىخالفه

الموجهأروبخطابعلىيحتواىالذىالتاسعوالأصحاح

أخطرمنواحدأيحتبر،.المتبدالإ"هذاالىباشرة

58
يوبأ

)بر

الأداب-كلفيجرأة7هرهايكنلم-.انالأحاديث

علىكأخذ،الموتأكابعل،فانياانافانرىحيث

الله.عيهيكونأنيجبيخمااللهعلدرطيلقيأنعاتقه

ذروةالىأورب!ل،القصةمنالجزءهذاوفي

فيس،شديداخلاصعنيصدراحتجاجوهو،احتجاجه

كانأنهأدركنامتىهذالناوتضح،الخديفمنضىءفيه

الإلهة.للصفاتاعلانا

أيوببهشعرالذىالعيقالاحتياج)ن:ومطاجمدلا-

بين،بينهماوصيطإلىاحياجههو،اللهعلىاحتجاحهفي

مصاعيوجدفلا.وضحيتهالظالمبين،وا!لوقالحالق

للمظلومكونأنيمكنخىكلهصاعلى!دهيضع!نهما

اللذانوإلأمران.(35-9:32)القفبةدصوت

القويةاللهيدروفعأن:همابهاتومأنالمصالح!حتطع

:13)الضحيةترعبأنعناللههيبةيمنعوأن،الموجمة

وهذان.(35-9:32معبالمقابلة"،02-22

الحلاقاتلبتبدالإنسانإل!مايحناجمااص!ماالأمران

للبر.مطبهفيهوادةلاالذى،اللهمعوالمتبادلةالوية

سوف،لجياهناعهايمبرالتىالثفيعأوالمصاعوفكرة

الى-الروحىأووبنمومناياليةالمرحلةفي-ئتقدم

.(27-91،91:25:ا-6)طمءايجا!اخاع

الجولةمنأ-سبأ!دقاءاتىبعدما:اووب)يمانزروأ(-

كلعلةالمتد،ايعالمطاللهعنالحدثمنالأول

،دودةسوىلي!الذىالأعمىالفا!دوالإنان،الأثاء

أسبعياتتتح،(6-25:4انظر)لايمونحلوق

أصحابه.بعيرنالاالآنحتىى2كنلمأنبحد،فجأة

كانت،لأنهاالمزعومةالصداتةمنالأولىضكوا.كانتلقد

احتاجأأوقاتهأشدفيلهمراصاتهممنفبدلأ،كاذبةصداتة

:6)حرتهمنوبالرغم،(6:14)لهلمساندتهم

كانلو!،للساوتموضرعأمحنتهمنجعلوا،(26

لهم.مكسبالأمرق

صداتةنكنلم)!ا:ال!زبةأصدقائهلهجةاكئ!اف-ا

كانتبل،طقهمنيجفيأصلةتكنلم،نحلصةحقيقية

حيقةالىينفذهووها،الأنانيةلأغراضهمذر!ةجمرد

لقد،الحقرؤيةمنالدوافعهذهمنعتهملقد.ثوافعهم

فيالحقلصزتالامتجابةمنبدلأالالههذامحاياةأرادوا

أيربقلبعلىالرقعضديدأمرأهذاوكاد،دواخلهم

اللهعنيالكذبالتحدثثحراأنيجبكان.افلمى

حدعنداشاجهتوثفلمولكن.(13:3-12)

"صلفقوأنهمعرفبل-،الكاذبةلهجتهماكاف

لهتدموالقد؟كلامهمكلفيالحكمةهيفصا،،كذب

ضا!لحةالكذبلهجةان0(13:12)،رمادآمثالا



آيوب

اهمامأ،كلامهميحيرأيوبيمدلموفا.حمياسهم

فتحبيما،أرائهمفيالواضحةالمغالاةييناتونوتركهم

ايىالداخيةاشؤيةبذورونمت،للايمانجديدأطربقاهو

ع!.قتأص

دوافع،لرسأبوبتحررإذ:ال!لعلالأشئاد-2

الله،محضرإلىبطريقةالاخفاظعلىعزم،الأفانبةأصدقائه

للكمالالوحيدالطريق-رأيهفيهدا-يكنوا

لنإذ،للخلاصالوحيدةحجتهأيضاهوبل،فحب

،القرارهذاأقيندركأنونحظيع.كاذبأماعهيظهر

الخاطىءنظامهلاصلاحباللهأولأأصكيهفتأملعدما

يكفلويطلهيكونأنيلشالآنهورها،للأمور

8(،عددأيضاانظر-021021:)13الاطئاند

إيه،الموجهةالتهمعندناعهالىالاسماعطلبقويلح

ذروته.الرفيعإيمانهيبغوهنا

وكان،اتجاهينفيتمدإيمانهكان:الأنسانماتإذا-3

فياغقادهوهو-الأولفالاتجاه.البدايةلطيبياكلاما

الايجابية.الىالبيةمنوتطوراتعفد-قادرئماع

وبفس.الموتبعدالحياةموضوعمكانانفيالاتحاهأما

تطحصوإنايىالخرةلهأولأيخدم،الأطوب

ماتإنا:يسألوفا،(9-7:)014ئالةتفرخ

عن-خمبحيالفي-دهنهويتفقأ؟أيخحيا،رجل

مرةيرجعولكنه،المرتبعدحياالقاءوهر،الأ!ثلالحل

حفتالتىالمياهتثبيهمشخدماالسلبيالمفهومإلىأخرى

18،!14)للجالءالطيوالنقث،(14:11)

إلاالفكرةيعابمأنيستطيعلا-هاإلى-وهو.(91

راصخ.اقتاعأوكرجاءويىثخيلكمجرد

ايخالتفوقبطريقةالاقتناعجاءدقدتالحيالولي-4

فيالأصحاببدألقد.اللهنظامعدالةبنفسهأدركإذ

الذمميابخفالمصيربتم!وير،أحادثهممنالثانيةالجولة

أقوالهم،منالحصغفرغأنوبعد.الريرالإن!انيختظر

كلرفضوإ!.لك!يرأهمأمرالىنصرفااهمامهكلكان

باردةفلو!عنصادرةجامدةنظرباتواكبرهاالآراءهذه

،(4:ا.7)المطةعهادتتد(45.:16)

استخدامها،لهيسبقلم-مريرةعاراتفيحديثهيواصل

قايير،خطيةمثلكفارةيلزمهااليخطاياهضناعةواصفا

صلاتهيمعالذى-وضاشهشاهدهبأنبإيمانهيمرحئم

.(16:91131)الأعالم!فيهو-المصالحةأجلمن

إلى-الحاقدردهفي-الثوحىللددأصافأدبمدثم

معأيفازأقوالمرددأ)الريرلنكبات،-وصغاضكواه

عدر-بالغحزنفي-أيوبندبانوبعد،(المعالاة

بحلق،(13.14.2122.:91)العالمفيأصحابه

يوبأ

تنقرلوتمى،عبارةفي،الايمانذروةإلىرائحةففزةفي

فقدأناأما!:(92-91:23)الصخريالأبدإلى

ث!خغل9مىالعبر!ةفي!والرلمط9)،حىوليىأنعلحث

الدىهو،الحبرىالفكرفيوالولط.(9القادي"ممعنى

يتراجعلموكأنه،المظلومءالبرىبثأرالأخدفيالحقله

وهذا.(621.:91أنظر)ظلمهقداللهأنفكرةعن

الولي،هذالماعةونتجة،صيفرمالأرضعلىالرلط

يجعلهحداهذامنيقيهوييلخ،قربعناطهاأيوبسرى

وليى-هم3بأ،ظلمااضهموهالذينأصحابهيحذر

!ا.:301مع،!91:1282)شديدخطرر-هر

11)-

وليألهبأنأيوبباقنناع:الأثهاءكهفيأيوبرأي)د(-

الحقيفةومذه،ونهائيةئاتجةحالةإلىإيمانههـصل،حيا

امعرلقد،الأولىضكوكهإلىعودتهعدمفيواضحة

ثكوكه،عنتخلىوقدوالآن،صحيحةأصعلىفكره

الثاك،المتكلمفصرفر،أصحابهقالهماعلىيربأنكتطيع

الر-سلو*ث-المحاد-التصوءفيالحدودأبحدإلىكالمط

أفزغأنوبحد،الكلامعنصوفريتومفانوبحد.الخفه

أيوبيبركي،حقدمن3نفوفيماكلاللاثةالأصحاب

مواجهم:فيأتراثميدحض01

!وموبيما:دالآصحاباكلهامليوا!يضالذروة-ا

عنثالئةجرلةفيالاصحابيثرعأقرالهم،تجيدأيوب

ياعتبارهاأيوبأقوالمنفزعالذممي-فألماز،الحديث

-(6-15:4)للنقوىوهدامةمئككةمنحرفة

،نظرهوجهاتصدفي-عقيدتهمنبدافع-الآنيبدأ

الديانةفيالاثدةالظربئالأقواليرعنفبىصوهي

فهو،أيوبحالةعلىمطلقاتنطقلاولكنها،التظيرية

-22:5)والحداعالخطاياأنواعبأضغأيربيتهم

نأظاناالخفاءفيالخطاياأنواعأشرارتكبفقد،(11

الظلمةونجس!،(41-!22:2)-ساهلاالله

تحريضقثم.البهذاإلى،أيوبتكتصالتىالروحية

-(23ة22)الباطلةقرتتجاهناإذارائع-رائع

.واللامالعودةطريقأيوبأماميقحبأنحديثهيهي

ثم.أصحالهأقوالفيوزنهالهاكلمةآخرهذهوكانت

ابخامىالأصحاح)قلبلةلباراتالوحيبلددييهلم

فادهفيلاعتقادهمالواهنالصدلىمرددأوالعرود(

ضهكميأطوبفيأ!وبيعقبثممطلقا،فحادأ

فيصوفرككلم،لم.(والحرونالسادسالأصحاح)

الكافويخذ،يقولهماعدهيعدلمإذ،اثالثةالحولة

قدأيوبأصحابنظر!ةأنعلىدل!المتهذامى

تمامأ.انهارت
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يوبأ

الأصحابيظع!:أروبلنزعا!هقيالى-2

أنهأ،،كهاالدناعيمبههتضيةصاحبإثربأن)دراك

رجلمجردإلالهمبالهيكنفلم،يرونمئاأبحدررى

الحادثالثويشوينبرن،بالذنبالاحاسثرهـيعذبه

بصرته،يعمياناللذ-شوالفيظالغفبالمطأفكارهفي

لكنص.(5:2،18:4نارن)للخطرو!عرضانه

فزعهكنلم؟.الاطلاقعلىفزعهقالبيكنلمهذا

اضطربلقد.(23:17تأرن)بمصرهجهلهببب

ثت،العالمأمورترتبفيالواضحةالحقائقلأنوارتحب

حايهعنالنظرحولناو)ذا.يلأعونماكلبطل

كرامةوذووآمنناجحالرووأنورىنجذه،الشخصية

-15.92-21:5)تماماالأبرارمثلوموتهحياتهفي

الراضحةرؤتهنذ!لهمنكرنأنالأصحابوعلى،(33

ىأ-يوجدلا،الظاهرةالناجةفمن6(21:92)

أدتوتد.الأشرارومصرالأبرارمصصبناختلأف

يبرروالكيوترعهم،الناقصةالجوفاءالأصحابحكمة

فالحق(الكذبفيوفوعهمالى،(في7،:31انظر)الله

نأ؟.الإنانأمامسراالأزمنةنركالقديرأنهو

الريرألطمنالمحوالرأمميذلكأيضا!قونا؟صحاب

ملىءوالعشرونالرابع،الأصحاح،العقابعنفلت

الصارمبقانوناالربةالحكمةفتوقد،ذلكتفاصل

الصارمةفالعدالة،الرهذااخراقفي،والحقابلثواب

العميقالحقتطنلا،والحقىوال!لوك،والجزاءللعمل

مأ،اذأالحكمةنرفضفهل.وللضرررلباراللهلمعاملات

وفهناأ)دراكناعنتعلوأنها

اباؤلهذاوأمام:يداتطيطالإنانةالطعة3-

،الأصحابصتحيثمنبدأأ!وبأن!دو،الغامض

أ!وبفيبدأ.حيقهاعلىللامررايجارحلتكوكأفي

الحبرىبالقمكلامهبخمئم،بكمالهوبنسكهبنغسه

ويبهر،(6-27:2)،00اللههوحلى)الخط!

،27:7)إلحمبلأوالأثرارمعلهضركةكللدة

سنىالقاسيةتجربتهفيأيوبرجدوقد.(21:16انظر

هوماإلاكلفيهيفىلاخىله.تمجمىفهي،سايا

حكرأالفكرهذاكنولم،(23:01)كالذهبثمين

الأضرارعنفماذا.الجميعكدركهأنيمكنبل،أيوبعلى

فيالصحيحضوئهافيالأضرارئضيةأيوبضع؟إذأ

وهو-(23-27:8)والعركنالسابعالأصحاح

لهم!لوالذى،لصونرائاكالخطابابحضعلهما

أصحابهجمغرؤيةعنفعلافيه!بروالذي-مفقودأ

-الأثرارأي-أنهمهوالأمروجوهر.(27:12)

،(27:01)اللهفرحلهمليىأى،بالقدرويتلذذونلا
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يوبأ

معفاأ!وبأفوالوثمق.باقيرجاءأوملاملهمولب!

،الفارقهذامعولكن،بحدحدإلىاللاذعأ!حابهكلام

الأضرارميولإلى،الظاهرةالمجةمنكطرقأيوبأنوهو

البئرةالطيعةأنالمئ!أ،المتأصلوبطلهمالدفينة

أمروهذا،عظيمااقحاناباجتازهاتتطهرلاالساقطة

.للأثرارمرعب

الأصحاحفيذانهاالحكمةخلاصةالىأ!رأ!أقنم

هذاكللحد-!قىلاأنهقجد،والعن!ر!نالثامن

ودور،الصحيحالجوهرىاليءالا-لبوإعثالفحص

الربمخافةأى،أيربحياةع!كانتماهوفيهالإفان

.(28:28)الضرعنوالحيدان

الحتامىكلاعهفيأ!وبيصف:(كهامهيقرأأووب-

الماضيةحياتهأحداثستميدأ،خريفهأيام)،الطويل

خيت،علىظللاللهرضاكانحيماعل!كانفيصاشأملا

وذلك،(92عى)الناسإلىوعشام!أهوكانوجما

حتى،اللمنةعننمالذىومرفتحاستهأياممعبالمفابلة

اكربتوقد،هروها.(3.ص)أصاكرهعل!ضحك

الجادىء،عيقةكلماتزيمتعيد،القبرمننفه

القيمأعىخلاصةوهى،طوكهحكتايىوالنضانل

عيهأطلقماوس،(31صه)الهوديةالأحلاتة

خصمدكهاثكوى-لاذعةسخريةفي-أووب

كفهعلىيحملهاأنمشمدأوكان35(،31:)

بهايذبوأن،(كأصرأو)ك!ثريفلهتاجاويعصبها

أقوالتنموهكدا.فاضبهمحضرإلى،الحمودوراءماإلى

الطريقةحصب-يختمهالذى،الرهيبالعرضبهذاأكوب

.دعواهزيفثبتإذابلعنة-العبرية

تثهبممع!مغوعلالأ!حابصتلقد:اظل-

ضرورااخرفأ-لوبأنمدعيئالنايةإلىعنادبكلبرأيهم

هذهبين(،وجمحوا9-22:5)القتلتتحقصارخة

:1891،15.:4)الطبييالغسادوفكرةالمزاعم

،2ت5)الروحيوالباء،(6-15،25:4أ"4

يقدموااولكنم،(15:82627،22:0.111

ريبلاألذىالكمالشأيوبموىنحرواحدةخطوة

وقمسكونيكذبونهموعا،الحميقو)يمانه،يخه

نظرياتهمقتأصلةلأنها،تمحيصبدونبأفكارهم

الصداقةدافععنالبعدكلمتحد!،الخاطثةاللاموتية

اباحيةومن.وعواصاتهأووبلتعزيةبحيدمنبهمجاءالذى

وقوةثباتبكلبك!الهضسكاأووبظلالأخرى

هي؟الأمورذوضأمامصامدأفوتف،(17:9)

،عندهبماطرفكلتحدثبعدماالواضحمنوكان.بادلهة

فأبانفهأ*بوأصبح،المألةلحلحانقدالرقتأن



يوب

فتظرأكانأنهمنييدوقدمارغم،الفصلكلمةلماع

تموافقدالأصحابأما.منطورةغيرمحكمةفيتقالأن

:11انظر)6لهجرعلىأيوبويولخاللهييهلمأنلدة

هذهعوصأرضفيالحليأقيكيفولكن.(1511

جمغعلىتأئيرهيكوذماذاالكلوفرق؟الجيعليراه

ذلك.تغفللمالقصةإن،المعيةالأطراف

الفصل،القولإلىللوعول:الأموريوفحأليهو-

منوبدلأ،حريةبكلليهلمطرفلك!!الفرصةأعطت

تظهر،العاصفةمنلأيربالربدعوةإلىباشرةالدخول

الذىالأيامفيالصحيرألهوضخصيةهي،جديدةشخصية

عيهوكان6اثمرغروحوارهمكلامهمعلىطويلاصبر

:32)لنفجرأوالصوابمححهالىبالطرفينياقياد

أولئكحوارإلىشابةدماءبإدخالشبيهاهذاوكان.(91

،01،15:01-18:8بأنفهمالمقرينالكبار

صيغةفيالأخيرةالحبارةأنوالأرجح-18،12:12

تخلولانفديةبروحأليهوشخصيةتميزتوقد.(استفهام

نقولولا-بذاتهأليهروئقة.ضديدةسخريةمن

يتخدفهو(22-11ت32)بوضوح-ظاهرةغروره

؟33)وجودهأيوبا!ىأنصبقالذىالحكموظيفة

وهو(22-35،13:02-9:33انظر،167

:4،37-36:2)المعرفةصحيحيقدمأنهمنواثق

أيربإلىحديثهمرجهامراتأربعأليهوويتكلم.(16

بالحكمةألحوكلماتوتتميز.بالتناوبوأصحابه

بحوللاوهر.مقصوداطنابمنفامارغم،والجمال

ولكنه،أيوبفيشأصلاإثماالأصحاباعبرهماعلىكثيرأ

الأشراربتحدث؟بتحدثلألهأيوبإلىاللوميرجه

الإثمإلىالميلسويحذره(34:7-91.3637)

أليهوأسهموقد.(36:12)والتليمللخفوعممااكثر

النأثيربخموصنظرهو-جههباعلانالحوارفيايحابيااسهاسا

:7انظر،18-33:14)والرؤىللأحلامالقوى

(28-33:91)المرضولأوحاع(15ا--3

للإناناجعلن،وصطمرسل5للتألم؟نإذاوبخاصة

ويطهوبأنهيثعركاننضهألهوولعل.شاالهدف

بقرهـتىءكلماتفيحديثهألهوورواصل.عرسل

فإنه،بعيدةمازالتكانتأنهازحيث،الحاصفةهبوب

الطية،فياللهعجائبعنباصابليتحدثالفرصةيخخهز

محردمناكزلهبالشبةتعنىالتىا!جاثأتلك

الظاهرةشللثلتبىءالحاصفةاقتربتوكلما،ممجزات

مرضحهيوخفققلبهاضطرب،اللهظهورالحارتة.من

الله.ليتكلميصتأنمجببأنهوأحر(\:371

محاولةحماقةالكاتبيرتكبلم:والصوثالعاصفة-

اقلأ،بقدومهاألهوأح!عدمابأنهإلاالعاصفةوصف

يوبأ

تكمنالعاصفةألمجةنفإنلقارىءبالنبةأما.ورهبةخوفا

وفا.عنهصدرتاليوالأقوالماجاءالذىالصوتفي

لىالىالمهامأخطرمنمهمةعاتقهعلىالكاتيأخذ

يتكلم،القديراللهيجملأنوهى،بهاالقامضطرقفى

حماقةفيالوقوعمنالكاتبأفلتولقد،شخصاوينكلم

المقدماتوضم،البثرمعالحديثيتبادلاللهيجعلأن

العاصفةسالحدثينكلاأنونلاحظ.معأانحتلفةالجطقية

فيالمنظورةللظواهر!3-دفهما،وصفيانحديثان

والبحرالأرض:الحليقةعاصرأعظممن،الطيحة

الجوانية،المملكةعجافإلى،والعاصفةوالنجوموالور

الذهنتاؤلمر!!تكونأنيمكنالتىالأضياءكل

لمالأدرالتصويرهذا.وأسرارهامعانياعنثحاالبئري

بدأوقد،الالهةالصفاتجهةمننقطةألىفييخطىء

بلابكلامالقضاءيظلمالذكطهذامن9:القاطعلالفول

لدأنأيوبمنيطلبثم،(2ت38)؟"مصفة

والحقيقة.ويجهاللهإلىليشع،قوىكرجلحكوبه

صائردون-وحدهأيوبأنهىالبدايةمنذالواضحة

الالهيوالحديث.اللهفكرمعوفاقعلىكان-أصحابه

علىخاعةبصورةيركز(38،93الأصحاحان)الأول

تحلصهوما،الادراكعنتجلالتىالخلقحكمةمرضوع

عظمةمندلغالذىالخصأنهوذلكسأيرب

والتقريع،النقدعلىقادرأيجحلهما،الجرأةأو،الأن

بك!لموبالطبع(04:2)اتقاداتهعلىالرديصنطيع

يعدلماليحجتهقدمقدفهو،الاجابةعلىتادرأأيوب

-3ة04)مطمجدفأواليهايفصأن،علىقادرأ

04614)حطئهالصوتيتأنفئم.(ه

مخلوتين،الوحوشأكرمنوحثينليصص34(

وهو-الهرفرسأنهوالأرجح-بهموثودى،جبارين

توتهع!يدركطلاولكنه،تقاوملاترةذوالبأسشديد

-لوياثانأما.بهرلةيحصمهأنللإنسانويمكن،شيئا

الراثعاليهيفعجائبإحدىفهو-ا!احأنهوبرحح

ولائتا"نرلا،الايداءثديدأنهإلا،الطبيعةفيلوظيفته

هذامنأيربتملمهالذىوالدرس.ثرويضهللانانيمكى

علىيحترضالذيأنهر،الحلاقةللقوةالعجببالتوع

الإنانتعظيميذللأنعليه،يفعلهفيماالخالقحق

وفيلك،(04:12)!مكانهمفيالأشرارريدوسأ

الرأموروتدبرنفهانقادعلىتدرتهعلىالدلليقيم

تلاضت،الفكرهذاعلىالضوءوبالقاء.(04:14)

توبةإلىوتحولت،أبوبطلصصهااتمالتىاللحاجةتمامأ

ماكانلهتحمقفقد،(6-اة42)عميقيروندم

يكنلمالأصحا!قالهماإن.(23:3انظر)يطبه

والآن،حكمتهتجلتتدفيها،إللهع!اضاعاتمناكر
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يؤبأ

د!فلم،محننهفيومازالالأرضعلفاوهو،عيناهرأته

صوره؟،حكيمحميمصديقهوللكرياأوبعبدأءالله

:91)المحاناةدأئرةعنبعيدأمادائرةفي،الواش!كانهله

27).

عمية،القصةأطرافمنطرفانرأىلقد:الموالي-3

حايهبحبمماكلقهذاأثروقد،المهعبةاللهتجلى

تداعىقدنرا.،الأمورلترصحظهرالذكيفألهو،الروحية

ضد-الكاملالرجل-أووليأما،تبهواضطربفجأة

عن!اذاوالآن.ياؤلهالجشودالجوابعلحصل

والذين،حكصتميثتوابيدمنجاعواالذ!الأصحاب

دتركلمااللهفكرعنيداضونأنهممندفينعلكانوا

قاسيةكلمةإلميوجهأندونالأصحابهؤلاءالرب

ولكن،(42:7)باحمهمالمتحدثأيفاز!ايخاطب

خلالمنالاابورإلشلهميجموالميأصحابهؤلاء

وعدقدأليفازكانفإن،أماتهعليهأنكرواالذىالرجل

خطته،عنرجعإذابومميطالختامىحد!ثهفيأكوب

أصبحأروبفإن،(03-21:)022دالربوترف

التيبالأقرالالديدتمسكهمنبالرغم،الوسبطهوالآن

فيتقولرالم5:علمالالهيالحكموسدر،اضبهروها

بهنطقماهذا،(42:7)،أ!وبكبذىالصواب

لابتلاعالتجربةهذ.بكلحمحأئهذكرالذىالقديرالحالق

الصادقةأوربكلماتان0(2:3)،مببلا"أدرب

علىالجرىءواعتراضه1واحتجاجهوغضبه،للغاكةالملهمة

:42)االصواب"كانتهذ.كل،اللهمعاملات

بابههذامنأعظمهرمااليهابكلفيولي!،(3

.لإنسان

بقصرشممعينةدراساتهناك:الأوضاعامحادة-4

!برحفحما،بهذاتتىأنيبالقصةأنتعتقد،النظر

فلو،للاجاطينعرضالطانعمل!رواأنكبرياءهم

وكأد،محاناتليأيوبلتركوا،القصةكتابةلهمفركت

ذاتها.فيجزاؤهاكونأنيمكنلاالمغرضةغكلالفضيلة

!لم"كانفقد،الرأىهذامن!كنفلمالفصةكابأما

-عصرهفيسادتاييوائالياتالمقدطتمنتجيدأ

بحسبالكنابأضكلأنشأفيمنوليس.عنهكتبما

اضادلقد،يخهماأدرسأنعلىولكن،الحدثا!ط

عائيهاواسترد،ثروتهوتضاعفت،صحتهأكلب

أصحابهبهتبأماتحققوهكذا،طر*وعاض،،كراته

يحئرلمأ!وبولكنظلصه.تودزعبخطيتهاعرفإذا

كانبالحرىبل،علطكانمااعتعادةفيرغتهعنمطلقا

واممربل،نمدهكانمانالوفد.ذلكمنالمكسعل

مرأىفياالأرضعلىهناعليهحصل،طلبكانمما

عنيمرأنضأنهنن!للولا،(26؟34)،الاظرين

،إه
يوبأ

يالعباراتبل-فحسبروجةبعباراتلا-ذلك

هذاعلبه!دلالذىالجوهرىوالشيء.الاسلينالثائعة

هو-بهسفماأمرأ!تبرالأقلعلىأو-المعادالوضع

ذاتها:حدفيالالهيةبالحكمةمتحلقايكنلمالحلافأن

حوليدورالحلافباكانلكن-زواجرهاأوجوهبرهافي

الحرإن-الصارمالحكمةقانرنويظل.الحدودتجاوزها

منبالرغم،الظاهرحبصحيحا-للأثيموالر،لبار

روحيابدأهناكأنكا.الوقيةالاصثاعاتبحضوجرد

صلىلماأكوبصبىالربهـورد:العبارةفييلوحعظما

!له،علىشدأتبكمنأيوبظللقد.،أصحابهلأجل

6والرمادالترابفيوندميتوبهووها،جمقهمطالبا

كانثلماوثروتهصحتهفينرد،أصحابهأجلمنوكصلى

.(92:4)أخرفأ،مافيعليه

:والهدفالمكلة-رايعأ

سبق،مماوضحتدكانإدا:الحبميابطاقخارج-ا

أحدأثليبلالحوارنييى،لل!فرالرئييالمنزىأن

مشكلةلحلمتاحأففلعلىنحصلفيلكفاتا،التمة

للرجلالراثعةالذايةالمورةان.هدلهوادراكالفز

والظلمة،والموتالثروأمام،اللبماأمامبكمالهالمتمسك

أنيمكنمماأبلغثروسلاو!ها،ذاتهافيكاطةقصةلهي

لىالفر)ن.تحليميةاستاجاتأوافتراضاتبهيحط

ملىءإنه،الانايةللررحنابضةجةخفقةرلكنه،موجمظة

بأمالهاالداخليةللحياة،الصحيحةللانسالةالداكةبالجاة

منشطاقغثعناهافإذا،الحميقةوثقهاوقناعاضهاوشكوكها

ضرأمطونجعلالنرروحنحمدنإتا،الوعظأوايعليم

وهى-الفرصضرعضكلةان.عفائديااعديما

مجربلماذاا:الؤالهذافينجدها-الاعةموضوع

تبرربطريضذلكعنالفرويجيب،أ!البارالانسانالله

كلأ!وبأصحاببذللقد.للانانومعاملاتهاللهأعمال

تخطراولو-الحاصةبطربفهمالدعدالةلاثباتجهدهم

يعرفرنالذينوحدهمأنهمزاعمين-الواضحةالحقاثق

،الاريجربلااللهأنهىالأساصيةقناعهموكانت،الحق

واضحةخالة،الحقيقةفيأيوبوأن،الثررويجربلكنه

34:)محصبةخطيتهأضاهـإلىفقد،لذلكجدأ

وكل،الاراللهيحربلماذايعرفأيوب!كنلمو.(37

غيرلهبالشبةتبدو،محزنةحقيفةأنهاهويفهمهكانما

بعلماللهأدفيضكولا،اللهطبيعةععاطلاقاقوافقة

كانتلكن.للان!انذلكيعلىلاولكنهثيءكل

ني،إنمادضخصةفيشمكل-الوقتطية-الاجابة

روحفيالئابتوالولاءالرا-الحقي،صورةأروع

تررقداللهأنبحد،الحيمىالطاقوبتجاوز.أيرب



أيوب

الاقحانعاقبةكافتواذا.الأمرفهايةفيأعحقبصورة

بفوةجديرةفهي،الإنانفيالصررةبهذه2المر

هىمئلماللإنسانتبر-!عميةالحقيفةفيولكا،ايجربة

!ستوىمنأرفعمستوىفيالانانتضعصى،للهتبرور

وتميم،الأنانيةشراكمنطمرهمابكلالطان

ولكن.الطييعىالفادعنبنملىل!مللآلارالاصدتاء

من-ضىءكلبحد-جاءتالمكلةعنالحقييةالإجابة

هىوشخمنه،للمكلةالحيالجوابفهر،أيوبحباة

.الدرسخلاصة

،هذهالنظروجهةشانطلاتا:الهدفتحدوللفجة-

جهةمنالسفرعلالنقادهجماتعلىجيدأنحكمأنيمكتا

هؤلاءبيدليمزيقكثيرأال!فرتعرضفلقد،وترابطهكائه

الموضوعةكيرنظرتهمعننتجقدهذاأنوأرى،النقاد

وأ،وهدفهومكلتهال!فرإلى،حدأبحدالىوالضهقة

الاتنعلاالذىالمتأفيابحثإلىالاخفارببث

صحيحنظامفيالخلاقةالفكرةعاصركللاضكئاف

تجاهاللهأعمالتبرءموضرعفيالهدفحصرأما،قناص

بمضتمريضهو)نما،(اللهعدالة6لاتأى)الإنان

!تبرونالذينالبحضيرجداذ،مخلقلةلأوضاعالآجزاء

،متأخرةفكرةالمقدمةوأن،لهلزوملاشىءالحاتمةأن

وضمتضعريةقصدةمجردوالحثرينالثامنالأصحاح،أن

جهةمنأما.السفرمنأصيلاجزءأتكنلموالفراغلد

!ؤدى،القصةمنللهدفالتحدبدهذافإنايركيبانتظام

نأيجب-نظرهمفي-فألو،أ!ضاخطرةنتاثجالى

حديئه،لفةأن؟،المقدمةفيذممرأىلهيردلملأنهيختمى

الأرايةاللهجةفيهالع،لموففهالملاءمةغايةنيتبدوالتي

بارعةغريدأأنعلىفهايدلرنغر!ةعباراتبهاوتمزج

نأيجبصوفرإنيقرلرن؟.الجزءهذاإلىامتدتقد

الفصة،نجاءمعتمثاالحرارمناثالثةاللورةك!ل

الابعالأصحاحقأيوبحديثمنجزءأأنوفىعمون

صوفر.حديثهو،23-13)والصئرلن

مافلعل،امصرتفاصيلفيالدخولإلىحاجةفيوت

فيتمامأمتجانسالفرأنعلىالدللقدمقدآنناذكرناه

وبناثه.خطته

الفرضعليايخفىلن:الفر-ووضحه!الفر!رض-3

ال!طانفتاؤل،دلالاتهكلبدقةتتبعناإذاسنلفرالهام

علىيضنا!اللهأيوبيتقيمجاناهل9:القصةبداتني

كفقجوابفتفديم.الهدفإلىللوصولالومميالطرممق

الندليل-وهو-الئطانفكرمعولى)-اللهفكرمع

إمكانيةيمتلكذاتهنيالانادأذعلى-أ!ربشخصفي

منفعة-وراءصعياويى-للهصادقاولاءحياتهجحل

أيوب

ولكن،عديدةثانويةأهذافاثناياهفييطوىكبيرهدفلهو

بالاتجاهاتفصتهيربطأنفيالكاتفصديلوحذلكوراء

يحوى-فالفر،أ!امهفيصائله-كانتالىالفكر!ة

وصلتلمادقيقةخلاصة-الأصحابنظرياتفيوبخا!ة

الفلفةتلكوكانت،الحصرذلكلطالحكمةفلفةايه

(28:28)كلاصهفيأيوبجاراهارقد،رامخةنظرية

اباحيةفي-فهى،والتقوىالبرمعتمامآتتفقفالحكمة

اللوك،فيوالخطأالصوابعناصرتحدد-الديه

،والحقابالوابنجظرية-جازمةعاراتفي-وتقر

لا!الحكمةأعا)ن.نابضةداك!ةحياةفييقرةتتجلالتى

المكافأةلهمالذينالأبرار:الناسشلعئتينإلايتع

.والهلاكالفشلكبنالهمالذينوالأشرار،للحباةاكيدة

الصارمالقانونهذامنإضثاءلأىمجالأيتركلأوالفر

هوالأولالثر:يكتقانهخطيرينضر-شولكن.للحياة

لغوامصالخاطىءالاشقزاءبالحرىأو،الحقاثقتجاهل

(73،،37،9مثلا)المزامكلبعضمنونرى.الحياة

يببان.الواضحانونجاحهالرءسصادةكانتيهف

-الجاةأنفهوالئافىالئرأما.الأتقياءأفكارفيالارتباك

جامدأضاأصبحت-السائدةالغلسفةتلكمفاصتحت

أعبحوهكذا.الخصةالجفمةأصعلىللحابقابلأ

المقبولالسلوككانإذامابينالفاصلتحذيدالصبمن

لمو.وضراءبغمجردالأمرأنثم،عسيقأجوهريأشا

،طو*الأمورالتاسمنالحالةهذهتظلأنممكناككن

ابلبلةهذه،للتقوىالدافععنالثيطانصالأصابفقد

يغمجردتكونأنمنأحمىأنهاعلىبايديل،الصميمفي

كان،الخبيثالثيطانتحداهالذىنفهاللهأنكا.وضراء

ملحصةأمام،صامهدفأمامفاألسنا.ام!نحانأمام

أيوبنهايخرجولم؟والنبةوايجربةللاخبارعظي!ة

نقةخرجتنفها"الحكمة"أنبل،شصرأوحده

صاية.روحيةأضواءفيتلألأمصفاة

الضجمة:الآدابلي(روليلفرمثابهةكابات-خامأ

اللذ-شوالمرلالعمقعلالفريدةأيوبصفرأمةتقزم

وفاك.الإطبةوالحدالةالإنانجةالمحاناةموضوعبهمايعابم

،الكناسلأحداثالمحاصرالقديمالحالمفيتعددةوثانق

مفروبينياماشتانولكن.أيضاالأمرهذاتتناول

.و؟دبلاغتهفيأيوب

وهو،الأولأيوب،عنشىءالومريةالآثارفيجاء

معرضفىفيقرل،!الخاصالهه!إلىشكراهقدمرجل

للرحمة:طبانضرعه

بدلكذباعلىو!رد،صدقكلمةلىيقوللاريخفىإن

...الحقكلامى

!؟حمابخكدونوتركنىتهصلنىمىحتى...إلهىياأ

585



أيوب

المذكورلأ!وبحدث!هناأيربننىردتوقد

ودموعهالمربكائه"الالههأصنىفقد،المقدسالكابفي

.أالههنبطتابيالحخبة

الثانيةالألفنطكتتشريةبابيةمناجاةأ!اوهناك

يحتفولا،االحكمةربأضكرابحنوان،الملارقبل

،أعلاهالمذكورالرعرىأيربعنفهاالبابلأيوب

يحكمإلههمرودخأنفكرةعلكشند-بارلمكمتأ-فهو

صيرحمولكنه،يالمبأنلهكصحالذمميوهوالحالم

لديهكانتولكن،الطقيةالتفوىأعمالبرا!ة

ترضالأمورهذهأنعلتلوآه):تولإذ،شكو!

حمدترنيمةحديثهويهىوضمهبشردولكنه11إطي

.!تلربهموتفرحالآلهةترضي)وتقدمات

بطريقةولكنالآلاممرضوعنمابمالوثاثقهذه)ن

بعض!ا،هذهمنأقدمأخرىوثائقوفاك.جدأبطة

الفرمتوىالىترتفعلاولبهها،"أ!وبنحرملاع

كوانهااييالوثيتةتخدثالمثاليلوعلى.الكا!

نفهيحاورمصرىرجلعنأالانتحارحولحوارا

الأزفةلأنالانتحارموضوعفي(،القرين5أوالكاأ

القدبمةالمملكةببنيخماذلككان)الوءبالتأصجت

ثم...عةرلاعدلفاكيحدولم،(الوصطىوالمملكة

يصبحونالناسلأنالحياةمنخكلالمرتأنالنهاكةفيلزر

أومصا،الأروبتاقو!.ال!فلىالحالمفيكالآفة

-2،91:25وا9:33،16:91)وعط

بأنهومج!،الآلهةوصاطةالإنانهذايلتس!هكذا(27

حدإلىصطحىثابهوناك.الهةمحكصةأمامدعراه!تدم

فى،أيوبؤضرالويخقةهذهبين-مدمثىولبهه-ما

قمبحقبها،قصرةنزيةبمقدمة-أيوبكسفر-تبدأ

بمائلهمالهاثوذجوفيا.نلريةخاتمةوأخرأ،طويل!ثعري

الأوصط.الرقمنفديمةأخرىوثاثقفي

الله"عدالةامرضوعتحابمالتيالرجدةالوثيقةأما

حولحوار"المسماة!ى،الكتاثطالسفريمالجهالذى

صفرالىالأقربتمتبرالوثيةوهذه.،الإنسافيابؤس

كهحيث،وصديقهلمقأضخصيينحوارفهى،أورب

طردبأنعبويثير،الرورةوالأفكاربالحمقالصد!ق

الخصأما.الآلهةرضىطتسوأنالأفكارتلككه

نأبل،تقدماتنقدملاالجراناتأنمنفبثكولمابة

أما،بالآلهةاكراثدونبرعة!فتنون،الأثركاءالناس

تمألم.فهرهذاومع،صباهنذهذهكلفعلففدهر

وأن،الصمواتبعدبعيدإلالهعقل)أنالىعاحبهوكبهه

نأالصديقهذاو-سى.،الناسيدركهأنمنأعظمعلمه

و!،ذلكفيلهحيلةولافاصدأالإنسانخلقتقدالآلهة
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أ!وب.

والكذبالزيفنبابالإنسانعلىالآلهةخلحتا:!ول

طاباالآلهةالىاالجأالخمىتضرعوأخيرأ.،الأبدالى

هذهونرجع.مأساو!ةنغمةفيالحوارينتهيوفا.الرحمة

.الميلادتجلعامألفتجلماالىالوثية

.العصورمن)يناوصلتالتيالنصوعىمذهوكل

الفر!ارعما-الحققةفي-!اليى،الثديمة

واكماله.وعمقهأعالتهفيالكعالي

نحرفيعباراتثمةفاك:والأماطرأروبسفر-صادصأ

يهفةريقولون،أ!وريةمحةعلياتبدر،أيوب

اليهالنظرةمعالسفرفيالأصطوريةالإضاراتهذهتقق

الله؟كلمةأضارمنكسنر

المتكلمقحدثعدما،الباراتهذهتظهرماوا!ر

الح،...والجاروابرانكالعواصفالطيعةتوىعن

وأ!ضا،أوالعواالخلوقاتعجائبعنالحدثنيوكذلك

الأضروالحديث،الوثيةالد!اناتممارساتعنالحديثذ

:بإيجازهناوصتاولهواحدة!رةورد

اينينلا!اظالمتعدوناليرملاعنوايلعنه

منيطلبأيربوكأن(3:8أيوبأ،(لو!اثانا

الىاضارةذلكفىألىوعلولى،يومهيلعنراأنالنحرة

البدأئه-الأصاطربحسب-الذىالبحرىالوحقإشاظ

،والحوفالكوففبحدثالقمرأوالضسيتلعكان

مولدهرومأنلوتمنىأيوبالؤيخة(لأنءيتثىماوهو

الحددمنالأخ!ةالفقرةأنوعدر،ظلامأصارأوهلكتد

.أالهاركاسناتيرجه5:الكوفالىتشصرالحامى

حالةفيكانأبوبلأنمثكلةالأمرهذاؤوي!

تبيرأئاءلماقولافاضخدم،للخطأنهاتعرضاضطراب

عنينىالربأنجيدأيعلموكان،النف!يةآلامهاعن

بررألهانجدنكادلاالتى-وخطيته،ال!حرةاصتخدام

جكمةفيمتثمككأمرلدهلوملحنتههى-الحقيقةفي

.البادةكلاللهمقاعد

!تعلقيخماصثوضةوأصحابهأيوبأفكاركانتلقد

وراءافشاقاجاراتأحيانامخمتصدرفكانت،اللهبعدالة

شيئأنجدلاوليها،عصرهمفيشائعةكانتاييالآراء

38-الأصحاحاتفيالمدوفةاللهأقوالفيذلكمن

الأ!وركة.3المزاهذهمثلمنتمامأخايةصي،41

الى-الطييالمذبأصحابمن-ابتاديلان

البفرإساعةالىبهمأدى،ضىءكلفيالأصاطررؤية

عباراتأيوجودانكارمحاولةاليهأدتممااممر،وال!ثطط

بدائامضأحدمميرىأنهزيللمنطقوإنه.أ!ورية

جتالوجدأدبمن-يكونماأروعمن-تطحةق

مجردأو،عابربيطقرلمجردأكاعلىالحبارةحمليمكن

من-مجبأنهعلى.جدابةمألوفةلباراتاسنخدام



يوب

عاراتأىوجردإنكارمنالخذير-الأخرىالاحية

أسطرريةعباراتفهاتنخدممواضعفهناك،أ!ور!ة

الح،...الألقابواستخدام،المجازيةالاشاراتمثل

الإلهاصمإطلاقمنالجديدالعهدفيجاءمابهذاوضبيه

تقتضيمافكثيرأ،الئطانعلىأإسلزبولالوثي

نأبدونالباراتهذهضلاصتخدامالبلاكيةالأ!ايب

وكانت.الآلهةتعددالاعتقاد-بالضرورة-تفمن

الأنجياءأمامالمتاحةالرسيلةهىالكنعانيةاللنةأسايب

الحق.بوصيلوالراء

الأصحاحمنوالماضرالتاصعالعددينأنوفىعمون

بدائبة:فلكبةمعلوماتبهما،أ!وبمنوالفر!نالادس

رسم.!حابةعليهباصطا(القمر)كرصيهوجهيججب)

.أابوربا!لمةاتصالعند،الجاهوجهعلى(داثرة)حدا

فلكيةمعلوماتمجردهذهأنيقالأنيمكنكيفولكن

لاعلىالأرضيعلق":الابعالمدديقرلبيما،بدائة

الانانيكونبخدماأنه!نيقدالحاضرفالعدد،،ضيء

حبثانإنه،مطتاالأرضروىلامحثاياهصطحنوق

اياصعالحد!أنوفىعمون.الأنقدائرةالاروىلاتوجه

تجةلثهصلبجلدفوقعرشعلىجالحأاللهيصور

وقد،(عثرالحادىالعدد)السصواتأعمدةفوقتنفر

القمر،وجهمججب5الرجماتبعضنيالامعالمددجاء

أو)،كريااتفىلاالعبرلآفي،كيه9كلمةلأن

ىأ).أالبدرابمعنى(يهسه"كلمةهيولكما(عرشا

والأمثال(81:3)المزمورفي!(!لهليلةفيالقمر

السادسالأصحاحمنالاصعالعددفيكون،(7:02)

هو:،أيوبمنوالفرين

،.سحابهعيهبا!االقمروجها!تر

أعمدةبأضهاالجبالعنبخحدثأنطربفاأمرأيكونوقد

الأسايبفيجدأمألوفأمرولكنه،الحابذل

الثامنالأ!حاحفيجاءماأن!.(اا:26)الشعر!ة

-بالضرورة-تعارضلا(6-38:4)وائلالين

يظنكانإذاعماأيوبيألكاناللهفلعل،الحلممع

يمكنلا؟.بيتأىثلأسىعلىضيدتقدالأرضأن

والعرين،السادسالأصحاحمنالابعالددأنإثبات

علىالشماليمدا:البدائهالفلكيةالمعلوماتمنفوع

نأبلأنروررويعتفد.،شيءلاعلىالأرضويعلقالحلاء

النجومفيالمنمثلالصماويالمالهوفا"المال"

مركرأنهايعتقدونكانواالتيالأصغر،الدبفيال!ية

نحطرطاتتقولهطنتجاهلأننتطيعولا.الكونحركة

كانهماللكنعاننكانصفونجلأنمن،أوغارت"

قد"بمل"أنيظنونكانراحيث،ليرناننالأوبجبل

كلمةكانتلماذايفرماهذاولعل،قمرهعليهفي

أيوب

يفهمأنيخجب،!الشال"تعنىالحبريةفي!صفونإ

الله،يكنحبثالسماويالمكانأنهعلىمناأالثمالإ

إضحياءيشخدمه؟،المألوفالكنعافيالتعبيراشخداممع

قبكتفيقلتأنتو"(14و14:13))شأيضا

الله،كراكثمرقكرصأرفعالمواتإلىأصحد

فوقأصمد.الث!مالأقاصىفيالاحتماعجبلعلوأجل!

.،العلىثلأصر.ال!حابمرتفحات

يخدمماكرأ(العبريةفي،ناتاه")!يمد"والفحل

،(401:2مز)السواتب!طأومدعلىللدلالة

يحلقاالأخرىالبارةمعمقابلةيشكلالمفهوموهذا

.،ضىءلاعلالأرض

-26:12)أيوبقالمتخدمةالعباراتأد؟

نأهرمفاهاولكن،أ!وريةعاراتلبعضتبدو(1،

علىاللهنسلطان،ايلاطمةالجرأمواجفيتتحكماللهتوة

الذىذافمن،المطلقةشادتهمنييرأجزءأالالي!ابحر

فيلكوضه!قوتهأعصالعظمةحيقةبدركأنكنطيع

نأمنالناصعالأصحاحمنعضراناكالعدددجاءما

الأرضفىعزعالذىالقدووتحتينحنونربأعوان

الأجرامصانع،وحدهالمواتهـالباصطالجالوفىحزح

البحرأعالىعلى()الدانىوالماضى،الحاوية

بخاء-(علالدائىأوأعلىالماشنىوعبارة.،(افي)

مجازيةعارةهي-اأ،غاربتامخطوطاتفيجاءماعلى

وهدا،(63:6إش)،الأعداءعلىالفبةاعلللدلالة

البحر.علىالكاملةاللهيادةتصررالاستعارةأوالمجاز

تنينأمآناأجمكرا؟نفهمرارةفىأيربيشكووعدما

الترحدد!انةففي(7:3)!؟حارطعليجحلتحتى

يئ،أفاعياتلطوهو،التنانينكلاللهخلق،الحبرية

غراينانينالآلهةمنالأدطالقتل،الايةالأصاطصرفي

ابدءأمكنفقطوعدئذ،الحلاءتملأكانتالتىانحلرقة

أضلاءتجميعمنوالبحارالابةتكونتحيثالحليقةفي

فيذللثمنضيثانجدلاولكنا،قلتالتيالتانين

وكأنهللبحرع!ورةنجدجثوالثلاثينالاعنالأصحاح

نأو!ون.(اا-8)ويقمطالرحممنيخرجغلوق

ابابلىالإلهفعذماالى)ضارةب،بمصاريعابحرحجر)

البحر.فاوخلق"يامات5الآلهةخلأنبعدمرودخ

لاحدودلهالبحرأنتحنيمجازيةالحالتيننيالعبارةولكن

آئارفيجاءبماضبيه،القماط5اصتخدامأن!،يتحداها

طقر!ةالفصيلةمنالوحوشمولدعن،اأوغاريت

مماصتعارةالحالتبندوالعبارة،،وابلعاتالملتهمات5

جدأالثبهقر!ةالكتايةوالرواية،البثرولادةعنديحدث

حالكةصظلصةابحرعلىتخيمحينالط!يةبالظاهرة

الكثيف.الحاب
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أيوب

نجدوإثلاينانمنالأصحاحمنعراثاسالعددوفي

جاءمثلما،حانكائنانوكأنهما"وهـالفجر،المبحإ

زوجانبأفهاوالغسقالفجرعن"أوغارتأآثارفي

عند،كبهالأرضنجدكرالاكالعددوفط.سماويان

.الأشرارعالتمضأزارهاعنهاتلقيبقاة،الهاربزوغ

الأعاطرخصائصشضىءالعباراتهذهكلفيوي!

صور-قكرنا!-جميعهاوهى،ايخيمىمجردىص

صألوفة.مجازت

تد!ربوه(الجرأى)"الماكلشاكانتوإن

الوحوشمنوأعوانهالكنعافيالبحرإلهمناضتقا

ابحرعلىللدلالة،الثم9كلمةواستخدت،الأ!وربة

ثلأنإثاتمطلقايمكنلاأنهالا،اللهخليقةمنكجزء

بالوحيد!ايتيزسفرفيالعباراتأوالألفاظهذه

آلهةأحماءمناضتقاتهاافترصاوانحتى-القوي

ترىلرصفمجازيةاشعصالاتسوىتكنلم-بهعانية

بهذه2طحينكانواوأصحابهأيوبأنافترضناولو.الطيعة

تمامأ،بهاإيمانهمعلىديلا6لهذفيهذافلبس،الأساطر

أؤمنأتيعلدليلاليتايونانآلهةإلىالإضارةأن!

(27و31:26)أيوبفيجاءماذلكويزيد.بها

وثيةعبادةفيمطلقالركلمأنهثددأيخكرجث

للقمر.أولثصى

الانان5:نحدالحامىالأصحاحالىرجفاواذا

فيجاء؟!ضررابار9أو)الجوارخأن؟للشتةمولود

والكلمة،(5:7)!الجناحلارتفاع(الانجيزيةايربة

.(النارأبناءأو)!ليشيفأبناءأهيالعبربةفي

الئمالفيالسايةللقبائلإلهاسمهوأصلاايىثفو)

كانتاييالطيةقرىعلىللدلالةمجازأوتتحمل،الغر!

نأنجدأأوغاريت"آثاروفي.الالهلهذاالأساطرتنسها

الفلىوالعالم"الوداءإله5،نرجل"نف!ههو!ليضف"

الةفي،يىشف"كلمةوتتخدم.النهر-كأبينبلادفي

الحمىعلىللدلالة(هت3)جقوقوفي(32:4.2)

المزمورفي-الجمعصيغةفي-تسئخدمكا،الرباءأو

:(76:3)المزفوروفي،البروقبمفى(78:48)

"يىشف"(أكيالق!يحمام)أو.القىمحىأناك

يمىأوغاريتآثارا.وفيوالقتالوالفالمجنابارقة

:18)أيوبفينجدو؟."الهمإله5!يىضص9

هنامكذا،الأشرارأجساديأكلبكرلهالموتأن(13

العربيةفيالمرجمة)!ليشفأبناء"!كونئد(5:7)

وأالحمىأوالمتاعبمنكتلفةأشكالا("الجرارح!

شاهق.علوإلىترننعايىاللهب
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أيوب

منالأربع!الأصحاحفيولو؟ثانجهيوثعنماداثم

ضخمجوانإلىإشاراتأنهاعلىالبمضيحملها؟أ!وب

علىواقاح،(الهرفرس.ئل)البفريةالفصبلةمن

العهدفيأخرىنصوصفيالنوعانوردوقد،الرتيب

:8مز)المحازيةالمحافيأوبالأصاط!إرتاطأىبدونالقديم

ةأ!وئيل،14،401:26:ص74(8،05:01

.(2:17حبقوق،02،2:22

كلصةعنمددةصيةهى،بيمرثاكلمةأنويدو

معنىواحدضيءوالعريةالعبربةفيوهي)!بهمة"

الضخامة،ضد!دةأبمة"تمنيفهىوبذلك،(وبى

:04)"الدأدالأولهـبأنهأصيموث"و!رصف

فيهتظهرماأفضلأنههوذلكمنالمقصودولعل،(91

انات!)الآلهةأنأأوغارلتأأساطيرفىونجد.اللهفوة

منآخرحيوادومحه،الرؤوسالشمةذالوياثانهزمت

.أالضراوةضديدالهاثلالعجل9يسحىالقريةالفصية

عنتتحدثالتيالفصولبعضالمقدساليهابوفي

أنهاعلى،جايةأوكويةكانتصاء،الرقرات

الأرضعانالر!يخهديحاقبالذىاليومففي،وحرش

الجحويةالهاربةالحيةلوياثانأيضاصيقل،إئمهملأجل

إلىلرورب،(901.:27:1،51))ش

لرياثاذإن(ا.4-74:12)المزمررفينجد!،ممر

،04)أيوبفيأما.أضاإلهاكرالرؤوسابحدد

الانانيلزمإذ،رمزكيوصف،لوياثان"فوصف(41

مجردالوصصمذاسليجحلألمجازمنالكثيراقراض

،اقساحبوصفبدأأنبعدأنهجدأويحت!ل،!تمساح"

أيرببذكرأنأراداللهلأن،آخرثيءإلىلحجأةانتقل

لها،رمزأإلاألوبائاذايكنلمالنيالكويخةالفوىبتلك

لرية.قوةأمامهاتفأنيمكىلاوايى

بل،تماحمجردلىخاالموصوفأنهيوالخلاصة

رمزوكذلك(ا!27:1000ضرعرا!ثحياء!فهمه!بهب

الرؤكا.سفرمنعرالثافيالأصحاحفيالتنين

وو،أمامهاللهألناءثمولصورةالفرمقدمةفيونجد

:لأيوبأليفازيقول،الخامىالأصحاحمنالأولالعدد

القديينأكيوإلى،مجيبمنلكمهلالآد!ادع

لادألهبالقرلأ!وبسيخرألبفازأدأى.؟!تبت

هؤلاءأنالفاد.-وبزيللقدب!تايرسلمنجدوى

كائات-الهرينب!تماأساطيري-كانواالقديين

المحلىفيالثفاعةعلىالقدرةبى،أدلىطبقةمنحماوية

القديين!جاعة9أذملاحظةيجبولكن،السماوكلط



يوبأ

المزمورفيأو(اللهأنجاء)السنرمقدمةفيأوناسراء

أنهالجلىالراضحومن.نحلوقةكائناتتفى(ه:98)

صفةأىالقديينلهزلاءتبالمزاميرولاأيوبمفرلا

الوثنية.الدياناتفي!الهيمفهومأو

كبريائهلأجلأيوبأليفازيلرم(15:8)أ!وبوفي

ألهوويتحدث؟أاللهمجل!ليتنمتهلا:لهوبقول

.(مرسل)ملاكوساطةعن(24و33:23أ!وب)

عنيدافعشخصيإلهوحردفيالوينبينبلادوعقيدة

لمكونأنجمكن،الحماوىالمجل!أمامالفالطعميلهمصالح

يخماتقدمألاتقهقرأيكونولكنه،بذلكصلةلهمفهوما

هؤلاءليننربطألافيجب.العبريبالمفهوميختص

الدفاع!تولىالمصالح"أيوبامماسوبين،القديينا

:16)بكمالهكث!هدلثاهدأو(9:33)قفيتهعن

25-:)91مجانييقفلولميأو21(،91-

من،التقوىصأيوبيلس!بارعةنبو!ةوبطرتة،(27

ولاركوالإناناللهبينيففوجطوجودضرورة

يوبأ

علىيده!ع5:أ-سبيقرل؟أو،طيت!حافيالائين

ندالقديمالحهدفيكثرأييهررصفهوموهر،،كيا

.الآلامطريقعنالإنانعناليافىبايكفيريقرم

:(38:33)أيوبفيجاءماأنالبعضوررى

علىتلطهاجعلتأوالحمراتصننغرفتهل"

نيوتنيكنثفأنقبلالجاذيةلقولىإضارةفيهأ؟الأرض

النين.بآلاف،عاشئا

هيلتللأساطرالمميزةالعلامةإننقولالختاموفي

الآلهةعلىب!نريةتمبيراتأوصفاتخلعأوآلهةالىالإضارة

أعمالروايةهيبالحرىبل،الوصبةالاشعاراتطئرمع

البنر،كلمثلوالحطاياالمحدود!اتنذ!لهمعديدبنآلهة

ىأفيولاأيوبضرفيويى،الجنهالحلاتات!ابما

الأعتقارإلىتلميحأفلالقديمالعهدأسفارمنآخرسفر

آلأساطر.هذهمنليء
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المرانجحأهم

ول)أ!!ول،!أ5+أ!3،!ول34ء4!أ6ا!س!ول5لأ51!كاح414.
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4*ل!ولولل!ححهحءول،340ءول،هط"ححا"أ!.

،+حأكاى!ول6اح15،حأ!.لاكل!ول

03،ول،!أ،ولل!3محعمم!*4س!ول!اا3"410+ع3"*س!ول،.

م!ولاحلأح55ءنة!كاعأ،!ل!ولأح4.

04!لةولههط51ااس!أأولأ!اهحأ+ولفىح.

حط+الأهول؟هه؟4،لةول51ث!،حأ!6حا.

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-91

-25

-21

.(ترجمات)7المقدسللكتابالختلفةالانجليزيةالترجمات

.(ترجمات4)المقدسللكتابالختلفةالعربيةالترجات

.المقدسالكتابفهرس

.المقدسالكتابقاموس

.أجزاء(4)المحيطالقاموس

المحيط.محيطقاموس

.جزءأ()15العربلسانتاموس

المنير.المصباحقاموس

الوصيط.المحجم

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

15-

12-



إيمان

ضوءوفي.،والاتكالالمة!-عادة-تعنى"الايمان"

اصتخدمهالذىايونانيةاللغةأسلو!ليالأبحاثأحدث

هدهعلالآيةهذهنقرأأديمكاالحديد،العهدكئاب

يرجى،بما(ضصانأو)المةفهوالايمانوأما،:الصورة

ويفهم."لرىلابأمور(القاطعالبرهانأو)والإلمان

يمئل-الكاتبلظرلب-الايمانأنعلىالنصمداالبض

لكنالروحىالعالمأمورلمعرفةحارتةبصيرةأوكامضةبدجهه

حياةفيالمثلالإيمانأنجلاءبكليبيزالأصحاحهذا

إلهعلىالاتكالصوىيكنلم...ووراحابيموسىإبراهيم

مكتلقد.عليهالكلىبالاعمادوجديرثقةلكلأهلهو

المتقل،مراجهةمنالمؤمنينأولكالاتكالوهذاالمةتلك

لاعيهم.عنظرركأنهيرىومالا،اطمهمحاصروكانه

فهوالايمانوأما"الكتارالمبهرييننرىمحنفإنناوبالاحمال

،!القوةفهىالممرفةوأما):المأثررالقولو؟!،،المة

واتافا.نواكبا

تاريخعنثنعرفأنالآنالمفبدمنلعله:ملاحظات-4

الرجمةضي،ابيستب!هالونانبةالكلمةاشخدام

مىاللىالجانب-عادة-الكلمةهذهتحمل،البعينية

في،"الصالحوالإيمان1،الأمانة"معنىي!وألا،المحنى

الجانبالكلمةهذهتحيأنالادرمني!أنهنجدحين

الونانيةاللغةفيأوالاتكالالثقة"،*!م!مفىالإمجا!

فيضاثحةكاتايىايونايةاللغةفيأما.الكلاسيكية

الجانبفإن،("كونمهأباسموالمعريفة)المجيالحصر

اكة،كلعلالساثدالمنىهوكانالمعنىمنالايجا!

-المناصالرقتفى-نفسهايأتقدالبونايخةاللغةوكأن

الدعوةهيالعظمىرطلتهكانتالذىذاكأقوالتقللكى

مثعليحملونبندهمنتلاميذهبرحوما،والانكالاففةإلى

اصبحتوهكذا.وأقلامهمبألتهمويروغاالرسالةهذه

الأعظمالميجةضعارهيالإمجاربمعناها،الإيمان)كلمة

صرها.وكلمة

ألمجةالىالقارممطءعنايةنوجهأننودوختاما:اطلاصة-

ودلالاتها،المسيحيةفي"الايمانايتبوأهااليالمكانةتلك

-والاتكالايقةهوالصحيحمداهفيفالإيمان.الحيفة

يكيص!و،يكلبته!ؤلهاللهكلمةعلى-بساطةبكل

المحص،الحيا!همعللتحاملمتأباويجعلهالإن!ان

دالإيماديواعماد.ثقةلكلىالحديرفهو،أعمالهقوةولاخار

يفتحألىمنالإن!انتمكنالىالوحيدةالحالةهوطبيعت

ييما،ثئايقدملافالانانئمومن،اللهمنيأخذيديه

الذىالموق!هومالإيمانوعليه،ضيءكلوينال!أخذهو

هوالايمانيصبحوهكذا،بالمسيحبالاتحادليتمغيتخده
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ولأختبار،وتطهيرهؤلبرلرهاللهبغفرانللتشعالوحيدةوجينا

.ومجدهوصلامهح!اته

المعافيهي!الايمات9لكلمةالسابقةالمعافيكانتولن

نف!تطابقأنهانلاحظفإننا،المقدسالكتابفيالائدة

حياتالى-فالإيمان.اليويةحياتنافيالكلمةهذهمعا!

آخر.شىءأىسأكزأوالاتكالهـالثقةيفى-اجوميةا

اليرمية.حياتانبراسهيالمقدسالكتابفكلماتكروولا

:مؤمنون

ومفاهايثماتها!بتيرنش9الوفايةللكلحةترجةوهي

وقد.(4:12افي)،(5:14أع)"يؤمنونالذينا

بايما3اعترفواللذي!!مفاالجديدالعهدفيكثرااصخدت

اللازمالرطكانفقد،الميحيةالكيةالىوانضموابالمسيح

يسوعدالربالانانيزمنأنهوالميحيينلجماعةللانضمام

عندالعصليةافياتاختلفت!د.(3أ:16أع)الميح

لننيميزأدفيالجديدالعهدفييوجدلاولكن،المؤمنينهؤلاء

نإيقولونالذ-فىالقوسيونيدعى!،والعارفينا!المؤنين"

.!العارفبن9منأدقطقة،المؤنينا

نة:ماأ-مينأ

منكلالىالمقدسالكتابفيتن!بخاصةأوصفةالأمانة

عناليهابتعليمعلىالبحثهذافىوسنقتمر(والانانالله

بالله.يخمىفي!االأمافة

ذ)الأخلاتيةاللهلطيعةالميزةالصفاتاحدىالأمانةتعتبر

ئبمععاصةبالاسعلاقاتهفيو!ائهاللهثاتإلىصرأنها

.تغيرهوعدموحقهاللهصدقجرانبأحدإذأفهى

معصبالممابلهحقااللههولأنهنمطيىصادلىالله)د

وأينثابتلانهولكن،الألويةفكرةتتحقق!يه،الهامايى

فيتغرغرفالله.يالغةجدووصركذا،مواعدهحعظفي

اللهتغرعدملنالكتابيربطماكثيرا،الأدل!ةطيحته

عهدهمراعيدجهةمن!اتهلمدقهوأيضا،ورحمه!لاحه

الله.بامانةالقديمالعهدييهمامووهذا

فياللهإلىالصفةهذهتبالقديمالعهدفياللهأمانة-ا

العبرلةالكلماتتصريحافيهاتايهرلاآياتفيالقديمالعهد

؟،جهوه5الحهداصمفيمتضفةفهى،الأمانةعلىالدالة

فقطيعبرلافهو(15-3:13)الحروجسفريعله

القرية-توضح؟-بلتغرهوعدمالذاقياللهوحودعى

وهكذا،الكريمةبمواعيدهخاصةعلاتةفياللهتغيرعدميضع



أمانة-أمإت

العهد!ؤكدهاايى،المتف!هكرالثابتةاللهأملألةعليدل

،ه:36مز،7:9تث)اللهفيالثقةلثتالقديم

9(.و12:6،هوا:ها)ش

تتضنها،تغرهعدماللهأمانةفإنذلكالىبالإضافة

باعتباره!الصخر"بانهاللهعنتتحدثالىالآيات

و،:32تث)عليهللاتكالاكيدالمضمونالأصاس

.(ا!17:0100)كأ،2:9،،18:2مز،15

ولاصر6يللمو!ىنضهاللهإعلانكضهانفحهاالصفةيمذه

و3:6خر)آبائهماله،ويعقوبوا!حقإبراهيمإلهبأنه

هوليس،باللهبختصفيماهناالمعلنوالحق.(16و15

لكنه،فحسىالآباءمنكرمماموقفايقفأنه-بباع!-

فإنه،آبلألهممعكانو!،لآبائهمالكريمةلوعردهأمينأيضا

ولاصرأديل.لمرسكذلكجظل

يختصفيماالقديمالحهدفيالأساسيةالفكرةمىهذه

الحبولةالكلصاتفطأيضاهذانرىأنلمبمكن.اللهبأمانة

هذه.وعصلهأللهطبيعةعنللتعبيرالمستخدمة

منالمئتقالمفحولاسمهيخامان5:هيالكلمات

تتخدمكاأأمين9بمعنىصفةوتستخدم!أعانأ

الكلحةومصدر.!أمان"بممنى!ايموناهو،!ابميت9

فيررلؤ!ي!ثابآأأو!آمنا"تكونأنيعميأأمان!

شايدعمضىءثاتعلى(الفاعلاصم)الصيغةهده

عدد)طفلانحصا!ابىالمرببةعنللتمبرتستخدمإذ،آخر

.(9:23،إش،4:4صم11:12،2

وأالمحمولالىءثباتعلىتدلالمفحولاسموفي

:06إكأ)المحمولالطفل:المثالسيلعلى،المدعوم

:2:35،25صه1)الأصاسالرا-اجتاأو،(،

و22:23إش)بندةاوتدايمكالذىوالحائط،(28

الأمينوالقلب،(7:16صم2)الراسخةوالمملكة،(25

معنىيؤديللمجهولالمبىفالفعل.8(ة9)غ

الحقعة،معتتفقوالتأكيداتالكلماتأنأي،الصدق

هو،02ة42تك)وإلاعلاناتللأقرال:المثالسيكعلى

،(24:5إرميا،8:3إكأ)إلأئخاص،(5:9

:12عد)لل!اسيتخدمعندماأيايكرنأنمع!نىلهأن!

هذاوفي.(الح13:13000غ،101:6مز،7

صتللنصير،العهدحافظ"بهوه9وصففييستخدمالمدى

لمواعيدبالنبةأب-أنهأى،متغرغرثاتأنهالحممة

،94:7إسق،7:9تث)يمحهاأدلابدفهر،عهده

"ايميولاهو!،ايميتاالاحمادويستخدم.(11:12هو

فيهاتستحدماقالحالاتعلىوعلاوة.الصورةبنفس

الكلماتمطابقةأوالحقفكرةعلىللدلااتا)ايميت

أم!ث-أمانة

الأعمالانفاقالىئراييوالحالات،للحفيفةوالأفكار

أيفاتصتخدم،الاخلاعىهووهذا،النوايامعوالكلمات

للا3بالبةأما.القولسبق؟الأمانةفكرةعلىللدلالة

علىفايدلتد،قليلةآياتوجوفمع،"ايميوناه9

كلانجدوهكذا،الأمانةفكرةالىل!رعادةفانه،الصدق

والاخلاص،الأمانةفكرةعلىللدلالةيستخدمانالاحمين

لاالمعنىهذافي.الالتزإماتكلاتمامفيوبنهاصة،والثبات

بل،فحبالناسعففيالكلماتهذهتستخدم

لمواعيدوأمينصادقدأئماأنهعىللتعبررأ!االلهلرصم!

:،.)الجزمورعنهايتحدثالىالصفةهىيمذه،عهده

الفصامالىاللهأمانةبأنبالقوليؤكدهاالتيوالعظمة،(01

98:ا،2،29:مز)الحمدمرضوعوهي،(36:ه!ز)

وافاءالحمدموضوعتكرنأنيجبإنهاعهايقولوألي(2

زاضماالأمانةهذهوترصف.(،988:همز)الاسكلمى

،(001:5مز)افيلدالىتدومإنها!ولالمرنملأنبالثات

لخلاصه،أيضايمزفهى،اللهصفاتشيهزةصفةولأنها

الصلاةسب!معاللهأننطانقةأساسفهيوبذلك

19:مز)ايتيللانانالأ!اننيهاأن!،(143:\مز)

معوتفق.(31:همز)لعبمااللهمعونةومصدر،(4

عليشندلايثمبهحلاصأنالبواتفينجدأننا،ذلك

ولحمتهرحمتهعلىكليةيعنمدولكنه،فيمفضلأواستحقاق

وأمانته.

وعئدما

قد،الرعد

الىثبت

باموراته

أماسةبسبب

نألو؟بدا،اللهديونةنف!هعلاصائلجب

الىوعدهلكلسةأمينفهرللهحاشاولكن،خاب

كلنتمبزالأزلوفذ،(04:8إش)الآبد

لىوهذا،(ا!25)إشوالمدقلأمالة

:43إث!)دلوبهممحاتدنفهلأجاطلل،إصائل

.(02-7:81يحا،2

اللهأمانةإلىيثار(34:6)الحروجصفروفي

إلىجيلمنثاتهحلاء-بكل-تعنىافاعل(ايميت)

اللهأمانةأيضانحد(324:)اجةاوفي.حيل

عا!ينطقماوهو،إلرائلأمانةمعلالمقارنة(مميوناهأ

،ء:31مز)أحقادكلمةالمترحمة"ايمت"كلمة

رحمةترتبطحبثالحدبدةالمراضععا!ينطق؟،(19:4

الكريمةمراعدهممدرهىرحمتهوحيث(ايميت)بحقهالله

3،61:7:85،01،ة25،0957:)مز

86:ءأ(.

منأيضافالأمانة،أميرالعهدحافظيهوهانوحيص

98:82مز)أبدىعهدهوالدىالحديدالعهدمميزات

إرميا،01-54:8إشفيالنكرةلف!أيضا-الظر
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61:06حز،02.و2:91هو،13:35-37

-62).

أو)ببرهوثماارتاطااللهأمانةترتبطالصددهذاوقي

منكثروفي،إشعياءنجوةمنالثافيالضفففى(عدله

وخلاصممونةإلىيرعلأنهاللهالىالري!سبالمزامير

الحةابىتش!؟تماما،اللهالىينسبفالبر،شحبه

و41:01،41:6،45:13إش)والأمالةوالرحمة

لعأنها،المراضعهذهفيويبدو.(أ:2663.و91

اللهصفةلتصح،الثرعةأوالقفائيةحدودهامع

فيالصفةبهذهالمزاصرفيالمرنموي!تغيث.لمبكمخلمى

،ا:31مز)والجاةالحلاصفيالرجاءكأصاسالله

هذهارتبطتمممومن(31:11،،71:2،،35:2

،(36:5،98:14مز)ونعشهاللهبرحمةالصفة

،01:،.،36:6مز،8:8زك)بأمانتهوأيضا

:1،69:13،911،:12،98و88:11

المهدمفهومكانلهذاوطقا،(ا:31،،142و137

لأمانةمرادفا،الع!يةالاحيةمنعدلهأواللهبرعنالقديم

ور3كزلزخمنلكئابعند،ذلكبشبهماأو،عهده

ديستل-وراءانسياقا-!لثلإنحتى،و!لثلوسيمند

إلىتنسبلا-يتهازىتكافيءالتى-العدالةفكرةإنقال

يجب-،الأخ!ةالغملىطذهوبالة.القديمالعهدفىالله

نصبلفكرةالانكارهذاإننقولأن-عابرةملحوظةفي

أصاسلا،القديمالعهدفياللهالىالثرعىأوالقضاقالبر

اللهإلىالصفةهذهينسبالقديمالعهدلأنشطلي!،له

صر!عفيأنه،الحقمةضوءفيأيضاولكن،كثررةبطرق

الله.برإلىحاصةبصفة-الجزاء-فكرةثبكثره

مراعاةيحب،والأمانةانبرينالوثبقةالعلاقةطذهوبالنبة

هذهفيقرادفانوالأمانةالبرأناعتارحدإلىالذهابعدم

نأويبدو.)ضحياءمناثاقوابصفالمزاصرمنالآيات

،يهوهعندحقأىلهيعدولمأخطأفداصليلأنهىالفكرة

هذهولكن،وأماتهرحمهفيالا،الخلاصفيلرجاءفلا

رجاءأسالىهينصبح،وأمدرحبمبهوهأن،ذانهاالحفبفة

هذهأصاسعلى-ثمومن،أعد!لهمنالجاةفطإ!ر!يل

وأمانته،رحمتهاظهارفيكاراللهإنيقال-بحبهالحلاقة

ولكنه،بالأمانةالحالاتهذهفيوثيقاارتجاطاالبرارتبطهكذا

-ويبدو.القضائيةلغشهأبدايفقدولم،لهامرادفاي!

المزاصرفيالحدلأوبالبرالمقصودهوهذاأن-عامبوحه

عنأيضاهذانقولأنوكلكن،إشعياءمنالثافيوالنصف

.(8:8)وزكريا(6:9)ميخا

العهدفي،اللهصفاتمنالصفةهدهتأكيدويتضح

فةأما-مينأ

عهدعلاتةتقوم،القديمالعهدأجزاءكلفيأنهفي،القديم

ىأأساسعلىوب!،فحبنحشهأصاسعلىبعبهجهوه

علىتأس!تقدالعهدهذاعلاقةأنفلو.فيههماسنحقاق

حتمياأمر)اللهجانبمنالأمانةلكانت،لإسريلحقأى

بإصرائيل،يهوهعلاقةأنحيثولكن،فيهجداللا

الله،نحمةعلىتماماواعتدتنبعتقد،للخلاصيمواعيده

اللهلعمةالماضىالاختباربأناكيداليقينأعطىمافإن

الجغرة.غبرالابتةيهوهأمانةهو،المستقلكطيستحر

منإسريلعندكبيرةديبةقيمةالآباءلاختبارأصحولهذا

ءالىالماضىمنالربأمالةامتدتفكما،جيا!الىجيل

وبذلك،والمتقبلالحاضربينأيضاتربطفإنها،الحاضر

المزمور!؟،إسر6ليللرجاءالثابتالأصاسهيأصبحت

كأساسوثباتهاعظمتهافياللهأمانةببررالذىوالمانينالاسع

المتقل،فييهرهسونةفيالرجاءعليهيقومالذي،الحهد

اللهضحباتجحد!دما.الأبدإلىيدومعهدهرجاءلأن

الوحيدالرجاء)نحتى،أضدأماتهعلىايأيهدأص!ح،د"

أمانته،علىأيضابلفقطورحمتهنعشهعلىبستندلالشعبه

الآيةمحنىهوهذاولعل،ضبهوتقلبأمانةعدممعبالمقابلة

.(11:12)هرشعفيالصمبة

الجدررالمهدظليمفيتتاممد:الجديدالعهدفياللهأمانة-

الكريمةلمواعيدهالأمانةفكرةنقى،اللهبأمانةالمت!ملقة

د!ساالفكرةهذهعنويحبر،اللهفيالوطيدةالثقةكأساس

بالاصمواحدةومرة،عفةعي،ببتوس9بالكلمة

الئة.أوالإيمانعلى-غالا-تدلالذى"بب!تيسا

الكلمة-كثرا-رسا"للهقبول!الرصولو!تخدم

اللهيعلنهالذيمما(الصبدقأو)الحقعلللدلالةاأيثاأ

تعلبممحوياتعلىولدل،والضيرالعفلطريقعنللإنسان

(7،15:8و3:4)ريميةالىرسايهففى،الانجيل

(كاصدقهأو)اللهأمانةعنتعبران،ألثاوه"أليثيس5نجد

اللهأمانةيينالرموليقابل،ر!ميةمنالاكالأمحاحففي

الرابع،العددفي!ألث!)فالكلمة.الاسأمانةوعدم

الالهيةالصفةنفسعلىتدلان،السابعالمددفيأوأي!اإ

أما.الثاكالعددؤ!هـأمانةالمترجمة،يينيس!كالكلمة

إنباتإنيخقرل(15:8)عئرالخامىالأصحاحقي

يوعحدمةهدفكان،للآباءمواعدهكامياللهأمانة

.لبهردالمبح

متخدمالمواعيدهاللهأمانةكئ!اببرل!الرسولويؤكد

اصتخدموقد.اببستوس"والصفةبيتي!!9الا3

حبث(3:3رو)المفىهداليمرة،بي!تيى"الاسم

اللهأمانةتبطلأنيمكنلاالهودأمانةعدم)نبولىيقول



شةأؤمموأئيرتمأ

الثانىسم!

ف!لىب

التد4ي!معلي

فارءفايزشيثحقدمبي!مع!منيلستييثحت!

زثىانورالتسدكورلنووعبةمنييالتيثحت!

ال!سفرلوالمص

بباريفى!وليم

!
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مةمقلى

المراجع،إلىتفتقرالعربيةالمكتبةان.العربيةاللغةفىالمقدسللكتابمعارفدائرةأولهذه

وقد.خلالهامنالعظيمةالمفاهيموادراك،اللهكلمةدراسةفىالتعمقعلىالدارستعاونالتى

الدراساتمنالمفرداتجانبإلى"المراجع"تقديمعلىحريصةالمسيحيةالثقافةداركانت

الدارسين.فئاتلكافةوالمتخصصةالمتعمقة

شاملة،مكتبةيكون،كلهالمقدسالكتابيغطى،لضاملمرجعإلىالعربىالقارىءيحتاج

مفاهيمها.فىوالتعمق،دراستهاإلىوالمشتاقين،اللهكلمةلمحبىالثقافةدارتقدمه

درستالتىوالمصادر."شاملا)االمرجعهذايكونأنهو،واكبرالأولالصراعكان

مدققة،علميةالدراصةتكونأنعلىالمحررونأصرولقد.متعددةفيهالواردةالدراسةلتقدم

لمكتبته.أساسىكمصدرالقارىءعليهيعتمدكتاباالمرجعايكون

الطقوس،الحروب،الزراعة،التاريخ،انحتلفةالحضارات:المجالاتكافةالمرجعهذاغطى

المقدسة،الكلمةلهاتتعرضالتىالديانات،وتقاليدهاالمجتمعاتعادات،الأمرة،القوانين

والمراجع،الحفرياتدراصاتنتائجعلىالمرجعاعتمد.الختلفةوالمهارات،والحرف،الفنون

.حاضراوموقعها،الماضىفىاليهامشيرا،مواقعهارالبلادجغرافيةعلىاعتمد؟،التاريخية

دراسته.فئالدارستعاونالتىوالصوروالخرائطالرسوممنضخمبكمالدراسةعززناوقد

واستعمالاتها.الرمزيةوالكلمات،ومعانيهاللكلماتالمرجعتعرض؟

الفكريدورالذىوهو،المسيحيسوعربناشخصهو،المقدسةللكلمةاشئيسىالمركزان

الأصيلللمعنىمدركةمحافظةدائرة،هذهالمعارفدائرةتكونأذحرصناوقد.حولهكله

لدراستها.ومركزا،أساسايسوعالربشخصمقدمة،المقدسةالكلمةمن

يعتمدسفراالمرجعهذاكان،هوكماالحقتقديمعلىحريصونوالكاتبونالمحررونكانلما

.وعقائدهوأفكارهخلفيتهكانتأيا،دارسكلعليه

المشتغلين،منكبيرلعددشاقعملوليد،بهبيرجهدالمرجعهأ-الاخراجالمبذولالجهدان

الدارسيعاون،مدققمرجعتقديم)علىالحرصكلحريصةالثقافةودار.طوالسنواتعبر

01اللهكلمةفهمزيادةعلى

العالم.أنحاءكلفىبالعربيةللقارئينكبرىبركةالمرجعهذايكونأننصا!اننا

التحرير.مجلس



6و!
وو-ا

عين:أولنبوعأوبئر
وأبئرأترجمواليرنانيةالعبريةفيكلماتجملةوهناك

ينبوعأ:

حفرهائرعلعادةندلوهىأبيرأالحبربةالكلمة-ا

بئرهتاكفوجدواالرادىفيإحقعيدحفروا،الانسان

تغطىالأحيانبعضقوكانت(،269:1تك)،حيماء

نك)البنرافمعنالحجرودحرجتقدمبحقوب..)

حفرةعلىللدلالةالكلمةنفىتستخدمرقد،(92.1:

،(41:01تك)اكثيرةختربارآفيهكانالديموعمق

.(55:23مز)االهلاكجب9

،،حفرة)عادةوتحنى"بوراهىأخرىعريةوكلمة-2

تك)،(الحفر)الآبارإحدىفيولطرحهنقتلههـهلم

محلةاللالةالأبطالمق!بئرأ!تنىوقد،(.2ت37

صم2)،لحمبيتشرمنماءواشفواالفلطين

23:16).

مياه9علىعادةوندل،بيجهاالولانيةوالكلمة-3

نفسمنيعينبرعأألحل)"في1،1ينبرع"،أحارية

ب!راتفىوقد،(311:!ع)أوالمرالحذبواحدةءين

.(:46يو)،يحقوبئر"ثل

ئرافي؟،احفرةعادةوتعني،نريرانايخةايروالكلمة-

في؟أيضأأئرأ)تفيقدولبهها،(أ:9رؤ)!يةالهاو

منكمعن"وفي،(12وااة4رو)،بحقوببئرا

.(ه:41لو!،(حفرةأو)بئرفيثورهأوحمارهيقط

طر5!11

...حزقيا5،آبارأاوتفياكرينا-اليونانيةوالكك-

سيراخبنلوع)اللماءآبازاوبنىبالحديدالصخرحفر

489:1).

بنىالعريةالكلمةنفروهى)هعين!الحبريةالكلة-

التىالعير9في؟،ينبوعأ!أوأنبحأأوتفى:(ومفى

عرةاثتاابليمفيوكان"،(أ:92صم1)أيزرعيلفي

الحين"إلى(شففة)قزلت"،(33:9عدد)!ماءعين

.(2:31محيا)أالتنينعينأمام1(42061تك)

مبع"في؟ال!ابقةالكلمةأصللفىمنوهر!معين5-

البكاءوادىفيعابرين،،(1:ها8ي)9نفتوحمياه

بفرحمياهاتقون5،(84:6مز)أيوعأيصرونه

.(21:3إس)أالخلاصينايعش

في:؟مجازياعادة،تخدمأماكور"الحبريةالكلمة-

الصديقفم"،(36:8مز)!الحياةيبرععندكلأن9

يبوعها"وأجفف1،(11:أ0أ!أمئا)!حياةينبرع

.(25:26أمئال)"مكذرةعين"،(:5136إربا)

نينجعوهي)أنجع!أو"تع"العبريةالكلحات-

علىالجرةأوتبهسر!فيكا!ينبرعوأ،نع:!(العربية

يابيعوالمعطث!ة...ويصير"،(:216جامعة)،الحين

.(35:7إش)أماء

بسى!اس،نجع9ومعناها!موسااالعربةالكلحة-01

مفاجراليابةالأرض...احعل"قيكا،يحرج"بمفى

بنابيعل!اوأرضا...هـيحمل،(41:18)إش!ياه



بئرسبع

مياهنحر!صدهذاحزقيا"،(ا:7035مز)!ياه

.(3203:أح2)"الأعلجيحون

أصلاليقيروحهعلىيعرتوا،دانبكخ"العبريةالكلحة-اا

(38:16)أور!فيواحدةمرةإلاتردلمو،اضماقها

؟"البحرينابيعإلىانتينهلإ

وتترجم"العحيق9وتعني"تيوم5العبربةالكلمة12-

.(8:7تث)!غمارو"(2:اتك)فيأالغمر9

!يدحرح!أيلاحلال"من!جال"العبريةالكلمة-13

مقفلة،يتأفيكا.(5:9يش"الجلجال"انظر)

.(ن!4:12)

وهىبركةأوحوضومعناها!جلة)العبريةالكلمةا-4

،ماءيايعأعطنىاالابقةالكلمةأصلنفىمنمثتقة

.(51:91يثى)،السفلىوالينابغالعيااليايعفأعطاها

الآباربيرواضحأالفارقيكنلمآنفأذكرناهمماكضحو؟

أمايأتشخدمان!فر-س9و"بر)كلمتيأنرغمواليابيع

بم،وأ،مو!او)!معينوه!عنو"،الآبارعلىللدلالة

ونشخدمالينابغعلىاطدلالةتشخدم!ال!ثعردطا"ماكورو"

(1بير5العبريةالكلمةتعادلوهى)"بئر"العريةالكلمة

ياهلتجميعتستخدمكانتالنىالأحواضعلىللدلالةعادة

الطيعية.العيرنعلىفللدلالة!الينبوعأوالنبع،أما،الأمطار

وأمفردة)للامكنةعلمكأحماءالكلماتهذهتتخدمماومحيرأ

بئرايليم!"،(21:16عدد)،بئرإلىفاكوس:(مضافة

الشرقىالتحمعلى،عين1هاكفكانت،(ا:58إكأ)

يق!رمون-غينلعلهاصهوذاجنولىفي!عينو"،لفل!طين

.(38:41تك)أعيايمو!،(32ةا5

على:يطلقعلماسم

طريقهميالبريةفيإسرائلنجوإلاحاءالتىالأماكنأحد-1

ذلكولط(12:61عدد)أرنوذمنالمالفي،كنعانإلى

الئرحولالثدهذاأثلواالمكان

لهاأجيبوا،ابثرأيهااصعدى

الشعبضرفاءحفرها،رؤساءحفرهابثر

.(81و12:71عدد)بحصيهم،بصولجأن

بالضبطموقحهايعلمولا(:518إيق)إيليمبزولعلها

.نلآا

نأبعدأيمالكأخيهوجهصتيوثامإلهاهربالتىالمدينة-2

ئيروتهىكاالمقصود:لعل،حرزيمحبلعلىكلثلهنطلق

.(9:17يد)

ايليم:بئر

شإ)الجموبفيعحلايممكابا!فيموآبثهالىيمديةاسه

يمكنلاواممن(21:6عدد)بئرنفسهاهىولعلها(ا:58

بذلك.افيم

:يعقانبقآبار

علىوكانت،البريةفي!!رائللو!انزلالتىالأماكنأحد

فيأباصم(.وتذكر01:6تث)،موسير"قبل،أدومتخوم

إلى(،وما32و3ات33)العددسفرفيفقط!يعقان

."بيربن!هوحاليأموقحهاأنالبعضويرجح،مسيروت

بئرسبع:

خأ9:2،1يث!)ثهعونسبطقرعةفيأصلأوقحت

(:3اقض)يهوذاجطمعكعونجطباتحادولكن(:428

المدنكإحدىتذكربعئروبدأت،اسشطينامدناختلطت

.(:5128يئر)جهوذاليالقصوى

ئراهوالاسممفىأنالآراءأرجح:الاسممعنى-أ

معناهيكونأزاللغويةالأسسعلىجداويتمد،!ال!مبعة

-12:28)التكوينصمروونقرأ.،السبعةالآبار"

إبراهيمقدمأنبحدمحأحلفارأبيمالكإبراه!أن(31

تلكحفرالذىهوأنهعلىضهادةلتكوننحاجسعلأبيمالك

حلفاهاكلأنهماسعبئرالموضعذلكدعالذلك":الئر

العبرىالأصلمنمئتقاييدوهناأسبع31وا.!كلاهما

نفهالأصلهذاولكن،أيقمأويحلف،بمعى!ثبعإ

وكان،قدتنعاسبعلأنابعة"بالعددأيضأيرتبط

السعة.تأثيرتحتيصبحاأنالحلفمعنى

-26:32)التكوي!سفرفيأخرىصةالقصةوتتكرر

حلفا:أيضأحلفأنهإسحقعننقرأحيث،(33

عنوأغروهجاءواإسحقعبيدأناليومذلكفيوصث5

شبعة.فدعاها،ماءوجدناتدلهوتالراحفرواالتىالبئر

.،اليومهداإلىصعبئرالمدينةاسملذلك

وغرس"،عقدطمكانأتعتبرسعلئركات:!قدسموضع2-

الإلهالرببإصمهناكودعاسبعبئرفيأئلاإبراهيم

أيامأهناكإبراهيممكثوقد،(:1233تك)،السرمدى

تاهتجعبئربريةولي(.21:34،22:91تك)كثيرة

تك)الله!لاكلهاظهروهاك،إعاعيلانجهاومعهاهاجر



رفيطيئر

نضمهاجرارفيأولأإسحقصكنوتد.(2141-17:

وادىإلىالاتقالإلىاضطرولكنه(16-ا26:تك)

ثم!،(17-26:هاتك)لهالفلطيننلحسدجرار

لمالليلةتلكنيالربلهفظهرجعبئرالىهناكمنصحد

بئرفيطويلأمكثإسحقأنولابد.(24و26:23)

حولويعقوبعيسوابنيهبينالصراعحدثفهناك،سع

إلىيعفربرجععندماولكن،(ا28:.تك)البركة

.(35:27تك)حبرونفي)سحقأباهوجدكنحان

صم1)سبعب!رفيتاضيينانج!هصموليلأقاموتد

الملكوأمأخزياالملكزوجةأظبية9أن!.(8:2

حأ2،ا:ا2مل2)سبعئرمنكانت،يهواش

مل1))فىابلوجهمنايلياهربصبعئرلالى.(ا24:

كمراكزوالجلجالالليتمععاموسويذكرها.(3ت91

الذينا:أيضأيقول؟،(هة5عا)الأوثانلبادة

ولافيقطونصبعبئر!عبادة)طريفةوجة...مجلفون

بعضصكئسبعئروفي.(841:عامرس)ابحديقومون

الىسبعبرمنكأشحلواالشىمنالعودةبعديهرذابني

.(03و:1127نحميا)،نوموادي

ليرذاالجو!الحدمىجغرايخأشعئركانت:مومها-3

منأ:التحبيرهذانجدماوكثيرأ.ابزرعةللأرضبالنبة

الىبمبئراأر،(اغ71:11صم2)،صبعبثرالدان

قدهذاكانوإن((03:هأخ21:2،2أخ1)ادان

شع!بمرإلىجبعمن)فنقرأ،ذلكبعدالأحوالب!فرلغير

خأ2)اأفرايمجبلالىصغب!ر9منأو،(32:8مل2)

91:4).

82بعدعلىالسعوادىفيسبعبئرمى:حمايأمبعبئر-4

منالجنولىالتخمعلىحبرونمنالغررالجوبالميلأ

وهو،صبعبوادىالحليلوادىالتقاءعدالفسيحالهل

فيالخضرةتغطبهولكن،صنلأشجارعاريأنيكريكادسهل

ويوجد.القديمةالآبارمنالكثرحفرأعيدوتد.الربيعفصل

،المرحزلكلطالبيزنطونأقامهااليالزاهرةالمديخةأطلالبا

مدينةموقعأنويحتمل.الاسقفياتلاحدىمركزأوكانت

علىالبعتلهو،القديمالمهدعصورفيكانتالتيجعبئر

منالرؤلةوتمد،الحال!هالمدنةمنالجلونصفميلنبعد

.بعيدةأفاقالىالتلذلكقمةفوق

رئي:ظيبثر

ررافيالذى5أو،-رافيالذىالحي(الله)بئر"ومحناها

طريقفيايريةفهماءعينهىوا(14و:13ا6تك)احي

)!راهيمامرأة-ارةجاريةولجرالربملاكظهرحيث!شور

يعقوبئر

،24:62)زمنأإمحقصكنأ!أوهنا.(ا:67تك)

ويرى(14ة116وباردقاددقبينتقعوهى.(ا25:ا

للحبارةتحريفأفهاررىالتى)أمويلحعين)هىأنهارولاند

سبع،ئرمنالجنوبإلى!يلا05نحوبعدعلى(!الحىماءا

.!تادشعين!منالغربإلىيلا21و

:يعقوببئر

ومصىاليهوديةترك9بوعالربإن:يوحنا)نجيلفينقرأ

مدينةإلىفأذ.الصامرةيحازأنلهلابدوكان.الجيلإلىأيضأ

يعقوبوهبهاالتىالف!عةبفربسوخارلهايقالالسامرةمن

.(6-:43!و)،يعغوببئرهناك،وكانت،ابنهلرصف

عنعودتهطريقفيشكيمإلىيعقوبجاءعندما:موقعها-1

وابتاع(مهاالشرقإلىأى)المدينةأمامنزل!،ارامفدان

و18ة33تك)،خيصنهفيهانصبالتيالحقلفطعة

لابنهيعقو!وهبهالذىالسهمأنهافيشكولا،(91

مناهاالعبربةفيأضكين"فكلمة(48:22تك)يوعف

منأخذهاإنهيعقوبويقول،نصيصاأوأسهم"

إلىضكيمطريقانفتاحلقطةوعند،وقوسهبمهالأموري!

؟)يوسفقبريقع،للوإدمميالشمالىالطرفقرب،الرق

قاعدةترب،الوادىعنالآخرالجابوعلى،(بفولون

بر"باسماليومالىترفالتىالرترجد،جرزيمجبل

بالإنجبل.جاءماعلىتمامأينطق!وقعوهو،!!عقرب

الثرقنحوفرعينالى،الجنوبمنالقادمةيقالكلوتتفرع

بيما،شكيمممرعرالغربإتجاهيا!خذالفرعينفأحد.قيلأ

يسيرانالطريقينهذينأنوالأرجح،الثمالإلىالثافىيتوجه

طريقيركالاأفهمادطولاضك،القديمةالممراتنفسفى

لاولكنا،الأرضعلىيسوعالربأ!امفيكثيرأمطروقين

فيتقعالبثرولكن،سارفماطريقأىلطشبهزمأننتطيع

الطريقين.أيمنبمهرلةإليهاالوصولويمكنبيماالزاوية

ذأيوحاإنحيلمنالرابعالأصحاحنينقرأ:حفرتلماذا-

الحهدولكن،(4:12يو)البئرحفرالذيهويعقوب

حفرشبعنالمرءويتاءل.ذلكعنضيئأيذكرلاالقديم

وبلاتا،عكرعين5الغز!ر-كأالبثرينوجورمعالبئرتلك

صارمةقوانينثمةكانتالرقفيأننتذكرأنيجبولكن

قطعانوجودعندالمياهكاوبخاصةاستخداممرضرعنحكم

التىالمياهكمياتليحقوبتحلمالأرضضراءفلعل.كبيرة

رعاةبينفازعاتحدوثالمجصلمنفكان،البايحتاج

طلباالئرحفرقديحقوبأن،لذلك،فيحتل،القطعان

واسنقلاله.بحرتيخفظولكىللسلام



والمسونوالامريونالهوديتفق؟القليداجماع-3

ىأيوجدولا،يعقوبلأبيناالبئرهدهنبةعلىوالميحيون

حافةعلىالانسانيقفوعدما.دلكليللكقوممطصبب

منكانكيفالفررعلىيدرك،جرزيمجبلظلفيالبئر

.(4:12!و)"الجاهدا9الربعظيقولأنالطبيعى

تعلىدكهفخرانببير،وفايةبزنالبترظلتو!فها-4

عهويفول.الأرضسطحنحتأقدامعموتعم!فبود

جمبمرورتصمحبالكادضيقةفتحةلهإدأندرسونماجور

ييلغالذىالضيقالعنهقوهدا،الذراعنمرفوعوهوانسان

أ!وانيةوهى،ذاتهاالبئرإلىيؤدمم!،أقدامأربعنحوطوله

البئروفم.القدمشلصفأف!امسغنحرقطرهايبلغالثكل

فيمحفورةالئرأنواضح،البناءظاهرةالعلويالجزءمع

الحجرمنقطاعاتتتخللها،الطميرواصبمىطبقات

الصلد.الجيرىالحجرسالقاعإلىنصلأنإلى،الجيرى

ولابد.!بيةلطبفة9مطنةالداخلىصالرحوائط:تبدو

سقطتفقد،الآتهئمماعمقأأكثرفدهأكانتالترءن

عحقهايزيد*،الرواسبمنوعيرهاالأحجارمنالكثير!ها

وأ،عينأىمنياههاتتمدلاوهى.قدمأ75عنالآن

علىتعحمدولكها،سطحيمادمجرىىبااتمالهاطرلقعن

مطلقأنمنلىءأأنهاالمجصلفحنوع!،والرضحالأمطارياه

.!عميقةالرأالامر!ةالمرأةوتقول.الحافةحتىبالماء

معلالمفابلةالخفبفةالبيرياهبنعذبوذالحالبيننابلسوسكان

حتىبابيالمياهوتظلأالعسرة"أوالنقبلةالمجاورةايايعياه

الالي،ألأمطارموسميأقيأنإلىتضبثم،مايونهاية

الينابيعفي،الحيةالجاهأعنتختلفياههافإنولذلك

الدانمه.

توالمطعلىفوقهايتتدأنهنعلم،الرحالةروإياتومن

الحروبزمنفيدمرتتدالبئرأنويحتل،كناشالعصور

كانلحلهحجر1881فيوجدوقد،م1187فيالصيية

ك!6ددم2بوصه7*قدم3بوصة9)للبيرالاضلىالغطاء

وفي،بوصة13هوالحجرفيالفتحةوقطر(اقدمبوصة

.الماءبهافع2كانالتىالجالأحدثتهاثلمجوانبه

الكنيسةسلطاتاثرتضواتمنذ:الرافةحالها-5

وبيت،سورحولهاوأتيم،بالبئرالمحيطةالأرضقطعةاليونانية

جمبهوارها.كبيرةبهيةوضدت،ايرفوقصغيرةكية

ا:بئر

وهو!مفر!مفاهالبضو!رل،ئرامعناهعبرياسم

.(7؟37أ!1)أشيرأحفادأحد

ئروق

لئرة:

وهو،احررأيفي"مف!رأأو،هـبئرمفاهعبري31

خأ1)رأضىملكفلاسرتلغثجاه،رأوب!نصبطامراءأحد

.(:92،617:اهمل2أنظر،:6ء

:بئيروت

التىالأربعالحويينمدنإحدىوهى،!آلار9ومحناها

عهدمعهم!قطع،لوعلخداعالجبوننمزامرةفياشتركت

هذهوقعتوتد.(.2-9:7ثى)لاستحبائهمسلام

وقد(4:2صم2،2:ه18يق)باسينسبصقرعةفيالمدية

نحميا،22:هعزرا)البىمنالراحعينبمضسكها

7:92).

)نهايقولفالبحض،اليقينوجهعلىموتعهايعرتولا

علىأورضليمعنا!الماإلىأميالثماليةبعدعلىالحايةأاليرة"

اسملأن،الشكوكخوطهأمرولكنه،الرئيىالطريق

الو!ى.العصورقبلمنتاريخيةوثائقأىفييظهرلماالبيرةإ

رومانيةأيالسحةبحدعلىجبعوناسمتحتيوسايوسويضحها

والأرجح.(عمواس!نيكوبولي!إلىالطريقعلىأورشليممن

.(الجب)جبعونمنالغرلىالمالإلىتقعكانتبئيروتأن

لوعسفرفيالمدنبهالمذكورةايرتبمنأخذناوإذا

الث!حالأتصىيتقعالبيرةلكافتمرضدأ(5:71،81:52)

2)سينببنىمنالئروقرمونيتسببثروتوإلى.الغرلى

صرويةبنيوآبسلاححاملالئيروقونحراى،(4:2صم

.(:93ا1أخ23:37،1صم12

تى:بئيرو

إلا:انتبوتد،بئيروتإلىنبة

وركاببفةابخاهقاموقدبيامين،بىمنالبئرولىرمرن)1(

وأتيا،الظهرةفيلائموهوالملكضاولبنايثوضثباغتيال

استبهرداودولكن،يرضيههداأنمنهماظاداودإلىبرأمه

أيديهماوقطعوافقتلرهماكلمانهوأمرالث!نعاءالفعلةهذه

-4:2صم2)حبرودفيالبركةعلىوعلقوهماوأرحلهما

داود،جي!قفياللالينالأبطالأحدالبئروقي،مخراى21(

خأ23:37،1صم2)صرويةبنيوابسلاحوحامل

.(ا:193



بئرممط

بئروي

ومعئاه

بئكلوت

وهو:،أمفر9آخررأىوفي،أبئري

بئيري

.(1اتهو)الىهرشعأدو-ا

ترحمةفيجاء..عيسرساءإحدىبهوديتأبو-2

.(234:إ-تك)احى"بيرى"بمورة،العربية

يكفاند



باباى

:باباى

محناهاكادى31أنهالجضىو-س!أبوى1العبريةفيومحناه

إلىبابلصبىمنأبناؤهرجععثرةرأساصم:وهوأطفل!

وعثرينوثلالةمئةتعددهموكانزربابلمعأورشليم

ئةصثكانعددهمأن716:عميافيوجاء-211:عزرا)

باباىبنىسزكرياعزرامعنمصعدوقد،(وعر-شوثمانية

تزوحوتد.(اأ8:عزرا)الذكورمنوعئرونثمانيةومحه

معنساعمموأخرجوا،عزرازمنفيأجنبياتبنساءنهمأربعة

.(28و019:1عزرا))ثمهملأجلغنمكثرتقديم

بابل:

الح!أ-باب!البابليوبالأضورى،،بابهل"بالعبر!ةوهى

،،الآلهةباباأو"اللهبابابمحنى(لىللاقبابوه

،"اللهباب!أى،دنجرا-كا"صمباالامريةإلىوترجمت

فلكلورية.تميةوهي

العاصمةاصمهو،بابلا:المديةبهاعرفتايي-ا!اء

سفرفيالمذكررة،ضعار!هىالتيلابللمملكةالكبرى

باسمالمدينةحميتوقد،(14:ا،اا:..)التكوين

المديخة!أكي،إوريدوكىو"،أالحياةمركز5أواتندووأ

،عدنجنةهيبابلأناتجارعلى،الفردوس)أو،الفاضلة

الأصارذاتبممنى)،الماليةالد"أىااءنا-صو"

دأويحتمل.(مترادقان،دفاعوهايد"لأن،العالية

الجاطقدجنتيجةجاءانحتلفةالتسياتهذهببيكرن

بابل.مدينةحدودامتدتكلماايطرفة

(01:9)التكوينسفريذكر:تأسهاالمرجحالار!-

مردوخ)نيقرلونالبابلييناولكن،نمرودهوبابلعؤصأن

كنة()ونيفر)ركأيضأبنى!،المدينةبنىالذىهو

وجهعلىمحلومكيربابلتأض!تاريخإن.المث!هورةبمحابدها

قدفهى،الجكرةالعصورإلشكبلا!رجعولكنه،الدقة

المشكفونويقولأالقدمفي(كنة)نيفرتماثل

سكناها،عهودمنالفلىالطقةإن،الموقعلهذاالأمر!كيون

اتخاذفيخيرالتأررجعوقد.(..مق.0008صةإلىترجع

كانتالأولىالقرةوحكامهاأدالىللبلادعاصحةبابل

المكانة،هذهبلرعهابمجردولكن،والنفرذالقوةتقصهم

علىصودخالأعظمإلههاأصح؟،انايةالىبهااخفظت

كماصةبابلمكانةالذلكوهـجع،بابلآلهةرأس

الحظيمبابلبرجموقعإلىبالإضات،لعبادتهمركزأوبإعتارها

النرائب.منالكئ!رعنهوروىوالذى،بها

بابل

هيرودوتليقر:هرودوتوصمههاكاوأبوابهاأسوارط-

مربعةكانتوأنها،عممسهلو!فيتقعكانتالمدينةإن

أكط(يل8/1محوالغلوة)غلوة012ضلعهاطولىال!ثكل

كانجانبكلأنهداومحنى،غلوة048كانمحيطهاأت

يلأ،56حوالمطومحيطها،ميلأ14حوالمططولهيبلغ

هذهلكبرنظرأولكن.مربعأميلأ691حوالميوماحتها

هذهفمارالت،الاسوارلقاياوجردإلىوالاققار،المساحة

يحيطكانالمدينةإنهيرودوتويقول.ضكموضعالأرقام

05عكهيبلغسوريليه،بالماءملىءعيقواسعخدق!ا

مدخلمائةويحرقه،ذراع002:ارتفاعهشكيةدراعأ

لاوممطالذراعأنوباعتار)،نحاجةآوتوابراباتعل!ا

لمبابكأسوارارتفاعفإن،ابرصةوثلثىبوصةعرةثمانية

ساوىالملكيهالذرابأنولاعتبار،قدمأ131عنيقلبكن

ومما.(تقرلأقدما87يحادلكانحمكهافإن،بوصة21

منللبنائينمقصداكانتباللأنمىبالرغمأنهللدهةيدعر

المالطتلكأنإلا،عامألفىلمدةبهاالمحبطةالمناطقكل

تذكر.ثارأآتتركأندونخفتاتدالطوبمنالثاصعة

المديةبنبتلقدةوسابدماشوار!ا،أفمها،موض-

بالهر،الورالتقاءعنديوجدوكان،الفراتشطىعلى

بابلفيالجازلوكانت،الشاطيىعلىدائريةاستحكامات

المديةفيالطرقوكانت،طباقأربعأوثلاثمنتتكون

المدنفييجرى؟قائمةروايافييبدوماعلىتتقاطعستقيحة

ببراباتتنتىالهرإلىالمؤديةالطرقوكانت.الآنالكبيرة

الأولالورداخلثانسوريوجدوكان،لحراستهانحاسية

فييصمكانولكنه،متانةالأولعنيقليكنلمو،الخارجي

المدينةقسمىسقسمكلوكان،أصنرساحةأحضانه

بهتحيط،الملكتصركانأولهحاففى،كبرأبنىيحرى

!يلوسزبوس9هيكلهوالآحروالمبنى،قويةحصون

صنضلعصطرلويلغ،عاصيةبواباتلهكانالذى

مذاداخلفيوكان.(تقر!باالميلربعأو)غلوتين،أضلاعه

سبحةتعلوه،واحدةكلوةضلعهطولبرج،المقدسالفناء

هذهحولصاعددرجهاكوكان.متدرجةأخرىأبراج

فوقأتيموقد.الزائرينلاستراحةمكانمنتصفهفي،الأبراج

يكنلمو،ذهيةومنضدةأريكةبهاكبيرةعقصورةالبرجقحة

فيهابالجيتلأحدامموحأيكنوأ،تماثلأممطبالمقصورة

مقصورةوفي.الإلهيختارهاالمبمنلامرأةسو!،ليلأ

علىجالأزيوسل!لهدهبيتماليوجدكاد،تحتهاأخرى

وجملى،أيضأالذبمنللقدمينءوموطي،ذهبمنكرسى

فيجميعهالذهبوزدوكاد،كبيرةذهبيةمنضدةمنهمقربة

المقصورةخارجيوجدوكان،وزنة008المقضورةهذه

الرض!عةالحيواناتع!تقدمكانت،صضرذمبىمذبح



بابل

الحيواناتلتقدمة(ذهبىكير)خرآمذبحهاكوكان،فقط

ابالغة.

هرودوتأرجع:ونيتوكرسمصرا!سإنجازات-

هماملكتينإلى،بابلفيبالماهالجعلقةالأعمالفيالقضل

شواطىءبإنثاءالأولىقاتفقد،ونيتوكرصعراميى

منبحرالويحولهالهليغمرأنمنالرفيضانثنعترابية

يعرجبحيثالهرمجرىفقسرتنيتركربىأما.المياه

الرحلةكانتلدلك،أأندريكاابلدةعلىمراتئلاث

النهرضقىرفعتوقد،أبامثلائةتستغرقالبقعةهذهعبر

إلىبحدنيماحولنها،بابلأعلىفيكبيرةبحيرةوحفرت

الكثيرةالنهرتعرجاتوكانت.الهرجريانلحوقمتنقع

إلىالمؤديةالطرقأقصرعلتقع،الم!تقعإلىبالإضافة

واصتطلاعبممليههاايحرشعنالمادييننعوقلكىميديا

منهاأخرى)نجازاتلهاكان،ذلكالىوبالإضافة.ضئونها

مداخلأهمعندلهاخصيصأفيوتبر،الفراتعبرجر

المدينة.

بابللعظمةعيانشاهدىوت!ياسهرودوتوكان

.الأفولفيمجدهابدأعندعا

علىبناء:تاسوصد!ا؟المزخرفة!اجدراوالقمور-

ويى)غلوة036المدينةعيطكان،تياسبههما

أقلكانوبذلك-ابابيةالنةأيامعددعل-(048

جسروالضبيةالثرقيةالمنطقتينيربطوكان.يلا24من

03وعرضه(ياردة080.1أى)كلراتضطوله!لغ

الج!ر،طرفيمنكلعندملكيتمرهناكوكان،قدمأ

القصرهذامجمىوكان،فخامةاعرهماالرقيالقصروكان

نحرأى)غلوة06الخارجىالورمحيطيبلغأسوارثلانة

04-دالرياوكار-الآو!رمحط،(أيالىبعة

فكادالداخلىأما،(الجلونصفأيالأربعةأى)علوة

ارتفاعوكان.(الجلونصفيلينأى)غلوة02محيطه

تدما.024أبراجهوارتفاع،تدم003!الأوالور

ذكروتد.ذلكمناكثرفكانالداخلىالورارتفاع؟ما

منمصنرعينكاناوالداخلىالأو!الحائطينأنتشاس

،والأمودافورومطاردةالصيدبخاظرالمزينالملرنالآجر

نينوس-رأيهلم-كانا،ورجللصيدةصورنينمع

زخرفة،وأتلأصغرفكانالغردالقصرأما.وعراميى

ونصفأميالثلاثة)غلوة03محطهواحدسوربهويجط

ليزسبروفزيةونماثبل،الصيدمناظرأ!اتزينه(ايل

إنهويقرل(مرودخ-ييل)ييلوسوجوبيتروحم!اي!

انهر.أمفلنفقيوحدكاق،الجسرالىبالإضافة

بابل

عنفايخدثأنهيبدو:المعلقةوالحدثقيلوسمعبد-

للأولها،تماثلثلانةتملوهكانتوكيفبيلوسمبد

ربا)لأم!والثالط،قدمأأرلعونوإرتفاعهمرودخ

وانالث،(الدمقيبذكرهاالنىدوكىأودويهنا)

-زر)،بلتيس"أو،جونو"مرودخبيل-لروجة

بأنهاالصهرةالمحلقةالحدائقبصفأنهوي!دو.(بانجنر

شكلفيترتفع،قدمأربحمائةضعلهاطول،مربعةكات

أنواعمنثجاربأمزروعةأعلاهاكانت،مدرجةمصاطب

أشبهكانتأ!هافمفاه،كذلكالأمركانومتى.محيفة

فتمطياالأشور!ةالنقو!قأما.الخضرةتغطيهمعبدببرج

.(البحثهذامن72/الدأنظر)مغا!رةصورة

المراجعتذكره!المديخةحجمأما:اخرىأوصاف-

كانعيطهاأن،ه!ودوتعنيخقلبلينىفإن،الأخرى

وكريوس،385كان)نهسرابوو!ول،غلوة048

اكبرهابينالفارقأنومع.365وكليتاركوس،368

من!تظرماهوذلكأنالا،محسوسفارقوأصغرها

نأفيالمثكوكمناذ،بحضعنبحضهامستقلةتفدهـات

وتول.فملأبياعهاتامقدنهمأحد!كون

كان،الأصارداخلمماصنرأجزع!ان،د!ركوروس"

فيصريوليوسمعاصرأوكان)زنهفيبالصكانمأهولأ

قدكانتعصر.فيأنه!دوولكن،(قيصروأوكطس

اكرالجزءأخلت،المدنمةمنكبرةهجرةحدئت

،كرتبوساأنالاتباهيحترعىومما.يقول؟،للزراعة

ازدهارها-أوجفيحتى-أكارهانحةمخر)نتول

وا!رلوالفراديىوالمتنزهاتالحدائقتغطيهكافت

ثمةلي!أنهومع.الأثريةالألواحتؤيدهماوهو،الباتينو

المصادرهذهتذكرهاالتىالأسوارارتفاعات!ؤ!دما

صوراوهوالمد!نةعليطلقالذكطالاسمأنإلا،انحتلفة

اشنهرتأنهاعليدل(الحالبةالأسوارداتأى)"انا

الحصية.أصارهاتفاعربا

بابل،عننبوخذراصرروايةتقبر:نجوخذرامررواية-

كانأنهالروا!ةتلكمنولدو.وأنفعهاالرواياتأفضل

،،انلبل-)مجررا:هما،دفاعيانتحصينانفاك

،،كريماكان)نليل":ومعناهما،!إنليل-يمىوه

نبوخذراصروينسب.الترتيبعلى،إنلبلتأساطو)

علىفقطالداخليةالمد!نةتحمىكانتالتىايحصيناتهذه

؟،"نبربرلا!ر،أبيهإلى،وكربأضرقأالفراتضقى

عل،الفديمينال!وركناو)تامةالحندقحفر)يهكب

أرصفةبخىكا،،أراهطو"قناةعلسدو)قامة،جانجيه

الكاباليه!شكلماهذاولعل-الفراتضفتىعلىللسفن

7



بابل

ثق،بابلداخلوفي.العمليكحللملكنه-الاكريق

تعلنكانتجث-"دواز)جا!بينماتصلطربقا

فيالاخفالاتمكان،صابو-إبور-آىوه-الطوالع

،أماه)أو،بلتي!"بوابةعد!عكانوالذي،بابل

للإلهالسنويةالمهرجاناتالطر!قهذهفيتيروكانت

الآلهة.عنوغرهمرودخ

بحد-خذراصرنجراكمل:بابلفينجوخذراصرعماثر-

الحنادقوبطن،العظيمينالورين-العرشاعتلاثه

.أبوهبناهماقداللذينالحوريىحمكيوزاد،بالآجر

الغرلىشالجانبفيباقيةآثارهبعضمازالتسورأهوونجى

البوابةمن!صابر-إبور-آى"متوىرفع؟.بابل

وكانت.الوابتينبينالطريقمع،لاناابوابةإلىالمقدسة

وأ)بالنحاسالمغطىالأرزخبمنمصوعتينالواتان

مدنمةفي)!يل-)مجور"بواباتمئالعلى،(البرونز

نحو-الئافيضلمنآصرعهدمن)أئورفي(بالاوات

منتكنلمبابلبواباتأنوالأرجح.(ق.م.085

الأعتابأما.ه!ودوت!ولهمارغم،المصتالبروقى

لأنأو،الأحجارلندرةالمعدنهذامنكلهافكانت

تماثيلالبواباتهذهتحرسوكانت.قانةأتلالأحجار

نفسشالثكلغربةننانينأوضخصةوثعاببنلثران

للنرالثرفيةالضفةعلىصورأنبوخذراصرنجى!.المحدن

لأجبلبارتفاعاشبيهوبارتفاع،ذراع00041بطول

أبوابأيضأالورلهذاوكان،المدينةمنالعدواخرابيغ

لهذهوأضاف.بالنحاسالمغطىالأرزخبمن

العريضبالجرضبةجدأكبيرة!كرةحفرالتحصينات

.وسلودحواجزبايحط

نجاءإلىذلكبحدالحظيمالملكهذااتجه:الملكةالضور-11

الذىالقصرفيالهرفيضاناتأ!لرتالمليهة،فقدالقمرر

الأرجحعلىفيقضىوالذي،أيهنجوبولاصارفيهعا!ق

الصرحهذابقايارممتوقد،صباهأيامنجوخذراصر

إنيل-إمحورالمسمىالحائطمنيمدكانالذي-العظيم

وم!،!هجالا-ليل،الماةالرقيةالقاةإلى

-إبور-آى!المهرجاناتضارعإلىالفراتضفاف

تمت؟.وبالفارالمحروقبالآجركاملأنربحأ-"سابو

هذامرىرفعبسببانخفضتالتى-المداخلتحلط

المبافيبجمغارتفع!،المناسبالارتفاعالى-الارع

تتكونكانتأنهاعلىيدلمما)،الجبل"لثهجعلهاحتى

.(طابقمناص!من

الأبوابأما،الأرزخثبمنالقصرأصقفنجيتوقد

الأكابوكانت،بالبرونزالمنطىالأرزخضبمنفكانت
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39

!اا

بابل

لالذهبمزينافكانالقصرداخلأما،البرونزمنمصنوعة

اصمينة.االموادمنماوكيرالكربمةوالأحجاروالفضة

اشئيسىالورأذحدراصرلبويذكر!!الريعابنى-

يتى-9ص!دراعأ046ييعدكالى،إنيل-إمحو!"

بالاضالة،الأعداء!تلحمايهاتريينصدي!بنىايى!إلي!!

كبيربىهناكوكاد."بالحبلضيه"خارجىحائطإلى

ثيتصل،كقصرأ:كحص!يشخدم،الدينلبر

دكرهماعلىوباء.أبوهبخاهالديا!ديماا!صربا

اقته؟)بيروسوسا!دهو)اتي-نبرخذراصر

51فيالبناءهذاكلامحصلقد-(ويوصابيرسيوصيفوس

وكات،الآخرالقصر،زخارفهفطيماثلوكان،يرمأ

ماعل-أحضروهاالمرمرمنكتلالحصنصرفاتتدعم

الحصنبهذاتح!طكانى؟.آضورمن-!دو

.أخرىاستحكامات

نجرخذراصر،رملقد:نجوخذراصررممهاالتيالمعالد-

-إى،صدمنهانذكر،المعابدبمفىبناءأعادبالحرىبل

معبد)أالايساجيلة)فيمرودخومقصورةاكوا

الذيأأزاجا-دو!المححىالحرموكدلك،(يلوس

منوإلاصالاص!في،النةرأسمصجانفيهعامكان

،أوالأرضالساءآلهةبملك9احتفالأ،نيانضهر

وضعبه.بابلملكم!تقلعنالتبزاتئعلنكانتوهناك

فإن،الألمجةبالغأمرأ"الاياجيلة"تريمكانوإذا

يمين--إي"ترميموهو،ألجةعنهيقللاماهناك

المدينة.داخلفيبابلخبرالممىو"كى-آن

بابل،لىنجرخدراصررممهاكثيرةأخرىمعابدوهناك

أعاه-نيناللآلهة،ماه-إكي":ما،بناءهاأعادأو

الجيرىالحجرمىومبد،،اشاربوابة9مربالقر!

كالاما"-دتور-إمميوو،الق!رإله،لسبر"الأبيص

الشمس،إلهألثمماس"!الأرضرقاضىببت"أى

-إىو)،الاحر"الثفاءلالهةأتيلا-سا-إيو"

."المقدسالجبليت"أى!ايللا-رساجهو

الإنجازاتإن:ببرخذراعرالمعمار!ةالأعمالاتساع-

بعضبههو؟-هوصجلها؟الملكهذابهاقامالتي

كادإنهخى،جدأوافرةكانت-الرنايينالكتاب

مدهألت9:قائلأبالكبرياءتفخاتمرهعلىبتشى

ولجلالاكدارىبقوةاطلكلبيتبنيهاايىالعطيةبابل

عملهبماتجاهىقدكانوإذا.(.43:دايال)أمجدي

إلىالإنشاعاتمنالكثيرفيالفضلأرجعأيصأفإنه،هو

بناءع!كبهمانأخذلاأنمجبمذاومع،نجوبولاسارأيه



بابل

قاءأنهإفتثيرالاحمالاتكللأد،حرفياللأصوارأببه

التحصاتبمضلإصافةقامقدكانوإنأفقطتججديدها

لفه.حذراصرلرفعل؟

أخرىمصادرهناك:المديةعنالفاصلبض-15

دقيقأوصفاتحمل-نبرخذراصرنقوشحطف-نحتلمة

وأحياءفاطقتذكرالتىالألواحبتثامن،بابللطبوغرافية

ومدي!ة،لابلداحلىفي"قي"متلالمدينةمنمحتلفة

لالا!بداحا!!الجديدةواطدية"،بالا!داخلفي،لامو9

.الجديدةالقاةعلىاقعةاسأشبفأأ

والتى-،-الهر!منالحديدبالمديةوكاد

مرود-إدينا-يتوهر"مثلى-!المزارع1

أيصأتذكر؟.وعبرها!مرودخإديهامزرعة"

،!يوراصرأوبوالة"كاس"لرالةثل

مقاطعة"يتقعكاتأخهايبدووالى"زاجاجا"

إلليل"يوابةأمامكانالدىم!اميدانأمامهاوكار

قدتعني

خ"أكي

باتاالبو

لةابوو

،"بلبا

عاعلىنجاء:أخرىمصادرمنبابلعنأخرىتفاصل-61

الثوارعفإن،البواباتعنوبابليةأشوريةبقوامممجاء

فثلا.إليهاالمزديةالواباتحماءبأمرتبطةأحماءتحملكانت

طريقالىتؤدى-الحربآلهةأحد-زاجاحابوابةكانت

برالةأما.،أعداعهيطردالذي،زاجاجاشارع"حمي

راعي،مرودخضارع9إلىتؤدىفكانتمرودخ

عشاروتبوابةإلهتؤدىالذىالارعحميبيما.!بلاده

سائركانتوبالثل"شجهاحامية،عئاروتثارع"

هدد)أدو،إنيلأ!اءتحملالىكالبواباتالمديةبوابات

القمرإله!سين1،الشص!إله،ثهاس9،(ريمونأو

ولكن،البواباتهذهأحماءتحملضوارعإلىتؤدىوغيرها

وصفت،الألراحتلكفيذكرهاوالواردبابلضوارعبعض

الحنربيةالوابةعندالواصعالثارع!مثل،معينةوصادلأ

نفسيتغلمألهعلىيدلمما،أكالاما-تور-إىلمعبد

نأمنهيرودوتذكرهماصحشإذا.تسحيتهاللاال!طام

فييظبقهذافإذ،ومتعامدةمميمةكانتبابلضوارع

القديمةالمديةأصوارحارجالواقعالجزءعلىالعالص

ملوكأحدحكمةالىراجعذلكأذويرجح(الداخية)

الثوارعيستأحرىتفاصل:وحدت.حكامهاأوبابل

يو،(الجثهذا!ت22فقرةالظر)!المركز"بقحة

إلىقيلونكانواالبابلببنأننها:ي!د:،الأماكن!تغيرها

هذهأنولابد،البهلمربعةمنازلهمحجراتتكونأن

فريد.مظهرلهاشطيلاتتكلكانتاسثوارعا

بابل

نجوخذراعر31علهالطوبمنقابعورة

أنظارالداخليةالمدتحذبتوقد:اطديثةالاكئافات-

الأخيروننهاجعلوقد،والألمانالإنجيزمنالمكتمين

منازلكانتالحقيقةوفي.المنظمةالحفائرمىلللةهدفأ

،والعحالوالتجاركالحرفيينالثمبمنالعظمىالغالية

وكانت،الملكيةالنقوشإلهاتمثيرالتىالأصوارخارجنقع

تجنىكانتوالذي،المحروقكير)اللبنمنضالمنازلهذه

إلىأدىمما(والقصورالمعابدمنأجزاءبعضأيضأمه

الطوب)لالآجريتقدكانتلوممابأ!رعاطلالهااختفاء

بنيتالتىالمنازلاطلالفإن،حالأىوعلى.(المحروق

لأنوذلك،تختفيوأثرر!دترابلفيالمحروق،لآجر

كانتاللبنأوالمحروقالآجرمنكانتصاءالأطلالتلك

.المجاورةالمناط!دطجديدةمنازللبناءتستغل

عنبابلأطلالتبعد:الرقهالأسوارأطلالوعف-

وأيلأ05حواليأى)ترآكيلو09-08بحوالىبغداد

ذلكهوالضرعليهيقعمافأول،مااقتربتوإذا.(أقل

وبعد،الشمالمطالقمرأطلالموقعيحددالذىالضخمالتل

نرنفعمازالتوالتيالاريجةالأسوارأطلالإلىتصلذلك

نحوتدريجيأ،وتنحدرالأرض!حفوقيارداتبضع

875.نحوالرقإلىباللىثهاليليالحائطوتمد،ا!سهلا

ثم،ياردة039لمالةالجنربنحواتجاههيغيرثم،ياردة

00313نحو)الميلينحوالىلمافةالشرقيالجوبمحو

محولمافةالضلطالجوبنحوبعدهايتحهتغرةتحقها،(متر

الحقولفيدلكلعدليختفى(مزينكيلر)الميلشلعشالما

هوشكبلاهذا)فإن،مسباخلقرروتبحأ.الراسحة

الجهةمنالسورطرفومازال،،للمدينةالقديماصورا

الذىللفراتالقديمالمجرىفيباتدادهمحتفظأاصمايةا

9



بابل

بابلمحدأياموفي،العصورمرعلىالصحراءا!رماردمته

الآنع!هوممااستقامةاكزطريقايلكالفراتكركان

لمافةالقديمصارهالىذلكبمدبيودواممنه،الجزءهذافى

إلىحادأتغييرأاتجاههليغير،بابلجنوثطمتر006نحو

فيالررمنالظاهرالحزءبينالمافةوتبلغ،الغرب

.أيالثلالةحوالمطالجوبفيالظاهرةنهايتهإلىالمال

الأولنجوخذراعرعهدشمحاباتعيهحجرىلوحصورة

بابل

الأجزاءلحإناطنهرالضبيةالففةفيأماةالئريةالأسوار-99

المجاورةوالأجزاءالزاويتينعلىتقنصر،السورمنالمتبميما

خهريقطعهاالتىالمافةمنتصفعدكالأويبدأ،له!ا

ياردة475لمافةالنربنحوتجهثم،المديخةداخا!الفرات

الجوبحنولمطنحوقائصةبزاويةيخىثم(تر005أي)

فيينتىولكنه،الفراتنحوضرقأثايخةيتجهثم،الرقي

الزاويتينبينالمسافةوتبغ.الهرإلىيصلأنقبلالسهول

وبيعد.(قر081.")يارداتوثمافيومائتينالجلنحو

كيلو)الميلأثماذخمسةتعدىلابمافةالفراتعنالحور

علىالمديخةمنالغرلى*الجزءيكونولدلك،(واحدأمترأ

أما،المربحةالأميالمن81.حوالىمساحتهمشطيلشكل

أيالستةفمساحته-الشمالنحوببروزه-الثرقيالحي

كانتبابلإندتزفردريكويقول.الميلوربعمربعة

وهو،حاليأدرسدنأوميرغمديةمساحهافيتضارع

!و،حاليأالمرجودةالأطلالامندادأصاسعلىقامتقدير

خارجضواحهماككانتأنهالمرجحمن،سابماذكرنا

المدينةاتساععنالقدماءذكرهمايعلا!مماالأصرار

الاسع.

الأطلالمنالشماليالجرءعلالعربيطلق:القمور-02

،صنلقصورقصرأطلاليكونأنيعدولاأنهمعبابلا-

تمييزالامكاذيومازال،مترأثلاثينمخوحالأارتفاعهيبغ

الجهاتتواحهوجواله،سهـ!لةالحارجيالمتطيل

اطدينةارصوكان.والحمو!الثماليهماوأطولها،الأ!لبة

ساحتهوكانت)تمامأالجنىهدايحميوالرقالشمالفي

.الغربمنالفراتيحميهكار؟،(مربعمتر001نحو

وكرومالحدائقتكتمفهللحنربالججهالحالىوالطريق

يبدوتديمةبانأطلالتصموعرةلقعةوراءهوتقعا!خيلا

منآحرلكرمالمرورلعدثم،الارتماعتيلةكانتأنها

الرقنحوالانحدارشديدةهائلةأطلالألاهد،النحيلى

اطلالوهي.والعربالشصالنحو،تدرجة،والجوب

العظيمالقصرمويهوالمقلودة9أيضأيمىممطاتاأالقصرإ

نيوحذراصريذكرهوالد!،نبوخذراصروافيا،صاراسوجو

مجرىقاعيكتنمىأضلاعهوأطول،حلاتهيكثرأ

غيرو!حهتره003نحرطرلهويلغ،اغديماالفرات

ومجانبهامترأعرخمسةعلرهابيلغمرتفعاتتتحللهصتو

الغردالشمالفيتوجد،مازات.عيقةمنخففات

ارتفاعذات،صلدأصفرطربم!ضخمةأسوار

كيلرنصفعافةإلىسهلتمدمناالجوب:إلى.ملحوط

الأضة،قليلةا!وامبضعةسوىتتخللهلا،:احدتر

يسمىالأطلالمنضخهآحرشلالجو!فيويغ!

كإالثمالمنطولهوللغأعليب!عمران.الان)



بابل

نر،004اون!!اإلىانثر::س،مترأ..احرب

يوحدالص!صا!س!ولا،أتس2دارتفاعهسطنو؟

إلأرح!ءوأ)"الحليلىإبراهيم"الأ:قايسمىمقساذفيا-صر

بدعىآصضحصلاسهحرةمنأاصافةا،الحبا"كممةأد

أخدتمه1،5علىلرعصات"اضايىايمى:(إلراهع"

الحالي،احمهاالأطلا!

الطرهـالحنوبيبالقرهـم!:العظيمبابلبرجموقح-92

مرحمحمص!يوحد،حمحبصةقريةعديهتقومالذقياطسهل

وش،تسمائةمحهضلعه؟طول،اهـداتياعدةعمقهجبمغ

الجهاتجوالمهتواحبمالاا!ذىا-:الم!حفضهدا!سط

)محممىو)اللى!طرسمصةترتفهء-تمامأا"لأصلية

عواضمعهاوصرل،فدمأعشرةثلاتإرتعاعإلىاخمس(ا

اعمحمص،ا!ارحيةدلدحد؟مواربةوحوال!ا،تراسض-

يماهحزئيأيمتلىءوهر،أ(الصض"المحم!هداويمى

ستطينةدحؤستوحد؟الجربضلعهمنتصف:ي6ال!الر

22

بابل

!!:!دمرأحم-محرصوطلملع

."عمر،اد!

اطسصاةالحرأث

فيالا،ا!صتاممبساحدبإ:والجويةالمركريةالأطلال-

اسهعليم،يطلق،لم(ا!قلر،و)1القصصات!نبةالحهة

يصىايلوياقياكتراحو!واكرهاإلىلة"احمرأء"

الأحمر.بهاا!وث!الحمراءاثاصص"أي"،الحمرايتار"

نمىحراث،للقصرالترقيماالحمولبةاشاويةويلاصق

جمرطويلتليوحدذأطىمناحولىإلى؟،"المركز"

اتاضس!""الأسودااياد"أصميخملأخ!سا!م!تطم

الأديهلسقاياالعدلدهالأحماءاهد،صس."الوداء

أجاءأقدملىالمبايىأدإدراكيم!-!،لالا!قعمولماالرئببة

أخطقةأ-بضكا،ر،حدأصيرةكالتالقديمةأمديمةا

المحيفةالأصوارأ-يرؤحى،الأهمةعايةيتصركات

مفصلهاستح!اماتأقيمتلدلث،لحمايغساكافيةعيربها

احا!ية.كحصأبةتا!ر!!االتماسنمداتر:إلى

بابللأطلالعورة

11



بابل

الأية،فقيلةاننرشالغرلميالجافعلىالأطلالأما

بعص!ندميرإلىأدىالد!هوالنهرمجرىتغبيرأنالأرجح.

الأتل.عا!اآلجالط

حتىا!م!امنالكثيرايستلزالأمرمارال:بابلفيجولة-

نأيمهسنناولكن،بابلأحياءالأقدمكاملةشةصور-يمكن

أحزاءأهمورؤيئهايمبمكاذاتالمثاهدعنشيئأنقوا!

مموحأكانألههيرودوتروايةصتنعرفالتي،المدية

علىالحصوايلزمكانألهيبدوأنهشلر،بزيارتهالدغرلاء

مقدمأ.لدا!تصرج

منالرقإلى-"يوراسبوابة"سالقادمكالى

وأأسالو-إبرر-آى"لىنف!هيجد-الفرات

الملكىللطريقامتدادأكانالدى!المهرجاناتشارع"

اطريقاهذاوكان،الحنربمنتمدأالداخلىالورخارج

وبعد،الغريةالضفةعلى!أراهطو1قناةمحازاةلطييم

على)ايينإلىالصغير!نينب9سبدالحائريجدقليل

الحظيمبيلوسمبدأاياجيلة!"،(للمناةالآخرالجانب

وكرهلمرودخمكرسأالشهيرالمعبدهذاوكان.اليارإلى

وأ)!باليو-رء!زوجتهوبخاصةبهالمرتبطينالآلهةمن

هوأنهيحتملوالذى،المعل!اأكط!نجووا،("جونوا

كانالذيمرودخومعد.بمرودخالايمانغرسالذى

مزخرفاكانانهنبوحذراصرعهيقول"الكوا"يمى

هدايانفهالهيهلإلىالملكذلكجلبوتد،فاخرةزخرفة

يتصلوكاذ.لهحضعتالىالإدعلىفرضهمماثمية

،مرعوفممربواسطةالغر!الشصالفي!باياجيلة"

نبحن--إكياالبرجمبد،أيضاصلمطريقعنوربما

وب!-مخفضالآنمرقمهيحددالذى"كي-آن

!-قوالبهاستخدمتجث،آنفاذكرنا؟-برحا

العظيمالبناءهذاوكان.،هـصديةقناةترميمفي-يغال

علبو-سإرتفاعهكانفقدبعيدةدساتسيثاهدرائعانصبا

كالت،نهايتكونكاناليالأدوارأنويظن،قدم003

الحفرياتعنهكثفتالذىاثمالهالبرجأدوارثلملونة

ي(أوكن-صارو-2د)!خورزاباد"لىالفرنية

بثارعالمبنىهذاتربطالسوارعأوالممراتوكانت.أضور

المفروضمنارزكلطا)"سابو-اييور-أي"حاتاتالمص

قاةيبمفإنهلأشطاليرلطاستمرفإذا(احائحافيهييرأد

ليته"أكي!هجالي-يل"تمىالطريقعلىمتحامدة

فىنصهالاثيجدثم،،بالخصولةيأقي،(الإله)

لممساخهإدفسباخويقول،الملكى!القمر"مواحهة

نعرف-؟مقمأوكاد،فدانأكرأحدصنقلتك!

يهمايصلتم!!إلى-لوخذراصرلقوشمن

بابل

-الابليونعرمها؟-الزخرمةشديد:كان،!دهليز"

وغرهالملودالمزججلالضو!مبطنةالداخيةالحوائطفكانت

.الموادس

القديمةبابللمدنة3ر

ل!قإنه،للقصرالضرقيالجانبمعالائحصارواذا

مزخرفةكانتضخمةبوإبةوهى،أأضتاربوابة"إلى

برسومومزدانه،نبوخذراصرأيامفيالمزججبالطوب

كان،البوابةهذهمنايينوالمى.بابلوتينوالئررللأصد

وكان،مرودخزوجة،"ماه-نين"الآلهةهيكل-!ى

اللونمنآثاروبهاالسىنيالمجففةاللبنقوابمنمثميدأ

وكانت،الابليينكدمثهورأمزارأوكان،الأييض

اأروروانصهافهي،أايكاثر"الهة،ماه-نينا

كانتلذلك،البثرممطالجىخلقفيمرودخساعدتالى

البابليين.كدرفيعةمكانةلها

أشاربوابةأنالجلىمن:الأوسطوالقصرأثاربوابة-24

تمامأيململاولكن،القديمةبابلتحصياتمنجزءآكانت

نبوخذراصرأياموفي.المدكةمنتضهكانتالذيالجزء

هذهوبعبور،لنهرالضبيةالضفةعلىالورتخرقكانت

القصر-نهالعربوإلى-الائعيرى،الوابة

عثرخةرنجوخذراصرشيدهضخبمبناءوهو،الأوسط

قبيلمنأ!ايبلوكانوإن-مفاخراتول؟-يومأ

بعضهاعكيبلغالتىالأصارضخامةاعتبرنامتى،المالغة

أضبهحصنأ9كانإنهتيقولوهو،يارداتعدة



بابلبابل

بوابةمنل!ينصورة

كانعطيمأقصرألسكاه،قتهعلىبىوقد،،بمالحبل

ويحتكل،بينصاالماصلالسورجنوبإلىأبيهبقصريتصل

يومأ،عضرخمةيبىالذيهوالأحيرالقصرهداأن

كأضجارأشامخأوكان،الحصنفيهمماالباءكاليى

الئمينة.الأحئابألواعوكلبالأرزومزينا!الغابة

والحاحوالانوسوالسرووالأرزاجلامىبوالاتهوكانت

والذه!.الففةسإطاربهاويحيط،بالحاسمغاة

الأفريروكاد،الرونزمنوالمفصلاتالأعابوكانت

يحظىبيتاكانلقد،اللازوردلوذفيالقمةحول

25

رأت

الذىالقصرمويكردأنالمتبدمنوليى،لالاعجاب

بناهاالى!العظيمةلالل)الىأضارعندماعليهيصىكاد

.(92و4:82داليال،)

-إيور-آي9ثارع1كا:المهرحاناتشارع-

مريناطريفا-ديهسانرأالائحنتحيلالذى-"صالو

تراوحعرضهوكان،بهالعطامالآلهةموكبممر:ريليق

طبيعيةبحجارةمرصوفاوكان،ياردة22-11بين

وحجارة-الجيرىالحجرمن،والرضعالقطعمتظحة

13



بابل

مغطاةجدرانهكانتبيما،يضاءعروقبهادابهةحمراء

للأسد،ورصمكئرةبألوالىمزخرفةالطوبمنبطقة

باللونعليهاايىالقوشوكانت،النحتبارز!االبعض

ناكوكانت.اللامعالأزرقاللونمنأرضبفوقالأبيض

بعد.مسارهايخددلمبابلفيكبمةأخرىشوارع

ضارعنهايةفيمرودخقناةكانت:الأتدار!رلة-26

نجهرباثرةتتصلوكانت،عيهوقمامدةالمهرجانات

الأقدار!غرفة"ترجدكانتالبفعةتلكوفي،الفرات

رأىاستطلاعصو!امجرىكانحيث(كتباراكأ

أو(نيكايت)أالتقدماتممبد5يلاصقهاوكان،الآلهة

كئيرةأمورهناكومازالت.(اكيتييت)المهرجانبيت

قبل-أنهيدوولكن،الأماكنهذهعناشجلاؤها!لزم

بالفضةمرخرفةالأقدارغرفةكانت-نبوخذراصرعصر

النقطةتلكوفي،ابقيبالذبتمامأعاهاولكنه،فقط

تمامأالآننحلمولا.اتاعهأقصىالمهرجانضارع!لغ

.التقدماتمعبدموفع

ايقينوجهعلىأصأنعلملا:واطدائقالثمالىالقصر-

أراهطو!اقاةشالآخرالجانبعلىيوجدكانالذىما

وتصبالفر!طالمالإلىابقطةتللثكدتثنىكانتايى

كانالمدينةمنالشصالىالطرفأقصىفيولكن،الفراتفي

علهاعللقالتىالخرائبالآنعليهتدلالذىالفصر!ع

و)ن،أيضأنجوخذراصرنجاهقصروهو،،هـبايل31

الموقع،ذلكفيلآبارآثارووجود.ضكموضعذلككان

موالمكانيكونأنالمحتملمنأنهيظنرسانمهرمرزادجعل

البحثمواصلةالىيحاجالأمرولكن،المعلقةالحدانقموقع

المرقع،ذلكفيتكنأأنهاالأرجحكانوإن،والتقيب

فيلرحعلىرعهالمرحودالقصرهويكونالحالةتلكوفي

بهيحطوالذى،البرطاقالمتح!فيالأثورىالقسم

.طنرةأصدظهورعلىتتندبأعحدةمزكةحوائطثلاث

بالأعمدةمزدانصغيرمبنى3ريوجدمجاورلوحوعلى

منحرتةصررةاللوح!ارإلىويوجد،تلعلىيفومولكنه

كثصوالتل،لهالآلهةتكريمإلى)شارةمدبحوأمامهلملك

ذلك،وغيروحورزيتونأشجارأنهايحتملايىالأضجار

وتمد.أشجارتعلوهاس.القاطرصلسلةترجداييىوإلى

صافاتوإلى،الشمالفيطويلةمسافاتالىالركلطقنوات

بانيبالأضورعصرإلىترجعأفهاوحبث،ايينفيقصرة

ضدالملكهذاعملياتالىوتثر(..مق065حوالى)

نأفواضح،بابلملك،أوكن-سوم-كاس"أخيه

عصرقبلموجودأكانالمعلقةبالحدائقشبياشيئأ

الأشوريالجئ!الاوصلنقطةأولولعلها،نجوخذنصر
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بابل

بتلالهصورتهالمرسرمةالبتانهذاأنولابد،زحفهفي

بهيحيطوماالقصرمنجعلقدالكثيفةوأضجارهوتنراته

المدينة.زارمنكلاعجابوموضعبابلبلادفيبقعةأجمل

المممارىالتاريخمازال:اببيةالمباليإلىتاريميةإثارات8-2

هناكولكن،الاشكثافمنمريدإلىحاجةفيبابللمدينة

محبدوهوأهمهاعنوبخاصةبهانلمأصجناالحقائقبحض

حصنانالمعروفومن.مرودخعبادةمقر،ايحاجلة!

لا--لومو9الخامةالسنةفيفيقدالعظيمبابل

منعرشعحلتملهوالحئرينالثانيةالسنةوفي،"ايلا

وبعد.(باراماها)العظيملمرودخمسكناوالففةالذهب

عرضاكرالسابععامهفي(سن-أيل9صغذلك

والثاقالثاكأعوامهفيحمورالمطصنع؟،أبالللماس"

،(القمرإله)أناناراللآلهةعروضاعروالرابععر

وضعثم.وأئتار(مرودخزوجة)"بانيتو-وزرإ

ثمالأ،ملكهمنالادصةالحنةفي(ابط)،لونا-حمرا

أردفئم،!هـالاياجيلةفيمرودخأماميصلىلثخمى

وهاجألامعأقضيباملكهمنالثافةالنةفيوضعبأنذلك

ايساجيلة"أجعلوهكذا،مرودخأماموالفضةالذبمن

صنعهمماالكثروتجاوز.يقرلون؟الماءكنجومتلمع

مانذكرأنإلالايسعنا،المدينةمحابدتزيينفيعدطرنملوك

الملكفهذا،(..مق0481حوالى)أأوجكريم9عصله

إعادةعلىيقتصرلم،الكاشهاللأصةينتمىكانالذى

ومحرابه،الممبدجددبل،المعبدالىوزربانيتومرودختماثيل

دمرأنوبمد،طويلزسبعدثم.فيهالتقدماتكأواكز

-سى)وحيداه،صحدونآابنهقام،المدينة!نحاريب

أشورطكأبانيبالأثورو"،بابلملكأأوكن-صم

بهقامماذكرفاأنسبقوقد،والقصورالمعابدبتجديد

اكامفي)لى.م.033عاموقي.ونبوخذراصرنجوبولاسار

دفعهاايىالمورطر!قعن-حاولوا(اكبرالاصكندر

حولنراكتالىالقمامةاكوامإزالة-الأنقياء

عا)تمامفيتماعأيفلحوالمولكنم،(اياجيهلة)!اسانجيل9

صلرأنط!وك!نجد..مق926عاموفي.!غونكانوا

بأنه-بابلملوكمنوكرهنجوخذراصرادعى؟-يدعي

المعابدأنوء،(بوريبافي)وإزيدا،ايساجيلةبماءأعاد

الخدماتأنببدوأنهإلا،التالةالحصورفىتقرببأتهدتتد

الابيةالديانةظلتفقد،المجيالحصرحتى!هااضرت

.الجلادىالرابعالقرنحتىالتقد-سموضعالابليةوالفلسفة

فهرعلىصلوقيةتأصيىعندبابلمديةاضسحلالبدأوقد

أهلفبدأ(..مق231بحد)نيكانورسلوقىأيامفيالدجلة

فيانمهدمةالمنازلوأصبحت،الجديدالموقعالىيهجروضهابابل



بابلبابل

ابابليرنلصوره!للعالمصورة

ملوكإدويفال،والمجرمينللصوصمأوىالقديمةالعاصة

السب،لهذاذلكبعدالجدرانتلكهدمراقداللوتيين

القصورأنالحظحسىومن،هولةالمأللنازلأئركلوأزالوا

تسهلفلمالبيانمتيةكالتنوخذراصربناءهاأعادالتى

.اليومإلىباقيةوظلتإزالتها

بابل؟برخ-بابل

مالا!وهو،!بابلبرج5اصمالقديمالحهدفىيدكرلا

شرتأ،ارتحالهمكدلمالعاأهلبخاهالذمميالرجعلىيطلقالذي

مدينة!لألفمهموبنوا،شنعارأرضفيبقحةلىأفامواحيث

15



بابل

يدلوصفوهو،(4-2:ااتك)،بالماءرأصهوبرجا

.جداعالياكانأنهعلى

فرقهناككانلقد:اببليةالمعابدلأبراجالعامةالمورة-ا

بابل،فيالعظيموالبرجالكنمايخةالقلاعأوالأبراجبينكبير

لهيكناأنهمجتمل،مرتمعنجاءمجردالبهنحاقالبرجكانفلقد

)رادةعلىقوقفأالأمركانبل،محبنةصورةأومحينشكل

منفكانبابلبرجأما،عليهاأقيمالتىالأرضوطيعةالباء

وبناء،الرواياتلكلوطقا.وأشوربابللهاختمتطراز

البابليةالأبراجكلكانت،البلادتلكفيالمبافيأطلالعلى

عصعدجانبكلفيولهاالطبفاتمتحددةالثكلمشطيلة

فوقه،تجرىكانتالديهالطقوسلأنالقمةإلصلمائل

المقدسة.والأضياءاثاثيلبهتحغظمعبديملوهوكان

معيناسمالبابيينعدالأبراجلهذهكان:ا؟بيةأسطؤ!ما-2

جل،فينقطهأعلىأو،قمة"وتحنى،أزجمبهوراتر5هو

قدمالتى،نابشيم-أوتقمةعلىالكلمةهذهأطلقتوقد

الفنة()الفلكمنخروجهعندقرابينهالبابلينوحعيها

أنهميظن؟.كايخةدرجةالىالطوفانمياهانحسرتكدما

أمروهو،الحماءنجرملدراتكمراصداصتخدموها

،جدأعظيمارتفاعذاتتكنلمأنهاحيثولكن،عمل

فاكتكنلمبابل!ولفيالصافيالجوفيأنهالمجملفصن

الأجراملرصدالأرض!حصتوىفوقالارتفاعإلىحاجة

ية.الصاو

الموقعحولكثبرأالآراءاختلفت:؟بلبرجكانأك-3

التقليدذلكفييتبونالكتا!ومعظم،بابللبرجالجنرافي

مدينةفي!نبوامحبدأنهمنوالهودالعربعننقلأالجواتر

برجعنتحريفا)أتمرودبرساالآنويحى،،بررجا"

إل!هيرلم-أهمي!هركم-الاءهذاولكن((نمرود

!علاأنههررجيهلب،بابلبرجأنهعلىمطلقأالبابليون

بعدفيماعيهاأطلققدكانوانالتى،بورجبافيبلبابلفي

الذىالجنىأما.أصلأاحمهايكنلملكنه!الثانيةبابل9اسم

إممط-افهو،لمديتهمالعظيمالبرجأنهالبابليرنيعتبر

دا،والأرضالسصاءأساسمعبدأأ!أكي-أنا-يمين

ىأأبابليزمجورا!"ولوخذراصرنوبولاساروحماه

لرودخوالمكرسالحالمكلفيالمثهو/المحبد،لابلبرجإ

بابرلهةآأهم،"بانيتو-زر"حتهوزو

،المدتمنالجنررالضمفيالاءهذاقام:بابلفيموف-4

)نفسباخوبقوا!،الفراتلهرايشالضفةمنقليلبعدعلى

منالمطيلالأصلىالأصاسفيهبرجدمنخفضالآنمكانه

-االربعبأطلقوقد،(المحروقغر)البنالطوب
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بابل

الطوبومازال.ضكلهفيالصحنيئبهلأنه،الصحنا

لهمكان5الذك!-البابلونقدماءاضخدمهالذكطالمحروق

تك)،الطينمحانالحرلهموكان،الحجرمكاناللبن

يحةولهللاضحمالصالحأالطربهذازالما-(:3اا

-واستخدم.ثميةآثارمنفيمابكلرفعفقدولهذا،تجارية

-الوقإلىووصلت،الهنديةالقناةترميمني-يقولونكا

الشكل،اليضاويةالا!واناتبعض-حالأىعلى

وأمركا.أوربامتاحففاقتنها

كى،-أنا-تيمين-اي"كان:للبرجبابلوعف-5

بنيةطقاتستمنييهون(الصومرممةايسمبةح!ب)

الأمت-بالغ-لوحوثمة.معبدققهاويعلومصطبةفوق

جررجيديفيوقع،بالتفصيلالبرجهذايصفأنه!دو

منيتكونكانأنهالوصفهذافيوجاء.1876فيعث

مساحتهكانت،،البهرالفناء"و!صى،انرجيالفناء

ثم،مربعقدم09ا*.،156حميثجورجتقدررحصب

54.ا*.3ءمساحته،وزاجاحاأضارقاءأئمأصغرفناء

المعابد،إلىتؤديبواباتستالفناءفيوكان،مربعاقدما

المشرتةالئس!بوابة(ب)،الكبيرةالبوابة(أ):وهي

برابة(د)،العظيمةالبوابة(%)!(الرقفي)

.البرجمعلىبوابة(و)،القنالبوابةهـ()،اثائل

محاطةكانت-مصطةأوفضاءنجدذلكبعد:المصطبة-6

كيرأ)3ضلعهاطول،الثكلمربعةوكانت-بجدران

الجهاتتواجهجراناوكانت(الكيويمةنعلمولا)

جانب،كلفيباب،أبوابأربعةجمبدراخهاوكان،الأصلية

!وفييقوموكان،بهاالموجودالجهةباسمبصمىكان

عيثوظن)!جار!01ضلعهطرلضخمبخاءالمصطة

اسمضهدمفدالحظسوءومن.(تد!أ02-*الجار*أن

نه.الهدفولااحمهشرفلافنحنولدلك،المبنى

البرجتاعدةحولترجدكانت:والمقصوراتالمعابد-7

الثرقإلىفكان،الكئيرينبابللآلهةمكرسةصغ!ةمعابد

وتاحميولنبومخصصةاكبرهاكانت،مقصورةعثرةست

وأ)لاىنحصصانمحبدانالشالإلىيرجدوكان.زوجته

للالهينواحدمبديوجدكانالجنوبوإلى.ونوسكو(آى

توجدفكانتالنربإلىأما.(؟)نليل)ويلآنوالعظيمين

يبلغفناءيتوسطهماجناحينذومنزلوهى،الرئييةالمبافي

.(يهثتقديرحب،قدمأ58أو)ذراعأ35أتساعه

ماحةفكانت،أبعادهمارمتثابينالجناحانككنولم

،(مربحأقدعا34اكلا66)مربحأذراعا02ا*..أحدهما

منا*66801)مربعأذراعا6ا*ه..الثاقوساحة

يوجدكانالغريةالمقصوراتهذهودط.(المربحةالأقدام



بابل

مع،هيرودوتذكرهمااللذانالذهبيوالعرشالإلهسر!ر

مربعة.أذرع4*9كانالسريرانويقال.أخرىضباءأ

هذهكلمنالمركزفىيقصكان:الأولىمرحلتهليالبرج-

كانالذي،بطبقاتهالعظيمالبرج،الجافيمنالمجموعات

وكانت،(بايلىزيكورات)،بابلبرج"!مونهابابيون

مربعة،كانتجيعهاولكا،تحاالتىمنأصغرطقةكل

خسةوارتفاعها،جارأ15الأولىالطبقةضلعطرلوكان

أتدام011،طولأقدم003)الجارونصفجارات

مزدوجرتدادباالعادةحبمزينةكانثأنهاويبدو(ارتفاعأ

.الأشورىالبالجطالعمارةفنيمزماوهر

طولأ،جارأ13الثانيةالطبفةكانت:الأخرىالطقات-

قدما06،طولأفدما026)ارتفاعأجاراتوئلالة

فحدرةكانتجوانباأنيهثويظن.(ارتفاعأ

رتفاعباوالخامةوالرابعةاثالثةالطبقاتوكانت،(ماللة)

عثرةأطوالهاوكانت،(تدما02أو)واحدجارهوواحد

علىجاراتوبعة،الجاروثلثحاراتوثمانية،جارات

بمقارنتهاولكن،الادصةالطبقةأبعادتذكروأ.الرتيب

مربعةونصفجاراتبخمسةتقديرهايمكن،الطبقاتبباقي

.(قدمأ02)واحدجاروارتفاعها(مربمةأقدام11.)

بالطبقةيهثيميهماهذهفوقويقوم:القمةفوقالمبد1-

أربحةوكان،مرودخبلللإلهالأعلىالمحبدوهى،الابحة

عرضا،الجارولصفجاراتوثلالة،طولأجارات

ولكن،الإلهثماليذكرولا،الجارونصفجارينوارتفاعه

وكان.الأعلىالمعبدهذافىمرضوعأكانأنهالمفروض

جارأعزخمسة-أصاساتهفوق-للرجالكلىالارتفاع

ضلعطوليعادلكانارتفاعهأنأى،(قدم003أو)

ولكن،جميلأبناءكانإنهعنهيقالأنيمكنولا.قاعدته

كانأنهوتجصل،ميةأثياءالىترمزكانتأبعادهأنتحمل

الذى)كاعفىالمبدبرج(الزخرقةفيما)مظهرهفىثبه

هرمضكلعلىيرىفيلاياردامحمهاالتىاللوحةفىيطو

.(مصطبةضكلعلىقاعدةفوقمدرج

هذامعميرودوتوصفويمق:هرودوتوعف\-1

إنههيرودرتيقرلحيث،الئهيرالمعبدلهذاالبابلىالوصف

،(تدمأ1213)غلوتانضلعهطول،البهلمربعكان

غلوةضلمهطول،أيضأالشكلمربعبرجتامممفهوي

تثكلكانتالتىللمصطبةوصفهذاأذشكولا.واحدة

؟طبقاتثما!،يحلوهاكادالذىوالمصدالستالطقاتمع

كانالقمةإلىالمؤدىاللمإنويقول،هيرودوتوصفها

-يدلتعبيروهو،أالخارخمنالأبراحكلحولأيدور

بابل

الصاعدأنأى،حلزويخاصلماكانأنهعلى-الأغلبعلى

القمةالىللوصولمراتصبعابنىحوليدوركانعليه

مقاعدبهمكانالسلممتصففيكانإنههيرودوتويفول

كبرةمقصورةالأعلىالبرجقمةفوقوكان.علحاللاشراحة

ولم،ذهبيةماثدةوأمامها،جيدأمفروضةكببرةأريكةبا

عواطنيمنامرأةالابهاييصيكنلمو،تماثيلأمميبهايكن

هذاكهنةالكلدانيونيقولحبما"الإلهيحارهاالمديخة

.!الإله

عاكثراالالهذلكانلهرودو!الكهةاولكذكروقد

ولكن،الأريكةعلىوبسترعالمقصورةالىيأقيكان

.أأصدقهملا)نيأ:بالقولذلكوردفهيرودوت

بالزاوفي،مصرفيطيبةفيهذهمثلوجرديذكرأنوبعد

الأولى،أسفلأخرىمقيورةعنيتحدث،ليكائهفي

وأمامهجالأ(مرودخ-بل)لزيوسكبيرتمثالبهاكان

لاماوتزنذبمنجميحها،قدميهتحتوموطىءمائدة

المقصورةهذهخارجيوجدوكان.وزنة008عنيغل

عليهتقدمآخرمذبحيوجدكان!،للالهذهبىمذبح

الرضيمةللحيراناتالذهبىالمذبحكانإذ،البالفةالحيوانات

تمثالالمبنىبخطقة!وجدأنهالكلدانيرنلهذكر؟.فقط

دار!وسوكان،ذراعا12ارتفاعهالذهبمنمصت

عليجرؤ؟ولكنهافالمذااقلاك!ثتىهيتاضى

!المطيكنلم(أحثرررش)أجزركش!ابنهلكن(ذلك

حاولالذىالكاهنفقتل،الكفةأوالثعبثماعركثيرأ

زلك.مننحه

ثرناارنحلراالذينهممنالكتابيذكرلا:البرجبخماة-21

ارتحالهمأ"فيالغاثبينلجمعدالصمير،والبرجالمدينةونجوا

منضعبأىيكونواأنالممكنمنمجعل!وأنهما

نأوحيث.الوقتذلكفيموجودةكانتايىالحوب

اكاديا،صومريااحماالبابليةالنقوشلىيحملبابلبرج

ال!ثب.ذلكمنكانواالبرجنجاةأنافتراضفيمكن

فييذكرلاأنهالاتتاهيترعىكا:تدصرهعنالأخبر-31

صذأنهولو،البرجبناءعنالكفعنضىءاليهو-شسفر

ويسجل.(ا:8اتك)المديةنجاءعىكفواأنهم

الأساساتالىالققدالبرجأنعنيهوديأتقبدأبوكارت

عماروايةانهاوالأرجح،ال!ماءمنعليهضطتبنار

نأ؟،.ممرودبرس)أى!الانتبابل!فيللبرجحدث

،الرياحبفعلانهارقدأنهعنآخرتقليدأيجليوسابيوس

الآلهةالرياحصاعدت،الماءعانللغلمااواممنةيخقول

كانأنبعدألنهمالآلهةوببلت،ئناتهعلىالبرخوقلبت

.!واحدةلغةيتكلمون-الوقتذلكإلى-الجميع
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بابل

للبكعلىبناء،بابلأالبرخفيهبخيالذىالمكانويسمى

الألنة.

اعهادعيتدأنهاليهو!نسفرمنلعرف:بابلمغى-1،

فابل،"الارضكللانبليلهاكالرل!لأنابابل"

اللفظةأ!اسعلىبنيضكولاومذا،بلبلةأوتثويشتعنى

القو!قولكن.،يخلطأولويق)بمعنى،بابا5العبرية

منليتأبابل"أنعلىتدلناالمديدةالمسحارية

يكتبالابليةفىأنهحيث(يخلطبمحنى)!بالالو"

لاباأى(!إيلافي!أو)!إلحط-باب9:الاسم

ملاحظةمع،الدارجةاللغةحس!(الآلهةبابأو)أالله

لهاادينجيرا-كا"وهىايخمديةالومريةالصيفةأن

التىالصررإحدىأدهوملاحطةتجدرومما.المفىنفر

الميمحرو،بزيادة)"بابيلام9هىنبرخذراصريخدمها

ورودعلىعلاوة،(الابيةاللغةيمزاتمنهوالذى

بلالأقدمالاصمهوهداكانوربما،مكانكاسم،بابالامإ

المكان9تحنىقد،لابالام9أنمع،الأصلى3الالحله

.!معأالجامع!"بابيلام9و،!محايجمعالذى

المديخة-بناءعنالكضإن:لليرجالنهافيايدمرو-15

العددإرتحالفإن،طبيعيأمر-الألسنةتبلملتعندما

زادعندماولكى،محماأمراهذاجعلالكانمنا!بر

خىالمديمةنجاءاصتألفوا،أخرىمرةالسكانعدد

وظل.وثذالمعروفاالعامدنأعظمبابلأصبحت

أصابهوكلما،قائما-تدصرهعنيلمارغم-البرج

منملكبترضه!رمكان،والحينالحينبينالضدع

وفييباكبرالاسكندرشرعوتد.الأقوكاءبابلملوك

بل-)بيلوسمبدبناءلإعادةالجطقةتطهرلىالمقدرفي

كانتالتريميدأننيضكئمةول!،لهالمرتبط(مرودح

للاصكندرالمفاجىءالموتولكن،البرجالىأ!أستشد

حالا،المظيمةالامبراطوريةحكمعنعقلياالثالطوضعف

ذإن!ج!ا!الاكانول.ترممبلاالبرجفظل،ذلكندو

وضل،الأوصطثلثهواحترق،الأرضالىسقطالأعلىثلثه

نفها.بابلتدميرزمنحتىقائمأالأسفلالئث

ينواأنالباؤونبفصدلم:للماءالوصولليلفكيرلا-61

برجنجاءأرادواولكم،حقيقةالساءإلىيصللرجأ

،!بالسماءرأسه"عبارةتعنيهماهوفهذا،جدأمرتفع

بلغبرجهمأنلوودواالبابيينبأنالتسليميمكنأنهومع

لأنهمونحا!،بابللكبرياءرمزأالفكرةاعتارمع،السماء

الآنأنهومع،"والأرضالسماءأساسبيتأاعتبروه

ضظلشهرتهفإن،لابلأبراجساثرعنا!اضأاكزأصبح

عبدرهاالتىللآلهةمكرسأكانوقد.بابلأمجادأعظممن
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بالل

وكانت.(ابالجطايوحيدرمز)مرودخلبادةوبخاصة

مركزأ-الأمحولهتلتفكانتالذيالمركز-بابل

شطقةفىترددتالتىاللعاتاكزوما،عطمأتجاريأ

بابلهواءبأناليهودتوهمإلىالألةببلةأدتوقد.البرخ

بتلايذضارفهوولذلك،اليانيمببوبورصيبا

لغم،البرجباةنسي؟،ينونهيجملهم)ذالامرس

علىالتفوقمنبابلنياليهودعلحاءيخعلمذلكولكى

ذاتها.أ!رضليموفيبلالمقدسةالأرضفينظرائهم

*!حعبيرمحد+.

تكأيه!*،ممغكهق؟؟فمكبرى!!

؟-جمؤ*نمك!!ي!!!س*
ءخ؟"حيني-.*،بر!!.

!لأبههلو!3-ء،7.،كاىاء7م،.سيرطءكم?!.

-"زر.،فيش-طم!-حم!،.-/ى-.سإكلع-ا!

+----+كانمه!ء!+!،،-

؟نمرودبرس"لي!بابلبرج!بقا،صورة



بابل

الجديد:العهدفيبابل

الأقل:علنحتلفينبمحنونالجديدالعهدفيبابلت!تخدم

تىامحلفيبهاالمقصودأنفواضح:الهر-شبينبابل-ا

هو(7:43)الرسلأعمالوفي(17و12وااا:)

إلىقطعاهىهنافالإضارة،الهريننجينبلادفيالتىبابلمدينة

ذلك.فيجدللأيمجالفلا،البابليالي

ضرفيبابلإلىالإضاراتأنأيضأواضح:الرمزىالمني-2

هىالإشاراتهذهوأهم.رمزية)دثاراتجميعها،الرؤيا

21(،و01وأ:ء،18:2أ:691،7ا:8،)4

نأعلىيدلمما!صأالعبارةبصرج!ال(:هأ7)ففى

نأالمفرينمنتليلعددويظن،مجازياهتايتحدمالاسم

نأووونالحلماءأكلبولكن،أورشليممد!ةبهاالمقصرد

ترتليانعصرالىايفيرهذاويعود،المعنبةهى،رومبةأ

قبفوقد،وأوكحطيزسجيرومأقرهوقد،الأقلعلى

تؤيدالتىالمذهلةالحقائقبحضوهناك.عامةبصورةالكية

هنا:!ببابل!المقصودةهىرويةأن

علىتنطبى،النصهذاقى5بابل)الىالمنوبةإلاوص!اف-أ

لها-(1):أخرىمدينةأىعلىتنطبقممااكز،رومية

علىجال!ة-(2)،(:1718)الأرضملوكعلملك

العالمتجارةمركز-(3)،(أ:79)جالسبعة

الأممف!دة-(4)،.،3!-11و18:3)

مضطهدة-(5)،ا:2(9،أ:83،ا:72)

.(17:6)القدحين

المبيانيةالأترالفي،بابلابأنها،روما"توصف-ب

جزءالكتابمنالجزءهذاأنوالأرحح،(5:143)

لىشائعأمرببابلروماومقارنة،صكرعصرإلىيرحعيهودى

وباروخ،الثافياسدراسانظر)الهوديةالرؤويةالكتابات

.(الألوكريفي

لملكرتكعدو1روماإلىينظرونالمشحيوناليهودكان-%

الهبوةصمعنفقماوهو،ضوطهايوتعودوكانوا،الله

فكما،(12-01و81:2،:418رؤ)بابلضوط

الجديدةالقوةهذهأنالطبيعىمنكان،إسرائيلبابلضايقت

قديما.بابلمصيرثلمصيرهايكون،اللهلئعصالمقاومة

فيبابلاصميدكر:الأولىالرسولبطرسرصالةليبابل-3

كتتالذىالمكانلاعتارها(:513)الأولىبطرسرمالة

المقمودأن،الإصلاحعصرحتىالمفهوموكان،الر!الةفيه

المتصلة(بالحروف)مخطوقيفىأضيفتوقد،روم!جها

سار،الإصلاحعهدمنذولكن،!رويةفى!عارة

بابل

أضهامقبرين،وكلفنارازمىدربعلىالعلماءمنالبهرون

:نظرياتثلاثوهناك.(الهرفىبينبابل"

فبقول،القديمةبمصر!لابليون5هيبهاالمقصودةأن-أ

كانتالمصريةبابليونأن(أم8فيكتبالذي)سترابو

فيولكنها،الرلىتبينبابلمناللاجئينلعضبناهتوباحص!ا

كروعن.عكرىمركزمجردأصبحتالأولالقرذخلال

ىأويذكراحيث،إلياذهبقدبطرسيكونأنالمحنمل

مصر.إلىزهبقدبطرسأنتقيد

!االمقصودوأن،لمظهاعلىالجارةتحملأنيجبإنه-ب

،الرأىهذاالعلماءسالكئبروذويؤيد،"النهرينلينبابل"

قدبطرسأنعلىدليلمنليىولكن،وتايرفاسبيم

.الأولالقرنفيبابلفيكيةوجودعلىأو،بابلذهـإلى

الرسالة،كتالةعدلطرسكريخقينوسلوانىمرقىويذكر

نإيوجفرسويفول.ببابلمنهماأبأبربطتقلبدثمةوليى

واقصر،الوقتذلكفيبابلمنطردواقدكانوااليهودأغب

نأالمحتملكيرمنويدو،المجاورةالمدنبعضعلوجودهم

لخدته.يدانانهااتخذقدبطرسيكرن

الراليأنوواضح.اببابلأالمعيةالمديخةمىروماأن-ب

هذاأنويبدو،يةالرصالاضارةضمهمالبهائىأنيعلمكان

هذارفضفكان،الاصلاحعصرحتىمقررأكانالرأى

يدرولكن،رويةوكنيةبطرسبينالعلاتلدحضالرأممط

روية.زارفدلطرسأنالقديمالمليدمى

بطرسبأنالقائلةالظريةيؤيدالدأخلىالدللأنويدو

بط1)تحيلألهووصلذرض!،روميةمنرصالتهكتب

ق2)روميهالىاصدعاهتدبولىأنولحلم،(5:13

بابلفيالتيعلكمتلم!البارةأدقولدو.(411:

يكونأنالطبيعىذنثمومن،مجازيةعارةاممكمانحتارة

ككل،،الرسالةوطبيعة،رويةهي!ببابل"المقصرد

هذهأدرمزىصويقفد.روبةفيكتبتقدأغاإلىئبر

فيآخرضرأىمناصالرومافيبالفكرمطححةالرسالة

.المفدسالكناب

بابل:بلاد-بابل

الفراتحملهالذىالطميمنتكؤنسهلعنعبارةبابلبلاد

ويحدها.بخبعانمصاالتيالثمالفيالحبليةالهضبةمنوالدجلة

تفصلهاالتىجلامالرقوس،7النهروبلادأضررالمالس

كالدوهـبلادالبحرستنقعاتالجنوبرفي،علاممرتفعاتعها

المدنبحضوكانت.الوريةالصحراءالغربومن،(كلديا)

بعيدةالآنولكها،القديمةالحصورفىالبحرعلىتغعالححوبفي



بابل

الأرضوتكوينالطحىترسيبعميةزالتوما،البحرعن

سنو!أ.نفريأتدمأ07برعةالبومحنىمتمرة

مكتظابابلمملكةازدهارعمرفيال!هلهذاوكان

النخططجيدةالقواتششبكةتئقهوكانت،بالكان

الخصوبة،ضد!دةالتربةلأناب!دازدهارعلىعملمماوالتظيم

تبدلت،الجويةالأحرالتغيرمعالقواتهذه)مالبسببولكن

بركإلىالإدمنمحعوةأجزاءتتحولالفيضانضهورففيالحال

لابا.قفرآتبلوأخرىصهرروفي،ومتنقعات

شتلالالحاضرالوقتفيبابلبلادكلفيتوجد:ارول-ا

القديمة،المدنمواتعغددالأنتاضمناكوامأوالأطلال

والهىجدأبكرةعهودمنذاندثرتدالمدنهذهويعض

وتدل.النينلآلافسورأظلالآخروبعضها،أمرها

التلالتلكمنالعلياالطبقةفيعامبثكلتوجدالتيالآثار

آهلةكانتأنهاعلىتدل،متأخرعصرإلىمأهولةظلتالتى

.البابليوناختفىأنبعدصكنوهاالذينبال!ود

المواقعنيالآئارعناليبكفلقد:ا!ثافات-

بلئاتصنوكذلك،الفديمةالآثارمنالكئبرعنالختلفة

علىوالأغلب)والحبمارةالطينألواحعلالكتاباتآلاف

.ء6،...اكز"من،تللو"فىوحدفقد،(الطينألواح

الألففيللمحبدالإداريةالسجلاتمنأغلبهايتكونلوح

لوح000005حوال!،هـنيثررفيووجد.الميلادقبلافافة

000.02نحوولكن،المحبدمجلاتمنأصأأغلبهاقكون

منالكهنةمدرتمكتبةمنجاءتألواحشظا!اأومنهالوح

لوح03!...،بئر"فيوجد!.الميلادقبلالثالثةالألف

لاأعداد،ظوخاوه،دلهمافيوجد؟.انوعنفىمن

وجدتايىمثلالعمرنظ!منالمحابدصجلاتمنلهاحمر

؟.العرببهاقامايىالتنقبلأعمالنيجة6تفلو"في

غرهاوالكثولاركوكيقوبورسيبابابلفيالمنقبرنكضف

البابلى،اياريخعمورنحتلفمنمكتربةوثاثق،المواقعمن

وأمريكاأوربامتاحص)نحتى،تفريبأالمعرفةأنراعكلتضم

!،بمدكلهاتقرألمالتى،الكاباتوآلافئماتتكظ

بحدأنهفيضكولا.نخلفينأفرادجازةفيمنهاالكثيريوجد

،الكتاباتكلرموزوفكبابلبلادآثارامحثافإتمام

،ابدنبلكثكلةفرونمدكيعلىالبابلالاريخمنشعرف

وستاد،الميحيةعصوربعضتاريخعننعرفمما!ر

قو3رضمرف،الأصليةالمصادرهذ.منالبابلىالتاريخمحابة

شحرف-؟الآنشهاالبهرنعرفونحن-للعائلاتكاملة

ونحتلفوحزقباللابراهيممعاصرينكانواالذكأاباللين

الكابية.الثخصات

بابل

الثالينصرلنبرخذبخاءعننقق

نخوربرجيغطيتل

اسمعلى،بابلأرضاباصمالاقليمهذايسمى:الأعاء-3

عامفيبابيةأصةأولنذ،مدنهاوأهمالماصةبابلمدت

طلقكانالذىالاسمنعرفلاولكنناالميلادقبل0002

نوعأ،القديمةالحصورفيولكن،الأولىعصررهافيعلبها

الجنوروالجزء،،أورى)يسىالضمالىالجزءكان

الاصممنالثارالمقطعولعل،أجرا-عين"أوأ)نجي"

الأصلأنهيظنالذى،جر-ص"!؟نفههوالأضر

صو-و)،جو-فسو1،1ضحارااصممنهجاءالذى

الاقليم.لنضىا!انامر

أورى"كابةصورةنض!كانت..مق0002عاموبمد

اعداالايةابابليةنيتنطق،الومريةفي،وأنجي



بالل

العاصمةمنالاسمبذا،اكاداعبتوتد،،وصمر

وظل،(ا.ا:،)التكوينسفرفيالمدكورةاأكذ)

اعد"طوكلقبأنفسهمعلىطلقونالمنطقةهذهحكام

.الملادقبلالأولىالألفإلىاوصص

البلادهذهعلىيطلقفكان،الميلادقبلافايةالألففيأط

أفكار1،تمامأاضتقاقهنملمولا!دوياصق-كار311

ادونياش"أما،والوعريةالساميةلطأرضأوحديقةنعنى

العلساءبحضولكن،الكاشيينالآلهةأحداسمأنهايخظن

التي!ماتاقي-بل"تعادل!دونيا!ق9إنيقولونالمحدئين

.أالأراضىشد"تعنى

فيأمةظهرت،الأخيرةالأشرريةالامبراطوريةعصروفي

نةأبالكلدايين،اليونانيونيصمها،البلادجنولىأقصى

فكانتالأشوريةافربجةاليهاباتفيأما،"هـكالدوالى

نأويدو.أياكين-بيت5باسمعادةاللادتلكتسمى

بلادان-مرود!أياموفي.أراممنخرجتايإمةتلك

(931:إش،0:221مل2)المقدسالكتابفيالمذكور

العائلةأنوالأرجح،قصصأزصنابابلبلادالكلدايخرنحكم

لذلك،الأصلكلدايةكايتلبوبولأسارأسهاالتىالملكية

.أكلديا"باصماليونافيالحصرفياللادكلدعيت

الاريخ،فياللادهذهالىالأولىالتيحاتفي:ا!امون-4

السايونفكان،!طناخهاالرمنعتفينجنيننجد

الأموريينمنجدأقرييونوهم،المالميبالقميقطنرن

شعببهيقطنفكانالجنورالقسمأما،والعربوالأرييين

فيمختلفتينثقاقاهماوكانت،لالومريينيسىسامىخر

كاناأغمانجد،بهماالاريخيةمحرفتناأولعدولكن،الأصل

!ننعلحهبماإلاينصايخزانعليناليصرحتى!معأامزجالد

دخلواالاميينأنوالأرحح4الأخرىالايةالمافات

بها.امتقرواددالحومر!رنكانأنبعدالبلاد

البلادتلكفيالومرييناستقرارأنرغم:الومررون-5

القيلإلاكثفلمألهإلا،القدمفيموعلزمنفيحدث

البقاباوتدل.التاريخقبلماعصورفيأئارهممن

بالبلاديحللمالاميكيرالجنرأنعلالأركيولوجية

معقولةدرجةبلغقدكانألىبحدإلهاجاءبل،بدافطكحب

كلرغم-المينوجهعلىنعرفلاكناوإذ،الحضارةمن

.الحضارةبنلكجاعواأبرمن-لاتا!و

أ:لئكموط!نحدبدفيالعلماءاحنلف:الايينموطن-6

الجزيرةصبهفيكانالأصلموطممأ-العضفيظ،السايين

كالوا:إنيقاأفرمنجاءواأنهمالآحراالعض!ويظر،العربية

ا!ص،قويةأريهولوحيةدلائلعلىالنظرياتهذهيبرنا،

بابل

الأمورييربلادمنجاعواالايينالبابليينأنفيهضكلامما

الابلي،التاريخمنالمعروفةالحفأتدمففى،سوريامنأي

السايردفيهدخلىالذىالعصرعنكئبرأتبحدلاحقةوهي

،الامشئوننطقوىأثرذوىالأموريونكاذ،لابلبلادإلى

البابيةالامبراطورياتجاتمنللغزوهدفابلادهمكانتكا

نأعلىيدلماوهو،السايةأوالسومريةسواءالعالمية

والنقوش،عهدأذانمنأقدمكانتالأموريةالحضارة

كانتالأموريينبلادأنلعتبرونحن.ذلكتؤيدالممرية

لبهالذىالبهيرللدور،ال!امننللابليينالأصلىا!وطن

الابليةالديانةفيأهـأوروأوأالأمررو"بلادآلهةكير

كدالضلآلهةالأصليةالأحماءفمحظم،البابيةواملأحماء

العطيماصمىاإلهوألقابأحماءسمتقةالاييراشبابليين

تثبرالاعتاراتمنوعيرهاهذه.والأرمييينالأموريينعد

الذينللاييرالأصلىالموطنكانتالأصرء-للادأنإلى

.الإدصادةالنهايةيوأصبحوابابلبلادإلىهاجروا

ذكرنا!-بابلبلادإلىالايينوصرلإنتالهجرة-

الهجراتولكن،التاريخقبلماعمورفىحدث-آنفا

وأالأموريينأد!بدوإذ،التاريخعصورطيةاشمرتالامية

الميلادقبلاثانيةالأل!وي.البلادكلعطواقدالكنعايين

مدىعلى!بالكاضيين"يحر!غريبشعصبابلبلادحكم

الكثرىتأنعلىالفترةتلكفيالأحماءوتدل.تقرياترونستة

بلادفيييشونكانراالكاشييروكذلكوالميتانيينالحثبينمن

التىالأحماءآلافتدل،الميلادتجلالأخيرة.الألفوفي-بالل

،الأجناس!منمزجعلى-الابليهالوثائقفي-إلاوصلت

وحثبتوتاباليينوماديينوفاريينوعلايبنمصريينمن

هؤلاءجميع،وعبرانيينوأدوميينوأمررييروكاضييز

،للاصراثيب!الأشوريينملوكوضهجير.اللاداصنوطنوا

إلىبالافافة،يؤيدهماذلكفييحد،ليهودبابلوملوك

عاضواياتيناالعبرال!تأعاءعكالمحتريةالتاريخيةالكتابات

.المعاصرةالأزمةفيبابلبلاد

والومرية،الايةهيلابلبلادلغاتكات:اللنة-8

الحالهر؟معآمندمجةلغاتجملةسمزمجااصو!ريهاوكات

التىاطعاتامنالمحموعةتلكاإتشي:هى،النريهةاللعةفي

باللعةالتبسيطبابمنتسمىوالى،تصيعهايم!كألا

اعةأىوليزيهاالربطالآنحنىبمكللمالىالفورانية

صر!فة.أخرى

تمائلانتي-تعرهـبالبابيةوالتىاصايةااللعةاما

ولعد،المعر:فةالسايةاللعاتمجموعةسهي-الأثوربةا

لحيدحدإلىلغتهمتأثرت،اللادإلىالاميوندحلأن

الكتبةعلىأصاسأالاميينفاعماد،الرمريباللان



بابلبابل

المبكرإحمومرياالعصرمنعليهامكتوبأوافيلثظاياعحورة

لهفالوصساحعمارداسمدءامم!االألرا؟،ي!اخهير

اجاللية،االمعروهـباللغةالعربالمزجهداإلىأديا،اصامي!!ا

أئكلماتصكبرةيةمئرسعةكالك!صامبةأصالألهى

اللهحاتمحتلصلردصلاولأننا.السومريةمناصنعادتهااختى

لافإتا،اندعةتلكلطؤص!القيلإلالعر!والأالسرمرية

الساية.لاللغةيةاصسومرااللعةتأثرممدىالجزمستطر

،اطردافأحرىصاميةلعهالر!المنأحرةالعصورولى

الةالألعىيالدوا!ةاطعةاالأرايةاللحةاعتاريرجعولا

الأرايرزيضعلهالدىالمركرإلى،الميلادتملالأحيرة

حدتدلكأذلالدإذ،ا!ربيةالأسياال!احياضاريخا

يدو،!سحاريصعصرفمى،للشعو!الواسعةالهحرةتجة

عا،البيراوراليروكذلثأشهروماصةا!دللهاا!ةكاتأكا

،(2ا:آ8)أ!ايىاالملوكصعريحاءصاذالكعلىيدا!

ص7اطامى!الأصحا!ألىاليلشاصرقمهوحاءما:كداك

العهدأبامأواحرلىالملركأصدرهااقالأوامر،(دانيال

ايهصقد،(اع-:47عزرا)الأرأيةلاكانتا!ديما

وعليها،لالأرآميةالعقودألواحسالكثيروبابلأضورللادو

اصنحدمولقد.المتعاتدةالأطرا!الغةكالتلأ!املحوظات

أنهمهدايفىوقد،الأرايةاللعةالىبعدا!برايونأ

واليهالةالابيةاللغةاشحداماعتمروقد.بابللىتعلموها

2

هـرممالا!ايمالأدقسا!الافياكا!داأشاضتاتاغر-احتىأطسماارية

مما)محلهاحلتقدالأ!أميةألىيدفى:لكر،دلكبعدماإى

فيالأرايةاأصحتيخارلافي..(ائقالود.ا!لأدبلىعدا

وأاست!عىادفةهى-الاحماأ،تأقوى!طرر-اسصرادلك

الحدبت.لعة

الكتابةوالساميرنالسرمريرلىأستخدءلقد:الكتابة-

جه،علىدعلمأ،رلاوما،الطيرمنألوأحعلىالمسصارية

وألابلللادفيأصلألأتالكتابةهدهكاتإداما،اليقين

كانالحيلاميينأن1الآالمحلرمش.ي!!مرلنوالأصلىالموط!ي

مالأقدءالمعاصرالمكراضمم!لمسثيللكتابةلظاءلد-

شعولأألىلكتثصا!نماس،البابليةال!ضالاتس--أ

اممتالةااستخدمراقد-الآداحتىلعلمهملا-أحرى

لىتتحدمكاتاجالليةالالكتابةشبيهةكتالةفثمة،ألممارية

حموعرتر-احتيوأيصآاضخدصها؟،كدوكيةوسكرعصر

اصنحدامأصليلصالعموصروماهـاق.المسفقةشعو!ص

كاد-آلماذكرلا؟-اح-،للكتالة؟دةالط!!األى

!عرتص!إقدلاللفياحسايودأاصتحدمهالديالأسلرلى

الومري!!

فيفهى،وصويةتصويريةولكنهاأبحديةلتوالكتالة

حر!005مناكزبهاويوحد،الصبيمااطعةباأضبهذلك



بابل

حرفينبينالجمعاد!،مدلولمنامحرأومدلولمنهالكل

محتصمدلولاتومجموع،كثيرةمدلولاتلهاكزأو

السرمر؟تعندسواءوالترقيمالكتابةفيالمتحدمةالعلامات

يصلأنويحتمل000.25نحوالآنحنىيبلغالأضور!نأو

.مدلرل000،03إلىالعدد

الجاحةالبناءبمادةالالليالعصارةفنئرتألقد:العمارةدن-01

المجفصالطو!منصظمهافكان،الطييالهلذلكلى

دلائلثمةالازدهارعصوربعفرفيكانوإن،المرفي

الطو!وكان.الق!ائنلىالمحروقالطوباشخدامعلى

التىالحجرمأصغرمنالعصورأقدمفيالمشحدمالمحروق

الم!حدمالطر!حجمويكونو!كاد،استخدت

الثالثةللألفالمابقةالقرةيالطربةحجمفكاذ،حاليأ

ئم!3ا.6*والحجم،الحجمذلكليرشراوح،الجلادتبل

واشهأسرجون!اضحدمفقد!نيتور"فىأما.بوصات

اطو!اص!اكتفمااكبرمنصوبا،سن-نارابم)

القاعدةفيمربعةبو!02الطوبةحجمفكان،حجما

دا!فيتابعهموقد،لوصاتأربعحواليوحمكها

حواليححمهايبغطولةاضهخدمالذىأانجور-أورأ

اسخدم؟.بوصاتأربعحواليوحمكهامربعةبوصة41

مماهسرجونعصرقيل!تتلر5لىالحجمنفرمنطوب

القياسىالحجمهووظل،الا!تعمالشائعكانأنهعلىيدل

البابل.التاريخمناللاحقةالأجالمدىعلللطوب

ومى.-(المحروقكيرالطوب)البنسالمبيةوالحوائط

بالطو!المبيةالحوائطصحف-مكهافيكانت-اكز

عصرلىالطربمنالأعمدة)سنخدامظهروقد.المحروق

فيتمتالتىا!ثافاتذلكعلىتدل!جدأصكر

.أتللو!

نأالطوبصناعمنيطلبونابابيونالاةوكان

فيأيضأوألقابهم-همأحماؤعلاللطوبأختامايتخدموا

يتخدمالذىالممبد31إلىبالاضافة-الأحيانأغلب

معرفةعلىالمتبهفيساعدماوهو،إفاتهفيالطو!

وحدوقد.الاءإقامةأعادمناصمأو،بالاءقاممناسم

بناةأحماءعليهطوبأن!ور"في"انيل"محبدأطلالفي

-هذهطعدتوقد،شةألفىنحوامتدادعلىعمورمن

البهيرإعادةعلىالاحثين-وجدتالىالختلفةالنقوشح

بنيتالمدينةأسوارأن؟-البابيةالمعابدبعضتاريخمن

كبر.حمكذإتعادةوكانتاللبنالطوبمنأصاسأ

والأوزانامماثلعملءفيبكزةالطيىاستخدم!

الأطفالرجلاجلالجوالاتمئلواللعبالصرفوأنابيب

الميالأووكانت.الأنواعجميعمنالنقوكأوفي،ذلكوغر

11

بابل

استخدمتيالىالمزجحةالأوازلاضثناء-الفخارية

قدكاتوإن،عادةبسيطةكانت-المتأخرةالفترة

سذرةكلأنومع.لعضهافياضلويناآثاربعضوجدث

مواءآخرمكانسمقولةكانت،لابليوجدتحجر

الحصورلعف!رفإنه،اليولأوالانانبواسطة

التدكاريةاللوحاتأوا!اثيلصنعفيالأحجاراشخدت

لأعقابالعصوركلفياشحدت؟،لبذورأضاءأو

الأبيةنعرفاو.الأختامواسطراناتوالموازينالأبواب

بابل-بناةأعظمعصرفيخىنادرأإلابابلفيالححرية

-آي9طريقرصفالذي-انلينبوخذراصرومر

أحدسجلبهاالأحجارمي!بكتابابلي"عابو-إيور

الجلة.المحاجر

الأولمرجمونطاتمصورة

فيهابرعالىالمنونأحدالختفىكان:الفن-

نحشطيعاقتماثيلهممنالكثيروصلهاولقد،الرمريرن

منالسادحةالارزةالنقوكأص،قمتطورتابحةما

الثالثةالألفمن،المتقن"جردا،تمالإلىالقديمةالحصرر

فمن،فائقةدرجةإلىالفنهذاوصلعدماابدقمل

الاليهارروحفيهتظهر-العصرذلكفي-النحت

لكلالتفاصيلإلرازومحاولتهم،فريدةبصررةوالحيوية

أرقىمنعدهمالحتفنتجعل-الحقمةلثابه-دقة

جيلعرفو)الصومريينأرويبدو.الفنتاريخعرفهما

فىتخاالخاتونحاولالتىالفنيةالماكلعلىالتغلب

اللاحقة.العصور
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بابل

دثلومديةمنجودافالمورة

!كان،الحاصخاتمهبابلى-تقرلا-لكلوكان

لهيكتاكانالىالخطاباتكايةلىبهللترقيعيستخدمه

الىكالأختامتوتبحاتا،أونشحدم؟المموييرالكتبةأحد

إليناوصلوقد،اللادبعفرفيالآذالأبيوديمتخدمها

أنوالحمحتصعنتصعوكات،الأخضامهذهمنالآلاف

أسطوانيةالأولىالعصوريوكانت-والمحادلىالأحجار

المتأخرةالعصورفيأما،طولأتحرقهاثقببهاالبهل

متقننهاافياوكاد.المغيرالخاتمعادةيستحدممكان

الفنهذأصورأدقلحصويرحع،مهرةصاعلدالصنع

ولراعةالقطعجرأةفيهاتظهر،الميلادقبلالثالةالألفإلى

المناثيرأدقصهافياصتخدمتقدأنهولالد،الف!

لاماالدتةسلحضها:يبلغ،الأدواتامن!غيرهاايخاقبر

حالأ،يصنعماببلعهيكاد

القديمالعصرمنالذهـوالففةصاغةلناتركولقد

الففةالآيخةأضهرهامن،وعهارشأفنهبممنمماذج

علىتقومالبرونزمنقاعدةفوق،لاجاكأمى!لإنييناا

وفاءقدتأنهاعلىيدللققعنقهاوعلى،أقدامأرلمة

الحزءعكمحفورتينإلىالآيةجسم:ينقم.لنذر

لورأربعةالسفلىالجزءوعلى،بقراتصبعايعلوى

دأ؟.التفاصيلمراعاةفيالدتةوتبدو.الأجنحة!بسوطة

التىالبراعةعىتقللاالىاغائقةاالبراعةعلىتدلىالآنيةكل

الرولزيستخدمكان؟.معاصريهممنالمصريونكااشضس

الياتلعفروجدتوقد،والأوالطالفىأشعالؤبكزة

."تلتر"فيالراثعة

ايلادقبلاثاثةالألفمناتياآيخةمورة
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أسطوأخامصورة



بابل

!نلومنكزةرأسصورة

لا؟،العبهدافنمنالرائعةالبقاياهذهيدرسوش

صفت-قدأنهمنوييقن،الفائقةالمهارة-ثذهيؤحذأن

تلكبلغخىالفنهدافاتطررطويلةفترة-ولابد

الأعمالهذهمنالكثيرهاكأزحقيقة.الروعةسالدرجة

بتحقممااممئ!ساأيضأهاكلكى،البراعةمنيخلوالف!ة

تمتالأعمالهذهكلأن،اعجالامنيزيدومما،الدراسة

طيى.!لي

التىالملاحمعلىالض!قصفاهيالأدبيقصر:الأدب-21

...والت!ناتوالتماويدوالراتلوالمزاميردفيطالعفا

،العامالمفهوميأما.الأدبيةمحلفاتهمأهمهىفهذه:ا!

منالألوفئاتفيالأدبأنراعبما!ضثفتفقد

؟،لاللبلادأطلالمناستخرحتالتىالطةالألواح

وشكل.نوعكا!منعلاالميهوبالذورأدواتوجدت

لالهكرتفقدغنائمأحذتالىالحجريةالأوافيأما

والعقيقاللاروردمنمصنوعةقطعةاكتشفتوفد،المتصر

الآلهة.لأحدومكرسةمقوشةوعيرهاالأحمرالأبيفر

الأشكاتكلمنالخروطيةوالأيثكالوالألواحوالرأئح

ذكرمعوألقالهالملكاسمعليهامقوشاكات،:الححوم

خاصةولصورة،يحكمهاكازالتىالعديدةالمدنأعاء

هذهرموروبفك.آقهأجلىسكاتامالىالأعمال

كتابةلإعادةالئيةالمعلوطتمنالكثرجعأمكنالنقرش

.الإدلهذها!ديماألارج

لهتاممابهاالمدودالمافينقوكأعلىالئىءلفم!ويطبق

وعيرها،والأصواروالمزاراتالممابدبناءاعادةفيالملوك

الق!واتحفرأعمالالقوكأهذهفيتذكر!،وتوسيعها

للثب.الافعةأالأعحاسوغيرهاوتطهيرها

13

بابل

الملكيةاسصائلاث!،الرسائلأدبنايقدمكا

فيوجدتالتىالدبلرماسة:المراسلات،لحمرراد

بل،باليالأشورمكتةفيالملكيةالرطئاأو،مصر

معلوماتلاتقدمهذهكل،الثعصلعامةالحاصةهـالرسائل

ثمية.تاريخية

نيالمدرسيةالمكتاتووجدتالتىالألواحوآلا:

تضموالئى،ابانيباأشورمكتةووكذان،نيموروسيتار

:الكتة،قدالكهنةمدارسفيالمتخد!الكتاباتأنوأعكل

الأضررية،اللغةممرداتصالمعلوماتسبالكثيرأمدتا

الكتاباتأز؟.اللعةقواعدعلىالكئيرالضوءاقتوأ

كا،الاحتماعةالشعبحالةلمعرفةكيرةألمجةلهاالقانونية

الأخرممى.بالمرلقوالينالمقارنةالدراسةفيمفيدةأضها

العصوركلفيالمؤرخةالقانونيةأوالتجاريةوالمحاملات

حالةعلىكثيرأضوءأتلقى،آخرهاإلىالأرمةأقدممن

هذهمنالألوفئاتاكتثفتوقد،الاحماعيةالث

تيركانتكيفنعرفأناستطناطريقهاوعن،الوثائق

بابل.ضوارعفيالحياة

أيضأالمعابد،أهميتهاسجلاتمنالاداريةللوثائقأن؟

مروكيرهاالممابدإدارةعنهامةبمعلوماتتزودناأنهاحيت

جمشاتعلىالضوءوتلقى،!ميانتها،المؤسات

.كبيرةعدادبأفيهاأحماؤهمتذكرالذينالضعبوديالات

الضرائبعنإيمالاتع!عارةالحلاتوهده

التجاريةوالمعاملات،للصمابداللاصقةللماطقوالايحارات

بدفعيختصالجلاتهذهمنكبيروحزء.بهاالمضلة

أعدادهناككانتأنهولدو،والكهنةالمحازنأفاءمرتات

إلىفبالاضامة،بالمعبدمرتبطينوالموظف!تالحريخيرمنكبيرة

والعرافة،والحرافوالرائةرالرارواليئالكاه!

والطحانوالناجالفلاحأيضايوحدكان،اغ...والمغنى

المثرفا!والحئازالخازالجزارىوالحداد:الجار

الوثائقهذهلناتيحش.الح...اتوافىوالقئاسوالكاتص

كانتويهف،اليهبحمطلىالابكالأصلوبمعرفة

عا!يدارالمعبدكازلقد.:عنايةدقةبكلتدارالمعبدضئون

الحديئةيمؤساتامنالكثيربهيدارالذىالمواللص

اط،ضر(العصر

نيموىفيلانيالأضورمحتهامحثافأدىةالمجات-

فيمقولةحضارةوهى،أضورحضارةعنالكثيرمعرمةإلى

جمعقدالمكتةتلكضمتهكاوالكثير،البابليينعىمحظمها

أضوراصتخدمهمالذينالكتبةبرا!ةالبابليةالمكتاتمن

مدارسهاممرصكلييرجدكانأنهفيضكولا.لانيبال



بابل

دكةساكتنصوقد،بالمعابدمرتبطةومكتات

هذاصتمكتة!يتور!لطم0918فييتررج.ت.

لم،الأشوريةالآثارعلماءأنإ،أدركأنهومع،القبيل

قدا!تافاتأعظمساكافاأنوكذيدركوا

دكتورايهضفحتىهكذاالأمروظل،حدث

هدهص!آخرءأ%-كاملعقدبعد-هالزخ.هـ/

الألواحمنالكببرالعددمنمكنةأغاأدركوقد،المكتة

بيرشكيل-حظ-تكانأنه؟.العطاءعاأزاحالتى

حزءآيكتتصأنيبارووهو-هانزد.اكتافقيلى

الوقتذللثومذ.الهامالمركزذاكشمكتةمدرسةس

التى،الحكتبةتلكألواحصتافياعنا!إااعر!اأزاح

أيضأ.الأفرادأيدىوإلىالجاحفإلىطريقهاحدت

المراجعاضخدامهوالمكتباتهذهفيالنظريسترعىومما

والخةالمربعةالأشكادذاتالكبيرةالأصطوانية

بكلمنهلتعيقهاثفطولأيثقهاوكان،والمدسة

كاتالمكتاتهذهأنديضكولا.بالدورانلهايمح

والآدابوالملومالقانونفيالبابيونإليهوصلماكلتضم

،للصرفاجداوىاطعةابمفردا!لجداوفهاك،والدين

والمرظفروالأنهاروالمحايدواللادهـالأماكنبالأعاءوقواممم

منها.الكث!رمورفكتوقد.الح...والآلهةوالأحجار

تقدمهممدىيب!مما،اللاميد7-تماربهاألراحاكشفت؟

المعرفة.فر!عمحتلفوقيالحو:فيالحسابوفيالكتابةفي

المنقب!!أنفيضكولا.إملاءكتبمهااجعضاأنويبدو

محلفاتاكراءل!!الألواحهددوجدراقدالآتاراعن

عحالإعادةالألواحتلكتلقىكانتحيث،المدارسر

المدارصمكتاتأنلابدر،اصتحدامهاإعادةوتصنيمها

الأيديولوجةالمدلولاتأنأساسعلىاسعةكانت

000.03نحوتبلغكاتاسماريةللحرىفوالصوله

عةالمصضاص!اخلافعلى-احالأاسأنوبخاصةمدلوت

لااعتبالىأدحننا:إذا،حانجاذإلا!ايكللم-الورقص

ضحامةند!كأدفلالد،ايهثفتالتياليهاباتأنواعكل

المؤلفةالآا،فعلىتحتوىكالتاختىالم!ضباتتلكححبم

.اتالألرامن

عدتضلقايىالأحماءبمعافي3قلا:الثخصيةالأسطء-41

يالأ-طاءتعرضتلقد،الحعقةوي،الآنالأبناء

أصبححتىكثيرةاتوتغيرتحوراتإلى-ثحرةحمالات

الحديخت،العصرهذاقيإنهش.معناهاتحديدالسبرصت

يكن:لم،الخلضمنمنحاامصرأواحمانالطملعلىيطلق

الا3اطلالآكاذحيث.الالليينتدماءعندكذللثالأمر

؟!فيدائمامجدثلمهذاأنومع،معينةنماسبةيرقي

26

بابل

علىلاصتحرارحافظواأنه!إلا،الابلىاضاريخاعصور

.للا-الأداسيةاالمررة

،أ،الدينيةعقيدتهمعنتعبيرأ-أحيانأ-الاصمكان

الأمتحملتهماعلىديئأو،وارثبمرلد!جمصتتبيرأ

.اسداذالواعاشهاالتىالجاةعنأو،آلامسالولادةي

الويةالحياةعلىععمةنظردإلقاءالأحماءلناتحوبالإمجا!

اطنعى.

معنىيحما-اعادةافي-البابلييرعدا،صم1وكان

فيالمدبةأوالعائلةتعبدهاالىالآلهةأحدعلىويدللاهويا

الديرالأشحاصأدالظريلفتمما،فحثلأ.الأحياداس!ثر

جاءوا!نييب:"،إنليل9اسهالمركبةأحمائهمديدخل

بهم،المحيطةالحوبآمةأحماءوبمعرفتنا،!ديثور"ص

بلاداضوطتالىالعو!لتحديدالواص!!الدليا-بحد

يتكونالا-كانإذافمنلأ،أجيةأ-ماءلهما!ذينا،لابل

الأمورىالالهأو،!تثرب!الحثىالانهاسممن

المصريةالالهةأو"لا،داحان"الأرامىاإلهاأو!أمورو"

الأجنبىالأثيرعلىدليلفدلك،(إيز--)!إيزى"

الآلهةأس!اءتمضحكات!ا،!رآ.اءحاكلحسب

ايخلط.للزراجتجةبابليةبماصرالأبخية

الأخامأحدعلهخزفيلوحعورة



بابل

عنصر!نمن-لاهوتيأمعنىتحصلالتىالأعاءوتكون

وأاثن!تسيشكوذاكزهاولكن،خةأرأربعةأوثلالةأ:

الااءا-منعادةتتكردالشصريرتذاتوالأم!ء.ئلاثة

العكس،أو،وصفيةعبارةأومفعولأوفاعلاسموبعده

وأأالمعظمنبو"ومعفاه(يداسنبو)!نياد-نبو"مئل

شلمآسر()إ-أشاريد:ضولمازو"،"تعظهقدنجو5

كثيرةتكويناتوتوجد."المقدمةيضلمان"معناه

الإلهاسهامنقيهون،الداعرالثا3ثةذاتالأحماءفيمختلفة

ذلك،غيرأوبصميرتتصلأومفعولأوفاعلواسمكيةتم

بحصمعافيوسدكر.الثلاثةالعناصرليرالمواقعتبادلمع

سنحاريب()،إربا-اخ-س!9:الاس!ء!ره

-ألال-مر:دحو"،أالاحوةزادقدسن)ومعناه

،"اشاأعطىمدمرودخمعناه"(بلادادمرودخ)!إدفي

أعطىتدأشرشأ:مفاه!ادنن-أخ-أشورا:

،1(الايخلقأشرروممناه"أبال-لني-أضور،!أخا

يانبر9معناه:(نبرحذراصر)!ا!صر-ىكدور-نبو

(مرودخأويل)"مرودخأميل"،"الحدودأحرس

أوسر!-شا!-بيل"،،مرودحرجل!:مفاه

سماءالأوبعف!.،الملكاحمظايليا"ومعناه(بيلثاصر)

أصا!منحقمهافيهىالمقدسال!ضابفيالمذكورةالبابلية

سامىاسمأصلافأمرافل.و!رجولىأمرافلثلأجنبي

فلعلهسسرحونأما،"حمورايط!صورةعا!يكتصعربى

:الإله"شار":مقطعيرمنمكونأراميأصل

عصروي،،شارجالي"المماريةيويكتص،!جاد"

وكثيرس."الحقيقيالملك"معناه،"قاركيز"عتأحر

الأس!ءفي؟،لاهوتاعضرأيتفمتيبرمالأ-صاء

وأ-صاء،أيلوأ!شهرأى"أولولو،ئل،انشحمية

دأاكداي"تلضعر!وأحماء،!كله"ضحيوانات

،فحارىأي"باهارو"ثلحرفوأحماء،اكحلأديأى

.وهكدا

صتيدأ،الآنا!الحكتربابا!:تارخ:المذنممالكتارغ-15

أضياءعلىالعئورعرعوضاولكن،ق.م،0042حمو

التهنمةالبقاياأننخد،المكرةالمرحلةولدائةأصادحة

فلا،الحضارةمنعالةدرجةبلغواقدكانواأ-علىتدا

ثبتوقد،اخطوراصيلةصرقرةمفتقدكانتألهمىلد

أنهاثبت،وجدتيهابةأقدءففلأ،سبلبمدةذلك

اإلصلأنا؟،ا!دائهاالهيروغليماتعنجدأمتقدمة

سابقا،ذكرنار؟،د!!الأالمنبدراسةالنيجةنفس

الأصلىإالموطبحد!قدا!حلوراهدايكرنأنجدا

.الناسلهؤلاء

بابل

عحتعبارة-الآنالمعروف-اجابلالجكرواياريخ

الختلفةالمدنلممالكالملكيينوالكهنةالملوكب!تالصراع

السحوب:على،ائبحئ!بعضههعلىاسسيادةافيطمعأ

الجكراضاريخايتظهرالتىالوا،ياتوأهم،أيفأالمجاهـرة

،إرك،أوما،اكاد،رليبر،لاحاش،كيق:هىلابل

لاجاشعناممثيراحاليأنعرفومخن.وأوبي!،أور

وقد.آخرموتعأمميفيعهموقعهافيالتنقيبداثرةلاتساع

ألمجاأنلىضكولا،طويلةفترةلاجاءثمطرةاسنمرت

-ليبرروفي.لبلادامماملاالتاريخكتبمتىشزداد

مقرأتكنلىأنهاثبت-أيفأقعتصتمحيث

الذى"إلليل"للالهالمقدسةالمديخةكانتولبهها،للحكام

حكام!طليحاوسنذكر.الأخرىالمدذملوكيكرمهكان

لا:فينالمعررالمدن

مدينةهىتحتبرالتى-!الأرحمر،ومدينة!كثى-69

أتدممنهى-كثيرأبابلعننبحدلاواق،القديمةكيمق

عطحةتقياتفاتغلمو،بابلبلادفيالايةالمراكز

العربعهاكثفالتىالقوشإلىبالاضافةولكن،واصة

منلامعروفينأصبحواحكاعهامنالعديدي!فإن،اصقا!ا

وحكام.وغيرهايبورنياكت!ثفتاكالنذورنقوش

.(،.مق0024)حواليالكاهنالملكاأوترج":همفي!

والملك(،.م.ق0004)حوالي،مليم1والملك

لملكوا،!إشتار-إلبي9والملك،،تارس-لحالوا

والملك،(.م.ق0562حوالى)"سومالشتو"

لملكوا،(.م.ق0062لياحر)،شمور:أ9

.!نيومتا9والملك،!ديتاناموصواالملكو،!ناناماإ

بإشرافالفرنيرنبهقامالذىالتعبأصفرةلاجانق-17

لاجاشوهي-أتلفرافيسارسيزوكروسدى

اكزالأقدمينبابلبحكامتخمىنقو-ثعنأصفر-القديمة

لاجاشدمرتوقد.آخرموقعأىفيالتنقيبعهأسفرمما

الحصربعدجزئيأبناؤهاأعيدثم،.م.ق0002حواليي

-لوجال"الكاهنالملك:حكامهاصنونعرف.اجابلىا

معاصرأوكان(..مق0004حرالي)"إبخور-ضاج

-إد!والملك،!بادو9والملك،كيميثملك"لمل!ا

الكاهنوالملك،أنيا-أور،والملك،،خيجال

والملك،!تومإنا!الكاهنوالملك،"اكورجال"

،!إليتمينا9الكاهنوالملك،الأولأإنائاتوم،الكاه!

الكاهنوالمللث،الئالط"إذاتاتوم"الكاهنوالملك

والملك،!انيتارزىأالكاهن:الملك،"أدينارزي"

وكان!كاجنا-روأو!والملك،"أنداجاللو"الكاهن

،،إرك5ملكازاجزى-الوجا"للملكمعاصرا

لمانضقوسو""معاصرأوكان!إنحيلزا9الكاهنوالملك
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،أوضومجال-لوجول"الكاهنوالملك،كيىملك

الكاهنواسث،ااكد9ملكلرجونمعاصرأوكاد

ملك"ص-لارامأمعاصرأوكان،باتار-أورا

الكامنوالملك،،إى-أور9والملك،"اكذ!

،،كاما-باضا"الكاهنوالملك،،بور-لوجالا

-أوج"الكاهنوالملك،"ماما-أور9اكاهنوالملك

الكاهنوالملك،،بوا-أور"الكاهنوالحلك،همي

الكاهنوالمللث،!ناماخيني9الكاهنوالملك،إ"جودا9

والملك،!أزاج-كا9الكاهنوالملك،اجار-أور"

جالو-أالكاهنوالملك،،بوا-جالواالكاهن

والملك،!ننن-أور!الكاهنوالمللى(،أجولا

-لأور9محاصرأوكان!ننجرصو-أورأالكاهن

جالو-9الكاهنوالملك،أأبا-أور!ملك!انجور

والملك،أأندول-جالو،الكاهنواسث،"كازال

لامماأ-أورأوآلاو"،الأول!لاما-أوتلمالكاهن

والملك،أورملكأدوبحىأللملكمحاصرأوكانالثاق

لهؤلاءالصجحالترتيبنعلمولا،نانار-أراداالكاهن

ثلثهم.نحوعداميماالملرك

هياييبسا!اتلالفيباينقيبقام:أدابمدية-

جامعةعنبانكىج.ادجارالدكتور،القديمة!أداب،

تمالتىالمددأقدممنأنهاعلىبقاياهاوتدل.شيكاغوا

حوالي)!إصار!اعه2حاونعرهـ31،اكافها

لهذاعظيمتمتالومنالنقو-ثبعضمن(ق.م.0042

بانكس.دكوراكشفهالملك

عنوهانزبيرزالدكتررانتامآنفاذكرنا؟:ببزر-

الىاللالمنكبيرةمجموعةفيبالتقيببنلفايخاجامعة

كانتأميالثلاثةمحيطهاطولبيلغالأرضمنمساحةتعطى

باصمقعرفالآنأما،!ني!رراباصمتديمأتعرف

تذكر،يخئورفياكتفتالتىالنقوشأنومع.9نوفار،

مقركانحميأأنهمإلا،البابيينالملوكمىكبرأعددأ

المديةفكانتنيتورأما،أخرىمواتعفيحكوماتهم

المقدسة.

التلالفيجزئاتقيابايفبوآخرونلوقىاقا:إرك-02

المدكله"إرك9مديةوهى!واركا!حالألسحىالي

ضةعيطهايبغساحةتغطىوهى،(011:،تك)

الموقع.هذاقعديدةنفويقعنالعربكثف؟،أيال

ايلو،،)م(أ-ايلو-9:المديةهذهحكاممنونعرف

للملكمعاصرأوكان،زاجيزى-لوجال!والملك

-الوجالوالملك،لاجاشملك!كاجيا-أوروأ

،،يهشالسي-لوجال9والملك،أنجيدودوكيجر
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،(.م.ق0022حرالي)"شبدجا-ص9والملك

.!-جميل-ته:الملك

فيبالتنقبأيضآوآخرونلومشقام:لارسا-21

تك)"ألاسار"القديمالحهدفيتسمىايي!سنكرك"

الدينوملوكها،"لارصااالابيةالنقوشوفي(ا:أ4

محاصراوكان!جونجونو"الملك:همأحماءهمنعرف

سومو-وأ،،إصن"ملكأينيب-أور،للملك

،!إذبام-سنو"،"هدد-لرر:"،!إيلو

المقدسالكتابفىأريركالمى)،أعص-أرىو"

(مابوج-كدر"الملكاسوهو(..مق0002حوالمب

.أخوه(اكو-ريمأو)"سن-ربم:!،عيلاءملك

وأندريهكولدوايبإثرافالألمانيرنقام:ثيورباك-22

كانتالىافارا!مديةفيجزئاتنقيابالتقيبونولدكه

ولم،جدأقديمةمدينةوهى،"ضورلاك9قديماتسصى

أبو"منقرييةوهى،القيلعنإلافيهااضنقي!ايمر

عناسبابليةاالقصةموطىأ!ايعتقدونالتىأح!

احميفيهاايهش!فتالتيالنقرشودعرهـمن.الطوفان

.!وهالادادادا"همانوعامبكرعصرمنملكين

حطب،ألى"باسمحاليأالمعروفوالمكاد:كشورا-23

الألمانقاموقد،القديمة"كيسورأ"مديةموقعهو

الالةالألففيكمديخةازدهرتوقد.جزئامابالتمب

هما:ملوكهامننعرفهمااللذانوالملكان،الميلادتجل

الملك،كاكأ-وايطور"،الكاهنالملك"إدييلو9

الكاهن.

الشمالفي!جرخة9الآنيسصىات!االموقع:أوثه-24

كانتقديمةعومريةمديخةموقعهو،لاجاشمنالعرثط

بيترزدكتررفااضنقيبلاقاموقد،أأوقه1باسمتعرت

أنهاوثبت،ولولدكهأندريهذلكبعدمنثم،وآخرون

آلافعلىمزخرأالعربعزفد.بكرعصريدمرت

ملوكها:منولعرف،القديمةالمدينةصحلاتمنالوثائق

وكانوا!أورلوتاوا!إناكالي:"اأوش9الكهنةالملوك

ا!طأ9و،لاحاشملكالأول"لاناناتوم9معاصرين

ئثر"-وكور"،لاجاسقملك!أنتيصينا"عينهالذممط

-أور"،أبا!ار-حمالو9و،!مائترصر9عصرفي

.!أور9ملك!دونجى"للملكمحاصراوكان،يسو

ضرفيالمذكورة،ا!د"مدينةبعدتكتشفلم:اكد-25

نعرفولكتا،نمرودمدنكإحدى(01:01)التكوين

،إصن-نارام"وانجه،صرجرن"نقوشمنعاالكئير

كانلقد.التاليةالحصررمنالنذورعاراتوكذلك
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فيووضبعالخفاءلىولدوقد،للعرشمقصباسرجون

احمهفلاحاولكن-موسىثاالحلفاء-منصفط

لقبنفهعلىصرجوذأطلقوتد.ورباهانثلهأاكي9

!أورىملك9أو(علي-شار)!المديةملكإ

أ!ملك"وأصبحالإفلبمكلعزائم،(ركعاأ،-:ار)

وأموروعيلامإلىفترحاتهمذأيامهأواخروفي،"وصرمر

وقد."الأربحةالأقامأملكلقبلهواتخذ،وبارتو

أبيهانتصاراتواصلالذىاص-نارام"ابنهورثه

وكان.سيناءجز-سةثبهلط،ماجانأعلىورحف

عطمةبا!فتركا،أبيهمثلعظيمأبناخ!ص-نارام9

!بنجاق!!سن-نارام"خلفوقد.المدنمنكثيرفي

فقطواخمظ!الأربعةالأقسامملكالقبفقدالذى

.(أوريأو)!المدينةملك"بلقب

تذكرولكنا،الئكوكتحوطهموتحهاومازال:أوصس-62

ملك،إياتوم"الكاهنالملكهزمهالذكطأزوزو!بملكها

.لاجاش

،مصوفعير"باسيملامدينةموقعمازال:باليم-27

معاصرأكانالذىأإبالوم)الكاسكللكهاتذكرولكنها

كانالذكط!إلررالمط9وابنيهقملك!لماشوص،

المدينة.لتلككاهناملكاأبضأ

يسمىموقعأنيتور"منبالقربيوجد:در-كم-28

أبيرز"دكتورفيهبالتمبقام،!دريهم9أو"دليهم"

إلىترجعالمعبدسجلاتمنالألواحآلاففهواض!خرج

.أورأسرةملوكحكمأيام

الجانبعلىالواقعةالكثيرةالتلالمجموعةإن:أوروفا-92

عادةتعرفوالتي9المجير،تمىوالتيالفراتلهرالنربى

وتدالقديمة"أوروما"هى!الكلدانيينأور"بايم

هامةعاصةكانتأفهاوئت،وآخرونيلوراستكشفها

التيالأسرةونعرف.الجلادقبلالالثةالألفمضففذ

تقو،أفياكت!ثفتالىالقوشمنلهاعاصمةمنهاجحلت

آلافنشرتولقد،جرخةوأ!دريهموهأني!ورو"

وقد.أأورأمرة"بمصري!مىماإلىتعودالتىالقوش

منثدهبماالم!ثهورأإنجور-أور9الأصرةهذهأص

عصرمنلوحوهناك.المدنمنوغيرها،نيثور"لطبان

هذهملوكأحماءيذكر-مصدرهيعرفلا-تأخر

اليالنينوعدد،.م.ق0024فيبدأتالثىالأصة

!ا.حكموا

بابل

أوروفاأسرة

شة18،-إنجورأور

شة58،(ابنه)دونجي

سنوات9،(ابنه)صن-لور

صوات7،(ابئ)سن-جييل

شة25،(ابنه)من-ا*!ط

صنة171،ملوكخمة

ملوكبأحماءالاليةالقائمةاللوحنفىلناويقدم

هذهمؤص"أورا-إشبيأعاشوقد،!إص!

..مق2832عامحواليفيالأسرة

صإأيرة

صنة23،ارأو-شبيإ

اتسنر01،(فيا)لشر!-جييل

سنة12،(بها)نجااد-ينإر

سنة02،(بنها)نجادا-ثمإ

سنة11،(ابنه)ضارإ-لييت

صة82،نجبب-رأو

سة82،(بئا)لي)ا!اص-بور

سوات5،(انجه)إكئى-ايطر

صنوات7،(أخوه!إمي-أورا

شهرر6!اكينى-ص

شة42،!با-إنليل

سنوات3،زامبيا

سنوات5،-

سنوا!4،إيا-

سنة11،ماجير-سن

شة23،(ابنه)إلثو-داميك

.ينهورستةوشة522،ملكاكرضة

وبيما،النيييةالأسرةانتهتفيهالذىالرقتوحوالي

البالليةالأصرةتأست،الحكمفيلارساأصرةكانت

مدةحكموامنهاملكاعثرأحدلىفيما:لذكر،الأولى

صنة.003

الأولىالبابيةالأصة-ا

سنة41،ألريم-سومو

شة63،إل-لا-صص

سة41،(افي!مبيوسا

سنةا8،(بنها)ص-ليلأ

صنة02،(افي)باقيمو-ص
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سنة34،(فيا)لمطرا-حمر

سنة83،(الله)ناإلر-سامو

شه82،(ابنه)خسو!-لميآ

صنة73،(نجها)ناديتا-مىآ

شة12،(بنها)جادواز-مىآ

سنة23،(بها)يخاناد-صوصا

حكمأبامقأوجهاإلىالأولىالبابليةالأسرةوصلتوقد

بعدولكن،يسينعكاستولىالدى"موبالت-س!لا

وعدما.المدينةطما!ا!و-ى2إ"اضولىبقليلذلك

اكو"-هـإيرىللملكخاضعأكانالعرشحمررالمياعتا!

ملك(!آريوكاباسمالمقدسالكتابفيالمذكور)

!مابوج-كدر،ايلامىااسثشابن(ألاصار)لارصا

سرريا)الأموروعلىسيدأكانأنهيذكرالذي

منعشرالرابعالأصحاحفيجاءمايؤيدمما،(وفلسلإت

عيلاءلملكخاضب!كانواكنعانملوكأذصالتكوينسفر

فيحمرراثطاستطاع.(لاجامر-كدر)لحومركدر

،علامنرعنهيخلعأن،حكمهمنواللاثينالحاديةالسنة

أصبحبل،فحسبالاشقلالعلىبالحصواييهفلمو

.العيلاي!تطردبعدبابلبلادلكلمطلقأصيدأ

كان،لىالأوابابيةالأسرةحكمأشاءفي:لعلاندأسرة-13

أصرة،لمابلبلادجوبى،الفارسىالخيجمنطقةيحكما

خمةسحكمطيلةحكمهااتدجلاندأسرة3لاتعرف

ملوكمىالعديدينحكموطيلة،بحايىالمذكورينالملوك

عرأحدأس!اءالأسرةهدهبرلياتوجاء،الكاضيةةالأ

سنة:368حكمواملكا

ييلاندسةأ-2

شة06،يلوإ-إيا

صة55،نيبى-إعلط-إقي

صة36،إلثو-دامكى

!سة51،ايثكيبال

شة27،(احره)ضوضى

ضة55،جولكيار

سنة05(ابنه)داراماش-حاك-بثى

شة82،(اشه)كالاما-داراآ

سة62،آفا-لاو-رإكو

س!وات7،راركوكو-ملاثا

اتعو9،جميل-ياإ

بغزوالأولىالبابليةالأصرةانهت:الكاثهةالأسرة-32

المدينةتلكحكمواأنهمويحتمل،بابلبهواالذينالحثيين

بابل

حوالميفيجديدةأسرةقامتالأثناءتلكوفي،صواتبضع

وقد.!بالكافن!يسرنعرباءقومس..مق0175

وتمةشة76ءعدةالأيحرةهذهمىملكا36حكم

سمائهم.بأكاملةقائمةلدينال!الحظسوءومن،أشهر

ال!ثهالأسرة-3

سة61،سنداجا

صنة22،(افي)لالأومأجو

سنة22لمدةالعرشاغتصى،الأولكاضتلياش!

.بورياش-بورناوالن،ياكألأمبورأوأخووهو

شرات8،(لها)ضى؟يود

،(؟أخوه)ناشاالر

به(ا)كأرممابحوتار

الفه()الاوأجوم

كبيرةفجوة-،-

ريمشيثو-لأضورأمعاصر:كان،االأوإلداش-كارا

أشورملك

(؟الله)لالأإنيل-كانكادا

لأولاوشجا-رىكو

أشور-رلبوزرمعاصرأ:كان،الثافقبورياشر-بورنا

أضورملك

أضورملكاجتلاأو-أشورصص،اثان!إلداش-كارا

(للعرشمغتص)بوغاكأ-لازلى

،(الثالطبورياش-بورناالز)اسافياحالز!-كوري

صة23

نبرار!ي-وإلليل،أوبالبت-لأثورمعاصرأ:كان

أشورملكى

سنة2أ(اف)وتاقي!مار-مم!ناز

أضورملكتالأوليرارى-خددأمعاصركارو

سنة71،(ابنه)تورجو-اث!ان!كا

صوات7طا!اليا-إنليلىكاداثدان

صرات."،(ابه)إنيل-كدور

شةا3،(بنها)يالقضرر-جاراكىشا

سنوات8،(ابنه)الثافيكاضيليا-ث

شة2/11،مشو-ينناد-إللي!!

شة2/11،ليائثاخارلمط-دشداكادا

سوات6،ينيدا-مشر-هدد

سنة03،سروأ-مضو-هدد

سنةا5،(؟ابنه)ضاك-بلى

سنة13،(ابنه)ايدين-أيل-مردوخ



بابل

شةا،ايديى-ضوم-زاماما

سنوات3،-مو-بل

منالدقةوجهعلىالآنحتىيعرفلا:ال!ثمهينحكم-33

المنطقةمنجاعواأنهمي!دوأنهولو،الكاشيرنجاءأين

أول،جانداشأنويبدو،أضورسالثرقيةالثمالة

.!الأربعةلمالعاأقسامملكالقبيحملكان،ملوكهم

الثاقأحومحتىالأوائلالملركعنالقليلعوىنعرفولا

،وفدان،وبابلواكدالكاضيينحكمأنهكدعيالذى

أيافي"لخافياغزوهنقوضهفيويسجل،وجوقيوألمان

وزربايختمردوختماثيللبابلاشحادوكيف،الصفرى

حكمواتدالكاضينأنومع.بهوهاقدالمجونكانالتى

حكمهم.فيتمامأمرفقينيكرنوالمأغمإلا،عديدةقرولا

كانملوكهمبعضأنعنأنيتورافيالتنقيبكثفوقد

أولئكأنييدوإذ،)نبلمعبدبخاء)عادةفييطدورلهم

أثر،لاحيث،عادتهفيالأرضشبجارواقدالحكام

.القرةهذهأثناءفيالمددهذافي،طفبفةيغراتإلأ

علىتدلالنقوشفيالموجودةالبهيرةالكاثهالأحماءولكن

نف!فيأنهملاحظةيجبولكن.الكاضىالنفوذتغولمدى

-الأحماءعيهتدل؟-والمتايخينالحئننأثركان،الفترة

أضورصعدت،الأثاءتلكهـفي.الكاشيينأثرعنيقللا

نطتةسيدةأصبحتماوسرعان،وابفوذالقرةمركزإلى

الوين.بينما

إسين:34-أصرة

باثىأوإسينأسرة-4

..ملى7211حوالىملكاعئراحدملكبدا

شة0000،71خمردو

سنوات6،(يململاا

-رش-لأضورامعاص!راوكان،الأولنبوخذراصر

.أشورملك،إيشي

بالأ-نادين-إنيل

فلاصرلتغكمعاصرأوكان،آخى-نادين-مردوخ

.أضررصلكلالأو

معاصرأوكان،ماقي-زر-شابيك-صدوخ

.أضورملك،كالا-بل-رلأضو

سنه22،الد-كأ-لباأ-هدد

سنة.2،فىالثاأربا-خآ-خدومر

صنةا2،....2ز-خمردو

سنوات(؟)8،ليبرر-شوم-لبو

بل،الأصةتلكملوكأشهركان:الأولنبوخذراصر-53

لبابلأعادالذىالأولنبوخذراصرهو،القرةتلكبالحرى

بابل

الآمورووبلادعلامإلىناححةحملاتوقاد،سطوتها

كفاحهفيولكنه،اللولودينهزمكا،الحثينحاربحيث

-رش-أشوراعليهانتصر،اليادةعلىأضورمع

وقد.بابلإلى-مهزوما-التقهقرإلىفاضطر،!إلى

عهدفيونحاصةالأضوريينوجهفيالثباتفيخلفاؤهفشل

،الأدرلنيالابييننحمبدأوهكذا،الأولفلاسرتغك

أسداءىصنعرفولا.اللادسادةممالأضوريونوأبم

باضثناء-ألا!راتحكمفتراتأن؟،ملوكهممعظم

.تصيرةكانت-واحدة

لملاندأسرة-5

ملوك3

في،سنة81،ضيباك-شيمادث!:سيلاندأسرة-36

..مق2401حوالي

شهور6،شوم-موكين-إيا

سنرات3،آخي-نادين-كاشو

بازي-يتأصرة-6

ملوك3

71،شوم-شاكيإيولماكأ-:لست-بازيأمرة37-

.م.ق0201حوالمطفي،صنة

عنوات3،أوص--كدرلبنيب

ضهور3،شوكامونا-ئلانيم

:خرونآح!م-83

احمهيعرفلاعلاىملك-7

شة36حكمراملكا(؟)-813

ملوك(؟)خمةمنةأص-9

بالليةأسرة-01

الىحكمواالذينالملوكلعضأحماء!طفيما:بابيةأمرة-93

أضورملوكتولىعندما،سنحاريبيدعلىبابلتدميرزمن

خطة6بمبانيبالأشورلكن،بابلعلىالجاصرةالسلطة

للمللث:نوابافعينجديدة

يكدامو-سقكا

الأولإضكون-شار-نبو

يدينإ-لباآ-نبر

شوم-ينناد-خمردو

)بهي-لاتوبا-خعركو

ينيدا-خا-ابو

الثافيإثكرفى-ضوم-نبو

نصرنبر
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بابل

.م.ق437-747،زر-ينناد-نجو

..مق732-733،افالثإشكون-صوم-نبو

.م.ق927-173،زر-موكين-لبر

..مق727-972،(الثالثفلاصتغك)فول

.م.ق227-72.7،(الحاصسرشلنأ)أولولا

..مق017-227،(لالأو)بلادان-دخمرو

.م.ق507-017،نجوص

.م.ق207-407،رلمبسنحا

حدواثهر،مثر-زاكير-خمردو

ثهور!،(الثالي)بلادادمرودخ

..مق007-207،)بني-بل

..م:496-007،ضوم-نادبن-أشور

.م.ق396-496،يبيوضيز-جلنر

.م.ق986-296،خوصد-يبضيزمو

..مق168-968،(أخرىمرة)صخاريب

.م.ق866-186،نحدوصآ

.م.ق626-866،ليابارضوأ

.م.ق846-866،كينيو-شوم-سض!ا

.م.ق626-846،نرلااندكا

-626،كينيو-فييلاإ-يل!-رضوأ

-626،رسالايونبر

الكلداليبلادانمرودخاصبح،شحاربأياموفي

فقد،بابلعلىببدتهاأشوراحتفاظطريقفيكبرىعقبة

مرتين،ملكانجضه:نادى،بابلعلىمراتثلاثاشولى

نقوضهمنونعلم،عاماثلالينطيهلةأشورضديتآمروظل

مل2).بم.ق407يالملكحزقياإلىسفارةأرساأنه

لأن،أضررضدافورةعلىاجحرضه(أ93:إش،02:2

حاولوأخيرأ.أهدافهتحقبتعلىسيماعدهكاندلك

الجكررةالبابليينئوراتمنكثيرأتعصالذي-صنحارب

خريطةمنبابليمحوأدحا:د-بلادارمرودحوطموح

بابليجعلأنتحاو،سرحدونآحليفتهشابنهولكن،لمالعا

إعادة،أعمالهأولمنفكان،وازدهارهامجدهاتتميد

؟،المديةباءوأعاد،بابلإلى"مرودخ-بل9تمثاق

لذلك،نيتورليإنيلمعبدمثل،المعابدصالكثيرباءأعاد

أشوروخيقهافيساروقد.ملكابهبالماداةالبابليونبادر

في،مكانكلفييختورفيأعمالهوتطهر،نهحهعلىلانيبال

أخ!امه.عل!هالذكطالمحروقالطوبلحواب

استقلالهاباللتستعيدأنأراد،آيرحدونولاةوقبل

يتولىبينما!يوكين-ضوم-ث!ش"افييحكمهاوأد

أشرر9اعلىعندماولكن،أضورحكم،لانيبالأضور5

-ضم-ث!اس"لأخيه-حلمالمرثق!باليبال
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بابل

بعضأنيبدوبل،بابليللحلكنائببمركزإلا،!وكين

حكمأأبانيبالأشور،مجكمهاكانبابلولايةأحزاء

.مباشرأ

ثرم--ئهاس!ثار،سةعرةخىوبحد

!بانيبالأشور)ولكن،يابليتقلأنوحاول!يوكين

-ضوم-كاس"فاتحر،عوةوقحهابابا!حاعر

كاندالانو،أوتحين،نمهعلىالقصرأحرقلىلأ!!وكين

،بولاعارنبو!وكان.البلادمنجزءأفحكمللملكنائأ

حانقدالوقتكانفقد،أضورتعثنهللملكنائبآخر

ببلوالذى-برلاصارنبوفقام،حريهمالبابيونلشترد

!ماند!عحان"معمحالفهبعقد-كلدافيأصلمنكانأنه

مننبوخذرامرابئبزواحالمحالفةهذهودعم،(ميديا)

أمامنيوىسقطتوأضرا،ملكهاأايناجي!!انجة

واضرلوابالأرضفسووها(مانداعماد)الجديينجحافل

الولاياتعلىالبابليرناصتولبيما،أصورثطلىعهـلى

ومصر.وسوريافلطينعزوا؟،أضرروجنرلىالأرينية

الجديدةاباببةالامبراطوريةملوك

:ابخديدةيابلملوك-04

.م.ق406-526،لاصاربونبو

ق.م.-406568،ائافينجوخذراصر

..مقء06-165،(انجه)مرودخيلأو

..مق603-155،(صهرهاصر)شرنرحل

..مق556،(ابئ)لوصورحد

.م.ث953-555،نبونيدس

.ؤ.مد93،بابا!يض:كرركأ

سىمؤأصبح،بابلعلىملكالاساربونبوأقدامخصوير

ائارلرخذراصرالهحلمهوتد،الجديدةبابا!امبراطررية

أعظم-ت-وسرحونحموراومع-يعدالدى

نبوخذراصروهو،بابلتاريخفيالمعر:فةالخصيات

بابل.إلىالبهودسى:الد!،المفدسالثتال!لىالحذكور

وعننبوخذراصرباهعمااهطولةالحلاتمنعددوهناك

القليلسوىيكتحفلمالحظلسوءولك!،العامةأعماله

كانأنهتبينالجالميونقرش.بهالختصةالتاريجة3!ال!قومن

دايخالأنظر)القديمالمهديصورهكاالبناةأعفممن

-عمرهوالجحضرلماطحاسدةبابلجعلىفقد(4:03

وقد،وخليفتهابنهمرودخأويلالقديمالحهدفيأكفأويدكر

زناحكما،الحاكمةالأسرةتلكمنملكادبعدهجاء

العرضىعلىواصلىالأصةتلكبعدهمقطت،قصيرأ

الكثفإلىهمهوجهالذى-الملكهداأتاموقد،لبويدس



بالل

41

للجيق،قائدأابنهأقام-بنائهاو)عادةالقديمةالمحابدعن

الىاصتحضر،بابلبلادفيالعبادة!وحدأننبريخدسأرادواذ

سخطأثارمما،المدنسائرمنالآلهةتماثلمنالكثربابل

الحزبعبخط.؟،الكهنةوأبعد،ضدهالثمب

عنالدفاعترك-بالآثارثغفهفي-لأنهالعكرى

كورلق-دخلعندمالذلك،للآخر-كأالامبراطور!ة

نأعل!السهلمنكان،البلاد-فارسآوحاأنانملك

للملك،سئارافلت،!أولشافيالابليينصهزم

بقيادةجيرضهأمامبابلأبوابوانفتحت،القاتح

ضهورثلالةذلكوبعد،نبونيدسأصرالذى،غبرياسا

قلواحدأصبرعوبمد،بابلمدينةنق!هكورشدخل

اليلةفي-أبوهسجنأنبحدالعرشترلىالذى-يلثاصر

نحدثهذارلعل،"مارضهزوان"ضهرمنعرةالحادية

يدوفماالتيالحادئةوهذه.نبوخذرا!رنجاهالذىالقصر

صفرفيبيلثاصرعنجاءماعجببكلتطابقالمؤرخون

بابلملك)هوابابليةالأصةهذهملوكلقبوكان.دانيال

.،الأتاليموعلك

:الفرسمنبابلح!م-

ق.م.-538952،كوركأ

ث.م.522-952،قصيز

يازربا

لثالثاصرارخذنجو

..مق854--د12،لالأوداريوس

.م.ق464-584،(؟!ك!صرجزا)يقيرخوأ

.م.ق424-464،هـللأاتخاار

..مق،32-424،الثافييرشأحثو

..مق404-324،الثاليداريوس

.م.ق853-504،الثالطارتخنا

.م.ؤ833-853،(خسأو)النالثتخ!تاار

.م.ق533-338،سيرأر

.م.:133-!33،الناكلوسدار

ويدكر..مق331ولابلالأكبرالإسكندرعزاوقد

-كورشويحاول.مارسملوكمنالكفرينالقديمالعهد

منهاجزءمازالالتىالاصطواناتاحدىعلىنقث!في

الإلهإنفيقول،المصعيوني"نهيررأن-محفوظا

ديانةس-وللدفاع،نبونيدسم!انأقامهتدمردوخ

بإعادتهلهماحترامهعدى!يثبتأن:حاوا-.النشع!

بإطلا:ومحاعة،محاريبامناخذتالتيآقامديةلكل

لاولكه،اخبمفيكانتالتىالأجنهبيةللثعوبالحرية

إلىاصودةلاممحمحالدينالتعوبهذهأحماءيذكر

بابل

منكانوااليهردأنلنايذكرالقديمالعهدولكن.أوطانهم

تمامأتفقأماكنهاإلىالآلهة)عادتهأن؟.الشعو!مذهبين

نأليهودحمحألهنقرأحيث(:117)عررافيجاءمامع

التيالروحأنويبدو.المقدسةأوانممعهمبحملوا

-ا:اعزرا)الهيكلبناءإعادةعناعلانهيوضحت

بابل.عرشاعتلائهعندأعلهاالتىالياسةمعتفق(4

عليهوحلعقميزابنهالحكمفيمحهأشرك،لسنةوفاتهوتبل

.!الأتالجمملك9بلقبهوواحتفظ،بابللف.ملك

القرشلىوي!ى-هـحمربريس-أاحمهمجوسىرجلوقام

داريوشولكن،بابلعرئ!باعماب-"لارزيا9باصم

ديانة-زرادثأتاعمنآرياكادالذي-هاسب!

لأأوعليهكانولك!،بابلعرصقعلىواستولىحميردي!قتل

انتهىوبذلك،ملكالهيحترفواأنقبلالبابلإينيهزمأن

اعطاءفيالثرعىالحقله،بابلإله،بيل1بأنالاعتراف

اشردواالابيينولكن.العالممنالجزءهذاحكمحق

لقبلهاتخذالذكي،بيل-نيديا"بزعامةاستقلالهم

أقلإلايدملمالاستقلالهذالكنش،الالثنبوخذراصر

.واحدةسنةمن

:نبيوبا

الدي!الأمبينالاصمهذاعررا:يذكر،بابا-مواطنوأو

وغيرهاالامرةمدنوأصبهىالريفالعظيمأشفرساهم

بابلب!شه!عرحزقياليدكرهماأما.(4:9عزرا)

التيالصورإلى!!ثارةلحهـو،(51و234:1حز)االكلدالبير

أحارهاوصلتواكبالاقصررانجدعلىأكثمتققكانت

إلىالأمةثهوةأثارمما،منهاالهعصرأوالعلهملل،شليمأورإلى

ليوبةواسعةفرصةيهوذاأماموكانت،المحهولينالمج!-أوبك

.(42الثاليملوكسع23و:2317حز)

ديانتهما:-ثوروأبابل

التىالعقائدمجموعةءىوأشوربابلديانةإن:تعربفها-لأأو

سعىالتى،العليابالكائاتيتملقيمابهايؤنونكانوا

يص!حمعهاعلاتاتإتا!ةإلىوالفراتالدجلةواديشعب

الماضىالقرناكافاتأمدتاولقد.لههيورةالحياة

بهدهمعرفةعلىجعتا،الإيمادهذاكلتمماتالمعلومنبقدر

خلاماالقديمةالرقيةالأديانبائرمعرفتاتفوقالديانة

ايعقدشديدةوصتناالتىالمعلوماتولكن،إمر)ئيلديانة

يمبهاحتىطريلأوقتأيحظزمالأمرأدضلثولا،لكزتها

.اليومتواجفاالتىاثماكلمنالمديدع!بيق!تالتحدث

حتىصريع،الكتالاتهذهتفيرفيالتقدمفإنذلكومع
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بابل

عرفتالتيتلكسيافاهـأدقايومفقدمأنستطيعإننا

تليلة.ضراتمنذ

ئلاثفيوأشرربابلد!انةندرسأنيمكن،،للتهيل

أصاجة:فنرات

نذالأولىالحصورمنونمتد:الأولىالترة-

بقيادةالاببةالولاياتنوجدحنىنفريأ.م.ق0035

..مق02".فيحمررالى

الكلدافيالامبراطرريةقيامحتىوتمد:الافةالقرة-

..مق62ءعامفينجريرلاساربيادة

الامبراطرريةتارغالقرةهذهتئسل:الالثةالمزة-

عامفيكوركأبفيادة،الحدبخةابابلبةأوالكلدايخة

ق.م.538

اقدادهارغم،اننبةالفزةإلىأصررد!انةوتنتمي

ؤ.م.706عامفيإلاتقطلميرىلأن،اثالةللترة

هىالديانةبذهإمرقاالأولىالممادرإنتالممادر-ثايخأ

الحانرواتالملرواقيلالرثل،الأصيةالديهص!ابمو

منالهاثلالكموكذلك،الديهوالطقوسالكهرية

الضرصر-هذهأغلىتاريمو-سجع.السحريةالحاويذ

-668)6بايخالأسور5عهدإلى-الياوصلتالى

!وادعنمرحأنهيدومنهاالكثيرأنولر(..مق625

للديانةتصورنافىاعتمدناولر.عليهابنىقدأنهأوأتدم

وحدها،الديخةالممرص!هدهءلىوالأشوريةالاصية

فلكى،لمالمعاواضحةوغيردقيقةعيرنظروجهةإلىلوعنا

الصو!هذهإلىنفيفأنعيا،عميأالمورةتكتمل

الثيز.هديدكالاتبع

اياية،لاخيالهمالملوك!ه!اايىالفوشوتخوى

الذينالآلهةبأحماءوالمةعل،الحظيمةأعصالهممنالحد!د

أخذهاويجىكلهاوهذه،إليميصرعرذكانوا

دبىأط-لهاكادفقد،أيصآالقوا-توكذلك،الاتجار

نثهدكانتمقدالمحاملات!قوشأما.بهرحدإلى

خامها.فيالآلهه

،للملوكالريهيزوالمحوث!-الظك!تجلاتإن

وأقااالطبويهى،اغتالايادينصالقوادوتقارير

كلهما،!اسعةمجالاتواءتاباتاكلأحرلىكثيرة

وعلاوة.ارويهاالمرادتكو-ي-بنميهكا-ئرك

مجردالديانةفيتكللىالدىالوقتففإله،ذلكعلى

كار،نفهاالدولةعفدةأيضابل،محبالملكعمدة
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ئاثأ

بابل

مكانةإلىالمحيينالآلهةيعضمعهيأقيالدولةنفوذإتاع

الهايردالدرلةتدهوركان!(الأخرىالآلهةبينجديدة

إبيةفالقوكألذلك،عفاتهأونفرذهيعمرمن

القديم.الأدبصياغةإعادةيألجةلها،الحالصة

نيابابليةالديانةأصلالآنأعياعنيخفى:الارغ-

يمكناولا،القليلسوىعهانعرفلاايىالقديمةالأدام

عها.البهيرمعرفةفىنأملأدحتى

وهى-إلياوعلتاليالمحطوطاتأقدمفيويوجد

بعضأوالاميةالكلماتبحفر-الصوعر!ةباللغةمكتوبة

نأاكيدمنأنهالآذوسدو،كلاماأوالسايةالرايهب

مجيءقبلبابلسكنالأصلسروفغيرصصياضبا

المرية.الجزيرةشهفيالأملىسكنهمكانالديرالايين

الرمرمحتعمدةعنضثيلأقدرأإلاالآدنعرفلاونحن

أعماقفيإننقولأنيمكنناأنهإلا،بالامنإتحادهمقبل

كسنفركان،بالآلهةإبماكموخلف،الفدبمالمبهدا

جو!ةمذبأكط-أ+أولول+5)!بالأرواجة"الايماذ

حيلغيرأوكانجا،شىءكلذبااعقدواففد(المادة

تفىكانتأفهالدوكلمةوهى(حروأكط2أ)"ركي9

فكل،حركةةشصوفيتظهرالجاةهذهش،أجاة"أعلأ

انحلرتاتبيزتفرقالحركةعلىوالغدرة.حيهوبتحركما

يتخركومالا،جاةفيه،ككحرمامك!،ابةوغيرالجة

يت.هوأرجاةيخهي!

ذألدو،أبالأرواحية5الاعتقادهداحانبإلى

هاأرواحأوأشباحوحودباعمد:اانا-الأوالرمري!-

لملحاعلافةلها2()أالروحأنكاتمامأ،الأمواتلمبعاعلاقة

تأثرذايبشطانا،انغأوأ")1"يل9وكاد.الأحياء

مىبالبهيرإلاإحراحهالإمكادفييكنلمو،للإنانمربر

آردات9هىمتاةخدتعلىاتقووكازت،التعاوكدوالرقى

اللغةلطنحولتأل!!اللبلخادمة"أو0،34!(أطا)أ!بى

نأحقأالمئي!مر.أط(اأا)دا"ليبن!إفذلكبعداسايةا

مركلعاشبتالرمرعندالئيطار(حلروا)الحهذا

اشعياءضرفييدكرخى،اليليةارريانةاتاريخ

الج!"اسصهاك،..اغفرا---"،!34:14)

.(اليلوحقأوأطا"(أ*لييت)ربالعبراية

الايةالديانةأصلىئاياهافىالغالرةالأزصةطرتوتد

لالعيدة:اتحدت،انلىالأواصاصيورابهاحاءا!

ية.مرائو

هؤلاءكاأقاتالديية:الأمكار!الآأنجيايدشش

بالسبةالأيةتليلةكات،ا)صحراءكلصههالايور



بابل

القيلصأريدوو.باللفيدلكبرهداعتقرهااتللديالة

الهامالأمرأما.معههبهااأترتدكانوا،:تماثلهمآله!مأحماء

.بر--لا-سمالاهوب،لاصتمرارلدكرهأديجىالدى

على-نتتيمقدهدهأتولالد.للآلهةلبوهاالىالصفات

الأ:راخكاكههأعةبالدى،الطويااضارثامر

الألح!طرصسيلوربشصالرعرصدرقد.احرمريربا

-،اعفىورصيلة،الآحراشاح!-ل!صاطتمديلحصعتاورينيةا

كيسر،المهدهـ(الالنيور)لآفنهمد!اشالى.اصهالا

أما!يه،يعير؟دالآلهةاكارالآحر.تتمم!ألهيهص

للحركاتتسعاتتع!ىكاتبهىإتعلقةااالأفكا!أدويهه-

فيعلةالمرالأرفةوي.الحركاتسوغيرهااصياسيةا

حا!إلىاغلييزالآلهةصعددأيضأيوحدكار،القد!

م!طفةلكا!ف!!اد،والأشاحالأرصاحعرالأد!!ارتلك

الطييةالظواهربمضيرتبضارزىاالحاءإلههاصكية

مكاناداغرافىلاخسريكودألىالضعى!..ئهاسا

الطيةوالغوىالأثياءأما.الآهةاهدهو-طربارزان

متلى:آلهةمها:جملواأشحاصأتملوهاف!د،الأحرى

للمنركالا!جهفيالقروتنر.وعيرهاوالأححارالاليع

الممعلمهللمعلرما!الرنيإصدرا،الأواناوالحكام

كلالكتيرتصف.حمواررأيامقلالأولىالدببةافترةبا

:قد.فةاطراهمدمهوالكرزاطاكلتقدماتالقوشهده

هدهس-)"،3،دةل(!حابترو"الروف!وراشخرح

لاماراضااتالآلهةسانحديهداالعددأحماءالقديمةاصرصرا

ها.ا!صحيحالصاإآلعرث

وإلاهاتعظماءآفة،الآلهةبا"مماءالقائمةنللثفيومحد

حدوى:لامملةتبدوأن!اإؤ،صعارخرونوآ،عظيمات

إلاهيماالأحماءبعضأنويدو،محيةآهـةؤهى.ما

وأللق!رإلهثقريهأءكا-لكلىفكان.أحرىلأحماءتكرار

نأنجدمالب!الياسىايطوروتمالعة.لكلماأولث!

فلدشا!ةالقصرإلهمجلىنجلكار،المضرةللدولةالق!رإله

ابيالآلهةمدهتجاهناوإذا.داحلهفييطربأوالصرت

اقيالآ!ةكل!نجاصئنعددإلابقىلما،عحليااختفت

الآلهة.طنرلزت

فيبخاصةاختفهوايىالآلهةعلأخرىلهةآخلتوتد

عددلتفيلشديدما!هاككادحاتأىوعلى.أضور

،بالفرياتالأولىالعصررفيتدكركانتفقد،الآلهة

ائقليلى.العددوبقي،اكوقتكلرورمهاالكثيرا%خمىولكن

-985)الئانيلصنأصكاذ،"حاسرو"أضارو!

المقدس،هميكلهفيفقطإلهاكرأحد(ق.م.825

،(!اع)أيل"و،(ولول)لا"نوآ"!،ول(لأ"!)3"رسوأا

كأ"ثها9و،(5أول)"صين"و،(!4)!يا!،و

بابل

حل"لر9و،ك!(أ+)كاا!جبب9!،5(،"؟4+؟)

،(ا!هأ)4"بينلاو،لاك!(5)لا!ا،رس!نر"و،ك!(حم8)الا

-407)سحاري!لد!صا،0)3!،؟؟ا("إشا!:!

،"أضورا:هم،لحقطتماليةسو!ث.+-.(681

،(حمردر:هر)"يل!،"-هافى!!،"ب-"

"إضنار"5،ديوىإله!إضا::"،"جللر"؟"صر11

ا،له،العددهداعلىأقينعولا،)"اع"3!(ررالاأ.اء،إ

-أرع!،لهاوعريرلحمةتوسلىخدهماليهلموشو

"حاضرو"ليفو؟-لآحر+أااخصيعدلعفهه

الماليةنجاورتندمحموعهافيالقآئصةأدا،إ-ضق

الصادةأديد:،الأحبرالابلىا!مرائيو.آلماسالمدكر!

،وإضاروتطص!:سينونجومردوحعا!أصاطاتصرت

دحعض.تتدمأاكزحطوةإفضئيلةإضا!اتبعض:هاك

حةلدرتمضهوكا"كاتبدو!تها-!"إفالمرموعةاتراتيا!

الخطوةهدهيحطوالمولك!3،أحرىآهةوحردمحهايمى

على-العجةكلواهملكل-الابيونيقدرلىو.أبدأ

إلهمعهيوجدأدنطقايتحيل،!ريدواحدإلهوالتفكير

ائاللييز.لعقراكإدشفرقيحموكادجداكترإن.حرآ

التحلاتهدهصوو-ط،الآلهةهذهكل::سص

اعتي،الهامةالحققةدتلكتمامآدقتكلتأرمجب،:امحموعات

يتطيعوالمالابلي!تأدوهي،الحقائقحميعموثترر

يثونو-ماأبعدكانواهـأكم،الآفةتعددبدأفوقالمو

الد،ع!الاصيةالأمكارمناشعطيةعةالمحمهمدهص

إليهانصمىقدهـائتى،الوحدانية4إتسبالتىالأفكار

بدأتحتوضعهاكلكىالتىالعطيهتجةالروالأفكارالآن

.!لأحلاقياالوجدأ

الممكريرلعفرجددشبابلبلاثمنتفرقةأماكرفيش

إلىالوصولفقطواشطاعوا،الأفكاربعف!أدركواالدين

نرعمنأءلاا+ة!()+5!الرحودوحدة9مدأمنلوع

بارضخصىإلهعنفكرأكيإطلاقألهميكنلمو،"تحيلىلا

نأأيضأالحقمنولكن.الخطةو.يمرهالبريحبقدوس

يبدوضها.كانواالذينا!ناستغيرتتعيركانتالآلهةطيعة

منالبهيرلاوخلفرا،واصةمعابدضدواالذي!فالابليون

فهمواأحملابد،الحربلااللامحراتلورالىالقرش

أطسآانصرفواالذيرالأشوربتاعرتخل!بطريقةآلههى

ارتمعواالأضرر!نولاالابيينلالكن،والحرو!للعزو

وبتضاؤل.الحرارالمزاصيرصفرلهيتيرا!دكياالمتوىإلى

لمو،آلهتهم!وةتفاءلت،الأضورييروالابلإتتفرذ

.الامحدرعهدوالإغريقحضارةتيارأماممهاأىثت

التعرهـعلىالآناويمبها:(المقدستتيوناب)الآفة-رابمأ

:والأضوريهبلبابليينالرئييرالآلهة
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بابل

أنيبزر9إلهكان:3("اول)""ول(-اللل)!انبل"-

لنا،المعروفةالعصورأتدمفيالآلهةاكروهوداههألا()م

نصهوهو"اليلأوانليلى"السرمريةال!صوصلطواحمه

فيالطييرآلهةينالا-3بهذااضتهرفقدأبيل"الاله

الابلى،الاريخمنالأولىالفترةوو.الجا"!رةالحصرر

،البلادومللىالعالمربهوكان،حمورابيعصروحتى

ولكر-.الطرفانقصةدطل-الاعلي-هووكان

هداسراجابا!ا"خد،ص"جرده-إفياصل.لحيحا

يمىوكان،،يخئوراليالرئىهيهنهفىكان.اثلت

ليوفد،!الحلبت"أولامما-!()3"كور-إي)ا

صرحود"أياممذبابلملوكلوا!ةارأميلاؤهوأعد

مرعددوبمنحر.لعدهوما(..مق0038)!الأول

فيدعلهم-العرينعنيقللا-لاالمعروفي!الملوك

العطيم،الد"يلفكانوتد.الهيكلهذابناءإعادة

.،سمتهتزولىلا:الذى،فمهأوامرتييريمكنلااررلىا

اءإأصلأكانألهصماتهلعضومنمعبده3اسمنويدو

يك!.كانحيثالحاق

معبمقالته،الماء"احمهصعى:كاذ:(ول)!ول"ا.لو9-

،"الماء"محناهارالىالسرمرية)!+ول("آدا"كلمة

اءإ""انليل"معبالمقابلة"ال!ماءإله"أصحوهكذا

نو"آ9طهرقدش.!ءالحاا،إ9ء()!!ياإ":"صرالأر

لوحالاجى""لقوشرأولأالعظماءالآلهةبين

اللالتىقمةإلىطريقهضقبقيلدلكلحدئما(4!لا)أ!!4؟ا

."إيا9و!إنليلىو"،آنر"سيت!ونكادالذىالأول

"3والا()ممالاأكأور."فيا)رئيسىعادتهمركزشكاذ

يرمجدفيول()444"هدد"لالالهرىالأضوالعهدلىقيار

والملاحه،الأصاطيرفيهامأدورأاحتل،،أضورمدينة

نرااتجارهيمكنول!هـلا،الأحداث--يدلركس

آلوأ9وتدكر.الصاءفيمكاتهبرعه،لانليل!

أن،،إلاآنو"زوجةأفماعلى)لا،لأ+ول(ألاتوآ"أفى)لا،+ول(

اخراعأكوكاعنتزيدلاوقد،حدأضاحبةتجدوصررتها

لغاتهم.ونتالمؤوالمدكربيناطحمعالسامي!!لجليألعو

عيرالإلههدااسمقراءةزمارالت:)8!("!!اد-

ي)30!(!-أو!مثل)ءول(!إى"كان4ولط،مؤكدة

الرنجيةالمدبة3!(أ4)دا!إريدولاوكانت.ا!ولايخةا

مصىتر!الفارصىالحليجعلىتقعتوكا،لعبادته

آلر"-إى"يصىفامحبدهكانو،والدجلةالفرات

أيمأجمتر!،(الأعماقبيت،تعتيوهي،5"ول-ص!()ول

الأرتلطنالةعظيمإلهأكانأنهلالدو.أالحكمةيت"

وفي.أاليل9الإلهنفوذتزايدبعدتضاءلولكه!القديمة

للالهأبااعتارهأطسعلىمكاننهاسرد،لاحقرمن
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إيا،"للإلهصورة

ويحرهـيحلهلاللمديةضب"،!كارمرشدح"

الناويدلىلارزةمكانةاحنلى،الحكصةهـ!ولاعتارد

لاحتياحاتهمللاسخابةاشعدادأالآلهةااكش!لا"لهالاصوآص

دامكيا""تدعىشوحتهوكات.الفيئأرقاتي

.أكا*!!(!،ول

ا!يمح!

أ!--(/

ألإلمم

القمرإلهلبادةصورة

13؟،ت!

%*!ءلم

جم!ا-03

ام!!!!فآ

ا!9"

18%!بوم!

لا()د!،لير(و"ينةد!له!"سين"تكا:(3اول)"صين"-

أصلأوكان.(القديمالحهدرالمذكورة)الكلدانيهبرأوأو

بينرفيمةمكانةإلىقصيروتتيوص!ولكنه،محياإلها

عندالقمروكان،!الق!را:بينيةجمموالأنهم،الآلهة

استخدامهبببوذلك،الشمرمنناضأأعظمالابليين

"كيئرجال-إى"يدعىمجدهوكان!القر!في

عبادتهوالرت،!النوربيتاأىأ"5"؟امم!-ع()1،38



مبكرزصفي،الهرينلينبلادفيحارانفيمعبدلهفكاد

ىأ"84+أك!(!بجال1تدعىزوخهوكانت.حدأ

يرتبصاحمهأنالأرححو."الملكة9أو!الحظيمةاليدة"

."الحمالدارع"6نيلالرفيويلف.(سياء5...!

.حمهـ3وأرالآلهةثأرإنهناسبفووكانوا

،2!أ

3!!ممد

.!-ي!فياالمأللللأأا؟!حيبمحس ل!ا

ك!!د!ا3!ا!اأإأب!يه!

كههوأحدالثمىلألهعورة

بعدرويأ،المراطإ،هو:)"كه!!"3(!كاش!-

اعصراثلاىأياخثاليالثلاليلىالمكالةي،س!ت5الاله

مرتطاالدايةمنذكانأنهفيشكمنوشيس.المأخر

لارسا""ئيعادتهمركزوكار.ادصاءولالفمح

إلمى3(أ)3،55"يار"ر،لاللص!الحوبإلى1()!33،

!لالار-!!"بصىكلماثيمبده:كار،تهافا

لرايا!صتت:لقد.!ألمتهر:ا!"أكط)3""!!-!(

ألهكما،الريرصامههاا!د:الاعتارهلهتمحدأ!ائعة

اطجرضنجاصةحيرلثلىالمالحاساشرشاالحطو!

القاضىلصفتهيعاتأتصاكاإيىتعزىوكانت.ىالتر

حربيةقرىأيصأالانيوذإليه،نبش.اسساءافيالأعلىا

بحف!ص-:يدو.!شخ"الممريودن!هااقىتلكلئه

لىأنهيهدووا!(اثلار-تمةإفوصلتدألهاضمرصا

اغلي!-الألهةعا!لرعأ3نموذامتداقد.حقأكذا!

لتكماكةبمفاتيتيرودبأ-عرفواالذينالصفار

.الكرىالرانبليإلهتسصانى

إشتارالآلهةاا-مع!ىأصا!مارالى:)+8،"13(!إثارا-

يد:ولا،مكالتهايشكثمةيى:ل!،جدثموعع

ارتصتالآلهةاهدهأدإلياوعلتالىالقوشلىأقدمس

لىحدثأيهيدو(،ث!!االزهرة)!بوس!بكوكب

افيمارا"آمةكاتيدهـأخهالالحرىلل،ةاتأصالأزمة

ممارصةأذبدر!ث4أورأفيهي!لمهاي..،والحص

ومحدهاي.الاشاسيةالسماتص!كانت،اسدعارةا"

الحربإلهةبمفناعاليةمكالةتحتلالأعطورىالأد!

الأشوري!-اعدالآلم!ةسيدةأهـحتىلهذا،والقص

بابل

الآلهاتصتحجبأناشطاعتاضدرجوبا،المحاربين

الرئييةالمراكز:كانت.الإلهاتعلمأاعهاوأصر!

لىتبدكانتحيث،ياب!!جنولىفيأروك5-أىفيلمبادتها

بهدأ9:في،ول!ك")4!نانا)اصمتحتالقديمةالأزمةا

أنويو""تدعىكانتجث،بابا!ثهاليفي)4!!ا!اول(

ايراتيلىوبعض.شورأيوأرببلانبوىوفي،)لا،أوللا+ول(

بابلديانةصصدرءاأفظ!-!،ايهاإترلعكانتاختي

الاهة،الالامةهذهتطورشميعةوأدبيةنةمكاتخل!،روأضر

البر،خطاياتدينانتىالالاهةإلىتصاأتإف،الح!

الديانة.لهذهالتاريخيةالطواهرأكربصواحدةيعد

باص!القديمالعهدفيويذكر:3407(الأدا!مردوخ!-

يدعىمحبدهكارحيث،بابلمديخةإلهوهو،!مرودح9

،"التاغالبيت"أى8،5-ع(أ)ةا!صاح!له-إي!

بيت"أكط()ا"حه*-ح+!،-ء!لكىتييا-إى"وبرجه

ساربانيتو""جنهورو،"الأرصرالماءأصاس

في،."إيا1أبوهكاد،صابقارأياو؟.أ+،"343()45

تديمابابللمديةبكن!و.ابنه!نحو"أعترالمتأخرالعصر

يصعلملهدا.ايدوإس109نجور"بالحقاصنةتذ!صأهمية

،المددهذدا!مثالةهاتا-مكالةعالى!يخإأثامديةاا!هإ

مدنجمعبينالرئي!هةالمدينةحمورابىجعلهاأنبعدولكن

جم!تحجىحتى،ححهاأهمة!ارادتعرعا!،لالا!بالاد

الأساصير.حميهومحىلمهمحل!القدامىالآكةا

وإذهوا،الحديداجاللىاععصروايأملإ+!الما،سفةإد

إلىعادنهرافعيزمهالأقدمالاحةبم!بهفحمعواحدألعد

.ي!(+عأع"!ه)+3"زميبهيو9لةاشثونية-دالراسعنو

الوصفىلالا-حرةالمتأالعصورفيالحميهىا-سهاتجداثم

يل!!باسمأ،فأصتيذكر!ر"أياء!()دا"ليلر"

ضاركا!دش.اء!()،أ"ليليت"حنه!و!تو،)اع!(

وصتاليايراتيلأبدعشرهـتوجيه،ىتهاء-إضتار

اجه.إ،اجاإ

ءا،هوش،القديمإمهدالىدكرهحاءو:)وله!لإ(نبو-

إلهالهاحمهس!اضحش)!!ها!!ه!(أرسياله"مدينة

كادأنهويدو،،الم!ل-9أو"الخكلم"مصاه:،صاممي

إلممآنهيصدوا:كات،ائقديمةالأزنةوسسدوحصتأهمةاقي

-إى9اصمخملىبورياومبدههـكاث.ةاطحض

يإ"برحهر،!الدامم!اليت"أي2-س!(أ)،4أزيدا

الماءحكامصبعبهيت"أيلا-ع(3)أمماة+أ+أا(يوريماكي

وليربينه،المتأحرةمنةالأرفي،حم!واوقد.،والأر!-

.عطاردكوكى
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بابل

نجوللألهمورة

مدبهةأو)دا،لامم!(كوتومديةإلهوهو:)81"هح*(نرجل-

العالىإلهوكار(03و17:24ما-2)أكرث"

3!(ح"3-"اكيجااير-ث1ز:حتهوكازت،ا!ملىا

!الحم!،داطاعراالهكاد؟،الفلىمالعاملثةأ!))،8

،)33!7(المرجبكركبالجأخرةالعصورلىارتبطوفد

قدأ!هيرورالفلكيةالظريةأعتقوااوريرااسلماءاأررعم

لب!اعنو،لى:!5()+2حلىربكوكىسابتجنارفيتطا.

.انرأ!هذاعلىفاطعدليلتمة

الفقلعرلصلاأداالحظءصوس:أولأ*()5يب-01

إلهأصلأكانأنهيدوش.الآنحنىالإلها!زرالاممالصحيع

ارتطدقد،اكأحرالملسفىالعصرفيأما،الحضرة

وأ)ول+،+أ"!(ا(وكابما،"امسمىرحللكر!-

اء!حا،.(اجموعيةاحمةالتر،5:62ءامو-)!اثكير"

جولا("حطر:كات.الثفاءاصهإأدمأأمبحللحصرة

فيأاضمعولطلأرتسأصهحثم.الأطاءحامبة)!الاته(

.أضورديانةلىءظيحةمكاتاخلىالصمة:بهذه،الح!لب

عدوالرعدالحواصفاءإوهو:)ول!+!8"(راتان-11

عدول()4!4،أداد9عادةي!مىوكان،الابلب!
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بابل

بالالهضكبلاقيتر،للاسمألصورةوهـده،ري!تالأشر

الومرىا)!صرفياحمهوكان."هدد!الأرامى

.4؟3()ءا،ضالا"تدعىور!جته،لامما"13()3"اضكور"

الكلمةص!الاصمهـلما:يثنق:)ءول+!8+(ضز-1!

كيأ("دا*دا2أ-ع!دا،؟)(باشد:ىزصود9يةمرسلىا

النىالخفرةإلهوهو،،الماهلأعماقالحقب!ىالابن"

واحدأص،أبدأتموز،يصبحلمو.الرليعباةمطارازدهرت

لههكارالذيرالالهةشعيةفاقتضعيتهأدا،إ،العظامالآفةا

كارإداإثتا"لعادةعادتهتمطت:اش.هـ"أعظ!اعتار

عيقها.

كتبت)3ء4،ول(،للطويةإضتارلنزولالجيلةوالقصة

مرةلهلتصعدأصملىالمالعاأعماثلىلهإشتارامطاردةوصمآ

تحتالخضرةختماءلاكلالأرتحتاحتفاؤهتط-سو،!أخر

أخرىمرةالحضرةتردهرع،الصيصمشموةحراش

صر.الأسعا!أحرىمرةالالهويظهرالمطريقصعندما

بل،وأشورباباحضارةاكياربعدتموشعادةوبقيت

كان،الوجوهبعض:!لى،الغربىلمالعاإلىاطريق!شقتو

حمادفييك!لمولكط،مصرلى!باصرررير"ضبيهاتموز

.-!رورأشإناليةر

عدالآلهةأعظمأضوركاق.ول(ول"35)3أشور-13

دورهوكان،أشورلمدب"محبأإلهأأصلأوكان،يهبالأشور

أشورفلاسفةوئك!،الحر!دئرهـإلههورأشويخناشكلفي

للغ-بل،،حدوصرلا:"انليل"صفاتصعليهأضفرا

الوحقضدالحربوالرنبسىاصد:اااجهإلراأنالأمرا

الخيقة.رشدي!تيامات"

الاللىاسدبىالأدهـالي!:والصلواتأقراتل-مأ

كانتاتىالراتياسعطيةسلسلةفي،ته9ذرالأضورى!

التاريمعصوربمصترايلايخاإوصلتوقف.للالهةتردع

المدراكمماأيامإلىايراتيلهذهلعصترجع،.لههالديى

"لونيد!"ملكأثاءفيوصعهتمالآحرالحصر،اغديمةا

واكبر.3كوريدلىفيلايلسقوطقحيلأ+ه"!*(4ول)3

"لشاش"يقدمكاث،إلينا:صلتالمىالتراتلسعدد

-اغولاب-؟أفضلهاصإكثيراأثإلأ.السصإله

فإمنهاأييبلكل!مو.القمرإله3()+ا!ا!ين9قحيدأضكل!ش

وربما،الآلهةتعددمدأتمسحميعهالل،التوحبد!كرة

مدأأ:الوجودوحدةممدأإلى،الىءبحص!اتحهت

إلهدحولولإعققاداأي-+(ولحأح"أه)+5لةالموالةحداصا

العد!زعدءلرح!-:قد.(لهدفىأشهـىآلهة:جردمعأعلى

كانتالتىالمحيةالمديةتأقيالى،التوجدإلىالرصولىعلى



بابل

فيضكفلا.المحلالههابخمظيمالشديداصكالىدائصأتمل

مكانة،أعلىالىمردوخلرفعبثدةهدتصقدبابلأن

واحدأ:أيامهاخهايةإلى-ظل،جهردهاجمغرغملكن

نبوخذراصر،بابلملوكأعظم/)نبل.محرينآلهةبر

"!اراى!ئداكىاالإلهكرمانظلا،ونبويخدس

وصفمنوالأفضل.فاخرأتز!نأوزرنجاهممبدهجدداجث

نوردنحنوها،نوجتهالتبينمنايخةنرىأنهو،الرايل

وقد،القمرلالهفديمةسرمريةنريخمةمنالطرربعضفا

:بانيبالأضورمكتبةفيأضوريةترجمةمعحفظتوفسخت

الساءوليالأرضعلىالجمالىالوحيد،الآلهةالهبا،بارب

الآلهة.!كبيرأثارالرب،نانارالآبأيها

الآلهة.،كبكلالمف!آنو،الرب،نالارالآبأيها

الآفة.+كبرأوررب،نانارالآ!أيها

،!جال-ضر-جث!-)مميرب1،نانارالآبأيها

الآلهة.كبص

الآلهة.،كيرلقالجألحجابارب،نانارالآبأيها

الآلهة.كبو،كاملةأحكاصهيامن(نانارالآبأيها

الآلهة.،كيرمهيبجلالفيييريامن،لانارالآبأيها

مقول،العوتالقرنينذو،الصغيرالرر،الغوىايها

بالمجدالملىء،اللوناللازورديةالذتنذو،العضلات

،والكمال

الهي،إلاضجةبالثمراتالملىء،أحديخلقهلميامى

الطلعة.

غليله،تالان!انلروىلاثامن

فييكنيامن،الأضياءلثلالمجب،الأميابطن

الجة.الخلائقب!تالحلاء

العانمحياةيدهفييامن،المنعموالآب،الرحيمأيهابأ

المواتثل،باضهبةلميئةالوهيتكإن،الربأيها

الاسعوالمجطجدأاليدة

أبدعتويامن،المقادسيامؤس!،الأرضياخالق

الأحماء

المابريابافي،والبرالآفةيامجب،الآبأيها

.اتقدماتوصىء

الممائرالمحدد،الصولحانالماع،للبادةالداعيأيا

.بميدةلآماد

المرمفة.الدينيةبالماعرالراتيلهذهمنالعدبدءويملى

بوجرديقرلايكادالاعرأنأسين"الالهتعظيمسولدو

كانأخرىآلهةوجودعلىكثرةدلائلثمةلكن،خرآإلهإى

.راتالضبنف!الملوكنفرإلهايتضرع

بابل

وتعاويذ،حريةبكاباتورقي6يلالرهذهوبمض

قصدواالتىالمقطوعاتلبعضكمقدعاتتصلحكاتلأنها

سط،!شهاا)قليلفإن،أخرىجهةوش.افيطينطردبها

للبر.كقاضالاله!ائححيثعاليةمفاهيمال

كانتالتىايراتيلأعظممنالطوربحضوباشعراض

:مذانرىأنبمبهنا،الشىإله،ثهاشالإلهإلىتردع

2العمود

ترنهتحطمأنت،للريخططمن

الحدودتثيتفيالحقوقيمحومن

لم،الظاالقاضيجاحبفوتكنبهحأنت

عيهتضعأنت،بحدليقضىلاومن،الرشوةيقلمن

خطية،

،بالمظلوميخومن،رثرةيقللامنأما

حياته.وبطيل،عيهكغئهاكأفإن

لأعارترارأ!صدرالذىالقاضى

صكنه.صكونالأمراءومكان،قصرفيالأمربهج!هى

3العمود

بالبر.يلكونلامننل!زهرلن

محفركفيفمهميحبهما

أكراضهم.سضمحقأنت،ضحرتهأنت

الشررو.مفاعدنجطأنت،معاصجمتعرفأنت

اهمامك.موضعهو،كازايما،ضخصوكل

نين.المحجوتحررأنت،أحكامههتو-4أنت

والاستغاثاتلصلواتواالابتهالات،ياكاش،تحعأنت

والتبجيل.التوسل،دوالجواضعالتر

ايصرإليكحيصر،عالبصرت

والمتواضع،المظلوم،المهك،الضعيف

بك،طرذون،والخادمةوالزوجةالأم

مديخة.عنبعيدأي!كنوس،عائتهعنتغربمن

،الثوذةالحرأومنشىءلا،ايريمةهذهوفي

الصإلهتقدررإلىفاالاعرافترابمدىنلاحظولكنا

جاةإليحبركادويهف،أدبيةأصىعلىلبثركقاض

أرحب!ديخبة

،أدقمترىمنالصلواتكانتالعموموجهوعلى

وصلص،نجوخذراصرصلواتوبخاصة-بعضهاأنركم

كافيأ:مثالأالالةالصلاةتكرذوقد،عاليةمفاهيمإلى

اصمأنأعط،الكائناتكلرب،الأبد!آالحاأبها

حب!دهر،احمهأعنتالذى،أحبةالذى،الملك
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بالل

بطبمك،الديالأصرأنا.الفوبمالطربقفينده.!صرنك

الثر.علىاليادةوأعطيتيخلقتنىأنت،بديكنحلوق

لتكن،للجيعدبطهاال!ىياربرحمكحس!

فيضروسةالومكعادةإن.رحب!ةالحابةأحكامك

شكلتالذىأنتلأنك،طياتراهمااند!.ئلبى

.حياذ

تل-الابيةالديانةفي-افيفيكانت:الحر-مادسأ

انس4اقيعلىالقدرةلهمكانتإذ،الأهمبةفيالآلهة

كيزاجزكأأنوييمو.المتنوعةوالحقليةالجديةبالأمراض

الثاطين،هذهضدالمرءالمراعإلىانصرفالديانةمن

هذهضدلماعدتهمللآلهةيصلرناباسكاذمكانكلوفي

العاويدعنضخمةكيةأرونجاالىوصاتوتد.افيطين

وكاذ.الئاطينطردعلىالقدرةلهاأنكظرنكانواالتى

وقد-أصاصأ-الكهنةأيدىفيايعاو!ذهذهإستخدام

ومن.والتبيراتالكلماتبعضعلىكبرةأهميةوضحوا

كانتممينةكلماتأنثتالوقتبمفيأنهأيفأالمفترض

النيجةدكىلمإذاحالأىوعلى.معينهظروفزفعالة

ومن.خاطةاصتخدامصيةالى!عزىكانذلكنفإ،مرضية

ايىالكلماتعلىالدقيقالحفاظفيالقويةالرنجةبدأتفا

هذهجمعتوأخيرأ.الحالاتبحضفيالثفاءجلبت

حبوصنفت،الطقوسمنمجموعاتفيالتعاوفي

وصلتايىالطقوسهذهأهمومن.كلخنعهاأومهاالضض

اينا:

حرقب!ب!!إحراق)ومعناها:4!ول)ولا!ماتلو"-

الللةهذهوكانت،للحرةوالرمرزالصورمنالكثير

ال!حرةمنيمانونمذإنقاذفيتشحدمالطقوسمن

واثمحوذين.

آخرمرادفأ"ضوربر5وتعتبر:)ل!مول!3("ث!وربوا-ب

الكثيرحرقأيضأالللةهذهوتتاول."إحراق"لكلسة

الابقة.الأكراضلنصتتخدمو،الرموزمن

هذهفيالغريةافيطينمنبهرعددعلىنطلعومخن

يفاجىءشيطانوهوأه،"()!3ارابيسو)ثل،التعاويذ

تهاجماليط(4304)ولاألابارتووا،ثنتةضحاياه

أط(ا)د"أأليتوو!أط()ولا!ليلو9و،والأطفالالشدات

وهولا(4)لا؟لا!أوتوكووا،تبلمنإلهصاأثرناوتد

.نويشطان

ولامفهرمةكررطانةمحظصهافيايعاويفهذهوتحنبر

تلكم!توىبوطملىىعلىواضحأودليلأ،لهامفى

فيكا(بيدأشأوانواحيهابعفىفيبلتاقىالديانة

بابل

منالعياالأضكالأنالفربومن.والصلواتاشتراتل

هذهفظلت،ناا!دياالأض!لطردتتطعلمالديانة

الدولةنهايةحتىوتتخدم،بكرعرتخايعاويذ

الابية.

فيالأجيالبعفيالماتالؤالكانلقد:-الأخروياتسابعأ

هذاكان(؟ثانيةسيحيافهلالإنانماتإذا!:هوبابل

لكن.عليهل!حابئمحاولاتهاكوكانت،الزالهو

المرتنجعد.للاكمئابتدعوحزبخةدائمةكانتالإجابة

منكانولكن،الوجودفيرتمرالناسنفوسكافت

بإيذبالذىالمكانكاد.حياةهذهت!ىأنالمعب

لارجرعالىالأرض9أوأاللاعودةأرض9ي!ىالموق

بين،مظلمةحجراتفييفونكانواوهاك،أما

صيادةوتحت،الري!منبأرديةالمغطاةواطفافي!الأتربة

إلىالض!نصلكانتوعدما.أوإرشكجيلنرجا"

الموقىتضاةأمامء،كمةفيتمرأنعليهاكان،المولىعالم

عنالقليلىصإلينايمللمو.(ولول!ولول8)أطأناكيآنوا

عودةفكرةأنويدو.المحاكمةهذهتجرىكانتكيف

لحضفيموجودةكازت،(البث)للجاةثاليةالموقى

ماء9!رجدكانالفلىالعالمذلكفىلأن،الاح!اذ

ثايخة.الأرض!إلىتموزالإلهلإعادةاضخدموقد،"الجاة

هذاعلىكبيرةأبةعلقواقدالابييرأنلالحلرولكن

يدقرنكانوالبهمالمصريرنفعل؟الأخرويالرجود

!ضحودةفيأحيانلطوكانرا،-صهميحرقوتولاموتاهم

فييشهخدموخهاقدالىالأدواتبعضرالمولىحثثمع

الموقييدفنونكانواالأولىالمصورولي.الآيةحياتهم

إلىالأغنياءعندا-!مرتقدالحادةهذهأنويدو،بيوتهم

الدفىدعادةكانت،للآخر!نوبالنبه.عمررهمآخر

مرتفحةسايهحفتوقد،ضائعة(أكروبول)المرتفحات

خاصة.شهرةلهاكان،كوث"مدينةصلالقربهذه

ب!تاقيرمننوعفيهكانعند!،الآقيلمالحا)أنولدو

بمكانةدشعونمعاركفيصقطواالذينفكان،الموقى

تكنلمشبينما،للربنقيةياهلهمتقدمفكانت،حاصة

كانرا،قبورهمعدوعطاياقرابينعنهملمدمواذريةلهم

ا!ثافاتتلقىأنو!رحى.والحرمانالألممنيحانون

مرالجانبمذاعلىضوءأالدييةلبصوصالمتواصلة

غاضأ.مازالالذى،الدين

فيهامأمكافأالأططيراحتلتتوالملاحمالأياطير-ثافأ

العقيدةوظائصمنبا!ثبرتقرمكانتإذ،القديمةالديانات

مرتبطةالأماطرهدهإلاوصلت،قد.الحديثةالدياناتفي

مكتبةفيقديمةقصصصنجزءشكلعلىأو،بالملاحمعادة

أفدمبابيةأصولعنن!ءقدوأغبا،!بايالأضورا



بابل

بدأالذىوالسياجةيةالفكرالضةلعصرالاأصوفيترجع

إلا،وصلتاقالأصاطيرهذهأهممنولمحل.بحمورالي

جلحاسق!"فصةو،ول("ة4)4"اباأد!تمة

)،!(!إيا"ابن"أدابا!الإلهىال!ائنكانع+"8)أد!()5

والماءالجزتقديمفي!أريدو"في"إيا،معبدفيعاملأ

هبت،الحرفييتمدكانبالأيامأحدولى.ال!يين

البحريهوفسقطقاربهوقلبت،شديدةالجوبريمعل!

ريمنجاحىفكسر،لذلكفغفب!الأمماكبيت"

البحرنيمنقلعنعاجزةأيامسبمةلمدةفصارت،الجنو!

ضىلملماذا:!آنو!فقال،الحارةللأرضاللطيصالبارد

رسرلهفأجاله؟أيامسعةلمدةالأرضعلىالجوبرج

؟)،!3"،11(!إلابرات"

جناحىكرقد!إيا"لن"أدابا"إن،ياسيدى9

وتجل،أمامهالمتهمبإحضار!آنو"فأمر.أالحنربرج

التعديى،يتحللهاكالىاتالمحاكمةهدهإلىيرحلأن

حارسىإلىيصعدكأن،العيماتلعفر"إيا"اعطاه

لماذاا:صألاهادا.ضفقتمالاستثارةال!ماءبوالات

اث!!أنهوحهنوسصأدمجرممأدفحل!"5هكدا

ائتتمعفيفيدآ.(حايعييوهوأاختماقدكل!الأرآلهةص!

اللد!الماءأواطعامالتاىأ-منحدرهشا.أجلهمن

أمامهيوضعمايدمرهأنيحثى"إيا"لأت،أمامهيوصعار

نمامأدلكع!!كانحدت:ما.اطموتوماءطعامس

توصلهماسفي"ريدا-حيقو"أتموز"نحح!قد

:ا(آدو"وقال،أجله

."يأكلهحتىاطياة1طحالهقدموا!

لىءشأحضروا،يأكللملبهه،الحياةطعاملهفأحضروا

فلبه،رداءلهوأحضروا،ثشربلمولكمه،الحياةماء

به.نف!هفدهنزيتألهواحضروا

وبشب،بالحرف"إيا"وصية"أدابا9أطاعلقد

.في-تتقدرلاالتىالحلودهبة!د،دلك

بتلكتجيهالحميلةالأسطورةهذهيالعواملبعض)ن

لخرةضيهاييدوالحياةفطحام،التكوينسفرفيالمدونة

نأعلالبابلييزعقيدةونمت.اضكو!ناممرلطالحياة

صفةفيئاركلافإنه-الإلهىأصلمهركم-الإنساد

نأأرادلأنهالخلودآدمفقدالتكويذةصةفيو.الالهةالخلود

المعرفة"أدابا!ؤهبلقدأخرىناحيةومن.اللهضليصير

مثلعاصيأكانلأنهلر،الحلرديربلمولكنهوالحثمة

هدهأنويبدو.خالقه5إيا!الالهأطاعلأنهبل،آدم

.المرتف!صةلرحالبابلي!تكلمحاوا،رةالأصص!إ

بابل

(حلجاش"ملحمةهى،كلهااجابليةاالملاحموأعظم

عظيمة.واحدةملحصةيالأساطرحمعتمبفيهالأن

أشور"مكتةمى!يرألوحأعثراثنىعلىكنبتوقد

أممطوعلى.الديدللكربحصهاتعرض!وقد،"بالال

للأصرةترحع.لهايابقةالراحعننوخةفهىحال

نأإلا،ورائعةهامةكلهاوالقصة.الأولىالحاكمةالابلبة

للطوفانوصفأىيحوالذىعثرالحادىاللرحهوأروعها

يفرفيالمدونةالطوفانقصةتمامأثطابقويكاد،المظيم

اليهوين.

الطوفانللوحعورة

علىعامةلملىةألقيالقد.للكونالفكيةابظرية-تاسعأ

كلوسرنا،والأشوريةالبابليةللديالةالأساسةالملاع

تعددمبدأحتى(الأرواجة)البداثيةالأنيميزممنالطريق

اتىالذى،اللاهوتيالعكيرسعاليةبدرحةالمظمالآ!ة

اذاعحانألأنالآنوعينا،المرتبحدالوجردببالرحاء

الديانةهدهكلتجمعأنيمكهانطمةعظيمةفكرةثمةكانت

تديننظربةوئمة.شاملكبيرواحدنظاملىوالأفكار

من5!!ير(+ةللاكاا)63أنكلروجوهوأوفورللبربتحيلها

والكياتالمجلداتمنسللةفيحاولفقد،برلينحامعة

الدينىالمجالفيالجادةوالكتاباتالجادالفكركلأنثبتأن

وقد.!الكوننظرية"منتبعوالأشورييرالبابيينعد

ألفريدد.9يدىعلىوانثارأقبولآهذهولكلرنظريةلافت

آخرونعلماءقبلوقد،اول(آ4ء3ع،أ+3)43"جرمباس

الذينأنلدرجةالتحقيدكث!رةالنطريةوهذه.ناأجزاء

نأكا،أخرىأجزاءيتنكرون،منهاأجراءيقبون
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نكلريهاباتفيأصلأمعقدة:هى.جدأعيرتفيمها

الىالعديدةلالتغيراتتممدأوإردادت،وجرمباس

منالطريةحمايةمنهاالقصدوكان،حديختأعلاأدخلت

فا.الضعفنقاطرإبرافينجحالذىالنقد

الكودتحيراقدالابييزأدوجرياءولكلرويرى

وينقسمس،أرصيوعامحماوىلمعاإلىمبدئيأيخقم

:صتالسماويلمالعاديتكوذ،أفامثلالةإلىبالالىمنهصا

الشمالي.المجط-أ

.(دياكالزر)جالبرودائرة-2

.يالسحاوالمجط-3

من:الأرهـىلمالعايتكونبيما

.الأرصايعلرا)ذىالهواءأوالصاء-ا

نفها.الأرضر-2

.الأرضغتالتىالجاه-3

)ول+ول(!آدو"الآلهةالكرىامالأفهذهيحكمكان

إيا"!ا،والهراءالأر!!في)ا!ه(،بيلو"،السماءفي

هودلكم!والأهم،افيرض!تحتاكالجاهلى)!ع(

لىاياعاشماجرعثرلاتااأ:(،ح،،ل!رودائرة)اياك"الرود

لثهر،كلمرةالقمريمرحلالها:من،الحمأءعبرتمتد

الكوا!الخمةماربهاويرر،صةكلمرةوالثص!

تقرهكةالمنرالمجوءهه!،المحردةبالع!تئرىالىالكميرة

يقرد؟-الاتةالنجوميما،الإالةالإرادةصبالعبير

صها-عا!المكتو!كالتعيؤتدو-"جرياس"

ص!ضا""فهم!الرودياك"ح!طمأما.ياالرؤ!ر

القوةمإن،ا!اثللقانونوتبا."إثتار:""ئهاشو"

ويمل.!إيا9وأيلو،أآنو"قوةتماثلفيمالظاهرة

يمثلقداسالجةأالسةيأنه!،الشةيلمالعادورةالزودياك

عرتفع!!؟محقصعةاإلهيةاالقرة،الآلهةهذهمنواحد

وكاشسينالتلاتةالآلهةهؤلاءوبجاف.الدورةلىنفسها

يوجد،وانزهرةوال!ثصرالقمريمثلونالذير،وإشتار

كبير!جويتر9أوالمثمترى-أاوهو)مردوخ:أيضأ

رسولعطاردوهر)(نبوو!،(الرومانعندالآلهة

إله!المريخ9أو"سطر"وهو)!يبو"،(الآلهة

فهذه،(الزراعةإلأزحل،وهو)ونرجل،(الحرب

.القدماءفهاعرالتيالكواكبمى

بنى،ومدرستهوفكلر-سىحشماالأ!سىهذهوعلى

وملىروسامماصكمحكمفليهأنظامأالقدماءالباببونالكهة

جوهرالعالميالنظامهذاولثكل.نجميةطبيعةوا،،بعناية

كبدأالكونيالمفهوموهذا.للكونالقديمالرقيالمفهوم

لأ4

بابل

الما:ىالعالمأر:أولأ،هائلةأيةله،جانبيرذى

الثلالة،بأقسامهالأرضىمالعانمامأيطالقالئلاهـلةبأقامه

مرآةلالساء،ال!ماءفينفيرهلهالأرضرعلىضىءفكلى

قدماكل،،وأهدافهمإرادتهمالآهةيعرتوفصاللأرضر

ممايالأصلطقنسخةإلاهوما،الأرضعكحدث

.يقرأمارالهناكميهولاومازال،اصماءا

ءنهاالاللىلي!،الخرافاتشكلالأساطريمإن

دأيجب،اكمالمفيمكانكلإلتنتمى:اتبل،فقط

لىشىءأىيفهمأنيحبولا،الظريةهذهضوءفيتفسر

ضرقيأتاريخأإن":حريا-يخقول،محتلمةلطريقةالتارث

تحكمفالجوم،العافيليقوصاعتهاردودفهمهلايمكن

.متةلأراتغيرات

داحلبالتفصلالحظريةهذهلاور!أذالمستحي!وس

العظمىالأغليةإ-نةولأدهايكفيا:ا!االجاحةالحدود

كدمعبدمهطريهإاهذدسواد؟الدلنالملماءمن

هدانااهاندةالكالىالدلاإلىتفنقرأناىقى،تعاصيلها

!ئبي!افلكيأبناءأدعلىهنانع!شضلاومحن.الهائلالبناء

لكنثالهيئالعصرلطظهرفد،الآتلعلىبهذا

.ظهررهبتاريخيتعدة!فيماهرالوحيدالاعزاض

يقماألىاستمااعاشحرياسولكلرأرلاولايدو

الكافيةالمحرفةارريههكا،تالابلي!!ألىعا!:أولأ،الدليل

إقامةيمكههحتى،اب،لادقلالابعاعقرلىقبلالفلكلعلم

.التظامهذامثل

فيفلكيةطبيحةلهمكازتبال!آلهةكلأنعلى:ثانأ

صابقأييا؟-لايد!،العكمعلىب!،اطبهرالعصر

كتيرآبأنالاعتقادحدأالمعقولمن:له-الآهةعنالحديث

فقد،المبكرةالأزمنةلطبالنجومعلاقةلهمتكنلمالآلهةمن

لىاشطيعيةالقوىمنذلكغيرأوللماءأوللحصرةآلهةكانوا

النضريةصهدهصيقالماات!سولعله.أرضيةظواهر

يبيناأنحاولا:حرمياسونكلرلأن،ثقلهاتحتتهارأ!ا

واليونانيينائييينالاصإلىوصلتالكويةالظريةهذهأن

وتاريخلديانةالمقغحيدالوالتف!يرتقدموأنها،والرومايخين

لهذهثابهةمحاوالاتبذلتوقد.لأيرهالقديمالعالم

كلفتاحالقديمالماضيألوابكللقح،الفاشلةالجهود

الحصورفيأنصاراال!اريةتكباذمنربدلا،واحد

أعطواأزبىالذبرصىخرتفدأنهايدو،الحدية

عها.انفضراوهكذا!تقولهلماصاكيةأذانأ

اكزأنلطاطلاقأضكلا:إمرائيلبديانةالعلاتات-عاثرأ

هروأشوربابلديانةمن،المقدسالكتابدارصيمما



بابل

و!زعم.ائيلبينالاصعنديهوهبالايمانالديانةهذهعلاقة

جيرانهامنالمرادبعصاشعارتقدإصائيلديادةأنالبعض

الكتابةناحيةمنوالطوفانالخليقةقصصوأذ،ماالأتدم

البعضويغالىبل،بابا!أصلمنكيدبالأتتقى،الأدبية

هذهأخذتتدإصرائيلأنا.لباتلونيحا:إنهماحتىذلكلى

؟-الدقيفةوالمقارنةالمنعمقالبحثيما،نجصهاالمواد

إسرائيلأنعلىيدلان-الماضيةاءلميلةاالنواتفيحدث

وتنحم!ت،الخاصفكرهابطابعفصتعيرهماكلتبمكانت

هذهإسرائلاشزدمتوقد.تمامأجديدأشئأفه

دييإيمانعنليعيممركةأوو!يلة،القديمةالحكايات

الر:حفإن،متعارةتدوالمادةكانتتفإ،وألقىأحمى

تكودقد:الهاخالروهذاوكان،ائبلب!خاصد

الأمورأما،بالا-عنأخدتتدالأدليةوالموادالكلمات

إلهمنلالحرىأإسصائلمنجاءتفقدييةاولوااضوجة

لكن،حقأبالليةكلمةمثلأ!بت"فكلمة.إسرائل

عدالكلمةهذهتمثلها.التىالعظيحةوالدييةالاحتماعةالمعار

أنكا.خالصةعبرانيةولكنها،بالليةيت،الإصرائيليين

ماواتقلأخرىشعرببرتظهر،جهوهأالإلهىالاصم

الإلهلكن،ذلكبعدالاسرائييوداشخدمهثم،بابلاإ

بابلياإلهاي!،إسرائبا!يالاسمهذايحكلاسذىااسوحيا

يحتطعلم،بأكملهالابلىالتاريخمروعلى.قياولا

فالعبراليرن،الالههذاثلإلىبأفكار!ايرقواأنالبابيون

عرفه.سأولكانواوحدهه

البدائة،:اجةالأرممذهببابلآلهةارتطت،رأيناوكا

ذاتهأعلىفقدإصائلإلهأما،فحسبمحليينآلهةكانواأو

يعلنوظل،ممرمنإسرائلبنيأحرجلقد.اضاريخافي

لىوالظاهرالعاملكالالهالأنبياءخلالمنلثعبهنف!ه

البابل،الآلهةتعددمبدأمنتطورأديانتهتكنلمو.التاريخ

خىهكذاوظلالأولىالأزفةفيالآهةبتعددبدأالدى

قيقوهى؟واشمرتبدأتفقدائ!-إسصصديانةأما،"خههاية

عندئاملأثبرلأالوحيد،لمبدأالعظمالمفهرموحدخىراصخة

و!وآبويخيقيةطم!!دياناتكاتاغد،إصرائلكل

مهايخرجالكن،وبارلمصرلنفوذئلهامحرضة!أدوم

وإسرائيل-إسرائيا!وأما.ذلكساكبرايمادأممط

لىصجذأىلهتكرنأردشنالوحيداضهرفقد-!حدها

بابل.

اعههاصالعةاأهميتهافا،حقمة،لاللديالةدراصةإن

إتباته.ا!لماءابعفىتحاومماأهميةأقللكا،إصرائيلإيماد

البابلي:البي-بابل

ياللملكخذراصرنهيدعلىل!وذااسابرإ-االسبيحدث

بابل

للبهيرص(ائل)ص)الئماليةالمصلكةتهرضتيخما.الكلدا!

مملكةظلت،صريعتعاقبفيملكيةأ!راتوفيامالانقلابات

الهبكلوجودذلكعلىصاعدوقد،دا:دليتموالةجوذا

يهوذامملكةاسق!رتوتد،جهرذاعاصحةضليمأورلطوالكهوت

إسرائل(!-الصالةالمملكةعلىالقضاءبعدسنة015نحو

الأشوريين.يدعلى

كزاالذىذجوسفيد:الأيثوريةلامبراطوريةاإنحلال-

الملوكبعضأشررعرشعا!جلى..مق272لىالحامرة

أقامرهاالتىالكثرةوالجانيبفتوحاتهماشهروااسدينااالعظا

سنحاربمثل،خلفوهاالتىالحديدةوالقوشايماباتوا

فيا!بايخاأضورماتعدماو.لايخالوأثورنحدوآصرو

أوضكتتدالأشرريةالامبراطوريةكانت،..مفآ25

الضبية،الأقطارءلىقضتهادفعفت،الانحلاا!على

عصاوضقاممردفيللجزيةالخاضعةالعوبوبدأت

بدويةقبائلوهم-الم!*تجحافلفزحفت،الطاعة

القوقازجبالبينالمحمورةالمطقةمن-ىالآرالحن!من

إلىوصلتخىالأشورلةالامبراطوريهعا!،قزويىوجمو

الفوءوصفياإرميانبوات:تلقى.ممروحدودفلصيز

مصرولكن،الرسةوطبائعه!االحربيأسلوبهمعلى

يحاولواأندونشدالأأدراجهمعادواأكمويبدو،عدتهه

.يهوذاعزش

الححانلهدهأطقت:..مق606فييوىمقوط-

بدأتقدأضورقوةوكانت،يوىعلىالثمالمنالزاحمة

وحي!يناحومالبىويتنأ.ناجةكلوالاضمحلالفي

عنالممرحةالأخباربحمعجهوداابتهاجعن"يوىعلى

منادبشرقدماالجبالعلىهوذا،:)أغريبليوىسقوط

يعردلافانه،نذوركأويأعادكيايهوذاجدي!بالسلام

مع:.1)!كلهالقرضقد-المهلكأيفأميكيعبر

امتقلاهـوتحالفواالميديونواستعاد،(3:8-11

مامرعانالذيرالكلدالي!تمعياجزارسملكهمبزعامة

نووخد،بابلعلىالملكنائببولاسارلبولقادةاثارش

ينوىوحاصرالج!ردةالقوىهذهكلحولهلولاسار

كانتالىنينوئفمقطتق.م.606يأشورعاصمة

تجارهاأكزتوالتى،اسطاما!الفاتحينياءالأقرالملوكقصة

نيفوىمقطت.(ا3:آداحوم)الحماءمحرء!اكثر

لىش،اكلدايخين:االجديينجحافلأماموكائياواحدةمرة

ذلك.لعدقاثمةلهاتقم

اباحدواعىنفهمأنافيريبولا:كوفرعونتمرد-

نحتلقد.تمثلهاالىاصرريةأ:الامبرليوىبسقوطيهرذا

بنحوذاثقبللهابسحارحصارص!اسلهابرحمةأورشليم
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باالمحيطةابدمنجهىعدما،الزمادصقرذ

.وحصو!مدذكليخهاماودمر،سالفومن1.002د.

علىول!،اطنايةيهرداعلىاستقر!البغيضأضورنير3و

وفي.الل.واديمصر:علىبا!،فحصبيهودا

طكصيدهعلىمصرملكنخوفرعورتمردتم806

بحاربأننيتهلىيكىلم:،يترفأحعىالرعلىوعزم،أشور

ولبر،أرضهفييحبرأنلابدكان1)دى،يهوداملكيوشيا

طريقاعترض-أيثورملكليدهمرالاة-يوضيا

نأويبدو.محذوم!ركةلى!كؤفرعونفقتله،المصريين

أقام.،يوثيالنيهوآحاسمعه!أحذمصرإفعادفرعون

يهوداغرمانلعديهوداعلىملكايهرياتيمأخاهعهعوضا

الذهب-ووزنةمنالفضةمنوزنة)ثبهيرةجزية

31-34(.23:مل2

!كليرحرطم:..مق406فيكركميقلىنخوهزيمة-

حتىطريقهفيفار،ضرتةاصراطوريةتكوي!يغايتهص

لقادةالاليةالحيوكأمعتقالا!حيثاغراتاكربلغ

مرتعةبمكرةهزيمةنوحذراصرمهزمه،خدراصرض

صادهنامملداسراأصروبدفك،أ..قآ.4يكر!صمث!

حاصعةجهودامملكة:أصجت،عارعللااغرلةاأجا

.الأضوريلدفوذحاضعةكانتأنبعدالايلىللتفود

مننبوخذراعرزمنفيالجديدةالابيةالامبراطورية-

!تكرلرقهاكبكرو!:ق.م.654562-

جث،السابقينالادةوطفيانالجددالسادةطغانفرة

الرةالأمة".اغوللاالكلدايةا،صراطورية1جقوقيصض

الماء،ذئابصتوأحدافورمنعأسصخيلها...برالقاحمة

ويطروربعيدمنيأتونولرصانها،يثرونولرياغا

وبعد.(8وا:7حب!!الأفىإلىالمرعكالنر

أصاكلعلىصيدأنبوخذراصرأصبح،كركيض!مرقعة

رتماءالابهوذاتحاولأدالعبثمنوكان،يهودافيهابماالغربية

طويلةذراعأانجوخدراصرأرترىوهي،مصرأحفانفي

طاعته.عنبمبدهصتيخرحمىتأدببهايستيموقوية

تارجسالحرجةالمنرةهدهفيابإرميارصالة:كانت

التىاللهفقمةسللنجاةالوجدائيلأنهى،يهودا

:الطاعةالخضوعهو،شالثحباللادعاىتقعأقتولمحك

.المحاداصتشرىأنبمدددالأاإصلاح:اباللهلملك

بدعلىالوقرعالوثيكةبالديونة،الر!.باصه:جصرهم

يننهمإنهبل،المحاورةوالثعوبأ:رضليمعلىامملدايخيرا

الأرصهدهكلشتصير!:للكلداليينخضوعهىممدة

صة!صعهبلاللملكالشعوبهدهوخدمودهثأحرابأ

مقبرلةهذهإريارسالةل!لمولكن.(211:دإريا)
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بابل

مناعةفييعتقدونكانواالذيروعندممرأنمارعد

عباراتفيأورشل!مصيرأعلنالنبىو)كى.أورشليم

مواجهةفيأمانةبكل4رساكفأدى،قوييروتموصارمة

محياته.والخاطرةبلعنيفةاضطهادات

كار:.م.ق795-806فيوعقابهيهوياقيمتمرد-6

ثم،نخو-لفرصلأأ؟حاضثكارا!!ى-يهريات!

دسادمنشجهعليهكانلماصادقأمتالأ-لنوحذراصر

اشكياالدموسمكالطمععلىإرميا:بخهفقد،وشر

وكانت.(91-223:1إريا)!الظلمالاعضا!و

ا!دىا،اخبوخذراصرالأوفاصةاه!ياقرلهوابعةاصاالسنة

لمالعاعلىسصرتهفسط،كركيثرموقعةيلمر،انتشى

لوحدراصر،حاصعآاسدلبا!ايهودا!لث:أعتى،الغركي

عيه!فحردعادش"اتصرنلاثلهوالائهلي:اصممر

با،المحاورةاش!ثعوبصمعا!نةأ!تثحيعايحدلم:اممنه

وغراةالكلدالي!تكزاةعيهالربأشسل"بالحري

وأرعلهم،عمونبنىةشس5الحوآبي!!وشزاة،الأىامي!-

يدكلبهتكلمالذياشبكلآءح!لييدهاج!هـداعاى

بعديهوياقيموتا!في.(24:2ملى2)،الأنجياءعيده

أنه،اكفيالملركسفرفي!قمصأ،الغصر!!-يحوطه،دلك

عل2)آباثهمعاضصحع،شةءخرةاحدىصلكأثلمد

طبيحيا-موتاماتألهمنهنمهممما(23:36،24:6

ي!هـيا!مملكسالالةالةدأنه!:دانياللوةونقرأ.

أورسل!إلىبابلمللصنجوخدناصرذهىيهوذاملك

اطه-ايتآنيةإلىلالإضالحة-م!"أحذ4"حاصرها:

دايخاامنهمكان،يهوداأشرا!ىوصتالملكىالسلمرأفرادأ

بيهمكادأله،اصالياالأيامأنجارسفرمنو!دو،ائبى

ملكنجوحدناصرصحدعليه":نفهيهوياقيمالملكأيضا

2)"لابلإلىبه(؟)ليذهصمحاسللاسلوتيدهلابا

سحلأنلعدالملوكسفروالمؤرحيفبفش.(36:آأح

مصرملكأيضأيع!لم:"،الهامةالبارةهذهبهرباقيم،مرت

ر!إلىممرقرصتأحدبابلملكلأدأرصهمن!وخ

.(7ت42مل2)"ممرلملككانماكلالفرات

ليءكوياكينعهدواستلامهافياوريثليمحمار-

يهوياقيم،أداهحلفالذييهوياكبتصلمك:..مق795

جرآحازعمهعلكهااكالمدةنمم!.هى،أضمهرثلالة

فإجهوآحازلئيوؤد.(233:اقل2)اطكين

موصوعوكانا،لابا!إرسبىفقديهوياك!!أما،مصر

رؤصاءعلىيرفعهاأنحرياتالرتأصالتىاشائحةالمرثاة

إسرائل،هىلبوءةألىبشلينيشبههماحين،إ-!ائل

حفرةلىاحدائرلكهما،3اضهااوالهامالفريةافتراستملما



بابل

علىبعدصرخهماي!معلاحتى3جفزقفصفيووضماالأم

.(9-أ:91حز)فياإصلجا

نجفهنجوخدلصرجاء:.م.ق795دالاولالبي-

علىيهو!اكينستلمفا،أورضل!يحاصرونعبيدهكانلما

ورؤساءهوعبدهوأمهيهوياكيننجوخذنصرفأضن،الفور

،آلا!عرةعددممبلغحتىسالبأجبابرةوجعوقواده

!!وأخرج!...!الأرضضعبماكيزإلالقلم5

كلوكس!رالملكبيتوخزائنالر!يتخزائنبهعهاك

الربهيكلفي)صائلملكسليمانعملهاالتيالذهبآنية

آلافسبمةالأسأصحابوجع...!الربتكلم؟

عباهمالحربأهلالابطالوجميعألفوالأتانوالصناع

عهعوضاعمهمتابابلملكوملك.بابلإلىبابلملك

وتجدأ.(17-42:01مل2)أصدياإلىاحمهوعير

وقد..مق795والمدكجهوياكينبنىالبا!لطالسبىمدة

أنهولدو،النىفيسة38مدةالمكينالملكهذاعاكأ

بيهم.شعاالذينالميينلاءوواحتراما!تعاد

برؤينه،والأقيانوالصناعالرؤساءبمإلىإرمياولثر

ايينثلحيدتينإحداهافي،التينطتىيخهارأىايى

رداءتهمنيؤكللاجدأردىءتينالأخرىوفي،الباكررى

جهوذاجيإلاضارةالجدوالتين.(3-أ4:2إريا)

ءالردىالتينأما،للخيرالكلدانيينأرضإلىاخذالذى

الذينأورضليمونقيةورؤسائهالملكصدقياإلىفإثارة

،حهعنيفواحتىقا!يةد!وز،تعليىيتصب

.الأرض

وضعواالذ!نبابلإلىالميينبينكان:حزيالخدمة-

النةوفي،حزقيالالكاهنالنبى،خابورخهرضفافعل

ويوضحالعجيبمااللهرؤىايرىبدأال!بيمنالحامسة

نأحزقيالبحشطعلمو.باللأصارعندللصبيبنممالا

يهوذامملكةحهةسبالهموموالمئقلينالباثسينالمسبيينيكلم

لمالتىالمقدسةالمدينةجهةومنبعدانهارتتدتكنلمالتي

زبالرصالاكلمهمأنيتطعلم،بحداحترقتتدتكن

وصلهمالذىالبومإلىوالأمةالمدبةدمارعنوالاشعارات

لايكلصهمذلكبعدفبدأ،الكاملضوطهاأخبارفيه

بنبرات؟لحريبل،إرميابهاتكلمالىتلكمثلبالمرافى

أعيدوقدوالمملكة،بناؤهاأعدوتدالمدينةعنمفرحة

مجيد.جديديكلوعر،تأسيسها

:.م.ق588-795منأوويثليمليإرياخلىمة-01

كنوزوبهت،بابا!الىبواقدالسكانزهرةانرغم

إريالدىوكان.تائمبنظلاوالهيهلالمديةفإن،الهيهل

فقدم.بابلفحللشيينوكذلكالبلادفيللباقيرصالة
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بابل

نأوكيض،والاشقراربالخفوعللسيننصائحه

للعودةتدفحهمأن!ببهمالمجطةالبيضةالوثةالعبادات

وروحيأ:أدبيأتجديدهمعلىتعملوه!ذاإلههمنامرسإلى

الربأناأفيليرفوفيقلبأأعطيم...الربتالهكذا"

بكلإلى!رجعونلأنهمإلهألهماكونوأناضعبألىيخكونرا

أورضليمألقية9نبواتهأما.(7،ه:42إريا)!تبم

لعبماولائهفيلث!كعرضةقايةفكانت،طمونصائحه

الربطمنأثرأأعصقهرماتحذرراتهلطيكنلمو،ولالهه

عنكهعلىويجملهالنضهيصعهاأنالربأمرهالتىوالآنيار

وصيدونوصوروعمرنوموآبأدومملوكإلىويرسلها

صدفيامعحلعىتكرينفي!كرونكانواأنهمييدوالذين

للخضرعصدياالملكاضطروتد.نجوخدراصرضد

منللمسبيينممحبابلملكبأننف!هيعللظلولكنه

منبدعوةربما،بابلإلىنف!ههرذبوقد،بالحودةجر.ذ)

مرالحزبولوجود.(:5195إرميا)بابلملكجده

مصر،معالخالفعلالملكمجرضكانأورضليمفيلمصر

مصر-عرشعلى،للحربا!مياشابفرعونولوجود

موايةالفرصةأدصدقياظن-(إبري!)خفرعهو

علىوتمردمصرملكمعفتآعر،الا!تقلالعلللحمول

.(2402:مل2)بابلملك

.م.:ق58إ-588،أورثليموحمارمديا-تمرد

لمبوخذراصرولكن،جرئةمغامرةصدقياتمردكادلقد

إلىالحالفيحففز،أتجاعهمنالعصيانهذاثلليقليكن

علىالاستيلاءمهصةنبوزرادانإلىوأوكل،الغرب

ضرعلىربلةفيتيادتهمقرجعلفقدنفسههوأما،أورشليم

الحلودفرعوناجتازالأثاءهذهوفي،صوريافيالأورنت

رفعإلىالكلدانيرنفاضطر،حلفائهلجدةجيثرأسعلى

،(37:هإرميا)العراءفيلمقابلتهأورضليمعنالحصار

برعةفرجع،اللاتوآثرضجاعتخاففرعونولكن

حمارإلىنبرزردانفعاد،معركةفيالدخوذبدون

.لالأوالحصارمنأضدأحصاررضليمأو

أنفاصمالمحاصرولىفحاضهاييالقصيرةالقرةوفي

إلىلذبأورشليممنإرياخرج،الكلدايخينلاسحاب

الشمالإلىاأياأربحةنحولعدعلىعناثوثفيموطه

(15-37:19إرميا!عائليلشأن،الجلعبرالرقي

إلىيقعبألهواتهمعبفقبض،رحيله:اكتييف

يوناثانيتفيالجنيتفيووضحوه،الكلدانجين

وسألهوأخذهعدياالملكأرصهاكهوويما،الكات

"؟الربتجلمنكلمةتوجدهل":لهوقال،صأ

ملكلدتدفعإنك...توجد":وجلبدونإرميافأجاب



بابل

الملكسبندحل-دإكبعد،إرمبانمنعوقد."لابل

مواصتهبسبولكن.الحريةمناكربقسص-صدقيا

علىأعداؤهتآمر،اكطيمبضرورةالثبآدارفيالجاداة

لحطرتعرصجث،ماءفيهلاموحل!وفألقوه،تله

لمقاللةالملكسعىأخرىو!رة.حرعأأواختاقأالمرت

أعدائهأبدكيإلىيدفحهولىتبفنلهل!نهلأصاإباهواعذاإربا

إرياوظا!،صالقليمأخرىمرةإرميافنصحه،اجقتلوه

الحرية.منبقسطتتع

علىكانتالدبةلكى:.م.ق586ليأوريثليمتدير-12

لصدقباعرةالحاديةالتة!مى9،هاصصيرتلةىأد:ضك

فتحتالهرتاصلىاضابعاصنهرار(:.م.58آ)

لعدعليهاالكلدانيردفانقفر(2وا93:إرميا)"اطديةا

دأ!يبدو.دعلهافحلتقد:الحوعالحصارشهوركانتأن.

هربرابا-االهحوكايةيصروجلماء/برحاتوكلصدقا

!-اجا!امنالملكنجةطريقوالمدينةساجلأ"

حي!ا!+،ال!رلةيقاصروشستأواسار55تراصورا

عرلاتيصدتيافأد!كوا!اءه!"شىاحطداييرا

فقا!للةإفخذ!اصرلوإلىلهأتوا.أأصردخذفأ!يخاأس

أضرا!ىكا:قتل،4سأماهبلةفيصدقالىباباملك

لاوالمديةلتلىالمرةتل!ي+.صدقيايمىقلعغ،يهودا

الر!بيت(سبرزردان)وأحرق!ا!صراو،الهيهلى

العظماءيرت:كل،أشكأضليمديرتوصالملك:دت

حم!أيحأ*هحنوهدم:((2:6دملى2)"لالنارأحرفها

:أشقهاميهلضص!كاو.أمستديرضل!ارأشأسرار

رإاحدت-فالأوالمرةلىالىمنأفيتاشتى-التحية

صفشيجا.با"ورضليمامماصلاالدكلاصحا-اغد.لابل

وندامة:عارت-ص!،جانشاهد!"أ--مامدىالمرالظ

عمطه،الر!أتم":امفدسةاالمدبةحرالى9اخم!على

أص!ها.!أكئتصهيررفينارأوأءحلىعضهحمو!ب

العد:أداهحثرلةصكا-:كافرالأام!ركنمد:لى

ندلألالناوي!...أ:رض!!ا!أبيد-لاذشالجعض

أطلمتهذهأحلس.قناحردهداأحلىص.أخصا"نا

ماشهاصالعا.اخر!صهيودحلىأحامن.حيونا

.(18-ا5:ا-،12و4:11مرافلا)!فيه

عاصراندىالىيفوا:.م.ق586فيايافيالبي-39

ياإص)"أهـصهصتجهودالئي":طهـاسقروالحديةحصار

اطب،أعدادفيالغمرصرصقىىءويدو،(د:227

دلعاتتلاثعر(03-52:28)إريايلنقرأ

و:،ايهودامن.2303بى.بم.ق795دفى،للي

نعا.832لبو-دراعريبي..مت586
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سبى..مق581ولي:ق.م.581ليانلثالى-

جملةمتكود،اجهوداصننفسا547طالثررئرنبوزرادالى

الحلوكسفرفيوبحد.(52.3:إريا)6؟004النفوس

ئيسبىقدحذنصرنرأن(16و241:ه)اضارا

آدمجورخدكتررويقدر.آلافثمالة..مث795

هوتحملرتماك!رأن-اجياناتاكلد!اصةبعد-يهث

والأطفاتالناءااصحاامن000621-000107

أخذؤ.ء.795لفي.(الكاردصصمنأق!أي)

!قطتاركالأتباناسوالصناعلاءوالرصاءالر"حذراصردو

وفي.(41ة42ملى92ضرالأصشعبماك!!

فيتركراالذيرالبلقةلبرزرادانص.م.ث586

!-امينالأر!-ماك!-هـتأبفكطلكه،،اطديخة

آدمجرر!دمحورو-قوا!،(52:21مل2)"فلا-يرر

-268،الاتالمحلد-"رضليمأو":كابهي)يخت

ماك!--اليها!يدكار؟-اكانهلقد":(027

؟أمالىارريهإنانكلبل!سأحذتد،!الأراضص

مركز،وبلاقائدللاالما،ح!-صمجموعاتمحرد،قوة

ب!ويحيط،لأليالهالحريعصهم،!مرم!-

للوتيةسهلةدريسة،معلبغير،حابكلصالأعداء

با!صمتلقد!وصي.!صرهـءكاتالى

.اليقهب:حهعا!أعدادههنعر!الاحعتاخا،صه!خصر

كانوا،ديياإسرائاسملىاصبةلامهملةكيةكالرااغد

عاىتقيلأكآكاخرالا،كبماطر:لاحإتلأ،حافزبلا

.!لاللمردذابالعدلاءهااأعادإ7اندالأمةاتادذ

د!حدليالاللملثحدراصرلرأأقا:الهودحامجدلا-

حمل،دا-يهأرصثلقىاورىاالنعبء،!ايا"أحيقابم

!كا-اطحراسةاصالباسحايةمعه،امصماةوامقره

ىإالذها!أودا:6شصتأربءاسقطابر-يختارا-ماإرأمماء

رعايةختالثبقةمعالقاءدفلىإل!صه،لابا!

سا11سننبا3إ-مايلدجدباشمم!ا.حدلا

لىإلىهـسب9لمهدلىبعدعاارولىا-الملكى

أحد.ذايههسلممنكةأتربحرلادقدأنهبدا--عحر

لقيةكامعهاوري!االجوشساءشؤكل:يمقارب!حاناريو

وعز+،حدليامقللحدإحماعبلص!اسرد!-اسذ+تااثا

علىوصمموا-!!يانمجةآر-مصرإنأليرعل

.(7-اة43إرمبا)وحإولاإرميامعههايرأخد:أت

تاالأماوحيبةالإحاطمضاهدسض!-مصريهاكش

الأخيرةصاالمرحلةلاإريايجل-كاهتحصكانت

الدينأولكلسلالةهامةآتاراكتتفتوقد.يهوداطصقر

لالأرامةبرذيىاتمنالآثارهذهتتكون.مصراشوطنوا

بعدالقرديتجا:رلاعصرإفترجع،أسوا-فيوجدلت



بابل

عمرد"حاط!تصذعاصكأتاث-ا:هدد.ياإشتمه

القرتوبدهمنهالىدصس،!لركاص-عتهاريةزصثرك

ممحمودس-يمالزدهاككارايلادقاالحامص-

لحد:دالا."5ء*!!اء!ايعدصد--+كاا!هد!حرا،1

شاتاتاعصحرمدل!؟مصدلههاكاتاغدبا،آحرإحامعه

لدمر!ناأ:رضلدوآلاش!لعل!اطهيفدمركااكاله

-امقدشعطيمة-محاتتعميادلاتا-ا:هده.اله!ط

!لأ:ختاررينيها:اا،!،اماتالاحماعةاالحاعةعر

ص!.المته

ارويراانبب!-اتأحهءشالعلمش:بابلفيالجيرن-61

ص،هاأكاىصثالىءلىامأقامولالاإلىاصرحدرلبونقلهى

ص-:نعرثى.ائبىومزاميرحزقاللرات؟ادايخانجوات

ام!الاءإعادةيف!ص:ايهى!رزكرحجىلوات

اضمبياعاأصرالي:ا!تافات.أنموه.يهص

الأحماعةااحائةعاياقهضوغاأماماتلقى،ليزر

الآ-امحمرطة-اهحاريلاخصألواوهاك؟للسبيه

ث!!صةأعماتمدفاتل!-،باصانبو-الظرالمتحمىي

الأ:-اأسختاأيا*فيرليترأباءصاعهااضومر

،بلقرأ-(.ء.ث3.4-64،)اضالياسشدإرير

-أتاهالايرعى:مما.ايهوديةالأعاءاكلملحوضاعددأ
الأداهـقراثبمستظفة!ألهأس!اءا!لأ-!اءهـرهصافيا

!يص.:خميا!اعرص:الأجاراهلوكأصفاكأيدةجوالمر

امحمد-اصالليةااحعتةاتهاهـ:و)حتهلبرلر:فر!

عددأأرالأا:ا-3مدلححص.ص(لعدهاما:31-اتاصه

!عدحد!اصلرء+حاع7اصدالودالمبي!-صأ!بر

أدا،هاكش،طا-:صارلبزواا-صمر.مد،أ:رشلسندصر

حاءمابؤيدماالرثائقهدهلى..الحفبةةهدهعلىكنيرة

لعلإس.،011:.لث)!طة!ىلرسأزا!لمودصلا

،احصلداله!-اأ"!-فحالور-+!أ-المكسمهالمعوص-

صاتاسعةصقاةكاد،يادرحريا!عدهرأ!ارريا

-ليزاصلاتعدكن!!أاعمالاحة

أنرلفديرثيا،ةالمغايم!.ا،:وتطورهااليهودلهيام-17

مركم-دمحوررمو-مكما،البوديةر!طهيالي

إنه:(613،ايخ!-للصصاككتافياضاربئاب)ثجاكو

اندبالة-إتنائيةالمص!الاحداتأحدهواض

،،ا:ثودتارتإثدأ،إسرائاتارءالشنجاكى

حعا،نةاباالأساصالخصمدثثوصطو!رحردهم

كه،امحبط!-رجاساتكلصتتمداخهرديةالحالية

معرصيزكالواالأ-+..إلراهيإلهفىآلائههلإبماتونتصق

!ءبا،خمفرههكانتاتالأصاسجمةاصصسا:دراءللاإ

!اا-الافيعادةثثه!!اش،د:اضءعا!مقفلهدائرة
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بابل

-ألمعد.الوتدن!مدحصاز!همكلأصحت

دقيسصأ!أقي:للاطفىنقاءرلا؟:صلا،اأصحه

أن-قاستع!الىتعلمرا-؟.يه!بلجاتهه

ص-إخبهه:صلىاعدى:حىإساانههاتراتمدبرالإ-لطر:ا

محطهمالى-انوطيةبتهم!رافأفاص،امعريئ-الاصى

أنا::ا!دودلاتأصا-عا-لألحديد
هـهه،.جعهه،لبم--

حية:اكاهـاادصكبدتأحم:أيدفى؟ا-فباحز:ماإشصىاصه؟

دايلأتا!مدأإفحاحهراكاساعد.ا!ردهياعد.ا.ر

ددعتوند،حهوالرفىا!اثيةاالاش،عيةحاتههكانمس

مو-ىيتثسافالرحوثالىمفكر-كهصقادتههاهـاحةهدر

ص!طلةيوالكات(اصرا)اهعلها:-ا،عد!ا:الاعماد

مركرأ:الستالمجمعضعلىش،ا!دلاابقدءالديامماكلا

الماد!ءهدهلصحتاغد.الديةاضه-اجاةوحديدأ

له!،البىص!دهالعولحدحهاأ:لل!ت:،عبرها:دبةاسهصا

فيواصح!تالألاءاكاتوبيما.إيخماالحاحةحلقارر!ا

الوءيصرحأرأقا-يكردوا،لحإكم،داضاتجرءا

-أا!مه!ساءابأةو-ضعياءدإ.الىسا!ودةلا

أ!جراتدوعيرههحزقيا-ويا:إىصف!يايحاكدئث

!،ائحودة6برصا-أيامهوس+كما-اصغباقرب

المرردها.ءاخكر.فتعود،ألصأائاا،0لافقطداا-
"ص--ر-صرس-.-يو

ممدةتا.إرياإرلا،يهوداديادرفي!الامرةحا-فوث

لالامنكستحدماطرداتلثلى-أرأع!معتدما11
-.معو!!بى

.(2601:،2012دباإإ)صةب

خققت:..مق538فيكورثرمنتجمرجالعودة-

:القصاءدال!عقسذاضملثكأصكو-!لاءدااببتآس

ماإرهـسالبأابء-ا!أاكاراغد،اصاللهايةاصوصالأصر!!

الفافرةتهبر:صإشجاءعهمحبا"ك!.لالااصحق

القائاص...الربيقوتهكدا!،كدحتع!كصحلص

اغاث!ا،أقرسهـ-يا:،صبتداير-لحد-:ضمصرضلبمأ:.

اعي،ءاسساتال!،أحمص.أءثارك،الح!ميللحة

شاطه!طبمرضلبمأكلبستم،:بفرسرفيل!ط

.(إ--44:24-28")ضزص

الأ؟لىالسةر:ق.م.536فيا!كلبخاءإعادة-

لمم!ي!-يخا!صرلاءمرسوصدر،بالا-إف!!ص!ب-حدحو

ر322:"أ!2)أورشلحلى!اابتلاء.لانحودة

الى-اخ!صا-آدة!أحر3،(لح-1:1اعرإ،23

-وشصهالاباإى:نق!ماأورضليمصلوحدكأاهـصأحذها

معهضيصركلأحصرها،يهوذا!ثاسصركو!ش

لمس.تأورإوبابا-ص-لاي!تعودتهعد

عرشاصرىومعصلةاخ!ىص-اعودةاأحباس:حد

ضيصم!!عادةد09ياز!ص،ححىني:سنحمياس
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بابل

بريشوعلقادةكل.العيدعندصلأالمسب؟تس000.24

مذخأأ:الأبنوا،ضا.لثل!وررلال!امماصايوماداق

تما!ملاتعطل.قد.الهيك!أساصالتوصعواشللر!

رفصإاائلإسبيلأد،اصامر!تالمعارصة!ائالوقص

حجيقامالأفاءتلكوبافي!لاءومعهماكهماتى

اصلإءحها::،اعماااصنافعا!احعىاا1خثابا!ص:ص

لليكل،جكرن!ذكمابالمحدحجىتاكما،بخلهمعلىللثعب

اشأ*ضيسواكعمللش،اب!ط!ناء!!يريدححلهممما

.(:.ماد5)ثالح!لداريوصالادصةاسنةاي

باىهكماالديالمقد-1-حابصلىلالفصحواحتملوا

.(19/-1ه:آهـاعر)

عقودبصعةوتمضى:الاعلاحليونحياعزراجهود-02

عامإلىنأقيحتى،ضئاعهاالكتا!يدكرلا،النينمن

ومعهأورضليمإلىلابلعنعزراصحدعدما..مق458

عادواسقدالذينالهودأنفرحد،المبب!من00801

فيوأصجوا،لالرواحالارضشعبارتجطراقد،البى

الرثيةالشعربفيوالد:بانالقويةمميزاتهمفقدانخطر

عزرامجهودالخطرهدادنج!أمكنوقد.(9عزرا)

صةعرةثلاثدلكوبعد.ملاخيوأقوالونحميا

ارثختا-الملكصاقي-مححياحمع،(.م.ق445)

آبائه،وقبورالمقدصةالمديةعلاكانتاليالخرا!محالة

الملكلهفأذر،أورضليمإلالذهابفيجدهفاصطذن

:إلى،يجيروهلكىالهرعبرولاةإلىترصيةرصانل:أعطاه

الارمئاالأخا!ليحطهالملك(كابة)فيدوسحارس

،لسلامفرعلهارضليمأوإلىصاروهكذا.وللأسراراطبيت

ماوترميملنعملالعباشمرثم،الأسواربفحصوقام

والصحريةالاضهزاءمنلهتعرصرامماوبالرعم.نااخهدم

نألنحمياأمكن،الامريينأعدائههمنالعمةوالمقاومة

وفدوالمديةأنجتوتدوالأبوابكملوقدالعمليرى

ل!ماعالعبوعزرانحمياجععدئذ.بالكادأزدحمت

وفروهساتامرقرأوامهيصاجماعود.الثريعةكلمات

في!عهدونماقعلىالئبخغدلكوبحد،للثعب

،الأموببنلينههالتزاوجوعدم،موسىناموسبحفظ

ثاتلثكودفع،ليهالمتاجرةوعدمالبتيوموحفظ

غ)والعثورالباكوراتوتقديم،الهيكللحدمةصويأ

.(-2893أة.

العصرعلماءبعضيعترض:العودةعنحدئةنظريات-12

فيالمشببنعودةيخكرون،الناريخهذاروايةعلىالحاضر

الذينالهودهمالهيكلنجواالذ+تإنويقولون،كوركأأيام

بروفسورالرأكيهذاويقق،أورشليموداليهودبةلىبقوا

يهث.هـ.ببروفحورويؤيدهليددمنكوشرز
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بابل

بابلعلالمظيمكورشاسلاءتارغعيمانقوث!فغاريةا!وانةة

ولكن،نحياوعزراصمرىتاريخيةينكرونمهم،حرونآو

بالمرةتدعولا،الفرينفيالمرجودةالناريخيةالمعوبات

ونحميا،عزرافيقاموما"العودة"حقيقةنكرانإلى

مماالتارفيالحقطابعتحملوثائقتؤيدهاالشىمنفالعردة

ذلك،علىوعلاوة.الاشخفافهذاممثلدحضهيمكنلا

الجهودتلك!!يستدعى،هذامثلضخمامروعافإن

بدونالمسكينةالبقيةلواسطةإنجازهيمك!لا،:المهارات

التىالقيةعجزمدىقبلمنرأياولقد،خارجيةمعونة

عنحجىصمتأن؟.الأرضماكبتمنتتكونكانت

علىحجةيكودأديمكىلاالبىمنالعودةموضرع

المسكينةالبقةحاجةعلىتدلنفهاالسبيقصةإن.ذلك



باساربا

غيرةنفو!ماتلأتالذينبابلحهودمندافعةفرةإل

الى.فيعانوهمماوحماسة

والفترةنحبالمصركا-لقد:ونحياعزراكرةفة-22

ففى1،الأمةمستقبلفيالأثربالغ،مباضرةبقتهالتي

للجاةكأساسموسىضريعةرسخت،الشةالمئةتلكأئناء

الكتابأسفارتحديدفيالأولىالحطوات:بدأت،القوية

فيميزهالذكطالطابعالإسرائلىالمجتمعوأخذ،المقدس

ففى.جذرياتغييراتغيرهأندونستهطوالتيالتاليةالعصور

كانالتىالصورةالهوديالمجتمعأخذالفترةتلكخلال

التيالقوىقكونت،المشحيوعرنجاأيامنيعبا

فقد،جانبهإلىوقفتاليالقوىوكذلكالمسيحعارضت

ذلكبعدأصبحتاضالأحزا!قيامالقرنذلكرأى

فيؤضع؟،والصدوتينبالفرييينالمعروفةالطوائف

مناليهودموقفوتحدد،(الربيين)الهودعلصاءأساس

وحدث(الحلياللسيادةالطريقعلىالكهنةوؤضع،الأم

كتالهفيهرهاكي!.دكتور)!السامريينعنالانفصال

الادسالفصا-الأولالقسه-أالنىبحدما9

.(عشر

:باترا

الصغرهـلأيا!غربىالجنرىالاحلعلى!قديمةيكيةضلامةيخاء

إل!اتردلحكاترودسجزيرةتجاهاكساثوسفهرمصىقرب

الضمعظمبهاتمركانت؟،ارراخليةاالمماطقمنالبضائع

كبيرةمدينةجعلهاممامردأهاوحسنموقعهالجصال،التجارية

عنانقطعتولبهها،..مق044منذعملتهاصكتوقد،يخة

صكواستأنفت،الميلادقبا!والثالثالرابعالقرلينفيذاك

صووتد.ليكيةلحلفانفمتع!دما.م.ق168فيالحملة

اصمعيهاوأطلقوجضلهاباترا!يلادلفيوسبطيمرس

تجارىكمركزالمديةتتهرلمو.زو-خم!اسمعلىا(أرصوى1

لأبولوسهورمعبدبوجو!أيضاأضتهرتونبها،فحسص

الةالثاءشهورأتاءلىفهالوحىتلقىتاعىكاهنتهكانت

صلالمطاالخرائبب!تعميقةحفرةرؤيةويمكن.شةكلمن

كانتالمقعدهداأنويطنون،أضلهايمقعدالىتؤدىمتديرة

المصد.كاهةعل!خلى

أكامعالاكرالميحيةتارثفيكبيرأد:رأباتراتلعصلمو

الملاحينضعغنقولااغدي!اشلدويخها،لأضفيةمقرأكانت

وهىميرالىأسقماكانلكهباترافيولدلالقوأنومع.الشرقير

أطلالوتمى.فادفنإنهويقال،ليكيةفيمجاورةمدية

القديمةالمديخةأسواربقايارؤيةويمكن،"جلميق"الآنالمديخة

وأهم.العامةالجافهامنهاوغيروالقلعةالمبدأ!اصاتوكذلك

الأمةعاصمةباترا":عليهيقمنقولصرقوسالأطلالهذهفيما

أما.المديةأصارخارجالترايتمنالكثيرويوجد.أالليكية

متنقع.مجردوأصبحتالرمالردمهافقدالجاء

فيلبىمنعودتهطريقفيباتراإلىبولىلالرصوصلشقد-

عابرةسفينةأخذومها،ورودسبكوسمرورهبعدأورشليمإلى

الأعمالضرفيباترابمدميرادكرجاءوقد.يخ!قيةيىصورإلى

.بيزانحطوطةفي،أيراثمباتراإلىناكومن!:(أ1:2)

منالفييقيةالسفينةأخذلالرصأنمحناهلكان،ذلكصحوإذ

.باتراسول!مرا

:بار

الأجزاءفيالمفىبهذاوتستخدم،"الن9معاهاأرايةكلمة

مجد(7:13)داليالففى،وعزراداليالصفريصتالأرامية

اشحدمهالذممي،الإسانالن"أي!بارالثر9الأرامياللمظ

الكلمةواستخدت.نفهإلىالاشارةفيكتيرأبوعالرب

!-والثلاثينالحادىالأصحاحسافا!العددفيمراتثلاث

مماالثايىالمزمورسعثرالثارالعددفيوكذا!،الأثاقاسمر

بيد.زمننذالحريةاللفةإلىدحولهاعا!يدا

هو،علماسمإلىعضافةكثيرأتخدمالجديدالعهدفيأما

،(يوناا+ت)باريونا،لوعلار،سبارالا:فيكاالأب31

الح....3!بارتيمار،ثلماوسبار،لارسابا،لانالر

:سبارابا

كلمة،ا!لى0،المعلمأوالحيدأبن"أو"الأبالن"أو

اصمأصبحتش(239:ت)ليعظيمتستخدءكانت!أبا"

هذجاءوقد."أباسابر"معناه"بارباس!يكرن،علم

المرلىابن!أئ"ربان-بار!باليةالسرالنسخبعص!لىا،3ا

."المعلمأو

فيا،صم1وحدأنه،تىا،بجلضرحهوأوريجانوء-يذكرفى

،72:61مت)يأباراباص!عيو"اعديمةاالمحطوطاتلحفر

مذ005."اغطوطةيالصورة3هذعا!الأ-يفهر؟،(17

ا-ههأدصر!ولو.ياليةاضصاتالمحطربعص!ئيوالتاسعتالفر

فإله-داتهفيمتحيلىغيرأمرهو5-،يوع"كا-االأو

لك!:أطلقأدتريدونس!:وقعاأقوىليلا!عرص!يجحل

كثيرينصأن!مع.،؟اصاصرىاأهـيحوخبارالاسيرغ

لأصالهاالحزميم!ا،أنهإلا،-الم!المورةهدهيقلودا!لماءا

صحنها-أ؟

لى-اص!بيلاسالجمرتصبتايدفانجرءهرلاراباسش

سراحهيطلقأن-!والتيراممهمةاصت:لخريضالفصحعد

مرتر،2،21.ت27ت)الاصرييوعيصلىوأن
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اقربا

كانالهمرت!:يقور.(4.:18يو،:2318اس،اد:1د

لىيقرس.،قتلافعلواالقةفي7تاسدا،اعقةفيرفقائهمعمرثقا"

حدنتوتةلأجلىا!سجرافيطرقدكاتو:اك"تتااص

زيؤ-.(341:أتانظر-23:61ا!)أتلى:المدية

.(81004لر)يقطرقاطعأر!اصألارابا!:كارأ:بوحا

اقىانقةعذولا،ذاصكصا!زشئألاراباسسلملب:لا

جايةحر!ءكانتالقنةتلك%داجعضاويرعم.ميهاأشترك

ا،إد،جدأا،حمات1ليدأمرهر،الرومابةالسلطاتضد

خر!ر(لرضماالمؤيدالحر!صكانوا،)اممهنةاأنيعقل

أعداءمىصيا-!صجي!-!ااص!لاقيطمقواأنعلىالجمو

يرعيفدمورهمب،،طلبمإفيلاطرهـيجبما،سوما

،(23:2لواوتبصرسومامقاومةبعلةللحوتالمح

الطريق.قطععصاباتأعمالمنعملأكاتالفتنةأنجحشمالأ

قاطحأولصمجرداحصاطلاؤيعيىيكنلماليهودبأنانرعمأما

افائحة.الرعاعجوعإلهتشاقأنيمكنلماتجاهلففيه،طريق

مماا!،عدكلفيصح!!اطلاقعادةعمضئأنعلمولا

في:الجاءالأ-!ىسراحاطلاقعادةولكن،الأناحيلفيجاء

لوفا.مأأمرا-رانتوماكات-ايخلفةالماسات

:قاربا

إحدىقادش-تأبيرعما+توهو،""برقسناهعرىا-

عرةديقردالهبية3دلوراضدعتهقد،لقابحبالىالملحا"مد-

-تلمقابلةرسلو-نجىوصتلقاثبنيصتآلاهـرحل

كارالذ!كحانملكيابينجئ!هـثبابقيادةالكنعانيير

عري!تدة!!رائلضايقوقدحديدص!مركبةمئةتتىله

عانراتدإسراثابىأتاخ!هيرةأدلورةترليمةصولعر!،سة

ما"مونة،عيرالقوافلطرقصبحتفأ،الكفعاني!تمنالمعاناةأشد

قف!)المحاصيلواكتصبت،الطرؤوأقمرتالتجارةتعطلت

أئفالعينأري،عص:مجن،سلاحيرىيكنلمو،(5:6،7

ءايةالةدرمعت،(8عدد)الحر!أ!رحاهمإسراثلس

دعرنها،لارا:لىماوصعان،الأسققلالأجلمنالكفاح

ا!-إسالمم،ن!صبولرنفتاليصتا،هـمتهاتا!آعرةوحمع

(1ء،41:دقض!)ياكر.ماكير9نجاميزكل-البعمر

ملائصاق!بوكان،تابورجبلإلىاورحمو،دبورةورافقهم

محلحترى-!خطرلدنحه،التليحضعيفإعرائيللحيق

س،الغاباتتمطيهاالتىاسفوءاحمته!فقد،قوياتليحا

الحدوا!ربفاسةسافةعلىكانواأنهم؟،الكحايخ!-عربات

الطيىالها!أص!العزيرةللأمطاروتجة.إنيههاتقدمألهاس

يخه،تقحركأنالعدومركباتتشطيرلامرحلأمتنقحا

دزا،ويخولههالكعايخينبمركباتمونفهراتلأماوسرعان

وحدهحتىباهـاقفطارده،رجليهوهرهـعلىمركبتهعنالشر

ثلطاربا

ترقت.النصرةختح!ذا،جمهافيياعاليدمقولأ

سفرصا!امح-الأصحا!فيانمد،نةالرليمةتلكدبورة

.انفترةتمثالأحداتناصقةةشصوفياتجلىر،اعقماة

:(القدسالروح)باراقيط

فيمراتخصاحطمةاهذد:شدت:ورودهاموافح-

شا،يرحناسوتاضيهاباتفيوجميعها،الجديدالعهد

.الأ%واحائته،والخامسة:المرة،إغيلىاومراتأ!نم

،دا:26،لآآ4911:آ)بذكرتالاتجيلفمى

.(2:1)والرسالةبر،(:617

ترحمتالتىاليوناليةامملمةاهى،الباضاقليطاوكلمة

"شمكلت"ولكنمة،الأمجيلاوأالمعزى"ب!طمةالعربيةإلى

صالة.اشفي

الفعلمن"باراقيطحر!هىاجولاليةاوالكلمة

تفى،مفحوثا-!!لارافليصصا9:كلمة،،باراقليطو"

هوماالفاعلى!اسم،،بها!س!تمانا"الحغويةاأصولهافي

فيحاء!:شكهاالجديدالحهدلىتردا:،"لاراقيطور"

الحمع-صيعةفي-(1:2؟)أيو!فياكسجنيةالرجمة

ععزون9:ص،فيإئيهاجاءهالديرأصحاله!صلى

.!كلكممتعبرن

"عاب11(أ):تحى-بعامة-الكئصة:العامالمعنى-

وميطا.أوشفيعا(ب).للدلاعمشارأوقالوف

عامة.لصررةميا(!)

الغالبيهوالفنيالقالورالمعنىأىالأولوالمفى

وأ"محام"كلمةوتقابلهالكلاسييهةالكتابات

."!دعاووكيل"أو"ستثسار9

أدفركاتوس!"هىالمقابلةاللا-ليية:الكلمة

قيجمة(ا2:يو1)فيالإنجيزيةايرجمةوتتخدمها

.أباراقليطوس9الوناليةللكلحة

يأالمعزى"بكلمةترجمهاحولالتاؤلىبعفر:هاك

الانجليزيةالترجماتبعف!شاشعربيةالترجةو)خايرإيخلى

كاملأ.المعنى،المعزى!كلمةتنقل:هل،(أيضا

الاصلىالمفىهول!ساالمحزىأادالمؤ!!س

معنىيكرنأنحدأالمحتلمنولك!-رأينا-؟للكلمة

فيالعزيةفكرةبوضوحتقلصثقاتهفبعفر،لهاثانويا

الجديدالعهدفيأوال!عينيةاترجمةفياءصميةمواضع

1:13كو2.،5:؟ت،ا:13زك،37:35تك)



قلطاربا

4(و:3اأالثانيةكورثوص!فيالمخدمةوالكلمة،(4

حميهاوفي،صراتخمس،أخرىأوصبغةفي،تشخدم

المراضعهذهكل!ألىفينحدلأولكما،هـالتعزيةصعنىتقل

.الآنبصددهشالذى"باراق!39الا

كتأباضخدء:وايرجومايلمودليايخدامها-

فالعمل،المعازمنعددي،باراتليط!الكلسةهذهالود

فيسمىالتعدىأما،عامأ:!لاراقيط"يدعىالصاطم

ديطلقالصالحةوالأعمالوالوبة.الاتهامسلطةأوالمدعي

حمةالىوالبرعمالفأ،(الجمعلمجة)!باراقيط9علا

عواملتصبح،لمالعاهدايإصرائيلشب!ايقومالتى

يالذىأبيمعدلهم(باراقيط)وضفعاءسلام

."باراقيط9أيضاهيالخطةوذبيحة.الموات

فيالكلمةهذهيخلرويحخدم:فيلويتخد!ا؟-

القالولىبالمعنىيتخدمهالاعادةوهو،عديدةمواضع

الذينلاخرتهانحفرانانحالهيوسفعنفيقول،الفني

باراقليط،9إلىحاجةفيليوا3ألهموأعلن،إلهاأساعو

ملفتهعبارةترد،موسىحياةصكتالهوفي.ضفبعأو

!،للكتا!الر:حىالتأويليفيلرأسلولىعلىتدقلتظر

للمعافيالبل!وصفهخامففى،الفلفيةنزعتهتعكى

ثمية،جواهرص-يخهامادكلالكهنةرئيرلئيابالرمزية

علالصدرةبهماالمرصحةحجراعثرالأتنيان!:يقول

رمزأكانتأحجارثلانةمنهاصفكلولط،صفوفأربعة

نألابدكانإذ،لظامهومجفظبالكرنيم!كالذكطللعقل

ضميعاانجهيتخذ،العالم!لأبكرسالذىالإناذ

ففية،كلوالمطلقالكاملباعتباره،(باراقيط)

وهي.!حدودبلا:بركا!الخطاياعفرانعلللحصول

(2:1)لىالأابوحنارسالةقيحاءبماالنهشديدهعبارة

فيلومفاهيمأ-ولو،الآبعندشفيعناالمشحلرىحيث

الم!حية.المفاهيمهىيت"الابنوأ!العقل9عن

ترجمةأمضلعنالحثأردناإذاشالرجماثأفل-

جملةأمامنالوجدلا،الجديدالحهدفي"باراقليط،لكلمة

:نظرةمنهاصعلىفللق،نهاللاخياركلمات

الكلمة؟مفىتتضمنأبالمعزي"ترجمنهاان

مثتقاتها،اشمالاتمعوتمق،الثائرفيامتخدت

لقد.المطابقةالسديدةالترجةتكونأنمنأضيقولكنها

عن!للكتابقاموسه"دهاشينجزد.جذكر

ليحزىيرسللماالاراقيط9ان:"اصاراقليطا5

لهم،الميحوعدوبعد،مجيئهقبلمنألهحيث،التلايد

إلىوصاعدأمقامأرأوهرقد)فرحإلىالتلايذحزنتحول

أرسلقد!الاراقليط!أنهاستينجزد.ويظن،(ادصاء

فلطاربا

هذاأنضك/،ش،إيمانهمضحفأوالتلاميذإيمادعدملمعالحة

في-التحزيةوحهأنأيضأشكولا،التعزيةفكرةيتضس

كلعلىيسمحبالقدسالروحعحلفي-الميحف!ص

عنلتعريتمفقطليس،المستقبلىفيوتجار-كماحرا-

فيكازذاكومع،الآبإلىالمشحعودةفيخسارتهم

.الحزدفييةالتزمناكزهوما"الباراق!!عمل

الأصيلةالفكرةإلىاكزتقرب،ضميع9وكلمة

:كلمة.المصىفيجوهريأعحصرأتقا!دهي،اط!طسة

.اضوحعملىعلىالدلالةقريةأأفوكاتو"أو!محام9

معين!9كلمةمثلالجوانبكلتغطىكلمةتوجدلاولعله

ذكرلاها،التىالوحوهصفياضلايدايعينالقدسحفاشو

،بالمرةمحددةعيرأنهاهو،عياالوحيدوالاعتراض

لكلصةالثماملالمحنىفييضيعاررتيقاالمشحىفالمفهوء

ماأفضا!هىنفصها!باراقيط!كلمةأنهىوالحلاصة

يوحا،إنجيلفيالقدسالروحعملىعلىللدلالةيستخدم

لنالاهافيتجعفهى،اغدس!احللرصعلمايمتصحنجذا

.ا،بحيا!1وبالقرينةتبطالمرالمعنىعناصركل

الأمكارس!الكثيرالعالمإلىالميحيةأدخلتلقد

عها.اطتعبيركافيةوييلةالجاريةالصاراتتكنأ،الحديدة

في،التعبير"نصاضخداميستحر،الحالاتبعمروفي

فكرنافيالمفهومنفسيكت!الزمنوبمرور،الأصليةااللغة

هي؟،باهـاقليط"كلمةاصتحداما\فضلفمعت،وحياتنا

جمها.تردوزنالةاليوفي

محتوياتوالآنلتأمل:للكلمةالمحايخدام-

الروحإلىالإضارةفييسوعاسبااستخدمهاكماالكلمة

الوعديعطيهم!هو،(ا:416)يرخاإيخللىائقدء!

انهوضوحبكللهمويقول،معهمليهون"اصاراقيطبا"

فها!،(ا:67)!الباراقيط"با"نيهملانجطلقلمإن

عيهيطلقون؟المسيحعنبديلأأوخليمةإذأ!اجاراقليطاإ

يسالوقصنصرفي،كذلكأنههووالجواب؟أحيالا

ولكن،والتاريخللزمنبالنسبةالميحخليفةفهو،كذاسك

ومو،الكيةفيالعما!عنترقفقدالمسيحأنبمدىلي!

حضوريجعللكىولكن،بالجدالمحوجودعنبديل

الباراقليط!!فإنرأياقدو؟.حئاواقصروجاالم!يح

خلالومنالمحفيالمعلنةالحقائقدائرةفيوتحركيعمل

"الروحفملكرت9لذلك،الحسدفيالظاهركاللهالمح

يرعأناعتبارعلىإلاالمجىالمفهومفيجائزعيرأمر

ووعد.اياريخفيالقدسالروحعملأساسهوالتاريخ
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يوازى!إليكمآق!!،(ا:418)يرحماوالميح

.أالاراقل!ط"بمجيءوعدهيعادلو

إنجيلفيجاء؟القدسالروحعملمجالات-لىوميما

يوحنا:

.(61:41يو)ويخبرهمللميحممايأخذ-أ

.(613:1يو)اتيةلأمور-يحبرهم!

الحقجعإلىويرشدهمضىءكا!بعلمهم%-

.(أ:613،ا:426)

.(62!41يو)لهمالمشحتالهمابكليدكرهم-د

.(:26ا5يو)للميحيشهدهـ-

.(517:1يو)المؤنينفييسكنأو-يمكثو

عملمماأعظمأعمالعملعلتادر!نالمؤمنينيجعل-ز

.(41:12.17يو)الميح

يو)دينونةوعلىلروعلىخطةعلىالحالميبكت-ح

الختلفة،الألقابتحتالأنثطةهذهتمنيفويمكن

كمحاموعمله.و،%،ب،أدملكمعزفعصله

،أيشملىومعلمكمعينوعمله.!،ز،وبشصلوضفيع

.ح،ز،وهـ،،د،بر،ب

يوحنافيففجد،أ!ي!هالها"الباراتليط"ارسالوكيفية

ستالمحاطلباصتحابةيأزاباراقليطأد(16:أ4)

يقبله"أنلمالعايشطيحلاالدى"الروحيعطىالذىالآب

الآبير!ل(ا:426)يرحاوي.(ا:417)

فيالمسيحيقولذلكومع.المسحباصمالقدسالروح

،الآبمىإيكمأناسأرطهالذى":(51:62)يوخا

ذهتإنولكن"(أ:67)يوحناوفي،"الحقروح

.!إليكمصلهأر

فينتأملأنأمافايفى:المحعلالكلمةاطلاق-

الأولىيوحنارصالةلىالميحعلىالكلمةنضىاطلاق

يوعالآبعندضفيعفلناأحدأحطأإن5:(أ2:)

كفارةوهر":الالىالمددفينقرأثم!البارالمشح

.أأيضالمالماكللخطايادلفقطلخطايانال!،لخطايانا

هوالبارالمحفيوع،جلاءبكلمحددأالمفىنجدوفا

خطايانا.مقابلفييقففره،الآ!عدشفيمناأومحافي

ذبيحف*أصاسعلىالذىالمسيحهوها،فالباراقليط"

حمللأنه،اللهعدفيهميث!فع،الثرخطاياعنالكمارية

كلمةفبهتستخدمالذىوالمفى.تعدياتهمعقا!عهم

الىالأجزاءسائرفينجدها،،الفصلهذافيأباراقليط"

الباراق!!)القدسفالروح،يوحناإيخلفيذكرلاها

&2

بارد

دالروح،هاالمقصودالمعنىنجفىي!ولكنومحاءشفيع

بروعلىخطبةعلىالحامب!كت"كالاراقليط"القدس

عنيدافعفإله،راقليطكابى"الجحأما،ديونةوعلى

الرير.علىلهمويحصلاللهأمامنينالمؤ

لر:وضماربا

اين،بمفى!بار"الآرايةالكلمةعرمركباسموهو

فيونقرأ.(!محترم9ومعناهأ"تيماوس"الونانبةوالكلحة

الأعمىاصمهوبارتياوسأن(د2-01:46)مرق!إمحا

جأاخايسوعكالىعدمايتعطىالطريقعا!جالأكانا!د!ا

فيبحدبيما.عيموالر!ثفاهشقد،الأحيرةارحلتهلىأريحامن

أغاغير،لذلكمثابهةحادثة(43-:35ا8)لوقاإيخا!

ايميذكرلاإنه!،"أريماسيوعاقتربلما"حدثت

هبمفيماأنه1(34-02:92)تىقيونقرأ.الأعمى

واحداولي!)أعمينأن(مرف!في؟)!أر!كامن!حارجرن

المنحيلمنولر.ليميهحاإليهمرخا(ولوقامرضفي؟

محتحلاهذايىوئك!.ثلاثأوحادثتنأمامنكونأقنمامأ

ينهما.الثابها!دة

بين)خلافاتمنيدومالميرمحاولاتجملةوهناك

يحوعقابلتدالأعمىالرحلأنالبعفرليرى،الثلاثاشوايات

لميوعولكن،يئمهأنإليهوطلب"أريحاسيقتربوهو!

أريحا،يغادري!وعكانوكدما،إيماتلمحتحنركلا،إليهيتفت

.يوعفثفاهماحرآومعهنفسهالأعمىالرجلهذاجاء

موقع)القديمةأريحاب!تفيماشقدالشفاءأنآخرونويرى

فيريبولا.(وديةالهيرأو)الحديدةوأريحا(الكهعانيةالمدية

ذكراولوقامرق!ولكن،أعحإبشفىقديرعالربأن

تلاميذبيزم!ثهورأتلميذأأصبحقدكادلأنهربما،مهحاوأحدأ

المح.

:بارد

ذكرهورد،فلسطينجنودوالقبصحراءفيمكاناسم

نك)الربملاكلهماظهرعندما:إحماعيلهاجرقصةفي

ويرجح،"وباردقادش9بين!رلطلحيئر"عد(61:41

ذكرماوالتي،لطيموسذكرهاالتي!إلوسو"مديةأنها

والابع،الرابعالقرنبنبينفياالكيةرحالمنمحيرون

وجبلقادسالىفلطينمنالطريقعلىهامةمدلنةوكانت

الجنوبإلىيلأ31نحوبعدعلى!خلاصةخربة"وهي،جناء

الطريقعلىأورشل!سالجوبالىيلأ07ونحر،سبعبئرمن

هذهتغطىأ:روبنونويقول.رحوبوتإلىسعبئرمن

أساصاترؤيةبسهولةيمكنفدانا02إلى15مساحةالحرائب



رطبابا

ةص!ية!اككانتأتعلىيدلمما...وأتامهاابازل

نصة.000.02الى0005.1لنحرتتع

با:برساأورسابابا

ولدالذىأممي،الستابنايعنيوقدأساباالناومعناه

ابنأأوأالحلفابن9يفىقدأنهلىآحروىوير،شتيومفي

لقب:وهو.!ءالهدوابن"أو!الخديدابر9أو!العجوز

أحدوكان،يوضىالملقببارسابايدعىالذىيوصف-

الدىالرمانكل9عشرالاثنىالتلاميذمعاحتمعراالذين

إلىيوخاسوديةفذوخرجيوعالربإلينادخلفي

علىوباء.(1:12122أع)،عنافيارتفعالذىاليوم

يهوزامحلليحا!هؤلاءأحديحارواأنبطرساتتراح

يدعىالذييوصاثنيناضلايذاأقام،،الاسخريوطى

نأوبعد.(23اةأع)وشاسيوسضالملفبارسابا

.أمتياسعلىالفرعةفوتعتقرعهمألقواصلرا

!مواحدأكاذبارصابايوصصأنيرصابيرسويقرل

تقليدمنحمحهمابالياسويحل،(ا:ا.لواالببت

لىوالسمصتصاكأضر!قدبارصابايوسفأنمن،ضفهى

الفديىأعمالفيوحاء.(:1618مرفى)أذىيصبه

،اياقالقرنإلىيرجعكريفىأبوكتابوهو-لرل!

برساباسحننيرونأن-دكرهمنأولهوأوريجانوسكان

بناءولكن،لالميحإيمانهمعنلدفاعهمي!خروآ،شسيو

بقبل-استشهادهبمد-بولىالرسرا!طهورعلى

سراحهم.بإطلاقأ!ر،الامبراطور

الكيةعكلواثماخالرسلاحتارهالذيبرسابايهوذا-

أورضليممجمعلقراراترسالةلمقلوعيلاهو،أورثليمفي

نأيجببما،:كيلبكية"سوريةأنطاكيةلىالكنيةإلى

وإخهما،موسىناصسسكية!الأممرقفعليهيكون

فرافقا.(:27ا5أع)،شفاهاالأمورلمس!سيخبران

لم"نبيينأيضاكاناهماوإذ"،ألطايهةإلىوبرنابالولس

يبحرانالمديةيمبرةمبهابلالرسالةبتسليميكتفيا

لأخهماأنطاكيةمنألحدإلىيذهبالمأضهماويد:.ويحلمان

الرصا!إلىالاخوةمنبلامأطلقازمالاصرفابعدما"

سوريةكنائرإلىباشسالةذهبمنأما.(:5133أع)

.(41.،51:04أع)وشلابود!فهماوكييكية

عثرالحامم!الأصحاحص-الثلالرنونمالراالعدديدلو

الىرجعبرصابايهوذاأنعلى،السلىأعمالضرحم!

رافقأنإلىالرقتبعضأنطاكيةفيسيلامكثبيماأ:رشليم

.(51:04أع)اصتاليةارحلانهفيبرل!لالرص

خروبا

رجلينكانأنهحاوصيلابرسابايهوذاعنونفرأ

نج!أكاناا؟،(22الحدد)"الإخرةفيمتقدميئ"

.(32الحدد)

بارمابا.ليوصفأخاكانبر!اباصيوذاأنجدأويحتمل

الكتابفيآخريهوذاأيوبينبينهالحلطعدممج!ولكن

يو)،الاسخريوطيلبسيهوزا"ثل،المقدس

عأ)أورشليمإلىعودتهبعدعنهئئأنعلمولا.(41:22

51:22-34).

:بارع

بارعا!!يحنىلعلهأو!عطية9معناهاديرجحكنحا!31

هوتمردالذىسدومملكوهو،(وععنىلقظاالعربيةفي؟)

فيأمامهاخهزمواولكنهم،عيلامملككدرلعومركلوحلعاؤه

.(21-أ:41تك)الديمعمقموقحة

:خروبا

اصم:وهو!باركامصاهعركيسم

محلةرئ!محبأخوهكان:محببننيريابنباروخ-

الوفيالصديقباروخكان.(15:95إريا)صدقياالملك

-364:)وحيهوكاتب(3221:إريا)النبيلاريا

أنهوييدو.(3601،11:)الأينوهـصرله(8،32

،(1ا:باروخمع51:!هإرميا)شريفةعائلةمنكان

لىكان،فذةمقدرةذارجلاكانأنهيويفوسيذكر؟

43و،هذايعلمهووكان،رفيعمركزإلىيصلأنإمكانه

واكتفى(ه:54)إرياوصيةعلىبناءطموحكلعرتخلى

وكاتمارفيقالهصازالذىالعظيمابرمعقرعتهيلقىلا"ذ

باروخعلىنبراتهإرياأملىفقد،لرحيهوكاتبالأسراره

يهوياكينالملكفاغتاظ،(36إرميا)اطشبترأهاىاتا

فا+ا!اهالدرجأمالاروخعلىبالق!ضوأمرالواتهدهمن

عادباروخلكن،الارفيالدرجكلفيحتىالنارإلى

فيإرميابحانبباروخ:قفوقد.اننبىأقوالركتب

منعناثوثيلصراثهإرياثراءعاىوشهدالأخيرالحصار

ظلإنهيرسيفرسريقرل.(32إريا)حنمنلعمهابن

مقتلوبعد.أرريثليمصقوطبعدالمصماةلىإريامعمقيحا

تحريضعلىإرمياضجعالذىهوبأنهبار:حاتهم،حديا

مامدىترصعحقيقةوهى،جهودافيالبقاءعكالشعص

.(43:3)إرياعلىباروختأثيرمىيراهالعبكاذ

بحدعطنحلحهوما.(43:6)مصرإلىإريامعأخذ:قد

جرومذكروقد.أساطيرمجرديكونأنع!يريدلاذلك

فيماتإنه(03:617إشعلىتعيقهفي)فديمأتقليدأ
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ه،رؤ-خروبا

أنهيذكرانآخرانتقليدانوهاك.إليهاوصرلهعقبمصر

هزيمةلعدبابلإلنبوخذنصرأحذهبالحرىأوذهب

لمصر.نبوخذنصر

فيبهتامالذىوالدورالقويةبارو!شخصيةوكانت

به،للاشادةاللاحقهللأجيالدافما،وخدقهإرياحياة

(أ)ةونا،إليهنسبوهاالتىالكتبمنالكئيروتأليف

أقوالبعيما(ب)،باروخسمر(ب)،لاروحرؤيا

باروخسفرهـ(!،الغنوصرباروحسمر(د)،باروح

الولانيةفيباروخرزيا(و)،لاللالييةأصلاالمكتوب

إلىيرجعلباروخآخرصفر(ر)،الثارالؤنإلىترجعو

الحاسر.نالقرأوالرابعالقرن

فيأررشليمأصوارباءفيصاهمالذكي:زبايبن؟روخ-

.(302:غ)نحياأيام

ائماقخشينحيامعاشركالذى:ال!هنباروخ-

.زباىلنباروحنف!ههوولعله(:016غ)

وكان،يهرذابنفارص!للمن:كلحوزةبنباروخ-

غ)اليسالعودةبحدأورمل!فيسكنواالذلنمن

،يهودىأصلمنالمزيفةالأسفارأحدوهو:رؤياه-باروخ

نحطوطهفيالميلادىالابعالقردقبلعهشىءيعرفلم

لهايعلملايونايخةنحطوطةلىسدراتبعضمطوتوجد،سريالية

.تارج

فيأصحاحأوثمانينجمةسالكتابتكون:محوياله-

مىابراليرنافيأصلهيكانولحله،الريانيةنخته

والفصرلالتاريخيةالمفارقاتصتالكثيروبالكتاب.ذلك

أصرله.تحديدابفديةالدراصاتكلتستطعلمو.المتناقضة

منوكغيرهالمملايكرارمنالكثيربهرؤيويواليهالى

بهردولمايحيتارنجياناصتخلاص!يمكنلا،المماثلةالمزاغات

فييعثرلمولكن،المبريةفيأصلاكتبولعله.توتماتمن

السريانيةالسخةأنوالأرحح.منهأثرعلىاللغةتلك

لاالتىالباراتبعضتوحدحيث،اليرنايخةعنترجمت

أنهنفهالكتابويذكر.الأساسهذاعلىإلافهحهايمكن

،32:12إريا)وكاقيانرإرمياخادمبارو!بقله

السابقةالقرةفيبهتا!الديللدورونيجة(364،21:

منالكثيراحمهحولنجت،للادهالبابليينلغزو

نبتالىالمزيفةوالكتبالرؤىمنالكثيرفهاك،التفاليد

بقيةوا،(عهالكلامويأق)باروخصفرمثل،اجهإ

رؤياوكتاب"الغنوسىباروخسفر1و!خبارصأقوال
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روخبا

الئعرمنخليطباروخورؤيا.إليهكسبباليرنانيةغامض

القسمين:بينسنفصللدراستهاو،والنز

قسمكليتيرأقامصبعةإلىاليهابويقم:الز-

الكاتويخدث،أيامبعةعادة!تفرقبصوممها

عنترضيحيالاناويقدم،المفردالمتكلمبصصربإضراش

ويتخلل.(باروخلزمن.بالنسبة)القادمةالأحدا!

الجزءفيوتكز.وتحر!اتمواعظ-أحيانأ-القصة

فصوللبعضأصلوبهاوالمئابهةالفمولمنالكثيراثمرر

عديدةاقتاساتفمنهاالشعريةالفصرلأما.الجديدالحهد

عنمأخوذةالرمزيةواللغة.خرةالمأاليهوديةالكتالاتي

مثل،انجراتابعصأنعدافيماالهوديةالرؤىمفاهيم

كلامس!اقتزدفى،وتد!رهاأورشلىغزوعنالنبوات

تاريخ-باسهاب-الزيةالأقساموترد.المؤلف

والعزاءالرجاءنفدمنم،الأمزمانحنىآدممنإصرابل

صورةترصملاولكا،المسياملكوتإقامةلإعادةبالوعد

بركةعلىهوالتركيزأنيدوحيث،للساواضحة

.الملكوتذلكلىإصرائبل

بمعطمتلحقالىالث!عريةالأجزاءأن:اضح:ال!نعر-

أجزاءباقيمنأقدمولعلهاعبرىأصلمن،النريةالأجزاء

عنوتعبر،الكركلطالصلتألدتئخدمماوكثيرأ،الفر

ومن،نافلةإضافاتالعريةلأجزاءاوأغلب.الفكرةنضص!

عنمأخوذمهفالعض،العرمصادرتحديدالصير

ذلكمنطائميماأناشدصمأخوذمنهالكثيريظ،اضوراةا

خاصةأبةلها34-21منوالأصحاحات.اسصرا

الكوارثصنجىء،حزءأع!ئرأئنىمنرؤيابهاأنحيث

،!الاسفارهـتحيبمهاانيجبوالتى،القادمةالمحتلفة

ثانيةيختفىحتىيظهريكادماالذىالمحيابمجيءوتنتهي

،(7،03:!2الرابعاسدرا!رفيحاءبماشهوهو)

يخنضم،الأمواتقياموقتهوللصياالهالطوالمحيء

إلىفيطرحونالأضرارأما،إصائيلجماعةإلىالأبرار

.العداب

هي،طويلةترنيمة،باروخموتمهدويتضن

كبير-حدإلى-دوعافيتبهالى"باروحصلاةإ

فكرفاالائدوالفكر،الصغارالأياءبعفرأصلوب

معتتعارعىالتىالنقاطبحضويتضىت،خالصريهودى

الردية.الديانةعنالأولىالكي!ةمفاهيمبعض

ظهؤربحدكتبالكتابألىالأرجح:والتارغالأصل-

ضبيهلها-الأقلعلىعارةعشرينعلىبخوىلأنهاميحية

صورتهالطاليهوديةعندفاعأنهويهدو.الجديدالحهدفي

كانماوهر،التاريخوخامالقيامةعلىوالتأكيد،خرةالمتأ



روخبا

نأولابد.الحصرذلكفيايهودىاللاهوتعلمإليهبفتقر

من)الرسوليللعصرمبايثرةلاحقعصرإلىءجعالكتاب

ثمالونانيةالكنيتينواحتفاظ.(م،ءا-05

الكاتبأنوبيدو.الأصيرىمصدرهعلىدللبهالسريانيه

بعضعلىاعتمد؟،فلسطينبجضافيةالصرفةقليلكان

اسمواشحارة.باروخحولنجتالتىالأساطر

تدميرهمفي"الرومان)علىللدلالة"البابليينأ

الكتابأنعلى-شككليقطع-دلل،لأورشليم

يأفياليهابذكرعدميعللماوهذا،م07بحدكتب

.الأولالقرنمنقائحة

المحت:البحرونحطوطاتالجديدبالعهدعلاكه-بر

أنهالا،الحديدالعهدمناللمحاتبحضبهالنصأنركم

عأمثل)اليهودىالفكرعن!نهرجلاالأحوالكلفي

يحرضفهو،ذاقيأعرالكتاتفيوالحلاص.(أ.:ا5

باءإنسانكلجبررفالله،مو!ناموسدقائقحفظعلى

علىكلهمالكتاب،للناموسبالبةوتقواهاعمالهعلى

رناك،الموضوثهذاعنافييدالعهدتعليهمنممامأالنقيض

بنوعيسلمولكنه،!السابقالتعيين"لعقدةصمىإنكار

منحاءالنريبالحلطهذاولعل،والقدرالقضاءمن

قريةفيالأحلاقيةوالصبفة.المتأخرةالىومانيةالىواقية

ممااكز،القديمالعهدفيالحكمةأصفاربأخلافباتافي

وأالهيهلعنشىءبهيوجدلاويكاد.الكبارللألبياء

البحرمخطوضاتيالرئىالموضوعوهى،الذبالح

وأاللاويينأوللكهنةالنفدسثحيءفيهليىأنه؟.الميت

دمرقدكانالهيكللأنذلكيكونوقد،الهيكلإدارة

الرؤيا،هذهفياليهوديةوالعقيدة.فيهالخدمةوانتهت

وأختفتالصورةمهابقيت،وقانونيةرمزيةأشكال

الحممة.

هوبهملحقجزءعىعبارةالكتابمنالأخيروالجزء

وهى،!الطونصصأشاطالعةإلىداروخرسالة"

ن)ويقال.الميتالبحرنحطوطاتفيالمذكورةبالمرايشبيهة

فياليهرديةالجصاعاتإلىالرطلةهذهحملتدنسرأ

.الثات

لسفر:ا-خروبا

موجردوولكه،العبريةالوراةفيالفرمداليرجدلا

وهر،(إرميالنبرةالملحقالمرارسفرمع)السبعينبةالترجة

الفرهداويدغى.القديمالمهدأبوكربفامىجزءأ!يخكرنبذلك

النبيإرياكاتببأنهالمثهورليريابنخباروهوكاقيأنالقصر

برسالة"يمىمابهالحقوقد،(32و18و364:إرميا)

روخبا

صفرمزالادسالأصحاحتعترماكثيرأالتي)"إريا

((لاروخ

مقدمة:الآتيةالأتسامإلىبار!خصفرينق!مةمحتوياته-

،(2:01-1:51)واعتراف،(41-ا:1)

الحكحةعنضحريةوقصيدة،(3:8-2:11)وصلاة

-د":4)وتحريضرثاءوأناشيد،(39-4:4:)

5:9).

بابلفيالجينتحمععنحديثعنجارةوالمقدمة

للتقدماتمالمنجمعهاستطاعواماأورضلبمإلىايرصلوا

ومىم)نبوخذنصرسلامةأجلمنوللصلراتالختلفة

،الصلاةوطلبالمالمعوأرطرا.(وخيرهمسلامتهم

يعفولذللى،الهيهلفيوريةاللىللقراءةاعترافكتاب

جهيولاالذي)والاعتراف.توبةاعتراهـوصلاةالمقدمة

بإثارةييدأ(الغائببضميريذكرالدي،للرلىماشرة

بنيللعلىويركز(8و9:7)دانيالإلىواصحة

الديرنةعليهماستجلبمما،وعصيانهمويهوداإسرائل

بل،جديدأثيئأالحصيانهدايقبرولا.ل!الرمنا!ادلةا

مصرارضمنآباءناالربأخرجيخهالذىالوم،مذضيا

فاعرأ!الملاةأما.(:91اباهـو!)"اليومهذاإلى

ص-عديدةاقتاصاتمع،والسجاةالمرحمةواقاسبالخطبة

إريا=2712،2:23:ا-ياإ=221:)إرميالبوة

!معددمع،(3603:إرميا=2.ء7:34،2

وبخاصةالأخرىالقديمالعهدأسفارلعصإلىالإيثارات

فيمحقينكانواالأيخاءأدالصلاةوتدكر.ار!دالبااخةا

إسافيأنالبىأتاءورأوافقددلكمعر،تحديراتهه

أرضفيقلربهمإلىسيرجعولى9)الربإثيرحح

الأخير،طتسهفيالكافأنوييدو(203:!حلائهه

هذالخقبئحميهالشصموقفصمعبرةصلاتهيعتبر

.الرجاء

فتؤكد-ذلنثتحقبالتي-الحكمةصتالقصدةأما

أعنهاوتد،الحكمةيمتلكالذىهووحدهائيلإ-إلهأن

بينيساوممطبدلكوهو،الناموسصورةفيلإسرائا

لناطولى9:هىالماشرةواليجة.والحكمةمو-ا.

.4(:41"لديامعروتاللةعنهيرض!الآنإصاتي!ا

الحكمةعنأخرىبقصائديدكرناالحكمةعنالفصاوهذا

.(21أيوبانظر-9-1)الأثا!مثل

على،والأملالمرالطيخضمالفرمنالأخيرالجزءأط

الىكثيرة)ضاراتوبه(92-4:ه)أورشليملسان

نفسهالشاعرمندجعيةعباراتذلكويعقب.إشعياء
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روخبا

صلةتوحدلا:منهواالدفوتاريخهالفروحدة-

من)الثعريةوالأجزاءالسفرسالأولالجزءبينجوهرية

فياختلافاتوجردالىبالاضافة،(3:9-5:9

السفر،منالرئيسيةالأقامهذهبيناللغوىالأسلوب

بماترقيلامشقلةوحدةتبرالحكصةعنفالقمدة

ثلاثمنييهرنباروخسفرأنفالأرجعلذلك،بعدما

يهب،كاببحضهاإلىضمهاقد،منفملةأديةقطع

الدعوىفإنوع!،الفرمقدمة!ياغةأعادأوأبفا

هوكتبهالذيلانالفرمنالأوليرالعددينفىالواردة

شواتبخمىأورضليمضوروبعدنريابنباروخ

وهاك)صحيحةتكرنأنيمكنلا(ق.م.581)

ايىالأجزاءإنبل،(الرأكطهذاتؤيدتاريخيةتناقفات

ذلك،منأحدثعمورإلىترجعالفرمنهاييهون

بحدالأولالقرنإلىابدقبلالثافيالقرنبينماتراوح

تاريخهاضحديدكافبةبباناتتوجدلاأنهولو،الجلاد

لالفبط.

وهو)سليمادبمراميرشيهالسفركلالاكوالقسم

ولث!(الجلادقيالأ:لالقردإلىيرجعآخرزائفسفر

كاناانأش،الآحرعنأحذمهمامنتحديدالسهلمنليس

.ثاكمصدرع!أحذاقد!*هط

تفمحميهاهىش،الخاصرهدفهالأقصامسقسمولكل

فالرسالة.ا!قدمةتدعيهمارغم،الشىبعدماعصررعن

الديانرستلامالمبييرإلىوجهتأنهاالكاتبيرعمالتى

إسرائي!يكانحيماأممط،الأقوالهدهفيهوجمعتيهت

فيترحدالحقميةوالحكمة،والتربةالاعترا!إلىحاجة

نصرمنسيراخبرتيثوعبحكمةدلكقارن)الاموس

الأوقاتأسدعلىيدلانوالرجاءوالشجيع،(العصر

إليه.يصرخونللذينوصالحرحيمالربلأن،ضيقا

الفترةتلكفيالثاتبئةفينثأاليهابأنومجتحل

.التاتمنأورشليمإلىالعودةيتظرونكانواحيز

يعك!الكتاببأنالقوليفلرنلاالعلماءمنوالبهيرون

ولياصرونجوخذنصربابلوان،م07بعدالأحوال

وتيص.ولحيانروماعنبهايات

تكنلىإن-السفرأجزاءلمعظمالأصليةاللغةأرويبدو

لهاكانالونانيةايرجةألىويظن.العريةهي-لجميعه

الرجةحبإرميالبوةمنالالطالصصنطأثرها

السعيية.

أبوكريفي،سفرباروحسفر:ونموصهالفرقانوية-

قانوفي،كسفرقبولهقررالكاثرليهيترتمجمعولكن
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ريثوعبا

وتتأيفيالعبريةالوراةمنحزءأأبدأيك!االفرولكن

غيرواعتبرتهالأولىالكني!ةرفضتهولذلك،الأوقاتضت

يوضعباروخصرفإن،السبحييةالرجمةوأما.قانو!

التوراة)الفولحاتافيأما،المرالىوقلإرميانبوةبعدعادة

موجودغيرباروخوصفر.المرا!بعدفيرصع(الكاترليكية

الينائية.الشحةفي

باريح:

نجيمنكياابرتوهو!هاربأوشارد!مفاهعرياسم

.(322:اخ1)داودبنصيصاننسلمنضبها

:عريثوبا

يوعالن!مفاهأرامياسم

في:برنابابرلر؟حده،!يهوديا

سالجزيرةواليبول!سرجيو-!

لهيمارحلالاانراليوكان.(12

مماشقالة-الذصمعت!
.عصرهايهم

دلكدفعه؟،حاضيةبينماحرأ

اسسماعهما.

كذابانبياصاحراوكان"ي!

حاضيةفيقبرصفيبالوس

-ا:36أع)روطقبل

حكيمارجلاكا&أنهأكى"

يضمجعلهمما،الححر!يها

وبوصبرلابا3دعوإلىأيفا

احمهوير-،للساحراصهودياالاسههوأتجوعلار!كا!

كلمةصففولةيونانيةكلمةوهى(8عدد)"عليم"إلى

المطلعاأعاا"تعيالعرليةفي"عليم9فكلمة،عربيةأواميةأر

كانماوهو،("لمعا)اصتمبالغةصيعةفهى)،الأمررعلى

.رماتفيالساحربهيرصرو

المذاهبمنبطوفانالرومانيةالاصراطوريةيحمرالثرقوكان

وكانت،الحديثةالأفلاطويةفيدر!تهابلغتالىالعرل!ةالدييما

كاتإذ،للمسيحيةمناف!اكبروالفلسفاتالمذاهبهذه

صانعىعلالسهلصوكاث،الاسعقولعكتمودالحرالات

لمذاجتهم،الاسيشيلواأننوع!!سوالدجال!تالخوارق

أقدمعلىالحاويذوجدت!قد،السحرموط!بابلوكانت

الفرسكهنةعلىأصاسأتطلق!محوس"كلمةوكات.الألواح

أطلقهاعندماوانحطهبطمحناهاولكن،بابلاجتاحواالدي!

مجردتعنيفأصبحتألفممهمعلىدنياطقاتمنألاس

عصرهمعلماءهمالحرةلعفركان،دلكومع،!ساحر"

يمثلكانباريشوعولحل.فارسوممارفبابلعلومورثراالذي!

وجدوهكذا،والدينالعلمليرتمزجالتىايخرقيةالمذاهبأحد

الروماني.الواليبولىسرجيوسحاشةبينمثاناله

فأثار،بول!شبرنابامناللهكلمةوعليمسرجيوسحمعولقد

لبىوكدما.علمعندوالحوفصرجيوسعندالمضرلزلك



قزبا

الاحرعليمتأثر،اللهبكلمةوتكلما،الراليدعوةالرسولان

وطقهفيفقدمحلهالرصولانيحلأنخىولكنه،اليءبحض

االايانصتالرالم!يفسدأنطالا...فقاومهحا9،وعكانته

.(8العدد)

أجرى-القدسالروحبإلهام-برلىلالرصولكن

فرأى!بالعمىففربه،المذعي،الممجزاتصانعاعلىمحجزة

بول!صجيوسفآمن،بولىمعتقفالهةقوةأنالرالمط

.(21الحدد)،بالرتحليممنهـثا،أ

:قباز

العريةالكلمةانظر)"ابئاربذر"!نيقدعبرياصم

اعم:وهو،(بذرأوبقبمفىأبزقا

وكعونيهودابنرعلااشولىاييبازقأدوفيمدية-ا

ويظن،صهوذ)نصيبفيوكانت((7-1:4قض)

الشالإلأيالثلالةنحوبعدعلى"بزتة5أضهاابحض

.جازرصالرقي

زحفهتجلرحالهشاولالملكفيهعدالذىالمكاناصم-2

أبزقهخربةاهيأنهاوالأرحح،جلعاديابيشأهللنجدة

4042ارتفاععلأألزقرأ-!"المجاورالتلعلىأومها

الجق.احثدتد،البحر!حفوقالأقداممن

:الباز

طرلويبلغ،فلطينلطويكز،الصقرفم!لةمنكاسرطر

قويةونحالبمعقوفومنفارمفلطحرأسوللباز،قدميناكبرها

يقطعأنويتطبع،لصرأالطورأحدليعتبرأنهبل،حادوبصر

الراحد.اليومفيعديدةمراتوعرضأطولأفلطينأرض

انقثاعانقظارفيوالغيرمالفبابأوتاتفيتهجرالبازوطيور

بالنسورشبهةمىو،الصايخةالأجراءفيإلاتحلقلافهى،اليوم

وفوق،الجليلتلالوعلىالكرملجبلفوقأعاضهاتنى

وبريةسعئرحولوتكز،الصخورومعاقلالباسقةالأضجار

إلىوتحمل،الأكابوالققمنأعاشهاوتنى،الميتالجر

الفرانتأكلفهى،الأحيانأغبفيح!اطحامافراخها

أمهروهى.الجيفتأكللاولبها،الطروصغاروالخرات

.الطيرانأثاءفيذيلهااستخدامؤالطيرر

لنله-فكان،المصرببنلدماءعندمقدصأطائرأابازوكان

علىالبازذكروقد.الجراممماكرمنعندهميحد-ولو!وا

تث،:1116لاالامرساحبالنج!ةالطيوربيرأجناسه

.(1:ها4

بائان

لىأعقاب،بكلمة،نفهاالعبر!ةالكلمةترجمتوقد

(اباز)المقابيتقلفهمكأمنا:(93:26)أيوب

هذارثاقةإلىالاثارةوبجانب"؟الجربمحوبخاحيهويثر

إلىهجرتهإلىإضارةأيضافاكونفقد،طيرانهفيالطائر

.الجنرب

بأس:

عم11ا4:اراعوث)الحربفيالثدةهوالبأس

صم2)الثجاعالديدهوالبأسوذو،(اغ48:000ا4

:2302).

باسمة:

انجةاصموهو"زكيةرانحةأوطب"مفاهعبركياصم

ووكيلا!يمانقوادأحدوكان،ايخمعصتزوجهااييلجصاذ

.(1ه:4مل1)دقاليفيله

:باثان

،"الباضان"سرفة-الأغلبعلى-العبربةفيوتكتب

الطرفيىوهر"المرةالحصةالسهلةالأرضأومفاها

.الأردنفيضرمنالشالي

إلىالجوبفيجلحادحدودمنتمتدكات:حدودها-

عرجمملكة!اتقعوكانت،الثمالفيحرمونسفوح

،باصاقفيواقعانفهحرمونحبليكنأو،باضانملك

طكجوجأن(11:ا3،:هأ2)ئوعدحاءولكن

التثيةصفرمنوييدو.حرمونجبلعلىقلطاكانباشان

والغررالرقيالحدينتمثلانوأذرعى!خةأن(3:01)

،ها:2)يشوعععيمقماوهو،الرتيبعل

الحدعلكانتاومعكةجثورأنأيضايبدوحيث(31:11

لمالثحوبهذهأن،هذامحنىويكون،لباضانالعرفى

النيةمنويبدو."إصائيلوسطقعنوا5بليخفحوا

نلصحبيما،الغر!الحديثكلكانالأردنأن(:447)

ممابعحتىثهالأتمتدكانتباشانأن(3322:)ال!يةمن

المسمىالحالمطالموضعنفىهىالجولانكانتولو.الأردن

وادىإلمىتمدكانتباضانألىذلكمعنىلكان،الاصمبذا

.(4:34تث)الأردن

68:هاومز)تصمأواأضحةحبلبائانجبلوه

ترىكاالبركانيةبتلالهاالجولانمرتفعاتبهيغصدتد(61

جبلاللههـجبلعليهيطلقأذوكريب،النربمن

!-العباراتهذهنعتبرأذالراح!ولعل،أباضان
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باثان

الآنيصىالذى،حورانلجبل5وصفا-وتزختنيقول

منالسلةهذهوكانت،الرائعةبقسه،الدروزجبلإ

.الث!رقمنالصحراءرمالزحفمنالجطقةتححيالجبال

أالحماداالبريةصهولإلىتمتدباضانفكانتالجنربفيأط

أطفنا-كا-بهالجزميمكنفلاالغر!الحدأما.وجلعاد

بدقة.الشالةالخومتحديديمكنلاكا

الدروزجبلسفوحلئل)ذأباشانكانت:لمحزاتها-

الالغ(البقرةأالحررانو!ل،بالغاباتوالمغطاةالخصة

باسمالمعرونةوابطقة،الصخرية"اللجاةوا،الخصوبة

وربما،خصوبةنهاأقلولكهابكورانال!ة،الجدور)

العيلبيهاالجرلانمرتفحاتأ!الملكات

الكبرة!المدنمنالكثيربهاوكان.الحضراءومراعها

بحضأنفيربولا،حالأالقائمةالحرلافبذلكتضهد

منها-نذكر،جتةعصورإلىورجعالمواتعهذه

وجولان،عوجمدينتيوأذرعىكتاروت-صباصة

اليقين(وجهعلىموقحهايعلملاوالتى)الملجأمدينة

أفصىفيالجلحافةعلىتقومكانتالتيالقلعة،وسلخة

نل.صا)كلأملا!لرالحدا

كنار،ت

الرموكض

.!!و

\
يببم

لاثعان

(276:حزقال،23:1إش)الثهيرباثانوبلوط

ضىءيذكرألاوعجيب.الجبالضوحعلىصجودأمازال

باشانوكانت.اليومبهتثهرالذىالقمحعنالكتابفي

وكان،(33:9إكأ)الخموبةفياثملعفربوالكرمل

.(4:اناحوم)اللهغضبعلىدفيذبولهما

القوةعلللدلالةمجازأفتخدم"داثانثيران9أما

الأصردانقطحتوقد.(22:12مر)الغاثهةالوحئيما

بعضجالهافيتوجدمازالتولكن،بعيدزششذفا

.(8؟4ند)ا!ورأنواع

تك)الرفائينمنالقدماءباشانمحانكان:ثار!ها-

فيدخولعندباشانيحكموكان.(اا3:تث،ه:41

انهتوقد،الأمورىعوج،بهعانأرضإلىإسرانيل

(11ا:3لق،21:33عدد)أذرعييبيزيمتهمملكته

ونم.(3.:31دق)نحىسبطلنصفأرضهوأعطيت

مل1))صائلمنباضانضاعت،أرامحالحربأيام

استردهاولكن(،33و8:28،01:32مل2،:223

فلاصرتغكضهاثم(،2ا:ه4مل2)اففييربعام

جزر

جلعاد

تادشنج!

صورحاخ!ء!لمص

رعلفى
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باصر

.(15:92مل2)الأضوريةالامبراطوريئإلىالا!

ثم،الجلادقيالثافيالقرنفيالطيينيدفيوكانت

خضعتثم،الكبيرهيرودسمملكةمنجزةاأصبحت

الئاللأ.ياسوأكرلمير

يائر:حووثبايثان

فيالقرىمنمجموعةوهى،!باضانفي!ائيرقرى"ومعناها

هذهعلىواستولىمنسىلنيائرذهبملقد،الأردذضرقيثهالي

تث،324:اعدد!أرجو!منهطقةفيباشالىفيالقرى

الحلعادييائيرأن(أ:4.)القضاة!رفيونقرأ(3:14

،ولدأثلالونلهكان،سةوعئرين!ننتينلاصائيلتضىالذكي

ويذكر.!يائبرحووثاعلاأطلقلذلك،مدينةثلالونلهم

باشانفيالتىيائيرحووثكل"أن(1303:)ثوعفي

مجر!بنيائيرأنالأولالأيامأخبارفيوجاء"مديخةشود

نأضكولا،(2:22أخ1)مديةوعثرونثلاثلهكان

.الحرو!تحدثهكانتمماإلى!جعالارتامهذهفيالاختلاف

فيإلا"يائيرحووثباضان9:الكاملالاصميذكرولا

الأثوريةاصجلاتافيالمذكورةهىولعلها،(341:)النية

با3(-م.ث1274-5013)ليرارىهددالملكعهدس

.!ابوري5

بامر:

اسم:وهى"قوى9أو"حصن9معاهاعبريةكلمة

رأوبير،سبطفيمو-ىأفرزهااليالملحأمدناحدى-

تص)"السهلأرضفيالبرية!فيالأردناضرفيفي

ا!لنقيماعليهاالقرعةوقعت؟،(02:8ث!،43ة4

حأ21:36.1ث!)اللاويينمرارىبنيعئائر

.(78و6:63

موآ!،وقدتخومفيتقعكانتإنهاموآ!حجرويفرل

،(1..ق083حوالم!)بتحصينهاموآبملكميعقام

مأدلة،منالنرقيالثمالإلىلقعالي!الحمدأء"واعلها

نجر.حبلصتالرقوإلى

1)أضيرسبطمنهيلام3تصوفحابنهوصخصا--

ححر9أولمدهب"محاها،صموا،(7:37أح

،"كربم

باطح:

ملكعزرهددمدينتىإحدىوهىأثقة!اعريةافيومصاها

!ص2)حدايهرانحاسأالملكداودمنهماأخذ:قد،صولة

فوسبا

وآنيةوالأعمدةالنحاسبحرصغفيسليماناستخدعه(8:8

أخبارفيوتصمى،(:188أخ1)الهيكلبناءعندالنحاس

ألواحبالمذكورةأطيحي9هيولعلهاأطبحة9الأولالأبام

الكرنك،معبدعلىالمنقوشة"دبى9و،العمارنةتل

رحلاتامذكراتيوقادشهىذكرتاشتى"طبيحى:"

وجهعلىمرقعهايحلمولا.الاقرميىعهدش!مصرممط

الرقيةالسفوحعلى-ولابد-تقعكانتولكا،التحديد

عزرهددمملكةالفراتفهـروبينيهاتقعوكانت،اجنانلحبل

حلببينالتىاطبحه!هىتكرلىأنيبعدولا،عوبةملك

.والفرات

باطن:

نحوممدناحدىوهى،!جوف"أوأبطن"ومفاها

!ن!بيت9انهايوصابيوسويقرل.(2ه:91يق)أشير

عكامنالشرقإلىرومايةأميالثماليةبعدعلىوتقع

التحدبد.وجهعلىالآدموقعهايعلملالكىو،(بترلما-!)

:بافوس

تعرفانتبرسجزيرةمزالعرلىالجنربفيلمديينا-وهر

.الجدلدةوبافوسالقديمةلالوء!سمبإ

باسمالآنوتحرف)القديمةلافوستقع:موقعها-1

منالرقيالجنوبإلىأبالعثرةمحرلعدعلى(كونكليا

وكثيرأ،الرومانأيامفيقبرسجزررةعاصسةالجديدةبالوس

هىالجديدةولافوس.المديختينبينالمزرخونحلطما

علىوتقع(13و:136)الرسلأعمالصفرفيالمدكررة

الحديثة.كتيمامديةمنالحربإلىميلنحوبحد

الذيانالأصاطيراحدىتقوت:القديمةبمافوستارغ-

أخرىأسطورةوتقول،لبىأدوألو"جيراس"هوأسها

أجزاءلأهبمعاصمةوكانت.!ارباس)هوأصسهاالذيإن

كيراجزء)تئغاوكانت.صلاميىعدافيحاتبرسجزيرة

كوريوموالى،التمالفيسولوحتىفتمتدالفربيةقبرسمر

منوكاذ.الثرقيتر.دساجباسلسلةوإلى،الجنولىفي

موتبعدحكمهااتىاايخكوكلز"حريرالخأملركها

إضطرق.ء.031سنةوفي.بقيلاكبرالاصكندر

الأولابصيموسأقامهاتيا-السلاميىأنيكوكريون"

معلأضتراكهالانتحارإلى-تيصص!كلعلى:اليامصرملك

اكوقت،ذلكونذ،بطيموسضدمؤامرةوأشيجونوس

كل!وماصتأدإلىالمصرىالحكمتحتبافو-!ظلت

علىاجديدةبافوسممتوقد..مق58يأملاكهاإلى3!قبر

،لارلإامنطلةأيضادمرتهاالتىالقديمةلالوسحسا!
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فوسبا

نأحتى،القديمةمكانتهمنبلبهيرهيهلهااحتفظولكن

فيعليهاعرج-زلكبعدامبراطورأ!ارالذكلط-تيط!

فيعيهااشولىالي-أ!رشليمإلىطريقهفيوهوم96سة

عنالكهنةويألالمقدسالمعبدإلىلجج-التالىالعابم

ىتارج،تاسيتوستاريخانظر)كتظرهكانالذىالمتقل

.(سقيئيرتيطس

لافرسأسرالذيإنالتقاليدثتقو:الجديدةبافوسلاريخ-3

أجابنررهر-القديمةاطديةثغرأأصلاركانت-الجديدة

نموهاسرعةفيممشاجيدكمرفأ!وقمهاوكان،أركادياملك

نإ*يوكايوسالمؤرخيقواو.فهافاخرةمحالدجملةوبناء

دمرهاأدلعدم15عاءفيبناعماأعادقدقصرأوغسطى

الد:لةحكمأياموو.اأوغتا!اسمعليهاوأطلق،زلزال

لكلالإداريةاالعاصمةهىالجديدةبافوسكانتالرومايخة

إلىيرجعإمماآثارمنبهاماوكل،اساماآللحاومضأالجزيرة

والجارا،العامةالجاربحضالآثارهذهوتثمل،الحصرذلك

.الجاءحواحزو،إلمديحةوأسوار،الحاصة

فوسبا

هيكلهاعلىومجدهاالمديةشهرةقات:والبادةالهكل-4

روعااشوكأناإكهته-لأيفحروتملوكهاظلاتىا

أمر،ديتنفهارهى-المعبدا،مةوإ.ثبرسعلى

عدالجرص!خرجتأخها1يزعمركانواالي-اجونايةا

شدبفة،الطية!تآإحدىصرىقعالرفيتكنلم،بافرس

لهاتإحدىفهيالعيمه؟رعئاشوثالبابليةبئشارالثه

إلىلالوسلىعبادتهاوترحر!،ايحهمجروجزرالصغرىأسيا

والروماناليونانشعراءكاأشادماوكئيرأ،سهوصرأيام

وكانت(وغيرهموستاتيرس،وهوداس،اسخيلوسثل)

علىوليىأيضمحروطىحجرش!اعلىتصورالأالةهذه

،للحجاجالحجرهذامننماذجعتاوكانت،تجريةصورة

تأليهبأغاأثناصيوسوصفها،خىضهوانيةعبادتهاكات

مجمععنالقديمةبافوسفيالحفرياتكثفتوقد.للحهوة

قاءعلىدثمل،الرومالياعصرامنالمبارسضح!ا

صت021نحوصلعكلطوايبلغاحثكلامكوهـمربع

ومقصوراتغرف،جوابثلاثس،بهتحف،الأتدام

ويحتمل،فقطالرقمنإلامدحللهويى،الأعمدةص

بافوسلموقعخرعلة



بافوس

بقدمكانالتىالمذابحأوالمذبحيقومكانالفاءذلكفىأله

فرجيلأما،واحدأمذبحايذكرفهوميروس)ايخورعليها

منالذكيةالروائحمنهاتضاعدمدبحمائةكانتأخهافيذكر

دموية.ذبائحعل!اتقدمتكنلمأنهوالأرجح،(سبالبان

لم"ألهإلا،مكوفمكانووجودهرعمإنهويقولون

.(وبيمتاسيتوسيقولهكذا)أالمطرمنيبتليكن

،أقدممعبدأكانأنهيحتملآخربنىمهالجنوبإلىويوجد

أوآثاسعلىالعثوروعدم،انحرثطاالورسوىالآنمنهيقاو

علىلذليل،لقبرسالروماناحتلالقبلماإلىترجعكتابات

ماعصورمنذالبقعةتلكفيقائمأكانالمبدبأنالزعمبطل

ونحاصةقريبةبقحةفييقومكانأنهيحتصلولكن،التاريختجل

الضرقيسالجنر!إلىاأمياثلانةبعدعلىراتديهفبةعاى

عديدةكتالات،م0191صففيوجدتحيثالقرية

اغديمة.االقبرسيةالمقطيةبالكتابة

بافوسإلىومرضولول!برناباوصل:الوملزيارة-

مائةنحو)طولأقبرسجزيرةوقطعاسلاميسزاراأنبحد

سرجيوسالرومافيالوالمطمقربافوسوكات.(يل

،اليهرديالمجحعفيبالكرازةبدأواأنهملبشكولا،بولس

أنهحدأويحتمل)برلسسرجيوسعالواليإذولكن

بخبرهم،(سولمطفيمنقوضااعهوجدالذىبولىالرالى

به،ينادونمايسعأنوامميىواستدعامماليهمارسا!

عليم،أوباريثوعاحمهعرافاساحرأيهوديارجلاولكن

استخدم(الحاضيةأفرادأحدكانلحلها!الواليمعكان"

الجديد،للدينمولاهاعتناقدونللحيلولةحنكتهكل

بالعمىعلبهتاسوحكمقارصبتفريعواحههلولىولكن

ثديدوقعله،الحاليأصابهالذيالعمىوكالى،حيرإلى

.الر!بتعليمبإيمانهبالاعراففبادر،الواليعلى

الغردالثمالاتجاهفيبافوسمنورفقاؤهبول!أقلعثم

.(31-31:6أع)بمفيليةفيبرجةإلى

برناباانلابدولكن،اخرىمرةبافوسبولسلزليلمو

عأ)قبرسإلىرحلتهما!اثايةفيالبهاعاداتدومرتى

بافرسلطالكنيسةتاريخعنالقليلإلالعلمولا،(51:93

قداثمةفيبولسرفيقتبخيك!إنويقال،ذلكبعد

فيلهوجدقدهيلاريون)نجيرومويقول.فيهااستثهد

،السكانمنتخلوكادتوالتىانمهدمةالمدينةاتمحا؟

كتابفيوجاء.اليهاتوقكانالىللخلوةهادئام!ى

احمهرجلعنشىءالابوكريفي،برناباأعحالا

ولكنه،القديمةبافوسفيالمعبدخداممنكان،روثون)

الميحية.اعتنق

باكوس

باكر:

اسم:وهو"البكر"ممناهو

خأ64:12،1تك)يعقوببنلبنياميرالثافيالا!ا-

:76).

العدد)الباكريينومؤسسسرةأفرايمأشاءأحد2-

1)!برد!الأولالأيامأخبارسفرلىويسمى(26:35

.(702؟أخ

:نكريولباا

.(35ة62الحدد)يرسفبنأفرايمب!باكرغيرة

باكولر:

والروماناليونانعندأالحمرإله5وص،ديرنييرسأو

العصرقبلالروماقثمالونارلمالعاكلفيعادتهانثرتوقد

والعهرالكرمزطقوسمجردإلىعادتهانحطتوقد،المسيحي

منالزاحفةالبعلعبادةتأثيرحدثذلكولعل،وصفهالايمكن

نأويظن،بثدةإصرائيلبنيأنبياءدانهاوالتى،الرق

الهابليوناتياإلهاالأصلفييكىلم(باكوس)ديوتييرس

وقد،مصرالىعادتهأدحلسأولهمال!ضالسةولعل.نرقيا

.(اللبلابنجات)بعلامتهاليهودفيلوباتربطيموسوسم

..مق681فيأورسليمإلىهابيفان!أنطيوكسزحفوعندما

اليردمقاومةعلةيعتبرهاكانالتى!هوهعبادةإبادةعلىعزم

يهرهعبادةفحرم،الوثنيةالديانةعلهايحلأنو،العنيدة

ضو،والحتانالسبتحفظمثلالهوديةالطقرسوممارسة

جوبيترللالهمذمجاوأتام،الهرديةفيمكانكلفيالوثنيةالعبادة

!الخر)برجسة1،أورشليمفيالهيهلفيالمحرقةمذبحفوق

الوثنيةبالبادةوارتطت.خنزررأعليهوذبع(11:31دانيال)

باكوسعدمجلكالىوعندما.ذأتهالهيكلفيالدعارةممارسة

علىيجبرونالهودكان،خلاعةمنفيمابكل(ديرنييوس)

رمزالبلابمنا!ليلوعليهملباكوستكريماالمو!فيالير

.(6:7مك2)الإلهذلك

طلب،بهرهعبادةعادتعندماسنواتببضعذلكوبحد

يرذات!ليمالصدمن،الأولدبمتريوسالملكتاثدنكانور

يهوذاإليت!لمرالملئن!:تائلأبقسموهددهم،المكالط

المذبح،ولأقلعن،الأرضإلهذااللهبيتلأهدمن،موثقا

.مك2)،لديرنيوسعظيمايكلافاوأشيدش

.(ا:433
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بال

بال

بعلبكليباكوسمعبدلأطلالصورة

لتنين:وا(بعلبيل،أو)لبا

إلىالألوكريفيةالاضافاتسالئاكالجزءالقصةهرهت!ثكل

لاولكنا،الونالةانحطوطاتقيتظهرفهى،الننىدايال!ر

فهماوالايةالأولىالاضاقانأما،العبريةانحطوطاتفيتظهر

اعبروقد.سوسنةتصةثم،الارأتونفيالثلاثةالقيماتريمة

الثلاثالقصصهذه(1563-1545)ترتمحمع

أورمجانرسدافعوتد،دايخالضرسأصيلحزءوأنها،تالونية

صحتها.عن

بال5قصةترضع:وعناويهاالحفرمنموقعها-

بدوندايالضرغايةفياليونانيةانحطوطاتفيأوالين

عنالمأخوذةانحطوطاتيأما،ففصلعنرادأى

رؤياسجزءفهى211رؤيا!عنوانفلها،تاودوصون

فهىاللايهالفولجاتافيأما.والأخيرةعرةالثانيةداليال

فيأما.عوانوبدودعرالرابعالأصحاحتكل

بنحبغوقنرةمن):عنوانهافلهاالبيميةالخطوطة

حبقرقأنهفيربثمةولى،،لاوىسبطمنثوع
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أما.المقدساليهابيباحمهالممىالسفرصاحصالي

بال"هوعوان"بال9فلقصةالريانيةالبثطةفي

ذلكيعقبثم!:هكذافتبدأالينتصةأما،لمالوثن

الاضافاتبهذهالبروتتةالكناضتقرفولا.،التنين

.الثلاث

كا:طاغطو-

الخطوطاتيالقصةتوجدلا:الونايةفيأ-

الىالعائلةإلىنمبة)كييانوسمخطوطةفيإلاالشعيية

ترجمةمننحطوطةفيوكذلك،(المحطوطةتملك

البهيرصرباللبييةتنقيحأغاوالأرجح،تاودوصيون

عبرىأصلبرجودالقرلعلىالبضحملمماالحبريةالألفاظ

ترجةالميحيةالكنائرفضلتوقد.الجرجمبهاشعاد

تاودوصيوننرجمهاوقد،الينيةالنرجمةعلىسيرنتاودو

جزءأوالتينبالقمةوحعل،م013-001بين!بما

الفص.من



أولاهما،غطوطتانهناك:الر!افةلي-ب

هيوئانيتهحا(أوريجانوسعنالمأخوذةالسداية

معوأحياناتاودوصبونمعأحياناتفقوهى،الثيطة

كيما.عنهماتختلفوأحيانا،البينية

نهجتجلاتييةنخةهاك:اللا!ةلي--

ترجمهاايىالفرلحاتاهناكثم،الحدودأبعدإلىناودويون

.جوروم

منأرايةدمخةفيافقصةتوحد:الأرايةلي-د

الأصلي.الصأنهامدعياجاسترنضرها،يرحمئيلأخبار

ايقينوجهعلىضيئأنحلملا:ومولجهوعصرهالمؤلف-

،،وايينبالالتصةتأيفهتاريخأرموطنهأوالمؤلفعن

هىبابللكانت،الأرايةأوبالعبريةكانالأصلأنفلر

منلكانالأ!لهوبال!مييةماكانولو،الأماكنأرجح

الأوصط.الرقمنمامكانفيعاشالكاتأنالمحتمل

القرنأثاءفيوضحتالفصةأنالمؤكدمنككونوككاد

.الجلادقبلالثاق

الكاتأنكضح،التصةقراعؤمجردمن:منهاالئرفى-

ب!أنأرادلحله؟،الأوئانعبادةمنال!خريةإلقصد

وتكاد،بالكيياءودراينهابخاياكضففيدايالببراعة

.الفارىءتيةنطأيهاتخصر

كا:محولا-

مأخوذةأكاالبعييةوتؤكد(بحل-يل)بال-ا

بابل.لملكونديماكاهنادانيالمنتجعل!حبقوقنبوةعن

واعنلاءأصاجرالملكبمرتتاردويوننخةوتجدأ

ععيعيشكاندانيالأنوتذكر.الركأالفارصىكورش

هر:القصةوموجز.الملك

كللهتقدمكانت،أبال"احمهصنمبابللأهلكان

شالخرافالسيذمنتيهونالطحاممنكبيرةكباتيرم

.(تاودويونحبوأربعين،الييةحسبأربعة)

لههويجدلالماذادايخاللوط،لباليتعبدالملكوكان

خالقالحىالالهالأيعبدلابأنهدانيالفأجابه،أيضا

ليى!بالا)أنأتحبالملكفقال،والأرضالموات

فواجهه،يوياالكصياتهدهكلوثرب،ضوهوحيا

لا،ونحاسط!منصنماإلالي!"بال9أنلالقولدانيال

وهددهمكهتهودعاالملكفعضب.ضئا!أكلأنيشطع

لهفقالوا!الطعامهداصيأكلالد!سيغولوالمإنبالمرت

لا5بالا9أنللملكيئتأندايخالفطب.!ابا9

ووضعت،،لال"هيهلىإلىالحميعفدمب،يأكل

بالة

نإتاودرصبونويقول)"بال5مائدةعلالطعامكميات

يدخلرنصىمدخللهمكاد-سعينوكانرا-الكفة

أمر،الجميعخرجوعندما.(الطحامويلصونيومكلت

أكلقتثم،الهيكلفيوذروهبرمادفأتواغلمانهدايخال

الملك.بخاتموختتالأبواب

تأكدواأنبعد-الأبرابفتحت،ايالمطالصباحوفي

اخفى،قدالطماموإذاونظروا-أختامهاسلامةمن

علأقدامآئارالأضاررايخاللكن،ظافراالملكفهتف

الملكفقتهم،بالحقية!ترفونالكهةجحلمماالرماد

ويكله.هرفحطصهدانياليدإلىانجالا)وأسلم

عظبحا،تبنا!حبدونبابلأهلكاد:التبن-ب

مجردأنهعنه!ولأن!دروهلالتينعندانيالالملكلفأ

نأدانيالفطلب،ويضربيأكلحقفهر،نحاسشعنم

لهفحح،عصاولاصيفبلاالتينبقتلالملكلهيمح

رالخمالزفتمنخليطادانبالفصني،بذلكالملك

أهلفهدد.فانقليينوأطعمها،معاوطبخهاوالضعر

منبعةبهجىفيفألقوهدانيالال!مفأسلمالملكبابل

السبحبهوتقرل)جثتان!رمكللهايقدموكان،الأيود

و!ثاتان(بالاعدامعليهمالمحكومالمجرمينجثثمنانه!ا

ك*جاءال!ادساليوموقي.(تاودوسيونيقول؟)

أعاد،دايخالاكلأنوبمد،طعامرمعهفلحطينمنبجقوق

الجبمندانيالالملكوأخرج،موطنهإلىجقوقالملاك

الأسودفاقرصهمالجبلىالهلاكإلىبهصواالتينرألقى

.الحالفي

:لاقبا

،صفرروابنموآبملكوهر،المتلفأوالخرب5ومعناه

أرضإلىللدخولالبر!ةمنائيل)صبنىخروجأيامفيملكاوكان

يخعأنحاول،بالأموريينأثيلإصبخوفحلهطرأىولما،كنعان

الحدد)ليلحمبلحامفامتأجر،التقدممنالإسرائيير

مختلفة،مراقعئلاثةفيمذابحالغرضلهذاولنى،(6-ا:22

)رادةمقا،مةمحاولةلحماقةثالاالدوامعلىوظل.يجحلمولكمه

.(2:14رؤ،6:هيخا،2ا:هاتض،24:9ل!)الله

بالة:

فيو!عىالتيالمدناحدىوهي"سيدة"محناهعركياصم

أنجارفي"بلهة9وتصى(ا:93لر)ثهعونشىنمب

المدكورةرأبحلةفىأيصاهىولحلها.(:492)الأولالأيام

.كرةسبالقر!البحديرأنهاويطن،(51:92)ثوع
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بالع

بالع:

اسم:وهرأتدميرأوبلع9ومفاه

لبنىطكطكتلمالأدوممللثلأوبعرربنبالعا-

مكانهفملكبالعومات،دنهابةعاصمتوكانت،إسرائيل

خأ33،1و36:32تك)بصرةمنزارخبنيرباب

.(44و:43ا

،7و7:6أخ46:12،1تك)لكرنجيامينبالع2-

وأبا(62:38العدد)البالعيينلفبرةرأعاوكان(أ8:

وأيحوعوأبهردوجبر!(2604:العددفيأرد)لأدار

العددفيضفوفام)وضفوفانوحيراوأخوخونعمان

.(5-8:3أخ1)رحورام،(26:93

قرىعيارجلاوكان،رأوبينجطعنعزازبنبالع3-

-:58أخ1)الفراتإلىنجرمنأملاكهامتدت،سالبأ

اضتركالتىصوغروهى،الدائرةعدنمنمديةبالع4-

كدرلعرمرضدوحلفائهسدومملكمعالحربفيملكها

.(8و41:2تلث)وحلفائه

:لعيونلباا

.(62:38العدد)بيامينبكربالعنلهم

بعل:باموت-باموت

فيمكان31،،بعلمرتفعاتو)أمرتفعات"ومعناها

و12:91العدد)رحلاتهمفيإسرائلنجرفيهنزلالأردن!ثرق

"باموت"وتذكر.أرنرنغرمنالشمالإلى!عوهو(02

الحدد)،بحلمرتفعاتاأوأبعللباموت"اختمارأ

بعل،مرتفحات،إلىوأصعدهبلحامبالاقأخذجث(22:14

ثوعفيبعلباموتوتذكر،ويلحنهالثعبكلليرى

مللثيضعو!ذكر.رأوبينمدنمنكواحدة(ا:317)

باموتوليتد!ونألناءأعادأنه(مرآبحجرعلى)موآب

بعلوليتدبتايموبيتوبدباوبصرة(بملباموتومى)

نحو)ميثعحكمنهايةإلىترحعالتىالكتهابةوهذه،أمحوذ

نأبقلأنها-باموتبيت،نجاءأعادأنهتؤكد(..مق083

."تدمر

أنهاالأرجحولكن،اليقين!حهعلىموقمهاالآنايحلمولا

منبالقرب،الأردنشرقلهفبةالغربيةالحالحةعلىتقعكانت

نجر.جلجنر!ولصفميليننحربعدعلى،القريقيماخربةإ
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ببفاء

باني:

اسم::هو،"ذريةهأو"بتاء"معناهعبرممطاسم

صم2)جادصطمناصلابتاداودأبطالا-أحد

.(233:آ

أحفادهأحدتحيز،مرارىعتيرةمنالاوديرا2-أحد

-(6:64أخ1)داودالمللىزمنلىألخيمةيللحدمة

رضليمأشيأحفادهأحدعاكأ،يهرذابرتفارءا-لفىأحد3-

.(9:4أح1)اديسدةالحوبحد

عددهموكان،رربابا-!النىمنلوهرحع4-رجل

خميافيألنوى9)ويمىأربمهتواث!تنةت

عزرا)عريةلساءاتحذواالذىتب!توكاووا،(71:ه

:2.1،01:92).

سلهص:جا،،عزراأياميأجنبيةامرأةاتحذ5-رجل

.(38و43؟01عزرا)أيضا!با!"يدعىضخمر

نحياأيامفيالورزرميمفيرحومابهاضرككيلاورجل6-

.(371:غأ

الشع!تفه!فيعزرامعاضصاا!ي!-وا!ل!7-أ!

.(8:7غ)يعةالر

علىالكا!-يثرعمع:قفااللاشي!-ص-اثبت8،9-اصم

(45:!في)التعصهـ11لاركوا-الدر و!معص-ت

و:13أ.غ)نحميامعائماثخمالا!يينأ-اصم0،11

.)14

أورضلسليإلملاو؟-ويهلاعزيابئكانرجلىاصم-ا2

.(:1122غ)اللهدتعملكل

،أبنوىو"،بي9باسمالاسمهذايختلطماوكئيرأ

اث!زالعسرمنبححلالسبىمنالعائد!نبنالاصموش!وع

علىعلماالاسمكانإذاماتحديدأ!ضايصعب؟،بينهم

الاشخاصببرفلعل،للعثميرةاحماأوبذاتهضخص

.ذكرهتكررمنبعاليهبنالمذكرر

ببغاء:

العبرىالاصلفيهىألغاءاالعربيةفيالجرجةالكلمة

اللاينيةوفي،،أدريوسثار،الونانيةوفي،أآنافاه9

،للجدلموضوعأالكلمةهذهكانتولقد.!صينيرياأردبا"



بتولمايس

المقارطويا!طائراتعىأنهاهوتونهاللعةعلماء!يتصئاما:ص

.+الحز!مالنث(محاأبو)ايسرو:اللقلقكىانكردصيلهص!

فيتجمع،البيةأواليصاءأوالررقاءلواكابأالطيورهدهكانتر

واديلى،9!رمياهعدالشتاءفصاوتقصىأورلاياسصسا!

فصلفيبخانهاوحولىالأعا!انيبر:ياهوعدالأردن

فص!نقضىكانتأفريقياحنربيغاواتأن!.الجفاف

،ميرومضفافعلىأكاضها:تنىالمقدصةالأراضىفيالصيف

أنهاركه،:الردمميالقصالمائيةالأثببيزصغارهاوترد

الضحمة.الأشجارفيأعاشهاتبنى

ححما،أكبروالزرلحاء،الحجمصحوةالبيضاءوالببغاء

،أقدامئلاثالأزرثالوعطولوكان.البفوالنوعومثلها

رجلوالأاصقواالمقارويكؤد،أتدامطسالجنايروامتداد

لكن،وعظمىونحيلىصغيرفجصه،الطائرجمطرلثلثى

الفصفاصر.الطويلريهببكبيراييدونظره

لاااطرراتلكاصع!نىتدالامرسأ-فيضكولا

ال!مك.علىتقتاتكاتلأنها(ا:418تث،أ:191

الرائحة.وكريهةوصداءخنلحمذاتالبالغةالطيرروكانت

بتة:

حب)فيرحعةلاأمرلكلويقال،الأمروالقطعهوالبت

.(...34تهت،ا:4

لركلس:

أيامفياجهوداحاربالدىالررىاغائدانكانورأبوهو

مك38،2ة3مك1)ق.م.166لىالمكايةالثورة

اسممنشقواحمه.بتركلىتاريخعنشئانعلمولا،(9ت8

دحاء؟هكتورقلهاولىاأحيلوسرفيقبتركولىالبطل

.3!هويرو

بتروباسة

ليالمسيحييرأحداصموهو،!أبيهجاة"مداهيونافياصم

وهو(61:41رومية)تحياتهبولىلالرصلهأرسل،روية

تاريخهي3!تايترويذكر."يوسبترش9الاصممىمختصر

دلكلحدأعدءواممنه،نيرونحررهمفىالاصمبهذاثريارجلا

محاته،لول!إليهأرصلارركطابترولاءوا!ل.جالامنبا"مر

كالوامعهوالمدكورينبتروباسأثويدو.أتجاعهأحدكان

يته.وكنيسةمعأيثمكلون

تليذاالبينصواحدأكانأنهالتقالدبعفرفيوردوقد

حيثلبوطيولم!أضفابعدفيماصارئم،(01:الرا

.بأصرعبذاالمديصةهدهأماشهيقسش.اصتهد

بتوئيل:

اسموهو"اللهيالاكا!"أو!اللهيت"يعىعبركياسم

تك)اسحقزوحةورفقةلالادوأ.لي،إبراهيمأحي-احورال!

،2.ء2:،05و24او24:ه،23و22:22

فدانص...الأرامىتجوئل"أيضا.يمى،(وء28:2

إلىمؤحرابيزرأضاروقد.(28؟ه،2502:تك)!أرام

الدورتؤيدوالى،لوزوليوجدتالتى"الأحراتوثائق"

رغم،رشاحهاصضوعفيرفقةأخرلابانبقامالدىالبهير

يرجفوسيذكرهماكيرعلى)الوقتذلكفيأيابتوئيلوحود

رواحفيللأخرةالبارزاسدوراويبدفى.(طتةدكا&ألهمن

،(25اواوه34:تك)يعقوببنتديناتصةفيالأخوات

صم2)!اضمأتجاأختثاماش9قصةفي:كدلك

.(22و13:02

:لبتو-بتوئيل

وتمحى(4:03أخ1)ثهعوننصبفيوتعتمديةاصم

يثرعلطاوكل"،(ا:94)يوعفي!توق!أيضا

وو،(؟:126)لوع!(إيلبيه!!(03:ا5)

الغنيمةمنداودإليهاأرصلوقد،(03:27)الأولىصموئل

غيروهى،(03:27عم1)صقلغاصنردادهعدأحدهاالتى

قض،91-2811:تك)أفرايمفيكانتاترأإيا!يت9

نأحرولنبرجويظن.(33-:2128سا!2،1آ-23تا

.حبرونجنوليالواتعة"القريتيرخرلة"هي!ئلبتو9

:(ع!)ي!بطلما-ي!لماتو

بعدعلىالفيمىالاحا!علىتقعمديةهى:مو!ا-أ

فيجبلىشوءوعلى،اممرملاحلسالئصالإلىاأيالضعة

يافامديةقععهوبينلايمتدمتعخليجسالتمحالمطالحات

الشرقيالساحلءعلىالمرافيأفضلالخيجهداويقبر.اطديختة0

،بيروتفيجورسادمرفأبعدالمتو!لبحر

بتولمايع!وتحكم،ال!ثمالأقصىفي!الالكندرشنة

تتحكم؟،أسدرلوداصهلالجريالمدخللى(عكا)

.االشماسالممتدالاحلىيقالضرفيأيضا

اعصورافيةكبيرألمجةللمديةكانت:القديمتاريخها-2

محاولاتفيالمماركمنللكنبرمرقحافكات،الفديمة

أرضضم!سوكات.عديدةفتراتلىعليهاالاشينء

يصتطميحوالم:لكم،أشيرسبطدمبص-،إ-صائا
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يسبتولما

فقد(31:اقض،31-91:42ي!)عليهاالاستيلاء

ا!د.صوهـشعبدشتأيفاصتعصت!علبهماسنعصت

كاتعدبدةمرا"االحص!تفاحصياحصاكات

تلاساحألىذكرهادورتد01نهايهاجمرس!حتوضركة

فيالثاككتصىفئحهافقدمصرأملاكسأغاعلىالعمارنة

خرحتسول!حا،(ق.ء.0148نحو)الأوفحملته

عهدفي،الجلادتج!-عرالابعالقرثفيمصرحكم

إلىكتحاكمهاأدلةالعمارتا-أخراحفيحاء!فد،أحاتون

المدديماكانت،ولاءهخضوعهمظهرا،مصرملكسيده

والهالأفىتسيتىولكن،الأخرىلعدواحدةتسقطالمالة

ص،عتراساتاالقرنفياشردادهاأستطاعاالثافيرمسيى

واممن،غرالثاليالقردلىالعييقيةالمدلىسائرمعاشقلت

علىا!سيطرةامنلرعهاوأعبحصد،دمديخةعليهاتفوقت

عكا.فيهابما-الأقلع!الجو!و-الفييقيةالمدنسائر

لهم،تتلهاأنعلاكانالأتوسيونظهرعندماولكن

تدأثوريدبأنتثعرعدمااطاعةاعصالقكاتولكها

بواسطةإخضاعهاتكراردكرمندلكيبدو؟،تختا

مذبحةليهاأجر!اصدىالانيا!أضوسلواسطةئم،سحاريب

اضوشسقوط:عد.س!طغالاقيسبىأدثاإنتقاماجماعة

يدإلىثماسبابلييرابدإلىالميقبةالمددسائرمعأشقلت

.ةالمترتلكخلاللالتفصيلأحوالهانعلملاو،الفرس

للمديةأصح:والرومانواللويينابطالةأيامفي-

احتلهافقد.والبطالةالسلوقيينبيراالمرفيكبيرةأهمية

احمهااوعبرفىوحمنرمااكرا،سكندر1موتلحدالبطالسة

العصرينطيلةالاسمكدات!!فوظلت"بتولما-!!إلى

،12:48،ا:21،093د:مث1)ماليوالرراجولافطا

حتى،القدسباحمهااحتفصرامواطنال!"(12107

ا!رلص.اعلبهااشوفعدماالمدبةامشحادنه

أخدها:لبر،سنة07طيةالمديخةيخكمونالطالة.

سكولاس!علىاشصارهلعدالتالثأنطيوك!سورياملكمى

:الهى،احلوتجيراقبصةإقاننقلت:هثدا،أ..ق912في

أثحاء:لى.وفيقيةوملسصيرسررياوالطالةحود

اسكندا"يدولتولماير:فعت،الداخلحةاللودي!ت!؟حر

ميلرماتربطليصوسالةكليوترااستق!لوهاث،11با.لأس

يى.عقداسذىاللصلحضمالا،اءروحةيخدها

لكنه،سورياعلىحملتهوأريبةملكتجرا-!وحاصرها

مهاجمةفيالرومالىبدأعدما،عهاالحصارلرفعاضطر

دمتعمرةمنهاجعلواارربناالروماتقحنةيفوتت،للاده

ي!ثهد:؟عملتهاذلكعلىتدل؟لمنطقتهاوعاصمةروماية

.المؤرحشرابربدلك
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بتولماجمه

يالاءم!عدالعربعدبهااستوت:العربأيامفي-4

:ضلتء0111ئي-اكصليبيه"ثاصاإستوىش!السافيا!ردا

:أعادالد*-صلااستعادهاح!!م1879حنىأيصيهمفي

المدية-لهذهكاد.ت!قهرا،مدينةشهاحعلىحتىكعب!ا

الصلييينلظريكبيرةأهمة-المقدصةالإراضىكممتاح

ل!تصيعوام:اممهم،فتحهافيعادةجهدسبدا،1أ!محتى

لمو،أغطرشفيلصالأصدقلصرتثاردحاءحتى

مموانر،ا!والرحاالقادفيضخمةتصحياتلعدا،إيفتحوها

الدبيوحاالقديمرفرسانحماية!ثوتركرهاتحصاتها

نهائاالعر!اش!دهاثم،عاممائةلمدةأيديهملىب!(احتمطوا

نهخرجللسطيرفيمكاثآخرفكات،ء9912ي

.الصلييود

ذاطىبعدالمديةاضمحلت:الآنإلىالركىالعصرمن-

فيالأولصليمبقيادةالظلإتاكالأقيتبصةوهـ!قعت

ا!ر!اإلى،خرابا،حافيأيديه!فيوظلت،مادا6

ال!ملطةاعض!الذىلاشاالجزارأمرهاتولىح!!عشراضاصا

سلطارص!بئمهاواشقلى،ةامحاوسطقوالمطاةديةعا!

الألراكوامم!،لابلير؟-حاعرهام6917:و.تركبا

فاضطر،الامحيركطالأ!وقالةممحاشعاالد!ألىمححرا

هزم،أمامهالثهري!صر!أ-بعدعاالحصارلرحنالليون

ذلكبعدعكاو!حهدت.تابورموقحةواضكىاقي!مما

الجققاثدلاشاإبراهـ؟حاصرهاأ-إلىالاردهارمندهـحة

بعدعليهاساستولى،باشاعا!طمحمدأبههعهدلىالممرى

أسوارهاخلالهاهدمت،شهورخمةساكزداءحصار

م0184حتىالمصرييرأيدييضلت9،مالبهاسال!!ثبر،

رأبعدالعمانييزحابالانحيزيالأسطوتاشردهاحير

ذلكلعدلا!يئام!انهاواسعادت،أطلالاأصحت

أهميهاشاممن،ليروتولايةيلتصرفهمقرأأصمحت

عدةميقىلأكاناالحولصإلىحيفاياإىانتقلتالخارية

بالداحل.ابصهايرالدىالحديدىاحصبتسعدها:ثصر

فاتكوتالمشحىا!صرالدايهي:لهاالرسولزيارة-6

مكنوافى:ىلحقا:هلرضسوراضرا!هاهصعرمهحهكنهه

نهايةفيأورشليمإوصورمنطريقههفيوهمواحدأيومأحما

الصغيرةالكشةهذهألىشكالاش(:127أع)اضةالثارحلته

شا،(ااه:11أعانصر)بتوطاي!رفياليهه!دب!!أ!لأنشا"ت

تمالوتتدلكفيأنهويبدو.أيصايولايخ!-اخملىامتدت

تولماي!.إلىرصومناحاحلىايقالضرإناءاستكماق



بتولمايبتولمايى

لعكاخريطة
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بث

أله:يدو،يةإبحليزجالولاتتحة!ويعادلىللسواثلمكيال

الخاسبحرفي!(54:01حر)للوائلائيارىالمكيالكان

ولكيلى،(38و7:26مل1)سيحادهيهلىيوالمراحض

حز،5:01إكأ،7:22عزرا،2:01أح2)والخ!رالزيت

حز):ا!روالحومرالبثب!!ا!لافةاتذكر(414د

.(14ا؟45:ا

ربيم؟بث

لا!وهر،ا(البهثيريننتبا!"أوأربيمبصلاب"

ترحدوكالت،(7:4)الأتادتيدفيجاء؟حشرد

محبوبته.يمالحبيب:ثاضهالركس!مجمرعةسهبايقر!

913ك!191:ماحتهاحبردبركاحدىتوحداتومازا

تهدتفدحرائطهال!-،أقداءعثرةوعمقها،مرلعأقدمأ

بالماءفيها.اتعدتحتفظالزلازلبفعل

نجتر-تير:

ولحلها(،01و9:6)-بثرروجمعهاالصعيرالحراخهوالز

الكثيرهووالبثر.(:2827تث)مصربقرحةإلاالمتارهى

تيلفمميحاخراجاتعنىابريةالىوالكلمة.الثرر

بالحمرةالحيوالىاصابةإلىالاشارةتكونأنويحتل،امرازات

جودصذيحةيقدمالذىالحيوانيخلوأنيحبوكان.الحيثة

.(22ة22لااالثورهدهمئل

بثضبع:

وأا!سماابنة)أو!السابعةالاشة!معناهعبرممياصم

!تخوع"(ه3:)الأولالأيامأخبارفيوتسمى،!الحلف

صم)-2أليامبنتوهى."الثعأوالوفرةابنة"أممي

نفرالاحم!-ولكلا(3:هأخ1)عصلنجتأو(03:ا1

.(ايريصعلى"اللهعمي"أو"عصىالله!اممي)المحنى

جيلة"وكانت،داودأبطالأحدالحيلأوريازوجةوكانت

فأر!،تستحموهىالطحعلىمنداودرآها،أجدأالمنظر

صم2)أمعهافاصطحعإليهفدخلتوأخذها9داود

-:116صم2)زوحهاقتلعلىداودواحتال(11:2-4

لهوصارتليةإلىوضمهادا:دأرسلأوريامقنلوبعد.(71

منهاولدوتد،(11:27صم2)قصرهومعهتيث!امرأة

الأولالولدموتبعد(ه3:أح5:41،1صم2)بنينأريعة

-12:41صم2!منهازواحهقبلداودسبهحبلتالذى

24).
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بيثينية

ص-أدويام!!يلاثانالبىلتكلعاونةنححتوقد

ما1)سليمانلاد!اش!اووساوضمت،أبيه2عراعضا!

شث!بعيخدعأنذللصبعدأدهـلياوحاول.(46-ا:11

كضفسليمانواسكن،لهروحةاسثومميةاأبيشجأخذفيلهلتعاش

مل1)فماتلهنجطقياداعيهوسياهونجالدوأ!سا!خداعه

كتبسيمادإرالييردياضقليداويقول.(2:13-25

أمه.ا!ذكرىتخليدأا-الأمثا!رمنالثلاليزفىا&دىالأصحاحا

التى،أنهاعلى،يسوعنسبسلسلةقيأيضاشمبعوتذكر

.(تا:6")الأ؟إبا

نجتثوع:

"شوعابة!أ%!الثبعأوالوفرةاشة"معنادعرياصم

:هى:

تد)"عضوالة9آتصو،بيعقربر-جهه!دار%حةا-

.(2:3أح382،1:

جةزشاءداودأحذهاالتىالحنيرياأوامرأةله!ا-2-

:الأوقاالأياأخباروفيكر؟،رحلهاقلأرلعد

.(د3:)"عئ!تلوع"

التيدرعرنانجةو!ى،"يهوهت"معاهعبرياصم

.(4:81أخ1)يهه!داحماداص-!ةىعز3!دمر"حهاتزو

احدها"عونبفر"المقصودكاتإذاكلاالجزمالهلمنوبلى

؟-والأرحح.عبرانيجلشعلهاسمكانانهأو،مصرملوك

،يهوهعبادةقيودخلتوتنيأصلمنأنها-"بثية9احمهايدل

عنيقاللأنهوبخاصة،مصرملركأحدابنةكانتأفهايرجحمما

."الوديةامرأته"دلمراسثانيةاجةالزو

الكلمةلفروهى(دا:26يو)بقوةيخرأويخفجر

كلمةبكلبا!".(4:4)قىو!يخرح!الجرجمةاجونانيةأ

."المهافمنتخرخ

:الصغرىأسيامنالغرلىاصمالايمقاطعةاسم

ومن،بافلاكو!امقاطعةالشرقمنيحدها:حلىودها-

بحروضورالووصنل!رب،الأصودوالبحربنط!ا-الما

يقهاضوكان.وغلاطةفرمجةالجوبوكلت،مرمرة



بييه

حايرتمهر،جبليةأرضوهى.،صنجاريا)سقارى

،!؟اتىقيالحنربفيقدا00614نحرإلىيسيا

!!الأبااسرا!رتخدرالخصولةضديدة:دياتتحللهاض

بيثية

حب!ة!اعاأبمهادياحا-.انضاشعاطت-!اسب.

اكه.ممقرا:القمحصثايمموع،ات-

بيثييةلموقعبطةش
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العصورفياحتلوهاندالحثيينأنيبدو:القديمتاريميها-2

أشداءعمالقةهاكواحهطروادةمللثبرياملأن،القديمة

فريحية،فيالأعلىسنحاريانهرحو!في،الأسازوليرلين

جانيعلىأقامواأنهميحتملالذينالمجينمنكانوالعلهم

منالضآريخيذكر!جاءمىأولولكن.مصبهحتىالنهر

منالأورلميالجانبعلىترافاسأصلاالخييي!جاعوا

ص!حتفأ،البلادكروصيوسالملكاجتاحوتد.الدردليل

ولكنهاق.م.546نطالمار!ىالحكم!ثوليدياهى

يكويدسحكمها،اكبرالاسكندرلحدايقلت

الافينبكرميدسثم،:الثانيالأولوبروصيوس،الأول

آخرتعبولماق.م.74الىم278بينفيماوالثالث

،الصغرىأجاضعوببينالمتمرةالصراعاتمنملوكها

جملةإلىالبلادفانقت،روماإلىوذهببلادهترك

اللذيرالملكيناسمعلى)وبروصانبكوميديامنهادويلات

ليقةثل-بهاالكبيرةالمدذأما.(أعساهما

هناكوكانت،قبلمنايونانيونباهافقد-وخلمدونية

.ألقرة.ريلا؟دوإلىنيقيةوليكويدياستمتدمعبدةطرق

دحتىص19الحرساحلكان،ماليالروالحكمأياموفي

بيثييما.معإداريةوحدة-ماحدإلى-يحنبرأسيزوس

ميا!إلىورفقاؤه!وجلابول!أقلما:يخهاالبهة-3

عأ)"الروحيدعهها!لمبثيةإلىيذبراأذحاولرا

منإليهادهواتدكانواالكارزينبعضأنبدولا.(:617

اللاداحدىفثية،للميحالنفرسصتالكئيرورجمكواتجل

.(1:ابط1)رطلهلطرسلىالرصإليهاوجهالى

الأصعربينىإرصالإلى،ياالاضطراباتاأدتوقد

-111صلهاحا؟ليكون،المهوروالأدبألمحامى

كادتخىفيهاتكاثرواقدالمسيحييرأنلوجد،م131

الجواناتتجارةوكدت،مهجررةتكونأنالوثنيةالمعابد

ب!تصهيرةمراصلاتوجرت.للأوثانذلائحتقدمكانتالى

أخلاقعنبقوةبليىفيهادافع،تراجانوالاصراطورللينى

رجالعلىكانالىالإجراءاتخففت؟،المجيين

،اجاتاهذهجووفي.الميحبينحيالاتخاذهاالحكرمة

.توةواكتسبتالمسيحيةأقدامرسخت

الملكمنبدعوة-للكنيةمسكوفيمجمعأولعقدوقد

فيآحرمحمععقدكا-م325فيليقيةفي-تطنطين

ضواحىمنصاحيةالآنوهى)خلقيويةفيم451

أثرأوأبعدهاالمجامعأهممنالمجحعانهذانيعتبرو.(ادانبول

مفردقلديانوسالامبراطورجملوفد.المسبحيةتاريخفي

فيالرقيةالرومانبةالامبراطوريةحكومةوعاصحةاقاعته

نبكومبدبا.

الاصراطورية-!حزخاعاءألصطيلةبيثييةوظلت

حيرمنالاصراطوريةلهتعرضتطئكلوتحرضت،اليزنطية

واتخذاحتاحوهاةالعثمايودالأتراكظهروعدما،هـث

،ا،عاصحةبروصا!ينةم1326يأورخادالسلطان

الركية.المدنأهمصنالوقتذلكمذفظلت

بجع:

الىالنححةالطيرربين!والرخموالقوثاسبحعا"ذكرو!د

والبجع.(اآ:41تث،118:1الا)اكلهاصتالشريعةنهت

هي"بحع!المترجمةالعبريةوالكلمة.الجاها!تياديحصجيلطائر

البومة،أو"الماءلرحة"!االمقصودولعا!،!تثمت"

للنجراصتخدامهاعد-الكلمةنفىترجمتوقد."المقرلة

.(91:03لاا"حرباءاإلى-الدبيبست

-تبجيل:بجل

.(66:71مز)تعظيصأعظمأىتجلأبحل

اغظاالعريةلىالكلمةدفس:هى)"يتم"العبريةيوهى

حمغعاىالقديمالعهدووتطلؤ("الكثيراماءا"تعفىو،ومعنى

:أكارومحيراترنجارشالجاهمجتمحات

حر)عامةبصفة"الحر"كلعى!يم"كلمةتتحدم-ا

الحظيم!أوالبهيرالبحر1،9الجو!الجر"يسمى2-

،(اغ74:01000حز،4:ائ!،43:6اسددا)

،202:يوئيل،34:2،ا:24اتث")الغرلمطاجحراو"

بوو،،(2331:خر)(فلسطيزمحرو"،(أ:48زك

.(3:7عزرا)"ياما

تت،43:3العدد11الملحمجر"اقيالبحروب!ى3-

حز)!الشرفيالجرو"(اع3:6100بق،3:71

تث)أبةا!رابر!و،(41:8زك،2:02يؤ،74:81

.(41:52مل3:61،21:3،2يق،371:

مذاومعنى)!صفبحر"،الأحمرالجر4-ويصى

عد،01:91خر-االعابتصببحرأهرحرفماالاصم

مل1،ا:16ا،قض2:.1يى،1:اتث،2ا:ه4

،(94:21إريا،601:7مز،9:9نحيا،9:26

عب،7:36أعمال)أالأحمرالبحر!كمايس

.(1هت11إشد)أممرجو9و،(11:92



الجيلبحر

؟فيأيضاالجيراتعلىمجرأى،يثم"كلمة5-تطلق

العدد)!كنارةبحر!أيضايمىالذي!الحيلجكر!

،:3ا11:2،2!ق)،كنروتو!،(3411:

لوا!بخيارتبحيرةو"(أ؟.52مل1(13:27

بحرو)(11:67مك1)جناسر،و"ماء(،5:ا

،16:1مرض،51:92،:418مت)!الحليل

يومع21:ايو)!طبريةبرو"،(6:\ير،7:31

.(6:ا

،3:8ناحوم)اليلضرعلىأيضاأيتم)كلصةتطلق6-

.(91:5إشلىأيفاورمما

:العربعلىللدلالةالمبريةفي"يم،كلمةتخدم7-

تك)أوعرلا...فيهأنتالديالموضعصانظر"

.(4:36الحدد)"الغربتخمو!،31:41

الحاسى!البحر"على5بنم9كلمةنطلق8-

.(7:23ملا!الهيكليسليمان

عملهالذي

دريا:أبحر

الكناببة.المعارفدائرةمنالأولالمجلدي(أدربا!انظر

الجليل:بحر

الجديدالعهدفيمراتحمح!الاسمهذايذكرةالايمما-

يو،3ا7:،1:16مرف!،أ:4:18،592متأ

يو)،طبريةبو9يسىالدكطالمياهبخمععلى(6:ا

(ا5:لرا!حنيارتصصةولا،(\ت6يومعا21:

فكانالقديمالمهدفيأما.(ا!ا6:آيو)"البحروا

(3:17تث،3411:المدد)أكنارةمحرايسمى

مل13:27،1،أ:11:2،23يق")جكركمررتو"

رغلب.(أ:67امك1)أحاسرماءو"،(ا:.52

لإنبة،طبريةمحر"اصمالحديدالعهدعصورفيعليه

للاصراطورتكريما!طبرية"وحميتعليهشيتايىالمديت

تضر.طاريوس

إليهالأردننهردخولكدالجيلبكرلشاطيءصورة
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الجليلبرالجليلبحر

جدرةتلالمنالجليلبرفظر
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الجيلبرالجيلبو

الجليلبحرليبالثاكللميدصورة

73حرمونجبلورائهاومنكفرناحومالحلففيوترىالجليللبحرفظر



الجليلبر

الأردلىضرحو!!لىالحليلىبويقع:العامالوصف-

وإلى،ياتقرعكاعليهتقعالذيالعرصحطنصص!علىالعميق

س-قدماآ08كلقداردبهالماء!ح:يخمص.ماالرق

ب!!ماعمقه:يراوح،الجو!المحرفيالماءسطحمتوى

ر!محرىفييكونماأعمقومو،قدما013-148

لىالجيلمحرإلىدخولهنقصةمنالأ.دنطرلويبغ،الأردد

ويبلغ.يلا13نحوالحنو!يشهحروحهنقطةإلىا!الثما

إلىالمجدلصتالثماقفي،أيالسبعةنحولهعرصأتصى

فيأحذ،ابخربنحولئئاشيئاويضيق،حمكشاديمصب

.الغربنحرواضحيلمعالضخامةبالغةداكمزى"شكل

،الأغراصلكلىالأهالىيشخدمهصافيعدبالبحيرةومياه

سير!ص!أن"حايسينالأرددمنالربير!صونمهم

.!المرض!يشمربالأردن

فإننا،الماءصطالمطعهذاإلىالجبالفوقصتنظرلا:إذا

فصلىي-إدهقلناإذانغالميلاإناخىحميلاأررقنراه

!هو،انربرجدمناطارفيكأرقاءياقوتةوكأنهيدو-الربيع

ما!كثيزا،الاسانوجهالعينتضىء؟الفضاءوجهيضيء

الاظرعبنيقابلالذىوالمطر.!الحيلىعيزأعليهيطلقود

وقد،الجرةحافةنحورتابرحلصحعلىنازلىوهو

بكلالبحروبدا،الحيلةاسبرحديةمجتهاالارضاكتت

ينى.أنيمكىلاالروعةبالغنظرهو،امتداده

،قدم.0002محوإلى!العر!الرقفيالجبالوترتفع

جبلفيارتفاعهاأقصىالشمالإلىنفتاليمرتفعاتوتبئ

مرآهاانعكسوقد،الثلوجقمتهتترجالذىالعظيمحرمون

بالجزءويحيط.مرآةفي؟الحافبةالزرقاءالماءصفحةعلى

والقواقعالحص!اءتغطيهعريضشاطىءالجيرةمناكبر

الةوعينالمجدلبينالاطىءرمالعلىتككرالى،الصغيرة

الشصى.ضوءفيلتتلألأحتى

الجيرىالحجرمنبالبحيرةتحيطالتيالمنطفةوتكون

بحضفيوتخللها،البركانيةالحمممنطبقةتغطيها،أساسا

لطالتبغةفيحارةعيرنوتوجد.البارلتمىنتوءاتالمواقع

الاطىءوعلى،المجدلجنودفيالفوليةوعين،الئصال

الظواهرهذهوكل.الحديةطبريةجنوثيميلينبعدعلىالواقع

الأجانبمضفيتكونالتى-الزلازلسالكثيروقوعمع

للمنطقة.الركاليةالطيعةعلىديل-مدمرة

الخصولة.لالغةبالبح!ةالمحيطةالهولعلىوالتربة

ني-بالطبع-مهاأعلىالوادىفيالحرارةودرجة

بنحوالموعدتجلوالعيرال!حينضجولذلك،المرتفحات

بحضحولوبخاصة،الصقيعي!قطماونادزا.ضهر

7

الجليلبر

،والكرومالتهبراعةر:تجود.التاطىءعلىالصخرر

يوجدومارال،وفيرامحصولأالخضرواتبساتينوتعطي

ل!رالنيلةلباتاتشتزرع.اضحيلىاأشجارشالقليل

صررةالحميلةالأا،ادداتأزهارمافتضعى،حيساهـت

الثاطىءأسدفلىارهورتكوبيما،المجا:رةالسفوحعلىرائحة

بههة.حلة

إلىالأردنمياهدخوللقطةصاخرباإلىاتجفاواذا

هـيوجد!الحيرةصحذاتقرلىالحالنجددإلا،الجيرة

!حومتل"أطلال،الأكأدناصميينبحدقعا!الاطىءعلى

توجدا!ر!اإلىاخري!ميل!!بعدشعاى،(لاحومكفر)

إلىيتحهصح!!!ادبخرخفىها،الحارة!العة-عيرإ

قمتهعلىتوحدالذيلماأريمةتل"الغر!صتلهمجطالثمال

إلىصحرممطتوءمنهي!رر،قديمةبهعايةمديةأطلاث

مع"نجاخاد!أطلالتوحدذلكوراءما:إلى،الحبرة

آثارمؤخرأاكتمتوقد،للجرفملاصقة"التينةعين"

ليدورحنيسارتسهليمدال!قطةهدهوص،هامةرومانية

القريةهذهمنالغرل!وإلى.أيالأربعةمافةالمجدلحوت

جرانبهفيتكزاررىا،أالحماموادى!،العظيمالغررييدأ

أطلالتوجدالحنوبيةحاتهوعك،المهورةاللصوصمغاور

قرون"رؤيةيمكنالماليةالأحزاءومن.ا(أردلا"

من-!التطوياتجبل"التقليهديقبرهاا!ى-ؤحطين

تقتربالمجدلصتالجوبوإلى.الصحريينالغورفكىبين

الفحساقتطعقدالطريقإنخىجدأالثاطىءإلىا!الج!ا

صغيرراديوجدحيث،الحارة!الفوليةعير!إلىللوصول

آخرننوخاالطريقتعبرثم.البرتقالوبانينالحدائقتغطيه

عنالجالترتدوها،طبريةحتىالجلبمحازاةوتير

أطلالأغلبهنغطيهلالضكلعلى!لامكودةالاطىء

منالصالمطالركنفيفتقرمالحديدةالمدينةأما،القديمةالمديخة

الحارةالحمامات،الحنولمطالطرففيتوجديما،الهل

.(91:35يق)القديمةلمحمة!وهى،الهيرة

والطرفالجبلبينضيقشريطعنعارةيهلويوجد

يدور،البحيرةمنالهروحخرعدوهنا،الجرةمنالجو!

وأ،الكرك9أطلالعل!نوجدالذكطالجبلحولتقريبا

الوادكطلطنعبرناوإذا،(يوسيفوسيميهاكا)أتاريكيا"

بينالحديد!ةالسكةعلىمحطةوهي-!يصماخ9وراءماإلى

الثرقيالاطىءبمحاراةشابهاشريطابحد-ودمقحيفا

تقرلا--الآخرالجانبمىطريةيواحه.للبحيرة

الثرقي.الفحعلىالفديمة"أديق"كارهيالقلتحصن!

ال!فوحتلاصتكادابحرياهنإن،ذلكص-الحالإلىأط

منبرعةيخدرالخناريرمنتيموأممط.الإنحدارضديدة



اط!الر

لم.أا!832:ص!،البحيرآلي*!أذ!لاب!،اعل!

اطلا!!جمدجىاحملىواد!!صجإلى"لك!ناؤ

ا!قي.!رآ!9أوأصااص"ه!!ال!!!صا

لم!ا"ا!لأ!!ولىم!و،ا!مطلىليا!لو!ع

الى!و؟ارصلي!طوءكلطل!صفالأر!نإلى!!

.ا!

اضتللكلصضط!ا!صأص!!!ثا!ا!!3

ليالأعوارإلىكجدر،المرت!عاتمنالباردلا!اء،ا!ظجمة

وليشت،عاخةأفياءلمححكث،بالمياهيصطدموصيددصرعة

الصغيرةالمرا!تعرضوه!،ال!ادربال!ضىءالواصمض!ه

لأالؤب!،النوحةتجانجاسواليفظة)!رضكلزمط،لط!ر

اصحرايكولىمحدماإلااالثماطىءص!كميهراالألصادمحل!!عرون

قهـمخطيع،الثىالزراجعتثورطكئيزاإذ،مستغرأوالجوهادئأ

هذاني!ال!حثهداكاتبئامدواخد.مواجهتهأاطوارل!ا

أحدهماسزصص،سنوات!سحلالليمرت!-الاعمحار

وفي،الأمراجورأرتلالغيومالحوقبدماو!رعادالمجوب

وكهـما،فخأةلدأت؟فجا"ةالربمهدأتدفائوعشرمحو

،المزلدةاجالأصمموىا،عصار1علدليلمنيبقلمو،افى

الظاهرةلفصوتكر!تثال!فسمنيح!الرهتالثانبةالمرةولى

تفرييا.

الأعاكإسعديدةألواخاعليامحروتعيث!:الحمك-4

مهةكانالسمكعيدأنالواصر:ص!،هائلة:لكممات

يتأحرأنعلىاقادشزبديزكالى،التحأياءليمر!ة

صيدمهنةانتحشتقد.(2.أ:مرقس)لمعاضشهالأرجا

منأرلعةنشأ:قد.الحديثالعصر(نيسنلبحيرةالصمك

علىحمككصيادى-الريلأهمهمالأقا!محلىالرس!!

يوح!ا.وويعغوب،اندراوسو-!بطر:الحلي!مخر

الكتا!يذكرهاوورد،بالبحيرةتحيطكاتاتروالمدن

المعارهـ،دائرةصم!طنهافيمنهاكلصسنتكلم،الحقدس

التحديد،وحهعلىالآلىموقمهيعلملاماال!ضكادوإن

:هى،والمرنفعاتا(سدفوحتملأال!يالأطلالاكزفحا

-بلجرةالمجطاسادممياأنعلى-ص!متفي-تشهد

ال!حكمالى،لالحركةعامراكاق-الآنهادئاببدووالدممي

نأالطيعيمناذ،الودمناكاليماسسكاناظل!يةأن،الأرجح

الطابععليهاينودالتىالمدنعلىيتردديكنلميسوع

55وراجمطلصلممنههاوالئي،جممهاالدثرتولئد.اليونافي

.الأ!إللمحماه-!هو،أمما،الييموجهكلعليهيدلأئرا

التىتفرصاتالحال!قكلوالمجالا!واومازالت

مأا!ل!الملف!!مارمدا،غ!هظجهمار!

،واعإرط

الأهرالمحر

ا!رتج!ل!ا!إالئ!ادأط!ددا!اال!علط6وإدظ

طث،اجم!طا!ط!!ضا!آ!ب!جمعرح!المعلدالم!

!5ا!ط!الأص!اوح!و!!طط!وظ!!11!و؟وا

،او!أطل!أحم!!و!ع!صمواووافيا!ماقي!!

ا!ط!ودال!بددلا.ايامثضاوومحل!االلاما!و)وا

.والرعطءالأز،ه!ومن!!ه!طا!

الأصمر؟المحر

مواضعلي،يحثكى(الح91:000ا.حرسوهـ)بكرو!

وا:31،51ر12أو6و9و2:ا"خر)وو9البحر،ة!يم

.(...21او9ر8و4

لهنالكثير"خوتتيثم،اال!ريالاصمأثارلقد:ا،سم-

كلظ!ا!ىاليهلحةهتى9ينمافكلصة،!ولهالجدل

،أر!ا!ودأطلقتوإذا.هللبمج!هعأىأش"اجحرا"

البحرأوالميتالبحرأوالمرسطالخرتعصىضد،اضان

خهركلالمواضييه!بعضلىخدلقدل!!،الحليلمحرأ،الأحمر

....الفراتضرأواكيلا

تكزثثجيراتوهى!الحفاء"تحم!!فسر":كلمة

من(الشدالة)العلياالأطراف،اسيلسالفلىالماطهت،،

وصحتالكىالصفط،موسىأءخبأت:قد.الأحمرالص

نأوحيث.(وه:23محر)!الحلفاءل!ت"الرصيعالهافي

ب!الحلفاءا،رألىكا،!أحمر"تعيلا"!سر"كممة

بهداالأحمراسخراتميةسببحولا/لآراءاحئلمت،أحمر

لمظهرلالنسةأبالأحمرحمي"لأل!البعمرفرعم،الأسم

حميأنهالآ!رالبعضوهـع!.ا!ر!اص!تكتنفهالتىألحبالى

المرحانيةالئعابوحودكلتالاتجالمياهالموناضةلاهكدا

نأالبهعضويرحح.البحريةالاعثابسوعيرهاالحمراء

ضهسكانبهيتميزالذيالنحامىاللولىمنأصلاشأالاسه

.:ا!شرامنلهالماخمةالعربيةالحزيرة

كليطلقكمانوإن(سوفجو)"سو!يم"ا،سمار

الشالي،الجرءعلىخاصةبصفةيطلقكالىفإنه،النحركل

ا!بةخل!!همماممواهالقدسال!صالهفىيذكرلاالدى

.مثينماءير!صئبهبينهحاي!ماداللذادالسويسوخليج

المصتط!مضيقىمنالأ!والبحرطوليغ:ومض-2

منالطوهـاص!ا!تسحدرأسحتئ،عدنعناغرتلا

عط!ئمنى!وجمص،ميهل12.1،ض-سيطءبزثرأث!به

و!ن.ا!الىالىأصىم!!،.فيوالمص!را!ت

كل!الير!،،لىاأئ!ويى!ح!لأأتركمأنهال!كب

!أ!وللملا!!هـوفي!؟8!!ا!ه!

هـ7



الأحمرالبحر

)بهتتدلقالمحيطياهأذعلىبدلمما،المحيطملرحةدرجة

ت!ربالوقتنف!رد،المندببابطريقعنباستمرار

ويبلغ.المحيطإلى،الفلىالطقاتفيملوحةاك!رالماهت

.(أتدام6محو=القامة)ئامة00.21نحوفيعمقأتصى

الحيرلرجةالحصورفيالأرض!حموىولإنخفاض

الأرصفييمتد-قبلا-الويىحيجكان،الحديئة

وأ15سافةعلى،المرةالحيراتعنتفصلهالىالمنخفضة

فيبكنلمالتي،الويرفاةالآنتشفهاوالتى،يلا02

وفيقدئا.03عنارتماعهيز!دمافاشفتالتىالأرصت

حتىيمدالوي!حليحكاناغديمةأاياربجةالعصور

سالثالإلىالأرضوترتفع.اقساحبحيرةعلىالاحماعيية

ممزاطويلأرماوظلتتدئاخميرمحوإلىاممساحمحيرة

العصورأحدفيوحدث.وأصباأفربيةلينماللاتقالى

والمتأخر(!الأاثلاليأىايرياركيافحصر)الجولوجية

هدأتع!رالجرياهحعلحذاالإنخفاض!سبلغتالأرضأد

غمرتعدماوالأحمرصاير!اجحراداناتصل،أيضاالجزء

الفلى.مصر!حكلإلىاتدتواسعةمطقةالجاه

لارغالأحمرالحريرقي:القديمالعهدليايهالائارات-

الرابعالأصحاحبسجد؟،ابحرادلكهمئعبورإصائللى

ابإالقيلةالاشاراتلعضتوجد؟،الخر:خضرص-عئمر

سفما!عملصليمانالملكأنلنقرأ،اوراكاياليةالعصورفي

فيصفبكرضاطىءعلىأيلةعانبالتيجابرعميوني

الطرهـالنمالىعلىوهى(9:26ما1)،أد:مأرض

الملكأرسلوند.الأحمرللسحرالنرقيالفرع،اسقةالخيح

عارنيت9،الفرالذهدرية-صورملك-حيرام

ذفا9هناكمنوأخدواأوديرإلىفأترأ،لالبحر

.(28و9:27ماط1)

لكىترش!ص!9عملىيهوشافاطالملكأنولقرأ

الضلأنتذهبفلم،الذه!الأجلأوفيرإلىتذهب

حأ22:48،2مل1)هجابرعصيونفينكسرت

الم!إضارةها!ترشيق9اصميكودوفد،(37و:0236

الهدجزائرفيمامكا،كانتأفمااو،الفىصمعيننمط

لهكانتسبصادالملكأنحبث،الأرححوهو،السرتجة

ذباحاملة...صواتثلاثكلمرةتا.قيترشيحرضن،

وهى(01:22ما!1)أي!وطراووقروذاوعاحاوفضة

الهند.قاجرمنحميها

أدومثورةنجحتعدماائلإصمى،أعلةأضاعتلفدو

عررياابنهاضردهائم(802:عل2)كورامالملكزمىلي

آحازالملكزمنفيولكن،(41:22كل2)وجيزةلمدة
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الأحمرالبحر

منهاوطردوا(الأد،برنبالحرىأو)الأرايونعبهااسنولى

نهائيا.الإسرائيل!ت

نأالحديثةرائعصفيإلايثبصلم:إسراثلبنىعور-

مرقعخىيلاثلاث!!لمافة!الأيمتدكانالوي!خلي!

القديمةكانتفيفيثوممدينةأنيظنوكان،الاحماعييةمدينة

عديوجدلاولكن،الخليحرأسعلىالسويسمدينةموقع

الرياحفيهتمتحلأ-يكمى،الصحلةامياهأمىمحطحالوي!

اذطريقا-(41:12)الحروجسفريحاء؟-الرقية

ليلةفياطرارالحيشدلك!!سبوريم!ثكا!إتساع

الجبراتص!الجو!اطإكالواإلرائبا!بىأ!اسثم.احدة:

يدعوماهاككانطا،.يهاع.!:قتئدالخيجي!ئمو،المرة

أمامهممتسعاا!المجاكادلقد،المياهوصقانمعجزةلإجراء

للخليج،الطرهـالحمايىحولىللدو!انفرعونج!:أمابم

الويىحودوالجاهبيما،الشرقيالحافإلىوالرصولى

مع.لكن،طريقافيهاتمتحأدالرياحتتيمأد-تأعمق

ماوهو-3!ساحاومحرةالمرةالجيراتإلىالخيحياهاتداد

القصةيالمدكورةالوتائعسلإن-جقليماأوضداه

هذهيؤيدمما،المرحودةالطبيعيةالأحوالأمعتماثاتسجم

.اسجدةثالةحمقةيحملهاو!الحدوألحدإلىالرقائع

لي(12:37حر)عميرروإسراثلبنوكاداغد

يمكنلالكه،لعدتمامايحدد!مكا-وهو،حاصانأرص

الترعةعلىالرقاريقمدينةقعصعنكيزايبعدأدحاتلألى

يومسيرةشلعد،المرةاجحيراتوااضيلاليرماتصلىاقى

هذهتر،يهالدئ،طميلاتوادكباقدادعلىضرتاواحد

عككانتأنهامجتملالتى،سثوتالىجاءوا،الرعة

لايا"،كادوإد،وأسياأ!ريميماقارفيل!-الماصلةالحدود

تفعكانتلىال!طهدالىأد،ء1883وبكوتأثتقد

لىفرعوتسحراليالمحاردمديتىاحدف،ديزممدية

اممثيرانايلاكث!فقد،(11:اخر)بائهصايإصرائيل

الثافي؟!يمأياءلىالقححفيهابحرنكاتالتيالحفرص-

مبيةحدسانهاصالفلىالأجراء:ا،الحروحسفريجاء

مبيةالجو!ةوالأجزاء،والت!الطينمنالمصوعلاللبن

اللبهنفمنالحلياالأجزاءاما،والق!الطهتمنالمصنوعباللإت

-5:6خر)ققأوتبنبدونمقطالط!تمنالمصحوع

طرفليأإك!ام)اإلىجاءواآخريومسرةوبعد.(18

كانتأكاوالأرجح.(33:6العدد،31:2خر)ائبرية

بحرةرأسعلىالحالةالاحماعيليةمديةموقعمنقربية

فلسطين،إكالموقعهذامنالطيةيقالطر،كالت.افح

المنطقةفيمنخفضخلالتمركانتالتيالقرافلطريقهي

سطحفوقتدماحينمخوتفعفىوايي،إل!االإشارةالابق



الأحمرالبحر

الجنربإلىميلأئلايرمخوبعدعلىائاموكات.اجحرا

الوقت،ذلكفيفرعونمقرتا-!أوصوصمنانشرفي

صاروايأحمفلو،ائيلي!تالإسصتحركاتيراقبكان:مها

القيامالامكادفيلكان،فلمطينأرضإلىالمباضرالطريق

خر)إلهيبأمرزلكن،اثاءبريةفياضطويفهمسربحةمحركة

إمتدادم!الغريىالجانصعلىالحوبإلىموسىلى(.تحو41:2

خر)اصحر:امجددلينوثالحيرفمأمامولزل،الأحمرالجر

فياضحولاهذاكادولقد.(7-3305ا!ددا،2:ا4

!قد،فرعودتلبيالرضىمعث،إصرائيلبنىسيرخط

،"ا!فراعليهماشغلققد،الأرضيمرتبكون9أنهمرأى

عليهال!هلصأصح،تطويقجكركةالقياممنولدلأ

عدالبحرعدناهـلودوهم"،إدراكههالحلفمنمهاجمهم

باقيلفهمالأهمةغايةفيالموقعهذاوتحديدأالحيروث

يمر!!عترالرابعالأ!حاحمنافاقالعددفيذكرلقد

بعلأماموالمحرمجدلبيرالحيروثفم!أر،الخروج

برج9أصلاتعني!محدل"كلمةأنومع."صفو!

مفاهاهوهذايكونأنالمحتملغيرمناممن،،مراتجة

أحدنحربأتدامهمت4يير)ئيلإصبناكادوإلا،ماالمقصود

الجلىقمةهيأمحدا!"ألىفالأرجحلهذا،المصريةالحصون

ييراتىاجيمةلحبا!الشماليالطردصو،البرحتضبهالى

الغربى،ضاطهام!قصيرةسافةوعلىالمرةالبحير)تموازيا

علالجالقممأحدكار!صفوننجعل)ا1أأيفويمك!

بينالطريقمنتصففيلللوفةالمقابلةفاراذلريةحدود

يم!،الصافيالمنطقةجوولى.والسويرالمرةالحيرات

بيرفيماموقعأىت3بوضوحا!الجبامنالسلملةهذهرؤية

علىجدياعنراضريوجدلاأله:يبد!.والر-!الأحماعيية

يحتصفيماواحدرأكطعلالعلماءيجمعلأحيث،الرأيهدا

أحدكانأله"صفونلحا"الا-معنىس:يدو،كلوقعه

ويقرل.حبلاكانألهالطبيعيومى،البعلعبادةمراكر

أما،مصرصالثمالمطالشاطىءعلىكايوسجبا!إنهلروحز

بحيرةساشترثإلىطوسومحبل:بينبينهفيجمعلافيا!

عدديؤمه-الحاليالعصرحتى-مراربوجدحبثامماح

ولكن،عامكلمنيوليومنعرالرابعفتا-لجاجمنكير

أما.كنعالطمعبدوأىالمزارهذابيريرلطصببثمةلش

،حددلاهالذىالحيروثفممرقعمعموقمهفيجعلداولن

.المرةالجيراتمنالفيقالجوبيالحزءببانبيضحهولكنه

المكانهوالموقعهذايكونأنالط!حىمن،حالأىوعلى

يزعم؟-صعوبةثمةوليى،إسرائيلبنوبهنزلالذى

لأذ،المرةوالبحيراتجيفةجبلدينمرورهمفي-نافيل

كايخةمافةيتركولكنه،الجيرةإلىفجأةينحدرلاا-ببل

الأحرابحر

الناجةءنوانبحيرة،ناحيةسالجبلحمايةق،القوافا!لمرور

وبعطلى،لتطوياقهمفرعرنمنحركةأيص،الأخرى

وجد،الحمايةهذهوتحت،الإسرائيليهبمضايقةصحيثه

وينصبونليهينتشرواأنينطيعونمت!عاسهلأإسرايخلىبنو

السلوفة،حتىنجوباوصلواقدأنهىافترضنا،إذا،خيامهم

أمرفقد،بالقصةجاءماكلتلاآالظروفكلأدنجدفإلنا

البحر!إن،يرحلراأرإصائيا!بزيقرتأنالرهـموسى

وعندما،اليابسةعلىإسائيلبنوفيهويعبر،أمامهمصيق

أجرى"الجرعلى-الربأمرعلىشاء-يدهموسىمد

يابهالبحرجملق،الليلكلشديدةشرتيةبرجالبحرالرب

الابة،علىالحروسطفيإيرائيلبوفدخل،الماءوانق

المصريوطوتحهم.يسارهموعىيمينهمص-لهمسوروالماء

إلىوفرصالهومركباتهفرعونخيلحميع.وراءهم!دحلوا

لوأصحوعدما.(3.-41:12حر)!اسحراو!

وعطىالماءرجع9،الآحرالاطىءعلىآمادلىإسرائل

."فرعونجيتقحميموفرسانمر!صات

مافيهايصفواقى،ذلكعفبموسىنرديةوني

حر)لمالمياهتراكمتأنفكلريم"؟يقول.حدث

سرلمجثنفحت9:العاثرالحددييقولثم،(ا:58

لأتالفول،مراتثلاثبنكرر:هكدا."الحرمغصاهم

علىالرجوقدرة.المياهلىطريؤلقالرجامشحدمتدالر!

اجحراتواالولرخليحبربيصلالذىالممرصتالمياهاراحة

قد-1أتدابضعةيتجاوزيك!اعمقهأنأساسعلى-المرة

الميجور9ميقوث،الحديثةاتماهداتواقعمنتمائاتجتت

بنمهصهدقدلأنه،البريطالىالجترمن،تودروحرال

!حهاموىانخفضحتىالجاهالرياحأزاحتيهف

القاععلاصغيرةاالضجمحتخىأقدامستةمافة

بيرالفرقأنالسويسقاةلركةتفريرويفرل.الموحل

أقدامكرةهوالفاةلىللماءارتفاعشأدلىارتفاعأقصى

والجزرالمدحركةأدحيثالريمبمع!!وذلك،بوصات!شع

علىالريمئيرتأ،بقوةيلاحفاش.الأحمرالجرعللهاتأثير!،

الأمريكية،المتحدةالولاياتفي"ايرى!بحيرةقيالمياةازاحة

فيالعيقةالجاهمجاريإدارةمنتقريرعلىبناءألهجت

الرجأدكترايحدث،(165،168صر)!18آ

عندالماءسطحصتوىتخففرالغرثيالحوبص.الديدة

إلىالبحرةمنالفررالطرفعلىأوهايولأيةفي"توليدو"

صطحمستوىترفعالوفتنفم!وي،أقدامسبعةع!يزيدما

بيما،المقداربنصص!،الثرقيالطرفعلى"بافلو"عدالماء

يحك!،الواحدالاعصارمرورأثناءفىاشجاتجاهيالتغير

الواحدالموقعفيالماءسطح-ىفيالتغيرأنأممما،الأوضاع

نأشكولا.واحديومخلالفيقدماغرأربمةنحويبلغ
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الأحرالبحر

خبود

ههر

عرة.

ا!حر

الأحرابحر

محرت+

اءنر

المرائيلفيرحلة

بل،الانحدارشديدةشواطىءثمةتكنلمأنههىوالحممةا!حلالمجرىقاعلبهثمفشدةأقلاعصارأيتلزمالأمر

علىويقابله،المنخفضإلىيؤدىالانحدارقليلممرهاككانوفمصرينالوقتدلكفييفصلكانأنهيقرضالذى

ير.فيصاعدطريقالآخرالجانب.سياءة2جز

يمهمعنلهمر-والماء9:الم!ارةعلىالتحليقاتكزت-ب

14!إلايسحنالاالنظريةهذهعلىكثيرةاعتراضاتثارتولقد
.(2لا:1حر!بارهمرعن

:يجازبإتاولها

،"سور"لكلمةابلاغيالاستخدامندرسعندماولكنيمكنلاعقبةتقرضهمكانتإصرائيلبنىإنالبعضيقول-أ

الأمثالمفرفينقرأ)ذ،اسثكلةثمةليسأنهنجدكلالامخدارشديدةضواطىءفوقتقدمهمفيوذلك،تخطيها

عالي!ررومثل،الحميةمدينتهالغنىثروةأ:(81:11).الجانبينكلا
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الأحمرالبحر

الخلاصيجغل9اللهأن(ا:26))شعياءوفي،،تصورهفي

عنيقول(3:8)ناحومفيثم،أوصترسةأسوازا

،،سورهاالبحرومنالبحر"هوحصنهاإن،نومصر"

فرعةتتركأفاباه.يحميهالهاكسوركانتبهاالمحيطةفالمباه

واعتراضإمرانيلبنىلتطردقبحركةللقيامفرعونأمام

ألا،المجازيةالثعريةالأصاليبهلأهئلفيويجب.طريقهم

عبارةفي؟،المجازكطبالمدىبلالحرفيبمعماهاالكلساتتؤحذ

.(:8ا5خر)!البحرتلبفياللججتجمدت5

المحيحالاتجاههيليتالشرقيةالريم)ن!ولون؟-ب

لا،الريةالرجأنهووالوافع.المطلوبالهدفلتحميئ

أعا،المجرىذلكمنالجاهإزاحةاشطاعتالتيهى،سواها

مماالجنوبإلىالمرةالبحراتياهتدفعفإنهاالشحالةالرج

،الوسحليجطرففيالضيقالممر!المياهعمقمنقىيد

الهدفتحقيقتستطيعكانتالتيهىوحدهاافييةفالرج

.المثرد

فيالمعجزىا-لانبيستبعدالتفسرهذاإنكولرن-د

عنشىءيذكريكادلاأنهملاحظةيجبول!ت.الحادثة

وقعت،؟للأحداثسردهيبل،ذاتهاالقصةفيالمعجزة

الأحد)ثطبيعةمنلاضخلاصهالمعجزمميالجانبتركمع

،روبنسون"يمميهماموالمعجزاتمىا!طوهذا،نفسها

تستخدماللهيدفانرىمحجزةأىأالوا!ةهـمعجرة

وأفهاالتحكمالإنانيشطيعلاالتىالطيعيةالقوى

نأ!دفةمجردكانتإفهاالقرلعلىأحدجرؤوإذا.توجهها

الموصماوصلالتىاللحظةنفسفيالشرقيةالريمنهب

لمالوقيتقالغريبالتوافقهذاأقهوفالرد،المبهورمكاد

فلم،إاليبتداخلإلاالصورةهذهعلىيحدثأنممكنايكن

الحاصفة،هوببقربلتنبزجويةأرصادمكتبخاكيكى

،والجزرللمدمتتظمةكحركةالأحمرالبحريتهرضولا

بجحافلهالمدمعلىمعهامرصىجرؤالىالبرةممجزةولبهها

فيماالالهىوالتدخل،المناسبالرقتليالمنابالمكانإلى

تد.دلبلإلىمجتاجلاوهوالنخمينيخهيجدىلاأمر،حدث

التيالطيعةقوىلمسارقبلمنمقرزاأمرأالبحرانث!قاقيكون

الالهيالتدخليظهرالحالةهذهوفي،وحدهاللهإلا!علصهالا

يستطيمونحيثإلىالثبلقيادةالبشريةالأدواتتوجهفي

قدرةفييسالنيالطبيعةقوىأقاحتهااييالفرصةمنالإفادة

.كثاءوقماأويهفمايحركهاأنالإلسان

بينالكاملالطابقهذابخصرصهامةكلمةنفولأدبغى

بهاالمتملةالمعقدةالطبيعيةالأحوالوبين،الكتابيةالقمة

فأصبحت،الحديثةالأب!،ثإلاغوامضهاتستجللموالتى

فيفليى،ديلالىتخاجلاوطيدةراسخةحقيقةالقصة

الثرقهالبحر

كلمعوالطابقالدقةهذهثملتصةيحترعأنإنسانمقدور

مبهصةقصةليتفهى،المعقدةوالظروفالأحوالهذه

واحدمكانفاكبلالظروهـ،منالكئيرعلتنطقأنيمكن

التاريخ،كلفيالظروفمنواحدةومجموعة،لمالعاكلفي

لي!علمىدللهدافيإن.القصةتفاصلكلعليهاتطبق

نجمنولشتحققيةواقعةفالقصة،عنه!لوماهناك

لأساطير.اتلععاتمنأوالجثولوجياأوهامنتاجمنأوالخيال

:زجاجمنبحر

منحكرأ5يوخارأى،الرؤياسفرمشاهدمنمهدينفي

المهدوفي.(:2ا5،:46رؤ)اللهعرشتدام!زجاج

تقفكانتوحوله،البلورضبهزجاججمكر1بالقرليصمهالأول

يقحأنتيوالتبيحالجودفيثاركتالىالكائنات

اثم!هدفيأما.(الحاصالأصحاح)ايخومالسفر!الحملأ

(2:ا5رؤ)،بنارمختلطزجاجمنكيحر)رأىفقدالثافي

تنصبأنوضكعلىكانتالتىالد!وناتمعيتنابماوهو

ومعهمالغالبرنالقديونيقفكانالرشوحول،الأرضعلى

وتريمةاللهعبدموسترنيمةيرتلرنوهماللهقيثاراتا

عنرالخامىالأصحاحفيالصرةترنبمةإلىنجايعودمما!الحمل

الأحمر.البحرعندفرعونمننجاتهمعقبالخروجسفرمن

البحرأمما.ونقائهاللهطهارةالىيرمربالبلورانهوالبحر

بالغضبائمعلةقداستهإلىفيرمزبالنارانحتلطالزجاجى

يعكىال!لرريةوأعماقهوصفائهبخقائهالزجاحيفالبحر.العادل

علىالقدبسينووقو!.معاملاتهكلفيوتداستهاللهطهارة

والصرةعلاالتغلبتمالتىالصحابعلىيدلالزجاجىالبحر

الجلألىءوالجو،بلغوهالذيالمطلئوالأمان،أحرزوهاالتى

فيه.أصبحواالد!البهيج

:سوفبحر

بق.فيماالأحمرالجرانظر

:(الميتابحر)الثرتيالبحر

منالجنو!طالجزءتشغل،الملوحةشديدةجكيرةعنعارةوهو

،:413تلث)أالملحبحر9الكتابفيوتممى،الأردنوادى

،وه2:أ361،5:يق،3:71تث،21و34:3العدد

،3:17تث-السهلصوأو)!العربةبوو"،(ا؟891

الرقي!البحرو)،(2:ه41مل3:61،2يق،49:4

يويفوسعيهيطلق؟.(22:.يوئيل،7،:18حز)

ويطلق،"سومبحر5التلمودفييمى؟،!الزفتبحيرة5

.!لوطصو!اسمالص!ع!
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الشرقيالبحر

يوسرمكا

يحارأ

02.-إ.شليمروأ

لحمبيت

حبرون

جدي

ساداما

للبحرخريطة

محاورمنومحور،ملحوظةجفرايخةظاعرةالميتوالبحر

وهو.الأصيوكطالأفريقىالاخدودمنجزءايثغلوهو،التاريخ

نحوصطحهيخنخفض،العالمقاراتكلينخفضأعمق

القاععمقوبيلغ،المترسظالبحرسطحمستوىعنتدما003

الماءمنسطحومو،فيهالماءمطحستوىعنقدم0013نحو

الطينيةالأردندلتامنميلاخميننحويمتدالخضرةإلىالضارب

فيالبخةنطقةفيالضحلةالمشفقحاتإلىالشمالفيالملحية

وشرقالضبمناليهوديةجالالجانبينمنوتكتنفه،الحوب

ع!ثرأحدعنأجزائهأعرضفييزيدلاانهحتىالرقمنالأردن

فقط.ميليننحوإلى!اللان1منطقةعدويضيق،يلا

الذىالقاربضكلإلىأقر!-جزيرةشبههو"اللانوأ

العميقالماليالحوضبينويفصل-الشالإنمقدمنهتتجه

الجولىالحوضوبين،مرلعاعيلا492نحوماحتهتبئالذي

البحر-ولهذا.مربعاميلا99نحومساحتهتلغالذكطالضحل

لركيبهواصةوضهرةكبيرةألمجة-فيهحياةلاالذممط

الطبيعية،وموارده،الهيدرولوجيةوخصائصه،الجيولوجي

.المقدسالكتابتاريخفيلهالذىوالدور

الجرأنعلىالجيولرجيةالقرائنتدلت،تريههأصله-ا

العصرفي-أرصيةهزةحمضرتعندماأصلاتكونالميت

الثرقيالبحر

المهت

جدرانبينالقديمالثرقيالمتوسطالبحرطرف-الميوسيني

يمتدكانالذى-الداخلىالبحرهذابدأوعدما.الأخدود

في-العربةسهلو!إلىحرمرنجبلمفوحمن

الحولةفيصغرةماثيةسطحاتفىإنحصر،الانكماش

طابعهاالأرضيةالهزةهذهتركتوقد.الميتوالبحروالحليا!

الواهية.والف!رة،الغائصةوالطقات،الحادةالجدرانفي

("لئى"بحرقديمايحىوكان)المتوسطالجرتركواغد

الصلدالجوىالحجرمىحميكةطبقاتشكلعلىرواسبه

والتي،اليهوديةتلالنهاتكونالتي،الرخووالطاشير

شرقيفيالرثيالركلوالحجرالمتبلررةالقاريةالطبقاتتغطى

علىالمتموجةالراطىءخطوطأيفاتبدو؟.الأردن

الجرفيالمياهفاج!بتغيرعلىتدل)متدرجةارتفاعات

صورةوهذه،متفتتةرواسبمع(العصورمختلفعلىالميت

الفرةالتواءاتمنوتعقدتتداخلتقدلطبقاتمسطة

عنعصورتحاتونحاعة،انماخيةوايغيرات،الأرضة

وانكماثىامتدادمعتزات،الثديدوالجفا!الغزيرالمطر

أوربا.فيالثجةالممطحات

ترايد،الأمطاركزيرةالكبرىالثلاثةالغصورأثاءوني

،الاخدودحرائطمنالعلياالمدرجاتبلغخىالجتالبحر



الشرقيالبحر

مىالكثيرفا"حدثت،العريةعواملنحطتالوقتنفىوفي

بطنوعطت،الوادىصفوحفيوالالتواءاتالتجعدات

الحصباءمن.هائلةلكياتوفرشه،عيكةبروابالوادى

منطقاتفوقذلككل،الوادكيمخارجصدتحتى

والرملوالطملوالصلصالوالجبىالملحيةالصحور

،الصفرةإلىالفاربوالطينالرمادمعالناعموالطاضير

ضوحتغطي!،،اللان"جزروةشبهمنهاتيهونوايي

دوراتزوبخا!ةالتعريةلعواملوبتعرضها،الوادى

انتظامغبرفيوتراكتالطينيةالطبقاتتف!ت،الجفاف

الأردننحت؟،أالغور"أرضتكسومجحدةطبقةمكنرنة

هدهصيتوقد.الأدغالتغطيهالذى!الزور"خندق

الميتللبحرالثماليالحوضانخفاضالقشريةالتئوهات

طبقاتفيهبرزتالذيالوقتنفسفيربما،جوانيوانحدار

ماولحل.صدومجبلتكونالتىوالجبىالمخرىالملح

الحوضوفيضانسدرملانطرفتصدعمنذلكأعقب

السديمعمقردتالتيالتارمجةالأحداثأهمهما،الجنولمط

.(:413تلث)المدثرةمدنهمع

الاضقرارعدمحالةفمازالت،وعحررةصدومأما

متكررةفالزلازل،الممزقالمداعيالحزامذلكيواضحة

ومانر،الماءسطحتحتالمنمررةوالأشجار،الحدوث

بل،القشرةضعفا!ت!رارعلىتدلإنما،الطبيحيةالظواهر

إلىفبالاضافة،تعقيذاالقرةفيالتمدعتزايدلقد

أحدثهمافإن،!الغور"شكلتالتىالأولىايصدعات

إلىالجايةالطبقاتأمال،أضاالدالىمىالانخاف

القطريةالتصدعاتمزقتبيما،الميلوحيدةمنحدرات

ناطق،خلقت،موآبسهلمكونةالمجاورالخندقجوانب

قطحتفدكأخماالتيالغائرةالوديانمكونتتآكلتضعبفة

.بمنثحار

انطلاقعنأصفرالقشرةضعفإن:والغمقاتالايع-

المخرىفالملح؟الطحيةالطبقةتحتمنالمرادمنالعديد

كا،الصخريةالطبقةفيتصدعمنانبثققدسرمجبلي

والمعدلة.العذبة،راباردةالحارةاليابيعأيضاتفجرت

العذبةايابيعمواقععلىتدلالحفراءالسنديةوالمطحات

الكبريتيةالحارةالجاهوتستخدم.جدكيوعينصوغرمثل

قاعفيتنبثق؟.الطبيللعلاج"معينالزرقاء!فيثلما

ثلالمعدنيةبالأملاحالمحملةالمالحةالجاهمنينابيعالبحر

فيا-حيةكائاتوجردتمعالى،والكبريتميداتالبرو

ياهتمطىالتيهىالأملاحوهذه-البكتريامنالقيلعدا

كازاتبهتختلطكا،الكريهةورائحتهاالمرمداقهاالميتالبحر

والحجربالطباضيرايخلطالقارونحاصة،بترولةومواد

الثرقيابحر

الميت!البحربحجر!والمنانينالتجاريزودوالذى،الجيركي

عقبونحاصةالبحر!حعلىيطفووالدممط،بالفحمالثيه

أكادالأرجح(01:ا4تك)!الحمرآبارأما.الزلازل

تححلكيرالبركارالورانأنوحيص.للقارآبارأكات

عاتيارلزالأكاد،عمورةعدومدمرماأنفلابد،جولوجيا

والصخوروالقاربالغازاتقذ!ثديدانفجارصحبه

الملحية.

ملوحتهبعضالحريتمدبيما(311:تث):الملح-بحر

المتقطحةالحدرانومن،الطحيةتحتالياليعأوالطح-ت

بعضفان،الملحيةسدرمبصخورتمرالتى(الدائحةغير)

والننات،الجافةشهالمسنقحاتترلةمنتأقالملرحة

،صوآبمرتفحاتأمطارمياهتصرفالتىالدائمةالأربعة

منيعدلاعدد!ع،وزاردوأرنونوالزرقاالودهمىوهى

،أملاحمنفيهاعاإليهتحكلحميها،الجريانتقطعةالوديان

منالمياهمنطن0000.05.6بنحوالأردنفهريمدهيما

منعاليةنسةوبها،يويافيهتصبالتىطنالمليونالسبمة

.والمقيومالصوديومكلوريد

وأعذباالميتالبحريكونأنيمكنكاد،ذلككلومع

بيئةفيمقفلحوضولكنهه،مخرجلهكاذلوملرحةأقل

الحرارةتتدحيثللتخيرممتازاقدزانهتجعلحارةقاحلة

مرتمعاتعلىالأمطارندرةمعالصحراويالماحي

السفوحعلىتنحدرانتىالعاصفةالرياحوهبوس،البهودية

أربمةعنالأمطارصقوطمتومطيزيدولا.الغورإلى

فيقلالجموبيأما،الثماليالطرففيصويابوصات

صعةعلىتساعدالجافةوالحرارة.بوصتينعنالمتولط

ومتوسط،57%عنتزيدلاالن!ةوالرطوبة،الجر

وهواءالباردةالثاءفصولذلكفيبما)الحرارةدرجة

بعضفيفهرنهيت577إلىيصل(ليلأالاردالصحراء

إلىالأيامبعضفيالحرارةدرجةتصلوتد،الأماكن

الحرعنناهيك!أندرهوما،الظلوفهرنهيت5124

تهبولكن.السىلأضعةالميهرفةالأماكنفياللافح

فيالجوحرارةمنتلطف،االشمامنمقدلةرياحاحيالا

سرعةمنتزيدالوقتنفسيولكنها،المالىالحوض

منيصاجهوماالمرتفعالجوىالضغط11ومع.اجخرا

الخر،منيقللان،العالةاهلوحةودرجة،خمفضباب

ليتوازنإنهحتىالدةمنيبئ-دلكرغم-االحرفإد

ملايينسبعةمحووهويويالبحرالماءمنيردماكيةمع

وإن،تقربياثابتاابحرا!حمستوىيجعلمما،الماءمنطن

فيرتفع،المحتلفةالفصولبيرالتغيراتبعضتحدثكانت

خمةأوأقداءعفرةنحوافتاءفيالمطحمتوىعادة

بينمحصورالبحرأنوحيث.الصيففيعهقدماعثر
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الثرقيالبحر

تتمددشطانهخطوطلحإن،:غرئاشرفاالمرتفعات

مفطقةتغمر:قد،المتدرجةالسفوححدودفيوتبهصثر

.أمبالعدةإلىالشخة

الضحلة.الأطراففيتتركزوهى:المعدنيةانتجات-

الاطىءمن"الميتالحرحجر،استهخرخ،القديمومنذ

من،افيكلولذدائح،العالييقليموالملحوجمع،الغربى

الأملاحاستخراجزادوقد.الغرلطالجركطد!الطروسدوم

وبخا!الكييائةالمرادعلىالطلببارديادالمعدنية

اثمينة،الكيميائياتلهذهنحزناقيفالبحر،الأحمدة

)كبرياتالجىمثلالجرسبةالمتبلورةالأملاحعلىفعلاوة

تكسوهـاليالصرديوم()كلوربدالطعاموملحالكلسبوم(

يبئالمياهفيالمعدنيةالأملاحتركيزفإن،المحيرةتا

الجولىالحوصفي03%إلىالنسبةهذهوترتفع،25%

فيالميتالحريفوقولا،الأعماقفي33%وإلىالفحل

العناصرواكزتركيا.فيأرييةفيفادبحرةسوىدلك

والصوديوموالوتاسيومالكلورهىأملاحهفيالموجودة

بهيوجدكا،الترتبعلى%ا.،ا%67،6%بنسبة

منالكمياتهذهوتبلغ،والكبريتامملسبومواالبرومأيضا

الميتلالبحرليوجدإلهحتىالضخامة

المغنشوم،كلوريد!نطن.000.000.00022

،الطعامملحمنطن000.000.000111

الكلبوم،كلوريدمنط!.0010006.!...

البوتاسوم،كلوريدمنط!.000.000.0002

المغسيوم،برويدمنطن00.00000089

فإفيذلكعلىوعلاوة.الجبسمنطن000.000.002

منالمعدنيةالأملاحمنهائلةكمياتيختزنصدرمجبل

سابقة.جيولوجيةعصورمنأعظمبحررواسب

الىصدومإلىالمعدنيةالأملاحهذهاشخراجاتدوتد

فيللبروممصعبافبنى،للتحدينمركزأأصجت

وبداخلهالبحرحولالخيرأحواضوانثرت،5591

،الأحواضإلىبالأملاحالمحملةالجاهتدخلوعندما.أيضا

يتخرجثم،للبخرالترضقبا!الطعامملحأولأيترب

تضاعفوقد.البرويداتئمالوناشرمأملاحذلكبعد

ثم،0691،6591ل!تيخمامراتأربعالبرتاسانتاج

،7191ليطنمليونإلىوص!خىأخرىمرةتضاعف

الغازاصتحراجوكذللث،المكررالمائدةملحإنتاجمع

وكذلك،حد!ااكفالذي،أراد5حقلمنالطبيعي

منمجموعةلأتوهكذا.سبعئرفيالبرومتعئةصناعة

الهامة.الكيميائيةالماعات

للمواردبالبةقليلةالزراعةوالموارد:الزراجم!ا!لوارد-5
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الشرقيالبحر

منالقليلصوىتجدلاالبدوقطعانإنحتى،المعدلية

القديمةالعصورفيو.الثوكبةوالنجيراتالهزيلةالحشائش

ياهمنتروى،المناطقبعضفيكثيفةزراعةتقومكانت

الحلفاءشحيرات:تعطى.المأهولةالمرتفعاتحوا-الودياذ

حزروتوجد.ملوحتهارشاالرطبةالمناطقالمثابكةوالأثل

باسخداميمكناقالعذلةالجاهينابيعحولالخضرةمن

المحاصيلسعددزراعةعليهاتقومأنالحدثةأسىااصيصأصا

والدواجن.الماثةترلةشروعاتو

تحفبا(سكانالماهواتالمراقعمنسل!لةوتوجد

،يهر!الرقياساطىءاينطوراو.الميتالبحرثواطىء

شديدةاصموحافإن،موآبوديانمجارىسبالرعملأنه

،الطرقشقليعرخىالواطىءتكتنفا،نحدار1

للزراعة،تملحتكادلاالجيرىالحجرتشقالتىوالأغوار

توحدحيثالثمالىالطردىعلىيقصرالمأهولوالجزء

إسرائا!نجوبهالزلات(مرآبسهولأو)موآبعربات

يمتدالذممطالخصيبالمنحم!رفيوبخاصة،(ا:22اشعدد)

.زاردواديدلتاإلىاللسالىحزيرةتبهالخلفىالسفحمن

منالكثيريتجأنيمكنالواحاتمنالحزامهذاأنرمع

الىاضمربقاوصائا-إلىيققرألهإلا،الوفيرةالحاصلات

بعضوجودمننجالركمولذلك،الانتاجعلىتجع

،محدردةبقعفيإلاكثيرايظورأأنهإلا،والرعىالزراعة

جحلالمجاورةالحرتفعاتمنماثيةمجاريخمسةإنحدارولكن

الخمس.ال!هلمدنلإلاءصالخامكاناالموقعمن

مواردأنبرغم،كثيرأتطررفقدالضلمطالثاطىءأما

البحيرةنحرالمتدرجةالجبالومنحدرات،محدودةالمياه

ولكنها،فحبالثاطىءأجزاءتربطلاالقديمةوالطرق

فثكاعينفيالثلاثالواحاتمنالهوديةمرتفعاتتخترق

الىأيالئمايةبعدعلىتقعايى،وأرمجاجدىوعين

الفوهـةوعين،قمرانمنبالقربئكاعينأما.المثمال

،جديعينفي،العطيمةالواحةوبخاصة،الرابةوعين

ينائيعئلاثةوهناك.مأهولأمكاناالاطىءمنحعلت

منجعلمما،البحرإلىثلالاتعبرالمرتفعاتستنحدر

إبراهمأيامفيماهولامكانا(جديعين)تامارحصون

بالكرومكنيةوكانت(2ت02أح2،ا:47تك)

الآنوهى،(ا:14نض)سيحانأيابمفيوالبات!ت

.رةا!اتطقحاصلاتيهاتنمومزدمرةراحة

قاحدةمناطقجدىعينوراءتوجد:التارفيالدور-

فيهاوجدالتىوالمغايربالكهرفمملوءةالنضاريسقاسية

،(23:92صم1)شاولمنهروبهعدمحقلالهداود

المأهولةغيرالثواطىءوح!ثةمننزيدمففرةأرضوهى



العظيمالبحر

الكتابفيالمنطقةهذهوكانت.فيهجاةلابحرحول

كدرلحومرهزمفقد،للمعاركأوللديخونةمكاناالمقدس

تك)أصيرألوطاوأخذ،هناكالفلطنيينملوك

تحتربماأوالمكانهذامنبالقربرلعله.(ا:412

يتردددمارهاظلالتىالمدنتقعكانتالجنوبيةالمرتفحات

الذىالرقيوالخندق.والنواتالتاريخمدىعلىصداه

الىالكئرةبالمحاركيذكرنا،وزاردأرنونواديايحرقه

المرتفعاتذلكفىمثله،و)صرائيلومرآب.أدوملينثت

.(02:2أخ2)جديعينوراءفيماالواقعة

نظرةيلفىأنموصاستطاع،موآبمرتفحاتومن

موآبسهولشهدتكا،الموعدأرضعلى،الاخلودعبر

الملك-ميرودسوجدولقد.الغازيةالجوشمروروأريحا

الراحة،بعضكالرهرينابيعفي-الموتفراشعلىوهو

تمرانقوممضى،الصخربةايهودبةمنحدراتوراءبيما

الذيالمكان-مكاروسقلحةوكانت.ويكتبونملونتأ

تتوج-فيهقطتتدالمعمدانيوحنارأسإنالتقيديقول

الفربيةالثواطىءفيتتحكمكانتيما،الشرقيالمنحدر

الأضرة،اليورين)صاةكلأتذكرناالتىأمسادا)هضبة

الرومافي.يط!يدعلالهيكلخراببحد

الجرسيثفى،المياعصرعنالنبراتضوءوفي

الثمافيةالعذبةبالمياه،القاحلقدرونواديويمتلىء،الميت

المتنقحاتأنومع.الجرالىالهيكلمنضجرىالتى

،الآنفيهاحياةلاالنيالمياهفإن،مها!تخرجالملحمازال

حز)أنواعهامحتلفعلىالأحماكمنهائلةبكياتستفيض

74:9.01).

بحرطبرلة:

.المعارفدائرةمنالجزءهذافيصبقفيماالجيلبحرانظر

لعربة:ابحر

.المحارفدائرةمنالجزءهذاي(الميت)الحرقالبحرانظر

:(ايوسطلبحرا)العظيمالبحر

البحرعلى!البحر!لفظالحبرانيونيطلقأنالطيعيمنكان

باطةبكلعه!ولونفهم،نهلمرقعهمنظرأالموسط

قض،34:ه،:1392عدد،:9413نك)"البحر"

،34:607عدد)"الكبيرالبحر!عليهيطلقونكا،(5:17

،471.91002:هحز،91،15:12.47:،4:ا!ر،

البحر9أو(47:01حز)أالعظيمالبحروأ،(:4828

العظيمالبحر

يق)فلطينغررلوقوعه،الشسىكروبنحوالعظيم

،34:2،ا:24اتث)فقط!النرلمطالبحر"أو،(23:4

الذي!الثرقيالبحر!معبالمقابلة(02ة2يوئيل،:418زك

الميت.البحرهو

فلسطينغرلىالواقعالمنوسطالجرمنالرقيالقمويسى

فيذكروئد،(2331:خر)"فلسطينيحر"،مباشرة

."يافاجو9باسم(:37)عزرا

وبخاصةالجدبدالعهديالمتوسطالبحرإلىالإشاراتوتكز

تخرمالىمرةيرعالربجاءوقد،بولىلالرصرحلاتفي

.(7:42مرق!)المتوسطالبحرعلىاقمتينالووصيداصور

القديمةالحضاراتلمحظمسرحاالمتوسطالجرحوضكان

أولئكحضارةعدافيحا،الغررلمالعاحضارةفيبقوةأئرتالتى

أولئكأندفعماومحيرأ،والفراتالدجلةادممطوفيعايئراالذ!ن

.استطاعواكلمانحوه

بهمجيطمالطسطح-احمهيدل!-المتو!والبحر

طريقعنالاطلنطيبالمحيطويتصل،الجهاتجميعمنايابى

بالبحرتصلاايوسطالبحركانوقد،طارقجبلمضيق

طميرواسبولكن-حديثجيولوجيعصرفي-الأحمر

الصحراءرمالمع،الدلتاتوسيععلىعملتالتى،النيل

أصياقارقىبينعاوربطت،البحرينبينالممرأغلقت،الزاحفة

وأفر!قية.

مبل،0023نحوالجوسطللبحرالإجماليالطولوببلغ

ميلمليونحرالىومساحته،يلا0801نحرلهعرضوأقصى

مربع.

،وغر!ضرقي:قسينإلىطبيجاالجوسطالجروكقم

ضحلهاكوالبحر،وصقليةتون!بينالواصلالحطيميزهما

فيعممهو!ل،عممااكزعامبوجهالغر!يوالم!م.نيا

تقرلا.قدم00006إلىالأجزاءبحض

الجرصطالجرإعلالياجز!رةوثبهالبلقانحزءةشبهوتقطع

ايجهوبحرالادرياتيكوبحرلونخيجمكونتينالثمالجهةمن

الم!يباتهذهوكانت(الرقإلىالغربمنالترتيبعلى)

تكنلمو،والرومانالرونايونعليهاأطلقهاميةأحماءتحمل

تمامأ.واضحةحدودها

فيأما،الصيففيدكمااككرالمتوسطالبحرفيالحرارةودرجة

والوزن،الاطنطىالمحيطفيالحرارةدرجةتمائلفتكادالثاء

ن!يا.أسرعالبخرلأنربماقليلأأكبرالمتو!البحرياهالنوعى
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النيالبحرالعظيمالبحر

8،

م

لجا

عل!

!ع

علبما



لوطبر

الفربي:لبحرا

بحاليه.مطالمترالحرالظر

البهيرتالبحر

بماليه.الموسطالجرانظر

:كنروتبحر-كنارتبحر

:لوطبحر

.المعارف

الملح:بحر

ايت:البحر

فيصاالجليلىبحرانظر

دائرةمنالجزءهذافياقيالجرانظر

فيما(اقياجحرا)الثرقيالبحرانظر

سبق.فيحاقيالراجحراانطر

.سرومكا

ف!رانمرنع

بحا.أركا!

21ء.عمو

الميتالبحرلفائف

اقي:ابحرلفائف-ايتالبحر

فيترجعانحطرطاتصتمجموعةعلىيطلقالذممطالاسموهو

الجرمنبالفربتعبقكانتقديمةدينيةجاعةإلىأصلها

اقي.

منىاليقينوجهعلىنعلملا:الأولىالاكعثافات-أ

حدثذلكألىالأرجح!لكن،اللفائصهذهأولىاكنمت

الضالةشاتهعنلحثالبدوأحدحالفقد.4791في

وادىنيالحايةالجحدراتيالكهوفأحدإلىفدخل

النر!ال!مالطالطرفمنالنربإلىيلنحوبعدعكلمراذ

إلىأميالثمانبةعنقليلأيزيدبعدوعلى.افيللبحر

ل!لغجرارعدةفيالبدويأقدامتحزت.أرمجامنالجنوب

لهبوعاتعشرونحو،قدمينمناكزنهاالجرةارتفاع

نحصقيملفوفةالجلدفيرقرقا!اوجد،اعرض!ا

التحفضشرلأحدبهاوذهبصأالكهفمنمآ-ما!ذ،

الىاسباتيا.وصا!،فهااجعضالحاضترى،لحمبيتيالأثرية

فليم.أورفيالأرثوذكصىياناضيردرئيص!يد
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المثالمحرللالك

و!د17911لاللثالفبمحموالملماءمنمحددولام

الأ.ولكلفى"مرطهنحطوطتأنهاالحداةلابشرطن

نحملوطاشأ!اأشث.بأورضلبمالعرالةا!اثمقسوكنك

بمن!،نتلىمخما.ثلاثصراءواضطاعلدفيأنر+

الفرفي،!الأبثاثا!صةالأصكطهدالمطالافطوطث

لىولمجعله!منثرالمرج.مسثرمديرهالمحتو!ى

أو!ريى-،فىو.المىعلرمابعمووأر!ل،فمو!رما

المتالمحرلمالك

م!هأذاال!ه!الرووتد!الكظبىالأرك!ولو!!لمالط

وموط،افدئما!!وطا!كصأهمتح!راللدالف

.الثا!!الأكطأي!ت

!ص!ا!ص!لأم!.ا!!!،أم!ثأ!لفوصط.ما

مر!ع!ولدول!صطلت.4891لىوإصأئملا!س

في!كامطو!،عال!!!ما!هوا!ث!الأولال!د

الأرفرهلموطوثاللالالدسالممقوذوجدحمثالداكلمنالراءللكهدممالر
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المتابحرلفائف

الأردنية،الآئارإدارةمنهاردنجل.!.941!

فاستطاعاأورضليمفيالتوراةمدرسةمنديفو.ومرى

وغيرالكتايةانحطوطاتمنالقصاصاتمئاتاضعادة

منمعروفابعصهايكىلمالتىوالأبوكريفية،الكتاية

مال!ىنحومنتتكونلمكتبةمتودعاالكهفكانلقد.قبل

صحتإذاقبلمنالهاامتدتت!الأيدىأنويحتمل،لفافة

يرنايةترجمةاستخدمأوريجانوسأنمنيوسابيوسرواية

وقد.أريحامنلالقربكهففيوجدتالمزاصرلسفر

الكتبلت"بأنهاوصفتايىالميهبةنفسهىتكون

نحوفيأريحامنبالقربالرعاةأحدوجدهالذى،اصغيرا

تيموئاوسالنطورىالطريركخبرهوبلغ،م008عام

.لالأو

ايى،اللفاثفنقلإلىدافعاالفلسطييةالحربوكانت

فيالمخدةالولاياتإلى،السريافيالطريركحوزةفيكانت

هـ.و.،تريفرج.،بارورم.ئرهاحيث4891

لنبوةكاملهلفافهعلىاللفائفهذهاصتصلتوتد.براونلى

علهاأطلقووثمة،حبقوقصفرعكوتحليق،إضعياء

التيالقواعدعلىيثتملكانلأنهاالنظام"كتابابمباروز

احدىفضالبدايةفييمكناوقمرانفيالجماعةحياةتحكم

لامك،سفرأأنهاالبدايةفيظنواالتىاللفائف

أضهاوثبت5691نيالااللفافةتفتعفلم،الأبوكريفي

وقدأخرىبصياغةاقكولنصفرمنالأولىالأصحاحات

.،الأبوكريفيالتكوين9اصمتحت5691نينثر

فكانت،صبهك.لأ.عليهاحصلالياللفائفأما

عنومخطوطة،إشمياءلفركاملةكرلفافةعلىلشل

وقد،البهرترانيممنمجموعةمنأجزاءوأربعة،الحرب

بحد-صكنكبنيادين،5491فيالمجمرعةكلثر

؟.،ابخوءةاللفائفكنز5:عنوانتحت-أيهموت

الىالفصاصاتييكت-ج.،بارثلصىدمحورنشر

اسمتحت5591فيتمرانفيالأولالكهففيوجدث

.!الأولالكهف-قمران9

البدوأحدوجد5191أواخرفي:الالهةا!ثافات-

كهوفمنكهفينفيقديمةنحطوطةمنالقصاصاتبمض

منالجنوبإليلأعثرأحدنحوبعدعلى،المربعاتوادي

البحرمنالغربإلىيلينبعدوعلى،الأولالكهف

هذهفيبالقيبالحكومةيخاماباحثوذانتظروقد.اقي

جملةمهاصتخرجتفقدذلكورعم،5291يال!!وف

نحطوطةمنا،الماعوريةالصوصمنكتايةمحطوطات

عل!اميهوبفخاريةأواذصوشظايا،الصغارللأناء

ونقود،تمرقحالةفيباليولايخةولرديان،:العبريةناليةباله

الجتالبحرلفائف

مما(م135-132)الثايةايهوديةالثورةعصرمن

وغير،الرومافيالحصرإلىتعودأنهاعلىقاطمةدلالةيدل

برديتانينهاوجدت؟.الأهميةقليلةالمصنوعاتمنذلك

إلىموجهان،نفسهباركوخباحمعانشوقعخطابانهما

فيالجيثىقائدكانألهللرجالجولابنثوعاحمهضخص

مرجعالبرديتانوهاتان،المربعا!وادىفيا!سكرممطاالخفر

روما.ضدالانيةاليهوديةافررةلدراسةهام

ديرحرائبفيالخطوطاتبعض5291فياكتنفت؟

في،لحمليتالرقيالشمالإلىأميالئمانجةنحولحدعلى

زنهايتأخرةوثائقوهى،"مردحربة9يسىمكاد

،الأحرىالمواقعيعليهاعزاترانحطوطاتعىكثيرأ

بمدوالاسعالخاد!القرنينبينمافترةإلىترحعأخهاجث

ومكتوبةميحىأصلمنكتابيةغطوطات:هي.الميلاد

التيالمكتوبةوالمادة-والفلسطيية!الريانيةلالونايئ

أهمتهارغم-مردوخربةالمربعاتوادىفيوجدت

التيوالقصاصاتاللفائفإلىتنتمىلا-الأركيوجية

-تمرانوادىكهوففيهـجدت

لاستكشاف5291منذكبيرةجهودبذلتولقد

،قمرانواديمنالقري!ةالرعرةالم!طقةوأحرىكهوف

الج!ة،تلكفيكهفاكرأحدايهثافمحصلتهاكات

منكبرةمجموعةعلىالحثورعنيخهاالبحثأسفروقد

أشبه.وماالفخاركةوالأوافيوالقصاصاتالخطوطات

فيالثافيالكهفبهواقدالبدويةتحصرةقبيلةرجالوكان

البثةوصولقبل-5291فيامحثفالذى-قمران

منصغيرةقصاصاتعلىإلاالبئةهذهتعزفلمالحكومية

إلىميلنحوييعدالذىالثالثالكهفأما.انحطوطات

تصاصة274بهوجدتفقد،الأولالكهفمنالثال

قدنحاستانلفافتانبهوجدت؟،والأرايةبالمبرية

صعوباتفضهصاتولواالذ-شالملماءفراجه،تأكدتا

خامهبطريمهاللفالفعولجص5691وفي.بكور.فية

فيضاعوقد،نشسشرمافيالفيةالكليةفيشرائحفقدت

وبترجمهصا،،المكتوبةالنصوعىمن5%نحوالعحيةهذه

.الكنوزتلكنحازنمواقععنمعلوماتبهماوجدت

منمباشرةالغربإلىالواقعالرابعالكهصفيولالتنقيب

كلمنالقصاصاتمنثروةعنك!بفوا،قصرانخربة

كاباتوكذلك(أشيرعدافيما)القديمالعهدأصمار

الآخروبعضهاقبلمنمعروفاكانبعضها،أبوكريميما

وتد.المؤلفات!نوغيرهاوئسايحشروحاتق،لأمجهو

أقلموادعن(العاشرإلىالحاصمن)الكهوفكشفت

،5691داكتثفالذممطعرالحاديالكهصأما.أهمه
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ايتالبحرلفائفايتالبحرلفائف

ايين(آعلىفيالواقفينالرجالملاحظةمع)تمرانلمنطقةمنظر

وكل.كاملةتكونتكادعديدةلفائفعنكشففقد

الموافع،مختلفمنأستخرجتالتىوالقصاصاتاللغاثف

مندوليفريقطريقعنوثرهاوتصنيفهاننظيفهاتمقد

العملمنطويلةضواتإليحتاحالأمرولكن،الحلماء

فياصلاكاتتالتىانحطوطةأنأعلن5591وفي.الجاد

الحكومةعليهااضولتقدالسريافيالدبرحوزة

منوغيرهاالميتالجرلفائفمعووصت،الإصرائية

خاصبنىفيأورشليمفيالعبريةالجامعةفي،القديمةالوثائق

.!الكتابخزانة!يحى

هدهيخذمعنالأخبارذاعتكدما:انحطوطاتتاريخ-

ارتا!،سوكنكحورةيالتيوبخاصة،اللفائف

حادحوارثارماو!رعاد،*لكيالعلماءسالكتيرون

الأغلص-عل-دلكحدثولقد،الوضوعهذاحول

!عالانيةالدرجةمنمملوماتصرىلديهمتكنلممنبير

الأركيولو-يةا!دلائلايجهلونكالواوالذين،اللفائص
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م07يتحاوزلاتاريخإلىسوكنكأرحعهاولقد.المؤيدة

النصوصأندلكمفىوكان،در!االتىللفائفبالبة

ألفإلىانحطوطاتهذهبهاتقدتتدالقديمللحهدالحبرية

منعرم!ماأقدموأنها،أيديخابينكانلماسابقةعام

لاالنصوصلنقدبالنشةقيمتهاوأنالعريةالخطوطات

.تفدر

انخدعأنبقمايذكرونكان،الكراودهموالذين

لىوبخاصةمزيفةكاباتمن-كيةحىعن-علماءبه

إعادةعنالأحارذاعتحيماواممن.عثرالاسعالقرن

تغير،رحميةبصورةفيهوالتنقبالأوأ!الكه!اضكثاف

أربعةعلىتظوكماالتاريختحديدومسألة.تمامأالمرت!

الخطوطةكتابةتاريخإلىتمدمهى،أ!اليةحواف

ا!ذممطاالكتافيالنيم!تاريخ،نخهاوتاريخ،الأصية

الحرارفيهوصعتالذيالدتيقالتارجثم،اللفائفلهعلفت

.الكهو!في



الميتابحرلفائف

الأولال!ؤالعلىالاجابةالمستحيلمنيكونويكاد

فيما،الكتاليةانحطوطاتمنللكثيربالسبةمرضيةبمورة

أتدمفإن،إشياء!رحالةفيفشلأ-الثروجاتعدا

و-سجع،الأولالكهفمنجاءتالآنموجودةمحطوطة

منسةمائةنحوبمدأىق.م...01إلى"باروز،با

أما.(861:!!ق)للاميذهإشعياءاصتودعهاالذىالوتت

نأالواضحمنأنهحيثمثكلتينفيثرحبقوقنجرةشرح

وإذا،نغسهالسفرتاريخشأحدثتارجإلىيرجعالرح

أقدمذلكفيكون،..مق001ذل!اإلىيحوداثرحكان

ويتوقص.الكتالطاسفراهذالصصحةعلىخارجىدايل

فواتتحديدعلى-ماحدإلى-الميرتاريختحديد

والتى،الطائفةتلكاهتهامموضعكانتانتى!محيم!

فيقول.بذلكالمقحودةالقواتتحديدفيالآراءاحتلمت

هاليفانىالرابعلأنطيرك!السلوقيةالقوات!!ااجعضا

جانوساصكندرقواتأغاأو،(،.هق175-164)

الروماليةيالاختلااقوأتأو(.ء.ق301-76)

-آ6)الأولىاجهوديةاالحربأياملب:بخاصةفلصير

الصليبيةوالقواتإكثيرأنهاالبعفرزعمب!(م07

اء-سطى.االعصور

الوثائقتارجتحديدلىحهالعلماءآراءاختلفتوقد

،!البهرن!ترا"و،"اسظاماهـكتا")اليةالقص

حولاحتلافه!مثلكبرأاختلافا(!الحربلفاقةو"

تحديدعياويصعب.الكتايةانحطوطاتتاريختحديد

الكرأترانيم9محابمحرياتفيااشخدتايىالعترة

الضخةتللصأنالواضحمنولكن،الم!يحيالعصرقبل

الخطوطةليست!هي،أقدممخطرطةعنمنقولةكانت

أصولكانتصاء-الىقحرادىرلفائفوكل.الأصلية

فترةإلىترجع-الأصولعنفقولةنخاأومخطوطات

بهجرانوانتق.م.025سنةنحويبدأتتاريجة

ألاروز"رحت:قد.م68فيقمرادوادىفيموقعهم

النى)الأولىإشعياءصفرومحطوطة!الطاءكتاب"شارج

رجعبيماث.م.001نحرإلى(الأمريكيةالمعاهدنثرتها

صتالأواالربعإلى"الكرترافيو""الحربللفافة9

كتبحبقوثتفبرأناعخقد؟،الميلادقاالأخيرالفرلى

وهى.ألميلادقلالأخيراغرنامرالأ-احا!خلارلى

ثبتوفد،31!الةطحص!إدرااسةعاىأساثلنيتتقدبرات

ا!نمتافاتاعهاأد!رتاشالتقديراتسجدأقريبةأنها

يهولوجة.الأاا

فتعردالأ:لالكهفصتاشخرجتالتيالفخارقطعأما

إلىأر،الميلادقب!!الأحيرالقرنفيالهيليئا!صراإلىإما

قطعأما.الميلاديالئاكالقرنمخوفيالرومافيالعمر

اقيالبحرلفائف

نيجأنهائتفقد،الأولالكهفمنأخذتايىالنشيم

الكربونبطريقةعمرهاوقدر،المحليةالصناعةمنكافي

كائنكلأنوهيالحقيفةتلكأساسعلىتقومالنىالمثع

وتبدأثاتةعيرالمشع41الكربونمننسبةعلىيحتوىحى

ذرةعمرونصف،الحىالكائنيموتعندماالانحلالفي

المادةعمروحاب،صنة00515هرالمعالكربون

كربونإلىبالاحتراقالمشعالكربونتجحوليغالعفوية

الحاصيةضديدبعداد41الكربولىبقاياياسثمةعادى

محدوداحتمالهاكيكو!أنالطبيعيومن!للاشعاع

00103،يتجاوزلاالحالةالقياصاتومدى،للخطأ

رائدوهو-شيكاغومنلينى.فو.فحصوقد.صنة

وقال،قمرانفيوحدالذكلطاليهافيالسيج-يقةالطرهذه

احمالمعم33صنةفيتوقفتد41الكرلونامقصاصإن

وبذلك،اضاريخاذلكبعدأوقبلسنةمائتىحدودفيالخضأ

،الميلادبعد233إلى..مق168بيزماتاريخهايمتد

هدهقدمعلىديلا،الحا!بهذاالمتوسطالتقديرويكود

خربةفيالأريهولوجيةافىصافاتاتؤبدهماهراللفائف

.قمران

تحويهي:ماالجرارميهوضعتالديالرص-تحديدأما

الى،بعضذلكصفأصب،تمرا!كهوهـوادى

طوارىءمحزثكانتالكهرفأ-دودكطر.سزفيعتقد

ددالجرارانفيخملذلكصعوإذا،الطائعةتلكلأتا

الفترةخلالتعددةأوقاتوالكهوفتلكأودت

وعلى.قمرانفيالأتباعهؤلاءفيهاعاضاليالمضولة

نسخكلأنالراضحفمن،الكتابةخطوطدرا!ةأساس

،م."7فبلكتبتتدالأوا!الكهفمناللفائف

جماعةاخفاءقيلخئتقدالخطوطاتأنحدأوالأرجح

.م68فيقمران

علىيريعةنظرةالآدلنق:انحطوطاتمحتويات-

لسفرالأولىباللفافةمتدئ!ت،الكبيرةاللفائفمحتويات

وهى،النظرتترعىجيدةاءحالى:حدتوقد،إشياء

مكتوبة،الواضتىالعبريالخطص!عمودأ54منتبهوت

طرفيمها!!!محيطة،الحلدصهـقعة17عاى

ومرسط،اغدمامحر:عرصهافدمآ2،خاطإ،"لأخرف

إلىلرضوحصقسمة،مطرأ92عمود؟!لىا!سضرراعدد

نت9نداالتىالأيدىةكشسبالرع!،،أقسام.اتفف

بالمحطرصةنوحدلالإله،قمراتمحتعأيامفيامحطوطة

سهلمماصغيرأتقأغراثنىونحومجواتكرسوى

عدداسأثوواضح.بالمحطوطةالمكتو!اضصااشعادة

لأخطاءتصويب:يخها،انحطوطةكتالةلىاضتركتالأيدى

فيالنريةالعلاماتبعضوتوجد،محتلفةلطرثاليهابة
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فيللقراءاتالنبوةتقيمبعرضوضعتأغايبدو،الحواضي

نبيا-محدودةوهى-ائيهالةفيالأخطاءولعل،العادة

انحطوطةأننتيجةجاءت،إثحياءلفرالأولىاللفافةلط

نأبحد،الاملاليةالأخطاءهذهوبتجاوز،إملا"يهبت

.الما"ثورالماصورىالضواصحاتأيدأتؤيدالمحطوطة

الحصائصبحضعلىيدلاللفافةهذهفيالكلحات:هجاء

المحتالبحرلفائف

ويبدو،الماسوريالنصفيوصوحأأقلتبدوالتيالصوتية

اضهلالهجاءفيمألوفاأصلوباالوقتذلكفيكانتأخها

الهحاءفيالتحورروهذا.المألوفالنطقتييربدونالقرأءة

المدحرو!نطقأصلوبتحديدمنالعلماءتمكيندقيتهله

اللعةأنعلى!دلكا،المسيحىالحصرقيلالحبريةاللحةفي

.الميلادقبا!الثالطالقرنحتىحيةلغةظلتيةالعبر
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ايتالبحرلفائف

حرزةفيوالتىإشحياءضرمنالثايةاللفافةأما

أصغر،وأت!ام،كبيزواحدجرءمنفتتكون،سوكنك

تحتبالاشعةبتصربرهاإلاأغلبهاكتابةفلثبمكنولم

،رقاعأرلرفيالصغيرتانالاثتانصتوقد.الحمراء

ترسطكاذو،النبرةمنالأولىالأعحاحاتعلىتحتوى

علىالكبيرالجزءيثسلبيما،مربحةبوصةا*6.مساحا

مربعة-لرصةا*88وماحتهالبوةمىالأخيرأليث

الصعمليايطابقأيفاالخطوطةهذهفيالنم!:يكاد

التي،للهجاءالقدبمةالصورةاستخداممع،الماصرى

الي.منالعودةبحدم!تخدمةكات

الجتالبحرلفائف

سفرثرحلفافةفهى،كتابةاللفائفأوضحأما

وطولها،معأيخطتيررقعتينمنتتكونوهي،حبقوق

-والكلمات.تقريبابوصاتسعوعرضها،أقدامخمة

جدأحفيفةمطررعلىمكتهوبة-الأخرىاللفائفليكا

فيالجلدتآكلتشبوقد.أعمدةعلىبالممطرةصصمة

مهاإلينايصللمو.عمودكلأصفلفيالحطوربعضضياع

ذلكولحل،جقرقصفرمىالأولينالأصحاحينصى

لم،ضعريةقصيددعنعبارةالثالثالأصحاحأنإلىراجع

ي!يكانالتىالطائفةأهدافينابماالارحفيهامجد

علقثمحبقوقمنقصيرةأجزاءالا!حاقتىوقد.إليها

لمقرتوضيجةخريطة
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ايتابحرلفائف

اخرةناريخمعتتلاءمبصاراتمحاريةأوأخرويةبظرةعنا

مع،الهردىالتصرفييلوالتأتواعدفيهاوواضح،قمران

ترتيبإعادةمئ!!أخرويةأوخفيةأمورإلىاضاراتوجرد

وتقصير،الحروهـالمتثابهةبيروالابدال،الكلمةفحر

ئا.تجرأوالما-يةامملماتا

ولكه،الكتابيةالبوةمعىيوضحلاالثرحوهدا

الطائفةداخلالظرو!بحف!وجودلرحذلكعنعوضا

الثريرالكاهنمعارصةوكانت.اللفائ!نهاحاءتالى

هاتينلأنالمتمرةالمعاناةسبب،يرحملاالذى!كتيمو!

لأتباعوالزفىالروحىالعدو!نتمثلاذكانتاالقوتين

القوتينهاتينتحديدبأنالقولإلىحاجةفيولنا.المذهص

.الجدل!!الكثيرأئارقد

فقد،الجماعةقوانيناو!النظامبكتاب9يسمىماأما

طولهاوثيقةلكولامعأضما،ففصلينقسحينلطعليهعثر

ولقد.البوصةونصفبوصاتتعوعرضهاأقدامصت

ضاعتلكنش،الأتلعلىأقدامسبعأصلااللفافةطولكاز

وأسلوب،ملحوظةبصررةواضحةوالكتابة.البدايةمنها

الأولىانحطوطةنسحالدكطالكاتأسلوبيثهالكتابة

،عمودأعرأحدعلىالفصكتقد.إضياءل!فر

عددنعرفولا،!راوعمرينشةنحوعمودبكل

منانحطوطةأصابلمابالسبةالخديدوجهعلالطور

الطائفةبهذهلصرفتنامصدرأهمالوثميقةهذهوتعتبر.تلف

!بايىالأموربيانتبدأوهى.قرانوادىفيالديه

ذلك!طثم،أالعهدفيالدخول1يثتهودفيمنتوفرها

منجزءتاولو.للجماعةللإنضماماللازمةالطقوسذكر

توانينذلكبحدثم،الانانعنقمرانجماعةتعليمالص

بمزمورانحطوطةوتحغ.أعمدةخسةتئ!غلوهىالجماعة

.تمبدى

كانت،أالثمكرترانيم"علىصككحصلوعندما

الصحويةبالغأحدماكان،نفصلةأجزاءأرلعةمنتتكون

تلفأصابهاقدإلمجموعةهدهسأجزاءوكانت،فففي

حىالحمراءتحتبالاشعةتصو-رهاإلىواحناجتضديد

خمسةستيهونالأصيةالوثيقةوكانت.قراءتهايمكى

وبكل،بو!ةعثرةاثنتاارتفاعهنهاصعمودأعر

كانالإجمالىطولهاولعل،سطرأوثلافيتعةمحوعمود

كبأنهعلىالخطويدا!.القدمونصفأقدامسبعةيبلغ

ترنيمة،عريننحوالترانبمعددويلغ،6شينكاتبينبحط

العصرقبا!الرانيممحالةمنمتميزتينصورتيرتعطيناوهى

لله،بالئكرتمدأالتي!الكر"ترأنيماحداهما،المسيحي

للبركة.محددةبصيغةنهاكلويدأ!البركة9مزاميرثم

،اليهوديالتراثالنقاطمنكيرفيثبهالمجموعةوهده

الجتالحبرلفائف

مدية)أأوغاريت"يوجدتاتالكتابات:بعض

المهالينالثخصيةبالعلاقةيتعلقنجماأما.(الحثيين

فيالمرجودبالفكرالتهشديدةفهى،المتعبدوالثسخص

ماأولهىالشعريةالكتاباتهذهأنويرحى.المراميرصفر

روحبة.أناينسيدمنفمران!عةع!صدر

حوزةوأصلاوكانت-الأربراللفائفهذهآخرش

منالعديدعلىاستممت!قد-السريانتروبواجان

.5491فيمحتوياتهااعلنتوأحيرأ،لفضهاا،تإالمحا

طويلاتعرضتقدأكاعلى،عليهاالاديةالتلفحالةوتدل

الصوصتراءةواستلرت،مواتيةغيرمناخيةلظرو!

لامكسفرلأنهاتوحيالأوليةاض!ةاكانت.شاقةحهودأ

تمرانلياملسلحجرةالشمالىلل!ورصورة
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لبضأرايةترجمةأنهاثبتولكن،المفقردالأبوكريفى

مع،أخرىلغويةصياغةفيالتكوينسفرصالأصحاحات

اللفافةولعل.الآباءلحياةايهوديةايفيراتمناضانات

عرضا،واحدةتدمونحر،طولأأقدامتسعكانتالأصلية

معتفاعلالحبرأدييدوولكن،واضحبخطالنصممتبوقد

عدمأوالعجلةعلىيدلقدمماثقوباكاوأحدثالرقوقجلد

لسمىالتياللفافةأمالليهابةالمواد!هيزفيالكافيهالعنايه

تحتسوكنكأولأنثرهافقد!الحرببفانون!أحيانا

وكات،أالظلمةوابناءالنورأبناءبينالحرب"عتوان

تحطولهاكانبطت:عندما.جيدةحالةفيمحفوظة

أربعنيالضكتبوقد.بوصاتصبعنحووعرضهاأقدام

منآخرعمودبقايامععمودأعشرثمانيةعلىصفحات

واللفافة.اللفافةنكملكانتاليالحادسةالصفحة

بننالحربمواصلةموضوع-أخروىباسلرب-تعابم

منإصرائلوأعداء،،النرركأشاء5ويوذاوبنيامينلاوى

كأبناء"وأكوميينوموآبيينوفلطيينيونايخين

منسللةثمقصيرةبمقدمةالموضرعوبيدأ."الظلمة

التيالعدبدةوالصلوات،المعركةلإدارةالمهبةالتوج!ات

ثارولقد.انحتلفةالأوتاتفيأالنورأبناءايصلهاأنمجب

المذهبذلكأصحابيفيهكانماحولالجدلمنالكئير

حربفييفكرونكانواوهل،الكتابهذاكتيواعندما

رؤويةمرمجدونفيأم،واقعةحقيقة

ئلاث،ف!راررادىفيالأولالكهففيوجدتولقد

نخلغين،لفافتينمنأنهائتدايالسفرمنقصاصات

إشياءلفافةإلى-الخطجهةمن-ماائنتانتنتمي

.حبقوقتفيربخطالثشديدةالثاثةبيفا،الكبيرة

،دانيالمنالأصحاحنفسمنبأجزاءفها6شتانوتحتفظ

منالأراميالق!مفيهيدأالذىالجزءعلىالالةتتصلبيما

،رىالماصالصهومجصرعةفيوالنص.دانيالسفر

الأولىاللفافةفيكاالكلصاتهجاءفيهوالوجدوالفارق

.إسياءسفرمن

البعص،فصاصةنيسحوارالثانالكهفيوجد؟

القسملكن.وراعوثإرمياووالمزاميرالتوراةمناءأحزصا

محظمهافيهى،كتابيةغيرلصوصعكيحتوىنهااكر

الكهفمنواشخرحت.طيعهافيمسيانيةأورؤويه

الكهفمناالشماإلىيانحربحدعلى-الثالث

أسفارسانحطوطاتصاتقصامنمئاتعدة-الأول

هداكلتكثفوأهم.معأنحتلطةكتابيةغيروأسفاركتاية

الدمارمننجتانحاسيتينلفافتينعلىالعثوركان،الكهف

أحدىوكانت.قديمزمىفيال!فسقفانهارعدما

أصلاكانتاالريحينأنوي!دو،حزءينمناللفامتين
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آقدامثماليمحرطولهامحديةصحيفةتكولانمومولتي

ععبحنىتمامأمتأكسدتينوكاتا،واحدةقدموعرضها

إلىتقطيهماعلى91هآقيالرأكلااضقرخى،ففهما

يضعللمنججاحالعميةتمت،الحظحسنومن.شرائح

علىاللفافتاناحتوتوقد.النصوصرمنجدأالقيلإلا

مواقعهاذكرمعالكنوزديهاحفظتمخبأست!تنجحوقائحة

هذهبعضتحديديمكىولا،القديمةاليهوديةأجزاءمختلصفي

بعجلة،تمتالمعدلىعلىالكتابةأنوواضح.الآنالمواقع

مما،دقيقعرسريحالفا!ابتهابعدالصحائفلفوتم

اللفاقانووضحت،عجلعلىمحبتقدالقائمةلأنيوحى

فيكانتلعلهاطارئةظروفتح!،أيضاعجاعلى

.أ68

اللفافتينفيبالمصيلالمبينةالكنورهذهتقديرويبلغ

منطنمئتيمخوأى،وزنةالآفستةمحو،النحاسيتين

يتفقلاالثروةمنالقدرهذائلأنويدو،والفضةالذهى

اثمتركةالحياةمبادئهأهمسكان،مذهبطبيعةمع

تضيرأتفسرهيمكنلمالذىالأمروهو،الزوةفيوالزهد

لهذهاضاريخيةاالقيةعناضظراوبغض.الآنحتىمرضيا

باللغةمكتو!لألهالأهميةبالغلفسهالصفإن،القائمة

او،الميلادىالأرلاغرناوضائمةكانتاليالدارجة

النحاسيتين-اللفاقيرهاتيناكا!تجل-لديخايكن

الدييةالمؤلفاتبحضصوىالدارجةاللغةهدهمنثئة

.الجلاديالثاقالقرنإلىترجعالتىالماأقدمها،الهردية

منكبيرعدداشخرج:انحطوطاتتماصات-

خربةصتبالقر!اشابعانكهفمن5291يالقصاصات

اكزأصلآا!هفذلكفيمحزوداكانأدهويحتمل.قمران

فكان،اليهايةالأ!ارمنتلتها!وكار،كتا!ثلمائةس

سفرعدافيما)القديمالعهدأضاركلمنقصاصاتفا

أخنوخسفرئلالأبركرلفيةالأسعاربعضمع،(أستير

بينهاوجدكا.وعيرها..لاوىوعهد،دشقووثيقة

مابينو!أنهعلىالعبريةلعةتدلالعددسفر!تجزء

صجزءانوهاك.والامريةالسبعييةعنهترحمت

عنهترجمتالذكماالنصصقريصأحدهماصسرئيل

رية.والماصاصعييةايفرقحرالآ،السعية

تمامأ،الجحللةالقصاصاتبعفرالخاس!بالكهصوكان

عنأرامىمؤلفمع،والتثنبةوالمرالقالملركمنأجزاء!ا

وقد"الجديدةأورشليموصف"بعنوادالأحرويات

فيروجد.أخرىكهو!فيأيفامنهأجزاءوجدت

،والرقوقالردياتمنالقصاصاتمئاتالسادسالكهف

الحريةبال!ضابةواللاويينالتكو!نمنصغيرةأحزاءبها
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الزجاجمنألواحتحتمعروضةالميتالبحرلفائفمنلقماماتصورة

،دايالمنقصاعا!ضو(الملوكمنجزاءوأ،القديمة

منوعددالرؤويةالألركريفيةالمؤلفاتبمضلهوحدت؟

فيأخرىنحابىءخمةامح!افتم؟.الأراميةالمؤأغات

الدي!11!هـقمالكهفآخرهاكان،قصرانسطقة

حالةيمحفوظةاغائفجملةبهووحد،5691لباكشص

؟.ممزقةللمراميرونحطوطة،لدايخالمخطوطتانفاجيدة

لحلها،أيوبل!فرأرايةترجمةالكهفنفسفيوجدت

،الملادقبلالأخيرالقرنفيكتبت

منطفةلنىجدتشالتىالفصاعاتأعلصجاءتولقد

،(المربحاتلىاالثالياممه!اص!5291يالمرلعات

مكتولة،الجلادبعدالثالىأغرناس:ثائقعلىواشتملت

أعيدتقديمةبرديةأهمهاواكل،والأرايةوالعبريةباليونالة

أ!اويدو،مهجوربخطأصلادةمكتروهى،عليهاالكتالة

بخطضبيهالخطوهدا،الميلادتجلالادساعرناقبا!س

ييك.ت.جعنهقالىوالديلحيقلىوحدالديالمثق!

قائمةالرديةوبهده،الجلادقلالثاسالقردإلىيرحعإنه

تجح!ةالثاليبالكهصوحدت؟.مدكرةلأعاءقصيرة

سفرومنالحمسةموسىأمفارمىتصاصاتالمربمات

كاويرجع،الماسوركطللنصتمامأمطالقةوهىإضجاء

تلكعلىالضوءألقى؟.الجلادىالثا!القرنإلىالعلماء

كتهاالتيالعبريةالبردياتبعضاكتثاف،الأحيرةالفترة

ضدالفاشلةالثايةاليهرديةالئورةقائد-كوخالنسمعاد

كانتالتىتواتهإلى-(م135-132)روية

الخطوطاتبعضوتين.المربعاتاديإمنطقةفيتعكر

الرومالىأن-متصلةعرو!لاللاتينيةالمكتوبة-الأحرى

.المرلعاتواديفيالحصيرالموقعدلكلعداحنلواتد

اصت!رتأكاعلىآحردلبل،ا!بريةلاالرصائلهذهكتالة

المشحى.الحصرإلىحيةلعة

قصاصاتاللجبكييرالأثرييرالعضوحد5391ي

لحم،لتمناصصالااإ"ييردحرلة"يمخصوطاتم!

هـالريانية،والوناليةبالعبريةكتأباتعلىاضتصلت

لاحقتاريمإقحميعهاترجع،فلسطيميةسيحيةهـكتابات

مكالىلىوجد؟.بعاتالمرووادىقمرادمحطوطاتأضاريخ

داليرنايةالصحارللأنبياءممزقةمحطوطة،5391يما

بها،محروهـممفصلةجل!صالحلدمنرقعلىمكتوبة

وزكريا.وصفنياوحبقوق:لاحومويولانميخاسأحراء

بالفةوهى،الميلاديالأولالقردإلىبارثلمىكارجعوتد

للزحمةواضحتأيدففيها،الصرصبفديتعلق!بماالفية
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الكهوفأحدصورة

فيكبيرأثرلهكانالذىالنصرالأرححعلىوهى،البيية

بهاقامالتىالجلادىالثافيالقرنيالحبريةعنالترجمات

.وسيماخوسوتيودوتيرداكيلا

فمراننطقةيالتنقيببدأعدما:قمرانمصتوطة-

دعضالأركيولوجيونالعلماءلاحظ،9491فيريها

سالجو!إلىميلمخوتبعدمخريةهصبةعلىالخرإئب

العيببدأ،الأوليةالفحوصبحضولحد.الأولالكهعى

اكتضافعنأصفرمما5291فيالخرائبهذهكلي

رخاميةمقاعدباحداهاكانت،العرفمنمجموعات

تصلهكانتللياهكبيرحوضأيضاوجد؟،مكسورة

لهومما.المنطقةتلكلىالطيعيةالخزاناتيمضقناةقديما

والشكلالححمفيتمائلصيمةجرةأكتافكبيرةأهمية

مما،قمراننمطقةالأولالكهفلىوجدتالتىالحرار

منبينماضرةصلةوحودعلى-ضكأدقللا-دل

!قمرانخرلة!حميتالىالخرائبهذهيغلونكانوا

نأووضح،الأولالكهم!فيوجدتالتىوالمحطرطات

الذينوهم،الموقعذلكفيمايوماعاشتدييةجماعة

.المجاورةالكهوففيوجدتالتىالوثائقوراءهمخلفرا

لرجالعطمةهياكلبهابالخربةمت!لةضرةوجدت؟

الحصلاتكضفتوقد.الصلةهذهوجردأيدمما،ونساء

الرك!فيشكان.الجماعةتلكآثاركلعنذلكتلتاتي
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الجرارصورة

يدو،ححسي!كبيرلرج،الرئيسىالمنىمنالنرلىالئالي

،م31فيضديدةزلزلةعقبوتدجمهترميمهتمقدأنه

الرقيالجنررالركىويالثرقيالجابفيتلفابهأحدثت

012مساحةيشغلللجماعةالرئيسىالمبىوكان.نه

الطعامححرةمنالشماليالحابفيتقريبامرلعاقدما

ترجدضكانتالعربىالجنوبوالى.والمطبخ

.والصلاةللدراصةأماكنتشخدءكانتلحلها،حجرات

مفاعدبقايا(الناحغرف)العرفاحدىيوكان

يهتقدتمرانلفائفبمضأنجدا-سحح،رحاية

مناحداهماالرومافيالعصرمنعرتينووجود.موقها

تحديدعلىساعد،الأصفرالنحاسمنوالثانيةالخزف

بدفة.التاريخ

المفقونأراح،الموتعمىالثرقيالحنوثطالركنولى

يشخدمهاكانأليالآلاتلهمصعبقاياعنالتراب

مندالقربللفخارقينةامحثفت؟.الجماعةأعماء

كان!.ذاتيامكتفيةكالتالجماعةأنعلىدلمما،المكان

وفدل.للمياهوأحواص!وفواتمراحيضبالموقعيوحد

كاتالدييةالجماعةتلكأنعلىوالخزاناتالأ-اصصة

005منتجحعاأن؟،الاعتسالبطقوسالأهامضديدة

تلكأنيظنو.للياهكبيرةمواردإلىيحتاج،مثلاضخص

والخضرواتالحبولىمناحباجاتهاتتمدكانتالحماعه
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بعدعلىتقعنخيلواحةوهي،!ثكةعينامنواللحوم

للبحرالغرلىالثاطىءعلىالخربةمنالجنوبإلىعيلين

)قي.

التقبأثناءنيوجدتالتيوالنقودالغخارقطعأن؟

الدييةالطائفةتلكبينالصلةنأكيدعلى،بدورهاصاعدت

ثلاثةمنالفخارتطعجاءتوقد.قمرانولفائف

من:بالمريبهى،عيفةعهودثلاثةتمل،عستويات

66-م.،منا-68ق.م.،من0113-ا

غرفةفيوجدت5491أواخروفي.التوالمطعلى.م001

ضكلنفىمناسطوانيةجرة،الرئيللمبنىالخزن

دعممما،الأولقمرانكهففيوجدتالتيالحراروحجم

.الكهوفومخطرطاتالطائفةتلكبينالصلةوجردا!حر

يعزلمولكن،الخربةفيالقودمنالكثيرعلىعثروقد

كلأنعلىيدلمما،تحرانكهرففياطلاقانقودعلى

فقط.المترطنةحدودداخلتجرىكانتالمالةالمعاملات

منمتوىكلتارعتحديدعلىالقودهذهصاعدتوقد

فيبدأتالأولىالفترةأنعلىتدلوهي،المترياتتلبن

واشرت.(،.مق401-135)هيركان!يرخاعهد

آخر(ق.م.37)04-ماتاسعهدحتىانقطاعبلا

بنالنقودمنواحدةتطعةالاتكثفلمو.الأسمونون

وجدبينما،(ق.م.4-37)الكبيرهيرودسعصر

أرخيلاوسهرودسابنهعصرمنالقطعمنالكثير

عصورتمثلأخرىنقودوجدتكا.(م6-..مق4)

وعشرونئلاثوكذلك،ايهرديةعلىالرومانيينالولاة

م(،44-)37الأولأكرلاسهصرودسعهدمنتطعة

،م07فيأورشليمسقوطبمدماإلىالقودبعضوترجع

صتقطحةعرةلتىمخرعلىالثاكالمستو!فيعزوابيما

الانية.الهوديةالثورةرعنالىترجعالنقود

-:قمرانأخوة-

لجماعةالعاعةالخصائعىوضحتلقد:أصلهم-أ

وبخاصة،الكهوففيامحشفتالتيالخطوطاتمنقمران

،(الأولالكهفمن)الجماعةنظامكتابمحتو!اتمى

هناكزالتفما،عنهمنريدماكلمعرفةإلىنمللمأتاولر

حلأ.لهانجدلمسركتمطبيحةعنمائل

والعلمانبينالكفةمنحماعةمننتكونالطائفةكانت

كمتوقد.للهقزمتتكري!!م!ثزكةحياةبجون

المحلم"بأنهيوصفكاصوهوالطائفةلمؤسسىالنبوةأصار

الكتبتفيرالجحاعةخياةمظاهرأهممنوكان.،ابار

أرسلوقد.الدهرونهايةالطائفةضهادةمعيتفقبماالمقدسة

الميتالبحرلفائف

بإصائيل.صخلالتىالديونةيعلن!البارالمعلم"الله

البارالمحلمعرفلقد،حبقوقتفسرفيجاءماعلىوبناء

ورغم.نفثهاببيعرفهممااكزالنبوةمضمونمن

ولكن،ستأقالنهاية--فإنالظاهرحسب-التأخير

التيقمرانباعةهى"البقية!وهذه،ستنجو!بقبة"

.أالبارلالمعلماإيماتهاوللتوراةبولائهااللهأرضت

الئريرالكاهن،باتارفضاالرسالةمذهرفضوقد

بروحانيتها.لاالترراةجموفيةيهتمونكانواالذكأوأتاعه

رئشتفيكانتالشريرالكاهنإلىالاضارةأنوواضح

إسرأئيلافيآالحا!عنهيقالجثأورضليمفيالكهنة

إشارةتوجدوحيث.!الحمميالاسم"يحملوالذي

محينصدامحدثقدأنهبدفلا،الكهنوتلرياسةواضحة

الكهنةورئى!الارالمعلمابين،الجماعهلاريخبدءفي

الكاهناضطهادعنيتحدثالتفيرلأن،الأورشلي!ي

الصدامبلغوقد4جديابهوالاضرارالبارللصملمالشرير

المعلمالحرهـعلىالكاهنقضىحينالكفارةيومفيذروته

إلىاثارة،ضكبلاوهذه.يعرونأ-لباعهوجملالبار

.الألصاروتبددالقائدموت

النرير،الكاهنالأعداءأدركلقد،حالأىوعلى

يدفي"أورشليمكهنةمنالأخيرة"والمجموعةهوفوفع

هلاكعنفضفاضةعباراتفيالتفسيرويبهلم.الأعداء

فيالالهىالغضبآلات،العتاةالحبابرةهرلاءبدالامهكل

اطلقوقد.،محيم"اصمعليهمويطلق،الأضرةالأيام

تك)تبرصثبعلىالقديمالعهدفيأ"محمبماسم

...27:6حز،2:01اريا،23:1.21إش،01:4

مك1)الونانعلىالأبوكريفبةالأسفارفيأطلق؟ة(اغ

المتأخرونالهودالكئابا!تخدموتد.(8:ه،أا:

الظربغضظافرةقوةأىعلىللدلالةمجازياأيهيم"اصم

فيالأسلوببهذااستهخدمولحله،والمكانالزمانعن

ىأوعلى.،أضوركيم"ذكرحاءحيث،الحربلفافة9

همحبقوقتفميرفيأيهيماشالمقصردفإن،حال

اكبرالاسكندرجيوشكانتوبيما.والرومانالونان

اللوقونخلغائهجيرشفإن،الأصلفيصبهريهضبهالمظفرة

سواحل"منويى!ومصرصريةمنجاءت،والبطالمة

والبطالمةال!لوقيينقراتفإندلكإلىوبالاضافة،!الجر

تف!يرفيالمذكورةأكتيمافيالجوانببحضتمامأتطابقلا

.جقوق

القوات،حبقوقثفرفيبهاالمقصودأنوالأرجح

ىأعنالتضيرفي!بهيمامعتطالقااكزفهيالروماية

،البحارعبرنائيةأماكنمنأتتفقد،عبقتهاغاريةقوات
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عندفاعايموتونامجرمينهـيتإمرةنحتوكانت

فيمألوفاأمرأهذاوكان.سلاحهمويوقرونأعلامهم

إلىينظرونالرومانكانعندماالميلادقبلالأضرالقرن

!وسيفوسويقول.لهاوشحبدونالاحترامنظرة"الور5

،الميلادبعدالأولالقرنفيشائحةظلتالعادةتلكن18

بالقربأعلامهاالرومايةالفرقنصبتكيفوصفحيث

تدميرقبلالذيائحلهاوقدت،للهيكلالشرقيالبابمن

.م07فيالهيكل

مالكان،الرومانهم،بكتيمأالمقصودكانواذا

بقيادةالروماناحتلالهو،حبقوقنجوةتفسيرلفافةئصفه

الكاهنيكونالحالةهذهوفي..مق63فىللهوديةبومبى

ويى،الثافيأرصتوبولسأوجانوساسكندرهوالر-س

اليقينوجهعلىنعلملاأننا؟،الأمرفيالجزمالميورمن

تدلالاثاراتبمضأنوبخاصة،!الارالمحلم5هومن

معين.شخصعلىمماأس!وظيفةعل

المعلمابينللصراعذكر،أخريينقصاصتينفيجاءكا

يذكر37مزمررفتفسر،أالرلىالكاهن9و،البار

المقدسةالمد!نةباحتلالليقوم،البرلمحلماالسماءارصال

الثرورالكاهنارالقصاصةهذهفيانمىويقرل،والهكل

جزءوفي.أالمستقيين!ويذبح!البارالمملم)لمتلجاء

احمهآخروضخص!أنطيوكسااصميردناحومتفصومن

ديمريوسأنهوالأرجح،،ياوانملك،ديمر!وس"

حاكمهمضدالفريسيينساعدالذيدشقملكاثاك

(..مق76-301)"جانوساصكندر"المستبد

الفضباأصد"الى،التفو"فيالاضارةأنويحتمل

بعدجانوسانتقامالىثير،أجاءللرجالتميقهوا

فيللعباراتالغامضالاصخدامولكن،ديمتريوسانتصار

نأولدو.برأىالحزمالسصشمجحل،ايفيرذلك

علبدأت،الهرديةعنمنثقةجماعةكانتالطاثفة

-175).ابيفاتسأنطوكسأيامفيالأرجح

الرأىتويمةلاهوتيةكجماعةواتظمت(ق.م.163

فيمشوط!نهافيالبارالمعلمقيادةتحت(أرثوذكحية)

.م07،.مق751ببنمامختلفةأزمنةفيالهودية

الأ!يةبالغالجماعةتانرنان:المشركةاماة-ب

منمجموعةمنتتكونكانتالتيالطائفةتلكنظاملمعرفة

لله.تكرسليمركةحياةيعيشونوالملمانونالكهة

الذ!نعلىكان،،الظاممحاب!فيجاءماعلىوبناء

ال!وسلبعضيخضعواأن"الحهدإلىالدخرل"في!غبون

علىويحملون،الاختارتحتلعدهايوضمرن،ا!هدية

كلعلىيجب:كان.شراتفلاثلحدالكاملةالحضرية
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الوقتنفروفي.بالطاعةتعهدهسنةكليجددأنعضو

الجماعة.منطردهالتؤدمميتدالىالأخطاءمنمجدر

الختصةالقراعذ،الظامنحطوطة!منالحامىالحمودوييين

يحكمهاكانالجماعةأدنهاويتضح،الجماعةبإدارة

فيوالاضتراكالكتاببدراصةللانشغالوالكهنةالثوخ

الرية.الحبادةمننوع

تنتظر،الحقيقيإصائيلنفهاتعتبرالطائفةوكانت

ظهررانتظاروكان.الأرضعلىالماوىالحكمإقامة

كانالجماعةأعضاءلأن،الجماعةفكرفيكئيرأيترددالميا

النبييألطخىالترراةحسب!عيثواأنمنهميطلص

هرونمسيحيايميانماويانوشخصان

المؤلف"باصممعنونةوثيقةوفي.،وإسرائيل

متعاهدى)باصمتعرفدكةحماعةعن-،الصدوقي

خلطماوكثرأ،قمرانمجحاعةالشبهضديدة،،دمثق

وهكذا،أو)سائلمياهرونأئذكر-العلصاءبينهما

مفاهيهمملخمىونجد.واحدلثخصانتظارهميحدد

طلةعلىتحتوىالرابعالكهفمنجاءتوثقةفيللميا

مثلهنبىبقياملموسىبالوعدفتمدأ،الكتابيةالآياتمن

-24:ءاعد)بلمامأقوالوتذكر(18:18تث)

ثم،(بحدهاو!ا8ة33تث)مردىببركةوتخغ(91

لأ.مجهرمارالزائفمحابمناقاس

قيو!ةقيمثركاالمسياأالجماعةقانون)لاو!صرر

مقامهم.بحسبيجل!ونالحاضرونوكان،الجديدالعصر

الميا-قامثم،والحمرالخبزببركةالرئيىالكاهنوقام

أيضا.الطمامببركة-ئانويامركزألحلكانالذى

الرئتنضفيأجريتتدأنهولر،رؤوكةالويةأنرواضح

التيللأحداثتوقعهموكان.المقدسةالأصارلعض

الرئيىالموضوعهى،السماوىالملكوتع!ستسفر

بعدسيظهرالملكرتأنتحتقدالجماعةوكانت.للمواعظ

إصائلوخروج،الختلفةالأقطارساالكتبم!هزيمة

وكهنرتوذبائحثيرقراطىنظاملهاويكون،مضرة

.حزقيالنيجاءكلاأثبه

ممارصاتفيكبيرةمكانةالطقسيةللتطهراتوكانت

لهذهاياهمنكبيرةكمياتيحلبونوكانوا،الجماعة

لتلكالروحيةالمفاهيمعلىثد.دونوكانوا،الأغراض

الحقيقيالتطهيرأن،بوصوحيؤكدونفكاتوا،الطقوس

لله.والخفوعالحمميماالتوبةتوفرتمتىالطقوسبهذهيغ

ويحفظرنتمرانفطوليلأنهارأالتوراةيدرصونوكانوا

كانوا،الجحاهدكأاأنوظن.تدقيقبكلالمقدصةالأعياد

وأرواحالورأرواحيهالذىالكونعنثافافكرأيعتنقون



المتابحرلفالف

ايزرادضتة،في؟أخلاقيتحارضفي،يروالرالله،الظلصة

هوالذى،الدينرنة!ومفيالابيهماالصراعيتىولن

النورأبناءبينالمعركةوصففي،الحربلفافةاموضوع

لها.الاضحدادالجماعةعلىيجبكانوالتى،الظلمةوأبناء

لالصدقيتمسكونالأعضاءكان،للثائةميلهموركم

الففائلهذهتحقيقعاولين،والتكريسالتراضعووالعدالة

المنضبطة.بحياتهم

جاعةعنقيلمامحيرأ:بالأشنونعلاخم!-

الثهوجوهمنالكثيررغمولكن،أسينيونبأنهمقمران

الروحي،والتكريس،ايدوىوالعكل،الأدووةحباةثل

قمرانفجماعة،بينهماراضحةاخلافوجرههناكفإن

الذبائحوتقديمالزواجالأسيض!بممارصتهمعنيخنلفون

اتصالكلتجنبواوقد،مالمينيكونرالمأنهمكا،الحيوانية

كلمةأنذكرقد!وشفوسأنولو،الخارجيبالمالم

فيويحن.اصتخدامهافيفضفاضةكانت،أسينيين)

بمعنىأسينيةجماعةقمرانجماعةنعتبرألاالحاضرالوقت

صكاناللمغاريين"احداأفربيكرنونفدأنهمجث،الكلمة

الميحي.الحصر7دلأولىظهرواالذينالكهو!

نأايحمماءبعضحاول:والمجيةقمرانجماعة-د

نأباعتبار8بالميحيةواضحاارهاصاقمرانجاعةفييروا

المنضبطةوالحياة،كالمياالبارالمحلمهوالثمبهوجوهأقوى

لمتمرانجماعةولكن.المقدصةاصارهالهاالتىالجظمة

الد-رحياةتكنولم،المسياهوصسسهاأنمطلقاتعتبر

نأ؟،الأولعصرهافيالمسيحيةبالجاةشبيههعندهم

عنتختلفلاهرتيةأعىلهاالانجيلفيالمقدسةالأصرار

الخطةعنالم!جىالفكرأن؟،فمرانجماعةأس!

بانوالمول.قرانجماعةفكرعنتمامايختلفوالكفارة

مقرفيليحلموقتاقضياقدنفهويوعبلالمع!دانيوحنا

ني-توجدحيث،تخمينمحضهوإنما،الجماعة

جماعةوممارصاتلاهوتبينجرهريةاختلافات-الواقع

وتعاليموحياةالمحمدان!وخاوتعاليمحياةوبين،ذران

اضادمنودالرغم.بهمصلةأىوجودكفىالميح،مما

الحهدفيالإلهيالإعلانإلى،ي!رعوكذلكشرانجاعة

قمرانحماعةتحاليمبينالوحيدالثهوجهفإذ،القديم

متى،إبجلمنالخامىالأصحاحفييخصريوعوتحليم

علىتقتصرالجديدالعهدنيقمرانأطوبأصداءأن؟

،االأبديةالحياة9،!النورأبناء"مثلالمباراتبعض

.،واحدأليكونواوا،!اللهأعمال،،!الحياةنور"

بالنةقمرانومخطوطات:المقدسوالكلباللفائف-

القديمالعهدينبينللفترةالكتايةدراصتانيالأهمية

النحاسبر

لخقيقالألجةمنالقصوىالدرجةفيفهى،والجديد

نأتؤ!دانحطوطاتهذهفدراصة.القديمالعهدنصوص

انتقلاليالمتنايةالدقةوتينبالثقةجدورالمامررىالنص

والسامرية.للشينيةعدالتأهذايمتد؟،العصورطيلةبها

أصفارمنسفرأيينبأنيمكنلاأنهالآنتمامأوثبت

مخطوطاتجميعأنجثالمكابيينعهدإلىالقديمالعهد

عنأفخت"حميهاولبهها،الأ!ولهيليستقمراد

فيحدثتالتىذاتهاالطائفةنأةزمنمنعهداأتدمأصول

إلىتعودأضهازعمواالىالمزاميرمنفكثير،المكايينعهد

نأ!،الغارصيالحصرالىالآنبهاعادوا،تأخرعصر

إلىاللببراليينالعلماءبحضينبكانالذىدانيالصفر

ذلكتجلماإلىالآنبهيمودواأنيجب،المكابيينعصر

سفرمنالقصاصاتبحضبينالعلاتةثتتصواءبكثير

وأ،حبقوقأو!!ثياءولفائف(الأولالكهفمن)دايال

الفرءألقتقدإشياءلفرالأولىاللفافةأن؟.ثتلم

فها!ةلطالوقفةأنمنالعلماءتحققعندمانفسهالفرعل

مقصودةوقفةكانت،اللفاقةفيوالثلاثينالثاكالأصحاح

حسبمتاويينقمينمنييهونالفرأنبان

عملأىتأليففيالقديمفيمتبعاكانالذىالأملوب

نماكليكملمتوازنينقمينالكمكانإذ،أدلى

الكثيريتلزمهذاوكان،الهامةاجوانبفيويوازيهالآخر

منآتعلىإشياءنحرإلىوالظر.والفنالمهارةمن

البىحياةأثاءفيكابتهتاريخمعيتفق،قساويينقمين

الأصولأنبدلا،حالأىرعلى.بقليلموتهبحدأونفه

الياللفافةناريخعديدةبقرونسبقتقدللنبرةالمكتربة

إيىينبالذىخرالجأالتاريخينفىمما،قمرانفيوجدت

السفر.منأجزاءبعض،النقادبعض

دراصةالىحاجةفيمازالتقمرانمخطوطاتأنومع

يمىمابهاليىانحطوطاتأنالواضحالجليسفإنه،دنجفة

ظهورأولعندحدث؟،المسيحيالايمانصلامة

نؤمنكنامماالكثيرصحةاثبتتلقدبالحرىبل،المحطوطات

منجعلتقدبالحرىبل،المقدسةالأسفارجهةمنب

فظرياتهم.منالكثرالقاديراجعأناللازم

:الم!بوكالنحاسبحر

محرأعمل،أورشليمفيالهيكلسليماناسثنجىعدما

خيمةفيكانتايىالمرحصتعنعوضانحاسمنمسبوكا

!اليق!ل،القدسوبينالنحاسىالمحرقةمذبح،بينالاجماع

الىاقترابهمعدأو...الاجماعخيمةالىدخولهمعندأالكهنة

وأرجلهمأيديهميغلون،للربوقودأليوقدواللحدمةالمذبح



بروس

منصليمانعملهوتد.(21-03:17خر)!يمرتوابلا

مديتيوخرنطبحةمنداودغنمهالذىجدأالكثرالنحاس

.(:818أخ1)هررعزر

أزرعخمىارتفاعه"الكلمتدورالنحاسبحروكان

سند-ساتثاءشقهوتحت،بدائرهبهيجطذراعأثلاثونويخط

عث!راثنىعلىقائماوكان،لبكهشكتقد...بهتحيط

"،داخلإلىأعجازهاوبيعفوقمنعلهاوالجر...ثورأ

ألفىيح.سوصنبزهركأسشفةكمملوضفتهثبروغلظه

أربعينمرحضةكلتحنحاسمنمراحضعروعمل...بث

القاعدةعلىواحدةمرحضة،أذرعأربعالواحدةالمرحضة،بثا

الأيمن،بيتجانبعلىالبحروجحل...القواعدللفرالواحدة

ابحر،منيقلونالكفةوكان،المحوبجهةمنالئرقال

مل1)محرقةيقربونهمافيايغلرنفكانواالمراحضأما

ابدايةفياستحدموقد.(ا.-4:5أخ7:23-93،2

تاةعملتنم،(9:27يق)الحاصيابحرلملءالجبعو!ن

.لجصانبركمناليهالماءلجلب

المرحضةعخاورفعالقواعدأتراسالملكآحازقطع)وقد

منرصفعلىوجحلهتحتهاليالخاسثررانعنالبحروأنزل

بابلملكنصرنبوخذكزاوعندما(:1617مل2)،حجارة

وبكروالمراعدالربيتفيالنيالنحاسأعمدة)ك!ئررثلبمأو

معهمنحا!االكلدانيوقوحمل،أالرببيتفيالذىالنحامى

.(22-72:91ارميا،523:1مل2)بابلإلى

ومي:بحر

أحد،البحروميعزموت"لقبوهر،بحوريمإلىنبة

أيضاويمى،(:33ا1أخ1)اثلايينداودأبطال

.(23:31صم2)"حوميالبرعزمرتا

بجرة:

23،و2،8:22ا،5:)لوقاإنجيلفيبكررةكلمةترد

ورد؟.الجليل!كرهيالتيجنيارت!صةالىبالإضارة(33

الناربحيرةوأ،(02:1415.رؤ)!الاربحرة5ذص

بالكبريت،المتقدةالناربحيرةوأ،(02:01رؤ)أوالكبريت

ؤر)،وكبريتبنارايقدةالبحرةو،،(91.2:رؤ)

21:8).

الذىالميتوالجر،وفل!طينسور!افيقلينةوالبحوات

بحر"صحونهوالعرب!الملحبحر،عليهعللق،عرةيغبر

مي(7!:ه11يثى)،ميرومسياه"أنابعضوظن.،لرط

الأعلالأردنمجرىفيكوضها-بركةعنتزيدلاالتىالحولةبحيرة

الناربحرة

الجليل.جموثهالي

الصحراءحدودعلىدمثقشرقيملحيةضبهمجيراتوفاك

مل2انظر)للبخروتعرضدمقأ!هارياههناكتتجحجث

.(21ء؟

بعلبك،منالغربإلىلنانفيالصغرةأيمونة)مجيرةوتقع

الصيفأ،اخرنطتجفياههاولكن،كزيرةيخايغوتغذسها

.الأرضتحتقنواتإلىلتربها

!كيرةفهى(الحاصي)الأورنتنهرعلىحممنصبرةأما

الماصيضرعلىأنطاكيةبحرةوتقع-قدمهارغمصاجة

الأسمل.

:جنيسارتبجرة

المجلد.هذافيالجليلبحرانظر

:الناربحيرة

،(02:41115)أالاربحرة"عنالرؤياضرفينقرأ

الناربكرةو)،(02:01رؤ)"والكبريتالناربصةو"

بنارالمتفدةالبحيرة9و،(91:02رؤ)."بالكبريتالمتقدة

.(12:8رؤ)!وكبريت

مكانأنهاالنارجمكرةإلىالسابقةالاضاراتكلمنوواضح

إنهمإذفناءمكانرليتأبدىمتديموعذاسعقاس

1(.2:0.)رؤالآكد!"أبدإلىويلأ+نهارأيخهاصعذبون

النيو"،(02ا:9رؤ)،الوحى5فحاومحصح

ؤر)،إبلشو)،(91:02،02:01رؤ)"الكذاب

أنوا!م،اختلافعلىالأشرارجميعفهاسيطرحثم(0:201

أالحياةمفرفيمكتوبايوجدلممنكلإ:فيهاف!يطرح

والسحرةوالزناةالماللونووالرجونالمومننوغرالخالفونوا

.(12:8،آ02:5)-رو،الكذبةوجيعالأوثانوعبدة

في.أوالهاويةالموتطرح!كانإذاماحولتدورمكلةوثمة

هذينتوقفعلىللدلالةمجازياتعيرأ(0:241رؤ)النارجيرة

الاعينبهذينشيطانيتينقوتيروجوديعنيأنهأو،الربن

.(26:54.ا5كو1(:258)سقانظر)

التكوينصفرفي،الناربحرةألمفهومالكتادالمصدرونجد

وصفعندععا،والكبرتهـانرتذكرحيث(42:أ!)

الارتباطويحطي،المبصنلبحربالقربرقحتالتيالكارثة

الموحىالمظهرمعالرهبالإلهيالقضاءوهذاافيالبحربين

.الآخرةفيوالدينونةالمقابلمطتويةصررة،المكانلذلك



يمبكلر

الحهدمنآخرينموصعينفيمعأأوالكبريتالنار"وتذكر

فيجاءماعلىبخانوما،(3822:حز،آة11مز)القديم

حميهافيهاكذكرإذ،التكوينسفرمنعثرالتاصعالأصحاح

قصيبهمأ!عبارةأنوييدو.أيمطرأوأط9المجازيةالكلمة

كأصهم!نصيب9عارةإلىإضارةفيها(:128)الرؤياسفرفي

.(ا:6امز)

(67:4)الأبوكريفىأخوخضرفىالجصالبحرويبدو

بحيرة!أنحدئارعمواوقد.الشريرةالأرواحلعقابمكانا

في!أهورا،أعداءيهلكالذى!النارنهر!عنمأخرذةأابار

والبحيرةالهرولكن.الأخروياتعنالزرادضتيةالكتابات

حيث11-:9ا3الثافيا!دراسانظر)نحتلفتانصورتان

.(أعدائهلاهلاكالمافممنيخرجنارمننهرأأنيذكر

زرادضت(أتباعمن!المجوسنارفإن،ذلكإلىبالاضافة

فحب.اهلاكناروليتتطهيرنار-ماحدإلى-هي

ال!طهيرناربنخلطانجدلاالأبوكريفىأخنوخسفرفيوحتى

العهدفيولنا.(2.:67:4،9أخنوخانظر)الدينونةونار

.الموضوعلهذاتوضيحاالقديم

بحوريم:

أورضليممنالمتدالقديمالطريقعلىبيامينأرصتفيبقعةهى

صم2)الالومابنهمنهرباداودميهفرالذى،أريحاإلى

ينحدرثمالزتونجبلفوقيمتدوهر.(هتا15:32-6

با3الآنالمعروفةأألمايى!باممالتلمودفيوتعرف.ضرقا

مناطريقاعلى،عاتا!منميلنحوبعدعلى"الميت)

الماءتناةهو،فرحوادى!كونفقدمذاصحوإذا.أورشليم

أبنيرأخذبكوريمومن.(2.:71)الثافيصمرئيلفيالمذكورة

(3:16صم2)فلطئلزوجهامنالملكشاولابهيكال

اليامينىجيرابنثهمىموطنأيضاأنها؟.داودالىبهاليذب

بالحجارةويرشقهالهاربالملكيبالتلعبرمجرىخرجالذى

حاريةخبأتجوريموفي.(2:8مل1،ا:ه6صم2)

صم2)بئرفيوأخيمعصيوناثانرسرليهداودللملكموالة

محوريممواطنىمنداودأبطالأحدعزموتوكان.(718:1

.(33اةأأخا)

بخور:

لطأمرأضائحاعطرية!واداحراقأوالبخورتقديمكان

المصريبن)تقرياالقدبمةالأمكلعندالدبنيةالاحنفالات

نحدأنالطيعىومن.()!..والفينيقيينضوريينوالآالابليينو

فيالهيهلوفيالاجماعخيمةفيالعبادةفيبارزأمكانالبخور

أورشليم.

مبخرة

ويسمى،الاجماعخيمةفيبخدمكاناررياوالبخور

منمحددةكلقاديرمبركباكان،(25:6خر)!عطرأبخورأ9

ميعة:أعطارأ"لهيأحذأنموصىالربأمرإز،الأعطار

خر)دامتساويةأجزاءتكوق،نقياولباناعطرةوقنةوأظفارأ

مرفوضاالصررةهذهغيرعلالمركبالبحوروكان.(03:34

يكنلم!،(03:9حر)،غريياجنهورأ!باعتارهباتأرفضا

منوكل!،مقاديرهعلىبخورالانفسهميصنعواانلهمممرحا

.(0.3:3738خر)أضبهمنيقطعيمهثلهصنع

فوقمنشتعلهجراتترخذكانتالبخورتقديموعند

البخررمذبحعلىتوصعثم(مبخرةأو)مجمرةفيالمحرتةمذبح

فيمعدالارعلىالعكلالبخور-سشئم،الحجابأمامالذبي

الله.أمامطيبةرائحة

كاننجينما،اللهعرشإلىالماعدةللصلاةرمزوالبخور

لواالبخوريقدمالكاهنزكرياكان،يصلونالجمهور

ؤر)القديينص!لواتمعابخورتقديمذكروجاء.(ا.:ا

القديينأصلواتهياالبخورأنصراحةذكربل(8:3

.(5:8رؤ)

مبخرة:

ترجة)المقدسللكتابالعربيةالترجمةفيالكلمةهذهتردلا

الرؤياويفر(9:4)العبرانجينإلىالرسالةفيإلا(فانديك

الكلمةعنمتربةالعبرانونالىالرسالةوفي.(8:35.)

اشخدمتاكلمةوهى)!هأ!ح،،أ*!"4(،تريونثيوطاايونانية

تترجمالتيالحبريةأ*()؟!كلع،4أمكتيرة"كلمةلترجمةالشيية

كلمةأعا.(اا8:حز،62:91أخ2)،مجمرة!ا!ريةافي

،ليالوتوساالونانيةللكلمةترجمةمهىالرؤياصمرفيبخرة

تشحدمكاتالممخرةلأن،اللبانمنمئشقهوهىلأنا(رر8)30،0

نحا.الأعطارمنوغيرهالبانلحرقالعبادةلط

للمباخرغتلفةصور

101



جمور

:البخورمذبح-بخور

الربأمرالتىسنلقطعالخورمذبحكان:وصفه-

وأمره.يةافيفيالهادةخيمةاتامةعديصنعهاأنموسى

لهوطر1،بذهبيغثيهوأدالنطخثبمنيصنعهأن

منه.ذراعانوارتفاعه.يكونمربعأ.ذراعوعرضهذراع

وتصمع.حواليهدهبمناكيلاا،وتصع"قرونهتكون

يتينلتكونا...جانبيهعلىاكليلهتحتذهبمنحلقتينله

الطحشبمنا!صويناوتصنع.بهمالححلهلعصوين

تابوتأعامكلطاللىالحجابقداموتجعله.بدهبوتغحا

اجتحجثالثهادةعلىالذىالغطاءقدام.الثهادة

حين.ماحكلعطرأبخورأهرونعليهيخوتد.بك

الصثيمافيالسرجهرونيصعدوحيز،يوتدهالسرجيصلح

عليهتصعدوالا.اجيالكمفيالربأمامدائمابخورا.يوقده

سكيبا.عليهتسكبواولا،تقدمةأومحرقةولاغرييا!نهورأ

دبيحةدممن.الةفيمرةقرونهعلىكفارةهرونويصنع

فيعليهكفارةيصعالةفيمرةللكفارةاقالحطة

،(01-ا:03خر)للربهوأقداسقدس.أجالكم

عنلهتميرأ(93:38خر)الذهصبمذبحإليهالمثاروهو

فناءفيموضوعأكانالذى(المحرتةمذبع)النحاسمذبح

.الهادةخيمة

البخورأنالنقادبحضى-س:النقادبضرأىليالمذبع-

البخورمذبحوأن،متأخرزمنفيإسرائيلديانةإلىادخل

ماعصراختراعمنهو(\0:3)الحروجسفريالمذكرر

أعطاهاالتيالأولىالأوامرفييذكرلملأنه،البىبعد

،(27:91-ا:52خر)الخيمةبخموصلموصىالرب

الأترالمعويتعارضأساسعلىيقوملاالزعمهذاولكن

-ا03:)الخروجسفرفيالبحورمذبحعنالواضحة

الأولالملوكولط،(26ا:ه01،93:38،04

الافيالأيامأخباروفي،(222،7:48..6:)

في،البخورا!ادأدكرمعوكذلك،(4:91)

عالىإلىالموجهاللوممعرص!في(:228)الأولصصوئيل

الكاهن.

كانالبخورمدبحأناجعضايرى:ابخورمذبحموضع-

العهدتابرتأمامالأقداسقدسداخلالحيصةفيموضحه

مرةبالدميرضهالكهةرئيسكادحيث(04:هخر)

.(03:01خر)الةفيواحدة

قدام"كالىمرصعهأنلموسىالربسذمرواضحامم!و

هرونعليهفيوتد...الثهادةتابوتأمامالذىالحجاب

دائمابخورأ.يوقدهالحشيةفي...صباحكلعطرأبورأ

01

بكلر

كان!الححابقدامكانفهو،أجيالكمفيالر!أمام

الرقيةالجهةإلىأي،اخهادةاتابرتأما!أوقدامالحجاب

لماالكهنةرئي!أن؟،ضه(للجمةبالنسبةالأمامية)

وراءماإلى)اطجا!داخلإلىبالدخوللهسحوحايكن

لاا1النهفيمرة9العظيمالكفارةيومفيإلا(الحجاب

ملءيأخذأرهروتعلىوكاث،(16:292-34.

جمورأراحتيهوملء،الر!أمامالمذبحصتنارجرامجمرة

البخورويجعلالححابداحاإلىبهماويدخل،دقيقاعطرأ

سحابةفتصئياضبأماه(المجمرةفيالى)النارعلى

،16:12لاايمرتفلاالهادةعلىالدىالغطاءالبخور

داخلإلىهرونبهيدخلكان!اأنهذاسولرى،(13

.نارأمملوءة(البخورمدلحوليى)المجمرةهوالحجاب

)وهذهالعظيمالكفارةيوءفي(المحرقة)مذتنمالمذفوقمن

إلىالرسالةفيالمدكورةأذهصمنالجخرة"هىالمجمرة

صباحكلبخورأعليهيوقدكانهرونأنكما،9:4العبر)نيين

فيكانالخورصذبحأننرىهذاكلمن،عشيةوكل

داخل)الأقداسقدسفيولش،الحجابقدامالقدس

الحروجفيجاءماأصايؤكدهالديالأمروهر(الحجاب

.(2:ه04)

الأرزخثمنسذبحاسليمانصنع:شمانهيكللي-

،60.222:ما1بذهـ)وعاه(السنطمنبدلأ)

خأ2)!الذهبمذبح!حميولذلك،(7:48

الكبيرةاللهبيتآنيةبم"ب!تالمذلحهذاوكان(4:91

خأ2)بابلإلىنبوخذنصرأخذهاالتى"والصغيرة

36:18).

هذافيكانةالبيمنالعودةبعداثافيالهكللي-

مغثىللبحورمذبع-البيبعدفيحا-الئافيالهيكل

لططريقهاقتحمعدماإبيفان!أنطوك!أخذه،بالذهب

مقدسةآنيةالمكاديهوذافصنع،(:23امك1)الهيكل

.(4:94مك1)البخورمذبحفابماجديدة

بخاهالديالهيكلأنأيضانعلم:هيرودسهيكللي-

يوعالربحياةفيقائماكانوالذى-الكبيرهيرودس

لوقاإنجيلفينقرأحيثكورمذبحبهكان-الأرضعلى

مذبحيمينع!واقفاملاكلهظهر9ةامما!!ازكرياص

مذبحرسميرجدلافىاممن،(ا1:الوا،البخور

لذكرىتخيدأتيط!أقامهالدىاسمراتو-!علىاجخورا

تاريخه،لنىذلكذكرتديرييفوسكادوإذ،اتتصاره

.الحصارأثاءفيالحريقفيانصهرقدكانأنهويحتما!

ال!ماءفيهيهلاالرالىيوحنايرلم:الرمزيالوب-

ول!تي،(21:22رؤ)الحديدةضوالأرالجديدة



مبخوسة

،41:71)الهيهليذكر،الرؤيامناسابقةاحاتلأصحاا

مذبح(.ويوصف8:35.)والمبخرةوالمدبح(15:6

فكالى،"العرشأمامالذيالذهبمذبح،لأنهالخور

القديين،صلواتمعاللهأماميصعدالبخوردخاذ

ؤر)االقديبتصلواتهيالجررأأنصراحةفيكرو

إيخليجاءمامعتمقالمجازيئالمورةوهده.(5:8

وقتخا!جايصلونالشعبجمهورصوكانأ:لوقا

يؤكدانكلاهماوالنبرةفالتاريخ.(أ.:ألرقاا1البخور

بدمهوإنماالخلا!!أن:الراسخةالاصعةالحققةهده

علىوما،الخلاص!غيرهبأحدفليى،الكفارىالمح

الحياةهةالربيدمنلأخذبالايمانيدهيمدأنإلاالإن!ان

صلواتهم-يرفعواأنالمؤمنونويستطع،الألدية

اجتازقدعظيمكهحةرئي!هـلنالأنبخفة-نحورهم

غركفةرئيرلناب!لأن..اللهابن!وعالسموات

خطة،بلامنلناضيءكللىمجرببللضعفاتنايرقأنقادر

عرنانعصةنجدرحمةنناللكيالنعحةعرشإلىثقةفلنتقدم

.(16-4:41عب)!حبهفي

مبخوية:

مماأقلكانتأخهاأيوبخوسة،والظلمالنقصهواليذ!

.(5:4يع)الماملونكنحقه

:أتدا-أبد

المريةفيوهى،صينةغايةمخوالأولىالخطرةأخذأكط

ومنها،وبداظهرأمميالعريةلى!هل"وهى!هلل"

أنهاالبعصوبرى.!أركوماي9اليونانجةىوهي،!اضهلإ

تفيد"يكرز...ابتدأ"أو!يحقم...ابتدأ"مثلعاراتفي

،3:32اس،47:1ت)الكرازةأوالتحليمخدمةفيالثروع

.(اخ!..ا:اأع

:اءةبلى-بدء

فيويقابلهاالزمنعلىوتدل!رشيت9العبريةيوهي

معناهأصلمنوهي،،رئيى"بمعى!أركي"كلمةاليوناية

الر!تمنفترةعلىللدلالةتتخدمفهى*ولهذايمتدأويطوتا

عنالجديرت!حدمكا،(ا:1تك)الزماد!ابعدأواستطالت

منتأقالكلمةأهميةولكن.(21:2خر)معينحدثبداية

منتفهمأثيجبحيث،(ا:أ)يوحناإمحلفياضخدامها

المه،اكلمة"اللوجوس"الم!يحيسوعبالربيتعلقفيماالقرينة

،!اللهالكلمةوكان...الكلمةكانالبدءفي":الأزليالله

.الأزلمنذكالنإذافهومرجردا!هو"كانالزمانبدءفحند

بمدر

فهى(ا:5:2،6)العبرانيينإلىالرسالةفي"بداءة9كنمةأما

المعرفةهوهنامنهاوالمقمود"ضكيون"اليونانيةللكلصةترجمة

المشحية.بالحقائقاسيةالأ

رأسأ،الأحزاءأهمعلىللدلالةمجارياامملمةاوضتحدم

الخليقة"مثىء9أو!مصدر"وعلى،(ا:7أم)الثيء

.(3:14،رؤا:18كر)

:دبد-ادبد

الذيأدومملكهددأوهدادأيوإ،وهووحيد9ومعاه

بلادفيمديانكسرأ،وقد!!راثيللبنيعلكملكتجلماملك

،36:35تك)عويت.مدينتهاسموكانمصآب

.(64:أأخا

وهو:"،الدينونةابنامفاهأنالبعضويظن:بدان

!ربعلمعوبدكر،أمتهمأنقذواالديىإسرائبلفادةأحد-أ

لاالاصموهذا.(اا:ا2صها1)وصموئيلويفتاح

الاصمهذاحولتساولوهاك.الموضعهذافيإلايذكر

.!لاراق9الريايخةوفيالبيةايرجمةنضيردلأنه

هليل!بنعدون"مننحتصرةصورةأنهالبعضويرى

.(213:1قض)صنيرثمافيلإسرائيلقضىالذى

خأ1)منيجطمنجلعادبنىمنأولامابرت-2

7:17).

بيلىر:

كلمةتمتخدم؟،ة!(3)+ح!جرناالعبريهفيوهى

الولايةفيوهي،(2:35)داليالفيأ()0444!إدار"

لفصلالغلالتدرسكانتالبيدروفي.)+ةا!"أ(!هالون"

وتبرز.اكداسأوأفراءفيالحبوبوتجمع،التب!عنالحصوب

وأاليادرفيجرتالتىالكنابيةللأحداثبالنسبة"اليدر!أمية

في،ترافقهكانتالتىوالجماعةيوصتوقصفقد.مهالالقرب

تك)أيامجحةفاحةلأبيهصنعحيثأأطاديدر"

تجلكقافلةتستطيعشعامكاناكانأنهولابد،(051:.

تلكثلفيكثرايحدثماوهو،فيتترجأنالضخامة

،الخيامنصبيهلحيثالمضةالأماكن

2)أرونةأوأأورنانبيدر"فيللىبمدبحاداودبنىوقد

بنىوهاك،(-21:1827أخ24،1-24:18صم

يدرفىالمذبحداودبىثرقدا:3أح2)الهيكلسليمانالملك

ذلكولعل،النبىجادفمعلىالربأمرعلنجاءاليرصىأرونه

منمطاالأرضرمنعرتفعاكانتهناكالأرصلأنأيفاحدث

منبالقرب"عزة،ماتوتد.الفرضرلهذايصلحمتويا
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عةبلى

صم2)وأسكهاللهتابوتالى!دهمدلأنهاناحونبيدر!

راعوث)البيدزفيلبوعزنضهاأظهرتراعوثأنكا،(6:6

3:6-9).

،(23:1صم1)والنهبللرقةمعرضةاليادروكانت

نقليغأنإلىاليدرفيالأشخاصبعضينامأنيجبكانلهذا

راعوث)العرمةطرففيليضطجعبوعزدخلولهذا،الحبوب

العائلةكلتتقلأن،وغيرهاسوريافيالحادةجرتبل.(3:7

ماأوخيمةققام،الدريوجدحيثإلىالحصادعو!مفي

،العراءفيالطمامبإعدادالأموتقوم،عل!ملتظلل،أشبه

.النورختجرالتيائيانقيادةلادوالأوالأبمعوتتبادل

(4:222)الثاليصحوثلفيالمذكررةابوارخأدواتأما

تشمل:كانتأنهافالأرجح

."الدراسلوحاأوالخبىالنور!-ا

التن.منالقححلفصلتستخدمكانتالتيالمذراة-2

المجرفة.أوالرفى-3

،الدراستلالبيدرلكنستتخدمكانتالتىالمكنة-4

وغربلته.تذريةبعدالقمحولجمع

اثيانصقفييستخدمكانالذىالمهمازأوالمنخمى-5

وتوجول.

.اناسيرارقابعلىبوفعالذكطالطوقأوالنير-6

.الغربال-7

.ثالروبلقاط-8

:عمبتلى-عةبلى

المشتقه3ء!نة؟(ز)3!هيرزير"الونايةللكلمةترجمةوهي

يفضلأأويختارأويأخذ9بمعنىت"()ة!3!هيريو"الفعلمن

كلتاجاءتوما،3ء"()طأ،ع!هيريتك"مهاوالصفة

لى،الهرطقة"معنهىلهايكنولم.!وهرطرقيهرطقةأ

لهاصارالمحبحيالعصرلدايةلىهـلكن،الكلاصيهيةالكتالات

هىأوالقريم،الرأيمعيتعارضطكلتعيأنهاأكط،المعنىهنا

بعضلطالرنايةالكنحةنفسوتزحم.فويهلحقنكرانكا!

ضية".أو"كلنهـب(فانديك)ترجمةالجديدالعهدفيالمراضع

بعددالحدبدالحهدياصغدمةتسنحدء:الجديدالعهدفي-1

مذه!أرفلميمامدرتعلىتدلقدفهى،المحافيمن

عأ)،الصدوق!تشيعة"الصدوق!!عنقيل!،دينى

،ا:ه5أع)،المريشينمذهىو"،(5:17

بلهجةبولرتالرصعنقالواأنهم!.(2:هآ

.(هة24أع)أالاصريينشيةمقدام9:الاحتقار

يقولوثا!ذممياالطريقحسبإنى":بول!الرصواويقول

عةبلى

أطلق؟.(41ة42أع)!بالطآإلهأعبدهكذا،شيحةله

برلص:الرصوللهيعلمكانماعلىروميةفيالههودوجوه

.(28:22أع)!المذبمذا"

الرسرلويتخدم

نألابد":والتعنيف

ينكمظاهرينالمزكرن

فىوالقاقالانق!ام

المفىبهذايشخدمها

ظاهرالحهـدوأعصال9

ءل)0005بدعةثفاق

الاستهجانلهحةفيالكلمةبول!

ليكونأبضابدعبببهميكون

علىللدلالة(91اتأكو1)إ

كا.كررلئوسكنبةداخل

البغيضة:الحسدأعالبينأيضا

تحزب....عهارةزفىهيالتىة

:المعروفاللاهوقبمعناهابصسالرصولويتخدمها

بدعيدسونالذينكذبةمعلمرنأيضافيكمسيكرن!"

علىيجلبوناشتراهمالذيالربيخكرونهموإذ،هلاك

هنابهايعني!ر،(ا2:بط2صيع!)هلاكاأنفهم

الصجح.التعليمعن-وعيعن-المقصودالانحراف

تيط!:إلىرسالنهفيبول!لالرصيحنيهمانفم!وهو

عالما،تاعرضومرلينمرةالانذاربعدالمتدعالرجل"

نف!ه!منعيهمحكومأيخطىءوهوانحرل!قدهذامثلأن

الأمثروربينبولسالرصولويذكر.(301.11:قي)

أنهمأى(1:03روأ!..شرورأمبتدعين":البهيرة

.(الترجماتبعضفيجاءتكا)شرورايخترعون

الأولىالكنبسةاستخدت:الأولىالكي!ةليالبدعة-2

الثانيةالرصولبطرسرسالةفيالواردبالمعىالكلمةهذه

التعليمعنانحرفواالذينمرتفعلىللدلالة(2:\)

فيالمحددالمعنىبهذااغناطيوسيختحدمها،الصحيح

نأتنكرالى)الدويتيةلعليموصفهفيترتليانإلىرطلته

آباءمنغيرهاستحدم؟.(الجسديجاءقدالمسيح

برنالااترسايكا)المفىبخصالكلمةهذهاممني!ةا

القرنمنتصفإلىيرجعاتياالرصلرتعليم،9:4

يوستنيرسأيفاالعىبنفرأستخدمها؟.(الثالى

ويقرل.تريفومعحرارهفي(م016حوالي)الهيد

علىأهيريو"كلمةكانتالمسيحيةوإده!:!كيتل9

هوهذاكادولقد.!المماديةالجماعاتعلىتدلىالدوام

.بعدهماىاصاراا!رنابدايةفيالكلمةمفهوء

(االرطقات)الدعموضوعتعابمأنال!ضيةعلىكاد

ال!ضيةإلىيتللالخفأبدأفقد،الأولىعصورهاند

اعمتقرا!تالجزايدةالأعداداحاولتفقد،نمتكدما

عنه،التعبيرتحنو!دالمجىالايمانتفهىأد،المميحية

تمسكاليالأخطاءتن!أدالكنشةعلىشامأكادولقد



بدتر

العقيدةصياكةإلىذلكأدىوقد،وتحاعادفيأصحابهابها

الأخطاءعذهشجبراالايمانعنالمدافعينلأن،القويمة

المعلبمحدودبيوابالحرىأو،ووضوحبدقةالحقوأعلنوا

الصحيح.

الغنوسيةمثلانحنلفةالمدعالكبةشجبتوعهدما

مضطرهكانت،وكيرهاوالآريوصيةوالماركونيةاطونتاليةو

بوضع،الأتدسبالثالوثانحتصالصحيحالتحليملايضاح

لتصوبصبيلاذلكليهونمحددةجإراتنيالعقيدة

الخطأ.

بدقر:

ابن!تمنىقدأغاالبعض،يظى،!دكرهـابنومحناه

لياهرزميلاوكان،الملكيهورامجي!فيضابطوهو.أالطعن

!اهورافقوتد.يهورامعلىثورتهفيياهوالىانضمثم،نمىبن

مل2)فقتلهبالحهامالملكياهوضربعندمامركبتهفي

.(92:ه

بادية:

عنقرحمةباديةوكلمة.البدويقيموفيها،الحضرضدالاد!ة

فيأضع":في7(أ4)ك!لأ!مدبار"احداما،عبريينكلمتين

،(41:91إش)!محأوالئ!ربينوالسنديانالسروالبادية

بريةأ9جدأكسثيرةأخرىمواضعفيتترجمالعبريةالكلمةوهذه

عربة!!كلمةهىالئانيةالعبربةوالكلمة،أقفر!أو

إشعياءوفي!(ه:42)أيوبفيباديةمترجةوهى،)"!"،43(

،(93:6)أيوبلىقفرأوبريةترجم!،(33:!)

.(51:43)(وإريا351.6:وإشحباء)

:براءة-بريء

هى:عبريةكلماتجملةلترجمةالكلمةهدهتستخدم

ة02:5)تك،اانقىا11،1هتاما1،ااننقضر!ا،ا!اكهوا11

.(8:5هو،6:22دا،62:6:37:31صز

للتعبير(6:26)دانيالفي"زاكهر"العبريةالكلمةوترد

العبريةالكلمةوترد.للهايخانةمذنوبيةوجودعدمص

هوشعو؟بالأصنامالثلوثعدمعنللتعبير!نقيرن"

المواضعيالأيدىبضلالطهارةعنللتبروكذلك،(ه8:)

.الأخرى

العربيهفيتترجمجصواحدموضعفي"هام!كلمةوترد

.!سبببلا،نعنىوهي(231:مل1)أبالزكي9

برياءأ

وتزجم(3309)أيوبفيفترد،هاف!العبريةالكلمةأما

وأ!مق!ثور،الأصلفيتفىوهى!زكىأبكلمةالعربيةفي

الأدية.النقاوةعلىللدلالة"طاهر1فهو"مصقول9

مثتقاخما،أو،نقي"الحبريةالكلمةتتخدموجما

.التلوثعدمهوعنهافالمقصود

وأ!ءبركياكلمهتردالمراضعنصفعلىيزيدويخما

.!برىءدماأو!الأبرياءدم!شلبالدمبالارتباط"زكى"

علىللدلالةالعبرية،نقى!كلمةنشخدمألمواضعبحضوفي

،9:28)أصوبفيكاالغفرانأواللهأمامالتبرثةفكرة

.،نبرئنىلاأنكعالما!(ا-01:4

الونانيةالكلسةعنأبرىء9كلمةالجديدالمهدويذكر

(27:4ت)!بريئادما9الدممعبالارتباط،أثووس!

!برىء!ئم(0:226أع،2742:ت)،دممنبرىءو"

.(:186أع)فقط

:الأبرياءمذبحة-أبرياء

التقا!لقالاسمهذايطلق:ولاريخهالاسممعنى-أولأ

زمىفيالأولهيرودسارتبهاايىالمذبحةعلىالبه!ي

س!ينابنمنمهموتخولحمبيتأطعالبقتله،المسيحولادة

عنالعبيربهذاالعودةويمكن،(2:16ت)/دونفما

.كيبريانر-!عننقلاأوغسطوسإلىالحادثةهذه

الأطفالهؤلاء(م202لطالجوفي)إيريناوسويدعو

التىالمأماةعلى6نعةربليغةعارةيويعلق،أضهداء9

ورقيقاكريماارصالا"كانتبأنها،القصيرةحيانهمأنهت

."نفسهالرببواصطةاللهملكوتإلىلهم

نا9:(م802فيالمتوفي)كيبريانوسويقول

المح،اسمأجلسللصوتبذلتقدالبريئةالطفولة

.!أبرياءهملأجلهيقتلونمنأنلشيقمت

في(م354فيولدالذ!)أوغطيوسويتحدث

الحدد)والأربحيرالثاكالمزمورعلىتعليقهمعرض

"الأبرياء"الأطفالعنكيبريانرسقالهمابمثل(الحامى

بمببلالملاحظةفجديرةالحادثةلتلكالكسيةالمعالحةأما

وعددالمدبحةتلكبحدوديختصفيماالكبيرةالمغالاة

بكروقتفيالونانيةالكنيسةصرحتفقد.ضحاياها

ذلكبعدالعددازدادثم،ألفاعرأربعةكانعددهمبأن

الغربالتفسيرعلىبناء،ألفاءوأربحينأربعةمائةإلى

.(3"ا:41)الرؤياسفرفيجاءلماالخاطىء
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أور،ء

ثاما

،إنجلتراكيسةلىالكنيالطقىإنميلصانو!ول

الأصحاحاضخدامفي،الفديمالخطأهذابذكرىيحتفظ

.،الأبرياء9عدفيالرؤيا!فرمندثرالرابم

العهدفيإلهاإشارةأدفىتوجدلااليالمغالاةوهذه

علىالاعتراضاتأهملأن،للنظرملفتثىء،الجديد

المذبحة.هذهع!يويفوسصتعلىيينىالروايةتاريخية

!لتهمالذ!الأطفالعددأنجدأالمرجحمنكانولما

اهميةذاسثاتعدلافهى،طفلاالضرينعلىفىداالمذبحة

هرودسلهاخططأوارتكهااييالفظاثعسل!لةبينبهرة

حياة"كتابهفيفراربفرل؟)حياتهمنالأخروةالثهررفي

.(،الميح

خطوةوأهمأول)ن:عليهاالباعثضوءليالروايةتحلل-

دراسةهى،التاريخيةالنظروحهةمنالقصةتقيمعند

دائمااليسرعنليى؟القمةمحبتلماذا.عل!االباعث

نحنالتيالمسألةفيولكن،ال!ؤالهذاعلىالاجابة

للناية.فغالولكنهجدأبسطعكهناكبمددها

خسةتوجدةالناصرةلىالاتامة-القمةجمال-

إنجيلسهلفيالروايةياقفيالقديمالعهدمناقتباسات

النقاطالخسةالاقنباساتهذهوتمثل.(2،اص)فى

حسبالاخباصاتوهذه،القصةليوالبارزةالأساسية

هىةترنب

.(:23أ)الميلادالعذراوى(أ)

.(:26)لحمبيتفيالميلاد(ب)

.(1ه:2)مصرالىالنزول(ص)

.!2:81)الأطفالقتل(د،

.(23:2)اباصرةفيالكنىهـ()

وهر،وهلةأولمنالانتاهيترعيهامضىءوهناك

،المجوسزكارةعنالقدبمالحهدمناكباسأىوجودعدم

حميةضواهدتوجد،لأنهبالملاحظةجد!راكفالوهر

والمزا!ر،(24:7)الحددصفرفيوناشة

اجماععنكثروغررها(06:6)و)ئعياء،(27:01)

منالغرباءزيارةوبينبيهاالربطالممكنمنكان،الأم

.المثرق

كاتجانبمنالملحوظالانجفالهذاتنسووككن

والتناصالانسجاموابرازواتمامهابالنبواتالاهمامضديد

تحتللاالمجوسزيارةأنأساسعل،العهدثنفيالواضحين

تصةإن.للأحداثالكاتنظروجهةمنخاصةأية

،الأطفالبقتللارتباطهاولكن،لذاتهاتذكرلما!وس

أميةذوالأطفالنلمرضرعفإن.صرالىوبالرحلة

أبو،ء

الأخطار،وعنالدمويةهيرودسشخصيةعنينملأنهخاصة

الزيارةسبل!ينأنه؟،ولادتعندبالمسياأحاطتايى

لبهيالأخيرةالنقطةوهذه.الناصرةفيالاقامةثملمصر

الاهدأيضاويذكرخاصأمكانالهايفردلذلك،الموضوع

بها.الخاص

اباصرةفيالاتامةبخصوعىالقديمالعهدمنوالاقتاس

غامضا.مصا!دو

هووالمجوسبهرودسالختصالجزءنيالاهتمامومحور

ضرحهوالقصةشالواضحفالنرض،الناصرةفيالاقامة

ق-لحمليتفيالمولود-داودبيتوارثاقامةصبب

ولرقا،عتىروايتىببنالعلاقةتبدووبدلك.الناصرة

لنظر.ملفتةعلاقة

فيعاشالذىالمسياأناظهارهولوقاروايةغرضإن

منواحدأنجدوهنا،لحمبيتفيولدقدكان،الاصرة

الروايتينهاتينبينبقوةتربطالتيالجحمدةغروالاتفاقات

يذكرلافمتى،متباعدتين-الظهرحسبتبدواناللتين

شيئالوقابذكرلايما،ابا!رةفيالسابقةالاقامةعنضا

الاتساقدفإحالأىعلى.فاكإلىالاضطراريةالعودةعن

.تحارضمنبيدوما-!اسبمالا-يفوقبيما

اقامةهرالروايةمحورأنوحقيقة:الابقةاطقالقنتاثج-

حولالائعةالمزاعممنعددأتحم،الاصرةفيبسرع

:المجوسعنالروايةأصل

زخرفالاضفاءرويتأ!ورةمجردأفهافكرة(أ)

أديا.

الرئيىالموضوعدينالوافقنفسيرو!تحيل

الزعم.هذاأصاسعلافانويةبأحداثهاالروايةومتملات

مجموحدهكفيلالقديمالعهدمنالحواهدذكرعدمأن!

.الموضوعهذا

امتدادمدىلاظهارمح!تقدالروايةأنفكرة(بأ

الأمر،مجسمأيضاوهنا،إسراثيلحدودخارجالميانفوذ

منعنهااخمباسأىذكروعدمالمجرسلقصةالثانوىالوضع

مفاجىءنحوعلىتنقطعالمجوسنصةأن؟.القديمالعهد

بمجردذلكبعدسي!اضنقرامرطنهم*إلىعودتهمبذكر

فيالتاريخحركةماروبينيهمالحارضةالصلةهذهاتهاء

منىإيخلمنالاف!اجةالمقدمةأن؟.هيرودسعصر

بالصبغةبشدةتصم،وطفولهيوعبولادةوالختصة

.الاتجاهنضفيخرآدليلوهذا،الحبرية

الممجزةعنصرلتأكيدكتبتالقصةأنفكرة(%)



برياءأ

الرعم،هذاتناقضوالحقائق.الميحبرلادةبالارتاط

لصصرلالنبهالقصةلهدهالثانويةالألمجةإلىفبالاضافة

يهدلصلمالكاتأنعلىهامةأخرىدلائلفهناك،المعجرة

بأداكيدأراخا)تناعأمقنعاكادأنهفمع،ذلكإلى

الصبىكانحيثإلىالمجوسقادتالتىهىالإلهيةالصناية

هذارغم-هي،القصةلىالبارزةالسمةمإن،يوع

،للأحداثالطبيمىبالشللدئةبكلالتزامه-الاقتناع

عثر،والافيالاصعالعددينفيإلاذلكعنيخرجولا

القصة،منموقعهافيالنظرتتلفتالا-الحددوجارة

لاأنهالواضحفمن،بخموصهاأمريندذكرأنيجب)ذ

للظاهرةالصحيحالفهمعنبمعزلالتا!ىالعددتفيميمكن

منها:جزءأالجارةتشكلالىالفلكية

أورضلبم،إلىبلصباصرةلحمليتإلىيأتوالمالمجوساد

العدديجىءئم!؟اليودملكالمولودهوأينا:ط!ت

إليهدعاممالذىالركطالاجماعوبعددلكبعد،التاصع

المشا.لولادةمكانالحمبيتفهتحددوالذى،ه!رودس

إلىجاعواتدسالمحر1أراضحالدوهذاكلضوءولط

عنصرويبدو،اطمكيةامعلوما!مدقةعلىبناءأورشليم

إلىطريقهمفيوهمهمالنجمظهورفيواضحاالا!يةالفاية

عنصرإلىأصاصأموجهاالكاتبهميكنلمو.لحمبيت

وأزالبوضوحالقصةخطوطحددتدلكانوإلا،الممجرة

.الحادثبطيعةيجطغموضكل

علىنظرةنلقىأنيمكنناوالآن:الرواكةكاريميعةدلائل-ثافأ

الراوية:تاريخيةعلىالايجا!طالدليل

لاوهذا،الناصرةفييسوع)قاعةحولالقصةتدور-

ولكنه،فحبالروايةللبمدعمالوقا)نجيلمنيجعل

الأوائل.المؤبتلجيلبالفةألجةذاتبنقطةالقصةيربط

متقل،شدلهامصرفيالاقامةأننذكرأنبصاوجد!

جهودعننقلاأوريجالوساحدامايذكر،قصتانتوجدإذ

.التلمودلىالثايةوتذكر،أسلافهمعىنقلاعصره

مصر،فيفيبإقامتهيرعمعجزاتتربطانالقصتانوهاتان

مصر.مححرإنباسنادهاللمعجزاتعملهآمميةلتقليلعاولة

كتبتالمجوس!ةأدهي،واصحةحققةثمة-

منلكلكانفلقد،الثخصىالخردهذابمئلبموضوعة

ايجيمصدنددةنقروجهاتالأوائلوالميحييناليهود

بدونالقصةيذكرالإيخلكاتبولكن،عسوماوالحر

هواهمامهكلكانلقد.المجوسنظروجهةوص!،تعليق

والواقع.الناريخ

برياءأ

هيرودسالىالإضارةتفتصر:الكبيرهرودسعورة-

عدائيةهاالصورةإنكثيرونويقول،الدمويهخيته!على

ولوخى،!بررهماالزعملهذالىولكن.ممصفةوغير

ماهناكولكن،الوحةموضوعحوا!الروايةكلدارت

الحادثة:هذهفيالوخةمناكزهو

الصدقعنصرالروالةفيلوجد،الأولالممامي(أ)

جرامممفعلاهرودسارتكبفقد،ينكرلاالذىالقوى

،وأولادهالمحبربةزوجتهتلهممنبينكانفقد!القتل

وكان،ثخصىلباعثاضجابةواحدةعاطفةتأثيرتحت

واستمرارها.سلطهتعزيزوراءسياالاتالحاكلفيذاسك

إلىدفقه،حمقاءكيرةعنالمقربينعائيهأفرادكلقتلفلقد

وكانت،ضدهمربالتآلاتهامهم،الوخبةالضراوةحدود

علىقضىالكولكن،بميدحدإلىكاذبةالاتهاماتتلك

المتهمينأولئك

نفسمنأخرىجريمةالأبرياءالأطفالقتلوكان

.،بالعر!قمطالبظهورمنيتابهالخوفكانفقد،النرع

خفىعذ)ببب،الميامجيءفيالودكعاالرجاءوكان

للوصولفهعاولة،الأطفالقتلوكان،لهبالنبةمتديم

وكانت.هرودسعرشيهددوجودهكانالذىالطفلإلى

علىيضفىمما،كايافيقيزةأطوبهافيمبتكرةالمذبحة

فيأخرىدلائلأيضاإلههاتسرالتيمصداقتياكلهاالرواية

التص.

المجوسلزبارةالفوريهيرودساكثاف)ب(يتفق

ودقةآالحاهذايقظةعننعرفهمامع،الماعنومجثهم

وضعه.الذيالمنفنابحسسنظام

الموقففيهيرودسبهتصرفالذىالدهاءإن(!)

اهمامفيالواضحالدهاءهذا.طبيعتهمع!تفق.!أبأكمله

بقادةالمهيبالريواجماعه،المجوسلأمراضاهرياالملك

حتىالمعرفةطالاالملحوصؤاله،الجادالائلدورممئلاالهود

صريعغضلامنذلكأعقبماثم،أيصاهواسهيسجد

العددفي!جدأغضصاعبارةلاحظاخدعوهعندما

لاالي!ايخومرت9اليوناليةالكلمةعن،عرالسادس

الضربةثم،(الجديدالحهدفيآخرموضعأييترد

الأمورهذهكا!...بهاقاءالتيالرهيبةالعمياءالانتقامية

.الدوامعلىبهيحيطكانالذيوالجوالرجلطبيعةمعتتفق

تاريخهوأمامامابأنللتليممضطري!أنفانجدإشاحتى

عكلهوأوللأحداثعيانضاهدمنرأصاممىصادق

.يضارعلابارعنصاص
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براخة

خة:برا

س!طصت!ثاولإخوةمنالمحارلينأحدوهو،كةلر/ام!افى؟

-ا:ا2أخ1)صقلغفي،داوداإلىإصواالذينليام!-

برا!ا:

كحيأبخاءاحدوهو،!خلق"أى"برىقد!هوه5ومفاه

.(812:أخ1)يامينشطمن

:برىبر

جاءتالكلمةهذه".ولحلبارباروس9اليونانيةفيوهي

لدلك،أحبيةرطانةأ:اخةسالمفهومةغيرللأصواتنقليدأ

:أا!ةاعراءيولىاث،بفيهوماكلتعنىاليونانيينعدفهى

آستهماريريفوسيخلريصروالأجانبعضوني.عاداتأوأناسا

ماليو-شاس-حتأي!افعاكا،!بالرابرة1(الهرديةالأمة)

اليولانيةالحفارةتراعدما،قيصرأوغط!عصرحتى

،أالحافيالجحمرونهمفحصواليونالينهمأنهمواعتبروا

الثريالجنسمكان.صخصرينغيرفاعبروهمكيرهمأما

.(4:ار:)وبرابرةيونالينقمم!تإلىيضمعندهمجحه

منع!-بكعىضا،،3091!)اسكثئفبردس"وعبارة

!هم)االمكئينا،خى11خ!الرةا-يعىولكه،التر

هيزأف6لاا-نيواحدة:حدةحميعهم!،!الرابرةأحط

.عضرى

عنداكون،اللغةقوةأعرفلاكنتفإن"العبارةولط

(11ا:4كو1)،عدىأعجمياوالجكلمأعجمياالجكلم

ا-رايخهاالكلمةلفس!تأأعحمي"كلمةترحه

لأبحطخص!اأ-لها!سولأ!يتحدمها."ص.با!لا*!

"---فالتكدممفقرب!غيرفهوأنجيمابلغةتحدثغنماأنهأكما

ص!!عدكأ-يماص!كحهصادامتالاهـعبر؟اا!لالصاصلة؟

لمإد،لمعهاصأكبررهاهـسكات،كورنثوسفيأالجتعثمين"

مفهومةللعةواضحةبكنحاتالتبيريشطيعنهمالواحديكن

.للكلامتدفعهالتىالفوةشحررعن

"الرابرةرأىفلما"،"البرابرةأهلهافقدم"والعبارتان

رومانية،-يونانيةنظروجهةعنتعبران(4-28:2أع)

كانوالأنهم(البرابرة9اسممالطةسكانعلىالكاتفأطلق

أكرباء"أغمبهاالمقصودأن،أىفيميأصلمنينحدرون
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سوبرثولما

الهمجبة.أوالاجرامأوبالوخهلهملعناوليست

ثن:برا

معالكفهىالبراثن1(01:0)مزبراثه،الماكين"وت!قط

للأصد.مانلوالمحالبالأصابع

:سولماثوبر

رسرلأعشرالاثنىأحدوهو،!تلماىأوترلماىابن)أى

.(ا:13أعمال،6:14لو،3:18مرض،ا:3.ت)

ماعلىوبخاء.المواضعهذهغيريالجديداصهدافييدكرلا:هو

كفاح:لادج)اكرالأثنىالرسلنسبسلسلة"فيحاء

وكان،نفتالمطصبطمنكانلارثولماوسفإن(5.أةاالرصل

بنيوحناعنلهيميزااحمهغيرالربولكن،يوحناالأصلاحمه

إنجيل،ا!م!هيرونيموس1ذكروقد.!الربحيب!بدير

لرثولماوسبأنتقيدأأجلاصيوس"يذكر؟،!برثولماوس

فيذكر!.الهندإلىقىللقديرالعبركيالإنجيلأحضرقد

ربماأنه(2:9بادج)!الواحاتقيبرثولماو-!القديركرازةا

اندراوسالقديىكراكأة"فيوجاء.البهناواحةفيوعظ

بادج)خب!"-.تحدءقدأنه"برثولماوسوالقديى

وضعأنهصاء-فىثرفلرا!د--ااسثهادأوفي.(2:831

البحر.فىوألقيحميةفي

وهو،نثائيلهو(برثولماوس9ألىاعتبراياسعالقردومنذ

.الآنحتىقاطعةبمورةيثبتلمما

يخله:!-سولماثوبر

،العدبدةالأبوكريفيةالكناباتبينالإيخلهداجيروميذكر

ويرجح،أوسبرثركجيلأناأيذكرالجيلاسيافيالمرسومأن؟

منكانوإن،خطأعنبالجعفيوردت!أناجي!"كلمةأن

بعضويرى.واحدةوثيقةمنأكزوجودإلىاشارةأ!االمحتمل

يقالالذىالعبريمتىإنجياهوالإنجيا!!ذاالمقصودأنالعلصاء

الكنيالتاريخ)الهدإلىمعهحملهقدبرثولماوسإن

كانأنهفلو،محتملعيرأمرهذاولكن(:013،ليوصابيوس

دالد!اهمامهمع،الصورةبهذهج!رومذكرهلماكذللص

."المرىبالإنحيل"

قبطياكاباتشملبرثولماوساسمغملايىوالكتابات1

!الرسولبرلولماوسلقلمالميحقيا!ةمحاب"بعنواذ

فيمبهوكعديدةقبطةوقصاصات،(التالىالدموضوع)



سبرلولماو

فيتوجد!برثولماوسأضلة"بعنوانوثيقةوهاك،إليهنسا

باللاتينية،واثنتان،باليونابةأئنتانفا،منقحةصورخس

وتبدأ.الوعوفيالطولفيغتلفةوهى،باللافيةوالحامة

يمكنىلا:يصوردوكالى،الصلبقبلالرصلسألهبسؤال

يجرؤاالقامةوبعد.،الجسدهذاأخلعأنقبلشىءاعلان

يستجمعبرثولماوسولكن،أخرىمرةالسؤالعلىالتلافي

روايةوالشجة.الصيببعدذهبأينيوعويألثجاعت

يلاط!"بأعمال5افيوحرهبعضفيهاالهاويةإلىالزولعن

الثاقالأصحاحوفي.(الألفحرففي"الأبوكريفاداانظر)

منلهمتحذ!رهاوركم،يوعيلادصتمربمالتلاميذيسأل

قصةلهمتروىوعدما.السؤالعلىيصرونفإنهم،التائج

كافمهامننارتخرح،(طويلةأدركريمهتجفاصل)الارة

الأصحاحوفي.يوعيدخللملويحترقاالعاوكاد،تنمأت

وفي.الهاو!زبئريريهمأنالربمنالرسليطبالاك

لهميعلنأنيوعمنلتطلبمريمبطرسيحرضالرابعالأصحاح

عندماالحديثسياقفييخسىصزالهذاولكى،ال!مراتفيما

مريموتحاول.السؤالعلىالآخرينتحريض!مهيكليحاول

كيشه.المشحعليهابنىالنيالصحرةهوبطرسبأناقاعهم

فعلتهالذىالخطأأصلحتقدمريمأناثاتبطرسيحاول؟

عدو!يرىأنيطلببرثولماوسولكن.بمعصيتهاحواء

فيؤق،طلبهإلىيبرعيجيبهالرددمنقليلوبعد،"البشر

وبعد.بالعيردومكبلأ،ملاكا066صعلبهمقرضا،يبار"

عقهعلىيدوسلكي،لبرثولماوسالصلطانيعطى،وصثهذكر

أولأكانأحمهبأن!بليار9ر!رح.أفعالعنيسألهوأن

اللهخلقكيفويصف،االثطانأأصبحثم!شطئل9

عقابكيفيةتذكر،برئولماوسمنسؤالعلىوردأ.الملائكه

سقوطه.تصةيذكرمكانهإلىالثيطانيعودأنوقبل.الأشرار

النصوصوبعضالكتابهذابينارتاطنقاطبعضوفاك

الأخيرالأصحاحوفي.كر!ةلغويةاثتقاتاتبهأنكا،الأخرى

هىكانت)ذاوعما،خطيةأشغعنيسرعبرثولماوسيأل

القدمى.الروحضدالخطة

طويلالرابعفالأصحاح،الطولمتفاولةوالأصحاحات

إلىترجعبرثولماوسإلىالكتابنسبةأنوواضح.خاصلكل

هولشالكتابوهذا.فيهبروزاالرسلأكزهولرثرلماوسأد

ييما.لارتباطانقاطبحضتوجدكالتوإن!القيامة!كنا!

القرنأوالخاصالقرنقبلماإلىيرجعلاأدهوالأرجح

يظنش.تأقدممرجععلىاعتمدقدأنهيحتصلول!ت،اسسادسا

نأ(1:805،"الجديدالعهدأبوكريفا!نط!ضيصلخر

معالرابعالقرنأوالثالثالقرنإلىيحودقدالكتابيرهذينمصدر

.اليهاباتهذهعنهتطورتأقصرإبجلالبدايةتكونأناحتمال

لرج

:أالميحقامةكاب"-برثولماوس

فيمحفوظةنحطوطةعن!بادجولي!)نشرهتجطينمىهو

باريىفينهاقصاصاتأيضاتوجد!،البريطفيالمتحف

واشتج.مختلفينتنقيحينحدوثعلىيدلمما،ولرلير

،لندنمخطوطةمنأقدمالقصاصينأنبينهاالمقارنةمنضيملخر

العهدأبوكر!ا))فهاأقدملأصلتنقيحأنهاتدوالتى

.(17:05،،الجديد

كانوإن،ماحدإلىمترابطةروايةكنعبارةلندنومخطوطة

ولشت،الترابطوثقةغيرفالأحداث،الثغراتمنالكثيربها

القيامة،فيوثكهتوماقصةفئلا)دائماواحداتساقعلى

باسمالموتمنيوفاشافينفسهتوماأتامأنبعدتذكر

،مفقردةانخطوطةمنالأولىالخمىوالصفحات.(يسرع

قد،خانيااحمهشخصموت!ةبهاقصاصةأنلدوولكن

بدايةقيالحادثةتلكإلى)شارةتوجدحيثهناموضعهايكون

بمعرفةيوعدفنعنالحديثيواصلالذى،الموحودالحص

جثالقبرإلىوأبناؤه،الموت9يجىءئم.الرامييوسف

منبوعأحدثهعماالحديثثم.للجثاناالموت!ينتكي

فيالقبرعندالسوةقمةئم،يهرذالعفةثم،ا-لحيميانقلاب

أعارالذىالب!تافيافيلوجيص"ذكريردحيثالقيامةفجر

مأومريمالمجدليةمريمبينالكتابويخلط.يوعفيهلبدفنقبره

ثماقزلكويعقب.للسماءيسوعصموديذكرثم.يوع

آخرظهوربعدلم.المجدفيوالأبرارآدمقبوللصاحبترنيماث

كلئاركونحيثالسماءإلىالرسليصعد،الزيونجبلعلى

.وترطسيرفان!تصةتأتيئم.دورهفينهمواحد

ختامه:قرببهالموجودالبارةإلىالكتابعنوانو!رجع

كا.،وبهجةفرحفيربناالمشح!وعياتسفرهوهذاأ

فييفعالكتابهذاتدعلا9:لداوسوصيةبرئولماوسيوجه

هذاأنويحتل."يدهرطوقيفطأومؤسكيررجلأىيد

.السادسالقرنأوالخاسالقرنإلىيرجعالكتاب

برج:

هى!برج"بكلمةعادةترجمالتىالعريةوالكلمة

كا3العربيةالرجمةفيأحياناوتذكر-وصثتقاضها"مجدل9

الأبراجوكانت.(3521:تك)!عدرمحدل"في؟علم

تنىكات!،وللدفاعللمراقبةالأسوارمنكجزءعادةتى

لأعراضالأصاروزواباالألوابفوقحصبنةكقلاعقويةأبراج

فيبذاتهاقائمةمنعزلةتبىالأبراجبعضوكانت.أيضاالدفاع

عدووجهمنالكانبهاليحنميخارجهاأؤالمدبنةوسط

هذائلكانوأحيانا،(ءا:9قض)تاباصبرجمثلمهاجم
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بابلبرج

قض)حضكيمبرلطحدث؟بهاحتمواللذينفخايصبحالبرج

لحمايةالطرقطرلعلىتبنىالأبراجكانتكا.(9:94

.(71:9مل2)المافرين

بهايحتمىأولحراشاالكرومنيصغيرهألراجتبنىوكانت

.(5:2إش)الجويةالمباتمن(الكرمحارس)الاطرر

بابل:برج

المجلد.هدافي!بالل!فياطبه

التنانير:برج

سورسالنربيةالثصاليةالراويةويقع؟وكانالأفرانبرجأو

غ)خمياأيامفينجاؤهأعيدوتد،اشاو!ةالبالىمجاورأأورشليم

أفرانأوتماليرلوجودالاسه!ذاحمرولعله(:11،2138ة3

لى،أورضليم"إلىارجمللاصتزادةاالبقعةتلكفيالحزلصنع

.(الألفاحر!ى

حتئيل:برخ

أبراجأحدالبرجهداوكان.أحنانباا"حئيلوممنى

جماعةمرتوتد.الجةلبرحمجاورأ(\3:غ)أورضليمأسوار

ولرجالصكياب9الغربص-القادميناللاو!نمنالحمادين

إرمياوتبأ.(21:93في)،الضأنبابإلىالمئةوبرجحننئيل

الزاوية!بابإنحنئيللرتسللرب!شنىالمديخةبأن

زكرياويقرل.ال!ورالثماليباتدادأكط،(31:38إرميا)

مكاتإلىبنيابتبابمنمكانهافي1ستممرأورضليمإنالنبي

الملك،معاصرإلىحنثلبرجومنالزوايابا!إلىالأولاباب

منقريةكانتالمعاصرتلكأنوي!دو.(اا:.4زك)

ا!برتحدد!الملكمعاصرإلىحننئيلبرجمن"والمسافة.سلوام

تدلالإثاراتهذهوكل.للحنو!الصالعنللمديخةطول

الزاويةمنبالقربالمئةلبر!مجاورأكانحنهئلبرجأنعلى

الدوامعلحاحةفيهامةحربيةلقطةوكانت،الرقيةالخمالية

قلعةثملا.-!قلعةبمدفيماعليهاليتوقد،قويةلتحصينات

أنصويا.

:داودبرج

أترا!عليهلعلؤكانت،ا،نلحه1لحمطشهيرحصن:هو

أما.للقوةأرمزكادموقعهمولكنههيعلم،(س4:4ش)الجبابرة

الوسطى.الحصورإلىفيرجعيافابابعندحاليأالقائمداودبرج

.هيرودسعهدمىمباذأطلالعلىفيوقد

011

ثكيم:برج

اقضاةاسفريإلايذكر:لأ،العبريةفي"شكيممجدل"أو

أقرىبريثإيلبيتوصرحكادأفهلدش:(94-:946)

وتد.للمدينةحصارهعدأليمالكواحهتالتىالخصيات

ولكن،بريثإيلليتصرحإلىولجأو)برحهمضكيمأهلهجر

أهلجميعفمات،بالنارالصرحعليمأحرقواورجالهأيمالك

.وامرأةرجلألصنحوضك!برج

:لانبرج

الاظر"لأنهصفه:.،(74؟)الأنتادنيدوذكره:يرد

نحوالترقية!لبانجباللىكادألهنحتقديجعلاا(دشقتحاه

القمةعلىموقمه!ي!صن،(13:هيتق)أالئمسضروق

معبدالعصوراأقدمندعليهابنىاض،حرمرنلحا-الىئية

فكانت،لانهائيةأمادإلىيمتدفوقهصالممظروكان،بابرشبيه

الحمالرائحةيرةبركأنهاا!يحاءاياصهاوربحداثقهادمقترى

لا!الي.جووسطب

المئة:برج

ارتفاعهفلعل،الاسمبهذاحمىلماذااليقيز!جهعلىنعلمولا

أهموكان.درحةمئةكانتسلمهدرجاتلعلىأوذراثئةكان

يذكرشهو.الضأدلا!منالغربإلىأ:رضليمأسوارفينقطة

تريباسكانأنهذلكومعنئ،(اة3غ)حنئيلبرجمع

قلعةثملار-!تلعةبمدفيصاليتحيث،الثرتيةاشمالةالزاو!ة

البهناتتوحدحيثالحرممنالغربيةالماليةالزاويةعدأنطونيا

يهة.تا

برجة:

كرعلى،بمميةوتديمةمدينةبرجة:وتاريخهاموفعها-

س!الرقياالحاإلىيلا12لحدعلى،سينر-!

المدينةوتلكمرض:يوحنا:برنالالولسراشقدى.أتالية

بول!رارهاوقد.(313:1أ)الأ:لىالشريةالرحلة

:تثلماخاىالأوته!اسريىاتيلعدأحرىمردولرناب

ضرمياهأتومع.(14:2425.أخ)أحطمهبايرمما

كارالحهرلإ"،لريهالىا!قرإلىالآ!اكرتقد-تص

ميمورأكاد،اطصلاحةصالحامحرىالقديمةاعصورافي

نعلم!ا،.المدينةإلىالوصولالبحرص!القادمةارلىللقر

الىأصارهاو،لرجةعديةتأسستمتىاليقير:حهعلى

القردمنالسلوتيينعصرإلىترجعأ!ايدو،قائمةاتمارا

ض-ال!لوتيينيدفيظلتوقد.المبلادقهلافاك



حوسبر

رقد.المغرىأصيافيرومانقودقويعدما..مق918

الثافيالقرنمنالقرةإلىترحعالححلةمنمجمرعاتعلىعز

باعتارهابرجةاصمعلاالجلادبعد286إلىالملادتبل

قلاعمنقلعةأبدأتكنلمبرجةأنومع.الحاصة

:قد،الغريةبمفيلبةأضفيةمقركانتأنهاالا،المسيحية

عضونود.الأوائلالمصحب!ىمنالبهرونفهااصشهد

فيالمديةبدأت.اليرنطىالحكمأيامفيالاسالقرن

نجمالعاص!ةوهوهيأتايةأصبحت4801وو،التدهور

فيسيجةيولايةمدينةأهمأناليةكانتوعندما،برجة

المحليهالأسيويةالالاهةلبادةمركزابرحةكانت،بمفيليه

:كانتأف!ين،اأرطابأودياناتقابلكانتالي

ترسمو،برجةملكةأوأحا()5!لتر9باصمبرجةفيتعرف

وإلىيدهافيلقوستمكصائدةلكلالحملةعكغالا

إئل.صورةأواالولألىصورةجوارها

الحاضرالوقتفيبرجةأطلالت!ى:الأطلال-

نأعلىالأبراحبهانحيطاليالأصواروتدل،أمررنانا"

واسعانشارعانهناكوكان،الكلمربحةكانتالمدينة

!صاتحيطوكانت،أحياءأربعةإلىالمد!نةيقسانقحامدان

تقوكانت.(بواكي)أعمدةذاتأروقةالحانجينعلى

بصفةالجاهفياتجرلىقواتوسطهافيالشوارعهذه

وكادتقاربةمافاتعلىالجورتتخللهاوكانت،دائمة

أقدمفيالمدينةتقومكانتحيثالتلفمةفوقاكروبوليى

إلىالمدينةامتدتالمتأخرةالعصورفيولكن،عصورها

ويوحد.الأطلالمناكيرالجزءيوجدجثالتلجنولط

أعمدةشظايابهمتعبخىأطلالاكرربول!على

يرىبينما،!يتو،الالاهةممبدبقاياشلحلها،جرايخته

اكروبوليىصمحوعلى.قديمةكيةأطلالأنهاالبحض

003.1لنحويشعكانمرحمدرجأطلالترجد

؟،والملاعبوالحماماتالصوقأطلالوكذلك،مقعد

.القبررمنالكثيرالأسوارحارجيوجد

مي:برحو

المجلد.هذافيبحروميفيانظره

برخئيل:

أليهووألر،رامعشرةمنبوزى،كرهواللهبركةأومحناه

انظر،(6-ا:23أيوب)أيوبإلىتكلممنآخركانالذي

.(المجلدهذافي!بوز"

يخئا:بر-تزخيآ

وهوة،!الر!باركه9منأو!الر!بركة9ومفاه

للادييكنكار!اودبنصيماننسلمنشحم!-

الذيالملكيكيان!لمنكان؟،انسبيلمدميماجهوذا

حأ1)أ،.ق795فيبابلإلىأسرأنبوخذنصرأخذه

:3.2).

يكرنواأقداودأمرالذي!اللاهلةأحدآساهـالمغيأبو-

نحاسدصنوجوايثانوآصافهيمانوالمعنرذ":الغناءعل

.(16،17ةا6.3193،5:أخ1)للت!ميع

بابلبممنعادواالذيناللاويهيئأحد،آسابزابرخيا-

أوائلمنآسابنبرخياوكان.فاترالنطوىقرفي:!وا

قراهمفيللسكنوزربابلجشوعمعاسلاريينس-ارحعمى

-9:41أح1)الهيكلباءإعادةوولثاركواالقدبمة

منالبضعينالذيداودزصتفيللتابوتا!رابيناأحد-

مئل-الآخرالبعفروع!!،مويقييزأومففيناللاوي!ت

.(:1523أخ1)برا!تليكونوا-بريخا

عارضراالذي!أفرايمرؤساءكلتدثليموتلنبرحيا-

الملك،آحازأياملىالامرةإلىيهوذامنلالمييرالاتياد

منسيزيدإسرائيلشحطاياإلىإئماجفصذلكإدقائلين

ومما،شعهممنالمسبين،لأنعلبهمالربعض!حمو

واسااخوتهممنيأخذواأنالربناموسمعيعارض!

.(31-:288أخ2)عدأ

أورشليم،سورترميمفياضتركواالدينأحدمثلاءأبو-

303،غ)الملثبابستبالقر!عملهعنطقةشكانت

!.(.33:ع)نحدعهمقابلالخيلىلابوفوق،(4

طوبابنيهوحانادمنملاموابنة،برجاحفبدةتزوحت

معحلصصاحبليكونا!رصةااطودياهيأمما،ا!مونا

أخبارإليهيحقلون،محهمالرصائليتادتيهودايكيرين

.(91-6:17غ)نحيا

وقد،(117:ازك)الننىز!لرياوأبوعدوبنبرخيا-

بناءإعادةفي.زرلابا!لرعرسالةالىزكرياواكسل

البى.منالمودةبعدالهيكل

أبوأنه(23:35)قىإنجيلقييدكرالذممطلرصب-

ت!صدأنويمكى.:المذبحالهيكلبينتتا!الدىزكريا

ورجموهعليهفتنوا"الدييهوياداعبنزكرياإلىهناال!!ثارةا

-42:02أ-2)أالرلىبيتد)رفياللكبأ!رمجحارة

زكردونفقطأزكريا9فيذكراسقاإنحيلفيأما.(22

.(11:51لواأيهاصم
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لرد

برد:

بلادبعامةفلطينبلاد:فلطينفيالحرارةدرجة-

الحالية.اباطقبردتعرفلافهي،سئرقةكسهاداكة

درجةولكن،برودةالسنةشهورأضدهويايروشهر

سطحسوىعنالمكانارتفاعمدىعلىتتوقفالبرودة

الثلجيقطلاوالسهولالساحليةالمناطقمفي.البحر

مرةإلاالتجمددرجةإلىالحرارةدرجةتهبطلاوقد،ألدأ

قدم005.2لنحوتعلوالىأورشليمفيأما.صةثلاثينكل

يناهـهىفيالحرارةدرجةقوسطفإن،البحرصطحفوق

الصغرىالدرجةتبلغقدولكن،فهريهت545حوالمط

قدنادرةأحيانوفي،(موية54-أي)فهريهت525

جلالئلوجتنوجوقد.قيلاإلايبنلاولكنهالثلجيحقط

تلكفيالحويجملمما،الحامطيلةبانوجبالحرمرن

وماأريحافيأما.الصيففصلفيخىالبردقارصالجهات

قدمأ29.21إلىالأرضت!خفضحيثالميتالجرحول

الها.طرتهالبرد!عرفلاوحارنالجو،ابحر!حتحت

12

تصير،فلسطينفيالردفصل:البردمنالوتاية-

فالشس،البردمنللوقايةكافبةوجلةهاكولشت

الثاءأيامفيحنى،والسنةأيامأكلبفيودخعهابخررهاتسطع

مغيبوبعد،الأتلعلىبمضهأوالنهاركلالضمىثرق

إلىويلجأونالأغطيةفيأنفسهمالاسيلفالض

.بالدفءليحعواجيدأرؤومهملفمراعاةمع،المراش

التيالفحممواقدهياليوتفيالوجدةالتدكةووسبلة

النارمنبطرساقتربوقد.ممكنعدداكبرحولهايتجمع

نيذلكوكان،معهمليصطلىوالخدامالمبيدأضرمهاالتى

...":أورشليمفيباردةعادةالليالىتكونحينإبريلأوائل

واضابطرسوكان...بردكانلأنه.جمرأأضرمواقد

لتدكةنظامهناكفيس،(:1818ير)،يصطلىمحهم

الجبليةالجاطقفيابىردةالثتاءصهورفيأما.الينكل

بأكطيةرؤوحممفيلفرن،شتويابياتاليونالكادنجكاد

أقوىإلاالببوتمنالخروجعلىيجرؤولا،ثقية

أم)"الثاءبسب!وثلاالك!لان).الأضخاص

وأالحلاءينارأوالبدوالفلاحونيوقدماوكثيرأ.(02:4

وصحبهبولىوصولبعدمليطةفيحدث؟سقيفةتحت

أوقدواقدالبرابرةوكانالميهغرقبعدالجزيرةإلى

.(82:2أع)!البردأجلمن...نارأ

أوجاعأيببلأنهرهيبوالبرد:البردمناطوف-

وأدق.(:47117مز)!يغفمنبردهقدام"شديدة

و(كطاء)كصوةلهميى5أنهيالمدئعالفقردرجات

.(42:7أيوب)أالبرد

بزدا

شهررفيالقائظالجوفيأما:المهفليمحمودالبرد-

بصخرةيتظلأنالإنسانيتطبفكم،الطويلالصيف

يقدرمنولش.المنعثةالباردةالماءنحاتعليهضبأدأو

منمئل،باردماءكأسفيالانازيجدهاالتيالوةمدى

:البلادتلكفياللافحالحرذلكمثلفيالعطشاختبر

أبعيدةأرضسالطيبالخرعطانهلنفىباردةمياه!

يومفيالثلجكبرد":انأنوالأرجح(25:ء2أم)

للئلجالثرقييناضخدامإلىيثير(؟2513أم)!الحصاد

.المروباتتبريدفي

مجازيا،ومثتقاتهابردكلمةتشخدم:مجمازياالبرد-

ت)!الكثيري!محبةتبرد!:والقررالضعفعلىللدلالة

ولاباردألستأنك،أعمالكعارفأنا!،24:12

.(31:هرؤ)أحارأ

:ءالئزدا

وأنذرهم،و!اياهمجمغبالعملالعبالربأوصىلقد

والبرداءوالحصىبالملالربيمربك":الحصيانحالةفيبا"نة

تث)!تمنيكحتىخشعكوالذبرلواللفحوالجفافوالالهاب

هي،بالبرداء5المقصودإناليهودالكتابويقول.(28:22

أنهامحهيرجحمما،الديدةالرعةتببالتيالديدةالحمى

الملاريا.

:لتردا

عدالصيفأوالريمفيعادةالبرديسقط:مجدثيهف-

البردحباتوتكون.الئديدةالرعديةالعوأصفحدوث

بحضوفي.والجمدالثجمنالكثافةنحتلفةطبقاتمن

فادحة،أضرارأفتسبببهيرةأحجامذاتتكونالأحيان

الىالمطرقطراتمحهاتحملالصاعدةالهواءتارات

المطر،قطراتفتتجمدالبرودةلدحيثارتفاعات

نأإلىحجمهايزداد،السحا!طبقاتخلالمرتوكلما

.الأرضإلىفتسقط،الهواءمجملهاألىمنأثقلتصح

فيتحدثالرعديةالعواصفثلمثلهاابردوعواصف

بضعةعرضهايتجاوزلاأحزمةشكلعلىمحدودةجبهات

انتظاركيرعلىغالااتبردويقط.طويلأتستمرولاأميال

المحاصيل،جمعقياتتردضطوإذا.الهارصاعاتخلال

أحيانايفروقد،والمارلالجوببالفاضررأيس!فإنه

لخطر.باالناسحياةويهددبالممتلكات

ضثاليتكانتوإناتبردوعواصف:ال!امفياتجرد-

وثدةأحياناتحدثأنهاإلا،وفلطينصوريافياسفامأ

منذحدثوقد،مصرفيأحياناتحدثأكا؟،بالغة



تجزد

سيدبورمدينةفيكبرةحباتفياتبردضطأرسنوات

ال!وافذ.سالآلافوكر

:المفدسال!بفيأنجرد-

(78:47!ز،9:2324.خر)البردضربة-أ

المصريينأصابت-العادةهي!-محيةعاصفهكانت

وكانت،جاصانأرضفيإصرائيلبنيتصبلمولبهها

.البردو!لطتراصلةوناربردفكان":جدأضديدة

صارتنذمصرأرضكلفيثلهيكنلمجدأعكلشىء

الثصرلأنينا-سضهرفيحدثتوقد.(9:42خر)،أمة

ضررأوسببت(931:خر)،بزرأوالكتانمبلأكان

بالغا.

رماهما:جبعونفيالأمرريينمعالصركةبعد-ب

والذين.فماتواعزيقةإلىالماءمنعظيصةبحجارةالرب

إصرائلبنوخلهمالذ-شمنأكزهمالبردبحجارةماتوا

.(.ا:11لىأ)باليف

لعقابكوس!يلةالبرد!ذكرماكثيرأ:كعظباقبرد-

،لدةالأرضإلىألقاهقد...الردكايهالأ:الأشرار

شإ)!الكذبملجأالبرديخطف9،(28:2إش)

بردحجارة...أمطر":اللهلغضبوكرمز،(28:71

مطرويكون9،(3822:حز)،وكبرتاونارأعظيمة

حز)أفنائهلاعيظيفيبردوحجارةمخطىفيحار!

،8:7رؤ،2:17حجى،0303:)شمع،ا:313

.(21ا:6،ا:91ا

:اتتردعلىيطرتهفيوحكتاللهقوةتظهر:اللهقوة-

،(38:22أيوب)،؟البردنحازنأبصرت...هل9

الصانعةالعاصفةالرجوالفبابوالثلجوالبردالارا

.(أ:488مزأ)كلمته

تزد:

لفظاالعريةالكلمةنفىوهرعبرىأصلمنمثتقاصم

،(7.2:أخا)!فرايمسبطسشوتالحابنوهو،ومعنى

.(26:35)العددسفرفي!باكر9وي!مى

:البرودمخدع-برود

قض)الصيفحرمنيخهاتحمىكانلطيفمجوتمتازكردة

3:24).

بردك!

:بردي

مازالالحديةالفصيةمنئباتالبردى:البردىنجات-

ينموكانالقديمةالحصورولي،الردانيبكثرةينمو

كانانهبلينيويقول،الدياوقياللوادىكلفيبوفرة

التاريخأمحالهفي)بلينىو!فأيصأ.سوريافيينو

النبات(83-68:كرالثالثالجزء-،الطيعى

.الكثيرةاشخدامماتهووجوهوجودهوأماكن

الراكدهالجاهفيأومصرفيالممتقعاتفيالنباتينو

عنعمقهايزيدلأبركافتكونالفيضانصتتخلفالى

شنة،الرحلذراععكفيكررطيةوسافه.أفدامثلات

عرخمةعنارتفاعه-فييدولاأعلاهلطلتدق،الزوايا

ولابذوربهيى،ثهراخشكلعلىتاجتتهيحتى،تدمأ

أما.الآلهةمماثيلاكاليلفهتصنعأنإلاليءيصلع

كرقودوليىالحشبعنعوضاتستخدمفكانتالجذور

والأوعيةالأوافىصنعفيأيضاتتخدموكانت،فحسب

كانوابل،وكيرهاوالأسفاطوالجوالقكالسلالالختلفة

اللحاءأما.القوارلصمنالصعواالباتيقاديضقرون

والحصرالزكايبمنهليصعوايجونهفكاتراالداخلى

يمضغونه،كانوابل.والحبالوالأغطمية،أيضأوالئياب

يكونوااولكنهم،عيهبعدأوالطيعيةحالهفىوهوصإء

.العصارةع!وىييتلحون

صورفيماهدتهيمكن،رضيقحملنباتوالبردى

رمزأأياديهافييضعونهكانواحيثالمصريينآلهات

فيالبراعمقيدعناصوريستخدمونكانوا؟.للألرهه

المبافي.زخرفة

كان؟،القولصق!ةفيفوائدللبرديبلينييذكرو

لصدكزوارقأوكأرماثويتخدمطويلةحزمفىيربط

يقانهفإنذلكعلىوعلاوة،الدلتامتقعاتفيالطيرر

علها.لليهابةمادةلأوللانانقدتالطويلة

منالورقصبهتعميةبلينىيصف:البردىورق-

إلىلحكينتثكانتالباتساقإن،فيقولأيامهفيالبردى

يمكن،ماأعرعىتكونأنمراعاةمعجدأرقيقةشرائح

الدقةوروعيتالناتلبفيهاستخدمماهوأنواعهو"فضا!

ىأ!الهيراطيقىالورقأيصىالوعهداوكان،ضقهفي

الأقواللكتابةالأولىالحمورفييخصص،وكاذالمقدس

اسمع!يطلقالثايةالدرجةمنالورقوكان،اطينيةا

الورقهذاوكان،تصنيحهمكاذإلىنة!المدرجورق9

يصقلكانحيثرومافيالماهرفانيرسمحصلىإلىيؤخذ

الدرجةمنورقإلىعادىورقمنيخولدقيقاصقلا
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بردىبردي

البردكلطلنباتصورة

الألواتحددتوهكدا.صالعه31عليهيطلق،الأولى

أردأهاوكاذ،الصغومكاثالحودةدرحةحىالأحماءوا

الصائع.للفأ:ثائقاسألتغيفي!تحدم

سيقازضرائحسصيصعأدواعهبحمي!الررثوكار

طبىصائلويضاهـإليها،اليلىبماءمندىلوحعلىالردي

ق!ىمعلةفىطقةلأأوت!طوكانت،الغراءمقاميقوم

شحامدةعرضيةطقةفوقهاتسطثم،اضاحيتر!امصأطرالها

مكا-!يتفغطش،اليحيشهماالطبقتا؟تكردعلا

اجعصر،أبعضهاإلىتصمدلكولعد،اصتسرافىوتجفف

صحمه،عنمريرس-اكزيصمالواحدالدرجيك!:لم

يص!ت،لدة:ويص!إالخفا!مححريصقلكانماوعلى

تىسهولةاطتلثىيتعرصرلاش،عليهللكتالةصالحاميا

الحا!مصرصعيدحوفإدواط-ا!كحاهـ،مكانلىحمظ

-الردياتمنلكنورهمجتفطحعله

أياممىالرديمنلفائفهاك:الممريةالرديات-

اخر-!واأساحااغرداإلىأقدمهايرح!،المصريريرقدماء

ذلكقلبدأتاسردممباورثصاعةأربد،لا،ابدتجل

،كبيرةأطرالراتاعلفافهذهوبعصر.عديدةبقررن

11

القاهرةمتحفأمام

.(الموقىكتا!و؟)ملودةدرصمات!رينودعمها

الكتيرسالهثةالرتيقةاطعائمىاهدهلااخمظتفىا!د

ص!"ايبرس"بردية،القمةلالعةالقد؟التارجأحدأت

للمعلوماتملخصاتعطاالجلادق!لىتاحادصاتا

ألاسرذمناالأوامححتبعدهيييراطصرقدماءعدالطية

على،قدمأ331وطولها"هارير"وبردية.عثرةالثامه

تجلىعثراشافىاالقرنمشص!إلىوترحععصودأ117

!مالالثريرممحراتماقىصلاوت!حاابد

تاريخمعرفتالىكبيرأأسهاماشتسهه،العتريرالأ-هـة

.الحصورتلكلىأ!ديناضحائرشالجاةوأصلوبمصر

أوراتا!سحدت،الميلادقبللصالأالعامحوالى

لرديةلامتروى،مصرحدودنجار!ياصديا

دأ(ابدقاعشرالحاديالقردمن)"يامود،"

الدلتامرالر!ةافدايابينكانتديالرسلمافةخم!سمائة

منا!يااإلاالتصمريعلمول!-.!3!لبلإ!أميرإلى

عا!الحافالاحصاعدحيتمصرصميدحارخالرديات

.القواسهت؟حمطها



برديبردى

وحزمهالبرديلنباتصورتان
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ممطبرد

البرديورقعلىتديمةغطوطةصورة
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بردي

،8918،4091الأعوامفي:الأرأميةالبرديات-

فيلةجزيرةفيبالأرابةبردياتعدةامحثفتم7091

مصر،صعيدنيأسرانمنبالقربالأولاللالجنولمط

فيماأنهعلىوتدل..مق004-494منالقرةإلىترجع

جرديةم!تمرةترحدكانتق.م.047،804بين

رعايةتحتيعملونالهودكانحيثالموقعذلكفيمزدهرة

بلي"مجمع)فيلشايهوهأإلههمويبدون،اغرسا

.والمحرفاتوالبخورالتفدماتفييقدمرلىكانوا!يكل)

يب!"لطمصدهمالمصريوندمرق.م.804رفي

بناثه.لاعادةالفارصى2للحاملتسهمايهودفرفع،3()"ح

فيمصرإلىلجاواالهودبعضأنج!داالمعلومومن

وأخذوا-للادهمنبوخذنصرغزوعند-.م.ق586

دأتاللاخيىهؤلاءمنولعله.النبىإرميامصرإلىمحم

منأقدمكانتأنهاجداعتملكانواكلن،هلبأمس!حرة

(51!ا:44إرباانظر)ذلك

فيمصراكبرالاصبهدرغزاعدمما:ايونايخةالبرديات-

عددتضاعف،البطالسةعرشهاعلىوخلفه.م.ق332

تلكومن،مضىوقتأىمناممرجطأالونانبةابلية

(الفيومفي)وأرسينوىالاصكندريةمثلاليونانيةالمراكز

البطالسةعصوروفي.الانتتارفيالرنالبةاللغةبدأت

-..مق03)والرومان،(..مق323-03)

منأي،(م064-392)والبيزنطيين،(م392

اشخداماتر،العردالفتحإلىاكبرالاسبهدرموت

كياتوتوجداوالفلىالعليا،مصركلفياليونايخةاللغة

برديةوالثلمائة.الحصررتلكمنالبردياتشبرة

(م0191)وكرومبلنرهاالتى(وقبطيةيوتاية)

اضخداماستمرارعلىوتدلم722-896إلىقرجع

الاولى.العربيةالعصورفياليونانيةاللغة

العصورفياليونانيةاكتثحاهـللبردياتأولكان:اكثافها6-

إيطاليا،فينابلىمنبالقربهيركولانيومخرائبفيالحدثة

دمرتهالذىاطلاسفةاأحدبيتاطلاليم1752ففى

،البركانرمادختودمتهء97فييخروفبركانثورة

منتفحتاسدى،وتدالفائفمنكاملةمكتةوجدت

وحلاللفائفهذهفكأمكىمضنيةجهودوبعد.الحرارة

فىوكانت،3917فيمنهاجزءأولونضر،طلاحمها

اكثفتم1778ولط.ا،بيقرر!تفلسعةعنمعظمها

لعضالشةتلكفيوجدفقد،ممرفييونانيةبرديةأول

المخار-سحرةفيلفافةخميرأوأرسينالأعراب

منحودهديلادلفوسأسكنحيث-الميىمفيالأرجح

!حداها،ووجدتالحادياتتجارأحداثترىوقد.اليوناد
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بردى

باقيأمابورجيا.اشفانوسالكارديناليديإلىطريقها

ونشرت.القيةعديمةباعتارهااندترتفقداللفائف

وثيقةأنهاوطهر،شوات1لعثرذلكلعدالبورجيةاللفافة

اقامةفياغلاحيرالعضتححبرتسجلفهىالأهمةقليلة

.الحنراتاحدىفياليلضفتيعلىحسور

منأخرىمجموعةالأهاليبعضوحد0182وفي

فيالفخارمنجرةفيمدفونةوجدوهاانهمقالوا،البرد!ات

إلىأكبهاويرجع،القاهرةجنولمطمففيالرابيومموقع

وهى،كثبرةأيادإلىتسربتوتد،المبلادقيالثانيالقرن

وروماواجدنولاريسلندنمتاحع!بينموزعةالآن

باستمرارتدفقالردياتبدأتالمجموعةوبهذه.ودر!دن

وفي.أوربافياقساحفمىوغيرهاالبريطايةالمتاحفإلى

منلفافةالانجليزىبانكىو.ج.مستراضرى1821

!لياذةمنوالحرينالرابعالكتابعلىتخوكطفيلةحزيرة

دأكا.ممرمنيونانيةلرديةأولفكانت،هوميروس

(م0185-1847س)وآخرينهاري!مسترجهود

مبريدسخطبمنكبيرةأجراءوصولعنأسفرت

الابعالكتابمنجديدةبردياتمعإنجلتراإلى،المفقودة

والتاسعوالثالثالثانيالكتبمنوأجزاءالإلياذةمنعر

منقصاصة"ماييت"اشترىء185وفي.أيضامها

حصل1856وفي.اللوفرلمتحفاالكمان)بردية

الجنائزية.هبريدسخطبعكأتصبار"

،البرديات!شافالذهىالعصربدأم1877وفي

مرقعفياليومقمنهاكبيرةكمياتوجدتفقد

يديإلىأغلبهاانتقلوقد،القدبمة،أرسينوى)

مهاالأصغرالحزءواقتت،يخافيأرينر"الأرسيدولى

فيتربموهي،وبرليىواكفوردولدنباريىمتاحف

البيزنطي.العصرإلىمعظمها

،2981فيأيضاالفبوميأخرىكبيرةكميةاكتثمتئم

البريطانيالمتحفإلىنهاوالقي!!،برل!تإلىمعظمهانقل

الرومافي.العصرمنأغبهاو،وجيفوفيا

الأهالي،ممعرفةتمتا!تثافاتهذهأغلبأنوواضح

أولااطياحليعهاآثارعنبحثهمفيصدفةعلاعزواالدين

للبحثصدوقتأصالوتتذلكوفي،العادياتلتجار

،هناكالعسلىئيزقلندرزف!ر!بروبدأو،مصرآلارعن

،م.!18-9188فيالبطالةمقابرفياضقيبولا

منونعالبصدراتمزيةللمرياتتوابيتحملةوحد

مضيةحهودافصلهاواقتضى،بعضهاالمقتفدالبردى

التفمنالكثهرأصاكاقدبردياتعنأضرمما،دقيقة



دي

بردياتكأهمالتقديرمنبالكثيرقوبلتولكنها،والتئويه

إلىيرجعكانمحظمهالأن،الوقتذلكحتىجدتش

المتحفممثلىبيزالمنافسة:اضتدت،الميلادقبلاثالاالقرن

وفي.البردياتعلىالحصولفياللوفروتحصابريطا!ا

البحصلىليتريبروفسورإلىجرنفلبرنال!دانضم4918

برديةعلىعادياتتاحرمنفحصلا،مصرفيالبردياتعن

التىالضرائبقوانينعيامجلتدمأ04علىطولهايربو

وقد.م.ق925/258فيفيلادلفوسبطليموسعملها

.م6918فيجرلفلمرشرها

منهتارثرمسنرلقبم7918-6918:في

عنتنقيهمافأسفر،الهافيجرنفلمترمعاكصفورد

البردياتمن-الوتتذلكحتىوحدت-محموعةا!بر

،الألو!رقمعددهايلغ،الرو!افيالعصرمناخيولاية

صحيفة،00031منمجلداتتعفيمهاجزءنجرقاما

أخرىكميةم0091فيوجداكا.الأهميةبالغوبعصها

لا،الطلمىالعهدمنالمومفيتج!ويخىفيابردياتاصت

قيا!اسيحمقبرةوكانت.ال!ابردياتعنأهمةتقل

بردي

امماحج!انكانحيثالبردياتمصادرأهممنتوني!

منوغيرهاالنهافيا!ثفاتوترالت.بالبردىيلف

وأ،أقدامببفعةالأرضصطحتحتالمقابرقيسواءالمواقع

جرارفيأو،الرمالعلازحفتالتىاليوتخرائبي

للحفاظالحكو!ةجهودورغم.الأرض!فيمدفونةفخارية

فتربت،عنهامحثاينقبرنالمواطونظل،الآثاراعك

إلىومغالعادياثتجارأيدىإلىالبردياتمنكبيرةكيات

وأمريكا.وأورباإنجيراتاحف

056منا!زثرتلفد:الونانيةالآداببرديات-

مؤلفاتسثلثهاصتأكز،الكلاجكيةالمؤاغاتمنلردية

بهاتحظىكانتالتىالشهرةمدىعلىيدلمما،هوميروس

الثلثمنوأقل.والرومالطاليونافيالعصري!يأشعاره

وديموصنشأفلاطونأمثالمنالقدماءمنآخرينلمؤلفين

،الاقي-30وغيروهيرودوتوسوفكي!ويوريدس

وأمجهولةكانتمؤلفاتمن-افلثمناكزوهو

.م.قالرابعالقرنمن)تيمويوسبرديةمنها،مفقودة

.(لمالحاقيأغريقىكنابأقدمولحلها

تيموجموسلبرديةصورة
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تبردى

اكفتلقد:ليوراةالينيةالترجمةمنبردياث-

أهمهالعلللتوراةالسبينيةايرجمةمنالبردياتعرات

القردأوالثاكالقرنمن)برليرفيالمحفوظةالتكوينبردية

فياخميممنواشنريت،المتمللالخطمكتوبة(الرابع

صفرمنأجزاءبهاأخرىبردياتتوحدكا.م6091

إلىترجعال!سامنوبردية،الريطافيالمتحففيالتكوين

-1:6)الألادنئيدبهاوبردية،الرابعأوالثاكالقرن

القرنمنأمهريةوبردية.الئامنأوالسابعالقرلىمن(9

عديدةوبرديات،:23-12:اأيوبعلىتحتوىالسابع

البردياتأهمومن.المزاميرسفرمنأجراءعلىتخوى

زكريانجرةعلىوتخوىالابعالقرنمنهيدلبرجمخطوطة

القرنمنالبنهسامنوبردية،4:هملاخي-4:6

وبردية.عامرسمنالئافيالأصحاحعلىتحتوىالسادس

!ه-38:3بإضعياءلناوتحتفظالثالثالقرنمن5هـرنر

وتحتفظال!ادسالقرنمنأبودلينأوبرد!ة،31-61

الرابعالقرنمنرايلندزوبرديات.6:3-21ت5جموقيال

والأصحاحات،الثهمنوالاكالثاقالأصحاحادوبها

09ومزمور،أيوبعنوالسادسوالخامىالأول

مجلداتالأخيرةالنواتليال!سافياكشفكا.وغيرها

.21،22،3104،الخروج!رمنأجزاءجها

.(المجلدهذافيالميتالبحرلفائصانظر)

البردياتمنالعديدثرلقد:الجديدالعهدبرديات-

نقريانصفهاجاء،الجد!دالعهدمنأجزاءعلتحتوممطالتى

إلىالئاقالقرنمنالفترةإلىمعظصهافيوترجع،الهمامن

بر-..!..!..يرء؟--ءيخؤس!

6سدكا!.+"ص؟.شكأ"ط-كا...ج.ط!كلمجم!ث!،-عكمير"كأ."..بع-ككل

ث!-:س--.لمير)3مبرشط!*!ةبر!هجمسبم*قي+!رر .ا*ولآ.برجكأ"-2

!ث..)؟آ!!ئخ!،سكالمبر!.ءة3،نيجمغ*"ثر!

--سسلالاترصء.-اءط!ءلىبروويرءير!عي-؟لى

د3رز!*فيشغ!-ير+!كلأبر!،!3جمم"

بنثدكم!يخزء؟غتن"+:.-غسئه!قي!6+لا7ك!!كل-ص-لا-سير-

ء!س-بر+.كيب!،.-ور-ج*!يم"ر

-صصلأ-ص!إ2+غ-ءحغكا!أكأ-حيئ

.ر+كأ:لاكأ!!+ص-كاصس!---!ص!ء. 9س.-!صكأ+"ء!ا

-يزش:"!ءصكأفيتجتن.:%!كابم!!برخعشجم!عطإغ

.حد.*كا!!فيلمحصء"\.؟ببمغ؟ووبر-ض،بر!يرء*لركلصله!!هكونيم

يركابر!قيته!+3شءخيصو+ء7ا?شيه!لم.-++:يرجبم!جصة""ءعس!يم

لاا؟،!اس-س9؟نم؟كألأكاعملإ+!ص-"!:!!!يك!،ة"!ء
**قيكفىقيبر:!كا-؟-.سول

لا!حم!تجلجترك!بخغول7،*س!*؟،!سء
!يغ،لا-ضبر!طرغعبئ-ت!"عس!حم!!هصء

-،

لاص-+--!ه:ء

02-9029.3914.-أ؟:تعلخوىبردكةمورة
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الجاحف،منالعديدعلىموزعةوهى،الا!ساوقرن

الجديد،المهدأجزاءكلعلىتحتوممطمجموعهافيوتكاد

،بورمار"وبردية،ألتئلشترابردياتأهمهاوش

الثالط.القرنإلىوترجعيوحناإنجيلممظمعلىنئتلالتى

منمجموعةالهافيوجدت:كياييةيخردينيةبرديات-01

إلىوترجعأيسوعأقرالأهىأ!هالعلالدييةالبرديات

الأبوكريميماباروخرؤيامنأجزاءثم،والثالثالثافيالقرنين

القرنمن)العرانيينوإنجيل،(الخاصىأوالرابعالقرن)

وراعى،(الرابعالقرن)يوحناوأعمال،(الثاك

كتاباتمنوأحزاء،(الرابعأوالثالثالقرن)هرماكط

وصلواتترانيممع،برلينتحففيواغناطوسيناوس21

سائل.ور

نجعمدتمنبالقرب،مر"بقريةمقبرةفيوجدت؟

تثتملالقبطبةباللغةكبيرةمجموعةمصرصعيدفيحمادي

وخلافه.أناجلمنغنوسيةكتالاتكل

يتعلقالبردياتصالأعظمالوادإن:أخرىبرديات-11

وحاباتخاصةرسائلمنالعاديةالحياةشودقبمختلف

وشكاوىملكبةايجار-وعقودوعقودوإيصالاتووصايا

قدأنهاالوثاثقهذهوأهمية.ذلكوغيرودعواتوا!اطت

الطالةعصرفيالعليامصرفيبالحياةمعرفتاجعلت

وكل.آخرعصرأىفيبهامعرفتاسأعصق،رالرومان

معلوماتناإلىتضيفوجميعها،جديدةبردياتتظهرسنة

العصر.ذلكتاربخعن

إلىحاجةفيلنا:الجديدالمهدلدرايةالبرد،تفية-21

وبنهاصةالمقدسالكتابلدراصةالبردياتهذهأيةيان

الكتايةالنصوصتحقيقجهةمنسواء،الجديدالعهد

الاجماعيةالظروفناحيةمنأو،والجديدالقديمللعهدين

وقواعدهاومفرداتهااللغةجهةمنأو،والشاسيةوالديحية

بعضنجدكا.والدارجةالفصحىبلهجاتهارا!تخداماتها

الفصولبعضعلىالضوءتلقىالنىالتاريخيةالملحوظات

غايسمرصرمبابرديةالبريطافيالمتحفففي،اليهاية

فيهيأمرالذي(م401)ممرآحامك!يموسفيوس

اصتحدادأموطهإل!رجعأنالأصلىمرطنهعنمتغربكل

أر3فيهانجد؟.(ه-2:1لوقاانظر)القادمللتحداد

يرحمها!وضخصياتهاجوانجهابكلالاجتماعةالحياةس

الجديد.الحهد

هذهمنالحديدوماك:والمريةالقبطيةالرديات-39

ألمجتهاولما،أيضأاللاتةاليردياتوسبل،البرديات

وهاك.الأولىاالعمورفياككنيةآلاءلكتاباتبالنمبة



بردي

ورسالة،بول!أعسالمنجزءعلىتحتوىقبطيةبردية

وترجة،(أخميمفيوجدت)كاملةالأولىاكليمندس

،(أخميممنبالقربالأبيضالد-سمن)الأثالل!فرتبطة

برلين.في!رجودةوهى

منذالورإلىالخروجفيالعريةباللغةالبردياتوبدأت

لرهانهاقصاصاتثلاثباريىوصلتحينم1825

إلىبالعربيةالبردياتوصولتوالىئم،ساسدىطفتر

فينافيمجموعاتهاأهموترجد،م1877بعدأوربا

كاترينسافتوديروالقاهرةوبرلين(رينرمجمرعة)

ماإلى-ضكبلا-تعود،البردياتهذهوجمع.بيناء

.م046ل!العرثطالغحبحد
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بردي

ئز:

علىتطلققدولكنه!أساسأالقمحهىوالحنطة،الحنطةهو

.(7842:،65:13،72:61مز)الجربمنغيره

بر-تبرير:

الونانجةوفي!صدق9هىالحبريةفيوالكلمة

علىللدلالةتشخدمالشرعيةالناجةوفي.أديكايوسيى،

دكايونأاكلحةوتستخدم.بارأأومستقيصاالإنسان)علان

فيأولأوسنرجع.القانرفيبممناهاالمقدسالكتابفي،الونانية

معناهاتكتسبحيثبولسالرسولمحاباتإلىالموضوعدراسة

أصفارصائرالىبولسالرصولكاباتمننتقلثم،الكلاسيكى

القديم.العهدإلىومنهالجديدالعهد

بول!:الرسولكابات-أولأ

على-بولىالرصولرسائلفيحاء؟-ايبريرويستند

:الآقافتراض

بالخطةيولدوالمالاسفجمع:اططيةعموية-ا

كثوةفحيةمعاصيارتكبوالقدبل(3فى2أف)فحسب

هذابول!لالرصويئبت،الدينونةطائلةتحتتوتعهم

،(18-39:رو)القديمالعهدمنبآياتبالاستث!هاد

-ا:18رو)الأمكلفيالعامالاختبارمنوكذلك

.(28:39،-27:1رو)أيضأواليود(32

اللهناموس؟لعنبول!تكلم:اللهناموس؟ل-

براسطته،التبر-سعلىالحصولأريدلو،تمامأحفملولزوم

الحدثالفكرأما.(ا.3:رو)المستحيلالأمروهو

غر،بطبيعتهطياقاضيأباتجارهاللهإلىينظرالذى

متحيلأ،أمرأليستأمامهالكاملةوالقداصة،قزمت

النامرسأحدأطاعلو.اطلاقأبولىفكرهذايكنفلم

ور)مذنبااللهيعتبرهأنيمكنفلا،حقأكاملةطاعة

يرولم.أبدأتوحدلمالطاعةهذهثلولكن،(2:13

أعطىلولأنه"،للنامرسبالنسبةصثكلةدلكفىبولى

لكن.بالاموسالبربالحقيقةلكانيحيىأنتادرناموس

إيمادمنالموعدليعطىالخطةتحتالكلعلىأكلقالكتاب

ولا.(321.22:غل)"،يؤصودللذينالميحيسوع

أعطيالناموسأنمن(3:91)غلاطيةفيذكرمايعنى

أدويمكن.أيضأاللهبوا!ةيعطأأنه!بملاثكةمرنبا!

الحالمأركانبين-المعافيمنبمحنى-الناموسيحسب

الحالم،شونلتنظيمضرو!!كصرلأنه(4:3غل)

ور)وصالحأوعادلأمقدطلىأنههذامعىلشولكن



،(3:91عل)التعدياتلبزيدوقد.(7:12

!يزممماللخطأعرضةالارادةحرالإنالىخلقفلقد

جعلتالرفيعةالسايةالاموسووصايا.الناموسوجود

.(731:رو)جدأحاطئةتبدوالخطمية

الجوهريةالأمورص:ومونهوعملهانحلصالفادىجاة-

حطايانالأحا!ماتالمشحأت5برل!الرسرا!فكرفي

اكرتتفيمات"وأنه(15:3أكو)ااممتباحب

خطاةبعدونحنوأنه،(5:6رو)،الفجارلأجاالمعين

ور)"بدمهمتبررون"وأننا،،لأحناالمسيحمات

لأننا9و،(5:9)"الغفبمنبهونخلصوه(:8!9د

،(51:.)،انجهبموتاللهمعصرلحاأعداءونحن

الذىالمغبيسوعالدىبالفداءبنعتهمجانأقبررين"

ولامصالحةثمةفليى،(34.225:)"كفارةاللهقدمه

لأجله.ولالميحإلاتبرير

اختبارنقطأنيمكنلا:الحاصبولسانجار-أ

الوصية؟بحسببول!عاشلقد.حانجامنبرل!

ظاهرياالاموسيحمطلمفهو،القديمالحهدفيوجدها

فيالذىالبرجهةمن"فكانع!عوراكانبل،محب

عيهيمقلكانماولكن.(3:6في)!لومبلاالناموس

!ارمآتالقيةالراءةهذه.ثمليقفأنيمبههكيفهر

الثكوكهدههزتمدىألىإلىنعلمولسها.المطلقالله

الذىالتعييرمهدلجلأنس!تحيلأيبدوولكن،بول!

الإن!ارهذاثلىحالةفي،رشقمنبالقرلبحدث

و!ون،نفسيإعدادأفتراضدون،غيرةالمتقدالمتقيم

إتمامهكانإذاماحرلساورتهتدالئكوكأنأتراض

الله.أماميقفلأنأهلأجحلهلناموس

يكونأنتعلم-كبولىرجلأمامصيلء!يكنلمو

الججددالكفاحسوىالثكركهذهعلىليملب-فرييا

للسفردفعتهالتىالمتقدةعيرتهوالظاهرالذاقيلرهأجلمن

وهجضفيحتى،الميحي!تلمطاردةدمثقإلى

إلىرحلتهيلهحدثالديالتحولىهذاهدملقد-الظهبرة

الاموسبأعمالالحلاصرويقينيةالحياةفيفلفته،دمق

.أبدأصالحولصميركاملنحوعلىئؤدىأديمكىلااختى

المسياأنهوتوكيدهلهالممجدالمحاصنعلانكاذ!اغد

حطمطهو،يفطهدهلولح!كانالذىالله"سيح9

هذهإلىبهأدىالذيابرا،الذاتيبرهعلىبرضاتكال

إلا،لول!فرديأاخنبارأكانهذاأن:مع.المروعةالنتائج

رأثبولسهداأئتفلقد.شاطةدلالاتذاأصبرمنه

بسببأيالجسدببالاموسفيتأصلأعجراهاك

فالان!ان.رروحيأونصيأح!ديأالخاطئةالانسانطيعة

122

المتواضع،المرىهداأساص!علىعملقىخاطئايظ!!

أنهرغمالذىخمتآلاوإنارهقرهإفلفمركادالناموسوأن

فيالخطيةدانالحطيةولأحلالخطيةجحمدضبهفياأرسا

فياضاموصاحكميغلكيودلك(8:3رو)،الجسد

حببلالج!دح!صليىيلكونالمسيحفيالذين

.(4عدد)الروح

الناموسكانفلو،المعلنالجديدالبرمجدهوهذاكان

بالحقيقةولكان9،جاءقدالميحكانلما،يحىأنقادرأ

دأتظهرالحقائقولكن،(321:غل)!بالناموسالبر

وأالجيمقلوبفيالمكتوبالطبيعىسواء-اصاموسا

1:18،رو)ذلكعلىقادرأيكمتلم-لمرصىالممطى

الله.أمامإنانكلويصمتفمكليستدلذلك(3:91

الانانيدعوهماوهو-النامو!!حفظأساسفعلى

.الخلاصفيأملناتحطمقد-الأخلاقيةبالمبادىءاسصركطا

لذلك،(301:غا!)عليااللمنةبحكمالنامرسنطقلمد

هومذايكنلمبل،والحياةالبرإلىيقودناأنيستطيعلافهو

القائد(معلمناأو)مؤدباالهاموسكانلقد،الأعىهدت

جعلوما،(3:24غل)بالإيمانتبررلكىالمسيحإلى

المرهـ-الحاصاخبارهأنهورفقائهسائرعنيحتلصبوا

الحقائق.هذهإلىقادهقد-لهالمسيحاضلاننتيحة

نأآنفأدكرنا:الموتمعبالارتباطالمامة-ب

هذاويعني،الميحعحلهو-بولسعد-التريرأساس

هذا،للهوذبيحةقربانأموته-الخصوصوجهعلى-

قدفيهأن-ريثليقول؟-اسصلارأىالذىالموت

عنالميحموتفصليمكنلاولكن،فدالهلوةكلتجلت

القيمةمعرفةإلىأولأبهمأتتالتيالقيامةتلك،تيامته

ي!رعإيمانهمنهائيأئتتأ!ا؟،للخلاصلموتهالعظمى

الخلاصإنأ:أيضأريثليقواوكا.اللهكابن

اكدتهقد،الكفار!الميحبموتارتبطالذىالموضوعي

أملمالذى!فهو"المفامالمحيحإلىنسبتهواكدت،اغيامةا

،(42:هرو)!نبريرلالأحل!أقيمخطاياناأجلص-

الحريبمعناهالأخيرالعبيرهذايؤخذأر!بول!

الخطاياغمرانب!!يفرقأنقصدبرلرأنلو؟،الضيق

الغفرانمنكلالأن،لقياقهيرواقي،المسيحبموت

اليهيالقامةولكن،(8-6ت4رر)ترادفانالتبريرش

أع)المصيحفيواليقينالضمانالمؤمنينأعطص

عظمةيمينعنوجلسالمشحصمدوبالقيامة،(31:ا7

هذهوضفاعه،(8:34رو)ضعبهفييثفعحيثالله

مثوراتفي-المذبوحاللهحملفهو،مرتهعلىمؤسة

.(:318رؤ)لمالعاتأب!مند-الله



منبالقامةالم!يحتمجيديقيةإن":"وي!"ويقول

بالقيةالايمانكليؤمنلولىجعلتاليهيالأموات

البقينفإنلذلك.العكسوليس،الميحلموتالحلاصية

موتالىأولأيرجع،ديولةإلىنجاقيبأأنيمكنلااللهبأن

اللهيمينعنوجلو!وارتفاعهقياقهإلىوبا+كلر،الميح

دأ-ضىءكلأول-تثبتالقيامةلأن،(834:رو)

....الديخرنةمنفداناالذىالخلاصوسبطمرتكانموته

تخصيصولكن،المشحبموتمرضوعيأالكفارةتمتلقد

لموته،الخلاصيةبالقيةآشاإذاإلايمكنلا،للتبريرفاعليها

خغعليهوضعقدلأنه،بهذاالايمانإلىنصلأنويمكننا

القامة.

التبريرتوميلةهو-الأعمالوليى--الايمانب

ور)الإيمانهوالنبريرضرطأووصيلةأن

الخالصة،اللهنممةاليدالذي(.32225.26.28:

.(2:8أف)اللهعطيةهونفهفالايمانولذلك

اعتاطا،ليى،الوحيدةالتبرروواسطةالايمانوكون

فهو،وقبولهاالنفساضجابةمرقفهوالايمانلأذولكن

اللههياتإن.الإلهيةللركةالوحيدالطريق،الحالبطية

معتتفقولبهها،اللهصنعهاالتىالفسنواميسضدليت

اليدهوالايمانإن.خلالهامنوتأق،النواميىتلك

دونالمطرهـسلأنهمعالذي،الإلهىللرابالممدودة

حيةرؤاستجابةعلىبناءإلاالخلاصحطيلالكنه،موافقتنا

الرنانعبصحةالاعمادمجردهوالإبمانوبى.صادفة

الميممموتيختمىفيصاضنالازمهذاأنرغم-الناربجة

لكى-(9!01رو)وقياقه(3:52رو)الكفارى

وهو،(1،عدد)للعطيةحقيقىقبىتجولهوالايمان

.(5:1رو)اللهمعاللاملنايحققأنقادرلذلك

ور)المسيحيسوعالربفهوالايمانهذاموصوعأما

فيونملكالبرعطيةعلىنحصلوحدهبهالذى(322.24:

الملالكة،ولاالقديينطر!قعنلا،(57:1رو)الجاة

وليى،وحدهبيوعولكن،الكنهيسةولاالعقائدولا

كموضوعالآ!اللهاصتبعاد-شكبلا-هذاممنى

نفههرالمسيحاكملهالذىالفداءعصلأنإذ،الايمان

الطريفةبهذهلامحتهبيمالذي(5:91كو2)اللهعمل

.(5:8رو)

حالكلفيضمنامفترضالوحيدالواحدباللهالايمانان

موضوعيعزوأنالرصولعادةمنولكن،(86:أكو)

ولكن.(2ا:02أع)الميحإلىإخاناوااللهإلىالتوبة

أعظمهيالخلاصعملفيالابنوالميحالآباللهوحدة

واختبارمرضوعةكحقيقة،الالنلاهوتعلىلرهان

المؤمن.فيداخلي

ولاالمحبةأوبالأعحاللي!فهو،يالإيمانهوالتبريرولأن

لأخهابالأعصالالتبريريكرنأنيمكنفلا.معأبكلصا

تبولها-بمكنلاأنه؟.وزمانهاونوعهاكمهافيناقصة

متجددقبعنصادرةكانتإذاإلا-حالأىعلى

إلاتوجدلاإغاإذبالمحبةاقي!ريكونأنيشحيل؟بالايمان

لذلك،(5:هرو)القلبفيالقدسالروحسبههاتى

الله،أمامللقبرلمطلقأعنهغنىلاالذيالأساسىفالرط

الفضائلتاجليستالمجةأنهذامفىوليى.الايمانهو

،(133:1كو1)الحقيقةفيكذلكهيلأنها،المشحية

المحبةندسأنيمكنولا،الايمانهوالألاسأنيعنىولكنه

عادةتذكرالتىبالعبارةبالاضثهاد،للتبربرجزر!نرط

فإن(5:6غل)،بالمجةالحاملالايماناالغرضلهذا

،"المحفيافملأهمالذينعنهنايتحدثالرسول

المؤمنينإلىالكلماتهذهيوجهوهو،سواهموليى

لا":الناموجةالطقوسمنكثرأأدخلواالذينالغلاطيين

،،بالمحبةالحاملالايمانبلالغرلةولاشيئأيمفعالختان

بالحاطىءأساسأيرتبطالتبروريما،لمؤمنينهونافالحذيث

هذهتتضمنالوقتنفسوفي.والمسيحباللهعلاقتهفي

لوثرويقول.الايمانفيالكامنةالهائلةالروحيةالقرةالعبارة

وهرفيناالهيعملالايمانان":روميةلرعالةمقدمتهفي

ولدواالذفى":يوخا)نجيلفيجاء؟اللهفيويجددنايغيردا

منبلرجلمئةمنولاجدمشئةمنولادممنلي!

فيجديدةخليقةويحعلناالأولبآدمعلاقتناينيالله،وهدا

ض!ءالايمانان.قواناكلوفيالفكروفيالإرادةوفيالقلص

."!الحةأفمالأيثمرلثطحى

نيست:للخلاصشرطأأفأالمعموديةيت-د

وأشروطمنيحتبرانلاوحدهماوالمجةالصالحةالأعمال

مننتعلمإذ،أيضأالمعموديةبل،الحاطىءتبربروسائط

الطهير،بلالتبر-سيىالمعموديةدورأنبولىلالرص

والخغالخطةغلإلىثيرالمعموديةأنرمزيايعمىماوهو

الدفنبعصليةالجديدةالحياةإلىوالدخولذلكعلى

ولاالمقصدالمؤمنيخاهاأنيمكنلاحادثةوهى،والقيامة

.الثهود

مسبقاتفترضالمعمودقيان":،ويس"ويقول

ذلك،ربأالبهيسةبهتقرفالذممطلالميحالايمانوجود

يتبدوثيقأاتحادأبالمحمتحدأالمؤمنيجملالذكاالايمان

نأفيالحقكلللسيحأصبححيث،سواهعلىاتكالكل

هوبذلإذ،الفداءعملعلىبناء،ذاتهلهالمؤمنيكرس
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أيةعنقويةتبيراتونمة."الصلبعلىلأحنالفه

يجصبل،م!االمقصودفهمنخطىءألايجبولكنالمحمودية

كديانةالأساسيةالمجةالجادىءضوءفينفرهاأث

فالمعمودية.!اديةوسائطولافيهاسحرلاطيةروحية

الابق-بالنجد!دالعتيقةالجاةعنالتامالانفصالإلثير

تختصهالذىاضجديداذللث،بالميحبالايمان-للسردية

للمسيح،الفستكريىكذروةالمؤمنسوديةوتعنه

للشحصدين،عميقأنفيأاختبارأالمعموديةكاتماوكثيرأ

أبدأينبلافإنهالإيمانإلىالتبريريسببيماولكن

لل!حمودية.

؟اثنانالتبريرعاصر:ايبرروعناصرهـ-

عأانظر،8-4:هرو)الخطاياغفران-1

ور)والمصالحةاللامالغفرانبهذاويرتبط(31.38:93

5:11901،01:11).

-034:2،-321:رو)باراالمؤمنإعلان-2

.(21-ا6اوا1)9221:5-9،

-(أيفأويحقوب)بولسإنبحق!ثهد)ويغرل

الانساناعتاربمحنىاديكايرن!كلمةدائمأيشخدم

حسبالاتجارهذاعلىومعاملته،ذلكوإعلان،بارأ

النعمةوحسب(13:3.2،ة2رو)الناموسقياس

ويذهب،قانونيةكلمة!ديكايون"وكلمة.أيضأ

لمالكلصةتلكإن"ةتائلآدلكمنأبعدإلى"حوديت5

بلباراالانحانصرورةعنللتعبيرالونايخةفيقطتتخدم

الذىهوالفاجرأنكونفيالواضحالأمروهو،بارأاعتاره

وهذا،للإفان"يحسب"التبر-روأن،(ه:4رو)ئبرر

كلمةوعك!.باراصرورتهأوالانسانجع!يفىلا

وأ!يتهمأأنبل!خاطئأيصير"أنليى"يبرر9

وعكس،(8:3343.رو)!يدين،أو"يثتكىأ

.(58:1رو)"الدينرنة1هوأالتبرير9

حياةعرسهولشاقييرفإندلكإلىوبالإضافة

هوبرأيحسبماإدبل،لرأتحسبحديدةقداسةأوحديدة

حيمااللهإلهيظرفما.(3:9في،4:هرو)الإيمان

ولكنه،للانانيمنحهأومنحهقدالذىاليرهرلى،لبرر

أصدقومن.الميحفيهوعملهاالتيالكفارةإلىينظر

ذلكيتبعلمإذاانه9:متاتعةوكأنهاتدواليالأقوال

هوذاتهالتبر-سأنرعم،"مجدثلمإذأفايرير،بارةحياة

.حدهووبالايمان،فقطالميحأجلمن

مهاا!حرأعيةثحالة9اشتبر-سإن"ستيفزأويقول

اكزسالقانوقالمفهومطابعتحصلالكلمةوإذ،!أدبية9

الأخلاقي.المفهوم
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كاثإذاعماا!صؤائمةأخيرأ:بالفرديتعلقالترير-و

الفردللمؤمنهو-بولىالرسولعنهيتحدث؟-التبرير

ريثل،9ويؤيد.الميحيةللحماعةأوللمحتمعأو

ويسأ"يؤيدبيما،الأخيرالرأىأيدلامصاندىو"

اللهكي!ة9إلى-حقيقة-يثيروبولى.الأولىالرأى

فأأيضآانظر02:28،أع)أبدمهاتتناهاالى

منعلىللدلالةالنا!الجمعصيريتخدم؟،(2:ه5

اخارالإيمانأنأيصأالراضحمنولكن،الفداءقبلوا

وإلهه،الإنانبين-ضىءكلقبا!-هووأمر،فردى

لطيكونأنيمكه،بالإيمانبالمسيحالإنسادتحدوبحدما

موضوعفإنلذلك.المؤمنبنمنرفقائهمعروحيةثركة

المقامفيثم،الفردالإنسانهر-الأولالمقامفي-اقي-و

الىوبالاضافة.لذاسككنتيحةالميحيةالجماعةال!افي

المقدشننالمطهرينالبهائىلآعظءليسالتبريرف!نذلك،

.(4:5رو)للفجاربل

أثارهالديالمعموديةحولالحلافبخصوصأما

دائمأ-سىبولىإلىنقولأنيخجب،!هيدلامعالدىإ

المؤصنينبينهيالميحيةالحماعةلىالمعمرديةان

هيليتللمعتصدينبالشبةالمحموديةوأد،وللمؤفين

ور)الميحمعوالقيامةالدؤتهىبل،،التبريرا

بل،بالمعموديةليس،ظهرفداللهبروأن،(3.4ة6

ور)يؤمنرنالذي!كلوعلىكلإلىالميحي!وعبالايمان

الذ!بالقداءبالمعموديفبلمجانألج!تبررين"،(22ة3

.(3:42رو)(المميحبيسوع

لاتحادناظاهركرمزحىرومعىبولىعدوللسودية

ومن،المتحي!!فصنولذلك،:قياتهمرتهفيالمسيحمع

لمالذين،بالم!يححققةالمؤمنريئلغيراجراؤهااللائقكير

بجماعه.ولابهبالايمازيتحدوا

:الأخرىالجديدالعهدكابات-ئايأ

اقي-ر،عنلرلىالرسرلبرطئاجاءيخماتأمباأنبعد

:الأخرىالجديدالعهدأسفارفيجاءماعلىنظرةالآناضلق

اللاهوت"أر!الحديثباللاهوت!يصمىمافيالتائعمن

نعرفها؟المسيجةمؤصهوالمسيحو!بولىأن!النقدى

هيوالتبريراممفارةواالمسيعللاهوتالخاصةالعقائدوأد،الآد

الم!يح.نكرمنويتبود!نكرمن

منجزءأكانفلقد،الصحةصضىءالقولهذافيو!بدو

ويتصرفويعلهيحيض!أن،التعيمىوأطوبهالميماتضاع

بلادلى،بالجدليهاعاكأاللدير:المكاناشمانظروفحب

عمل.ولي!هوعملهيحبوأن،(م03حوالي)فلطين



خطاباأجلمنيموتوأن،والنورالمحبةحياةبحياوأن،تلاميذه

الىأتباعهلرشدالقدسالروحوور!الآبإلى!ودثم،لمالعا

العقائدكلالمشح!لنأنممكنأيكنلملذلك،الحقجمع

وكير،(12:ا6يو)لأوانهسابقأذلككانفقد،المسيجة

فيجب.الجدوىعديمكنلم)ن،التييةالناجةمنصائب

مرتى)،ال!نبللىملآنقمحاثمضبلاثمنجاتاأولأايكونأن

لأن،وروحيأمنطقيأأيفأستحيلأذلككانلقد.(:428

مننابعةد!انةبل،المشحتعاليممنمجسوعةتكنلمالمجة

الروحوعكلوشفاعتهو!حودهوقيامتهوموتالميححياة

ومونهالم!يححياةخلالمنالعالموفيتلابذهفىالقدس

.ء.-وقيامته

الرسلكانهل:هوهنايثارأنيمكنالذىالوحيدوالسؤال

وفي؟والدينيالأددومحتواهاالمحتحاليملروحمخلصين

للمشح،تعليمعننبحثلانخن-بخاصة-2ايبرمرضوع

الذىالممجدالمحهومحورهأنهوالتبرورصضوعجميزمالأن

تفقبولستعليمفهل،*وقياقهبموتهالخلاصويطصار

وهل،المشحع!قبلمنالمذكررةالواضخةالقويةوالحقائق

نف!ه؟عنالمصيحلشهادةالحتصيةالتجةهىالتعاليمتلككافت

الأولى:الثلالةالأناجبلعلىنظرةلنلق

؟-الصحةعنعارلأمرإنه:الأولىالخةالأناجهل-

نأ-"المشحيةهىما5كابه!اهارناك)يقول

موضوعينةفيإجالهايمكنيحوعرصالةكل)ن):نقول

الىتسصوأنيمكنالتيالإنسانيةوابفى،كالآبالله

منجوهريأقمايتجاهلذلكلأن،(بالاتحادثرف

بخصتمامأيرتطالخلاصأنبهونعنى،المحرسالة

.(27-9361:42،-:0137تانظر)الميح

الآبباللهوليس)بالمسيحالإنساناكراف)ن

ت)العاءفيبهيعترفالمسيحيجملالذىهو(فحب

فيثملأمنهموقفابحسبالدينونةوضكون(ا:32.

فلم،(46-25:35ت)الأ!اغراخوتهمنمرقنا

كشفابتدأحتى،الحياللهكابنحقيقتهعلئعرفيكد

التىالليلةوفى.(2أ:ا6ت)وقيمتهموتهلزومعن

هذاوخئد،موتهأهميةالمشحكئن(للملب!هاأدلم

عززوقد.(:24ا4مرض)الرباقالعشاءفيالدرس

26!24لوانجامتبعدذلك

حقيقةعنيعبرأنليتطعيكنلمنفهبولىان

قى)نجيلفيجاءممابأقوىالميحبموتالكفارة

يمكنكانهلالأصاسهذاوعلى.(02،28:62:28)

الذىغررآخرمارأالخلاصعنالمشحيالتعليميأخذأن

!؟فعلأأخذ

الآبإلىيحيلهمولاالناسخطايايغفرنفسهفالمشح

اباسجمغأنيعتبروهو((6-9:2ت)لهملبغفر

قديكنلمويما.(621:ت)الغفرانهذاالىيققرون

يوعلهمهد،البرعنبول!بهعلممالاعلانالأوانآن

ت)،بالروحالماكين)طوبعندما-لجا-

ت)القلبيةوالنقاوةالكمالأيضأوطلب،(5:3

المتعبينلجميعدعوتهفي،و)يجابيا.(5:6.8.02.48

وما،الراحةكوابهواليهيأتراأنتجطاياهموافقلين

.القوللهذاصدىإلاليى(ا:5)رويةفيجاء

الناموسجلبالذ!نهؤلاءأجلمنالمسيحجاءلقد

لكيجاءلقد،بول!أجلمنجاء؟،الد!رنةعليهم

لر،9:13ت،2:17مرقى)ويخلصيئفي

لواالحطاةأجلومنالخطاةإلىجاءلقد،(أ:57

أدرك؟تمامأ(ا:91ات،ا:7:9397،ا:5،2

الامرسحفظهرلخلاصهمالطريتىيكنفلم،بولىذلك

لوابالحطيةالمحترفةالتةصلاةبل،أفضلبصورة

الجضعفالقلب.للإيمانمرادفةهيالتي،(18:13

يأقيمنأما.!5:306مت)الايمانيعيانللبروالجوع

ملكوتعنيكونماأبعدفهو،وأعمالهوبكبريائهبنفسه

ولب!.(01:41مرض،81:3.4ت)الموات

نأبل،بالنعسةالذىهوفحب،للحلكوتالدخول

.(03:ا9ت)بالنعمةأيصأهىذاتهاالنهائيةالمكافأة

لروحتمامأمطابقأثلا(6-ا:02)تىإنجيلفيونجد

لواالاثبللمىبالفردوسالرعدوما.بول!كنابات

فلقد.بولىلالرصأعلنهلمامسبقةاضارةإلا(:2343

مرض)،بالابجلوآمنراتربواا:ابدايةفيالرصالةكانت

المشحهرالبثارةأوالانجيلموضوعوكان،(:هاا

الىبل-باضرةالآبإلىلا-الضبيجمعأنأر)دالذى

بالإيمانموالتبريرأن!نيهذاوكل(:2337ت)نفسه

.(16-:13ا6ت)الجسدفيالظامرالله،هوبه

(:188)لوقا)نجيلفيعنهيتحدثالذي،بهالإكلانوهو

الإيمانيجدألعله،الإنسانابنجاءمتىولكن5:تسائلأ

ولا(801:ت)بهالإيمانيمدحأنه؟؟،الأرصعلى

يوعشهادةإن":قولهفيصوابعلى،ايهملز"أنشك

العكى!عنه،وليىبولسضهادةأساسهىنفسهعن

.،يزعمرن

فيوضرحأأقليىبالإيمان.وايبررر:روحناكابات-

لالحرىبل،الأخرىالثلاثةالأفاجيلفيتيوخ!إنجيل
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الجاةأننجدفميما(16-3:14يو)ياناأجلىنراه

لالمنفقطولكنها،اكيدةالمضحونةالبركةهيالأبدية

هىإنما،الجديدةالبنويةأن؟،(336:ير)عبديخونة

.(21:أيو2)بهللإيمانباضرةنتيجة

فيإلابولسرسائلعنيوحنارصائلتخلفولا

الكفاركطيوعفحمل،معانيهاأومادتهافيويس،ألناظها

نأتصوريمكنفلا،يوحنارصائلفيالأساسهومازال

نأومحدو.إيمانوبلادنونةتحتهمالذفىالنورفييلك

الايمانهوإنما،غفرانهاإلىيؤد!طالذيبالخطاياالاكراف

عملأساسعلىالسلاميجلبالذىورباتييأقيالذى

نابعسهذاوكل.(2:ا،2ا:98.1،ا!و)الم!يح

"لحطابانااكفارةافيأرسل!الذى(ا3:ايو)اللهمحبة

فأ)بولسالرسوليقرلهمانضىوهو،(ا::4ايو)

.(34:قط،2:7

العبرايين:إلىوالرسالةالأولىالرسولبطرسرصالة-

فيتوجدلا،للتبريرالبولسيةالعقيدةإن:أسيبرجايقول

صحيحوهذا."الجديدالعهدفيآخركاتبأكطكابات

عابمقدبرل!فإن،!عقيدةأكلمةعلىشددنااذافقط

مقدماافترضوافقدالآخرونأما،تمامأعليةبطريقةالأمر

يخقول،مححليملرحوهالمولكنهم،بالإيمانالتبريرحقيقة

يسوعاصمعلىمنكمواحدكلوليقحدتوبوا5:بطرس

الإيمانالتوبةهدهيسبقأنبدولا،(2:38أع)،الميح

فنتهجبهنؤمنلكن(الآننراهلاكناوانالذىبالمحيح

ايماتاغايةنائلين،(:8اابط)ومجيدلهيظقلابفرح

الخلاصوهذا،(9:ابطا)نفوضاأممطالنفوس-/خلاص

مددنىولاعببلاحملصنكاصيمررم5هو)نما

بطا)باللهنؤمنوحدهبهالذى(91:أبطا)!المح

،،المشحإلىتحال5:لناالمألوفالتحبيرأما.(21ا:

ايبر!رلتنالبالمشحإيمانلكليهنبباطةيعىالذى

أإبتأتونإذ5:القولعىصأخوذفهر،والحلاص

.(2:4بط1)

لاولكها،أخرىأمررأالعبرايينإلىالرطلةوتتاول

بقلبنتقدمأن5تخنابالحرىبلالايمانموضوعنهمل

تعتبرهالذى(أ:23.عب)االايمانكينفيصادق

والئصرفالصحيحوالفكرالصادقةالديانةأساسالرمالة

.(11ص)الليم

منأجدىنصحاالعبرانننإلىالرسالةكاتبيجدولا

يوعومكملهالإيمانرئيسإلىأنظارلاتوجه

الذى،برلىلروحتمامأمطابقالوجيهوهدا،(21:2)

.(4:61)انتالعبرفيبالايمانللتبريرإبجلهكلخص
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بحفو!رسالةفيجاءماأنالبحضيظن:يعقوبرسالة-

بول!،إلىموجهةباضرةلطمةهر(2:14-26)

الأيةذاتالرسالةهدهفيالمعحقةالفاحصةالنظرةولكن

هووبرلىيمقو!ب!التاتضأنلناتكئف،الحظ!ى

حمما:ولشظاهرممطتناتض

الحقلىالايمانبمصىأإيماناكلمةيحقربيستخدم-أ

يستخدمبيما،(2:91)اللهبوحدايةوبخاصة،بالله

نإ.مخلصابالميحالإيمادعنللتبوالكلصةنفىبولس

ابنالمححياةقوةاستلاكيحنى،برل!بالنسةالإيمان

تتفقصالحةأعمالأثمرلاإيمانايعرفلافهرولذلك،الله

ور)!خطيةهوالإيمانمنلشى!افكل).معه

مجردفهويعقوبعنهيتحدثالذيالابمانأما.(23ة41

باللهالنظريةالمعرفةهوأو،(ا:2)للمحالاناننجعية

.(2:91)الواحد

علىللدلالة!أعمال"كلمةيعقربصتخدم-ب

الامرميةقبلماإلىبهاراجحاالعكلالأدرالسلوك

لالرصيتخدمهايما،القديمالمهدنبياءأإلى،والفريسية

.بالمكافأةجد-وعملعلىللدلالةبول!

،يعقوبرصالةفيأعمقرؤيةففاكذلكومع-ص

2:\،ا:3.6،)الميحيةبيبهلالايماننجدحيث

في-حفوبثل-بدورهبولسو-ربطد-

ا:3،أتى)للإيمانكثمرالصالحةوالأعمالالمسيحية

.(7و2:6رو،31:2كوا،5:6غل

المصيحيةحفظعلىيعقوبنظروجهةتقرمهـ-

(،216:ها)الكلامبمجردتيهفيلاالىالحقةالعحية

!بينأنيعقوبيحاولولا.بالأعمالنفهاتظهرولبها

ويصبحونالذبمنالناسيتخلصكيف-كرلى-

اعرافهمصدقيثترنكيفلنايينرلكمه،ميح!ت

!-فحبمؤنينإلىيكتبلاوهو.-الإيمانبقبولهم

سيحيين،"لاعتبارهمإليهمكتبولكنه-بولىكب

إيمانأدائرةفيومقيمينصرر!ن(2:41-أاخوقييا9)

جمعيرىبولسكانبيفا،(أ2:)هالمسيحيموعربنا

الإلهى،العدلأمامذنوبهمفى-رتعدون،وأممايهوداالناس

يقولو؟!!اللهمعسلاملنايكونكيف9:صائلين

بولستمليمبينموضوعيصراعثمةليس!:!بشلاجإ

جنب،إلىجنبأمحايسرارالتعيينفكلا،يعقوبوتعليم

يؤمنكانيعقولصأن"أيضأويؤكد،!بينهماخلا!ولا

بالمسح،يرمنمنكلبان-الرسلكالر-



،(:43أ2:38،3:910،أع)،الخطا!اغفرانينال

بالحمةالتبريرجهةمنبولىفكريعارضلميعقوبوأن

نأعلزمالصالحةالأعمالأنعلىفقطشددولبهه،بالايمان

.الإيماننتغ

رصالةبين-الرحيديكنأإن-الرئيىوالفارق

يركزلم!قوبأنهو-لاهوتا-بولىورصاثليعقوب

كانيما،حدثهكححورالميح!يبعلىرطيهفي

بولى.رصائلجمعفيأصاصباالكفارةمرضوع

القديم:العهد-لاثأ

القديم،بالمهدجاءماعلىالجديدالحهدمحأبكلاستندلفد

المهد!ن،بينتعارضأوثغرةأىهناكتكونأنيمكنلالذلك

همعاشوابيما،الباكرالفجركانالقديمالحهدأنأدركراوليههم

ال!اطع.انهارضوءفي

ور،:6أ5تك)،نرالهفححبباللهإبراهيمآمن5لقد

يقع،حينكلفياباموسوصاياجمغيحفظلاومن.(4:3

انظر،301:غل،27:26تث)والدينونةالناموسلعنةتحت

-3:9روأيضاانظر-02ت3رو،41،431:2مزأيضا

الألاءضددولقد.(القديمالمهدالىإضاراتمنبهاوما02

أنالاالربمنكيطبهماذا5:العملىالبرأعمالضرورةعلى

ميخا)،؟عالهكقواضمأوتلكالرحمةوتحبالحقتصنع

محلتحلأنيمكندييةخدماتأو!وقفثمةفليس،(6:8

فهصواتدالقديمالحهدبهةأنهذامعنىويى.الجاةاضقامة

مملوماكادبل،فحبالصالحةبأعمالهميبررونالناسأن

الغافرةاللهنحمةوأن،ايبرررأساسهماومحبتهاللهرحمةأنلديهم

عبد"حملهاتدفأثامهم،المنكروالقلبالمححقالروحتغر

شإ،8501:،31-301:8مز)كثيرينيبررالذىأالرب

.(اغ5311000:،571:ه

اياية:المرحلة-رابعأ

المؤسفومن:الأولىال!هسةوآباءالرسويونالآباء-أ

الآباءشهادة)مباشرةالرسلبعدالثهادةبأننعترفأن

بولىاليهاوصلالتىالذرىالىتصللم(الرسولمن

شواهدوتوجد.فاالأدفىالمسنوياتإلىحتيأوالرسول

خلافبانحىولكتا،ببولسقذكرناالأولينكتاباتفي

منهااص!جديدكناموسالمجةالىنظروالقد.تمامأالجو

أسبابتفاصيلفيالدخولفايمفاولا.اللهنعحةب!ثارة

يدركاالأمميالمسيحيلمالعاإننقرلأذيكفيبل،ذلك

الجديدالمهدكناباتتكنلمو،المحةإنجيلأصاباتتمامأ

علىتسودأنحدإلىالكيسةوعيفيبعدتغلغلتقد

،الروماقاكليمندسأكتاباتاحدىفيونجد.تفكرها

ىأ)فكلهملذلكا:الرائعةالعبارةهذه(م79)

ليىوتحظمواتمجدوا(الأواثلالفديينوجعإبراهيم

بمئيئتبل،صنعوهالذىبالبرأوبأعمالهمأوبأنفسهم

فياللهثمئةهكذادعياتدأ!اومحن،(اللهشة)

أوبفهشاأومجكتناأوبأنفنالنتبررلا،!سوعالميح

بالايمانبل،قلربناقداسةحسبدلناهابأعمالأوبتقوانا

الىالمجدله،الدءمنالناسجمغالقدوراللهيبرربهالذى

.،آمين.الأبد

هذانفىعلىليست،ككلاكيندسرصالةولكن

أخرىوفضائلالإبمانبينفياوييحردانهإذ،المتوى

فيوالتقوىالضيافةكرمثلأفيجعل،الأهميةحيثمن

بينثانموضعفييجمع؟.خلصتهاييالفضائلمنلوط

قمةفيالمتوىنفسعلىكفضيلتينوالإيمانالضيافةكرم

يغالخطاياغفران)ن!ول،آخرمرضعوفي.راحاب

والمحبة.الو!ايالحفظتجة

في(م151-011حرالط)إعاطيوسوكحدث

بالايمانوأننا،لأجلناماسلاالميحيوععنالمواضعأحد

رأيه-في-تخلصاييالأ!ررأسا.المرتشننجربموته

فينا.الاكنوالمححالأصاقفةرطاعةواللامالمحبةفهي

منضىءعيكميخفىلا5:رائعأقرلألهفإنذلكورغم

يوعنحومنومحتكمإيمانكمفيكاملينكنغإن،هذا

هوالإيمان،وختامهاالجاةبداءةماهذينفإن،المح

فيوتأق،اللهمامعأوالاثنان،الخاتمةهىو)لمجة،الداءة

.!الحمييالكمالتجلغحتىالأخرىالأمورجعأثرهما

غكلوتاريخه)لبرناباالمنسربالأيركريفيالكتابوفي

يوعالمسيحموتأننجد،(التحديدوجهعلىمعروف

ن)ويقول.بدمهالخطايابمغفرةعهالمعبرالحلاعىأساسهو

منفإنلذلك،الصليبعلىمزصالمحملكوت

ورغم.الأبدالىيحيون،المسيحفيرجاءهميجعلون

سللةلأن،بحدبررينكيرالمزمنونحتىأنه!ذكرذلك

أعمالتجنبمع،تأديتهاينبغىالنورأع!المنكاملة

الظلمة.

وهي)القديمةوالموعظة،هرماسراعىرؤياأنرنجد

ومهحا.بالأدبياتتمسكااممر(الثايخةأكليندسرصالة

بداءةصهانجدفإتا،ل!يمانمدحمنالرصاهللتلكفيكان

ابنمةنفىوتدوى.الخصيالاستحقاقموضوع

!يرينيوس5وجدهالذىالصغيرانحطرطذلكفيالناموسية

،1883ديسمبر!القسططينيةفيونثره،م1873قي

الانجاههذاامتدوقد.!عنرالاثيالر!نعليم"،الممى
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(م002)نرنلبانعمرفيتفر!أاكنملحتىالكاثوليكى

اصطدمحنىاضرثم،(م025)وكببريان

الذى،(م693)،هير"اسمف5بأوغطيوس5

الرائع-بأسلوبه-يوحدأن-استطاعمابقدر-حاول

وبين،رالتبريروالنعمةالخطيةعنبولسأفكاربين

على-كبهأحدفي-!اروقد.الكاثوليكيةالاموشة

،حارأترحيبأبه-سحبونالمصلحينجعلمما،بول!نهج

أنهوفا،الكاثوليكيةالعاصرمنبالكثيراحتفظأنهرغم

التبريروأن،الصالحةوالإرادةالملحةالرغبةتندبمالتر!رفي

أنهاركمالحسانفيتكونأنيجباستحقاقاتناوأن،ينمو

العاملافييمانهويبررالذىالايمانوأن،اللهاستحقاقات

اللهيفرلهماكلتصد!قهرالإيمانو)ن،بالمجة

أعمقنظرةأجالانجدفإنناهذامنوبالرغم."والكنيسةإ

كاثوليهية.بطربقةالأعماللدورتركيدأنجدكاللإيمان

الكاثويكى،التراثمنتمامأأوغسطينوسيتخلصلمو

تأثير.كلمنمجردأتفيرأبولىفكر!رأنيشطع

نعودأنإماطريقهعنيمكتاجرأأوغطينوسصغلقد

نأفيشكولا.!اكوينيتوماانحونيمأو،برلىإلى

من-عرفقدأوغطيزسإنقولهفيمصيبهارناك

بدأاعت!قتالتىالأولىالبهيةفيةالأخصال!ة-ناحية

أخرس،الأخرىوسنلناحية،،يخلصوحدهالإيمان"

اللاهوقيهذاأننجدرهكذا.عامألفلمدةابدأهذاهو

اقيوربدأسيكرذماأقربوقفالذيالكاثوليكي

لإصاءهكانفقد،أيصاهزمهالذيهو،وحدهبالايمان

.خطيرةتائج!بالمحبةالعاملالايمانألىبولحبارةفهمه

وضوحبكل،الخطرةالتائجهذهتظهرو:ترنتجممع-

في،السادصةالدورة)ترنتمجمعقراراتفى

لما،والنهالطالواصحالتلررنجدففا،(م1547

بختمىفيحا،الرصطىالمصررفيالأمور)يهتطورت

الكاهلوليكية:النظربوجهة

النعصة،حالةإلىالطيعيةالحالةمنتحولهوالتبرير-أ

بدورهالإلاننويتعاو،المحينةالمنهضةالحافظةالنعمةحيث

تسبقالأولىالدعوةأنرغمللتبرهـ،نفهفييءذلكمع

.اضحفاقأى

تجلوافالذ!ن9،التبريرعناصرأحدهرالايمان-ب

بأنمؤفين،الحرةبإرادتهماللهإلىيقتربولى،بافيالإيمان

هاذكرولا.أويفيئحقهو،بهووعداللهأعبهماكل

بيناللهرحمةوكانت.سخصىنحلصفيجةكمةلميمان

يبررأذصيدأنهوكيف،صهايؤنونكانراالتىالحقائق

الميح.فيالخاطىء
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للخطية،وكراهةللمسيححبايولدالإيمانهذا-ص

اتي-س.عميةعناصرسعنصرانأيضاوهذان

مجردأغفرانالشوهو1،ذانهاتييريأقوهنا-د

منالباطنللانانوتجديدتقديىأيضاول!،للخطايا

.!والمواهصلبحمةالاحتيارممطلالقبرخلال

المعموديةخلالالتجديدهذايحدثأنيلزملكنهـ-

والإيمانوالتطهيروالغفرانالخلاصنحمعلىوغغتمنحالتي

لذلك.المتعدينللبالغير،والمحةوالرجاء

وصالح،الوماياطاعةهوالتريريحفظما)ن-و

أيضا.تعززهالتىالأعمال

يفقد-أنيمكنالذى-ايبريرنقدالىحالةفي-ز

خطببشبولكن،تغفرأنيمكىخطيةبببليمى

التوبةبراضردادهيمكن-إيمانعدموبمبب،يمة

.المقدس

عليهوللحفاظ2التبرعلىللحصولالضرورىمن-ح

والتيالمجمعوضعهاالتىالعقائدبههذهالإيمان،لاستردادهأو

لضحها.صوف

الأولى،لوثرلكتاباتالحديثةالدراصاتأظهرت:لوثر-

إلى،الدييةللماثلالجادةدراستهابتداءمنذتوصلأله

.وحدهبالإيمانالتبريرجهةمنبولىالرصرلنظروجهة

هووالتبرير،المحفياللهرحمةعلىالاتكالهوفالإيمان

البرحياةذلكوتع،الميحأجلمنباراالإنادإعلان

الحقبفى.

جاتهبدءمن،دفيكمعلملوثرعمدةهيهذهكانت

تق!دلوثرعقيدةكانتلقد":لوفسويقول.ختامهاالى

اللهرحمة=نعصة،يغفر-يبرر:المعادلاتهذهعلى

لحكمهكصوابط،اللهرحمةعلالاتكال=الايمان،المجالة

لوفىو-سدف.الم!يحيةإلىنظرتهثموس،ذاتهكل

يؤخذألايجب!بارأمجس!"لوثرتعبيرإن":بالقول

اتي!ر"يذكرحيمالوثرلأنابارايجعل9للتعبيرمرادقأ

نفسفييعنىفإنه،أالغفران9بمصى،اشحقاقدون

فيالثابترأيهكادفقد،الجديدةالحياةبدابةالرقت

البربرأن،الزمنممروررسوخأازدادوالذي،المشحبه

=(الثانبةالولادة)القامة=اسنحقاقبدون

تعليمفيذلكمناكثرالخوصإلىبناحاجةولا:(المديس

بربدومن.الم!يجةالديالةاكافأعادالذىلوثر

.العقدةتاريخكتإلىالرجوعيتطيعالاصنزادة



من،الجد!دالعهدعقائدمنالمقيدةتلكانتقلتوتد

دونالبروتتيةالكنائىإلى،الآخرينوالمصلحينلوئر

.الآذحنىبهاالمعنردصالعمدةوظلت،جوهرىتعديل

منوالثلاثينالتعالموادمنعرةالحاديةالمادةفيونجد

يلى:ما"إنجلتراكنيسةإيمانقانون)

ربنااشحقاقحسابعلاللهأمامأبرارأنحسبإننا"

أصاسعلىوليى،وحدهبالإيمانالميحيسوعومحلصنا

حدهوبالايمادلاتبريرفإنولذلك،اضحقاقاأوضأعمالا

."بالتعزيةومئيماصحيحةعقيدةهو

منوتتفي-"ودلى"معارضوانهموتد

اتييرعقيدةكل!تخلىتدبأنهالمصلحهذا-الأوقات

،م0177فيالشهيرةمذكرتهكتبجماوبخاصةبالإيمالى

لأن،لمدكرتهجذرىفهمصءإلىراححاهذاكانواي

الكتارا!كرلا،انهايةاإلىبإصرارمتصكأظلى،وسلى9

لى.بوسولاساأعنه؟بالتبر-سالخاص

ثمةتوجدهل،وأخيرأ:العصرىللانانذلكمفى-

الجديد-العهدفيبالايمانالتبر-ومفهومفي-رصالة

-لاجارداعتقد؟-أنهاأم،العصرىللانساذ

مات؟،الروتستيةالبهاضفييتةعقيدةأصجت"

أ؟والكفارةالثثبحقبدةالقديمالتعليم

هناكأن-لارعتاريخيبتبعد-"هول9يقرر

هدابؤيدالدىالحدبثال!ص!نمامأمتجانسين3مبدأ

وأهمية(حرمة)قدصيةعقيدة-أولأ:وهما،التعليم

أماملرجهوجهاتقفالتي"الأنا1،الانانبةالشخمية

عصرفكراحباء-وثانيا.وحدهأمامهمئولةالمها

اضبريرامألةوتعد.ضىءكلفياعاملااللهعنالاصلاح

المبدأين.هذينبأهميةيعرسلكلبالنسةجويةمألة

اللههو،اراءهدفهيقيسأنالمرءعا!يبىالذ!المقياس!

المحاكمة؟يأمامهيئبتأني!تطعالذىذاوصت.المطلق

تللث.ودوافعها"الأنا9بكلبل،معينعملبببلي!

شسسلتههي"الألا"ان،بالإنسانحاقتالتىاللعنةهي

مابكل-نفسهاوهي،اللهيطلبألىيستطيعبها،للإرادة

ا!داطثو،إرادتهكلتصماختى،للذاتحبوعادمنميها

ولا،بجملتهفاسدالإنسادأن9منالمصلحو-قالهمايصدث

إذأ.9اللهجلالعلبهيثرقحبماساليأيصيبهأثإلابمكن

يقضىالذيزاتهاللهبالىالايمانسوىآخرحلهناكللي!

بهلنجاالفاثقةنجمتهيرففاالذيهو،لأنفسناخداعاعا!

نجدأننتطيعلااننا!:قولهفيا،ثرأصابولقد.أمامهش

خيقةمجعلناالذي،الإلهىالنعمةعملفيصىسندأاضا

الحاملةالالهيةوالقوةالالهيباببالايمانالميحفيجديدة

."ولاجنايخنا

لمنيمكنلا)نه":يهاباتهاحدىفيأهول"ويقول

الأدبية،اللامبالاةتضللهأن،داخليكتغببرالتبربراختبر

منوأقوىأدثدأدرمثالأمامهأ!بحقدأنهيدركفإنه

."العالجةالأخلافبات

،بالإيماناقييرعلىالمبنىاللهتجاهالجديدالموقفوهدا

،والانساناللهخدمةفيالدوامعلىنكونأنعلينايفرضر

نأوطالما،الأبديالانجيلمنجزءهوالتعليمبداوالتثير

القداسة،كلىاللهمعيتعاملأنالخاطىءالإنسانعلى

اللازمالاختبارهو،ووصليولوثربرل!اختبارفشظل

.الثرىاطحس

الله:كلمةليالتبريرنعليمفيالحلاعة-خامأ

الحديد-العهدفيأواغديماالعهدفيسواء-اضبريراإن-1

خلاصروتممودبرفكرالذىمرفالله،اللهعحلهو

ور)الأبد:إلى!احدةمرةتمقدكاملعملوهو،الإنسان

.(81-اآ:5

فالله،اللهأعحالمغ(قضاقأش)ضرعيعملىالترير-2

ور)اللهعييلىباراأصبحفدالفاجرأوالخاطىءأنيعلن

منالخاطىءيبررفالله،الميحكفارةهوالتبريرأساس-

اللهيكنلم،النيابيةالمسيحكفارةنجدون،المسيحأجل

عدلهمعذلكيتحارض!أندونخطاياهكا!للخاطىءليغفر

.(62-342:رو)

غفراناللهيخحالإيخلفمى،ضاملموضوعىأمرالتبرير-

،(1آ3:يوحنا)المحعملعلىبناءلمالعاامملالخطايا

التبريربدودمستجلالذاقطأوالتخصياضريروا

.الشاما-الوضوعى

الإنسانعلىيحسبلافالله،الحطاياغفرانهواقيير-

كلحملقدالميحلأن،حرأويطلقها،يغفرهابلخطاياه

أبط،4:817رو)الخبةعلىج!دهفيحطايانا

2:24).

منتحررتدالمبررفالمؤس،العقا!سالاعفاءهواضبريرا-

علىتعديهكلتنتحتدينونةكلومنالاموسمطالص

عنالعفومجردمنا!ز)نه.(26:7،ه3:روأالناموس

أنهء-فالخاطىء.بذلكاللهمنإعلان)نه،الخطية

وخطيته.ذفيشائج!تتحررقد-مذنب
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-ردبالإيمانفالتبر-س،اللهمعالخاطىءمصالحةهوالتبر!ر-

عنالعفومجردان.كالآبباللهالخميةعلاقةللخاطىء

المحكمةتاعةمنمجرمإخراجمنأكزياويلاخطية

الخاطىءإلىينظراللهأنيعنيالتريرلكن،(للتا.جيلا

-اا:5لواابنالهأصبحفقد،أبدأيحطىءلموكأنه

.(:91102هكو3:6،2غل،24

نأفحيث!الانسانعلىبرهاللهيخلعأنهوالبرور-

اللهمحكمةأمامبهتبررأنيمكنذاتهفيلهبرلاالخاطىء

وتيافه،بموتهالمحصنعهالذىالخلاصفإن،الروحب

ور)هوبرهوكأنهالمسيحبرثوبالمؤمنعلىيخلع

.(:91.02كوه32.26،2:ه

لاالمقدسفالكتاب،بالأعمالالحلاصيمىالتبر-س-

يشجببل،أعمالبدونيتبررالانانأدفقطيعلشا

-301:غل،:312ا.رو)بالأعمالاللهتبريرخلط

،145:4).

اللهبررفبالنع!ة،الاملةاللهنعمةألاصأيفترضالتبر-ر-01

فأ)اللهأمامللإناناضحقاقلأىوي!،الإنسان

الاسلحمغالتبريريقدمولذلكمجبفالله،(4-1:ا

.(3:16يو)سواءحدعلى

والإيمان،بالإيمانالتبر-سوكون،بالإيمانهوايبر-س-19

لالنع!ةررفاتي،المسحعصلأواللهنعمةيفيلا،وحده

معوحدهبالايمانالتبر-سمعناه،بالإنحيلالميحصنجل

الحصولوسيلةهووحدهفالابمان،تمامأالأعصالاستباد

المجاية،تجهاللهصلتأخذتمتداقاليدهي،اتييرعلى

-2:8أف،28ت3رو)ذلكفيللأعصالمكانولا

01).

يبررالذكطهواللهأنفمع،بالإنجيلالعمةفحةالترير-21

صريمبأمرالانجيلكلمةبواصطةتبر-سهيقدمنهفإ،الالان

.(31-01:5رو)قاطع

نأفمع،الايمانوجاةالصالحةالأعمالتتبهالتبر-س-13

بالإيمانالتبر!رأنإلا،للتبرورضرطأليستالصالحةالأعمال

الصالحةالأعمالحياةلجيا،القدسالروحفوةالمؤمنيخح

.(6-ا:6رو،2:41.51يع)

الله،تعليم،المشحىالتعليمفيالمركزيةالنقطةهوالتبرير-41

،والامرس،والكلمةوالخطية،وياتالميحفموت

الواسعالمحنىوبذا،التبريربتحليمترقيحميهاوالابحيل

لأجلاللهعملكلتلخصأبالايمادالتبرير"جارةفإن

.الانانخلاص
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ذاقيبر

تي:االذلبرا

لاهمالأساصأأو،للخلاعىوصيلةالأدبيةالحياةاعتبارأممي

علىيوعالر!نثروقد.الفداءفيالميحيسوعالربعمل

واثقينلقوم"والعشارالفريسىمثلفذكر،تعليمهقذلك

كانفقد،(14-ا:أ8لوا!أبرارأنهمبأنفهم

حاجةفيالناسجمعأنفيالميحفكريرففرنعادةالفربيون

يحتبرونكانوافقد،إليهااحتياجأالناساكزوأكم،الوبةإل

الريولويقابل.،الخطاة"الآخرينويحمرونأبرارأألفهم

،3كلاطية،3روميةوبخاعة)كتاباتهكلفييولى

بالإيماناللهمنعطيةهوالذىالبربين(3فيلبى،2أفس!

،!بالجدو)"سالاصمن"الذ!والبر،الميحيحوع

الطبيةلقوةالنامويةللصطالبال!ثكلىالامالبهيعنيوهو

أنه(7يةر!يبينأنعلىمجرصوهر.المخددةغيرالثرية

ولكنه-،حقيقةالاموسيحفظأنالذاتيةالإنسادقدرةلىليس

البرإلىيتطلع-المحيسوعالربأتوالمعتمامأيمقمارهر

المبنىالخلاصوغايةمطبأنهأساسعلىالجاةنيالحاملالحممي

فيالبرلتحقيقالمتزايدةالقوةمنحهىهنااللهوعطية.الايمانعلى

.(71-ا:8رو)الجاة

برية:

كانو)نسورةغرمقفرةارضأيأوالصحراءهيالبرية

هيالمقدساليهابفيالرارىوأشهر،الماشةلرعىيصلحماكا

فارانوبرية(ا:61خر)صينوبرية(ا:91خر)سيناءبرية

انظر)(23:24.25اصم)معونوبرية(\25:اصم)

.(المجلدهذافيبادية

:رزمبا

طلباالخفاءبعدوظهر،الفضاءأىالبرازإلىخرجبروزأبرر

عنه!فقيهل9الفلسطينىجلياتبذلكوصفوتد،للمبارزة

أصم)!الفلطيني!تجيوشمنمبارررجلخرج

.(ا:74.23

:ثاوبرز

أشيروحفيدملكيئيلابناسموهو"زيتبئر"معناهولحل

بحدعلىتقعوالتيالحديثة!بيرريت"(.ولعل731:أخأ)

أتامنسلهلأداحمهعلىبهتقد،أورضليمكالييلاعرنلاثة

مدينةاسمولكنهشخص)صمليس،برراوث"أنويحتل.!ا

ضر!ايىيةالقر!بيرزيتر!أنهاابحضويظن.ملكيئيلأعسها

.يوشفرسيذكر؟خيامهالمكاديهوذافها



لا!لرز

:لايبرز

:31وهو،الحديدىالرجل9ومعناه

فيوحيثلداودالمؤونةقدمروجليممنجلعادىرجل-ا

صم2)أبثمالوموحهمنهروبهعندنحايم

إلىداودوعودةأبئالومهزيمةوبعد.(ا:792-27

عرافقهإلىداودودعاه،الأردنمعهبرزلاىعبر،أوريئليم

بلغقدكانبررلايولكن،أورشليمفيحياتهأيامباقيليعوله

وأرصل،لهداوددعوةقولعنفاعتذر،عمرهمنالمانين

أوصىوقد.(3-91:193صم2)نهبدلأكمهامابنه

لبنيمعروفاافحل9:قائلأسليمانابنهوفلألهتجلداود

دون-البضىو-س.(:27ملاهـ)الجلعادىبرزلا!

الجلحادكطبرزلاىغيرهذابرزلاىأن-واضحبب

.(7:63)نحياوفي(!ا:2)عزرانيالمذكرر

مىالحودةبعدعزراوقتفيكانتالكهنةمنعائلةجد-2

منفرذلوا"أنابهميثبتواأنيستطعراولم،البى

كاهنيقومحتىالأقداساهملىمنوحرموا،الكهنوت

بحاتمنا!رأةأخذ5قدكانهذاوبرزلاى.واثيمللأوريم

خمةبعد)،عائتهاباسموتسمى،الجلعادىبرزلاى

عزرا)(الملكوداودالحلعادىبرزلاىمقابلةمنقرون

السفرفيوحاء.(7:63.64نحميا،62و26:ا

هرالأصلىاحمهأن(538:)الأولإصدراسالأبوكريفي

.،يدوسإ

ابنةيكالمنعدرئيلافيتزوجالذى،المحوليبرزلاى-3

اصم)ميربمنبالحريأو(:218صم2)الملكشاول

رصفةابنيمعالخمسةألاءهاداو*سلموقد.(9:1ا8

الجبل.علىفصبوهمالجبحونيينيدإلى

با:برسا

إلىوسبلالرماباالملقبيهوذاأورضليمفيالكنيسةأرسلت

الرسالةلينقلاوكييكيةوسورياأفطاكيةفيالأممنالميحيين

بخصوعى"الكنيةكلمعوالمشايخهـالرصلقرارتحوىالتي

،موسشاموسمن،الأممنالمسيجونيقفهيجبالذىالموقف

."!ثفاهاالأمورهـبنض!يخبراهمولكى

نجيينأأيضاكالاهماو)ذاأنطايهةالىوبرنابابول!رافقاوقد

فيزماناصرفابل،فحبالرسالةيلحالم،مبثر-كأأكلط

أنطاكية8بعدماإلىيذهبالمأنهماوييدو.وييثرانيعلمانأنطاكية

نأجقالذينأالرصلإلىالاخوةمنبلاماطلقا)لأنهما

صرريةفيواجتازاوصيلابولىدهبذلكوبعد.أرسلوما

.(51:04114أع)الكناشثددانويهليكية

لشبوسابر

إلىعادبرصابايهرذاأن،والثلاثينالرابعالعددمنوبيدر

الرسرلبول!رافقئم،أنطاكيةفيبقيالدممطسيلادونأورشليم

لاالذى-والثلاثينالرابعالحددأنويحتمل)،(04عدد)

العددلتفبرالحاضيةفيتعليقاكان-الخطوطاتأقدمفييرجد

.(الأربعبن

،الاخرةفيمتقدمينرجلين"وسيلابرصابايهوذاويدعى

كاناولحدائماجمنكاناأنهماالمحتملومن،(22عدد)

.(32عددإ)هـنبيين

ليو!أخاكاديهرذاأنيخحتمل،لقبا!هـلرساباكانولما

آخريهرذاأىوبينبيةالخلطعدمويجص.(13:2أع)برطبا

ولا.(22ت41يو)!الاصحريوطىلي!"يهوذاالمدعومثل

أورشليم.إلىعودتهبحدصابابرالملقبيهرذاعنشيئأنسمع

لي!:برسابو

كانتماذانحلمولا،،الفارسيةالمديةااليرنانيةفيومعناها

المؤرخبنمنالكثيرونذكرهاوقد،البونافيالحصرتبلتمى

شرابو.عهدفذاليونان!ين

-052)داريوكهبخاها:ومؤسهامو!ا-

لحدعلىتقعوهى،فهاولدالتىالولأيةفي(..مق485

فيالقديمةالأحمةالعاصمةسالحنوبإلىيلا04

ميلا35محوبعدعلىالآنأطلالهارتقع،!جادكطبارصارا

الحدثة.شرازمدينةشالرقيالشمالالى

احدىبرسابولي!أصجت..مق951نذ:-كاريخها

داريوسفيهابنىوقد،لهمقرأالمللثمنهايخدالتيالعواصم

وقد،طبيحىتلمنبالقربكبرةضرفةشكلعلىمصطبة

الوداءوالأحجارالمرمرمنقطععنالحفرياتكئفت

فيثتترقد،بهامرصوفةالأرضيةكانصمماالضخمة

نأوحيث.الرصاصستواعدفيحديديةبمساميرأماكها

،(شوض)سوصةمنوالبناثينالصناعاستخدمداريوس

الأخمينيينيالملوكضيدهمامثالعلىوزخارفهالقصرجاء

وبعيناثينالمصطبةتلكدرقأقاموقد.الموقعنفى

شكلعلىتماثيلتتوجها،قدمأ65بارتفاعضخماعمودا

الفارسى-الفنروعةفيهانتجلى،قرونذاتوأسودئيران

مئكصورالمجاورةوالمدينةكلهالقصربمساحةمجطوكان

القصرالمصطةمذه"يحلووكان،حصينةأبر)جعليهللدفاع

الملكداريوسأناا:حدرانهعلىنققوقد،الملكي

هستاسبسا+ت،البلادجعملك،الملوكملك،العظيم

جملةهناكوكانت.،القصرهذاشدالذى،الأيخي

احداهاوكانت،الفصر.الختلفةاجزاءإلىللوصرللم!

ماثلينالدولةا!رجاكبارصورعليهامحفورلا"لواحمحاطة

131



يسبوبرسا

محتلفيمثلودأناسصورخاصةأهميةلهومما،الملكأمام

رضرائبهدايالهيقدمودوهم،للملكالخاضعةالموب

لأعظمالهداياوحملةانحتلفةالحيواناتورصوم.ضحوبهم

وقد.وجمالروعةمنالفاريةالفنونبلقهماعلىدليل

داريوسابن(..مق465-485)أحمثويرشاكمل

وأالعظيمةالعرش!تاعةاكمل،؟ووسعهالقصر،وحليفته

كلمة"،وهىألادانا!تمىكانتالتيالاسماعفاعة

تحفوكانت،"القاعة9أو!القصر"تصىتديمةفارجة

محمولاالضخمسففهاوكاد،عديدةجانبيةحجراتبها

صاحةتغطىحميمهاوكالت،عحودأوالسبعبنالاثنينعلى

أصلوبيركأاخوقلدوتد.مربعقدم000103نحوتبلغ

والجالغةا!يراناتماثيلصنعبالفخمحةفيالأثورىالمغالاة

وقد،اغصراإلىأضافهاالتيالأجزاءفيوذلك،التيقفي

يىبومابر

-465)وحليفتهأحئ!ويرشبنالأولارثخشاشيد

أتاعأاكئروكانت،الثالةالكرىالقاعة(.م.ق425

خةبعوارضرسقفها،أحضويرشألوهشيدهاالىصت

.حجرىعصودمائةتعلو

حودايلاوموقعةبعد-اكرالا!درحملوتد

أحرقئم،كنورهاونبلرصابولشعلى-.-مث331

موضرعالغثومالدميرهداوكان.الاسعالقصربخوده

حا:ل.م.ق166وفي.والرواياتالأصاطيرمنالكثير

الممائرتلكمنالباقياله!ولنهبإيفانىأنطيركى

هذه:تسى.(9:2مك2،ا-6:4مكا)المحمة

وهر!جمشيد5عرثرأو!الحمسيدتحت"الآنالأطلال

أصطوركط.إيرافيملك

فارلمنثاءاتصورة
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يسبوسابرلييمة



ليسبولمابري!بوسابز

برلمابوي!فيفارلةلمنثاءاتعورتان
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بريصيى

برسش!:

جماعةمنالسبداتإحدىاسموهو!مارسيةامرأة5ومفاه

ور)تحياتهبولىإليهاأرصل،روميةكيسةفيالمؤمنين

فيكثيرأتعبتاليالمحوبةبري!،اباهاداعا(ا:612

ىأفيالامبراطوريةالع!ئلةأحماءبينالاصمهذايردوا!الرب

.المعتوقاتالناءأحماءبينوردولكنه،نقوش

:عبرنا

وتد،!الرابر9مفاهولحل(41:2تك)عمورةملك

عيلامملككدرلمومرصدتكونالذىالحلفالىالضم

اصتطاعإبراهيمولكنكدرلعومرأماماضهزمواوقد،وحلفائه

أخاهلوطاجعواصر،الأملاككل"واض!رجاعكدرلعومرهزيمة

.(41:61تك)،والئمبأيضاوالناءوأملاكهأيضا

برمحه:

بوجردويتميزببطءيرالحلاجعيرعضالمرض

بقعمعالجلدلرةيالقخررمنونرعالجلدتحتعقدات

الأخرىعلامماتهوبمضالحلدمىأعمقعنظرماييدولامعةبيضاء

هي:

الأيض.باللونالمصابةالمنطقةفيالثعرتلون-

.!حىلحممنرضحاالأضرةالمرضمراحلفييمو-

يمسمنكلوكات،النحسةالأمراضمنالمرضهذاوكان

الأمراضمنالبرءيدعىليمالذلك،يتنجسالأبرص

يمىكانالبرصمنالبرءفإن،أشفاء"الأخرى

-وهرودموسأختمر؟حالةفيعدافي!ا)!تطهيرأ9

وحالة،،اضفها9كلمةتدكرجث-ا:213العدد

كلمةأيمأتدكرحيث17:هااسوالمذكورالمامرى

.(1شفى)

باسم،هـايبرسبرديةعلىالمرضهذاوصصوجدولد

.(1يهت9هيللبرصالفبطيةوالكلصة)!أوكهدو"

.واليابانللهندالقديمالتاريخفيأيضاالرصذكر؟

جالن!"عليهويطلق،يخنيقيامرض9أغراطويميه

حتىمعروفأالمرضكنفلمأوربافيأما.!الملمرض"

سررياعلىحميهبحدبوبيجيثىجنودعودةمعأورباغزا

وأرتبوس"سورانوس)قامدلكولحدق.م.61في

.المرضبوصفالقدامىالكتابمنوغيرهما

كآيةالمرضلهذاذكرأولجاء:القديمالعهدليالأمثلة-ا

ماأساسكانذلكولحل(:46خر)لمرسىاللهأعطاها
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برص

طردموسىأنمن"أليولىصد"كتالهفييوجفوسذكره

ئم.أبرصلاعتاره-الثمىمدبخة-همبربولب!من

العدد)موسأختمريمحادثةفياثايةللمرةذكرهجاء

فيويوجد.للمرضواصحوصفيذكرجث(21:01

تفمدوأهميةالبرصمرضإلىاشارة(:428)الثنية!ر

فيأما.ذلكتفصيلاتذكردوناللاويينالكهنةتعيحات

اللاويين،سفرستعثروالرابععرالاكالأصحاحين

اتوترالمرضتثحيصقواعد-واضحةبافاضة-فنجد

النظريتفتوكا.تطهرهوضريحةالأوليالصحيالححر

وأاطحلاجذكرأىآخرصضعأىفيولاهايردلاأنه

شفاءأنعلى(:57مل2)الملكيهورامردويدل.الدواء

.معحزةلغيرممكنهايكناالبرص

الرصأن(ا:5مل2)الريافينممانحالةمنونرى

ونقرأ.المجتمعع!الابعادأ:العزليقتفىيكنلمرياصفي

،(:27ما!ه2)لعمانبرصبهلصققدجيحزىأن

حيحزىأنبدفلاجدأطويلةالمرضحضانةمدةادوحيث

الأربعةاطالرجاكانوقد.معجريةبطريقةبهأصي!قد

مل2)عنامعروا!نالمدينةبابخارخالامرةفيالرصر

بببجبهتهفىالملكعزياالبرصأصابولقد.(7:3

تلكوكانت،الكهنوتيةبالخدمةللقيامالمشروعةغيرمحاويه

لاالنجاصاالمقطوعالبرصضروبمنالضربة

وعزله.الأبرصطردتستلزمنتكاوالى(31:34-64

الأسفارفيمطلقايذكرلاالبرص!أنبالملاحظةوجدور

العرية.الأضاروالنبوية

الحهدفيالرصنطه!يذكر:الجديدالعهدليالبرص-

؟.الثفاءفيالمباركربناخدتعنبارزكجزءالجديد

بعفروهاك.للرسلىالربمنالصادرالتكليفقييدكر

حالةوهي،غرهادونذكرتاقالقيلةالفرديةالحالات

الذممطوالأبرص،(17:12لراالبرصالرجالالحرة

.(5:21لو،4،:1مرض8،2:ت)فطهرالربلمسه

سبيلعلىذكرتفقطحالاتبعغرتلكأنالمرجحولكن

مت)الأبرص!حمعانولح!،كثيرةحالاتبينمنافال

.الربشفاهممم!واحدأكان(:413مرض،62:6

نع،مرصالبرصر:اتئارهومواطنالمرضطية-

وهو،1871فيأهانن"اكتمهميكروبييه

ويتيز،اللس!بمجردبرعةينتقللاأنهرعممعدمرص

وهذا،الممالةالأحزاءفيالاحاسبضعصأشكالهأحدفي

اتشارهوبطىءوهو،الثرقفيضيرعأاكزالوعهو



برص

،ظهورأأكزفيهاالعقيداتتكونالتىالأنواععنبالجم

.الأطرافمنأحزاءكالباتسقطفيهاوالتي

أبوابعندبالبرعىالممابينسكرونالآنويوجد

البلادفيأيضامتفشالمرضوهذا.فللإتلىالمدن

بحضتوجد؟.واليابانوالصينالهندمثلالأحرىالثرقية

في!الرويموفيالمترمطالبحرحوضبلادفيحالانه

وكانت.الجنوبيةيكاوأمريةالغرالهمدوجزرأفريقيامناطق

هاكوكانت،قديمابرطايانيالبرصحالاتبعضترحد

القديمةالانجليريةالمدنأغلبفيالمرضبهذاللمصابينيوت

بأنالحاطىءالظنعلىشاء،اللمازرية"يموغاوكانوا

لواالبرصمننوعاتروحهكافتالم!كينلعازر

فيبالبرصللصصابينبيا112تا+صوقد.(2ا:.6

ملكماتوقد،6901،1472بينفيماإنجلترا

قانونهناكوكان.المرض!دا!بروسروبرت،اسكتلندا

وأالكناضارتيادالبرصعلىيحرمالوعطىالقرونفي

آخر.إلىمكانمنالخول

وأمراضالبرصبينخلطالأجانبمضفيحدثقد

يأ،ليبرا!اسمالونايونالأطاءأطلقفقد،أخرى

حرشمياالجلديجحلالذىالجلدىالمرضعلى،الرص

الشريعة،وحسب.،الصدفيةأباسمالآنوالمعروف

المصابجسمكلي!يضيخهالبرصمنواحدنوعهاككان

،(13:13لااالحالةهذهفيبطهارتهالكاهنيخحكم

يغطىلاالبرصلأناصديخة"حالةكانتالحالةتلكولعل

ذلكمجدثوحيما،جدأتأخرةمرحلةفيإلاكلهالجم

نعصانبرصأنالبعضويظن،اللونأبيضالجميكونلا

عنتمييزهيجبالذى،ال!"أما.النوعهذامنكان

مرضأأوالقوباءبقع)مافكان،(ا:393لااالبرص

معل!.غيرآخرجلديأ

يذكرلا،للخطيةرمزأ-العظاتفي-البرصواتجار

قدالذيالوجداليهالمطوالاهد،الكتابوصراحة

الحادىالمزمورفيجاءماهرالمحنهىهذاعنيقترب

اكوبيضقأاكلنى،فأطهربالزوفاطهرفيأ:والخسن

ماإلىدئرالغالبيولكنه،(51:7مز)!الثلجمن

منالتطهيرإلىيثيرممااكر(:9118)العددسفرفيجاء

رمزأمنهاكزللهرطقةرمزأالرصالآباءاعتبروقد.الرص

الأديية.للخطايا

فياصابابرصضربةذكرت:الثابفيالبرص-أ

ضربةحدوثوهى،(13:47-95)اللاوييندفر

كلفيأوالكتانأوالصوففيالحمرةأوالخضرةإلىضاربة

برص

تغيرأولاالضربةتمتدكانتوحيما.جلدمنمصنوع

دأالكاهنيعلن،المضرو!الئربغلبعدمظرها

وليى.بالنارالابتلكفتحرق،مفسدبرصالضربة

لنواتيرتدونهاالتى-الملاحينثيابتتأثرأنعريا

الحيوايةبالطميات-يتوارثوغاماكثيرأوالتىعديدة

العفنمننرعاكانهناإيىالمثارولعل،الباتيةوالفطريات

منالثيابتلكحرقوكالى.وكيرهكالنييومالفطري

يمسدهاالتىالثيابتلكولعل.الصحيةالوقايةتبيل

بأنهنفسهثهعندماأيوبذهنفيكانت،الرص

.(:3128أي)االعثاكلهكثوب،بيلىكمشوس"

كان،(34-41:53لاا:ايتليالبرص-ب

اليتحيطانفيالحمرةأوالخضرةالىضاربةنقرحدوث

الحائطأذعلىدليلأيقبرالحائطمىأعمقومنظرها

شاغلكان،ذلكيحدثكانوحينما.بالبرصمضروب

بأنالكاهىحكمإذالأنه،الأثاثمنلأأوبيتهيفرغالبيت

نجايصبحالب!تفيماكلفان،مفسدبرصالضربة

لأليالكاهنويخبراليتلهالذىيأ!ثم،مجرقأنويجب

فيالتىالنقرةأولأيتاولالفحصوكان.اليتويفحمى

يصرح،زلكمنالتحققتمفإذا،اقدادهامدىثمالحاثط

الضربةفاالتىالحجارةإقتلاعفيغ،برصبأنهالكاه!

مناليتويقث!ر،نجسمكانفيالمديةخارجوتطرح

المدينةخارجنه!شروالذيالترابوطرحونحوايهداخل

ويدخلونهاأخرىحجارةويأخذون،أيفانج!مكانفي

بهوكطينونآخرتراباوياخذون،الأولىالحجارةمكانفي

يحكم،الجديدالحائطوالضربةظهرتفإن،ابت

البيتفدم،اليتفيمفدبرص!الضربةأنامماه!ا

للعدوىوصفوهذا.المديخةخارجالهدمناتجويلقى

فيالموجودةالحضويةالمادةتهاجمالتىالفطرياتلبعض

الحائط.بهالمغطىالطين

وقد.الجافالعفنهىالضربةتكونفقدالخشبفيأما

(الكلسيومنترات)الحائطملحسطفحاالضرلةتكون

الجحللةإقيوجيةالمادةتحدجماكعيةكتلانكونالي

إلىضاربأولىاللرنأيضيكردالناتج:لكن،بالجرر

حالةر-الاعتبارنا.خذحيماولكننا،الحمرةإلىأوالخضرة

المتغربمنفليى،النظيفةعيرالعاديينالفلاحينمنازل

الجزلهدمفيصبححواثطهمعلىالفطرياتهذهئلنمو

صحية.ضرورةومكوناته

الناموسصوقفأننلاحظأنيجب:الئرعيالموتف-

بضربةاصابتهفييئتهالذىالتأوالثيابأوالانسانمن

الضربهوجودمنالتأكدبعدنجاضهاعلانهو،الرص
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برص

هدمأوالو!حرقفيغ،للحلاجويلةثمةول!.فيه

اعلانديجص،الضربةوجودعدمثبتإذاأما.اليت

التطهر.طقوسحسبطهارته

لتطهيرالطقوستلكتكنفلمللانانبالنسبةأما

طقوسولبهها،لهعلاجأيصفلاالكتابلأن،الأبرص

هذهوعمقأهميةفييزيدماوهدا،المرضءتخلوهلاعلان

يسوعرشاارساليةعلىدليلا!لىيطهرووالبرص9:العبارة

الإلهة.

للبرصصورتان

برعم؟

مل1)تتمتحأرقبلاصحرةازهرةأوالثجرةآهو
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برغاص

غاسى:

.،مموعابرأأو

الولايةأيا"يامدينةبرغاصكانت:موتعها-

بعدعلىكايوسوادىيالصغرىأسبافيالقديمةالرومانية

ج!رمنميلأعضرحمسةمحربحدوعلى،الهرمنأيالئلالة

الوطةاطمراكبللملاحةصالحآكايوسشهروكان.ايجه

ضهرروافدمنرأفدبنويهيوسسلينوسوكان.الصغيرة

لحكارالثاليأما،المدينةداخليجرىأولهماوكاد،كايوس

التلعلىتفومالقديمةالمديخةوكات.أسوارهاحولييف

اكروبوليسأيصاعليهيقومكاد؟،ينهماالمحصور

هـتتفيأقيمتالتىالمديخةرمارحالرئيشةوالمعابد

متأحر.

سلالةهمالأوائلالمديةسكادكان:تاريم!ها-

سكوا.م.ق042عامومند،الرنانسالمحمري!

الذي"ليسيصاخوس"فيهاأودعوقد.بهمالخاصةعملتم

موتهوعند،الذهبمنوزنة.0009المديةامتلك

يى(..مق633-283)أيخيتاروس)اصتغلها

أولوكان،الأتالديينالملوكشمملهأسرةتأسي!

(.م.ق791-241)،الأولأتالوسأهرملوكها

المديةبترصيعأتالوسيكتفلمو.يخياروسأخابنوكان

ولكنه،اثقسدائنعروسأصبحتحتىالحيلةبالجافي

وبمعييةوكارياوليدياميياأقاليمسكتهإلىأضاف

-791)"الثالطإيومش!وكان.وفريحية

المدبنةبلعتوند،الأسرةتلكملوكأشهر(..مق951

فكان،والفنونالآدا!ضجعوقد،عهدهفيعظمهاأوح

أهداهامجلد0000.02علىغتوىمكتةبالمدية

الكتوكات.كليرباترا،9بعدفيما!ألطولبوس"

الأهـربيةاللعاتقيتسمىالىالرتوؤمنمصنوعة

الىالمديةاسممناشتقاتا)4+ء+احكل!!("الرثهان"

ريوسمذبحالمديةبالطأضهروكالى.بصناعتهاأشهرت

العالمعجاثسويقرقدمأأربعينارتفاعهكاتالدى

تلكملوكآخر"الثالثأتالوس9مرتعد.القديم

الرومالة،للحكومةمملكنهصلم.م.ق133لى،الأسرة

ابمهرحاول.اشوقتذلكفيالصاعدةاسالميةاالقوة

اضهزمولكنه،لمسهبالمملكةمجتفظأن"أرصتوليكوس"

أصا،فيالرومانيةالولايةتأصستوهكذا.:.م921في

وبقام.قرودأربحةلمدةلهاعاصمةبرعاصوأصحت

بركاصيةجد؟عملةسكبدأ،الرومانبةأسياوأ،ية

الدي،الجلادبعداتالاالقرنخىالداولفيا!تمرت

المدية.عظمةأيصأإلهأقدت



بر!امس

الهرالعالمجا(يخوسرأسصقطبرغاصوكانت

دمأتحملالدمريةالأوعةأنامحفمنأسلكانالذى

ئبل.منالمع!قدكان؟لاهواء

الأربعةللآلهةجميلةمعابدببرغام!توجدكات:د،ئها-3

وكان.وأس!طيوسوأثاوديونييوس،زيرس:الكبار

أثاءولى،أياجهاتكلسالمرضىالأخيرالمحبدإلىيفد

طريقعنالأطاءاطثهنةالالهيعلن،المعبدفناءدنومهم

وكان.أمراضهمسلئفائهماللازمةالحلاجاتالأحلام

مىبرغا

ملحقةللطبسدرتهناكوكانص،فيحاالخداعمجال

بالمعبد.

يطلقوكان،للولايةدينيامركزأأساصأبرغاصكانت

ثلاثةبالمديةأنيحنىالذىأالمئكالنيكرروس9اسمعليها

فاالأباطرةئحبدكانحبثالر:مالىللأباطرةببمعابد

يأ،إتجامركزأ،لهاالمنافةعيرناوكات.آهةلاعتبار!

وعندما،اصياصىاالمركزأصبحت،ثروتهاويتعاظم

اررينىاكزاليدرغا-ضلت،ا!اصمةاحصرناأصبحت
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بركاص

هناككانت،الصفرىأيامدذسوكالبهر.للولاية

فيالمديةضعبأصدروقد،برغاصنيكبيرةجهوديةاجةجا

فهمالكئير:داندجوقد.الودصالحفيمرسومأم013

مههالبعضحملخى،متفاوتهبدرجاتاجرناناالمجتمعد

نالية.يوحماءأ

زصتفيبرغاصإلىالمسيحيةوصلت:فجاالمميحية-

سفرفيالمذكورةالبعالكتائراحدىفاكاتفقدبكر

فكات(2:31رؤ)!أفتيباس"ميهااشئمهدوقد،:ياالر

نضفينقرأكا.الرومايخةائدواتنعدعهمسيحيشهيدأوق

اشارةذلكولعك،أالشطاد!صس"يخاكانأنهالفصلى

،مادالرشللألاطرةالبادةيخهااتقدكانتالتىالمعابدإلى

ولي:المشحيةالرومانيةالدولةب!تالصراعاشدهاومن

صقراكانتحيىدينيامركزأبرغاصظلتالب!زنطىالحهد

ليائسلاجقةيديالمدينةصقصتوفد.لاصقمة

أوسخادبنسليمادعلااشولىء331آهـفي،م4031

ا!ماليين.االأتراكسلطان

وهو)!برغاما،3لاحاليأالتركيةالمدينةوتسمى

ا!ديداجهاكبيرةمدينةوهى(القدبملاحمهاالتركىالطق

كنيةالأصلفيأحدهاوكان،الجامعةالماجدمن

تفومالحدثةوالمدينة.البيزنطىالعصرص-صرفياالقدية

اتساعأ.منهاأقلكاتوإن،القديمةالمدينةأطلالفوق

بركوث

-9187سأطلالهاوبالتنقيبهرهومانناهوفد

مذبحعنفكصالألمانيةالحكومةلحابم1886

فيغاصلبرالحاصالقسمفي،هأفاريز1حدتوالذىريو"!

والوقالمرحصكثفكا،الرثطبرليرتحف

قديماالمدبنةاثهرتوقد.المعابدسوالحدكدوالملعص

القطنسلعهاأهمفإنالآنأما،وورتهاوفخارهالأطا!ها

.!الجلودوالفالونيا!واث!"الموفو

:بركوث

وعندما(معروفةحثمرةوهو،أ3ثلرو")نعبريةفيهو

قطعأنوبعد،جدىعيربريةفيداوديطاردشاواالملككان

داودنادى،الكهففينائمأكانيماشا:لجبةطرفداود

ألتمنوراء؟إسرائيلملكخرحمنوراء9:تائلأتاول

اصم)!واحدبركرثشراء،يتكلصوراء؟مصاهـد

لريةرداوديطاردشا:لكاتعندمافأحرمرةثم.(42:41

وكوزشاولرأسعدكادالذىالرعداودأخذأنوبعد،زيف

ملكلأن..ا".تاللاداودناداه،نالماضاولكانبيما،الماء

أمامصعفهل!ينكى"واحدبرغرثعلىليققخرجقدإسرائ!-

دلكإلىيصصأدالثانيةالمرةيأيضاأرادولحله،الملكضاوا

.واصطيادهمطاردتهصعوبةمفى

،عديدةأنواعمنهاوتوحد،شتاءاليرترالراغيتوتكز

زيوسلمعبدإنشائيةم!ورة
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بزق

ننفلوهي،والفيرانوالفططالكلابعلىمناالبعضويعيو

مكافح!ها.وجبتولذلكخطورتهاوهنا،الطاعونمرض

العريةفياللفطدف!وهى:بريقايبرق-تجرق

والقىالسيوفوكانت.كالبرقأضاءأوتلألأولمعبمعنى،ترق9

،أ.2:ا)خرالأعداءوترهبتبرقلكيتصقلوالرماح

ثابووصفت28(.و21:هحزا76:23،مز32،41:تث

!ثياببا!نهاالقيامةفجرفيالقرعدبالاءوقفااللذت.الملاكين

اسميطلقماوكترأ24:4(.الوالبرقلمعانلامعةأأىبراقة

مىفخرجاجدبهالسهمأوالسيفعلعلصأأالبارق!الفاعل

2(.02:5)أيأمرقمرارتهمن:البارقلطنه

:بزقا

بينأووأخرىصحابةبيناممهرلىاالمريغنتيجةالبرقيحدث

كانتمتىال!حابةنفىسطحىبينأو،والأرضالحب

العاصفةوفي.(وسالةموجبة)مختلفتينالكهريانشحنتاهما

مكرنةالسحبفيالماءلجزئاتسريعتحمعمجدثالرعدية

حتىتزايدأكهربياجهدأمعهافتجمعالمطرمنكبرةفطرات

كير(تضختالتىالماءجزئباتأو)الحابةسطحيمبح

منلامعأوميضامحدثاالتفريغيخحدث،الحنةحملعلىقادر

فيمألوفةالرعديةوالعراصف.الرعدقصفهووصرتاالضوء

الربيعفيالغزيرالمطرسقوطفتراتفيوفلسطينصوريا

عادةالبرقويصحب.ضد!دةعواصفعادةوهي،والخريف

خر)البردضربةفيحدث؟تجزدأوغزيرمطرسقوط

9:24123).

التىاللهتوةإلىللإشارةاللهكلحةفىالبرقوي!تخدم-أ

الذيوحدهفهو،الطيةتواتعلىسلطنهفيتبدو

صل!()مذهبا...جحلاضد،أصارهايعرف

للثلجيقولاالذىوهو،(28:26أى)أللصراعق

6لرسل9،(37:6أى)،المطرلوابلكذا..اضط

الربمناطلبوا9(38:35أى)"؟فتذبالبروق

خرأفاانظر-ا:01زك)،بروفاالربفيصنع...

36:أممي:7،،4135:،81:4179مز،916:1

.(الح013:1000إريا27-33،

قائلأ:للربداودبقى:بز،واستخدا!الرق-ب

،(81:41مز)"فأزعجهمكثرةبروقا...أرسلا

السرعةعلىللدلالة!وبروقبرق"كلصةتسنعملنم

ناحرم)اكالبروقتجرى...المركبات"الكبرة

،(9:41زك)اكالبرقفيجسهمه!،(2:4

حز)أالبرقكنظروراجعةراكضةالحيواناتأ

.(ا:14

برقع

ظهورهفيكالبرقللملكمجيئهيوعالربويصف

ويطهراثمارقمنفيج9:السماءفيآخرإلىمكانس

.(17:42لو4،2:27ت)!المغاربإلى

داليالرأىفقد،واللمعانالاضراقيفيالبرقأن؟

دايخال)!البرقكمنظروجهه"رجلأ،رؤياهد

9،إ8:511،:4،5الرؤياأيضأانظر-:6ا.

.(:18ا6

برقع:

تشخدمنهالثرقفيالسماءكانتالذىالحطاءوهونقابأو

فيالعبرايخاتعندشائعةعادةهذهتكناش.جوههىلتغطية

ونث!يد،(65ة42)التكوينمنيبدوكانوإن،اليوميةالحياة

وأبرتعاتضعكانتزفافهاكدالعروسأن(.4:13)الأنثاد

نأأبفابلوتاركويذكر.الاحتئامقبيلسوجههاعلىنقابا

وحرههنيغطينكنوالرومانياتاليرناياتالحريفاتالنساء

مترجمةالقديمالعهدفيبرقعوكلمة.العامةالمجتحعاتفيلالبرأقع

عبرية:كلمةمناكزص

ذإ(34:33-35)الخروجيوتشحدمأسوه!-

يدفيالشريعةولوحاسيناءجلمنموسىنزلأعندما

فخاف،يعلملاوهو!يلمعوجههجلدكان...مو!ى

جحلسهمالكلاممن"فرغفلما،إليهيقتربواأنالئعب

ثمذلكإلىبول!الرصولأشاروقد."برقعاوجههعلى

البرقعمو!ىيقرأحيناليومخىلكنا:أردهـبالقول

لمحيثالروحىعماهمالىاشارة،تلبهمعلىمرضوع

البواتفيالاطعومجدهالربصورةيرواأنكتطيعوا

فنحن،ذلكمعبالمقابلةولكنه،(ا-3:316كو2)

في!مكوفبوجهالربمجدناظرينجميما،المؤمنين

الربمن!مجدإلىمجدمنعياالصورةتلكالىنتغيرمرآة

.(3:81كو2)ض!الرو

نضىوتؤدى!بنقاب9العريةفيونرجم،مسيكه9-

.النقابوجهالجبلهذافيوئني5:القولفي!الممنى

علىصبهالمغطىالئعوبوالغطاءكلعلىالذىالنقاب

فيأبغطاءاالكلمةنفىوثترجم-25:7اش)،الأم

.(2802:اش

!ل)،نجقاباأيضاالعريةفيوترجمأكاماهأ-

.(47:2اش4،1.3،6:7:

البرقع(رفقة)فأخذت1:القرلفي!،كايف9-

:ثامارعنقيلو!،(246:هتك)أوتغطت

قاتثم...وتلففتببرقعوتغطتترملهاثيابفخلعت"
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برتوس

تك)أترممهاثيابولبتبرقعهاعنهاوخلعتومضت

لرقعوجههاتغطيةإلىتاماردفعماواعل،(3841.91:

شخصيتها.اخفاءمحاولهاهو

قوكا:بر

،"الألواذمنعدد"أو(فوساي-!هو3الامعفىلعلى

إلىلابلسبيمنزربابلمععادوااسذيناالنثن!منكاذ9

.(ده7:نحيا:2،53عزرا)أبرتوسبو9:أوريثليم

ركة:مبا-ركبا

العهدفي-انحتلفةومتماتها-"بارك9كلحةوتتكرر

نفس"بركة9كلمةتعنيوقد.الجديدالعهدفيمنهااكزالقديم

يع8:34،يثر33:\،تثلى)؟بهايظقالتىالبارة

قولفيكاتحقيه.أولوالهالمرادالثىءتعنىقدوأحيالا،(301:

تك)"؟بركةلىأبقيتأما)ةيعقوبلأيهعيسو

أمثال)(تغنىهيالرببركة!:القولفيو؟،(27:36

0122:).

للقرية:تبحاالكلمةمفهومويختلص

مبحد،(1:22)التكوينسفرفيمرةلأولالكلمةترد-

الح!ةالأنفىذوا!وكلالحظامالتاليناللهخلى"أن

جناحذىطائروكلكأجاسهاالمياهبهافاضتاليالدبابة

قاءللأ:اللهباركها..حسنأنهذلكاللهورأى،كجنه

،المقصودالمعنىعلالفريمةوتدل،001واممرياممرى

علىوالقوةالرغبةمنحهاخاعيهاهرهوالخراجاغوهو

القديمالعهد!نكلافيتشخدمالممهوموبهذا.التكاثر

المشرحة،البركةطبيعةتحدداليهىوالقرية،والجديد

هلتينفالقرينة،الإنسانهوالبركةمتقبلكانإذافمئلأ

كلاما.أوروحيةأووقيةزمنيةبركةهى

اللهوبارك":نقرأ(2:3)النكوينصفرفيولكتا

تخصيصمعناهاالبركةأننجدونا،،وقدسهالابعالوم

.للربوتكريسهالبومهذا

البركة،مصدرهرالخالقكان،الابقتينالحالتينفي-

الأحيانبعضفيولكى،البركةاستقبلتايىهىوالخلاتق

(الانان)انحلوقفنجد،ذلكمنالعكىعلىالامرنحد

التكوينصرفينقرأفثلأ،الخالقي!اركالذيهر

وسجدتخررت5:يقولإبراهيمعدأن(24:48)

نأوواضحاإبراهيميدكطإلهالربوباركتللرب

.وحمدهوتعطيهللهالحجودهوهنابهاالمقصود

14
لبركةا

دفي،البرمناطرفانايكورعندمااثثاضهو+وثمة-

محهماوسوبتوليللابازأننقرا(24:.6)التكوين

ألوفصيركط.أخاأتلهاوقالوارفقةباركواإ

أنيتهمأوركتهمعنتعبرها،ركوابا9وكلمة،"ربوات

.طلبوهماالايتحققأنفي

مفهومالإنسانإناتبركةتتصسقدأحرىأحيانوفي

(27:2714تلث)يحقوباسحقلاركمثلما،نبويا

-ئاتجز-هاامملمةاو،فحهعلىالمتكلمهواللهوكأد

القديماللهيتح!مقباءلبراتكاتللعا!أقوالأت؟

.(32:9.01111.32.42العدد)

استعمالهافإن،القديما!هدامنأمثلةكلهاهذهأذ!مع

فحباركة"،المعالطتلكعنيخرحتلصاالجديدالعهدفي

الئكرتقديمتعنى،الاناجيلفيعنهانقرأالتى،"ابخز

هوبكرنئقبهحرأكطأذهىذلكفيوالفكرة،لأجله

أكومعا:14:91536،تانظر)ي!بركة"

.(ا:24ا

لبركة:ا

وأالبركةنحأنعلىالعمورأتدمنذالسجلاتكلتدل

هىهذهكانتالهيكلحدمةوفي.مألرفاامراكانياالظق

ونجد.خاصةمكانةالخدمةلهذهوكانت،وبيههارونمهمة

وهاك.(6:22-27)الحددصفرفيالبركةهذهصورة

:01،8تث22،:9لااأخرىمراضعفيالبركةلهذهإشارات

الخدمة،هذهبثأندقيقةتوجيهاتاعطيتثم.(03:27أخ2

لقد.الخدمةمنالجزءهذاتقخاصةتجهيزاتهاككانتكا

الحق-العمرمنالثلالينبلوغعند-حميهمهارونلبنىكان

منتمعهمجمايةعيرببهممنباستنئاءالخدمة!ذهالقيامي

كيرأوعصدعنصاءآخرتلقدأحدهمكانإذاأو،ذلك

وأ،الخمرضربفىأعرفأوالرواجعهودانتهكأو،عمد

يمغلا،الحالةهذهفيفإنه،متقيمكيرطوكأحياتهفيسلك

ةممار!تجليخسبأنعليهكادبل،فحسبالر!تمنحس

ولو،الأعمىالحدمةهذهمنصومكان؟.الحدمةمنالجزءهذا

،الكلامفيعيبفيأو،عيبيديهفيكانومن،واحدةبعين

قبلوريهيغسلأنالكاهنعلىوكان.الظهرأحدبكانمنأو

ليظقيديهيرفع،وقوفاالناسيكرنوبيما،الخدمةبهذهالقيام

اسمجعلهرذلكمنالأساسىالغرضوكان.البركةبكلمات

علذلكبحدإل!اينظرأصحولكن.العبكلعلى"جهوه1

الكهنةالمفهومهذاقاوم:قد،خاصةبركةداتهافيتحملأكا

حايخة.روالأعمق



البركة

إلىامندتبل،الجحاعيةالحبادةعلىمقنصرةالبركةتكنلمو

.(2.3-7ت72،.96:227تكانظر)العائلةنطاق

فيلوفأمأأمرأكاتأالبركة"أننرىأننطيعفاومن

ظهر!المصررمدىوعلى.البدالةنذالميحيةالكنشة

توجدلا"نهالقرلويمكننا،المرضوعهذاحولكثيرةمزلفات

قطاعالركة،فهناكنحصرصالكيسةفيرئييةأفكارثلاثةالآن

فوالو)نكهنويةيفوةمزودأنهعلىالخادمإلىينظرالكيسةس

علىبهاءوذلكالكلصاتبهذهنطقهممحرديغحلولهاأوالبركة

المقدسة.الحدمةلهذهأفرزعندمالهخولتالتىاسلطةا

إلىترفعصلاةمجردأنهايحتقدونمنهناكأخرىناحيةوصت

هداعنومجرج،البركةإيىقحهتلمنمعينةبركاتليمالله

الخاصةوالعلاقاتالاتاراتعن)علادبأنهابادممطآخررأى

البركاتالميح،لانمعشركةفيدخلواالذينبهاينمغانتي

علهمستنكب،وأنهاالعلاقةهذهمجقلهمبها،هىيظقالى

.القدسالروح

الرأى(والرومايةالونانية)الكاثوليهبةالكنائىوتعتنق

تظمالتىالدقيقةالتفصيلاتمنالكثيرفهانجدولذلك،الأول

.أخرىإلىبهسةمىتختلفوهى،بهاالنطقكيميما

تخلف،الرسولةبالبركةيمىماأننحدالجديدالعهدوفي

يذكرلابعضهافيأنالنظريستلفتومما.رطلةإلىرسالةمن

!اوالابنالآبأنمولذلكتعليلأفضلولحل،القدسالروح

البركةيمنحالدىهوالقدسالروحوأن،لمالعافداءفيالعاملان

والرحمةالحمة9إنالقوليخمكنوعليه،الفداءعملعنالناتجة

لتصبحالقدسالروحطريقعنوالابنالآبمنقيتأ"والملام

أخرىمراتفيولكن.الملكرتإلىدحلوامنكلحقمن

هذهكتبةأنعلىيدلمما،القدسوالروحوالالنالآبأيذكر

الصيغواكز.القدسالروحوعملطبيمة!رفونكانواالريائل

وثركةاللهومحبةالميميسوعرنجانعمة".هىالومامتخدامأ

وقد.(13:41كو2)!آمين.جمبعكممعالقدسالروح

الألتزامالأفضلمنكانوإن،الخدامبحضأحيانأديهايفير

جهرذا،31:02.12عب،513:1روانظر)الكتابيةبالضوص

يو5:41،3بطاانظر)ايجاؤأاكرأحرىصيغتوجد؟(42

البركة:سكأ-البركة

مرةإلاالمقدسالكتابفيالركأ،اكأسعبارةتردولا

ضوءفيمنهاالمقصودفهمويمكن،(ا:16.اكو)واحدة

صلاةبتفديمولانمهميختمونكانواحيثالقديماليهودىالتفيد

بذلكوكانوا،بركةكأس5!مونهاالخمرمنكأسعلىشكر

يركة

يمىكان؟،الصالحةالحطاياكلماغهواللهبأنيعترفون

.،بركةسكأ!الهرديالفصحفيالالثسالكأ

اليهود!ة،الطقوسمنالعبارةهذهبرل!الرصولاستعاروتد

هيأنهايعنىبكنروا،الربعاءكأسعنواستخدمها

الئكرالمؤفونيقدمالتىالكأسبل،البركةتمنحالتىالكأس

الكريم.دمهإلىترمزالكأسأنإذالمسيحموتأحلمننله

لأجلها"اللهشكر،لعارةمرادفة!نجاركهاالتي"وعارة

قي1)الثكرمع،والصلاةاللهبكلمة"يتقدسشىءوكل

بركة:وادي-تركة

في"،والعمونيينالموآبيينعلىوشعبهيهوثافاطانتصاربعد

،الر!باركراهناكلأنهمبركةوادىنياجتصمواالرابعاليوم

،(0:226أخ2)"بركهوادىالمكانذلكاسمدعوالذلك

باسمالآنالمعروفانهيرجح،تقوعضفقةفيمكانوهر

إلىحبرونمنالرئييالطريقعلى"بريكوتواد!ا

أورشليم.

بركة:

تنجمعحوضأك!علىوتطلق!أيضأ(بركة"العبريةيوهي

بالمياهالاحتفاطوكان.الينايعمننبعياهأو،الأمطارمياهفيه

فيالمطرسقوط!توعمطأنحيثفلسطينفيالأهةبالغةمألة

علىتسقطوالأمطار،النةفيبوصة25يتجاوزلاأورشليم

تتخدموكانت.النةفيفقطيومأصتينأوخمبنمدى

تلكترجدلموإذا،المياهيخزلمنالطبيجةالجخفضات

كانتوإذا.صناعيةبركايحفرونكانوا،الطبيعيةالجخفضات

إلىالمياهلنقلأنفاقتحفركافت،المدتخارجتقعالمياهمصادر

الملكحزقياقاموقد،الحصارأوقاتفيبهاللانتفاعالمدينةداخل

هذهمثلاكتثفتوقد.(02.2:مل2)العملهذابمثل

.ومجدوحازرفيالانفالى

لك)حولهاالزاعكبكانماكثرأ،المياهمصادرولندرة

صقىفيمديانكاهنبناتمرم!ىساعدوتد.(أ-2622:ه

.(1ا-2:68حرأأيهنغنيم

بيتبركة،المقدسالكتابفيالمذكورةالبركأشهرومن

،(9:7يو،3:هاغ)سلواموبركة،؟5:2يو)حدا

صم2)حبرونوبركة،(2:13صم2)جبعونوبركة

العياوالبركة،(22:38ملا)الامرةوبركة،(4:12

ا!ق)السفلىوالبركة،(7:3:362،اش،:1817مل2)
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برمناس

حثونوبرك،(اا22:اش!)العيقةوالبركة،(22:9

.(2:41غ)الملكوبركة،(74:نق)

:سليمانبرك

وعلىلحميتمنالجربإلى)يئاموادىيبركثلاثترجد

(2:6جا)الاصمبهذاتعرف،أورشليممنأميالع!ثرةبعد

هذهلىالمياهوتتجمع.بالمياهأورشليمامدادفيأهم!هالهاالتوماش

قناةوتوجد.أيضاالسطجةالمياهومنالطيعيةالينابيعمنالبرك

تنقلكانت،المرومانعهودإلى-الأقلعلى-ترجعمتعرجة

لحم.ببيتمرورأأورضليمإلىالمياه

،بالناءأجانأوتتكمل،الصخرفيمحفورةالبركوكانت

الطويلة.الحيرمدىعلىعديدةمرارأالبركهذهرممتوقد

ليافيماترقي،كتلفةمستوياتثلاثةعلىاللاثوالبرك

ا!ادكط،عبرسدأيكوناقفلىللبركةالحرقيوالحائط.بقناة

فيوتتفاوت،شكلهافيتقريبأسطيلةالبركةمذهوكانت

البركةفيقدمأخمينإلىالحياالبركةفيتدمأ25منعمقها

أقدام702،طولأقدمأ582تبلغإذأوصهاوهى،السفلى

في-أورضليمإلىوصولهاعد-تصبالمياهعرضا.وكانت

.!العظيمالبحر9تسىالهكلعنطقةأسفلكبيرحوض

الملك:بركة

أطلقوربما(2:41غ)!سلوامبركة،هىأخهاويحتمل

إريا25:4،مل2)!الملكجنة"منلقربهاالاسمهذاعلا

52:7).

:مبروم

اصتخدمالدى(البوص)للكتانوصفاالكلمةهدهتستخدم

الداروصائروالجفالحجابصنعوفيايخمةشققصنعفي

شوجماسمحماناتنىوهي.(3613127:9،.1ت26خر)

ديقأ.غزلأمغزولةرفيعةخيوط

:برميناس

السمامةأحدوكاد،ينيداسبرمىنحتصريوناراسموهو

فصلرا،الرسلأماموأقاموهمالعبانتجهمالذي!البعة

للأراملاليويةالخدمةيبعملهممواليقرالأيادكيعل!مووضعوا

عهدفيديبىفياصتثهدإنهكنسىتقليدويقوا!.والأيام

عأ)المرةتلكفيإلاالمقدسالكتابفياحمهيذكرولا.اجمانتر
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بابرنا

با:برنا

بالن5يرجمهلرقاولكن"النبرةابن!حرفيا-الاسمويعني

تتعاليونانيةفالكلمة!التعزيةابن!بالحرممطأوأالوعظ

الصيغةهوبرنالاأن!ديرماز"ويظن.(:436أعألليين

امحعشفسامى-اوهوأبرينبوس9مناليونانيةالهودية

.!نجوابن"ومعناهالصغرىأسيانقوشفيمزحرأ

و!ن"بوسف9الأصلىااحمهكان:الهوديةخلمه-أ

هذاعليهفغلب(4:36أع)لمبرنابا9دعوهالرسل

تعزيةعكالفذةلمقدرتهابرنابا!دعوهأنهمويد:.الاسم

:كان.اضعليمصاالوعظعلممااكزوتثجيعهمالآخربن

عرذ!-يوحناكانولكن،قبرصجزيرةفيمولودألاويا

كا؟اختهابن"ولي!)!عمها+ت)-أورشليمفيالمقيم

اليونايخةالكلصةأتحيثأ4:.كولوعىيجاء

العددصفرفيتستحدم5"،ولول(أ)30"أنيبسيوسا

ولا.العمأولادعلىللد،لةالشينيةر(361:ا)

عفراكانواممنه،تجديدهتاريخصشئاالكتابلنايسجل

أظهررقد.أورشليميالأولىالكنيسةفيوعاملأبارزأ

(قبرصفيكانلعلهالهكانحقليعفيوسخاءهكرمه

.(:437أ)للفقراءثمنهيعطىلكى

التمجيع!ابن"أو"التعزيةاب!"أنهعملياأثبتوتد

عأ)الثهاتحولهتحومكانتالذيشاولباحتضانه

-شارلتحديدبحقيقةاقتغمنأولفكان،(9:27126

فيالكنيهقبلتهوبذلكللرسا!ققدمه-الكيسةمضطهد

بثاولسابقةمعرفةلهكانتبأنهالزعمأما.أورشليم

له.الصحةمنأساسفلا،طرسوسفيممهعلمكطالب

أورضليمإلىوصلتعندما:العملفيبولسرفمه-

اخارت،أنطاكيةفيازدهرتالتىالأمكيسةأخبار

يمكنهمنكأفصلبرتابا-أورشليمرالي-الكيسة

ولخاوله.(:91-22ا1أع)هاكالاخوةمساعدة

الهادةهدهعنهجاءت،الحديدالحصلهدامعاعلبيا

الروحعنو!لئأصاثرجلاكانلأشه9:الر!نحةالكتالية

محالأنبصيرتهورأى.(11:42أخ)"والإيمانالقدس

،طرعوسيلنىكادالدى،لتاولممهاكالعول

إلىبهوجاء-ارواتالانكاررائعتا!في-إيىلدهب

جمعأعلما،كاملةصةالكشةفي"معاوعصلا؟أنطاكية

دعى9أد،الاجحةمعأخدمتهمانتيجةمنغفيزا"وكان

.(11:52062أع)ألأأوأنطاكيةفيمجحييناضلايذا

وبولى-برلالايد-أنطاكيةقيالكنشةأرطتثم



برنابا

عأ)للمجاعةتعرضراالذينأورضليمفيالإخوةإلىمعرنة

-الزيارةهذهانالمفسر-شبحضويقول.(203.:119

غلاطةإلىا،الرسافيإيهاالمارهى-المعرنةلحما!

رعالةنيإليهاالمارأنالأرجحكادو)ن،(اا-.2:)

صفرمنعرالحامرالأصحاحفيالمذكورةهىكلاطه

.الأعمال

فيوالمعلمينالأنجياءاأحماءقائمةسضمناويفهم

عأ)المقرهـبهالقاثدكادبرلاباأن،أنطاكيةكني!ة

أرسلرا،القدسالروحلدعوةواصتحابة،(ا13:

ولعله،(2-4:ا3أع)المرصليللحملاوشاولبرنابا9

،رسوا9لقبعليهأطلقالبهةمنإرصاليتهعلىباء

.(14:14أع)

برناباوكانقبرص!لط"لولىوبرلابا"خدمةبدأتوقد

لمشاولأنيبدوول!ش،(13:7أع)فهماالمتقدمهو

منأقلعتم9:يكتبلوتاإنحتىللمقدمةبرزأنيلبث

فيبرناباف!طن،(:1313أع)!معهومنلوا-!لافوس

الرحلة-نهايةإلى-ذلكلعديذكرهماثم.بوضمعية

فيأنهإلا،(4.05ا:43،آ3أع)أوبرنابابولر9

ظنما،لشرةفيالمقعدالرجل!تعاحزالرحلشفاءحادثة

برنابافدعوا9،إليهمونزالابالاستثهاإله!تالجموع

كانإذهرصبول!9ودعوا،(جوبيترأو)!رفر"

نأظنواوهكذا،(:12ا4أع)!الكلامفيالمتقدمهو

تابعهبرل!وأز،ووقارهلهدوئهالآلهةكبرهر!برنابا)

ص،والمتكلم

نأ،(وبرنابالولر)للاحمينلوقاترتيصمن:يدو

،(51:2.35)ألطابهةكبةيالممدمبعتبركاربوض

هوكانبرناباأنيخدشأورشليمفيللكنيةبالبةأما

عأ)،وبوصبرنابا"الترتيبنجدإذ،المتقدم

معوالمثايخالرسلأرملهاالىالرعالةأن؟،(61:12

حبيبنا!:الترتيببدافايذكرانأورشليمفيالكيسةكل

.(2ه:51أع)أوبرلربرلابا

مقاومةيواحدأصفأوبود!برناباوقىأنطاكيةوفي

اللهصإفالراحع!!عا!ايخارفرضفيالتهوديينجهود

فيالمجمعينأمام،الأمحريةعنببسالةدافع؟،الأم

وبرنابا.بول!موقفأيد:االذ+تأورشليم

-!:برلابابولسعودةبعد:بولىعنانفصاله-

أع)أنطاكيةفيممأحدمهماواصلا،أورشل!

الأحداثجرتالأثناءتلكفيأنهوي!دو.(ا:535

وإن،(ا-14ا2:)غلاطةإلىالرصالةبالمدكورة

برنابا

سفرفيجاءبماترتبطالأحداثتلكأنيرونالبعضكان

.(2!ا:51)الر!اأعما

غلى)!ريائهمإلىانقادأيفابرناباإنخى"وعبارة

تصرفأحدثهالذيائضعضعدىعلىتدق(2:13

رغه،اسبرنابالولىتقديرمدىعا!تدلأكا؟،لطرس

التهودينن.لرأىالوقنرالاصتلام!هـدا

برحلةبالغيامبرلساقراحعلىلرنالاوافقذلكوبعد

معهما،مرقريوحناأحذعلىاصرارهولكن،معأثانية

يكونالمكلماأنيدوفى.بينهماضديدةدناجرةإلىأدى

الحمحةبطبيحته-لرنالاأنحممة.المنثودالم!توىعلى

برل!استجانيئ،أحرىفرصةمرضيعطيأنرأى-

عدمأثتشخصاصطحابيرفض!جمله،للرحا:ة

فإد،لياهاىلحنوحهأحطأىربرداباكانوإذا!ارت

.الصارمالموقصهداوقوفهفيأخطأبولس

معبذهابهبرناباعراالأعمامفرفيالحديثوينقطع

الهىفقد(15:93أع)قبرسإلىالحرلطمرقر

واممن،الخدمةفيبافتراقهما،مرقربسبباخلافهما

للوديعدلاالرأممط،"فاختلافتضعفلمصداقنهما

لفحرويذكره،برنابالخدمةتقديرهيبديلبول!،،قضية

لديديهيثتعل-الربحدمةفيوهو-قلهظ!بأنه

دأبريانوكلفنلوثرأن؟.(9:6اكو)احياجاته

أالكناضجمبعفيالإنجيلفيمدحهالذيبالأح9المقصود

علىدللهذاأنيريان؟،برنالاهو(819.1ة8كو2)

معأ.انعملإلىعودتهما

منواحدأكانبرناباإلىالتقليديقول:القيد-

إليهويب.قبرصفيتهيدأماتوإنه"ا!سع!تا9

اكليتسويقول.الصرانيينإلىالرصالةكتابةترتليان

.(الاليالبدافظر)برلابارسالةكاتبإنهالاصبهدر!

يحظىكانالتىالمكانةعليدللهفإ،ثيءعلىذلكدلوإن

زمهما.فيبرلابااسمبها

لىالعظامالرجارأحديعدبرتاباأنديشثلا:صفاته-

فيلهورفيقابولىللرصللذاكا-دقد،الالأولىالك!ة

علىعطتقداغذةابولىمرا!كاتوإد،الخدمة

حمرح،المع!رلطي!رجلالرطلاكانلقد.برنالاعظمة

نأاستطاعتنفاذةةبصيروصاحب،ضهامةذا،النفر

،الآخرءعنداتالحطيةالروحيةالامكالاتتششف

منضىءبهي!تلم.(2ا:داأع)شاوتمعفعل!

الفكرمتعكا-بل،الألانيةأشاظاوسوءالفكرصيق

تثحبععا!قادرأي!صنلأتأهلهمما،القلب:!حى
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يانابر

أنياكا-كان.الإحباطيميبمكادالذينالآخردن

منفيهالبعضءاهفدوما.للمحوز!ومعيناللمنفرد-ش

الظنلحنواصتعدادهالرقيقةعواطفهمنجاءإنما،ضمف

نهم.الخيروتوقعبالآخرين

برنابا؟برنابا-ريالة

إلىعامحطابصعبارةوهى،الأولىالعصورإلىوترجع

إلايبرنابااصهيظهرولا.!والناتالأبخاء"منالمؤنين

والخاممة.العنوان

برناباهوكاتبهايكونأنجدأالمستبحدمن:مؤلفها-

بولىللرسولرفيقاكانوالدى،الأعمالضرفيالمذكور

عنمتأخرتاريخإلىترجعدهى،الأولىالتريةرحلتهفي

التحليمأعلر!أرهر،ذللثمنالأهمولكن،كثرأذشك

بول!.لالرصتعليمع!الاحتلافكليختلفصهاالذى

البر،أعمالفيهتتدخا!وجهادسعىموضوعهوفالحلاعى

الأصار)والنوراة.ذلكعلىتساعدالميزةوالضيرة

فلم،روحياتعليماتمثلالتيلالشخمياتتزخر(الخسة

روحية.معاليتنقللكيبل،حرفياتفهمأنفايقصد

مازالىبل،المسيحتممهقدالناموسأننفهمألاومجب

قدا!ونألالترجونفسىإن"،للميحيينملزمالامرس

!للخلاصاللازمةالأمورمنشىءذكرأهملت

!إذلككنبالذيهدا(؟)برنابافأى،(أ:71)

يابألاتذكرعناصربرنابارصالةيى:الرسالةكتأين-

منعنصر!الابرمجىءبعد"الألفىالملكفصدة.الصغرى

إعادةفكرةثم،(و!!ريناوسباياسانظر)الرسالةعاصر

معويتفق.(16ص)جسدياتهدمقدلماروحياالبناء

طريق،"الطربقينقصة1ي(الرسلتعليم)!الديداكأ

فيلذلكسثابهفصليوجدكا،الظلمةوطريقالنور

.(3:18-4:26)قمرانلجماعةاالنظامهـكتاب

أصاسأتصلحفلا،الانتثارواسةكاتالقصةأنولمدو

مالة.الركتابةتاريخلخديد

القرلينفيبرنابارسالةاسخداهعلىالوجدوالدلل

فااقتبرالاسكندريا!ليمندسأنهو،والاكافافي

نف!عدهكانأورمجانوصأنويد.كتابيأصفرأباعتبارها

واضحةبصورةينفقالقديمالمهدتفسيروأصلوب.الفكر

فيهناكالكثيزونيراهكانوماالاسكندرانيةالتقاليدمع

فيأساعأكتبتأنهاالظنعلىمجصلمما،القديمالعهد

الاسبهدرية.

رلمالةصالامكندرىاكليسدساقتاسيدلةتاريخها-3

برنابا

ذلك.قبلبهتلابدأنهاعلى،الثافيالقرنأواخرفينابار

نإ:أيضايقولى،ذلكوبعد!:تحد!دأاكزعارةوئمة

ماوهو،أنفسهمهمسينوته،الهكلهذادمروااتينا

الآنأما،العدودمره،الحرببسببلأنه،الآديحدث

!أحرىمصةصيبؤنهالذينهمالعدرعبيدفإن

الهيككتدميرإلىهاالاضارةأن!يرجح.(أ:63.4)

أخمدهاالىروماصدالثررةأثناءفيأورضليمفيالهردكما

كانتبأنهاإليهاالخارالبناءإعادةأما.م07فيتيطس

فيبنائهإعادةعنالائعاتإلىتشيرأنهافلابد،جارية

للمعبدذللثلعدهادريانبناءإلىأو،هادريالىعهدمنتصف

هوالرصالةكتالةتاريخيكونوعليه،الموتعنضفيالوثني

.م031حوالي

عنعارةالرمالةمنكبيرأجرءأإر:الرلمالةعوبات-4

،إضعياءلفرالبببةالترجةمنأعلبها،اتنباصات

غيرأصار،أخرىقانونيةأصفارصتالآخروالعفى

بهي9الاتإسدراسمنأقوالافيقتب!،أيفاقانونية

(16:ء)الأوتأخوخكلتويقتبم!،(لأ2)أآخر

دالظاهرةهذهوتتكرر09اليهاب!يقول:عاويقول

.أخرىمراضع

:البارةنجدالرابعا،صحاحسكرالرابعالعددوفي

متىإيخلساقاصا!يمتخبر-وتيلون"لدعودكثرون"

أخطاةبلأبرارألدعويأبلم9وكدلك.(2241:)

أيضااتظر،9:13)متىإنجيلمناقتباصا(ء:9)

منأخرىاقتاساتأيضاوبها.(5:32لو،2:71مرقى

الط2،31:رويةمع:412مئلاانظر)الجديدالحهد

11:ا7:2،ارؤيامع0،17:9:اقي2مع1،17:5:6

مع02:44،15:4لو،4:ه22ث:21،37مرت!مع

كيرمالربعندلسةألف"لأديتعلقفيما3:8لط2

.((واحد

ثلاثعنالرسالةتتكلم،للمؤمنينعامةتحاتويعد

لعلقأنهاويدو(جيدةاطحافيلىوالص)،عقائد

ثمةولى.-:الجةالفرحومحبةوالرالحياةفيلالرجاء

بالجايعفالاهتمام،البرهوالفرورىبل،للذبائحصرورة

قدالهايةلأد،الآنالضروريةالأمورهىالخيروأعمال

،انسقلوبي!نئأن!بيوععهدواد.اقتربت

\دورش.مدعرونلأنهميراحواألاعليههيجبرلكن

الأشرارمنرصلأبوعاختارلقد.للتفديىهوالمبح

أنجأأنبقولفد.بالأنراريفعلهأنيستطعمالبثبت

وعدما،الآنتخالجديدةالخليقةوإن،آلامهصتالأنبياء

لمتألقد.الأرضسيملكونفإنهم،كامل!تالنايريصبح



بابرنا

طريقعنبهيمكأنالبشرىالجشىعلىويجب،يرع

والسععالقلبختانيكونأنيجبوايخان.والمعاناةلمالأ

الآباءضللتدضر-سأملاكأولكن،الجدختانوليى

،الفداءحهةمنالنامويةالفرائضوإن.الجسدىبالحتان

معبالعلاقاتتتعلقأخلاتحقائقتحليممهاالهدفكان

والصلبالمعحوديةواذ.الجنيةوبالعلاقات،الآخرين

يعقوبأخذو؟.القديمالعهدفيمجازياوصفاأنصق

ضةوبعد.اليهودمحلالمسيجورحلكذلك،عيسوبركة

منالحقيقيةالبعيماوتأقيالأشرارعلىشقضىسنةآلالص

شحبه.همللهالحقيقىوالهيكل،اللهشعب

ترومميبرنابارمالةمنالأخيرةالأربعةوالأصحاحات

هىشالأولى،الظلمةوطريقالنورطربق،الطريقتصة

والكرموالوداعةوالطهارةوالنواضعوالبساطةالمحبة

والحهارةوالرياءالأوثانعبادةفهىالئايخةأما.والمسالمة

الخلاصعلىتحصلونقي3":أشبهوماوالكبرياءوالقتل

.(12:9)!واللامالمحبةأبناءيا

الحصرلالرسالةتحئم:فيهاوالأخلاقياللاهوقيالفكر-

تفسرهامعللوصاياالانسانوطاعةالربلآلامالحلاصعلى

الأبديةبالحياةيأتادالصلبورجاءوالمعمودية.روجا

.(أ5:ا)الج!دفيجاءتداللهوأب!.(اا:اا)

اليومفيآحراعاهاكسيكونالنةالألفبتوبعد

.(:518)الثاعن

بمدبرلابارسالةعلىئيةافيالنخةتحتوى:الموص-

فيالصيوجد!.هرماسراعيوتجلماضرةالرؤياضر

النخةوهىم1873في،برينوا9اكت!ئفهاالتيالسخة

.(الرصلتحليم")للديداك"العالمانتباهجذبتالتي

منجزءعلىتحتوىالتياضاقصةاانحطوطاتمنعدديوجدو

فيلبى.لأهابوليكاربوسرسالةمنوجزءبرنابارصالة

الثافي،أوالثالثالقرنإلىترجعتدباللالينيةنسحةوتوجد

الطريفين.قصةبهانذكرلا

برنابا:أعمال-برنابا

،وميلانلرنالابينيربطأحدهما،التقليدواتجاهانهناك

أعمال9فييظهرالذممطهوالئافيوالاتجاه،سبقبرلطه-سالثانيق

.بعدهأ:الخاصالفرنيقبرسفيكتبتأكابرححالي"برلالا

يدعلىتجددالذي)مرضيوحناهرالكاتصأنفياويذكر

جلاء-بكلوهي.")يقوليةفيوتعمد،!سيلاولرنابابولى

وبولربرنابارحلاتتروى،الكتاثطالأعماللفرعلىمبية

:اصتثهادهذلكلعدبرلابارحلات1،ذسصتحرولزاعهما

الاسكنفرية.إلىذلكلعدمرتسدهبجث،فسءي

برفكي

الأعمالأسفارمنبالغةوأقلوقارأا!كرأبرناباوأعمالإ

لفرخيالمطامتدادأساسهافيفهي،الأخرىالأبركريفية

.الكتارالأعمال

برنابا:إنجيل-برنابا

عهيعلمولا،الجلاصيالطالمرسرمفيبرناباإنجيلاسميرد

فيالككليحملممانهشءعلىيعثرمإذذلكمنا!زثهيء

القرنإلىفيرحعحالياالمتدا:لبرنالاإبحيلأما.أصلاوجوده

عنالمرتدينأحدكنبهاتزيفواصحإنحيلوهو،عرالرابع

الاسبايخةفيالامخطوطاتهتوجدولأ.ا!لأندلسفيالمسيحية

والطليانية.

برنيكي:

لهيرودسالكبرىالانجةاصموهو،"المتصر!الاسمومفى

فيولدتوفد،(م45-38مىحكم)الأواأغريباس

أعريباسأخامعجاءتأنهاالأعمالىسفرفيعنهاونقرأ.م28

كانعدمافيصريةفيالاصماعدارإلىعظيماخفالفيايالى

عأ)الرومافيالوالىفصتوسأمامنفهعنترافعبول!الرصول

.(2ا-523:7

عمرهاسعرةالثالثةفيصغيرةوهي-بريكىتزوجت

موتهوعند،امكندريوليوسطيباريوسالنماركوسمن-

-الأولاغريباسلها!ىالدى،هيرودسعمهامنتزوحت

مملكةعلملكائيصركلوديوسقبلمنتثتقدكانالذ!

تاريخ)الصغيرةكلكيسولايةلهامم!-الأولهرودس

برنيكيانوسهماولدينالزواجهذاأثمروقد.(ه:91يوسيفوس

.سهركافوو

أخيهابيتإلىبرنيكيرجعتم48فيزوجهاموتوبعد

فيواتفاقاعصيقاودا-لدوماعلى-تجادلهكاتالذىأغرياس

قيامعنالثائعاتتناثرإلىالحميمةالملاقةهذهأدتوتد،الفكر

دلك.علىقاطعدليلثمةب!ولكن،بيمامحرمةعلاقة

ملكالثاقبو!ونهوتافهاملكاتزوجثافائعاتعلىوللقصاء

لمولكن،أجلهامناليوديةواعقاختتنالذى،صقليةيأولبا

.أغرياسأيخهاإلىوعادتترمحهإد،يلأطوالزواجهذايدم

وانكاراالطولةأعمالمنبحمللبرنيكىيحتفظالتاريخولكن

فيالورةاندلاعمنععلالعملفيأخاهاثاركتفقد،الذ)ت

مخاطرة،فلررسحسيوسالمجونأالواوواحهت،م66

نأللباتتهااستطاعتأنهاتاسيتوسالمؤرحويدكر.بحياتها

:المؤرخهذايقولو!،الحربأشاءفيفسباصانتشميل

كانتأ!اسبالرغم!جمالهاوروعةضبابهانضرةفيكانت"
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سبروخور

نفسفيلهاعئعاأصحيطرأن؟.والأربعيزالحاديةتاهز

وبيدو-قضريةالىوبريكىأغرياسلجأعدما،الحربسنى

بعدعاثىءيعرفولا.م07يروماإلىممهأخذماأنه

ذلك.

:سخوربرو

أحدوهو.المرتمينجاعةأو"الكورس5تائدومعناه

علىللقامأورشليمفيالكنيةاتخبمالذينالبحةالئمامة

يونانباكانأنهعلالاسمويدلالكيةلىوالأتجامالأراملاخدمة

كنسيتقيد.ويقوا!الرنانيةالثقافةأنصار!!جهودياكانلعلهأو

يدكرولا.ألطابهةفيشهيدأوماتيخقومبديافيأيقفاأصبحأنه

.(6:5أع)الجاسبةتلكفيإلاالمقدسالكتابياحمه

:اندبلا

الثاليالملوكفيونقرأ."ابناأعطى(عرود)هر":معناه

لبرردحأباكانبلادانأن(\ة93))ضعياءوفي(0:221)

خطأ،ذلكازالبعضظىوتد.بابلملكبلادان(مرودخ)

ابنكانللادازمرودحأنسرجونلقرشفيجاءقدلأنه

القوضو-ياهوصتالقولمنلاتضحولكن،!ياكينا

الأصحعليعتبر!ياكين"أن"عمرىابن،با"له-الأشورية

.بلادانلمرودخالمباضرالأبولي!،الحاكمةالأسرةمؤص

عليه،ملكاكانبلادانمرودخ)ديقالالذكط"ياكينوبيتأ

ياهوإنيقالالذى(عصرىبيت،أوأخمريابيت!تمامأيماثل

حطأويوجردالاعتقادإلىيدعومائمةفلشإذأ.عليهملكاكان

مرودخبأنالاعتقادإلىيدعوماهناكولكن.الحالتينمنأى

بفسآخرلملكابناكان!المقدالكتابيالمذكوربلادان

يخمكن،هناالأباسمم!فقطالأخيرالحزءدكرأما،الاسم

منبدلأ(14اة.)هوشعفيأشلمانلمبا!تحداممقارته

،(:173)الثادالملوكسفرفي"ضلمنأصر"الكاملالايم

الأشوري!تعندلوفأمأثيئأالعلملأحماءالاختصاراتهدهوكانت

.(المجلدهذافيبابا!انطر)اجابي!ن!ا

بريت:

العهدفيمرة285تذكر!عهد"مفاهاعبريةكلمةوهى

.4(8:33:9،قض)أنظرالحبريةلىالقديم

بريسكلا:

كمنالمعأدائمأويدكراد،البنطيا!يلار:حةوهى

اششركتوقد.الربكرءفياعامل!تاالم!يحييرللزشجهيئ

لأبلوستدقبئبأكزالر!طربقضرحوايهلامعلريكلا
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عأ)الكتبفيالمقدرالمميحالاسكندرى

منالأولالمجلداكسلافيانملى"18:2.18.91.24-26

.(الممارفدائرة

بريصه:

يمدىعبركطأصلمناشتقاقاأبهتاف"هو11بريعة)اومفى

في"بمعنىآخرعبرىأصلصمشتقهأو،،ضججايحدث9

اسم.وهو.!بلبةفيأوشر

أخ36:171،تك)ومكليئلحابرووالدأثيرابن-ا

العدد)البريعي!تعثميرةرأسوهر(703.31:

فيكانتلجةالأن!الاسمبهذاأبرهدعاهقد.أفرا؟ابن-2

اخوته،الأرصرلطالمولودونحترجالتتلفقد!يته

.(2-7123:أخ1)ماشيهملرقوانزلوالأنهم

هو:كان،بميامينأحفادأحد"ألفحلأألاءأحد-3

جتسكانطرداوهما،أيلرنلكانلاءآرأسثهع:أخره

.(21311؟8أصاا)

نكمناللاوييزأحدو!ت.الأربعةثهعىأشاءأحد-4

حوشوأحوههويكز:!.داودأيامو،جرضون

أخ1)لماواحدأبقيالاحصاءفيفكالرا،الأولاد9

:2301.11).

:لبرييونا

.(62:44.54العدد)أشيرا!تيعةبرنلهم

:بارىء

الصانع،أوالخالقاللههولحالبارك!،خلقهبمأيالخلقاللهبرأ

دااللهوبارئهاصانعها"إد،ساتالا!لهاالتىالمدينةعنوقيل

.(ا:.اا)عب

:مبراة

تصغكانتالتيالأقلاملبركطتخدمكانتصعيرةصكين

بهاالتيتال!طدواةفيوتعمر(3:23آارميا)الرصرص!

حز)مظقتهفيجانيهعلىيحطهاكانواقي،الحبر

3.11"6:2).

بزثا:

الملكيدىيئصنيخدصكانواي!اتاالس!عةالخما-أحدوهو



مبزر-بزر

أمامإلى!اليأتوارشنىالملكةإلىأوفدهموالذين،أخوبريق

الفارشةالكلمةمنشتقالاسمأنومجتكل.الملكدتاحالملك

1(..اة)أس!خصيا"تعنىفقدثمومنأمفيد9بمعنى!بشه)

:مبزر-بزر

تعنىوبزر.(أا:أتك)للزرعييدرحبكلهوالبرر

.(9:31خر)البدورألضجقدانه

تك)ابوصاوهر،ونحوهاالثيابمناليتقاعأوالثاب

الأيض،الحريرهوالذى!الدمقس"علىويطلق(:4142

الرؤياسفريبهويكنى.المنقوشالنسيجوهر"الدياج"عكو

.البارةأعنالهمأوالقدييرراتتبرص(91:8)

:الباز

يتخدم.كاصطيرومو،اطمواه!ت!االصفورمننرعوهر

تث11:16،لااالضريعثفيأكلهمحرئاوكاث،الصيدفي

.(اا:ه4

ية:بزيو

منمحتقر!أو!يهوهزيتوذمكاذ"مفاهاأنالبضى2و

ثى)سعئرمنلالقرباجهوديةاجنولمطفيمدينةوهي."يهوه

.(1127محيافيحاءممادلكمقارنةمع:28،أ5

بتان:

،مسرزامكاناوتفياجنة9العبرلةللكلمهترجةوهو

هوفالبتان.وممنىلفطااجنة)العريةالكلمةنفىوهي

أضجارلغرسمعدةأرضفهو،الثجرذاتاسوضةاأوالحديقة

عادةبهايخطوكانت.والخضروالرهورالزينةوأسجاراغاكهةا

الوقايةمدىيحملالذيأجنة5احمهاعليهيدلكاأصوار

وأالبناءمنالأصواربهاتحدقالتيأىأالحديقةاأو،!الحماية

لحمايها.الأشجار

الفاكهةأشجارتظللهاالتىالجثدةالطر:تخللها!كانت

العطريةالباتاتروائحجوهاتعطر،الماهتواتتحتهامنهـتجري

الخمائا-!ا:تثأ،الميورفيهاتفرد:،النديةالزهور2وأر

.والاشاعحاء:الاضرللجلوسالظيلة

في؟)المقد-!الكتا!منكثيرةمواضعفيالبتانويذكر

،92:17،:0118إش،:9،27:2118ما!1:2،22مل1

ب!تالي

يو،31:91لو،2:7،4:62،84:32يارإ،23:51

وأشوروبابلمصرملوكوكان.(41ا:189:ا،26،

بها.والنباتاتالأضجارأندرسوكرالات!تإئاءمنيكزون

هي:ببشانارتبطتاليالكتابأحداث:أهم

.(3لك)عدنجنةفيلمالعاإلىالحطيةدخول-ا

ت)جئسيماقلتانيعليهالقبضتمالمشحجهاد-2

22:93-53،لو32-51،:ا4مرنى26:36-56،

.(1أ-4:ا8يوحا

ير)ب!اذفيقبرفيموتهبحديسوعالربدفن-3

91:41).

بيتطريقفيباهوأماممنيهوذاملكأخزياهربوفد

مل2)فقتلوهرحالهوأمرطاردهياهوولكن،البستان

عزابستانفيبيتهبستانفيالملكنسىدفن؟.(27ة9

.(2:18امل2)

بسئاني:

إنجيللطواحدةمرةإلاالمقدسالكتابفيالكلمةهدهتردولا

لماذا5:مريميصوعالربصألفعندما،(أ2:ه0)يوحا

اليونايةوالكلمة.أالبتالي9ظته؟،تطلبينمنتبكين

ما2!الناطورأوالشتانحارسإلىباكزت!ئيرهناالمتعملة

منإلىوليس(...ا:6نق27:18،أيوب7:9،18:8،

يكونأنعلىالعادةجرتفقد،البشانفييدوىبعمليقوم

.الاثماروفتفيوبخاصةاكثرأوحارسلستانلكل

بواسير:

تث)أأوفاليم9العبريتينالكلمتينعنترجمةوهي

اعم)!وتيهوريم5(وه5:169.126:4،اصم28:27،

ستويدو.انتفاخاأوو!ئاتعنيوكلاهما،(61.17:أ

صفرمنهـالادسالخاس!الاصحاحينفيالواردالوصف

نأالأرجحدا!،المعروفةابواسيراليستأفها،الأولصموئا

،الفيرانعنالبر)يختتقلهالذ!يالدملىالطاعونهو!االمقصود

،(18و1أ:وه64:مما)باكفيرانالمرضلأرتاطوبخاصة

.والحر:بالغزواتفىالحدوثكثيرأمروهو

الذممطشحاريبجي!قأنصاشطورةهيرودوتريروممط

بتاحللالهتمتالأالمصريونفأقام،الفيرانألادتهقدمصردحل

نأع!يرا!من":افالعلىونقشوا،يدهفيلفأرممكا

ماصدىالروايةهذهفييرددهيرودوتولعل.أالآلهةيكرم

الملكحزقياأيامقيأورشليمحاصرالذ!شنحاريبفيحدث

.(37:36إئر)
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بكاما

جثسيمافيلبستانصورة

بس!ما:

.(03:01أيوب)ومفىوزنابصاقابصقأىباتاسق

841

مهلالقرب،(:3123)الأولالمكالينسمرودكرموقع



ويذكرها.هناكودفنهالمكالييوناثانالورىالقائدنتريفاقتل

أالجميزة!هىأفهاومجتل،بكا!بادمتاريخهفييفوسيو

الجيل.بحرمنالضرقيالثصالإلىالواتعة

بسمة:

وهى:،"عطرةامفاهاسم

،(26:34تك)الحثىأيلرنوانجةعونساءإحدى-ا

خروخاماعيسوزوا!كالىلذلك،كنعايةامرأةوهي

بالكنعانيين،إبراهيمنسليختلطألادالربإرادةعلى

لإصحقمرارةسببذلككاذشتد،الزواجأمرفيوبخاصة

إماوهي،الحثيأيلونبنتعداعشوتزوجنم.ورفقة

.(36:2تك)نفهالبسمةآخراسمانهأوبمةأخت

وأخت،إبراهيمبناحماعلوابنة،ليسوأخرىزوحة:2

التكو!نفي،محلة"أيضئاوتسى(36:3تك)نبايرت

نلمنزوجةلهيأخذأنعيسرأراد!قد.(9و8ت28)

إلىأدىتدرمقةمنيعقوبزواجأنرأىعندما،إبراهيم

عنه.اسحقرضاء

وزارخنحثولدالذيلرعوثيلأماهذهبسمةوكانت

هؤلاءوكان،بس!ةأبناءأنهمعهمالمذكور،ومزةوكة

.(36:17نك)أدومأمراءمنالأربعة

كانالذيأخيمعصوزوجةالملكسيمانبنتبسمة-3

للملك،تمارأنعملهوكان،نفتالمطفيل!ليمانوكيلأ

السنةفيواحدشصمدةبالطمامليتهوأهلهوفىودهأنأى

.(1وه:47اكلأ

بسوديا:

معرمالذكيشلامأبروهو،،صهوهثقةصضعأومفاه

العودةبحدأورشليمسورفيالحتيقالبابفاصيجابنيرياداع

.(3:6)غالشىش

:ابسوروادي-بسور

بعدمعهالذلنالرجلوالثداودعبرهالذىالوادىهر

بالنارالمدينةأحرقواالذينالحالقةلمطاردةصقلغمنخروجه

منخانتخلفالوادكطذلكوفي.فهااللراقيالنساءومبوا

داودانتصاروبعد.الوادىحبرواأنعنأجوالأنهمداودرجال

حيثالرروادىإلىعاد،العمالقةمنالغنالملكلواصترداده

إلىنزلواكمنآالفامننصببمأعطاهموهناك،المئتانكان

اصم)،لإسراني!!وقضاءفريضة،ذلكوجحلالحرب

الوديانأوصعغزةوادىأنهويححل.(22-5ااوو9او3:

صقلغ.عنالغررالجنوبوالعديدة

(الرؤساء)الئواكالأبطالرئشحكموقبنيثبعاماصم

وذكر.(\اة11أخ9)واحدةدفحةرجلنةثلاثةفتلالدي

ثبثيوشيبأنالمقابلةالقائمةفي(:238)الئاقصمرثيلفي

ثمانقتلالثلاثةرئيمى(الكرعئعلىالحال!ومعاه)الخكموفي

منمشقةأتحكوفي9لفظةأنوواضت!.واحدةدفعةمئة

الحلقةيكونونكانوا!الثلانةأأنويبدو.أحكموق"

أحاانظر)أالمنتخب!ت!،الثلاليز"داودحرسفيالداخلية

.(ا-15-18ا

الحرفبنفىالحبريةفيئةوثمادمئةثلاثالكلمتانوتبدأ

خطأببحدثالاختلافأنممهيحتلمما(العربيةفي؟)

الهسخ.قى

العلماء-أغلصفيرى،الاعينبينالاختلافجهةمنأما

هوالاسمأكلأن-البعييةايرجمةهدىعليسوونالذ-س

فيتحويران،بمثث!وضيبولا،يشبعاماوأن!اضبعلا

الاصم.

تجثر:

يلوقد.الطيبافيأوالانجيلهىوالبئارة،بشارةلر

،الأمجميعتتباركفيكأنإبراهيمفبشرسبقأأنهففسهاللهعن

هوالمرأةنلبأنقبلمنآدماللهبثرلقدبل.(3:8غل)

أنه:!وعالربعنونقرأ.(أه3:تك)الحيةرأسكحق

قيلكا.(\02:لوا"ويشرالهبهلفيالعببعلمكانأ

ش))أالمساكينلأدرمسخىالربلأنا:النبوةبروحعنه

ور)مشزاالرصولبول!وكان.(4:18لوا،61:

(9:61اكو)،أبشرلاكنتإنلىويل"ويقول،(اه:1

التىخدمتهركانت،(7:1اكوأ)يبثرأرملهتدالربو!ن

أن!.(3:8أف:16،اغل)الأمبينبشرأنعليهاأوتمن

الرصولطلبوقد.(21:8أع)مراكانالحاسيخلبى

ق2)"المثرعمل"يحملأنتيموثاوستلميذهمىبولس

حالواثتتواالذين"!نالأولىالكيةفيالمؤمنينعنونقرأ

.(8:4أع)!بالكلمةمبشرين

نأالبعضأعطى9الربأنأفس!إلىالرسالةمننحلمولكننا

رعاةوالبحضبرينوالبعضأنبياءوالبعضرصلايكونوا
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بالثق

وأفرزهمبالردعاهم.مرونفهاك(11ت4أ!)،ومعلمين

فيمثرايكونأنيجببايظيعمزسفكل،الحدمةلهذد

ولكن،للآخرينالانجيلبشارةترصليقرمأنوعيه،حدوده

منوواض!!.للتثرالموهبةاللهأعطاهمجنينأناشاهاك

والمعليز،الرعاةقباتأفيالتثرموهبةأن،أفسرإلىاسةالرسا

ثالتمقرلهلشفالمئر،للخدماتا!حيحاالرتيبهووهذا

البعضيتجددوعندعا،يجهلونهلمنبالانجيلبثراصيولبل

والمعلماعياساردشتييأ،بالإبمادالج!يوعباسلا:يتحدون

ولانهمي،الميحيوخباش!الختصةالحقائقلتر!ت

.إيمانا

الأربعة:ابثرون

لناتحمللأنهاالأربعةالأناجبلىكنةعلالبارةهذهأطلقت

وموقف.الميحيصوعاشبكلتالطيبالخبرأكيالارة

والمعلين.ءاةالرمنالجثرجمنتفمموضبيهساثلاسامنالأناجل

بالثق:

اكلهاالمحرمالطورمنوكان،ةالكاسالطيورصنطائر

نقرأحيثمختلفةألواععلأنهوييدو.الناموسحسب

.(ا:413تثا:14،ألاا!أجناسهعلىوالاشقإ

البصر،بحدة-الجارحةالطيررمنكالكثر-الباشقويثهر

يأ)أباشؤعينتبمرهلموكاصيعرفهلمسيل9صفنقرأ

28:17).

بشلام:

أحدوكان،،اللامابناأو،بلامامعاهعبرىاسم

وتد،بابلسبيسالعودةأبامفيفل!طينعلىفارسملكولاة

إلىشكوىكابةلىرففانهموسائروطنيلمثرادثمعاشترك

لقالعملتوففإلىأدىمما،الهردضدأرتحشستاالمك

ملكداريرسطكمىالثايةالنةإلىأورضليملىالذكطاللهلت

.(72-4:4عز)فارس

بصرة:

ايرجةالكلصةنفسوهي،احظيرة!معناهعبري31

اصم:وهو،(221:)ميخانبوةفي،حظيرةأ

حم!نة،قو!ةمديةوكانت،أدومفيقديمةمدية-

علىالحما!دةوادكطرأسعلىالوافحةالحديثةصبرةهىولحلها

منالانحدارشديدةرديانبهتحيط،فعزلصحرىجرف

منالالإلىيلأثلاثينبنحو.وتبد،جهاتثلاث

015

بمرة

الشصالمطالنصففيالحصوناقوىبصرةوكانت.أالب!ساء"

الصبةإلىالمؤديةالملكطريقفيتتحكم.هـكانت،أدوممن

عاصحةكانتانهاويرجح.الاحمرالجرعلومياء4ايلات

بذلك.الجزميم!لاولكن،المهودبعضي،دوم

)سمويرد.الأهمةفيبصرةتعادلالجوبقيتيمانوكانت

الاياماخبارسفروو،(36:33)يناض!صا!رفيبصره

ملوكاحدزارحلنلابيومديةأنهاعك(1:44)االاو

تيمانوإلىا!اإيوحهونالانبياء.كان.اغدماءاأد،5

،22و:9413إريا،\ا-،34:63:إش)لأدومانذاراتهبم

عناتنبأ؟أطلالا1!توصاخربتوقد.(1:21عاموس

انبى.إرميا

ةكا"!!!قى*،؟قيص!يمس؟ء6-33؟لأفيكا؟ح*+"بزش

":ش:خ؟،كلا*-،؟غغس"سة*نرشبزكا

؟.شجكل؟فىبر+:+!!!؟أبر؟في!:صكا-لأصديرزرلأ:!6كاص

كاص*يرمم!+ةقي!+!ص+س:-بزلأكأ7كا+كا+بزلأ:سش.!فيئر:برص؟-لأ3

ير:ءس؟بنلهـسولألمبزبرلآأفف!+ىة!لأبرس-،!ش!ر

لا؟ش؟-،*وللأفينركأ-!ننةلم-بخفي:،بزنمس،ير،لأ،صفيلأ!!ء3

بز6!فيء!*؟*فيفي!؟غفيلأتجءلمشخفيتر-ءشلأضلراور

!-ولغئ6*-د++:؟3!؟،-ني!!+!بز.!كاكا

؟ءخ،!،ظ"،،س:3!نر!!صفيننصلأسخ؟خ

؟بربم-ئمش؟يزءق:؟؟!!!؟!-ض3.،بخ-ير!د!!،3ء!.،!!+:!سء

؟صءكأضبر!?سش؟وفي++يرب؟!نن؟.!!!

:3!كا!+فيسبز"؟*؟برصلأ!نر!".!،!؟د!!6س.-ذسئمجبم !*-ء3سءنن-نريه+*ش؟*؟س5عربر-ء

؟بنذ.!ص:"!بر.!بكا!يرم!!غس؟؟إ!تن،:!-!فى؟كا

!!!لأيلح،؟كا؟.،ء!صسص-+4"..،لى.لأ

؟.ص،س.*،!!6*صس

لم*+سكأش!سل!سكأ!ن!!كه!

؟:!؟،.ا"دنجا

-.

بصره

.ءالرا

.ايلات

اءيخاءصحر

بمرةلموقعخريطة

إرميا)أباصراأنهاالبعضيظنموآبفيمديةاسم-2

48:24،.

تت)الديدالاحتفارممناهآنانوجهفيرالمق

:62،67مت6،:05إثى،0:301أى9،ت21:41،52

ءص(عه
،هءدلم-.+طث!ك!
.ه.!!ء

3!س*ص



فإنه،طاهرغيرإنسانمنالبعقحدثوإذ.(...27.3:

غليستلزمكانمما،(8ةا5لااالبصاقأصابهمنيجى

الأصمشفاءعديوعالربتفلوقد.بماءوالاشحمامالثياب

يو)ولادتهفذالأعمىشفاءوعد،(7:33مر)الأعقد

جنو!فيمدينةوهىأصخريأومرتفع،ومعناها

وكانت،(15:93يق)وعجلونلخيقبينتذكر،الهودية

،(221:ما!2)الملكيوشياأمعدايةبنتيدضرأسمقط

التحديد.وجهعلىمونعهاالآنيحلم:لا

مصرفيبكزةينمرالزنبقيةالفصيلةمنمحرو!لبات

طعمه.وح!نحجمهبكبرمهورمصروبصل،وصريا

فيوهمإسرائيلبرنذكرهاالنيالأضياءبينمنالضلوكان

لقد.لحمايطعشامىقالواو"،المنعنإياهاضضلين،البربة

والطيخوالقثاءمجائامصرفينأكلهكناالذىال!مكتذكرنا

التيالاتاتمنالبملأنوحيث.!والثوموالبصلوالكرات

الأرضية.الأمورإلىيرمزبذلكفهو،الأرضباطنفيتمو

وهو:،(اللهرعا!ةفي،أى"اللهظلفياومعناه

دعاهوقد،يهوذاسبطمنحرربنأورىبنبصلئيل-ا

وكلوالمعرفةوالفهمبالحكحةروحههـعنوعلأهباحمهالرب

والفضةالذبفيالعمل،الىمهاراتهاتسحتوقد.!حة

فيليحملالخحمبونجارةالرصبعحجارةونققوالنحاس

03-1:35،أ-31:خرا)أانحترعاتمنصنعةكل

الصناعاتهذهكلتعليمموهبةتملككان؟36:ا(،

سبطمنأخياماكبنأهولآبفيهمبما،أيفئالآخرين

.دان

والأعمدةوالدارالخيمةصإلأعماله)قدتوقد

الوجوهتجزومائدةالنحاسيوالمذبحوالأكطيةوالتائر

هرونوثاب،وكطاثهوالابوتوالمنارةالخررومذبح

واليخورالمحةودهن،للكهانةيهوثابالكهنةرئيى

.للقدسلعطرا

الاختراععلىوقدراته،متعددةالفيةمواهبهكانتلقد

بارعة.

غرلةناءأخذواالذ!ناثانيةفحثأنجاءأحد-3

.(01:03عزرا)

بضاعة

-"اتزاع"معناهعبرياصم:بصيتأو!لوت

زربابلءالابليالبيمنرجعواالذينالنثيممنبنوهوكان

.(7:45غ،2:25)عز

أجرةأحبالذكطالكذابالنبىبلحامأبروهو:بصور

بعور!"القديمالعهدفيويسمى(2:هابط21الإثم

:!3،يق234:تث31:8،،1وه22،542:3:)العدد

.(ه6:يخا6،:2242،

آهمها:،عبريةكلماتجملةعنمزجمةزهي:بضاعة

،(31:61)لحميكر2()3(،01:1)نح(مكاكوت1)

(31:02)نحمم!صار)3(

الحصررمندالبفائعوتجادلالتحارةعرفتوقد

منتنقلالخنلفةوالحاصلاتالضائعوكات،الأولى

تافلةعننقرأ؟الجمالعللالقوافلمكانإلىمكان

محملةبهالهمكانتفقد،يرسمىاثترتاشنىالاحماعييين

ممرإلىطريقهمفيواللادنوالبلسانبالكثيماء

إخوةفعل؟الحميرعلىتمفلكانت؟(.372:ه)تك

المجاعةشىليالقمحلضراءمصرإلىنزلواعدمايوسف

بالسفنتنقلالبضائعكانت؟(.24:62،438:1تك)

،4:242العدد،:9413تكثلأانظر)والبحارالأنهارفي

الفييقيوناثتيروقد(.1:341أم!ال،401:62!ز

27،و926؟9،1:همل9)البحارعبربالتجارة

28(.و27حز

إلىطعاموكلبالبضائعتأقيالأرضشعوبوكانت

ذلكمننحميافشعهم.لليعالسبتيرمأورشليم

السابقاليومساءنذالأدواببغلقأمرثم31(،:ا.)غ

وكلبمكيأتونكانواالذينالصرريينأعامللبت

وبائحرالتجارنجات،يهرذالبنىالحبتلطوييحرنبضاعة

نحميافتهددهم،ومرتينمرةأورشليمخارجبصاعةكل

ذلكبعديأتوافلم،عادواإنعيهمالقبضبإلقاء

2(.13:16-ا)غ

بطء-تاطؤ:

.أخرهأيفبهتجاطأأوبالأمروأبطأ،أيعرعفدأبطأ

.(39:بط2انظرأوالتأخيرالتوافيهروالتاطز

مبطح:

إلىوجههعلىانطرحأىفانمطحوجههعلىألقاهبطحه

.(21:5)رميا)الأرض
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المددعفرفيذكرهوردوتد،معروفةلحاكهةوهو

فيال!احةجاءتوقد،،أبههيهأبالعبريةوهو،(ا:ه1)

الطيهخأنواعكلتحملأنهايعنيقدممابالجعالعددضر

ائيونالا-أنبدولا،مصرفىبكزة-نررعوهر.والثمام

واشضاالبرلمةقيتذكروهوقد،مصرفيوجودهمأئاءفيعرفوه

قيطووبخاصةالمطشارواءعلىولقدرنهلحلاوتهاكله

يتقرلكنه،الأرضبطنفيينمولاكانواروهو.الصحراء

لئتهيهااقىالأمور،اطذرضياتصورةفهرعهايرتفعولاعليها

.(3:91في)االعاأهل

عنهتكرأكطالحقوتطر.ءيااطغيانواالنممةاحمالقلةهو

العربيةاللغةفيالمقدسالكتابفيتتخدموهي.يقبهفلم

!قول.والمجونالحلاعةعلىشدلويونانبعبريةلكلماتترجة

الكرشلالبطرلا،الهارفي؟بلياقةلملك":بولىالرسول

؟،(:3113رو)أ:الحدبالخصاملاوالعهربالمضاجعلا

مجاتعهارةزدهيالىظاهرةالجدوأعحال":أيضايقوا

ريتكلم.(21-91ت5غل)أبطرسكرقل..دعارة

الدعارةلتسالكينالأمإرادةعمل!ا"يهفعنبطرسا(سسول

الأوثانوعبادة:المنادماتوالطرالخمروإدمانوالهوات

.(:43الط)أالمحرنة

تعهى(ا5:ااقي)!الميحعلىبطرنتىاوعبارة

.أوالمجونالرفاهبةفيوالاصرافالتمعمإلىملنمتى"

:الرسولبطرس

الجديدالعهديإلبهالإضاراتحدوتو!بطرسحمعان9وهو

منالأولىعرالخص!ةالأصحاحاتوفي،الأربعةالأناجلفي

إلىالرصالةصوالنا!الأولالأصحاحينوفي،الأعمالسفر

والثانية.الأولىسدطرساليروي،غلاطية

يونا!بنحمعان"أصلأا-ههكانةالأولىوجاتهاممه-أولأ

،المعحدانيوحناتلميذأندراوسأخووهو(يوحناأو)

صيدمهنتهوكالت.لهتلميذأكانيأيضالطرسولعل

أقامأنهولو،الجليا!مجرساحلعلىصيدايتمن،المك

،841::4،18ت)ناحومكفردعائيهمعدلكبمد

203"61.9:امرقس2،ه:71،"2616:117،:01

يو34،:3142،:5.3:4.815.01،22لو36،،

.(44-04:ا

251
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نيبطرسفايدكرمرةأول:الأناجلليظهورهأول-ثايأ

(:35-42ا)يوحناإبحيلفيالمذكورةهي،الأناجل

:جدهذا"،المباهويوعأنألدراوساكثفحين

يوعإلهفظر،!وعإكبهفجاء..عانأخاهأولأ

الذىصفاتدعىأت.يونابرععانأنت1:وقال

بالونانجةبقابلها،أرايةكلمةوصفا.أبطرستصمبره

المرةهذهوفي.صخرأوحجرومداها"بطرس"كلمة

تكررتوقد.لبوعتلميدأليكونالأولىالدعوةوصته

،4:91متانظر)التلامبذصائرمعمرتيتاسدعرةاهذه

سو2،:01وتأئنانية،للدعرة3إ5لو17،:امرقى

نأالممصرينبعضريرى.(الثالئةللدعرة6:13،41

مسنديتابعاليكرناكأارهعمدكاتالثايةا!دعرةا

الاثئمنرسرلأنيصداخبرهـطاكثةالدعودوي!وع،

عثر.

منأولهما،قسمينإلىحياتهقصةتنقسم:حيماتهقمة-ظلثآ

نهايةإلىالصعودمنوثاليحا،الميحصعودإلىدعونه

.الأرضعلخدته

قبلحدثماالىمنهماالأولىالفترةتفيمأيفأويمكن-

.الربصعودحتىذلكبعدحدثماثم،الآلاماأبوع

هي:الآلامأشرعتجا!هامةأحداثعرةنحروتوجد

صيدثم،(8:14.15ت)ناحوءكفرلطحماتهشفاء

نضهتليممنعنهاشجوماالحكمنالكبيرةالكسية

رسولأليكوندعوته،(اا-ا5:لواليوعبالكامل

؟ببدهالضاقه0(01:2مت)ارزلكروحباوتأهبله

دفس.(:4128ت)الأمراجعلىالسيرمحاولتهفيظهر

!؟نذهبمنإلىياربأ:نولهوبداكابالسيدالارنماط

ابرالميح!هوبأنهيوعالرائعاعترافه0(:668يو)

ت)لهتوبيحصذلكأعقبوما"الحىالله

معبهاحظىالتيالرفيعةالاتارات.(أ-16:323

مرقر)يايرساشةإقامةمثاهدةفيويوحنايعقوب

.(42ة71ت)الربوتجلى،(:537

عهافنعرف،أالآلابأسبوعبدأتالىالأحداثأما

تكونوتكاد،الالاجيلكلفيمسحلةلأنهاالكتيرالىء

الغمحليلةفيجليهاسالدبمسلوتدأ.اقىتبلم!

يو)الجابةتلكفيخطا!سنأحطأوقد،الأحيرة

لائهووبشدةبفهالجريءاعتدادهأولهصا،(01-ا:31

اقادمةاالثيطانهجمةمنلهصيدهوتحذير،لدهشتحه

أنقبلمرتينذلكتكرروقد.(31-2234:لواعليه

.(313-ه:26عت)التانفيالربعلىالقبضيلقى



الرسولبطرس

فيالربمعالاةلماهدةزبدىابنىمعلهالر!اصطحابثم

وفث!لهم،ويملوايسهرراأنلهمالربوتنيه،حثسيمافي

ت)!امأوجطهمجاءهمكلحاأنهحيثذلكفي

يو)ملخى.نقطعفيخهررهثم،(26:36-46

،أسيرأيقادوهو،الربعنتحليهئم،(ا-12.:18

رئي!قصرإلىودخوله،بعيدمنالموكبوراءوسيره

ذلكوتأييده،أا!معقدام!لهإنكارهثم،الكهنة

لهالربلتحذيرتدكرهثم،وحلفبلعنثمبقمالالكار

،بطرسإلىونظرالربالتفتوعندماالديكصياحعد

26:56-28،ت)مرابكاءوبكىحارجإلىحرج

يرحا54-62،ة22ا-:66-41،72مرقر

.(ا-27ه:18

البشيرونسجلهاقدبطرسسقوطقصةأننرىوهكذا

فينهمأحديصفهالم":أحدهميقول!ولكن،الأرلمة

؟-مرقىإبحيلكانوإذا.مرضسجلها؟مخزيةصورة

كتبقدبلبنفهبطرسراجعهقد-عمومأالمعتقدهو

)خلاصهمدىعلىالقويالدليلذلكفيفإن،بإرضاده

ذلكبعدبطرسعن!يئأنسحولا.أالصادقوندمه

عنالأولىالأخبارحمعفحالما،القيامةيرمصباححتى

يو)القبررويةإلىيوخامعأصع،ذلك

بخاصة--احمهيذكرالملاكأن؟.(ا02:1-.

بطرسيرىايومنفىوفي.(16:7مرقى)للنسوة

لواعشرالاثنىمنآخرأحديراهأنقيحيأيوع

الربيعطىطبريةبوعندئم.(ا:ه5أكو24:34،

الذىيوعبالربمراتئلاثللاعرافلبطرسالفرصة

لهالربيكررأخرىومرة.مراتثلاثأنكرهأنسبق

بالميتةينبئهثم.وخرالهكحهيرعىلهرصولأليكو!اررعرةا

ير)"أنتاتبعى9:لهالربأمرثم.صيموضهاالتي

21).

بولى،تجديدإلىالمسيحصعودمن-الثانيةالفترةأما-

كانالذي-الصعردنجحد.إيجازلأكثرالكتابيجلها

في"التلاميذوسطلطرسقام!-ضهودهأحدلطرس

يهوذامح!يحلص-انتخابعليهمواقترحأورخليملىالملية

عظةبأولكررالحسينيوموو.(ا-526:اأع)

الرجليثفى،بوخالرفقةوهرثم.(2أع)إمحيبة

عنويدافععيهالقبضفيلقى،الهيكلبابعندالأعرح

عأ)!رمفائهحاإلىأتياأطلقاولما"،السنهدريمأمامنفسه

الأصحاح)ويجلدأخرىمرةعليهيفضتم.(3،4

أورشليميالذينالرصا!حمعلما"ذلكبحدثم،(الخاصي!

ويوحنا،بطرسإليهمأرملوااللهكلمةقبلتتدالسامرةأد

!القدسالروحيقبلوالكيلأجلهمصليانزلالمااطذينا

سوللرالع!بطر

نأيظىحبث)أورشليمإلىيعودثم.(التامنالأصحاح)

،(:18اغلاطيةفيالمذكورةالزيارةوقمثذزارهقدبولى

فيإينياسث!فى،الأماك!بحميعيحازأخذذلكوبعد

أيامايخهامكثالتىيافافيالأمراتمنطابيئاأقامثم،لدة

رؤيا،البيتسطحعلىوهورأىالأتاءتلكوفي،ثحرة

ثم.تيصريةفيالأمميالجةلقائدبالإنجيليكرزلأنأققه

فيكانواالذينوالاخوةللىسل"الأمورهذهيوضح

العاشروالأصحاحاد324-ا:9أعمال)!اليهودبة

.(غرالحادىر

ابمسة،اضدآحراضطهادثار،جيزةفترةوبحد

منأناسإلىبيءبديه)أكربباسهبر:دسالملكزمد

بطر-!ووضع!باليفيوحناأخايعقو!فقتل،الكنيسة

فكانتالكيةأعا05أيضاهويفتلهأنناوياال!جنفي

مناللهفأنقذهأأجلهمناللهإلىبلجاجةصلاةمهاتصير

منيختفىثم.(عثرالثافيالأصحاح)بمحجزةالسجن

عندأورشليمدالكنىالمجمعفينراهحتىقليلأالمهد

ضهادته،فأضافالنا!وسوحفظالحتانمرضوعيالنظر

وحدهبالإيمانالتبرورلتأكيدوبرنابابرلسضهادةإلى

.(كرالخامىلأصحاحا)

معسركةلهوكانت،أنطابهةزارأنذلكبعدوحدث

...يعقوبعندمنقومأقى5لماولكن،الأنممنالمؤمنين

أالختانمنهمالذينمنخائفانفهويفرزيؤخركان

كانلألهمراجهة،مقاومتهإلىبولسالرسولفاضطر

.(أ-214:اغلإ)ملومأ

كانأنهصوىبطرسعنذلكبحدالقليلإلانحلمولا

وأنه،(9:هاكو)زوجتهسهمصطحبايخدميجرل

جاتهنهايةقربكتهاتدالثانيةرسالتهوأن،رطلتينكتب

.(1ا-ه2:الط2)

م67حواليروميةفيضهيدأطتإنهالتقليدويقول

قدالر!وكان.درهمنوال!بحينالحامةمحوفيوهو

يو)يتجرعهصوفالذىالعيفلالموتأبأهأنجق

حكمفيبالصبفعلأاستثهدإنهويقال،(2118:9.1

دإطلبهعلىبناءالرأمىمنكىصلبقدإيها!يقا؟،ليرون

مرته.فيصيدهلثهأنمشحقغيرنفهحب

هو،لروعابزيارتهالمحتصالتقيدأنملاحظةويجب

فيخطأعلىقاموقد،ذلكمنإكزولاتقليدمجرد

لإذبألهزع!واالذين!الأولينالآباءبعفرحسابات

اع)المجنمننجاتهعقبم42عامفىروما

يمكنلا-!شاف"يقول؟-ولكن،(:1217

153



لرسولال!بطر

حقيقةومعبل،المقدسالكتابوصمتهذابينالتوديق

نأدونم58فيرويهالىرسايهمحببرلسالرسولأن

المدينة،تلكفيبطرسخدمةسبقعنواحدةكلمةبذكر

أساسعلى!لنيلئلاعترصأكانبولىأنعلىعلاوة

.(.116:ها.كو0،22:أ5رو)!لآخر

قضىقدبطرسأنإنكارأيضاالهلمنليىولكن

وأنه،شهيدأفيهاماتوألهرومافيحياتهمنالأخيرالجزء

منذلكغيرأما.الفاتيكانمنبالقربربما-هناكدفن

مصادرمنإلاوصلبمابهالقطعيمكنفلاالتفاصيل

يهلواضحةشفافةبطرسضخصيةكانت:ثخمه-رابعأ

فيأخرىضخمبةترسما9أنهفيشكولا،تحيلها

يطلقماوكثيرأ.أوالقوةالوضرحهذابكلاليها!طالاريخ

كلفيمقدامهمكانأنهإ.ويدوالرسلأصر!لمبعلبه

عرالأثنيأحماءقوائمكلفيلأأواحمهيذكر؟،المناصبات

لأ.رسو

مندفعأصريحأشجاعأواثقاجريئا،بالأملمفعماكالن

عقطتهرغم-ليدهوفياومحبا،بالجويةمملوءأقويأثطأ

ليغرعرضةكانأنهأيضاالحقومن-الصلصتجيل

يقولكاولكن،المزاجشدفعيدوأجائاكان،والتقلب

طيتمننتتإنماوأخطاعمفضائلهإنأ:أحدهم

ذلك،علىالنبةأعطتقداللهلعصةرلكن،أالمتحصة

يحدو؟الاهرةوالوداعةالجيلالتواضعهذاع!وأضفت

رسالته.د

آنفاإليهالمشار-الرسلعلىتقدمهيؤخذأن!بولا

صائرعلىاليادةمننوعأىلهكانأنهاقراضإلى-

عليهيخلعلمالربأن؟،ذلكعلىديلئمةفليى،الرسل

؟،مطلقالضهيدعيهالاأنه؟،الرئاصةهذهمثلمطلقا

،8:1-232تالمددهذافيانظر)بهارفقاؤهيمثمأ

.،211:غل1،1:ا2كر12،ا"153:4أع

المسيحهو"بأنه،بطرساعترافبعدالمحيحأنحقيقة

على!:المسيحلهقال(ا:616ت)،الحىاللهابن

بذلكمطلقايقصدلمولكنه،كيتىأنجىالمخرةهذه

اللهابنكالميحهوعيهبل،بطرسعلىشنىكيةأن

هذايؤكدنقهبطرسأن؟.بطرسبهاعترفالذىالحى

لهقالوعندما.(2:4-9)الأولىرسالتهفيالأمر

ت)أالحواتملكوتمفانيحوأعطبك":الرب

ايلايذ،صائرمناكزصلطاناعليهيخلعلم،(:91ا6

يو18:18،ت)الثميءنض!جميمألهمقالالربلأن

الرسولبطرس

التاريخإن:المفسر!نمنالكثيرونيقولو!.(:0223

كانفقد،فهالمقصودلماومجددذلكلنايوضحالرسولى

يرمفيإسرائلأمامالانجيلبابفتحالذىهوبطرس

بيتفيالأموأمام،(38-42ة2أع)الخحسين

هذابينالبضويجحع.(34-01:46أع)كرنيليوس

ت)التلايدلكلالعظمىالارسالةوبينالقول

.(91ة28

ييدو؟حياتهأواخريرصاليهبطرسكتب:-كاباتهخامسأ

.(اا-ها:2بط2)الثايةرسالنهنيخاصةلصورة

كانواالذينالأشخاصففىإلىالرسالتبنكلناؤجهتوتد

كلفيايختيناليهردمنم!يحيين-الأصاسفي-

الابجلورفقاؤهدولىغرسحيث،الصغرىأسياولايات

منكلاوسنتناول.(3:ابط2ا:أ-2،بط1)

بعد.فيحاالرسالتين

اللاهوقيالفكرأمامنايفتح:لبطرساللاهوقيالفكر-سادسأ

فيوبخاصة،للدراسةواسعامجالأوأقوالهبطرسكتاباتفي

العهدكتاباكبر،ويوحنابولىتعاليممعالمقارنهمجال

الجديد.

الميا،عنتعليمهفيبطرسيزز:الم!ياعنالئعليم-

نراهحيث،الرسلأعمالسفرمنالأولالجزءفيوبخاصة

أساسأموجهةخدقهكانتوجث،الرئشةالشخصية

مععهدتحتاليهودوكاذ،أورضليمفيومنحصرةالهودإلى

وكانت.كالمسيايصوعقبرلبرففهمأخطأواوتد،الله

ىأالتوبةممطالباالنقطةهذهحولتدوربطرسكرازة

)تمامعدمسببأنلهمومينا،يوععنفكرهمتيير

إرياأ-12،.ا:اإش)داودمملكةبحصوصالمرأعيد

برجوعشخققأكاهو(21-3728:حز23:ه-8!

رجوعوهو،(1-2،351:416-اه:2أع)الميح

ورجرعهمتوبتهمعلىقوقم!الأمروأد،منظورضحمي

.(2-3:9136أع)مةكأ

خدمةمعللختانبطرسخدمةتتعارضلا:التبرءكل-

الأعحاحفيالفاصلةالخطوةفيتبدو؟،للأمبول!

الانجيلكانالوتتذلكفإلى،الأعمالسفرمنالعاضر

وهكذا-كأمة-رفضوهولبههم،فقطليهوديقدم

عأ)للجصيعلالايحلالكرارةوبدأتكايتهاالأمرربلغت

معجنبإلىجنبايقفبطرسفنجد،(44-48ج13

ةالكلماتبهذه،وحدهبالايمانالتبريرتعليممزيدأبول!

نخلمىأن(اليهودنحن)نؤمنالم!ح!سرعالرببنعمةإ

منيتضح؟.(15:11أع)أبضأ(الأم)أولك؟



الريعولبطرس

الر-سعنمفهومهأن(ا:1)الثايةالرسولبطرسرعالة

حيث،بول!مفهومنفسهو،والبريةالإلهيةناحييهمن

والخلصالهابرعل!رتكزالذىالمبررالايمانصيتكلمأنه

هوالدياللهبرليىهذاأننرىومخن،المسيحيوع

رويهانظر)يمنحهالذىاللهبرولكنه،طبيعته

.(كوه:.2"221-25،2ا:17116،3:ا

كتاباتأننجد،كتاباتهإلىأترالهمنلالانتقال:الفداء-

وإذا.الفداءفيالمسيحعملإلىبالاشاراتزاخرةبطرس

المؤمناختيارأننجد،الأولىالرطلةعلىحديثناقصرنا

،(.12:ا)المسيححوعدمركأننيجةهو(الفرد)

ذببحةإلىأساسأترجحانإنماللهومخاخهطاعتوأن

قبلسابقامعروفا...دن!ولاعببلا"الذيأالحملإ

ينلفتعاأكدرولكن.(2ا-.:17)،لمالعاتأصي!

الاية،الحقائقهذهبينبهايجمعالتياليهفيةهرالنظر

51نر،لادتهمخاضعينليكونواللحبيدتحريفهفي!ثلأفهو

لهنجدأنقلالنيابيةالميحلآلامضاملأجزأصتفيرأيذكر

وبخاصةا-ء2:8،2)الحديدالعهدأسفارسائرفينظيرأ

.(12-3:82وكذلك،الأضرينالحددينفي

بعد:بطرستعليمفيالانتباهيترعىمما:الآتيةالجاة-

المؤمنولدفلفد،الآتهالجاةعنتعليحههو-الفداءعمل

نيمحفوظ...لميراث9(:3ابطأ)(حيلرحاء!ثافية

هـبالمدحالرجاءهذاويرتبط.(1:4)أالسموات

مجينهفي)الميحيوعاشحلانعندو)لمحدوالكرامة

بط4:13.5:40،12،ا*7:الط)1"(الثالط

وأ،الرجاءأوهذا،(اغ1.163:13000،اا:

علليبعثخىجدأوثمينيقينىحقيقىضىء(الميراث"

!،(6:ابطأ)والتجاربالمعاناةأوتاتأصدفيالهجة

فيوالصبر،(ا-16ا:3)الجاةفداصةكليعث

الحدمةنيوالأمانة،(13او4:2)الاضطهادات

،(51:هـ.)الخاربأماموالثبات،(ا-54:)

يمزاتمنإن.(اأأوأ:.بط2)النعحةفيوافر

مجدضوءنيالحاضرةالآلامي!رضلالرصأنساسةالر!ته

،يتا+لمواأنفانصيمسوكأنالأمرفليى،المتقل

بلون،يتمجدواأنالممبلىفىنص!ممنجكونئم

أحدهماانبل،الاثينبينرابطةأوعلاقةأىوحود

13،ة4،اواا:7أبطانظر)الآخزعلىمترقف

يمنحماهوويخرههذاإن.(13او3:2بط5:92،

بولرعلىيطلقكا،،الرجاءرسول"لقببطرس

.إالمحهةرصاأيوحاوعلى،،الإيمانرصل"

الرسولبطرس

فإضهما،بطرسرصالتيصغررغم:المقدسةالكتب-

فنجده.وططانهاالمقدصةالكتبطبيحةعلىشدةتركزان

فلثةعلاقةعنبحلصنا(ا-12.اة)الأولىالرصالةفي

ومعلصهاومعلهاكاتجهابإعتبارهوالكلحةالقدسالر.حبين

عنيتكلم(22-25)الأصحاحنف!أدبلأكاالكاررأو

وتضمنوتطهرهاالحياةتمحالتيهىالكلمةأدكيف

عنبإعلانالثافيالأصحاحويفتتح.الأبدإلىبقاعما

الرابعالأصحاحفينراهاكا.للحؤمنالروحىبا!وعلاقتها

المجيما.الحدمةعليهتدورالذكطالمحور(4:11)

اليهبهوالرئىالمرضوعأننجدالانيةالرسالةوفي

لهذه،والئمينةالعظىالمواعد5خلالفمن،المقدسة

.(1:4)،الالهةالط!عةضركاء)المؤمنونيصيرالكلمة

لذكرهم"أنهولهمالكتابةمنبطرسهدفكانلقد

وان(11-1:25)أحينكل"يدكروهاوأن"دائما

.(3:1بط2)!النقىذهنهمبالتذكرة9يخهض

عيانضهودشهادةإلىتشدالكلمةهذهوحقاثق

،(0212)!داويمصدرفصصدرها،(16-18)

الجديدالعهدعلىيظبق؟القديمالعهدعلىينطبقوهذا

1(.!6أه)3:بول!الرسولرسائلذلكفيبما(32:)

اللهلكلمةالعيقالتقديرهذا:والدينونةالارتداد-

المرتدينالمحلمينمنالخطيرالتحذيرفييقابلهعاله،الحية

منوالالثالثافيالأصحاحينفينرىكا،الكاذبةوالتماليم

بالدكونةيتعلقهناوالتعليم.الثايةبوسالرصولرسالة

نفحههووالديان،(ا-3ة2)أتترافىلا"سريعةفهى

وهو،(2:4-7)القديمالمهدفي!يثفقلم"الذي

كلمىاسيأقي)ولبهه،الرحمةقيلمنيتأفى

وتحترق...المواتتزول"وعندئذ،(901.ت3)

فأي"،(01عدد)أفيهاالتىوالممرعاتالأرض

"؟وتقوىمقدسةصةيأنغتكونواأنيجبأناس

.(اات3)

عناللاهوقيبطرسفكرفينجد:ثايخةالميممجيء-

فمثلأ،لتعليمهالميانيةالطبيعةعلىآخردليلا،الديونة

الأصحاحفيعنهتكلمالذممطاثافيالمسيحمجيءأننحد

ختطافباالمرقيالمجيءهوليى،الثايةرصالهمنالحتامى

تى1)بولىلالرصيعالجهآلذكطالموضوع،الكنيسة

الذيالربويومسرائيلبإالمرقيالمجيءولكه(:43:18

ؤرا-2:2،22إث!)الفديمالعهدأنياءعنهتكلم

.(اغ12-اا:ا9
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الرسولبطرس

ل!:وبوبطرل!لامآ-بطرس

بطرسلاطاتعن،منصلةوثانقثلاثثايةوهى-

مار"اسمتحتنخمنهاوترجد،رويةلطويول!

وعرلففد.واللافيةوايرنايةاللا-يةفيأسليوس

!مكعبرافيمعونتهالهوداممى،رويةإلىبولى

بينصدامحدثذلكولعد.بطرسضد،المبرانيين

جرءونحصص.الأممنوالم!يح!ناليهردمنالميحيين

الذىالاحرميودمعالرسولينلصراعالكتابمىكبير

فيماوتناتفهاالرواياتهذهواضطراب.نيرونإليهاص!ال

موتعنروايتهافياللاتييةالخأنفيوإضحايبدو،بيها

معتتفقولكها،الونايةمعمحينةنقطةفيتتفقلاسيمون

الثلاثاللعاتفيالروايةكانتوإن(بحدهانطر)الأعمال

واحد.ضيءحرلتدور

بطرسثاطاتعناللاينيةفيقصيرةروايةتوجد-

منالمؤمينأحدببتفييقيمانحيثرويةلطوبول!

وتذكر،الساحرسيونمعنزاعهموعن،بيلاط!أقرباء

ليتإنهاليبسيرسويقرل.ثديدبإيجازاصتئهادهما

صاجععننفلاباللالبيماكتبتولكااليونانيةعنقرجة

جيلفعلى،الأخرىالوثائقمنغيرهاعنوتخنلف.لاتيه

الهو)ءمنسقوطهبمدالوعلىيمتلمميونأنتذكرالمثال

،(بطرسأعمالانظر)!آريسيا"فيللاصتحماملحأبل

با!أكريباسهوليس،بالمرتصلينالرعلىحكمالذىوأن

.اكليصدس

:بطرسإنجيل-بطرس

.الدائرةهذهمنالأولالجزءلى"الأبركريفا9مادةانظر

لى:لأوايهرسا-بطرير

الأولىالرسوتبطرسرسالةصحةفيصكأدلمطهاكلي!

الاثنىوأحديوعالربتلمبذبطرسالرصولإلىولبتها

عشر.

راصخة،قويةوصلامتهاصحهاعلىفالأدلة:قانونيت!ها-أولأ

خارجة:وأدلةداخيةأدلةوهى

صحةعلىكثيرةتاريخيةأدلةهناك:الحارجيةالأدلة-

-بوليهاربوسفيذكرها،3لطرللرسولونبتهاالرصالة

وهوم561سةفياسشهدوالذي،يوخاالرصولتليذ

لاواضحةببارات-اكزأوعمرهمنوالمانينالسادصةفي

ئملإنهتيغالأنبمكنالذى-شيخاوإيرأنكا.مهالى

ثافأ

الرسولبطرلر

-لوليكارلوستلميدأكاثوالدى،انحرب:ااث-

اكيمند-:كدلك.التحديدوحهعلىالكثرمهايقبر

فيوالمرفي،م015حرالىفيالمولرد-الاسكندر!ط

للعدداقتاسهويكر!،كث!رأأيفايق!-م612حوالط

الحصر.:حهعلىمراتعثرالرانمالأصحاحسالئام!

الرسالةديضعالأولىالكي!ةضهادةيرصايوس:يلخصإ

يأحرلهايحهلىو،حدلأيحرلهايزلىاقالأضارلير

يقولكما"الجامعةالكي!ةأجزاءمنجزءأكطفيضك

.المقد-للكتابهتفسيرلى"لامبي!لروفسور

الرسالةصحةعلالداحيةوالأدلة:الداخيةالأدلة-

عارفاطالرصافكاتب.الحارجيةالأدلةثلأيضاقاطعة

مما.ا،أقواوتدعيرلتوضيحويتحدمهالرببتعليمتمامأ

الأرلمة.الأناجلفيهو؟الربتعليمإلىالإشاراتا!ز

روميةيعقوبونحاصةالأخرىبالرصائلعار!أنه؟

القويةالمثابهةهوالأتباهيشرعىماأعظمولكن.وأفس!

لطر-!الرصولىأقوالبينالرسالةب!ت،واللغةالفكرةفي

:17االطل!!لقاسدفعمدما.االأعماصفريالمسجلة

2:32-36،الأعمالىمع21ا:0،1:34أعمع

مع4:01111،2079االأعمامع:1:041.4،27.8"

نلحط،341:الأعماتمع3:18أ:28،.الأعمال

بيما.الديدالئه

الرسولبطرسرصالةأنالحقائقهذهكلمنوينضتى

وتتناول،الفقرةنفسإلىتشىوالباراتالفكرفياالأو

العهدأضارطثرمثلذلكفيمثلها،الحقائقنض

حمعانالخديدوجهعلىوهو،رصلفالكاتب،الحديد

ير.بطر

الجغربينإلى"بطرسالرصوليكتب:الرسمالةوجه!لن-

يعقوبالرسولويتخدم(ا:1)،انحتار!ن...شتاتمن

مىالعبرانيينالمؤمنينإلىالاشارةفي!الثات،كلحة

.(1:1)البلادحارجيعيونكانواالذينشطاعثرالاثني

إصائيييناجيرعلىالكلمةهذهيطلقودالهودوكان

هذامنلفهمألامجبولكن35(.7:)يوالأمبيناثمتير

للا-أنهابل،فقطاليهودسالمؤميرإلىموجهةسالةاضأن

)انظرأيضاوالأمالهودمنالمؤنينإلىمرجهة-سك

العنصركانفقد4(:3،4.3:آ0،2:20،1..94:118

الرقت.دللثفيالصغرىأياكنائىفيالغال!هرالأممي

بلادهع!بعيدأيعبقشبعلىتدل،المتنربين"وكلمة

أغرباء"الجرجةالكلمةنفسفهى،غري!ةارضفينزيلا

وهو.(11:13عب21،1:بط1)أخرىمواضعفي

باقة،مديخةهالهمليىبألهيقرونلمننابوصف



الرسولبطرس

المؤضينأنفيشكثمةويى.عتيدأوطنايطلبونولكنم

الرطلة،هذه!عدمابطرسفكرفيكانواالهودمن

غل)الحتانلأهلكانتأصاسأخدمتهأنمطلقايستلملأنه

المتجددي!مناكبرالمددجهصللمأ!اولكنه،(7.8ت2

بهيخاطبالذيلاهمامبنفسحديهيوجهوإليهم،الأمس

.!بينمتفر)نواكافالجمع،ينلآخرا

فيالمشهودالخمسينيومفي-ممثلونهناككانوتد

الرسالةفيالمذكورةالأربعمنولاياتفلاث-أورضليم

منالأعظمالوادلعلبل،(ا:أبط2:91.أع)

المشحيصوعلالربآنواقدالحتاتفيالجغربينأولئك

الخمسين،يومفيييهلمبطرسحمعواكدمااطلاصونالوا

أقربائهمبينالط!يبةالأحبارليذيعوابلادهمإلوعادوا

الرصولوبينينهمربطتدهذاأنريبولا.وأصدقائهم

تارسالتهإليهملوجهأمام!البابفتح،تينبرباطبطرس

خانا.ورقةتفيض

فيالمؤنينإلىالرطلةحملالذيهوصلوان!أنولدو

أظن-؟-الأمينالأخسلران!بيدأ:الصغرىأسيا

لاذلكولكن.(12ت5)،قيلةبكلماتإليكميهبت

الرصالة،كابةفيإشتركسلوان!أنلافتراضبدعر

هـاكدرالر!الةحامل"علىتدل-الونانيةفي-فالعبارة

سلوانىكاز.(الكرتيرأكط)!الرمالةكاتباعلىمما

نقرألاأتاوحيث،أياكناشفيخدتهفيلبرلىرفيقا

أنهفالأرجح،روميةإلىأوأورشليمإلىبول!مععودتهص

للخدمةا!غرىاأيياإلى(هة18أع)كررشوسمنعاد

ليسعددكانوإن-مامكانفيبطرسمعتقابلثم.فاك

فييكوذوقد،رويةفيمعهتقابلأنهيظن،بقيل

فيبالأحرالبطرسسلوانىأبلغحالأىعل.فلسطين

لهايتعرصالتىوالاضطهاداتوالضيقات،أيامقاطعات

المطفكلماتإلىالماصةوحاجتهم،هناكالمومنون

معونةبطرسالرسولأعانوبذلك،والنصحوالتجيع

ببد":لغتهافيالغرييةالمبارةهذهمحمابةإلىدفحهمماكبيرة

لهكانوكأنه!إليهمبهت...الأمينالأخسلرإنى

الرسالة.كتابةفينصيب

الرسالة:كتوتىأبن-

الأصحاحمنعئرالثالثالعددمننفهم؟بابلأي-

بالا!أيولكن،،لالل!فيكتبتأ!االرطلةمنالحاص!

لط،الرصالعصروالاصمبدامديتانهناككانت

ويذكر،(الآنالقديمةمصر)المصر!ةبابيوناحداهما

الرلمولبطرس

عليها:يطلق،أالأهمةقليلةغيرمدينة9كاتأحهاالتاريخ

ىأوجودعدمولكن.!المطيةبابل،لفإبيفالوس

يأببابل!المقصودبأذالقديمةالكتاباتكافياسارة

هىتكولىأنينفي،(ذبابليو)!مصربابا!"هىالرصالة

.امفصودةا

علىالمعروفة!بابل"هى!االمقصودأنلبهيرونيرىو

!ا،مقيمامازالالهودمنكبيرعددكانفقد،الفراتفهر

جموعوهروب،كلوديوسرمنفيمنههالآلافمقتلرعم

ييدلأالكثيريقالأنويمكن.أخرىأتطارإلىمنهمغفيرة

يأوحودعدمولكن،الرسالةيالمقصودةبابلهىأفها

صعوبةيشكل،ذلكإلى،القديمةالكتاباتفيأيصااضارة

بالغة.

إلىبهايرمزهنا"بالل9با.نثاكرأىوهناك

ويوافقهم،الرومانيونالكاثوليكيقرلفهكذا،!روما"

المليديؤيدهه؟،البرونستاتمنقليلعيرعددع!

كانوان،الثالطالعرنمنالأولالمصفإلىيرجعالذى

دهرلامنالأولىاالحقبةيلفالغموضصالكثهيرمازار

العصرفيوالمنقينللدارصينالمتواصلةالجهودرغم،الحالمط

والذكي،هيرابرليىأسقص-بابياسأنوواضح.الحديث

أدفىلديهيكنلم-الثافيالقردص!الأ:لالضفيعايق

بابل"9:ان،رومافياستثهدقدبطرسأنفيشك

اساصصةابهايقصد!الأولىرياتفيالمذكورة

هذاعلىكثيرةاعتراضاتهاكولكن.الامبراطورية

الكتابة،فيبطرسأسلوبمعذلكيتفقلافحلأ،الرأى

ويتمد،أسلوبهفيوواقعىصرج-ضوءكلقبل-فهو

إذاأو،القديرالعهدمن-الأغلبعلى-المجازيةعباراته

الىاسفةالمأاصائعةاالمجازاتيتخدمنهفإ،فكرهمنكانت

مثلرجلأأنأبدأالمحتماعيرفمن،قارىءكليفهحها

الاسعارة9هذهثليقحم-أصلوبهباطةلى-بطرس

لماذاأومهايقصدهعماينوهأددونتحياتهو!في!الغربية

مجازيا.الكلمةهذهيتهخدم

دليلثمةيى،دلكعلىوعلاوة:رويةيستبابل-

نأتبلأبابل!اسمالميحيونعليهاأطلققدرويةأنعلى

كتبتبيما،(م69-09فيأى)الرؤيا!رينر

فيأضدهعلىالاضطهادكانعندمام64حوالمطوالرسالة

كانفهلالرصفيهاصتثهدوالذي،الطاكيةنيرونأيام

ماندركأنناومع.(91)128:1يو)الر!هأنجأأنبق

الديالرأىإلىنميلأنناإلا،صعوباتمنبالموضوعمجيط

القديمةبابلهي(5:31)صالةالرقالمذكورةباللأديرى

.الفراتضرعلىالراقعة
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فيهدفمناكزلالرصأعامكانلقدةالرطلةخطةراولأ

الربأصهلقد.المغرىأسيافي!انحتار-ش!الىكابته

،،كنميارع9(حملالي)،خرافيهـارع:يسوع

بطرسورسالا،!ا-2117:هير)!غمىارعأ

بكلفهو،أمانةبكلالمئوليةبهذهوقيا!هبطاعتهتحهدان

ويحذرهم،القطيعكلوكرعىالحملانيطعموحنانعبة

المراعىالىوبقردهم،الأخطارسويحرحمم،الأعداءمن

بالصراثيذكرهمإنه.الراحةياهإلىويوردهم،الخضراء

لاتباعويحفز!،(أ:3-9)لهميكرنأنالعتيدالمجد

يهددأرلبهويكنلمالذيالمسيحخطوات

دثمقينأخويةمحبةذوىيكونواوأذ،(202-25:)

المحادكطلمالعاهذافيسيرهمقىمحرسين،تواضعننلطفاء

المشحيةيالحياةواجبات(.ويلخص3:8-12)لهم

الحميع.اكرمواأ:المعنىالغز-سةالموجزةالباراتهذه

.(27:1)أالملكا!رموا.اللهخافوا.الاخوةأحبوا

وسطنيويشجعهميعزيهمأنهوالأحمىهدمهكانولكن

ولكي،ظلمالهايتعرضولىاشتيوالآلامالاضطهادات

تكتعهم.التىالمحرقةالتجاربمواجهةفيئددهم

الظنلسوءهدفاالكيسةكانتلقد:الاضطهاد-

أعضائها،منالكثيرونعافىولقد،نثأتهافذوالكراهة

المحصبين،والأمالمعاد-شالهوديدعلىالمرتوتجرعوابل

وكانت،ومتقطعةمحليةالدايةفيكانتالأمورهذهولكن

ولها،الأعضاءسصخمعددبهاال!يالكنالربحضهناك

بل،(ا:8-.4كو1)أحديزعجهاأندونبهيرنفود

كو1)الوثنيين2محاأمامعادلةمعاملةتجدكانتأنهاييدو

الرسولبطرسرسالةفينراهااييالحالةلكن،(6:1-6

بالمؤفينتحيطإذ،ذلكعنالاختلافكلتختلف،الأولى

بل،والفيقاتالتجاربأنواعالم،أمركتبالذين

،قوةبكلمطاردنهمدرجةإلىوالكراهيةللعداءوينعرضون

المؤنين.كلللاضطهادتعرضوقد.عليهمالقفاءومحاولة

عراء(4:12)لهممفاجأةالاضطهادوكان،(5:9)

باعةفيأو،،المحرفةالبلرى5بطرسيبإذضدتهفي

زائرأعدأوكاسروحشصررةفيلالرصويصوره.لهم

.(5.8:9)وب!لحهعبهبنفضعنملنسايحول

ولكنها،التهممننحتلفةأنواعللسيحيينوحهتولقد

منلهاأساسلاكاذبةووشاياتافتراءاتمحردكانت

وكان(،21:21ضرفاعلربأنهمعليهمافترىلفد.الحقيفة

)3:16(،ويئتسونهم9(ة)3إليهمييئونالأعداء

الميحباصمويحيرونهم،(4:4)عليمويجدفون

مامدىبببن،مماالأوصافبأفبحوبرمونهم،(4:14)
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عومنوكراهيةعداوةمنالولياالعا!ملهكان

وأأخلاتهمنيكانولر،لينهمالساكنينالميجين

ضر،فعلةكانراأنهمالعد)ء،لولهدامبررأيسلوكه!

أمورفيتداخلهيئأوسارقينأوقتلةأو،لبث!ركارهين

،الأعداءأولكيمهمكان؟(ا-44:16)غيرهم

التىالرسةالمقاومةهذهببنفهمأنالهلمنلكان

عليم.العضاءعلىالعنيدالتصميموهذا،طاهدقاكانوا

رفضهو،العداءهذالكلالوحيدالببكانلكن

الخمروادمانوالهواتالدعارةفيأمجاراتهمالم!يحييز

تيفيهاسلكواالتي!الأوثانوعبادةوالمادماتوالبطر

هذهكلأيافيالقديسونتركلقد.(4:2-4)

فيالقدامىئهىأصدقعنوانفصلوا،الريرةالممارسات

علىشاهدفيأصبحوالقد،الماحنوفوقهمالخيعةحياتهم

الديدةللكراهيةهدفاأصبحراوهكدا،المفاسدهذه

وطهارةأخلاتهمبموبطرء!ويهد.المريروالاضطهاد

أصياكللفى.ليدهملائهموولذواتهموإنكارهمحياتهم

مناففلوالنساءالرجال.منجماعةهاكتكنلمالصفرى

هناكيكنلم،الميحيوعالربتلاميذالمؤفينأولئك

معاونةفيأر،الضرعيةللسلطاتالحصوعفيلظيرهم

جريرضهمكلكانتلقد.وأحزانهمضيقاتهمفيالآخر!ن

القويةوشهادتهم،بهمالمجطالفاجرلمالعاعنانفصالهمهى

ألظارهم.أماميرمكلترتكباليالثنبمةالخطاباعد

ولالرأداهاالتيالخدمةأقوىو!ا:الميمئال-

لمالذىالمشحيتذكرواأنمنهميطلبإنه!لمينالجألأحبائه

أيد!صتظلصالميتأأويثغكانعندمايهددأويئكويكن

كيفويضرهم،(ا-2:925)القلوبقساةأناس

الافتراع!تيدحضودوكيف،متهم!مألنةئكتود

يجوادبأوذلك،ضدهمأعداؤهم-سوحهاالنىالائعاتو

وعدقوثباتوصبروطاعةوداعةفي،نقيةطاهرةحياة

اتهاماتمنإلميوجهماأحديمدقلاحتىللهوأمانة

5:6-ا-3:8.9.3،17ا-2:3،17أ-5،)2:

نأعلىنفهاالرسالةلطدللثمةلى:؟لدولةصلنهم-

نأأو،الامبراطرريةالملطاتمصدرهاكانالاصطهادات

أمىعلىخطرينكأعداءالمشحيينتعاملكانتالدولة

تضاءأومحا؟تأىتحدثلمألهويبدو.وسلامهالمجتمع

التىالولاياتهذهكلفيالرعيةالسلطاتأمامبحقوبات

اتخذتهاإجراءاتأ!يذكرلافبطرس،الرصالةإليهاوجه

ذأيأمرهمبالحرىبل،المشجينضدالرعةاللطات

للملككانان.الربأجلمنلركيترتيبلكليخفعوا

منللانتقامفهفك!رسليزللولاةأوالكلفوقهوفكمن
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وان،(1!4ا2:3)أالخيرلفاعليوللمدحالرفاعلى

يكنولم.(2:17)الملكككرمواوأنالجميعيكرموا

منالمسبحينحرتتدالدرلةأنلوبالخضوعيأمرهم

وهوط،تامامحواالمشحيةبمحوأمرتأوالقانونحماية

كبهفيمادليلثمةليىولكن.ذلكبعدالدولةفعلته

كباليالشةوهي-م64فيالدولةأنعللالرص

علىخروجاالمسيحيهاعتبرتتد-رسالهبطرسفيها

ها.عوعلىعزتأوالدولة

ألشةيكتراأنرفقاعوالمؤمنينبطرسلالرصيحث

الذ!نيكوذلكي(أ)2:هالمستقيمبسلوكهممضطهديهم

يقرونمافييخزونالمسيحفيالصالحةيركميشتمون

وأبثرشرعنمجازينغيريكونواوأن،(3:61)عيم

فواضح.(39:)باركينبالحكسبلب!ثيةضيةعن

اطلاقاتليحولا،الرثىالثمبجابمنجاءالمداءأن

بل،قضائتلإجراءاتالخضوعأوالرلاةأمامافولإلى

غرمنهماجه!إويسيئوذعليهمويقرونيثتمونهمالذك

.الولاياتتلكفيبهمالمحيطينالمؤمنين

،(م64)نرونعصرإلىيثرالرسالةفيماوكل

عصرالولابل،تراجانعصرأودوقيانعمرالىوليى

بطرقالمجيينمنغفيرةأعدادئتلتروماففي.يطى

المؤرخهذاولكن،تاسيوسذلكىسرو!الوخيةلالغة

هرنفسهنيرونبأنمئوماتقريرأهناكأن!ؤكدنفحه

وأته،(م64يولو91)المدينةحرقكلحرضالذى

الرعاعكانالبمنكةالىالاتهاموجه(نيرون)

المقيتةللأمورمكروهينكانراوالذين،سيحيينيدعوكم

يمارسوضها.كانواالتي

ذلكفيأنهمها،تاصيتوستولمنحقائقجملةوتتضح

لآلامتعرضواوأنهم،خاصةكفئةالمشحيونتميرالوقت

الاضطهاداتوأن،مسيحيونلأنهمعيموتعترهية

لطيتهالطايخةالامبراطورمنبتحريضعلحموقعت

نأوهىالحقيقةتلكبطرسورى.منهموخيةالدموية

جيرانهممنبهملتهرمعرضنمكروهينكانواالمؤمنين

عرتم)نه:شحيونلأنهمأى،البلهذاالوثنن

كانإنولكن،9(4:14)ألكمفطولىالمسيحباص!

وببدو.(16:،)،اللهيمجدبلبخجلفلا،كسيحي

الوتت-ذلكخى-تكنلمالامبراطرريةال!لطاتأن

معادكنظامالمميحيهعلىللقضاءريهةخطراتاتخذتقد

أحدضدضهمةوجهتنىأنهالطيعىومن.للامبراطورية

للشوليتدعىكانأنهبدفلا،جريمةلارتكابالميحيين

في-الرسوليطلبهماولكن،القضائيةالجهاتأمام

الرمولبطرس

السصحةتثوولهو،يحتملوهأنالمؤمنينمن-الرسالة

الىالحبيثةالر-سةوانئماتوالاحتقاروالقدح،باطلا

ظلما.بهايتهصونهمالوثنيونكان

بمزةعلاماتالرصالةفي:للرسالةالميزةالملاع-مأ

فها:البضعنستتكلم

بدقةالمنطقيالتابعتراعيلا!ى:الأصلوبحرية-

رينا!ولهوما،الرسولبولىرسانلبنراهمنل!ا

فيهيشتطكانوان)الصوابجادةعنبعيدألشاألفورد

فيتوجدلاوأخرىفكرةبينالرابطةإن:(الشىءبعض

الجملةمنالأخيرةالكلمةفيبل،الحوارأوالفكرتسل

انظر)!الجديدةالجملةعيهاينىالتي،السابقة

حالأكطعلى-الظاهرةهذه.(اخ!5.6.709.01000:أ

تؤكدهابالحرىبل،الرطلةوحدةمعتعارضلا-

علىكانتأنهالوضقصهاكانتاقيالحيويةعلهاوتضفي

ذلك.غير

-ابترددمااكزفما،!الرجاءرصالة9فهي:الرجاء-

هذاوصفمنيمللافبطرس!الأساصيةالنحمةهده

حى،رجاء9يسميهوهو،وروعتهجمالهبكل!الرجاء!

وكتظرالأمواتمىالمسيحيسوعقيامةمىنبع(:13)

القربفيالمزفونبهسيستمتعالذىالمجيدالميراث

المحيسوعاصتملانعندميكتملرجاءوهو،العاجل

نأيمكنلاولذلك،اللهفيموالرجاءوهذا،(:113)

غرفيالانسانآمالتخيبماا!وما.(2اة1)يحيب

لا3دراصخشدعلىالاعمادالىحاجةفيوالانسان!الله

معهأمالهكلوتمرتالانسانيموتأنأفظعرما،يرعزع

ارجاءلىالموتعند!:بثقة!رلأنفيطعالمؤمنأما

وتلألأيضىءالمتقليجحلحقيقيحىرجاءرجاءهلأن

.وصعادةب!ة

جامعةعبارةفيللمؤمنالمجيدالصراثيوصف:ا!لرراث-

يراثفهو،المقدسالكتابفيعنهجاءماأروعمنمانعة

نضر،يغنىلا5العبارة،(أ:3-5)!...!نىلا9

يحمللا،يعتر!هفادلا،للقاءقابلكرفهو،مادتهإلى

الحيالله،مانحهثلهربل،المرتجرثومةصلبهفي

تلوثهلاأيدن!لااوهو.عندهتغرولاالذىالرمدي

اتلاكه،فيولااكتابهفيلا،الجريمةتخالطهأوالخطة

فلا،البشر!ةالاخطاءتفدهماكثرأالأرضىفالميراث

والعنف،الخداعيلطخهلمالأرضمنواحدفدانيوجد

البطلمنيأقيماكثيرأووالىيدمننجتقلالذىوالدرهم

طاهرفهوبطرسعنهتكلمالذى،الميراثاأما،والف!
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يذوكطأويذبللافهو،،يضمحلولا01تمامأمقدس

بل،بريقهمنت!ىءأوجمالهمنتقلللاوالدهرر،أبدأ

إلىعطرهيختهيولاأريجهفيبلامزدهرأناضرأيظل

الأبد.

هذهفيلهثيللامحيدمهرلأتاأن5نحدوهكذا

لا،ونقاوتهطهارتهوفي.يفىلا،صادتهلطفهو:الجوانب

لمول؟إ)لالضمحل،ونضارتهجمالهوفي.يتدنس

.(ألفررد

هذاملرسال!همفمحفيلالرصيحطىلماذا،والآن

لتعزيةذلكيدكرإنه؟القديينلميراثالرائعالوصف

يمكنهمحتى،نفحهالربتجعزياترفقائهالمؤفينوتشجع

ررتفعواوأن،بهممحطالتيالجنرعةالآلامبثباتيحصلواأن

الذي":لهميكتصفهوولذلك،الثقيةضيقاتهمكلفوق

يسيرآتحزنون-!بكانإن-الآنأنكممعتتهجونبه

ترجد...إيمانكمتزكيةتكوذلكى،متنوعةتججارب

المشح!يرعاضعلانعندوالمجدوالكرامةللحدح

،فرقالىوأبصارهمبأفكارهميأخذفهر،(1:6-7)

الذىهوإليه،بمالمحيطةوالأحزانالصماتفوقماإلى

بفرحقربعنشكللهموالدي،يعبدونهوالذى،لههم

.أبدى

وكيصالأنجياءبطرسالرصولويذكر:الأنب!اءئهادة-

،أنبياءعنهوبحثق!اتىاالخلاص9عنوقثوابحثوا

ضهادةكانتلقدا000لأجلكمالتيالعمةعىتبأواالذين

الرسل،منوغرهلبطرسبالبةقاطعاجازماامرأالأنياء

فصلذلكففي،الفديمالحهدمنفوليوجدفجث

الثك.أوللمجادلةمجالفاكيعودولا،بالخط

هوالأنياءأقوالمنالهدفإن:اطلاص-أ

نأعلتىفكاد،كثرةأمورعنالأنبياءتكلملقد.الخلاص

يثحبواوأن،معاصريهمينهراوأنيوجكؤاوأنيحرضوا

الولةإلىيدعو!:أن،الأنمةعلىالديونةويعلحوا،الخطية

إلىتتجهأبصارهمكانت،هذهجمعفيولك!.والاصلاح

ومم،البالعةبالبهجةتردأقوا!وكانت،السعيدالمتقبل

الغيةوالنحمة،لمالعاإلىالآتيالعظ!الخلاء!إلىيتطلحون

أجلمنالبارلم،ويأقيسيأالمالأد،لمللعابهايؤقالتي

الله.إلىيقربنالكى،الفجار

هيالأنبياءرسائلكانتلقد:الميمروح-ب

التيبالآلام،ضهدالذىنفهفهو،الميحروحرطئل

يصرحونأففهمفالأنجياء،أبعدهااييوالأمجادللسيح

كؤكدونبل،الرسائلهذهانئاءفياطلاقالهمدخللابأنه
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الله،منبلذواتهممنليستنبواتهمأنو!ينقوةبكل

الذين5أوأاللهبلانالناطقين5ئدعون!مولدلك

بط2ا،4،1.16:7،2؟هخر)أفمهمعلىاللهيتكلم

1:21).

عنهومجثفثقالذى":الأياءبحث-بر

البواتفاتأملوالقد.جازمةقويةعبارةوهي،!الأنبياء

درعوهالقد،خلالهممنالقدسالروحأعلنهاالتى

انتاههماسترعىوقد،مدققامتأنيافحصاوفحصوها

روحعليهيدلكانالذيالوقتماأووقتأي":أمران

يتملقوهوأوقتأى!هوفالأول.،!مالذممطالمشح

الأحداثأى!الوقتما"والثالي،المشاي-.بزمن

مجدنافعأسلوبوهو.طهررهمتماحبالتىوالظروف

تشتسالتى...الأمور"يحادمجثكلفييتوفرأنيحب

.(1ا-2.:1)،عيهاتطلعأنالملانكة

ملوكيوكهنوتنحتارفجنىأخمأما":المؤفينجماعة-5

دعا2الذىبفضائلتخبروالكىاقاءضعص،مقدسةأمة

وص!فهملقد.(2:9.01)"العجبنورهإلىالظلمةمن

ولكنا،قديماإسرائيلبخوبهاؤصفالتىبالعباراتالرسول

إسرائيل.بنويدرككانمماجدأاكئرالمعاقستضصهنا

صهودياأصلاكانشخصالرائعالمفهوممذاعنعبرولقد

بوصاياماحدإلىتمسكالدىالختانرصلهو،مدققا

شهادتهكانثلذلك،الأرض!علىحياتهضهايةالىالناموس

هابيهامجمعاتوالألقابفالأوصاف،القدربالغة

الجماعةجبينعلىويضعهاالمباراتهدهفيويظحها

بمنظرنؤخذقد.يمكنماوأروعأقوىمنلهي،المسيحية

صدرهرصعتوفددولةرجلأوتائدأونبيلأوعطيمإفان

مكانته،أورنتهعلىتدلالتيوالياضيرالأوحمةمنمجموعة

منالرائمةالبافةهذهأمامتتضاءلكلهاهذهولكن

العائلة،الماويينالنبلاءجماعةهمفهؤلاء،الأوصاف

أوحمةصدورهمعلتتلألأ،المجدربعائلة،الملوكية

رصعتنبادئيرأوحمةأوأيمنوأبىوأجملأروعويخاشين

المناصبة،هذهفيحتىولكن.امبراطررأوملكصدر

بنتظرهمالذىالمجدبالم!تقبلالمؤمنينبطرسيذكر

!وفيراسخينثاتينوليهونوا،ويشددواليشحعوا

.(21!اا:2)بهمتحيطالتىوالضيقاتالتجارب

هذهيمزالتىالباراتومن:السجنلياليالأرواح-6

فكرزذهب":الئالثالأصحاحفيجاءما،الر!الة

ناالمقاميتسعولا،(391:)،السجنفيالتيللأرواح

كنبهمانذكرأنيكفيولكنبالتفصيلالموضوعلبحث

التفرانأ:الخصوصهذافي!زاهن5بروفور
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فيالمحعملهماالىهناالاضارةأنهوالآيةلهذهالصحيح

نوحكانفقدنرحخلالمنكرازتهالأى،الطوفانعصر

.(2:5بط2)"للبركاززأ

كاعامةبصورةالرسالةتحليليمكن:الرصالةتحيل-مادسأ

لى:

2:01-ا:االمؤعيزاتازات-ا

11:ا-4ا:2المؤفينواجبات-2

11ةا-4:25والتجاربالاضطهاد-3

ا-5214:وتحياتشخصيةأمرر-4

اشئيسيةوالحقائق،الأولىا!الرصبطرسرسالةفينجدإننا

،2:42)الكفاركيتهوموالميميوعالربلأءآنحد:الميحية

الم!بدموالفداء،(:3!23ا)الجديد:اليلاد،(3:18

معاناةواحتمالى،اصرواوالرحاءوالإيمان،(.18:91ا)

أمامالرسوا!يضحهاهدهكل،الجاةوقداسة،الضلمواالجور

وجدية.قوةب!لالمؤمنين

الثانية:رسالته-بطوس

الحديدالعهدأسمارأقلهىالئانيةالرسولبطرص!رسالةلعل

وأالجضيرفضلذللى،صحتهاعلىالارنحيةالأدلةجهةس

ستهايؤكدسهاك.القانوليةالأصمارمىموضعهافييكون

ص!أيصاوهناك،بالذاتبطرسلالرسروإلىالرصليالعمرالى

.بطر-الرسولإلىنهاويبهرالرطلعدماعصرالىيسها

المذكررير،الفكر!تتاريخلتقصيهماأمامفاالمجاليتعولا

محاولةأو،لهاالمعارضيدأوالرسالةعنالمدافعيىأراءكللرد

أحكمفيهاقاطعحكماصداريتطعلماييالقضيةتلكفيالت

هوهامحاولهوما.عاءا!أمدىعلىال!يسةرجالوأمضل

سبتهاصحةفيالكعلىتبعثالتىالأسباببعضاضحراض

دلك.تؤيدالتيالأسبا!الآحرالجانبومى،للرسول

لأأو

أ

:للرلمولنجهاعحةعلىالحارجةالأدلة-

صئيلة،الأدلةاهذهبأننحتر!أن!ب:القديمالرأى-

حوالي)أو!مجالوسهرلالأسمدكرهاكات!!أول

،بطر-!صانتيايذكرلوعلىتعليقهلحمى:(م021

إلهة"ااالطيةكاءش":عاهـةيقتبرآحرموضعوفي

:اصبر.أالكتا!1دقوا؟ع!ا:يقوا!،(4:ادط2)

ميمااصكالعضفاكبا"نا!رلاعلىحرصأورمجانوء!

وربما،!امعترفرطلةبطرستركلقد":بهايعلق

يوصابيرسويضعها.أجدلمرضعفهى،ثايةرسالة

وكان.الجدلحولهايدورالتىاليهببينقيصر!ةأسقف

جهةمنالكثيرينتاورالتىالثكوكيعرفجيروم

الر!ولبطرس

التىالرجمة)"الفولجاتاافيضمهاذلكومع،الرطلة

جهةسجيرومترددوسبب.(المقدسللكتاببهاتام

أسلوبعنأ!ربااختلاف)-يقرل!-هواالرصالة

بأنالاختلافهذاويحلل،!الأولىالرسولبطرسرصالة

الىوبالاضافة.،نحتلفينترجبناضخدم9لالرص

ثلعظاممعلصينفإن،وجرومو!وسابيوسأوريجانرس

وكرلىوروفنيوسوإيفانوسوأوغطينوسأثاصيوس

إرازمرأنكرالاصلاحعصرفيولكن.بصحهااتروامد

يشكلمأنهفيبدولوثرأما،الئايخةالرسولبطرسرصالة

قبولهافيترددأنهديبدوكلفىأما،صحهافيمطلقا

أقروقد.أالأولىالرسالةوبينبينهاالاختلافاتببب"

مجمعوهما)الرسالةبصحةالرابعالقرنوكن!يانمجمعان

،(!793قيترطجةومجمع،م372فيلاودكية

سائرءاةالما؟قدمعلىالقانرنيةالأسمارلينووضماها

الجديد.العهدأ!ار

الحدبثوالعصرعلماءآراءأما:الحديثالرأى-

بعدماعصركتاباتوالثاليةلطرسصالةإلىالاشارات

وزاهنريلدسلمونويعتقد،كثيرأفتتثحب،الرسل

القرنيهالاتواجهاإاخاراتحودبوجارمااعتفادأغيرهمر

فهه،الأوا!القرنمنعرحعينأومرجعيبماورالافي

لأناقتاعهماعلى-تؤيدهيكثيرةأدلةمع-يصروت

والديداكهرماسوراعيالثهيدويوستنيو-!+أيريناوس

يعرفرنحميعهمكانواالرومافطوممليشد!ر(الرسلتعليم)

هذهكلفحصاوإذا.محاباتهمفيا!اإألمحو!وقداءاشصا

قوىدللالدليلهذاأنالىنخلصأدبدفلا،مالةبأالأقوالا

حاسم.

:للرسولنتهاعلالداخيةالأدلة-

ولكن،صعيفاالداجلهذايبد:قد:واللغةالأسلوب-

تيهحةإلىنصلأنبدلا،نصهاا،الرسايالعيقلالتأمل

المنسربتينالرصالت!نبيزالأسلو!احتلالىفإلى،مرضية

الرصالةصحةفيللثكتوياسبايقر،الرسولىاجوس

الأصا-هداعلىيكىلمإن-الأساساهدافعلى،التالية

ومما.قولهافيترددهما!كنصتحيروملى-حدهر

عل!اأحديعتهرصءلىالأالعحوريأنه،الانتاهيشرعى

!عنقلهاأي-صهوذاسالةوبيربينهاالعلاقةعلىباءمصلقا

كارلقد.الحاضرعصرلافييذعو!؟،يهوذاا!ة،سا

لغتهافيالأولىالرسالةوبينليها1المزعوالاحتلاف

لىالوحيدالببهو،محوياتهافيماحدوإلى،وتركيبها

لهذاماديأساسبوجردا،عراف1ومع.قبولهافيالردد

فيمئشركةكلماتلوجودكثيرةأمثلةتوجدأنهإلا،القد
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،المفدسالكتابأسفارصائرنيوجردهمايندر،الرسالتير

طبعااليوناليةفي-وصثتقاتها!ثمينأوكديم"كلمةفئلأ

فضية،"وكلصة(أ:ابط12،:17.9بطا)-

إلاالكلمةهذهتوجدلاجث(:3ايط2:92،ابط)

ابط)الأخويةوالمحبة.(4:8)فيلبىإلالرسالةلط

مراتنلاثصىتذكرلاحيث(:17بط9،22:2

يعاين"أويلاحظ"وكلمة.الجديدالعهدفيأحرى

تشخدملامهى(ا:16بط2مع2:123:2،ابط)

الجديد.الحهدمنآخرموضعأيفي(اليرنالطلفظهالىا

حيث3:14بط9:2،اابط)!دن!:لاعببلا9

كا،(!بولادنىللااةفتجىءالترتيبيعكس

ولا(2:13)الثانيةلطرسقيالموجبةصيغتهايترجد

وكلمتا!الفاجر.آحرمكانأىفيالعبارةهذهتوجد

تخدم:لأ(53:7.:2بط48:1،2بط1)،وفجار

حيثيهوذارسالةعدايخما،أخرىمواضعثلاثفيإلا

.مراتثلاثورودهايتكر!

ضبماوجوهتوجد،ذلكعلىوعلاوة:الاخلافمبب-

مثالانوهناكالرصالينبينواللغةالفكرفيكثيرةقوية

المؤمونيوصفالأولىالرصالةففي:لدلكواضحان

وفي،(212:)،المدعوينو!(ا:1)!بالختارين"

12واخنياردعوتكم9الكلتبنب!تيحمعالثايخةالرصالة

بطا)البرةعلىتريهزأالرسالتينفينجد؟.(أ.:أ)

أنعلىيدلهذاوكل.(12-أ9:ابط1،2ا-2.:ا

الميزةالعباراتجدأ!رفكانالثانجةالرصالةكاتب

قصد-عن-اصتخدموأنه،الأولىالرصاكفيالمتخدمة

شخصالثايةالرسالةكاتبأنفلو.جمهاتنمردالتىالحبارات

أبعدإلى!ىأنههذافمعنى،بطرسالرصولكيرآخر

حذا.المتعدالأمروهو،أسلوبهتقليدفيدالحدش

منأساسأجاءتإنمااخلافاتمنالرصالتينبينما)د

الرسالتين،منكلتعالجهااقالموضوعاتاختلاف

ففى.فهماكلفيعينيهنمبالكاتحعلهالذىوالهدف

وي!دويثدديعزيأنهوالأولهدفهكانالأولىالرسالة

نأهمهكلفكان،الثايخةسالةاصافيأما.المضطهدينإحوته

نأعليهمكانالتىوالأنكىالأدهىالأخصارمنيحذهـ!

في.المحادياالمابههيوقعهاالتيالآلاممناكزيحوها

(4:17!18)اللهيتمنالقضاءبدأالأولىالرسالة

لمقاومةلا،النيةبهذهيشلخواانالمؤفينعلىوكان

فإنهالثايةفيأما.(أ:4)للاستشهادبل،مفطهديهم

الذينالفجارالناسإن:معايرةصورةأبصارهمأماميفع

كانوا،شنيعةغازىويمارصن،منحلةبمادىءيادون

استطاعتلقد.الأدليبالغزوالمحيحيةالجماعةيهددون
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نأ-القدسبالروحالمتنيرة-المتفحصةالرسولعين

إذاأنهاجيدأوعرف،الأنواعأخبثمنثرورأتكت!ثف

الذكطالهدفعلىتقضىأنبدلافإنها،واتسحتاضثرت

الاتجاههذاويتبهر،مسبقايحذرفهولذلك،إليهيعى

وقوته.اللهنبىبروخ

بذهصالةالرتدأ:لهاالرلعولبطرسكابةعلىالدلاثل-

،!الميحيسوععبدلطرسحمعاذ":الإمجابيةالحبارة

امحةالرصامفتتحي!حمعان9القد!ابرىاالاسمماضخدام

رصالتهلبدأبطرسلاسمكتبمزيماأثفلو،أهميتهلهأمر

يسوعرسولبطرس":تمامأالأولىالرصالةافتتاحيةلتقليد

الرسالةقيتذكر،عد!كلمةأنأيضاولاحظ.أاهسييم

عبدبأنهنفسهيصصفهو،الأولىفيتذكرلا:لكهاالثاية

الكتاباتستأبهيرعدداأ-رمع.الميحيحوعورصولى

توحدلاأنهإلا،الأولالمجيا!صرافيظهرتقدالمزيمة

؟)رسولألهمزيفهايذعي-أهمةذات-وثيقةأممي

الجد،عملالقويةالعارةهذهحمباو)دا.(دودزيقرل

يفتتحهافهر،الرصالةكاتبقضيةحولنزاعكللالى

.!رسولهوالمسيحيوععبد"نهبألالقرث

نأيقيانعلم،ذلكإلىوبالاضافة:المحيةالجدية-

معنانالراالدين"يخاطبفهو،مشحىضحصالكات

المسيح!يوعوانحلصالهناببرلاماوياثميااممانا

بهي!تحغالذمميالثمينالإيماننف!هوفإيمانه،(اأ:)

الثينة،والعظصىالمواعيد"هتوقدلهأد؟.مؤمنكل

.(1.3:4)الإلهةالطيةضريكيصرلكى

هذامثللهشخصاأن-حالبأى-المحقرلمنوهل

متحمدأعامدأ-يزورأنيمكنالاشظاراتهذهثلوالايمان

لاالكاتبان؟المسيحيصوعرسولبطرسحمعاناسم-

يفسدونالذين،الكذبةالمعلمينضجبفيوسأيدخر

الملاثكة،مقوطيذكرأنه!،الحقويقلبرنالآخر-ش

منكلتظرلماكأئلة،بلعاموتربيخ،!وموتدمير

نأأيمكن.والإثمالرفييعيخونذلكومع،الحقيعرفون

مزريةبصورة-تكب-سالميحليوعوعبدأميحيا

لشالكاتبأنلواالقوةهذهلكليدياالتيالأمور-

مفسد،كاذبمملمأنهبدفلا،بطرسالرسولهو

!يصدقأديمكنمالاوهو،ومنافق،خرينللآومضلل

فإنه،سقماعلىوعلاوة:الرسلمنبغرهعلاكه-

معتما!أتفقأنه؟.()3:2الرسلصائرمعنفسهمجمع

وهو.(3:ها،16)رصائلهويعرفبول!الرسول

بها.ويمتمالأصاسيةالحقائقبجميعيؤمن



الرلعولبطرس

الأمروهو،رصولقلممنبأنهاتظقكلهاالرصالةإن

يتطيعلاالمزيفلأن،الرائفةالكتاباتفييوجدلاالذى

المؤمينبقدامةالاهتمامشدكدالكاتبأن؟.ذلكيفعلأن

بلاعندهيوجدوااجتهدواأأن!وصحموهو،وولاثهم

معرفةوفيالعصةفيانموا،وأن،صلامفيعبولادن!

.(341811:)أالمشحيوعونحلصنهاربما

تدل،الميماالصافيةالعاليممنكثيروغرهاهذهكل

وأصالتها.صحتهاعلىيدلمما،لمطالرصالرصالةأصا!على

ذلك،الىوبالاضافة:الذاتبةالرةعنتلبحات-

من،بطرسلالرصحياةمنلمحاتبعضالكاتيذكر

...سكنىخلع9عنككلمعثلأفهو.الثحصىتاريخه

،(1ا:13،،)!أيضاالم!حيسوعربنالمطأعلن؟

يرحناإنجيلفيجاءماإلمطهي-شكبلا-هاالاشارة

ضاهدكانأنهعلىويتكلم.(21؟18.91ا:3،36)

غيربطريق-يقرل؟.(ا-18ا:6)للتحليمان

يستحيلبدولهالذى،إلهىبوحيييهبإنه-باضر

أنهالهميؤكد؟.(أ-21ا:9)صادقةنبوةوجود

جانبمنالئهادةوهذه.(أ3:)أالثانيةريالته"

ماأشبهوهى،وباضرةمؤكدةضخصبةضهادةات31

مجمعفينفسهعنالحديثفيالواضحةبطرسبطريقةتكون

أنهبيااللهاختارتديمةأيامفذأنهتعلمودأنغ":أورشلح

.(:517أع)أويزنرنالانجيلكلمةالأميسمعبفمى

بطرسرسالةمنيقريهرذاألىنرى:عوذافهااكب!-

أسبق،أيهماموضوعفيغائايبتلمأنهركم،الثانية

الآخروالبحض،أصبقجهوذارسالةإنيقرلالعلصاءمبعض

كبارأحدويدافع.أشقالثانيةبطرسرسالةأنيرون

،بطرسرصالةأشقيةعنبقوة-زاهنوهو-العلماء

مذانقاطهناونوجز.منهاتتبىالذ!هربهوزاوأن

:الدفاع

المقدسالكنابأمفارخارحكتبمنيهوذايقتب!-أ

اتتبىأنهويحصل،الأبوكريفيأأخنوخ"كتابثل

يقبىفلابطرسأما6،موسىصعود"كابمىأ!ا

هويهوذاأنفالأرجح،المقدسالكتابخارجمصادرمن

الثانيةالرسولبطرسرصالةمناتتبسالذي

،(4-16)يهوذامنبطرسول!،(2-3:3)

!دلمما،قرىاضينالرسافيالجزءينهذينبينالثابهفوحه

أفماأو،ولغةفكزاالآخرمناقت!قدأحدهماأنعلى

يأيوجدلاماوهوواحد،مصدرمناصمياتدكليهما

قوةثلفيالاختلافوجوهأن؟.إليهتاريحىتلميح

لرسولال!بطر

يكنلمالآخرمناقتشسأنهتاومدىافي،وجوه

هوالرسالين،بينالحبقىوالفرقعنه،نقلبمامقيذا

وائمامها.النبوةكينالفرق

الكذبة!المحلمين!ظهورعنبطرسيتبأ-ب

.(21.2.3.12:)المملصيغةفيوأفعالهم(\2:)

و.مرفاتأخلاقوصففيالمضارعصيةيستخدمإنه

عهمافمتكلمودحليمهمظهورهمأما،الفجارالناسأولمك

كتبعندما.(2:13.14.17.18)المستقبلبصية

ماوصرعانمرجودةالمميتةالجرثومةكانتالرسالةبطرس

عملها.بثرى

كلفييتكلم-ذلكمنالنقبض!فعلى-يهوذاأما

فحلأموجود-كأعتبارهمباالمفسدينهؤلاءلضعنا!الرصا

المميت.عملهمويحملون

استقىاقالمصادربعضإلىمرتينيهوذايثير-بر

ضكولاكانتوالتى،الأعداءأولئكعنالمعلوماتمها

منتحذ-رهمنهاالهدفكانوالتي،قرائهعندمعروفة

هما:المصدرانوهذان،!نهوحمايتهموقوعهتبلالخطر

إلىإلهانممةصيهواسنفحارأناس!عنتكلممرجعالأرل

الميحيوعورنجااللهالرحيداليدويبهرونالدعارة

نبوةوئانبهما4(.)عدد"(المسيحيوعوربناإلهاأو)

صالكينشهزئونتومالأيامآخرفيسيأقيإله!:بطرس

ممنيهوذاويطلب3:3(.بط)2!أنفهمشهواتبحسب

!وعرشارصلسابقأقالهاالىالأتواليذكرواأنيخاطبهم

فيانه9:تقرياالألفاظبنفىبطرسنبوةيقلثم،المشع

بحبصالكينمشهزثونقومجكونالأخيرالز!ان

طقوهكذا،(17.18يهوذا)،فجورهمشهوات

اياهمواصفاأيا!هفطالموجردينالفجارأولكعلىالبوة

روحلانفايونبأنغسهمالمحتزلونهمهؤلاء5:بالقرل

قدصهرذاأنهىالجميةوالتيجة.(91عدد)،لهم

.بطرسمناقت!

فالرصرل،لطرسأسبفيةيؤيدنف!هالتاريمان-د

،م64فىوالأرجحم63ء6بينفيماامشثهدلطرس

الحاضر،العصرمفسركطمنالأعظمالراديرجعينها

شكئمةفليى،م758-.بينماالفترةإلىيهوذابرسالة

تكرنوبذلك،م07فيأورضليمخراببعدكتتأنهافي

.!منواتع!رإلىبخصىبطرسموتبعدكتبتقد

اقرارهعلىدليلهذاوفي،بطرسمناقتبىإذانجهرذا

لألهقانويةصحيحةرسالةهىالئانيةبطرسرسالةبأن
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روحفيهمكانتالذ!الرصلأقوالمنأناعلىمهااقتب!

.النبوة

الرصالة:ليالعقائدولالحاليم-لالثأ

لاالمحالفإد،الرسالةفيالهامةالموضوعاتبعضهناسنتناول

صالة:الرموضوعاتكللتناوليتسع

الأولىالرسولبطرسرصالةمفتاحإن:انحلصةالمعرفة-

فكلمةالثانيةر!التهمقاحأما،،الرجاء9كلمةهو

ا:2.3،ء،6.8،)بارزأمكانايعطيهافهو،أالمعرفةإ

توبةبرنانيةكلمةيتخدموهو.(18إ2،213..2:

إلىتتدالتىالمعرفةأ!،أالكاملةالمعرفة!تفى

روحمر،!،خارقةبطريقةالمؤصتإلىتصلمعرفة،الحقيقة

يطلبفهو.وكاملةصحبحةمعرفةفهىولذلك،الله

بمعرفة"وذلك!واللامالحمة)لهمنكزأنللفدبين

والنقوىللحياةهوماكللاوهبالذي"ردايحوعوالله

.(.11:23بمحرفته

المواعيد!أصاسعلىتقومالخلصةالمعرفةهذهإن-أ

حققةلناتصبحوالىلاسحهاالتىأاس!ينةواالعظمى

دعرتنامنالتتتو،اللهبرإدراكإلتقودناإكا.بهلالإيماد

اللهيعرفونمنكلي!تظرالذىالمجيدوالمصير،كقديسين

.(4-1:2)عل!ويتكلرن

قدموا!:(ا:ء-أ1)الحقيقيةالمعرفةفيافو-ب

يقدمواأنمنهميطلبلافهو،!اع.-.ففيلةإيمانكمفي

فعلأ،الايمانامتلكواتدكانواالمؤمنينهؤلاءلأن،إيمالا

تكو!مبهمأنبطلب،للكلكأصاسالإبمادسبدءأولكنه

لتحقيئ"ااجتهادكلهـلاذل!ت،الأخرىالفضائلكلوتكز

إليها.الحاجةمسشفيفالمؤمن،الفضائلهذهكل

هنا،بطرسينظمهاالىالبافةتلكأبلوماأجىوما

توةالآخرعلىيضفيمهاوص،الآخرسينبعمنها:كل

ورجولة،قوةأي!فصيةإيمانكمفيقدموا9:وتالة

وحدهالعلمأووحدهاوالمعرفة،المعرفة"إلىالففيلةولؤد

والصبرالتحعفمنابىقةأزهارباقىمعرلكنها،ينم!

الساعيةوالدوافعوأفوىأهممنتصح،والمحبةوايقوى

غل)بالمحبة"الروحثمر!يلول!يبدأ.المؤمنصلرك

كلترتبطسللةفهى،بالمحبةبطرسويخخ،(5:22

أسكناوسواء،الكلمنجزءأمكونةبالأخرىحلقة

باللسلةنمسكفإننا،ذلكأوهذاطرفهامنبالللة

بواحدةوالإماك،واحدةوحدةنحكلفحلقاتها،كلها

حاجةفينحنمابسخاءيهافالله.بالكلإمساكهونا
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سوللراك!بطر

هذهتكزلكى"جهدكلنبذل"أننحنوعينا،إليه

فينا.الفضائل

2(:ا-ا:6)1انحلمةالمعرفةمصادرعصمة-بر

هما:راسحتيىحقيقتينإلىأقوالهفيبطرسالرصليند

بالروحالوحىوحقبقة،ومعناهاالخلصرتجلىحقيقة

قويايقيناتعيمهعلىتضفيانمعأالحقيقانوهاتاد.القدس

ربنابقوةآعرمناإذمصنعةحرافاتشعلملأننا09راسحأ

كانت.،عظمتهمعاين!نكناقدبلومحةالميحيوع

ىأالمصنعةوالحرافاتلالأساطيرتزخرالوثةالديانات

فالصوفية،شعريةتوادلىوالمصرغة،المبوكة

فيبوادرهاتبدوكانتالتىالمتقبةوالأهواء،اليهوديئ

التعليمفيأوالإنجيلرسالةفيمكانلهايكنلى،الميحية

رفقائه،الرصا!وسائربطرسبهيعلمكارفما.الرسولي

الزائرينرأواالتجلىففى.صواهولااللهحقهوكان

كالوالقد،وإيلياموص،المنظورغيرلمالحامنالقادمين

دلكبطرس-سدد!ثم،الرائعالمثهدلهذاعيانشهود

التجلىفإن،"أثتوهيالنبويةالكلمةوعدنا!:بالقول

المتقبل،صتالأنبياءبهتكلمأنسبقماصحةأثبتقد

بها.نطقكلمةفكز،كلجدهالأرضما!ءفياللهوغرض

تغ.أتبدلا

لتعليمه:تدعيماالألبياءوحىإلىيستدالرصولأن؟

لملأنه.خاصتفسرمنليتايمابالبرةصلأنا

القديموناللهأناستكلمبلإنانممشبئةقطنوةتا"ت

أصاشا،حقاهذايغبروهو.أالقدسالروحمنمسرتين

بزسمقيدةغيرأنها!،أحدابتكارعنيتفالنبوة

المؤفبنمنوغيرهفبطرس،إلاقيتأ؟إليهأتتبل،النبي

الروح!انطقحقائقبل!مصنعةخرافاتأيتبحوالم

.الأنبياءفمعكالقدس

من5-13الأعدادفيالرصوليدكر:الثلأنةالعوالم-

أجرام!هلةبقصدلارهو،لمعوائلاثة،الالثالأصحاخ

تاريخ!دهورثلالة،طويلةأحقابثلاثةولكن،حماوية

تمامأ،محددةأقمامظلأتةإلىتاريخهايقمفهو،الأرض

مها:كليمزاتلعضويذكر

.(36:!"حئذالكائنلمالما9:القديمالعالم-أ

لمالعا،الطوفاذقبلكانالذممطلمالعا،الأوللمالعاهوهدا

أيامفي-المشهزئونوكان.فهلكالماءعبفاضالدممط

موعدهوأين)،شكبلاخريةفي،بتساءلون-بطرس

بدءمنهكذاباقضىءكلالآباءرتدحينمنلأنه؟مجيئه

ماهوزالماهذاأنعجبوس.(3:4)أالحليقة

كا-وق!ذالمهزئوناصتندلقد.الآدالناستيتاءل



الريولبطرس

الطيعيةالظواهراصتمرارعلى-الآنلهمإخوانيفعل

أدلىيلامجراهافيتسيرفالط!عة،الطيعةفوايىوثات

فلا،طبيحيةكارثةبادرةالأفقفيتبدوولا،انحرافأوتيير

يذكرلطرسولكن.!حيحغيرمجيئهموعدأنمنإدأبد

قدمفاجئاجارفافيضانابأنالمهزئينالجثككينهؤلاء

ماعداحيضىءكلالطرفانأغرقلقد،مرةلمالعااجتاح

تاريخية،حعيةهذهأنوحيث،بالفلكاحتمواالذ-ش

له.عوضعولاباطلاالمشنرئينهزؤ!بح

هوالثالطلطرسافعا:الحاضرالعالم-ب

يعنىوهو،(3:7)!الآنالكائنةوالأرضالحوات!

وهو.الأرصعلىوماالحرفيمالكلالحاضرالظاملداك

لبارمحفوظعيهاالكلمةتجلكمحزون)لمالحاهذاأنيؤكد

بعضوفي،(3:7)أالفجارالناسوهلاكالدينيومإلى

فنائهعراملذأتهفييحملأنهأىأبالنارمحفوظ)الترجمات

قبضةفيمخزونالآنالكائنفالمالم.بهاسيحنرقالتى

الربفظهور.للناربل،لانلطوفانلامحفوظ،قوية

ولاإلهايأق،:بالنارالكتا!فييرتبطانوالدينونة

أجدأعاصفوحوله(تلم)تأكلقدامهنار،يصت

دانيال.661،16:هإثىانظر05:3،مز)

عند!!ايضاالجديدالعهدفيهذانجد؟.(أا!ا.7:

فيقوتهملاثكةمعالسماءمنالميميوعالرباشعلان

.(ا:7.8ض2)،لهيبنار

اضدميرهاالأرضرفيمحزونةموادمنوافرةكم!ا!هاك

يطيع-ما،اطاقةامنكاوالغازاتفالزيوت،بالنار

هذاويدمريحرقأن-عقالهامنيطلقهابأذاللهيرعدما

فناءلعنىلابطرسوكلمات.رمادإلى4!كولهالحاضرلمالعا

ولكنه،الزماننهايةأو،عفوىكجسمانحلالهأولمالحا

في،رهيةطبيبةوثوراتعنيفةانفجاراتعنيتحدث

ضىءإلىالكوكبهذايتحولحتى،الأرضوفيالجو

.جيا!محيدجديد

ولكا!:اسالثاةالعاهوهذا:الجديدالعالم-!

يكنجديدةوأرحمأجديدةحمواتننتظروعدهبحب

،المتردالفردوسهوهذا.(3:13)"البرفيها

والأصحاحان.را-أساسعلىلقرمإذافانتظارنا

ثم!:لبرياهذاإتماملنايوضحاذالرؤياسفرمنالاخيران

والأرضالأولىالسماءلأنجديدةوأرصاجدلدحماءرأي!

ؤر)،بحدفيمايوجدلاوالجرمفاقدالأولى

تغييرأيحنيالعجيبةالنبوةهدهإتمامأنضكولا.(ا:12

فالحياةالبحر!وحدلموإذا.الكرةهدهتكوي!يجوهريأ

لمالعاصعالديولكن،ستحبلةتصبح-لحرفها؟-

الرسولبطرلر

منمطهرأإياهجديدمنخلقهيحبدأن-ضكولا-يمكنه

كانناتلكنىواعداده،والنقصوالماءللخطيةأثركل

عمانوئيلفسي!كن،الحظيمالاميمجدهولسكنى،كاملة

ستنرلاييالماويةأورشليمويالجديدةالأرضسكانمع

قائلأ:يوحناالربأمروقد.الممجدالكوكبهذاإلى

تم!قدليفالثم.وأيخةصادقةالأقوالهذهفإناكتب"

تغ.أنبدلاأنهاأى،(61هة12رؤ)

:بطرسرؤيا-بطرل!

بعضلاقتالتيالأبركريفيةالكتصأحدهيبطرسرؤيا

ذكرهايوردوقد.الجهاتبمضيمحياأووقتياصراءالاعتبار

قراءتهايؤيدونلاالبحضبأنعليهاالتعليقمعالموراتوريةالوثيقة

العصرزفذقديمعليهاالتحغظأنبحدوهكذا.الكنشةفي

اكليمندسمهاويقب!،الألطاكىئاوفيلسإلما،لثر.الأولى

كانتأنهاالحامىالقرنلىصزومينويجل،الاسكدري

فيولكن.الصلبجمعةيومقيسويااممناضافيتقرأمازالت

الكتبمننجرهامع-رفضهايرصابيوسنجدالآضالحاب

هرماسراعيأيضاممهاويرفض،بطرسعنالأبوكريفية

ومع.الزائفةالكتبمنويمتبرها،برل!وأعمالبرناباورسالة

الأفكاروانتقلت،والعربالثرقفيرواجاالكتا!لقىذلك

بولسورؤبااليليانيةادالأقإثلالمؤلفاتمنعرهإلىبهالي

منويسندل.الإلهية:كوميدياهدانتىعصرحتىتوماورؤيا

أنهويحتل،الثاليالقرنإلىيرجعالكتابأنعكالآباءيهابات

نه.الأولالنص!فإلىيرجع

عندمام1886منذالمىعرفلقد:مفهاوصلناما-

إيخلمنجزءمعباليونايةجرازةأخميمفياكتمت

الخية،باللغةنخةاكشفتم0191وفي.بطرس

الآباءبكتاباتجاءبمانهامقارسبوسرؤياهيأنهاوثت

.هذهصأصعرجزازتانأيضاتوحد؟.مهاتاقتباطمن

ذكرهمامعطوالافيتتمقتكادالحبشيةوالنحة

ولحلها،الكلارومونتايخةانحطوطةفيوالفهرسأديشمورس

الواصحعنأنهولو،الرؤيالهذهالأصيةالمحترياتلاتقدم

اليونالية.باللغةالمترجممعرفةنقصمنعارقداضصاأد

ترتببفيالمحلوماتوتردجدأأقصرالاخميميةوالجزازة

محتف.

النلايذسأل:(الجئةالنخةحب)امحويات-

الدهر،وانقضاءمجيئهعلا!اتعنالزيونجلعلىيسرع

التبن،ضجرةمئللهمذكر،المضلينمنحذرهمأنوبعد

الالثالجزءويبدأ.بطرساثاسعلىبناءلهموفسره

اليوميسيحدثلماصررةيمنهفيوأرافي":لالقول
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شقائهم،فيالخطاةجنوحكيفرأى!)ذ.!الآخير

انظر)أيولدواألولهمضرأكان!:القولبطرسيذكر

سأريلث!:بالقولالخلصفيوبخه،(2اأ:4مرقى

حديثفيانحلصلهيصصثم،لأ!أخطأوا!االتىأعمالهم

نموذجمىو.عيهالمحكومسيقاسيهاالتىالعذابات،نبوي

الوسطىالعصورحتىالاستاقلهاظلالتيالمفاهيممن

تحولهعغرةمقدمة،الايخميةازةالجزفيالمقابلوللفصل)

لنصيبمرجروصفذلكبعدثم.(لبطرسرؤباإلى

مقابلفصلويعقبهما،(1اء34الاصحاحان)الأبرار

الجزازة!تحولت)الأناجيلفيجاءت؟ايجلىلقصة

الصوتصدوروبعد.(للفردوسوصفإلىالاخميمية

إلىوإعلياوموسىي!وعصحابةأخذت،(:ه17مت)

ثم،(البرظقيفيموجودغيرالأخيرالجزءرهذا)الماء

الله.يمجدونوهمالجبلمناللايذنزل

تختلف،ذصداأنشق؟:النخين!ناولقة-

؟،الحثيماالخةعنالنقا!بحضفيالايخحيةالجزازة

نأوالأر!ح.ا!حيموصفيسبقالفردوسو!فأن

لناتفدم،القديمةالرواياتكلتحويالتى،الخيةالنخة

وهناك.عنهاتحو-رالونانيةالنخةوأد،الأصليةالمحتويات

بطرسإيخلإلىتميالاخيميةالجزازةأنعلىالأدلةبعض

كاتبكانإذاعصاالآراءتختلصولكن.ممهوجدتالدى

نأاو(وجيمىزاهن)الرؤ!افيهادبمالذممطهوالاعل

متأخر.عصرمنآخركات!ذلكفعلالذى

:بطرسأعمال-بطرس

،الئاكالمحلد)يوساليوسهوالمؤلفهذاإلىأشارسأول

بينتعتبرلمورؤياهوكرازتهوإنجيلهبطرسأعمالإنلقوله(2كأ3

وأقديمكنيكا-بأىبهايشهدالأنهالحامعةاليهابات

.عهدأالأشقالإشاراتحولالفويةالكوكوتحوم،حدبت

روايةعلىفتحتوى،لترنيانمعروفةكانتالتىبولىأعمالأما

مما،والثلائينالحامىالأصخاحفيأكوفاديى"لقصةمنقولة

استخدمهوقد.الثافيالقردإلىيرجعالكناب1تأالمحتملم!مجعا!

لتأيدالأبوكريفيةالأعمالصائراستحدمواكااطانيرت

احتفائهاالىرأدىالمؤلفاتهذهضدالحداءأثارمما،ضلالاتهم

تمامأ.

منها،)ياوصلالذيالرئيىوالجزء:فاوصلناما-

الفرسيلية.الأعمالهي،لاتينيةواحدةمخطرطةفييوجد

فيأيضاتوجدالتي-اسثمهادهقصةعلىتحتويوهي

ة!وضتيةيونانيةترص!اتلهاترجط!-مفصلمؤلف

قصةتروىقبطيةجزارةوفاك.انتارمامدىعلىيدلمما
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فصلوجودإلىلثرأغمطيوسأن!،بطرسابنة

أعمالمنجزءهو-المزيفتيطسكتاب-معترض

مناتتبتقدالمتأخرةالأبوكريفيةالأعمالوأن،بطرس

الكتابذلك

لالماذابطرسيسألوذ،القطيةالجزارةي:تحوياته-

آحرين،يثفيهوليناالفالحسابتهيثفيأنيستطيع

الب:لهمويوضح،الأولىحالاإلىحيدهائمفئممها

إلىتؤولكانتإذااللهمنعطيةهيالخارحيةالآلامإن

فبطرس،المزيفتيطسفىالفكرنفىويخد.البترليةحفظ

الابنة،فتحوت،لالةيصلحالذىمااغلاحيناأحديخبر

فريةتقعذلكبعدولكن،فيقيمهالبطرسالأبويتوسل

.لاغتصا!وااءالملأغو

اعالعرقصةسيليةالفرالأعمالمناكبرالجزءيتناولو

إلىرويةبولىيتركأننجعد.الساحروصيمونبطرسبين

لمعالجةبطر-!يخوفد،الكنيةشموديضلل،أسبانيا

والفحلالقوللىسيمونعلىبطرسويتغلب،الموقف

يتكلم،كباجعاأنهبطرسعملهاالىالمعجزاتتمل)

القصةوتنتهى،(موقوإقامة،الحياةإلىتعودميتةوحمكة

القمة،دالركيرومحور.العامةالساحةيينهمابحرار

ك!احر،براتعلىبل،جمونأضاليلزممصعلىض

الجزءهداعلاقةحولالجدلويدور.عليهبكلس!غلبة

بكبحكرارتهأئارتوتد.المزيفةا!ليمندسيةبالكتالات

،اصتهادهإلىأدىمماضدهالعداء،الجسديةالشهوات

.والسلامبالقوةالكنيةتتمنعأنإلىبدورهآلالذي

:أندراوسوبطرسأعمال-بطرس

أوصوتحوير،وقياسأندراوسلأعمالاقدادوهي

والسلافية،اليونانيةفيالمؤل!هذاويوجد.أندراوسلأعمال

.(ستداوإكأندراوسيلتحدمع)الحبحبةفييوجد؟

الثر،لحرمآكليمدينةص!أندراوسبعودةالكتا!ويبدأ

وتاسبطرسيحلىكانحيصالجبلإلىنورمنسحابةفتحمله

أتعابه،منيسزجأنلطرسنهيخطب،وروصوألكدر

.البرابرةمديةإلىوررطهم،طفل!ورةفييظهريوعلكنو

خبزأيطلببأنالأحوالبطرسيستطلع،مهايقتربونوعدما

يقوم،ابخزلاحضارالرحليدبوعندما،عجوزرجلمن

المحصولويجدالرجلفيعود،عهيابةالحقلفيبالعصلالرسل

بوضعدخولهامنمنعهمالمدينةرؤطءويحاول.للحصادناضجا

ويهاجم،جدرىبلاولكن،المدينةبوابةفيعاريةعاهرة

ويرع،يتدخلبطرسولكن،أندراوسالغنىأينسيفورس



أبطال

يفعلأنفينحدونه،(:24ا9)ضىإنجيلفيجاءبمابالطق

لهيوعبظهرريتثددولكنه،بطرسيخضطرب،المعجزةهذه

وابرةبجمللهويأتون.عمرهمنعشرةالثانيةفيطفلصورةفي

يتعلطرسكلمةعلىوبناء.بطرسكطلبضيقثقطذات

فيصر.شهالجملديمركالبوابةيصبعحتىالأبرةثقب

لتحجيزمحاولةفيبمعرقهوبلابرةاحضارعلىأيخشفورس

،الممجزةإجراءفيأخرىمرةيجحبطرسولكن،بطرس

كلواطلاق،للفقراءأموالهكلعطاءبإأييورسيمدوعندئذ

بنفمه،المحجزة)جراءفيبطرسلهأذنإدا،أحرارأعبيده

أينمورسيدعبأنبأمرهصوتاولكن،الكبطرسفيساور

فقط،عنقهحتىالجمليدخلالمرةهذهوفي.يريدمايفحل

بأنالأمربطرسعللوقد،بذلكأينيفورسيخكتفى

فينفسألفاعمادالنتيجةوكانت.بحديعتمدلمأينسيفورس

علىكانتالي-العاهرةتعطي،التاليالومولي.الليلةتلك

.للحذارىدءأبيهامنوتجحلللفقراءأموالهاكل-البوابة

وبولس:بطرسأعمال-بطرس

عنمأخوذعنهاالبحض،باليونانيةرواياتمجموعةوهو

إلىويينجوادجزووةمنبولسرتحالبإوتبدأ.بطرسأعمال

نبروننجأمر،حدهعندلبوقفهبنيرونالهودفيستنجد،روما

أنهفهظنا-ال!فينةرثاند!وسقورسعلىيخقمى،بذلك

ببعضالقصةوتزخرف.بوطيولمطفيرأسهويقطع-بولى

انظر)سيافيالمارالنصذلكبحدالقمةتبعثم،المحيةالأساطير

اثمتركةالخدماتروايةو(بقفيما،وبول!بطرسآلام

ثم،الساحرسبحرنمعوتعاملهمما،رومافيللرصولين

فيأنمع،الوقتنفىفيهنايحدثالذى،اششهادهما

خطابعلىاليهابويحتوىيما.!نةتمر،الأقدمالأصاطر

فيصر.لكلوديرسبيلاط!

ر!ولأ:ع!ثروالاثنيبطرسأعمال-بطرس

صيدفي)حمادىنجعمجموعةمخطوطاتإحدىوهى

أحدتجنقيحهقامغنو!ىمزلفأنهاكروز!يرى(مصر

الميحببن.

الرلةدفيوتشخدم،والطوةبالعنفأخذهأىبهبطق

اصخداممعنىمحملعبرلةكلما!لجملةترجمةالمقدساليهاب

،33:13اش،01:ااأي2،هت2امل22،:ا9خر)القوة

.(7:61مى،6:42دانيال

:أبطال

علىجيشكمعإروادبخواأ:!الأبطال"كلمةتذكر

حز)!بروبرنفيكانواوالأبطال،حولكمىالأصار

أنهاالبمفىويظن،العبرية"جامادين!لكلمةترجة(27:11

مرضعالاسممذاومازال،هممنئعلملاولكن،علماسم

ثحا.

تجطالة:-باطل

و-سنايةعبربةكلماتلجحلةترجمةالكلمةهذهوتستخدم

-فارغ-رج-أجوف-للاشىءتع!-نفخة:تعني

بلا-هدفبلا-عب-كبرياء-خراب-زيف-كذب

ولافيهنفعولالهقيمةالافارغاضيئاتمنيفهىوهكذا،فاثدة

التيباطلةحياةأيام5:(621:)الجامحةفيونفرأ.لهلزوم

تسمعوالا9:(23:16)إريانبوةوفي."كالظليقضيا

باطلا.يجحلونكمفإنهملكميتنبأونالذينالألبباءلكلام

الآمالبيريجمعفإرميا،أالربفمعىلاقلبهمبرؤيايتكلرن

أيوبفينقرأكا.الذاتيةرؤيا!أكط3قلوورؤياالباطلة

جرمنبطنهيملأ،باطلةمعرفةعنيجيبأ:(ا:52)

عنهل9ةأيضاعنهويقول،والرجالطلبينيخحمع،شرقية

عاأتحب!،(ا:63)،؟(باطل)فارغلكلامنهاية

.(92ت9أيوب)!(باطلا)

بطالينرحالأأي!الكبها"اشأحر:القضا-سفرلطونقرأ

:31،7أخ11،3:2ئصأيضأأنظر4:)قض!طائين+

؟،سبببلاتعنىوتد.لهمقيمةلارجالأأى(21:11أمثال

.(:218كو)أباطلامنتفخا!العبارةفي

وجودلهلي!،المرابلثهالذىالثيءهوالباطلفالشىء

لذلك.والخيبةوالزيفالخداعمعنىيحملفقدثمومن،حقيقي

أفكارك!إلى(4:41إرميا)!الاطلةأفكارك"عبارةتترجم

نأكا.(المقحةالأمريكيةثل)الترجاتبعضلط!الئريرة

إلهكالربباسمتنطقلا"الوصيةفيالمذكورةالكلمةنفس

في!سوءأكلمةإلىتترجم(5:11تث0،2:7خر)!باطلأ

ترجم؟،(26:4مزاةا:1أأبوب)!سوءأناس"

،(931:02مز)"بالكذبناطفبر!القولفي،بالكذب)

.(:317حز)!باطلةرؤيا"العبارةفي!باطلةو"

الناسبهاييهلمبطالةكلمةكلانأ:يرعالربقرلأما

فيعني،(21:36ت)أالدينيومحساباعنهايعصونصوف

يومفيحسابموضعصتكونلهاداعيلافارعةكلمةكلأن

اجحلأ:المرنممعونقولكلافافينحترسيححنامما،الدين

.(:1413مز)!!ثفتيباباحفظ.لفمىحارسأيارب
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طيل:أبا-ئطل

منهوالصفةأبطل"الفعلمنالمصدرهىبطلوكلمة

الآتية:الممافيفينتاولهاانويمكن.(شقماانظر)"لاطل"

المبريةللكلمةالأصاسيالمعنىوهو:ئتمةأوففخة-أ

الكلماتاكزوهى،(لآدمالثالقالاي!اسم)!هابيا!9

تردفهي،القديمالعهدفيأوألاطلببطلاتترجمالتي

وعثرينوخسا،وحدهالجامعةضرفيمرةوثلال!تخا

إلىالكلمةنف!وتتربم.الفديمالعهدأضارسائرديمرة

أنهاوبيدو،441:4مزمور،9311:مزمورفيأنفخة9

لأن":المولفي؟والزوالوالفناءالضعفمعنىتحمل

.زائلانأى(11:01جا)!باطلانوالثابالحداثة

والباطلالعدممنا:في!القيمةوانعدامالفراغ-

إلىالكلمةنضوتترجم،(:0417)ش)أعندهتحسب

إرباوفي.(3اأة7:35،)أبو!ي"سوءإ

وراءأى!باطلاوصارواالاطلوراءساروا!:(ه:2)

،91اة6إرمياأيفاانظر)منهحدوىولالهقصةمالا

.(ا:51:182،جا

فيمهأومعنىلهأنيطوماأو:واطداعوالئرالزبف-

والذين.ذلكصشيءلاأدهيثتولكن،حمقةأو

لكنهم،!حسبمخدوعينلشراالأمورهذهوراءيسمون

نضوتترجم،(ا:36حز5:18،إش)أيضاأترار

أمثال2،:21مز،هش31أيوب)!الكذب9إلىالكلمة

أيوب،01:7مز،9ة85إكأ)!لإثماو"،(03:8

51:53).

تث)أأباطل9تمىماكثيرأالأصنامأن؟

تدلوقد،(1ه:18إريا.26،:1613ملا،3221:

.(:228أمنال)،بليةلاعلى

هذاتنقلاذيونايتا!كلمتانتوجدالجديدالعهدولى

ماتيرتى"و!،ك"كا!)3!كيخوس9هماالمعنى

يخبيفي!بعجب9وتتر-،وثتقاتهحا)كخ!؟هنه،74(

،(5:26)غلاطيةفي!معجبينوأ،(2:3)

الأوليالرصرليوحنارصالةي!المحيةتعظم9و

(2:16).

الكتابفيبالبطلترصصالتىالأشياءبحضوإيك

:المقدس

:01،7!ز:51،35أير)الشريرةوالكلماتالأفكار-

4418:).
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بطيموس

.(12)2:91جا)للآخرينتعبكاممارترك-2

جا)للحكيمأيفايحدث،للحاهليحدثما)عتارأن-3

.ا2:ه

.(91ة3حا)والثرالامممبينفرقلاأناعتبار-4

.(1،:911،:9جا)باطلةنفهاالحياةاتجار-5

،31:6.8.9.32،12:92حز)الكذبةالأباء-6

22:82).

.(32و04:71إش)والحكاموالرؤصاءالأم-7

.(2:1جا)الفرح-8

،31:11أعثال،4:7.8أيضاانظر،5:01جا)الزوة-9

.(آ:12

.(11،26:9،441:4"93:5مز)نناإكا!-ا+

.(:8ا12،:اجا)شىء-كل11

صورةلهاالتىالأمورمنيحذرلاالمقدسواليهاب

قيمةلأالحقيقةفيوهى،تيحةلهاألىلدوالتيأو،الحفيقة

الأمورهذهببالضلالإلىينساقونالناسأنحيث،لها

الخادعة.

:(بطلماوس)بطليموس

مندضائعاسموهر."بالحر!المولع5لاليونانيةومعناه

حكمتمقدونيةأسرةاسموأصبح،اكبرالاسكندرعصر

باسمق.م.م03-323منالاسكندرموتبحدمصر

هم:الأصةهذهوملوك،البطالسة

(ق.م.282-323-ت):الأولبطليوس-

بطيموس9أيضاي!مى؟،الخلضأكط"ترص،ويلقب

وأرشويللاجوس..مق366فيولدفقد،،لاجى

أحدبطيصوسوكان.المقدولطلمييبعتقةكانتالتى

اشثرقعلىحملالهنيورافقهاكبرالاسكندرقوادكبار

نصيبمنمصركانت،الاسكندرماتوعدما

غيرالأخ)أريدياسفيليبباسمأولأفحكم،بطليحوس

الابنوهو)الرابعا!ندر(،وباصمللاسكندرالقيق

مصر.بحكماستقلوأخيرأ،(اكرللاسكندرالأصغر

ق.م.316وي،مرةمىا!زصورياغروحاولوفد

ضاعتأنفنيجتهامنكان،أنتيجون!ضدحربفيدخل

سق.م.312قياستردهماولكنه،وفينيفيةالبقاعمنه

(312)النةتلكفيولحله.ألتيحرس7تديمريوس

فيحاء)!بتيومفيأورضليمبطليموسفتح

وأبالقوةواستطاع،(ا:اعشرالاقالمحلد،يوسيموس

مصرإلاليهودمنكبرأعددايمطحبأن،بالاغراء

محاملتهوكانت.مصرفيللاسقيطادأومرتزتةكجنود

ممر.إلىوالقدومسرياتركعلىلكثير!نحافزألهمالطيبة



بطايموس

سلايممعركةلىبطيموساخهزمق.م.603وفي

،قبرصجزيرةمصرفقدتوبذلك،تبرصفيالبحرية

ممرإ،إملكلقبلفسهبطليعرساتخذالوقتذلكونحر

داح..مق403-503وفيصريا.آبحازلكفيمقتدلا

لرفعواضطرهلريوركيتس،دتمريرسضدالرودسيينعن

وفي)الخلص(.أسرتر)لمبجاءهناومن،عنهمالحصار

منفيلادلفوسالأصفرلالنهالعرشعنتخلى..مق285

فيماتئم،إليهنسانهأحب(لرنيكيأو)بريس

هوهذابطليمرسأنالمفسرينبعضويرىق.م.282

مكتبةأصالذىوهر.(ه:11)دايخالفيالجنوبملك

بمادةأدخل!،ملكهعاصمة،الاسكندريةومتحف

؟.والمصريةاليولايخةالدياتينبينلبجمع،سرايي!"

مدينةهى-أبطلصايى)باسمعاها!ونايةمدينةأ-!

أخميممنالجربإلىأميالعضرةبمدعل-الحالةاثماة

صعيدامصر.ي

وبدف(.م.ق246-284):افاليبطلموس-

وهر.(؟لأختهأو)،لأخيهمحب!أى!نيدلفوس)ا

ق.م.903فيولد،الأوللبطليموسالأصغرالأ+

وقد.العرشعلىأباهوخلف،أيهحياةفيصت!وحكم

إلىحربينفيمحهافاشتك،صرياءحروبهفيأباهبظ

ابنتهأعطىعدماق.م.0025فيالصلحبينهماعقدأن

الثافي.لأنميوكسزوجةبرنش

فيكثرةيونانيةسعمراتالثافيبطليموسأقاموقد

اصمناالكثيرعلىأطلق،وفلطيروصريامصر

وتد.(عدهالأئرةوزوجتهأحتهوهي)!أرجنريإ

،!أرص!وى)أيضاودعاهاالف!ومواحةجنودهبعضأقطع

لتكونالمصر!ةالمحابدكنورمنالبهيرإليهانقلوهاليتزرعو

أنقاضعلى،فيلادلفيا"بنى!.ملكهعاصمةصتقربية

الجليل!بحرصالجنوبإلى!فيلوباترو"،"رلةأ

إدارةإلىالتغاتهوجهوقد.عكاموتعلط!بطلمايىو"

الاصكندريةفيوالمكتبماالمتحفعمائرإلىوأضاف،مملكته

تشجيعفيأبيهخطواتاقتفىوبالأجال.أبوهبدأهااقى

الكاهنماثيىدكبعهدهوق.والآدابوالحلومالفمون

فيالبدءإيىينسب!.الهيرأمصرتاريخ"المصرى

منلرعاياهيالأكانفقد،القديمللعهدالبييةالرجمة

فيوالرنانبةاليهودتالثقافتانبدأتعهدهوفي.الهرد

معأ.الانصهار

الجنوبملكهوفيلادلفوسأنالمفسرينبعضويرى

إلىتأقيالتىا:ابنتهعنيذكرحيث-دانيالنبوةفي-

قوةالذراعتضبطلاولكن،الاتفاقلاجراءالثمالملك

بطلموس

بها،أتوارالذينهىوتسفم،ذراعهولاهويفومولا

أبها.مرتتيلوابنهاهىقتلتفغد،(6ة11دانيال)

ويلقب:(..مق222-642):الثالثبطبموس-3

،فيلادلفوسابنوهر.،المحن1أيأأورجش9

علزحفماوسرعان.ؤ.م642فيالعرشعلأباهخلف

وقد.انطاكيةفي!برنيى"أخهلمقتلللانتقامسور!ا

سوصاونهبصريافايهحكبرأنجاحأهذهحملتهلاقت

حصنعلىواضولى،الهتدصاحلحتىووصل،ولابل

ثمارجنىمنحرمولكنه،(:118أمك)الهامسلوكية

اضطراباتلحدوثمصرإلىللعردةلاضطراره،انتصاراته

قحبيزكانالتىالمصريةبالآلهةأقعودتهوعد.فيهاداخية

عليهأطلقولذلك،سنة003بنحوذلكقبلمحهأحذهاقد

.،المحسن9أى!أورجت!!لقبالمصريون

يولييوسعنأولهما:موتهصنحتلفتانروايادوهناك

عنوالئانية..مق222لىطبيميةيتةماتإنهبقولالذى

المفسربنبعضويرى.قتلهابنهإنيقولالذىيوستينوس

،(ا:7-19)دانيالنبوةفيالمذكورالجنوبملكأنه

لقبه؟بهاكتسبالذىالحملإلىيثيرالثامنالعددوأن

.لالقوبق

ويلقب:(..مق502-222)الرابعبطيموس-4

وهو.أنريفون"أو،،أيهمحب"أى!يخلرباتور"

نحووفي.م.ق222فيوخليفتهلأورجيضاكبرالابن

علىالحربسورياملكالكبرأنطوكىأعلن..مق912

فيفيلوباتررأمامانهزم،وفينيقيةالبفاعقحأنوبحد،مصر

الىالمعركةوهي4غزةمنبالقرب،رفح"ععركة

بلاءفأبلوا،المصريينمنجنودأفيلرباترفيهاا!تخدم

الهودمناتخذ،يةالا!كندرإلىظافراعودتهوعند.حسنا

وبالرغم.عهراضشبعامهرعاياهيكنلم!،الحداءموقف

لأنهالضحففيبدأتحكوتهفإن،رفحفيانتصارهمن

معركةفبحد.بهالهمدرايةلاوزراءيدفيالملكضئونترك

إلىتاقواووعزتهمبقرنهمالاحساسالمصريوراضعاد،رفح

الوراتقيامنييمبباهذافكان،بلادهمبثثونالاشقلال

فيممرصحيدفيالورةقاتفقد.خلفائهوأيامأيامهفي

فيلولاترشيدوقد.خليفتهزمنيإلاتخحدلموأيامهأواخر

وكان.مصرمعابدأجملمنيعدالذي،ادفو9مبد

تقللاالأخلاقيةومغامراته،نيرونمثلفاجرأفيلولاتر

فيومات.الكبيرهيرودسمغامراتعنءأص

.م.ق502

دايالنبوةفيجاءماأنالمفسرونويرى

فأوالأرجح.الملكهذاإلىئيرإنما(ا-12.:ا1)
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بطليموس

.اساكاالمكابي!تسفرفيجاء؟الهوداضطهدالذىهو

ويدقب:(..مق081-402)ا!امى-بطلموس

خمرعمرهكان"الثهيرأوالحظ!1أى،بابيفانس،

الكبيرأنطيو!فاستغل،فيلولاترألوهماتعندماسرات

ملكيخبمعقحالف،بطليحوسسنصغرفرصة

فيالمدنبحف!عا!فييصواضولى،مصرضدمقدوية

فيأ3!صكرلا9امصرياالقائدأنطبوك!هزمبيما،ترايا

حكمالتقلهثدا...مث118لىالأردنخهرعلىبانياس

تدخلواولك!صالرومان،السلرقيرأيديإلىفلطين

يستطع4ولما،لتوحاتهعنالتخلىعلىأنطيوك!لإجار

واعطائه،بطليموسمعصلحلعقداضطر،روماعميان

القاعدخلىههمهرهاركان،ز:جةكليوبترااشته

عرالثايىالمحلد-يوشفوص!)وفييقةوفلط!-

تلكعكسلطتهاستعادأنطيركىأديدولكن،،(\:4

نأ:لعد..بمق391فياشوا!اهداحدتوقد،الأقالم

أريتو"الأبزيره(اليمان!)بطيموسطرد

.الدهورفيوحكمهايفانرأحلاقبدأت،"ب!

حلفاءمن،فقدهاالتيالأملاكايشردادعلىعزموأخيرأ

قي.:.م081فيمسموماماتولكنه،الكبيرأنطبوكمى

أحلامطيحمقأن

دانيال-نبوةفيحاءماأنالمفروذشيرى

بينهوالعلاتاتالملكهذاإلىيثيرإنما(ا-114:17)

الكمير.أوالاكأنطيوكرود!ت

حجراكتثافلعدالتاريخفيالملكهذاعصراشتهروقد

لاللغاتمكتوبوهر،عهدهإفيرجعالذى!شد

لفكالمفتاحوكاد،والولالبةوالدبموطفبماالهير:عليفبة

تاريخها.اغديمةاالمصريةاللغةرمور

ويلقب:(..مق641-081)الادلربطيموس-

اكبرالالنوهو،،أمهمحب"أى"!يلوماتور"

حواليفيالمرشعلىحلمهوقد،الخامىلطليموس

فيعليهبالوصايةكليوبتراأمهقاتوتدق.م.018

صلامصواتوكانت،حكمهصالأوكالشعاصنواتا

الرابعأنطيركىتامح!!.م.ث173حتىعصوريا

بلوزيومفيالمصرببنوهزم،مصربغزو"إبيمان!"

جاتهعلىأبقىولكه،أسيرأماترفيلموأخد،(الفرما)

نادواالاصكحدريونلك!،مصرحكمإلى،شلةاجشخدمه

أورجيش"لقبعليهوأطلقوا،مصرعلملكابأحيه

فيدوماترعقد.بلادهالىأنطيوكسرحعوعندما."لطاث

مصرحكمفينصيبابمحهاياهواعداأخيهمعصلحا
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بطيموس

أنطيركس،يرضلمذلكولكن،(ق.ا.017)

منأمرأصوارهاعندأوقفهلكن،الاسكمدريةاإلىفزحص

:الأخوانتنازع.الأمرذللىعندلزولالالحب،مارس

،فيلوماتورأحاهأورجيىوطرد،وأورجشيخلوماتر

فأقره،(ق.م.164)للمعونةطلبامارإلفلجأ

القيروانوأعطوا،أخرىمرةعرشهعا!ماناش

تلكوفي،قبر!!حولنراعحدثوشك!.لأررحيتر

إلىأعادهفي!وماترروامم!،أنجهأسرفير-!أووقعالرة

الورية،السياسةفيدللثبعدفيلوماتورتور!ش.ولاته

ذ)،ود!ريوسبالاساح!سندرأبينالصراعيفدحل

ابنتهزوجهالذيبالاصجابإلىفيلوماتور!ف

منهأخد،بالاسحيانةاكتفعدماولبهه،كيولاترا

الآتأصحاسذيانبكاتورديمتريوس-لحصمهوأعطاهااشته

الحاس!"أونوباراس9معركةلىبالاص!زاكزم.لهنصيرأ

ق.م.146يماتأنلف!ه3!بطليمويبن!!،وقن!

مك11المعركةلىحصالهفوقم!وقوعهليجة

.(ا:ا-18ا01:اه-58،

إلى(2-.3ا:ه9)دانياتلبوةفيجاء!ث!هـما

كانأنهويبدو.الملكهذاعهدفيجرتالتيالأحداث

يخاسأوابن)الرالعنياسأوفرأيامهوي.اليهودمعتماطفأ

مصرإلى(اغتيلالذيأورضليمفيالكهنةرئيرالالث

محياهبكلايبنىأنالسادسلطيموص!منبإذنواستطاع

علىكاد؟.م.ق154يالدلتاي"ليوتوبوب!"ق

ا،ودوسيتاوسأويخاسهماالهودمنقائدانجيوضهرأس

الميلوفأنويحتملى.الحكمفيرأيهماأيضالهماوكان

هذاعصرفيعاشأرستوبودالاسكندرىاليهودي

الملك.

الملقب:(ق.م.145)الابعبطيموس-

طفلأوكاز،أبيهمرتبعدالعرسقترلىوقد"لاطو!أو"

إلهحتى،ضهوربضعةلعد"الثافيأورحشاعمهفقله

ا!سة.المطاملوكبينيعدقلما

ويلقب؟(.م.ق116-145)اثامنبطيموس-

ىأ)"يخكون9أيضاويمى!الثافيبأورحشى"

بعدالوحيدآالحاأمبحشقد،(الكبيرالكرشصا!

حتىمصرعلىملكاوظل.م.ث145فيأخيهابناغتياله

والرذيلةوالطغبانبالقوةحكمهاشهرهـقد..مف116

ضعبعنونحاصةرعيتهصمكروهاأصبححتى

،العرشمنوطردوهضدهثورةقاموافقد،الاسكندرية

ؤهل،الهودمئموتفهكانماذاالقينوجهعلىيعلمولا

المؤرخيرفبعض،لهممعادياأوكابقهمعهممتعاطفاكاد



بطيموس
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إلىالئاكالمكابيينفيالمذكررةالاضطهاداتيخسبون

إلىنشتهاإلىيملونالمحدثبنالمؤرخينأغلبولكن،عهده

الملكبهذ!وترتبط.هفيلوباتوراالرابعبطليموسعهد

.كبوبتراباصمملكنان

،011،901أ-1)6اثافيموترأواتصعبطيموس-

منطردفقد،التقلبثديدعهدهوكان.(:.مق888-.

بطالموسالأصضأخوهليولاه.م.ق011فيالعركأ

،1أ-90)01الأولالاسكندرالملفبالعاثر

وخلع.م.ق9081101فيعرشهاصتردثما-88(.80

وكانت.م.ق88فيغائاإليهعادثم،أخرىمرةمنه

دموياتالثالهكليربتراوبخاصةالفترةنلكملكات

ثورةموترأيامأواخرفيفاتوتد.الأخلاقنحطات

تدصربعديخمدهاأنصتراضطاع،مصرصيدفيعاته

..مقء8فيوذلك،المصريينفخرموضعالمظيمةطية

حكموند:ليانالاصبهدرأوعشراطادىبطالموس-

أبههامرأةفتلأنبعدبخودهخله)ذ،فقطيرماعثرتعة

إلالة.بريخس

الملفب:(ق.م..هـاه)عئراثاليبطيموس-

وكان،الاصعلبطليموسشرعىغيرانجاوكادأأوليىإ

كانتالتيرومابحمايةصتظلاحكموقد،الأخلاقصء

فيلهرومااقرارعلىحصلوقد.مصرشئونفيتتدخل

منأثالهامع-استنزفت،كبررةرضوةدفعبعدالحكم

الاسكدرية،فيثورةوقات،)بداخصاد-المقات

-58منالمدةفياللادمنونفتهالعر!قعنخلعته

واصتطاع،الرابعةبريىلابتهالعرشوانتقل.م.قءه

بحد،الرومافيمورياآحابرضوةعرئهبستردأنأوليتى

زاروقد.الرابحةبرنيسابته!مبماكثصيندماءسفك

،عهدهفيمصرالصقلىديردورالمتجولاليونافيالمؤرخ

منبالكوخلطهللأسفولكنه،ئاهدهلماو!فاوجل

بالثقة.حدرو!نكحررصابقينكئابمناصنقاهاالتيالأخبار

بموت:(..مق5.3-0)الابعةكلويترا-

كيوبتراابنتهالى"عرضهانتقل،عرالافيبطيموس

أباهمايناركاقدوكانا،عرالثاكبطلموسوابئالابحة

كليربترابينالنزاعنثبولكن.موتهقبلضةعدةالملك

تيصريولوسوقام.أخهاوبين-الطالةأضهر-

جعلتهبكليوتراعلاتتهولكن،بيماالنزاعفيبالفلكل

العسكرية،مقاوتهتجدهلمالذىبطبموسضدال!ايخاز

باسمالحكمفيثماركاأصغرأخفقام..مق47فيونتل

فيرومافيبالمقتلتهولكها،عثرالرابعبطيموس

هوابناقيصريرلوسصكيوبتر)ايختوقد.م.ق4،

بطيموير

-36من)معهااعياحا؟عبتهأقيصرون!

بطيموسنجاسمالعرشعلىبخلفهاأنبنية(ق.م.03

وسياجةالطصوحشديدةكيوبتراوكانت.عثرالحاص

ال!ثرقعككليوبتراتطرأنروماخثيتحتى،بارعة

ودفع،غرامهافيأنطونيوسوقعوقد.جميعهالأو!

نأ(أوغ!ط!)أوكافيوساستطاعفقد،غالياالثن

معركةفيجيوشهاعلىيحلبوأذودهائهاحبائلهامنينحو

ي!وقهالاحتىكيوبترأفانتحرت،الهيرةيةالجراكميوم

روما.فينمرتهموكبفيذليلةأسيرة

أوكسطسإلىمصرحكمانتقل،انجهاومقلوبموتها

رومانجة.لايةشوأصبحتفيصر

الثلالةعهردفيمصرخفحت:البطالسةعيدليمعر-31

نظامهافيكبيرةلعييراتالطالسةمنالأولالملوك

نجاحأتحققأناصتطاتالحشةالإدارةولكن،الاقتمادى

طريقهفيصاثرأالاخصادىالجهازذلكاستروقد.بهيرأ

عصرفذولكن.الزمانشآخرترنلمدةالناجح

،الادارىالجهازإلىكطرقالضادبدأالادسلطيموس

أضعلمما،الاهظةالضرافبثقلالمصريرنثعر

البطالةحكملقد.محيرةمرارأللثورةودفعهم،سخطهم

لهم،كبرةصيةوكأ!هالصالحهم-أجانبوهم-مصر

لملكى.المصريينرعاياهمورخاءبخيرجدىاهمامدون

لذلك،كليةالمصرونارضاءتجاهلمقدورهمفيبكن

فبنوا-نفوذأالعناصرإكزفهم-الكهةاسترضاءحاولوا

وفيلةأمبروكوموإساوادفودندرةمثلاننحةالمعابد

بحامة--المصريينولكن،القائمةالمحابدبعضوتوصيع

الروحعلحراصا-يرا-الكهنةظل؟،بهذاثروايتألم

فيالدقيقةالزخارفمنالكثرفيتظهرايى)القرمية

الكتابةوبلنت.القديمةالدينيةالتقالدوعلى(ا!ابد

الأجافأوبكيستيملاحتىصورهاأدقالهيروغليفية

علىبكزةالموجودةالقوشأصرارالالمفاذمنالممقوتين

ضيئاالكنوزهذهرموزفكبدأوتد.الجديدةالمعابدجدران

الد،نةعنالكئبرتحوىضك!-ولا-وهى،فثيئا

علالضوءوتلقي،ابكرةالحصورمنذوأصرلهاالمصر!ة

الابفة.العهودسالادرةمصادرها

عهودفيبمصرمحيمةيهوديةحالياتفاكوكانت

جثالاسكندريةفيالجاياتهذهأكبروكان،البطالسة

الىحاجهموكانت،!انهامنكب!رأقمايكونونكانوا

فيالبدءفيسببا،المقدسالكتابلأضاريونانيةترجمة

إلانعلمولا.الميلادقبلالثاكالقرنمنذالسمعينيةايرجمة

الثاكالقرنفيفل!طينفيالبطالةحكمتاريخمنالقليل
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فيالكهنةرؤساءتعنفيتدخلهمباس!ناءالميلادقبل

أورضلبم.

بطمة:

فلطينفيبكثرةتمو،السنديانثجرمننوعوهي

القديم\العهدفيمرة21ابطحةوتذكر.طويلاوتعمر،وسورية

فيوتترجم،واحدأصلمنثشقةعبريةكلماتثلاثعننقلا

العبر!ةالكلماتهذهأنوكلجح.،بابلوط"المواضعبحض

ملك!تبرالأرزكادفقد،تويةضخمةحميهةأضجارالىتثرو

الأضجارملكةتمتبرالبطحةكانت!،الاخضراردائمةالأشجار

.(والئاءالحريففيأوراقهاتقطالى)الحريفية

قدماء)الدرويديونكانولهذا،لقرةرمزوالبطسة

بحضوكان،البطمأشجاريينعبادتهميؤدون(البريطانيين

لأكم5:اضحياءيذكر؟،تحهايتحبدونفلسطينفيالوئنيين

!،(92:أإش)هاض!موهااليالبطمأضجارمنبخجلون

صذابحهمحولأصنامهمسط،خلاهمكانت):حزقيال!قول

وكانت.(6:13حز)"..خضراءشجرةكلوتحت

البطم.ثجرفيتسكنالالهةأنتعتقدقديماالجرمانيةالشعوب

:ايكر!صفرفيالمقدسالكتابيمرةلأولالبطمةوتذكر

ضكيم،عندايىالبطمة)ثم.(:6ا4تك)،فارانبطمةا

تك)تحتهايتهأهلمنحمعهاالتىالأ!اميعقوبطحرالتى

تحثونجيهضاولجئثجلحاديايقرجالدفنكا.(35:4

بطمةأشهرولحل.(21:أ.أخ1)،!اي!فياييالبطمةإ

تمكنخىأبثالومبضعرأدسكتالنىهى،المقدسالكنابفي

.(81:9.01.41صم2)خلهمن!وآب

النبيويشر،قويةجديدةفروعاتنتج،قطحتوانوالطمة

وانالتيوالبوطةكالبطمةولكنا:بالقولذلكالىإضمياء

،(6:13)ش)!مقدسأزرعأصافهككونصاقفلهانطعت

.أخرىمرةلثعبهالربلاحياءصورةتعطىفهى

البطم:وادى-بطم

)سرائيلورجالالملكضاولفيهاجتعالذيالمكانوهو

وهناك،(17:2اصم)الفلحطينيينللقاءللحربواصطفوا

.(:219اهم)الفلسطينيجياتداودقتل

نحوبعدعلىوقع،شهجزءأوالشطوادىانهوالأرجح

،(3:81كوئيلانظر)أورضلبممنالغر!الجنوبالىميلا41

منبالقربحبرونمنومحدأ،جنوباالنقبود!انأقصىوهو

الصال)تجاهفيئوروادىباصمذلكبحدوينحدرضوربيت

و!أخذالغربمخولدةنحنيحبث،نيفيتحنىتقرببا
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،المالمنالقادمالنجيلواديبهوررتبط،الشطوادي31

الطر!قبمحاذاته!والذىالجندىوادىالرقمنب!رتبطكا

يتع،الرديانهذهكلتخمعو)ذ.لحميتمنالآقالقديم

تلعلىويرجد.عرضاايلنصف!لغحتىالنطوادي

خان،فيهمكانأعرضمىقيلأالرقيالجنودإلىسنحدر

فيإلابالمياهالوادىيمتلىءولا.،صكوه)موفعوهوالشويخة

فيالمذكورةالعطسةالأحداثأنفيضكولا.الأمطارموصم

هذ!ؤجرتقدالأولصموئلسفرعنعرالسابعالاصحاح

الجنوبية،التلالعلىالفلطييوناصطففقد،المكان

وحدثت،الشرقاالضمالأوالشالالىالإصرائييرنوا!طف

تغطيهالذىالعريضالواديبطنفيوجلياتداودبينالمعركة

بحضبهتوجدومازالى.أحجارهداودنهااختارصضرةحجارة

لا.الفخمةالبطمأضجار

بطم!:

الأرخبيل)ايجه!كرمنالرقيالجو!الطرففيجزكرة

.الصرىأسيافييلشىمنميلا35نحوبمدعلى(ابوتافي

،أيالعشرةطولهاييلغ،المئكلفتظمةغ!جبيةجز!ةوهى

فيهاجبلأعلىارتفاعو!لغ.أميالصتةنحوالصممالفيوعرضها

جزوةوهى.قدم008مىاكز-الياسالقديرجبلوهو-

كانتأكاتذكراياريخبةالمراجعبعضكانتوان،عاريةجرداء

الطلياندعاهاحتىالأضجارتنطاالو!ىالعصورفي

أنهاالقديمةالمراجعبعضتذكركا.النخيلجزكلةأو،بالموزاا

علىعفاندالزمنأنلدوولكن.اللوطلأضجارمغطاةكافت

بلقحا.جرداءتركهاو،ذلككل

فيايهاالاضاراتبعضركمالغموضيحوطهالغديموتاريخها

واصترابر.وبيىيوسيدتىذكرهافقد،القديمةالمراجعبعض

نفينإل!ا،المشحيالمصرفيالاأيةللجزيرةتمبحولم

رؤاهرأىوفاك،دويانوسالامبراطور!دفييوحناالرسول

.(9:1-1ارؤ)الرؤيامنرقوجلها

نأ،وجيروموورساييوساوو!ناوسجلهقديمتقيدويذكر

منعضرةالرابعةالنةفيم59فيالمهانفيورحناالقدي!

.م69فينرناحكمفيأنسىإلىعادوأنه،لدويانوس

بخىحينالجز!ةتاريخفيجديدةمرحلةيدأتم8801وفي

مرقعفي،يوحاالقديىباصمد!رأ،كر!تودولوس"الر)ب

الأدهـةعددتفاعفالزمنوبمرور.القديمأرطاميىهيكل

محتةفجمعوا،التعليمدرالىالرهبانوانصرفوالكنائى

.كريستودولوسدورفيصغيرجزءإلافا!قلم،كبرة

م4531فيولبهها،الأرثرذكىللرومقلعةبطمىوكانت



بطصلموتعخريطة

القرنوفي.الأتراكهجماتلصدروماياباللاصجاداضطرت

،الذاقبالحكماممغمعالأتراكلحكمخضحتعرالادس

وني.التركيةللبدةتماماخاضعةأصبحتم8321فيولكنها

عنهاتخلوا4791وفي،الطيانلحكمانققلتم1291

.لل!ونان

وتفىأجاهون9أولها،عبريةكلماتلجملةترجمةوهى

تك)هتسحينبطكعلى!القرلفي؟للبطنالخارحيالسطح

التحويفوتعنىاكوبه9كلمةثم.(ا:42الا3:14،

وتفىأبطبى"كلمةثم،(25:8)المددصفرفيكاالبطنى

3،21.22:قضفيكا)الرحمتعنىقد؟،الداخليةالبطن

مز2،23110،4:16؟ه3512:0،ا5أيوب2،.7:مل1

.(3:3حز،ه:اإريا2،18:0،2ه:13أثال،41ة17

يأجس!امنالداخليةالمناطقعلىللدلالةمجازياتستخدموقد

دانيال)الأمعاءأي!ييى9كلمةثم.(2:2يو)شىء

.(21.2:أ:17،يونان2:32،

كرالا!9هى:احدةيولانيةكلمةالجديدالحهدوفي

،21:04مت)الطنىالخويفوبخاصةتجويفاتصىشأه!(ا)،أ

المواضعبمضفي-العرليةفيوتترجم(391:ي،618:1رو

ابجلوفى.(01أ:9..رؤ13،ت6اكو)أجوفا9-

النفس.أعماقبهايقصد(7:38)يوحنا

الاطن:الانسان-الباطن

تجيروهو!الباطنالإنانأتعبيربولىالرسولاشخدم

وهذا.(34:بطأ)،الخفيالقلبإنان"تعبيرتقرييايماثل

أن!روبوس!()يسوئنأو)هـإيموهواليوفالطالأصلفيالتمبير

وأالنفسأى"الداخلالإنسانالفوياويحنى،(722:رش)

-الروح،العقل-الانانفيالمادىغرالجزءإنه.الضير

كر2)!يفى"الدى،الخارجالإنان9عنلهتمييزأ

4:16).

فهو،الروحيةثراتالتأعملمجالهوالباطنالإنانأذوبما

والعملالتجديدبحميةالقدسالروحفيهيقومالذىالمجالأضا

.(3:61أف)الخلا!ى

معبايبادل،الباطنالانان5تعبيراشخداميصحرلا

وخاضحافاسدأمازاليكونقدالأولأن)ذ!الجديدالإنانا
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بعشترة

أف)أاللهحياةعنمخاو!ومظلمأ،لبطل5

الذهن،هوالاطنالإنانان،وباختصار.(4:17.18

العلياالانسانطيةأو(الإنان!اللهصورة-الروح،الفس

المجلدفي!الباطنالإنسان"إلىارجع)وروحياوأدياذهيا

.(الدائرةهذهمنالأول

بطونيم:

خربة،أنهاجدأويرحح،!الفستقضجرة)معناهالحل

أريحامنالثرقيالشمالإلىميلا61نحوبعدعلىالواقعةأبطنة

دخولهمبعدجادسبطنصيبفيواقحةوكانت،الأردنعبر

.(:1326يق)كنمان

بعر:

لا!)الظلفوذواتالخفذواترجيعهرالبر

.(1ا:.4

نساءاحدىوهي،"محنرتةأوملهة!ممناهعبرممطاصم

.(8:8أخ1)بنيامينبطمنضجرايم

تعنيلعلهاأ،أوجرىءأوقادر9الربمعناهعبرىاسم

أخا)المغنيآصافأسلافأحدوهو،الربعمل)

:6.4).

بعثا:

كلصةمناضتقاقايكونفد"،أوجرأةأمحناهلعلعبرىاسم

بعلالاسماختصارأنهاالبعضوكلى،!المزعج9معنىنؤدى

909)ائلإصملوكثاكوهر.،ربالشى)أى،كس

المكيةالأصةومزص،المملكةانقسامبعد(..مق886-

ترصةفيسنةوعرينأربعاوملك،الثماليةالمملكةفيالثانية

.(1:33هأمل)

المملكة)إصرائيلعناليهوشعفمعلالربوكول

ىأ،(84:هو)،منيولي!طوكاأقاموا)إنهم(المالية

أخيابنبعثماوكان.مورتهعلىبناءولاالرباخيارمنليس

بنياهو3علىالربلهقالحتىوضيعبيتمنياكرسبطمن

علىرئياوجلعتكالترابمنرفمتكقدإلطا:الرارحنافي

.(2:ا6امل)أشبى
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منصلسلةعنعبارة()سرانيل)يربحاممملكةوتاريخ

،أسراتتعالحكمعلىتقبتإنهحتىالمسكريةالانقلابات

وقتله-صبعامبننادابسيدهعلىبانقلابقاممنأولبحئاوكان

عنه.عوضاوملك

وقد،عرضهلتأمينبإجراءينبعشاتامنادابعقتلوبعد

يتعلىالقضاءهوالأولالإجراءوكان،كلبهمافيفثل

حتىليربعامن!مةيبقا0يربعامليتكلضرب"فقد،يربعام

لحث،موتبعدولكن،(أ:27-592امل11أفناهم

رئيىزمركطعدهعيهفتن)ثم،فقطشينأيلةابئملك

بيتلطو!سكريشربترصةفيوهر،المركباتنصف

بيتكلضرلب0001تملكهوعند،عهعوضاوملك...أرصما

امل)"ليأصحابهأوليائهمعبحائطبائلالهببقلم.بعئا

؟،يتهعلىوقفى،تخطيطهخابوهكذا،(أا:9-ا6

.-سبحامبيتعلىهرقضىأنبق

ملكآساليحاصرالرامةبناءمحاولةفكانالثافيالإجراءأما

الذهبمنيخهمماالهيكليجردأنإلىاضطرآساحتى،صهوذا

مععهدهليقصأرامملكطبريمونلنبنهددليدليدفعهاوالفضة

.91(،:18امله1)آياعنيصعدحتى،)سرائلملكبعا

عاصتإلىويعردالرامةبناءعنيكفأنإلىبفافاضطر

وأخابهاالرامةحجارةكلفحملوا"رجاله!اآأمروقد.ترصة

!وا!ظةبيايرجبعآصاالملكبهاوشى،بفابناهاايي

جموذاملكآسابينالحرب)واضرت.(15:22مل1)

.(51:32ملا)،أيامهماكلإسرائيلملكوبفا

يربعاميتعلىحكمهتنمدفيبعشااعخدمالربانومع

عليهالربغضباضجلببعحاأنإلا(92:03.ا5أمل)

ملا)لهالرارحناقبنياموتحذيرركميربحامطريقوبسره

ايضااستجبهالذىالغفبوهو،(أ:ا-67ا:،5،3

نباطبنيربعامليتاصابمابيةفأصا!،بيتهعلىالملكأخآب

.(:9!مل222،:21مل9)أخيابنبحثاولب

بعثترة:

عثاثرمنجرضونبنىأعطبتالتىالمدناحدىوهى

الحاتبعلىباشانفينىسبطنصفلصفياللاويين

الأولالأيامأخبارسفرفيوتسس،الأردننهرمنالرقى

منمحصرةصية6بحرةولحل،،عتاروت(671:)

.!كاروتبيتإ

بعوكه:

فييقعماتأنراععلىوهو،الصغيرةالطائرةالحشراتمن



وغيرهاشالملارياينقلماومنه،عنهفيصفىالخمرأوالبن

بابرةالثيهالماصالثاقببفمهااللعطريقعنالأمراض

المحقن.

إلىالاضارةفيالمزاميروفيالخروجضرفيالبعوضويذكر

الأرضترابموصضربعندماحدثتالتىالبعوضضربة

8:17116)خرالا!موعلىالناسعلىالبعرضفصاربمصاه

31(.ا:78،450:همز181،

المراثينوالفريسيينالكتبةإلىاللومالمشحكسوعالربووجه

(23:42ت)!الجملوبيلعونالبموعةعنيصفونالذين)

ويهملونالخارجبالطقوسمنالصغيرةبالأموريهمونلأنهم

.والإيمانوالرحمةالحقعملمنالأطصيةالواجبات

-بعليم:بعل

ويسمى،!زوج،مالك،صيد،ربأمفاهسامىاسم

كدالالهةكبيرهرالبحلوكان.!بيلأوبلر5البابليةفي

.!بعل)جمعإوهـالبحليم.الكنحايخين

علىأصلايطلقالاممهذاكان:البلأي!ء-1

له.علماصمأصبحالزمنوبمرور،بابلاله!مرودخإ

محناها،أيضأالعبريةفي!بعل"كلمةادوحيث

الدينيمفاهافي-أصلااستعملتافهايخظن،!مالكأ

ثمةلي!ولكن،الأرضمنمينةبقعةإلهعلىللدلالة-

المالك،،تفى!رب9كلمةانكا،ذلكعلىتاطعدلل

."المالرب5أو"اليترب"لقول!أيصا

الأله9هو"مردوخ-بلأالالليالالهكان

كانمقد،الكنحافيالبعلأيضاكانوكذلك،أالثصس

ويقول.!الصاءرباأو!كايمبعلاهوالكاملاحمه

الأولالجلأبناءإن،يخاتونصانكو،-الفييقىالكاتب

نحرللماءأيد-بحطوا،الجمافزسفياالثرمن

وحموما"الرجداالصاءرباعبروهالأنهمأ،الثى!

وهو،الفييقيةاللغةفي!الحاءرب"أى!سامنبعلا

الإغريق.عدالآلهةكبير(زف!)سزيويقابل

عكابين،العوايدأمأفيهيكل!!ايملبعل9وكان

الفينيفبماالم!تعمراتفيالنقوشفياحمهوجدوقد،وصور

وقرطجة.سردينيافي

يعبدكان!الص!الإله9البعلولأن:البعلأوع!اف-

أنهسأطوعلى!خير"أنهأ!اسعلى،اعتارينساسأعلى

والدفءالنرريمنحناحيةمنفهو،أمهلكأومدمرا

الحرفإنأخرىناحيةومن،لهكعبدونالذينلرعاياه

فيال!ببهوكانالذىالنباتيهلكالصيففياللافح

الثريةوالذباثحالقراببنلهتقدمكانتلذلك،نمره

الدائد.منغيرهاأوالأوبئةزمننيغضبهلتكين

وكان،الذيحةلمقدمالبكرالابنهىعادةالذيحةوكانت

تحبرالقديمالعهدفيالمكلهذاعلىويطلق.ح!ايحرق

.(:16،3:216ماط2)،النارفيابئهـعبر:مخفف

لآخر،مجتمعمنتختلفالبلعادةصورةوكانت

الخاصر،الماويربهأوالخاصبعلهمرضعلكلفكان

يتميالئاسلدةأوالمديةباسميلفبكانماكثهرأالذي

قم!)"حرمودبعل1،!صوربعل9مثلادنجدإليها،

ثم.وهكذا،طرموسبحل"،"لبنانبحل)،(3:3

بيك-،ئلمعينالهاسمإلى(بعلاالاسمأضيف

بحلو"،باللفي!مرودخالرب!أو!مرودخ

في(11:17يش)!جادبعلو)،صورفي!ملكارت

الأحيانبعضفيإليهالمضافالاسموكان.فلسطينئهالمط

وأ!السماءرب"أى،ثهايمبعل"مثل،وصمااحما

بعلوه،(2؟9مل2)أالذبابرب!أى"هـبعلربوب

عحودرب"أو،الحرارةرب!الىعادةوترجم!هامان

كلعلىيطلقوكان.لقرطجنةالحارسالالهوهو!الصى

جع)!البعليم5،الشسهـللالهالصورهذه

وأبعلةالالاهةباسمأعاؤهوارتبطت.(!بعلأ

وجمحها!الساربة9إلىونترجم)عشيرةأوعثناروث

رفيقةركانت.عاتأو(العريةايرجمةفي!سوار!ط"

وأ،البلوجه)أ!،بحل-بنا5ت!مىقرلمجنةفيالبل

.!البعلصورة"

لفباصتخدم،الغابرةالعصورفيأنهببدو!البلعادة-

القوميالالهعلىللدلالة،صيدأورب"بمصىأبحل"

،مريببعا!5ابنائهأحديمىيوناثانقجد،لاصائيل

بعلياأأبنائهأحدداوديصمىكا،(8،34:904:أخا)

أيضاويمى،(:417أخا1،يعرفبعل"أىأداع

باضبدال(3:8أخا)،يعرفالله"أى،أياداع9

.أبالله9(بمل9

إلهعلىالبعلاسمافنصر،أخآسعصروبمد

بكل،السامرةالىعبادتهإيزابلأدخلتالذي،الفينيقيين

و!ول،مقيتاالبلا!مجعلمما،الرثنيةطقوسها

تدعيتيأنكالربيقولاليومذلكفيويكون5:هوثع

الأحماءأذكا.(2:16)"بعلىبحدتدجننىولا،رجلى

8:33،أخ1)أاشبعل"مئلالبعلباسمالمرتبطة

الىفيها،بعل5لفظتغير،،داعبعلياو)(9:93

وأالعار"ممنى-الحبريةفي-يتضمنالذى"بوشث)

.!الحزي
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وفيالامرةفيمعابدهللبحلكافت:البعلمعابد-

عهدفيأقيت(أ:18امل32:2،أ6امل)أورضليم

مبفيوالف!م!ننامراليلدصهرأنحاولالذىأخآب

مذابحفأقيمت،الفييقيينإلههوواحدفوميإلهلهواحد

إرميايدكر؟أورضليمضرارعكلفيللبحلالخررلحرق

فوقأيتالمذابحهذهانوواضح.(:11113الني

البعلهيهلوكان.(32:92إرجا)الوتسطوح

بيتأنيعمودأو!سارية"شكلعلىلهتمثالأيضم

.(2-27ا:ه.ماسا2،)البعل

البعلأنبياءمن054ضاككان،الملكبأخآز!نونط

مل2؟ا:91،امل)الحوارىأنبياءمنأربعمالهمع

عدلجوغاخا!ةملابىالبعللعبدةوكان،(01:91

إريا)البخورله!كرقونوكان.(01:22مل2)عبادته

خاصةمناسباتفي)خهمحتى،محرتاتويقدمون(7:9

أحيانوفي.(ه:91إرميا)بثريةذبائحلهيقدمونكانوا

أنهمحتىكبيرأحداالكهنةمنتبغالنثوةكانتكثرة

أنفسهمويجرحونالبعلمذبححوليرقصونكانوا

بعضيفعل؟،(.18:6228ملأ)والرماحبالسيوف

.اليرمالوثنيةالدياناتأصحا!منالمعوذين

ق.م.0014منالبعلثثالصورة

إمرإئيل،فيأينةبقيةالرقتنفىفيللر!كادولكن

ركبةيحوالمرجلآلافسبعة"لعهالر!أبقىفقد

.(:18ا9امل:4،أارو)،لبعل
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هوو،أجزو،مالك،سيد،بر):سق!محناهو

:31

الدىئيرةالرهو،يعقوببكررأوبيننلسرجل-ا

أشورملكفلا!رتغكوباهرأوبينلبنىرئيساكان

.(61:ه5أخا)

واصم،العثرة،أللأويعوئيلاأبناءمنالرابعالابن-2

الاكالابنهوضاولالملكابوقيسوكان،محكةأمه

أيضاانظر:9120،39،35036.93ت8أحأ)ليوئل

.(0551.:ا4أصم

أيضاوتسمى(4:33أخا)ثهعونسبطفيمدية-3

راموت"أو(ا:98ل!)أالجوبرامةئربحلةأ

.(03:27اصم)أالحوب

بعلبك:

سهلفيتديمةسدينةوهى،أالوادىرب"الاسمومعنى

دمثق.منالغردالئصالإلىيلا24بعدعلى،لبنانفيالبقاع

الثصس،مديةأى!هليوبولي!9اليونايونعلهاأطلقوقد

البحر،سطحفوققدم0038نحوبرتفعتلقمةفوقتقعوهى

العصورقيمعبدهااشتهروقد،الخصالواديعلوثرد!

وأوائلاليونانالحصرفيأهميتهمنالكثيرمقدولكنه،القديمة

.الروما!العصرأواخرفيضهرتهاستردولكنه،مافيالروالعصر

الجاطقأهممنوهي،شاسةمساحةالمديةأطلالوتغطى

الرومايخةالمعابدمناطقفيالتقبك!وتد،لمالعافيالسياحية

أصلابنيقدأجيرتر5فممبد،أسبقعهودمنأط!اتعن

عاحتهتجلغضخمأمحبدأوكان،أهدد!الحواصفلإله

عمودأا9بهأعمدةصهوبهيحيطوكان،قدمأ06ك!قدعأ092

لطومثلهاالمقدمةيأعصدةوعثرة،جانيهمنجانبكللط

أقدامسبعةوقطره،قدما62العمودارتفاعوكان.المؤخرة

يراوحصناعةربوةعلىمياالممدوكان.القدمولصف

كلمنالسورمنجزءسيوقد.قدما42-42بينارتفاعها

قدمأ*41*قدمأ62عومهااليهلةأبحادتبعضخمةحجرية

قدمأ-ا1

وهو،الجنوبإلىياردةأربعينبمدعلىلاكوسمعبدويوجد

كورنثوسأسلوبعننجمرذجلاتحفظولكنهحجماأصغر

فيوافنيةأروقةالمعابدهذهمنلالقربوبوحد.المعمارى

وفي.جانبيةبادعلىحميعهاتحتوىعظيصةحاتوط،المداخل

اكروبولمنيل2/1مخربصدوعلىالحدثةالمدينةوسط

.فينوسلعبادةمكرساكانصفهرمعبديوجد(التل)



تاماربعل

-*صلالأ؟-ع!!،!!-لآ"!!ج!بمد-!لأعل!ط!يمء--س+-!؟-!-لألاقي-!--.-/س!ك!-

!ر.لأ-(-خ-ير"-!-"!-*!يم*حم!؟

-!ه،كا*طبماحم!-!ع*" لأ،؟-/،لابر،!أط!،!ةغف،!ط!طث!،/كأحم!جم!؟*

7--!؟ءلمكاصد-!-3،!!لأ-!-؟/+لإ--لألأء،"--"لآ!كا----!-"لم-.-!"ل!3،ص!ء

لأ--،؟3*لالأ/د--ص----7*لأ-**---لم*!لأ،-بز7!ب!*لأ--

لأ-س!.--+خلأع---++!ءل!*ئن/ء-،ء//لأ-،ء//!:--*؟،-لمأ/"،---ل!.لا!--

ءكا،ء!لا-لملايمو/بر.!-كا-"-ع*ئم!ئ!خ!

!--.)*533تإ*بر،د!/!!لاحلأ3-لاإلأ!هب!+-/3"*

مح!-"،3لأ3/،-ث--

،*ءلأ-!//ء!!-ة،-!--لاءكاكا-*لأ-لالأصكا3لأ-!لا-،-!-خؤبم-خد7

بعلبكمنعخرىومعبدزخارف

بعبكلفلعةصورة

بريث:بعل

موتلمدإسرائيلبنوعبدهصنموهر،العهدبعل)اومعضاه

بعينجدعونب!أبيمالكأخذوقد.(8:33قض)جدعون

رجالا!افاشأجر"لريثلعل!بيتسالمضةسثاقلأ

ويحتملى،(9:4قص)كاقامالتىرتهثوفيوراءهاجسموابطالير

بالاسم:المقصوديكونوقد.(9:46)!بريثإيل!هوأنه

فيالكمانيينإلهيكوررلداك،!العهودطىالمهىالإا،ا"

أيامفيالصملهذايتحبد:نضكيمأها!وكار،شكيممنطقة

وبحدها.حدعون

:لاماربعل

بحوفياصطمىالدكلطالمكاداسموهر"الخيلىر!"أ:

قص)شيعإثممناقترفوهلمادياميرا!رحالقتالإسرائيل

إيليتليرويقع،هـتيةلبادةمركزاوكان،(02:33

نعر!لاولكتا،ليوصايوسمعر!فاالمكانوكاد.وجبعة

قض)أدبورةنحلة!وليربيهال!عصويجمع.الآنمرتعه

مكالهأنالبعض!ويظ!.والرامةإيلبيتبينكانتالتى(4:5

.!أرحادةخر"أنهحرونآويط!،"يلالطوالرأسا
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جادبعل

:جادبعاط

منوب،جادبحل"لعلهأوأالحيدالحظرب"ومعناه

فيالمكانهذ!ويذكر.فلسطينئهالمطفي3الابهذامحانإلى

.حرمونجبلتحتلبنانبقعةفيأنهعلى()11:17يثوع

.،الجديدةالعين5هوالآنموقحهأن!كولدر"ويظن

الصنمهذاو!ذكر.حاصياأو،بعبكاأنهيظنونوكثيرون

بينهيحمعحيث(اا65:إضياءأفي،اكبرالسعداباصم

حال!ا،مرقعهلحلمولا.الاضورى5مانو5أو،ناة،وبين

إلىأميالأربعةبعدعلىجبحةمنبالقربيكونأنبدلاولكنه

..رضليمصنولحمالا

:حاصوربعل

لألالوميخهكانالذيالمكانوهو،،الساحةبعل"ومعناه

أقاموهناك.(ا:323صم2)أفرايممنبالقربجزازون

عناعتذرولكنهأباهدعا.؟،الملكلأنجاءو!ةأثالرم

لقتلخططقدوكان،معهأمنونممذبأنفطلب،الذهاب

نحرهـتفعجبيامكاناكانأنهوتححل.ثاطرأختهأذللأنهأفون

أنهالكثرونويظن.الجرسطحمستوىفوققدم0004

منالحرفيالشمالإلىأميالخمةنحوبحدعلى،القمررجبل)

تقعاليحاصرروبينبيهالخلطعدمومجب.أفرايمفي)يلبيت

الرقيالثمالإلىالفصورجبل.ويقعالجليلبحرمنالمالإلى

ضكيم.إلىالطريقضرقي"الطيبة)من

:حانانبعل

الكتابفيرجلينعلىيطقاصموهو!حنانبعلأومعناه

:المقدس

ضأول،بعدآدومعمىملثالذيعبهوربنحانانبعل-ا

أحا38)93،ة36تثا.هدد")أو3"هدارخلفهرفد

.(94.05:أ

المئولوكان،(جدرةمنأى)الجدروىحنانبعل-2

داودالملكأيامفيالسهلفياللذينوالجميزالزكونعن

.(27:28أخأ)

:حرمونبعل

حيثحماةلمدخلمقابلموضعوهو،،حرمونر!"أى

بهمإمرائللاقحانالربتركهمالذ-كأالحويوريسكنكان

نىبينالتخوممجددحرمونبحلأن؟.(3:3قض)

الصعدونبون(.وكان5:23أخا)حرمونوجبلوباضان

تث)سنير!دعرنهوالأموربون،صبونحرصنجبليدعون
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بوببعلز

فيكانأنهنحلملكننا،بالضبطموقعهنعلملاأنناومع.(39:

بملإنهالبعضويقول.حرمونحبلسفوحعلىالأردنضرقي

البحل.عبادةمراكزأحدكانأنهبدولا،جاد

:بعلزبول-بعلزبوب

أرصلالذى،الفلسطيينآلهةأحدوهرأالدبابرب،أو

منأصابهممايبرأكانإنليمألرصلأإصائيلملكأخزياإيه

وكان،(2:امل2)الساعرةفيعليتهفيالتىالكوةمنضوطه

إسرائيلملكإنحتىواصةضهرةذاكانأنهبدولا،عقرونإله

الملكلتوبيخإيلياأرصلاللهولكن،مرضهعنليألاليهيرسل

رصلأأرصلتأنكأجلمنا:لهوقال(:13.6)حيانتهعلى

إلهإسرائيلفي!وجدلالأنهأليس،عقرونإلهزبوببحللتسأل

عنهتنزللاعل!صعدتالسرهـالذكطلذلك،كلامهعنيسأل

.(1:61)!تموتمونابل

عل!،اطلقلماذانعلمولا،كريب-ضكولا-والاصم

،الذلابمنعدتهيحمىكانلأنهكذلكحميأنهالبعضويظن

وأ،الذبابةصرعةمثلفيللأسئلةالاصتجابةصيعكانلأنهأو

مكانكلفيوجودهعنللتبيرالاسمهذاعليهأطلقأنهيحتمل

إلىاحمهالي!ودحوروتد.السريعةتنقلاتهافيالذبابةتفعلمئلما

لأنهاحتقارأ(الزبالة)!الأقذاربمل!أكيأبعلزبول9

1.18ا:ه1لو3:22،مرقىأ:22،27124،أ:ه.)ت

.)91،

يثيثة:بعل

رجلمنهجاءالذىالمكانوهو،"الثلثبحل!ومفاه

رغيفاعثرينباكورةنجزاللهرجللألغحاملأالا-مجهول

ئةنحو)الضعبألثع!اوأطحم،جرابهفيوسريقاشعيرمن

بعلمنجاءأنهوجث.عموفضلوضبعرافأكلوا(رجل

الجلجالسفىبمكانأنهفالأرحح،الجلجالإلىضليث

أخصبمنكانتإنهااليمودويقول.(4:42.43مل2)

ويسمها،مبكرأينضجمحصرلهاوكان،فلسطينفيالماطق

،أطليسيابيت)جرومويسحهاأصاريثبيت"!وطبيوس

.(ديوسبولش)لدةمنالثمالإلىميلا15بعدعلىوتقع

الوصف،هذاعلىتمامأتنطق"يريسياخربةاوتكاد

المالإلىميل2/41نحوبمدعلىالهلفيتقعفالجلجال

الواقعةأثلثكمرأخربةهيأنهاالبحضيرجحولكن،الغرثي

في،ثكو"،ذلكمنالثمالإلىولصفأيالثلالةبمدكل

العبرية.في،شية"هىالعريةاللغة

:صفونبعل

نزلالأحمرالحرمنبالقربمكانوهو"الئمالبحل!أو



فراعمبعل

مجدلبينيقعوهو،الأحمرالبحرعبررهمقبلإصانيلبنوله

قدأنهمفرعرنوظن،(41:2خر)الحيروثفمأمام:الجر

.(ا:43)القفرعليماستغلقوتد،مصيدةفيوقموا

خروجقارن)جزيرةشبهكانتالمنطقةأنالبحضويقرص

)سرائيلبورفعاالمكانذلكولي.(33:7العددمع؟419

مهمالبعضفصرخ،مههيقتربفرعونجيقورأو!!عو-

وطلبئاتاوقصموسىولكن.الفخليأوقعهملأنهمو!ىضد

الربخلاصويظروالقفوابليخافراألاالثعبمن

.(ا:413112)

وتبعهم،الأحمرالجرالثعبعبرالمكانذلكوص

.(22-41:19)هلاكهمذلكفيفكانالمصر!ون

بحل)اصموردوقد،صفونبعلموقعتمامأيحلمولا

شهيرإلهاسمأنهعلى(الحثينمديخة)أوغاريتأثارفي!صفون

الذين-يهرذارجالإليهاأخدالتىخفنج!ينة.تاسيرتط

إرميا-عليهانبرخذنصراسيلاءعدمصرإلىأورشديممنهربرا

كانتصفونبعلأنويحتما!.لهمإرمياتحذيررغمتهرأالن!ى

ائنينبحدعلى،تحمخيسمنبالقربالمتوسطالبحرمذبالفرب

الحنوبإلىأورعمسيىمنالرقيالثحالإلىيلاوكرين

الطرفعلى!دفنةتل!هىالتىتحفجسيخاءمنالرقي

الوي!.لبرزخالثمالي

فراميم:بعل

علىداودأطلفهالذى3الاوهوأالاقتحاماترب!أو

سمعراعندماالذينالفلسطييينعلىالنصرفيهأحرزالذىالمكان

وقالهناكداود"3ففر،لمحارلتهصبعدوا،ملكامسحقدأنه

-ادعيلذللث،المباهكاقتحامأماميأعدايىالرباقتحمقد

.(11:ا4أخا50،2:صم2)!فراصيمبعلالموضعذلك

:الربيألدإودلأنأورضليممنارنفاعأاكزكانأنهويبدو

.(5:91صم2)كا؟الفلطينيينإلىآاصعدا

هوالرفائيينوادىكانإنولكن،تمامأموقعهيحلمولا

فراصيمبعلفيكون،ألياسومارأور!ثليمبينالمكثو!الرارى

المئورةجبل"منابالقربيوحدالتيالرقإلىالتيالحبالهو

جبلذكروردوقد.(الأولبالمحلدأورشليمايظرأ!الثريرة

المرضع.نض!أنهولدو(28:12)إشياءفيفراصيم

:فغوربعل

فيأفامواعندماإصرائبلبوعدهالذي،المرآببنإلهوهر

بالاقلهمنصبهالذىالفخ،مرآبب!اتمعيزنرنوابتدأواثطيم

لحنةفيفلهبعدالكذابالبىبلعاممضورةعلىبناءمرآ!ملك

تضاةمو!وأمر،العبعلالربغضبفحمى،الشع!

عدد)قغورببحلالمتعلقينقوءواحدكليقيواأنإصرائيل

الثيعةالحطيةهذهدكرىعلقتوقد.(:43تث،ا-52:9

يذكرها؟،(:60128)المزمورفيالمرنمفيذكرها،باف

،الخزى9فغوربعلعلىيطلقحيث(ا.9:)هرضعاتبي

ممارسةتضمنعادثهكانتفقد،!رح!اأكانعملهموأن

لملاكالربويقول.الفينيقيينيحلارتباطهعلىيدلمماالدعارة

متسكبنقومأهاكعدكإن":برغاصياليالكيمة

إصرائيلبنىأماممحزةبلقىأنبالاقيملمكانالذىللعامبتعليم

.(2:41رؤ)يزنوا"وللأوثانذلحماكلوايأأن

:معونبعل

عدد)الأردنشرقيفيرأوبينبنوبناهاالىالمدناحدى31

ويص!فها.(5:8أخا)أحفادهمفاوسكن(33؟38

حز)!الأرضهـبهاءوتريتايميشيموتيتمعبأغاحزقيال

أمعونبعليت":أحماءبحدةالكتابفيوتمحى.(25:9

،(48:23اريا)أمعونبيت1،(13:17يى)

على-موآبملكمي!ثعويذكر.(32:3عدد)!بعون9و

نأبدولا،خزانافيهاوأنثأمعونبعلبنىأنه-الموآلىالحجر

الموآيينأيدىبين-العصورمرعلى-مراتعدةاتقلتالمدينة

أيالئلاثةبعدعلى!معينأالآنوتدعى.6ييبنوالإسر

الميت،البحرضرقيأميالثمايةنحربعدوعلى،ميدبامنونصف

البحر.لهذاالمالىالطرفعنأيالضةمخوبعدوعلى

:هامونبعل

بأنهالأننادنثبدفيإلاتذكرولا،!الوفىةرب!وممناها

فيولعل.(811:نق)أهامرنبحلفيكرملسليحانكان!

ولا.الجيدةبالكروملهركانتابطقةتلكأنإلىاشارةذلك

تحريفاتكرلىقدأهاصن"أنالبعضويرى،موقعهايحلم

العمارنهتلألواحأنحيثالهيرالممريالمبود!لأمون"

مزجراوند،الكنعالينبينئبدكاذآمونأنعلىتدلالمسصارية

ولا،،آمرنبمل"الاصميكونوبذلك"بعل"وبينبينه

ويقول.قرطجةأهليعبدهكانالذىأهضانببحل"بهعلاقة

الموضعذلكنيلسيمانحقيقيكرمهناكيكنأ%نهالبض

مجازكط.ضعريتعبيرمجرد:لبهه

وهي:،!مالكةأويدة"ومعناها

بعدعلى!الأرهرتل9هيلعلهابعاريم،لقريةآمخراصم-

فيمرةلأولوتذكرأورضليم،منالغر!إلىأميالتحة
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ئربعلة

أا:9!.)ي!هيهوذاجطغغلنحديدالمقدسالكتاب

6(.:ا3أخا1111920

يق)،بالةأهيأ!اويطن،بهوذاجنو&فيمديخة-

بلهة!وه،(أ:524ئ!)"بحلوتو"،(أ:93

لصمنجزءأوكانتالنقبفيوتقع،(4:92أخأ)

خربةهوالحالىموضعهاأنويرحح،ثهعودبط

."المدبحتلول"أو،المناس5

المالىالتخمعلىب!يلإلىعقرونمنيمتدجبل-اصم

تل9باصمالآنالمعروفولعله(اا:ا5يق)ليهودا

.،المغار

ولحلها،(:1144يى)لصببهمتخمعلىدانثلعلة-4

صليمانالملكأعادالىجازرغررفيدابحلة"أيصامى

.(86:أخ98:1،2مل1)وحصنهالاءما

بر:بعلة

كانتلحلهاكحونليمدينةاسموهو،"الئرسيدة"أو

يق)!الجنوبرامة"وهى،الآلهاتإحدىلبادةمركزأ

أيضاتمى؟،(!بعا!"تسمىحيث:33-4أخا:91،8

تقعكانتأغاويظن.(3:27،أصم)!الجنو!رامرت"

تلاكانتأضهابدولا،الآبارأحدمجوارالنقبجنولىأقصىقي

.!رلوة"أو!مرتفعا5تعنىالعبرية،رامة"كلصةلأنمرتفعا

:بعلوت

الثانية.الفقرةعلاهبأ!بعلة"الظر

بعلي:

يسنحدمونإصرائلبنركانوقدأسيديأورثط9ومعناها

لماللهولكى،(2:16هر)اللهنحاطبةلطالكلصةهذه

المعبودأالبل"واصماحمهبينتخلطلأنهاذللثيصتحصن

لا!رجلى،للربيقولراأنالثمنوطلب،الوثنى

استخدامعنإسرائلبنوكففقدفحلاتمماوهو.!بعلى5

اللهإلىالاشارةي!بعل!كلمة

بنياميى!جلوهوأالربهويهوه)معناهعبرىاسموهو

الىانضمواالذيرالرجالمنكانذلكورغم،ضاولاخوةصن

.(21:5أخا)ضاوللمقاومةصقلغفيداود

:داعبعليا

ولدواالذينداودأبناءأحدمووأيعلمالرب"الاصمومعنى
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!اجاداعأ"أيفاودعى.(أ:47أخا)أورضليمفيله

بيضا!بما!!اصمأص!ءعدماأيعلماللهاأى"أليداعو،

.(3:8أخا،لأ5:6صم2)ائوثيةبالبادةلارتجاطه

ويرى،!المرورابنأأو"عيراسامعناهعمو!31

عمورمللصا-(هوص.!لحلح"مرادفحم!!اسمأنهالبعض

مو.ذألهرشابىحديىلضا!تادإحماعلأرسا!الذ!

وهـيسم!!،تالرإ--عا!ص!ودافعالخبرجدلايصدق

نححتولك!.إعاعيلويصر!ينطلقأنتاريمبنليوحالان

برحدلامعهرحات!عثرةإحمابوق!!بحليىمؤامرة

..افصفاةلىمعهكانراالدباليهودو!لاليفأخيقام

.(4:01ا-ا:44.إريا)

وأ،البلآلهةتحددالجمعبهذايقصدوقدأبعا-"جعوهى

ويتكرر.،الحظيمالد9بمعىفتكود!التعظيم"بهيقصدقد

صم21،1،3:71:تض)القديمالعهدفيمراتجملةذكرها

.(!!...11:2هوثع،23:2إريا،81:81ملا،74:

:يهوذابعلة

داودمنهتحركالذكيالمكاناسموهو!يرذاأرباب!أي

صم2)أورشليمإلىاللهتابوتلاصحادمعها!ذىاالثحبوجميع

وفي(15:9)يثوعلىالمذكورةبعلةهىولعلها،(6:2

علىالواقعةيحاريمقريةأضهاأي(،6:ء31)الأولىالأيامأخبار

يافا.إلىرشليمأومنالطريق

وهو:،"الضيقابن"أو"الصاءا+!م!دعبر!اسم

أقامهمالدينعرالاثيالوكلاءحدأحيمردبربصا-1

يمتارسموكيلكلوكان،ودةا!لمث!تار:اسليمان

تعنكهىأيخلودبنبفادضقةوكانت.السنةفيشهرأ

الىمحولهوآبلصرتانبجانبالتيشانبيتوكلومحدو

.(4:21ملا)لفمعاممعبر

منطقتهوكانت،ليحانخرآوكيل،شاىحو+بعنا-2

.(1آ:4ما!ا)وبعلوتأضيرمي

أيامفيأورضليمصرمنجزءأرمالذىصادوقأبوبعنا-

عزرافي"بفة)المسمىهوولعك،(3:4غ)نحصيا



ايثاقخغالذكطوكذلك،(7:7)نحمياوفي(1:22

.(:27ا.غ)ءنحميا

وهو:،الفاءابنأمحناهعبرممي3

رئاوكانا،بنيامينفيمنالئروقيرموناليأحد-

علىملكوالذى،الملكشاولابنلايحبرثغزاة

فييهوذاعلملكاداودكانليا،أبيهمرتبعد)صرأئبل

توحبدأرادا،أبنربمرترمرنابخاعلماو)ذ.حبرون

فيوضرباه،حنطةأخذبحجةاخبرثعلىفدخلاالم!لكة

وأخذاها،رأصهوقطحاوقتلاهنومهنحدعفيوهربطنه

فيداودإلىبماوأتا،كلهالليلالعربةطريقفيوسارا

غريمه.منخلصاهإذلهماالملكمكافأةتوتعين،حبرون

بتهفيبريئارجلابقتلهماالغادرعملهمااضقحداودولكن

أيديهماوقطعرا،فقتلابهماوأمر،سرررهعلىناثموهو

صم2)حبرونفيالبركةعلىوعلقرهماوأرجلهما

4:2-12).

افلاثين،داودأبطالأحدأالنطرفافيخالب5أبوبعنة-

(23:92صم2)الأيامأخبارفي،بخالد)خالبويسمى

.(03ا:اأخا

بمديهوذاالىبابلمنزربابلمعرجحواالذ-شالقادةأحد-

خغالذىبفةهوولمله،(7:7غ2،:2عزرا)البى

.(27ة01غ)نحميامعالماق

بعور:

وهو:،أمهلك"أو،احتراق"محاهكنعافياصم

ملكتبلصادنهابةمدينةفيأدومفيملكالدىبالعأبو-

.(:43اأخا36.32،تك)إصراثلفيملك

صآبملكبالاقجرهامتأالذىالكذابانبىبلحامأبو-

تث:2:2،542305:1،31،8عدد)إصائللبعن

ويحى.(ه:6ميخا،2:9،،31:22يحرع،32:4

.(2:51)النانيةلالرصبطرسرصالةلي!بصورا

بعولة:

الكمابفيتذكرولا،!بعلذات5أو،تزوجة5ومفاها

تالولامهجررةبحدلكتاللاا:)ضحاءنجوةفيالاالمقدس

تدعىوأرضك،حفصيماتدعينبل،صخةلأرضكبعد

لأنه!،بحلذاتتصروأرضك،بكيرالربلأنبحولة

"(62:514اثى)انجوكيروجك،عذراءالثابكزوج

المتقل،فيإيههـجمونعدمابئحبهالربعسرةعلىللدلالة

زوتأالأماكنصائرفيتترحمالحبربةوالكلمة.البركةأيامفي

...4ء:اإش)،بعلذات5أو(22:22تث)!بمل

الوثيقةالربعلاقةيصو-سالزوجيةالرابطةوتتخدم.(اغ

.(اخ!000ا-3هو23،أت6حز4ء:ء،)صق)بثعب

بعون:

جق.يخحامعونبحلانظر

-بفتة:بغت

،انتظارأوتوقعغيرعلىيحدثماأو،المجأةهيالغتة

ىأ92،36:أخ35،222:عددانظر)المفاجأةهيوالجاعة

.(اص!1000ه25:مز34،:9

الخصان"حدب؟:!اللهعطيةأمفاهقديمفارصىاصم

اتيناحئررر!شى؟اطلتيديبينيخدمونكانو)الذينالبحة

وقد،(909إص)-الو!ةإلىوضتىبالملكةيأتوالأنأمر!

.(21،2:62:أس)بغثانااوبغثاننفسههويكون

بغثانات،بفثان

وقد،أشيرالملكةء؟.صأحمثريرزء!الممتخصيانأحدوهر

مردخاى.غلمةامد!اى"ي!--اجمدا3ترزيلهمعتآمر

الملكبدورهاأحرتاقئ،الملكةأصت!سهـأح!ء-ا-!صصة

علىكلاهمافصبا،صحتهثبنتالأمر:دحص.حضويررءث

الحص!ننهذينأنالبحصويظر.(2:آ،1212"-)خه

منلهاانتقاماالمؤإمرةهذهفدبر)وشتىافلكةشحيةاأك!سقد

.(01:اأس)بغثانفههوأنهخمل؟أحشرلررشالملك

بفل:

،وفرسحمارمنموتدعقيمحيوانوهو،معروفالبغل

علىعرمأوكان،الحماروصبرالحصانفوةببنيححعفهولذلك

لذلك،(أ:991لااجن!ينمنالجامممتوليدالاصرائييين

الشماللطتوحرمةيتثلالخارجمنالغال!ستجبونكالوا

.(27:41حز)

الأعراءلركوبكحيواناتالمقدسالكتابفيالبغالوتذكر

ذكرت؟.(:33.44138أأمل:9،ا13،92:8صم2)

أخ22،ه:01مل1)طي!انللحلكتقدمكانتالتىالهدايابين
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بفواي

أخأ5:17،مل2)للحملتخدمكانتكا.(9:24

فكانالبيمنالراححينلعفراستخدمهاوفد.(4.ا:2

.(7:68غ2:6،6عزرا)البغالمن542لديهم

،الغباءفيالمثلبهيضرب؟،للعنادثالكالحماروالبغل

لا":والثلاث!تالثافيالمزمورسالاسعالعددفيحاءفاومن

الانانمعبالمقاللةوذلك،"فهمللابغلأوكفرستكونوا

عقله.يتخدمأنيجبالذكط

ولكنها،باتالصلحرشللحملىكدوابالآناالبغاوتتمما

كبيرةلغالىفلسطينفيتوجدولا.اطركوبتخدممالادرأ

هذاهـلعلى،وأعريكاأوربافيالائعةكتلكالمنظروجيدةالحجم

الخيل.اباثوالحميرحجمصنرإلىراجع

:بفواى

وهو:"الحظحن9!ماهفارسىاس!

زربالا-معبابا-يبىمنرجحواالذينمنعائلةرأسا--

أكزسعائيهسمعهعادوقد.(7:7غ2:2،عز)

أفرادلعفرعادوقد.(791:غ،2:41عزرا)الألفينا

.(841:عزرا)فارسص-عزرامعبغواكطعائلة

غ)!ميامعالج!اقخمواالدينالرجالأحداصم-

.(أ:16.

مز)التغاهمش!!!اضتهاهطل!وبغيةلماءيببالثيءلحى

.(11:16عص،\3:فقأ،42:12إريا3:27،د2،:4

هو:المي.الحقع!تعدلهوطلمعلايعنىبغياعليهولعى

-أ،05:92ماار،9:01!،81:11،12:41حر)الفجور

!ص-ء

41:5).

ح!2!2آ:اآعدد)ااطااهو-الغاةجمعهاو-والباغي

.(2:2ت!ا05:1،3إريا،41:11

بىمنلاوممطوهو"منقب"أو!باحث!معاهعبركياسم

بققياهوأنهويحتم!!،(9:هاأخا)أورشليمفياصالص

.(:1117)نحيايالمدكور
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فالبققةالقارورةكلتالماءاسكابصوتأو!رةتارو"ممفى

الماءيالكوزصوتحكايةهى(الحرديةفيكاالعر!ةل!ا

.!يكبادسب9:الأصميعنيوقد.(المحيطقاموس)

وهو:

افافي:كاز،باباشالعردةبحدأورشليمفي!ىلاوي-ا

.(11:71غ)تهأخوب!ت

.(21:9غ)شل!أورإلىزربابلمعرجع،وممط-2

محازنعدحراسةالحارصير"البوابسأحدكادلاوممط-3

،(52ة21غ)،الأبواب

.اثانأوواحدضخصهماللاثةولعل

بقوقا:

صوتحكايةأو"صةتار!مفاهيكودقدلقبقيامثلىوهو

مزبنوهعاد،الثيممدأسرةرأ!-،هو،ص!االماءان!اب

.(د73؟ء2:1،5عر)رربابلمعاض

المجرةالجواناتسوال!قر،(العريةواطمصابافى!وهى)

الشريعةحسىالفاهرةالحيواناتمنلهو،الظلصزالمقوقة

.(14:آ1:3،تتالاا

الحيرلسىرمرأحمينةدقراتسبعرأى،فرعونحلموفي

نأورأى،الجولسنيرمزأرقمةدقراتوصبع،والع

الحلموكان،اصحبةاالفراتاكلتقدالرقيقةالقيحةالبقرات

منولت،العسبآكلةالجوالاتمنالبقرلأنالدلالةقو!

.(1-14:36تك)اللحومآكلة

الجامحة!بالقرة!الربصتاتماد،لىإسرائلهوضع!ية

لإن،الميايأرعدماأنهإشعياءويتبأ.(4:16هر)

شإ)امعأأولادماتربم!،ترعا-والدبةالبقرة9

.(:716ا1

اععى":دالقولالشريراتالسامرةناءعامرسويخاطب

.(4:1عا)أالسامرةجبلفيافىباشا-يابقراتا!اغواهذا

كارلل،خطةدليحةأومحرقةاخقرةاتقدكانتماوقيلأ

كذبيحةابقرةاتقدمجوزكادواممن،الثور-عادة-يقدم

ثلاثةعحلةيقدمأنإبراهبمالربأمروقد.(ا3:لااسلامة

جرتااللتينالنقرتبنليئى!أهلأصمد!.!أ:59تك)

إلىبهعائدةالفلطينييزبلادمنالتابوتتحملكانتالتيالمحلة

ضكرأوصلامةذليحةعتارهمابا(1-6:014صمأ)إصائل

.للرب



:حمراءبفرة

)صرأفيبنى"يكلمأنصوصىأمرالربأنالمددضرفينفرأ

علهاحللمو!اعيبلاعحيحةحمراءبترة)يكيأخذواأن

وتذبحالمحلةخارحالىفيخرجالكاهنلألحازارفيعطونها،نير

فيويطرحهنوقرمزاوزوفاأرزخبالكاهنويأخذ..قدامه

ماءحفظفي)صرائيلبنىلجماعةفتكون...البقرةحريقو!ط

تحرقوكانت،(2-91:9عدد)،خطةذبيحةإنها.نجاعة

طاهرمكانفييرضعالرمادوكان.المحلةأمامالمحلةخالجبمامها

البقرةرمادمنطاهررجلخذيأكانالحاجةوعند.المحلةخارج

علىالماءوينضحفيويغم!هازوفاويأخذإناءفيحيماءمع

إنسانموتب!ببتنجتاليالخيمةوعلىالمتطهرالخص

ضد،النجاصةمنللتطهرماءإنه.الأمنعةجمغوعلى،فيها

عنليكفيرليمىحاصنوعمنخطيةذيحةالححراءالبقرةكانت

تفسرنحدأتاالبمضو-رى.النجاسةمنللتطهيربل،الخطية

لي!(استحم)اغتلقدالذى5:لبطرسالربقولفيذلك

يو)!كلهطاهرههوبلرجل!كسلالىإلاحاجةله

تطهيرفياللهكلمةعملإلىاضارةنابالماءفالتطهر،(31:01

.(:526أف)المزمن

بقسى:

تعملثمينصلبوخبه،وحباورقأكالآسيئجرالبقس

بأنهموكناهاصورعظمةحزقيالووصف.وغيرهاالملاعقمنه

كتيمأجزائرمنالبق!فيمطعمعاجمنمقاعدهاصنعواقد

.(27:6حز)

-بقاع:بقعة

لبنيالربذكروقد،الماءفيهبتنقعالذىالمكانهىالبقغه

منأنهارأرض،:هىإلابهمشأقيالتىالأرضأنإصائيل

.(8:711:11،تث)،والجبالالبقاعفيتنعوغمارعيون

البقاعوسطوفيأنهارأالهفابعلىهـأتح:إضعياءفييقول؟

تحىمكانإلىمفافةأبقمة"وكلمة.(:148)كأ)ايناليع

أريحا"بقمةا:مثل،المكانذلكبهالموجودالسهلأوالوادى

بفعةوأ،(ا:8الى)!المصفاةبقحة9و،(34:3تث)

.(ه:1عاعوس)أاونبقعة9و،(3522:أخ2)!مجدو

الخصيبالرادكيعلىعلمكايمأالبقاع"كلمةوتطلق

فاويجرى،والغريةالثمرقيةلادجبالطسلتيبينالمحصور

فيإليهودار،الئالفيالحاصىوضر،الجنوبفيالليطانيضهر

هذاويمد.(:17اأي!)"لبنانبقحة!باسمالقديمالعهد

الاتدادوهر،الجنوبإلىالئمالمنيل001مخوالوادى

في"سوريابقاع)باصمكئيرأويذكر،الأردنلوادىالثالمي

،3:5،814:4،8:8مك01:96،2مكا)المكابين

01:11).

-سق:بق

الكلمةفيوالفكرة.!ثديداندفاعفيالكلاممناممرأى

!ودونا:ا!والقو.نافورةمن!"لدةالتدفق"هيالحبرية

جوف.بأفواههميفونهوذا...الكلبمنلبهرونالمساءعد

الأعداءهؤلاءأنالمرنمبهيقصد(:956.7مز)،شفاههمفي

منفانطلقت،المررووالغضبالربأفكارقلوبهمامتلأتقد

ولكن.قلوبهمفيعحاتبيراالغذائفوكأنهاالكلماتأفواههم

فيكانالمرنمأنعلىتدل(الادسالحددفي)السابقةالعبارات

قأقوال،المدينةفيتجولوهيونباحهاالكلابهريرأيضاذهنه

التىوعجيجهاوضجيجهاالكلابهريرمثلعيهوهجوهم6لهنحد

ويقرل.الفجرطلوعحتىتهدألافهى،اضقبلادياليبهتملأ

مز)(بوقاحةيتكلمونييقون5:المنىبنف!أيضاالمرنم

-:بقل

نجتشماهووالبقل،البغلأنبتتاذاالأرضبقلتيقال

.(2،!112.1:اتك)ثابتةشجرةفيلابزره

بقي:

دا،يهوهفم!معناهولعل،!بقا5مختصرعبرى)سم

وهو:

المدعوالبطرؤساءأحدابن،دان!بطمنثخمى"-ا

المشلينالرؤساءأحدوكان.(3422:عدد)"!جلىإ

.الأرضتقسيمفيللحب

فييأقيكاهنوهو!عزى!وأبوأبيشوعبنبقي-2

أخا)ألحازارنلمنهارونمنالرابعالرتب

.(74:عز)عزراأسلافأحدأنه؟.(65.15:

بقيا:

البعضيظن؟أو،،الربفم"امفاهلعل،عبرياصم

فيالرؤصاءأحديمانابن،لاويوهو،،الربامتحنهمنإ

انظر-(.25413:أخا)داودأقامهمالذينالهيهلخدمة

سبق.فيمابقبقاأيضا

بقية:

منالكثرنيالكلمةهذهوتشخدم،أالباقي"ومفاها
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نحتلفة:مفاهيمعلىلتدلالمقدسالكتابأسفار

لمحةوفي،شىءمنتبقىماأممط:المألوفالعادىالمفهوم-1

تقدمةهـمنالباقي،علىتطلقنراهاأننستطيعخاطفة

الفاضلس"أوالباقيوعلى،(2:3لااالحبوبأوالدقيق

الباقينسوصففيتشخدم؟.(418:1لاا"الزيت

امل)!المؤبوليرهـبقيةمثلمعينشحبأوجماعة

؟،(23:12يى)"الشعرل!بقيةو)،(22:46

بقيةمنبقيوحده"إنهباضانملكعوجعنيقال

الجبعونيينبفبةوكذلك.(اا3:نث)!الرفائببن

إسق21:2،صم2)والفلط!ينيينوالمرآيينوالبابليين

.(ا:614و.14022،3

،لأحزابعلىاطدلالة!بقية9كلمةتتخدم؟

نقرأفثلأ،إصائيلداخلالاجماعيةالفاتأوالشاصية

،(499:.امل)أيرلعامبيت"بقية"آخرإعن

اضيلاءبعد"المدينةفيبفواالذينالببميماو"

،(939:إريا،52:11مل2)شليمأواعلىنجرخذنصر

في"القيةو".(22:ا4حز)يهوذايشريرةبقيةوعن

الفصحلعملالملكحزقياإليهنمأرصليرارزاإاسحالةاالمملكة

.(آ،ا:03أح2)

،هاملاهوفيمفهوملها"فالبقية":اللاهوتيا!لفى-

هوالقديماللهلشمحبالياسىالمتقبلأنعلناإداوبخاصة

وإعلانهإليهااحانهأوللبقيةاللهفدينونة،لاهوقيموضرع

الروحية.لأمورباالناريخاعتزاجمدىلحيهانرى،لهمنعمته

حيث(3ت5)ميخانجوةفيجاءماذلكأثلةومن

فيوالدةولدتقدتكونحيماإلىيسلمهملدلك1:نقرأ

شعبهاللهفميلمأإ-هـائ!!بنيإلىإخوتهبقيةترجع

،(العذهـاءمن)الميحيولدأنإلىأعدائهملألدي

جديويجتمحررالمتتينإخرتهكلسيعودوعدئذ

همالبقيةهذهأنهتثسوداأمثامنالعضويرى.:احد

محبتهاتجارعلىنجاء،المتفبلفيإخوته،الأممنانحنارون

فهؤلاء،له%خوةمنهميحعلأناللهقصدالذين،الأزلية

واحد،روحىجسدياليودمنتنالمتجددمعيتحدور

للحسيحوأموأختأحهوالآبمشيئةيفعلمنفكل

إخوةيدعوهمأنيستحىلاوالمسيح،(!.ةا2مت)

عأ)الر%يدعوهسلكلهوفالموعد،(211:عبأ

الذينوالأمالهودأن"بويى"ويعتقد،(2:93

العيما.همالإنجيا!لدعوةيتجيبون

الحرفيهالعودة،القولهذاييرى"فينبرج!ولكى

يققدبيما،اللهمنلهعقاباتتالذيالقديمللئعب
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حى!رورجوع9موهناالمذكورأجوعالر"أد"ديزإ

اللهكلمةمنواضحولكن.بالخديداللهإلالرجوعأى

نرى؟فلطينإلىالقديمالثعبعودةهوبهالمقصودأن

.(؟5817)ويخا(،31:179إرميا)في

فيجاءماالموضوعهذافيالحاحمهالفصولومن

ور)رويةكنيحةإلىالريالةمنالايحالأعحاح

:يقولحيث(ا:22.إشأيضاانظر9:27-92،

فالقيةالبحركرملإسرائيلبنىعددكانوان"

اللةو!ةحااترةذلثفيآطفيضنثزلا.!شخلص

صغيرأجزءأولكن،البحركرملللهيكودأرلإبراهيم

عنيتحدثهنابول!والرسول-سيخلصونالدي!هممنه

أولادأليكونواالأشخاصأولكاللهاختارفقد،اللهاختبار

ضانايى،إبرأهيمنلمنالانسانيكونأنفمجرد،له

همإسرائبلصأناعتبارالحطأفمن،اسوحياللحيراث

ور)والأمالهودتشملاللهدعوةولكن،القة

9:24.25).

.د(؟:1)9يةر.فيالكي!ةإلىر-ايهلىا!رسرقريتكبم

حدتماإلىالاشارةمع،العمةاختيارحس!بقية"عن

ركبةيحنرالمكثرينهناكإنالربلهقالارزممطاإيلياأيامفي

فيالمعحةاحتارحبالبقيةتماثلالبقيةتلكوإن،لبعك

بل،ذاتهيالعددعلىيركرلاوالرسواط.الحاضرالزمن

هوالرئىفالمرضوع،لنفسهاختارهمقداللهأنعلى

إصرائيل،ارتدادوسطففئ،الاختيارفيالمطلقاللهسلطار

كلمنالأساسيةوالفكرة.الأميةالقيةتلكهاككانت

مبيالي!اللهفاختيار،شبهيرفضأاللهأ-هىالأصحا

اخيار5فهو،اللهمسرةعلىبلأدبيامعينةدرجةللوغعلى

اللهإحانمنهوبل!،هالدنيقول؟أسنروطغير

نعمته.واللهرحمةتبينإنمافالبقية،!المطلقسلطانهش

يبكت:-بكت

د!ييكت"والكلمة،بالحجة!الغبةالقريعهوالتبكيت

8:9،يو)"إلنجكو"الرنانيةللكلمةترجمةالحديدالعهد

اليولالية،الكلمةلف!ترجمماوكثيرأ.(8:4616:8،

فأ41:4،2أكو،302:لمو)ي؟"يوبخ!بكلمة

علىتفسوهي،(:29يع:9،اقط2،:4قي2،.51113:

علىمبنياقرارأ،قانونيامفىتحصلفهى،الديلتقدبمالدوام

يو)الناسأمامأو(391:رو)اللهأعامدواءوتمجصلححص

اللهناموسفيهاالمكتوبضائرهمبمحاطبةوذلك،!8:46

.!2:هارو)

القدسالروخأنمن(:8ا6)يوحناإنجيلفيجاء!اأما



بكورية-بكر

دينونة!وعلىبروعلىخطيةعلىالعالميكت...جاءقى"

الريةالمقايي!جدوىعدمأوكفايةبعدملمالعااقناعالىفيثير

وأن،المسيحفيالاالبرالىللوصلسيللاوأنه،والدينونةللبر

علىيطبقهالذيوهوالميحلعكلالحظيمالمفرهوالقدسالروح

الضائر.بهوينذسالقلوب

مجورية:-بكر

،(ه:أ641،1:خر)اكبرالابنأصاماتعنيوالكلمة

سواءللرجليولدمنأولهوالبكركانالزوجاتتعددحالةوفي

امصرالاقازاتببعضيصتمتعالبكروكان.جاريةأوزوجةمن

نك)أبيهبركةنصيبهمنفكان،أخوتهسائرمن

،(:4333تك)مففلةمكافةوله،(.27:1-435-37

،(1-2117:هتث)الميراثفي،شيننمبلهكان؟

تك)عيوفعل؟حقوقهعلىيساومأنيمكنهكانولكن

حدث؟سلوكهسوءنتيجة!قدهاأنأو،(25:92-34

.(51:أخأ:352،294،3.4:تك)لرأوبين

فكانت،والهامممالاسمىبكركللهيكونأنالربوأمر

(للربذيحةتقدمبلتدلئفدىولالاالطاهرةالائمأبكار

ب!ثاةبفدىفكان-الحمارثل-الطاهرةغيرالجواناتبكرأما

(1-13:6خر)!دىكانإنانبكروكل.عنقهيكسرأو

عديحدثكان؟ذبيحةالأبناءبتقديميمحلمالربأنحيث

ي!ئعقدمفقد،(ه:3191،ة7إريا81:0،1تث)الرثين

محرقة،العرث!علىعنهعوضاجلىالذكطالبهرابنهموابملك

تربتوللأسص،(3:27مل2)كموشلإلههالسورعلى

:61،3مل2)الارتدادأيامفي)!رائيلإلىالوخيةالحادةهذه

ميحا،61:02،32:37حز،7:13إريا،71:71،12:6

6:7).

إسرائيلبنىأبكارعنعوضالحدمتهاللاويينالربأتدو!د

.(1-8أ3:21311،8:6العدد)

اباولدت!مريمالعذراءإنالجديدالعهدفييسوعع!وتيل

علىللدلالةمجازياأحياناالكلمةوتستخدم.(:27لوا1البكر

اليإمرائيل":إدرائيلعنالربفقال،السوأوالأولوية

البكرالابنأنفكما،(31:9إريا4:22،خر)"البكر

لإسائيلكانتهكذا..القولش!ق؟الاقيازاتبمضلهكانت

منأعلىبكر)أنهالم!ياعنونقرأ.الأممائردوناقيازات

الآببكرهرالمسيحأنكا،(98:27مز)،الأرصملوك

الوحيدالملكفهو،الجميعفوقالسيادةلهلأن(أ:6عبأ

إلىدخولهوعند،الجديدةالحليقةفيإلهكتمونمنكلفرق

كللهوتجد":اللهيقول،تجمدهفيأكالبكراالعالم

.(أ:6عبإ)اللهملالكة

ةرباكو

الىالعبارةوهى-(اه:أكو)"خليقةكلبكر"وهو

شهردالآنمهمهايسيءكا،فهمهاالرابعالقرنفيأريوسأماء

،أالله"ويىعلوقأنهفيزعمون،نهجهمينهجمنوكليهره

له-بالحقيقةاللهوهو-المسيحأنهو،الصحيحالمعنىولكن

ذلك:علىويدل،خليقةكلفوقوالسيادةالأولوية

.(61عدد)الأضاءكلخالقذاتههوأنه-أ

كلتوجدأنئبلالأزلنذكائنفهو،ثىءكلقبلهو-ب

.(71عددأعلهايودأنه!،الخليقة

الغنوسيينفريةحضيدالقولبهذابول!الرسولكان-بر

وليى،اللهمن-مخلوقانجثاقمجردالمحأنادعراالذين

لدعواهم.حجةأيديهمبينيضعأنالمعفولمن

إنهنفهاللهعنيقولون(اليهودعلماء)الريونكان-د

.!لمالعابكرأفهوالأحمىالكائنباتجاره!البكر)

كرةمواضعفي،الميحلاهوتابولسالرسوليؤكدهـ-

قي2:9،ا:91،كو)غيرماومنالرطلةنفىمن

المسيحانالأصحاحنفسلطويقول(اغ2:1300

الحياةخالقفهو(ا:18كو)!الأمواتمنبكرإ

لعبدهنقهالربيقول؟،(3:هاأع)ورئبها

لقد،(:هارؤ)أالأمواتمنالبكر"هوإنهيوخا

فإنههوأما،ثايخةملألواولبهنهم،قبلهالأمواتبعضقام

مرةالموتعليهيودلالكيالقبرمنبالجدقاممنأول

اكو)المامةباكورةأنهكا،(6:9رو)أخرى

ور)،كثيرينآخوةبينابكرأهوليكونائم

ويجمع،بابعمةاللهمقاصدتغعندماوذلك؟8:92

ربهمهويكونفلن،السصاوىالوطنإلىالختارينجميع

الكاملاللهكابنلهمالكاملالمثالأيضابل،فحب

ابنه،صؤرةمابهينليكونوافعينهماللهسبقفقد،الفريد

ويمتلكونيومبعديوماشاتههفيينمونوهم،فالمؤمنون

يمكن،والكهنوتالملكوتذلكفيبماالأدكارامتيازات

"السصواتفيمكتوبينأبكاركنية":عنهميقالأن

.(:23ا2عب)

:كورةبا2

هكذا،ب2للرقدصأيعنبرجهيةأوإنسانبكركلكان؟1

بتلكاعترافاللربنقدمالغلاتأولأىالباكورةكانت

مىعطيةهيإنماتنتجهماوكلالأرضأنوهىالحقيقة

انعامه.علىلهشكرأالباكوراتلهتقدمفكانت،الرب
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ةركوبا

وثمارالحبوبثل)هي؟تقدمالباكوراتهذهوكانت

حالةفيكا)تجهيزهابعدأو،(والصو!والحنصالأضحار

الاكررةتقديموبعد.(والحجي!والدقيقوالزيتالدسم

،23:91خر)الباقياستخدامفيالحقللاصائيليصبح

.(:35.37ا.غ26،2؟نث،1؟02182،:ا5عدد

إلىاالحميدأولبزمةايأقيأنالاسراثيلىعلىوكان

منالبتغدفيالربأمامالحزمةالكاهنفيرددالكاهن

النفدماتهذهوكانت،(23:91-1لااالفطيرأسبوع

أيالأصاييعجدوفي.(21ت18عد)الكاهننصيبمن

بباكورةيأتون،اضديدحرمةتقد؟منأماببعجعةبعد

،(2:41لااللربسويقاجريشاأوبابارمرياالفريك

!2371لااأسصيهبزانرغيفينأولوكذلك

الرائعةالاعترافاتدد2أنالباكوشةمقدمعلىوكان

اليةضرمنوالحشرينالسادسالأصحاحفيالمسحلة

يذكر؟،الكئيرالتلمودإليهاويصيف،(أا-ا:26)

تصلقدالكرمومع،0/61كانالتقدمةمقدارأنالتلمود

.0/31إلىأو0/41إلى

اللاثالواتفيال!ثجرةثمارتطفعدميحبوكان

ثمرهاكليكونالرابحةالسنةوفي"،عمرهامنالأولى

الةساتجداءلماحبهاملكاوتصبح"الربممجيدتدسأ

.(23:2-ه91لااالخاسة

اوالجرزالرمانثورإناليهودية"المثا!وتقول

فىالاراسعالأوللصاكةباستخدامهاصموحايكن

الأولى.الثلاثالنوات

فيمجازياالقديمالعهدفيالاكورةكلمةتستخدم:مجازيا-

أرائلللربقدسإسرائيلا:إسرائلعنالنبىإرياقول

(2:3إريا)كلتهباكورةأى!غلته

إغمالهودمنالمزنينعنبول!يقولالجديدالعهدولى

21(.0.2:ا5العددسفرانظر-19:16)روهـباكررة،

،.خلائفمنباكورةأإنهمالمؤمنينعنيعقربويقول

فيالحملمعالذ!نألفاوالأربعينالأربحةعنويقال

ور)اللهباكورة":الرؤياسفرمنعرالرابعالأصحاح

41:4).

.(.0223؟ا5كو1)!الراقدينباكورة9والمسبح

للسيح،أخائةباكورةأإنهأبينتوسعنالرسولويقول

باكورةإنهمأاشفاناسبيتوعن،(ا:ه6رو)

فيالقدسالروحووجود.(أأ:ه6أكو)أأحائة

أنهأكها(8:23رو)!الروحباكررة9موالآنالمزمنين
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بكرة

المتقل.!أعظملبركاتعربود

:لكرمايبتكر

.(02:6تث)ثمارهباكورةيقطفأكط

كير:ابو-!طركوبا

،242!)إرياإلينسناسجرداتفضجهماأوروهو

.(3:21ناحوم

:بكوان

تتهرمكيانوكانت،الابا-منالقيوهو"تكر"جع

إش)اليرويرعةالحركةبخفةتميزالتىالهجنبجالها

06:6).

:-بكرات-بكربكرة

هى:،عبريةكلماتبضععنتترحموهى

فيالمستخدمةالعاديةالبكرةعلىللدلالة)ول،"هه(أوفان-

جا،7:03.21333مل41:52،1خر)المركهات

،01:6.9،21131161،91،11:22حرقيال،21:6

.(3:2ناحوم

شإفي؟)بدورشىءأكطعلىللدلالةشا(ال!418تجثخال-

.(01:23.1،23:42،62:01حز،:2827،:528

فيوتشر(28:28)إضحياء!ي!)ا!8)أشأ(جلجال-

.النورجبكرةإلىالمرضعهذا

تقدمفيالخطراتأعظممنالبهرةاخراعكانوتد

منالمصوعةالبكراتمننماذجاكت!فتوقد.الانان

،الفخاريكدولابالأجهزةلادارةأوللمربهاتالفحار

بنالمرحلةهذهالأوسطالثرقشعوببلوغعلىتدل

أولأنالأرجحشا.الميلادتجلالرابعةالألفنذالحفارة

تدحرجضجرةساقرأىثاقبفكرابتكارمنكاتبكرة

كانتالأولىابكراترلعل.عةويسرفيالأرضعلى

ثم،ضجرةصاقمنقطعتالسمكنحتلفةأقراصمجرد

فيالأتطابذاتالمروحيةالبكرةإلىذلكبعدتطورت

المركباتفيواشخدمت،الميلادقبلالثانيةالألفمضف

فرعونمركباتبكرغاصتوقد.الحيلتجرهاكانتالي

الأحمر.الجرفي

النحاسىالبحرقراعدمنقاعدةلكلسليمانعملوقد

ضكلعلىنحاسمنقطابلهانحاسمنبكرأربع،المبوك



بكرو

وكانت.(7:23-!3مل1)الحرييةالمركباتبكر

فكانئقيةالماليةللعربالحربيةالمركماتبكرات

.(32:نا:47،3إريا)شد!دضجيجلصريفها

،:18ا)وحزقيال(79:)دانيالمنكلرأىوقد

صعةوالقوةإلىترمزالبكراتفيهاكانترؤى(الح01:6

الإلهيةالحا!ةإلىتثرحريالفيأنهاال!عضىو-س،الحركة

ثابكهارغمودقةحكمةبكلالأموركلوتوجهتدررالتى

تداخلها.و

يخفةقوةمنالحربيةوالمجلاتالمركباتتمثلهماورغم

شىءكلااللهقوةأمامفإنها،(23:24حز)للثحوب

.(83:13مز17013،إلق)

بكرو:

أبناءأحدوهو،،فتوةأوبكر،مفاهيكودقدعبرىاصم

أحا)الملكلشاوبرناثانيهربنمرييبلوأحفاد،التةآصل

:838،9:44).

بكرى:

بكرك!بنضعأبووهو،"يكرى1مفاهعبركطاسموهو

عيدوطارده،أبثالوممقتلبعدداودعلىثارالذ!البنياين!

آبلفيحاعروهحتىيوآ!بقيادة،أبشالوممقتلبعدداود

فانصرف!وآبإلىوألقرهاشبعرأسأهلهافقطعمعكة،بيت

2:ا-22(..صم)2المديةعلى

:بكورة

صطمنالملكشاولأسلافأحدهـهو!بكر!ومعناه

.(91:اصم)بامين

-بكم:أبكم

يكونوعادة،الكلامعلالقدرةفاقدهوالأخرسأوالأبكم

وقتياأمرأالبكميكونوقد.الممعحاسةلفقدالىمصحوباذلك

بثقلالاحاسعنالناتجالممتمثل،يمتالانمانيجعل

منلمصيبةأو،(011:هدافيال93:9،مز)اللهدينرنة

.(38:31مز)المصاث

المعرفةمنالخالينالجهلةالمع!ينوصففيالصفةوتتخدم

إش)"بكمكلابكلهم9بأنهمعنهمفيقال،الروحية

حب)!بكمأوثان)إنهاالأصنامعنيقال؟.(ا.56:

الاةوصمت.تبينولاتنطقلالأنها(2:ا2أكو،2:18

بكيدي!

عأ53:7،إش)والاضلامالخضوععلىدليلجازيهاأمام

8:32).

حز)للضعبآيةحزقيالعلىألوقىالبكمفرضوقد

لواإيمانهلحدمالكاهنلزكرياوعقابا(،3:2624:27،

1:22).

وأالبكممنعديد!حالاتشفاءفيالربمعجزاتعنونقرأ

وتد.!اغ11:41لو7:37،مرتد03،:ا5ت)الخرس

،الرررةالأرواحلكنىنتجةلالجنونمصحوبااجكمايكرن

9:32،ت)يفىكانالئريرالروحمهئطردكانوحالما

.(9:17مرتس22،ا:2

:البكاءوادكيتبكا

مز)!يبوعأيصرونهالبكاءواديعابرين!:المرنميقول

الكلمةهذهتذكرولا.الدموعواديفهو،(84:6

عندما،الفلسطيونمعداودمعركةفيإلاعلمكاسم"المكاء9

تصمدلاأ:الربلهفقال!؟إنيهميصعدهل9:الربصأل

تسعوعندما،البهاأشجارمقابلعليمهلموورائهممندربا!

ذإلألهاخرصحيدالبكاأضجاررؤوسيخطواتصوت

صم2)،الفلطينيينمحلةلضربأمامكالربيخرجذاك

أضجاربهاالمقمردولعل،(.4:115أ4أخا5:23.24،

.الدموعوكاغاصغيةمادةتفرزلأنهاالبلسان

المرحلةكانالواديهذاأن(يسوعحياةفي)رينادويعتقد

عين،أى،أورشليمإلىفلسطينكالمطمنالرحلةلىالأخيرة

منالمالحةالمياهليهتفحمحيبضيقوادوهو!الحرامية

وادى"أو!البكاوادى9اسمهأخذهاومن،الصحور

."الدموع

موضحايى(84:6مز)البكاءوادىأنالأرجحولكن

كلالذينالمؤمنينلاختبارمجازيتصوير:لكنهميناجغرافيا

إلىتجدلتوقدأحزاخهميجدونبنعشهوالذين،الربفيقرتهم

.بركات

بكيلىيى:

كان؟،إبيفانىأنطيوك!أيامفيالهرينبينبلادآحاهو

بكيدسوكان،صوترديمتريوسأيامبالسورىللحيققائدأ

لكيحا.ويخاوخادمأحميعاصديقا

يخلبمىوهو،أصحابهأحدعين،أنطيوك!مرتوقبل

هرليياسولكن،1(6:41امك)مملكتهعلىوصياليكون

ديمتر-سسولكن.عنهعرضااشهوتوليةالملكموتأعلنالذى
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بكيور

البحرساحلعلىطراللسفىملكانفسهوأقامرومامنهر!

ابن)أنطيرك!علىجيوضهوفبفت،(7:4امك)

ديمتريوسالملكفاختار،وقنتهماليمياسوعلى(أبيفان!

لجيوته.قائدأبكيديى

المكالى،ثميهرذاضدحملاتبعدةالقيامبكيديىعلىوكان

فيألكيص!لرنجةنتيجةالأولىالحملةوكانت.يوناثانأخيهضد

أهلكا!ومعهديمتريوسإلىفجاء،الكهنوترئاصةيترلىأن

وأصحابه31طربيهوداووثوا،الهرديةدوالمرتدينالنفاق

إلىالملكألكيمىاستماا!:هكذا،للملكالمرال!تقنوالأنهم

رئاصةعلىألكيم!اصثيتال!وديةإلىبكيديمىفأرصل،جانط

فيب!صيدسقجح،المكالم!يهوذاعلى:للقصاء،اعهوتا

علىالقضاءفيينجحلمولكنه،الكهنوتفيألكيصىتثهيت

رضاءاكتسابفيينجحلمأنه؟،(791.02:امك)يهوذا

هدفه.لتحقيقيستخدمهمأنأرادالذينائثمص

أرطهالذكينكانررماتأنبعدفكانتالثانيةحميهأما

علىباء(26-46ة7مك1)إسرائيللتدمرديمنربوس

بقواتجهوذابكيديرفها-،الثايخةللمرةبهألكيمىاصتجاد

الجاحكر،الأيمنبكيدي!جاحالكسرأنوبحد،عظيمة

بيممنكان،كثيرونمنهمفقطوأصحابهجرداعلىالأير

.(11-9:8مك1)الاقونفهربنفهجهوذا

وأقامهماليهودمنالمنافقينبكيدي!اختار!يهوذامقتلوبعد

أما...وتتلهميهوذاأصحاببمطاردةليقرمواالبلادعلىرؤساء

وضعأنوبحد.لهمقائدأأخاهبوناثاداحتاروافقدمهمالأمناء

مليكه.إلىدجع،البلادكلفيعسكريةحامياتبكيدي!

،يونالانقوةاضملتحاالمنافقونانزعج،نج!تذلك!بعد

وارصا!،لهمفايمتحابالملكبديمتريرسأحرىمرةفاستنجدوا

فشليولكنه،وحمعانيوناثانلمحاربةالثالةللمرةبكيدب!

المنافقيئعلىكضهجامفصب،مقاومتهماشلأوعيهماالقضاء

نأبعدالييوديةمننهائياالحبثم،محةفيالبكانواالذين

.يونلأنانمعصلحاعقد

منخليطاالهوديةعلىبكيديىحملاتكانتوهكذا

المكابيينباصتقلالبالت!ليموانتهت،آوالهزاالانتصارات

.بالبلاد

ةبكينور

ضدالحربفياضنركالمكاثييهوذاحيقفييهودىفائداسه

.(21:35سك2)يةأدوآحاجياسجر

:انبلاد

فيونقرأ.انجأأعطىقد(مرودحأى)هو9محاهبالجطاسم
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بلادانأد(ا93:)إشعياءوفي،(02:12)اسازاالملرك

البعض!ظنوقد.بابلملكبلادان(!رورخاو)لبر:دخأباكاد

انمنسرجونلقوشفيجاءمابببهناأخطأقدالكاتبأت

ياهرصتجاءممااصىواممنو.(لاك!9ا+تكادللاداتدحمرص

ياك!"أأن،!عمرممط"ابنبأله-الأضوريةالكتابفي-

الأ!وليى،الحاكحهالأسرهمؤ-!-الأصحكل-هو

مرودخإنيقالالذى"يا!ت"نجيت.بلادانلمرودحابضر

بيت"أوأحمريابيت1عبارةتمامأيماثل،علبهملكاكانبلادان

ماثمةإذأفيس،ع!يملككانياهوإنيقالالذى"عمرى

ذلكهـمع.الحالينمنأيوخصأبوجردا،عتقاد1إنيدعر

ضرفيرالمذيبلادانمرودخلأنللاعتقادتويةأسبال!فهاك

الأخيرالجزءأنأما.الاصمبنفرآخرلملكاشاكانالافطالملوك

باستحداممقارنتهفيصكن،هناذكرالذيهوالأباسهمنفقط

الاسمع!عوضا(01:41)هوشعنجوةفي!شلمان9اصم

وكانت،(:713)اثافياالملوكيهو؟"شلشا"سر"الكامل

الأشورييركدمألوفاثيئاالأعلاملأعاءالاحتصاراتهذه

بليين.بىا!

بلالمتس:

ناظراوكان،6نباتفرحأوبرس1مفاهيونا!ا-هـهو

سفرفيالمذكورالاولأغرلاسهرودسالملكممجععلى

والصيداويونالصوريونوجاء،(2-23.ا:2)الأعمال

اجقدمهم-بالهدايااستعطفوهأ-ويغلب-بلاصن!اجحتعطفوا

طعامهاتستوردكمانتكررتهملأنالمصالحةمهليتمواللحلك

الملك.كورةمن

تجئتل:

رأصهوبرحامديةلألفسهملنراأنشعارقومأرادعندما

خلطأممطلانهماللهبلبلى،احمالألفسهمويصنعوابالحاء

الآخر،ولعةلسادعيرشلحةلازمهملكلفصارألح!هم

دعىاتلك،الأرضروجهعاىفتبددوا،بيهمالتفاهمفصب

.(1-11:9تك)أبابل!يينونهاكانواالىالمدينةاسم

بلجاي:

كاهن3اوهرأانطلاق"أو!مرور"معناهعركياسم

أيامفيوذلك،بابلسبىم!العودةبعدالمثاقخمواات!امن

.(:018غ)نحميا

وهو:،!انطلاثأوبهحة)ممناهكطعبراسم



بلسان

داودزمنفيالكهنةمنعضرةالحامسةالفرقةرئ!-ا

.(42:41أخا)الملك

الىدابرلصبيمنزرلابلمععاثواالذ-شالكهنةأحد-2

(21:5.81غ)أورشليم

ثتفبئ:

استردأووايتراحالصحداءتنفصأى،تجقبئ"العبريةفيوهى

.(9:72أى)قوته

:دبلد

ىأاللددابن!أواأحبقدبيلامحناهيكونقدعبرىاسم

مابكلععوالماالذ!نأروبأصحابفيالثافيوهو،،الحصام

،(1ا2:أى)،و!مزوهديرنوابأنواأنتواعدواأأصابه

الجنربأوالرقفيمكانإلىن!بة)ما!بالثوحيأويلقب

إلىنشةو)ما،موقعهنعلملاالاسمبهذافلحمطينمنالثرقي

تك)الأعلجدهباعتباره،قطورةمنإبراهيمبنشوح

المامهعلى(بابلاله)بيلامىارتباطيدلوتد.(25:2

.الثرقبحكمة

عثروالثامىالامنالأصحاحاتقمدونةالثلاثةوأحادينه

ترديدفهىأحادبثهمادةأما.أيوبسفرمنوالصئرينوالخاس

انظر)العنفمناكبربثح!ةولكن،أيفازأحاديثلصدى

عنصادرةتجديفيةأيوبكلماتاعتبرلأنه(8،218.3:4:

الصلى،الرإلىأيوببلوىنسبعنأولبلددوكان.الغيظ

أيوبأولاداتهممباضر،بأنغيربطرذفكرهعنعبرولكنه

فيويشهد.(8:4ا:91،)هلكراولأجلهابالمعصية

يتبعوإذ،(ا8:8-.)السابقةالعموربتقاليدأحاديثه

من!تخرج،(11عدد)والمعلولالحلةبذكرأليفازأسلوب

حالةمعبالمقارنة،الم!تقرةالثرهـغيرلحالةو!فاالحكمةكنوز

.(2أ-2ا8:)الرائبةالناضرةابار

مقابلةفيالشريرلويلاتمركزفوصفالثافيحد!ثهأما

2ا5-:81قارن)البائسهحالتهعنأيوبذكرهمامعواضحة

الثرءوبينأيوببينيجعبباتة(ءوهكذا16:6-22مع

ال!ثر.نطالموغل

أحاديثآخروهو-(25أصحاح)الثاكحدثهأما

وكأنه،النغصةهادىءموجزفحديث-اللانةالأصحاب

فيوقداستهوهيبتهوكالهاللهجلاللاستعراضخاطفةصورة

الخلبقة.كلنقصمقابل

؟بلاس

لااالثعرمنالخئمنالكساءأىالم!حهوالبلاس

بلان:

لأولذكرهجاءنفاذةرائحةذاتصميةمادةجلعادبلان

قافلةتحملهاكانتالتىالضائعيينالمقدسالكتابفيمرة

تك)مصرالطريفهمفيجلعادمنالقادمينالاحماعيليين

قدماءعندايحنيطعمليةفييتخدمكانإذ(372:ه

أولادهبيديعقوبأرطهاالىالهدا!ابينمنكان؟.المصر!ن

تأ(277:1)صقيالفيوجاء.(اا:34تك)يوصإلى

.صورالايهودتصادراتأحدكان

علاجنيالطيةمنافعهإلىبالإشارةمجازياالنبىإرمياويذكره

.(51:8ا،46:أ8؟22،)رميا)الأاوتكينالجروح

لأنه،يقطرأوينصح"يحنىأصلمنمثقالعبريةفي3والا

منالحصيرفيخرجبفأسالبسانضجرةجرحمنيستخرج

خزيخة.أوعيةيومجمع،القشرة

فيالرهبانيحفرهابالحلشيههلزجةصسيةمادةوهناك

!هنعل!)حكهنأه!ولالزقومشجرةمن،الحالمطالعصرفيأريحا

علىصغيرةعلبفيللسائحيىوتباعالغور،وادكيفيتنموالتي

هىتكرنانجدأالمسبعدمنولكنإ،جلعادبلسان!أنها

البانأعا.علاجيةمنفحةأىلهاليمرإذالحمقي،البلسان

الذىمكة،ألل!مفهوالقدماءالمؤلفونذكرهالذىالحقيقى

قديما،الأمركانكاالعربيةالجز-سةضبهمنتستوردهمصرمازالت

ول!كه!دةكملة!043ولباسمعلياالمعروفةالشجرةعصبروهر

وفيالعربيةالجزيرةجنوبفيتنووالتي04)+لا!4ثمل!هه

ضاربةثرتها،البهلمنتظمةكيرصغيرةشحرةوهي.الحثة

اصتخرجماالبلانوأفضل.الدبشجرةلودفيالصفرةإلى

.الصغيرةالغصونمن

سفرصاثافيالأصحاحفيالمذكور،المقل9أنو-سجح

كريم،حجرالىإضارةأنهيظنكانوالذى(،21:)2ايكو-ش

العرببلادفيتنموالتيالثجرةنفرزهاالتىالمميةالمادةهو

فاكويمونهاخ(4!ه"،08ك!5كلع!قآ،)4بامموالمعروفة

."افدىالمتل"

عهابحثوتد،نلسطينفيالآنتحولاابلانوضجرة

لمو،جلعادوفيالغورفيالباتعلصاءسوغرهبوتدكتور

فيكرايىأرمجاحولفيماعيهايمكروالم؟،أثرعلىلهابحلروا

تنموكانتإفهااصترابرويقول.الشجرةموطنكانتأنهابينى

منوغيرهماولكنما،أريحاحولوكذلكالجليل!كرحرل

كانواأكمعلىيدلمماالشجرةوصففياختلفواالقدعاءاليهاب

!ا.موثوقغرمصادرعنينقلون

كان،الثرقأطيابمنالكثرأن!ثيوفراض،منونعلم
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بلشان

فكانت،فلطينطريقعنالجوسطالبحرسواحلإلىيقا!

شرفيمنطقةفيالممتدةالطريقمحرقهالعربقواملتحمله

هناصولحل،،جلعاد!اسمعلهايطلقكانوالتي،الأردن

طريقها.عنجاءلأنهاجلعادبلسان9اسمحاء

مهيج،القواممائعبرتقالمطأصمرلونه!مكةبلسانو"

وعطهر،منبهموضعيمفحرللهيكونوفد،للجلدخميئ

أل!":يقولالنبيإرياانوحبث.كعلاجالقيمةقليلولبهه

لهكانتأنهذلكفمعنى"؟طبيبهناكليىأمجلعادفيبل!ان

التربننينشجرةهوبهالمقصودأنالبعضيظنولذلك،طبيةقيسة

لهاصصغيةمادةتفرزوالتى،3(اأ"هاولولع،3أ!ح)+ولمح!،ولأ"(3

يسمونهاجث،وكنداالمتحدةالولاياتفيتنموخممةرائحة

نباتاتمنلتوهى،آ،5!(3ءأ)؟ع!أالبراركيحماضإ

العربويقرل،جلعادمنبالقر!الآنتنموولكها،ملط!

.الفائدةعظيمالجرةهذهصغإن

بل!ثان:

ايح!دىالاسممنلحلهاأو،هـباحثمعناهلعلعبرىاسم

الرؤطءأحد31و!و.!ملكيل"بمعنى!بلشار"

إلىبابلسبىمنويثوعزرلابلمعرجحواالذينالإسرائيليين

عزرا)فارسملككورشأصدرهالذيالمرصومعلىنجاءأورشليم

لقباكان"بلثان!أنالربيونويفقد،(7:7غ2:2،

قبله.المذكورلمردخاى

:لبلاطا

الألامأخباريأبلاطأالقديمالحهديالم!رجهوالكلمة

أستيرفي!المجزعأئترجمالتىنفهاهى(7:3)الالط

تعنىوهى،(04:1811742:3،)وحزقيال،(أ:6)

فهىالجديدالعهدفيأما.بالحجارةمرعوفةمستويةماحة

لمحاكمةالبنطيبيلاطىفاجلساليالقضاءدارساحة

نحلمولا،(913:1يو)!جباثاابالعبرانية!تسى،يسوع

الخديد.وجهعلىمرقعه

بلطشاصر:

دانيالعلىبابلملكنبوخذنصرأطلقهالذيالكلدافيالاسم

بالصبغةلصبغهم،اللاثةأصحابهعلىكلدانيةأحماءأطلق؟

الكلدالية.

الاسمويتكرر.!حياتهييلليحفظأتعني!بلط!ثاصر9و

أسفارطئرفيمطلقايذكرولا)دايالسفرفيمراتكر

عليهأطلقهحبنأ:7فيمرةأولويذكر،(المقدسالكناب
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بلوط

منالأراميالقسمففيالمراتباقيأما،ا:01فيثم،نجوخذنصر

،-مراتثلاث-ا،!8.9.18ت2:264،)دانيالنبوة

5:12).

بلوط:

الريةإلىتترجمائمابهةالعبريةالكلماتمنعددهناك

تحنىكانتأصلاالكلمةهذهأنويحتمل،بلوطأوبلوطةبكلمة

بعينهنوععلىللدلالةالقديمالعهدفياستحدتئم،"شجرة!

،الأثجارمن

هي:العبربةالكلماتوهذه-أ

بعضفي"بطمة9للعربيةترجمتوقد.(،)"لااغ!إلاه"-ا

01أ:8.9صم1.912،ا6:فض35:4،)تكالمراضع

أوبلوطة"وتترجم03(،ا.:إشا:2،.أخ14،1،

21:9،أ:7،2.91اصم)أخرىمراضعفي!بلوط

.(13ة4هو،6:31حزقبال،31:41ملا

،(24:26)يثموعفيإلاتردولا)"!""،(أألاه2-5

السابقة.الكلمةمىجدأترييةالعبريةفيوالكلمة

وتترجم،"إلاه)جمعولعلها،ا،()+أ،إليم5-

حزقيالفيوبلوطات،(ا:92)إضعياءيأئطم"

،(بأصنام57:ه)إضياءفيتترجم؟،(311:،)

.بأضجار(61:3)إشعياءوي

تك)بلوطاتأوبلو!دانماوتنرجم)+ها،.(أإلون"-

ا:03،يقأا:ا،تثا:13،8أ؟26،13:18،4

.ا:3(.1،9:6.37،اصم4:اا:33،قض9

3:8،ه7لك"ببلوط5دائمأوتترجم)+ه)1"،(اآلون،-

شإ،2:9عاموس،6:31،44:41إش،4:31هو

.(11:2زكريا،72:6حز،2:31

نباتات:محابهفي)!بوستأيقول:ابلوطأنواع-ب

فيابلوطمنأنواعتسمةعنيقلمالاهناكإن(فلسطين

ضملاالأنواعهذهوأغلب،(الفرعةالأدواعغير)صريا

وأهمهات،الباتعلماءيوى

صيى،كركر!الحلمىاحمهو،أالتركيابلرط9-

ابابلوط!الربيةفييسمىالذىوهولاء*ء!ا"(333ءحأ)3

فييوجد!وايونانالأوربيةتريهافيبكزةو!ر

الىالبلوطشجرةتحلوقدالمواتيةال!وفوفي.فلطين

لمصلبللهعقلا"جوزها)بأنول!م!ز،ددما06

بحراضفمغطاةكرويةنصفوكؤوسها،مباضةبالغصن



بلوط

وخئبها.طحليامظهرأيعطيهامماخشةضيقةطويلة

ناعم.ص!لب

3!ء3ءول8لوريانيكاكر!!)!الرتغالمطالبلوط"-

نأعنيز!دلاالحجمصغيرالحادةفيومر(ولط3أ،حتءا

ييلغفقد،الكايخةالرعايةتومرتإذاولكن،شجيرةيكون

ولاعةوأوراقها،ا!زأوقدمأثلالينالنجرةارتفاع

نموقبلتسقطولكها،الثاءيإلاالشحرةمنتسقط

منهقليلعدديتجعأومفردوجوزها.الجديدةالغصجات

ما.حدإلىناعمةأتماعها،عقودفي

وله(".اه"حولفى!هبىلوجيواكركى)نياالفالوبلوط-

الخريف،فينشاقطوهي،يضاريةأومستطيلةأوشاق

جدأبهيروجوزها،حادةبسنوتهىلدةصننةحوامها

وتعرف،منعك!ةبحراشفمحطاةحميكةكرويةوكؤوصها

الموادأفضلمنوهى،الفالوياباصمتجارياالكؤوسهذه

للدباعة.

سنديانهجلعادليبلوطةعورة

فيعد!دةأنواعمنهاوتوجد،الاخضراردائمةالبلوطة-

.كا!،إيلكسكركس"باسمعلمياوتعر!فلطين

كثيرةضجرةوهي،،الملولأالر!ويصيها،ا)*!ا

ضائكة،الثكلبيضاوية،الداكنةالخضراءالأوراق

!و،صرفيةالجوزوكؤوس.الأحيانأغلبفيالملسى

وأالسنديانأنراعهاوص.البحرسواحلعلىتكز

عادةوأوراقها."(.أحعيححأ)ء3،اكويهفيركركسا

نصفوكزوصها،زوجىأومفردوجوزها-ضائكة

تصنعالتىالحثرةعليهاوتحيثى.الملسىمخميةالكروية

بلوط

هذامنحيرونفيإبراهيمبلوطةوكانت.القرمزصبغةمنها

.الوع

كلفيمرجودأالبلوطمازال:حاليأفل!طينفيابلوط-بر

مدىعلىالأضجارلهذهالمتمرالقطعرغمفلسطينأحزاء

وحول،وتابورالكرملجبالكلتغطيدهي،طويلةقرون

منوغبرها،الاصرةغرلمطالرافعةاللالوفي،بانياس

،كثيرةمناطقوهاك.البلوطكاباتتكثرحيثالأماكن

شجراتتغطيها،الأردنوثرقيالجيلفيوبخاصة

وعلت.فتالحطابونأمهلهالو(صغيرة

كثيرةأجزاءفيالمنعزلةالضخصةاجلوطاتادمضوفاك

القطعمننجت،التلالقممفوقوبخاصةاللادمن

الموقىدفنيففلودكانوافقد،مقدسةبلوطاتلاعتارها

؟.(01:21أحا35:8،تك)الأثجارهذهئلتحت

لق)للحدودكعلاماتتتخدمالضخمةالأضجاركانت

اصم)،تابورللوطة"مثلللقاءأماكنأو(:33ا9

.(ا:3.

أضجارتحتأصنامهميبدواأدالوثنيينعادةمنوكان

وأحيانا.(اغ4:3100هو،6:31حز)البطمأوالبلوط

)براهيمبلوطاتمثلتاريخيبحادثالبلوطةاسميرتجطكان

اخما(!.ا:13:18413،تك)حبرونفيممراعند

.(35:8تك)،باكوتألرن)البكاءوبلوطة

:تابوربلوطة

)يهيذبأنضاولالنبيصمرئلأمرالذىالمكان31وهي

لىلل!بيتالىاللهإلىصاعدونرجالثلاثةماك"يصادفهحيت

هذافيالا،تابوربلرطةأتذكرولا.(ا:3.اصم)

يحلمؤلا،يخاالبلوطبكزةلهركانتتابورولكن،الموضع

محرف"تابرر"اصمأنالبعضويظن،تلككانتبلوطةأي

دبورةدفنتجثأباكوتألون"هىوأنها"دبورة)اصمعن

ذلك.يؤيدماثمةليسولكن،(358:تك)رفقةمرضعة

ععنايم:بلوطه

حميحوبابنجيمناغياحابرفيخيمالذىالمكانوهي

نفسأضهاجحو-س.(4:11قض)قادشمنبالقرب،موصى

لى)صعننيمعندالبلوطةباسمي!وعفيالمذكورالمكاد

منبالقربلنفتاليالجودالخمعلىيقعكانوالذى(:33ا!

أيالثلالةبعدعلى"بسومخربة!:هىولعلها،الناقبأدامي

.تابورمنالرقيالثالإلى
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العائفينبلوطة

العائفين:بلوطة

إنهعابدبنجعلتالفقد،شكيممنلالقربمكاناسموهى

طريقعنآتيةواحلهوفرقةالأرضأعالميعندمنلأنازصمبا-سى

هىأنهاال!عضويظن.(9:37قض)!الحائفينبلوطةا

يترجرخهاأكمحيث،(:6أ2تك)أمورةبلوطةانف!ها

بالحرىأوالأضجارعبادةكانتففد،!المعلمبلوطة"إلىأيضا

سبق؟فثرةعبادةكانت،فيهاتكنيظنونهاكانالتىالآلهة

هذهثلإلىيذهبواأنالكنعاني!عادة!نكانولمله.القول

.(الغبباصتطلاع)العيافةأوللمورةالهلوطة

:ممرابلوطات

عانرأخوبالأمورمم!بموهوويلقب)براهبمحلفاءأحدممراكان

تشبالبلوطاتهذهوكانت،(413:14،2تك)وأشكول

تلث)خبامهإبراهيمنصبوعدها،الرئيىأواليئلهذا

.(13:18تك)حبرونفيوكانت(18:أ14:13،

تك)مهاالثمرقإلىأكا"كراأماماالمكفيلةمغارةوكانت

ايكوبنسمرفيونقرأ.(0305:13،:25:994،:23،17

.(3:291تك)نفهاحبرونهيممراأن

:مورةبلوطة

مورةبلوطةوكات،أالمعلم"مفاهكنعالمطاسمأمورة9

وجرزيمعيبالجالومن،(:6ا2تك)ضكيممنبالقرب

ا:03(.ا)نث

النصب:بلوطة

سكانوكلشكيمأهلفيهجعلالذىالمكاناسموهي

أنهابدولا.(9:6قض)ملكاجدعونبنأبي!الك،القلعة

بالقربمهاالكئيريوجدكانالتىالمقدسةالأ!ثجار)حدىكانت

أقامهالذىالكبرالحجركانالنصبأنوتحصل.شكيممن

2:26(.4)يثق،الربمقدسعنداليالبلوطةمختهثموع

بلعام:

تدعىبلدةمنبعورابنوهو،!ملتهم5أو!متلعأومعناه

نقرأ(،31:22ث!أعرافانجباوكان،ينالهرأرامفى!خور)

ضروفي1(231:8.16،ه:22-22:4)الحددصفرفيت

وسفر،(2224:9،:ا3)درعوصفر،(23:4)ال!نية

الثانيةبطرسورطلة،(ه:6)ميخاونبوة،(31:2)نحميا

.(2:41)الرؤياوصفر،(11)صهوذاورسالة،(2:51)

،موآبسهولفيخيامهمإسائلنجونصبلما:تاريميه-

بلمام

فقال،المديايينمعالتحالفمننرعفيالموآيوندخا!

الجمهوريلحىالآن:مد!انلصيرخموآ!9ملكبالاق

4(،22:)عد،الحقلخضرةالثوريلدس؟حولناماكل

يأقيحتىليرشوهبلعامالىالأقينمنشبرخابالاقوأرصل

أمرعلىنجاء-بلعامولكن.الزاحفةائيلإصرجحافليلعنو

الطلببالاقفعاود.الثيوحمعالذهابرفض-اللهمن

حمحوهنا،اغراءاكزوبوعود،وأعظماكزرؤساءفمعلى

ماإلايعمللابأنتحذ-سهمعالرجالمعبدهبأنلبلمامالله

هذاتأيد،بالاقإلىالطريقفيهووبيفا.الرببهيأمره

ملاكوملاقاة،لأتانهالغريببالسلركذههفيبقرةالأمر

له.الرب

كانالذىبالاقبرفقةلمحصوتقرية"إلىبلعاموجاء

إلىأصعدوهالتالىالصباحوفي.لاستقبالهخرجفد

الإمرائيليين،محلهمنجزءعلىتطلالتي"بعلمرتفعاتإ

إلىناكمنخذوهفأ.بالبركةنطق،اللمنةمنبدلأولكنه

23:18114(.)عددفغرررأسإلىثمأولأالفسجةرأس

الأمرمنيغرلموالخاهدالأماكنفيالتييرهذاولكن

منوخرجت،أحمىأجواءإلىبلعامحلقبالحرىبل،يئيئا

البركةومن،والاعجابالاطراءمنوهاجةكلماتشفتيه

المحاولاتجعبأنبالاقذلككلاقنعوقد.المجيدةوالنبوة

فافترق،بالفشلشبوء،لرغباتهبالاذعانبلعاملاغراء

.الاثان

إلىنصلضىبلحامعنآخرضيئاذلكبعدنقرأولا

حيث(:318)العددسفرمنوالثلالينالحاديالأصحاح

ضرمنونعلم.الاصرائيليينيدباليفمقتلهعننقرأ

العارجلتالتىالر-سةشورتهعن(31:16)العدد

.الختارالعبصفوفعلوالبلية

الفصةبذهفيالمعضلاتمنعددهناك:م!لات-

أية:امحرهامعالجةوشحاولالرائعة

يجبالسؤالهذاعلىللاجابةو؟للربصابلعامكانهل-

(22-24منالأصحاحات)المددسفرإلىنرجعان

كابنلنايقدمبل،للربنبياكانأنهمطلقايدكرلاحيث

عدد)ونفوذهثخصيةبقوةاضهروكرجلبعور

عد)باللهمانوعمناتصالعلىكانأنهبدولا(22:56

نلاحظأن!ب!.(02.2،2-3523:4611"22:9

الربفوضع":أولأفنقرأ،بأثلتهيظقبلعامكانكيف

هناالأمروبيدر(23016:هعد)،بلعامفمفيكلاما

فيالقولهذائلنجدلاولكتا،يكانيكيةعميةوكأنه

تلكاتبامنايرعىحيثوالعثرءشالرابعالأصحاح
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لجوط

الر!عيىفييحسنأنهبلعامرأىفلماأ:الحيقةالحبارات

يوافيوالثانيةالأولىكالمرةيطلقلم،إصائلداركأن

الله!ر:حعليهفكان،ثم،(ا24:عد)!...لألأ

وبخاعةجدأومفيدرائعهذاوكل،(24:52عد)

الرجلوحي":والرابعالثاكالعددينوبينبيةبالجمع

يرىالذي،اللهأقواليعالذىوحي،الحيينالمفتوح

."...القديربارؤ

إلهيعرفكانبلعامأنهوالواضت!هـالاشدلال

وثنية.بمفاهيموتثوهتأظلتمعرفتهولكن،إصائيل

رفا-يأملكانلكنه،لحثةيكفىبمااللهعرفلقد

.(234:)الأنافيالشخصىالدفهيشميلهأد-طويلا

هذاضوءوفي.اسميةابدبائحهاللهموقففييؤئرأنتوقع

الأواسالحددفيحاءماألمجةندركأننظيعالمفهوم

محاولاتفبعد،الحددسفرمنوالعرينالرابعالأصحاح

وأكراضهيتفقموتفإلىويتيلهاللهليتملقمجديةغير

للس!نجيا-محدودةولفترةعهركما-أصبح،الديخة

العليا،الأجواءإلىبهحماالذياللهروحلسيطرةخاضعا

قوىعلىلتنتمر،يخهالأفضلللجانبالفرمةلاحتوها

الفرصة؟هدهاننهازأحنهلولكن.المظلمةالوثية

(أآ31:8عدد)!كلا:للأسص

من22-24منالأصحاحاتفيالمذكوردلعامهل-

والثلاثينالحاديالأصحاحرالمذكورنفحههوالعددسفر

السفر؟نفسمن

نأيرون-الأصحعلى-أو،ذلكالعلماءبمضينكر

منالأصحاحاتفيالأولى:بلحامعنروايتينهناك

فيوالانية،ضخصيتهمعتتفقالتىوهى22-24

ذلك.منالنقيضعلىوهى،واثلالينالحادىالأصحاح

مااستبعادأوتحديليجبالروايتانتتفقلكىإنهو!ولون

وانطلقبلعامقامثما:(242:ه)الحددضرفيجاء

.أطريقهنيذهبأفاولالاق.مكانهإلىورجع

هوإنما(1:361)العدد!رفيجاءماأدنؤمنونحن

الحددفيالمذكورةبلعاملحودةتوضبحالحققةفي

بالسيفبلحامإسرائيلبنوقللقد.(242:ه)

سثورتهبسببحدثذلكانبدلا؟لذا،(31:8)

فيجاءماكانويقينا.(31:16)العددفيالمذكورة

منالأولا!ددايكتبوهوالكاتبدمنلط(2ه:34)

فىنونالثعبوابتدأ...!:والضرينالخاسىالأ!حاح

عنكتبهمابينبشدةيربطوهكذا،!موآبشاتمع

الخاصالأصحاحفيجاءوما،مكانهإلىبلمامعودة

انما(31:6181)الحددبأننؤمنفإتاوعليه.والعشركأ
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بلوط

.22-24للأصحاحاتالتكملةهو

صفرليالروايةكانتإذاعماآخرصالأالبضويثير-

محيفة؟تقاليدبينللجمعنتيجة(22-24)العدد

قدالكاتأنالمجملمنإنهنقوا!أنيمكنناعاموبوجه

مكملينكاناأكحالزكدلكننا،محتلمينمرجعيرستاشقى

.تافض!تولاللآخرأحدما

ا!نطقاقىالعجةوالوات،الأتاننطقعنوماذا-

بلحامأعطىاطهاأن؟الآقيالتفيمنعرضأنيمكنما؟بلعام

بتأثيرهوذلكالمفهومةغيرالحيوانأصواتفهمعلىاغدرةا

يححلطريقهاوعن،المصفييعملالمهوا،دلحامنضىو

أتوالعلأيضاتهطبقالحفيقةوهذه.الاس:تلوبفكري

مشاليمأ5الأقوالهذهوتصمى،العجيمةالبريةللحام

.عراففياأتراأكط(أثلة)

يدلى(23:71-.العدد)الأمثلةهدهأودي

الانيةالمرةوفي.البركةاعلانهبأسبابباختصار

إلايمكنهلاأنهحقيقةأخرىمرةيؤكد(2ا-238:4)

منشىءيبالبركةالمطقويواصل،إسرائيلبىيباركأن

حالةيصف(24:3-9)الالثةالمرةوفي.الأطاب

الأمثلةوفي.تقاوملاالىوقوتهونموه،المجيدةالشعب

عنجزئيايكضف(ا-2424:ه)الأخيرةالأربعة

عتادالتىالأخرىالثعوبودعضإيرائلمستفبل

إلىالاضارةفيضمنامذكورإصائيلومم!س.جميعها

ويتبأآخرينيلعنالخاصعالمهإلىبلعاميعودأوأخير.عابر

رهبة.بكوارث!

لمحرفةلالمفتاحيمدناأنيمكنسبقماوكل:بلعاميثخصهة-

كانعراففهو،حقامعقدةشحصيةإنها.بلعامضحصية

وفي.الإثمأجرةأح!لكنه،للرلبنبيايصحأنبويعه

لقد،القدوساللهلروحلفهطم،جاتهلطرائحةلحطة

استطاعلكنه،وبالشربلوالطمعبالخرافاتمكبلاكان

الله.لملكوتالخدماتأعظممنبخدمةالقام

العهدفيالارزةالنخصية،للعامضخصةهىهده

ليهرذاصابقةصورة-ماحدإلى-كانوقد،القديم

الجديد.الحهدثيالا!زيوطى

اثانيةالرصولبطرساترسافي:كمثالبلعام-

الضارالأثيرلا!احكمثالبلعامإلىبمثار(2:ها)

بلعامإلىتليحانجدقدأتا؟،المرائينالميحيينللمعلمير

مثورتهبب(31.41)العددلهداالصالقينالعددينفي

.(2:41)الرؤياضرفيبوضوحنجدهماوهو،الرءة



بلعام

نأيحاولونالذ!نللمحلمينثال-ضكولا-هناوبلمام

،الماموأهلالأضرارمعبالتحالفاللهبخدمةيقرموا

لم.العالأها!مماثلةالكنيةحياةيجعلونبالالمطو

بلعام:

أعطيتاليالأردنعرلىفيمنسىسبطمدنإحدىاسم

نفسهاهىأ!اويحتمل(607:أحا)لاوىبىمىللقهانجين

9:27(.مل2ا:27،قض1،أ:ا7")يق)يبلعام

بعدعلى،ويزرعلالسامرةب!تبلعمةتلهوحاليأوموتعها

صينمنبالجصإلىملنمف

بلقاء:

خالهمنيحقوبطلبوقد.وياصسوادلهالذىهوالأبلقا

شاةوص،وبلقاءرتطاءشاةكل!لهتكونأنالأراميالالان

32(.0:3أتكأالمحزىبينورقطاءوبلقاءالخرفانبينسوداء

بلقع:

اكن!حهاالتىالجرداءالمقفرةالأرضهىالبلقعالأرض

للهطلقنواتفرعمن...!:لأيوبالربو!ولالزوابع

لاقفرعلى،إنسانلاحيثأرضعلى!طر،للمواعقوطر!ا

ىأ)!العشبكرجوينبتوالخلاءالبلقعلروى،فيهأحد

.(2-3827؟ه

قائد-أألمانا"فيهجمع،دوثانمنبالقربموضعاسم

لمهاجمةجيوضه-بابلملك(نبوكدنصر)نبرخذفصرجيق

،هـيبلعامهىتكونأنويحتمل،(:73يهوديت)إسرائلنجى

صابقأ.المذكورة،بلعام)أو

بلهان:

وهو:،!أبله9معناهعبركطاسم

وأصر،الحور!طصيربنا!ربنىمناكبرالابن-ا

أخا36:27،تك)أدوماشوطتالتيالقبائلإحدى

.(42:ا

نجينجمةهذالبلهانوكان،نجيامينبنيد!ئيلابن-2

.(701:أخأ)تومهمفيعشائررؤصاءصاروا

بلهة:

وهو:،،بلهاء)محناهعبرىاسم

بيعاله

عندراحيللانجةالأرامىلاباذأعطاهاالتىالجاريةاصم-ا

راجلأعطتهاوقد.(92:92تك)يعقوبمنزواجها

تك)بنينمهاترزقعساهاعليهالدخليحقوبلزوحها

وقد،عاترأالوقتذلكحتىكانتراحيللأن(03:3

تك)نج!تأربعةوقتثذلهاكانالتىليئةأختهامنغارت

ليعقوبللهةولدتوقد.(ا-3:038-35،ا92:

.(5،264:52ة0:36،8.35تك)ولفتاليدان

الثانيةالألصمنوصلتاالتىالزواحعقودمنويشدل

تأقيأنالعاقرالزوجةعادةعنكادأنهعلى،الجلادقبل

ابنيتسميةراحيلقاتوقد.عليهاليدخلبحاريةلرجلها

ذلكعوائدحسبانجيهااعبرضهماأغاعلىيدلمما،بلهة

كانإذحدثفقديعقوبوراءمنبلهةرنتوقد.العصر

اضطجعواذهبرأوبينأن9عدر،مجدلوراءيخماإسرائيل

.(35:22تك)،إصانبل،حمعأيهيةصربلهةمع

،(4:92أخا)كعونجطمدنمنمديةا--2

بالة"و"(ا:!52يق)،بعلة9هيأغاوالأرجح

وأ)وألترلدعاصممعدائماتذكرفهى،(:913يق)

الثلالة.المواصعفي(تولاد

:بليعال

عبريتير،كلمتبنمنمكونةالكلمةهذهأنهوعموماالمققد

فيكرن!فائدة!بمعنىوالثانية!بدون!أوأبلا"بمعنىلاهماأو

شرير.أو"فيهنفعلااأىافائدةبلااالكلمةمحنى

اسمأ!اعلىيدلمايوجدلا،لهااغديماالحهداشعمالوفي

وان،"نيربدون9بمعنىمركبةكلمةالتلمودويعتبرها.علم

صفةأنهاآخرونوررى-التفيرهذايقبلونلاالكل!ونكان

وألانونبلاجامحاأصبحوهكذا،الصاءنرتطرحلم!

.،لئيماإلىالعربيةفيتترجمعاوكررأ.القانرنعلىخارجأ

نجتأوابنبكلصةدائمأيقترنيكادالقديمالعهدفيواصتعمالها

،(:16اأصم)أبليعالابنة،نجدفثلأ،نبىأورجلأو

العرليةفيوتترجم.(ا:67صم2)أبليحالرجل)

أثال25:17025،03:22،اصم)أاللنيمبالرجلا

أمثال)!الئنالاهد9أو،بليعالشامدو!.(6:21

.(313:1تث)!لئيمبنو!أو!بليعالبنوو".(:9128

وأفقهمالناسأثرعل،بليعالبنى،عبارةوتطلق

2:01املا:01،27(221:صم13،1ة2202،:91)قض

:7(:13أخ2،،13

ف!رجم،مختلقةعواضعأربعةفيأخرىبمعانوترجم

،الهلاكسيول"يقولحبث(18:4)المزمورفيأالهلاكا
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المشير9نطوكذلك،"بليعالبنىسيرل9الحبريةو!هى

،(أا:هناحوم)والمهلك،(اا1:ناحوم)أبالهلاك

.(:418مز)أبيعالأمرأوردىءأمر9و

كلمةأصبحت،الجأخرةالعصورفياليهوديةاعتاباتاولى

ضد"كلوكذلك"الثيطان"علىعلمأتستحدم"بليعال"

الأبوكريفية:الكتبوكا،!الكذا!الميح"أو،المشح

كابفيفقرأاجيانيةاوالأقوال"إصعياءهـصحودوأاليوبيا!

شجكفياحلق":قائلأصفىموعىأن(2.:1)"اليوبيل"

عليميهـيطر(بيعالأكط)ليارروحتدعولأصتقيصأروحأ

كلمةأنالمفري!دمضويرى.أأمامكعليميتكى

،!المهلك"والمترجة(1:ها)ناحومنجوةفي!بيعال9

الترجمةوي.شيطانبةأوبئريةثريرةقوةعلىاطدلالةتشخدم

،"ابليعاهـرحلاالحبارةحاءتلالفولجاتاالمعرومةاللاليية

.(123:1م!!ا)!شيطايينرجلينأإلىمترجة

كو2)أبيعال"كلمةيول!لالرصاستخدموقد

بقكا-جث،هعصيهودعندالشائعممعاها(1ه6:

:فيقول،المحضدأوالشيطادعلىتطلقكانت-القول

بعضهذاجحلوقد،"؟بيعالمعللمسيحاتفاقأممطإ

باالحطيةإناثودهذا!لليعال9بينيحححونالمفري!

لإنان9اليودانيةالعبارةأنجث،(:23ض2)(افلاك

،،ليعال9المراد!وهي"تالونبلاالذى9تعنى!الحطيه

هو!الحطيةبإنسان"المقصردأنهذامعنىلي!ولكى

.!المشحضد"هوبهالمقصودبل،اليطاد

بمفيلية:

ستحده،الصنرىلأسياالجرثيالساحا!علىيقعا!لم

البحرالجنوبومن،كيليكيةالرقومن،بييديةالثصال

.(5ت2:01،72أع)ليكيةالغربومن،سطالمتو

ضيقاضريطاالقديمةالحصورفيبمفييةكانت:لفاري!ها-1

فيالجبالسموحد!تالمحصورالفيقالساحلىالمنحفضفي

لا،الحنولصيالمتوسطوالبحر،والعرد!والثرقالثمال

عرضا.أيالوعرة،طرلأيلا02عنتزيدتكاد

ثلاثمنالعاليةطورسجبالسللةتبهنفهافكانت

والغربالئرقفيا!الجبااطرافوكانت،تقريباجهات

أجاأحزاءباقيعنالمنطقةتعزتوهكداالحرفيتبرر

--تبمعبليهنهرىإنالكتابقدماءويفرل.الصعرى

أيالعدةمسافةإلىللملاحةصالحيركاناوكاتركيت!

إلىتحوا!مياههمامناكبرالحرءفإنالآنأما،للداخل

كلط.اسااصلأغرالحقول

ايياليرلبفحلالمشرللتنيرالاقليمسطحتعرض:فد
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المنوىالساحلىهـالهل.الحبا!سبسرعةلنحدر

نايحعلالحارالرطبالجرولكن،الرمميجدحصيب

.موبوءةسنطقة

تخترثاتاطرقامنالكثيرباكاثالقديمةالعصوروفي

وكانت،الداخلإلىوتصل،الانحدارضديدةالجبال

،!السلم9أو"يهماكس!تسىالطرقهذهء-دى

مارات،قدم000.2عارتمااإبهتصلدكأجاتا،وكا-

المرتمعةالمنطقةتوجددللثووراء.الآنحتىباقيالمضها

كإضموهاالرو!انولكن،يشديةتحىكانتوالتى

.ء07فييمميلية

فيإلااللهم-مستملهدولةأبدابمميههتكنلم:دارنحها-

متتابعة،لغزواتنعرضتفقد-اياريخقبلماعصور

يديا،لمملكةلالتابعخضحتضالدوريهيئبغروبدأت

نم،لللوقبيرولعده،اكروالاسكندر،ولفارص!

لهجماتالمشمرواضعرضها.فالرومانلبرعاس

يهيكيةشطقةفي.ء.ق201فياشومانأقاه،القراصة

هجحاتلصدبمفيليةصاحلعلىالمراكرمنعددأ

لأيتاسممفبليةأنطونيوسمنح..مق36وفي.القرامشة

غلاطةعنفصلتم43فيولكن.غلاطيةملك

حريتها.ليهيةأعطىنيرونول!ش،لييهةاجههاإواضيفت

واحد،آحاسلطةتحتوكلاطيةبممييةوضعتم96ولى

امتدتم76وفي،حدودهايالعييراتبعض!حدثتثم

بييدية.هيانتىالداحيةالجبيةالمطقةإلىبمميليةحدود

الحفاريالتقدمكان،نياالمنعزل:لموقعها:ضارصما-

الأسيوىالنفوذكانكا،المجاورةالاقاليمفيمهألطأما

تبلالحاصىالقرنوفي.الاغريقياصفرذامنوضوحأاكز

ماصعانولكن،اكريقيماصتعمرةميهاتأستالجلاد

بعضمواطوبهاييهلمكانالياليولاليةاللغةتثوهت

العصر،ذلكمنالنقودعلىاليونانيةالنقوشفمجد،مدفها

لطلاكرالاسبهدرعهدوقبل.عريبةبحر:فمكتوبة

الوتتذلكوفي.الحديثواليرلانيةاللغةاستخدام

الوثنيةللديالةومركزأكبيرةمدينةبرجةأصبحت

وكانت-!برجةأرطامير9نعبدفكانت،الأجوية

تلكفيالقودئسكوكانت-"ليتو"3بامحلياتعر!

الرنانيةالمدينةاحتلت،بقليلذلكبعدثم.أيضاالمدية

3!أنالوأسسهاالنى-(2ا:ه4أع)،ءأنالية"

مركز-(.م.ق138-915)الئانثليلادلفوس

الساحلعلىميناءأهم،قريبعهدإلى،وطلتالصدارة

نحوتبحدوهي،الداحلإلىوفاالصقرىلأياالحنور

بدأفاولعا،برجةمنالفرليالحنو!إلىميلأ12

الأفليم.داخلإلىرحيهبولىلالرص



بمهال

بمفيليةلموقعخريطة

صيد"5مدينةأصبحتالحالىالعصربدايةفيولكى

الجوبإلىيلأثلالينمناكزبعدعلىتقعالتى3(-أ4)ع

أجملمنكبرةمجموعةوصئكت،المدنأهم-الثمرقي

سوقافهاوجدواالذينالقراصنةمعبهاللتعاعلربما،القود

التيالبلادببنبممييةا!مجاءوقد.كائمهمبيعرائجة

زمنفيباليهودتوصةرصائلولاتهاإلىالرومانأرسل

..(:23ا5امك)المكابيين

العهدفيمرةلأولبمفيديةتدكر:إلهاالم!حيةدخول-

ناحيث،الرسلأعمالمنالثافيالأصحاحفيالجديد

الرسلحمعرا،أورشليمفيالاكنينمراطنيهامنبعضا

زارثم.(ا.2:أع)الحمينرومفيبألسنةيتكلمرن

وكرراالتبثريةرحلهصافيبمميةوبرنابابولىالرسرلان

13:13،أع)وقتئدبمفيليةمدنأهمبرجةيبالايخل

إلىورجعمرفىيوحنافارقهماوهناك،(24.25:ا4

الميحيةأنويدو.(38ةا5،:13ا3أع)أورشليم

كطنهاكانالتىالمنطقةتلكفيبالغةبصعوبةطريقهاثقت

القرنكتاباتفييذكرفلا.نحتلفةأجناسمنخليط

برحة،بهيةهيواحدةكيسةصوىالأولالميحى

الاضطهادزمنبكيصة12علىيربوماهاككانولكن

.م403فيدقلديانرسعهدفي

بمهال:

إنهالبعضوبقول،،الحتانابن5معناهيكونقدعبركط31

ن!لمن(الثلاثةيفليطأبناءأحدوهو."مهلعلى9يعنىقد

هؤلاءكل!؟أضربنىكلعنويقال،أضيربنبريعةبنحابر

الرؤصاءرؤوسبأسجابرةمنتخبونآباءيوترؤوسأشربنو

.(7:3304.أخأ)001الحربفيالجىقوانت!ابهم

أوني:بن

"مفاهعبرممطايم

اخضارهاعندراحيل

تكه)بنيامينوحعله

.!نجام!!)في

هويابخا-يابنا

ا"معنهاهعبرىاسم

وبخاصةالقديمالعهد

صيقهفيأو!نجاياهو9

يايهو7-هويادا-ا

أطلقتهالذىالاصموهو،أحرليابن

احمهيعقوبأبوهكتروقد،ولدهاعلى

بالتفصيلعهالكلاموسيأقى،(3:18

في!هيرأييهرراصموهو.أبىقدلرب

الكاملةصيغتهفيصاء،اللاوييربين

وهوة،أبنايا9الختصرة

صم2و؟،بايا9أو)تجصئيلمنداع
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يا-

كأحدبرزبهاالتىالأفعالكثيربأسداوكان.(:0223

داودكانيما(230.221:صم2)العظامداودأبطال

الرجالا!رم،ملكاداودأصبحوعندما.صاولمنمطاردأ

بطولاتوأبدواالمنفىفيوهوحانبهإلىوقفواالذين

الثلالينأبطلهعلىرئيايهرياداعبننجاياهوفجعل،خارقة

الثلاثة-رتبتهفي-!طفكان،(23:23صم2)

مكانةلهوكانت،(24.25:ا1أخا)الأولالأبطال

،عامكقائديوآبرأسهعلىكادالذيالجقفيرفيعة

صم2)"والسحاةالجلاديناعلىيهو!اداعبنشا!افكان

الجلادين"وعبارة.(81:71أخا،81،02:23ة8

هي(الانجليزيةفيوكذلك)العبريةو"والسعاة

(ه:2صفنيا6،1ة25حزانظر)،والمينالكريتنن9

علىفلسطبنجنولط)فيتسكنقبائلمنكانواأنهمويدو

يكونواا7أيبلو؟،(03:14اصم)يهوذاتخرم

داودأيامنذخاصةوحدةكانوابل،مرتزقةجودأ

.ةالباكر

للفرقةقائدأبناياهوداودجعل،ذلكإلىوبالاضافة

ويولى،ألفاوعرينأربعةإمرتهتحتووضع،النالثة

.(27:615أخأ)السنةمنالثالثالشهرمسئولية

فيثتركأو،انايةالىلداودولائهعلىبخاياهووظل

لذلك،(ا:8امل)العرشاعضابأدونيامحاولة

للحناداةاللازمةالتريباتلعملاخر!نمعداوداختاره

طيحانجعلوقد.(4أ:32-.أمل!ملكابمليمان

رأسعلىيوياداعبننجاياهو-العرشاعتلىأنبعد-

قاموقد.(4:4ء2،3:ملا)يوابعنعرضاالجيى

امل)أثولافيالاعدامحكمبتنفيذصهوياداعبنلاياهر

جيرابنكعىوفي(2:92ملا)كوآبوني!(2ته2

.(2:46امل)

فضانظر)أفرايمصبطصن:الفرحوليبخايا-

داودأبطالأحدوهو(27:14أخا12:13.15،

فائدأكان؟،(11:31أخا03،:23صم2)الثلالين

أربعةسأيضاتتكونكانتوالتىعثرةالحاديةللفرقة

عثرالحادىالشهرعنمسئولأوكان،ألفاوعرين

.(2741:أخا)

.(:436أخا)كحونصبطرؤصاءعائرأحد-بنايا

الديى-الثالطالصصمن-المغنيناللاويينأحدبنايا-

للقاء-الملكداودأمرعلىنجاء-اللاوشرؤساءأوقعهم

أ!ا)أالجوابعلىبالرباب"للعزف)يثانرئاسةتحت

.(:ها26،ا-.:6ا5
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الأبواقفيللمخالمينينالكهنةآحدوكان،الكاهنبنايا-

.(51:42،61:6ملا)اللهتالوتأمام

للملككمثرأخيتوفلخلفالذييهوياداعأبربنايا-

.(72:43أخا)داود

وجد،آسافبنيمناللاويمتنيابنيعيئيلبنبنايا-

!وفيالربروحعليهكانالذىركريابن!كزئيل

.(02:41أخ2)ئافاطيهوالملكأيامفيالحساعة

ثهعى،وأخيهاللاوييدكوتياتحتالوكلاءأحدبنايا-

.(31:13أخ2)حزقياالملكتيينحسب

فيغريةنساءأخذوارجالأربحة-01،11،21-

.(.01:52.03.3543عز)عزراأيام

رآممالذينرجلأوالحثر!نالخصةأحدفلطياأبوبنايا-13

الربيتبابمدخلعند،رؤياهيالنبيحزقيال

ردكةمورةوي!ثيرونالائمفييفكرونوكانوا،الرقي

.(ا-11:3حز)

الحاليفيهامةولأيةبتىكانت:وتضاريهامومها-

البحرساحلعلى،الص!رىأجاجزيرةسبهمنالغر!

بحر)علىلرقوعها،بنض9اصمعليهااطلقوقد،الأسود

البحرعلى!طلقكانالذى(،البحر"ومعنهاها11بنتى

.الأسود

إلىغرباالهالزضهرلينتحصر-أصلأ-ت!وكانت

تتاخمالجنويةحدودهاوكانت.ضرقاأيخهكر"حدود

كانتاييالأكاروأهم.وأرميهوكبدوكيةكلاطيه

ويكوسيسا-سأغارهى-اطالزضهرعلىعلاوة-تعها

كانإذ،صمهركمرائعاالاتليممنظروكان.وترمردون

طسلةالج!وبمنبهتحدقضيقصاحلىسهلمنيتكون

تخترتها،البحرلساحلالموازيةالشامخةالجالمنمهية

إلىالداخليةالهضابسطريقهالقالتىالأنهاربعض

المواقعفيوتتعتفيقالتى-الوديانوكانت.الحر

أيضاكانتمئلماالانتاجوافرةالخصوبةشديدة-الخنلفة

جيلعلى،وفاناروياتثيركومون"فيالداخليةالمهوا!

منكثمةبغاباتمغطاةالجبالدفوحوكات.المثال

بدولا،الأنواعمختلفشوالبلوطوالصربرالزانأشجار

الغاباتبهذهالسفوحتلككستالي-الأمطارأن

.الآدعليههىمماأكزركانت-الكثيفة



لبشالمبكرالتاريخمنأضواءلأوتزع:القديمتارجمها-

عنالئانحةحبالهاقممتبرزكا،الداسالظلاموراءمن

فيفنلمح،الاحليغطىالذىالكثيم!الضبابوعط

سينربفيالأضوريةالمافةمننوعاالخافتةالأضواءهذه

بعقبثم،الجلادقبلافالنةالألفإلىنرحعقد،:أيزوس

الأدلةمنوهناك.الصغرىأسياعلىالحثيينسادةذلك

فيالهامةالمواقعبحضاخلواقدالحثيينأنكبتماالمتزإيدة

علهاتقعماكثرأالىالركايةالروافىوشدوا،بنتى

صفوحفيالصخريةالقبورفقروا؟،السائحينعيون

القديم.التاريخذلك!فحاتعلىطابحهموتركوا،الجبال

عدالمحارباتالكاهناتأى)،نياتالأمازو،موطنوكان

التىالجبالومازالت،ايرمردونضفتيعلىيقع(الخيين

،االأمازون!لسلة9ت!مي،ترماخلفترتفع

تلكلناءالفائقةالئجاعةعنتروىالأساطبرومازالت

الحاضر.الحصرفيالمنطقة

فيمملكتهموانكمشتالحئيينقوةاضمحلتوعندما

بنىعلىتزحفبدأت،ق.م.0001عامحرالمط

ن!يالغربمنقادمينالرنانونالمغامرينمنجاعات

يفتحوخاأرضوراءصحيا،الأسودالبحرعبابتمخر

التىاياصون5رأسومازالت.ويعلونهاويشع!رونها

بذكرلاتلناتحتفظ،ومارسوانطربيزونمابينتفصل

وقد.،الذهيةوالجزة(المغامر-شأكط)هـالأرجونوض

وراءأصاب-الأيونيةالمدنأعظم-ميليشمنخرجت

امتدادرعلالبوسفورطريقعنالمشحمرينسأسراب

أبعد،سينوبفاحتلوا،الأسودلبحرالجنولىال!احل

وأمغللننمرفأوأففل،الصغرىأصافيثهالأنقطة

بافلاجونيا،بلاداحدىأعلاصبنو!وكانت.موقع

مدنمعوئيقةعلاقات-وتجارياسيايا-لهاكانولكن

ضغطتحت-يخربيالمتوطوناضطرمموقدبنض

ضرقأالهجرةإلى-ذاتهاأثينامنالقادمينمنغيرهمزحف

الحالية-حمونوهى-أأيزوس"مد!نةوتأسي!

جاعةتاتثم.هامةتجارية!دينةالدوامعلىوكانت

وصلالتىطربيزونميناءبتأصي!يخوبمنأحرى

محه-كانواالذينالآلافوالحثرة-زينوفوننهابالقرب

الفارسية،الدولةعردعجمأنبحدأخرىمرةالبحرإلى

المدنأهمومن.!كرناكسا)فيضمفهاواكتشف

وفيها،ا!ريىنهروادىفيالماتنةالمدينة!أماريا"الداحلية

ا!شرإبووإلى.الميلادقبلالأولالقرنفيأاسترابو!ولد

فيبنشعننعرفهمافيالفضليرجع-الجفرافيالمعا-

فوقبنيتالتىأزيل9!دينةوكانت.الغابرةأ!امها

كانتحيث،أأنايتي!"لمعبدمقرأ،سميراسي!ربوة"

مهرجاناتتفرقهالا،حجةمهرجاناتفيالذبائحتقدم

-اكومانا"كانت؟.الأماكنمنغيرهاقيأخرى

للآالةبعبادتهاضهبرةمدينة-الحدثةتوكاتمنبالقرب

المدندطتدريجيأليونانية3الئفافةتأصلتوقد.،ما5

السكانوتقاليدلحاداتامتزجتولكنها،الساحية

واضحا.تطورأفحانت،الاصليين

على-بت!تاريخكانةالفاريميالعصرفذتارجمها-

وبخاصةالمجاورةالمقاطعاتتارغمنجزءأ-العموموجه

علنفوذهمالفرسبطوعدما.برغامىومملكةلثة

،.م.ق546فيليديامملكةعلىالقضاءبعدالصغرىايا

وأصبح،الحظيبةللامبراطوريةمانوعابشحضعت

،الولاةهؤلأءبينواضتهرت.الفرسقبلمنولاةيحكمها

استطاعتوقد-وفارناصو!رادضبارزان!أريوءأسط

.م.،ق363فيبالبلادالاضقلال،الولاةمنالأسرةهده

المقلونيين.عصرفيالاشقلالهذاصانةاضطاعوا؟

نحوتوحاتهافياتجهت،الظهورفيروساقوةبدأتوعدما

جزروةشبهوإلىالمتويطالبحرشرقيإلىفزحفت،الرق

.الصغرىأجا

الالمطالقرنمنتصففي-الحاصمثرادضتبنىوقد

فيرومافاعد،الرومانإلىالايخازسياسة-الميلادقبل

.(لى.م.146-914)قرطجفةفدالأخيرةحربها

مزادتىساعد،برغاصملكأرصتبكوسثاروعندما

رسختوهكذا،الئورةاخمادعلىالرومايةالحمهورية

أوصىأنبحدوبخا!ةالصغرىأيافينهائياروماأقدام

هىمزادضمكافأةوكانت.لرومابمملكتهاسسأقا

الداخيةالجطقةعلىاضولىقدكانألهوحيث.!رمجية

أسياكلإلىيمدبنن!ططانأصح،كلاطةفيالاسة

واغتل.حابلهايحسبتوةبنشوأصبحتالصنرى

وصةوظهرت..مق021فيسينوبفيالخاسمثرادض

روجتهالعرشعلىيخلفهبأد-مزورةكانتأنهاالأرجح-

.يتوسباتوروكرأووابناهلاودي!

..مق361فيجوليفيولدادض-الشيثرأو؟لررلد(وتد

والذى،ب!شتارجيفصلأعظم-حدثازالوهوما-

طريدأوعاش،أمهبلاطمنهربفقد.أيضابمأساتهااتهى

علىلشتولىأضرأعادثم،الوعرةالداخليةالمنطقةفي

تميذفيوبدأ،أخاهوقتلالعرشعنأمهخلعثم،يخوب

النظر،بعيدةإصراتيجيةلهورسم،الترسعفيأبيهبرنابم

البحرعلىلبلادهالشماليالاحا!تأمينفيأولافبدأ

والدروبالاحليةالمجتمعاتعلىقبضتهفشدد،الأصد

المالجمعالأقاليمتلكومن،للمواصلاتالجوية
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وأ-دكرادصهرههوالرئي!يحلفهوكان،والرجال

إلىجنوباصرادتىاندفعثم.أريخيةملك-يجرانى

أماملوجهوجهانفهوجدحيثوكبدويهةبافلاجونيا

وكانت.ئةإلىغربازحفهطربىفيوففتاليروما

فيبرغامىعلىاستولتقدالرومايةالجمهورية

أبامنالغر!القمعلىجطرتهاوفرصتق.م.133

مواقعفيرومانيةجوكأثلاثةهاكوكات،الصفرى

ق.م.88فيالحربنوبعندة2الجزضبمالىتفرقة

عليهاوقفى،الآخربعدواحدأعليهامزادتىفانقض

المهاجرينفيقتلاوأعملالصغرىأياكلعلىنفوذهوبط

ونقل،ضخص000،08غوفقل،والرومانالطيانمن

العنيدالمجكالقائديدعلىانزمولبهه،امجةبحرإلىالحرب

فيفاضطر،مزادنىعلىأجافانقبت،3(اول)14،لاسرا

علىلزرلا"صلاامعصلحابحقدأنإلىق.م.84

فتحها.قدكانالتىالأقاليممنجردهالذي،سولاشروط

سرلاأنعلىيدلمما!ل!"حكملهتركسولاولكن

يلتزمها.أن!بهبحدودأروصالقرةأنجدأيدرككان

.استغلالأحنايايةالنواتالعثرمزادضواصتل

حربليق.م.81فيمزادت!تخومالرومانوهاجم

واشطاع،الانيةالمزادتةالحربنماأنيمكىصغيرة

موريناهجمات-سدأن-معاناةكبيربدون-الملك

تحديدفيبحكمةمزادتىتصر!فقد،أسولاقائصقامإ

وجمع،الأسودالبحرساحلعلىقبضتهوأحكم،شاطاته

معمجديةمحالماتوعقد،الامداداتواخزن،الأموال

.القرصانأصاطيل

ورأى،يئينيةضمرومااعتزتق.م.74ولى

باخلالفأصرع،جنا-علهجوماذلكومزادض

وكان.الثالةالمزادتهالحرببدأتوهكذا،بثيية

إلىفتحرك،ماقالروالجيقرأسعلىط(اعولا)ددالركول!

واضطره،مزادضوهزم،ليكوسوادىطريقعنتج!

لوكولىصرفأنوبعد.م.ق71وأرييةإلىللفرار

07،96،فيأريخهإلىتقدم،أسياإدارةتنظيموالاء

الحالهبببعرأالمدروسالبطيءايقدموكان..مق68

اتقلتثم.الرطنفيالضبصبرونفاذلقواتابضية

يمر-أعداءاكبر-برمبىيدإلى..مق66فيالقيادة

.عصرهجنودوأعظم

بنشموقعلبانالصفرىلألعياخريطة



لصالحه،الحرب)نهاءفيكبرةصعوبةبومبييجدلمو

فهرب،قواه،لوكول!ضدمزادضحروبأفهكتفقد

الحربيواصلأنوحاول،،كريما9الىولجأمملكتهمن

منالاعاءبهمبلغقدكاننجتىفيرعاياهولكن،منفاهمن

بسيفمقولأالملكومات،ع!تمردوا،مداهالحروب

وناك.عمرهشوالتينائانةفيوهو،حراسهأحد

تدكانلأنهبالسمنفسهيقتلأن-عثا-حاولبأنهرواية

فهاصغرةجرعاتبنعاطىالصومضدنفهحم!ن

للوقاية.

ولكن،الصاعدةالعالمبةالقوةضدببالةحاربلقد

يحنغظأنيتطعلمأنهكا،عيهتفوقاوبوبىلوكولى

انهاية.الىرعا!اهبولاء

فأعطى،بتىتقيمبوبيقام،الحربانتهاءوبعد

ليادةآخرقساوأعاد،غلاطبةملكلديوتاروسقسما

قوحيدقبليحكموفماكانواالذسالولأياتحكامأوالكهنة

بوبىاتبهاالى،تدفرقهصياصةأثتتولقد.المسلكة

عكريةعقاومةتقمفلم،بجدحدإلىناجحةصياصةأضها

صارت..مق46ومنذ.العظيممدرادضهزيمةبعدكبيرة

حدثتولقد.-كبدوكيةغلاطيةولايةمنجزءأبنتر

والحدودالحياصةالفظمفيالأهميةقليلةكوةتغرات

الرومايخة.الامبراطرريةخها!ةحتىالعهددلكمنذالجغرافية

فهي،الأعليةطيتهامنبالكئيرالمنطقةاحتفظتلقد

اليرنانيةالثقافتانيخهاتغلغللم،فعزلةشبهنائيةمنطقة

وظل،الداخلعننفصلةالمدنفظلت،بعمقوالرومانية

اقطاعي.شبهالحكم

قبلمنالوالىيلاط!كانلقد:بنتىليالمعجة-

وأسلحهالمحبوعالرب2حاالذىالهوديةكلالرومان

تذكرنضهال!أن!.ضولايةمنأىنجطا،للصلب

ضرمنالافيالأصحاحفيالجديدالحهدفيمرةلأول

أهلمنأورشليمفيالسابهبنبحضكانجث،الأعمال

يومفيبالانجيلالرسلكرازةععواالذينلين،بتر

ولايةوقثذبننىوكانت،(2:9أع)الخمسين

بولىالرسولصديقا-وبريكلاأكيلاوكان.روممانية

الأولىرسالتهسبملالرسوليوجه؟.بنشمنأصلا-

مقاطحاتأربععذكر!بنششتاتمنالمتغرلينأ:إلى

.أخرىيةأصير

وتداوسأندراوسالرسولينبينالمحليةالتقاليدوتربط

علىصاراإنهمافيفال،المنطقةتلكفيالكرازيوالحمل

.سينو!الىفيصربةمنالمزدكيالرنجسىالمواعلاتضريان

وجد(م113-111)ونجشيثيةآحابينيأن؟

يرويؤكد.حكمهدائرةفيالمجيينمنكب!رةأعدادأ

إلى(6979،رقم)بلينيرصالتيأنرمزىوليم

تحتالذينالمميجينمعاملةبصددتراجانالامبراطور

.أيزوسفيالمسيحونحالةعنتعبرانإنما،ولايته

نجضوتض،الرومانيةالامبراطوركةانفستوعندما

الامبراطوربةباصمالمعروفةالرقيةالامبراطوريةحكمتحت

فيالبيزنطيةالامبراطوريةتج!ضاركتوقد.اليرنطية

صأحينم4012سنةكانتحتى،المتقلصمصيرها

بنش،فيففصلةدولة،المالكةاليزتطيةالأصةمنفرع

كويخييتإحتفظجث،طربيزونعاصمتهاكانت

والجبل-البحربينالمحصورةالمنطقةفيمحيا-العظيم

فيولكن.الضطنطيةصقوطبعدماالبلطانه

علىالفاتحمحمدالركىاللطاناصرلىم1461

منبالخلبط-بختىأصجتالوقتذلكومنذ.طريزون

أجناسمنوأقلياتويونانيينوأرمنأتراكمن!انها

العثماية.الامبراطوريةمن!جز-اخرى

بنحائل:

الذ!نالروطءأحدوهو،،القوةالن"محناهعبرىاصم

أخ2)جهوذامدنفيالحبيحلموايهوشافا!الملكأرطهم

.(:7أ7

:خائانتجن

أحدوهو،،الحنانابن!أوأالحمةابنأمعناهعبرىاسم

.(4:02أخا)جهوذاجطمنضيرنأبتاء

تئزؤجيت:

ابنأمحناهولعل،،زوجتابن9معناهعبرىاسم

أخأ)جهوذاصبطهـمنلعيأحفبدأواب!وهو،"القرة

بنطي:

لقبوهو(صبقفيمابنتىانظر)بنتىولايةإلىيتسبأى

للصبيرعأسلمالذىالرومالطالوالمطالبنطىبيلاط!

رفيق!اكيلا9كان!.(بالمصيلتالكلاموسيأقي)

عأ)لهاالأولىزيارتهفيكورنثوسفيوجدهالذكطبرلسالرسول

هذهمنالأولالمجلدفي!اكيلا9انظر)الجسبنطى(18:2

.(الدائرة
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بنعا-بنعة:

بطمىالملكضاولسلسزمرىوحميدموصاابنوهر

.(8:37،9:34أخا)يخامين

غيي:تجن

أبوومو،قريبىابن5أو!ضعبىابن"محناهعبرىاسم

المغارهفيولدوقد،الصغرىابننهمىللوطابناوكان،العمونببن

امرأةوموتوعمورةصدومحراببحدصوغرعدالجلفي

ونجحتا،أبمامننلاكنجاأنفيالابنتانفكرتفقد،لوط

واضطجمت،قالببنلبلنينفيالسكرحتىخرأأببهماصفىفي

ودعت.ضاحأأبيهصامنوحميا،أبيامعللورهانهماكل

بن5انجافدعتالصغرىأما،موآب9أباصابنهاالكبرى

نجرظلوقد(ا:938تك)،عحرنفيأبوهر9!عمى

المترصراجمهمفيبأدومالارتباطشديدكطعحونوبنوموآب

ائل.إسرمع

ليانالمقدسالكابفيسحلتالقصةأنالحضوكأعم

.لاولكى،فحبللأتيىواخقارهمإسرائلبنيبغضةصدى

عنلألمالمتصارعةالقراتبينالحداءلأذ،الزعملهذاأطس

ابزاععنتجولكنه(القبيحةالصورةبهذهوعصونموآبمرلد

وتضاؤهالرببركةحتى.مهملكلاللهأعطاهاالتيالأرضعلى

أخ2،23:32؟91،تث)الموقفهذاأساصصاكان

.:021).

بتوكي:

وهو:،،بناءأويىامحناهعرى31

عيناررىاركأيا.بو،!السبيمنالعودةزمنفي-لاوى

والآنيةوالدهبالمضةيدهمعلىوزنتالذينأحدليكون

.(8:33عز)بابلمنعزراأحضرهاايى،اللهبيتفي

يتمنالسورمنثايخاقمارمالذكي،حيادادابن-

أيضايىو،(342:غ)المطفةوإلىالزاويةالىعزربا

خمواالذينأحدكانأنه؟،(3:18غ)،بواي"

.(01:9غ)اثماق

غ)رربابلمعبابلصبيمنعادتلحئيرةأب-

.(201:)عزرافي"بافي)ويسى،(أه7:

عزرا)غر!ةبناءصلروجوامنبعضأسلافأحد-

عزرافي،با!5المدعونفسههوككونوتد(ا:38.

(.:21).
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بخهلىد

.(21:8غ)زربابلمعاليمنعادلاوي-5

عزراأكرببةنساءتروجراالذ!نفحثأبناءأحد-6

الرابعالبدفيالمدكررنفهمويكرنوقد،(03ا:.

بعابه.

لئي:

وهر:،،مقامأوبني!معناهلحلعبرىاصم

للصلاةثرعمعالدرجعلىوقفراالذيناللاويينأحد-ا

اصمتكرارولعل.(9؟4غ)اثماقلفطعتوطةلله

الخةففي،الاسخسعمواجاءالجزءهذافي"بارأ

،باق315عنعرضا،نجريااسمجاءالريايخة

نجركياصمجاء(:8ا9:2!01)نحيانيولكى،اثافي

اسموضعفالراجبوعيه،ملوقديثرعاعىبين

أما.الأول،بارااصمبدل(4!:)محميافيأبنوىا

بني،اكلمةاللالةالأحماءبدلخضع،البييماالترجة

الى(العددهذافي)الحلمأحماءتختصروهكدا(أنجاءأكي)

علتدلالاحماءهذهأدوالأرجح.فقطعلمأحماءخمة

.أضخاصأحماءعلىوليىاللاو!نبيرتاتمنليوت

غ)نحميامعالميثاقختموأالدينالرؤساءأحد-2

.(أ:ها.

بنهلىد:

فيأس!اؤهمور!ت(صورية)أرامملوكمنثلالةاسم

إلههو،هددو".المقدسالكتابمنالتاريخيةالأسفار

"رمون"نفههوأنهوالأرجح،الأرامونعندالعواصف

،،المرعداأىأزتانو،الأضوريةوفي،(5:18مل2)

معيقق،هددابن!أو،بنهدداواسم.دمقفييكلهوكان

الالهابنالملكاعتبارمنالايةالأساطيريالمألوفةاسادةا

ر)ن،!كمركأابن"إنه"يعاعن!ال؟،القومى

لقباأصبحبنهدداسمأنريدو."كموشأنجاء)همالموآبير

.(94:27إريا،4:اعا)أراململوكيمزأ

أرامملكحزيرنبنطبريمونالن5وهو:الأولبنهدد-اولأ

نأجدأويحنمل.(:18ا5امل)،دشقفيالاك!

(2ا:23"هامل1)أرزون"نفههو"حزيون"

ذلك،)مرائيلمعالعداءوبدأدمشقمملكةأمسالذى

ييما.وراثاأصبحالذىالعداء

كانالوتذلكفي:(مورية)أراممملكةتأسش-ا

الجيين،صيطرةمنأنضهمتحركراضطاعواقدالأرايرن

فيفربةمترطناتوأقاموا،لهمعاصةدفقمنوجعلوا



بنهلىد

ارتقىالذىالوتتوق.الفراتخركرلىالواقعةالسهول

غر!منالمنطقةتلكفيقوةأرامكانت،ا&شنجهددفيه

ومدللتوسعفرصةكللانتهازاستعدادوعلى.أصيا

سيطرتها.

ملكآساباستنجادالفرصةتلكسنحت:وعوذاأرام-

مملكتاكانتفلقد.إصرائيلملكبحاضدأرامبملكبهوذا

اقدقدبعاوكان،انفصالهمافذمستمرعداءفيإصاثيل

منأميالخمةبعدعلالرامةالىالجنوبفيمجدوده

منيكنلمو.الجقدمالموقعذلكيحصئنأنوأراد،أورشليم

للعدوحمينةمديةوجردعلىيكتأنآساعلىاليسر

إلىمنهعلرهاقترابمذلةيحتمللم؟،عاصتعلىنطل

الفضةجمغآساأخذو"،بنهددتذكروها.الحدهذا

الملك،بيتوخزائنالربيتخزائنفيالاقيةوالذهب

طالباتأبنهددالىآصاالملكوأرطهمعبدهلدودفعها

معه،حلفاويعغد،إسرائلملكبعامععهدهيقضأن

فرصةبنهددوجدهاوفا.علرهطردمنآسايتحكنخى

-كلبعاممععملهالذىعدهقفض،مملكتهلتوصيعصانحة

كنروتوكلمعكةيتوآبلودانعيودوضرب"وبعثا

الىبعثافاضطر،إصاثيلثهالمطنفتالونأرضكلء

امل)ترصةعاصشهيليقيمالرامةمنالانسحاب

ولبهها،الصعداءيهوذاتمستوهكذا.(أ-6:21اء

ولحله،كنرزهكلبخهددآ!ادفعفقد،غالياالثمندفعت

أيضا.ا!تقلالهمنشيئادفع

بوضعهنظرتصرمنآسامنبداويتا:آصانظرتمر-

علىيتندلموأرامعلىواستناده،ل!ددايزامتحتنفه

أخ2)ليوبخهالرالطحنافيإليهالربأرسل،الههالرب

ويدو،الحملبهذامملكتهلنهددوسعلقد.(1ا-.:61

إسرائيل.مملكتيعلىالمفوذمننوعلهصارقدأنه

في:اثدبند-يأثا

بادمالآئارفي-والمعروفالأولبنهددابنأنهوالأرجح-ا

علىمرةلأولويظهر.!إدريهدداأوأعزرهدد"

سفرمىالعثرينالأصحاحفيالمقدسالكتابصفحات

ملكاوثلالينواثنبنحيشهكل9جمعوقد،الأولالملوك

الامرةوحاصروصعدومركباتل!وخيلاالتابمينمع!من

عاصمةالسامرةوكات،(أ02:امل)أوحار!ا

أمل)فربعهدمنذععريبناهاثدكانالىالجديدةإمراتيل

علىإسرائلملكأخآبوأوشك،(ا:628-24

فاضطر،إلهبهددبهاأرسلالتيالمهينةالمطابلولاال!ليم

علىوبناء،الشعبضيوخعليهاشجعهالتيللمقاومةأخآب

بنهددعلىمفاجئةغارةأحآ!شن،الأنبياءأحدمورة

بنهلىد

منكرةهزيمةوهزعهم،)يخامفيي!كرونوهممعهومن

الفرسانمعفرسعلىبصعوبةنجانفسهبنددإنحتى

.(2أ-أ02:7امل)

الأرامبونأراد،التاليةالةفي:إصائلضداط!ت-

تروالذلكجبالآلهةآلهتهمإنأ:قائلينلهزيمتهميثأرواأن

علم"نقوىفإنناالهلفيحاربناهم)ذاولكن،عينا

ملكأخآبحذرقدالنىوكان.(02:23امل)

ستعدأأخآبكانوهكذا،الأراميينعودةمنإصائيل

سبعةلمدةالآخرمقابلأحدهماالجشانونزل.لملاقاتهم

صن!نرينقطيعيننظير)صرائيلبنووكان5،أيام

الابعالوموفي.الأرضافلأوالأرايرنوأما،"المعزى

انكسرأخرىومرة،،أفيق)منبالقربالحرباشتكت

الجبالالهأنهاالربأوأثبت،ضد!دةكرةالأرايون

اشنجدولكنه،أسرأبهددواخذ.أيضاالهولوإله

علىلقيأنإليهوتوسل،وحلمهوثهامتهأخآببمروءة

جاته.

نجهددلترسلاتأخآباستجاب:أخآبمعتحالفه-

أخذهاايىالمدنلهوردأنعلى،صلحأمحهوعقدعنهوعفا

فيأمواقألهمالاسرائيليونيجعلوأن،إصائيلمنأبوه

امل)الامرةفيأصواقالهمالأراعيونجعل؟دسفق

وأنذر،المعاهدةهذهالنبىاستنكروقد.(ا-0:234

حرمهقدرحلهو،يدهمنأفلتهالذىالرجلبأنأخآب

علىوبناء.يديهعلوشحبهأخآبهلاكوسيكون،الرب

،إصائلأرامبينحرببلونصينثلاثأتاموا،المحاهدة

.(22:1ملا)

أعقبهاوماالمحاهدةهذه:لهالآلاروتأ!دال!بالارح-

الأثريةالكتاباتعجببثمكلتؤيدها،السلامسنواتمن

هذاأننعلمحيث،الافيثلمنأصرعمودعلىوبخاصة

عبر،ق.م.854)علكهمنالسادسةالةفيالملك

إلىووصلالغنمجلودمنقواربعلىالفراتعبرثمالدجلة

بالحشودكركرفيوالتفى،سوريافي(حلب)"هالمان"

قاوالولاباتو)سرائيلوحماةدمقجيوكأسالمتجمحة

أهابو!أحماءويذكر.كربأتقدمهلصدحميهااتحدت

)در!ط،وداد!،(ائيل!ملكأخآبأى)"صرالمط

ذكرمع،دمقملك(الثاليبنهددوهوعزرهددأكط)

ضدكلهااحتشدتوقدواثماةوالخيلالمركبات

نتيجةوكانت،الهجوم،طأةبنهددوتحمل.ثلشأس

.00014وقتا!المتحالفةالجيوش!ثأفةاس!صالالمعركة

هذهفيلبنددإسرائلماندةأنفيثكولا.رجل

،أخآبلينيهالمعقودةالمعاهدةنتيجةجاءت،المعركة
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بانلىد

النواتأثاءفيحدثثلشأسرضدايجمعهذاوأن

ينهحا.اللامافلاثمن

،بالحلفاءحلتالىالكارثةأن!بدو:الخالفنقفى-

فيذلكبعد-ذكرفأول،بنفرطتحالفهمعغدجعلت

ت!عندفاعهبخاجةجاء،أراململك-المقدساليهاب

هذاليحيفهعليهااوكانأخآبهحرملصدجلعادرامرت

فيتجحامحاولماولكن،يهوذاملكيرضافاطالهجوم

ذلكفيارامقوةاضمحلالرعمأراممنالمدلنةاشرداد

معيكنلمو،أخآبعلىوبالأالنيجةوكانت،الوقت

معهكانبل،ملكاوثلالوناثانجلعادراموتلىنجدد

الملوكعنعوضاالمركباترؤصاءمنقائدأوثلالوناثان

.(2.923-ا:22ملا)

بيناللامحبلانصرمأنوبعد:اليوالهثعبنهدد-

تكادبصورةيهساالحربرحىدارت،و)سرائيلارام

ضفىالذى،ألثعالبىصورةفابرزت،مشمرةتكون

وكف،برصهمى-بنهددجيققائد-الرياقنعماذ

جثأبالححىوضرب،بهددخودأماكنإسرائللملك

لالماء-ومركباتخيلمع-نجددأرسلهجدالقيلا

إلىالج!هذاألغفادثم،دوئانفيأيثععلىالقبض

بم-الفتكأرادالذى-اثيلإصملكوجحل،الامرة

مل2)بلاميدهمإلىويردهميكرمهمأن

6:8-23).

،بزسذلكبمد:الساعرةأطمالأرامونارتعاب-

فحدث،الامرةوحاصرأخرىمرةجيوضهبهددحثد

وأرصل.أولادهناكلنالأمهاتإنخىشديدجوعفيها

أمرألشعولكن،بألئعلقكرجالهأحدإصائيلملك

الغدفيأنهألي!ثعأعلنثم،وحصارهعيهالاببغلق

بمضفإر،فعلاحدثماوهو،بالخيرالمديةشميض

الأرايين،محلةإلىحاعوا-الأسدفحهموقد-البرص

رعبفيوهربراخيامهمتركراقدالأرايينأنوامحثفرا

،ملوكعليماستأجرقد)سرائيلملكأنظانير،ضديد

مل2)الامرةعىالحصارلفكوالحثينالمصريين

6:24-7:2).

حولاتدطلهددعنأخرىملحرظةفاك:بنهددممل-

ملكهمىعرةالحاديةالةفيأنهسجلفقد،ثهلنأصر

كادالدمميبهددمعالخيينمنملكاكرا-لىمنحلفاهزم

هذهتذكرولا،رجل000.01خلوأنه،رأحممعلى

حدثقدهذاأنبدلاولكن،المغدسالكتابفيالحادثة

بنددمرصتفقد.أرامملكبحياةأودتالتىالمأساةقل

بنهلىد

زيارةفيكانالدى-ألغاببيإلىحزائيلتائدهوأر!

فتنا.مرضهمنسيمىكانإذاعماليأله-لدمق

يفعلهمالحزانيليحكىوهربكىثم،الملكبمرتألحع

ولكنه،دلكحزائيلفاضبهر،)صائلوبثمببملكه

بذلكوأضىغدرأسيدهقتلالندوفي،ألثعأماممنانطلق

.أرامعلوكأعظممنملكحياة

أرامعرشاغتصصاروياحزائلابنوهو:الثالثبخهدد-

عائلةمني!تلمألهومع.الالطبددلملكهاكتيالهلعد

هذالفهواتخدالعركأاعلى،أيهموتعدألهإلا،بهدد

اللقب.

ملكلأمصيامعاصرأالالثبهددكان:معامروه-

ليراريورتان؟إسرائلملكياهرابنوصهوآحار،يهرذا

أيامفيضعمتقدإيرائيلقرةوكانت.أضررملكالاك

اللتبنالآلتينالثاكوبددحزائلوكان،يهوآحاز

جهوآحازلدىيكىلمو.الأمةلقصاصباضاصتحدمهما

آلافوعثرةمركباتوكرفارصأخمسيرمناكز"

كالترابووضعهمأقاهمقدأرامملكلأن،راجل

إصرائلضعفوصلوعدما.(:317مل2)"للدوس

بنددوهر-أرامملكمضايقاتببمداهأقصىإلى

يدنحتمنمحرجرانحلصالهمالر!أرسل-ولدالالث

يوتهم(أ:)يخامهمفيإصائيلبووأقام1،الأرامبين

انحلص-هداأنوي!دو.(ه:31مل2)قبلهوعاكأمى

ملكالالثنيراركيرتادهو-انيهابعنهيخدثالذى

الرتت.ذلكفيأشرر

نبرارىرضاننقوشت!جا:الغربفيالأثور-سن-

أحدفيذكر،الغر!علىحمنهفيانتصاراتهالاك

الاتليموكل،الحثيبنأرضإلىاغراتامن":ال!قوكأ

،(ائيلإص)كيعصوبلاد،صيدونوعورف!همماالض.لط

تفربعندهاررياالكبيرالجرحتىودلطين،وأدوم

،ليرىعليهاضعتو،أحضحاقدهدهكل،الص!

سرريا()أرأمعلىرحمتلقد.الحريةعليهاوفرصت

مدبهةودشقلىأرامملكأماركط):حاصر!،دمضى

تاوالقامممالملكاخصاععنالحديثيواعلئم،"ملكه

أماري"أن،الآنعموماوالمعتفد.عاصشهسأخذها

بىالثاكبهددهرإنما-!اسيدا"الأرايةفيومعاها-

حزائل.

وباصتيلاء:انكيرارىرقانيدليدمثقصقوط-

علىكانالىالأرايةالدواطوايهاردمقعلىالأشوريير

ويرذالاسرائلأم!!،(الثالثبنهدد)!مارى!رأسها



بنيوآشأعادأنفحدث،وازدهارهماتوتهماتتيداأن

أخذهاالتى،حزائلبننجهدديدمنالمددوأخذيهوآحاز

مراتثلاثيرآك!ضربه،بالحربأيهحهوآحازيدمن

وأمكن.(2:ها3مل2)!إيرائيلمدنواسترد

ملكالئالطيرلحامواستعاد.مالفترةمجريةتتنفسأنإسرائيل

الدهبى،عصرهافيكانتكابلادهمملكاتكلاسرائيل

والتىحزائيلبيتعلالر!أرصلهاالتىالحربنارولكن

كانت(:427!إرميا،4:اعاموس)بنهددقصورا!لت

لتجديدالأثوريونايتفرغديهالذىالوقتانتظارفي

وراءماإلىأو)عرائبلالساعرةويسبونالغربعلىحملاتهم

.(5:27عا)!دشق

منمرارىبنيمنيعزياابنوهر،أابنهامعناهعبركااصم

ايرجماتبعضتأخذهولا.(.4:26227أخأ)لاوىسبط

ترجحالقريةولكن،اابنهابكلمةتترجمهبلعلماصمأنهعلى

علم.31أنهعلى

:أبناء-ابن

غلفة:مفاهيم،المقدسالكتابفيأابن)لكلمة

مولودعلىللدلالةالدقيقالحرفيبمعناهاتستخدمفهى-

.(ا!4:52تك)امرأهأولرجلدكر

فيوالسلالةالذريةعلىللدلالةأعمبمعنىأيضات!تخدم-

مثل،الريةالأعراقعلىللدلالةأي،المتعاقبةالأجيال

.!عمونبني9و!إسرائلبنىا

أبناءأنهمماشعبعلىيخطلقأحباناالاستخدامهذايتع-

بني،(:97عا)!الكوشيينبنىأمثلممابلدأوماأرض

ىأ(3:6يوئيل)يوذ)وبنى،(28ات6حز)أشرر

ت2:16،إرياأيضاانظر)يهوذاأرضفيالاكنين

23:37).

علىللدلالة"ابن"كلصةأيضاالمقدساليهابيستخدم-

العارةفي؟،سنلناسميةكةأواجماعيةلطقةالالماء

اشارةأىاطلاقاتضنلافهى!الأنبياءنجي!:المعروفة

الىالأفرادهؤلاءانماءعلىتدلولكنا،العرقيالنسبإلى

ت)،أبناؤآاالقبيلهذاومن.النبوةمدرصةأو.هئة

الفري!نأبناءليىبهافالمقصود،(11:91لو،:2127

مقاومةيمنوالهمعلىينهجونومنأتاعهمولكن،أنفهم

.الرب

في)في؟المحيزةالصفاتعلىللدلالةأحيانانسقخدء-

كا.(313:1تث)لئيموبنى،(334:صم2)أالإثم

اصم91:0،2قض)!بليعالبنى"المهورةالبارةأن

.أشرارأأولادأتعي(ا!23:600صم01،27:2

رجالأى(24:17عدد)!الوكىبى"وكذلك

.الحرب

الحهدفينقرأهما،أيضاهذاتحتيندرجأنويمكن

لكلمةتفسيرأ(3:7مرتر)"الرعدافي"عىالجديد

،821:ت)"الملكوتأنجاءوأ.!برانرجس"

أبناءو"،(21:36يو)أالنوربناءأ،و،(31:38

يسلكونالذينأي(7:35لو،:91اات)أالحكمة

بالحكمة.حياتهمفي

يوعالربخاطب؟،والعطفالرقةعلىللدلالة-

.(2:5مرفى)!يابني":فائلأالمفلوج

خاطب؟،مريديهأوالمعلمينأحدتلايذعلىللدلالة-

وكا.(:1333يوأ:24،.!رقى)تلاميذهيسوع

وأنشصس،(:12ائي)تيموثاوسبولسخاطص

يكتبمنلالرصيوحناخاطبو؟.(ا.فليمون)

2،1،3:18،4:4:اير)!أولاديبا!بالفولإلبم

امل)القديمالحهدفيأيضامألوفأمرومو.(521:

.(:2،71513:438مل2:352،

الله،أبناءاأو"اللهأولادأعميقالللربهمالذين-

كز،4؟3)ربا،41:1،23:6تث،4:22خر)

.(اغ8:1600رو:6،املاخي،12:01

،مترد!بنين1الر!يطيعونلاالذينعنيقال؟

.(031:إيق)

ا!و)،إبلشأولاد9يدعون،لئيطانهمالدين-9

،(36:كو،2:2أف)!المعصيةأبناء"؟(301:

اللعنة،وأولادة،(2؟3أف)!الغضبألناءو"

.(241:بط2)

لط!،الروحيةالصلةأوالأدبيةالمشابةعلىللدلالة-01

.(893:يو3:7،كل)"إبراهيمأولاد،

دليلأالعائلةفيالأولادوجوديقبرونالمبرايخونوكان

.11،2:أصما،ا03:.51تك)رإنعامهاللهرضىعلى

يخحأنالسعادةذروةكانتلقد(ا:7لوا:27،3مز

لها.ابنوجودمنتحرمأنالمثقاءوقمة،ابماالأصةالر!

صم1)وبهجةفرحمبحثذكرابنمرلدفكان
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زاد،الرجالعددزادفكلما.(:8ءالر،2ا-95:ا

ولد،ليتيولدلموإذا.الحثيرةأوالأسرةعنالمدافعون

يمكنكان،عاقرأالمرأةكانتو)ذا.الانقراضمآلهكان

بنينيرزقعاه،بأعرأوغيرهابراحدةيتزوجأنلرجلها

.(61تك)

المتأخرةالمصورفيوبخاصة-يهوديةامرأةكلوكانت

الما.هرانجايكونأنتتشى-

نأدونالمتوفىأخيهبامرأهالأخزرا!عادةوكانت

البكروكان.محيرةضحوببينضائعة،نلليكون

تث)اعهيمحىلئلاالجوفىالأخإلىئنسبتلدهالدى

.(222:!ا38:26،تنك،25:ه

صما)!ولدأنقلحتىللهالابنتكريىيمكنوكان

معنىذاتأحماءأحبان!الأبناءعلىيطلقوكان،(11:ا

،(1:02صما)وصوئيل،(2:01خر)موسىمثل

.(03تكأيغاانظر،4:12عما)ايخابودو

،هيوناابن"ثلأبيهباصمأيضاالابنيبهىكان؟

.تيماوساسأى،بارتياوسوه

عد)!للربقدسأاالبهرالابنوكان

تك)الثامناليرمفييختنالصبىوكان.(3؟44045

الومفييغالبكرالابنعنالفديةتقديموكان.(71:21

والأصدتاءالعائلةأفرادفيجتع،مولدهمنالثلالين

يدىبينيوضعالملوكان.الجاسبةبهذهللاحتفال

الفضة.منشراقلخمسةمعهمجملالأ!وكان،الكاص

البهر،النهاهرهذاكانإذاعماالأميسألالكاهنوكان

تدس9الطفلأنالكاهنبحلن،بالامجابأجابتومتى

ابطانظر)المداءفضةلهالأبفيقدم،اللرب

الفصح،منالثاراليومو،الرابعةالنةوي.(:18ا

الأصدقاءوكان،مرةلأولالولدضعربقصيحقلكان

كان،الأثرياءمنالأسرةكانتوإذا.الحفلفييثزكون

.الغقراءعلىالففةهذهتوزعو،بالففةيوزنالولد

الابنوكان،ايحليممنالأولىبالمرحلةيقومالمنزلوكان

!60،2:311،2:أم)ورعايهاأمهحصفىيثأعادة

حتىأمهاتلارمالابةكانت؟.(14015ة53،اة

أخا)لأولادهمبمربينيأترنالأيخاءوكان.تتزوج

ذكرمىأولهوابودىالمؤرخويوجفوس.(27:32

أولتأصتوقد.اليهودمىللأولادمدارسوجرد

شةفي-التلمرديذكركا-القيلهذامنمدرصة

كانت،الأرضعلىيسرعالربأيامفيولكن..مق001
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التبني

الحائلاتسحتى-الأولادوكان.منتثرةالمدارسهذه

ذلكثاعفقد،واليهابةالقراعةتعلمون-الحالشوصطة

8:ا،إكأ)ذلكقييكنلمإنق.م.006عاممنذ

شريعة)التوراةدراسةعلىالتركبروكان.(أ:91.

الزراعةأصالبعلىيتدربونالأولادكان!.(موس

وكان.الحرفمنوغيرهاوالتحارة،الماضيةورعي

نأيتطيعحالماالرابعةسنمنييدأللولدالديىالتهديب

بكرأييدأللبتالدينيالهذيبكاركا.بوضرحييهلم

يث!تركونيالأولادكانالجأخرةالحصوروفي.أيضا

المجامععلىويرددون،والأعيادبالرتالاخفال

.باتظاموالمدارس

كانالذى(5:هغ)للأبيخصحرنالأبناءركان

الحياةحقيملككانأنهمع،ؤرعايهمبحمايتهمملزما

وكان.(02:2-ه2،اا:8لاالهمبالهةوالموت

تث12،:02خر)مقررأأمرأوطاعتهمالوالديناكرام

مأ2،أ-ا21:8نثا،21:هحرأيضاانظر5:16،

.(6:027:6،يخا

كانتالىالرابمدقوةوالجد!دالقديمالعهدانويبى

صم21:162،تك)الحبريةالحائلةأفرادبينتجمع

أ!وب،.8418:اش،4:91مل3:232،ملا:18،33

لوقا9،24:مرقى0:20،2،:9113ت،ه:92

.(؟23ا1ع!،:447يو2:28،

التبي:

ث!(ح"هأول3أ)4أسيزياهيو9نانيةالوالكلمةع!فرجمةوهي

فيإلاالكلمةهذهتذكرولا.أالابنموضعفيوضعه)أي

ور،ه:4غل)فقطبول!لالرصرطئلوفي،الجديدالحهد

القانوفيالاجراءالىترومى.(ه:أأ!،94:!23،اه8:

ناقانرعيهيخلعو،بعائلنهابنايلحقأنإنانأىلهينطيعالد!

بل،بالطيةانجال!ألهرغم،الابنوامتيازاتحقوقكل

الأقربير.عئميرتهسولى

ن!ثانعةالعا!ة!هكاث:العاتالظنويةالفكرة-أولأ

لاولبهها،قدبماالعو!عنوغرهموالروماييرالونانيين

ايهوديئ.الريعةفيمطلقاتذكر

فيالتبيمنحالاتثلاثعننقرأ:القديمالمهدفي-أ

هى:،القدبمالعهد

.فرعرنابنةتبنتهوقد(2:01خروج)مرسى-أ

خالتهتجنتهوقد(ا:.2اامل)جوبث-ب

مصر.فرعونزوجةتحنش



ايبني

.مردخاىتبناهاوقد(2517:1اصتير)-أصنبربر

فلسطينفيتحدثلمالنلاثالحالاتهذهأنويلاحظ

أمرأالتنىكانحبث،فارسوفيمصرفي،خارجهافيبل

فيإلاالحديدالحهدفيتظهرلاالتبنىثكرةأن؟.شائحأ

أيضا.فلحطينخارجلكناشبولىالرسولرسائل

يأخذالذىفهر،المتنيالأبعندائمأيصدروالتبني

ملءهولدلكالدافع!كونوتد.الدوامعلىالجادرةزمام

والمفاهيمالأبويةالعواطفذئبعذريةوجودلعدمالفراغ

السلطةممارصةفيللرنجةأو،العائلةاصموتحفظ،الدينية

شبمنتختلفالتىو!ثروطإجراءاتوكانت.الأبوية

إلىيمتدأنيمكنالثرقيةالأمعندالتبنىكانفقد.آخرالى

ينالونوبالتنى،(مومىحالةفيكا)الأعرىأوالعيد

علقاصرأالتنيفكان،والروماناليونانعدأما.حريم

الاسنائيما.الحالاتبعضفيإلاحرارالآالمواطنين

فيأوحباتهأثاءفيللإنانممكناكان:اليونانعند-2

فيفيصبع،ذكرمواطنأىيتنىأن،وفاتهبعدتنفذوصية

الابنيقبلأنبئ!رطولكن،حقوقهكللهالابنمكانة

الدييةوالواجباتالقانونيةالالتزاماتبكلالقيام،المتبنى

الحقيقي.الابعبهايلتزمالتي

الرومانعندالأبسلطةكانتلقد:الرومانعند-3

شبهةسلطةابنهعلىيمارسالأبفكان،عاتيةسلطة

هذاأضفىوقد،عبدهعلىالشديمارصهاالتىبالسلطة

التنى)جراءاتوكانت.التىعحليةعلىغرييةصورة

التحديد،وجهوعلى.اليونانيينعنديجرىكانبماشبيهة

الى،الحقيقىأيهسلطةمنالابنيتقلبهإجراءإلتبنىكان

للابن،اكراضيةبيععمليةوكأنها،بالتبنىأيهسلطة

.تبناهالذىالأبلسلطةتمامأخاضعابهايصبح

بول!-الرسولأنفيثكلا:بولىريعلأ"ليالتبني-ثانهأ

عارفاكان-الرومانيةبالجنيةيتمتعكانكثخص

طرصوسفيمرطنهفيسواءأنهكا،الرومايةبالعادات

عاداتعرف،الحديدةرحلالهفيأو،الكبيرةالمدية

أضه-مجازياالفكرةيتخدموهو.الأخرىالثعوب

وأبالمجازالذهابالخطرفصن-الميحيسوعالرببأثال

فكرةينخدمفهو،النفاصلمنبيدةحدودإلىالثببه

بالناسأقى-المسيحفينحصتهباعلان-اللهأنليبينالتبى

البنوية.اختارحقوفجهم،لهالأبناءعلاقةإلى

إلىالرصالةففى:الحريةشغلاهةإلىالرسالةلي-

يجونالذينكايتمغالتىالحريةعلىالرسولرركزغلاطة

ايي

بخضعونالذينتحتهايرزحالىالعبودبةمقابلفي،بالايمان

لهيتعرصكانماوهو،الناموسيةوالفرائضللطقوس

الناموسدينالفرقأولايوضحفهو.(ا:5)المشحيون

الدليربينالفرقأنهعلى-الاريخيةالناحيةمن-والحمة

فيكانوإن،(3:23.24)لهالابقوالتدبرالميحى

اللهبينالحهدعلاقةإلىالتبنيبفكرةيرجعآخرموضع

فإنهكلاطةإلىرصالهفيأما.(9:4رو)رإسرائيل

تحتيعيواأنيريدونمنبيربالمقاللةتاريخياالتباينيوضح

نأيبدوو.لإيمانبايعيثواأننيريدوشمن،سالناموسيادة

عبوديةتحتللإنانوصفهيقضمناصورثلاثثمة

مجنبنأوصياءتحتقاصروصورة،جدصورة:اباموس

المطلقةالرومافيالأبططةتحتالابنوصورة،الأبمى

.(ا-4:3غل)

شراءأوفداءعملبةضىءكلقبلهيالتحروروعمية

افتديالذيالعبدعلىتمامأتنطبهقعبارةوهى،(:ه4)

أبرهيقديهأويشترولالذىالرومافيوالابن،البوديةمن

الحالةفيولكن.الطييأبيهصلطةتحتمنتباهالذى

الذىإنما،الاجراءبهذاعملياالابنحالةتتغيرلمالثانية

آخر.أببسلطةالطيعىأبيهسلطةاستبدلأنههرحدث

الروماية،ايبىصورةفيالصيةهذهفيفكربول!أنفلو

التبنىصورةفي،التنيمذاتجةالابنحالةإلىين!فإنه

فيالابنصورةأو،)نحاماوالأبعدتحررأاكزاليونايخة

تبيمنالنادرةالحالاتفيفكرلحلهأو.الهرديةالأسرة

أساسىشرطوالفداء.الأبناءمكانةالىورفعهمالعبيد

قلونجاإلىابنههـروحإرصالويضاحبهبالإيمانيغ،للتبني

غل)للحبودية6لركلفىولوبذلك"الآبأباياصارخأ

في:الدينمنالحلاص!عنيروصةإلىالرسالةلي-

وأالالتزامفكرةنجد(ا-8217:)رويةإلىالرصالة

هنااليهئنظرفالانسان.الحريةبفكرةمرتطةالمد-سية

الجسدوصلطةصيادةتحتالأوقاتمنوقتفيكانكمن

يظللا،الميحروحفيهيسكنعندماولكن،(8:ه)

.(8:12.13)للروحمدبنايصبحبلللجدمديا

في؟فهنا.بعيهاالحريةهوللروحالالتزامأووالمديرية

حالةالىالعبرد!ةحالةمنالأنسانينتقل،أيضاغلاطية

!قادونالذ-كأكللأن01الحريةحالةأيضاهىاترالبنوية

الله،أبناءهم(فقطوأولمك)فاول!كاللهبروح

منتمامأالنقضعلى،البنويةأوالتبمىفروح.(841:)

،مدينونلهنحنالذىوالروح.(اه8:)العبوديةروص!

داخبافيالبويةاحنبارويؤكدفبايوقظ،ننفادبهوالدى

دولس-لالرصلاينقل،الفصلينكلاففي.(861:)
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حالةمنيخمقلإنانفكرة-المجازدةالصررةهذهتحت

إلى،والحطيةالناموستحتوالعبردية،اللهعنالاعراب

المتاديين،والمجةالثقةعلاقةهي،اللهمعجديدةعلاقة

الأصةتميزالتىالعلاقةهي،والارادةالفكرفيوالوحدة

.والخوفوالقهرللقيودأثركلميهاليزوالتي،المئالية

الاختبارفيواقعةكحممة-والتنى:المهحيالانجار-ثاثأ

ماوهو،للهيتفيسونثتهالمؤسإدراكهى-المبحى

قحدأالمؤمنيصبحبهالدى،بالميحالايمانليجةمجدث

إلهحتىكيانهكلعلىويميطرالبوةروحفيهيخحلبالميح

أبايا1ةقائلأ،تمامأالمشحيخاطبهكا!يخاطهاللهيعرف

.(41:36مرضانطر)"الآب

الاختارنفرهوالتيإلى:بالررووعلاخهايي-

قانونيةصررةتحتبولىلالرصيمفهالذكطالميحي

اللهيعلن،اتي-سففي.لالايمادالتريرهي،أحرىمجازية

،الأصاسهذاعلويعامله،صررأصارقدالخاطىءألى

هذهوفي.(ا5:رو)واللاموالمصالحةالصفحويخحه

ولكنر،بالابنالأبعلاقة-ل!لببلا-نجد،حميها

يعىلافالتبي،وحلاءبوضوحالعلاقةهدهتنا"كدالتى

بأنهيعتر!أنمعدأيةإلىعادقدالضالالابنأدضط

كأحديحبأنويرضيه،انجايدعىأنسهحقايى

مركزإلىوئرد،والقلاتبالحناقيقابلولكنه،الأجراء

المجازيتينالصورتينشكللىفالفكرة.قبلأكان؟الاب!

ايمعراحاطلاقنيالرحيمالقاضىعملموأن-للتبريرهى

الابنيأخذوهوالكريمالأبعملقهرالتبيأما،السجين

.والميراثوالاشاراتيةالحرويخحهحضنهفي

هو-ذلكإلىبالاضافة-والتبرير:والقديىايبني-2

فيالمشرا!والى،الكمالالىلبلوغهاتخاجعسيةبداية

جنبافيرال!بىأما،القدسالروحممعونةالتمديسح!اة

بروحينقادونالذي!هماللهبناءفأ،القدي!معجنبإلى

اختباريمنحالذىهونفهاللهوروح،(841:رو)الله

الاحيةمنضاملةومموتطهيرعمليةهرالتقديس-البنرية

وثيقةعلاقةباعبارهالمدي!لممنالىأما،الظرية

علىالمحبالآبمعوشركةوطاعةولاءعلاتةهي،بالله

.الدوام

ابجديد،هوالنبىأنالبضيرى:والخديدالتني-3

الكاثرييهةالكنيةوعلصاءالآباءمنالكئيرونجمعولذلك

الحيقةتلكبذاكشبعدير،بالمحموديئالخديدوبينبينه

الجديدالميلادإن.نبريةالواعيالإدراكوهيالجرهرية

كاناوان،الواحدللاخاروجهانتأيهدبكلهماوايى

الحلطعنيتجولا،التعكيرمنمختلفيرأسلربينإللنتبان
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خاصةبصورةمجددالجديدمالميلاد.الثو!صوىبيهما

طأ،تجريديةكحقيقةالأديةوصفتهالميحىالاخبارأصلى

والله.الان!ادبينوثيقةحق!ميماعلاقةعنيخعبرالتبى

الإنانحالةمألةمطلقافاثيرلابولىلوالرص

المجازية،المررةبهذهالخططفمن،والأصيةالطبيعية

لله،انجالالطبيعةيكنأالاتساذأنمعناهالتبىبأنالقول

انظر)أخرىفصرلفيبولىاشصولتعليمنجاقضفذلك

المسيحبدولىالإنادأدى-سمهو.(71:28أع:مثلأ

وأن،اللهصومفصلأدياغريب(المحأهـحارح)

ابنا،أدياسهيحعل،لالميحالإبمادبحدنهاولياألتغيير

لويته.مدركا

أزاجةعميةهر،إفىكعملالتبىإد:اللهعملايي-رابعأ

ديرعليتىفعيتاجق"لأده،ومحتهنعتهأعمالمن

.(ا:هأ!)!صثةمرةح!صلضهالهيح

ندكانا،الااليةالمذلرةوالحامرالدانحهاد:الإلهةالأبوة-1

إسرائلاشلهنح،المعاليص:ممفى.اللهفيالأزل

الكر!افيإ-.ائل9:اقافقد.(9:4رو)االي"

،9ة31إريا32،6:،41:1نثأيضاالظر،4:22خر)

منضىءعلادبإإلاذاتهيعلنأنيمكنلافالله.(\:11حو

عدماأما.نجوياوئاجزإعلالأكادإعلاثكلأ!ولر،ألرته

أعبح.،أالاموستحتالدينايقدي...ابنهاللهأرصا!"

اللهارسل،قيوهمنفلكل.اضايناانللانادممكنا

المة!حهم،اللهأنجاءأنهي3قلوولهدالأزلىابنهروح

ور،4،6:هغل)"كأ!"اللهنحاطبةفيوالحق

غيراختارأيفأهوالاختارهداواحش:الثاملمجاله-

لروحلي!،الكاملالتبيإلىنتطلعفإتاثممن،كاما!

الالانجديخهابماالخليقةلكلب!!،فبالإنان

يجدونإد،ئونالآناللهلادأوفكل.(822032:رو)

يتوقعونولكم،لبطلحاضعينالجدجنفيأنفهم

أباءاصعلانانتظارفيكنالخليقةفكل،الحدفداءالتني

اللهأولادمحدحريةإلىالف!ادعوديةسستتقلأنها،الله

يصحعدما،!داهالييبلغوعندئذ،(821:رو/

:تصحص،اخوةارشحممفجصاالإلانكيان-

.العادةحالةفيالاضمراركلت!اعدهحالةفيالخبفة

الأخت:ابن

صلةعن(923:1)اليهوينفيأخهابنعبارةذكرت-

الحبريةللعبارةصجحةترحمةوهى،لاباربخالهيعقوب



اللهابن

العرلى.اللفظمنجدأالقركبة

-االا!عن(2361:)الرسلأعمالفيذكرت-؟

هيو-"ايونايةللعبارةعحبحةترجمةوهي،بولىأخت

.ح،3ءولأ+)ء"كااء544!أدليىي!

صلهعن(ا.4:)كولوصىالىالرصالةفىذكرت-

لكلصةترجمة!برناباأختابناأنهعلىببرنابامرقى

حيثعحيحةغرترجمةوهيحولول(50أ)30أسأنبيو)

ابنأأو"العمابن5-ضكبلا-تعىاليونايخةالكلحةان

.(حلأه5أول)"للحاا

اللهةابن

الثرىالذهنأمامي!دربيما:القديمالعهدليالمعالي-أولأ

انرمم!الجانبإلىلير"الانانابن"لقبأن،المادى

يثرأنهن!دوأاللهابى9لففإن،المسيحيرعالربلى

علىهداقولالهلسليىولكن.الالهيالحابإث

لجلى،الحقائقعلىصريعةنظرةإلقاءيكفىإذ،علاته

يطلقالمفدسفالكتاب،العادىالقارىءأمامحتىالأمر

محيفة:لأجابو،مختلفينأضخاصعلىاللغبهذا

الثلوااللهبنوجاءا:نقرأحيثملاثكةعلاللقبيطلق-1

هكذاتميمويمكن.(ا:62،:اأيوب)"الربأمام

روحيةكائناتلأنهمأر،اطهايدىصنعمنخلاثقلأ-

.روحهوالذىباللهالبهقريبه

:لفرعونالربيقرلحيث،الحودبةالأمةعلىيطلق-2

،(4:22خر)،البهرابنى)(كجماعة)اث!هـ)ص

الكريماللهاخارموضعكانإصرائلأنهووالبب

الخاصة.ورعاية

فيقول،ايخارةللأ!ةكشلينإصاثيلملوكعلىيطلق-3

انجا،لييكونوموألالهاكونأنا":!يمانع!الرب

سيح)الملكعلىيطلقكان؟،(7:14صم21

.(24:6صما)،الرب

بما5الغد!ينجميععلىالجديدالمهدفياللقبيطلق-؟

فأعطاهمتجلوهالذينكلوأط"(4:6غل)أأنجاءأنكم

يو،)باحمهالمؤنرنأكطاللهأولاديصيرواأن!طانا

.(ا:12

فواضح،الاتاعبهذااللقبهذااطلاقمحالكانوإذا

اللقبهذااطلاقمجردمنتثبتأنيمكنلاي!رعألرهيةأن

عيه.

اللهابن

أحدعنجاءكرععلىاللقباطلاقأنالطبييومن

العلماءعليهبحمعكادالذمميو،المديمالمهدفيااضعمالاته

بحايى.المذكوراثاكالاضحصالعنجاءأنههو

القاءحادثةفيال!تيفتاييالبارةتلكوهاك

بابنشيهالرابعوفظر9:النارأتونفيالثلالةالقة

دإتبارك":ذلكبعديقولثم،(352:دانيال)أالآلهة

.(3:28دانيال)،عيدهرأنقذملاكهأرسلالذى...

المورة،العهدملاك"هوبدلكالمقصودأنالعلحاءويرى

فينجد؟.القديمالعهدفيالمحظهوراتعلىتدلايى

الموجة:الحباراتهذهالأمثالسفرمىالثلالينالأعحاح

حفنتيه؟فيالرججمعمن؟ونزلالحراتإلىصحدص"

ما؟الأرضأطرافجمعثبتمن؟ثو!لىالمياهصرمن

.،؟عرفتإنابخهاسمومااسص

وتمهيدالحبارةصياغةمنأبحدإلىالقديمالعهديذهبلاو

الجديد.الحهدفيلاستحدامهاالطريق

الأولى:الثلاثةالأناجللياللقباشخدام-

:العبارةبهده!رضإنجيليفتتح:أساسهملمات-

،(1:امرض)هالحىاللهابنالميحيوعإمحلبدء"

فيكثرأيقصدمرقىأنوبخاصة،النطريتلفتأمروهو

)نجيلهمف!حفييوععنيخقرللوقاأما.اللقباستخدام

.(35:ا)"اللهابنو!،(1:32)"العلابنأإنه

عن(7:14)إضياءفيالواردةالنبوةمتىويقتبى

مطبقا(:23ات)هممنااللهتفسيرهالذىعصالوئيل"

أنهاعلى(ا:11)هرثعنبوةيذكر؟،الميحعلىإياها

.(2:51مت)الميحإلىباشرة)شارة

بأنبدايتانذتئم،اصتثناءبلااثلاثةفالأناجيل

الميحولادةعلىولوتامتىروكزو.أاللهابن"هوالمسيح

وأنهاعمانوئلعنللنبوة)تمامقىعندلأنها،المذراءمن

.الناسبيناللهجحي!ىالطملهذافيأنهعلىدليل

سوالولادةللهالميحبخرةبين(:1135لوقاويربط

ولادةتكونأنيمكنولا.القدسالروحلقرةالعذراء

ومع،للهالمحينوةالصلةمقطوعةالعذراءمىالميم

الأولىالكي!ةأمام-الوحيدالبهرهذايكنلمذلك

بحدفي!اوصرى،الميحعلىاللقبهذالاطلاق-

لذلك.الداعةالأخرىالأسباب

،السماءمنالإعلانو!بهىء:المعمود!ةعدالأعلان-

بهالذيالجبابنىأنت":يرعسرديةعد

.(3:22لو3:17،تا،ا:أمرتى)،سررت
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اللهابن

المزمورمنالابعالعددفيجاءمابينتجمععبارةوهى

.(1ة24)اضحياءفيجاءوما،اثافي

لتبنىاعلائافاعتبروهاالحادئةهدهفهماطقةالهرأصاءوقد

الروحعل!حلقديسوعالانانأنلو؟،يوعالله

هذاولكن.للهاباأصبحوبذلك،المححوديةعدمرةلأول

لوقاإمحلفيجاءكالذىقرلصرءيستحيلتفص

بصورةيذكرلاالدى،أيضامرقىوفي،(أ:35)

:بالقولإمحيهيفتتحولبهه،عذراءلامنولادتهباضرة

وهذا،بزمنسودتهتبل"الحياللهابنالمحي!وع9

انظر)القدسوالروحالويةبينالرثيقةالعلاقةينئلا

.(4:6علاطة

كانتضكولامإكا،محانمنللحصوديةيكنومهما

الطاعةطريقفيوصيرهلإرطليتهيوعبقبولعلنيةشهادة

وقد،آلامصتالطريقهذايكتفمارغمللآبالكاملة

لوا0001اصطبغها(سودية)صبفةلمطا:قال

نأ،الصدفةقيلمنيكرنأنيمكنولا.(ا:.ه2

مرض)أيضاالتجلىعدالألفاظنجفسابارةاتتكرر

نأفيعجصلا،وألجهالاعلانهذاضرءوفي.(9:7

نأبإعلانأيصاارتطتالبهيةفيالمؤفينسودية

!رب"أنهأو(8:37أع)أاللهابنهرالميحبوع"

البارتين.بينفرقثمةولي!،(:213كوا)

تىفي؟)الجحتجربةتذكروأيما:الخربة-

،،اللهابن9بألهبعلمهثدهترتبطفإغا،(اا-ا:4

كلتفقدبل،فحبأهمياالتجربةتفقدلاهدانجدون

إماكانتفقد،الهدفمزدوجةالتجربةكانتفغد.مدى

اصتخدامهااساءةإلىدفعهأو،نجوتهفيليبهيك

طريقعنبهيخحرفمما،الإلهيةللقوةأنافيلاستعراض

الطاعة.

النا"الإنادلاعتاريكفيالعجائبعملمجردإر

غيرأجاناالمسمحجعلماهذاولحا!.الوثىبالمفهوم!لله

لصلىالابقةاليلةوفي.علهاالمعجزاتصنعفيراك!

الابن،طريقعنليدهأيضاجهدهالمحرببذل،الميح

.(22:24لواالكاملةالطاعةطريق

تلاميدهأخبرالديهو-شكولا-الربأنحيثو

بحقميقةالكاملعلمهعلىقوىدللفهذا،التجربةلقصة

منثهادةكانالمعموديةعندحدثما.وخدمتهضخصه

نف!ه.صالا+تشهادةدهيالتحربةفيأما،للال!الآ!

ال!ئاطينمنالهادةالمحيقللم:الئاطيناحراف-،
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والأرجح.(تض!نتهالذىالحقأبدأينكرلمكانو)ن)

تصدرولم،عنهمرغمأنهمصدرتلأنها!بلهالمأنه

ولبهها.المسيحيبالمفهوم)يمانعنأوحماوى)علانعن

فلهاولذلك،للعادةخارقةشهادةكانتحالأىعلى

(31211:ا)مرضفيجاءمابينوالمقابلة.أيتها

الهادةهذهثلأذجم!ءثت(أ:25-23)

انظر)الميحخدمةأئناءفيكثرأتكررتتد،المرفوضة

منوايى.(2:91يعا:ها،17:9،ا6أعأيضا

لهكانتالم!يحأن-أعدائهمنخى-اطلاقاينكر

عندالوحبدالتاؤلكانبل،افيطينلطردالقوة

مرقس)فيهاضكلاالتىالقرةهذهمصدرعنهوالكتة

هذهحقيقةفيلثكاطلاقاأياسفلا(.3:22

يقبها،لمتضهالميحأدفمع،الثافيمنالهادة

الحقعلىالأدلةمنآخركنوعسجلوهاالثير!نأنإلا

.أخرىأصعلىبناءتمامأبهآفواقدكانواالذى

جاء،العاصفةالميحأسكتأنبحد:اللامذامحراف-

ت)!اللهالنأنتلالحققةقائلينلهوسجدوا9انلاميذ

منعابرأووقيادراكعنحاءهذاوا!ل.(:33ا4

يصدراكائلةماباتففى،الخارقةالقوةلهدهبخواأناس

كانتومهصا.(8:27)الكاملالاعترافهذائلعهم

فيبطرساعترافأمامتضاءلفإنها،الحهادةهدهقوة

فقد((16:16أتبفيلذلكبعديخب!قيصريئ

اصتعراضنأدقهاكيكونأدالاعراهـدرنهدافهصدر

اللهالنالمحهوأنت":فاعرافه،المعحزيةللقوة

اللحظةتلكفنذ،قىإنجيلفيالماصلةالنقطةهوأالحي

الموتحتىطاعتهتعينجرتهأنيلايذهيوضح!سوعبدأ

ابن5بأنهبطرساعترافتمامأقبللقد.(2ا:16ت)

الآنبمنباضرإعلانألهعلىدليلأنهواتخذ"الحيالله

لمالإعلانهذاولكن.(:6117ت)لطرسال!ماوى

كأ)لميتأأنيجبالذ!المشاأنهإدراكإلىلايلايذيمتد

الما!وأأاللهابناكرنهبينالجمعولعل.(61:22

أنكوعرفناآناقدوص!:لطرساعتراففيأيضايظهر

قطعايظهر؟،(6:96يو)"الحياللهابنالميحأنت

:(6ا:ا4مرقس)ليوعالكهةرئيسسؤالي

.!الجاركالنالمسيحآات"

ديةالمممريدلكرأياأدصق:نفهعنالميحيثهادة-

المر:قوليبجلاءيظهرأيضاولكه،التحردةشي

دفعتدشىءكل...الآبأيهانعم...الآ!أيهاأحمدك"

أحدولا،الآبإلاالابنيعرفأحدوليى.أثيمنإك

ت)!لهيعلنأنالابىأرادومنالابنإلاالآبيعرف

دأعلىدليلوهد،(ا:21.22.اس2-11،27:ه
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الهادةوهذه.بالآبالفريدةعلاتتهتمامأيحلمكانيسوع

الله،ابنابانهألباعهلاعترافتبولهفىأيضاتتجلىالذاتية

رنجىسألهعدماوباثمل.(ا:616ا:4،33مت)

بدونيوعأقر(6!:41مرذ!)محاكتعدالكهنة

يعرضهكانذلكأنرغم"اللهابنالمشح5أنهترددأدلى

المتحيلمنكانولكن،كصجدفبالموتعليهللحكم

وهناك.لحقيقه)نكارذلكفيكانإز،دلكيبهرأن

المسيحفيهائير،الأولىالثلاثةالأناجيلفيكثيرةمواضع

مرقىفيكا،الآب!معالمقابلةفيأالابن9بأنهنفهإلى

علىالفملهذاصحةننكرأنلايمك!رلا،(32:ا3)

الفصلهولأنه،الأولىالبهيصةاصطناعمنأنهاعتار

.ضىءبكلالحلممحدوديةصبهلةينيرالذي

رغماالثهادةهذهصدرتوقد:الميحأعداءثعهادة-

لمأنهاأى،الثاطينعنصدرتالينلكمثل،عم

خارقةمستقلةشهادةلشتذاتهافيوهى.إيمانعنتمدر

هذاديوععلىديلأفرىولكنها،الثياط!تضهادةمثل

مرقى)المحاكمةعدالكهنةرئيىف!زال.الأمر

الصليبعندالصاخبةالجموع،اضهزاء،(6ا:ا4

لمالميحأنفلو.مجلاءذلكثبتالى،(43ش27قى)

رئىاصؤالمحنىهناككانلماايقبلهلمأوبذلكيصرح

عدمذلكأهميةمنيقلللاو.الجماهيرلخريةأو،الكهة

ضهادةولحل.الحققةبهذهالج!اهيرأوالكهنةرث!لممان

هذانحتنندرج(51:93مرتى)الصلببعندالجةقائد

هذهبأريعلمكانالمئةقائدأنفلولا،الهاداتمنالنوع

الأقوالهذهخطرتلما،يسوععنصدرتتدالدعوى

ضفتيه.منبلىرتوآضا،فكرهعلى

:الأعمالس!رفياللقباستخدام-ثاثآ

إلا،اللهابر"لقبيذكرلا:الرصولبول!تبلفيما-

عنوذلك،الأولىعشرالائىالأصحاحاتفيواحدةمرة

ابنهوهذاأن9بالميحالمجامعفيبولىكرازةموضوع

نأوبحاصة،للعج!يدعوأمروهو،(9:02أع)،الله

لذلك،الوحيدوالتمسير.لوتالانجيلتتمةالأعمالسمر

بولى-تبلفيماتأورضليملطالأولىالكنيةأنهو

كانراأنهمفيثكلأ.امخدامهعدمتفضلكانت

هذا"ايتخداملحلولكن،يوعالربشخصيعطمون

إلىويزدى،حفيظتهميثيركار،لليهودالكرازةلطاللقب

فيالكني!ةتحاولكاثالذيالأمروهو،كمالاصطدام

ولا.تتج!بأن-اشفانوسإستشهادقبل-الأولىأيامها

هذايحهلكان،الكنيسةمنالأولالجيلبأنالقوليمكن

لحلهمولكن،اسنخدمهتدنفسهالربأنحيث،اللقب

اللهابن

فيالسوعتحنظ!ذكرونكانوا-كولمان!ول!-

.(مرتمىانجيلكليذلك!ظهر!)اصتخدامه

نأأؤمن)أنا:الحبضيالحصىاعنرافأيضاوهناك

ولكن،(8:37أع)!الحىاللهابنهوالمسيحيوع

القديمة.النسخبعضفيوجودهلعدمذلك!بلونلاالبعض

الأعصالسفرفي،فتاهاإلىغامصانادثارتانوهناك

إثحياءعنمقت!تانولملهما(3:133:26،)

عينولكن.،نفيبه!رتالذىغتارى)(ا:42)

وفي،اللهابنااللقبنفىفيهماترىأنتتيمالايمان

المؤمن.غربهمايصطدملاالرتتنفى

تاريخويغطى:الأعمالصفرليبولسالرمولتارغ-2

سفرمنالأضرةعضرالحتةالأصحاحاتبولىالرسول

فيعنهجاءماالىبالاضافة.(ا-328من)الأعمال

.(المضرفىالعددفيجاءطوبخا!).التاصالأصحاح

منبولىالرسولقصدهالذىالمعنىاليهودأدركلقد

علمرواتآولذلك،للهمعادل،يصرعاأنوهو،اللتب

بهم،الا!طداممطقابرلىيخثنلمو.(9:23)قتله

الذلى5:وصحيهعنهقالواحتى،لذلكم!نعدأكانفقد

مهيجوه،(2ا21:ا:7،6أع)أالمكونةفتنرا

الكرازةفيأطربهمعرفةوككننا.(24؟هأع)"فتنة

أنطاكيةفيالمجمعفيكرازتهمن،وأورضليمدمثقفيللههود

شربةبيناطلافايجمعلموهو.(4أ-ا13:6)ييدية

ولا-،(ولوتاضىفعلكا)عدراءمنوالولادةالميح

ومامه،ليهابعبل،(مرفىفعل!)سردسه

.(2:7مزانظر:33،ا3أع)الا!بالمزمورمتدلأ

يفهملمو.متعارضةويستمتكاملةائلاثةالجوانبوهذه

الانادوكأن،،التي"أصاسعلىالمشحقيامةبولى

.الأمواتمنقياقهعندإلا!اللهابنايصرلمصوع

لليامةأنضكولا.،اللهابناأساصالأنهفامولكنه

تلكعلىاللهختيفهي،المحلاهرتاثباتفيأيها

.(4:ارو)"اللهابنهوالميح)أنالحقيقة

اللقبورودعدمكرماهذاولعل:الوثيللط!مناه-رابعأ

الرسائل.فيكرأتكرارهمعبالمقارنةللأمبولمىكرازةفي

المقصردكان)ذاتجديفاالهودعندأاللهابن"لقبكانلقد

أمرأفكان،المتجددغرللأممىأما،،اللهمعالمساواة"به

زمند-!طلقكانفلقد،عميقاممىيئفمنلامألوفا

صفعفىعمونومنالد!يينالمعلمنعلى-الهلي!ةالحضارة

تزخرفكانتالرومانيةالبونانيةالأ!اطرأما.الخوارق

اتصالتيجةولدواالذكنالآلهةوأنصافالأبطالبفصص



اللهابن

أنجاء9الكائناتهذهعلىعللقفكان!بالبئرالآلهة

وكانت.معجزيةقوىعادةاليمتنبوكانت،!الله

يضتلماوالميحيينايهردعدبيفاضئاالقصصهذه

أخلاقياللاواللوك،الحدىالالمالمفهوممنذلك

فيالتفكيرالمتحيلمنفكان،لآلهمينبونهالذكا

الألوهيةيشونكانواأغمكا.النعبيراتهذهثلاضخدام

نادىققد،اكبرالامكندربمدجا!واالذينلملوكهم

الآلهة،نلمنالأتلعلىأو،آلهةنفهمبأالملوكأوبك

ابن!بانهمصرفيآمونكهنةبهنادىنفهفالا!ندر

حدثهذاأنفيثكولا.تجلهمندرعونأيئل"آمرن

دينية.فااكثرسياسيةلأجاب

لروما5الممابدتقامكانتالجديدالعهدأيامبدا!ةوفي

للاله،ابناأوالهايعتبرالامبراطورفكان،،وأوكسط!

فلا،دينيمفىكلالرثونعندالعبارةفقدتوهكذا

منالتعليمهذااضارواقدالمسيحيونيكرنأنإذأيمكن

ألفواالذينالأمنفإالأحرىالاحيةومن.الوثنيةالديانات

ما.إدراكمقدورهمفييكنلم،الضميغةالاستحارةهذه

منجاءتأنهابو!انوفىعم.بهاالمسيحيونيعيه

طفيلىكنباتظهرتنفهاالفنويةولكن،ائفوصيين

العبارةهذهأنلر،حالأىوعلى.و،لمجيةايهرديةعلى

ذللثفإن،الهرطوقيةالمذاببينفعلاظهرتتدكانت

فياللقبهذااستخدامنيالمميحينلترددآخرجايبهل

لهأصحاللففإن،للمزمنبنباببةأما.للأمكرازنهم

علىقيودهناكتمد،فلماللاهوفيمحتواهأومفهومه

يوحنا)يخلفياستخدا!-هرةيضرما،هذا.اضخدامه

والرسائل.

بولى:الرصولريلأللليا!عخدامه-خاسأ

هذابولىلالرصيتخدممرةأول:الأولىالرسلأفل-9

(202:)غلاطيةالىرسالهفيجاءت،رعائلهفياللقب

اللهأابر)يمان)فيالمسيحيةالعقدةالرسولطحصجث

وصفمحردي!خدمهلاوهو.(9:.2أعالظر)

ذلكرردفأنه)ذ،عصلهعنيالانفصالالمحلخص

كلففى.،لاجللفسهوأ!مأبخيالذىأ:بالقرل

تعريفاونجد.الخلاصبحملالبويةترقي،الجديدالعهد

اللهانجل)نهبا(.13:ا)رويهالىالرصالةليللابجل

بمبرةاللهابنتمين"المسيحوأد،(اللهابن)ابتهعن...

ويزعم.،الأمراتمنلالقاعةالقداتروحجهةس

المقامبالميح-ستجط"الابر5لقباستحمالأنبرممان

الأناجيل،فيالموجودةالأدلةكجاهلبذلكولكنه،فقط

الميحبخويةفإن،بولىلالرصبراهين!نجاهلأنهكا
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اللهابن

البنوبة.علىدلبلهىالروحبقوةفالفامة،قيامتهنستلزم

والبويةالقامةبينالفكرىالارتاطبرلىالرسولويؤكد

.والروحالريهبينيربط!.(أ:333أعانظر)

روميةإلىالرصالةؤ!اللهابنالفبعلىبولىويدد

،،الجدجهةمنداودنلمنصارالذي!عبارةلةازلمو

ويمكن.المحولادةفيالر!الجانبالىالإشارةفي

رويةيجاءو!ا(2.2:)غلاطةليجاءماأنرؤية

جاءماأما،يهودبةببئةيحوارتجةجاءإنما(ا-1:4)

وأللأمموجهأنهفراضح(1:91)الثانيةكررنثرسفي

هوالم!يحيةالكرازةفموضرع،(والأماليهود)لكليهما

فى!الله)اسمدكرفرءوفي."المحيوعاللهابنأ

الكاملهقرته،اللهابن"للقبيص!ح،السابقالعدد

الالىالعددنيالبارةمفتاحونحد،المانعةالجامعة

ويخهالنعمفيهفهواللهمراعدكانتمهحالأن9،(02)

الايجارالاتمامهر-إذأ-أاللهفابن000،5الآمين

عنأعلهماوكلاللهبهوعدمالكلالكاملوالتحقيق

لله.المعادلةدليلاللففهذا،لفسه

أنسىإلىالرصالةفيجاءماويوضح:ايايةالرصائل-

الرسائلفيبولىللرصولاللاهوقيالفكر(4:13)

الخدمةكلهدفهوالذى-الروحيفالبلوغ.الجأخرة

هذافصليمكنولا،أاللهابنمحرفةاهر-المسيحية

هيالابنصرفةأنمن(01:22)لرتاايخلفيجاءعما

والآب"أنهتمىالميحنجويةأدمعناهوهذا،الآبمعرفة

."واحد

كولرسىالىرصالتهفيجاءماهىعبارةأوضحولحل

عددأ"محبتهابناحولتلوروكلها(2أ-.ا:ه)

منوالكائن،الخليقةفيالوحيدالعامللي!ىفهو،(13

لبنويةتعطىأنها!.الخيقةهدفهوبل،فحبتجلها

اللهشعب،الكنبةرأسالىالإضارة!جديدأبعدأ

نأصرفيه...الجظورغيراللهصورة5هوأنه؟،الجديد

.!(اللهملء)الملءكليحل

روحناةإيخل-كادصأ

جاءمماامصرالرابعالابحيلكوللا:أساسهةحقائق-1

وتكررث،(2-27ا:ه1)متىإمحلفيبوصوح

الأولى.الثلاثةالأناحيلمنعديدةمواضعفيإيىالإضارة

المعنىويوضحمحتلفةبمورةمادتهممرتبيوحناأنأما

تارىءأى!تطيعلافأمر،المفاهيمهذهفيالكامنالكامل

فويةسبعبارة)نجيلهمموحنايفتتحوهكذا.ينكرهأنمفكر

الأزلى،!اللهكلحة"هوالميحفيصوع،الكلحةالمبح

فيوخا)ينوتهبغوةهذاويرتبط.ضيءكلخلقبهالذى



اللهابن

!ذكردأئمافيوحنا،(ا-3:أللاعدادتف!و41:ا

العبرايخينفي!،الكونيةالحيقةلهذهبالنبةالبنوية

الآبمجداظهارهوالابنوعحل.المنأخرةوالرسائل

الاعلانوهذا(1:81)لآبا!لنوأن(41:ا-سحناأ

لاالتي-الفرلهدةالميحنجويةويوضح.البنويةجرهرهو

أ:14018،)أالوحيد)كلمةباضخدام-لهانظكل

3:16).

،!اللهابن"بعبارةالميحيخصيوحناأننلاحظ؟

المع،باعمبالإيمانللهالبوةعلاقةفييدخلرنالذ-شأما

الاستخدامهذاعلى-سخاويصر.،اللهأولاد"فيدعوهم

تدلأنبدرلا،مغمودةأنهافيلئ!كمجالأتركلابصورة

يثبتلمالميحمركزأن؟.الوضحيناختلافعلى

الذىالوحيدالابن1)الداآالفريدالمركزهربل،بالميلاد

قصةيوحايذكرولا.(:18ا-،الآبحضنفيهو

يعثمولكنه،(مرقسثلذلكفيوهو)عذراءمنولادته

ايهودأنرغم،(641:)،السماءمننزل"الابنأن

مجاوللاوهو.(624:)ومريم-سصفابنأنهيحتقلرن

عداطلاقألفزأيىلأنه،اللغزومجلذلكيدحضنأن

المؤنين.

لبض،المعبنويةأعنتلقد:الآخرلىاحرافات-

فنجد.بكروقتونذ،الأرضعلىخدمتهأثناءفياباس

ابنهوهذا5:المعسدانيوحناشهادةالأولالأصحاحفي

)عترافثم.عليهوسقرأنازلأالروحرأىأنحد،الله

إسرافيلملكأنت.اللهابنأنتيامحلم):نثنائبل

يوحناانظر)ضىءبكليوععلمرأىأنبمد(:194)

نأأصاسعلالثهادةهذهابقادبعضفض2و.(4:92

الأناجيلفيالشهادةهذهمثلعهتصدرلمالمعمدانروحنا

المياهوالمحبأناعترفقدكانوإن،الأولىالثلاثة

ثلاعترافاإنيقولونأنهم؟.(1-314:ات)

مرحلةفيإلاالأخرىالأناجيلتذكرهلاثنائلاعتراف

الاليى،النقاد!قولهمالكن،(61:61ت)متأخرة

مرحلةفيبطرساعترا!يذكرأفحايوخا،واهيةحججا

بباراتيدثرثائلاعرافأنكا.(6:96)متأخرة

ملك...!امملم5:المجيينعدتمامأمغبرلةعريهودية

الاعترافاتوأقوىاكصلفمنمرثااعرافأما.،إصائل

الحالم،إلىالآقاللهابنالمسيحأنتا:الانجيلني

المسيح،ا:اللاثةالمفاهيمبينجمحتفقد،(:27ا1)

.االآز،اللهابن

!وحناانجيلفيجاءما:نفسهالمسححثهاد!-

عنفهادافعالنيالميحأقوالأوضحمنيعنبر(01:36)

اللهابن

!ولهيعدجاءانه!،الهودمعحوارهفيعيهاللقباطلالى

المحنىروضحبهذاوهر،(01:03)،واحدبوالآأناا

اللقبلهذااضخدامهيخبرر،،اللهابناأنهمنالمقصود

.،لمالعاالىوأرسلهالآبتدصهالذي)هوأنهأصاسعل

ماواتهتعنيأغامنبأقلالباراتهذهتأوليمكنولا

.للآبالكاملة

فيكا،أخرىكثوةفصرليوخاإنجيلفيترجد!

الابن،)فف!هعنالمبيحيقوليخها،الأناجيلصاثر

يقصدأفهفيلكمجالأتتركلابصورة،للآبابالنسبة

لها.ثللاأفريدةعلافة"بذلك

!سوعأنليلاط!الهوديؤكد:المحأعداءثهادة-4

ذلكاعتبرواوقد،(:917و)"اللهابننفهجعلا

.الموتيخقتجديغا

يوضحه-كا-يوحناإنجيلهدفأننرى:اطلاصة-5

الله،ابنالمشحهويرعأنااكس!ؤمنأنهر

روحناكلبط،نها!تهإلىالأنجيلبدايةفس.(0:231)

منلكلالخلاصهوالبنوية!دف،والمانيةالبنر!ةبين

يؤمن.

،أقوىوبصررةبل،الأقرالنفسيرحنارسائلونردد

خاصة.صعالجةالىتحتاجفلا

العبرافي:إلىالرسالةلياللقبا!خدام-سابعأ

نأالعبرانونالىالرسالةكابيذكرلا:عامةبادىء-ا

هنهعنأ!اكدافعبل،فحب،اللهابن5هوالميح

للبنوية،الكاملالممنىالعبرانيينفينجدوبذلك،الحقيقة

نأالعجبالىيدعووما.يوحنا)نجيلفيممااصربما

ماهوففسههذاولكن،العبرانيينالىموجهةالرصالة

تتناولفالرطلة،الهوداعتراضاتعلالرداضلزم

كلعلىحوعأفضليةلإثباتخطرةخطرةالمرضوع

الى-بالفرورة-هذاأدىوقد،الأولالعهدوسطاء

على!سر،اللهكابنالأنه،الميعبنريةط!مةتوضيح

حربن.الآكل

كلعلىالمحأفضية!ؤكدنجده:الاخاح!ةالأعداد-

تمامأاللهأعلنأنهجث(1:ا،2)القديمالحهدألاء

أقرالمنجدأقريبوهذا.يخهاللهكلنافقد،وكائا

الله.كرنلكلالوارثلأنهااين)أيضاوالمشح.يوحنا

بالتبى،1،المشا"عناليهرد!ةالفكرةأصحابولعل

نأبمكنلاولبهم،النقطةهذهحنىالأمرقبوليتطيمون

(ا:2)"العالمينعملأيضابهالذىأ:القوليقبوا
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الإنسانابن

الأزلفذالكاثنة!الحكمة5فكرةتنقلأنهاإماالعبارةفهذه

!وحناقالهماتنقلأنهاأو،الاصكندريةعلصاءيقولكان!

في؟!الكونسيح)فاالميحفنرى.،الكلصة9عن

(ا:3)الحبرانونليوبحد.(2:ها-.أ)كولوسى

اللهمجدبهاءأفهرأالابنالمسيح"عنالقو!التمبيرهذا

فيلبىإلىالرصالةفيجاءبماضبيهوهذا،أجوهرهورسم

البنوبة،إلىإشارةفيلبيفيترجدلاأنهومعا:6-ا2)

الطاعةكلالتركيزنجدلكننا

منأفضلالمشحإنيقالعندما:اطوارمواصلة-

فلا،(4:اب)نهمأفضل،احما"ورثلأنهالملائكة

اأ!يثهد!."اللهابن"الىي!ثيرفااحمهأنشك

ولدتكأاليرمأناافيأنت"الثافيالمزمورمنالسابعبالعدد

الكاتبيزكدنمامأالتبيفكرةولاضبعاد،(:هأعب)

تى9:بالقولبالجدولادتهفيصف،المحأرليةعل

كائنفهو،(:6اب)،االعاإلىالبهر(الله)أدخل

صمديتهيؤكدأنه!،الحالمفيولادتقبل

لطجاءماالتؤدىبموعىومقارنته.(ا:هـ12)

أما،خادمأ!كونأنعنفىدلمموصىأنمن(6اه3:)

كلهبا.فيهماالأمانةصفةنرىكناوان،،فابن1المسيح

انظر-5:8عب)بالطاعةالبنويةارتباطلرىأنونطع

هرونعلىالمحأفضليةيثبتأنه؟.(2:8فيلبى

رتبهعلىكهةرثيىأنهيذكر؟.(4:41)كهنةكرئيس

مزانظرا5:.)،الكاهنالملكا!ادقملكى

.(ا:4ا.

فيبثدةابظريتلفتمما:اطلاصوإتمامالنوية-

الله"ابنيصلبونهمإذأ:القول،الحبرايينالىالرسالة

إلىبول!الرصولكتبهبمايذكرناقولوهو،(6:6عب)

فيرأيناهماالىإشارةأنه؟!(2:02)غلاطيةفيالبهية

قدوالأعداءالأصدقاءأنمن،المحاكمةقصةفيالأناجيل

طريقبأنيذكرناأنه؟.!اللهابن"لقبعليهأطلقوا

نأحبثكالماوالموتالآلامطريقكانت،اللهابن"

الطاعة.هوالبنويةجومر

:الانصانابن

الجديد:العهدلياللقباستعمال-أولأ

!سوعالربكان:نفطعلىاللقبهذايوعاطلاق-أ

منكضح؟اللقبهذانغ!هعلىيطلقأنكثيرأيحب

فيوئذكر،مرةئلالينمنا!زمتىفيفئذكر،الأناجيل

،مرةوعر!نخمثالوقاوفي،مرةعرةضصقى

كانالحالاتهدهجيعولي.مرةكرةاثنتىيوحناوفي
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الانانابن

حالةفيماعدا،اللقبهدانفسهعلىيطلقالدكطموبسوع

ابن"بعبارةيقصدهماعىالواق!الجمعصألهحينواحدة

يو)!؟الاسانابنهذاهومنا:قائلين،الانان

مرةإلاالأناجلخارجاللقبهذايذكرولا.(21:34

أع)اشفانوسحديثفيالأعصالسفرفيواحدة

سفرفيومرتين،(2:6)الحبرانيينفيومرة،(7:56

.(1:31،41:41)الرؤيا

نحببراللقبهذاأنوهلةلأولب!دو:منهالمقمودالمغى-

!،المحيوعرنجاشخصفيالثرىالفصرعنتوي

الظنهوهذا.الإلهىالحنصرإلىيشر،اللهاب!!أن

العامالمفهومهذااتخذوقد.الاسبينوالائعالغالب

بيما،والمثالةالمحوعناصرالبعضفيرأىفقد:اتجاهين

.الانمانفيوالألمال!واضعجانبعلىالآخرالبعضأكد

بأنفالقول.الكتابفييؤيدهماماالاتجاهينكلاوجدوتد

والمئالوافوذجكالرأسنفهتدم-العبارةبهذه-يوع

إذأ9:القولإلىيتندأنيمكن،الشرىللحنىالأعلى

!.(:228مرقى)،أيضاالبتربهوالانانابن

للثعالبا:القولالىتتندأنيمكنالواضعفكرةأن

أ-كألهفليىالإنانابنوأما،أوكارالسصاءولطورأوجرة

.(8:2مت)!أصهربسند

عندبدأفقد،بالجارةالمقصودعنالعلمىالجثأما

عن:الادتملام

اللف؟هذايرعمنهاستدالذيالمصدرهرما-أ

اضخدمه؟لماذا-ب

للقب:ائمدر-ثايأ

يسوعيكناالعبارةأنواضح:القديمالعهدليالعبارة-

العهدأمفارفيكثيرأتردفهى،استخدمهامنأولهو

الانسانهوفس5(84:)الثامنالمزعورفي؟،القديم

"؟تققدهحتى(الإنانابر)آدموابن،تذكرهحتى

منالأولىالشطرفي،هـالانسانمعبالمقابلةتشخدمفهى

منهاقت!الذيالمصدرالفقرةهدهتقبرماوكثيرأ،الآية

البهيريقالأدبمكنالمددهذاوفي.اللقبهذاي!وع

له-نظيرلا-واصأاستعراضاتتعرضالمزاميرأنحيث

عبارةهناكولكن.أيضاوحموهاالبشريةالطيعةوضاعة

فهاصتمدالدممطالمصدرهىتكونقدالمزاصر!فرليأخرى

نقرأجث(08:71)الثهانينالمزمورفيوذلكاللفهذا

:العباراتهده

يمك،رجلعلىيدكليهن"

.!لنفكاخترتهالدى(الانسانابن)دمآابنوغلى



الأنسانبن

يقيمأن-الأمةضحفزمنفى-اللهالمرنميناضدمهنا

إدرائيل.يفديبطلا

ورودمراتعدديقللا،القديمالعهدفيسفروهناك

ألا،مرةتسعينعنفيه(الإنسانالنأى)آدمابنعبارة

اللقب!ذانفسهالبىيدعىحيث،حزقيالنبوةوهو

النبوية.رسالنهعلىيدلالدي

الفرقعنتحبرإنها9:للا()ولح!30!سجننو!يقولو

نهلصمعأنيمكنوماذا،ذأنهني،حزيال!هرط!ى

منويستاللهعملمنهىإرساليتهأنبدركولكى،الله

بالضعفجسدههددهكلماروحهفترتفع،هوعسله

.!والوهن

الاصر!-يوعرمنتجل-شخصهاككان،إذأ

حياته-فيمينةفتراتفيالأقلعلى-اللقبهذاحما

العيا.الدوائرنفسمناللقببهذاخوطبوقد

حيثإلىهـفجاء:(8:17)دانيالفيتحدكا

ليفقال،وجهيعلىوخررتخفتجاءولما،وتفت

لرفعكلماتذلكو!ط،(الإنانابنأر)آدمابنياافهم

وفىاكرأأويرى.المرتعباللهلخادمالمعنويةالروح

اللقبهذااتتب!أنهيحتصليوعأنركيرهحكاح،ءأع*()3

!الانسانابن"هوأنهأساسعلى،دانيالأوحزقيالمن

.النبراتموضوعالكامل

:دا!النجوةمنالابعالأصحاحليالإنانابن-

مرةأيفانف!هاالبارةنجد.الجديدالعهدفيإليهوالاشارة

العلماءنظريلفت،تمامأغتلفبمعنىداليالصفرفيأخرى

السابعالأصحاحمنالثالثالحددففى.متزا!دةلدرجات

ح!وانا!أربعهدايخالرأى-البيهذ)رؤىإحدىفي-

نر،جناحاولهكأعدالأول.الجرم!صاعدةعظ!مه

،رؤوسأربحةولهافرمثلوالثاك،بالدبشهوالثاق

وهذه.قرونعضرةله،وضديدوقوىهاثلحيوانوالرابع

تؤخذالنهايةفيلكن.الأرضعلىسلطانلهاكانالحيوانات

فيأرىكنت:عنهنقرأ،خاصىآلحاوتحطىمهمالمملكة

وجاءأفىإنانابنمثلالساءحبمعواذاالليلرؤى

ومجدأططانأفأعطى.تدامهفقربوهالأيامالقديمإلى

ططانه05والألنةوالأمالشحوبكللهلتتعبدوملكرتأ

،ينقرضلاعاوطكوتهيزوللنماأبدىسلطان

(7:14113).-

العهدفيالكلماتهذهصدىءتخطىأنيمكنلا

فيالكهنةلريخسيوعالرببكلطتفارنتاقى،القديم

الى

ثاالا

الإنانابن

جالأالانأنابنتبصرونالآنمن...ا:محاكشهأثناء

ت)،السماءسحابعلوآتياالقوةيمينعن

العظيم:الحديثفيالرضوحنفىنجد؟.(26:64

علىآياالانارابنويبصرونالأرضتجائلجمعتنرح

24:03(.)تكبير،ومحدلقوةالماءعحاب

المجعاضخدامإن:اللقبهذاالمحال!خدملمارا-

علىيدل،شحصهإلىالإضارةفي!الانساناابنللقب

وإنسانكاملكإلهطيقهيالهامةالمميراتبعفر

كامل.

ولكمه،!المسيا9أنهيتصصن!الإنانابن"لقبإن-

لأنوذلك،للمياالمباضرةالأحماءاستخدامتجب

اعلانهلقبولاستعدادعلىيكونوالماليهودصنلهالمحاصرين

اشخدامفيينرددلمخدفهمراحلكلفيولكنه،دلك

أنه؟.الكثركدهيفىكانالذي!الإنانابن"لقب

إلا،المقربيرلأتباعهأيضاالكثيريعنيكان-ضكرلأ-

هذاويتفح.الثعبلحامةالمسياعندلالةأييحمللمأنه

هومنأ:بحؤالهم،إليهالمشمحودأظهرهاالتيالحرةمن

هذافينجدأنناكا.(12:34يو)،؟الالانادتهذا

س":يخلبمىقيصريةفيعثرللاثنىالمسيحلؤالتفسيرأ

.(31ت61ت)31الانانابنأناإلطالاسيقرل

خدته-بدايةنذ-!الميحتجسد"ارتطلقد-

الفريدحموهولدر.(3:13يو)،الانانابن!بلقب

إلاال!حاءإلىصحدأحدل!9:لنيفوديموسكلماتهلي

.،ال!ماءفيهوالذىالإنساناب!الماءمنئزلالذي

تضصن!الماءلهوالذى9:الأخيرةالحبارةهذه

لاهرته.علىدليلأالرتتففسقيمكانكلفيوجوده

فيظاهرأ!الماءمنالرب9هوإذأ"الانسانفابن)

.السماءفيهوالوقتنضوفي،الأرضعلبثرقيصورة

ذ)،خدقهوطبيعةهدفتعكسالمتجسدكاللهفطيمته

يوخاانظر)،لنفسهاالعامصالحأالمسيحفيكاناللهأنإ

علىالفدادالمسبحعملار0(5:91كو2ا:14،

التجسدمحنىجلاءلكليبينالصليب

لااتبالثريةالميحتربط!الانانابنفىعبارةان-

فمهصا،(:958لو،\!:8ت)بنضهاتتقلأنيمكن

بطلبهتقدمالذى-الكاتبيتحملهااييالايزاماتكانت

،يوعتبعمنوكلفإنه-لهتليذأليكونللشح

وشربهةوعطففهمكل-الإن!انكابن-اللهعندسيجد

ذأ!و،البثريةوالآلامالديدللفقرالعميقاختبارهفي

2:18،عب)،المجربينيعينأنيقدرمجربالمتأا

ابنلأن5:لكلماتهالعميقالمعنىنرىولعلنا،(41:ه



الان!انابن

عنفد!ةنفهوليبذلليخدمبللئخذميأتلمالانان

.(4ه:01مرض)،كثيرين

وغفرانالفداءفيالم!يحسلطانيعنيأالإنسانابن"ان-

المقموديكنومهما.(ا.:91لر9:6،ت)الخطابا

اللهفإن،(61:91ت)أالسمواتملكوتبمفاتيح،

صاهولاوحدهالانانوابن-،الانانابن"أعطىقد

حمحأنهولو،الأرضعلالخطايالعفرانالحلطان-

متىلإخوتهعفرانهايعلىأنبمعنىالحطا!ايحلأدللانسان

صهم.اللهيطببماتاموا

فيالكاملةالنهائيةنصرتهتتضمنأالانانابنأإن-

ذكرهالذىالتثبيهأنيحتملإذ،(341:يو)الفداءعول

عدد)الساريةعلالمرفرعةأالبريةفيالجة"بينالميح

فالحمفة،صوتهمناكزيم!ي،الان!انابنوأ(:219

العهدكلفيمجده؟-الميحموتأنهي،الواضحة

ابن)درفع.وصعودهفيامتهعنمطلقابنفمللا-الجديد

المسيحلضرةصورةمقدمأيرسمأنهييدرهنا،الإنان

الظانرةوياته،الكفارىبموتهالفداءعكلفيالكاملة

يتضنالتيههذاأنورىكلاركإدبل،المجيدوصعرده

يعتبركاناليهودممطايقليد)نويقرل،كرجطخدتهأيصا

العدديالميحقولمعيتفقماوهو،للقبامةرمزأالحية

دايالانظر)الصاءالىالصمودعنحديثهفيالابق

.(756:أع62،:41مرض،7:31

الميحي!وعجادةأيضاتضمن،الإنادابنا)ن-

ذلك.المسيحأكدوقد،(:62ا4عر)الاملةالكاملة

كلإليذفعا:العظ!ىبالارصالةالتلاميذتكليفعند

انظر28:18،ت)أالأرضوعلىالماءفيططان

الكاملةالمسيحسيادة،إنالواقعوفي.(ا:8أعأيفا

.الأعحالسفرنيالمدونةالرسلكرازةخلاصةميالاملة

019تذكر،المقامالمسيحإلىبالإشارة!رث!فكلمة

أخرىكلمةأىمنوأهماكزأي،الأعمالسفرفيمرات

.(6:هلو2:28،مرتس3:3،تانظر)الفرهذافي

هوالمسيحأنوضوحبكلتعى!الإن!ان)بن!إن-7

أ:3،41.42ت)الهائيةالد!نونةسيجرىالذى

لأنه،الناسكل!يد!نالذىهوفالميح،(91:28

بألوهيته.اخفاظهمع،الناسمنواحداصاربتجسده

آريوسنيحدل!هني-جلاءبكل-بولىالرسولويؤكد

عأ)وحدهللمسيححقهىالدنونةأن،أهـليافيباغرس

رويةزالكنبسةالىرسالتهفيذلكيؤكد؟،(71:31

لممثهدرائعةصورةبوحناالرسولو-سصم.(2:16)

612

آوىابن

لاجراءالأيضالحظيمالعرشعلىجالأ!الانمانابن5

(21و02:11رؤ).النهائبةالديرنة

:وىآبنا

العلبمناكبروهو،،الكلب"فصيلةمنحيوانوهو

الخربفيجماعاتفييعيق،الذئبمنوأصنرحجما

انظر)الخرابإلىإضارةمامكاننيوجودهفكان،والبرار!

العواءكثيروهو(اغ9:11000إرميا22،:13إصقمئلأ

.(:8أميخا)النحيبمثلبصرت

النسخةفي(آوىبناتوجمحها)!آوىابر"وتترجم

عبريتين.كلتينعن(فانديك)الشائعةاعريةا

في،آوىابن5الجرجمةوهي،ال!دا"3(،ضوال!-

هىوترجمة،(63:01)المزموروفي(51:4)القضاة

،3ة4غ)،ثعالبأوبئعلباأخرىمراتضنضها

وقد.(ا:34حز5:18،مرافى،مرتين2:هانق

وأثعلباالمواضعهذهجميعفياليوعةالترجمةفيحاءت

بهجاءتفقد(6301:)المزمورفيعدايخصا،،ثعالب

نفهمفاومن.(فانديكترجمةفيمثلما)،آوىبخات"

،!آوىشاتاتعنىممااكز"الثعالب"تعنىالكلمةأن

ثملب.عئةبئلاثأمكثهونوان

لثعلبم!ورة

نجات!جتتروقد!تانيم9وجمعها)+4+(!تان9-

،9:11)رميا31:2،2إشفي(فانديكترجةفط)،أوى

سراد37،:9315،:01:22،41:6،94:33،05

"بذئاب"ترجمتالكلمةنفىولكن.8ةاميخا:4،3

ملاخى،35،734:02:،43:31إثى،03:92أيوبفي

أنها؟.(أتانوت"المؤنثصيةلطهاوهى)1:3

يجبوكالى،،باينانين)(:4491)المزمورفيترجمت



حدابن

مماوهو،أاوىنجاتاالمواضعهذهجمغفيتترجمأن

البوعية.ايرجمةفيصحيحانجده

ح!د:ابن

يعنىعبرممطأصلمنمتقةالعبريةأحد"وكلمة

عشر،الاثنيسليمانوكلاءأحدحدابنوكان.االرحمةا

شهرأيمتارأنالواحدعلىوكان،بيتهوللملكيمتارونكانراالذين

،أربوتفياثالثةالمنطقةعلىمركلاحدابنوكان،الةفي

أمل)منسىسبطفيحافىأرضوكلصوكوهلهوكانت

:حورابن

،،أبيض5يعىعبركطأصلمنشتقة،حور"وكلمة

المنطقةعلىموكلاوكاذ،عرالاثنيسل!مانوكلاءأحدوكان

.(8ة4ملا)أفرايمجبلفيالأولى

دقر:ابن

وأ!هـيفبمعنىعبرىأصلمنشقة!دقر!وكلمة

وكان،عرالاثيصيمانوكلاءأحدأيفاوهو،يطعن9

وايلونكىوبيتوضعلبيمماقصفيالثايخةالمنطقةعلىموكلا

.(4:9مل1)حانانبيت

:عرسابن

ضيهوهو.أيفاالعربيةوفيالعبريةفي،الخفذ)وهو

فيوذلك،واحدةمرةإلاالمقدسالكتابفييذكرلمو،بانى

بنىعلىمحرماكاناليالطاهرةكرالجواناتب!ناللاويينسفر

الحشراتعلىيتغذىوهو.(أ:92ألاااكلهاإصرائيل

الدواجن.وصغاركالفئرانالصغيرةوالحيوانات

الوحيد:الابن

وحيدأ!)!مونرجش!"اليونانيةللكلمةترجمةوهي

العهدفيمراتتع!وحيدأكلمةوتذكر.(الجنس

هى:التسعوالمرات.مواههناكليىأنهكاويقصد،الحدبد

!وحيدةبنتلهكان،(7:12لوا!لأمهوحيدابن"

لراأليوحيدقإنهانجىالىانظر"،(18:42لوا

عص)أوحيدهالمراعيدفيهقبلالذيقدم"،(9:38

.(ا:17ا

التعريفيا"داةمتصلهف!ردالأخرىمراتالخمح!أما

يو)"الوحيداللهابنأ:يسرعالربتصفوجميحها،!ألا

علىينصبهاوالتوكيد(:49أبو3:18116،،.1:4118

يوناابن

لابمعنىأاللهابن9فهر،نظيرولألهثللا،فريد9أنه

والآبالابنبينالفريدةللعلاقةوصففهر.أحدفييثاركه

تجصف(ا:6عب)!الكر،كلمةبيما،الإلهيةطبيعتهق

بالنسبةالمصجدناسوتهفي،الأمواتمنالمفامالميحعلاقة

تنضمن،بالآبالفريدةالميحلعلاقةالوصفوهذا.للانان

أمرين:

الرحيدالابن.قطأحد-سهلمالله"لأدالآبيلنأنه-ا

وهكذا،(8:1ايو)،خئرهوالآبحضنفيهرالذي

.(41:ا!و)الآبمنلوحيد!مجدأمجدهاالناسرأى

لمالحاالالوجدابنهأرسلقدالله":الخلاصوسيطأنه-2

تد(به)يؤمنلاوالذى!،(4:9يرا)!بهنحيالكى

.(3:81يو)!الوحيداللهابنباسميؤمنلملأنهدين

فصولمنالأخرىتفردهجواباستخلاصويمكن

مغفرةعلىوصلطانه،خطيةكلمنخلوهمثل،أخرى

ومعرقه(الآبمعالداشةالمتمرةوصلته،الخطايا

.(01:03ير)"واحدوالآبالأنه،بالآبالفريدة

يونا:ابن

1:42،بوا:6،17مت)بطرسحمعانكنيةهو

يدعىكانبطرسأباأننعرفمناومى،(ا-2117:ه

.(المجلدهذافيبطرسانظر)لوحناأو"يونا"

إسرائل:بنو

علىللدلالةوالجديدالقديمالعهدينفيالورودكثيرةعبارة

بناحقبنيعقوبهوواحدرجلكلالةالإسرائييين

.(24-3232:تك)إسرائلإلىاحمهتغيرالذى،)براهيم

اسمالأسباطأوالقبائلمختلفعلىيطلقأنالمألرفمنوكاد

عزرا2-43،.:االعدد)صلبهمنجاعواالذىالأعلىالجد

يفخركانالذيال!ثعبأنالطبيعىومن.(2:24-32

.أائلإصبني"اسمعليهميطلقأد،لهمكجدسرائيلبإ

الكتابفي!إسرائيلبني"جارةفيهاتذكرمرةوأول

في،إصائيلإلىيعقوباسمتغييربحادثةترتبط،المقدس

حقعلىالذيالساعرقإسرائيلبنويأكا!لالذلكا:القول

عرقعليعقوبفخذحقصربلأنه،اليومهذاإلىالفحذ

الذكطيحقوبهـبنىأيضايصمون؟،(3232:تك)"الها

.(71:43م!!2)"إسرائيا!احمهجعل

صكانعلىيطلتىالاسمأصبح،الزمنبمضيأنهويدو

تعير"رزييعقوبسلالةهمأصلابهالمقصودأنرغم،فلسطين
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للهاأبخاء

يربطرنلحكانوا،الجديدالعهدأيامفيالهودأما.ائيلإصإلىاحمه

:9،7رو8،93:يوحناانظر)يمقربممااكزبراهيمبإأنضهم

.(3:7غل

لله:اأبناء

منالأولىالأعدادالأربعةتعتبرتالقديمالعهدلي-أولأ

عشكلاتأعضلمن،التكوينيقرسالادسالأصحاح

هل؟!اللمهأناه"عبارةلثرمنفإلى.القديمالعهددطالتفسير

سلالةالىأو،ملائكةإلىأو(وثينحكامإلىأوالوثيرآلهةإلى

محو)الحوريينعصرإلىتعودنحتهلفةأصاطرالوثنيينفعند؟ضيص

غيرجنسبةعلاقاتيمارسونالطبيعةآلهةعن(ق.م.0015

هذافهل.الثرمعالحالاتبمضوفي،أنفهمبينمثروعة

الأعظبمالسوادأن؟الأساطيرهذهمثلبقاياإلىإئارةفيهالفصل

أمراليستالجن!يةالأساطيربأنيقرونالقديمالمهدعلماءمن

أسطورةكانتلوأنا،بعضهمويزعم.القديمالعهدفيما"لوفا

الأمر-منحيرةفيوهو-جلهاتدالكاتبفإن،قديمة

يخاقضالزعمهذاولكن،بالطوفانلمللعااللهلديخونةكأساس

حكامأنعلىالأدلةبعضوهاك.القديمالعهدسياقتمامأ

.أاللهأبناء)عليميطلقكانالوثنون

،ا2:،.آ1)أيوبمئل،القديمالعهدمصولبمضوفي

إلىثيرالعبارةأنبجلاءيظهر،(32:ه)ودانيال(38:7

.(92:1،98:6مزأيضاانظر)مماوبةكائاتأوملاثكة

باتمننزوجواقدالساقطبنالملاثكةإلىالبعصويقول

المقدسالكتابفيتوجدلاولكن.أولادامننوولدواالناس

،الصررةبهذهبالثرالساويةالكاثناتاتصالالىإشارةأدفى

يتزوجونولاوروجونلاالملائكةأناكدقديسرعالربانبل

.(2:203ت)

ضثنسلمم،اللهبناءبأ)المقصودبأنيت!سكونوالذين

بأداةأكطأاللهأ)أإلوميم-ها"العبريةاللفظةانبقولون

الواحدالله9على-القديمالحهدي-باصتمرارتدل(التعريف

ويدعمرن،البارةلهذهالوثنيالمفهومتمامأوتنفى،أالحقيقي

ليست،يبدونهومناللهبينالبوةعلاتةمفهومبأنأيضارأيهم

العهدفيواضحمفهوملهاعبارةفهى،القديمالمهدعنكريبة

وقي،(7351:)المزموروفي،(ه32:)ال!نيةففي،القديم

وأ!بنين"أو،أولاد"كلمةنجد،(ا:ا1)هوشعنجوة

:عارةأن!،بالناساللهعلاقةعلللدلالةتتخدم،هـابن

فيعطيةدلالةلها(01أ:هوشع)االحياللهأبخاءلهميقال"

.الصددهذا

الجديد:العهدلياللهأبناء-ثايأ

الحهدفييتانيوناكلمتانهناك:المستخدمةالكلطت-1

812

اللهأبناء

،سهو!و،ع،(،هول)ول!لىتكنو):همايدلجدا

تدلفأولاهما،!البنوية"عا!تدلانوكلتاهما،)3ةأول؟(

ن!-خدل،الثانيةأما،الطييالتسلسلنتجةالبصريةعلى

ويشخدم.القانونيةالناحيةمنالبنويةكل-الغالب

البويةعلىخاصةبصورةوركزالدي-يوحناالرسول

بولسالرسرليشخدمببنما،أتكنون!كلمة-لالولادة

بالحرىأو،القالولطجانبامنالبنريةعلىيركزالذى-

بكنلمولكنه،الرومانعندثائحأكانالذيداالتى"على

،ا:12يوانملى)"هيوس)كلمة-الهودعدكذلك

.(.4:67غل،841.61.91:روية،3:1.2يوا

على-بالطيعةاللهأبناءالاسلير:الجديدالعهدتعليم-

كلبل-بالمحيحالمؤمنينعلىينطبقالذيبالمفىالأتل

الغفب!أبناء9بالطبيعةهم،الميحقييحواالدين

لاوهم،(2:2أف)،المعصيةأبناءو!،(:23أل!)

المعصيةلروحيل،(8:14رو)اللهلروحمجضعون

.(2:2-4اف)

بقبولهموذلك،والتياشجديدبااطهأباءالنامرويصبح

أما.(326:كل،.2113:ايو)له!وردأمخلصأالمسيح

علىالمبنيةالأخوةفهىالجديدالحهدبهايعلمالىالأخوة

الوحيدالإلهىكانحلصالمشحيسرعاس!باالإبمانأساس

نأأيضاالحقمى.اللهأدوةعلىأيضاينطبقماومو،لمللعا

اغمبمعنى(17:28.92أع!،ذريه9همالاس!لى

نأالجلىالراضحمنولكن،حلقهمالذكماهولأنهأولاده

أساسكلالبنوةبينولاكيدوضوحبكليم!رالجديدالعهد

المشح،يسوعبالربالإيمانأساسعلىوالبوة،الحيقة

فيه.شكولاجداللاأمرفهذا

،(3:2يو1)بالمسيحمؤصتكلاميازهيفالبنوية

ور)ثانبةيسوعالربمجىءعند؟لهافيوصتحلن

بهيستترالديالثوبهذاالمؤصتيحلعح!ت،(8:23

ال!ب!لهذاالنويةهذهيدركأنيشيملالماعافا،الآن

لحس!تلن،المسيحاستعلانعندأما.(3:ا،2ايو)

يظهرفلم،(501:كو2)لله،ءكا"ومجدفيمعهالمؤصون

فيشغاللهأبناءاستعلانلأن،سكونماذاالآلىيظهرولا

المح.يوعالرلىاشعلادعندقادميوم

.إمحازبكا!إلاعانتكلمأنمناكثرالبويةوبركات

!(:23أ7يو)الخاصةاللهمحمةموضرعهماللهلأنجاء

واحداصمولهم،(:27-33ا2لواالأبويةورعايته

صهمتظهر؟،(ا3:يوا،3415.1:أف)كعائلة

يو)العائليةوالمحبة،(8:92رو)العائليةالمثابهة

غل،ا8:هرو)الويةورو!،(341:يوأ،13:35



برقبخى

،(2518:1،:4123.4يو)المائيةوالحدمة،(:46

،(1ا:4-ا2ب)الأبوىلتأديبويخضعون

الميراثولهم،(4:اكر2)الأبويةبالتعزيةويتتحون

.(/:3-هأانظر،8:71رو)الأبدى

غل،841:رر)بالروحالانقياد،ابنريةدلائلومن

حريةولهم،(ه:4غل)اللهنيالأنجاءئقةولهم،(:58

يوا)اقيخوةويحبرن،(321:أف)اللهإلىالاقتراب

.(أ-53:يوا)اللهويطيحرن،(ا:2:911،5-

:برقبني

دانسبطنصيبفيمد!نةاسموهو،!البرقأبناءاأى

سيرةعلى،الحاليةأأبراقابن9هىولعلها،(91:54يق)

الخرية!أأنهاالبعضويقرل،يافامنالثرقيالجربالساعة

المدنإحدىوكانت.أبيبلتلالفريةالثاليةالضواحيإحدى

نقوشه.فيجلها!شحاربعليهااصتولىالتى

:المثرقبنو

شرقيالواقمةالمن!ةصكانعلىعامةبمورةتدلعبارةوهي

يحددالذ!المركزبلادهميعتبرونالحبرايخونكانفقد،فلسطين

ملكةعلى-مثلأ-فيطلقون،البلادصائرموقعأساسهعلى

دايالنبوةفييذكر!،(الجوبأى)،افي"ملكة!با!

.(،6ا:هادانيال)!الثمالملكو!،!الجنوبملك"

إبرامبممعويتكمونوالمغاربالمثارقمنالناسيأقيوسوف

.(1ا8:ت)

إلىذ!1،أخبهعشوشهربعندمايعقوبأنولفرأ

هىبذلكوالمقصود،(اة92تك)!المثرقبنيأرض

بني)قيدارصكانيسمى؟.الهرينبينبلادفيحاران

اليهوديةالبهاباتمنوتضح،(94:28إريا)أالمثرق

عنيقالكا.العربتبائلإحدىهى"قيداراأناتمأخرة

وكان،(:3اأصسب)!اثمرقبنيكلأعظم!كانإنهأيوب

تماماالم!تحيلمرأنهومع.(ا:ا)عوصأرضفيموطنه

علتقعكانت-بدلا-ولبهها،خوصأرصموقعتحديد

فل!طين.ضرقيالصحراءحافة

عنا!فيقا،بالحكمةيشتهرونكانواالمثرقبنىأنوي!دو

أمل)!المثرقبنيجمعحكمة9فاقتحكشهإنييمان

عنلبحثاالمرقمن9الحكماءالمجوسحاءوقد.(3.ت4

شيمنالكثيرونوكان.(اة2ت)اليهودملكالمولود

يمتونفكانوا،(25:6تكانطر)إبراميمإلىفتبونافرق

بملة.ائللإص

عمونبنو

:علىنبنو

،ا:912مل2)"تلاصارفيالذ!نعدنبنىأصنقرأ5

التي،ورصفوحارانجوزان!معبالارتباط(3712:اكأ

عدنبني"أنبدولا.شحار!بعصرقلالآشوركرندمرها

تلاساركانتفطقةفي!طنونكانرا"تلاطرفيالذين

يقول؟"أشورتل!معناها،تلاصارو،.عاصحتها

مبدفيهيقاممكانأمميعلىيطلقكان31ولحله.أسكرادر"

كانت!ورصفوحارانجوزان!أنوحيث."أضور!ل!له

تلاسار!فيالذينعدنبنىأأنفالأرحح،الهرينبينبلاد!

بني!أنجدأالمحتملومن.الجهاتتلكنفىفييميونكانوا

الآشورية،النقوشفيالمذكورينأأدفيبيت"هم!عدن

تلكوتذكر.الأوسطالفراتعلىتفعمنطقةعلىللدلالة

دمرهاف،أدينىويتورصفوحارانجوزانأنالنفوش

الملركسفرفيجاءمامعتمامأتفقماوهو،شحاربأسلاف

.(37:21)وإثعياء(91:201)الثالي

تقبر(27:23)حزقيالنبوةفيالمذكورة!عدن،أن؟

معتجاريةعلاقاتلهاوكانتالنهرينبينبلادفيمكاناسم

آنفا.المذكورين،عدنبيني5صلةلهاأنو!رجح،صور

عا!وسنبوةفيالمذكور!عدنبيت"أنالبعضويظن

ومن،شوريةالآالنقوشفيالمذكورأأدفيببت)هو(ه:1)

يت!أن)ذضكموضعهذاولكن،"عدنلبنى9علاتةفلهثم

منلالقربسوريافييقعكانأنهيدو،عاموسنبوةفي"عدن

دمق.

:عمونبنو

ابر"ومعناه،(ا:91تك)لوطبن،عمىبنأنسلهم

قرالهممعنىيحملإصموهو،(شعبيبنو)أوأضعبى

إلىطريقهملىوهم-6فيإسربنىالربأمرلذلك،لإصائيل

تث)علىيهجمواوألايحادوهملاأن-كنعانأرض

بينالأردنوكراقيالبحرسرقيمرطموكا!.(2:91

كان،موطنهمإلىإصائ!لفيزحفقبلولكن.ايبوقوأرنون

علىأصسواحيث،بلادهممنجزءعلىاشولواقدالأموريون

عد)ميحونمملكةالميتوالبحرالأردنضرمنالرقيالجالب

منوبخاصة-المصربةالسجلاتمنونعلم.(213-ا:21

فيحدثالبلادلتلكالأعورىالنزوأن-العمارنةتلألواح

زح!دفعهمفقد،الجلادقبلعروالثالثعثرالرابعالقرين

تجائلعلىبمورهمهمفئحفوا،اصثحالامنعيمالحثون

ساعدوقد.الأردنثرقيمنمالبعضواصتقر،الجوب

جع!!مما!أعدائهمعلىبانتصارهمعموننجيإلاصراييون



عمونبنو

تصرفا-)صراثلنحرمن-التاليةالحصورفيعمونبنيتصرف

المفيينيليينالإصعمرنبنوضا!قيفتاحأ!امففى.ملرمأ

عندأرضهماكتصبراقدثيلنالإسرأنبحجة،الأردنشرقي

منعيااستولواقد)سرائيلبنوكانيما،مصرشخروجهم

ولكن،نتاحهزمهموقد،(281:أاقض)الأسر!نن

ميبأ)صرائللأتصرفافيمعتصر!موكان،تنقطعلمعداوتهم

عم2)داودأياموفي،(11اصم)ضاولأيامقحدثكا

عاملهماييالتاجةالمعاملةتلكشبهوكانهذاولمل،(01

صم2)عاصمنهمربةعلىاستيلاثهبعدداودبها

حيث،أفضلصورة،ذلكبحدنرىولكننا.3(26-ا:21

هروبهأثناءنيداوداكرمعمرنبنيربةمنناحاشبنشوثيأن

.(2-71:729صم2)أبثالوممن

انق!امبمد!ربعاممملكةمنجزع!بلادهمأصبحتوقد

الواقمة)صرائلتملكاتعلىالأراميوناصتولىوعدما.المصلكة

عمونبنو

ونجد،أرامملكلبظدعمونبنيبلادخضعت،الأردنضرقي

مجانباضتركت،عمونبتيمنجندىألفمنمكونةفرقة

والأضرريينالأراميينبين،قرقرامحركةفيبنهدد

استردواأنهمو!غلب.الثافيثلنأمرعهدفي(..مق485)

فيالمقيينليليينالإصرفلاصرتغلثبىعندماالقديمموطهم

.(:526أخ1؟51،92مل2)الأردنضرقي

المملكنبن،لكياالحداءروحببدونعمونبخوكانماوكنرأ

فيالمرآبينإلىانحازوا،جهوضافاطأيامففي.و)سرائيلجهوذا

يهوشافاروأمامشدعلهكرةانكرواولكهم،محهحربم

أخ2)يوثامللملكالجزبةلدفعواضطروا،(02أخ2)

عامدوجه-أصبحوافلاسرلتغكخضوعهموبحد.(ه:27

فيقاتالتىالحامةالثورةفياشتركو!ولكنهم،لأشورنابحين-

لأشورتمامأتابحينوأصجرااستلمواولكنهم،سحاريبأيام

.سرحلرنآأياملط

حبرون

صبع.*

داودأيامفيالعمويخنلموطنخريطة
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الأنبياءبخو

يهوذامحاربةنيللكلدانيينانضامهمفيلهوذاعداوتهمونبدو

،(:13ا)بقو-عامرسالبيويندد.(24:2مل2)

)رميا)بلادهمخرابعنوصفياوحزقيالإرياويتنبأ

أن!.(2:8.9!فنيا21:28-32،حز94:ا-6،

إريا25:22-26،مل2)خياعحلأكانلجديااكتيالهم

معالعسوفيطوبيااتحدبابلصبيمنالعردةوبعد.(04:41

مقاومهمتنقطعلمو.(4غ)نحصيامقاومةفيالحورافيصبلط

فيللسور!نانضمواضد،الهود!ةياصتقرارهمعدليهود

مك1)المكالمييهوذاأماماضهزمواولكنهم،المكابيينضدكاحرو

5:67.).

يخيفةخرافاتعنتزدلمفحطةديانةديانهموكانت

امل)ملكرمأومولكهوآلهمكبيرفكان.ورهية

ايى2-02:5لاابثريةذبائعلهيقدمرنوكانوا(،7ه:11

متثرةالعبادةهذهوكانت.(لدةكهاإسرائلفيالر!نى

يمارسرنها.الفينيقيودكانفقدأخرىشحوبعفد

:الأنيياءبخو

وترتبط،القديمالحهدفيمرةعرةاحدىالبارةهذهتذكر

الملوكسفرىوفي،خاصبثكلوألثع،)ييابعصرجميعها

الىدرفهى،الخاصمحناهالهاوالعبارة.فقطوالافيالأول

منأنهمعلىمطلقاتدلولا،الأنجياءمنجماعةأوطائفةأعضاء

الطبيحية.بالرلادةنبىسلالة

منفىوعبالحرىأو،متفرمةجماعاتمهمتوجدوكانت

مختلفة:أماكنفيالطاثفةهذه

.(:23مل2)إيلبيتفي-

.(2:5كل2)أريحافي-

.(4:38مل2!الجلجالفي-

.(5:22مل2)أفرايمجبلفي-

يدهم!"يدعونهكانوا،واحدلنبييخضعونكانواولبههم

؟-الشدهذاحياةتنثىكانتوعندما.(2:3.5مل2)

أعضاءأحديخلفهكان-الناريةالمركبةفيإيياافتقلعندماحدث

نأهوالاختيارفيالمحكوكان.الأعضاءجعبموافقة،الجماعة

،(2:8.41مل2)القديمالنيتوةنفسالجديدلبميكون

.(2:51)القديمالدروحعيهحلقديكونوأن

،(الأديرةكحياة)مشتركةجاةيعب!نونكانواأغمولدو

وكانوا،(ا-6:4مل2)فيهاللاقامةأماكنلأنفهمنجوافقد

كانذلكومع.(4:38-44)واحدطعاممنيأكلون

الأحيانأغلبفي-وكانوا.(ا-4:7)متزوجامنهمالبعض

كانواماوكثيرأ،(ا:4،38:9)البدبأمرعملهمبؤدون-

-بنتابنة

ا:2:6،18)شىءأىعملتلموافقتهعلتمون

ملأ)ذواتهممنيتصرفواأنيمكنهمكانولكن،(أ-64:

02:35).

هذهغيرفينجصهاتذكرلاأالأنبياءبنى)عارةأنومع

لذسإلىثيرقدالىالعباراتبعضهناكأنالا،الأماكن

،(ا:ه.ا!م)االأنياءمنزمرة9عنفنقرأ،المفهوم

ئةصنقرأ!.(91.2:اصم)أالأنبياءسجاعةوه

ملا)إيزاللوجهمنعوبد!اخبأهم،الربأباءمنافي5

إرميا،23:2مل2)!الأنياءاعننقرأو؟.(81:4

عهدطيلةالأياءطاثفةوجوداستمروقد.(26:7.1118

الملكية.

فإنما،(1:741عاموسذكرهاالتى!نبىابنأعارةأما

ىأ،الأنبياءمنجاعةأوطائفةفيعضواليسأنهأيضابهاقصد

.أالأنياءنجي9منيكنلمأنه

:يعقانبنو

حورحبلمنبالقربيقطونكانوا،الحوريينعنقبيلةوهم

منإيصرأبناءأحديعقانوكاد.بقيلقبلهأوالحروجزمنفي

تكفي،عقان"باصمويذكر،24:أأخا)الحوركطسعرفي

وسكنواأمامهممنطردوهمعيسوبنىولكن،(36:27

إحدى!يعفادبنيآبارأوكانت.(2:12تت)مكانهم

ايرية،فطرحلاتهمأئاءفيإسرائيلبنو!انزلالتيالمحطات

ويختصر.ميروتبعد(:016تث)أدومتخممنبالقرب

.(33:31)العددسفرفي"يعقانبنىاإلىالمكاناسم

منأمبالستةبعدعلى!الئر!ن"هوالحالم!مرقحهاأنويرحح

المرجا.

-بنت:ابنة

محنى:منا!زفياللهكلمةفيوتنخدم

.(61:اخر2،ه:64تك)المعروفالحرفيبالمحنى-ا

.(2:2راعوث)الابنزوجةأى!كنة!بمعنى-2

،أ:هلوامباضرةغبرأوباشرة،حمدة"بمعنى-3

.(ا:316

بناتا:مثل،ممينمكانأوبلدةالىالاتاببمعنى-4

بت!مئلمعبنةديالةإلىأو،(28ة23لوا1أورشلجم

مثل:محينسبطإلىأو،(211:ملاخى)!غرببإله

.(4811:مز)،يهوذابنات5

الانبياءفيوبنها!ة،كجماعةمعينمرضعسكانبمعنى-5

شإ،9:41مز)،صهوناينة"في؟الشعريةوالأسفار
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الصبحبنت

.(21:هت1،46:24،ارميا.23:

مت)أابنةياثقى5لىمئلما،امرأةأوتادأيمحاطةلى-

ياشت،احمعى"أو،(48ت8لو5،34:مرقس22،؟9

.(45:01مر)

!كثيراتبات9لى؟،عمرماالنساءجسركلقى-

.(3192:أثال)

حر47:ا(إش)المدنمخاطبةيمجازياتتخدم-

.(ا:644.46

عد)اكرلمديهةالتابحةاصواحىواالقرىعلىتطلق-

،(ا:227،تص21:ه

تسعينبترهى9ث!،العمرعلىللدلالةتصتخد!-

ليلةوبتكانتليلةبتاأ:(أ:717تك!"شة

مثلالوظيفةعلىللدلالةأو،(4:11يونان)أهلكت

"(21:4حا)!الغناءداتإ

تدكروقلماالولدمكانةي-بعامة-النتتكراو

حر)أ!ةاشهيببعأدللأ!يمكن:كالى،البناتأحماء

.(12:8حر)أحالصلقوميىولكر،(12:7

شرطولك!،البيرمثلالميراثوالحقللبتوكان

آخرجصإلى-الزوا!طريقعن-الميراثمجرجألا

.(2ا-ا36:عدد)

الصبح:بنت

وهى،(41:21إش)!الصبحبنت(لوسيفرايارهرةا

موجهإضعياءفيوالخطاب.!شهراب!هلالا"تعنىالعبرية!

الئايخة:رسالتهفيلطرسالرسولويقول.بابلملكإلىأصلا

بط2)!تلوبكمفيالصحكوكبويطلعال!ارينفحرأنإلى)

فالاضارة!الورممدر9نعنىهناالونانيةوالكلحة.(2:91

نعقبنات

المبثر(الصبحكوي)الزهرةكوكبعلقاصرةليتإذأ

الرب!عنيتكلمفهو،ذاتهاالثصإلىد!-،الفحرلروغ

فيجاءماالىديركانالرسولولحل،الرض"المسيحيرع

.(71ة42عد)بلعامبرة

:فرعونابنة

!ا.ه-2:خر)المرتمنمرسىأنقذتالتىالأميرةوهي

منأميرةمجردليىباالمقصودأنالأرجحوا،هـ11:24(

وراثةفيالحقلهاكاذوايى،نفطالملكابةبل،الملكيةالأسرة

اعتلاءفيالحقاكبرلابهاكادولكن-أنثيأ!الولا-العرش

.العرش

فالأ!ر،هده"فرعودالة9ضحصيةعلىالعلماءيتمقلمو

مصر،يأئيليينالاصاشعبدالذيفرعونهومنعلىيتوقو

!رعونابنةلكات-الأرجحوهو-اسافيارسيسهوكاد!لو

اصتمبدالدىمرعرنكانوإذا.أالأوجتىابنةأخهأوالهتههى

ابةلكات-البضيطن؟-الثالثتختصهرإسرائيييراأ

ويظن.ضئاعهننحلملااللواقيالأيراتمنأميرةلرعود

اليزابيثالملكة5يسحونها؟أو!خبسرت"أفاالحض!

إنجلتراملكةالأولى!افيابيثابالملكةلهاتثبيهاأالممرية

"الثهيرة

نعش:بنات

أطلقفقد،اكرالد!!صوعةياللامعةالثلاثةمالجوهي

لأنهاادحثى"اصمالأخرىالنجومالأردععلىالحبرانيوروالعرب

الثلالةعلىوأطلقرا،(الموقتابوتأى)النعقيئبهماتكون

أيرب)!نعث!بنات"اسم"العق9ذيلفيالتي

.(3.32!389:9:ا

وبخاتهلنعثقصورة
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-ييفي

ببى-ل!ني-بناء:

مثلفهى،بنى"كلمةهىهكذاتترجمعبريةكلمةوأهم

ومعنى.لفظاالعريية

إبانالباءفيالمتعالأسلوبكان:ثديماالاءأملوب-ا

غكلموادمنالبناءيتكودأن،لكنحانالعبرافيالفتع

عهدفيانجازهتمماوباستثاء.طبيعخاعلىبل،مصقوله

منأرذنمطلادخاليذكرمجهود!ذللم،سيمانالملك

الحضارةتأثيربدأحتىالحالهذهعلىالأمروظل،ذلك

.(الميلادقبلالثاكنالقرحوالمط)الظهورفياليونانية

كانت،الأحجاريخ!اتتوفرتكنأالىالمناطقوفي

ولبهم،الطينمنالمصوعةالطوبقوالبالبناء،فيتتخدم

منألواحافاضخدموا،للتآكلقابلةالقوالبهذهأنأدركوا

صورةولإضفاء،الجويةالحواملمنلحمايهاللتكسيةالحجارة

يكونأندود،الرحيصةالموادهذهمثلعلىالصلدالحجر

سارية.فيمةأممطلذان

ابافيكانت،الأحجارترنرتحيما:بالحجارةابناء-

وكان.مصفولةغيرخامحجارةمنولكن،بهاتئيد

عشوائية،بصورةالحجارةبقطعالبناءهرالسائدالأسلوب

تبدوبناءنجدوقد.بالمهارة-لابطريقةترصفكانت

مناشاءيعتبرهذاولكن،والمهارةالدقةبحضفي

فيالأوائلالملوكعهدمنالجدرانبفاياوتدل.القاعدة

خارجآخرمكانأىفيلهانظيرلامهارةعلىأورشليم

ابدأنية،التحصيناتفيالمتبعالبناءأسلوبوكان.أورثليم

منكبرةبكمياتالحوافولطالسرةفيالأحجارتفطيةهو

الزمن.منطو!لأردحأالأسلوبمذااستمروقد.الطين

ومصقولةبالازيلمقطوعةبحجارةبخيةالمبالىوبعض

رانحأ؟صقلأوصقلهاللحج!ارةالدقيقالقطعأما.نوعأ

هيرودسعهدنيإلايحدثافلم،الهيكلمباقفيتدو

للبناءمحددأطوبثمةليم!أنهالنظرييفتومما.الكبير

بعضوحودعنبالرغم،الهودىبالايلوبتسيتهيمكن

والحرافالرةألحوببأنالاعتقادإلىتدعواليالأشاب

في)،هـويلونوررى.صهودياأسلوباأ!لهفيكان

اليارزةللسرركانأنه(!24صأالجلجثة":مؤلفه

كانتحربيةآلات)المجانقفوةلاجهاضدفاعيةقيمة

ولعل.(المدنأسوارلدكالحجارةلقذفتديماتستخدم

.الناءتجد!دعدمفيالببهوالدفاعبدواعيالاهمام

عادةترتكزالتحصياتأساساتكانت:الأماصات-

باقطاعأحيانانسويةتغكانتالذى،الصخرعلى

أغلبفيلكن،للأصاساتقاعدةليهونالتوعات

-ل!نيفي

بقطعالفراغاتبملءالشويةهذهتغكانت،الأحيان

.الصخررمنصضرة

فيبنىوالذى-لأورضليمالجنودالسورمنفماإد

(الميلاديالحاصالقرن)اليقينوجهعلى،متأخرعهد

سابق.صرأنقاضرمنيتكرنأساسعلأقيمقد-

منأنقاضعلىعادةترتكزالأساداتكانتعامةوبصورة

بالبنالجيةالجدرانكانتيخقوفي.عهدأالأقدمالجافي

أسلوبوجوديلاحظكا،الصخرمنأصاسعلترتكز

.الأساساتتحتالرملمنطقةفركأوهوكريب

البناءفيالآنالشائمةالجدرانأما:اطديثةالأكالهب-

عكويبلغ.الجيرمنبملاطعادةوتبطن،بدائيةفأقل

داخلية،واجهتانوله،أقدامثلالةنحوعادةالجدار

بنماالفراغوكللأ،الضخمةالحجارةس،وخارجية

القطعهذهبينتربطمادةبدونالحجارةمنصغيرةبقطع

القديمة.الحصوربأيةتكونماأشبهفهى،الحجارةس

اخائعامنأمبح،رابطةمادةوحودإلىا-لاحةولد

نأوالأرجح.االزوابينللربطالصلبمنقطعةاستخدام

العصورفيع!كاتماعلىظلتوالنحتالباءطر:

أمامالقرفصاءالخاتونفيحلس،الغابرةاليهردية

وإذا.بصقلهالقرمرا،مائلوضعلىوهي،الأحجار

علىتنقلكانتفإفها،البناءموقععنلبدةالأحجاركانت

ويصعلرنظهورهمعلىالرجاليحملهاثم،الحميرظهور

.الجدارقمةحتىخبيةعارضةفوق!ا

صأالخا!ةئره9رجلكليحفرأنقديماالمادةوكانت

وكانت،ينهنحتالواقعالصخرليغاثرة(3661:)سق)

فيالمياهكانتوإذا.الباءفيتشخدمالمقتلحةالأحجار

الأمطارمياهفيهاتجمعثمأولأالآبارتحفركانت،كايخة

.البناءفيلا!تخدامهاالشتوية

كلمةتستخدمماكئيرأ:مجازياالكلمةاستخدام-

وأ،والنجاحالازدهارعلىللدلالةوشتقاتها!بناء9

مر22:23،أ!انظر)والتدعيمالتفريةعلىللدلالة

علىللدلالةأيضاتتخدم؟.(:9ا8إرميا96:35،

شخصبيتونجاء.(58:12إدق)انهدممابناءإعادة

،اا:4راعوث)كبيرةذريةأوأطفالأمنحهمعناه،ما

الجرجةالكلمةنض!وهي،(71:01أخأ،:727صم2

.(61:2)التكويني!أرزق"

عملعلىللدلالة،حىروبممنىالكلمةهذهتخدمكا

وعاداتتيزةضخميةوتكوين،الحياةفيالئخص

يينيالذى"الأساس5هو،مناالجوهرىءاليو،فاضلة
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علىدسونالميحكلمةأصاسعلىنجرنفالذين،عليه

عليبنوندإنهم،الكلمةهذه!رفضونالذينأما،الصخر

الراسخالأساسهووالمشح.(2-7427:ت)الرمل

،الاساسهذاعلىالانان!بهالذىوالعمل،الوحيد

.(91-ه3:اكو)بالنارسيتحن

،(2:4-6بط91،ة3اكو)ياءالكيةولثه

الذكطالحقعلىأى)والأنبياءالرسلأساسعلىمةفهى

نفهالميحويوع،(بهعتمراالذىوالنعليم،بهنادوا

يخهمبنيونوالمؤفون،(2-2:022أف)الز)ويةحجر

علىأنفهمليوايهوذالالرصصيهرضهم-؟.(7ة2كو)

.(02صهوذا)الأقدسإيمانهم

كناء"الربيخدمأنهنفهعنبرلسالرصسويقول

أساسعلىوشاها،للربمحرةنفوصأربحقد،احكيم

.(1ا-3.4:اكو)الم!يح

اكؤ)!يتقوىاجمعنى"يى)كلمةتستخدم؟

.(صيئاممنىتزدىهاوهي،801:

،عديدةمجازيةمعانلأديةأيضاالكلمةهذهوتتخدم

بالله:يتعلقفيماوبخاعة

96:35،مز)ويوطدهايحفظهاأي،الأمةلنى!و-

مر)داودعركأوينى،(ا:216إرعيا1:16،!2

.(741:2مز)أورضليمويبى،(9:84

58:12،61:4،اكى)الم!مللطالأمةباءإعادة-

36:36،حر31:2814:420،1،إربا2،أ65:

.(51:16أع،9:11عاموس

ىأ):المولسبق؟-والنجاالاردهاربمحنىالبناء-

.(42:6إريا35،:2صما،22:32

مز)الإلهيةالصفاتورسوخثاتعلىللدلالة-

.:982).

وأحاطنيعفيبنىأ:ي!،اللهتأديبصلتبير-

.(:918أيوبأيضاانطر،ه:3مرا!)!وثقةبعلقم

مز)البناؤونرفضطالذىالزاويةحجراحتيار-

مر21:42"ت)الرباتبماما(وهو118.22.23

أيضابطرسالرصولاقته؟،(02:27لو1،.2:

.(2:7أبط،4:11أعإ

العبرانيينإلىالرصالةففي،الأضاءلكلالبا!هرالله-7
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بنياين

الجديدةأورضليمءوبارىصانعهواللهإنالرسوليقول

(ص.ا:.1ا)عص

إغم:المؤنينعنكال،الجديدالعهدوفي

الذىالوحيدالأساسعلى،(39.61:كرا)اللهبناء-

ور3،ا9:أع،2:هابطمعا:6،18ت)الميحهر

.(2.2:أف.3.1،12.14:كو21،.ا:5

الإيمانحياةفيقدماويرون،متمرةبصفةئؤن-

،511:تىا.4417:ا01،23:4أكو0:2،32أع)

.(02يهوذا

اكو2:7،كو2:22،أف)الميحلطمعأميون-3

.)3:9

بنيامين:

على:يطلقوهو،أا!ينيدىاس"ومعناه

:بيحقولادأوسلآباءاأحد-لأأو

الى،راحيلالمحبوبةزوجتمنليقوبالأصعرالابر-ا

احمهدعت،أجلهالدنوضعرتوعدما،ولادتهعدماتت

نأيعقو!خثىولما،!حزفيابى"أى!أوفيبنأ

فيالعادةكانت؟-للولدفا"لاجئا3الاهدايكون

ا!ينأيدممطابناأى!بنيامين"أبرهدعاه-الرق

الذىيعقوبأبناءشالوحيدوهو.(35:78111تك)

يرصوكان،وأفراتهإيليتبينفلطينأرضيولد

كانأنهتاريخهمنلناي!دوو.ممند!ا.الثق3أخاه

قدكانأنهفن!ىألايجب،وأخوتهأبيهاهتمامموضوع

نزولوقتففى،ناضجأرجلأالوقتذلكفيأصبح

منالأربعينحوالم!فيكرصفكان،مصرالى!قوب

بركان!،بكثيريصغرهبيامينيكنوا،عمره

!ى44.21:)التكوينفي،صغير5كلمةأما.عائلة

كانأنه؟،المتكلم!غرشخمىكلعنشرفيتدير

معاملهمعلىيعقوبأبناءندمولحل.حفوبأبناءأصنر

برقةيامينمعاملةإلىدفعهم،يرتلأيخهالقاسية

المرةالاختباراتكلفيمنهموقفهمكانفقد،وعطف

نأفيشكولا،طياموقفا،مصرفيفحاجازواالتي

وما42تك)أبيهميعقوببرضىيحظىكانذللث

مصرإلىلزولهمعندشيامينأبناءأحماءوتذكر.(بعده

.(46:21)البهوكنضرفي

بطمنالمعلودونالحربرجالكان!يامينمط-2

بريةفيالرحلةبدايةفيالأولالحدادفي.00435بيامين

تربتمالذى-الثاليالاحصاءفيعددهمكانبيما،سيناء

:37،اعد)64!ه00-أريحاعرباتو،الرحلةنهابة



بياين

بنيامينلأرضخريطة

محلةرايةنحت،الخيمةحولموقعهموكان.(2641:

نصمالرئيسوكان،الثهادةخيمةمنيةالغر!لجهةوأفرأيم

يمثلوكان.(2:22.23عد)!حدعرفيبنألدنلأ

،(!:ا3عد)"رافربنفلطى"الجواسي!بينبنيامين

عد)"كسلرنبنأيداد"الأرضتقيمعنديمئلهموكان

34:12).

اييالمنطقةحدودتذكر؟الأرضلنميبمحدود-

يحوع!رفيوضوحبكل،بنيامينلبطنصيباوقحت

ويهردا،ثهالأأفرايمبينتقعوكانت،(ا-27ا:18)

الىويصلالأردنمنيبدأالثمالمطالتحموكان.حوبأ

مارأكرباالجلإلىالمدينةتلكمنالثمالإلىييرثم،أريحا

ينزلثم،البطهذانصبمنجزءأكانتالتيإيلببيت

ومن.الفلىحورونبيتإلىإدارعطاروتإلىالخم

يعاربم.قريةإلىجنؤبأيخدرالغرلىالتخمكانالنقطةهذه

ياهمنبعإلىضرقايحاريمقريةمنيسيرالجودالتخمركان

البريةإلىيصلحتىأورشليممىالجنوبإلىويدور،لفتوح

للبحرالشمالمطالاطىءإلىبوهنوحجرجليلوتعد

التخميثكلالأردنفهروكان.الاردنعصبعدالميت

ذلكوكان،نياصغرةمنطقتهمكانتلقد.اثرقي

وصفوهو،يوجفرسيقول؟،الأرضجودة5ببب

فجبليةالمرتفعاتأما.أريحاحمولعلىأ!اصأيطبق

السفوحعلىجيدةأرضترجدولكن،الجاهتيلةصخرية

بحة.الض

الطرقفييتحكمكانبنيامينأنسبقمماواضح:الموتع-



بنياين

منأوالرقمىسواء،المرتفحاتإلىالمزديةالرثيبة

إلىالجلجالمنإسراثيللىيشرعفيهاقادوايى،الغرب

كانالدممطالمظيمالطريقفييخكمكانيامينأنكا.عاكط

الحافةعلىيمتدكانوالذي،والجوبالمالبينيصل

موفعافكان،عنهاالدفاعيسهلمنطقةفيالجالمنالغرية

وهو،الثمجعانالأفوياءالمحاربينعنسبطيحتلهأدبستلزم

الرميفيمهرةرجالهكانفقد،بنيامينسبطكانهما

قض)القتالفيكفميرجحكانمما،والمقلاعبالقسي

بركةوتضمن.(اغا:422،.8:أخا02:16،

مخلصثافيوكان.(:4127تك)الميراتهذهيعقولص

الأعرانبنياينيجرابنإهرد،القضاةرمنفيلاسرائيل

.(31:هقض)

وباراقدبورةقيادةتحتصيسراالبنيامييونقاتل:داريخه-

الأصحاحفيالمسجلةالقصةلنا3وتر.(541:قض)

الانفلاتعهودفيللحياةصررةالقضاةسفرمنالعئرين

تمطنا!.إسرائيللىملكهاكيكنلمحين،والانحلال

.المئعاءالفعلةتلكبسبببنياعينجطعاناهلماصورة

إسرائيل،لكلملكأولشاولاختارأنفيثكولا

شبطكان،ضاولصتوبعد.للبطفخارموضعكان

ولكنهم،إيثوثحزبفيالفقريالحمودهربنيامين

داودضخمىيئملأصهوذالبطللخفوعأضرأاضطروا

الديالرجلوكان.(2اا-253:7،.21:هصم2)

ابنهمنهروبأشأءفي-داودرأسعلىالتالمصب

رجلتزع!؟.(261:2!)بنيامينيارجلأ-أثالوم

ولكن،داودعودةضداثورةبكريبنضعهؤيايني

.(02صم2)الفتةتلكعلىيقضىأناشطاعيوآب

عندجهوذاعنانثقبيامينصبطسكبيرأحزءاأنوييدو

سبطإلاداوديتيتعهـلمأنهنقرأجث،المملكةانقسام

العددفينقرأولكننا،(2.أ:2امل1،وحدهجهوذا

لمحاربةبيامينوسبطيهودابيتكلجمعرحبعامان،التالي

أورشليملمدبنةالمجاورينبياميركائرأنوالأرجح.يربعام

ولائهمعلىظلوا،داودليتملكيأمقرأكانتالتي-

أورضليم،عنلعيدأتقيمكانتاليالعشائرأما،داودلبيت

صقو!بعدولكن.الثماليةالمحلكةالىانضحرافقد

بيامينمظقةكا!علىسيادتهداودبيتاضاد،السامرة

نحياضرشونعرف.(اغ.23191:هكل12تقربيا

امتدبيما،أياعهفيلامينالحنودايخمكاننوموادىأن

.(03-11:34غ)وأونولودئهلخىغرباتخمهم

من-بول!لالرصصارالذيالطرصوسيضاولوكان

.(ه3:في)بيامينسبط
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باهر

أخا)يعقوببنبنياميرأحفادأحدبلهانلنبنيامبن-ثمانيأ

:701).

تزوجواالذي!منوكا&،حاريمأبناءأحدبنيامين-ثافأ

أيضاهرولعله32،ة01عزرا)عزراأيامفيكربياتناء

.(3:23،21:34محيافيالمذكور

بنياميني:

،(3:هاقض)إمودثلبيامينصبطإلىيتصأممط

صه2)بكريبروضبع،(02ا9:اصم)الملكوثاول

.(2:8مل1)جيراىتشثهعى،(\:02

بخيامين:باب-بيامين

لىانسيإريابيتإلىيؤدىكانبنيامينبابأنحيث

الزاريةبابيقالا!كانكا،(37:13،38:7إرميا)عاثوث

باب9موتعسجدأقريبأكادأنهلالأرجحالعرثط،الجابفي

الشماليسالطرففي،(3ا3:خ)السبىبعدفيما!العد

(3:32غ)"داعأالا!9ألهالبعضيظنو.الشرقيالسور

.(9:2حزقيالانظر)الثصاليالسورصاشرقيفالص!إفي

إريا)اشببيتعنداسدياالأعلىبنيامينبابأيضاوهو

ا:5،35مل2)يونامالملكشاهوالدكي،(02:2

.(الأ:لالمجلديأورضليمانظر-2:!حرقيال

ختمراالذيناللاويينأحدوهو،"انجنا"مفاهعبرياسم

.(013:1غ)نحميازصتيالميثاق

ئهت:

كيرعلى3لاحأماضيئألأنالحيرةوأخذتهواندهىتعحصأممط

.(7:82ت33،:34تك)اشظار

وأالرحاممننوعوهو،العبريةفياللفظبفروهى

الملكفصرأرضيةتغطىكانتالتىالجيلةالأححا!

الفبربللوراتمنمحظمهفيالبهتيتكونش3!أحمثرءفى

وأخفراءأوحمراءألوانهتكونرقد.(الألوميرميليكات)

.(1:6أس)مختلطةأوأرجواية

باهر:

الجلألىءاللامعالوروتفى،العريةفياللفظبفس.هي،



.(3721:أى)

:بهرمان

16،ت27حز28:18،خر)اللونأحمركريمحجر

نوفخ،اوهيالحبريةالكلمةانالبضويقول(28:13

الصفحجارةأحدالهرمانوكان.الزمردتعنى)"!اعطههعم

الكهمة.رئي!صدرةفيالافي

الجلدىالطفحعلىونطلق،الصريةفياللفظبخف!وهي

بمععنجارةوهر،(ا:393)اللاوين!رفيالمذكور

وهو.الجلدعلىقشورأوخونةوجودبدون،الجلدفيلضاء

قدبيضاءبقعوجودأنوحيث.اكزيماأوافقأوالكلفغر

هذهتظهرمنكلعلىكان،البرصأعراضظهرربدايةيكون

لهتبينفإذا،الأمرلبفحصالكاهنإلى!يأأن،جلدهعلىالقع

محل!غيرمرضوابهق.بطهارتهيحكمكان،برصاولي!بهقأنه

اللاتينيةفطويسصى.الحلدمنظريثهـوهولكنه،خطروكير

ابحضكانوإن،صببلهيعرفولا،7(أاأاأ)!8"فيتيلجو"

مديمامصرفي!الجونهاوكاس.عصهانفعالاتإلىينبوله

كانوا؟،اللشواطىءعلىتنموالتىالأعثاببمضبمضغ

مها.الحادثايشويهلاخفاءالبيفاءالقعيصبغون

البهاء:

تفريت،أهي(28:2خر)!اءالجرجمةالحر!ةوالكلمة

.والجحالالحناظهارأوالزيةوتدى4(3ء"،أ)طاع

بهيموث:

...!مرث)عن(ا-0424؟ه)أ!وبضرفينقرأ

عضلقوضدتهمتنيهليوقرته،البقرثلالمشب!أكلالذى

اشارة!ممكصنعتهالذى9عنهلأيرباللهويقول!اغ...بطه

الانسانفيهخلقالذىالادساليومفيالجواناتخلقاللهأنإلى

،بحموث،كلمة%نالبحضويقرل.(أ:24-26تك)

لفظاالعربيةالكلمةنفسوهى)،بمة!جمعهىالحبرية

خة.والمترالأليفةالحيواناتعلىتطلقالتى(ومفى

وحرش!أبكلمةأخرىمواضعيالكلمةففسوتترجم

تنرجمكا(اغ81:600إش،21:02أيولص،32:42تث)

.(اغ1700ة2ح!قوق،32:13حزقيال)،آبها"

كلمةولكها!هـبهمةجعليست)نهاالآخرالبحضويقول

إنالمف!ربنبحضربقول،،الماءئور9تعنىالأصل!رية

باب

فيالمذكورالوصفولكن،اليلأوالخرتتهونهاالمقصود

الذكي!النوفرسأعلىانطباقااكز(أ-24ه:04)أيوب

إلىالإضارةوبخاصة،أفريقيةأناروبعضالبلنهرفيييئ!

يفيضالرهوذ)االمياهو)رتادهالصئ!واكلهحجحهضخامة

المياهفيغارهمعظميقضيفهو(:0423أيوب)أيفرهوفلا

ضفافعلىالحقرلإلىحرجاليلإذاخيمحتى(الأشجارودين

وأثجارها.مزروعاتهافينلف،الهر

ذإ،الختزيرإلىأقربأنهإلا،"الرفرسأبسىأنهورغم

نأركميخرلاولكنهالظلفمثقوقيخعتبربأصابعأفدامهتثهى

الىالحائ!هضميتطيعحجراتثلاثمنتتكونمعدته

بها.يقتات

حيوانال!،أيربفيالمذكوربهيموثإنالبعضويقول

لاإلهالمصريةالأصاطرعنهتقول،خرافيحيوانولكنهحقيقيا

ولكن،للخلودتأ!هو،عليهاللههيمنةتأكيدوأن،يموت

كانحممىحيرانعنيحدلهأنهلأ!وبالربكلاممنواضح

به.صرفةلأيوب

بوانرجى:

أطلعهالذكطاللقبوهو،!الرعدابناأمعناهاأرام!هكلمة

دعرضهماكدزبديابنيويوحنايعقوبعلىالمحيسوعالرب

إلىتثرإنهاجيرومويقول.(3:17مرقى)لهلتلمذة

الناريةكيرتهحاإلىثيرأنهاالبضيرىبيما،الممدةفصاحهم

ناربإنزاللهمايسمحأنيوعالربمىطلبهمافيظهرتالتى

لوايوعالربيقبوالملأنهمالامريينقريةلمنيالسماءمن

953-56:).

:بواي

بخوي"نفطهوولعله،"راغبامعناهأنيظنعبرىاصم

نصفرئيروكان،(842،:3غ)أخوهلعلهأو،حينادادبن

فيأورشليمسورمنجزءأرموفداللاويينمنوهو،قعيلةدانرة

.(3:718.1ع)البىمنالحودةبحدنحيازمن

باب:

عبريتينلكلتينترجمةالعريةفي،باب"كلمةوتتخدم

بابومفاها،دلتوا،أمدخل)ومفاها،تيا":هما

فخرج5:لرطعنالكلامفيالمعانويظهر.المفهومبالمعنى

،وراءه(دلت)اببوأغلق،(بيا)إلابإلىلرطإلهما

.(6ت91تك)

بوا!ةيتحركانمصراعيرذوبابعادةللمدخلكان-

وال!قلى.الملياالقتينفيمحفورةأوقابفيتدورأعقاب
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باب

،(2:3.17غ)الحضبمنعادة!بعالابوكان

الكصرضدلتقويةمحديخةبألواحيغطىكانمامحيرأولكن

.(45:2إدقأ:70،16مز)الحريقسولوقاينه

كانتالتىالصلبةالمحدنيةالأبوابعنيوسيفوسويكتب

اصتثائيا.شيئاكانتبأنها(32:أع)الجميلالبابعلى

الحجر،منصبةألواحعنعارةالأبوابيعضوكانت

ؤر،54:29)كأ)الكريمةبالحجارةتثههاجاءهناومن

عوارضبوا!ةعادةتغلقالأبوابوكانت.(2ا21:

كانتالأحيانبعضفيولكن،(3:13ناحوم)خية

ملأ)المعادنمنكيرهأوالحاسمنتصغالعوارضهذه

فيتثبتوكانت،(45:2)ش16،اة70مز4:13،

القائشينفيأوتابفيأطرافهابأتمطةهوتدخلالمصراعين

تغطىالأبرابكانتالأحيانبحضوفي.(:613قض)

بصفةمعرضاكان"الا!اأنوحيث.حديديةبثكات

معتىكان،(21:ها!22حز)عليهللهجومضصة

22:17،تك)المديةامتلاكهو،الاباقلاك"

عنهللدداعبرجعادةالبابيحمىوكان.(24:.6

وكان،(41،7:62:9أخ18:4،2،332صم2)

الأحيانبمضوفي.عليهوكر!عادةالبابيعلوالبرج

.(81:42صم2)بابانللمدخليحملكان

يخامون-الفلاحودفهمبما-جيعهمانسكانولما-

يمرونالاسمنالأعظمالوادكان،المدينةداخلعادة

بالآخر-كأالالقاءموضعهوالبا!فكان،يرمكلبالباب

كدهتحقدكانت!،(أ:52صم4:12،راعوث)

ساحةالمدخلعندتوجدكانتولذلك،العامةالاجماعات

لهاصتميزأوذلك-ا:8غ،22:01ملا)الضضلهذا

عندهاتنعقد؟(721:الأمثال!رفيالمذكورةالوارع

بادطءتسمىالأبوابوكانت،(\7:مل2)الأيوالى

غ)الأصاقهذهفيتباعكانتالتىايخلفةالبضائع

:31.3.24).

جمغمسامعفيالحئيعقرونإلىإبراهيمتكلموقد

تلث)المكفيلةمغارةلشراء،حبرونبابالداخلين

عنديجلونالملجأمدنضيوخكانكا.(23.1.18:

؟.(02:4ي!ى)إليهاالهاربدعوىالىللاسماعأبواجها

راعوث)البابعندلحملتضيرخعلىقضةبوعزعرض

تث)الرعىالقضاءمكانهوالبابفكان،(4:أ

الجلوسكانلذلك،(اغ219:1،25:700،:1618

مأ)عطماثرفاالأرضمثايخبينالأبوابفي

معناهفكان!البابفيالمسكينسحقاأما.(31:23

92،21:!!ق22:22،أم2،ا31:أيوبالقفاء)فاد

.(5:01عاموس

228

أفرايمباب

عندالعامةالاجماعات!قد-جمفاصة-الملكوكان

38:7،)ريا،22:01ملا:91،8صم2)الباب

بلاطمجلىعلىطلقأالعالمطالبابأوكان.(93:3

القطنطيية.فيتركياططان

رسائلهملتبليئالأبوابإلىوالمعلمرنالأنجياءذهبوتد

إرباا،22:.مل1)خاكتخدالتىالجموعالى

الأبوابكانت؟.(3ا21،8:3:31،:أأم،:1791

أحكاموكانت.(96:21مز)وافيصةللزئرةمكاناأيضا

عأا،.22:امل)المدينةأبوا!خارجتنفذالاعدام

7:58).

عظمةعلىللد!ةمجازيا!الأبرابأكلمةتستخدم-

:4-امرالىأ:4،2إرميا31،:ا264،ت3إش)المدينة

بالمقصودالجزميمكنولا.(87:2مرمعهذاقالل

مأالحكامأمالعكريةالقوةهىوهل،فاابالأبواب"

نإعن.البهيةالميحيسوعالربقول!أما.الشعب

عيهاأتقوىلن(جفمولىهادس)الجحمأبواب"

،الئطانتواتإلىالإشارةتكرنقد،(618:1ت)

القبرأأىالهاويةأبواب!إلىت!يرمدأنهاالارجحولكن

علىتقوىلنفهى،(اشمردةمنالأمواتتمعالتى)

والبابالواصالبابعنالربتكلموعدما.الكيه

الواصةيالبرابةإلىالواصعبالابيضيركان،الضيق

الأبوابإلىالضيقوبالاب،للمديةالرئيسىالمدخل

ييربمفردهشخصبدخولفقطنسمحكانتاليالجانية

.(7:31ت)قدميهعل

أفرايم:باب

إلى!اردة002بعدوعلىأورضليممنالماليةالجهةفيكان

الىتجلأورثليملسورالثرقيةالماليةالزاويةمنالرق

غ)نجاءهنحمياأعادوئد.(25:23أخ2أ:4،13مل2)

الضيق.البابنفههويكونوقد،(21:93

لامين:باب

المجلد.هذافي"بنيامينباب-بخيامين"انظر

الورين:بينالباب

القديمالعهدفيعراتثلاثسوىالبابهذايذكرولا

هذهفيإليهوالإضارة.(93:452:7،إرصيا25:4مل2)

جيوكأحاصرتفحندما،الحادثبنفستتملق،الثلالةالمواضع

ورحالهصدياالملكهرب..مق587فيأورضليمنجوخذنصر



الجميلباب

واد!طفيالملكجنةنحو!الورينبينالابطريقمنليلأ"

وفيلك،سلوامبركةمنقىييةالملكجنةوكانت،الأردن

القسمأتصىفيالبركةتلككانتفقد،البا!هذامرقعيخدد

آخروصرالرئىالمدينةسوربيروتقع،شليمأورمنالجنوفط

العينأباب"هوأنهالعلماءمنكثيرونويحتقد.خارجى

.(31:هغ)نحميافيالمذكور

الجميل:باب

وكان،الكبيرهيرودسبناهالديالهيهلأبوابأحدكان

أمهبطنمنالأعرجالرجليجلىكانوعنده!بروعتهمشهورأ

الناصرىالمحيسوعباصمبوحناولطرسثفاهوقد،يستعطي

.(3:2.01أع)

أنهيرجحولكن،البابهذامرضعبتحديدالكويحيط

فناءكملكانالدي(الهوديةالمافيالمذكرر)ليكالررباب

علىاكتشف،الفبورأحدعلىنققمنييدوو.الناءبفناءالأم

احمهالاسكندريةمنيهودممطرجلهوبناهالذكطأن،الزيونجبل

يكانررعظامترقدهنا:النقىفييذكرحيث،نيكانور

.الأبوا!بنىالذىالكندركلط

وكان،الكورنثىالبابباسمالابهذاالىميفرسيووثير

؟،ذراعأخمير)رتفاعهمكان،الهيكا!ألوابعائرمنأكبز

بالذهبفقطمغئاهكانتالتيالألرابسائريبزكانأنه

الخاسمنمفوعأكانولأنهصاعتهلدقة،والفضة

وكاذ،"الكورثىالاب"يرسيفوسحماهولذلك،الكررنثي

لتحريكه.رجلأعرينيتلزمجدأثقيلابابا

من:اللىباب

حمىلحلهو،(23:1،3:41غ)أورصليمأبوابأحدكان

خارجه.ئلفىكانالمدبنة(تصامة)أدصت"لأنكذلك

جلإلىأورصليمخارجطريفهمفيوهم!رونالائحونومازال

أجيالمنتخلفةالأصواربجواراكواعا،أرمجاأوالزيتون

بفضلاتترتبط،المضلاتأوالقمامةفيهانذكرمرةوأول

لتحرقوفرثهالحيرانفضلاتتقلأنمجبكانإذ،الدبائح

عدد،:4:11،8:17،6127لا،92:41خر)المحلةحارح

لتحيداغلاحيناعندكبيرةقبمةالفضلاتلهذهوكان

.(83:01مز8،:31لوانظر)بهاالأرض

مافهمونتطع.وقودأيستعصل(القمامة)الدمىكان؟

الضرقباب

ففلاتأنعلصالوجيدأ(ا!ه:412)حزقيالنجوةقيجاء

حيثوسوريةفلسطينكلفيوقودأتتخدمكانتالحيرالات

يجمعونالفلاحودكانالصيفففى.الأخرىالوقودموادتدر

أقراصاويصعونها،الق!قأوبالت!ويخلطو!االمواشىفضلات

خاصةبصورة-يتعملونه،وقودأفتعرالص!ليويجففونها

متاحةغيروالقثىوالفحمالخبيكونعندماالتاءفصلفي-

.ا!حزقياعاىكريياالأمريكنلمولذلك،لهم

ال!مك:باب

صرأبنى"الملكمنسىأننقرأجثأورشليمألوابأحد

بابمدخلوإلىالوادمميفيحيحونإلىغرباداودمديةحارج

،ال!وربناءنحياأعادوعندما.(3341:أخ2)!السمك

فهمرث؟،(3ت3غ)الممكبابياء!سناءةنجوقام

يذكرو.(21:93غ)الأسوارتدضينعندالمننهيئفرقاحدى

مناثافيالقممعبالارتباطمفيانبوةر!السمكباب9

تأالملماءمنالأعظمالسوادويعتقد.(\.:9صغيا)المدينة

للمدينة.الغردالمالمطالسورفيالتيرويونوادىنييقعكان

المكسوقلوقوعالاصمهذاع!أطلققدأنهثكولا

.(31:61غ)فهبالقرب

:الضرقباب

عننقرأحيثحزقيالنبوةفيإلاالبابهذا!دكرولا

فكرةولكن،(431.4:حز)،الرقنحوالججهالباب)

دارإلىالرئيسىالمدخليعتبر،الرقيةالجهةفيبابوجود

.(1ا-27:36خرأالاجقاعخيمةأيامإلىترجع،المكن

يحتمل،المكندارالىرئشاعدخلأادتخدامهإلىوبالاضافة

كانعندهأن-الأبوابعدالقضايافيالحكمعادةعلىقياصأ-

تثا-22،:189خرانظر)اللهإلىتقدمالتىبالقضايايؤقى

.(اخ!72:23.00الحدد،71:8،91:6811

وصفا(16ش27)الخروجسفرفينجد:الثهادة-خهمة9

مها-الرقيالجانبنتصففيالاجماعخيةببدقيقا

!بهوقأحماشذراعأعثرون(عارة)جفلهكانفقد

علىيعلق،الطرازصنعةصروموبوصوقرمزوأرجوان

يكنلمو،أذرعضوالآخرعصودكلبينأعمدةأربعة

.البابهذاسوىللحيمةمدخلثمة

فيالأبوابمواقععنثىءيذكرلا:شمانهيهل-

مل11داخيةداربهكانتأنهنملمولبهنا،سيماد!-

أخ2)!العظيمةالدارداأوخارحيةودار،(6:36

البابأنبدولا.بابحاسمغثاةأبوابهاوكانث.(9ة4

تصرهبسلبصانعملوقد.الضرقيةالجهةفيكانالرئيى
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الضأنباب

!القضاءرواقأىيقضىحيثالكرسىرواق"المجاور

كانالكبرىالقضاياأنفيضكلاشلكن،(7:7ملا)؟

إريا)"الجديدالربلابعدخلالىفايقضى

الربباب!بمد%فىالمقصحودأنوالأرجح،(ا.26:

عل2)الملكيوثامباهالذىالأعلىالابهوأالجديد

.(ا:535

الذىهو!الحرقنحرالمخهالباب"كاد:حزقيال-هيكل3

،\ا:أ.حز)المديخةوسطعلىمىالر!مجدمنهصحد

الربمحدالبيرأىالذيالبابهوكان؟،(:1123

البابهذاعندحرقيالرأى؟.(43:4)طريقهعنقييأ

مورةوالمشيريىبالاثمالممكر!نمنرجلأوغرينخمسة

قا!االيالأبوابأولوكان،(.12:ااحز)ردئة

الخامةالنةفيالقياسبقصبةالرؤيالىرآهالذىالملاك

يقفلالا!هذاوكان.(6،أ:04)البىمنوالصثرين

الشهر.رأسيوموفيالبتلىإلايفنهحولاالعملأيامصتة

فيشرفيبابوجودعنضيءيذكرلا:الافيالمحكل-4

لدلاولكن،الشىمنالعودةبعدزربابلبناهالذىالهيكل

.الأخرىبالحالاتأسوةشرقيبابلهكانأنه

هيهللىالعقيمالرقيالبابكان:هيرودسمكل-5

معجزةعندهحدئتالذي،!الجميلالباب!هوهيرودس

.(1.ا-:3أع)أمهبطنمنالأعرجالرجلضفاء

:نالفأباب

الزاويةمنبالقربكانأنهوالأرجح،أورضليمأبوابأحد

.(5:2يوا:2،9غ)القديمةالمدينةمنالرقهالحالية

!..مق444عامفيبتالتىالأسواردائرةغابةفييقعوكان

شفى،قرونحمةمخووبعد.(.3132:غ)نحمياسجلها

عدشةوثلاثيرثماننذمريضاكانالذىالرجليسوعالرب

.الضأنلابعندحدابيتبركة

العلى:باب

منال!ثحاليالطر!!ايةفييقعوكانأورشليمأبوابأحد

ولا،(331:غ)محياأيامفيايجاررممهوقد،الرقيالور

الموضع.هذافيإلاالبابهذايدكر

العين:باب

مىالشرقيالجنولىالقطاعفيأورشليمأبرابأحدكان

ا!امفيالمصفاةدائرةرئيىكلحوزةبنشلونرممهوقد،السور

فييقعكانأنهوظن.(:37أ3،12؟ه2:14،ع)نحميا

023

بواب

.طوامبركةأسفلقدروذوادىمنحدر

:الماءباب

فيصهونلجبلالشرقيالحابعلىأورشليمألرابأحدكان

نحوتيلأا!الماإلىأو(3:26غ)لجيحوذالمقابلةالجهة

اجتمعواسحةصاحةأمامهتوجدوكانت،(:1237)الهيكل

،الربشريحةصفرعزرالهماجرسأ:احدكرجا!الحبكلفيا

.(81.3161:غ)الساحةتلكفيالمظالعيدفيالمظالوإقامة

الوادممط:باب

الجانبلطيقعكاتأنهوالأرحح،أورشليمأبرابأحدكاد

شةفيالملكعزياعدهبىوقد،أورضليممنالعرلىالجولط

القطةادكطالربا!وكان.(62:9أخ2)أبراجا..مق076

ق.م.444عامفيالحالةليتكفجولتهنحيامنابدأالي

يبدوكانزالوحو!ادحانودرممهوقد.(.213:15غ)

.الدص-بابعنذراعألف

:بواب

(أ:826صم2)الاقصموئلسمرلىجاءممانعلم

محنايممديىفيبوابوديوجدكانأله(ا7:)الثاقوالمنوك

حراس"صعدديوجدكادأنهأيضانقرأ؟،والسامرة

الأبرالى-حراسةجانبإلى-!اجبهمسكان،!الأبواب

ما!2)إكأبابيتإلىالداخل!تمنالمالجمععلىالإشراف

مكانةهموكانت،(31:14أخ12،22:4،23:42:!،

الر!بيتقيمخادعلهمكانت؟،(25:18مل2)رفيعة

فارسطكقصرعلىبوابونهناكوكان.(35:4إرمب)

.(2،26:2:اأستير)

فيالهيهلأبرال!لحراصةالبوابينمنكيرةأعدادهاكوكانت

،عهدهأواخرفيعددهمللغوتد(9:22أخا)داودرمن

ويغلقوايفتحواأنعليهموكان.(هة23أحا)الافأربعة

دخولومنع،(:927أخا)المحددةالمواعيدفيالهكلأبواب

منحميهموكانوا،(:2391أخ3)الرببيتإلىنجىأى

كل،للخدمةالابعالومفياللاو-قرىمنيأتون،اللاويين

.(9:52أح1)دورهلى

نقرأولكننا،الجديدالعهديالهيهلىبواثطإلاشارةنحدولا

ليهكان،عبدهحراصةلىليةتركالذيالمسافرالإنسانأن

بوابةالكهةرئيىليتوكان.(13:34مرض)بواب

بحراسةيقمنالجوارمم!كالتفقد،(ا:816.17يوحا)

اخنمالحظيرةكانكا.(:287أع)الحالاتبعضفيالأبواب

.(01:3ش)براب



بيول!بو

بوبليول!:

جزيرةمقدملقصوهو،!الضبمن!معناهلاتينياسم1

قبلمنالحزيرةآلحارسميالقباهذاوكان(:287أع)ملبطة

عنمسئولاكانللجزيرةحا؟وباعتباره.صقليةحزيرةآحا

قيلماولكن.الجزيرةفىنزلواقى،وأسراهمالرومانيينالجنود

يدل(:827أع)!أيامثلالةبملاطفةأضافناوتبلنا)أنهمنعنه

كانمماأكزفىرففائهلول!واللطفالكرممنأظهرأنهعلى

بولى،أعمال1كتابفىوذكر.الراجبعليهيفرصه

.،والاحساناللطفمنالكثيرمعهمصنعأنه"الأبوكريفى

دينتاريا()!وسحجبحمى"مريضابولليوسأبووكان

عأ)،فشفاهعليهبديهووضع"وصلىبولسإليهفدخل

الكاتبأنعلىدللللمرضالدقيقالوصفوهدا.(:288

أسقفأولصاربوبليوسأنالتقاليدوتذكر.طبيباكاد

ذلك.بعدشهدأماتوأنه،لأثيناأصقفاأصبحثم،للجزيرة

بوديس:

وكان.أخجول)ومعاه،بودنر"أصله،لاتيياصم

تركهبيمالبولسولائهمعلىظلواالذممنرويةفىالم!يحيينأحد

وهى-ا!تهادهتجيلرصائلهآخربولىوييهب.الآخرون

أفبولسعليكيلما:لهفائلأ-لتيموثاوسالايةرصالته

روايةوظك.(421:ق2)!وكلافديةولينىوبوديى

كانتكلافدية)نتقول-دليلعليهايقملم-لاتيىلئماعر

احمهلانجيراملكابةكالتوأنها،لوديىزوت

يصرلكلرديرسومعجبالروماحليفاكاد،كوجيدونىإ

.(كلوديوسمزنث)،كلافدية5ابختهحمىانهحتى

:قبور

معيتفاعلالذى(الصوديومكربونات)الطرونهو

فكان،ضديدبفوران(52:02أمثال-الخلمثل)الأحماض

.(2ه:1إش)الزعلمنالمحادنيقيةيستحدم

:فستوسبوركيوس

عأ)اليهود!ةولايةعلىفيلكسخلفالذىاش:ماقآالحا

:السهدريم،بولىبينبالزاعاحمهارقيوهكدا،(27ة24

الاصحاحان)فيلكستقاعدبحداستمرالذكطالزاعذلك

العاصحة-أورشليمإلىفشوسوصلرعندما.(25.26

منبرل!باحضاريأمرأناليهود!نهاقى-لولايتهيهةاإ

عأ)الطريقلىليقنلوهكميناصانعونوهم،أورضليمإلىقيمرية

إلىرجعوعدما.وقتئذطلبهمفترسفرفض،(25:3

وعندما.(25:6)بولىقصيةفحعىفيثرع،قيصرية

بوركيوسا

علىينصبالاكامانووجد،متناتضةوالادلةالدعاوىأنوجد

نأالأفضلمنأنهرأى،صياسيةأمورعلىنهاكزديةأمور

يشاءكانإذاعمابولىفأل.السهدريمأعامالقضيةيتعرض

كانالذىبولىولكن،(:7-259)أورضليمإلىيصعدأن

النيالفرصةلنلكاليهوداصتغلالإليهيؤدىأنبمكنماجدأيملم

قيمرإلىدعواهرفع،خدمةلهميقدمأنفتوسفاوويد

مراطنمنصدرالطلبهذاأنوحيث.(ا،2511:.)

فوساضطر،(:2526)الموتعقوبتاجبهريمةمتهمرومافي

كشضاجاشهاسلوبولكن،(25:21)طبهإلىاجابتهإلى

بهذابولىأنرغم،فيهبولرثقةلحدءاستيائهمدىعن

وعندما.ضائكةوقضيةحرجمأزثسفتوسأنقذ،الاقاس

تذهب!قيصرإلى.دعواكرفحتنجصرإلى3:9!فترقال

ماركم،مراحلهاآحرتبلغأنلابدالقضيةأنذلكمفىكان

يكننملوالإنساذهذايطلقأنيمكنكاداأنهمنذلكبعدأبداه

.(62:32أع)!نيمرإلىدعراهرفعتد

يه،قيصرإلىوبرليكيأغريياسالملكجاء،بقيلذلكوبعد

جحلهفقد،(2ا-523:1)بايحازالموقففشوسلهمفثرح

منحرةفي-الأولىالمرةفى-ع!والمثتكينلولىاسنجوابه

التهمة.طيعةجهة

فيرنجتهأكريباسليشبع،الاسماعدارإلىبول!فاستدعى

يظعأوفىمملوماتعلىفستوسمجصلولكى،إليهالاسماع

روماإلىالأصرمعارصالهمنهالمطلوبالتقريريضمنهاأن

ولكن،القصة!ثرحفيبولسفبدأ.(25:2227-)

الكثرةاليهب.يابول!تهذىأنت9:بالقولقاطعهفتوس

مابول!كلامفيكانولكن.(62:42)!الهذيانإكتحولك

ضيئايفعلي!الانانهذا،بأدوفستوسأغريباسأقنع

.(62:93)!الفبودأوالموتي!تحق

هذيالاساعتبرهلماالاحتقاربعضأظهرفستوسأقومع

دقيق،بحياديتيزكادالمواقفحمكلفيتصرلهأنإلا،بولس

مماطلةمنالنقيصعلى،زى:دا،سميمةنجولسمعاملتهوكانت

نأمجبكان،مدجسفيلكسامامترتلىأبداهوما.فيلكى

اللصرصمنكئيرينمنالولايةخلصالدكطفستوسإلىيوجه

ولايةفترةكانتولكن.فساداميهاعائواالدينالطرقوتطاع

ستصلفهسببهماكلععالحةفهايستطيعأنمنأقصرفتوس

.أضرار

فيلهانظيرلا-دقيقةوثيقةالأعمالصمرلنايقدموهكذا

تلكفيالرومايةالامبرإطوريةفيالأحوالعن-وصحهادقا

.التارغمنالحقبة
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بوار

:ربوا

لمالتيهرالبوروالأرض،والهلاكوالدمارالحرابهوالبوار

.(21،127:1ة81أ!ها)تعمرلموتزرع

وهو:،أاحتقار"معناهعبرياسم

.(22:12تك)إبراهيمأخيلناحورالثاقالابد-ا

أحأ)باشادفيصكنراالذبنمنجادسبطمنرجل-2

:511.41).

تد)دادانمع(ء2:23)إريانبوةفىيدكر-اتليم3

اصمأنهوالأرجح.(هاة25تك)وتياء(أ:7.

بلادمنالئصالميالقمفيلأدوممجاورأ!يئىكانلنعب

.ناحورب!لوزيتبكانولعله،العر!

اقليحاهما(2:212تك)لملوزوحزوا"ولعا!

الذى،آيرحدونعلماا!قولىاللذان"وحاروتاروإ

-والعقارببالحياتمليئةكانتبأنهابوزأرضيصف

كط:بوز

عثيرةمن،أير!صاحبألهوأكطاجوزيالرخئالقب-

لانتسابهاللقبهذااكتسب:لحله،(322:أيوب)رام

.(22:12تك)بوزإلى

.(:3احزقيال)اتجىحزقيالأكطاصم-

كه:نيووسيدبو

لمفاوضةالورىالقائدنكالورأرسلهمثلالةرجالأحد

،(14:91مك2)ق.م.161فيإلصلحعلىالمكاريهوذا

اكضفيهوداأن(7:27)الأولالمكايينصتلعله:لكنا

بيما،الحر!وقات،المفاوضاتوأوقفنكالررخداع

.ائكاوبهوذاباننماروانتهت

بومما:

الكتا!فيمرةلأولذكروقد،القىالكتانهوالوص

مصر،أرضكلعلىحاكايوسففىعو!عينعدماالمقدس

وحجابأغطيةأن؟،(41:42تك)بوصرتيابوألسه

أساصأستصمعكالت،التهادةخيمةداروستائر!محف

كا.(الح28:5:356000.،254:خرانظر)مبرومبوص

أما)!وأرجوانبرص"ا!سهاإدالفاضلةالمرأةعنيقال

31:22).
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بوطولي

بوصيص:

.!لامع!بمعنىقديمةكلمةمنمثقأنهيرجر!عبرياسها

نهماالثمالةاسمصخرةصاومخماسجسعةب!!وكان

وكانت.(41:4صه1)اشة!الأحرىواسم،بو!ص!

،الارطعاتمحظمالثسفىأشعةتمبلالمالةال!

فىالسبهوهذاولعل،الظافىتظلالجنربيةالم!كانتبيما

اللامعةالسنلينالفارقهذاومازال.ألوصيص!1تسيتها

.اليومإلىواضحا،المعتمةواش

بوطة:

،21:6مز)الفضةالصائغ!هايمهراكالبوتقةهيالوطة

.(27:12أم

لي:بوطيو

،(28:13أع)!الكبريتينابيع9معناهلاتيىاصم

الذىكاباياماحلعلىيناءوهي.،بزؤولمط"حالياوتدعى

خلبجفيبفجوةالصاليالاطىءعلمتومطامركزأيحتلكان

وكانت.مينرمورأسييهجزيرةشبهالغربمنيحمها،نابلي

لها.المجاورةنانجةاليوكوميكمدينةمستعمرةأصلأ

التىالمقاومةهى،يطيونيترقيالتاريخمحددةحادثةوأول

فيأسرارهاعىالارتدادعلىهانيالجبرتفأررمالةفرفةأبدضها

تاعدةتأمينفيالقرطجيينخطةفئ!لتهكذاق.م.214

مستعمرةتأصستوقد.وإمدادا-مواصلاضهملفمانبحربة

ميناءأولبوطيرليأصبحتولذلك،..مق491فيفهارومانية

إلىالتجاركطونثاطهاازدهارهاويرجع.نابلىخليجعلىرومافي

روما.منالقريبالاحلصلاحيةوعدم،فيهاالأمانترفر

ت!ئييدقبل،للعاصةالرئبسىالجناءبوطيوليأصبحتوهكذا

وتبل،أوغسط!بورضفيالصناعىلليناءقضركلوديوس

عبرليحارةرئيسيامرفأالتيبركرمصبمنتراجانيجعلأن

.ابحار

الرقيةوالسلعالحبو!هىلبرطولىالوارداتأهموكانت

وكان.الشرقموافيمنوغيرهاالاسكندريةمنالقادمة

سكانها.منداررأعنصرأننو!كؤالثرقيون

ا!زطولهكادحاجزإقامة،الميا؟لىالأمادتوفرفيرادومما

أتواسبيهاتربطضخمةأرصفةمنتكون،ياردة418صت

هذامنضخمةبقاياتوجدومازالت،البيانمقينةسارية

نحوامدادعلى-البحرضاطىءمناكبرالحزءوكاد.الحاجر

ويقال.ليجارةمحصصا-الحاجزمنالغرباإالميل4/11



ليطيوبوليطيوبو

بوطيولىلموقعخريطة

المديةكانت،ونرونكلوديرسعهدفيازدهارهاأوجفىإنه

نف!.ا00.00.نحوتضم

لوجودبوطيوليوحميت،لركافيتكرينفئتقعوالمدينة

تكثرواييالبركانيةالطيةذاتالآبارأوالكبزيتيةالآبار

-بوزولالا!9الآنالم!مى-البركافيايرابوكان.المنطقة

الصلابةثديدةاحمنتةمادةمكوناالجبريةبالأحجاريختلط

البحر.ياهتأثيرأمامصمدت

أبعادهكانتالذكط-الم!رحمدرجمنالضخحةوالبقايا

الحارجية،الأسواربينالمحصورالفضاءفيياردة261*016

ازدهارعلىشاهدخير-المسرححبةداخلياردة45*75

العصر.ذلك!طاورينة

عندالمفضلالمنتجع،بييهوطوليببوالمحيطةالمنطقةوأصبحت

الفيلاتمنالكثيرأنقاضئرىومازالت.الرومانبينالأضراف

فيلااختيرتوقد.ماحدإلىغطتهاقدالبحرباهأنرغمالقديمة

جزءركان.لهادريانمدفنايكونبوطيوليمنطصفيضرون

عليهوقعالذىالمكانهو،وبيهبوطيولمطبينالمحصورالخليجمن

مممحةسفيةفيأمهحياةعلىالقضاءمحاولةلتنفيذنروناختيار

يخلتهاإلى،أعرلينا،لأمهنقلهاأثناءيأجزاؤهاتتحطمأنعلى

.لوكرئبرةمنبالقرب

233



بوعز

عند!ابوطيولمط!سنلمؤفينجاعةبول!لسرالروجدوقد

عأ)أيامسبعةعدهمومكث،روجةإلىطريقهفي؟بهامر

ذلكفيييلغورويةبوطيولىبينالطريقوكان(28:13.41

مبلا.ا42نحوالوقت

بوعز:

وهر؟،أنثاطأوصرعة5معناهلمل،عبرىاسم

زوجلأسالكقرابةذاوكان،لحمبيتمراطنىأحد-1

راعوثسفرمنالثاقالأصحاحفيعنهويقال.نعمى

أنهتمنيقدعبارةوهي!،بأسجبار"كان)نها(،)2:

.وثروةمكانةذاكانأنهأو،مقدائاقوئارجلآكان

علىالوصفهذااطلاقمنالمقصودهوالئانيالمفىولعل

خارجحقوللهكانتفقد9:\(.أصم)انظرلوعز

نرآها،لنلتفطراعوثذهبتالحقولتلكوالى،المدبخة

وطلب،خاصةحمايةعليهاوخلع،عطفالهاوأظهربوعز

معاملتها،يح!نواأنالغلمانوأمر،فتيانهتلازمأنمنها

وا!حيقظ.الغذاءوقتفيالحصادينطعاممنوأعطاها

عندمفطجحةراعوثفوجدالليالمطإحدىيلوعز

الوليتخلىإذاأمرهاتولىبأنووعدفامتدحها،تدميه

ذلكعلىأمرهاوعرض.بواجبهالقيامعن،الأفرب

شراءفيالولمطبواجببقيامهالأمروانتى،الأقربالولى

هووراعرثبوعزابنوكان.راعوثمنوالزواجالحقل

نسلمنبوعزوكان.الملكداودوجديىأبوعريد

لحميتفيحصرونعثوةرئىكانولعله،حصرون

هوبوعزانالردىالتقليدويقول(.12أوا2:أخا)

.(01-1:8)قن!2،إبصانانفه

فلقد،والطهارةوالكرمللتقوىمثالأأمامنابوعزوظهر

بدورها،راعوثكانتفقد،وكافأهاالفضيلةاكثف

.والوفاءللفضيلةمثالأ

الجيلإلىالربجماعةفيموآلمطرخررعنالىورغم

نحميديانةراعوثاعتقتفقد،(23:3تث)العاصر

كان،لأيالكقربحاباعتباره،بوعزأنومع.لههابإوآمنص

نفسهاعبرأنهإلأ،أ!الكأرملةنعمىيتزوجأنعليه

وقد.راعرثأرملتهمنوالتزوجمحلونعنأيضاسرلأ

جدأبوعزوأصبح،موفقاسيدأزواجافهازواجهكان

موآبملكإلىيلجأداودجعلماهذاولعل،داودللملك

.(:223صم1)الملكا!شاومنهروبهعند

منالمصنوع!!الحصرد!نصت،الأيسرالعموداسم-

اسهوكاد.الهيكلفيسليانأقامهمااللذينالنحاس
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بوق

تاجمزينامهماعمودكلوكاذ.،ياكيى!الافيالعمود

.(3:71أخ712،2:ملا)السوسنزهرشكلعلى

بوغا:

الأجوريين-جيقفاندأليفانا--أرسلهالذىالحصياسم

لوغاأن؟.معهخمرأوثربلتأكليهوديتفصرهإلىليأقط

:1،3-12:013يهوديت)أيفانامفتلاكتفمنأولكان

ولا،التردئلمحقوفطرفذاتعويميماآلةالوقكان

البوقونجد.أالقرنأللبوقكانتابدانيةالصورةأتلقضك

.(6،05:)لوعفيللقرنمرادفا

ففة،منمسحولينبرقينيصنعأنموصىالربأمروقد

يخحةبابإلىالحماعةكلجعيعنىمعأبهصاالصربكان

،الرؤساءجمعيدىمكانفقطبواحدالفرلىأس.الاجماع

فيمهاصالمحلاتترتحلأنيعنى!انهتافابماوالضرب

.(1.ا-:01عدد)...وهكذا،دورها

يمطىفكان،الحربيةللأكراضأطسأيستخدمالبوقوكان

صم2ا:3،3أصم6:،3،تض)بالتقدمللجيوشالأمر

عاموس)قادمعدومنلل!حذرربهيضربكاذ؟.(أ0:2

صوتكمعكان؟.(\6::4،5إرميا33:6،حز3:6،

بالبوقئفربكانكا.(2:2عاأالصركةأئناءفيالبوق

.(:228صم2)الرعنالجيقليهف

،(اغ91:3100خر)الناموساعطاءعندبالبرقوضئرب

وعند،(25:9لا!اليريلسنةاعلانرعندالأعيادوفي

صم2)الملكولتحية،(أ6:هصم2)العهدتابوتاقتراب

اكو)الربفيالراقدينقيامةالبوقسيعلن؟.(1.ا:5

.(4:231ت)يوعالر!اشعلاروكذلك،(51:25

:الأبواقعيد-بوق

الأولاليوميأنه(:23-2325)اللاويينضرفيجاء

هتافنذكارعطلة"إسرأئيا-لبنييكونالابعالهرمن

وقودأيقربونلكن،عملافيهيعملودلا"مقدسمحفل،الوق

.للرب

(1-926:)العددسعرفياضعيساتاهذهوتكررث

الثهرمحرقةإلىفبالاضافة،التقدماتنوععندقيقةبتفصيلات

يقدمونكانوا،السكاثمعوتقدمتاالدائمةوالمحرقةوتقدتها



معصحيحةحويةخرافوصبةواحدأوكثاواحدأثورأ

ذييحةالمزمنواحدأتيابقدمونكانوا؟.الدقيقمنتقدباضها

خطية.

أول)المدفيةالةبدايةيحددكانلأنهأهميتهاليدلهذاوكان

تدأ-أصلا-السنةكانت)ذ،(الأولتثر!أوتئرى

الحاخاميونوكان،(32:61،43:22خر)الحريف3بمو

الماريجمحرنكانواايومذلكفيلأنهمالعالميلادكوميمونه

.البذوروببدرون

كانوا؟،بالأبواقضربواأزاليومذلكفيالمتبعوكان

.(01:أ.عدد)ضهورهمورؤوسأعيادهمكلفييفعلون

ليولا.،اللاو!نضرمنوالحثرينالئالثالأصحاحفيولي!

إطالةعلىيدلما،المددنحرمنوالفريناياصعالأصحاح

بلا-يميزهكانماولكن،اليدذلكفيبا!وقالعمات

أيضا.الذباثحوعلى،الوقتطيةالهتاهـبالأبواقهر-ضك

8:ا-)نحياسفرفياليدبهذاللاحتفالصررةونجد

سفر!قرأوهوعزراإلىللاشاعالثمباجتععندما(12

اليرملأن!كواوألا!نوحواالاالثحبأمروقد.الربشر!ة

.للىبمقدس

الحهدمناطواضعهذهغرفي،الحيدهذاالىايثارةتوجدولا

فيهأصبح،وقتجاءبأنهالظنعلىيحملصاهناكبل،القديم

الةرأسيعتبر-الأولايومويى-الهرمنالحاشراليوم

.(04:1حزقيال)

باتةة

.(21:22خر)الزهرأوالقلمنالحزمةميالباقة

بوكيم:

مكانعلىأطلقاسموهي(!الباكونامفاهاعبريةكلمة

ملاكوبخهمعدماإسراثيلبنوبكىحيثالجلجالمنبالقرب

مذامجهمعلىوالإبقاءكنعانبأهلالاختلاطفيتهاونهمعلىالرب

أطلقولعله،المكانهذاموقعيعرفولا.(،هأ2:قض)

بمديتخدملمولكنه،المذكورةالمناصةفيالاصمهذاعليه

بيتأنه-السبعينيةالترجمةعلىبناء-كثرونوظن.ذلك

تك)!!ليتمنبالقربأباكوتبألوناصلةلهولمل،الل

35:8).

بول:

وهو،(6:38مل1)العبريةال!نةمنالثامنالثمهراسم

الرسولبولى

.الأمطارمرسمبدايةلأنهالمطرصهرومحناه،فينيقيأصلمن

الحاديةالنةفيالربيتبناءلج!اناكملالهرذلكوني

ملكه.منعرة

:الرسولبولس

.،قيلأوصغر)ومفاه،الروصاقالا!مهو،بولىوه

.،المسئولأوالمطلوب"ومفاه،ضاولافهوالحبرافياحمهأما

خدقه-وكانت،الأولىالبهة!يالبارزءالقادةأحدوكان

.للأم-ساأط

أطلقوقد،(3:هفي)بنيامبنسبطمنيهود!اضاولكاذ

13،(:139أع)أأيفابولىهوالذىضاول!اصمع!

ملكأول،ثاول)وهرالا،بيامينجطصخمياتأبرز

لإسرائيل.

عأ)كيليكيةمقاطعةفيسطرصفيبول!ولد:تاريميه-أولأ

عائلته،عنالكثيرنعرفولا.(:911،1:2،93223:

منأصلاجاعاأبريهإنيقرلتقبدألايسجلجبرومأنإلا

إلىهرباوأفما،!جيسكالا!احمهاالجليلفيمدينة

السابقالقرنفىفلسطينالروماناجتاحعدماطرصوس

ما،نوعاموسرةكاتالمائلةأنوالأرجح.للبلاد

ا:6،37.38أع)رومانيامواطناولدألهفحيث

وعكانة.ثروةذاتكانتعائلتهأنفلابد1(22:52-9

أكر!!بأيدياعامليننتعب":قولهمنويبدو

عن(ا-4:491لياللمي!يينوكلصاته،(4:12

مركزهوكأنبتكلمكانأنه،لهأرطوهاايىالعطة

.الأمورهذهمعيتعارضالاجتماعى

دراصةفيالولديدأأنتقتضىاليهرديةالريعةوكانت

التقاليدودرات،الخامةصفيوهوالمقدصةالأسفار

الأضارإن!وشفوسيقولو.العاضرةصفيوهوالهودية

للأولادمد!نةكلفيتدزسكانتاليهرديةايقايدوالمقدصة

نض!فيلولذكر؟.أالادراكصبلوعبدايةعند"اليود

بول!أنفيضكولا.ااباكرةالحداثةشد9قاثلأالأص

ليأوالبيتفيسواءالدراصةهذهفحداثتهمنذاغمكقد

يحرمكانالهودىالرجدانأن؟.بالمجمعالملحقةالمدرت

اليموىوالاطالحفلىالبوغأنوبقبر،اليدويالعكل

ما5:بغولهالثاقغسالائيلولر.!ترفانلاصنوان

بلونالتوراةلأن،الدنيوىالعسلمعالتوراةدراسةأحمى

إلىتؤدىتدبل،النهايةفيمنهاجدوىلاديخوكطعمل

افييعلملامن،؟مأثررتديميهودىقولوهاك.!الإئم

.أالرقةيعلمهفإنه،حرت
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طرسوسموقعتبينخريطة

كانتالتى،الخيامصشاعةبولصتحلمهذاعلىوبناء

كانتو)ن،ضاقةكرنطفةحرفة)الوتتذلكفيتعتبر

ابهوديةالترببةكانتلقد.وضيعةمهةلمالعانظرفيالآن

إنسان،الوقتنفىفيويعمليفكر)نسانإنتاجالىنهدف

بول!حياةبرفتوقد.كولأومفرورأومترفعغير

التريية.فيانمهجهذامنأكثكلانتفعتدأنهعلى

،الهودىالصبييصبح،الح!رمنعرةالثالئةوفي

.الناموسبحفظتمامأملتزمأيصبحأبمي،،الوصيةابن)

المعلمين)الربيينلمدارس!وجهرنالنابهونالأولادوكان

هذهفيأنهويدو.التعليممناكبرحظأليالرا(المهرد

لمواصلةأورشليمالىبولسجاء-بقليلبمدهاأو-الن

أعأايزوجةأختهمعييىكادولعله.تعيمه

المديخةهذهفيربيتلكنا:يقولفهو،(23:16

الاموستحيقعلىغمالاليلرجلىعند!ؤدبا(أورضليم)

كانلأورضليممجئهأنورجحمما4(22:3أع)،الأبوى

؟.ايهودالمحلصينكبارأبدىعلىالدراصةمراصلةبقصد

تميمهبدأأنهمنيرصيفرسذكرهمامعبتفقهذاأن
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ولى.عمرهسعشرةالرالمةنحوفيوهوالمكئفالفريي

أ!ا،والديهومكانةكشاببولسذكاءعلىديلهذا

المعلمينكبارعندالدراسةلمواصلةاخيارهيغلم)نهحتى

أعفميدعلىيدرسأورشليمإلىأيضاذببل،فحسب

.(:223أع)!الأولغمالانيل1،الأولالقرنمعلمي

فىكبرةأوفر9وأصبح،ساصريهممظمبزدراضهأثناءوفي

.(41:أغل)،آبائهتقليدات

لمحاتصوىعدنافيى،الخارجىمظهرهجهةمنأما

نأمن،لسترةفيحدثفحا.الجديدالحهدفيمباشرةغير

زفسبرنابااعبروا-الخاطئةحماسنهمفى-لترةأهل

الالهةرسولهرصبولىواعبروا،الأولمبآلهةكبر

جلالةامصركاربرناباأننرجح،(12ةأ4أع)المجنح

لانا.أفصحلكنومظهرأمنهأفلبول!كانلما،ومهابة

كانما،جذابمظهرذايكنلمبأنهالقوليؤيدماولحل

أمما،وقويةثقيلةالرسائل9:كورنثرسفيس!رضوهكوله

وكذكر.(ا.ة01كو2)،ففحيصالجدحضرر

اضعاففيأثر-ولابد-لهماكانأمريننفسهبرلس



الرسولبولس

الأقل:علىضيخوختهفي-ماحدإلىمظهره

فيضوكة":بعبارةاليهثيرالذيصحنهاعتلال-1

فيالتيوتجربتي!،(اا؟7-.2كو2)"الحد

منالربإلىتضرعوالتى(13:1-45غل)!ج!دممط

.مرارأأجلها

أنهوالأرجح،جدهفي"يرعالىبحماتأ-2

كخادمأصابتهالتيوالضرباتالجروحآثار!ايقصد

صلتهعلىتدا!مقدسةحماتيقبرهاكانوايي،لمنجيل

.(6:71كل)المحيرعببالر

كانألهعلىتدلادكورنئوسكنشةإلىرسالتيهأن؟

الاخريينمنالكلاملىبلاكةأتلنمهيعتبر

أ:6(اا،ا:.كو.2:ا-5،2)اكو

حادرجلاكانأنهعلىرصائدتدتالوقتلفى!وي

ثديد،الروحملتن،الاح!اسعرهف،الذكاء

رقد.الودصادق،الصدرواسع،العزمقوكط،الجوية

:كانبأبئالثافيالقرنفيالمغرىأصياشيوخأحدوصفه

توىاالاقبنأعوخ،الرأسأصلع،الحجمتيلرجلأ"

،الثىءبعضمعقرفوأنف،مقرونانحاجانله،البية

،إنانأنهأجاناعليهل!دوكان،الحدودأبمدإلىدأود

معو.(3وتكلةبولىأعمال)أملاكأنهأخرىوأجانا

الجديد،الحهدفيجاءمماذأمأخريكونقدالوصفهذاأن

الكيةأيامإلىيرجعصجحأوصفايكرنقدأنهإلا

الأولى.

ضهظل،يروجلمأمبول!جترليهلمألةأدويبدو

ظلأنهالأرجحكانوإن،براكط!االقطعيمكنلامعلقة

كعضودأنهمنالبعص!ولهماأما.حباتهطيلةأعزب

وأنيزوجأنمجبكان(26:01أعانظر)الشهدريم

إلىيرجعتقيدالهإذ،الدليليعوزهقولفهوأولادلهيكون

الئاليالقرنأوئلأوالأولالقرنآواخرفيايهباالررزمن

يمكنلاأنه!،ذلكتبلمحماأمرأيكنلمو،الجلادبعد

بولسانمنالاسكدرممماا!يشدسذكرهماعلىالمويل

عنتعوتهلاخىيخلبيفيزوجتتركولكنه،متزوجاكاذ

أ!اأنت،:بالقولالمقصردةهيوأنها،التجوال

مطلقاالمعقولغيرفمن،(3ة4في)!الخلصياشريكى

فيوالأراملالمتزوجينغيربولىلالرصيحرضأن

(78:أكو)!أنا؟"زواجبلايظلواأنعلىكورثوس

كانواالكورنثيينمنالمتصوفينأن؟.قزوجاكانأنهلر

لمأنهبلأرمليكنلمبولىأنإلىبالاضارةآراءهميدعمون

أصلا.يتزوخ

الرسولبولس

هيأتهوخبراتمواتفلهمثقفاحضريارصلأبولىكان

المركزوسطينثألقد.الحدمةواتساا!كرالرحابة

مط!ةفيوترد،طرصوسمدينةلىوالمافيالتجارى

الرومايةالعواصملىخدتهوركز،الهودعاصمةضليمأور

عاصحةنفسهارومايبالامحلالمادةالىوتطلع،الكبيرة

المأخودةاستعاراتهفيالحضريةنظرتهتظهرو.الاصراطورية

اكو)الألغاب"ميدان9مثلالمدلةحياةعن

ور)اثرعيةوالأحكام(3:14في9:24-27،

كو2)والمواكب،(12؟1،4ه3:غل،ا-74:

كو2)الأصاقفيوالمماملات،(21:هكو،241:

؟،الآباءتقاليددطالثقافةواسعكاناغد0(2،25:5:ا

علىوحصل،البونايةبالثقافةوثماأتمالاأتصأنه

بهولةتحدثأنعلىفادرأكانلذلك،الرومايةالرعوبة

الرومافط.لمالحاقطاعاتلجيم

نأيجبحيدألول!نفههلكى:العبرانينمنعبرالي-

فيهاموضعهإلى-،الهوديةالديانةفيالأولىحياتهإلىنرجع

آبائه.ديانةوهواختارلاطهإلىثم،شاموقفهو

وافر،عبراليجوديبأنهجلاءبكللمرحفبول!

فيأحدل!زهلافرياكانففد،الآباءتقالبد!الغيرة

وقد.(3:هفي:22،اأكو22:32،أع)فريسيته

طرسوسفيلأتهظروفأساسعلذلكفيالبعضيشك

برل!أنعلىتدلوالتىرسائلهفيعنهاعبرالتيوالمواقف

ليسالحقيقةوفي.اليهوديةمنالمتاعالجانبفييقفكاذ

نأعلىقادراللهلأن،داتهفيكبيرةأهميةبدىالأمرهدا

.يختارهالدكطالانسانخلميةكانتمهماأكراضهيتم

يونانياص9بولىفييرودالعفركانولما

إلىالنظرلىلدأواقدالآنالكئيرينأنإلا،"الونايخين

أرضفياليهودىبينالقديمفاممييز.جديةبأكزعبرانيته

فيأصحالأولرباقي،الاتفيواليهرد!يالهودية،

العقيدة!مةأدجث،دائحامحلهفييكنلم،عفدته

علىنلصا،الحغرافيايوزيععلىكثبرأتتوففلماليهودية

بول!وادراك.الثاتفيأوالوفىلىسراءالعقلىالماخ

،الناموسحفظعنالانانولعجز،النامرسلوحدة

.عصرهفي،يخهوديةالكتاباتبمضفيتلالهنجدأديمكن

يظهرالتيكالخلفيةالإنسانعجزعنالحديثفيوإلحاحه

بمضتعليمفيلدةظهر،ونمثهاللهرحمةحموأمامها

بيين.الرأفاضل

موقفهلىممااممزبموةتظهرلابوضعقيدةسلامةولعل

فيي!ندأنعارتهمنكانجث،المقدسةالأسفارمن
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تفسبراتإلىوليس،الأقيالقديمةالتماليمإلىأقواله

الخصىبالاتحادوتعيمهللأمكرارتهفيحتى،محاصريه

ما،حدإلىاختلالهرض-"الميحدط9اللهمعالكامما!

الثبهقريبكاد-ايىديةعن،ومحواهمداهفي

ينعحقشكلحا.التلمودفيالموجودةالرفيعةاضعبيراتبا

أحدثتهماالاعتارفىالأخذمع)الرسولفكريالإنان

بولسأقوالأنيحد،(جديدةمفاهيمعنالربقامة

أنبليالعيقةجدورهالها،تعبيرهوأصابالعقلومزاجه

أورشليم.خرابقبلايهوديةيبةالعرصور

يونانيةوتعيراتأفكاروجودشكرأرهذامعىويى

الونايةللفلسفةعيقأثرأكطظهورعا-مومع.كتاباته!ب

:أناصتطاعأنهإلأ،تفكرهفي

الحقضرحفيويشخدمهاالدييةلعايطوع-ا

.(12-.ه:اكولى؟)الميحى

:28،أ7أع)كتابهابعضبأقواليهد-2

.(أ:12تيها:33،اكو

ور)أصلوبهمبنف!اللاهوتهالأموريناتق-3

.(415.9ت91.02،2:ا

ورفي؟)اللادعالنقدفيأسلوبهميخدم-4

.(36:أا-ا:02،9ا-3::3

عددراشهأثاءفياكتسابهايمكنهكانأشاءوهده

الأفق،واسعوالربيونكانحيث،أورثليملطالريين

يمكنهكان!.الأمتفكيرأساليبعنشئايتعلمون

رحلالهفيأر،طرسوسفيالشخصةاتصالاتفيايهابا

فإن،اكتابهاكيفيةكانتومهحا.ذلكبعدانكرازية

الدىالممنىنقلكلقادرةكانتلأنهااستخدمهالولس

الدينيةالفلفةفيمفهومهاإلىالإثارةبدونيريده

بالطحتحصثانوياشئارسائلهفيتجدووهي.الولايخة

وتعبمه.فكرهبلبممااكز

صفحاتعلىبولىيظهرماأول:الكنسةمفطهد-ب

ضاركففد،البهيسةمضطهددورييظهر،الجديدالعهد

إلىأورشليمفيالمؤنينيجركاد!،اممانوسرجمفي

خارجناطقإلىفرواالذينالمزعنينويسترجع،السجن

أكو،2،ا7:58:9-8:3،أع)للنحاةطلباأورشليم

.(3:6في:15،9

مننابهشليذيليقيكنلمالعملهذاأنابعصويرى

،الأولكمالائيلمثلمتاعالفكر،اصعمحلمتلايد

ثال(34-5:93)الأعصالسفرفيغمالائيلفكلمات

يجبصاولكن.المجنودالعارمنجووسطفيللاعتدال
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لرسولال!بو

كاد-الأقلعلى-الفربسيةالحبونفيأنههرملاحظه

الذيالموقفعنتمامأيختلف،عمالاثي!!واجهالذيالمرقص

أبداهاالتىالمثورةتلكفقبل،ضاولالابالرثي9واجه

ي!وععنالكنيسةشهادةالأعمالسفريسحل،عمالائيل

المحتومةاللهبمورةموتهوعن،والخلص:اليدالمسيا

الآنالامىومكانه،الظافرةقيامتهوعن،الالقوعلمه

فيعمليةالأوائلالمسيحيينكرازةكانت.الممجدكالفادي

الذىاطتعليمالكاملةاضفصيلاتايالدخولىبدولى،أساسها

انرعاجايحليمهذايببولم.عقيدتهمتتفمه

بل،فحسب-والكهنةالصدوقينوبخاصة-ائس!درير

بالنبةأما.للطاتهمتحدياكانأنهذلكصتالأهمكار

أورضليممسيحيوكان-وتسامحأنبلااكثر-للفري!يين

ماهناكيبرور،اجهوديةادائرةداخلمعتبرينمارالرا

ماتا+ويلالامكانفيوكان،كهراطقةلمعاملهميدعو

منالمسيحيينأنونحاصة،المحيوعألوهةعنيقولونه

لعقيدتهمنيجةالناموسحفظدطتهاونأكييظهروالمالهود

وتصرهـغمالائلشورةصتالفترةفيولكن.الجديدة

اعتبرهماالميحيينكرازةفىظهر،المسيحي!تمعبولى

السادسالأصحاحينفيونجد.بالارتدادنذ-وأالهودأكلب

تطيقفيأخذاستفانوسأنالأعمالسفرمىوالابع

ذلكإلىدمعهماولمل.الاموسعهدعلىيوخمانية

تحدوهمموطنهمإلىالاتسالحاثديناليهودموتفهو

ضديدكيوكانوا،تديقبأكزالناموسلحفظمتقدةرنجة

كاناصمانوسأنفيشكلا.فهالميحيينبموقصالاهام

يكتنفهشيلاكانولكنه،نفهبالموضوعجاداهمامله

حتىصلكوهتدألف!همالرمليكنلمو،الثمديدالخطر

بيسوعايمانهمصلبفيكاناكانأنهمع،الوقتدلك

ارتدادا،الهودنظرفياصتفانوسأقوالكاتلقد.كالميا

هدامثلواجهقدكمالائلكانولو.صورهأشنعفي

التعليمكانفقد.تغيرتدموتفهلكاذ،المسيحيةمنالحالب

لبول!يمكنكاد،ذلكوأمام،الجوديةأس!يهددالجديد

منفيهضرعماعل،العظيممعلمهبموافقةيحظىأن

المسيحيين.ضداجراءات

تجةجاءالعنيفالتصرفلهذاالجطقىالأ!اسولحل

يعجلأنيمكنشىء!رحدلابيماأنهمن،الائدللفكر

فيوالارتدادالإثمضيوعفإن،يموقهأوالماعصربمجىء

الهودضدجهودهبولسوجهوهكدا.يعطلهأنيمكنالأمة

!نوجهةمن-زجمهملأن،الناصر!يوعالمؤمنين

التىكرازتهموأن،دعواهئطلالصلببرهنقد-بول!

المياعصرمجيءتأضرعلىضعمل،الانقامتبب

لاسرائيل.بهالموعود
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نجدإذ،كتاياتبريرهيم!كان،بوشتمرفأن؟

الذينبقلمرصىأمريهف(1-ه25:)الحدد!فرفي

نقرأثم.بهمانإلىالثعبدخولقافغورلبعلتعلقوا

ضخصبهقامماببباللهغض!ارتدادعنذلكبعد

اجلساللهاضحاننالالذى،فيخاسمو،واحد

اثننصبقتلهو-لك،إصرائلارتداددونويلولتهغيرته

لدو،بولىنظرفيالمرقف:كان.والرالقنةرؤوس

لأنالأرضإلىالدخولوشكعلىفإعرائيل،لذلكضبها

يؤخرأنيمكنالارتدادوهذا،يقربالماملكعصر

من)ونجوهمتتالهقامماأنأيضاويحتحلى.اللهبركات

اض!صالمن،الزماذمنقرنيزحوالىند(أطكابيين

2:23-128مك1)الحبوسطمنالارتداد

أذفيفين2كاذوربما،يمنيهنصبكان،(42-48

بل،طويلازمناالكفرةئهمل؟إذافإنه5:القولذلك

عظي!ة!رحمةعلىدللفدلك،بالمقابعليمغحل

.(:13أصك2)

المسيا،عصرمجىءتوقعموجةارتماعمع،هذاكل

ا!اضئصاعاتقهعلىيأخذأدعلىبولىلتحريضكاياكاد

مثيئةيتممأنهيظتكانلقد.ارتدادأنهيعتقدكانماضا"فة

بعد-فيصاذ!!-ولكط،الاسأونئكجهةمنالله

.(3:1أقيأ)!اممانعدمفيبجهلااللهيماومكاذ

بولىإنيقرلونطكثرآ:الهودىاخبارهضفوط-بر

ويتوق،الاموسيةالشرائعبضغوطضبابهفترةفييح!كان

علىتأصيسادلكيقولون.والروحايةالمحبةصشىءإلى

رويةإلىالرسالةمنالالعالأصحاحفيجاءلماتنيرهم

بصفكانوأنهلبول!ذاتةنرجمةألهعلى(7:7-25)

جعله!مما،القاشةالاموسمطالبأدركحينشبابه

.يهدألاضيرمع-منهجدوىلا-عنيفصراع

اضطهادهوراءكانتالفغوطهذهأنوظنون

نيالفغرطهذهيصرفأنيحاولكانإذ،للسيحيين

شكوكه.بهي!كتخارجيعمل

الحهدعلاقةعنبولىحوارأننلاحظأنعلياولكن

كورنثوسكنيةإلىالثانيةرصالتهفيالجديدبالعهدالفديم

الصارمةالناموسيةبينمفارقةفيهليس،(3:7-18)

لهكانمابينمقارنةهيلالحرىبل،الجد!دالعليموبين

كو2)الآن!الفاثقالمجدالهوما،قبلامجد

كانإنهالقديمالحهدعنكلرلأنهومع.(3.1.11:

دينونة،خدمة9و،(3:7كو2)!مرتخدمةا

مجد!ي9كانالزائلأنأيفادؤكدفإنه،(3:9كو2)

للعهدالفانقالمجدمعبالمقابلةزائلأنهرغم(3:11كو2)

الجديد.

الرسولبولى

جوديةكانالقديمالعهدإنغلاطيةإلىرصالتهفيويقول

الحريةمعبالمقارنةفقطوذلك،(1-721-31.:-)

مواضعفي-برلىيذكر؟.يصوحالمحفيايى

"تقيداتفيغرةأوفر5كان،تجديدهتجاأنه-أخرى

وأنه،ألومبلااضاموسافياتياالبرجهة9وس،آلائه

يثهدونالجميعوأن،!الألرىانا!وستحقيقعلى!ترلى

غل)الأضيقالبادةمذهبحبدرياعاشبأنهله

.(26:4،ء22:3،أع4-3،6:في:1،14

كاناليهرديةالدبانةفيبرلساتجارأدييدوهناكلت

يقخرفكان،عمرهفياليهرديةالمطابمعيتجاو!

ور)باللهلمعرقهنفهويغبط،المهابناموس

لطالابقةحياتهأنمطلقايذكرلاوهو.(2:172-.

بمايقشهابالحرىبل،فظيعةكلطةكانتالهوديةالديانة

،يوعالمحفيالوثيقةوالركةالفاثقالمجدمروجده

كا!مع-يحهاانمشعدأكان-وحدهولهذا-ولهذا

فلم،(3:71-اي)أنفاية)-البثريةا،قازات1

أمامهالطر!قمهدالذىهو،اضامرساعنرضاهعدمي!ت

عدملولىأعلنالذىهوالميحكانبل،الميحيةإف

.الانانصىكلوئطل،الاموسكفاية

الديانةبطبول!عاناهالذىالضغطكانإذأفمازا

للسيح؟نفهتليمهكهقياحوجدهوالذكط،البهودية

عنالانسانعجز-ماحدإل-!درككانأنهفيشكلا

بكنلمهذاولكن،ومحونتهاللهرحمةعنبعبدااللهارضاء

ديانةكانتلقد.فيهايييرلاحداث،ذاتهفيكافياوحده

بمجىءالاصورةاكملعلىتحققلنوعدديانةإسرائيل

!وعفييتحققبولىوجدهماهرهذاكانولقد،الميا

،المرفوضالميا،اللهمنبهالموعودالمسيا،الناصري

والممحد.ثانجةوالمقام،المصلرب

تعترفروماكاتتالمبكرةوخدقهئحديده-لايأ

تضمنوقد،للحبضرفكحكامأورضليمفيالكهةبرؤساء

والهاربينللحجرمينالطرفينتليمعنمادةالمكابيينمعتحالفهم

لمالمدوق!نالكهنةرؤصاءأنومع.(22-51:14مكا)

استردادبكقاحتفظراأنهمالا،العبحكمفيبحقهميحنفظرا

نأبولسأرادعدما،لذلك.فقطدييةلأصبابالهاربين

الىتقدم5(أصاسأاييين)الهودمنالميجنلمترجع

إذاحتىالجصاعاتالىدمثقإلىرصائلمنهوطبالكفةرئي!

إلىمرثقينيرقهمناءأورجالأالطريقمنأناساوجد

.(562:21،:9:1.2،22أع)!أورشليم

للاتاندمقإلىطريقهفي:تجديدهظروف-أ

المقامالمسيحمعتقابل،ال!الجأواالذينبالمسيحون
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بعدالربلظهورمماثلةهواعتبرماصورةفي،والممجد

كو9)ويحقربالرسلمنوعيرهلطرسالقامة

انسعالأصحاحفيلوقاجلهفيماودقرأ.(:513-8

الأصحاحينافينف!هالرصولأتوالوفي،الأعمالىضرمن

أنه،الفرنفسمنوالعشرينوالادسوالعرينالثا!

وحولحولهعظيمنورالسماءصتأبرقبقةالهارنصفمخو

بولرأصيب؟،الأرضعلىحميافسثطوا،ععهاسذاه!تا

،ضاول":قائلأالحاءمنوععوتا،بالعحىنفمه

فقال،يكلحهعممبوضفأل"؟تضطهدقلماذائاول

يقومأنأمرهثم،!تضطهدهأنتالذىيرعأناأةله

بولىومكث.يفعلأنيبغيمازالهيخقالالمديخةويدخل

الزقاق!لىيهوذااحمهرجا!بيتفي،يبصر،أيامثلالة

احمهالرهـتلميذالهوأرعل.االمشقيملهيفالالدي

؟.راعتحدوتامبصرهفاسترد،ع!يديهوضع،خايخا

لحاته.لالنةاللهخطةا،ذكر

بوا-!تحديدقصةفيالمعضلاتبعضأمافاتظهروهنا

اصادسا5،العثرين.والثاق،الاصعالأصحاحاتأب

هوبماضهةممغلاتوهى،الأعمال!رمن،والعثمرين

لىتوجد؟،الأولىاللاثةالأناجيلفصصفيموجود

.:احدةتارمجةحادثةصتالمتعددةالروايات

و(:97أع)لوتاذكرهبمايتحلقالمعفلاتهذهوأول

!معونصانينفوتموامحهالمافرونأ!الرجاأما:قوله

حديثه:فيلرلريقولينا.!أحدأينظرونولاالصوت

يمعواأولكهموارتعبراالورالظرشمعيكانوااسذينوا"

الأصحاحلىويقول.(22:9)!كلم!ىالذىصوت

.(62:4)!عوداممعث"ةوالعرينالادس

واضحاتاقضاهذاوأن-الأولىللوهلة-ببدووقد

اغرناكتابجمعولكن،الأعمالسفركاتبمنأفلت

بولىمعالذاهبتأنهوالمقصودأدتمامأفهموا،الأولا

الكلماتمدسيفهملمولكن،الماءمنالصوتحمعرا

برل!.صرى

بول!،حمحهاالتىالكلماتبص!لعلقالثانيةالمعضلةش

ضاول،شاول":الكلماتمذهاللاثةالمراضعفيفنقرأ

لينما،(22:726:14،أ:4،أع)!؟تضطهدليلمادا

فيإلا،!ماخىترف!أنعيكصعب"عارةنجدلا

،(الخطوطاتأقدمحب)والحث!رينالسادسالأصحاح

؟يوعباشكلماتنصكانفمادا

تبيرأكانت!مناخ!ترف!9عبارةأنالآنالمعلوءمن

اطرائرافيمعروفاكانوربما،الآلهةمقاومةع!يونالا

الرلمولبولس

ويحتل،الأمت!تخدمهاالتيالأئارمننرعأنهااليهردية

هذهأضطف،الثارأغرساسإلىحديثهلطبولىأنحدأ

الذى-الملكلدرك،يسوعالربكلماتإلىالعبارة

الصرتسهذاأن-أساسايوناني!توفكرهلاطكان

ذلكيكنلمو،ايضاهوا!هاللهصتتوبيحاكانالماء

فياليهودمناسامعيهولا،(9أعمات)لبود!ضروريا

لهكان!السصاءمنصوتا"لأت،(22أعمال)اورضليم

لوضحلكى،بولى!ولكن.يهودىلأىالراض!تمغزاه

نأيمكنالونايةالعبارةمذهأدوحد،رآهااختيالرؤياللأم

هو.فهمها؟عي!والر!كلماتمفىترضح

بالكرازةبول!تكليفبوقتالمتحلقةالمحضلةهناكئم

مننفهمفإننا.سابقهامىأصعبمعفلةوهي،للأم

أرصلهالذيخانياأن،الأعمالضرمنالتاسعالأصحاح

إلىالطريقفيرآهاالتىالرؤيامفىلهلمسرلول!الرب

فيولكن.الأمإلىبإرسالهبول!أحبرالديهو،دضق

خدمةإلىاشارتهمع-والعري!التالطالأصحاح

وهرأخرىرؤيافيجاءتهالإرسالةهذهأنبحد-خانيا

أ!ا؟.(2ا-ا:227أع)أورشليمفيالهيهلفييصلى

جاءتهالارساليةأروالعشرينالسادسالأصحاحمىنفهم

دمق.إلىطريقهفيبولىكانبيماالربمن

حنانيا،وخدمة،يوعمعلقاءهلإن،حالأكطوعلى

للرؤياتا،يهدأالهيكلوجاءتهالتى-الانيةواضؤيا

حادثةدفصولالول!بالنسةكلهاكانت-الأولى

حدمتهعنبالنفصليتكلمعندماألهوالواقع.واحدة

هذايرىمارالكاننهفإ،الأولىالكراريةرحلتهفي،للأعم

نأوالأرجح.الأولىلارصاليهاقدادأالثافيالقكليف

الجعلقةا*حداثالراتعىالتتابعلايرويالتاسعالأصحاح

يضيف،والفرينالثافيالأصحاح:و.بولربتجديد

شحوتجديدهبعدأ:رشليمفيرآهاالتىايأبهديةالرؤياتلك

فهووالعشروراصادساالأصحاحأما.سواتثلاث

العملاترو)يةأنحيث،الملكأماءموجزةضهادة

علاوة،مملاشئاتبدو،معهومنالملكأمامبخطوةحطوة

واحدأحدثالول!تبدوكانتكلهاالأحداثأنعلى

متصلا.

بينصاسنواتثلاثقضاءباشرةتجديدهأعقبوقد

.(71.81:اعل)ودشق(؟ائنبطيينصحراء)ا!رليةا

وفهمهجاتهتقييمييدكانالأثاءتلكفيبرلىأنويبدو

:كان.مركزهاهوالمسيحأنأطسعلى،الإلهةللأسفار

هذاأنمحققاو"،"اللهابنمر"يوعأنليهوديئمهد

.(22-9:02أع)"المحهو
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لبولسالمترةتلكأيةعزشيئايذكرلاالكتابأذومع

لهأعلى!هاترة-ضكبلا-كانتأنهاإلا،شخصيا

الرسالةومضامينالمسيحشخصعنالكثيرالقدسالروح

الأمم.إلىبحملهاكلفهالتي

ماالجديدالعهدفيلي!:الممهدةالابقةالأحداث-

علىجاتهأثاء!الميحرأىقدبود!أنعلىبدا

ثوسكوركنيةإلىاننيةرصالتهفيجاءماأط.الأرص!

فالتفير،(5:16)الجدحىالمميحمعرفةعن

علىمبيةكانتالابقةالمسيحمعرفةأنهولذلكاصحيحا

للتهصةبالنبةلهاأيةفلاثمومن،ديويةأص

اسيحلضخصيةكاذ،تأيهد:بكلالعروضة

وشهاداتالهودبةالنقاربرمنوصلهمما-:دعواه

فلا،بولىفيبالغأثر-إيىالفريسيينةولف!إالميحيير

لملوالاضطهادمنالححلةمدهبمئلإنانيقومأذيم!ت

نصه.فيالكرايةلاشتعالكافيابعدهماوصلهقديكن

-تجديدهقي-المحعنيعلصهبول!كانماأديخدو

وان،عتالعردكانيوعبأنمقعا-عداوتهأضعا!تد

تهماز؟يالأ-شؤار!علىثديدأخطرأليهلوننلايذه

.الأوهامبهذه

أتصالهلهمهدقدكان،بول!تجديدأنالعمريزعم

حوارهمبمنطق-يدرىأنندو-ثرتأوأنه،بالمجين

.الاضطهاداتأماموئاتهم،ثاطمنجاتهمبهتتصبزوما

ايعمانوساش!ثهادببن-تأكبدبكل-لرقاويربص

بولى.وتجديدالمؤمنينواضطهاد

فمن،المنطقىالارتاطعلىتأكبدثمةلي!:لكن

فييعتسلكانعما-ثقةبكل-لتحدثأنإذأالمتحيل

الأمرتحبلنحاولأنالمجديمنولش.الاطنبودعقل

نأفالأرجحذلكومع،النينمنألفينرمرلعدنفا

مدىيعرفوهوللسبجيناصطهادهليشرعلولر

الشهيد،عزيمةصلابةومدى،يضطهدهممنجدية

كنلمو.يعانجاأن-بدلا-التيالمبرحةوالآلام

جدأا!تملومن.أيامهفيفلطينعنعرياشياايعصب

مناضطهادفيالحاطنيالاجهادلتحملسستحدأكادأنه

نألناولي!.وخطرونأعداءنحدوعون3أيققدكاذ

بالغا،أثرأفيهأثرقدالمشحيينابثرينمنطقأننفنرض

نأعلىتدل،الصليبعارإلى-بعدفبما-6لهفاشار

منطق،لأييمكنلا،أمامهعزةحجراكبركانانميب

غا!أ:23،كو1)ترفمهأنبلغتمهماحجةأ:

.،ا5:ا
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الديانةلىلحياتهكانبما-بعديخما-يعنرفأنهومع

توكيدية،تيمةمن،بالمسيحبيرواتمالاتهالهردية

إلىأوصلتهالىالعواملهىتك!لم-ي!دو؟-فإصها

دمق،إلىالطريقفيللسيعمقابيهإد."الفاصلةالقطة

،الابالهردىالرثيتجحلىبانال!لمجلةوحدهاهيكات

،المقامالمحيحمعمقابلتهإن.يسوعموتفيالظرييد

دعاوىصصحةأثتفداللهأنافنهعتهابىوحدهاهي

النظروجهةومن.يحطهدههركانالد!الميعوعول

كانأنهشء،الإنجيلضدتمامأمحصنابولح!كان،الرية

يرجدأنيمكنلاأنهمنواثقاكانأنهإلا،نطقيارجلا

رأ-سىكانألهحيث،للميبنطرتهيحيرأنيمكندلل

إلديليقدماكلهولكر.المجرميرموتماتتدالمح

اللهفإنلهذا،الحقإلىويقودهملمنعهمالخلصبتللجادي!

يعيدوهونفسهبولريقواىكا-"شرقد،الرمدى

وهكذا،(:116غل)افتيانجهيعلىاد9-ذكرياته

في)لهخادمأوحعلهببوضيوعالرسأمسك

3:12).

فيالميحمعبول!تقابلأنبعد:انتجةالقاعات-بر

واضحةقناعاتثلاثلديهأصجت،دثقإلىالطر!ق

فكاكا:منهابستطعلاالوضوحتمام

يفحلبأنهويقينه،العظ!ىواقيازاته،الديدةغيرتهإن-ا

كانتهدهكل،الهودقيالديالةفيحيانهوكل،الله)رادة

السماءمنصوتجاعهلقد.اللهمنتربيحموضرع

لقد.آخرلقولمجالفاكيمدولم،مفاهيمهلتمجح

لمولكه؟العيااللطةباعتا!همرسىبنامرستثث

كمردبأعطيقدالناموسأنأى،وصيطةسلطةأنهيدرك

غل)يوعبالميحالإيمانإلىالناسليفود

واذيعت،جاءقدالميحأنوحيث،(ا-3:924

وتوقير،سالناصعنهييهلممنرفضفإن،الابجلرسالة

-الحر!موضوعهوالذكط-!الئخمى"عىالحرف

!الغقرةالضعفةالاركان"الىرجرعأونكةهوإنما

.(411:-32:هعل)

دأوهى،النتيجةتلكمنالهروباستطاعتهفييكنلم-

الذىالآبمعواحدوأنهحى،يفطهدهكانالذىيوع

حياةعنأفكارهصيراجعأنإذأفحيه.يعبدهإصرائيلكان

قداللهأنالجلىالواضحمنلأنه،وموتهوتحيمهالناصري

مأصبح،شكأوجدلكلفوقتصموبصررةصدقهأثت

جملىالمميحمرتأنعلىالم!يحيينيوافقأنمفطرأ

تدبيركانلل،مضللاكانأنهعلىدليلألكنلم،المليب

وجد!.للبواتاتمامأوكان،الانانخطةأجلمنالله
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أيضاإتماما-الميحقيامةبأنللاغرافعمطرأنفسه

وأن،الحفائقهذهكلعلقاطحابرهاناكانت-للنبوات

اكو)بالمسيح-شمنمنلكلالحاة!قينيخها

إتماما،المقامللربتسيصهفيووجد،(2ا:3-.5

الحقيقىالبرفيهوجد؟،انتظاراتهوكلالقديمالعهدلوعد

الله.معالعميقةوالثركة

نأهى،برلىأمامواضحةأصجتالتيالثالثةالقناعة-

يحملللأمرصولأليهوناختارهقدالمسيحيرعالرب

إلىبهميأقيولكى،وقامصئلبالذىالربرسالةإليم

،:16ا19،13:5رو)الميحفيالواحدالجدوحدة

مطلقاى2لىبوكنفلم،(3:8أف،11-1:16غل

مضحونفي،الرسلمنصبقوهعمنثىءفييختلفأنه

الربأن-كاباتهتثت؟-واثقأكانولكنه،الإنجيل

يبماهووهذا،الفداءلدبهرجد!دأفهعاأعطاه

قدأنهدائمامزكدأ(2ا:ه2:166،رو)،انجيليا

غل)المحيوعمنخاصباعلانلهاعطى

رؤىمنأدركأنهومع.(3:312أف.1.11،12:ا

الهودبينالتامةالمساواةيعنىالايخيلأنأخرىواعلانات

بالأمالمباشرالاتصالفياطلائاخطألاوأنه،اللهأماموالأم

،!دائمايؤكدظاأنهالا،الميحيةبالرسالةيتعلقفيما

تجديده.منذجاءتهللأمإرساليته

سواتثلاثبودىصرفدقد:الثاتليودخدشه-

،1-99:22أع)بدثقالمحيطةالمطقةفي،تجديدهبعد

هنا،المذكررة،الربية9أنوالأرجح.(71811:اغل

والتي،النبطيينسيادةتحتكانتالتيابطقةإلىتثر

تلكوفي.العهودمنالكئرفيلهمعاصمةدمقكانت

عأ)اللهابنوأنهالمبحهوكوعبأنبرل!كرزالأثناء

نأاضطر،دمقنياتامتمدةفها!ةوفي.(902.22:

عأ)السورمن(صلأزنبيلفىطاقةمنمتدلاجهرب

هذاعنوحدئه.(ا:32.33أكو9:23-252،

حدثأنهعلىيدل،كورنثوسإلىالئانيةرصالتفيالحادث

دمق.يحكم(الحارث)أرتهاسالبطىالملككانعندما

تحتكانتدمشقأنعلىالأثريةالدئيةابتودوتدل

مغادرةأنمعناهوهذا،م33-34!لروماالمباشرالحكم

،الحارثحكمأهلاءفيحدثتايى،للمدينةبولر

حكم!االأخيرةالنواتفي-الأرجحعلى-كانت

بعدحدثتأنهاالمحتملعنكانو)ن،قيمرطببار!س

ككونالأساسهذاوعل.م37قالرشكايجرلااعلاء

نأوواضح،م35-32بينيخماحدثقدبول!تجد!د

ياناتوجردعدمأمامستحيلالأمرهذافيالقطع

.أخرى
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الكرازةفيشرع،أورضليئالىبولىوصلوعندط

استشهادمنذأملتاييالحدمةوهى،اليونانيينللههود

أحدكانايي،المقاومةنفىواجهولكنه،استفانوس

الذىالموقفلنفستعرضأنهويدو.مضىفيماقادضها

نأوالأرجح.(262-9؟9أع)حياتهاستفانوسكلف

والني،بوماعرخمةيخهامكثايىالزبارةكانتتلك

.(ا-.2ا:8غل)كلاطةالىرسالتهفيذكرها

لنفىتتعرضأنتنألمأورشليمفيالكنيسةأنوواضع

لأنه،اصتفافوسكرازةأعقبتالتىالأحداثمناللسلة

قيصريةالىأحدروه،المرقمىخطورةالإخوةأدركعندسا

يكنلمذلكأنومع.(3.:9أع)طرسوسالىوأرسلوه

ترتبمنكانأنهإلا(بولىنظروجهةمنمقبولأأمرأ

تزيدارؤدةرأىالهيكلنييصلىوهرلأنه،اللهعناية

و!تهرج!سرعبأنالأمروجاءهبل،فحسبللأمرصوليه

.(12-ا22:7أع)أورشليممنعاجلا

أورضليم،فيالأحداثهذهبمدبول!عنشئانقرأولا

أنناولو،(23-.ه:11أع)أنطاكةنطيخدمنراهأنإلى

أنه(2-24ا:1)غلاطيةإلىرصالتهفيأتوالهمننحلم

كانحبثوبهيكبةصربةلطاثمبنللهودكرازتهواصل

فيالمؤفينترحيبككونوقد.،طرسوس"موطنه!وجد

ديلا-الثالثةالكرازيةرحلنهمنعودنهعند-بهقيصرية

منالكيرولمل.هناكوالمؤفينبفيلشصابقةصلةعلى

إلىاثاتيةرسالتهفي!عددهاالتيوالتجاربالصحاب

واجههامواقفمنجاءقد(023-1127)صرنئوس

فيلها2صلاإد،الأثناءتلكفيوطرسوسيصريةفي

ولحل.الأعمالسفرفيالمذكورةالتاليةرحلالهصجل

كورنثوسالىالثايةرسالتهفيالمذكورةالرائع2اختاره

أيضا.جاتهمنالقرةتلكفيحدثقد(21:1-4)

فيالكنيسةتئعتعندما:اللهاطلالفينلغخدقههـ-

كانواالذين-المؤمنينبعضقام،الضيقجراءمنأورشليم

الىالإنجيلبحمل-والقووانتبرسمنأصلاجاعواند

عأ)الونانيننإلىخدمهموامد!سورلافيأنطاكط

هممناليقينوجهعلىنعلمولا.(ا-21ا:9ا

الىورجحواآنواالذين،الكلوبالعدد)المقصودون

منورنانيينكانواأم،الأممنيونانيينكانواهل،الرب

الأعمالصفرعنال!ادسالأصحاحفيجاءمثلماالهود

عنجاءماضوءفي-الأرجحمنكانوان،(ا6:)

كانلكن5:ثم،(ا:191أع)ضطليهودكرازكم

بالابجلكرزواأنهم-"ايرنانيينيخاطرن...تومشهم

الأخبارهذ.بلغتوكدما.الأممنللدخلاءالمجامعفي
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قبرسىلاويوهر،برلاباأرسلت،أورضليمفيالكنية

أقيولما!،الأحواللشتطلعأنطايهةإلى(:436أع)

بعزمالربفييثتواأنالجميعووعظدرحاللهنحمةورأى

القدسالروحمنوممتئاصالحأرجلأكانلأله،اغلبا

.(:22-24اأأعأ"والايمان

أنطاكيةإلىببولسوجاءطرصرسإلىبرلاباخرثم

جانبالىوقفأنلبرلاباصقولقد26(.و12:ها)أع

منأورشليمبالتلاميذالثكوكصاورتعندمابرلى

يعلمبرلاباكانولما.9:27()أعتجديدهعقبعوه

ويمرف،ضهادتهقرةويذكر،للأمبولىلإرسالية

الخدمةفطيعاونهمنإلىحاجةفيكادأنهكا،قدراته

فيالممليمحهيرلىأشرك،الأممنالججددينبين

بل،فقطبرنابامعالمملفيبول!لثركولم.ألطاكية

،(أسود)يجريدعىالذكليأحمعانأيضافاككان

أهرودسمعتر&الدكيوفاينالقروافي،ولركيوس

نأعلىاليونانيةدالعباراتتركيبويدل(.ا:ا3أع)

أغمهذايعنيوقد،أنياءكانواولوكيوسوحممانبرنابا

بالمسيحالخلاصبإنجيلالكرازةلخدمةالمنصرفينكانوا

معهيدومما،المحلمانماوبولىمناينكانبيما،يوع

المبادىءالمتجدد!نتعليمعنأطساالمئوليركاناأنهما

ة!الحدمةهذهفيبولسظلوقد.!هايتحلقوماالكتاية

.(11:61)أعكاملة

ولعله،فاكللأمبالكرازةقامبولرأنفيضكولا

الرببهاكلفهالىارصالتهتضنتهماكلهوهذاأنظن

قيأنطاكيةدالتثريةالحدمةأنجدأويحتمل.تجديدهعد

كانإذاعماالنظربغض،إلمجمععلىاقصرتالرقتدللث

معخدضفيباشرةالأمإلىيترجهواأنالصوابمن

أنطاكية-قورضليمأو!المؤمنينأنويحتمل.!اايوسع

مالكل!رتجطونكانو-الأمأوايهودمنكانواسواء

منالمؤفينمنالكثيريننظرفيبداوهكدا،بالمجمع

حدإلى-انفمراالذيناللهالحائفينالأمتجديدأد،الهود

بحالةشه،لالميحإيمانهمتبل،الهوديةلواءتحت-ما

المؤمنين،غيرمن،الآخرونالمدنمةسكادأما،الدخلاء

وأ،المشحأتباع!أى"ميحيين"اسمعليمأطلقوافقد

.،الم!حبيتاهل9

أور!ثليممننبيحاء،أنطاكةببولسخدمةأثناءوفي

فيالكنيةفأرطت،المقبةالمجاعةعنوتبأأعابوساعه

عأ)وبول!برنابابيدأورضليمفيالاخوةإلىمحولةألفاكية

المجاعةأنالأعحالعفرمنونحلم.(19027-.3

نياياريختحديدويمكن،قيصركلوديوسأباموحدثت

تويوسوصتا-سالمؤرخينكتاباتمنوذلك.م64
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عنبرديةمنوكذلك،الوقتذلكنحوفيمجاعةانئارعن

يحكي!،عنهالاريخذلكنحوفيالحنطةثمنارنفاع

اعتنقتتدكانتالتى،هبليناالممريةالملكةعنيوسيفوس

إلىلإر!الهاوقبرسمصرسالامداداتوجمعت،الهودية

تلكإلىرحلةمنعودتهاعقب،المجاعةهددتهاالتيرضليمأو

.م46أو45سنة!وفيالمديخة

علىالوتتذلكليبول!لتحركاتسرفتاوتتوتف

المذكورتينلأورشليمزيارتيهبينالحلاقةعنالغديماللغزحل

المذكورةلأورضليم2ثالئلاوزيارانه،غلاطةإلىرسالتهني

الأولىالزيارةإنالكثيرونيقولفبيما.الأعمالضري

هى(2ا-.ا:8)غلاطةإلىالرطلةفيالمدكورة

بقكا(2-96:92)الأعمالسفرفيالمذكورةالز!ارة

فيالمذكورةالزيارةأنورونأ!االكثيرينفإن،القول

المذكررأورضليممجمعإلىذهابههى(أ.ا-:2)غلاطية

فالقضية.الأعمالسفرعنعثرالخاصالأصحاحفي

حلوأبسط.ابتائجمنالكثرعلهاويتوتفكامضة

غلاطيةإلىرسالتهفيالمذكورةزيارتأنهوذولاواكزها

في.والمذكورةالمجاعةبموضوعالمتحلقةهي(11-.2:)

.(03:ا1)الأعصالعغرمنكرالحادىالأصحاح

منالثافيالأصحاحبدابةفيأثم!الحطفحرفويكون

حمابمهابدأالتيالقطةنفسإلى!ودكلاطيةالىرسالته

،(ا:18غل)الأولالأصحاحفيالثلاثالشرات

قدتجد!دهيكونوبذلك،تجديدهوتتمنتبدآنفكتاهما

قددمحقمنهروبهويكون.م33عامنحوفيحدث

أورئليم،الى،المجاعةبمناجةوزيارنه،بم36مخوفيحدث

وبناء.م64عاممخوفيأىتجديدهمنسنةعرةأربعبعد

بمرجبصعد))نهقولهيكودأنيمكنالرأىهذاعلى

عأ)أكابوسنجوةالىإشارة(2:2كل)!اعلان

11:28).

(11-.2:)غلاطيةالىرطيهفيجاء!اكان!إذا

،(11:03)الأعمالضرفيالمذكورةزيارتهعلىينطق

أنطايههكنيةإرسالفرصةاتهزاقدوبرنابابوبىكون

فيالمجاعةأصعابتهمالذينللمؤمينبالممونة-لهما

و!وحناوبطرسيعقوبمعخاصحوارلعقد-أورصليم

وعلافة،للأمالكرازةوعلامة،الإنجبلطبيعةحول

وهو،تيط!أخداممهماوقد.بالا!رسالأممنالمؤنين

مقمردأكانوجودهولعل،مخنونككلأمميسيحي

تلكنيالمماونةلمجردوجودهكانوربما،للقضهكمحك

ر!ودمنوجودهيثصرهأنيمكنماإلىالنظربدون،المهحة

حدثفيأورضليمفيفر!قينموتفبولسويذكر.الفحل

:الموضوعهذاعن
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الذ!ن،خفيةالمدخلينالكذبةالاخوة"موتف-ا

كيالمحفيلناالتيحريتايخسوااحتلاصأدخلرا

.(2:514غل)،نايحبدو

كنيسةفيأعمدةأنهمالمعتبرينالر!موقف-2

كانبلالجزمنتطع(.ولا2:61-.عل)أورضليم

لينكفرادحلواالهودمىجواسي!الكذبةالأخوة

كانواأنهمأو،الأممنالميحيرنلهايخططالتيالمؤمرات

كانماباذاعةهددواالذ!نالاخطينالهودمنمسيحيين

الالغةالقطةولكن.تيطسبختنأإن،أنطاكيةفييحدث

الضغوطمنبالرغمألههينلاحظهاأنمجبالتىالأهمية

جوهرعلىبول!معأورضليمفياصصااتفق،المتزايدة

خدمتهمأنرأواأنهمرعه،للأمالكرازةوصوابالإنجيل

طلبوالمأنهمذلكمنواكر،دائرتهغصربدائرةترتبط

ذلكحتىولكن.الأممنالمؤنيرختانلزوممطلقا

تدالمجمعخارجمباضرةللأمالكرازةتكنلم،الوقت

الرحلةفيالاالموضرعهذايظهرلمإذ،المقدمةإلىبرزت

فيالمجمععقدإلىالذافعهووكاذ،الأولىالثيرية

يثلبم.روأ

الأولى:ايبشريةالرحلة-ثاثأ

حادثةكمحردالأولىالت!شير!ةبول!رحلةإلىئظرماكرأ

تحتأورضليمفيالأحوالمنبهايتقللوقاذكرها،عارضة

أورضليممحمعإلى(12أعأالأولأعرل!اسهيرودسحكم

أنهاعلىبول!حياةمنالفترةهذهإلىالنظرولكن،(اكا5أع)

الكرازةفيحدثالذىالهامالتقدمتجاهلإنما،الأيةتليلةترة

ذلك.أعقبتاليللأحداثالمنطقيالأصاسوجهدم،لالإنجيل

فييخدمانوبرنابابولىكانبيهأ:الرحلةصحيرخط-أ

فيخدمهماتركاأنالقدسالروحأمر،صريةأنطاكية

أع)أوسعمجالإلىينطلقاوأن،فاكالكنيسة

القدسالروحأصدركيفاليهابيذكرلاو.(31:312

نأعلىتدلالىالييحاتبعضهاكأنولو،الأمرهذا

عوامل:ث!لةخلالمنتمذلث

فيصائمينكانوالأنهمأنفهمالرسلعنداقتناع-1

الواضح.الأمرهذايخهوصلهماتىاالوقتدلك

ثلاشهالكنيةأعضاءأحدفمعلىنجرىاعلان-2

قبل.منأغابوبرقالهبما

نأبحداللهمثئةهذهأنالمؤمنينجماعةاقتاع-3

عل!ميعودمنتحدروالهلمنولي!.وصلواصاموا

نقد،اثاكالعددفيأوصلواصامواافيالفاعلضصر
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وفي،الأولالعددفيالمذكورينوالمعلمينالأنبياءعلى!ود

أنطايهة،كنيةنيالآخرونالثلايةالقادة!كونالحالةهذه

علحماوضعوا5-وصلواصامراأنبحد-الذينهم

سفرفيجاءماعلىقياسأولكن.!أطلقوهماثمالأيادى

فيالفاعلضميرلاضخدامصابهةصيغةنجدجثالأعمال

الفمير،عليميعردستحديددون(2:ا5)!رتجواا

وعيه.البهيةعليحودأنهالثاكالعددمنكفحولكن

الأمرتمدفياشتركتالمزعنينجماعةكلأنفالأرجح

منالرابعالعددو!طع.واطلاقهماعلماالأيادىووضع

الروحمنارسلا"بأضهماعشرالثاكالأصحاح

منمرضيرخاالابمحهماأخذاوقد.أالقدس

-ا.4:كو)برناباعموابن(:12ا2أع)أورثليم

الممارفدائرةمنالمجلدهذافي!الأختابن9انظر

.(الكتاية

علوكية،فييائهاإلىألطاكيةمنالثلاثةفانحدر

سلاي!ومن-برناباموطن،قرسإلىالبحرفيوسافروا

لي5،الجزررةكلليبالانجيلكرزوا،غربابافوسإلمطشرتا

،بافوسفيولكن،نمه:13أع)فح!ب،الي!دمجامع

اللهكلمةيسحأنواممىبول!صجيوسالوالىدعاهما

بلاكرازتهمطيعةمعرفةإلىيهدفكانولمله،منهما

.الجزووةفيالحودىالمجتمعفيالأضطرابيئرمافيهايكرن

سرجيوسآمن،الاحربارثموعمقاومةمنوبالرغم

لعنةعلىبناءالاحرلحليمجرىمارأىأنبمدبولى

عأ)")بلشابن5ال!احرلهذابول!لالرص

نأببدو)ذ،الاحمالبعيدأمرأهذاوكان.(13:6-12

الهوديةبالد!انةعلاقةلهتكنلم،الرومافيالوالمط

،الر!نظرفييختلفلاصقفئأوهنا.ومؤصاتها

كرنيليوسالجةقاءلدتجديدعقبحدثالذىالموقفعن

موضرعلخارزأنهبل،(ا:18ا-ا01:أع)

فيالكنيسةأنومع.ابراحيبمضفيكرنييوس

أنهعلىكريخيوستجديدتحمللم،-بيدو!-أورضليم

كانتخدمالأن،خدمتهافيتحتذىسابقةيعتبر

موجهةأساطخدتهكانتالذى-لول!فإن،لاسرلاثيل

إرطليةفيأيحدضابافوسفيحدثفيمارأى-لغ

اعهيشخدمالأعمالسفرنجد،النقطةهذهومن.للأم

عأ)،ضاولاالههه-دىاحمهوليى،بولى8الرومافي

نأ-النقطةهذهمن-متحدأأصبح)ذ،(ا:39

فيبالخدمةالقدثون،الامبراطورية!أمميأىمعيتقابل

لهمانابخينفيالاذلكبعدشاولاصميذكرولا.المحمع

-ابدأ؟.(41:21،51:21أع)الخا!احممادو

برنابا.اصميبقبولى
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أجافيبمييةبرجةالىترسمنمعهومنبول!أقلعثم

عنضاالكاتبفيكرولا.(:1313أع)الصنرى

وبرنابا-بول!كانو)ن.المرةتلكقيبرجةفيصازضهم

عأ)،بالكلمةتكلما"فد-إل!اعودشاعند

فيببرجةالخاطفسسورماليالسببولعل.(2ا:ه4

مرضهو،يديةأنطاكيةإلىوانتقالهما،الوتتذلك

الالتجاءالىاضطرهمما-المرجحهو؟-بالملاريابرلى

.النمالفيالمرتفعةالمنطقةالى

ربما،رضليمأوالىورجعمرقرخايوتركهماجةبروفي

بكرازتهمعلت)ذاأورضليمكنيحةعدالفحلردودخه

هذامثلفيبخفهفىجأنيشألمو،مباشرةللأمبالانجيل

تحقيقالافوسفيحدثيخمابول!رأىبيما،المأزق

إلىجةأصاسعلىلهصامرتسمفارفةتفيمأما.لإرسابته

تيادةنيحدثالذكيليييرأو،الترحاللماعبأو،وطه

البرنانم،تييراستدعىالذىبولىلمر!!أو،المجحوعة

موقفلتبريرتكفئلاافتراضاتسوىلبكلهافهذه

ضرجله!صضمن،الفدالموقفهذا،بولى

مفارقةأنعلىيدلماوهو،(:37-93أ5)الأعمال

الأسبابهذهمجردمنأهملببكانتلهمامرض

الخصية.

يمونومناليهردبول!خاطببييديةأنطاكيةوفي

يرمفيامجمعفيمجتمعينكانواالذ-فى،المهود!نمنالله

ليبهالموعردوانحلصالماهوسوعأنلهمبيناالبت

.(1-31:443أع)المقد!ةالكتب

لسحاعالأممنكبيرعدداجتمع،التالمطالسبتوفي

يقاومونوجحلواغيرةالهودفامتلأ،بول!فمعلىاللهكلمة

اباداةاصلأموباضرةالأمإلىبول!!حول،بول!تالهما

عأ)واصعأترحياووجد،المدنةفيبرطت

فيبول!أصلوبنامنولتين.(13:84-94

الهردإلىبالايخلبالكرازةأولالدأكانفقد(الكرازة

مجردأوفعلادخلاءأصجواتدكانواصواء،الجهودينوالأم

جه-،المجاءفيالحديثمنئنعولما.لليهوديةمتيعين

مدينةكلليالنهجهذاعلىلولص!طروقد.رأمأالأمإلى

أهينا.عدافيما،يهوديةجالةبهاوجد

مقاومهمعج-أ!ضا-تجدديديةأنطاكيةوفي

يكرزبولرأنأصاسعلى(ه.:ا3أع)لرلىالمهود

كادأنبودرأىوتد.الآباءإيمانمعقنقلابما!ةم

كانإداباشرةللأمالكرازةالضرورىمن!لاليهود

لالنبةأما.الحققياللهإلىو!أتواالايخلصممواأ)02لابد

ي!وعوأنلدعوىنقضاذلكفييرونكانوافإنهمليهود
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.للآباءاللهأعطاهاالتىالرعودجمعتتحقق،الاصرممط

الميحيةأدوهو،الودقادةأمامواضحاالأمروأصح

نأمتعدبرل!أنطالما،وكتاايهوديةعنتمائاتختلف

حمايةمظلةتحتيدخللاوبذلك،مؤساكاخارجيممل

وبيما.الواحدللئعبالواحدةللديانةالرومافيالقانون

تحتباحمائهاروماأعيرفيالرعةتجدأنالمسيحيةأرادت

المهودفيهرأى،بهاالكرازةأطوبفإن،ايهوديةبخاحي

الناءأاليهودأهاجوهكذا،المقاومةتحتلزمكزوة

من،الوديةللديانةالداخلات)الشربفأتالمتبدات

علىأزواجهنفحرضن،(؟الرومانالحكامزوجا!

علىوبخاء.رومالسلامتعكرصببوجماعتهبود!اعتار

وقد.مهاوطردا،أنطاكيةفيعليهحاا،ضطهادثارذلك

بولىرحلاتفيكثيراافطهذاوعلىالأمرهذاتكرر

التثيربة.

منكثيرحمهورإيماذعنإيقونيةفيالكرازةأضرتوقد

مرةوثارت.(ا:41أع)"بالمح"نايينوايودايى

لها،ائلإصلديانةاشدادفهابأالمحيةدعوىقصةأخرى

اللطاتامحازتوعدعا.ضرعيةكديانةالحمايةحق

تحمل،لاالاضطهادوأصبح،إليهوديةالظرلوجهة)لمحية

.(2-41:6أع)ودربةتةإلىالرصولاذهرب

نرحى،يكأونبةمدينتابأنهماولترةدربةإلىوالاضارد

هذهولرقرع.أخرىمفاطحةإفتتيكانتإيقويخةبأن

فيما-ال!حضظن،واحدةحنرافيةمطقةياثلاثالمدن

ولكن،الصددهذافيالدقةخاشهقدلرقاأد-ضى

-37لينماالفترةفيأفهأثبتترمزىوليمصيرأجكاث

تحتوتةدرلةكانت-فقطالقرةتلكوفي-م.73

كى،أنطيرإيقونيةيحكمكانبيما،لر:ماالمباثرالحكم

رئهاتسمى،ولتزةدربةفيهاتقعالتيالمنطقةكانتويما

يكأويةت!مىمنطقةفيإيقونيةكات،الغلاطيةيخكأونية

وفريحبة،ليهأونيةباسمتهرإنوكاشا،الانميوكة

التىاللطةغرل!لطةودربةلترةمدييخضوخوكار

لأخهما،برناباوبول!للرسولينهاماأمزا،إشويةلهاتخضع

فىيجية.ططاتمنتخلصاالحدودرهمابعبر

لغرسحصانمنطقتانأنهماودربةةلتلأثتوتد

منالحالبخللموإنة(ا:421أع)الانجيلبذار

فيالمتجددينأحدتيموثاوسوكان.والمتاعصالصحاب

وتد(02:4ا،:ا6أع)الأولىالرحلةهذهفيلسترة

حدثيولكن.الكرازىفريقهالىبعديخمابول!ضمه

الاسمزاجلقلبوذلك،الثيءبعضضايقهمامالترة

المقمداضاهدوفعندما.بول!وكرازةاللهقوةمعبهمقيوفي

لتقديمامتعدادهمأظهروا،بذلكبولسأمرهعندماثمي
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الأولىبول!الرسولرحلة

عندجوبتر)،زذ!"الالهينباعتارهمالهماالعبادة

إليهمانزلاقد(الرومانعندعطارد)وهرص،(الروسان

،الجمرعإسكاتالىالرسرلانفاضطر،الناسصررةفي

الحيالإلهالىعادتهمتحويلمحاولينثدةإليهمونكلما

عرفواعندما،الأخرىالاجةومن،(8:1-418أع)

مضللين،مجرديكونانقدوأنهما،آلهةليساأنهما

وإيغونية،أنطاكيةمنجاءواالذينالهودمنوتجحريض

عأ)بولىرجمواإنهمحتىكراهيةالىاحترامهمتحول

.(:91ا4

المتهورةالأولىاصتجابتهمفهم-ماحدإلى-وبمكن

أنهايحتملوايي،أوفبدذكرهاقدبمةأمطورةضوءفي

أجاجنولىفيالجطقةسكانمنلكثيرينمعروفةكانت

الىمرةجاءاوهرصزفىإنالأسطورةوتقول.الصنرى

ورغم،لهماملجأمتمسينرجلينصورةفيالمنطقةتلك

وأخيزا،أحديقبلهحالم،منزلألفأبوابطرقاأنهما

والق!،الأعوادمنمثدحقيرصغيرمنزلالىوصلا

بوكيس،وزوجتهقليمرنهماعجوزانزوجانفقبلهما

ولكنهما،المحدودةمواردهمااضصت!أدبةلهصاأقاماالدفان

حرلا،لذلكالإلهينسوتقديزا.رضىبكلقدماها

!الرخاممنوأعمدةالذهبمنصقفلهمبدإلىكوخهما

نأعنوعوضئا.للممبدكاهتينوزوجتهفيمونعينا؟

ودمر،وزيزفونةبلوطةإلىكولا،وزوجتهفليموذيموت

اتقائااستضافتهمارفضواالذ-شالناسيوتوهرسزفس

وامحعفى،ذلكحدثمتىيدكرلمأويخدولكن.مم

أهلأدوسدو.فرمجيةتلالمنطقةفيحدثإنهبالقول

الرجلضفاء!ونوهمالأصطورةهذهتذكروا،لترة

مرةعاداقدوهرمىزفىأنفاعتقدوا،أمهبطنمنالمقعد
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لاحتىالواجصا!راملهمايقدمواأن!أرادوا،أخرى

الويخمة.للعواقبيتعرصوا

بيريخماتمتالأولىالتبثيريةالرحلةهذهأنوالأرجح

أسا!!علىتخميزمجردهذاكانوإن،م.46-48

حواليلانالرسوفصرأدوبعد.والتالةالابقةالأحداث

لزيارةرجعا،الصغرىوأسياقبرسفيالكرازةفىصتين

ويعظانهمالتلايذأنف!يشدداد9،أساهاالتيالكنائس

شيرخاوأقاما،الديدةالصيقاترعم"الإبمانفيثواأن

بعدو.(22-41:13أع)الحدمةلمواصلةك!بسةكللي

فيألطاكيةإلىرجعا!برجةيبالكلمةتكلما9أن

اللهصعمابكلوأخبرا)اانكني!ةصجمعاوهناك،سررية

.(:4127أع)!الأيمانبابللأمفتحوأنهمعهما

العهدفيمرازاورداغد:ايبئيريةالرحلةهذهفية-

إصرائا!بركاتفينصيبهملهمجكونالأمأنالقديم

94:6،إش22:18،26:4،28:14،تك:مثل)

هرهدا:كان.(822:رك،01و39:!ما6،و55:5

،(231:هت)دخلاءكسبجهودكلوراءالدافع

بتويالحمسينيوملىلطرسعظاتتضنتهو؟

نأا،اص!!1ستأنه؟.(93،1:35،:2أع)كريخليوس

كرنييوء!حالةلىالأمصالمؤم!تقبلتقدالكنيسة

القاعةولكن،صريةأنطاكيةيالأممناللهوالمتقين

اتياالعبموإسرائيلأنكانت-ككل-اليهودية

كأمة،إسرائاطربقفسالبركاتلهذهوصيلةاللهعينه

اللهبرلاعولصبللأميكون،مؤصساتهاوخدمات

لمالأوائلالميحييرألىوي!دو.ببركاتهوالاستمتاعللفداء

تلكفيأنهمع،المحالهدايجدئاتييرايتوتحونيكونوا

كإسرائيلبالكني!ةيعملاللهكان!الأحرةالأيام9

الأمة.فيالأينةوالبقيةالحفقى

48

الأمسالمؤميمأن،الكيةلدايةفيدائئاحدثولقد

عنكالمسيابيوعأولااعترفوا(واحدةحالةباضثاء)

فينيفوالأ:س:ثل)كدخلاءوإما،بالهرديةاتصالهه

،2-8693:أعماليأيفئاالخصيويحتل؟5ة6أعمال

هذاعنيدلمو،(2-11:026أعصالفياليولان!تأو

شادةتمتبركانتحالة:هى،كرييوسسوىالنهج

اصدبطرهـقدكانوإذ،ا!طهذاتغييرعلىديئولشت

ومع.(ا:7-ا51أع)بولىنهجلتأييدذلكبمداليها

أورشليم-كنيةقادةمع-ناتىأنسبقبولىأن

أنهإلا-للأمالكرازةوهى-!اكلفالىالإرسالية

بلاالمجامعطريقعنذلكيغأنذهنهمفيكانأنهيبدو

.استثئاء
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التثريةرحتهفيبولرعليهصارالديالنهحرلكن

تحديدفيبول!رأىلقد.المقاهيمهذهتجاوزقدالأولى

طبقةعلاقةلهتكونأندولى-بول!صحيو-

تجديدفيتراهأدأورضليمبهسةتستطعمالم-بالمحمع

لهيبر-عايتهفي-اللهرأىلول!لأن.كرنيليو-

لقد،ذلكعلىةعلاو.الأمإلىإرساليةمعنىوضوحبكل

الحهذاعلى-جةيصورة-رضاهخاتماللهوضع

كالىالمجمعأدومع.3لحلواللهلمرالذينالأمعددبتكاثر

يوجدحيث،مديةصفيخدقهصنهاجدأالمناسصالمكان

إلا،اللهكلمةلماعمشعدونوالأمسنلي!ودمستعون

فالههود.حدمتهلمواصلةالوجدالمكانيكنلمالمجمعأن

ولاحتلاف،(02ا-2:3:ر!)سواءاللهأماموالأم

نحاطتهمالممكنمنأصبح،وحاسياتهمخلفياتهم

نحتلفة.لأساليب

إلىرسالتهيعنهمحبالذى"بولرانجيل!هوهذا

فييحيصيكلءفهر،(اأ-2:.ا؟أ)غلاطية

لهأعلنلقد.تبيعهأسالبيمتميراكانولبهه،محتراه

يمزاتلهوأوضت!،بفايتهوقاده،حدصتهطيعةاطها

الديصونةجهةمنصواءاللهأماموالأمالهودإن.دعوته

تجديدهمعنداللهأمامعىالثرووضعهم،جةالرووالحاجة

باعلانأله9:دلكبعديخحابوضكتبو؟.الم!في

الشربرلهيعرفلمأحرأجيالنيالذي...بالرعرفى

الأعمأن،لالروحوألياثهالقديينلرسلهالآنأعلنقدكا

بالانجيل"الميحلطموعدها!ونواوالجمدالميراثفيشركاء

.(3:3-6أف)

دطالكيصةإلىالرسالةمنواضحةلحدقهاليهوداقجابة-بر

فيالمذكورأورضلجميالمحمعانعقادقبلمحعبتأغاغلاطية

وبذلك،الرصلأعمالسفرسعرالخامىالأصحاح

كتبهاالتيالرصائلأولىهيغلاطيةإلىالرسالةتكون

في.م94عامنحوفييهبهاأنهوالأرجح.دولىإلرصل

إلىأنطاكيةمنطريقهفيوهركتهالعلهأو،صرريةأنطاكية

فحلردود،غلاطةإلىالرصالةفينرىوتد.أورشليم

:كماتثلاثديممثلة،للأموخدمتهبول!نحومناصيهرد

أورشليم.يالمؤنيىغيرالهود-1

أورضليم.دالكةتادة-2

دييز-ايهو-3

الىالرسالةمنالثافيالأصحاحفيجاءماتفسيرإد

معرفةعلىبعيدمدىالىيوفف(2ا-أا2:)غلاطة

(12عدد)،الحتانمنهمالذينأبعبارةالمقصودين
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اخهاعلىالحبارةتفسرأنفالمألرف،بطرسمنهمخافالد+ت

بالناموسوالمتكينالجزتيناليهودمنالمؤمينإلىتثير

هذاوعلى،"يعقربعد"منأنطاكيةإلىجاعواالدين

هم:جهةالمواتلكفيالفرقاءيكونالأساس

التهوديينجاعةيمثلودالذينومبحرثرهيحقوب-(1)

ا-ضحلر.أويهةلى

ومعهمألطاكيةلطاليهودمنوالمسيحيرنسبطر-(2)

مثلبالنامو!!اممسكضديدىيكولوالموالذين،برنابا

للطةالادعانيمفلوثكانواولكنهم،الأواالفريق

.يحقوبفيالمشلةأورشليمفيالكنيمة

احم.وماوإلامحريةصالمدإفع،برلس-)3(

وقفواالدين،أنطاكيةفيالأممنالمؤمنود-)4(

.المنفرخعرق!ف

أهلمنالذلن"العبارةلفص!يخدملرتاأدومع

!ع(ا:2ا01،4:د)الأعمالعمرفيأالحتار

!ذاطلقا!تخدمهالابولىأذإلا،الحودمنالمجيين

والذي!،،،الختان9،كتاباتهفيي!خدمفهو،المفى

الهودإلىللاثارة،دائئاالمطلقممناهمافي"ايخانمنهم

:7-2،9كل:8،ا21،5،:!3،034:رو)عامبوجه

الحزميمك!لاكانلانا-ا:311،4:كو،211:أف

.(01:)1تيطسفي!ايخانمنالذكأابمبارةبالمقصود

الأعداد!أالختان"لكلمةاستخدامهمعنجالاتساق

،الختان"كلمةنفهمأنيجب(2:7-9غل)الاببقة

كلاطية-منالئافيالأصحاحمنعشرالانيالمددغايةفي

تبطرسأن-صائبة"ترجمةفيلىج.ب.يترجه!

يظنهأنيمكنماخية،الأمعنمنفملاواكلانحب؟

المؤمنيزغبرأورضليمجهودأننتتجهناوعن.!الهرد

الرادفعلكا،بولسمساعيمنالعداءموقفو!فوا

الش!ات.فياحو!مسالاعظم

الرصلأدرك،أورشليمفيالبهودعندالفعلردودوأمام

التى،لهاداعىلاالتيالمراعاتتخفيفىحتيةأورشليملط

نأيحتمللذلك،المجيةإزةوالكراليهودبينلورأدلمجن

!اعةمنبإدرار!أترالمايحقوبعند)منجاءواالذين

الإضاعاتبأنتجحذيرجاعواولكم،الجطرفينمن

فيالختونينعرالأممعالهودمنالمؤنينتآخىصالجزايدة

كناضكلوضعقد،الصغرىأسياوبخودأنطايهة

هذاأمام-رأىبطرسولحل.الخطرموضعفيايهودية

خرةبالأماخلاطهمنيخففأنالأفضلمنأنه-الموق!

فيالودسالمونينوأن،العاصفةتهداأنالىالزمنمن

أيغئا.رأيهرأواقد(23:1غل)،برنابا)عأنطاكية

الرسولبولس

،المبادىءفيجمكظأبطرسيهمألولسأدملاحظةومجب

غل)جهايناديالتيبالحبادىءالنزامهبعدمبل

-بطرستصرفأن،هذامفىويكرذ.(1ا-2:46

طوغاوليى،المواءمةقبيلمنحدث-بول!نظري

تصرفأنمعولكن.الهوديونكادىكان!،لمبدأ

أنهرأىبولىأنالا،فقطالمراءمةقبيلمنحدثبطرس

والمزنينالهودمنالمزفينبينا!ييزلأن،المبدأجوهريم!

ضفطوتحتوتاولر-،الأصاسهذاعلالأممن

منالم!يجينهؤلاءإيمانحقيقةفيالشكمفاه-حمارجي

والكناضالهوديةالكنانصبين،اسفيناودق،الأم

..)زالتهيمكنلا،الأممية

رأكيغلاط!ةبخودفيالههودمنالمؤمنينبعضلبعوقد

يختتواأنعلزمهملاالأممنالججددينبأنونادوابول!

إلىأورضليممنآخرونجاءيما،مومىناموسيحفظواوأن

عادةحسبثختتوااإنأنه)مؤكدينسوريةأنطاكية

القولأما.(\:ا5أع)!تخلصواأنيمكنكملامريى

فهر،الهوديينأولثكوراءوقفاقدوبطرسيعقوببأن

كانيمالانه،اتارمجهالحقاثقمنلهشدلاخيالعض

ايهودبينالتوترتخيفبثدةجهتونأورثليمفيالرسل

يكونوالمفإنهم،يمبهممابقدر،اليهودمنوالميجيز

ذإ،المواءمةبهدفالانجيلبمادىءللتضحيةصتعدين

إلىالرسولكبهوما.ذلكعن!أقأنجمنماأدركرا

أنهعلىلهدل(2:14-16ات!)تسالرنيكىكية

للكرازةمقاومةالاسأشد،البهودسالمؤمنينغراعبر

التهودتهؤلاءإنللغلاطيينتولوعندما،شلأ!

غل)!جدآفييفتخروالكىأنغتختتنواأنءيدون5

نأباشطاعتهمصبحأنهقصدألهفالأرجح،(6:13

تمونالأممجعلالايخلأناليهودمنالمؤفنلغريظهروا

كانواالتهودينأولئكأنفيضكولا.بصلةالههوديلمللعا

رأىبولسولكن،ضمائرهم-رضولىبذلكأنهمبققدون

...الجدفيحسئاشظزايحملواأنيريدونأكانراأنهم

غل)أفقطالمحيحصلببلأجليص!طهدوال!لا

أورثليم:مجمع-رابفا

الأولى،الكرازيةرحلتهفيبولىبدأهالذىالأسلربإن

الأمرأن؟،أورضلجمفيبالغااهمائاأثار،مباشرةللأمبثره

لاطفوءفيوبخاصةالأمكناثىلطتوضيحالىيحتاجكان

الذىأررضليمعحفيإلاالأمرخحملمو،ودعاواهمالتهوديين

طاكاناتقراصدرتكأ،م!4عامفيانحقدأنهيرجح

للأعم.بولسكرازةأولليهردالكرازةنيصاءالبهيرأثرها

924



الرسولبولس

فيالكميةكانتةالمجمعنينظراليالضايا-)أ(

الأية-والبقيةالحقيقىإسرائلباعتارها-أورشليم

رحمهاالتيالخطوطعلىالمبحيةالإرطليةتيرأتتتوقع

،ألالتراضهذاعلىقائموجودصكلوأن،القديمفدالله

يجعللابالميحالإيمادأن،الحقيقةتلكتتضمنتعا!ها:أر

يجعلبالحر!بل-القليا!عدافيما-يهوديةأقلالودي

الأحلافيةباثملنجهاأقوى،امخامعإلىالم!م!!الأم

على-المشجةاكدتاخد،حالأكيعلى.البهودية

والأمةإصائيابديانةالجوهرىارتاطها-الدوام

ومهماالحركةداخلالآراءتوعتمهما،الإصائيية

أسلربأنالكئير!ناعتض-لذلك،غمرضمناكتقها

كاكلفه؟للأملهإز!أنفيدعواهرغم-الحديدبولر

!عف-أورضليمفيأدفسهمالرسلأقرهاو؟،الميم

أورضل!،ليالكيةخدمةعليهاتقوماليالأس!من

إيمانباصتمراريهادعائهمعينثىلابول!نفأسلوب

هذاشرعةعلىالهردمىالمؤمينوموافقة،إصرافي

أطمالاتهاملنفسالتثريةجهودهميعرض،الأسلرب

.الهودمنمواطنجمنعر

جانب،منوبرنابالرلربينكئيرةباحثاتوبعد

صلالرمنمؤيدونأنهميدعونكالواالذينالتهوديينوجماعة

وإذ،(2اوا؟5أع)آخرجانبمن،أورشليمفي

فيأيفئاقائمةالمباحثاتهذهأنأنطاكيةفيالكيةأدركت

أرطت،الصضىأجاجنر!فيتأسستايىالكناش

لاضجلاءأورضلبمالى-وبرنابابرلىرأ!اعلى-بمثة

منالقادمالفريقووصل.هاكوالمث!ايخالرسلمعالأمور

نأبعد،الم!جيةالإرسالبةبحاحعنأخبارومعهأنطاكية

،الأمبرجوعأوأخبروهموالامرةفييقيةفيإجتازوا

المباضرةالخدمةأساسعلىرجوعهمأي،(:3اءأعأ

يتمونالذينالاممنوالمجدددنالدخلاءوجودلأن،لهم

.م94عامفيبهألاخبار!عتحقجديذاأمرايكنلم،الله

جاصةبينالعلاقةا!نجلاءهوالأنطاكيالوفدهدفوكان

التىالمبادىءوبين،المواءمةشاسة،أورضليمفيالر!ل

أورشليمخارجحدثقدلأنه،الهوديونبهاينادى

وكلبأغمايهوديونيثيعهكانلمانتيجةكئيراضطرا!

فيالمؤفونوكان.واحدرأيعلىأورشليمفيالكنيسة

ملابساتاصتجلاءيريدون-جانبممن-أررشليم

المأزقوبرنابابول!يوإجهوأن،بالأمالجاضرالاتصال

.الجديدةبياستهمرشليمأوكنيةفيهوضماالذى

قضيتن:فيتبلورتتدالختلفةالقضاياأنو!دو

.للأماباضرةالخدمةضرعية-ا

وتلك،المواعمةعلىالمبنيةالياسةبينالعلاقة-2
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.سمرناموسحفظمواصلةنيالجدأعلىالجنية

للأمالكرازةبصواتيتحلقفيماالأكلالقضاياأما

الحهودمنالمؤمينالزاموضرورة،عامبوجهمبشرة

بالمؤصساتعلاقهموعلىالهوديةالعوائدعللاخفاظ

صبققدأ!وزااعروهاأنهمفيبدو،للحياةكطر!قالهودية

جديدصطرحهارأواالبعفرأنولو،قبلىمنتقررتأن

الحث.داطعلى

قداالأعماضرفيالمسجلالحوارأذنجد:اطوارسار)ب(-

فقال.أضخاصأربحةبالحرمميأرفرقاءأربعةعلىاقتصر

نظروحهة!دفاغا-أصلاالفرييرمنالمؤنيربحض!

بأنوبوصوا(الأم)ئختنواأنينبيإنه5-الودييز

.(ه:51أع)،مرسىناموسيحمظرا

أنهتحنىكانت"كبفى!كلمةأنلوقارواية!تو!دو

عدهم--فالقصيان،لاهوتئاومطلربعمفالائقأمر

ذكرأنذلكعلىبطرسجوابوكان.ينفممانلاصنوان

،الأمقبولىمناللهموقفعلىكدليلكرتيليوستجديد

،(15:61-اأع)بولىلياسةقويةوكابقة

للأمالمباضرةالكر)زةسابقةأنجثأنهميحخهفكانت

رغم-الهوديةالميجةالخدمةدأ"لرةداحلفيحدثتتد

فإد-الخجذلكعلىالسيرتواصل.لىأورشليمكني!ةأن

ثوريا.ضططايكنلم-الجدأجهةس-بولركج

رحلتهمافيللأمشهادضهماعى:بولربرناباتحدثثم

رضاهخغاللهوضعكيفوبخاصة،الأولىالتشيرية

عأ)أهـبواسطتهماللهصنعهاالىوالمجائببالآيات

بينالواضحةالثهوجوهشرحاأنماولابد.(:12ا5

النظريتلفتومما.برل!وسرجيوسكريليرسحالتي

شرحتولىالذىهوفلعله،بولىتبليذكربرناباأنهرهنا

منقبولااهم!كانأنهيحتملإذ،المجالهذالطبهقاماما

مهم.الكثيريىعندبولس

اللاهويةالقضيةناحيةصتأنهوبئنحقربوقفثم

كقالاأن9:مرسىبنامرسالأمص!المؤنينبصلةالمتحلقة

أنهحيث،(51:91أع)،الأممناللهإلىالراجحينعلى

البىأد؟،أنضهمهمدائرتهمفيلذلكسابقةحدثتقد

كلصلعنبوضوخوأنبأسبق(12اوا9:)عاموس

.(11-513:9أع)للأمالبركة

ضهادةعلى،بولسلكرازةالعملىالأثرجهةومن

منالمؤفونيستخدمأنوخية،أور!ئليمفيالميحيين

منظلبأنرأى،الههودمنالمؤنينلزعزعةحريتهمالأم

من:أنغهممجفظراألىالأممنالمؤنين
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بها.كصلماوكلالأ!امنجاصات-أ

.صورهبجبعالزنا-2

خفا.خ!لتالتىالحبواناتمنا!كل-3

.(22-51:09أع)الدماص-4

معوأر!لت،يمفوبرأىعلالكني!ةواضتوقد

القرارسنىلشرحوسيلابرصاباالملفيهوذاوبرنابابولى

أنطاكبة.فيللمؤفبن

يعقوبمبادىءمعفشئاالقرا،هذاكان:القرارطعة)مخه-

أعمالصفرأجزاءدائرفينراهاكاأورشليمفيوالرصل

دألهمممكئايكنفلم.غلاطيةالىالرصالةوفيالرسل

الفبولاللهقبولولا،المقدصةالأسفارتحليمجاقيخاهلوا

الجانبومن.والمجاثبالآياتفيظهركالغالواضح

الكرازةفيالعمليةالمقصياتتجاهلي!ستطيعوالمالآخر

إلىالداعيةالهوديينأقىالالىالانحيازدون،لإصرائيل

لمواصدةبالغةأهميةذاالقرارفكان،والفرقةالانقام

.للأمالكرازة

نأبدفلا،م94فيأورشليمكني!ةموقفتأملناو)ذا

أورضليم،فيالمجيوناليهوصلالذىالقرارأنندرك

تاريخفيحماحةوامصرهاالقراراتأجرأمنقرازاكان

أبوا،للأمةالكرآزةفيالجهديذلونكافوايخما.الكنيسة

الذىالمسيحيةالكرازةمنالآخرالجانبتقدميعترضراأن

فكان،ا!راضطهاذا-ولابد-لحمجببنجاحهكان

وحساصياتهم،الههودنحاوفوجهفيأنههوطلبرهماكل

التيالم!ارطتبعضعنالأممنالمزفونيمتغأنيجب

الباداتفيالثيةالرذاثلمنأنهايملمالههودىالتقليدكان

لأنهالقراربهذاسعيذاكانبولىأنفيضكولا.الوثنية

دونالمبحيةايهوديةللحلاتاتعمليةاعتباراتعنصدر

للبر.أصاضايقبرأن

البيدة7لاره،أورشليممجمععنصدرالذيللقراروكان

لطالولوعمنالانج!لحررلقد،صيءكلفاول،المدى

مواصلةضرعيةاشنكاربدون،ومؤساتهاالهوديةجائل

أصبحوهكذا.الحدودتلكداخلفيالمسبحيةالهادة

وبينالأمبينالميجةالكرازةمواصلةأماممفتوخاالطريق

صراعأىبلونالتاليالمقدخلالفيجنبالىجنتاالهود

.جرهرى

كيةنظرنيبول!بموقفتحيطكانتالتيالنيومإنثم

البعضعداوةأنالمحتملمنأنهولو،انجلتقد،أورشليم

الجماعةمنالأعظمالسوادولكن،اشتدتتدبرلس

!در؟،ايجابئافهموقفهمأ!بح،أورشليمفيالمسيحية

لرسولال!بو

.(بعدفيماعنهامملاماقيوصيأ)مرضروحناموتفمن

ممااممرب!حادة-ليغالكرازةفي-البعضضعرولقد

حالةفي!،المجمعأبداهااليللس!احة،أورشليمفيكانرا

.(4.و34و32و:27ا5أع)جلا

عداءأثارأورذليممجمععنصدرالذىالقرإر)نثم

بالايخلالكرازةواجهت،الوقتذلكفنذ،الدالماليهود

وماأورشليمنيالهودبينوبخاصة-*ايهوديةالأمةبين

رصالتهفيبول!الرصرلويقول.عنيفةمقاومة-حولها

عن(الأممنغاليافيوكانت)رويةلطالكنيسةالى

منأعداءهمالإنجيلجهةمنا)نهم،اليهوديةالأمة

.(:1128رو)!أجلكم

الثافة:اب!ثريةالرحلة-خاما

أبمد،فاطقالىالثانيةالتشريةرحلتهقبول!وصللقد

للأمكرازتيواصلأن،فهاشرععندما!توقعكانأنهفمع

مكلويخةالىقادهالربأدالا،الصغرىأشاحدودداخل

فيالرحلةهذهتفصيلاتونجد.أورباضرقيجنودفيوأخائية

هذ.اصتنرقتوتد،(ا:822-ا:536)الأعمالضر

.م25-94منالسنواتالرحلة

فيالنزاعصضوعخ!يمأنبحد:للكراز!فريقان-أ

ز!ارةيحاودأنبولسأراد،التهرد!ونأثارهالذي،أنطاكية

فوافق،الأولىالتبث!ويةرحلتهفيتأصستالتيالكنائى

عحه،ابنأيفئامعهمابأخذاأنوأراد،ذلكعلىبرنابا

منوببدو.الروحىتقدمهنهاهتمائا،مرض!وخا

وكرازتهبولىالىمرقىنظرةفيتحولارأىأنهبرنابااقتراح

أورضليممجمعأنوالأرجح.ذلكفيفكرتمآوالا،للأم

أرجحفأمبح،للأمررتقدهـهإعادةليهائاثوزالعب

ولكن.بولىتصرفضرعةفأتر،قفاوأرحبعقلآ

مرتىتدمهالذي2ايفرولعل.معهماذهابهيقللمبول!

ضاومةأثارالذىهو،أورضليمكنيةإلىعردتهبعد

يخحتصل،كذلكالأمركانو)ذا.بولسلخدمةالتهوديين

عنالناتجةوالهادةمعهمامرذ!وجودأنرأىبرناباأن

لزيارةالعودةعندالاضراتيجيةأثارهلهجكون،مرقفهتنر

بالن!بةأما.فبلمنمرقىعرفواالذينالم!يحيينحماعات

أثارهتدملوأ،غوزاأعمقالجرحكانمفد،لبولس

أنهيحتملبثخصالوثيقللارتباطمهيأالجركنفلم،بعد

الأصلى.الزاعاثارةفيعاملأ-قصدغرعنولو-كان

كلعنوتخلى،وفكراففانغكلتدمرتىأنيحنملويما

ظلبول!لكن،لاتجاهاتهعؤيذاوأصبح،الهوديةالنزعات

نأ؟،محبزاذلكمناكبركانتالقضيةلأن،موقفهعلى

كنفلم،الألجةمنالقصوىالدرجةفيكانالكناضخر
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الكناشيذكرلاحتىمعهمابوجودهبالمجازفةيسحالحال

أنهبرناباوجدهذاوعند..عماواثقاقهالابقتذبذبه

حتىماجرةبينهمافحصل"،بولىمعوفاقكرعلى

مرتىبرنابافأخذ.(51:93أع)،الآخرأحدمافارق

وحيث،السابقةرحلتهمامهابدأتالتىقبرسالىوذبا

رفيفاصيلابول!واخار.نففااص!يكونأنلمرقىيمكن

عأ)الصفرىأسيافيالصلحقولالىوعادلهجدفيا

.(36:4-اا5

وأصن!كوزاأمراالمزنينبينالزاعيكرنأنيمكنولا

بينمشاجرةمنحدثمابصفلرقاأنومع،مقبرلأ

بسرداكتفىبل،بيءعليهيعلقلاأنهالا،وبرنابابول!

خطورةمنالتقيلمحاولةبلون،حرت؟الأحداث

كا-دارتدالحلافأننلاحظأنويجب.الموضوع

نرىكا-مطلفايهبطلمو،الساعةئضاياحول-لدو

مستوىالى-الآخر!الىبحدفيمابولس)ضاراتمن

رحيهفني،ضأنهمصالغضأوالآخرينحقفىالتذف

قارئاالكورثيينالىرسالتهفيبرفاباإلىبولىأضار،الثالئة

أكو)الرصلأعظممنرسولأ!ياهومعتبزا،بنف!هاياه

فييكوسو)دىفيالمؤتينالىرسالتهقثم.(9:6

بعض!كنرنكانواأنهميحتملالذ!،الصغرىأجاجنولى

لهم!كتب،الابقتصرفهعنحمعرهيمآلمرذ!العداء

إليهمأقانيقبلوهأنعلى!كاهمحاةلامرتىجهةمنبولس

،اشثهادهقبيلكبهارصالةآخروفي.(ا.:4كر)

لمينافعلأنه"معهمرقىيحضرأنتيموثاوسمنيطب

رجالحتىأنهالراضحومن.(اا:4قي2)،للخدمة

وتفترقيختلفراأنيمكن-نوعأحمىمن-الأتقاءالله

يكونأنيمكنلأالانفصالهذاأنورغم،الطبرقبهم

علىعاروصةيعتبرهلاالمقدسالكتابفإن،ثناءمرضع

دوافععن!ثألمالانفصالأنطالماالجانبينمنجانبأى

التىالحالةوفي.الانتقامفيلرغبةأوحقدعنأو!ثخصية

بدلأللكرازةفريقينلإرمالالحلافالرباشخدمأمامنا

الأعمالضرفيلنايجللالوتاأنومع.واحدفريقمن

لعدمذلكيكونأنيمكنفلا،نالابرخدمةعنمفملأشيئا

فيما-برلىإصاراتعلىبناءحكظو)ذ.عنهارضاه

الواضحفمن،ومرقىبرنابا،الرجلينهذ!نإلى-بعد

ابطلكانبولىولكن،تبرسفيتمازبمكلتاماأنهما

حدثبولىخدمةطريقعنأنهكا،لوقالهيؤرخالذى

.الأمتبثرفيالكبصالتقدمهذا

اخيازا،لهرفيفايكونللابولىاختيارليكان

كاالأملينالخدمةتمصفاتيخهتترفركانت)ذ،سفقا

الأولالمغامضي.الأولالقرنمنالخناتفيحدثت
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كني!ةرأيممثيلمؤهلأأورشليمفيالمؤمنبنتادةأحدكان

علىقادزانئاكان؟.(732؟وو22:ا5أع)أورشليم

إضاراتومن(.32:أهأع)فغألأحديئاللأعميتحدثأن

ضا)!سلوانى!الروماليباحمهاليهالجكررةبولى

استعدادعلىكادأنهنىأنيمكننا(ا:اتى2ا،1:

لأكان،ذلكإلىوبالإضافة،الماواةفدمعلالأململاقاة

امحيةالاضطهاداتضدالحصانةفيالحقلهرومانئامواطئا

أففلكانالصورةوبهذه،(:6137أع)الأمرلزم!تى

!يلابينالواضحالوفاقوهذا.رحلتهفيلبولىرفيق

رحلتيهفيبول!معثم،أولأأورشلسكيةفيوالرصل

دللكبر(512:أبط)بطرسمعثم،وافالثةالثانية

عصورهافيالمشجةجناحىبينالأ!اصيةالرحدةعلى

أيصا.قادتهاوبين،الأولى

وصيلابولىغادرأنبحد:الصنرىأبلياخدمة-

عأ)ويهيكيةصوريةكناسأولأزارا،سوريةأنطاكية

قد،الجهاتتلكفيالمؤنينأنوالأرجح.(4أ:ا5

أفطايهة،فيالكنيسةمنالمنبثقةالثهادةبوا!ةتجددوا

خدمةطريقعنتجددواقدمنهمالبعضأنيحتملأنهولو

فياجتازاأنوبحد.طرسوسفيوجردهأثناءفيبولى

و!لا،،الكبلبكيةالبوابات"نمىالتيالجبلبةالمحرات

فيالأخرىالكنائىالىذباهناكومن،ولتزةدربةالى

الأولىرحلتهخلالد!ستتأالتي،الصغرىأصياجنولى

تر!لالذىالقراركنيةكلفيوأعبا،(4وا:61أع)

والمثايخالرسلبهاحكمايىوالقضاياأورشلبممجمعالبه

الهودمنالمؤمنينبينالموجودالتوترلاذالةأورئليمفيالذئ

المشحي،الايمانفيالكناشلددانكاناوبذلك،والأم

وآنواأ!ئاكثصونخعجدد،بالانجيلالكرازةواصلاكا

.(هو61:4أع)الميحيرعبالرب

نبوثاوس-الاببول!الرسولوجدلسترةوفا

منهفطلب-الأولىالرحلةأهـشاءفيتجددقدكانالذى

جدتهوكانت.والخدمةالتجوالفيوصيلاءرافقهأنبولى

أصبحتاثم،منعبدتينصهوديتينأفنيكىوأمهلوثي!

،ه:اقي16:1،2أع)وحماسةكيرةثتهلانمسحيتين

مؤئا!كنلمأنهو!دو،!وفانئافغدكانأبوه!مما.(ا3:ه

ن)وحيث.المسيحكوعبالربأو)صاثلبإلهلا

أحفانفيترفي،يهودىنصفتجديدهقبلكانتيموثاوس

الاسنظرفيفكان،الجبدتيناليهودبينوجدتهأمه

بلا)يهوديمزلاحتىوختنهبولسأخذه،جهودثامشحئا

ضدثدةمحتكانبولسأنومع.(:613أع)4داع

في-مطلفايغرضلملكنه،الأممنايجدد!ختان
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ث!ه

،أ،

فيالهودمنالميحيينحقعلى-القائمةاظروفاءص

.الختانممارصة

لأ

لأ

لض!ا-يز-:

بر.

دلما.ح!

ضرفيجاتماأنالمفردنمنالبهيرونرأىولقد

نيللكنائىزيارخهمبعدأنهعلىيدل(:6ا6)الأعحال
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لرمولال!بو

الشمالىاب-ءإلىويلابرل!ذب،ىالمضأجابخود

لهاكتالتيالكنائىاشاوفاك،غلاطةمقاطمةمن

النظريةهذدظهرتوقد.غلاطيةإلىرسالتهبعديخمابولس

لغلاطةالياجةالحدودتعدلتعدماالأولىالعصورنذ

،الحمالفيأساضاتقيمكانتالتيالفايةالأجناسلتضم

أنطاكيةتصمكانتالتيالجنرلةالأجزاءعهافصلواوهكذا

نأالآباءبالعلىيخعلرلمولذلك،ودربةولزةولىلقونية

.الجنربفيالكناشالىكبتغلاطيةإلىالرسالة

الأصحاحمنالسادسالمددفيالونانمةفىوالكلمات

الرجمةأنت!جح،الأعمالسفرمنعرالسادس

غلاطةكورةفياجتازواوبعدماا:هىالصحيحة

الجنوييةغلاطةفيالخدمةمكانيتحددوبذلك،!الفريجية

ةالنملر!افترضت؟،الثاليةغلاطية"فيرليى

.المذكورة

بمدأن-النانةرحنهبدايةفي-نصدبرل!أنويدو

أصياكرلطفيالمزدهرةالرومانيةالمقاطعةإلىخدتهدأنرة

أتاءفيتأس!تاييالكنائسضددأدفبعد،الصنرى

بطركقةلكن،كرئاالسريواصلأنرأى،الأولىرحلته

أمياافيبالكلمةيتكلمواأنالقدسالروحمنحهما!ما

الكبصةالر،مانيةالمدنإلىالذهابفيففكر((61:6أع)

يدعهمفلم1،بثييةمقاطحةفيالأسودالبحرصاحلعلى

،يذهبرنأينإلىيرفرافلم،(61:7أع)أيفئا"الروح

الكرازةلمواصلةدعاهمقداللهأنتمائايعلمونكانواولأنهم

وفي.ثيجة!كرصاحلعلىالواتعةتروا-!الىانحدروا،للأم

يطلبمكدوفيرجلالليلفيرؤيالبولىظهرت"ترواس

،(9و:618أع)اوأعنامكدويخةالىاعبر:و!ولإيه

الكبرةالاحمالاتورأوا،اللهمننوجيفاهذاقبلاوقد

)يجهبكرمنالغربإلىالراقعةالمدنفيبالأيجلللكرازة

الغائب،ضمير!يتحولالنقطةهذهوعد.(ا.:16)

انضامعلىدليلأأعتبرمما،"المتكلمضميراالىالغصةفي

الربأنأيفايتفمنقدوالذى،الكرازىللفريقلوقا

المكدونية!الرؤياأفي-مابطريقة-لوقااستخدم

نفها.

مدنأهمفيبيفيخدتهالفريقبدأ:أورباإلىالقدم-بر

رومانيةأ!توطنةأأىأكولونيةأوكانت،المقاطعة

جهوديةجاليةبهاتكنلمأنهاوييدو.(21اوا:ا6أع)

!ومفيللهالمتبد-فىعنيبحثأدبولسعلىكان)ذ،كبيرة

القانونوكان.نهرعندناءبفعسوىيجدلمو،البت

أربابمنرجالعرةوجدتىأنهعلىينصالمهودى

لموإذا،الرحةلدراصةهناكمجمعبناءفيجب،البيوتات

الطلقالهراءفيللحبادةاجماعاتعقدفيجبذلكئحير
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ياعةايديهقباللهخحونا.ضربجانبوبخاصة

بيا،وأهلهياعتمدتأنوبمد.للانجيل،الأرجران

.(1ا-ه:613أع)لهممقزافهليتخذوابيهاالىدض

التي،فيلبيكيةازدهرت،الصغعرةالدا!ةهذهومن

أخففكانتقلبهأرضىطأعضاثهافيبولىوجد

عيه.عئاالكناض

وذلك،فيبىفيالحدمةصكلاعترضماحدثولكن

الرسلموالافاتهم،عرافةروحبهاجاريةضفاءبمد

نأوبحجة،مكاسبممنوحرمانهمضلوكمفيبايدخل

ضرعةغربديانةينادونالغرباءالمهردمنالصحاليكأولئك

استطاع،روماصيادةوإ)ضعافاللامتحكوال!ؤدىمما

وجلا،بولىضدالمحليةواللطاتالجماهكللألارةمرال!ا

في!ماألقيثمللضربحدث،تحرضاالذىالثغبوفي

ونحو05المقطرةفيأرجهلماوضطتالداخليال!جن

عأ)،اللهوكمبحانيصيانوسيلابولركانالليلنصف

الجنتأساطزعزعتزلزلةفحدثت(ا:625

رأىوعندما.المجونينقيودوفكتأبوابهوقحت

الىوأحسنآمن،الصورةبهذهاللهتدخلالجان

الىالولاةأرسلالص!باحوق.جراحهماوكلالرسولين

وصلابرلىولكن،صراحهمالإطلاقالثرطةرجال

ييق؟عفاسراحهمايطلقأنفطحقوتهماعلىأصرا

تركا،الناضئةالكنيةوعظاأنوبحد.رومانيينبمواطنين

.(4.ا-61:6أع)الولاةمنهماطلب!المدت

ض!كل)تحولإذ،يخبيمدينةفيبقيلوقاأنومحدو

هذ.حادثةبحدأالغاهبضم!ر"الىأخرىمرةاالمتكلم

عرافة.روحكاكانالتيالجارية

وأبولوية،أمفيبوليىفيوسيلابولساحتازأنوبمد

ثلاثةالمجمعفيبالإنجيلالكرازةواستطاعاتالونيكي)لىأتا

منالهوديت!كنأنقبل،ابجاحبعضوأحرزا،صبوت

عأ)ياسونمضيفهحاوضدضدماالجموعإشارة

الميحصتعلىكرازتهماانصبتوتد.(171-9:

المسيحهوالناصرىيسرعوأن،النبواتحسبويخاقه

وكانت.(ا:3-ه5اكومع17:3أع)بهالموعرد

عأ)الدولةوخيانةاللامتعكيرهىإلحماالموجهةالتهمة

خطورةتالرنيكيفيالمؤمنونأدركوعندما.(7و71:6

بولىأرسلوا-ذروتهاإلىالأزمةتصلأنقبل-الموقص

عندبول!نزلوتد.(أ.:17أع)بر!ةإلىليلاوسبلا

كيةالىرسالتهمننعر!ولكنا.بمحرنتهمورحبرأيهم

وهوتركهمأنه-ضهررببضحةذلكبحد-تالونيكي

-ا:27اتى)الإيمانفيثباتهموعلىحياتهمعلىثحى
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مناظرمنجملة

علىوكورنثولر

وت!الويكيأتياملىن

لأكلآسفلمنالترتيب
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نيكى!تالولطالذينمنأترف!بريةفىالههردوكان

إتمامهوالانجيلنبألىبودعرىصحةبفحصااهتمرلأنهم

حرل!لجدا-اهتماصممنا!ر،القديمالعهدلأسفار

الإبمانضرعيةعدمعلىالآخربننأكبدأوأماليه،

الواتفحصفيوأخذوا،إبفاستمعوا.المسيحى

بالمسيحآمنلتلكونتجة.بهيناديماصوءفياليهابية

ولكق.(ا-12.:ا7أع)والأعماليهردمنالكثرون

،صدهالجمرعوأهاجوابيريةإلىجاعواتحالونيكييهود

إلاننجحلمالمقاومةأدويبدو،بيريةلمغادرةبول!فاضطر

صبهـفيدورإلالهمي!لمأنفمهملريةجهودلأن،حرنئا

البفاءاشطاعاوبموثاوسبلاإنحتى،الأضطهاد

(1ا-ه71:3أع)المديخةفيالخدمةومراصلة

كان،أخائيةولايةلطأئياإلبول!ذهابأنويبدو

واحههالذيالاضطهادمىالاحماءهونهالأساسىالقصد

ويصوثاوسسيلامجىءينتطركازبيماولكنه.مكدونيةي

مملوءةالمدينةراىاذفيهروحهاحدت،ا!ال!مامن

فييسوعبالربالكرازةإفمضطرانفهووجد،أ!ئا

يحادفونه!تولكل،اللهيتقونالذي!وللامليهودالمجمع

فياللهكلمةكاتلتد.(17او:6ا7أع)الحوقني

فيمحرقةنازا-إرياقلبفيكات؟-بولرقلب

.(02:9إرميا)عهاالإماكيستطعفلمعظامه

!الرواقية،الأبيكوريةالفلسفتينأتباعبمضفقابله

عنوابحض،المزاحقبيلمنالبعض-وأحدوه

(ا-8:21ا7أع)هباغوسأريوس"إلى-عخرلة

الوناذعندالحربإله،أرس9الالهبلاطمجلستلإلىأى

أريوس"وكان.(الرومادعندأمارس"وهو)

هامة،محكمة-الرومافيالمصرفي-أثينافيآباغوس

ومراقبةالتعليمعلىالا!ثرافالعديدةمئولياتهابينمنكان

ل!برمنطليواوقد.ثيابأيمرونالذيرالمتجرلينالمحاضرين

للاسماعمنهأكرالأمرلفحص،المجلسهذاأماميتكلمأن

ئطلعن،هناكجمتصحينكانواللذينبولىوتحدث.)لمحايد

الدينونةوعن،الطيحةفياللها!ملانوعن،الأوثانعادة-

ثئا،شئاالفدانلتدبرهاللهإعلانوعن،الاملة

منالمسبحلوعاللهإقامةفيذروتهالدبيرذلكوللوغ

هذاالبحضوينب.(3ا:22-أ7أع)الأمرات

سفرفيالخطاباتكاأنزاعمن،لوقابراعةإلىالحطاب

سفركانب)لاتمن-الخطابهذاوبخاصة-الأعصال

ذلكفيللشكلهناضارآهماأساسعلى،نفالأعصال

معمطلقايتعارضماالخطابهذافينجدلاولكنا.المقام

ضىءكلللكلصرت":نفسهعنتالضخصموقف

بل،(2-9022:اكو)"قوئاحالكلعلىلأخلص
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لول!مابدأ،فذةناسبهيسحلإممالوماأنيدو،!يبالحر

الربصخصرإلىيقودهمأدمحاولأسامعهموقفعن

الم!يح.يوع

نتائجعلىإلاأثنافيحدثهمنلوصيحصللمو

أريوس"مجلسأضاءصالأعظمفالواد،محدودة

واحدكانوإن،حديثهأهملواأوبهاسشأواإما،"باعوس

اعهاامرأةسكذلك،آستدديونييرسهو،3ت

واممن.ممهاحرونوآالمدينةيالارزاتالناءمندامرس

ويطن.الوتتذلكنيأثيافيكنشةتتأسسلمأنهيبدو

النتائجهذهمنالإبظلعضأصابهقدبولىأنالبض

لقومفلسفىبأسلوبالحديثمحاولتهتقييمفأعاد،الضئيلة

لالإعلادمكتفاالأسلوبهذاصفتخلى،المئقفينمن

.(5:-2له.:أكوا)نجياطلمالبسيط

خيبةبعصأصاقيالرسرلأد-الأرجحع!لى-يدوو

بالميحآفواتدالأثيويير/!تجذاقيلأعدذالأنالأما!

اضجابددالبضأننىألايجىوامم!،لحدتهتيجة

الوقى-ذلكفي-برل!أننذكرأنمجب؟!للدعوة

الذينتسالويخكيفيالمؤميزحالةإلىمنصرفافكرهكاد

منال!ثديداطخطرمعرضون:مملمفادرتهمأضطر

ممهذلكحدث؟،(17-3:هة2أت!)الاضطهاد

كيةجهةمنمئغوالأكانذ،تروأضفيوهرأحرىمرة

اصتطاعتهلعدمو-كذلك،(3:1ا2ت2كو2)كورنثرس

الكراذة!ريقداحلالماقمنحدثلمالرجةفيالكرازة

نأيجب.(الأولىالرحلةعندعاليهحاءماانظر)لفه

تالويخكي،فيالمؤنينجهةمنبوضشغولةأنظ-رك

الفر!ةايتهخدامعن-ماحدإلى-تعطلهأنيمكنكان

رغمص-يكنلمفهو،كاملأاستخدائا،لهأتيحتالى

علىتأثيرلعواطفهأنوجدوكبر:برسوى-شىء

كانأنه-ذللثعلىعلاوة-ويحتملى.الروحيلاطه

نأأرادإنه،ليسالونيكييريقولىلأنهالفترةتلكفييضئاص

اتس)أالثيطانعاتاوإنما"مرازاإليهميذه!

الوكةصذكرهبماتكونماأشهعبارةوهي.(2:18

.(1.:7-21كو2انظر)الجدفي

هـفيكورنثوسإلىجاء،أئينابولىكادرأنوبمد

وفي.(2:3اكر)،محيرةورعدةوخوفضمف

يهودياذزوجانو!ا،ولرصكلااكيلامعأقامكورنثوس

كلوديوسمرسومعلىبناءرويةمنحديثاطرداقدكائا

رويةمناليهردجيعلطردئضىالدى،م94فيقيصر

احمهضخصحولفازعاتمنيينهمضجرمابب

تناإذاالموابنجانبولا.(؟المح)"كريسترسا



لرسولا7لسبو

قبلصيحيين-الأرجحعلى-كاناوبر!كلاكيلا)ن

عنمطلفاشىءيذكرلاث،كورثوسالمجيثهما

برلىعرفونهما.برل!كرازةطريقعنتجديدهما

وحبث.فهاعضو!نكاناالتيروميةفيالكنهةعنالكثير

فيحرفتهمافيال!ماانضم،الخبامصانمىمنكاناأغما

عأ)جتصاصمعفييكرزكانلأنهالأسبوعأ!امخلال

.(ا-81:4

سبلاكورنئوسالىوصل،بفللذلكوبعد

ومعهما:،مكلونيةمنتادمينوتيموثاوس

تالرنيكىفيالكنشةفيالأحوالعىتقررو-1

.(3:6اتي)

قا:9،اكو12يخبيكنيةعنمالية-عطة2

.(1وه4:14

عزتهوقد،بول!توقعمماأفضلمكدونيةأخباروكانت

سبلاأخبرهكا.(ا3:7-.اش)تمائاوشجمتهمحبزا

منصادرةبولىضدالاخعراعاتمنحملةعنوتيمرثاوس

الحكلةعنوكذلك،(:3-26تىا)الكنيسةخارج

-43:1ضا)ثانيةالميحمجىءعنالبعضانتابتالتي

فيلبى،منوصلنهإيىالمايةالحطيةمكنتهوثد.(اا5:

الحرفيالمفى)نحيثبالانجيلللكرازةوخطكلتكرسمن

نفهحصربول!)أن(ه:81)الأعمالضردجاءلما

.،الكلمةفي

كب،تسالونيكيمنوصلتهالتيالأخبارعلوبناء

اكوعلىيكرضهموفجا،تالونيكيالالأولىرسالته

المحية،الاضطهاداتوجهفيويثبحهم،والأمانةوالوة

عنويحلمهم،المحاديةالهجماتأمامنفهعنويدافع

الثاتعلىومحثهم،الربمجىءوعن،الحياةقداصة

باضرارعلم)ذ،أسالىبضمةذلكوبعد.والصبر

بالرجاءالمؤمنوعلاقةالربمجىءبخصوصح!تهم

مذهوفي.تسالونيكيألىالثايخةرسالتلهمكت،المبارك

الىائمثاقتطلعفيتعيقالكنةأنمعأنهلهمذكرالرسالة

ولكنها،"هـفرزامحناهايى،ترئحا"فإن،الربجمىء

الىالرصالتانمحبتوقد.المثابرةعلىوالإعرارلئباتدافع

تقربئا..ماه-05بينفيحاتسالرنكي

النهجكلكورنثوسفيكرازتهدبولىساروقد

.مباضرةالأمالىتوجهثم،المجعفيبالكرازةفبدأ،المحتاد

تيطىاعهرجلبيتقأقام،الردرففأنفبعد

.(:ه-187أع)للمجمعملاسفابتهكان،ووضى

رليىكر!بىكررنثرس!آمنرامنأوائلمنوكان
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عأ)واعتصموافوافآ،المدفةسكيرعددتبحهثم،المجمع

الا!مدلمبولسكانو)ن،(ا:14اكو18:8،

كايونتعينوعندما.(1إ-46:ااكو)نهمالتليلين

بهوأ-لرابولىعلواحدةنجفسدايرقاماأخائيةعلىوالئا

!ب!واأناباسكستميلهذاإنقائلين،الرلايةكرصيالى

)نج!لأنبذلكيقصدرنوكانوا.!النامرسبخلافالله

د!انةباعتاقحمحالذىالرومافيالقانونيناقضبول!

الإنجيلوأن،الثمبمنبهاالمعترفالد!اناتمنواحدة

كايون2لمو.يفهمونه!مرعىموسنايناقضكانأيفئا

لينظرأنفرفض،تافهةيهوديةنازعاتسوىذلكفي

بولىيدأطلقتوهكذا.(ا-17ا:82أع)الأمر

عنةمنممربالمديةفصكث،كورنثوسيتهكرازيرا!ل

لاتيينفقوهناك.(18و1اأ:8أع)أسهروضة

تمبنكاليونأن-ضكأدفىبلا-يثت،دلفىفيوجد

ولاتشتيبدأأنهوالأرجح،م25عامفيأخائةعلىوالئا

كورلثوس!بول!خدمةمعبخفقماوهو،م15يولبوفي

.الأعمالسفريسجلها؟

راقه،سرر!ةالىطر!قهفيكررلثوسمغادرتهوعند

أممامالمجالانفسحأفس!وفي،أفسسحتىوبريسكلااكيلا

قالكرازةتأجيلرأىولكنه،المجمعفيلبتكلمبرل!

!حخلماهناككانأنهيدواذ،لاحقوتتالىالمدية

وصلوأخيزا.(18:2-ا18أع)أورثليمإلىبذهابه

أورضلبمالىذهبثم،طوطة!كريةرحلةبحدقبصركةالى

أنطاكيةال!الاارتحلوبعدها،فاكالكيسةعلىيسلم

.(81:22عأ)بةصر

ا!ا!ة:ايبثرونالرحلة-ساد!ئا

الحدمةالىالثالثةالتثص!ةرحلتهفي-أصاضا-بول!انجه

ال!اصللأنالرصتوقعالتيالمدتتلك،أفسىفيكافازقا

طببحصادتبضركانتوالتي،الثانيةالتبثرنرحلتهمستهلفي

باويئدم.سابقعامنذفاةالقصصزكارتهعندبالإنجيلللكرازة

عا،مختصزاموجزا(12:61-81:23)الأعمالسمر

وقد.رصائلهمنأخرىتفصيلاتعلىالحصوليمكتاولكن

ققر!ا.م58-53منانلثةالرحلةهذهاستغرقت

فيالكن!صبول!زارأنبحد:أفسلىكتدةخدمة-أ

أع)،التلاميذجميعثددوفريجةغلاطيةكورة"

تتميزالمدتوكانت،أفسىإلىجاء،(ا:823

كان،وازدهارهاحياضهافيعل!ماتعتدللقوةبمصدرين

كانتأفسىلأنللتجارةالممتازكمركزموتحهاهوأولهما

الداخيةبالمدنالخارجيةابلادتربط)يجهصبهرعلىهائايخاء

التىالطنيةالرواصببشبولكن،الرومانيةأجاولايةفي
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كمركزالمديخةأميةكانت،إياياندرضريجلهاكان

بولى.الرسولأيامفيالأضمحلالفيأخدتتد،تجارى

.م65وفي.الجاءحالةلخ!ينكبيرة%عودبذلهوقد

ذىضىءعنتنرلمولبهما،واصلطاقعلىمحاولةتمت

أرطاميىعادةهرأهميتافيالثافيالعاملوكالى

منبهيرعددلهاكانوالى،إلخصبآلهة،(ديانا)

البع.الدنياعجافإحدىيكلهاوكان،اثدى

اليونانية،وأرطاميى،أفىأرطامي!بينوالعلاقة

المميزةصفاضه!ايأنهمافع،الديدالغمرضيكتنفها

يخلطونكانراماكثيزاالضعبعامةفإن،عتفتيرحدكانتا

ازدهارأصبح،التجاريةأفىألمجةوباضمحلال.بينهما

يارةكالقادمينوالحجاجالياحأفو)جعلىقوقفاالمدية

صبكان،بول!وصولزمنوفي.أرطايىيكل

الغابر،الغنىمظاهرمنبهميحيطمارغم-أفسىمدينة

يدركون-ثمارهيعضيتصتعونزالواماكالواالذى

لأسيا،وابصىايجارىكالمركزبمديتهمالمحدثالخطر

اقتصادىكموردأرطاي!هبكلعلىاعمادهميتزايدربدأ

لهم.

رجلأعثراثيوجد،أفسإلبود!وصلوعندما

علىدليلثمةوليس،،يوحنابمعمودية"اعتدواأنسبق

!وعإمحيلحمحواوعندما.حقمةصيحيينكانوا31

أع)أيسوعالربباسماعتمدوا!،المسيح

الثديد-الامجازبذا-القصةوهذه.(ا:ا-97

قبل)كرالاثنيأولئكأنفالأرجح،التفيرصعمةتجدو

يرحنافيترىطائفةفيأعضاءكانوا(لول!معلفائهم

تدبيرتاريخمنالحقبةتلكفياللهإعلاناتذروةالمحمدان

جاءوما.نضهلليامعادلأعندهمكانلعلهبل،الفداء

هوانما(3:36-9:2:22-34،ا)ممرحناإنجيلفي

معوذلك،يسوععنيوحشاأفضليةعنفكرأىلدحض

أواحدةسودية،واحدإيماد،واحدرب"علىالتويهد

كانأنهعلىيدلقدمما،(:ه4)أفس!الىالرصالةفي

المشحيةالدواثرداخلالمعمدانيوخايشيعحزبهاك

الحلاقاتاخراضمع)الأولالقرنفيأسيافىاليهودب!ت

أنهبدولا،(أفسسإلىوالرسالةيوخاإبجلبينالأفسسية

الأمورتتبلورأنقبلوبخاعة-الجماعةهذهثلوسطفي

مع،المعمداطيوحنايوقرونممنالبعضيوجدكاد-تمائا

يذبونلاالآخراليحضكانبيما،أعظمهولمنانتظارهم

فيكانلعلهبل،المع!دانيوحناوراءعاإلىولائهمفي

.عيرمنأعظمنظرهم
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أنهمننجالرغم،الأولالفريقمنكانأبولىأنوببدو

كان،،بتدقيقاتحلموقد،المحصدانروحناباعةمنكان

الربطركأ5وبر!كلااكيلالهيثرحأنالىحاجةفي

علىط-أتالا0(24-28:ا8أع)أتدقيقبأكز

سوديةعارئااكانأنهرغمالأفقضيقيكنلم-ييدو

لقبولمقدمةتعتبركانتيوحناسوديةلأنافقط!وحنا

التيالأحداثوبريكلاأيهلالهضرحوعدما،اللهصيا

ومن.بالقبولبادر،تحنيهوما،!وحناسوديةتلت

منولكن،المسيحباسماعمادهعنضىءفيكرألاالحجيب

المت.مجردعلىرا،نبنيأنالثديدالخطأ

ثلاثنحوأفىفيالرسولخدمةواضغرقت

عشرالتاسعالأصحاحفيإيجازبكلدسجلةهىو،سنوات

.أوصتفصيلاتمعرفةتنىكناوآ.الأعمالصفرمن

فيومقنغامحاخا5أضهرثلاثةالمجمعقييجاهربول!ظللقد

الىينحدثكان،(:918أع)،اللهبملكرتيختمىما

وكانت.(2و.:1891أع)بهرجواأنلهمجقمن

للكلاملهأيحتأخرىمدةأيمنأطولهناكخدمتهمدة

فيالمعارضةوجههيثارتوعندما.يهودىمجمعلى

مدةكرازتهواصلجثتراشمدرسةإلىانتقل،المجمع

جميعيوعالربعكل!ةاالأثاءتلكوفي،سنتين

،(01و91:9أع)،ولونانينصهودمنأسبافيالاكنن

مصحوبة،لدةوتقوىننموالربكلمةكانتومكذا9

أرواحو)خراجمرضىدثفاءمنمح!رةمحجزاتبإجراء

.(2ا-.1:ا9أع)الحرةأعمالونقض،شريرة

بولى،يدعلىانوامنطريقعنوالأرجح،أفسىومن

ونأصستأسيامقاطعةفيالساكنينجمغالىالإنجلوصل

،ا:7:2،اكرمعا":91أع)أخرىأماكنفيكناش

تيحوثاوسأرسلأنولعد.(إغناطوسرسائلأيفئاانظر

أفسسفيزمائاهوفي،وأخائةمكدويةإلىوأرسطوس

.(22و91:12أع)

وضدضدهضفبثار،أفسسفيخدمتهختاموق

عادةعنيخولونالكثير!نجعلقدالانجيللأن،كرازته

مركراباعتبارهاالمدينةاتتصاديأثرمما،الوثيةأرطاي!

الفضةصائغيمنورفقاؤهديمتر!وسوكان،للحجاج

لبيعهالأرطاب!صغيرةتماهليلصنعمنمحيرايكسبون

مكاسبم،قتوثربولسكرازةبدأتوعندما.للحجيج

وإظش،الميجينالمرطينضدالنعب)ئارةإلىسموا

كاصفخطفرا،(:23-28ا9أع)أرطايىعبادة

الىوأخنرهما،بولىرفيغىالمكدونيينوأرسترخى

ساعتينمخووهتافهمصراخهمنيوظلوا،المدينةمسرح

عأ)"الأفس!يينأرطامي!هيعظية":قانلين
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الرسولبولس

عنألمسهميفصلواأدالجهودوأراد.(ا؟!934-2

ءلى-اسكندرهر-نهمبواحدفشفعوا،المسيحيين

عندبيضينكانوأاليهودولكن،العرصلهداالمهد

اليهودكادإذ،تماثاالميحي!ثلمثلهم،الهائجةالجماهير

،الأوثانكلويرفصونمظورغيربإلهينادونوالمسيحيون

عأ)لاسكندأالاصماعالجموعرففتوهكذا

ليحتجالمثهدفييدحلأدبولىوأراد(.34و:33ا9

رأىالهاحمنحالةفيكانصالجمؤعولكن،الجمرعأمام

ذلكمنمنحه،المحيةاللطةرحالودمضالمسيحيونمحه

نأالمديةكاتباستطاعوأخيرا.(3او03:ا9أع)

!كرصرنالتيالمدينةكرامةأنأساسعلىالجمعيصرف

وأد،الشع!طا-رومانظرفي-تأثرأدلابد،عليها

إلىترمعأنيجص،اصساعوالديخريوسشكوىأى

عرفوإذ.(4ا:35-ا9أع)الرعيةاللطات

ئيرأدلابدبهابقاءهوأن،أفس!دطحدتهتممتدأنهبول!

مكدونيةإلىممهومنهويدبأنفرر،أثدعداوات

.(021:أع)

الرسولبولر

الاصطهاداتمنالقيلإلايسحللملوقاأديضكولا

أفسر.فيلولسحدمةمنالأخيرةالفترةفيثارتالتي

حلالفيلل!جنتعرضتدلالرصأنعلىدليللاأنهومع

يزعم!-ضديةمحكمةمنحكمعلىشاءالمدةهذه

تدلأصاأحداثإلى،بعديخا،إشاراتهفإن-المعفر

وحراحا.أوجاعالهسببتكثرةصعرباتواجهألهعلى

لماأفسىيوحوشاحاربتقد":عارتهأذفيشكولا

للدلالةاصتعارةمحردأنهامجتملايي-(15:32كوا)

أموت!:لهاالالقةالحبارةلاحظاالعنيفةالمقاومةعل

تححلهمافظاعةعىتدلإكلا-(31المددي!يومكل

أكيلامحاطرةإلىاشارتهأذأيضئاوالأرجح-هاك

،(ا:63روية)حياتهأجلمنبعنقيحاولريكلا

الحياةم!أيناحتىالطاقةفوقحذاثقلابألا9وقوله

حدثتوفائعإلىيشيرانإمما،(ا:8-ااكو2)!أبفئا

أفس!.لطخدمتهأثاءفي

اتصالعلىبولركاد:بالكناضالمستمرأكصاله-ب

التبثيريةرحيهأثناءفيكررنثوسوبالمشحبينمتمر

أفسفيالأركاديللطريقعورة
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الرسوللس

مجصوصرصالةلهمكبأفسرفيكانميا،الثالثة

البعفرويرى،(ا.5:9:اكو)الخطاةعنالانفمال

لىمرجودماجز"اأنأوإلياتصللمالرصالةهدهأت

وند.(أا-6:4:7)كررشرسإلىالايةالرساله

اءص)الكنيةأعضاءبعضمنالرسالةعلىالردوصله

ومثاكلهييالزواجتعلقأمورفيرأيهطالبين(ا7:

،اطلأوتادأملأخصصتالتيشالأطعمة،كورشوس

،اضبعثاءوممارصة،العادةأثناءفيالمرأةراحتثام

مدىعنسألوه3أأيفاوبحتمل،حيةوالمواهـالرش

البعصسحاءه،الوقتذلكنحووفي.وطيعتهاالقيامة

كه1)ااخلوممطأهل9هويسحم-كورشوس

داخلئرة9عميقةانقاماتلوحودوأحبروه-(11:ا

(1ت5كوا)الجناترةالاشاعاتسعلمألهكا.الكبة

نظورةدعاوىليمترجد؟،فاحقزلىيهميوجدأله

الحامة-اطآأمام

صديدةلهجةفيالرسولمحب،هذهكلعلىوللإحابة

أهلإلىالأولىالرصالةالآننماالتىهى،ثايخةرسالة

الرسولبولس

تدكورثوسكيةيالماكلأثويبدو.3كرصشو

أضطرمما،تعليمهولقدبرل!سلطانمعارصةعنأسفرت

الأموريلمعالجةكورنتوسلمدينةأ!ةبزيارةاغاماإلىمحه

ويحيط.(ا:2:1،21:41،31كو2)البهيسة

إلىالئانيةرسالتهفيعنهايتحدتالتيالزيارةكدهانحصوضا

،الأعمالامفريعنهاشيئالوقايدكرلمإذ،كورتو-

ثاوسنبمرصافامالنىالزبارةأنها-تجمللاأو-وبخمل

كر2)تبطرأو،(91:22أع)-!وأرسطو

،41او3و76:،23:1مع،81و217:1

لاجحةزيارةتك!لمأ-كايدوولكن.(23او6و806

إليهميرجهالرسولطلىفقد،محرنةريا!ةكاتلل،تمائا

فيوأماذللالحضرةي1بألهمعارصوهاتهمهفقد،ايويح

الرساثل!إدقالوا؟،(ا:01كو2)9ممخاصالية

حقير،والكلامففعيفالحسدحصوروأماوقويةثمية

-(9.لأ:.كو2)

ولكن،ترواسإلىثهالأتوحفاأفس!بود!غادرتم

،كورنثوسقيالأحوالحهةسنفحهلىراحةلهتكرلم

أبو،لومعبدللكورتوسوعورة
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الرسولبولس

نأيرجرد-6حيث،هاكانتظارهفييط!يجدلمولأنه

دولىمكدويخةإلىجفخر،سلتوسكهفيالأحوالفهيعر!

وفي.(31او22:كو2)ترواشيالمثهادةيواصلأن

نفرءتلم(فيلبىمديةلىالأرححوعلى)مكدونية

لناالمعروفةالرصالة-كلاجلكرد-إليهمفأرسل،تيطى

نأاالعضويزعم.كررنثوسأهلإلىافانيةالرصالةباسم

رسالة"بقت(1-013كو2)!الصارمةالرسالة"

وأاأ-4:7ت6فيهاهـاا-9،كر2)"المصالحة

ماهناكبأنهإلا،ممكىاتراضهذاأنومع.(بدو!ا

يستلزمه.

التثيريةرحتهفيبولسضغلتالتىالأموروءت

وتد.أ!رثليمفيالمحتاجينالقديبتأجلىمنأحمع،الثالثة

بهذا:أخائيةومكدونيةوأياغلاطيةفيالأمكنائىأوصى

كو12-4،ا:آكر21-32،ا:ه5رو)الخصوص

شبيه،المحبةأعمالمنعظيماعملأهذاكانلقد.(89،

ذلك،علىعلاوةولكن.قبلمنأنطاكيةكية!عيهمما

المؤسينيساعدللوحدةرمزأالعصلذلكفيبولىرأىلقد

أورشليم،فيالأمللكنيةمديهونأضحمإدراكعلالأمش

الموجودالايمانعدقعنصورةاليهودمنالمؤمنيرواعطاء

.الأمكنائنلط

فيبالابجلكرز،الالةالتبشيريةالرحلةأثناءوفي

ولا،(91إ15روية)اللريكونحتىاشربيةاالمناطق

هذهإلىذهبقدنفهبول!لالرصركاذ)ذابماالجزميمكن

وكرزواذهوامكدويخةمنالمؤفينبمضأنأو،المنطقة

بالانجيل.هناك

بهاضلىالرتلعضبولىصرفأن:بعد

أضهرثلالةصرفحيثكورلثوسإلىذهب،مكدوية

هدهزيارةعناكزعرفالونتنىوكنا-(.02:23أع)

بعدوبحاصةهاكبالكنيةلولىوعلاقةالثلاثةالأضهر

هدهمنشيئايذكرلاالأعمالسفرولكن،إليهارصائله

.التفصيلات

62

وتجيل،كورثوسفياقاتأثاءفيالرصوروكب

ور)روبةفيالكنيةإلىرصاله،أورثليمإلىعودت

الونافيلمللعابالابجلالكرازةتم!لقد.(ا-7:33اء

.(.9123:أ5رو)الأمبراطوريةمنالرقيالقمفي

بول!فأراد،الانئارفياللهبوأخذتالنارأوتدتلقد

ور)أسبانياحتىالفربفياللالينىلمالحاإلىخدمتهينفلأن

كنيةمنكخذأنيريدكانأنهوواضح.(15:24

صوريةأنطاكيةفيالكنيةكانت؟،لعملياتهتاعدةرومية

يدهبأنالأوقاتمنوقتفيودلقد.قل!نلهقاعدة

2

الرسولبولى

هويححلأنع!كانولكن،روميةإلىأحائيةمنماشرة

المعنىلهااجكون،أورضليمإلىالأمكنائرعطايابنفسه

رأىاتلك0(2-51:232رو)لهاأ!ادهالذىالكامل

رؤيم،لهيبقبرالذير-روميةفيالمؤمنيزإلىيرسلأد

برصفيهاإكيهمتحدثا،رصا-الجتظرةلزيارته!هد

الله.

تنسيقا،واكزهارسائله؟طولهىرويةإلىورسانته

حتى،رسالةمجردمهاأكزللإيخلشاملتفسيرهىبل

خدمته،منبكرزمنفيكتبهاقدبول!أنالبحضاسعم

البحث،م!كنوع،أصهاايىالأمكنلأد!علىودرها

إلىتوجههاأرادوعندما.سالتهعنمرجرةصورةلاعطاء

فيالخصةالصامرإل!اأضاف،روميةفيالكشة

هذاويرجع.عحروالادسعرالخاسرالأصحاح!تا

الكنيةساورتالتىالبهوكنميرعاولةةلالرأت

وإلى،الرصالةببافيصحاحيزالأهذي!علاقةعنالأولى

بحضفي،(ا:1517)،ر:ميةي1عبارةوجودعدء

مذيىفيختايينتبجتنووجود،الثانويةالمحطوطات

.(27إ51،33:61)الأصحاح!ت

علىوهولقلهدبروهاالياليهودمكيدةاكت!ثفتوإذ

يرجعأنرأى،أورضليمإلىطريقهفيالهوديةالفينة!ح

ثملونرافقهوقد،(02:3أع)مكدونيةطريقصتبرأ

منوصكوندسوأرشرخ!،البيريباترسصو:للكنائى

،لترةمنوتيموثاوس،دربةمنوعايرس،تسالريكى

.(02:4أع)أسياأهلصتوتروفيموسوشخيك!

-الأمب!!الخدمةحقلفيالرئيسيةالمراكزكاتوهكذا

.الرفاقأولثكفيثملة-3!وكورنثوفيلبىعدافيما

بولسولعا!،فيبمدطالكيسةيمثلكانلوتاأنويحتهمل

لهاكمشلكورنئوسياممنيةأسمفوضاكاننفسه

.(:4ا6اكرانظر)

ذهبليما،فيلبييالفطيرأياملول!تضىوتد

عأ)ترواسإلى-الأعكائرص-رففاؤه

فيالتلاميذكانإذالأصبرعأولىوفي!-(،26:ه"

وأطال...برلىخاطهمخبزأيك!روامجتمعيرتر!اس

،أيخخوساحمهثابتثقلحتى،اللبلنصصإلىالكلام

وحملأ!لالىالئالةالطمقةمنفقط"،عميقبرم

حيابالفتىوأتوا...واعتنقهع!و:قعبرد!فنزل،ميتا

.(61-02:2أع)!بقليلةليتتعزيةوتعزوا

الحمسينيوميأورشليمييكودأنيودلولروكان

حولالإبحارإلىيسرعأنأرادولذلك،(0:261أع)



الرسولبولس

ايىالكنائىلز!ارةيتواقأنبدوناصنرىاأجاسراحل

أفىصيوخواشدعىأرصلمبليشومن.طريقهفي

أع)لتحذهـهمالأخيرخطابهعل!موألقى

وفاقبرسإلىبولىأبرمييتىومن.(ا-738ة02

تيصرية.إلىبراصافرثمتولمايىإلىثمصورإلى

:واشئهادهسجه-سابعأ

لوتاأنمنرويةوفيفل!طينفيبرلرسجنفترةأهميةتجدو

.(21-28منالأصحاحات)الأعصالسفربربعاحتصها

وجنهبولىاحتجاجاتأن-بالطبع-هذامعنىواج!

الأولى،الكنيةتاريخفيآخرحدثأكطمنأهمواستشهاده

أنهومع،الكتابةمنأهدافهعلىتتوتفالكتابةفيلوقافحعايير

الدفاعىغرضهلهكانفقد،ايخلفةالمواضيعبينيهابتهفييمزج

القسمأنكا،واحتجاجاتهبول!محا؟تعلىكثيرأيعتسدالذى

بول!وخدته،حياةمنالفترةهذهلوتابهتحصالذىالكبر

لهوأن،الناجحةالحياةلهذهخاتمةمجردمنا!زيعتبرأديجب

تدالزمنمنطويلةمدةتغطىالفترةوهذه.ذاتهيكيرةأهمية

فيبولىعلىالقضإلقاءمنبداية،الشينمنعقدأتبلغ

منقيصريهفيسنتبنصجنهإلىم58محويأورضليم

رويةإلىبابحرضهوربضعةاشغرقترحلةثم.م58-06

منرويةفيشينلمدةصجنهثم.م16ربيعإلىم06أواحرمن

نفواستأسراحهفيهاأطلقفترة-الأرجحعلىثم،م16-63

فيثانيةمرةوسجنهعليهالقبضالقاءثم.م63-66منخدقه

.م67فينيرونبأمراسئهادهثم،روية

صرية،فيصورالىوصولهعند:فلطينفيالأحوال-

في،الاخوةحذره،فلسطينفيقيمريةإلىمجيئهعندثم

فدالقدسالروحلأن،أورضليمإلىالصعردمن،المديتين

عأ)هناكاتظارهفيوالجنالقيردأنأف!أهم

الروحأن-الأولىللوهلة-ود!لو.(12:4.11.21

خططه،ليأخرىخطوةيخطوألاالرصولأمرقدالقدس

ولكن،الترجيهلهذ)عصباناكانالذهابعلىتصميمهوأن

يمكن(21:4أع)!بالروح9عبارةفيأالباء"حر!

يشظرعماالروحرسالةألىمحملعلىأ!سائفهمأن

وكأن،نحذررهعلىللاخوةالدافعهىكانت،الرسول

بمافقطأنجأالروحيما،يحذرهالذىهرنفسهالروح

المجاعة،حدوثعنأغابوسنبوةفيحدثثلما،ينتظره

أع)عليهاواجبارأتهبماالكيحةقاتوكيف

ليالمؤمنبنإلحاحأننفهمأن"ويجب.(أ:27-.3ا

الأ!ةالأحداثأصاصنعلى-الأرجحعلى-قامنيصرية

تصيمومن،نفهااببوةعلىبالضرورةولي!،المتظرة

روحيانحمارنتيجةكانأورشليمالالذهابعلىلولس

.(91،9202:22:أع)تجاهلهلهممبهايكنلمداخلي

الرسولا-بولس

ضلبم،رأفيالهودمنترحببايحدلنأنهتمامأيعلمكانلقد

الجاعبعنصثاأصدقاؤهيعلمعندما،الطبيمىمنوكان

لملمااولكن.ذلكعن)ئناءهيحاولواأن،تظرهالتى

،نظرهوجهة-طحدالى-لهمأوضحأنوبعد،أيقنع

.(241؟1أع)،الربمثثةلتكن":لهقالوا

أع)!كثرةأياماأقضريةفيبولسعكثوقد

الىوصولهتبلتحركاتهتوقيتكانلقد.(ا21:.

-صورفىمكثففد،ال!فنبتحركاتممدأقيصربة

عأ)وسقهاتضعكانتالسفيهنةلأنأيامسبعة-مثلا

ترتيبعلىقادرأكانأنهفيبدونيصريةفيأما.،34.ش12

كانيناقيصريةييتوافىأنعجيبايبدولذلك،تحركا-له

يترجأنأرادلعلهولكن،أورضليمإلىالوصولكتعجل

ثم،فيبمإلىكورنثوسمنالئاقةالبريةرحلتهبعدقيلأ

الىبتولمايسمنثم،البحرطريقعنشولمايسالىيخبىمن

لقىأنهفيضكولا.أحرىمرةالبرطريقعنقيصرية

نأيريدكانأنه!،قيصريةفيالمزمنينمنطيبااضقالأ

نأولير(02:61أع)الخمينبومفيأورشليمإ!!يصل

التىاللحظةفيإبايصلأنبل،وقتأصرعفياليايصل

فيتوانيهأنيبولدلك،الحاممةاللحظةأنها!رىكان

الجاصةللحظةانتظرأ-بيدحدإلى-كانقيصرية

رافقه،اللحظةتلكجاءتوعدط،أورشليمإلىلدخوله

فيأتاموهناك،تيصريةمنالمؤمينبعضالمقددةالمدينةإلى

الأصلقبرسىوكان،الأوائلالمؤمنينأحدمناسونمنزل

.(21:16أع)

بول!تقابل،أورضليمإلىلوصرلهمالتالمطاليوموفي

أورضليم،ومايخيعقوبمعالأمكناشثملوورفقاؤه

طموهمأكمبدولا.الأمبيناللهفطهماكلعليموقصوا

.(ا-21:791أع)معهمبهاجاعواالنىالمالةالعطية.

منقلقينكانواوالمثايخيحقوبولكن،بهمرحبواولقد

فيالهودمنالمؤفينمنالكثيرينعندالأفمالردودجهة

عئمأنهععواقدأنهمحيث،بينهمبولىلوجود،أوريثليم

وواضح.موسىناموسيهحلواأنالثاتفيالذ!نالهود

داخلقوةازدادقدبالطقوسواممسكالدينيالحماسأن

ربما-أالمجاعة9بمناسبةبولىز!ارةمنذأورضليمكنيسة

الذينالأصبنيينمنكثيرينلانفمام-البعضيظن؟

الداخليةالقوىمزجعلىاعتادواقدكانو!والذين،آنوا

دطوالرص!قوبأنومع.الناموسحفظفيبالتدتيق

على-أنهمإلا،التطورذلكيشجمونيكونوالمأورضليم

نأبولسعلىاخرحواولهذا،كبحهيشطيوالم-يبدوما

الناموجة،والتقوىاليهوديةللموائداحتراعهعلناييين
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منرحالأربعةتطهيراجراءاتعلىبالانفاقوذلك

طقرسحبمعهموالتطهر(نذرعلغ،الهودالم!يحيين

الخبيئةالإشاعاتعنتولدتانحاوهـالتىلتكين،المجكل

لأنه-بذلكالقباءعلىبولسوافقوقد.تذاعتالى

الحوائدكلمنالأعمسالمزنينحريةعلىيهدهتأمنبالركم

لمؤمنالخطأمىأنهيعتبريكرلم-الهوديةوالطقوس

عأ)الأعلوببهذاايمانهعنيعبرأنجهودي

رحلالهفي-أثاءمرةجاهرلقدبل،(21:.2-26

حريةعنعيداكانليفا!فريىابنفريسىبأنهايرية

.الأممنالمؤنين

ش!ءيفلحلمأنهلدوإذ،الخطةفث!لتلقدحالأكماعلى

،مخوهصلالعداءأفكارهمتثبعتالذيناضرصاءفي

الهيهل،يأصيا.منالذلىالمتعصبونالمهودرآهفعندما

اممنل-ترويخم!أدخلبأنهعذعينالجمعصأهاجوا

معرضابول!وكان،الهيكلالى-أفسىلكني!ةالأممي

الروماقالفاهلدتدخللولا،الثغبو!فييقتللأن

تعكركانتالتيالكتهمنوجنودهيسياسكلوديوس

ولما.الهيكلباق!بهوارالضماليةالجهةفيأنطونياقلعةفي

أكديهم،منأفلتتتدالفر!ةأنالماخبةالجموعرأت

.(21:27-36أع)،خذهه!زخونظلوا

الأصرمنطلب،الرومافيالحصنالىبهيدخلواأنوقبل

تادررجلأنهالأصرأدركو)ذ،الجمعنحاطبةفيلهكأذنأن

الىبيدهفأضار،(21:374-.أع)لهأذن،وثجاع

الأراميةباللفةفخاطبهم،عظيمصكوت!ار،الثب

ورويوهوباهنامإبهنأصنوا،القلعةدرجعلىواتفوهر

وأصحتجددوكف،الهود!ةالد!انةفيحطلهوتلالع

البهاج،الأمالىإرطلتهذكرحينولكن،صبحيا

يؤخذأنالأم!أمروفا،(2ا-22:2أع)أخرىمرة

مراخهمسببلصرفةبضرباتيفحصوأنالمسكرالى

الرومانية،برعويتهبولىاستنجدإذولكن.هكذاعله

.(23:2-229أع)القيىدعنهوفكتالخفدمناعفي

اليهودلثكىلماذا!عرفأنوريدالأمصكانإذالغدوفي

النهمريم)الكهةرؤساءمجمعأمامأحضره،عليه

قرارإلى!صلأنيتطعلمالسنهدريمولكن،(الهودى

أعدأنه،صفوفقانقسام)حداثفيبولسبراعةبسبب

22:03-أع)أنطونياقلحةالىيولسأعيدوهكذا

.:231).

نأعلىيهود!ارجلاأربعينمىأممراتفقذلكوبمد

قادةمعوأتفغوا،كينفيغدرأبولىلقتلننرأينذروا

أطمأخرىمرةبيأتيأنالأمكلمنطنسواأناليهود
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أختابىولكن.تدقيقيأكئرالأمرلفحصالسنهدريم

والأميربإلسيحذرأنوامطاع،بالكينحمعبولس

صدقالأميرأدركوإذ.(أ-23222:أع)الرومافي

حيثقيصريةإلىفويةحراسةفييلابولسأرسل،الئاب

عنبحيدايخلكىالروما!الوالمطرعا!ةفيآناهناكسيكون

إعادةيمكنوهاك،المثاغبيرالعصاةأولئكأيدىقاول

للصحاكمةبرل!ومثل.(23:23-52أع)فحصه

لمقاللاتمرارأفيلكساستدعاه؟،مرت!تيلكسأماء

صاحبإطلاقايهودعداءيثيرأتديلكىثألمو.خاصة

عليهللحكمستعدأيكنلمالوقتنف!رولط،ا-!

ظلوهكذا.القضيةفيالضر!فييماطللأخد،ظلما

ولكط،كاملتيرصنتينقيصريةلىميرودسسجىلطلرض

كادكا،اءاعتفامكانفيبريةايجوليتطيعكاد

.(ا-42:27أع)زائريهداصتقاتلهصموحا

فيالمدةتلكصتمعرقهانتشىكاكثيرةأمرروضاك

إنثم؟نففاتهعلىمجصلبولسكانكيصمئلا.السجن

عأ)وأعوانثروةصاحبرجلأنهيظنكانفيلكس

كانتوكيف؟الظنهذابىأساسأىفعلى،(426:2

بحدوقادتهمأورشليمرالمشحييرمعبرلرعلاقات

فيبالمؤمينتربطهكانتالتيالمودةمدىوما؟صجنه

؟المجاورةالجهاتنيالمؤمنينجاعاتوبمختلففيمرية

كا،بولىمعيسجىلمأنهالأرجحفا؟ليلاحدث:مأذا

رسالةوالجديدالمهدفيذلكبعدأخرىمرةيذكرأله

يعملكانماذا.(5:12أبط)الأولىالرسوللطرس

ممثلنسائرحدثوماذا؟الأثاءتلكفيولوقاتيموثاوس

أورضليم؟إلىبولىرافقواالذ!نالأمبهائى

منولكى،بالحاطرتجولالتيالأصئلةمنالحديدوهناك

تاريخه،كتابتهعدالأموربهذهيفىيكنلىلوفاأنالواضح

عنهايذكرفلم،رصائلهكتالتهعندبول!تنىتكنلم!

بيناليبولىرصائلمنالكثرأنالبعضويظن.شثا

الأدلةولكن،تيصريةفيسجنهأثناءفيمحبتقد،أيدبا

فيبخهأثاءفيمحابهاترجح،نفهائلالرطيالداخية

ذلك.بعدرومية

رفع،الواليقيلك!محلفستوسبوركيوسحلعندما

أور!ثليمالىبولىيستحضرأنفهيطلبونامماصأالهودإليه

نأمنهمطلبفستوسولكن،ايهودىالقضاءأماملمحاكمته

81(.:2ه)أعدعواهملإنباتقبصريةالىممثليهم!وفدوا

نابرلىلصأ،ابهرداصترضاءوويدفترسكانوإذ

بولىظللقد.ناك2ليحاأورضليمإلى!حدأنرريدكان



الرسوليولس

أيضاالمستبعدشأنهررىهووها،فيلك!مماطلةمعستبن

كمغكثخص-فرأى،فستو!رأمامالحدالةتتحققأن

فيالقيصرمحكمةالىدعواهورفعأن-الرومانةبالرعوية

هذاقدمأنلبولىيسبقاو.(ا:9-ا25أع)رومية

منتخلصهلأن)طلاقاتليفكر!كنأبل،الامماس

منالحرمانممناهكان،اليهردىالدريمأمامالمحاكمة

فيالحقلهتخولكانتالتى،أ!اكههودىاتيازاته

فىدادكانفلطينفيموقفهولكن،المجامعإلىالدخول

،الرومانالولاةوذبذبةاليهودعداءبينمحلقوهو،%ص

القيصر،أمامقضيتهعنضخصيامرافحتهأنعلىعلاوة

منمجمرعةأعظمأمامبالإبجلالمناداةفرصةلهصيح

هـالى:فوسأعلن؟حدثرهكذا،لمالحافيالمستمحين

أع)!تذبتيصرإلى،دعواكرفعتقيصر

25:12).

جاء،رويةالىترجلهاجراءاتاصتكمالوتجل

نيفتوسلز!ارةبرنيكيوأختهالثافيأكرياس!رودس

الملكهوأغرياسوكان.الجديدبمركزهلهئتهيخصرية

نأيتطيعماذالهصففوسإليهفلجأ،ليهردالفخري

،(25:13-27أع)بولىقصيماعنليصرقي

لقىفأ،أغرلاسأمامليتكلمبرلىالفرصةشحتوهكذا

ظنولقد.(ا-2623:أع)خطابانهأهممنخطابا

عنبحدثيهذىبول!أن،رويةمنحدكثاالقادمفشوس

كانأكرياسأنومع.الأمواتمنيسوغوقيامةالرؤى

فيصألأنهإلا،وبراهينهبول!حديثتقييمعلىأقدر

عأ)سجيايجعلهأنبحاولبولىكانإذاعما،كبرياء

كانتالحدالةأدعلىالاشاناتغقوند.(26:24-92

الىدعواهرفع)ذولكنه،بول!صاحاطلاقتقتضي

3-32(.62:0)أعتيصعرالى!ذبأنبدلاكان،!صر

بضميرروماالىالرحلةتصةلوقاكلوى:أخررأروصةلي-لي

الرحلة،تلكليبولىرافقأنهعلىكدلمما،المتكلمبن

آخركنولمل،معهماأبكرأفايموئاوسأنوالأرجح

فيقيصركةمنأقلعواوقد.(ا.:27أع)راضوهما!ا

لحاصفةالنهنةتعرضتوتد.م06ضةخريفأوال

9-ة27أع)مالطةأوطيطةجزورةعندوتحطمتعلاية

،أخرىنحينةفيأقلحوا،أشهرثلالةوبحد.(ا.28:

خليجفيبوطيولىالىالأصرىرساهلربولسوصلحتى

فيالإخوةعندمكبواحث،(ا-13ا28:أع)نابولمي

منوفدشخرج،برارومبةالىصارواثم،أيامسبحةبوطولى

أبيوسفورنعدععهومنبولىلاشقالرويةفيالأخوة

.(28:41.51أع)الحوانيتوالثلالة

الرمولبولى

فيالعيقةرغبتهعققا،روميةالىبول!وصلوأضرأ

زائر،كبضر!أضهالمولكنه،الإمبراطوريةعاصمةزيارة

قيأنلهاذنوقد.المحاكمةانتظارفيلقيصركأسرلل

يحرسهكانالذىالجندىمعلنفهامتأجرهبيتفيوحده

!ستقبلبأنلهسوحاكانولكن،بلسلةاليهمقيدأ

روية،فيإقامتهتحدكدمنالقرةتلكغفونوفي.زاثريه

عأ)ثيهمبحهطريقعنوشرةواسعة!نهدفةقام

.(ا-28:731

ثلالةمعتقابل،روميةالىبولسوصولمنقليلوبحد

أغلبحملواالذينوهم،ومكدونيةأيامنأشخاص

السجن.فيوهوكتاوالتى،أيد!اينناييرصا"لله

)مامعهنفابلوقد،الثلالةهؤلأءأحد،أبفراس،كان

فليحون)معهصجناكانلأنهأوالسجنفيلهزيارتهفي

فيالكيةأمس!الذىهوأبفراسأنولدو.(23

تجددتدأنهوالأرجح.(7:4:21311(اكو)كولوسى

بول!تابلوعندما.أفسىفيخدمتهأثناءفيبولىيدعلى

كولوسي،نيالكني!ةفيالأحوالعنأخبره،روعيةفي

؟.(814:أكر)هناكالمزمنينكدوالمحبةالإيمانوعن

الإنجيل،يرصالةبالانحرافتهددهرطقةبظهورأ!اأخبره

يذوأرصلهاكولوسيفيالكيةالىرسالتهبول!فكتب

.م662للأوقأوم61حوالىوأنسيمىتيخ!كى

كولوسي،فيالهرطقةتلكمنبرلسموتفمنو!دو

اييوالثنائيةالتوفيقيةالددنيةالفلفاتمننوعأكانتأحها

معجوهرهفيويتعارضدن!المادةلمعاأنحيثبأنهتقول

!الى،الحقيفهالمعرفة)الىيعىأنالإنسانفحلى،الله

محنىوكان.ماديةلادائرة،أممىدائرة!باللهالاتحاد

الصليب،علىودلهالمجح-صوعربخاتجدرفضذلك

الله.معالكاعلةالمصالحةنحوأولىخطوةاعتبارماأو

منايقليل،الهرثمةهذهعلىردهفيبولىيحاولولا

كانتاالنقطتينهاتينأنرغم،وذيحتهالميحناصتشأن

بالجحديفتخرالرعولنجدبل.الهجرممرضوع

كو)الإنانفداءاللهاكملبهما)ذ،والصليب

تعمقكلمانهاثائيةالغنويةتقولوبيما.(2-022:ا

الغموضامحنف،المادىالكونطبقاتاختراقفىالله

المعرفةالىيملعاليايحلقأنالإنانعلىووجب،أفعاله

دكلبالميحبودسيناديذدكمنالنقيضوعلى.الخلصة

الفداءالمؤمنيجدويخه،اللاهوتملءكليحلفيه،لمالعا

.(22:9.01،ا-2:هاكو)الكاملبنوالصلح

وكان.روميةوبولىقابلهممنثا!أنسيم!وكان
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رويةإلىللرحلةخريطة

ضيثاسرقوتد،كرلوسىفيلفليونرتيقاعبدأأنسيص

نلكلطأحديعرفهألاأملكلروبةإلىوهربسبدهمز

عنبولىبالرسرلأن!م!ىتعرفوربما.الكبرةالمدية

علىالمسبحالىأنسبمىجاءحالأكهاعلى.أبفراسطريق

الجن.نيوهوللرصلجدأنافعأفهوأثبت،بول!يد

رصالةكتب،صيدهإلىبالحودةألسيمربولسأتنعوعندما

بل...كمبدلا9الهاربعبدهيقبلأننهطالبالفليصون

فيصون)!الرب..في...عرباأخا،عبدمىأفضل

اضخدمهاالتىايوريةفيالدعابةروحوتظهر.(16

ومفاه)هأيخص)واصم،نافع!كلمةبينالرسول

قوتها.منوضاعفالرصالةلهجةمنخنفمما(نافع

66

المسألةهذهيعابملالرصأنالنظريشلفتومما

في!المشحأخاء،منبالدءأيامهفيالدقيقةالاجقاعية

اليهفيةوبهذه،المجتعفي!المسيحيةالأحاء"إلىالفرد

.الرقنظاماسمصالإلىأدتالتيالذورغرس

2

إلىالرسالةفيوأنيسىيخيكسإلىالإشاراتوش

فيالمثابةوالتحيات(4:7-9)كولرسىكنية

(1.2023.24فليمون4:.1-17،كو)الرصالتين

وإلىكولوسىبهيةإلى)الرسالتينأدنتتجأنيمكى

حملهماوقد،واحدوقتفيوأرسيامحبتاتد(فليمون

نفىلطكتبأنهأكاويرجح.(2ا6:أف)تجيكى

كانتأنهايحلبالتى،أف!كيةإلىالرصالةالقرة

أسا.فيللكنائىدوريةصالةر

يرلىأصسهاالتىالكناضمنالقادمالثاكوالثخص

هورويةفيبرل!معهتقابلوالذى،الرقفي

فبلبينيالكنشةأرسلتأنسبقلقد."أبفرودض9

ني)الأقلعلىمرتينبولىللرسولماديةمعرنة

القفىبالقاءفيلبىفيالكنيةعمتوإذ.(،16:ها4

عطبةومحهأبفرودنىإليهأرسلت،وسجنهالرسولعلى

علىشحصيايرمأنأ!اعيهكانوربما،الكيةس
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ليكرنلصوالرأمامأرسللعلهبل،سجطفيلالرصحدمة

مرضأبفرودذسولكن.رويةإلىوصولهعداصتقالهفي

إلىمرضهأ!ارووصلت.بول!معوهوخطيرأمرضا

)فيالماليةسوتهمعلىلشكرهمفكنبفيلىفيالكيسة

هـإله-رعو-أبفرودتىصوليدفع،(اأ-!.:4

في)خدمتهيتمململأنه،إليهيوجهأنيمكنفقدأي

لكيالراهنةظروفهعنلهمكتب؟.(2:.23:ه

منويحذرهم،والتواضعوالرحدةالثاتعلىيحرضهم

فيالحكمموعداقترابإلىيثبرأنهوحبث.التهوديين

فيبىزيارةفيأنيتهعنويعبر1(2-026:أفي)قفة

إلىرسالهكنبأنهذلكيعنىفقد،(242:)قريبعن

فيالأولسجنه"يامأواخرفيرويةمن،فيلبىفيالكنية

فيبرلى)قامةتحددتفلقد.م63نحوفيأى،رومية

المدةوهي،(28:03أع)سن!تمدىعلىرومية

ىأعلىللتحفظالرومافيالظنونيحددهاايىالقصوى

فييحكملمطانا،للقيصردعواه-وفعأنبعدسجين

سفرفيلوقاروايةتتهىالنقطةهذهوعند.تضيته

حو2فدعليهالمدعىكانإدامايذكرأندون،الأعمال

المدعيناليهودأنأو،الحكمفينفذئمومن،مذنجاووجد

أطلقوهكذا،الدعوىنحربكلعدمنسفطالفضهتركوا

توقعفقد،النتجةمنميفناالرصليكنأولما.سراحه

دليلثمةويى.(22فليصون2:24،في)الثافيالأمر

.الرأيهذايخقضتوى

روية،ف!صجرناكاطتينسنتينقضاءأنييدووقد

فيالكنيةإلىرسالتهفيالرسوللكن،للوقتمضيعةكان

أيهاتعلمراأنأريد":قال،!راحهاطلاققيل،فيبى

نإخى،الإيخلنقدمإلىأممزآلتتدأموركاأنالأخوة

باقىوفيالولايةداركلفيالمشحفيظاهرةصارتوثقي

يجترئونالربفيواثقونوهمالأخوةوا!ز،أجمعالأماكن

.(1أ-24:فيلبي)أخوفبلابالكلمةالتكلمعلىاكز

حدثمادالوقالنافيكرلا:وايتثهادهاتيةخدته--

رلعله،روميةفيالحنفيالتبنمدةبعدبولرللرسول

لولب"عملهحياةعنلقصتهتتمةيكتبأدلرقانيةفيكان

قمةالتنمةهذهفييكتبوأذ،الترقفيالإنجبلوتقدم

!هماولكن،الاسراطوريةمنالعرثيالقمفيالابجلتقدم

وأقرب.ذلكمنشىءإليايصللمفإنه،لوقايخةكات

)كيمندسرسالةهىذلكعنإلياوصلتالتىالكتابات

تقرييا،.م69عامفيكتهاالتىأالكورت!ييرإلىالرومالى

تدم،والنزاعالحسدسببأ:التالةالعبارة!انحدجث

منعافىأنفبعد،والصبرللاحقالصورةثمالهبول!
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نأوبحد،ورجم،ونفى،مراتصبعوالأصفادالقيود

إيمانهجزاءرفيعةشهرةحاز،الغربوفيالحرقفيكرز

،الحربحدودأتصىإلىووصوله،لمالحالكلالبرونحيمه

وذهبلما!ااعنرحا،الحكامأمامشهادتهأدىأنوبعد

والصبرللجلدمئالأصارأنبحد،المقدسالمكمانالى

.(5أكيمفدس)

فيأحطاثإلىإشاراتبهاالرعريةالرسائلأنوحيث

فيالمذكورةالأحداثثنايافيوضعهايمكنلابرلرحياة

تطهرلاا/لأفرادمنعددأيذكرأنه!،الأعمالسفر

،الأعمالسفرفياليريةالرحلاتأخارلىأحماؤهم

السجن،منصاحه)طلاقبعدأنهكثيرأافترضفلقد

منالرقيالجزءفيالتبثيميةخدمتهالرسولواصل

؟،(إيجةببحرالمحيطةالجهاتفيالأتلعلى)الامبراطورية

أبانيا.زيارةفيأمنيتهحققأنهمجتمل

كانأنهتيموثاوسإلىالثايخةالرسالةمننعلمأنناوحيث

القبضألقاءأعيدقدأنهفالأرجح،كتاباعندالسجنفي

قطتقدإنهالبهىالتقليدويقول،م67نحوفيع!

.نرونمربأرأسه

الحقبقة،إلىبكونماأقربالفرضهذاأنأصاسوعلى

إلىورسالتهلتيموثاوسالأولىرصايهكتبقدبولىيكرن

-63منالراحمطلقيخهاكاذالتىالفترة6لاءفيتيطس

قبليموثاوسإلىالثايةرطلتهكتبوأنه.م66

.م67فياستهاده

يئجعلكىتيموثاوسإلىالأولىرسالتهفيويكتب

أفسى،فيالرعويةبموياتهالقيامعلىالابتلميذه

الكذبة،المعلمينمعجكزمكعاملأنعلىيمرثاوسويحث

وكيفية،القادةفيتونرهامجباليالمواصفاتويعطيه

الكية.أعضاءمختلفمعاملة

كيةفييخدمكانالذيتبطسالىرصالتهفىأما

:يتناولثم،الرعويةبمسئوليلأدهأيضايخذكره،كريت

الكنية.فيالقادةفيتوفرهايجبالتيالمواصفات-ا

الكاذبة.العاليممقاومةإلىالحاجة-2

الكنيسة.فيالأعضاءغتلفمعاملة-3

وثنى.مجتمعوصطفيللمؤنينالصجحةالمواقف-4

بعدكنبتفقد،يموثاوسإلىالثاليةرصالتهأما

نراهفبيما.مختلفجووفي،السابقتينالرعويتينالرسالتين

علىقادرأتيطنإلىرسايهوتموثاوسإلىالأولىرسالتهفي

الثاليةرصالهفينراه،ضاءكيفماويتحركخططهيرصمأن
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الواضحومز.شكةونهايةانتظارفيسجياتيموثاوسإلى

وكان.الااعدامحكمتميذاشظارفيرويةسيكتبهاأنه

كاذ!لكنه،الناءقبلإلهتيموئاوصيأقيأنإلىماقا

وأمياي،حياتهفيتلوةتيمرثارسيكونأدلاك!ريتوق

الرسوتمنالأحيرةالرسالةوهده.اسيهاإدعىالتيالخدمة

التحريضاتفيهامحد،بمضاميهاغنيةثميةرسالهالعظيم

الأنتصارلمةماتتردد!،المارخةوالاتهامات،الرتيقة

إلىالانيةلالرصبولىورسالة.الوشيكاخوتوحهفى

التي،ووصيتهالأخيرةالرسولبرل!رصالةهىتيمرثاوء!

المةنجنغمة-الميحخدمةفيكثيردسينبعد-يختحها

تدانحلاليورقت!يباأسكبالآنأناإفي!:للهواليهر

ال!عى،اكملت،الحصرالجهادحاهدتقد.حضر

فيلىجههالذىالرإكيللىوصعوأحيرأ.الايمانحفظت

لجميعبلفقطلم!ولير،الحادلالديانالربالبومدلك

.الدهوردهرإلىالمجدله...أيماظهورهبحبونالذب

.(4:6-8.18قي2إ)آمين

اللاهوئى:فكره-ل!بو

:دهاإعد-لأأو

مشحىلاهوقىمفكرأول-بول!الإلهيةالحمايةأعدتلقد

ولادتهوبحك!.للأمبالانجيا!الكرازةنالخدمته-عظيم

كانوطالحاص.والملنيالاحماعىوضعهلهكانفيروطكواطى

دعتكلمافيساسوكمراصتوضعهاقيازاتمنالافادةلطيزدد

درايتهكاباتهيوتظهر.(22-22:58أع)ذلكإلىالحات

العديدتحوىفهي،الرومانيةوالنظمالرو!افيبالقانونالواصعة

الدراية.هدهمنالمتدةالقريةالأثلةمن

مديخةوهي-طرسوسيبول!ؤيذ:طركلوس-

وعاكأ،ومفكريهابفكرهاومهورةاليونايةاللنةتتحدث

بالثقافةواتصاله،اليونانيةإتقانهفيأئرهلهكانمماهناكصاه

الحضر،حياةعلىالرففرصةلهأتاحت؟،اليوناية

الأخلاقيالوثيةفادعرالأولىالانط!اعاتأعطهولعلها

روية.إلىرسابهصتالأولاالأصحاحيوصفهالدى

عبرانيةصلالة-تأي!العرانيينمنعبرايأ"ؤيذوقد

تكلممدينةفيإقامهمابرغم-والدهحفظوقد.حالصة

القديمالعهدفيبالقراءةالأمالرفىعادات-ايونانية

.(ه3؟في)الحديثفيالأرائةاللفةو)سنخدام،الحبري

منذتربقفقد(ه:626،:23أ)فريئاوالدهكان:لمآ

ومراعاة،والمقروءةالمكتوبةالريعةاخرامعلىطفولته

الفريسيين.لطقوسالمارمةالخارجيةالثعائر
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تأثيرالمنرلهذامثلفيالصارمللظامكان:أوريفليم-

المتقدمالتعليممنللمزيدفأعذه،بول!شخصيةعاىقوى

علىمنعقدةاليةوكانت.!للريعةابنأ"صارأنبعد

إلىأرصلوهفقدولذلك،للجودمملمألصيربولسإعداد

غمالائل--الهودمعلمىأعظميدعلىليتعفمأوهـشليم

ومن.الفكروحريةايمافقوسةبالتامحيتحمكانالذممما

أورشلم،ءلىبولسذهبصنأىفيلالححديدالمعروتغر

حال،ياعمىو.هاكتعيمهلطفضىالوفتمنكمأو

للشريعةكدارسعظمةثهرةاكنسبأتهالموكدفمن

اغريشة.اعلىكيرروكشعصب

حياتهديمةأنيؤكدأكرببادبىأمامبوفىدفاعوفي

نإ-يمكهممواطهوأنالجميعلدىمعروفأأمرأكانت

غل،4-ه:62أع)كفريسىلموقفهايثهدوأن-ضاعوا

لاأمرأورضليمفيودراستهبولىوإقامة.(13:1-4أ

!غومن.الأعمالسفرينكرسالافيهلكأوينكره

الشدعلىضخصيأتعرفقدبرلص!كاتإذامماالجزمالممكن

تفيرفيابمضويثشط،الأرضعلخدتخلالالمشح

حبالم!يحعرفناقدكئاإن":اكنيةكرركرسلطماجاء

يولسمعرفةعكدليلأنهعلى(د:16كو2)"الجسد

قابلالحددهذاولكن،الجسدحسببالمحالابقة

.يزعمونماعلىدفييكونأنيمكنلاوعديدةلميرات

قبلالميحمعتقابلقدبولى1كالو:-المغطهد

رصائله.يذاكإلىييرألآالغربفس،الصلب

وظل(اجممىايرى؟)طرصوسإلىعادقدكانولعله

كانأنهيحتمل،حاليأىعلى.المي!خدمةطيةهناك

بسبدارتاليالجالاتأثناءفيأورضليمفيموجودأ

نأيقدروالمالذينأحدكادوكأبما،اشفانوستحليم

بهييهلمكانالذى"والروحالحكمة9يقاوموا

لثا!حارصأكانبولسفإنحا!أيعلى.الصهيد

قتلعلموافقمحرديكنلمو،اسمانوسرجمواالذ!

دلك.عنقلبهكلمنراضيأكانبالحرىبلاستفالوس

،الهدامعملهيدأ،اشفانوسرجميومنمى!ولط

ويحر،اجيوتايدخلوهوالكيسةعلىيسطوفكان"

وأيقن،8:3()أع"السجنإلىويلمهموناءرحالأ

هوالجديدةالعقيدةعلىللقضاءالرحيدالطر!قأنتمامأ

يها.المؤمنينعلىالتامالقضاء

الأداةأصح،أورشل!كنيةبهدميكتعىلموإذ

البلاد،خارجالحملا!استكماقيللحندريمالرحمية

منولدو.المسيحيينتتللمواصلةدصثقإلىفذهص

تأنيبمنمطلقأحانلمأنهالأمرهذامواصلةفيحماسه
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لرصولال!بو

كازأنه-الوافعفي-يبدوبلاشفانوس،مقلعلىالضصر

،!26؟)أعالرليبهأسسكخىتمامأالضرسزيح

13(.:1اتي

والدعوىالمجيةايعاليممنبولىعرفهماكلأنو!دو

شاهدهماوكل،الم!اهوالناصرى!وعبأنالمسيحية

كل،الاضطهادفيالمرتحتىالمجينثباتمنوعافي

-إبادةعلىتصميمأإكزوجحلهمعارضتهفيزادذلك

الميحيين.

:هتجديد:-يأمما

مناتربعندماالمضطهدهذاحياةصارتضرلقد

وتد.تجديدهعنرواياتثلاثالأعمالبفرويذكر.دشق

بينالظاهريةالتاقضاتبعض!خمأنالعدا!القدحاول

علىالعلماءبينإجماعهناكأنالآ،اللاثالرواياتهذه

والصوت،النورتذكرفجيحها،الثلاثالرواياتهذهصحة

وإحابته:،"؟تضطهدقلماذا،شاول،شاول":يقولالذى

الذييسوعأناا:المشحوجواب،!؟صيدياأنتمنا

ذلكبهاءأمنشاولعياغشيتلىاذ.أتضطهدهأنت

يارب":قال،وممجدأمقامأيسرعرؤيةمنوارتعد،النور

ورلبكيدليسوعخضوعهوكان.اأفعلأنتريدماذا

دمق،الىصكينأعاجزأفاخادوه.وكاملأفوريأخضرعأ

فلم،ببصرلاأبامثلالةوكاناملاذأجهرذايتفيووجد

تلكخلالحدثعتانعرتماوص.،يئربولميأص

.أيصلىهودالأنها:لحناياالربقولهوالئلاثةالأيام

التجل،فيالجهدمنالكثيربذلإلىالأمريحتاجولا

!،الخطيةعلىالتبهيتمنيخفأصراعأخاضأنهلادراك

بولىعرفلقد.العظيمةالنفوستجد!دعندكثصأيحدث

ني!طهدهكانأنهوامحثف،ضخصبةمعرفةالمقامالرب

تلكولي.جذريأتغيرأمفايصهخمفئرت.بهالمؤنينأضخاص

يصفهالذكلطهوأنهببدراخناليفيمرالعمبقالنبك!تمنالفنرة

.2()7-هرويةالىرسالهعنالابعالأصحاحفيجزئا

اللاهرلط.فكرهفيالأساسيةالحفائقالاختبارهذاعفمهوقد

،تجديدهاختبارفيواكتمل،اللاهوقيفكرهؤيدلقد

صار،دلانتهعنومستقلأمتميزأ!ثيئأ!بحأنمنوبدلأ

.وحباةعقيدةلهبالنةوأ!بح،الديانةجوهرهو

المحجزىالتجدكدحيقةلانكارمختلفةمحاولاتبذتولقد

ينما،عيفةرعديةعا!فةالغزىمقد.لبرل!حدثالذى

إيهفخيلاصتفانوسمقتلعلوالندمالألمبغمتةكعركان

اليهخيل؟،يخهأعمىالذىالباهرالنورنيالربرأىأنه

ثهىضربةالىالآخرالبمضوعزا..الرعدفيصوتهحمعأنه
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اتيالهلوصةضحيةفأصبح.الوعيفأفقدتهبرلىأصابت

؟يفاالآخرالبعضزعم!.لهظهر!سوعأنكاإليهختل

وأيخبةفييوعرأىبولىوأن،وهماكانكلهالأمرأن

.نحاسغفوة

صعوبةتواجهضابهاوماالحقلانيةالتف!اتوهذه

بولسرسائلأوالأعمالضرفيتجدلاأنهاأولأ،مزدوجة

الأحداثتفرمحاولاتبافيثلأنهاوئايأ،يبررهاما

سذاجةتصويرفيفتالغ،طبيعيةبأسبابللطبيحةالحارقة

حقيقية.خيربأمورليصد!قواشعدادهالانان

حنانياجاءعندماوحيرتهبولىإبصارعدمفترةاتهتقد

الظلاممنالتقلأنه!،بصرهفا!تعاد،عيهيديهووضع

وعرف،المدسالروحمنوامتلأ،الروحىالنورالىالروحى

كنيسةفىعضرأوأصبحواعتد،جهاالقيامعليهالتىالرسالة

.(1ا-1،22:26ا-9.:9)أع.المميح

لالثأ:!يمه:-

الههردمجامعفييكرزبول!جعا!الحالفي:-المحا

متأنظر:2-9:0أع)"اللهالنهوهذاأذ"بالمح

ومجتر!،(4:51بوا6:9،6يو،71وا61:6

)أع،المشحهوهذاأنعققأدمشقيالساكنىاليهود

العميقةبولسصرفةإن.(24لوأنعلى:9:22-

تتلمذهخلالمناكتهاالتى،القديمالعهدشصوص

تد،القدسبالروحالآناضارتوالتيكمالائيلعلى

معحدثو؟.انمالحةفيمرهوبأخصمامنهجعلت

بولىأنإلا،ال!ودغضببحجتهبول!اصتفانوس،أثار

تعليه.ويو!غاستفالو!رعمللواصلبحياتهنجا

فيبولىأقاممتىنحذدأنبمكافيالأهميةصولي!

فىكرازتهبمدأوتبلذلككانوهل،العرييةالجز-سة

دمق.

بأنكرازتهفيأنه!والقصوىالأهميةذوالأمرأمما

أعمقأبعادإلىشهادتهفيارتفعقد،اللهابنهوي!وع

نأفحقيقة.قبلمنالرعلبهشهدماكلمنوأحمى

أنحفقةيتتبحهاشاملةحقيقةهياللهابنهويسوع

ويطاعئبدأنيحبوأسه،الالهةالصفاتكلللميح

الفكرنرىالأساجةالحقيقةهذهومن.اللهباعتباره

يبغالذىالميحعنلبولىوالاملالعميقاللاهوق

التيالرسائلفيصجلهاالتيالراثعةالعباراتفيذروته

ا-5:7يومع:ا2:ء-أ)فيالمجنفيوهركتها

.(2-023:اأف،ورامع:ا-23-:هاكو،18



الرسولبولس

بول!تساورلمهتجدوللحظةنذفإتهالحعمةوفي

ذلكومع،المسيحإلوهيةجهةمنضكوكأىمطلقأ

بويقةيؤكدلمبولىإنويقولذللثينكرمنفهناك

الميح.ألوهةمطلقأمادثرة

انه"لهكتابفيجورج.لهـ.يقولهذاوفي

)روأالأبدالىباركأإلهأ!-رأينا؟-عنهيقول

الآ!ة.لهذهممكنآخرتفسيريوجدولأ.9:ه(

بصوريتكررالميحألويةعنالتحبيرهذاونغى

نفىونرى.13(ت2قي،أ:12ش)2فيكامختلفة

سلءكليحلفيهفانأالقولفيالوضوحمنالدرجة

.1(:9اكوء9-:2)كو،جسديأاللاموت

كانإذاايوعالمسيحأنجاءماأيضأالدرجةوبنفى

للهامعادلأيكونأنخلةيحبلماللهصورةفي

كلمةص!نفهصالذىالمعنىكانومهما.2:6()في

صراحة.المحلاهرتنؤكدفإنها،اصورة

عنتيلتالتيالعباراتبولىلالرصوي!خدم

الربإلىالإشارةفي-القديمالعهدفي-5يهوه"

اكو،2:اأكو،13أ-2ت01)رويسوع

عباراتأنيؤكدوهو.ا(2:.ا-أفي،2:16

يتخدمهابلفقطالربعلتنطبقلاالقديمالحهد

!سوعالربعنيقتبهاالتىفالكلمات،أ!أللآب

ومنالصماءفيفئركبةكلكوعباصمتجثولكي"

نألسافيكلو!ترف،الأرضتحتومنالأرضعلى

)في،الآباللهلمجدربهوالميحيوع

فييشخدمهاالتيالكلماتنفهاهيأ-11(2:.

الربيفولحىأنامكتوبلأنه"الآبإلىالإشارة

أرو!اللهسبحمدلسافيوكلربهةكلستجثولمطإنه

فلا،المسيحفيوالآبالآبفيفالمسيح.ا(ا:ا4

إليهما،الإضارةفيالباراتنفىنستخدمأنعجب

كو)1اللهالىنخطيء؟الميحالىنخطىءأنيخمكننا

،:9(أ.كو)1اللهنجرب؟المشحونجرب،12(8:

المحيوعربنايومأصبح)الرب(يكلهيومأن؟

(1-012ا:4)رراللهقضاءوكرصى،أ:8()اكو

اللهوملكوت،أ(.5:كو)2المسيحقضاءكرسىهو

5:5(،)أفالمبمطكوتهوا:17(4)رو

)روالم!يحبهةهىا:32(.)أكواللهوكني!ة

اكو)المسيحروحهو8:9()رواللهوروح،6:16(

الذىإيماناعننعئركئاإنيهملاحقأ...\(ا2:

الايمانلأن،بالمسيحأيمانأوباللهإيمانبأنهمثااللهيطبه

اللهلأن،اخرضيئأولي!باللهالإيماننفسههوبالمسيح

،5:91كو)2ألنفهاالعاممالحأاالميحفيكان

الرصولبولس

الله.الىيأقيالمسبحإلىيأقيومنأ:ه-9(4يو

القرةمثل،تجديدهعندأقوة"بولسنال:الروح2-

لرا:8،إأعالخسينيومنيالرصلنالهاالني

مقتدرأشاهدأيصيرأنمؤهلأبذلكفصار،(24:94

كلالقوةمذهومنخه،ورسالتهالمشح!وعللرب

خدمتهيؤدىلكىفائقةومواهبمؤهلاتصنيحتاجهما

يؤكدلابولسأنالأ،1(2:7-.)غلللأمكرسوءل

فيالروحعملتأكيدهبقدرللروحالمحجزىالعمل

الله.كنيسةوبنيانالتقديس

صتميىالهودكلثل-!ؤمنكانأنهبدولا

الأمرينوكلا،الروخولاهرتبأقنومية-الرأى

المرحلةتلكءتتفقبصورةالقديمالحهدفيواضحان

العهدكتاباتفيالموجودالكمالبنضلي!لكن

الجديد.

نيالمنفذالأقوم!،هوالروحفإنالأجيالهكلوفي

الجديدالعهدتدبرفيبوضوحويبرز،!اللاهوت

المحوكوعد.الروحيونموهاالبهيسةخيرلتحفيق

صعودبمدالكنيةأمورتدبصالروحتولى،ذأته

لأنهالمبحروحوك!ى،للهالدامممكالمنل،المبح

.3:34(-س،8:9)روللصزمنينالخلاصبركاتيمنح

الجدكد)دراكأالعهدكئاباكثرهوالرسولوبولى

الروحوألوبةوأقنومية.الروحوعملوحضورلطبيعة

وقد.برهانإلىيحاجولابولىعندبهصلمأعر

هذهأن-القوي!ينهخلالمن-بولىأح!

أقؤمتعنأما.لأدباتإلىتحتاجلاالناطقةالحقائق

وائيئة،ا(ا-ا2:.)اكوالمعرفةفإن،الروح

،8:27()رووالاهتماماتوالقصد1(1:ا2أكر)

كلها03(4:أف،03أ:5)رووالعوروالمحبة

الفداءبركاتفعفيعملهأن؟.للروحتنب

المضىالاراقيطوهو.أقنويتهينضمنللمؤمنين

.الطرقولكلالأوتاتكلفي(المحن)

إنقادواقىحياتهمشونكلليالمؤفينيقودوهو

:أ4يو:أيضأانظرا-84:رو،7و61:6)أعله

مملمىويعئم.16:13(،27وا:526،ا-618

)أعالعحلمجالاتويحذد،2:13()اكوالكيسة

8:26(،)روبهايخطقلابأتاتفيناويثفع،13:2(

.4:6()كل!الآبأبايا"يخناويصرح

مجردإلىالاصارةفياللغةهذهمثلاصتخداميمكنهل

والمديدالآياتهذهفإن،لابالقطعتأثير؟!أوقوة
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لرسولال!بو

2،ه:اكو2ا:03.ا!ص.ا:4،الم!)رشوهو

هرمصموله.5017(تأيحأ:ألطر3:9-ي

:إيخالأ.لجأالكاملةالمي!طاعة

لاأعطاه!اطهاأعلمه3وثبزرحمهفداصاوهدا

الميعواللهإحالا!كليثمل:هر،إيادمرحأ

،ألحفاةلحا،--

وأعمق،اللهوعدقالربعةمظلبا!كليوي:هو

جد،ا.رالهفياصااللهأعدهقدإ،الإنساراحتاحات

صيعطيهل!،فحبالإخياياتجرخ!دمهلا.هو

:ر)اثسالعظمىاللهعطبةهماودرهلحالحش!،

.6:32033(ير3:16،يوأيضأالطر5:8،

!3)سلياعهاأممامالإلاريراضراس!ءاض3!الأ!ا:هر

متأيصالفرا،ا-.ا:1،80:ا،21،24

.:8(ا2لوا:3:9،5:170،32،

يخعله"كلعنى"رقي"الفع!!لولريستحدما

اغظلههصأبارألهيعدإكلنىاسنحدمهلل"لارآ

وألارالإنساداأناعاعىايلنهمابهيفصدقفاؤ

علىالإعلانهدايكولىأن!يمكر.اطقالرنمطابق

دأسلو!أرالميه!الرأواتاتياالخصىالرأساس!

."الإتجاثابر،أ:!الاموسبر"لولس

الحصىالرأصاسعا!إنارسبررألىيمك!شلا

فإناطكتسصالبركل.أماالحميعأخطأإدالداؤ

!ص2)الميحبر"لألفهمامجبرذإذيرر:دالمؤمين

(16او5:8

ا،يماذأتعلىبوديؤكد:الايمان:الوسيلة(!ا)

تدمهاتيا"الميحبرنوإلاصمانالوحيدةالوصيلةهه

.2(3:هرر)"بدمهلالايمانكفارةلا

إجابت!ادذاضصديوامحردصابرالإيمادهدا

بالأحرىأض،اصخصيا:ابق!!الثقةإنه،المسيح

يه،رجرعلات!بحاالفح!:تسليمالميحفيالوتوق

سيخلصتا.ألهكلضميأاتا.كدمع

!هواطهاأما،الجاثىالإيمانمو!وهرهـالميح

حلاتس!بالآ!نتصافنض.لميمارأ!افطاالموصوغ

ا!صه"4العا!صاحأالمسيحلىكارالمها!!"ا،لى1

.5:91(كر)2

"ا!داك
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اصذكطاهرا"لإبماث
معواحدآيجحلنا

سوللرال!بو

علبه،خطاياناتوضعتاد!،فيحدت.الميح

دإ،الم!معواحدأيقبرلالمؤمن."لاه2وجى

عفرلةدفعالمبحوفي،معه:فامالجحمعماتقد

تمامما،صانخاصممالباولىال!.قي،اضامرص!ا

اطه"اأماءيرروالدك!الم!لراتينالالإقآد!لدلك

.(برد-رصائا-فى-كلوط)

لأبود!عداطلاهوتاالمكرإق:القلىيس)5(

عدمقبرلأالخضيةمعموس،مبركأآاطدبالأنسادايعتبر

)رومقديأأشتديحآيص!الحاطىءاممر،!حصأطها

.1(د:

بالمعنىأحيالأتئحدء-التقديس-ا(مملمةهددو

فإكاالمزمن!بصللتعيراصتهعماخاعندا!!،الفق!ي

كو1مع2-1:كر)االأديةااطهارةاأ:6اسفااتحى

اصعمةابالكاببا،--اطهاضع!صلامقطا-ة!(ا6:

فيوغدد!،الحفيماشفادصلطاتص-خرسههاتر

!ص24،ة4)أ!ىالحقيقيةا!داصة!ااصصاالعرفة

أتا،فقط"احدةمرةتتىعمليةيرالت!س!!.\(.3:

التحديد،معتزام!ةتدأةمضفعميةاضقد-ا

،الحديدةالخليفةنواررلالخديد.الؤ!وتضهـبرقاد

صغيرةأنهاإلآحوالبهاكابكاملةكركاورعم

ونكتصىلواحاحمبموتبلاننقدبر.:صعيعة

!امه3لاإر،امماملىااالإلادإلىرسمدءلاطأمرة

.(.آ\لى،:13)أهـ4"امس!!ءا

ما-

إمتيارآباعتارهوهو،و،احبأامتازأالتقديىيقبر

يو)اصلاةشا،(22-3:37آ)حزاعهوةعآضوب-كا

أمما.اطؤسورا!قدس!الت!حق!-لقد،(71:71

كو)2الإناثعملى!هذا،ز!!.اضقدبالاعتبار

يقدرلأنهبا-اغداصةا؟ا-يل!ءأ-قادرلألهبا(7:

!أاطهانعمةي:اثقألهالمتاحةالوصائطيتخدمأد

اللهلأ!،ورعد؟بحوبخلاصكراتممر!.فيهتعمل

"المرةأجلصاتحملروأ!يدواترأ!في!-اعاملامر

.13(و2:12)في

المرايدةستا!ة3لاالدهنمجصعالمد-!عم!يةفي

ثةوسطالق،18(او؟7)أهـاالحهت:ر.حامملمةلا

امحة:تزداد،ا-2(:13هـش)الدهمتئةصرالإلسا-

د:2،،،ا4:2!-أهـا:4،د:22،)غلى:للإلسا-اطه

لىالعاضأتير!يضعص(.دت3ف-92،:321،4:ا-ص

،1(6:4)غلالمقدسة!الممارساتالمباديء!تقرب

اكتسصكلماوقوةحيويةا!رفيصيرالإيمانويحمو



الرسولبولس

)روبوعفيهو؟للحقوأكلوأوضحأعمقفهمأ

!اضا:8،ف-21:ه-7،كو01:ها،كو2ا:8،

هجأتوالرجاءدكأداو،3(:ات!01،2و7و6و5و3:2

الكذبعنالمرهاللهباوعدالتيالأبديهالحياة"بترقع

.ا:2()يط!،الأزليةالأزنةتبل

إلىوينب،كلهالإنانالتقدسعملويئمل

ليقدساللهإلىبفرعبول!قجد.الثالوثأقانيمكل

وفي،5:23(4:3،ش)1باممامتصالونيكيأمل

)أفالمبحي!وعإلىايقدسعولينبآخرمرضع

للروحأيفأيسه؟،2:،1(يطر27،و5:26

.2:13(ش61،12:اكو)القدس

الروحهيكللأنهالمديىهذافيلصبوللجد

)اكرالمحفيوعفو6:91(،كر11القدس

نأكلهالانانتقديىطيعهصممومن.أ(6:ه

،تقدتالتىالنف!لقيادةبالضرورةالج!ديخضع

.1(أ:6:132،)روومجدهاللهلخدمةسشخدموأن

15:)اكومجدفيشقامالجدأنبرلبىو!علن

الح!دطبيعة)جدشكليغير)اللهوأن44(و43

ج!دعورةعلىيكون()المؤتتتواضمنا(الفالط

اشطاعتهعملبحب(هذاوصيغ)()الأبدىمجده

3:21()ثي،.شىءكللنفسهتخضعأن()الإلهية

ثىءوأى.المد-!لحميةالمجدةالايةتتحققرهكذا

الصورةهذهمثلللحشحبيئتفاؤلوكلهوبهجمفرح

المؤمن؟لرجاءبولىيرحمهاايى

علىلزامأكانلذلك،واجبأأمرأالتقديىكانولما

بممارسة.أرلأ،ذلكفيالروحمعيتعاوثأنالانسان

واتحادنا5:ا()روتبر!رناوسيلةباعتباره،الايمان

تقدينافيالداخلىوالحامل،12(و2:7كو)بالمح

لتعليمتامأخفوعأث!رلأنه،26:18(،ا:59)أع

ور32،ة02أع)القداسةأصاسهوالديالميح

المتجدالميححياةفيويرى.ا:4(185،و6:7

وعوتهثركةإلى\(؟يسعىأ:1اكو)لهوحافزأثالأ

أحداثكل7(،ويدركو4:6في،6:81)أفالصلاةفي

روحيأ،الانسانصالحتستهدفالىالالهيةالعناية

.8:28()روالأبديوخيره

غرأنهمإلا،النعحةتنقصهملاالمزفونكالىوإن

عرضها،عننزلتقدالخطيةأنمنوبالرغم،مكمليز

لاشمادةحيلةكلتجذلزالتكائا،وماتبملمأنهاإلا

بولىويصفها،تتىلامريرةالحر!وتلك.علطانها

الرسولبولس

جة،بصورةروبةالىرسالتهم!الابعالأصحاحي

ولعلص.الشخصيةتجربتهفيهالتلمحأنكحتى

منوقتفي-عصيأتعلمأدإلىحاجةليمجى

علىاعمادأالحطيةقهرمحاولتهجدوىعدم-الأوقات

أقد!يصيرأنميحيأيحاولوإذا.ا!دايةاتوت

ساصعانفإنه،الذاتيةقرتعلىمعتمدأالريعةمجفطه

رويةإلىالرصالةفيوردمامعنىوبعصقعمليايدرك

.)7:14-ء2(

يوعربنافيهوتبريرلا-ئلتقديا-إذ

ذلكسبول!تحققوتد.القدوسوبروحهالم!ح

2(7:ه)ر!!ربخاالميحيوعاللهأشكر":فقال

نف!يأناإذأا:يقوليوعبالربانتصارهبعدوحتى

لاموسبالجدولكن،اللهناموسأخدمبذهني

.2(7:ه)رو(الخطة

قد،أيضأوبالإعلان،بالحرةبولرتعقمهوما

وأفنمه،الناموسلحرفيةالخانقةانحالبمنبالفملحرره

)رو!يؤمنمنلكلللبرالمحهىالناموسغاية"أن

لي!حيثابانحلصالكارزلالرصوجعله،4(:01

صكثي،،بربر!؟وغرلةختان،ويهودىيونالط

لف!وجدواهؤلاءفكل.ا(أ3:كو)أحر،عد

رروحية،حاجةكلصذوجدواكا،والقبولالترحيب

والفوارقالأحقادكلتمحو،جديدةحئةأخويةورابطة

وأالاجماعىالمستوىأوالئعليمأوالجنىبببالاضئة

الدنجي.

:اءالفلى-6

الذى-الخلاصأوالنحاةمعنىأحيانأالفداءيحمل

عقابأالقدرساللهغفبمن-الميحصتحققه

فأ3:24،)روللخطيةالعادلالجزاءومن،للإنان

.1(:4اكو:7،ا

يئيرلا-والمديىالتيريرعنبتيزه-والفداء

فيانهالطالخلاصإلىبل،الماضىفيابجاةإلى

الذىالخلاصهذا،شركلمنالحلاص،المستقبل

ليالمقصودالمعنىهووهذا،ثانيةالم!يح.بمجىءصيغ

فيحلقةكآخرالفداءيذكرحيث،ا:03()اكو

بالميح-الاتحاداتيازاتصلسلة

الكا!ل،للميراثكعربونحطىالقدسواشوح

ضصانوهو،فيمركزناحقيقةيؤكديخناوسكناه

4:3(.ا:14،)أفالنهالقلخلاصفا
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رسالتهفي،الفداءليوماجيةصورةبول!وررصم

والمجدستنتىالآلاملا!.ا-25(8:8)رورويةإلى

إلىتتطلع-الحيةوغرالحية-كلهافالحيقة،يتعلن

يصتعلنلاوجنثذ.وإصراروحماسبثوقياليومذلك

حيناتجازاتهموكلأفأوبنونهمبل،فحباللهأبخاء

صيبطلوحينذ.الفادىويلالطمومنكلجسديموم

،وانحلالوفسادضعصكلمنتخررإذالخليقةأن!ت

ئحنتقدالحيقةكاتوإن.الحتيدمجدهاونسنيد

.الفداءفيصئاركهبالتأكيدالانان،فإنهاببص

نفسهاالأرضتأثرتمدىأىالىيعلمأحدمنوما

ضاركيأنهاجيأبققدكانبرلىلكن،بالخطية

!ملنالذىالمجداسعلانفي-مابطريقة-الاية

الخطيةلسلطانأثرصيححىحين6الفاديظهورعد

والإئم.

:رةلكقاا-7

عنداللاهرقيالفكرأسىأحدفوالكفارةبدأإن

المسيحيدعو2()3:هروميةإلىرصالتهففى،بولى

فأعداء،"بدمههـبالايمانكقاريةذبيحةأو!كفارة"

معه،تصالحواوالذ!ن،ابنهكلوتمعهتصالحواقدالله

)روالمصالحةننابهأناكاا(.5:)رومجيانهيحلصون

.1(5:ا

ا-.2()5:8كورنئوسإلىالثانيةرصالثهوفي

قبكوقداللهأنلناليبرهرحجتينبول!استحدم

وثانيأ:،خطاياهملبثراللهيحبلا:أولأ.نعشه

الكارز-شنفوسفيالمصالحة(أتمليمكلمةوضعأنه

بالابجل.

اتمرجةالكلمةنجد)2:16(أف!إلىرصالتهوفي

الكلمةنفسهي،الكاملةالمصالحةتصي،يصالح9

.)1:.2-22(كولرسىإلىالرطلةفيالمستخد!ة

مدقيمةتؤكدالواهدمنأخرىسلسلةوماك

الأعمالضرففى.(المكوبةوحياته)الميح

نأكا،الكيسةشراءثمنهودمهأننجد)02:28(

عدمتعنىلاالإلهة2(.والرحمةهة3)روبالدمالكفارة

أفس!.الىالرصالةفيونقرأ.اللهنجامرسالجالاة

نلناقدأننا)أ:14(كرلرسىإلىالرسالةوفي،)1:7(

بدمقريين!اروابعيدينكانواالذدنوأن،بالدمالفداء

.(2:31)أفالميح

لها،شابهةكعصةوأخرىالآكاتهدهوبدراسة
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ألرمولبولى

وأذ،بول!تعليمكليتخللالكفارةتعليمأنلنايا"كد

حطيةبفقطليىضروربةكانتالكفارةهذه

اللهفعدالة،ذاتاللهطيعةبحببأيضأالاكان،لكن

تجبر2-خلالهمنيستطيعطريقأيدبرأنعليهحتحت

وناموسه.طحعنهلرصيأن-الأضرار

البثريةيخفصالميحأن!ينبكليحئمبولىإنئم

لكنالأخلاقيبتأثيرهولا،بتعيمهولا،ثمالهلير

حس!خطاياناأحلمنمات"الميح:بذبيحته

تفريمكنإذآويهف،ا:3(5كو)9"الكت

الأجبلكليوالكرازةالرعوليللتعليمالهائلالسلطان

أ-اسكل!كنلمإن-الآذحتىالوتتذلكمنذ

ا:ءا،.)يوالبضرصنيابةقدمهاايىالمسيعذيحة

.ا:92(ا:5،3

8-الكيط:

منكبرجانبعلىالكنيةعنبول!تعليمإن

نظرةالأوائلالمسيحيينللفادةكانوقد،العمليةالأمية

احترامالىتدعوتعا!هموكانت،الكيسةعنرفيعة

الأولىتيحوثاوسرصالةفيعليهعللقالذىالمجمعذلك

اللهكية،!اللهعائلة!أو4اللهيت")3:ها(

دعامته()أووقاعدته(الاعلانهالحقعمرد،الحي

ع!.للحفاظ

للديموتراطيةثملةالأولتنظيمهافيالكيةوكانت

البهيةرأسهروالمشح.:22(ا6:3،5-6)أع

قوةوكلططةكلمصدروهو،جدههىالتي

.ا-24(ا:8كو23،5:23،وأ:22)أفروحية

اللهيتجدالبهيةوفي،اللهحكمة8لعرفوبالكنية

-ا2:9)أفاللهوبيتعائلة2(،وهياوا.3:)أف

)أفبالحدامويمدها،الزاو!ةحجرهووالميح،22(

نفهبذلمت!عبتهموضوعوهى،(12او4:أ

لنفهمجضرهاأن-س!دوالميح،2(5:ه)أفلأجلها

27(و5:26)أف.عيببلاكيسة

المتلقالحقلنثر،الحاصاللهتجحهىوالكنيسة

تمهدلكنها،لل!لكوتمرادفةلجتومي،بالخلاص

الملكوتبخودجيشبحقاعتبارهاويمكن،لهالطر!ق

.للحصاةوصلامهبغفرانهللناداةالملككلصلهمالذين

ابنبثارةبالكرازةبالتجد!دالإصلاحتهدفوهي

الأبدقى.الله

التيالخدمةهيوالكنيسةبولىبينعلاقةأهم)ن



الرسولبولس

الختصوالتعليم،اللهابنإنحيلبتوصجهلهاأداها

بالكية.

وكلبل،ويوحنابرل!كاباتالقادبمضو-سفض

حركة"علبهعللفونفبما،نفربيأالرصائلأصحاب

مذمرالقدىالأسلوبهذاومئل.!يوعالعودة

موضوعى،غيرمعيارأيقبمفهو،الوحيخطةلكل

يتفقلاماانأ:-النهاقالتحليلفي-يساطة!ني

.أوحيأليسالدينعنومل!قى

المشحكلماتحنىفانه،الأصلوبهذاوباتاع

غيرهووماصحيحهومالتحديدالمصياربفىتخضع

.!مزاعمهمحبصحيهح

بول!محاباتفيالتحليمتطورإنالحقيقةفي

منيتجزألاجزءهو،الآخرينالرصائلوأصحاب

للإضرافوالاملالها!الاختارهوالذىالعليمتقدم

الكتب"وحىاعمعليهطلقالذي،الالهى

الآجاءماإثهتالذاتهوالمحإ،المقدصة

إ.يكماط1

فيويتجتىبرضوحيظهرالذي-ا!ح!لوهذا

كلفييريإنما-الطيبةالأخباررصالةتجيد

سفرفيالإنجيا!بدرةسبداية،!المقدسالكتاب"

الرؤبا.سفرفيالتيالأسرارإلىالتكوبن

برعمأكان،وعدمنبرعمأالوحيكانالبدءلى

لمحةعنصوى!سفرلاالدى،"اسردةلرعمثهمغلقأ

الكامةالذكيةالرائحةمنونفحة،الحمالىمنباقة

البريةزمانوفي.الرعدفيالاعلانوكاد.الداخلفي

بدتالتىاللهعنايهإعلانفيمتثلأالإعلانبرىتفتح

قامعدممابالبوةالاعلانجاءم.متحركةصورفي

والأثالوالحكمالتاريخيةوالأ!ارالمراميرأصحاب

والمالةبالمفارنةوالأفيء،،ا!دولةاورجال

لشفرفئأضئأتتفتحالوردةبدأتوبذلك.والضرح

جالها.ص

فيمثا!فلقد،شخصهفيالاعلادجاءالميمولي

ترمزكانتماكلفي-للسيحىالأعلىالمئلنفه

يزدادثم.والهيكلالاجماعخيمةفيالطقوسإليه

منودلك،والرسائلالأعحالمفرفيوضرحأالإعلان

نيالدروةنبلغحتى،وبالرسائلضفاهاالكرازةخلال

ويرحنا.بول!محاباتويائرالعبرانبينالىالرصالة

وعدمنبرعمأإلا!انماىالففمانوأضرأ،

سرجيوس-لسبو

المكتملةاليانحةالإنجيلزهرةصارقد،البدايةفي

ابمغ.

الىأشارحبنالمحمدانتحليمبول!يواصلوإنما

ربناتعليمويواصلدأاللهحملهرذا9:قائلأ!وع

الفصح:خروففياشركأنبعديقولحيننفحه

عنالبديلةالكقارةبذلكمحلنأ،أجسد!طهرهذا5

رسائله.فيممامابول!يوضحهماوهو،البر

زميةفترةطوالالتعليمهذااست!رارفإن،ليالآن

سفرأ،وستينشةخلالمن،عامألفىعنتقرب

قفرقة،بلدادفيعتفأ،كاتبأأربعيننحوكا

تعيلهيمكنلاالاست!رارهذا،متبايةلغاتمخدمين

نلكتكونأنيمكنولا،قادرةعلياقوةخلالمنالأ

القوةإلآ،الأحوالهذهثلفيالقادرةالعلياالقوة

الإلهية.

منبهأ!مالذممي،للكنيةبولىتعليمفإنولذلك

القاطعةالبراهينأهممن!تبر،العطيةرسائلهخلال

."اللهمنبهموحى"المفدسالكنابأنلإثبات

:جيوسص-ل!بو

زارهاحين!حاليأفبرص)لقبرسالرومانيالواليوهو

.ا:4-7(3)أعالأولىالتبشريةرحلتهمالىوبرنابابول!

مفريدتبكللسرجيوسالرحمىاللقبويذكر

.الأعمال

رأسأ،للابراطورخاصعةمقاطعةالأصلفيقبرصكانت

مجلسإلىإدارضهاأوغسطسنقلق.م22عامفيولكن

نثهد؟،الولاةإدارةتحتوصعتفقدثمومن،الثيوخ

حاليا.والموجودةالفترةتلكمنالقبرصيةالعملاتبذلك

،بافوسإلى-وبرنابابرل!-الردولانوصلحين

عقيةذاأيفهيمأرحلأكانالذى-يرجيوساقى

حشىوإذ،7(13:)أعأاللهكلمةيحمعأن9-عملية

من-سصجيوسبلاطفيصاحروهو-عليمأوباريثوع

لكنه،أالإيمانعنالوالمطيف!د1أنأراد،الرسولينتأثير

ما9الواليرأىوح!ن،11(13:8-)أعبالصىأصيب

.13:12()أع"الربتعليممنندهشأآمن،جرى

أيضأفحش!بلالمعجزةبسببلىأنهإلىالقصةولثر

تعليمإلىعرجيوسبهاستعالذكيالديدالانتباهلبب

.تحديدهحدث،بول!

اسمبينعلاقةأى!ثفا!ا!لاتئذلتوقد
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بومة

باصممرةلأوللثاولالكتابتسيةوبين،بولى!رجوس

بهذهسأالاحمينهذ!نورودولكن،التاصعالعددفيبولى

للراتع.تفريرأالابىالصورة

بومة:

،كةأنواعوهى،الكاصةالليليةالطيورمنوهى

ابومةإلى،المقرنةالوصةفيندمين،بينماالطولؤتزاوح

جمعهاولكنهابو!ت،حمىطولهايتجاوزلاالئالصياحة

أعلب!أدنهافوقالرضمىخصلةووجودالرأسبكبرتصيز

جهماتحطاللتانالراشانالعينانالبومةيميزماوأهم.أنواعها

فيىالركقباقيأما،الصلبالدقيقالرضمنشعاعيةحلقة

جلبةالطيررأقلالطيورهذهكانتلدلك،واضحةأعناقله

نطيعفهى،البرمعيونعنالكثركتالةويمكن.طيرانهافي

بمكنأنه؟،الدقيفةالرؤيةتريدعندماالعينحدقةتوسيع

أنواعمعظموفي.ودقتهالمعيجهازهاعنالكثيرذكر

وأ!عين،الأمامإلىينحنيانأصبعينمنالرجلتتكرن،البوم

إلىبالاضافةالرجلقبضةمنلددمماالخلصإلىينحنيان

قبصتها.قوةمنتزيدخامةأصبع

والأماكنالحربةرالمباليوالمحابدالكهوفتسكنوهى

ولذلك،المزروعةالأراضىمنبالقربوبخاصة،المهجورة

شإأ:20،6)مزالخرابعلىدليلأمامكانفيوجودهاكان

محبوصرصهاالهيئةقيحةمحموعهافيوهي.2(ا:ا3

مزعج.

لبومةمورة
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لان

الفراثىش،باليلفراثهاتصطادالبومأنواعوجمغ

باختلافأحجامهافيوتخلف،بالليلجحورهامنتخرجالي

والدواجن.والفثرانالحثراتتفترسفهى،الطائرقوة

كاناييالنجسةالطيوربينالمقدسالكتابفيوتذكر

تث،:17ااالاالرحةحباكلهاإصائيلبنيعلمحرمأ

.(:16ا4

بولي:

ححجاأبووهو،فقامأومبنىاصاهلمل،عبرىاسم

وظن9:14(أ!أا؟ها،1)غلاوىبنمرارىبنيمن

.9:4()غ،بخق)نفسههوأنهالبعض

بونه؟

أبناءأحداصموهو،اتمييزأوذكاء"معناهعبرياسم

أخ)ايهوذاعبطمنكالببنحصرونبكريرحيل

2(.2:ه

بوهن:

يحددبوهنحجروكان."ابهام"معناهلعلعبرىاسم

منبالقرببنيامينوبينبيةيهوذاالر!الثمالميايخم

فييذكرلاولكنه،رأوبينابنبأنهبوهنويوصف،أريحا

بنبوهنحجرابعبارةالمقصودالمحنىولعل،رأوبينفي

هذهنيرأوبينبنيبعضأقامماوتتفيأنههو!رأوبين

تقيمتجليهوذاسبطنصيبمنالثرقيةالماليةالزاوية

.:17(ا8ا:5،6)ل!!وعأكامفي!اثيأالأرض

:يبوا

رئيىجنادادابنوهو،،راعب5محناهعبرىاسم

صورترميمفياشتركوقد،لاوكطنجىمنفعيلةدائرةنصف

ولمله،3:18()غنحمياأيامفيالبىمنالعودةبعدأورشليم

.3:24()غأخوهأوحينادادبنبوىهو

لبيالديدةلعداواتهمالمكا!يهوذاحارباقبيلةاصم:بيان

عللهميكمنونللضعبومعثرةضركاكانوافقد،اصرأ!ليل

بروجهموأحرقوحاصرهمالبروجالىيهوذاممفألجأ،الطرق

دونوبنىأثرمبينمو!هموكان،بالنارصهاكانماص

محالمتآمر!منكانواأغمو!لو(،6-3:امكه)

أصواريناءإعادةوضد،)سرأثلبنيضدوحلفائهسنبلط

.(8و4:7غ)أورشليم



باي

أصةرئيىاسموهر،،أبوئامفاهعبرىاصم:بإي

ائماقختمواالذينأحدوكان،البىمنأفرادهابمضرجع

باباكا،انفههوأنهوالأرجح(15:اغ.)نحميامع

.(7:16غ28،:1101،:8ا،2:أ)عز

مسكنتطوروقد.الحبريةفي،بيتأنفمهاوهي:ب!

-.التاريخمراحلمدىعلىالانان

قيلبمافلسطين!انعاكأةالكهوفليالسكنى-أولأ

وعرضها.البلادطولفياثمرةالكهوهـالطبيبةفيالتاريخ

أقاموا!،سكانجةمجنمحاتوضكلواالناسعددتزايدوحبما

وكانوا.الطببعيةالمساكنتلكإلىوأضافوهاصاعيةكهوفا

حجراتمنمكونةممتدةملاجئالتونالأجانبعضفي

فيعادةتفتحكثيرةمدإخلفهاملحألكلوكان.متجاورة

فكان،الدرجاتبحضأصفلهاتوجدوكانت.السقض

المكانأرصإلىالصخرىالسطحمنيدلىإلهاالدإخل

الحجرةوكانت.عيفايكنلمالحفرأنو!نهاصة،باشرة

لاكنيهاملاشةكاتولبهها،الطحنخفضةالرئيية

تخطيطئارمئا111الشكلويبن.الأجامصغاركانرالأغم

تمعةولهاتصلةكهوفوهى،جازرفيالسكنلكهوف

منفصلة.مداخل

العهدنيتوجد:والطوباطجرمنالميةالعوت-لانئا

فقد،للسكنىالكهوفا!تحمالإلىكثرة)ضاراتالقدبم

؟،(91:03تك)الجبلفيمفارةيوابنناهلرطصكن

ا:9،.9مل)1إيزابلوجهمنهروبعدمغارةفي)يياأقام

؟و.المعارةالحجركطالكوخيخلفأنالطيعيمنوكان

الجدرانبناءفيتستخدمالخلاءفيالمبعرةالأحجاركانت

.الأولالكوخبناءممادةهىالأحجارهذهأصبحت،الدفاعية

وبخاصة.آشةملاجىءأوعلاثمةساكنالمغايرتكنلمو

الفتحاتمنبالماءنمتلىءكانتإذ،المطرعفوطفصلق

.المغارةمداخلتكلكانتوالتيبالسقفالموجودة

الكهوفلآحدتخطط!ةعورة

)1(
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يبت

ستوبةكيرحجارةمنمنئابدانبةالمبادا!هر؟ن

كائاذلكوكان،والطينالأغصانمنشفيحلوه،وطين

أشاعا،اعرتمم!ماتذلكأعقبم.البدايةفيللسكى

للمعيثة.غرفةمنالكل،صكنيةوحداتعدةمنتكون

لسكنىاليوتمنمجموعةمفاتئكلالوحداتهذهوكانت

حب(4:91)أىاللبىمنتبنىالبيوتكانت؟.الاس

الألواحمنبطبقةتغطىجدرانهاوكانت،مابهتصميم

فيوجدئلما،الهةاللبنمادةعلىللحفاظالحجرية

،البناءفيالسائدهوالبدالطالأسلوبهذاوكان!.لخي!ا

مربعةحجارةالفخمةالمبا!بعفىفيتشخدمكانتأنهرغم

داخل!هعرفه

*جمط7كم/

.ممهء

داخليةغرفة

/*+-*

.ص!

رضة!عا

بء!-=!تيرجمص!=-ت

5+/كاصر"م!"
معيئةغرفة

*ء

"
لا؟

05،

لأ.؟ل!

ا:

لأمامىاءلعفاا

!ل!?ءهء-
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جازرليبيتلتصميمشكلان

21(و)3(

إلىيئرمائمةولش.ببعض!بعضهاوملحومةالقطعجيدة

الهييية،الحضارةعصرحتىابناءطريقةعلىطرأماتحئاأد

الثب-عامةمماكىيختصفي!اطفيفاالتحنذلك:كان

31()2(،الشكلاذييبن:واباءالتصميمتفاصيل-)أ(

الىالوصولوكان.جازرلىصغيرلب!تنحطيطيارسما

طرفةجافيأحدعلىمكشوففناءطريقعنيغاليت

يم!تالىالمعبةحجرةالىتؤد!الأبوابوكانتمحقوفة،

الصغيرتير.الداخليتينالنرمحجرقيالىطريقهاعنالدحول

اعتباريمكنولكن،الحاجةحبمختلفةتصيماتوهاك

الإضافاتلحصترادوكات.الائدهوكادافوذجهذاأد

العانلةأفرادلحضزواجحالةفي-المكانضيقرغم-

البناءشكلاضطربولذلك،)ضافيمكمانإلىواحتياجهم

الحدردعلىالتعرفالمستحيلمنوصار،لهلظاملاوأصبح

عنيستقيكانماوكثيزا،الججاورةالمنازلبينالفاصلة

ليتالرأسىالمسقط141شكلوييين.الخارجىالفناء

)4(

يتفناءليرأسيمسقط

،15:62يا)ر،82:61"ش:لزاويةاحجر(1)

عندالملىالزاويةفيكبيرحجريوضعكاد(2:6ابط

المنحدرةالأماكنفيوبخاصةالدائيةالحجريةالحولانطث!د

ضلعييربطلكي(الجبيةالمخدراتفيالآن-سى؟)

أهميةلهفكان،الأصاسيةالدعاعةيكلكان؟،الزاوية

،28:16ض)1مجازئااصتخدامهجاءهناومن،تصوى

يئحائرمنلبناءراصأصاسوضعأهمةوتتأكد(.:26بط1

مواقعفياكتث!افهاوتمفلسطينفيضائعةكانتالثىالتدشين

عمودئامرضوعةلريةبقايااكثافأثتوقد،ناكمختلفة

بيوتهمتدضيرضعائرطرصواأنهم،البيتزاويةأساساتتحت

ذبيحهبكرهالبيت!يلىحملقدمومد.وبعدهكنمانغزوقبل

أبوابهانصبعندماوصغرهأريحا،أسعندما

بالمقارلةكئيزاأهملببذلكفحلوقد(،16:34امل)



الخاصة،المنازلإقامةعندتقدمكانتاييالمماثلةبالذبائح

الماكنتلكمعيتناسبلاالذيالكبيرهم2تقدعلى!دلمما

المبافيفيايهاراتحدوثقكرارأيضئاثبتأنه؟،الحفهرة

وندل.منهافزغايرتحدونكانواالتىالثتاءأمطارسبب

بنىالذىالرجلهومن":ه(:)02التثنيةسفرفيجاءمما

نييموتلئلابيتهالىوكلجعليذب،!دضتهلموجديذابيئا

التدضبنلحائرالفامألمجةعلىه،آخررجلفيدشنهالحرب

الحين.ذلكفيالعبراننلدى

جازرليفزلأماستحتبثر!ةعظامصورة

طبقةفوقتنىالبيوتكانتحيما:اليتأرف!هة-)2(

إلىئمهدالأرضيةكانت،الأرضمتوىعنبارزةصخرية

كانولكن.تمائامتريةغكلتظلكانثولبهها،!احد

ضةلتصبحبالطينالأرضيةتغطىأنضيوغااكز

حجريةتطغاالقدماءاستخدمماوقيلأ،الطبيحيةبالأرضات

منويى.المظماءبيرتفيإلا،لونهمأرصاتلتك!ية

كانوان،الأرصاتلتغطةالخثباستخدمراأنهمالمجمل

الروبأخابالربيتأرعةفرشقد!يان

.(61:هامل)

مجرى(5:8عم2)اليت!قناة"كانت:القناة)3-

قد؟.اليرتتصميممنجزغ!كانت،خاصةيبئريتصلمائئا

وكانت،الغرضلهداعملتمكثوفةقنواتبقا!ااكشفت

بابنرصوتتصل،الطينفيموضوعةمستر!ةغيرأحجارمن

اصيية.حفرةخلال

مهالكلوكان،بطةمربحةالمداخلكانث:اباب)4(

12:22)خرالخثبأوالحجرعن(العلياالمتبما)ساكف

ترتفعحجربةعتباتلهاكان؟.(3أ:6أمل،23و

الأبوابأقدمأنفتخيلأنالييرومن.البيتأرضيةعنقيلأ

الخلف،منعوراضلهخثبيلوحعنعبارةكانالخبية

في)نقرتين(وتبينفييزلقمتحركبعمودرأسئاومثبت

للأبواب3قواصعملواأنهمويدو.حجريتينقاعدتين

نأوالأرجح،الأضالاخترعتأنإلى(41:16)ض

حالةوفي.أسفلومنأعلىمنالححارةفيتدخلكانتالقواكم

الحجريتانالبابخحةعضادناكانت،الحسباسنخدامعدم

القديمةبوطيتهاتحتفظالقرالهمرالتوما.القائشينت!ئكلان

فيهاتثبتإذ.(911:02،:6تث)ال!يةصفرفيالمبينة

تحثايىالرصيةعيامدونرتوقناتوضعصغيرةأغلفة

الطاعة.على

،(26:14أم،7:05مل1):والمفملالمالر-)5(

المياالنتينفيالحجريةللأوقابنمادجاكافتملقد

علورالذيالمحور)الصائراشممالإلى!شرمماوالسفلى

منبدلاكانولذلك(والعلويالفلىالوقبينفيبالباب

،المهارةمنضئايحتلزم،تقدئاا!ساريتصميموجود

يرالكرىالأبوابإقامةومسألة.الوئبينقالبابمحورل!بيت

.النجارةحرفةفيالتطوربدأبهالأنسثوقةمألة

)3:3(،نحيافي،القفل5يذكر:والممتاحالقفل)6(

القضاةضرفيالمفتاح،ارزكر!)5:ه(.الأثادونئد

قىوإنجيل)22:22")ضعياءفيرمزئاويذكر2(،)3:ه

تصنعقديئاوالمفايحلأاقفالوكانت...إغ(91ا:6)

نرعالجأخرةابييةالحصورفيظهروتد.الخحبمنعادة

.العر!بالنوعضبيهوالمفاتيحالأقفالمنبدار

هما:عبر!تبنلكلمتيننرجةالعربةفيوترد:الحبة)7(

،عفتانو"(4:6.حز،14:17مل)1"صافا

المقدصاتثايةالقبةوكانت()غ9:3حز،4:هاصم)

مدفونةالأساسذبلألحوجدتوتد.الزاويةحجربعدالاءفي

نخبواالعبرايينولكن.الحتبةنحت-كثكلةحالاثفي-

بينصاجبوضعواستبدلوهاالمقدصةغرالمطرصاتهذه

.للحياةرمزاطاسين
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القديمالحهداشاراتتين)ا!لوتد(:ال!نون)8(

للموافد،المنكررةوا!ثافات(23و36:22)إريا

ليدخةالحرارةتويدفيلاصتخدامهابهاالناساهماممدى

مزودةكانتأضهاالمحتكلمنلي!ولكن.الأكراصولسائر

أوالخخباحتراقعنابانجالدخانكانبل،بمداخن

والثقرقوالكرىالبابعبرالحارحالىطرتيجد،الفحم

فيالتيأالناراأنويحتمل.بدا!بنىفيالموجودةالكثيرة

يهوذاملكأمامتتقدكانتوالتي22(:36)إرياالكانون

اليومالقرمعادةومن.الفحممنكانت،الثاءييت"في

قديضا.أ!!ميفعلكانكاليدخةالنارحوليحتعواأن

لصغالتنورفيوقودايتخدمكانالبهاكمروثأنويدو

.(4:15)حزايومحتىزالوما،الخبز

كانت33(:أاص2:أ،2.)أع:الكوةأوالطاكلة)9(

يغلمهابمامجهزةالحالطتيبطةخمحاتالطالاتأوالكوى

ضبهةتصي!هافيكانتالطاقةولعل!5الشكل"في!

سابفا.المو!وفالدانبالباب

ر-

طاقةصورة

وكبرها6(،:8)تك(بالعبرية)،هالوناالفلكوطاقة

التىوالكوة(،2:15يق8،:26تك)الكوىمن

الوعمنكلهاكانت03(،:9مل2)!فىابلمتهاتطلعت

وقد-(نزؤلاأوصعوذوليىكابابتنفتحالتىأي)الباد

نهطرحتالذىالتصرداتمنالكوةمنأخزياسقط

تفسهاهىهناالمشخدمة(شبكة)أكوةلفظةو".إورابل

كرقيلتغطيةعملتااللتينالثبكتيئعلىللدلالةاصتخدتالتي

سيمانهيكلفيالعمود-شرأسعلىكانااللذكأاياجين

.(7:41مل)1

تتربمالتي،هاراكيم5كلمةتتخدمالأثادثدوق

بحضهناككانأنهنرىوهكذا9(.:2)نقأالكرى)
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يت

ابيصةاالنافذةبينفرقهناكفكان،الكوىصنعفيالترع

خشبية.شبكةتغياالتىالكوةوبين،بالبابالضبههة

)كاأتدامشةعنتللاارتفاعوعلىصغرةالكوىوكانت

،ير.مفتوحةالئبكاتهذهوكانتالهردية(.المثنافيجاء

اأجعل:الجميلةالمجازيةالصورةوهناكلاغلاقها.زجاجعيا

عننقرأ؟(.45:21)ش)كاتوئا،(كراك)شرفك

7:2مل22،:118،:7تك)للمطركوىأوطاتات

.(إغ

علىوليغلب،صطحةالسقرفكانت:السق!-)01(

عارضةاستخدامالائعمنكان،الكبوالاتاعئكلة

وسطفياكزأوعموديدعمها،الحبطانعلىتدرئيشة

اليت،أرفبةنطموضوعةحجريةأوقابفيتقف،المساحة

:(الجوائرهي)أصضخبيةعوارضع!تمدوكانت

.(7:1ا)نش!صرووروافدناأرزيتنا(عوارض)أجواثز

بالطينذلكبعدتغطىالتي،بالأغصانبدورهاهذهتغطىثم

منازلفوقوتوجد.تويتهتغئم،التبنأوبالققانحلوط

كا!الطينتويةفيتتخدمصغرةحجريةاسطوالة،الأهالمط

وجدتوقد.الأمطارموسمحلولتبلصلابتهلتزدادعام

فيالقديمةالأطلالبينالحجريةالاسطواناتهذهبعض

فلسطين.

الوسطإلىالآجربينمنالفراشمعأدلوه:العبارةوتدل

بالموخضبيهسقفاختراقعلى(،91:لرها8!وعقدام

يت،كلفيهائاجزغاالطحوكان.بعاليهوصفناهالذى

للحبادةاستخدمفقد،تنوعةلأعراض!تخدمكانإذ

،91:13،32:92إرميا،23:12مل2)والصلاة

علىمؤقتةمظالتقاموكانت(.9:أ.أعه،:اصف

نصبوتد.(8:16غ)المظالعدفيالبيوت!ح

وكان(.16:22عم2)أالطحعلىاخيمتهأدالوم

فيالطوحعلىتحمحرن-اليومعادتهمهيكا-الاس

فوقتقوموكانت(.16:27)قضوحفلاتهمأعبادهم

وف!ا،القريةكلفيحماعهايمكنعنيفةماحناتالطوح

نلمنالحائلاتأساروتذاع،الردئةالاتهاماتتوجه

ما!:للحبارةترضيحذلكيولعا!،المت!ئاحنةالجماعات

الطوح،علىبهينادىالخادعفيالأذنبهكلمنم

:3(.12الو

الطبقابئ:عحدد!الببوت)ب(

!عياتأهناككانتأنهالمؤكدمن:والسلالمالعيات(1)

وتد.البيوتبعضفي()غ9:37أع)عياحجراتأكي

كانتاييالكوةمنلحقوطهضديذامرضاالملكأخزيامرض

)فىابللأمهتقر!االأمرنفىحدث؟،قصرهفيعليهفي



كرةسالجاصطنهربوتد(.29:33،:امل2)

أريحاوالوربحائطكانيهالأنراحاببيت

الدشقيينمديخةمنبولىالرسرلهربكا(15؟2يق)

هدهوكل(.1:33اكو2)الصورمنطاتةمنتدلىبأن

إيلياحملوقد.كبرارتفاععلىطاقاتوجودعلىقاطعديل

.(17:91امل)،العيةهـالىبهو!مد!رفةأرملةابن

لأليثعاصغيرةالحائطعلىعليةاالثونميةالمرأةبنتوقد

علية"5فيحدثالأخيرالعث!اءأن؟(..ا:4مل2)

منطمأودرجهناككانأنهبدولا(.14:15مرفى)

بقاياعلىعثررناعدمويدل.للصعودخمئبمنأوحجر

كانالدرجأنكل-الحالاتبعضفي-حجريةدرجات

تنقل.لحمضكلعلىكانولعله،الخبمن

كلمنجزءاتئكلالفصوركانت:والقلاعالقصور)2(

امحثفوقد.كبرحدالىمرتفمةتعةوكانت،عدينة

بناءعنعبارةوهياجازرافيالكنحانننقلعة!ماكايشرا

قصرمنويظهر.صنرةوحجرات،جذاعيكةجدرانذى

علىأتيمأنه،الامرةفي"رفىنر"امحضفهالذىأخآب

الملركضرشالابعالأصحاحفينجدكا.كبرةماحة

بكرزمنومذ.سليسانالملكلقصرمفصلأو!فاالأول

أبراخلها،منحوتةغربحجارةمبنيةمحمةقلاعو-رت

النحل.بخلاياضبهة

ظلىشالبيتجدرانكانت:لي!الداخلالمظهر)ج(

ا!ثافاتوتدل44(.و:1443الابالطينالداخل

جرتقدأنهعلى(.22:4)إرياللدهاناتالمتعددة

البيوتأحدليالمطثةحجرةمورة

آونبيت

؟بطة.وألوانبصوطالجدرانوزخرفةلقئ!محاولات

الأضكالنحتلفةفجواتوفاكهناالجدرانفيتعصلكانت

لوضعكانتشهاالصغصةأنوتحمل،منباينةارتفاعاتوعلى

المرادالملابسأوالفراكأأغطةلرضعوالكبيرة،الرج

غزيا.

ثلاثالمفدسالكابفينتخدم:بيتأهل-يت

وهي)"ييت)العربةالكلمة:الأصةعلىللدلالةكلمات

ايونانيتانالكلمتانآ،(ومعنىلفطاالمربيةالكلمةنفس

وحدةوكانتكلأه(.610!أوكومى5و)!ةطه(أأوكيا!

أياموفي.العائلةأو،اليتاهىإصاثيلفيالقويةالحياة

قائصةتكاملةوحدةسبهلعائلةكلكانت،الأولينالآباء

وططانهفازع،بلاالجميعرأسهوالحائلةكبيروكان.بذاتها

"الأسرةاو،البيت"وكان.مطلفابكونيكادالجميععلى

ويتهله!رصيلكي)براهيماللهدعاوقد،دئاترادفان

.(18:91)تك،بمدهمن

.(12:3)خر،للبيتضاة!الفصعخروفوكان

فيالحصاةأولئك،إسراثيللطالحصاةبيوتثاركتوقد

بيتأن؟(.6:اأتث،3133-:16عد)مصرهم

؟-والأطفال(.61:اهصم2)ذلهقاحمهقدداود

فالحياة،ظرو!مفيآباعم!احمون-القديمالعهدفيلرى

مركزهاهىالعاثلةبل،أفرادمنتجمغاليستالعاثية

فإن،الجديدالعهدفيذلكعنالأمريختلفولا.ووحدتها

موضهمجب،البيتعلىتحلكانتلعنمأوالرصلبركة

ثبتلاذاتهعلىالمنقمواليت(.13:.1)ثنم

.(25:)مرقر،3

اليتربمعيؤمنرنأاليتأهل"كانماويهرا

نواةالتصاروهكذا،(34او16:5أع53،:4يو)

رويةقوبري!كلااكيلايتمثل،الأرلىالكيسةفيالحياة

وبيت(،16:15اكر)استفاناسوبيت(،ه:16رو)

الكنيةنرىأنعجبفلا(16:أق2)انيسيفورس

الحدثةالفردبةوسطوفي.العانليةبالجاةكثيرانهغالأولى

وتلببلالنالض،الكني!ةقلبهى،الأسرةاتظل،المفرطة

أيضنا.الأمة

مكانا!موهر،،الضرأوالئطلببت"أو:آونبيت

وكان(.18:12ئق)لبيامينالشسالمطالتخمبحددكان

؟(7:2لق)عاىمنبالقرب!يلمتمنالثرقالىكع

وئد(.514:23،:13اصم)مخماسعنالغربوالى

احمهاولحلبا،الأ!ناملكزة،البطلبيت)الإصمبهذايهت

وكعتقد.الئراء"بيت)أىأأونبيت5أصلأكان

.مخماسمنالفربالى"آنخرابة5أنهااولنأ
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أربئيليت

مجازا!إيلبيت9على!آونيت311موشعويطلق

15،:4مو)الأوثانعادةفيتثبماأصبحتلأنها

.(5:هعاموسانظر8،و01:5

اليها!فيتذكرولاأأربلإبيتأي:أرئيليت

للحرابكئل،إيلبيتعلىهوشعنؤةفيإلاالمقدى

حصونكجميعوتخرب،ضعوبكفيضجحلموم":العظيم

"احر!يومفيأرئلبيتضلمادكاخرا!

فلسطيز-فيمكائابهالمقصوثكانوإذا(.14:ا.هو)

ضرعلىوالواتعةالاصمبنفسالمساةالهيرةالمديخةولبر

في(إربلأو)ارلدمدينةأنه-سححفحيئد-الفرات

نحوبحدعلالأرددشرفيربالواقعةأربلاأوإربدأو،الجليل

،شلمان5كانوإذا.حدرةسالضرقيالجنوبإلىيلأ12

الذى!ضلمانو"الموآدالملكهو-أضكرادرايظن!

الرقيةالمديخةأنهاالأرجحفيكونفلاص،لتغكخاضغاكان

الرابعأوالثاكشلنآسرهو!شلماناأنيحتملولكن

فيالتي!إربد9أأربئلبيتاالمقصوديكرنوعدئذ

الجليل.

عن(22او28:7)التكوينسفرفينقرأ:اللهليت

فيأاللهبيت5اسمويطلقإ،اللهيت"أى،ا!لبيت)

،الهادةيخصة9علىالقديمالعهدأضارمنوغيرهاالمزامير

الأولالهكلوعلى26(،و3102:18،:18)قضط

،(2:3إش،24:4مز،41:هأخ9:11،42:5.2أخ1)

ال!6،1:13،11:.غأ،وه:8)عزهالثافيالهيكلوعل

.(ا:24تأيضئا

المؤمينجماعةأوالكنشةهوالحديدالعهدلىاللهوبيت

أيصاانظر،:417بطا21،:ا3،60:عب11هت3اق)

.(2:هبط17،1ش3:9:16أس

وممط:"اكلهبيى"أكي:إيليت

سرتيها،الجبلإلىضكيمصالراهراتقلاكتيالمدية)1(

.(ا:28تك)للربمذبخاهاكوبنىخيته،ونصب

،عاي!!اخرباإلىإيللبتقع:ووصفهامومها)أ(

أفرايم-)جنولطلامينالمافيالخهاعلىلوعفيوتذكر

إلىالأردنوادىمنالصاعدالطريقتمةعند(ا:62يى

ضيوه!-الجنوبإلىتقعوكانت(.18:13)يرعاى

21بعدعلىكانتإنهايوساليرسويقول.(2:91اقض)

وسنعهايابوليس،إلىالطريقعلىأورفليممنرومانيأبلأ
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اللهبيت

الطريقشرقيرلوةعلىصغيرةقريةوهى!بتين!هوحالا

يو.ووفيرعذدبماؤهاياليعأردعةوهاك،نالل!إف

إلىاصحراومحفوشحرادكاملحفاكانالقديمةا!صررا

ممدرجاضهاتلالهاوت!يز،جرداءحولهاوالمطقة،المديةلمطجه

كسلم.تدوالتىالصخرية

28:91تك)"لرز"تجلأالمدينةاصمكان:المقدس)ب(

،أرامفدانإلىالطريقيوهويحقوبحاءهاوعندما(إ!

مكان"9كلمة(28:11شك)هناكوباتمكاناصاد!

العريةداللفظةضبهة!هي!مقوم!العبريةيهى،هنا

ولا،مقد!ئامكائا"تدىأكاأي،ومعنىلفطا5مقام"

للر!مدبخاإلراهيميهبنىالدكط!المكان"كانألهضك

يعقوبأحدالصباحو09(:8ا2تك)!الربلاسمودعا

عموذاوأفامه،(لهو!دة!رأسهغتوصعهالذىالحجر

يأ!إي!!بيص"المكادذلكاسمودعارأصهعلىزيئاوصب

ارتبطالذى!الله"أكط(،91او28:8)تكااللهليت"

بالغمركراالقعةتلكوأضحتا!مود.ابذلكلهظهرره

اصماندئرالزمنوبمرور.المديةعظمةفتزايدت،الأهمية

المديةووأصبحت!المقدسالمقام"اصممحلهوحل!لوز"

لىأخرىمرةبالمدينةيحقوبمروقد.واحذاشيئا"الحقام9

دبورة!اتتالمكاندلكرفي،أرامفداذمىعودتهطريق

.(3:6تكه)!البلوطة"تحتودفنت،رفقةمرضحة

أرضإبراهيمرأى،إيلبيتضرقيربوةفرقمىأنهوالأرجح

الأرد&برائرةكاأيف!الرطرأى؟،الخصبمليلةكنعان

1(.3:9-ه)تكالخصبة

كنعانوالملكيةالمدرإحدىإيلبيتكانت:ثاريخها)ج(

(:7يخ!8)علهم،اصترلىقديوعأدويبدو؟ه:2116)يق

،(يث!18:22)لاميرصصلصىفيدلئثبحدووقعت

فبفةفي(1:32-26)القضاةصفرفينراهانكنا

انظر)يوسفبيتعليهااستولىتم.أخرىمرةالكنعالي!!

الله،لي!ألراإيليتإلىإصائيلنجوصعدوقد(7:28أخا

الوقتذلكوليهاكادالحهدتالوتأرعا!يدلىخا

للعبادةهائامركراأصحتغ)قض.2:18(،

تحتتجل!ص!إيرائيلقاضيةالنبيةدلورةوكانت:3(.ا.اصم)

صموثيلوكان4:ه(.)قصإيلشبيتالرامةبيردبورةنحلة

والجلجالإيليتيويدورصنةإلىصنةمنيذهص"

المراضعأهذهحميعفيلإصرائيا!ويقضي،!المصفاة

7:16(.صه1)

يربعامفإنالل،لبيتالذهيالحصربدأالمملكةشبانقام

بحدلاالىالهرةنلكاكبنهالتىالسباسةافيالدكلط-



الله!!ت

يمفراأ

اللهبيت

إيلى

ريحاأ

.

إيلبيتموقعتبينخريطة

إيلب!تفيمذبخابنى-ا(يخطىءاسرائيلجعل"أنهعيا،

لكى،للعبادةزائفةصورةوأقامالذهبمنعجلأوعمل

الحبادةكمركزأورشليمعنبعيذاالعبأنطاريخدب

ارريىاوالمركرالملكمقد--إيا!لتفأصحت،اغوميا

وأوقف،(7:31عاموس33،-21:92ملا)لملكته

.(اما!12:32)عملهاالىالمرتفعاتكهحةإيليتثي

إللهديرنةلجديوداصأاللهرجل"إيابيتإلىوحا؟

إيا،بيتفيصاكئاشيخالا(،واممر13ما1)يرلعاءعا

وكات،معهبالعودة،المديمةمغادرتهبعد،اللهرحلأعرى

الىلى.أمرخالفلأنهافترصهأسداأنالتحة

3(وما!:2)2للأياءمدرسةبهاكانوألثعإيليا.أياموو

إيلبيتصبيادمنوأربعيناثميندبتانا!لتوقد

نأوهوسعكطعاصنبواتمنونحرف(.24وما!2:23)2

أخلاقيةفظائعتصاجاكانتالليتفيالوثيةالعبادات

لرهامنهاانتقائاالديرناتبأقىعلهاتنبآ،ودينية

:4:51،5،8هر،9:01،:ه41،4:4،5ة3عاموس)

اسمإيليتعلهوشعويطلق(.15-13و8ا:هو.

يتتاحمتوتد.لرهانهاالسخريةبابمن!آونبيتا

قديمتقليدويقولالأشور%يدعلىمصيرهانيالامرةإيل

.(:4813إرميا)انظرالذهبىالعجلعلىاضولىشلنآصإن
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تفوحيت

الح!عب،ليعلمأضورملكأرطهالذى-الكاهنحاءوقد

وصكن-الر!تقونكيف،إصائيلأرضأسكنهالذى

ندم!يوشياالملكأكملوقد(.أ:728مل2))يلبيتلى

وهدمالوثية،العبادةأدواتكلوأحرقإيل،بيتفطالمقدس

فيهادفنالتىالصوةعنعفاولكنه،الأوثانعبدةقور

.(18-23:4مل2)يوذامنجاءالذى،اللهرجل5

،2:28)عززربابلمعال!بيمنالبيترجالعادوتد

ويذكر(.3ا:1ا)غبامينبنولمحا!نوتد(.32لا:ع

الرابعةالسنةفيإيليتمنالرجاللعضإرصالزكرياالنبي

الدييةالخائلبمضعنللؤالالملكلداريوس

حصهاالتىالمدن)حدى)يليتكانت؟3(.و7:2)زكريا

تذكرأنها!.)إمك!:.ه(المكايينزمنفيبكيدي!ى

فباسيانعليهااسترلىالتىالمدنبينأفرايممعصغيرةكمدينة

.(يوسيفيوستاريخ)أورث!ليمعلىزحفهعد

صموئيلصفرفي")يلابيتت!مىيهرذافيأخرىمدية)2(

91:4(،)يثوعابتول،أيفئاوتسى)03:27(،الأول

فيوجاء.الآنمرقحهايململاو4:03(،أخ)اوإبتوئل!

منبدلأجهوداصبطنصيبفيإيلأ،يتالسبييةالترجة
:3(.ا)يقهكلأ9

إلىاللبيتثهاليمىبمندجبلوهو:جبل-إيل!ت

هذاتملكقوةوأي.ضكيمإلىبالمليقويحف،حاصورتل

لاالئ!مالمنالمشدالطريقذلكفيالتحكميمكها،الجل

.(31:2اصم،ا:1ي!6)الحنوب

أيامفيأريحابناءأعادالذىاليتئلىحيئللقب:البيتثيلى

.(34ا:أ6امل)اطلكأخآب

وهي!الخاضةببت"أى!عرةيت"ولعلها:بارةبيت

الهاربونالمديانيونيحبرهاأنيتوقعجدعرنكاذاليالخاضة

المياه9ليأخذواأفرايمجبلكلإلىرسلأفأرصل،أمامهمن

هىالمياه.-بذهوكانت(.724:)قض،والأردلىبارةبيتإلى

ووادىالأردنوبين.الأردنفيتتدفقكانتالتىالروافدمبه

ورجعولذلكعدو،أياصطيادفيهيمكنصيقموقع،فريعة

منبالقرب.الواديهذامجرىعلىكانت!بارةبيت9أن

.الأردننهرفيمصبه

اصموهو،خلبقتىيتامحناهعر!ااصم:برربيت

و-رجح.3(أ:4أخأ)النقبفيثهحرنسبطنصيبفيمدبة
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حسدابيت

ولاا:6()ي!9"البوة)بيتأي!لباوتبيت5هىأنها

الحديثة.،البيرة)أنهايظنكانوا)دالآنمرقمهايفايعرف

المكانوهو،،الجةليتاالحبرتفيوهو:الستانبيت

ياهر،وجهعنيوذاملكأخزيااليهالطريقفيهربالذى

عنداييجورعقبةديالمريهبةفيفقتلوه،بقتلهأمرالذى

:27(9مل)2فاكوماتمجدوالى)أخزيا(فصب،ببلعام

جنينه"مىالى"الجناينعين"هىأنهاعلىهذايدلوقد

الحالية.

موصىأعطاهاالتىالمدن)حدىوهي:معونبعلييت

فقدالموآلون،عل!ااسولىثم13:17(،)يقرأوبينلط

أبضئاتىو.دبلتابمببتمعموآبملكيثعذكرها

محون،"بملو48:23(،)إرميا،معونابيت

(23:3)عدد،بعون)و(52:9حز،8:خهأ23:83،1عدد)

الغردالجنربالىأميالستةبعدعلىالحايةأمحين)وهي

المجلد(.هذافيمحون"،بعل)انظريدبامن

منالجبيةالمنطفةفيوهي،التفاحبيت"أى:تفوحبهت

2:43(.أخ1)"تفوح،نفهاوهي:53(.ا)!قهيهوذا

علتقعوهيه(..9:)امك)تفونأأيفئاهيأنهاوالأرجح

بهايحطحبرونمنالضلمطالشالالىأميالأربعةمخوبعد

بهاويرجدايفاحأالتالاسمجاءهاومن،الغناءالحداثق

القديمة.والكهوفالماهآبارمرالكثير

هذاويذكرالثورأ،أوالجدار"بيتأى:جماد-سيت

ويحنمل،51(2:أخ)ايعاريموفريةلحميتاعىبينالاسم

.(213:1)يىأجادر!هيأنها

وأ،الجملإبيتمعناهيكونتدعبرىاسم:جامولل!

أرضمدنبنذكرتمرآبفيمديةاسموهوالجزاء،"يص

..معونوبيتوقريايمدبيايموبيتونجردسرنمعالسهل

على"الجميلاخربةهيأغاو!رجح(.25-48:21)إريا

إريانناوفد،عروعيرسالشرقإلىأسبالخمةمخربمد

خرابالآنوهى،اللهلعبموآبمعاملةعلىعقائابخرابها

البرية.وحوشفهاتجوس

فيتقعالتيالجلجالنفسهاهيولحلها:الجلجالييت

وكانتمنها،أميالأربحةنحوبحدوعل،أريحاشرلىالسهل



ح!صدابيت

عنالمغنونمنهاجاءوالىأورشليممنالقر!ةالمدنإحدى

وعاءوبحصدبفرحأورضليمصريدضنوالكياللاوون

.(92-ا:227غ)والعيدانوالرباببالصنوح

نرعوالحجدة)العريةفياللفظبفىوهو:حجلةبيت

وهو(.الفاحرةالمآكلمنلحمهايحدابىالبربةالطيورمن

ا:21(.8)يقبنيامينلبطكانتالىالمدنإحدىاصم

يخماأريحامنالرقيالجنوبإلىححلة،)عينالآنوتصى

الجويةالحدودعلالعربةيتقعوكانت.والأردنأرمجابين

ليهوذاالصايةالحدودنفهاوهيأ:91(،8أثرلبيامين

لبحرالمالمطالطرفمنلدأالتخمفكان.ا:6()ث!ه

عربة.بيتإلىال!الإلىثمحجلةبيتإلىغرثاويميرالميت

قصورفتأكلحزائليتعلىنازافأرسل9:حزائ!يلبيت

.قصرهأوحزإئيلأصرةذلكيفىوقدا:4()عابنهددأ

بيصبذكرولاالرحمهههـببتمحناهأرامى31:حسدابيت

بابعدأورشليموفي5:نقرأحيثيوخا،إنجيلفيإلاحدا

أروقة،خمسةلهاحدايتلالعبرانيةلهايقالبركةالضأن

وعرجوع!ىمرضىمنكثرجمهـهـرمضطجغاكانمذهولي

فيأحيائافيلكانملاكالأنالماء،تحريكيتوقحونوعسم

م!يوء:2-4(.8الماويحركالبركة

تحديدعلىالأيمهذاباعدناولا:القمةظروف)1(

عبارةأن؟،أورضليميالاصمهذامثليوجدفلا،الموقع

ترجدلابابكلصةلأنكثيراأيفئاتاعدنالا"الضأنأباب

غرالضأنبابموقعفإن،وجودهامعوخى،الأصلد

رأالفأنألركة9المقصوديكونأنويمك!،تمائامعروف

عقلاقتف!رلهفيرالماءتحريكصضوعأماالعنمأ."مربض

وهى،سورية!تكثرالتيالطبيبةالظاهرةتلكأساسعلى

فخبيهالأروتةالخمسةنطامأما.ايدفقمتقطعةينابيعوجود

.الروطنأيامنيطوام،بركة9بيى.فدمحموربهيصفبما

المدينة،أصارخارجحدثتوفائعهاأنالقصةمنويدو

الاموس.عنهينىمماالكبيرةالمافةهذهالفراشحملليكون

جرتالذكاالموقعحولكثيراالآراءاختلفت:الموقع)2(

الصيبيةالحروبأياموخىالرابعالقرنفمنذ.وقاثحهافيه

منقليلبمدعلىبركةالحممىمرتمهاإنيقولونكانوا

القديىباسمالآنيعرفالذ!للبابالغرثيالمال

فوقهافيوقد.مزدوجةبركةمنجزغاوكانتاضفانوس،

حورونبت

هذااخفىئم،ميجانكنيتاد-تايينعصرينفي-

يققدونعشرالثاكالقرنمذوبدأ،1ذلك،بعدتمائاالمرقع

منالهيكلشطقةتلاصقالتى!الكبرىإسرائيل"بركةهيأكا

المالية.الجهة

الموقععنالكثعفأعيدالقرنهذاأوائلنذولكن

"حنة،القديةبهيةمنبالقربوهو،القديمالتقيدكي

فيعفورةبركةعنبمارةوهوالمقبرل.المرقعهووأصح

قدئا،12وعرضهاتدثا55طولهاالمطر،بماءتمتلىءالصحر

الكيهوتغطى.الانحدارصديدةملويةبسلمإلهاويطرن

علىضتقوملأنها،البركةصطحاكثافها،أعيدالتيالقديمة

الطرفوؤ.الخمسةالأروقةلذكرىتحليذاساريةأقواس

لوحةتوجد-البعموقعكانولعله-البركةمنالرر

يركملاكاتمثلألوانها،وتنحيمعالمهاتمطمركادتجصئه

.الماء

الموتعيجذالمامالرأممطأنومع:احتمالأا!اقعممو)3(

!رونالذ!نالمبرزينالملماءمنالكثيرونفهناك،انفاالمذكرر

ممطعبعحال!اوهو،الحذراء!نبع9عدكاتابركةاان

اياهينابعإلىيذهبوناليومإلىإيهودزالوما.التدفق

أنهوحث.المرضشالشفاءصملين)المتحركة(المضطربة

الموفعفهوأورضليم،منلالفربالجة""للمباهالوحيدالمصدر

،.الغنممربض5أوأالضأنإبركةكانتعدهأنهحح2الذى

الذبائحلنقدبمأورضليمالىدثاالكثبرةالقطعاننردكانتحيث

الهيهل.ني

:المغا-ر""بيتومعناه؟حورونبيت

علىأحورونليت9اسمريطلق:القديمإنالديان)1(

العيا!حورونيت!والفلىإ،حورونيت9هامديتين

أفرايمبنبريعةانجةشيرةبتماوقدوه(،ا:63)يق

تمروأفرايمبنيامينصبطىبينالحدودوكانت7:24(.أخ)ا

فيالمديتانوكانت22(.ة21ا:6،5إيقحوروذلب

بحدالئماليةللمملكةتابعتينكانناثمومن،أفرايمنصب

الحلياحورونبيت"لىأنهصليمانعنونقرأ.المملكةانقسام

أوعوارضوأبواببأصارحصينةمدئاالفلىحورونويت

بتحصهصا.فامأنهأي9:17(امل!8:هأخ2

أحدكانتحورونيتأنالمصريةالآثارمنونعرف

بعدثمرحبمام.منممرملكشقأخذهااليالى*ماكن

287



حورونيت

عايةبأسوارحورونيتليهدي!رمفرودبعدةدلك

إصائلأيراغمرنحرضايخهاوحعل5،ومزاليحوأبواب

وجهفبتحصهاايهودتامأحرىمرةوفي5(.اوه9:مكا)

.(هو4:4)جهوديتألبفانا

مديتىءعلىويطلق:ايحةعوروصتالفوقةعوريت)2(

التحتةعورويت)العيا(الفوقةعرربيتحالا،حررونبيت

مسافةلينهماتفصا!،التلقمةتتوجانقريتانوهما)السفلى(،

الثانية.عنتدم08،نحوالأولىوترتفع،المبلينعنتقل

المراصلاتطرقعنبيدتانأغما؟أبة،الومتمدلهمالمو

مرقعيتغلانكاتا،طويلةقرونمدىعلىولبهصا،الرئيية

الاريخ.فيالطرقأهممنطرقفييتحكحان

عظيصةضربةأضر!مالأموريينملوكيثوعهزمعندما

وعندماأ.حورولىبيتعق!ةطريقفيوطردهمجبحوني

منفرقةأرصلواضاول،لمحاربةغماسفيالفلطييوننرل

الصاعدشالطريقوهولم،حورونيتطريق"فيرحالهم

ثم،(أقدامار)021الختةحوروذبيتإلىعجلونسها

الئحالمنالوديانتيهفهالجبلحافةعلىذلكبحديصعد

ارتفاع)علىالفوتة"حررون!بيتإلىيملحتى:الجنوب

أربعةبعديصلحنىالحافةنفسمعوييرقدئا(222.ر

"اب"منالشمالالىالهضبةإلىالميلونصفأيال

الطريقهذامنمتفرقةمافاتعلىالآنوتوحد)جبعون(.

لقدقدلما،الرومانصهارصفهالتىالاحجارمنبقاياالتاربخي،

العصورأقدممنالبلادتإلىالمؤدكيالعظيمالطريقهوكان

حاءالطرشهذاومن.الآنقبا!قرونأربعةأوثلالة!وإلى

والأراميرنوالمصريرنرالظطوتوالاصرديليون"ممنعانيون

أيام!نذطروفاطريفاظلفغد،والصلييرنوالربوالرومان

الورىالقائداضؤمالطريقهذاوعل.أ!.:ا.)يئىي!ثوع

ذلكوبعد24(.-3:13)امكالمكا!يهوذاأمامسارون

أورشليم،عنتقهقرهبعدنكانورأيضئااخهزم،سواتبت

الطريقهذالىهربكا94(.-7:!3)امكهاكوقل

.م66فيالهودأمامجالوسجتوسالرومافيالقائد

الطريقتحولأدبعدمهجوزاطريفاأصحفقدالآنأما

أورضليمالى

:حورونيتمعركة-حورونيت

أثرهاعلالتىالمعركةكانتلقد:الاصىالموتف)1(

دائئا،الاهمامموضع،فلطينجنوثيعلىاصرائلبنواستولى

أثنائها.فيحدثتالتىالخارقةالفلكيةللظاهرةودلك
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حورونليت

يهاجصالم،فلسطينأرضرعلإسرائيلبنوزحففعدما

حبيرعدديحتلهابلاذايهاجودكانرابل،فقاسكةواحدةدولة

القديمةاليونانللادفيالحالكانكا-الجبايةالثعربمن

ايىالمجممحاتمنعددإلىشقسة-المتأخرةعصورهافى

بهاتحيطواحدةمديخةمن-الواقعلط-منهاكلتكون

وعاىأريحامدينتىيدمريشوعنرىولذلك،زراعيةمنطقة

لهأتاحأربحا،علىواضلاؤه.الأمرر-صلأيرمنتدخلدود

قح،عاىعلىاستلاءهأن؟.الحصيبالأردنوادىامتلاك

حتى،الإقليمفيتتحكمالتىالمرتفعاتطحلةإلىالطريقله

عيبالجبليإلىشحهيقودأن-مقاومةأىبدون-استطاع

موقهما.سالريحةسفرلقراءةوحرريم،

الريعة،سفرقراءةبعدإسرائلبنورجععدماولكن

التي-عاىمنفبالقرب.أعدائهمب!هامانضامحدث

المدينة-بئيروتتوجدكانت-مؤخرايثوععليهااصتولى

ئيروتأنالجلىمنوكان-الحويونيكنهاالتيالصميرة

نأالحويونفرأى،ثوعمنالتالمطالهجرمهدفشكون

مدينهم-حبهعرنمنوفذافأرسلوا،إصائيلبنىيعاهدوا

إلهمجاءواقدأنهموالإسرائبوديثرعوصذق-الرئ!ية

محهمفقطحوا-تحريمهايجببلادمنولى-بيدةبلادمن

.عهذا

كانفقدالسياص،الموقففيعاجلأثرلذلكوكان

تقع!دنهموكالت،شأنذاتدولة-نسبئا-للحويين

س-عاصتم-جبعونوكانت،الجنوبيةالمرتفعاتعلى

أميالستةمنبأكزتبعدولاالإقليمذلكيالحصونأقوكا

الفور،على-الأمرريونفأدرك،المنيعحصنهمأورشليمعن

القفاءعليميتحغأنه-الجبمرديينمنالخيانةمذهفصءفي

إليهم.الالصماممنإسرائلبويضمكنأذقبلالجبعونيينعلى

عاجلةرصالةأرطراهوجموا،قدأفمالجبونيرترأىولما

صومعهالحربرحالوحمعهويثوع،فأصرع،صوعإلى

الأموريينوهاجم،الحلجالمنليلأبالزحف،البأسجبابرة

أمامه.منالفراراإلىنبادرواالالمط،ابومفيجبحونفي

ولكن،بئوعفيهصارطريقأفيلعرفلا:يموعخطة)2(

بيتطريقفيهربواتدالأمرريينأنهوالنظريستلفتما

بعيذاهربرابالحرىبل،مدنهمإلىيهربوالم3أأممط،حورون

نجحقدلوعأدلنايتضحالحريطة،علىنظرةوبإلقاء.عها

والأرجحأورضليم،إلىالرححةخطعليميقطعأنفيبذلك

منعليايزحفأنمنبدلأالجنوبمنجبعرنالىتقدمأنه

عاهدته.ابىوبخيروتدصها،ايىعاىعبرالممهود،الطريق



عورونيت

حورونلب!تخويطة

خورونلعت
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حورونل!ت

بالقربالانحدارفديدةالمعرجاتفيالجلجالإلىصعدلكنه

للأموريينيمكنكانإذضديدلخطرمعرضئافكان،أورصليممن

وبذلكالهضة،علأتدامهتثيتيتطعأنقبلبهيوقعواأن

الأحدمعذلكبعدحدثماوهو،عليهالنصرةلهمتكون

الياميينمعحزبهمفيفادحةخسارةتكبدواالذينسبطاعثر

الأسباطبينتدورحربأولفيالمنطقةهذهنفسلى

أمام-إصرائيلبنيكسرةأنوالأرجحا-28(.2:.)قض

تمتلكالتىفالقواتالبب،هذاقكانت-عاي

تخثىأندونأعدائهاعلىالغلبةتحرزأنتشبم،المرتفعات

.للانتقامعلهاالحدويكرأن

أوسعمدىعلى-أخرىمرةكرربشوعأنالمحتملومن

فيحتمل،عامميعلىالظافرهحومهفياشخدمهاالتيخطته-

وعندما.جبونعىبعيداالأموريننلختذبقوةأرسلأنه

إلىالطريقعلىللاضيلاءجيثطصنالبقيةقادأراد،عاا،تم

ماهذاكانوإذا.لجبمونالمحاصرةالحيوشوتحطيمأورشليم

الواضح!ن،ماحدإكبححتخطتهأنفي!كفلا!رث،

-خسارةلأىيتعرضراأذدون-الا!رائيليينقادأنه

أورشليم.إلىالرجعةخطعليهموقطعهناكالأمررلمحننوع!حق

بذلهاالتىألهائلةالجهودمنفبالركمواحد،شىءفيفشللكنه

الإفلاتفيالأموري!تجيىمناكرالحزءنجح،ورجالههر

بيتبينيمرالثمال،إلىطويا!طريقفيوا!روبيدهس

السفلى.حورونويتالعليا،حررون

الذىالأمرذلكحدث،النقطةتلكعد:بئوعطلب)3(

مجموعةأنهيبدو)الذمميياشزسفرفإن،ثدةالطريحتلفت

:قالثوعأنيذكرالعبية(والأغالطالحربأناشيدمن

جبعونكلىدوميضيا

..أيلونواديعلىوياقر

القمرووقفالشس!فدات

أعدائهمنالئعبانتقمحتى

أ:12()بث!.

قائلآ:،نثراحديثهالراوىيواصلثم

نحوللغروبتمجلولمالساءكبدفيالص"فوقفت

:13(.ا)ل!.أكامليرم

والنزية،العريةالعباراتهذهفي:الفل!ة!4(الفلاقات

ال!ئسى-ارتيطتلفد.الفلكيةالظواهربعضارتاطلرى

ما،بمكانترتبطأنللثس!ويمكنمجبعون،-!شوعنظرفي

حووونبيت

أنهافيحتبر،مباشرةالمراتبرأسفوقتكونفقد:وضعينفي

الأفقخطعندالمكانيرىأنهأو،!يهيقع!الذكطالمكانفوق

الحالةفيولكن.خلفهتغربأوورائهمنئرقوالثصى

يقولالكانبلأنعموض،أمميالمرقفيحرطلاأمامناالتي

وهذا،الرأسفوقأيالسحاءا"كبدفيوتفتالشصىإنلنا

عندماجبحونفيكانيشوعأنلنا!ؤكدلأنهالألمجةبالغأمر

منيومفيالظهيرةوتتفيكانوأنه،الكلصاتبهذهنطق

عنمائلةفلسطينجنوكطيالثسىتكؤنعدماالصيفأيام

.512أو58بمقدارالرأسىالخط

منخفغثاكانأنهأكما،أيلرنبوادىمرتطاالقمريظهر؟

الضلمطالضمالفيأيلونأنوحيث،الاتجاهذلكفيالأفقعند

وئكعلكانالقمرأنهذ!معنىكاذ،جبحرنمن

كانتلينااث"،الثاأالترليعفيأنه+كانعلىيدلمما،العروب

الشس!إنثم-القولملفكا-المصاءكبدفيالمس

،الزوالخطفحلأبلغتتدكانتأنهاأيللغرو!.تعجللم

فيونرىالضوب،إلىتحركالسماءأو!فيكانتأنهاأي

.الظهيرةوقتكانالوقتأنعكتوكيذاذلك

فهو،السطحعلى!بدوممااكثريتضنهاالقمرذكر

الواردةالفلكيةالتفاصلأنعلى،الأهميةدلي!لغلنايقدم

سجلهاوقد،للأحداثعيانضاهدمنجاءت،القصةفي

دقة.بكلبا

النهارأنفيا،الفلكيةالظاهرةلهذهعديدةتعسراتوهناك

آخروتويقول.بأعدائهيلحقأنيوعاستطاعحتىاشطال

يتطيعحنىالحارقةالشسىأضعةحجبتتدالحبأن

ولكن،بأعدائهيلحقأن-نوغالطيفجوفي-ثوع

!*لأمحجزيةبصورةاسنطالقداليومذلكأنفيصرجالنمى

ا:13(.)ي!.

هذهإلىالمقدسالكتابفيأخرىإشارةهاكأنوبيدو

:حبقرقنبوةفيوذلك،العطيةالحادثة

بروحهما،فيوتفاوالقحر"الشى

،مجدكبرقللمعان،الطائرة!امكلنور

،الأرضوخطرتبغف!

12(او3:ا)حباالأمدستبحخط

عظيحةحجارةانهالتلقد:إسرائلعنحاربالرب)5(

الشسسحرارةوطأةمنخففمما،الغربمنالبردمن

العاصفةلأنا)صائيلعنالربحاربأو،المحرفة

يتفحدر"ليهاربونهمفبيماالأموريين،حاصرت



داجونببت

والذ-ش..السماءمنعظيمةبحجارةالربرماهم،حررون

إصر!ليلبنرخلهمالد-كأمن!رهمالردمججارةماتوا

قبلهايرمذلك!ئلررمكنوا1ا(،ا:ا.)يقبالشف

ويس:14(ا.)يشا)نانصوتالربفيهحمع،بعدهولا

وحجارةالعاصفةهر،الأيامبينفر!ذااليرمذلكجعلما

ثوعأنهوولكنالسماء،كبدقالضوقوفولاالبرد،

بل،تضرعأوصلاةصيةفييى،الكلماتبهذهتكلم

الربوحمع،أمرهطوعكافتالطيعةوكأن،الأمربصيغة

الوقتلذلكصابقةصورةوهذه.بضرأمرالربونفذ،له

الرياح"اتهروالذىيشوعمنأعظمهومنفيظهرالذي

.(27-8:23ت)عظيماهلوءنصاروابحر

"،الحنطةأيتأوداجود،الإلهابيتأى:داجونست

:31وهو

ومقيدةونححةحدوروتمعذكرتيهوذا،!لفيمدينة1()

أنهاابحضويظن،الآنتماثاموقمهابعرمىولا4(1:اه)بى

منالرقيالجنولبالىأبالسةبحدعلىالحايةهديجانإبيت

رمي!ويذكر.السهلقييتديجار،ابيتولكن،يافا

ملكسنحاريبيذكرياكا"،داجون"يتفترحاتهفيالثالث

هـأ.داجا"بيتباسمأشور

الكرملجبلضرقي91:27(،)يقأشيرتخمعلىمدينة)2(

وإنبالصبطموقحها!لمولا-زبولونإلىالطريقفي-

يلوسفهرممبمنبالقربالدوك!تل9أ!ايوكوندركان

عكا.سهلفي

،داجونللالهممابدفهاأماكنبضعةفاككانتأنهوكدو

ابيتإلى84(و).ا:83الأولالمكابيينمفريئيرحيث

حصنبوحدكانأنهيوصيفوسويذكرأشدود.في!داجون

أريحا.منيالقرب"داجون!باسم

ذصت!،الينأقراصلب9معناهعرىاسم:دبلتايمبيت

دبلتايم""علمونهيولعلها48:22(،)إرياونجودبيونمع

معحصنهاأنهموآبملكيثعويذكر47(.و33:46)عدد

.الآدتمامماموتعهالحلمولا.معونربمليدبا

يذكرولا،الجئارأبيص9معاهلعلعبرى31:رافايت

يتولداوأضون:الأولالأيامأخبارضرفيإلا3الاهذا

4:12(.أخ)1جهوذابطمنراما،

زيتييت

ببتأوالرحبأببتمعناهعبرىاعم:رحوبليت

اضأجروقد.للأرايينفطقةأومدينة31وهو.الئارعأ

معكةملكومن..صوباوأرامرحوببيتأرام"عمونبنو

داودمعحربهمتيمعهمللاتحادطوباورجالرجلألف

سفرفيالمدكررةرحوبهىأنهاويحتمل8(و1:6.صم)2

ماأتصىكانت؟،حماةمدخلفيوكانت21(،ا:)3العدد

منهابالقربتقعوكانتثهالأ،رحلتهمفيالجواسي!للغه

موضهايعلمولاا:28(.8)قضدانسبطفيالواقعةلاي!

ولكن"باياس،منالغربإلى"حنين!أنهاالبمضوورىالآلى،

لف!ها.أبانياس!انهاالأرجحكانربما

إلىأمبالكرةنحوبعدعلىمكاناصموهو:زكريابيت

الحالب!اريا!ليتخربة9ومي،أورشليممنالغردالحنرب

بيتمنالغر!الجوبالىأميالأربعةنحربعدعلىوتقع

الخامرأنطيركسلمحاربةالمكاريهوذافيهنزلوقد.لحم

ابيفانى(أنطيركسابنأنطيوكسأماماضهزمولكنه)أوباتور(،

كبي!اثأأنطبوكىجبقكانإذ،بقليلالرشنويهبمد

اجهوداألجأمماالمدربةالأفيالعنعددمحهركانالتيح،حصن

63(.-6:32سك)1الف!إلاإلى

قتلالذىالمكاناصموهو"،الزيت"ببتأى:زيتيت

منبهيراعدذا-ديمريوسالملكقوادأحد-بكبدبسفيه

أعداءوضىففدما7:91(.مك)1المكايةالحربفيالهود

اختار،الملكعلىيتآمرونوأصحابهيهودابأنللملكالمكابيين

يهوذابكيديرروخدع.اصاثلمىللاشقامبكبدبصالملك

ب!علىقبضبكيدي!ولكن،للصلحوفذاإليهأوفدبأن

بيتإلىذهبذلكوبعدواحد.يوملطوفتلهممهمرجلأ

المظيم.ابإلىبهموألفىوذبحهمكئيريرعلىوتبضزيت

الجنوبإلىونمفأميالأربعةبحدعلىالحالةزيتابيتوهى

.صورليتمنبالقربلحهبيتمىالغرلى

كااصتقر،لمنىكاتيماكرفيمديةوهى:شانب!

لمن!ىوكان"منها.طردهمعلىمنسىنجويقدروأالكنعايرن

بخوتئددلماوكاذ..وقراهاشاديتأضيروييساكرفي

يطردوهمواالجز!ةتحتالكنمانيينجعلواأنه!إسرائل

هيضانويت28(.و:27أتضر1-1،13:أ7)يق!طرذا

الحالية.،"ي!انمدينة

وبنيهضاولأجسادالفل!طيرنعرىضان"بيت5وفي

سكانأنالاإ،اجلبوعأمعركةبحد،يوناثانومهماللاتة،
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ثمانببت

"ياييق،إلىباوجاعواالأجادأخذواجلعادياليى

.(12:21صم31،2-3:7اأصم)

.صزبانمجانباليالمظقةعلىشانأ)يتاسمأطلتىوقد

باسمبحديخمادعيتوايي4:12()امليزرعيلتحت

ولعلالصكيثيين(،مد!نةأكط)دداممه"*حم!(أيكثوبري!!

ال!كثيالغزوبعدالاسمهداعلهاأطلقواالإغريق

لأصقفيةمقراالمديةهذهصارتوقد42(.وا:.*24مك)1

فيالتنمببنلفانياجامعةبدأتوقد.المسيحيالعصرفي

منالحفرياتهذهوتمتبرا.219يخا!رمنذشانبيتمرقع

فذالمقدسالكتاببلادفياي!لار،عنالتقيبعملياتأهم

والج!انة.التلسكلاالتنقيبثهلوقد،الأولىالعالمةالحرب

ويلغقدثا،213إلىقدئا134بينماالراليةارتفاعويلغ

ثمايةعنالتنقيبأضروقدقدئا.998قاعدضهاطول

73نحوإلىاكمةذةمنعمقها)جمالم!يصلمتويات،

عصر:اياليةالعصور،المافيالطبقاتهذهوتمئل.قدثا

الهيليني،المصر،البيزنطنعصر،الصليييينعصر،بالص

تجيعمرالثافي،رمشىعصرالجأخر،الرعامسةعصر

قمةمنتنازلم!تريبفي،انكأينوفب!عصرثم،الأول

قاعدته.الىالتل

الطبقاتتلكتحتترقدزالتوما،كثيرةالموقعفيوالآثار

أقيزادتحينالبرولزى،المصرمنالقدماءالكنعانيينآثار

المصرية.الامبراطوريةحصونمننغاحصئاوأصبحتالمديخة

حتىالمصريةلليادةخاضمةظلتفلطينأنالواضحوص

بالضبطنعلمولا.المقدسالكتابمنلفهمكاداود،عصر

عليهااستولىوقدضان،ايتعل)صائيلبنواستولىفى

.م636فيالرب

سورهعلىعلقالذممط-عثتاروتمعبدفيوبالتنقيب

البعئةوجدت-(أ3:هااصم)وبنيهالملكشاولأجاد

منفقوشعيهححرىعصودنها،الآثارسكبرةكمية

افافي،ريمع!دشتاريخيةوألوإح،الأولصىعهد

السامييناليدأنوكيفرعمى،مدينةباءقصةتحكى

الآثارهذهلينوص.فيهابالصلقامراالذ!همالأجريين

الحلىولعض،الاسطوانيةالحثيةالأختاممنخمونأيضئا

ملونة،مصربةزجاجيةوأوعيةالبهل،ورديةالذهبية

خاجرجانبالىوعقرد،وتمالمذبية،وأقراطوجعار!،

وكتلةالحثيين،عصرمنبرونزيةوفأس،البرونزمنسورية

ونصفبوصاتثلاثفطرهالذب،منوصوار،الفضةمن

البوصة.

الفلطينن-إله-اداجونامبداك!شافتم!

كنيةأطلالاكتشف؟الجلادي.الرابعالقرنالىو-رجع

فسبيت

يكثوبولي!.بمديخةميحية

للثتاءبيوتقد!ئا،فلطينفيللأيخاءكان:ال!تاءلعت

حالةعلىدليلوهوالجو،مننيللاحتماءللصيفوأخرى

معجنبإلىخا،والأيخاءالجلوكييثهاكانالتيالترف

الضعب.منالأعظمالرادفيهيحيقكانالذىالمدقعالفقر

كانحث-المفدسالكنابفي-الثاء،"يتزكروفد

ققد"قدامهوالكانونالتاصعالصهرفيأجالئابهوياقيمالملك

)نهعاموسالنبىلسانعلىالربيقول؟36:22(.)ارميا

الحاجيوتفتبيدالصيفيتمعالشتاء،بيتسيضرب

1(.3:ه)عا،الربيقولالعظيمةالببرتوتضمحل

)بههربمكاناصموهو،الشط)بيتأى:شطةبيت

هيولعلها7:22(.)قضجدعونأماممنالمديايينجيق

أبالشةبعدعلىفىرعبلواديفيقريةوهي،الحالية)شطة"

.لسانمنالغرثطالئصالالى

عدةناكوكانتالعبركة،فيممثى،ابيتوهي:ممى!!

الاسم:بذامدن

نصببحلودوصففينقرأحث:-صذاليسضت)1(

1(.1:0)ئمىهض،ديتإلى)التخم()ونزل:يهوذاصبط

الأرضفيابديةعوقعالىطبرغرافية)شارةنزلكلمةوفي

ولكنيتحديد.بلاكربهافيأوفلسطينثرقيفيالمنخفضة

عقرونمن"التابوتالفل!طنيونأقطاب)عادةقصة

الحجلةصعدتإن)نه!قولوننجدهم91(-6:!اصم)

دإالربمنالضرباتتكونبيتثس!،الىتخمهطريقإفي

منالفرلىالجانبعلى!فرنالفلسطيينونوكان.إصاثيل

الأرضقييهرذاضه"بيتموفعيتحددوبذلكيهوذا،

وأرضيهوذاأرضبينالفاصلةالحدودعلىالنربفيالجبسطة

منطقةفيكانتممى،"يتأنذلك!ؤبدومما،الفلطينيين

وباصتبعاددقر،،"ابنالمدعرعرالاثنيسليمانوكلاءأحد

كانتدقرابننطقةأننجد،الباقيةعثرةالاحدىالمناطق

أضئاهذاويزكد.4:9()أطالفلحطييةالحدردعلىيهوذافي

حهوذا:حدودمنطقةعلىالفل!طعنيينمجومعنجاءما

ييتوأخذوايهوذاجنر!السواحلمدنالفلسطينيونإواقتحم

28:18(.أخ)2صىأ

تراءباقداإصرائلملكويهواشيهوذاملكأ!ياأننم

علىأيفئايدلمماأ(اأت4مل)2،ضيتفي..مواجهة

وإصرائل،صهوذابينالحلودعلىتقعكانتكى،)لتأن

وقدالغرية.يهوذاحدودمنالثمالمطالطرففربمجحلهامما

للاويين)ضواخ!ا(ومرحهاضبتصهرداسبطأعطى

فيالحايةض")عينهىأكاوالأرجح2:16(،)يقا

فلطنن.
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عيدابمت

نجدالأجاط،تخومتحديدعد:!اكرليعىلت)2(

وكانتثهسوييتوضحصييةتابورإلىوصلياكرتخمأن

مديةأنيعنىوهذا:22(ا9أيش،الأردنعندتخمهمنحارج

يساكر،أرضمنالثرقيالجزءفيتقعكانتهذهصى،"ت

المدينة.هذهموقعبالضبطيحلمولا

معض،"بيتمدتذكرجاء:نفثالميدصمت)3(

ليىولكن91:38()يقنفتالمطمدنبينعاة،"بيت!دينة

مكينة.ارتجاط!حنىوقد.المد!نةهذهموفععلىواضحدللئمة

بعضهمامنقرلينأفهحا.كاتاكاة!"بيتبمد!ةئهس،"ت

بنويطردولمنفتالمط.بطنصيبمنالأوسطالجزءفي

.هذهممى،اليتمدينةمنالبهمانييناصراثل

أصدرايىالمدينةوهي:مصرأرضلياييممىت)،(

البي:إرميالسانعلىعلهابالهلاكحكمهالجود،)رب

مصر،رأضفيالتىكىبيت)أصنام(أنصاب)ويكر

الترجةوتذكر43:13(.))ريابالارمصرآلهةليرتويرق

نفهاهىممرأرضفيايىضا"يتمدينةأنالجيية

فإنالك.بعضيحوطهالأمرهذاأنإلا"هليوبويىامدنحة

فيالتركفأداةفأينلهليوبولي!،وصفاثهسأ"بيتكانت

تمىأنيمكنفكيفعلماسمكانتوإن)!ى،؟كلمة

عبرى؟3بامصرفيمقدمةمدية

ييمونكانواالذينايهودمنالكبيرالعددأنهوفالأرجح

هبوبوليىعلىالاصمهذاأطلقواقدإريامعمصرفي

للكلمةنرجة"ببتأكلمةونكونيهم،مبمالبشخدموه

يمكنلاض،بيت5مدنجةفإنوالا(،ح!)338)برا،الممرية

أخرىمديةكانتبد-أنهالابل،اهيوبولشاهيتكونأن

ولعل.الاميةالعباداتفياتقامكانت،الآنلنامعروفةغير

فيايىثهسبيتأيفئاويكر5:قولهفيهدايؤيد)ريا

مدينةكانتفلوبالنار،مصرآلهةبيوتويحرق،مصرأرض

بينفقطالموازنةلكانت"هليربولى،،هىكى،يت5

لدوولكن،البيوتوبين(الأصنامأوالأعصدة)االأنصاب!

للعبادةكمكان!ى،أبيتبينالموازنةكونأنالطبيحيمن

المصريةالعبادةمكانوبينجهة،منمصرأرضفيالئاية

.أخرىجهةمنمصر،آلهةيوتفي

هيضيتانتقرلإيى-السبميهالترجمةولكئ

والأرجحمصر،فيبها،تاموامنعاشتدهليوبويىنفها

تظهرأنوإلى،الآنلنامعروفةغيركثيرةحقلالقعرفواأ!م

منذكروهمانقبلأنيحنالصدد،هذاقجد!دةحقائق

هيولحلهاهليوبولي!،مديخةنفهاهيض!اليتمدينةأن

ا:18(.9))شالثم!،ابمدينة)ضعياءإلمهايثرالتىأيفئا

أحدابيتثسىيهوثععلىاللقبهذابطلق:يتحصي

صنعهاالتي-العجلةالصوقد،!ىييتصكان

حقلهال-إسرأهليلضعبالىالتابوتلإعادةالفلسطيون

.(6:14اصم)ناكووضتالحصادوقتفي

)يتمفاهاكرنقدأوالصخر،،"بيتأي:صوريي!

اسم:وهوصرر،،الإله

ا:8()!قهيهوذاجبالفيوجدورحلحرلبينمدينة)1(

4(.2:هأخ)اكالبفيمن-حبروننلمنععونبنونجاها

عزبوقبننحياأن؟ا:7(.اأخبتحصنا)2!بعامتاموتد

الورمنجزةارمقدصور!يت5دائرةنصفرنشى

فيهامةمدبنة!وريتمديخةأصبحتوقد3:16(.)غ

،هو.94و3او26و7ت66،وا4:92)امكالمكابيينعصر

!و!ابيوسويقول33(.و:6417،:ه5201:41،11.:9

زالتماكانت؟الهودية.كلفيمدكةأمنعكانتإنهاعنها

)برجإلىاحمهانفبروقد.وجصوميوساببرسأءامفي!أهرلة

ابيزنطي.المصرفيصور"

علىتقعالتيالتربيكة،خربة5أنهاعلىالآنالعلماءومجمع

وعلى،حبرونمنالثمالالىونصفأيالأربحةنحوبعد

.حلحولمنالفر!المالإلىونصف!يلبعد

.:وهيالصيد،بيتأى:ميدايت

غرأرض)أىخلاءنطقةفيالأردنيثرقيليمدبخة)1(

منضالجموعيوعأضعوفيها(للرعيتستخدمصروعة

ولا17(-ا9:.لو44،-6:32)مروحمكتبنخبزات

رفعهاالفلى،جولونت!فيصدا،"بيتقريةهىأضهاؤضك

تكريئاإجولياس"ودعاهاالمدينةمرتبةإلىالربعريخىفيلص

قيصر.أوغسط!ابنة.لجولياه

جنيارتببحرةالأردنخهرميقىمنبالقربتقعوهى

منالرقالىالأطلالمنتلوهو،أالتل،عدتقعولعلها

هذاكانولما.البحرعنواحذاميلأ!عدمرتفععلىالأردن

-صيدابيتأن!رىثرماخرفإنانجحر،عنبميذاالموقع

ح))-"العرج،عندتقعكانت-بالصيداشهرتكقرية

.البحيرةمنجذاوفربتمائامتهدمكب!صقعوهوول("!3

ماالتيالجميلةالطرقبوا!ة"بالتل،ورتبطالموقعهذاوكان

الميدقر*كانت،العرج"أنويحتحل.باقيةآثارهارالت

وهو/يمل.السكنيةالمدي!ةهي"التل،كانتلينماصيدا()بيت

مقبالقربالمتهدمةالثوبةالقرية"المسعديةأترجحإلى

الميلونصفيلبحدعلىصناعيةربوةعلىالواقعةأالتلاوية،

.الأردن!بمن

اايل"نفهاهيحوياس،صيدا)يتتكونأنيمكنولا
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صيلىايتصدابهت

صدالعتالمرجحالموتعتبينخريطة

العصرالىيرجع،فخاردةأوانيمنبالربوةمالأنوذلك

يوعربنازمنفيسسكونةتكنلم)ذافهي،البرونزى

المسيح.

المحت!لمنأنهالاتمائا،عددكصصيدابيتمرقعزالوما

ال!هللذلكالرتيالجورالركنمنترئاكانأنهجدا

الربرعتلكالىقاربنيي!وعجاءوقد.6()ورالواصع

الأندامعلىسيزاتقهفقدالجموعأماونلاميذه،هوبنرج

الأردننهرعبرواأنهمبدولاللبحرة،ال!ثمالمطالاحلبمحازاة

علىحيروخهاالمارةزالطوالتي،مصبهعندانحاضة،5عند

البرية،5فهوالقصةفيالمذكورالخلاء5أما.اليومالالأقدام

وورل.للرعيالمراضيتاقجث(العرب!دعوها)!

(601:)!والكثصاالعضب5أو93(6:)مرالأخضرأ"العنب

بهاويك!رخصبةالتربةحيث،البطحة"صلفيمكانعل

علىالذايلةالقليلةبالأعاببالمقارنةالأخضرالعضب

اوللية.المنحدرات

فيدبىمهاعاكأالتىالمدكةوهي:الجللصيدالت)2(

أيفثافهاعاثىوربما2(،44،21:1:ا)رووبومروأندراوس
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سعديكنلموبطرسأندراوسمنزلأنو!روورحنا.!قوب

بدفلامرا:92(.8:14،)تنماحومكفرمجمععنمحيزا

ببتولعل،ناحومكفرمنجذافرببةكانتصبدابيتأن

نعلملاولبهاناحرم.كفرلمذيةالصيدقريةكانتصدا

النحديد.وجدعلىموقمها

بلدةمنالرقإلىصخربةجبليةق!ةعلىقريةوتوجد

شيخعلىأأوالصيادلىاعلى)الثختمىمنيا،"خان

الأولضفهافيتحمل-الا!ممن-يدو!وهيالصاد!ن(

ابيتإنهاعلى!دلبماالثافيشقهافطوتحتفظالأولياء،أحداسم

"عينموقعمنهابالقربويوجد(.!دايتأى)الصياد-شا

الماهوتدفع،.الجليلصيدا"بيتأنهاكثيرونيظنالتيالتبغة(

جث،الجيرةؤصغيرخيجمخوال!زيرةاليونمنالداكة

فإن.الصيادونلدهماوهو،هائلةبأعدادلاالأحماكتجمع

كانتاأفماذلكفممىفيا،اخانعندناحومكفركانت

متجاورتين.

تغكلت؟،للمدنالقديمةالأحماءمنالكئراندثروتد



الصفييث

أعبههانحديدالصحبمنيجحلمماالآحرالبضموافع

بالضبط.

محعدا!!تباصم1فاكءمديختانكافتهل/)3(

العهدفيالواردةالإضاراتأنالحلطءشالكرونكقد

صيدابيت5هرواحدمحانءعلىتظبق!دا،ايتالالجديد

كظن)ذ4الجدلمنالكثصريثيرالرأىهذاولكن،.جوياس

عبرفيايي)حداهماالا-بهذامدينتانناككانتأنهابحض

مديتينوجودفيدثكلةثمةوليى.الجليلليوائانيةالاردن

نفمىتكراراتبررنهصاكلفيالأحماكفكثرةواحد،باسم

الصيد.يتأى6صدايت35الا

عاموسنبوةقالاالاصمهذا!ذكرلا:الصيفبيت

هذامنموضمهفياليهارجع)الشتاء!تمعا()3:ه

الصبف،.!تمعالثتاءابيتصيضربالرببأن(،الاب

)فيدخل)هودبأنموآبملكعبلرنعنجاءماولحل

2(،3:.)قض،وحدهلهكانتبرودعليةفيجالىهـوهر

طجأكانعجلونقصرفيخاتعليةوجردالى)صارةنجه

الحر.منللوقايةالصيففيال!ا

بيت5أوالرادى،"بيتمفاهعبرىاسم:العامقلت

أضرسبطنصبينالحدودعلىمدينةوهى،،العميقةالأرض

"تلهيأنهاومجتكلا:27()ش!9زبولونصبطونصب

عكا،منالرتيالثمالالىأميالخمسةبحدعلىالمماس،

.كايولم!دنةمنبالقرب

اصموهوالعبور،.بيت5أوانحاضةأ"يتأى:عبرةبيت

غبرةلتفيكانهذا1،فيهبعحدروحناكانالذىالمكان

1:28(.أيو،يحصد!وخاكانحيثالأردنعبرفي

فيلأنهاعنيا،،"بيتاليائهالنخةفيالاصمجاءوقد

فهاعاشاليعياليتلشت-قالفا.-فهي،الأردنعبر

حقيقةأنعندافعأوريجانوسولكن.ومرثامريموأخاهلحازر

.عنيا،)بيتول!!عبرةبيت5هرالاسم

،3الاقراعةفيالاختلافهذالتفسرآراءعدةوهناك

وبيت،،السفينةابيتومعناهايخا،"بيتأنى2فبحضهم

واحد.لمكاناحمانماالعبورأأواتحاضةبيت5ومناهاعبرة

أخهاهـجحوايي،بارة"ييتهىعبرةبيت)نالبحضويقول

فيهتصبالنىالهراتبينبلالأردنعلىتكنلم

"يتذكرتال!بعيهابرجمةأنويلاحظ7:24(.)قض

ببامينمدن)حدى،العربة"بيتمنبدلأ!عبرة

الهودكة.فيصقعهالكانهذا،صح.فإنا:22(،8)يق

نأ3(كلأصا38حل!3)ء!ه،جروفجررجاصوروى

عزموت!ت

جاءماالىاضاذا13:27()يى،نمرة"ببتهيعرةيت

قليلةأبالعدةبعدعلنمرةبيتوتقع.البينيةالترجةفي

،3:هت)انظرالهودكةوكلأورشليممنتر!ةفهيأريحا،من

مح!فى.عندتجولأالنظر!ةهذهوتلقىا:ه(،مرقى

.!ه(305؟ح!ص"!ش*رالمتد.ج.فرولرككأما

فياييافاضةعندهوللصدينةالتقيدكيالمرقع))نفبقول

اروحناإنجيلفيجاءماعليناءولكنأريحا،ضرقي

الجيل،قانامنواحدروميعدغلىكانجت43(،و35و)1:92

،04:ا)بو.عنباهايتمننلانةأو-سمينبعدعلىكانتيظ

نحاضة400ء()س"كوندرااكحفوقددأ(7و6و:3اا

مصبسبالقرب"عبرة،تمىابيحانأصبالقربضهرة

صتينبحدوعل"قاناامنيلأعركأبعدعلىرورعلوادي

.التاربم،فيجاءمامعنماقايتفقءماوهو،عنيابيتمنميلأ

المتاطعات)حدىوهي،المرةإيتأي:عدنبت"

فيهأدنيهـيتونصى،الفراتضفافعلىالواقمةالأراية

الأراميةالولاكاتاحديكانتأنهاو!لأوالأضوركة،المراجع

اياسعالقرنينفيالكبرىالقوىتصارعفترةفيظهرتايى

أشورملوكفتحهااييابلادمنوكانت،ابدتبلوالثامن

ال!ضبهابمعنعاموسوتبأ12(.37:اش،91:21مل)2

نجوةزالمذكورة،عدن5أخهاابحضوطن(.ه:ا)عاصوستير

.نفقانلاالموقعينولكن)27:23(،حزفيال

برية!صن!ةمدتوهيالهل،،)لتأى:العربهبت

الفلتواديضفةث!الأربحا،منالرفيالجنوبإلىبهرذا

)قريةهيأغاوالأرجح،الأردنوادكيمنقلبلةأيالبعدعل

جهوذابينالفاصلالحدهيالعربةبيتوكانتالنربة،.عين

منولى6(.أوا:6)يقهالثمالفيوبيامينالجنوبفط

ا:6،)ش!هجهوذا!ن!تمدتكانتبهلالتطعالهل

المدكةأنومجمول22(.:18)ضبنيامينمدنمنأو:18(18

اليهابفييجللمحادثفيالآخرالمبطمنانتقلت

!ايى(.هعبرة"لت)انظر

،(.الموت"فوى)أى،الموتعزمت5أو:عزموتت

منعودتهعدزربابلءوأريحونأ"شانبن!امنرجعوثد

اللاويينبحضمهاجاءكا2:24(.عزرا7:28،)غبالسبى

"الحزمة،هىأضهاوالأرجح2(.:219)غال!ورلتدشينالمغنين

مزالرتيالثمال!الىالأيالخةنحوبحدعلىالحاية

أورشليم.-/

هذايذكرولا(التراب)أىالحفر،اتأى:عفرةلت

كانتأضهاالقرنمةشو!دو1(..)أ:يخانبوةفيإلا3الا

عننركاناكأنول!دو.فلطينسهلفيالأرجحعلىلم
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عقلىبيت

في)أى!عفرةيتي!الترابفيإتمرغىالحبارةفيالجناس

.جكادوالىبالتحديدموقعهاالآنيحرفولا.(الراببيت

.الدواروتلالدويمةبينالحفروادىأنهاورىيمونز

في!ادفالذىالمكاناسموهو:الرعاةعقدبت

ائينعددهموكانفقتلهميهوذالامللثأخزياإخوةاياهر،

عقد،إبيتأيفئاوتسمى.أحذامنهمئييئلمرجلأوأربحين

علىتقعكانت)غايوصابيوسويقول14(.-12ات.مل)2

أضهاعليدلمماالهل،فيلجيرمنميلأعشرخمسةبعد

ح!.مىالشرقإلىأيالثلالةبعدعلى،الحاليةقاد،بيت9

الكنعايببن!آلهات،،إحدىعناةالإلهةابيتأى:عناةبيت

نفتاليصطنصيبفيوقحتالى.الحصيةالمدن)حدىوهى

عنوثبيت

ولكنه،الربأمر؟سكا!انفنالمايطردوأ:38(.أ9)يض

البهيريالاصمهذاويطهر033(ا)قضالجزيةنحتوصعهم

29نحربحدعلىعياتالا9تريةحالاوهي،المصريةالقوضىعن

صفد.مدينةمنالعردالثمالإلى!يلأ

الىالمدنإحدىوهى"عناةالإلههببت9أي:!كوتيت

مح!ذاأصلأكانتولملها،يههوداصطنصيبلى!قعت

القوشبعضفيالمدكورةهىأنهاويحتمل.قديصاكنمانئا

بيتمنبالقر!وكات،فلسطيرعر!مددبينالمصرية

هوالحاليموقحهاكانوربمايهودأ،حباليوجدورصور

الحنوبإلىالميلولصفيلنحوبعدعلىعينون!يتاخرلة

حلحرلى.منالثرفي

يظناييللأطلالصورة
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ومرثامريمبيتأنها



عيابيت

فقدالتحدبدوجهعلىمعناهيعلملاأرامىاصم:سنابيت

يلين!وبعدعلىقريةوهي.الحناء،يت5اممر،أو"بيتيعني

إلىالويقعليا:18(ا)يوأورضليممنالشرقيالجنوبالى

نهاأر!التىفاجىبيتمنبالقربالزيتونجبلعلىأريحا

أورضليمإلىربههاالتىالأتانلاحضارتلميذ!هيصوع

ا:92(.9لوا:أ،)!رأ

وفيهالمازر،وأخوهماومرئامريميخايتفيتيقوكانت

وبطو17(.اوا:ا)بوالأمراتمنلعازرب!رعالربأفام

زياراتهعنديسرعالرباقامةمكانكانتيخاببتأن

ععانبلدةكانت؟ا(.ا:امرأ2:17،ا)تليهودية

تارورةيسوعالربرأسعلىمريمصكبتحيثالأبرص

،9-:3ا4)مرقسالثمىكثيرخالصناردينطب

بيتإلى!خارخاتلاميذهالمحيحأخرج!8(.-أ:ا2ير

عنهمانفردبباركهمهووفبما،وباركهميديهورفععبا

5(.24:هواإلوالسصاء،إلىوأصعد

صغيرةقريةومي،الآنحتىتائمةعنيابيتزالتوما

فيالبعضوروىلعازر.إلنبة"العازريةاباصمالآنتعرف

زالتماحيثلمازروقبرومرثامربمبيتناكالأطلالبعض

واللوز.والزيترناليىأشجاربمضتنو

فاجيبيت

)غير!الفجالتيناليتمفاهأرامياسم:فاجيبمت

جبلمنالرقيالجنوبإلىصغيرةتريةوهىالاضج(،

عنيابيتمعوتذكرأريحا،إلىأورضليممنالطريقعلىالزيتون

فيكثيزاذكرهاويرد2(.91:9لو،ا:1امرض،\:12)ت

جلآاقرييةكانتأنهامنهنتنتجأنيمكنكا،اليهودىايلمود

نحربعدعلىكانتفقدأموارها،خارجولكىأورشليمس

الأسوار.منبنرعمحاطةوكانت،أورشليممنالرقإلىمبت

لاحضارتلايذهساثنينيوعالربأرسلفاجيبيتومن

اختلفوفدأورضليم.إلىالظافردخولهفياقطاهاالىالأتان

يشفلهالذيهومكانهاألىوالأرجحموقعها،تحديدفيالاحثون

الطورأ."كفرالآد

المدن)حدىوكانت،"الهربابيتومعناها:فالطب!ص

حنوئا،أدومتخمإلىجهوذابنىلسبطايىالقصوى

بعدوعكناهابناءهايهوذابنوأعادوقد27(،و1:12ه)يق

أحد-الفلطيحالصولعل:26(.أأ)غال!بيمنالحودة

23:26(.عم)2المدينةتلكسكان-الثلاثينداودأبطال

إنهاالبعضويقرل.اليقينوجهعلالآنعوقعهايملمولا

يسوعسفرىفيتذكرالتيمولادةسبالقربالحاليةالكيفة

ونحيا-

فاجيبيتليحديقةمنالزيتونلجلصورة
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فصصليت

)أىالنفصيص،"بيتمحناهعبركياسم:فصصبهت

منبالقربياكرمدناحدىوكانتوالئتيت(التفريق

أ:21(9)بثىحدةوعيىبخيمعينمع،تذكرتابور،جبل

تقعكانتولعلهاايقين.وجهعلىالآنموتمهايحلمولا

الحالية.بخينعنبالقرب

الموابيين،آلهةأحدفغور،ابيتمعناهعبرىاسم:!وربهت

)منالمفنرة!بيت5أو،الفجوة)بيتيحنيقدأنهالبعضو-سى

الجواءفيموصبقيادةإصرائلشونزلوقدفتح(؟أينغر

الحبعلىمو!قرأوهاك3:92(،)تثفغور،لتمقابل

مقابلالجواءفيالأردنعبرفيوالأحكاموالفرائض"الشهادات.

فيامرص!فنالربأنكا46(.-:444أثفغررابيت

وتذكر34:6(.)ث!فغوربيتمقابلموآبأرضفي.الجواء

ا:2(.)3دوعفيمغا،الفجةوضوحفغوريت"

فغورجبلمنبالقربكانتفغورأ"بيتانيوسايوسويقول

رأسإلىبلعام(موآب)ملكبالاقأخذ"وقدأريحا.مفابل

فيضكولا23:28(.)عد"البريةعلىاثمرف!ور)جب!7،

الواقعالسهلعلىالمثرفةالمرتفعاتأحدهويذلكالمفصودأن

يحلملاولكن،الأسفلالأردنواديفيالأردنشرقيفي

سفوحهيأنهافالأرجحالفسجة!اسفوحأمابالضط.صقعه

دغوررأسأنبدولأ،موسىعونوادىإلىالمنحدرةالجبل

أنهاكوندرجح2وذلك.منالشمالإلىمكانفيتقعكانت

فغوربيتوأنوالف!جة،الجديدةوادىبخو!االجية،فيتقع

لأنه،الحقيقةعنبعيدهذاأنييدوولكناالمركات،.فيتقع

الوصولالصمبمنيجحلمما،الجنوبإلىكئيزا!عدموتع

وكلجح(.ها-)25:الحددنحرمننفهم!ضطيممنإلبه

وإلىنبوجبلمنالئصالالى،ياعيلالثيئخربة5أنهاالبض

.خبونمنالضب

بهوديتسفرفيذكرتسدتوهي:فلوىبيت

كانتأنها6(وه:)4يهرديتفيجاءمماونفهم)الأبوكر!ى(.

بمادةكانتالتيالعلوجيوكأنعفهكلكنحصينموقعفي

قبالةوكانت،الجلةالماطقإلىالسهلاختراقمنأليفانا،

يخهتقعآخر!لمنبالقرب)اصدرالون(يزرعيلسهل

يهوديتصفرفيكثيرةمراتفلوىبيتوتذكر.دوتان

مما2(،أ:ه6ا:5،7ا:11،8:32،7(-7:اا،)6:.

وابرعلىتثرفصخرةقحةعلىتقعكانتأنهانهنتجمع

كثيزا!مدلا!نبوعالصخرةأضلعنديوجدوكانعيق،

هرالأو!افهذهعيهتظبقالذىوالموقع.جنينعن

الغريقمرجحافةمنشديدانحدارفييرتفعحيثأشور،

ويميل،جنينمنأيالشعةنحوبحدعلى،الرئيسيالطر!قعلى

فيلا.المالالىإميتية،فيموقحهاتحد!دإلىكوندر
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قيصري!ت

ايىلبتول،5رمزئااصئاكانفلوى،"بيتأنالبعضوررى

نأالدلكفيمشندينهمعون،سبطنصيبمنكانت

9:2(.8:ا،)يهوديت!حونب!منكانتجهوديت

الذشيماولاالتديينجميععليكم)يلم:يصربيت

فيبولسلالرصكبهماهذا4:22(.)فيقيصر،ييتمن

فترةتها!ةقربروميةفيك!اوقد،يخلبيكيةإلىرسالته

الأرجح.علىم61!ةق،الأولجنه

انئارنطررعنهامةصمعلوماتالكلماتهذهلناوتقدم

هوعا:نألأن-أولأ-و!لزفا.روميةفيالإنجيل

أمامايبرزذلك،عرفناومتىقيصر،؟أبيتبقولهالمقصود

وكفتيمر؟بيتالىالإنجبلوصلكيف:هوآخرسؤال

الفقيرةالطقاتفيالبدءفيتغلغلالذى-الإنجيلأنأمكن

دارغقرالىطريتلقأنأمكنكيف-الإمبراطوريةفي

؟القياصرة

)يتعارةإن؟التحديدوجمهعلفهمر!"!تهرما)1(

تيهونالذين-وأحرازاعيذا-الأشخاصكلتعنىتبصر!

رومية.فيالبلاليىالتلعلىقصرهفيالإمبراطررحاضيةمهم

وفيكبيزا.جب!ثئايشكلونالإمبراطورىالبيتفيالعببدوكان

العببد،مئاتمنهمالواحديمتلكالكثرون،كانالعصردلك

الوتتذلكوفيالامبراطوراقصرفيالعبيدبمددبالكفما

بالأسيويين،يعحانالامبراطورىوالبلاطروماكانتأيفئا

العيدمنمعظمهموكانالهرد،شمانمالكثيركانالذ-ش

ننسىأنيمكنولاالقيصرى.ابلاطفيالماملبنمنأوالأرقاء

دخيلةكاتتفقد،الفاجرةنرونعثيقة)ه!حمهه!أبوبياأ

أمامالهودقضيةعنبخجاحتدافعوظلتالهودية،على

.الامبراطور

ووظا"لفمهاممنتخيلةيمكنماكلالناسأولكثمغلوقد

وسا"لفووالبتانيون،والطاخونالخدمنهمفكان،وحرف

،والمعلمون،والكتبةوالسحاة،والحمالونوابوايون،العربات

تأكهدوبكل.)!...والمهندسون،والجارون،المكتباتوأمناء

منضخمعدديمنمكانبلأرقاء،عبيذاجميعهميكونواا

أحقرمن-قصرهفيمنكل!صمكانقيصرفبيتالأحرار.

هذاتكو!نعنالكرونعرف-البلاطرجالأعظمإلىعبد

منآخرجانباكيعننعرفممااممر،وخصائصهإبيت

تعيقهفيليتفوتويقرل.رويةفيالاجماعيةالحياةجرانب

بهذهأخذناإذا-ذاضهارومافي5:فيلبيالىالرسالةعلى

صغيزا.جزشايكنلم"أوكطى،بيتأنلرأيا-النفوش

خدمةفيحميهالئعبكانبالحرىبلالكانمجموعمن

صائرفيأولدطاليافيأحرازا،أمعيذانوااعصاءالامبراطور،

أعضاءيثغلهاكانالنيالوظاثفقائمةكلتوتدالأفاليم،.



يمريت

الثاب،خزائنحارصىمثلمختلفةأعمالأالمضركلياليت

الطعاميتذوقونومنوالأطاق،الصحافخزائنوحارص

بشكلفريقكلوكان..للإمبراطورتقدبمهماقبلوالثراب

منهم.رث!علمالخدممنمتقككة

العبدلأدقخى-يضمنقيصر،لبيتالأنتسابوكان

أهميةعليهمويفعي،فريةوحصاناتجوهريةامتازات-

مهصا-عظيئاضرفافيهعضوأىعلىويخلع،خاصةاجماعية

تسحلاليالقوشتؤيدهأمروهوذأته.فيوضيغاالحملكان

.وحرصبدتةذلككل

صاليواجهناوهنايمر؟ب!تإلىالإعلدخليهف)2(

تيصر"؟بيت9إلىطريقهالإنجيلضقكيف:عام

معروفاكانالايخلأن-بدءذممطباديء-نزكدأنونود

روية،إلىبولىوصرلتجل-القصرداخلؤبد،ولا-

جمهودهناككانالامبراطور،حاسيةمنالضخمالعكدذلكنجين

يتطلمون-العصرذلكفي-ايودكلوكان.كثيرون

للاسماعاشحدادعلىكانواثمومنالمشا،مجىءإلىلوق

المجامعكلفطبهكرز،رو!يةإلىالانجيلوصلوحالماللابجل.

يشحواأننجصربيتأعضاءيفتلموخاك،الكثرةاليهردبة

معرفةبحقيفةوالإقراروقياضه.وصلبهالمحيوعقصةإلى

نأهى،أخرىبحيفةالإقرارإلىيدفعنا،بالإنجيلرويةأهل

اليصر.تصرداخل-بدولا-معروثاكانالإيخل

روية،الىبولىوصلحين:القصرليالإبجل!قدم)3(

إذ-بول!قيودورغمبالانجيل.للكرازةتويةدفعةأعطى

وفهازافيحارصهإلىحديديةبلاصلمربرطاسجيئاكان

الرببأمرمعلئااللهبملكوت،كارزايكونأنأمك!نه-

وهكذا3(.28:ا)أع،مانعبلامجاهرةلكلالمشحيوع

قيصر!.ايتأهلإلىأخرىمرةالإنجيلوصل

البهود"هـبوجوهانصل،روميةإلىبولسوصولوفور

فياليوديةالمجامعروصاءكانواأنهموالأرجح28:17()أع

معه.وتباحثواإقاقه،محل!إليهمنمالكثيرونوجاء،روية

برجاءيختصيخماأفكارهعننهيمحواأنمنهطلبواوقد

اليهودكليركصأنالطيعيمنكانإذ22(.)عددإصرائبل

يذمقتدررجلمنالمعرفةيجتنواأن،رويةفيالمقيصين

عدةمنذ-الهردىالمجتمعوكان-برلىئلقر!ةضخصية

الإشاعاتأن؟الميا،مجىءيبالأمليجيق-شوات

وضعفياليهودجحك،الكذلةالمحاءبحضعنالجواترة

إلىالأوقاتمنوقتفيأدىمما،دائمينوثوقاصتثارة

وتد.الريعظهررهفيقويأرجاؤهمكانإذضغباحداث

بولى-بهنادىالذى-الايخللوصولالطريقذلكمهد

قيصريت

كانواالذين،الهرداصناءيمكتاولا،روميةفيال!ودجيعإلى

ذلك.منالإمبراطور،خدمةفي

مماإلىبمالإضافة:الاعلجمملسحنهليبولسحارس)،(

محراستهالمكلفينالجنود!ومئايعالىبولىكانشق،

الفرقةبميماإلىالانجيللقلوابدورهموهمإلى،ويتحدث

فييقيمالامبراطورىالحرسمنقسمكانولما.العسكرية

ذلكأتاحوتدالإمبراطور،بقمرالملحقة،البلاتبنيافيثكنات

قيمر،بيتفيالمميينوبينالايخلبينللالصالأخرىقناة

قيصر.بيتداخلميحيونوجدإذاإدا،صجبفلا

إلىالنظريلفتمافيهافتراضوهو:ليتفوتاخراض)5(

بولسإيهاأرسلالتىالأحماءبمراجعتهليموتفإنحد،أبعد

الىالرصالةمنعرالسادسالأصحاحفيواللامالتحية

أطلالفيأوالآثارنقوشفيوجدهابأحماءومقارننها،رومية

نهموالكثوون-الحصورتلكفيطشوالأضخاصالقبرر

الأحماءمنالكثرأنوجد-عتقائهأوالإمبراطورعبيدمن

بيتمنالأشخاصأحماءهىالأصحاح،ذلكفيالمذعورة

أناس-بالضرورة-قيصربيتأملبينمنوكانقيصر.

الايخل،،القومعليةصنالكثيرونقبلفقد،الطبقاتأرفعمن

تيطسإعداممثل،عديدةحقائقتبديهذلكعلىوالدليل

عموابنالقناصلطبقةمنرجلوهو،كليمنسفلافيوس

فلافيوسزوجةدوقيلا،افلافيانفىوكذلكالإمبراطور.

له،الفويةبقرابتهاعارءضردومتانالإمبراطوربأمركليش!

وكانت.النفىهذافيانجاشاركتهاوقد،أختهابنةكانتإذ

الحواندإلىوالجلالآلهةإنكارهىالم،وجهتالتيالهمة

وأغلبوتاقضة،بلغامضةاتهاماتأنهاوواضح.اليهودية

أقاربمنالأولىالطبقةمنوكانوا-الئلاثةهؤلاءأنالظن

صيحيين.كانوا-الامبراطور

وبمصريعلق:نركيوسوأهلأرستوبولوسأهل)6(

إلى-عقاليموت("إنه:تائلأ،لتفوتافتراضعلىرمزى

)ابنأرصتوبولوسعيدكلأنافتراضهفي-الحدودأبعد

والأثيركلوديوس)عتيقنركيسوسوعيدالكبير(،هيرودس

أفرادأصحوقد،قيصريتأهلمنجمغاكانوا(عنده

أهلمنهمالذممنعلى)سلمرا:مسيحيينفهمعائلتبن

نركيسوسأهلمنهمالذيرعلىصلموا..أرستوبولرس

1(.ااوا:.6)رو،الر!فيالكائنين

فاصدتجمعوعطلقأنهحقأ،للعجببعوومما

،مسيحيونأناس،اقديونعاش"،أنيرونبلاطئلنحل،

هذهفيوجودهمرغمبالعالمتدنحوالموطاهرةثيابهمحفظوا

عرفوالقد.تتوقفلاالتيالقاجةوالخاربالاقطة،البيئة

حئاتفيضبقلوبجاتهموعاشوا،وأحبوهوأطاعوهالإيخل
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لحمبيت

قيصر.نيرونقصرو!في،للمسيحوولاء

فيإلا!ذكرولم!المرعى"بتمعناهعبرياصم:كاريت

المصفاةمنإصائلرجالإوخرج:الأولصموئيلسفر

كار!بيتتحتمماالىوضربوهمالفلطينيينوتبحوا

إذاوبخاصةكارماهـعينأنهاالبضويظنا(.7:ا)اصم

قدالمطاردةتكونحبثصمرئيلإ،"البيهىالمصفاةكانت

الط!بيحىالطريقوهوالعيق،حننيابيتوادىطولعلىجرت

*.فهللهروبالفلسطينيينأممامكانالذى

خرجتمدينةاسم!رهوالبؤةأ،إبيتأي:لباوتيت

6()!ق!أ:اويوذانصيبداخلثهعونلبطالقرعةلى

البعضويظنا:32(،)يشهلباوت!نفهاهيأنهاو!رجح

ولا3(.ا:)4الأولالأخبارمفرفيالمذكررةبرد،إبيتأنها

فيالب!ىأأجبلأنهايظنكانوإن،الآنموتعهايعرف

النقب.

"بيتيفىأنهالبحضوررىالخبز!بيت5ومصاه:لحمبيت

وهناك.الرأىلهذاسندلاولكنالأثورى،الاله-فموأ.

الاصم:بهذامديتان

الآنوتسمىأفراتةإ،9أ!الهاويقال:عوذالحملعت:أولأ

علأورشليممنالجنوبالىلقعمدينة!)بالعرببة،موهىيت

فوققدئا2ر035نحوارتفاعوعلىمنها،أميالخمسةنحوبمد

جبلمنجرفعلىقيزاموقغاالمدينةوتحتلالبحر.سطح

الثسالإلىشرفا،الحيقةالأوديةمنالجاهتجمماتمنيمتد

،حبرونإلىالرئيىالطربقمنمقربةوعلى،والجنوبالشرقي

تقرعإلىالرئيسيالطريقعلتشرف!منه.الجنوبوإلى

تحتلهوكانت،بطبيعتهحصينمرقعفيفهىجدى"،وأعبن

ا:16(.اأخا23:14،صم)2داودأيامفيفلسطنيةحامية

الأخرىالمواقعبعضمعلحمبتيخصينرحبعامقام؟

6(.:ااأخ)2

القحح،حقرلفاتكرخصبةأراضبالمديةويحط

توافرعدمورغمالحنب،وكروم،والزيتونالينوأشجار

بحدعليقعنبعأتربأنإذللمدت،اياهمنالكافيةالموارد

استخدمعديدةلفرونأنهإلا،الشرقيالجنوبإلىباردة08،

ايل.نينفقاتخترقالتيالمستوىالمنخفضةالمائيةالقناةالسكان

الصخر.فيالمنحوتةالمياهخزاناتعنالعديدهالكأن؟

بنسلما1،الأيامأخبارسفريصف:القدبمتارجمها)1(

سفروي!جل2:أه(،أخ)الحم،بيتاأبوبأنه"،كالب

لحمليتهيالتيأفراتةطريقفيدفنتراحيلأ5أنالتكوين

!عراحيلتبرإنالتقيدو!فول48:7(.3:91،)تكه

وكانالرئبسى.الطر!قمن،لحمبيتطريقتفرعمنبالقرب
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لحميت

واياصععشرالابعالأصحاحينفيالمذكوران-اللاويان

لحم.بيتمن-القضاةسفرمنعر

جاءوالىالموآية،رإعوث!كنتلقد:اليحميداود)2(

زوجهابوعز،معلحمبيتوالمسيا-فيداودنسلهامن

موآبجبالترىأنالجديدعكانهامنتشطيعوكانتالثافي،

الأفراقيالرجلذلكابن9هرنفسهداودوكانالأصلى.موطنها

وجاءا:22(.7)أمميثيأاحمهالذىصهرذالحمبيتمن

الذىلثاولخلفاملكاداود!حلحمليااكللىالنبىصموئل

ضاولعندمنو-سجعيذهبفكانداودأما،،الربرففه

1(.أ:ه7)اصملحم،بيتفيأبيهغنمارعى

لحمبيتبئرأنهعلىممينموفعالىثيرالتقبدزالوما

منماءواصتقواالفلسطنيينمحلةاك+لةالأبطالأشقحيث

داودأإلىوأتوابهوحملوهالبابعدالذىلحمببتئر

23:16(.صم)2

صرويةأبناءجاء-يهوذالحميت-المدينةتلكوعن

البالفة،وتوتهملداودولاءهمكانرالذين-داودأخت

وقدعيه.خطراكانراالوقتنفسوفي،لداودحمايةبمثالة

لحم"بيتفيالذىأبيهتبرفي"عصائيلأوهوأحدهمدفن

2:32(.صم)2

لحمبيتأن!دو:المقدسلل!بالمتأخرةالعمورلي)3(

أنبأيخاالنبىولكنألجتها،فقدت-داودزمانبحد-

نأصغرةوأنتأفراتةلحميابيتأنت!أ!ا:الزاهربمستفبها

تلطايكرنالذىلييخرجفنكيهرذا،ألوفبينتكوفي

2(.:)ميخاه،الأزلأيامنذالقديمنذونحارجه!!رائيل،على

تع!رلحمبيتأبناءأعادالبى،منالهودعودةوعند

2(.76:نحصيا،2:12)عزرامدينهم

الجديدالحهدفيلحميتتذكر:الميحيالعصرلي)4(

يتؤكسوعولدأولما:المبحيوعيلادمكانباعتبارها

ونتيجة15(،-2:4لوه،-2:ا)تالهودية!لحم

الملكهيرودسبأمرالأبرياء،الأطفالمذقيحدثتلذلك

تمائا،لحمبيتخربتدهادريانأنوحيث16(.و2:8)ت

تكريمأنيذفلا"أدونيى،،للالهمقدضانصئاموضعهافيوأقام

قبلماإلىهـجعالمشح،يلادمكانباعتبارهاالمد!نةتلك

الملكتسطخطينأقاموقدام(.)32هادريانعصر

كهفموقعفوقالرومافيالطرازعلىكنيةم(033)حوالمط

حتى-الكيةهدهوتقبرالميح.مولدسهدالذىالمذود

علهايطرألموهيالمديخة.في،للاحمقصدأهم-البوم

مماورغموزينها،فمهاوشعقدجشنيانأنرغمكبير،تغيير

-.وترميمنهدمصلهتعرضت



معكةيت

ذاتوأصحتالملييين،أيامفيلحمبيتازدهرتوقد

الإطاحةبمدالمشح!ىأيدىفيظلتوقد،عظمىأهمة

المسيحيةالمراكزأعنىأحدفهىأبانا،فيأمااللايية،بالمحل!

المقدصة.الأراضيقي

صبطنصببفيتقعوكانت:زبولونطمثائا-يت

قاضي)إبصان،موطنكانترلحلهاا:ها(9)يشزبولرن

تحتفظصغيرةقريةالآنوهيأ(..-أ:28)قضإدرائيل

ثهالمطأيالبعةنحربعدعلىوتقعلحمايت9القديمباحمها

.البلوطغابةحافةعلى،الناصرة"غرب

أغاتؤكدبا،الآثاربعضعنالكفمؤخراتموقد

أهمية.داتالقديمفيكانت

منكانالذىالملكداودإأريسىلقبوهو:يتلحمي

ألحانانأبهيلقب؟17:58(.ا:6،18)أصملحم!يت

عزرافيلحم"بيتابنوويذكر2:91(ا)2!مأيعرىلن

)7:26(.نحيافي!،4بيتوهرجال2(،ا)2:

أحصرمعونذكرا،المركباتابيتأممي:مربهوتيت

منبالفربكمدينت!تلاالخيلحظيرة5أ!صسيمأأوسوصة

صهرذانصبداخلئهعودجطنصيبفيصقلغ

وبينلينهماالربطإلىالبضويميل3(.أ:4أخ1،وه9:1)يش

لجماننجاهاالىاالفرسانومدنالمربهات"مدن

تحديدالسهلمنولىأمل.أ:26(.مع9:91)امل

إلىالراقعةيرنى"!خانأنها"حورين،ويظن.الحالمطموقمها

مأأخربةأنهاآخرونيرجحبيماغزة،منالضليالجنوب

الجنو!إلىميلأعرخمةنحوبعدعلىتقعاليالديخةأ

"مدمنة!أصلأتدعىكانتولعلها،حبرونمنالغرلط

31(.ةاه)يق

إمرجأيمعكةبيت9آبلباسمكثيزاوتذكر:معكةبت

نفتالمطأرضفيمدنمةوهىأالظلميتعرجأومعكة،بيت

الأعلىالجليلفيالحرلةوادىفيفلطينثهاليفي

القديمة"لاي!"مديخةمنقيلةأميالبعدعلى14(،2:.صم)2

اعيون،.مديةمنأميالتسعةبعدوعلى"دان،،دعتالتي

المديةهذهإلىبكرىبنشعيوآبطاردوقد

غزاهاالتيالمدنليناحمهاوردوقد22(.-2:14.صم)2

ودانعيون"معأرامملكبهددضرجها؟.الثالثتحتص!

فلاصتغككزاهاكا2(..:اامله)نفتالمطأأرضكلمع..

نأهوالسائدوالرأي1:!2(.مله)2المددمنعيرهامع

تطلربوةعلى،القمح،آبلباسمالمروفمواليومموتعها

منابحه.عندالأردنعلى

بخوبناهااليمحون./أبعلمديخةنفسهاوهى:معونيت

ه!ريمبيت

أحفادهمنجاوسكن33:38()العددالأرددشرقييرأوبين

ا:17(3)يق!معونبعلإيتأيفئاوتسمى:8(أخه)ا

فيإلا،معون،ليتباصمتدكرولا32:3(.)المدداوبعون!

.(المحلدهذافي،معونبعل9انظر-)48:23إرصيا

)الماءأياير")بيتنعنىوقدافر"بيت9أى:نمرةيت

العددفيوتصمىا:27(3يق32:36،)العدد،العذب

،نمرةأالمددسفرمنواثلاثينالثاقالأصحاحمنالثاك

وهي:6(،اه)إش"نمريم!باصمالنىإضحياءويذكرهافقط.

يتنبأكيمنبعيوجدحيثثرقهاوالجبالأريحابيننمريمتل

نصيبفيوقعتالتيحثبرنمدنإحدىوهي.بجفافهإسحياء

فيهاوجعلواتحص!ا،بالحرىأوبناءها،فأعادواجاد،بنى

بليبل"اتلهىالقديمةوالمدينة32:36(.)الحدداطغمحظائر

الضفةعلىأرمجامنالثمرقيالشالإلىأميالعشرةبعدعلى

مىذلكبعدانتقلتولكها،الابوادىعنالثمالية

القديم،عكانهامنيلنحوبعدعلىالعرلىالجنوبإلىمكا!ا

.أمانارام،"بيتيوسابيرسويميها

أعطاهاأمرريةمدينةوهىالعلو!بيت9أكط:هارامب!

هاراد!إبيتنضهاوهيأ:27()ي!3جادلصبطصوسى

الرقإلىمرتفعةعلىالأردنوادىفيوتقع36(.32:)العدد

عائلاتهملحمايةشحصينهاجادبوقاموقد،الأردنمن

الأصباطسائرمعالأردنغربإلىعورهمأثاءفيومواضيهم

الوعدحسبالمرعدأرضعلىوالاستيلاءالكنحانيينلمحاربة

27(.-32:61)العددموسىأمامأنفهمعلىقطحوهالذي

،بيتكمونهاكانواالأراميينإنتاريخهفييويفوسويقول

هيرودسإنالف!ايقولكالهيرودس،قصرفهاوكانالرامها

"جريا،.زوجتهاسمعلىأجولياسأإلىاحمهاوغيرحصها،

مخوبمدعلىحبانوادىفي"الرماة"تلهوالآنوموتعها

.الأردنضهرمنالرقإلىأميالصتة

32:36،)العددهارامأايتنفسهاوهي:هارانبيت

ا:27(.3يش

13وهوالمتملأ،أوالمجاور"البيتومحناه:هأيصلبيت

إصاللاعداءمدنمنغيرهامعالبىيخايذكرهامدينه

)آصل،هيأنهاويظنا(.ا:أ)ميخافلسطينحنو!يلى

وجهعلىموقعهايعلمولا)14:ه(ركريانبوةفيالمذكورة

مخوبعدعلى!الأصلد-س9أنهايرونالبعضكانو)نالتحديد

مربم.يتتلم!الرقإلىميلين

الريخيةالمدينةوكانت،،الكرمةإليتأى:ه!ريمليت

!ركاببنأملكيارئيهاقاموقدهكاريم،بيتدائرةفي

اليمنالعودةبعدنحسيازمنفيالدمىباببترميم
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بررسهيرنجة

بريةموقع
المقد!الأضارضوءفيالرسوللأقوالالدقيقالغحمبى

الونانيات"الناءمنكثيراتآتكا1(.ااو.ا:7)أع

ولكن(.17:21)أع!بقيلليسعددالرجالومنالركات

لطالجموعوقيجتتالونيكيمنالهودمنجماعةجاءت

وتيموثاوسصيلاأما،المديةمغادرةإلىبرلسفاضطربيرية،

رافقالذىالبيرىسوباترسولعل1(.4:ا7)أعأهناكفبقيا

فيالر!قبلتد،كانأورضليمإلىالأخيرةرحته*فيالرسول

التى-بيريةأصبحتوقد.2:4(.)أعالزيارةتلكأثناء

مقرا-بالسكانازدحائاعكدوليةمدنأكزمنكانت

مملةمطراليةأصجتثم.تالونيكيلمطرانبةتابعةلأضميما

تقليدوناكام(.328-1)283الثانيأندرونكوسأ!امفي

دوزابيريةلعبتوقد.لبيريةأسقفأولكانأنسيمسإنيقول

وأخيرا.والصربيينوالبلغارالولانيينلينالصراعاتفيهائا

زالتوماأم.1373/374فيالظنيرنالأتراكعليها)صتول

قدالأتراككاروإن،القديمباحمهااليونانيينعندنسمىالمديخة
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الأطلالمنالقليلالابهاوليسإكار)فيريا"ا-علياأطلقرا

النقوكأ.منالكثيربهاكانبرإن،القديمة

الكهةرئي!فلاوسإليهانقلالتيالمدينة:برية)2(

القىوقدأوباطور.أنطيوكسمنبأمرفيهاليقتلالخلوع،

ارتفاعهبرجأعلىمن-وقتثذالمتبةالحادةحب-بمنلاوس

منبراكاتهوىمستديرةآلةوفيهرماذا،مملوءتدئا،خمون

!ينةوس13:3-ه(.مك)2الرمادالىجهاتهابغ

أنطاكيةببنالمافةدتصففيالواقحةالقدبمة"حلصأ

)بريةأ.اصمالسلوي!نكانورعليهاأطلقوقدوهيرابوليى،

تحت-اضردتؤقد.الرسطىالعصورفيهامةمدينةوكانت

طلقزالماالذيإحلب،القديماحمها-الإصلاعيالحكم

.الآنحنىعليها

عبر5علىيطلقكانالذىالونافيالاصموهى:ير!ة)3(

اليونانيةالكلمةمنحاءوتد.الأردنهـقيأو،الأرددأ



!كة

الكابفيمطلقاكذكرلاالاسموهذااعبر،.بمعنىابوان،

"عبرترجمتهتذكربلالجطقة،هذ.الىالإضارةفيالمقدس

منوغكلهيريفرسولكن\(،:ا19،:ه4و)ت!الأردن

الت!ابطتةهذهإلىالاضارةفيكخدموت-دائئاالمؤرخين

فيأرنونوادىالىالحمالفيالرمركوادىمنتمتدكاتت

فياأ"ردن1منتمندكانت!مكاروص!،تلعةعدا-بوب

.الرقفيالبر:ةالىالنرب

الموآبيونكان،كنعانأرضالاسرائه!ءنجيدخولوتي

قرعةنيوقعتوقدالجطقة.تلك!طنونوغوهموالحمرنيون

تقعكانتولأنهافسى.سبطونصفوجادرأ؟بينسبطي

كعرضماأولكانتفقدالمرعد،لأرضالرقيةالحدودعك

الأولالمكايبينفيونفرأ.الثرقمنالقادمةالقواتلغزو

كانتالتىالهوديةالأقيةيهوذاأنقذكيف24(-9:)5

ل!كة

علىالبوونرأجبرجانوساصكندرغزاها،قد.فاكتعيثم!

راجابافينفسهجانوسامحندرماتوقد.اليهوديةاعتق

ق.م.76في

يوعالربحياةأث!اءوفيالكبر،هكلودسمرتوبحد

بكليةم(93-..مق)4أنتيباسهكلورسحكم،الأرضعلى

ا:27(3يثوعفيالمذكورهارام)يتالرامةيتوبنئ

.جولياسوحماها

بلادفيأتامثلالةفاك"كانتأنهالهوديةاثاوتذكر

!سمح!كانمما،والجيل،دنالأروعبر،الهودية:نليصرا

يالامرةالمرور!رنالمهود!ةالمطيصلواأنالجيلصنليهود

،للأردنالنريبةالفنةعلىوالهوديةالجليلبيننقعكانتالتي

أرضعلىئدمهوضعكجيأنليهودىيمكنكانوبذلك

.ضكيم

شليمءور.

حبرون.

جدلمحأكا

(الأردنثرق)وومةلموقعخريطة

كزة.
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برلون

النةليمراتئلاثأورثليمالىذهابهعندمقدصةغير

منجزةاكانتالعثرالمدنأنأساس)علىالربأمامللظهرر

منتستبدها!وجفوسيذكرهاايىالحدودكانتو)نبيرية،

(.برية

بناهاقلعةوميمكاروس،قلعةلبريةالجنودالحدوكان

ويقولالمبت.لبحرالثرليالاحلمنتصففيهيرودس

قلحةفطالمعمدانيوخارأسقطعهرودس)ن!وصيفرس

ايىروما،ضدالحربفيبريةبهوداشركوتدمكاروس.

الثافي،أغرلمحاسهيرودسحكموقد.أورشليمبقوطاتهت

جزءالآنومىام...فيمات6انالى،نيرونأيامفي،برية

منذبيريةالقديم3الااختفىوقد.الهاثههالأرديخةالمصلكةمن

ببد.زمن

فييسوعخدمةعنالجديدللعفدالتفسيراتوتتحدث

،ا:91)تللجليلمغادرتهنذبدأتالتيبيرية،

عيايتفيبالطبلهمريمبمحوانتهت.أ:ا(مرقى

القليلإلاالأناجيللناتسجلولا:3(أ4مرقى26:6،)ت

نأوالأرجح.الفترةتلككضونلطجرتاليالأحداثمى

اخكان-شكبلا-وكانتبيرية،منطقةفياعتمدالميح

91،)تأتوالهمنبالكئرالربفيهنطقالذى

ويرى..3(ت1:ه18لو31،-أ:ا.مرض

أفرايمإلىذهابهبعدماإلىترجعالفصولهذهأنالكثيرون

لعازرلإتامةالأختانا!دعتهبيريهومنأ:54(.إ!را

أ:3(.)!وا

فيأى،الأردنعبرفي1:28()يو!عبرةبيت9وكانت

الاصرةمىانتقالاتهفيببيريةيهرامرالمحأنبدولابيرية.

وتد.العلنيةخدمتهتبلمرتالتيالسنينفيأورضليمالى

يسوعئفيهالكى)بيرية(الأردنعبرمنكثيرةجموعجاءت

3:8(.مرنى4،2:ه)ت

الثاقصموئبلضرقالا3الاهذابذكرولا:بريون

البكرينالىببرالاصمأن)كلوستروماوررى)02:14(

هىالكلمةأنالبحضوممرجح.بكرى(بنضبع)أتجاع

.المنتجونافينأىابهورلون،

وأاملرسمحناهإنالبعضبقولعبرى،31:بياى

منتصر،أو"م!تبدمفاهإنالآخرالبعضوبقولمضطهد،،

رأسوهو،الاسماضتقاقفياليه!جعونالذىالأصلحب

أورضليمإلىزربابلمععادواممنالهيكلخدامابيممنأسرة

7:52(.غ2:94،)عزبابلسبىمن

بيسيدية:

الجبلالإقليمعلىأصاضايطقبييديةاصمكانةالمولع)1(
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بصيدكة

علىلرفالتيطوروسجبالصلسلةمنئمدكانالذى

أباياتربطكانتالتىالوديانالىالاحليةبمفبليةصهول

منوفريجية،النربمنليكيةتحدهاوكانتبابقوية.وأنطاكية

طبيميةحذودهناكتكنولمالئردتى.منواكورية،الشال

وبيسيدية.اكوريةبينتنصل

عنستقلينكانوااببيينأنزينوفونيذكر:ثاريميها)2(

وجدوقدالميلاد.قبلالخامىالفرنأواخرفيفارسملك

التاريخمدىوعلىييد!ة.مدن)خضاعفيشقةالإصكندر

المراس!ئديدمحاربضحببيسبدبةجباليسكنكان،القديم

ملكأيختاسإلىالرومأنأ!دوقد.والنهبالسلبالىيميل

ق.م.25فيموتهوعندالثعب.هذا)خضاعمهمة،غلاطية

غلاطةولايةمنجزءاأملاكهصائرمعييديةأصبحت

اسبابعلالمسلعاتقهعلىأوكطىأخذوقد.الرومانية

نهسفأقام،الرقفيوإيسوريةبيسيديةجالفيالأمن

كريخافي:الشرقيةوالجالببيد+فيعسكريةمسنعرات

جميمأبيناتربطوكانتولترة.ولاري!وأولباساوكوماما

التىأنطايهةفيالرئييةالحاميةبقروكانعسكر!ة.طرق

حدوديسيد!ةشبالقربغلاطيةفريجيةفيتقعكانت

كرييوسأنفيهجاءنقثىام129فياكتئضوقدالثماية.

فيسوريةعلىوالئاوكان)2:2(لوقاإنجيلفيالمذكرر-

أنطاكبة،لمتعمرةفخرئاحاكئاكان-الميحولادةسنة

علىالعسكريةحملتهوقتمنبأتطاكيةصلتهبدأتوقد

..مق8نحوفي-وقتلوهأيخاسقاو!واالذين-الهوموناديين

لهايميزاييدية!أنطاكية9اسمهذهأنطاكيةعلىأطلقوقد

الاسم.بهذاالمصاةالمدنمنغيرهاعن

حينم،74حتىغلاطبةولايةمنجزءابيسيديةظلتوقد

يكيةمنتكونتالتيالولابةإلىمهااكبرالجزءضئئم

إلىتنهـبهميالجزءهذافيالبيديةالمدنوأصبحتوبمخيلية،

حتىلغلاطيةتابغايييد!ةمنالثصالم!ابزءوظلبميية،

)بماكلاطةولايةمنالجنودالجزءضئمحيندقلديانرسعصر

فيوأجا،ليكأونيةمنأجزاءمعو)!ونية(أنطايهةمدكتافبه

وبدلك،أنطاكيةوعاصا"بييدية!باسمواحدةولاية

هناكأنولربيديةمديخة-مرةلأول-أنطاكيةأصبحت

مرماهافيشعكانتابييديةأكلمةبأنللاعتقاديدعوما

ولعل،غلاطيةفريجيةمنجزءا-الأقلعلى-لئسلالعام

لهاعبارةوهي،!يديةأنطاكية)عارةلنايفسرهذا

مديةأنطاكيةوظلت.جغرافيمهاكثروإدارىصياصىمدلول

الفريجيةاللغةأنتثتنقوش!ؤخزااكتثفتوقد.فريجة

بعدالثالثالقرنحتىأنطاكيةحولفيعاستخدمة.ظلت

.الملاد



بيسيلىية

بيسيديةموقعتبينخريطة

فيبولىالرسولاجتاز:بثديةليدولسالريصول)3(

وكذلكلأ(.13:4)أعأنطايهةاليبرجةمنطريقهفيبيسيدية

الرصلأعمال!ربذكرولا.ا:24(4)أعالعودةرحلةفي

يشربولىلالرصأنالبعضو-رى.بالتفصيلالرحلتينهاتين

الى2(11:6كو)2،لصوصخطاربأ.سيولخطارابأ:بقوله

ذنكرمزىوليمسيرويؤيدلي!يدية.فيرحلالهفيعاناهما

المسلحينال!ثرطةرجالإلىتح!ربهئرةبشيديةنقوثثابأن

بيما.الربوعتلكفيالأمنعلىيحافظونكانواالذينوالجنود

منوالنجاة،اللصوصضدالصراعإلىأحرىنقوشتشير

سارالذ!الطربقعلىنقعالتىأدادأ1ومدبنةالأنار.فيالغرق

الآنالأتراكيسميها،أنطاكيةإلىبرجهمنبول!فيه

تقليدنتيجةذللثأنشلثولابرلى(،مدينة)أىكارابولو،5

برل!.لوالرصالمديمةهذهببن!رب!قديم

وكانالهيية،بالحضارةتأثرةغربييديةظلتوقد

احتلالمجرد-بولىلالرصزمني-لهاالروماناحتلال

بول!الرسرليكونأنالمجملغيرفمنولذلكعكري،

يأتكتففلمالأثناء،تلكفييسيديةفيبالايخلكرزقد

العرلميالثماليالجزءفيعدافيما-بيشديةفيمسيحيةنقويق

الدولةواعترافتسطنطينعمرقبلماإلىترجع-منها

فرمجية.فياكتشفكاتماثاالنقيضعلىأمروهذابالمسيحبة،

وهو:"،اللامعأوهـالمئرقمفاهعبرممياصم:يصاكط

معأورضليمإلىشخصئا323منهارجعأسرةرأساسم)1(

7:23(.غ2:17،)عزبابلسبيمنزربابل

ويدو.نحيامعالميثاقخنمواالذيناشؤصاءأحداصم)2(

أ:18(..)غأولأالمذكوريصاىصلالةصكانأنه

.ومعناه،العبريةفيابحل!يقابلالذكطالأكادكطالاسم:يل

)ولء(المشتق!إن،السومريةفييقابلهوكان،.المالكأواالسيد

آلهةثالوثأحدوكان.والعواصفالرياحإله"إنيل!مى

آلهتهاكبيرعلىخلحت،بابلضأنعظموعندماسومر.

لقثا،ابيل31عليه،أطلقتإإنليل،صفاتكلمرودخأ9

الحاصة.عند"مرودخ،محل"بيل،31حلثيئاوضئاشبرفئا،

فيإلا،للإلهعلمكاسمالقديمالمهدفي"مرودخ!يذكرولا
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وفيأ(،:)46إثعياءفيفيذكربيل،9أما5؟3(..أارميانبوة

الأبوكريفيةإريارصالةفيوكذللث51:44()05:2،إرصيا

بيلثاصر.في؟،الأعلامأحماءبعضفييظهر؟41(.)6:

اليقين،وجهعلىالا-معنىنمدمولا:النطيبيلاطس

ساحلعلىبنطسالىانتسابتعنىأالب!طي!كلمةأنمالأرجح

تعنىكلمةمىممةإنهاالبعضو!ولالأسرد،البحر

تدأو(،لفلسطينالحامىالرومافيالواليكانالأنهالخاص"9

تعنيفقد"يلاط!أكلمةأما."القنطرةأوأالجرتعنى

اللبادمنالمصنوعةالقب!وةإلىثرلحلهاأوبرع()الم!لح

المعنرتين.للعبيدرمرا

الذى،اليهرديةعلىالررمانيالواليهوالبظيبيلاطسكان

26(.-27:2)تيوععلىبالصلبالموتحكمأعدر

عه:المعلوماتمصادر)1(

الانحيلأصاءوقدييلاطس،عنالأربعةالأناجيلمحتلقد

عننعرفهماأما.وفلسفتهشخصيتهجوانببعضالرابع

لىفيأ-الجدكدالعهدأصفارخارج-معلوماتمنبيلاطى

هما:ممدرلنس

إالحرب،.و"الاريخ،كتابيهفييرشفوسالهودىالمؤرخ)أ(

.الكندرىاليهودممطيخلو)ب(

مادةالأغزرفهو،المصدرينهذينأهميوص!فوسولحد

لذللصيلاط!،علىمتحاملأكانفيلوولأن.بالثقةوالأجدر

كافية.بموضوعيةتيكبأنيمكنهلم

لوحاكثافتمقد،المصدرينهذينإلىوبالإضافة

اللاليين،الاحمينيحملام،619فيتيهصريةفيحجرى

الدليلتدموبذلكالظيإ،هـبيلاطىوإطيبر!وس!

بيلاطى.لثخصيماالتاريخيةالواقحيةعلىالأركيرلجى

بيلاط!:حياةملخمى)2(

إلاإيطاليا،فيولدأنهبحتملرومانئا،مواطابيلاطىكان

ولكنرأصه،مقطعنولا،مولدهتاريخعنثيئانعلملاأننا

.الميلادفبلالأولىالةبعدؤلدقديكونأنالمتبعدمن

كرسىعلىجالاكانأعدمالأنهمتزوخايلاط!وكان

تألمتلأفيالار،اك6وإياك:تائلةامراتهاليهأرسلت،الولاية

كانهلنعلملأولكنا27:91(،)ت"أجلهمنكنيرااليوم

لا.أمابناءله

الوسطىالطقةأىالفرسانطبقةأبناءمنليلاطىوكان

اللازمةالكروةمنمقدازاورثأنهويحتمل.الرومانيينلين

يصبحأنقبلماضبهعنضيئانحرفولا.الموقعلهذالتأهيله
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الوظائفمنصل!لةترلىأنهبدلالكنالحردية،علىوالئا

علىالخامىالرومافيالواليبصبحأنقبلالمسكريةأوالمدنية

خلفام،26فيطيبريوسالإمبراطورعئنهوفد.اليردبة

إلىمعهزوجتهبيلاط!واص!حب.جراتوسلفالريوس

مملكةأكط،واليهوديةالسامرةتملولابنهوكانتايهودية.

غزةحتىالجنولىالجزءإلىبالاضافة،السابقةأريخلاوس

العسكريةالمثولياتيديهفييجمعوكان.اقيوالبحر

لور!ة،الرومافي2الحاهوالمباشررئيهوكان،والإدارية

يحا.الملاقةطبيعةتمائانعرفلاولكنا

عداما-ن!تفيالناسكلعلىيلاط!سلطةكانت

أحرىناحيةومن.بالفحلمطلقةصلطة-الرومانيينالمواطنين

مجمعاختص؟الذاقي،والحكمالحريةمننوعلليهودكان

بالموتالحكمأنإلامحيفة،تضائةبمهامأورشليمفيالسنهدريم

الرومافي.الواليمرافقةبعدإلاينفذيكنإ

كانالهودية،إقليميوالدينيةابجةاثماكلوبسبب

فيصعوبةيثكل-رومانظروجهةمن-الإقليمهذا

أرصلبأنايهودمحاملةإصاءةفييلاطىبالغوتد.حكمه

عسكرترومانيةألويةيحملونأورئليمإلىرومانيينجنوذا

كانتصابقة،محاولةوفيوثة.البهوديحتبرهاسعاراتعلا

اللطاتمعهااضطرتبحبثالقوةساليهودبةالمعارضة

بدخلالتيالأعلاممن،المعاديةالشعاراترفعإلىالرومانية

هذهعنبيلاط!تحولوعدماأورضليم.الىالجودبها

لاخمادهافسحىالهود،منعيذةمقاومةواجهته،السياسة

تلينلاصبةمعارضتهموجدوإذ.المعارضبنبقتلبالتهديد

لمطالجهم.الاذعانإلىالنهايةفياضطر،الموتلاءيهابونوأ!م

والحنادالتصرفوصوءالنطرقصر،الحادثهذامنويتفح

بيلاط!.فيالش!خصيةوضعف

باصيلائه-الهودحنق-ذلكبحد-بيلاطىأثاروقد

فيتلقىاليوالعطاياالتقدماتأي!الفراببن"أموالعلى

خمةطولهامائةقناةإداءعمليةكايول،الهيكلخزانة

المدينة.جنولىمرتفحاتمنبالماءأورضليمممدميلأ،وعرون

عنيفا،فملهمردفكانللصقدصات،تديخئاذلكايهودفاعتبر

هذاولحلالثغب.مثيركطمنكبيراعدذابيلاط!جنودفقل

حاضراوكان5:لوقاإنجيلإليهيثيرالذىالوحثىالعملهو

بيلاطىخلطالذ!نالجيليينعنيخبرونترمالرقتذلكفي

1(.ا:3الولذبائحهم!دمهم

عن(الأولأغرعاسعن)نقلأالكندرىيخلوويقول

حتىحد،أقصىالىبلاطسعلىحنقواالهود!)ن:بيلاطس

واتهامهالإمبراطورإلىسفارةإيفادهممنبيلاط!خى

والقوة،بالناسوالازدراء،السلبوأعمالوالفطرسةبالفاد
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شوحثيةعاكمة،بلاللناسالجواصلةاغتلاوأعمال،عليهم

مبررأ.أىبلاحدكلتجاوزتالتيالرصة

الوالعنالجديدالحهدفيوردبماالوصفهذاوبمقارنة

ومغالاتهعل!"فيلوأتحاملمدىندركللا!عنمقدلة

يظلأنأمكنهفديلاط!أنعرفناإذاوبخاصة،هحائهلى

.شواتعشرلمدةالرديةعلىوالبا

فقد،حماتهلبباخهارفقدالياسى،بيلاط!مركزأما

مكائايعرفأنه-الأياممنيومفي-ال!امريينأحدزعم

الحاعةالذهيةالآنيةمودىيخهخأجرزيم!9جبلقمةعل

جهلعن-بالطبع-ينمزعموهو،الاجتماعبخيمة

فلاوعليهمطلفا،الأردنضهريمبرلمموصىلأن،وتحصب

هذاعلىنجاءولكن"جرزيم،.جبلرارقديكونأديمكن

صفحعندالمامريينمنغفرجمعاجتمع،الكاذبالزعم

المزعومة،الكنوزعنلبحثالقمةإلىت!لقهبقصدالجبا

بأنهذلكليلاط!ففرممهم،أسلحةيحملردكانراولغبائهها

السامر!نن.منالكثربنجنودهففتلملح،بعصيانكديد

عابر،حادثمجردأجرزيم"جبلعميةكانتحالأىعلى

ولكنفلطين.فيالرومازللحكمجدياتهد!ذاتتكلولم

إنهمخىبهراالامريينمنيلاطىقتلهالذمميالعددكان

الحاآ7(ولأ"ع،أ)5"يتيوس!رئبهإلىضدهضكوىرفعوا

وأمره،اليهوديةولايةعنفيتليرسفخلعهصوريا،علالرومافي

الجهورتصرفهعلالاصراطورأمامآليحاروماإلىلالذهاب

علبيلاط!ولايةانتتوبذلك"حرزيمأ.جلموضوعفي

.سنواتعراضرتالى،الودية

مارسمنعثرالسادسفيطياريوسالامبراطارو!ات

يلاطىأدويدوروما.إلبيلا!!وصولقبلم،37عام

.الإمبراطرربمرت،المحاكمةمنأفلتقد

بعدللاط!حولحيكتالتيالرواياتالمؤرحرنويقبر

والقولالئكوك.تعتورها،خيالعصروما،إلىوصوله

حيص"الغال!بلادفيأيا،مديةالى"نفى!أنههرالمرجح

أخرىروايةوناك.يوصابيرسيقولكا،الايةفياتحر

حكشايلاطسعلىأصدرقدئيصرطيباريوسإنتقرل

وهناك.ميهالحكمتمدتجلتوبتهأعلنيلاطسوأن،بالإعدام

وأالرابعالفرنإلى)يرحعبيلاط!أأعمال5احمهرائصيها!

اعرفأنهويؤكدلوم،كلمنيلاطىيبررالجلادى(الخاص!

مبا!أخرىكتالومحتىلوجد؟.اللهإلىتهويوعأن

إلاابفصيلات،لعض!فيبافيمانختلفأبيلا!"أعمال

بيلاطىزوحةأنالأساطيرإحدىوتزعم.زائفةجميمهاأكا

بيومتحتفلالثريخةالكاضبعضإدويقال.مسيحيةصارت

باتجارهليلاطستدكازايوية،ثهرمنوالثرينالحاص

البنطبمءطس

انريخى.الندإلىيفتقرالرأىهذاأنإلاوشهذا،قديئا

:يسوعومحاكمةبيلاط!)ج(

الآقي:في،يسوعبمحاكمةبيلاطسعلاقةنلخيصجمننا

!الموتيتوجبأنه9كوععلىالمهودىالهدريمحكم1()

64(.:41)مرفى

والكتةوالثوخالكفةرؤصاءدثا!رالصباحاوفي)2(

ييلاطى،إلىوأملمرهبهومضرا!رعفأوثقواكله،والمجمع

.(1:أه)مرض

علىتقدمونشكا!ةأية:وتالايهودإلىبيلإط!افخرج)3(

2(.18:9)يو؟"الإنسانهذا

حبعليهواحكمراأنغخذ!ه:بيلاط!لهم"فقال)4(

31(.:18)يوأأحذانقتلأنلنايجوزلااليهودفقال.ناموسكم

لهوقالفأجاب؟اليودملكأنت5:يلاطىاسأله)5(

دارإلىأيضثابيلاطسدخلثم:2(.ا)مرضه،تقولأنت

أجابهالهرد؟ملكأنت:لهوتاليرع،ودعاا(ءلاية

أحابهمحض؟!كذالراآخرونأمهذاتقولذاتكأين:يرع

إلق.أسلمركالكفةورؤساءأنكيهودكي؟أناألعلىيلاط!

لو.العالمهذامنليتممليهييحوعأجاب؟فملتماذا

لادكىيحاهدرنخداميلكان،الحالمهذامنمملكتيكانت

لهضالنا.منمملكتيلتالآنولكنالهود.إلىأطم

ملك،)قتقولأنتيحوعأجابملك؟إداأفأنت:بيلاط!

37(.-18:33)يوحنا

إلىأرسلهدسه!ةططةمنأنهبيلاط!علموحين9)6(

واسضأ،عكرهمع!رودسفاخقره709(ت32الو"هيرودس

بيلاط!فصار.بيلاطىإلىوردهلامغالاضاوألبهبه

منكانالأغماالوم،ذلكفيبحضهمامعصديقينوهيرودس

12(.او23:االربينهصاأعداوةفيقبل

كانإوإذ:تحذرورسالةإليهبيلاطىإمرأةأرسلت)7(

قانلة:امرأتهاليهأرسلت،الولايةكرسعلىجات)ليلاطى(

أجله،منحلمفيكثيرااليرمتألمتلأقالبار.ودلكإياك9

27:91()ت

الجموعولكنكوع،لهميطلقأنعلهميلاطراتترح)8(

أناا:للهوديلاطىقالفقدلاراباس.إطلاقطالبةصرحت

واحذالكمأطلقأنعادةولكم.واحدةعلةفيهأجدات

فصرخرااليهودأملكلكمأطلقأنأفتريدون.الفصحفي

"باراباسبلهذاليىتائلينحميهمأبفئا

1(.1-9:اهمرقس!04-:8138)يو
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مننضهلإخلاءالجمهعأمامكدكه!لاطىغل)9(

برىء)فيقائلأالجمغقداميديهوكلمماءأخذ5:المسئولية

27:24(.)تأنم،أبصرواابار.هذادممن

ا:1(.9)رو"وجلدهيسوعبيلاطىأخذإفحيثذ)01(

فخرج5:يرعببراعةأخرىمرةيلاطسوشهد)11(

لتعلمواابكمأخرجهأناهالهموقالخارخاأيفتابيلاطى

ا:4(.9)!ر،واحدةعلةفيهأجدلتأفى

5(.:ا9)يوأالانسانههوذابيلاطسلهمفقال1(21

رؤطءرآهافلحا:يوعببراعوالثالثةلل!رةشهادته)13(

يلإط!لهمقالاصلإ.اصلبهتائلينصرخواوالحدامالكهنة

ا:6(.9)يوعلة،فيهأجدلستلأفيواصلبوهأنغخذوه

لىأنتعلمألتتكلشيأأماا:يلاطسلهفقال5)14(

كنلم!سوعأجاب؟أطلقكأنوططائاأصبكأنسلطائا

لذلك.فرقمنأعطيتقدتكنلملوالتةسلطانعليلك

1(.أأوا:.9)ير،أعظمخطيةلهإلكأسلشىالذى

ولكن،يطلقهأنيطلببيلاطسكانالوتتهذامن1)15(

محئافلستهذاأطلقتإن:قائلينيصرخونكانواايهود

)!و!أ:12(.قيصر،يقاومملكانفهيجعلمنكللقيصر.

"هوذا:لل!ودوقالالثعبأمامبوعيلاطىأحضر1()6

1(.91:4)يو"ملككم

وكررواتضر،إلاملكلهميكونأناليهوداشنكر)17(

لهمقال.اصلبهخذهخذه)فصرخوا:يرعبصلبطلبهم

ملكلنالبىالكهنهرؤساءأجاب؟ملككمآاصلب:ببلاط!

1(.:ها9)ورقيصر،الا

أطحهفحي!ذ5:بالصلبيسوععلى!لاطىقحكم)18(

1(.:916)يوايصلباليهم

وكانالصيب.علىووضعهعنوالابلاطىوكتب!)91(

ا:91(.9)روالهرد،ملكالناصرىيرع:مكنوئا

عنراننغييرطلبهمالىابهرديجببأنيلاط!رفض)02(

22(.و2ا:ا9)!وكعبت،قدمحبتما:لهمقا"للأالصيب

يرعجديأخذ"أنالرامةمنالذى!وصفسأل)21(

ا:38(.9)وريوع،جدوأخذفجاءبيلاطى،فأذن

!كراسالقبرلهضبطواأدايهودلطببيلاطىاصتجاب)22(

الكهنةرؤصاءاجتمعالاصحدادكعدالذىالغدإوفي:وأخام

ذلكأننذكرنافد!اسيد:فائلبنيلاطى،الىوالفرببرن

الغبربضبطفمرأقرم-أكامثلاشةبحدالى:حيوهرقالالمضل
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ابثطيولطس

و!ولواو!رقوهللأتلافيهكأقيلئلا،الثالثاليومالى

منأشرالأخكلةالضلالةتكون.الأمواتمنقامانهللثعب

؟واضبطو.اذهبوا.حراسعندآبيلاطىلهمضال.الأول

الحجر،وختموابالحراسالقبروضبطرافمضوا.تعلمون

27:62-66(.)ت

بيلاطى:ثخصية)د(

ضخصئاكانبأنهلبيلاطسصورةالجديدالحهدورصم

الفضائلالىيفتقروالحاد،والخريةالثككئررومائا

يجاملكان.والانزانوالعدلالكرامةمثل،التقليديةالرومانية

صالهفيضخصةمفتاحويكمن.الحدلحابعلىويداهن

الؤال!ذا.38(:81)يو؟"الحقهوما5:الحاخرليسوع

كانفبيلاط!.الاستفهاموليىالمبالاةعدمحقيقتهفييحمل

منبدافعيسوعقتليطلبونايهودوأنبرىء،يوعأنيعلم

علىولكن،يسوعيطلقأنليلاط!حاول.والكراهيةالحقد

وخضوعضرر.أىيلاطسعلىحودأنبدونهذاجمأن

،يسوععلىالصلبحكملضدرالجموعلضغطبيلاطس

الروعاق،المالحسبالقاضىلوطمةيصلح!كنلمأنهكبت

تسقطولوالحدلاأقم:المأثورالروماقالقولمجددهالذى

العدلنموذجعلىبالقياسصلاحيةأقلكانوبالحرىالسماءأ

المقدسة.الأضارنقدعهالذى

فيشنعواالجنوديأمرأنيشطةبكلمةلبيلاطسيمكنكان

والضربوالصلببألجلدوتحذلهبيسوعالاضهزاءعن

القبقسوةكانتوربماذلك.يفعللمبيلاطعرلكن،بالسياط

الرو!انية،الرلاباتحكامبينشائغاأمزا،الآخرينمماناةأمام

المذهلة.الثاذةفاونهفيمفرطاببدوبيلاطسفإنذلكومع

خاطيءإنانأىمثلوضعفاتأخطاءليلاط!وكات

حياته-فيتعرضطيعى.إنانأىمثلأىالفداء،ينللم

منوأصبحعطيعة،ومغرياتلتجارب-وطيةوببب

حابتقديمفهيطلبأندونلهايتجيبأنعليهالسهل

مفسدةالمطقواللطانمفدة،السلطان)نويقالعنا.

الواقع-في-يكنلمبيلاطىسلطانأنرغم،مطلقة

كرمنولايتهبكانيختصفيمامطلفاكانأتهالامطلفا،

وعدما،والحياةالموتسلطانالناسعلىلهكان.الرومانيين

نهاثئا،خلع-حدأبحدإلى-ططانهاستخدامأساء

أفعاله.عنجوائاليعطىروماالىواشدعى

جزء!نفيالمؤلفهذوصبا:أعماد-ولطس

نختانمنهوترجدبيلاطسأدال3با:أولهماففصلين.

والفلاليكايخة.الا!كندرانجةانحطوطتينعناليونانيةفيفئحتان

نختينفيو!وجد،للجحيمابزولمرضوعحابم:وثانحما

ولكهالفلأييكايخة،صشقحةنحطوطةوفياللاليية،فينقحتين



ايطييلاط!

منترجمةأىفيولاالاسكندرايةا!طوطةنييوجدلا

وايي-الفاتيكانتعنابقحةوالخةالحرقية.ايربات

م(.)431أفىجممعبإنعقادتبي-القسينبينجمعت

إنهالبعض)ويقولذلكبعدبهتأنهاالمحنملمنكانوإن

مقدمةفيوجاءعثر(.الخاصالقرنتجلنخنهاترجدلا

وتد.م425إلىتعودأفهاالفاتيكايةعنالمنقولةابقحةانسخة

"إمحلاسممتأخر،زمنفياللاينيةالخطوطاتفيعل!اأطلق

بينالفروقمنالكثروهناكالعاضر(.القرن)بحدليقوديموس،

ا!تلفة.النمخ

سفرإلىمرنينيوضوسالشهديير:الآباءشهادة)1(

بذلتوقد.بيلاطسأماميوعمحاكصةيسجلأعصال

الذىالمؤلفمنالأولالقسمعلىالمفرهذالمطابقةمحاولات

ن)بالقولذلكعلىرردونالبعضولكن،بصددهنحن

.وجودهاخرضبلبوجرده،يقطعلميوضتينوس

منالمؤلفهذ!تكونقبل،منذكرناوكا:اكليات)2(

جزءين:

عبريةوئبةعنترجمأنهالمقدمةوترعم:يهلاطسأعمال"(

بذكرالكنابفيالرئضيالجزءويدأنجقوديموس.صجلها

ثلعندما-الذىليرع،اليهودقادةوجههاالتيالانهامات

احترائماالأعلامعلىالمرصومةالصورلهانخت-يلاط!أمام

الرئيةخطوطهافيالقصةوتير.الأعلامحاملأنفرغمله

زوجةوترصل.التوسعمنلثىءالكتايةالقصةمنوالعلى

إياهعذرة-اللهتخافكانتبأكاتوصفالي-بيلاطى

غرابئاكانيوعأنتهمةاستبعدتوقدأ.27:9)ت

يسوععنيقوديموسويلافعيهودئا.عراثيبشهادةضرعى

ضفاهم.قدكانممنكبرعددلهيث!هد؟ليلاط!،أمام

علىحكمهوبصدرالبهودلضنطببلاطىروضخوأخبزا

فيجنهيصوعجدالرامييوسف!دفنثم.بالصلبيوع

يجدونلمحاكت،الأسبوعأولفييجتمعونوعندماالهود،

معومفاتجهامختومةكانتالأبوابأنرغمخاياصجنه

نجافا.

ثم!توا.لكيديرضوغم،القيامةبناالقبرحراسويأقي

معيسوعرأواقد)نهمقانلينالجليلمنرجالثلالةيأقي

اتئراحعلىبناءاليهودويثرعفوزا.فيطردونهم،تلاميذه

ولكنهم،جدوىبلاولكن،يسوععنالبحثفينيقرديمرس

الى!ستدعونهوعندما.الرامةفيبيهني!وصيجدون

الحييونالثلالةالرجالو!شدعىتصته.يروىأورضليم،

الكثير!نتوبةعننقرأأنتوقعوكنا.قصتهمبدورهمليرووا

ذلك.منضئا!ذكرلاالفرولكن.وتجديدهمالهود!ن

بيلثاصر

فيوبخاصةالختلفةالنخبينالاخلافاتبعضوتوجد

.الأضرةالفصول

لوسفبحديثالجزءهذاويبدأ:الجحيمإلىالزول)ب(

آخرونمحهقامبلوحدهيقملميرعأنفيهوركدالرامي

وجدتوقلأ،ابناهومعه2(2:هالوالثيئحمعانضهمبما

الرامة،ييحيشونأحماءهميماوفاركة.مفتوحةقبورهم

أورشليم،إلىبالرجالوأوقطصحها.ثبتتالقصيماوبفحص

اللطاتأماموختموهاعلحاووقعواضهادش!بهراوفاك

فيالموجودالصخبالهادةهذهوتصفاختفوا.ثمالهود!ة،

)هادس(والهاويةالمثهطافيبينالمادلةوالاضهامات.الجحيم

ليوكيوس-اللاتهيةابسخةفيحمعانالنىعلىويطلق

الوقت،نفسفيمحيزاكانو)ن،أهميتهلهأمروهووكاريوس،

إحمهشخصهوكا-لبهاإنيقاليوحناأدالأنحيث

.كاريوسلوكيوس

لثه()5!9!4"بلتاصر،ايولان!هفيوبكب:يلشاصر

ملكاوكاناء!(-3كةلا-ل!3)كداأوصر،-"بيلاروبالبابية

بابلمملكةالماديدار-سسأخذعندماللكلدانيين

عر،أوابيلئاراسممرازاالابيةالآناروتذكر3(..:ه)دايال

ملركخرآ،يونيدساأيه"قلبحبةو"ابكرالابن

أنبوخذالملكأبو)نبوبولاسار،أسسهاالتيالبابليةالإمبراطوركة

..مق662عامنيأضررملكا،بانيبال)أضورموتبعدنصر،

البلةللكأفي:دانيالسفرفيالمدكورالملكهلووببلشاصر

المادكط"داريوسالمملكةفأخذالكلدانيينملكيلاصرئتل

31(.و03:ه)دانيال

علىملكاوقتأىفيكانبيلئاصرأنافتراضيلزمولا

نصراإنبوخذبهاكانالتيالكيميمابنف!ابابليةالامبراطررية

.يدس،نبو5أو

أبيهاسمنفسيحملوكان-نبونيس،"ابنأنويحتمل

،حارانعلىبابلئاملكاأوبابلعلىملكاكان-"نجويدس،

ولعل.الامبراطوربةكلعلىبابلفيالأعلىآالحاأبوهكانببما

عبرحينكورشقتلهالذكطالملكهوهذااثفي"نجويدس،

أبيهلملكالتاصعةالنةفياأربلاامنالشمالالىالدجلة

مات،حارانا)شكيفيالأثريةابقوشعلىونجاءانبونيدسه

.الأوللنبونيدسالتاسحةالةفيالثافينجونيدس

عنهبقالالذى،الملكابناهوببلاصربكونأنومجنصل

النةمن"اكد،فيالبابلالجي!قاد)نه،النقوشنفسفي

لمدةأو،الأولالنبونيدسعرةالحاديةالشةالىالادصة

الحاديةالةربمدالادصةالسنةقبلالنقوشلأن،أطول

والأرجحقراءنها.العسيرمىوأصبحللكسرتعرضتعرة
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يلثاصر

نفسفيأخرىمرةذكرهجاءالذىهوهذاالملكابنأن

علىاجوبرياس،ف!ااستولىالتياللآفيماتبأنهالجلات

بابل.

كانالذكي-الافي،)نبرنيدسعلىتخلعالقوشكانتولما

الامبراطرر!ة-لكلأيهحكمزمنفيحارانعلىحاكئا

الأولنجونيدسأباهتدعوالنقوشهذهونضى،بابلملكلقب

رغمبابلملكابيلشاصر،يدعىأنعجبفلااللقببخفس

أنه؟أيفئاو!جح.فحسبالعهذعلىوتاإلايكنلمأنه

ثائاابئاأتام!حارانعل"ملكاأبخاثهأحدالأولنبونيدسأقام

بيلثاصرعندايالقوليفسروهذا.الكلدانيينبلادعلىملكا

الكلداق!"الملكبالحرىأو:3(ه)دانيالالكلدانيينملكإنه

مملكته.الىوليسالملكجنسيةالىيثرمما

(81:)دانيالأالملكبيلاصر5ملكمناثالثةالسنةوتثير

تحتملككنائبالكلدانونعلىإمارتهمنالثاثةالةإلى

للملكنائئاإقبيز،كان؟نمائا،الأولنبونيدسأيهحكم

الملك.كوركأأيهحكمنحتبابلفي

ضتإمارتهأن،دانيالسفرفيجاءماعلبناءونرجح

)واكد!بلأيضثابابلولايةوربماوموسياناالكلدانيينبلاد

وكرر!ق.لنبرنيدسالتاريخيةالجلاتمن!فهم؟

يدعونكانوابابلمدينةحكامأنأيصاالمرجحومن

كا،بابلعلىملكاشراصرأ،نرجلوالددعيفقد،"ملوكاا

رغم،بابلعلملكاأ!ثادعي،الأولنبونيدسوالدأدجح2

اكزعلىأو،فحسبالمدينةدوىيحكمانيكونالمأغما

!بنعننعرفلأنناايملكة،كلوليسفقطلابلولايةتفدير

منذالبابليةالامبراطوريةحكصواالذتالملوككلأحماء

ملكا.نبربولاسارأصبححبئق.م.626

نبونيدسالىبالإضافة-ثانأخلهكانببلاصرأنوببدو

"داريوسضدالبابليينالثائرينلأننصر،نبوخذاحمه-الئافي

نبونيدس،.بننصر"نبوخذالاصمنفىلهماكان!شاصى!

واسمتزاجلاريمات،-"ل-شاإحداهمااصمأختانله!من

الحامىبيتهليلثاصروكان.نا،-ضاى-)أوكابوالأخرى

والأقمثة،الموفتجارةفييثتغلصأنهيبوحيثبابلفي

وكان.للآلهةالحطاكامنهايقدممح!رةوضياعأملاكلهكانتكا

أنهويدر.للآلهةصلوانهفيمغااعبهمابقرنماكئبراأبوه

عنالدفاعالأساسيواجبهكانالذىااكد،لجشتائذاعية

.والفرسالجديينضدبايلمدينة

نأكوردق،-نبريدستواريخجلاتمنويتضح

تبقىماأو-ابابليةللامبراطور!ةالفعلىالملككانيل!ثاصر

الابعةالةمنالثامنالئهرحتىالرابعالهرمن-نها
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اصولىلكاليلةفيماتوأنهنجريدس،أببهملدمنعرة

)ولعلبابلعلىكررش،جيققائدأجوبرياسأفيها

(.المادىداريوسنفسههوهذابرياسحر

جاء؟-ليلثماصرالاريخيةالخصيةعلىوالاعتراض

ابنأنهمنعنهذكرماأساسعلىئ!نى-دانيالسفرفي

الأثريةالنقر!قتؤكديفا18(-اا5:)دايالنصرنبوخذ

"نبونيدس،بأنعلطالرديمكناعتراضوهذا.نبونهدسإبنأنه

"بالتبى،أيهاسمهونصر"انبوخذرأنالحفيقى،أباهكاذ

الأعظمالجدإلىأشارواقدودايالوالأمالملكأنيافتراضأو

أنه"ثاهو،،عنالأشوريونيقولمثلماتمائا،الأبأنهعلى

يهرذا،ملكارحبعامبن)أبيامعنمثلأيقالو؟كمرى،ابن

أيهأداودكقلبإلههالربمعكاملأق!يكنلم)نه

لأييه.حداكانبلأباهيكنلمداودأن-:3(،اامله)

عيواالذيناللاو!نأحدوهوهـ)بنامعناهعبرىا-:ين

ا:18(.أخه)أداود،الملكأيامفيالهيكلفيللغناء

الاربخيةالفترةالعهد-فى،"ببنبكدمتي:ونفصدالعهدفىبين

العهدفيالبرةانقطاعوقتمنالممتدةاصائيلفيحياةمن

المشحي.العصربدابةإلىاللدبم

:العموموجمهعلاباويجةالفثرة-أولأ

وعلىاليهوديةلديانةعلىينمحيلاطابغاالسبينركلقد

أضعةغروبببدءآبائهملأرضعودتهمتميزتفقدالهود.

النقدوورى*خي.نجوةبانتهاءضلأكربتوقد.النبرةكى

المقدسللكتابالقانريخةالأسفاربعضأنالحيديثالاريخي

السبي.بعدماخرةاليرجع

فيالهودكيالخعبتاريخكتابه)فيأ،ولحمما!كنتويتبع

افتراضاتنفىام(998فيالصادر،المسيحيوعزمى

علىدارومنولء!ول،"حللا(-)ولء+حولكل!!وكينانأويلهاوزن

ق.م.006بينفيحااليهوديلياريختخطيطافيرسمدربهما،

المكا!،العصربدايةق.م.016اعامالىالبابلى()البى

صنة.عئروننهاكلخراتالىإياهمقئا

اعزرامكانيقلب)!،*ك!()كوستر،يقولهماعلىوبناء

038-004بينيوضععزرافنجدالاريخ،منونحميا،

،الفترةنغسالىيوثلوكسب.الثافيلارتخستامحا!زا..مق

66،-63)الأصحاحاتإثصياءضرمنأجزاءأنكا

بينماإلىوزكرياق.م.035نحوالتنسب27(-24

الفترةتلكأواخرفيدانياليوضعبيماق.م.026-024

016-003بينقيااءدءامحع(4)دعااللوتين"حكممن



العهدينبين

ولاالدثة،إلىتدعواتراضاتمجردكلهاهذهولكن

،الصورةمذهعلىالاريخترتيبفإعادة،مزاعممجردعنتز!د

عن!زيدولافيه،موضوعيةلا،ذاتيضحصيافتراضهو)نما

هذاتجاهموقفناكنو!ما.وظنونتخميناتمجردكونه

العهدأصفاربعضلكابةالجأخرالزمنعنالمزعومالامتراض

)يرئلالأسفارهذهشأىيكونأنالمحاللمنفإنهالقدبم،

البي.بمدكتقد(،دايال-إشياء-

الغامضةالفنرةهيوالجديدالقديمالعهدينببنماوالفترة

لمالزعان،منقرونأربعةنحوعبروتمتدإصائل،تاريخفي

وكل.بالوحيكاتبأونبيأىكضونهافيإصرائلفييظهر

ومن"-سسيفوس،مناضقيناههائاالفترةتلكعننعرفما-

لمؤرخبنالمتفرتةالمرإجعوبمضالأبوكريفا،،كتببحض

ولاتينيين.يونانون

أجا،منالسائدةالإمبراطوريةمركزانتقلالفترةتلكوني

الإعبراطوريةانهارتفقد.الغربفيأورباإلىالرقفي

تخلتثمالحنرصة،المقدونيينهجماتتحتالفارسية

الرومافي.للحكممكانهاعنبدورهاالاغريقيماالامبراطورية

عليايجبتالمزةلتلكالمعاعرالتارغعل6نظر-لا!ا

اسرائيلبنيتاريخمنالفترةتلكعلىالتعرفمنللمزيد-

لمالعاتاريخمنالأوسعالمجالعلىنظرةلنلقيلحظةنقفأن-

بتاريختعلق!الزمان)ملءفعبارة.الزمانمنالحقبةتلكفي

فأحداثخلاصها،لأجلالميحجاءاييبأجمعها،البشرية

.الخلاصهذاتحقيقإلىلؤدى)نماحميهاالتاريخ

لجلادالابقةالأربحةالقرونفي:الممريةالامبراطورية)1(

أتوىوهي-المصريةالامبراطرركةكانت،المح

الوجوهكلمنتقدئاالحضازاتواكثرالقديمةالامبراطوريات

التاسة.الأصةأخلتفقدإلاضحملال.فيبلأتقد-

صعانالتيالثلالينللأصة..مق384فيمكافهاوالصثرون

وهذه.الزمانصترننصفبحدالفاريةالأصةابتلعاما

والئلالين(الثانجةللأصة)أىللمقدونيينالزمامأسلتبلررعا

للبطالمةنفطأعوامعرةبعدالمجالبدعق.م.332عامفي

.والأخيرةوالثلالبنالئاثةةالأأى

الصر!ةبالتقباتميئاالفترةتلكفيكلهصرتاريخكان

ضعيفةانتفاضةحركةبدأتابطميالعصروفيتتى.لاالتى

صرعانالمصرتالامبراطرريةنجمأنإلاا&ت.الخمطلمجد

بداياتهانرجعحضارةعلىنهائئاالرومانيدوفضتأفل،ما

التاريخ.فجرإلى

انضواءق.م.47عامفيمصرعلىالقبصرانتصاروتبع

،الجديدةالعايةالتوةأعلامتحتعائا،كرعبةبحدمصر

!نالنهلى-فى

الذىوالتارغالروطنة.الامبراطوريةولا!ات)حدىفأضحت

تاريخعنكتبماأعلمهو،المصرىالكاهناصانيتوناكبه

كالحكمةمصركهنةاضتهرلقد.الزمنيةالفترةتلكفيمصر

المشرعينصولونا5و"ليكرجوس،ال!اجذبتدرجةالى

فلاصفةأعظموأفلاطونفثاغورسإليهاجذبتكاالرتانيين،

.الاطلاقعلىالعالم

الريقالمجدالفترةتلكفيأيفئابدأ:)الاغر!(الونان)2!

المتواصلة،المدبدةالحروباستنزفتفقد.الأفرلفيللإعريق

وواصبرطة!الأياقوةواضحلت،القوميةالحباةقوى

ىأ-العهدفىبينبافترةبداكةوعدأ.وطيبةهـكورنثوس

الاغريقية،الولا!اتجملبىانتخب-ق.م.337حرالي

الأبراسودتتالاجمرلى،بلادكلحكمليتولىالمقدولطفيليب

الا!كندريعدهومنفيليبأنالا.اليونانكلبحر!ةاحتفالأ

وأصبحت،الحريةهذهمنبقيماكلعلىقصاقداكبر

النجمصحاحب-اكبرالاصكندريدفيحربآلةابونان

الحالم.كللفزو-الصاعد

تاريخصفحاتتزكنايىالمضئةالأس!اءمنكوكبةوفاك

فهناك)يرائيل،حباةفيجذاالمظلمةالقرةتلكنطايونان

وأفلاطون،وديمقرتىوزينرفونوأبفراط"اريسترفانى،،

وأرشمدس،وبراك!تيلسوديموضينوأشينوأبل!وأرمطو

القرنينفيألاكريقخريةضياعكيومببنتلمعأمماءوكلها

الياصيالمجدكان)ذاوبالقطمالميح.قبلو،ثالثالرابع

ستظلالفكركةعقركهمفإدالأ!ام،علىبصماتهتركقدليونان

فخارهم.موضع

أعنةيدهافيتجمعالأثناءتلكفيروماكانت:روما)3(

علىللشادةخاضتهاالتيالعديدةبالحروبوالسلطانالقوة

اللايةالحروبفيالقالفنونعلىأبناؤهاتمرسوقدالمالم.

فاتعت(،قرطاجنةمع)حربهاوابونية3()حا+أ*اكهالسا!نيةو

ضيئاروماوغزت.مكانكلفيصموئااحمهاوأصحتخوصا

وأسياايرنانوبلادالئمالية،وأفريقاايطالياكلفئيئا

.البرابرةوبلادالصضى

للعصرالسابىالمرنفيالاعاءبحضرومافييرز!ودد

اهورتتيوس،و)كهأ+سولط(نيرسأالوكرثل،المصيحى

و()35"أحأنضيرو5وظ(،4)0،اكاتوو(وللافا!ء+ه)3

مهفد-5)9"الصقليديودور5و(دوللط)4،صالوتا

فيو.(وله!ءع!)اسارواهو)ال!3؟لأ(،جلفكل0،(3ارءألما3

بلاالمالمصدة5روماصارلق،العهدينبينمافترةنهاية

عندها.وتلتقيروماإلىتؤديالطرقكلوأصبحت،.منازع

وارثة،الفارجةالامبراطوردةكانتأسياوفي:أما)4(
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علىالمظيمة،ابابيةالأضوريةالإمبراطوريةوتقابدحضارة

الابراطوريةتمائاعياقضتوقد،السريعالايهاروشك

.الزاهرةوحضارتهاالناضئةاليونايخة

الحهد!ن،لينمافترةبدءمنيزيدأوقرنونجلالهند،وفي

يدعلىاصلاحبحركةالبراما،الوثنيةالدينينةالعقيدةمرت

ولدتويدلك،8،"ل!ع07)ن!ول"موفيساكياأأو!بوذاحاتاماأ

االبوذ!ةا.وهىلرثهالديخةالضائدأعظمشواحدة

هو4+(أدا3)عقالويبةللحيدةآخرمملحظهرالصينوفي

وضعبيمالبوذا.معاصراكانالذىالصينحكيمكونفوضيوس

اردواجعننظر!تهأصس!فارسفيح،3!0302()3ازرادشت،

والشر.الخربينالعالم

بكل-والجدكدالقديمالحهدينبينماالفترةكانتلقد

.والفكرىالشاصىالاصطراعمنترةاتجاهكلوفيمفهوم

الاركلية:الطورات-ثالا

الهودىبالتاريخيختصفيماالعهدينبينماالفترةتق!م

ايالية:الأفسامإلم!-

الفترة)3(.السكندربةالفترة)2(.الفارسيةالفترة)1(

المصرية.

القرة)6(.المكابيةالفترة)5(.الرريةالقرة)4(

الرومانية.

334عامحتىالنبوةنوتصمنوتمند:الفارمةالمزة)1(

كانتاليهردي.الاريخفيالأيةقليلةجلهافيوكانتق.م.

نعرفولا.العظمىالقويةالأزماتمنالأنفاسلألتقاطفترة

ولايةمنحزءافلطينكانتفقدنئا.القليلالاعنها

حكومة،اليهودىللثعبالفعليةالحكومةكانتليما،سورية

كانواالذينالكهنةرؤط6سيادةتحتبالحرىأوثيوقراطةضه

ذلك،نيجةوكانت)المرزبان(.الفارصيالوالمطأماممسئولين

كلوطمرحأنظارمحطالكهنةرئيىوظيفةأصبحتأن

بنيوحناقامفثلأ.المآسىمنالكثيرعنهتسببممااليهود،

"يثرع،،أيخهبقتلاللطةشهوةعنبدافعألياشيببنجمهوذا

أرثخاقوادأحد)!95"ه!("باغوص!خد،لبراكانالذى

ارتكبتأنهاالجريمةهذهبثاعةفيزادومما.اليهرديةوحاكم

منعاصفةالهرديةفاجتاحتذأته(المذبحوأمامالهيكلفي

الفرسفاحتلالفنرة.تلكفيالوجدةكانتلحلهاالغضب

المدية،أغلبالخرابوأصاب،الهيكلونجسواأورشليم

اشمرعاماضطهادوبدأ،الناسعلىلاهظةغرامةوفرضت

اعفى،التاليةالاضطهاداتفيحدثوكا.صنواتعدة

لأىوموالينخاضحينكانوالأنهمالحزيةدفعمنالامريون

طاكية.
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علاقتصرتللغايةقصرةفترةوهي:الحكندريةالمزة)2(

الاصكندرحكمتترةفهيق.م.334-323منالمدة

ب!رعة،تطورايونانفيالأمرركانت.أيافياكبر

أثينا،سفوطفذأحدتهرهالمالتيطةالاصفالسيطرة

في4!هولن!8دهه!)كة"إباينونداصى!بفيادةالطييىنحطمها

لكنو،(طحول3ح،3!74!أ،ول)!،نتينياماواكنرليو"كىمعر

المقدوني،قيليببيدالجديدةالقرةهذهتحطتماصعاد

هيفارسوكانت،اليونالينمنركبةعلعائاقائذافاختير

ابوزانياس،خنجرأنإلاوانتقاعه.فييبطمرحهدف

فيلبب.خططكلأحبط،فيليباغتالالذىلما!!(54)كهأول

منالعر!نفيوهوالاسكندر،ابنهبعدهالجيىقيادةتولى

الذىالمعزأاتيىالأحداثمسرحعلىظهروهكدا،عمره

وهرذاجذا،.المعزيىافتحظم:قائلأاليدانيالعنهتكلم

2(..8:8:01،)دانيالكأقي"ايونانرئيى

323-)335لحكمهعئرةالاثنتيالواتوخلال

يخرككانفقد،كلهلمالعافيجذريةتغييراتأحدث.م.(ق

إلىاتجهئماليونانبلادكلتديهتحتفأخضعالنسرخفةفي

اجرانيكوساالثهيرتينالمعركتينفيإداريوس"فهزمأسيا

البحرساحلبلادوفتحالجنربالىاتجهذلكوبحدوأاسوسإ،

كللإخضاعأخرىمرةال!ثرقنحوتوحهثمومصر،الجو!

فيوهو،بابلفي،فوتهمجدفيوهوهرىأنهبيد،أصيا

التقىصريةعلىحميهأثناءوفي.العمرمنوالثلالينالثافة

بعدصررفتحخلفهتحصيناتأىبقاءيرفضكانولماباليهود.

استلامطالئاالجوبمخوتقدمثم.أشهرعلةحصارها

المرووةلخبراتهمنتجةذلكرفضواالهودلكنأورضليم.

الاسكنمراخمربوعدما.للفرسبولائهممحتفظين،السابقة

الكهنةمنطابورمعالكهنةرئيىأيدوع،خرجالمديتمن

ذلكفعليدوع)نويقالواضحطافه.لمقابلتهالرحميةلثابهم

بغرالمديةعنالاسكندرفعفا.رآهأنسبىبحلممدفوغا

دانيالنبرةإلىواشع،،يهره9للربالذلائحوقدم،حرب

اليهودصاراليومذلكفمنذ،كثيرااليهودإلىوأحسى،عنه

بيهمالحقوقفيوصاوى،جيشهفيفاستخدمهم،عدهأهـليرين

الا!ندريةفيالأولىالطقةمنكمراطين،الونانيينوبين

روحالحردلدىتولدتوبذلكأسسها.التىالمدنمنوغيرها

اللاحقةالفتر)تفيالأمةمنكبيراجائاسادتفويةهيلييما

التاريخ.من

الممرية:الفرة-)3(

الامبراطوهـيةكانتفقد،الأموراختاصتالاسكندربموت

انقت،ذبفلماالاسكندر،هرواحدرجل)مرةتحت

بطيحوس.وهم،المسكريينقوادهبينأقمامأربعةإلى

هوالعافي"والتيس.وسيلينوس،وكاسندر،وليسيماخوس
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،الأولالملكهوعينيهبينالذىالعظيموالقرن،اليونانملك

الأمةمنممالكأربعفصتقومعنهعوضئاأربعةوقامانكسرو)ذ

.(22و82:ادانإل)،قوتهفيليىولكن

الهود!ةوكانت،سوتزبطيموسنصيبمنمصركانت

خ!ثنة،معاملةالهردبطليوسعاملالأمرأولوفيماجزةا

اكبر.الاسكندركان!ويناصرهميحترمهمفيماصارأنهإلا

درسكدامح!ا،عا)(!!ممط+53)،النرافيإهيكانبوسانويفال

المهاجرحزتيامناستقاهامعلوماتخلالمىايهودتاريخ

الىإبراهيمزمنمنذالهودتاريخكتبوأنه،اليهودىالمصرى

نهاقتىالذىالكتا!هذاضاعوتد.الحينذلك

.وأورص!نرسيوسفوس

"بطيوسهومستنرآخرآحاصتربطليموسخلف

وبإثائه،!الاسكندريةفنار9بإقامةاضهرالذىفيلادلفرس"

كان؟للههودجذاودوذاوكان.الثهيرةالاسكندريةمكتت

اللغةإلىالقديمالعهدترشتمتحكمهترةوفي.والده

السبعينية.بالترجةالمعروفةوهى،اليونانية

أصبحت-السلوتين-السوريينلأمراءاعدصااشتدولما

المعركةفي.والبطالمةاللرق!بينالقالصاحةفل!ت

عدالكبير!إألطيوكسوفيلولاتر""بطل!موسلينالحاحمة

الهوديةوظلت،أنجطيوكساندحر،غزةمنبالقرب!رفح"

هذهأصبحتوقد.مصريةولاية)فيلوباتر!حكمطيلة

عندمالأنه،بمصراليهودعلاقةتاريخلى!اصلةلق!المعركة

جاهذاسعى،بالنصرمثاأورضليمإلىبطليموسحاء

مضطرئا-تراجعولكنه،الهيكلأقداسقدسإلىللدخول

علىغضبهجاموصب،المقدسالمكانالالدخولعن-

طريقه.لاعتراضهمفظيعاضطهادفياليهود

ضواتحمىالممرسالبالغالطفلاللهخلفهماتولما

الانتقامفرصةللسوريينفحانتإبيفان!،"بطيصوس-

البقاعالسوريون!احتل،مصرغزوبمحاولةلأنطيوكس

والودبة.

عاضاأرلعيناسترتوقد:الوريةالمزة)4(

إلى)سائلدخلتالقرةوبذه.م.(ق165-402)من

فقد.ينقطعلااسشهاذاكلهاكانتإد،الموتظلوادى

خئونةوبرغمفيلوباترأسلوقى9أفطوكى!9بعدجاء

وظل.عليمبالفسوةيتهرالمأنهماالا،ليهودمعاملتهما

الحكام-الابقةالعهودفيكانرا!-الكهنةرؤساء

العرشترلىعندماتغرتالأمورأنالا-لبلادالحممين

العهدينبين

نأيمكنالذى.(.مق164-)ء17إبيفاس،"أنطيركس

.ايهودى،التاريخ"نيرونصادتينع!لطلئ

معصراعفي-الوقتذلكفي-الوطيينالهودوكان

رني!-أوفناقيذفقدالأمور.بزمامالاماكعلالهيلببن

وأيوعأخيهمكايدب!ببمنصبهمن-التقيالكهنة

بنىحيثمصرالىأويخافذهلا1(0-:47مك)2"ياصون،

كننذثم.نيالكهنةرئب!هووأصبح،محبذاهيوبوليىفي

لهماآخرأخقدمهارضاوىبسببنصبهمنبدوره"ياسون،

وكان،سوغا!)ياصنأخاهيفوقكانالذىأنلاوس!يدعى

وأخلاقاخحم.الإغربقثقافةعنبدةويدافعايىديكره

الفرصة"لأنايوكس،الاخوةبينالصراعهذاأتاحوقد

لهم،المريرةكراهيتهجامإيهردعلىليصبإلياسعىالتي

أفظعوأثارود!4،بالهيكلوعث،أورشليمفهب

11:مكه282،--:16امك1)الهودعلىالاضطهادات

والأطفالالناءوباعالآلاففذبح:28(أ1دايخال23،-

مذبحعلىوأقامالأ.بائح،وأبطل،المديةسوروهدم،صبايا

ا:43،)أمكلأولمبآلهةكبيرلجوير،5تمالأالمحرقة

وأحبر،الموتعقوبتهوجحلالختانوحرم2(او6:مك2

؟و.اليفوبحدبالقوةالأوثانعادةعلىإصرائلضعب

السامريولىقام،لليهودالفارصيالاضطهادأيامفيحدث

والطاعةالولاءفروضوأدوأ،للسوريينلالخضوع

تحقيقفىيفشلحعتهالاضطهادبئاعةاممنالللوقيينأ.

تخيلمماأصلبجوهرمنأنهماثيلونالاصوأثت،هدفه

تدعيكهنرتيةعائلةالثررةأعلامفرفحتأنطوك!.

يدعىأبمنمكونة،الأ-فىفأحدإلىنبةأبالأحمونيةأ

غرلي!مردين،بلدةفيييثونكانوالهأبناءوخمةهـمتتياأ

ضارية.معاركبحدثورتهانجحتوقد.أورضليم

اثورةبدأتق.م.(63-)165تالم!ل!ننعصر)5(

رفضالذى،متتا"بيدالمذبحعندالوثيينايهودأحدبذبح

الملكرجلقتا!؟،للأوثانبالذبحأنطيوكىلأمرالخضوع

وبعد.للأوثانالذبحعلىالئبيجبركالىالذ!يالوالمط()أى

غارمنكلقائلأ!بمبصوتالمدينةيتتيانادىذلك

وبنوههووهربورار!فليخرجالعهدعلوحافظللثريعة

الثررةبدأتوهكذا،المدينةيلهمماكلتاركينللجبال

43(.-ا:هامكا)المكابية

نأ؟،العصاباتلحر!تمائاصالحةالهوديةأرضإن

كادالوطيين،ايهودقيادةيأباهخلفالذيالمكالمط!"جرذا

أنطيوك!-محاولاتكلفباءت،الحربهذهفيمتمرسئا

بفثلالثررة،لإخماد-سوريةحملاتثلاثفيمنثلة
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معالصلحعقدتموأخيرا،كريهبمرضالملكهـمات،دريع

.دلصا

نأإلاالسور!ن،حكمتحت-اصشا-بقائهموبرغم

تامماأولوكان.فلسطينعلىالفعلىآالحاهوأصبحيهوذا

الههودبدأالوقتذلكوفذ.تدشيهوأعادالهيكلطهرأنهبه

.(التجديدعيد)التطهيرعديعيدون

العون!طلبيهوذاأرسل،الحربسوريةجددتوعندما

ولبهه،أصياعلىالتحلطليبدأواقدكانواالذي!سنلرومان

فدفن،الموعودالعونيصلهأنقيالمعاركإحدىفيمات

ذلكومنذيوتاثاد".5أحوهوخلفهمودين،،9فيأبيهببوار

حربمعاركمنصللةالمكالىالتاريخأضحى،الوتت

الؤر-سناعترفولقد.تنتىلاالتيوالمكايد،العصابات

وخلفه،بقيلذلكبعدأغتيلأنهالا،للبهوديةرئيئاببرناهلان

الرراقالحبهمالرومان،1بففللهأصبحالذى!احمعانأخوه

وتمزقهركان!أايوحناذلكبعدوخلفه.فلطبنعلى

ذلكبعدأهليةحربوقامتالمئاحنة،الأحزاببينالثعب

اهركانس!هماهركانىأ،ايوحناأحفادمنلأشينبين،بجيل

هذافيبو-مبيأالرومانيالقائداضتركوتد.وأأرستربولس!

تحدىبيمااهركانى،جانبإلىبوقوفهالثرسالصراع

علىبومبيفاستولى،أورشليمعنمدافغاروماأرستوبولس!5

.الأقداسقدسودخلأشهر،ثلاثةدامحصاربعدالمديننة

لروما.الهودولاءعلى!ائئابذلكضفى

قبلالرابعةالةإلىق.م.63منةالرومانةالفترة)6(

وأقصى،رومانيةولايةالوقتذلكفيالهوديةكانت:الميلاد

بوظيفةاحتفظلكنه،الورالطالملكملطانعن"هركاش،

وارصل،صنويةجز!ةروماوفرضت،الكهةرئي!

واضأنف،الهربفينجحلكنه،روماإلىأيزاأرستوبول!

هـالاعندر،ابناهماخلفهالتيالمتكاكةغيرالحرب

.أتيجونوس!9و

وإبرمبي"بيندارتالتيالحربفياليهوديةتظهرلم

الثلالةالحكومةتولت،قيصراكيالبعدلكنإقيصرا،

وقامإليدوسأ،و"أنطويوس،وأأوكتافيوس"منالمكونة

تجأييد،اثلاثةالحكاموأحدالثرقيالقسمآحاإأنطويوس!

عر!قالهاية.فيمؤامرتهلهأمئتالذىالكبصرهيرودس

الهوديةأمراءأصةعلىنمائايقضيأنلهوأناحت،الهردية

المكايين.من

ضىءأماشاي!قى:المز؟تلكليالداخلةالطورات-رايغا

اليهودلآالديانةفيحدثتالتيايطوراتشابحةوموواحد

المهوديالشعبأنالواضحمن.الفترةتلككضونفيذاتها
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القرميوالإيمانالقوميةليقايدوئاصميحهفيظلالذى-

يتسمالنيالرهيبةالعواصفمناجناحهمبماجذر!اتأثرقد-

الميح.ميلادقبلالأحيرةالأربعةالقرونعبرتاريخهمبها

أسئلةالوجودإلىتبرزالهود،تاريخمنالفترةهذهدراسةوعند

ما:محرة

-نثا!ثمةكان)ن-الأدبيةالهردأنطةكانتماذا-

؟الفترةتلكلط

الروحية؟أحوالهمكانتماذا-

الهودكي؟المجتمعفيالرأيفيالظاهرالاخنلافنتيجةعا-

،أالزمانلملء5إعدادمنالعترةنلكفيبهفامواالذىوما-

هذهفيتمائاالنبرةصوتتلقد؟الأديىالاط)1(

ففد،ذانهااكدتللأم!القديمةالأدبيةالموبةلكن،الفترة

فيفظهر.إنكارهبمكنلاالههودية،القالدمنجزءاكانت

حياةفهمعلىكئيراتينناالتيالكتاباتمنالعديدالفترةتلك

صحيخا،فهئا،المسيحقبلالمظلمةالعصورتلكفيإصرائيل

عد)تانونيةكأ!فارالكتاباتبهذهالاعرافعدممنيالرعم

.(الأقلعلىالبروتستنت

القديمالحهدلط،الأبركريفيةالكتبهذهتمثل:الأبوكريفا)أ(

اليهبأحماءبذكرهاونكتفيالهود،عندالأدلىالنثماطقمة

مفرا2()او:وهيالأبوكريفاتتفنهاالتيعرالأربعة

جهوديت،ضر)4(طوبيا،صفر)3(والثاقالأولإصدراس

حكمة)7(!ليصان،حكمة!ر)6(،أسترسفرتتمة)5(

الفتةأكودة)9(،باروخنبوة)8(صاح،بنيضوع

والتين،بحل)11(سوصة،تاريخ)01(الثلائة،القديين

سفر)14(،الأولالمكابيينضر)13(،منسىصلاة)12(

اثافي.المكابيين

محباقدوالرابعالثاكالمكابيين!فركيأنبهالمسلمومن

الكتاباتوهذههنا.نذكرهمالمولذلكالميحيالمصرخلال

زمانفيالهودلتاريخالسلبمللفهمالأبةبالفةالأبوكريفبة

.الأصارهذهكتابة

ايزيفالىالتسيةهذهوترجع:الزائفةالكب)ب(

لتكلتهمايحتملكتاباتوهاكمؤلفيها.أحماءفيالواضح

لاحقةأزنةإلىتأكيدبكل-الباقيينتميبيما،الفترة

الاعنرافا،الكتاباتشالمجموعةهذهمنويتضح

صلبمان،مزامير5فهناك.الأياملتلكالأدربالفقرالصات

منمجموعةوهي،اليونانيةالىوترجتبالمبريةأصلأالمكتوبة

الحقالايمانأنوتؤكدروحها،قجذامؤثرة،الحبادةأكالي

الحقيقي.المؤمنفلبق!أبذايمتلم



العهدينبين

الآباء،أحدالوينسبالرؤو!ة،الطيعةذوأخنوخصفرئم

العمربدا!ةفيجذامعروفاوكان،آدممىالابعأخنوخ

:أخنرخلانعلىنبوةرصالتهفييهوذاوأورد،المسيحى

تدهوذا:تاثلأآدممنالابعأخنوخأيفئاهولاءعن9،تنبأ

ويعاقبالجمععلىدينولةلضنعقديسيهربواتفيالربجاء

بهم،فجرواالتيهمفجولأعمالجععلىفجارهمجع

فجار!خطاةعيهباتكلمالىالصعبةالكلصاتجميعوعلى

هذالطيظهرلاالمسيحىالتأثيركانولماأ(.اوه4)يهوذا

المسيحية.قبلكتبقدأنهالبعضافترض،الكتاب

الترجمة،هذهقصةيربفوسلنايروى:البيهايرجمة)ج(

تؤيدها،أقرالأويوسابيوسالحكندرىاكليندسلنانقلوتد

الملكعصرلطالهوديينالكاهينوأرشربولىأرضياسعن

1(.0:امك)2فيلوباتر!إبطليموس

الترجههذهأنهي-الأرجحعلى-الأمروحققة

)بطليموسمنلأمربدأتقد،القديمالعهدلأنحارالعظيمة

ديمتريوساشرافتحتق.م.(7،2-)285فلادلفوس!

قبلالافيالقرنمنئصفنحولىفهاالعصلوانتهى،فاليريوس

الترجمةهذهأنعلىالداخيةالأدلةمنالعديدوهناكالجلاد.

الترجمةهذهكانتولو.مختلفةأزمنةفينحتلفونأناسبهاتام

الأشلةمنالعديدأمانانثيرايرجمةلكانت،حرفيةترجمة

الترجة،فياستخدتالىالصريةالموصبخصوصالخطيرة

.الرمبعريةمقارنه

فقد-لالغةتث!ريةقيصةذاتالسبينيةالرجةكانتلقد

لملء9العالمإعداداي-آحرشىءأىمنا!ساضت

.الزمانا

الروحعة:الأحوال)2(

التاريخفيفاصلةنقطةالبابلىالىمنالحودةكانت

للبدةالميلجذوةنهائئانجتالح!تذلكفمنذللود،الروحى

التاريخمىال!ابقةللفتراتمميزةحمةكالتالى،الوثنية

نحوالمىءئحتمل،لاانعزاليةروحمحلهاوحلتالهودى،

ولبتلبيكؤنانمجتحعانالأمرانوهذانالطقية.القداصة

.مؤخراظهرتالتيالفريسية

موضعالريعة،أضاروبنهاصةالمقدصةالأعفاروأصجت

وتبدلت.الشكلخضمفيالروحوضاتضديد،تقديس

وجاهد.الشائعةالأرايةإلىالقديمةالعبريةمنتدريجئالغتهم

اللغةعلىللإبقاء،جدبكلوتلاميذهمالربيونالمحلمون

إلىتحتاجالحباةوضترنالعبادةأمورمنفكل.نقهالقديمة

عبريةلغة:اللغةفيازدواجهتاكوأ!بح،مستقلةلغة

حياتهمفييخدموخهاأرايةولغة،العبادةفييتخدمونها

العهدينبين

الأقلعلىجزئئا-بمدفيمااليرنافيةاللغةدخلتثم.اليومية

بيد-حدإلىواتجدلت.الجتصرالفاتحلغةبابخارها-

الديية.الأرشقراطبةبطبفةال!ابقين،واللاءالأمراءطقة

حتىبقورهاالاستمسك،العقيدةجوهرماتومتى

الكتةأيهالكمو!ل5:!ثديدبحماسضيءكلعروا31

والكمونوالثالنعنعتعشرونلأنكمالمراعونوالفرييرن

:23(.23)مت"والايمانوالرحمةالحق:الناموسأثقلوتركغ

الشيطة،اللهشرائعوتدلتمقدشا،عبئاالسبتحفظوأصبح

بعد-فيما-أصبحتانتيوهي،المرهفةالبرباختراعات

المسيح:أيامنيالروجةالحريةصقمماايلمود،صلب

أريحكمأوأناالأحمالوالميلىالمتعبينباجبعالى)تمالوا

والفرييون،اليهبةجلمىمويىكرسىعلى":28(اا)ت

حبولكن،افعلوه9فاحفظوهتحفظوهأنلكماساقامافكل

يحزمون3فإ،يفعلونولايغولرنلأنهمتعملرا،لاأعحا!و

لاوهمالناساكتافعلىويضعرنهاالحملعسرةثميةأحمالأ

4(.-232:)تبأصبمهم"مجركوهاأنيريدون

التاريخيبالاصموهأدوناي،أإلوهيم!الاحم!تواصتدال

وعلىقبلمنقيلماكلعلىتعليقأبلغفيه،يهوه!إلمجدالقديم

مفهرملديهموتغر.الفترةتلكليلإسرائيلالروحيةالحالة

القديم،لطكانتكالهمجدبمركزتحدفلمالموعدأرض

إلىرجعيهودكطكلمقابللأر،وطنبلاأمةالهودوصار

التىالبلادفيآلافبقىالابلى،البيبعد،القديمالوطن

كلوتحت،العالمأئءجعفيتثتموبرغم.إشيانزحوا

القومىالوعيفيميخمدولمايهودا"ظلرافإنهم،الظروف

بإبجلونادلن،لعالمكلفيالحقباللهكارزيندصاروا،أبدا

إلىأجمعالعالمفيالاسعيوذوجهممارجاء،بلالعالىالرجاء

ظهورها.عندالمسيحيةاقبولالبشرقلوبوأعذ!الزمانأملء

:ظهرتالتيالأحزاب)3(

الونافي-العصرأثاءفي-والمحافظوناليرروناليهودكان

وبخاصةالث،منبهيانلا-قمبميا!دائضايواجهون

وطريقةوتفكيرحياةأسلوبتبنيإلى-والأغنياءالثاببين

الذىالهيينىالحزبنأوهكذا.اليونايين،سادتهمحديث

بصماتهتركألهإلاصيم،يهودكطكلمنللغايةمكروفاكان

متتيازمانومنذم.07فيالأخيرالثتتحتىتاريخهمعلى

ظهروهثذا،الوطنيالهودىالحزبهم"الحسيديون!كاذ

لهولاءالمعارضالحزبوكانالوجود.إلىالفري!ينحزب

الدينيةالاتجاهاتذوىالصدوقيينحزبهمالفرييين

الاجماعةالمكانةأصحابالأكنياء"منكانواوالذين،المتحررة

حباتهم،مس!قبلعنئحافلينالتفاليد،منتحررينالمتيزة،

هذينبينالصراعوكان.اليرنانيينالأبيقوريينمنجذاقريين
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.جودهمفترةنهايةحتىظل-مريرامستمراصراغاالحزبين

رئشوظيفةخلالمنالسيادةأج!!من-فلسطينفيالفر!ى

من،مجالأللمسيحالمركةكراهيهصالهم!هيأتوفدالكهمة.

المزكة.الاهمامات

الفترةتدكغضو-في-اللهكاذ:للم!يجةالاعداد)4(

فبعد،الإلهةخطهينفذ-إسرائاتبنيتاريحؤمنالمظلمة

اللعهإلىالمقدسةالأصفارترجمهتمتا!برا،صكنداتصار

وهكدا-المصرذلكفيالضرقفيالمفترةاللغة-اجرلاليةا

الله!إعطيةولاستقبال"الله"كلمةلاستقبالا!الااعدادتم

نحومميزةخطرةاسبحيةاالترجمةفكانتأبنه".ب"إنحيا

جمعفيكاوكبارك:براهيملاالمهاوعدإتمامطريقعلىالأماء

اعبادةاتقلصتولماا:18(.8ا:2،3)تكأالأرضتجائ!

علىلوجردهمالذبانح،بتفديمتجعلقديماالطقسيةاليهودبة

إلىإسرائلبنىعيولىشحمتالهيهل،سبعيدةمسافات

جت،صفيالمحامعفييقرأو!اكانواالتيالمقدسةالأسفار

ملكا-رأيا؟-اصبيةااترجمةخلااس-صارتوايى

عظيضامركراا!ردياالمجمعأصبحوهكذا.أجمعللعالم

ابوينبين

مجىءفيالقريإسرائبلرجاءأالعالكليذيع،اطكرازة

الميا.

نفو!بمتمرمرتوقد-اليهردفإر-أخرىحهة:من

الميامجيءنصورشا-الم!قمروالاسشهادالمعاناةطولس

تلحالأفكارهذهوكانت،أرضىكملكجسدانيةبطريقة

رجاءلديهموحباالاضطهاد،نيرعليههاثقلكلماعليم

ب!ا،إصرائيا!بنويعردهلمالماجاءعندماولدللىالحلاص.

منوعدهعر!وااتلي:ا،إليهالحوعىالوثني!نقلر!ا!تقبلته

كلئيرالذيالحقيقىالور"كانال!بعينية،الترجةخلاا

يعرفهلموبهالعالموكونالعالمفيكان.الحالمإلىآتياإنسان

تبلوهالذينصوأما،تقبلهلموحاصتهحاءخاصتهإلى.العام

باسمه!المؤمرنأياللهأولاديصيرواأدصلطائافأعطاهم

إلىعيتتداسرائيا!،فيجونلأنوذلك14(-ا:9)يو

الذينالأم2(،ف!ن:هاا)روالأم"املء9يدخلأنإلىحير،

:لكنلالإيمان،الذيالر،اصاأدركواابرأأثرفييعوالم

!البرءلامومم!بدركلماشر،لاموسأثرييعىوهواسرائل

31(.و03)رو!:

النهرينبينبلادخريطة
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النهرينبين

التىالأراضيعلىأطضاالإصمهذايطدق:النهرينبنن

المقدةالمن!ةعموضاوتشحل،والدجلةالفراتضهرايمها

الكتابويطلقالعرر،الحليجحتىالحدئةتركياشرقيمن

هذهمنالثماليالجزءعلىالهرينأاأراماسمعادةالمقدس

،91:6أخا3:8،قض،234!تث،42:01تك)المظقة

.(الستينالمزموروعنوان

إلىذهب)براهيمعبدأن1(0)24:التكوينضرفيونقرأ

-ناحوروبلدة.لاحقزوجةهناكمنليأخذالهرينأرام

منبالقربتقع-الماريةالضوصنيأيضئاذكرهاجاءالتي

أرامفيبلحامموطنقوركانت؟.الفراتعلىالبلخصنطقة

:7(.523،:22)عدالرين

يدمناسرائلليخلصقناز!تعئيلالربأقاموقد

.3:8()قضالنرينأرامملكرشعتايمكوثان

الهركأأراممنوفرسانمركباتلهمعمونبنوواستأجر

النهر!نبين

المزعورعنوانفيجاءماأما.:6(ا9أخ)االملكداودلمحاربة

وضربهلأرامداودعاربةإلىفيشيرالهربن،أرامعنالسنين

8:5(.صم)2منهمرجلألفوعضرلشاثنين

مراحلمدىعلىعديدةدولالمنطقةتلكفيقامتوقد

،الحنوبأقصىفيأسومر"الدايةفيفقات،القديمقارنحها

الغرد.الثمالفياسوبارتو!و،الو!ىالج!ةفيا!د!9و

في"لبابلاالسيادةمكانتالجلاد،قبلالثانيةالألفلىأما

هذهأواخرفيئمالصال.فيوالليافي،،الجنو!بصف

السيادةالئمالفيلأشورأصبحتالميلادقياثانيةالالف

إلىالملادقبلالسادسالقرنفيانتقلتثمالجطقة،كلعلى

وبعدهم،ليونانثملفارسذلكوبعدالجدكدةإ،"بالل

.نماللىو

والجزء6العراقدولةحدودفيالآنمنهااكبرالجزءويقع

وتركيا.صريابينموزعالباقي
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ثيلوهثأنة
ثهلوهتآنة

ا!؟+س!ظ!ا6و!ثم

،ضيلوهشقرية)يضلحلهعبرىاسمثيلوه:تآنة

بينلأفرايمالشرقيالشمالطالتخمعلىتقعكانتمدينةومى

.6(:61)يق،يخوحة5و("المكمنة

تيوهتآنة

.

يحا.رأ

مدبنةمنالئرقالتقعكانتإكايوصايوسو!ول

الىالطريقعلى،أيالعشرةبنحر(نابل!)(نيابوليس5

هىلحلها،ينا"باصممد!نةبطليموسويذكر.الأردن

.عقرور

.دضدوأ

.حبرود

شبلوهتاتةلموقعخر!طة
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تابوت

.الامرةليمدلة)خهاويقول،ضيلوهتانةامدينةنفها

القرية"تعنة!نفهاهى،شيلوهتآنةامدنمةكاتوربما

منالرقيالجنوبإلىأميالجحةنحربحدعلىالراقمة

.نابل!"د

وهى!يانون9مدينةيلينبنحرمهاالجوبإلىوتقع

مدكنةمنروماقطريقويمر.القديمةأيرحةامدينةنفسها

.الأردنوادىإلىنيابويى

فيمنحوتةوقبورومغاكلكهرف!نآنة،فيونوجد

.أشيلوهتآنة"نفسهاهيبأنهاماحدالى!وحيمماالصخر

نضهاهىأضيلوههـتآنةمدينةبأنالتلمودقولأما

.جدأالاحمالبيدأمرفهو،شيلرها

مدبنةاصموهو،"لمعانأوصاء!مفاهعبرىاسمةتاباص

عدماجدعرنبنلأيمالكالخضوعرفضتأفرايمجبلفي

أبيه.جدعرنموتبعدإصائيلعلىملكأنفسهمنجحل

علىأبيمالكاشولىمافبحد،حرببةأهميةلهموقعفيوكانت

لي.تويبرج4.وكا)،!تاباصاإلىبقواته!كول،ضكيم

المديةأهلوكلوالشاءالرحالجمإتإليهفهربالمدينةو!

إلىأيمالكفجاء،البرج!حإلىوصعدواوراعمموأغلفوا

ليحرقه(حدربنر)البرجبا!الىواقترب،وحاربهالبرج

دثحتأبيمالكرأسعلرحىقطحةامرأةفطرحت،بالار

وقالعدتهحاملالغلامحالأدعا،الحاره،وخئيةجمجت

فطعنه،امرأةتتلتهعىيقولرابلاواقلنىسيفكاخر!اله

إلىيوآبأشاروقد54(.-9:05)قضأفماتالغلام

أوريامقتلبحدداودالملكإلىلرسولهوصتفيالحادئةتلك

بقطعةامرأةترمهلمأ؟يربوضتبنأبيمالكقتلص!:الحثى

:11صم)2؟!تاباصفيفماتالررعلىمنرحى

.)21

عرئلاثةلحدعلىتقعكانتالمديخةأن!وصابيوسويذكر

الىالطر!قعلى(الحالية)نابلىيابوب!منيلأ

.(الحاليةليانمدية)،صكيثربولي!!

نفمهاهىالقديمة!،تاباصمدكةأنفيضكولا

بمدعلى،خصبةمنطقةفيتقعقريةوهى،الحالية،توباس9

.الزيتونأشجارمنالكثروفيهانابلرمديخةمنأميالعثمرة

نحوتةحزاناتفيتخزنالتيالأمطارياهعلىالقريةوتحتصد

ويقول.الجاهمنحاجاالمديةنات!تقي،الصخرفي

أحد!أشير"قبرمكانهواطوباالنبي9قبرإنالسامريود

.الآباءرؤساء

وكثيرأ،المتاعفييحفظالذىالصندوقهوايابوت:تابوت

خةيخهتحفظالذكيالصندرقعلللدلالةالكلعةلتخدمما
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مرةالمنىبهذاالمقدسالكتابدوردتوقد.الم!ت

يوسفموتعندأنه،التكرينضرنها!ةفينقرأإذ،واحلاة

.26(:.هأتك،مصرفيتابوتيووضعحنطرهإ

فيلاعد؟نحتلفةمرادمنتصنعقديمأالتوابيتوكانت

صخرفيننحتأوالفخارمنتصنعفكانت،المصريةالآثار

ع!أوالمرمرمنفحتبعضهاوكان،الخشبمنتصنعأو

الخئب.أنواعأنفىمن

فيودفنهاالميتجثةعلىالمحافظةعلىيحر!ونايهودوكان

تابوتفي-ونقلهايعقوبأبيهجثة-رسفحنطوقد.قبر

ا!لكفيلةمغارةفيدفنوهحيثفلسطينأرضإلى-بلاشك

.(13و7و2ة05تك)

حنطوه"موتهعد-القولبق؟-يرسفأن؟

حفظتوقد.(05:26تك)!مصرفيتابوتفيووضع

خى،مصرفيإصائيلنجيوجودمدةطيةممرفيجثته

خر)،!رمنإصأشلجمنىخروجعنزمحهعرسىأخذها

فيارتحالهمشيكلمعهم)سرائيلشووحمله.(13:91

)يىبهعانأرضدخولهمبعدشكيمفيدفنرهأنإلىالرية

24:)32.

أضبهلعقليالفبرإلىالمبتنيحم!إعادةكانواأ!مويبدو

:7لو،61:41أخ3:31،2صم2)يربالر

-نادرةحالاتفيإلاالجثثيحرتونايهوديكنوا

رجالفعل؟-الجحللةالخثمنللوقايةكانتأنهايغلب

(13و31:12صم1!وبنيهضاولمجثثجلعاديابي!

قدجلعاديابثىسكانكانالتيعظامهمداودأخذخى

ضاولأديىقبرليودتا،يابث!فيالأثلةتحتدفنوما

النبىأضار؟(.14-21:12صم2)صيعفي

:6عاموس)الوباءبشبالموزلكزةذلكإلىعاموس

.17صم1)دفنبدونالجثةتعكالعارمنوكان

كان؟.(22:91إريا،9:01مل44-46،2

2)والتحقوللإهافةر!زأيعدقبررهممنالمولىعظامإخراج

(2وا:8إريا،32:61مل

الظخثمنصندوقعنعارةوكانةالعهدكابو!

تجلالهيكلليالموجودةالمقدصاتأهموكان،لالذ!المغثى

البابلي.الي

:3الا-أولا

وخمأمائةالحهدنبوتالحبريةفيالكلمةوردتوقد



العهدتابوتالعهدتابوت

بوتتا

القديم.العهدفيمرةوتمين

تمنى،ليابوت1العبريةالكلسةإد:الصدوق-ألمأ

فيصندوقبكلمهفعلاترجمتوقد،أصندوتا"

:42أخ01،2و12:9مل2)المضة!صدوق"

تك)الموذصدوقعلىللدلالةاصتخدت!(.\ا-8

دأهىأللتابوتاالأولالوطيةأن!ؤكدمما،(:0526

ما.شىءلحفظؤعاءأو!ندوقأيكون

أالتابوت9القديمالعهديعرف:وخمائمهعفلا-أب،

هامتين:بصفتين

وصفهوحاء،باللهالوئيقلارتاطه،اللهتابوت"-11،

الذىالربهيكلفي؟،مرةوثلالينأربعأ"اللهبتابوت"

.(3:3صم1)اللهتابوتميه

،عزكوتابوتأنتراحتكإلىياربقم9:الرنمويقول

انسالمزموريتحدثعندمالدلك،(132:8مر)

ليد،للسبيشلمااللذين،جلاله"و!عزه"عنوالسبعون

بدلكيقصدإنما(61و78:06مز)!ضيلوه،فيالعدو

ذاته.!التالوتإ

إلىالإصاراتفيالمقصودهوالتابوتأنرؤيةومحاولات

العز.قدامهوجلالمجد!:في؟،تدرتهو!أاللهمجد"

الرباطبواو".(69:6مز)أمقدصهفيرالجمال

العهد

جدوىلامحاولاتأنهاييدو،(501:4مز)،وقدرته

التابوتإعادةعدداوداتتبسهاالتيالأتوالحالةيإلا،ما

الضة.أمامهوال!اءالجلال5:يقولجثأورضليمإلى

:16أخا!!وعزهالرباطلبوا9و،!مكانهفيوالبهجة

.(ااو27

دعىفقد،ضعبهبين.اللهلوجودرمرأكانالتابوتولأن

تث)(يره)الربعهدتابوتباصممرةوثلائينإحدى

....اخ!(8،ة01

فحملوا":مفزىذاتتميةوهي:العهدتايوت21،

وقد.(6؟3يق11الثبأمامو!اليواالعهدتابوت

بحأووردت،الربعهدتابوتوا،مراتخىوردت

أيضأانظر،3:3يثى،01:33عدد)مرةوكرين

.(الح02:37قض،3:11ي!

التىالححرالكلماتلوحيداخلهفييضمالابوتوكان

حر)إسرائيلمعالفداقاللهلعهدالمكتوبالأساستث!كل

اللهعهدعلىم!!تأكبدفيدلكونرى.(34:28.92

فهمالمطلوبةالاستجابةعلىوتأكيده،ضعبهلجلصالمكتوب

...الربأترالجميعموصىفكتب".والطاعةالإيمادفي

ماكلفقالوا.الئحبمامعفيوترأالعهدكتابوأخذ

علاوة.(7و24:4خر)ألهونمعنفعلالرببهتكلم

هوذا،1الفادىحياةدميحتلزمالفداءهذاولأن،ذلكعلى
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8(،:24خر)،محكمالربقطعهالذكيالمهددم

-9:16عب)الموصىموتعنالجديدالعهديتحدث

،(11:91رؤ)!عهدهتابوت5عنثمومن،(18

هاتينفي!العهدارأالوعية)كلشىأنملاحظةمع

)دا!اتيكأاليونانيةالكلمةنفسعنمترتجانالآيتين

4(.أ48!د)،!ا

القديمالعهد)شاراتكلاتجحادابقادبعضحاولوقد

هذاوجردعدمرغمولكن،أالعهدأهذاإلىابكرة

الأولصموئيلفيالبيهالترجمةسخبعضفيالمصطلح

الأقدمالأ!ارفيقاطعةبصورةيظهرفإنه،(ه-3:3)

فيجاء!،المامررىوالصال!بحينيةالترجةمنكلفي

وتالرتأيامثلاثةمسرةالربجبلمنفارتحلوا):الآيات

تابرتأما1،(01:33عدد)،أمامهمراحلالربعهد

:14عدد!،المحلةو!منيبرحافلموموصالربعهد

بصادوقوإدا":الافيصوئيلصفرفيأيضأجاء!،(44

صم2)!اشلهعهدتابوتيحملونمحهاللاويينوجمعأف!أ

15:24).

،مرةعرةأرلعذكرهوردأيضأقديممصطلحوفاك

،أيدوتأهيالعبريةوالكلمة)!الثهادةتابوت"وهو

وأإضارةأيضاونعني،شهادةالمترجمةم!!لأ!"،،"4

علىمنمعكوأتكلمفاكبكاجتمعوأناا:(مفكرة

مابكلالثهادةتابوتعلىاللذينالكروبينبينمنالغطاء

الكلمةونف!،(22ة52خر)!إصائيلبىإلىأوصيك

موصىأعطىثما:الحجري!اللوحينإلىتير،،الشهادةا

،الهادةلوحىيخاءجبللىممهالكلاممنفراغهعد

،(31:18)خر9اللهباععميهوبينحجرلوحى

.يدهفيالشهادةولوحاالجبا!منرلرلمرسىفافصرف"

وكان.(32:15خر)،..جانبيهماعلىمكتوبادلوحان

الثهادةالتابوتفيوتضعاالتابرتفيموصوع!تاللوحان

عهدعلىكدليل(21و25:16خر)!أعطيكالتى

لوحى،في،والعهدالثهادة"كلمتيتادللاحظأالفداء

:9تث)!العهدولوحى"(31018خر)،الهادة

العهدأ1كلمةا!تبادعاولةأنتفحهداومن.((91

هي،ملا!اللهكتابوت"العامالوصفعلىوالابقاء

قيصها،منواتفاصالالهيةللأسفارثريه!اعاولات

اليهودية،الديانةتطورعنلهاأساسلانظرياتعلىاستنادأ

الخسة.الأ!ارعهانقلتمتناقضةمتعددةمصادرواقراض

:انبوتلمحكل-لايخأ

الدياناتفيأشبامأللتابوتمجدواأنالكئيرونحاول

الآلهة،مركبةأو،المعبدأو،الضريمئل)نهفقالوا،القديمة
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المقدتالأ!ارأنإلا.للآلهةكفنصندوقأو،عرشأو

المالملطلطيرلهلىمريد9كئىءالتابوتعنتتحدث

.!العهدللوحيمودعأكان...القديم

ثالهأعلنالذىإنلوتوصفإن:مواصفاته-(أ)

الخامىالأصحاحفيبايفملنجده،سياءجبلعلىلموسى

.(22-25:01)الخروحضرمنوالحشرين

السنطخثبمنالتابوتصغ:الابوتجمم-(1)

س.753)ونصفذراعانطوله،مسمطيلشكلعلى

.(القدمص!.2!2)ونصفذراعوعرف،(القدم

داخكمننقيا%+هصمغثى،أيفأونصع!ذراعوارتفاعه

الأربع،ترائمهعلىذهـبمنحلقاتأربعوله،خارجومن

.حلقتانالئافيحانيوعلى،حلقتانالواحدجانبهعلى

وأدخلت،بدهبوغثيتاالنطحصبمنعصوانوصنعت

!حا.التابوتليحملالتالوتحانبىعلىالحلقاتيالمصوالى

نها.تزعانلاالتالوتحلقاتفيالمصر)نوتجقى

الرحمة!كرسى"كان:الابوتكطاء-(2)

منغطاءهو!للىصىالكفارة9مكانأوورلاء3ء7()،4

دراعادطوله،ذاتهالابوتأبعادمثلأبعاده،نقىذب

ذهـسوبانصوعليه،ونصفذراعوعرصهونصف

علىواحدكرو!،متقاللين،الغطاءطرفيعلىخراطةصعة

وكان.هناكمنالطرفعلىآخروكروب،هامنالطرف

علبأجنحتهمامظللين،فوقإلىأجنحتهماباسلإتالكروبان

يكونالغطاءمحو،الآحرإلىواحدكلووحهاهماالنطاء

.(9:5عب،02-25:17خر)"الكروبينوجها

،(5ةاحز)إنانثبهعلى(الملاكان)الكروبانوكاد

يقلادكاناولكنهما،العرشتحملوثيةأ!نامأيكونافلم

.(01:احز)الماويةالعظمةفكرة

بصليلصنع،مويىأمرعلىبناء:ابخابو!صع-(ب)

منأحيساماكب!وأهولآبيهوداصبطسحوررأوركطلن

إسرائل،يالحاذقينالحكماءكلومعهما،دانمبط

-1ة7،36:8،37-أ:31حر)أالتابوت9

داخليوصعالثهادةتابوتوكالى.(01:3تث،9

كرحمي)الغطاءعليهويوضع،الأقداسقدسفيالحجاب

الهادةتابرتوبمسحو(34و26:33خر)(الرحمة

وكان.(03:26خر)الاحماعحيمةمعالمقدسبالدهى

خر!التابرتأمامالذ!الحجابقداميوضعالبحورمذبح

03:6)

كانالنىالاجماعخبحةمثلثله.الابوتوطمة-لافأ

الذىبالمعافيالمفعماثمالحسبصغ،مهاجزءأالتابوت

مثالمنأريكأنا!اجيعبحب":الجبلعلىلمرسىأعلن



العهدلابوت

،(25:9خر)،تصنحونهكذاآنيتهجمعومئالالمسكن

خر)،الجبلفيلكأظهرالذىمثالهاعلىفاصنعهاانظر"

الموعودللفداءنجسبدأالتابوتكانفقد.(.25:4

.(8:5،23عب)الممواتفيوالمرصوم

نذالمعلنالنرضكان:!ويهالتالوتكانما(-)أ

وتضعا:اللهخلاعىشهادةبداخلهترضعأنهو،البداية

تث،25:16خر)،أعطيكالتىالضهادةالتابوتفي

علماالمكتوبالحجرلرحاظل:العشرالكدت-(1)

داخلمحفوظين،(8:21مل1)،الربعهد)

فيايوراةهذهكلماتكمابةموصىكتلضندما5،التابرت

الربعهدتابوتحاملىاللاوونمرسىأمر،تمامهاالىكاب

عهدتابرت!بهانبوضعوههذاالنوراةكاب)خذوا:قائلأ

فهناكغومن،(26-31:24تث)،الهكمالرب

!رضياأيامفي،المفقودالشريعةصفراستردادبينمحتلةعلاقة

فيالصحيحمكانهالالوقتذلكفيالتابوتإعادةوبين

.(3؟34:41،35أخ2)الهيكل

واحدأقطأخذلهرونمو!تالاوالعماالمن(-2)

أماموضعهمئا(جالوننصفنحو)العمرملءفيهواجعل

الثهادةأمامهرونوضعه...أجيالكم!للحفظالرب

تمتدذلكأنوركم.(34و16:33خر)،للحفظ

نفهمأنناالا،البريةفيالثببهاللهأمدلماتذكارأبالفحل

منالقطاصتقرالوقتبمرورأفهالحبرانننالىالرسالةمن

منقطفهالذى...العهدوتابوت"ايابوتداخلالذب

(9:4عب)،المنفيهذهب

موصىمركزعناللهدافعحين،وباعنهقورحتمردوبعد

وأزهرتفروخأأخرجت.هرونعصاأفرختابأنوهرون

الربوتال01(17:8عدد)،لوزأوأنضجتزهرأ

..الحفظلأنجلالثهادةأمامالىهرونعصارد:لمو!

(17:01عدد)،عنيتذمراتهمفتكف

:9عب)التابوتداخلوضعتقدهرونعصاأنومع

لوحاإلاالتابوتفييكنلم"سيمانزمنفيأنهالا(4

.(8:9أمل)،الحجر

علىالتابرتاحتراءومع:مقدسةإثارات(-)ب

عملالىمقدسة)ضارةالتابوتكان،اللهصتلماتذكارات

لله:الدأمالعهد

،صيناءجبلعلىلمو!اللهظهرعندما:المحهظهور-(1)

أثناءفيشمبهمعيستمرحضورهأنلموسىاللهوعدكاد

الخلاصخلالهامنالربصنعاييالمجدنحابة.رحلاتهم

العهدثايوت

(02و13:21،14:91خر)الحروجعدلثبه

ئم"الابوتغطاءفوقالكروبينأجنحةبينباصتمرارشظهر

خر)االمسكنالرببهاءوملأالاجتاعخيمةالسحابةكطت

علمنمعكوئكلمفاكبكأجتمعوأنا5،(04:34

خر)الئهادةنابوتاللذيزعلىالكروببنفيمنالغطاء

.(08:1مز،6:2صم2أفأانظر،25:22

وجردضمانأورمزمجردمنا!رالتابوتأصبحوهكذا

البا!ةالكروبيممركبة):للكروبيممركبةوصار،الله

.(28:18أخا1)"الربعهدتابوتالمظللةأجنحها

ركب":،الحقيقيينهـالكروبيمالملاثكةعحللذلكمثابهأ

أمامالمثولوكان.(ا.:18مز)،وطاركروبعلى

ارتحالوعد5:(يهوه)الربأمامللمثولمرادفأايابوت

ويهربأعداؤكفلتتبددياربقم:يقولمو!ىكانالتابوت

.(6:8يش،01:35عدد11)أمامكمنبغضوك

نفههوالتابوت)ننقرلأنيمكنلاأخرىجهةومن

وجودنحصرأنأو،وثيةعبادةالأمريصبح،أيهوه"

موجودساجهر."فالرب.العرشأوايابوتفي،يره"

يظهرأناختاررحمتهومن،بصنعهأمرالذىوهوايابرتتجل

كانو9:،قدبهموطىءاالنابوتفوقالمجدعحابةز

الها!قدميوبوطيءالربعهدلتابرتقراربيتأبنىأنقلبى

التابوتخارجموجودأالربوظل،(28:2أخ1)

بالضرورةتعنيلا،(يهوه)الربأمام)لأن،عنهوبيدأ

لمالرب)نبل.(6-7:2صم1)،التابوتأمام)

القيمةكانتوهكذا،للفلطييينطمهبلالتابوتعنيدافع

تدريجبأ)سراثيلانزلقعندماوتوضت،مؤفتةللتابرتالمقدسة

.،اللهوجوديضمنوعاءاالتابوتاكبارخطأفي

التايوتأننجدسليمبفكرالتايرتموضوعدرشاواذا

الكيةفيالآنمحضرهفيثركأكخغ،الربعشاء)كابل

عب)الساءفي3الدلوجودهوكرمز(01:16س1)

8:5،9:24).

يتكلمأيضأفهوموجوداللهأن؟:الاعلان(-2)

لمو!الخاصثشراثتصلأنالبدءمنذوعدوقد6و!مل

منمعكوأ-لكلمفاكبكأجتمعوأناا:الكروبينبينمن

بكلالشهادةتابوتعلىاللذتالكروبينبينمنالغطاءعلى

وكان.(25:22خر)،اصرائيلبنيإلىبهأوصيكما

:نقرأإذاللاويينسفرهرالاجماعيخمةمناعلانأول

لاا،قائلأالاجماعخيمةمنوكلمهمرصىالربودعاا

منمسموعبصوتصسىيخاطباللهواستمر.(ا:أ

معهلييهلمالاجماعيخمةالىموسىدخلفلما):الغطاءعل

تابرتعلىالذىالغطاءعلىامنكلمهالصرت!حعكان

.(7:98عدد)،فكلمهالكروبينبين.منالئهادة
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وأسئلم3اشفاراعلىالاجاباتلهرونيعطىاللهوكان

الأنواراأى5وايرالأوريم!يلشكانالذكطالكاهنقهو

بقفاءلهفيسألالكاهنألعازارأمام.لافيقف"والكمالات

أنهابهالملمومن.(2ا:27عدد)،الربأمامالأوربم

فيتلمعكانتالتيبالأحجارالمرصحةالكهنةرئيىصدرة

.(16:2لااالتابوتفوقالمجدسحابةوجود

الابوتخلالمنيعملاللهكان:الالمحةالناية-(3)

مكنعنالسحابةارتفاعقأصبح،وحمايتهمضعبهلإرشاد

،(01:11عدد)جناءبريةفيلارتحالهمايذانا،الهادة

منزلأ،لهمليلتمساأمامهم!رالربعهدتابوتوكان

يديدوصيلةاللهحضرةوأصبحت.(01:33عدد)

:6يث!)أرمجاأمامحدث؟،(01:35عدد)الأعداء

:17صم6:2،1صم2)أالجنودربأ!و،(12

آلهةوبينالتابوتبينالربطيحاولرنالبعضأنال!0(45

إليهاوينبونالمماركفيالدوامعلىيحملونهاكانواالىالعرب

نأحيثسديدةغرمقارلةوهى،البويةالوظائفبحض

اشثنائية.حالاتفيإلاالحربفييستحدملمالتابرت

مرةابفدي!ذروةإلىيملالتابوتكادتالكظرة-(4)

(1؟162لاا1الكفارةيومافيوذلك،عامكل

فتغثىالربأمامالارعلىالبخررهرونيجعلأأنوبعد

!،كانيموتفلاالشهادةعلىالذممطالغطاءالبخورصابة

أولا،باصبعهالدممنمراتسبعالغطاءعلىينضحهرون

الخطيةتي!دممنثم،نفهعنالحطيةذبيحةلوردممن

ومن)صرائيلفينجاساتمىالقد!رعنفيكفر!الثحبعن

هذافيلأنه"(16:16لاا!خطاياهمكلمعيآتهم

خطاياآجغمنلتطهيرآ(إصرائلبخى)عبهمككفرالوم

.(16:03لاا!الربأمام

الحهد(دم)النعمةتصبح،تصويرىأسلربفيوهكذا

العدلحكموبين(المجدصابة)اللهقداسةبينيتدخلغطاء

.(العثرالكلصات)الإنسانملوكغلىالالهي

:ابابوتلارغ-رابعأ

بنايوت9موسالم!اسرائبلبنوجاء:البريةلي-(أ)

وأقيم،(35و93:33خر)اوالغطاءوعصويهالثهادة

خر)مصرأرضمنالخروجمنالانيةالنةبدايةفيالمسكن

004:17).

وضعالاجماعخيصةمو!ىأقامأنبعد:ثدثه(1)

فوقشالتابوتعلىالحصوينووضعالتابوتفيالئ!هادةا

غطتثم!،(21و04:02خر)،الم!كنإلىوأدخلة

الرببههاءوعلأالاجماعيخمة(اللهمجدصابة)الحابة
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قهاتبنىأصسىوعثن.(04:34خر)!-المكن

لوكالة،!الكاهنهرودبنألعازارارئاسةتحث،اللاويين

(32و3:31عدد)أالفدسحراتحراس

المحلة،ارتحالعدوبنرههرونيأقي9كان،الارتحالوقبل

الهادة،تابوتبهويغعلونالجفحجابوينزلون

كلهثوبافوقهمنوييسطونتخسجلدم!غطاءعليهويجحلرن

وبخلط01(6و4:5عدد)(طوىأزرق)،فيأص!افي

(التابوت)القدسيموالاولكنللحملقهاتبنوذلكبحد

(4:15عدد)!يموتوالئلأ

الربسحابةارتفحتأصابعجعةوبد:رحلاله-(2)

كانوبيما.سيناءمناصرائبلبنرورحل(01:11عدد)

كان(2:17عدد)المحلاتوسطفيالاجماعيخمةموضع

لمكانلرضدهم،أيامثلالةمسيرة9يبقهمالربتابوت

.(:133.عد)نزولهم

الحجرللوحيأحدهما،تابوتينوجوديهودىتقيدو-فىعم

ضرفينقرأأتاإلا،تاريخهفيالآخرشقوقدالمكور!ن

انحت:الربليقال":الذهىالعجلحادثبعد-التثية

واصنعالجلإلىإللىواصحدالأولينثلحجرشلوحينلك

أنهتيصحمما،(أ:01تث)،خئبمنتابوتألك

ثايخأأتابوتأ9لهيقوللافهو،واحدتابوتصوىيعمللم

.!الأولمثلتابوتأ،أو

وعند":التابوتارتحالتصحبالركيةالصلراتوكانت

أعداؤكفلتتبددياربقميقولموسىكانالتابوتارتحال

ارجعيقولكانحلرلهوعد،أمامكسبغضوكويهرب

34-:01عدد)"إسرائيلألوفأربراتإلىيارب

هو!التابوت)أناعتارفيوثيةشبهةأمميينفيومما.(36

فيتحكحهمعدمعمليأتؤكدالصلواتهذهأن،!الربإ

معهم.وجودهفيالقرىالرجاءتؤكدولبهها،اللهوجود

عهدتابوتيبرحلم،تادشأفياسرائيلنجرحلوعدما

فيالمعاندوناضهزمعندماالمحلةوصطمنومرصىالرب

تدموسىوكان(،45و14:44عدد)،حرمة9

لثلاو!كمفيليىالربلأنتصعدوالا!:قائلأحذرهم

.(14:42عدد)،لكمأعدأمامتهزموا

:لانتمارا-(ب)

عندمثل،الهامةالمناصباتبحضفي:الدخول(-1)

والكهنة9:التابوتيحصلونالكهنةكان،كنحانالىدخرلهم

:3:3،4يق)االأردنو!فيوقفواالتابوتحاملو

الكهنةكانأو3(.:8مل319،1:تث،01

وأياثار!اكوقداودودعا،حملهفيمعأثتركونواللاويون



العهد!ابوت

تابوتوأصحدواوإخوتكمأفتمققدسوا...واللاو!نالكاهنين

و15:11أخ15:24،1صم2)،اسرائيلإلهالرب

الىالتابوتحاكللأليانعند"وحدث.(27و26و12

،المياهضفةفيالتابوتحاملالكهنةأرجلوانغماسالأردن

المياهوقفت،الحصادأيامكلضطوطهجمعالىءتملىوالأردن

يش)"أدامجدأعنبيدأواحدأنذاوقاتفوقمنالجحدرة

الربعهدتابوتحاملوالكهةفوقف)،(16و3:15

عابرونإسرائلوجميعراصخينالأردنوسطفيالياب!ةعلى

)يش،الأردنعبورمنالضعبجمعاتىحتىايابسةعلى

3:17).

أريحاحرلبهودارراالربعهدتابوتالكهنةحملوقد

شعالمدينةدائرةداروااالسابعاليوموفي،أيامصتةلمدة

-6:12!قأأربحاأصارف!قطتامرات

يحوعسقط،عاىأعاماصرائلإنكاروبحد.(2.و16

:7يق)أمامهوتضرع،الربتابوتأعاموجههعلى

.(7و6

-يدوماعلى-أولأالتابوتاستقر:الاميكرار-(2)

،الجلجال5فياصائلينرحلعدماالاجماعخيحةداخل

فيمارتباللهأنال!0(4:91،9:6،14:6يثق)

:7إريا،ا:18يق)!شيلرهأفيتو!أمكانأبعد

وذلكجرزيمجلوفيعيبالجلفيموجودأكان؟.(12

فييخد:هللرباصرا!ليلطاعةلعهديشوعتجديدعند

وجغ...عيالجبلفياسرائيلالهللربمذ!كأيوع

)يش،هناكومنهناسالابوتجانبوقفوا...اسرائيل

8:03-33)

منبالقربعامأاجماعأ-ذلكبحد-يشوعوعقد

عدالتيالبرطةتحتهناكونصهكبيرأحجرأرأخذ،شكيم

و6ت12تكافظر،24:26لق)!الربمقدس"

التابوتأنعلىدللثمةلي!ولكن.(7،35:2-4

.مناكقاثمينكاناالاجماعيخمةأو

:الضاة-ج

قض1،اللهبيت5كان،القضاةزسفي:-ثلوه(1)

(9،3:3:اصم1)،الرب"يكلأو(18:31

منالربعيدفيإلايحجونالبكانجثضيلوهفي

هيكلو!.(3:اصم21:91،1قض)صنةالىسنة

:3اصم)امضطجعأصموئبلالصبى"كانهذاالرب

حيثالداخلىالقدسفييكنلمنومهأنوالمفروض.(3

يكلمهالذىالصوتأنيميزأنتدرالأنه،التابوتيوجد

.(3:7تض)6الربصوتاهو)نما

العهدكابوت

ايابوتنقل،طارىءوكإجراء،لهذاصابقوتتوفي

بنيامين+حلأودعلى،ابليتاالى"ضيلوه"منجنوبأ

،26و02:18قض)جبحةضدالحربأهشاءفيوذلك

و)صعادمناكمذبحبناءهوفاكوجودهعلىوالدليل.(27

.(02:24خرمع21:4قض)صلامةوذبائحعرقات

أخرىمواضعالىالتابوتانتقالعلىالدللويحوزنا

يمكنلاأنه؟.(ه-ا:2قمى)ثلأ"كبوكيم5

توابيتعدةفاككانتأنهيزعمالذىالادعاءقبولمطلقأ

الحظ.لاضطلاعمتفرتةأمابهنفي

-حرفواتد،المتأحرةالعصورفيالكتبةأنفىعمون؟

!إفوداكلمةإلىبالعرية،تابوت"كلمة-قصدعن

االثر!بكل!ةأو(والرابعاثافيالحرفين)باشبدال

.(اكحريةفيالالمطالحرفبضف)

اسرائيللىترميالتىالنظرتإن:فلحطينني(-2)

!صندوقداخلأاللهوجودافترضواأنهمزعمعلىبالوثية

1)الخلاصآلمطبثمكللهميضمنالتابرتوجودكانلوكا

الفلطييونأحذددعاالأبداألىاغارتقد،(4:3صم

0801حرالىنيالمعونةحجرعدالأولىالمعركةفيالتابوت

عنالنعبرركمولكن،(11و01؟4صم1).م.ق

،إيخابود9الاسمخلالمنمأساويةبصورةاسرائيلخصارة

نأال!(،4:21صم11!المجدزالقد)ومماه

يدأن-الأيةالتحربةحلاا!من-علمو!قدالفلطييين

علىاللهعاقبهمتدإذأبايابوتاارتبطتقدالثقيلةالله

وعلىعلهمبأحكامعلبههم،الرببدوثقلت)بهاشانهم

.(5:11صم1آلهض)

فيئمأضنودفي،التابوتأفاكانأضهرصبعةوبعد

أعيد(،أ:6صم1)الفلطييينبلادفيعقرود

قربان1،الدبمنرمزيةعطاياوممهإسرائيا!إلىايابوت

مرتين:الفغالاللهحضوروظهر،(6:11صم1)أإثم

العجلة،إلىالمربوطينالمرضقينالبقرتينأجبرعتدماالأولى

الغرلىالثمالىالتخمعلىأبيتثمى"الطريؤ!إلىفيفاصتقامتا

ابيتنيالمحبوسينولديهماإلىالوراءإلىتلتفتاأندرنلهوذا

ألفخمينضربعندماالثايخةوالمرة.(6:12)خلفهما

باسهانةنظروالأنهمثهسيتأهلمنرجلأوسبعينرجل

.(6:91)"الربتابوت)إلى

الداحلإلىأيالدئرةمافةذلكبعدالتابو!ئقلئم

ابنهألحازار5قاسالذىأيناداببيتإلىأيعاريمتريةأالى

وكان01(7:1صم1)!الربتابوتحراسةلأجل

وكانتطالتالمدةأن!اريمقريةفيالتابوتجلوسيومعن
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المدةوهي(م.ق4301-6301من)،سنةعضر-فى

عاولةأيخلالهانجذللم،لل!نبصموئل!اقضىالتى

لأن،(7:2صم1)الاجتاعخيةالم!التابوتلإعادة

مجردمناممرللهالمباضرةالتوبةعلىيؤكدكانصوئيل

اسراظبخوأساءالذىالمقدسالتابرتوجودعلىالاتكال

بض.وجود.استخدام

-عامبرجه-ايابرتضاولأمللتد:المملكة-(د)

نسأللملأننا)ياإفناتابوتفنرجع":بحدفيماداودتال!

كانالتالوتأنرغم.(13:3أخ1)أضاولأ!امفيبه

فقال01م.ق4101فينحماسمحركةفيلطلبهوقدمعه

ذلكفيكاناللهتابوتلأن.اللهتابوتقدملأخياضاول

(18:،01اصم)،)صراثيلبنيمعايوم

فيأورشليممد!نةداودأخذأنبعد:صهونعل-(1)

صم2)الجديدةعاصمتهالىالتابوتأحضر.م.ق3001

للفلسطنونيالعذرنجدوبيما.(13،15أخ6،1

جهلهم،ببوذلك،بقرتينالىالمربوطةللعربةاتداعهم

الدتيقةالتعاليمقجاهلراأنفيلل!!رائيلينمطقأعذرلافإنه

الربأرتعوتد.وحملهنقلهبخصرصالوراةفيالواردة

الربكضبحمىاذ،أبياداب"بن،عزة)علىالقصاص

ودنىالتابوتالىيدهمدأنهأجلمنوضربهعليه

:6صم2)ناكقمات-يخةحسنعنولر-الأتداس

.(01و13:9أخ6،1

،اللاوىالجتيأثومعوييديتفيالربتابوتوبقي

وأصمدداودذب"ثم.(\ا:6صم2!أثهرملاثة

2)،بفرحداودسدنمةإلىأثومعويديتمناللهتابوت

مكانهفيوأوقفوهالربتابوتفأدخلوا.!(6:12صم

وذبائحالربأمامعرقاتداودوأصمد...الخبمةوعطفي

تابوتوسكن(ا:61أخ6:71،1صم2)،سلامة

التيالحبمةفيأئ(7:2صم2)،الئقهـداخلالله

،3:4مز)صهيونجبلعلىمؤقتأأفامهاقدداودكان

مل1)ابابوتلحراسةالكاهن،أي!ائار!،.ونحبناأ:9

منمجموعةداودأتام!.(2:726"25و91و7:ا

أدوموعوييدآصافبقيادةومغنينوبوابينخدامأاللاويين

الهالربوتبيحوالئكريالغناءالربتايوتأمامللخدمة

.(83و73و6-6:13،61:4أخ1)ئيل)صا

بهذهللاحتفالخصهصأنظتقدالمزامصبحضأنوعدو

أيهاوارتفعن،رووصكنالأرتاجأكهاارفن5:مثل،المناجة

-24:7عز)،امدطك!دخلالدهركاتالآبواب

مز)،عزكوتايوتأنتراحتكالىيارليتم5،(01

،الموربصوتالرب،خافاللهوصعد1،(122:8
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مز)كلهاللأرضالربامنلاكعنتعبرأ(ه:47ص)

الماءفيالرب،قدصهيكلقالربا(،47:7

قدسه،هيكلفيوالرب5(،4!11)مز،كرسيه

(2:02حبقوق)،الأرضكاكلقدامهفاسكتي

عندلداودبالتابوت،أبيائارأاوصاثوق)جاءلذلك

.(15:24صم2)ألالوموجهمنأورثليممنهربه

أوكطسماللهتابرتمعبتحاملأنرفضالملكداودأنالا

صم2)نفهاللهفيثقتهوضعبل،عنهالثرلمنعتعو!ذة

15:25).

أمامبلرره!فلجمانكانوليما:المرئاجبلعل-(2)

ونقديممحرفاتلإصحادالمؤفتموضحهفيالربعهدنابوت

داودأيهخطةتتيذهولهانجازأعظمفإن،سلامةذبائح

،22:91أخ1)له3دومعبدالربمقدساتامةفي

منالنصالالمط،المرئاأجبلعلى(91و11و28:2

ىذبغطائهالتابوتوضعوتد.(أ:3أح2)صهيون

فيعرابأوبأ5:المحرابأىالداخلىالقدسفي،الكرويبن

1)،الربعهدتابرتفاكليضعداخلشاليتوصط

خثبمنكروبينالمحرابفيوعمل5،(6:91مل

51)أذرععرالوإحدعلو،بذبوعاهماالز!تون

الآحرجناحهطرفالبخاحهطرفمنوالمافة.(قدمأ

مل1)الداخليابيتو!فيالكروبينوجعلأذرععثر

6:23-28).

لماحتىالمجدصحابةمئرله،الربت)قامةاتماموعند

الربمجدلأنالحابببللخدمة!قفواأنالكهنةيشطع

ملأمثماتمامأ(11-أ:8مل1)أالر!يتملأ

ورفع.(35و04:34خر)قبلمنالاجماعيخمة

راحتكالىالالهالربأبهافمالآن):الفدبمةالصلاةسلبصان

.(132:8ص،6:41أخ2)،عزكوتابوتأتت

العمى:رؤوسإلافهروىلا،هناكقاثمأالتابرتوظلا

أمامايابوتمنالحصيرؤوسفتراءتالحصيوجذبرا5

خأ2)!اليومهذاإلىهناكوهى،خارجأثرولمالمحراب

5:9).

الملكعهدفيمؤخأمكانهمننقلقدالتابوتأنومع

فيظلأنهالا،(35:3،33:7أخ2)نىالمرتد

الهيهلوأحرقأورضليمنصرنبوخذغزاحتىالهيكلمنمكانه

.م.ق586في

ايابوتيكنلم:الابوتالىاكأخرةالاثارات-هـ()

،(يوسيفوسيذكركا)البيبعدأقيمالذىالثافيالهيكلفي

النواييت""منالعديداليومتضماليهودجمامعفإنذلكومع

.ايوراةأسفارعلهاتوضعلكى،أورشليمتحاهمرضرعة



تابور

.م.ق586!نصرنبوخذ!دفيأورشليمضرطوقبل

تابوتعن!ايحثونلاأيامستأقيبأنهتناقدارياكان

نابوتبعدبقولرنلاإنهمالربيقرلالأيامتلكفي5:الرب

كعهدونهولايذكرونهولا،باليعلىبخطرولاالربعهد

كرصيأور!ثليميسثرنالزمانذلكنيلأنهبعديصنعولا

ايابوترمزيةتتدلحيث(17و3:16)رميا)االرب

-31:31)ريا)الجديدالحهدظلفيباللهاباثربالإيمان

34).

بعدالجديدةالسمواترؤيةفى،الكتاراياريخختاموفي

هيكله،قعهدهتابوتا!وحنارأى،النهائيةاللهديونة

اللهلمهدالكاملالإتمامإلى)شارة(91و11:18رؤ)

داشأ.اليه!رمزالتابوتكانالذىبالفداء

مرارىلبيأعطبتالتيزبولرنمدناحدىوهىتابور:

مرارىبنىمدنقاثمةأنال!(6:77أخ1)اللاويين

مثلتضملا(42-21:34)بشوعسفرفيالمذكورة

أفهاظوافدالبعضكانو)ن،موقعهايعلمولا.الاسمهذا

دبوركة،"الآنتمثلهاوالتى!اكرلسبطالتي،دابرتاهى

و!ول.،تابورالجبلالغر!المنحدرعلى،دبورةخربةاأو

الآخرالبضولكن،ذاتهالجبلإلىيثرقد3الاإنآخرون

أقدممنذمأهولةكانتلحلها،الجبلعلىمدكةأنهايرجح

.الممور

:91كق)ياكرحدودعلى"تابرر"ذكروردوقد

ذأ-له.!تابورجل5هوهناالمقمودأنالظنوأغلب،(22

الأيامأخبارفيالمذكور،تابورأاصمإن!ولمنوهاك

كلرت"لادماختصارأكانربما(6:77)الأولى

علىالحاية،إكال5هيايى(91:12ي!)"تابور

دليلمنليسولكن،الجبلمنالغربإلأميالثلاثةبمد

ذلك.علىتاطع

تخماليهوصلالذكماالجلاسم:تابورجبل-تابور

تنبأالذىالجبلأنهويحتل،(91:22يق)،!اكر"

ت33تث)إليهالقباثلصيدعوانو!اكرزبولونبأذمر!

بذعراأنيمكنهم،الأجاطلينالحدودعلىبرقرفهم.(91

هذهمنول!دو.القمةعلىالمقدسفيمتاويةحقوقألهمأن

يحضرونالمتعبحونوكان(مقدصأمزارأكانالجبلأنالنبرة

فيمطصورةذخائروهأالبحارفيض5منضراتمعهم

وجبل.المحليةللسلطاتربحمصدريشكلكانمما،الرمل

هضهوهو،فلطبنفي،الطورجبلانفسههوتابور

لسهلالثرقيالثمالم!الركنأقمىقترتمعمنعزلة

الفربإلىأميالخمة!كوبحدعلى(فىرعل)،ا!رالونا

.الناصرةس

بورتا

مقدصأمزارأزالوما،المقدعةبصبقه"الجبلاحتفضوقد

منالآنالجحوعتحثدالجبلمذاعلىاذ،الدوافعتغيررغم

التجلى.بعيداخفالأأالحابلادكل

،وباراقدبورةأجمحت6تونحدرالجلهذاقةوعلى

الحظيمالهلفي5يرا5لقالللزحفرجلآلافعرة

.(14و12و4:6فض)

قتلاقد،مديانملكى،وصلناع5،هـزبحأنويحتمل

كانوإن.(8:18قض)الجبلهذاعلىجطعونإخوة

ذلكمنالجنوبفيحدثتقدالمذبحةهذهأنيحتقدونالبحض

بعيدأالشالأتصىفيجدعونإخوةلوجردمبررلاحبث

منلب!-حالأىعل-ولكن،أببعزرفيموطنهمعن

ذإ،الجنوبأقصىفيكانت،عفرةاأنلافتراضصب

.لابررإلىأسرىوأخذواواأمدالرجالانيحتمل

الاداريةالمناطقضمنكانتابررجبلأنيوسيفوسويرى

(4:17ملاانظر)طيمانللملكالتابمة

للتحصينمدعاةكانايميزالبارزالموقعهذامثلأنولايد

)ولهأكاكاكلول(،أتابريون)احمهاقلحةبهفكانت،دأئمأ

جفدعة.م.ق218فيالكبيرأنطيوكسعليهااستولى

المكا!حمحانب!يوخابقيادةالهوداستعادهاثم،حربية

فيالموقعهذاصقطذلكوبعد.(م.ق501-07)

الجبل،هذامنمقربةوعلى.،بوبىأبقيادةالرومانأيدى

.ق53فيالهزيمةمرارةاثافىأرشوبرل!بنالاسكندرذاق

صورية.والميأولأه!ق(لا)5،جاييرسا!دعلىم

عندالجيلعلىحاكحاكانلوصيفوس-الذىوعرف

حولصرأنجنىالموحهذاأية-ايىد!ةالحربثوب

فيايهودبجيوشحلتايىالكارثةوبعد.الجبلتمة

نفهيوضيفوسأخذحيثلى(-)هأ،04،0،يوتاباتاا

لهم.ملجأالجبلمن،الهاربينمنالكثروناتخذ-أسرأ

نأالروممانالقائدأء!ا!(4ول)3أللاصدوسامحاولولم

إلىعهاالمدافعينجذبحتىبالحيلةسحىبل،القلعةيهاجم

المدية.لهبذلكفاضلتهزيمتهمأعكنهحيثالوادى

نأيذكر،الجلاديالرابعالقرنالى-رجعتفلبدوهناك

إلىجقفيماألمجاوتد،الجلهذاعلىحدثقدالتجل

الرائعوللمظهرالسببلهذاولعله.للمكانالمقدثالصبغة

الماضيةالقرونثاهدتولقد.التقيدهذاظهر،للجبل

نإو!مولون،الجبلعلىوالادكلةالكناثىمنسللةت!مد

القمة،منالرقيالجنولىالطرفعلىحدثقد،التجليا

يقعالمكانذلكمنوبالقرب.ناككيةبيتجث

ابراهيم،معصادقملكي"تقابلفيهأديظنهونالذممطالمرضع

.،كدرلحومرأكرةمنرجوعهبحد
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تابور

تابورجلصورة

تارغبهازخرالتىالحاصفةالأحداثكلالجبلعاصروقد

وقتلراالأديرةدمقعربنهب،ام113ضىالبلاد

ولكنهم1831فيالأيورالدينصلاحعل!وأكار.الرهبان

تماماالمنمةحربأعوامبأربعةذلكبعدأنهإلا،عهارتد

خمةنحولعدثم.أحطينأفيالصليييبهزيمةبحد

الدينصلاحشفيق،العادلالملك5قام،عائاوعضر-فى

يوم.1217فياضردادهفيالصلييرنفثل،بتحص!ه

التحلى"كيةإكدم!بيبرسال!لطان!أمرم1263

.مهجوزامكائاالزصءتلفنرةالجبلوأصبح

بيدعامكلتحفلون""الاصرةربانظلولكن

أقامت،عشرالتاصالقرنمنالأخيرالربعوخلال.التجلى

جانبالى،المثآتمنالحديدوايرنانيةاللاتييةالكنيتان

منالكثكلعنكشفوا؟،ضخةوكنائسأدووةمنلهماما

بدءأ،العصوركلخصائصتمثل،قديمةكناءصبافيأطلال

.هذايوفاحتىاليهودأزفةمن

دطحمستوىفوققدمأ1843نحوإلىتابورجبلويرتفع

منلباظرالجبلوييدر.المنطفةلممحاأبرزبذلكمكونأالبحر

شكلعلىالغربومن،كرةنصفضكلعلىالجنوب

وجوانبهالمتد-رةقشهالبهيفةالأدغالوتغطي.مخروط

التاسعالقرنأواخرفذالبلرطغاباتاختفتوقد.المنحدرة

علىكدليلمتناثرةأضجاربضعهناكزالتماأنهالا،عر

الفديمة.الغاباتتلكعليهكانتما

يما،خفيضبفقالضمالبمرتفعاتتابورجبلوكصل

حتىيمتدخصبرادجنوبأ،الضحىجبل"عنيفصله

.الأردنوادىثمالوةوادى

!حلنهالغررالشمالمطالجانبعلىتعرجطريقويمد

المشدةالطيعيةالمناظروأجملأبدعرؤيةيمكنحيثتشهالى
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من،جلبوعجبلا"تابورجبل"ويراجه.جانبكلفي

دورأعينأسدكاتقعالذىحرمونجبلعبرالجنرب

وبعيدأ.الغرلىصفحهعلىأشونموأ،جانيعلأنايينوأ

الماليةالحدودعلىالواقعةايلالعلىالبصريقع،الوادىعبر

على!الكرمل"إلى!مخدو9و،بتفك"مرورأللامرة

غورمن!الأالمتدةالبلوطغابةوكذلك،الجر

نحوبمدوعلىتابورمنالفرلىالشمالىوالى."تثون"

نرىأنيمكننا،متو!ةعيرمرتفمةأرضمنأيالخمة

ضوءفيالأيضبلوخهاتلمع!الاصرة"فيالحايةاليرت

صورطيه،الثرقإلىالعيقالأردنوادىويقع.الص!

مرتفعوهو،الجليلبحر!ثرقيالصخرىوالمرتفع"جلعادإ

الاخدود،وبخاصةالجاهوحداولالجبيةالأوديةبمضتخلله

أزبولون"جبالالرموك،وتخمعخهرفيهيجرىالذكيالكبير

العظيم!لحرعونااللامعةالضخمةالكتلةمع!نقالطأو

الماية.الجهةفيالسماءعنانإلىلترتفع

يهفالانانيدرك،الرائعالجظرمذاأماموبالوقوف

والمانين:التاسعالمرمررفيوتابورحرمونجبلىبينالمرنمجمع

باحمكوحرمونتابور.خلقتهماأنتوالجوبالثمالإ

.(98:12مز)!بهتفان

بر!:القرلفيتابورجبلالىالنبىإرياأشاروقد

ألمح!.(46:18إرعيا)!الحباللينكنابوراحمهالجود

...صرتمإذ!:القولفيالوثنيةالعباداتبحضإلىهرضع

(5:1هو)"تابررعلبسرطةشبكة

الجزميمكنالديقةالملاحظةمنلثىءأنهالبعضوووى

هذاأنييدوإذ،الحبلهذاعلىيحدثلماالتجلىأبأن

الهدوءمعهتوفرلامما،المشحزمىفيمأهولأكانالمكان

.،الخلى"وقتفيالربينثدماكاناللذكنوالكية

المحطاتإحدىوهي،أتحت5معناهاعبربةكلمة:تاحت

عدد)وتارحمقهيوتبينالبريةفياسرائيلبنربهالزلالي

(27و33:26

الجلدأو"دلفينأونخىاممناهكانربماعبرىاصمتاحش:

لك)رؤومةسريتهمنناحورابناصموهو،فهالماخوذ

22:24).

وهر:،!محكر"مفاهعبركطاسمتاحن؟

عدد)أفرايمعائرمناياحنيينمنعيرةرئ!اصم(1)

26:35)

1)أفرايمعئبرةمنتلحوابنلمدانأرتاحناصم(2)

.(26و7:25أخ



ثارح

وأبوناحورابنوهر،جبيةعنزةامعناهعبرىاصم:تارح

وكان.(25و11:24تك)وهارانوناحور)براهيم

تك)وهارانوناحورابراهيمولادةعندصةسبحينابنتارح

لابراهيمتارحخرج،إبراهيمزواخوبعد.(11:26

أرضالىلذهبواأورالكلدانيينمنهارانبنولوطوسارة

فهراقدادعلىالشمالاليل005نحوقساروا،كنحان

بعدعلى(11:31تك)حارانفينوقفواحتىالفرات

دصثق.منالشرقيالنمالالىيلأ275مخو

لملكنه،تارحأبناءب!أولأيذكرإبراهيمأنورغم

قبلماتالذىهارانولعل،تارحبكر-بالضرورة-يكن

وكان،الأنجاءاكبرهوكان،أورمنمحهومنتارخخروج

إبراهيم.رافقالذكطهولوطابنه

فيالأوثانيبدكانتارحأنيثوعذكرهممالناول!دو

أيضأتارحويذكر.(15و42:2يق)أورالكلدايخين

لوقاالوقاانجيلوفي.(1:26)الأولالأيامأخبارسفرفي

03034)

بينالبريةفياسرائيلبخوبهانزلالتىالمحطاتاحدى:تارح

علىموتعهايعلمولا(28و33:27عدد)ومثقةتاحت

اليقين.وجه

بنمريعلحفيدوهو!مكارأمعناهعبري31تاريع:

تحريع،9ويسمى(35؟8أخ1)الملكثاوللنيهوناثان

.(9:14أخ1)أيضأ

اصموهر،،نخيلأوا!رشجر9معناهعبرىاسمتامار:

كدرلعومرفربهمالذ-كأالأموريونيكهاكانمحصنةمدينة

:14تك)وحلفائهصدرمملكلمحاربةنزولهعندوحلفاؤه

معلابلجىمنرجحراالذ-شالثنيممنأصةمؤص:تاع

:2عزرا)،ثاعأأيضأويسحى(55ة7غ)زربابل

نكانورالريافىالقائدأرسلهمرجالثلائةأحدتاودوتى:

.(14:91مك2)محهصلحلعقدالمكافىجهوذاإلى

وخحرانأ.هلاكأاللهألزمهمأى"لهمئا"نفول!م:شما

أذنجوالأنهملهمتثا.عنىهربوالأنهملهمويل"هوضعويقول

بالويلاتيتوعدهمالحبارتينففي،(7:13هو)،الى

المبريةوالكلمة.الربطريقعنلانحرا!موالخرابوالهلاك

بكلمةترجمتوقد)4*ه"5(،ضود"هيأتثاأالجرجمة

،22و5:21أيولبن)سنلمواضعمحرفي!خراب"

،(9:6هوشع،15:اورئل،13:6)شعياء

(24:2)الأمثالدفرفي،اكتصاب)وترجمت

صبفافإذا،!اكاأنقبلفناخهحاأووالفضةالذبهرتبر:

نأقبلالمحدنمناصتخرجماهرأو.وفضةذبفهما

علىافيألقيت...إن):لأيوبأليازوترل.يصاغ

تبركالقدوويكون،الأوديةحصابينأوفبروذب،التراب

يفول؟،(25-22:23أيوب)!لكأتحابوففة

"الثروةقوىجمغولاالنبرلاأعاكيعتبرهلأ:أيهرله

.(36:91أيوب)

عالانانبكونانالجيةأوالجنيوهرنابعجمع:توابع

توابع!،بكلمةالجرجةالعبربةوالكلصة.يذهبأيمايتبحانه

بمعنىالعبرية-"،+)ط!!!يودعإكلحةعنمثمة

وقد.والدجالونالبحرةيدبماوهوأ!شفأوبعرف9

،لمحولونماالىالالتفاتأوإليهمالالتجاءعنبشدةالربضى

..27و91:31،02:6لااالقتلذلكعقابوجعل

اخ!(

مرضعوهي!احنراقأواثنعال!معناهاعريةكلمة:لبعيرة

العبتدمروف!ا،بالضبطموقعهايعلملا،فارانبريةفي

نارفيمفاشتحك)عليمالربكضبحميخىالربعلى

الموضعذللىاعمفدعي...المحلةطرففيأحرقتالرب

-ا:11عدد)!خمماشتعلتالربنارلأنتبعيرة!

حيث،هتأوةوقبروتمة"معأبضأتذكر!.(3

كانتإنالواضحمنوليس.(9:22تث)الربأسخطوا

د!نونةعنللكنابةتجازيأهناتتخدمأغاأوحرفيةلارهذه

إسراثيلمنازلبينتبعيرةتذكرولا.الرببهمأوقعهامحرقة

الثاكالأصحاحفيالمذكورةالبريةفيرحلاتهمأثناءني

.العددضرمنوالثلالين

،نحوهأوشحيرأوقمحمنالزرععصفهوالتنتبن:

،91:91قض،24:25تك)للمواشىعلفأو!سنخدم

ملكأيامفيكالبقرتبنأالأسدوصيأكل.(28؟4ملا

!اعةفيالتبنيتخدمكا.(65:25)إشالما

الشمب،يطلقأنفرعونمنموسىطلبوعندما،الطوب

عهفاشعاضوا،اللبنلصنعتبنا!طرهمألامخريهمأمر

:5خر)عصرأرضكلمنمجصعونهكانواالذىبالقثى

7-12).

معبالمقارنةالأضرإرإلىالاضارةفىمجازأالتنو!شخدم

:23إربا،25:01إصى،21:18أيوب)الأبرار

لأيوبالربويقول.(3:17لو،3:12ت،28

)نهأ:قدرتهبكلمةاللهخلقهالذىلو!اثانتوةتعبيراعن

أأ!رب،النخركالعودوالنحاس،كالتبنالحديديحب

41:27).
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ةتجار

أنهالبعضويرى،أالتنابن"!نيتدعبركياصم:تبني

قادةأحداصموهو.!يهوهبناءأتحنىعبريةعبارةنحتمر

نصفتاثدزمركلمااغتالأنوبعد.اصائيلملكبحشابنأيلة

فصعد1،نر!ةفيملكانفطمنححل،أيلةالملكالمركبات

وحاصروا..معهاسرائيلوكل...الج!رئيسعمر!

إلىدخل،أخذتقدالمدينةأنز.رىرأىولما...ترصة

...ساتبابارالملكبيتنفعلىوأحرقالملكبيتقصر

كانالشعبفنصف،نصفبناصرائيلضعبانقمحيئذ

وقرى.عمريوراءونصفه،ممليكهجنةبنتبنىوراء

بنتبنيوراءالذىالثبعلىعمريوراءالذيال!ئعب

15-:16مل1أ)عمرممطوملكتبنيفمات.جينة

22).

الفارسيالوالىوهو.،هبةايمنيفدفارسياصمتاي:

وذلك،السامرةتخومعلىالهرعبرالواقعةيهوذامناطقعلى

فيهكانالذيالوقتفي،!ستابسدار!رسالملكعصرفي

أورثليمفياللههيكلبناءيقومونممهالذينوالثيرخزربابل

يحطفتتنايوكان.(13و6،6:6و5:3عز)

اللهبيتبناءيالعمل)يقافأنباءبلغتهفحندما،الهردعلى

الأمر،لفحصورفقاؤهماوضتربرزنايهرذهب،أورشليمفي

أمرهصدورإلىأدت،الملكداريوسإلىمتزنةرصالةومحبوا

عبر.الهر،نيالأفر!يينورفقائهمارضربوزتاىتناىإلى

الملكمالمنيعطوهموأن،اللهبيتيبنونالهوديتركواأن

بل،الحمليطللاخىعاصزال!فقة!الهرعبرجزيةمن

وخرال!وكباشثيرانمناليهيحتاجونما13يعطووأن

تولحبوزيتوخمروملحوحنطة،الساء!همحرقة

ننميذعلىمعهومنتتناىوعملأأورضليمفيالذ-شالكهة

استكمالمنمعهومنزربابلتمكنحتىعاجلأالملكأمر

(6:17-5:6عزأوتدشينهاللهبيتبناء

:تجارة

عامة:فكرة-أولأ

علىللدلالةالعبريةاللغةتخدم:المعطلحات(1)

-اصيغةفىكلمين-الحالاتأغلبفيأ-التاجر"

بمعنىوكلاما،روخل)و،صر5:ما،الفاعل

عارةفييجتصحانعندماإلامحنمافىفرقولا،،الججول"

الفحلاضخدموقد.(15-27:13حزفي!)واحدة

و34:01)ايكوينضرفي!يتجرابمفى،ساهار)

وتستخدم.الأخرىشتقاتهمع34(:21،42

حزقيالنجوةفي،روخل"منالمصدروهي،"ريخولة

18(.و16و12:285،)26:
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:27)حزلحبالنيأيضآ(ماركوقياكلمةتستخدم؟

كلمةتتحدم؟.أالوق"تمنىحقيقنهافيوهي،(24

،(رجال"لكلمةكصفة!الاحثون،ومفاها!تاريم"

01:15،2مل1)،نجار"بكلمةالريةإلىوتترجمان

.(14:.9أ!

التاجر،5الىالاضارةفي!كنحافيأكلمةأيقأوتستخدم

،(7!12هوضع،31:24أئال،6ة41أيرب)

التجار،بلاداعلىللدلالةا"كنهعانبهلمةت!تخدم؟

.(17:4خر،11:اصفيا،23:11إش)

ممنىلتأدبةيونايةكلماتجملةالجديدالعهدفيوتتخدم

:31ت)وسثتقاضااأبوروس"كلمةأهمها،،تاجرأ

ت،2:16!و،23و15و11و18:3رؤ،45

22:5).

العالمخريطةعلنظرةالغاءيكمى:فل!طينموتع(2)

كانت-صاناقلةرغم-فلطينأنلادراك،القدء

كنفلم.التجارةبطرقيتحلقفيماالأهميةبالغموقعأتثغل

،الفربإلى-الكبرالقوافلمركز-لدث!قمنفذماك

إلا،اوصيداصورثلالمتوسطالبحركلوالىروبطهاطريقأر

ثهالىعبريمرالمعئدالطريقهذاوكان،فلسطينطريقعن

منالخارجةالطرقكانت؟،الجليلبحرصفافعلىفلسطين

كانلذلك،بفلطينتمرالرفيوالثالالمالالىمصر

فيمألوفةوجوهأ-الأوقاتجمعني-الأجانبالتجار

غ،01:15مل28،1و37:25)تكملسطبن

اخما(.11000:اصفنيا،2:6!!ق،13:16

ممدرأالتجارهؤلاءمنتجبىالتىالمكوسكانتلذلك

:4عز،26:6حز،01:15مل1)للدخلهامأ

التجارقهؤلاءوجودمناستفادتفلسطينأن؟.(2.

منتوجاضها.تسويق

منالرئييةالسلعكانت:الخاريةفؤجاصها)3(-

،2:8هو)والخمروالزيتالحبربهىفلسطينفتوجات

الخرشفلسطينلمنتوجيكنولم.(اغ7:13000تث

فلسطينمن20تصديذكرلمو،القديماالعافيعريضةصهرة

،15و2:01أخ2)المقدسالكتابفيعوضحينفيالا

كانتصورأنجلاءبكلحزفبالبذكريظ،(3:7عز

مصرأما.(27:18حز)دمقمنالجبدةالخمرتستورد

كانتفينيقيةأنبيد،الحبرباضرادالىحاجةفيتكنفلم

كصورالكبرىالمدنفيللا!تهلاكسواء،لهارائجةسوفا

،3:7عز،5:11مل1)أ!أليصدررأووصيدا

طارئة،ظروفنطيحدثوكان.(الح27:17000حز



ةتجار

:23اش)صررمنطمامهافلطنخورد،ذلكعكس

.تحتاجفكانتالزتأما..(41:57تكلخأانظر،18

،(57:9)ش،ا:2هو)وفييقيةمصرعنكلاليه

فينيقية.طر!عنمصرالى)يراثيلكالم!منكثحنوكان

.(91:9).اشمصرفيمئمزةسلعةالكانوكان

حدالىذلكزتعتمدأناصرائبلعلىفكانالموفأما

أمما.(\:16اش،3:4كل2)صآبعل،كب!

ينها:فكان،تصذركانتالتىالصن!ةالأحرىالمتوجات

:43تك)واللوزوالفصتقوالمروايوابلوالملالبلان

:37تك)جلمادمنتوجاتمنهذهوكانت(،11

حز)المرلىأرالحلوىمننوعوهى،والحلاوى،(25

عكلفيتجاريةقيمةباشانبلوطوكان(.27:17

نكانتاثضلةالأخشابأما.(ه:27حز)ا!اذيف

عفرفيجاءماورغم.(5:6مل1)ترردهافلصطين

الثروةفيفقوةكانتفلطينفإن،(9:)8التثه

تعتمدفلطينزالمصشوعةالجنرجاتقيحةوكانت.المعدنية

العبرانيينأن!دو،للفرنبالنبةأما.ال!كانمهارةعلى

.(13:91اصم،5:6مل1)فمابارعينيكونوالم

التجارةحجمإلىنظرنااذا:الفل!طونالثجار-(4)

أراضيعبرتمرالدوامعلىكانتالتي،الضخمالدولة

لم،آنناالهاأشرناالتيايوجاتأنالمجملنمن،نلحطين

منعادةكانواالتجاركبارلأن،كبوةقيمةلهاتكن

!انأماممقوحواصمجالمناككانذلكومع،الأجاب

ومثل.ذلكفيرغبوامااذاووكلاءكوسطاءللعحلفلسطين

المجاورةبابلدانوثيقة6لصالاتتتلزمكانتالمهنهذه

كانواالكنعانيينأنالجلىومن.الدينيةالح!كوكمنوالتحرر

كلشى)نحتىالعصرذلكفيالتجارةمهنةفيقفوتين

مترادخمين.تكونان،تكادانتاجر)و،كنعاق"

:التارع-ثافأ

كحبكنعانأرضالإصرائيليرندخل:داود(-1)

يشطروكان.ينعلموهاأنعلمكانالزراعةحتى،بلوى

وثيقةعلاقاتتكركأوبين!هميحولذاقيدبنىضعررعلههم

المثاركةوبينبيخمحائلأيقفهذاوكان،جصانهممعحدأ

عنتمامأتختلفوهي)التوراةوثرأثع.التجارةفيالواصة

التجار!ةغيرالروحهذهبوضوحلناتظهر(حمورالىقوانين

الأموربحضضرربالتحارةمتملقةقوانينتوجدلاأنهحيث

:25تث)ذلكالىوماالمهزانلىالغىتحريمثلالأولية

بنوع(22:25خر)الرباوتحريم.(91:36لا،13

لأنه،قويةتجارتجاةهناكتكنلمأنهلنا!وضح،خاص

نطاقأىعلىمتحيلةالتجارةتصبح،اثماننظاموجوددون

ةبحار

:23تث)للأجانبالأموزهذ.كلئركتضد،واص

.(44ؤ02،15:6،28:12

عائلة()تكليكونأنالمهودى!طكانالواقعوفى

(27-31:01أشال)ذاتيةبكفاكةتتمتعانتاجيةوحدة

ابزيةالأثواتمثل...السلعلبحنىتوميأومحليتبادلمع

هذاأنويمو،!يتكلفيانناجهاككنلاالنى-والملح

الاهلد.هوكانالأصلوب

لقربها!،الشالأقصىفيالتيالأصاطوكانت

سبطسبساولا،التجاريةكالروحتأثرمنأوله!،الفبقيين

:5ضى)،السفنلدىاضرطن)دانأنفنقرأ،دان"

ضراطىءلامنطفنمكانتولما.باراقانتصارألهامفي(17

منك!رأيخونكانواا-،هذامعنىسكلو!أنفلابد،ول

زبولونعنجاءمماونفهم.وصيداصورسفنعلىالعحل

اصراثيل،تجاركاناأنهما(133:91التثنيةسفرفيوكاكر

بيد.الكبرىالدينيةالموا!مفيرئيشةبصفةبضاثمهما!يعان

النرسعأطمكيرأعائقأكانتالقضاةعصرفيالاضطراباتأن

الظاء-!نرعأيفرضأنثاولاضطاعوأضرأ.التجارةفي

دادقولمنعدوالذيالاتصادىالانتعاث!بحضأحدثمما

أبكرالذىثاولابكينامرائيليابنات":لثاولرثاثهفي

:أصم2)"ملابسكنعلىالذبحلىوجحلبالتنعمقرمزأ

فىوذلكداودزمننيالتجارةروا!ماعلىدليلوثمة.(24

.(14:26!م2)الملك،ضانل"اصداره

إلاواصأءديلتجارةنتعلم،الحقيفةوفي:صلحان-2

:5مل1)صورمنالأخ!ثاباستوردفقد،سليمانعصر

سباأ"منوجاعر.(\أ:9مل1)الذبوكذلك(6

ملكةلهقدمتهحاالتى(01:01مل1)والأطابالذب

والأحجار،والفضة،بالذهبجاءوكرهاأوفر،ومنسبأ

والطراويى،والقرود،والحاج،الصندلوخب،الكريمة

ايخولتأتيهكانت!.(25و22و01:11مل1)

مل1)الش!الةالأقطارالىثانيةوتباعمصرمنوالمركبات

شهرةلمصرتكنلمأصهيرونالبحضأنبيد.(01:92

أريبة،وكربصرياصالم!معبالمقارنةللخيلكصوقكبرة

الجزءفي)أموصرى5يقرأواأنالحلماءعنكثوونويفضل

ممر،كلمةمنبدلأ(العر!ةالجزيرةمنالغررالثمالى

تث)بمركباتهاسثهورةكانتمصرأنفيهشكلامماولكن

17:16)

القمحصورالىبصذرطبحانكانا،ذلكمقابلونط

خأ2)واطخرالشعروكذللث(5:11مل1)والزت

فلاالأخرىالبلدانإلىررملهكانماأماا.(15و2:01

يدضهكانمايذكرلمأنهسياولا،واضحضىءتكذكر
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لمدينةمماثلبخرابأكضاقبأولكنه2(،1-:44

بايقيمكانربماوالتي.)المصريةالمدنمنوغرها!نجى

)رميا)،راصرنبرخذ)يضربهمعندما(اللاجئونالهرد

.(13،46:41و44:1

واعراضجدلعللمصر،راصرنبوخذ5غزوظللفد

اكئافمنذولكن9188.3حتىطو!لأأمذاثديدين

فهايؤكدايي،نبوخذئصر)احويات"منالأجزاءبعض

567-568)لحكمهوالثلاثينالابمةالنةفيلمصرغزوه

)رميانجواتأنعلىمتفقينالعلماءمحظمأجح،(.م.ق

586حوالىبانطقالتي(43:9-13،44:03)

057لطجهانطقالتي(92:91)حزقيالونبوات.م.ق

يقرل!،الحامعرماهافيالأقلعلىاتحققتقد.م.ق

.ش!()+7أدرايفرا

منها،بالقربأوالجطفةتللىفي،البدوبعضوجدوقد

؟،المماركطبالحطمكتوبةنصرلنبوخذنقوشثلالة

برئاسةم1886في!نحشفيالتنمببفةكثفت

جدأالمحنملمنأنه3(ولفا33!4ح!)ء"43،بتريفبدرز1

منيالقربوالواقعةالطربمنالميةالمتطيلةالمصطبةأن

نيالأولأبصماتيكالمطقةتلكفينجاهالذىالحصنقصر

،!الهودىبنتتصر)الآنيسمىوالذكي.م.ق664

فيإرياطمرهاايىالزوا!ارباجةالكبيرةالحجارةذاضهاهي

تحفنحش!نيفرعونيتبابعدالذيالملبنفيالملاطأ

جضعنصرنجوخذبأنإرياتنبأوالتي(43:9إريا)

و!ذكر.هناكمعكرهويقيممصريدخلعندمافوقهاكرصيه

أخذعندمانبوخذراصرأن،وضوحبكا!المؤرخيوسيفوس

إلم!المدنجةتلكمنالهردمنفريغأنقل،تحفنحشمدينة

.بلاده

تلعةهاككانتيينماأنهأترىادكررامح!فوقد

بالفحلانثئتتدالمديةأنالا،،الرمامة)عهدمنذ!غيرة

الزمانمنقردنحومزدهرةوظلت،الأولأبسماتيكعدفي

عهدفيصغيرةقريةصارتحنىاضمحلتلبهها،يزبدأو

زجاجاتأخاممنالعدكداكثافهناكتموقد.االبطالمةا

!الأولأبسمايك5اصمعليهاأبخرطوضة"مويومةالنبيذ

مدينةأقربكانتتحمنحيسمدينة،.ولأنأموزي!او

معهومناريايلجأأنالطبيعىفمن،فلسطينإلىمصرية

كونأنالمتبعدمنويس.(بر437)ريا)الههاالهودمن

الهوداللاصهلهولاءاستقالهالححنمصركزاقدنبوخذنصر

الا.

فياكنحفتالتيالفخاريةالأوافيإنإأتجرى"ويقول

الاغربقمنعرةوجودعلقوبأدليلأتمتبر،تحفنحشا
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جثم.ق587-706عامىبينيخماوبخاصة،هناك

الاغر!منالموطينمعللهودقوكةصلاتهناككانت

وقد...فلسطينقاغريقةمستصرةأىنيحدثمماأعمق

لتفلنلالفرصأفضليهثةعلىالمحيطةالظروفكلساعدت

منالعياالطغاتأفرادبينايرنانيةوالأفكاراليونانبةالألفاظ

.المهود

!احدئتعديدةأماكنمنواحدةتحفنج!كانت

والاغركأ،الهردلين-القرنذللثفي-قو!ةاتصالات

لليهودكانأنهلابد،ضخمةخارجيةتجارةلتحضحشوكانت

فيها.دور

السادسالقرنإلىترجعوالتىالمكتثفةالآئارضتوتد

والتي،التلوينرائعةالفخاريةالأوالىبعض،الميلادقبل

ا!ا!ممنالمديدمع،،بالحمالالاحاسروحعلىتدل"

والحد!دية،البرونزيةوالأسلحةالثمينةالحليبعضالىبالاضافة

رؤوسمنالآلافضت؟،حرثطدرعمنوجزء

أحد:يجل.الورىالطراز!نأختاموثلاثة،السهام

)،أحلم!نيت)شالبركةلطلبصلواتالمكت!ثفةالنقرش

عنأيضأا!رياتكشفتكا.،الجميلةالأرواحصعلىا

تحتخدم-كانتالتىالدقيفةالأثقالمنضخمعدد

الحلىصناعةأنعلىيدلمما،الثمينةالمعادنوزنفي-ولابد

وامع.نطاقعلىالمكاذذلك!قائصةكانتوالجواهر

الذىالقرنذلكمن-المكتثفةالآثارأهممنولعل

الصوربعضهو،للشجنإهلارةواممرها-البابليالسبىثهد

وضعفيوهم-الجيرىاححرفيمنحوتة-للأصرىالدقيقة

عندمن)وأيديهم(الرسغعندمن)وأقدامهم،الركوع

خلفهم.منممامعدة(المرفى

اسم:وهمتحفنيس:

الأصةفراعةلأحدزوجةكانتممريةملكة(-1)

من-5+ه!!أأ!سيامون)هوولعله،والعضرينالحادية

تد،هدد"الأدوميالأصروكان.(م.ف769-589

فىنعمهوحدوناك،مصرإلىولجاداودوجهمىهرب

تحفنشاأختأىامرأتهأختفزوجه،فرعونعينى

،،جنوبث)أحماهابنأتحفنشأختلهفولدت،،الملكة

بيتوسطفيوفطمتهوأرضحتهبالطفل،تحفيى!فاكنت

.فرعون

لعل،،)عيى31لمفىعد!دةتفيراتوهناك

الفرعوفيالاصمهو،الينيةالترجمةحسباحمالأاعرها

الملك،زوجة"أى4(!اا-،1،()-(ك!*)اتجشنيىا

مدينةاصممنأخرىصورةوهي،عي!)2(



تحكموني

نة.رلعمااتا!

تحفنشموقعلبيانخريطة

الابق.البدفيالمدكورة!هـتحفنحش

لبثبوضمبأداودأبطالأحددفبهوالخكموفي:

وبسمى(23:8صم2)الأولاثلالةرني!!أبحكمود

:11أخ1)أحكموقبنكبعام):الأولالأيامأخيارفي

."حكيم9الاسمومحنى،(11

سبطمنرجلوهو،،تضرعامعناهعبرىاسمتحنة:

أسسهاالذىهوأنهأى"ناحاشمديةأبا!عنهويقال،يهوذا

(4:12أخ1)

علتطلقوقد،عرفأوسريرههوالملكتختتخت:

الأرزخبمنعرشأوتليمانوكان.ملكهعاصة

.أرجوانمنومقعده،ذهبمنوروافدفضةمنأعمدةله

و3:7نش)إسرائلجبابرةبنجبارأشونبهمجبطوكان
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ثدعاله

نيممثيرأذكرتوقد،""تاحاكأالعبريةفيوهىتخس:

الاصحاحات)الخروجضرفيالاجماعخيمةعنالحديث

نيأيفأذكرت؟.93(،25،26،35،36

ضرفيمذكورهو؟الخيمةلنقلأعطيتالتيالتوج!ات

هذهغيرفي6تخىاكلصةتذكرولم.(4)صالعدد

ألبتك5:لأورشليمالربقولفيحزقيالنبوةفيإلاالمواضع

،..بزاوكسوتكبالكتانوأزرتكبالتذ!ونعلتكمطرزة

نفربئا--المواضعمذهكلوفي.(ا.:16حزفبال)

سعروفي.إيه،جلد5كلمةباضافةاالتذ!أيذكر

للخيمة،غطاءباستخدامهمرتبطاالتضجلديذكرالحروج

الىالبييةالترجةوئيم.الارتحالعندالثهادةولتابوت

لاماوهو،الأزرقأوالقرمزيالجلدألهعلى،التخسا

يميلونالذين،العبريةاللغةلىالجخصصونولاالتلموديؤيده

البحرية.الحيواناتأحدإلاهو!ا،تاحاشأبأنالاعتقادإلى

ايقرمرناكى)،االفقسةنجدالمترسطالبحرمن!ةففي

نيافوكو)"لبحراخ!زير"و.7(لا"،4!ه3ح!ندل!ح،ول)3

لفينألدا9و((!ث!م!ع،ولح*!هولف!3.نىيوكو

،الأطوماأما.(ددا!حمع")5!اح"5ثنطدلفش!ليفيناسدو)

المجطفييخوجد53،ناه+ح08!فول8دنجونجهاكيلور)

وكلصة.ايزالياإلىالأحمرالجرننالمشدةوالمنطقةالهندى

وهى،العبربة،تاحاشأكلحهمنحداقريةالعرببةأتخس)

ويقول.الفقمةعلىأوالجرخنز-سعلىأوالدلفينعلى2تطلق

فيالرحالةأيدوقد.الأطومعلىأيضأتطلقإغا،تريسترام"

يخنعلونكانواسيناءعرببأنجيييوستولالحدثالعصر

بالتخس!نحلتك...!عبارةفينجدهماوهوالأطومجلد

.(61:01حزقيالأ

الخيلاياتفصيلةإلىيتصىبرىحيوانوالأطوم

ماكثبرأوهو،أقدام!الى5منطولهويلغ3(تحكأ)4

وهو،البحريةالأعثابعلىيتغذىحبثالشواطىءيغثى

حس،!ح-الشاسيا)الحيتايةبالفصلةالظاهرمنثبيه

بفصيلةشبهااكدرأنهال!(البحروخزيرالحوتمهاالتى

منحالئايوجدولا.ل!1438،اولالأفبرلاتا)الحوافرذوات

،الهديالمحيطفيبيقالذكطالأطوم!وىالخيلاياتمميلة

وأمريكاأفرييةأنهاربحضفييميقالذيالبحروخروف

كانتالتىالبحربقرةوهو،ثالثنوعوهنا!.الجنوية

ع!ئر.الثامنالقردفيانقرضتأنهاإلابهرنججكرفيتعيش

وأالبحر2خنزأوالفقمةهوالتخسيكونأنالمحتملوش

فيلشابهانظرأ-القولسبق!-الأطومأوالدلفيى

مصرسواحلمنالقرييةالمياهفيتواجدهامكانوفيالحجم

.الأطومهوأنهترجحالآراءأحدثألطالا،وجناء

نأ(58091الجواتاتلمعا1)برطان.م.سويرى
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أفريقىحيوانوهو)،ايخمب"حيوانهربالتخسالمقصود

نأجيينيوسوهـى.(العنققصصولكنهالزرافةفصيلةمن

تفيتخ!كلمةتجعل،فديمةصريةكلمةمنمتقةالكلمة

الكتابفيالكلصةاسنخداممعيتفقماوهو،أالناعمهـالجلد

الحقيقة.إلىأقربهاهوالقصيرهذاأنولدو،المقد!ر

افليم،أومنطقةأوالأرضمنقطعةحدودبهاويفصدتخم:

.اللا"لأحته(.،جهول!البريةللكلمةتربةكالبأوهى

صفأ-الحاليالوقتفييحدث-!التخمهذابكرنوقد

توصعاليالأحجاربعضأو،صغرأخندقأأوالأثجارمن

منوكان،ونطقةمنطقةأو:حقلحفلبينالفاصللخديد

عقوبةكانتلذلك،التخمهذهنقلالأحيادأغلبفيال!هل

،91:14تث)ال!رتةعقوبةإلىتصلصارمةالتخملقل

:42أيوب،22:28،23:01أثال،27:71

2).

ومرض،01:3مت)رسولأعرالاثىأحد:تداوس

الملقب،لباؤسبأنهشإنجيلفىويذكر،(3:18

لوقاانجيلقييذكرلاولكه،(01:3ت)أتداوس

،(1:13)الرسلأعحالسفرنيولا(6:41-16)

في)لوقاأنومحدو."يعقوبأخوجهوذا9عنهعرضأويذكر

بلقبه.ولشالحققىلاحمهيذكره(الأعمالمفروفيإنجيله

أما،إالديحلحةإالأراميةفييعىقد!اوتداوس

لقبينكاناولعلهما!القلبأياللب"فمحناه!لئاوس"

الأخيرباصمارتبطوماالاسخريوطييهوذاعىلهتم!زالهوذا

يو)،الاسحريوطىي!جهوذا،أنوالأرجع.خيانةمن

أبجر،"أ!ورةوتذكر.التلميذهذانفسههو(14:22

الرصولتوماأرسل،المسيحيامةبعدأنه(إدصا)الرهاملك

!تداوسأأنجيرومويققد."أ!بهرالالسبحينأحدتدإرس

الملقبالباوسيوذاهوالأسطررةعهتتحدثالذي

."تداوس

سفرصتعثرالرابعالأصحاحفىوبذكرتدعال:

بارعضدحربهفيبمملككدرلعرعرحلفاءبينالتكوفى

أسيزا)براجمم؟خىبنلوطأخذوقد،وحلفاثهصدومملك

ملكتدعال9عهويقال،(14:12تك)الحربهذهفي

عادة6جؤجم"كلمةوتتربم،(ا:14تك)هحوييم

منلحلفزعبأكانبأنهالظنعلىيحملمما،الأعمأبكلمة

حولياتفيالثائعبالتعبيرشبيهضرفلقبكانأنهأو،الأم

البعضويققد.!الأربعةالأرضأركانملك9عن،اكد،

نصوصوتخدم.انهرفىبين،جويوم"هيجوييمان

وأ،جماعة"علللدلالة،جويم)كلمة،ماري)

بلو!ةفببلةيحكمكان،ندعال)أنبعنيفدممااعصابةأ

متقلة.



تدمر

تدهالياس"اسميطابق"تدعال"اسمأنالبحض4-ىو

ولكنه!أنتيباسإخلفأنه!رجحالذىالحثى2الحاأالأول

به.الجزميمكنلاأعر

تدمر

حتىت،تدمراعنذلكبعدالتاريخفيضىء!ذكرولا

كانواالذينتجارهاأنطونيوماركهاجمعندما.م.ق64

بتدمر.تمركانتالتىوالهديةالبابيةالمتاجرمنأثرواقد

مبا!والرومافيايونافيالتاريخينفياشهرتوقدتدمر:

.هناكأشجارهتكز)د،النخيلهـمدينةأىبالمرا"9

ونقطة،تجاريامركزاكانتكا،أمائاعسكريأنحفرأوكانت

بينالمسافةفتصففي،السوريةالصحراء!،للجمارك"

وارفةكبيرةواحةكانتلقد.الأعلىالفراتونهردمق

بهاخميةمنطقةفي،الجمالرائحةمحدنيةيايعبهاالظلال

للراحةمحطةكانتلقد.النخيلوكاباتالحدائقمنالكثير

وسوريا.بابلبينالقصيرايجارىالطريقعلىوامموين

التاصالقرنينمنالمسار!ةالنقوشفيتدمر!انوئذكر

الملكحولياتفيئذكر؟.الميلادفبلعروالثاشعثر

قبلعثرالحادىالقرنمنالأولفلاسرتغكالأشورى

ونعرف.!اييمونكانواالذينالأر)ميينهاجمفقد،الميلاد

كالمطعلىاصرلىعندما،سليمانالملكأنالمقدساليهابمن

الحاصي()الأورنتوضالب!وادىامندادعلىصريا

،حماةمنطقةفيفحسبأالخازنمدنأينلم،حماةحتى

1)أالبر!ةفيتدمر(بناءأعادبالحرىأو)،بنىاولكنه

التجارةطرقلحماية(4و8:3أخ18،2ت9مل

مملكته.الهاامتدتايىالماليةوايخوم

تجارئاازدهازاتدمرازدمرت،الرومافيالعصربدايةوفي

-171)رائعةمبافيهادرياشالامبراطورفاوضيد،كبيرا

عندمام241فيبدأعمورهاأزبىولكن.(م138

البدوفرسانودربالصحراءإلىالأص!نرأوديناصسدب

كبارأحدابنة(الزباء)رنويامنوتزوخ،الرماخوحاملي

والممريينالربدماءعروقهافيتجريوكانت،البدوضيرخ

جممهاالىوالفواتبقواتهأودكاسوسواعنطاع.واليونان

وبع،ويهزمهمروماأعداءمجاربأنالئدوثيوخحوله

تملام258فيفاليرانالامبراطورعينهحتىماكزاأطوئا

جامغا،بالميرافيالحكمدفةيدررذلكبعدواستمر.رومانجأ

المجاورةاباطقوفتح،والعسكريةالسياسيةاللطينيديهفي

زلككلوكان،لمالعامنالجزءهذافيالمطاعالدوأ!بح

روما.بموافقة

عاتبهقدكان،إخوتهأبناءأحداغتاله،م267عامونحو

الحكمأعةعلىالموموبةالملكةزنوبيافقبضث،لعصيانه

.الرقعلىملككنائبةبالميرافيالوحيدآالحاوأصبحت

جحلتولكها،المدينةوتجميلالعظيمةالمبافيبإتامةتكنفلمو

ممتلكاكاومدتجيذاالمدربلجيهاالعامالقلالدنفسهامن

تدمرلموتعخريطة
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تدمرتدمر

تلىمرينةملىفيرومانيةئبخرا342



نهشخوالرللىمر

الفرنفيالعربعلهااسنرلىثم.تحصينهاأعادجشيانبالمواوأصجت،المتومطابحرحتىوغرئا،فارسالضرئا

العظبمةآثارهاعنبالتنفباثر!ةبمئاتقامتوفد.الابعزنرلياأصجت؟،الأو!الثرقلكلبهالمغرفالمركز

القديم.العالمآثاروأضهرأروعمنتقبرالتىالإماكعلىوالقدرةالجحالفيأخرىاصأةتضارعهالاامرأة

كبركاءهاولكن.السكريةالحنكةفيوكذلك،الحكمبأعة

علربعرنيسأخوهفيبس...كان)ذ)تراخونش!:!)رطل،باسطالنقردوسكامبراطوركةألقاباتخاذإلدصتها

المرةمىهذه،(\:3لوا،تراخونيتىوكررةلىدطررية.مصرلغتحعكريةحملة

أرض)معناهالذكطالاسمهذافيهايذكراليالوحيدة

منطقتانوتوجد.،الوعرةالمحجرةالأرض)أى،التراكون،م027فيروماعرشأورليانالامبراطوراعلىوحالما

ايونايونكان،دمقشالرقوالىالجنوبالىبركانيتانهزمحتىالصغرىأسيانحترفاالمظفرةجيوشهرأسعل!!ار

جبلىمنالفردالثالالىأولاهما،3الاهذا!2!لقونا!راءليطرفضقثم،وحمصأنطابهةفيزفوياجيومق

الملجأ"أىأاللجا"ا!نوتسمى(الدروزجبل)لاشانالرقإلىطازفيبباضبت"م272فيابالىوحاص

والرعي!للزراعةصا!اقليمو!فيزقعوهي!،المأوىأوىاولوهي!اقبضولكن،فارسفيتواتها!للجمع

!تعيكنلمأنهر!م،ا!دوامكلسأمولاكانألهوالأرجحأخذتثمبالمحراالىوأعدت(القواربأحدفيالفراتعبور

الئمالأقصىففىاثانةالمنطقةأما.السكانمن!ر!مد!و!قول.اطافيالابراطورموكبنيلتيرروماالىأصة

ماحةاكبروهىأالصفا"العربويسهاالجبلمنالرقيعاثروصافي،فيلااضحهاالابراطررانالمؤرخجيبون

ا"ثولة،المناطقعنمنعزلةموخةصحراو!ةنطقةولبها.،!كزترومابةجدة)حياة!ا

مافيهايكنلمولكن،القدماءعندجيذامعروفةوكانةماسرعانولبهها،لروماخاضحةولا!ةقدمروأصبحت

بمخورها،ال!االسكانمن-قليلولو-عددأيمطيجنذبالامبرإطورصولكن،تمائاتدمبرهاإلىأدىمماىأخمصةثارت

ا-.لم/أء\لإط!ءء/-.

ء.-.دشق

!.ء/-ا

تعر-------طث----.-

-2!ء/-ص.بانياس*"*----...،-!..-،.

أة.،"-ج*8

...فيلبىقيصريةلا،3

ا.-

-أ/ا-9.!ه"**

اخي،:**

ا--6+ءخ!---

3....؟!!

..-،أ!كأباشان

ب!..-.

؟بر.:::في.:....،.أ.-......-..-...-.رافانا....

:نر-..-.جم!--*-.إ.-:-خ؟ندير:.-1...-،00

أ!ننتن.8ا-...--.ءت3

ة::.اة:.ا-ج.ء..."لأ

.في..،،--.قيا،---.02صتا-*الم*--؟---/ةلم-1ا

تراخونشىلموتعخري!
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نيتسخواتر

لهاي!ولذلك،الصحراء!بحرارةالملهةالوعرةالداكنة

التاريخ.فيدور

فهما،شرابوذكرهمااللتاذ،التراكون5نطقتاهماهاتان

البراكينقذتهاالتىالحمممنتكونتابركانيتانمنطقانأصايئا

تثقتبردتوعندما.مجقةعصورمنذخدتالني

ارتفاعوتوسط.النظرتتلفتغريةأضكالفيوتقرضت

و.قدفا03مخوهوالمجاورةالأراضىعنالجطقتينهاتين

حولهناكولكن.فيهاماءلاجرداءقاحلة"هـالصفا

المياهعلىفبحنحدالمنطقةفلبأما،الياببعبعض،اللجاا

تخدمالصخورفيكبيرةضفوقتوجدجث،افزونة

فصلفيلاستخدامهاالمطرمياهلحفظطييةكخزانات

الصبف.

إلىرأسهاالكلمثلئةتكونأن)اللجا،وتكاد

-القاعدةأما،يلأ25نحوالضلعطولوللغ،الصال

الجطقةوتغطى.يلأدثرينفنحو-الجنوبإلىوهى

صتديرةعميقةحفرتتخللها،مكانكلفيالبركانيةالصخور

وبخاصةي،خماالقوطمىالماشيةلحمايةأسواربهاتحيط

الماريةالصخورهذهتلهبالصفنيالثصوحرارة.البل

مجطأنطائريستطيعظر،فرنمنوكأغاالحرارةفهافتشع

فونها.بحلقأوعلا

بعضتبتالدروزيسكنهاالتيوبخا!ة،المناطقبحضوفي

والحراصة.بالخثونةأاتلجا"سكانويثتهر.الىصيل

عهدالىتغطيهاكانتالتىوالبطمالبوطكاباتتختفيوكادت

يثيركانإرياولحل.فحمإلىوحولوهاقطحوها،فقدقرب

سبخةأرضثاالبريةفيالحرة!كنا:بقولهالمنطقةهذهإلى

.(17:6إر!يا)،مكونةوكبر

تراخونتس"منطقةأوغسطسالامبراطورأعطىوفد

كانواالذ+تاللصوعىعلىبالقضاءليقومالكبيرلهرودس

هيرودسموتبعدثم.بهاالموجودةالعديدةبالكهوفيحتون

يحقبأنبدونماتولما،(أ:3لواانجهلمبىأعطت

جالجولانحهائم،صوريةولاكةإلىضت،لهوارثا

ضباطحكمهام44فيموتهوبعدةالأوللأغركاس

.م001-53منالثافيأغردماسحكمهاثم،رومايخون

الازدهارمنبفترةتمنعتوفد،العرلةالىضتم601وفي

كلوتحود.اليونانيةابقوشبهاتهد،الرومافيالحكمتحت

المسارحودثهد.القرةهذهالى،نفرئا،بهاالموجودةالآثار

الطوصلتمابمدىالعظيمةوالطرقالمامةرالجاقوالمحابد

علىتئهد!االكناضأطلالأن؟.وازدهارحضارةمن

...مبكرزمنفيإلياالميحيةوصول
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ترافيم

،العهودجيعفيالقديمالمهدنيالترايخمذكر!دترافيم:

تترجمحيث34و311:91تك)الآباءعهدفيفتذكر

:18-17:5)القضاةعصروفي.(!أصنام9بكلمة

:15صم1)وبعدهالانقامتجلالملكيةعصروفي،(03

:3هوضع،18:24مل23،91:13-16،2

.(01:2زك)السبيوبعد،(21ت21حزقيال،4

باسرائيل،متعلفاالأمركانضى)دانةموضعدائئاوكانت

(23:24مل15:23،2اصم)باضص!ةإدانةسواء

ارتبطوقد.(3:ا-.رك،17:6قض)مباضرةعيرأو

بينالوثنيةعبادتوميخاجمعوقد.بالعرافةاضخدامها

أبضئاوارتبطت.(اغ50ت17نض)والترافيمالأفود

:21حز)الكبدإلىوالنقرالاتمصقلطريقعنبالعرافة

.(23:42مل2)والأصناموالعرافينوبالحرة،(12

كانتماذاولا،العرالحةفيتتخدمكانتكيفنعلمرلا

أنها(31:34)البهركنسفرمننفهمويظ.أضكالها

حداجةفيتضحهاأنلراجلأمكنخىالحجمصغيرةكات

1)الأولصموئيلسفرفيجاءمافإن،علهاوتجلىالجمل

حجمفيكانتأخهاعلىيدلتد(16-91:13صم

:31تك)بالأعرةترتبطكانتأنهاويبدو.العادىالإنسان

وقد(16-91:13صم17:5،1تض،34

وقد.(32و31:03تك)الخاصةآلهتهلاباناعتبرها

منأنعلىالعراقفي!نوزى"فيالأثريةا!ثافاتدلت

ممتلكاتوراثةفيالحقلهيصبحالأمنامهذهحوزتهفيتكون

منتجعللكى،راحيل"فحلتهمايفسرهذاولعل،حمه

يسعىلابانجملماأيفئارهو،أبيهاليت.وارثازوجها

فيوجدتالميالأصناموكل.استردادهاإلىجاهذا

الحجم.صغيرة،نوزىأ

نوزيفيوجدتالتيايرافيلبضصورة



تراكيا

أبارأنهالملكيوشيابهافامالىالاصلاحاتبينومن

.(24؟23مل2)والأصناموالترافيموالعرافينالسحرة

.(01:2زك)بالباطلتتكلمإغاالنبيزكرياعاويقول

ملكبلاكثرةأيائاسيقعدون)اسرائيلبنيبأنهوضعويتا

هو)أوترافيمأفردوبلاتمثالوبلاذبيحةوبلا،رئيىولا

يرعالربرفضواأننذلهمحدثماوهو.(3:4

.وعلبوه

كلمةمنهاشتقتالذيالأصلاليقينوجهعلىيعلمولا

كلمةمنمتفةتكونقدأنهاالبعضويرى،!ترايخما

العربيةالكلمةنف!فهي)أصلحأوضفىبمذى(رفاإ

"ممدات9تفىأغاالبعضوررى،(ومعنىلفطاارفا)

.يظنونكانواكاالسعدتجلبأنهاأى

وستريمونالدانوبخهريبينالمحصورالاقلبماسموهوتراكيا:

علىهجمالترابهيبنمنفارسذكرجاءوقد،البقانفي

إلىبالفراريحرعوجعلهكتفهوقطع،أدومقائدجرجياس

ايراكيونالفرصانوكان.(12:35مك2)مرية

جوش.ؤكمرتزقةيخدمونفكانوابثراستهممثهورين

وورى.م46فيرومالبةولايةتراكياأصبحتوقد،كثيرة

:01تك)!تراسو!!تراكيا!بينعلاتةهناكأنالبعض

به-الجزميمكنلاأمرولكنه،(2

يركيللينتقعكانتبنيامينصبطمدنمنمدينةترالة:

الجبليةالجطقةفيتقعكانتولعلها(18:27يى)وصيلع

موقعهاالآنيحبملاولكن،أورضليممنالغربيالثصالفي

نمانا.

العربيةالكلصةنضوهى"عفر"العبريةفيوهى:تراب

ومفى:لفطا

تك)الانسانفهااللهجبلالتىالمادةهووالتراب-(1)

يعرفلأنه":الانارلضحفرمرافصارت(7؟2

أيضأانظر،301:14مز)،نحنترا!أننايذكر.جبلتنا

فنائه:إلىتثير!.(اغ4:91أيوب،18:27تك

أيوبانظر3:910تك)أتعودترابوإلىترابلأنك9

3:02،21:7جامعة،401:92مز،اء:34

:22مز)القبرعلىللدلالةأيفأتتخدمولذلك،(اغ

.(21:2دانيال،92،03:9و15

التراب(يلقيأويرفعأو)يذرى:العباراتأر؟-(2)

،الرابفي(-ستدأومجلسأو)يضطجعو!،الرأسعلى

الحقارةأوالاتضاععلللدلالةتستخدمأالراببلحى)

:2إش،72:9مز،2:12،42:6أيوبفيكا)

ابترأ

،2:01،3:92مراد،01،74:1،94:32

ومن.(81:91رؤ،7:71يخا،72:03حزتيال

المزبلةامنالفقيريرفع9ئلبعبارةالمقصودكانهتا

،2:8صم1)،الرابمنالمسكينيقيم"و(التراب)

.الحقيرةحالتهممنيرفعهمأي(113:7مز

،واببالازدراءعلىللدلالةااكابالقاء!-(3)

بالحجارةويرشق1،داود،يسب9جيرابن!عيفكان

يعفراالعبريةفيحرفئاوهى)،الترابو!ذركامقابله

كانالذكطالجمعأن؟.(16:13صم2-،بالتراب

فكانواأعليهغضبهمأظهروا،أورشليمفييخاطبهبولمى

الجو"إلى)(ترابأ)كبازاوهـمونثابمويطرحونيصيحون

.(22:23أع)

مرقس،01:14ت)،الرجلغباريخفض،-(4)

بمعنى51(:13أع،9:5.01:11لو،11ة6

منه،يديهنفض"أوأتيديهكل8تقولمثلما!تبرأأ

تحازعندماالهوديوكان.أخرىمحاولةكلعنكفبمعنى

علىبناءرجليهنجارينفضاصائلأرضإلىأمميةأرضمن

.،ي!.الأمأرضترابأنباتجارمحلميهمنقليد

التىالكلرةعلىللدلالةمجازئماالتراب!ستحدمكا-(5)

،27:16أورب،13:61،28:41تك!تعدلا

.(78:27مز

وترأئا،كبازاأرضكمطرالربيجحل)جارة(-6)

ايرابسيجحلانوالقحطالجفافأنتعى(28:24تث)

ضبمالقيظأيامضي،يابةأرضعلىالمطرعنعرضايتساقط

بالرمالمحملةجافةحارةرياحبهاالمحيطةوالمناطقاليهوديةعلى

الترابية.العاصغةحد؟حيانأتبلغوالراب

منه،النرفوتبنولمطماأوالصدرعظامهىالترائب:ترائب

الصدريمنةشأضلاعأربعأو،والترقوتينالثديينبينماأو

الربويقرل.الصدرمنالقلادةموضعأويرتهمنوأربع

وكأضهما،الأوثانوراءليرهماوأورشليمةالاصعن

وافتقدت...عذرضهماترائبتزغزغت"هناكأنه،زانيتان

!صباكثد!لأجلترائبكالمصريينبزغزغةصباكرذيلة

.(23:3،21حز)

هممنأممط،معيولدوامنأولداقيأي"أترار":أتراب

بولى:لالرص؟يقول."هـيربومفردها،شيفي

نيأترالمطمنكثيرينعلىاليهوديةالديانةفيأتقدمكنت5

:اكل"آبالمتقيداتفيغيرةأوفركنتإذ،جنسى
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ترقاق

ملكصمأقىالذينالعريونال!امرةفيأقامهجمنماصم:ترتاق

مدنفيالحوبمنغيرهممعوأ!نهمعراسأضرر

مل2).م.ق722فيإسرائيلبنىعنعوضئاالسامرة

ولعل،الاسمهذاأشورآلهةأحماءبينيردلمو.(3ا:17

الهرين.بلىبلادمحبودة"اترحانيس5تحوهـلاصمالكلمة

أنهيدوالذى،نبحز"باسمآخرصنئاالمويونعملوقد

جحق،صورةعلىكان

ولكن،علماصمتمتبرطوبلأزئاالكلمةهذهضلت:ترتان

الثخصعلىبخلعلقئاكانتأنهاعنكفتالأضرريةالفوش

فيالمركزهذايثغلمنوكان.الدرلةفيالملكبحدالتالي

والاصم،الجيققائدهو،أيشوردولةمثلع!كريةدولة

اللقبهذافيكرو.،تانوتور،أو،تانوشار!هوكارلأ!ضا

سرجونأنإشعياءفيفتقرأ،القديمالمهدفيمرتين!ترتان"

شإ)وأخذهاأثدردفحارب!ترناناأرسلأضورملك

ترتان،أرسلأيف!ئاأشورملكسنحاريبأن؟،(\:02

:18مل2)أورشليمالىعظبمبجىأورلاقيوربارس

17).

ترتيوس!"اللاتينىالاصمتصغير،ترتدسو"ترتلس:

حنانيا-انحدرالذىالخطبب!موهو،،افاكاومحناه

ليعرضواقيصريةالىأورشليممنافيخومعالكهةرئى

محامئاترتل!وكان.(ا:24أعإبولىضدللرالط

صليم.تانوفيقالبفيوقضيهماليهودضكايةلتقديممأجوزا

يكناصاحبهاذالارومايا،ايصاكانأدردلس!أنودرغم

بينشائمةكانتالرومانيةفالأعاء،رومائابالضرورة

منالوقتذلكفيالخطباءمحظموكان،والهودايونانيين

نستنجأنحدثهأسلربمنيمكنلاأنه؟.شرقيأصل

اعنادفقد،(8-24:2أع)يهودئاكانأنهبالقطع

واحذاأنفحهميعتبرواأنموكليهمعندفاعهمفيالمحامون

ناموشاحبعليهنحكمأ:الكلماتفييظهر؟،ممهم

.(24:6أع)

بدأفقد،البراعةمنبالكثيرفيلكىأمامحديئهلسبموقد

يلأعفىيدملمالذىالرالىفيلكص!حكمتجطقخطابه

خلقيهفيةفيمثالأتمتبربمرافحةذلكتلاثم.الناريخيحدثا

الحقائق،أنصافاشعراضفيالبراعةطريقعنقويةقصية

بول!تحريضإلىأورضليمفيحدثتالتيالفتنةنبوهكذا

يدينلأمر!نعدؤا"،يخكرنفتنةومهيجمفسدافهو،عليها

الهودية.والديانةالرومافيالحكموهما،بالولاءنجلكسلهما

الحنفمنفاليىبطربفةبولسعلىالقبضوحإء

باقامقانونيةطريقةكانتالعكىعلىبل،ضىءالغوكار

تدخلولولا،السلاماحلالأجلمنوالثيوخالكفة
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جومتر

معآخرشأنلهنملكان-مبرربنير،-اي!ياس

شغلواولما،محاكمهمأمامحاكحوهتدولكانرا،ال!جين

علىكانراأنهمإلا.القضيةهذهثملالثمينفيلك!وقت

فيلكس.يدكيببنكلهالأمريضعواأناسنعداد

فطوالواردفيلكسأمامترتلىحديثنقاردأنبناويجدر

للأحداثالحقيقيمابالروايه(8-24:2)الأعمالعفر

؟و،(35-21:27)أيفئاالأعمالسفرفيوردت؟

:23أع)فيلكسالىليياسكلوديوسخطا!فيوردت

26-03).

رصالتهلولىالرسولعليهأملىالذىالكانبوهو:ترتيوس

روميةأهلإلىالخاص!لامهترتيوسويرصل.رويةآهكإلى

ترتيرسأنا،:يخقرلإلمبولستحياتمنيكتبماماضمن

:16رو)"الربفيعيكمأسلم،الرصالةهذهكاتب

ببولب!سيخاكونهمنلهمتحبتهنبعتوتد.(22

!ترتيوسابا"نالبعضويقول.لالروممانلهأخرىعلاقةأى

عللأ"3()"3!شالض"كلمةلأنوذلك،!سيلاانفسههو

ترتيوس،"كلمةتعنى؟تمائا،أالئاك"تمنيالعبرية

صيحئاكانترتيوسأنالآخرالبعضويعتقد.اللاتينية

ذلك.علىدليلثمةلرولكن،كورنثوسفيمقيئارومانئا

ليدهيفيفثمكاتبعلىرصائلهيملىكانبولسأنويهدو

ض2)،رسالةكلقكعلامة5ايخايةالحباراتضخصئا

.(16:21اكو،18:،كو،3:17

التفسيريةالترجاتشعددعلىيطلقاصموهولرجوم:

الأراية.اللغةإلىالتديمالعهدمنلأجزاءالقديمة

ترحمة،،تحنىأرايةكلحةترجومكلصة:الأصل-(1)

مبهوبةالرسالةوكتابة:الفولفيالكلحةأصلوردوقد

وردتوقد.(4:7عز1،بالأرايةومترشبالأراية

تلألواحفي،ترجم"بمعنىأترجانو!اك!ديةالكلمة

حاولوقد.(م.ق0135-0041حوالى)الممارنة

المريالأصلإلىباثتقاقها-سجحواأن-مبرربلا-البعض

كلمةأنوء.أبالحجارةيرعيأويربمأبمفى!رتجمو5

مثلأخرىترجماتعلأحيائاأطلقتقد!!ترجوم

علىتطلقاستثاء-بلا-أصبحتأنهاالا،البينبة

الأراية.إلىالقديمالعهدترجماتمنعددةمجموعة

فىانعقدعطضااجتماكانحميامنالثامنالأصحاحويصف

على(التوراة)"الثريعة"ورفقاؤهعزرافيهقرأأورشليم

فيالسفرفيوقرأواأ:الشيمنحدئاالراجحينالئحب

.8غ)أالقراءةوأفهموهمالمحىوف!رواببياناللهضريعة

ذلكني-الأمراستدعىالماذا:السزاليحترضناوفا.(8



جومتر

ا!فاءوعدم،القراعةوتفهيمنلصغفىتف!يزا5-الونت

وتوالىالأيامبمرورلأنهذلكحدثهل؟الضاعةبمجرد

لفةيجحللأنكالئاتغيراالعبركةاللغةننوتالأحداث

تفسوالىحاجةفيأو،اليءبعضمهجورةلغة،التوراة)

لأنهلأو2الشعبمنالجدكدةللأجياليالنبهوجنهاصة

تعدلموعباراتأفكارتوضيحالىحاجةفيكانالثب

وأصجت،السبيفيقضوماالتىالطوعلةالنبحدمألرفة

الئعبمنالكئكلينلأنذلكحدثأمأتف!يرإلىحاجةفي

فيوأ!بحوا،لهملسائا،بهمالمجطينأرايةمناتخذواقد

لغتهم،الأراميةإلايوراةأقواللهمتترجمأنإلىحاجة

؟الجدكدة

الاكراضحولينعقدالملماءاباعكانقريبعهدإلى

هذاحولالت!اؤلحامالأخرةالسنواتفيولكن،افاك

الأرايةاللغةالىالخولأنالملماءبعضرأىحين،الفرض

أصبحتلقد،حالأىوعلى.ذلكبعدالايحدثلم

المجتمعفيالائعةاللغةهي-الميحعصرقي-الأرامية

يومفيالمجمعفيخدعةكلفيالمألوفمنوأصبح.ايىدى

ثمبالعبريةآيةتقرأأن،الريمةمنحزءقراءةعند،السبت

ايضربحصمعالأراجةالىمشا!ةبترجمتهاآحرشخصبقوم

لها.

نأالجائزمنأنهروو!لم،طويلةقرونمدىعلىأنهومع

تترجموأنوحدهاالمقدسةالأصفارصىالمجمعخدمةفي!رأ

اقرجماتتلكبدأتالسنينبمرورأنهإلا،الذاكرةمنارتجالأ

لشتفيدالأراميةالىالرجماتهذهودونت،ئاتةصيغةتأخذ

بمدوالئاكالثالطالقرنانجاءوما.يوتهمفيالضعببها

التربةفراءةعادةتبىقدالمجامعمنالكثيركادحتى،الميلاد

واعتبرومالذلكالمهودالمعلينبعضانزعجوقد.الخدمةفي

بدعة.

المواقعفيمختلفةلناتيتكلمونالهودبدأالعصوروبمرور

فيالترجومقراءةفبطلت،وغصهاكالعرية،الختلفة

التفسير.فيبتخدمظلولكنه،الخدمات

الأصفارأنحيث:اطسةالأيصفارثرجوم2(-)

خدماتفيبال!ابعتغرأكانت،واحدةكوحدة،الخمة

خاصة.أميةالخسةالأسفاربرجومكان،الأصبوعيةالمجمع

ترجومالمسىالترجومهومعروفلهاترحوموأفضل

نيو-سجع.المدونةالترجوماتأقدممنوهو،أأونكلرس5

إلىنقلولكنه،فلطينإلى-ايرجماتكمعظم-أصله

القرنينفيالههودلتمليمعظيمةمراكزتوجدكانتحيثبابل

ولكها،أسا!تافلسطييةولهجتها.الجلادبمدوالثانثاثالط

النهرين.لبلادالأرايةاللهجةإلىتحولتقدكئرةصراضعفي

ترجوم

.الظروفلتغرأ!ئاالمواضعبمضفيالنصرصتغرت؟

حريخةترجمة-مجموعهفي-!دو،أونكلوس"وترجوم

آراءعن!بهث!فمايهزاكانوإن!آخرترجومأكطمناكلر

(94:01)التكوينفيجاءلماالمسيا!كتفسره،معينة

نخمنمحترمعددالياوصلوقد.(24:17)والعدد

.،أونكلرس)ترجوم

-فأطول،الخصةللأضارالأخرىالترجوماتأما

الرجوماتفأحد،أونكلوساترجوممن-واضحةبمورة

ترجومااسمعليهطلق،كاعلأكرنويكاد)ياوصلالذى

الذىأنالأوقاتمنوتتفييظنكانلأنه،المز!فورناثان

.الأنبياءلأصفارمعروفترجومأفضلكا!لبهوبهه

منأجزاءعلتحتوىأخرىنحطوطات)يناو!لت؟

لقليدترجوممنجزءأضهااعتاروعلى،لئريعةترجرم

ترجومتسىكانتماالمجزأ،ومحيراالترجومحميت،غتلف

أورضليم.ترجومأوالفلطين

اكحفقدأنه،5691فيدفىماكو.أبروفسوروأعلن

يطلقالفايكانمتحففي،عليهالكتابةأعيدتممسوحأرئا

ترجوممنكاملةفخةحقيتهفيهر،ارقمكوفيى)عل!

الفلطنون.

معروفترجومأفضلينسب:الأ"داءلرجومات-(3)

العظيمالهوديالمعلمتلميذأعزئيلبنليرناثاناللأنباء

لأصفارماحدالىجيدةترجةمجموعهفيوهو.أهيل)

ايوضيجةالصغمنكثرعلىيتلولكنه،الأنبياء

أيضأ-نفلقدايرجومهذاأنو!ظن.الإضافيةوالحبارات

لبعضتعرضجثبابلإلى-أونكلوسترجرممثل

التفيح.

فيجماءما،يوناثانترجومفيالتوضيجةللصيغوكمثال

عبد5يذكرحيث(53:12-52:13)اضعياء

عنتتكل!التىالآياتكلولكن،"الما"باصم!الرب

لصررةفصرتأوأتحطتإما-واحلمآيةعدافيما-آلامه

علىولي!أعدائهاأوإسرائيلأمةعلىتظبقالآلامهذهتجعل

لفسه.،الربعبد"

أحدثوهيالمقدبة:اتال!بادرجومات،(-

ترجرماتهناككاتولعله،الهناوصلتالتىالترجومات

الىيثوفالتلمود.)يانصللمولكها،الأسفارلهذهأقدم

القرنفيالهودالمعلمون!ستخدمهكانأيوبلمفرترجوم

.قرانفيالترجومهذامنجزءوجدوقد،الأول

عزراعداما،الكتابأصفارلجميعترجوماتوهناك

نأحيثومفهوموا!حذلكفيواليب،ودايالونحميا

347



الجورجانيةايرجمة

نيالداو(62-6:81،7:21-4:8)ارعز

هناكتكنفلمبالأرايةأصلأكتبا(2:4-7:28)

ترجمتهحا.إلىحاجة

فيللترجوماتمطلفاأهمبةلا:ايرجوماتلوائد-(5)

نوضيحيةترجماتمعظمهافيأنهاحيث،النصرصتحقيق

جهةمنألمجهاللترجرمماتولكن.عباشرةترجماتوليت

المشع.زمنأعقبتالتيالقرونفيالهوديةالتفكلاتبعض

)ضافاتعلىيشتلمعظمهاأنالأميةهذهمنيقللولكن

الرجرميخخوي،متأخرةأزمنةفيحدثتتيواتأوك!رة

مديةالىمحددةواضحة)ثارةعلىمثلأالفلسطيى

الىيخحبأنه؟،م325فيالاتؤصلمالتىالقطنطية

ولكن.الجلادىالابعالقرنمنبأحماءوانجةزوجةاحماعل

كانتنادرةعبريةلكلمةالدقيقالمفىالرجوميعطاأحيانأ

يشلزمذلككانو)ن،الميحىالمصرأوائلفيتستخدم

.ثديذاحرصتا

في،أرينيةأمادةانظر:المقدسلل!بالأرنهةايرجمة

.الدائرةمنالأولالمجلد

الأراضيعلىأجورجيا،31يطلقالجورجانيةالترجمة

تمتعتوقد،القوقازفي،الأصدالبحرشرقيالمشدة

وتعرف)الآنأنهاعاما،بيدألفي!دىكلالقومىبالاضقلال

جمهورياتمنجزغاتثكلاقه3أفىلاف!ا4جروشئا"باسم

الزوالإلىطريقهافيالجورجيانيةواللغة.الرفيتيةرويا

ا!تلفة.القومياتعلىللقضاءابذولةالضغوطيسبب

ماوصرعان،الرابعالقرنفيجورجياالىالميحبةدخلت

عل!-يقمد-نقيدوثمة.!االقوميةالديانةأصبحت

الجورجايةاللغة)إلىالمقدسللكتابترجةأولبأنييد

الفديىالىوينسبونها،)يهاالمشحيةدخولعندحدثت

القاطع.الدليليعوزهذلكأن(،ليدم441)،مصروب5

أما.الزمانمنبقرنينذلكبعدفعلأبدأتقدايربهةولعل

إلىوترجعالمزاميرلسفرنهى!حائاموجودةنحطوطةأتدم

الىللأناجيلن!خةأقدمترجعوربما.الامنأوالسابعالقرن

تثملقائمةحريجوركايهبوتد.قرننجحوذلكبحدما

هذهفائمتهأنيد،ا-لديدللعهدجررجاتيةنحطرطة17

القديمة!بالأبجديةطبعمقدسكتابوأول.شاملةليست

طبةأنلد،طبحهككررولمم12743عامفيمرصكو

فيصدرت-فقطالجديدللحهد-؟*لحلهاالأقلعلىأخرى

كنية.غرأصبهديةفمهااضخدت،1816،1818عامي

عننقلأتمتالجورجانيةايرجمةأن!"كونبرويعتقد

بمراجحهاعرالحادىالقرنفينقحتثم،القديمةالسريانبة

اليونانبة.على

348

الشينيةالترجمة

منالأولالمجددفيأثيرببا"مادةانظرالجشية:الترجمة

.الداثرة

القديم:للعهدالسبعييةالترجمة

الونانية،اللغةإلىالقديمالعهدترجمةهى:ثاريميها-(11

العريةعننهاالبعضنقلالتىالأخرىالكتبدعضمع

فيأصلأكتبالآخروالبض،القديمالعهدأسفاركائر

ايواترايقليدعلىبناءبالبعينيةالترجمةهذهويهت.اليوناية

ضيحا(وسبعوناثنانبالحرمميأو)بعونبهاقامقدبأنه

اففيبطليمرسالملكأيامؤ،الاسكندر!ةمدكةفيصهودئا

.(م.ق472-285)فبلادلفوس

حبثالثاتبهودمنضخملعددمقزاالا!ندريةكانت

ربمابل،النبيإرياأيامفذمصرفيممكبصعدداضقر

.الميلادقبلالحاثرالقرنفيلفلسطيناششق9كزوأياممن

عيتاييالامكندريةسديخةاكبرالاسكندرأصوعندما

المدينةفيالثتاتهذاكالب!ةتجمعت.م.ق331في،باحمه

وتمت،الكبيرالمياءمنالثرقيالحزءكلواحتلواالجديدة

الحضاريةالمراكزأعظممنأصبحتالتيالمديخةبنصوقوتهم

عاصمةأصبحت.المتو!البحرحوضفيالبحريةوالمواق

،والعلوموالمعارفاليونايخةللآدابومركزا،غنيةعاية

الئ!هر.،المتحفأفيغايهمالعلماءكباروحدحيث

الثقافاتلاتزاجخصئامركراالاصكندريةأصبحتوبالامجاز

امتزجلمالحاذلكففى،الجديدالعهدلملحاالطريقمهدتالتى

الحدثة.3الحضارأسسىووضتبالغربالرق

والفكرية،الدييةاثقافاتفيهاتزجتالذىالجوهذافي

وجدالا!كندريةففى،حضاريةظاهرةالهينيونالهودأصبح

بدورهموإحساسهم،العبرىلهمبصرزهوهممعالثاتيهود

الضيقةالقوميةقيردمنتجردواوقد،الحضارةفي

اليونانآدابمنكبيرتحدأمامأنفهموجدوا،والانعزاية

كانضدباليونانيةيخحدئرنالاسكندريةيهودوكان.وفلفا

أساسئامطلئااليونايةمعرتوكانت،للمراطنةضرطاهذا

الاسكندرية،بهودكان.الاجماعيةوالحياةوالأعمالللتجارة

الثقافة،مننحتلفانعالمانكنازعهم،طرسوسيهودكانكا

لغتهمالىالمبريةالأصارترجمةإلىالماصةالحاجةنتتفاومن

اثانية.

عندللالصالضيفةوجلةأصبحتقدالحبر!ةاللغةكانت

بالاضافة،المجامعبحضعلىتغصرتكاد،الادكندريةيهود

ذلككلفيوكان.وتاريخهمبحكمهمالاشادةفي3رالى

تحاكأنلأبدوكان.العملمذافيللشروعالكافيالحافز

خطابكمة،الأمةهذهمثللهعملتثأةحولالأصاطير



السبييةالترجمة

حولهدارت،ميلوكرانىالىأرباسأخطاببسممى

فيباللاتينيةمرةلأولالخطابهذاوقد-لر.كرةكتابات

هناوي!.سنواتبتعذلكبحدباليونانيةثم،م1471

رجالكبارأحد)نهالكاتبيقول.الوثيقةهذهنقدمجال

بتاريخمولعيونافيرجلو)نهفيلادلفوسبطليمرسبلاط

لمقصدأورضليمالمؤخزابهاقامرحلةعنكتبوقد،اليهود

معين.

الاعندركةمكتبةأمينفاليريرسديمتريوسويقول

الميهبةالىيضيفأنالملكعلىاخرحأريتياس)ن،الهرة

مثقفا،رجلأبطيموسكانولما.،ايهوديةالقرانيناترحمة

الىبرسالةأورضليمإلىضارةوأرسلالاكراحعلىوافقفقد

سبطكلمنضيوخصتة)رسالفهطالبأالكهنةرئ!أبحازر

اييبايرجمةللقيامالاصكندريةالىعشرالاثنيالأيباطمن

ضيخاوالبونالاثنانوصلوقد.أريياساخرحها

مننسخةومعهمالمعينالوقتفي(أحماعممالخطابويذكر)

وأقام.الجلدمنرتوقعلىذبشبحروفمكوبةالناموس

بمسائلالهردالزائرينهزلاء!ااتحنمأدبةالملكلهم

فيرائعةخلوة!رتب،علمهمالىاطمأنولما،صعبة

فيجاء؟-المكتةأمينديمتريوسوكان،فاروسجزيرة

نأجثالترجمةإتمامعلى!زهم)-أريشياسخطاب

وقارنوا،العملعلىفعكفوا.يلزمهممابكلزودهمقدالملد

كانوا،عليهاتفقواماوكل،بيهافيماتتفقلكىالنتائج

تمتالطريقة...وبهذهديمريوسإضرافتحتينسخونه

منلهمالمعينةالمدةهيوكانت،يومأوسبعيناثنينقيالتربة

.،!بل

نخةئغطراأنوطلبواالعصلجهذااليهودىالفريقفرحوقد

وأفاالحذفعلىيجرؤمنكلعلىباللحنةونطقوا،فه

البركةبهذهحظيتواذ.أيمئاالملكبهافرح؟.إلاالإضافة

الفيلصوففيلوأوردوقد.المكتبةفيوضحتالمزدوجة

يوسيفوسبعدهذكرها!،الروايةمذهال!ردىالإصكندرى

خطابأنيومفوسشهادةوتؤكد.المهودىالمؤرخ

.الأولالقرنأواخرنيفلطينفيمتداولأكانأريستياس

عىمعلا!ندرىتفبدعلىبناهاأنهفيدوفيلوروا!ةأما

لهذهيقامكانمنوئااخفالأأيفئا!ذكروهو،أر!سنياسوثيقة

علىناءيغكانأنهعلىيدلمما،فاروسجزصرةعلىالمناسبة

ماولصل.أريستياسخطابعلىبناءوليسمعروفتقليد

بهذاررجع،أرسنوبولىهوآخراصكندرىيهودىصجله

قرنعرورقلأى،الميلادقبلالثافيالقرنفتصفالىالتقليد

الرواية.إليهتنبالذىالزمنعلى

القرنمننصففيالبعينيةالترجةأصلعنالروا!ةوهذه

الزائفة،المحجزيةالتقاصلمنخلوهامع،الميلادقبلالاك

الشفيةايرجمة

فقد،يصدقلامماليت،ملكيةلاصةمباثرةوكنتيجة

وتد،والفلفةابيالآمولغاتجمغاالاسكندرىالمجتمعكان

أريتاسخطابفإنولذلك،المكتات)نثاءفكرةيخهنجتت

صيت،.بهـ.!ول،و؟.الحقيتةيجافيمافيهي!

الملككان،(اليونانيةفيالقديم"العهد:كتابهفيأح،ح*3

ببحثةرحب)فقدصكوفيذهنوله،بالكتبضغرئا

الكاهنمانيتونكبوقد)بالتاريخمولغاكانع،(بوذية

جاسئاكان؟،(عهدهفيالفرعوقمصرتاريخالمصرممط

شعبهلينداطهلهكبيزاجزكلاررفىأنأرادمحنكا

الثقافة-لطرنجتهمع-الملكأنهوالروابةفلب.ابحضر

!،عظيمبابتهاجالعملهذاقابلواالذبناليهوداسترضاءأراد

الختلطه.اليئةتلكفيالموحدةالقرةكانتاليونايخةاللغةأن

التيالعالميةنزعتهنفهالاصكندرعنالبطالمةورثوقد

الآخرالجانبومن.الشعوبيينالحواجزتحطيمعلىصاعدت

المصريةبالصبغةمصبوغةتبدوالبعينيةالترجمةيونايخةفإن

إلا،الثكيحرطهأمراهذاكان!)ن،بالفلطيةمهااكثر

منالضيرخمجيءعنبالروايةجاءمامصدايةمنيقللأنه

ككل.الروا!ةفيالثقةيهزوهكذا،أوردثليم

الأسفارالىخاصلحكليثيرأريتياسخطابكانوإن

يعدلمالذى)الرأيأصحاببهيتسكماوهو-الخمسة

بحدكتبتقدالقديمالحهدأصفاربعضأنمن(اليرممقبولأ

نأيحتمدمحفولناقدايوميوجدلاولكن-العصرذلك

فيالمرجمينلأولئكمتاحةتكنلمكلهاالفديمالعهدأصفار

وجودتوتعألاالطبيعيومن.فيلادلفوسبطيموسعصر

الترجمةفيالقديمالحهدأسفاركلوجودكلالقاطعالدليل

علىكبهرتأثرلهايكنلمالحبحينيةأننعلملأننا،اليونانية

نأعلىالمذهلةالدلائلبعضثمةولكن،اليونانيةالآدا!

كانت،القديمالحهدفي،الأسفاروسائروالأنياءالناموسا

سراحب!لرعصفرنشرعندما.م.ق132قمتداولة

من)فيلر،كثرةفالأدلة،الجلادىالأولالقرنمنذأمما

القديمالعهدأسفارمعظممنيقتب!(م45-م.ق03

أ!فاركلمناخباساتالجديدبالحهدأنكا،البعينيةمن

ايرجمةاستقبوامصريهودإنفيلوويقول.تقر!االقديمالعهد

هذاأنوالأرجح،الحبرىللأصليولونهالذىالاحترامبنفى

حيثفلسطبناص!ناءاحمالمع،الهيلينىاالعاكلعلىينطق

.المتزمتونالمحافظونالهوديقيمكان

القرنبدايةفيالبيةالترجمةمنطبةأولصدرت

عليعثلمماوإنه-الطباعةاختراعبعد-ك!رالادس

يونافينص،الطريلالزمنهذاكلبعدإلينايصلأنالارياح

جيرومبهاقامالياللالينيةالفولجاتاأنحيث،بمحتهموثوق
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الشينيةالترجمةالسبعينيةالترجمة

باورلثليماليونايةالمجةفيال!بعينينةمنإشياءسفرمنلمفحةصورة

فيالمقبولةالمقدسالكتابنسخةهياعبحتماسعان

للترجماتضديدةضربةذلكفكان،الرومانيةالكي!ة

للغةالسيادةأصبحتالز!المجىالمالمففى،ايونانية

اللغتينمعرفةأصبحتحتى،الونايةوانزوت،اللاتيية

عندماولكن.الرمطىالعصررفينادزاضثاوالعبريةاليونانية

كانتثمينةعد!دةنحطوطاتوظهرتالنهضةأنواربزغت

إلىتتجهالعلماءأنظاربدأت،الأديرةمكتباتفيمكنوزة

الأوائل.الكيسةآباءكناباتفيالمقدسالكتاب

علىالسبعييةايربةليت:البيةتميم)2(-

منأنها)دراكالسهلومن،الأسفاركلفيواحدمتوى

ترجمةالأولىا!سةالأسناركرجمة.عديد!نمترجمينعصل

عدممنالكئيرف!االتاريخيةالأسفارأما.عامبوجهجيدة

تظهرلاكا.الثافيالملوكفيوبخاصةبالنصوعىوالالتزامالدقة

الدقةفيلنقصلا،البحييةالترجمةفيالحبرىالعرروعة

علىكدلذلككل.الحرفةالترجةلمحاولةوأيفئابل،فحب
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الحبرية،ناصيةمنمتمكنينيكونوالمبالترجةفاموامنأن

تحركطفيالكا!الجهدلذلوالمأو،الدقةيراعوالمأنهمأو

وترةعلىالأضارسائرفيالترجمةترلاوهكذا.المعافي

المللأوالهاونعنالناتجةالأخطاءسالكنرففها،واحدة

التاريخيةانواحيمنرائعأأثزاتعتبرذلك!ولبهها.الجهلأو

لمعبر!ةكلماتبمحافيلناتحتفظأنها؟،والدييةوالاجماعة

.الآنتستخدمتحد

ال!رجمةأنركم:الجديدالعهدليالبينهة)3(-

الا،اليونانيةالآداببينمكانتهلهعملأتعتبرلاالسبمي!ة

اضرار!ةفيالأثرأبلغلهاكانلقد.التاريخفيبارزةعلامةأضها

وامحسابهمايهودتماصكعلىصاعدمماايهوديةالمجامعفيالعبادة

المقدسالكتابهيالييةكانتلقد.الأممنلدخلاء

المقدسالكتابهيأصبحتوهكذا،الصاتفيللذ-ش

الحالم.لكلالهيينيرناليهودحملهالذىالكماب،للكنيسة

المذكورةالقديمالعهدمنالافنباساتدراتمنهذاويتضح



السبعييةالترجمة

القديمالعهدمناقتباضاوأربعونستةفهناك،الجديدالعهدفي

متى،!هاينفرداقتباضا18فها،الأولىالئلاثةالأناجلفي

اقتباسئاعراثنىيوحنايذكر؟.ومرضلوقامنكلوثلاثة

سفروفي.الأولىالثلالةالأناحيلفيثلاثةإلافهايوجدلا

وسطفاأغلبهاجاءاقتباسئاوعرونثلاثةالأعصال

فها،اقتبائاوسبعينثمانيةبول!لالرصوبذكر.الأحاديث

وكورثوسرويةإلىرصائلهفياقتبائاوجمونواحد

منهااقتباضاوعشرونئمانيةالعبرانيينالىالرطلةوفي.وغلاطية

الجديد.العهدأسفارمنغيرهافيتوجدلاوعثرونواحد

العهدمنمباشرةاقتاصاتبهيوجدلاكانوإنالرؤياسفرأما

.ئناياهفيواضحةتبدوالقديمالعهدلغةأنالا،القديم

هي؟الييمامعحرفئاتفقالاقتاساتهذهومعطم

والرسالةالأعمالوصرلوقا)نجيلفيوبخاصة،الآنأيدي!ابين

؟)الآخربعضهافيولكن،الرصولويوضاالعبرانيينإلى

عنأومباشرةالعبر!ةعننقلالكاتأن!بدو(قىإيخلفي

نخةصتأواليونافيةالترجماتمنغيرهاأوأرايةترجمة

القديمالعهدمنعبارتينبينمزجأنهأو،الشييةمنمنقحة

.حديدةصياغةالقدسالروحلإرضادوصاغهما

كلماتفيكميقأثرللبعييةكان،الحموموعلى

قدبداتهاكلماتهناكأنييدوبل،الجديدالعهدوعبارات

الجديد.العهدفيل!خدمالمبعينيةيأ!ا

بدايةليالقديمللعهدالأخرىايونايةابرجمات-(،)

منعنصراالبييةالترجةأصبحتعندما:ا!لحيالعصر

بمضوظهرتواليهود،المسيحيينبينالجدلعناصر

كانتاشىالعريةوالنصوصالشبيةالترجمةبينالاختلافات

المتكلميناليهودتزويدمحا:لةمنلابدكان،الهودبهيئمتداولة

ارتبطتعلماءأحماءظهرتوهكذا،دفيقةبترجمةباليونانية

ثلاثالميحيالثافيالقرنأثناءفيدظهرت.معينةبترجات

وهي:،القديمللحهدكاملةأخرىيوفانيةذسحمات

يهودئادخيلأأوبهودئاكانإنهويقال:اكيلاترجمة-(أ)

الرسولصديق"اكيلا!سميهكان)؟الحنسلنطى

ويقال.م126فيالرجمةبذهقامأنهوالأرجح.(برلى

للببيةكالىمامفاومةهوالتربةبهذهللقياملهالدافعإد

معحوارهمفيلهاالمسيحييناستخدامفيوبخاصة،نفوذس

كانالتيالفصولترجةإعادةهوالأولمهوكارايىد

الربعلىويطبقونها،القديمالعهدمنالمسيحيرنبهايسشهد

دونالحرفيةايرجمةطابعترجتهعلىيغلبوكان.يسوع

ن!فيولاضك.واضخاالمحىلنقلأواللغةلقواعدمراعاة

تحقيقفيهائامرجغاترجمتهيجحلالحرفيةبالرجةاكيلاتمسلث

الشميةالترجمة

ثذراتصوىمنها-للأسف-يصلنالمولكن،النصوص

القرنفيأيضئاظهرتوتد:يماخوسثرجمة(-)ب

الابونيين،منهرطوقئاكانإلهويقال،اكيلاترجمةبحدالئافي

منهايصبالمولكن،فصيحةيونانيةكانتترجمتهأنوبيدو

منفرقة.ضذراتسوىأ!فئا

القرنفيأيضئاظهرتوقد:تيردوتيرنترجمة(-ج)

وكانت،الإبونننمنهرطوئاكسيماخوسوكان،الافي

نكنلمو،البينيةعلى-أجزائهاأغلبفي-مبنيةترجمته

يكنلمالوتتلفسوفي،اكيلاترجمةثلحرفيةترجة

أو،محدودةبالعبريةمعرفتهوكانت،سيماخوسمثلمتحرزا

البعببة.وجودبلونبالترجمةالماممقدورهفييكن

ئلاثهناككانت،الثافيالقرنفصرمأنقبلوهكذا

الترجمةإلىبالإضافةالقديمللحهدأخرىيونانيةترجات

القديمالعهدأسفارانثارفيأثرهلذلكوكان،البمينية

طنا.فهمونيسير

اصاكاالقرنمنالأولالنصصفيةأورجمانوس(-د)

ورأى،أورجمبانوسالعظيمالاصكندرىالعلأم!ظهر،الميلادى

المشحييرأنظارأماميضعأنفأراد،قصررمنالسبعييةفيما

الفهملهملينيايخلفةايونانيةالترحماتمعالعريةالأصول

ىأ!الهكابلا9العظيمكتابهفأصدر،لبصرصالليم

أعمدةشةعلىتثتملكانتصفحةكللأن،الداسيةإ

بالترتيبالنصرصمىلصعلىيحترىمناكل،قوارية

ترجمة،يرنانيةبكروفالعبرىالنص،ا-براالنص:الآد

أجرىوقد)البعينيةالترجمة،شماخوسترجمة،ا!يلا

نرجةئم(،الملحوظاتمنوالكثرالتنقبحبعضعليها

لموللأسف:لهاتقيهبحسىرتبهاو!دهـأنهتيو-.ثيود

صغيرجزءفهوصلناولكن،الضخمالعملهذاإلينايصا!

فيالأمبروريةالمكتبةلىعثمرالتاصعالقردنهايةفياكتمى

.القاهرة"حن!زةافيآخروجزء،يلان

بعدأى-لمرابعالقرنيالبعينيةتنقيحبمحاولةقام!

كني!ةشيوخأحدلويانالثهيد-أوريجانرسعصر

انتشروقد،المصرىالأسمفهيهيوسثم،أنطايهة

الرقية.البهاضفياستعمالمسا

الرحماتمنلكثيرالأساسهيالبعينيةكانتولقد

عننقلتقدالسريايةأنالا،القديمللعهدالقديمةالشرقية

.مبالمحرةالعبرية
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الريانعةالترجمة

الرياية:الترجمات

الكلامعندالجاسبمنأنه؟:"الريايخةالفولجاتا-(1)

المفيدفمن،جرومقولجاتامننبدأأناللالييةالنرجماتعن

البطة!!التربةمننبدأأنالريانيةالترجماتلدراسة

المعرفةلدياأنهذامعنىولي!السريايخة.الفولجاتاهيالتى

البسطةترجمةفيهاتمتالتىالظروفعنوالواضحةالكاملة

قاملمنبالنسبةخلافأىثمةلبسأنهحينفعى.رتداولها

منتحديدفإن،بهاقاموكيفومتىاللالينيةالفولجاتاترجمة

البحث.قيدمازالومكاضهاوزمانهاالبشطةبترجمةتام

كليهماأنهمافهيوالبمئيطةالفولجاتابينالثبهوجوهأما

احمالينكرمنفاككانلهان،سابقعملتنقيحنتيجةكانتا

ذلك.

منللكثيرالمجالفتحتفقدنفها،البثيطة)كلمةأما

واعتبرت،الحائحةالنرجمةباعتبارهاعياأطلقتفقد،الجدل

اللايية.والفرلجاتاالدارجةايونايةللغةمساوية

فيسريانيةكلمة!الثطة":،منى"ابثطة(-2)

.االفهمدهلة"أى،البسيطة"مفاها،المؤنثصيغة

الأحرىالترجماتعنلهاتمييزاكذلكحميتقدأنهوييدو

يهاباتأىفيالاصمهذانجدلا،حالأىوعلى.المعقدة

والحاضر.التاصعالقرنينقبلعريانية

منبهملمترجمتهفتارغالقديمبالعهديملقيخماأما

تدفهجزخاأنمنالتقليديقولهمافإنذلكو!ع،الجميع

الملكأيامفيحيرامالملكلفائدةالسريانيةإلىالعبرانيةمنترجم

ترجمةهناكأنمنقيلماأن؟.حرافةقولفهو،صيمان

إلىأضورملكأرضلهالذى،عزراأوآصااحمهكامنصهاتام

صل2)الأثور!ونبهمجاءالذينالمشعمرينلتمليمالسامرة

ترجمةبأنوالقول.الخرافةقبيلمنأيفئاقولهو،(17

ملكأبجرالتداوسبزيارةصلةلهاوالحدكدالقديمالعهدين

سربافيتقلبدوهناك.عل!يمنمدلاتقليدالىفيرجع،إد!ا

كانالذى)باحمهالمعروفالانجيلترجمةمرذدإلىيعزوقديم

المهدأضاروكذلك(للتقليدلهذاطبفاباللالبنيةأصلأمكتوئا

الريانية.اللغةالىالأخرىالجديد

تيودوريقولهوما:الريانيةاللفةليالقديمالعهد-(13

العهد-ش،علىأ!ضئافيظبق،القديمالحهدعنالموبشى

السريانلغةإلىترجمتتدالمقدصةالأضارهذهأن!:وهو

الثخص؟هذاهومنأما،مازمنوفيماشخص!دعلى

بروفورويرجح.اهذايومناحتى)جابةلهنجدلافؤال

نتجةجاءتالقديمالعهدنرجةأنأ،*دا!("4أبركيت"

بهمخاصةصتعمرةفييقيحونكانواالذينالهودبهقامعكل
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الصريايةالترجمة

الرأىأما.الميحيالعصربدايةفي(الرهاأى)إدسافي

العملموأنمشح!ننكانواالجرجقانمفادهفكانالأسبق

القديمالعهدأما.اثافيالقرنبدايةأوالأولالقرننهايةفي

منبالفحلجاءفقد،الأولىالسريانيةالكيةلدىكانالذى

بيدالأ!ارمنالعددنف!!كوىوكان،الفلسطييينالهود

أيوبثمالخ!ةبالأضاريدأفكاد،مغايربترتبكانتأنها

وضرى.الملوكوسفرىصمرئلوضرى،والقضاةويرع

ونثدوراعرثوالجامحةوالأشالالمزاميرثم،الأيامأنجار

عرالائيالأنبياءثموإشعياء،ونحياوعزراوأست!الأئاد

نأ!.دايالوأخيراوحزتجالوالمراقارمياثم،الصغار

اللغةفيموجودة،القديمالعهدلطالأببركر!اأيفارمحظم

ترجمقديراخبنيوعسفرأنبهالمقطوعومن.الريايخة

السبعينية.عنوليىالعبر!ةعن

قدأنهمنلابد:الريانةاللغةليالجديدالعهد-(4)

جذاوالأرجح،الجديدالحهدلتربةمبكرةمحاولاتبذلت

العهداليهاترجمالتياللغاتأقدممنكانتالريايةاللفةأن

أولا،أنطاكيةفيمسيح!نأالنلايذدعىفقدالجديد

وييدو.(صوريةعاصةالرقتذلكفيأنطاكيةوكانت)

المشحيةالمقدسةللكتترجمةأولتكونأنالطبيعىمنأنه

ذلكبأرترجحالحديثةالأمجاثفإنذلكومع.هناكتمتقد

ذكرهماصحوإذا.الادبيهالعاصمه"إدصحا،فيتم

نأمن-الغموضبعضيشوبهكانوإن-يوساليرس

عبرافينجيلبإاستهد"قدعول(38حأول،5)3!هيجشوسأ

تفيداشارةلايوفرتهذاصحإزا،!أيضأسياقوانجيل

مبكروقتفيالريانيةاللغةفيالجديدالعهدبوجود

ايهوديالكاتبذلكأبامفىأى،(م016-018)

الحهدكتأقدمأنوهو،مؤكدراحدشىءوثمة.الم!حي

الجامحةالرسائلتنقصهكانت،السريانيةالكنيسةلدىالجديد

وسفر(ويهوذا،يوحنا2،3،بط2ميوأالصغرى

فطنجدلالذلك،لاحقتاريخفيمذهترجمتوقد.الرؤ!ا

منالأصفارهذهمناقتباسأىالأوائلالسريانالآباءكتابات

الجدبد.الحهد

الى)الثيطةكانت،الخاسالقرنفصنذ،ذلكومع

الحالى-بكلها-تشحصل(والجديدالقديمالعهد-شتحو!

المقدسة.للأصفارقوميةص!انيةكترحمة

ومطابقةأمينةدقيقةترجمة،السريانيةالجديدالعهدوترجمة

منفيهاوجدوهبماالريانالعلماءأعجبولقد،للأ!ل

بأنهاوصفوهاحتى،الأسلوبفيرضفافيةودقةبساطة

.!الترجماتملكةإ

بينواضحتابهفاك:القديمةبالريايةترجمات-(5)



السريانيةالترنجة

البثيطه،"كانتفإذا،الر!انبةوالفرلجاتااللاتيبةالفولجاتا

فنا،اللاييةللفولجاتابالنسبةالحالهو!،تنيحنتاجهى

اللاينيةالترجماتئلقديمةسريايخةترجماتوجودنؤقعأن

اسنعادةوتم،النرباتهذهمثلصلأوجدتولغد.القديمة

بعضويعتقد.،الثيطةأعناختلافهاوتبين،نهاثلاث

تاريخبحس!وهي.البثيطةمنعهدأأقدمأضها،الثقاةالعلماء

الحد!ةةالمصورفياكشافها

منشذراتمنوتألضالكوريونية:ال!ريايخة-(أ)

فيمصرصحراءفيالنطرونوإدىأد!رةنيوجدتالأناجل

.البريطاقالمتحففيالآنموجودةوهى،م1842أعا

وشمشتركارررائيةمن،كورتيرناالقىبدراساوقام

مهاو!لتناالنىالخطوطةأنويدو.م1858فيولرها

يعتقدونالعلماءأنليد،الخامىالقرنإلىترجعالأجزاءهذه

انجيلعلىاطلقوقد.الثاقالقرنإلىتعردنفهاالترجةأن

."الم!فصلالاعلاالنسخةتلكلطمتى

لذلك!وماببوسوينشه:لتا!هانالديال!رون(-)ب

عليهوأطلق.،الأناجيلوتجمغربطاوي!مبه،الهرطوفي

لجمعمحاولةأقدموهو،الرباعي)أي،ديلألرون)اصم

انتثرولقد.واحدكتابفيوتنشقهاالأناجيلمواد

أنهييد،صريةكناشفيواسأالارأ،اروياتسروناا

هذامننخةأىإليناتصلولم،عديدةقىونطيلةاختفى

وصل،الريافيأفرايمبهقاملهضرحوثمة.السريافيالمؤلف

فيفبيافيانكتاريونالآباءنشرهاأرفيةترجةفياليا

1876وفي.ذلكبعداللالينيةإلوترجم،م1836

انجيزيةترجةوثمة.نفسهللدياترونعربيةترجمة)كئ!فت

يل:هاملين.دكتابفيالآنموجودةالعربيةعننقلت

الأناجيلمنمتخلصةالمححياةعنقصة"أقدم

.هالأربعة

منواحدةنخةإليناتصللمأنهمنوبالركم

مماالمامةملامحهنسنجعأننتطعأنناالا،الدياتسرون

ترجمةسكتبهماجمعقدتايانأنحيثمنأما.إلياوصل

ترجمهثمايونانيةباللغةأولابالكتابةقامأنهأو،صابقةصريانية

وجودلكن.البحثقيدزالماأمرفدلك،الريانيةإلى

الأناجيلببنتجمعالتىالمتاسقةالتوفيمةالوثمةهذهوانتئار

قادرلنمجحلنالمما،(م171)بكررمننذالأربعه

أناجيلوجودهو،المنفصلبالانجيلاالمقصودأنفهمعلى

ترجمةفي(ويوحناولوقاومرقسمتى)بذاتهآقافاكل

ويقول.تاتيانديات!رونمعلالمقابلةوذلك،سريانية

فيول"حمح()3أهـقيروسأضفهمهح"-3)،ح،ثيردورت5

الد!اترونمننخةماكيمناكثروجدإنه،الخاسالقرد

السريانمةايرجمة

البأيدىعنوأبحدهاجمحهاوأنه؟أبروضيتهدأثرةفي

الأربحةبالأناجيلواضبدلها،الهرطوتيذلك3بالارتباطها

.بذاتقالمنهاوص

الثالثةالترجمةاممنئافحدث:الهنيهةا!ريام!-(ج)

وجدتالذيالمكانمناحمهاامحبتوقدام،298عامفي

الاهمامفيزادمماتقرل!أكاملةالأربعةالأناجلولنمل،فيه

شقت)رقوقعلىمكتوبةالريانيةالينائيةوابمرعى.بها

علهماليكبالقديمهالكتابةتلكمحيتثم،عيماالكتابة

مرجر!تمزوأحتهالوي!أبحزمزوجدضها،(جديدنص

تموقد.صيناءصحراءفيكاترءكأطنتدروفيجيبون

ترجمةأقدمالعلماءمنالكثرونواعتبرها،دتةبكلفحصها

ئلوهو،الئانيالقرنالىوترجعالحريانيةاللغةالىللايخل

توفيقةشكلفيويىنفصلةالأناجيلتقديمالكورتيونيةني

.تلألبان

النصوصهذهاكافأثار:يالب!ثطةالعلاقة!!(-

حتىوالبحثاللراصةمنمزيدأتنطلبالنيالأسثةمنالكثير

تبرزأنطيىلأمروأنه.مرضيلكلعل!االاجابةيمكن

ومازال.بالبحيطةالثلالةالنصرصهذهعلاقةعنتساؤلات

ل!(.ث!.،جوويليمهـ..ج"مقدمتهمفي-علماءهناك

أقدية!ؤكدون-اكفوردجمبهامعةالبثيطةأصتاذ(حم!نلال!5

يد.السر!انيةللشحبةأنرأولأنهاعلىوصرون،البشيطة

علىبرضوح!دل،المسيحىالريافيالأدبفيالبحثتقدمأن

الريانالآباءلاكباساتالمكثفةفالدراصات.ذلكغر

جملت،!!روسأفرايم)كاباتوبخاصة،الأولين

لهايكىلمالثطةإن!ول)1،اطهول!(ابركتبروفسور)

استخدمأفرايمأنوجدوقد.الرابعالقرنفيوجرد

الرغمعلى،لاقتباساتهكمصدررئشيةبصفة،الدياترون"

إلىالواضحةالإشاراتبعضتتضمنالفزيرةهـكناباتهأنمن

يقتبىكانوأنه،منفصلةالأتاجيلبوجوددرا!ةعلىكانأنه

المبما"بمدالينةمنا

الكتاباتبقايامناليناوصلتالىالاقتباطتوهذه

إلىأقرب،الحاصالترنماقبلإلىتعردايىالسرياية

نأ!.ابشيطةإلىضهاوالسينائيةالكررتيونيةالقراءات

صورتهافيطهرتالبح!يطةأنتثتوالخارجهةالداخلبةالدلائل

ذلك.عنمتأخرةالمنقحة

نامحديثةأمجاثترجح:للبثيطةامحملالأمل(-6)

كانتالبيطةأنآخرونوعلماء،بيركتابروفوربها

القرنبدا!ةفيإدساأسقف،رابولا"عملمنأماصئا

صيرةكا-بمنعبارةيقتبسأنبيركتاستطاعفقد،الحامى

الصهدترجمفيهكانتالتياللهبحكمة)نه):فمهايقولرابولا
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الحريانيةايرجمة

منفيهاكانعابببالريايخةإلىاليونايخةاللعةمنالحديد

منقحةالريانيةللفرلجاتالرهعنيتحدثإ.ولعلهاختلافات

القديمةالريانيةالنصوصأصبحتالتقيحوبذلك،مرةلأول

بدايةفيأنطاكيةفيسائدأكالىالذكيالونا!للنصمطابقةاص!

أوامرهأعطىبلتنقيحهبنشررابرلايقنعلمو.الخامىالقرن

الكناضصالتزام5منليأكدواوالثحامةللكهة

أيضأأمهاتقرأالمنفملةصأنالأناجيلمنبنسخةبالاخماظ

كالىالذى-رابرلازمنقبلأنه،حفاملحوظلأمرإنه

من-بال!ربايةنتحدثالتيالكنائىكلإلىيمتدلفوذه

عصرهلعدلما،للبئطةأثرثمةي!،م941-435

آخر.لنصأثرأىعلىنعزألانكاد

بهاتصرفالتىبالطريقةتصرفأنهالمحتكلومن

المقدمةإلىبدفحه،داثبعدهكهحط-3)،حاثيردوريتإ

بألهالاعقادريرمالدياوالذممي،حدثاأتمهالذكطبالتقيح

استخدام:أفهى،شائغاسائذااستعمالهوجعل،البثطةهو

سوىالآنخىمنهادقلمالني،الأخرىالترجمات

والينالية.الكورتيونيةالصوص

انتئاروللبيطةالخاصالقرننذ:البثطهلارغ-(7)

العبطوائفجميععنداعتبارهالهاأن؟،الضرقفيواسع

رسالةتوصلفيكبيرأثرلهاوكالى،المشحىالرياق

بلوالجورجانيةالارم!هالترجا!أنعلىعلاوة،الانجل

؟.الريانيةللبئيطةبالكثرتدين،أيفئاوالفاريةوالحربية

صنج-فياكضفالذممي،الشهرالنطررياللوحأن

السريانيةباللغةالمقدسةالكتبوصولعلىفر،لاهد-آن

لأولالعر!إلىنقلتوقد.السابعالقرنمنذالصينتلبإلى

الكاهنل!30فىع451+أ*)!أأابدييموسى9يدعلمرة

فيبطبعهايقومعمنيبحثذمبالذي،الثهرالسريافى

ضالتهوجدما55ءفيوأخيرا،جدوىدونوفينشاروما

+ولل!(أ*)،4،3+4+4ئادتويدماألبرتفيالجثمودة

وتحملالجديدالعهدفبم،فينادالامبراطورىالمثار

لطبعها.اللازمةالريانيةالحروفصبتكاليفالامبراطور

-)عدإ،دة++ا(3+اخ*حاأدا3")تريميليوسإيمانويلأجاءثم

للمصلحينكبرنفعذاالفزيرعلمهكانالدىالمتجددالحودى

اصدارقفياطجةواستخدم-الانجيزمنالد!نورجال

وفي.م9156فىعبريةبحروفبالريانيةالجديدالعهد

ل!(4ه3اعأ34)عأناأه،صيونتاجبرائيل5أعدم1645

المتمددةالبارييةللطعةالجديدللعهدالأساشةالنخة

والتونطبةفيكاملةالشيطةظهرت1657وفي.اللغات

طبعةأحنظلتطويلةولمدة،اللغاتالمنحددةالبدية
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أخرىترجمة

(+"هاولعط54+ع)!ليسدنجون!أعدهاايىهىلبثيطة

.لاح!"،313!!ا(ااسكافوكارل!

مشهرحديثاأ!درهاالتيللأناجيلالهامةالطبةأما

أكزعلىنجاهافقد،كلانجدونلى(أ*د!اا*،أ)احوبليم"

الثقافةلثاعتبارنافيوضحنامارإذا.نحطوطةخمسينمى

نأفنا،المجالهذافيالعاملينمنالكبيروالعدد،السريانية

فيللبشيطةكاملةجديدةطبحةلإصدارجادةماهماتتوقع

القريب.المستقل

:أخرىترجماث-(8)

أخرىصريانيةترجماتهاك؟الملوك!ييةابخربهة-(أ)

وإحداهما،لاختصارهانذكرها،البثيطةبحانب

مابرج"9أصقصفيلوكيىبهاقاهالتىالعيوكشية

اللغةمن،الفراتصفا!علىم(951-485"لا"،7)

فيويوجد.برليهاربرسابسكوب!الخوركطبمساعدةاليرنانية

ومماإضياء،ضرمنوأجزاءالمزاميرسفرالترجةهذه

الصغرىالحامعةالرسائلعلىتخرىأنهاالنطريححتلفت

.(ويهوذايو2،3،بط2)

عنعارةوهي)ول،حاح!!يم:اهـرتيةالترجمة-(ب)

مابلادلى!الهرتلىتوما"بهاقامالميوكيهلترجةتنقيح

بماعدةنقريئام616فيالاسبهدريةفيوهو،الهرينلين

بولىأقامالوقتنفىوفي.الطابعغربيةيونانيةمخطرطات

المهدويحتوى.القديمالعهدترجة)!4!(آه")4"ع+التقى

حرفيوهو.الرؤيا!رعداماحميهاالأضارعلىالجديد

الاختلافاتليانكثيرةبتعليقاتزودها:قد،ترجتهفيحذا

الختلفة.الخطوطاتبين

الفلسطيية،أيفتاوتسى:الأوريئيميةالسرياية-(ج)

ذكرها.السابقالترجماتمنتشحلصلممستقلةأنهاويعتقد

بيد.الفايكانفيللأناجلقراءاتكتابفيموجودةوهي

نحطوقيتسياءجبلفيوجداقدلوي!ومررندل.دأن

ورسائلالأعمالصفرمنأحزاءمعالقراءاتلهذهجديدتين

بصورةالريايةاللغةعنلهجتهاوتختلف.بول!الرسول

غردةحصالعرلهكهالمأحوذةاليونافيوال!ص.جرهردة

احمهكأنباراباسأنتذكرأغاالمثالبيلعلىمنهاكثرة

.(27:17ت)!باراباسيوعأ

للكتابترجمةأولأنبهالمقطرعمناللافبة:ايرجمة)د(

علىبقليلقبلهاأوم864فيبدأتالسلافيةاللغةإلىالمقدس

واصلالأخيرهذاوأن،ومثوديوسكيرل!الأخوينيدي

البلضاقأهللفائدةبهاقاماوتد.كيرلسوفاةبعدفيهاالحمل

التىالأجزاءعلىالأمربادىءفيالنرجمةرإقتصرت.السلاف!ن



العريةالترجمة

يد.(والمزام!الأعمالوضرالأناجل)المبادةفيتخدم

لتشلالترجمةفيمبزديوستوصع،هذهمنالانهاءبعدأنه

فأمر،فعلأماأنجزهماأما.القديمالعهدمنكب!ة6أجزا

الفدبم،الحهدكلبخرحملمأنهيدولكن،الغمرضبحوطه

يحيطالغموضأن؟،الرؤياصفرترجملمأنهالمؤكدومن

تلكأنمنالرغمعلىالعملهذافياستخدمهاالتىباللهجة

التي"الحبادةلغةعيهقاتالذكيالأ.طسهيكانتاللهجة

تعرضتقدكانتو)ن،الروجةالكنيسةالآنتتخدمها

وعلى.الهائيةصيقهاإلىتصلأنقبلالتغرواتمنللبهر

التغيراتلتراآتراجعالكتابترجمةكانت،العصورتوالي

استلزمهاأخرىتغيصاتالىبالإضافة،اللغةعلىطرأتالتى

الىبعضهاويرجع)انحطوطاتفإنولذلك.التنقيهحعمبة

نصنيفاالتصنيفالىتحتاجنحتلفةأنماطاتعرض(الحاثرالغرن

.جيذا

بمحا،لةم5914فيجيناديوسالأصاتفةرئيسقاموقد

غطوطاتعلىالعثورمنيتحكنلملكنهوترتيالتنقيحها

الىفاضطر،المقدسالكتابأجزاءكلعلىتحتملسلافبة

ومعظمأستير،نحميا،عزرا،الأخبارنحر)النقصيدأن

للفولجاتا.حدبئةترجةإلىباللجوء(والأبوكربفاإرمباضر

نسخةأولأصاس،جيناديوسبهاقامالتيالترجمةهذهوكانت

كانتلان،م1-158في)803(؟ول(!أضروجأفيمطبوعة

الأعمال)قبلمنطبعهاسبقفدالعبادةفيالمتخد!ةالأجزاء

الى-!أصتروجاطبعةوكانت.(م1564فيوالرسائل

ونثيدأسترأنيد،جياديوسلتربةمطابقة-بيدمدى

وقد،الحبعينيةعنحديئةترجماتكانت،والحكمةالأثاد

وتمتاكبربطرسروشاقيصرمنبأمرذلكبحدنفحت

تطبعلمأنهاالا(والجديدالقديمللعهد!ناايرنانيةعننقلأ

بعدام-756فيصدرتطبةزالتوماام.751فيالا

الرحميالكتابهي-طيفةتحديلاتعل!اأدخلت!ن

الروية.للكنيسة

الموجودةالرجمةوبيناللايخةالرجمةهذهبيناممييزويجب

أيمدثمم1517فيأولابدأتوالىالأصيلةالروصيةباللغة

ممقازةحدبثةترجمةترجمتثم،نحنلفةعصورفيتنمجها

.أ1876فيمرةلأولكاملةلشرت

العرية:ايرجمة

أورشليملىالحاضرينمنكان:والمجهةالمرب-(1)

التلايذ-علىالقدسالر:ححلولىيوم-الخمسينيومفي

الرسلحمعواكا،عرب"،بطرسالرصولعظةوحمعوا

ذلكومع،(2:11أع)،اللهبحظاكمبألنتهمييهلحولى"

العربيةبلغتهمالمقدصةالكتبوصتهمسآخرمنالحربكان

العربيةالترجمة

وتد.بفلطينواخصادئاجغرائابلادهمأتصالركم

القبائلمنالكث!بينالأولىعصورهافذالميجةاترت

والثعراءوالخطاءالقادةبعضالمسيحيينمنوكان،العريية

.الصبتارغفيالمثهور!ن

العربالمسحببنأنيدو:العريةابرجماتأندم-(2)

ائافيالقرننذتمتالتيالسر!انيةالترجمةيشخدمونكانوا

عربيةترجمةهناككانتأنهيظنونالبضكانو)ن،لليلاد

أ"لر.لهاييقوااختفتولكنهاالصببعضاضخدمها

،الرقأتطاركلفيالعربانشرأنبعدولكن

لم،الأقطارتلكفيالريهةاللفةهيالعرليةاللغةوأصبحت

العرية.اللغةإلىالمقدسالكتابترجمةعنبذ)المسيحيونيجد

رضحهاالىهىالتاريخيعرفهاعربيةترجمةأتدمأنوالمعتقد

الفولجاتاعنلقلأم724نيأسبانيافيأثبيليةأسقف

.الثرقالىتصللمالترجمةهذهأن!دوولكن،اللاينبة

لالرصورسائلالأربعةللأناجيلعربيةنخةعلىعكرأنه؟

الىتاريخهايرجعأورشليممنبالقربمارسابادكلفيبولس

لرسائلعريةنسخةعلىعثر؟،أيفئاالثامنالقرنمنتصف

نفىإلىترجعبيناءكاتر!صانتديرفيالرسرلبول!

المصر.

بدا!ةفي:الوطىالعورليالعريةايرجمات(-3)

الفيومي،صدياباسماشهر،جهودىرحلقام،العاشرالقرن

بحروفوكمبهالعربيةاللغةإلىأكدرهأوالقديمالعهدكلبترجمة

بترجرممتعيئابالعرييةالناطقينالهودلجفعةعبرية

الأصفارترجمولكنه،البعينيةوالترجة،أونكلوس"

فيالجزءهذاطبعوقد،المورىالعبريالنصعنالخمسة

بعدطبهأعيدئم،المبريةبالأحرفم1546فيالفططينية

فيثم،م1645نياللغاتمتعددةباري!مجحرعةفيذلك

الربية.بالحروف1657فيلندنمجمرعة

عنالقديمالعهدتربمقداسحقبنحنبنإنويقال

فاكأن؟،ابدىالتاسعالقرنيالعريةالىالبعينية

إلىتاريخهايرجعالكتابأسفارلبحضعريةأخرىترجات

م469فيلوقاانجيلترجمةفاعروالحادىالعاضرالفرنين

توضعكانتوأحيانأ.فالكنرا!حقبواسطةقرطةى

قوازيينعمود!نفيجنبإلىج!اوالعريةالريانيةالترجمتان

تيثد:رفالألمانىأالعاحصلوقد،واحدةمخطوطةفي

الآنموجودةوهي،النطرونوادىأديرةفيمنهانخةعلى

.البريطارالمتحفلى

ترجةكثيرونقامعشرالحادىالقرنفتصفوفي

عنترجمهاالذىالأنطاكيالفضلبناللهعبا.مهم،المزاعير
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العربيةايرجمة

شرفولدلك،م6017فيحلبفيطمعتوقد،الونانبة

.م1725فيلدنفيطبعهاوأعيد،الحلبيةبالترجمة

سعيد"هـأبواممهصامركطرجلقامعثراثافيالقرنوفي

وطبحت،الدارجةالعربيةاللغةالىالخمسةموسىأسفاربترجمة

سجمهود!رحلأيفئاترجمهاكا.م1851فيهولندهو

فيأوربافيوطبعت،عرالثالثالقرنفيأفر!مةشرالى

.م1622

العهدثر،(؟.12)عرالثاكالقرنأوائا!ودط

تقيحبعدواحدةمحطوطةفيرالقبطيةالعريةلالتربتينالجديد

المولجاتا)اسمعلاوأطلقراالعربيةالرجاتلإحدىبسيط

.!الاصكئدراية

السالبناللههبةقام،عرالثاكاغرنامتصفوفي

العرية،إلىالقصيةامنالمقد!!الكتابتجرحمةالاسكندرى

عنهانقل،حبرائيلاعهراهثاأنإلا،إلياتصا!لمولكنها

الآنمحفوظةوهينقطالأربمةللأناجيلم0126فين!خة

البريطافي.المتحفلى

في-الطباعةاختراعبعد:المطوعةالعريةابخ-(4)

المقدسالكتال!مننسخطبعت،*عرالحامىالقرن)

أولمن:كان،واحدمجلدفيجنباإجنبأعديدةبلغات

إحداهاالعربيةكانتلغاتخمىفيللمزاميرنسخةالنخهذه

جنوافيطبعتوقد،واللانينيةوالكلدانيةوالونانيةالعبريةمع

بخاحكاملةنحةمهاوترجد،م1516فيايطالافي

المصرية.الكتببدارالأثريةال!

م1546فيالأب!تانةفياللغاتقعددةلخةطبعتثم

جق!،الفيومىسمدياترجةصالخمةموعىأصارتحر!

فيهدابرجفيبالعريةغلاطيةإلىالرسالةطبعتكا.القول

فيرومابالأربعللبثائرنخةأولطبعتثم،م1583

السنةنضىوفي،الاصكندرايخةالفرلجاتاعننقولةم1915

جملةطعوترالى.واللاتينيةبالحربيةأخرىنسخةطبت

هولندهفيبالعربيةكلهالجديدالحهدطعثمللمزاميرترجمات

.م1342إلىترجعإغايقال،ليدنبمكتبةمخطرطةعننقلأ

العربيةلاللعةالكتابلكلنخةأولطبعتم1671وفي

هيةاضرا!صتحترومامدينةفيجبهانبهاأخرىلغاتأىبدون

دمق،مطرانالرزيصوسىبنسركي!الأضفبرئاسة

يهثنرجمةظهورخىالاستحمالالئائحةالترجمةهىوظلت

نسخعدةبجمعالهيئةتلكقاتوقد.البيروتيةوفانديك

اللانيية،بالفولجاتاوبخاصة،والونانيةبالعبريةوفاللرهاعرية

اللغوية.والأخطاءوالركاكةالخللمنالكثيرابهاكانولكن
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العريةالترجمة

فيالميحيةالمعارفشرجميةنثرتم1725وفي

بطريركأثناسوسإلىتنسبللمزاميرمطوعةنخةبيروت

وسلامةالترجمةلصحةالمد-سحازتوتد،الملكيأنطاكية

بمد،لندنفيبالعرلهالجديدالحهدطبعم1727وفي.اللغة

ترجةكالتأنهاإلا،اجرنايةاعلىنفركطسيمانراجعهأن

وضعيمة.ركيكة

بالعربيةيالجديداسهداا/،بحليزيةالتوراةجميةطبحتئم

مارت!مريالأمحليز!االقىبترتجهقاموقد،م1816

للكتابكاملةنمخةأوقأما.الهدمنجاطنثنائلوالمستر

فيفكانتالانجليزيةالترراةجمعيةأصدرتهابالربيةالمقدس

.م1822

ببيروتالمبحيةالمحارفنف.جمحيةط!عتاء18وفي

طمعتثم،الدياقفارسالمحلمترجةعنالجديدالعهد

.م1857فيمحاالعهدي!

جقالنىاكجاتكلتك!لم:الأمربكبةالترجمة-(5)

اللغاتعنتر-لمأنهاوبخاصةبالغرضروافية،عهاالكلام

اللاينيةأوال!بحييةعنترجمتبل،المقدسةللأسفارالأصلية

لا،الوجودنادرةن!خهاكانت؟.القبطيةأوالسريانيةأو

شكلفيبعضهاوكان،والأديرةالبهاضفيإلأنرى

أيديإلىوصلتوفلما،ردفطغامطرعةأو،مخطوطات

الحدمة.لهذههيأهمأناشااللهدعاحتى،اخمبا

ببروتلأمريكيةالمرصلينلجةتررتم1847بنايرففى

والرنانية،العريةاللغتينمىكلهالمقدسالكتاببترجمةالقام

نأالأمريكىالمرسلبهثعالىالفىالدكتورمنوطبن

حميثعالىالدكمورفثمرع.الجليلالعملطذاوقتهيكرس

اليازجيناصيفوالثخالبتاقبطرسالمعلمبمماونةالعصلي

العربيةاللعقينفيضليغاالبتالطبطرسالمعلموكان.اللبافي

رفي.قديرأنحويأاليازجيناصي!الثخكان؟،:العبرية

ركان،الربويهثالقسالديهوررقدم7ء18يناير11

متفرقةوأجزاءالجد!دوالعهدالخصةأسفارموسىترجةأتمقد

كرنيليوسالدكتورلعدهالعملدواصل،الأنجياءأسفارمن

عريتفنكان)اللغاتفيوعالمأطياركان،فانديك

التاسحةفيوق!ذوكان(حديةوخمئاقديمةخمئا،لغات

يهثالدكتورترجمهماكلفراجع،العمرمنوالعرين

الترجمةصبطفييعاونه،دقيفةمراجعةالشتافيبطرسوالمحلم

العهدترجمةمنفرعوتد.الأزهرىالأيريرسفالثيخ

فيالقديمالحهدترجةومن،م0186مارس28فيالجديد

مارس92فىجميعهاطبهاوضمم1864أغحطى22

المهورالنصعنالجديدالعهدترجمةنمتوفد.م1865

أما.الصوصأدقوحتبر،ورفاقهإرارموسحققهالدي



القبطةالترجمة

الذىالماصورممطالحبرىالنصعنترجمفقدالقديمالحهد

المقدسالكتابدارأ!درتوفد.عبرينمىأدقبعتبر

كلالأولىالثلالةللأناجيلوممنونةمافقحةنخةبالقاهرة

.م8691فيحدةعلىمنها

فيالدوميبهانالآباءقام:الكثولكيةايرجمات-(6)

الآباءقام!،م1878فيطبتتربةباصدارالموصل

بمعاونةجد!دةعربيةترجمةباصدارم1876فياليوعيرن

اعهوقساليازجيناصبفالئيخابناليازجيابراهيماليخ

ترجمتهمفجاءت،الأورضلب!يالبطريركرعايةتحتجعجع

روحعلىوالمحافظةالدتةفيتجلغلاكانتواناللغةفصيحة

م8691في!درتوقد.الأمريكيةالترجمةبلغتهماالكات

وللأناجيلوللمزاميرالحمسةمومىلأضارمهامنفحةنخة

ببروتالمضرقدارعن.الرملوأعمالالأربحة

حريصافيالبرلبونالآباءقام:اطدثةايرجماث-(7)

.م5691فيالجديدللعهدترجمةباصدارببنان

طومونجونالضىالدمحعوررأصهاعلىلجنةتاتثم

فانديكلترجمةكاملتنقيحالملكعبدبطرسالقىوالدكنور

منصسلةقم7391فيونشرت،الجديدللعهدابىوتية

.كئيرةوخرائطجذابةرسومبهاالكرارص

الملميوالبحثالتمليمأسقفغريور!رسالأنباقامثم

)بحيلبترجمةمحاونيهبعضمعالأرثوذكهالقبطةبالكنيسة

نثرالذيمتىانجيلتربةثم،م7291فينثرالذىمرقى

.7591في

ببووتالمقدسالكنابنجعياتاتحادأصدرم0891وفي

.للثروحبجدولومذيلة،مفونةالجد!دللعهدجد!دةترجة

تف!يةعريةتربةالقاهرةفيصدرت8291مارسوفى

الحياةمحابهةعنالحباة""كاباسمتحتالجديدللعهد

فيطباعهاأعيدتثمأط(.7!ولأعا!أ!ح،ولا3ال!+هأ،!ولالدولة

نفىمنمنقحةأخرىطبعةصدرتئم،8291ابريل

طبعةمنهاوصدرت.8391الريلفيالفاهرةفيالترجمة

ترجمةأصدرتم8891وفي،8591فيفقراتهامفرنة

والقديم.الجديدللعهدينتفميرية

القطية:الترجمة

منالقبطيةالأمجديةتتكون:القطيةالأبجدية(-1)

الديموطييةاللغةمنحروفسبحةايهامضافاايونانيةالحروف

وترجع.ابونايةاللغةفيالمرجورةغيرالأصواتلنطقالمصرية

بدا!ةأوالرابعالقرننهايةالى،إلياوصلتقبطيةمخطوطةأتدم

مصرفيالائدةاللغةهىالقطيةاللغةوظلت.الحامىالقرن

القبطيةايرجمة

العباداتفيإلاالآنتندثركادتولكنها،الاسعالقرنحتى

الأرثوذكحمية.القبطيةالكناضفي

لهجاتضالأتلعلىناتوجدكانت:لجاصها-(2)

)أ(-:هيالأدبيةالناجةمنأ!هاوكان،مكتوبة

)الوجهال!فلىمصرفيتستحملكانتالتيالبحيرية

؟،الحاليةأوالراتيةالقبطيةياللفةتسمىوكانت(البحرى

فيت!تخدممازالتالتيوهي،بالممية!خطأتسمىكانت

الأرئوذكية.المبطةالكناشفيالبادة

الحليامصرفيتنخدمكانتالتيأى:العيدية-(ب)

بالطيية!"أيضئاوتحى

.الفيوماقليمالىعادةوتنسب:الب!ثموريةاللهجة-(ج)

مخطوطةمهااليناووصلت:الوسطىممرلهجة(-د)

الاتختلفلاوهيمرابيوممنبالقربإرياديرفيوجدت

البشمورية.اللهجةعنقليلأ

الممر!ةالىوأنربهااللهجاتأقدموهي:الا!يمية-هـ()

الخروجمن)قليلةقصاصاتسوىمنهايصلناولم،القديمة

.(الجامعةوالرصائلالصغاروالأنبياءالثاقوالمكابيينوالجامعة

الحمىباللهجاتوصياوقد:القطهةالترجمات-(3)

الترجماتهذهوتعتبر.كاملأيكونبحضهايكادمخطوطات

القدكلة،السريايخةبعدترجاتأقدم،بعهديهالمقدسللكاب

اليعضكانوإن،الميلادىالئالثالقرنإلىممظمهافيوترجع

الترجمةأنو-سجح.الئافيالقرنإلىترجع)نهايفولون

وأخيزا،الوسطىمصرقبطيةثمأقدمهاهىالصعيدية

مماخالئاخالصئاكونيكاديونانئانفاتمثلوهي،البحيرية

كلعلىالمعيديةتخوىبيما،الغربيةبالاضافاتيعرف

بيزا،"لنصوصتكونماأقرب!ى،النربيةالقراءات

فيالبريطاقالمتحفنثحروتد.الأعمالسفرفيوبخاصة

تحنوىوهى،م035تبلمكتوبةبالصعيديةترجمة1291

مخطوطاتأقدممنوتعد،والأعمالويونانالتثيةعلى

منالكثيروهناك.م002نحوكبتأغاوالأرجح،الكتاب

أما.الرؤياصفرعدامابالصحيديةالجديدالحهدأضار

وأجزاءوالمزاصروأيوبالخمةموصىأضارفهناكبالبحرية

العهدأيفاركلمعالقديمالعهدفيالاريخيةالأسفارمن

باقىمنكنابةأحدثيدوالرؤياصفركاندان،الجديد

ورصالةوالمرالطإشحياءمنأجزاءبالبشموريةوفاك.الأسفار

القدبمالعهدترجموتد.الجد!دالعهدمنكيرةوأجزاءإريا

.م303حوالىترجمتالمزاميرأنويبر.البعينيةعن

م031حرالىهـ)ولةا!ا،أولفبلاسولد!:القوطةالترجمة

منونقلوهماالنزاةالغربيونالقوطأسهما،م!يحيينلأبوين
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اللالييةالترجمات

نحوبلغوحين،أوربافيداضاالىكبدوكيةفيموطهحا

أول،أولفيلاس"وكان.لداشياأس!فاغينالحمرمنالثلالين

منأولأيفئاوهو،للمسيجةالقوطاعتناقعلىعكلمن

ذلكاضطرهوقد،القوطةاللغةإلىالمقدسالكتابترجم

ترجم)نهالتقاليدأحدويقول.لهاهجائةحروفاختراعإلى

منأنهرأىلأنهالملوكنحرىعدامماكلهالمقدساليها!

عنكثيزاتتحدثاييالأضارهذهوضعالممغير

بالروحيتميزالذىالقوطيالثمبيدىبين،الحروب

لمالواقعفيترتجهأنفيشكفاكأنبيد.بطبيعتهالحربية

جذاالقيلإلايتبقلمإذ،فقطالجديدالعهد!رىتتضمن

.الموضوعهذافيبشىءنجزمأنيمكننافلاالقديمالعهدمن

العهدترجمةتعرضتمرةآنقررأنأيضاالامكاذفيوي!

.أولفيلاسعهدمذللتنمحالجد!د

بستقائمة،سبنيلهااالممدسالكتابقاموسذكروقد

لاينية-االلغةدنائيهنحطوطهإلهايفاف،قوط!همخطوطات

قصاصة"باسموتعرف،24لرقامنأجزاءتحوى(قوطية

وقد.م0191فينرتول(3ك!!أ48،3)،صول،أرسير

منالخامىالأصحاحمنبجزءالخطوطاتهذهاحتفظت

-5محيامنوأجزاء،3و52:2ومزمور،التكرين

فقدالجديدللعهدبالنصبةأما.القديمالعهدمنوذلك7

غر)ولبههابول!الرصولورصاللبالاناجيلاح!فظص

فهىكاملةطبعةأفضلأما.العبرانيينمناقتباساتمع(كاملة

في-ول،6د!،3()ح+ولأوينيشامن5أصدرهاالتي

اللغاتلاريخأهميةمنالترجمةلهذهلماونظرا.م6918

أعدتالكتابمننحتلفةلأجزاءكئرةطباتفثمة،الجرمانبة

اللغوية.الدراساتلأغراض

الصلةوثقنصمنترجمتضدالقديمالحهدأجزاءأما

اللغةعنتكنلمبالغطعفهى،اللرجانيةالونايةبالنسخة

يسنخدمكاننصعنترجمفقدالجديدالعهدأما.الحبرية

.جذاالطميفةالاحتلافاتبحضءالرابعالقرننيأفطاكبةفي

مخطرطةنوعمن-قديملاتينينصاستخدمولقد

علىتمجهافيأونفهاالترجةعملني-بركبانوس

فها.واضحةمحينةقديمةلاتييةتراءاتثمة،الأرحح

اللانينية:الترجمات

تحملالميحيةأنحيث:الترجماتمنالغرض(-9)

الضرورىمنأصبح،البركطالجنىكلإلىالخلاصرعالة

المثرونحملوعدما.اللهكلمةالثحوبكلتعرفأن

تتكلمالتيالأقطاروراءماالىالارةالأواثلالمجيون

بفسهالله)علاننقلالىالحاجةأدركوهعاأولكان6ايرنانية

العهدأضاراليرنافيلمالحاعرفلقد.السعوبهذهلغاتإلى
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اللالينيةايرجمات

المعروفةالترجمة،اليونانيةإلىتربتهطريقعنالقديم

اليحية،انتضرتعندماأنهعليهالجفقومن،بالسبي!ية

كلمةال!ماتترحملغتينأولواللايةالريايةاللغتانكانت

وصائرالأناجيلترجمةأنعلىينعقدالاجماعويكاد،الله

نهايةقبلتمت،اللغتينهاتينالىوالجديدالفديمالمهدينأسفار

الثالط.القرن

نعرفلا:الرابعالقرنليالحينيةالترجماتكهـرة-(!)

فرغم،اللاتينيةإلىالمقدساليهابترجموامنأوائلعنشئا

تاؤلاتهناكمازالت،الحديثالحصرفيالعلحاءأبحاثكل

الاحاباتتجدلااللاتينيةفيالمقدساليهابأ!لعنكثرة

تاريخهادراصةنبدأأنالأفضلمنلذلك،الثايخةالجازمة

علىنجاءقامفقد،الرابعالقرنأواخرفيأجرومأمنابتداء

الأساصيةاللاتينيةايرجمةبحملأداماسيوساالبابامنتكليف

كانت.ملحةإلهاالحاجةوكانت،بالفولحاتا5تعرفالتي

ولم،بحمرعىبمفهايختلفترجاتعدةذلكقبلتوجد

عندلهاالرجوعأوعليهاالاعماديمكنترحمةفاكتكن

إلى،دامايرس)ابىبادفعماهوذلكفكان،الحاجة

التفاصيلصبحضونعرف.الحملبهذ)بالقيامجيرومتكيف

جزءأولمعالاباإلىم383فيجرومأرطهالذىالخطاب

يقول.الأربعةالأناجليحوممماالجزءمذاوكان،مراجقهتمت

ترجةباصتخلاصبالقيامأمرتيلقد9:خطابهفيجيروم

الكتابنسخمنالعديدانتشرأنربعد،القديمةمنجديدة

أنهاوحيث.الحكممركزأشغلفكأق،لمالعاكلنيالمقدس

الأصلمعتتفقأيهاأقررأنفعفتي،بيهايخصانختلف

ذلكأردف،النقادهجماتبتوقعكانوإذ.،الوناق

فيقولوا،اللالينيةالنخفيالئقةيمكنأنهرأوا)ذا":بالقول

ولكى.الخطوطاتبعددمختلفةترجاتتوجدأنهحيث،أيها

الأصلإلىيعودونلافلماذا،الحقتريدالأغبيةكانتاذا

غيرمترجمينمنوقعتالتر!الأخطاءويصوبوناليولالط

مصححونبهالقيابميملىجرؤمابلةالطينوزاد.أكفاء

؟امهملونكتبةفيهاغئرأوعلهازادثم،المهارةتنقصهم

بكلعقارنتابحدكبد)يةالأربحةالأناجيلالاباسلمعيهوبهاء

ايونانية.الخطوطاتمعدقة

كانالذى-أوذمطيوسمنمابهةصررةعلىونحصل

إلىالصريةمز،المترجين)ن!:يقولحيث-لجروممحاصرا

يمكنفلاإللاينيةإلىالجرجمونأما،حصرهميمكناليونايخة

يرنالطمخطوطوصل،الايمانعصوربدايةفيلأنه،حصرهم

علىجرؤولكنه،باللنتينالمعرفةتلبلضخصيدإلى

منيحدلاعددا:يقولالفصلنفسوفي.ترجمتهاأ

قراءوينصح.،ايرجمبنمنخداوااللاتبيينايرجمين

وأفربنرجمتهافياسهـأطنةفهي،،الإيطالاأإلىبالرجوع



الحييةالثرجمة

!أبالإيطالايقصداكانماذاولكن.،معايافيالفهمالى

كانتأ!افبلمنالظنكان.حولهامحرجدلثارلقد

لكن،جيرومقيتمتالتيالرجماتكلمنخلاصة

(4:ودراصتهاالنصوص:كابهفي11بركت5يروفور

هواتماالكلصةبذهأوغطيرسيقصدهمابأنمدذايؤكد

جيذاعرفهاأنه-سجحالتي،(الفرلجاتا)جيرومترجة

هذايكونأنويحت!ل.سابقةترجةأىعلىوفضئلها

التيايرباتمنالحديدناككانجرومفقبل4صحيخا

جيرومبعدأما،(أوغسطينوسوجبروم)كلاهمامهاضكا

والتي،المعتمدةالارزةالترجمةوهيترجمتهفاكأصبحتفقد

،الجدانمنالأخرىالرجات-الزمنبمرور-طردت

الكاملةاللاليهالتربة،لمالحطيةالفولجاتا1،هيوبقت

.القدسللكتابالمعتمدة

التيالخطوطاتإنتجرومتجلالجنيةليال!با-(3)

باللاتينية،-عامجهبو-فتر،ومجيرتجلماعصرمنوصلتا

نكتثففإننا،الوجودفيظهرتأينسألناوإذا.،القديمة

توقع،أنيمكن؟،رومافيتظهرلمفهي،مذهلةحممة

القرنحتىأصاضااليونانيةهىالمسيحيةرومالغةكانت

روماكنبةالىرصالتهبول!لالرصكبوقد،الثاك

العقدفياشومالي،اكيمند!رمحبوعد!ا،باليونانية

رسالته-رويةكنيةبايم-الأولالقرنمنالأخير

يوصتينرسكتب!.باليونانيةكعبها،الكورنثيينالىالأولي

خمةوبين.باليرلايةرويةمن،الهرطوقيوماركيودال!يد

لا،الثافيالقرنختامحتىرويةكرصىتولواأ!فاعر

مازكىالوئىالامبر)طررحتى،لاتييةأعاءأربعةإلاتوجد

هناكوجدقدكانواذا.بالونانيةأتأملاته!كتبأورلوس

إلابتكلمونيكونرالم،الفترةتلكفيروبةفيمشحيرن

حاجةهناكتكنلمبحيثالقلةمنكانواأنهمفلابد،اللاتية

ذلك.منضىءيصلنالمحالأيعلى.لاييماترجمةالى

أولجاءتالقد:أفريقيةعالىليأولاايخدمت(4)

تعرضتلقد.أفريقبةثهاليمنلاتينيةكنيةمحطرطات

،الاكرةالعصورفذالدملمحمودبةأفريقيةثهالمطفيالكنية

الكتابمنالعديدبهاكان!.بثهدأ"لهامذهلةقرائموناك

ببعصأجائاتختلطكانتلاتينيتهمأنولو،البارزيناللالين

الذيالحقنجيرانتقديهاباتهمولكن،الأجنبيةالمصطلحات

ترضه.

كبريانهو،الأفريقييزالكثاببينالبارزينالرجالأحد

،م257لىالهادةاكيلنالالذى،قرطجنةأسقف

ورسائلالنذأوالقصيرةالأبحاثمنعددمنمحاباتهوتكرن

ضكولا.المقدسالكنابمنباقتباساتحميهامملوءةعديدة

الحمنعةايربة

ثهالمطفيأيامهنيسنخدمةكانتترجمةاضخدمأنهفي

فهيولذلك،دتيقةاتتباساتهأنعليهالمتفقومن،أفر!ية

الأفريقيةاللاتهالترجةمنبالثقةجد-سةصوزالاتفدم

المراحل.أقدمتكنلموإنتديمةمرحلةفيالقديمة

بينلقد:كبرياناسخدمهالذكليالمقدسال!ب-(5)

مازالت،كبر!اناعتخدمهاالتيالترجمةأنالنفدىالبحث

تورينفيتىوانجلمرفىانجيلمنأجزاءالآنناتوجد

*ء40!(أبوبينزبسمخطوطةاوتسمىإيطالياضدالطفي

الأعمالوسفرالرؤياضرمنأجزاءتوجدكا(كأث!أ"هم!

تس!ىباريىفي،علجااليهابةأعيدتمموحةنحطوطةفي

جلىتو!.*ءك!ح(3153ء،أحول3)كأ!يسنس!رفلونحطوطة"

*ع!!("بنونيرسمخطوطة،هيأخرىنحطوطة

تجلكالثبهشديدةلصوصعلىتخوىفياول+أ،ول،دة!(في3

امتزاجمنآئاربهايوجدكانواد،كبريانإسنخدمهاالي

الاقتباصاتمعالخطوطاتهدهفيوالضوص.ترجمةمناكز

باللاليةإالعلماءعندتعر!،أوغطوسعصرمن

تاريخلها-أخرىمخطوطةتوجد؟.!القديمةالأفريقية

*ء4"ص!(ع!اهصأ34ة)؟لاول!سديوكولبرنحطوطةأهي-مئير

هذاكلعنلناويتضع.أهميهلأفريقىعنصرعلىتخرى

لديهكانت-اليونايةيعرفيكنلمالذى-كبريانأن

هذالنايقدموبذلك،كتالاتهفياستخدمهامكتوبةترجمة

المقدساليهابوجودعلىالدلبل،العظيموالثهيدالأسقم!

.ترنونصفقرنبنحوجيرومعصرقبلاللاتييةفي

نصفرجعنااذا:ترتيانعصرفيالمقدسالكئاب-(6)

،الاقالقرنأواخريلرزالذىترتلياننحد،الوراءإلىقرن

الونانية،فيضيغاعالمأكانأنهفيكبريانعنيختلفوكان

وأالسبعينيةمنيقتبهمالنفهيرجمأنعلىقادزافكان

نشثهدأننقدرلاوبذلكاليونايةؤ،الجديدالعهدمن

بروفورويمتقد.عصرهفيلاتينيةترجمةوجودعلبكتاباته

إلى3ئترلمالمقدسال!اليألىالمرجحمنأنه"هـزاهن

باليوناية،بمعرفتهترتليانوأن،م024-012تجلاللالينية

يقرونلاالعلماءكالبيةولكن،باثرةالوناليةمنينرجمكان

ترجةوجودعلتدلترتلبانمحالاتأنويمتقدودزاهنرأكي

هذاهومنمطلفاإليايصللمو.عصرهفيمشحدمةكانت

تلكقامالذيأالأفريقىالدالاأوأالأفريقيالويكلف"

يقول؟-كثرةأيابرعملمنكانتولحلها،ايرجمة

للسجيينالمثتركةللجهودنتبجة-وضكوتالأضف

الأفريعين.

نأوء:يثرقيالقديمةالجةمعدرأناحمال-(7)

الأولىالقديمةاللاتينيةالرجمةأنإلىتثرالآنحتىالدلائل
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اللانينيةالترجمة

بمىميماالحدبثةالأبحاثنتائجفإن،أفريمةمنجاءت

يتضحإذ.آخراتجاهإلىثير،الجديدللحهدالغرليالنص

ال!ريانيةالمراجعمنجذاقربالغررالصأنالمقارنةمن

وقد.الامبراطوريةمنالرقةالولاياتفيأصلأظهرتالتى

والصوصاللاتييةالنصرصبينالديدالتثابههذاأدى

أقدمتكونأنيحتمللأنهالاعقادالىالعلماءببمض،السريانية

أنطاكية،فيوبخاصةالرقفيتمتقداللاينبةايرجمات

وأبحاثاجديدةعاصرامحافيتظرلغرامازالالأمراولكن

لحله.أئهل

عنتكلناأنسبق:اللايهانحطوطاتدمنيف-(8)

وكبريانترتليانالأفريمينبالآباءبالارتباطالأفريقيةالترجمات

بعصرما.تتصلالتيوانحطوطات

وبخاصةأورباغربينجد،الرابعالقرنإلىنصلوعدما

الأورلمط،النصيسى،للنصئانيةصورة،إيطالةكاليفي

مستقلنصهوفهل.الأفريقىبالحصالوثيقةعلاتتهتئبتلم

الأفريقيالضمنمثتقنمرأنهأم،إيطماليةتربةفيبت

؟الغربوإلىاخمالاإلىرحلتهفيللتقيحتعرضهبعد

ح(40*عأالفرسليانيةالخطوطةأمنالمجموعةهذهوتكرن

من7(ع53+ع+هأ)3!الفيرونيةوانحطوطة51+ع"عء!حلا(،أ5

وفيرونافرشلىفيوجدتاواللتينالحامىالقرلىأوالرابعالقرن

إنحطوطةإلبهماتضافأنيمكنكا،الترتيبعلى

يخنا.فيالابعالقرنمن7(4+آولح+ه"ه3أ)3،فندربوينسى!

المجموعةهذهوتضم،الأناجيلنصتحطياانحطوطاتوهذه

.لا-سيناوساللاتينىوالجرجماللاتينية!بيزانحطوطة5

الكتابيعرفوالم،الأولىالقرونفيأنهفعلمأنومجب

والأعمال،الاناج!لفكانت،واحدكتابفيكاملأالممدس

العهدمن)والرؤبا،بول!ورسائل،الحامعةوالرسائل

والألياءوالمزامير،اياريخيةوالأسفار،والترراة،(الجديد

.حدةعلىنحطوطةفيمنهامجموعةكل(القديمالعهدمنأ

النص:يحمينالقديمةاللالقيةانحطوطاتأهة(-9)

القرنصتصفإلىترجعوالتيالقديمةاللاتييةالترجماتهذه

ترجمتالذيالولا!للفصمبكرةصورةلاتقدم،الثافي

كانت-الواضحمن-أنهاعرمناتىأ!يتهاوتزداد،عنه

ليما،الرابعالقرنالىترجعمخطوطاتناأهمإن.حرفيةترجمة

القرنإلى-الأرجحعلى-ترحعاللاتيبةالخطوطاتهذه

ولكها،المكانأوالتاريخعددةكيرنحطوطاتوهي.الافي

آباءاشخدمهاوقد،الكنيةمنمحددةنطقةمنتجىءإذ

النصتحقيقعلىقادرينيجحلاذلكفإن،تمائاتاريخهمنعلم

الوقت.ذلكفيهناكمتخدئاكانالذىايونافي

036

تركه

الذ-فىكالبأبناءأحدوهوأانعام)مفاهعبرىاسم:ترحنه

.(2:48أخأ!معكةسرينهلهولدتهم

وكل،صلاحمنبهتوقىماكلهوالترس:مزسة-ترس

رئيسيتانكلمتانالعبريةوفي.مترسةفهوالانانبهمايتترس

مح!!اولهرصأالعربيةفيتترجالى!ومجنلا!!نه"هما

كثيزاتردات!)توإن،الكلشينترجمةبينواصحتفريقدون

(24،38:4:)23حزقيالفي؟جبإلىج!ا

الذيالثعلالترسهى(والصئه،.(2ت35)والمزمور

وكانالجبارلجياتكاناسذىاكالترسالجسدكليغطىيكاد

أما.(4او17:7صم1)تدامهآخرشخصيحمله

جث!عنققرأ،الهامرماةيحملهأنيمكنفكانأالمجنا

خأ2)،القىوثدونالأتراسيحملون"كانراأغمآصا

وأالخثبمنتصنعالعاديةالتروسوكانت.(14:8

هيالخشبيةالأتراسوهذه،بالجلدالمغطاةالمجدولةالأغصار

إصائيلمدنمكانويخرج":الننىحزقيالعنهايقولا!

والهاموالقميوالأتراسوالمجاناللاحويحرقرنويشعلون

:93خر)أشينسبعالناربهاويوقدونوالرماحوالحراب

،21:اصه2)بالدهنالمج!أوالرسمسح(وص!ن

منكجزءأ،،الجوبةالمراملمنلحمافيإما(ه:21إكأ

وصلاحه.المحاربنكريرطفوس

...مطرقذهبمنترسئتا)عظمنهفيل!يمانوكان

و01:16مل1هـ)مطرقذ!منمجنمئةوثلاث

الاشعراض.لمجردالذهبيةالأتراسهذهوكانت.(17

وال!يفبحزامهالصيرللتردرصورة



ثاثاترسوترسا

الكبرةاكراسليالحرابتحملالفرعوليالجثىمنلفرتةصورة

،رحبحامأبامفيأورضلبمعلىمصرملكضيشقصعدوعندما

نحاسأتراسعهاعوضئارجعامفممل،الذبأتراسأخذ

.(27-14:25مل1)

علىحلدىفياممجولالترسكان،للحرباليروعد

المعركةبدءعندعنهيكصف،كطاءعادةللترسوكانالكف

المنرصةعلىللدلالةالكلمتانتصتخدمكا.(22:6إصق)

وكراتوالحجارةالسهاملرميالمحاصرونيقيمهاكانالتى

(26:8حز،37:33إش)المحاصرينعلىالمئملةالنار

لحمايةترس)نهالر!عنفيقال،مجازئاالكلصةونتخدم

:15تلث)،لكترسأنا5:لابراهيمالربقال؟،ضبه

المرنمبقول؟.(33:92تث)لئحبهترسأنه؟.(ا

،18:03مز)!بهالمحتمينلجمغهوترس!الرب)ن

السلاحعنحديثهفيبولىالرصولوبذكر.(الح25:2

الكلمةهنايتخدموهو،،الإبمانهـترس:للمؤمنالكامل

هدالذىالكبيرالرومالطالترسأى،ئوريوس)اليرنانية

الملهة.الشر!ر!امجميعيطفىأنيسنطيع

وفييميماصرريةبقاعجيققائدأللوفيوسأبووهوترساوس:

(3:5عك2)المكابينمنالعظيمالكاهنأونيازمنفي

.!طرعرسمنأبلويخوسأتمنىالحبارةأنوالأرجح

ويرى،ئابت"عمناهأنالبعضهـىفارصىاسم:كرش

خصىأحداصموهر."رغبةتد.يدىءهأنهالآخرالبعض

الملك،إلأيدجهايمداأنطبااللذت،أححو!ركأالملك

فأخبرت،الملكةأضروأخبرالأمراكفمردخاىولكن

صحيخا،!وجد.هالأمرففحععن،مردخاىباسمالمللث

:23،6-2:21أصتير)خةعلىالخصيانفصلب

ونحباعزرامفركيفيمرا!خمساللفبهذايذكرترشاثا:

:07،8:92،01و7:65غ،2:63عز)

نحياوفي(2:63)عزرافياللقبهذاويطلق.(ا

أيضايطلق؟،زردابلأوشيثبصرعلى(07و7:65)

نحياويسمى.(ا:8:92،01غ)نفسهنحمياعل

يطلقالذىاللغبنفسوهو(12:26غ)،الوالىاأيصا

بأنالاعتقادعلىيحملمما(5:14)عزرافيضئبصرعلى

جاءالأولوأن،مزادفان،الترضاثا)ولقبأالوالىالقب

ويعتقد.الفارصيةعنوالاق،الأثوريةالبابليةعن

محليحلهـالذىمفاهاعبارةنحنصرالكلمةأن،لاجارد"

عنمأخرذةأ!ايحتقدانوابوالدجيسيرسولكن،!الملك

فيكون!متد)أو،قاساأكي"هـتورشالفارجةالكلمة

صثقةأنهاالأرجحأنييدوولكن،،الصارمالد9مفاها

مناجاءالتى،يميكاأىأهـتراشرالبابليةالكلصةمن
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ئرثيش

ا-لالةهذهفيمحناهاويكون،الداثن)أى،راشر35الا

الحاآأوالوالممامهامأحدكانوقد،(الضرائبجالى"

لماتفسيرهذافييكونوقداالضرائبجبايةهوالفارسي

للخزينةأعطىالترضاثاأأنمن(7:07)نحميافيجاء

فيالخدمةفيا،ستخدامها!...الذبمندرهمألف

كورشأنمن(1:8)عزرافيأبضتاجاءوما،الهيكل

اللقبهذا!ربطوهذالثئضر،الرببيتآيةعد

والكلمة،الداثنبمعنىأراشا!الأراميةبالكلصة!ترشاثا)

.!العلياالسلطة)أىاراشوت!الحديثةالعرية

إلىفعلأنرجمتوقدأالزبرجد!الحربةفيومعناها:ترشيش

،28:02،93:13خر)محرةمواضعفيأزبرجد)

دانيال،16،01:9،28:13:احز،5:14نق

ترثيق

(7:01أخ1)بلهانوابن،بنيامينأحفادأحد-(2)

للملك،المقربينالشعةفارسبلاطأمراءأحد(-3)

.(1:41أس)الملكةوشتيموضوعفياشثارهموالذين

بالفنبالارتاطدائئاتذكرمديةأوللاداسم(-14

ضنمعترشيقسفنالجرفي(طيمان)للملككانلأنه"

كانتترضبقأنعليدلمما،(01:22مل1)،حرام

ترئث!إلىذاهبةسفينةفينزك!ونانأن؟.البحرعلىتقع

بعيدةأرضإلىليربيافامياءمن(3،4:2:ايونان)

مثلبالمعادنعيةالبلادتلكوكانت.(66:91إش)

التىوالرصاصوالقصد!والحديد(01:9إريا)الفضة

:27حز)ويافاصورمثلالأخرىالبلادإلىنمذركانت

.المتو!ايحرغر!فيبلاذاكانتأنهاوالأرجح.(12

جبلمنبالقربأسبانافي!ترتيسوسأأنهاالكثيرونويظن

.،تكرورمعمل!بمعنىفينيقيةكلمةأنهاالجضو-سى

عل:تطلقعلموكاسم

:01تك)نوحبنيافثبنياوانأبناءأحد(-1)

شا)صل!منخرجالذىالثعبعلىأيمئاتطلقوقد،(4

فيالأمتانمةفيالواردةالأحماءأنفالأرجح.(63:91

أحماءأخهاكاأفرادأحماءهيسفرالتكو!منالحاشرالأصحاح

جدهرهذاترضث!أنويظن.ممتوالدتالتىالثمحوب

.المتو!البحرشعوب

ثروةأنفلالد،تاريخهفيهيرودوتذكرهاوالتي،طارق

لهمأقامواالذينالفينيقييناليهاجذبتقدالمعدنيةأصايخا

كالىفيأقرطجنة"أنهاالبحضيظن!.هناكمشع!رات

التي،البويةالحروبروماويينينهاقاتوالتى،أفركيا

احمهبهاخلدحربيةبراعةهانيبالالقرطجنيالقائدفيهاأظهر

فيأثر!ةفينيقيةنقوضا1773فياكتثمفتوفد.التاريخلي

اصمذلالميلادقبلالتاصالقرنإلىترجعصدينياجز!رة

نفها"ترضيى)كلمةأن!أولبريص"ويظن.،ترضئى"

ترشيشلموقعخريطة
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ترشي!ق

بهاأرضفأىوعيه،المعادنضهرأوالمدينمفىتحمل

وبخاصةلاترضي!"،31علهايطلقأنيمكنللمعادنناجم

وأ!يصهر"نعنيالقديمةاكح!ديةأراصاسر!كلمةأن

علىللد،لة،ترسيراالاسميتخدمأنويمكن،ينصهرا

نأالأرجحولكن.المعادنلاصتخلاصمصعأو،مصهر)

أسبانيا.هيبهاالمقصود

ارلباطهاعلىتدللا،ترث!سفن9أنالبعضويرى

معيننوععلىتدلبالحريلل،تجارةأوصمغامحينبمكان

أعالمطيالبرعلىوالقدرةبالفخامةتجمبزكانالمفنمن

الحباراتبعضفيذلكبيدو؟،اللادأبعدإلىالجار

:27حز،ا:2:16،23)دق،48:7مز:مثل)

الىالانت!ابعلىتدلأخرىمراضعفيكانتوإن((25

،(أ+:72مر،3/9ت38حزقبالعثل)معينمكان

والبحرالجوسطالبحرفيالتجارةاتاععلىدلالتهاعلىعلاوة

.الأنواعنحتلفةثمينةمتاجرتحملكانتالفنفهذه،الأحمر

ترع!ة

الأخباروي(هو4:أة)التكر!نفيجاءمماولدو

الجزائرموالطترتادكانتترصيقضنأن(1:7)الأول

الفرنبنفيالخارةاتاعإلىهيرودوتأشاروقد.اليونانية

.الميلادقبلوالسادسالسابع

الأولالأيامأخبارفيجاءكا!ترضى!اصموهو:ترشيشه

(1:7).

-:ومى،،مرةأوبهجة،ومداها:ترصة

أفرايم،جبلصاليفيالكنعانيةالملكيةالمدنإحدى-(1)

الىضرفاينحدرالذكطالفارعةوادىعلىالمثرفةالرابيةعل

طركطأفضلهذهوكانت.أدامنحاضةحتىالأردنوادي

الماربالطريقكرئاوتتصل،أفرايممجبلالأردنشرقيتربط

الطريقوهذا.يزرعلسهلالىلاجانويتودوثانبالامرة

مئلالهاصةالمدنوجودفيالسبكان،البلادبطولالممتد

الطريق.فيالهامةالتفاطعاتعدوالامرةو!ثكيمترصة

ترمةموتعتينخريطة
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تيمعاتر

:6نق)موتمهاوعبقريةبجمالهاتشهرترصةوكانت

:12يق)ثوعفتحهاالتىاللادإحدىوكانت.(4

مل1)ترصةفييقيم)-.ائلملكءبعاموكان.(24

أيامفيال!ايةالمحلكةعاصةأصجتالنى(14:17

كل1)وزصىأطةأياموفط(9و16:8صل1)بعا

إسرائيلملكبعشادفنوفها.(15و9و16:8

نصفرث!زمرىاكتالأيفئاوف!ا.(16:6مل1)

عمرىحاصرولما.(16:9مل1)بعابنأيلةالمربهات

فماتبالارالملكقصرنفهعلىزمركطأحرق،!ازمري

نقلصنواتبتذلكوبحد.(18و16:17مل1)

ينحكممتر!مركزفييكونالامرةإلىالعاصمةعمرى

شب!اهذاوكان،الجبلىالامرةاقليمالىالضبيةالمداخلفي

ضأنقضحف،لهعاصمةأورشليماختارفيداودفعلهبما

منرجلقام،إصائيلمملكةأيامأواخروفي.نوغاترصة

ضلوممنالعركأواعضبجادىبننحيماحمهترصة

16(.14-:15مل)2

الفارعةتللىبالتنقيبالدوميكانالآباءبحصقاموقد

منالصرقيالحالإىأمياليبعةنحوبعدعلىيقعالذك!

نذمأهولةكانتأغاعنالبهفإلىذلكوأدى،نابل!

ائيل.إسمملكةأيامنهايةإلىالميلادقبلسنة0003مناكز

ولكن.الحيلادتبلالتاسعالقرنفيكمدينةازدهرتوقد

ث!سقدوالىالحديدىالحصرنهايةيمحروقةطقةرجدت

الرأممطيرححهذاوكل.لهاعمرك!حصارعدحدثماإلى

.أالفارعةتل)هوحالأموقعهالأنالقاثل

:26عد)جلعادبنصلفحادبناتأصغراسم(-2)

-(17:3يثى،33،27:1،36:11

:2أخ1)بعبيصسكانالكتةدثائر)حدىترعاتيم:

هى)نما،عناالمذكورةالثلالةالأسداءأنجروموكلى(55

والكتبةالمغنون:3الدينرحالمنكاتئلاثأحماء

نأغرو،بالترجومجاءمامعيمقماوهو،والمصجلون

روحعدهمكانتالذينهم"الوكاتيم")نيقولالترجوم

الأبوابحراسهمأالترعاتيم"أن،برتواو-سى.النبوة

نأالآخرالبعضيرىبيما(.4تكلاأالأراميةالكلمةمن)

:بأسطءرجالمنامحدرتكائرأسطءهىالئلاثةالأحماءهذه

يحرطهاعارةهيحالأىعلى.وصك،ثهعي،نرعا

.برأىفهاالجزمبمكنولاالغموض

أرصلعندما،جدعونبنأبيمالكفيهكانمكاناصم:تر!

أرادالذىعابدبنجحلبكلامشكيممديتةرثيىزبرلاليه

هىولحلها.(3ا:9قض)أيمالكضدالمدبنةخجبه

.(9:41تض)أرومةنفها

463

قةئرها

قة:ترها

الخاسةالأصرةملوكأحدهوةاجمويةالأصة-(1)

لأنهمالأثيوبيةبالأسرةالمعروفة،القديمةمصرفيوالعثرين

هوالهيروغيفيةالنقرشقولقبه.النوبةمنأصلاجاءوا

الودانفي"كاوا5معابدعلىالأولاحمهأما"،تاهرقاأ

عر-أتمو"انؤأى،هو-رع-اسكلو-نفر":فهو

!)اتاركوأفهوالأشوريةفيالاسمأما،!بحمىأوجمكرس

.(يايبالأضورنقوش

قد،الجلادقبلالثامنالقرنمنتصففيمصركانت

نأم.ق073فىوحدث،اقطاعةولاياتإلىتحرلت

مصرمناكبرالجزءعلىاصتولى،بعنخي!ال!ودافىالقائد"-

عرشها.واعتلى

تولى،بعنخيموتبعد:العرشثر!قةتولى(-2)

الدى!شاباكراأخوه-المقاوماتبحضبعدالعركأ-

.م.ق596مخرحتىعاثاعرخمةمحومصرحكم

سنواتثلاثلمدةحكمالذىأئبتكوأبعنخيابنفخلفه

وتد.م.ق396محرترهاتةأفي9الأصنرأخوهوخلفه،فقط

معبدشجديدوقام،م.ق968يسصفيملكاتوج

العرشيالطامعينكلوحاسب،!كاوا"في!رعأمون"

مننرغاوحقق،الحصريينلاحتراموحظي،الدلتامنطقةمن

مديةومعبدالكرلكمعدييجددأرمعهاضطاع،الأشص-ار

أشورملكسنحاريبزحصأدحدثثم.!حمابو"

فيأورضليموحاصرفلسطينعلى(م.ق507-681)

،18:21مل2)بمصرحزقافاستنجد،الملكحزتاعهد

.(36:6إضد

إلأولالاتصالأدالمؤرخونيعتقد:تاريخيةمكلة-(3)

.م.ق107فيحدثالأضورىوالجيقترهاقةجيقبين

أولأعملترهاتةأنفييكمنالمشكلةحلأنأتبرىاوبرى

وناك.م.ق396فيإلاملكايصبحولمللجيثىقائذا

بحملةولي!فلسطينعلىبحمتينتامقد!نحاريبأنى2من

.العرشترهاقةتولمطبعدنانبتهحاوكانت،واحدة

الكتابمننعرف:الأموريينمعالأولىصبه-(4)

ترهاقةجقظهرعندمالبةبحاربكانسنحاريبأنالمقدس

معمعركتهأنسنحاريبنقوشفيجاءوقد.فلحطينفي

ومركباتعهامورماة(مصرأى)!مصوروإ)ملوك5

جاعواالذين(كوشعاص!ةمروىأى،)مروهانوفرط

أسرأنهويذعى،!هـالتقيةمنبالقربحدثتحزقالجدة

علواضولى،مروهاملكمربهاتورجالمصرملكأبناء

إلىوردهأورضليممن،بادى5وأحضر،وعقرونوئمنةالتقية



تةترط

(رواتنيترهاقةاصميذكرلاولكنه)عقرونفيعرضه

مصرملوكتدخلأنلحو:آيرحلونمعحروبه-(5)

غزولمحاولةالأضرر!نملوكدفعالذكلطهوفل!طينفي.ضؤون

الجيث!بدأ(البابيةالجلاتعلىوبناء.الببدةالبلادتلك

للملكالابعةالسنةفيمصر.علالهجومفيالأضورى

زحف.م.ق672عاموفي.(م.ق675)آصرحلون

دخولاستطاعمعاركثلاثوبعد،عليهابخفسهآسرحدون

أخيهوأبناءأبناعهولكن،(ترهاقة)الملكفهرب،منف

تةترط

سقط(م.ق067)الأضرةالحملةوفى.الأدرفيوقعوا

أشورابنهأنولدو.عردتهطريقفيوماتمريضئاآسرحلون

بانتصارترهاقةحمعوعندما،مصرعلىالزحفواصلبانجبال

طبة،إلىنفمنهرب"كاربانيي"معركةفيالأضور!ن

فيمصرعلىحاكماوصالىنفأصرنخوالاصوريرنفا!ام

حملتهمفيالأضورييربنجاحترهاقةحمعوعندما.أتريب

أتاتامان،ابنهوخلفه،ناكوماتكوش!الىمربالأخيرة

حكماتهىوبذلكالأشرريونفهزمهأآصون-تانوت"أو

لمصر.الأثيريبن

ترواسلموتعخرطة
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ممااترو

الصفرىأسيامنالغررالشمالفيالرئييةالمديةترواس:

ظهرتوفيها،الرومايةأصياولا!ةفييياضاطىءعلى

الىاعبرا:لهقا"للاالمكدوفيالرجلرويابول!للرصل

أبحرنرواسومن.(9و16:8أع)،وأعنامكدوية

بولسالرصولأقامترواسوفيأوروبا.إلىمعهومنبولس

وني.(12-02:5أع)الموتمنأفتجوسالاب

.(4:13ق2)والرقوقرداعهكاتركأيامهآخر

كانبل،نفسهاالمد!نةعلىمقصوزاترواساسميكنلمو

منالجزءذللثعلىبالحرىأو،بهاالمحيطةالمنطقةعلىطلق

.)440!+،ترواد9باسمالآنيعرفالذىالاحل

أنتيجونيا!ترواس!باص!تعرفكانتتاريخهابدايةوفي

سهاترو

عنستقلةرومانية،كولونية5أصبحت،قيصرأوغسطس

رصوممنمراطنوهاوأعفي،أسيالرلايةالرومافيالحاآ

كانتاليزنطيةالمصوروفي.العقاريةوالفرائبالتسجيل

.الأبروشاتلإحدىمقزاترواس

"أصكىاسمالآنتحملالني-ترواسوأطلال

المديةضخامةعلىيدلمما،واسمةمساحةتحتل،استانبول

للأضص-الأطلالهذهاصتخدتوقد.وأهميتهاالقديمة

القديمةالمبالطأعمدةونقلت،كمحجرطويلةلمدة-الديد

وتغمى.ساجدهاأحدبناءفيلاستخدامهاالق!طنطينيةالى

قمةوثرف،البلوطأئجارالآنالموقعهذاأجزاءممظم

.المجاورةوالجزرالبحرإلىتمدنظرعلىالأطلالهذه

ولكن،أأنتجوس5مؤسسهاعلههاأطلقهالذىالاصموهو

القدماءالأكريقكتابعندتعرفأصبحت.م.ق003بعذ

عليهاأطلقهالذىالاصموهو!الا!كندرترواس،باصم

ملركيخهااضقروقد.تراكيةملكايسماخوس5

المدينةهذهتحررتعندماولكن،الزمنمنفئرةالسكويخين

،كبرةأعدادمهاوجدتاييالخاصةعملهاسكتذلكبعد

عاموفي.هـعىحصانصورةعيهنضئتضائعنرعومنها

عصروفي.الريرمانأيدكط!بترواسس!طت.م.ث133

القديمة،المدينةأصارآثاراقتفاء-بصعوبة-ويمكن

بحضفيالررتعلركانتالتيالمربعةالأبراجأماكنوتحديد

والملعبوالمبدالمرحبقاياالأسوارداخلونجد.العصور

الذيالمياءبقاياوكذلك،الحماماتبهتلحقكانتالذي

،للأمواجحاجزمنيتكونوكان،بولسالرسرلمنهأجكر

هذهفيالأنظاريستلفت!اوأهم.وخارجيداخليوحوضين

.تراجانعصرفيبنيت،الجاهلجلبكبيرةتناة،الأطلال

تروجييونلموتعخريطة
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جلونثرو

الرسولبرلىفمهاأ!كرابىالسبنةرتلقدثروجييون:

ايبثر!ةرحيهشعودتهعند-قيصر!ةالىأسوسمن

.(02:15أع)تروجييونفيالؤقتبحض-الثالثة

منمحكلفيتوجدلا،تروجيليونفيأقمنا"وعبارة

منجزةاالعبارةهذهكانتصاءولكن،القديمةالخطوطات

اللسانبهذافعلأمرقدالرصولبولسفإن،تكنلمأوالنص

باقربهناكتوقفأنهجذاالحتملومن،البحرفيالمشد

عناللانهذاو!رز.التالمياليومفيوصلهاالتىمييتىمن

عرضيتجاوزولا،صامرسجزورةاتجاهفيالبحرإلىالجل

المهل-الجزيرةعنالرئشيالبرمصلالذى-المضيق

الواحد.

هـبوغازالآنالأتراكيسميهالذىالمضيقهذاوؤ،

.م.ق947فييكالصركةرحىدارت،كوتوك

مكانويسى،،ماركاصانتاااصمالآناللانهذاويحمل

.،بولىميناء"الصفنرسو

البعضوورى"بالرضاعةابنامعناهيونافياصم:تروفيمس

:4في02:4،12:92،2أع)ائغذا!نىأنه

رريخقةالرسولبولىوصديقأصيامنسيحيوهو.(2.

السفر.في

فههاذكرالتيالئلاتالفصرلأولفي:الس!من-(1)

منأىاأسياأملمن"وتيخيكسهوعنهثول،تروفيسى

بأ-هريوصفئم.الصغرىأسيافيالرومانيةالولايةمواطني

تروفيوكان.(21:92أع)،الأفسسي"بأنهتحديد

رحلتنهايةفييول!الرسولرافقر!أصحدقاءثمانيةمنواحذا

بالبحرومهاأجاإلىمكدرنيةعبراليونانمن،الئالثةالتبضير!ة

.(المجلدهذانيتيخيكسأ!اانظرأأورشليمال

كانلند:بولسعلالقضليالشب)2(-

فيالب-جافيمنذنبأوتصددون-تروفيس

ثم،الهيهلفيوهو،بول!الرصولعلىالحودجمهرراعتداء

الىذلكويرجع.الرومانأيديعلىوسجنهعليهالقبضفي

الىأ!ئايونانيينأدخل5لالرصبرلىأناعتقدواالهردأن

،(21:28أع)،المقدسالمرضعهذاودن!(الهيكل

برلىرأواقدكانواأنهمهو،الباطلالاتهامهذاليوالحبب

الواهى،الأطسهذاوعلى،المدينةفيتروفيسصحتهوفي

:2أف)المتو!الياجترويخص!تخطىقدبرلىأنظرا

والأ،لتعداهأنأممىلاىمسولمحايكنلموالذى،(14

.الموتفمصبره

ولايهودئاكنلمالذي-تروفيسىأناخرضوالقد

إلىبول!أدخلهقدأئما-دسيخاكانلكنه،دخيلا

خطهمكانثمومن،للهيكلتدني!ئايحتبروهوما،الهيهل

!روفيمس

تروفيصاتهامعلىاصرارهممدىونعرف.بولىعلىشديذا

المدعوالخطيببهاكررالتيالطر!ةمن،الباطلالاخهامبهذا

الرومافي2الحاأطم،الرسوللبولىالموجهةايهمة،ترتلس

:24أع)،أ!ئاالهيهل!جىأنشرعلقدا:فيلكى

تروفيصى،الىانالثةالإضارةأما:صلشلي(-3)

تروفيمعىأماا:تيموثاوسالىاثايخةالرسالةفيفنجدها

العبارةهذه.(.4:2قي12مر!ثا،يليتسفيخرعط

الأحداثمنعديدةصنواتبحد-أخرىمرةكانأنهتبين

رفيفا(4021:9،:02)الأعمالضرفيالمذكورة

بمدبهاتامالنيايشريةرحلانهاحدىفيالرسولبولس

رومية.فيالأولسجنهمنصراحهأطلقأن

نقتفيأن-المستحيلشيكنلم)ن-العسيرلمنوانه

الأولسجنهمنصاحه)طلاقبمدبولىلالرص-سوخط

الأعمالضرفيجاءبماثيهجللديناليى)ذ،رويةفي

مجردانماذللثعنلديخامابل،الابفةالرحلاتعن

اثانبةالرسالةوق-الرعريةالرصائلفيعابرةملاحظات

يسر-برلىلالرصرساهللآخروهىكالتيموثاوس

الأصدقاءأحماءبذكركا،بزيارتهاقامغتلفةأماكنالىالرصول

الرصولية.رحلاشهآخرفيرافقوهالذ!

مد!نةوهي-يليش،زارهاالتىالأماكن-هذهبينومن

صديقهتركوهناكأصيا-لولايةالنرلىالساحلعلى

لمإنهحتىضديذاكانمرضهأنولابد،مر!ئانروفيسى

مريضئا،يليشنيابولسخركه،الفريواعلأنكستطع

موطنأفسسعنبحيدةتكنلمميليتىأنونلاحظ

انظر)المدينتينلينكثرةأنصالاتهناكوكانت،تروفيمى

ثيوخمنلمطلببرلسالرصولأر!لحبث02:17أع

الذىالأمروهو،يلتسفي-سانوهأنأفسىفيالكيسة

مرضومرترويخمىاصتطاعةفيكانوعليه،(شلآب!امرا

أفسىفيأصدقائهاستطاعةفيكانكا،أفسىإلىيخقلأن

حاجةفيكانماكللهويقدمواييشفيإيه!رعواأن

وعناية.رعايةمنإليه

العلماءبمضويققد:الثانيةكورثوسليالوصف-(4)

الثانيةكورثوسفيذكرهجاءالذيالشخصهوثروفيم!أن

ثون-رفقائهأحدبولىيمتدححيث(8:16-24)

الئانيةرسالتهليحملتيطسمعأرسلهوالذي-احمهيذكرأن

الذىالأخ):الرصولعنهو!ول،كورنثوسكيةإلى

هوبلضطذلكويى.الكنائىبععنالابجلفيمدحه

في(لولىللرسولأى)لارفيئاالكنائىمنأيضامخب
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ساتريفو

منجممتالتيالماليةالعطايامعأكط)،النعمةهذهمعال!فر

.(أورضليمفيالقد!ينلفقراءالأمكنائى

عندأورشليمإلىالعطاياهذهحملبولسأنالمؤكدومن

جتا:!ولجثالثالثةالتثر!ةرحلتهمنإلهاعردته

بينوكان.(24:17أع)،وفرابينلأمتىصدقاتأصنع

الكنائسكلفمالذينالاخرة،الرحلةهذهفيرافقوهس

ذكرأنبقوقد.(02:4أع)الحطاياهذهبتوصيل

تتح!نونهمفالذين!:المرضوعهذاعىكلامهفيالرسول

كانو)ن.أورشليمإلىإحانكمليحملوابرصائلأرصلهم

:16أكر)،محيفيذهونأ!ئاأناأزبأنكستحق

وأ!دتاؤههرطفرفقد(فعلأبولسنفذهماوهو،(4و3

واحذاأنولابد،أورشليمالىمحهمالمطا!اهذهحاملينالماية

:8)الثانيةكورلثوسفيإليهأثارالذىالأخهوكانمنهم

ذلكويى.الكنائىجمعفيالانجيلفيمدحهالذى1(18

فيالرصوللمرافقة،الكنائىمنأ!ئاهواعنتخببلضط

اختبرناالذى5:عنهكول؟،الخدمةهذهلتو!لسفره

.(22و8:91كو2)أمجتهدأنهكئكلةأمورفيمرازا

همالرحلةتلكفيبولسالرصولرافقراالذينوالمانية

تالونيكى،منومكوندسوأرصترخس،البريصباترس

أهلمنوترويخسىوتيخيكىوتيموثاوسالدرلى،وكايوس

لوقا.ثمأصيا

هراحمهيذكرلمالذىالأخيكونأنفيكبيراحمالوثمة

وصولهعندمعهكاناوتروفيسلوقاأنالمؤكدومنتروفيص

.(92و21:17أع)أورشليمإلى

والأيقةأالرقيفة!محناهمايونانباناحمانوتريفيتا:تريفوسا

إلماأرسل،روميةكنشةمنامرأتانوهما.الترتيبعلى

عماويقول.،16:12رو)تحياتهبولسلالرص

منالمثتقيناعهمامنالنمضعلىوهذا،،الربفيالاعبتين

كانتاأصهماويظن.!فمئاأومرففايجا)ينيواحدأصل

بينالاعازاهذانو!وجد.القرأبةضديدقيأوترأمتينأختير

مقبرةعلىيوجدان؟.كلوديوسالامبراطوربلاطإماءأحماء

بين!نكاتاولعلهما.الامبراطوروإماءلعميدمخصمةكانت

؟.(4:22في)،قمريتمنالذين...القديينا

الأبركريفيةالقصةفيتكلةصد!ةالملكة31هوتر!يناأن

وتكله"بولسأعمالاعن

،السورىالعرشمقصب،دلودونىألنبهر:تريفون

.،بالاساصكندر"خدمةفي!أبايا)مواطىمنوكان

فرعةانش،.(م.ق145في)،بالاس"موتوعند

الابنفأقام،(نكانور)الثافيديمتر!وسجنودبينالتذمر

ملكا(د-سنيشرس)،الادسأنطيوك!"لبالاسالأصغر
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لونيكيتحا

وذلك،للملكنائئانفسهمنوجعلصورياعرشىلى

.(11:93ملث1)ديمريوسمنالركأعلىللاسيلاء

الثا"لر-شرعاياهضدديمتريوسلمعاونة!وناثانبقيادةالمهودوجاء

صعان،عرضهعلىاستقرأنبعددتمريوسأنيد،عيه

حلفاعهبهوعدأنصبقطيحققأنبةفيي!أنهأظهرعا

يوناثانانضمذلكعلىوبناء.(11:53مك)1ا!ود

منالكثيروحققا،السادسوأنطيوكمىتريفونإلىوحممان

يوناثانأوقعوقد.(11:54مك1)لوطنهمالاتيازات

حققهاالىالاتصاراتولكن.ديمتريوسبقواتقاسيةهزيمة

فصم،تريفونقبفيوالكالغرةأثارتالهودالقادة

يقفكانلأنهطربقهمنو)زاحته!وناثانخططاحباطعلى

لنفسه.اياجعلىحصولهطريقفيعقبة

فييوناثانتريفونأدر،صافرةوخيانةدقءوبعمل

فأمسك،(12:48مك1)أتباعهكلوذبحبطلماس

فيتريفونخططوأحبطالأموربزماميون!لانأخوحمعان

ني!وناهـلانتريفونقلبيما،أورشليمعلىالاصتيلاءمحاولنه

ثم.م.ق143في(23-ا:13مك1)لكاما

:13مك1)الصنرأنطركىبقلذلكبعدتريفونقام

فانحاز،(.م.ق1431صورلةعريقواغتصب(31

الجزيةدفعمنيهودا!فىأنثرطعلىديمنريرسإلىحمعان

ممااممريخحهأنتريعونسلطةفيكانامنياروهو،لورية

خلكلوالسبعينالمئةالنةفيأوعليه.ديمريوسب!تطيعهكان

.(13:41مك1)لأ،إصائلعنالأمنير

فبضتهفيأجزادبمتريوسوقع.م.ق138عاموفي

:41مك1)،فارسملكاأرصاكي!وهو،تريدتيىا

النضال(يدش)السابعأنطبوكىأخوهفواصل،(2

ورفضهاعادولكنه،البدايةفيممعانبمساعدةثريفونضد

أمامالهروبالىتريفونواضطر.(15:26مك1)

بطلمايسإلىرمخها(11ت15مك1)دوراإلىسيدتس

إلىاضطرحيثأبايافيمرطهإلىوأخيراأرطوسياسإلىثم

.الاتحار

بعاليه.وتريياتربفرساانظرتريفينا:

لونيكي:تا

المدنإحدىهىتالويكي:وايم!ةالموتع(-1)

.هذايوناحتىالهلينيةالعصورمنذمكدويةفيالرئيسية

طولخ!وعلى،!الأ04054عرضخطعلىتقعوهي

أو)سالرنيكيلحيجالمالم!الطرفعلى،شرثا05522



لونيكيتالويكيتا

تالونيكيلموقعخريطة

منقصيرةفافةعلى،قديئا(ح+،لأ+3!ترما9خليج

.(اكسيوس)الرردأرصمصب

وأ،ترما9كانلشالويكىالأصليالاسمأنويققد

منكلذكرها(رزكطالاسموهو،ساخنيخبوع"أي!لرم)

.ء.ث531مدبدأتاياول!!.وتويديد!دوتهرش

بتوصيحها"أتياتربنكامندر9مكدويخةملكقامحيما

:جحل،المحاورةالقرممصسكاذمنعدذافيهاوجمع:تحصينها

افاشيخليىالةز:جتهاسمعلى!تالونيكى"احمها

اخبر.للاسكدرالضميقغيروالأخت

سازالتكاتترطإنالأ+د)!(أبينىايقولذلكومع

نأعلىغائايدا-مما،عتالويخكىجنصإلىجنئاقائمة

منبعص!اإلهاجذبتتماماجديدةمديةكانتتالويخكى

الحليج.علىمدبةكأهممحلهاوحلت،ترماسكان

وجيزرمنفيتالويخكىازدهرت:تارجمها(-2)

الأ!وللمادةومركرا،ثراءوذاتالكانكثيفةوأصبحت

:بحد.واشومانبر!يوص!ب!تدارتالتىالحر!فيالمكدولي

قه.م.قاآ8ىمفيلا!()،+4"بدلا"معركة

وأصبحتاأقاأردعةإلىعليهااشولواالتيالمنطقةالرومان

المفاطعةتوحيدوبعد.الايةالجصقةاعاصمةتالونيكي

أجت.م.ق146عامي!مكدويخة"3باالرومانية

المقاطت.لكاالفمليةالعاصمةولايالي3الحامقرتالويخكي

محظه.ا.ق8ءعامفياشثرو-أفهاتضىوقد

المالةمأمورولأعول،ا!()3"للانكيوس!بيتفينعهزمن

وبوبى،قيصربيرتتالتىالأهليةالحر!وفي.الرومافي

تواعدهإحدىوأمبحتبومبيإلىاصيثىتاامحازت

4(010ق48-94)الأساجة

الهالمي-الصراعفي-سراتبتذلكبعلىولكن

دأجزاؤهافكان،وأويهايخوسلأنطولرسولاءهاأئبتت

.!الحرةالمدينة"!اتازاتاسهلالت
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تالونيكي

أوكط!ىتارغعنكتاباتهفي،سترابو)عهاو!ول

،بالكانازدحائامكدونيةمدناممركانتإنها،قيصر

أنتياترالثاعرالهايشرالوتنفىوفي.للولاكةوعاصمة

كلأم"بأضها-تالريكيمنمواطنوهو-)3ء4همنام!(

الميلادىالثانالفرنقألويانايذكر؟.أالمكدرنيين

ميناءأنهاعلىأهميتهاتقتصرولم،مكدويةفيمديةأعظمأنها

أصااضتهرتبل،فحبوالوارداتالصادراتلتجارةهام

المعئدالطريق")غاطيااالحظيمالطر!قعلىرثةكصحطة

والدردفي.الأدركانبكيببر

!يلاومعهالمدبنةبولسزار:ولبولسز،ر!(-3)

يخلبي،فيقبلأكان.الثايةايشصكةرحلتهفيوتبموثاوس

عأ)وأبرلونيةلأميبري!مازا،اكاطااطريقعنوغادرها

كرزجثللهودمجمغاوجدتالويخكيوفي.(ا.:17

ونبواترموزعلىكلامهبانئامتتاليةبوتثلاثةبالانجيل

وعددالهردبعضفآمن(3و17:2أع)القديمالحهد

المجتمع.يايقدماتالشاءومنايحبديناليونانيينمنكبر

فهما،هؤلاءيينمنكاناوصكوندسأرشرخىأنوالأرجح

نهايةفيأصياالىذلكبحدبولىرافقاوتد،تسالونيكىمن

ألزممنأر!ترخسوكان.(02:4أع)الثالثةرحلته

:91أع)أفسىفيبرلىمعقراه،لالرصلبولىالرفاق

فيكر؟،(27:2أع)رويةالىرحلتهوفي،(92

أثاءفيمحبتالتي-رصانلهمناثتينفيبول!الرسول

كو)السجنفيمعهعأيورامازالأنه-رويةقسجنه

.(24فليمون،4:01

أهلمنكان،أرشرخسمعالذكورأبصئاغاب!ولعل

المدةتمائانحددأننظيعولا(91:92أع)تالونيكي

الأولى،زيارتهفينسالونيكيفيبولسالرسرلقضاهاالتي

علىفاكبقائهمدةنقصرأننستطعلاأنناالمؤكدص)ذ

منبهاظلربماإنه،رمزى"مترويقول،أطبيعثلالة

نعلمنحن،حالأكيعلى.م51مايوالىم05صنهديسمبر

وجودهأثاءفيفاصتبنفيعوئالهأرسلتفيبىكب!ةأن

نهازا"يعملكانسننهبالرغم.(4:16فيلبى)فاك

.(3:8ض2:9،2اتى)نفهليحول،وليلأ

الاحيةمن-أدركبول!الرسولأنولابد

منهينثرأنيمكنكمركزتسالونيكىأهمية-الاسترايجية

أثارنجاحهولكن،(8:اتى1)مكدونيةكلالىالانجيل

ياسونبيتعلىفأكارواالمدينةأهلحثالةهاجوافأالهودغصة

لمولما"وصيلابولىيقيمكانحيث(ه:17)أعصال

المدينةأحكامالىالاخوةمنوأناشاياسونجروا،يجدوما

حضرواالمكونةكواالذكنهؤلاءإنا:قائلينواضهموهم
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لويخكيكسا

ضديعملونكلهموهؤلاء.ياسونقبلهموقد.أي!ئاههناال

أع)"يوعأ:آخرملكيوجدإنهقائلينقيصرأحكام

.(7و17:6

أدلةوجردلحدمولكن،الاتهامهذالخطورةالحكامانزعج

أطلقوهم،قانرنيةغيرلأعصالوالإخرةيا!ونايانعلى"

منالمزيدحدوثمنوخوئا.(9و17:8أع)بكغالة

بولى"الاخرةأرسل،المديةفيبولىبقىلوالاضطرابات

الرئيسيالطريقخارجتقعبيريةوكانت،يريةالليلاو!يلا

.شيحرونيفرر!

النعاليمهذهعنال!لفحصاستعداذابريةجهودأظهر

بثارةهناكواممرت،تالونيكيأهلمناكز،الجديدة

:17أع)أيفئاوايونايينالهودعنكثيروروآمن،الرصول

هذاأخبارتسالونيكىجهودبلغتولما.(01-13

بريةإلىوذهبوا،جد!دمنعداوتهماشنعلت،النحاح

المدينةتركإلىبولسفاضطر،أ!اهناكالجموعوأهاجوا

(15و17:14أع)أثياالىوالذهاب

دقةمدىنبينالكتاليالفصلهذافينقاطعدةونوجد

صنهااكزعكر!ةرومانيةعديةكانتضيلبى،الأعمالضر

إلهخى،اليهودمنقيلعددإلابهايكنلملذلك،تجارية

"الرلاةالقبحكامهاعلىيطلقكا،يخهامجحلهميكنلم

تحتوكان،(38و36و35و22و16:02أع)

وكانت"،(38و61:35أع)"الجلادوناصلطانهم

مجوزلابحرائدياديانأنهماوسيلالبولىالموجهةالتهصة

ضربوهماوقد،(16:21أع)يقبلوهاأنللرومانيين

امتيازماعلىيتنداننراهما!،(16:22)ألالعصى!

.(38و61:37)كروماليين

هنا!حن،ذلككيرعلىالحالدكانتسالرنيكىفيأما

بنوعتتمغ،حرةومدينة)هامويناءتجاريةيولانيةمديةفي

بهيرعددبهاكانولذلك،المحليةقوانيهاولهاالذاتيالحكممن

بولىضدالموجهةالتمةوكالت.مجمحهمولهمالهودمن

نأأرادواأنهم؟.تيصرغيرآحربملكيادىأنههي

الجمحيةإلىأي(هة17أع)الشعبإلىمجضروهم

المديةحكام:كان،الرلايةالمدلىحمةكالتالنيالعموبة

،(8و17:6أع-)3"ءكه،ناه!!حكائا!يدعود

تتولكنه،اليوناليةالمؤلفاتفيمطلفايذكرلالقبوهر

ترجعاليالأثريةالنقرشمنعددفيوردإذضككلفرق

القوسعلىاكتشفالذكطالققأهمهاومن،العهدذلكإلى

كمىوكانتسالرنيكىفيالرئييللارعالفردالطرفلط

وكان،البريطاقالمتحففيمحفوظوهو،!الوردارباب1

أحماءبينهمتوجدأنهالغربومن،صتةالحكامهؤلاءعدد



لونكيتسا

المؤمنينشثلالةاحماءومي.و!وندسوغاصصسباترس

نببن.المكدو

الكنشةقكانت:لالوفكيليالكة)4(-

اك!رالأممنأعضائهاكاليةوكان،مزدهرةقريةتالويكي

إلىالرسالنبننياللهجةمنلايتضح!،المهودمننهم

الفديمالحهدمنافتباصاتبهمانيس،ت!الونيكيفيالكنبسة

مناللهالىرجعغأ.:صراحةبكبكا،إليهاشاراتأو

.(2:14اشمع1:9اض)!الأوئان

رطئلأولبالاباعوهما-الرسالتانهانانوترينا

وبخاصةثانيةمرةلزيارتهممثافاكانالرسولأن-بول!

إلهمالعودةفيرغبتهفكانت،مضطزاماخروحهبعد

مرةبولىأنااليكمنأقىأنأردناا:يقول!و،ثديدة

ذلكفيولعل.(2:18)"الشيطانعاقناوإنما.ومرنين

.والاخرةياصنيهددكانالذىالحطرالىاضارة

فإنه،تالونيكىفيعملهمراصلةمنمنعأنهرغمولكن

وليشددتالويخكيفيالكنشةلزكارةأثيامنتيمرثاوسأرسل

-3:2)واضطهاداتهمضيقا-و!نيالمؤنينايمان

سبب،يموثاوسبهارجعالتيالحسنةالهادةكانت

لرؤيةاممرضوقتهنفسهالرقتوفي،لبولىكبيرةتحزية

الرغبةهذهتحققتوقد.(ا\و3:01)هناكالاخوة

أثناءقتالونيكىالىعادبول!أنبدفلا،مرةمناكز

(02:1أع)ايرنانالىطريقهفيالثالثةالتثصيةرحلته

هذهففى،(02:3أع)أورئليمإلىمنهاذهابهفيوأيفئا

رافقاهاللذينوصكوندسأرسنرخىعننسعالأضرةالمرة

.(02:4أع)

صجنهبعدأخرىمرةتسالونيكىالىذببولىولعل

:1)فيلبيفيالكنيةإلىالرصالةفمن،روميةقيالأول

كانأنهنعلم،سخهأثاءفيكهاايي(26،2:24

الىالأولىرطلتهوفي،أمكن)ذاثانيةفيلبيفىورأنيته!

ربما،مكدويخةالىثانبةرحلةعننقرأ(1:3)تيموثاوس

وفي.لتسالونيكي،قصيرةأوطويلةبز!ارةأثنائهافيقام

الحهدفيللمديخةذكرآخر-سد(4:01)اثانيةيصوثاوس

وذبتركهقدديماس)نبولىالرسولقولحيثالجديد

منكانديماسأن!ؤكدمالديالي!ولكن،تسالرنيكيال

البحفى.ظن؟تالونيكيأمل

إحدىطويلةقروئاالمديةظلت:اللاحق!ار!يها-(5)

أالمدبنةلفبوحازت،للمشجةالرئيسيةالفلاع

الباسلةومقاومهاصلابتهابببليى،الأرثوذكسية

يخكيلودما

لأكاأيضئابل،فحسبالبربريةالموبمنالمتتايةللحملات

الميجة.الىتجدكدهمنياكبرالعاملكانت

مقزاالثاكالقرنمنتصفنذتالونيكيوكانت

(م503-284)دقلديانوس3وعندما.،لمطرانية"

للولايةعاصمةتسالوبكىجحل(ولابتينإلىمكحونبة

بهاأمرالتيالمذبحةفيهاحدثتم093وفي.الأولى

أسقفأمبروزيوسمنعلأجلهاوالى،الكبيرثيوديوس

لبضعةميلانزاالكاتدرائيةدخولسالامبراطور،يلان

عله!الاصتيلاءالفربيونالقوطحاولم253وفي.ثهور

طهالقوطثيوثريكوجدهام947وفي.جدوىبلاولكن

القرنومنذ.علهاالهجوميحا،للمبحيثالقوةمن،الرقيين

معمننال!ةحروبفياش!بك!الاصالمرنحتىالادس

بالغة.بصعريةهحومهمردتالذينوالسلافوالبلغارالأفار

منكبيزاعدذاوذجكواالرقيونعلهااشولىم409وفي

آخذفىانسحبواثمالمدينةمنكبيراجزةاوأحرقواالسكان

وفي.والأصفالوالنسا،الثابصتأسير22.ر..معهم

عيها،أسقفاكوستايرسالكبرالعالمكاذعدمام8591

.كبيرةمذمحةفيهاوأجروا،تبهريدبقادةالورمانعليهاانقض

تحتلاتبةلمحلبهنعاصمةتالونيكىأصبحتم4012رفي

-الزمانمنقرن!توخلال.مرنفيراتمركيزبزنيفابىحكم

ثماللاتبنفحكمها،يدإلىيدمنتفلت-ذلكبعد

اللطانيدليم0143فيسقطتحتىوهكذا،اليونانيون

فياليرنانيرناستردهاحتىالأتراكيدفيوظلت،الثالىمراد

كبيرةجالاتالآنفياوتوجدم.1291فيالبقانحرب

منوغرهمأبايامنفىواالذ!نوالهودالأتراكمن

البيزنطى،العهدمنالكنشةبلألارهاغيةوالمدبنة.الأوربيين

العددإلىبالاضافةمجمغا25،أثريةكية12نحوففا

الجرامع.منالكبر

الأولى:الرسولبولسرسالة-!حالونيكي

كهادةخاصةأمبةالرسالةلهذه)ن:الرصالةفه-أولأ

الرصالة-كتبتققد،الأولىعصررهفيالانجيلضونعن

يغولكام48عامفيبصحا-الجمعمنالمغرف

زاهنأا!ول!م53عامولي،ول()؟ء8+4،هارناك

النيالفترةممي!ثملاناياريخينهذ!أنوييلو.)،لطضز(

لافيحق.م48،53بينفيساكنتأئهاأىفهاكتت

كبتقدتكونأنيمكنلاوثيقةفهالناأنئقةبكلنقولأن

صعودمنشة91منأقليكنلمإنمنة24أ!صركنبعد

الميح.

!وعبأنالكاذبالزعملدحضالأهمحةبالغةحقمةهذه

الأطط!اتداعإلىالررعةالنفوسيلنتاجهوالأناجيل
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لونيكيتالونيكيتا

تسالونيكيفيجايريوسل!سصورة

.الأولالقرنمنالأخيرالجزءفيوذلك

عثرةأربعنحوبعدالرطلتينكببول!أننذكرحيما

غلابةطيحةذاكانتجديدهإنلنايقولوأنه،تجدبدهمنسنة

أنهنلاحظوجما،مطلقاكهيحدلممتقمطرلقالىدفعته

الانجيلويوحنالطرسحمععندما،عائاعثرالأربعةنهايةفي

ةاغل)عل!تعديلأىيدخلالم،بهلئركانالذى

كلنذكرحيما،(01-2:6وبخاصة11-2:01

هذهتقدمهماكاورصالتهالمحصورةأننرى،ذلك

أقربفاييئىكانالىالأيامالىيحودانانما،الرصالة

وصيغبولىكلماتأنهذايحنيولا،ليرعالأصدقاء

،تج!دهأيامفييوعقالهمماالأصلطىنسخةهى،تعبمه

المحضخصعنالرسالةتتضصنهالذىالفكرأنلالأحرىبل

إنما،البشريةوبمصربالبهيةعلاقهوكذلكبالآبوعلاتة

نفسه.عنالميح)علانعلىمؤصهو

تالوفكي:لىالكيةتأيمظروف-لا!أ

الكنيسةتأسب!عنمعلوماتنافهمانستمدمصدرانهناك
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إلىالأولىوالرسالة،الأعمالسفر:هط،تالوليكيفي

تسالونيكى.

الأصحاحفيونجدها:الأعمالسفرفيلوتارواية-(1)

مابعدبولىأننعلمومنها،الأعمالسفرمنعثرالابع

التجاركيالمركزيالمأصلةالوثيةضدحملتهبدأ،فيبىترك

وظلالهودمجعإلىأولأذب.تسالونيكيمدينةيالكير

وانحازوا،نمقرمفاقتنع9،الكتبمنسبوتثلاثةيحاجهم

ومنمحيرجمهورالجعبديناليولانيينوسويلابولىإلى

اليهودكررةهداأثارولقد.!بفبللشعددالمنقدماتالناء

حصلواالتيالاجماعيةمكانتهميفقدونأنفسهموحدواالذين

بعضوف!م-اليونانيينمنكبيرعددترددنتيجةعلها

اتخذوااعلمهوبناء.تهمل!حلمواالهودمجامععلى-اللاء

أمامالكنيةقادةوأحفروا!الرقأها!منأضرازارجالأ

ياصونشئهمالذين-الإخوةهؤلاءأنويبدو.المديخةحكام

يقدمراأنفاضطروا،الأملاكذوىمنكانوا-وآخرون

العداءهذاازاءبولسواضطر.السلامعلىللحفاظكفالة

نأ؟ال!ثخصيةهووصلامتهالإخوةللامةرطلئالهالشديد

المدنة.منيوب



لونبكيتسالويخكيتا

جاليريوسقوسمنتفاصل
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تالو!كي

بالرطدةجاءماإن:لولالروا!ةالرمالةداكد-(2)

تأسي!عنلوقاروايةفيالتاريخيةالناحيةشد!ذاتأ!ذايؤبد

تالرنيكىفيالعملأنبرل!يذكرفمثلأ.هناكالكنيسة

.(2:2اتى)يخبيفيظالمةصيئةمحاملةلاقوابعدعابدأ

كنيةنئأتكيفعن-الآيةنض!فييهد-!

ن).(2:14أيفئاانظر)وصراعجهادقتالونيكى

،مقدتبقبلةالإخرةجميععلىكلصواأننهمبولىطلب

و5:26)الإخوةجميغعلىالرسالةهذهتقرأبأنوفاضدته

،(5:02)النبواتاحتقارعدمع!!لهموتحريضه،(27

اجماعيةعاصروجودعنلوقارواكةمعكمشىهذاكل

لهذهيمكنوكان.تسالونيكىفيالكنبسةمهاتكونتمتوعة

الأكنياءعنديلوجردالىبهولةتؤدى.أنالاختلافات

شهاداتهميحتقرواوأن،الأعضاءمنبالفقراءالترحيبلاهمال

.(17:4أع)إلحمأقتالتر،اللهنحصةعن

اليوعيقوتهلكب!مللأناضطرأنهبولىيذكركا

الأمرهذا!ذكرلاولوقا.(2:9اض)كسالونجكىفي

وصلايىالبلدةفيالخيامصناعةفيعملهعنيخبرناولكنه

،(3-18:1أع)طويلأزئافياومكثدلكبعدإل!ا

الرسالةفيجاءوماالأعمالضرفيجاءماأننجدمكذا

الآخر.أحدما!ؤكد

العامالابههوالرسالةفيالأعماللفرتأليدأعظمولعل

.الأعمالصفرفيلهاييتلكمعبرلىلخصةرؤيابين

-ا:2أض)بنهمبول!عملعنيذكرشيءكلإن

أضايكنلم)ن،فحواهفي،واضحةبصورةيطابق(12

عملألحوبعنلوقايحكيهما،والكلماتالأسلوبق

(35-02:17أع)أفسىفيبولى

الاضارةيمكطالتيالعديدةايطابقنقاط)حدىميته

بفرأثمالرصالةيفرأنخصلأيواضحكدلبلال!ا

مجالناويى.الأعمالسنرمن28-13الأصحاحات

ياريخبةالرسالةضهادةولكن،الأعحال!فرتارجميية6لبات

لعصرناوظائفهاأهممنلهي،الأعمالوضرالأناجيل

الحاضر.

الرعالة:إيا!ث!!لحالونكيك!تظروف-لاثأ

بهر-حدالى-لئهالجديدالمهدفيرسالةأكيان

فإذا.الرطلةاليهتوجهبمنانحيطالموقفلملاجطيةوصفة

من.الدقة-بيدحدالى-نشننجأنأمكننا،الرسالةدرصنا

لناتكشففماذا.الكنيةقالسئةأوالحسنةالاتجاهات

تالونيكى؟فيا!الأحوالعنالرصألف-الأولى

،عامبوجهجيدةكانتالأحوالأنبوضوحنريناإنها
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تسالونيكي

يكونرا!ايأعضءمعظمأنحقيقةالاعتارفيأخذناإذاوبحاصة

حداأف"ءكانرادقد.ضهرربضعةنذإ،الوئيةمنخرجرافد

شا)مكدونيةكلفيللكنبةقدوةصاروا)نهمحتىلله

النحمة-خاعىلبهل-يينهمازدهرت(.لقد7:أ

النعمة.تلك،المؤمنينجمعنحومنالأخريةالمردةفيالمجة

التجارىالبلدذلكفيلممارصهاطيبمافرصأماصمكا+التى

ابمالمجهاتكلمندصجيونايىيذبكانالذىالكبو

الموامعلفميتطلبكانالذ!الأمر،التجاريةللسهام

.(01و4:9اتى)الصافةبكرمالتحلى

كانفقد،الظلالبعضمنالصورةتخلاوعذلك

برل!.ضدالمظل!ةالطودببعضجهمسونالاشخاصبعض

أزواخا2()!؟ولزاهنيمتفد؟-الأشخاصهؤلاءكانربما

فيأعضاءأصبحن،القومعيةمنلنساءمؤفينغير

الكنية.

مضطربأنهضعرأنه،الأتقاداتهذهأمامفحلهردوكان

يمكرولادنىعنولاضلالعن!كنأوعظهبأنللقول

قطلم-ستدىكنلمبأنهتذكيرهمعلىمجرصنراهواذ

ثقللاكىوخهازايلأيعملكانبالحرىبل،الطمعثوب

يعحرنكافواالمج!نأذنتأكد،(2:9)مهمأحدعلى

والذىالماليجمعالذىمحلمهمعلكاذبةاخمراءاتلاستمرار

أرطوا)نهمحنىفببىأهلمعبنجاحالدورهذالبأنصبق

بول!حاصةأنويحتمل.(4:16)فيلحاجتهمرتيناليه

كو1)كورنثوسفيبدت؟الأمرهذاجهةمنالدكدة

فيالسابقاختباره-إلماحد-إلىترجع(51وا؟؟9

تالونيكى.

الرقت-ذلكفي-الهونانتكنألمإ:المرءيتاءلوقد

شفوا،تجرليئللد!ومعلمينبفلاضةخا!بصفةمتلية

سذاجةحسابعلى-اصتطاعواماأفضلعل-طريقهم

الب!طاءا؟

وذكره،رؤيتهمفيالححيقةرغبتهتجأكيدبولىاهمامإن

،(02-2:17ن!ا)إل!مللمجيءالمنكررةلمحاولاته

أنهفيالكأنارتدعخمابتعادهأنعلىيوضوح!دلان)فا

مرةلز!ارتهم!اليلاكانلملهأو،إل!مالعودةمنثحى

و)نماومرتينمرةبرلىأنا)يكمنأقأنأردنالذلكا:ثانية

(2:18ش1)،الئيطانعاقنا

اثلقطريقعن!سعىكانبول!أنأ!ئاابحضوزعم

يخطرماصذا،(ه:2)كريكلةغكلأكراضالىالوصولىإلى

الرسالة.قراعةبحدالطحىالفكر6على



تسالونيكي

الى،،لديهعلىالمتجدديندفعيالعجيبةبولسحماسة)ن

الكريمةمقاصدهمنورفيرؤيهموإلى،المثالبةالصورةبلوغ

مجردعنلتسمو،أفكارهمواتجاهاتالعامهدفهمنوروفي

.ساخرةسطحيةنض!تقدير

عكواضخادليلأ-ذلكعلىعلاوة-نرىأنونشطيع

الرذيلةتلك،النجاسةفيالوتوعحطرز،كانتالكنيسةأن

البشطة-النفرسكانتكا.(8-4:3)المزفةالوثية

الجديدةوالروحيةالفكريةبالحياةالانتثاءخطرفي-بالذات

فيأوقاتهميقفونفكانوا،الابجلبقبولهمالياوصلواالتي

.(12-4:01)اليوعيعملهممهمليندينيةاجماعات

ينوحونكاتوا،سوديتهمبعدأصدقاعممفقدواالذينأن؟

نمببرفدواللذي!يكونفلا،نانيةالمسيحيأقىللاعليهم

فكرئانصحهمعدمعلىدليلوهذا18(.-)4:13مجدهي

نأيمكنجسديةحادثةأىوكأنللصح،معرفهمفي

عذمحته.تفصلهم

بهمالمحدقالخطر-تبلمنذكرناكا-أيضئامناككان

كتبهذاولأجا!،الأعضاءبيناجماعيةتفرقةوجردمن

الريقة.بالمثاعرالمفحمةالرسالةهذهبول!

،كثرةبطرقالرسالةتقيميمكن:الرصالةتحلل-رابعا

جزسشإلىالرصالةتقسبمهيأبسطهالعل

بالتالويخكيينوالحاضرةالماضيةبول!علاقة(1)

(3:13-أ:1)لهمومحبته

(01-ا:9)والثكرالتحبة(أ)

شموخدمتهحياتهبطبيعةيذكرهمبول!(ب)

(2:1-21)

يتحملكانمثلماتالونيكيأهلمعاناة(ج)

(16-2:13)اليهودمناخوتهم

-2:17)لرؤيهمبولىمحاولات(د)

02)

تيموثاوسالمحبوبلتلميذهبولىارصالهـ()

وفرحهتسالونيكيكميسةأحوالعلىيتعرف

-ا:3)بهاجاءهالتيالسارةبالأخبار

13).

:وتحذكلاتونعزيةتحريضات(2)

(8-ا:4)النجاصةمنتحذ!رات(أ)

(12-4:9)البطالةمنتحذورات(ب)

نكيتسالو

-4:13)رقدواالذ!نبخصوصتعزية(ج)

لانتظارالصحيحالأصلوبعلىتحرضات(د)

(11-5:1)ئانيةالربمجىء

.(28-5:12)مننوعةتحذيراتهـ()

إلىالرصالةتعتبرلا:الرسالةليالمخمنالحليم-خامأ

بالتصليتحرضبول!نجدفلا،تعلييةرسالةتالوليهى

.الناموسأعصالدونوحدهبالايمانالخلامىعنالعظيمليحليم

المسيح،بصليبالختصالتحليمبوضرحيترضلاأنه!

النصولحل.تليحاايىيلمحبل،المسيحيةتعليممركزوهو

الذىهو،تالونيكىالىالأولىرطيهفيالوجدايبيمى

مطلفايمكنلا،الربفيمنمرقحواالذ!نأنفيهلهميؤكد

:4تر1)ثانيةالميحمجىءوأمجادمكافاءاتمنيحرمواأن

13-18).

فيالأساسيةالتعييةالمواضيعفيلالرصيتوصعلاوبيما

-القولجق؟-لهايتعرضلايكادبل،الرسالةهذه

ينكرشخصيكتهاأنبمكنلاالرسالةأنفيهضكلافمما

منتليلبعدأوفبيلأنهيعئانحلمأتاوحيث.التعاليمهذه

الأولىرصالتهفيأيضاضرح،غلاطةأهلالىالرطلةكتابته

منموتفه(ه-ا:2كوا)وبئصةكورثوسإلمط

الكاتباأننظنأنالغباءفمن،المشحبصيبالكرارة

دائضايذكرهلاأنهلمجردالموضوعمنموقفهحددقدككن

محابلاله.كلفي

أحدأنوهىالحيقةتلكعنعالمةئهادةتحملوالرسالة

وقياضه،وشخصيةيوعجاةفيرأىقدبسوعمحاصرى

محةويتظرالآبللهماوئاورراهحماو!ةلأمجادفىئعهجعلهما

ختاموستكوناباسكلمصائرستحددكواقحةمجدفياثان

التاريخ.

حولشكأدفىيحوملاالتي-الرسالةهذهتكرنجهذا

يسوعأنعلىقوئادليلأ-لولىالر!ولإلىنسبتهاأوصحتها

اللاثةالأناجيللاتفدمه؟،فريدةفذةشخصيةكان

معالرفعالمجدذوالرابعالانجيلميحنفههوبل،الأولى

والربالآباللهفيروخاالآنهموالمؤنون.الآبالله

سينزلالأضراليومو!،(ا:اض1)الميحيوع

الله،وبرقطرئكةرئشوصوتتهافالساءمن

الباقينالأحياءويخطفأولايقرمرنالميحفيوالأموات

وهكذا،الهواءفيالربلملاتاةالحبفيمحهمحمغا

.(17و4:16تى1)الربمعحينكليكونون

375



تسالونكي

الرسالة:ليتدو!بول!الرمولصفات-صادسأ

لديهكانتفقد،الواضحةلولىلباقةالرسالةفينلاحظ

يسبقهاكانمرةكلفيلبهه،الراضحةالملاحظاتبمفر

تبلفهر،الاخوةفيالكريمةالصفاتويذكر،المحبةبروح

عليحفزهمإنماأنهأولألهم-سصح،كبرةرذيلةمنيحذرأن

وتبل،سائرونفيههمالذىالصحيحالطريقفياليرمواصلة

جبلهمالذكيبالحبقلبهمنيعترف،الحملالىيدفعهمأن

طويلأ.يخهاويمكثرنالاجماعاتأماكنعلىكثيرايترددون

ثانية،المشحمجيءبخصوصالتحريفاتلهميقدموكدما

كا"بناءئاليةصورةأولألهم3و-س،الكررذيلةالىلثر

أبناءتيهايأاليالأمورتشهويهمأنيمكنفلا،صهاروأبخاءالنور

الطريقعلىضعهمالحكيمالروحيالأسلوبوبهذا.الظلام

الصحيح.

اثانية:الرسولبولسريعالة-تسالونيكي

يجمع:مئاواثايةالأولىالريعاييندراصةفهأولا-

محبهاأنهعلىالرسالةكا-بهوبولسبأنكمسكونالذين

تذكرةببساطة)نها.الأولىلرسالتهمحعابئمنقصيروتتبعد

عدماكافبعدكنبت،الأولىالحالةلنفمص!ثايخةطية

يجبلذلك.الأولللعلاجالعنيدةالأعراضبعضتجاوب

فهميمكنلا)ذ،بالأرلىعلاتهاضوءفياثايخةالرصالةدراسة

اييوالأوضاعالأولىالرسالةلفهمإلا،تمائاالثايةالرسالة

كاتبهربولسكاناذامامشكلةحلأن؟.البهاتشبر

الأولى.بالرصالةمعرفتاعلىكثيرايعتصد،الثايةالرطلة

اللبقةالأساليباستخدمتدكان،كابتهاقبلبأنهعل!اولولا

الصحبمنلكان،الأولىالرصالةلطنراها؟للعلاجالرقيقة

دخللو؟إنه.اثايةالرسالةكاتبنفههوبأنهالاعقار

أقرىأصاليبإلىيلجأالطيبورأىمريضغرفةإلىشخمى

للحكماستعدادالخصهذالدىفيكون،العلاجفينوغا

وأطليبالحالةتجاريخعلممتىالحلاجأسلوبكلالصائب

.حدوىدونأرلاجربتالتياللطفةالعلاج

بولس:الرصولإلىالرصالةنةعحة-ثابا

لموضوعالختلفةالمعالجة)ن:ذلكنفونمنحجج-(1)

بينوالعلاقاتالعاطفيةالنفمةأن؟،ثانيةالمسيحمجىء

هذاكل،الاولىالرصالةفيعمامخ!لفةتبدو،والبهسةبولس

الثاية.للرسالةبرل!كتابةحولالتاؤلاتا!لارةإلىأدى

في،المحبمجيءا!تصايعليمإنالحلصاءبعضفيقول

الحبارات!،الأولىالرسالةفيعنهيختلفلاالثايةالرسالة

يحطاالأولىالرسالةفيجاءفما.أ!ايناقضهبل،فحسب
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لونيكيلا

الليلفيكلصشأقي)نه،قريبالر!يومبأنانطاغا

يكرنأنالمؤمنواجباتأهممنو)ن،(2ة5ش1)

الثانبالرصالةفيينما.(أ.و9:ات!1)انتظارهفي

قدالربيومبأنأحديخدعهمأنعنئدةالكاتيحذرهم

إنسانويستعل!أولاالارتداديأتأ)نيأتطلالأنه"حضر

وأإلفايدعىماكلعلىوالمرتفعالمقاومالهلاكابنالخطية

.(4-أ؟2تى2)أمعبوذا

بالكنيسةالكاتعلاتةفياخلافوجودالنقاد-رى؟

الرصالةفيأمما،يلاطفهمالأولىالرسالةففى،الرسالتينفي

:12،5-9و2وا:4ض1)فيأمرهم،الثانية

1(45-12و4،3:6-أ:2نمى2مع11-ا

الرسالةفيالحاطفيةالنغمةتخنلف،ذلكإلىوبالاضافة

العراطفمنمتدفقنبعالأولىفالرصالة،الأولىفيعنهاالثافية

الر!الةتتضمنوبيما،والتقد-سوالحنانبالمحبةالمملوءةالداكة

لمأنهاإلا،والتقدروالعواطفأحرتحملعباراتأيفئاالثانية

)ضها،النقادفيقرل،الرقيقةالم!ئماعرنفىتأثرتحتتكتب

نجدكنافإن،الأولىالرصالةفيمنهاأضحفالثانيةالرصالةفي

المتددقالمرجنجدلالكننا،وأصلوبهبولىتبراتفها

إنانبينللصراعائيةالرؤيةأن؟.وفكرهبولسلعواطف

عنواللونالبهلفيتختلفالئانيةالرسالةفيوالمياالخطية

برلد.كتاباتكل

الرسالةأنافتراضإلىبالكثيرينأدتالاعتباراتهذهكل

المظيم.الأمرصوليدغيريدكتبتهاالثاية

كالبها:هوبول!أنعلالبراهين(-2)

الرسالةكاتهوبولىأنتنكرالتيالنظريةتفادىبينما

اثماكلمنثيرفإنهاالماكا!،بعض!ت!الونيكياممني!ةالانية

نجمبم!-الآرالعلماءكلبتحهارزاطث،تمادىممااكز

لموضوعبالنبةالتقليدىالموقفإلىاعردةاإلى-المتطرفرن

نةصحةعلىالايحايةالحججدعصروهذه.الرصالةكات

برلى:للرسولالرسالة

بمجىءيختصفيماالرصالتينبينبالتعارضللقولبالنبة

الربتعليمفيالظاهريالتمارضهذالفسنحدفإتا،المسيح

و24و23و24:06ت)الموضوعهذابخصوصنفسه

يحثيوعفالرب،(04و12:35لو،26و25

يظنوزريا"فقلاصاعةفيلأنهمتعدين5يكونواأنتلامبذه

-الحدثذاتوفيبل-الوقتنضوفي،الانسانابن

الجىليىلأنالعلاماتبعضهـونعدمايرتاعراألا!وصهم

عنالئانبةرسالتهفيبولىالرصرلي!وهكذا.!بعد

فكرهالرسولبنىلقد،الثا!المجىءلموضوعالآحرالجانب



لونيكيتسا

ظهرو؟،يحوعالرببهنادىالذىالتعليمعلىاللاهوقي

لمواجهةالذهنحاضروكان،المؤمنينجاةفيعملئاتأثيره

المتطرفة.الأفكارأوالحاطئةالاستتاجاتعنينتجخملىأي

كانمابقدر،مفصلأاستعراضاالتحليمامتعراضهمهيكنلم

قوية.مقدسةروحيةحياةإلىالتعليمهذابؤدىبأناهمامه

الاضطهاداتوصطوب،تالرليهيفيالحملبدايةقي

مجىءسرعةعلىالتأكيدالىالحاحةكانت،القايةالوحمثية

التعليمأصتخدمحيماولكن،والطمأينةالعزاءلبث،المشح

أفكارتوجيهمنلابدكان،صحيةغيردينيةلانفعالاتتكأة

نيولاشك.الحفيقةلنفىإثارةالأفلالجرانبإلىالتلاميذ

فيعنهالثانيةالرصالةفىحزئااممزموقفايتخذبولىأن

الحالتهيئ.فيالموقفاكضاهماعلىنجاءوذلكالأولىلرسالةة

قد،اللطيفةالرقيقةالأولىرطلهأنعلمبولىأنلو

بعضاصت!رتينا،الكنيسةمنالأعظمالسوادفياممرت

نأبسهولةنرىأدلاستطعنا،وتمردهاتعصبافيالجماعات

يقفالكيسةفيالاعظموالسواد-إمكانهوكانبولى

الأعضاءمععنفاأضدأ!اليبيتخدمأن-لهمؤيذا

المت!ردين.

نغمةبنفسليستالانيةالرسالةلا.دأيضئالقرأننا؟

لمأنهاأيضئاوواضح،الأولمطالرصالةفيكاوالدفءالفرخ

رقةتفيضالنىالداخةالعواطفمنالجونض!لطتكتب

اللطيفةالرتيقةالعمةهل:السؤالهذاييتدرناوفا.وعدوبة

والتىايحصبةالفاصرلردتصلحالأولىالرطلطفيالتى

الطبة؟الرقيقةتحذ!راتهوتجاهلتوالكللبطالةاشكانت

الأصحاحفيللفرييين1رمةالصايوعالربكلماتإن

الأعححاحفيكلماتهعنتختلفمتىانجيلمنوالمرلمنالثالث

كانت،الحالتنفيولكا،يوحناانجيلشعرالرابع

تضطربلاا:فالعبارة.حالةلكلاللازمةالكلمات

غيرومن.المرائينللفر!يينقيلتلومعناهاتفقد،قلوبكم

اللهجة.بنفىدإئشاي!أنبول!منننتظرأنالمنطقى

الرسالةبأنالظنبأننضيفأنفيجب،الأمركانومهما

الرسالةتكنلمفلر،فيهبالغأعر،اللهجةشدولةالثايخة

الرسالةفياتاهايترعيماأعظملكان،أمافاالأولى

تسالوفيكى.فيالكنيةلولىبهابعاملايىالرقةهو،الثانية

اططية:إنانهلالثا-

وأسالىحول،الم!يحيةالعصوركلفيالملماءاختلف

الثانيةرسالتهمنالثا!الأصحاحفيبولىالرصرليثيرماالى

الخطية،إنانعنحديثهفي(12-1)تسالونيكيإلى

.!رعللربالأخيرالاشعلانظهررهيشقالذى

لونمكيتا

إنسانعنالخاصتفرهعصرلكلأنفيوالسبب

عصرأىفىتظهرالتيالئ!رقوىوبينبينهوالجمع،الحطة

بحدتتحفقلمالنبوةهذهأنحيقةهو،العصورمن

بنفخةالربسييدهالذكطالحطيةإلسانيستحلنفلم،بالكامل

مجئه.بظهورويبطلهفمه

:2)"يعملالآنالإثمسرلأن":يفولالرسوللكن

خىيحجزماتعلصونوالآن5:للكيسةويقول،7(

وماالثرقوةأنإذافواضح.(12:6!وقهفييتعلن

ترأنه،وعندبول!الرسولعندمعروفةأثاءكانتيحجزها

.الأوضاعئلكضوءفيلدرامتابالنوةنعودأنفعينا

نفسهاعلانإلىروماامبراطوريلهوالاثمسريكونقد

لماتجاهوهو،بحبادتهالجميعوالزام،للالهتجسيذاأوالفا

"كالبجولاأعهدفيظهرلكنهكلوديرسأيامفىيظهر

.نل!ح(8)8)ول

سظهرعجيبةضيطانيةقوةهوالاثمصأنالبعض،يرى

منيمعوكان،الكنيسةيضطهدكانالديالهودىالعالمفى

نأيزبدومما.الرقتذلكفيالرومايةلةالدشفوةظهورها

ججلى5أنههر،جهرديةفرةأوشخصهوالحطيةإنان

النعيجةوأن(2:4ض1)!إلهكأنهاللههيكلفي

،كاذبمشاوراءانقيادهمهو،للسباايهودلرفض!الطببحية

يقبلواأنعليهمأصبح،الآبباصمجاءمنرفضوا3أنجما

للضرسغاضةقوةقامتوقعأن!.نفهباسميجىءمن

ت)الجديدالحهدأقوالسائرمعبتثىالهردىاالعا

.(8و7و11:3رؤ،24و23و24:5

:بهدوءالعملعلىبولىالرسولتحريض-رابعأ

خبزويأكلوابهدوءثتغلوا"بأن!الإحوةبولىمناشدةان

افويدرسونللذينهامأمر(12:)3اأنفسهم

العظيمالفكريالحافزتأثيرالأوائلللميحيينالسيكولوجي

الجديدةبالمكانةالبضانفحلفقد.الانجيلمنأتاهمالذكي

وبالآمال،المسيحيالمحتعفيكأعضاءعليهاحصلواالتي

ستوىفوقأنفصهماعتبرواخىعقوالمملأتالتىالجديدة

.الدوىالعملإلىالحاجة

المجيةكطالجددالمؤمنينفينادرةظاهرةهذهوليست

ذلك،منشىءبولىلد!يكنلمولكن،الوثنيةالبلادفي

ليعوليتغللمفهو،كمثالنفهإلىثيرألىاشطاعلقد

أضنىحتىوغازافيبتعبيثعلكانبل،ففطنفه

8(.:3ض2)جسده

بببأساصايتثرأنيجبالامحلأنيرىبول!كان

نأوأدرك،المجتعطبقاتجمعجاةعلى6لعةالرتأثراته

377



لثبي

،الاحترامموضعفيتكونأنهوالكيةعلالأولالواجب

فدب،أنفهمعلىيمتمدواأنالأفراديناشدلافهولذلك

كالىتطفلونهناكيكونلاحتىالحامالجدأأيضايضعإنما

ور!دلاأحدكانإن5:الاقصاديةأعاءهمالكنيسةتتحمل

.(3:01)،أ!ئايأكلفلالتغلأن

يننبالدىالموطنوهي،"لة"منمواطنأى:تشبي

بهذامكانيكتفولم،(ا:17مل1)النبي)ييااليه

جلعادضرقيفي"لييب5أخاالبعضظنوقد،الاصم

الحبركيوالاصم،الأستب5العر!3الابينللت!ثابه

الببزنطي،العهدفيتأسستقد!ليسيبأولكنأثة"

تبل.منتكناأنهاوكمو

منالثى"إيياعبارةأن،جلربك.)نوكظن

منالذىأى،اليايصمى)يليا)أصلاهىاجلمادموفى

03:!ا،814-:21)قضأجلعاديابيثىا

من،الميي)ييا!تفىتدااأالبمضويرى.(11-13

نأأصاسعلىعنونهضعيفرأيوهو،جلعادفيالقينيين

وكان،جلحادفيتنربينأومحتوطنينكانواالقيينأوبك

لاحق-عصرفي-"!اهرأساعدواالذينالركابيونثملهم

ولعل.(01:15مل2انظر)البلعادةضدحربهفي

الجلعبادةضدحربهفيالعرةهذهيمثلعصرهفيكانإ!ليا

.أخآبأدخلهاالتي

الجنوبالىيقع،لثة"احمهمكانإلىطوبياصروثير

قداييافيكرن،هذاصحواذا،نفتاليأرضفيقادشمن

.جلعادذلكبحداستوطنثمهناكولد

الرقيةالضفةعلى-جلعادلثالمطإيلياارتاطونجد

:17)الأولالملوكسفرفيالمذكورةالقصةفي-للاردن

ليخبىءالأردنشرتيكربتفهرعداتامتهعن(2-7

الآنالمعروفهوكريتنهرأنالآن-رجحإذ،أعدائهمن

بأنهالقولمنبدلأجلحادمرتفعاثفي،الابىبوادى"

ضرالىثمأريحاإلىأورضليمقربمنالممتد،القلتوادى5

يال!"حولالج!ةفيإلجاباقاعةالمتعلقوالتقبد.الأردن

علىمكانعلىاإيلياسمار"اسماطلاقفييظهر،جلعاد

العصرمنبقاياترجدحيثالواديمنالمقابلالجانب

مكانوثمة.لهالروماناحتلالعلىأيفئاودلائل،البيزنطي

البلوطضجرم!أكةعنعبارة،إبلياسهـالنبياحمهكرمونه

.الأطلالتعلو

ويمى،الدييماالعبرلهةالةمنالابعالهرهرت!ثربمي:

الأولال!ثهركانولكنه.(8:2مل11،إبئانيم5أيضا

الأولايومفي!قعالهوديةالشةرأسوكان،المديةالنةمن
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التقريممنا!ربروسيتمبرضهركا!قابلوهوثرىضهرمن

.الميلادى

عمل،أوتحبتترجماناللتانالعبركتانوالكلتانتعب:

:تعنيان

مجالفيوبخاصةالجسمالطمحناهيالثغلأوالحمل-(أ)

الرراعة.

عادةوتصحب،الأدبيةوالأفعالالتصرفات(-)ب

طبيقها.لخديدونحوتبأوصاف

للدلالةالكنابفيتتخدمأنهايبدو،العموموجهوعلى

رئشبة:مفاهيمأربعةعلى

حتى-البدإيةمناللهأعلنوقد:الاشاجمفهوم-(1)

فيووضعهآدمالالهالربوأخذا:قصده-السقوطقبل

غرضفثمة،(2:15تك)هوجمفظهايعملهاعدنجنة

نأقبلحتىبل.يحفطهاوأنالأرصيزرعأنهومزدوج

"الأرضليملإنسان"هناكيكنلمأنهنقرأ،الانمانيخلق

اممرواأللإنالىقولهفيذلكاللهوأوضح،(ه:2تك)

البحرحمكعلىوتسلطواوأخضحوهاالأرضواملأواواكزوا

تك)،الأرضعلىيدبحيرانكلوعلىالساءطروعلى

مثولينه،أمامالانانيضعوهكذا28(،:أ

شخصيتهجوانبكل-وبركتهاللهارشادتحت-ليستخدم

والاجماعة،02و2:91والعقلبة،2:51الحدية)

.(28:اوالتكاثروالاتاج،2:18-24

ليمبالمفهرمهذاجاءوتد:اقأد!بمفهوم(-2)

جهدأنفمع،السقوطبحد6لهذاستعادةعلىالانسانلمماوفة

الالهيةالكفارةعنبديلايكونأنيمكنلا(تحبهأو)الانسان

للإنانومحاوئاومؤدئامرضذاكانأنهإلا،الانانلحلاص

الرعولذكرمثلما،الخلصةونحمتهاللهرحمةنحو،الساتط

لذلك.(25و3:24غل)الناموسعنبولى

تك)الإنسانعلىاللهأوقعهاالتى!الديونة"أو!فاللعنةا

تحولت،الحطيةبشباللهعنلانفصاله(3:16-24

تحت)الإنسانمنيشخرجبركةالى،العظيمةاللهرحمةفي

أفضل(أحمىأهدافالىيتوجهيحعلهالذىالثاقالعملعبء

وبينبينهتحولئمومى،عليهااللهجبلهالتيطاقاتهوأعظم

الىوالهبوطالساقطةطجتهبحكموالكلللخمولالاستلام

الخلصةاللهنحصةبعد-ضىءيرحدلاولحله.الدركاتأصفل

الصادقالحبهذامناكثرالإنانأفادقد-المسيحفي

فالححل،الخصيةامتدادهوالأضلاككانواذا.المنتج

فيكيرااصهائايهم،ويميكيتيالذىالصادقانحلص

التحب،"كانفإذا.قيمتهاوإعطائهاالوكةالشخصيةتحقيق



تعنك

تحولفانه.الحطيةبصبب،تأدييأ)الانانعلىفرضقد

للتقريم.عظيمةبركةالىاللهبخحصة

يأالراحةيوم)ن:الاخماديالأجتماعيالمفهوم-(3)

خر)افأوالعصلأيامشةمنألجتهيكتسب،السبتا

الظامونجاح.(ا.و4:9عبانظر،9و02:8

الحملأقسامعلىتوتفالمجتمعاتكلفيالاقتصاديالاجتماعي

ومن-والمرأةالرجليننالجنسىالفارقجهةمن)الختلفة

واعنحداد(ذلككيرالىواليدوبةالعقلبةوالقدزةالمهارةجهة

المحغفصن،وكفاعةبأمانةبهالجوطةبوإجباتهللقيامفردكل

الحكلصاحبوعلى،بأمانةعملهيؤدىأنالماملعلىأدبتا

.(5:18قي01:7،1لوابالمثلالحامليكافىءأن

/يمنعالذىالحملصاحبعلىشديدةدينونة!قوبويحلن

:24تث،91:13لاانظر5:40يع)أجرتهالحامل

الأوضاعتلكأدتوتد.(16-ا:02ت،15

العاملبن.لحمايةالعمالواتحاداتالنفاباتفبامالىالظالمة

العب،والراحةالحولمثكلةإن):كوفصانويقول

الاتاج،والعملالالرأس،والكلالاجتاد،والاستجمام

فيتفسيزالهاتجدهذهكل،وايوزيعالاستمار،والاضهلاك

.،الراقيالرصية

الايمانأنظنواالذينالمؤمنينبحضبول!ألرسولوبخوثد

يأكلفلايثشغلأنوريدلاأحدكانإنأ:سنلعحليعفيم

لا،ترتيببلاينكميسلكونتوثاأننسعلأننا.أيضا

و3:01تى)2!فضولبونهمبلشيئاي!ئتغلون

النبىأن(كرالاثنيتعليم)"الديداكأفيوجاء.(اا

ثلالةمناكزالأشخاصأحدضافةفيظلاذائفصلأنايحب

ن)):كوفمانيقولو؟.مالأطلباذاالأخصوعلى،أيام

نحدأناطلائامجبولا،العملعلىتترتف!عادةأعظم

بلايحيشأنيحاولالذىالم!كينالفضولمماأوال!لى

أ.عصل

للانتاجكوسيلةالحملفكرة)ن:الفدافيالمفهوم-(4)

وإذا،الفداءفىالعولعنالكتادالمفهوممعتندبم،وايأديب

الأخروكامعفاهللحملأننجد،الظرةبهذهالعحلإلىنظرنا

الأرضافتداءفيالانسانضرعالبدايةمشذ.الجديدالحهدفي

العرقب!ذلوذلك،الإنسانخطيةعليهاجلبهاالتىاللفةمن

تك)لحياتهيلزممالانتاجالأرضزراعةفيالمضنىوالعمل

الأمر:يتضهاالفداءفكرة)نبل.(18و3:17

:ا)نك...!علىوتسلطوا()الأرضأخضعوهاأ

عصورطيلةالعلحاءوأتعابجهودكلفإنوعليه.(28

وفي.والامتداءالانتاحمخرجهوذاكانت،البشرىاياريخ

اكز(العحلأو)للتعبالفدا!قالمفهوميص!حالجديدالعهد

لواالانانخلاصلانماموجاهدتعبفالميح،وضرخا

.(4:34،5:17،9:4،17:4يو،22:44

الخلاصراحةالىللدخولالجهادعلىللحؤمن!تتحريصئانجد!

:6بو،2803-:11)تالمحلهمصنعهاالنى

منعتقامحناقدالمشحعحللأن(4:11عب،27

ويجاهدوايتعبواأنالمؤفبنعلىأنكا.الناموسأعباءحمل

-28:18ت)المؤفينغيرإلىالخلاصرسالةلتوصل

؟.(2ت2رؤ،3:أتىأ،02:هكر02،2

الأرضعلىالمزنينجماعةلأجليتحبأنالمؤشعلىأن

:أكو،2:16في،25-9:16كواانظر)

صينالالربفيالمؤفينوتب،(2:9تى1(92

:14رؤ،15:58كو1)ننسهالربمنمكافأته

13).

احدىوكانت،!الرملتلاممناهابهعانيةكلمة:تعنك

،4:12مل21،1ة2ي!)الكنحايةالملكيةالمدن

لوادىالجوبيةالضفةعلىتفكوتقع.(7:92أخا

الداخلالىالشهرةالاحليةالطر!قتتجهكانتحيث!زرعل

تكوهاالتىالمنحدرةالنهصراتتوجدجث،شارونمن

أصلحمنكانتوبذلك،الئماليةأفرايممرتفحاتفيالغابات

علىكبرىمدنثلاثهناكوكانت.الكمائنبصبالتط

ومجدوتعنك:هييزرعيللهلالغربيةالجنوبيةالحافة

وردوقد.الرئشيالطريقعلىالهاعةالنقطو!وكنيم،تحمى

مصرفرعورالثاكتحتسىالملكأخبارفيأولاالمدنهذهذكر

.مجدوالىزحفهعد،الميلادقبلدثرالثالثالقرنفي

من،تعنكأطلالداكثفتايىالألواحمنلناويتفح

حصيةمدينةكانتأنها،.الا!أنحتبأوالثالثتخمسأيام

تل!أوأرحوب):مدنمعقفائيةاتصالاتلهاهامة

عقبما"انظر)،حوراوأ،شانيتواديفيأالصارم

السهلفيربة)أو)وربوث،(9:27مل2أجور

ملركأحدتعنكملكوكان.(وأورشليمجازربينالشمالي

.(12:21يش)وتتلهميثوعهزمهمالذينالكنعانيين

نصيصفي،لاوكطفيمنللفهايينتفكأعطيتوقد

بنويتطعلم(،ولكن21:25يق)منىصبطنصف

تحتوضعوهم،ولكنهمالكنحانيينسكانهايطردواأنمنى

يخهاحاولتفترةجاءتثم.(28و27:أقض)الجزية

الجليلفياسرائيلأساطعلىسيطرتهاتفرضأنالكنحانيةالمدن

المدنمنعدذاترنيصتهافيدبورةوتذكر.(5:6تض)

مثةتسعلهموكانت.(5:91قض!تعنكنهاالكنعانية

هذاكلدفعالربولكن(4:3قض)حديدمنمركبة

(14و4:13قض)تابورجبلعندباراقليدالج!

مركراصليانالملكأيامفيتعنكوكانت.تعنكمنبالقرب
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تعنك

كنيروت.

فلامرتفك

دورعين

%،بان.بيت

تعنكلموقعخريطة

كانراالذ!نصليحانوكلاءأحدأخيلردبنبعنابهكقيممائا

ضيثقعليهااصتولىوقد.(12ة4مل1)لهيمارولى

:14مل1)طيمانبنرحبعامالمللثأيامفيمصرفرعرن

محبد.جدرانعلسجلهاالتيضي!ئقنقوشفيجاء؟.(25

الكرنك.

على-القديمةالمدينةموقعوهر-أتفكتل!ويقع

منالرقيالجنوبإلىأيالخمةبعدعلىمنخفضةتلال

القديم.الحردتاريخهافيبهاترقيالتى(المشلمتل)مجدو

فينامن)،دنلامح!(!سلينبروفورأالتلهذاقنقبوقد

بالخطمكتوبةلوخاعثرأثنيواكتثف1091/4091في

الألواحهذهوكثفت.م.ق0451إلىترجعابسارى

تطوروالذى،البرونزىالعصرفيالقوىالدفاعيالظامعن

.الحديدىالعصرفيالمركباتمحانبالىذلكبعد
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الثامنالقرنمنالافيالنصففيأشور:ملكفلاستفك

:15)الثاقيالملوكسفرفيالاصمبهذاويسمى،الميلادقبل

هواح!ديةاللغةفيواحمه01(و9216:7،

ابنعلىاتكالمطاومعناه!اضارة-ابل-توكلتي"

الأيامأخبارصفرفى،فلناصرتغك9أيضئاويسى،!اثارة

الشميةهدهولحل،28:02أخ5:6،2أخ1)

الئاكفلاصتغكوكاد.(الأراميةالصيغةهيالأخيرة

.م.ق745727-منأثورعلملكا

سنةلكلالرئشيةالأحداثتسجل:داركهمصادر-(1)

فىالماصيلوتذكر،الأنابسجلاتفيملكهسنىمن

التيالبروزقليلةوالنقرش،الألواحعلىالمسجلةالحويات

أعادوقد.(اا:01تك-كالح)نمرودفيوجدت

الذىقصرهفيالمحوتةالألواحهذهبحضاشخدامآصحدون



فلاسرتفلث

ترتبمعرفةتصعبولذلك.م.ق067/966فىبناه

.الأحداثبحض

-الثاكفلاصرتغكيكنلم:الابلةالياث(-2)

كاللعريقمغتصا-الناكنكلارىأدادأباهخلفالذكلط

حاجةوفيضيقمأزقفيأسوركانتلقد.تبلمنظنكان

أولوكان.فيهصالتهاوجدتولقد،حازمةحكيمةقيادةالى

مدينةعنالأرايةالقبائلضغطليرفعبابلبلادنحولهتحرك

:05)ريافي،فقود1)فقودةقبائلأرضفحرر،ذاتهابابل

كانتالتى)4"ه!كل!(،أرإفا"ولابةإلىوأصافها(21

دجلة.نرثرقيالواقمةالجطقةعلىالوفتذلكفيتسيطر

،(قارون)يوكنونهرالىوصلحتىجنوئاجثهفسار

وعلىبابلعلىحاكئاأفبوخذفاصر"البابلىالملكوأبقى

موتهقحتىهكداوظل،الدجلةخهرغررالواقعةالمنطقة

علىقواتهميحشدواأنللأشوريينأتاحمما.م.ق734

زور،--سكن)طرد.م.ق732وفي.أخرىجبهات

خليمة،زبر-نادينانجو-الأموكانيينضيخ

تغلثفزحف،بابلعرشعلىواصلى،،نيرخذناصرأ

ابلا--صدوخاخضاعفيونجعالقائلبعضعلفلاص

،(93:1)شفىالمذكور،بلادانمرودخ))،إدينا

للدجلةالثرقيالثاطىءعلىجنوئاالجيث!وصار.بلادهلانقاذ

عقرفيوالعالنواليلانيينالأموكانيينقبائليحاصر

قراهمجيعودمر،الجنريةالمتقحاتفي،صايااعاصتم

فلاسرتغكواتخذ.عليمأضوريينحكائاوأقام،تائانديرا

(مردوخ)يلبيدأسكلأنه،بابلبلادملك"لقبلنفسه

أ!ورىطكأولوكان.م.ق972فيعاماحتفالفي

فلاصتغلثويذكر.قرونخةنحرمدىعلىذلكيفعل

اسصكانافول!ولعل.أفول"أنهعلبابلأخبارفي

باصمويذكر.الملكىلقبما،فلاصرتغكو"،الئخصي

سفروفي،(15:91)الثافيالملوكسفرفىأيضئاأفولأ

(15:6الأولالأيامأخبار

نأ،اليهقوادهرصائلتين:المالليحروبه-(3)

هوالرئييعدوهأنتمائايدرككانفلاسرتغك

يعزلهولكي،(أرمينية)أأورارطوأملك،صاردوريا

الصغارقالملوكعلىزحف،الجنوبيةالمرتفحاترجالعن

دفععلىوأجبرهم،لهتابينمنهموجعل،زاجروسجبال

736و973و744)عيمالدورية7لهبفاربانتظامالجزية

قو.ادبماوند!الىحملالهإحدىوصلتوتد.(م.ق

توشبا")مدتجدوىغوعلىحاصر.م.ق735

.،هـفانبصةعلى"صاردورى)عاصمة

كيرةكنمالأشوردنكنبم:الغربليحروبه(-4)

فلاسرتفلث

حلفاءإلىأساضاوجهتايىالحملاتسلصلةمنونحاصة

مافي-النجدةاطردورممط"جاءعندما.الجددالحئين

أسر،الفراتخهرعلى،جساتالطأرفادملك!إيلو

حاصرلهوعقائا،منهمأسر000،73منامصرالأشورسرن

..مقلم41فىولاياتهالىوضمهاشواتئلاثلمدة،أروادا

ملك،عزريو5هرعدوهفكان.م.ق742فيأما

نأويحتمل.الثمالنالسوريينمنوحلفاؤه5يهودىإ

ثمةأنالا،صغرةصوريةدولةعلىملكاكانهذاأعزريوا

الذكطصهوذاطكعزرباهو!كونتدأنهعلىتزايدةدلائل

ونذكر.ضاسحةصاحاتعلىالحقةتلكفىببطركان

أولوبوأاالىانقلرايهرذامنالأسرىأنالأشوريةالحريات

والشعوبالأسرىنقلجاصةمعهذاوتفق.(بتيى)

تغكيكنوأ.كعرباءفيهايميونجديدةناطقالىالمغلوبة

بصورة-اتبحهاالنىالباسةأثرمقئاالاذلكفيفلامر

1115-)الأولفلاصتنكالعظيمطفه-أوص

فىإليهيثار)ولافينيقيةعزاعدما(،م.ق7701

عا)،عدنيت"الأضوريونغزاوقد.(المقدساليهاب

.!أونكى!ولايةمنجزةاوجعلوها(ه:ا

بادرواالملوكمنكثيرينأنالفترحاتهذهتيجةمنوكان

فدمالذىالسامرةعلكفحيمينهممنوكان،الجزيةبتقديم

منضاقلاخمحينأساسعلىالنضةمنوزدةألف،لفولا

حسب(02و15:91مل2)رجلكلعنالفضة

ملكحيراملهخضع؟.الوتتذلكدطللأسيرالائدالعر

تكنلمولكن،دمشقملك()رحبافيورصين،صور

معلتجارتهابخسارصامصرضعرتوإذ.قويةعلحماقبضنه

اليوصيداصورطريقعنالأخابفيوبخاصة،سورية

ئارت،المكوسعليهاوفرضواالأضور!رنالحكامعليهاجطر

ضدحلفاوغزةأشقلرنوعقدت،الوضعهذاعلى

ضرقيوشعوبأدوملطشذالهمووجدوا،الأشورلن

خاطقارحفافلاصرتنكزحف.م.ق734وفي.الأردن

فدمر،مصرإلى"هانرنراملكهافهربغزةإلىالساحلعلى

ذهبئاتمثالالنفصهوأقام،بالأرضوصؤاهاالجطقةفلاسرتغلث

مصرواديوراءإلىفىحفاولكنه،لانتصارهتخليذا

الىاضطرالزحفهذافيولكنه.(الرقيةمصرحدود)

أرضاوق!ذتسمىكانتالتي)أرامتملكاتالىالدخول

.،عمريبيتأرض!)إصرائلفيالجليلوالى(احزائيل

معحلفايعقدإسرائيلملكرمياينفقحنجدذلكوبعد

فيآحازوحاصروا.يهرذاملكآحازضدأرامملكرصين

فلاصربتغكآحازوا!تنجد.يغلبوهأنيقدروالموأورشليم

لوأر!.الغزاةطردمنيتصكنلكىبلادهبامتقلالمضحئا
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فلايرتغك

خزائنوفيالربليتفيالموجردةوالذهب)الفضةأشورلملك

وأخذمادمقإلىوصعدأضورملكلهنمع.أالملكبيت

فاضطر.رصينوتتلفبرالىشبهاوسبا.م.ق732في

.(9-16:5مل2)بهوذامنالان!حابإلىالحلفاء

الولاءفروضلتقديمدمثقالىآحازذبالوتتذلكفي

فأر!،دمئقفيالرثنيالمذيحورأى،فلاستغكلسيده

مذبحعنعرضئائلهمذبخايقيمالكاهنأورياالىصورته

نحرويذكر.أورضليمفيالهيكلفيالربأمامالذيالنحاس

ا"فإفأشورلملكآحازخضوعرعمأدهالئافيالأخبار

21(بر.)28:يماعده!

علىملكاهوضعجعلالذىهوإنهفلاصتغكويقول

قتلعلىهوضعحرضالذىهوولعله،فقحعنعوضئايهوذا

العربيةالىملكهمدوقد..3(:15مل21فقح

.(25:13تك)وأدبئيلوالئبن(كسىوملكتها)

نيامحئت،كالحفيلهقصربناءفيالأصىخروقد

وتاريخه.صورتهعلهاسجلالتىالألواحأطلاله

.ت.-..ء-شص-؟،؟،!01حس،!ير**

فلايرتغك

بتظيمالثاكفلاسرتغكمللثيتمبز:ادارده(-5)

المدنكلفيأشورينولاةوتحيين،ولاياتإلىالجمةالدولة

لبلاطمخابراتكضباطوالمملالجزيةلتحصلفتحهاالي

الأشورىالجثىمنحاياتتسندهموكانت،الأشورى

إلىونقلهاالمغلوبةالشعوبسبىصياسةأن!.الظامي

بقوةأمدتهكا،خضوصمد،امعلىصاعدتأخرىمواطن

سخرهاشخص000.154عنتتلتكناضخمةعمل

عبق!كالحفيقصرهبناءفيوبخاصةالأعمالمنالكرفي

.القول

وأعزياهميهوذاملوكمنثلالةفلاصرتغلثعاصروقد

ملوكمنأربمةعاصركا،آحمازأوويهوآحازويو!امعزردا

فيماتوعدما،وهوشعوفقحوفقحيامنحيمهماسرائيل

تابحهخيانةاكثفالذىالرابعضلمنأصرخلفه،م.ق727

وأولقهعيهوتبض،الامرةفيفحاصرهاسرائيلمللىهوسع

-17:3!ل2)أضورإلىاسرائيلوصبىالجنفي

اثالثفلاسلتفلثصورة
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فلاسر!غلث

حصناعاجم-أفورملكالثالثفلاسرلتغلثصورة

أدثورملكالثالثفلاسريفلثصورة

الربابة،وادىفيتقع،هنوموادىفيمنطقةاسموهو!ة:

عنأورشليميفصلكانالذىالانحدارضديدالوادىوهو

.(11:03غ)صهيونلجبلالثرقيال!فحعلى،يهوذا

،افرنأوتنور5معناهاكلمةمنمثتئاالاسمكانوربما

أيكةأصلاوكان.!الحريقمكان)ممناهاأرايةكلمةمنأو

البحللعبادةمركراصارثم،للكمانيينمفدشابتائاأو

البادةهذهوكانت،(32:35)رميا)ايودمنلل!رتدين

منذلكتأيدوقد،للأوثانذبيحةالبكرالطفلتقديمتتفمن

مختلفمنفلطينفيامحثفتالتيالأطفالدفنجرار

الباتوبخاصةالأطفال!وأد)عادةوكانت.العصور

القديم.االمافيوالقائلالشحوبمنكثيربينثاثحةآوالوا

نرمابنوادىفياولدأنهجهوذاملكآحازعنونقرا

.(28:3أخ2)الأعمرجاساتحسببالناربنيهوأحرق

،هنومابنوادىفيالارفينجيهوعبر":منىعننقرأكا

و13و12و91:6إريا!)أيضاانظر(33:6أخ2)

فيالتيهـتوفةتنجيسايقىالملكيوضياقاملذللث.(14

لمولكأالنارفيابنتهأوابئأحديعبرلالكيفومبنىوادى

تأتيأياممالذلك5:)رمياويقول.(ا.:23مل2)

وادىبلنومابنوإديولاتوفةبحديحمىولاالربيقرل

وهو.(7:32إرميا)،موضعيكونلاحتى..القتل
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ظ

هنرموادى

نفاح

أ!رشليم

لرلدة؟

تفتةلموقعخريطة

الرعملواقديوذافيلأنا:الربتيقولالذىالأمر

فومابنوادىفيايىتوفةمرتفحاتوبنوا..عييفي

علىصعدولالهامرلمالذىبالناروبناتهمنجيهمليحرقوا

.(7:31إرميا)،تلبى

(03:33)إشياءلبوةيمرة"تقة"لاسموتذكر

ولكنها،(23:01)الثالطالملركفيمرةأتومة"؟لاصم

الابعالأصحاحينفياتوفةإباسممراتثمافيتذكر

للحرابرمراأصبحتوقد.اريانجوةمنعروالتاص

افرغمدىعلىالوادىامتلأوقد.الخطيةعلوالديخونة

معالمضاعتحتىالمديةأصارفوقصتلقىالتىبالفمامة

.الآنالمكان

الكلمةمنجذاقر!ةوهيأتبوحاالعبريةفيوهى:لفاح

صفرفيحاصةبصورة،التفاح5ذكروقد.هتفاح"العرلية

.والقاشالجدلمنالكنيرحولهاوكدور،الألادلثد

كذلكالوعرشجربينكالتاحاالألادنثيدفيققرأ

،(2:3)،أجلىأناشتيتظلهتحت.البنيربينحيبي

هناك.أمكلكخطبتهناك.شوقتكالتفاحشجرةتحتا

.(8:5)أوالدتكلكخطبت
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لق)،لحلقىحلرةثمرته5:عنهاققرلذاتهاالثصرةأما

"بالتفاحأنفمونيالزيببأقراصأصندوفي"ثم(2:3

:7نق)اكالماحأنفكورائحة5،(2:5نق)

كلفيدا،لأ!(3فىدال!ولصالاسباوراس)التفاخوذكر

يحطىالتفاحضجرأنحيث،تماثاملائئاجاءالابقةالمواضع

عندوبخاصةمحبوبةزكيةعطرةورائحتهحلوةوثمرتهوارفاظلأ

يدهفييمكأنفلطينفيالمرضيعدفمحا،الرقأهل

.العطرةرائحتهالاستناقبتفاحة

الرومانزرعهوقد،جذابعيدزمنمنالتفاحعرفوقد

تفاحجودةعدمهرالرأىهذاعلالوحيدوالاعراض،بكرة

المالفييزدهرلكنهاالحارالجافباخهانظرانلطين

تطعيمالممكنمنبألهالاعتراضهذاعلىالردويمكن.لنانفي

الجبية.المناطقفيالتفاحأنواعأفضلإتاجييحمماالأضجار

يكزلمو،التطعيمرتجدفي،خا!عنايةالىيحتاجالتفاحوضجر

حيثالأنثحادنشيدمحابةعصرفيذلك)جراءيمغ!اهناك

يذتفاحإتاجفلسطينفيالبستانيينمهرةقدرةقكانأنه

الحجمصغرتناحغزةفيالآنوكمو.عطرةورائحةحلوئمر



فيالجيدالتفاحويكر.الرائحةعطريالمذاقحلوولكنه

.الئمالمن!توردولكنه،الحاضروقنناقأورشليمأصاق

.أنواعثلالةهناك،ذكرهاالسابقالاعتراضاتولمواجهة

هـجعمنفهم،الكتابمنعدد-سشحهاالفاكهةمنأخرى

مصوغفيذبمنتفاح)(25:11)الأمثالنحرإلى

هذاأنالمؤكدمنلكن،،محلهافيمقولةكلحةفضةمن

المحلاةالفضةمنالدتيقالثلمننوعإلى!كلالمثاهد

بمينها.فاكهةإلىالاضارةدون،الفاكهةضكلفيبالذهب

الىأوالليصونالىتثر،تبوح"كلمةأنالبعضويفترض

تدخلولمابرانبهالهرفاكهةفهوالليمونأما.المشم!

فبالرغم،اثمصقأما.المسيحيالعمرفيالافلسطينزراعته

لكن،الثمركثروئجره،الفواكهأشهىمنيمتبرأنهمن

كنابةوقتدفلطينفيموجوذاكانأنهجذاالم!تبعدمن

وجد)نهويقال،الصينفهوالأصلىموطهأما،الأقوالهذه

ا!بر.الامكندرأيامفيالزبالى.طريقه

النرجل!والمقرحةالفاكهةمننوعئاكأمأ

الفصيلةمنوهو34(نهه8كخ!لالأفالجارسصايمويا)

قلطين،فيكأدهرصوا!هرتبولأيلقىالرأىوهذا.الورد!ة

كانوانحتى،الواقعوفي.طويلزمنفذ!هاوعرف

لهالمثابهالسفرجلأيضئايضمأنهالا،التفاحهو،ايبرحأ

خنالمفرجلأنهو،قرىاعتراضهناكولكن،تماتا

والفرجلأالتبرح)بينميزت،المثنا"أن؟،الملس

وأ)الرىايفاحعنعيزته!،،الباريىاتسيهالذى

مقدستينفاكهتينوالفرجلالتفاحكانوقد.(الكازور

.اليونانعندالحبآلهةلأفرودت

بكلمةترتجهالرفضكافببفاكلي!،وبالاجمال

كاندهاكا،تؤيدهاالكابيةالواهدأنحبث،تفاح"

اعتراضيرجدلا؟،المرييةفيمحهاالمر!ةفيالكلمةتطابق

علبة.أسىعلى!وم

فيتقعوكانت،معبرأومخاضةامعناهعبركطاصمةتفسح

كانلأنه"مجدهأوجفيسليمانلمصلكةالثمالىاظدأفصى

؟4مل1)!غزةالىتفسحمنالنهرعيرماكلعلىمشلطا

لنهرابنىالضنةعلى،تابساكوس"هىأنهاوالأرجح.(24

العظمةالقوافلطر!قوكانت،البلخنجهراتصالهقبلالفرات

استخدمتهاوقد.النقطةمذهعندوالغربالثرقمنانهرتعبر

أفامفقداكبرالاعدرأما.وداريرسكورشجيوش

عصر.فيتسمىوكانت.جهوشهلحبورالتهرعلىجسر!

قلمة"الآنتحتلهالذىهرموقحهاولعل.أيخبوليىاللرقيين

وهي.القوافلتستصملهانحاضةتوجدمازالتحيث،دبة

تفون

إلىانهرينحنيحث،مكيناجنو!أمبالثمانيةبعدعلى

.الثرق

المادةانظر)العبركةفي،تفح"الاسمنفسوهي:لفصح

قتلأنبعدلجحيم!تحواأنصكانهالأرفضوتد،(السابقة

غضهجاممنحيمفصب،عنهعوفئاوملك،!الث!بنشلوم

مل2)حواملهاجغوثقرجالهافتتل،تفصح)على

قر!ةكانتأفهاررجحمماترصةمعوتذكر.(15:16

صتةنحوبمدعلى"تف!حخربة")ضهاالبعض!ثول.فها

أنهاالبضيظنكماظبلس،شالغربيالجوبإىأمهال

الطبقة.المادةلىالمذكورة"تفسح!انفس!اهي

الربتفل5وقد.ابصاث،والتنل،بصق)معناهاتفل:

عينىبالطينوطلىطيئاايفا!منوصنعالأرضعلىيوع

و9:6يو)،بصيراوصارواغنسلذضى...الأعمى

اصم:وهو،،هـتفاحةممناهعبرىاممثفوح:

يثوعقزموقك،الكنعايةالملكيةالمدن)حدى(-1)

بيت)بيناحمهاويذكر.(12:17ثق)وقتلهملكها

:16ض)قالمذكورةنضهاهيتكرنوقد.،وحافرإكل

8،17:8).

لأفرايمالشمالميالتخمعلىيهوذاصلفيمدنجة(-2)

بين،جنيم*عيامعينبيناعهاو!ذكر.(،15:3يق)

.()ضكبمنابلىمنالرقيالمالالتقعمدنأحماء

نحنة!لمنالغرفىالجورالجزءفيتقعكانتأنهاوالأرجح

القاثدبكيدصقامالتي،نفون)هىنكونوقد.(المكمتة)

بأصار"المدنمنوكرهاوفرعتونتمنهمعيتحصينهاالورى

هىولعلها.(.ه:9عك1)"ومزاليجوأبوابعالية

الحالهة.،زاردأدواالثخ

اعهولحل.(2:43أخ1)حبرونأبخاءأحد-(3)

يت)اسمذكرإذ،حبرونمنبالقربمد!نةعلىأطلق

.(1553يث!)المنطقةنم!ني،تفوح

بنحصيهاالسوريالفائدبكبدصقامالهود!ةفيمدنة:لفون

بيتأهيولعلها(9:05مك1)المدنمنكرهاء

.(15:53ي!)حبرونمندالقربأتفوح

:31وهر،،رجاءأوأمل)معناهعبرىاسمثقوة:

22:مل)2الهخلدةزوجئلومأر)1(

الثافيالأ!امأخبارسفرفيوكسمى14(.

.(34:22أخ2)"توتهة)
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تقوع

عزراأقامهمااللذيىالرجلينأحد،يحزبااأ!(2)

)عزراغرياتبناءالزواجحالاتلفحص

01:15).

على:وكطلق،،ايخامنصبامعناهلحلعبرى31:تقوع

بحدعلىقاحلةمحجرةنطقةوهى:!قوعبرية(1)

.دو!رل.أورضليممنيلأكرينينحو

يلأعشرحمسةنحوثمتد)نها،يهثآدمجهرج

البحرالىتنحدرحتىموحىخلاءفيالرقإلى

الميت.

جثالوديانبضليشحيحةزراعاتهناكوكانت

يهرذاتلالتغطيكانتالتيالخصبةالتربةمنآثارتوجدكانت

الزترنتتجالمنطقةوكانت.الغاباتتكرهاكانتوقما

فيقديئاالمثلبها!ضربوكان،(7:14عا)والجميز

كانوا،أفئاوالقطعانالرعاةأنولابد.والسلالزيت)نتاج

البدوكانالمناطقبمضوفي.الكثيرةالكهوفنيتحمون

الدخن.مننرغاكتجونالجامسكان

ضاولالملكمنهروبهكد-داودصرفتقوعبريةوفي

وفي.(23:26صم1)طوولوكا-يطاردهكانالذى

وحلفاعممالحموفيينيهوذاملكيهوضافاطهزمتقوعبرية

.جدىعينمنتادمينيهوذاعلزحفواقدكانواالذ-ش

ج!هموشطتتفيتواندالفزاةأنيهوذاشحبرأىوعدط

وادى"المكانذلكاسمدعوا،أحدينفلتلموالأرضعلى

.(03-02:02أخ2)،بركة

ووجد،بايريةيكرزالمعمدان!وحناجاءالبريةتلكوالى

نأآأرامنالأفاعىأولادكا):للدينونةصوزامظاهرهافي

البريةتلكالى؟.(3:7ت1،الآقيالغضبمنضربوا

ظا!راالتجربةمنوخرج،ابلشمنليجربيوعالربجاء

.(13:امرض)الوحوشمعوجودهرغم،منتصزا

جثه،دبمتريوسالملكجيققائدبكيدسقادوعندما

تقوعبركةالىو!رنالانععانالأخرانهرب،المكابيينضد

.(9:33ملث1)

الكتابفيمرازاتقوعتذكر:قوعمدت21(

وعاموسز)رميامنكلعادقوقد،المقدس

ائامنالقرنفيتتوعفيعاموسولدنتد.تتوع

إسرائيللعبلبتنبأالربودعاهالجلاد،تجل

،عاموسنبوةيقرأومن.(الشاليةالمملكة)

الىمتطلفاوعاشالأعالم!الىحماقدابىأنبدرك

.،بعدةآفاقا
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هقوع

الجوبالىأميالعئرةبعدعلىيهوذالىتفوعمدتوتقع

بتمنالجنوبالىأيالحمةبعدوعل،أور!ثليممن

،قدموبعحلالةألفبنحتى!لوالأرضمنمرتفععلى،لحم

ابحرعبرنبرجبلوكذلك،الزيتونجبلرؤكةبمكنوما

:34تت)الموعدأرضمرسىرأىنوتهمنوالذى،ايت

ابلال.تغطحاصحراءعلىالمديةتطل!.(4-ا

التىاباظر(4:13،5:8)ابيعاموسأتوالوتحكس

يجريانوادونبينالمدكنةوتقع.تقرعرعاةليونترآىكانت

الميت.البحرنحر!ثديدانحدارفييهرذابر!ةفي

لأرضامرائيلبنيغزوأ!امنذتقرعمدينةتأتوقد

خأ1)الثيقكوكالبأخو،أضحورأسهافقد،كنمان

ضرمنعرالرابعالأصحاحفيونترأ.(ه:2:42،4

كوآبأرطهاالتيالحكيمةالتقوعيةالمرأةتصةاثافيصمرئيل

اضترككا.أبنالوملإرجاععيهتحتاللكيالملكداودالى

عظماؤهمثألمالذىال!رربخاءفيالنيورينالتقوعيينبعض

كانوا)ذابماالجزمككنولا.بنائهفيممهمئتركواأن

اضقرارهمبعدعيمأطلقاللقبهذاأنأو،أصلأتقوعيين

المدنيينتقوعتذكرولم.(27و3:5غ)أورضليمفي

منالثاقالأصحاحفيالبىمنالعودةبمداضوطتايى

وهو،الثلاثينداودأبطالأحدتغوعالىويص.عزراضر

(23:26صم2)"التقوعيعيقبنعرا"

المدينةأمب،يهوذاملك،سليصانبنرجعامأدركوقد

فييويفوسلهذكر.و!،11:6أح2)بتحصجافقام

للدفاعحرفىومركز،هامليجىاسترمرتعفيفهى(تاريخه

فكان،ارياأ!امخىقائمةدفاعاتهاوظلتأورضليمعن

.(6:1)رياأهجومبأىللانذاربالبوقف!ايضرب

وكذلك،للشحيةالأولىالفرونفيأهمبهايقوعكان!

،الادسالقرنبدا!ةفييخهاأقاموفد.الوسطىالعصررفي

الدكلهذاأصحماصعانمرتوبحد،ديرا5صابااعهرجل

.الواحدةالطيعةعقدةوأصحابالأرئوذك!بيننزاعثار

ذلكيعد)4اه!حللأس،ويبولد5المدعولةالرح!أحدوكذكر

.الأنياءلأحدوفركني!ةبتقوعكانأنه،الزمانمنبغرفيين

منكب!عددتقوعفييعيثىكانالصليبيينأ!اموفي

الكانوهرب،م1381فيالأتراكدمرهاوقد.الميحيين

في)هاء"ح(،للواصحق"حققوقد.كبركهفإلى

نؤ!دالعديدةوالتقاليد.عاموسالنبيفبرموفع،م1134

أطفالأحدكاننثنائيللأنتقليدوفاك.النبىلقبرالمرقعهذا

إلىهرباأبواهولكن،بذبحهمهرودسأمرالذكألحمبيت

.تقوع



كقو!ا

1-حدثبر

كلقوع

جا.أر
شليئرأو

تقوع

.

.حرور

تقوعموقعليانعورة

تقوعمنصورة
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ثلاسار

الأيامأخبارفيالمذكورةتقوعأنالظنأغلب)3(

تقوعمد!ةهي(ه:2:24،4)الأول

أباأشحور!فحبارة،ضخصاصموليى

مؤ!س!ها.هوأنهالأرجحعلىتحني!تفرع

فهى(5:25دانيال)أوفرسبنتقلمنافاتمل:ه

فصرحائطمكلسعلىالنبراسبازاءيدكمبتهاالتىالعبارة

الخمريضريونومدعووههوكانبيما،بابلفيبيثا!رالملك

ولم،أفكارهوأفزعتهالملكهيئةفتغيرت،الأصنامويعبدون

نأالى،يفسروهاأنولاالكتابةقراعةبابلحكماءيشطع

منا":للملكوفسرهاالبارةفقرأ،دانيالالملكاستدعى

فوجدتبالموازينوزنتتمل.وأنهاهملكوتكاللهأحصى

،وفارسلماديوأعطتمملكتكقسمتفرس.ناقصأ

.28*(-25؟5دانجال)

نإالبضويقول.بالأراميةكانتالكتابةأنويدو

بمعنى،،تقالأولاهما،كلتينمنممة،اتقيل

في)هناقصأوخفيف"بمعنى،قال)والثانية،،!زنا

في!تليل"وس،،قلالوأابابليةوفي،،قلال!العبرية

.(الربية

الثاليالملوكسفرفيذكرهاجاءمديةاممهوتلاسار:

(91:12).

جهوذا،ملكحزقياإلىشحارببرسلومغاه:يفول1(الايمم)

اضولىوقد،يكنونها،كانواعدنبني5أنالمدكةتلكعن

آلهةتقدرفلم،الإدمنغيرهامعأشورملكأسلافعلها

مختلفة،بصيغينطقالاسمأنومع.يدهممنننفذهاأنالأم

الأشورينن،آلهةكبرمووأشور،،أشورتل"يعنيأنهالا

الا3وهو)،أصارىأوأسارتلأتنطقأنالأفضلولعل

(لمرودخابابل

همتلاسارمدينةصكانكانلما:ا!رالطالموقع(-2)

وحارانجوزانحالمدينةهذهذكروجاء،،بنرعدن"

يكونأنالمرجحفمن،الهركأبلادغرلىفيالواقحة،ورصف

أدينويت)ه!(أو4)نعنهول،ينىأل!ت5هرالمديةمرقع

تل)يدعىمكانوهناك.والبلخالفراتبين،عدن!تأو

منويتضح،حوياتهفيمرت!فلاصرتنكذكره،أشورى

الأشور!ة.الحدردمنبالقرب.تقعكانتالمديةأنذلك

المدينةكانتفقد،لمرودخقرابينفاكقدمأنهالملكوفىكد

موطنهمكانالذين)البابليرنسكهاوقد.لبادتهمركرا

بنآسرحدونويكتب"(.السهل"أىأ)دينو،

هـتلاحمها-المديةعلىبدورهاضولىالذى-شحاركب

كانوا6ل!كطأ*()ول،عهرالو"سكانأن!ؤكد!.،أسورى

حجلةتل

منكافوا!انهاأنيذكر!،8،أ!)ولولابيتانو5يدعوضها

هذه،بارناكواكانتفلو.)داكل!ولكلة!("بارناكوأضحب

حلودشوالمتدةعيلامفي،بررناكيبيتاففهاهي

مدنةتكونأنالمجملفمن،سنحاربضربهاالتي!راسو)

.إلغري!ةالحدودبنفريهأ--ادول3لأ)أ3،أضورىنل"

ألعبريةالصيغةتكؤن،الاقراضهذاصحوادا.لعيلام

تل"الأثوريةالصيةمنالصحةالىأقرب،تلاصار)

المقطعبأنالقائلةالائعةالفكرةالىترجعوالتى،أضورى

.!أضور"القومىالالهابمهوالاسممنالثافي

رجلاسموهو،صدعأوكسر،مفاهعبرىاصمتلح:

-25؟7أخ1)نونبنثوعأجدادمنأفرايمبنىمن

27).

(37:12))ضعياءسفرنيجاءتالتىالصيةهوظسار:

بعاليه.اليهافارجع،تلاساراعن

الأخبارضرىفيجاءتالىالصورةظناير:وهرتلغث

تغلثاعن(28:02أخ26،2و5:6أخ1)

.(المجلدهذامنموضحهفياليهارجع)أثورملكأفلاصر

البحضويقول،الشعرسنابلكومةأوتل":ومعناهأييبتل

.أاليضانتل،أكط،أبورتلاا!ديةمنتكونتدإنها

يقيمكانحيثالنبىحزقالإليهذهبالذىالمكانوهى

سكنوقد.(3:15حزقيال)خابورنهرعندالميرن

نأالربأمرهأنإلىوسطهمفيمتحيزاأ!امسبحةحزقيال

معنىتحمل،تل5كلمةولعل.الربعليهيمليهبماإلهميتكلم

أصجتقدكانتفديمةمدينةأطلالفوقبخيةكانتأنها

شاهو،خابور)كانو)ذا.الفيضاناتأحدبفعل،تلاا

فيكانتأيبتلأنفلابد،العلماءبمضيظن؟أكباركط

تك)اكلنة"هيالتيح"اول)3،نفرامنقريبموفع

تحدثأكبارى311بهجاءالذىواللوح.(ا.:01

أرسلتأضها!لوالتي(الغالبفيالصروهى)الحبوبعن

والعصر-فىالحاديةال!نةفينيانضهرفي،نفر)منبالمراكب

قاةكان،كبارى"أنحيث،الأولأرثخشاملكمن

تجارئا.مركراكانت،أبيبتل"أنعلىيدلمما،ملاحية

بركةفيتلوهو،!المظلمالتل)مفاهوالاسم:حشيلةثل

طاردهكانالذيالملكضاولمنخوئاداودفيهاختبأيهوذا

يعدالتلنفسفينزلضاولأن!.(23:91صم1)

منترياوكان،(26:3صم1)داودعنبح!اذلك

منالجنربالىالحد!ثةاالزيفتل،هىالتى،زيفأ

يمينإلىكانبأتويوصف،معرنعنبحيدةوغير،حبرون
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حريثاتل

صم1)،القفرمقابلالذىوا(91؟23صم1)القفر

26:1)

أنهالبعضوورى،الصافعتل"محناهعبرى3حرشا:اتل

رجعباييةقريةأوبلدةاسموهو،أالسكوتتل"يحنى

نأكشطيعوالمو،بابلبممنزربابلمعاليهوديعضمنها

!لمولا.(6ا:7غ،2:95عزرا)نبهمبيينوا

.-الآنموتعها

الممارنةتل

ثلمائةحوالىمنمجموعةألواحها:هناكالعماونة-تل

بالكتابةعل!امنقرشامصرفياكفثطيئالوخاوخمين

الملكيةالمحفرظاتخزانةمنجزءاتثكلوكانت،المسار!ة

الثامنةالأصةملوكمنالرابعوأمينويخ!الثالثلأيخوفيى

منوالبحض.(م.ق0146-0481)الفرعونيةعرة

عليهكاننيساالكبعضوهناك.مكسورالألواحهذه

وثمانونواحدفهناك،المتفرقةالرسائللهذهالحقيقىالمدد

العمارنةتلموقعتبينخريطة
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العمارنةثل

البابلايحففيوسترنومائة،الرعلافيالمنحففيخطائا

وعرون،القاهرةمتحففيوستون،برلنفيوالأصورى

وأأخرىمتاحفنيأصأوعئربنوحوالم!،اكسفرردفي

.،مخا!مجموعاتفي

مقدمة::أولأ

لأطلالالحديثالاسمهر!الححارنةتلا:الاسم(1)

وطيبةمممىبينتقريئاالمسافةمنتصفلطتقع،قديمةمدينة

المدينةصتعالاطلالهذهوتحدد،مصرصعيدفي(الاقصر)

أينويخىباهاوالتيأأتونخوتااعهاكانالتيالقديمة

كانوالتىمصرفيالقديمةالديانةسطرةمنيفلتلكيالرابع

عبادةهى،جديدةديانةيؤصولكي،طيةكهنةثملها

الثسى.قرصأىأأتررإ

كانتويئ،1887عامفي:الألواحاكثاف-(2)

المبافيترابعنئخاالعمارنةتلخرائبفيتحفرفلاحةامرأة

منجزءهىألواخا-وجدت،زراعتهالشميدالقديمة

لاوعادتالألواحببمض!تهافملأت-المليهةالمحغرظات

صحنااليالألواحعددقطأحديعلمولا،نزلها

وفي.وبطيخوخياركراتالىوتحولتحماذاواصتخدمتها

الألواحوأخذالبلدةهذهمنتاجرفضولثارالمراتإحدى

الكصفهذاعنالمعلوماتبعضتوقد.بهاواحتفظ

الأمريكىالمرسلمررشتن!ونيالقىمسامعالىالأثرى

انتباهفاسترعىالألواحايةفيارتابالذى،الأقصرفيالمقيم

كانلكنه-قصيرسباقفبدأ،إليهاالمارىالخطعلحاء

ممك!فا
يددعهم،ناحيةمنانحتلفةالماحفممثلبين-ومرفىا"

المدفوعينالمحليينالتحاروبين،الحلميةبالمادةاهتمامهمذلكإلى

هذهباتأقيأريمكنالتيالخرافيةالأثمانفيالطمعبعامل

بعضتحطتأنالسباقهذاعننتجوقد.العجيبةالألواح

الألواحبقيةتوزعت؟،الجهلاءالمراطينيدعلىالألواح

صبق!المتعد!ةالجهاتببن،مهاالمكصررةوالأجزاءاليمة

،بتري)البروفسرربدأالألواحهذهامحضافوبعد.القول

1918/فيالقديمةالمدبنةفيالحفاثردلفي)ح+ى!

.م2918

الطينمنألواخهى:للألواحالطيةاطواص(-3)

الأ!حوستو!ةالكلسظيلةالطوبقرالبضكلعلى

،بو!9*3ر5الىبوصة2ر5*2منالحجمفيومتبايخة

الجوانبعلبعضهاوفي،الوجهبنعلىالكاباتنثتوقد

الطبنوبخنلف.البهلمحدبالألواحهذهوأحد،أكضا

الرسائلفألواح،كيزااختلائاالألواحهذهفيالمستعمل

بابلطينمنمصنرعةالميتافيمنالذىواللوحبابلمنالملكية

حالتينأوحالةففيوالفلطينيةالوريةالرصاهدلأما،فاخر

العمارنةكل

،البرضلهذاخصيصئابابلمناستوردطينشممنوعةمها

اخلافاتيخهاوتظهرذاكاالبلادطميمنصعسظمهاولكن

الطينيكرنالحالاتلمضوفي.والمادةاللونفيواضحة

الألواحعنعددفيوجدوقد.جودةأقلوبالالمي،رمئا

عنالكلماتلفصلالرتيمعلاماتمنكنوعحمراءنقط

بلاطفيللرسائلالمصرىالمر-أن،ورجح.البضبحفها

القراعه،لمهيلالحمراءالقطهذهأدخلالذكيهرفرعرن

علىتظهر؟.ببدحدالىالآنقراءتهاعلناعدفعلافهي

اليهةوضمهاالتىالهيروغيفيةالعلاماتالألواحبعض

تختلف!.المحفوظاتدارأضاببرفيتصمهاعدالمصريون

التىالألواحفبعض،تلويامكافىحسبأكصااليهابةطريقة

مثل-أخرىألواحتوجدبيفا،عايةبغرمحتفلطينمن

رضق.وبأطوبحملبخطبخت-الملكيةبابلرسائل

وما،المدىبعيدةتائجالحمارنةتلألواح!ثا!وكان

!شافتجةتتأقىقدأخرىلفوائدلممؤشراتهناكزالت

عنوالكص،الألواحهذهعنفالكئف.هذه!الألراح

المرتبطةالكوفبينالأولىالمكانةيثغلانحمررالىقانون

الفرين.القرنمنالأولالنصففيالمقدسبالكتاب

ية:!رساقق!-يخأثا

المماريةالطريفةاستخدامإد:المماريةال!بة-(1)

لفةلهاغريةبلادتجطلباتتفىلكىالألواحهذهكتابةفي

قد،أجنبيةلغةأعلامأحماءبكتابةوالتزامها،بهاخاصةوطنية

الطريفةهذهنفسبأنالقائلللرأيالأطسفعلأفدمت

،أخرىوثائقفيأصلأاشحملتقد،الكتابةقالممارية

منمحروق،المقدسالكتابأجزاءبحضمحابةفيوبخاصة

الفرعونية.الحكوميةالتقارير

هذهمعظمتكونأنوتجمل؟الأعلامأس!ء!-2!

محبةكتباالأرجحعلىأومصريونموظفونكتبهاقدالرسائل

مصر.حكومةقبلمنالمعيينالوطونالموظفيخدمةفي

الأعلامأساءمنضخملمددالكتبةهزلاءتجيلألقىوقد

المصريينالكتةهجاءعلىالضرءمنالكئير،المماركيبالخط

نأالآنوضحوقد.الهيروغلييةالنقرشفيالكنمانيةللأحماء

قو3منكقلرنكانوا-غاليتموربما-الكتبةهؤلاءبعض

الأحماءكعابةنظاملأنونظرأ.المماريةباللغةمكتوبة

لذلك،فهماأيسريصبحالمصريينالكنبةبوا!ةالفلطينية

فلسطين،فيالأماكنمنتزايدعددعلىالعرفأمكن

علىايرفمهسةمجعلماوهو،المصر!ةالنقوشقالمذكورة

أمروهدا،دقةاممر،المقدسالكتابفيالمذكورةالأماكن

التاريخية.الاحيةمنالأميةبالغ
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اللغويةةالقمة-ثان

ىأتتطعا:وايتا!ينوالحثينالأمور-لننلدات-(1)

الأخرىا!ئافاتكلولابل-أخرىأدبيةاكثافات

فلطينفياللعويةاثماكلعلىالضوءمنتلقىألى-مجتمعة

فأصبح،العمارنةتلألواحفعلتمثلما،الآباءعصرفي

التياالكنعانيةاللغةامنشء-بالتحديد-الآنمعروفا

الاستمرارإد.الآباءعصرفيفلسطينفيالشعبلغةكات

القديمة،الكنعانيةوالكلماتللأحماءالمادىغصرالرائع

لايين،هذاوقتناحتىالألواحهذهفيالكلامولأسالب

النىللعةالمباشرالسليلهياليرمفلاحيعملهاالنىاللغةأن

فمكتوبةالرسائلأما.إبراهيمأبيناعصرفيصتخدمةكانت

الأرابةوهىالبلادأهلبلغةلاتصالهاالمحورةالبابليةباللغة

أدخلتالتيالكنعانيةالكلماتمنالبهيريوجد؟.القديمة

الابلية.الكلاتلتفيرهامثةكتعليقات

نإ:يخةلبهعااءلأممااءبقا-(2)

كلعبرالقديمةالكنعانجةاللغةاصتمرار

لتؤكد،الفل!طينيالفلاحلفةفيالحاضر

:91إش)"كنعانلغة"إلىالمقدس

دائئاكات؟صايةلغةهيالملسطينى

الجورالعملأنالآننرىأنونشطيع

كلهقامقد،القديمةالكنحانيةاللغةقواعد

ترصفواليالحمارنةتلألراحباتمدنا

وأالقديمةالكنعانيةباللغةاالآباءعمر

أ!بتهاالتىالحعائق

العصرحتىالقرون

الكتاباشارةصحة

الفلاحفلغة.(18

،الآباءعصورنذ

وضعمحاولةفيجذا

ايىالمادةعلىتقريئا

فلسطينزلغةفيها

.!الحبرية

تلألواحباقدت؟:ال!يةالأتوالتاكيد-(3)

اللغةبخموصالمحددةالمحلوماتمنالمزبدأ!ثاالعمارنة

والتفسيراتالأموريةالأحماءمنالكثيرخلالمنالأمورية

الحثةالمعلرماتبحضوكذلكأموريةلكلماتالمكتوبةالجاثرة

خىمعروفةكيربلغةواحدلوحوهناك،الجانيةاللعةعن

.الآن

الجفرافية:القيمة:رابعأ

اتمالاتهاككانتلقد:العالميالمتوىعل(-1)

تلألراحاحتوتهااييالرصائلأيامفي،الأفقراصةدولية

والحثيير،الميتالطوبلادوكنعانوباللمصرإلىيمتد،العمارنة

،الألواحيالموجودةخديدااكزالحغرافيةالمعلوماتولكن

صريامنكلفيالعظيمةالساحيةالمنطقةعلىتقريئااقتصرت

الاماكزيعضعلىالتعرفحوا!خلال!وممةوكمالى

معقولبقدرتحديدهاتمتعيرموقعا!انحوأنإلا،المذكورة

الدقة.من
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مارنتيالآنيمكنا:الكليةالحقائقثايهد-(2)

القدربنفسالعحارنةتلألواحفيالمذكورةالحرليةالعملبات

بدرجةتأكدت؟،الحديئةالحربيةالحصلاتتعفيالدقةمن

والمصرية.اليهالةالجغرافيةالاشاراتكببرة

العددهذامثلعلىوالتعرف:ا!راليالتحقق(-3)

فيالتاريخيةالحركاتمارتتب!!وإمكاية،الأماكنمنالكبر

التاريجةللقبحةقويةشهادةلهصا،السحيقالزمنذلك

الأماكنتحديدفدقة،العالممنالجرءلهذاالقديمةللسجلات

التاريخية.الوثائقأبتصوىامةلها،والمواقع

منبكمالممارنةتلألواحتذخر:اياريجةالقيمة-خام!ا

الوراةأسفارحجملصصتقرلايعادلالتاريخيةالمحلومات

الحامبالتاريخالمعلوعاتهدهمنالكثيريتصلوبينما،الحمسة

تتصللافيهامعلومةوحوديندرفإنه،بخاصةالقديمللشرق

الكتابتاريخمراحلمنبرحلةماشرةغيرأومباضرةبطريقة

فيذكرهورداصمكلأنالضرورىمنولي!،المقدس

نأإلا،الالواحهذهفيأيفئايذكرأنلابدالمقدسالكتاب

أحداثمنالكثيرتذكرالألواحهذهألىهوالعالبالرأى

هناكأن؟.بهعانلأرضا!راثيلفيغزوقرةوضخصيات

إلىحاجةفيمازالتاليالعصورحضارةيعكىممااممثيرا

لاالتىأومجهولةمازالتالتىالاريخيةوالأحداث،دراسة

علىالأضراءمنكثيرات!لطأنها؟،القليلسوىعهانمرف

:المقدساليهابفيذكرهاوردالتىرافموبالأمحركات

فيجدريتضروحدثلقد:الكطيينضارة(-1)

رأىمنكانفقد،الآباءعهدفيفلسطينحضارةعنالرأى

اممرإلىلدذاالمحافظيناكزمن،الماضىفي-العلماءكل

الآباءعصرفيفلسطينفيالحضارةأن-تحرزاالمنطرفين

حميتهفيوصابق،تمائامملرأىوهو،جذابدائةكانت

إنانكأولإبراهيمصوروافقد.اصائيلتارجتطورلنظرية

فيغارقبعيدآخرمكانإلىحضارةذاتأرضمننحرج

بربريةثهظروفمعصراعيظلواإلراهيمأشاءوأن،الظلام

أخرىمرةالإدتلكإلىعادواثممصرإلىلزلواأنإلى

الآراءهذهخلىتغرتلقد.الحضارةيخهاويثروالمنحوها

تلألراحاحنونهاالىالمعلوماتطريقعنأولأ،الآد

المصربةالقوشفيالمتناثرةالتلميحاتبببئم،الححارنة

لديهم،الحضارةمنتقدمةمرحلةرجردتؤيدالىرالالية

ذكربالألواحوجاء.الحمارنةتلألواحعنهاكشفت؟

،والقرىالصعيرةوالمدنوالحصودالافيميةوالمدنالحواصم

ذكرت؟،(حاصور)المسورةوالأماكنالمصكراتمع

وكذلك،جيلدطالمزروعالردىونباتالحدائقرىأيضئا

والكثر،والنقودوالحعقوالفضةوالذهبوالقصديرالحاس
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والفنوالحنطةوالزيتونوالتوت،الثيةالأثياءش

.والمركبات

زوجا:يأقمايتافيمنعروسمهرقائمةفيجاءوتد

بأحجارومزينةوالفضةبالذبشئاةومركبةافيمن

ذلكبعدويظهرأالطر!ةبنفسمزينالحيلوطاقم،كريمة

ومطرزةمزركةثيابعلهماالجمالصغارمنزوج"

بالأحجارآتراثم.مطرزةللرأسوأغطةوأحزمة،بالذب

منوعقد،الذبمنبنسورمز-نللفرسوصجالكريمة

بالذبالمغشىالحديدمنوسرار،والجواهرالخالصالذب

الذب،منأخرىوأصياءالخالصالذبمنوخلخال

وأشاء،البرونزأوالنحاسمنومزهرياتوفصاتوأقمة

جواهرخسذلكولى..الذبمنوأوراقايبمن

مع((الماسلحلها!المظيمالضوءاحجرمنمصنوعة

وطاقمالبرونزيةالأشاءمنوعددوالأقدامللرأسزينات

.،للمركبات

جلبهاالتىالغناكمعنالثالثتحتمسصجلاتفيجاءوما

.بالألراخجاءماتمافاتؤيد،فلسطينمن

منجزءاكانإبراهنيارتحالأنالبابليةالنقوشوتوضح

نفسبهالحدودعلىاقليمالىالأمالوطنمىهجرةحركة

الصوروتوضح.الحضارةنذ!منكبيروقدرالقرانين

القدرنفسلهاكانالآباءأيامفيفلحطينأنالمنحوتةالمصرية

مصر.شكالحضارةمى

الحركاتبخصوصالصارنةتلألواحعهكثفتو!ا

تحطكانتالتىالمظيصةللأمالفعالةوالتأثراتالعرقية

والراعة،الأناقةعنتنماليالأشياءهذهأنييين،لكنعان

!طعمما،،بربريةحضارة"حلأوزخارفمجردتكنلم

موطئاالا،التاريخمنالحقهتلكفيتكنلمالبلادتلكبأن

تقدمة.لحضارة

مصرأنعلىالقاطعالدليل-تقريئا-الألواحكلوتقدم

حكرمةخلالمنالبلادتلكعلىالامبراطرربةاليادةلهاكان

ذلكفيالاضحلالنيأخذتقدكانتولكنها،اقليية

علىالألواحفيالمتخدمةالمسصاريةالكتابةوطريقة.الوقت

متباينة،طقاتمنالأضخاصمنالمتنوعةالمجحوعةهدهيد

أمدمنذراصخةأديةثقافةوجودعنضثتبهفوالتي

فيغايةللكتابةأسلوبلم!رمةواسعانثاروعن،بحيد

وراسخةقائمةكانتبابلحضارةأن!بتهذاكل،الصعوبة

بابل.قرةمحللتحلابسيةمصرقوةظهررتجل

السيايةبابلسطوةزوالإن:ثاذلاركيموتف-(2)

موقفإلىمباشرةي!ر،(القولبق)؟فل!طينعن

كتبتفقد،العمارنةتلألواحتكثفتبارزناريخي

العمارنةتل

الحكومةولينابعيدكنعاناقليمبينالريهةممررطئل

بكتابةبل،وكاتجهامصربلغةيى،مصرقيالامبراطورية

مراحلمنواحدةمرحلةوهى،متطورةبابيةوبلغةبابل

بابلبين،والفربالثرقبينالأمدطويلالحكلالصراع

الامبراطور!تين.أقدامبينكالكرةفكانتكنعانأما.ومصر

احتلالأكط،البابيةالنقوشتؤكدهعماالألواحتكثف!

مما،الآباءعصربدايةحتىاصتمراحتلالألكنعانصابفابابل

فيلهاالمصرىالاحتلال)نحتى،بابلئاطابغاكنعاناكسب

يخلعأوالفديمالطابعيمحرأن!تطعلم،الئالتتحتس!د

.حديذاطابغاعلها

تلألواحأيصالناتك!ثف:الديلوماستالمرايعلات-(3)

الىالأملينالواسعةالدبلوماصيةالمراسلاتعنالعمارنة

كمصر،ضاسعةمسافاتالبعضبعضهاعنتفصلهاكانت

فيوالحثيينالشمالفيوالميتان،الشرقفيوبابلالغربفي

بينالرسائلمنالكبوالعددإلىفبالاضافة.الغرلىالمال

الملكية:الألواحهذهمنبهلابأسعدديوجد،ومصركنعان

كا!اسن،!أو44!(ط!!ااكه)امحهبلقادثهان،منرسائل

4+للا!-لأ"3)ث!أ"بورياس-بورنا5و،4!نلل!،(.3)ولأ

ملك5ك!(علا-)*نال!لأولأوباليا-وأصور،بابلملك

وغرهم.الجافيمللت!(جأة)عأ"دوصاتاواأضور،

المراسلاتهذهفيالتفاهاتبحضوجردوهلةلأولول!دو

جزءاأنحبث،الأطفالمراسلاتثبهتكادالتيالدولبة

وتبادلالمهورودفعالأميراتزواجحوليدورمهاكبيرا

بوجردعلمإذاالانسان!دهثىقدولكن،والامتازاتالهدايا

والأنانية.الحاضروتتنافيالملوكصاسلاتفيالأمورهذهمثل

التكالبخلالمنالألواحهذهعنهاتكثفالتيالواضحة

واممردبلرماسيةأقلتبيرإلاهيما،الذبعلىالمتزايد

المكاسبعلىاليرمالأمبينالتجاريةالمساوماتعنصراحة

.والتنازلات

القفاياأهمإن:(الهبرى)العبيريشعبمكلة-(4)

الممارنة،تلألواحفيعظيحةتاريجةاهمةلهاالتيالكتابية

،الآنحتىحلألهاتجدلمالتي،الحبيركط9ضمبقضيةهي

بينالآراءفيالعميقةالجذر!ةالاختلافاتبببوذللث

.الصددهذافيبرأيهمجزمنهمكلاأنرغم،العلماء

البعضزالوما،ظهرتاليالآراءأولمن(-أ)

هبركطأ"لكلمةالصحيحةالقراءةأنهو،لدةيعتقرنها

نإبالقولذلكو!ؤيدون،الحبرانيينأىأبرى"هى

!ومنكانتأالهبرىاشعبإلىأشارتالتيالرسائل

بجبلعلاتةلهمكانثأالهبيرى)وأن،وجنوب!افلسطين

،جازرأملك،ليافغأمحاصرينكانوا3وأ،صعير
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ملكأصادق"أثوفيوربما،حاصورملك،يابينوا

تحركاتبعضوأن،لئوعمعاصر-كأكانواالذ!ن،أورشليم

،المقدسالكتابذكرهاالتىفلسطينوضعوباصائيلبني

علىوردا.الاأثارتأوالممارنةتلألواحأبفئاأوردتهافد

تتحدثالتىالرصائلأنرغم)نهلقولأنيمكن،الرأىهذا

إلا،فلسطينويخولىسنسطكلهاجاءت،الهيرى!عن

الجحلقةالعديدةالرمائلزمننضىإلىتقركاتنتصيأنها

منمجموعةفملعمليةوأن،الثمالدالئاملةبالحروب

وهكذا،العسفمنشىءفههاأخرىمجموعةعنالرصائل

لهاظللاأوالحقيقةمنقليلظلالالهابسصورةتخلق

لفىإلىلرالجنوبيةالرسائلهذهأنالمحتملومن.بالمرة

يقضىمما،الجنوبإلىالشمالسانثرتالتيالاضطرابات

أيامفيالعبرايونهم!الهبرى)إنتقولالتيالنظريةعلى

أما.الرقيالجنوبمنجاعواالعبرانيينهؤلاءلأن،يثرع

مكانهتحددأنهاوييدو،غامضةفإضارةصعيرجبلالىالاشارة

ويابينجازرملكيافيعالىالاضارةأما.الكرملجبلاتجاهني

كانتالأحماءهذهأنيحتملإذالكثيرتعنىفلا،حاصورملك

عنأمما.الاسمبنفسكثيرونملوكهناككانلعلهأو،ألمابا

طكاسمبا"نالقولالصرفمن!صادقأدوفيااصم

الرغبةيلولا،الاهماممنالقدربهذاسيحظىكانأورضلبم

،كوعأيامفي"المبرايون5ذاتهمهم،الهبيرىأأنائبات

منبدلأالملكا-ترجم،البسسالكثيريخهاوبطريفة

أدوق9هوالاصمكانفلو.الأصلفيهى!جمووفهكابته

بدلأهوكاالألواحكاتبيجلهلمفلصاذا،حفاأصادق

أما؟مفاهبمببتمائانحتلفباسملفرعونيترجهأنمن

عنالمقدسالكتابروايةوبينالرسائلبينالظاهرىالاتفاق

تشبدعندمااهمهمنالكئيريخفقد،لكنعاناسرائيلغزو

.الحروبومارالاعاءعلىالمبيةالاحمالاتهذهأغلب

هم،اله!ى)شحببأنالقائلالرأىلتفيد(-ب)

بهذهفقطليىالاستشهاديمكن،الحبرانيونأنفهم

قاطعبدليلأيضئابل،السابقةالحجةتتضمنهاالتىالتاقضات

الرعاصةعهدفيحدثقدممرأرضمنالحروجأنهو

مرنبتاحزمانفيوالأرجح،عرةالتا!حةالأسرةقبللي!أى

على،رعمسي!ااسمو)طلاق،الثافيرميسخلفالذي

الرعامسة.عهدقبلليحدثيكنلم،انحازنمدناحدى

لفد":الثافيرشسجلهالذيالايجارالاعلانأنكا

لوحبينوايوافق،ينقضهما!وجدلاالذي!فيثومشدت

يجعلالذى،الحروجسفر!جاءماوبين6يلواصرمرنبتاج

لقيادةالخامسةالسنةنفهاهيمرنبتاحلحكمالحامسةالسنة

بل،جلآاالصحبمنتجحلالأمورهذهكل،للعبمر!

شمبذاتههو"الهبصى"!عببأنالقرل،المتحيلمن
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العمارنةثل

فن.العبرا

نأهوقوئاايمائاالبمضبهيؤمنآخررأىوهناك-(ج)

يعنيالاصموأن،الحبيرىأوليسأالهرىاهوالاسم

ومما.قبيلةأولخصعلماصمأبذالي!فهو،أالحلفاء9

الأموريينبينتحالفوجودمنالتأكد،الرأيهذايرز

يتلقفيماالألواحك!ئفت؟بقليلالوقتهذاقبلوآخر-كأ

الأحداثترتيب!رالرأكلاهذاأن!.الثمالةبالجطقة

بأنالقائلالرأىمعتجفقلاوالذى،الزمنىالتسلحب

فهناكذلكومع.المقدسالكتاب،عبرايو)همأالمجيرى5

قراعةفيبحتفالرأىهذابا!نالعلماءمنالكثيرينعنداقتا

الاصم.

العهدأ:كتابهفياحرياس)!أحدهمويقدم-(د)

كايةآخررايا(1341القديمالثرقتاريخضرءفيالقديم

نطق!طايقوأنه"الهكلكا)هوالاسمأنوهو،الابداعفي

جاء؟-الادمولكن،ششابهانفالاحمانإ،هـالعبرانيينكلمة

ولكنه،الاطلاقعلىعلمايمليىالعمارنةنلألواحفي

الغريبأ)أى!العبرافيهـأبرامعننقرأ!،كصفةيستعمل

معنىيكونوبذلك(14:13تك)أالمهاجر"أو

وأ،الغرباء"أكطأالعبرايون)هو(الهبرى،

الحسم.إلىحاجةفيالقضيةتظلوهكذا."المهاجرونا

يمزحالذيالاتجاهفيللصكلةالنهالمالحليكحن-هـ()

بأنهمالقائلبالرأىإغرلاء!مجردبأنهمالقائلالرأى

ضدالتآمرفي،حاقاء"ضكبلاهناككانفقد،احلفاء"

مصرحكوعةنفلحلمو،الحمارنةتلألراحمحابةزمنفيمصر

اصت!لتيولكهاالأعداءبجيوشالمحاصرالاقليمنجدةفي

وعصرالألواحكتايةبينالزمنىالفاصلأثناءوفي.ضعف

الدولةولابابلولامصرتقدرلم،فثوموبناءمرنبتاح

أنه!.دلطينفيشظمةقويةحكومةتفيمأن،الثاية

ذكروردماكئيزا،بهعادإلىاصائيلبنىدخولوقتفي

فلماذا،والبوسببنوالحوببنوالفرزببنوالأمورببنالخن

فليس؟ماب!كلمتحالفينيكونوالمما،مغاذكرهمارتبط

أثناءفيأنه،جداالمحتمللمنأنهبل،حممةالمنحيلمن

والأمرريرنالحثيونهؤلاءكان،كنعانلأرضيشوعفتح

مننوغايكلون،الفلسطهالقانلمنوغبرهموالفرزيون

والتآمر"اللذينالتحالف)منمرحلةكآخرالوثيقغيرالتحالف

مصرحكومةضدالأموريةالحريةالحملياتفيبدايةظهرا

فيعليمطلقوكان،العمارنةتلألواحسجلاوالي

وأ"الغرياء،أي"االجيرىالجنوبمنالتيالرسائل

تتظرأنلابد"ابيرىامثكلةفيوللفصل.،رالمهاجرينا

للتاريخاكافاتمنولمز!دللألواحاللراسةمنالمزيد

.القرةلتلكالمحاصر



الفلفتل

أهميةلهأمزاالجنوييةالمراصلاتمنأورضليمرصلأللوتقدم

الأمروهذا.،الهبرى"شببقفهلهعلاقة!،!ة

تكنلموألى!كنلما:كرةمرازاأورضليمملكاقرارهو

يلقيهذاأنيدو،،إذالمركزهذاالىأوصلافياللذانهماأمى

،،صادقملكى"بهوصفالذىالنريبالوصفعلىضوغا

هذهمنالواضعوالمحنى.إبراهيمأيامفيأورشليمملكأكط

كانولكنه،ورأنتايكنلمأورضليمملكتاجأنهو،العبارة

ايعرز،ططةيملكالذىهومصرفرعرنوكان،بالتعيين

قرمه،منخلفولاطفلل!لككنلمالحالةهذهوفي

وصففياضخدتايىالأو!افتلكوصفوهكذا

.(7:3)العبرانيينالىالرصالةفيالمسياكهنوت

هذاأطلقوتد.الذكرجلدةأوالضلةهيالقلفة:الفلفتل

صوانمنعكاكينكوعنيصنعالذيالمكانعلىالاسم

الشصببيعلأنالأردننهرعبررهميحدإصائيلبنيوختن

.(37-:5يقأيختنوالمالبريةفيوللواالذين

العريية.فيوالمفىاللفظنفسلهعبرى31ملح:تل

ملخازرتفد،تلاعيايطلقالتيالخرائبانويحتمل

،،حرشاهـتلمعذكرمكاناصموهو.(9:45ث!)

ييينواأنيشطيعوالمو،زربابلمعالمبيينبعضرجعوفهما

،2:95عز)،اصأ"ليلنجيمنهمهلونسلهمآباثهميوت

ظنالبعضكانلانمعرو!كروموقعه.(6ا:لأغ

منبالقربملحيةبقحةعلىالراقعة،بطليموستلما"أنه

.البررالخبج

المكان31وهو،،المحلمتلامفاهعبرىاصممورة:تل

،جدعونهاجمهمعندعاالمديانيينجثىفيهيحتشدكانالذى

وادىفي(ا:7ضى)حرودعيئمنالثالإلوكانت

الضاحىجبلهوأنهوالأرجح(6:33قض)فىرعيل

شامخا!تفعالذىالصنر!كرمونخطأيسمىمايهزاالذى

قاعدتهعندثونمترقدحيثكزرجللهلالثاليةالحافةفي

منالفردالشمالإلىأمهالثمانيةبعدعلى!عوهو.الغربية

نايين.منالجوبإلىواحديلبحدوعلىجبوعجبل

تلم،)اللفظبنفىالمواضعأكلبفيوهي:-فلامكللم

،65:01مز،31:38،93:01أورب)المبريةفي

الذىالاخطردهو،التلم"و.(01:4،12:11هو

وتستخدم.البذارفيرللأرضيهئةوراع!المحراثيخلفه

صرختتدأرفىكانت)نه:في؟أحيائامجازئاالكلصة

وكأن،(3:38أ!بأ)"جميغاأنلامهاوتاكتعلي

؟القولفيوكذلك.الانسانيعاصة!كى)نانالأرض

:912مز)،أتلامهمطرلوا.الحراثحرثظهرىعلىا

بالأتلام،ظهرهعلىالجلداتأحدثتهاابيللجروحلها(3

تلمود

.الأرضفيالمحراثكركهاالى

وهو،خدود19أو،ايلم"إلىنبةعبرىاسمتلماكي:

اسم:

)1(

)2(

فيككنونكانواالذءفىالثلاثةعناقأبناءأحد

:13لق)الجواصشخوعأرسلعندماحبرون

،15:14ثى)منماكالبطردهموتد.(22

.(1:01تض

الأراعنن،منخررملكعحيهودبنتلماى

معكةابنتهوكانت.الجيلمنالئرقيالشالفي

ألالرمالثاكابنهلهولدتوقد،لداودزوجة

هربوعندما.(3:2أخ3:3،1صم2)

جدهالىذب،أمنونمقنلبعدأيهمنأبالوم

صم2)سنينثلاثفاكفضىحيثجورفي

38(.و13:37

عادةوتستممل،يتعئمأويدرسسهرالييذتلميذ:

مث)نفهالمحلمعنلهتمييزامحينامعلمايتبعمنعلىللدلالة

التحليمقبولتعنىلاوهي(،6:04لو،01:24

تلاميذلإشعياءوكان.الجاةفيبمقتضاهوالسيربل،فحسب

:7لو،9:41ت)المحمدانوليوحا،(8:61إش)

،22:16ت)للفريسيينوكذلك،(3:25يو،18

.(9:28!و)ولمودى(5:33لو،2:18مرذ!

:يوعأنجاععلىللدلالةنشحدمعااكرولكنها

وو،6:17لو،01:42ت)الواسعدالمفى-(أ)

الأناجيل.فيي!وعلأتباعالوحيداللقبوهي(6:66

عشرالائنيعلىللدلالةخاصلبهلت!تخدم(-)ب

الح(01:1،11:1،12:100ت)

ي!وعيقرفونمنكلعلىالميحصعودبعدتطلق-(ج)

وقد.(7،9:36و2وأ:6أع!وسيحاربا

:11)أع،أولأأنطاكيةفيصيحييناللايذدعى9

26).

ذصهايردالى،جد-االقليلةالكتبأحدهوالتلمود!ودة

منالكثرزالفما.حذأالقليلونإلأيعرفهالاولكن،كثيزا

منفكثيرون،الدوائرمنالعدبدفيبالتلموديحيطالغموض

وأفهمهفيالصعوبةحشيةعليهيتمرفواأنيريدونلاالناس

لأهواءمعلوماتمنبمماحجبآخروندتغى؟،منهالملل

نخلفة.
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ئلمود

:الممطلحاتبضوتفسرو!د!ةملاعظات-أولا

وتفيرها،،المكتربةغبرالعقيدة9وهوأالمحنة!-(1)

وأيكرربمحنى،ضنا"الفعلمنمأخوذة،هـمثةوكلمة)

عن:عبارةالخصوصوجهعلىوهى،(ئحلمأويتعلم

الوجودحيزالىظهرالذكطالمكتوبغرالاموسكل-(أ)

اليلادكط.الئاليالقرنضهايةحتى

القرنينخلالعاثراالذينالحاخاماتأحدتمليم-(ب)

.للميلادالأولين

منمجموعةأوالعقائدإحدىعلىالاسمبطلقتد-(ج)

العقائد.

بعهاالتىالمجموعةعلىخاصبشكلالاصمبطلتى-(د)

.الميلادىال!افيالقرننها!ةفيالناصييهوذاالحاخام

الدراصةموضوعالمادةوهوةأ"الجمارة21(-

.(يتعلمأوينجزبمعنى"جمار9منمأخوذةوالكلمة)

محموعةعا!التا--القرنمنذ-الاسمهذاويطلق

مناضعليماممهحةقامواالذ!نالمعلمينأيأالأمورإيم"مناظرات

.الميلادبعد005عامإلى002عام

.،ايعديم5أو!الدراسةاومفاه:5النلمود5-(3)

فاظراتعلىللدلالةالقديمةالعصورفيالكلسةاستخدتوقد

حرلهاشداروما،المثنة!فتعنىالآنأما،،الأمورايم!

وتفاسر.ناثات

بمعنىأهالاك"كلمةمنما"خوذة):!هالاكاها-(4)

!ا:و!صد،(يذ!

.بابامرسالمنفبطةالحياة-(أ)

لريعى.بدأ-(ب)

بمحنى،هيجيداكلمةمنمأخرذة):هاخذاه(-5)

.!الها!يهأييردلمالذممطالتفيروهي،(يخبر

عبارةالتمودأنهوعموئاالمعروف:التلمودمة-لايا

اليهودكدوبخاصة،الهودىالناموسسرائعمجموعةعن

هوفايلمود.(الرأىالقويمىأى)الأرثوذك!أوايقليديين

فمن،بنامو!ميتعلقماكلنياللاد)يىيرحعالذىالمرجع

وأميةحالةبخصرصالهودىالنامرسرأى!تينأنأراد

ولكن،الكتبمختلفالىأولأجع2أنعليه،.قضيةأونقطة

اشاذاالموضوعلطحاصئاحكضا!سدرأنلهمسصوحغير

قرارأىيكرنلاأخرىجهةومن،وحدهاليمودإلى

اقحرروناليهودأما.ا!ودفيليءغالفاجاءإذاصحيخا
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تلمود

يهودىكحملقيمتهولهممغضىءالتلمودأنركمإنهيخقرلرن

للايمانأساضاأومتنذاليىذاتهحدفيأنهإلا،عريق

.والحياة

الحواءعلىالهودوعندالميحيينعندأيتهوللتلمود

الآتية:للأسباب

كتابةفيالعبريةاللغةاضخدمتفقد،اللغةببب-(1)

"(،الهاجداهةفيوبخاصة)التلمودمنكثرةأحزاء

الفلطينى،ايلمودفيالفلطبنيةالأراميةاللفةواستخدت

عاىالتلمرديحتري؟.البابلىاليصودفيالحرقيةوالأرامية

وفارصى.بابلأصلمنكل!ات

والعلوموالجغرايخاوالتاريخللفولكلررالجتهب!بب-(2)

اشعددأسفاروفه!الآثاروعلموالتثريعوالطبيةالطبيعية

القديم.

علىتاعداليالأمورمنجذاالكثيرعلىيحتوكبوالتلمود

للمجيين.أيتهكاثهناومن،الجديدالعهدفهم

سالناصإن:المئةكابةخىالقيدىالناعوس-ثاثأ

الهودعدالمكتوبالوحيدالناموسهركانالوراةفيالموجرد

فى-الاموسهذايكنلمو.البايلىالىصرجو!مبعد

باصتحرارالحياةظروففتغير،العصورلكلكافئا-نظرهم

مذهيصوغكانالذىمنلعرفولا.جديدةفرائف!يتطلب

ادعاءأما.لصياغتهاماهئةهاككانتأنهولابد،الفرائض

وكرينمائةمنمؤلفا!العظيمالمجمع!بوجودالكثيري!

يمكنلا؟.البرمانيعوزهادعاءفهو،عزرازمنبعدثخمئا

فذأفهمن،الرأىقويموأوالقليديودالهودفىعمهمااثبات

،المكتو!الناموسحجنىالىجئا!وجدكان،موسأيام

اللازمةوالملاحقالتفير)تكلمعمكتوبغيرآخرناموس

.المكتوبلبامرس

ضفاها-كتقلكان،مرسىناموسإلىأضيضماوكل

وتزايد.وفيلويوجفرسيقول!،طويلزمنسىعلى

يرجعوقد.ضرورئاأمزاترتيبهاجعل،المادةهذه-جم

أ!ا،الميلادىالأولالقرنإلى،الموضوعحبترتيبها

ماإلىيرحعفقد،موسىناموسبحبلهاالطق!يالترتيب

.(المدراش)ذلكقبل

الحاخاميدعلىالتقليديةللقوانينشاملةمجمرعةكتبتوقد

عا!يكن"لمإن(م135-011منالفترةفي)"هـاكي!ا

لمماالأساسهوالصلهذاكانوقد.قبلهآخرأعايد

كتهاالتىللشنةالأصاسبلورههذاوكان،مائرالحاخام

في-لأحدتدلمايي،والأحزاء.الناسىصهوذاالحاخام

نفسهماثيرالحاخامآراءتحكىأنهايغلب-اثنةهذه



للمود

نعلم-ماعلتاباحمطيهوذاالحاخامأسلافيجللمو

وأ"بالقديس"عادةهذايرذاوي!ى)كتابةمجموعاتهم

حاخاما!وبخاصة-بالفملالكرونوينكر.(،الأمرا

تدجهوذاالحاخامأن-الوسطىالمصورفيوالنرتينالألمان

نأالأمرحقيقةتكونأنويحتمل.جممهاالتىالمةدون

التعليملأكراضمكوبةص!ورةفييتخدملمالتقليدىالناموس

ولكن،الناموسموضوعاتفيالقراراتاتخاذنيأو

الملاحظاتمجموعات،الخاعىالطابعذاتالمكتوبةالمجموعات

قبل.منفعلأموجودةكانتأفها!دو،والتعليقات

ثمومن)ائمنةت!نضم:اثةومحو!اتأت!ام-رابعأ

أحماؤهاتدل،رثشةأجزاءأوأقامضةإلى(أيضئاالتلمود

الزراعة،وتحنيأزراعيم):وهي،الأساصيةمحترياتهاعلى

،الناءوتعنى،ناشيم)و،الأعيادوتفى"هـمواعدو

ترداشيم")و،والجنايالمدفيالقانونوتعنى،نزيكينو!

النجةالأشياءوتعني،و"طهاروت،الذبائحوتض

ونطهبرها.

وسترنثلاثةحالئاهى،أبوابالىالتةالأقساموتنقم

.فقراتالىوالفصولفصرلالىالأبوابتنقمكا.بائا

والفصلالبابنذكرأنبالمثةنشهدعندماالمعتادومن

فيكرالبابلىالتلصودمنالاقتاسو!غ.الحديثمحلوالفقرة

يذكرمافعادةالفلسطينيايل!ودفيأما،والمفحةالباب

:الأتامهذهعنمرجراوإليك.أيضئاالفصل

أحدوتمل،،الزراعة"أىأزراعيم!:الأولالقم

بائا:عر

احمع):"البركاتمنح1أى!براكوتأ:الأولالاب

طلبمنها،بركةعثرةثمافيوفيه(6:4تث)!إسراثيليا

.أخرىوصلوات،الطعامعلىالبركة

و91:9لااالحفل!زاوية"أىأببآه،:ائالطالباب

.(21-24:91تث،01

المارعنوهوافيهالمثكرك)أيادماكيأةاثاكالباب

حقدفعيتأكدلمالتي(وخلافهحنطة)أمرهافيالمثكوك

فيان!الحردفعوكذلك،المحددةالنةفيفيهاالكهنة

المحبنة.الشة

أممي،المتجان!غر)ومعناها!كيلاييم9:الرابعالباب

تث،91:91لاابيهاالجمعأوخلطهاالممنوعالأضياء

(01و22:9

السنة،،السابعةالسنةاأى،شبيتا:الخاسالباب

ىأوثهيا.(7-ا:25لا،23:11خر)الية

كلمود

(6-أ:15تث)،الابراء"

للكهنةاالقرابينرفائع)أى"نريموتا:الادسالباب

!ا(:18تث،02-18:8عد)

ىأ،رثونمعضر5أوأمحثروتا:ال!ابعالباب

(24-18:21عد)أالأولالفرإ

:14تث)الثافيالعشرأى،شاقمحضر9:الئامنالباب

22-27).

:15عد)المجينرفيعةتقدمةأى،هالاها:التاععالباب

18-21).

أثاءنيالفاكهةأضجارأكرلة"أى،عرلها:العاشراباب

(91:23لااالأولىالثلاثالنوات

الأرضثمارباكوراتأى!ببكروبم9:عرالحادىالباب

(23:91خر،11-ا:26تث)

عرلنيعلىويحوىالأعيادأىأمواجد،:الثافىالق!م

بائا:

،02:01خر)االبت5أى،شت1:الأولاباب

..(5:14لا،23:12

افوذجيالمزجأو،هـالخلوطاتأى"إروبينا:الثافيالباب

الحبت.قرانينحفظتي!ريغرضللمواقع

لا،2!خر)،الفصح!أى!فصحيم5:الثاكالباب

(16:01سة،25-28:16عد،23:5-8

.(14-9:01عدد)الثافيوالفصح.

انظرغ)للهيكلاالئواتل5أي5ضقليم":الرابعالباب

.(16-03:12خر،01:33

.(16لااالكفارة،يومأأى!يوماأ:الخاصىالاب

جدوهوأمظلةأوخيمة!أى،صقاه":الادسالباب

،16-92:12عدد،36-23:34لااالمظال

.(15-16:13تث

بينليييز،الميداأو،بيضةأأى!بيتا،:الابعالباب

.(12:01خرانظر)الأعيادوسائرالت

وهو!السنةرأسأأى!ضه-هاروش5:الثامنالاب

:92عد،25و23:24لااثرىضهرمنبومأول

.(2و1

.،الصوم5أى،تعنيتا:التاصالباب

عيدو"أشمرضرأوادرج!جمجفهأأى!:الحاضرالاب
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تلمود

.(9:82ستيرأ)!بملفورا

الصغر!العيد9أى،قفطنئوعد5:عرالحادىالاب

يومواخر!ومأولبينتقعالتيالأ!اموهي،،ثكينأأو

والمظالوالأطيعالفصحأعيادمن

تقدمةاأو،الحجيجاأو،هجيجه":عرالثاقالباب

كانتاقالحجأعبادبثلالةالمنعلقةالثرائعوهى"اليد

انظر)والمظالوالأسايعالفصحوهىالهيكلإلىالسفرتتلزم

.(17و16:16تث

:أبوابسبحةوفيه،الاء5أى!ناشيم):اثالثالقم

ضريحةأى!الأخزوجةأأي،يبامرت":الأولالباب

-25:5تث)نسلدونالمتوفيأحبهبزوجةالأخزواج

.(22:42تانظر،4:5راعوث،01

،الزوا!وثائق!أممط"يهبوت):الثاقالباب

عد)ونقضها!النذور"أ!أندهاريم!:الثالثالباب

(6عدد)!هـالذيرأى،نذ-ر":الرابعالباب

:24تث)الطلاقكتبأى،جطين":الخاص!الباب

31(:5تانظر،أ

أمانهاوالم!ثكوكالمرأةأىأصتاه!:السادسالباب

(28-5:11عدد)لزوجها

الحطبة.أى،فدوضين!:الابعالباب

عرةوفيه،الخسائراأى!نزيكين":الرابعالقم

:أبواب

!بابا؟،،توالئالثوالاقالأولالأبواب

الأولالاب:الريبعلوعحناها،باباباترا،،،بابامشا)

القديمةالحصورفيكلهاوكانت.الأخيروالبابالثاقوالباب

وبشمل:"نزيكين"احمهواحذاكتابا

(ج،ب).عنهاوالمئوليةوالاصاباتالخسائر-(أ"

الملكية.حق

،"المدلعكمة)أى!صنديم":والحاسالرابعالبابان

انظر،16-ا:25تث)،الفربات"أى!وماكوت)

واحذامحائاالقديمةالحصررفيوكانا(11:24كو1

.!الجنائيةوالاجراءاتالجنارالقانون"باصم

لاا،الحلفأوالقسمأأي"ضهوأوت5:السادسالاب

(4-أ:5
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تلمود

المعلمينأشهادات9أ!!إدهوبوت9:الابعالباب

ال!ابقة.المراجعلآراءاللاحقين

الجاجرةأوأالأوثانعبادةأأى!زاراغ!وده":الثامناباب

بهم.والاتصالالأوثانعابدكيمع

أقوالأو"الآباء1(أقوال)أى،أكوت":التاسعالباب

التائايم"،

،(الخاطئة)"الفرارات9أىأهـهورا!وت:العاضرالباب

-4:13لأاالحالةهذهمثلفيتقدمالتيالخطيةوذبيحة

35).

أحدوفيه،المقدسةالأثاء"أىأتداشيم):اطاصالق!م

بابا:عر

:4-102لااالذباثحأيأذيحيم):الأولاالباب

17)

:2لاا"التقدمةقرابين"أى"مناحوت":الثالطالباب

و5:15عد،23-14،6:14-11و5

16).

المقدتغيرأو"الماديةالأضباءاأممي!خئبن1:الثالثالاب

.العاديللاشخداموالطيورالحيواناتودبح

:39خر)"الأبكار)أي!بكوروت،:الرابعالاب

-8:6عدد32،و27و27:26لا،2-13

18).

"،القريماتأأى"عراكير9:الخامىالباب

-27:2لااللهافرزتالتىوالأضياءالأشخاص

مقدسغيرضىءاستبدالأممط!تموراها:السادسالباب

.(33و27:01لاانظر)مقدس

وهي!بترأوقطع!أى!كيريتوت":الابعالبا!

21حر،17:14تك)اصرائيلشع!كلتالفطع

.(ا!

فيا!"الأمانةعدم"أي"ممية":الثامنالباب

:5لا،01-5:6عد)والاختلاسالمقدسة

16).

نقوبم

.)25

عقربة

لأثياء

و15

صباخاالدائمةايويةالذبيحةأى!تايد9:اياسعالباب

.(8-28:3عدد،46-92:38خر)ومساء

الهيكل.مقاصاتأكط!ميدوت9:العاشرالاب

ذيحةأو"أعشاش"أ!"فنيم9:غرالحادىالباب



ثلمود

-ا:17،5-14:الااالحمامفرخيأوالامتين

01،12:6-8).

علللدلالةمهذبعرانوهو،طهاروت5:الادسالقم

باباةدثر)ثناونجه،النجسةالأضياء

:6لاا،والمتاعالأوافي"أى!كيليم5:الأولالاب

،18-91:14عدد،35-11:32و21و02

31:02-24).

جثةمنتنجيسهاأوالحيامأى،أوهرلوتا:الئافيالاب

.(91:14عدد)نهاجزءأوضخص

:41-ا:13لااالبرصأىكانييما:الثاكاباب

واضممال،الحمراءالعجلة"أى"باراه5:الرابعالباب

-91:2عدد)أبطهرفيحرقهاعنالمنخلفالرماد

وتشخدم،الطاهرةالأضاءأىطهاروت5:الخامىاباب

النجة.الأضياءعلىللدلالة

:15لاابالماءالاضحمامأى،ميقواؤت5:السادساباب

،9و14:8لأ،24و31:23عدد،13و12

.(7:4مرضوانظر،ه:15

:15لااوالطمثاللأى،نذاهإ:السابعالباب

(8-12:1لا،91-31

وأ،،المجفزوناأو،ماكشر!5:الثامنابب

الخمر:السبعة6دلالووهيأ"صوائل!أى،ماضقينا

نأيمكنابي(والماءوالدموابدىواللبنوالزيتوالصل

(37-11:34لااوغكلهاالحنطةتنج!

لااالسيلذووالأضخاصأو،)زابيم:التاسعاباب

استحمالذيالثخمى)أى،ورمتهولا:الماضرالاب

لااالماءإلىنجئاو!كرن،انهارأثناءفيالطقوسحب

.(7و15:5،22:6

نجاسة-أالأيدى"أيأيدهايما.:كرالحادىالبا!

-15:2تأنظر)الطقوسحبوتطهيرهاالأيدى

(23-7:2مرقى،02

نقل-،اليقاناأى"قصينأو5:عرالئافيالباب

.الاتاتوثورصيقانطر!قعنطفاالنجاسة

تلمودأبفاو!سمى:الفلطنيا!لمودخامأ-

ثلمود

قديممؤلفأيضثاوهو،أأورضليمتلمود"أي(بروشالميإ

المعلمينناثاتعلىيتلوهر.دفيقغرولكنه

الميلادىالئاكالقرنمنالتعليمبمهمةقامراالذكأالفلطينيين

جاعحاتأومدارسفيضاولا،الحامىالقرنبدايةحتى

يوجد)يدنغطوطةوتخوى.وضورصوقيصر!ةطبرية

أربعةعلى(الأخرىانحطرطاتفيالأبحاثمنجذاالفليل

مانرفولا،،النده9منوجزء(4-1)ا!دريمأ

علىوقتأيفياحتوتتدالأخرىالمؤلفاتكانتاذا

التلمودعلابفومابيالمثنة)أما،فلطينيةهجمارا"

-ا)رتممخطوطةفيموجودةإفافيقال"الفلطيى

أماانجيرا.فيكمبردججامحةبمكتبةول(47.44.

لط(الأقوال)،تالأبساو(الهادات)،يوتالادهو"

.،جمارا"علىثحتوىفلا،البابلىأوالفلطنيالتلمود

الفل!طينيين:المحلمينأشهرأعاءبعضذكروبمكننا

أوضعيا،،!ونالان،ياناى،حمابنحنانيا:الأولالجل

.لاوىبنئموع

لخيق.بنععان،نباهابنيوحانان:الثافيالجل

أباهو،،بداتبنأليمازر،نحمانبنصموئل:الثاكالجيل

.زئرا

هونا.،يهوذا،الأولأبين،آحا،إرميا:الرابعالجيل

أبين،بن!رسف،برخيا،فنحاس،يونان:الخامىالجبل

تهوما.،الثافيماق

التلمودثعدابابلىالتلمودظمر:البابلايلمود-صاديأ

أقوىمرجغا!تبرأنه!،حجئاتاكبروهو،الفلطيني

1(الأول،صدره)أو)الأولقمهوفي.الحودعد

النكلبم،)أما.!الجمارا)علىفقط،البراكوت)بحنوى

المطبوعةوبالن!خبالخطوطاتفيوجدالثافيالقسمفي

القنيم،أو،المدوت"يحتوىولا.الفلسطينية،الحماراإ

أعظموكانت.،البابليةالجمارا"علىالحاصالقمفي

.ومحوزةوبامدتياوصورانهارديافيبابلفيالصديةالجامحات

البابلونتالمملمينأعظممنو!د

(،م)247صوراحاخامأربخاا!يا:الأولالجيل

(م254)نهارد،فيمارصوئيل

.(حزقيالبن)يهوذاوالحاخامهوناالحاخام:الثاقالجيل

والحاخامضيشتوالحاخام،جداالحاخام:الثالثالجيل

رئاح،القصمىراوىحنابنورئاح،(يمقرببن)نحمان

.(م323)يوصفالحاخام،نحمافيبن
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سارحتمة

.(لهوسفبن)رابا،أباي:الرابعالجل

لابا.الحاخام:الحاصالجيل

آضى.والحاخام،أميمار:السادسالجيل

نجد:وا!وصمابهاالمعحرفصرالصفرةالمؤلفات-صابأ

بعض-الرابعالجزءيحد-ابابلالتلمودطبةفي

تنتميلاأضهارغم،الفائدةبعضمنتخلولاالتى-الرسائل

ذأته:التلمودإلى

الرابع:اجمزءبعدالريعائل-(1)

ملحفةوهى،ناثانالر!،أقوالاأواهـأبرت-(1)

فيناضيختر-.سطبعة،."الأبهوتعنببحث

.م1887

.1878،ليبزج،!ولر!وئيلطبة،(سوفريم5-(2)

للتخفيفأو!الوح"أى،راباقيأأبهل)3(-

!الأفراحأأىأصيماحوت!

.الروسأى"كالأ)-(4)

وأإ!العا"طربقأى،إر!صأطرق51(-

والصنير.الكبير،!الرجلأ

،ايوراةسفروهي:صغيرةثلموديةرساللسع-(ب)

كتيم،أبهادم،وصيصجت،القلين،والنيروزه

.(الدخلاء)جريم،(السامرون)

ئمئل)نهاويقال.الحاخامثمنةموازعملوهى:واقوسما

نأالبحضوروى.اكيباالحاخامتليذ،نحمياالحاخامآراء

العملوأن،القديمةالفلحطميةاثمنةبقاياعلتحتوىايوضتا

بابل.فيتمحديثتنمحنتاجهربالمةالمعروف

أخت(1):وهي،!ذ5أ،،هـتمغومعناها:تمناع

وأم،عيوبنأيفازوسرية،الحورىسعر!ابنةلوطان

93(:اأخ22،1و36:12)تكعماليق

:اأخ36:04،1تك)أدومفيقيلةأوأصر-2

51).

بثق)!ابصيبأوالمعينالقم"ممناهعرىاصمتخه:

اصم:وهو.(هو2وا:14تض،91:43

ة15ثمى)جهوذاجبالمنالجنورالجزءفيمديخة-(1)

تقعخرائبوهي،،تبنة)هىأنهاأكوندراوورجح(57

كئيزاأبحدتبدوولبههالحمليتغرلىأيالئمانيةبعدعلى

ايكوكنسفرفيالمذكورةاتمةاهيولحلها،الشالإلى

(38:12-14).

(15:01ض)لحوذاالئماليةالحدردعلىمد!نة-(2)

نفسهاهيتكرنأنويحتصل.وعقرونضلتبينوتقع

.(14-38:12تك)يهوذاالاذبالتي،تمنة"

ثهئونمغامراتضهدتالتيالمدية-تأكيدبكل-وهي

با!ني،"يلقبكانثهثونحماأن؟.(ا.:14قض)

تبضةفيالوقتذلكفيتمنةوكانت.!15:6قض)

.(91:43لق)دانلبطأعطيتأنهاركمالفلسطينيين

أيديبينتنقلتأنهايخحتسل،الحطودعلىلرقوصاولكن

الفل!طينيينمنآحازالملكأخذهاوقد،عديدةمرازاالقوتين

.(28:18أخ2)

تمةعلىاستولىسنحاربأدالأضوريةالنقوشمنونملم

.عقرونيحاصرأنتبل"التقيما"معركةبمد

علىتقع"تينةاتسىمهجررةخرائ!الآنوهي

بعدعل(!ورقوادى)الصرارلوادىالجنويةالمنحدرات

آثاروضواهدماءينبوعوثمة،كسبيتعرريليننحو

فديمة.

(9:05)الأولالمكالينسفرفيالمذكورةتمنة)3(-

هيولحلها،يوسيفوسذكرهاأخرىمدينةأناورجحوالتى

منالفردالشالإلىأميالعثرةبعدعلىالواقعة"تبنة"

.تمدةأطلالالآنوهى،ايلبيت

ليوعأعطيتوقد.أالشصىنصيب):أىحارستمنة

يشوعفيالمذكوروالاصم.(2:9تض)فيهاودفن

وكلمة!سارحأتمنةهو(91:05،24:03)

وتد،معكرسة،حارساحروفنض!هى،سارحا

الصحيح.الاصمهوأيهمايالحلماءاختلف

،سارحاإلى،حارس،منالتغييريكونأنالمحتملومن

عبادة)الوثنيةضلافهاكونقدصيغةيجبمتعمذاجاءقد

حارسا)بكلمةوالامر!وناليهودويتمسك.(الشصى

الأصية.الصيغةأنهاأصاسعل

لثوعأعطيتوقدأالباقيالنميب1:ومعناهاسارحتمنه

السفحعلىأفرايمجبلفيبأنهاسارحتمنةوتوصف،نصيا

:91:05،24يق)،جاعثى"جبلمنالثمالط

رصايه.أدىأنبحدالعظبمالقائدهذافيهادفنوقد.(3.

نإيوصمرسويقول.جاكىجلموقعتحديديمكنولا

عن!فباصيان5طروقد.أفرايمفي،تمنة"لطدفنسوع

وقد.منهاتريةكانتأنهاالراضحمنوالتي،اللدالتمنة

ولميوتد.أهلهواستحبدالموفعنفسعلىأكاصيوس9استولى

اعتبروقد.اليهود!ةالحرببدايةفيالأسينييوحناعلها



ثنور

ضرفيوردتالتىتمنةنفسهاهيسارحتمةأن!وطبيوس

أو)دانيطقالجبلفيققعوالتي(38:12)التكوفى

ينوعفيوكان،وأورشليماللدلينماالطريقعل(يهرذا

التي،تبنة"الىيوماوهو،أياسهفيهناكموجرذامازال

اللد.ضرقيثهالمطيلاعراثىصافةعلىتقع

ثوجد،الصخورأحدمواجهةو!القريةجنوفىفيوهناك

،فجوة14بهاكبرهاالصخرفيالمنحوتةالمقابرمنمجموعة

تالايىهىلعلها،واحدةفجوةذاتصغيرةحجرةخلفها

تنوضخمةبلوطةوثمة.يثوعقبر)غايوصاليوسعها

قاطة.فلسطينفينوعهاعنبلوطةاكبرلعلها،مهابالقرب

الرقالىأميالثلالةبحدعل،يثرعكفر"بلدةوتقع

.الحلماءلدىتجولأ-عامبوجه-مجدالموقعرهذا،نها

حارسكفرديقعثوعقبرأنالىالاثهالتقايدوتثر

القرية،خارجويرجد.نابلسجنودأميالتعةبعدعلى

كفل،النبى"يدعىأحدهما،ضريحان،مهاالثرقوالى

وأالق!مةنبىأععناهالأولو،!كالا)النبىوالآخر

هووالآخر،ثوععلىينطبقأنيمكنماوهواالنصيب

.،كابا

:15تض)كحونحموومو،تمنةاصكانأحدافي:

إلهأصلاوكان،المبيينآلهةأحداصم-(1)تموز:

ي!مونهوكالوا،والابلونالومريينعندالش

فيالكاعلاحمهوكان.(الحقيقىالابنأى)،دومرزو5

المجطلمياهالحقمىالاب!أى)،إبزودوموزيد"هوالومرية

السومريةالحاداتكبفييسىكان؟(،الجوفي

.(الفاءربأي)أساتاران،

لعثتاروتزوخا-السومرتعند-دوموزىوكان

وقد،ايونانعند،أفروديت"تقابلوعاروت،وأخاها

تمرز315تحتالأولىالحصورفذصر!ةالىعبادتهادخلت

أ!ورةفيالونانعدتصتهماوتظهرهوعاروت

وإفىيى"أوزوريىا!ابلانوهما،وأفرودتأدوبى5

لمالعانيالعبادةتلكانثارعلىكدلمما،المصريينقدماءعد

الفدبم.

فيأتموز5أو،دوموزو"البابليةالأسطورةوتصرر

فناحت،(للثتاءورمز)برىخنز-سخلهجيلراءصورة

منيخلصهالفلىلمالعاالىونزلت،طويلأعثتاروتعليه

،تموزاعلىبالنوحيحتفلونابابليونوكان.الموتقبضة

أطلقالذىالرابعالهرمناثافياليومفيعل!الناءببكاء

فيالحادةهذهإلىالمقدسالكتابولثر،أتموز311عيه

:8حزي!)"تمرزااسميهكذكرالذيالوحيدالموضع

فيالحبادةهذهمركز(بابلوس)،جبيلأوكانت.(14

برابراميم(نهر)أثويىصرمصبمنالجنوبالى،فينيق!ة

يخرسمعبديوجدكانحيث،المظيمأفيقانغمنينعالذى

ناءاعتادتوقد.موجودةأطلالهمازالتالذىأفروديتأو

للاحتفالالصيفسضفنيالمعبدذلكإلىالدهابجيل

تمالاحتفالاتهذهوكانت.تموزأوأدونشموتبذكرى

حتهىضائنةعادةماجعلت،والفجورالدعارةمنبطقوس

البهو.تطنطينمنعها

هومااليونانعندأتموزابهالمعروفاأدونيى35وا

وكلمز.الحبرافيالاصمنفىوهو،أدون"العيىالاسمالا

سور!ةفيالحرارةاللافحالجافالطويلالصيفإلىموته

الشحرارةفيوتحترقخضرةكلتجفعندعا،وفلسطبن

ترتوىحبنالأمطارفصل،الحباةالىعودتهوثمل.المحرقة

المتوعةوالزمورالخضرةمنسندمىبباطوتكتسيالأرض

الز!رروالباردالثاءإلىورمزمرنهأنأو.والألوانالأضكال

بكلالريعللجاةعودتهوتمثل،(الأسطورةفيابخزرروهو)

وجهائه.روكه

الدعارةطقوسمنعادتهيصاحبكانلماونظرأ

مدخلفيالجالصاتللنسوةرؤيتهحزقيالاعتبر،والفجور

من،تموزعلىتجكين،الثمالجهةمنالذىالربيت

أ!اانظر)المقدسالتتدنىالتىالرجاساتأعظم

.(المرصعةهذهمنالأولالمجلدفى،أثونيى"

الأوريم،امعدائئاوتذكر،الكمالات)تفىرهياممم:

رئه!صدرةفىكرضعانوكانا،اواممبمالأوريم5دائئافيقال

:8لا،28:03خر)القضاءصدرةتسمىالتىالكهنة

يشخدمانكاناكيفولاكاناماذاتمافانحلمولا.8(

هذهمنالأولالمجلدفي،وايراالأرريمإلىارجع)

.(المو!وعة

صرايا،5أبووهو،،نعزية)مفاهعبرياصم:مثلنحو

لابلملكنصرنبوخذتركهمالذكأجرذاجيوشرؤماءاحد

،يهوذاعلىوالئانجرخذنصرأفامهالذىجدليامعجهوذافي

.(04:8)رما،25:23مل2)بالنطوفاقويلقب

وجمعط،الحبربةد،تور"اللفظبنفىوهىثنور:

الحبزلافضاجيتعحلالذىالفرنهووايور،،تنانرإ

وكان.(9،11:35ة2:4،7لا،8:3خر)

تصنعكانتوأحيائا.اللبنأوالفخارأوالحجرمنعادةكنى

تك)مكانالىمكانمنللنقلقابلةالفخارمنصغرةمواتد

حاكفيبأنهالغديملثبهاللهإنذارفيوجاء.(15:17



نوبة

تخبزاحتىالمجاعةتصيبهمأىالخبزعصالهميكرعميانهم

فتأكلونبالرزن2خبزو-سددنواحدتورفيخبزآناءعشر

!نارالترر9وتستخدم.(62:62لاا1ت!ثبعونولا

ملاخي،31:9إش،21:9مز)الديونةعلىللدلالة

:القولفي؟الضهوةإلىالورنارثبر؟.(ا:4

،(7:4هو)االخبازمنعصىبهررفا!رنكلهم9

ايوررداخل.(7و6ت7هو)الغضباضتالوإلى

إرميايثهولذللث،عليهالاجآوتراالدخانبببأصد

ويوقد.(أ.:5!رالق)الجوعنيرانسالجلداسودادبه

الخثبأوالياب!العشبأوالقئ!أوالحطببعيدانالتور

يأأتون"أيضاانظر)(21:8لو،6:03ت)

.((لموصعةهذهمنالأولالمجلد

وهى)،الانين،كلمةفهاتذكرمرةأول:دناننننن-

فيجاءت،المقدسالكتابفي(العبريةفياللفظنجفر

الحيةالأنفسذواتوكلالعظامالتانيناللهفخلق5:القول

،(21ةاتك)كأجنا!االمياهبهاالي.فاضتالدبابة

إلىت!ثيرإمما،الحيوالاتمنمعيرج!علىتدللاوهي

ذلكفيبما-بريةأوكانتمحرية-الضحمةالزحافات

النعابينأوالجرية3والوحو،المقرضةالدياصورات

المرنم:ويقوت.(481:7مز،7:21أيوبأالضخمة

علىاينانين3!رؤو!ت،لقوتكالجرضققتأنت،

اليومذلكي1:إشياءيقول؟.(74:13مز)"المياه

الهاربة،الحيةلوياثانالديدالعظيمالقاسىبيفهالربيماقب

إش!)"البحرفيالذيالتنبنويقلالجحوية"،الجةاسباشان

أنتاصتأ...الربياذراع...اصيقظى"،(أ:27

يقولكا.(51:9إصق)؟،التنالطاعة،ربالقاطعة

اتجلعني...بابلملكنبوخذراصرأفنافياكلى):إرميا

وجنكلك!ت)البعفرويزعم.(34:أءإرعيا)اكتنين

إشارةتوجد،الأحيرةالأربعةالمواضعهذهفيأنه(هماوككل

مردوخ"لينوالصراع،لمالعاخلقعنالبابيةالاسطورةإلى

نعرففإننا.أساسأيعلىيقوملازعمولكنه،!وت!مات

تدل،رهى!أن،والمانينالسابعالمزمررمنالرابعالعددمن

فيثير،(13ت74)المزمورفيحاءماأما.معينقطرعل

مصر،منخروجهمعدال!حىأمامالأحمرالبحرصقالى

بفولهماأما.المباهعلىورؤطءهدرعونالربكرويهص

لوياثان1و"الهاربةالحيةلريلألان9س(ا:27)إشياء

إلىلثرفإنما،"الجرنيالذىالتنين9وأالجحويةالحية

ومصر.وفارسبالل

مرةعشرةثلاثالرؤياضريأاينين5ذكرويتكرر

،16:17و9:13،مرتين7و4و12:3رؤ)

اصحوش،(11،61:31،02:2و4و31:2

204

:نقرأحيث،،إبيم!!هوبهالمقصودأنالشواهدهذهمن

الذىالسيطانسإبليمىالمدعوالفديمةالحيةالعظيمالتينفطرح"

الحيةالتنينعلىفقمف!"،(299:رؤ)"كلها!المايضل

ؤر)،سةافأوقدهوالثطاذإبليصهوالذكيالقديمة

تنين9لأنهعرالثافيالأصحاحفيهـيوصف.(02:2

صبعةر:وصهوعلىقرونوعرةرؤوسصبعةلهأحمرعظيم

دايخالنبرةفيجاءمماولفهم.(12:3رؤ)"يجان

فيعاملأاصيصاداإلىاشارةذلكف!أن(02و7:7)

إلىجطرحولكمه،مقاصدهلإتمامسيسخرهاعالميةفوة

!يصيطرحوأخيرا،سةأل!ويقيدعل!يقبضثمالأرض!

.(15و12:9،02:2رؤ)الناربصة

أورضليم،فيكاتبئرأونجع3ال!ين:ا-عينالتين

خرجأنهنحيافيكرحيثفرموادييكانتأفاويرجح

لكىاالدمنبابإلىال!تعينأمامليلاالوادكيبابأمن

غ)انرا!تهاالتىوأبوابهاالمدمةأورضليمأسواريفحص

بعضفيوترجم.الآنموقعهايعرفولا.(2:13

كدلكحميأنهويرون؟"ارزفابعيناالابحيزيةاضجمات

التىالحثثلااتهامالوادىذلكترتادكانتالىللذئاببالبما

.هاكبهايلقىكاد

اللفظنفىصالقديمالحهدفي!ترأم!وتأقيمتثم:-توأم

:واحدةبطنفيولدااثهينأحدبمعنى!ئوأماالعبريةقي

تك)،توأمانبطنهافيإذالتلدرفقةأيامكملتفعند!ا"

بنيهوداكأ،ذا!ار،ع!قيلوكذلك.(24أ25

نك)،توأمانبطهافيإذاولادتهاوتتوفي":يعقوب

ظه!كخئفتىالأثادتنيدفي؟27(.38:

(4:5،7:3)"!وأمين

تضعالىت!نى(4:2،6:6نق)،م!م،وكلمة

وصففيالموضمينفيالكلمةوتأق،واحدةبط!فيتوأمين

أشافهاأنالممصردالمعنىيجعلمما،المحبربةالعروساشان

الحفلى.الفكفيأختهاتقابلهاالحلوكطالفكفيصنكلكاملة

والجديد،القديمالحهد!!دكلصاتجملةتتخدم:توبة

:،الربةاعنتعبيرا

القديم:العهدفيأولا-

وهيلا()+،؟4،ناحام9ابريةاالكلمةتشخدم-(1)

وترجم،!يأسص،يحزن،يد،يلهثأمعنىتنضمن

!تأص!أوأحزن"أو!لدم1بكلصة1العريةفيعادة

يخرلأو،مؤجلاكانقضاءيجرىعندمااللهإلىفسوبة

وهر،منهالنرض!تحققأربمد،لهأنذرقضاءإجراءعن

:32خر،7و6:6تكانظر)إليهوالرحوعالتوبة



توبة

:24صم15:11،2صم2:18،1فم!،14

و01،26:3"18:8إرميا،21:15أح،161

عاموس،41و2:13يوئا!،91،42:01و13

يؤكد؟،(01،4:2و9ت3يونان،آو7:3

،23:91عدد)"يندم"أنيمكنلااللهأنأ!ئاانكتاب

حز،4:28إرميا،011:4مز،51:92صها

لهو(6ة3ملاخي،41؟31هوشع،41:41

.(17تايع)!دوراذظلولاتييرعندهلي!الذى"

الانساذإلىفسولة!ناحاء"كلمةتتخدمتلماولكى

:8امل،15و21:6قفر،13:17خرانظر)

:6،18؟14حز،8:6إربا،42:6أيوب،47

القديمالعهدفيكثيرانتخدمالتىالعبريةانكلصةأما-(2)

35(،)"ول"شوبه"كلمة!هىالإلماذتولةعىللنببر

الرجوععلىللدلالةلمرجع!بكلحةالعربيةفيعادةوتترجم

ائقديمالحهدأسلوبهوفهذا،اللهإلىالخطيةع!تالتحولأو

منللر!الرجوع!ى،اللهمخو!ن!الوبة9عنالتبرلى

:17:13،23مل2أنظر)والقدرةوالمرالقلبكل

غ،403:6،:6:26،7:41،15أخ25،2

إريا،91:22،06:7إش،78:34مز،9ةأ

،18:21حزتيال،22،18:8و41و3:12

،2وا:41هو،9:13دايال،41و33:11

ملاخي،4و3:ازك،3:01يرنان،2:13يوئيل

3:7).

وألالقضاءيتعلقيخصاصواءاللهالىالدميسبوعدما

ثابتفالله،بالناسعلاقتهفيتغيريرتبطذلكفإد،بالرحمة

موقفههوتغيرمال!،وأكراضهو؟لاتهذاتهفييتغيرلام

افهلسالحطبةعلالقضاءبإحرأءبتعلقفبماالناسمن

إلىالغضبمنيالرحمةيتعلقوميما،الغفبالىوالأناه

القديمالعهدليداكعنعادةويحبر.والركةالاحان

:33خرأدظر)،كفبهحمرص!الربرجعا:لالقرل

إ-ث،12:12،24:01أح7:26،2لوع،12

(3:9لانيو،14:4هوشع،ا:12

أوارجعواتوبوا":مغاالكلمادتذكرالمواضعبعصولى

(21:21،55:7!!أيمئاالفر،41:6حز

ايولاليةفيكلاتئلاثهاك:الجديدالعهدلي-ثايا

التربة:عدللتعبر

كلةوهي:وابدمالحزنبمعيايوبة(-1)

بالحزدالاحاسوتعىاع+،احا"()أ!+5!ميتاميلوماكط9

توبة

علىتدلفهي،يةالعبر!لاحام!بكلمةشهةفهىاضدموا

الاح!اسهذايؤدكلطوقد،التوبةمنا!اطفىاا!الانفعاجانب

،32و21:92ت)الدممجردإلىأوحقيقيةتوبةإلى

بمفىنجدململكه،حزلىبمدىندمفهوذا،(27:3

:12عب)عيوأيضئافعلهماوهذا.الخطيةعنالرجوع

عنللنحبيرالكلمةنفىبرن!لالرصويتحدم.(17

(7:8كو2)الكورتنمنموقفه

ميتانو!اكلمةوهى:الفكرتعصبمعنىالتوبة(-2)

الذكطالروحيالتغييرعنتوئاتبيراتعبروهيع+(عه+،1)5

علالحمولتتعنىمالكلمة،اللهإلىالخاطىءبرجوعمجدث

فهى،الخطيةنحومنالهدفأوالفكرتغييرأىجديدفكر

وقد،"الرجوع!أ!أشوبه"ابريةاالكلمةتقابل

،3:2ت)والرصالمعمداذيوحناالمعنىبذااضخدمها

الحياةوالملةوثبقةوهي،(38!2أع،1ه:امرض

انها؟،(02:21أع)فحاالعاملفهو،بالاممادالمشحية

والبركاتراتوبالاقي(3:91أع)بالخديدترتبط

لواالخطايامغفرةثل،وحدهاللهإلايمنحهاا،اليالروحية

أح!انا،المعمود!ة"وتفاف.(3ا:5أ،24:47

صرمجةعبيةضهادةهىالمعمرد!ةأنأصاسعلى"التولةاإلى

لو،4:امرض)اللهومعالخطيةمعالعلاقةتغييرعلى

كاخباروالوبة.(13:24،91:4أع،3:3

بالجاةتليقالتيالصالحةالمارفيتظهرأنلابد،حيوى

.(3:8ت)الجديدةالروجة

المتخدمةايرنايةوالكلمة:الرجوعبمفىايوبة-(3)

فيتتخدمماكثيزاوهي5(أه3(3)5؟هع"ابريفو"هي

تتض!الذىالتييرمنالايجا!يالجانبلابرازالأعمالصفر

الله،إلىالرجوععلىللدلالةأى،الجديدالعهدفي"الوبة9

الخطية-عنالتحولال!لبىجانبهفيلعنىالذممطالرحوعداك

تخدمفالكلمة،يفصارلامتلارمانمتكاملاذوالمفهومان

تىا،9:35أع)اللهإلىالخطيةمنالرجوبعلىللدلالة

،(11:21أع)الايمانلفكرةتاكيدفهى(9؟ا

.(26:02أع)الجديدالمهديفيه؟للتعييروتريهد

المكراضبرالحقيقىالمفىعنالعبيرفيبالغةصعوبةوئمة

اللاتيية،الترجةففى.الرجاتمنالكثيرفيللخطةلالة

أجير!بونيتنتام9بكلمتي!!التوبةكامةترجمت

وتعذيب"والحزنالأسىتعىالتى+،أ"+ع"أولع!!()عمع!!

إلىأدىمما،الهدفأوالفكرتغييرنمنيمماا!ز5الدات

الحزنباعتارها،اللايةالكبصةوالمربةالخاطىءالممهوم

كالمفهومالخطيةوتركالفكرتغيرمهاا!زالخطيةعلى

الحهدفيالأنجياءتحريضاتوكل.الجديدالعهددلهاالأ!ماصي
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توبة

نأتؤكد،الرصلوأتواليسوعالربأقوالوكذلك.القديم

الأصليةالكلماتلجميعالأساصىالمفهومهوالفكرتببر

نابعفهولهاالمصاحبالحزنأما.التوبةعلللدلالةالمتخدمة

نفه.التغييرطيعةعن

اليهولوجة:الفاصر-ثان

مماالخاطىءفكرتغيرهيفالتربة:الصلالعمر-(1)

فالتغرو،الثريرةوحباتالردبةطرتهعنالرجوعإلىبدفعه

فيمعهايزثرلدرحة،عميقجذرىتييرهوللتوبةالملازم

الشخصة،جوانبجمعإلىويمد،الروحيةالطيعةكل

تعمل.والارادة،تتحركوالعاطفة،يوجهأنيمبفالحقل

تكونأنلابدالتولةأن-سى(اليهولوحي)النضفعلم

نأأصاسعل!ومالعقلىوالفمر.وثاملةوضخميةعميقة

عاقلة.خدمةنخدمهأنممريدناوالله،عاقلكائنالان!ان

مطلقة،شناعةثنيمةالخطيةأنيدركأنالانانعلفيجب

خاطىءالانسانوأن،فيهرحمةلاكاملاللهدامرسوأن

:51مز،6و42:5أ!وب)القدوساللهمجدأعرزه

.!3:02رو،3

للخطيةادراكهناككونقد:العاطفيالفعر(-2)

وخرابللهاهانةفيه،بيصضنعكيءعنهاالتخلىدود

منالخوفإلىإلايؤدىلاقدالنظرةوتغيير.للانان

،9:27خر)وتركهاالخطيةبغضةإلىوليى،المقاب

ت،15:24صم7:02،1يى،22:34عد

كانوإن.عاطفئاعضزاتشملأنلابدفالتوبة،(27:4

القريالحافزيكونقدأنهإلا،للتوبةمرادفالي!الثعرر

-كونأنيمكنلافالتائب،الخطةعنالصادقليحول

يجبإذ،بشيءمبالغرالاحساسمتبلد-الحالبطيعة

الوبةهيالتوبةكانتإدا،العاطفىالموقففيتغيصيحدثأن

إلىيؤدىالحزنمننوعوفاك.الجدكدالعهديحنها!

حزنفهناك.والحسرةالندمإلافيهليسآخرونوع،ابوبة

يؤدىالأولوالحزن،العالمبحسبوحزن،الهيعملمن

مت)الموتإلىالحزنمناثاقالنوعيؤدىيما،الحياةإلى

فلابد.(ا.و7:9كو18:23،2لو،27:3

وفي،الانسانعلىتأثكلهافيللخطةادراكفاكيكرنأد

الخطعة.عنقلبىتحولفاك!كونأنقبل،باللهعلاقها

الثخصيةالخطيةعلالنبكيتيتضنليوبةالملازموالعور

علىوالغفرانللصفحطلئااللهالىالصادقانحلصوالالتجاء

(14-01و2وا:51مز)رحمتهأساس

الناجةمنايوبةعناصرأهم)ن:الارادىالعنعر-(3)

ماوهر،الاخناركيأوالارادىالعنصرهو،البكولوجية

الجدكدالعهدوفي،"روجع"بكلمةالقديمالعهدفيعنه!بر

توبال

فيسراءالأصيةدالكلمات،،الرجرع"أوأبالتربة"

وأالفكروتغبيرإلارادةعلىبشدةتركز،اليونانيةأوالعبرية

لتضمن،اللهالىالصادقالكاملالرحوعلأن،الهدفلغير

الشخمهبالمذنويةالقوىوالوعي،الخطةطبيعةإدراك

كو38،2؟2أعمال،15:امرتى،ه:25إريا)

والمئولبةالحرةالارادةننلزموالتوبة.(ا.و7:9

!،بالتوبةمطابونحمغاالاسأنفيضكولا.الثخصة

التربة.فيالجادرةدائئايأخذاللهأنالواضحالجليمنأنه

لهاالطبيعبةمالظواهر،الروحيةبالدائرةيرتبطالمكلةوحل

نأيمكنولا،واللهالانانبينالسريةالعلاتاتفيأصولها

الحلطعدمفيحب،الداخلىللتيرخارجىبديلثمةيكون

تركعلىالفاطعالعزموبين،النفسوندمالموحلبسبين

العهد-كأكلافي-اللهطلبهفحا،اللهإلىوالرجوعالخطية

الروحيالتغيريل،الماديةالتفحيةهول!-بالضرورة

:6هوشع،6:02إرميا،11:اإش،51:17مز)

أساسلشتولكنها،للحلاصضرطهىوالتوبة

الله،صلاحفيأساشاهىالخلاصإلىوالدوافع.استحقاقه

اتئجمن.الاشخلاصفيالديدةورنجة،اللهومحة

الجاةرجاءوفي،الاملةالانجيلدعوةولى،لنخفيماالمحتومة

،ا:33حز)المواتملكوتالىوالدخول،الروحية

عأ،3:61ير،ه-1؟31لر،1:51مرتس

الأربعوالتطويبات.(2:4قيأ،2:4رو،17:03

-5:3ت)متىانجيلمنالخاصالأصحاحفيالأولى

سلطانمنالتاثبةالنفىعليهاتعرحماويةسلمهيا،ا(6

يهطالذىالروحيبالفقرفالوعى،اللهملكوتإلىالظلمة

مما،اصتحقاقهلعدمالانانوادراك،عرشهاعنبالكبرياء

اتضاعفيللهللخضوعالعميقوالاستحداد،الحزنإلىيدفعه

للبر.والعطقالجوعإلىتدفعالتيالعميقةوالرعبة،صادق

تمائاالحطيةجهجرالذىالخصاختباراتبعضهىهذهكل

.للحياةالتوبةيخحالذممطاللهإلىقلبهبكلويرجع

الكتابفيضلازمينعادة!وماضكتربال5ايذكر:توبال

شإ)،و!اوانتوبال)يخذكرإضياءفيعدافيماالمغدس

،وقيدارماضكا!ذكرحيثالمزموروفي،(91ة66

(012:5مز)

يافثبنىمن!وماشكتوبالأأناليهابمنونعرف

تجازاكاناالثعبينوأن،(ه:اأخ01:2،1تك)

قد!ئااثتهراوقد.(27:13حز)والنحاسللبيد

جوكأفيأيضا!ذكران!،(32:26حز)كمحاربين

(38:2،93:1حز)جوخ



تاج

علىا(وال!صبدويهونالايبريوت"إنهمايوصيموسويقول

"والموسيهورالتارنيون!أنهماالأرج!ثولك!،الترتيب

منعثرةاضاسةاالولايةمنكجرءهرودوتدكرهمااللذان

أجزركي!حيوشأمدواأ-يذكر؟،داريو!مملكة

أنهماأيفئاجلئايدو:لكى.ممبقرات()أخويرش

الأشورية،3اضقواي-المذكور،والموسكيونالتبايون5

ويذكر،الأوتفلا-تغكعهدمذ!"الموسكيون9يخذكر

.أضداءكمحاربين،الافيضلمأسرعهدمذ!التباليون9

أثاءقيماتالذممطسرجوننقوءفيمغاالثصانبذكركا

دأويبدو.(ا:02إكأ)م.ث07ءفيللادهمعزوه

وغرثاجشرئااقدتقد-المترةتلكخلالفي-أملاكهم

والرومانية.اليونانيةالعصورليحدمودهمامنأبعدإلى

طردواالدينالفدامىالخ!!بقاياأنهماالبعفروظن

ربما)الأسرداالحرشرقيجو!الجبيةالمطقةإلىتدرئحا

.(اليهميريينغزوضغطتح!

منوكان،!صلةلاروجتهمنلامكابنهو؟قايينتو،ل

:4)التكولم-ضرفيإلااحمهيذكرولا،قاييننلى

توباتعناءتمييزاإيىأضيف!تايهيئ"ا!مأنوييلر.(22

بأنه"تايينتوبال"ويرعف.(01:2تكأيافثب!

نأالجضويرى،"وحديدنحاسمنآلةكلالضاربا

."والحديداضحاسافيعاكللكلالمحلم"تحنىالعبارة

أخرىز:حةللامكوكاد.(نعصةأاعهاأختلهوكانت

اصاكنىأباكانالذكيلابال!اءواررتالتيأعادةأهى

كانالدكطيوبالوأ(4:02تك)أالمواشىورعاةالحيام

.(21و4:02تك)لموالمزماربالعودضاربلكلأبا

الأعصاذاسيصغتددلرأسغطاءوهوةاكللأولاج

تدأو،بالجواهريزينوقد،مزخرفلشجمنأبروالزهرر

الكريمةبالحجارةأيضئا!رصعوفدخالصذهبمنيصغ

:(9:69زك،12:03صم2)

فيالعهدلتابوتفكانزكة-:أوكحيةالاكلل(-1)

،25:11خر)حوالبهذبمناكليلالثهادةخيمة

:25خر)الوجرهخبزلمائدةكانوكذلك،(37:2

وكان.(37:26خر)البخورولمذبح(42،37:11

كانكا.شابكلتحيطحليةشكلعلىاطازاا!يلهذا

،3:11نق)عرحممايومفيباف!للتوجانالعروطن

(16:12حز

فكان،إسرائيلفيملوكاسنعصلهوقد:الملكرمزانج)2(

كانوكذلك،(1:01صم2)رأسهعلى)كليللاول

تاخاأالكاهنجصرباداع9وضعوفد(.:213مز)لداود

تاج

عثيامقتلعندملكابهنادىعندماأخزيابنيوآشرأسعلى

.(23:11أخ12،2ة11كل2)

تاجعمونفيربةخلكفكان،يجانالأململوككان!

وأخذداودفضربه،كريمحجرمعالذهبمنوزنةوزنه

كان!.(3.:12صم2)داودرأسعلىفكان،تاجه

الملكوضعهتاج(11:ا)إشدارسملكةلوضتى

أس)"وشىمكادوملكها9أشيررأسعلىأخو!ش

علىالملكيتاجهجموضعأح!ثويرشالملكأمروتد.(2:17

.(6:8أس)لهنكربئامردخايرأس

الملاثكةعنقليلاتنقصها:الئامنالمزصرفيجطء-(3)

فياللهيمثلالأنانلأن(ه:8مز)،تكللهوبهاءوكلجد

جهةمناللهقصدهذاوكان،(28:أتك)الخلوقالحالم

يوعالربالكاملالانسانفيإلايتحققلمولكنه،الانسان

.(9-2:6عب)المح

التماحيذكر:الرؤ؟سفرليللحكمرمزأياج(-4)

دياديما،الونانيةللكلمةتربةالرؤياصفرفيمراتثلاث

ؤر)الوح!إلىالاضارةفيمرتينفيذكر.4*أ!(ولع)4

إلىالاضارةلىواحدةمرةويذكر.(ا:12:3،13

وهكذا!الكونكلعلىالوحيدالحفيقيكالملكيسوعالرب

.(91:12رؤ)أكئرةتجانرأصهوعلى9يوحارآه

علىووضعوهالعسكرضفرهالدى:الوكاكلل-(5)

:15مرض،27:92ت)المسيحيوعالربرأس

الثوكلوعاليقيروجهعلىنحلمولا.(91:2ير،17

الجنردهؤلاءأنلابدولكن.ا!لياهذافهضفرواالذى

لهمالمتاحةالأشواكأكزاخارواقدالقلوبالغلاظالقساة

تحقرهرأسهعلىالتاجهذاوضعمنيقصدونوكانرا،الأعا

ولدلك،تعديبهعلىعلاوة،توالحريةبهوالاشهزاء

وتوةبعنفبل،ورقةبهدوءيمعوه!أ!فيلاضك

بأنق!و-منوزادوا،الطاهرجيهنيالأضواكلانغرزت

.(27:03ت)رأيهعلىبالقصةضربره

اليرنانيةوالكلمة:والفوزالاتصاررصالاكيل-(6)

استفانوس!اهيالحديدالعهدفي!اكليل"إلىتترجمالتى

للدلالةأصلاالكلمةننحدمكانتماواكز.)؟ه+!؟هح"3(

الألمابفيالفائزونبايترجكانالتىالغاراكاللعلى

فيثمينةقيمةلهاتكنلمو.الحروبفيالمنتصرودأوالرياضة

يترجمنعلىوامتبارضرهـوكرامةمنتضميمايخمابلذاتها

.(12:4أثال2،هو9:24كو1)بها

:9كو1)تفنىلااص!ليلللمؤمن:المؤمناعيلهل-(7)

وهيت،(،:1بطاانظر،25
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تاخ

وكتظرالحنالجهادحاهدلمنمكافأة:البراكيل-(أ)

جاهدتقد":بولىالرسول!ول؟،الربظهوربئوق

تدوأخيزا،الأبمانحفظتالسعىاكملتالحسنالجهاد

الد!انالرباليومذلكفيلىيههالذىالبرا!ليلليوضع

أيضئا،ظهورهيجونالذينلجمعبلفقطليولي!،العادل

8(.و4:7قي)2

حتىالحياةفيللربللأمانةمكافأة:الحياةاكليل-(ب)

نمالتزكىإذالأنهالتجربةيحتملالذىللرجلطولىاالمرت

:ايع)أيحبرنهللذينالرببهوعدالذىالحياةاكليل

ؤر)!الحياةاكيلفسأعطيكالموتإلىأمئاوكن9،(21

.(3:11أيضاوانظر،2:01

.،الربقطيعرعايةفيللأممانةعكافأة:المجداكيل-(ج)

التياللهرعيةارعوا5:رفقائهللئيوخبطرسالرصولفيفول

بلقيحلربعولا،بالاختياربلاضطرارعنلانظازابيبهم

أمثلةصائرينبلالأنصبةعليودكمنولا،بنشاط

لاالذىالمجداكليلتنالونالرعاةرئيمىظهرومتى،للرعية

.(4-5:2ابط)!ل!لى

تك)نوحبنيافثبنلجومرانكالابنهوتوجرمه:

كانوإنالاسممعنىيعلمولا.(6؟اأخ3،1:ا!

قبيلةبمعنى!تركا"كلشينمنشتقإنهيقولونالبض

الاصمبهذاشعبينتسبتوجرتوإلى.أرينيةأى!وارعة"

ونوبالياوانأأنيذكرحيث،حزتيالنبوةقمرتينيذكر

بافيتوجرمةبيت)منصررإلىيأتونكانوا،وماضك

يذكرهم!.(14و13ت27حز)،والبغالوالفرسان

سيأتونوأنهم!وتوبالماضكروشرئيسلماجوج5كحلفاء

يجاءوقد.(6وا:38حز)،الثمالأقا!ىمنا

الى)،كرصو"منتأقيكانتالحيلأنالأشرريةالنقركأ

منالشمالإلى"ومانووأنديا)(كبدوكيةمنالثرق

الرقطالجنوبفيكانتأفهاعلىيجحالرأممطويكاد.أثرر

كانواالفريجيينإنيقول!وميفوسكانوإن،أرينيةمن

بخيولهم.خهرون

أملافوأحدلاوىبنمهاتنجيتوحو:من-توح

أيضئا،توحو،ويدعى(6:34أخ1)النبيصموئيل

:6أخأ)!نحثإبامميذكر؟(أ:اضم1)

وغاصتدخلتأممطالرخوالىءفيالأبمتاخثتاخ:

الأرضنطتاخت):صهيرنابنةرثاءنيإرياويقول.فيه

لتصوكل(2:9مرالط)أعوارضهاوحطمأهلك.أبوابها

.وخرابتدميرمنبهاحلما
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ةراتو

مرة022مناكزالعبريةيأتوراة9كلمةوردت:لوراة

الىترجمتالحالاتأغلبوفي،القديمالعهدفي

،توراة"بلفظمراتبضعوردتولبهها،!الناموسا

و831:!ثى،26و24أو2و11و31:9)تث

.(12:5أيفئاانظر-34و32

بمعنى،روى"العبريالفحلمنمئقةأتوراة)وكلمة

ستقيمهومايهراشوعملافي؟ئرىأويرشدأوكثم

الكامنأيهوياداععلمهفيهاالتيأبامهكلالربعييفي

!ناموس"أو!وصية"تعنيأنها؟./12:2مل2)

:5عدد،25و14و6:9لا،12:94خرانظر)

ولكن.(اغ500:اتث،21و03،6:13و92

للحياةأطوبلبها؟والأحكامالرأنععلىمحناهايقتصرلا

واسرأثيل.اللهبينالعهدعلاقةإلىيشند

الحسة،موسىأسفارعلىللدلالةأصلاالكلمةوتستخدم

يقول؟،النبريةالأتواللتلتمتد!كئ!ريعة"ولكها

شر!ةالىاصغوا.سدومياقضاةالربكلاماحمحوا):اضعياء

نأكا(01،8:16:ا))ش"عمورةياشعبالهنا

وكذلك(13:14أعثال)شريعةتىالحكصاءمورة

والمرانضالطقوسوشرائع،(هت26تك)اللوكشرائع

.(الح25و14و6:9لاا

نكون!:للجميعالحدالةتقتضي(اضوراةا)والشربحة

خر)،بينكمالنازلوللنريلالأرضلمولودواحدةشريحة

امعدلموسىالربوقال9:القولمنويدو(12:94

والضر!ةالحجارةلوحيفأعطيك،هناكوكنالجبلإلىالي

نأ،(24:12خر)،لتعليصهم!بهاالتىوالوصة

لباوأنهما()الريعةبالوراةملحفةكانتالوصية

مترادفين.

عامبرجهذفر،الجديدالمهدفي!ثريمةأوناموسوكلمة

:7يو،2:22،16:17لوانظر)موصىناموسإلى

أبفئاتثيرقدولبهها،(اغ13:93أع،23،18:31

التقيدوي.(01:34ير)القديمالعهدأصفاركلإلى

النامرستثمل()الريعة!هـالوراةكانتاليهودممي

له.والمسيراتالمكترب

فهركلحماةملكوهو!تائه":ومفاهتوعيأوتوعو

سلامتهعنلشألداودالملكإلىابنهأرسلوقد،الأورت

ملكرحوببر!عزرهدداثمركلحدوهماهزيمنهعلىوبهئه

و18:9أح2)لنجدتهجاءواالذيرودمثقوأرامصوبة

و8:9)ا!ئافياصويا!ضرفي!توعياويسى.(ا.



كولع

ذكرعكاناصموهر،أكلمي"معناهعبريا-!توفل

فيهكلمالذيبالمكانبالارتباطالنيةسفرفيواحدةمرة

قبالةالربةنطالبريةفيالأردنعبرفياسراثيلحميعموسىأ

ذهب!وذىوحضيروتولابانوترفلفارانبينسرف

توفيلةا"قريةهوالحالمطموتعهأنوالأرح!.(أ:اتث)

الميتالبحرمنالثرقيالجنو!إلىيلاعرخمةلعدعلى

.اقيهـاءالىالكركمنالطر!قعلىخصيبوادفي

المجلد.هذافي،تفتة9الىإرجعتوفة:

شلرمألمطامموهو"رجاءأوأمل)معناهعبرياصم:توقهة

الثانيالقمفيأورضليمفيساكنةكانتالتىاليةخلدةزوج

منالربلنألالملكإليهاأرسا!وقد،يوثياالملكأيامفي

ضرفي!تقوة"وبمى(22-34:02أخ2)أحله

.(22:14مل12اثافيالملوك

وهو،!مقماس9أوأشاقعملأمحناهعبرىاسم:توكن

،وعاشانرمون!معذكرت،كعونمدناحدىاسم

لثوعفياعاترأاسمعناعوضئاويذكر(4:32أخ1)

(91:7).

مدناحدىاصموهو.!ولادة9معناهعبرىا-تولاد:

أبو9وهى)!عاصم،معوتدكر(4:92أخ1)يهودا

الحالة(!البعتلأوهي)"حرمة"و(الحالية،عزام

الدارجةاللغةفيالاسمانالبضويرى.!معوبيرعرا!ةبير

أولادإ،علىفيهالحموليمكنالذيأالمكاديعنى

وثىلمعبدمقراأصلأكانتالمديةأنذلكمنويخون

ي!ق)"ألتولد9لفهاهىأنهاوالأرجح.،الخصبلالهأ

(ث:15:03،91

اصموهو،"ترمز9أو!دودةلامعاهعبرياسم:تولاع

مصرالىعيعقوبنزلواالدين،يعقوبلنياكرأبناءأحد

الذىالعدادوفي.(ا:7أخ13،1و46:8لك)

ولا-كانواالذينللتولاعنعشيرةفاككانتموسىعمله

ستةلهوكان.(26:23عد)تولاعأبناءمن-ضك

عددهموكان..بأسجبابرةتولاعأبيهميترؤوساأنجاء

(7:2أخ1)أمئةوصتألفاوعشريناثينداودأيامفي.

وتودع.أتولاعاالسابقالاسملفىالحبريةفيوهى:تولع

ابنوكان.جدعونبنأبيمالكبعدفاماصائيل،فصاةآحدهر

ضاميرفيساكئاكاناأيضئاياكرسبطمندودوبنلواة

وماتسنةوكمرينثلالالاسرائيلفقضى،أفرايمجلفي

النظريستلفتومما.(2او:01قض)أضاميرفيودفن

تك)يساكرأولادفيمغاذكرا،فوةأووفواةتولع"أن

مماالقضاةسفرفيمغاذكرا!(ا:7أخ46:13،1

توما

يساكر.بنيكدأثيرينلقبينكاناأنهماووجح

اليرنانيةفيو!مى!هـتوأممعناهأرامىاسموهويرما:

!التوأم!أىأديديموس9

عرالاثيأحدهو:الجد!دالعهدليتوما:-أولأ

،11:16!و)يوحناايخلفييذكرماواكز،رصولأ

الائنىبينيكوناخيارهعنولقرأ.(02:24،21:2

)3:مرقىوانجيل3(،:01!قىانجيلفيعر

:1)الر!لوأعمال،(16:15لوتاوانجيل،(18

13).

ليئفيعياييتإلىالذهابفيقصدهيسوعأعلنوحين

كادالذىالخطرمنبالركم(،5-أ:11يو)لعازر

تاومالذىالوحيدهوترماكان!المعاديناليردمنبهيحدق

قائلا:راحتج،عزمهعنيثنوهأنحاولواالدكنالتلايذصائر

(11:16بوحنا)أمعهنموتلكيأيضئانحنلنذهب"

أيننعلملسناياسيد9:ترماسأل،الآلامليلةوفي

أنا:ي!رعلهقالى؟الطريقنعرفأننقدرفكيف،نذب

فى!الاالآبالىيأفيأحديى.والحباةوالحقالطربقهو

.(6و41:5بو)

بباقيعلاقتهظع-الصلبحادثبعد-توماأنويبدو

حيمامحهمموجوذايكنلمأنهحيث،الوقتبعضاللاميذ

.(02:24يوحنا)مرةأولفيالمقامالمشحلهمظهر

وقال،القامةبحقيقةاقاعهفيضهادتهمتفلحلمجماولكن

:02)،أومنلا...المسامرأثريديهفيأبصراإنا:لهم

أيامثمايةبعدمعهمالتراجدعلىلهحافراذلككان،(25

طلبه،كانماتحققوهناك26(.:02)العليةفي

!وعووبخه،(02:28)!والهيرثط":تائلاواعترف

تومايارأكنيلأنك"له:قائلأ،قبلمنايمانهعدمكل

.،02:92)هيرواواآمواللذينطولى.آنث

علىذأنه!وعلهمأظهرالذينال!لايذأحدلرماكانم

-أ:21يوحنا)الكثيرالمكصيدحادثةفيطبريةجكر

11).

الأعمالسفرفيالجديدالعهدفيمرةلآخرتوماويذكر

الصلاةعلىالحليةفييواظبونالتلابذكانعندما(1:13)

إخوته.ومعيوعأموعريمالنصاءمعواحدةبنفى

الر!)كتابيذكر:الأبوكريفةال!باتليثوما-ثايخما

أفدموتدل.أضرسبطمنكانتوساأن،عثرالاثي

اكليمندسيقول؟طببيةمينةمماتألهعلىالروا!ات

فيعصلتوماأنالأبركريفيةالكتاباتوتذكر.الاصكندرى
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ثوما

ةللكرازةحتلين

بارثيا،"فيكرزتوما)نأوريحانوسيقول(-1)

الرمافيمماتأنه!وريةأسطوزةتذكربيما،)هـأ"لأ*!

ثير)دصامللث،أبجر"أ!ررةأد؟،4!)،9!ع)دسا)

نأبذكريرسابيوسولكن،و)دساتومابينالعلاتةإلى

تومما.وليىهناككرزالذىهو،تداوس"

أخرىأبوكريفيةمحاباتتوجدذللثالىبالاضافة-(2)

منوهي،توماأعصال"فتذكروالهندتومابيرماتربط

العالمفسئمحيماأنه،الثاقالقرنمنالغنرييينكابات

لهوذا5الخدوقعت،التلامذبينكرازيةفاطقالم!يالقرعة

فىمغامراتوتحكي،،ديديموساأيضئايدعىالذى،توما

!دىعلىواصتثهاده،ارصاليتهونجاحوتجاربهالطريق

القدسكرازةاكابيحكى!.الهندملك،سداىا

الى)ارجعافدنيلتومايخاليةمغامراتتوما،

وممروى.(الداثرةمذهمنالأولالمجلدني،هـالأبوكريفا

رحيلهأثاءفيأفه،الهندزتوماالقديىاستهاد)محاب

بالسحر.لاتهامهبالموتعليهحكم،مكدونيةالى

الوفيقولمحاولة.احمالأاص!هاهيالأولىالروايةأنو!لو

)دساالىالهندمننقلترماجمانأنافترضوا،الروايينبين

هذابنواولكنهم،ايطالافيأأورتونا"الىالصلييونفقلهئم

دقيقة.غيرتاريخيةياناتعل

،،ديديموسأو،صهوذا)مئلالاضافيةالأعاءأن!

يوما،بالنبةالأبوكرييةالكتاباتاضطرابمحزادت

بينهوبالتالمط،!قربأخىيوذاولينيةالخلطإلىوأدت

:13تانظرأالربأخىيهوذاوأيصا،،تلاوس"وبين

التوأمالأخامرتين،ترماأعمال"فيعليه!طلقلذلك(55

لاط(3أ)4!هـليزيامنتجعلأخرىأصطورةوهناك.،للشا

لتوما.توأ!اأخا

.إهـيناوسعندععروفاالفنوسى"توماانجيلاوكان

للنظر،اشلفائاالرصلاكزمنتوماكبرأثخميته-لا!ا

)نه.الأناجيلفيالقيلصىعنهيذكرلاأنهمنبالرغم

كاصرعلىتنطويالتي-ابادرةغو-الطيعةلتلكصورة

القليلإلايمتلكلاكانفبيما،لينهاالتوفيق!عبمتضاربة

عنىبمنظارالحياةالىالنظرالىيميلكان،المرحروحمن

منخايةكاملةوقناعةتنهرلاشجاعةذاكان.وبا!اب

بايمان،المحلمليسوعالصادقحبهاخلطلقد.الأنايخة

عنيا،بيتالى!وعانطلاقعند.المحبتحاليمموش

اتحرلقد.الموتمننخرفهمنأقوىليدهوفاعهأنأثبت

واجه!ما،فورئاتصرفاتطلبالذىالمرقففيتوماأيمان
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توما

كانلقد.ايمانهمبادىءمعالأمرتعارضحينعسيرااقحالا

فكرهالىبالاضافة،حواصهبثهادةحقكلع!خبرأنوريد

قاعبهكلجاءتهناومن،بهيؤشلاأوبهيؤمنفيماالفيد

باقيعنمنفصلاوحيذاالوتوف!سبئاا!لاصهكان.الديية

للقيامة.بالنبةالخصيالاتناعإلىوصلأنالإيلايذ

،شهادةواكملبأعظمكخطقجعلهالذيهواخلاصهوكان

.،والهىر!)وهى

منالأولالمجلدفيأأبوكريفا)مادةإلىتوما:ارجعانجيل.

الداثرةهذه

وردحيثقديممنععروفمؤلفوهيتوما:-رؤيالوط

الهرطوتي.المؤلفهذابدينالذكلطالجيلاجالطالمرصوملطذكره

الآنمنهوتوجد.8091فيلهنحطوطةأولامحئ!فتوقد

تصاصاتنهاوترجد،يوغمتحففيأطولهما،نسختان

جزءين:منتتكونوهي.فروناوفيرومافي

الدينونةستبنالتيوالعلاماتالأحداثعنرواية-(أ)

دانبالفي؟لبوةصورةفيللتاريخملخصتقدبممع،الأخيرة

التاريخيةالاثاراتوبعض،الرؤويةسنلكنبوغيره

لمإن)،وهونوريوسأركاديوسأإلىوبخاصة،الغامضة

هذاأنعلىتدل،(مؤخراللكتاباصمتقدهذهتكن

وتوجد.ذلكبحديكنلم)نالحاصالقرنفيكتبالقم

المتحففي(التا-القرنمن)القديمةبالانجليز!ةنحطوطةنا

صكسوفي.الأنجلو

أحداثتوزيعمع،لمالعالنهابةالسبعللعلاماتوصف(ب)

النيالرحيدةالأبوكريفيةالرؤياوهي)أياميبحةعليالنهاية

روحنا.برؤياجذاثبيهالقموهذا.(ذلكتفعل

النخةمنالثافيالجزءمعقتفقالأقصرالنسخةأما

مجريأنقبلالأصيةالرؤياإلىأقربولعلها،آنفاالمذكورة

نحطرطةفىموجودةوهي.الكثيرةالاضافاتالنساخعلحا

القرنالىترجعفينافيمخطوطةوني،ميوغمتحففيأخرى

الاشارةكانتوإذا.المؤلفلهذامخطوطةأقدموهي،الخاس

فيتوجدلاأنهاحيث)صحيحةوهونوريرسأركاديوسإلى

فيأصلابهتأكابدفلا،(ع!رنيةالأنجلوالشخة

عنمنقولةاللالينيةالنسخةأن!رىالبحف!كانل!هان،اللاتيية

يونالط.أصل

المجلدفي،أبوكريفا5مادةإلىارجع!ماةأعمال-توط

.6لرةالدهذهمنالأول

ضذكرهوردوقد،عظوظ)معناهيوناقاصمكيخيكى:

،6:21أفى،02:4أع)الجدبدالحهدفيمرات



3:12(،!هوميحي4:12،فيفط4:7،2كر

رحقله.لىنهورفيزألرسوللبونر:صديق،أسيا:لايةص

رفيؤصكمجرد(المصولهذهأولفياحمهيظهر-(1)

رحلتهغايةعند-الرصولعاد،الرسرلبول!ردقاء

أسيا،إلى،مامكدونيةعراليولانمن-الثالثةالئيرية

آحرهىآلرحلةهذهوكالت.أورضليمإلىيذهىأنقاصدا

لدىاحاسهاكوكان.:صجهاءاكقافلىكافامرحلة

الرحلةهدهبا"ن،أبفئا5أصدقافيهضاركه!بولىالرلمول

مقيذا"أورشليمإلىطريقهفيكانلقد.أهميتهالهابالدات

أضفىآخرامراهاكأنيد.(02:22أع)!وحبا

ورفقاءهالرصولأنوهرألا،حاصةأقيالرحلةهدهعاى

سواتعدةخلارفيجمعتالىاعطاياامعهميحصلونكانوا

أزرض!ليمفيابمةاأعصاءمنالفقراءلماعدةالأمكنائصص!

.(42:71أع)

أشخاصئمانيةعنيفللاعددأسياإلىرحيهيرافقهوقد

ويتعمل.منهمواحذاتيخيك!كان،المقربينأصدقائهمن

وصفهعند(02:4أع)،أجاأهلمناعبارةلوقا

ومن،ترواسيبولرالرسوا!معكادلقد.شتيخيكى

عأ)،بولىرفقاء،سكراحدرحلتهفيرافقهأنهالراضح

أورصليم.خى،(21:8

فهمادكراللذ!روالثاكالثاد!الفصلينسنعرف-(2)

بولسمعكاذأنه(المقدمةيجاءماانظر)تيخيكساسم

الرسولبولىويكتب.بهاالأولسجنهأنناءفيرويةفي

بهاييعرفكمأحرالطجعا:كولوسىالرسالهفي

،الربفيمفاوالعبدالأمينوالخادما-ليبالأختيخيك!

قلوبكم،-،ويه.أحوالكمليعرفعينهلهذاإليكمأريتهالذى

رصالتهفييكتبتقريئاالعبارةونجضى.(8و4:7كوأ

أفعلماذاأحواليأكفئاأنتمتعل!والكىولكن":أفىإلى

نيالأمينوالخادمالحيبالأختيخيكىضيءبكليعرفكم

ولكيأحوالناتعلموالكيبحينهلهذاإليكمأرطنهالذىالرب

.(22و6:12أف!)!قلوبكميعزممط

حابعلىمهمةتيخيكىإلىالرسولبول!أوكللقد

أفسىإلىالرصالةيلمأنعليهكان.الأهميةمنجداكبير

التي)،أسياولايةفيالبهائىإلى(الدوريةالرصالةأى)

ثم.لاودكيةكيةإلىنهانخةتليممع(الهاأرسلت

إلىالرطلةحاملأكراوسىإلىسفرهيواصلأنعليهكاذ

عنكولوصىفييدافعأذتيخيك!علىوكالى.هناكالكيسة

سيكونرعايتهفتحت"،روميةمنرافقهالذ!أأنسيصى"

.!بمفردهفليمونمعنقابللومماأمائااكز

تليمعلوكولوسىلاودكيةفيتيخيكىعمليقتصرلمو

ممت!)أيفحااممنه،برا-!الرصولىكابعتانرالرصالة

(البقاعتلكفيكانتاليالكائسإلىبدلكا-الرص

الأمورتحركيفأي،!أحوالهمحميعيرفهم"سوهـ:

فياملهوعنالامبراطررإلىرفعهالذيالاقاسداحيةمنمعه

بكليعرفهمأذتيخيكرعلىكاد.قريئاصراحهيطلقأن

.الأمورهده

يين،تيطسوإلىتيوثاوسإلىالرصالت!تفيجاءما-(3)

أطلقأذبحدأحرىمرةالرسولبول!معكادتيجكرأن

نبطسإلىا،الر!افيماجاءأدالجلىوس.الرصوليراح

الأولى،لل!رةميةرفيبرل!سجنبيرماالفترةإلىيثير

!حلالهفهااصتأنفالتىالفترةوهي،الثانيةللمرةوصجنه

ية.الشير

لرعايةكر!تفيكانالذي)تطرإلىالرسرلويكتب

أرتبصاسأوتبحيكسإمالهسيرسلأنهديها(الكنانمى

يسضطيميهما،الجزيرةتلكفيالابجلحدمةعلىللاشراف

يكوبوي!.فيالرسولإلىيأقيأنيطى!

فيهي،دمجكسصتيخهانقرأالتيالأخيرةوالمرة-(4)

تمدقبا!روميةمنكتبتالي،يموتاوسإلىا!ايخةاالر!الة

بولىألرصلكان،النهايةوحتى.بود!فيالحكم

كاذأنهومع.الانجيلخدمةفي-عهدهكابق-ممكا

أجلمنالعملأنإلا،جانمهإلىأصدقاءهيجدألىيزيهمما

يرصللذلك،أفكارهكلعليحخرذكااالمجحملكوت

الخدمة.تفدمعلىللعملالأصدقاءهؤلاء

لحظة:آخرإلى،كعادتهللخدمةناففاتيخيكركانوتد

،(4:12قي2)،أفس!إلىأرسيهففدتبحيكسأما9

:1ق1)أف!فيالكي!ةفييخدمكانتيوثاوسولأن

يغادرأرعلىتادزايجمله،إيىتجيك!مجىءفان،(3

رنجةحبروميةفيبولسالرسولإللذبالترفيأف!

.(12و4:9ق2)لسرالر

لهيتيحأف!فيتيخيك!وجودأن،بالملاحظةوجدير

زلكديكاذالذيتروفيص!القديم!ديقهلزبارةالفرصة

مييتسفيمريفثا،صهأميالبصعةبعدعلىعيةالوقت

.(4:02ذ2)

مرازااختبرناالدي!الأخهرتيخبكسيكو-أنومجتحل

ومجد9الكنائىرسوليوأحد..."محهدأنهكثيرةأمورلى

.(23و22و8كو2)"المسبح

إياهاأولاهاليبالثقةجديزاوفئامحئاتيخيكىكان-(5)

تلوالمرةأرصلهدد-ا!فاكا-الذى،بول!لالرص

سرىبهاالقاميتطيعيكىلم،خطرةمهامفيالأحرى

904



تيراس

عنك.كفءمؤمن

تمائايبررإنما،تيخيكىعننعرفهماكلأننجدوهكذا

وخادمحبيبأخبأنهأخلاقهممتدخا.الرسولبهرصفهما

.الربخدمةنيالرصولمعوالعبد،أمين

لبافثالأصغرالابنوهو"مخبف9معناهعبرياسمتيراس:

هذايذكرولا(ه:اأخ01:2،1تك)نوحبن

جيعوكان،الموضع!تهذ-شغيرفيالمقدسالكتابفيالاسم

علماءولكن،التراقيونهمنلهأذيحتبرونالقدماءالمفسرين

أنهمالبعضويققد.الرأمميهذايقبلرنلاالحاضرالمصر

وكانواايحهبحرفيالقر!نةبأعمالاضهرواالذينالنرنجيون

الأولى،الحصورفيإيطالياصكانالأثرو!ايينإلىينتسبرن

القوكأفيأالتروشا"31اكنثماففيصنذالهمويجدون

ويربط.مرنبتاحأيامفيومصرصورياغزوحاولوالأنهمالمصرية

الغموضزالوما،وترشيتىوطرصسالتيرايينبيرالبعض

فه.جاءالذىوالثعبالاسمبهذايجط

فيالهودقاوم".عندماجارأمعناهيولافياصم:تيرانس

أشهرثلاثةمدةبهيجاهرظلالذىبول!الرسولتحليمأدسى

يومكلمحاجاال!لايذوأفرزعنهماعزل"،المجعفي

عأ)اصنتبنمدةذلكوكان.تبرانساحمهإنانمدرتفي

)حدكأفيالتاسعالعدد!ايةىوجاء.(ا.و9:!ا

الساعةإلىالخامةالساعةمن:!السربانيةالخطوطات

عشرالحاديةالساعةامنأي،العبرىبالنوقيت)،الما!ثرة

مدرسةوكلمة.(الحالمطتويتامساءالرابعةالىصاخا

للدراصةحجرةأوللمحاضراتقاعةإلىتتر،هناالمستحدمة

فيالقاعةهذهمثل!وجدوكان،الخطاءأوالفلاسفةلأحد

:كانترإنىولعل.يونانيةمدينةكل

أنهكثرونويعتقد،يونانئافيلوفاأوخطيئا(-1)

.أسويداساذكرهالذى،السفسطائيينأحدتيرانس

ليادىالقاعةتللثاستأحرفجولكخطيببولىبدارهكذا

هـبول!:كتابهفيرمزىوليمسر!رى؟)الخاصةبفلقه

.(1الائح

إلىخهائئاانتقلقديكنلمالرسولأنما-سيعتقد(-2)

وحيث،لسماعهحوله!لتفونزالواماكانوااليهودوأن،الأم

تيرانىمدرصةأنفلابد(دخيلاكانتيرانسأنيذكرلاأنه

لولى"يكونوهكدا،يهودىمعلممدرسةعنعارةكانت

لمحلمخاصمجمعالىالعامالمجمعمنالتلايذومعهافحبقد

ازعاجمنمأمنفيوتعليمههوليكون،ترانساحمهيهودي

.،لهالج!هور

كانت،ترانساعهانسانمدرسة"أنالبعضيظن-(3)

المبنى.مالكإصمعلاأطلقللايجارقاعةأوبىمجرد

بدونصنتينلمدةلهابولساضخداءفإنالأمريكنومهما

الاكنينجيعيسوعالربكلمةحمعحتىأأحديضايقهأن

أنهعلىيدل(91:01أع)أويونانونيهودمنأصياقي

لابدوأنها،يومكلكافئاوتئاالرحبةالقاعةنلكيشخدمكان

إلا.الجموعلتقاطرمناصبموقعفيكانت

جهلئلأبخاءأحدوهو"نحيف"محناهجبرىاصمتيريا:

.(4:16أخا)

الكتابلطكئيزاذكرهوردوتد،المعزذكرهوالبمى:تش

:المفدس

:الااكمحرقة،للرد!ذيحةيقر!التيسكان-(1)

خطيةووذبيحة،(3:12لااعلامةوذبيحة،(01

!وموي.(15و4:22،6:3لااالحالاتبع!ط

بنيحماعةمنيينيأخذالكهنةرئبىكانالحظيمالكفارة

ويلقىالاجماعخيصةبابلدىالربأمامويوقفهمااسرائيل

وقرعة،خصةذبيحةويحملهللربقرعة،قىعتبنعليما

وكلا!رائلبنىذنوببك!!عليهيقر"حيث،لعزازيل"

بيدويرطهالنيىرأسعلىويجعلهاخطاياهمكلمعصبئآتهم

.(22-16:5لاا1البريةإلىيلاقيهمن

وعحولتجوسبدملشىاأنهالعبرايينإلىالرسالةفيونفرأ

إلىواحدةمرةدخل(المحيوعالرب)نفهبدمبل

لأنه"،(13و9:21عب)!أبدئافداءفوجدالأئداس

:01عب)أالخطايايرفعويوسثيراندمأنيمكنلا

6اليرنانلملكرصرادانيالنبوةفيالتىاشخدم(-2)

(21و8و8:5دانيال)ا!برالاسكفدر

كانتأنهاولدو،آلهةالتيوسمنالرثنيوناتخذ-(3)

منالقديمالبالربحذروقد،تيوسثكلعلىأعائا

رحبعامفاندلك(.ورغم17:7لااوراعماوالزنالهاالذبح

ولتيرسللمرتفعاتكهةلنفسهأقامداودابنطيمانبن

(11:15أخ2)،عملالتىوللعجول

شإ)مرتينأالوحىمعز"عبارةإضعياءفيورد-(4)

هـسميريمأهىالحبر!ةفيوالكلحة،(13:21،34:14

الاضارةتكونوقد،المواضعمنغيرهما!"تيوس5الجرجمة

البحض-ررى؟-أو،البريةفيتجولالتيالوحوشإلىمنا

قجاءماالىاستنادا،الحرابعلترقصالتيالثياطينإلى

البعيية.ايربة

:11أخ1)داودأبطالأحد!وحاوصفوهوالتيصي:



إلىنيةأخهاوالأرجح،الكلمةاثتقاقأصليعلمولا(45

موطه.

د!علىاليونافيينمنآمنواالذينأحدهو-(1)تيطر:

ورفيقهلبرل!المقربينالأصدقاءأحدوأصبح،بولسالرسول

المسبحى.العملفيمساعديهوأحدالرسوليةرحلاتهبعضفي

الثانيةالرسالةفييذكرولكنه،الأعمالسفرفياحمهيذكرولا

و31،8:6و2:31،7:6كو2)لكورنثوس

:2غل)غلاطةإلىالردالةوفي(أفي:23،12و16

(4:01قي2)لتبموثاوسالئانيةالرسالةوفي(3وا

الرسولعنهو!ول.(4:أقي)تطسالىالرسالةوفي

:اقي)!ابضتركالايمانحسبالصرجالابن5:بول!

إلىضنيةائارةأولنجد:خانهروضىبولى(-2)

نقرأحيثالأعمالضرمنعثرالخاسالأصحاحفيتيطس

أنطاكية،الى،الأولىالتبيركةرحيهمنبول!عودةفورأنه

كان)ذاما!بمألةيختصفيمافاكالكنيسةفيمباخةحدثت

نأ،الأممنأصلأكالراالذينالميحيينعلىالضرورىمن

يصحدأنعلىالرأىواستقر.الناموسيحفظواوأنيختتنوا

الر!الىأور!ثليمالى،فهمآخرونوأناس"وبرنابابولى

مم!آخرونأفاس"وعبارة.المسألةهذهأجلمنوالمايخ

وأ:2)كلاطةإلىالرصالةفينقرألأنتا،نيطستتضن

جماعةأرادتلقد.بولىمعوقتئذكاننيطسأن(3

بيد،تيط!يختتنأنأور!ئليمفيالكنيسةأعضاءمنايهوديين

لهمنذعنلمالذيناورطونلمايخضع!الرسوليولسأن

:2غل)،الايخلحق2كدليبقىساعةولابالخضوع

كابخصوصهالرأىاستقرفقدعليهالمننازعالمرضوعأما

،(92-15:13)الرسلأعمالضرفيمسجلهو

لالرصبهثركاجمكريةالانجيللرصا!فيالقراروكان

تصرفبررواوهكذا،الهوديةبالطقوسالتقيددونبولس

حالةكانت،الراقعفيبل،يتيص!علقيخماالرصولبولس

القفيما.محكهيتيطى

لمأجلهمنالذىالحقيقيالببنبينأنالصحبومن

هناكتأكيدبكللكن،الرسلأعمالسفرفيتيطسذكر-سد

.(15:2أع)القول%صلفنا؟احمهذكردوناليهاضارة

تيصعنثىءيذكرولا:كورثوسالىا!اده-(3)

الثانيةالرسالةنيذكر.عندالاصراتمدىعلىذلكبعد

،مراتثمافياحمهيترددالرسالةهذهففي،كورنثرسإلى

يذكرلاأخوسهيطسأرسلبرل!الرصولأنمانعرف

فاكالكنيةإلىالرصولعنكنائبكورنثوسالى،اعه

هبر!-الأماسىواجبهوكان،(12:18كو2)

وتد.هناكظهرتالتيالآخلاقيةالقضايامعالجة-واضح

الرسولالىفرخا!ودأنفامتطاعمهتفيباهزانجاخانجح

:7كو2)كورلئوسبأهلاستراحتتدروحهلأنبرلس

طاعةمنذكزا"بالزبادةنحوهمأحنحاؤهوكانت،(13

.(7:15كو2)،ورعدةبخرفقبلتموهكيىجميعكم

فيأفئاصاهم(كورنثوسفيوهو)تيطسأنويبدو

أورضليمفيالفقراءللقد!سينالأصبوعبةالجمععميةتنظبم

(8:6كو2معبالمقارنة،2وا:16كوااقرأ)

لكمتصمكذلكفابتدأصقكاأنهيطسمنطلبناإنناحتىا

.،أيفئاالنعمةهذه

تيطسغادرأنوبعد:للقاثيذهببرلس)4(-

نأوعدو،هناكالكيسةفيثانيةئكلةثارتكورنثوس

حاملاالمدينةتلكالىأخرىمرةتيطسأرسلبولسالرسول

.(2:3،7:8كو2فيإليهاأشير)منهرمالة

بالغقلقمببكورنثوسفيالكنيةفيالحالةكانتلقد

يانجيلليبشرترواسالىجاءعندماانهحتىلمبولىللرصل

قيراحةلهتكنلم،الربتبلمنبابلهوانفتحالمسيح

وذهبترواسغادرلذللص،"أخاهأتيطسيجدلملأنهروحه

عننهيتأكدكيماوقتأسعفيتيطمىليقابلمكدونبةالى

معالرسولتقابلمكدونيةوفي.كورنثوسفيالأصرير

وسطوفيكورنثوسأهلعنطيةأنباءلهايحصلفوجدهتيطس

كورلثوسفيالاضطراباتأثارنهاالتيوالخاوفوالصراعالقلق

روحهانتفت،كثيزايعافىبولىالقدي!جحلتوالتي

عزاناالمتضمينيعزيالذىاللهلكنا:تيط!جاعهعندما

وغ!تكمونوحكمبثموقكميخبرناوهو...تيطسبمجىء

وها.(7و7:6كو2)أاكرفرحت)فيحتى،لأجل

كررلئوسأهلإلىالثانيةرسالتهيكتبالرسولبول!هو

الاجتهادعذا"قلبهفياللهجلالذىتيطسيدالجمو-سسلها

(18-8:16كو2)،لأجلكمعينه

الاشرافبمهمةتيطسإلىالرسوليعهدأيضئاالثانيةوللمرة

:2038بهؤ)كورنثوسكيحةفيالأسبوعيةالجمععميةعلى

.(24و01

فترةتمرثم:يولسلالرصمعكريتإلىصفره-(5)

الرطلةالىنأقيأنالى،تيصعنشيئافيهانقرألاطريلة

بعصنستجمعبرمنها،بول!الرسولاليهأرسلهاالتيالرعوية

مدةنهايةفيالرسولبرلىصاحاطلاقفحند:المحلومات

رافثهوفد،تبثريةرحلاتبعدةتام،رويةفيالأولىسجنه

ومن،كرتة2جزالىالرحلاتهذهإحدىفيتيطس



بويصتىتيطس

لكىا؟تجطصتركأنهبيد،ضرهبولساصتأنفكريت

ثيرخا،كيسةكلليوتقيمالناقصةالأمررترنيبتكحل

ويعطهمناكاباسبحفيةالرصولويذكره.(ه:اق)

بيزمأنمنهوليطلب،لتوججهاللازعةالحديدةالتمليمات

الوعياتمعبالتعامليتعلقفيماورشده،الصحيحبالتحليم

الرعو!ة.خدعتهفييقابلهمالذ-كأال!اسمنالختلفة

فيبولىالرصولذكر:دطسكدعيدولى(-6)

لكيتيجكىأوأرتيماسأإيهصيوفدأنهتيطىالىرصايه

فيللرصولثانيةوينضمالجزكلةيغادرأنتيطسيتطيع

هذهكانت.فاكالثاءيمفيأنعزمحبثيكوبولي!

اشطاعقدكانإننعلملاولكن،بولىالرسولخطة

التقىقدتيطسأنالمؤكدمنأنهبيد.يسنطعلمأوتنيذها

مكانففييكوبوليىفييكنلمإن،برلىبالرسولفعلأ

يخها،الثانيةللمرةصجنعدماروصيةفيمحهكانفقد،آحر

فقد(4:01)تبموناوسالىالئانيةرصالتهفي!ذكرهلأنه

كانحيثواضحهو؟تبشكل!ةرحلةفيدلماطةإلىأرسله

ثملللقيامرفاقهمن!مثثقبمنبيمثأنالرسولعادةمن

هذابمثلالقامعلىقادزانفسههريكونلاعندماالمهمةهذه

الجن.فيوجردهحالةفي؟،العمل

يحتبركانبولسلالرصأنلحرإنه،زاهناويقرل

خلالمن!ها!ملكانالتيالمواقعفيانجازهيغالذىالعكل

ماوهو،الحملبهذاقامقدنفسههوكانلر؟،مماونيه

:4)تيحوثاوسالىالثانيةرسايهفيجاءماعلىالضوءيلقي

دلماطةالىذبتدالوتتذلكفيتطسأدمن(01

أنهم-الىاضارةأىتوجدولا.غلاطيةالىوكركسكيى

لأنفسهم،اللامةوآثرواالرصولتركواقد-ديماسثل

فيلالرصقبلمناوفدواقد-يخيكىثل-أنهمأو

لماذا،قائئاالؤالسيظلالحالينكلتاوفي.خاصةمهام

حسب-الوقتذلكحنىوالتى،بعيهاالبلدانهذهقصدوا

نأاحمالئمة.بهاعلاتةالرصولبول!يكنأ-علنا

:2غل)الرصولببولىبعيدأمدفذارتبطالذىتيط!

أ!بزقد!-بولىالرسولقبلمنموفذابصقه-والذى(3

قبل-والذى(9-7كو12كورثوسفيصحبةمهائا

فامقدكان-قيلبزمنلتيموثاوسالثانةالرصالةتكبأن

-ذب،آخرونبدأهفدكانكريتفيتبشرىبحكل

دلماطبة.الى-للرسولكشل

...إلرساثلبهذهبلأتقدالكنيةالتنظاتكانتفإذا

كر!كشبوا!ةغلاطةوقنفسهبول!بواسطةأج!ايافي

قدالتبئص!ةالحرعلةأنفلابد،تيطىبواصطهدلماطةوفي

.الأولبول!دفاعمنذكثيزاتضرت

أصدقاءأعزمنواحذاتيطسكان:وصفلاأخلاته-(7)

ليكونالرصولاختارهوتد،فجمالموثوقبولىالرصول

صعتاع!لأوليباضر،كورنثوسأهللدىلهوثملأعهفدوئا

مرةمناممرالمهمةبهذهقاموقد،هناكالكصيسةفيوحساشا

يكنلمتيط!أنيثبتوذلك،وجهاكحلعلىبنجاحوأداها

عاليةدرجةعلىرجلأأفثاكانبلصاعطب)نسانمجرد

معايماملفيبارغا،ايمرفوحنوالكفاعةالمتدرةمن

لىشرطث!ويطىجهةمنأما5الأموروتديوالناس

.(8:23كو2)،لأجلكمعحيوعامل

الثلاتالرصانل)حدىشهى:إلىاتيطىتيط!-الرسالة

تيموثاوسرسالتيانظر)الرعريةالرطثل31عيايطقالتي

إلى:بإيجازتفسي!هاويمكن،(واثايخةالأولى

الحليالدعوتهلالرصوادراكتطىالىبرل!تحيات-(أ)

.(4-ا:1)

يحارهمأنيطسعلىكانالذ!الرجالنوعبة-(ب)

(9-1:5)(أساقفةأو)شوخا

(16-1:01)الكذبةالكريتبرنالمعلموذ-(أج

نوليخهم.ووجوبوصفاتهم

باليوخخاعةونصائح،المجيالسلوك)د(-

(01-أ:2)والعيدوالأحداث

ما-:(3:7-2:11)الم!بحيالنعلبم-هـ()

يجبوما،(15-12:11للمؤفينالالمجةالنعمةفعلته

.(2او:31اهمتمعنحومنالمهحيينعلى

-3:3)كيااختلافاالوثيةعنالمسيحيةتختلفكيف

:13الحشةالأعمالعن:لتبطسختاصةنصائح-(و)

رضاءوعن،(01و9ة3)الكذبةالمطمينوعن،(8

(15-3:11)المستقبليةوخططهبرلى

قدكان،كورئويفيالمواطبنأحدووسض:هوتيطس

بلكبرل!الرصؤلزيارةقبلتصكلوقتمنذاليهوديةاعق

كروهو،بالمولدرومانئاكانأنهعلىاحمهو!دل.المدينة

اليهوجهتوالذىرحلالهفيلول!لالرصرفيقتيطس

معأقامكررثوسالىبولىجاءوكدما.يط!الىالر!الة

فيالهودقاومولما(73وص:18أع)وبر!سك!اكي!

بالميحلهمشهدكدماوجدفوابول!الرصولكورنثوس

لتإلىوجاءفاكمناتقل)،جتكلاممعلييسرع

للمجصع،ملاصئايةوكانللهمتحبذاكانروشىاحمهرجل

.(18:7أع)



فلافيوسكيطس

،كورنثوسفيمتوطالاشاأوروطنئالوصتىو؟ن

ولأنه،الهوديةالعقيدةالى-كرنيليوسثل-انجذبوقد

للالتقاءالفرصةلولىللرصولذلكأتاحففد،رومانئاكان

.كورنثرسنطالمثقفةبالطبقة

مصمدةكورثرسفيبرلسالرصرلاقامةواصتمرت

بهذهالايثارأخرىفترةفيهابقاعهوا!ا!بل،العامونصف

و18:11أع)!ككلةأيائاأ!ضئافلبثا:الكلمات

يوشبيتي!تخدمكانالأئناءتلككلوفي.(18

يملم!كانإذوالنحليمللعبادةالمؤبخينولجمعبالايخلللب!ئارة

تيطسأنفلابد(،18:11)أع!اللهبكلمةبيغم

اضطاع،قسعمكانبهبيتايمتلكئريارجلاكانيوستى

هوكانأنهولابد،والتعليمللكرازة!ستخدمهأنالرصول

رحبإنهحتىالكنيةأعضاءمنجذاقحماعضؤانفه

المصاعبفيهكرتوقتفيليةبولىباسنخدام

فيالكي!ةأعضاءفيهيجتمعكان!،والاضطهادات

.كورنثوس

97-منرو!افشاميان:ابراطورفلافيوستيطى

يلانيافيالرومانالجنودعنمحامتاضابهقخدموقد.م81

علىذهابهعندفلطينالىفسبا!يانأباهرافقثم،وبريطانيا

ايتدعىوعندما.الهودثورةلإخمادعكر!ةحملةرأس

لضأصح،الامبراطوريةعرسقوارتقىروماإلىفباصيان

نجحءوقد،فلسطينفيالحربمواصلةعنالمسئولالقائدهو

فيالهيكلمعودمرهاأورضليمعلىواشولىصالورةاخمادفي

الصربذاأبيهمعاحتفلر،ماإلىعردتهوعد.م07عام

أباهضاركالوتتذلكومنذ،لذلكتخيناشهيزاقوشاوأتام

وهر،أيهبحدالعرشيويهترطئةالامبراطوريةضؤونادارةفي

تطسفأصبح(م97فيفبايانموتعندحدثما

لروما.امبراطوزا

فكان،أييهمنالضدعلى-كثصةوجوهمن-وكان

.الأخلاقدثلوشوجهذاودوذاالثحبمنجذامحبوثا

علىيدهتيمبطعضرا،ضحيحاأبوهكانأنويعد

نأواصتعلىع،البعندعاطرةذكرىوراءهفترك،سقها

كا،المكروهينالوضاة/بطردهالثيوحمجلىتأ!ديكسب

الحظمى.الخيانةبتهمةالإعدام،أحكامالمحا!تأوقف

ففى،مروعتانكارثانالقصيرةحكمهفترةفيوحدثت

بوبيمديتيودمريخزوفبركانثارم97اغسطس

الحادثةهذهو!فوقد.الركامتحتودتهماومركولانيم

المؤرخصد!قهالىلهرسالةفيبلينىهوعيانضاهد

فيمدمرحريقوثالوباءاتثرم08عاموفي.تاصيتوس

وترميماالضحاكااكاثةفيالجهدغايةيط!بذلوقد،روما

.دمارمنحدثصا

،فشاسيانأبرهبدأهالذىالكولوز!ومثدأتمأنه!

احمه.تحملالىالحساماتوبخى

خعرة-الحاميريتجاوزلمالذى-تيطسحكمكانلقد

حزنرنةالمبكرلموتهتكان،والازدهاروالرخاءالأمنمن

الابراطررية.كلفيصداهاترددعميق

سبطمنشبمونابنوهو،مرتفع"محناهعبركطاصم:تيلون

.(4:02أخ1)يهوذا

أحداسموهو،الجنور5مفاهعبرىاصميماء:أوليما

ةاأخا،25:15)تكعشرالاثياحماعلأبخاء

:25إريا)نهجاءتالتيالقببلة"اسموأيما،(03

،6:91أ!وب)نلهاستوطنهالذىالمكان3وا،(23

14(.2:اإش

الربية،الجزيرةثبهلمح!اليني!تيماء)هوالموطنوهذا

دمشقبينالمسافةمنتصففيلقر!اتقعواسعهواحةوهو

القوافلطريقعلىتقعوكانت.ومصربابلوبين،ومكة

منوهي،العرربالخليجالعقبةخليجيرلطكانالذىالقديم

المراكزأحدومازالت،العربيةالجزيرةشبهواحاتأجمل

الهامة.التجاربة

باعتبارهاالمقدسالكتابفيمرضحينفيتيماءوتذكر

نأتيماءأرضسكانمنطلبحيث،للقوافلهامامركزا

كانواعندما،وطحائاماءلهمويفدمراالدادانيينقوافليأووا

ائمدودةالقوسأمامومنالم!لولهـالسيفأماممنهاربين

ولعل،(15-21:13)ش)،الحربشدةأمامومن

.سنبونيدأونصرنجوخذجيرشهجومإلى)شارةذلكلي

اليهأوللصحراءوصفهفي!نيماءقوافل"أيربيذكر!

.(6:91أورب)

وشكعلىكانتالتىالثديدةالأخطارعنارياتبأ!

(25:23إريا)لهاالمجاورةوالفبائلتيماءعلتنصبأن

القباثل.لهذهنجوخذنصرغزوالىاشارةولملها

عنفارسيةقصيدةا:بحنوانلراكادىنققوثمة

الجد!دة،بابلملوكآخرلربسأنفيهجاءنبرنيدء!

قد(.م.ق953-556)الكلدانبةالامبراطوريةأو

المملكة)ضؤوناليهوأسندييلاصرابنهمعالسلطةافنسم

المديخةفتحوقد،،هـتيساءضدالج!قيادةمنهبرليتحكن

بايلكضارعكاد!حتىبناعماأعادثم،سكانهاوذلح

الامبراطورية.منالضدللبزءعا!وجحلها،فخامة

عثرصبعةعننجريدسحرلىتمرآحرنضقيرجدكض
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تمان

!تيماء!فيصواتبضعأقامألهلناتسجل،ملكهمنعائا

بابل.فيالسنةرأساخفالحضررمنيتمكنلمإنهخى

القرنإلىيعردأنه!جحالدىبالأرامية"تيماءعمود"وفاك

وكهنوتالخيلأراضينحعب-مدونالميلادقبلالسادس

."ضيربسالم"احمهمع!تكاهنإلى!لمطااعهمحلىإله

إنما،تياء!عنإلاوصلتالتيوالنقوشالآثارهذهوكل

وبالميراالبترابلغتهماااشأعلومنبلتقدأنهاعلىتدل

.(تدمر)

تلككلفارسملككورشغزا.م.ق054وفي

!دهفينفهابابل!طت!،العريةالجز-سةضبهعنالمنطقة

فييدسععاملةكورشأحسنوتد.واحدةيةذلكبعد

علىأو،ليحكمها"فارسبخررفي1،كارمانيا)وأعطاه

فهاالاقامةحقفحهأنه-يوسيفوسيقول؟-الأرجح

.ماتوناك

وهو!الجنوبالىأياببنالى9معناهعبرياسم:تمان

اسم:

عداالحئةزوجتهمنعشوبكرأليفازلنتيان(-1)

بينتيانأميريذكر(.!36:اأح11،1؟36تك)

صظمأنكا-(36:24تك)عيوأىأدوم!الالأصاء

:36تك)القدامىأدومملوكأحدكاناليصافيأرضمن

(45:اأخا،،3

إريا)أدوممنالماليابخزءفيقبيةأومدينة31-(2)

الحالمطموقعهاأنالبعضويرى(25:13حز،94:02

وفدالترا،.منالثرقإلىأميالثلالةبعدعلى!طوبلان9هو

أدويةحصرنعى!طويلانأفيالأثريةالحفرباتكمت

العصرإلىترجعاليالكزةالفخار!ةالأوافيوتدل،ضاسة

كانالمكانأنعلى(م.ق006-0012)الحد!دي

الو!ىالمنطقةفيمديةأهمكانلعلهبل،بالسكانزاخزا

مكائافكانت،المياهوافرةخصبةمنطقةوهي،أدوممن

والحديثةالقديمةالعصورفيالتجاركةللالرقكميفىصالخا

أيضئا.

عوبديا،94:7اريا)بالحكمةتيمانأهلاشهروقد

أدومضدنبواتهمفيتيمانالأنياءمنكثيرونذكرولقد.(8

عوبديا،21:اعا،25:13حز،94:02إريا)

(يحان)التينمىأخراباضصيرتيسانأنوكيف،(9

تيمانتكرنأنبدفلاالجربفيدادانأن،حيثدادانإلى

منيلا15بعدعلىكانتأنهايوصابيوسويدكرالشمالفي

روماية.حاميةبهاوكانتالترا

منوالقدوسيمانمنجاءالله!رؤياحبقوقو!ذكر
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سوثاتممو

تث)الحروجأيامفيحدث؟(3:3)!فارانجبل

33:2).

التيمافي:

شأدومملكحوضامعنيقال؟،تمانإلىنبة(1)

وهو.(45ة1أخ36:34،1تك)التيمالطأرض

...2:11أيوب)أيوبأصحابأحدأليفازلقبأيصئا

ابخ(

جهوذاشطمننعرةزوتجهمنأضجورابناصم(2)

.(4:6أخ1)

صايا.اليمنوهيأتيمانانظر)أالجنوب"ومعناها:التيمن

شحبراذبأىوتيهاناتوهاببهالأرضفيتاه-التيه:تاه

فيوتات9:هاجرعنقيلكامامكانفيكالتيه،وضل

:701مزايضاانظر-21:14تك)،سبعبئربرية

مز)وصلالهالقبحبرةعلىللدلالةأفئاوتستخدم.(4

(4:1إريا،21:4إش،56:8

للتيهانالانسانف!ايتعرض،الصحراءأوالمغارةهووالتيه

(01:04لأمز،21:42أيوب،81؟6أيوب)

أبووهوأمبد"أو!معتبر"معناهعبرىاصمتيماوس:

يعطي،أربحاطريقعلىيجل!كانالذىالأعمىبارتيماوس

داودابنيايسوع!قائلاالمسيحيحرعالربإلىوصرخ

وتعأبصرفللوقت"،وشفاهعليهالربفتحنن!ارحمني

.(52-01:46مرض)!الطريق.فييسوع

عندعزيز1أو،اللهمنمكرم"معناه!وناراسم:تموتاوس

!را!المكالمييهوذاهزمهالذكطعمرننجيزعيموهو،الله

:8مك34،2و7و5:6مك1)قاصةآهزاعديدة

وذلك(91و18و03،9:3،01:24،12:2

..مق165-163يخمابين

قدالمكادجهوذاأصحا!أنالئافيالمكابيينعفرويذكر

مك2)حبفيمستخفئاوجدوهحيثجازرفيفتلوه

يدفييقع(ذلك)لعدنراهأنناييد37(،:01

الكثيرينلأننظراولكن،،هـسويباتيرو،دوييتاوس5

ماإذاللقلومعرضينيدهفيأ!رىزالراماكانواالههودمن

ملم2)الثابةلل!رةسراحهأطلقوافقد،تيموتاوسقتل

12:24)

سفرفيمألوئاأمراكانتوان-واضحةاياتضاتوهذه

تيموتاوسوجوديفترضونالبعضجملمما-الثاقالمكابيين

(بعدهوما2:،1)الثاقالمكايينيالمذكورهوآخر



سويموثا

سفركاتإهمالأنإلاالخصنضىهوأنهوالأرجح

أتيموتاوس5)نو!قولالخطأفييزلقجعله،افافيالمكابيين

الجب.نيباختبائهنجاولعله،جازرفيفتل

بعضوهناكلبظر،ملفتعموقلقائداليونانوالامم

:الافتراضات

وأ،يونافياصمذاالأصلعموفيفعلايكرنفقد-(أ)

السلطا!عين!ه،صوريهمنمقدونياضالطاكان-(ب)

وأ.العمرننعلوالاالورية

العحرنيرنامتدعاهالمرتزقةمنيونانئاجندئاكان-(ج)

لهم.قائذاوجعلوه

عندعزيز!أوااللهمنمكرم"معاهيرنافي3ا:تيموثاوس

:أالله

كانلقد:بول!يدعلىآنواالذ-فىأحد(-1)

أنهالواضحومن،معهوالعاملينبولمىرفقاءأحدتيموثاوس

الرصوليصفهحيث،نفسهبولىيدعلىتجددواالذكأحد

.(4:17كو1)أالربفيوالأمينالجيبابنه!بأنه

قي1)"الايمانفيالصريمالابن):تيموثاوسإلىيكتب!

:اقي2)،الحيبالابن9:بالقولويخاطبه!(2:ا

ويدو،لترةفييقبمكانلقد:لز!مواضمن-(2)

المدنشوكتاط،دربةأولترهمنمراطئافعلأكانأنه

لهتبشيربةرحلةأولفيفيهاوبئربولسالرسولزارهاالتي

كانتلسترةأنوالأرجح.(41:6أع)الصغرىأسافي

بولسرفقاء؟مماءبيننجدفمثلأ.تيموثاوسمرطنهي

(02:4أع)!وتجموثاوسالدررغايوس5احماالرسول

دربةمواطنيمنيكنلمتيموئاوسأنعلىالدليلهذاوفي

لسترةفيكانوالتيوثاوسضهدواالذينالاخوةانكا

:16أع)دربةمنالذينالاخوةيذكرأندون،وإيقونية

موطنهىكانتلسترةأنالمؤكدمنيصحلدلك.(3

نيوثاومما.

نأبولىالرصولفيكر:لرةليتجديد")3(-

فيأصابتهاليوالآلامالاضطهاداتتمائاعرفقدتيوثاوس

وقد(11وأ::3قى2)ولرةوإيقونيةأنطاكية

الرسولبهاقامزيارةأولأثاءلىالاضطهاداتهذهحدثت

.المدنلهذه

ذلكفيتجددواالذكنمنواحذاكانتيوثاوسأنويبدو

نأ،ودربةللشرةالثانيةبولىز!ارةفينجدجثالوقت

سوتيمولا

ثمأ:نقرأحيثهناكالتلايذمنواحذافحلأكانتيموثاوس

احمههناككانتليذوإذاولرةدربةإلىوصل

بولىالمصلواختار.(ا:16أع)أنيرئاوس"

منبكروقتفيهذاوكان.رضاثهأحدليكونتي!وثاوس

أميئاظلتيموئاوسأننعلمأنالمفرحومن.الرسولخدمة

.الأرضعلىالرسولحياةنهايةحتىلهنحلصئا

هذهذكرتوقدوثنئايونانئاأبوهكان:وأمهأبوه-(4)

أمهوكات،(3او:16أع)علجاثكيدالحقيقة

ذلكأنوالأرجح،طفولهفيختنقديكنولم،يهودية

أفنيكي،"تدعىتيوثاوسأموكانث.أيهلاعراضحدث

:أقي2)بالاسمالرسولذكرهماوتدألوئيى"وجدته

الذىفيكالذيالرباءعديمالايمانأعنتحدثحيث(ه

علىدليلوهذا"أفنيكىوأمكلوئيسجلتلثفيأولأسكن

بهاقامنجشيريةزيارةأولفيبالمحآنتفدأفنيكىأن

نقرأ،للم!ةالتايةزيارتهفيلأنهولسترةدربةالىالرسول

(16:1أع)!مؤمنةيهوديةامرأةا:كانتأنها

الثانيةالزيارةفي:الحدمةفيلبولىرفيقايصبح(-5)

لايمانهكبيزااعجائابتيحوئاوسبولىأعجب،ولسترةلدربة

قي2)المقدسةالكتبيعرفالطفولةنذولأنهالرياءعديم

الكريمة،المسيحيةوتصرفاتأخلاقهرأىولأنه(3:15

معه"هذايخرحأن!ماختار،الخدمةفيللحولوصلاحته

بولى.لرغبةتيموثاوسواضجاب(16:3أع)

منلكلمصيحىكمبثرممهلحملهوترطئة:خات-(6)

تخئا-أنههيأولاهما،بخطوتينالرصولقام،والأمالهود

موتفمنتضعفقدمتاعبمنالهوديثيرهتدلما

قاموقد.(16:3أع)أوختنهأخذه5-تيموثاوس

فكان،يهوديةكانتتيموثاوع!أمأنأصاسعلىبذلكبولى

ي!محأنبولسرفضالذيتطسحالةفيعد.نحتلغاالأمر

لأنوذلك،(2:3غل،15:2أع)لهالختانبإجراء

بالمولد"أمماكانتيطس

!دأأنقبل،الثايخةالخطوةكانت:للخدعةتيينه7-

أبدىبرضعتع!نههي،بولىالرسولمعخدمتهيموثاوس

ضرفيجاءماعلىفبناء،(ولترةدرلة)فيالئيوخ

كلفيشيوخانتخابتمقدكان(14:23)الأعمال

فيثرأهميةالأمرهذابولىأولىوقد.الم!طقةتلكفيكيحة

بعلةذلكبعدلهكتبهاالتىتيموثاوسإلىرماتهفياليه

معبالنبرةلكالمعطاة،فيكالتيالموهبةتهمللا5:صنوات

بولىاشتركولقد(4:14قي1)!المثخةأ!ديوضع

أذكركالسبفلهذاأ:يقولكتبلأنه،ذلكفيبنفه



سوثاتيمو

:1قي2)،يدىبوضعيخكالتياللهموهبةأيفئاتضرمأن

.)6

إعدادهتمأنبعدوهكذا:الرسوللولسمراقه-8

فكان،الثانيةايريةرحيبمافيبولىالرصولرافق،للعول

صاحبهقدأنهالواصحومن.(17:14أع)بيريةفيمعه

وهذا.الوقتذلكحتىاليهاتوجهالتيالأماكنجميعإلى

وترواسوبسياغلاطبةوكورةفريجيةمعهزارأنهيعنى

وبيرية.وتالونيكيوأبولويةوأمفيبولي!وفيلبيويابولي!

بير!ة-فيالاضطهادببب-بمفردهلولسذهبذلكوبعد

!يلاإلىأرصلهناك(.ومن17:15أع)أ!ياإلى

أقربفيأثيافيبهبلحقاأنمنهماطلببيريةفيوتيموثاوس

مهمةفيللتوفأرطه!ا،هاكوافياهماوسرعان،وتت

ئركأناستحسناأ!ئانحنمللمإذ،:تسالونيكىفيللكنيصة

معناوالعاملاللهوخادمأخاناتيموثاوسوحدنا،فأرسلناأنينافي

لاكي،اكلانكملأجلويحظكميثتكمحتىالميح)بحيلفي

.(3-ا:3ش1)!الصماتهذهفيأحديتزعزع

وأخبراهللرصولعادا،المهمةهذهويلاتيرثاوسأضهىولما

الحسنوذكرهموبمحبتهمتالويخكىفيالمح!يحيينبايمان

الأخباربهذهبولىفتعزى،لرؤ!تهشتاتونوأنهم،لبول!

.(7-3:5تى1)المفرحة

سبلايتمكنأنقبلأثيابرل!غادركورنثوسلي-(19

،كورئوسإلىفسبقهما،فيهابهيلحقاأنمنوتيوثاوس

منوتيموثاوسسيلاانحدرولما!،هناكالرسرلكانوبيما

بالمسيحليوديهدوهوبالروحمنحصرابرلقمكدوية،كان

ظليموثاوسأنالواضحومن.(ه:18أع)،يسوع

فيأقامهاالتيالضهوروالةالنةأئناءفيبرلىمع

نهايتها.حتىالتبضيريةالرحلةهذهطيلةرافقه!،كورثوس

إلىرسايهبولىكنبكورنثوسومن:غات-(01)

:يقولكتجثيمرثاوستحاتلهموأرسل،روميةأهل

.(16:21رو)همعىالعامليموثاوسعيكميسلم"

نلاحظأنمجب،تيموئاوسمنايحيةبهدهيتحلقوفي!ا

وأواحذااحمهإلى!مأنبول!الرسولعادةمنكانأنه

اسمنجد،لر!ائلهالافتتاجةالخيةفيرفقائهمناكز

؟1)وفيلبى،(ا:1)اثانيةكورثرسلطيحوثاوس

اصممعنجده؟.(1)وفلي!ولى(ا:1)وكولوصى(أ

الثايةوتالوليهي(ا:1)الأولىت!الونيكىفيسلران!

(1:1)

ايوكةبول!لالرصرحلةوفي:أفسلي(-111

بمدإلا!ذكرلماحمهأنرغمتيموثاوسأيضئارافقه،الثالثة
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تيمولاوس

.كرةأسفازأالرحلةهذهتطلبتوقد،أفسىالىوصوله

وعندما،شتينمناكثروحدهاأفسسفيالرسولقضىوقد

أورسليمالالذهابعلىعزمضها!ههامنهناكإقاتهاقتربت

إلىأمامهأر!فقدولذا.وأخائيةمكدونيةفييجتازأنبمد

تيموثاوس5:يخدمونهكانراالذ-شمناثنينمكدونية

(91:22أع)،وأرسطوس

بولىكبأف!ومن:كورثوسإلىرسالة-(12)

،(16:8كو1).كورنثوسأهلالمطالأولىرسالته

:16كو1)إليهمط!يقهفيكانتيرثاوسأنفيهاوذكر

مكدرلية.إلىلرحيهامتداذاكانذلكأنوظاهر،(01

تيموئاوسيتقبوابأنكررنثوسأهلأوصىأنوبحد

وأن،إلبهيعودأنيجبتيوثاوسأنذكر،حااضقالأ

.كورلئرسفيالكيةفيالأوضاعحالةعنبتقريريوافيه

أعمالوقتماصعانذلكوبعد:البونانلي-(13)

قاصذاأفنس!بولىغادرتوقفتوعندما،أفسفيالئغب

الذىتيموثاوسبهلحقمكدونيةوفي.وايونانمكدونية

للرصالةالاخاحيةالنحيةفيبرلىالرصولباسماعهارتط

ورافقه.كورنثوسفيالكيسةإلىالرسولكتهاالتىالانية

ومن،أضهرثلالةهناكقضىجثالونانالىتيموثاو!

تيموثاوسراضهوتد،أورضليمإلىوجههلالرصوئىالونان

:21أع)،بول!رفقاءنحن1،(02:4أع)وآخرون

كان،سفرهفيبول!رافقراالذينلوتاذكرولما.(8

.أخرىأماكنوعدةبترواسومروا،مهمواحدات!صولاوس

حيثأورضليمالىوصلواوأخيزا:أورثليملي(-14)

رحلاتمؤقئا--خوقفت،بولىعلىالقبضألغي

يموش)رفقاثهمماونةأنبيد،التيريةبولىالرسرل

تتوفف.لم(تيوثاوس

قضييهفالأعمالسفرلايجللم:روبةلي-(15)

ليالرصولبرلىمعثانيةنراهحتى،القرةتلكتيوثاوس

لاالرصرلوصرلنذأنهكر.رويةفيالأولمجنهأثناء

معوخدشهعملهعنعد!دةملاحظاتتوجد،رومية

الرسولمحعبهاالتيالرصائلمنثلاثفيذكرفلقد،الرسول

(1:1)كرلوصىالىريايهفي،الوتتذلكفيبولى

قولتحيث،فيحونالىرطلتهمنالأولالعددوفي

بولى):يقرليخلبيإلرسالتهوفي،!الأخنيمرثاوس"

لأهلو!كتب،(أ:ايإ)المسيحيرععبداوتيصوثاوس

يرجوأنه،سركاصاحهاطلاقالىيتطلعكانعندمافيلبي

سربغا.نجموناوسإلههمووسلأد

يكتبالاصثارةشقتكا5:لفيلىزيارثه(-16)

نأك!رعالربمنأرجوأفيعلى:يخبىلكني!ةالرصول



سثاوليمو

عرفت)ذاننسينطيبلكىتبموثاوسصبغاإيكمأرسل

بأحوالكمصهغنفسينظيرآخرأحدليليىلأفط.أحرالكم

خدمأبمعكرلدأنهترفونفأنغاختارهوأما...خلاصبإ

:2في)!حالأ...أرصلهأنأرجوهذا.الانجيللأجلممي

91-32!.

الر!ولرجاءتحققلقد:أفسىليللعملإرساله-(17)

،أضارهفطلمرافقتهنيموناوسوعادسراحهوأطلق،بول!

لمبولىلالرصلأن،فيلبىفيأخرىمرةايماولعلهما

فححب،فاكالىيموثاوسإرصالعلىعزمهعنيفصح

صريعافيلبيكنيةضخصئاهويزورأنفيرغبتهعنعبربل

يعسرالنقطةهذهمنواشداء(26،2:24:افيلبي)

الرسولخطواتأثرنقتفيأن،يشحيليكادبل،عيا

اف!فيعنهنائماتيوئاوستركانهيضرناأنهبد،بول!

إلىالأولىرسايهكتببغيلذلكوبعد.(3:اقي11

الذيبالأصلوبيختصفيماتعليماته!الهذكرالتيتيصوئاوس

بولربحودأنإلىأفس!فيالبهيةلأمورمعافيفيبتبع

البكآتطأنراجئاإليكاممبههذاأ:أف!زيارةإلىنفه

.(3:14فق1)،فربعن

وضعنصصأنيمكنلا:أفسىليوضعه(-)18

الأولىالرصالةفينراهكاأف!-فيتبمرناوس

ظالمينمتجنيننكىلمما،أسقفاكانبأنه-لتيموثاوس

أما،المحيةالكنشةفيمحصورةالأضفوطمة،لأنلتاريخ

اونياالمركزإلىفيرجعأيالكنائسبالنبةتيوثاوسوضع

كان.التثيرىعملهفيبول!للرسولكماعديئلهكان

تتفمنالدعوةهذهكانتحيثالرسوليةالدعوةددورههذا

يمملتيوئاوسكارلقد.القاشةالكنائىعلىالإضراف

أف!،فيالرسويةخدتهنيبول!للرصرلمؤتتكممثل

:4كو1)وفيلمىوتالونيكىكورير!فيصابفافعل!

دلم.(23-2:91يخلبى،3و3:2نى17،1

فيالأخرىبالكاشمنهاأوثقالكناضبإحدىعلاقتهتكن

أجا.

روية:إلىتيموثاوسيدعيبولىالرصول-(91)

إلىالثانيةالرسالةمنعليهانحصلأخرىمملوماتفاك

الئانية،للمرةرويةفيبول!الرسولجنفلقد،تيموثاوس

عيهبالحكمتهىوأنلابدهذهعاكمتهبأنولادراكه

فيكانالذى-تيموثاوسالرويةمنكتب،بالموت

إلبهبالمحىءببادرأدفهبطلب،رفبفةرسالة-أفسى

.(4:9قي2)!صريغاإليتجىءأنبادرا:صريغ!

لوقاصوىأحدبولىمعيكنلمالوتتذلكقلأنهونظرا

منوالعطفالمعونةطلبفلقد،(4:11قي2)و!ه

لعمولاوس

معهليكونإليهيحضرأنالايمانفيابنهمنوطلبه.تيموثاوس

الخالصةوالمحبةالمودةعمقعلىبادلل،الأخيرةصاعاتهفي

تيوئاوساستطاعهلنحلمولا.يماتربطانكاتااللتين

الحكمتميذقبلبولسلالرصمعليكونرويةإلىيصلأن

يشطع.لمأم،علبه

ملاحظةوردت:العبرايينإلىالرسالةدذكره-(02)

أطلقتدأتاعلموا!:(13:23)العبرانيينإلىالرصالةفي

ونفهم".!ريغاأقإنآأراسودصمعهالذىيموثاوسالأخ

على-ولبهه،سجنقدكانتيموثاوسأنالجارةهذهمن

وأطلقالموتمننجاقد-بول!للرسولحدثمماالعكس

حه.اص

بينفمن،ذكرمماا!زعهنعرفلا:مفائه(-21)

صديقكان-لوقاباشثناءربما-برلسالرسولرفقاءجميع

وأنبلها،الحواطفأحمىلهيكنكانالدى،المحبوبلالرص

الأمانةفيهوجدوالذممط،كثيزاالمحبوبابنهتيموثاوسهو

يتنتحونصفاتلتي!ولاوسالبعضوينسب.والوفاء

)يىوجههاالىوالعليحاتالتوجهاتمنيخهوجودها

قدالاضنتاحاتهذهأنيد،الرعوي!!رطلتيهفيالرصرل

الئديدولائهإلىنظراف!ايبالغأنالخطأوكل،حاطئةتكود

التيوالأمينةالكثرةالحدماتالىولظرا،يرعزلمالذى

خدمأبمعكولدلإنه!:بولمىللرسولتيوثاوسصاتام

.(2:22فيلبى)!معى

الرعوية:الرسائل-تيموثاوس

خدمتهأيامأواخرديبولسالرسولكتب:مقدمة-اولا

افمامنالقر!ليالرعويهالرصائلاصمعلياأطلق،رصائلثلاث

الاصمهذاولكن.كمجموعةلهاضائغااصئاوأصبح،عشر

رعوبةلبتلأمها،الرسائلهدهمضرنعلىتمائابدللا

برعايةالمتعلقةالتوجيهاتاعطاءعلىتقتصرأنهابمحمى،بحئة

والثاليةالأولىالرصالان:هيالثلاثالرصائلوهذه.النفرس

بمحلوماتتمدناوهي،نيطسإلىوالرصالة،تيموثاوسإلى

الخدمةتحليهعدالعظيمالرصوا!دكرعنكبرىألمجةذات

ولذلك،إيىرفقائهأقربمناثينإلىموجهةفهي،لآحرين

لمدفيماوسعرض،الكاضإلىرسائلهعنتختلففهى

أما)تيموثاوسإلىوالثانيةالأولىالرصالينمنلكلموجرا

عنالكلامعندلهاموجراعرضامقديط!ص!إلىالرطلة

مكاكا.فيإلافارجعأتيطس"

صورةرسمعيناالصعبمن:التارفيالوضعثانا-

لافتقادناوذلك،بولىالرصولحياةسالفترةلهذهواضحة

ف!ماالاعمالصرإلىنرحع؟،إل!هنرجعخاصرصفرإلى
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تموثاوس

الحقائقبعضهناكولكن.الكناضالالر!ائلبقرةيختص

كتبعندماطيفابولىكان.ذاتهاالرصائللناتزكدهاايي

كانولكنه،تطسإلىوالرسالةتيموثاوسإلىالأولالرصالة

!دوكابل،تيموثاوسالىالثايخةالرسالةكتبعندطسجيئا

عيهيحكمأناحتمالمعللصحاكمةيقدمأنوضكعلىكان

.(8-4:6)وقتأقربفيبالموت

نأ(1:3)تيمرئاوسالىالأولىرسالتهمنونعرف

تركحيثأفسىنراحىفيقريبعهدمنذكانبولى

نمدنا!.إداريةمهةهي،خاصةمهمةينملكىيمرثاوس

الأولالأصحاحففى،أخرىتاريخيةمجقاثقيطىالىالرصالة

تدبولىيكونأنالمحتملمنأنهلنايتفح،الخاصوالحدد

الكنالنى،أحوالمنيتحققلكىتصرةفترةفذكريتزار

نقائص.أىمعالجةكبمةعنخاصةوصايايطسوليعطي

تيطىيستحثلالرصنجد(3:12)الر!الةختاموفي

نيكوبرلي!فيمعهالئاءلقفاءإليهبالذهابببادرمالكي

الاهدهرهذايكونوبدلك،إيبروسفيالواقعةالمديخةوهى

يساعدأنأوصاه؟.ابطقةلهذهبولسزيارةعلىالوحيد

نفتقرونحن،(3:13)للفرتجهيزهافيوأبلوسزيناس

الييح.بهذايتعلقفيماالدقبقةالتفاصيلإلى

المعلوماتسالكثهيرتيموثاوسإلىالثانيةالرصالةفيونجد

يثرالأولالأصحاحمنعرالسادسالحددففي،اياريخية

فيكانعندماباتجهادطلبهفدأنيسيفورسأنإلىالرسول

كا.روميةفيبخهفيكانالكاتبأنيرححمما،روية

الرابع،الأصحاحمنعرالادسالعددفىأيفئافيكر

الكثبرونفيايرىالتيالأولىمحاكشه

أمامالريهةالمحاكمةتبلاممهيدىالاشجوابكانتأنها

الأصحاحمنعشرالثاكالعددوفي.الرومايةالحلطات

الرداءلهيحضرأنتيموثاوسعنيطلبالرصولبحدالرابع

كانأنهعلىيدلمما،كاربسبيتفيترواسفيتركهالذكي

العددفيالأ!حاحنفسوفي.قريبعهدمنذزيارتهافي

فيمريضئاتروفيمستركأنهالرسوليدكرنهالعرين

ني-بولىرفقاءأحد-أراصضبقىبيما،ميلش

.كررنثوس

التاريخيةالياناتهذهلكلمكائانجدأنالمشحيللمنإنه

امامبدللمنوليس،الأعمالسفرسجلهااييالأحدا!ي

أطلقتدبولىأنبافتراضإلا،!اجاءمالصحةإيماننا

وأنه،الأعصالضرخنامفيالمدكورالمجنمنسراحه

،أخرىمرةعيهالقبضألقىثم،الثرقفيناطهاشأنف

بأمرصروميةفيأيخزاالاعدامحكميخهنفذثم،وحوآ

الامبراطررية.اللطات
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سيتموثاو

،الثلاثالرعويةالرطءدلهذهمننحتمهاايىوالمعلومات

،الفترةتلكفيبولىلرحلاتمفصلبيانلوضعتكفىلا

وصيتاليونانفيخدقهاستأنفأنهالمؤكدمنولكن

الىرصالتهليجاءماعلىبناء-البضويفترض.وأصيا

بول!لالرصأن-(2وه24ةأ5رو)رويةفيالكيسة

،الاكراضهذاصحوإذا،اسبانياالىالفترةتلكفيذب

بولسعودةبلتمتلحدالغربإلىالزلارةهذهتكونأنفلابد

الىالرعائلكانت)نولكن.ال!ثرقفيالكنائسز!ارةإلى

رومية،فيالجنفترةإلىتنتصىوفيلبىوفيحونكولوسى

ل!وجهأنصراحهاطلاقبحدكنرىكانبول!أنلعنيفهذا

.الغربإلىويىالشرقإلى

فترةفيالرصائلهذهكبتلقد:كاتهامنالهدف-ثالثا

مشتركةنجدهاأنالمشفربمنليرلذلك،الزمنمنقصيرة

علىوتثجيعهملحثهملرفقائهبولىكتهالقد.الهدففي

قدرامحرمميوهى.المحمبلوفيالحاضرفيكلولياكمالميام

ولكن،الكنيسةضونبادارةيتحلقفيماالتوجاتمىكبيرا

منالهدفكلكانتالتوجياتهذهأناعنبارالخطأمن

لها.كماقي

النلاثالرصائلاكنرهيتيموثاوسإلىالثايةورصالته

المسنوليةيلملالرصبحدجثكمابتهاإلىالدافعفيوضوخا

يخذكره.المشوليةهذهيها!كانالذيتلميذه،لتي!وثاوس

يسلكلأنيدعوهثم(7-1:5)الأولىدأدا!لالرص

منمتعددةفقراتفيلالرصنجد!.المبالدعرتهيحق؟

:1)ضخصئايموثاوسإلىقويةتحريضات!وجه،الر!الة

مما،(\:22،3:14،4وا:13،2و8و6

علابةمناثقةيقينعلىيكنلمبولىأن-سونالبعضيجعل

علىألقيتالتيالجيمةالمسئولياتهذهأمامتيموثاوس

،أخرىمرةرؤيتهإلى!توقكانالرمولأن؟.عاتقه

ركم،(21و4:9)صيغاإليهيأقيأنمرتبنواضخه

يكنلمبولىأن،الرصالةختامفيالكلامنغمةمنيطوأنه

!.(4:6)ملهمابجمعتسمحقدالظروفبأنمقتغا

الوقتذلكفيللكنيةالمتاعبيببرنالذينالأثمةمن!كذره

وأنكجنبمأنوناضده،(أ:3)أبضاالأخيرةالأياموفي

نه.حمحهالذيالتمليمنرمسئوليةأمناءأناسا-سدع

أتلكتابتهمامنفالهدف،الأخريانالرصالتانأما

المكتربتركقدبرلسيكنلمالحالينكلتاففى.وضوخا

هذهالىحاجةثمةتكنفلم،وجيزةفترةمنالاإلحما

كانتأنسبقالأمررنلكأنويدو،المفصلةالتعيمات

نرىالرصالتينكلتاففىينهما،ضموىحدثموضع

الأمروهو،الكنيةقادةعلبهيكونأنمجبلمادقيقةتفاصيل



سوكيموثا

حتى-يبفبالموتيطسنبموثاوسبكونأنبصبالذى

هذهأنوالأرجح.ثأنهتعليماتأكط-الوقتذلك

المئويةمراجهةفيالرسوللمثلىتشجيئاكنبتتدالرطئل

الصعاببعضيعافيكانتيوئاوسأنو!دو.تتظرماالتي

الرصالةمنيصحفكط،تيط!أما،(4:12)لحداث

لايحسدأناسمعكريتفيكحاملكان(1:01-16)

حاجةفيكاناالرجلينكلاأننرىوهكذا،ينهموجودهعلى

وتعليمالمتقيموالسلوكالصحيحبالتعليمخاصاهمامالى

وا:2نيطس،4:1،6:2قي1)أيفثاالآخرفى

15،3:8).

أقربالىرسائلهفي،الرسوليتكلمأنينتظرولا

تكنفلم،اللاهويةبالأمرريختمىضىءأيعن،أصدتائه

وهي،للمجيةالأساسيةالعقائدفىالإصابإلىحاجةثمة

فممنوتكرازامرازاوتيطستيموثاوسعحهاالتىالأمور

يذكرهمامنإلىحاجةفيكاناولكنهما.شافهةمعلمهما

يحتمدونالذ!نالكذبةالمعلحبنمعالوتتإهدارجدوىبعدم

وراءهاطائللاالتيوالمباحثاتالمهاتراتعلىتعليمهمفي

وببدو.(.2و4و4،4:1،6:3:اقاانظر)

كبستىفيالمنتثرةالهرطقاتبينعلاقةهناكتكنلمأنه

الىرسالتليالرسولفندهاوالي،وكريتأفس!

التيالترجهاتمننخلفةصوزاكانتربماولكنها.كرلوصى

الثافي.القرنفيالغنوسىالمذبظهورإلىالهايةفيأدت

الرسائل:صحة-رابعا

يكونأنعلى،الحديثالعصرفيالنقادبحضكرضى

الأولالكنيةضهادةيجحلمما،الرصائلهذهكاتبهوبولس

وبخاصة،الخصوصهذانيالأيةمنالأولىالدرجةني

فغد،الحهادةهذهمننصيئاالجديدالحهدأسفاراعرمنأنها

بعضهناكبل،برليكاربوسعصرمنذالكنشةاستخدمها

.و)غناطيوسالرومافياكليمندسمحاباتفيإليهاالاضارات

(م014)ذكرهاماركيوناكفالمنالبعضويتخذ

هذاولكن،الوقتذلكفيمعروفةتكنلمأنهاعلىدليلأ

كلحذفالماركيونلميلوذلك،بهالأخذيمكنلاديل

تحليصه.مغكفقلمماأولهيرقلمما

فيوجودهاعدمهو،كدمونهالذىالأخيروالدليل

ىأباءعليهيعتمدلاديلوهو،ضستربيتىبرديات

هذهأنوبخا!ة،اكمالهالعدموذلك،)يجاسةاتراضات

هذهكتابةتلالرقفيقداولةالوافعفيكانتالرصائل

.البرديات

الرسائلهذه!حةكلالاعراضاتالىالنظريجبلذلك

سكيمولاو

الىترجعايىالقويةالبراهينأمامحدكثةبدعةأغاعلى

بهجرمالاعتراضاتهذهبدأتوقد.الأولىالكنشةضهادات

تبموثاوسإلىالأولالرصالةصحةعلىشيلرماخر

،النقادمنالعديدذلكبحدالهجرمواكلنم،(7018)

.ن.!،هولتزمان.ىهـ.،بور.س.فمهم

أربعإلىاعراضهمفياستندواوقد.ديبوليوسم.،هار!سون

،:رئببةمسائل

كتابةوقتأن،سابفاذكرناكا:اياركلةالمألة-(1)

محبالتيالفترةالىبختميأنيمكنلاالرعويةالرساللهذه

الشليمالىالحاجةشذلكعلىترتبوما،الأعمالضرفها

نأالمملمبنبحضافتراضإلىأو،صاحهإطلاقبخظرية

!كوهو)نفطالكاتبمنجاءتالخصيةالإضارات

دؤنهماالىأضهفتملاحظاتأخهاأو،(بولسالرسول

بين)باعثمةلىولكن.الرسول

لافتراضها،أصبابهمتحديدفيالأضرةالنظريةهذهعنالمدافعين

مزعرئاكا-لتابأذالقولأن؟.للكوكالنظربةعرضمما

غص،أمرالدقةهذهثملالثخصيةالاشاراتتلكأدجقد

!صا)ذاالافترافاتتلكمىضىءالبناحاجةولا،تحمل

الأولسجنهمنسراحهأطلققدبولىبأنالمعقولبالفرض

.ورحلاطخدمتهاشأنفوأنه،رومبةني

الكنية-حالةأنادعرالقد:الكنيةالمألة-(ب)

القرنفيالكنشةصورةتمكسإمما-الرساثلتلكفيهى!

:أناخراضعلكبيرحدإلىيعتصدالقدهذاولكن،الافي

اثافي.القرنكنرسةعلىتردالرسائلهذه-أ

سابفايدو،المتقدمةالمورةبهذهالكنيالنظامأن-2

اله.لأو

بأنالمتزايدالحديثالاعترافأماميخارالأولوالاقراض

عماجذامبكروقتفيالظهورفيجذورهابدأتقدالغوسية

الرطئل،هذهفيإليهاثمارالتىالهرطقةأن؟،قبلأنصوروا

مررتهافيالقوجة-قربمنأوبيدمن-ثمللا

المتدمة.

وهيالحفيقة،نلكأمامأيمئاكارالثافيالافتراضأنكا

"سابقزمنفي-تأيهدبكل-حدثتدالبهي!ةتنظيمأذ

عصرمعيتفقلاماإطلاقافيهويس،إعناطيوسلزمن

نفسه.الرصول

للسائلبول!معالجةعدمإنالصالدلآ:المألة-(ج)

التزإمهإلىبالإضافة،الأولىرسائلهنيفمل؟،النعليبة

كا!-الصحيحالتعليموا،الايمان"ثلمحيةتعبرات

اد9



بيمولاوس

صورةواتخدتطورفدالميحيالحليمفيهاكانمرحلةيقرض

الرسائل.لهذهلرلىكتالةحولالكوكأئارمما-ثابتة

الصلاتمننعلمهماالأولالاعتراضلدحصويكفى

لبالرصوتيمليصوثاوسكانتاليالوثيقةالشخصة

الأساجة.تعايهالتامةودراكما،بولى

برلىلأن،الواتحىالرأيأمامفينهارائافيالاعراضأما

بداماومع.الصيرةوعمقالنظرببعد،فيزللكرازةكرائد

يكنلمفانه،لبببراتوابتكارقرةمنالسابقةرسائدي

امتخداموضرورةالصحيحايعليمعلىالحماطأهمبةعنهليميص

.العرضلهذاالملائمةالتعبيرات

منكيراعدذاالرصائلهذ.تحوى:اللنويةالمألة-(د)

مماالحديدالحهدفيآخرموضعأىفيتردلمال!ىالكلصات

لابا.نهاالظنإلىررعرمما،نفهبول!لالرصكتاباتفها

الضائرالكلمنيخا!فيوبخاصة،بول!شخصةتمكس

يتخدمها.أنبولراعتادالتىوالصيئرحروهـالجر

إلاأهمتهلهيكونلاالطريقةبهذهالكلماتحابولكن

يتوافرلاماهو،المفارنةلحقدكافيةمعلرماتترافرحالةفي

عدديتجاوزلاحيث،بولىالرسولرصائلحالةي

ولبس،محتفةكلمة005.2عناصخدمهاالتيالكلمات

المفرداتاخلام!علىللاعراضرواقحىصببأىهناك

الحدوثمحيرأمرفهر،واحدضخصيهالاتفيوالأصلوب

.الأحرالمقضياتحسب

لا-حجمهابدامهحا-الاعراضاتهذهفإنوخائا

صاااسالايمانالكاملالتسليمجاشالظرح،كاثاسئاتقدم

با"ن،عئرالتاسعالقردحتىعصورهاطيلةالمحيحيةللكيسة

.اللاثالرسائللهذرالحقميالكاتبهوبولىالرصول

وما،العصورمرعلىالرسائلهذهكانت:-.مماهـ()

سلوكهمفيالمشحخدامعليهيكونأنبلمازال!،مرجلا

الحملى.للسلوكهائانموذخاتقدمأنها؟،بواجباتهموالقيام

منالكثيرتفدمأ!ابل،الحدهذاعدأهميتهاتقف:لأ

فيالأثرأبلغلهكانمما،اللاهوقيوالعمقالروحىالتجيع

علىمنها)كثيرةفقراتفهناك،الكيةليالتكريىحياة

:3الأولىتيمرثاوس:الحصرعيلعا!:نيرالمثالبيا

القارىءانتباهتثد(14،3:4-2:12تطر،16

منالأخكلالأصحاحأما.الايحا!حقائقمنجيلةحقائقإلى

لهذاالأخرةبالانودةلافيحتفظيموئاوسإلىاثايةالرسالة

العظيم.الرسول

بإيحاز!نقيحهاوبمكن:الأولى-الرسالةيمونمماوس

يآقي:

024

سوليمولا

حاجة.(2.-1:1تي1)ويموثاوسبول!-(1)

:1قي1)أفىفيالحاطةالتعالمدحضالىتيوثاوس

.(17-12)لهاللهلرحمةلول!اختبار0(3-11

.(02-18)ييوئاوسخاصةوصة

-ا:2قي1):البهةليوالنظامالبادة(-ب)

(16ة4

:2)المرأةوضع.(8-ا:2)الجماعيةالصلاة

-ا:3)والثحامسةالأصاقفةموا!فات.(9-16

:4-3:41)وخمومهاطيتها:الكية0(13

-6:6)الثخميةيموثاوسومئرلياتالكبة0(5

16).

(25-ا:5):الكطليايأدب(-ج)

وبخاصةالختلفةالنوعاتمعالتعاملكيفيةعنحديث

.(25-ا:5)حوافيالأرامل

:(91-ا:6):م!وعةنملألح)د(-

وبال!عاليم،(2وا:6)والبيدبال!ادةخا!نصالح

-6:6)الأكنياءوبخصرص،(ه-6:3)الكاذبة

والمز!د.(16-6:11)اللهوأهداهـإفسان.(أ.

911-6:7)الأعياءع!ت

و6:02)لتبموثاوسخايةوتحذيراتلصائح-هـ()

كالآقي:يجازبإتقيها:ويمكنالثانية-الرلالةتيموثاول!

:(41-9:1)لتهمولاوسبول!كقدير-(أ)

9)وتئجيعنصح.(ه-ا:11وثكرتحية

:(18-1:15)ورفقاؤهبولى-(ب)

أيمورسوفاء،(1:15)أسيافيالذينأمانةعدم

.(18و1:17)له

:(26-2:1)ييوثاوسخاعةلوجبمات-(ج)

معالتحاملكيفية.(13-2:1)وتشجيعنصح

.(26-2:14)الكذبةالمحلمين

(9-ا:3)الأخروةالأ،معكننبوءات(-أد

.(9-ات3)القادمةالأخلاقيالانحطاطأزمنة



01-:)3لتموثاوسابمائحمنالمزيد)هـ(-

17):

:3)بولسعاناهاالتىالماضيةيالاضطهاداتتذكيره

:)3سحيهلمواصلةلتيرئاوسنجيع.(2-ا-01

13"-17).

.(22-ا:4)الوداجمةلول!رسالة-(وأ

اعنراف0(5-ا:4)ليصرئاوسخنايةوصة

والتحذ-ساتالطلباتبعض.(8-4:6)الابمان

:4)الأولبولىدفاع.(15-4:9)الخصية

-4:91)الختاميةوالبركةالتحيات0(16-18

22).

الوميةللخدمةالاخنبارعل!موفعالذينالبةأحد:قيمون

الرصلليتفرغ،(ه:6أع)أورشليمفيالمسيحيينلفقراء

الكلمة.لخدمة

نأوحيث."مكرم!معناهيونافيادم!!وتيمون

الةدون،دخيلأ)عنهيلالذىوحدههوانيقولاوسا

بالمرلد.جهوذاكانراوالآخرينتيونأنفالأرجح،الآخر!

العربية:في؟،تينة5هيالعبر!ةقايينوشجرةتين:

التنإلىإشارةأول:القديمالمهدلىافيفجر-(1)

-السقوطبعد-علماعدماوحواءآدمقصةفيجاءت

،مآزرلأنفسهاوصنحاتينأوراقفخاطا.عريانانأنهما)

أرض":بأفهاالموعدأرضنوصف؟.(3:7تك)

وعندما.(8:8تث)أورمانوتينوكرموثيحكلحنطة

واحدهـبعنقودمعهمجاعوابهحانأرضالىالجواجىذب

الرمانمنضىءمعاثينبينبالدقرانةوحملوهالعنبمن

الريةلأناسرائلنجوتذعر!.(13:23عد)،والتين

.(02:5عد)،ور!انوكرموتينزرعمكاناتكنا

كرومهمضربأمصرأرضعلىالبردالربأنزلوعندما

كا.(33؟501مز)،ثخومهمأضجاركلوكسرونبنهم

:5إريا)الربلخياننهذلكبمثلإصرائلضمبالربنوعد

!يأنويكفي.(4:9عامرس،2:12هوضع،17

ليدركايينجمكدائقالمكسوةفلسطينجبالفيقليلةأبالأالمرء

التيرأضجارضربمنتحدثأنيمكنالتيالخارةمدى

نرىلعلنااالدائبالصلمنسنواتإلىتحتاجإذ،افوبطئة

التينضجرةتعطيأنقبل(13:7لرفيلذلكصررة

رمراالمثمرةالتينوأضجارالكرومعرةكانتلذلك،ثمرها

يهوذاسكن1،سليمانأيامففى،والازدهاروالرخاءلللام

أيامكل...نجننهوتحتكرمنهتحتواحدكلآفبنواصائيل

،81:31مل2أيضئاافظر-4:52مل1)،!بمان

لاو.(ا.:3بازكر،4:4مبخا،63:61إش

يزهرلااعندمابالربعجأنالقوىالايمانصىيتطح

.(3:17)النبىجقوقيقول؟،التين

الننثجرة:افيل!ئجرةالطيةاطصائص(-2)

والمطاطالبنالميايينأبصاتش!لالتيالوكيةللعائلةتننمي

جهاتجمبعلىينمرايينوضجر.وغرهاوالجمبزالهندي

ايفاوتنثر.الجبيةاباطقفيوبخاصةالمقدصةالأرض

في-أضجارنهاامحرضجراتوهى-البرىالتينأضجار

إكاالفلاحونكاويقول،عادةعيمةوهي،مكانكل

وجودهاأنعدوولكن،ثمزاتنتجلاأضهاأىأدكراأشجار

تأوىاناضجةغروالأزهار.الأخرىللأ!نافنافع

المنرتحركهاأنكا،اللقاححبوبتنقلصغوةخرات

التلقيحأن!دوذلكوركم.الزهرةنموسرعةعلىياعد

وقد)القديمةالعصورمنذيجرى،التينلأضجارالصاعي

.(7:14عاسسفيذلكإلىإضارةثمةنكون

ارتفاعهايتراوح،الارتفاعمترسطةعادةالتينوأضجار

فاككانتو)ن،ا!وكاملةللأضجارقدئا15-01بين

يهفةالصيففيوالأوراق.قدئا52ارتغاعهايبئقدأشجار

للجو،وتلطيفاظلأ(حجمفافي)الأشجاراكزيجعلهامما

؟اير)تحتهاالصيففيأصحابهايجل!طكثيرالذلك

:3زك،4:4ميخافيالاشاراتأنوالأرجح،(48

تظللالتيالاضجارالىويىالعادةهذهالىهي،وغرها01

.البيوت

الزهرىفالمحور،عجيةخاصةالنينولثار:التين-(3)

الأزهار-أغلبفي!الحارخاليمتدأنمنبدلأ-!ا

،الصن!ةالداخيةالزهورعلى-الزهرةنمتكلما-يخغلق

المحوروبمتلىء،القمةفيصغ!رةفتحةسوىالنهايةدطتركولا

الزهوربالقمةوتحيط.بالثمرةأضبهويصبحبالعصارة

ومجدث،الداخلفيالانثويةالزهورتكرنييا،الذكر!ة

الغلالية.الأجنحةذاتالصغ!ةالحراتبواسطةايلقبح

درجهفيغتلف،التينمنمحتفةأنواعفلطينفيوتوجد

ردىءوالبحضجدمافابعض،وترك!ياولونهاحلاونها

وفيفلطننوفي.(8،92:17-ا:24)اريا

الحامفيمحصولينالتينضجر!طي،الداكةالمناطقمنكرها

مننامئابويخوحوالمطفيينضجمبكرأحدهما،الواحد

الابق،العامصيفأكصانمنأى،القديمالحث"

الخشبامنأكطسحوالطفي-الأهموهو-وثانجما

.الرىأغصانمنأى!الجديد

21الافلطنفيالجبلةالجاطقفي-دحمبريأقولا



شجرةليللتينعورة

عاريةوتظل،أوراقهاكلعنهانفضتقدالتينأشجاروتكون

والأوراقالبراعممنحلهاارتداءفيتبدأحينمارسغايةحتى

لو،32و31:82مرقى،42:32ت)الغضة

الصغيرالتينيظهرالوقتنفىوفي.(33-!21:2

للربيع.الأوليالبثائرفهي،الأوراق)بطفيالرقيق

وصوتالقضبأوانبلغ.الأرضأ!ظهرتالزهورا

تفيحالكروموقعالفجهاأخرجتالتينة.أرضنافيحمعايامة

.(13و2:21نق)،رانخها
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نمومعالصفيرةالتينثمارننمو:الباكورمميالتين(-4)

الصغرة-الكرزثمرةحجمإلى-معينحدإلىالأوراق

الريمهزضهاكلماالأرضإلىالتينغالبيةتقطوعدئذ

:6رؤ)!ايينشاط"هووهذا،(12ة3ناحوم)

فلسطينفيالفلاحونويميه4(،3:إش،13

فيلل!ممعرضرنهوفد،كقطحالماويأكلونهاالطق!"

منالتينهذاجمغيقطوقد.أورضليمفيالأسواق

التن،شتماثاالثجرةوتخلرإلامايويأ!وعا،الخرة

تبلغالمارهذهمننةتبقى،الأشجارأنراعأجودفيولكن

الربعندالت!نهذاوبسمىيويخو،فينضجهانمام

،الباكورىالتين5أو،التيئباكورات"وهى،بالفافور"

:24)ريا،28:4إش-العبريةفي،بكورة،وهي)

الج!يلة.بنكهتهكتهروهو،(9:01هو،2

فيراضاالربكانعندما:الملصنةاقينثجرة-(5)

وجاءالطر!قعلىتينثجرةفنظر،جاعالمدنمةإلىأالصح

-21:18)ت،فقطورئاإلاضئا!ايجدفلمإلا

حدثوقد.(2او02و13و11:12مرتى،02

يكونحين،ابربلثهرحوالميفيأىالفصحعيدقربهذا

فيحتى(الطقق)التينبحض،صتنمراتيالأضجارعلى

!اععادكطتينوهو،(11:13مر)،التينوقت!غر

نأعلىديلاكان،الطقشاالتينهذاوجودوعدم.للأكل

الىاسارةذلكفيوكان،الربلفهاولهذا،عقيةالثجرة

دنمونة.منصيصياوماإيهود!ةالأمةعقم



لامار

،"المخلة9أفي!اقرشحرة)مصاهعبرممطاسم:لامار

اصم:وهو

تك)يحقو!سيهوذاوركرجمرزو!ثا!ار(\!

فأماتهالر!عييفىضريراعيروكار،(38:6-03

لمالذىأولانأخيهمنالمتبةالعادةحصفتزوجت،الرب

الر!يمفيذلكدقبح،لأحيهنلامنهاينجبأنئأ

حتىأبيهاليتلىأرملةتقعدأذيهوذالهافقال.أيفئافأماته

كبرفقد،لرعدهيبرلمصهرذااممن.الثالثابنهشيلةيكبر

وتغطتترملهائابفحلعت.منهيزوجهالمولكنهضية

الىعينايممدحلفىصهوداطريقفىوجلتوتلعفتلبرقع

قنكرةكانتلأنهارانيةوحشهاجهودافرآها،تمةطريقعلى

فحبلتعلياودحل،الوثهالحباداتزواقشزايةثا!فى

بالموتعليهاحكم،حبلىكتهبا"نيهوذاإلىالخرنماولما.نه

حبلىأنهاوأثتتالمةلفهاصدفحتئامارولكن،حرئا

وتد.الموتمنونجتلفهابرأتوهكذأ،نفسهصهوذامن

جاءفارصنسلومن،وزارحفارصهماتوأمينليهرذاولدت

لو،6و3:ات)المحيوعجاءونهالملكداود

3:31-33)

وكانت،ألالوموأختالملكداودنجتئاعار-(2)

وحبك،أنون،الثيقعرأخرهابهاأغرمحتىحذاجميله

واضطجع-داودأخيثهعىبنيرنادابثمورة-حيلة

لامار

اظ!ا!ا

ومزتترأ!اعلىرماذالحملت،دهافىثموأدلهاممها

وسارترأحماعلىيدهاووصتعلاكاذالديالملودالو!

أحته،اعصاسعنأموناتر!هبمااسمألاوعلم.صارحة

2)بأختهفعلهلمائاانتفأمرنمقتلودبر،بيتهالىفأخذها

(!3-أ؟13صم

المنطر،جميلةشكانتالرحيدةأشالومابنةثامار-(3)

(14:27صم2)المحبهربةأختهاسمكل!ا!اودل

التحمعلىكانت،مرقعهايعر!ا،مديةا--(4)

ورد،الميتاطبحرالعردالجنو!الطر!عدوأدوميهوذاين

حات"منهاسيدأالتيالقطةأنهاعلىحرتيالنبوةيذكرها

البحرااالهرتادكأمريبوثمياهالىئامارسيميا،الجنرب

كانتأنهاويبدو.،(47:91،48:28حز)!اممبيرا

الأحمر،اجحراالىالمتحهةالقرافاطريقلحصايةمحصنةمدية

ايى"تدمر)هىأنهاالبعضويعتقد.لهاتموينكنقطةأو

فىلجمانالملكوحص!ا-بناع!اأعادبالحركطأو-باها

تكونأنويستبمد.(8:4أخ9:18،2مل1)البرية

(02:2أخ2)جدكطعينهيالتى،تامارحصون!هي

ويذكراالضمالإلىكثيزاتبعدجدىعينأذحيث

ثا!ارأصاصنمديةالمؤرحيوطيوس

هىأ!االبعضيرجحالى(ول3!5)3ء+لاث!"وله

روماليةحاميةبهاتقيمتلعةفيهاقريةأكامهفيوكات،!ثامار9
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ثاوفيلى

الطريقعلى(30،كله*أ3)ممبيىمنيوممسرةبعدعلى

عسكرىكموتعبطيوسيذكرها؟.إيلاتالىحبرونمن

ممبسيىموقعزالوما.ابراإلىحبرونمنالطريقعلى

مجهولبن.وثامار

ارجع0(2:53عزأ!ضحك5معناهعر!طاسم:ثاع

المجلد.هذافى،هـتاعالى

حببب"أو.أاللهصديق!مفاهيرنافياسم:ثاوفيلس

الوا:3(،ايخلهلرقالهكبالذىالثخمىومو.،الله

مفىضوءفىالبعضويزعم.(ا:1)الأعمالوسفر

يعنىلاعاملقبمجردولكنه،علم31ليىأنهالاسم

لكليهابهتوجيهلىايتخدمهلوتاوأن،بينهثخصئا

صديق"هومؤمنكللأن،الوصفهذاتحتالميحيين

أيها"بلقبالإيخلفيلوقاويخاطه.أاللهحبيب9و!الله

صاحب"يعادللقبوهو(أ،ء"،3حابالونالية)!العزيز

وأصحابوالحكامالولاةكباربهيحاطبالذى،المعالمي

إلىرسالتهفىلياسالوالياشخدمهفقد،العياالمناصب

واستحدمه.(23:26أع)!الواليفيلكسالعزيز"

فيلكسخليفة!فستوسالعزيز!نحاطبتهفيبول!الرسول

وصفرإبجلهكتبلوقاأنعلىيدلوهذا،(26:25أع)

رومان!امسئولاكانأنهلصجح،بممنهل!خصالأعمال

صحةلتعرف،:لهتائلاالتواليعلىلوقالهكب،محترئا

بأنالبعضويرد.(4:الو!!بهعلمتالذىالكلام

لمودتهنقديراله!ديفاضخصبهيخاطبقد!العزيز)لقب

والأغلب.رحمئامركزايصغلأنهعلىذلكيدلأندونله

فييوجدلالأنه،بعدمسيحئاصارقديكنلمثاوفيلسأن

الميلادبعدوالاكالثاقالقرنينمنالميجةالكتابات

بعفهمالميحيينمخاطةفيالألقابهذهثلاشخدام

لوقانجدلاولكنا.الرفيعاللقبهذابمثلوبالأولى،لبحض

الأعمالسفرفيثاوفيلىنحاطتهفياللقبهذايستخدم

عمفاازدادتقدكافتصداقهمالأنإماوذلك،(اة1)

ماهاكيحدفلم،ميحئاأصبحقدكانثاويخلىلأنأو

مركزهفقدقدكانلعلهبل،اللقبهذالاع!تخداميدعر

المجة.لاعتناقه

نيكئرا-علمكاسم-،ثاوفيلسإاصموردوقد

جاءبل.أيضثاالقو!قفيوكذلكالئاكالقردفذالبرديات

القرنمنييترىفلندرزبرد!اتفىيهودكالشخصاسئا

أيفنا.الثاك

أنطاكية،منسورياكانانهوجيروميوصابهوسويقول

ثاوفيلىباسملخصذكراكلبشدساقراراتفيجاءوقد

ثاوفيل!هويكونوقد،أنطاكتفيهائامركرايثغلكان

لرقا.لهمحبالذى
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ثروة

نأالأبوكريفىبول!أأعمالكتاب"فيجاءوقد

محبالذىهووأنه،كورنثوسكنيسةفيشيحاكانثاوفيلس

عيهاأجابايي،الأموربعضلاشضاحبولىللرصول

.كورنثوسلكنشةالأولىبالريالةالمعروفةرصالهفيالرسول

إسم،الأبوكريفية،يعقوبالرصولأعمال)فيجاء؟

وهو!قوبالرصليدعلىتجددواالذ-شالولاةلأحدثاويخلس

عاولاتمنوغيرهاكلهاهذهولكن.الهندالىطريقهفي

تاريخي.دليلعلايقوملا،ثاوفيلسشخصيةلتحديد

برلىالرسولو!ول،والمداومةالمواظةهىالمئالرة:ثابرة

والمثابرةاللياقةلأجل...2فىأترلههذاا:للكورثيين

علىالمداومةأى(7:35اكو)أارتباكدونمنللرب

احمه.ويمجدالربيرضيماكلعمل

يخلدمما،والمالالناسمنوالوفرةالكزةهىالئروة:ثروة

ال!روةوامتلاك.(3ا:94)رميا)الاطئنانالىالناسمحه

جامعة)الربمنبركةيعتبربالحرىبل،ذأتهفيشرأبعتبرلا

طرلى"بأنهيخادىالذىالفكرأما.(5:91،6:2

.المقدسالكتابفيأصاسلهفيس،للقىوويلللمكين

يرتجطفكلام(24و6:02)لوقاابجلفيجاءماأمما

فالله.ومضطهدرهمالتلايذهمبهوالمقصودمعينةبظروف

لم!)نولكن.(22:2أم)كلهحاوالفقيرالقيصافع

يقففقد.خطورةفماأنإلا،خطأوالزاءالغنىفييكن

والرئيى،(91:23ت)الحلاصطريقفيعائقاالراء

الأبديةأالحياةلأرثأعملماذا،:الربسألالذىالغنى

الببهووهذا،(27-18:18لرالذلكمثالخير

الحاضرالدهرفيللأغياءالموحهةالكثيرةالتحذيراتورودفط

ا!(.5100:،11.أو:ايع6،17:قي)1

كثل،الصددهذافيالمجالهاالتيالأمثالبعضوهناك

أمكنإن-ولعازروالغني(،2ا-ا:6أ2لواالغبىالغنى

منولكن.(31-16:91لوا-مثالأهذانقبرأن

ففاك،الغنييخلصأنالمستحيلمنليىأنهالجليالواضح

ويوسفنيقرديمرسمثلحلصوالأغياءالأناجيلفيأمثلة

:27ت،93و3:1،91:38!ر)الرامي

-91:1لرالفارسنرئىوزكا،(27-06

يحقوبأنالأناجيلفيجاءممانرىأنن!تطيعبل.(ا.

يو،2.او9:امر)الأثرياءمنكانازبدممطابنيو!وحنا

.(24؟41أم،)الحكماءتاجةالروةو،(91:27

،(01:4أم)واثمابرةالاجتهادنيجةالزوةتأقيوقد

:اأخ92:12،2أخ1)الربمنخاصةبركةأو

بيعوفي8(.2:هو401،24:مز،12و11

قلبكفيتقولبلا5:التحذءهذاأماناالربالضعالأحرال



ثروة

اذصيل،الروةتهلم!اصطتيدىوقدرةقوقيا:

تثأ)اللروةلاصطناعتوة!دكالذىهوأنهالهكالرب

.(18او8:7

الحطاياشلآنواعككلهممناصمعرضونوالأغنباء

:6ز1)والتعالىالاست!رمثل،الكابنهايحذرهم

والأنانية(2:6ى)عليهوايلطالنفولاهانة،(71

،(01-ا:91لواوالغدروالظلم،(12،16لوا

بالذاتوالثقة،(13:22ت،28:11أم)والرور

.(3:13رؤ،18:11أم)الروةعلىوالاتكال

عدمويحب،(7:24\أم)بد6لمةليستوالثروة

:6قي62:01،1مز،01:42مر)عياالانكال

.(9:23اريا)بهاالاخخارأو.(71

فهاذكرابيالحمسالمراتأنابظرصتلفتومما

!وصف،اللروةمعبالارنباط،الجد!دالحهدفي،الربح"

بط1،1او7:ا!،8و3:3اق)،بالقيح)دأئئا

يحصلماالىالاضارةنجد،منهامواضعأربحةوفي.(2:؟

لأنسرضون-خاعىبوجه-وكأنهم،الابجلخدامعيه

.خاصتحذووالىمعهاحتاجوامما،المالقرةتجر!م

للثر،مورة

الزيا

كيفةالىكلضدناأندونالمقدسالكتاب!ركناولا

وكهلئالننى.اللهوارضاءال!روةفيبحكمةالتصرف

،،الظلمبمالاصدقاءلكماصنعواا:الربتول،النى

أسدتاءكسىفىالربااهاأعطاناايىالروةن!تخدمأنأى

اطائنالركيلاضخدم!،ولملكوتهللمسيحنفوسردحأى

الضيتصةأن!.أصدقاءلف!هليكصبجدهعل!اشنهما

اصتخدامأصاءالذىالأناقللتيمأصاوتصورةتعطاولمازر

انهولايد،بمالهأصدقاءصنعفيوفثل،عليهاللهاهـشهما

لوا!ه)نسائاليجدمالهكل!طىلوالآخرالعالمفيتمنى

1)وا!اجينالفقراءنعطيأنفيجب.(3ا-16:91

لنا،ثالأالربمنمنخذين(8،9كو18،2؟6قي

بفقرهأنثمتشغنوالكيغنيوهراخعقراقدأجلنامنفهو

.(8:9كو12

ىأ،كيمااالحبريةفيواعهاابجوممنمجصوعةالريا:

،الزاءمنفم!ثقالعريةفيالاسمأما،عنفودأومجموعة

ليونذكر.علهاضيقمعنجومهالكلرةكذلكوعيت

،9:9،38:31أ!رب)مراتئلاثالمقدسالكتاب

.،الجار)معالثلائةالمواضعفيوتذكر.(5:8عامرس

425



ثعبان

رؤيةالمجردةالعينوتستطيع،االرربرجطرففيالر!اوتقع

رؤ!ةحتطعالحادابصركانوان،تهانجومصبعأوست

تينالفوتوكرافيةالفلكيةالصورولكن،مهااكبرعدد

عغامرتجطةالصورهذ.لىوتبر،النجومآلافعلىاخواعما

عقدح!اثوكأنهاخ!ظهز،واحدسدكليكلافيفمها

هلا:الغولمعتمافاكفقمماواحديخطيجمحهامتلألئة

الربوكأن(38:31أ!وب)"!الزياعقدأنتتربط

هذاكلتربطالىهىأيوبقوةكانتاذاعماأووبيسأل

.واحدةمجموعةفيمئاالنجوممنالهاثلالحدد

وهي،المىمنضوثيةسنةثلماثةبعدعلىالزياوتقع

الجبار()روىبيما،الرلعفيالثسىثروققبلترى

الخريف.فيواضخا

،المجردةللعينالواضحةالبمنجومهابيرالبعضووربط

،الربيدفيالتيالبعةللكراكبيرحنارؤياوبين

:ا)رؤالكنانىالبعملائكةهيالسبعةوالكواكب

فيتتلألأالتيالبحةالكواكبوهذه.(2.او6او3او2

للك!صةصورةلناتقدم،واحدكركبوكأنهاواحدعنقود

مكالا.وتفرقهاضكلاتنوعهاركم،الجوهريةوحدضهالي

ليسولكنوذ!ولوأجامرؤوسلهازواحفالثحالين:ثعبان

وتحرك،بطو!هاعلىالأرضعلىتزحففهي،أطرافلها

تأكلهأوالترابتلحسأنهاليظنحتىوصعةبخفةا!شتهاأ

.(7:17يخا،65:25اشانظر،3:14تك)

وأماكنوألواضهاحجمهافيتختلفكئيرةأنواعوالثعابين

ونها،الميةضديدهرمافحها،خطورتهاوق،معيثتها

ينفثفإنه)نسانالدغاذامهاوالسام.الامكيرومهاالام

و!كل،الدمفيالمفي!رى،أحدثهالذيالجرحفيحمه

:01جامعة،94:71تك)الملصغعلىضدلمدةخطورة

.(أأو8

اليهابمنكوةمواضعلىمجازكااثعبانوكخدم

:32تث)الفديمالعبمنالعصاةبهيخثه.المقدس

ءالأفعوانحمةا)نوالقول.(58:4،041:3مز،33

:3رو)"ضناههمتحتالأصلالسم-"أو،ضناهمتحت

،النابأسفلغدةتفرزهالثعبانسمأنالىراجع(13

منصريغاتيازاكفثعندماالثعبانفممنمندفغاالمويخرج

،(23:32أم)باثحابينضررهادالخمرثثه؟.الهراء

أنهاكا.(5:91عامركى)الربوومدينرنةكذلك

نأبل(23:33ت)والمكرللخداعاستحارةتخدم

القديكةاالحية)!سى،نفهالثيطانأي،الحداعينرئص

أولاد!كوز،أنويجب.(102:2،وها4و21:9ؤإإ

!؟ي!

.(01:16ت)كالحياتحكماءالله

(14:92،03:6)إشالطيارالسامواثحبان

المشهورة،ال!ثرقصحراءيأفاعيتثب!امجاز!اهنايصتخدم

.قصرةلمسافاتالرثببسرعة

:4غ-الط"3أثوعالأهرالعبريةنيوالاصم:لعلب

وفي،(13:4حز،5:18مران،2:15نق،3

:9لو،8:01ت-)ث!مهاول!بكىألو"اليوناتية

فيكهاأوربامناطقفيالعالبوتختلف.(28،13:32

تنت!ىحميهاولك!ا،الرجوهبحضمن،النريةأشامناطق

بينوفلسطينصوريامواطنويفرقوقلما،الكلبلفصيلة

ماكثيزا)نهمبل،تمائانحتلفانأنهمارغمآوىوابنالثعلب

والذئب.آوىابنبينيخلطرن

وجودهو!كئر،والضراهةوالدماءبالمكرمنهوروالثعلب

)مرافىالحربفيويبق،الأوصطالنرقبلادكلفي

يقتاتو.ةجرأوأوجحورداخل(31:23حز،5:81

العنبباهملىو!غرم،الصغكلةوالزواحفبالطيورالثعلب

(2:15ن!ق)الكرومو)فاد

ودهائهلمكرهثعلببأنههرودسيسوعالربوعفوقد

بأنهالماصالشخصنحننصف!32(:13ألر

:هوىعنأ!باعهرريدونلمنتحذ!زاقال؟.،ئعبانأ

الإذمانابنوأما.أوكارالصاءولطورأوجرةلثحالبا

.(9:58لر،8:02ت)رأصهيسندأ!نلهفليى

للكل!صورة



ولذلك،الفتحةأوالنقرةأوالفرجةهيوالثغرة:ثفرةأوثغر

بابأوفتحةلأ!اثغراالميناءيهت؟"نغرا)الفمضي

:8أم)بابهاهوالمديةوثغر.البلادالىطريقهعنللومول

مل2)أصرارهافيالئغرالحدوتحأممطالمدبنةوثغرت.(3

وخطايا.(ا.:62حز،25:7إرميا،52:4

لغضبعرضهممما،أمنهمسورلىثغرةكانتئديشاالشحب

:601مز)قدامهالثغرفيوقفالنبىمرسأنلولا،الله

-41:11الحدد،41-32:7خرانظر،23

يقفمنفيهميكنلمالئعبتاريخفيوتتوجاء.(.2

يينيرجلأبيهممنهـوطبئ:الربيقولحيثالئغرفي

فلمأخربهالكيلاالأرضعنأماميالثنرفيويقفجدازا

.(ء:13حزابضئاأنظر،22:03حر)أأجد

الثمالةفهى،كدرةمنالئىءتحتاضقرماهرالثفلثفل:

عنالربويقرل.الكأسأسفلفيتخلفالتىالروابأو

كأسئفل،غضبهكأسالربيدمنشربت!:إنهاأورشليم

كأسيدكمنأخذتقدهأنذا...مصصتشربتالترغ

وهناك.(22أو51:7)ش)أكضبىكأسثفلالرغ

ملآنةنحتمرةوخمرهاكأ!ئاالربيدفيلأنا:مثابهقول

يشربهيمصهعكرهالكن.نهايسكبوهو،ممزوخاشرائا

(75:8مز)أالأرضأضراركل

اقىالآلةوالمثقب.النافذالخرقهوالثقب:مثقب-ثقب

أحبالذيالعبدبمناسبةالكتابفيذكرهجاءوقد،بهايثقب

وكقب...البابالىويقربهاللهإلىسيدهيقدمهفكان،سيده

تث،21:6)خر،الأبدالىفيخد!ه.بالمثقبأذنهيده

ثقب-السمععضووهى-الأذنفكانت،(15:17

نهايةإلىأى،الأبدإلى!يدهبطاعةالحبدتحهدإلىا!ثارة

ص)"فتحتأذفي5:الربلسانعنقيلولذلك،الع!ر

.(2:7في)أعدصورةإأخذلأنه(04:6

حمل:أوثقل

الحهدفيعبركانكلقانهناك:القديمالعهدفيأولا-

المحنى:هذاتؤديانالقديم

علىللدلالةتشخدمئمومى،،رفعأأى!ماصا)-(1)

مل2و37و34أو9:هاو4عدد،23:هخر)حماطأى

.(الح5:17،8:9000

أصبحنفسهالعبأنعلىللدلالةمجازئماتتخدموقد

،1:12تث،17او1ة16عدد)،حملأ)أوثقلأ

الرجليصبحوقد.(15:33،91:35صم2

ثقيلحملوالأثام.(2.:7أبوب)نفهعلىأحملأ5

على!ثقلأ"تكونقدالضرائبأن؟(38:4مز)

.(8:01موثعأالعب

بكلمةالمواضعبعضفي،ماسا"كلمةترجمت(-2)

:23إرميا،13:1،4.1:28)شد)،وحي)

زكريا،ا:احبقوق،12:01حزقيال،38و36و33

الوحي-كانفقد.(\:اعلاخى،ا:9:01،12

الاسعلىودينونةتضاءطياتهفييحمل-الحالاتتلك!

محمللاالنبريالكلامهذابعضكانوإن،ال!لادعلىأو

نجرةمنعثراثافيالأصحاحفي؟تهديدأرتحذ-رأى

زكريا.

تتضمن(38-23:33)إريافيالواردةوالفقرة

ليرحع،وحي"كلمةاستخدمالنبيأنذلكإلىلالاضافة

حملا،الواعتبارهماللهكلامتحريفهمعلىالمتهزئين

بكلتزخذأنيجبأتوالأتعنىإدا"مايا"فكلمة.علم

مندثئاتحصللاأوتهد!ذاتحملاعنتصواءووقارجدية

ذللث.

أيفئاتطلق،الأصلنفسمنالمئتقة،مايت9وكلمة

.(2:41مرار)الكاذبأالوحي!على

03.)الأمثالنحرفيأ"ماصاكلمةترجتوقد

(:ا1)نحيافيوكذلك،!بكلام!(ا:1،31

وأأبحمللاتترجمأخرىعبريةكلمةهناك)3(-

أو،حمل"بمعنى!سابال"كلمةمنشتقةوهيهثقلأ

:01اش،81:6مز،4:17غ)!حملامجملأ

:11مل1)شغلأأاحملأو25(.:2714،

:11،2:23،5:اخر)،أثقال!أو،(28

.(ا!700و6:6(وه4

نؤدى!ونانيةكدماتأربعفاك:الجديدالعهدلي-لانها

-:أالحملأأو،الثقل9شى

فيكاأثقيلأشئا"وتفي)فىه!!(،باروسا-(1)

الهار،هـثقلعنتكلمحيث(02:12)تىابجل

:15أع)ضاقواجبأوبحملبالقيامالتكليفثقلوهناك

:4كو2)،ألديمجدوثقل"،(24ت2رؤ،28

كا،يحملشيء5بمفى)ولهأ+ه"!(!فورتيونأ-(2)

،(ا:03ات)،عليكمنيرىإحملوا،:الربقولفي

نأأو.(11:46لواالفريحيةالناموديةالفرائضوأحمال

.(6:2غل)،نفهحملأالانانيحمل
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ولربما،الكلشينهلألينبينالفارقتحد!دالصعبومن

كلمةأما.هيئاأوكانثقيلأمجملماتحني،فرريوناكانت

كلمةأنلقوتويرى.ثقلاحملأفتعنىأباروس)

متى-الالانيستطغالذىالحملعلىتدل،باروسإ

علىكدلافوريون)كلسةأما،نهيتخلصأنشاء-

.مهماتالجدىيحمل؟حملهيجبالذىالحمل

بمعنى)50+هس!(!هـجوموسكلمةأيفئاوفاك-(3)

.(21:3أع)الفينةضحنةأو،وص"

الئقلتفيدوهى80(ط)30!أوجكوس"كلمةثم-(4)

،(012:1)الهدفنحوسعيهفيالحداء!وقالذى

علىصيهبالذىالزائدالثحمإلىخاصةبصورةولثر

كو1)الر!اضيةباثريناتفهيتخلمىأنالرياضيالخمى

نمربعوقماكلطرخمجازثاويعني27(24-:9

الكامل.الانمانالىالمهحي

ثقلة،صاتوهاحتىمركباتهمبكرخلع"الربأنونقرأ

.ئديدةومعاناةكبيرةبمحوبةأى(14:25خر)

(35:12مز)والهلاكالمرتهوالثكل-ثكول:ئكل

وهي،أوثكلان5،ثاكل5فهو،الرلدأوالحييبوفقدان

،9،94:21و47:8)ش)أوثكلىوثكولثاكل"

فهىالئكللزمهاأكط!وأثكلت05(اغ18:2100)ريا

دبة.."هلك!كهامنأ!،ثكول،و"فلاة،شكل"

لفقدانمتحفزةضارممةأى(17:8صم12،ثكول

ولدها.

:ثلولثاا

:الالوثكلمة-أولا

لاحيث،المفدسالكتابفي،الثالوث"كلمةنردلم

أنهمفهومعنتبيزابالذاتاللفظهذاالمقدسالكتابيذكر

اللهوحدانيةفيوأن،الحقيقىالواحداللهصوىفاكيى

والفدرةالأزيةفيومتاوونالجوهرفيواحدهمأقاليمثلالة

عقيدةالثالوثوعقيدة.الشخصيةنيممافىونلبهم،والمجد

لكن،المقدسالكتاب!فصئاورودهابابخارلي!،محالية

محايةعيدةعنوالعو.المقدسالكتابروحباتجارها

امحتابى.ااتلحمطألفلىكتابيةببارات

فيلا،المقدسةالأسفارنيمفيالثالوثعقيدةوتظهر

عننتحدثوعندما.متفرتةإضاراتلي!انمامحددةصيغة

نجعولكنناالكتابدائرةعنتخرجلافإنناالثالوثعقيدة
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لوثان

نعبروقد.واضحعقائدىمفهومفيالاشاراتهذهضتات

تخرجلالكنهايخة:بعباراتفلفيبأسلوبالحعدةهذهعن

كتاية.عمدةكوضهاعنلذلك

ممبة:عقيدةانلوث-ثائا

تجدفهي،الإلهيالاعلانهرالثالوثعقيدةأطسإن

ولن،يكثفهأنالطبيعيالثرىالعفليقدرلمالذيالحق

فيليى،عقلهثاقببكلالان!انلأن،ذاتهمنيقدر

لدىيكنلموبالنالى،الصريصةاللهأموريكتنفأنمقدوره

د!انةأىتقدملم!،اللهعنثابوقمفهومأىالوثيالفكر

.الأفدساثالوثبحقيدةضيفاشيثالآلهتهانمثيلهافيوثة

كلنطالآلهةمنثلاثيات-بلاضك-ظهرتقد

تلكلظهورالدوافعكانتوإن،تقريئاالوثنيةالديانات

وحورسوإيزي!أوزوري!الثلارفعي.محتفةالثلاليات

ئلاقبظهروقد.وابنوأمأبمنمكونةثريةلعائلةصورة

أماكنفيتحبدآلهةثلاثةبينللتويخقمحاولةكمجردآلهة

ئلالطمنلدويما.الجيمعادة!وضعلتصبح،مختلفة

ضيصا،"و!وفحر،،براها"منالمكونالهدوبالديانة

،الوجودوحدةلتطورالدوربةالحركةيمثلئلارهذاأن

.والانحلالوالصيرورةالكيانمىالئلالةالمراحلإلىويرمز

فيطيىلملنيجةالالهةثلالىيكونالأحيانبحضوفي

الرقمعلىأضفىمما!ثلاثات9فيالتفكيرإلىالإلاد

مقدسة.صبغةهثلالة5

بين-الثلالياتهذه)حدىتحتبرأن،المتوقعغيرمنولي!

المسيحية.فيالأفدسالثالوثلعقيدةأصاسئا-والآخرالحين

عرفي.هوميروسأساطيرفيالئلافىهذ!يرىفجلاد!ون

فيذلكرأىففدهبجلأعا.افلاثالئعبذىبوصيدون

.الوجودوجدةفيعقيدتهمعيتفقماوهو،افدوسالثلالى

بعضفيأوابرذي،اثلالقلطذلكالآخرابعضرأىوتد

عندالحقلافيافلا!فيالأغلبعلأو،زرادضتديالةمفاهيم

المفهومفيوجودهمارتنجولز!ؤكدبيما.الأفلاطونيةالفلفة

تفسيرهعندوبخاصةى""اقىعن!فيلو9عندالجديدالرواقي

لإبراهيم.الرجالالثلاثةلزيارة

ثالأ،زيمرنهـ.5يجدحيثبابلالالأنظارتحرلتثم

فياكئمفهاالي!وضفيعواب!أبأومتصثلأ،لثالوث"

بالل.يئرلوجبا

،هذهكلمنثلالطمنمابأنهالتأكيدإلىحاجةفيولنا

المسيحيةفالمقدة.افالرثفيالم!حيةبالعقيدةضهأدفىله

وكل،،اللانة9مفهوممناممرهوعاتحسدالثالوثعن



لوثلثاا

سوىالميحيةبالعقيدةشيهضيء!اليىالئلاثياتتلك

نلانةأ"العدد

عقلالي:برهانلهايساثالوثعمدةثاثا-

ادراكعنتسمولأنهاا!فلباالثالوثعقدةإثباتيمكنلا

الروحيةالطبيعةفيحتىولاالطيحةفيئبيهلهاليى)ذ،العقل

لافريدالأقدسفالثالوث.اللهصورةعلىانحلوقمملإلا-

فهمه.علىيعيناماثمةفيسوعليه،كلهالكودفيلهثل

علىعقلاقبرهانلايجادعديدةمحاولأتبذلتذلكومع

جاذبيةلهماالعقليةالأدلةمناثنانوهناك.الأحىالالوث

مثقأولهما.الميحيةالعصوركلعبرالمفكر-كألدىخاصة

،أالحب"سوالآخر!الذاقيالادراك،مصمونمن

كجهمنوجوديتطلبان-الداقيوالادرأكالحب-فكلاهما

بدفلا،الادراكوذاليمحباللهأنعلمنافإذا.فعلهساإيى

قامالجطلقهذاومن،التحددمننوعوحداليتهفي!كونألى

نحتلفة.صورفيالحجتبنهاتينبتقديمالمفكرلنسالعديد

السابعالقرنمنكبيرلاهوقيلمعاالأولالبرهانبثرخقام

)*ح!هاه"حم!،كيكرمانلريوبارثو!هوعر

ذ)فطفكرالله:فقال(،مكاعمم!-31614*3!ول

فعلاليهيتجهكاملموضوعمىاللهلفكرولابد،الادراك

نأفلالدكاملأبكونولكي،معهأزلئاويكون،التفكير

هذايكونأدفلابد،واحذااللهكانولما،اللههويكون

الواحد.اللههوالموضوع

الحب،طيةمناثمتقالرهانعلىالأمرنغسوينطبق

نإتالحثافاليرسهوالبرهانهذاضرحمنأوا!ولحل

.محوبوجودبغيرحبايكونلاالحبولكن"محةالله9

لظريةأصاسعلىلش-المفهرمهذاأوكطينوسأثرىثم

اللالىفياللههوالذي"المحباهذايحللفهو-انبعاث

ى2وا"ذأتهالحبوهأالمحبوب5و"اب"منالمكرن

بنصبأنيمكنولا.الأقانيمافكللهنثبيفااللالقهذا!ي

تطرفا،كرهذالأنكمحبوبالحالمعلىالمحباللهحب

ماوئاضخصئايكردوأن،ضخمئاالمجربيكودألىلابدإذ

وجودالمحالمنكانولما،وحكمته،قوتهسرمذيتهلىلله

،واحذاجرهراالأقنرمانيكونأنفلابد،!!ي!جوهر!ن

والمحبالحب،ثالوثإلىالحبمفهوميؤدىوبذلك

.،والمحبوب

فالله،وللشططللجدلعرصةالثهاتهذهكلولكن

فأطويهدشهوديهـفبس:القائلوهوشبيهولالهمثيللا

.(04:25إش)"القدوسبقول

فإن،حالأ!وعلى:الصدةلهذهالعقلتألد-رابعا

لوثثاا

لاعقلائاضرخاالثالوثحممةلرحا!طهذاعلىابفكر

عنافالوثمفهرمأنبرضوحلايئتفإنه،فائدةمنيخلو

بفدمويذلك،مطلقةبسبطةكوحدةمفهومهعن!موالله

فإذا،ذأنهاللهلاأعنهاأنبحدالالوثلعقيدةعقلائاشذا

اللهنفهمأننتطيعإتا:نقولأنالممكنمنيكنلم

نفهمهأندونالأزليةوكالمحبة،الأرىالذاقيكالادراك

نفهمهعند!اإننا:نقولأنالمحتممني!دوفإنه،كثالوث

ذاتهدالمد.كالأحمىاالكا+عرمفهومافإت،كثانوت

أووفهمانفهمهوبذلك،شثراءوقوةعمفاروداد،:أغب

كاللهالاناراعرفهوتى.بسيطةكوحدةفهمهحاوكالرمما

اطه.اصوحدو!بمفهوملقفعأنيمكىملا،الأقافيالمئك

بمقيدةللايماناصلبيةاالحدمةهذهيؤدلىا،العقامإذوعليه

معواتاقها،داتهالىا!قيدةاهذهإتاقلإطهار،الثانوث

الامجالىالعقلا!التألدويقدمبا،دحسصالمعلومةالحقائق

كروحاللهكلتالوافيالافيالوحيدالمفهوءأنهباكاف

عفيدةيالصعوبةكانت:مهما.حيةومحبة،لداتهمدرك

بالحرممطبل،ذكائاعلعاتفيفلاف!!ا،ذاتهافياصالوثا

اللهعرمفهونافيوأعتاهاالمحصلاتأعمقبحللناتأقي

وتزيهاللهع!فكرناكا!وتير،اللامتاهىالأدلميكالكاء

لىالتوحيدإنلقرلأتالحق!تأصحلذلث.بهوتسمو

الالوثعقدةأنأممط،الراسحالوحيدالتوجدهوالم!ميحية

فالعقل،الثرىالعقلقيورسوخاشقوةثراءالتوحيدتريد

انثرىوالقلص،اللهليالمفلقةاءحداليةامثرةيصعولةبحد

الملءهدايرحدكيانهواتياالحيالله،وهفةشو!يلتمس

الأقايم.المثكاللهمعهوءبهبمدلاما:هو،احياةمن

العهدليورضوحمعبةيخراثالوثعمدةخاما-

بم:الفلى

لأىجوهرىأمرالالرث!فهومبأنعريضةدوائرض

حلنأنفكرةثدةليردضودحتى،اللهعنعحيحةفكرة

!رونالمنطلقهذاومن،ثالرثهعنيملنأندونذاتهعنالله

:الئالرثعنضاالقديمالحهديذكرألاالممقرلمنليىأنه

فيالثالوثعقيدةإعلادعنبترسعشكلمأننستطعولا

كتطعلمأنهالراضحةالحقاثقسولكى،القديمالعهد

القديمالعهدفيالموجودالاعلانعلاعماذاأحد-

الجابعنولكن.ائالرثعيدةالى!لأن-نحسى

أحداثأوتعبيراتالقديمالعهدأضارفيترجدألاالآخر،

هذهديجدأن،تماساالثالوثعقيدةعرفقدشخمىيسنطع

هذهعنننممعقولةتلميحات،والأحداثايحبرات

الئالوثعنتلحيحاتالأقدمونالكئابؤجدلقد؟الحقيدة

)صينة"إلوهيماكلمةفيالجمعصيةاصخداممثلفي



لوثلئاا

الجمعبضمائراللهالىالا!ئارةوكذلك،،(الله"منالجمع

تك)،صورتناعلىالإنساننعكلاللههـوقال:القولفيكا

الأفحالأو(6:8)صق،7ة26،3:22،11:ا

:02:13،35تكفي)كاالعبر!ةفيالجمعصيةفي

واللهاللهبينتميرثمةأنمنه!دوممااللهاصموتكرار،(7

،(7:اهو،ا:7،011و45:6مزمررفي)؟

:6عدد،6:4تث)ثلاليةصورةلهاالتيوالأناسيد

أثال)الحكمةمفهرموتجيد،(63:)ش،24-26

ملاك)ظهوراتصاحبتالتىللنظرالملقةوالظواهر،(8

:61،31اوا:31،22-61:7تك)6الرب

:13قص،وه4و3:2خر،16او8:5،،13و11

منالكثرينعندقوكياتجاهوهناك.(...02-22

عددةآياتعلىلش،الاستادإلالحاضرالوفتفيالكئاب

ككل،حيثالقديمالعهد)علانعلىبل،القديمالعهدفي

تدممىالأشياءكلبأن،يخهالكامنالفكرهذأيلاحظون

بالحليفة!علقفيماصواء،ثكممدرإلىوبقائهابوجودها

اثانية،بالخليقةيتعلقفيماوضرحبأعرأو،الأولى

؟)وروحهوكلحتهاللهبينتجمعالتيبالفصولويشهدون

1،63:9-12،حجي6:ا،!!ق33:6مزفي

اللهكلمةلتجشدالملحوظالاتجاهإلىو!ث!رون،(6و2:5

،33:6،701:02مز،3:اتكفي؟)ناحةمن

:55:11،63)ش،911:87،147:15-18

بنبوةجاءوما،(7:12زك،2:2،8:3حز،01

.(7:14،9:6)شفي؟)المسياألوهيةعن)ضعياء

والأفعالالضمائرفيأواللهاسمفيالجمعصيغةكانتو)ذا

ثكاللهأنعلىكافيةبدلائللشت،اللهالىنسندالتي

يىالوحياله"أنعلىكاهدوزكالهاولكن،الأتانيم

ملءنيمجتضنالذىالحياللههوبل،مطغةبحيطةوحدة

.(بافيكيقولأع"توعأعظمكيانه

تطورفيأنهرالعامالاحاسأنهيالقولوخلاصة

مجردليىاللهأنفكرةتكمن،القديمالعهدفياللهعنالفكر

الثالوثلإعلانالطر!قيمهدكانبذلكوأنه،بسيطةةوحلى

العهدمنندركأنعليناأنالواضحمنأنهوببدو.يعدفبما

الكلمةخلالمئو)علانهاللهبينبالعلاقةالمتعلقالتحليمالفديم

ولا.المحىالإعلانأوضحهماوهو،والروحالحالق

ضوءولط،قيلماكلبعدأنه)ذ،هناالرقوفنستطهع

ظلائلا!التفرأننجد،الجديدالعهدفطالكاملالاعلان

الكئابتدامىفسرهااييللظراهرالطيعىايفيرهو

ملاكبأوصافالمتعلفةتلكوبخاصة،للثالوثمحليحات

الحهدفيتواجهناالتيالكلامصغبمضوكذللث،الرب

(26:اتك)صررتا،علىالإنساننحمل5:ئلالقديم

043
لوثنا

علىالاناناللهفخلقاوالحثركأ:الابعالعددلأن

نأبعلنالسابقالعددأناكبارويننيننامجول،صورنه

قراءةهذهوليصت.الملاثكةةصوليعلخلققدالانسان

هيبل،القديمالعهدثنايافطالجدكدالعهدلأفكارمتعفة

الجد!د،العهد)علانضوءفيالقديمالعهدنصرصتراعة

ضعيفةولبههاالأثاثفاخرةبنرفةالقديمالعهدتثيةفيمكن

يكنأشيئاالايضيفلاعليهاأقوىنوروت!ليط،الاضاعة

ررىيكنلمممافهاعمابوضوحيكشفولكنه،قبلمن!ا

ولكنص،الثالوثمريعلنلاالقديمالعهدان.مطلفا

بعضفينهلمحات،وتظهرالقديمالعهدإعلانفي!كمنالثالوث

العهد)علانيصوبااللهعنالجدكدالمهدفإعلان،أجزائه

وأوضحه.ووصصعهاكملهبالحرىبلالقديم

:العقيدةلهذهالطر!مفدالقديمالعهد-مادسا

جلئباواضخاببموماأن،القدبم،فذ6لرةالمنوالأفوالمن

أهمومن،القديمالعهدفيمتتزاكائاكانالجديدالمهدفي

فيالله)علاناستمراربةيحلاءأذهاتافينضعأنالأمور

النقاطبعضرؤيةعليناعسرت!اذا،والجد!دالقدبمالعهدكن

يفوتنالااكافإنهالالوث5بإعلانيحلقفيماالقديمالمهدفي

منوفرة-الجديدالعهدفي-وجلاءوضوحبكلنرىأن

بينتعارضأىيروالمالجديدالحهدكابأنعلىالأدلة

يثعرلم.اللهعنالقديمالعهدومفهرم،الثالوثعنتعليمهم

بل،أغر!ةبآلهةنادون5بأنهممطلفاالجديدالحهدكماب

لمو،!!را،ليلبإلهويكرزونيبلونأخهمتمائايصفرنكانوا

يو)القديمالعهدتأكيدمنبأقلوحدانينهعلىتأكيدهميكن

!موالم!م.(ه:2قي8:4،1كو17:3،1

الآبنفسهيهوهفيرأوابل،،يهوه)بجانبجديد-تإلهين

بأنهمالاحساساطلاقااودهم2لمو،القدسوالرليحوالابن

استشهدواترددأوخوفأدقوكلا.جديذاشيئاييتدعون

والروحوالابنالآب)علىوطئقوها،القديمالحهدبأقوال

و!يدون،يقرلونمايفهمونكانواأنهمالجلىومن.6القدس

والروحوالابنالآب"في-كلونبأنهممفهومينيكونواأن

كرنواوا،القديمالمهدفيالمعلىالله،الواحداللهأالفدس

مقهومهمتقديمفيالآباءوبينبينهمثغرةثمةأناطلافاورون

أنهمهذامعنىيىولكن.الساوىالكاثنعنالواضح

القديم،العهدمنجزءكلفيظاهراالثالوثتعليمكلونكانوا

المثكاللهأنروونكانواأنهم-تأكدبكل-يفيولكنه

القديم،الحهدفيالمعلناللهنف!ههو،يحبدونهالذىالأقانيم

بحباراتالأقانيماثلثاللهعنحدكهمفيتناقضأييجلوالمو

إلهوالههم،!!مموالقدبمالحهدفإله،الفديمالعهدإعلان

واعاادراكا،واحدالائنينأنإدراكهموكان،الأقانيممثك



لوثثاا

ىأالحقيقةهذهنحومنأذهانهمفي!زا)نهخىكاملأ

.لقاؤ

ن)مبقا:بذلكالعلم!ترضالجديدالعهدصابعا-

عنالجديدالعهدكاباتفي!دواناللذينوايقينابساطة

أنهعلىيدلانفهما،أعمقمضمونلهما،الأقانيمالمثكالله

بهذهاللهعنالحديثفيجدبدأمربوجود)حاسثمةيكنلم

لانجدالجديدالعهدنقرأعندمما،)نناأخرىوبحبارة،الصورة

هوإنماصفحاتهعلىنجدهمابل،اللهعنجد!دمفهوممولد

كلفيويخطق،نيجهكليتخللاللهعنراسخثابتمفهوم

!!لثكالله!لنالصبمحتىالجديدفالعهد.صفحاته

بحقيدةالتليمافتراضعلى!نبنىتعيمهوكل،الأقانيم

طيعبةوتأقصسرةذلكإلىالضميةوالإشارات،اثالوث

الحهدفيتبدوالثالوثعقيدة)ن.وواثقةوحاحمةوقاطعة

النضجملءفيمحعليمبل،افوطورفيكعليملا،الجديد

فييوجدلأا:(مانداى)أحدهمليقولحنى،والكمال

بالغةالصاقةالطر!ةمنأعجبهوماالبثرىالفكرتاريخ

مكانها-(الثالوثعقدة)العفيدةهذهبهاأخذتالتيالدتة

ىأبلأون،الابتةالميحيةالحقائقبين-لناصعوبتهارغم

بسيطالرائمةالظاهرةهذهتعليلولكن،.مقاوتأوجمادلة

ولكنه،اشيعابهاأوالمقيدةيطورسجلأليسالجديدفالمهد،

المجتمعفيالراسخةالابتةالعقيدةأضهايفترضأجزاثهكلني

المسيحى.

الدقة،توخيناإذا:القذسوالروحالابنليظهرت-لائا

العهدفيأعلنتقدالثالوثعقيدةإننقرلأننشطيعلافإتا

العهدفيأعلنتقدإفهانقولأننستطيعلاصثلما،الجد!د

جاءالجديدوالعهد،إعلاضهاسبقالقديمفالعهد،القديم

والواقع.بالأعمالبلبالأقرالبكنلم6لهذفالاعلان،بمدها

اللهانمكابوفي،الابناللهتجحدفي)علاضهاحدثلقد

أولهماأنهيالإعلانبهذاالعهدينوعلاقة.القدسالروح

أما،الاعلانهداحصيلةكانثانيهماوأن،لهالطريقمهد

معناهوهذا.القدسرالروحالميحفيتجسدفقدذاتهالاعلان

لقد.الفداءعمللإتمامالحتيةالنتيجةكانالثالوث)علانأن

نفسهيقدمالحطيةحسدشبهفياللهابنمجىءفيهذاحدث

علىلمالعاليبكتالقدسالروحمجىءوفي،الخطيةعنذبيحة

الثلالةالأقانيمإعلانتموهكذا.دينونةوعلىبروعلىخطية

وبذلأحبهمالذىالآباللهعرفواوالذ-ش.الراحداللهفي

نفهرأطمأجهمالدىالميحبسرع،والربعنهميرتابئ

الذى،النعحةروح،القدسوالروح،وذبيحةقربائالأجلهم

للبر،تحصل-منهميست-داخلهمفيقوةومنحهمأحبهم

فيبفكرواأنيمبههمولا،الأقانيمالمثكاللهعرفراالذينهم

لوثلثاا

عقيدةإن،أخرىوبعبارة.أخرىبصورةعنهيتحدثواأوالله

الوحيدقالواحداللهمفهرمعنيساطة،تعبرهىائالوث

لابدكانلذلك.الفداءعميةفيلنفسهالكامل)علانهضوء

اعنتالفداءعملففي،الكاملإعلانهافبلالفداءعمليتمأن

بكمالها.

بأعر-نفهمأنل!طغالمرص!ةالحبفةهذهومن

الثالرث،عقيدةلإعلانارتبطتكثرةظروئا-وضوح

القديم.المهدفياثالوث!لنلملماذانفهمأننستطيعفشلا

عهدمنذمحيزاترددتالتيالملحرظةإلىنرجعأنيلزمناولعله

ثتبأناهتمالفديمالعهدأنوهى،النازيانزىجر!كورى

وحدانيةعنالحظيمالأصاسيالحقوقلوبهماللهشعبأذهانفي

ايعددعنإليمالتحدثالخطرومنأوالصرمنوكان،الله

ا!سبصفا،الفداءعمليغأنبعدإلاالوحدايةهذهداخل

التقدءإليرجعانما،الثالوثحقيقةإعلانتأضرفيالحيقي

نضجتداشمانايكنفلم،الفداءفياللهقصد)تمامنحوالزمنى

الزمانملءجاءأذإلى،اللهوحداليةفيالتالوثلاعلان

ينتظرأنيجصكان.للتقدصوروحه،للفداءابنهاللهوأر!ل

اينوليقدم،واتغاالإعلانكمحتى،بالقولالإعلان

مفاهكلالواقعهذامنيتمد-بلاشلث-فهو،اللازم

،مجردكحق،اللهوحدايخةلىالثالوث)علانفإن.وقيشه

تقدمارتجاطوبدون،ظاهرةحممةإلىالاصتنادبدون

الله،خطةأطوبكلعنغريئايطوكان،اللهملكوث

)نمامخطواتفإن،المقدتالأسفارصفحاتلاتعرضها؟

شيءكلإيىبنندالذىالأساصيبالمبدأتمدناالإلهيالقصد

الإعلانتقديمذراحل،ذاتهالإعلانتقدممراحلحتى،آخر

.الفداء)تمامبمراحلوئفاارتباطاترقي

المركز!ة،الحققةتلكنف!مننفهمأنأيصاونتطيع

ضنيةتلحيحاتفي!الثالوث!يحلنالجديدالعهدنجدلماذا

الا!ذكرهولا،دائئايقرضهولماذا،واضحةلباراتوليى

لأنوذلك،محددةعقلالديةصيغةفيوليىمتفرتةعاراتفي

كلفلوبيملأأصبح،الفداءفيواقعئاتمأنبعدالإعلان

معبحضهموأحادينهمكنابانهمفيالميحيونفكان،المؤمنين

أحدهمويذكر،اثتركالحقهذاعنيتكلصون،بعض

بعضهميحلصراأنلابد،حمجالهمالتيالايمانبذضرةالآخر

المهدالىنرجعأنوعلينا.حمغالهممعروفاأصبحمابحفئا

كبميماعلىدلبلا،للثالوثالتليحاتكلفيلنجد،الجدبد

يؤمنكانالىالثالوثلحقيقةالبهيةفيالقادةالمعلمينفهم

مئكاللهبأنالكية)تناععاولتهمعلىوليس،الجمغبها

الأنانبم.

البرهان)ن:الصد!ه!هيحمناجمد!دالعهدكل-ثاسغا
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الاعلانبايقدمه،الأقانيممثكاللهأنلحقيقةالأساسى

وان!كابالابناللهتجسدفيأى،واقعئاللثالوثالأساسى

والروحالميحيسوع)ن،وبالايجاز.القدسالروحالله

نأهذاومعنى،الثالوثلحقيقةالأسا!ىالرمانهماالقدس

يسوعأنعلى-مصدرهأولوعهاختلفمهصا-دللكل

أفنومالقدسالروحوأن،الجسدفيالظاهراللههوالمشح

نرجعكدعاوأتا،الئالوثعقيدةصحةعلىديلهو،إلهى

نبحثأنفعلينا،الئالوثعلىدليلعنبحثاالجديدالعهدإلى

تنوعهامع-فحسبالجفرقةالتلميحاتقيلشعنه

التىالكثيرةالأدلةفيأساصئاعنهنبحثبل-ووضوحها

الروحوأقنرية،الابنألوهةعلىالجديدالعهدلنايقدمها

علىدللهوالجديدالحهدكلأنيعنىوهذا.القدس

الميحألوهيةعلىبالأدلةزاخرالجدبدفالعهد،اثالوث

الجديداعهداماالتحديد،وجهوعلى.القدسالروحوأقنرية

ىأ،القدسالروحوانسكابالاب!تجسدلعفيدةتوثقإلا

الصياغةهر،الئالرثبعقيدةأنحيهوما.الئالوثلعقدة

المنكب،القدسوالروحالججسدالابنعقبدةفياللهلمفهوم

عضركلوإثباتالمفهومهذاتحليلونستطيع.دقيقةعارةفي

الحديدالعهدأنإثباتيمكتاكا،الجديدالمهدأقوالمنفيه

والابن،اللهالآبيعترالدوامعلىوأنه،اللهوحدانيةيزكد

ولا.ني!زأقومنهمكلأوأن،اللهالقدسوالروح،الله

ويكفينا،الواضحةالحقائقهذهعنبتوسعالتكلمهايسفا

الحىاللهصىبوجدلاالجديدالمهدفيأنهنلاحظأن

بكل،اللههوالمسيحيوعوأن،الرحيدالراحدالحقيقى

القدسوالروحوالابنالآبوأن،معنىمنالكلمةفيما

العهدلنايقدم،المركبةالحققةهذهوق.تميزونأقانيمثلاثة

التعرإلاهىمااثالوثعفيدةلأن،الثالوثعقيدةالجديد

لصاكةاهماولاتكلوفي.المركبةالحقيفةهذهعنالدفيق

صياغةكليحكمالذىالأساسىالجدأكان،بدتةالعقيدةهذه

الابن،والله،الآباللهبينالعلاقةمفهومعنبدتةالعرهو

الاحيةمناللهووحدانية،ناحيةمنالقدسالروحوالله

،القدسالروحوألويةالابنألوميةعنوكذلك،الأخرى

يوجدلاأنهأى،اللاثالحقائقهذهوبقولنا.أقنومكلوتميز

والروح،اللهمووالابن،اللههوالآبوأن،واحدالهالا

،القدسوالروحوالابنالآبمنكلأوأن،اللهموالقدس

؟لها.فيالالوثعمدةعنعئرناقدنكرن،منيزأقنوم

نألابدالتيالأساصبةالحقبقةهىالالوثعقيدةإن

أجزائهجغفي،ثابتكافتراضالجديدالعهدكلفينلحظها

المواضعبحضفي)ضهاالقرلخهملألاوعليا،الصوروبمحتلف

!هافيكرالتىالفصولولكن؟؟لهابكلعنهايعبرلاقد

نأعيارلكن،عامبوجهنظنممااممر،مغاالئلالةالأتانيم
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اليهاباتفييكونقداللالةالأقانيمبينالجمعأنأيغئانذكر

الثلالةالأقانيمقرى،التعيميةالكتاباتفيفهأفل،العمية

لمريم:الملاكيقولإذالميحيسوعربنابمولدالبثارةفي

أيضئافلدلدتظللكالعلوقوةعليكيحلالقدسالروح"

انظر،35:الوا!اللهابنيدعىمنكالمولودالغدوس

القدسالروحأننرىوهنا.(23-1:18متىأيضئا

العلىقوةإلىيبدلكأن؟،الأمرإتمامفيالعاملهر

ابناالجيلالاسمهذاعل!يطلقالعالمفيهكداالمولودوان

قىانجيلروضرحبكلىالثلالةالأتانيمنرى؟.!الله

للأقانيمالتميحاتأننجدكناوإن،(1:18-23)

ألوهةإلىمرنبن!الارالىالقصةثنايافيتفرقةاللالة

وفي."خطاياهمسشعبهيخلصلأنه":21عدد)الحولود

اللهتضيرهالذىعمانوئيلاحمهويدعون،:23عدد

.(أمفا

بدايةفيالبثوينكليسجلهالذكط-المعموديةمضهدوفي

تؤكددراميةصورةفيالثلالةالأقانيمنرى-يسوعخدمة

:1مرقى،17او3:6ت)بشدةأقنرمكلألوهية

،(34-32:ايرحنا،22و3:21لو،اوأ01

،شظررةهيئةفيالقدسالروحينزل،المفتوحةالماءفصن

بهالذكيالحبيبابنىأنت":السمراتمنوصوتأ

واضخاقصذاثمةأن:لدو.(اا:امرض)!سررت

ايخكاللهلاعلانالجاسبالوتتهوالابنمجىءيكونأنفي

للتكيفالناسعقول-!لبأيسر-جهيءلكى،الأقانيم

.الاتمامإلىطريقهفيكانالذي،إلهىاالفداءقطباتمع

هذهإن:سوعلعليمكلثخللالعقدةهذهعاثنزا-

أبيهاللهعنالكئرذكرفقد،يسوعتعليمكلتتخللالعقيدة

ذكركا.معهواحدالوقتلفىوفيعنهقيزهوالذى

والذى،الآبهوبمثل؟يمثلهالذىالقدسالروحعنالكثر

هذايقتصرولا.بواسطتهيمملالآبأنكا،براسطتهيحمل

اللاثةالأناجيلوؤبل،يرحناإنجيلفييوعتعليمعلى

،27ت11ت)للهالفربدةبنوتهيوعيعلن،الأولى

لقبأن؟.(01:22لو،13:32مرذس،42:36

:4:6،8ت)هرو!له،إيىبخب،اللهابنإ

ة3مرقى،54و43و92،14:33،27:04

،4:41،22:7لو،15:93،-68:،1112

،(94،9:35،11:27و34:أيوحناأيفئاانظر

منىويسجل.واللطانالعلمليتامةمشاركةيتضنوالذى

يحرفبأنهالعظيمإعلانه(01:22)ولوقا(11:27)

لي!":الكاملةاقيدلةالمعرفةتلكيعرفهالآبأن؟الآب

إلاالآب!رفأحدولا.الآبإلاالابنيصفأحد

إنهصوعيقول،الأولىاثلالةالأناجيلفيأنهكا.،الابن



لوثلثاا

،،اللهبروحأناكنت)نهـولكن:اللهبروحأعمالهبحمل

أخرجاللهيأصبعكنت)نولكن5:لوقايقرل؟أو

الوعدمع،11:02لو،12:28ت.أ1الشياطين

.(12:12لو،13:11مرضفيالفدسلالروح

المبحبتكلم:ووحناإنجلليوالاينالآب-عثرحادي

هو-وحدتهعنيوحناانحيلفيالملونةأحادثهفيكثيرا

كالمنفذالقدسالروحعملوعن،الآبمع-كالابن

والآبأنهجلاءبكلبايصريميكفيلافهو،الالهيةللأعمال

وحدةفي(2وه22و2اواأ:17مع01:03)واحد

01:83)،الآبفيوأنافقهـالآب:متبادلةأومتداخلة

:14)الآبرأيفقدرآهمنوأن.(1اوا.:16مع

معوحدتهطبيعةفيضككلفىيلبل،(15:21مع9

يكونأنقبلا:قاطغا!ريخاتأكيذاأزليةبتأكيدالآب

منذالآبمعكائنوأله،(8:58بر!أكائنأناإبراهيم

:17!و)،المالمكونقبلعندكلمطكانالذى5:الأزل

معالأزلمنذالمجدومقاتهه،(17:18،6:62مع5

مشتركاكانالذي!عندكلىكانالذىالمحد":الآب

هذابكلهذايعلن،(ه:17)،!الحاكونقبلامحك

:5)االلهابنانف!هعنقالماكئيزاإنهحتىالوضوح

وكان،(01:36أيضاانظر،،:11،ء25،9:3

:5)،للهمحادل"أنه-بكقالهودفهم!-هذامحنى

.(01:33)،الها"نفسهيجحلأوضحببارةأو،(18

الىيأقي،اللهوهوبالحرىبل،للهالمعادلوهوكيفولكن

بنفسه-هو-،خرجأبأنههذانفسههريفر؟الحالم

الحركةمنأو(16:28،13:3)الآبمحفرمنلي!

:8)نفهالآبمن(بل:1627:17،8)الآبمع

هوالأزلميموضعهأنبذلكيؤكدوهو،(42،16:03

:الآبعنالمتميزةأفنويته!ؤكدأنه!،الالهيالكيانصميم

الله(قتل)منخرجتلأفيتحبوتيلكنغآأبااللهكانلوا

:8)،أرسلنىذاكبلنفسىمنآتلملأفي.6ليتو

باحمى،تطبرناليومذلكفيا:أي!ئاقول؟.(42

ننسهالآبلأنأجلكمعنالآبلأطإلطلكمأقولولست

منأو)اللهعندمنأفيوآفتمأحببتموققدلأنكممجبهم

وقدالآب،)عند!منخرجت.خرجت(الآبمعالثركة

يفاوعلمواقبلواهم):أفئا!ولكا،.العالمإلىأتت

أفكوآنرا(عحكالشركةمن)عندكعنخرجتألي

بهتمبزت،تبوشرحفيللتوسعالمجالنصعولا،أرسلتي

نعبررهو،بوخا)نجبلفيالم!جلةبسوعالربأحادبث

يينومجمع،الانجيلهذاصفحاتمن!فحةكلفييقابلنا

والتصريم،الجوهرفيوالأبنالآببوحدةالواضححالتصرع

بتبادليمحلاتم!زاالأننومينينبامم!زأيمئاالواضح

لوثاث

،15:9،3:35مع17:24)ئلأكالمحبةالحواطف

أبحدالىالفحلوردالفعلوتبادلبل،فحسب(41:31

أنهالربأحاديثفيالحفائقأبرزمنأنمثلأفنجد،الحدود

الناحيةومن،ناحيةمن،أرعلهقد"اللهبأنمرازا!ذكر

،8:42يوحنافيالآب،)!يلمنخرج)أنهالأخرى

علىتاصزاهذاولي!.(01:36،17:3،5:23

الأخرىالثلالةالأناجيلفيأ!ضئايذكربل،فقطورحناانجبل

:ا"،9:48لو،38:أمرذ!،4:43لوفيكا)

16،4:34،5:32،7:91،91:01).

انجللي!سوعالربأحاديثليالروح-عثرلالي

يأ،الظاهرةهذهأنوهو،الأهميةبالغأمرومناك:روحنا

فحب،والابنالآبعلىقاصرةليست،الجبادلةالعلاقة

للربحدثفيفثلأ.القدسالروحإلىأيضئاتمتدولكنها

كنغلوا:الآبمعالجوهريةوحدته،التأكبدكلفيهاكد

،،الآبرأىفقدرآلطالذى)،أيفئاأرلعرفغعرفتموفيقد

،الأعمال!ملهوفيالحالالآب،فىوالآبالآبفيأنا"

أيضئا:تقرأ،نفسهالحديثهذاني،(او.9و14:7يو)

تأكيدوهنا)آخرمعزكافبمطيكمالإبمنأطلبوأنا"

لامعكمالكث(الابنأقنومعنمتسيزأقنومأنهعلىواضح

لا.يخكموككونمعكمماكثلأنه.الحقروح،الأبد

قأتملمونالومدلكي..إليكمآتيإفىيتاعى.أترككم

نأقيواليهألميويجهكلامييحفظأحدأحبنى)ن.ألميفيأنا

كلمتكمبذا..منرلأنصفع(وعندهكلاهماوالابنالآب)أممط

الآبسرطهالذىالقدسالروحالمعزىوأماعدآ.وأنا

لكم"تيهمابكل2ويذكرثىءكل!لمكمفهوباحمى

26(.-ا:416)يو

الذينالثلاثةالأقاتيمعنهذامنأوضحكلامفاكولش

والابنالآبنرىفهنا.،الواحدالله5الوقتنفسقيهم

طلبفالابن،الآخرعنمنهمكلتيز!نالقدسوالروح

الآخر،المعزىوورسلللطبيستجيبوالآب،الآبمن

تغيبلاذلكومع،الابنباصمو-رسله،(الابنغرأنه)أى

المضى5مجىءانحتى،الث!ثةالأقانيمهؤلاءوحدة

مجىءباعتباره-ووضوحبساطةبكل-يذكر،،الآخر

الحقيقةوفيبل،(2او2.أو9أو8الأعداد)ننهالابن

المفهومهناقجد،(23عدد)والابنالآبمجىءباعتباره

منه،بدلأيأقيالقدسالروحفإن،الميحذصيمتىبأنه

يأقي،القدسالروح!اقيعندمابأنهالمفهرمأ!ئانجد!

يننتمبيزفهناك.أيضئاالآبيأقالمسبحوبمجىء،فيهالمسيح

الظاهرةنفىونجد.بينهموحدةأضاوفاك،الثلاثةالأقانيم

ومتى):(26؟15)!وحناي!تقرأ،أخرىفصوللي

الأبمنإليكمأناسأرسلهالذىالمعزىحماء
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فهويخثقالآب(معالثركة)عندمنالذىالحق(روح

متيزالروحأنبجلاءنرىبالذاتالآيةهذهوفي،لم!"يئهد

ضركألطعاالأزلمنذنظيرهفهوفلكومع،الابنعن-

عملفيبدورهللقياميخرجأويثقفهالذىالآب،مع

الآبلي!-المرحلةهذهفي-صصلهوالذى،الخلاص

الابن.بل

عنيحدثناآخرفصلفيتأيهدبأفوىالصورةهذهوتظهر

.بالارتباطالابنلعملمماثل،الابنمعبالارتجاطالروحعمل

الىماضفأناا-لآنوأما151:9-16:5)الآبمع

نألكمخير)نهالحقلكمأفوللكنى...أرسلنىالذى

ذهبت)نولكن،المزي!أيكملاأنطلقلمإنلأنه،أنطلق

ذاهبفلأفيبرعلى...الحالميبكتجاءوتى.إليكمأرسله

لأقولأيضئاكثيرةأموزالىإن...أيضئاتروتىولاأرإلى

داكجاءقىوأما.الآنتحتملواأنتستطيعونلاولكنلكم

نفسهمنيتكلملالأنهالحقجميعإلىيرضدآفهوالحقروح

يمجدلىذاك.آتهلأمورويخبرآبهتجكلميسمعماكللل

قلتلهذا.ليهوللآبماكل.ويخبرآفممايأخذلأنه

الروحيرسلالابننرىوها.أويخبرآليممايأخذإنه

ارساليتهيأخذفهو،وعلقهالاب!عصليواصللكىالقدس

عندمالأنا،الآبقدرمنانتقاصذلكفيو!ر،الابنصت

.الآبأمورعننتكلمأتافحعناه،الابنأمررعننتكلم

مثلفيبايحديدسذكورةانلرثعقيدةإننقولوسا

الميحيسوعربناأحاديثنيجكلتحللالتىالفصولهذه

وهذا،ضصناتف!رضهاتاكيدوليههابكل،يوحناإنجيللى

علىأتانجد،نقرأفكلما،الدليلقوةناجةعنوأوقعأففل

منسيزين،كأقانيميحملونالذينالأتانيمبالثلالةمستمراتصال

وعمق،قوةمنالكلمةهذهفيمابكلواحدفهمذللثومع

ضك-منهذافيوما-،واحدإله"صىيوحدلالأنه

اللهيمثللا،االحاإلىاللهأرصلهالذيفالابنذلكومع

إلىبدورهالالنأرطهالذىوالروح.اللههولكنه،فحسب

منأوضحهومافاكوليى.نفسهاللهأيضئاهو.العالم

هواللهابنوأن،شيزانأقنومانالقدسوالروحالابنأن

.الروحاللههواللهوروح،الابنالله

نأإلىالتعبراتأقربإن:المعموديةمحهغة-عثرفاك

سجلهاالتيالميةهي،الثالوثلعقبدةرحميةصيفةتكون

إنجيلفيمجدهالاومخن،نفسهالربفممنالجديدالحهد

عرضئاتأقيوهى،الأولىالثلالةالأناجيلأحدفيبل،يوخا

لمقيدة!غةوضعغرآخربثىء-أساسئا-بالارتجاط

بحدللتلايذالربإرساليةفيضمئاجاءتفقد.الثالوث

قالحيث،،الدهرانقضاءالى1،1بالمسركأعر5،القيامة
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الآبباسموعمدوهمالأآجمبعوتلحذوااذهبوا":لهم

02(28:99ت)أالقدسوالروحوالالن

فينضعأنيجب،المظيمالتصرجهداتقييمعاولةوفي

،وجلالمهابةمنالساميالنطقهذاصاحبما،أذهاننا

التيالبارةفيكلمةايقدهـلكليالغ)ضفاءيتلزممما

الآب!(بالجع)!باحماء"يقوللافهو،النظرتشلفت

ذلك:يعادلأقبمكنماأو،!الفدسوالروحوالابن

وكأن،القدسالروخوباصم،الابنوباصم،الآبباعم9

باصم:يقللمأنه؟.منفصلينأضخاصبئلاهلةيرتبطالأمر

لثخصألقابالثلاثةالألفاظوكأن!قدسوروحوابنالآ!

بربطهمالثلاثة!حدةيؤكدوجلالقوةبكلولكن،واحد

نهمكليمزأيفئا!زكدثم،!واحداسم)حدودداخل

والابنالآبباسم"،،الاالعر!فبأداةنهمكلبذكر

أقانيمثلاثةالقدسوالروح7توالافالآب.أالقدسوالروح

القدسوالروحوالابنالآبالثلاثةوهؤلاء،تميزون

واممى.!الواحدالاسمافىعيقصاممفىفييتحدون

نضعأنيجب،الكلاممنالأصلوبهدايتضتماندرك

أذهانفيمعانمنجهاارتطو!ا!اسم!كلحةأهمةأذهاتافي

يكنلمالعبراقالثخصلأن،الارطليةهذهلهموجهتمن

رمزمجردأنهعلى-برنفهمكا-"اسم!كلمةصتيفهم

صاحبه.كيارأعماقصوافيتعبيربالحرىأنهبل،خارجى

هذا"-اللهواسم،اللهيهانكلعنلحير!باحمه"فكلمة

كان-(28:58)تثأإلهكالربالمرهوبالجيلالاصم

نفسه،اللهيعنيكانلأنه،القداسةمنالقصوىالدرجةفي

:3إش)!يأقيالرباصمهوذا":نقرأأنغرابةفلا

اسمالمغر!منفيخافرذ9:ذلكمنواكزبل،(27

كر...يأفيعندما،مجدهالمىمثرقومن،الرب

كانالمعا!هدهكل.(95:91ش)1أتدفعهالربفنفخة

كان،إضافةأممطبدونوحدهاللفظإنحتى،الاصميتضنها

الخطاياأشنعمنفكان،اللهجلالعنكافيكععبيريكفي

دعيالذتوكل.(اا:24لاا1ألاسمعلىالتجديف9

مجمايتنم،الجكفلوهرملكه،لهكانواعلمأيهوهاسم"

إسرائيلرجاءإلىلمالجأيهوذاضعبصرخ4احمهولأجل

ديخاوقدياربوسطنافيوأنت9:الفيقوقتنيمخلصه

نأشبهوجدوقد.(14:9إريا)!تتربهالا.باحمك

كناقد،:المرثاةتلكفيهوالعميقخزيهمعنئعبيرأفضل

)إش!باحمك!ميدغلموعيمتحكملمكالذيىزمانصذ

تافهم:نيالفرحعنتبرأعظميجدونيما،(63:91

انظر15:16)ريا)!الجنودالهياربباحملثدعتلألط9

يأمرعندمالذلك.(91او9:8دانبال،7:14أخ2

كان30001باا:لهتلحنوهممنبتح!يدتلايذهالرب



لوثلثاا

ممكئاكنفلم،العيقالساميمعناهاعندهملهالغةيستخدم

الاسمبهذا،يهره311يصتدلكانأنهالايفهمواأن

بكنوا،!القدسوالروحوالابنالآب931:الجديد

عندهميعرفأنيجبأيهرهاأنالاالتلايدعديعنى

وإلا،أالقدسوالروحوالابنالآباسم)،الجديد3بالا

جد!ذاإلفاجهوهمكانبضعكان!وعأندلكسنىكان

.جذامهرلاضئاهذاويكون،!ؤصسهكانالذكطللمجتمع

كانيوعأنكيرآخرمفهومهناككونأن)دايمكنملا

هوالجديدالاسمهذاوأن،ليهوهحديذااصئالمجتمحهيمطي

يوجدلا!!القدسوالروحوالابنالآبأالثلالىالاسم

الثلالطالاسمهذافي،الابن،منالمقصودأنفيشكأدفى

الأقانيمتميزمنذلكيتضسهماكلمعنفه!سرعهر

اللههو،ا!رائياليهوهأنجلاءبكليعلنفهو،الثلالة

لعقيدةواضخاتقريراالصيغةهذهكانتلذلك،الأقانيمالمثك

نراهابل،الثالوثعقيدةميلادهنانجدلاونحن،الثالوث

اللهبأنالقاطعالاعلانهناولكهالرى،ضئامقرزاأمرا

مهابةبكلالم!يحيةمؤسى!ررهمافهذا،الأتانيمثك

باسمالحقيقيالواحدالالهاصائلعبدلقد.وجلال

الحىالواحدالإلهنف!يعبدونفإنهمالمسيحيرلىأما،،يهوه"

ماهووهذا،أالقدسوالروحوالابنالآب!باسمالحقيقى

مفهومحسب-الئالوثعمدةأنيعنىوهو،الميحيةيميز

أسمها.اليللديانةالميزةالعلامةهى-نفسهالرب

هذهمثللهاحقيقةإن:المعموديهص!فةأصاله-عثررابع

.والتحدىالنقدمنتنجوأنممكئايكنا،ابالعةالأية

لاستبعاد-طائنةعاولةأصهابهتوصفماأقل-عاولةفثمة

تقضالخارجةالأدلةكلولكن.متىإبجلمنالمبارةهذه

فيجزئابأقلليستالداخليةالأدلةأنكا،المحاولةهذه

المبارةأثهريةأبحجةأصالتهاعلىيعترضونفعندما.ذلك

نأبنسونفإنهم،أالعاليولاهوتها!،الكنسيةوصبقها"

وحبةالخميرةأمثالايهتنسبلا-متىانجيلفي-يوع

تلكمثلتصريحاتأيضئاايىتنسببل،فحسبالخردل

وأن،12،21:43،24:41اوا:8تفيالواردة

لكنيستهصوعذكريجلالذيوحدههر،الانجيلهذا

مت)المظيمالتصريمبعدوأنه(18،18:17ت16)

عظم-مهماضيء-نبةيستمصىلا(11:27-03

منو!دورهاالمبارةهذهأصالةعلىيعترضرندعندما،إليه

!كآخريوعفييفكرونأغمفالراضح،نقهيسوعفم

:28)تىيسحلهالذكيايعريمفهذا.الأناجيليسوع

متىايخليقدمهالذىيوعمعالانجامكلكجم(91

الجد!د.العهدكلمعأيضئاتمائاويجمبل،القولسبقكا

يهاجمونها،ايىالعبارةهذهتاريخيةإننقولأنهناوككفينا

لوثلئاا

وحدهي!رعفلش،الأتوالببانيالتارفيارتباطهايؤيدها

الجديدالعهدكابكلبلثلانبمفهرميتكلمالذىهو

اممكهذاكلأتاعهكلتم!لىفإن،الىءنف!!علرذ

يشبالذى-التعليمهذاأنافتراضي!تلزم،الحقيدةبهذه

وأمام.لأتاعهأمرهفيحقيقةوردتد-يوعللربهنا

الإنحيليماتصدورهينثكأنالمعقولمنليى،هذاكل

وتوكيد.جلاءلكلإيهيشبه

منننتقلعندمابول!:كداثالوثعئر-خامى

العقبدةأنكبفلنرىأتباعهكتاباتإلى،يوعأحاديث

بولس،رسائلالنرجعأنالطيعىفمن،النيجكلتتخلل

لبىلاالذكطالقاطعوبالدليل،بكزتهاالظرتتفتوهي

الربموتعاصرالذىالجيلأثاءفيكبتأنهاعلىفيه

في-وهي،تارفيكشاهدأهم!هامنيضاعفمما،وقيامته

المثكاللهلمفهومالشهادةينرىماكلنتضحن-الحقيقة

منالرسائلجميعففى.نيجهاكليتخللالذىالأقانيم

الرصالةإلى-م52حوالمطبهتايي-الأولىتالرنيكى

دأنجد-م68حوالىكتتالتى-تيوثاوسإلىافانبة

وتوكيدهإعلانهتريدالذىالأصاسىالموضوعهوالذىالفداء

ترجع)نما،بهترقياليأويتضمنهاالتىالبركاتكلمع

كلفعلى،الاقانيمالمثكاللهإلى-الدوامعلى-جميعا

يسوعوالر!الآباللهأمامنايظهر،عفحاتهامنموضع

والمصدر،عبادةلكلالوحيدالعرض،الفدسوالروحالمبح

ذكرفيوالرللباطةوبالشبة.الأمورلكلالوحيدالواحد

الموإضعبعصفينجدقد،العقيدةهدهإلىالتلميحاتهذه

نهماثانييرزأو،الآخرينمناكزيبرزالالافيأحدأن

يذكرأنالنادرمنلي!ولكن،الصلاةأوالبهرتوجيهفي

لإلهامديويتهعنيعبرأنيحاولعندما،مغاالثلاثةالأقانيم

أعمقضركةالىقرائهضوقأوشوقهعنللتبيرأو!نحمةكل

طالئابصلاةرصائلهيبدأأنكدهفالمألوف.لعمةكلا!هإمع

!سوعوالربأبيناالله)منلقرائه"واللامالنعمة"

:اروبة)السماويةالبركاتلكلالوحبدكالمصدر!المسبح

:1أف،3:اغل،2:أكو3،2:اكو7،1

لط21،:اتس12،:شا21،ا:في2،

خروخابعتبرمماولبس.(3فليمرن،2:اقي2،2:أ

نفىمعكسجمممابل-الأمرحقيقةفي-القاعدةهذهعلى

الايةالرصالةفي!محهماالقد-!الروحيذكرعندماالفكر

الصلاةفيأيضئايذكر!و.(13:14)كررئوسالى

دأخذوالذىرصلاللهبولىبهيخغالذيالحمةلطلبالختامية

معكمأالمسيحيوعربنانعمة):اليطةالصيغةهذهعادة

،6:81غل،61:23كو61:02،1روعية)

فلهمون،3:18ش5:28،2أش،4:23في
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!وعوالربالآباللههـمنفي؟مرصعةوبصيغة.(25

فيكاموجزةبصبغةأو.(24و6:23أف)،الميح

:4قي6:22،2اقي،4:18كو)!معكمالنعمة)

!دكرنجده،والحاتمةالاف!احيةويبن.(3:15لط،22

إما،القدسوالروحالمسيحيوعوالر!الآباللهباستمرار

تلميخا.أو-الغالبوهو-تصريخا

فالأساس،اللهوحدايةعلىلدةيؤكدلولسالرسرلإن

:8اكو،3:03رو)اللهوحدانيةهوكلهلفكرهالأول

:6رويةمع2:5الط،4:6أف،3:02غل،4

بالنبما-الآباللهيكنلمولكن.(1:17اقي،27

.التدسالروحأوالمحيح!رعالربمنألويةأممز-له

للانسانبالنبةالانسانكروح،للهبالنشةالقدسفالروح

يخنا،ساكئااللهروحكانإذا،وعليه،(2:11اكو)

.(اأوا.:8روية)فينايسكناللهأنذلكفسحنى

:3كو1)للهياكل-الحقفةهذهعلىبناء-وغن

المسيح،ألوهيةلأكيدالعواتأتوىاستخدموقد.(16

الكلعلىالكائن5وهو،(:213قي)،العظبماللهافهو

فيهأ)نهجلاءبكليقولبل.(ه:9رو)أمباركاإلفا

فيماكلافيهيوجدأنهأيااللاهوتملءكلمجل

فإنه،اللهوحدانيةعلىفيهايزكدعرةكلوفي.أاللاهوت

،!الفريداللاهرت)هذافي"الميحيصوعالربأيقبر

الوكيدهذايثتئم!واحذاالاآخرإلهليس5أنهيؤكد!و

وأربابكثيرونآلهةالوثينعنديوجدقدبأنه

الأشياءبمفهالذىالآب،واحدالهلناولكى"كثيرون

الأشاءجمغبهالذيالمسيحيوعواحدورب،لهونحن

هذاأنالراضحومن.(6وهو8:4اكو)!بهونحن

الميح،يسرعالواحدوالرب)!الآب،الراحدالاله9

فمغهوم.عرهآخرالهلي!الذى،الواحداللهأفييجتمحان

ببارة-كضمن،يعبدهالذىالواحداللهعىبرل!

أقانيمئلالةيوجد،الواحداللهكيانداخلأنه-أخرى

يموعالواحدهـوالرب،،الآبالواحدالله)فيمتميزون

.!المسيح

كلفي:بولىكاباتلياثلالةبينالجمع-ع!ثرمادس

:ااش)رسائلهأولىمنالعد!دةبول!الرعولكتابات

:3ق)رصائلهآخرإلى(41او2:3تى2-5،2

الأتانيمأطفايتحضر(41أو3و1:3قي4-6،2

-القدسوالروحالميحيسوعوالربالآبالله:الثلاثة

الحلاصبركاتلكلالوحيدكالمصدر-فههاافتعاللابطريقة

الرصالةفيلذلكثاليةصللةونجد.بالميحللمؤفينالتي

،6-71،4:4و41و5-2:81،3:2أأفسىإلى
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فينجدهعاهومثالأعظملحلولكن.(.6:18-2

الموابعنبرلىييهلمحيثكورنثرسأهلالىالرصالتين

:12اكو)الكيةبااللهباركوالتىالموجودةالروحية

الأقانيموبينلينهاويربط،جوانبئلالةمن(4-6

واحد.الروحولكنموجودةمواهبفأنواعا:الئلاثة

اعصالوانراع.واحدالربولكنموجودةخدموأنواع

وقدإ.الكللطالكليعملالذ!طراحداللهولكىمرجودة

عطا!االمواهباعتبارفيالاكمالمننوغاهاكأنالبحضيظن

لله،وأعحال،للمسيحخدماتوأنها،القدسالروحمن

افلاثة.الأقانيم،مذهلةبصورةتعلنالصورةبهذهولكها

تبدووالأعمالوالخدمالموابلأنليس،ذلككتبفبولى

والروحوالرباللهلأنبل،متنوعةعظيةكأشياءفكرهأمام

للنعمة)ظهاركلوراءالمثثةكالعلة،باشمرارفكرهيثغلون

تلمححولكنه،تصريحانهاكئرللثالوثتليحانرىوهنا.

اللهعنبول!فكركلأساستثكلاثالوثعقيدةأنيثت

صرنثوسفيجاءماذلكمنالأعمقولمل.الفداءإلهإ

وتسمىالبهائىفيتستخدمأصبحتوالتى(13:41)الثانية

وشركةاللهومحبةالميحيحوعربنانعمة:!الرسوليةالركة

الفداءبركاتببنيجحوها.!حميكممعالقدسالروح

اللاهوتأتانيممنبأقنوممنهاكلاويربط،الثلاثالعظمى

،الثالوثلعقيدةرحميةصياعةأيضئاهنامجدولسنا.اللاثة

الأقانيمالمثكاللهعن-المفهومهذالورودآخرمثالولكنه

الالهىالمصدرعنييهلمهنافبول!.الحديثياقفي-

يفكر-عمدهمألرفكأمرولكنه،العظمىالبركاتلهذه

يموللافهو،للالىبأسلربالفداءلبركاتالاالىالمصدرفي

تكوناللهوشركةومحبةنعمة!يقولأنيحتملكان؟-

وثركة،اللهوعبة،المسيحيسوعالربنعمة!بل"معكم

قوية-ضهادةيقذموهكذا!جميعكممع،القدسالروح

على-وضوحبكلولكن،دلكالىيقصدلمأنهوالأرجح

الأقانيم.مئكاللهأن

يتكررالجدلد:العهدكابسائرعداثالوث-عثرسابع

ففىالجديد،الحهدكتاباتسائريالالوثعنبولىمفهوم

فياللهأعمالكلبأنالمفهومهذانجدالكتاباتهذهكل

ي!وعوالربالآبالله:ثلاقمصدرالىترجعالغداء،

مرازامغاالثلالةالأقانيمهؤلاءويبرز.القدسوالروحالميح

المشحيبننحبدوموضوعالمسبحىالرجاءعنتعببراونكرازا

بط31،أ:92-ا60،-4،6:4و2:3عبمثلأ)

بهوذا8،-5:4ير1،ا-1:2،2:312-4:3،91

بمقتضى:1لذلكمثالضرولمل6(..-ا:4رؤ2،او02

يوعدموريقللطاعةالررحتقدي!فيالسابقاللهعلم

،القدسالروحفيمصلين"(،ا:2بط1)!الميح
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الم!يحيوعربنارحمةمنتطر!ناللهمحبةفيأنفسكمواحقظوا

الىنضصأنويمكن2(،او02يهوذا)!الأبديةللحياة

لكمنحمة:ا!وحنارؤيافيالواردةافرذجيةالبارةهذفى،

الأرواحالسبحةومنيأقيوالذىكانوالذىالكائنمنوصلام

منالبكرالأمينالاهدالميحيسوعومن،عرضهأمامايي

.(وها:4رؤ)"الأرضملوكورئي!الأموات

عقدةعن!كتبىنالكتابهؤلاءأنالجليالواضحومن

كانالذىالثاملللمفهومضهادتهمويقدمونبالثالوثثابنة

بملمونمكانكلفيالجيعفكان.الرسولبةالدوائر!سائذا

نالواوحدهفهوالذى،المسيحيونيبدهالذىالواحداللهأن

وحدايختهفيكان،بركاتمنمعهالفداءبهأقىماوكلالفداء

هذاوأن!القدسوالروحالمحيوعوالربالآبالله:!

بالبةعحلهأقنوملكلأنفهموا؟.وحدانيتهمنيقلللا

خرك.للآ

الجديد.العهدكلقالجتثرةالمفطردةالئهادةميهذه

!ا.افتعاللابحطةطبييةبصورةتأقأكاقوتهافيفىيدومما

المفهومفإن،أعمالهفيأوزأنهفياللهالىالنظرةكانتوسواء

حال.كلفينضههو

القارىءتفوتأنيمكنالمة:لالياخلاف-عئرلامن

منوغصهبول!استخدمهاالتىالتثليثعباراتأنملاحظة

فيالمجلةالعباراتبالنصهيليتالجديد،العهدكاب

نجولس(يوخا)بجلعداما)الأناجيلفينضهالربأحادبث

التيالعبارةنفسيذكرونلاالجديدالمهدكابمنوكره

،القدسوالروحوالابنالآباأى،الربيخدمهاكان

وهذا،،القدس:الروحيحوعوالربالله:اذكروابل

اختلاففيحدأبعدالىيبررهمالهايميةفيالاختلاف

عنيتكلمألربكنفلماثالر:.وأقانيمالمتكلميينالحلاقة

كلمةكانتبينما،الرب"بكلمةالأتانيمصكراحدنفسه

الوثيقةبالحلاقةمعرتهعنبدتةتحبركانتالي-،الابن5

وير.صهولةنيفمهعلىتجرى-باللهالكاملةوبمحادلتهبل

الط!حىمنوكان،لبولس،الرباهوكان،الابناولكن

كانتلقدبلهكذا.عنه!حدثوأنبولىفيهيفكرأن

للمسبح،وصفالبرلسالكلماتأحبمن،الربأكلمة

الاسمبالحريبل،للمسيحعلماصمعندهأ!بحتلقدحتى

عنحديثهفيي!تخدمهأنالطبيعىمنفكان،للشحالإلهي

وليىبهم،علاقتهحبثمنالثلاثةالأقانيميذكر!و،الثالوث

إلههالثالرثفيهـىنجرلىببمض.بحصهمعلاقمحيثمن

الأساسهذاوعلفيه.صكنالذىالقدسوالروحوربه

دائئا.الصورةهذهعلىيذكرهم

الجديد،العهدرساثلكئابأنأ!اللنظرالملفتومن

لوثثاا

فيالرباستخدمهالذىالرتيببنفىدائشايتزمونلا

الترتيبشبختلفبل(،28:91ت)العظيصة)رصاينه

،ا:4-26كو1)عكسئاترتئانجدقدبللآخر،موضع

ولكنه،الكلاماكضاهترتئازلكيكونوقد(.4:4-6أف

ت)الربذكرهالذىالترتيبمعتفق-ذلكمع-

الثلالة،الأقانيمبينالترتيبيختلفماكئيزاولكن(.28:91

الله،،الرب:9الرنبنجد(13:41)الثايةكورنثوسففي

كأمروارذايكنلمالأتانيمنرنيبأنعلىيدلمما،،الروح

.العقيدةفيجوهرى

لهاالحقائق":هذهروح!و،ابن"مفمون-دثرنايع

أقانيمبينالجبادلةللحلاقةالجديدالحهدضهادةفيأهمتا

وحدانجةفيأقانيمثلاثةوجودأى-الثالوثفحقيقة.الثالوث

-حيقةالخلاص)تمامفيبهالحاصعصلهنهملكل،الله

.وجزموإصراروكرلوضوحبكلالجديدالحهدبهالهشهد

تساوونالثلاثةالأقانيمبأنالجزمأيفئاتتضمنالئهادةوهذه

الاصم"هرمنمكلعليطلقالذىالاسموأناللاموت،في

منأبعدهرماالىالذهابحاولالازااسمأ.كلفوقالذي

افلاثة،الأقانيمعنالجديدالعهدكتابفكرلصرفةذلك

نأنترضأنابديمنلدووقدهاثلة.!عابفتواجهنا

والابنالآباالألقابفيمعلنةالأقانبمبينالمتبارلةالعلاقات

)28:91(،شىإيخلفيالربذكرما؟"القدسوالروح

تلاحظكدمااليءبعضتهزالافتراضهذافيثقتناولكن

نفسذكريراعونلاالجديدالعهدكتابأن-أسلفناكا-

علىتقضرولبهها،الثالوثالىإشاراتهمفيالألقابهذه

بيدحدالىتشبهايي-سحناالرسولو)ثاراتالربأحاديث

.الربأقوال

تلميخا،الابنأالتحبيرفينرىأنالطيعىمنيكونفقد

تطبي!أ!ئاالمسرمنكونلاوتدوالاثتقاق.ايبعيةإلى

كا!ةالمؤكدمنولكنأ،الروحأالتبيرعلىالمفهوملفى

ألساميالفكرفيالتبراتمذهمدلرليكنلمهذاأنالتأيهد

فيالبريةمفهوم)ن.المقدسالكتابلغةوراءيكمنالذى

الابن،5هكذاالآبيكونفكما،ائمابهة5هوالكتابلغة

انمالثالوثأتانيمأحدعلىأالابن"لفظةفإطلاق،أ!ا

بالابن"ووصفهللآب،تبيتهولي!للآبساوأنه!ؤكد

)نما(:49يو1-183:16،18،او:14يو)،الوحيد

مز)نظربلاالذىأوايفردبل-الإشتقاقيى-يؤكد

بكرصاعبارةوكذلك(.25:1635:17،،222:.

بل،الرجودبدءمعنىتحمللا(اا:هكو)،خليقة

روح"التعبكلمعالأمرونفىالرجود.سبقتؤكدبالحرى

القديم،العهدفيكثيزابهنتقىالذىا،الربروح5أواالله

!نىولكنهالتببة،أوالإشنقاقمنمعنىأممطيحمللا!و
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لوثلثاا

نقرصمجعناماثمةولي!.ثاطاتهنظروجهةش(الله5

العهدإلىالقديمالعهدمنبالاننقالدلالتهتغيرتقدالترأن

كادماالجدصدالعهدفينجدفانناذلكعلىعلاوةالجديد.

كتاوفي"،روح"و!ابن"لكلمتيمحدذاتعريفايكون

فنقرأالمماثله،أوالمساواةعلىيصبالتركيرأننجدالحاقي

نأاكزيطابوناليهودكانهذاأحلفصن":ءحنا)نجيللب

أبوهاللهإنأيضاتالللفقط،السبتينقضلملأله.يقتلوه

لهالذىهووحدهويسوع(.5:18)!باللهلفهمعادلأ

يل؟المجار!بالمعىلي!!ألوهالله"إنيقولأنفيالحق

وكاذ.الحقيقىالمباشربالمدىبلالبكر،اللهابنإنهإصرائلعن

نقرأ:وبالمثلللهأ.محادل9أيتمائا،اللهمثلأنهمذامحنى

منسلأن،اللهأعماقحتىضرءكليفحصالروحالأن

هثدافيه،الذىالإنسانروحإلاالإلانأموريعرفالاس

كر1،)اللهروحإلاأحديعرفهالااللهأمورأبفئا

اللهمعرفةفيالعاملهوأنهالروحيدووها.(اااو.

جوهرعمقبكللفهاللههوأنهأخرىببارةأو،لذاته

مهو،البثمريةالجاةمقرهوالانانروحأنفكما،كيانه

فكيف،جاتهحوهرهواللهروحهكذا،الانانجاةذات

هذامفهوماشقرفإذا.اللهمنأقلأدهافتراضيمكن

لي!أنهنرىفإننا،أالروح!و"الابن9لكلمتىا،س!خدام

الثلاثة-الأقانيمبيرالماواةعدمعلىيدلماالجديدالعهدفي

يعلقيخماأنهلطشكلاوا!وع:التبيةمألة-العحرين

الدائرةفيأو،المداءعصيةفيالأقانيمشأفنومكلبعول

مننرعانلمح،الحالممعاللهعحاملاتدائرة،الأوصع

الاب!خلالسيمملهإنما،الآ!يعملهمافكل،البية

3:22،،2:16)روميةالقدسبالروح

5:9،فيش1،ا:هأف5،1،17،21:أوأ

ير)يتممالآبشيثةوكلالآبأرلحهقدوالابن(.3:ه

يتكلملاوهو،الابنأرسلهتدالقدسوالروح.(6!38

-16:7يو)التلايدويخرللصميحكايأخذبلنفسهمن

منأعظم...رصللبىإنهاتنفسهالربويقول.(14

أعظمألى":صراحةويحلندل،(ا:316يو)"مر!ه

الميح"إنبولسالرسولويقول.(ا:428يو)،نى

هداكللكن.(3:23كو1)للسيحمحنأتا؟!لله

نأبدولا.الفداءعمليالمحبهقامفيماتفيرالهبحد

العمل،فيماللصحهاالتىالتبعيةعلاقةأناعتبارلافيلضع

الثلاثة(الأقانيمبيناتفاقأوعهدشيجةصوىتكونلاقد

حقبقةهاكأن؟،الفداءلىصعئاعحلأأقمرمصتولىبه

دخلوبدلك،الثرطبيعة"الالناأخذحيثالميحتجسد

ضكلاأنهومع.التبيةصبةلهاالآبمعجديدةعلاقاتي

،االابنو"،الآب"يدكرحيثكثرةمواضعوأنهلى
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لوثلثاا

نأالمؤكدمنلكن،تدبيربةعلاقاتعلىذلكحمليمكن

ولكنما،أبديةعلاقةعلىأيفئاتدلانأ1،بن)و،الآب5

ىأأالاق!و،الأحمىأكط"الأول،علىمطلفاتدلانلا

لاتماماللهابن6لضاعحقيقةو)ن.بالجوهريعلقفيماالادق

تفسيرفيجديذاعضزالتضيف،الأرضعلىالفداءعمل

نأر!ب.للآبوطاعهخضرعهإلىتئيمالتيالفصول

الفداءعهدصتالعظيصةالحديدا!هداتعاليمضرءرأنهندرك

،الأرضعلىعملهيتمملكىاللهاب!اتضاعوعن،ناحيةمن

الناجةمنبالخسدللمسيحأصبخاالتنتوالطبيقين

فهاالنيالفمولتلكتفيرفيالصعولةتزول،الأخرى

الجطقيعيرمنيصبح،الحقائقهذهضوءففى.للتبيةشارةة

دينالكاملةالمساواةأذوبخاصة،الفصولنلكعلىاقىكبز

الجديد.العهدنيجكلفيشتتأكدتخللالأقانيم

نجدوهكذأالمجيةللمفهومالثهادة-والعث!ريناطادى

التجسدفيأعلنتالياللاهوتفيالثلالةالأقافيحقيقةأن

وعملهالروحاللهوحلوا،الفداءفيالابىاللهوعسل

كلعلىوتتلألأ،الجديدالعهدفيواضحةحممة،المحكمر

،الفداءعمليةفيتوجدإعلا!احذورأنوحيث.صفحاته

هذااختبرقدفردكلوعىيصدامابحدأنالطبيحىمس

صولحتقدأنهاتعلم،بالفداءتممتفدنفسفكل.الحلاص

والابنالآلىإلى:ترجع،لروحهأحياهاتدوألهبابئاللهمع

منهاتفة،لالففلوإقرارإجلاللكلالقدسوالروح

عقيدةإدراكعلهايعسركانوإن،،وإلهيرلى!:الأعصاق

للخلاصاختارهاعناصرفإن،للخلاصاختبارهاسالثالوث

تجدهالذى،الثالوثبتمليمإلاوتفيرهافهمهايمكنلا

ويضفى،الفداءعملبخصوصالكتابتحليمكلفيمتضمئا

-سىأنللمؤمنيمكنايعليمهذانبرا!ة.وإتاثادلالةعليه

كالمجة،خلاصهاخبرالذىباللهاثمثةعلاقهوضرحبكل

عمل-إتمامفيالفاديةوكالمحبة،الفاديإرسالفيالأبرية

لقبولالإنسانقلبفيالحملفيالخلصةوكالمجة،الفداء

وئميزالأسالباختلافمعالحوانبهذهوكل.اعداءا

الإنصانعلىتفتقايي،الواحداللهعبةمنهيإنما،الأدوار

.الفداءعملعلىبناءوتخلصه

المشحيةجاتهالارتباكيعتري،الثالوثعقيدةوبدون

منجؤاعلاويضفى،والثويشالغموضجهاويجطالراعية

والواتعالاتساقينحفقالثالوثبتعليمولكى،الحياليةأوالوهم

وعقيدةالثالوثعقيدةدإنوعليه.لواحيهاكلفيوالحقبقة

ويقول!.مغانسفطانأومغا-نارئحا-نفومانالفداء

ناريخصينكرونلاالكثيرينأنعرفتلفد:ا!كريجأ.

مفهرمالىيصلوالملأنهموذلك،واحدلببإلا،الفداء

الثالوثعقيدقيبينالرثيقالارتجاطوهذا."الأقانيمالمثلثالله



لوثثاا

وصلتأنبعدإلاتترجلاالكنيةجعلالذىهو،والفداء

ثمةلش)ذ،متقنةمحددةعبارةفيالثالرثعقيدةصياغةالى

فلبظللقد.المسبحىالحلاصلاختارآخررا-أساس

الأتانيمائملثاللهفيراحهوجدأنإلىمفطرئاقلفاالانان

لقبرله.الانانتلبليوالعاملومكمدهاطلاصرنجس

القولىالحانزكانلقد:العقدةعاكة-والعضرفىاثالي

الرا-ألمطلقالكيةاتناعهو،الالوثعقيدةلصياغة

الميحىالمفهومكا!محورهىالتى،الكاملةالمحبألوهية

عياكةفيالهادكطالمبدأوكان،المسيحيةثأةمنذاللهعن

نفسهيسرعالربأعنها؟الممموديةصيغةهو،العقيدة

إجراءأطسهوالاعلانهذاكانفقد(28:91ت)

كلفيصياغابدأتالتى،الإيمانتوانينوأالمعمودية

الممحألوهية:الأساسيانالمبدآنهذانفكان.الكنيسة

كلفىوالمحكالمرجعهما،الممحوديةوصية،الحقيقية

أصا!صاوعلى،اللهعنالمبحبةالعفيدةصباغةمحاولات

يحلقماكلفايخققمحددةصيغةللكي!ةيكونأنأمكن

فيهاتحقؤ؟،الجديدالعهديستعرضه!الفداءبإعلان

.للخلاصاختارهفيالمسيحيالقلبمطالب

ففدبؤةةالعبمياشإلىالرصرلكان،الحالوبطبعة

محاولاتفىأثرهاالسائدةوللفلفاتالموروثةللعقائدكان

الإيمانمنالجوهريالحقهذاعنللتعبيرمحددةصياغةوضع

بصيغةالمواتفكلفيتهندىالكنيسةوكانت.الم!يحى

لقانوناأساشامنهاوجعلت،(28:91ت)،المعمودية

في-حرارهبقرة-الأثراكبرلترتليانوكان.،الإيمان

أولهوولعله.محددةتويةبصيغةالثالوثعقدةعنالتبير

الثالثالقرنمنتصفودض.،الئالوث9كلمةاشخدممن

والروحوالابنالآب"أنزعمالذىطبليوسبدعةظهرت

مظاهرفيالواحدالالهيللكائننحتلفةألقا!هى،القدس

الروحومرة،الاينومرة،الآبمرةفهر،المتوعةنثاطه

الابنأنزعمالذىأريوسبدعةظهررذلكوأعقب.القدس

خالقهاهولأنهانحلوقاتكلمنأممىكانوإن،نحلوق

حيثم؟32قيقيةمجمععقدفيعبئاهذاوكان.وربها

أومعهالمتقدةوغيرتهنطقهبقوةواضطاع!أئناعيوس5لرز

-أنوباييوس(النريغوريان)اللالةالكبدوكيونالأبطال

الصحيحة:العقيدةالمجمعفيقر،الدعهذهكليدحض

،يرىماالأضياءكلخالقالكلضابطآبواحدبإلهنؤعنأ

منالمرلودالىاابنالمسيحيسوعواحدوبرب،-سىلاوما

نورإلهمنإله،الآبجوهرمن،الوحيدالمولود،الآب

ساو،نحلوقغهرعولود،حقالهمنحقاله،نورمن

وعلىالسحاءنطتحيءكلكانبهالذىالجوهرفيللآب

فيلخلا!ا!جلوصالشرئسأحلنامنالدممي،(الأرض

اطوانيتاثلاثة

إلىوصعدالثاكاليومفيأبفئاوقاملمونأوتأنىوتج!د

وبالروح،والأمواتالأحباءليدينوسيأقي،السماء

نحووبعد.الصيفةهذهالكنيةكلتجلتوتد...!القدس

أوغ!طيرس!دعليالإيمانقانونتبور،نيقةمجمعمنترن

احتاجوقد.اليومهذاإلىالكنيةلكلالفعلىالقانونوأصح

الماواةعلىايأكيدااعادةإلى-والآخرالحبتبيز-الأمر

عحرالادسالقرذقيكلفنلجونالأقافي،وكادبينالتامة

الحق.هذاتأكيدفيهامدور

اشراحماتثلاثعلىالاسمهذابطلق:كانالحوايتالثلاتة

منيومسفربعدعلى،الشهيرالأبيانيالطريقعليمحطةفي

تقاطعنقطةعند(رومامنميلأثلاثيننحوبعدعلىأى)روما

بالقر!،نورباالىأنتيرممنالقادمالطريقمعالأياقالطريق

لعدعاى-تريوتيرموكانت.!سينرنا"الحديثةالمد!نةمن

-!أبيوس!افه"اتحاهفيالألياقطاطريقاعلماأيالستة

البونتهالمضتنقحاتفصقةإلىالرئشىالطريقعررنقطةتعنبر

إ-طاليا.منالجطقةهذهفيالطييةلمالمعاأشهرتحتبركانتالتى

لالرصلاشقالروميةفيالمسيحيونالاخرةخرجوقد

بعفهمفتقدم،بوطولمطإلىوصولهبنهبرععواحالمابرل!

الحوانبتالثلالةفىالآخرونانتظرهبيما،أبيوسفورنإلى

.(15-18:13أع)

الحوايتالتلاثةلموقعيظةض
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مثلثات

ثريطمنتتكونكانتأنها-رجحموجقبةآلةثثات:

فتعطيمعدنمنبقضبعليهيضربثكهئةعلىمحدفى

الكنيةفياليوميتخدمبماتكونماأضبهوهي.رنالاصوئا

موسيقيةآلةكانتأنهاالبضويظن.الأرثرذكةالقبطية

6(.:18أصم)أرتارثلاثةذات

صم1)والفؤوسالمناجلمعذكرتوقد:الأسنانثثات

الزراعة.أدواتمنكانتأفهاعلىيدلمما(21ة13

لحرثضوكةضكلعلىشعبثلاثذاتآداةكانترلحلها

.الأرض

بركةولأضورلمصرثثااصائيلبكوناليومذلكفي):ثلث

وتعاونسلامهناكجكونأى(:24ا9)ش)"الأرضفي

النبىرصالةأنعلىوضوحبكليدلمما،الثلاثالدولبين

الوقتنف!وفي،كرازكةطبيعةلهاضاملةر!الةكانت)شعياء

.(ا:663حزقيالانظر)إصرائيلشغلعننبوية

أنبأعدمانخلفة،ناسباتضفيافالث:ثلالة-الوم

في:ابأنه،بالقولذلكيردفكان،الوضيكبموتهالرب

الأولىشالةفيذلكذكرلقد.ايقومالثاكاليرم

واباعةشالصيارفةطردعندماأورضليمفيوهو،خدمته

تفعلحىتريناآيةأية5الغاضبالجمهرروسأله،الهيهل

ثلاثةوفيالهيهلهذاانقضوا!:لهموقاليسوعأجاب؟هذا

فكانهوأما:"قائلأا!الرصيوحناويصيف-!أقيمهأيام

.(2ا-ا2:8!و)أج!دههيكلعنيقول

كاد؟5:الثهيربقولهعرح،خدمتهأياممضفوو

يكرنهكدا،لالوثلاثأيامثلاثةالحوتبطنفي!ونان

مت)!ليالوثلاثأيامئلالةالأرضقلبفيالإن!انابن

شاصباتثلاثفيالقولهذامثلكرروقد.(ا؟.24

،8:31مرقىويفابلها،2أ:ا6)قىإنجيلفيأخرى

مرقىويقابلهاا:7،23)قىإنجيلوفي(،9:22لوقا

مرتىويقابلها(،02:9)متىإنجيلوفى،(93:ا

.(ا:833لونا.ا:34،

كان،الأمرصهذاالميحفهاصرحمرةأولأنبدولا

كاذبينحهكدشاهدينلأن،أعدائهنفوسفيشديدوقعلكلامه

كاناو)نالقولهذاإلىأضارا،تيافاأعامللمحاكمةوترفه

.(أ:458مرقى26،6:ات)اقتبا!مافىيصدقالم

به:اش!هزاءالمجتازونقال،الصيبعلىي!رعكانوعدما

مرقى،2704:ت1،أ!امثلاثةفيوبانيالهبهلاياناقض

المشححدبتكلى.سنراتثلاثمروربعدوذلك(ا:592

الكهةرؤساءتقدمعندماالتمساءوفي.بذلك

القبرجكراصةكأمرأنتطالبينيلاطسإلىوالفركصيون

المضلذلكأنتذكرناتدياسيدتائلين):عمكريةبقوات

الثالثاليوم-ثلاثة

.(64-7:62ت)!أفومأ!امثلاثةبعدإلىحىوهوفال

الوماهذاإلىأضارواالذينهمفقطاليهوديكنولم

)يخلمىالأخيرالأصحاحفىمراتثلاثيذكرإذ،،الاك

(ومرضتى)بجلىلطالمقابلالجزءفىذفكيذكرلمو)لرقا

الجيل،فيوهرقالأنجقيسوعأنالنسوةالملاكذكرفقد

نأبدولا.(24:7لوالميقومالثاكاليومفياإنه

فكرهمافيكان،عمواسإلىمنطلقينكانااللذينالتلميذين

ثلالةلهالرمكلههذامعولكن:)لهتالاعندماالأمرهذا

اداتمنصةوني.(2أ24:لوا،ذلكحدثنذأيام

تلكإلىالتلايذالتفاتوجه،فيهالهمظهرالتىالأضرة

يأاالميحأن!غىكانوهكداصكتوبهوهكذا:)الحيقة

؟.(46ة24لوا،الثالتاليومفيالأمواتمنويقوم

يخقول.للبهةالمبكراياريخفيمرتينالتولعذايظهر

الثاك،اليومفياللهأقامههذا:"كرنيليوسيتفىبطرس

بولسرطلةفيبالقيامةايخصالأصحاحوفى4(..:ا.)أع

قامإنه:هالرسوليفول،كورثوسفيالكيةإلىالرسرل

.(ا:54كو)1!اليهبحصبالثالثالرمفى

أصفارأناالكتبحب"الرسولبولىعارةوتضمن

فحسب،الأمواتمنالم!حفيامةعنتتبألمالقدبمالعهد

كانماولعل،الالثاليومافيجحدثذللثأدوتنأتلل

:القولفيالتقيةالبقيةنقةهوخاصةبصورةلالرصإليهيئير

ولا.،أمامهفنجايقيناأفاكايومفي.يومينبعد"يحيينا

أضاذدا!(الأء3أبوسأدمحوربقولهمافيمطفامغالاة

لا،فيهوقيامتاالمحقامةإن":العظيماكفوردجامعة

الومينفإن...وضوخااكثرعهاالبواتتكونأنيمكن

تحققهمافيإلاالاريخودلالةمنلهمالى،الاكوالوم

اثاكايوملطقامإدلأنه،الثاكاليومفيالمشحقيامةلى

المؤنين،.كلأتامالقبرمن

عندنذكرأنيجب،اللهكلمةفيأخرىشواهدوهناك

تثافأ"فيلبدكتورالعظيمالكنيسةمؤرختول،دراستها

الكتابفيالأعدادرموز)نه:أيفئااكفوردمجامعةالأضاذ

الآنخىنالتهممااكثرجادةمتفحصةدراسةت!تحقائقدس

الثاكأايوم"ذكرأفلشإ.الانجليزيةفياللاهوتعلمفي

كلمةأىذكرإنالحقيقةوي-المقدسالكتابفيمرةلأول

اليومأفمي.عظيممفىله-الكتابفيمرةلأولهامة

الحياةظهرت،ايكو!نسفرمنالأولالأصحاحفي!اثاك

يتنبأنراهيوصفقصةوفط.(ا:9-13تك)ابيولرجية

تك)رأسهفرعون-سفعأيامثلاثةفيبأنهالسفاةلرئي!

منأيامثلالةبعداخوتهأطلق!وسفأن؟(.14او،:3.

اليرمفيلهمقالثم.أيامثلاثةحشإلىفجمعهم:أالجى



ثلج

تفوتنارلا18(.او42:7تك)"واحيواهذاافعلواةالاك

هؤلاءلجاةالأيةغايةفى،الثاكالوم"كان3ملاحظة

إلىالاضارةأما.الأضرينالشاهد!نفيذكرناهمالذينالناس

يونان)بهاش!هدنف!هالربلأنمشهورفأمر!وناناخبار

.(!ا.:ا2مت،:17ا

،الانفصالعلىتدلفمرلفىيذكر،ئلانة)الحددأن!

وانفصل،حولهمالمنظورالماديالعالمعنالشعبانفصل!

دامىدظلامفكان:!بالكلامالآخرعىمهمو)حدكل

أحدقامولاأخاهأحدعصرلم،أبامئلاثةمصرأرضكل

الظلمةظلت؟.(23و01:22خر)،أيامئلاثةمكانهمن

ومن:)صاعاتثلاث،الصلبساعةالعالمعلىحيتايي

الاعةالىالأرضكلعلىظلمةكاتالادصةالساعة

العمىظلمةفيبولرمكث؟.(27:45مت)االتاسعة

.(!:9أع)،يبصرلاأيامثلالةوكان:اأيامثلاية

المرتجطةالفصولفيأ!ئاوود!ثلالة)المددأن؟

بثلاثقديضاالثعبعاتبفقد،العقابفياللهبمحاملات

الذكهاالجنافأن؟(،21:أصم2)الجوعمنضوات

.(ا:أ17،8:امل1)سينثلاثاصتمر)يبابهتبأ

فعدماأ،ثلالةبالعددأمرازايوقيالأحباءعنوالانفصال

أمهمريمعنانفصل،عمرهمنكرةالثانيةفييوعكان

.(2:46لراأيامثلالةلمدةوبرص

يحرقأنبمدهاحميهباقبالمدةورتبط،ثلالةاالعددأن؟

18،و7:17لاافادهمنفغاالسلامةدبيحةمنبقيما

يغتب!وهوبطرسفكرفيكانهذاأنشكولا.(7و:6ا9

يرىتقيكتدعلن:"الربوعد،عرالادسالمزمورمن

.(13ة2أع،61:01مز)(فساذا

المسبحبقيامةيختصيخماالوقتأ+يةعلىدلأئلهذهكل

الكتب.حسبالثاكاليومفى

فصلنيأورضديمفينادزاضيئاالثدجديى)1(ظج-جلد:

مطلقايظهرلاقدبل،كبيرعمقالىيصللاولكنهالثاء،

تئرقعدمماأغبهيختفىالحادةوفي.الواتبعضفي

حفرتهااييالأغوارفيأحيائايختبىءكانوإن،الثص

أورشلبم،منالأدفىالمتوياتوفي.(61ت6أيوب)الشرل

كانوإن،تمائاالأرضلتعطةبكفىثلج!قطأنيمكنلا

علىالنيالمناطقوفي.الئلحرقانقبعضأجائايحملالهواء

،الأرضلتغطيةيكفىبرد!قطتد،البحرصطحموى

جذاالثلجتكائرأن-استثنائيمابصفة-حدثقدكانو)ن

منتريفونحيوشنعحتىحبرونمنبالقرب"أدورا)ق

.(أ:322مك1)المسر

النة.أياممعظمالثلرجفتغيالبنانجبالقممأما-)2(

فصلفيالوديانوفيالشماليةالمنحدراتفيالثلجيرجدوتد

تدم،9ر002نحوارتفاعهللغالذىحرصنفجبل.الصيف

الصيف.أيامطيةالثلجمنصيولفهتساقط

البنابيعمياهمصدرهوالجباليغطىالذىالثج)ن-)3(

الحانجةتتد،الثلرجوجودانقطعو)ذا.الجفاففصلفي

تثفهلأو،لبنانثلجمنحقلىصخريخلوهل:أالمياهإلى

.(ا:814إريا)!؟الجاريةالباردةالمنفجرةالمياه

لىالجالكهوففياداجمنكبيرةكيات-ئختزر)4(

الصفنيالباردةاهـاهالمواطونمناوينحد،التاء

والتبريد.الربلأغراض

علىوصلطانهاللهفزاسةالقديمالعهدفيتذكرماكثيزا-)5(

علاصمقطللثلجيفول:،لأنهالطبيعةعاصر

يسبرأنيمكنهلاالإنسانولكن.(37:6أيوب)االأرض

مخازنأبصرتأماثلجخزائنالىأدخلت:"اللهأعحالغور

.(38:22بأيو)؟،البرد

!وفيأسذاوضربيزل"جهوياداعبنبناياأنونقرأ

وكأن(ا:22اأخ232،1:.عم2)هالثلجيومجب

الحادثة.هذهالكاتببهأرحمثهوذايوماكان"الثلحبوم)

إلىإثارة(312:اأم)!الثلجمنبيتهاعلىتخثىولا9

بيتها.!رمنبواجبهاقيامخيرقيامها

الكرامةهكذاالحمادلىوكالمطرالصيصفىكاثلج9أما

غيرفيالشىءوضعلأنها(26:اأم)!بالجاهللائقةعير

موضص.

عد،6إ4حر)كاثلجلأنهالألرصبباضيثبه-)6(

(5:27مل1،2ا:.2

القد-رضتعندما05ثلخاأمطرتأى،أثلجت5-)7(

.(68:14مز)أصلمونفىأثلجتفيهاملوكا

يخقول،والطهارةلنقاءمجازئاالثلجيتخدم-)8(

،(51:7مزإ)الئلجمن7هرفا+بيضأغسلنىإداود

.(18ات)ش)،كالئجتيمكالقرمزآخطاياكالتوإن،

!وللذلك،النطهرفىأفعلالثلجياهأنويدو

واص.(:93أيرب)،افلجفياغتلتولو":أيوب

الأبيضاللونعلىللدلالةهرالكابفيمجازئااشخداماته

7:9،دانيال)،كالثلجأبيضبا!:اأيفئارالطهارةالناصع

.(41:ارؤ،:93مرذس،:283ت
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الت!ية

غرهأوالحائطقا!للأوالكروهي،ثلمة"الثلم:جمع

حلفباإلىايصحدأنأصليابنشافانالملك!رشياأمروفد.

ييتالىالمدخلةالفضةيخحسبالمظيمالكاهن

لنرمبمالرببيتفيالذىالشغلعاملىالى...ويدفموهاالرب

.(5-22:3مل2)،اليتثلم

و!رف،الكحلفهيتخذمعدقبربقلهأصودحجرأثمد:

أولهيالثركرةالملكةدفىبلوكانت.الأنيصرنسمباكيمائئا

استعداذا!رأصاوزينتعيهابالأثمدكحلت5أنهاذكرمن

2)اتمائالرعدالربمصرعهالاقتولبهها،ياهولاصتقال

.(33-903:مل

،جالونربعنحوتوازىاليرنانعندمكاييلوحدةهي:ثخيه

هذهأدالراضحومن.(6:6)الرؤياسفرفىإلاتذكرلمو

مجاعة.حدوثاقترابإلىإضارةاببوة

التث!ية:

هيهذه:"هوالعبريةفيالسفرهذاعنوان:الاسم:أولا

الرنانيةالبحينيةالترجمةفيعليهأطلق،،ولكنالكلصات

الثانيةأالشريعة"أ!حاولع!(3أ+هوله+ه)انوميونترويود)

البييةايرجمةنيحدثلبىإلىاليونافيالاسمويعزى.

الفر،منعئرال!ابعالأصحاحصعرالثامنللعدد

الثريعةمنالمكررةالنسخةهذهلنضهويكتب:ترجموهجث

الريحةهذهمنلنفهيكتب5:يعنىالحبركطالأصلبيما

خطيزاليىالتسيةفيحدثالذىالخطأفإنذلكومع.،

النطق)عادةأوتكرارهوحقيقتهفيالثنيةسمرلأن،

بالر!ة.

موسىأسفارآخرهوالتثنيةضرال!عة:سفرماقي:ثائا

الئنيةولسفر.ابامرسمنالخامىالخسىهوأوالخم!ة

الخروجأضارففى.الخاصتأثيرهلهأنكا،مميزةخصائص

سفرفييما،موسإلىتكلئاالربيظهروالعددواللاويين

-ا:اتث)الرببأمرإسرائيلنحاطبامويىيظهرال!نية

3،5:،192:1).

اليهمأبلغهاأنسبقعديدةلخطاباتخلاصةعنعبارةوهو

البرية.فيتجوالهمأثناءفي،نحتلفةؤأماكنمختلفةأوقاتفي

حلالاصأئلنجىعلىموسىألقاهاالتىالعاليمخلاصة)نه

اضعراض)فهر.البريةفيأمضوهاايىالنةالأربصين

جة.بادىءالىالفدالىإسرائيلتاريخوترجة،لل!اضى

.للأحداثتفسيرىت!جلهرمابتدرتارئحاي!ولكنه

ولكن،الماضيليالتأولمنالكثرالسفربهذاويوجد

،المهودالمعلمونأما.المستقبلنحوهوالأطصتوجهه

الحطابةكابوبحتبر.،التوبيخاتكتاب:"يخمونه

المتقدةوالغيرة،برناردالقدسدفءكل"به،التبشيرية

بالرقةالجمالأصبيفرنش!القدسوحنان،رولالسافونا

للرباصرائبلولاءأهلارةفكانالأصامىهدفهأ!اوالماحة،.

المعنة.ولشريعته

وهى،العظ!ىللوعيةاصتعراضا!تبرمجملهفىوالسفر

كلومننن!ككلومنقبككلمنإلهكالربتحب:ا

كلالميحاليدلحمىهذاومن.(6:هتث)!قوتك

تثمع22:37مت)واحدةجملةفىالقديمالعهدوصايا

المجرببهادحرالتيالاجالاتاشدأيضئاوفه(.6:ه

.(13و8:3،6:16التثيةو.امع7و4:4)مت

،خطاباتثلاثةمنالثبةضريتكونالسفر:تحيل:لماالعا

فصبرة.ملاحقثلاثةتليها

اضعراضوهو(4:43-ا)1:الأولاططاب-)1(

أ!نوإفيبنفصيلمحدذا،اسرائلمعاللهلمعاملاتتاريخي

خطادإطارفي(!سترجئاه-أ:1)الخطابهذاألقيومتى

موآبالم!حوريبمنالثعببهامرالتىالأحداثأهم

لئمبحازانداءيوجهالأساسهذاوعلىإ.392:-:16)

خاصة-بصفة-ييتعدواوأن،مطيعينأمناءيكونرالكى

الخطاببذاويلحق.(4.-أ)4:انوثهأضكالكلص

مرصإفرازع!(43-4:41)مختصرةملحوظة،الأول

.الأردنلهرالثريةالجهةفيللملجأمدنلثلاث

خطابوهو26:91(-)4:44:الثالىاططاب-)2(

وييهون(.94-:4)4مقدمةتتصدرهوتثر!يإرضادى

والشهاداتوالمدنيةالأدبيةاسرائيللمثرائعملخصمن

نحد،اكزبتفصيلالثافيالخطابهذاتحليلوعند.والأحكام

رئشين:جزءينمنتكونأنه

عرصوهر،عسرالحادىحتىالخاصمنالاصحاحات)أ(

الإذس)صىالحكمأسا!اعلىقامالتىالع!ثرللوصايامو-

.(الدينى)

والحرين،السادسخىعشرالئاقمنالأ!حاحات)ب(

،والعوروالطهارةبالحبادةتتعلقمعينةثرائعمجموعةوهى

بالملركيخثصومما،الحدالةوإقامة،الثلاثةالسنويةوالأعاد

الخاصةالعبوحياة،والحربوالأنياء،،والكهنة

لاجماعة.وا

هيونفصته،ودييأخلاقيطابع،الجزءلهذاالعاموالطابع

الانانيةروحولكن،المئ!رعنغصةهي؟،الأبنغصة

الأعلى.مثلهه!والقداصة.كلهالحطابعلىتيطر

خطابوهو،(303:ا-ا27:)الثاكاططاب-)3(

الطاعةابركاتهووموضوعهوالتحذورات.باينبؤاتملىء



التثية

هذهلكابةبنوجيهاتالجزءهذاوببدأ.أالعصيانولعنات

-ا)27:عالجلعلىتقامصكلصةأحجارعلالثرائع

بينبالتادلواللحناتالبركاتبترديدذلكوتأكيد.أ(.

)27:وعيالجرزيموهما،الججاوركأالجبلبنعلالواقفين

ضدخطيرةتحذيرإتالوجيهاتهذهوقي.(11-26

أحكاملقبرلجديدةوتحريضات(\92:-أ:)28العصيان

والموتالحياةبينوالاختيارموآبفيتمالذىالجدررالعهد

92(2:-03:2).

إسرائبللثعبمو!وداعبخطابالجزءهذاويى

31(الأصحاح)الرببامرالحبقيادةيصوعتولمطوا)علان

فيمفجعلكلتحغقتالتىبالبواتمملرءالقموهذا

الملاحقالسفرنهايةفيوتأقط.اللاحقاسرائيلشعبتاربخ

-:وهي،ابدايةفياليهاأضرناالتيالثلالة

العظيمالمشرععئمهالذى(32الأصحاح)مو!نئيد)أ(

27(-3124:-للكهنةالوراةكتابوأعطى01لل!ثعب

33،الأصحاح)اصائيلبنيمر!بهاباركالتىالركة)ب(

نهمصفطوقد)الأسباطمختلفبمتقبل!اأنبأهموايى

.(كعونجط

مع(34الأصحاح)ودفنهمو!لرفاةمحصروصف)ج(

كنتىوهكذا.إصرائيلثعبعرفهنبيكأعظمعليهاثناء

والحملى.والحطوالجليلالسفرهذا

فكرتهأن؟،اقلكأكلمةهرالفرهذامفتاحان

اسرائيل،ثمب(الرب)أجهوه5اخنارلقدهىالمركزية

.،يهرهااصرائيلضمبفليخر

هىالتثهسفرفيالمركزيةالفكرةالرلهةأنالأل!ر:رالئا

اصرائلعلىفررركإلهالربيسبفهااييالفر!دةالصلة

واحد،رباقا.الرب.اصأئلكااحمع:افركدكشحب

،جذا،ا!حةالتثنةسفرفيالتوجدفكرة)ن(.6:4ادث

ضرفيالأخرىالمظيةالفكرةع!اتتيأنالط!عىومن

صياغتهيمكنالفرهذاضعار)ن.المقدسوحدةوهيالتثنية

.،واحدومقدسواحداله5:هكذا

الإلههوالرب:لهنظرلانر!داله(صه)الرب)9(

،93،6:4و4:53)،اهصخرآولب!)الفركدجدالو

،(ا:017)إ،الأربابوربالآلهةالههو5(32:93

الحهدالحافظالأميناللههووأ(.5:26)،الحىالله"وهر

والذى(7:9)أوصاياهويحفظونيجونهللذينوالإحسان

:62،21و2ه:7)الوثهأنواعوكلالجحوتةاممانيليمفت

واللردي(.ا27:ه،21،02:18:ا31،13:41،8

التثية

وهو.(أ:014)،فاماوكلالسمواتوعاءالسوات

بإصرائيلتربطهوالذى،(91)7:الأمكلعلىكسلطالذ!

الحلاقةهذهوترقىبل.(281؟58وشخصيةوئقةعلاقة

روحىوجودهوالربوجردان0(6)32:الأبوةعلاقةالى

الصخر،5واحمه(أاوه4:2)كرىلافهو

إلهفهوالصفاتجهذهولكونه(.3او.3أو8و1وه32:4)

،26-7:492:24،)مقاوميهكلعلىآكلةونارغيرر

نأيجبالوئيةنحوا!واففكلئمومن(17و3116:

نصمةمخميستبقىفلاالكنعانيونأما.الأرضمنكية!تلع

صواريهموتحرتونأنصابهموتك!رونمذابحهموتهدصن5ما

،المكانذلكمناحمهموتمحرنآلهتهمتماثيلوتقطعونبابار

.(18-0216:،3و2012:،16و5-ا7:)

القديمفي!!رائيلشعبصارلقدلر!د:!ثعبإلمرائيل)2(

،حرربفيممهمالربقطعهالذىالعهدبحبفريذا!ئفا

.(أ:96خروج)مقدصة،وأمةكهنةمملكة)نهمفجعل

البركاتورثوافقدالبريةفيولدواالذ!الجدداصاثيلبنوأما

فيممهمالربقطحهالذىالحهدبوا!ةلآبائهمنحتالتى

،(3و92،5:2:ا،27:9-26:16،91تث)موآب

أعطتاليالمواعيدلكلورثةأصبحواالمهدهذاوبوا!طة

(43،7:12،8:18،92:13:ازإبراهيمنذلآبائهم

بصفة-ومحبوئامقدضاخاصتاضحئااصراثيلضعصأصبح؟

،91او21،26:8وا:7:6،42)اللهمن-خاصة

يحنلكي6ليل)سربنيالربأدبولقد(.28:9،4:37

شحبهليهونواوليدهم(16وهو3و)8:2آخرتهمفيإلمحم

.(:947،و6)32:ومصاثهالحاص

الأمكانتلركدة:!دسوإسراثيل6عوه"فيالعلاتة)3(

ألاشهمايظرنكاناسائلبخوأما،آلهتهاتخافايأخرى

بهويلتصقواأيضئايحبوهأنبل،فحسبالههمبخافوا

ا:او1و.2،.ا:6،12:ه،5:92،)4:.ا

28:58،:91،9ا:4،7،91وا:223،3او3

13(.و31:12،و.162و03:6

العهد،بركاتلضركاءلأنهمالاشازاتأحمىلهمكانت

يمحالذفىعداما،وأجانبغرباءالأخرىالثعوبوكل

.(8-ا)23:خاصةيروطالربجاعةفيبالدخوللهم

الثهلسفرالجوهريةالوحدةانالتهة:صفر6وحد:ظشا/

تقريا،الجمغمنبمعنرفأمر(26-5الأصحاحات)

منالأصحاحاتكلوحدةعنوراضونأيضئاالكرينأنبل

كاستثناء-القدبمالمهدفيآخرضريوجدولا.26-أ

وحدهعلىالواضحةالدلاثلهذهبخثلحظى-حزتيالنجوات

والفكر.واللنةالغرض
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ال!ية

لسفرالأد!الأصلرب)ن:ا3!(أ3)عحأدريفر)ريقرل

علىالكاتبقدرةأن؟خاصةنوعةولهمميزأعلوبال!نية

والمقنحة،الحارةنفسهالوقتوفيالميفةالفصاحةبهنهالتمبير

وكميز.أالقدبمالعهدكتاببينفريدةمكانةنيتضعه

التبيراتمنبالكثيرالعجيبالخطالىالفرهذاأسلوب

منالئرا("قزعون)9:،اصائيليااحمع:اثل،القوية

ممتلكوها!ال!اعابرونأنتمالتىالأرض"(:هأ)3،ينكم

أنف!كم،كلوعنقلوبكمكلمن"ا(،ا:ا)1

ولا،الثيةسفرفيكثيزايترددمماغرهاوكثيرأ:13(.)1

فهذهوهكذا.القديمالعهدأسفاربقيةفينادزاإلانجدها

يحملأنالكنابةأسلوبيمتطيعما...بفدرنعملالتعبرات

راسخة.وحدةفيالقرلهذاالختلفةالأجزاءربطعلى-

بالخرهـالخاصةوالاضافاتالعناو!نبحضوباصناء!

34(،و22و9و337:أو،4:44-94،92:ا،)1:ا-5

023،-و.122-2:.ازالمارعيماالتعديقاتوبعض

الأصحاحباستثناءوأحا،-9(ا:1406،اوا3:!و

بأنالقولنستطع،موصىوفاةقصةلنايقدمالذىالأخير

القليلالا،الأدبمجاللطلوجدولا.واحدةوحدةال!فر

،الهدفلطالواضحةالوحدةهذهمثللهاالتيالكتاباتمن

المتظم.ءيىالخطالأملربهذامثللهاأو

تؤكد،التثنيةسفرفيفقرةهناكالسفر:كاثب:ساديئما

حيث،،التوراةهذه!كاتبهوموصىأنضديدبوضوح

لاوىبنيللكهةوسلمهاالتوراةهذهموصىوكب:)تقول

كتابفيالترراةهذهكلماتكابةموسىكملفعتدما...

قائلأةالرب!دتابرتحاملىاللاويينمرصىأمر،ثمامهاإلى

الربع!دتابوتبجانبوضحوههذاايوراةمحابخذوا9

-24و31:9تث)أعيكمثاهذاهناكيكون،إلهكم

27).

ينبغىولا،التقليد!ةالقيحةمناكرفبةلهاالفقرةهذه

مويى)ننقولأنكفىولا.كثيزايحدث؟نتجاهلهاأن

ضعبهأعطىانهأو،الحبرايخةلل!نريحةالرئيحيالمصدرهو

المصدركانموصىانأو،مكتوبةولشتضفهةتثريعات

بكلذكرتقدالتوراةلأن،الريماتلهذهالوحيدالتقيدى

بحدذكرتكا،،التوراةهذهموصوكتبوتأكيد:)وضوح

الثدوهو(31:22)،النثدهذاكتب"موصىأنذلك

والثلالين.الثالطالأصحاخفيالموجود

زائفة،تكونأنوإماصحيحةتكونأن)ماالعباراتوهذه

فيآخرسفرثمةولي!.النتيجةهذ4منآخرمهربولا

الطورهنهكاب)ن.الوضوحبهذاكاتيتأكدتدايوراة

الفر،هذافحلأكتبقدمو!انجازئااعقاذايعتقد

التتة

الآيةللأسبابوذلك

الزمنعننعرفهماكلمعتمائاككلال!نيةسفركفق)1(

تاريخنحوءفترةمعتمائايتطابقأنه؟،موسىيخهعاشالذى

آخرهإلىالصفرأولمن-التارفيوالوضع،إصائلشعب

:المجاورةالبلدانأسداءمنبهوردماأن!موسىإلمطثير-

هى،وأدوم،موآب،عحون،عماليق،كنحان،مصر

.موسفيهعاش)الذىالمصرفيازدهرتالتىالبداننفسها

أساسعلىيةوتعايىالحريعةسفرهوالتثنبةسفرأنوحيث

مرسىأنبدفلا،لعبهموسىأعطاهااييالصثرالوصايا

قوانينفإنذلكعلىعلاوة.الفرهذاكاتببالقطعهو

منتجعل،قرونيضعةمودىزمنسقتالتىحمورالى

مقننةتحريعاتتركقدموسككرنأنجداالمحتمل

ومكتربة.

لغةهيالسمرفلغة6موصىعنصدرالتثنيةسفر)ن)2(

باعتارهمرةأربعيرنحوالفرنيموسىاسميظهر؟.موصى

استخدامشيوعمندلكلدو؟،للسفرالفعليالكاتب

ذلكفيثرعوأمرت"مثل،كلهالفرخلاا!المتكلمضمير

ذلكفيفضاتكموأمرت29(،إ)3:االوقت

قاللغة(:118الرقت!)ذلكفيوأمرتكم9،:16(41)الوقت

لانه.بهانطقالتىموسىلغةأخهاعنتأكيدبكلتفصح

،غزوودستور،عسكركطقانونكتابهوالتئةسفر)3(

لبنيكائاكونأنأساشابهيقصدفلم.تحريضاتومجحرعة

كانبل،كنعانفيإقامتهمعندولاالبريةفيوهم)صائيل

اتلاكإلىضوقوفيالتخومعلىوهملهميكونأنمنهالقصد

بنيعلممرصىأنبوضوحالسمرذكرلقد.الموعدأرض

ايىالأرضفيبهايعصلوالكىوالأحكامالفرائضهذهإسرائل

فكاذ(41:5،31:هو)4إلهايدخلواأدوضكعلىكانوا

-ا9:،7:ا)الأصلينالبلادصكانلطردواأنعلم

نأعلهمكانحروبهمأثناءوفي.(3،02:17،31:3

أ0:2)الثيوتراطىوالحكمتتشىاليلضالفربعضيراعوا

ونط.(7و31:6؟2101-41:،2،239-41:.-

نأعليهمكان،أعداءهمطردواتديكونراأنوبعدالنهاية

رحلكبدو،هذابعديعيثواأنلا،زراعيةجاةفييستقروا

،\-.228:،4:1ا)9متحضرةبلادلطكمتحضركأبل

:2491-21).

فقط.المملفيعلزمةتنظياثكانتالقوانينمذهكل

باديةنجويةتحريضاتفاك،القوانيرهذهإلىوبالاضافة

موصى.نضمننابعةوأنها،الأصالة

خاصيتههي،التثيةسفريميزعاأعظم)ن،الحغيقةوفي1

؟،محسبالصكرىالطابعلهاليىقحذكلات،التحذكرية



ال!ية

-المرةتلوالمرة-ولكنها،القالليةكتتقدكانتلو

تحتديئاينزموابأنلأنفهم!محواألا)دراثيلفيتحذر

.الأوئانعادةاغراء

مهغشخصرصالةهوالسفرهذافإن،وباختصار

أبويةروحكلهفيهترى،والدينيالباصى)صائيلبمستقل

ممطنط.أوزائفاطابغاولير،مرصياطابغاعليهتضفي

الانسانترغبموالتىكلهالسفرئميزاييالعامةالملاعهيوهده

كاتبه.هرمرسىبأنالتليمعلي

شرفيالملاعبعضهاك:مرثينالقغالةصفر-سابعا

موسىبهتكلمقدالفرهذابأنالاعتقادإلىتدعوناالت!نية

برنغ،أقادشوا)حرريببينالأولللجيلمرة،مرتين

الجد!دللجيلثايةومرة،مصرمنلحروجهمالايةالسنةفي

مصر.منلحروجهمالأربعينالنةفيأموآبسهول!في

ذلك:تزيدالتىالاعتاراتبحضفاوسنذكر

أماكنأحماءهيالسفرمقدمةفيالمذكورةالأماك!أحماء)1(

الكلامهوهذا:9كئيرابعضهاعنوتجاعدةمنفصلةجغرافية

فيالريةفيالأردنعبرفيإصائلجمعموصىبهكلمالذى

وذىوحضيروتولابالىوتوفلفارانبينعوفتبالةالعربة

طربقعلىحرربمنيوئاعشرأحد:!إليهاأضيفثمذهب!

لهذهكانفإذا(.2واا:تث)،برنيعقادشإلىصيرجبل

تقدمهالذى-الفربمخوياتعلاقةأمميالاقاحيةالأقوال

،موآبإلىحوريبسماحةواصةإلىتثيرفإغا-

سفرأنيدو،أخرىوبحبارة.للفرجغرافيةتاريجةكخلمة

أنطريقأثناءفيأولأألقيقد-الأقا!علىمنهحزءفي-الثبة

عندما،بعدفيماثانبةمرةألقيثم.برليعوفادشحوريببين

كانعندما،الحقيقةوو.موآبحموللطإصائيلبنونزل

كنمانيدخلأنتوقغاحوريبمنالشصالنحويمدممرسى

حينذالحبيخاطبأنالطبيعىمنيكنألم-الحنوبمن

والعثرين؟السادسإلىالخامىمنالأصحاحاتفيحاءبما

ساوبحد،مراتيةغيرتقار-سمنالحرايممنتلقاهماوبمد

لمدةمتجولأيظللأناضطرارهثم،ضعهإيمأنعدممىرأى

فيوهو-أيفاالطيعيمنيك!ألم،وثلاثن-ىا!أثمانية

نعهاتحدرواتهيكررأن-خدتهيحتزلأدوشكوعلىموآب

حياةعلىتدربالذىالجديدالجيلاحياجاتعلىإياهامطبفا

المسحلةهي،تاريخيةمقدمةلهاجملأنوبعد.الصحراء

الأولى؟الأريعةالأصحاحاتفي

ةا43،9-4ا!،)الملحأمدنإلىالاشارةتكرار)2(

،26-5سالأصحاحاتأنفرضفحلى.(13-ا

الثايخةالةفيبرنعوقادشحوريببينأولأموصبهاتكلم

الثلاثالمدنأحماءالقصمهذافي!ذكرأننترقعفلا،!روح

ايثية

ليتذكرلموهى.الأردنلهرالثرقيةالضفةعلىالختارة

الأصريينملكسيحرنأنحيث.(31-ا:91)الواقع

تكنفلموعليه،بحداضهزماقدبكونالمباضانملكوعوج

-2ة35العددضرانظر)بعدحددتتدالملجأمدن

43،-541الأعدادنجد،ذلكمنالقيضوعلى.(14

جزءاشتكزنوالتى-التثنيةصفرمنالرابعالأصحاحمن

انهزمأنبعدالتجوالضهايةفيألقيتالتىالتاريخيةالمقدمة

الملجامدنذكرتمد-أرضهماوق!ترعرجس!حون

المنطقيالأمروهو،الأردنلهر-الرقيةالضغةعلىاللاث

المنتظر.

.أنهايدو،الرابعالأصحاحمن،94-44)3(الأعداده

لأولإلقائهاعند،26-55للأصحاحاتمقدمةكانت

برنيع.وقادشحوريببينمرة

(آ:ه)،الريعةهذهثرحمرسىابتدأ"جملةإن)4(

لرحأنالفرورىشوجدقدالحظيماثمرعهدالأنتوحى

لاأثرح"الجرجمةالعبريةفالكلمة،ألقاهأدلهسبقما

8(ة)27ال!ية:ماموضحينفىإلاالقديمالعهدرتستخدم

وألثرحتفىوهيأ(هـيقئىوترجمت2:2)وحبقوق،

يوضح.

:بالآباءالحديدالجابصاريالواصت!الكاتهد!)د(

الذي!ص!مصابا،ا!هداهدااش!قص!!آبائامعلير"

الدينمح!معاأكب()تثء:3"أحياءحميعاالوءها

ية.اصاأحداتك!عاحرلا

الفرهذاأننتنتجأننطيع،الحقائقمذهضوءفي

وائلالينالتسعطيلةواختاراتهاالبريةعنواتكلنتاجهو

التعديلبعضبهأحدثوتد.بحدهاوماحرريبمن،صة

بينوقفراعندماالاسرائييينحادمقتمياتليناصب

وبين،الثرتيةالضفةعلىأحرزوهاالتيالالتصارات

نحىالذيوالانطباع.العربيةالضفةعلىالمتوقمةالانتصارات

تم،قدكاناليخالمرععما!أنهوالفرهذاحلالبه

.ييدأأنوضكعلىكانال!ثعبتاريخفيجد!ذاعصراوأن

إيرائل:ثارغليال!يةصفرتأثر-ثاتا

دخولهممنذبدأالئمبحياةفيالتثنيةصرأئرأني!دو

أسفارفيالةضرإلىالاشاراتأنومع.كنحانأرضال

كافيةأنهاالا،نبئاتليلةوالملوكوصمرئيلوالقفاةلوع

رمرعبةسروفةتكنلماالثيةاضرمبادىءأنلإثات

كمجحوعةمكتوبةصورةفيمعروفةأيضئاكانتبل،فحسب

منحقة.ضرائع

قدوغنيتهاالمدنةفإن،أريحامدينةصقطتعندمافمثلأ



الندية

جاءمامعقئاوذلك18(و6:17)يقاللربهـحرت

01:.4)دوع18(.وكذلك-15ت13)ال!نيةسفرفي

.17(او026:،)7:2التثنةمع15(و12ا:1،

وأحرقوابيتهوأملهوزجم،كرمىبنعخانأخطأوعدما

وقد.(:ه13:01،71تثانظر-2ه7:لى)بابار

مامعيعارض،سهوبناتهنجهرجمأدالأولىللوهلةلدو

أنهمعلىدليلثمةليسولكن(،16ة2،)التثيةصفرفيجاء

العبرانيينأنعلىعلاوة،أأبمخطيةأجل"منئلواقد

حدثوفد،الواحدالبيتأهلمصيروحدةيدركونكانرا

6:17(.ي!ق)الزانيةراحابمعهذا

لأنفهماالأصا"لييرننب،،عاىأسقطتوعندما

جاءحسبما27(وذلكت8ثى)،المدبنةتللثوكنيصةآالبها

.)02:14(الثةضرفى

فأنزلوالرعأمرالثمصىغروبعند)أنهأيضئاوحدث

علا)يقعلقالتىأالخبةعنعاى(ملك)جثته

أيفئاانظر0)21:23(ال!نيةسفرفىجاءلماتنفيذا(92ة8

27(.و).ا:26لرعضرفيجاءما

،البادةطقوسفيأيفئاحدث،الحروبفىحدثوما

،عيالجبليإصأءليلإلهللربمذلخاثوعنجىفثلأا

تثزاالربعبدموسىأمر!تماثاه31(و8:03ثق)

يثى)!موستوراةنخةأعبكب؟.6(-27:4

.8(و27:3تث)أيضئامرسىكأمر8:32(

جابوقفواوقفاتهموالعرفاءوضيرخهمإصائلوجميعإ

حهةإلى...نصفهمالكهنةمقابلهاكرمنفامنالتابوت

عدموصىأمر؟"عيبالجبلجهةإلىونصفهمجرزيمجل

.13(و27:12،ا:192تثمع8:33يق)الرب

كلامجمع(إسرائيلجاعةقدامثوع)قرأذلكوبعدأ

يق)،الوراةصفرفيكفماحسبواللعنةالركةالتوراة

"التتةصفرنيجاءماتمائايطابقوهذا35(و8:34

12(.و1)31:أ

تصةتحكياليهيالكرىالأهميةذاتالفقرةولكن

عندالذين،شىصبطونصفوجادرأوبينسبطى

أتاموا،الأردنلهرالرقيةالضفةعلىديارهمإلىرجوعهم

يخانةالأباطباقىاضهمهمولما،الأردننهرعدشاهذاتذكازا

22:92يق)ثدةالا!امهذاأنكروا،الأوثإنوعبادةالرب

:5(.21التثيماانظر-

.يشوعأيامفيعصوئاكانالثيةصفرأنإذاالواضحممن

نفىالىلثرالتيالقليلةالأثلةبعضتوجدالقضاةتاريخوفي

ا:17قضأألصفاة1الكلالتدميروفها،الحيقةهذه
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اي!ية

جدعوناستبعادأيفاومها17(و7:2،0:216ايثنيةمع

ال!نبةمع7-ات7قض)الجقمنوالمرتحدينللخائفين

حدعونتقديمتجبرروالكاتباهمامأيضئاونها.9(-ا0:2

،،ضيلوه"فيالذىالمذبحكرمذابحعلىللذبائحوعنوح

62:هتض)اباضرةالربلأوامرطبقاعملواأنهمأ!ا!رعلى

الربلأننفههناالذىميخاوقصةأ:16(.27،3-

واضحبرهانهيكاهئا،اللاويلهصار)زاليهيحنسوف

ا:713قض)القضاةأيامفىمعروفاكانالتثيةضرأنعلى

.(11-338:،8-1ا:8،.ا:8التثيةمع

(24و21و9-اأ:)الاولصحرليلمفروفي

كانحيث،شيلوهإلىصنرئالمذبايقيالرجلألفانةنرى

استولىعندماشلوهتدسيروبعد.الوتتذلكوالر!يت

فيللربيذبحصحوئيلكان،العهدتابوتعلىالفلسطينيرن

،17و9-7:7عم1)لحمويتوالرامةالمصفاة

فىالئمر!ةمرونةمنيتفيدكانهذابعصلهولكن.16:ه(

الذينأعدائكمجمعمن...أراحكمفمتى:لاالتثهسفر

الهكمالربيختارهالذىفالمكان،آمنينوسكنغحواليكم

محرقاتكمبهأوصيكمأناماكلإليهتحملونفيهاحمهليحا!

كلاخضاعيغأ\(.ولمواا:.2أث000،وذباثحكم

الوقتذللثليوحنى،سيمانعهدفيإلااسرائيلأعداء

قلبهألساؤهفا"مالت9تمائاالشريعةوصاياصليصانمجفظلم

3اةامل1)!وفرائضهالرب"عهدبأمانةيحفظلم:بذلك

ولا-بظلهألقى،ياستمزقحدثذلكوبعد.ا(او

وضعالكاهن!يهوياداع!أنإلا،الدييةالحالةعلى-بد

معا:12امل2)أالثهادةوأعطاهالتاج"يهوآشعلى

(17:18تث

(أباهقتلو!الذين)القاتلينأباءيقتلأمصاهـلمأن!

الربأمرحيثمرصضريعةسفرليمكتوبموماحسب

منيقلونلاوالنونالبنينأجلسالآباءيقللا:نائلأ

زمنوفي.(24:16تثمع14:6!2)أالآباءأجل

كانالذى،يهوداملكآحازب!حرياالأمورأصلحلاحق

أرالحيث،8وصا!اهحافطا،عنهيحدلمبالربمتصفا

النحاسحيةوسحق،الوارىوقطعامماثيلوكسرالمرتفعات

فيهثكلاومما22(.و18:4مل)2!موصىعصلهاالني

ال!ه.ضريأثكلنتيجةجاءتقدحرياإعلاحاتأن

يكولواأالجلادقبلالامنالقر-أياءأدأبفئاالمؤكدوصن

ثاتقديممنصكوهوئعكانفئلأ،ال!فرهذايجهلون

يحذرفكان،التلالكلوالضرالجالرؤوسعلىللذبائح

ولاالجلجالإلىتأتوالا5:قانلأإسرافيمنلبأثمألاجهوذا

وير.(15و4:13هوشع)"آودبيتالىتصعدوا



الية

،(ا:712تثمع4:4هرضع)الكفةمخاصةإلىأيضثا

،(ا:914تثمعا5:.هوشع)التخومنقلالى!ثير!

28:68(.تثمع:8:13،93هرشع)مصرالىوالرجوع

معا:3اهرشع)لأفرايمالرحيمةالربمعاملةإلىيثير؟

.(3:32.1،اا:ث

كانالذى-الراعيانيعاموسشجاعةتصريمكنولا

المدونةتلكمثلمكتوبةشريعةمنأساسعلىإلا-تقوعمن

لابهاعلمعلىصصعونهومنهوكانوالتىالتثنيةسفرفي

وهو،(8و:76،47:تثمع3:2عاموس)كبرحد

منيثكو،؟الدك3باوزناهمإصرائيلق!وةيدين

غروببعدماإلىالفقيرمنالمرهونةبالئياباخفاظهم

عاموس)التثنيةصفرفيبائامنغاالمموعالأمروهو.،الشص

وأيضئا.(:15،2317-24:12تثمع8و2:6

التثنية،ضروأفكارتعاليمبوضوحتعكس)ضياءنبواتأننجد

2:2إش)الراسخالربوييتالأمةعبادةمركزهيفصهيون

:4أيضئاميخاانظر2،وا:818،28:16،92:،4-

(4-ا

القرنفيالكبارالأربعةالأنياءمنأحد!تبراوبالاختصار

نأالا(هوشع،عاموس،ميخا،)شعياء)الميلادتبلاثامن

.للعبادةشرعةمراكز،المرتفعات"

ابقديا:النظرية-كاسغا

الم!التثنيةصفربأكلالحديثالحصرفيالنقادبعضررجع

وجدعندمام.ق621فينثرقدأنهمذعينمتأخرتاريخ

عشرةالئافةالسنةفيالربيتفي،الثريعةسفر)حلقيا

الشريعة-صفروأن،(11-228:مل2يوضيا)للملك

التثنية.سفرهو-حلقيااكشفهالذى

شريحةإن:ه(يهث.أد.)ابنادأحدبفولولذلك

تحبرهىوإنما،لحعلفيتغأنيمكنلاالتثيةصفرشريعةمثل

قلوبفيالحياللهلروحالمن!رللحملايدريجبةالنتائجعن

يمكنالتثنةسفر)ن:ا(درايفرد.)آخر.ويقولأشحبه

وتطويرها،قديمةلثريعاتنجويةصياغةإعادةبأفهيوصفأن

تقليد-هناككانأنهالمحتملومن.جديدةاحتياجاتلغ

ألقاهنهالقتضريعىلخطاب-عكوبسجلفاكيكنلمإذا

الكاتاتبحهاالتىالخطةوتكون.موآبصهولفيموصى

علىهكذااعتدقدكانإذا،وضوخااك!ردافععلىمرتكزة

مناكبرالجزءنإن،الأعركانومهصاايقيد.منأساس

زمنمنعهذاأقدم،التثنيةنحر!الموجودةالثريعات

التثنيةسفرفيالجديدالىءيكون..وبالضرورةنفسهاملكلتب

الجديدالعنصريكونوعليه...الموضوعولي!الشكلهو

ال!نة

ولي!الثرائعيخهوضحتالذىالإطارهوالنهيةصفرفي

نفسهااالئرائع

قو!ة،معارضةيلقىلاقدللموضوعالدقيقالعرضهذا

بدعاومرتبطةدرايفر.وديهثد.نظريةتكنلملو

القردفي-موصىأنادعاءحدالىتصلأخرىومزاعم

ئلاعلاناستطاعتفييكنلم-الميلادقبلكرالحاص

هوالتثنبةضركاف)وأنالنرحيدمنالايةالعقبدةهذه

بمضوبينبينهتتاقضاتهناكوأن"لهوصعالروحىالخليفة

كانالمقادستعددوأن،الخسةالأسفارمنالأخرىالأجزاء

الثامنالقرنحتىالقديمالإصائيلىالناريخفيقانوئابهمسموخا

تثنيةلسفرالأساسيةللتعاليمأثرأييوجدلاوأنه،الميلادقبل

الفروأن،النبر4)رياعصرخىالعرىالأدبفي،مكتوب

بواسطةلا،للاصلاحكمهاجالأصلفيكبقدنعرفه؟

الكتابةأوالتزييفمنكنوع،موصىباسمولكن،صسى

مع03:1(ول.ه*ده3)دزوو.هـ.ف!ليقوفمثلأ.ةورلمزا

النقادمعظمفإن،المنأخرالتاربخنظريةقبولسنلمحغلب!أنه

بارعةديهلجلةتجةهوهذاالشريحةصفرأنيققدون

الاعتقادإلىودفعهيوضياخداعبقصدوضافانحلقباأذاعها

صريمإلهيلأمرتفيذمىهـيدانهاايىالإصلاحاتبأن

إ.لموسى

،المدىهذاإلىنقدهمفييذهبونلاالقادبمضولكن

والذممي،حلقيااكتمهالذيالثريمةسفر)نيقولونولبهم

يكنلم.مق.621فييوضيااصلاحاتفيالسببكان

ثمةولكن.آخرسفرمنوليىالتثنيةمن*سفرجزءاالا

النظر!ة:هذهتعارضاترات

تث)واحدمقدسفيالعبادةمركزيةال!يةسفريؤكد)؟(

عبادةضدموجهةفكانتيويخااصلاحاتأما(ا:ه2

(02-23:4مل2)عامةبصفةوثانةا

منأبوابكأحدمنلاويجاءإذا:9التثيةسفرفيجاء)2(

باسموحدم..شغربهرجثأررضميم()خارجئلإصج!ء

،الرسأ!امناكالوانفبنلملارلناخرتهجميعضلالهكالرب

أيامفيأما8(.-18:6تث)أتساويةأقائايأكلون

فيالربمذبحالىيصعدوالمالمرتفحاتكهنةفإنيرشيا

.وطبفا(23:9مل2)!3اخولينفطرااكلوابلأورضليم

الكهنة،!و!اللاولمحنن!كلتيفإد،النقديةلبظرية

.مترادفتان

الذمميلالقدرالخروحضرالىتتديوضياإصلاحاتإن)3(

02،32و02:3،22:18خر)التثيةسفرإلىفيهنتند

.(17-14و33،34:13و32و24او:3
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النحة

لأولالجمبعأدرك،حلقاوحدهالذيالشربعةضرإن)4(

وقالوا،الآباءعصاهاالىالقديمةالقوانيرمجموعةأنهوهلة

نأأجلمنعلينااضتعلالدىالربغمبهوعظيم"إنه

فهل.13(ة22مل2إ)السفرهذالكلاميمعوالماباءلا

:ااإريا)نفهإريااببيفيمبماعدوعينيعهمكانوا

؟(4و3

!:القديمللعهدمقدمتهي)ول!7،"(ريصوبقول

لك!ئفقريةدوافعلديهم،يرذايكثرونأناسهاككان

."تزييفثمةكانلوالتزييفهذا

منالكبيرالعددهذايدعلماذا،ليجبالإلسانإن)5(

فيمكانأوأيةلهايكنلمواقيالمهجررة،القديمةإئ!الفس

هوإلهاالقوىالدافعكادقوانينمجموعةفي،!وضياعصر

الأمرثل،ذلكبغرإصلاحهيرحاءلاعصرإصلاح

بميدزكلتفذوجودلهميكنلمالذينالكنماليينلاستئصال

-25:17ث)عمايىتذكرومحو،(22و7:8؟تث)

1)حزقاالملكهـصتفيصمالاقيةالمفيةانمحتالذي!(91

الواردةالصرائععلىالأمرهداوينطق.(43-4ا:4أخ

الجازلا!طوحالحوائطشاءمثل-بخاصة-الئيةسفرلى

،(7و226:تث)الطيورأكاشوسرقة(22:8تث)

إلىوالخروح،(22:هتث)الآخرالجرثيابارتداء

.(9-0201تث)الحر!

كتبتدالتثيةصفركانأسأله،لدةللطرالملفتكل)6(

تكونأنبدفلا،بقلي!يوضياعصرقبلى-يزعصون!-

لك!،موسىعصرلحدكنصقدأنهعلىتدلناربخةدلائلله

ولا،وإسرائليهوذابيزإلالقامصتتلبحاتأيميهب

ولا،الحزيةمرصطريقع!أشورىاصطهادإلىاضارةأى

إلىولكن،لابا!أوأضورإلىاسرائيللىبنفىتهديداتأي

مطلفا.لأورشلى!ذكريردلى؟(.68ة28تث)فقطمصر

المتحيل-سيكوديكاد،الأدبيةالكتابةنظروجهةمن

عصرهآثاركليخفىأنالكاتبيستطعأن-وتاربخثانصئا

يكئفاأحرىناحيةومي.كتاباتهرتظهرفلا:ظر:فه

التثهسفرفيتاريخيةمفارقةأىالمصرياتعلماءمنعالمأى

الناية،إلىالبدايةومن.بمصرالجحلقةبالأموريختمرفيسا

وع!.مرسىلعصرالواقحبةللأحرالصورةالكاتبيرصب

يحارللاحفاكائاأن-يزعصون؟-نصدقأنالمعبفمن

الماضي.بإحياء-الخيالفي-يقومأن

نأفيرأيه!تأييدفيإل!ايستندونالىالرئببةالحجة)7(

انحتصةنعايههي،متأخرةعصررفييهبقدال!ةسفر

بهمموخاكادالمقادسنمددإنوبقولون.المفدسبوحدة

نأيمكنناالحجةهذ.لدحضولكن،يوصيااصلاحاتقبل
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النية

(22و184:مل2)حزقبااصلاحاتإلىوهكقلر

صرفيأفانجد،ماهذابل،الوحدةإتجاهفيكحركة

بتعددالقولفيإيىيتدونماولكن()02:24الخروج

كانأته!نىإنما-صحيحاتفيرايفركدما-المقادس

وذلك،ذكرالاحمهالرببصنعحيماالمذابحبإقا!ةيصح

توحدجماأي،القضاةعصرورالبريةفيالتجوالأثناءفي

!.الاجماعخيمة

التىالوعية-يؤكدهالحقبقةوفيبل-التفيرهداشيعزز

يعيدأنوهي(91-14)23!الحروجسمرفيجاءت

الربيتإلىفيذهبون،صنةكلمراتثلاثإ-!ائاشعب

تاكيدفإن،الآخرالجانبومن.تمدماتهميقدمرنجى

.تضرهفيببالغماكئبزا،المقدسوحدةعلىالتئبةسفر

أعداءكلهزيمةبعدإلاالوحدةهذهيحخلاال!يةضرإن

،أعدائههاجمعصتالرب-سيحهم،عندما9،إسرائيا!

!الربيحارهالدكىالمكانالىتقدماتهميحصلون!فحئد"

أ!،!(:أ43أ)+هدافيدعن"يقولو!(.ااو21:01تث)

،ولكركنعاردخوممعدالفوركطاطظيققالوئاب!لمإله

إبتداءأى،حواليمارويناأعدانهممنباايرمجهمأدبعد

لأنه،سليمانعهدمن-مخديدبأكز-أو،دداعهد!

بناءبمدإلافياحمهلجا!الر!اختارهالذىافكاتبتحددء

،.الهيكل

التثيماسمرفيأوصىتدالربأننىأنيجصلا؟

الحقمةوفي.(6و5لم21:تث)عيالجبلفيمدلحباء

كانوإذا،واحدبإلهللايماذنتيجةتأقيإنماالمقدسوحدةأر

نأأيفئاالمرجحفمن،واحدبإلهبالإيمادنادىقدموس

كادإذاالأحرىالاحية3و.الحبادةلوحدةأوصىقديكون

بإلهبالإيمانجاعواالذينهمالميلادقبلالثامنالقرنأنبياء

أيفئا.القرننفىمنالمقدسوحدةتكوذأنلدفلاواحد،

تعارضمن-فىعمونهماوهييقدموكاأخرىححةوثمة)8(

التثنية،صفرفيواللاوي!تالكهنةبخموصأوامرمنجاءمابين

صفرأنيؤيدوا،والعدداطدوييراصريليعهحاءماوبير

الكهنةبينقاطعتمييزفهناك.لاحقزمنلىكتبقدايثه

لما(04و35و01ا:6)الحددسفرفياللاويينوبين

لاوون،الكهةصباكبارهالمريقينبينالتثنيةصفريخلط

الفصلهذاولكن.(8-ا:ا8تت)كه!ةاللاويننو!!

بمهاماللاويإلىيحهدلا-الحقيقةفي-الةسفرمن

يقرلوكا،(ا:87تث)اللاويينبوظائفبل،كهنوتية

محانهملهماللاويينكلأنهيناالفكرة)ن:أالعلماءبعض

اللاوىكانإذاأنهالمحلومومن.اتازاتهمولهمالممدسلط

أما.الكفةاحوتهبقيةمثلنصيهويناليخدمأنفله،كاخا



لنعان

ويىاللاوون)خوتهكامتازاتشغصوكاناكنلم)ذا

لاوىلبطالاسصرحكرأنهال!نيةسفرو!قرر.هالكينة

الكهنريةالاتيازاتيقصروبهذا،الكهنويةالمهامبممارسة

قجاءمامعتمائاتفقالذىالأمر،ضطواحدبعرعل

.والعدداللاوونصنرى

)ك!،نافيلا!واردالبروفورا-مؤخزا-قدموتد)9(

عن-بهابأسلا-نظرية،المصركةالآثارلمعا(حلاش!لأ.

الحادةعلىفباء.حلقعااكفهالذىالثريحةصفرأصل

،الموقكتاب"منأجزاءنصوصدفنفيالقدبمةالمصرية

المبد؟حواثطأصاطتوداخل،الآلهةتماثيلأتدامنحت

فيعندمامليحانأننايخلحتتج،هرمربويىفيحدث

سفرمننخةوضعقدكونأنجذاالمحتملمن،الهيكل

هذا!رممونيوضياعمالكانوعندما،الأساصاتفيالرحة

وأعطيت،نيانهاطالالتيالوثقةهذهظهرت،الصرح

!تطعلم،الوثيقةحلفافحصوعندما.الكاهنلحلقا

فهخبرةأممركانالذيالك!بضافانفاستدعى،قراءضها

ففرأهاالمقدسةاللفافةوأعطاه،القديمةالوثائقرمرزحللي

بالخطصكتوبةكانتولملها،للصلكئملحلقياشافان

وجدهالذىالر!ةفسفر،نايخللرأىوطبفا.المحاري

-واحذاضئاالتثنيةوسفرهونافيلعنبرهوالذى-حليا

الأقل.علىسليسانعصرالىورجعناريخهأنبدلا

رأ،هـى()*ء"،قأ،حيدناهوآخرعالموهناك

فيالمزدهرةالفترةالىفرجع،محابتهتاريخءيخصوصمافي

الىالفرننسبلالماذاولكن.المملكةواتحادداودعصر

اهكأالتفلبدئكاتبه

نطقياعتراضأىهناكيكونأنايمكنلااتأكيدبكل

!بقالذىالهرحمورا!قانوناكئ!افضوءفيهذاعلى

آخرعصريوجدولا.السنينمنمئاتيعدةموسىعصر

تولالذيالعظيمالمثرعذلكعصرمثللأتهجيذالنا!لل

كبه.الذىهرإنه

بمكنمدىأيالىلايينالسفرتقسيمعاولاتوناريخ

تختلفبطر!ة!عهناقدفكل،الخاطكةالطر!قةتقودناأن

مقنعةنظر!ةثمةفلش.النجطمدىيمينمماالآخرءينعن

نفسهالتثيةسفر!ذكركاموسىإلىالسفرتمزوالتيتلكمثل

.(24و3122:تث)

القمخياروعنأجاجعنوالثممبشاولرعفا)نمياذ:

يحرموها،أنكلضوالموالجيدكلوعنوالخرافوالثنيانوالبقر

الأضراسمنوالثنية،الثاياواحدةواثنية.(:9ا5صم1)

فطالتىالأربعهىفمهفيالإنسانوثاكا.الفمفيماأول

ليلما-لوب

الذىهووالثنى.أضلشوثنتانفوقمنئينان،فصهمندم

النةفيوالحافرالظلفذواتفيذلكويكون،ثنيته!قى

الحبرتوالكلمة.الادسةالةنيالحفنواتوني،انثة

.،الثايةالرلادةمن)تحنى(،مثنة"وهي)

نحتلفمفملأوصفاالقدبمالمهد!عطا:لا-ثيابثواب

المصركةالآثارولكن.والألوانالأشكالالمنمددةالنابأنواع

عامة.بصورةاثابعنطيةفكرةتحطنا،والحثةوالبابلية

منصفا،ح!نبنيفي،خنوحتب)مقبرةفيفنجد

ملونةثيابفيوكلهم،بمناجرهمممرالىالقادمنالايرور

عصرفيالناسيبسكانكيفعنفكرة!طناوهذا.زاية

الثايخةالفرعونهةالأصةأيامإلىترجعالآثارهذهلأن،ابراهيم

.(الثكلانظر)عرة

نأ(12و3:7)التكوفىسفرفننعرف:الابشثأة)1(

القو!بمد-الإنانبإحاسبالارتبا!لأتتدالثاب

مخبلأأمزاعارئاالانسانظهوروأ!بح،عرولمنبالحجل-

الأصصىعارئمايسركنفلم،(23و9:22تك)

مرتى،2:61عامرس،02:4)ش)الهاربالطرورأو

عراةيسرون-الغالبفي-فكانراالصيةأما.(أ:452

.البلوغصنحتى

منتطعةوهي،المنطقةكانتالثيابقطعأهمأنو!دو

طويل،أوفصروفيص،الحقوكأحولتلفكانتالقماش

والممامةالحزامثم،والباعر،الحارجىالثربمرورداء

.والحذاءوالبرقع

فيوهى)ابطتةتذكرولا:ابطقة:)1(الرجللماب)2(

كانتالقماشمنقطحة،وهىنيلةصاتإلا(أإزوراالحبر!ة

وكانت،الركبتبنالىالحقو-شمنوتصلابمحولتلف

اليرونزىالحصرفيأما.الثافيالبرونزىالعصرفيضاثغاباضا

امتعمالهااخصربل،يشعملرنهاالناسعاتيحدفلمالثاك

وكانت.(5:27)ش،23:هاحز)الحربرجالعلى

كز،الوبرأوالئرمنأوالحيواتاتجلودمنأحيائاتصغ

الأنباءروتديهاوكان(3:4ت،ا:8مل2،ا؟34

فصارتاشعمالهاوتطور.والتريةالدملإظهاروالفقراء،أو

(211:اأع،922:هخر)الزنارأوالحزامعلىتطلق

جلدمنعابة.تصنعوكانت.الجئمعلىالقميصلإحكام

بذمنالكهنةلرش!تصنعوكانت.محانأوصوفأو

كانت؟.(28:8خر)مبروموبوصوقرمزوأحمانجوفي

2)والنقردالسلاحلحملتشخدم،الحزامأوالمنطقة

.02:8(صم
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لثهابا-ثوب

منصراو!لارنداءالكهنةشمطلوئاوكان:ال!راو")لى(

28:42،خر)الفخذكنالىالحقوكنمنالحورةلسترمحان

العفدأيامفيمعروفةالسراويلهذهتكنولم.(93:28

اصتخدمواالذينالفرسعدالاالأوسطالضرقفيالقديم

.(27و321:دانيالانظر)،اللوار

في!ثائغاالعادىالقبصاضمالأصبحوقد:القمص)ج(

فيعليهوطلق،الحديدىوالعمرالثاكالبرونزىالمصر

!نعكانأنهوييدواكرتويت5العبريةفيالمقدسالكناب

وقيلباسرةالجسمفوقيلبىوكان.الصوفأوالكنانمن

وصاء،بدونهاأوبا!مسواء،الكعبينالىأوالربهتينالى

العملأثناءفيبحزامئدالقصيصوكان.فصيراأوطويلأكان

.(4:92مل1،2ا:ا2خر)الجرىأوبعجلةالسرأو

و23و37:3نلث)،الملونالفميصأالكتابيذكر؟

13:صم2)والأصراتالأمراءعادةبرتديهوكان.(32

ويتفمقوشنيجمنيصنعكانأنهويدو(91او8

توتعهدفيالوريينالسفراءصورفيلدو!الجمحول

أحيائا--القميصهذاتحتيلبىكانولحله.آمونعنخ

،14:12قض)،يعاد!ن9المبريةلطيسمىآخرقميص

.(3:23إش،31:24أمثال

علية-رتديهاوكان،العبريةفيأمييل):ومىالجة)د(

1(،28:4،:27أ291،5:صم1)صموئيلمثل،القوم

ضاولبنويوناثان،(11و24:4صم1)ساولوالملك

،02ا:أيوب)وأصحابهوأيوب،(18:14صم1)الملك

علىدلالةتمزقكانتماوكثيرا.(9:3)عزرا،(2:12

.(2:12ا:.2،ألموب9:3،عز)الحزلى

أحيا؟لاسيصغوكان،أدريتاالعبريةفي:واحمهالرداء)5(

وكان.(24و721:!ق)الثنحارىالرداءمثلثميةمواد

وا:913كل1)الألاء،(3:6!ونان)الملوكيلسه

كانالأنبياءرداءأنوالأرجح.(14او3مل91،2

!.العامةي!تخدمهيكنفلم،الحيواناتجلودعنيصغ

.المتأخرةالعبربةفيتتخدمتمدلمنفسهاالكلمةأن

بلبسهاوكان،شايب5المبريةفيوهى:العمالم)و(

.المتأخرةالحصورفيوالسيداتالرجالمنوالنبلاءالأشراف

حفاة-عادة-ي!ونالفقراءوكان:أوالنعالالأح!ية)ز(

كانتالعرية(في،نعليمأوهى)النعالولكن.الأقدام

(2:68:6،عاموس،2523:تث)القديممنذمعروفة

الجلدمنبسيرروتربطالخثبأوالجلدشتصغوكانت

.(3:16لو،ا:7مرتى،5:27اش،ا:423تك
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لثيابا-بلو

صم2)الحزنأوئاتنيوكذلكالبيتداخلثخلعوكانت

.(03ا:5

-عامبوجه-ضبهةالناءثبابكانت:اباء!اب)3(

واضح،فارقفاككانأنهبدلاولكن،الرجالبثياب

الرجلولا،الرجلثيابالمرأةتلبىبألاتاطعتحريمفهناك

نرعفيأساصئاكانالضقولعل.(22:هتث)المرأةئاب

منتصنعالنساءئيا!فكانت.الثيا-فاالمصنوعةالمادة

النقابأوالبرفعاستخداممع،اكوانكثيرةناعمةأنسجة

أحيائات!تخدمالعصيهذهوكانت.(3:22إش)والعحا!م

.الأنقالحملعندالرأسلحماية

الجطقة:هىالن!اءعنداسنخدائاالثابأنواعواممر

صاد-فى،أالاعمالداخلالقميصوكذلك،والقميص

العاليةالطقةنساءكانت؟.(3:23)ش،31:24)أمثال

.(47:2)ش،24:65تك)النفابأوالبرفعيخدصى

آذانينفيالأقراطيلبن-العامةمن-الماءوكانت

صم2)والخلاخيا!بالأصاوروقحلين،أنوفهنفيآوالخزا

المصنوعةالمرا!ويحملن2(0و91و3:16إش،01:ا

.(3:23إش،38:8خر)المصقولالنحاسمن

يطلنوالرومانياتاليونايخاتالنساءوكانت

كانتماوكثيرا.والجواهربالحلىو!زيئويضفرنه،شعورهن

مز،9:24صم2)والفضهبالذهبليابهنتز!نالنساء

.(13،27:7و1601:حزتيال،15و14و45:9

يباسفواضنالناءيزين!"أنبول!لالرصأوصىوقد

أولآلىءأوذه!أوبففائرلا،وتعقلورعمعالححة

اللهبتقوىتعاهداتبناءيليق؟بلالثسنكئرةملابى

.(01و29:ق1)،صالحةبأعمال

،(بالعبريةأهـصاك)المسحفكانتالحزنثيابأما

!،الأنجاءبرداءضيهةالحعرمنالأرجحعلىتصنعوكانت

زنارأوبحزاموتشدالعارى،الجسدعلىأحيائاتلبسكانت

مل2:27،2ااملا3،3:اصم37:34،2)تك

.)6:03

الثيابعنتماز:وكانتالناعمةأوالفاخرةافياب)4(

تك)الثمنغاليةناعصةريخحةأنسجةمنبصناعاالحادية

:ا72،5:هلو،12واأ22:،ا:18ت،27:ها

جامعة)الأبيضاللرنهوفياالمفضلاللونوكان.(22

منأحبائاتصنعوكانت.(3:4رؤ،9:3مرقس،9:8

)ريا،31:22)أمأرجرانأوترمزأومبرومبوص



ناب-ثوب

الكهة:ئ!اب)5(

تتكونوكانت،والاءانحدثيابأو:الكهنةرئي!ثياب)أ(

والصدرة(الأفود)والرداءالرداءوجبةنحرمقميصس

المجدثيابأنأ!ط،نقىذبمنوعفيحةوعمامةومظقة

28:خر)قطعسبعمنتتكونكانتالكهنةشئيىوالبهاء

2-93).

منمقدسئاتيمئايلبىفكان،الحظبمالكفارةيومليأما

-صانبم!طقةوتشطق،جدهعلىكتان3ت!سراويل،كتان

إلىكاللدخولمقدصةئيابإنها،كتانمنبحمامةوتعمم

.(164:لااالأقداسقدس

أتدةمنتتكونكانت:هرونفيالكهنةثياب(ب)

العورةلشركتانمنوصراويلكتانمنوفاطقكتانمن

محانمن،عصاسكتانمنوقلالى،للفخذينالحقولىمن

اقرابهمعندأوالاجماعحيحةإلىبهاللدحولوالبهاءللمجد

.(937:،43-28.4:)القدسفيللخدمةاطذبحإلى

،18(22:صم1)!كتانأفود"يلبحوننوبكفةكان

صم2)رداود(،2:18!1)صموئيل!كدلك

الذى،الكهنةرئيى)أفود(رداءعنتخلفوكانت.1(64:

والرصوالقرمزوالأرجوانالأ-مافيلياالذهبمنيصنعكان

الفخدين،إلىالثديينشيصلالرداءهداوكاق.المبروم

وثد،الكتفينعلىلنعيقهموصولينضريطيربوا!ةوبثبت

دهبمنممنوع(حزام)زناربواسطةالومطالى

.(-ه93:2خر)برومولوصوقرمزوأ-ماكويى

اطحدمةدخولهمعندصوفايلواألاالكهنةعلىوكان

أرجلهممننعالهميخلعواأنعليهمكان؟(،44:17)حر

.(51:هيق،9202:،3:هخر)للقدسدخولهمعد

الشاطة،كاية!المسيحثاب:كانتالميحثياب)6(

قطعتمن-عصرهعادةحسب-تتكونوكانت

ذلكلناوتضح.كشانمنداخلىقميصمنتتكونمففصلة

ئيابهأيثاله""خلعألهمن(4:ا)3!وخاإمحيليجاءمما

قحيعىمنمكونةالخارجةافيا!هذهوكانت.الخارجية

القيصهذاوكان.!فوقمنكلهنوخاخياطةبغير"

ألقىالذىالقصيصوهو.قميرةأ؟مولهالرقبةحوليدور

البيعيوصت.(24و91:23يو)القرعةالصكرعليه

و!ه،حولتيفصمطقةالقيصهذافرقيلب!كانأله

الرداءثم.(ا3:امت)رجليهفيحذاءيلبسكانكا

مرقىأالأيضا/مموفمنالأرجحعلىكانالذىالخارجي

معلمىكمادةرأصهعلىعمامةيلشكانأنهبدولا.(9:3

.الهود

أنهإلا،والرافيفيوبكونالجزاءهوالثوا!:ثواب

23:،224:أم،91:11مز!استححالأوأكزأخصبالخير

دائرةمنالمجلدهد)في!الظرهـحزاء(18،24:02

.المعارف

ومعناه!ثيردوروس"الونا!الاسماختصاروهوثوداس:

الرومافيالحكمضدعصيانحركةقادوتد.االلهعطة)

مجمعفيحديثهفيغمالاثيلدكرهوقد.فشلىولكنه

الرجالأيها:"بالقول،الرسلعندفاغاالسهدربم

مافيالناسهولاءحهةمنلانفسكماحترزواالاسرالسيوذ

تائلأثوداسقامالأيامهذهقبللأنه،تفعلواأنمرمعواطأنغ

نحوانرجالمنعددبهالتصقالذى،ضىءإلهنمسهعن

وصارواقيدواإلهانقادواالذ!نجميع!،قتلالذى،أربعمائة

واتركوهمالناسهؤلاءعنتخرالكمأتوق...والآنشىءلا

فصرفالاسمنالعملىهذااوالرا!هذاكانإنلأنه

توجدوالئلاتنقضوهأنتقدرونفلااللهمنكادوإن.يتقض

.(04-5:35،)أعإليهفانقادثا.أيضاللهمحاربين

عاكأثوداس3باصاحراتاريخهفي!وصيموسويذكر

الاردنضرإلىأتباعهمنكبكلةجماعهوماد،م44شةحوالى

الق!ضألقىولكن،بسهولةلبعبروهالةـسيثقأنإياهمواعذا

ولا.رأسهوقطعوا،الرومالي2الحا،فادوس9جنودعيه

الذكلا!ثوداس"نفههوهذا،ئوداس)يكرنأنيمكن

غمالائيلأدجث،(315أو03حواك)كمالائلذكره

فيبعم!انهالجيلىيهوذايقومأنقبلحدثذلكإنيقرل

السادسةالسنةحوالىفيكيربخيرسعهدفيا!تابأيام

ذكرهالذىغيرهذاثوداسأنعلىيدلكا-الميلادية

فيقيامهاتكرراليلىالعصبحركاتأممزفما،يويفوس

التاريخيةلرقادقةفيللطعنأصاسثمةفلش،الأوقاتتلك

،وجهوذاثوداستريبعكسأنهيزعمونالذينيفحل؟

الىغمالائيلكلامنقلأنهأو،ثانيهمامكانأولهمافوضع

الافيالأصحاحهوالحققيموضحهبيماالحاصالأصحاح

أغريباسهيرودسأيامفيالجىمنبطرسنجاعندماعر

منالرصلخروجحادثةكدولي!،(م41-44)

.الخاسالأصحاخفيالحش

صرو!حيوانوهو،القرذكرهوالعجلأوالثورثور:

أقدمندالانساناشأنهوتد.العملعلىوصبرهلقوته

،المقدسالكئابفي،بلفظهمرةلأولالئورويذكر.العصور

فيلأكصااولاوى:كعونعنلأولادهيمقوببركةفي

.(94:6تك)ائوزاعرقبارضاهماوفي)نسائاقتلاكفبهما

إبراهيممنكلضتنياتبينابقرضمنضصئاذكرولكنه
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ثور

يربأو(02:41تك)لكبيماأو،(42:53(21:61تك)

.(1:3بيوأأ

7و7:3عد)العرباتجرفيتستخدمالثيرانوكأنت

(221:.تث)المحراثجروفي،(6:6ضم8،2و

إضارةذلكوفي،وحمارثررعل)الحرثعىالر!:يىحبث

.أ-16(4كو2انظر)والجسالطاهربينالجمعلحدم

تث)!مةبلاتركأنعلىالدراسفيتتخدمكانت؟

.(5:18قي9،1:!كو1،ا.ا:أعو،25:4

فيتقدم-الطاهرةالحيواناتمنباعنارها-الثيرانوكانت

،(87وأ7:هعد،هوأ:3لااكمحرقة،الذبائح

خطةوكذبيحة،(7:88عدد،ا3:الاسلامةوكذبيحة

.(14و8:ا،14و4:3لاا

،2:ه1مل8،1و:187تك)وتؤكلتدبحكانت؟

باشانثيرانوكانت.(؟23ا5لو،22:4مت،21أ:9

وافرةخصبةأرضفيترعىكانتلأنهاوقوتهابضخامتهاتثتهر

.(2212:!ز)افي

مز،01و93:9أممط)الوحشبقرأوالوخيواثور

عدد)الرآفهو(34:7إ-ث،92:6،29:01(21ة22

لقرفيويمتار(،41:5،33:7تث،2322،42:8:

المدبببى.الطوبلين

!هر(31:18)إرياإليهأضارالذيالمروض!غيرالورأما

الحمدتجىوهر"الوعلاحميوقد،الرحثيالقرمى

.(51:.2إش،14:ء)نت

حيثالقدماءالمصريينعاداتفيكبيرةأهميةلثوروكات

شعاعلزولمىولدأنهراعم!!!أل!9الحجليحبدونكانرا

،وأصودأليضلولينذاعجلأفولدتبقرةعلىالمرمى

ويبو،الأيمنحانبهعلىوهلالجتههفوقأليضمثثمع

منحروحهمبعد-أنهمي،العبادةبهذهإصرائيلبىتاثر

صشعوا-الجبلعلى.وعىكانوبيما،البريةإلىمصر

أصحدنكاليائيلإ-!باالهتكهده":وتالراعجلألألفهم

كاتبولثر.(2و.5-321:خر)!مصرأرضمن

وسجدواحوريصيعجلأصنعوا!:بالقرلذلكإلىالمزصر

مر)أدفبآكلثررا!بمثامحدهموأبدلوا،مسوكممئال

.(02و601:91

ذلكالى-الشالةالمملكةي-إ-!ائيللرعاد؟

أقامإدمجطىءإ-ىاثهلجحلالذينباطل!يربحامأيامفي

،دانفيوالآخرإيليتيأحدهماووضعذهبصشاعجلير

لابادتهوكان.يربعامليتخطةالأمرمدامنوكان9

.(33-26؟:2مل1)!الأرضوجهعنوحرابه

تراثا

ضيهمعروفنجاتوهو،ضومأالحبر!ةفيهرثوم:

نكهةويعطي،كئرةطةفو،لدوله،قويةرائحةله،بابصل

وانتقلت،الوسطىأصيافيأصلآيزرعوكان.للطعامطة

بخواشهاهمابينمنوكان.القديمفذممرإلىمنهازراعته

.(:هاعدا)مصرأطحمةمن-البريةفيوهم-إسص!اثل

مقاطعةمنالشمالمطالجرءفيكيةمديخةثياتيراكانتثياتيرا!

.ليهوسحهرعلى،الصفرىأسيافيالرومانيةالولايةمنليديا

منالكثر-س)نحتى،ياحدودمنجذافرببةوكانت

القديموتاريخها.مييامقاطعةالىنسبوهاالقدامىالكتاب

الألجة،قبلةصغيرةمدينةتديئاكانتفقد،الغموضصيهرطه

..م(ق281-103)نبكاتورسلرتىبناعماأعادأنإلى

ول!ى،وساردسبركاصبينفرعيطريقعلىتق!!وكان!

ولكنا،الاغريقيةليجارةالرئشةالطرقمنطريقعلى

وأصبحتفنت،ليهوسوادىاضمارمنثروتهاكونت

عاصمة.!نزلةإلىترتفعلمولكنهاهائا،تجارئامركرا

أحماءعليايطلقوكان،!ثباقلحة"!هرثياتيرا5ومفى

سلوقىعصرقبلوكانت.أحميراي!و"،بلوياثلأخرى

الإلهمعبدبهايوجدكانحيثمقدمةمدينةتعتبر،يكاتور

وكانت.الليديينعدالشمىلا+(إله3،)؟هول+أتيريموس5

عصلاتعلىالالههد!ويظهر.للألحابمهرجاناتيخهاتقام

رأمينداحرئافأينايحملفارسصورةعلى،القديمةثياتبرا

احدىلهترتطوكانت.الخيينتبررعلىبالمرسومشبيه

معثدبئاتراكاذ؟!بورتين9احمها،الأهميةتليلةالآلهات

نية-ديهتقيمكانتيم؟اع؟!58!طمبث"للإلهآخر

الرؤيامفرفيبإفىابيلإلااثمارهىأنهاالبعضيظن

أقوالهوتجلغالإلهذلكبلسانتنطقكالت)2:.3*

للعابدين.

التىبالنقابات-خاصشكل-ثياتيرااشتهرتوقد

والجلودواليهانالصود!صناعمنالحرفنحتلصبهاتكونت

وكيرهم.والمباغين،والخبازين،الحزيخةوالأوافي،ابررنزوا

فيمنهاتنطئااكزثاتراوكانتابقاباتهذهأنويبدو

وكان،نقابةالىينتصىصانعكلفكان.القديمةالمدنصائر

علىتحاتدوكانت.احمهاتحصلالتىتملكاتهانقابةلكل

،النقاباتأتوىمنوكانص.قوىنفوذولهاالكبرىالأعمال

بعتقدالذين،المباغين!نقابةوكذلك.!النحاسين"نقابة

،الأص!كأصدافمنالما"حرذةالقرمزصبغةاتجدلواأنهم

."444!ح13الفوةنجاتجنورمنط.حوذةأرجوانيةبصغة

)أعأصلأثباتيرامننجلبىديالأرجوانبياعة"ليديةاوكانت

ويصى.الصباغيننقابةالىتنتميكانتولعلها(14ات6

هذهوكانت.،ائركيالأحمرلاباللونالآنالصبغةهذهلون



ثياتيرا

تقيمفكانت،المديخةبديانةشد!ذاارتباطاترتبطالنقابات

وقفتلذلكوالاباحية،بالمجونتتصيزومهرجاناتاحتفالات

أعمالنحرفيجاءمماولدر.المسيحيةوجهفيالنقاباتهذه

أئاءفيهاككرزقدبول!الرسولأن(91.1:)الرسل

ممكن.غربهذاالجزمكانوإد،أفس!فيالطريلةإقاته

منوكان.بكرزمنفيوصتهاالمسيحيةأنالثابتولكن

نقابةلأيمجييتمىلاأنالحهدذلكفيالكنيةمبادىء

لها.الفاباتمقاومةالىقوئادافغاذلكفكارالقابات،من

لاصمتعرف!غرةمديخةالآنثياتيرامكانفيونقوم

مايزيالينالفرعيالحديدالكةخطإعلىحصارإق"

.،اليضاءالقلحة"التركيةفيمحناها،حصاروإق".وصرما

منهاالمديخةاشقتالتىالقلعةأطلالمنابالقربوترجد

بهاتوجدزالتماولكن،الطينمنمبانهاوأغلب.احمها

علىويواجد.كاراكلاالامبراطورأقامهاالتىالمبافيبعضبفايا

فيوياهد.قديموثنيمعبدأطلالالمديخةمنالمرتفعالجزء

منقرشوأحجاروتوايتمحطمةأعمدةلقاياالبيوتحوائط

والأرمناليونانمن!كانهاوأغلب.الكتاباتبعفىعلحا

بركة-الصيففي-المدينةأماموترجد.ايهودبعضبيهم

.كر!دوك"الآنالأتراكي!بالذىلكوسنهرم!ا.منآضة

.ال!جادصناعةميالآنفا!ناعةوأهم.هكايا

التى،هو،منهاالمنهووتيل،بحامةالوعلهوثيتل:

الجبالينزلالوحثيالبقر-تخىأيفاكيلوأالجلر،

.5(:41)تثشعبولفرفي

الزكيةبرائخهيمتاز،بالروثيهالخرمننرعجمني:

دائمشجروهو.أعرادهوصلابةالجيلالورديولونه

تصغوكانت.أفريقي!ثهالميبلدانفيبكثرةينموالاخصرار

!تبرونكافوالأنهم،الثمينالأثاثالرومافيالعصرفيمنه

الرؤ!اضرفيذكرهوجاء.ذهئاوزنهياوىالخبذلك

الرمزيةبابلفيتجارتهاستبررالتىالئمينةابضائعبين

!تريهالابضاثمهملأنعلاو!نرحونالأرضويبكيتجار9

الكريموالحجروالفضةالذبمنبضائع،بمدفيماأحد

وكلئنىعودوكلوالقرمزوالحروروالأرجوانوابزواللؤلؤ

ا:8رؤ)الخثب...،اممنمنإناءوكلالعاجمن)ناء

.(ا-13ا
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جابر

*6

ا-.:وو

جاد

اصم:وهر،أجبار"أوارجل"معناهعبرىاسمجابر:

رامرت"فيلسيمانوكيلاابنهكانالذيجابر-ا

كورةوله.جلعادفيالتينىابنيائبرحووثلهإ.جلماد

وعوارضبأصارعظيمةمدينةشون.باضاننطالتىأرحوب

.(4:13مل1)الأردنقيصفي!نحاسمن

أرض"ليللي!انوكيلاكانالذىأورىبنجابر-2

.باظنطثوعوجالأ!ورسملكجحونأرض!جلعاد

منطقة91(وهىت4ملإ)1الأرضفيالذىواحدووكيل

منالجنربإلىكانتأنهايحتمل،أيفئاالأردنضرقيفي

.أعلاهالمذكورةالكررة

ش!لمطفيويهلاالابنفكان،واحدلرجلالاسمولعل

.جلعادجو!فيوكيلاوالأبجلعاد

.(01:23نك)نوحبنسامبنأرامأبناءأحدجاثر:

صامأولادبين(:117)الأولالأيامأخبارضرفيويدكر

الريةاللغةفيويقال.والأحفادالأولادبينتمييزدون

ولعل،حجارةأوجخصيالطهترابيخهبمفىجاثر!مكان"

الحرية.فيأيضئاممناههدا

اللغةفيوالجاحر،05أضعيفأمعناهعبرممطاصمجاحر:

عائلةرأساسموهو.كرهيلحقلمالذ!المتخلفهوالعربية

زربابلمعالبىمنرجعواالذ!نالهيثلخدمةأوالثنيممن

عز)جحر،اعزرافياسصوردوتد.(7:94)غ

2:47).

الممنىنفسوهوأالحرارةضديدأمفاهعبرىاسمجاحم:

الضديدةالاربمفى،الجحيم5كلمةومنها،العربيةاللفةفي

مرتعن،إبراه!أخيلناحورالثافيالابن31وهر.الرهج

.(22:42نك)رؤومة

.:وهوصيد،حظ"أوصعد!!ومفاه:جاد

:03تك)زلفةجاريهمنليحقوبالابعب!الا-ا

ا!بعد،)أىابقولهامولدهخبرليئةاصتقبلتوند.(اا

واصمالاصمهذابينالربطالبعضحاولوقد.(للعد

بعضأحماءفيلاحمهآلارتوجدالذيجاد!9الوثنىالمعبود

17:12،:11)يقجاداأبعلثلالأماكن

.(15:37يث!)جادأمحدل)و،(ه:7،13

يزحمهجادأ:لجادقال،لأولادهيحقوببركةولط

هذهوفي،(94:91دك)"مؤخرهيزحمولكنه،جيق

جيثئا،5يصىالاصمكانلو؟،جناسالحبريةاللغةفيالعبارة

رالفبرةالثجاعةإلىاشارةشكبلاوفبها،مفاتلة!عصبة،أو

نفسهعرضهاجمهمالذىفالعدو،جادنلبهمائميزالتين

جسيم.لحطر

سكنكبوةأجادإنقال،للأباطمرسىبركةوفي
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جاد

ويوعف.(2.:33تث)أالرأسقمةمعالذراعوافترس

والرجالالبأسجالرةفهم،الأصدبصفاتالجاديرن

،(-12:814أخ1)داودالىجاعواالذينالبواسل

الجبالعلىكالظبىوهمالأسود"كوجوهوجو!م،وكانت

سادلأقوادهمفيالصغصروكان(،8:ا2أخ2،:)السرعةفي

.(:1214أخ1)،لألف5وابكب!"لمئة"

جاد-عنكثيزاضيئاالكتابلنايجللا:الحبط-2

مصرالىمعهنزلو!أبنائهمنبعةأنسوى-البطرأس

بدءوفي.(16ت46تك)كلتدعوة!قوبقبلعندما

عشرفىابنمن)04565جادبنيعددكان،البريةمسرة

وفي.(:24أعدد)،للحربخارجكلنصاعذات

وخمسماثةألفاأربحينإلىالحددانخفضموآبسهول

.(:2618)عدد

الى!رأوبينعلةرايةأمعالخيمةحولجادمكانوكان

رئبىوكان.(:214)عددالاجماعخيةمنالجنوب

عد)رعوئلأو(14:اعددأدعرئيلبنألياسافالبط

الجواسيىفيجادعبطماكيبنجأوئلوثل.(24:1

.(أ13:هعدد)كنمانأرضالىذهبواالذين

الأردنضرقيوصكان،صيقزمننذ:السبطمنطفة-3

تلكعلىالاصتنءموصىاكملوعندما،الرعيحياةيحيون

أنظارالواصعةبمراع!االفميحةالأراضىهذهجذبت،اللاد

لطلبهم،واستجابة،المواشيرعاةجادونجيرأولينبنى

رجاليخرجأنلرط،لعئائرهمابقاعتلكسىمومنحهم

مجدفيكاالحربفيولاركرهمإخوتهممعشهمالحرب

انتهتوعندما.(32)صفلطينغر!علىالانتصار

وجادرأوبينمنالمحاربونعاد،ثموعبقيادةبالصرالحملات

لباءالأردنوادىفيتوضواوقد،الثرقفيأملاكهمإلى

لأخموذلك،عيدأأاصمعليهأطلقواالذىالعظيمالمذبح

وببنببنهمفوناحائلامابوئاالأردنكرر!صبحأنخافوا

كل!شاهذااسيكونالمذبحذلك!ان.افربنيإحوتهم

وقد.(22كق)والايمانالج!فيوحدتهمعلىالأيام

هذالإتامةبالنبةالنربفيالأسباطمنفهمصءحدث

إقامته.تبريرمنالسبطانلهمقدمهبمااقننعواولكنهمالمذلح،

اليقينمنليءتكلمأنعلينأيتعذر:الطحدود-4

الجوب،فيصكنفرأوبين،جادسطمناطقحدودعن

الئلاثةالأسباطضنلوتد.الشمالفيمنمىممبطولصف

أرنونفيلجادالجنورالحدوكانفلطينضرقيمنطقةكل

الىلرأوبينمدنستناككانتولكن.:34(32)عد

حثبونوادىأنيشرعسفرفيويذكر.أرنونمنالمال

موآبطكميغأما.:26(13)ث!لجادالجنولم!الحدكان
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جاد

فيصكنواقدحادبنىأنأموآ!حجراعلفيجل

الجنربالىيهزاتبدوهى،الزمنتديممند،عطاروت5

.،حثبونوادي"من

الثمالمطالتخم،لوق5فيعتبر(32)العددعفرأما

يمد:27()13كرعمنحرالثاكالأصحاحوفي.لجاد

الغرثي،الحدهوالاردنيجعلمما،كنروت!والىالحدود

.الرقزعمونربةتثملأنها؟

الاختلافهذالتفسرالكافية،ئفصلةالمعلوماتلدناوليى

المتمرلنزاعحتيةنتيجةأنهفيهضكلاومما.الظاهرى

خأ)1تعبرمايهزاالحدودكانت،المجاورةالعوبمع

أرضموالأسفاركتاباهمامعوركانوقد.لأ(9و5:18

قليلةالئرقأصباطعنالتفاصليظ،الاردنكر!فل!طين

قد-تقر!اكلها-جلعادأرض)نالقولويمكن.جذا

تظهر:17()5القضاةسفروفي.جادلشطأعطبت

.،جاد"فيهيذكرأنطبيعئانتوقعالذىالمكانفي،هـحلعاد

شطنميبفيكانتجلعادفى،راصتاالملجأومدينة

.:8(02جاد)يش

معالحربفيجادوبخورأوبينبخويشتركلم:التار!-5

إخوتهممعاتحدوالكهم17(-5:15)قضسيسرا

لمالىجلحاديايئىومن:ا(02)قضبنيامينمنللانتفام

14(.-:219)فضرجلمنايق

،فالمصفاةالصبطهذاالينتباالجلحادى!تاح5ولعل

ذلكنصيبفيكانت(،:1134)قضبيةفياكانالتى

.:26(13)ب!البط

هجومعندالعبرانيبنلبمضملحأجادأرضوكانت

الجاديينبعضالتمقوقد:17(13صم)1الفلطي!ون

-12:8أخ)1صقلغالىشاولمنهربحينبداود

حبرونفيملكاداودلإقامةمنهمجاعةبهملحقتوتد15(

أرصفيضاوليتأتباعوتجمع.38(و:1237أح)1

:2صم)2جلعادعلىملكاوجحلوهإيثبرثحولجاد

2)أبشالوممنهروبهعندداودجاءأيضئافاكوال.8(

فيجادأرضسقطتالمملكةتمزقوعند.:24(17صم

:12مل)1يربعامتحصنحيثفنوئلبيهاومنوربحاميد

.2(وه02

لآقدجادأرضمنجزءاأنموآبحجرمنويتصح

بقيادةالجزءهذاإسرائيلبنواصتردوقد.الموابيينأيديإلى

تفوقها.ل!بتثانيةمرةعادتقدموآبأنالا،ع!رى

نهرأنولابد،المنطقةتلكالىينتسبكانإطياولعل

جادأرضكانثولقد.المنعزلةأوديتهاأحدكانكرت



جادجاد

جادشطلموقعخريطة
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الراقجاد

ففى،والأرامينإسرائلبينالطويلللمراعالرئبيالمسرح

:2292مل)1القاتلةالطفةأخابنلقىجلعادراموت

.3(-ه

جزءابصحاثافييربعامالملكأيامفيالجطقةهذهوعادت

ائبا-.!بلادمن

فلسطينكلعلفلاصرتغك.اتصر.مق734عاموفي

:5أخ1،:92امل!)2مواطنيهاوشىالرفية

ليحتلواعمونلبنيالفرصةهيأالأمرهذاأنويبدو.26(

حيثرائعةصورةحزقيالفيونجد.:ا(94))رياالمنطقة

-:4827)حزالأرضفينصيبجادلطصيكون

عوبديا)جلعادصيرثلامينأنفيذكرعوبدياأما.34(

أسباطبينمكانلهميكونجادأننجفولكتا.(91

.7()رؤامر)ئل

،21:9،92:92أخ1)داودرالط:هوالرائيجاد

،ه:22صم1)أنبي"تيقال؟(2:ه92أخ2

.(24:11صم3

سنجههارئاكانحين-داودنصحالذىهو-(أ)

.(22:5صم1)جهوذاأرضويدخليرجعأن-ضاوا!

احدىيختارأنمنهوطلبداودوبخالذكيوهو-(ب)

نصيحةمنبالرغماسراثيلفيأحصىعندماثلاثعقوبات

:03خرمع21:9أخ24:11،1صم2)يوآب

11).

مذبخاللربيقيمأنداودأخبرالذيأيفئاوهو-(!)

نزلالديالربأرقفعندما!اليبولىأر.نة"بيدرو

.(21:18أخ24:18،1ضم)2حياب-س

بيتفياللاويينحدمةترتيبفيداودساعدأنه؟-(د)

.(92:25أخ2)وعدانوربابلصنوجالرب

كاوإن،الملكداودتاريخسجزءامحبأنه؟-هـ()

.(92:92أح1)كتبحزءأينعلهلأ

العيد.الحظإممهوهو!محد"الاصم(:ومعى!!)جماد

:الأوثانعبادةت!هويهمالدينضدبلعنةإشياءالىويطق

للسعدوصتبواقدسىجبلوتسواالربتركواا!دي!اأنغأما9

ممزوحة،خمراالأصغرللعداوملأو،ماندة(جاد)اكر

)!!ق"للذبحكلكموتجثرنلل!يصأعيكمفإفي

موحههناايحذيرأنالبصويرى.(12؟65:11

ديالهم،يمقتون؟اليهوديمقتمالدينللامريينحاصشكل

الوثنن،ضهاليهودعلىأيصئايسحصهذاأنشكلاولكر

.بالخزعبلاتيؤمونالدين

العد)!مالى!و(الأكبرالعد)(حاد"و

جادر

نأالبعضويرى.للوريينمبودانهناالمذكرران(الأصفر

منوكان.الوريةعثتاروتعبادةإلىترجعالعبادةهذه

ولا.للآلهةالموأثدإقامةالوئهالثوببينالائعةالعادات

شبيهةآلهةهنآككانأنهغير"جاد)3بابابلىإلهأىنعرف

هوذلكفيالأ!ليكرنوتد.والعربالأراميينعدبذلك

.،والقدرالقفاء5أوالحظأو"العد5تجيد

الجمع.بصينة!ماق!اصمالنبطييننقوشفيويوجد

.!مالطأاسمتحملالفارسيةالحملاتأنللبعضويبدو

خلالمنالسوريةالحباداتهذهانشارمدىععرفةويمكن

.اللادمنكثيرفيايخلفةالأثارعلىنقوشعدة

مثلالبادةهذهانثارعلىللأماكنا!انبةالأسطءوتدل

،11:17)يشحرمونجبلصحعد،جادبعل9

قربأمجدلاأو،جادمجدل)و،(:ه12:7،13

ضلأفرادأحماءفييظهر؟.(37:ءابش)عقلون

عدده)حدئيلوا(17و51:14مل2)،جادى5

13:01).

لمصدلامد(03:11لك)لئةعيارةأنالبحضويرى

الحظا،إأيعتبركانالذكطأالمبود9بلالحظأوالعدبا

.،ال!ميد

كوكبأنحتبرالعرثطفالقيد،فلكيةأهميةالاصمولهذا

هي(الرهرة)أفينوساوأن،اكبرال!عدهواجويرا

،حاد"أنيعتبرالهودىالتقليدأن؟.!الأ!غرالسعد9

هو!هـماقيكودأنمعهيحتمومماجرينركو!هو

العرفى.التقليدفيكاأفيموس"كوك!

ورؤطءيوآ!أننقرأحيثجادخهرأوجاد:-واديجاد

فحبروا...الشعبليعدواالملكعندمى9الجيخرجوا

وادىوسطفياليالمديةيمينعنعروعيرفيونزلواالأردن

عروعيرتكونوقد.(هة24صم2)أيعز-سوتجاهجاد

أرنونوادىويكون،أرنونلوادىالثماليةالضفةعلىمدية

.أحادبوادى9هناالمفصودهو

عليهااسترلىانتىللكنعايخيرالملكيةالمدنإحدىاسمحادر:

وقد(،14و:1213يق)وحرمةودليريخقمعثرع

الأولالأيامأنجاردالمذكررةأجاديربيت"هىتكون

كانالذى،الجديرىحانانبعل9رأسوممقط(2:15)

1)داودالملكأيامفيالمهلفياللدينوالجميرالزيتورعلى

وأصورأوجدار!معناهاأدومجتمل.(:2728أخ

الاسمهذامنقرلةالقديمالحهدفيأحماءعدةوثمة."حصى

:15يق)!الجديرة!و(15:58يق)"جدور"ئل

يوزاباد"ويذكر.(4ا:15يق)أوجديروت"(36
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رزجا

1)صقلغالداودإلىجاعواالذينالرحالبين6الجد!رى

جميمهمكانواالرجالهزلاءأنوحيث.(12:4أخ

لجبالالزبيةالفرحعلتقعكانتجادرأنبدفلا،بنياميين

بالضبط.الآنمكاكا!رفلاو!،النقبفيجرذا

أنهالبمضو!رى،،سيدحظ9محناهعبرىاصم:جادي

دأاسموهو.!حظياللة"أى،جدجيل"اختصار

إ-هـاثلعرساغ!صبالذى،تر!عنجادىبن!هـمنحيم

.(17و15:14مل2)!ابيقبنضلومكلأنبحد

حادلسبطيتونالذ!نوهمجماديون:

ا....اغ(.3:2)تث

ونقرأ.واصتغاثةتضرعمعصوترفعأىيجأرجأر:جأر

التيللعجلةالفلطييرنربطهمااليينالمرضتينابقرتينأن

فيتسرانكانتا!،لاصرائللاعادتهالابوتفوقهاوضموا

وتد،تخورانأى(6:21صم1)،وتجأرانواحدةسكة

:6أيوب)"؟علفهعلىائوريخورهل5:أ!وبتاءل

داودأبطالأحداصموهو!أجربامحناهاولحل:جمارب

!باليرى)ويلف(11:04أخ23:38،1صم2)

(2:53أخ1)يعاريمقريةعائرأفرادأحدكانأنهأ!

يترأ"إلىنبة(بالتاء)!اليترى5يقرأهاالبعضكانوإن

.(15:48يث!)

أورضليم،عنبالقربتلأواكمة:وهيأكمة-جارب

المدنجةاليهاتمدالىالقطةأنهاعلىالنبيإرمياذكرهاوقد

والجبلاكمةهذههـبينكين"ويجمع.(31:93)ريا)

هذاولكن،(15:8كق)غرباهوموادىفبالةالذي

هذهأنوالأرجح.المقصودهويكونأنمنأبحدصقع

ولعلهللمدينةالطبحيالاقدادوهرالئمالإلىكانتاكحة

فحلا.ضواح!اعنالآنأصبح

مديةوهى،!مهرأونمباالعبر!ةفيومحناهاجازر:

وتم،القديمةالعصورفيكبرىعكريةأيةذاتكانت

صنالمظقةتلكفيالحفائروتعتبر،حديئاموقعهااكتحاف

تأكيدإلىفقطتؤدولم،وثهولأكئافةفلسطينحفائراكز

أيفئابل،المفدسالكتابيمعروفهو؟المنطقةتاريخ

وديانتهارحضارتهالفلمطينالعاماياريخعلىتوئاضوءأألقت

ائيليين.الاصتجلوماالاصرائيليينأزفةلط

فيجالوكلبرمرنتاكثف:واكشا!االمدينةموئع-1

وقد.طويلأزمثامعروفكيرظلالذمميالمدينةموقع1873

،جازرتل5وهوالحديثالمديخةاسمأنمونتكل!رحح

مؤكذا،القديم3الامنبقيةإلاهوما،!الجزيرةنل"أو
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جازر

والونانية،العبريةباللغتينمكتوبةنقوسللالةباكئافهذلك

حاكئاكانالذى(دهأممال!)،ألكيوس"الصحرعلىنحتا

حدودأعاوة!هاوجاء،المدينةعلى-طوقتي-

إلمجاالطييةوتضاريهاجازرتلمدينةموقعويوضح

قمةللمدينةالمدفونةالبقاياوتتوج.القديمةالعصورفيالقصوى

،فدم005-03"وعرضه،تدم0017طولهصقتل

الانحدارشديدوهوالرقيالجوبإلىالغرثطالمالمنيمتد

آتراقبلانحدازاأثدكانأنهالمؤكدومن،جوافيكلش

السنين.آلافعبرجوانبهعلىوالنفاياتالفضلات

أماميةكقاعدة-الحظيمال!هلو!في-التلويبرز

تكلواييوراعهالوا!ةالمنخفضةبالتلالو!صل،للدفاع

صق.عنقطر-يقعن(3!اح"!3)،السهل)منجزغا

بور!ا،مصرتملواصةطر!قتجرىالتلضحوعند

الطريقتثهالذىعجلونوادى!عايلمنالمالوإلى

واصةطريقتجريأعلاهوفي،أورشلبمالىللاراتالحديثة

أورشليم.كالم!الهضبةإلى"حورونيتأمنبالقربنمر

يتجث،صرق"وادىفيقعالتلمنالجوبإلأما

الىالفلطينيينللادمنيمدطويلطر!قبهايمرالتىكى

يافامنالمتدةالحديديةالحطوطفتمراليرمأما.يهوذاتلال

هذافيوجنوئاكرئاالهلقطويلةرحلةبعدأورشليمإلى

وادى5المدعوالضيقالممرإلىتصلحنىالمفتوحالوادى

أورضج.إلىفيهفتر،،احماعين

رؤيةيمكن-،جازرتلأ-التلهذاقحةفرقومن

البحرالىالاسعالأزرقالأفقببنينبطفيععهل

ضرنا.الاهقةجهوذاوجبال،غرتاايو!

علىكانتلماذالفهمنالبجىاصتركموقعأمياأدربهاواذا

قائدالأىبمكنفلا،الحريةللمعاركبقعةالتارغمدى

موقحهاأهمةينكرأن-الحاضرعصرنافيحتى-عكرى

خارجي.غزوأيضدأمامىكمخفر

تينالمنطقةهذهحفرياتأنمنباشغم:جازرنارع-2

بكرةعمورفيوكثافةحضارةمنصكانهاعلبهكانمامدى

المدنقائمةليجاءالتاريخفيلهاذكرأولأنإلا،جذا

الامنةالأصة)الالثتحتصعليهااستولىالتىالفلطيية

ذلكمذظلتأنهاالأرجحو.م(،ق0015حرالم!،عرة

فيبدأالمصرىالنفوذأنإلا،اطصرلىللحكمخاضعةالعهد

رسائل"مننحلم!،الزمانمىقرننحوبعدالاضمحلال

مكوبةالطييةالألواحتلكمنثلالةوهاك.،العمارنةتل

يخها-كنجد،ياباى"حاكمهاباسمنفها"جازر،س



جازر

.،الخابوى"ضغطتحتواتئاكانلأنهبمصر-طائلبلا

رسائلمنآخرعددقالمدينةهذهالىاشاراتفاكأن؟

واحمه-الطرققطاعأحديبرر)حداهاوفي.الممارنةتل

افترف!ل،سبوه5أهلهابأنلل!حديتاخحامه-،لابايا5

.،؟أهلهاعلىغرامةوفرضأجازرى"بدخولهجرئا

النصر،أنثودة"في،جازرأخذتقد"عبارةوترد

-الخروجفرعونالكثرون!تبرهالذى،لمرنتاحاالثهيرة

عليهاالعاجسحيةجازرفيوجدتأنهالمل!فومن

."مرنبتاح)الملك3با،خرطوشة!

،هوراماواحمهجازرملكجاء،يشوعحروبأئناءوفي

ضدلخي!لمعاونة،(علام5:السبحينيةالترجمةوفي)

وأخذت،(01:33يق)وئتلاضهزملكنه،الاسرائيليين

بقوالكنهم،منايطردوالمالكنعانيينسكانهاأنإلا!جازر"

.(92:اتض،16:01يثى)الجزيةتحتعيذايخها

يثى)لأفرايمالجوبيةالحدودمدن)حدىالمدينةوصارت

لاوىبنيمنالقهاتيينلعضرةأعطيتوقد3(،:16

.(21:21يق)

الفلسطنيينطاردداودأنالثارصموئيلسفرفيونقرأ

،جازرمدخلإلىجغ!منالرفائيينوادىفيهزيمتهمبعد

الفلسطبنيينأرضحدودعلىكانتالمدينةتلكأنعلى!دلمما

ققرأالأولالأيامأخبارسفرفيأما.(5:25صم2)

صبكاىحيئذ.الفلسطينيينمعجازرفيحربقامت5أنه

أفذلوا(الجابرةسليلأى)رافاأولادمنسفاىقتلالحوضى

الثافيصموئلفيالواردالوصفوفي.(02:4أخ1)

الحربأننجد،المثهدلهذاوالمقابل(21:18صم2)

التشابهبببابقلفيخطأهذاجاءوربماأجوبفيفات

كابتهماطريقةفيوجازر،جوب)الاحمبنبينالكبير

المبرية.بالحروف

!ك!ثمئم،ل!لأ%4-.!)،-

-ير!)؟!!!!ء-

!(!؟ا

*!ب!)ح!!!
بنأقي!لأ7!برار32-:-بم!-،كا-----ح

جازرمنانلثأمنحتب31عيهلجعرانصورة

رؤجما

الفلطبيين!يدليكانتجازر.إنيوسيفوسويقرل

الأولالملوكسفرفيوردمالا!حرمماسليمانحكمبداية

سليمانصاهرالذى-فرعرنأنمن(9:16مل1)

امرأةلاتجةمهراوأعطاهابالاروأحرقها"جازر5أخذتد-

وليست.(9:17مل1)بناءهاسيمانفأعاد،سليصان

يضر،يهوذامملكةعهودفي،جازر"الىأخرىاشاراتناك

كبعفيهوذا.المكابيينزمنفيالهاعد!دة)ضاراتتوجدأنه

مبن1)،ويمياوأضدودأدوموسهولجازر"الىجورجياس

مدكنةحمئن"يونائانأمامبكيديىمزيمةوبحد،(4:15

مك1)أوف!ةجوشا!اوجعلوالقلحةوجازرصوريت

9:52).

،الهود!دمنجازرأخذأثطيوكسأنيوسيفرسويذكر

اللغةثناثيةالنقوثىصاحب-(ألكيوس"كرنأنومجتمل

النقوشأما.بقيلبعدهاجاءأوالأحداثتلكعاصرقد-

تاريخنعلمفلاالآنحتىصتةفهاكثفالتي،الصخرية

محابتها.

تلمة،الصلبةالحروبعصرفي"جازرامدبنةوكانت

)حدىعلىاحمهاأطلق؟،،جينسارتجبل"باسم!يية

صلاحعلىالرابع،بلدو!ن5الملكانتصرو!ا.العائلات

يخامهالدلمنصلاحنصبأيضاوفا،م1177زالد!ن

نلب"رتثاردالملكععالمفاوضاتببعضفيامهخلال

.انجلزاملكالآسد*

حاآفيمصادماتجازرفيحدثتم5914وفي

مدينةتاريخأننجدوهكذا.الثائر-كأالبدوأحدوبينأورشليم

لالمعار!ساصام،كانآلافثلالةعبريمتدالذىجازر

المدينةتاريخأننتنتجالأركيولوجيةالآثارومن.والحصارات

الأتل.على،السابقةالعامالألفطيةابرالهذاعلىظل

الصندوق)حصل4091عامفي:الحفريات!ارغ3-

إيغيبباجراءالتصرجعلى!فلسطينلاستكضافالابحيزى

خاحاطكاالمنطقةكانتوقد.أجازرتل9فيالآثارعن

فيوفتهأغلصيقيمالمدكةفيوكيلهموكان،الأوربيينلبحض

عنبالقبعيقةاهتاماتلهكانت؟،ذاتهاجازرتل

طئافاخالتبهلالمراتيةالظروفهذهكلواجتمعت،الآثار

للممل.

ض!لييتر!ارتضيو.ا.رهـاالم!ترفجاء

ثلاثةكللآ،)صئكاؤبفةفيأ*ح!ول.ول."()3ء(3

المدفونةالبفايابفحصفابتدأ،(7091-4091)أعوام

كان،فلطينفيقبلمنبمثلهأحديقملمبأصلوب،اقىفي

الطبقةحتىفحفر،الأرضمنشبركلاستكافالى!بو
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قرةاتهتوعدما.أقيذوشىءيفوتهلالكيالصخرية

إلىطفاقدم،مكتثفغيرالكيرولقيالأصليالتصريم

،م7091نهايةوفي.آخرنصرجعلىللحصولاللطات

آحرين،عاميئلمدةأحرىحفرعملية!ماكالشتر"باشر

القيلةالفتراتخلاما،صواتخىنحوعملهمدةفكانت

إجراءالقرةهدهحلالوتم.الطقسفيايموءكانالتى

الل،علىالمتراكمةالأنقاضثثيمخرفيدقيقتنقيب

والقاياوالكهوفالمقابرمنئاتلعدةالكاملوالاصتكشاف

لها.المجاورةالمناطىفيالالرية

تراكمتقدأنهوجدوالقد:للتقيبالريهالائج4-

مائلةساكرام،للتلالاصلىالصحريالطحعلى

القايافوققدئائلانينأوعرينإلىارتفاعهايصل،الأنقاض

المدنأنقاضمناكوامهذهنتحتوقد.المدفونةالأثرية

أربحةأوثلاثةقدرهزمانعبرالموفعنفىاحتلتالتيالقدبمة

إلىترجعآئارأيالمكتفالجزءفييكنلمو.عامآلاف

العمرفيجازرمد!نةلأن،المجىالعصربدايةبعدما

تل،صتقربموقععلىنجيتاقدالصليبيةوقلحتهاالمسيحى

المنطقةسلتلكالأوائلالسكانوكان.الأصية"جازر

ح!علىالترةالكهوفيقطتونفكانوا،البههوفسكان

الدلائلبحصوناك.ا!امىاالج!منيكونوالمو.التل

حسأو-أكم!.المرقىجئثاحراقعميةعرفواأخمعلى

بسورالتلتصةأحاطوا-الأوائلالاميينم!لهملاحقآخر

غيرالأحجارمنطبقةتعطيهالذممطالترابسعاليواقي

تاريخهويرجع،البث!يةعرفتصورأولبذلكومو،الممقولة

مكرةفترةوفي.الأقلعلى،الميلادقبلعامالافثلالةإلى

حضارةذوضبحصتن-.ق.م0003حواليربما-

حمكه،متقهالاءقوىبوراققصةكل-نبئاعالة

الواحديبعد،قيلاعنهتبرزضقةأبراجوعليه،قدئا14

،السورمنالجوببالجهةوفي.قدئاتسعينالآخرعننها

الأسوارص)الطوبمنبنيةضخسةبوابةعنالكشفتم

ييلغالجانبينعلىيرجانولها،(بالحجرصيةوالمباقالأخرى

منأعلىكاناأنهماولابد،قدئا16حاليافهاالواحدارتفاع

الحضارةتأثرالبوابةهدهمنويتضح.مضىيخماكثيراذلك

أيامفي)طويلبزمنذلكالىتاريجةإشارةأكطقبل،المصر!ة

والبوابةالحائطمنوكل.(القولجقكات!ةالافةالأ-سة

بقاياعلىأخرىمد!نةبناءوتم،جذاعبكرزمنمنذتهدمقد

أغا(الجعارينمثل)المديةهذهآثارمنويضح.البوابة

0015عامحوالى)أىالثاكأممفلعصرتنتمى

الأولتهدمبعدنجيقدالتالمطالسورأناشنتاجويمكننا

ولابدمنهغاتوياوكان،..مق0015حوالىأى،باضرة
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001عامخىبل،عامألفمناكزلمدةتائئاظلأنه

التاريخمنذاتهاجازرمدينةاختفتحين،الأقلعلى.ق.م

مناكبرمساحةتضمكانتالأصاروهذه.حصيةكمدينة

لاعادةناأجزاءتهدمعلىدلائلوهناك.شقهاماكا

الاصلاحاتهذهبعضأن،ماكالير5متروهـى.نجائها

82وبها،قدئا015إلىالأجزاءأحدفيوتصل-الكبيرة

ولابد.(9:17مل1)طيمانالملكعصلمن-برخا

الكتابفيجازرتاريخطيلةضامخاظلالورمذاأن

اصتحكاماتهمتانةتخيليمكنناالمدمةبقاياهومن.المقدس

لحد-العبرايونواجههاالتيالمهمةصعوبةندركوبالتالط

المحصةالمدنتلكعلىالاستبلاءني-البريةفيالطويلنجوالهم

.(28:اتث،13:28عدد)كطالقهالتحصبنهدا

3+بز-.-؟!خ!خر-صكهمجعبم
قتخ!ش؟خ---*صطبخ!!!لإ"؟!-،!؟مم!*زرش

جازرفيلسورعورة

فيفجوةفيوجدتالنى،الجيةالجىأصاساتأما

المكا!ي.حمعانقصرأصاساتأنهاثبتفقدالجويةالأسوار

،بامفراس9:قيهجاء،أحجارهاأحدعلنقثىوجدوقد

المدينةداخلوجدوقد.،حمعانقصرعلىنازاينزلليه

ععاقبة،غتلفةعمورمنمدنثمانأولبعأصاصات،ذاتها

.الأخرىفوقالواحدةمتراكبةفهي

،يرعرمنقبيلكانللمديةالذبىالعصرأنولدو

فيضخمةز!ادةحدثتفقد،القضاةأياملطذلكبمدثم

ازدحمتحتىالمديةالىالعبرايينوصرلفترةفيالكانعدد

الونتذلكخىلهحرئانحنبركانتالتي-المعبدمنطقة

:16)يضوعفيجاءماذلكويؤيد،الأهاليبم!اكن-

وقد،فربدةأمية،عاكشفاييالعظبصةوللمرتفعة

وهي،القدماءالكنعانييندلمانةعلىقوئاضوغااكافهاألقى



جازر

جازرليمرثفعةلأطلالصورة

جازر
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لبادةقوتانافئاكانتوالتي،وع!ثتاروتالبملعبادة

صفمن،الباموتاأوابملمحبدو!كون.النقبةإسرأثل

بينماارتفاعهايتراوح،الخامالحجرمنأعمدةثمانعةمن

،بوصاتوتعأتدامودنرةبوصاثوضأقدامخسة

للارية،5وقباكانتلطهاالثكلغر!ةحفرةالىبالاضافة

أرصةوتغطي،المذابحمننوغاأو(،أشيرا"المعبردة)

المتماسك،الترابمنخةطبقةالأعمدةبهذهالمحيطةالمنطثة

عظاممنكميةبهاالضخمةالجرارمنمجموعةتحتهاوجدت

وذباثح.قرابينيقدمونكانواالذينالأطفال

!وحىمزدوجكهف!وجدأالمبد5هذامنشربةوعلى

هذهوظلت.المعبودةأقواللإعطاءمعذاكانبأنهبناؤه

منيت،الحجريةوايأعمدة،ترونلعدةعتخدصةالمرتفحة

إلىواحدعمودصتدريجيأتزدادظلتبلواحدا،عصر

لاحق.رقتإلىنبرجع-نحنأأدقوهر-النامنأما،شعة

هذهحولالمتراكمةالقمامةوسطفيالحلحاءوجدوقد

لحضوالصغيرةالحجريةامماثيلمنضخحةاعدادأ،الأعمدة

المبالنةفهاظهرت"لعحتروت"خزيخةولوحات،التذكر

الجيما.للأعضاءابداثية

هو،الأثر!ةالأيةمنكبرجانبعلىآخرأثروهناك

نحوارتفاعهييلغوالذى،الصخرقالمنحوتالضخمالنفق

عنويفضى،قدئاعشرثلاثةوعرف،قدثاوعر-شثلاثة

من49ر5عمقالى)الصلدالصخرمندرجةثمانينطريق

الثمبهضديدابفقوهذا.ماءينبوعفيهكهفالى(الأقدام

والذى،وصلمهوارننفقأباسمالمعروفالعظيمبالنفق

أورضليم!يخةأصارداخلمنيصلواالقدطءاليبوسيونأنئأه

الأقل-على-جازرنفقتاريخوهـجع.جيحرننيعإلى

المتراكمة،القمامةطيحةمنوواضح.الميلادقبلعامألفيإلى

.ق0014ضذفعلاأملقدأنهالنفقمدخلت!دوالتي

!اكينام!تخدامبحقيقةتأكدتفقدالأثريةقيمتهأما.م

.حفرهفيالصوانمن

المدلنةإمطادكان-المكالننعصرهو-م!أخرعصروفي

صهريمعلى-الحصاروقتفي-كبرحدالىيعتمدبالماه

يعوهو،الأتربةماكايزصترتأزاحمفتوحضخم

.الماءمنجالونمليولطنحو

تاربخعلىالضوءتلقيآثارمناكت!ثافهتممابينومن

،الم!ارىبالحطمكلوبانمهمانلوحان،ألمقدسالكتاب

خمماالمذكررةالأحماءمنيئضح،)يجارعقدىعنعبارةوما

الترالى،على.م.ق964،م.ق651الى!رجمانأنهما
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وهوأئورىطكوأعظمآخرعمرالىكتميانفيلكوهما

الحظيماصفراباصمعزراضرفياليهائمار"بانيالاثرر)

هذاأنسنلعفدينيتضح؟.(ا.4:عز)!الري!

منظمةحكومةأيضئاأفامبل،عظيمفاتحمجرديكنلمالملك

بلغةتدؤنالقانونيةالمديةالثئونوكانت،فلسطبني

.أشور

الغنم،يحزمنأ!!"جرازبمفىعبرىاسموهوجمازيز:

شهو:

وأحوجوذابطمنكاابسيةعيفةبنجازيز-)1(

(2:46أخ1)جاران

المذكورجاريزأخيجارانبنجازفىهوآخرجازيز-)2(

.(2:46أح1)ال!ابقالبدفى

مصر:فياسرائيلبنوفاسكنالتيالمفطقةوهى:جماسان

يعرفولاأجوشأهيالعبريةفيامملمةوا:الاسم-)1(

جيثم!5البييةالترجةيرنانيةفي:لبهها،معاها

منقريمةوهي)!المنزرعةالأرض"تعنيوقد،(ع!3)*ع

.(،الممةيتحمل"بمحنى،يتجممحم"العريةالكلمة

القديمةالمصريةامملمةامنأ!االمصرياتعلماءبحضويرى

أنهايبدوإد"بالماءالمغمورةالأرضر!تعنيالتى"تاسإ

العربية!الرلاية1اسمألاكريقعليهاأطلقالتىالمنطقةكانت

القديمةبالممريةومعناها،فاتوصة"عاصماكانتوالتى

قرنمناكزمنذ،هاردتدرفان"رأىوقد-"كبهـيى

بطةتل)!ليوبت،المجاورةالجطقةأنها،قردونصص

مدينةضرقيأميالستةمحوبعدعلى(الحاليةالجةكفرأو

،الماقوستل"هى!فاتوعة"أنالأكبولكن،الزقازيق

أنهاوييدو،صوعنمنالجنوبإلىميلأدثرخمسةبعدعلى

نحوفيملفيارالقديسةعهاقالتالى"العرليةمدية"هي

طريقهافيبهامرتلأغا،جاسانأرضهيإكا-م385

.بلوزيومإلىثمتانيرإلىجاسانعبرميروبول!من

تقعكانتحاصانأنعموئاعل!المتفقمن:الموقع-)2(

واضخاويبدو،تديماالنيلفروعأحد،بوبطةفرعشرقى

التىصوعنأر!!هىأنها43(و12:)78المزمورصت

وصفهاجاء!،الأرضأفضل"رعصشأرضرأصها-سجح

أباهيوسنيفيهاأسكنوالتى(47:11)التكيرينسفري

الكتابيلهاذكرأولوهر45:11)تكوإخوته

القولش!ق؟-السبعييةالترحمةنيتذكروالتي،(المقدس

الولايةإلىتئزأنهايغلصالتى،العربيةجنمالاسم-

الي،المحراء5منالاسمهذاعلهاأطلقوالتيالرية

د2اليالثانيةالمرةوفي،لمصرالشرتيةالحدودتحمىكانت



جاسان

الترشبنحدها(92و46:28تك)جاسانذكرفيها

فيليقابلهيوصفإلىأمامهيهوذاوأر!ل9:هكذاال!بمبية

أرض!إلىحاعواثم،(هيروبولي!أو)أهيروسمدية)

نيأبيه)سرائللادتقبالوصحدمركباتهيوصصثد،رعمسيس

الميلادقبلالئالثالقرنفيأنهنرىهناوكلت،.!روسمدينة

المشدةالعريةالولايةكلهىجاصادأرضأنيقبرونكانوا

وكانت.طميلاتواديفيالواتعةهيروبوليىحتىحنوئا

تذكرولا،(:8:22،926خر)مراعأرضجاسان

علىأطلق!جو-ت"اصمرلكن.القديمالعهدفيذلكبحد

ذلكفيبما!مزروعةأرض!ااكانتأنهابيدوأخرىناطق

برنعقادشمنيشوعفضربهم"فلطين:جنو!فيصطقة

،94ة01لى)،جبونإلىجرضنأرضوحمجغزةالى

فيلهوذامديةعلى،جوضنااسمأطلق!.(11:16

عليدلمما،(15:51يى)سبعئرمنبالقربالحبال

.مصريسنصللكنلمالاسمأن

ضاصةنطقةتكنلمأضهانرىصبئومما:وصفلا-)3(

جايان

حز!نمنتتكون،مربعيلتعمائةماحتهاتتجاوزلاإذ

فرعسمباضرةالرقالىيقعكانالغرلطالنصف.غتلفين

وجدوقد)بوبسطةإلىصوعنمنويمتد،البوبطىاليل

ىأألهكو!ر(عصرمنأبيبى3للحاسجلاتالمديتينفي

سه!وهي،الجوبإلىالمالمنيلا36نحومسافة

مصر.أرضأجودمنيعتبرومازال،الرىجيدخصيب

،ابدقبلعرالرابعالقرنفيرعميىأرضووصف

جوسنأرضإنطماالقديةوتقول.خموبتهاعلىيدل

وأنهاهيروبوليسمنميلا16بعدعلىكانت(جاساناى)

البلموزراعاتكروموسطفي"يومينمدةصارت

الأرضوتضيق.،التاءوالحدائقالزاهرةوالحقولوالبسات!

أيالعثرةنحوالىالهرضفةعنديلأ15نحوعرضمن

ذلكمنالرقوإلى.الجتربفيالكبروالتلالزقازيقبينما

وادىسهلبينوالحصباءالرمالتغطهاصحراويةأرضتوجد

وادىإلىدفنةتلمنالجنوبمخوتتسع،السويىوقاةاليل

.الغربإلىالثرقمنيلا04عرضهاييلغحتى،طميلات
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جاع!

حتىتمتدجرداءصحراءالراديذا!جووإلىويوحد

هيوبولي!قر!إلىشرئاالمرهالجبرات:من،الري!

الذي-طميلاتوادىكادوهكذا.غرئا(القاهرةشرتي)

وحقولالقرىمنعددعلىيحتوىوالذى،النيلياهترويه

قطعاغميوقونلقومالوحيدالطييالطريق-الحنطة

مىتمتدالطريقشكانت!الأحمرالبحرإلىللرصولومراشهم

بوبسطة-منبالقرب-"صوصلأرض!الجولمطالطرف

،(13:02خر)،الريةطرف"إلىشرئايلأأربعينإلى

طسيقلخديدبالنةهامأمروهدا،المرةأجحيراتاورأس

منجزخاكانطميلاتإيواولعلاإدرائيلفيحروج

.جاسانأرض

ذكرتوقد،كأعزعأوصهزابمفىعبريةكلمةجاعق:

تخمفي5:يخوعفيهدفنالذيبالمكانبالارتبارومرةلأول

جاعشأجبلهمالم!أفرايمجبلفيالتيصارحتمنةؤملكة

أطرخهـتمنةإلىارجع-2:9قض،24:03!ق)

.(المجلدهذافي

!هداىأمنهجاءالذىالموطنكانتجادقأوديةأنكا

خأ23:03،1صم2)داودأبطالأحد(حوارىأو)

.الآنمو!هايعلمولا.(11:32

السفر-الجامعة

كلعنى،قوهيليت)هوالعبريةفيواحمه:3الا-أولا

منمثقفهو،جماعةإلىالمتحدثأوالكارزأوالراعظ)

الجاممةوضر.هالناسمنحثدأوجماعة)أىاقاهال"

هوماخاصلوعوإلىبل،الحكمةكاباتالىيتمي

محاباتمنفاشبيهإلينا!للموايي،الفلسميماالأحاديث

الملكداودابنهوكالبهأننفهالفرفيوجاء.القدماء

نأوحيث،لج!انهوكاتبهأنأى،)1:أ(أورضلبمفي

الصحيحةالأهدافعنصتهطواللجثهاستعراضالسفر

فيأى)ضجرحتهفيكتبماأنهفلابد،الاناقللوجود

(..مق!04حوالمط

ال!بة:وزمنالكاتب:لافا

هذايكتبلمسليمانأنالعلحاءمنكثيرونيرى-)1(

واراءخبراتستعرضئا،لاحقعصرفيكاتبكتبهبلال!فر

مماإلى)دثاراتسنجودفىعمونهماعلىواستناذا.سي!ان

وبناء،البابلىالنىخىعنمنالاسرائيلىالعبأصاب

هـون،سيمانعصرعنمتأخرعصرلغةمنيظنونهماعل

منهناكبل،الميلادقبلالحامىالقرننتاجمنال!فرأن

ولكها.الملادتبلالثاكالقرننتاجمنأنهالىيذبون

وأحدث.الموضوعةالدراصةتبررهالامزاعمجميعها
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نأتقرر(.عيلنبرجج،)الجاممةلسفراللغويةالدراسات

بخصائصتقيزلغتهأنفيشكولا،لغتهفيفر!دالسفر"

الكتاباتعنلفتهفيأيضئامحتلفأنهأخرىوببارة.أبارزة

حكمةعفرئل،لاالمعروفةالحهد!نبينماخرة!قالعبرية

،(الجامحةبفربثدةتأثرقدالذى)س!اخبنيشوع

الكتاباتفيضيهلهولي!.قمرانجماعةكتاباتوكذللث

النحوأوالمفرداتفيسواءالمصررمنعصرأىفيالعبرية

الخاسالقرنكاباتعننمائايخنلفأنه؟.الأصلوبأو

وأسترونحمياوعزرازكرياأصفارمنهاوالتى،الميلادقبل

وهو،للسبىالسابقةالكتاباتكلعنيختلف؟.وملاخى

.المتأخرةالممورإلىبه-سجعرنمنأمامكؤودعغبةيقفما

منجزازاتهىالسفرهذانحطوطاتمنو!باماوأقدم

الافيالقرنالىوترجع،الرابعالكهفمنقمرانمخطوطات

قمرانجماعةلعصرسابقأنهعلىالدليلهذاوفي،الميلادتبل

كتاباتهم.عننمائايختلففهو

اللغويةلخصائصهالصحيحالتفيرأنضكلا-)ب(

لقهنرعولكل،الكتابةمنمحيننوعأنههووأطوبه

فللملاحم-القديمةالوفانبةالآدابفينرى؟-وأسلوبه

لغةالحب،ولقصائدوأسلوبلغةوللصرار،وأسلوبلغة

مجثاطابغاتتخذأوجهاتبلغوعندما.وهكذا،وأسلوب

وهو،ذلكبعدفاالكتابةيطرقمنلكلملزفاتقيذايصبح

إلياتصلولم.أيفئاالقديمةالسايةاللغاتكلفيماحدث

الجامعةسفرفينجدهالذي،اليهابةمنالضربهذامننماذج

الآدابفي-لهنظيرمنهناكوليى،(الفلسيةالابحاث)

بعضبهنجدولكتا.عبمعايرتهأوبهعقابتهيمكن-العبرية

نأبرجحمما،القديمةالفييقيةوالكنعانيةبالكتاباتالثه

اباطقأوفييقيمافيأساسئائأبأسلوببهةتدطيمان

نفها.فلسطينشالكنعانية

البهعايخةالآدابأثرعلىالأدلةكل.داهودم.ججمعوقد

القرنمناللغويةبالدراياتمحتعيئاالجامعةسفرعلىالفينيمه

)عاصة،أوغاريتاألواحفيالميلادقبلعخرالرالع

بهذابحثهوخغ،(قرطاجنةمن)البويخةوالنقوش(الحثين

العبرية،باللغةكاتبأ!لاكئبهقدالجامعةسفرإن":القول

طابغاعليهأضفي،الاملاءفيفيمياأسلرئاإستخدمولكنه

العناوكنتحتأدلتهطقوقدواضخا،

الصرف)2!أسالبالبيفى.)1(-الاملاء:الآتبة

الفييميمااللغةقواعد)3(-الينيقية-والحروفوالضمائر

الممية.والتثيهاتالمفردات-.)4(

النواحىالىبالإضانة:كابعلأخرىداخيةأدلة-:لاثا

سليسانلكتالةالمعارضوناستخدمهاداخيةلة2أهاك،اللغوية



لفرا-معةالجا

هناك)نمثلأفيقولرن.لاحقعصرفيكتابئلاثات،للسفر

إلىفشتهزيفيدركيودىقارىءأيتجعلتاريخيةمفارقات

حكمةازددت1(الواعظأو)!الجامحةافيقول،سليمان

:1)،أورشليم(فيأو)علىنجليكانمنكلمناكز

قبلهأورثليمافيملكهناكيكنلمأنهوحيث،(16

قبلى"كانمنكل""عبارةأنفلابد،داودأبيهدوىصيمان

علىالمتماتبينالإسرائييينالملوكمنطويلةسللةإلىتشير

تجاهلالحجةهذهولكن.الجامعةصفركتابةقبلأورشلبم

أورشليم،فيسبقوهتدملوكإلىيثيرلاالكاتأنحقيقة

الحكمة،منمختلفةبأنواعاضتهروا!حكماء"إلبالحرىبل

اثمرقبىحمعحكمة!ي!انحكمةهـوفاقت:مئلأققرأ

إيثانمن،الناسجيعمنأحكموكان.ممرحكصةوكل

مل1)"ماحرلبنيودردعوكلكولوهمانالأزراحى

فيثهور-شعلحاءضكولاكانواةلذين،(31و4:03

كانتالتىأورضليمفيالإصرائييينرجودقبلماعصور

(14:18أتكصادقطكىأياممنذشهرتهالهاعاصسة

بيضعةسيمانعمرقبل(ا:01)يى!ادقوأدوق

.قرون

توله:هي،أخرىتاريخيةمفارقةهاكانيقولونثم

يدلمما(1:12)،أورثليمفيإصرائاعلىملكابهتأ

في(ماتقدكانأنهأى)ملكايكونأنعنكفأنهعلى

الحبارةأننذكرأنيجبولكن.الجامسسفركعابةوقت

إصرائيل!علىملكاأصجتقدكنت):أيفئاتعنيأنيمكن

وهو،ضيخملكعنيصدرأنجذاالطبيعىمىتعبروهو

.الرشتولىعندماالأولأيامهذكرياتيرجع

منالجامعهفيلماللجامحةصيمانمحابة!تبدونأغم؟

كحاآنفهعنيتحدثأنمنفيلأ،ملكيةغيرإيماءات

بالحريبل،طيةغيرمثاعرلدىماكثيزانجده،لبلاد

كاناذاالأرضأيتهالكطولىا:مثلايخقوا،،للملكمعادية

لاللقوةالوقتفيبأكلونورؤساؤك،ثرفاءابنملكك

.فكركفيولاالملكتبولا"،(01:17)،للسكر

فقرولداو،(01:02)"مضجحكفيالتيتسبولا

يحدرأنيعرفلاالذيجاها!ضيئملكمنخيروحكيم

.(4:13)!بعد

الكاتبأنلدركأنمجب،هذهمثلعباراتمحالجةوي

كداعةأو،حكومةكرئيىوليىكميسوفهنايكتبإنما

ماض!االحالملاريخ-الذكاءمرقدوكمرالص.لفه

ضرهينملوكوجوديدركلاأنهنظنأنيمكناحاضرا-لا

التعي!ةالنتائجأو،أخرىممالكفيمضتلين،أوعيدينقاة

عصرفيحدثو؟.ذلكجراءمنرعاياهمعلىتعودالتى

لسفرا-معةلجاا

محبالذىأوريليوسماركوسالامبراطورمعلاحق

هكذا،رواقيكعيسوفبل،كملكليس،االتأ!لاتأ

هذا-الحكمةفيالواصةالشهرةصاحب-مليمانكتب

علىالناسلتحريض،للحباةالحفيفيةالقيمعنالرانعالفر

وجهاتبوضحولكىصاما.رلىالمعلةلثفاكلمةلطاعةالسحى

فيالاثعةوالتقلباتالمألوتالاختاراتالىرجع،نظره

القيتحودل:والمحاصرةالماضيةالحصورفيالأوصطالثرق

مراكزإلىمفاخاارتفاغاوالوضيعالحقروارتفاع،والمتكبر

وجوداكئافمحاولةمنجدوىولا.والكرامةالثرف

.م.،ق587عامفييهوذامملكةضياعإلىخغيةتلميحات

عزراأيامفيسادالذىالمدقعالفقرأوابالجطالبيوويلات

تميباليوالصعابالمتاعبيعابمإنمافالكاتب.وملاخي

الوجداتيةوالتبوات.كأمولي!كأفرادالبضرىالجنى

المصلورلمالذىبحد!رلداالذىكلهصامنشحيرأ:مثل

إلىلو)نما(3:)4،الشىتحتعملالذىءالردى

علوتنقضبالمجتحتجقماكثيزاايىوالكوارثالمظالم

نأومع.البثرىالتاريخأحقابكلؤالتعيسةفرائسها

فإن،طيانحكمفترةمحظمساداقدوالسلامالازدهار

ثورةوئتفطأبوهعاناهاالتيالأيةالاختباراتعنذكرياته

بهاتميزالتيالدماءوشكالنزواتتاراتوسرفته،أثالوم

لمآسىعميفافهمااكبهفدذلككل،ا/لأوسطالرقتارج

أثارتاقيهىالمآصيتلككانتلقد.البضرىالجنى

الحياةنحاطرةتصبحبدونهاالتيوالقيمالمحافيعنالتاؤلات

الوجدانيةالعباراتفيضىءلاأننرىهناومن.معنىبلا

ي!تبعدأنيمكن،الجامعةمفرفيالموجودةالمماثلةالمواقفأو

البيلظروفالمزعومةالايماءاتأما.للمفرصيمانكنابة

لامافيالىدل،اثاتهيمكنلامثىء،السبىبعدوما

المجالهذانيفليى.ابدقبلالعاضرالقرنظروتمعكتواءم

صليانمحابةعدميثبتما،الفرفياللغرفيالظواهرفيأو

لل!فر.

الأسا!الموضرع)ن:الجامعةليالتعيمةالرسالة-رالعا

المطامعمنأداسعلىالقائسة،الحياةئطل!هرالجامحةلسفر

أفقفوقورتفعلادنيويرأكطفأى.الدنيويةوالهوات

الاجاطسوىورائهشطائللا،نفهالانسان

فيخ!كأعظبمالشخصةالجحةأوالعادةإلى.فالنظروالحية

الفائقةاللهعظمةضوءفي،عطقةحماقةإلاي!،الحباة

بلوكهايمكنلافالسمادة.هوخلقهقدالذىللكوناضبةبا

الذاتتأيهسخافةيتضنالحىهذالأن،إليابالعي

تلبهمفيوالحماقةالثرمنملآنالبثربنىتلبوأيضئا...!

،(19:3،الأمواتالىيذهونذلكوبعدأجاءوهم

الذاتوراءيعىشقللرىجهدكلعلىانهاقفالحكم
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لحفرا-معةالجا

بطلأباطلأى)،الأياطيلباطل)هو)نما،3د)نجازوراءأو

ىصليصواأغميتأكدواأنالزائلينالثرفحلى.(كاملأ

علاتمشأ!يتهم!شدونإنماوأنهم،عاجز!نخلالق

كرنأنهاللة!ملهماكلأنعرفتتد!:العظيمبالخالق

:31"منهيقعىشىءولاعليهورادسيءلا.الأبدالى

نأهرالجامعةصفرمنالهدفإدأخرىوبحبارة،(14

نأعلىواجباره،بذاتالمكتفىالفكرلهدايةوسيلةيكون

عدم-بأمانة-ليواجه،لنضىالمرعالحداععنقخل

أمنه.علياينىأنيحاولايىالوايةالماديةالمساندتلكئبات

المادكط-اليدالذهنصاحبأمام-الطركقخها!ةضي

المئولةلجاتهيحدأنل!نسانيمكنفلا،والهلاكالموتوربض

فيلحياتجديذامحنىوجدمتىإلا،صادئاوهدئاثابئابدأ

،الأددصلركهفي،الكاملةالطاعة،اللةلبادةالحضوع

يدركهالاالذارادةمنمحرةجوانبتوجدقد.اللةلإرادة

كاملة،ثقةفيلهايخضعأنيجبذلكومع،تمائاالانان

الداممن،اللة)حساناتبكلويتتع،بثكرويمل

واحدلكلاللةيقمكا،الماديةالراحةوصلاللوصوالمبى

الانسانيدركلابلاهاالتيفبهمفطالأبديةجعلوأيضئا....ه

لي!أنهعرفت.النهايةإلىالبدايةمناللةحملهالذيالعمل

في(بافيي!ئتعوا)خيراويفعلوايفرحواأنإلاضرلهم

كلمنحيراو!ىويثربإنانكليأكلأنوأيفئاحياكم

:3-اللةمنعطةهذهكلأنأى)االلهعطبة!و.تحبه

نفهمصأننستطيعالجطلقهذاومن(.11-13

:2مثل)،الأيقورية)العباراتعيهاعللقوناليالبارات

منابعضتصرركا)،المتعةمدب"تمتدحلافهى(24

المادقالقلبيالتقدورعلىالناسنحثبالحرىبل،(المفرين

وتيةأنهاإدراكهممعحتىبهاوالاضحتاعالماديةالقلعطايا

وفانبة.

مفرفيوجودها!زعمونالتي،التاؤميةالصبغةأما

فيجب،وموليتهالموتمجتصيةالدامتذكصرهمعالجامعة

كا-القولصق!-للسفرالعامالهدفضوءدتفسرها

ايأمراتأناامغطتاالقوالا:فمئلا.الماضرةالقرينةضوءلط

بعد"عائرنهمالذئالأحياءمنأممرزماننذم!لوافدالذلن

الآيةلأن،للحياةاستنكازاأورففاهرلي!،(4:2)

إلاتتكونلاالانانحياةكانتاذاأنهلناتوضحالابقة

!رلد.لملرلهيخرالكان،والآلاموالمصاثالمظالمش

الجاهل؟عنا!رللحكيم!قىماذالأنها:الؤالوكذلك

،(6:8)ه؟الأحياءأمامالسلركالعارفللفضرماذا

وارادتهافةفبدون،للسفرالحامالسياق!!وضعأنمجب

جاهلأ،أومتعلئاكانمهما)الإنانلحياةي!،المقدت

أما.الحدمالىتفضىأنها)ذ،بافيمعنىأى(فقهزاأوغنئا
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لفرا-معةالجا

عيه،تكرنأننحبغيماعلىبالثةالانادعلاقةكانتمش

مئةضراعملوإذالحاطىء"الخيرإلىيفضىمعهضىءفكل

اللة!للمتقينحريكونأنهأعلمأليإلا،أيامهوطالتمرة

(8:12).

هذهأهمهةعلىثدة-سكز"الجاتاأننضيفأنيجب

أنقبلوالإنجازللفرصالانصانأمامالوحيدالمجاللأنهاالحياة

يصدق،المنطلقهذاومن.الأبديةإلىالمرحلةهذهمنيخطو

خيرالحيالكبفإن،رجاءيوجدالأحياءلكل":القول

تعنيلاايايةالآيةأن!.(9:4)أاقيالأسدمن

بأنتحذيربالحرىبل،"ضيئايعلمونلاالموق!النضمرت

افيببنللاختيارفرصنيهلهمصتقلاينتظرونلاالموقى

؟.القبرقبللهمكان؟،وعصانهاللةطاعةبين،والر

،الأرضعلىأكط،،الشسىتحت"يحريبمالهمعلملاأنه

زمنفي)الديونةليومأشأول5الهاويةفيانتظارهمأئناءلط

أمحادعنبوضوحللإعلالىحانتدالوقتيكنا،سليمان

كان،للحؤفينالتىالأمجادلهذهالكاملالأعلانلأد،السماء

كلمنوالقصد.(ظامراالمحيقومأنإلىكتظرأنمجب

الحياةبامورالانمغالمنالناسعذيرهوالاعتبارا!هذه

واننجاحواللذةالثخصيالاضمتاعمثل)الحادعةالكاذبة

الرحيدةالقبمةإلىفظرهمولفت،(الماديةالأمررفيوالغنى

الطاعةفيوالحيشةالذمعالضركةوهي،الدائمةالحققية

يريداييالتيجةهىمذهأنالجلىالواضحمن.لمئئته

فلنمع:!أقواله!ضمإذ،اليهابالقارىء!لأنالكات

الاتسانهوهذالأنوصاياهواحفظالله6لق0كلهالأمرختام

.(:13)12،كله

انما،الفرصحةفيي!ككونالذينالعملانيونوالنماد

الطاعةص!تتكلمايىالآياتهذهمثلباصتبادذلكيفحلود

على!رملا،النقادمنويخالوهمعضهذاولكن،لله

مرضرعي.أصاس

أصاضاسالسفريتكون:الفرمحوياتموجز-خامحا

وخاتمة:رثيسيةأحاديثأربمة

الحكمةئطل-26(:2ا-:)1الأولاطديث

البثرية:

ذاتهافيلاطلةوإنجازأ-لهالانسانجهردتالأسايةالفبهرة-آ(

ا-3(ت)1

:الفكرةتوضيح-)ب(

.11(-4:)1والتاريخالثريةالحياةدورةئطل-)1(

الثر!ينوالفلفةالحكةجدوى-عدم)2(

1(:.)12-18

.1(-اا:)2باطلواللروةباللذاتالاستمتاع-)3(



لسفرا-لجامعةا

يموتأنلابدالحكيمالرجل)4(-خى

.)2:12-17(

لالوارثنصئاتركوالجهادالتعىكل-صراث)5(

.23(-18:)2يخقه

:)2الكريمةال!ةكايةلأعصالالاطمئنان-واجب)6(

24.)26-

الالهيةالرايىتقدير-2(:5ا-:،)3الثادالحديث

:الجاةتحكمالتي

-ا:)3والموتالحياةحقائقتفرضهالذىالموقف-آ(

)22.

(9)ا-وقتثحيء-لكل)1(

(15-1)0اثابتةالقيملكلالكفيلهووحدهاللة-)2(

.18(-)16الأثرارلكلوالموتالقصاص-)3(

.02(و)91وللجمةللإنانصاملالموت-)4(

فاعتفد،الأخرىالجاةمنتأكدغيرأنكحيث-)5(

.22(و)،2الحاضرةبحياتك

.16(-ا:)4الدنيويةالحياةفيالاحباط-)ب(

.3(-)1الحياةهذهندانقدوالؤسالقوة-)1(

.8(-)4والطمعالكلوقصاصالنجاحمضار-)2(

منرفيقوممهالحياةتجارب!راجهأنللإنسانضر-)3(

.1(2-)9وحيذا!واجههاأن

-)13ثابتغرالياسيةالأمورفيالنجاححتى-)4(

)16.

.2(0-ا؟)5الذاتوراءالساعيةالحياةئطل-)ص(

بلاوالذورالعاطلةوالكلماتالباطلةالذبائحجهالة-)1(

.7(-)1وفاء

للطامحينالأمليخبةوكذلك،اكبدالظالمينجزاء-)2(

8(-)17.

بعطايا-بكر-الاشحتاعمنيتأقىالاطسئان-)3(

.02(-)18اللة

خظفي-لا-17(:8-ا::)6الئالثالحديث

وكنوزها:الدنيا

.12(-ا:)6الديخويةالمكاسبكفايةعدم)أ(-

.6(-1)الأسرةضخامةأوالزوةفيدائئا!ثبعلا-1()

الدنياهذهفيللجاهلأوللحكيمسواءحمفاضبعلا-)2(

.12(-)01اللةعنبعيداالحياةضر(في-الا)3(

-ا:)7الخطيةأفدتهقدلعالمحيهمةنصائح-)ب(

لفرا-معةلجاا

.4()ا-والموتالحزنمواجهةفيحقيقية-قيم)1(

وسرعة،الحراموالمكسبالرخيصةالماهجنحاطر-)2(

.9(-)5الغفب

-01)المثاكلمواحهةفيالزوةمنأفضلالحكمة-)3(

.14(و)13اللةعدمنكلاهماوالرالخير-)4(

)15الهلاكإلىيؤد!انكلاماوالفجررالدافيالبر-)5(

و)91شاملةالحطيةولكن،كثرةفواندللحكمة-)6(

.22(و)21إيكتوجهاييبالإساعةتهغلا-)7(

الحقإليصلأنوحدهامجكمتهالانسانيتطيعلا-)8(

.(52-2)3الروحى

.)26(الر!ةالمرأههوالثرورأسوأ-)9(

.!2(-)27الثرفيمقطواقدالاسا*كل).

.17(-أ:)8ناقصعالممعالتفاهم-)!(

.5(-)1الحاكمةالسلطةاحترامالحكمةمن-)1(

.9(-)6والموتالأحزانرغميمذاللةنامرس-)2(

دنونةيواجهأخيزافانه،الثرفاعلمقامبلغحمصا-)3(

.13(-01)اللة

.15(و)14الجوفاءالمتعةالىتدفعفدالجاةمظالم-)4(

الانانأمامغامضةتبدواللةطرق)5(-لكن

معبتماملاللة-(12:8-ا:9)،الرابعاطدث

الحالم:هذافيالمظالم

.(18-ا:9)الجمععلىمحغالموت)1(-

الإنانحماقة-والصالحاضيرعلمحتمالموت)1(-

(3-1)وشره

الحياةهذهفيومصفةخياركلينس)2(-بالموت

الحياةهذهفرصكلمنيشفيدأنالتقيعلى-)مجب)3(

للحكيمحتىمجهولالحياةوزمن،أكبدعير-)النجاح)4(

12(و)11

منتقديرا-أنجحتجدلم-ولوالحكمة)5(-ولكن

18(-)13القوة

:)01للجهالةالمميةوالتائح،الحياةيقييةعدم)ب(-

الرؤصاءأمامحكيئاكن،مخربةالقليلةالجهالةحتى-)1(

1(-4)
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لسفرا-معةلجاا

(11-)5للخطةالمحزنوالجزاء،الأحوازانقلاب-)2(

الجاهلمميزاتمنالعائةوالجهودالفارغالكلام)3(-

12(-)15

وللناسللأمأساسىضىءالأخلاقية)،(-المثولية

)16-91(

)02(جزاءهيلقىلابداللطةاحتقار)5(-

(12:8-ا:1)1الحياةلاستمارأسلوبأحن-)ج(

(2وا:111صاحبهعلىبالبركةيعودالمضوف-)1(

فوق،غورهابرأو،الطيمةفياللةنوايىتغيير-)2(

)3-5(الرحكمة

(8-)6بر.روالعملالاجتهادهوسيلأحكم-)3(

فيجزاوهله،اللذةطلبفييصرفالذكطالباب-)4(

(01و)9النهاية

ضحفاتبكتحلأنقبل،اللةأجلمنالحياةفيابدأ-)5(

-8(ا:1)2الثخوخة

(14-9:)12الأبديةضوءفيالحياةمعنى:اطاتمة

وواجباتهاالحياةمفىتعليمهوالجامعة)آ(-هدف

01(و.)9

(12او)1الحالمآدابكلمناممنالصائحهذه-)ب(

دينرنتهلأن،شىءكلقبلالذارادةتكرنأنيجب-)ج(

14(و)13غائة

أنهعلىنفهلنايقدمالجامحةعفر)ن:الحلامة-يعاديا

ئطلىاختبارئاتعلمقدلملكوالحنكةوالخبرةالضجحكمةضر

الخارةمنتحققلقد.اللةمجدعيرهدفلهاكانمتىالحياة

يخسرولكنهكلهاالعايربحالذكطالإنسانتصيبالتيالفادحة

ماكلليختبرحدودبلاوثوةبزوةهوحظىلقد.لفه

وحاز،معرفةأعظمعلىحصللغد.يمنحهأنللعالميمكن

تفوقثروةوجمع؟16(:)1الحكحةفيلهانظيرلاضهرة

والخمالخدممنجحافلبهتحطوكانت،8(:)2الحصر

قيردأوحدودبلاواصفاالمجالىأمامهوكان.7(:)2

بإقامةكملاكان؟،3(:)2الجديةباللذاتللاضتاع

فخرهموضعوكانت،وأضحمهاوالحمائرالجافيأفخم

لأعظمالزائفةالوسائلهذهكلولكن6(-4:)2واعترازه

الاحساسإلى،النهايةفيبهأدتقد،المترفةالحياةصور

رلالهطمملا"لاطلىاخكلأأنفرجد،والحواءداوفراع

تربيتهدروسإلىللحودةمضطرانضهداودابنووجد.معنى

يجدأنالانسانيستطغ،وحدهاللةفيألهوإدراك،الأولى

الدائم.والرضاالحقيقيةالقية

صلبالحنيدلحبهوراءهيركهأنلجمانأرادماهوهذا

ي!حثونالد-كأ،المتحاتجةالأجيالسالنايرولجميعبل،الرقبة
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ئيلوجأ

لاصادةأعظمأنعجبومن،الحياةنيصادةأعظمعن

مثئةملكرتوفياللةزبالحرىبلالحياةهذهفيتوجد

الكاملة.

الثانيةالفرقةرئيىوهو(مفطوم)صعناهعبرىاصم:جامول

هاروننجيالكهنةمنوالعثر!نالأربعالفرقمنوالعرين

!24أخ1)القدسفيللخدمةالملكداودعيهمالذين

17).

أحدوهر،،اللةجلال"صناهعبركلااصمجأوئيل:

فارانبريةمنموصىأر!همالذينعرألاتيالجرا!ر

سبطيمثلماكيبنجأوئلوكان،كنمانأرضليتجسسوا

.1(13:5إعددجاد

اقيالبحرمنالثرقالجنوبفيجبيةمنطقةاسم:جبال

وردوقد.أدومفي(،صالع9أو)!هـبترامدينةمنبالقر!

علىتآمرتاليالبلادبينوالمانينالثالثالمزمور!ذكرها

وعمونجبالمغا...بالقلبتآمروا3لأ:قديضااللةشحب

.(-183:58)مز00000وعماليق

و،اصتأصلهأوتطعهبمفىالهىءجث:-لامجبوبتجث

:23)ثالخصيتينمقطوعأو،مخصى"بمعنى،مجوب)

مياهلجمعتستخدماييالحفرةأوالئرهوالجبخت:

،11:22أخ23:02،1صم2)وتخزينهاالأمطار

أو1(3:6مل2،)جاب)والجمع،(03:41إش

المياهمنفارغةتكونوقد.(14:3إريا)"أجباب"

يكونقدأو،(37:24تك)يوسففيهاطرحكالتى

-38:6إرميا)اليإرياف!األقىكالنيوحلبا

أو،(9:11زك)للأيرى!جئاتستحدموقد.(13

لحفظأو.(9و14:7إرميا)القتلىجثثلإلغاء

دانيالفيهألقيالذىالأسودجبمثلالمفترسةالحيوانات

.(22-6:7دايال)

الحيوانفيهايسقطمصيدةليكرنأصلأالجبيحفروقد

.5(:7مز)الانمانأو

مز)الهاويةأوالقبرعلىللدلالةمجازئا!الجباويستخدم

12:14،)ش:اأم1،03:3،88،6::28

16،و26،02:3114:حز،3818:،15

،04:2مز)!الهلاكجب5أيضئاويى.(18؟32

55:23).

محناهاككونقدأو،مرتفع"بمحنىأرايةكلسةخاثا:

كانحيثأورشليمفيموضعاسموهو."مكثوفامكائاإ



انجار

.(91:13يو)أالبلارو)لهوبفال،الولايةكرسى

بالقربأنطونياقلعةفيكانالولايةكرسيإ-التقليدويقول

مرتفعةواسةساحةتوجدحيث،المثلثالرومابىالقوسش

*3ر45*نحومنههاكلأبعاد،الحجارةمنبقطعمر!وفة

يو)،الانسانهوذا9قوسمنبالقرب،الأقداممن2

دارخارجكانت،جباثا!أنحيثولكن.(ه:91

جباثا،"أنذلكفمعنى،(13و9.و91:4يو)الولاية

فيأو،أورضليممنالنر!الضمفيهرودسقصرفيكانت

تقعالقلحةأنحيث،البضيرجحهماوهر،أنطونياقلعة

تقرشوهي،الهكا!مظقةمنالغرثيالثساليالركنفي

يهةتحتحالاوتقع،صصوفةمربحةياردة0052ماحة

ألراحمنالحجرىاللوحصاحةوبلغ،!صهيونسيدة،

ومازال.واحدتدموعكها،مربعةباردةمخو،الرصف

ة11يوخاانظر)الرومانالجنودألعابضراهدمجملبعضها

ملونةبأحجارعرصوفةكانتأنهاويحتمل.(24و3و2

الذكط،فارسملكأحشريرشالملكقصرعز،نقرأمثلما

مجزععلىوفضةذهبمنوأيرةرخاممنأعمدةلابهكانت

)أشير،دأص:رحاموررومرمركتمن(مرصرلةأشضة)

.(6:ا

علىوتدل،هكسيلأهيالعبريةفيوالكلمةالجثار:

نجمينلوجودا،الجوزاءبا--أالمعروفةالنجوممجمرعة

.(وسطهافيأىال!ماءجرزفييمترضانبهاجذالامعين

المقدسالكتا!فيمواضعثلالةفي"كبلاكلمةوترد

وفي.(5:8عا،9:9،38:31أى)الممردلصيغة

الزيا.معبالمقابلةتذكراثلالةالمواضعهذه

أحمق!"نعنيالصادياستخدامهافيأكبلاوكلمة

وقد.(بالذاتوالاعندادوا!ردالففمفىتحملفهى)

.المقدسالكتابدط!رةبحيننحوالمعنىبذاترجت

هى،إيهاالمارالثلالةالمراضعفي،ايعريفبأداة،ولكها

أأوريون"باسماليونايةفيالمعروفةالنجوملمج!سعةعلماسم

.(5مج5+)

فيوكنهواكدوإركبابلموصى!كلرود"إنولقال

أتاعهأحدعليهأطلققد،(01!01تك)ضنحارأرض

جبازامحارئاتمثلالتى،الجوممناللامحةالمجمرعةهذهاسم

،مر:دح)بابلآلهةأكبراحمهعلىعيوقد.للمدحارتجا

الأصل!فكلاهما،هتمرود"إلىالحبريةفيمحورالدى

وفي.(العربيةفياللفظةنف!وهى)!مارد5بمعنى"مردا

:01)اليهوينسفرفي!نمرود!إلىالموجرةالاشارة

اصموهر،أج!ار"بأنهمراتثلاثيوصف،(9و8

أيضثا.،العريةوالحبريةالأراميةفيالجرممنالمحمرعةهذه

لرجودها!يىنجل)باسمالآنيعرفالمجموعةهذهنجوموألمع

بطلأالاببونيعتبرهكانوالذكط.(الشرىالركبة!وضعفي

أى)،يتان"الحبرايخوناعتبره،الألوهةادرجةإلىرفعوه

النجومبينالمربرطالمترد!اليونانيةلأسطررة31في!الجبارا

فاومن.عقابمنبهحلماالجمغبرىحتى،بلايل

نتطغهلأى،؟الحتارربطتفكهل....!:القولجاء

تطلقثمومن،المجموعةهذهتثكلالتىالنجرمبهذهتأقىأن

؟!تيتان!سراخ

خمسةرجعرقد،!بطلأوجبار9بمعنىعبرىاسمجئار:

ت2عز)البابلياليمنزربابلمعبنيهمنوتمعون

.(7:25غ)،جبعرن31بانحياقيوفيكر.(2.

أحداصموهوأالجالط"أو!الجامع!ومحناهاخاى:

منالحودةيحدأورضليمفيسكنراالذيناليايينرؤصاء

8(.:11)غالسبي

معروفنوعوهي،أجببأوأجباب!وجمعها:جة

(8:7لا،31و28:4خر)تحتهمايغطيالثيابمن

.()لمجلدهذافيثوبمادةإلىارجع)-

مدنإحدىوهي،!رتفعآوجبل"معناهعرى31:جبثون

لبط،وبحلةالتقيةامعأعطيتوايىالهلفيالفلطنيين

بنيلحائرالقرعةفيوقعتثم،(91:44ي)دان

الفلسطينيونعادثم.(23ت21يق)اللاويينتهات

ليلاسرملكيربعامبننادابكانويما،علاواستولوا

حبثونفيوضربهياكربيتمنبعاعيهفتن،يحاصرها

.(15:27مل1)

بعثابنأيلهعلىالمركباتنصفتائدزمرىفتنئم

جيشوكاد،أيامسبحةالرشوتولى،بعايتكلوصرب

كلفملك،رمريفعلهبمافسمع،جثونمجاصرإصرائيل

إسرائلوكلعمر!فصعد،الجيىرئبس!عمرى!امرائيل

زمرىفأحرق،ترصةفيرمريوحاصرواحبثرنمنمحه

.(17و16:15كل1)رماتنفعلىالقصر

جبثونوكانت.الحديثة!الميلاطتلأهىأنهاوالأرجح

الذى!البحرهـطر!قمنالثرقيالفرععلىحصيةقلعة

اضخدمهكا،صرياعلىحملتهفيالثاكتخمىاصتحدمه

مصر.علىحمتهئطأضورملكآ!رحدون

صح!حا،أعادهآىالكروجر،الكرخلافالجبرجبر:

ة3ناحوم)أالثفاءعديمجرحك.لانكح!اركجبرلي!9

.(91:11ابمئاانظر،91

473



ئيلجبرا

و4،01:8ة6أنكوالقوةالبأسذووهوجئار:

عنقيلكا،والجروتالقامةبطولالجبابرةاشهروقد.(9

فيكناا:الجواصي!عنهمقالالذين،الجبابرةعناقبني

:13عد)!أعينهمفيكناوهكذا،كالجرادأيخنا

منص-سهفكان،باضانطكعوجكان!.(33و32

.(3:11تث)أذرعأربعوعرفأذرعنعطولهحديد

،(9:2يى)!البأسجبابرة9وملكهاأربحاعنقيل؟

،(01:2لق)!جبابرةرجالهاكلأإنحبعونوعن

صم1)وشبرأذرعتطرلهكانالفلسطنىوجليات

،يوياداعبنبناياضربالذيالمصريوالرجل،(17:4

.(23و11:22أخأ)أذرعخمسفامتهطولكان

،إلأسياجبارمعكالربا:لجدعونالربملاكوقال

وكذلك،محهالربوجودفيقوتهفكانت(6:12تض)

وكذلك(17:01صم2)أجبار"إنهداودعنقيل

عد!نةيتوروالحكيم81(0:امل1)رجالهعن

جملىتفلبالحكمةأنأكط.(21:22أم)"الجبابرة

.القوة

جبروتهعنتعبيزا،اللةألقابمن!جبار"الوصفأنكا

:24مز،9:32غ،17؟01تث)المطلقةوقدرته

.(اص!32:18إريا،8،45:3

منولى،والقهروالقدرةالعظمةمووالحبروت:جبروت

بر"فهو،!3:42تث)وجبروتهأعمالهفيالربيعادل

لهاالذىوهر،(92:11أخ)1،والجبروتالمظمة

.(2:02دانيال)أوالجبروتالحكمة

أدهالبمضوورى،أاللةرجل5مفاهعبرممياصمجبرائل؟

اللهأرطهالذىالملاكاصموهو.أجبارأوعنياللةايعنى

دانيال)والنيىالكبقنجهارأىالتىالرؤيالهليفردايخالإلى

التىأبرغابالبعينايخصةالنبوةويبغه،(8:16

9:12دايال)المقدسةومديتهدانيالشحبعلىتضيت

-27).

ب!ثرالذىفهو،الجديدالعهدفيالبثارةملاكإيفئاوهو

!،(91:الواالمحمدانيوحناابنهبمولدالكاهنزكريا

.(26:الوايسرعبمولدمريمالحذراءلثراللةأرطه

لااللقبهذافإن،الملاثكةرؤصاءأحداعتبارهوركم

سفرفيذكرهبردولكن،المقدسةالأ!فارليمطلفايذكر

منواحذاباعتاره(9،02،04)الأبوكريفيأخرخ

المتلط"بأنهويوصف،(الستةأو)الملاثكةرؤطءالأرلعة

الملالكةرؤصاءمنعيرهمع-رفعوأنه،القواتكلعلى

تسلط!أنهيذكر؟،للانتقامطئاالموقنفوسصرخات
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مكانايثغلأنه؟،الكروبيموعلىالفردوسوعلىالحياتعلى

اليهود!ط.الترجومفيبارزا

علىمديةوهي،!اكمةأوتل،:الاسمومعنىجبع:

:18يخى)بنيامينسبطلنمبالرفيةالثاليةالحدود

،21:17ي!)الكاهنهارونلبىأعطبتوقد،(24

لمملكةالماليةا-لدودعلىكانتأنها؟.(6.:6أخا

التواليعلىتتكلان"بمئراوحدا،1فكات،يهوذا

،23:8مل2)يهوذالمملكةالجوبأقمىاسمالاأتصى

.(14001ز!صيا

في!جبع9منبدلأ!جبعون"قراءةالأصحأنويبدو

فيالمغابلالفصلمنتضح؟(5:25)الثافيصمرئيل

العبريةحسب-يجب؟.(41:16)الأولالأيامأخبار

:02)القضاةسفرفي،جبمةألا"جع"تكتبأن-

.(33وا"

نأنحرف(ه:14)الأولصموئيليجاءومما

المسمىالمنيالغررشالجنوبالىتقعكانت!جبع"

قامحيث!مخماس"إلىالمعبرفيمتحكمةأسوينطهـواد!

وحاملهوصعدعندما،بمغامرتهالملكشاولبنيرناثان

منيحدبطوئاعملاوأدىالفلئطييينإلى!حه

إلىللغورافصخريةالمنحدراتتسلق)ذ،المشحيلات

.النمرارعلىوأجبرهمالأعداءوأرب،الحال

تحتل،جبع)المسماةالحديئةالقر!ةأنفيهضكلاومما

وادىإمنالجنوبإلىتقعفهي،القديمةالمديخةمكان

على-الصخرةأى-أ!نةأمع،مخماسمقابل!صينط

عن،جبعاوتبعد.أجبع)مقابلالعورمنالجنو!الطر!

.أمالصةمحرأورشليم

كانالتيالموادبنفريهوذاملكآصاالملكحصاوقد

مل1)"الرامةتحصينفييشخدمهاا!رائلمللثبحثا

لمسرةوصفهفي)ثحياءالنيوذكرها.(15:22

إسق)أورشليمإلىالشالمنانحيفزحفهمفيالأضوريين

عادابيالمدنبينذكرهاورد؟.(92و28ة01

:11غ،2:26عزرا)السبىبعدلكناهاائييونالاص

بفرحالحورلتدشينأورشليمإلىاللاولهونفهاجاء!.(31

.(92-21:27غ)وعناءوبحمد

أحفادأحدوهو!اكصةأوتل)معناهجمبرىاسمجبا:

كالبص!ةمعكةأمهكانتالذكطضاعفمووأبوه،كاب

.(93و2:38أخ1)

فيوردتوفد،،اكمةأونل9الاصموسنىجبعة:



جبعون

المبريةالكلماتبينلب!وهناك،مكانكاصمموضمين

وفياللفظفيلابهاوذلك،وججون،جبة،جبعا"

-:اصموجبعة.واحدأصلمنمشتقةلأضهاالمفى

:15كثى)يهوذاسبطنصيبفيمحددةك!!ديخة-)1(

الكرمللملالمدنمنعمجحوعةمذكورةوهى(57

إلىتقعكانت،الأرجحعل!يولذلك،وألقافىوزيف

اللتهيئالقرتميناحدىكانتوربما،حبرونمنالضرقيالجنوب

هـداروماهمنالرقفيوجبعةجغوما!وصاييوسذكرهما

اثالطالأيامأخبارفيالمذكورةجبعةهىتكونأنالمحتملومن

(13:2).

قض،18:28!ش)بخيامينبنينمبفيمد!نة)2(-

:13صم1)أبنيامينجبعةاوتممى،(91:14

صم2)!بنيامينبنيجعةوا،(15،14:16و2

شإ،11:4صم1)،ضاولجمةوه،(23:92

:01عم1)،اللةجبمة)أيضئاهىولحلها،(01:92

القضاةسفرفيجبعةاسم!اوردالتيالقصة:تاريميها-ا

الأحوالعلقوئاضوءاتلقىفهى،الأهميةبالغةمأصاةهى

فيملكيكنلماحينالأيامتلكفيصائدةكانتالتى

فيمتضئالاويرجلكان.(\:91قض)،اصرائيل

فيأل!ايتالعائدةصتطمنهوهربت،أفرايمجلعقاب

أبوهافاضقبه،إليهليحيدهاإلههافذب،يهرذالحمبيت

للمغب،الخاصايومضطلتحتىواستضافه،بحفاوة

،(أورشليمأى)يبرسمقابلجاعواحتىوصيتهمرفذب

لأنهااليوصيينمدينةفيالليلةبقضاءغلامهاقتراحرفضلبهه

وصلواحتىمسرتهممعهومناللاوىوواصل،كرييةمدينة

فيوجلواالمد!نةفدخلوا،الس!فنربتجبةمنبالقرب

شيخبرجلواذ،للمبيتبيتهإلىأحد!مهمولم،ساحها

عاتقهعلىأخدوتد،يتالىيدعرهمأفرايمجبلمنغرب

افحوء،:المرعبةاالأحداثتحدثثم.حاجاتهم!

أصابهما!هاأعلنالتيوالطر!ة،اللاوىسرممةعلىالرخى

لأنهبياصسبطعلىوقعالذكيالرهيبرالالتقاملاسرانيل،

جعة.لامللعدالةيلمآنرفض

رجعوإلها،اسراثيلملوكأولشاولموطنجبعةوكانت

حبعةومن،(01:26صم1)المصفاةفياختيارهبعد

تهديدمنجلعاديابثىلتخيصليجتمحرااصرائيلودعاأرصل

11(.-11:4عم1)لهاالعموق،ناحاشا

معشاولحروبفيبارزادوزاجبعةلعبتوتد

!لبجبمةوفي.(13:15صم1)الفل!طينيين

2)راودلهمأسلمهمالذفىشاولأبناءمنسبعةالجبعونيون

21:أ-01(.صم

لزحفالنبي)ضياءوصففيجبعةذكروردكا

.(1:92اكأ.)أورضيلمنحرالأشوريين

هوجبعةلمرتعالأماكنأرجحإن:مو!اثحديد-)ب(

منالتالإلىصضرةعاعيةرايةوهي!الغولتلال"

قصوةمسافةوتحد،ناأيالأربعةمخوبعدوعلىأورشليم

كالمطقليلبمدوعلى.ثكيمالىالعامالطريقمنالرقالى

أحدهمابتجه،فرعينالىالعامالطريقيمرع،الغولتلالا

وعلى.)يلليتإلىثدالأالآخرويسر،!جبعأنحوشرئا

مديةتقع"جعاالىالطريقوعلى،الطريقتفرعمنمقربة

أربحةنحوبعدوعلىجبحةوعند.(91:13قض)الرامة

نحوزحفهقليلأالرومافيتيطىع!كر،أورضلبممنأمبال

الاوصافمعتماماتتفق"الغرلوتلال01الئمالمنالمدينة

.،جبعة"عنالمذكورة

مفارفنهبعدضاولايقىحيث،اللةاكمة9:أواللهجبعة

و01:5صم1)محهموتبأالألاءبزمرة،لصموئيل

الفلطينيين،أنصابحيثا:بالقرلوتوصف.(.ا

."جبحة!عنيميزهاالوصفبهذاالمقصودولمل

بنألحازارفيهادفنالتي،يخنحاساكمة9أوفينحاس:جبعة

ويظن.(24:33ي!ق)أفرإيمحبلفي،الكاهنهارون

نايل!،منلالقربمحنة!لفي،عورته5هيأنهاكوندر

وأيثموعوألعازارفينحاس"تجورإلىالامريوذدثرحيث

مفطىقدثاكرثمانيةنحوألعازارتبرطول،.وييلغوإثامار

جورينويظن.الضخمةالبلوطأشجاروتظللهبالجصكله

الىأميالثلالةنحوبعدعلىجبعفيتقعفينحاسجبعةأن

بمولعها.الجزميمكنلاوهكذا،العنبقردةمنالئمال

وكانت،أاكمة"جبعونومحتى:-الجعويونجبعون

وكانت(9:7يق)الملكيةالحويينمدنإحدىجبعرن

.(01:2يق)،جبابرةرجالهاوكل،عاىمنأعظم1

وقد.(18:25يثى)بنياميننصفيوقحتوقد

.(21:17د!)الكاهنهارونلبنىأعطيت

أنضهملإنقاذخ!الجبحرليردوضع:الجبويون-)1(

شيزحفمن،يماريموقريةوئيروتالكفرةفيوحلفائهم

.وعاىبأربحااسرائلنجوفعلهمما)رتاعوا3لأ،اسرانيل

بلادمنقادمودوكأنهمباليةثيابفيتنكروا،وفذ!فأرسلوا

بالةحمررزقاقلحصرهمباليةحرالقأخدواوه،سيدة

وخبرا،أرجلهمفيومرتعةبالةونعالأ،ومربوطةشققة

وأقنعوهالجلجالفي!ثوعإلىوجاعوا،2لاتاصارقديابا

أيامثلالةوبعد.عهذالهميفطحوابأناصائيلرؤصاءوصائر

كتطيحرالمولبهمالجماعةكلفغضب،الخدعةانكثحفت

475



جبعون

يلفهم،بأنيكتفيبأنثرعواضطر،بالعهدينكواأن

..إلهيليتماءوص!تقىحطبومحتطىإعبيذاوجعلهم

فكانوا،(27و9:23)بثىأالربولمذبحوللجماعة

قتلعلىالضوءبحضيلفىهذاولعل،المجكلىفييخدمون

سائراعتاطوقد.(أ:21صم2)له!الملكشاول

والتي،الحويوناليالجأالىالخدعةهذهبصببالكمايير

منللاتقامصادقأدولطبفيادةفاتجمعوا،قواتهمأضعمت

يئوعإليهىافار.ثوعالجبويونفاستغاث،الجبعوليين

علحمودزل،الجلجالصتكلهاليلمعهالحربرجالوجميع

،حورونيتعقبةطريقدوطاردهموهزمهم،بغتة

.(ا:ا-ا01يق)مقيدةوإلىعزيقةإلىوضربهم

علىالر!لغضصشينثلاثدا:دأياهفيجوعوحدث

ليعلىغيرتهلأجل"،أجموتنبقتلهثاولفعلهما

الجبحونيينوجودسكارواأنهميحتملالذين،وجهودااسرائيل

لاء!قوقهمتم!كوا،يسترضمأنداودأرادوعندما.بيم

دهب،أوفضةمنفديةيفبلواولم،معهميثوععهدعلى

وهو،جبعةفيليصلرهمشاولأبناءمنرجالصبعةطلبرابل

ضاولأنجاءمنمبةفأخذ،عليمينكرهأنداوديستطعلمما

:21صم2)الجبلعلىفصبرممالجبعريينلدوسلسهم

.(01-ا

جبعون

بقيادةضاولبرإيثموترجالتقابل:المظ!لون-)2(

واختارواجبعونبركةعلى،يوآببمادةداودورحال،أبنير

كلوأمسك،،مغاليتقاتلوافرممقكلمنرجلأعراتهي

وسمطواصاحبهجن!فيسيفهوضربصاحبهبرأسواحد

إسرائيلورجالأبنيرفيانكرعنيصقتالنئبثم،!جميغا

بزجأبخرففربه،أبنيروراءعسائلوصى،داودعيدأمام

.(23-2:12صم)2وقتلهبطنهفيالرع

لطاجبعامنلدلأ!حبعون"قراءةالأصحأنويبدو

أخبارفيا!ابا!الفصلمنتضح؟25(:)5اسافىاصموثيل

.16(:14)الأولالأيام

ثورته،علىوالقضاءأئالوممقنلبعد:عماماممل-3

ليجععماصاداودفأرصلالحصانرايةبكرفيبنشبعشفع

،شديدةمخاطرمجملكانتأضرأىلألى،لمحارلتهيهوذارجال

داودأرسللذلك.مركزهيقويأنلكرىبنثعيتطيعإذ

؟الفورعلىضعلمهاجةمحهكانتالتىوالكتاثأبيثاى

الرجليكونأنورصهيكناوطغا.يوآبممهوذهب

،جبعونفيالتي،العظيمةالصخرةأعدكانواولما.الثافى

وأخمد،القيادةوتولىوتتهيوآببهفغدرتدامهماعماساجاء

نأولابد.(ا-2:22.صم2)رأسهوفطع،ضعثورة

جعونلموقعخريطة
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الجبعوني

صبغةلهاكانوربمامشهوزامكائاكانت،الحطيةالصخرة5

مفلىصة.

القديم،المقدسمقرهيجبعونكانت:المفدس-4

مىونعلم.(:34امل)"العظمىالمرتفعةأوتمى

الاجماعخيمةكانصفاك،ان(ا:3)ال!الطالالاماخبار

جبمونوفي،أالبريةفيالربعبدموسىعملهاالتىاللةيخ!ة

ليلاحلمنيلهالربتراءىوهناك،محرقةألفلج!انأصحد

...31و:3اأخ22،:9(41-3:5امل)يعطيهساذاوسأله

.(الح

بنيرحانانلحق،جبونفياليابصرةاالمياه"وعد

سباهالذىالعبكلواصترجعنئيابنباحماعيلقاريم

.(أ-401:ا4اإرميا)المصفاةمناحماعل

بنى"من59زرلابلمعرجحواالذ-شبيروكان

جالرسسيستوسع!كر(.وقد3:7مع72:ها)غجبعرن

أورشليم.لمحاربةألتياترص!منطريقهفيوهوحبعونفي

المديةمرقعفيالآنتوحد:ووصفهامومهاتحد!د-5

الشمالإلىأ!يالخمةبمدعلىوهي!الحيب،قريةالقديمة

النبيمنالئحالإلىيلمحوبعدوعلى،أورشليممنالغر!

ولكنهامتدرجةسفوحلها،مزدوجةربوةعلى،صموئيل

أطلالبالقريةوتحيط.الثرقنحوالانحدارشديدةصخرية

القرية،منالرقإلىحطوةمائةنحوبحدوعل.رائعةأثرية

الزيئولىأضجارليريوجدكا،كبيرخزانلهماءنبعيوجد

الجاهيخهنجتمع،الأولمنأوصعآخرخزانلقاياالأضلفي

فيالمذكورة،البركة"ولعله،الأولالخزانصتتفيفرالتي

فيالمذكورة!الكثرةالجاه!و،(2:13)الثالطصموئيل

حملو!في"هـالجببتريةوتقع.(41:12)إرميا

ببيتالمارالعظيمانطريقمنالجنوبإلىيهراييحدلامرتفع

.عجلو-نوادىإلىحورون

الكتابولثخصينوصفاذلكجاءوقدالجبعولي:

:المقدس

إلىجاعراالذينالثلالينالأبطالأحد،الجبعرفييشصعيا-1

.(ا:24أخا)صقلغفيداود

الورترجمفياضتركواالدينأحد،الجبعوقملطيا-2

.(3:7غ)نحياأيامفي

صاغه.أو!صنعهخلقهأىاتىءتجتلجثلة:-تجل

نسمةأنفهفيونفخ.الأرعىم!ترائاادمالإلهالربوهـجبل

ايفئاانظر،2:7ه،)تكحيةنفاآدمفصار،حياة

الخلقةهىوالجبلة.(:9أ.أى،91و2:8تك

.(9:02رو،92:16اش،301:41مز)

المفدس،الكتابفيمحعيراالجبالتذكرةجبال-تجل

،وبقاعجبالبلاد!ى،فلسطينامحاأهممنفالجال

الباتاتأوالكئيفةالغاباتضوحهعكتنمولاوأغلبها

،حرصنجلمثلالعامطرالاخلرجاتغطيهوبمضها،الغزهـة

.ل!نانجبلفيقمتينوأعلى

المجاز،ش!يلعلىا!الجباالوحيكتبةيذكرماوكثيزا

وعلى،(3:6حبقوق!اه33:تثوالبقاء)الدوامعلىللدلالة

وعظمتهفدرنهنحلنالتياللةخيقةوأنها:الرسوحالئات

،4:42إرميا،4:51،4:501.إش،ه:81،7:79مز)

الذىإدئةجبلهوصهيونوجبل،(36:حبقوق2،:اناحوم

،312:ئلير،8:81إش،2:6،351:12مز)يتزعزعلا

2:2،)إشبجبلالمحيحملكوتثبهولذلك.(4:2يخا

الحياةمتاعببالجباللة؟2:35(.دايالا:1،9

الايماذولكنالحياةوصعاب،(ا:316إرميا)ومخاطرها

بعهيجطوالرب.(221:ات4:7،زك)عليهاكغلب

.(2:ا2مزه)بأورشليماالجباتحيط؟لححايتهم

والمرتفعاتالجبالعلمذابحهميقيمونالوثيرنوكان

،01:أ4،7:ا6صل1،7:2اامل:2،ا2تث)

.(:413هوضع،6:13حزفيال

:الأولالمجلدفي،أرإراط!مادةإلىارجعأراراط:جل

العهدلىمرةئلانينمناكز3ذكر!ينكرر:أفرايمجبل

.اغ(،!ا:اصم3:72،1قض،71:5،91:05ير)،القديم

والى،فلسطبنأرضتوسطالىالحبيةالمنطقةبهوالمقصود

جبلوكان.بينهجلاتعنىولا،أفرايمجطثغلهاكان

الغرية.صوحهعلىوبنهاصة،الهوديةمنأخصبأفرايم

يثواأناصافينجواضطاعالتىالقيلةالمناطقأحدوكان

بمادةكنعانأرضدخولهمعندفهاويمرواأقدامهمفحا

،القضاةزمنفيالرئييانالمقدسادكادولذلك،يموع

الجطفة.تلكي،وضيلوهإيلبيتوما

الأعوريير،بلادمنالجبليةالمنطقةوهوالأموريين:جبل

الح(6:000ا.ل!92،:ا3الحددمع4،2و2.و:7اتث)

كثيراولكن.وأفرايميهوذابجلبعدفيصاتعرفأصبحتالي

كنعان!انكلعلىيطلؤالأمر.ء-ااسمكانما

(اء18000و24:8يثر،:16ا)تكه

جبلاسنسةحبل،باشانجبلالئهحبل!:باشانجبل

لمرتفعاتوصفاحدايكورقد،(16او68:ه)مز!باضان

وصفهولك!امحرباستبدوكاالكثيرةالبركاليةمحبالهالانالجو

الذىحورانحلهوبهالمقصودأنيفىقد،اللةجبللأنه

هذهوكانت.الكثرةبقممهالدروزجبللاسمالآنيعرف
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البعلةجبل

.الرقفيالصحراءرمالمنغربيهاالمنطقةتحميالجبال

النخمعلىوببئيلعقرونبينجبالطلةالبعلة:هيجبل

حالئاالمعروفأنهويحتمل.(اأ:ايقه)ليهوذاالئالمط

.أمغار"جبلباصم

لحم،ببتمدبنةكالمطمنالممندالجبلوهو:إيلبيتجبل

جبشأىاضطاعةقوكان،شكيمالىالطربقبمحاذاةويسر

الثمالمنالمتدةالطريقفييتحكمأنالمرتفماتهذهيحتل

.(ا:32صم1ا:1،ي!6)الجنربإلى

جزريمجبل

المجلد.هذافي،نابور،مادةإلىارجعتابور:جبل

المجلد.هذافياجاع!امادةإلىارجعجماعش:جبل

كأبالقربالامرةأرضو!فيجل:وهوجرزيمجبل

،الحامرةمدكةشرقيجنورأيالع!ثرةنحوبحدوعلىشكيم

يمقربوبئرضكيمرؤيةويمكن.الامريينلعبادةمركراوكان

.وعيبالجرريمجبلىمن

فإلحا،الامرييقوعنداليهردعندمقدصةالمظقةوهذه

صير/س،/!
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جزر!مجبل

بلرطاتعتدجرزيممنبالقربوأقامابراهيمجاء

قابل-ناقليلبعدعلى-ساليمويأ:6(.2)تك،مورة

وفي،يعقوبال!اجاءكا.(ا:417تك)صادقملكي

خيمتهيخانصبحقلقطعةوابتاعبئزاوحفرعذبخافيا

التىيوسفعظامإصائيا!بنوفيهادفنوقد،(33:18نك)

.(ل!24:32)مصرمنممهمأصعدوها

مر!ىالربأمر؟،إصائيا!ثبكليشوعجمعوقد

وعيبالجرزيمجبلىعلى(أ-2714:اا:1،92)تث

علىالأ!باطنصففوتف.الثعبلمباركةالناموسلقراءة

بيا.للبركةجرزيمجبلعلىالآخروالنصفللعنةعيبالجبل

تابوتومعهمالكهنة،الجبينبينالواديقييقفكان

عيبالجبلعلىالمذبحبنىولكنهالمهد.

3(.8:03-ه)بق

لتجديدشكبمالىأخرىمرةال!ثعبكليشوعجعثم

التيالبوطةتحتفاكونصهكبيراحجراأخذ"إذ،العهد

الموضعذلككادفقد(24:26ي!ى)!الربمقدسكد

أرضالىلدخولهمالأولىالأيامفياصرائيلبنيعندمقدصئا

المرعد.

أهلونادىجدعونبنيوثاموقفجرريمجبلرأسوعلى

علهاتمحأنأرادتالتيالأشجارصثلعليهموقمىضكيم

.(تض!:7)ملكا

زواجبببثارالذىالنزاعبسببانهيوسيفوسو!ول

!ذ،الحورافيسنبلطابنةمنالكفةرئيىأصةمنصنى

دمرهولكن،(ق.م.432)جرزيمجلعلىهيكلأوبنى

أنطيوك!وأقاماق.م..افيالمكالىهركان!يوحنا

.(:23همك2)جرزيمعلىوالئاأندرونكى،إليفا-!

حتيانبناهاالتىالقلحةبقاياهو،الآنالجللممعاوأهم

475فيأتجتقدكانتالىالكنيسةلحمايةم533في

حجراعثراثنايوجد،جتانلقلعةالغرلىالرروعند.م

الأردنبطنمنيئوعأخذهاالتيالحجارةإنهايقال

.(4:.2)يق

إلى،!سوعمعحدكهافيالسامريةالمرأةأشارتوقد

عادةمركزلاعتباره،جرزيمجبلأى،الجبلهذاإ

ولكن،"الجبلهدافيصجدواآباؤنا9فقالت،الامر%

فيولاالجلهذالىلاإ:بالقولأجابهايوعالر!

بالروحللآبيسجدونالحقيقيونالاجدون...أورشليم

.(2-4:023يو)أوالحق

فيو-ستفع،أالطوربجبل"حالئاجرزيمحبلويمى

منالثماليمقابلهعيالجبل-ستفعليما،الجوبيةالجهة

جبوعجل

وتقع.الأردنالىالبحرمنطريفايثقالجبالبينصقممر

جنوبوالى،الغربالىالممرهذاكقفي"نابلسامدينة

وفي.القديمة،شكيم"وهى،جرزيمجبلضحعندالوادى

فيوالجمالالخضرةتنشرغزورةياييععدةتدفقالمنطقةهذه

ويلغ.انحدازاالأقلوهوالغرلمطجانبهفيوبخا!ةالرادى

عنارتفاعهويقل،البحرسطحفوقتدئا9284ارتفاعه

قدئا.228بنحولهالمقابلعيبالجبل

ولاالجفجرة".االعينجلبوعمعنىيكون:وقدجلبوعجبل

الئلاثةوأولادهشاولالملكبمقتلبالارتباطالاالجبلهذايذكر

:اصم13:1،2صما)شكيثوعروأبينادابيوناهلان

ييلغالجبالمنطسلةعنعبارةوهو(.221:12،او6

خمة،الىأيالئلاثةمنوعرضها،أميالثمانيةنحوطولها

والجيل.السامرةبينالحدودعلىفىرعلوادىمنالثرقإلى

الى-ابرقانالثيخ5قمةوهى-فيقصةأعلىوترتفع

عديذاانحدازاذحدرولبهها،البحرسطحفرققدئا6916

أما.القمةمنقدمألفىنحوعمقعلىالأردننحوالشرقال

الذىفىرعيل!لإلىشدرخاانحدازافتخدرالنريةالفوح

السفوحهذهوعلى.قدم003بنحوالبحر!حعنيعلو

الفلطييونحثدوقد.وأولأدهشاولسقطالغربية

السهلنحوالاسرائيليونزحفعندماللحربجيوشهم

الطريقوهر)البحرنحوالفلسطيونطر!قبقطعوهددوا

الفلطينيونهجبموعندما(ودمقمصربينللتجارةالأعظم

معهرأى،خطيراجرخاشاولوجرحإسرائيلرجالهرب

الألداءأعدائهأيدىفييقعأنمنأفضل،نفسهيقتلأن

فياتحارحادثة!اتذكرالتىالقيلةالمراتإحدىوهذه)

.:(.المقدسالكتاب

الحاحمةالمواقعمنالكثكلالجبلهذامنبالقربوتعتوقد

علىانتصاراتأعظماثاكتحتمىأحرزمجدوففي،اياريخفي

وكان،الجدةمذهفيجسراضدالمعركةوكانت،الكنمانيين

انتصارفيدور-جلبوعجمالمنينبعالذى-قئونلهر

جدعونهزمأيضامنهوبالقرب(،21:هتض)اصائيلبني

-سضامصرملكنخوقلأيصاوعنده6:33(.)قضالمديانيين،

2)آضورملكلنصرةطريقه!وهوجهوذا،ملك

23:92(.مل

إصرائلعلكع!رىلبيتالصيفيةالحاصمة-فيرعلوكانت

منناقءجزءعلىتقعوكانت(99:همل42،:ه18اعل)

السهل،منقدممال!ىنحوارتفاعوعلى،حلبوعجبل

منوالطريق(ودمثقمصربين)البحرطريقفيوتتحكم

علكيورامياهوقتلأ!فئاوفيها.الأردنإلىالمتوسطالجر

وقتلهبهوذاملكأخزياطاردهاكومن،ا!زابلوأمهاسرائيل

.(4:اهوضع9،مل2)
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جبوعجبل

جلبرعجبل

وتحت!فقوعجبل!اسمالآنجلبوعجبلعلىويطلق

هىأغا!رجحالتيأجلودعيناتوجدال!ثماليةسفوحه

ابى،جبوناقريةالضبالىيوجد؟.أحرودعينا

.(جبرع)للجبلالقديمالاسمصدىاحمهاديتردد

وأأخشنامعناهاعبريةكدمةوجدحادجلعاد:جل

هرب،الأردنضرقيجلعادأرضفيجلوهو،أوعر)

ماكأدركهالذىلابانحالهبيتمنلهماوكليحقرب)يه

جنودهجدعرنجمعأيفئاوهناك(.2-325:أاتك)

وينصرفجعفلكلومرتعذاخاثفاكانمنا:قائلا!مونادى

عين"منهبالقربوتوجد(.7:3جلعادأ)قضجبلص

نهرهناكأن!،أجلودعين5الومتص!ىالىأحرود

القديم.3الاصدىترددوفه!ا،جلود

يوعالربإيىص!عدالذكيالحالمطالجبل:وهوال!جلىجبل

هيئتهتغيرتوفاك،م!عرد-كأو!وحناويعقوببطرسومعه

:28-36(.9لر،21-3:!مرتسا-8،:71)تقدامهم

ا:18(.بط2)،المغدسالجل"بطرسلالرصويب

048

ايجليجل

الجليل،فيتابورجبلهربأنهالرابعالقردأمنتقيدوهناك

ثلاثعل!بنيتقدكانتحتىالاد!رالقرنجاءوما

نجاءالرأيهذاتغر،ع!ثراياصالقرنفيولكن.كنائى

مديةهناككانت،الخلزمنفيأنهوهى،الحققةتلكعلى

الربغرضمعيتفقلاماوهو،تابورجبلقمةكلحصينة

اللاثة.قيفيهالانفرادمن

جلنوقحدثايجلىأنالحلماءمنكثرونو-سى

،الثلرجقتتفطيالدىفلسطينفيالوحيدالجبل،حرمرن

كلعلىويئرففيلبستي!ريةمنالمالإلى!رتفعوالذى

أصاسعلىالرأىهذ!علىيترضمنهناكولكن،المظقة

جثالهرديةالحدودداخل-ولابد-كانالتجليجبلأن

انهو-سون(،9:14مرض)،الكتبةأيوجدأنيمكنكان

4ر...مخوإلىوررتفعفلسطينفيجلأعلى!يرموك"جبل

كان!،الأعلىالجيلعلىوصرف،ابحرسطحنرقتدم

فيلبى.تبصريةشإليهالوصرلبسهل

المجلد.هذامنمرضعهفيالجيل:انظرالجيلجبل



الاجماعجبل

في(:13ا)ضياء4)نجوةفيالايؤكرولاةالاجتماعجل

نزولعند(افادز)الهاويةصتعمالتىللدثةالنبىتصررر

الأضباح،أوالأخيلةعالمإلىالمنغطرسالقركيبابلملك

وكبرياءعظمةمنالملكعيهكانمابينالكبرالفرقو!صرر

فيقلتوأنت):و!أسضحفمنالهاوبةفياليهصاروما

اللة،كواكبفوثكرسىأرفع،السمواتإلىأصحدقبك

عنوعوضئا،الثصالأتاصيفيالاجماعجبلعلىوأجلس

.(114:15،الجبأضلالالهاوكةإلىانحدر"ذلك

مجمعفاكن!تقدكانوثنيكملكأنهالبعضو!ى

وأنه،!الأولمبجبل!فيالاغريقيمتقدكانمثلما،للآلهة

ولكنه،السماءفيالآلهةمعصيكنبأنهبالقرلتجحكان

الهاوبة.أعماقفيمطروحهوها

كانتمنطقةوهي،!الشىأحارسوسنى:حارسجل

فهاالأموريينطردوالمولكنهم،دانجطنصيبفي

ابمضويرى.وضمل!أيلرنمعوتذكر(3وه34:أتض)

يئوعصفرفيجاءبماالقضاةمفرفيجاءمامقابلةمن

بيت!أوأثهىعير9هرهناالمقصودأن(42و914:ا)

وظن.الحاية،ضعين"وهيالثسىمدينةأوأض

منالرقيالثمالإلىابارزالتلأغا3ء4+هح1كوندر"

بيت)أخها(دا!34ح)أبودىأيظنيما."أيلون"

الوارد(المحرقةالصاحض:مفاها)ونينيبانييب

منطقةفيتقعكانتوالىالعمارنةتلألواحفيذكرها

أورشلبم.

مكان!أياالحرم)عنصثمةوحرمون:حرمونجبك

:أمقدس

الجنرليالطرففيالحظيمالجلعلىالاصمهدايطلق)1(-

9ر002ارتفاعهوللغ،(3:8تث)الرقيةلاذجبالمن

منيلأ02الى16بيرماويمتد،البحرسطحفرققدم

"عركون9يدعونهالصيدويونوكان.الجنربالىالثمال

مير!"يدعونهوالأموربون6(،:92مز!39:تث)

.(48ة4تث)،جنونأأيضئايصمىكان؟(،39:تث)

3:8،)تث!حرمونأجبلأحيائاعليهطلقوكان

بشيتهيكتمىوأحيائاالح(،.3200:هخأ،11:71يى

.(الح21000ة98مز:11،3يق)فقط،حرمونإ

باسم(42:6المزمور)فيويذكر:حرمونجمال-)2(

الثلايةالقمةإلىإثارةدلكفيأنولابد،،حرمونجبالأ

تضفقربمنتبرزقحيزةقممثلاثفللجبل،للجبل

التىتلكمنأعلىالثرقإلىاليان،القمان،الحجربةالكتلة

أما،وجرداءالانحدارشدبدةالنريخةوضرحه.للغرب

عنوياتهافيكانتو)نوهي.امحدازافأقلالغربيةضوحه

حرمونجبال

تتحوليالتيالغاباتتكسرهافالفل،جرداءالعيا

إلىتتهيحتىوباتينمئمرةكرومإلىالأدفىالمشويات

تكزالغاباتهذهوفي.،افيوادى9فيإلاضرةالحقول

الذئابفيهاتيقزالتوما.والحوروالبوطالصنوبرأضجار

ويغطى.الأحمرالورىلبمرالأخيرالموطنفهي،وافرر

بعضالنةأياممعظمفييملأ؟،وفاكبهالجبلقمةالئلج

.الصالفيوبخاصةالحيقةالتجويفات

هاتهترتفعالتيللبلادكثيرخرمصدرحرمونوجبل

المنصثة،الن!اتالباردةقممهمنتري،فوتهاإلانحة

!زجالبحرسواحلعلىوالمدندمقالىالثلجمنهوينقل

نيالصيفحرارةمنيلطفأنه؟،للتبريدبالمئروبات

تغذيهاالجبلأعماق!ضخمةحزاناتوتوجد.صورية

حصبايةفيالرائحةاليابيعفيمخارجلهاوتجد،الذائبةاثلوح

حرمونبندىالمحملالهواءيعنبربيما.وبانباسالظصيوتل

.(133؟3مز)يهبحيمابركة

إليهوصلتماأقصىهوحرمونكان:المقادس)3(-

مملكةمنجزغاكانفقد،(أ:أ2كق)ثوعفترحات

كلأصجت،عوجالملكوبسموط.(أ:ه2يق)عوج

العاليةحرمونقممأنولابد.إلرائيللبنيخاضمةمملكته

فيريبولا،المبكرةالعصورمنذالحابدينحذبتقدالجعزلة

الملياالقمةفأ!ل،الاريخأقدممذمقدشامكاثاكادأله

لبعل.قديئامبذاكانأنهيحصلالدي!عنترقصر!يوجد

منالكثرونيؤمهكانالقمةعلمعبذايوساببوسويذكر

قاعدتهوعدضرحهعلاكتشفتوقد.المجاورةالئعوب

ضانلمحولعلناالروطفي،المصرمنالمعابدسالبهيرأطلال

.(98:12)المزمورفيإبالاشارةلطقداصةعنلهكالىط

رأىولبهه،التجلىحبلمو"حرمون!أنالبعضريظن

افلجأبجبل،الآنحرمونجبا!وبمى.الحقائقتزيدهلا

.،الثيخجل"أو

بينالرافعاقيعلىالآن!الصغرحرمود9ا!مويطلق

مبدوع!،مورةتلالارجحعلوهو،وحبوعتابورجبلى

الرسطى.الحصورإلىيرجع!ضاحىالنبى1يمى

الجرءهذامنموضعهري!اءجبلإلىارجع:حوريبجبل

الكتاية.المعارفدائرةس

الزتون:جبل

،03:اهصم2ا)الزيتونجبل9يسحى:أ!اؤه-أولا

،ا:اامرقى362:0،3،:12:1،42ت،41:4زك

،(21:اأع،أ8:يو37،و2:!91لو31،3:41:6،2

184



الزنونجل

جلو".(ا:7اسلا)أأورشليمتجاهالذىالجبلو"

ضرفيعلىالذيوأالجبل23:13(،مل،)2الهلاك

ويطلق،(8:هاغ)،الجبلوا،(:23احزا)هالمدينة

طورجبل5أو"الطورجبلاالحافرالوقتفيالعربعليه

المنأخرةالردبةالحصوربحضنييسمونهكانوا؟،الزت

ضهركلأولفيالنرانعليهيوقدونكانواإذ،الأنرارجل)

الجديد.الهلالل!هور)علاناقمرى

إلىالجبالمنالسلسلةهذهتغع:والاتدادالموئع-لايا

منبالقربالمركزيةالسلةعنوتخرجأورشليممنالرق

إلىتأقيحتىالجوبإلمطيليننحووتجرى،ضالحا!هوادممط

إلىفتتفرع،!الصعودهـكنيةعيهاتقومالتىالجبليةالكتلة

الضفةمكوئاالغر!الجنوبجنودالىأحدهمايتجه،لرعين

والفرع.الناروادىفيويهي،قدرونلوادىالجنربية

بعدوينتىالثرقإلىيخدر-ارتفاعااكزهماوهو-اثافي

والسللة.بقيل(عياليتالحدثالاصم)الحازارية

زالتوعا،لأورشليمالقديمالموفععنكثيراترتفعالرئشية

أحيائاوبمى،بالصوانانحتلطالجيريالحجرمنبق!ةتحتفظ

أزالتهوالذممطالكاكوليبالحجروكذلك،الناركلطبالمجر

مادةإلىالرحرعالرجا)أورشليممنطقةمنتماثاالتعريةعوإمل

أححارشكانت.(الدائرةهذهمنالأولبالمجلد،اورشليم9

قبلفيما-الحجر!الحصرإنانيتقرأنفيصئاالصران

تمتتبيما،السلسلةمنالثمالميالطرففي-التارج

الزيتونلزراعةصالحةتربةمكولةالاعحةالجيريةالأحجار

الشماليةالرياحوكن،والئصجيراتالأيئجارمنوغيرها

الرلط،الجربنحوتنحنيالأشجارتجعلالساثدةالغربية

عنهأقل،افووبطةالقويةالزيونأشجارعلىتأثيرهاولكن

علىيقلالرياحتأثيرولكن.افوسريعةالموبرأشجارعلى

عنالرياحلتأثبرنعرض!ئاا!مرالزيتونوحبل.الرقيةالسفوح

أورضليم.موتع

صافةمنالمرتفعةانريتونجبلعلسلةمشاهدةويمكن

الروسىالبرجماهدةامكان،الحقيقةتلكو!ؤكد،بعيدة

وتبدو.الأردنخهرمنالثرقالىالأيالعراتبحدعلىش

نهايةاعتبرلاوإذا.القمممنط!لةالبعدهذاعلمنالسلسلة

القديمالطريقبهتمرالذىالمنخفضهىالثمالمنالللة

هيالئمالجهةمنقمةآخرتكرن،(عناتا)عناثوثإلى

والتي،هلجراممطصرجونوبتانبيتالآنعل!ايقومالتى

!س!ىوالذي،البحر!حفرققدئا2ر096الىترتفع

كثيزاييعدالأخيرهذانلأ،،سكربس)بجلخطأأجائا

هذهفيحادآخر.نخفض!وجد!.الغرلىالحمالالى

لها،المجاورةالقحةعنالثاليةالقمةهذه!صلالسلة

تخترتهوادإلىثدةالطريقوتنحدر.عريضةهضبماويكون

482

الزيتونجل

مخروتيرأورشليممنهامةقديمةطريقالرقالىالفربمن

هذاخوبإلىوتقوم.الروادوادىامتدادعلىالثرق

جبل5،الكنيالتليديحتبرهااليالرئييةالكتلةالجحدر

رنتوعينرئي!يينقتينمنتتكونالكتلةوهذه.!الزتون

باصمتعر!،الرئييتينالقشينمىالماليةوالقحة.فرعين

تل"بالحرىأو!الجبل9عليهايطلق؟،الصبادكرم"

القرنفي"الجليلتل9عيهأطلقتدأنهويدر،االجيل

كانبأنهم1573فيذلك"رودلف"فسروقد،الرابع

الجيليونفيهيقيمكانأخالى،البقعةتلكفيتديشايوجد

اكوارزموس!دكرم0162وفي.لأورشليمزيارتهمعند

الملاكانوقفعلهالأنالبقعةتلثعلىأطلقالاسمهذاأن

.(11:اأع)!الجلييونالرجالأيها!:اللاميذوحاطا

البقحةهذهأذإلبات-جدوىبلالكن-البعضحاولوقد

لملاقاتهينطلقواأنتلايدهأمرعندماالربقصدهاالتىهى

ال!ئمحالةالقمةهذهارنفاعويبئ.(2816:.او)مت

القسةعنويفصلها،الجوسطالبحر!حفوققدئا2ر723

.للياراتطريقالآنيحترقهضيقعنقالجنوية

عهايقول،تقريئاالارتفاعنفىوتبلغ،الجويةوالقمة

أتامهمرنفعبرجيحددهاوكان،الصعودجبا!!إنهاالتقليد

دلسلة-)1(فهما،آنفاالمذكورانالتوءانأما.الروس

العازاريةقريةعل!اوتفومالرفيالجنوبإلىتتجهعنعزلةتجه

الجوبنحوتتجهصغيرةسللةفديشا(،)2(-عيالب)

الأفياءأجبل"وتمى،والأكابالحشائ!وتغطيها

،،الأنبياءمبر1يى،الرالعالقرنسصيحىقبرلرجود

.الآنالودلدىمقدسةبقعةوهى

ويقبرهأالهراءبطنأآبايعرفآخرامتدادويرجد

فيحيث!الهلاكجل9أوأالمعصيةجبل9أنهالتقليد

ا:7،املا)الوثنياتلزوجاتهالوئهالمذابحسليصان

يجعلهمماالمدينةمنالجنوبإلىيقعولكنه،(23:13مل2

سلوانبيىتالسغلىمنحدراتعلىوتقوم،نفصلأجبلايحتبر

.(سلوام)

جبلإلالإضارات:القديمالعهدليإيهالاثارات-ئاثا

أورشليم:منقربهرغمقليلةالقدبمالعهدنيالزيترن

وادكطعبر،أبشالومانجهأماممنداودهربعد-\(

باكثايصحدكان،الزترنجبلممعدووصحد"قدرون

كلغطوامحهالذينالحبوجميعحافئاوئمىمغطىورأسه

!يبهونوهميصعلونوكانوارأسهواحد

بميبااذاالقمةعنتيلأداودعبرلماو"(..3:اصمه2)

رغيفماهـلاعلصامثدودينمحمارينلميمالقدميبرثغلام
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خمرأوزقت!تتر!!وئةزيصعنقردوئةخبز

ا:أ(.6عم)2

الطريقتكنلمالبريةإلىداودطريقأنحداوالأرحح

الجل،قمةعرالطريقرلا،عاثوثإلىالمؤديةاطعهودة

المدينة،منالرقيالثمالاإالجحهاطريقافيصارولكنه

المصحةع!تقرمالذىوالتل!الحليلتلابينيجركطوالدى

الروالمط.واديطريقعنالبريةإلىويهبط،الألمانية

وصطعلىصيمحدالربمجدرؤياهليحرياثرأى-)2(

المدية"ضرقيعلىاسدياالجل"علىويقفالمدية

يائا!"الحاخامويذكر.(43:2أيفئاوانظر11:23،حز)

وتفتالماسبةتلكلببأنهيقولنقينا(!ولول،ل)

جلعلىونصفشواتثلاث(المجدصحابة)"الئكينة!

ادعوه،يوحددامماالرباطلبوا9:تاديوظلت،الريتون

مصدرمنالروايةهدهمثلتأقىأنوعجبب.افريبوهو

الميح.إلىصرمجةإشارةفيهاإذ،جردى

ذلكفيالربالبىيرى(ا:44)زكريانجوةقي-)3(

جبلفيئق1،الزيتودحبلعلىقدماهتقفكدماماليه

،جذاعظيئاوادئاالغربونحوالرقنحوو!هعناشترن

."الجوبنحوونصفه،الحالمخوالجبلنصضويقل

التقليديربط،المباشرةالاضاراتهذهإلىوبالاضافة

ضريعة:بين-!الهلاكجبل-"الجلهذابيناليهودى

الملماءمنالكثيرون!تقد؟،(91الحدد)الحمراءالبقرة

كانالذممي(81:ه)نحياضرليأبالجبل"المقصودهوأله

غصانبأاليأتواالمظالجدفياليهيخرجواأناصائيلبنيعلى

نخلوأغصانآسوأغصانبرىزيترنوأغصانز!تون

."مظاللعملكبياءأشجاروأغصان

،هذهئلبقمةأنلظنأنيمكنلا:ا!لرثفعات-رابعا

الرأئعالمنظرعلىوبخاصةحولهاالاسمةالمناطقعلىلرف

يمكى،وموآبدونبلادإلىاقيوالبحردنالأرلوادت

طذوهاأةبمفلابد،القدماءالساميونصكانهايهملهاأذ

جود"إلىالقديمالعهدفي!!ثارةوهاك.ومذابحهمبمعابدهم

،داودهروبقصةففى،الزيترنجبا!علىأمرتفعة9

للهأيجدحيثالقمةإلىداودوصلاولما:لقرأ

نأ؟.ه!اككانمقدشامكائاأنللابد،(32:اصمه2)

!هـنوبكانالمكارذلكلأنللاعمادقويةأساناصاك

انظر،32:ا1غ،ا:191و21،122:9:أصمانظر)

لثرأكايدوالأخيرةالإشارةفهده،(أ:32.إشمجاصة

المدينةكلعلىثرفأنعليهيقفمنيستطعموقعإف

يقزحهالذيالجبلرأسعلىوقصلوممااكز،الغديمة

الزيونجبل

حتىكاثوث!ريقحتىحرئايمتدموقعوهوأايفردا9

في:قاطعةعارةنجد،ذلكعلىوعلاوة.الروالمطوادكي

الجبلعلىالموآببترج!لكصرشمرتفحةسليمادبنىحئذ"

ليرج!ولموا!،أورضليم(منالرقإلىأى)تجاهالد!ط

قبالةالتىوالمرتفمات:نقرأ؟.(ا:7اامل)أعسون

ملكسيحانباهاالتي،الهلاكحبليمينص!الىأورشليم

رجاسةولكموشالصيدوليينرجاسةلعصقورثاسائيل

يوضا!9الملكمحسها،لىعموبنياهةكاسولملكرء،الموآيين

مكانلىجتالمرتفعاتهذهأنشواصح.(23:13مل)2

حيثالرئييةالكتلةهوالأمكةححوأ،،الريتونجبلعلما

يانلىودي!حراتزكأذوإد،المميحيةالكنائرالآنتوجد

المرنفحاتوهذه.أالجيلتلأتعرفالتىالقمةيرححان

جل"3باالجبللهدايحتمظرنالهودحعلتالتى!ر

."افلاث

يجعلما:المهحيوعالربأيامفيالزيتونجل-خاما

ولابد.بهيرعالربعلاقةهولناكبرىأهميةالزيتوذلجبل

عنالاختلافصعيفكانتالعهدذلكلطالجبلحالةأذ

الأضجاركلدمرلأورشليم،رهح!ليفتيطى،الآنحاله

نألابدولكن،المجاورةالجاطقصائروفيالمنطقةتلكفي

الزيترنأشجارمى،السفوحكلتكسوكانتالحضرة

منوغرهاالآسوضجيراتالنخيلوغاباتالتينوبلالين

الخمائلهذهوبينالمكانذلكفي.والئجراتالأشجار

فينثأالذى-!سوعكان،العليلةالهواءونمات،الظليلة

المدينةضجيجعنبيذافيه!تريممكائايجد-الجليل

الربجاةفيالزيتونبجبلالمرتبطةالأحداثوكل.المزدحمة

جث،الآلامأسبوعأحداثهي(ا:8يرحناباص!ناء)

الفصح.بعيدللاحتفالضديذااردحائاتزدحمالمدينةكانت

أن-أخرىأوقاتفي-يفضلكانالربأنيحتحلكا

مقربمثابةعنيابيتكانتفقد،المدي!ةأصارخارجكتريم

نأققرأ-الجيلفيناحومكفركانت؟-ايهوديةيله

ا؟38-42(..الوعنيايتفيبيخمافياستقبلتاهومريممرئا

لعازرلاتامةعيايتإلىالبريةطريقعنأرمجامنجاء.؟

الفصحمبلعنيابتفيو!ةفينجدهذلكويعد.(ايوا)

بهعانبيتفيوكذلكا:\(2)يوأيامبستة

؟ا:ا-9(.2يو14:3-9،مرض26:6-2-ا،)ت

أسبوعأحداثمنلالكثيروثفاارتباطاالزيتونجبليرتبط

بيت!طريقعنأوريثليمإلىجاءفقد،القولسبق!االآلا

أ:ا،امرقى)،الزيتونجبلعدكياويتفاجي

أورشليمإلىالظافردخولهودخل،(:92ا9لو\،2:ات

الطريقكانذلكولعل،الجبلهذامفوحأحدطريقص

هذاوعلى،(91لو،9امرقس،2تأ)أرمجاإلىالمزدي
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بكى،الأفقوراءمنالمدينةبرزتعندماأنهوفي،الطر!ق

فيكانإالأبرعذلككلوخلال.(4ا:أ9لواعلها

الذىالجبلفيويتبخرجالليلوفيالهيهلفي!لمالنهار

بالذاتعنيايتإلى(،2:37لوأا1الزتونجبليدعى

عيابيتمنالطر!قوعلى.(اأا:امرقى2:17،امت)

-ا2:7أ)متالحالفيببتالنيالنبنشجرةوفائعجرت

جالىهووفيصا5(،2-24.اوا-4ا:2امرقى91،

فيالرابضةالمديةتلكبمصيرتلايذهأنجأ"الز!تونجبلعلى

الجبل.أحضان

بتانيوجدكان،الزتونلجبلالسفلىالسفوحوعل

يهوذاجاءوحيث،الصلاةفي!سرعجاهدجثجث!يماق

ثم.عليهالقبضألقواالذينليدوأملمهوقئلهالاصخريوطى

عنهمانفردثم،عنيابيتإلىخارخاأتلايذهأخرج،أيخرا

.(24؟.ه-52الرال!صاءإلوصحد

علىالصدونيونيطلقهكانالذى3الاوهو:سيونجبل

العبريةفي،"صريونومعنى(3:9)تثحرمونجيل

لبنالى،جبلامع(92:6)المزمورفيويذكر،،درع"

حرمونجباللحسلةمنمحيئاجزغايكنلمأنهمحهيحتصلمما

كلعلأطلقرهالصيدونتلحلبل،(صنوكان)!

منورونهاكانوا؟،وراءهامايحمىدرغاباعتبارهاالسلة

الفينقى.الثاطىء

أو،العرغزور)معناهاعبريةكلمةوسعيرسير:جل

وهو:،"أضعث"

ا:4،6)تكالحورورنأولأصكنهالذىالجبل-)1(

خسمىالمنطقةكلعلى،صعو"كلمةتطلق؟.(36:.2

عيوصكنحيث(32:3تك)أدومبلاد"صعرأرض"

العربةشرقيالواقحةالجبلبةابطفةوهي،(9و36:8تك)

حولاصراثيلبنوداروفد،المقبةخيجحتىجنوئاتمتدوالتي

علىحمواالاأمرهمالربولكن،كثيرةأيائاصحرجبل

سعرجبلالربأعطىقدلحيولأنهفيهال!ابهينعيسوبنى

هورأ)جبلهيف!اقمةوأعلى.(22:اوتث)مراثا

توجد!(33:38عد)الكاهن،هرون"عليهماتالذى

الحصبنه.ابطببنعاصه"النراء5أوأصالعامدبنةبها

ا!تمركانت)ذإسرائيللبنىالأميةبالغةالجطقةهذ.وكانت

دبكا.الحقةخليجعلى،جابرعصيون5يناءالىالطريق

سعوجبلالىكعونصبطمنباعةالملكحزقياأيامفي

43(.و4:42أخ)1فاكو!نواالعمالقةوضرلرا

منبالقرب(01:اهيق)يوذاأرضتخمعلىجبل-)2(

الجليةاللسلةمنالجزءذلكولعلها،وكالونيعاريمقرية

الفببقريةوتمرماريسمنالشرقيالثمالنحوتجرىالتى
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شهرجبل

قديمة.غابةآثاربهاتوجدومازالت.،الجباهغبةالى

يئكلكوكان.ا:03تك)المرقجبلأوسفار:جبل

وللتابه.(تحطانأو)يقطانبىلموطنالرقيالتخم

ثبهومناطقمدنوأحماءيقطانبنىأحماءغالبيةببنالقوى

فيأظفاراهو!مفارجبلأنفالأرجح،العربيةالجزورة

المنطقة،تلكفيالاسمبذامدينتانوثمة.العرببلادجنولى

ال!الية،ا!نفيصماءمنقليلأالجنوبالىأولاهماتقع

زمئاوظلتجاملوكأحدضامهربخاهاقد)نهتديمتفليد!ول

الاطر،ءعلىتقعاثانيةاظفار5و.الحكمقصبةطويلأ

شرقيالنحرمنطقةلطالصببحرعللعمانالجنور

،بفار"المقمودةهىالثانيةظفارأنويرجح،حضرموت

التكوير.سفرستالعاضرالأصحاحفيالمذكررة

جبلعلىالاموريونيطلقهكانالذىالاصمرهوش!رو:جبل

الأولالأكامأخبارفيولكن3:9(،)تثحرمون

حرسن(!ذكر4:8)الألادلثدضرور،(5:32)

منمعينجزءعلىطلقكان،هـصنصاسمفلحا!،مغاوسنو

نأ،ضلحنأسرنغوثىأحدفيوجاء.حرمونجالطسلة

جبلمفابلفيسنرجبلبتحصينقامدمقملكحزأنبل

خئبعلنجرجبلمنيحصلونالصررورنكان!.لبنان

.بانمنالأرزخب!ببونكانوا(،كا27:هحز)الرو

جل"اسم(المحودىمئل)،العربالجضافيونوداللق

،بانجبالمنو!مىدمثقبينالواقعالجزءعل"سانكل

.الجزءهذاقبعلبكونقع

سناء:جل

منم!ثقة،سيناء"كلمةأنالظنأغلب:الاصم)1(-

ينو""أنكا،الشدكدالضوءأىأصنااالربيةالكلمة

،\ا:6خر)،ص"برثةوتقع.البابليينعندالقيرالالههو

ال!ويس،وخيجشاءجبل(بين12اوا33:عددا،ا:7

الحجرعلالضوءانحكاسضدةمنالاسمبهذايهتولعلها

كنارالربمجدفظركان5ققدسيناءفيأما.الأبيضالجرى

إسرائيل،بنيعيرنأمامالجبلرأسعلىآكلة

غ!الربمجدزالماالواتعوفي(.24:17)خر

منالمنحكىالارىالأخمرباللونموسىجبلنحدرات

بحدحتىالورديةالصرانوصخور،الحمراءالجرانيتيةصخوره

وورد..الجلأسفلال!هلعلىخيتقدالظلالتكونأن

موضغاوئلاثينخة(فيالجبلأوالبريةعلىسواءيخاءاسم

حوريبأ"اسموالبريةالجبلعلىويطلق.القديمالعهدمن

مرضغا،عثرسبعةفي(،القفراأو،الحراب)ومحناها)

فيأيضايذكر،يخاء)اسمأنولو(انتثنيةسفرقغابيتا

التوراةأسفارفيحوريباسمو-ررد.(33:2)التثنهةسفر



سيناءجبلشناءجبل

المحيطةوابطقةسيناءلجبلرسم
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يعياءجل

اللة!جبل9على(للدلالة6:336،:31،17:حر)الآحرى

الشمالإلىميلأعر!ننحربعدعلىتقعالتيرميديموبرية

نه.الغرلمي

فيالمواضعنخلصقيوالإشارات:ايقليديالموتع)2"

عدمقبرلأأصبحالذمميالمليد!الرأممطتزيد،التوراةأضار

كانتوإن،دتةبكلىالأمرفحصراالدينالمشكثفينكل

موسىهربلقد.بصاالويهبلرمنا،أخريادنظرينانهماك

ضرفيفيتمتدكانتالتى(الخلاءالأرصأو)مديادأرض!إلى

كاد(وعندما31و25و7و4ة22عدد)سيناءجزيرةشبه

الضرهـإلى(أممط3:\خر)حوربإفجاءالقطعان!رعى

الرحلةأد(ا:2)التثنيةسفرفيونقرأ.البريةمنالعرد

كانتبرنيع3-قادإلىصعيرجبلطريقعنحور!بمن

يلأ5،1مخوتبلغمسامةوهر،يوئاعرأحدتتغرق

ئاإحرليأدولو،الواحدالومفيميلأ14نحربسرعة

علىتالمافةهذهتطعواقدوأولادهمولائهم3بقطعا

صفر"هيفيءإلىمصرمنالمافةأن؟،مرحلةعثرة

بنوقطحهاميلأ117سافةوهي.(:3خره)"أيامثلات

وجوديعوقهملاالذي!العربأما.مراحلعثكأ!)صرائيل

الجمالظهورعلىيقطعوكافإنهم،قطحانأوأولادأونساء

هوسىجبل

.اليومفيميلآ93بسرعةأأياثلالةفي،الأقدامعلىسيراأو

للذهابمحالألناتركلاالمسالاتوهذه:موسىجبل-)3(

فيالحاليةاىوالحبا.موسىجبلوراءماإلىشرئاصيناءبحبل

لله.مسكناباعتبارهامقدصةكأماكنإليهايظرلمالعاللادص

تلكفيارتفاغاالجبالأكز!صياءجبلإنيوصيفوص!ويقول

وإنهالبلادتلكيإلحالأص!إله1أيمايقرلثم"المنطقة

جذاالمرتقىصعبأيفتاولكنطفحب،الارتفاعشاعليس

سفوحهلصحرربل-فحسبالعظيملارتفاعهليى-

دونالقصةإلىطويلأعينههـفعأنأحديتيمولا،الحادة

مهالاقترابئحثىمرهوئامهيئاكانأله؟.عاهتؤلمهأن

كانعمرهفيألهوواضح."هاكيسكناللهبأنللاعتقاد

المماةالعظيمةالحرانيتةالكتلةقصميعتبر!حدفجاءجبلى

إلى!رتفعالذىكاترينجلهوتممهاوأعلى،الطورإ

مهالصرقيا!الشماوإلى.الحرسطحفوققدئا8ر055

ارتفاغاأقلأنهومع.(قدئا7ر037)موحم!حبلىيوحد

يصىسللوجودروعةمةاكرأتإلا،كاترت!لس

هذاطرلويبلغنه،العرلىالمالالى"الراحةسهل9

مكائايجعلهمماالميلساكزوعرضهأيالأربعةنحوالهل

المفصافةرأدرمورة
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موسىجبل

اصرائيلبنيكلبه!نزللأنيكفى،الجبلأقدامعندطبيمثا

مصر.أرضمنخروجهمعند

فيالتي-)حداهمايترج،رئيسيتانفمتانمومىولجبل

ممراتفتقمهاالثانبةالقمةأما.كنيسة-الثرقيالجنوب

الرأسعلىويقوم.الاعدارضديدةرؤوسئلاتإلىضيقة

والى.،الصفصافةرأسوتصىاأدبرانااخمالبة

الدير.لجبلالصنرىالقمةتوجدالديرمنالث!ال

تحديذانحددأنالمتحيلومن:موعىجلوصف-)4(

أعلىفجيحها،موصإل!اصعدالتيهيمهاقمةأكيقاطعا

صحراءفيالفممفأعلى.أبفخاومديانسيناءجبالكلمن

قدم،آلافأربعةعنارتفاعهافىيدلاالضمالإلىأالتبه)

4ر002عن!رتفعجبلإيلاتثرقيمديانبلادفطيوجدولا

بعدعلىتقعالتى-أبال-)جبالفيقمةوأعلى.قدم

ارتفاعهاييلغ-جناءجبلمنالضبإلىميلأعرين

المفدسالكتابولايذكر.البحرصطحفوققدئا6ر073

مو!أيامبعد-حرريبحبلزاراسائيلبنيمنأحذاأن

ضقتاييالثديدةالعظيصةالرجهبتحيث)يلياصوى-

.(أاوا:98امل)الصخوروكسرتالجبال

فجأةييدهناكالجوأن،القليد!الموقعهذايؤ!دومما

وصلوقد.(2416:هاوخر)أيائاتست!رالتيبالسحب

قوحدث(،أ:ا9خر)مايوأواخرفييخاءاصائلنجو

علىثبلوسحابوبروقرعودصارتأنه"الثالثاليوم

عادةتحدثلاالعواعحفهذهوثل.(:16ا9خر)"الجبل

العواص!فأما.ويخايرديمبرشهرىفي6إيخاءبريةفي

مايو.فيحتىفل!طينفيتحدثفقدالرعدية

القرنإلىررجعمتواترتقليدهناك:الآباءأتوال-)5(

مرقعوجرومبوصايوسفيحدد.الجبلموقعيحدد،الرابع

فيلهمبالنةتقعكانتالتيفارانمنبالقربحرريب

وفينارانفىالجوحدوناباكعا!ىوتد.،نرانوادىا

الدررجتيانالابراطوربنىوقد.م365عامفذيخاء

"كوزعاس!ويقول.قائمةكنيستهزالتوماأجلهممن

،فارار9الحهددلكفيتسمىكانترفيدمإن(30!ولول)

ويحدد(،يرصايوسيفعل!ويناءحوريببينويفرق)

منبالقر!)أفارانمنأصيالضةلعد"علىمونعها

."جاء

الجراترصالتقيدألىليالىيكفىذكرناهأنيقماوكل

وأله!وجعوس،زمنالمى-الاقلعلى-!رجعحوريب

القديم.الحهديتالراردةالاضاراتكلمعتمائايتغق

رماثلأكتابفي)لشيوسينكر:بيوسنظرية-)6(

شونجل

غيرتواترنغبدأىوجود(أما-4،8"-842مصرمن

ضهومهعلىاعاذا-ويظنسيناء،جبلموقععنمنقطع

،صبالجبل9هوصيناءجلأن-"كوزماس)لعبارة

أنههىذلكفيالأساسيةوحجتهفيران،اواديفييقعالذي

كلتكفىيافاالمنطقةفييجد:لم،مارسضهرفيسيناءزار

الق!يقولهماهنانذكرهذا!علىورذا.إسص!اثائصب

1861،في)مراتأربعسيناءزارأنبعد،هولاتدف.و.أ

فليى،المياهمواردعنأما!:(م1865،18671868،

منطقةفارعما،الجاهمصادرمنبهموتعاجر-سةشهكلفي

وادىفيأحدها،الجاريةللمياهنهيراتأربعةففحا،موسىجبل

تمدالباتينمنسل!لةويروىالطلاوادىفيوالثافيالليجا،

فها.صجتماكثيزاجمكيراتويكونأميالثلاثةمناممر

عرئاويجرىالراحةسهلفياياهمجتعثهاليمنيبعوالاك

جبالمنالجدفقةالجاهمنفيتكودالرابعأما.الطلاواديالى

إلىويجرى!الصيةوادى"منالرقالى،علوىأم"

هذهعلوعلاوة.الديرجبلأمامضيقجدولفيالوادى

توفريكفلمماوالميونالآتجارمنكبرعدد!وجدالنهرات،

أحملأنالاخجتوقلما.الصخربةالمنطقةهذهكلفيالمباه

مو!ىجبلمنطقةأنوأغقد.الجبليةرحلاقىفيماءمعي

ممواردينحلقفيمااسكنلنده!الجبليةالمناطقمنكثيزانضارع

المنضةلهذهنظ!سيناءحز!ةشبهكلفييوجدلا؟.المياه

.أمراعيهافي

ميناءمنبالقرباسرائيلبرحلففدالأميةبالغأمروهذا

علىيئرترجد!.التالةالةمنإبريلالىمايوضهايةمن

الجبل.مصعدبدايةعندنفسهموصىلجبلالسفلىالسفوح

يكرمستراأعلنهاأخرىنظريةوهناك:جمركنظرية-)7(

واضحةتبموولكنها،،طككادكنوروأيدها"جرين

إيليم""أن*فيعمفهو،الحقيقةعنجذاوبميدةالطط

خيجرأسعلى(2:8تث)"أيلة!هى(ا:27خره)

غررجلهو-هذاعلبناء-صيناءجبلوأن،الحقة

كون-الحالةهذهفي-ولكن.مديانبلادفيمعروف

بلماثىسافةأيامأربعةفيتطعواقدإسرائيا!بخر

فيأخذناإذاالمتجلالأمروهو(،27ؤ23وا:22خره)

وغنصهموأطفالهمناءهممعهميصحبونكانراأنهمالأعتبار

ومواشيهم.

وهر.،فةأوتؤءا"نفيقد،سئونو!:ليونجبل

علىيدلكانولحله.(4:48تث)حرمرنجبلأحماءأحد

ارجع)دائثاالثلرجتغطهاحرصنجبلمنمحينةعابةقمة

.(الدائرةمنالجزءهذافيحرمرنجباطالط

وهو"تجتال!موالعبرلآفي،شافر9ومعنىدثافر:جل
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المثعبةجبل

لزلالىالريةمنازلأحدوكاد.وحرادةقهيلاتهبينحبل

ممرأرضصخروحهمبحدإ-ىائاب!ربها

.(24و33:23)عد

العبريةالكلمةعنقرجمة!محة5:كلمة:المنعبهالجال

.(ق!مأوقطعبمعنىالعربيةواللفظنصومي)،لر،

.(2:17)الأنثادنثيدسفرفيإلاالاسمهدايردولا

منمميننباتاسمتكودقد!ب"ألىالبضويرى

)انظرعبتمركانتالىالمطريةالناتات

على-!بيتير"مدينةتلإلىإشارةأغاأو(،841:و:6ن!4

المثهررة-أورضليمصتالغر!الجموبإلىأيالصعةبعد

بقيادةالودبينالأضرةالمعركةيخهحدثتالدىالمكانلأنها

فاوكانتم،135فيهادريانالامبراطرروجيوشلاركوكبا

نهايهم.

أيصالكإبهصعدأورضليممنقريبجبلوهو:صلمونجل

منأغصائاوتطعوامعهالذىالعبوكلجدعونبن

علىوضعوماحتىبهاوصاروااكتافهمعلىوحملوهاالأضجار

الصرحوأحرقوا،النيرانيخهاوأشحلوا،بريثإيلبيتصرح

يحرفولا46-94(.ت9)قضبالبرجكانمنكلفمات

جرزيم.قحممنقمةبهالمرادولحل،الآنحتىموتعه

هواصماريم5معنىأنالبعضويظنصماريم:جل

بيت5بينالوافعة،صصاريم"بلدةمنجاءولعله،،جزتان"

وعلبهأدرايمجلفيوكان(،18:22ي!ق)أايلوبيتالعربة

إياهمداعئاإيرائلوكل!بماموخاطبيهرذاملكأبياصحد

وبنيهلداود!!رائيعلىالملكأعطىالذيالربمعرفةإلى

شطىبينالحدودعلىألهولابد.(وه:4ا2أخ)2الأبدالى

إصرائيلويهوذامملكئبينالغاصلةالحدودأى،وأفرايملامين

.الانقسامبعد

الأولالمجلدفي،أورشليماإلىالرجرعالرجا:عهيونجبل

.الدأءلرةهذهمن

الجبالسفوحأحدعلىالرببهانطقوقد:اقطويماتجل

البشرشويقرل.الجيللمحرالغرلىالماليالشاطىءعلى

الجبلأإلىصمدالجصوعرأىالمايسوع)ن

محهمنزل!يسوعإنفيقوللوتاأما(،:3-12ته)

ثمةوليس.(6:17-23الوأسهلموضعفيووفف

مندهبيسوعأنسوىتمائا،الموقعتحديدعلتيتابيانات

قدبضاالرأىوكان.(ه8:مت)داحوم!فرإلىباضة!اك

أميالجعةبمدعلىحطينعموحهوالمفصودالمكانأنهر

السفحأدههوالآذالمرجحالرأىولكى.طبريةمنالعربإلى

ناحومكفرمنالغر،لىالجوبإلىالجيلبحرمنيرتفعالدي
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عفرونجبل

كاثرليهية.كيةالآذنوحدحبث

وقدإ،الحبورامنسئقه!عباريمأوكلمة:عباريمجبل

ضرقيأىالهرعبرالواتعةالمرتفحةالأرضعلىالحبرإنيرنأطلفها

دورانهمفيإ-صائيانجونزلوقد.موآبأرضفيالأردد

وعرباتدبلالايمبينعباريمحبالفيوموآب،أدومبلادحول

يصحدأنموسىالربأمروتد.(48و33:47عدد)موآب

الذىمرآبأرء!فيالذيبوجلهذاعاريمجبلهـالى

الحبل"في...وتكنعانأرضوانظرأريخاقبالة

ويذكر.(27:12العددصفرأيصاالظرو.32:94،5تث)

:الجنوبالىالئمالمنلالريبجبليةناطقثلاثإريا

عباريممنواصرخى...باشانوق....لانعلىاصعدىإ

.(22:.2)إرمباأعككلسحقندلأنه

،موابهضبةفوققدم006نحوإلعباريمجبالوترتفع

أصملها.الميتالحرصطحفرقتدء.0004نحوأي

ومو،اأعفرفي5مفاهاعفرونركلمة:عفرونجبل

ياهبينيهوذاصبطلنصيبالشصاليةالتخومعلىيقعكانجبل

.(ا:9ث!ه)بعاريمقريةهيالتيوبعلةنقوح

دفنوفيه،أمرايمأرضفيالحمالقةموطنوهو:العمالقةجبل

إسرائبلىتضاةأحدالفرعتوفىهلبلبنعبدون

بالوادى!تطونالحمالقةأنرغم،(أ12:هقض)

نأسبقفدأنهميدوولكن(7:12وفض2،ا:ه4إعد

.أفرامفيالجبليةالم!طقةأيفئااستوطنوا

"عارأوعب5مصناهاعبريةكلحةأعيباذ:وهعيبالجبل

وادىمنالشحالالىويقع،الاسلامية"الآنالعربويمب

جبلوروتفع.الرادىجنولىفيجرزيمجبلمقابلشكيم

والى،الوادىمطحفرقالأقداممنرا204الىعال

ويزعم.الجو!ابحرسطحفوقالأقداممن773.ر

بيما،عيالجبلمنارتفاغاأعلىجرزيمجبلأنالسامريون

ويمر.جرزيمعنقدم002منا!ريحلوعيالأنالواقع

الثرقبينللاتقالالوجدالريانهوضيقوادالجبلينبين

الغرفى.طرفهعندالوادىكقفينابل!مدينةوتقع،والفر!

ويجد.فهاالفربإلىتقعكانتثكيم!دينةأنوالأرجح

مك!وةأنهاعيالمنالفلىالفوحإلىلابلسمنالصاعد

التية2الغزالماهجداولفاتجرىاليوالشاتينبالحدائق

،والجمالالخصبوتنثر،جرزيمأ!لفيالابيعمنتشل

.الفرحأما.بغزارةتصووالزيونايينوأضجارنالكروم

.الأضواكالابهاتمولاالتىالوعرةالصخورقغطيهاالعليا

يعوضمما،الروعةفبالغالريفةالقمةفوقمنالجظرأما

التلالعبرالغر!فإلى،الجبلتلقفيتعبهعنانماهد



عيبالجبل

.ر.فىث

عيسوجبل

لا(فيسط،02(

.د؟ثاد

ط!حمموعيبال

....!:؟بمبم

.كمضكر.

شيلوه.

عيبالجبللموقعخريطة

نها!ةلاماإلى!د،الذمبيالرملىبشاطئهشارونو!ل

والكرمل.،فاب!تماايوصطالبحرياهعنزرقاءصفحة

سهلبينوتابورالصغرحرمرنيبرزجبوعالىالكرملومن

الجيلومرتفعات،الحصبالرحب(فىرعيل)ازدرالون

هذهوتمد،الهلمارفعلىالناصرةمدتترجدحيث

وينتقل.الضمالفيلنانجبلبمناكبقتصلحتىالمرتفعات

وجلالجولانعبربالئوجالمغطاةحرمونقمةمنالبصر

الديدةابحدراتوأمامهالرقنيبا!ئانجبلإلىنجلحاد

وراءيخمامرآبأرضتظهر؟.الأردنلوادىالرفيةللضفة

مارؤيةبأورضليمالمحيطةالمرتفعاتوتحجب،المتالبحر

.الجنوبإلىوراءها

!زدحمأنه-بعيدمنللشاهد-الجبلهذاويدو

بفولونالتى"الولميأفبةتوحدنصنهفعلى،الدينيةبالمفدصات

كنائىأطلالتوجدكا.تحتهامدفونةالمعمدانكوحنارأسإن

نطقةفيالأثريةالحفرياتكثتوقد.مشحيةوأدورة

تجلالرالحةالألفمضفنذبالكانزخرتأنهاعنشكيم

فيإصراثاملوكأيامفيمجدهاأوجبلغتولكن،الميلاد

.الا!رة

بنيتاريخفيخالذادوزاوجرزيمعيبالسفوحلعبتوتد

فل!طين،منالو!ىالمنطقةلوعغزاأنفبعداإسرائيل

حجارةمنعيالجبلفيمذبخاوأقام،ناكإلىالثعبقاد

محرقاتعلبهوأصمدوا،حدبذاأحدعلاورفعلمصحيحة

نئئاأوعل!احفزااما-الححارةعلىوكتب،علامةوذبائح

ثم.الناموسمننخة-بهاكساهاالتيالكل!طقةفي

نصفوقف-صسىفمعلالرببأمرلماتنيذا-

سفوحعلىالآخرونصفهمجرزيمجبلمفوحعلىالأسباط

الذكوترأ،البركاتجرزيمجبلعلالذينوقرأ،عالجبل

03،27،28،وا:92)تثااللحناتعيالجبلعلى

قلبقالئامخةبقمتهالجبلهذاوظل.(8:03-35يق

الذىبالحهد،والبعيدفىالقريين،اثماهد-فىيذكر،البلاد

والسفوحالمنطقةتكوكأأنضكولا.الربمعآباؤهمقطعه

يصلأنللصوتتسصحكانتالضيقالرادىهدافيالمتقابلة

.يقالماالئبكللشععدىأبعدال

أطلالوجودعليهايدلكبيرة-صبيةأمةللجبلكانت؟

قشه.علىكبيرةقلحة

عربدكاالنبييتخدمهالذىالاسموهوعيو:جل

36:8،)تكونلهعيسوسكنحيثسحيرحبلعلىللد!ة

.(2اوا9و9و8عوبديامع،42:4ثمى،92ووه2:4تث
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فارانجبل

92بعدعلىالمغارةجبلبهالمقصوديكونليتد:فارانجبل

039بحدعلى(برنيعقاد%ت)قادس-تهعينالج!و!إلىميلا

اكزالجبالط!لةأو،لميناءحبلمنالصاتإلىميلأ

ا\رجحاإذ،العقبةخليجسا!رباإلى،جوداوأبررارتفاعا

.(3:3حى،33:2تت)إيلةهىفاراذأن

،الربيقومفراصبمجلفي!لأنهافراعيم:جبل

داودنالحيثفراصيمبملأنهوالأرجح،(28:21إكأ)

.(1أ14:أخأ12.:صمه2)الفلطينيينعلىالنصرة

يث!كلوكان"الأملسأوالأجردالجبلاأى:الأقرعالجل

إلىالصاعد"بأنهويوصص،يثوعلقوحاتالجنولىالحد

إلىيقعأنهعلىبدلمما(ا:27أ:17،يثىا)،سعير

هوك!عاذلارضالجنولميالحدوكان.العرلةمنالغرب

منءلىالقول:3(ويمكن1هل!،344:،)عددعقربيمعقةا

الطريقتخترقهالذى،الصافةنجقبأاليرمالمعروفأنهإليقين

وادكييقحالضدالجئوبلالى.حبرونإلىالجنوبمن

مادهـةجلفيه-ستفعالذىالفكرةلوادىامتداذاماديرة

،،بالأقرع"بوصفهخليقايجحلهممابالحيرالحجرمنالمكون

هوبأنهالظنيرححمماجانبكلمنالنظريتلفتوهو

.،الأقرعبالجبل)المقصود

عنعبارةوهو،أالمثمرالب!تانجل"أى:الكرملجبل

31نحوونمتد،الغاباتنكوهاالمنظرراثحةجبيةسل!لة

ساحلالىتفحدرالتيالقةمن،الشرقيالجنولمطالاتجاهنييلأ

سهلمنالجنولطالطرففييافامنبالقربالمتوسطالبحر

إ-رالرتسهلعلىتثرفايىالمحرقةمرتفعاتالى،عكا

قدم005ارتفاععلى-القنةتلكعلوكوم.(يزرعل)

الدريجىالارتفاعفيالجبليأخذئم.إلياسالقديسد-س-

،(فدئاأر742)"الصية،إلىيصلحتىالقتتلكمن

13ومارال.قدئا55بنحوالحرقةعاوتنحفض

والفوح.(المئمرافينأى)سصىاسضاعلىأالكرمل5

للزراعةواشامحالأتتركلاوالرق!للصالالانحدارشديدة

الجنربفيأعا.الكثمةوالثجكلاتالأضجارتغطههاولكن

ال!هلويقم،البحرنحرتنحدرالسفوحفإن،والفرب

تبدوحبثالخصبةالطويلةالوديانمن!سسلةإلىالاحلى

بكياتتمدهيايعبضعةوترجد.أشدهاعلىالكرملروعة

أمطاردهرللياهالرئيسيالموردأما،اياهعنبابأسلا

السفوحعلىاييوالقرى.كبيرةأحواضنيتخزنالتيالثاء

لتحبتستجيبالخصبةفالتربة،كرهامنازدهازااص!تبدو

والآسوالصوبرالبلوطأشجاريخاوتنمو،الفلاح

الزيتونأضجاروتوء،والفاروالبق!الحلوضجرات

كلتدىوكأنه*الازهاروقتفيالكرملجبلوعدو.بأحمالها
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الكرملجبل

الحزاناتفيالقديمةشهرتهدلاثلوتبدو.الألوانمتعددةحلة

.الصخورسطحفيالمحغورةوالححرالزيتومحاصرالكبيرة

كئيرةآبازاوحفرالبريةفيأبراخابنى"الملكعز!اأنونقرأ

وفلاحونوالسهلالساحلفييهرةماضيمالهكانلأنه

.(261:.أخ2،)الكرملوفيالجبالفيوكرامون

الجحالعلىللدلالةمجازئا،أالكرملويستخدم

وعك،(32:هإشق)وروعتهالثمركزةوعلى،(ه7:شق)

"السعادةالنجاحوعلى،(46:18إريا)والمهابةالجلال

علىآدتةلقمةعلىالكرملذبولويدل.(:91إريا.ه)

،2:اعاعوس)الخرابعلىوجفافه،(4:اناحوم)البلاد

.(33:9إش

سفوحالأ:ديةتتخلل،الثكلمثكيكونيكادوالكرمل

المهيبالضخمثكله-الجبلىرؤيةويمكن؟الئلاثةحوافي

أيتهقلةفيسبئاموقمهوكاد.بيدةمافاتمن-

ايىالحرليةالطرقمنطريقأيفيينحكملافهو،الحرببة

المتدةالطرقكانتحيث،تديشاالجيوشفهاتسبركافت

جلا.وأيرأهمةامحرالرقإلىوشارونإصدرالرتمن

؟،بعيدمنرراهإذوالضالللتائههادئاكانالجبلولكن

طجأالصغبرةووديانهالكثيرةكهوتفييحدالطربدكان

الظليلةأركانهمنالاساتخذالمصررأقدمونذ.ا3وملا

والبحر،السهلعلىالمطلةالمثامخةمرتفعاتهعلىالفاتنةوخمائله

،(03:ا8أمل)للربمذبخا!!يانجىفعليه،ليبدأماكن

الفريقاناتفقحيثلبحلعذبحوجودأيفئاففترضأنويمكنا

نإالتفيدويقول.الامتحانمكانهوالكرملكونأنعلى

؟،يقدسوغاالدروزلازالالتىاالمحرقة"فيحدثدلك

؟،للياهكبيرحزانبهالاتينيةكيسةمهابالقربءتف

علىذلكأضليوجد؟،السفحعلىأسفلهجيدنبعيوجد

وقد.أالقشتل"يمىتلفيثونلهرالئحالةالخفة

ومن،الوشيكةبالحاصفةالكرملحلقمةعلوهوإيلياتنبأ

فىرعيلأبوابحتىأخآبأماموركضنزلهاك

التوءعلىالديرتحتويوجد(.18:42-46امل)

بقولأقدمتقيذاولكن،إيياكهصإله!اثكهف،الغرلى

،،السيحعيراسبالقرب!الديرأفيكانإبياكهفإن

المذكورةالأحداثفيهجرتالذىالموضعأيضئاكانولعله

كثيراانيأيشعأن!.(:9-115)الثافيالملوكسفرفي

.(42:ه2،2:همل2)الكرملجبلعليترددكالىما

ضبيهأوأبيض"الايةاللغاتفيلبنانومفى:لنانجبل

بالثوج،مغطاةقمتهلأ&،كذلكحمىولعله،"باللبن

!رجحونلذلك،الجبالمنالكثيرقممتتوجالثلوجولكن

الجبرية.حجارنهلاضكذلكحميأنه



لبنانجبلبانجبل

الكرمللجبلمنظر

جبلتاربخيرتبط:المقدسالكلبولياترعليلبنانا*)

دوزالبنانأرزلعبوفد،كفصملاارتباطافييقبةبتاريخلبنان

ليجارةكادةأو،عليهللحصولللحربكصببصاءكبيرا

منالأرزخبتتوردالنهرينوبلادمصرفكانت،السلمية

الذىأونامرن!تصةالقديممصرأدبيوجاءت.لبان

بضائعمقابللطلمصرالأرزخ!ثبلجلببعثةرأسعلذهب

مصرية.

علىإضارات!اك،المقدسالكتابفيأهميتهلبنانولجبل

أ:4،ثىا:7،تث)الموعدأرضمنجزغاكانأت

هـالأرضررىيدعهأداللةالىموصىتوصلوقد.3:3(قض

"ولبنانالجيدالجبلهذاالأردنعبرفيالتيالجيدة

بابلوسحتىالفيقيالساحلكانوكذلك.(32:هتث)

ص،(ه:13يق-،بنانوكلالجليينأرض"أى)

لمإسرائيلبنيولكن،الموعدأرضمنجزغاكانتهده

في"سيمانرغبةعنجاءماولعل.مطلفاعل!ايتولوا

9:91،امل)،سلطنتهأرضصوفيلبانوفيأورسليم

للبقاعالمجاورةللبنانالرقبةالعفوحالى)شارة(8:6أخ2

مطلئايحتملفلا،ولجصانداودامبراطوريةال!اامتدتالتى

جبلالىأونفسهافيقيماالىامتدتقدالعبريةالامبراطوزيةأنأ

نفسه.لبان

كثرةأدبيةقطعكمة،الأدبفيمرصقةمكانةولبان

للازدهارورمرزا،رومانيةرمرزابانمنتتخذ

.وللاشقرار

جبلتتخللالتىالعايةالوديانإلىواحدةرحلةوتكفي

عظمةالمرنميصورحيث،أدبيةرمرزااستخدامهلتبروو،بان

اللةصوتحماععند!ا!فزلبانيجحلأنهفياللة

أرزكرسالذييوالدأنحقيتةذكرلطأو،(92:6مز)

نأيستطيعأنهفياللةقدرةتظهركا،(:16أ40مز)لنان

أرز2ممز؟،(34:ا.)ش)الضخمةلانأرزأشجار!تلع

.(3:3أحز)ايغطرسبنالأضخاصإلىلبنان

كانتماهو،الهيبةهذهالجبلهذاعلىأضفيماولمل

لكلرمراالجبلجحلمما،وازدهارثروةمنيخنيقيةبهتتمغ

منسيمانتختكانلقد.وغربوفاتنرومانيهوما
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المرياجل

الروسجمالالعريسويصف،(9ة3ئر)،لبنانخبإ

ئيابهاورائحة،(:48نق)،ا!ادمنابأ!ا،نحيالروس

وعربيت"الم!مىوالقصر.(ا4:ألئى)لانكرانحة

.7:2(امل)عليهكانلمارومانسيةصورةيبطيألبان

والاستقرار،للازدهاررعزالبنانأرزويتخدم

29:12،)مز!لانفيكالأرزيزهوكالنخلةفالصديقإ

إصائلبنيعودةهرضعويصف.(72:16أيفئاانظر

رائحةوله...كلنانأصولهويضرباةبالقولواصتقرارهم

.(-7ه:41هوشعأ!كلبان

وادىإلى!الأاليطافيغورمنلبانجبليمتد:الجلوصف

با3اليرنافيالأدبلييذكر)الدى!الكبيرالر

سهلالجرعنالجبالط!لةويعصل.("إلوتيروس"

ماوكثيرا،الواحدالجلعرضهيتجاوزقلسا،صقساحلى

الساحلىال!هلتتخلل؟،البحرإلىتصلنتوعاتمنهتبرز

وفي.جيدةزراعةوبهالرىجيدسهلوهو،تحددةوديان

زراعيةساحاتالكبيرانهرووادكطالجنوبفيصيدودصل

اكبر.

جبالعنسهالغريةال!لسلةقتكون،ذاتهلبانجبلأما

تصلجبليةوممراتعميقةووديانمرتفعةوهضابمثابكة

تجعلالنويةالأمطاروكمية.الساحلىوالهلالفممبيرما

وهناك.جيدةرراعيةمناطقوالسفوحالمرتفحةالهضابس

السفوحأما،الغريةالفوحبهاتزداناليالقرىسالكثير

أمطارعيهاوتقط،البقاع!لإلىبشدةخنحدرالثرنية

والماعز.للأغناممراعلجعلهاتكفيفيلة

وجبل،الالفيعكارجل،لبادقممأعظمومن

نحوارنفاعهايلغالني،العوديترنةاقمةوبه)المحمل

الكلب،سرنهيبعالذىفترةوجبل،(قدما.رأ..

كنشةوجبل،بيروتمنرؤيهيمكنالذيصنينوجبل

.ريحانوجبلفهاوجل،باوكوجبل

الضبيةلبنانجبالسلسلتىلينالواقعالراديهيوالبقاع

لذلك،محدودةعليهتقطاييالأمطاروكبة،والضرفبة

تدفقسالتيوالأنهارالينابيععلىتعتمدفيهالزراعةكانت

وشتورةزحلةحوليخصاوبخاصةخصةالبقاعوتربة.الجال

من(الأورنمتأى)العاعىضربهاويجرى،وبحلبك

من(ايونانعندلوتىأو)الليطافيونهر،الثال

.الكهرباءولتوبدللرىالليطافيضهرويستخدم،الجنوب

إبراهبم،بهمانطقعارنينمنئ!تقوالاسمالمريا:جبل

المبىصيعةنيوهي(22:8تك)!يرىاللة!هىالأولى
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نبوجبل

صيغةفي"يرأهجهوه!،الثانيةثم،،يدبراللة"بمعنىللمعلوم

.،ئرىاللةابممنىللحجهولالمبنى

تحبهالذىوحيدكابنكخذ):قاثلاإلراهجماللةأمرلقد

أحدعلىمحرتةهناكوأصمدهالمرياأرضالىواذهبإسحق

اسمأنوالأرجح22:2()تلثألكأقولالذىالجبال

أعدالتىالحادثةلهذهتخليذاالبقحةتلكعلىأطلقتد!المربا5

اللةف!اظهرأيفئارايى(14و22:8تك!الذبيحة!االلة

المرياموقعالتكوينصفريحددلمو.(22:41تك)اه!!س

بعئرسأ!امثلاثةمسرةعلىكارأنهسوى

جبلهوالمقصودالجبلأنالامريونو!زعم.(224:تك)

شكيم.منبالقربجرزيم

صليمانعليهبىالذىالمريالجبلواضخاتحديذانجدولك!نا

الضمالإلىلأورشليمالمجاورالتلتمةعل(أ3:أخ2)الهيهل

المنىصغة)فيابلرءىج!دود-مى! .-اساء.امدسة.

للربصلامةوذبائحعرقاتأصعدعندمالداود(للمجهول

اليرحمي.أرناريدرفي

ولعله!صغر"معناهاالعبريةفيأممعر"ومصعر:جبل

يذكرولم،مرتعهانعلملا،حرمونجبالتممإحدىاسم

لاقدأنهالبعضويرى!42:6()المزمورفيإلاالجبلهذا

جبلمعبالمقارنةصغيرلجلوصفال،علماسميكرن

.حرمون

اليهصعد،أريحامقابلمرآببلادفيجبلوهرنبوةجل

الموعد.أرضهناكمنالربأراهحيثالرببامرموسى

حيث(ا32:94:34،تث)مرتين،نبواجلويذكر

الأولىالمرةففى،الجلموقععنترضيخامنماكلدنجد

عباريمجلإلىاصعد9:!وصىالربأمر(32:94تث)

المرةولي،أريحاقبالةالذىموآبأرضفيالذىنبوحبلهذا

سآبعرباتسموسىوصمدأ:نقرأ(ا34:تث)الثانجة

يحددثم،!أريحاتبالةالدىالفجةرأسالىنجوجبلإلى

دانالىجلعادمن":فاكمنرؤيايمكنالىالأماكن

البحرالىيهوذاأرضوجمعومنسىأفرايموأرضنقالمطوجمغ

صوغرأال...أريحابقمةوالدائرةوالحنوب،الغرد

34:ا-3(.)تث

ومابلالجاطقهذهممظمرؤيةيمكنالجوصافييوموفي

المجطةالجبالسل!لةولكن،حرمونجبلمثل،وراءهاهو

البعضرهـى،المتوصطالبحررؤيةتحجبوحبرونبأورضليم

طوققييكنلميمالموصىأراهااللةأنهو،لهاحلأيسرأن

تبينإنماهذهأنالآخرالبعضويرى،!راهاأنآخرإنان

بالضرورةأنهولير،المتو!البحرالىتمتداليهوديةأن



نبوجبل

يبوقنر

جلعاد.

..جبل

-ا.--.نديبر

يحارأ

.

إيل.بيت

شليم.روأ

-.حرون

نبوجبل

نجوجبلموقعتوضحخريطة

بالبحراالمقصودأنآخرونوكلى.الرؤيامجالفيكان

ويسالميتابحرهو(موآبلرباتبالبة)أالغرلى

المترصط.البحر

ويكاد،موآب(صهل)عرباتمنيبرز!الاأوجبل

تمائاالثرقالىلي!فهو،الميتللبحرالثاليالطرفيقابل

الجرسطحفوققدم4.ر..نحرالىوروتفع،أريحامن

.المتو!البحر!حفوققدم2ر،07حوالأى،الميت

اصئاتكونتدا(34:تث)نبوجبلمعالمذكورةوالفجة

وحيث.الفجةمنجزغانبويكونتدأو،القمةلنف!آخر

نفىرؤيةفهايمكنالمنطقةدفسفيالقمممنالكثيرأن

الا،"بجبلالممىالجبلبأنالجزمالسهلمنفليى،الجظر

جلبينيملمرتفعوهناك.موسىإيهصحدالذ!هو

علىالم!بحيونيقدسهاكانالتي"المياغةرأس"وأالاإ

الأطلالمنالكصرهناكويوجد.المقصودالجبلأنهاأساس
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الهلاكجبل

بالقمةالجزم)مكانيةولعدم.بيزنطبةبهيسةأطلالذلكفيبما

نجوجبلأنصراحةيذكرالمقدسالكتابولأن،المقصورة

أخرىفمةعنببحثرتالعلماءبحضفمازال،أرمجاتبالةكان

التقليدكي.الموتعمنالثمالإلىالوصفهذانحفق

الغربيةالل!لةمنالشمالأقصىفييفع:وكاننفتاليجبل

فيتقعايى،الأباطأحماءمنأحماءها.جبالهااضتقتالتى

نفتا!اجبلثم،أفرايموجل،يهرذاجبلوهي،شطقم

مدنإحدىأاقادشعيهتقع:كانت)لق.2:7(

الملجأ.

الزتونجبلعلىأطلقتالىالأعاءأحد:هوالهلاكجل

لزوجاتهإرضاءللأصنامالمذابحا(هلكسليمادعل!بنىأنبعد

هدمه،مابيريوضياالملكهدمهاوقد،الأجيات

جليمينعنايىأورضليمتبالةاييوالمرتفعات...:"فنقرأ

الصيدونيينرجاسةلعئتورثطيصانبخاهاالتيالهلاك

نجسها،عمونبنيكراهةولملكومالموآبيينرجاصةولكمرش

.(23:13مل2)"الملك

عدنزلأدومأرضحدودعلىجبل-:)1(هورجبل

انوعد،أرضإلىقادكأمنطريقهمفيإسرائلبنوصفوحه

خطيهمأجلسإده،وهارونلموسىالر!قالهورجبلوفي

التيالارضيدخللالاله!هارونسيحو!،مرلةماءعند

اللهوألحازارهارون!أخذأنوأمره"ةصرائيا!لنىأعطيت

ويلبهائابههارولىعنيخلعوأن،هورجبلإلىبهماويصعد

ففعل.هناكويموتقومهالىهارونفيضم،ابهلألحازار

أعينصأمامهررجلإلىوصحلواالربأمر؟مو!

ابنه،ألحازاروألبهاثيابههارونعنموصفخلع،الجماعة

مئةابنهارودوكان.الجلرأسعلىفاكهارونفمات

الشةفيودلك،هورجبلفيماتحينصنةرعرينوثلاث

مصرأرضمناسرائلبنيلخروجالأربمبن

فيماتهارونأنالتثيةسفرويذكر.(33:384-.عد)

عنضىءيرفولا،(ا:6.تثدفن)وناكاموسرا

!وير.موتع

المحيطةالجالأحدكانهورجبلإنيوجفوسويقول

فيويكعقدم4ر008نحوروتفعهارونالنبيوجبلتجرا.

والطرفاقيللبحرالجنورالطرفمنالطريقتتصف

علىو!وجد،أ!رمفيجلأعلىومو،العقبةلحينيالصالمط

الأعلىجزء.أنالواضحيما،هارونقبر)نهيظلقبرقمته

ا،سلامي.1القحبعدماإلى!رجع-الأقلعلى-

هوهارونالنيجبلأنفيلثكيدعومافاكولكن

كاتخومهاعلولهسومأوسطفيأنهوذلك،،مررجبل
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جبليون

،تادشمنالرقالمحرا!مدأنه!،هورجبلعنبذكر

ورواأنأضلهفيالحبكطيعأنسأعلىالجبلأن!

تجعللاضوحهوعورةأنعلىعلاوة،قستهفوق!بهرىط

أدومأنجثثم.إلبهالمعوداثلائةالرجالعلىالهلمن

بقوةوخرج،أرضهفيبالعبورإسراثا-لبنىيمحأنرفف!

غيرفسن،عنهإصائيا!فتحول،اصائلفيللقاءكبيرة

.أدوموصطفيحبلعندإسرأثيانجوقيلأنالمحتمل

"مادورا"أو،مأديرااجلهوهورجبلأنوالأرجح

الثرقيالمالإلىيلأعرخةنحوبعدعلىيقعالدى

وطقه.لأدومالغر!المالىالتخمعلىقادشمن

كاتما-سواأنإ-.ائيا!لبىالج!ورمىتجعلانطبوغرايخة

لإتادشضرقمنالجاضرالطريقعلىوهو،تمتهعلىيجرى

.مواب

جلفيتقع"الححرصارثأمدينةوكانت:الواديجل

أحدعلى-كينبفول؟-أى،(ا:!ا3ض)الرادى

وإلى.(13:27!قأنظر)الأردنوادىشرقيفيالجال

الذىأالارةواديايوجدالجبلهذامنالضرالمال

يمكنلاولكن،!الخرصارثااسممنلئ!-ءيحتفظلعله

.كذاالجزم

ليهوذاالثمالمطالخمعلىجلوهويعاريم:جل

قريةموقعيكانولعلهكالرن،وهو،(اا:.يقه)

منالحالإلىأميالتمةنحوبحدعلىالحاليةاساريس"

أورشلبم.

فيوكان،بحبرونالمحيطةالجبيةالجطقةوهى!كوذا:جل

صنأعازهااشتقتالئا!ربيةاالحلمنةشالجنربياطرفا

ح!!ونهـيةعليهتقعو!انتمنطقتها،فيالأب"طحماء

:7(.2.)يقالأردنغربيفيالملحآسدنءحدى

إسرائيللىأرضهمأعطيتوقد،جبيلسكانهم:جليرن

مطلفا،مجتلوهالمإصائيلبنيأنإلا(ه:13يق)لامتلاكها

أرضإلىاقدالتخمأنهوالمقصودأنالبحضورىارزلك

يصملها.لمولكنهالجبليين

معاضزكواكعمال!الجبليين"الأولالملوكسفرويذكر

وكةالأحجارنحتفيحرامورجالسليصانرجال

(:18امله)ايكلأىالييتلباءوالحجارةالأخثاب

كانواوحكماؤهاجبيلخضير):صورنحاطبالحزقياليقوو

عفمنباءيىعملواأنهمأي:9(ت27)حزفيكقلافرك"

.اوصيلىرصو



أىالحردى،بمعناها،جبهة"كل!ةتسنخدم-)1(:جبهة

الكامنفهارون،المقدسالكتابفيمحيرا-الرأسمقدمة

ذهبمنصمبحةج!هعلىمجملكانبعدهكفةرئ!وكل

28:)خر!للرب)قدسالحاتمنق!قعلاعنقو!قنقي

مرضتصخيصليهامدورللجبهةكان!.38(و36

2(.260:أخ432،و13:42ألاالبرص

جليات،مقلاعهمنبحجرالصغر،البطلداودضربولقد

اباموسضهىوبفا.(أ:794اصم)وقتلهجتهلطالجبار

وثةعادةذلكباعتارعلهاوسمومحابةالأجسادتجريمعن

ز!وبخاصةالجبهةوسمعنكثيرانقرألكننا(،ا:928لاا

المكابيينفيونقرأ.الآلهةلأحدالمكرسبنأوالعبيد

بعضوسمفيلوباتر،الرابعبطيموسأن(2:92)الئالث

وأالباكوسمكرسينباعتبارهماللبلابورقةبحلامةايهود

فيجاءوماذلكبينمقابلةفاكولعل.ديويخسيوس،

عبدأنهأي)،للرببيدهييهبوهذا5:إشحياء

:القولفيواضحالمحىأنشكولا.(44:ه-للرب

كلعلىويتهدونئنونالذ!نالرجالجباهعلحمة"وسم

تقربواولا.للهلاكاقتلواومطها...فيالمصنوعةالرجاصات

أيضئاهناكولعل4-6(.9:)حز،المة...ع!انانمن

هوذا.يمعنىبمنلىامن:أيربتولفيلذلك)ضارة

هى،إمضالئى"كلمةإنحيث(31:35أورب)،إمضار

."علاتيأ

جاءلماواضخاصدىالجديدالعهدفيالرؤياسفرفيونجد

الفجارأنكا.(224:،7:3:94،41:1،رؤ)حزقالفي

جباههموعلىافيأ!ديهمعلىصوحمونالوحثى،أتباع

لهايكرنالحطيةوالزايخة(،902:04،:41،:16ا3رؤ)

الزوافيأمالحظيمهبابل.سر:مكتوباصمجبههاعلى5

.(ا:ه7رؤ)"الأرضورجاسات

إرميا:نبوةفيوردفقدأيضئا،جمازئاالكلصةوتتخدم-)2(

للحالةوصفا(3:3إريا)"لككانتزانيةأعرأةوجهة"

بلاالأمانةوعدمالخزىالارتدادمنائيا؟-ىإليهاوصلالتي

صلابلأنهمإسرائبلعنحزقالنجحدث؟.خجلأدذ

علىالر!لرصالةالاسماعيأبونتمردونالقلوبوقاةالجاه

ج!هقتكردجاههمئلصلبةابيجهةيجعلاللةوأنفمه

ثاتهعلىدلالة(حز؟:لإ-9إا)بزهـإلصوانأصلبكالماس)

عنادممعنارتعابهإووجمدهـخوفه،الصامدةوطإجمته

وستاومم-

البضائععلى-تفرصاليإلضرائبروالمكوسييإلجا!ة:جبا!ة

الحزيةمعبالمقابلةا،يخلفة،العقودتيجيلووالوارد؟،ا!ادرة

!قوموكان.المواطينمنبالغرأسكلعلىعادةتفرضالتى

اعمعلبهطلقموظفجباياأوالضرائبهذهبجمع

العهدايامفيعل!عللقوكان،،الجزلةجاليأ)والجار،"

الامبراطور!ةلحسابالضرانبمجمعوكان"الحشار،الجديد

للعثارينالهوداحتقارجاءهناومن،الروماية

.(9:11ت)

محصلأأيحابيا()أوعازالالرصقىوكان

عدمجلىكانيتبمه،!وعالربدعاه(،وعندماللضرأث

.(:27لوه2:14،مرض9:9،ت)الجبا!ةمكان

بهذاناحومكفرفيبطرسمعي!وعالربحديثوفي

الأرضملوكيأخذممن،:بطرسالربسأل،الخصوص

مقداروكان؟،الأجانبمنأمنجهمأمن،الجزيةأوالجباية

.2(وه17:24ت)فردكلعندرهمينالضر!ةهذه

الحضوععلىللمؤنينبولىالرسولتحريضوفي

وحفظالحدالةلإقامةاللةمنمرتبةباعتارهاالفائقةلللاطين

لهلمنالجزية:حقوقهمالجميعأعطواأ:!ول،السلام

.(ا:37رو)،...الجبايةلهلمنالجايئ.الجزية

أرضسيكحالمالملكبأنالنبيدانيالويتنبأ

هذاتموقد.(2.:11دانيال)الجزيةجالىف!اويعبرإصرائيل

الشحال(ملك)اللوقيينبينالحروبأثناءفيجزئئا

.(الجنوبملك)والبطالمة

حولالربفيهيحلوتتسيأقبأنهالنبيزكريايتناثم

9:8(./)زك،الجزيةجا!طبمدعليمحبرافلايته

،حدودأوتخوموسناهااجبهال5الحبريةفيوهي:جبيل

)ف"ولول(،،كربمنى"القديمةالمصريةفيتمىوكانت

إكديةوفي(")فىهاكا!!ببلوس"اليولانيةوفي

سم:اوهو(ا"ولقا8)،خئلا"

علىتطل،بانجلضحعلىقديمةفينيقيةمديخة-)1(

صنيضة،فيالرثيةالمواقإحدىوكانت.المتوصطالبحر

.الصنرةالمننكستقبكأمينصغيرمرفأبهاكان

أربعةبحدةعلى834"عرضخطعلىجبيلمدبنةوتقع

.(إبراهيمض)،أدونيىأصهرض!ليأميال

نقينافيلوفيذكر،مقدتمدينةيعتبرونهاالأقدعونوكان

أصسها،الذىمر(مم!3وله30)،لوسكروانبأقديئا

الذى،أدونيىالبادةثمأبعلتيىالمبادةمركزاومارت

عندأثويخىخهرضفافعلىسنوئاعادتهضعائرتقامكانت

الأطرافمترا!ةبطقةعاصمةجبسلوكانت.الجيلفينتحه

ضبنمخوأىجنوئا"تمراس"الىثهالأ،إليوتروس"منتمثد

باسميثوعسفرفيوتذكر.البحرصاعحلعلىيلأبعينأو
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ج!ط

الملوكصفرفيجاء!.(13:هيش)"الجبليينأرضا

سيمانيكلنجاءفيعاونواالجبيينأنالأول

،مزدهراتجارئامركراجيلوكانت.(:18امله)

منوالأرزالصوبرسنخابالحظيمةبصادراتهافاضتهرت

وتطعالسفنبناءلفاعةرجالهااشهركا،لبانجبل

ضنوحكماؤهاجببلثيوخلكان،والأحبارالأخثاب

.(27:9حز)صورضننجاءفيالعاملين

علىم2191فيالمنطقةفيالأثريةالحفرياتلدأتوتد

بإانضمئم(،ء-حأ!،ع،+هللا11مونتيهبيير!يد

الحفرأ!روتد(ححقول،47،!+لا!)"ناندومرريىأ

وتطو.انحتلفةالعصورشقحددةطبقاتعنالكثفعن

عنها.الكحفتماييومحبدهاوقلمهاسورها!القديمةعظمتها

العصرنذبالسكانهولأمأكانالمكانأنعلىالحفرباتتدلو

قبلالخامةالألفمنالئافيالنصفففي،الحديثالحجرى

وقد.جبيلصابماأياغرلىكلفياتصالقرىكانت،الميلاد

وجيل،جازرفيالمتأخرالبرونزىالعصرمنضعبأئاروجدت

وملاعصتطيلةوجاجم،ونحيلةصغيرةعظميةهياكللهمكانت

وكانوا،متديرةأومصتطيلةاكواخفييعيثونوكانوا،دقيقة

جثثيدقونكانوا؟،الثخميةزينهمفيالفضةيشخدمون

.كبرةفخاريةخراردموتاهم

الحضارةاردهاربدءعند،الميلادتجلالرابمةالألفأواخرودط

ففى،الحضاراتبينالظاقواسعتبادلحدث،كنالهربينفيما

الأختاموتدل.مجبيلاتصالعلى!ركانتالحيقالزمنذلك

بفلسطينيمرينهصاعظيمطريقثمةكانأنهعلىهاكوجدتالتي

ية.رصو

وعطل،المدينةعلىأقىكبيرحريقضب..مق0028وفي

!ورةعلىذلكبعدباؤهاأعيدولكن،الوقتبعضتقدمها

عصورهابأرهىتمغالوتتذلكفيمصروكانت.أفخم

بعد(أقاتقدتكىنمو،القديمةالدولةعهدفي،الأدبية

مصالحهابحمايةتقومكانتولكها،الأسمويةامبراطوريا

فيتقبرجيلوكانت.كبرةعكريةبقوةبالاحتفاظالخارية

مصرتزودفكات،العصورتلكفيمصريةمستحمرةالواقع

كانت؟.يينالممرعندكبيرةأهميةلهاكانتالتىرالأرحشاببأ

منكميرةكيات-الرونزىالحصرطيلة-مصرمنترصل

حيل.ي!لعتي!9لمصدرالد!

جلفيالكخحانيردكان،الميلادقلالثالئةالألفنهايةوقل

الهيروغليفيةأساسعلىبيمامفطيةكتابةوصعإلىترصلراتد

النحابالصطنحسالمديدالمرقعفيأكتثصوقد.المصرية

الألفأواخرنيملركهاأحماءوتدل.الكتابةبهدهعلاكأالمقر

3أوالأرجح،ط!ىأصلشكانواأنهمعلىالميلادتبلالثاثة

أموريين.كانوا

أزهىفيالقديمةمصركانت،ابدقبلالانيةالألفبدالةوفي

فيمصرتمتعتحيث،الرسطىالدولةأيامقوذلك،عصورها

.نظيزاتاريخهافيلهنجدأنيندربازدمارعثرةالثايةالأصةأ!ام

مصر،حكمتحتيخييةوجنوبفلطينممظمأصبحفقد

وجدتؤالتىوالأضباء.مصر!ةسنعمرةوأصجتسجل

الأسرةحكامحماءبأ(إطارات)!خرطوشات"تحملالقبرر

أحماءهمكبواأنفهمالوطيينالأصاءاأبل،عرةافية

مصر.لفرعرنبالولاءيديونوكانوا،المصريةبالحروف

7917حوالم!)بالأفولالو!ىالدولةضآذنتوكدما

النالثةالأصرة-عرةاثانيةالأسرةعقب-جاءت(..مق

الملكعهدؤالع!رتمصةكة!احدثتولكن،الضعيفةعشرة

فاضحادت.(.مق9271-0471حوالمي)لالأوحتبنفر9

جيل.علىالاحميةجطرتهامصر

عظمتاأوجههـمارىدولةبلغتالفنرةتلكوفي

،)كحنتززمر!ليمهالمللثعصرفي.(.مق0173-0017)

يمامنكاناليالمدنمنالكئيرإلىتجارتهاوامتدت(-ولأط

جبيل.

فيالمكتوبةالعمارنةتلرسائلفيجيلاسموردوتد

كانتحين،الميلادقبلكرالرابعالقرنمنالأولالنصف

وكان،الثالثنحتع!عهدلطلمصرتابحةنجيةوكا!حبيل

أمنحتبأيامقأنهإلا.فرعونتيمنمصريحاممجكمها

منالبلادللكوالأمور!ونالح!ونهاحم(أخناتولى)الرابع

فكتب،الجوبمن،الخبيركي"شمبهاحمهابيما،لالض

طلئاأفتحبإلى-التينعلىتربو-رصائلحاكمها

الحاآ-(44!هأ"أ)،عداىرب5يصفويخها،للنجدة

أنهصاو!ذكر،الرءالالغالمديةحال-للمديةالمصرى

ملكهعاصمةاضادولكنه،بيروتإلىفلجأالمديخةمنطرد

ايابعةالمقاطعاتكلويفقد،فيهامحاصرنهلتتم،أحرىصة

أعدانه.أيديفيأسيرايفعوأخيرا،،له

بسجلاتجاءكااستقلالها،حبيلانالتذلكبعد

الثاقوريمق.م.(ا-44223،1)اياسعريم

الاصعرمىرصلبأسرأزكاربحل"ملكهافقام،عثر

عرالثالىلرمي!بحوثاعاكلولكنه،عائاعرسبعةلمدة

الكياسة.يعض

دفحتفقد،أشورسجلاتفي،جيل!دكرورد؟

985-883نحو)"الثاقناصربال"أشررلملكالحزكة

،.(.مق745-725)الثاكفلاصرولتغك،(.م.ق
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حدونصرلآو،(.م.ق86"7-50)برلحنحاو

966-627)بانيباللأضورثم،ق.م.(\!68-966)

لا3ول)أ-سروملكاومم-،جبيلاملوكخضعثم

كا.الفرسلحكمالييقيةالمدنمنك!هامع(-لأءاحلملا

وأسدتهبل،مغاومةدونا!برللاصكندرالمدنجةاسنلت

..م.(ق332)صورمدينةحصارفيلمعاونتهبأسطول

عهدفيأيةذاتمدينةكانتإنهاسترابوإلمزرخوترل

الفينيقيةالقوشفيالهاالاضارةتردماوكئيزا.،بومبي"

وأ(ولقههلها1لجبا"سمبالهةرشولأاو

.(!كل!نا")،"جلى"

نجد،الميتابحرمنالشرقالجنربإلىنطقة-)2(

"موآبي!)83:7(والمانينالثالثالمزصرفيإليهاالإضارة

إصائلضدمغاتعاهدوابأكموكرهم،وعماليقوعمون

ويقول.(الأولالمكاييننمنالحامىالاصحاحالىارجع)

ابطقة.هذهعلىيطلقمازال،جبال"اصمانروكنسون

وهي!.ألويةمنكجزء"الجييين،!وجفوس-لذكر؟

مدكتىتئحلجبيةمنطقة،احمهاعليهيدل

.(+ه1ا!ءط)،ليهتواو(3طه"ح؟)،بكضوا

خس

76

وهي.االنببذمعصرةاهوالعبري3الاوععنىجت:

،أشدود،كزة)،الكبرىالخمىالفلسطبنيةالمدنإحدى

جنودصاحلعلىكلهاوتقع(جت،عقرون،أضقلون

ملكم!امد!نةصبحكموكان،نهبالقربأوفلسطين

.(6:17أصما:3،)ث!3متقل

سكاكايننمنكان،تديمةكنعايةمدكةجتومدينة

،أاوا.6:صم2)بالجتيين!دعونالذين

جذاالقامةطرالىوكانراالفايون(22او9اوا؟58

الاعرليليرنأبادهموقد.فلسطينتلالفيعادةيثون

ولكن،إسرائيلبنىأرضفيمنهمأحديتبقفلمبحوعبقيادة

أ:)كقأوأشدودوجتكزةفيمنهمابمضبتى

22(.و21

العصورفيهامةصدينةأىمئلأصار،جت"لمدينةوكان

نام،إصائيلنجيتاريخأوائلوفي.(26:6أخ2)القدكة

ماضيهمليرقوانزلوالأنهمالإسرائييينبعضبقلالجتيرن

.(7،218:13:أخا)

فيأولأوضعوه،الربتابوتالفلطييونأخذوعندما

إلىأعا!وهثم.التوالميعلعقرونفيثم،جتفيثمأشلأرد

يحارأ
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نجببهالفلطينيينمنكبيرعددماتأنبحدإسرائل

.(6:17اص!ه:6-.1،)

منالمدنبعضالفلطنيونأخذصموئيلأياموفي

اشرد،المعونةحجر"موتحةفيهزيمهمبمدولكن،إسرائيا

ظلواالفلطينأنإلا.(741:عم1)مدنهمائييوتافيص

صسوئلحياةطوالللاصرائيييزتلقمصدر

،91،14:21ودو01،13:3:ء.6:16صبم1)

.(23:27ا:7،1

الصاقي!تص!احذاداودصرعهالدياحبارجلياتوكاد

،22و12:02صم23،2و71:4صما)حتأها-ص!

منعناقيينرجالأوعيدهداودقت!!وقد.(2:ه-8.أخا

منيدبكلكان،إلقامةطويلرجلبينهممنكان،جت

أصابعهعددلكان،أصابعترجليهمنرجلوبكل،يديه

.(6-2:8.أخا،2أ-28:2اصم2)وعر!نأربغا

قدجيات.جبارهمقائدهمأدالغلحطنيونرأىوعندما

وإلىجتإلىمدنهمإلىإلإصرائيلييناوجهمىهربوا،مات

.(71:52أصم)عقرون

مرتيناحت!ى،الملكضاولمنداودسوبصاتوفي

بحباتهليجوالأولالمرةفيبالجنونتظاهرا،جت9بمدينة

فقداثانبةالمرةفيأما.(56:امزا-2،15:.ااصم)

بنأخيق"فاستقبله،أتباعهمنوسمائةزوجاتهاصطحب

نجهاليقيمصقلغمدينةوأعطاه،جتملك"محرك

لذلكرذاأنهوالأرجع.(93وا-2728:2:.اصم)

الحربفيأخيئ!بعاونأنداودأراد،الجميل

28:1(.أصم)

المدي!يذكر،ويوناثانلاولداودرثاءوعند

،2.2!ا:)،وأشقلونجت!الصلسطينيتين

.(1.ا:ميخا

بكراسةداودإل!هعهدالذى-أدومعوبيدويوصف

هليحلملاكانوإن،(ا.6:صم2)لالجى-التابوت

أنهأو،داودأتجاعمنوأصحأصلأجتسكانلأنهذلك

يكونثمومن،!رمرنجت"اللاولمحن!دينةمنمواطئاكان

.(2وه2:24أي!)قهاتفيسلاوئا

الملكأباممن-بالنحدبدمعروفغبر-مماونتوني

وك!!أحص"!ديهمهمأحد:الفل!طينيننددارحرء،د*ا:

.(18:1أح1)لراها

ألالوممؤامرةبعدأورثليممنداودمو!و-ين

جت،همنفلطيىضائةممهخرج،العرشعلىللاصيلاء

يوآبمعالجئىقيادةفياضتركالذى،الجتيإتاى)ومعهم

أورضليمإلى!رجعأننهداودطبرلصأدبحد،وأبشاكط

.(ا:2-ه8ا-22،:8أصمه2)

مناثينأن(2:93-42)الأولالملركسفرويذكر

هروبهعدمقذغاضاداودسبالذىالبنيامينيكعىعبيد

بحبديهوأقهمعىفانطلق،جتإلىهرباقد،أثالوممن

مغادرةبحدمأمرهقدكانسليمانالملكانمعجت-من

خله.الىذلك-فأدىظرفأيتحتأورضليم

:1اأى2)المدبنةتحصينسليمانبنرحبعامأعادوقد

على(صرية)أرامملكحزاثيلواضرلى.(ا*-.

نأإلا،(12:17مل2)يهرآشالملكأيامفي،جت"

.(132:همل2)حزائيلبنبنهددبدمناشردهاالأخير

جتصرروهدمالفلطييينعلىالحرب!وذاملكعزياوض

الثايةللمرةاشردوهاتدكانواالفلسطييينأنعليدقمما

.(26:6أخ2)لييينالاصيدمن

هزيمةأ!ثورملكالثافيصرجونأوقعم.ق715عاموفي

في-مصرعنتجحريض-ففكرتا،وجتبأشدودنكراء

وموآبويهرذافلسطينمنالأشوريينضدحلفتكوين

لأنهذلكبعددمرتقد،جتاكانتإذانعلمولا.وأدوم

2:.2،)إرمياهالفلسطيننمدنأحماءبينذكرمايردلم

اختفيوقد،(ه:9زك،4-ة:2صفنيا6-8،:اعاموس

علصقعهاتحد!دوأصح،اياريخمنذلكبعدالمدينةاسم

علىالجنوبفيموتعهاإلىئيرالمقدسفالكتاب،جدل

فلسطين.ثهالمطعقرونمديةومنإسرانيلتخوممنمقربة

كموقعيفنرحونهاالنىالأماكنمنالعديدوهاك

اثنىنحولمدالذى!الصافيتلاهرتجولأاكزها،للمدينة

هذابينيربطمنوهناك،أضدودمنالحالإلىميلاعثر

جتأبناءأحدباعتارهرافاأبناءأحدأطف"وبينالا-

عنبالقرب"الر!ىأحمدالثختلوا،(2:18ا2!م)

منالرقإلىميلاكرخمةنحربحدعلىالمثيةعراق

الصافي.تلمنالجنوبإلىأيالجحةونحو،أضقلون

جت31ئحملفلطينفيعديدةأماكنومناك

إصائا!فيرئيةحرفةكانتالحمرعناعةلأن(معصرة)

رمرنجت2(،41:5مل)2حافرجت!ثل،القديمة

الحالتينفيوتضاف6:96(أخا2،وه4،21:24:ها9)يق

نغىتحصلالتىالمدنمنغرهاعنممزهاآخراصمإلى

آخراسمإلى)ضافةدونالامميذكرماكثيراولكن.الاصم

أربعوفاك.المقصودةالمدينةتحديدفيصحوبةالأمرفىيدمما

غوأخرىمصادرفيذكرهاوردالاصمبنفىمدنضأو

الممارنة.تلرصائلفيمثلما،المقدسالكتاب
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حافرجت

علمدينةوهيأالحفرةمحصرة5ومحناهاحافر:جت

زلولونصبطنصفيونفتاليزبولونحدود

أمتاىبنيونانالنبىرأسسقطوهي.(ا:913يى)

أةاشورحرلةاهوصنحهاأنوالأرجح(2:ها4مل2)

وعلى،الناصرةمنالثرقإلىأميالثلالةبحدعلىالواقعة

ايقيديؤكدالتي!مشهد)قريةتوجدالشحالإلىسامقربة

كانتالمديةأنعلىأ"لريةأدلةوهناك.بهايونانقبروجود

تبرزارأنهجرومذكروتد،يونانأيامفيبالسكانآهلة

أيامه.فييولان

اصم:وهوأرمونمحصرة"الاسمومحنى:رمونجت

إحدىوكانت(ا:945يى)دإنبطفطمدينة-)1(

اللاوونقهاتلبنيداننميبمنأعطيتالتيالأربعالمدن

تلأهولهاالمرجحوالموتع(6:96أخا2:24،اكقأ

المالالىايلونصفأميالأربعةنحولحدعلى،الجرثة

يافا.منالئرقي

صالغربإلمسى!بطنصفنصيبفيمدينة-)2(

منالغردالشمالإلىأرعانة-،هيتكونوقدالأردن

بنيمنللقهاتينأعطيتالتىالمدنبينوكانتأ،تحنكا

ويرى2(.2:هأ)يىنىصبطنصفنصبمنلاوى

فيالأحماءلينالناخمنخلطحدوثاحمالكعمصاءبعض

هىالاية!رمونجت"ليإن(2هو12:42تق)الحددين

الأولالأيامأخبارفيعنهاعوضاالمذكورة"بلعام"الحمقةفي

تذكرالحينيةايرجمةأنالاضنتاجهذاويدعم(،607:)

.رمرنجتتذكرولا!بلحام319(212:ه)يضوعفي

منالثرقيالجوبإلىميلأخمينبعدعلىتقعهذهوبلعام

مجتو.

جت،!3امنالمثنىصيعةفيعبريةكلمةوهى:ج!مايم

بنيامينبنىمنابثيروتيرنهربوإليها،،معمرتاد"فمفاها

كانتأنهاولابد:3(.4صم)2هناكوتعربراأبنيرمقتلبعد

المذكورةأتجايم5نفسهاهيأغايرجحممابياعينتخومداخل

الراجمينلاسبنوصبههااييالأماكنبينورامةحاصورمع

.(ا:33اغ)باللجيس

إلا.فارجع،جت5إلىالنبةجتيون:-جتى

مزاميرثلاثةعنوانفيتذكرمؤنةصمةوهى:المجعة

ففد،بهاللمفصرداحتمالاتنلالةوهاك(8،84181)

يستخدمهاأويص!حهاكانمينةموييةآلةتكون

أنهاالترحومويظن1:22(.أي!اجتأهامىالفلطينيون

قدأو.جتفيتتحدمكانتالتيالنعماتإحدىكانت

البيذ،معصرة"تعنيالتىالحبريةالكلمةمناضتقائاتكود

.أالمنبجمعنشد!هوبهاالمقصودوأن

استئصاله،أىأصلهمنافيءقطعهوالجث:مجتث-نجت

زانية:بامرأةشههموقدقدكئا،للشعبحزقالويقول

العيقةأختلثكأسلربين)نك:الرباليدقالهكذا!

وحزلا،صكراتمتلثينوللاشهزاء...للضحكتكونين.الكبيرة

كربينهاالامرة،أختككأسوالحرال!،التحيركأس

نولتكلتلأفيثد!كونجتثينضقفها،وتقضبنوتمتمينها

حرتهاعن(،للتبر23:32-34حزتيال)أالربالد

انظر)،المحبوبةخطياممارسةمن!رمانهاوحزفا

(2أو2:هوشع

اصتخدامهاويفلبجده،أوضخصههيالإنالىجئة:جثة

وقد.(9و:8أارؤ:6،92مرقى)الجتالج!دعلللدلالة

وصفا-لىكلمنمفحا-،يتةهـجئث:عبارةجاءت

ا:9،35ملأشور)2ملكضحاربجبىمنللقتلى

37:36(.إش

جها،يتجسيمهاومننجةتعتبرالالارجثةوكانت

ميت،جثةبلسىيتجواأنللكهنةسمرخايكنأولذلك

مسموخايكنلمبل(،ا-213:لااإيىالأقربلأقربائهإلا

ا،2:االاالبذيرولاالكهنةلرئشمطلفابذلك

6:6-8(.عدد

تطهرثريعةالحددضرمنعشراياسعالأصحاحفيونجد

والزوفاالحمراءالبقرةرمادبرثىوذلكيت،حثةسمى

والقرمز.

طحائا5دفنبلاإنسانجئةتتركأنوالعارالمهانةمنوكان

28:26،تث)االأرضووحوشىالاءطورلجمغ

.(.إغ7:33،61:400إريا،97:2مز،12:01صم2

جثتىتحفظأنعلى،شاولسريةا!ةابنةرصفةعملتلذلك

فحلوكذلك.(ا2:.اصم2المصير)هذامثلمنانجحها

ونجيهالملكضاولثحثجلعاديابيشصكان

1(.2أو1:ا.أخا4-7،:2صم1،2ا-3ا3:ااصم)

ع!،علقمنجثةدفنضرورةتقميالريحةوكانت

فط...الموتتوجبلخطةفبهالاعداملحكمتنفبذاحئة

.(23و2:22أتث)الومذلكنفس

كبيزااهمائاروجتهصارةجثةدفىإبراهيمأولىوقد

فيصارةليدفىالخيعفرونمنالمكفيلةحقللذلكواضزى

عديحقوبأوصى؟.(ا-23:791تك)الحقا!مغارة

وسارةإلراههدفنحيثالمغارةنضىفييدفنبأنموته

واصنحلص05(94:92-31قك)ولةورففةواصق

منعظاعىفتصمدرنسيفتقدم،اللةقائلاإ-صائلبنييوصف

المعمدانيوحناتلاعيذرفعوكذلك.(2:هه.تك)!منا



جثسهماني

يوصفتقدم؟.(6:92مر!"قبرفيووضحوهاجصمه"

بكتانولفهوأخدهيوعحدوطلببيلا!!الىالرامى

الصخرلطالجحوتالجديدقبرهفيووضحهنقى

،55-32:04لو،43:4-5اهمرفى6،:57-.27)ت

.(38:4-912يوحنا

مكانوهيإ،الزيتهـمعصرةمحناهاراميةآكلمة:نجتيمافي

بشاجمحاطامكائاأى!ضيعة"كانبأنهومرذ!نىيصفه

إنه!وحناعهريقول.ا:32(4مرض26:36،)ت

!بالمكان9بوصفهلوتاويكتفي(،18:ا)يوأبتان"

وادىعبرالزتون،جبلعلىيقعوكاد.(22؟93لوا

كانيرعالر!أنجذاو!رجح.(ا18:يرحنا)قدرون

21:37،لواأورثلبمفيإقاتأوقاتفياليهيلجأأنمعناذا

كانتأنهاويردوذ-الصيعةصاحبأنولابد.(22:93

الحقوتلايذهيسوعالر!أعطىقد-مرقىأملمربمملكا

مئا.فيهللاخلاءشاعوامتىالمكانارتادفي

للشانصورة

الفصحاهملىأنوبحدفيها،ي!رعالربأسلمالتىالليلةوفي

أنامجتملالتى)العليةفطالفصحترليةورنمواتلامبذه،مع

كادر(،صهيونبابسبالقربأورشليمجنولميفيكانت

تحدثوفاكالريتودجلإلىوصعدقدرونواد!وعبرالعلية

أفيمكتوبلأنه"الليلةتلكفيفيهيبهرربأنهمإليم

تبل":لبكلستال!إ،الرعةخراففتتددالرإعىأضر!

3-26،36:ا)تأمراتثلاثتبهرلىالديكيصيحأن

ضبعةإلىنلايذهمعجاءحيئذأ:27-32(.4مرفر

وأصلىأمضيحتىههنااجلراا؟لهموقالحشسيحافي

ويعقوببطرسمعهأخذثم5(26:360ت)أهاك

جذاحزيةنف!ى:لهمفقال.ويكتئبيدهثىوالدأويوحا

نبلأ،تقدمثم.واسهرواهناامكثوا.الموتحنى

مخوعنهمانفصل")نهلوتاويقول.(ا:33-435مرذلى)

ثلاث(22:41لوا!وصلىركبتيهعلىوجثاحجررية

عرئهوصارلجاجةبأشديصلىكانجهادفيكاذوإذ!،مرات

الىوجاءالصلاةمنقامثم.الأرضعلىنازلةدمكقطرات

.(22:44،وهلوا1الحزنمننيافافوجدهمتلاميذه

جمعجاءجئسيمافيبتانفيتلايذهمعيتكلمهروبيما

يسوعمنفدنا،يتقدمهمعثرالأتىاأحد!ويهوذا،غفير

الانان؟،ابنتلمأبقبلة:يسوعلهفقال،لقبه

ليديسوعالربيهوذاأسلموهكدا.(48و22047الو

الصلب.ثمللمحاكمةبهومضوا!سوعدأمسكوا.الجمع

منفلكل،خلافصضعجثيمافىموقعتحدولومازال

تقايدهمالأرثوذك!والونانيينوالأرسن،والروس،بيينالض

خميماليبفذبقعبألتفقشولكن.المرقعتحديدعى

أورشلبمبينالواصلالطريقفوق،الجبلصفحعلى!عكان

الامبراطورةعصرإلى-سجعوهو-التقالدوأتدم.يخاوبيت

بكنشةالمرقعيحدد-م326فيلأورشليمريارتهاعدهيينا

القنطرةمنالرقإلىياردةخميننحوبمدعلىالعذراءفبر

بينالطريقمنتصففيالمرقعيجعلوهذا،قدرولىواديعلى

تماما،الهيهلمواجهةفيأى،الذهىوالاباسفأنوسبوالة

وهناك.والزهوربالأشجارالفرئسكانالرهيانأحاطهوقد

زمنالىترجعإفهايقولون،جذاقديمةزيونأضجارثمايخة

يقولاليهوديالمؤرخيوسيفوسلأنمتبعدأمروهو،الرب

عندأورشليمحولالأضجاركلاجتثقدالرومالىيط!إن

،الثسالجهةمن!اردةمائةنحوبعدوعلى.لهاحصاره

وصلى!وعفيهخاالذىالمكانإنهيقولونكهف!وجد

!،آخرموقغامجددوناليونانيينوشكن.(224:الوا

يكونولد.روصيهكنيةالمكانذللثيحلومكانفي!وجد

نأولر،المحبحالمرفعمنجذافرئاابقليدىالموقعهذا

مكالايجملهلامماالحامالطريقمنجذاقريبأنهيرونالبمى

منالكثرعيهاطرأالفوحتلكولكن.للخلرة!الخا

والعنايةالمكانروعةفإنذلكومع.القرودحلالالتغيرات

علىالدؤوبةوعافظتهم،للبستانالربانمموليهااييالفائقة

ذلككل،الجيلةالزهوروأحواض،العبفةالزيترنأضجار

والتأمل.للخلرةرائغامكائاالمنطقةمنيحعل

،بالأرضتلبدأكط،يبرحهفلممكالهلزمأيالأسدجئم:نجغ

اصلاثل:عنبلعامويقول.للجملاالبروكابخزلةوهى

كأصدجغ....الرلمسرعةثلله.مصرمنأخرجهاالذ

.(24:8عدد)كلبوةأربض
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جملىد

والانقضاضللتحفزركبتيهعلىيجلرأمجنو:-نجا

ا:مل)2والاصترحاموالاسنسلامللخضرعأو:9(94)تك

للجودأو...اغ(،2او:46)!ق2؟2،8:2،92.مز،31

،2214:لو،601:دانيال9،6:مزه،6:31أخ2)وابعبد

اغ(..7:06،12:5000أع

عالعلم.الانكارفهو،الاقرارنقيضالجحردجحد:

وأصلرئاأوأمانةأووديعةصاحبهجحد"منكلوكان

يأ1(وجحدهالقطةوحدمنأو،صاحبهمناغتصبس

وأالمحلوبأوالأمانةأوالود!ةيردأن(علهاعثررهأنكر

)ئم،ذببحةللربأبضايقدموأن،خمهعليهو-فىيدالمغتمب

.(3و6:2لاا

شاهذابكرنالحجر...هذاإن:للبقالثرعألى؟

:12(،إرياهانظر24:27،)يق!الهكمتجحلوالئلاعليكم

لمأفييفقلاأ:أ!وبويفول.إلهكمننكروالئلاأى

...إن9:يقول!(،601:أيرب1،القدوسكلامأجحد

لأفيللقضاةيعرضإثمفهذافسى،!دىولثمسراتلبىكوى

.(3:24-28اأيوب)!فرقمناللةجحدتفداكون

النثينيممنفرقةأبووهو!،ضعيف9معناهعبرىاصم:جحر

47(،2:)عزراالابلىالبىمنزربابلمعرجعواالذ-ش

فيإلى*حاحرفارجع(،7:94)نحيالط،جاحر5ويسمى

اليهابة.المعارفداترةسالفصلهذا

العربةفيتطلقوهى)اعير5هىالعبريةوالكلمةجحش:

.للفرسكالمهرالأتانولدهووالجحق.(عموئاالحميرعلى

بالكرمةرابطاا:بهوذالابنهبحقوبدركةفيدكرهوجاء

لا"لروكانا(.أ94؟أنكأأتانهابنربالجفنةجحثه

جحثئاأثلاثينعلى-سكبونولذاثلاثون)الجلحادى

أربحون5:الفرعتوفيهليلبنلحبدونكانكا4(.ات.)قصت

جحئئا!سبعبنعلىيربهونحفيذاوثلالونابئا

الان!ان،يولدالفرا"كجحش:أيوبويقول:14(.12)قض

93:5(.)أ!وبالوحثىحمارهووالفرا1(،2ةاا)أيوب

علأورضليم"راكئاإلىسيدخلالميابأنزكرياتبأوقد

تواضحه،علىدليلأ99،1:زك)!أتانابنجح!وعلىحمار

أورضليمإلىظافرادحولهعندشلاتمماوهو

4(.3-.91:0لو،أ2-.:اامرتس،ا2-ا:12)ت

للكلمةترحمة!جحقاكلمةتردالجديدالعهدوفي

يتلقفيصاجميعهاوجاءت(9515!11برلى)اليونانية

كلمةخأقي(ا:214يوحنا)فيأما.زكر!انبوةبإتمام

(ولهولهف)أأوناريون"نانيةليواللكلمةترجمة،جحقا

.،الحمار"تفيالني،أونوساكلمةتصنكلوهي

محجرها،منوتؤوهاالمقلةخروجهرالجحرظجحظ:

ىأ،الحممنجحظت5الأضرارعونانآسافويقول

.(73:7مز)عاجرهاعنعيونهمبرزتقدالشةمنأنهم

المقدسلليهابالعرليةايرجمةفيالكلمةهذهلاترد:الجحيم

الربقولفيالجدكدالحهدفيواحدةمرة(،الافانديك)

الحى"اللةابنالميحاهوبأنهالصرجإعلافهعلىرذالبطرس

تقوىلرتالجحيموأبواب"كنينهالصخرةهذهعلىسيبنىبئ

ايرنانيةللكلمةترجمةولكط(،ا-18ا:ه6ت)أعليما

الجديدالمهدفيذكرهاككررالي)"4،ي!(،!هادز

المواضعهذهسلألرفيوتترجممرة،عرةإحذىلاليرنانية

جمغرالكاثوليكيةالترجمةفيجاءتوتدإ،الهاو!ة5بكلحة

التي،ثول"كلمةالحبريةفيوتقابلها.،الححيم5مواضعها

فيحميهاوتترجم،القديمالحهدفيصةوصتينخمئاتذكر

.،الهاوية)إلىالربية

الاضطرامالديدةالارهيالعريةاللفةفي،جحيموه

لطعظي!ةناروكلبحض،فوقبحضهانارمهى!والتأجج

للأثرارالعذابمكانهو!فالجحيم".جحيمهيمهواة

فييخيهرفعاالقيأنولمارر،القىمثلفينقرأجث

إبراهيمألىياوتال...العذابفيوهو(الجحيم)الهاوية

لافيلافيودبردبماءإصبهطرفليبللمازروأرسلارحمي

.(24وا:623الو،اللهيبهذافيمحذب

الثرقراتصتعني(أ:618ت)!الجحيمأبوابو!

قواتاحتثدتفمهما،وبشريةشطانيةمنمغا،جمتمحة

الرباقتناهاايىالك!نيسةنقويضعلىتقوىلنالر،فإغا

وهو(،اا3:اكو)ضخصهعل2:28(،رنجاها.)أعبدمه

يحر!االذىوهو(92و)يو.ا:28يدهفيباالممك

.(24يهوذاا:ء،أبط)بقوتهويحفظها

سيأقيالتي،جهنمألكلحةمرادفةأالجحيم5وكلمة

.الممارفدائرةمنالفصلمذامنموضعهافيكهاالكلام

رائل!بنوبمانزلالتيالأماكنجاد-الجدجود:أحدالجلى

وكطباتيحقانبنيآباربينسيناءلريةفيرحيلهمفي

،الجدجادحرر5العددضرفيومالله،(ا:7.تث)

الموضحينليالسبعينيةالترجمةفيذكرتوقد.(3332:عد)

لحلولكن،بالضبطمكافايعرفولا.اجدجاد!باسم

بوادىايصل،غدايخداوادىفيالقديماحمهامنضئاناك

منالربالىالعرلةوجكراييمابينمايصلالذى"الجرافةأ

.قيا

في:!،معانجملةلتأديةالكلمةهذهتستخدميجدد:

،الأرضوجهتجدد5:الماديةالأضياءتجديد-)1(
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يححلهابأنحدبذامظهراالأرضيحطيأى03(ات40)مر

.ناضرةراهرة

الجلجالالىنذمصهلموا):للثعبصرئيلقال-)2(

بمحلنحتفلأى(،14اةااصه)أالمحلكةفاكونحدد

.الحلجاللطالر!أمامرئهاشاولالملك

هذاآصاحمعفلصاا:المذبحبناءإعادةأوترميم-)3(

،الربمذبحوجدد...الرجاساتونزعثدد...الكلام

8(.:أهأخ2)

أيامناجدد.فنرتدإليكياربارددناا:)رميايقول-)4(

وإحانات!راحمممنااصنعأى(21:مرافىه)!كالقديم

القديم.فيآبائنامعصنعت!

ولتجددالجزائرأكهاإشانصتى":إضعياءيقول-)5(

مغاالقائللتجتمعأى4:ا()!!قأ،قوةالقبائل

.الربلمجاولةحججمنلديهمماويحتعرضوا

،،ضبابكالنرثليجدد5:المرنميقول-)6(

الربمظروأما"إضعياء:يقول؟،(أ:ه30)مز

ترنهميتيلونأى(43:ااإش)أفوةيخجددون

الروحية.

تجد!دالىداثئاتثيرالجد!دالحهدفيالكلمةإنكا-)7(

أ!4:16،4:23،كو2:2،ا2رويةفي؟)الروجةالقرة

.(6:6عب،3:هقى:30،14،6:كو

التىالعريةوالكدمة:الفديمالعهدلي-(أولأ)جديد:

ومعناها!هـحداكأكلحةه!العربيةفيأجد!داالىترجم

مثل،،حدثأو،اصخدامهيبقلمطازجأوجديدا

23:16(الا،جديدةتقدمةوا(أ:8خر)،جديدملكإ

"جديدة،"وامرأة(2:5.22:8،تث)،جديديتوا

حبالوا6:7()اصم،جديدةوعجلةأ،(24:هتث)

،(33:3مز)!جديدةأغية":13(،ا)قضه،جديدة

،جديدةوأرضجديدةحمواتو،(62:2إش)جديداااصم

31(،31:)إرميا"جديدوعهد)،(1،66:22)اشىء6:7

ا:8،31ا:1،91حر)أجديدوروحجديدتلبوا

36:26(00..الح.

وأالنوععلىتدلقدالكلمةأنالأمثلةهذهصنوواضح

أيضئاحد!ايكونالوعفيالجديداضءأنوالأكلب،العمر

فيالكلمةا!تعمالقنلاحظولعلنا.ومظهرهشكلهفي

الجدة"علكالئاالركيزأن،القديمالعهدفيالتاريخيةالأسفار

علىايريهز،والنيريةالعريةالأضارفيبيما،،الزمنفي

.النوعفيالجدة

يلىجلى

اسمايصفانبدونالمواضعبعضفيالكلمةوتجىء

منالعتيقتخرجونافيكا،واضحةالقريةولكن،ميئا

الغلةالىحاجة-تعودلاأى(ا.26:لاا1الجديدو-

!رفوهالمولآلهة05الجدكدالمحصوللوفرةالقديمةالحمرأو

كلمةأنوواضح،(32:17نث-جديدة،)أى،أحداث

قد5،حدثاالا!عرفرمالمالتىالآلهةتصف!أحداث5

ىأ(2:16اصم2)أجدكذاتقلدوافربأ.منجاءت

أى(ا.ا:جا)اجدددهذا:انظر05جديذا!خاتقلد

،صباحكلفيجديدةهي5جديد.شيءهذاانظر

نفىالتيوصاحمهالرب)حاناتالىتثر3:23(أمراو

.يومكلفيعلينابها

الجديدالعهدفي!جديد!ولكلمة:الجديدالعهدلي-ثايا

نفسه."الجديدالعهد9عنوانأنهاويكفى،خاصةأهمية

كلمةإلىتترجانكلشانانيةالوإالجدبدالعهدا!ةفي

هما:،الصبيةي!جديد"

،جزطا،يدجد":هامعناو،(!ا،أول50)،سينوكا-(1)

هيالكأسهدها:لى؟،،قبلمنكشعمللم،حدبث

26:28،تأيفئاانظر2،.22:لرا!بدمىالجديدالعهد

أوإن8:8(،عب3:6،كو22،:هااكو1:4،21مرت!4

صارقدالكلهوذا...جديدةخبقةفهوالمشحفيأحدكاد

الإنساذو،.(اه:6كلأيضاانظر،:17كره12،جديذا

،يدةالجدالوصيةأو،(2:51أف،"لجديدا

الجديد،العلبمو،،(يوه82،و7ة2ا!را:3،34يو)

جديذاأوحديثاوضبئا"79:91(،أع1:27،مر)

،(321:!27:1رؤ)"-ديداصمو،،(71:12أع)

1(،2:ارؤ3:13،بط2)أجديدةضوأجديدةممواتوأ

أعغأناوها".(2ت312،21:رؤ)لاالجديدةأورضليم9و

،جديدةوترنيمة!،(ه:12رؤ)أجديذاص

9:17،)تأالحديدة"الزتاقوكذلك)رؤه:9(.

،(2:21مر)!جديدةقطحة9و،(لوء:2:2238،مر

.(لوه:36اأجديدئوبو"

في؟!العهدحدبث1ونعنى(،50!+)،ليوس-)2(

،222:مرقى،97:1مت)"الجديدةالخمر!

،(3:01كو)!الجديدوالانان"3(،37-9تهلو

.(21:42عب)،يسوعالجديدالحهدوويطإ

الجدةعلىتدلالأولىالكلمةأنيرونالبضكانوإن

الكلمتينبينفرقايرونلامنهناكفإن،الحداثةعلىوالئانية

المواضعبعضفيبالتادليتع!لهماالكتابأنأصاسعلى

زقاقني(؟ه،+يوس)،جديدةخمرايجعلونلا!:فط؟



الجدة

زقاقفي(؟كا،ولنيوس)،حديدةخزايجعلونبل،عيقة

!كاينوس"كلمةتردبي!ا،(9:17تكايرس)جديدة

في(كايوسأحديذاممكهأشربهحيما:للخمروصفا

الرصولجيقولوكذلك.(26:92مت)ألىملكوت

بيما(،24:أ!4-كايوس)،ابءيدالإناذوتلب!وا9

-لوس)!الجديد"واضغ:المعنىنفىفييقول

هوأ:العبرانيينإلىالرصالةكاتبويقوا!.(أ3:.كو

ويقوليفا(ا9:هعب-كاينوس)جديدعهدوسيط

!يوع(نيرس)،الجديدالحهدوصيطإلى":المحنىنفر

نأالقديمةالبردياتمنيدوإنهيقولونكا.(24:ا2عب)

كمترادلحتير.تستعلانكانتاالكلتين

-ساهفارفاه!اكأنبرونالأولالرأىفأصحابذلكومع

مترادفتين.الكلمتانفيهاتبدوالتيالمواضعهذهفيحتىالمدقق

بمحنىجديدانيءأنعلىتدل!كايوس1كلمةإلىو!ولون

منالحدائةعلىفتدلأنيوس9أما،استخدامهيسبقلمأنه

الرمن.جهة

قبر)بأنهالربجدفيهوضعالذكيالقبريوصف

بمفى(4ا:ا9!و27،06:ت)-!كابنرس1،جديد

.(23:53لواتطقبلمنأحدفيهوضعقديكنلمأنه

وصفهمايمكن،الجديدالانسانوه،"الجديدوالعهد"

والحداثة.بالجدةأيبالكلشين

ملكرتفيمتعلمكا-بكل5:الربو!ول

:52(.ا3ت)،وعتقاءحدذاكنزهمنيخرج...ال!موات

الكتابمنالربطريقندقيقبأكزصرحأنيشطعأنهأى

أبلوسمعوبريسكلااكيلافحلعوالجديدالقديمبعهديه

.(ا:826أع)

علىللدلالةوهي،كاكوتى"اليونانيةفيوهي:الجدة

علىللدلالة(6:4رو)أالحياةجدة)مثلجديداليءأن

بعملالم!يحيسوعبالر!بالإيماننباهاالتىالجديدةالىياة

حتى،:أيف!ئايقول؟.(:17كوه2)فيعاالقدسالروح

القدسالررحبقوةأى(7:6رو)،الروحبكدةالربنبد

3:18،كو)2يقدسهاالذىوهوحباتناحددالذى

لالروحللآبيجدونالحقيقيرنفالاجدون)(،02اابط

.(42و:423يو)"والحق

التجديد:

اليونانيةللكلمةترجمةالخديد:الكلمةمعنى-أولا

فيمرتينصوىتظهرلاالتى(ا،!أولع"+أ3أ4)إبالينجنيسياأ

اليوناليةولنكلمة(.3:هث91:28،ت)الجديدالمهد

النقلةأنالواضحمنلكن،الآيتينهاتينفيمحيفانمعيان

التجدكد

.لسرةيماالفكرةفي

العالمنجديدباعادةالايمان:الأولالمفهوم-)1(

در5عارةمعتمفقالمفهومهذافىوهي(،ا:928ت)

،شيءكل!رد"فينهاالفعلويرد-321؟أع)أشىءكل

3:)أع"الفرجأوقات"عبارةمعوكذلك(،11:ا7ت

لكلمةالثاقالمفهومالىتدريجئاننتقلوهكذا91(،

مراحلآخربحنىالمفهومهذافيوالتجديد."التجديدا

الخليقةفياللةمقاعدبهاتتحققوايى،بأصهاللخليقةالتطور

)أكو"قدبتحتشىءكلأخفعأقديكرنعدسا

لأنه،للكلمةالصحيحبالمفهومالتجديدهووهذا15:27(.

الأضاءنمضيعندما،المنظورةالأشباءكلتحديثيحى

.(2:أارؤ)جد!دتينوالأرضال!ماءوتصبح،الضيغة

بحكميخفصملاارتاطايرقيكان،التجد!دليودوبالنبة

المسيا.

هذهبنف!الديخوىالأدبفيالكلحةهذهوتستخدم

الرواقيةالفلفةفيصتخدمةفهي،مابهةبمفاهيمأوالمفاهيم

جد!د،"أصاسعنورصيفوسويتكلم.العالمتجدكدبمعنى

؟.البابلىالبيمنالرجوعبمدالآباء،أرضوتجديد

،الطوفانبعدماعصرعنحدئهعندالكلمةفيلويشخدم

عنللكلامأورييوسماركسوبتخدمها.جديدعالمبأله

كلظهرررتابةعلىمركزا،الأشياءلكلالدورىالتجديد

التيالفكرةوهي،نفسهيعيدالناريخأنوكيف(الأحداث

جدكد،الشمىتحتالي!ر:بالقولالحكيمعهاعبر

.(ا:9)جا

الفلسفية،الكتاباتمعظمفيالكلمةتظهرفحيماكلوعا!

الجلاداأوأالثاق)ايجدعلىللدلالةتتحدمفإنها

قناسخعىوالفيئاغورصيةالبرذيةالتماليمفيكا،للفرد"التالط

رعائلهفيمجازئاالكلمةهذهضثرونوبستخدم.الأرراح

فحتلجاةجديدةكانطلاقةالمنفىمنعودتهعنإيتكوسإلى

له.

،الأولالمفهرمفيأ!ئامتضنوهو:الثاليالمفهوم-)2(

!وجدأنيمكنالأخرويبالمفهومايحدررأنتصوربمكنلاإز

تمائاالواضحفمن.للفردأولبثريةالروحيالتجديدبدون

وهذا.الأولالمفهومتحليلسلأالثالطالمفهومهداأن

تيطسالىالرسالةفيالكلمةتعنيهماهوالثافيالمفهوم

بينفرقمنأولهوالكندرىاكليمندسوكان(.3:هقيإ

مفهوموهوالثالطللمفهوماالروحي9كلمةدإضافةالمفهوصين

الإضاراتمنالعديدالقديمبالعهدأنرغم،خالصميحي

الروحبة.العميةهذهالى
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لتجديدا

ايجد!د:عنال!با!ليم-ثايخا

الأولىالأجزاءفيأنهجيذاالمعلوممن:القديمالعهدلي-)أ(

كان-ماحدالىكلهالقدءوالحهدبا!-القديمالحهدمن

منظورةبركاتوبركاته،للأمةخالصئاتومئاملكايتبرالدين

،الأولبالمفهومالتحديدلحكرةتظهرولذلك،وملمرصة

كانتوصاء.لهاصيغةأصبحتتدتكنلمأنهامنبالرغم

كانتأو،الم!يابمجىءالأيامنهايةإلىتثيرالالهيةالوعود

جميعهاترتبطأخهاالا،الميالمجىءسابقوقتلطلتتحقق

المسوحةالبركاتفيكشركاءفقطوبالأفراد،إلحىائ!بض!

بالبركاتل!علقفيماأيض!اصجحهذاأنبل،للجماعة

جمهررفإنولذلك(22و21ت6إضياء.)في؟،اسوحيةا

الوعودلنحقيئالشروطأنبدركونلاكانوا-!ائياضص

ماسرعانولكن.والكلياتالطقوسمجردم!اكزإإحيةا

بتقويضهددت-إلتىا!طيمةاوالريلاتالنكباتأصت

عطلتالتىوهى،والثتاتالبى-وأخيزاالقوميالكيان

الاحساسنموفي-نهاثئايكنلمإن،جزئئاالقوميةالمهام

خطيةهيائبلإبخطةوأن،اللةأمامبالمولةالفردى

جيذاذلكويظهر.وتطهرهالفردبتوبةإلائغفرولا،الفرد

السي،ألبياءإليموحههاالىوالخريفاتالداءاتفي

نحومنالموقفتيربضرورةمرازافادونكانراحيث

الادلكاعتباريمكنولا،التحديدهذالمثلكويلة،يهوه1

أكيتكفيقكنلمأيفئاوهنا.الربإلىالفردرجوعأنه

ثملايي،الالهيةالنعمةتدخلمنلابدبل،ذبائحأوطقوس

وخطية)ثمكلمنليطهروالرشبالأغتسالمجازئا

لأنهناأمامناالمجاليعولا(.:1323إريا:18،اإش)

فيوردولكن.هذهالتطهيرفكرةتطوربالتفصيلنتابع

الذي!كثير-شأمئاكضحهكذا!(ةاإضعياء52:ه)

جهايمرأنيلزمكانالتيالمعموثية!إمفهومأخذعالرعان

للطهارةرمرافكانت،إمرائلعهدفيقبولهمقبلالدخلاء

الظر)الدخيللهيلتزمكانمماوهوإ،الوليدالطفل1مثل

تدكانتالى-ائلإسركانتإذاندهشفهل(.87:هعز

ورث!محموديةإلىبحاجة-الأمحطايامنالعديدارتكبت

وأرش9:القوليفيهمافهذا؟للديخليلزمكانلماما!ير

كلومن.نحاشكمكلستطهرونطاهراماءعيكم

قوةإلىتلبحاتوهناك(.362:هحز)،أطهرمأصامكم

يوحناأنربولا3:2(.)ملاخيواممجصالطهيردالار

تاتالذيالأساسالفقراتتلكثليوحدقدالمعمداد

بإبا"تونكانوااتيىاالهودلعمادممارستهعلبه

.(2-128:هيو)

مومفصتغيرأنبالضرورةيحنيالذإلىالودرجرعوكان

لتجديدا

كعلامةطاهربماءالريقأنأي،اللةنحومنداخلئاالإنسان

إضياءوكانالطاهر.القلبعلىدلالةكان)نما،خمارجد

،57:ها)ش)الأمرهذاإلىالأنظاروجهااللؤانهماوإرميا

هناوالإثارة،(32:384-.34،و24:731:33،إريا

31:34(.)إرباعامةلصفةللثعبفقطولبالأفرادإلى

الدليلهو،جهوهمحبةمنالمحرح،الموعودالتجديدهذاوكار

3:31،ا)إرعياوضحبهاللهبينجديدعهدعل

24(.و3237:23،و183:ا2،ا-اا:9حزا

يخرجلاهاالكلامعنهيدورالذممطالتطهمأوالتجديدإن

تميزاالقلبختانمن(03:6)التثنبةعماو!ديالحقيقةي

ىأ)،ابراهيممعالأولالعهدعلامة،الجحدختانعنله

يقومالذىهواللةكانولما.(4:4رمياةالجسد.فيالحتان

يمكنهالذىوحدههوبانهالاعتمادتأصل.العهدنطبالمبادرة

وتيصرهالقلببتجديد،وفسادهالانسانخطيةينزعأن

بنيمنالبضضهادةمنذلكا:4(.ويتضح4)هو

الربةخلالسالنعمةهذهوجدواقدبأنهم،إسرائيلى

الحادىالمزمورفيهذاعنداودويعبر.اللةأماموالاتضاع

سقئاوروخااللةيافياخلقنقئاقلئاا:يخفول،والخمين

وروحك،وجهكقداممىتطرحنيلا.دإخلىفيجدد

نتدبةوبروحخلاصكيجةليرد.نيتنزعهلاالقدوس

لمانعلىإرمياويقول(.)مزاه:.ا-12،اعضدني

كلمنولصورة.(3:18ا)ريا)،فأتوبنوبنى5:أفرايم

أمامكايقدم-المحمدان!وخاككلم،الفدبمالعهدكابات

المهدزمنمنمتوهجةضحلةوآخر،يوعوجه

بل،نحسبالماءسوديةعني!،المعحوديةعن-الأول

3:16،لوا،3:ات)ناروالقدسالروحسرديةعن

ايي،القديمالحهدرصز)تمامالىبذلكمنرا(،:33ايو

بالميح.بالايمانممكنةالآنأصحت

الىالحاجةتحتل:كوعالربتعليملي)ب(-الجديد

العهدوكان،يسوعالربتمليمفيبارزاموضغاالتجديد

أوضحونجد.الاحتاجبهذاالحبإقناعفينجحقدالقديم

بينجرىالذىالحديثفي،!ثرحهمعالتجديدلعليمتأكبد

:أساسعلىويفوم،(3يو)ونيفوديموسبوع

حفظفيتدقيفاالاساكز-حتىالانسان)1(-إن

وفقبذاشهيجاأن!درلاولذلك،محالةلامبت-الاموس

هو،ابدءنذالحياةوبالذكي6وحدهواللة.النمة

مثئته.لتنمداللازمة(الروحية)الحياةيمنحأنالقادر

اللة،لهحددهاالتىالداثرةمنضطتدالانان)ن-)2(

الجاةإلىونزل،ال!ةوملكوتالروحلمعاوترك،نقا?وفقد

التىالروجةالحياةمجياأدبمكنهلاوأصبح،الفابةالأرضية



ايجديد

لهتمنححديدةروحيةطيةعلىبالحصولإلا،اللةيريدها

ولادة"(3؟3يو)"جديدةولادة"،،فوقمنبالولادةأ

.(8و3:6يو)أالروحمن

الحظامعنحزقياللبوةالجديدالعهدتفسيرهروهذا

علىالقادروحدههواللةوروح(اا-.37:حز)اليابة

روحئا.للأمواتالحياةبهبمأن

مجردمنأكثرفهو،يسوعالربتحليمفيالتجديدأما

لقدرفلا،خطةللاطاهرال!هأنفكما،انطهارةفهو،الجاة

ومن(:8مته)القلبألقياءصىاللةيعا!نألىأحد

أ!امصخيلأمرا!قلبنقاوةألى،دائئاالابتالمعرو!

كل،وصاحباهالثوحىبلددعبروتد،البئريةالمحاولات

،:417أى)بذلكجذ!الئهقريةأفكارعن،دورهفيمهم

مولوديزكووكيف،اللةعدالإنسانيتبررفكيف(1!4:أ4

فينقبماكبروالكواكب،يضىءلاالقرنفسهوذا؟المرأة

،؟الدودآدموابنالرمةألانسانبالحرىفكم،يخه

.(-2:46هأى)

الحياةونوال،والهلاكالصاعهذامنالخلاصويغ

جاءقد،الانانابنلأنااللةابنالمسيحبيسوع،الأبدية

أنا،)اوأما(اا:.9لرا،هلكقدماويخلصيطلبلكي

(01ةا.يو)،أفضللهموليكرنحياةلهملتكرنأتتفقد

أبدبةحياةأعطهاوأناأ:تزولولاتتهيلاأبديةالحياةوهذه

"يد!منأحديخطفهاولاالأبدإلىتهلكولن

هوالروح".يعطهاالذىهونفسهيخسوع.(:28ا.يو)

اكلمكمالدىالكلام.ضيئايفيدفلاالجدأما.يحيالذى

والحقالطريقهو6:63(.+أنا)يو(وحياةروحهوبه

فلا،(:416يو)،لمطإلاالآبإلىيأقيأحدلى.والجاة

يصوعالإيمانوبهذا،بالميحبالايمانإلاالحياةهذهنواليمكن

1(8:ا)يوالخطيةعلىالغلبةمنتمكنهفوةالخاطىءينال

،إيضاحبأكزالتعليمهذايوعفالهاالتىالأمثالوتعرض

الحياة(.وتئها:24لوهافحاشيئاكان،الصالفالإبن

الملكابنعرسمثلفيالعرسبباس،اللةمنافييدة

الملك--هديةهوالذىاللباسأنإلأ،(22:11)ت

طرحولذلك،التيسالضيفرففقدكان،للحرسالداعى

.(22:13ت)أالحارجيةالظلمة5في

مى،الجديدةالجاةمدهأى،التجديدهذاإن،وأحيزا

أنتبعرفوكأنالأبديةالحباةهىوهذه،:ومجهاللهمعرفة

أرصيه،الذيالميحو!وعوحدكالحمميالإله

هلكقد):القرلالىتل!يخاهذافيأنوولوا:3(.7)ثو

أرفضك،المعرفةرفضتأنتلأنك.المعرفةعدممنضعبي

التجديد

4:6()هوألينكهنلاحتىأنا

بصفة-الرصلتعلبمإن:الرصشليمفيالتجديد-)ج(

الميحيسوعالربلتعليمامتدادهوالتجديدعن-عامة

بينفرو:وجودومعالقديمالعهدفيجاءمامعمتصثيا

هذافيآراء!فإن،الحديدالحهدرساللكابشخصا!

.ملحوظبشكلتترافقالصدد

والمدي!بالريرالختمةالحقاثقعلىبرلسلالرصويركز

ومع،للتجديدالحامالأساسعلىتركيرهمنا!ز،بالايمان

أنه)ذ،الخديدإلىالانسانأحتياجيغفللافهوذلك

الخطية،ببيتفالجسد"،الجمعلخلاصضروري

للهأعداوةهوالجدواهمام"(ا2:أفا،3-أة8رو)

الفكرمظلموهم)ذ":الثركليملوذلك،(8:7رو)

فيهم"الذيالجهلل!بباللةحياةعنومتجنبون

الآ!اتمنجذابالكثيرالاستثهادويمكن.(4:18أف)

كانواالذ!نتنتظرجديدهجاةهناكلألىيعئمفبولى.اثمابة

كنتمإذوألتم9:أفىأهلإلىيكنب!هر.روحئاأموائا

هوالذىاللة5:قائلأريشطرد!والخطايابالذنر!أموائا

المسيح!معأحيالابا!اياامراتونحن..الرحمةفيغنى

الخطية،موتمنالإنسان!وموبذلك،(وها:24:أف)

ناموسلأنهاالإنسانفيكاملةثورةعنعبارةالتجديدوهذا

الخطيةناموسمن"يققنا"يوعالميحفيالجاةروح

ويجعلهالإتسادي!رجذرىتعييروهو(8:3رو)!الموت

جديذاإسانا)(6:هاغل،:17كوه2)أجديدةخليقة9

4:24()أف"الحقوتداسةالبرلىاللهبحسبمحلوفا

لأث(ا3:.كو)أخالقهصورةحصباطحعرفةيتحدد9

أجديذاصارقدالكلهوذا.مضتقدالعيقةكل"الأشياء

.(17ةكوه2)

عنبولىالر!وليتحدث،الرضوحمنالقدرولنفى

فروح،الإنانجاةيايييرهذايحدثالذىالذروح

الحياةمصدرليكونفوقمنأعطيقد،المحروح،الذ

ونصير،التبنينصال"المسيحولروح،(8رو)الجديدة

همفأولئكاللةبروحينقادونالذينكلهـلأن،!اللةأبناء"

.(1وهأ84:رو6،و4:5)غل!اللةأبناء

فيناأوجدالذىالأخير"آدمأعنبول!الرصولويتحدث

الانان،بآدمالعامالىالحطيةدخلتفكحا،البرحياة

محيئا"روخاالأخيرآدم)،المحجاء،الأول

هذانفهبولسلالرصاختبروقد.(4ا:هاكوه)

لمالعاقوىوخدتهحياتفيظهرتالرقتذلكونذ،ايغرو

المحبلأنالافأحيا):بقولهذلكويوضح،ابظورغكل

ايمانالايمانفيأحياهفإنماالجسدفيالآنأجاهفما.فىمجيا
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2:.2(.)غل،لآجلنفهوآلحمأحبىالذىافةابن

علىمؤكذا،الميحبسوعالربتعليمبول!الرصولوتبع

يطس:الرسالتهفيفيقول،والم!رفةبالبروارتباطهالتجد!د

الروحوتجديداثافيالميلادبض!لخلصنارحمتهبمقتضى"

مخلصنااالميحييوععليابغنىسكبهالذىالقدس

يطهركذلك،خارجئاالجسمالماءفظففكما،(3:هقى)

.(32:اابطأ،ا6:أكوانظر)الداخليالإنانالروح

معرفةالمسيحمعرفةيعززايجديدأننرىأنونستطيع

!ذكرحيث،(2ا-1،47:4ا-39:هأف)حيقية

الحياةاضارةمعبالمقابلةالطيىالإنانوجهلفكرظلام

الكنيسةتصبحوهكذا.(ا3:.كرأكضاانظر)الجد!دة

1(.،و11:ا)أفللربخاص!ا،مقتنى"المتجددةالمفدلهة

الضادمنالحتقفي،الهاقالفداءلىنفهاالخليقةوشارك

8:21!23(.)رواللةأولادمجدحركةالى

لأن،خفيفالمةالموضرعهدايحقوبإلرسولوطصر

يقومهذاومع،تحليميةم!ااكرأخلاقيةناجةتخيرصالته

تحاليممعتماثاتمقتحيبةأسرعلىأخلانجاتع!يعرصما

ال!هرغبةتجاهالان!انفملردهوعندهفالايمان.الرصلصائر

لاالتىالوجلةالايمانيثكلوبذلك،طيعتهيمنحهأذفي

علىللغلةالقرةثل،الحديدةالحياةاقازاتلنوالعهاكنى

والقاء(:هايع)الروحيةوالاصننارة(2-1:4يع)الخطية

الرسولأنوشكثمةيكونلاوقد27(.1:)يعوالطهارة

الحقبكلمةفولدلاشاء":قرلهلىالخديدإلىيتريعقوب

البعضويرى.(18ة1يعإ)خلاثقهمىباكررةنكونلكي

الدينجطاغرالاثنىأإلىرسالهيكتبيعقوبكادلماأله

تثيرلا!الحقبكلصةالولادة"فإلى(\:ا).يع"الثاتفي

بالتاليوتئي،كأمةإصرائيلاحتبارإلىل!الفردتحديدإلى

الميحية.الكي!ةإلى

الأمفداءهيالاليةالخطوةتكون،الرأىهذاوحب

كتبهميمارأياهالذىبالمفى!الا!رة"أفهمولكى

نجدحيث(21-832:)روميهإلىرصالهفيبولىالرسول

الأولىالمرحلةهى(لقوميتهماعناردون)المؤنينتجديدأن

هـالكلمةعارةفإنولدلكللربورحوعهاالخيقةلخديد

ظموس!عارةتقابل(:23ابطأمع21:ايع)االمغروسة

.(8:2رو)"الجاةروح

الهك!،فيلجصانرواقفيبطرسالرصولحديثوني

أوقاتتأقيلكىآحطاياممصوارحعواقوبوا":يقول

ضيىء!كلردأزتإلى...الربوجهمنالفرج

للخليقةبالبةاللةخططاستكمالعن(2ا-ا3:9أع)
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المنىنفىوفي.ككلاللهشعبإلىهناينظرفهو،كلها

لكنا"-الربيوملمجىءذكرهبعد-الايخةرسالتهلى!قول

فيهايسكنجديدةوأرصاجديدةحمواتشتظروعدهبحص

الأفرادتجديدإفتامبوضوحلثر؟.(3:13بط2)"ابرا

لل!ؤمينالافيالمجلادمكرةعنبجلاءويعبر(23و:3اابط)

وبابمى،(22:ابط)،الآنمولودينكأطفار5؟بالقوا

يفنىلاممابليفنىزرعمنلاثايخةهـ!ولودين:الصريم

!هرومذا،(:123ابط)!الأبدإلىالاقيةالحيةاللةبكلمة

أولاد،المزمنينيدعو؟،(:117ب!1)أابا"اللةيدعو

ينبغيالذينالأبناءأو،مطيعينأولادأي(41ة1)أالطاعة

زرع،الخديدفيالعاملأنسلفيخمارأيخاوقد.يطيراأذ

بول!الريولينتعليمريقابلهماله،يفنىلاالذى،اللةكلمة

أنغ":الربقولإلىالتمبيراتهذهجيعوترجع.ويعقوب

.(1:3-دوه)!بهكلشكمالذىالكلاملببأنقياءالآن

ترةهر(.4:هأكوها)!المحيىالروح9،القدسوالروح

ويثير.المؤدينحياةنيعاملةالأصاتمنالمقامالمح

(،ئالتجديد2وا31:هأبطإ)الفكرنفسإلىبطرسالرسول

شمبمغد!ةأمةملوكئاوكهوئامختازاجا!نصح

نورهإلىالظدسدعاناالذىهـفضائلفيناتظهرأاتاء

تبراتلالرصيتخدموهنا.(2:9بط1)،العجيب

الجديدالمهدبركاتعنتنبا"القديمالحهدفيجيذامعروفة

يوجهلكنه،(7:6تثا:9،6خر2،ا6:66:لأ،إكأا)

أضفتهالذكيالمتزابدالورءاتائاالأفرادإلىالتجديدبمملية

التجديدبينبطرسلالرص-!بط؟.يرعالربأقوال

الحقييةوالممرفة،(16و1ا:هابط)والقداسةوالطهارة

نأعجيئاميى،(1:143:16،)رالطاعة،(ا:14)

وهوالقديمالمهدفييقابلهاماالطهارةفكرةتتدعي

الحالمضرورغلأوالطوفانجرفلقد.أبالماءالتطهر5

الذىبالماءأنفسئما!أكطتيلرنخلص"حيمانرحأيامفي

الجسدوصإزالةلا،الممموديةأىالآننحنيخلصاثاله

لله(مالحضرطلصأو)اللةعنصالحضميرسؤالبل

.(2او3:.2الط)"الميحيوعبفيامة

؟يوعالربتحليممعأيضايوحناالرمولتحليموتغق

نقهاأنعليالزائاكانالتىالنصومىمنالحديدمنرأي!ا

يثرحالتيالحالاتوبخاصة،الدتعليملبيانيوحناإنجيلمن

كهما،لذلكمثالوأوضح.الربأتوالىبحضالرصولفيها

بقبلأوبهيؤمنمنحياةفييحدثالذكطالتفييرعنالرسول

منتجرى...لىآمنمن!:يوالر!قالفلفد،إليه

فيتممىالتىالالهيماللقوةتصويرا!حيماءأغاربطه

الروحعنهذاقال،؟الشرحفيثالرصيتطردثم،حياتهم

لمالقدسالروحلأنيقبلرهأنمزمحينبهالمزمنونكانالذى



لتجديدا

7:38)يو!لعدمحدتديكنةيسوعلأدلحدأعطىقديكن

مؤميخبرةتتحاورالههتوةلطهورالادراكهداإن93(.و

سيرسلبألهالمحإعلادعلىمؤسئاكادإنما،القديمالعهد

الحق!رشح،الأبدإلىمعكه!كثآخرمحرئا)لهم

.(17اوا:46)بو

مجلعاونىاهوالقدكأالروحأ-رساثلهفييوحناويؤكد

أولاد"كناأزيعداللة!هـلادأنناتظهرالتىاللهصفاتعينا

هوالخديدوهذا(اغ:24413000،و301:ايو)أإبلش!

تظهرأنهولالثهالأدشوالتثبما.(:13أيره)أبديةحياة

ذأيبغىفهكدا"محةاللة!أن:؟.الانالى!الذصفات

حياة،إنذاتهالوقتوفي.(:2أيره)"اللةأولاد!نحب

الجاةهى،الميحمعالركةهىالتى،الاناننياللة

الطهارةوهى،(يوه:14)العالمتغمصاليانمصرة

.(202:ايو)والمعرفة(3:3-6ايو)

التحديدلموصوعالحبرايينإلىاضصالةتتعرضولم

بل،الخديدتعليممعيتعارضمافيهالي!لكن،صراحة

وجطافالمسيح،العباراتمىكئرفيمتفثبحدهبالحرى

(8:6عب)!أفضلىمواعيدعلىتثبتقدأعظملعهدأيصا

فعلى.(:3اعب)،لخطاياناتطهيرابنفهصع"الذمميهو

إلى!يهيتقرلونالناسكانالديالأولالعهدمنتمائاالعكس

الحديد!العهد)مإن،خارجيةوطغوسفرائضطريقعنالله

طريقعن(9:21عب)أأبدئافداء"!ع(31ة8ب)

إلىكثيرينبا"نجاء)يأقيوالم!يح.(أ.9:4ب)إلهيتطهير

ويوصف.(ا.:2عب)!خلاصهمرئى!وهو،االمجد

في،لدخلاءعنالكلاءكان)!الاضجينكرالمج!رذ

ومعرفةقامةإلىينمرأأنعليهمكانأطفال3بأ(القديمالعهد

(41و:13هعب)الالغينوصفات

حجتماسرعان:التجديدلحليماللاحقايطور-لاثا

بتطوروذلكالتجديداخمليمالامىالروحىالمعنىالظلاا!

الالضماتمأصحفعفدما.المسيحيةالبهيةفيالكفوقالنظام

أصبحت-،المعينينالخدامخلالمنيتمالكنيسةإلى

قوىالغرضرلهذاالمتبعةللطقوستب-بالضرورة

علىالمبيةبالممموديةالتجديدفكرةفينراهماوهذا،سحرية

ماعصرفينحدوبيما.الكتاليةالداراتلعضتفيرإساءة

اسوحيةاللقيمةالسليمالإدراكسآثازأ،الرصلبعد

تؤدكيالمتخدمةالمصطلحاتمنالكثيرأنإلا،للسودية

حريجورىيعرهـ9وهكدا،المفهومفيكبيرانحرافإلى

ولاداتثلاثمنالئانيةاسلادةا،بأنهاالمعموديةأالزكانزى

اسةوالثا،الطبييةالولادةهياالأو)اللهأولادصهايمرأنينبى

الالفعالاتمنالتحرريومهي،الولادةوهذه.(القيامةهي

التبدكد

يحجب-ضىءكلأكط،طيعتاتغطىكلالةصوإزالة

الجاةإلىبناترتفعوهكذا،علاحلقمااليالإلهيةالصورة

فرةالمعموديةإلى!ورضليمىالأكيرلى!وينسبإ.العلوبة

عدأما.الماويةالفضائلفح:قرةالخطيةمنالخرر

الدمسوديةوأن،اطخلاصلازمةمالمعمودية"أوغسطينوس،

معحدث؟،الماءسوديةمحلتحلىأديمكى(الاضهاد)

المبثةالممموديةباه!اممببرايو9ويقارن.الصليبعلىاللص

للهأباءالروحيلدوفيها،بالروحالملىءالمذراءببطنبالروح

خطة.بلا

ؤ،يحتقدونمنلدىالسائدةهيالفكرةهذهزالتوما

الحهدالجديد.تعليمعلىتعت!دالإنجبلبةالكنانىأما،ارالأس

الجدبد.الحهد

بتييزاقكاستصرارعدمرغم!الراهنالمفهوم-رابعا

الروجة،الحياةفيالأخرىوالاخباراتالتحديدبينواضح

الآتيما:القاطلىرأينانوجزفإتا

معينة،فضاثلمواهـأوإضافةمجردالخديديفىلا)ا*

تغييرهولل،الحصيدةالفطريةالصفاتبعضتقويةأو

علىوقغفاناتفئا،كيانناكلفيكاملأتغييرايحدث،جذري

فينا،الروحيالملمركزويضع،الساقطةالقديمةطيعتنا

اللة.إرادةدائرةفي،الخصيةقوانانطاقخارجبالكامل

الحياةهذهفيشركاءالناسجعيصبحأنيريداللةإن-)2(

الحقمعرفةوإلىيخلصوذالاسجعأنهـيدألأنه،الجديدة

لاالبعضأنالواضحعنولكن.(2:4أق)!يمبلون

ذلك-فيوالخطأ،(:.4يوه)الجاةهذهعلىيحصلون

الآنفالتة!،الانانجانبمنيأقي-أيضثاواضحهو؟

أزمنةعنقغاضيايتوبواأنمكانكلفيالناسجمعيأمر

أولىكخطوة-التوبةتأقيأنيخجب(71:03أع)،الجهل

مابالمحو)يمانهالإنانفتوبة،الانسانجانب-ت-

اللحظةوفي.الئهمنمجايةهةلهالمقدمللخلاصاستجابئ

ئحرى،لهالمقدماللةخلاصمعالإنانفبهانججاو!التي

روحمعاتحادفياللةروحويدخل،النجديدعملاللة

معالحركةهيوهذه،للم!وقبرلهإيمانهلحظةالانان،

.3:3(كو،7:1هكو6:71،2اكو،801:رو)الميح

وتتجاوز،ملاحطانطاتخارجاضجديداعمليةتقكل-)3(

الباطن.العقللىعايتحدثفهى،السيكولوجيالتحلي!!مجال

علىالضوءمىفيضئاالحدثةال!يهولوجيةالجوثألقتوفد

تتبعواليتصا!والتينبقالتىاليهواسجيةالحالات

السبكولوحبه،القوىمعتعاما!فهو9،القدسالروحعمل

عملويقع،اليكولوجيةاوالأحواالطاقاتعا!ويؤثر

علمدراصةإن.؟اصيكولوحياالمحالداخلؤهذاالخديد



التجدلد

حقائقلأن،قصوىوأهميهعاليةقيمةذاتالدينيالتى

الفحصأنكا،هاتيكلكلكنلا،الميحيالاختبار

قيمتها.منكتقصلاالدقيقاليهولوجى

للروحالمباشرةالتأثيراتلأ!/إيخبهرالسيكولوجىوالتحيل

فيالروحيعملكيفيكتثم!أنيمكنهلاأنه؟.القدس

حذريهعلاجيةعملياتتجرىحيثأالخفىالمحمل"دلك

فيواضحةتبدووالتى،الففيالكيانفيبنائيةوتغروات

اللة،يافياخلقلقئاأقفا:عريحةكتايةأقوال

"إن(،3:7يو)!فوقمنتولدواأنينبغي19(هـو0:اه)مز

وكلكو؟:17(.)2"جديدةخلبقةفهوالميحفيأحدكان

لطالبجثالعبثوعناللاشعور،دائرةفيتحدثالأمورهذه

جقدفهو،عحلهعنأوالالهىالأتنرمهذاعنالوعيدائرة

وع!.الادراكعلىتسموبأمررالذهنإرباكالىكهي

النفس-أعماقحتى-تتكشفالمسيحيةفالسيكونوجية

أعماقفييعملفالئة-المتجددةالحياةفيالباهراللةعمل

الكونهذاأطرافكلفييحول؟،ويقينصتفيالنفس

لاصع.

علىتأئيراتهخلالمنالواجةالنفىفيالتجديديظهر-)4(

التجديد!طى،الوقتنضوفي.والحواطفوالفكرالإرادةا

الطبيعةمكوناتتجحل،اللةمنسشدة.جديدةحياةتوة

ملكوته،لمجىءشوق،اللةإرادةإتمامعلفادرةالرية

واعئاايجددالانسانيصبحوهكدا،اللةروحتحاليموتتقبل

اللة،جانبمنقفاقعملفالتبرير.والتبنيالتبريربحقائق

حالةمنوكفه،الحطيةناموسمنالانساناللةيحرربه

المؤمن،فيالقدسالروحسبهىفمعناهالتنىأما.للهالعداوة

اللةروحي!كنوإذ.(41:اأف)أالميراثعربون5فهو

،16اووه82:رو)أاللةأولادأفنالأرواحنايهد1،فيا

(4:6غل

نقطةهو-جديذاميلاذاباعتباره-التجديدإن-)5(

التغذيةإلىيحتاجالمتجددوالإنان.الروحيافوفيالاتطلاق

الخارحيةبالخبراتالخديديدركلافالمؤمن.والتدريب

فيهالمسيححياةقوةهيداحلهتأعلتقرةمنبل،فحسب

منالإنسانمعاللةعلافاتفبجانب.(27وا:26كو1)

اللةبينباشرةبةضركةتوجد،والصلاةالكلمةخلال

.والمؤس

8:32،يو)القدسبالروحالاالتجديدتحفقلا-)6(

وأالمموعةاللةبكلةولي!،(ا:23ابط18،يعاة

أو،!وابهوبمااناستقنعقدفالكلمة،فحسبالمكتربة

تجرالانسانإرادةتجملأنت!تيملاوحدهاولبها،خطأ

صقالالذىوحدهالربولكنه،الصوابتقبلأوالحطأ

515

ايجديد

للحياةالدافعةالقرةفهوا:6(،4)يوالحقإنهنفسه

.(202:غل)المتحددة

ابظروجهةص،الفعلردعىالمعبرةالحديثةالفلسفة-)7(

فينراه؟الئخصيةانحطاطومن،المجردةللمادةالآلية

إلىالحاحةحقيفةأخرىمرةأبرزتقد،الثمرليةالأنظمة

إيكونورودلف"!وللرجوهانزاوبؤكد.شخصبةحياة

الظروفعنالخظربفض-روح!االحياةتجددأن،وآخرون

درجاتأعلىلتحقيقوضرورىبا!ممكنأمر-الخارجية

وقوىنزعاتلانطلاقثمرةالجدبدةالجاةهذهوليست.افو

لألى،معهاحادصراعيبالحركطمىبل،الطميعيةالحياة

الحياةشطلبات!صريمتاتضحالةفيبطبيعتهالانان

لا-إيكونبروفسوريقول؟-الروحيةفالجاة.الروحية

نأيجب؟،علياتوةبفعلإلأالانسانفيغرسهائمكن

نظاممعتتعارضفهى،سايةعلويةحياةالدوامعلىتذعمها

وتجعل،الحارحيالعالماستمراريةوتقطع،والننائجالأجاب

وجهةتلغيوهى،الحقائقبينالعقلافيالربطالمستحيلمن

الحياةهذهتشمدولا.للمالمالراهةللحالةالغائيةالنظر

الألهيةالحياةإظهارهيبل،،الطيحة!مجردمنقوتهاالجديدة

اثالية-الفلسفةتطوراتآخر!عززوهكذا.بداخلناالتى

01التجديدعنالمجيةالحقبقة-جمجيبةبيهية

انجيلفيإلاالاسمبهذابذكرلمايجدالد-عدايجديد:و

لمدةبلادهمكلفىاليهوديعيدهوكان.(ا:22.)يوخا

كلوشهرمنوالصئر-كأابخامىصابتداءأ!امثمانبة

تذكازاوذلك،هضتاءوكان):يوحناويقرل،(دكبم)

نأبمد،المكارجهوذاأيامفيالمذبحوتدضينالهيكللطهر

.(95و4:56امك)دنسهفد(إبيفانىأنطيوكسكان

غصون3أيدوني...المظالعيدفيكابفرح"يعيدونهوكانوا

.(7و.أ:6مك2)أوسعفخضروأفنانأوراقذات

الهودكانينها،أالألوارعد"اصميوسيفوسعل!ويطلق

باسمالنلمودويذكره.هالمكانجيينعيد)اسمعيهيطلفون

لمو.واليرتالمجامعجميعفيتاركانتجثأالنورهـعد

يدأالإنارةنظاموكان.النوحأوبابكاء.قبهبحمحبكن

آخرنوزا)يهيضيفونثم،الأولاليرمفيواحدنوربوضع

فتجتمع،يعيدونهالودزالوما.الأيامالثانيةحتىيومكل

شكرصلاةمعالحموعيوفدوهوالأبحولوتارفيةالأس

الهداياوتوزع.والجورالاضطهادمنلعبهتحر-سهعلىلله

.الأطفالعلىوالحطايا

وكان،أورضليمفيالميدذلكيسوعالربحضروقد

وسألوهاليهودبهفاحتاط،سلبانرواقفيالهيهلييحى

ولسخلكمقلتإلي!:فأجابهم،الميحهركانإن



ةجدر

.(203-01:2ير)0001نونتؤ

:وونرجلى-رةجلى

ولكنها،صراحة"جدرة!تذكرا:الجدر!نكورة-(1)

،ا:هص)"الجدركلت!رة،باسملكاكانح!وبةذكرت

في،الجرجييركورة!با-وذكرت،(8:26-37لو

نأفيضكئمةولي!،(8:28)متىإمجيلفيالقصةنم!

.صحيحانالضين

على!قشأماأطلالاليرمأحدرة)مديخةوتمثا!

والم!صاةاليرموكواد!قالاخنةالعيونجنرلىالمرتفعا!

بحرمنالرقيالجنوباإأيالصتةنحربعدعلأالحمة"

الحليل.

الرئشةالمدينةباعتبارها-جدرةططانأنالمؤكدومن

فيهابماالبحرضرقيالجطقةكلإلىامتدتد-المظقةتلكلي

.إجرصة"مدينة

سميما،صورة،المدينةهدهعحلاتعلىيظهرماركثيزا

الحر.حتىتمتدكانتفطقتهاأتعلىضمنىدليلوهو

اإشارةبا!الجرجيينكورة9البلادتلكتيةيمكنوبذلك

نسبة"الجدريينكورة"أو،أجرسة9الصغرىالمديةإلى

."جدرة"الكبيرةالمدينةإلى

العشرالمدنإحدىجدرةكانت:انرغ-)2(

الأصل،سامي"حدرةاالاسمأنويدو.،ديكابويى9

الصخريةللحقابرالمجاورة،جدور!لىموجوذاعداهومازال

الحالة،الأطلالمنالرقإلىالحجريةوالتواليتالفديمة

كمحازنونستحدم،محوتةحجريةأبوابالقبورهذهوعلى

ذكرالموضعلهذايردلمولكى.للأهاليماكنأوللغلال

غزاعدماالكبيرأنطيرك!احتلهاوقد.تأخرةعصورحتى

بحد3!يانيا"ألكسندرأخذها؟.م.ق218فيفلطين

برمبىإنويقال.لهابتدميرهانهتشهورعرةدامحصار

،اليهودأيدىإلىعادتوفه،.مق63عامياصتردها

فيالمدينةبدأتالحينزلكومذ.حرأدستوؤاأعطاهافقد

عينهم3تاتااغناصلاأحدلحكممقراوأصبحت،الأزدهار

.الودلحكمجابييوس

03عاءيالكبيرهيرودسإلىيصرأوغطسأهداها؟

وجههاالىالاتهاماتإلىألامبراطورييمتولم،ق.م.

موتوبعد.نحوهممىالظالمةلتصرفاتهلهرودسالأهالى

.ابدقبلالرابعالمامفيصريةولاقيإلىضت،هرودس

فأسر،بحدرةالمحيطةاللادحربوا،الهردثورةبدايةوفي

بعفهموقتلوا،اليهودشجالأشجعصتعدذاالجدريون

المدينةالأحزابأحدسلمثم،الآخراالبعضوسحنوا

جدع

عسكرية.حايةفاوضعالذىلفبايان

وصارتطريلةفترةوعظمابأهميتاالمديةواحتفظت

فينجمهاأخد،العر!القحوبعد.الأسقفياتلإحدىمقزا

خربة.أطلالالآنوهىالأفول

تطالق!قي!أم"بلدةإن:مو!اومحدلدوصفها-)3(

كانتدقد،جدرةعنالقدماءالكتابذكرهالذيالوصف

طبريةمنالثرقإلىاليرسكمنبالقربفيغاحصئا

منروعايةأيالئلاثةبعدعلىجبلتمةعلى،وس!جرلربى

ضفا!على!الحمة1تسمىالىوالحماماتالساخنةاليون

الأردننحويمدالأطلالاتعطهالذيالضيقوالجزء،اليرموك

الثحالإلىالرموكوادممطغورويوجد،جلعادمرتفعاتمن

.الجوبإلىعربةووادكي

الوادىأسفلفي،انفاالمدكورةالساخنةالعيونوتوجد

يما،الثر!إلىتدريحياالتلحافةوتنحدر.المالإل

يحعلكادمماالأخرىاللالةالجرانبفيثديذاانحدازاتنحدر

جذا.حصيئاموقعها

ميلينإلىتصلدائرةفيالقديمةالجدرانبقايااتتفاءويمكن

منهاتتجهالعظيمةالرومانيةالطرقإحدىوكانت،كاملين

تمدالمائهالمجارىأحداكثفبيفا.!الدرعة9حتىضئا

منالثالإلىميلأعشريننحوبعدعلى!الخاب9بحيرةإلى

الرومافيالطرازعلوكيسة،سر-يئالأطلال:تضم

عظمةتحكىالتىالهامةالجافيمنوالعديدومبدأ،البازييكى

يقوممرصوفضارعاكمف؟.ماوقتيالمديةوأبهة

،للغربالثرقمنويمتد،الأعمدةمنصفانجالبماعلى

عل!.واضحةالحربيةالعجلاتآثارزالتوما

موكد،أمر"جدرة9باسمأخرىمديةوجودأنوييدو

سابفا،إليااثمارالآياتبحضفيالمقصودةهىتكونوقد

منبالقربأجدور)مدينةالآنمكانهااتقرمأقوالأرجح

عاصحةكانتالجنوبيةالمدينةهذهولعل.االلط9

".أبيرية

وأالأنفمقطوعهووالأجدع،الغطعهوالجدعجدع:

الر!قالوقد.الإناننظريشوهممااليدأوالئفةأوالأدن

العرجالجدعالم!اكينفادعضيافةصعتإذا!:ع-

لأنك،يكاكوكحتىلهمليىإذالطرلىلكفيكود،الحصى

.(21او4وا:413لوا!الأبرارقبامةفيتكافأ

الحبرية!جدعاكلمةمنمثقعبرياصموهو:جدصم

نعني!فجدعوم"(ومفىلمطاالعريةفينفسهاوهي)



عونجلى

اصائلونجوإليهاوصلنقطةأفصىاسموهو،!قطعهم)

رحلألفىهناكمنهمقتلواحيثبنيامينبنيلفلولمطاردتهم

تذكرولا،وجعهرمرنصخرةل!توهي.(24:ه.قض)

موقعها.يعلمولا،الموضعهذاغرفي

ىأ!جدع!العبريةالكلحةمنمئتقوالأصمجدصن:

حاطب!"أو!تاطع،ومعناه!قطع

عثبرةمنيوآشالأصغرالالنهو:وموطهعائل!ه-)1(

عائلةمن!عفرة!قييتهوكاد،فسىصبطمنأأليزرأ

فسى،سبطفيظهرقائدأعظمأعحوقد،سورة

سفرقيحياتهقصةووردت.لإصراثيلالخاصاغاضيشا

قالأباهلأنايرلعل"أيفئاويحى،(6-18القضاة

يرلوث!أيصى؟،(6:32)قض!البل"ليقاتله

.(21ا:1صم2)!اعاراليقتلهاوصعناه

كلقيضائغاذاثوكان،البعليعبدأبرهيوايزوكان

ملفايتأصلإذ،عازاجدعونحهالديالأمر،دفيرته

يدعلىلفيمتهحلتالنيوالآلاءاصرائلانكسارأبا!

المديانيين.

ربح!أميريهمبقيادةالمديايونلدأ:المديانييناكداء-)2(

الصحراءص!الاخرممىالبدويةالقالا!وممهم،!وصلصاع

.فلط!توسطيإسرائلأرضرعلىالرحفني،الرقية

المحاصيل،ونهبالحصادللصالامربادىءفىدخوله!وكان

والحائرلمالمظابهموأوتحواالأراضىاكتصبوابعدفيمالبههم

واعمابالعاراتوكزت.وأفرايملجسىبالبة:نحاصة

خطيرةشكلةاليثرلقمةأضحتحتىومحاصيلهاالأراضى

القادمةالقائلهذهأعدادضخامةجعلتوقد.(6:4قض)

ضدههالدفاعمهمة،النهصدوقسوتهم،الصحراءمن

القوية،الوحدةروحالاسرائييينتنقصكانتولما.صبة

طلئاالصخوروشقرقوالكهوفالمغايرإلىللفراراضطروا

.للأمان

ظهر،والمحاناةالزواتهذهمنسواتصبعوبعد

.الأحداثممرحعلىجدعرن

في-تجلمن-جدعرنبرزركلا:جلىعوندعوة-)3(

اقعيفالآنتلقىأنهإلا،(6:12قض)المديانيينمقاومة

مكانيحفطتهيحطكانفبيما.المادةصركرليتولى،الالهى

فيلهالرببزيارةموجىء،المديانييرجئعمنينجوخفي

ووقائعهالمهدهذافيالرأىكانومهما.ملاكهئة

كانتسجدعوندعوةأنفيإطلافاضكفلآ،المعجزية

علىحزنهفلا.اللةصوتهوكلمهالذىالصوتوأن،الذ

المتقدةالوطيةالنعرةولا،(8:8قض)تالرريإخوتهموت

ء21
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خملمذلكأذكا.القبادةلوليهمبرزا،.يصلحادداخلهفي

نفسهفيتطيفكرلمأنهالواضحومن،الثعبطبعلىباء

فحسب،مفاجئةتأتهلمفالدعوة.للادهمخلصئايكونأن

قومه.وفين!هلىالثقةعديموهرجاءتهبل

ولم،العملىلهذايالأيكنلمأنه؟.(ااوه6:3تض)

ماوهدا.الثهصتلهصدرالأمرلأدإلاالمادةبنولمطيقتح

الملاكاصتجا!وقد.القصةلىالأساصيةالحقاثقدقةيؤكد

ملاكومهحاوالمطيراللحمقدمفعندما،جدعونطلبةإد

واكلتهما،الصخرةمننارصعدت،العكازبطرفالرب

مذبخانجنى،يكلمهكانالذكهاهواللةأنجدعردلحأدرك

.!ضلرمهـيهوهودعاهالمكانذاتفيللرب

الأولى!مهمتهحدعوندعوةإن:الأولى)4(-مهقه

أقامهالذكطاجملامذبحيهدمأنالر!أمرهفقد،مترابطان

وأن،المكاننفىفيللربمذبخايينىوأن،عفرةفيأبوه

هذهوكانت،محرقةع!ويصحدهلأبيهالذىالقرنوريأخذ

فهى،الفصةدقةعلىعميقةدلالةذاتوهي،خدمتهبداية

با"ن،والمصلحينللأناءدعوتهفياللهخطةنفسعلىتير

البيت.منالعملييدأوا

وفعل؟،الظلامحنحتحترجالعشرةجدعرنوأخد

أملعضبفأثار،الأمرانكحثفالمباحوفي.الربأمره

إحابةفكالت:اطموتابنهيل!أنيوآشمنوطلبوا،عفرة

آانغ:اجدعونعنالموتددعتلكنها،ساحرةيواء!

لففسه!لليقاتلإلهاكان؟..إدتخلصونهأنغأمللعلتقاتلوذ

يربعل!9اسمجدعوناكتسبهاوس)قص!32-6:03(.

."البعللقاتله"أي

الذيالمهدهذاعلىمصىالذيالزصتتحديدالسيروس

اتخرقذلكولعل.المدلايخينعلىبحملتهقامحتى،بيتهفيتم

عيرته.ا!رجاشتاتيتجمعحتىضهوربضعةحدعونمن

مننوعفيهالدوالقصةليكالتاليةالأحداثأنوالحقيقة

لكهاظاهريةاختلافاتمع-البضيرى؟-الازدواج

نحصلأنيمكننا،الأمرهذاإغفال:لدون.جوهريةنيت

فعلأ.حدثعماترابطةقصةعلى

فيالمتحالفونالغزاةكانكدما:جدعون)5(-جهش

الأليعزرييز،بتعبئةجدعونتام،يزرعيلسهافيمعسكرهم

عا!محكرهوأتام،إسرانلأصاطسانرإلىالرصلوأرصا!

المعسكراتموقعتحديدعليناويصعص.المد!اب-منمقربة

دعوتهأطوبوكذلك،قواتهجدعرنفاحشدالتىانحتلفة

الأصحافيحاءعابينوغموضل!صت!بدولما،للأصباط

السابمالأصحاحفيجاءوما6:35()تمرالسادس

.)7:23(



جدعون

أئناءوفي،لتعثةأولىمسكرفاككان،حالأيعلى

والنديةالجافةالموفمجزةدعونهجدعونانحن،فيهإقاته

بخلصأن-س!داللةبأناقتنعوعندما.(6:37-.4قض)

الرقيالجنودالطرفإلىبمصكرهتحرك،لفادتهإصاثل

صااطتيزموقحهومن.حرودعينمنبالقربيزرعيلل!هل

الاخارين،م!اخارمنوما.المديانيينخياميرىأنأمكنه

أمرعلىوبناء.مألوفاأمزاكانبل،طيعيغيرأمراكان

الاضتراكمنومرتعذاخائفاكانمنكلجدعونأعفي،الرب

العددهذانفصئم،رجلآلافعرةمعهفبقى،الحربي

الذينعددكانأإذ.الماءإلىبهمالنزولطريقعنثلمائةإلى

وكاد.(7:6قض)!رجلثةثلاثةفمهمإلىليدممولغوا

المعركة.حوضفيوال!حجاعةالجادةالرنجةعلىدللاهدا

حيثهعددنقصأدوبعد:وهربهمالمديا!بنهزيية-)6(

لهالمديانيينسيلمالربأنمنواشوثق،رجلثلثمائةإلى

أطرافإلىخادمهمعليلأجدعوننزل،الصغيرةولجماعته

ودعاهجلأاضددهمما،وتفيرهحلئاحمعث،العدونحيمات

.(7:9-23تض)فوريةضربةيضربأذإلى

وحمل،متاويةفرقئلاثإلىرجالهحدعونقموقد

الجرار.فيمخبأةومصابيحفارغةوجرازاكلهمأيدبهمفيأبرافا

جها!عراوأ!ولجدعون"،للربسيفو:بالهتافأمرهم؟

.جهاتثلاثمنالمديانيين

يو،عددهمإخفاءفي،الحربيةالخطةهذهونجحت

نحونظامغيرعلمعهمومنالمديانيونففر،العدو)رهاب

عظمةفيزادومما،نكراءالهزيمةوكانت.(7:18)الأردن

كلالعدوجنودرفع،الظلامقأنههو،جدعرنافئصار

بحضبهماروأيينوجودزعمومع.الآخرعلىصيفهواحد

الحطوطفإن،الفتالونطورالهجومتفاصيلفيالاحتلافات

.(8:4-8مع7:248:3،)واضحةللأحداثالرئيية

عندالأردذصر،الهاربةالعدوفلول!نجزءعبروتد

فقدالأعظمالقسمأما،!وصلشاعزبحابمادةصكوت!9

،دارةيت"مخا!إلىجنرئاالنهرمعيار

رجالإلىالرصلحدعونأرط:وذئبكرابممل-)7(

الهحومتبلحدثهداأن(-والأرجح7:24)أفرايم

الهربحاولواإذاالمديانيينطريقاعتراضمنهميطلب-الأول

عندالعدووهزموا،لهفاضجابوا،منطقمفيانحاضاتعبر

على،ودليلأهوذئئاغرائااالمدياننأميرىوذجكرا،بارةيت

جدعونإلىالأميرينبرأصىجاعوا،وانتصارهمضجاكهم

البدايةمنيد!مفلم،وبجاعتهمبهماضهانبأنهإياهمبت

قائذاكانكانمائامتحرعئادبلوماضاكانجدعونلكن.للفتال

جمدعوني

فعلراإنهملهمنالبأنينرضيمأنواضطاع،نحكاحربئا

.(8:1)تضهوفعلمماجذاأعظم

مىالرتيةالجهةلط"وصلناعزبح9حدعرنوطارد

منجلأاخائمينمازالوأالجهةتلكأهلوكان،الهر

أهللهوقال.لجثهطعائايغدمواأنورفضوا،المديالين

نعطيحتىالآنبيدكوصلناعزبحأيدىهل!:!وت

بنفسفنوئلفيوقربل8:6(.)قضخبرا،جيئك

يجازيهمبأنوقرئل!وتأهلجدعونتوعدوقد.الرفض

اندفعثم.أطمهالتيالمهمةمنيتىحالما،تموقفهمعلى

المديايينوامحح،شجحانلكنمجياعوهم،برجاله

عاقبعودتهوعند.أوصلناعبزبح9وأمسكوهزمهم

9و8:7)تضبتوعدهمبماوقوئيلسكوت

.(ا-316و

المديايخبنقوةنحطتوهكذا:وصلماعزبحممل-)8(

أربعينلمدةباللام)سرائيلواضشع،الدويةوجحافلهم

،وصلناعزبح"مديانملكايلاقيأنبدلاوكان.صنة

قائدىكاناأنهماوحيث.مهزمينكمحاربينمصيرهما

جدعونأمرلذلك،جدعونإخوةقتلتالتىتابورفيالجيوش

بيدللقتلأهلكركانالو؟!لفصاأنيزاأأالصغيرابنه

جدعونفقام،الموتفهابالقىأنإلا.(8.2:)محارب

.(8:21)نجفسهوتلهما

يملكأنجدعونمنالثعبطلب:جدعوذأفود-)9(

بالحكمالاحتفاظفيمنهرنجةربمارففر،لكنهعليهم

غيمهمأقراطبعطوهأنمهمطلبلكنه،الثرقراطى

.عفرةفيمديتهفيووضحهأفوذابهاوصنع(8:24-27)

عادةأصاسوضعفيجدعونأصهمبهذاأنهالبعضويمتقد

عندجدعونقصةوتهى.6ليلإسرفي-بعدفيما-الأوثان

.(8:28نض)ذلك

جدعونأصةالباتيةالأعدادتصص:جدعونموت-(01)

وفلألهأعقتاليوالأحداثوفلألهشوأولادناءس

.(3)8:92-ه

مىثسىأيفئافهو"داطعابمعنىعبرىا-جدعولي:

علىكانالذى،أيدن"أثياصموهو.تطعأيأجدع!

مصرمنخروجهمعقبسياءلريةفينجيامينبيترأس

.(أ:6024،وه2:22:7.6،ا،عدا:ا)

اش!قلالأوبالنممالكفرهولغةالتجدي!:جذف-تجديف

إليه.التعييرأوالإهانةوتوحيهاللهعطاء

إلىترجمعبريةكلماتبضعهناك:القديمالعهدفي-أولا
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عونيجلى

وهي:،تجديفأوجدفبكلصةالعرية

وتد،اللعنةأوالبركةتفىالعبريةفيوهى،باركا-)1(

له:أيربامرأةقولفي"العن"بمحنى،بارك،ترجت

،جدف"المطوترجمت،(2:9أيرب)أوتالذباركإ

نطوكذلك(ه2:،1:هواأأيرب)أيفئا!يجدف9أو

13(.او.2:)اما-اايزرعلىنابوتحادئة

فيكاضغأوأهانأرتد!ممعنى!"جدف)2(-

وترجت،آ2:27.حز23،و37:6إش22،و9:6مل1)

سفرفي،يزدرى9وإلى(ا:آ44)المزمورفياهـضاتمإلى

قصدعنأي)رفيحةبيدتعملىالتىالفر1عنالعدد

منابفىتلكفتقطع،بالربتزدريفهي...(وتعمد

.(03:أعدده)شبا

المرأةابنتجديفعن!طعن،بمفىوهى"نقب"-31(

رجضاالفتلعقابهوكاناللة"اسمعلىالإسرائيية

.(16او24:الاا

وشتقاضها،جدف1كلحةتأفي:الجديدالعهدلي-ثايخا

عولء"هث!لهالأ5"بلاسفيمو)هيواحدةيونانيةكلمةعن

تعنياليالإنحليزبةالكلمةأخذتومهها)وثتقاضها

غروالكلاموالإهانةال!ثغأيضئانفيوهي،(التجديف

ذلك:يكرنوتد.اللائق

الودعنتيلكاالاضيزاءأوعموئاالمذمةبمحنى-)1(

ومجدفين!مناقفبينبرلىقالهمايقاومونكانواإنهمأ

:7مرقى،؟1:9همتأيفخاانظر-31:54،81:61أع)

يجدفا!!.مملمةالمقمودولعل.(2:9رؤ3:8،كو22،

:أاذ)والاسكندرهيياي!عنبولىالرسولذكرهاايي

كير،بلوك!الربصيانأيمجدفانكاناأنهماهو02(

كمسيحيين.اللالق

الكاتبقال؟(الأصنام)يحتقرأويهينبمحى)2(-

)غايسالرجلينبهذ!نأتتم"لأنكم:للأفسيين

ليماوما(الفرفيبرلىرفيقىالمكدولينوأرصترخ!

.(أ:937أعأاآلهتكمعلىمجدفينولاهياكلصارقي

6،رهو1:ا3رؤ)شريرةبأقوالاللةعلىالتجديف-)3(

الهودمناللائقكربالسلوكأو(ا:273،اواواا؟69

6:1()اقالمسيحيينمنكا،(2؟24)روميةالأمبين

.(هة2قى)،،يغترى9تترجمحيث

تف!هاغتصببأنهالميحيوعالربعلىالخديف-)4(

أساسعلى(2:الوهمرف!9:3،2:7،ت)اللةمكانة

أوا:64(،4مرقى26:ه،ت)اللةابنالميابأنهادعانه

.(36ويو.ا:33)اللةنفهجعلبأنه
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جداله

لالمرالمؤمن!-يصطرأدبحاولالطرسوسىضاولوكان

نفسهعنبولسقال؟،(ا26:اأعإ!النجديفإلى"

انظر،:13أاق)"ومفترئاومضطهذامجدفا"فبلأكانأنه

.(2:7يعأيفئا

لكم:أتوللذلك":القلىسالروحعلىايجديف-ثالثا

فلناشوحعلىالتجديصوأماللناسيغفروتجديفخطةكل

وأما.لهيغفرالانانابنعلىكلحةاقاوس.للاسيغفر

ولاالعالمهفاولالهيغفرفلنالقدسالروحعلىقالمن

92،و3:28مرفأيفئاالظر32،و123:ات)،الآقفي

.(12.1:لو

03()عددها:!رفيعةيد!عم!9منعقوبةكانتفكحا

هكذا،رجشاالقتل16(اوا24:الااللةاسمعلىيجدفأو

وهذه.لهاغفرانلاالقدسالروحعلالتجديفخطية

يسوقاطفاثبوئا-تثبت،يوعالربا!أتوامنالأعداد

ارتكابيمكنلالأنه،القدسالروحأقنومية-جدلكلعن

ومرقىتىابجلىفيوبحد.أشخاصضدإلاالتجديفخطية

بأنهلهالفريسييناتهامعكتمقيتاالقولبهذانطقالربأن

الشياطين"رئي!بعلزبوا!الاافيطينيحرجلاإ

ومن،(03ت3مر)أبح!ئاررخامعهأنو!ا:24(2)مت

الأعمالنسبةهوالقدسالروحعلىالتجديفأنببدوهنا

قوىإلى،القدسالروحأعمالمنأنهابوضوحتظهرالتى

لاخطيةالتجديفوهذا،شراالحيرتيةأكط،شيطايخة

بيدوبل،الظروفهذهمثلإلىيمثبرلالوفاولكن.تغتفر

أنهولو،المسيحنكرانوبينالحباراتهذهبين-!بطأنه

علىكلمةتالمنكلاإر:ومرقىمتىسحلهمايجل

منعملأىولكن.(أ.أ:2لرا"لهيغفرالانانابن

يوحناويجمع.!؟القدسالروحمنيكنلمالمسيحأعصال

28(.و26وا-618برا4)يوالمقاموالميحالقدسالروحبين

عنهعبرماهوالصعبةالمحضلةلهذهقبرلأالحلولواكز

الراسخةالعنيدةالمقاومةإن"(:)3ء*ولالا!!للمر"

المتعمدالاختيارىءالتفصيلإالقدسالروحلنأثيراتالمت!رة

يمبحثمومن،سخيلأأمرأالتوبةتجعل،الورعلىللظلمة

العبرات!رفيالفكرةلصىونجد.داللغفرانمطلقامجاللا

أ-5:6)الأولىالرسرليوحنااترساوفي،(6:4-6)

.(للمرتالىالخطية

الخصومةفيالدةأىاللددهودغةالحدا!:مجادلة-جدال

الجاظرةهىوالمجادلة.بالححةالحجةومقابلة،علا،القدرة

جدال)العريانالكلصتانوترجم.المغالةوطلبوانحاصمة

هويونافىأصل2:8(عنقي2:141،)ني،ومحادله

مرقسفيتترجمالى4حلأءأ8أ!*ه"ديالبجوماى"



جدائل

،(71:71أع)!يكلم!و،(33:!ف-مر)!نينكالمو!

(42:21عأ)"خحاأ"و(43:أت!مر)"تحاجوا"و

الحوارتعنىوهى9(،يهوذا9،وا:98)أعأو)محاخا

الخصرمة.واللددمهااكزوالمأقثة

تله.احكمأيمجدو!مهومجدلهالثمىءجدل:جدائل

أربعةعلسصلهاالثريعةرالر!أمراترهى:الحدائا

لغسهاوهى.؟22:21تت)زوايادأوالوبأطرات

ايروما،أحمانجرفيمنعصابةهد!صوعلىا/لأهداب.

.(93و:38اعدده)الربوصاياكلويذكروا

الملوكواديمقبرةمنجدائلصورة

العهدرصحتىتتجدءبأهدابهاالثيابتلكوظلت

الودأما.(ه:3623،ت9:02،41ت)الحديد

بالحداثا-المتعلقةللوصةتنفيذا-اشحدموافقدالمتأحرون

ا!تتصاواتالأربكلالز:اياداتاصيا!هـاإضمامي!تنوع!-

الصغيرأما،الصلاةعنديشحدممهاالكبروكان،الجدائل

-اساراأئاءفيكوهـد)حلىفيتحدم

(ععصاصحيحةاالفريقةايهود!اضقليداويصف

فلعمل.ا!قد!ااطفاتاا!ددرمزيةدلااسةمعطا،هد!

نه،أصعرحيوطصعةحولىيلم!الطو!الخيطكارالحدائل

وأيخرا،مرةعرةإحدىثم،مراتثمافيثمأولأمراتيبم

الأخرىاطفاتامنحلقةكلبينتفصا،مرةغرةثلاث

اللغةلىويرمزان15=8+7الرقميزومجحوع.عقدتان

،واهاءاساواإلىفيرمر11الرتمأمما.والهاءالاءإلىالعرية

."يهره"المقدسللاسمرمرامجتمعةالثلاثةالأرقامفتكون

الأربحةالأعدادتدلوبذلكواحد"،5كلمةيخثل31رقمأما

تفيماتوناك.!واحدالئه!أش،واحديهره9عبارةعلى

فيالئريعةذكريقىأدإلىجميعهاتهددص،الأمرلهداكثرة

والجدائل.الثابهذهيلبسمنفكر

جدلعا

لأهدابصورة

ما!وهو!الربعضتا!د9مفاه!ريا-جلىلتي:

2:أحها)الهيكلفيالمفينأحدوكان.هيمانآنجاءأحد

والعثرونافايةالقرعةلهخرجتقد(467

5(2:9")2

اصم:وهو"عظمجهوه"معناهعرى31جدليا:

،(عهوالمدافعإرياصديقأخهقا+)بنجدب-)أ(

:2كله2)يوشاالملكعهدفيكاتئاكادالذممطشامادوحمد

.(1-8ا:51،14-9341،04:6:إريا،22-32

إلىالهودوسبيأورصليمصقوطبعد:حاكفاتعنه-)1(

جدليا،نصرنبوخذالابلياطلكعين،(م.قد86)بالل

كرامينليكونواالبلادفيبقواالذيرالفقراءالهردعلىحاكضا

مسئوليةإيىأوكلت(،وقدا-2:222مله2)وفلاحير

ورجال(:436إريا)الملكباتصالأميراتسضالحاية

لعدمبالبقاءلهمحمحالدين(41:16إرياأالملكيةالحاشية

بحدعلىالمصفاةفيجدلياوأقام.مههمتاعبحدوثاحماا!

انضموقد،النرلىالثصاراتجاهلىأورشليمستقليلةأيال

.(4:6إرميا.)هناكإرما)ايه

الجنودحمعأنوما:اطكيموحكمهالمالمةروحه-)2(

وأن،رحلواتدالكلدايخينأنالأصرمننجواالذ!نالهود

حنى،يرذاعلىحاكشاعينقد-نهمواحدوهر-جدلبا

جدلياإلىآح!نوقوادويوحاناناحماعلرأسهموعلىجاءوا

وقد.(ا:7-.04إريا24،و2:23مله2)المصفاةفي
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جديا

ووعدهم،فاهريهمانتقاميخافوالاأنلهما-وقاجدلياطمأنهم

الأرضوزرعوابقواإذاالأمانلهمفيوفريحميمأن،مقئا

الضانهداأدىوقد.سلامفيبابللملكخاضعينوعاضرا

المحاورةالبلادساللاجئينمنجدلاحرلتجمعوجودإلى

طالتأنهااجعضاويرى)شصيرولمدة12(.أوا:4.)إريا

جهرذا،،الأمررفيإصلاحعلىكثراحكمهعمل(ذلكعن

قومه.سالضيفةاجقيةافيالأملمواتوأحيا

،ضدهيتآمرونالأشراربعضكان:الغادرايخا!-)3(

)إهـيا.4:عليهيقضىأنعسونبنيملكبعيسقررفقد

الحاآأفامهالذىوالدىالسلميالحكملكن13-16(،

ولكى.اللادلغزوخطةأممطتيذطريقفيوقف،الصالح

ومن-الملوكيالنلمنوهر-احماعيلدطوجدبعيس

جدليا.لفتلخطتهلتفيذآلته(4:ااإربا)الملكحاضية

اختيرالذيالرجلمنينار-شكبدون-إحماجلوكان

الجثىورؤماءيوحافانأخبروقد.حاكضاليكوندوله

عبروقد.لاغيالهدبرتالتيالمؤامرةابهذهجدلياالآخرون

القريةرتجهعن-جدليامعلهحاصلقاءفي-يوحانان

اليهودسلامةأنمعلئا،ءاإعاعا!لقتلبنفسهالذهابلى

ليرحانانالسماحرفضجدلياأنإلا.آالحاحياةعلىتتومف

لاإحماعلأن-تلبهبماحة-معتفذا،بعدوهبالربص

ماصعانولكن.الغادرالعملهذاممئليفومأذيمكن

وفيإحماعيلجاءفقد.موضحهافيتكنلمثقتهأنامحضف

قوبلواأنوبعد.جدلالريارةالممماةإلىرجالكرةصحته

،وقتلوهالطبمضيفهمعلىقاموا،الصافةوحنبالترحاب

وحدواالذينوالكلدانننععهكانواالذي!اليهودوجميعهو

ثم،(ا-4:3اإريا2،2:همله2)الحربورجالهناك

آساالملكصنعهالدك!ابصفيضحايا!بجئثألقوا

لكنعه،وأدركهإحماعليوحانانطاردوقد.(:419إريا)

4:أ)إرياعمونشىإلىرجالثمايخةومعهالهربفينجح

منحرئا،الآخر!!الجندورؤصاءيوحانانإنما-15(.ا

،(4:16-18اإريا)جدلياملمفتلالكلدانيينالتقام

مصرإلىهرلوا،(42أصحاح)إرياتوسلاتلكلورففئا

ذكرىوفي.(43:ه-7إريا)إرميااليممهمآحذين

الشهرمنالثاكاجومايصومودالهودكان،جدليااغتيال

!ذازالوم!ا.(7،5:891:رك)لرىشهر،الابع

.اصعهودىاالنفوبمفيبائاالصوم

كانأنهعنجدياقصةتكف:ال!لةشخصيه-)4(

ألفاتحين،الغزاةثقةصضعكاذ؟تمامأ،قومهثقةموضع

ضحصيةشخصيهكانت.لادرتيررلاتةحكمةداكانفقد

الكريمةوأخلاقهالبلةطيعقهلهتسمحلم،شفافةمتقية

الذيبالتقديرجديزارجلأكان.لهأخوشزابفكربأذ
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جلىور

قومه.بمىسالمتعاتجةالأجياللهأعطته

الفرقةفيللعارفينقائذاوكان:!دوثونبنجدب-)ب(

2:أخه)1اللاويينمر!والعئ!ري!الأربعالفرقمنالثانية

عهديكافاوكانة-روماداقبنيثوعبنجدليا-)ج(

وأعطواكريباتناءمنتزوجرا4تالذأحدكانكا،عزرا

.(91وا؟18.عزرا)نائهملاحراجأيديهم

ضربارزىاهوهذاوفخرر:فضحوربنجدب)د(-

منواحدوهو(1-26:إرميا.)المقطرةفيووضعهإرميا

موافقةعلىحصولهمبعد-إرياأخذواالذي!أورضليمرؤطء

الوحلفيكاصحيثالجبإلىبحبالوأنزلوه-صدقياالملك

.(ا-38:6إرميا)

حزقيا!،ولعلهصماوحفيدحزقياالبيحد)هـ(-جديا

ا:أ()صفاالملك

اسم:وهو،حصنأوجدار"معناهعرى31جلىور:

1:58()ب!هحبرونمنبالقربيهوذاتلالفيمدية-)1(

موفنوئيلعنالأولالأيامأحبارفيجاءماأنابعضويرى

جدورمدينةبنىالذيهوأنهيعنى،"جدورأبو!هوأنه

.(4:4أخ1)

البعضويرى،أفراتهبكرحورلنفنوئيل!تجدور-)2(

فنوئيلبناهاالتيالمدينةاصمأنه-بمايهجاء؟-

.(4:4أحا)

اليهوديةامرأتهمىمردبنياردابنجدور-)3(

:18(،4أخا)

الهادهب،الواديضرقيوصهرذاصبربينمدية)4(-

مرعىفوجدوا،لماشيممرعىعلىليقشوا"الثمعونيرن

مشريحةالأطرافواسحةالأرضوكانت،وجذاخصئا

4:أخا)أالقديمفيهاكعكهواحاماللأذومطمئة

(و.934

وزبديايوعيلة"مهاحاءبنيامينترىمنقريةاسم-)5(

اشتهرواوقد،صقلغفيوهودا!دإلى!حدورمنيروحامابنا

القسىمنالسهامبرمي،شاولإخوةمنبنياميرنجىبين

(7و2اوا:2أحا)واياربايين

الملكشاولجدنيروأخي،!وئيلبن)6(-جدور

.(37و35ت!8،31:أخا)

جدا.والمطة،الغزيرالمطرهيالأصلفيالحدو!:جدوى

الأثال:صاحبويقول.يئمرأىويجدى.أعطاهبمعىعيه



جدبئبل

"بحم!!يئمرأي(12:12أم)"يخديالصدبفت""أصا

+-ا!:،!حفر!تنأ"!حد!دمعا!ع!س-ا:يتجذ

عخرالاثنىالحرايىأحدشكاث!مسصطصتسوص

كسحادأرىلبتحسوالارا؟بربةسمرسىسلهمأضاعد+

(13:11عد)

اسرا.اررعارر:تدت،يةارراواح!مةالصى.هي:جلىى

فهراكبيراأما،هعصصالعاءريتحا4افيااكحنر

كادافيالأصعمةاأطيىصبعدالحدفيلح!شكاد.ات

ا،ندمهاانتىالأطعمةلهر!قةعملتدضد،إسحتىيرعا

انجدي!-دحلبأهستهعا،معزفحديصيمقو!

وقد.(91ةآقص17،ة38أيفئاالف!!اةآر27:9خك)

91(،؟13:ها)تصللر!محرقةمحرىحد!منرأصمد

اطفضح!...جدأءحملاضاعمئا"اخصابزيوشياأعطى

.(3:7دتأ2)

عدماالخليفةيعماررشااسا،ءاعاتالنىإشعياء!بفو"-

معال!لصا!!وهـ:برمعاورفالهر":اهـ!اكلح!

.(آ:11اش-)"الجدكط

مى،ايخاوارريولةاصتحدتجهياص!ا.يتحدء

:!--حت،11ا!لأ"عااطدلأنةائامحا!حداء"كممة
لعور.صصر!

ييرعلحصص!لعخسهميمراصشعوباجرأمامه:جتمهء"

-صوالحداءتجهاحراهـع!ميقثيم،اطداءس!ا!افياعىاش

اذححوا:(الحداء)اجاصاصاعلذبأيصئا-يتهإع..اجاهـ.ا

رملائ!ضه"فيلبىاهعدةا/لأبديةاتا!!!مادعيرياع!

.(2:32-41متد)

أمه!لل!حدئاتص!ا،":الؤتالتريعةريتكرهـ:

هد3كانىحى2(لى؟ا؟ا34::3.)%23:99،

تد!؟.لممفرااستدرالهيقومرهـدديبا:طقناتيةرعادة

في:حدتات.انماص!بالخصعليهااخ!ضو!الأاصااعميه

اللاثقية!ترا--صأ!-هى"،ايخي!-عاصمة،أشعاريت)ا

ص-ا!كما"أي"إلنهص-حصر"معاهقيصاسم:جلىئيل

أرسلهم7اوراالحواسبسأحددكيسرسحديئاوهو"اللة

حديئل:كات،!!ارأرصأاجتحسرفاشاربريةصسىص

(31:01عدد)-عو"صأ!سبصتلأ

دا!أي"مورهعمحفبرة"مصاهعرقياسه:جديرة

اسه:حو:،حدهـات

لمب--كانتانتىصديةعرةالأهـءاصمدية-)1(

وأضأ!صرعةمياخرلياالثما!إلىاسهلافييهرداسبط

جدول

خربةافيمحفوطارادمماالاسما!ا!ر.(ا:36يقه)

خربة9للاأو،وصرعةجازربيناهافةمتصفي!حدرة

أ!اأيفئاويرح!!.سوكرهص-الرقيالماراإ"حدرايه

خدمةوالعاملونالخزافودما!كان،لاعيممعةالمدكوصهى

.(23:أء14)الملك

الجديرلىيورابادإليايسصبياميرلصيىيقرية)2(-

عدماصقلغلىداودإلىانضواالدي!االألطا-أحداجامبيا

.(12:4أح1)الملكشاوق:حهصتهارئاكار

لقب:هو،جدرةا،9أو"حديرة"إفنسةالجديركلي:

الألطااأحدوكا-،بام!تبىسا!ديركطيورالاد-1()

الملكوحه!تهروبهأثناءفيصقبكليدا!دإفالممرااتي!ا

.(4:ا2أح1)ضا!ق

:الحيزالزيتوتعلىكاتاتشااجديرىحالا-لما-)2(

27:28(.أح)اداسدالملكأيإءفيالسها!فياشلدير

إحدىوهي،ا!هماحظانر"معاهيع!!اصه:جديروت

ولعصهدداحو:لىكمهلبمرهادسدس؟،دا:يوسهامدد

ب!-وائلرنكربيتمعتدكركا.(1!ا:يى!د)!مقيدة

آحاهـاللكأيامئينا!سصسو!ااقحمهااترالدر

المذكورة"قدرو-"هىتكوذأ-وتحمل.(8:1أ!228

ويدكر.(1:36014،61:9همث1)أل!-الم!سفرو

لدةأيالىصعنردبحدعلىم،"حدرلا-مدبة3يوسايه

الحالهاأذااع!س9:هوموقر،-:بو،يرلرىء--ر لر+1111اطرتاعا

.!يبة"صتالحرهـالعرفيإى

مصاهايخكو-"جدبرةأكلتاطثى!هى:يمجطيروظ

مدتبا!-هاءقانمةاخرفيا،سه1ورد:قد."العمحضيرفئ"

مديةعرةأرلعأ!اصراحة!يدكر،الهافيبهودا

ليرالمدكورالأصمأنصعهيرحأئا(1:33-36د-)

نابعةلحطائربالحريبا-،عترةاخاسةهيلمديةاسضا

الحديرة":اسبببةا:فعلأحاءسقد!علحديرد

."هاحطائرو

اسبم:وهو،،عظ!اللة9محاهعرقياسمجلىيل:

كلتالهيهاوالحادمإتاصت!اعائلات:ءسأحد-)1(

.(7:94غ2:47،عز)الاب!اخسبيسزربانا!معرجعبرا

رجحوااتيناسليمانعدعا!لاتؤوسأحداسم-)2(

عدوبنر(..58إ7غد،2:6عر)ابمصتزربالا!مع

مناغديمةاكنعانأر!شحرلى!لااءكانواأ-يهدصيمار

انظر)اطخدمةسلمحاناللكسحره!اسد+ا،الحرهـبلىأس

.(21اما-9:يض!9:23،
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مجذاف

جاحار،لسرعة!هماصس"ي!ناحيهئراكطحد%:مجذاف

بالدا-)ا!سكبةمحداهـا-طعددثكلى،محداثادهمااعصاض

!الداك9!بالعافئو.اخداثأ!

لدعامحاديفص!لعدد:دقاعةا%الصركانت

تطوىأفىالرجتبر/عدممامحاصةءاطسط!عاا!فيةا

اصساديصبعدد3تقاو-عهاالسفنةقوة.كات.ءأ11- هـ-!-
اغاذيص؟كانت.اتراععددعا!عا،؟ذإطدام!ت؟قوذ

س!تحزقياقاتبى:يص!،اثأساتأصتص!تصه!

صعواص"كأ-.انبحارعا!شصيادتهاعصقيإءأيىصر

اشتىاع!ميةركات(صهـ37.آ)!محا-ضلاإتا-طلاص

!كدعلى.(1:31لا&يه)محاديصدات،يخانيهلا!لر

حيث،صداليت!!صخبرالتلاميدر!صمااختىاكميةكات

ا،صدهمكانتالرالأ!،الحذفيمعدل!ت"كالوا

(.151آيوحاأيصئاأكظ:6،4-آ.سف)

بمجاذيفحرل!ةأثوريةل!فينةصورة

سيتمته!الىا!حأيخةوااملاءحالةاخرإشعباءجصس

:ترأ!ارمثا-اساا!زيزااض!هاكلا!!:-اضشعى-ثا

عطيمةبمقداهـإصميةا.لىقالي!اي!يملأ،احثواطىءا:ا!عة

.(21إص-33:)"لحيهاا!!ئ1،

ويخصص.!التفر!طح!،حد،!فنو:-بحذلجذل

لجذل":الر!يملثعدما،!حاالخليقةاردهارائرص

اسباأساءالوعرأشحاركلحينئد!اضورعماوصالحتى

:امنعر!لالمد-أصثر!ة+-ير،"لأكأ!!ي!ير!صاءالأصه

.(31ئرا2!9آمز)"صتهسلا

الحرهـ،عدءالفقههى:ا!رأة:وجراءةجرأة-جرؤ

ندكرلاو.الكلامعنداسصوحاشأيلاشهـاعاهرةالتححاعةو

مرةإلا(احسمالي-!لديك)اعرلهاحمةاصلىامملمهاه!د

تمه"صلإيمالهمقدشحراءهاصالهارزىا":العباسةواحده؟

"باريزياأايولاليةنلكلمةترجةوهي(.12ة)أ!3

اهفي

جرار

بكلةالمواضعص-!ضربترحهالتى33،"()ءأ؟علا

ا:24،.7:13!26ةبمثلاانفر)متتقاتها!صاهرإ

49:3،26:26،ا:46!92031،9:27:283،و4:13أع

،اهة2كو،02:الى0،2:أ:ا-،3021قي280،312

؟)إثقة"لثنمةىأصمواضكلفي:ترجمء20001ءع2--1:

.(:479ايو:91،ا.عىفا!3:13،8،اق7:4،كر2في

قوةنالواأدبعدالشجاعةالحرأةهدهاشسلىاكتسصقد

فم(ا82:92،43:1000،:اءأ)عمهم3القد-11!01
خ-!!سفى-ا

إليىاالوكللالعمااطقياماضؤملهبملا!مةصثةحيذدكاتلقد

لملأ-(:هاامرقرآ)كلهااطخل!قةالإمحيلىداالكرارةفي

أيفئااكالربا،فح!اعيعةاتإاطرضصهامعرهـ-يكونو!

الحربة.لىا!!ءدبصاللر

ل!فيمدينة!هى،،مطقة"أ:"دائره"!معاها:جرار

الحدودعا!(ا:91ت!.)عرةسالحر!إف!دسص!ت

إبراهيمص!كاليهاتض!!:قد.كنعاتص-اكعرليمالبةاحنه

.(2،26.تلى)جرارملدبأليمالفاتصلاحيثوإسحق

أ!االأرحت:اممن،اجإتا:حهعا!جرارمونعبعرفالأش

ءأبصمىمكاتواكتىسيعةزادي:وصأحدعا!تقكلكالت

وعلىغزةص-انحرلداإهـاحوباحاطىءامي-!يالؤحرار

ذكرهمامعتائايتفقتج!اصلهد!مهااأباستسعةضلعد

يعدعلىكانتأكايوسالو!ذ!صفقد.حر؟ءصابرءير

وقد.(جبريرليت)إعيرترلرشيمصاطو!إقيلأ2د

بحدالأوىااخسةاكفهـ-عمو-ثيلةصراشصكالت

ماركيانأضفهاحفروتد.لأسقمةمقزاكاتحيثاميلادا

.للرهبانديربهاكالىع،م451لىحلقيد!لةمجصر

ملكأكاتجرارأنعلاضكوداسمرعباراتوتدل

ولد،الشعبيداثملكاكاداسأيما،أد،للفلطي!ي!ت

إبراهيم،رصبعدإلاالمطقةهدهيحتلواة!أكماطؤكدس-

نأوالأرجح.تصرلزساظروحأحداثقبلبالحريبا!

كانت؟المنحقةظروفإفيتيركاناض!صاصركات

زمنفيقائمةكانتالمدينةأنيضدرا،.أيامهفيعليه

زارحإليهخرجع!دماآصاالملكعهدلىوتذ!ص.الفنطيين

وضرباطمعكاذالربولكن،جرا!قو!جبهضامموضىا

جرارإلىهروحميوصاردهميهودا:أمامأماسهالكرضي!!

فيتنقيبهوفبدرزوليمصيروجد:قد.(13ة14أح2)

دحرا-وكان.الحديداصهرللمطينيةفراتا.المطفأطلال

لدايةفي-سفرتريةأطلالىع!تدلى؟-إلاإسرائلبني

ئدعمرالماحىءاررخوداالألرا-هده:نب!.اطدبدلىالعصر

نحاماكل،الرمادصتيهكةطفةصرقريةففي.الحديدي

تجميفوقهامماوكل،البرونزىالعصرسالبهعاني!-إلىيتمي



نيونلجرااجرار

جرارأنهايرجحالتيجئهتللأطلالعورة

العروأتا.حذااص!!الووكل!.الحدبديالعصرمنإصائيلإلى

127دلعامجدرولهاسلصاءاس!الكثيرير-إدحتىالاسراثيل

لعمدرياسوملكلاطررأوألطر!اصطرعهدما:ابراصن

:حاكئاتائذأ)عيه،المكالىيهودأبرعامةالبودمعالصلح

11لي!-ا!راءحد،إى-!لحعلما.--اصا!دابمارر

لتثالحوفيالحدكاتاآ-6مصاه؟مط-ا(13024مك2)

!ص-خدط-اسرا.ص-.ح!مهاام!ا.ا01ا-االمطنة --صي-بصى

إلىتبتسركالوأأت+ح!ء!صأ--اا!-وط&احرالبوأولئث

!!حارسإفتيرأ--الآحرااعمعحضنرف05"جراص"

.عرةص-أطنوهـاترقي
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تجربة:-نجزب

اللةيعبدلكىالأناناللةحلؤلقد:التجربةطية-)1(

عبادةألىالحفيةلا!ت!طبالاكراءحى!الخرلة.ويخدمه

نصر!فالخرلة.(12:هرو)اشالحاد:داتح!وق:خدمة

المناحأ:اسنجاتاتغرىفقد،:صقاصدهلالنةعلاقتاصميمي

..خميفولو؟.لهالألدمميااصاءاا-لإهماالالانائوقية

اللةأودعهاالتراشطيةذاتشاإغراءهىاضحرلةاةذ:كيل

الراهةثل)اللة:ضنعهاالرالحدردتحصي،نسارالافي

حئاصرشالإنا-الفصالهوالتحرلةص-:الهد!.(النههص

الأدبى.ااطرالأستصادالله

أحدفلا،الشيطادهولةاطنرسالأ:-االصدرأت!شاص!

!المجرب9نفرذدائرةييجش:احضه؟فرافييميثر

محاوله،اصثيطاناحطصأمهر:ص.(1305-4:3مت)

لاعتبارهاس!ىااعصررابالتهاءانىقدبا"لهالنا!!إقا

فياغاصحةاالثرورشاح-،ا!مو!اتمثخرافاتصسهـافة

اممرز.الصحبطاردحوعا!دلاساخرإلحديىالعصر

رسورأشلورملاكشهوأحيائايتمثرتدلصهاثبهطانا

.(11:14كو2)ديي

لحمص،ضصافيمصدرصلا،اخمحرلةتا"لىتدلثر

كل":يوحنااضسو!!يقروكا.ا!الىامحمةسأيصئابل

المية"وتعظبايوداشضهوةالحسدشهوةالعالمفيما

والكبرياءالأدانيةشوالفمعاحسيةاتلالهو.(\!:2يوا)

ي!قط"ا،أنلحليطرقاشأنهيصسإدا"،اضاصاأفصلتقن

يصدصلاالخارلىساعبهي.ا!.(ا:؟ا.اكر)

اشسوثويقوث.لصهالإلادص!للاعا!اأوالشيضاد

شهونه.--ءانحدشانجدلىجرهـإداواحدص"بعقرهـ:

تا"مهتىكملتإدااططة5،حطيةتمدحتإدااشهرةقي

.(11:ه1:4ح)

الجسدأهـسالعالممنالصادأالاعراءهىإدأفاعتحربة

اشالخاعبادةدو-وحدق!3هزالاءلبادةاخيصا-امنأو

وخدته.

اجا"قيالتحارباللهيتحدمقد:الاقحانطية-)2(

مقد.ووالافأطشهلامتحادأ،إيىأحرفمزهلالإلاد

محرقةإصقابهبفدمأرهأصلا"ر"إبراهيماللهاتحر"

إلى،مارةبريةإفإسرائيلفيال!هوقاد.(2او22:تث)

موسىصرح.عندما،العضقص-العبقدمر،اخرةا!ياه

المياهمصارت،الياهومطرحهاشجرةاض!أراهلملرب

البريةولى.(2حردا:22-د)اتحنه...هاك،عدلة

ير!ا،1الوحاجة،لصعاهاللهماةمد!،طعاءإلىاحتاحوا

؟.أا:64خر)لاأملامر!يأي!حلكوديمتحعهمالكى
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وصوتوالبروقالرعودأمامإلمرتعدللشعبيفولموسىأن

لكىجاءإنمااللةلأذتخا!والا،:المد-والجبلالوق

!تخطئوالاحتىهـجوهكمأماءنحافتهتكونولكىيمتحنكم

ضرو!فيالثمعىاللةأجاروقد.(ا-.2خر.2:8)

آصتك،وإبخثبحصتاحص!!بهربكيذلك!لكقاسية

كالذهب!أخرججرفيإدا":أيوب!يفرل.(8:16نث)

1(.0)أيو!23:

لميبس:قالالآ،هـ،الحصةيوعاشبيصعمأد:قبل

ذلكيوخاويفر"؟ءهؤلاا!أكلصا-اعأينس

نأمزمعهوماعلمهولأنه!حنههذاا!قاوإنما":اغولبا

لي!،شخفاالربيمخنففدما.(6:د:آيو)"يفعل

الشحص!ذاطثيمخنولكنه؟يعرفهيكنمضيئاهويعلهلكى

هي:اللةأولادإلىالموجهةا،!السا،الروحيةومنفحتهلخره

تكونلكى،توعةبتجاربيسيراتحزلوث!كادإذ9

،بالناريمتحنأنهمعالفارالذهبسأ!وهيإيمانكمتزيهة

المح(يرعاضعلاقعمدوالمحدوالكرامةللمدحتوجد

لكىللظروفاللةترتبهىاضجاربفا.(7وا:6ابط)

للفلبةتوةيمنحهولكي،صورةأجلىوللهالمؤمنمحةتظهر

نعمته.فيإليهومجص،إيمانهفينزكىالحطةعا!

منمرقفكا!:والاقحانالتجربةبينالعلاتة-)3(

فقد.للاشحادأولتجرلةفرصةيثودأنيم!-الحياةمراقف

منايحوعننهاهمبأتوحواءآدما،متحانحطتهاللهرسم

رأبجلهاستطاعاضيطاداا!-و،:اشحرالحبرفةمبضحرة

3:اتك)لعميانهعشص،اللةصدقفياستكنجايعريهما

البريةإلىوقادهممصرم!اسرائيا!شعباللهأطلقوقد-6(.

حمح:قد.الحطة:ارتكبواللتجاضببهرااضلمواحيث

.وتقواهكاله!تسأيو!يجر!أتاطيصاداللة

إبلش!صلبجر!اشوسال!ريةإلىبصوأععد"

د،اللةكابنحقيقتهلاثباتالحتجربةففرصة.(ا4:ت)

الالهيةتوتهباستخدامإغرائهمحاولةأما.اللةمنترتبكانت

وأربعينكازاأربعينعامأنلعدالشديدجوعهإضباعلمجرد

باقيوكذلكاسيطاناحاسمنامحاولةتلنثحاءتنجقد،ايلة

البندفيالتفصيلمنلثىءعنهاالكلاموجأقى)التجارب

تامةأمرهةوكلصالحةعطةمصدر-إكلهرفالذ.(ابالي

لأن،اللةقبلمنأجربإشحر!إذاأحديقلىفلا9،

(1:13يع)اأحذايحر!لاوهردالشرورمحربغراللة

نجنالكن،تجربةيتدخلنالا":تائل!تنصلىإذأللماذا

نواجهلاحتىهكذانصلىإننا؟(6:13ت)يرأا!من

اللةمننطلص!،اليطاتأمامسهلةفريسةتجعناظرشفا

صصحفالذ.حاءتتىالخربةعكالغبةويمطيمايقوياأن



لم"؟بالقوليعدناالوقتنف!فيولكنه،يجربأزللطان

ولكن(الاسكللهامعرضأي)لريةإلاتجربةتصبكم

سيجحلبا!تتطيعونمافوقتجربوديدعكملاالدكيأميناللة

تحتملوا،أنلشتطيعواالمنفذأيضئاالتجربةص

الذىاهو:جردلتونيقولو؟(.أكو.ا:13)

.المنفذ!نهامجعلالذىوهو،بالدخوللل!جربةيسمح

يحربألاتأكيدبكليج!:ايجربةمنموتفناهوما-)4(

الحراتتأ!أنإلايم!لا،:الربتالقد،الآخرأحدنا

بحجرعقهطوقلولهخير،براصطتهتأقيللذىويلولكن

الصغار!هزلاءأحديعزأنمنالبحرفيوطرحرحى

الخربةمصادريحثأنالمزسعلىويجب.(2او:17لوا

:ألقهافاقطعهارجلكأويدكأعزتكإن!لأنه،ذاتهفي

تلقىأنمرأفطعأوأعرجالحباةندخلأنللثخير.عنك

عينكأعزتكوإن.رجلانأويدانولكالأبديةالنارلط

-الأقىالوهذه.(9و:818ت)!عنكوألقهافاقلحها

كللاج!اثوالعاجلةابالغةاالأهمةلنالتبتانما-ضدضهامع

التجربة.مصادر

الجنية:بالتجار!يختصفيماواضحةتحريفاتوهناك

لكلوليهن،امرأتهواحدلكلليثنالزنالبولكنأ

يجربكملالكيالآخر..أحدآ!سلبلارجلها...واحدة

لالرصويوصي(.وه7:2)أكو،نزاضكملعدمالثيطان

والعجائز،كإخوةالأحداث!يماررأنيصوثاوسابنهبرلى

2(.او:هقا)أطهارةبكلكأخواتوالحدثات،كأمهات

الفس(صبط)،التعفف"القدسالروحثمرمنأن!

يكتهفيأنالانانعلىفبجبالطمععلىللتغلبلازموهر

أغياءيكونواأنيريدونالذينأما!،والكوةبالقوت

تغرقومضرةعهكثيرةوضهراتوفختجربةفيفيح!قطون

،الشرورلكلأصلالمالمحةلأن،والهلاكالعطبفيالناس

بأوجاعأنفهموطعنؤاالايمانعنضلواقومابتغاه)ذاالذى

.(01و6:9ق1)!ةمحص

اك!رفاالإنسانيكونأوتائاثمةأنالجليالواضحومن

للتلايذ:يوعالربقال،خ!يصاتففي.للتجربةتعرضا

وأمافنثطالروحأما.تجربةفيتدخلوالئلاوصلوااسهروا"

أوينجرنويذص.(264:ا)تأففي!الجد

التحاربإعراءاتتكونددمابأنهاالأوتات)ولع"ه(هذه

والأمل،قألقةفاتنةودرائعهامنطقيةوثوافعها،الحاخاأشد

إلىوالأبواب،وواصةمتاحةوالمرصر،قوىمنهاالأبلالفي

وقتكلصاغراءوا!ز،مصاريعهاعلىمفتوحةالر

مضى.

المؤنينعلى!ب،الحالهذهثملالمؤديةالمواما!رلحلاج

الخطيةمنيهؤنواوألا،خطاياهمعلىخطهممنيقللواألا

الأشياءوبالرالمغرياتبينيخلطواوألا،الآخرينفي

للتجربة.فاتعرضونأماكنإلىطائحينيذهونفلا،الطيبما

كرناأنالفراغأوالإيمانلضعفمؤمنيمحألاويحب

مثلمواقففيوبخاصة،لازمانواليقظةاصهرفا،للئرفرصة

منخوفهفبين،بالهوىالخوفاتزجحين،داودموقف

قلتجربةفيداودضط،بثعإلىهراهواشحالأوريابقمهلا

،يوعالربفعلهمايفعلأنالتجربةأمامللمؤمنفيمكن

.القدسالروحواستارةبقوة،الكلمةسلاحبستخدمبأن

عليهوعطفهلموقفهالربمعرفةعلىيعتمدأنالمؤمنويظيع

لأنهضعماتالكلررنأنالقادر،العظيمالكهنةكرئي!

.(ا4:ه)عب"خطيةبلاثلناشىءكللطمجرب"

أخرجهللوقت":!اضرةيوعمعموديةبعد:المشحتجربة

منيجربيوفاأربعينالبريةفيهاكوكان،البريةإلىالروح

كانتالمعموديةأنفحيث.(13او2:امرقى)!ال!ثطان

أيامنهايةتفرأنعجبفلا،الجهاريةلخدمتهالانطلاقنقطة

وأطوبها.خدمتهمضمرنعنال!جربة

جبلالمليديقبرهالذيالجبلوهو)ئرنط!-الكرانتانيافجبل

إلىأيالجعةبعدعلىتقعمقفرةنطقةهر-التجربة

بيتفيتعمدقدعيسركادفإذا.أريحامىالغردالمال

ههاط!اثيكوذأنفيحتمل،(أ:28يو)الأردنعبريخا

تمران!بعبدغرلبحرالميتالجرداءالصخريةالضفة

لأفولكه،التجربةأيامختامصىلناتروكلالاوالأناجيل

كانت،ديهاصامالتييوئاالأربعينغضونلطأنهفيهضك

فيظهرتدال!ئيطانكانوصاء.ويخفةشرةالمعركة

روحيعراععنتتحدثالأناجيلفإر،لاأممنظررةصورة

مجرديكنلمأنهبمفىداخلنا،عراغايكنفلم...احفيقى.

منحقيفا"هجوئاحقيفئا...صراغاكانبل،ذاقيصراع

؟)،للصيححقيقيةتربةكانتلقد...حقيقيضيطان

.(أدرشملمول

فكرةمنيخزعحون،والخطيةالتجربةبينكثيروذويخلط

حولتدورالتجاربأننعلمانيجصولكن،يسوثيحربأن

محاولةفيفهوالخطأأما،سثروعةورعاتحاجاتإثاع

عندماأو،اللةإرادةمعتتفقلالطريقةالحاجاتهذهإشاع

لتجربةويستلمرن،الذإرادةقبل2إرادشتحقيقالاسيفع

دأيوعالربرفضلقد.(ااوها:4يع)فيخطئون

ظلأوأدفىفيهايهفيةلأيثئتهيمحلأ.احياحاتهثع

-الآ!إرادةعناصواف

521



جراب

تحويلاغراء،ماديةطيةذاتالأولىايجربةكانت

يوئاأربعينصامبمدللخبزالثديدةحاجتهأمامخبزاالحجارة

لحقيغةلي!أسا!ئياتحائاهذاوكان.إ4:ا-4)ت

ظهورمجردهوهل.أيضئاملكوتهلطبيعةولكن،فقطتجسده

ليغلبالحارقةاللاهوتقدراتيتخدم،إنحانصورةفي

ثيءكلوفبلأساشاملكونهوهل؟واثماكلالصعابعل

الجسد؟حاجاتبإشباعيتعلق

إنسائاصارلقد.الأمرينعلىيسوخالربأجا!ولقد

اللةدثيئةإتماموكان،الربةفيوصام،بالروحانفاد،كاملأ

بحدللطعامحاجته)شباعمنج!اأهم،الدواموعلىباممام

وليىروحيملكو!هوملكوتهأن!.الطويلالجوعهذا

.(:1836!رحناانظر)لمالمامذامن-

مفىلهاكان-تىإبجلفيجاءت؟-الثانيةوالتجربة

اتكالهلإثباتالروجةلطميعتهاغر)ءتحملفكانت،مزدشج

أمامالمعجزيةقدرتهلاستعراضالآخرالجانبوفي.اللةعلى

لدىيكنولى،اله!كلجاحفوقمننفسهبطرحإصرائيل

الروحيةالناحيةفياللةمئةعنللانحرال!اصتعدادأكطيسوع

الانانيلقيفأن.بواء!واءالحديةالناحيةيكان؟

لالحرىبل،اللةعلىاتكالألي!،ضرورةبلاالخطرإلىبنفسه

.(:47ت)!إلهكالربتجرب"لا:اللةلأمانةامتحانهر

بل،الحملهذاثملبإبهارهم!!راثللقغيسوعيكنلمو

فيهم.الروحبعمل

العالم،إلىمجيئهشالهدفتناولتفقد،الثاثةالتجربةأما

الهدفهذاوبلوغ.الآبلملكوتالأرضممالكاضردادوهو

محناهكان،سلطاتواستخدامالشيطانيرعهالذيالطردقعن

جاءوقد،الخطيةفيكارئامازالضائعهالكعالماكتاب

وطر!ق.يحكمهمأنلمجردوي!،الناسلفدإءيوع

آلائاتسنلزمتكنلم-كثيرونيتبعهامازالالتى-الثطان

الصليب.طريق،اللةطريقاختاريوعلكن،موئاأو

المافريحملهالذممطالمزودأوالوعاءأوالكنفهو:جراب

الملاءالحجارةداودفيهوضعوقد،المتسولأوالراعىأو

جياتليضربكلقلاعهليطزحهاالوادىمنالتقطهاالي

تلاميذهمنالربطلبوقد.(174:.اصم)الفل!طيني

ألا،الضالةاصرائلبيتخرافإلىأرطهمعندما

فيهيصحوذجرائايحملواألاأىأللطريقمزودأ...!يحملوا

،301:4،:9لو8،:6مرض،01:01مت)نتهممؤو

.(36و22:35

22:22(،2،.2:لاااالعريةفياللفظبخفىوهيتجزب:

وتتخدم.ئديدلمحكةيسببمعروفجلدكيمرضوهو

جرجاثص

يببجلديمرضأىعلىللدلالةالمقدسالكتابفيالكلمة

بمر-اعبريةاالكلمةتحديديمكنولا،كريفامؤلمأطفخا

معينة.أعراضئالهنحددأنأومعبنواحد

امماكلتاهر:ننسلىمنرجلىأىيقومأنيخعوالاموس

يكونأن،الحيهوبمدهومن،كهنويخةبخدمةعببيه

لكونأنمجبكان؟.(ا-"2:62لااا!أبرب9

نايكونفلاعيبكلمنخاليةللربتقدمالتيالذبائح

تاالأمراضأحدالجربكاد؟.(2222:لاا"أجربا

بوصاياهيعملوالمإدابهاالثمعبيضر!بأدالربأنذر

.(28:27)تث

كريتجزيرةمنالجنويةالجطقةوسطفيمديةاسم:جرتينة

ا-أياعرةنحوبعدوعلى،لياوسضرعلىمارةسهلفي

ويقول.ك!وصرلحدالحزيرةمدنأقوىوكات.الجرمن

في""جرت!تسجاءواقومأصسوهاالذير)نأفلاطون

حلضصالجزيرةيحكمكاالقدبمةالعصوروفي.أركاديا

فيدخياالمتأخرةالعصورفيولكمهما،وكنوصجرتينة

791فيرومامعجرينةتحالفتفقد،تواصلةحروب

مديخةأههأصبحتماويرعاذ،الخام!يخليبضد..مث

وكريناليا.كريتلولايةعاصحةوأضحت،الجز-رةلى

فيالطيانبهااقاالتيالأثريةالحفرياتكثفتوقد

اغرذامتصفإلىررجعالد!طجريةتانونعنم1884

الختصةالقوانيتأساسئايتناولوهو،الميلادتبلالخاص

الحانلية.بالحفوق

لويهرسإلاأرسا!الىالمدنأصطءبينجرتية31ويرد

حقوقهمكافةوفحهمبالهودتوصبالروماليينوزبر

؟اجهو!امنعددبالجزيرةكانؤقد.(ا:23أملثهإ

وفيلو.-سسيفوسبذلكيشهد

تشبوإلبهما،جرازاأوجرجةأهلوهمجرجسعون:

!رعالربإليهاعبرالتي(8:28ت)الجرجسينكورة

ولوقامرضويذكر.القبورحارجبخرناناستقبلهوهاك

.(8:26لو:\،مرضه)الجدريينكورةباصمالكورة

التىالقريةا-جيذ!المنطقةببلادالحالمينللمهوديذكرفشى

فقدللأمكتبااللذانولرقامرقسأما،المحجزةفياحدثت

إلىارجع)القريةبهاتقي!ايىالكورةاسمبذكراكتما

.(المجلدهذافي!جدرةأ

قبائا-ب!تأالحرجاشى"بذكر-برجاثعون:جرجاي

صذيرد؟.(.أ:16تك)الأمجدولفيالكنعايخين

يعطىأنالربوعدالتيالكعايخةالقبائلبين،الجرجاسينا

،ا7:تث21،:1تكه)إصائيلبميراثأبرضهم



جرجحاس

أينيذكرولا.(:98غ،41:اأح01،42:11،1ث!3:

فيوجودلهيكوذقدالاسمأفيالبمضويرى.موطنهمكان

الجمابعلى(8:28ت)،الجلبرييرأأو،الجرجس!ن"

!رمكان)فهيوسبفوس؟ويقول.الجليللبحرال!ئرقط

مصرفرعررالثا!رمي!الملكنقوشفيوجاء.معروف

معحربمأثناءفيللحثيرأرصلتنجدةالى"كركق5إسم

أسيافيكانتهذه!كرك!ق،أنالآرححولكن،المصريين

همالجرجاشيينأتالبضويرى.صريةفيولي!الصغرى

يبدوولكن،الأشوريةالألواحفيالمذكورون"الكركيثايون!

كانتأنهويحتصل.دحلةضشرقييوطونكانراأولئكأن

فلمطين.فيالصغرىأسيايللكركي!ثيينمستعمرةثمة

جثى،االالهعبدةيعنى-الاأدالعلماءأحدويقرح

إلىعبادتهانتقلتالذ!ط،السومريينعدالنور)"5لمع!(إله

همأ-المضىيرح!كا..مق0002شةنحوفيفلسطين

القردمنأوغاريتلصرصفياحمهمدالوارأجرج!نجوإ

.الميلادفبلعثرالثاك(

3:38،امك)ابيفان!أنطيوكرقوادأحدجرجاس:

الملكصناثاكانالذممط-يشاسكان.(8:9مك2

قائذا!بض!برعين-فارسفيغيابهأثاءفيأنطيوكى

..مق166يالهوديةضدالموجهة-للحملة

بجه!ىيئزحفجرحياسأنالأولالمكايينفيونقرأ

محلةعلى،مخبينفارسوألفراجلآلافحمةقرامه

المكا!بيهودابقةليوقحوا،عماوسمنبالقربايهود

نصرة-لهالرببمعونة-عليهمانتصريهرذاولكن،ورجاله

إلقليليهوذاجيقأمامجرحياسجث!ضخامةرغمعظيمة

.(:46مك1)وسيوفرماحمنيريدونهمامحهميكنلمو

جايايجرجياسانتصر..مق164نيذلكبحدثم

يهوذاشهرةمنعاراإذ،اللذينوعررياسيوعفجيوشعلى

ولك!ماجرجياسوهاجا،يهوذاأوامرعلىتمردا،و-سناثان

أمامه.اندبرا

أطلقواإنهمحتىسديذامفاجرجياسيمقرنالهودوكان

.(35:ا2مك2)الملعونأو(المنافقجرجياسالقبعب

وأحددقإحداثهرالجرخجرا!ط!:-جرو!-جرح

:اوبغيرهللاحتلمة

الثرحةفي-بغيرهجرخايحدثمنعقوبةكانت-)1(

مجرحوجرخابكي"كيا:الجرحنفسالمصاببهمجدثأن-

.(2:ه2اخر)،برضورضئا

قي،أجامهمايحرحواالاإصأثلفيالربأمر-)2(

اسصيةاواكد.(:28الا!ا،فبهيححلوالاوضموكابة

جمرح

عادة؟نتهذهأنولدو.(2:هلاأابالكهنةيختصفيما

أحزانهمفي،الوثنيةالسحر!منوكرهمالكنعاليينبينشائعة

النبي،اللياأياميالبعلعدةفعل؟،لأصناصموعادتهم

منهمسالحتىوالرماحبال!يوفعادتهمحسبتقطعراإحين

2،.81:8ملا)"الدم

يحقنىالذعإذاك:نفهمرارةفيأيوبيقرل-)3(

ماوهو(،9:7أيوب)اجببلاجروحىويكزبالماصفة

نمسهالربا،أعلنعدماعليهوندمفيهخطأهاكتضف

قالأنسبقتدالتيا!أيفازوكان.(42؟3-6أيوب)

و!مب.يحرحهولأله.القديرتأديبترفضلا1:له

دائشا!و.(18اود:7أيوب)،تتعانوبداهيحق

.(ا:13كو.1)"المنفذأيفئاالتجربةمعيجعل1

إلا،داعثمةيكنلمأكط،بببلاحر:حهاك-)4(

فييدخلونالذيىالخمريدفونالذين"تصبالتىوهى

جروحو!!(03و23:92أم)!الممز:جالرا!طلب

حبر"تشرهعريرجعلعله،ونف!يةجصمايخةنوعكلمن

.(203:.أم)أللشريرنقيماجرح

هيوغاشةابجروحهيأمية9ا!يميقوا!-)5(

:داوديقولالمعنىهذاوفي(27:6أم)،المد:ق!لات

أللرأسمزيتولوبخنىفرحمةالمدبقإليضرلص3

تأديبتحتقرلأابىيا!:الكتابويقرل.(:ه1:مز)

وبحثديودبهالربمجبهالذكطلأت،وصبنإذاتخرولاالرب

بهتدربونالذينفيعكل...المنفعةلأجل...يقبلهابنكل

الرسرلقصدهماوهر.(اا:3-أ2عب)ألللامبرثمر

نذ":لهميقولإذ،للكورلث!الثديدتوبيخهمنبول!

كانلأنه(2؟2كو2)"؟أحزتهالذيإلايفرخىالذكيهو

لدامة،بلالخلاصتوبةينشيء"ال!ةميئةبحبحزئا

1(.أاو7:.كو)2

والر،والرياءالنفاقعالمنياكفرهافماالغاشةالقبلاتأما

كانت؟01(،و.2:9عم2عماصا)معيوآبلعلمثثما

القيلهذامنيسوعللربالاسخريوطييهوزاقلة

.(22:48لو4،ا:ه4مر26:94،)ت

وإكيلالجلدعنعديدةجراخا!وعالربتحول-()آ

فيبالحربةوالطعنورج!يديهفيوالماميررأصهعلىكاله

معاص!بنا،لأجلمجروحوهو5:إضعباءويقول،حه

صما،وبحبرهعليهصلامناتأديب،آثانالأحلمحوق

.(53:هإش)

:8(،اه"رياالجروحلملاج!تخدمابلسانكان-)7(

،وخمرازئا5المصابجراحاتعلى4الماالامرىصب!
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جراد

منوجلابول!يلبىحادوغتلالر.أ:34(.

التيحراحهصبولسويقوا.(ا:632أع)جراحاضهما

حماتحسدىيحامللأر9:الربخدمةصبيلفيأصابته

.(6:17غل)!يوعالرب

والكلابوالباعالطرصتالحوارح:جوارحجمارحد-

.تصيدهبمالهمتكسبأممط،لأهلهاتجرحلاغاالصدذوات

لأ!اورحليهيهديهجسدهوعواكلأعفاؤه1الإناوجوارح

تكسبه.أكطوالمفرافيتجرح

للدلالةالمقدميىالكتاب!،جوارحالمظةاضمملتوقد

وكانالجئثعلىالجوارحفنزلت"،الكاسرةالطيورعلى

اتجمافياألعازوبقرل(ا:11تكه)!يزجرهاأبرأم

الحوارحأن؟للسئقةمولودالانانلكن":لأيوب

.(:7هأيوب)أالحناحلارتفاع

قبل5لأنهالمرتدللثعبالربدينونةإضعياءويصف

وينزعبالجاجلالقفبانيقطعالزهر....تمامعدالحصاد

ولوحوشالجاللجوارحمغاتترك.ويطرحهاالأقان

وحوسقجميععلهاوتثىالجوارحعلدجاقم!،الأرض

حزقيالفمعلىالربيقول؟.(6وهة18إش)!الأرض

توعكلممتالكاصةللصيورمأكلا!جوجيدا!بأنهالي

ا:17(.9رؤانظر93:4،حز)"الحقلولرحوش

:بالقوق،مجازيةصورةفي،ميراثه،شعبهالربويصف

(:9ا2إرميا)!حواليهالجوارح.لم!صراذصبعجارحةإ

الجوارحوطئر،ذثشكاصرةكجارحةصارالثعبأنأى

بدورها.ينههحوايىمجتمعة

وأرض.عيهأولهئعرلاماهوالأجردأجرد-جرداء:

(7وأ؟82إشأنظر)فانجاتلاأىجرداء

تارجفيخايرادوزايلعصزالوما،الحرادلبلقدجراد:

ومنها،العالمفاطقمنالكثيرتتهددايخفةوغاراته،الحالم

بالنشةالكبرةأهميتهاءوكاذ.يخهانيقاليالجطقة

فيمصرأرضأصابتا-!االثافةالضربةوكانصللعبراني!ت،

الربتالفقد،المدمرةكارأتهمنكثيفةغارةهى،موسىأيام

علىل!صعدالجراد،لاجلممرأرضعلىيدكمدالموس:

الحراد....نصعد....الأرضعثبكلويأكلمصر،أرض

جمغوا!!الأرضر.أظلتحتىالأرضكلوجهوغطى

شيءيبئلمحتىالشجر....ئمروبمالأرضعثب

انظرا:12-15،خر.)،ممرأرضكلفيأخضر...

.(7:13أخ2

فيأوصافبالحريأوأحماءجملةوللجراد:أ!اؤه-أولا

وهى:،المقدسللكتابالعبر!ةاللغة
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جراد

زاد،"كلصىالعربيةالكلمةنضروهي!ارلى"-)1(

المهدفيمرة42امملمةاهذهوترد،تكاثرهمرعةعلىللدلالة

اكرفهي،جراد"إلىن!اموضغا22فيتترجم،القديم

13او2وا:4)خر،الحقدسالكتابفيوروذاالجرادأحماء

أخ8:372،مل28:3801،تث:22،ا1لا91،أوو،

03:27،أمثال:34:901،23،ا78:4650،مز6:28،

الزحاف!"الىمرتينوتترجم17(،ار3:هناحوم2:!2،يؤ

.(1:4يؤ)

الجرادالتهامعلىللدلالة،بلانهيمحأممطأيلعق9-)2(

تترجمي،مراتسبعالإريةفيوترد.أخضرنجت!

27،او:4اهإرياا:34،"مزه)،كوغاء"بكلمةالرية

.(16او3:هناحههـم2،:ه42،:ايؤ

علىللدلالةالعربيةفي"حويصلى9وهرإ،حاصيل!-)3(

8:27،)امل!جردم"إلىمراتثلاثوتترجم،ثراهها

)يؤا:4"طيار"إلىومرتين(78:46مز6:28،أح2

.(334:إكط)!جند!9إلىومرة2(،2:هو

لأن،العرية"حب"بمعنىوهي"خخبأ-)4(

صفرفيجاء؟،الثسىتححصماكثراالفخمةأصراله

!الأرضأظلتحتىالأرضكلوحهوغطى!:الخروج

،مراتضابريةالىالكلمةهذهوتردا(.:ها)خر.

،(7:13أحإ:13،33عدد)"جراد9إلىمرتيتفيترجم

أ:ه،2جاا:22،لأاا"جندب"إلىمراتوثلاث

إش.4:22(.

إتطع،ونفى،العريةلىنفمهاوهى،أتجرم"-)5(

جميعهافيهاترجممراتثلاثالمريةفيوترد،"اشزع"أو

.(4:9عا2،2:ها:4،يؤ)،القصص5إلى

فيالاختلاطتصيوهى"هرجلأاو"حرجلى!-)6(

إلىوترجم،الحبريةفيواحدةمرةوترد،ويسرةيمنةالير

بهاالمقصوديكوذأنيمكنولا.(:22ا1لاا!جوانحر!

وصفلأنالانجيزيةالرجماتبعضق؟الختفساءأ"

ليىلأنابخفاءعلىينطبقلا(21ا:ألااالطاهرالدبيب

.كراعانلها

لفعلهعماتبيراتطعأوتجببمعنى5وجبب"71(-

فيجرادإلى،كأ"شترحم.أحضرنبتبكلالجرادة

ناحرمفي!الجرادحرجلة"رإلى،(ا7:)عاموس

.(33:4إث!)بخدبإلى،جب"تترجم؟)3:17(،

رأتطعأىالعريةفيأمتم"بمعنىومي،صقم،-)8(

الدبا،أإلىوترجم،المبريةفيواحدةمرةوترد،اجتث

لهليىلأنهالرأسأملىالأصلعالجرادأو.(ا:22لااا



جمراد

الامتطالة.شديدةرأصهأن!،رأسهعلىاشعارترون

كصرت،الرنبنصوتحكايةوهي،أصئمتلأ-)9(

تحدثهالذىالصوتالىإشارة،الأسانصركرأوالحصانلجام

28:أث،المرصر"إلىوتترجم،الجرادا!رابأجنحة

إلال،إلىمرةتترجمالحبريةالكلمةنفم!ولكى42(.

،(4:7أأيوب)المكبها!ادالتيالحربةأى!السمك

أوراقأوالأجنحةرفرفةصوتأى!حفيف9إلىترحم؟

.(81:1إش)الشجر

الجديدالعهدفيتخدمواحدةيونانيةكلمةوفاك

وهى:،الجرادعلىللدلالة

نجهاوتترجم،مراتأربعوتردأعلأ،(،)5اكري!!أ1(0)

طحامهكاذ"المممدانيوحناأننقرأحيث،جرادإلىجميعها

الصورةثم.(6مرات4،ت3)تبرئما،وعلأجراذا

الذىالبهيفالدخانعنالرؤياسفرفيالمذكورةالمجازية

علىجراديخرخالدخانوس5:الهاويةئرمنيخرخ

...للحربمهيأةخيلشبهالجرادوشكل....الأرض

9:)رؤ،كئيرةخيلمركباتكصوتأجنحهاوصوت

1(.3-ا

الطاهرةالحثرإتتوصف:أنواعابيناكيز-لماما

أرلع،علىالماضيالطيردبيب5بأنهااللاويينسفرفيالمذكورة

21(.اتاالا!الأرضعلىبهماثبرجليهفوقكراعانماله

-رتةمننطاطةخراتأنهاإلىواضحة)شارةهذاوفي

.(الأجنحةمستقيمات)،الأرثوبتراا

اكروليدا!!عائلةإلىالرحالالجرادونب

وحميكة،تصمرةاشعاربقرونتتيزايى314،4(أ)ح"4

منالحراتأما.البطنبأضلعدهاالسمعأعضاءوبرجود

ورفيعةطويلةاضنمارنرونفلهاأاللوكوسيدا5عائلة

وكطلقالأمابةأرجلهاأنابيب3موجودةلديهاالمعوأعضاء

علىتطلقالكلمةنضكانتوإن،الجمدب9اسيمعادةعلها

.أا!ريديدا"عاثلة؟منالحشرات

والئاقالأولالأصحاحينفيجاءطمقارنةمىوو)ضح

ليستالمذكورةالأحماءأن(22:ه1:4،)يوئيلنبوةمن

)1(:لهاأطوارلأربعهبالحرىبل،الجرادمنأنواعلأربعة

البويضةمنتخرجعندمااليرقةدورفيالجرادةهرفالقمص-

الجرادفهوحافاكأما-)2(.الياتترضفيوتبدأ

الجرادهووالغوغاء-31(0كراعاهينوأنقيالزاحف

الجرادآ-)4(.!نطاطاأواصبحكراعاهنماالذى

بهالألهالأطوارأخطروهو.أحنخهنمتأنلعد،الطيارا

.مكانإلىمكانمنيهاجر

جراد

كلفيالمقمودهرالجرادمننوعأىتحديدالعسرومن

معتصلحالكلماتهذهلأن،الكتابفيفيهيذكرموضع

خم!ةنحوعادةالبالغةالجرادةطولويبلغ.الجرادأنواعكل

ضفافانالخلفهان،أجنحةأربعةولها،أكزأوسنتيترات

ر!فيتوصف؟)وللجرادة.الأماسينمنواكبروأعرض

،بضخاتفاالخلفيالزوجتميز،أرجلستاللاويين

علىالجرادةحطتوتى،بهماقتفزاللذانالكراعانوهما

يصورةجسمهافوقالكرإتندرز،الأرضعلىأوكصن

الثجرأوراقبهتقرض،قارضفموللجرادة.واضحة

.والثاروالزهوروالبراعم،والأكاب

عادةالجرادأ!رابتتكون:والم!لحةالجرادطدات-لالثا

الواحدالسربطوليمتدوتد،الجرادمنعددبلاملايينمن

يىوالجراد09الساءوجهتحجبليهادحتىيلأ08إلى

والذى.(.3:27أم)ألرثانرئاكلهيخرجولبههملكله

والجراد.الرياخاثحاههوعادة،الجرادأصابتحركاتيحدد

خمسينالواحدالسربيلمفقد،ريبةثراهةالنباتاتعلم

منطقةعلىتحطأنفما،واحدةوجبةفيالنباتاتمنطا

.جرداءبلقغاتركهاحتى،خضراء

بصتحيقمجالمخترقةآجالاالكبروةالطوربعضوتطص

ويدكر.ماخريصلاتهامملأأفواههافاغرةوهي،الجرادمن

أنه!المقدسللكتابالطبيميالتاريخ)كنابهفي،هـتريترام

الجرادمنشهيةبو!ةتشمتعالأردننهرفيالأس!اكرأى

الهر.فيالمناقط

بهتحفر،بطهامؤخرةفيللم!كيىالأنثىوللجرادة

الببض"مماسكةمنكتلةفاوتضعالأرضفيمستطيلةحفرة

مكافحةفيالفعالةالطرقومن.الإفرازاتبعضبفعل

وتمح.وإتلافهاالبيضمنالبهلهذهتحميع،الجراد

اليض،منالكتلهذهيجمعمنلكلمكافأةعادةالحكومات

-الجرادصغاركنىيجرى؟.الكيةمقدارعلىتتوقف

ثملذلكتعدخنادقأوحفرإلى-الطرانمننمبههاقبل

فطاللهبوتاذفاتالحثريةالمبيداتت!تخدمكا.إحراقهايتم

.الجرادمحافحة

،الخراتسائرنعهاالجرادةتطورصاحلنحتلفولا

فيتخرج،مراتصتنحوتطورهامراحلفيالجرادةوتنلخ

لماتكودلاالبدايةوي.تجلأكانتممااكبرمرحلةكل

،صغيرةأجنحةلهاتتكونانلاخاتبفعةبعدولكن،أجنحة

مراحلوفي.الأخيرالانسلاخبعدالابهاالطراننستطيعلا

حفرفيالصغوةالرداءالحورياتتوجد،المبكرةالانسلاخ

نموهااكمملومتىمهاجمعدوأىمنلاتختبىءالأرضفي

.الطيرانعلىقادرةتصبح
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جراد

!فدهاضعلجرادةصورة

صورةونجد،لنباتاتمتلفةتطورهامراحلجمعفيوهي

قويةأمةأرضيعلىصعدتفإذ!:بوئيا!فيلضراوتهاقوية

حعلت.البوةأصراسولهاالأسدأصانأضهانها،عددبلا

فايضتوطرحتهاترتهاقد.مهصةوتبتىخربةكرقى

.(2.ر29-2:أيماانظر7و:6ايؤ)!قفبانها

الشعر!لمعاقبةاللةيتخدمهاالىالوصائلسوالحراد

.اخ!(..7:31أخ2838:2:4،2تث4-!،:1.)خر

؟27(،أو51:4)إرياالفزاةصلحيىوصفامجازئاوتستحدم

وأ(64:32إريا،6:5،7:21قض)العددلكزةرمراتستخدم

،ه:21حا،9302:أيوب33،:31عدد)لةللضآرمرا

2(.04:2إش

جراد

إسرائيللبىانخريحةأعطتلفد:كطعامالجراد-رابعا

وماالأطحمةسيمعهمماب!تللتييرمحددةتوصات

الماضىالطيردببكلمناايئ!عننههمفقد،يضرهم

والصرصوربأنواعفاالخافرتثمصلىوهده"أ،سبععا!

الجيصعلىتعيث!التىالحثراتسأشهوما،لا"لراعه

المعدية.الأمراصالاتميثرفتقاانقادوراتش

لقوكأفهناك،ائعصررأقدممنذصحائاالحراداصتح!ءقد؟

(الميلادقبا3التاالقرنامن)بالاتأضوكأقصر!حجارعر

!ا.الملكيةالآد!لرويدعمىعا!محففاألحرادت!-

الجرادمنأنواعلثلاثصورة

لهاالجرادفزووبعدنجللثبرةصورة
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جردم

أنهاليونانونالمؤرحينمنوغيرهالصقلديردورويذكر

القبائلبعضزالتوما،الحراديأكلونقومالأحباشمنكان

كمصدرالحرادعلىليدحدإلىتعتمدوالأسيويةالأفريقية

كتلةمعهافتجدبالرأسيتزعونوهم،البروتهللمواد

رالأجنحة،والأرجا(الذبأكط)البطنيزيلردثمالأحاء،

يحتفطودثم،ملوقةأوصنمويةالمدورمنكفايمويأكلون

لرقتدتيقثكلعلىمطحولةأومجففةكبيرةبكيات

الحاجة.

بهذهأعدطإزا-بالجرادالمديةأننظنأنينبغيولا

!لولذلك،بكاملهاالح!ثرةأصثلمنفزاشئا-يقةالعلى

جراذاطعامه!كانالمعمدانيوحناأننقرأأنالعجبمن

طعائايكلفهذا،(:6مرق!ا4،ة3مت)،برئاوعلأ

جيدمصدرفالحراد.للغذاءالأساشةالعناصربهقوازلا

كحيةعلىيحرىأته؟،الحرارلهوالعرالىوالدهنللبرولين

بالعتاينات.غنئالي!ولكه،المعدنيةالأملاحمنبهابأسلا

وقد،البروتيزمنوزنهمن%05مناكزبهالمجفففالجراد

وزله.من%02إلىأنراعهبحضفيالده!كميةتبلغ

الكلحةعنترجمة،"هـالحراد!ادةفيذكرلا؟وهو:جردم

شراهنه.لدة،لالعربية!الحويصل!أو"حاصيل)العرية

ويذكر،النهمضديدوهو،اليرقةطورفيالجرادهووالجردم

6:28،أخ8:372،)املالجرادمنكنوعدائئا

78:46(.مر

بهاويقصد،ابباتمنالججردةالمريةالأرضهى:جردة

اثوبمنوبرتهدهتالذيالبالمطالحزءاللاويينفي

5(.:ها3الا

الكبرالذكرهوأوالفأرمننوعالجرذ:الجرفىانالجرذ-

.سرادذفيفياكدرولونهاليرنجوعمناكبروهو،منه

(66:17إش)رجسئايعتبراكلهوكان.جردانوالجمع

الجردانشكا!علىآلهتهاتصغال!ثعوببعفروكانت

.(2.2:إش)لهاوتسجدوالحفافيق

المضغيعاودبمدىأحيرهمعله!هيالعريةفيامملمةوا!ر:

الأساسيينالشرطينالظلفوشقالاجتراروكاد.يجترأي

انتي،الأربعذواتمنالطاهرةالحيراناتيتوفرهماالواج!

ا:3،الاافهاباك!اسرائيللنىمعوخاكان

والضأنالبقر!وهىبالاصمبعضهاذكروقد.(ا:46تث

!والمهاةوالثلوالرئموالوعلواليحموروالظبيوالأيلوالمعز

يتوفرلاالتيالحيرالاتبعضذكرتكا.(وها:44تث)

لالكنهاتجترلأنهاوالوبروالأرنبالجملمئل؟الثرطانفا

يحرلالكنهظلفايقلأدهوالخنزيرظلفا،لق

8(.وأ:47،ث

جرة

نيركانتالطاهرةالحيواناتأذذلكإلىالنلمودوبص!

بقورمغطاةتكوذ،تشصةتكنأوإذا،المتثعبةبقرونها

مبنةسأجزاءأليافأن؟،اضظايااصوحاليةمد-سة

وعرضئاطولأايقطبع!لةا!اهرةاالجواناتلحوم

الحيواناتبينامم!زجبلتفيمنظرياتجملةوهاك

فا،الظلفوضقالاجترارأساسعلىالطاهرةوكرالطاهرة

ليالحيواناتأنظفهيالظلفوالمثقوقةالمجرةالحيراناتأن

ايخ!.فيلحوئاأجودهاأنها؟تغذيتها

وأالفخارمنعادةتصنعكانتأوانالجرارجرار:جرة-

صاعةتقدتولما،الحثعنتمغأوالححرفيتنقر

رالتوما(:813إرميا)الدولابعلىتصنعأصجتالفحار

وكانت.فمائنفيتحرقثم،الطريقةبذهالقرىفيتصنع

وكرها،الغلاللحفظأوالخمرأوالماءحملفيعادةتتخدم

صيداصرفةأرملةفيهتخفظكانتالذىالدقيقكوارمثل

.(ا-16ا:72امل)لهاكانالذىالقنيا!بالديق

أر!لهالذىابراهيمعبدفالهماهو،الجرةعننفرأماوأول

إلىصلىحيثوعثيرتأهلهس،)صحقلابنهزوجةيأخذ

واصغايرملىيرابراهيمبدىالهالربأيها!:تمائلأاللة

وبناتالماءعينعلىواقفأناها.ابراهيميدكطإلىلطفا

أتولالتيالقاةأنفيكن،ماءليستقينخارجاتالمديةأهل

لجمالكاستقىوأنااشربفتقول،لأضربجرتكأيليلها

.(ا-24:214تكأ!)حقلعبدكعينااييهيأيفئا

لتخبئةورجالهجدعوناضحدمهاانتىالجرارعننقرأثم

وانفجرالجراركرواوعندما،بداخلهاالخاعلأوالمصابيح

جدعونأماموهربواالمديانبتجيثىارتمبالور،

.الفخارمنجرازاكانتأنهاوواضح.(أ-7622:قفر)

بملءأمر،الكرملجبلعلىالبعلأنبياءإيلياتحدىوعندما

،مراتئلاثوالحطبالمحرتعلىوصوهاماءجراتأربع

والحجارةوالحطبالمحرقةواكلتالربنارفقطت9

18:32-38(.)امل!المياهولحتوابراب

يحقأوالفضةحبلينفصمماتجل":الجامعةويقول

ولا،(:6ا2جا!!العينعلىالجرةتبهسرأوالذهبكوز

.ايرارالج!دبهاي!ئبهالفخارمنجرةإلىيثيرأنهضك

أباريقحسبواأصهونبنىأن6ليهمرفيإرمياويدكر

.(2مرالط،ت)أفحارى!دكطعملخزف(جرار)

لهما:قال،للفصحليعداالتليذينالربأرسلوعندما

!اتجعاه.ماءجرةحاملإنانفييكماالمدينةإلىاذها"

إلىحاءتالامريةالمرأةأن؟.(ا.22:لرا:4،13مر)
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جرار

فلصطيةلجرارصورة
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جركق

ا!امعتقابلتوهاك،حرتهاوطءلنستقيصوخارئر

)اسبعنالاسلتخبر"المدينةإلومفتجرتها"تركت

.(:428بو)بسوع

الكرماء:صهيودلبىرثائهيإرمبايقرتجرز:

.(مرا!4:7)أالأزرقكااجاقوتحرزهم..كاذ"

صدرهأحمههو"(حرره"احريه؟لا)الإساد!حر.

وسطه."تيا!

ألمجلدهداسموصعهي"حرريمحل"!!حعا!:جرزيم

صمونيليا،إتدكرلاالكعالةا!ائلاإحدىالجرزيرن

صقلعفييقيصودكالراعدماورحالهداود!نلقرأحيثالأول

منهؤلاءلأذرالممالقةيينوالحرالجضوريينوعزوا"صعدوا

ممر"أرصإلىضورعدسالأرصسكانقديم

منا!رلمطأاصثمالأفييقيمرنكالواأغهأى،(27:8أصم)

حما!مما"الجزريينإالبعييةفياحمهمحاءوتد.القص

كثيزاتمد"جازر!ولكن،"جارر"إلىنسبهمعلىالحعض

قدأنهمالبضويرى.الممطقةهدهمنالثمالإلىجذأ

تارمجئا)حمالأاكزموقبم!هوحرربمحبلىإلىيتبود

.الأولصموئيافيحاءكلاالمحيطةللظروفوحعرافئا

بىواحدةمرةإلاالأجراستدكرولاأبراس:جرس-

العبريةالكلمةعىمترحمةوهى،المقدسالكتاب

يطىأالجرحمةأصتقل9الفعلصتالمشتقة"!يلوت"

وهى.(91:3إرميا،12:21مل311،2:صم1)"أذلاه

رنينلهشمعممعنى"صلصا!أوصتل9العربيةامملمةانضى

طين.أو

العهدمذالقديمةصصرفيللزيةتخدمالأجراسوكانت

أمشعملت؟..م.(ق008حوألي)الأتلعلىالوبحطى

الأطفالرقابفيتعلقوكانت،اعبطةاالرومانيةالعصوري

لرجمكحلأحزغاكانت؟.وجوده!أمكةعلىللاصتدلال

إلهركرباويقول.والأضوريةالالبةالمصورندافي

"الر!قدسالخيلأحراسعلىإالربيوءفييكون

2(..أة4)رك

غليطادققتهأكططحهأ:دقهتعملىاليءحرشت:جريش

المدضوش.هوالمجروكأالعدسأوالمحروكأوالفول.دضيشةاو

مثوئاففريكأللربلاكوراتتقدمةقربتإن:الر!أمروقد

.(2:14لاا"لاكوراتكتقدمةتقر!سويفاجرثابالنار

،2:22حر)"يىعر"أر!يلنز"مداهوةجرشوم

اسم:وهر(81:3

أمهحتنتهوقد،صفورةرشجتهسالبكرموسىاب!-)1(



ثونبر

2(.4:ه)خرمصرل!مديانأرضمنالحودةطر!في3و

يزونجدماكنفقألبحازارالأصنروأخيهأمهمععاشوقد

نأبعدمصرفيمرسىقضاهاالتيالمدةطيلةمد!انأرضفي

يزونفأخذ":نقرأإذ،مناالعبلإخراجالربأرسله

اسماللذينوانجياصرفهابعدمر!ىامرأةصفورةموصىحمو

وا-،غريبةأرضفينز*كنتفاللأنهجرشومأحدما

سيفمنوأنقذفيعوفيكانألىإلهتاللأنهأليازارالآخر

إلىمريىإلىوامرأتهوابناهموصىحمويثرونوأق.فرعون

.(18:2-هخر)!الذحبلكدنارلأكانحيثالرية

.(23:14أخا)لاويصبصمعموسىابناخسبوقد

الدانيينلبطكهةجرشومنلمنوبنوهجهوناثانوكان

أعا.(3.:ا8قض)إسرأئيلنيالأوثانعبادةأدخلواالذين

نأإلىإماراجعفذلك!نىابنجرشومأن"!ن!اء!ا

منسىسبطنصفبينتقيمكانتالجرئويينمنعائلة

منىاسنمنخفيخطأحدثأنهأو،(2:27ألق)

بينفرقلاالعبريةفيأنهوبحاصة،موصاسمعنعوضئا

احدكان؟.فسىفي"الون9ريادةفيالاالاحمينحروف

الربيتخزا+ثعلرئيئا!ضبرئيلأوهوجرضومأحفاد

26:24(.23:16،أخأ)داودالملكأيامفي

سفرفيلاوىبنجرشونعلىجرضوماسميطلق-)2(

:7(.ا75،أو62و43و02او7او)6:6الأولالأخبار

صحدوقد،يتهرئي!كان،فينحاسأحفادأحداصم-)3(

ارتحششاالملكأيامفيأورضليمإلىبابلمنعزرامع

.(8:2)عز

لاويبكرموجرضونالجريثوفون:-جريثون

لهوكان23:6(.6،16:ارأخا3:17،عدد6:16،)خر

7،ة23أخ1)،العدانأيضئايمىالذىبىابنان

(2.او6:7أخا3:18،عد6:17،خر)وثهعى(،262:ا

من-نهمالذكورعددكانعثرتان،منهتفرعتوهكذا

7ر005عياءبريةفيالأولالتمدادفي-فصاعذاشهرابن

ايعدادفيالجرضونيينعثرةعدديذكرولا22(.و321:)عد

المعدودينسعددجملةيذكربل،موآبسهرلفيالافي

ابنمنذكركلألفاوعر!نثلاثة9عددهموكان،اللاو!ن

فيالداخلينعددوكان.(26:62عدد)أفصاعذاضهر

وستألفينضةخمسين)بنالىشةثلاثينابنمنالخدمة

.(4و.4:93عدد)وثلاثبنئة

كانت6اللاويينعلىالاجتماعخبمةفيالحدمةترزبعوعد

ويخصةالمسكن!ئققامجملواأنالجرضونيينعشاثرخدمة

وجفنوقمنعلمهاالذىايخسوكعلأءوغطاءهاالاجماع

الداربابمدخلوسجفالداروأصتارالاجماعخيحةكاب

تجز&

أصتعةوكلوأطنابهنمحطةالمذبحوحولالمسكنحولاللوا!

بخدشمكومرنوكانوا،أحمالهمكلوحراسة،،خدتهن

.(2-428:هعد)الكاهنهرونبنإثامارإشرافتحت

الذيزاخراررزخدمةمنقدزاأعظمخدممكانتوبذلك

والأونادوالأعمدةوالعوارضالألراححملعليكان

أقلكانتولبهها،(32و4:31عد)أتعهاوكلوالأطاب

الالوتحملعليهمكانالذ!نالقهاتنخدمةمنقدزا

اضوءإومنارةتهاوكايتوصحرنهاوصحافهاوالمائدةوالحجاب

ابخورومذبح،الريتوآيخةونافضهاوملاتطهاوصرجها

المحرقةعذبحوكذلك،القدسفيالخدمةأمتعةوجميعالذهبي

المقررةالعيماتحصبهالمتعلفةالحدمةأمتعةوكل

.(ا4:ه-ه)عد

منوأربحةالححلاتساثان"حرضرننبىاعطيوقد

حملهاإلجهالموكولالأتحةحملفيلاصتخدامها!الثران

.(7:7عد)

مارحهامعمديةعرةثلاثأ!الهموأعطبت

جطوشأشيرسبطومنياكربطعائرمنبالقرعةا

2:7)لقا!باشانفيفىجصانصفومننفتالمط

.(7-76وا6:62أخا27-33،و

عائلةالمليهةزمنفيالحرثونيينمنبرزو!الذ!نومن

الملكزمنمنذالهيكلفيالغناءبخدمةتامواالذين،آساف

6:31-647أخا)الىبعدالثافيالهيهلزمنالىداود

723:7،وه:9،161او7و:1،517:ه9أ-7،:25

،22و11:71غ،2:14،3:01عزرا،3:51هأخ11،2-

خزائنعلىرؤصاءالجرشونونمنابحضوكانا:35(.2

.(2492:8،و2ا26:أخا)الربيت

حزتياأيامفيالهيكلتطهيرفيالجرضونيوناثركوقد

ئةالمقينآسافبنيمنرجع؟(13او922:أخ2)الملك

.(4اوأ2:عز)زربابلمعبابلسبيمنوعثرونوثمانية

ييه،لاوكأنهجرعةبمدجرعةالماءابتلعأيجرع:

علىثرلتم؟لأنها:الربويقول،كظمهأىالغيظوجرع

ومجرعون!ثربولأدائئا.الأمجغلربقدسىجبل

-أأى(،16)عربدياأيكونرالمكأنهمويكونون

.يشربوربماينصون

جله،أوكلهبهذبتأىأجرفهالثىءجرفتتجزفة

:القولفيالمقصردالمعنىوهوكخهأىالطينوجرفت

اوجارف،(41:910أ-سب)،الأرضترابصيولهاتجرفا

.(27:4أم)هذامأوكاسعأى،وخراف
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جريممة

شق؟سفلسالآمواجأوال!اموماهرالجرف:جزف

المهواةأيالأملحالمحدرالجاعرضهوأووالهرالوادكلط

.(8:32مت)

الاسانأنأصاسعلىالكتهابيةالأحكامنقوه:-جراكمجريمة

حياةيحياأنفي،كلمتهفيالمعلنةاللةمةيتممبأدميزم

نمحيةأسرعلىليىوالإسار،ال!ةحقو:تحرموأذ،مقدسة

نحلوقإنادأنهأساسعلىبالحرىبا،براجاتيةطيعةذاتأو

اطتيير،فابلغيرمطلقثابتالالزاموهذا،اللةصورةعلى

الحامةالمعا-سبمقتضىتحو-سهأوتحديلهعلىللانانسلطةلا

حالبأممط-تكنلملهوهالأدببةفالمطاب.المجتمعوالائدة

فيالعامالهوطببثأنهامنيقللأوتخففلأنقابلة-

الادسسالأصحاح)الطوفانقبليساالأحلافيةالمحاير

بالهلاكعليهحكمحميهالثرىالحنىإنبل،(التكوين

به.اشسكتواحدةأسرةنجاصثناء،اللهبناموسللاشهانة

المبادىءأنتمائاالواضحشكانصمىضر!عةفيوحتى

عرضةتكنا،القتللجريمةعقائاالإعدامثل،الأطجة

الاعدامتنفيذعنتغاضىتجعأىإنبل،الالغاءأوللتعديل

وعقابهالذلعةتحتيقعكان،القاتلي

.(3-334:اعدده)

الدولةأوالمجتحعكظل،الجديدالعهدعمورفيوحتى

لو.2:16،االقتلجريمةفيالإعدامعقوبةتنمدصثولية

علاقاتهفطالمؤمنعلىأنومع.(ا:34رو11،ة2أعه

لمنالآخرخدهمجولوأقبالخيرالريجازيأدالخصية

علاقةلاالجلعلىالموعظةأذإلا،الأيتخدهعلىضربه

(ء:93ت)،الثرتفا:موافلا09العامةالعدالةتنيذلها

ولكن،للظلمتعرضونالذلمالميحيينالافرادعلىتنطبق

فعلةص!المجنمعحمايةمسواجةعيهاالتىالدولةعلىلي!

اششر.

لينواضحةحدوذاالر!ةتفعا:الجرالمتصيف-أولا

الحايالتب!تنقول؟أ:)الفرديةوالاساءاتالحامةالجرائم

الجاضركيرأوالماضرالعدىهيالعامةفالجريمة،(وانحالفات

تخضعأنمحهيجبحدأالخطورةمنتبلغوالتى،المجتمععل

والقانرن.العامالصاعممثلىمنبدعوى،ا!ضائيةاللإجراءات

المؤذيةالتصرفاتمنالمجتمعحمايةبهيقصدقانودتهوالجنالى

موجهةفهىالفرديةالإطءةأما.الرفعلةع!-تمدرالى

لمأنهوحيث.عهاتعوبضعلىيحص!!أنيتطيعفردضد

،عامناف-ئابتةبصفة-قديشاا!ضاراالنظامؤيكن

رفع،الأجاءأقرباثهأقربأو11عل!وقعس-علىكان

الجريمة.فياوقتالتيالجطقةقضاةأمامالقمائهاورعوىا

مشوليةالأحياءالأقرباءأقربعلىكان،القتلىحريمةفيح!

035

جريمة

فيلنحكمالمنعدأ:الالةوكيلكلهمةيقوءفكان"الوليإ،

.حطوشةالأقلاآالحرابكا،الفاتل

الجةلهتصبحولم،محد!ذافكادالمعاملاتقالونأما

الظر!هـالحصريةفيوالصناعةالخارةتقدمبعدإلابهيرة

مرسىشريعةوحلو.الابليةحمورالميتوانيزمثا،المتقرة

علىالملكحقوقعلىاضعدكيوا،آالحراهدهثلتفاصيلىص!

دألثتإمما،وغيرهاالاحتيالواوالتجارةالاءوعقود،ذاته

،المبلادقاعشرالحادكيالقرنتبلفطغايهتصصلئريحة

اصرافي.فيالملبهةيامقبلأى

الجرائم:منرئييرنوعينتتاولالريعةكانتوبالاجمال

منتعترالثريةالعلاقاتوكانت.والمدنية،الدية

نفه.الرباختصاص

الديه:الجراكم-اللهضدآجرا-"(

منالأوليتانالرصيتار!تلقد:الأوثانعادة-)1(

)خر.2:3-6(.أخرىآلهةأىعبادةعنالعثرالوصايا

وحدهالربكيرلآلهةذبحمن9:القلذانعقوبئوكانت

هىعادةالإعداءوصيلةوكانت.(22:.2خر)،ئهلك

خطيةبأكملهمجتمعارتكب!)ذا.(1ا:.3تث)الرجم

الصبحدأفرادهجيعضربيجبفكان،الأوئادعادة

ا-16(،13:2)تثاليئبحدوكائمهملهمماكلوتحريم

بالناروحرقهاومذامجهاببادتهايتما!ماوكلالأوثانتحطسمع

.(2هوه7:تث)

المساكينالأطفالتقديمشكاد:ذيحةالأطفالتقديم-)2(

بيم،شائعةعادة،الكنحانيبنأوئانمنوغيرهلمولكذلائح

وكان،عنهاالناموسنىوقد.نهم.للدماءبهاكانوكانما

آحازعهدوفيالا.2:2(.الموتحتىمرتكهارجمصب

نىالملكعهديوبخاصة.م(قالمللث-)728-743

الحكومة،بموافقةالحبادةهذهحظيتق.م.(،6196-641

الففآجراوانثارالأدبيةاالحياةفيايها!وحدث

.(16و2:6ملا2)

وثيقةحطاياوهي:الأرواحونحاطةوالعرافةالحر-)3(

:الموتاثيحةيعقوبتهاوكانت،الأصامببادةالملة

يعرفمنولاالنارلىابتهأوابنهيجيزمنفيكيوحدلا9

رقيةوقيمنولا،طحرولامتفائ!-ولاعائصولاعرافة

الموقى"يسيرمنولاتابعةأوجانايألمنولا

22:18(.)خرأتعيضطصاحرةتدعلا15(0اوا.ا:78ث

رجلفيكانإذا":الر:حايينالر!اءقاتيجبكاد؟

يرجرف"بالحجارةيقلفإنهتابعةأوجانامرأةأو

هدهتميذيعيفاشاولالملككانوقد.(لا.2:27ا



ولر،)صائيلفيوالتوابعالجانوأصحابالحرةضدالأوامر

دورع!تعرافة-إلىموتهتجلىأيخرا-لجأأنه

أبامهوالعائفينالارإضعباءالنىلاحظوقد9(.:28اصم)

اعلضيييناخطيهأساضاإنهابقرا،(الملكآحازأيام)

.(2:6إش)

را!اصاياالهكلاثالثةاسصةاكانت:الجديف-)4(

لأد،(صاءهددىللاأى)باطلأاللةباسهالضقعنتهى

وكار.(.2:7خر)باطلأباحمهنطقمنيبرىءلاالرب

حادثةوأ:ور،(22:28خر)اللةا-صبع!أضدانش

رحئاصتكهاأعدم،الوصيةهدهكرعنالكتابيجلها

مىالرؤساءأحدلسأن؟.(ا-24123؟لاابالحجارة

الحكرماتأقاءالذكياللةعلىتجديفوكأنهينبركانالثر

.(2او:13رويةأدظر:22،28خر)الرية

الآلهةأحدباسمالنحوةكانتسواء:ال!ذبةافبوة-)5(

،(!وه)الرب3بانبوةبأ!اكاذئاادعاءكانتأو،الوثية

.(أ:.2-822تث)الإعدامالحالتينفيالعقوبةوكانت

28:)إرياالتمةبذهالىإرمياتقتلأنالجماهيروكادت

لرةهىإنما،لصرنجوخذباتصارنبرتهأداطسعلى9(8"

كاذبة.

أمزاالبتيومتقدبىموضوعكان:التكر-)6(

.(2:3تك)خالفاعصلهاللة!ح!لتذكازاالبدايئمنذمقرزا

بيعلىمقرؤادلككان،جاءيالريحةإعطاءقيحتى

اسصلاعنفيهالامتناعمجبوكاد.(:23ا6خر))صائيل

أيفاآالماومنبلالعائلةأفرادجمعجانبمناليدوى

"محفليخهلكونأنصيهبوكان(.و.ا)خر.2:9

قراعةيشلكانأنهيفترصالذى(2:3الالمأمقدس

عهدعلامةالسبتوكان.والصلاةوالوعظالإلهيةالأسفار

بأيالقامعقرلةالمرتوكاذ3:13(.ا)حروضعبهيهوهبين

رحافيالحكمهدالفد:قد-17(.31:14)حرفيهعمل

،(1:323-آ)عدإداعصلرءلىحصئامجتطبرحد

حفظعدملأثدمدى،المو!حتىبرحمهالرلصأمروالدكي

يخصاحدتكاتويةكارثةإلىيؤديأدلألدكانالت

عهردأ:احريذنككل!الشصالرإرمباحذروقد،بعد

.(2؟717إريا)الملكية

عنلكفرأ-يم!كات:اللةبخاموسالاستخفاف-)7(

27(،1:)عددخطيمادبجةا!ةصعنزلمديماسسهواحصايا

عصدعنتردكل!أنهاأكط)!رفيعةيلىتعملىالتىالنمرأما9

وأالموتعقولتهامكات،(لهوتزدرىاللةلامرسالخضوع

؟.(3او03ا:عدده)شبالينمنتقطعأنالأقلعل

لمرارنحضعلامنكلعلىرجماالموتعموبةتولحعكان!

ا:7)تثبعدفياالهيكلفيأوالاجماعجصةفيالكهنة

يمادلكانالأمةفيالعليااللطةبقرار!الأصتهانة8-12(،

.حزملكلىتقابلأنيمب!ايخالةتهمة

وهي:المديةآابخراأو-الانانفدالجرالم-)ب(

يعرضحذاالحامةمنبلغت،آحرإلا-حقلطأحطاء

النزاعجزصحرجتقددهي،للخطراسدولةاأ:المجح

ككل:المجمعللحطروعرضت،شحص!!لين

هو:القلجريمةفدالأصاعىالأمر5:المل-)1(

علال!ةلأن.دمهيفثنادلافيالال!اددءصافك"

ضدخطيةفالقتلوعليه.(96:تك)"الإناتعملصورته

أتصىاستحقلذلك،الانانخلقصوستهعلىالذممطالله

للمبدأمجالثمةفلير،الحريمةمعتتاصبفالعقوبة،عقوبة

ارتكابعنلالكصلاقناعهالقاتا!إعلاحعارلة!تالحديث

ىأتركلاالحنرالوصايامنالادسةالوصةأنكا.القل

،!تقللا"تقولفهي،القاتليقتلأدعدالةفيللكمحال

شلكنه،"قتا!جريمةترتكصلا":يحنىالعريةيوالفعل

،ا،عدامي!تحقمجرمفيالاعداءتنفيدعدبممطلفايحىلا

الذىللأصحاح،الحروج!رميتالتاليالأصحاحففي

إنائاصربمن9:الوعيةترد،الصترالوصايابهجاءت

عنذلكحلىثتى(،2:12حرا)!قتلأيقتافات

وأعدغيرع!الق!!حدثإذا"ما،إصراروجقتعمد

الملجأمدنإحدىإلىيهربأنللقاتا!يمكنفكان،عفزا

الكهنةرني!يمرتأرإلىملجا.يحدحيت(2:13خرا)

الحمدالتاجربمةأما.(22-325:عدده)اسقتادلكب

تقبلت!تفلي3(،ا3:)عددها!ترمةعقوباهواغتلافكاد

قانونيبدانصموخاكان؟)المدبالقاتلعنفدية

في-ا،عدامعقوبةتميذحقلهالدىوكان(.مثلأالحثين

وكان،للقتيلىجالاضأقر!أى"الولم!"هو-موسىشريعة

الحقهداأنيدولكن(لأ3:9عدده)ااالدءولى"يمى

،ااو:7ا4صم2الفر)الممثإىدلدلحدالتقاقد

.(امما!2؟34

اظطغةشيوخيحقدكان،قتلهص!يعله"لاقتلي:حدوإدا

الأمرويعحصونعيةحلة،اكضاحريمةفيهاحدثتاضىا

فهاب!!صإللر!دبيحةويقدمود:ببراء-يقسمودش

2:ا)تثالقتلي1لدملطحةأيد-نظالاحتىالعفهـان

وصدمحلا-صنحاص!ادا:جةقصايالمصهاكفى1-9(-

نفىتمطىلكات،أديةوحدتىاطبلىالآحرروحةأحدهما

.امرأةأورجلأثورنطحوإذا!2(.وه21:22)حربفم!

ولكن،بريئاليكر-الورصاحبأما....اثوريرجمفصات

فإنضطهصاجهمجنلمو،،تجلمننطاخائوزاكانإن
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:مهاحا!:ا:حدإذا.(2:28:92حرا)يقلعاحه

لبته!دمماغاقله!بالحقايختلصاحىكان،يئيقب

-احا!تي!ص،احما:ذا!حدتإذاولكل،وأعرته

دةم!!؟11صيثو-ا!ةا!اكلثيإد،ثاعاشقتلىإدمذنئا

2:3(.:22)حرالارقنصد

عا!اشاعداءأقيبةعقهكات:واقض!و،)2(الاضداء

:ثاكفافياسهايقرحهي،آداأ:حطيرصر!عه!ت!،آخر

ا!ثإ2(،!2؟ث12)صس"...-و-بع!!عير9

مىءأعتلرتتحركانتاشاغاليةاالعقولاتمعلالمقابلة

ا-ادلةالنعربصا!عا!طالا:د،عبرهمل!جةحقعلىبعندي

!ا!اشسصترذاحاقةا!الأشغاد،اعلنىاوالحلد

اعدف!ص.(اخرسصىيةاالأضهاءا!داقوان!ت)الحكومة

ف!!خةصسمرخصايمت!ريه!-،بالصربأمهأوأبيهعلى

كاعا!خاحر؟دلككاثإد،(21:هاخر)الموتعقربتها

كبةعاررتعدأء،؟)يةاكبتراصلطة:ايةالأصالروابصأصر

هـانضد،أمةأ:عدأكبإذاأما4(ياصمااالآباالذ

.(2لم،2؟آ:12ص!)اصصيملغها.أيددعا!ف!طن،ضاأو

يخةاخوب!عةاتح!-كا-:والرقةالاعماب-)3(

حمه.يربدصكبهأكتصبهسايردأدع!استاثباالار:أن

لعدإ.،لإتهلدليحهاستاإكأيتقدءأ-إم!طنهويكرلمو

-باتلا؟تى:يخحه.(2-7:/لاآ)اضحويفرابداثيفومأن

مه،بهفيالأح!س3أحردب!:عدءاحلب!االاعماسلين

اممهة:،(.،16013)سيااكسالحرامممص-واحدث.

مادد،!اكأحمهثؤالريممةاحنهاكات.)عبةعقولةلهايقرر

اس!نج!--ل!!ا-اهـ-الماكاىاحطواآما.(الإعداءاهى،22

.-اخراصه!!اعل!-تاإىالأ!رأدفراس،يدفعهأناليت

لاثهصيعوىأثعقوتثاوكات،المواشسرفةحرفيوصاك

أما"حهصا-درائسرقهحد!.إدا-!دها:احدهكلكل-

جمحةسيعهأثكيهف!!اث،لاعهاأذخهاقدكادإذا

:؟.(؟1؟إ،22:)اصاةاصالعماصولأرلحة،ثيراد

فةتيغاشكدأاط!اياكا-،يضاضعرااستطاعهعدءحالة

.الطرباضعويصايويأد

كبرأإهمائاالموسريةال!ثريعةتولمطةالجشيةآاجمرا-)4(

ثلذلكفيثلها،نفاالنسلعلىوالحفاظ،الزواجبأمرر

منالنقيضعلىولكن.الأوصطالرقفيالثرائعمنغكلها

لم،(والحثيةوالأشوريةوالبابليةالسومربة)الرثبةالرأثع

تبلالجنهبالعلاقاتأوبالبغاءتمحالموصبةالريعةتكن

ذإ،نوعأكيمنالرعةغيرالجنيةالعلاقاتأو،الزواج

وأالدويةأن؟.الثيحةالخطا!امنيقبرذلككلكان

تصعقوبهاكانت،الواحدالنوعبينالجشةالحلاقات

نأ!.(3ة9202،وا:822لاأالجرقيفيالئركين

32ء

ولل!مةللإنسانالموتعقوبتهكانتبهيمةمعالاضطجاع

تعتبركانتالجنىجرامممفكل.(ا02:هأ:8،23الا

وكان،ككلالمجتمعإلىتسىءلأنها،اللةأمامكبيرةخطايا

سنوىإلىاسرائيلانحدارعلىدليلأالعقوبةننيذا!إهما

ايرائلبنىأماممنالربطردهمالذين،الوثينالكنحاليين

إعادةإنحتى24-92(،:18الاالرجساتهدهجمعلأجل

كانت،آخرلرجل!صارتطلقتأنصبقامرأةمنالزواج

وبالاجال.(4ت42تث)الأىضر"علىخطة+تحبأنهاتعتبر

الثخصية،الأفرادضؤونمىتقرالجنسيةالحلاقاتت!تلم

الذأمامالأمةصورةيثرهالمفةعلىالحفاظعدمكانبا!

لها.الماسبالحقابتلقلمإن،ولعنتهدينرتهتتلزملدرجة

تكن-ا،للعفةالايةالنظرةهذهأنملاحظةويجب

تمائاالنقيضعلىفهي،العبرافيالفكرنتاجمن-بالطبيعة

بينيخماالقانويةوللنظم،القديمالعالمضعوبكلنظرةمن

بتنظيمكثيزااتتوقد)إليناوصلت؟الحثيينوعندالهرين

مثلوجودتعيليمكنولا،(المعبدوروافيالعامالبحاءعملية

لأنهاالا،الموصيةالشريعةفيالرفيعالأخلاقيالمستوىهذا

الأضارذلكتثت؟الطبيية،ونزعاتهمأيالهمضداللةو!ايا

:الأثالوضرالتاريخية

دينالرعةغيرالجسيةالحلاقاتأى:الزفى-)أ(

الابعةالوصتعنهتىالذىالأمررهو،ايزوجين

للرجلالموتحتىالرجمعقوبته:كات(خر.2:14)

،الزواجوقوعقبلوحتى22:24(.تث20،1:الا.والمرأة

كلاهماكان،آخررح!!معالزنامخطودةامرأةارتعبتإذا

24(.و22:23)تثالموتخىيرجان

غيرو)مرأةرجلبينالجيهالصلةأى:الدعارة-)ب(

لبناتهميسمحراألاالآباءعلىوكان،نمرعةكانت،تزوجة

92(،:91الا!رذيلةالأرضوتمتلىءالأرضتزفيلئلا"بذلك

ككل،المجتمعبخيرمرتبطةتعتبرللأفرادالجنشةالحياةفكانت

اسرائيلأىإمكانفيكانأنهوببدو.خاصأمرمجردولشت

مئهاكانحبث،تائبةبزانيةيتزوج%ن-الكهنةغيرمى-

عقربةركانت.(2:7لاااللكهنةبالنسبةصراحةذلكعى

اباها"دستقد!لأغابالارتحرلىأن،رتصإذاالكاهنات

حفيدفيخاسفحلهعمارضاهالربأعلنوقد.(9ت21لاا

بحلحادفةفيالزانجة،المدياليةالمرأةقتلعندماالكاهنهرون

.(2:71-هعده)فعور

خاةرحلاعتصبإذا:إغوائهاأوكاةاكماب-)ج(

عفابكان(الأهلحمايةعنبعيذاأي)المدينةخارجمخطوبة

2-27(،22:ه6ثعليهاذذبفلاالفتاةوأما،المرت

الزقسنوكايعتبركان،مخطوبةأوقزوجةامرأةفاغتصاب
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فكان،نحطوبةعرفتاةرجلأغوىإذاأما.الموتعقوبته

ويأخذ،الفضةمنضافلأخمينتعويفئالأبههابدفعأنعليه

!طحاأنأبوهاألىإذاإلا،يطلقهاأنيقدرلالهزوجةالفتاة

.(92و22:28تث22:16،خرأزوجةله

الأقرباءأى-ا!ارممنالزواخكان:المحارمزواخ-إد(

اضطجاعحالةفي؟،القتلعقوبتهاكبرىجريمة-الأقربين

و)ذا...كنتهمعرجلاضطجعإذاأو،أيهامرأةمعرجل

بالناروإيامايحرقونهكانواوأصا،امرأةرحلاتخذ

زواجأيضئاالجرائمهذهمنيعتبروكان.(11-214:.لاا

خالتهأوبعحنهالرجلأو،القيقغيرأوالثقيقبأختهالأخ

االا.2:اأخيهلامرأةرجلتزوجإذاأو،عمهامرأةأو

يخلفأنثونالأخموتحالةفيإلا2،ا-ااو!7اوهـ2

الرجلمعاشرةأيقئامحرماكان!.(اه-.:2هتث-ابئا

أختينمنالزواجوكذلك23(،ت27)تثلحماته

لمددتحركئاالبفى!ايرىعبارةوهيا:18(،8الا

أخرىامرأةأيتفي"الأخت)أنباعتار،الزوجات

كانوكذلك.!أخت"لكلمةالحبرىالمفهومحسب

.(1ا:.8لاامجفيدتهالرجلأوبأمهالابنزواجمحظوزا

فترةأنحيث:الطمثكرةفيالزوجةالمعاشرة-)هـ(

تتعرضالمرأةكانت،الحملمنأمانفترةتقبرالطمث

النواهيكانتلذلك،القرةتلكفيعلهاالرجللاف!ات

وكانت،الفترةتلكفيالجنسيالاتصالضدوجازمةخديدة

زوجهاكانبل.(18:9102:18،لااالموتذلكعقوبة

.(:124لاهافراضهاعلىاضطجعإذاأيامسبحةنجئايظل

الوالدينعلىالتعد!فقطيكنلم:الوالدفىاهانة-)5(

أمهأوأباهشغمن!يل،(21:هخرا)كبرىجريمةيحتبر

كانبل(لا.2:9ا!عليهدمه1(21:17)،قتلأيقتل

لا5تمرذاأومعانذاكان)ذاالقليستوجبمذتتايعتبرالابن

وفي،سكرأمرئاكانأو"أمهلفولولاأببهلفولبمع

ويقدمامدبنتهشيرخالىبهيأتياأنأبويهعلىكانالحالةهذه

مديتهرجالجيعفكان2(،1ا-:28أأثضدهالشكوى

صائريفملفلا،عبرةليصير،يموتخىبحجارةيرجمرنه

شلثولا.حمغابهموالكوارثالخرابفيحل،ثلهالثاب

فيورودهمجردولكن،كثيرايحدثيكنلمالأمرهذاأن

الاحئرامروحببثكملاكان،الكبرىآالجرالينالشريعة

المجتمعفياللةمنالمقامةاللطاتولكلللأبوينوالتو!ر

الإصرائيلى.

الجريمةهذهعقوبةوكانت:الأشخاصخطف)6(-

قتلأيقتليدهلطوجدأووباعهانالاصقمن):الإعدام

ا!ربصورةالتئنيةسفرفيالعبارةهذهوترد.(2:16خرا)

في)خوتهمننفاصرققدرجلوجدإذا5:تحديذا

منالثرقشعالارقذلكيموتوباعهواسترتهإسرائبل

فديةكلللحصولالخطفيكنفلم(24:7تث)"وسطك

رقيفا،عبذالبيعهكانبل،الحاضرالعصرفييحدثكا

.غربوثيل!يدوالأكلب

)ناناتهمإذا:الكازبواطلف،اطيثالادعاء-)7(

العقربةلنفىيعرضكان،ضر!ةونجية،كاذبةلتهمةصاحبه

الأمرونض،التهمةعليهثتتلوبأخبهيوقعهاأننوىالتى

جيذاالقضاةفحصفإن1،عمدعنبالزورللثاهدبالنبة

فافملوا،أخيهعلىبالكذبضهدقدكاذبضاهدالثاهدوإذا

هوومما.(ا-91ا:97تث)،بأخيهيفعلأننوى؟به

:هكذاكانتحمورارقانونفيمادةأولأنبالذكرجدوو

)ثاتها،يمكنلمولكن،قتلبجريمةآخرإنائا)ناناتهمإذ!5

القانونهذامنالهدفيكنلمو."يقتلبالاضهامالمدعيفان

تستحفهالذىالعقاب،ذاتهاالجريمةعقابهو،الصارم

اضخدامإساعةمنالآخر-فىالمجتمعأفرادولمغبل،فحسب

.الحريرةأهدافهملتيذآالمحا

هذه،انفاذكرناأنصبق؟:الفرديةالأخطاء-لاني

آخرإنانضدإن!انمنشخصيةأخطاءهيالأخطاء

الحامة،الماءلةتحتتقعولا،فانوئافيهاالنظرتشدعى

مجلسونالذ-كأالمدينةضيوخأمامبالقفيةيؤقأنصبوكان

لها:الرئيسيةالبوابةمنبالقربالمدبنةساحةفي

وأجارهكرمإنسانأتلففإذا:اليربملكالاضرار-)أ(

منيعوضأنع!كان،فيهترعىمواشيهتركبأن،حقله

إذاولالمئل.(22:هخر)كرمهأجردوعنحقلهأجود

عنهايعوضأنعليهكاد،جارهبهيمةموتفي)نسانتسبب

عمةمقطتوإذا2(.او24:18الاالنوعنفىمنيهمة

كان،الهيحةوماتت،عيهاكطاءلابئرأوحفرةفي)نسان

!احبعلىالواجبكانإذ،يعوضأنالئرصاحبعلى

.(34و2:33خرا)الأذىمنالبهالملحمايةيغطهاأنالبثر

بيكةعادةالتعويضوكان)لبحويضمالأءالخطىدفعؤإذا

حالةوفي.الميتةبال!يمةالاحتفاظفيالحقلهكان،(ففية

أرضالىإنسانأرضعنالنارانثارفتيجةضررحدوث

فالذى،حقلأوزرعأوأكداسفاخرقت"،آخرإنان

.(22:6خر)النوعنضمن!يعوضالوقيدأوقد

ف!ن،ليحفظهاوديعةإناناصتودعاذا:الودائع-)ب(

22:)خريالضمفصاجهايعوضأنعليهكانالأمافةخان

يعوضأنفحيه،ال!حةافترعتأوالوديحةسقت)ذاأما9(.

منتماثابرىءأنهاللةأماميحلفأنبعدولكن،فقطبالمثل
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أحديثاهدهأندونالضررأوالسرفةحدثتنىالأعر

.(1اوا.22:خر)

الشرقنيطبقاتثلاثهناككانت:الماكينظلم-)ج(

والييمالأرملة:والامتغلالالظالمةللصعاملةمعرضين،القديم

علىيحصللمو،آخرصعبسمهاجزاعادةوكان)والنريب

معاملةعلىيحصلواأنالصحبمنكان.(الهوديةالجنية

رجلمنللظلمل!عرضونعدماالقفاءأمامأوالمجمعفيعادلة

لهم،حائاننسهمنالربجعللذلك،نفوذذىأوعنى

(2-24ا22:)حرولفتهغضبماطائلةغتيقعيظلمهمومن

أما.تامىوأولادهمأرا!نساؤهمفتصر،بالشففيقلهم

همكانواماأطسعلىفكاناللغربو)كرامهمعطفهم

23:9(.)خر!رأرضفيكنرباءعليهأنفهم

حكملننفيذوسائلثلاثالتوراةذكرت:العقوبات-لال!ا

إضارةوثمة.باليفوالضرب،والحرق،الرجم:الاعدام

واضحةكيرالبارةهذهولكن،الشقإلى،الأتلعلىواحدة

لتحذهـالآخر-كأ:كانخبةعلىالجثةتعليقفلعل،تمائا

علىوعلقهفقنلالموتحقهاخطيةإلانعلىكادإذا"

تدفنهيلالخثبةعلىجثته"تيتلاأنيجبوكان،!خبة

صلبيومحدثماوهو23(،و2:22أ)خر!اليومذلكفي

الصلبانعناللصينوجثتاجثتهفأنزلت،المسيحبرعالرب

بنو.!!رائيلقتلعندماوحتى.(3اا:9يو)اليومنفىفي

الوصية،هذهثوعاحترم،الحر!فيالأعداءجيقفادة

أ:27(.!)يىالومنفىفيالخبةعنجثئهمبإلزالوأمر

:الاعدام-)أ(

يحدثوكان،اشخدائائلالوطاكزهذاكان:بالرجم1()

الثهودفيهمبماالمجتسعكاتكلمنممثلينباشتراكعادة

تقدبم:هيالرجمعقربتهاالتىالجراممموكانتأ:7(.77ث

والسحروالعيافةالمحرافة،(وه22:لا.المولكذبيحةالأبناء

تدتش16(،أو)24:هيهوهاسمعلىالتجديف)02:27(،

الآلهةعبادة1:32-36(،)عدهيدوىبحملبالقامالبت

الأبوكنصلطةعلىاثرد17:2-7(،أثالكاذبة

كعدىومن،(23و22:22تث)الزنا2(،أ1-:7128ث

كرميبنعخانمعحدث!بالتحريموصيةعلى

بالتجديفلاتهامهاشفانوسرجموقد2(.)ي!7:ه

.(85و7:75)أع

القاتل،)عداموسيلةكانتهذهأنييدو:بالهف-)2(

21(.او3:9)عدده،الدموليأبالتنفيذيقومعندماوبخاصة

ذهبواالذينالمدينةسكانقتلوصبلةهوالبكانكا

فيمرةلأولاستخدموقد:ها(.ا3)تثأخرىآلهةوعبدوا

البقكان،(32:27خر)الذبىالعجلعبدرامنقتل
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كبيزا.الفلىعدديكرنعند!ايشخدم

تخذالذيالرجل)عداموسيلةالحرقوكان:بالحرق-)3(

كا.(2:14لا.ابانروا)يامامجرقفكان،وآمهاامرأة

.(2:9لاأابالزفىتدست)ذاالكاصابضةتحرقكانت

لكىتتقدمالتىالمرأةعقوبةكانت:الأعضاءتر-)ب(

دأ،بعورتهوتمكيدهاقمد،ضاربهيدمنرجلهاتخلص

لآخريببمنعقابكان؟.(2:12تثه)يدهاتقطع

بعينيخا5:بالآخرأحدثهمابنضىيجازىأنعضوففدان

جبهرحوجرخالكىويهابرجلورجلأبيدويدابسنوسنا

تقيذأنويفترض.(2وه2:24خرا)ابرضورضا

لاهذاأنركم،القفاةأمامالمصاببهيقرمكانالعقوبة

عنالاصابةحالةفيالعقوبةهيهذهوكانت.صراحةيذكر

بالملاحظةجديرهوومما.طاضةأوجيمإهمالعنأوعمد

لطالحالكان؟،المهمأصرةإلىتمدتكنلمالعقوبةأن

القانونمن55المادةفيجاءنشلأ)والأشوريةالبابليةالقوانين

الفتاةوالدإلىقاةأغوىمنروحةتسلمأنالوسبطالأضورى

لا!:الريعةفيصريخاجاءفقد،(الدعارةفييتخدمها

كل.الآباءعنالأولاديقتلولا،الأولادعنالآباءيقتل

هذاأنضكولا(،24:16)تث!يقتلبخطيتهإن!ان

آخر،شخصأعضاءبأحدضررإحداثحالةقأيفئاينطق

جريمته.عقابشخئيهويتحملكانفالمجرم

القاضى،الحقوبةهذهتنفيذعلىلرفكان:الجلد-)ج(

كانتابىآالجراأنواعبوضوحببينلمكانو)ن،لفط

أمامويحلدونهأرعايطرحعليهالمحكومكان.الجلدعقوبها

أربعينعنتزيدألاعلى،عليهبهاالمحكومالجلداتالقاضى

ال!يةمننتخلصأنويمكن.(2:ا-3تثه)جلدة

يتهمالذىالرجلعقابو!يلةكانعلئاالجلدأن)22:8(

تذكرولا،تزوجهاعندماعذراءتكنلمبأنهاباطلأزوجته

ولكننا.الجلدعقوتجهاكانتبالذاتأخرىجريمةالتوراةلي

كان؟،الأصرةداخلالأدبوشلةكانالجلدأننعرف

أحداصابةفييتسببأويقتلهألالرطعدهمجلدأنلل!يد

27(.و62و12:02انظرخر1أعضائه

حجزعلىقاصزاكانالجنأنويبوةالجن-)د(

عقوبةيقبريكنفلم،المحاك!ةانتظارفيالمهحينالأشخاص

فىألقيقدمصرفي!رسفأنوواضح.الاموسفيسنقلة

التمةلأجلبقلهالحكماتظارفيمحددةكرفترةالجن

إرمياالنبىطرحمتأخرعصروفي.ظلئابهااتهمالتيالشائنة

عاكشهوبدون16(،او)37:هالحيانةبخييماالجنفي

الجنأنالقديمالعهدكلفينجدلاوهكذا.دفاعهوحماع

.العقابوعاءللمنكانمحددةلمدة



تجرمز

حالةفيذلكيحدثكان:والنراماتالحو!ض-)هـ(

التعريضوكان.الكبرىآالجرامنتقبرلاالتيالأخطاء

حالةوفي.المروقأوالمغتمبأوالملربعنيزيدأحيائا

يعوضأنالسارقعلىكان،حيةالمسروقةال!مةاصترداد

نأعليهفكان،باعهاأوالبهمةذبحقدكانإذاأما.باثنتين

العنممنبأرلحةالشاةوعن،ثيرانبخصمةالثورعنبحوض

تكنلمبأنهاكاذئاعروسهرجلاتهموإذا.(ا-22:4خر)

فحسب،عنايجلديكنلمفإنه،عليهادخلعدماعذراء

يكنلم؟،القاةلأرالفضةمنمئةيدنحكلأنعيهكانبل

يكنوا.(91او22:8تث)جاتهأيامكليطلقهايقدرأن

الكاملالتعوكضبعدإلاإثمذبيحةيقربأنالمذنباستطاعةفي

هذاأنبدولكن.خةعلبهبزيدوأن،حفهفيأذبلمن

وليى،الائبالمذنبجانبمنتطوغاابالغافييحدثكان

بقدرالعويضكان،الحالاتهذهغيروفي.جنائئااجراء

شخمئانطاحئررنطحوإذا.عقاليةزيادةبدونالخسارة

التىالفديةالميتلأهليدفعأنصاجهعلىكان،فمات

الثورصاحبكانمتىإلا،الظروفبحسبعليهيضعونها

وإذا".(2:28-.3خرا)نطاحأنهقبلمنيعلملا

تحصلولمولدهافقطحبلىامرأةوصدموارجالنخاصم

المرأةزو!يقررهاالتيالغرامةيدفعأنالمذنبعلماكان،أذية

قاةرجلوجداذا09(2:22خرا)القضاةمعبالائفاق

كروهي)،ععهاواضطجعفأمسكهاكطوبةغرعذراء

يدفعأنعليهكان(الموتعقوبتهاكانتالتيالاعتصابحالة

لا...زوجةلههىوتكون،الفضةمنخم!ينالفتاةلألىا

رجلاضطجعوإذا.(92و22:28تث)أيطلقهاأنيقدر

فداءتفدلمولرجلمخطوبةأمةوهيزرعاضطجاعامرأةمع

تتق،لملأخهايفتلالا،تأديبفليكن،حرباأعطتولا

يقدمأنالرجلعلىكان؟،عفاجلدمايتضنذلكوكان

.(ا:.2-922لااإثمذيحةكثئاالربأمام

ستعنتزيدالاصتعبادمدةنكىلم:الايجاد-)و(

الاشبادوكان،(2:2أخر)العبرا!البدحالةلطصنوات

بباعفكان،بهحوضمالهبكنلمالذىالسارقعقوبة

الاضبادكانالأخرىالحالاتوفيا-3(.22:)خربرقته

الديوندفععدممثل،جنائةنااكزمدنيةلأفحالعقوبة

تكنلمأخرىحالةوناك.(2:6عا،:هغها،4:مل2)

)ذاأ:هي،خاصةلظروفبل،لذنبعقوبةفهاالحبودية

كأجر.عداستمبادت!تبدهفلالكويععندكأحركاتقر

،عدكيخدمالوبيلضةالىعندكيكودبهزيل

2:93-43(.الاه

ويقال،بعضإلىبعفهواجتمعالقبض!جرمزتجرمز:

المفىوهر،فريةعلىلثانقبفرإذاجرايزهجمع

جرو

عيصهافيوتجلىعر!هافيتجرمر:أحينالقولدالمقصود

.(3804:أيوب)،للكمرن

وربطالجلدأوالنحاسمنجورئاالجرصقكان:جرموق

أسلحةفيإلايذكروا.الحربوقتفيلحمايتهاالساقحول

!ستخدمهوكان.(ا!7:6)الفلطبنىالجبارجليات

.والمصريونالأضوريون

ونعاللجرموقصورة

هـضخمأ،أالقوى"مفاهككرنتدعبرى31:الجرمي

قيلةلقبومر(غطختعنيالعريةفيتجرموكلمة)أاتجسم

لضخامةاللقبهذاعليهأطلققدأنهوييدو،كالبنسلمن

.(4:91أخا)جسمه

أرجلكضل،للتطهكلالماءلحفظحجريةآنيةجرن:

يعنهاالواحدالجرنوكان،والأعراسالولاثمفيالمدعو-ش

المكايلفي،افياحادل،المطراو،ثلالةأومطرين

لزاأربعيننحوأوجالوناتتحةيعادلماأى،اليهودية

.(2:6بو)

.والباعانكلبولدموالجروأجراء:جراء-جرو-

تكونتكادمراتبضع(وجمغامفرذا)الجروذكرويتكرر

جرويهوذا5:لأبنالهلبوءتهفييحقوبفيقول،مجازيةكلها

ملكهرالأصدأنجثوالؤددالقوةعنتعبيزا،أسد

94:9(.)تكإخوتهعلىالملكلهوذاكانوهكذاالرحوش،

أجراءتدصهولم...كاسريعرفهلمسيلا:أيوبويقول

علطتخفيلاالذىاللةلقدرةوصفهفي28:8()أيوبأالسبع

مغا)!زمجرون:بالقرلابابلعنإرياويصف.خايخة

؟.(:38اه))ريا،أصودكجراءررأرون،كأضال
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جزام

منأبناعماأصابوما،خرابعنبأورشليمحلمايصف

أرضحت،أطباءهاأخرجتأيضئاآوىبنات):مذلة

البرية،فيكالنعامفجافيةضعبيبنتأماأجراعما،

لبوة؟أمكهيما!:حزقيالوهول.(4:3)مراد

واحذاربت.الأدثالبينجراءهاوربتالأصدبينربضت

.الناساكل.الفريسة-افتراسوتحلمشلافصارجرائهامن

أرضالىآ!نهزابهنأتواحفرتهمفيأخذالأمبهععتنلما

أخذت،رجاؤهاوهلكانتظرتقدأنهارأتفلما،صر

صم2وهو(،2-ه:ا9)حزيالصجغوصيرتهجرائهامنآخر

)انظروصدياجهوآحازللصلكينالمجاز!ةالصورةهذه

25:7(.23:34،مل2

أفى":وفاعتهاعظمهاواصفانينرىجمصابناحوموكنبأ

الأسديمضىحيث؟الأسودأشبالوصعىالأسودمأوى

لحاجةالمفترسالأسذ.يخوفمنوليىالأصدوثلواللبوة

ومآويهفراضمغاراتهملأحتىلبوأتهلأجلوالحانق،جرائه

2:)ناحومالجتودأربيمولعليكأناها.مفترسات

606فيتماثمادمرتحتىطويلأئينرىتلبثلموا-13(.ا

"اسكون-صار-سين5ملركهاآخرعهدفي.م.ق

بابل.معايحالفينالسكيثيينيدعلى

المعارفدائرةمنالأولالمجلدفي،أمة5إلارجع:يئجمالي

قطع"بمعنىأجزم)منعثقعبرىاصم:جزام-جزام

اقممر،الىالمترجمةالكلمةنفىوهي،،اتزعآو

منعلأدلةرأس31وهو،(4:9عاموس2،2:ها:4،يز)

البابلالبىمنزربابلمعأورضليمإلىرجمواالذينالثيم

.(751:غ2:48،عز)ق.م.536في

لاحلملاص!فتينصغبرتانجز!تانثمةكانت:جزيرة

(ااو27:8حز1:18،.)تك"أرواد،جزررةهما،فلسطين

وكات.26-920.اخ!حزتال23،)ش)انظرصوروجز!رة

الىنوغاالبهرةالجزرأقربهي(قبرص)كيمجريرة

انحأ.60ة72حز7،:ااخ،42:42عدد،01:4تك)فلطين

مثلالمتو!البحرجزرمنعددالقديمالعهدفيذكر!

)مجةجكرجزائر)نهايوصيفوسعنهاكولالىأألة"

كرتهيأغا-سجحللأكقور،،التي27:7(،)حزئال

4(.:47)إريا

جزائربهايفصد(2:11صيا،ه:01تك)الأموجزائر

الوصولكانالتىالبيدةضراطئهأوعامبوجهايو!البحر

الكلمةلفىترجمتوقد.الجرركوبطريقصإليها

2:6،.إش)أالاحلأبكلمة،ة2جزالمرجمة،العبرية
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تجزع

66:91،إعق)البحيدةالجزائرأيفئاوتسحى.(6و23:2

،11:ا1،1:ا.)إشالبحروجزائر(301:اإريا

.(26:18حز)البحرنطاييوالجزائر،(24:ها

فيو!نهاصةبالاسمجزاثرجملةالجديدالعهدفيرتذكر

!اموثراكيجزيرة:رهي،بولىالرسولرحلات

وكوس،(2:ها.أع)وصاموسوخيوس1(،1:أ6)أع

،12و31و21و72:7)أعيتوكر(،ا:12أع)ورودس

صيةفيابرنايةاللغةفيوترد2716:أأعوكلودى(،:هاقي

ىأوسراكوز،(ا28:أع)مالطةأىومليطة،(التصغير

ال!انفيالتيبطسىجزبرةتذكرثم.(28:12أع)!قلية

.(ا:9رؤ)العظيمةرؤياهرأىجث!وحناالرصول

وجزفىمجزوزفهوجراوالحثيثىالعرجزتجزاز:-جز

صوفهىأو،تخزماوالجزةوالجزازةوالجزاز،تطعهأى

)ماالربغفصلفيتجزالعنموكانت.غبرهيخالطهاالثاة

وأ(4و2:2هصما،13:91،38:31تك)أصحابهابمعرفة

:1323صم12،او2:7)أصمهمحترفينجزاز!بمصفة

فيلذللثميةأماكنتربوكانت.(53:7)كأ24!و

مل.21:12)الرعاةعقدببتمئلالفديمالعهدعصور

بالجزةللاحنفاظوعناية!كرصيتمالعملهذاوكان.(41و

!دمكانلأنهيجزلاالغنمبكروكان.(6:37قض)صيمة

موآبملكميضعأدىوقد.(1:91تثهأللربذيحة

كبقألفومئةخروفألضثةاسرائيلملكلأخاب

.(3:4مل2)بصوفها

.(ق!هأى)جزهبعدمنهففلماأوالحصادهوجؤاز:

علالمطرمئل"بأنهالصاعالملكحكمالحكبمسليمانويثبه

ءصافيفيالجديدالزرعلببدأأكط،(72:6مز)!الجزاز

.(6:3هوضع23:14صم2انظر)

لهأخذهكأنمافهو(\7:عاموس)،الملكجزاز)أط

خيولهلاطعامالبمنكجزيةالحثيشمن)سرائيلملوك

الملكيأخذأنربحد.(ا-17هتا8صم1أنظر)أولآهو

ولكن.بقىبمامواضهملإطمامالحقولأصحاببأقي،نصيبه

جزازبمدالعثبخلفاالاقطهذا)نلهميقولعاموس

لهم.دنمونةالربصكلطهالذكطالجرادجأكله،الملك

أنتهـها:الجميلةلعروصهالنثيدعريسيقولجزائز:

الغل،منالصادرةالجزاثزكقطيعأصنانك....جميلة

بغسل،لجزهاأعدتالتىالغنمهيوالجزائز(2او4:نق)

ناصغا.أيضيبدوحتىجيذاغلأصوفها

والحزنوالرعبالخوففهو،الصبرنقيمىالجزع:تجزع



الجزع

2:9،لوا3:2،حبا:.78:5391،12،مز2،2:ه)تث

.)24:37

ئافيمنأساشايتكرنالكريمةالأحجارمنحجر:الجزع

اكدمئلالثوأثيمضنحتلطاايبورالييكوناكشد

بلورىوهر.الختلفة-المجزعةألوانهنحطبهاليوهى،الحديد

الأصردبينمتوازيةخطوطفيألوانعدةفيهترىضفاف

بهاضتهرتوقد.ورديلونذاكونأنويغلب،والأيض

بينمنالجزعأحجاروكانت.(2:12تك)الحويلةأرض

الاجآعخيمةلإقامةالثبمنموصىطبهاالنىالتفدمات

علىاسرائيلبنيأعاءنثتوقد.(2:735:9،خره)

الحجرين،منحجركلعلىأسداءصتة،جزعحجرى

محفيعلىيوضعا،الذبمنبطوقمنهماحجركلوأحيط

كان!.،28:91-4خرأاسرائيلصلبنيتذكازاهارونرداء

اييالكريمةالأحجارمنالرابعالصفقالثافيالحجرالجزع

منالجزعوكان.(28.2:خر)القضاءصدرة!هارصحت

و!ول.(92:2أخا)الهيكللناءداودالملكأعدهماينن

الكريمبالجزعأوأوفريذهبتوزنلا"الحكحةان:أووب

حزقيال!ولكا.(28:16أكلب)،الأزرقالياقوتأو

الله.جنةعدنفي:لأبهتصورملكفيممثلأللطانو!فا

وياقوتويشبوجزع....شارتككريمحجركل

.(1ا-ه28:3حزأ"...أزرق

اممنلحفظاثمينةالقوارروتصنعكانتأنواعهبعضومن

.(ا:43مرقس26:7،تانظر)بهاالطيبأنواع

والحبق،الجزعصفاتبنيحمعكربمحجر:عقيقيجزع

لالرصرأىوقد.لونهيوعيق،تركيبهفيجزعفهو

كانأساضاعثر6تاولهاالمقدصةأورضليمالحظيمةالمدنمة!وحنا

.(.2أو21:.رؤ)عقيفىجزعمننهاالحامى

بهاشطىكانت،بالجزعضبهةرخاممنأحجارجمزع:

الداركانتوفد.والفصورالهباكلفيوالأرضاتالحوائط

إصرائلبنررأىفعندما،بهمغطاةسليمانلهيكلالحارجية

الىوجوههمعلىخروا1،اليتعلالربومجدالارنزول

صا!لأنهالربوحمدواوصجدواالمجزعالبلاطعلىالأرض

حز.4:17،أيفئاانظر7:3،أخ2)،رحمتهالأبدوالى

مغطاةأخوررشالملكقمرأرعةكانت،كذلك.(:423

.(:6اإس)،أصدورخامودرومرمربهتمنبمجزع"

مىوالمجزفة.بكلرةالأخذهوالجزف:مجزفة-جزافون

السمك.بها!ادشبكةوهي،بهايحرفأو!بهزفالتي

بكدرةالسمك!طادونالذينالماثونهموالجزافون

.(32:3حزنيال:16،أ6إريا)المجزفةأوبالبهة

اءجز

هووالجزل.اكزتهأيالعطاءلهأجزلت!جزيلاجزل-

في"سيتفربنسلهأن)يراهيمالربوعدوقد.الكثيرالعظيم

....سنةمئةأربعويذلونهملهمويتعبمون،لهميستأرض

(14اوا:3تكه)،جزطةبأملاكيخرجونذلكوبحد

"معدرةلهمولبسشربمتكلمحبيجزبلةسلامةاالمرنموبفول

،عندهشيءلا!لىيتأسيوجدأأنه؟.(911:561مز)

وخاطىء".(13:7أم)،جزيلكنىوعندهيت!(ف-ومن

عندانبالويننبأ.(9:18جا)"جزيلأخيرايفسدواحد

وئروةعظيممجيشضينبمد"سيأقيبأنهالشحالملك

.(113:1دانيال)،جزعلة

نعمةغنىعنأف!الىالرسالةفيبول!لالرصويقول

.(ا:8أف)،وفطتحكمةبكللناأجزلهاالتى5ال!

نيعودةلانطغاندهأمروكل،القطعهوالجزمجزم:

ويأخذهالربعلىيتكللمنالتيماقأليفازريقول.جزمتهفقد

انظر22:28-)أ!وب!لكفيئتأمراتجزمأنصئا:له

.(ا:.ا23:ا،كو2

بنيولائانابنهكانالذىالجزوقها!ئملفبومو:الجزوني

34(.:أاأخا)داودالملكجيقأبطالأحدالهراريشاجاكط

23:)2!م"ياشن31باالأولصموئيلضرليو!ذكر

.)32

فعلهماعلىالحقابأوالمكافأةهوالجزاءجزاء-مجمازاة:

تجازىأنتلأنكا:المرنمويقول.ضراأمكانخيراالإنسان

كلمةفيالأغلبكانو)ن.(62:12مز)"كعملهالانان

)رعياويقول.الخطأعلىالمفابعلىللدلالةتتخدمأنهاالله

مجازاةإلهالربلأن...الخربعلهاجاءهـلأنه:بابلعن

برلس:لالرصوقول.(5156:إريا)،مكافأةيكافيء

صفا!يجازيهمفا!رنكمالذينأناللةعندعادلهواذ"

ضروزالمطأظهرالنحاساسكندر":يقول!.(6:اتى2)

ويقول.(14ة4ق2)!أعحالهحسبالرب(يجازهكثرة

واحدكللأجازىمحىوأجرقصريغاآقأناها":الرب

.(22:12رؤ)اعملهيكون!

تببفالخطية،الذكلمةفيبارزمكانلهاالمجازاةوفكرة

،2:12مز11،ا:9أ!وب22:24،خر)اللةغضباحتدام

الضرفاعلمنابتمةلهالذيوهو.(الح36:7000)رميا

،(.اغ21:9100روم،أه0:5ارمبا34:8،)كأ،\4:9مر)

:3،ا.اش98:32،مز)الخطأ!اقبأنبدولا

،:17اتث)،للهلقضاء5لأن.(:600.الحاه)رميا

الخيرككافيءأنه؟(9و76:8مز،91:92أ!وب

.(..اغ118:10أم،42:91صما)
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اءجز

جنةفيوهوآدمعقوطفذللخطيةافةمجازاةونرى

الحبةوعلىوحواءآدمعلىالعفابفأوفع،عدن

وأهلك.(12او4:ا1تاططوعلى،(ا-3:491تك)

وعمورةسدومدمر؟.(6:ه-8)بالطوفان2الثرلمالعا

أثلةمجردوهذه24-92(.اوا:ه29،اوا:.82تك)

.الإنانلراللةلمجازاة

اللةأعطاهم،كنعانأرضإلىامرائيلبنردخلوعندما

عصوا)نوالمقابأطاعوا،إنبالبركةالوعدمعوثرأنعوصايا

الأنبياءوتحذ!اتوعودوكل34(.8:لق2،ا-2746:،ث

تز!دالميحعيوالربوأفرال)مجازاةالها!أنعلقوىدليل

.(الحقيقةهذه

:كاطبادممه-أولا

منأصامئاتنبعا!ازاةأنجقممانرى:الىطعة-)1(

يعاذبفهولذلك،والقدرةوالعدلالبرالهفالذ،ال!ةطيحة

و)ن،ي!تحقونماانسينالوهكذا،البرويكافيءالر

عنورتدعالإنسانلحل،الرحمة!ذكرمافياغضبهفيكان

ليستالرحمةولكن.(18:23حزقيال3:2،حب)شره

كان5لأنهاللةإمهالولكنها،عنهالحاضىأوالضرتجاهلهي

لهمحابك!لنفهالعالمصالخاالمصيحفي

لأجباخطةخطيةيعرفاالذىجحل...لأنهخطا!اهم

.(2أ-أكوه:29)،فيهاللةبرمخنلنصر

لذلك،اللةطجةشتنعالمجازاةلأن:امازاةححة-)2(

الذىفإن.عليهيئحخلااللة.تضلوالا5:فهامفرلا

فصنلجده!زرعمنلأن.أصايحصد)ياهالإنانفىرعه

يحصدالروحفمنللروحيزرعومن.فاذايحصدالج!د

فيجاءلماتأييدالاهذاوسا.(8و6:7غل)هأبديةحياة

الإثمأحصدتمالقاقحرثغقد5:القديمالعهد

نأعلىيدل،والحصادبالزرعالمجازاةولئه1:13(.)هو.

وليست.لهطيعيةوفيجةللخطأ*زمخمىأمرالحقاب

ضمو)نبل،فحبذلكلاتقررالتيهىالدكلمة

نظامإنبل،أعمالهحصبيجازىأنلابدأنهكدركالأنان

لابدالطيميةالواي!انتهاكأنبجلاء!ينكلهالطبيعيالعالم

عنعيمولا،فحلردفحلفلكل،كارثةالىيؤدىأن

منلكل(41:هرو)،غضئايثيءالناموسلأن01زلك

.المقابصتبدفلاثمومن،تجاهلونهأوعليه!تحدون

انهاكهاأو)همالهايمكنلاالأدبيةاللةقوانينأننتوتعأنومجب

حنيةنيضكلأدفىمجالأتنركلاالذوكلمة.عفاببدون

حتميةمننندهىأولمجبأنيجبولا.الخطيةعفاب

اصتحدادهوانماحفاوتهلبدهقماانبل،الخاطىءعقاب

اللة.نحمةعننطمهلمايدهثالاذلكأنرغم،للغفرانالله
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كلمةفيوليى.بشروطهاالانانتخلصإنمااللةنممةولكن

فالكتاب.المثروطةغرالمطلقةالاملةالنعمةعنضىءالئه

بأنيخبرناأيضئاولكنه،بالنممةالخلاصعنيخبرناالذىهو

،اناصلجميعمقدمةأنهارغمالناسجمعتخلصلنالنعمة

إلىبالايمانالاتيانويأيونالنحمة-سفضونالكثكلينأن)ذ

نأبدولا،بخطاياهممكانمغلولينيظلون*هكذااالمسيح

خطيتهمقعلىالدينرنةوتصيبم،خطاياهمنتائجيتحملوا

الججسد؟النعمةلهميقولحيث،لهمالمقدمةالنعمةرفضهم

.(24ة8!ر)،2خطا!انطتموتونهوأناأقتؤمنوالمإنإ

عدالةناكأناللةكلمةباوتوضح:العقابملاءمة-)3(

:يسوعالربقالو!.الجريمةمعالعقابفيايتناسبمطلقة

بهالذيوبالكيل.تدانونتدبونبهاالىبالدكونةلأنكم"

:الأمثالحكيمويقرل.(7:2ت)،لكميكالتكيلرن

ررجعحجرايدحرجومى.فهايقطحفرةيحفرسن"

سفكوالأنهما:الرؤيا!رنيونقرأ.(26:27أم)،عليه

،صتحقونلأنهم.ليثربوادئافأعطيتهموألاءقدييندم

.(7و:6ا8رؤ:27،أروأيضئاانظر:6(أ6رؤ)"

بدأفيالاقضبحضلناعدوفد:ظاهرىتاقى-)4(

أقسىكانالقماصأنأيوبحالةفينرىقدفثلأ،المجازاة

اللةيتقىومتقيمكاملرجل)أنهعنهقبلمامعيتحقمما

هوذاأشآسافيفرل؟،(:8اأبوب)أالرعنوبحيد

حفا.ثروةيكزونالدهرإلىوسزيحينالأثرارهممؤلاء

كلوتأدبت....يدىبالنقاوةوغملتباطلأفلبىزكيتتد

قفمىمثل9:إرياويغول.(ا-214ت73مز)أصباح

عظمواذلكأجلمن.مكر!ملآنةبيوتهمهكذاطوزاملآن

الر!أمررفيتجاوزواأيفئا.لمعواحموا.واستقوا

.(28و:27إرمباه)

اللة!مقادسإلىندحلأنيلزمنا،الحققةلرؤيةولكتا

.(73:17مز)!آخرتهمالأواتهآصافدخل

اباطة،بهذهيتالقضيةأنعلأ!وبسفرويدلا

غيرالآلاممنأخرىمقاصدللهوأن،تعقيذااكثرهىبا!

ركم-المزاصرأن؟.(2-ه:42أيربانظر)العقابمجرد

،عابرةوقيةحالةهذهأنعلتدلا-تاقضمنييحوما

منجزاعهيلقىأنبدلا،المزدهرالاجحالريروأن

الإنم،عصالتحدولاالأضرارمنتنرلا،:فنقرأ،الحقاب

الأخضرالفبوثليقمونصريغاالحئيثىمثلفإنهم

العهدفيلذلكالكاملالحلونجد.(2او37:مز)!يذبلون

انظر)الآقيالحالمفيالمجازاةعلىالتركيزفرىجثالجديد

.(1:4-7تى2نلا



اءجز

:اطاةهذهليابحازاة-لانا

المجازاةحقيقةالقديمالعهد!ؤكد:القديمالعهدلي-)1(

منغرهوفيالأولالمزمورليذلكيتضح؟،الحياةهذهفي

يجازىالصديقهوذا،:الأثالصرفينفرأكا،الفصول

31(.1:أ)أموالخاطىء؟أالر-سبالحرىفكمالأرضلط

إلىآثارهاامندتآدمفحطية:والجماعةالفردجمازاة-)2(

إبراميمطاعةأن؟.(ا-2:91روه)البثرىالجن!كل

خيان!"عخانوكانت.أ!ئاولنسلهلهالطيبماتائجهالهاكان

عندماولكنا-26(.7:.)ي!قبيتهوكلهورجمهفيصببا

اليانلهماكد،آبائهملحطايامناعبمكليهوذاضبأسند

فيقرل،خطاياهعلى!اقبإنانكلأنوحزيال)ريا

الحصرميأص)ن!انص.لذنييمرتواحدكلبلا:إريا

-18:4حزيالأيفئاال!31:3)إرياأسناله!تصرس

أدواتأحبائااللةيسنخدم:لرلآآلاتاقخدام-)3(

علىيهوذاضعبلعقاببابلفاستخدم،قصاصهلتنمدبركة

يهوذايعاقبلملأنهاللةإلىعرختدجقوقكان.ضرهم

مقيمهانذا9:لهالذجوابفكان،وظلمهمخطاياهمعلى

مملكالأرضرحا!فيالالكةالقاحمةالمرةالأمةالكلدانون

أخرىأمئااضخدم؟ا-6(.ا:)حب!لهاليستماكن

أصربابلبأنحبقوقا!ئتكىعندمالأنه،الشريرةبابللعفاب

أمضاصلبتلأنك":بابلمصصرلهاللةأعلن،بهوذامن

.(2:8جقوق)،تسلبككلهاالعربفبميةكثرة

بمم!ضىئصرفأنولا،لنف!هلنفمألاالمومنعلىوبحب

93(،و:38ه)مت،بنوصبعينعينا:صصىنامرس

منقأكدلأنه،أحمىمنوىالىرتفعأنالمؤمنعلب!

الأحباءأيهالأنفكمتنتقمرالا5:الجتقموحدههواللةأن

لأنه(اللةلغضبذلكاتركواأي)للغضبضكائاأعطوابل

.(ا:291رو)،الربيقولأجازىأناابقمةلميعكتوب

ضبضيتاتاللةاستخدم:الآقالعالملياكازاة-لاثا

ولكنهاالجاةهذهفيفقطتدأالمجازاةأنيدركونليجملهم

،الأرضفيالفظيعالظلمرأوافإذا.الأبد!ةالحياة!تيهمل

الذبأنالقدسالروحأتحهم،اللةعدالةمىأيقنواولكم

وكل.الأبدكيالمستقبلفيمعاملاتهعدالة!لنأنلابد

الد!نرنةيومعنتنحدثالى،اللةكلمةفيالفصول

12:2،دايخال)للديونةالقيامةوعن،(2:93:7،بط2)

.ا:8:12،28،)تالجحيمعذابوعن،(يوه:26

تؤكدإنماالفصولهذهكل.(24وا:623لو13:42،

الحقابأناللةكلمةلناتزكدكا،الأبديالحقابحقيقة

.(1أا:4رؤ)الأبدينأبدالىهوبل،لهكايةلاالأبدى

جزية

نيكثيرةضيقاتلاقواهمإذاالذأولادبعجبألاويحب

،الآلاممنستعفياتقوانابأنيعدنالماللةلأن،الحياةهذه

البلوىت!تعربوالاالأ-ءأيهاأ:لطرسالرسوللنايقولبل

أمرأصابكمكأنهإمتحانكملأحلحادثةبينكماليالمحرقة

موضعالآلامهذهفتكون(،4:12بط1)،غرب

ضمتناخفةلأناالمكافاءاتيوزععندماالذعندالاعتار

.(:417كو)2أأبدئامجدثقلفأكزاكزلاتنثىءالوقته

الأشرارنجاحمنيبدوقدمافرغم،دلكمنالعك!ىوعلى

حيثأبدتاعقائايعاقبهماللةأدلناتؤكداللةكلمةفإذ،ها

الآبدين.أبدإلىجهنمنارفييطرحرن

فيية:

مقدمة:-أولا

الحاليةبمورتهالضربييالنظاميعتبر:عامةملاحظات)1(

علالحكومةمنمفروضةضراثباعتاره،نسبئاحديثانظائا3

أرضئا،منقولةأوئاتةاكانتسواءايخلفةأشكالهافيالكروة

تجارية،أومهنيةأوصاعبةأرباحأوماشهرؤوسأوزراعبة

قديمةجذورهأنغر،الاجماعيالنطورولدالنظامفهذا

.حدا

وأالعثيرةبينشتركاعلكاالقديموالزواتكانتولما

علها.الفرائبلفرضصرورةثمةتكنفلم،كلهاالفيلة

وأ-الضرلمجةفرضاضلزم،الفردبةالملكيةظهورولك!

الأمر،الحامالصاعأجلمنالممتلكاتبعضعلى-الجزية

الجزية.أوالضرائبفرضنظامأسا-يمثلالذى

منتظمةوزراعةاستقرارمنصاجاوماالمدنيةوتقدم

بالقطعذطثتطلب،آالحافيثملةسفرةسياجةونظم

تعفدزادكلماأنهالتاريخعبرونجد.الجتظمةالضرائبفرض

علىالمفروفةالفراثبعبءمحهاازداد،الحكويةالادارة

بتاريخالضراثبفرضناريخارنبطالحقيقةوفي.الشحب

المدية.

الكتابفيالجزيةتاريختجابمة:البحثموفوعات-)2(

فيةوذلك،الجزيةنظاميطورمساري!نلاحظ،المقدس

م!تقلة.إيراثبللبهكانتالذىالمهد-ا

الدوللحكمإسرائيلىفيهخضحتالذىالحهد-ب

ايخلفة.

تاركين،للمرضوعالمدنيةالحوانبعلىهنابحئاوضقصر

الريعاتوتطوربثا!ةايملقةالضراثنظامقضايا

الكهنوتية.

من:الذالياطكمع!دليإسرائيلليالضراثب-لافا

الفرافلنظاميكنلمأنهنجدالمقدساليهابفيالأولىالنظرة
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جزية

الحبرانيين:أسلافعندوجود

الرخلالعبرانيينلدىيكنا:المبهرةالمرحلةفي-)1(

يكونوافلم،ضرييينظام-البدائيةالمجتمعاتكلفي!-

إلىالضعفاءمناخيارئاتقدمالهداياوكانت،إلهحاجةو

-ا32:3)تكصنلامبازاتلنرهاأوللحمايةطلئاالأقوياء

صارتالمحلكةقياموبحد12(.او43:ا33:.21،1،

حزانةفيالرحميالدخلتمثلوأصبحت،مفروضاأمراالهدايا

وتطررت.(2ه:4012،01مل01،27:1صما)المملكة

اجبارئاالجزيةتقذيمنرضالىالاختياريةالهداياتقديمعادة

ا:4(.7أ:6،8مل2)

هزمعند!اهىالمقدسالكتابقالجزيةإلىإشارةوأول

الجزيةتحتعبيذانهموجعلواالبهمانيينإسرائيلنجر

نجدوهكذا.(:28-35اقض،61:01،713:1يق)

أوالضرائبفرضنظامبحدفيماأصحلماالرئييةالجذور

الهداكاتقديممنقديثامرعيةكانتالتىالتقاليدفي،الجزية

يفرضهاكانالتيالجزيةفيثم،والحكامللسادةالاخارية

المضومة.الثعوبعلىالغزاة

اثابتةالضريمةكانت:والقغاةالكهةحكمتحت-)2(

هىالثيوتراطيالحكمزمنفيالعبعلىالمفروضةالوحيدة

شبهطابعلهاوكان.(1-16ا.3:حر)،الكفارةفضةا

اثقل،نصفمقدإرهاجزيةعىعبارةوكانت.مدفي

عضرفىابنمنالمحدودينإلاجتازذكركلعنللربتقدمة

وقد-ويبدو.الاجماعخيمةلخدمةغصصة،فصاعذاضة

منمفبولةكانتأنها-الربببتلحدعةالسلطاتفرضنا

أحكامحفظفيالأمانةفياازدهرتالتيالعصورفيالشعب

هذهاتخذتوتد-32:أ.غ،41-42:4أخ2)أجكلها

انقلنصفبيرقيمتهافتراوحت،التبرعشكلهناالتقدمة

.(رثثه

لخدمةاللاحقةالحصورفيالجزيةهذهخصصتوقد

أيامفيا!كلعنبيدونوهميدفعونهاال!ودوكان،الهبكل

الضخصةالمالغعنتاريخهفييوسيفوسويحدئ!ا.الثات

اصتمروقد،المصدرهذامنالهيهلخزانةدخلتالتى

ومما.(17:24متأالمحيوعالربزمنخىتحصلها

بإجراءالجز!ةهذهدفعيوعالربأنبالملاحظةجد-سهر

ورئىمؤسىباعتارهفكان،آلمعجزاتأعظممنمححزة

دفعيع!رهملئلاأنهإلا،للجز!ةخاضعغير،الحديدالهيكل

الدرهمين.

حتى،الفوضىاسثرتفقد،القضاةحكمفنرةفيأما

وكانت،ستقرنظامخصائصالفترةتلكفيتظهرلمانه

للأموالالوجدالمصدرهي-معرتاحدعلى-الهداكا
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فتيالعامةللياسةثالأجدعونبهقاممااعتبرناوإذا.العامة

يأخذونيكونوالمالفضاةفإن،الفترةتلكفيفبعةكانت

.(8:24أقضالحربغاآمنواحدنصيبمناكثر

طلبقدجدعونأنحققة-قصدعن-القصةوتؤكد

خاطر.طيبعنلهاشجابواوقدآالغنايعطوهأننجفه

الجزبةفرضصارمتوقعهرو؟ةالملوكحكمقت-)3(

،الملركالىالقضاةأيدىمنالحكمانتقالعندوضوخاا!طر

نجد()8:.اء\الأولصموئلدفرالىفبرجوعنا

طبواعند!االثحبالىصموئلوجههاايىالتحذ!ركلمات

وكان،الثعوبكسا"درلهمكفيملكالهميفيمأنمنه

غققماوهو،عموئاالمعروفالملوكسلوكعلىمبنئاالتحذير

بعد.فيصا

كاملة-تكونتكاد-قائصةالأصحاحهذاويطا

كان،والحاصةالعامةالحدماتفبجانب.الملوكيةبالامتيازات

الى،...الحوالزتونوالكرومالحفولأجوديأخذالملك

صموئيلأوجزهوما.والمواضىوالكرومالزروععثرجانب

هر،إيرائلملوكتصرفاتفيأقوىبصورةتحققوما،هنا

ومواردجهد،الحاصة.منالعامةاحتاجاتهكليأخذالملكأن

،الملوكحكممنالمبكرالزمنذلكفيتكنألأنهضعبه

مكان،الجزيةوقيمةالعامةالمراردصرفتنظمدستوريةقوانين

الاجلةللئمبيكنولم،أخذهكتطغماكلبأخذالملك

الحقرقحولالطولالمراعكانلقديطيوا.أن

.الضرأثموضوعحولأطصايدور،الدستررية

هداكاتقديمرفضواالذ!نبيعالبنيقصةمنوكضح

بتقديميمكان،الجد!دللملكالولاءعىايبيرأن،لشاوق

الحيانةأعصالمنعملأالهدالهاتقديمرفضويمتبر.الهدالها

ضاولبصتالسفركاتبيوضحهماوهذا،الحظمى

.(ا:ه7أخ2افظرا:27،.اصم)،كأصمفكان)

جدامفهومهااتصعقد،هديةاكلمةأنالواضحومن

،جياتتتللمنمديةهوالجزيةمنالإعفاءفصار،بعدفيما

أبيهلتويحعلابنتهوحطبهجزيلأغنىالملكيغنبهكادإذ

.(2:ه71اصم)إسائيلفيحرا

لللةتجةالحامةالخزانةاتلأت،داودعصرود

تمدولم(8و7و2!8:2)الحروبفيالمت!رةانتصاراته

الغرضكانوإذا.الضعبعلىالجزيةزيادةشضكوىهناك

لفهشاص،بالجزيةمتعلفا،داودأجراهالذىالمدادمن

الغ!رضيحوطهالأمركانو)ن،للشبالربضربة

الغنمبقدسأنداوداعتادوند(.24:2-4صم2)

12(.او8:اعم)2الهيكلخرانةفاتلأت،للرب



جزية

التيالحامةالأموال-ثكبلا-صليسانورثوفد

لحبه،الحاأضاف!(23-ا27:هأخا)أبوهخلفها

توقفلهأتاحالوفتنفسوفي.الأبهةومظاهرللترفالجزايد

طموحاته،ليحققالداخيةمراردهينمىأن،الحروب

أرضإلىانهرمنالممالكجمععلىت!لطاطيمانوكانأ

مندخلهعنونقرأ2(.ا4:)املأمصرتخوموإلىفل!طين

.(3:4مل2أيضاانظر28،او1:4.امل)وغيرهالذب

والجزيةالهدايالهتقدمالأخرىالممالكوكانت

نتظصةالمالةاداراتهكانتكا(.امل.ا:25-23)

إسرائيلبغعلىوكيلأعراثناالليمانكانفقد،للغاية

الةنيشهراتجارأنالواحدعلىكان،وبيتهللملكيمتارون

.(4:7-91امل)

معرخناحدعلىمرةولأول-كذلكعليحانعهدوفي

:)املهإصائلمنرجلألفثلالينتخيريغ-

ا-17(.3

حتىجذاثقلاالجزيةعبءأ!بحصيمانحكمنها!ةوفي

عنيخففأنافيرحبحاممنطلبتاسرائلجاعةكل)ن

(1و.9و4وا:23)املعلمصيصانجملهالذىاثقيلالنر

القاصىالأحمقالجوابولكن.لرحبعاملولائهمكرطوذلك

سئاكان-الثرخمررةتاركا-رحبحامبهأجابهمالذى

يهوذاسبطالأداودبيتيتبعلما)نهحتى،مملكتهانقامفي

.(2.ا-:213ملا)،وحده

تضشصالأنجياءتحذيراتأننجداللاحقةالقرةوفي

العب،علىالملوكفرضهاالتىالجزيةئقلمنالبهوى

هديةوبأخذرنالمكين!دوسون"الذ!نصعاموسفيتكلم

نيالمللثعادةالىيئن!.(2:6-18،:اعاه)!قمح

إضعياءأعا.(7:اعاموس)،العثبجرازأول5أخذ

للبلالىوطبهم،للكرومالرؤساءاصعنيختحدث

الذينالرؤطءبشدةيحا!9ويهاجم.(3:14)إش

.(3:1-4)مي!ثحبيلحميأكلونإ

الأخيرةالأيامخلالفطأنهلصفالآياتهذهوتكمب!ا

الملوكخعجراءمن!انوناسرائيلبخوكانللمملكة

وظلمهم.

:الفزاةحكمنحتاسرالل-لالثا

نحيم،)حكمأيامفيبدأ:وبابلأثورحكمتحت-1()

الأشررىالنزو-اصائلملكالثاق-سبمبحدجاءالذي-

المقدسالكتابيذكره)،الثالثفلاسرتغكاالملكبقيادة

عنالمقدسالكتابذكروقد.(:91اكله2-فولباسم

،لفول!أعطىأنه-الحامةضرورهعلىعلاوة-)نحيم،

جزية

نحيمووضع.يدهفيالمملكةليثبت...الفضةمنوزنةألف

ابأسجبابرةجميععلى)صرائيلعلى(جزية)الفضة(هذه)

رجل،كلعلفضةثاقلخم!ين،أثورلملكلدفع

ثروته.الثعبسلبوهكذا(2.او:9ملها2)

الملكنفىإلىمدالةيهرذاملكآحازأرسلذلكوبمد

جديدةو!لةآحازابتدعوقد.(الثالثفلاصتغلث)

زوالربيتفيالموجودةوالذبالفضةآحازهـفأخذ

:ا6مل)2"هديةأثورملكالىوأرسلهاالملكل!تخزائن

أسلوبين-وآحازمنحيم-الملكانهذانانبعوقد8(.

آنفا.ذكرنا؟المالعلىللحصولمبتكربن

لآحازمعاصزاكانالذى،اصائلملك-أهودئعأأما

هوشعلهفصار،أشورملكضلمنأسرعليهصعد"ضد-

حبأضورملكالجزلهة!ؤدولم...الجزيةلهودفععبذا

ال!جن،فيوأوثقهأثورملكعلبهفقبضعنةكل

4(.وا:73مل)2

الملك،مصرملك،نخوفرعوناأسرلاحقزمنوفي

الفضةمنوزنةبمئةالأرضغرم!و،!وئابنآحازيهو"

صهو!اقيمأن؟.(3-33ا23:مل2)،الذهبمنووزنة

الفضةدفع)-نرعونكدفيديةكانالذى-الملك

بأمرالفضةلدفعالأرضفومأنهإلالفرعونوالذب

والذببالفضةالأرضضعب(يهوياقيم)فطالب...فرعون

الآيةشويتضح.23:35(مل2)،صفرلفرعولىليدفع

،فرعونبأمرالفضةلدفعالأرضفرم):تقولالىالأضرة

وأالرائحنظامهناككانأنه،،!قويمهحبواحدكل

بهويافيمالتصالملكوفعوفد.المدلوعةالجز!ةتيمةفيايدرج

ثلاثعبذايهوياتيملهفكان"بابلمللثنصرنبوخذيدفي

.(24:ا-7مل2)،صنين

الأقلعلأو،خاصةجز!ةلأكرضنصرنبوخذأنو!دو

الرببيتآنيةببعضهـأق...ولكنهالأمرهذاذكركلدلم

تعويضئا(36:7أخ2)،بابلفيهيكلهفيوجعلهابابلإلى

.الغزومماريفعن

الرؤصاءبعضكنهاضكوىفيفار!رر:حكمئحت-)2(

وأورضليم،صهوذاسكانضدالهرعبرفيالذ!نالهودأعداءمن

)ذاأنها:العبارةهذهنقرأالملك،ارتحئسنا"الىوقدموها

خراخاولاجزكة!ؤدونلاأصوارهاواكملتالمدينةهذهبنيت

المدكةهذهبنيتإذاأنهالملكئيلئمونحنخفارة...ولا

انهر،عبرفينصيبذلكعندلكيكونلاأصارهاواكملت

.(7:2-44عز)

أنواعثلالةعنتعنركلماتنلاتالرسالةهذهفيوردوقد
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الةجمز

وهى:،الفرسحكمأ!امفيتجبىكاتالتي6بالضرمن

:خفارة،خراج،جز!ة

مثلالمتلكاتعلىالضرعةغالئابهاويقصدالجزية-)آ(

خراج)أيضاوتحمى(2.او4:3كز)والكروما!ول

.(4:هغ)،الملك

والجقولاتالبفائععلىالضرائبوهوالخراج-)ب(

.(7:24او.4:3،2عز)

ىأالطرقعلىالمرورعلىالضريةبهاوبفصدالحفارة-)ج(

7:24(.2،.أو4:3عز)الحديثبالمفهرمالمكوسأنها

ففاك،العبريةفيكهاالأضوريةفيالكلماتهذهوتختلف

3الكبركة:ني

(:13أملهأ،ا2:.تث)التسخربمعنى،ماس"كلمة-

المولصهاويقصد،الجزيةتحت!بحبارةالعرل!ةفيتربتوقد

33و03و1:28قض0،1،17:13:ا6يق)أجربلاالجبرى

ء.(100.ا!:ا.)ش3،وه

.(اا:أ7أخ12حملأوثقلبممنى،ماسا"و-

وترجمتقنصيبأوعددأومقياسبمحنىأمكساو-

.(4او32:هعددا)زكاةبكلمةالعربية

مرفراقدالفارجةالامبراطوريةحكامأنالواضحومن

تفرضكانتالنيالمباضرةوغراباثرةالضرائبأنواعنف!

.أخرىأماكنفي

أورضليمبناءإعادةفيالعملالملكأرتخستاأوتفوقد

خية(4:21عز)فلطينفيالرحمينعمالهلرصالةاص!جابة

مرةالمحلاصتؤنفوقد،الضرائبدفععنالودقادةاشاع

الذيالمرصرمعلىبناءداركرسحكمشاثانيةالشةفيأخرى

بخاءفيالحاعلينالمهودلسيرخ!طيبأنكورشالملكأ!دره

الحملبكحئواحتىالنهرعبرجزيةمنالملكمالمناللةبيت

ارثخ!الهمأعطاهاالتيالجزيلةالهداكاوبجانب.تأضربدون

مناللةيتوخدامواللاورزالكهنةجمغبإعفاءأمر،الملك

.(7:24عز)الضرائبأنواعجميع

الملكجزيةثقلتإذ،خطرأمرنححياأكامفيحدثوقد

معبالرباالاقتراضالىالشعبأفراداضطرحتىالث!عبعلى

إلىأدىمما،الجزيةدفعمنليتعبهواوكرومهمبير-رهن

بهموبلغ،بخهمبنيسالمرابينأيدىفيفربسةوقوعهم

عيذاونجاتهمأبنائهمبيعالىاضطرواأنالأمر

يدفعونهاكانواالتيالجزيةعلىوعلاوة.(:1-13غه)

أربحبنعنففلأوخمراخبزا9الولاةصنهمأخذ،للصلك

اقيالصلاةوفياو،1(.؟4)غهضرئا"الففةمنشاقلا
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ثقلمنالثحبصرخ،الصوم!رمفيإصرائيلبنورفعها

عيذاصارواقدإنهمأنفهمعنتالوا)نهمحتىعليهمالجزية

.(37و9:36غ)أرضهمفي

البطالمةحكم:وال!لوتونالبطالمةحكمغت-)3(

أنهموييدوق.م.103218-بينماالفترةفيفعلئافلطين

الهودعلىالمفروصةالجزيةوكانت)الجزيةطلبفيبيالغوالم

نأالا،(آنذاككيزابللاتكنولم،الفضةمنعث!رين

-قواعدهأرسواالأقلعلىأو-انبعوهالذىالجبايةأطوب

منها،قدربأعلىييزممنالىالجزيةتحصيلإشادفيشلأ

فيسبثاوكان،الالةالعصورطيةمتبغاظلنظائاامصتحدث

نجدهذلكعلىوالدليل،وتذمر!الثمعاناةمنالكثير

علىعامأمثرفاكانالذىأاليهودممطالعئاريرصف9قمةفي

أثاءفيصةوعشرينثلابنحولمدةفلسطينفيالجزيةجباية

طويلةصللةفيسئاوكان،يررجينوسبطليمرس5حكم

تاريخه.فييوسيفوسذكرهاالمآسىمن

202فيفلطينعلىالكبير،هـأنطيوك!اصيلاءوكان

مهبفيوتفالذيالجرديللثصكبيرةراحةمصدر.م.ق

نأيوشفوسو!ذكر.المتطاحنةالقواتبينالحواصف

،المالمنجزيلةعطايالليهودقدم!الكبرأنطوك!"

الضر!ةأنقصثم،صنواتثلاثلمدةالجزكةمنوأعفاهم

ص.داثمةبمفةاثكبمتدارعليهمالمفروضة

الجزية،جبايةفيقاةكانوافقداللوفيونالملركأما

نأأرادحينالهودإلى!ديمتريوس"ر!الةمنذلل!وتضح

اصكندر5ضدالعرشأجلمنكفاحهفيودهميخطب

يلعرشالئرعىآالحاأنهادعىالذى،حميرناآحاأبالاس

انظر:331،93،وه2،311:34-.01:6مكا)اللوقي

الهردديمتريوسوعدالحطا!هذاففي.(11:28أيعئا

ضرية)الملحمكس-ب.الجزية-ا:منبإعفائهم

ماأوالذهبصاعيل)ايخ!ليلمكر-ج.(الملح

ثمارنصفضرببةهـ-.الزروعثكجزية-د.(يعادلما

.(3.و:92ا.!كا)ال!ثجر

الدليلءبنقصنالاأنهإلأ،القرةبالغكانالأمرأنويدو

حدوثه.احتمالعلى

.م.(ق176-187)أالرابعطوتس5الملكأياموفي

-بئدةلكنمباشركيربطريقمرةلأول-الهردأحى

عليهكان-السحمةسىء-آالحاكداأد)د،الرومانبضغط

جحهلاضاعوساثللهمجدوأن،للروماناجزيةيدفعأن

.(3مك2)رعا!اهطبنيعنيفاكانلذلك،وشهواته

الأولىالأيامفيالجريةكانت:الرومانحكمتحت-)4(



جزية

ممينينموظفينبواصطةللصلكتدفع،ههرودسحكممى

الكبيرهيرودسأيامفينجاحهالنظامهذاأثتوقد.بمعرقه

ر!أكطكتابةقبلبهالعملاتهىقدكانولكنالأقلعلى

الحديد.الحهدأضارص!

بناء(ابدىالادسالعامفي)أرخيلاوسخلعوبعد

الرومانية،الامبراطوريةفيالهوديةأدمجت،الهودطلبعلى

الؤودإدارةصتمئرلينكانوا!ولاة)لحكهوخضعث

الداخلية.الضرائبيجمحونظلواالربعرؤساءأنرعم،اللية

المشارين!و""بالجزية"يعلقماكللاتفرالحقيقةوهذه

الجديد.المهدفي

الأذهانعنتيصماكثيرا-حقيقةملاحظةبناوتجدر

المباشرةالفرائبكانت،الأباطرةحكمزمنفىأنهوهي-

العوائدأما،الرحميينالموظفينمنجهازخلالمنتجمع

وعلى،والوارداتالصادراتعلتفرعىكانتاليوالمكوس

لمنبالمزادتاعفكانت،البلاديمبرونالذيناضجارابفائع

اسمالزابدينهؤلاءعلىيطلقوكان،الأممانأعلىيعرض

.!ينالفار"

:أنإلىنخلص،أذهانافيالأمرهذاوبوضوح

تذهبكاتايهوديةمنتجمعكانتالىالجزية-أ

14،اة2مر22:17،ت)القيصرخزينةالىباشرة

.(لو.2:22

جدأ.باهظةالضرائبهذهكانت-ب

إلىوحهالذىالسؤالكانلماذاتوضحاذالحيقانوهاتان

نفىفيومالئادئاأمراصفقد،جذامحرخاسؤالاربنا

الوقت.

والئاأكوبونيرس"تعيينبعدالميلادبمدالابعالعامولط

الهوديةإلى"كيرييوس"،الواليهذاأوفد،صرياعلى

قياملىابهوكان،الفرائبلجمعاكتاببعصا!للمام

.(37شهأع)الجليلىجهوذاترعمهااليالداميةالررة

الدولةعكالقضاءإلىأدىالذكطهوا!تابهذاوكاد

اندلعتواشتىلروماالع!مةمقاومتهملأن،ضهائئااجههوديةا

م.07فيأريقتالتىاليهوددماءأطفأتهاحتىنهدألم،آنذاك

ة5عثار"بكلصةالمرتبطةالأمرربمضالآنولدرص!

صعديدةدرجاتعلىعامةلصفة"العثار9ا!ظيطلق

معنىاتعثم،الحوائدتحصلمجالفييحملرنارريىاالموظف!ت

صغارلشل،الإقليملىالجايةملتزمأوالفحارص!الكلمة

كانوااخاريناأنالجديدالعهدويذكر.المحيينالموطمين

المكوسويجمعرنالبصائعيفحصوذ،الجايةمكادويجلون

جزية

وكانت.(9:9ت)والجوراشطرقعلىتمرضكانتالي

وأريحاوكفرناحومقصريةفيفل!طينفيتجمعالضرائبهده

كفرفيتجىالتيالأموالوكانت.(يريفوسكول!)

أريحافىأما.،أنتيباسهرودس5خزيةالىتذهبناحوم

الصثارينمعظمأقوالأرجح.للفارينرئي!يوجدفكان

تهماعلىلرجالنحضونكانوا،الجديدالحهدذكرهمالذين

ططة.

منعكروفاشخصئاالجديدالعهدعصورفيالعشاركان

دفعيكرهونبطيعهمفالناس،واضحةلأسباب،الاسجمع

يمثلالصئاروكان.جباتهايكرهود!همثمومن،الضراثب

.الناسعلىسلطاخهاويمارس،المكروهةالغاكةالرومانيةالقوة

فظة،طريقةكانتالجزيةجبايةفيللناسمعاملتهطريقةأن؟

اخكاكهأن؟.منذاجزافثانقديزاالجزيةيقدروكاد

زنجةعدممع،عيالهمقوتفيممثلة،الناسدالوجعبمواضع

أمزاالجزيةواعتبارهم،الحالبطيحةالجزيةدمعفيالناس

الناحيةمنثقيلأوعا،للهخيانةفيهالدييةالاجةستحاطا

العشارشخصيةوجحلتالأجابهذهكلتجمحت،المدنية

كان.الديىعنومرنذاخائئاواعتبروه،الناسعندبغيفة

مابكللنفسهومجقظالضرائبمنمحدذامبلغايدفعالمار

لمإذ،ع!المفرؤضةالضرعةمناكزيجمحهأناستطاع

الحثار31ارتبطلذلك.للضريبةمحددةيسةهاكتكى

مماوالابتزازوالحيانةالظلمصفاتفيهتجمتوقد،بالظلم

.الاسمىمكروفاحعله

صذظجاءالتىالمواقصالجديدالحهدلاويرضح

،يوعوعملفكرفيومكانمالعاموزصفهمالعارير

يتحدثالتىالعديدةوالمرات.الابجلفيالجديدورحاءهم

عيم:شديذاضوءاتلقى،عنهمالربميها

يثر،بالاسوبملاقهمكاالأئلةضربخلالس-)1(

الاسعبةمستوىررتفعلمإداأنهإلىكريمنقدفيالرب

المثارينمنبأفضلفيسواللآخري!،وعفرانهم

.(47و)مته:46

الانانلصف،الصئار!كلمةالربيتحدم-)2(

:17(.18)تالبهةمنيممعولابحناديخطىالذى

فيالحامبالمعنى،العار"كلصةالربيخدم؟-)3(

،،والحطاةللصثار-شعبالأنهلهالعامالرأىإدانةوصف

وصوربرصىمهمالرصفهدابفبلالوقتلفىوي

.(7:4-لر1:91،ا)ت

ايتخدمبسرعالربأنهو،هذاكلسوالأهم-)4(

الفريىثلفي-!ال!امر!"اضخدم؟-!الحثار9

المرقفهرإنماالفارثملهالذىالموتفأنموضخاوالفار

.(أ:!8لواالدلدىالمقبول
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كررهالذي-الربقول،المثلهذاقوةمنزادوقد

للتربة،الخطاةمنوغرهمالمحاريناضعدادأنمن-مرازا

الى،أنفسهمعنالراضينالذاقيالبرأصحاب!بقونيجعلهم

،321،7:92:لو32،و12:31ت)اللةملكوت

لهتليذاليهون-الحثارفى-للاويالربواخبار

كهيقولالدى(9و:8ا9لوازكاوتجديد،(:3أ.ت)

الموقفتبررانالحادثاذهاتان،!إبراهرابنأضئاهر"إنه

فهو،المحتقرةالطقةهذهمنالمباركرنجاوقفهالذىالمقيز

العامةحكميفرلمأنه؟،وجرائمهمأخطائهمعنتغاضلم

وبلا،الاسأخيارمعلهمضركةلامبوذةطفةبأنهمعلم

رجاءبلاأحدل!با!نهيعلميوعالربلأن،لمالحافيرجاء

بائا.رفضئاالرجاءرصلورفضالذىإلا

كانثايي-الجزيةعنالبحثهذانخغأننجاوجدير

الذىالربفيبالأمل-التاريخمرعلىكثيرةمرائرصب

جاءقدالإنانابنلأن":والخطاةوالفارينللنبرذينقال

.(ا:.ا9لواأهلكقدماويخلصيطلباممى

جسلى:

لصورةالقديمالعهدفينظرناإذا:القديمالعهدلي-أولا

الالانجدعلىللدلالةثائامصطلخافينجدلافإتا،عامة

عشرمناكزنجدولكنا،"النفسأأو،الروحأعقابلفي

بر!!كلمةف!رجم،الانانجدإلىتثركلحات

23،و2أ2:تك)"لحم5إلى-مرة261وتذكر-الحبرية

2:)تكأحد"وإلى(اء71000:ه6:27،،4:11لا

بثرأ"إلىش(اغ.6:0100لا،1،7:51!و42،6:71

نضه"كلمةتخدم؟.(الح13000و12و3ة6تك)

مناكزوئذكر(وصنىلفطاالعريةفيكاالحبريةفيوهي)

وترحم(.ا:13...ا!9عد2،1:االاامرة.بعمائة

ولكنها،(مرا!4:7)"جرز"إلىالعبرية"عظم!كلمة

،2:23:9241،تك)مرةمائةمناكز،عظهاإلىتترجم

لإ!نلة،كلمةوتترجم(.ا:26..الح2خر05،2:ه

،62:32إريا،62:91إش،12:32تث)!جثة9

العريةفي؟العريةيوهي!و"بطن36:.3(.

132:11(،44:ء2،مز53،03:9.او8او1و28:4)تث

!يركو".(ا:917)أيوبأخاء!أإلىترجم!

صلب""إلىوتترجم!ورك"أو!فخذ،ومداها

جاكانصاء!الحم"وهياحريئو".(8.3:تض)

أكي"جفةو!.(11:احزقيال،21او.31:اصم)ماأو

بطنأ!أكلا،جرهو".(ا:12.أخا)أجثةأ

بباسرافي!جم9هىصو!خم!و.(02:52بيوأ)
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أ!ئاالمترجمةوهي،مدنهو"،(ا7:ا21،:هدانيال)

.(71:هدايخال)،هـجئا

العهدفيالمستخد!ةاليونانيةالكلمة:الجديدالعهدلي-ثا!ا

3()!+ه)صوما!هىالإنانجمعلىللدلالةالجديد

2،وه23ر3:622،.و:92هت)مرة015نحوتدكرالتي

،44و38و37و35:أاكوه،904:أع2:1،2يو26،:26

(.اغ0300و:61.523أو2و2:61،4:4،:23أأف

:5(،أ.ب،612:رو)ككلالجسدعلىللدلااسةوتستخدم

(6:6رومية)!الخطةجسد"الفاسدالجدعلىللدلالةأو

أقمع5ا!عبيراجاءئمومن(7:24رومية)"الموتجد9و

مطةسنلجديتخذإبيرلأن(اكو!:27)!حسدي

المؤنونيظعالقدسحالرثوبقوة،يدهفيطيعةوأداةله

8:13(.)رومية،الجدأعمال"يمتواأن

صما()!جد9لكلمةأخرىاستخداماتوهناك

ا:2،13)أكوأالمحهـجدالكنيمةعلىيطلقجث

اختلافعمور.(:24كرا16،او1:234:2،أف

يحفظواأتمجهدينيكونواأنعليهمأنإلاالأعضاءلينالمراهب

واحد...!روحواحدجد...اللامبرباطالروحوحدانية

.(4و:43أف)

عديمأالروحالياب،صتلقرأأخرىلاجةومن

وأالطيمىالجدمعلالمقابلة-القامةجدأكط-الفساد

الموتعندلالفسادعليهالمحكوم"الحيوا!الحم"

الميراثيثركاءالأمأد9لقرأ؟.(1:44اكوه)

!هم(آإ3أف)،بالإيخ!!الميحفيموعده:لوالوالحد

الئرية.فادىلطثقتهموصعواالذي!كلمعكاملاتحادي

لى(جحد!)!سوما"منانممةاصمةاتتخدء؟

تغ،التى،الجديةالرياضة"فيكاروحيهومامقابا-

يوحامي!يصوعمعموديةوعد.(4:8الىألفليلإلا

حمامة"!قل"حصية"جهيئةالروحعليهلرر":المعمداد

يخلميهأنه"الميحيسوعالربص-ودقرأ.(3:22لوا

المؤص-حدألى؟.(2:!كو)ا،حدثاالملاهوتاملءص

هوحدآأنتعلمرنلغأم3:9!القدللروحهيهلهو

6:91(.كو)1"القدسللروحهيكل

فيالحسدأداصايضح،سبقمما:واططيةالجد-ثاثا

كات؟واتالفسادبالضرورة-يعنيلا(المادةأى)داته

الله.كلمةلىاءأسا-لامكرلهوالونالية.الفلسفةتادي

لهاوجودلا،أفلاصوركتالاتوغدهاالتىالعريبة!اثائيما

منآحرحزءأكييوا،بولمسالرسرلكتالاتلطمطلقا

حاضعالح!دأنبوضوحيحلمناالدىالمقدسالكتاهـ.



التيكرامتهللجدأنوضوحبكلأ!ئايعلمنا!،للنفس

الانساناكرموالذى،ترابمنصنعهالذىالخالقلهمنحها

منبالركمخطيةبعرفلمالذيالقدوسالمحتججسد

مثاركةرغم)طلافاخطيةفيهتكنلم!،امرأةمنولادته

لنا،(4:ها2:14،عب4:4(غل)الريةطتافيبا

،السماوياتفيالروجةالرأجنادافيوالحطةالرنرى

الرسولأننرىناومن.(612:أف)لهمأجسادلاالذ!

عادةاليهلارالذىالمادكطوالجصمالربينوربطلابولى

013نحوتذكروالتى(حم!93)صاركط"اليونانيةبالكلمة

لحم،االىالمواضعبعضفيوتترجم،الجدكدالعهدفيمرة

،05:ااكره:2،28رومية4،2:93لو،617:1ت)

مواضعفيتترجم؟ت!ا...اغ036:2،:أفه1:16،غل

91،6،24:22:26،41:هوت)"جسداالىأخرى

،651:،41أو:3يوا:8:13:0،241،8،ا.مرض

،302::3،اروية31،و03و2:26أع،851،71:2:

الىترجت!.(اغ.."4،6:91،7:57:18:ا،

.(2:17أع3:6،لوا"در"

الروحافيالجسمبيناممييزرغ!-القيامةتحليمأدونرى

القولمعتمائايتعارءت-(44:اكوها)الحيوالطوالجم

الطبيعى.المادىالحسمهرالخطةمصدربأن

فيأروجة)الأولىالخطةكانت:الأولىاططة-رابعا

الخلوقمثئةتعارضتحبث،اللهعلىتمرذاكانتإدحقمثها

أحفاأ:بال!ثكبهاخبللقد(.تك،3)الخالقمشةمع

حيدةالثجرة"كانتإذبالثهوةوولدت؟أاللهقال

فيعارمةورغبةشديدشو:الشهوةأضعلوتد!للأكل

لقد."والرالحرعارف!تكاللهتكونان":اللةمعالمساواة

عامفركائنبوا!طةملروحلمعاسالحارجبنالخطيئةدخلت

البريةحيواناتجعأحيا!،الحية"اصتخدمللطيمةخارق

الحيةه9يتخدملاالقدكاوإلعهد."االإا!هالربعملهاالى

يخما-الشيطانعنقيلماأوض!تولعل،للطانمرادفا

ىإالموتدخلإبليح!بحد"الجديد-هرالعهدقبل

.(2:24الحكمة)!العالم

ولكن،رمزيةأومجازيةالسقوطقمةألىالبعضيرىوقد

ا،نساد1حطيةبيزإسبطهرالقديمةالقصةلهذهالحامالاتحاه

معروفةمطيةاصتحدم..،شرىعيركائىوبينالأولى

جذااساصحاالأمروهو،الهائلالمقوطإلىكمدخلللإنسان

2:قى031،اكرا2ا،16:ا8:44،يو)الجديدالعهدني

وجهأيكل-ادافالقصة.(ا:29رؤ14،ة2عب14،

بلا-نجدممها،عظيمةتارمجةحقائقعلىتخوكلط-قبناها

منولي!.البريللجشتراثوأصدقأقدم-ريبأدلى

ج!دهوالذىالحىاللةهيهلدنستقدالخطيةأنبنكر

فيماونرلى.بالخطيةملوثامدنئاالجدأصبحلقد.الالان

لىحدثقدضاداشهوائاتطوزاأنبولىالرسوليقوله

الجديوتحصتاشقرتقدالحطةوأر،الساقطالانان

للموتالأسا!-هذاعلىحاضعا-أصبحالذى

النظريةإنتأكيدبكلنقولولكتا.(6:237:24،رو)

كلصدرتقرهرالى،المادكيلالجدالخطيةتربطالى

نظريةهي،ذاتهافيثريرةالمادةأنتحتبرثمومن،ضهوة

وكلماله.الإلهىالإعلانرو!عنغرببة

العهدلط(حسد)أسوما"كلمةأنبحد:جممازئا-خماسا

فا:ندكر،عديدةروحيةمجازيةاشعمالاتلهاالمديد

(:6كوه2)للنفسالوقتىالكنهوالجد)1(-

.(91ت6اكو)الفدسالروحهبهلهو.-)2(

هيهل!بهقاصذا!الهيكل9عنالميح)3(-تحدث

.(22:ا)يو!حسده

خادم،أالقيقالانان"عنتبير"الجسدلم)4(-

6:6،)روالرفيهايظهرالتيالدائرةأوالخطية

.)7:7

اررياالحىالكائن،الحمبحجسد!هي)5(-الكية

القدسالروحفييسكنوالذى،حياتهفيئظهر

الأمورظلمعبالمقابلة،(كوا:24)أ!أ:23،

.(2:17كو)القدة

المؤمنينوحدةعنللتعبر"الجمد،صورةت!تخدم-)6(

.(2:61أف)،واحدجسد!فهم

(3:21في)والممجدالمقامالمميعجسد-)7(

المفدىالجد،الروحاقالجد،القيامةجد-)8(

فكلمة.(8:23روا:44،اكوه)الصاءلى

ارتجاطهافىوبحاصةالمعفىعصيقةكلمةجد!)

الجدكانفقد،لأجلنالضهأسلمالذيبىالميح

آلامه.يخهاتمتاقيالظاهرةأوالخارجيةالداثرة

فيبدتالىمحبتهمدىأعلنجدهبدلهولى

نضههوحمل"فقد،كفاريةذبيحةنفسهتقديم

،(2:24ابط)"الخةعلىجدهوخطايانا

كانتاككيالقديمالعهدذبئحكلأبطلوهكذا

عننقرأ؟.(9:24-28عب)باصتمرار1تقد

أشرناأنوسبق.(1:22)كر!لريتهحسم"

هذاو!حد6:6(،)روالخطةجسدإلى

.(3:21في")جدمجده،و"(7:24روإ)المرت

فمترجمة(أ:12!)الأعمالسفرفي!جد"كلمةأما

الجلدتذىالي(؟هع-؟سا)!خروس!اليرلانيةالكلمةعن

الجم.سطحأكي

545



،ولهيم(11بترمااهيأحرىيونانيةكلمةوفا!

حثة،"إلىنعلأترجمتوتد،ايتالأجادوتفى

.(9وا:98)رؤ

القيامةبعدالمزمنجدبرل!لالرص!ف:روحاليجعد

الحيوانأيالط!عيالجدمعبالمقابلة،روحافيجد"بانه

هرالآنالجدعلالمهيحنالعاملفإن،(1:44كوه1)

عليهوالميطرفيهالحاملفيهرنالغامةجدأما،ابفى

هوبكونالفامةجدإنيموللاوالرسرل.الروحهو

الحيوانالجسدولينبيةمابلولكنه،الحالم!الجدنفسه

تحتومقوماتهكيانهبكلالقامةجسدفيهون،الآنالكائن

)نهللكورلئييرتولأن!ريدوهو.للروحالكاملةالطرة

،أشىوجودمجردأوالوجودعدممنحالةالقيامةيحقبلن

،الحالج!دناعنسيختلفولكنه،جدفاكجكونبل

فالجد.أالالطالإنسان"عن!الأولالإنان)كاخلاف

نأ!ولكن،النفسعيمات!طركانتالأولوآدمالحالمط

جثاالتيامةجديكونهكذا،محيروح،الأخوآدما

ايرالىصورةلبناكالأننا،(:45كوها1)،إروحائا

.(94:اهاكو)الماويصررةأ!اسبى(الأولآدم)

ثالأقربهرالمقامالميحجدأنلنايصحهناومن

:بالقولهذابولىلالرصويزكد.الروحافيللجدملموس

مجدهجدصورةعلىيكونتواضفاجدضكلسيغر"

المحجدكانلقد.(3:2ا!رأيفئاأنظر2،2:ا)في

عاشالذىمجسده-كثوةوجوهمن-ضبههاالقيامهبعد

اكلفلقد.الواضحةالاخلافاتبحضمع،الأرضعلىبه

لحم"لهوكان،(2:22.ور)ونفخ،(43و24:32لوا

نأأى،ورجيهيديهوأراهم5،(24:93لوا،وعظام

24:.4،الوأمامهموجودهتدرككانتحواصم

الأرواحعنتميزهخصائصلجسدهكانتلقد.2:27(.يو

ذلك-كلمع-ولكنه،(24:36-43لراوالأضباح

فالأبواب،الإنحانحركةتعوقالتىالحواجزمنأقرىكان

ا-26،!و.2:9)الحروجأوالدخولمنتمحهلمالمنلغة

بأنهتلايذهليفغ،اص"أنهوواضح.(31-2436:لو

كأكللم!و،(24:41-43الوشخاوليىحففةهو

المنظورةظهرراتهروخاوكذكر.الطعامالىالجدحاجةنيد

.(2:ا-21ورا)لتلاميذهالملموسة

كانتالقامةبمديسوعجدأنلناكضحهذاكلومن

حمايختفىأنأوبالحواسوزوىئلسأنعلىالقدرةله

فيجلسوبه،الساءالصحدالجدهذاوبخنى.ثاء

حدوثالىتليحأىنجدولا.(2ا1،1:3:اأع)الأعالمي

الجد"فإنثمومن،الماءالىصحردهعدفيتيوأي

جدعنيختلفلن،بول!عنهيتكلمالذىأالروحافي
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منخلوا،الروحافيالجسد)يكون،قياقهبعد!وع

الطبهيةالأجادفيالموجودةوالانفعالاتوالركباتالغرائز

36(.و2:35لو.22:03،ت)

!راعهمجالفييودىالرعولبذكرهاعبارةا!لوت:جسد

أناو!كي5:يقولحيث،فيهالاكنةالخطبةجدء

؟هالموتهذاجدمىينقذ!ص.الثيالإفان

أظهرتفد(ابامرسأي)الرصيةلأن،(7:24رومبة)

الجدهذامعصراعفيالمؤمنوجظل.جذاخاطةالخطية

،الروحضدكثهىالجسدلأن5،فيهالفاصدةالط!عةمعأى

تفعلونخىالآخرأحدهمايقاوموهذان.الجدضدوالروح

"الناموستحتفلغبالروحانقدقي)ذاولكن.تريدونلاما

الجصدأعماليخت:دنتطيعشبالروح،(81او:7كله)

هذاجد"منتأوهلألهالرصرليخغولذلك.(8:13رو)

ربخااالميعبيوعاللة"أضكر:بالقول،االموت

باالذ-كأ،ا!فنحنشهكتذناالذىوحدهفهر2(ت7:ه)رو

التبىتوقعينأنفنافيلئنأيضئاأنفانحنالروحباكورة

03(.:4أفأفئاانظر8:8-23،أروأأجادنافداء

منالونايخةفيثتقةالجديدالحهدفيالكلمةهذهجسدكلي:

كحقابللحم(أوجمأى)!هكه،طركى5كلمة

وأالثريةالطبيعةإلىالأديةالاحبةمنوتشرللروحي.

تثرأنهاأى،الالهيايأئرعنبيذاالان!انفيالأدفىالحانب

ذاتهفيالضيف،اللةعنابعيدالخطبةإلىالميالالانانإلى

الخطيةتحتجسدئابيعفالإنان.الثرالىوالنزاع

الجانبيكودعندصاجدلاالمومنيصبحوقد.(7:41رو)

يخنزك!،المطرهو-الروحيالجانبويى-فيهالأدق

المزشوأطحة.(ا-34:اكو)والخصامالحدخطاياإلى

المبحصاروقد.(ا:4كو.2)روحيةبلجد!ةليت

وصيةناموسمجبليىاصادقملكيضبهعلىكهنةريخس

16(.او7:ه)بهتروللاحياةقوةبحسببلجدية

8:6،رو)،موتهو(الجدىالفكرأى)الجصدهـواهمام

جدية،لضفر"فاكوكانت.(2:18كوأصاوانظر

معبالمقابلة(ا.9:عب)الاصلاحوقتإلىفقطموضوعة

للعببالنبةالأمبهائىعلىوكان.الروجةلضالفر

الاخاجاتفيأكي،الج!دياتفييخدمرهمأناالقديم

أ:27،روه)الروجةالأمررمعبالمقابلة،بالححدالمتعلقة

أفكاربحبأى،ج!ديةحكصةاوفاك.(أ9:ااكو

(ا-317:هيعأ!ماانظرا:12،كو2)الثروأسايب

قلبألواحاعارةفي،لحمية"الجرجمةالكلسةنذ!وهي

المؤمنينمنبطرسلالرصوطلب.(3:3كو12،لحية

ابنر،تحارباليالجصديةالحهواتعنايمعواأن

.(ا2:ابط1)



وهو،ممهويخقهتانجفحصهيدهولمهمهأممطجه:تجن

27:)تكمخادغايعقوبجاءهعندمااسحقفعلهما

جسوفي"قائلاتلايذهمنالربطلبوقد22(.و2اوا2

لي!تر،ن؟وعظاملحما،لي!ص!الروحفإن:انظروا

.(24:93الو

البلادىالأحبا!يتج!لأنهاحصت"اغعااس:جاسوس

مداخدهايعرفى،أحارهاويتطلعأحوافايت!صفأى

ير!ىفاتكا،فها!الضعفاغرةاومواصعومحا!حها

جئغأالأرص!عورةلتروا.أخمحواسيدلا:،حوته

.(14و:426نث)

لهم:تانلأكعاراصرأإلىالجوايصمرسىأرسلوتد

وانظروا.الحبلىالىواطلعوابالحهإلىهامناصعدوا"

ضبص،أمهوأقويميهاالاك!اصئعب:ا.هيماالأرصر

أحيدة،فيهاصاكرهوالتىالأرص!هىوكيف؟كتيرأمقليل

مأأمحيمات،فيهاصاكرهوالتيالمدنهيوما؟ردئةأم

ضجرأفيها؟هزيلةأمأيخة،الأرضاهىوكيف؟1حصه

2(.ا-.أ:37)عد"الأرضطرميافحذنرتددراا،؟أء

ويفرد،جمدهرعضمأكيجمامةاضء-:-مة

هذهجامةيأحديلوماأدهدامخير":لوا-!صهاض

الجمعحدمةيرىكانألهأي،(802:كو2)"ماانحد:مة

الحرصركلتتلزمجيمةخدمة،المجاحبنالفديينلأح!

الأمالة.ا:أرومهار

ملاطف،،9أس!مصغ"أو!ته"محناهكطى!)صمجنفا:

بحدا"!مةفىص!!واالد+اضب!اعلى:صيحامو:بمد

هوأنهاجحص!اىير؟(11:12خ)ا!سىاص-دةالحو

.(7:64ع،2:43عز)"حوفا9

اسمألهالأرجحءد،أحر"أفىا(!طر"مضاهشحل:جثم

أحدوكان.ا(بالعرلمي!دائئايلففهوطصسيىأصلىس

ضرععدمانحمياقاوموااسدير-ا،ليرداالمعاديةاغبائا!اكأعحاء

لبطحليفاذلكوحئمكات.شضليمأأسوارداءو

شحماأ:لأأواكلوقد.الحمررابداوطوليا،.تأ!ه

ئحلبصحدإذاينرنهماإث"قائلير(2؟91)واحتؤ،5

نأرأوألماولكمم،(:43خ)أحائطهمحجارةيهدملحإنه

،حذاعضبوا،تسداتدأتالثغررممتقدأورشلىاشأصه

بهاويعملواأورشلبروبحاربوايأتواألىمغاحمبهمشتآمروا

1(،4:ه)عمخورتهمابعلأاللة!ا!ت8(.ر4:7)"ضرزا

صهماللاحماعلالخديعةنححيايا"-!ذاأروتجمصسبلطفحاول

لمولكنه!شرابهيعملاأدويفكرانوكانا،أونولقعةلى

الخاستالمرةوفي،مراتأربعكرراهااييلدعوضهصايتجب

نجضور

واليهودأنتإنكيقولجحم9بأنمكتوبةرصالةلهأرسلوا

ملكاألهميكونالورتبيأنتلذلكتتمردواأنتفكرون

بناءوكمل،فثلتحميهامؤامراتهمولكن(.ا-9:غآ)

أعينفىالأعداءكلمقط،يوئاوخمين6لن!تيالور

ا6:ه)غالعملمداكانال!ةقبلمنأنهوعلمواأنفسهم

1(.وآ

،أدومعلملكاكانلأنهابالعرد!يلقبكانلعله4

شهر،بنخم9هرإلهيقولردالعلماءكل7تكثيرول!ت

:جدنقئفياحمهوردوقد،الربللادثهابملوكأحد

أرامينقش!فيأقيدارملكحضم!اسمو.د؟.ددادفي

منالشرتيةالشالةالمطقةقيمؤحرا:جدفضيوعاءعلى

وديةعلاقاتلهماكانتوحضمطولياأذوالأرج!.مصر

إلم!الوقتذلكفيتنسللكاتاكتىاخبدشيةالفائلمع

كانواالعربملوكأنعنففلأ،الجنر!منفلطين

بلادصتتمدكاتالياضجاريةاالطرقاستخداءمنيمتفعون

تحصينوكان،الجوسطالجرسواحلإففلسصينعرالحر!

مصالحه!.يهددأورضلد

،!جر!هامصا"رخو9:نيولجثورا-رتجو

وممي:

وكانت،الأعلىالأردنمنا!ثرقاإلىإقليم)1(-ا-

أخذ!االتيالمنطقةتحومأحدالمعكيينبلادمعتكوتحشور

اجوريون:يذكر(.ه:21يق،341:)تثنى+يائير

اسرائلسطشفىفبهوا،اصائلشويفرد!لمارريرال!-

يائرحروثاوأراخررأخدوقد.(13و11ةفي!13)

2:23(.أح)االإسرائيينامى!الأحرىالمناطقبعفرمع

تلصاىابنةمعكةزوحتهمنالملكداود!!ألالوموكالى

أبشالومتتلوعدما.(3:2أخ3:31،صم2)جثورملك

جدهكدليخمىخورإلىهر!،أمونالشققغيرأحاه

نأيوآباصتطاعخىضراتثلاتهاكو!ث،تل!اى

أ:8(.ء32،وا:423صم)2أورشلسإلىيحيده

افلسطينيينامنالجنوبإلىيقصنكانثاسم)2(-

كدبلادهمعلاصراليلبنواستولىوتد!يناءمنبالقرب

داودكانوعندما.(ا:32يق)كنحانأرضإلىدخولهم

ورجالههويغزوكان،جتملكأخيثرعندومقيفاهاىتا

داودأنيظنأخيشكاديما،والعمالقةوالجررييرالخوريين

27:8(.صم)1جسهمفييقاتلرنورجاله
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مشورلموفعخريطة

الوداء،ابخفاءأى،جملاممناهلعلعبرىاسمجعل:كانتا)ذىالوعاءأوالجرابأوالكنانةهىالمجبةجبة:

!حجماءالذىعابدبنجحلوهونفور،.5أو،رففىاأوعلىوتعلق،الجلدمنعادةتصغوكاصة،الهامفطتوضع

فأوغر،شكيمأهلبهفرثق،صكيمالىعثكلتهصتحبةأو،راجلأكان)ذاظهرهخلف،الصادأواماربكتف

وفي4(.9:26-ا)فضجدعوندنأبيمالكضدصدورهم.الحر!ةالمركباتاصتخدامحالةنيالمربهةجانبالنعلق

ولفراوضربوااكلوا،)كلبيتفيأفاموهاوية6أننا

ذلكحمعولما.أييمالكعلىالثورةجحلوأعلن2،أطلكللمدصا!فهاكفعاي!،جصتهليسوكانوقد

+والفرسانالمركباتمعالجبةإكعياءويذكر3(.ة27)تك
أليمالكالىر!اوصل،الممالكقبلمنضكيم2حازبول

لاخحامالحتلىفيكمينبعكل،مهدهافيائورةبإحماديرع22:6(.))ش

عابدبنجعلخرجالصباحوفي.الثسىشروقعندالمد!نةيالجعبةالإنانأسرةالمرنم!ثبه،مجازثاتسنخدمكا

رجالأيخزافرأيا،المدينةنابمدخلدووقاوزبول،فمجعبتهملألمنطولى5:و!ول،بالهاموالأبناء

وهنا،المدتعلوفىحفونمكانهممنيخرجونأيمالكخبألييدهظلفي)ةإضعياءونول.(وها:274مز)

قلتبالذيفوكألأنأين):لهقا"للأجعلازبرلتحدىالكلمةنضىالعبريةفيوهى)كناتهفي.مبرئاسهئاوجعبي

ضكيمورجالجملوانهزم.،؟نخدمهخىأيي!الكهومن)رمياوكثه.(94:2)ش)،أخفاق(،جعبةاالمنرجمة

التالاليرموفي.ضكيممنجعلازيولوطرد.أممالكامامنيأما:16(0"رياه،مفتوحكفبر)بأكاالفارغةالجعبة

دروهكذا.ملخاوزرع!اوهدمهاضكيمعلىأ!مالكاسترلى3:3(،)مراق،جحتهنبالكلهتىفيأدخل):فيقولالمرالط

يوثاملح!ةعكلوأت5،رؤوسهمعلىشكيمأهلضركلاللة.،جح!هأبناء)سالعبرىالأصلقوالحبارة

ا!صنإخوتخلعلأبيمالكعاونوالأنهم،،روبعلينأمراءأح!اسموهو،،محروقواد5معناهالعلجثام:

57(.:9)فض16،او36:ا)تكيمقوببنعي!وفيمن،أدوم

والكلمة..عملهعلمكافأةللماملئمجعلماوهي:جالة.(:36اأخا
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تمنحكانتالتيالجائزةوتمني!برابيرن"هياليونانيةفي

عنإكليلمنغائاتنكونوكانت،اليرنانيةالألعابفيللفائز

رأسعلىالحكم!عهكان،غيرماأوالزيتونأغصانأوالغار

نأتعلمونألتم5:الآيةفيالحرفيبمعناهاوتتخدم.الفائز

واحذاولكنرركضونجميمهمالجداننيروكضرنالدين

يفنى،لافإكليلانحنأما،يفنىإكليلا..الجعالةيأخذ

المكافأةعلىللدلالةمجازئاوتستخدم.(2وه9:24أكو)

الرسولفيقرل،القديوننحوهايسعىأنيجبالتىالسماوية

فيالعيااللةدعوةجعالةلأجلالغرضمخر:أأسعىبرلس

.(3:14في)!يسوعالمسبح

فيأالجفنامحافيومن،الكرمةهيالجفة:أولا:جفنة

العنب.منضربهوأوقضبانهأوالكرمأصل،العربيةاللغة

هي:،الكرمةعلىللدلالةالعبريةفيكلماتجملةوتوجد

كرمةوتعني،العربيةفيالكلمةنضوهي،جفن!-)1(

6:4،عد)،الخمرجفة5أيضئاوتسمى،المزروعةالعنب

إلىالجرجمةالحبر!ةالكلمةنض!وهى(،ا:314قض

في!جفنةاكلصةوترد.(4:93مل2)برية!يقطينة"

القديم.الحهدفيمرة56العبرية

الكرمةأي(2:12إرميا،2:ه)ش)أسررق"كرم-)2(

جودبأيثهر(61:4)قضسورقوادممطنوكا،ابخارةأوالمشقاه

لافييمقربنبوةفيالمتخدمةالكلمةلفسوهى،الكروءأنراع

العنبإلىثيرالعبر!ةالكلمةأدوييدوإ.أا94:تك)يهرذا

جذاالمذاقحلرعنئا،ايهود!التقيدحسبكانالذىالأسود

.بذوروبدون

وقد،العربية!"نذيركلحةومي!)3(-"نزير

"المحولالكرم5عبارةفيللكرموصفااستخدت

ولعل.أغصانهالدبلماليالكرمةأى(ا2:هوالاها

الرجلبهايتميزكاناتىالنعربحصللهاذثبيفاذلكلي

.(:ه13تض،6:هعدانظر)النذير

الايةاللغاتجميعفيشائحةكلمةوهي"كبا)4(-

،\.4:.تلث)بعاعةالعنبتعنيوهي(العريةفيهي؟)

الخ!رأى!العنبدمو"(إشء:2...اص!32:14،تث

الناضبمغبرالعنئثهو!"والحمرم(،ا94:ا)قك

.(81:2حز0،3و3192:)ريا،ءت18إش:33،اهأى)

9(.ون!4،7:8و2:إشه)ءالردىوالعنب

فيوتردالعرببةفيالكلمةنفىوهى!كرم)5(-9

جمعأكراميم"كلمةتستخدم!(هة31إريا،أ2:هنق)

،ا.ة26أخ2:122،مله2)المبر!ةفي،كراما

اغ(..16:500إش

)انظرالناضجالعنبعقردأىأ)6(-"أشكرل

.(24وا:323عددنك.4:.ا،

عطريةرائحةولهزهرهاوهوأالكرومقعال)7(-أ

.(721:،1اوه2:3نش)

؟هامحم!ة()،أبلوسا-(1):ال!ونامةليالكلمة:لافا

22:18،لر2،ا:ه4مرقى26:92،تأالكرمةوتعنى

.(41:91رؤ،321:يع،وه4او:ايوه

عاقيدفي)اعنايدومحناها(ولهه؟4)بتروس-)2(

.(ا:418رؤ)أالأرضكرم

اشدرتاييالإدمنفلطين:ومي!الكروم-ثان

بذلكتهد!،التاريخيةالمصررأقدمصنذالكرومبزراعة

وفيماالقديمةالحضاريةالمراكزفيالموجودةالفبمعاصر

كمصدرالكرومبزراعةعنراالقدماءأنويحتمل.حولها

غليظصلأللالىبالغيانيخولالعنبعصركانإذا،للسكر

بلاوهو،،الدبساأو!المنبعسل!"عل!يطلقالقوام

وكانالقدبم،العهدفيكثراذكرهترددالذىالعلضك

السكراصتخراجيخهاتمايىالحصررقبلللكررئئامصدزا

فلسطينأنلناتينالقديمالعهدأصفاروكل.القصبمن

الناسفكان،وفتجاتهاالكرومعلىكيزااعماذاتمتمدكانت

يعتبرونكانوا؟،والهجةالفرحعلىعلامةالخمرئربون

.(ا401:همز9:13،تض)اللةعطاياأفضلمنالكرم

جفنةمنيعملماكلعنيأكللا"أنالنذيرعلىكانلكن

.(14إا3قض6:4،عد)أالقثرحتىالعجممنالخمر

كرم5أرضإصائيلبنيبهااللةوعدالتيالأرضوكانت

يضصرهالمكروئاورثوافقد،(88:تث)!...ورمانوتين

بعقوببركةوثر.(92:هغ24:13،ثحىا،6:أتث)

.(اأ94:تك)للكرومأرفصلاحيةإلىجهوذالابنه

البلادفيالفقراءترك،بابلالىالحبقادةجيوعند

(52:16إريا2:12،مله2)الكرومرعايةعلىلقوموا

ولكن،جرداءصحراءإلىالزراعيةالأراضيتتحوللاحتى

بنو5،الأجانبكانالي،منيالعودةلهمالربوعدفي

الوضيعةالحدمةبهذهيقرمونالذينهم!الغريب

.(ه:6أإش)

الهود!ةمنالجبليةالمناطقتكنلم:الكرومزراعة-رابعا

زراعةبهاتجردكانتولكن،الحبوبلزراعةتملحوالامرة

بناءفيوتغملأولأالحجارةمنهاتجمعفكانت،الكروم

علىالحارسمنه!رفبرج)قامةفيأو،الكرملحما!ةياج

كروممزرعةبكلوكان2:33(.تا2،:"!قهالكرمص
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كروم

الكرومجذوعكانتماوغالئا.الصخرفي!رمعصرةفدكئا

علىتستندالفاقيدحاملةالأغصانوكانت،الأرضعلترتكز

ترفعالجذوعكانتالجاطقبعضوفي22(.:94)تكالحرائط

كانتتليلةأحيانوفي.خية3قوعلىأ!كلرأوقدمنحرالى

أمامترفعكانت!.ماالقرييةالأثجارتتلقالأغصان

مظلةضهمكونةأعمدةفوقيقامعريىعلىالمنازل

2(.4:هأمل)

يضعفلاخىمست!رةعناكةتتطلبالكروموزراعة

إنتاجها.

ماترميمإلىيحاجالشاجكان،الأمطارمرسموبحد

وتنظفالأرضتحرثأنيجبكان!،ثفراتمنبهحدث

الكلانالرجلكرممنالنفيضعلىوهذا،الأعشابمن

يجبالربيعأوائلوفي.(31و42:03أثال)الفهمواباتمى

ثمزاتحمللاواييالجافةالأغصانفتقطع،الكرومثذبأد

وعندما:6(.أ)يوهوتحرقوتجع(6:هاصق،4و:23لاها

آوىونجاتالثحالبمنحراستهايجب،الحنبحباتتنضج

الأماكنبعضفيالبريةالخنازيرومن(ا2:ه)نثى

ليراقبالأبراجأحدفرقيقفالحارسوكان)مز.8:13(،

تأقيكانت،العنبجنىمرعديحلوعندما.كبرةمساحة

الأبراجأحدفوقتقامظلةتحتوتقيمبأجمعهاالمالكأصرة

العنب،صجنيينتىحتىهناكالأسرةوتظلالكبرة،

1(..:ا6))!قواب!ةللفرحموسضاالمنبجنىمويموكان

،ا.ا:9الاالمدينةأوالض!ةلفقراءالكرمثاركركوكان

،9409)رميا،71:6،423:1إش،82:فض،42:12نث

كالحماءللالميفنيتبدوالكروممزارعوكانتا(.7:سيخا

الحر!ففصلفيأط،الجرداءالأرضوسطفيالانحةالخضراء

وأسبحممظمهاانكروتدذابلةص!فراءتبدوالأوراقفكانت

.(34:4)ش)موخاالمكان

واحدكل"جلوسان:للكرمةالمجاؤيخاسا-الممكل

4:4،ميخا4،2:هكل)1،تيتهونحتكرقهنحت

لأن.القومىوالرخاءوالازدهارالسلامكلدلل1(30:زك

الأمدالطو!لالاصقرار!نيانكاناثمارهاوجنىالكرومغرس

)رميا1،2ة370،365:اش:701،37مز9109،2مل2)

.(9:41عا:28،26حز،31:ه

تجبرفكان،اثارأعحابهايجننولا،الكرومتغرسأنأما

عدمعلوعلامة،(:97كو1أ!ماانظر6،:02تث)كارثة

:13(.اصفيا،11:هعاموس28،03:تث)اللةرضى

فيالإقامةانعلديلأالكرومغرسعنالامتاعكان؟

.(3:7))ر!اهطركللزمن)نامةتكنلمالمكانذلك
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سلىومصنة

اللةبركةعلىدليلأكثوةلينالكرومازدهاروكان

اثممرةبالكرمةالناجحةالزوجةوتشبه.(26:هالا

غفبعلىعلامةالكرمة)نتاجعدموكان.(ا:283مز)

.(:7اكأ،8:31اريا،78:47مز!اللة

وثقتهالإنانلإيمانامنحائاالمث!رةغرالكرمةتكونوقد

إنه:ابنهرومفعنيعقوبو!ول.(3:17حبأاللةفي

حلالطافوقارنفمتند...أغصانمثمرةشجرة"كصن

.(94:22)نك

أخرجها(ا-ه:ه)ش)،بكرمة"!إصائلصهوقد

جاءمامع0،1:ا2،212:)ريا8:8،.مز)مصرمنالرب

.(ا:676،و:2اهحزقيالفي

العنبوعناقيدالكرومأوراقتصرركانتمتأخرةفترةوفي

الهردية.المباقعلى؟الهوديةالمملةعل

أثالهمنثلالةفيالكرمةالمحيوعالربذكروقد

عرالربوتعلبم(.33-43و2.21:28:ا-16،)ت

مقدمئاررمزاالكرمةمنجعل(ا-سه)الحقيقيةالكرمة

المسيجة.

اصرائل.عنالأخ!نثدهفيموسىيقول:سدومجفنة

عنبم،عحورةكرومومنجفنهمصدومجفنةمنهـلأن

البمفرويظن(32:32تث)!مرارةعنافيدولهمصمعب

تنموشجرةوهي،،العلقم9شجرةالى)ضارةذلكفيأن

وأبالبرتقالضيهةصفراءوثمارما،اقيالبحرحولكثيرا

ولكن.وصاممرلهاولكن،أحيائاالحضرةتئوبها،التفاح

بلوالحصصالئمررديثةكرمةأنهاهنابهاالمقصوبأنالأرجح

له.مثالأسدومكانتالذكيالفساد!ادبوقد

الربويقول،وتركهعنهبعدأىاليءاجفاجفاء:،

6:8(،"ريا،نفي!وكلثلاأورشليم!اتأد!لأورضليم:

وجمم(بابلبني)بهمتنجت5)نهاأيضأعايقول؟

أختهاهنفىجنتكانفيفجفانفها....

18(.او23:7)حز

روصفعنفنقرأ،الكلامفيوضدةالبمفيغلظوالجفاء

.(42:7تك)بجفاء)خرنهمعتكلمأنه

ا.الجامدةالعواطفذوالح!ئرةالغليظالغظمووالجافي

فس!صلطرتهعنامخرفوا)ذابأنهمالقديمضعبهالربو!نذر

الولد،الثحنولاالثخضهابلاالوجهجا!ةأمةاعيم

ق"بالجاد5الآصد!ونوصفوقد.(ه28:.تث)

خرجثالجاؤومنا!خرجالآكلمن5:الضه!ة%حجته

توزاورضلم)رعايعفكا.(41:41ضى)،حلاوة



جلالا

البرية!فيكالنامجافية":بأفها،بناهجرتوقد،السبي

الأ!ام:آخرعننبوتهنيدانيالو!رل.(بر43مرالق)

.(8:23دانيال)"الحيلوفاهمالوجهجافيملككرم5

مفاهأنالبعضو-سى،،دحرج"معناهعبرىاسم:جلال

:31وهر1،جليل"

ويذكر،الابلال!بىمنرجحراالذيناللاويينأحد-1()

آصافبنزكرىبنميخابنومتياوحركأبقيقرمع

1(.9:هأخا)

وهو،البابلالسبيمنأيضخارجمواممنآخرلاوى-)2(

يدوثرنوابن،عبداأوعبودياوجد،كوعأوكياأبو

.(7:1ااغ،9:61أخا)

آخرالىموضعمننقلهأوصاقهأىالثيءجلبجلب:

.(2:هبطا:13،002خر.ا،26؟..2:9،تكانظر)

36:6،خر)غيرهاأوخيلمنجلبماهووالجليةوالجلب

.(61:اأخ01:82،2ملأ

الصوتواختلاطوالضجيجالصياحهىوالختبما

.(2:2أ:14،عا2:16،51:14،إريا.)

المجلد.هذافيأجبل"مادةالىارجعجبوع-جبلة

وقد.(:9يمقه)أدحرج9محناهاعريةكلمة:جلجال

أماكن:بضعةعلىوتطلق!دائرة1تفي

اتحلفة:المواتع-أولأ

الأردنضرعبورهمبحداصرائ!لبنوبهنزلمكانأول-)1(

:7،ا6:5،ا7:4،أ1،9:60،و.4،91:5:9يق)

كان(ا:57)لوعفيجاءماعلىوبناء.(ا:.3اتث

يثكلكانالذيعخوروادىمنالشمالإلىيقعالحلجال

منحجداعث!راثنىأخذوا:قد.وبنيامينيهوذابينالحدود

عبورهملعدالأحرىالضفةعلىالجلحالفيوأقاموهاالهرقا

يشوعختنأيضئاوفاك،الرائعالحبوردلكالأردنفهر

(:ه-9يقه)الثبمنخهميسقلمالذينالذكور

تدالوم:بخوعالربأقال".الأرضمملكفماستحداذا

الجلجالالمكاندلكاصمفدعي،مصرعارعنهمجصدحم

المنانقطعوهاك،الفصحعملواوهناك.!اليومهداإلى

إلىالربعهدتالرتيرجحونوكانوا.(12او.:ي!ه)

1(.6:ا)يضأر!احوتد:رةسعفبرمكاالجلحال

فيالمحلةالىيشوعإلىالجبعونيونجاءالجلجالوإلى

معصلخا-ماكرةمحيلة-لجقلوا(:6هيض)الجلجال

ملوكضدبهب!حثونالجلجالفيإليهحاءوا؟ثرع.

أرضكلعلىثموعانتصاروبعد.(أ:ها.)الأموريين

وكذلك،(01:43)والسفؤحوالهلالجنوبوالجبل

ومنحاصورملككالينعلم!ومياهممركةليانتصارهبعد

الانتصاراتهذهصبحد.(:6ا5:4،ا1)الملوكمنمحه

صللةقصةعلى(18:\)،ضيوه"إلىالقادةمقرانتقل

الضيية.الجبال

ذلك،بحدالثحبتاريمفيعديدةمرازاالجلجالوتظهر

صوئلكانالتيالثلاثالموافعأحدالجلجالكانفقد

لابيتمعلإسرائيللقضيمنةالىصنةمنالمهايذب

فيخاصةأهميةللجلجالوظلت.(7:16اصم)والمصفاة

وفي.(2ا:ا1،5:هـ.8:13،ا.اصم)الذبائحتقديم

الربأمامعماليقملكأجاجصوئيلقطعأ!االجلجال

ملكاشاولتتوجالجلجال-تموفي)15:33(.

برفضصوئيلأعلنهأيضئاالجلجالوفيا(،اود4:اااصم)

.(ا:26-533)الرببهأمرهمامجفظالأنهلهالرب

بمدعودتهعندداودالملكلملاتاةيهوذاجميعأقالجلجالوإلى

.(أ:ها9صم2)ألالومتةاخاد

فيالأصناملعبادةكمركزالجلجالالىالأوائلالأنبياءو!ر

،4:عاعرس،،91،21:11:ه،1:ه4هوضع)أيامهم

لشطيمالمقابلالطرفأخهاعلىالجلجاليخاو!ذكر5:ه(.

بتمعالجلجاللذكرولكن،(6:هميخا)الميتالبحرعلى

هوشعإلهابثرالت!الجلجالأنالعلصا،بعضيظن،)يل

ولبهها،أريحامنالقرعةالجلجالهىليت،وعاموس

أليثع.وإيياجلجال

الجدجالغ!أنهانمائاوسدو:والثعإلجياجلجال-)2(

منذهباوألثعاعلياأن5ققرأ،الأردنمنالقرد!ة

الى)ثم(22:اومل2)!)!لبيتإلىونزلاالجلجال....

ولتقعكانت)يلييتأنمعهيظنمما(2:4مل2)!أريحا

وحيث.الأردنجلجالليستأنها!نيمماوأرمجاالجلجال

موقعنيكانتأنهانجظن،إيليتترقيالجلجالهدهأن

بيتمنالصالالىأميالصبحةبحدعلى،الحاية،حلحببة،

الليقةقدردالدقيقألئعألقىالموضعذلكوي،ايل

4:مل)2،الفدرفيردىءشىءيكنلمفكأنه9،السامة

موقمها.عنواضحشىءيذكرلا،لكن4(،38-أ

فيجوييمملك"يذكرحيث:الجيلفي)3(-الجلجال

،،الجلجالفيالأمملكاأى(ا؟23ث!2)ألا

تذكرالتيالأخرىالمواضعأدحثولكن،مرتعهايعلمولأ

يظنونالمزرخينمعظمفإن،الثالفيتقع،ولحدهاقبلها

.السامرةكالمطفيوالجليلالمتوصطالبحربينتقعكانتأخها

جهوذاتخمصحدجث:صزاحدودعلىالجلجال-)،(
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الجلجاله

الجلجالالىالسالنحروتوجهعخرروادىمنديرالى)

:7(،ا)!ىهأالوادىجنر!منالتيأدميمعغبةضابلالتن

أريحا،منالتريةالجلجاللتأفهاندركالوصفهذاومن

وصففيونقرأ.أيفابعاليهالمذكور-فىالجلجالينصاياأو

وخرجضعينالىوخرجالمالمنامتد!أنهبنيامينتخم

مما،(أ:817يق)،أدميمعقبةمقابلالتىجليلوتالى

واحد.ضيءوجليلوتالجلجالمذهأنعلىيدل

عننترأ)ذ:عبالجلمنبالقرب)5(-الجلجال

ويى،(11:03تث)،مورةبلوطاتبجانبالجلجال"

الجلجالهيالجلجالهذهاعتبارمنيمغماالعددهذافي

لهالسابقالمددمننرىولكنناأريحا،منالقربية

وجرزيم.عيبالجلىمنتريةكانتأفها(ا:92أتث)

جيستاموقد:اكر!ةوالكثوفئايخا-الجلجال

وهو،الجلجالموقعفيبالتنقيب(ألاللا!عول"!ءا)جموفي

المفجكل،خربة"الآنهيأريحامنالقرلةالجلجالأن-سى

تلمنالشرقيالثحالالىصيلعناكزبعدعلىالوافعة

بعضتقرفرأىرلكنه،القديمالعهدأريحاأواللطان

أنهعلىديلثمةب!أنهالصحرباتهذهوأعظم،الصحوبات

الذىالفخمالقصرأطلالوجودعنفضلأ،جذاقديمموقع

.(م724-732)الملكعبدبنهثامالأموىالخيفةبناه

لاالجلجا

أميالثلالةبحدعلى،النتلةخربة)هوالبديلةالمواقعوأقرى

الحرائبمنالحد!دوكطحا،أريحامنالشرقيالجنوبالى

.الجلجالاعتارهاإلىبالكثر!نأدىمما،اليزنطية

ستةمخوبعدعلىتقعكانتالجلجال)نيوشفرسويقول

علىيعقدأنالإجماع!كادالذى)الأردننحاضةمنأيال

فإذا.أر!كامنواحديلمخوبمدوعلى،(،المغطس5أنها

نأفلابد،الجلجالنف!الىيثيرانويوسيفوسجعوفيكان

التلة،خربة"لأناالمفجيرخربةافيتقعكانتالجلجال

بهامولنبرجوجدولقد.كثيزاذلكمنالأردنإلىأقرب

كاالحدكدىالعمرالىترجعالتىالفخاريةالأوا!شالبه!

.صرابعلىأنهررجح

المواقعبايحأما،أريحامنالقر!ةبالجلجاليتعلقفيحاهذا

جلجية،"مدينةأناعتاريخصكن،الكتابفيالمذكررة

هىأ)يلبيت"منالحمالالىأميالسبعةبعدعلىالحاية

ومدنة)4:38(.الافيم!وكفيالمذكورةالجلجال

أنيباتريسمنالعالإلىأميالأربعةبعدعلىأجدجولة"

ومديخةا:23(.2)لوعفيالمذكورةالجلجالهى

منال!ثرقيالجنوبإلىونصفميلينبعدعلى،جيوليجيل9

.(11:03)التثنيةسفرفيالمذكورةالجلجالهينابلى

اليبرقدفر
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جلجثة

التي!جولجالتا1الأراميةالكلمةمنمثقةوهىجلج!ة:

بمرضعأمواضعثلاثنيترجمتوتد،!جمجمة9تعني

،(91:71!وحنا،22:أهمرقى،72:33ت)االجمجمة

ويتضح23:33(.)!جمجمةيدعىالذىهـالموضعلوقاوفي

المدبخةخارجتقعكانتأنهاالجديدالعهدمنلنا

أ:.2(.9)يونهاسقربةعلىولكن(.أ:312)عب

عامطر!ققارعةعلىتقعكانتأغاأيفئاالراضحومن

الحقولصالقادمون!ابحتاز(27:93ت)

بعضمنبعدعنترىكاتأخا؟2(،ااة)مرذ!ه

.(32:94قالو،51:04ضمر)لأماكنا

وأ!بالجلجثة9الموقعهذاتسيةتحودتد:3الا-أولأ

الآية:الأربحةالأسبابإلىاالججصة9

أنهاأىالحماجمفيهتلقىكانتالذىالموضعكونها-)1(

هذانئأوقد.الإعدامأحكاملتميذانحصصالموقعكانت

ورفضالذى،(م69342-.)جيرومعصرفذالاعتقاد

كان":يقولأنهجث،اثالثالسببفيلهشعرضما

المجرمينرؤوستقطعكانتحيثالمدينةخارجموضعهناك

ابالجحجمة".تيتهجاءتهناومن،بالاعدامعليهمالمحكوم

ولكن.بعدفيماالفكرةهذهالكابمنعددتبىوقد

كانألهعلىدليلثمةلىبأفهالرأىهذاعلىالبعضيقرض!

بتميذال!ردفيهيئوممخصمىموضعالأولالقرنفيهناك

موجرذاكانالمكانهذاثلأنلو:حتى.الإعدامأحكام

27:58،)تالجثثبدفنيمحونكانوافإنهم

ايهودكيسالاصفيجاءمابحسب(ا:938!وحنا

.جفوس-سيقول!لوفةالمأللحاداتوتبغا،(:1223تث)

الكثصرين-لدىقبولأوجد-اعتقادحدكاثأ-(2)

يتالذىالتلضكلإلىتعرداييةهذهبأن

الكتابلدىالفكرةلهذهأثرانجدلاولكتا،،الجمجمة5

وردلمأنه؟.اللاتييينمنأواليرنانيينمنصاء،الأواثل

مكانعلىحدثالصلبأنعلى!دلمامطلفاالبثائرفي

إله:(الرالعالقرنمن)بوضوحأيفانيوسويعول.مرتفع

علىقالمال!،فهوالمسميةهذهعلابقلمحىءلالمكانيوجدلا

موضعي!ثغلباعتاره"الجمجمةموضع"عل!ليطلقتل

.،الرىللجسدبالنةالرأس

القرنمنذ،الجلخةجبل9بتسمتهالتقليدبدأوقد

فكرةأما.المقدسالقبركيةالموضععلىفأقيت،الرابع

بعوقد.حديثاالاتثأفلمللجمجمةالتلشكلمطابقة

فكرةفيوالثالثالثاقالببينبينماإ)ء؟؟هقأ(جوته"

الاسدرجالجصجمة،ثبهمامرتفغاهناكأنمقبراواحدة

أغربأما.إنسانأولجمجعةاعتبارهاعلىإليهاالنظرعلى

التثابهأنس،غوردولىالجرالبهأقمافهر،الاعتقادات

عندوهلةأولمنيتضح؟المنطقةمحيطفيهوالجمجمةمع

أورشليم.خريطةإلىابظر

ماإلىيحودقديرنقبدإلىفبرجعالئاكالببأما-3()

ذكرعنوأول.هناكوجدتآدمحمحمةبأن،الميحيةتي

فيعاشالدي(ما-85253أوريجانوس)هوالتقليدهذا

حمتلفد5:يفولكتبحيث،عائاعثر-كأأورشليم

نفى!نىدفنقدالأولالانانآدمجسدبأنيقولتقليذا

هدالف!إلىأشاروقد.!المحفيهصلصالذكطالموضع

الذهبوفالقيصريوباسييوسوأيفانيوسأثاجوسالتقبد

يوناإلىيترددالتقليدهذازالوما،الكتابمنوغيرمم

محفوركهففيوجمجمتهآدمقبروجودإلىيشارحيث،هذا

الجلجثة!ألاسمتفرأتدمهذاويمد.الجلخةأسفل

يكودقدألهإلا،بآدما،رتباطهغرابتهمنيبدومماوبالرغم

الحممة.منقرئاام!ها

-الاحمالدائرةعنتخرج-أخرىنظريةفاك-4()

التي(الجديدةأورضليم)،كابيتوياايلياء9مديةأنوهي

تقومالذىألمكانفوقتقومكانت،هادريارالامبراطورشاها

،،الجلجثة"اسمجاءهاومن،المقدسالقبركيةعل!

قيإلا،3الاهذاالموقععلىيطلقاأنهتعينظريةوهي

فيإليهاأدخلتالأناجيلفيإليهالاشاراتوكل،افافيالقرد

والمنطقالتاريخمعمطلفاتفقلالظريةوهي.القرنذلك

ال!سليم.

إلىتنيمعلامةأىالحدبدالعهديعطنالمة-الموتعثانيا

وتد.(القبرمكانأ!ئابهروتطوالذكي)اصلبامكان

جمعإلىتمتدكثيرةأماكن،لالتقيديلمونلاالذينافترص

رأيانوهناك.وغرئاثاوصوجنوئاث!لأالمدينةجهات

وأنلابدنفهالقبروبالتالمطالصلبمكانإن:)1(صائدان

.المقدسالقبركيةمنطقةحدودفييكونا

الدائرىالتلذلكهيالمصيةالجطقةتكونأدالمرجحمن)2(

إلىوالواقع!إرميادكهفأي!مىمافوقالبارزالمحشب

الحديئة.دمقبوابةسالثرقيالثعمال

الذيالموصوعهذاتفاصلفيهناندخا!اديمكنولا

نأإلا،المحقدةالدققةالأغاثصتطويلةسللةإلىيحاخ

!ويلونثارلزلير""المقدسوالقرالحلحثةاكتا!

:المقاطبمض!بدكرهاونكتفي.لهرائغاعرفئايقدم

غيرصلأنهالقوليمكن،التقليديةللظرةبالبة-1()

وبخاصة،المقدسالمكادهدامثليتعرصأنتمائاالمعقرل

والمجينالهودطردتمأنهصحيح.التامللنان،القر،
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الثانيةالعظمىالثورةبعدأورثليمخارجإلىالهودمن

حريةالأممنالميحيينلدىكانأنهإلا،(ما-03133)

ثلأنربفقدانتسمحطريلةفترةثمةتكنلمربايالمي،العودة

عمدواقدالوثنيينبأنتقليدهناكالواقعوفي.المكانهذا

الميحيين.لمفايقةفوقهبانيمبإتامةالمكانندني!الى

فيشائغاكانعما(ق!طنطينعصرمن-سصابيرس)و!يهب

عدىكا،أفروديتمعبدأسنلالقبروجردمنالوقتذلك

ابكريمموضعكانتالتيالأماكنامحشافعنملاحظاته

او.فوتهاالكناضوإتامة،والقبرالجلجثةباعتبارهاوالتبجيل

حتىقطنطينعهدمنذوالتبجبلالاخرامالأساكنهذهتفقد

هذهمنالأولالمجلدفي،أورثلبم"عادةإلىارجع)الآن

.(الدائرة

الذىالتغييرمدىيدركأنلأورضليمالزائرعلىالصعبومن

والسفوحاك!ةفيأولأكانفقد،أورثليممركزفيحدث

ولكنها،المسبحعهدفيبالماكنمكنظةكانتالنىالجوببة

القرنفذ-المدينةصكزوانتقل،خاليةصبهأصبحت

.المقدسالقبركيسةإلى-الرابع

مكانبأذالتليممنيمنعماالأسبابمنهناكوليى

صيقولو؟التقيد.إيهييرالذىالمكانهوالصلب

لأناعتراضأيناكليىا:كابهختامفيوطون

ثقة-فىعزعبجثالقوةمن(والقبربالجلجئة)الخنمىالمكان

صلواتقدضاالنىالأماكنيمحةالإيمانكليؤنونالذ!ن

قطنطين،.زمنمنذالحجاجمنتحصىلاأعداد

قد!الأخضرالتل!أو،الجحجمةتل)أنيدر-21(

وجدولكنه،(1842)،ثينيوسأوتو"اتاهأولأاصترعى

الأمريكىالغضلم!!لجلاودمحوركوندرالكولونيلفي

نجد:،الأمربفحصولكن.مدافعينأعظمأورشليمفي

زائرأىاتاهلدأنلابدالذى،الرائعالمرتفعموقعه-)1(

منطقةأول-وهيالاضرةالتلفخضرة،خيالهوكثير

العقلدترثرأنلابد-بالمدينةيحيطماكلفيخضراء

ايل"فيالتفكرعلصباهنذنضأإنانلأىاباطن

الإنجيزيةالتريمةتقرل؟-ابعيد،الأخضر

نجدلا،تاريخياالموضوعنفحصعندماولكنا-المهورة

ثاتمنواحدوهو-يصوعمبيأنللظنسبأدق

تقدبرعل!اأضفىايىالبقعةهذهمثلفيتمقد-عدور!ن

ديلهناكليىبل،ابالغةالأيةهذه،بعبدأمدمنذالاس

فرقوبالأحرى!تلفوقحدثتدالصلبأنعلىعطلفا

الرائع.المكانهذامثل

وبينالموقعهذابينايثابهالكر!انتباه)ب(-و!د

أهم)نتردد،بلاالقرلنتطيعولكظ.البريةالجمجمة
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يست،المديرةوالقمةاليينعجراوهىالثالهوجره

التيالننقيبأعصالنيجةحدثاالحينينفمحجرا،قديمةأثياء

الئل،تكوينكللعلبل.الزمانمنقرنينمخوإلىترجع

علىنراكتالتىالرابوكمية،الجنوبإلىالحادبمنحدره

الصنينفحلمنهى،بهزأوأقدامكرةارتفاعحتىالقصة

الحديد.العهدزمنبحد

الئمالمطوالطريق،المديةأسرارمنالموقعقربإن-)ج(

تكنلمولكن،الآنملائثاالموقعيجعلالذىهر،العطيم

الورأنثبتإذاالا،الجديدالعهدأيامفيهكذاالأوضاع

ارجع)الثافيالسررمارخطعلىبنيقدالحالمطالمالمط

.(الدائرةهذهمنالأولالمجلدفي!أورضليم5مادةإلى

المكانكانالموضعدللىأنعلىحجهمالبعضييني-)د(

التقليدهذاولكن،الرجمأحكامليذالهودعندايقليدى

مكانكانأنهفرضولو.الصحةمنلهأطسلاالمزعرم

فالرجل.!الجلجثةأأنهعلىبدللذلكفي!،الرجم

بوجودتجأئرأنلابد،التقيديةللنوافعالعظيمباحترامهالرقي

القبرمكانتغطيإنهاالقبديقولالتيالمقدسالقبركيسة

فهوالغررالسائحأما.المقدصةالمواقعمىوغبرهاوالحلجئة

أنبليستكثفجهايجطماوكلأورضليممحاينةيريد

خيالهويثيرانتاههفئد،التارغفيمأساةلأعظمالأماكن

رأيه.عنراضالفريقينوكلا،"الجمجمةتلا

كليفحصعدما،التأثيراتهذهمنالججردالذهنأما

أنهرغمإنه:يقوللأنمضطرانف!هيجد،ءلميهاوماطاما

الموقعمعالأقوىالحجةفإن،سنلرأيينأيعلىدلللا

.التقيدى

وكانت،الصنيرالجرسهوالجلجل-جلاجل:جلجل

عنرمانةصكلعلىأخرىحليةمعذبمنتصنعالجلاحل

لتكون،الكهةرئشرداءجبةأذيالعلىلوضعذب

الرلىأمامللخدمةالقدسإلىدخولهعندصوتهاليسمع،عيه

2(.6و2ه93::33-28،35)خرخروجهوعند

الصفحةوتحنى،رقيعإهىالعبر!ةفيوالكدمةنجلد:

وردتوقد.بالحيقةمرتبطةدأهلئاوتدكرالمندةالمطروقة

14و8و7و:6ا)التكو-شمنالأولالأصحاحفيمراتنع

،طرقاأو!مد"بممنىمنهاالفملوورد،(2.او7اووه

والكلسة.(93:3حر)!صفاثحالدبومدوا5القولفي

الماهبينلمصلعملقدالجلدأذعلىتدلاليهوينسفرلى

7،وتكا:6)الجللىفرقالتيوالماهالجلدتحتالي

.(1:8تك)هحماخالحلداللهدعا9وقد.(148:4مز

الجلد،كضباءيضيئرن"والفامون:دايالفيوجاء

.والجومبالكواكبمرصعالجلدلأن(ا:23داتيال)



)شارةفيحزقيالفي،بالمقبب"الحبركةالكلمةنفىوترجم

.(ا:ا26،0و2وه23وحزا:22)الجلدنفىالى

اجاسطاا:سرادقأوجمةأيبالقةالجلدشيثبه

احمواتابنشرالذى"،(:2ا40مز)،كث!قةالسموات

بالمرآةثبما؟.(4:22.إش)،كحيحةويبطهاكرادق

كالمرآةالممكنالحلدمعهصفحتهل9:المسبركة

فيهنا"جلد!كلمة-73:81!يوأ)!؟المبمكة

تترجمش"رتيبم"غيرلهى-شقةمن-"شقاق"العبرية

.("بالغمام9الأحيا-أكلبفي

،الجسحاقللتعذيبر:مايخةوصيلةالجلدكان:تجفذةتجتذ-

سيورأوحباتحملةبهترتبطمقبضصتتكونالجلدأداةوكات

المعددأواعظاما!تحثةبقطعترصعوكانت،الجلدمن

عليهالمحكرموكار.تيزاتأوأقوىإيلاقاأيئدالضرباتلتجعل

وحقويهظهرهعلالسيا!شتهالعمردإلىيربط

كانمتى،والأحثاءحهالوعلىا!تنهاكاتبا!2(،ه:22)أ!ا

منأحيانايبلغأ-للدوكاذ.القسرةفيمرفاثرص!االحلأد

قدب!،المرتعكويثردىالمجلودعكيعمىأن،القحوة

كان،الجلداتلذع!تحت.الأحيانبعض!فعلايموت

عادة-يبنالجلدكانكا.وأسرارهباعرافاتهيدلىالمتهم

.بالإعدامالحكمتنعذ-

الرو!ناطواطتجلدقالولاالجائزصيك!ولم

،!ذا-عادة-الحلدا!عدديكنأ:.(222:هأع)

التميد.عا!المر!اعالطالتقديردلكترككانبك

حرثطهرىعلى":بالقول،يسرعالرلىجلدويدكرنا

.(:9213مز!"أتلامهمطولوا.الحراث

مصر،فيوجودهمأيامنذالودعدمعروفاالجلدوكان

عددبز!دألاالضريحةأمرت:قد.الآنارذلكعلىتد!ح

أماميتنالجلد.وكات(2:3هتت)ضربةأرلم!!صالضرلات

عوريةحكامولبر،المصاهيفديماأداتهوكانتالقفاة

حاولعندماوذلك،ا!هودالجلداالمقارع"أدخلواالسلوقييز

الخنزيرلحماص!علىإحبارهمأليفانولرأنطوكىرحال

.(7:ا6:3،مك2)

الررماية(الجلدأداة)"بالمقرعة"الحلدأص!ءدلكولمد

1:17،23:34،.ت)معلأمارسوه،الودعندحائرا

تحددهالدىالعددمراعاةير.(2:11آ22:91،أع

اليهودمن9:بولسالرسوا!:يقول،الضرباتصاثريعة

هذهبينويفرق،أواحدةإلاجلدةأربعينتبلتمراتخمسر

مراتثلاثبهافربانتىبالعصىوالضرب،الجلدات

23(.و24اةاكو)2

لجلدتينصورة

الضيقعلىللدلألةمجارئابال!وطالضربويتخدم

ونجدي12:6(.عب2،9:23،:اأيو!ه23:13،)يش

الذىأىأالجارفالوط9عبارةيمركبةاشعارةإضحياء

.(18او28:هإش)أحدعلىيبقىشلاحدعنديفا،

اليونايخةوالكلمة،الآنالئرطةا!رجاويقابلون:جلادون

هي38(وا:35)6الأعمالسعرفي"جلادين"المتركأ

حملة"حرفئانعنىوهى،(4!4"أه"قوله)"رابدوشوا9

،والقضاةالحكاممجلىفيالأمنحفظعليهموكات"،العصى

منوجلابول!أعفىوقد.وكيرهجلدسالأحكاموتنص

.رومانيانلأنهماذلكفيعقهحاطالاعندماالحلد

علىتطلقفكانتا!ديماالعهدقي!الجلادون9كلمةأما

يرجحمما!كريتيود5هيالعريةفيوالكلمة.الملوكحرس

.3:اصمانظر)كرتيأصلمنفلسطي!يينكانواأنهممعه

حرشاداودنمجعلوقد2:ه(.صفيا2:16،حزه14،

:38املا3،2و881،51:81،02:7:صم2)ويحاة

.(817:1أخ44،01و

كانوسواء،الحيوانأوالانحانجميغطىماوهوجثد:

"لآدماللةصنعفقد.مدبوغيرأومدبوغاالجوادتجلد

رفقةأن؟2(.اة3)تكوألشهما!جلدمنأتمصةوامرأته

أالمعزىجديجلودعنقهوملإصة)يعقوب(يديهألبت"

افرأوحلدهالكوشيغيرها!9؟إرباويقول1(.27:6)تك

مخاخطت":أيوبويقول.(:1323إريا)!؟رقطه

.(16:هاأيوب)"جلديعلى

يائاالدايةمنذالجواناتجلوداستحدمت،رأيناوكا

النماكوللألاءمميرالاسئاأصبحتثم(321:تك)للإنسان

جلرداصتخدتكا:6(.أمرقى،34:مت،13:4)زك
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معزىلجود

كان؟.الخي!ةتغطةفيالتضوجلود3ا!مرةالكباش

وقدسالفدسفيالحدمةوأوافيأدواتوجمبعالتابوت

التخىجلودمنبأغطيةالارتحالعندتغطى،الأقداس

منتصنعكانت؟.(:6-414عد2:526:4،1،خره)

.(1ا:.6حز)الفاخرةالأنيقةالنحالالتخىجلود

الخمرزقاقصنعفيدبغهابعدالجلودوامتخدت

25:18،ا:ا،6صم2ا:3،.اعم13،و9:4)!ق

9:17،2:22،مرفسا:12،ت3إرمياا؟56:8،91183مز

منوكيرهماواللبنالماءوحفظلنقلالقربصنعوفي،(37:هلو

فيوبخاصةالبومإلىالضضلهذاتتعملزالتوما،الوائل

وأالزقاقهذهوتصنع91(.أواوه2:4ا،نكالأرياف

فتحاتغلقمعلكلهامحتظةالغنمأوالماعزجلودمنالقرب

مخرخاالرتبةفتحةواشخدام،الخياطةأوبالربطالأطراف

خفصلأشبهوماوالجمالرالجاموسالبقرجلودأما.للقربة

المطلوبين.والكلالحجمحب

،للقتالوالمجانالأتراسأيفثاالجلودمنتصنعوكانت

2!ا:21،)بالدهنأوبالزيتوتلمعتلينوكانت

.(ه2:اإش

مرةالاالمقدسالكتابفيالبارةهدهتذكرلامعزى:جلود

فيالقديرنتحملةمامدىالرصوليصفعندما،واحدة

فيطافوا!:فيغول،ومعاناةاضطهادمنانحتلفةالمصور

لمومم.مذلينمكروبينمقازينمعزىوجلودغنمجلود

علىللدلالة(38وا:137عب)ألهمم!تحفاالعالميكن

كجولوناقموفينسكثيرونزالوما.والحاجةالفقرضدة

الحالجة.المظاهركلعنتخلهمعلىللدلالةالجلودهذهمثلفي

معانعلىللدلالةمجازئااجلس9كلمةتشخدمجل!:

نها:نخلفة

الشركةعلىيدل،معهمأوآخرينمجلىفيالجلوعى-1()

.(312:رؤ:311،8،وه1،26:4:اصز)الوثيقةوالرابطة

(47:1إش)والمذلةالفقريعنيالترابعلىالجلوس-)2(

والضيق4:16(،)متالجهليفيالظلمةفيالجلوس-)3(

.(7:8ميخا)

والمجدواللطانالملكيحنىالعرشعل41(-الجلوس

ا:28(9)مت

(الرب)صنعماافبعد،الممل)!ليعنيالجلوس-)5(

الأعالمطأفيالعظمةيمينفيجلسلخطاياناتطهيزانجفه

.(أ:22.ا:12،ا:3،)عب

التكو!نمفرفيمرةأولكذكراصموهوجلعاد:

بمعنىأجل"الحبريةالكلمةمنمثقوهو51(،و)31:46
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!اد

مبةالأرباهوو،(ضاهد!بممنى،عد"و،،عجرا

تعنيفالكلمةالعريةفيأما،الهادةحجرأىيجرسهدوثا"9

على:الاسمويطلق.أالخثن!أو!الوعرا

وأرضكيرةتتومنهمنىبنماكيربنجلعاد-1()

،ا36:،3204:،372:1،،و62:92)عددجلعاد

(2:12،7:41أخ71،1تهتض،ا:71!ق

(2أو:11قض)اساثبلقضاةأحدبقاحأبوجلعاد-)2(

جادبنىمنوكان،ميخائيلوابن،ياروحأبرجلعاد-)3(

.(41اوا:أحها)باشانأرضفيسكنواالذين

وقد11((:ا2)6:8،هوضعنبوةفيمذكورةمدية-)4(

فإذا،(1:17.قض)المصفاةمنالقرل!ةجلحادهيتكون

علىالواتعةالاطلالتم!لهاهذهجلعادمد!ةفإن،هذاصح

.!السلط!مدينةكالمماأميالخسةنحوبعد

نادىحيث،(7:3)القفاةضرفيمذكورجبل-)5(

ويصرففليرجعومرتعذاخائفاكاذمن9:قائلأحدعون

أ-لباععدديقللأنأرادالربلأنوذلك،أجلعادحبلمن

ل!جتوثطفييقيسونوجئهحدعونوكان.جدعون

المديانيرنكانولما.المنخفضةجلبوعيفوحعلىفىرعيل

أمرهم،يوتهموبينالثمالةالأصباطرجالبيئحائلأيقفرن

وررى.أعداءهملتخبراجلحادحولبالدررانجدعرن

جزءاشلعلأر،جلبرعهىفابجلعادالمقصودأنالبض

مرجحاحمالوهو.جلعادجبليمىكانحبرعجبل

بعدعلى،لحلبوعالمنحدرالمالىتحتغزيرينبوعلرجود

قض)أحرودعين"هوكانوربما!زيرعين)منميلين

صدى،جلحودعينأالجديدةايميةفيولعل.(اأ7

.أجلعاد!القديمالاصممن

رجاءالتالم!المبحثموضوعوهىجلعاد)6(-أرض

إليه.الرجوع

ا!لةعلىالاسمهذايطدق-جلماد:11(جلعاد-أرض

يخرئاحثونووادي،ثهالأاليرموكلينالوأقعةالحبلية

اسمزالوما.شرفاالصحراءإلىتمتدي!،عرئاوالأردد

الزرقا،نهرمنالجنوبإلىالواقعالجلعلىيطلقجدعادجبل

المذكورةالمواصفاتيطابقلاالموقعهذاأنإلا،"حلطوثهالي

(321:أث!جلعادجل"أنالواضحوعن.الكتا!فيعنه

فيجاءماعلىأيضئاينطبقماوهو،لأسرهاالمصقةإلىيشير

أحيائا(جلعاد315ويستخدم(.4:\)الأنادلثد

22:9،يق37:ء2،أتكالأردنثرقينصقةكاعلىللدلالة

2:9...الح(صم2

!ثرقيالواقعةالمنطقةجلعادص-أرمعباشالى!!أصتبه!!-)ب(

،39011لقا،.3:تث)موا!هضبةعا!ماتميراالأردذ



جلعاد

والممكيينالجوريينالشمالفيجلحادوتتاخم:33(.ا.مل2

غورمنهناالطبييةالحدودوتتكرن.(1-13أ13:يق)

ائيلنن،الإستجلماعمروفي.الشلالةووادىاليرموكضر

إلىالمنطقةيقموالذكط(حالئاالزرتانهر)يبوقنهركان

،عوجأومملكةا)شحونمملكةببنفاصلأ،قسمين

الحدودتيينلناالميسورمنولرا:أ(.ي!3:162،)تث

صبطولصفوجادرأوبيرأصباطبينتفصا!كانتالتى

:24-33،ا3)لىوآخروقتبينتتغيركانتولعلهامنى،

المدنمنالكثيرأنالصعوبةيزيدومما16(و1او9و:8أخها

على..الآنحتىمواقعهاتحديديمكنلم،أحماءهانعرفالى

جادبطنصيبسجلمادمناكبرالجرءكان،حالأى

.(:17قضه)!جاذا"تحنىكانتأجلعاد!إنحتي

ياثبرقرىأو"يائيرحووث"جلعادأرضرفيتقعوكانت

يتيفإنهلبلادالحديثالتقسيمأما.(01:4قض)

مقاطمةت!مىالزرقافهرإلىفصنليرموك،الطبيعيةالظواهر

.!البقعاتسىأرنونإلىالزرتاومن،،عجلون"

لأرضالجيرلوجىاليهوين)ن:المطقة)ج(-جولوجيا

طقةأنإلا،فلطينلغر!الجيرلوجىايكوينيملالل،حلعاد

كرلىفيالسطحعلىتظهرلاوالتىالتخيةالرملىالحجر

عوآبا!جبالللةالمفخفضةالفوحقكؤن،الأردن

منطبقاتجزئياالجبالوتغطي.اليوقحتىوتمتدوحلحاد

هذهوتكل.الكلسيومبكربوناتالغتيالطميأو!المرل"

وادىفوقوالراقمةالمنحفضمةللتلولالعربيةالقممالطبقات

أل!ارتفاعإلىالجنوبفيتصلقدولبها،مباضرةالأردن

البقيعحوضقاعتكون؟،المتومطالبحر!حفوقتدم

.الرقأقصىفي

لوبتالدشحجرمنطبقةهـ،المرل!طبقةفوقوتوجد

ليتظهر(حيريححرعنالمتحولالرخامحجر)الصلد

ارتفاعإلىعجلرنجبلوفي،باليبرقالمحيطةالوعرةالمنطقة

وتكؤن،الرملالحجرطبقةفوقتدموخمسمائةألفنحو

كا.الأردنوادكطإلىتخدر؟،الغز-وةالجاهيابيعقيعان

الطبقةتلكسطعإلىالهفبةسطحمنالآتيةالجاهترب

والجداولالغدران،الغريةالتلالصفرحمنفتتفجر،الصماء

من!جلحاد"إسمايهشتالمنطقةولعل.الجرياندائمة

صخورها.وصلابهخونة

الذىالألضالطباسيرمنطقةالدولويتطبغةوتحلو

والجليلالامرةفييوجدثلماالصحراءهضبةفييتوافر

شكلفيأو،ملتريةطقاتفيالصوالىمنعروقمعالأضل

التكوبنهذايكونوحيما.السطحعلىمتناثرةحصباء

الآباربمضترويها،بلقعاجرداءالأرضتصبح،عميفا

جلعاد

سفوحتيضبيما،صحراءالهضبةتصبحوهكذا،العيقة

منطقةجلعادكرلىفإنولذلك،والجداواباليابيعالتلال

صحراوية.فنطقةضرقيهاأما،خصبة

حافةهىجلعادمرتفحاتإنيقالأذيمكن:لىلجيال-)د(

وتو!.الغورإلىتنحدرأنفبلالعظيصةالرفيةالهضبة

وأ،الأردنواد!عنقدم4ر...هوالسللةهذهارتفاع

ارتفاعأقصىوببلغ،المتر!الجر!حفوققدم3ر...

ضطلم!ود!ا3ر795إلى"يوشع)جلييملإذالجنوبلى

مهالشرقفإلى،رائعمنظرعلىدرفالجبلوهذا،اللط

بحرةقاعأصلأومو)!ابقغ9وادىأوتجويف!ع

والى.قدمرأ005نحوعمقإلىبنخفضالذى(عحيفة

وإلى،(فدم3ر804)احكارت"جبليوجدالشمال

الكفكافة،"جبلارتفاعو!ل.!ريمون"جبلال!رب

عراثنىينحوالضرقيالثمالإلى،تدئا3ر043نحوإلى

قدم2ر007ارتفاعهاقمةفوق،الرباض"قلحةوتقبع.يلأ

ناظرعلىتشرفجث،عجلونمنالغرلىالمالإلى

رانحة.ثاسعة

وخهراليرمركخهريعتبر:والمحصولاتالمانجةالمجارى-هـ()

توجدالأوديةمعظمفيأنهإلا،نهرينأهم(اليوق)الزرقا

بالطميغنيةلشتجلعادتربةأنورغم.مشهديمةأكار

الزراعةأنإلا،الجنوبيةأوالشالةالأراضىتربةثلالبركاق

الفلوكىنبتالزهورفمن،تعبهعنالفلاحتحوضفها

البرىوالزعرورالمصطكاأصجارتكلركا،والرج!

المنعزلةالأوديةالبلرطعاباتتظلليما،والخرلجان

وتزدان.الجالقممالصنربرأشجارتظلل!،والفوح

تجمعاتتقطعكا)الأولياندر(،!الدفلى9نجاتاتالمياهمجارى

وفي.الحجريةالهضبةرتابةالصلدالأبيضأالرتم،نجات

الخيزرانوأجماتواللوتىالطرفاءنباتنجدالجخفضةالأرض

وفتاجمالهافينفوقالمنطقةفيالطبيعيةفالجاظر.المتموجة

بدرجةالأرضتزرعفلاحالئاأما.فلسطينمناطقسائر

والغنمالماضيةلقطعانغيةبمراعالرعاةتمدلبهها،بمرة

.(6:هلق)

كثيراء!يحملونجلعادمنالقادمونالإحماجليونكانوتد

منجلعاداصهرتفقد،(372:هتك)"ولاذناوبلانا

هناالمذكور(المر)اللاذنأن!،،بالبان9الزمنقديم

اعيحترسباللاتينيةتسمىضجرةمنالناتجالممغهر

بوفرةتنموزالتما*التىأح34!داآمهك!احأ3ددالملادانيفرس

جلعاد.في

في-رنشيةيصفة-جلعادوقعت:جلعادتاريخ-(و)

يفتاحنجحوقد،عليايليينالإصانتصاربعد،الجاد!ننصيب
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جلعاد
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دور

لجلعادخريطة

جلحادمظقةفيويهلانلليماذهـكاث24:6(.صم)2جلعادناصرتوقد.(ا:ا-26)قضعناالعمونيينصدفي

1(.أ-43:9ملأ)بعدولبر،اسرائلعلىملكاليكونشاولبنإلثوثثأولأ

-،داودالى!!رائيلأسباطسائرمعالحلعاديرنجاء،مقتله

ارا!وتاممامبالجراحمتخاحتفهاخابلقىوقد

22:)املالأرايينمنلاستردادهاسعىالتى!جلعادعمودبنيربةقلعةعلىالاضيلاءوبمد.(5:\2:9،صم2)

جلحادفيإسرائيلعلىتمرقهمالأرايرنأفوقد35(92داوديدفيخهائباالبلادوقعصفييا،منحصنينظلالحمونيوتالتى

مللثفلاصتغلثامححوأخيزا.(33و1:32.مل2!مأبالو-فيداودهربوعدما3(.12:26-اصم)2

.(أ:92مله2)صكانهامنكثربنوسبىاللادأشورإحدىفيفتلالائرالأميرذلكأن!،!محايم!إللجأ

05(أ:6-814ا:7،24صم2)جلعادغابات

الرثنية.إلىثايخةالبلادعودةالىادىقدالامرهذاانويبدو

.(1ا:..زك)جلمادإلىبالعودةلإسرائيلاسعداكانثمجلعادفطفةإلىيوآبأجراهالذكيالتعدادواقد
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جلمادي

للخطرجلعادنيالمتيونالهودشرض،لاحقزمنوني

بعداللادفغزاالمكالم!يهوذافاستنجدوا*الوثنيينجيرانهممن

.(:9-36هالأولمكابين)صاحقانتصار

،الرومانحكمخرةخلالعميمبرخاءالبلادتمتعتوقد

بعضبناءتموقد،الميلادبعدوالثاكالثاقالقرنينفيوبخاصة

أطلالهافيتحتفظزالتماوهي،وجرزاجدرةعثلالمدن

عظمتها.بدلائل

بذلوقد،للتد!رجلعادتعرضتالص!القحوعند

(ام121)الئاقوبلدوين(ام)118الأولبلدوكن

فيبصما-الصلييونتركوقد،الإدلاشعادةمحاولات

واللط.الرباضقلقىمثلالحصيةالقلاعبعض

علىالتارأسدل،عليهاالاضيلاءالعربأعادأنوبعد

الياحبدأنبئاخديثوقتوفي،الجطقةتلكتاريخ

هـصنلوق!اقامالتىالأثريةالاصتبهافاتأما.ورتادوخها

القية.قليلةفكانتأفلسطيناستكثاف

بأسلاوكمية،قرىعدةاليوقمنالشمالإلىوتوجد

،الجوبفي،السلط5قريةهيالقرىوأهم.الزراعةعنبها

تغطاالتىوأوديتهاالشاسعةمرتفعاضاأن؟،بالزبيبوتئتهر

عديدةقرونمدىعلكانت،المياه!اوتتوفر،الغابات

.للبدورعىأرض

في،ابدانمادةالىالرحوعالرجاجلعاد:جلعاد-بلسان

.الد)ئرةمنالمجلدهذا

:د!ونجلعا-!دجلعا

26:92،)عدمنىسبطمنعثيرةهمالجلعاديون-)1(

2(.:هامله2،:ها2تض

وقد،جلعادمواطنىأحدأكا،الجلعادكطيائيرلقب-)2(

احمهعلىودعت،سنةوعئريناثتينلإدرائيلقصى

.(4وا:3.قض)أياثيرحووث!

الذيال!ئهرإسرائيلافاضى،الجلعادىيفتاحلقب-)3(

ا-33(.اةأ)قضعلهموانتصرعمونبنيحارب

الحلثثصا!،روحل!منالجلعاديلررلايلقب-)4(

أشالوم!جهس-هروبهأياءفيحالبهإلىوقوالديداود

7:63(.غ،آأ2؟عر2:7،مل31،أ:ا17:279،صم)2

جا!!"ةعبرقي!تكلمتريئصتمكونةكلمةوهىجعد:

،"ثاهد":مصاما"عيدو"،الححارةصت!كومة)اتحني"

يقابلها!اسهادةارجمة"أ،"اسهادةاكومة"إذاتعنىفهى

أطلقوقد(4-394:هاتك)"سهدوئامجر،الآرايةفي

،ولالانيعقر!أقامهاالتىاحجارةكومةعلىالاسمهذا

جلعادى

الذيالعهدعلىشاهدةلتكونعليهاواكلواعندهاوتعاهدوا

اجلعاد،كلمةجاءتالكلمةهذهمنأنوالأرجح.تطعاه

الممطقة.كلعلىلنطلق

وأالغرارةوهوالاشعمالشائعوعاءالجولقجوالق:"

الحصر،فرثلتحملالمؤنالحوالقلىتوصعوكانت،الزيهبة

الجلجاليثوعإلىجاعواعندماالجبعوليوتفعلكا

.(9:4)يق

الجلاليقالولا،والهاءالمظةهوالجلال:جلاا-جلل

:8،1.21:545،3:مز،9211:ا!16027،أ)للهإ+

.(ظط3:3حب:3.ا391،11:

؟58(،:82)تالجلالمنالأنهااللهصفاتمنصفةالحيل

تأيحبالتىالمسحيةالفضائا!بيريدكرهابولىلالرصأد

.(:8ل!4اافؤمرد-ثاويتحلىفهايمتكر

وهر.!دحرجالر!9معاهيكوذقدعبرممياسمجللاى:

أورشليمسورتدشينلطاسركراض!اطدينالكهنةأحداص!

البابليالبرص-العودةلعدنحياأياميبائهإعادةلعد

.(3آات2ت

للد،إلىبلدسخرجواإذاأوطابمصالقومحلاجلاء:

الشىإلىأرضههمىأخرحههأىاللطاد:أحلاهه

!وأهة93:28(.،11ةا2حز،4:آ48إريا،2:4.)إ-!

ص!إحلانهعهدحملهلصعوماالإلاديلرممامىصلأء،

ا:3(.2حر46:91،)إرياالبيإثحاربخوهوأصم!طنه

"رفوماييامر)هىأليونانيةلىوالكلصة:اتجل

إلاتتعمللمو"ش!طهيتعير"وتعنى()أ،*هه"535+!اءول

الميح""تحلىإلىالإصارةي،مواض!!أرلعةو

الثخصيةعلىيطرأاورىأالتغييروإلى(9:2مر17:2،مت)

ا:2،2)روالميحمعشركتهاطريقعنالمجية

.(3:18كو2

أحذ،الأهـض!علىيسوعاش!خدمةمتصصمخوفي-)1(

منفردينعاتجبلإلى!مصعد5،يوحها:يعقوببعرس

"ترتيصلىهوفيما،(حرمودجبلأنهويرجح)للصلاة

وصارت9(ا:72ت)كااصئ!حروحههوأضاء...هبته

نأالأرضعا!قصاريقدرلأ،كالثل!تحذالضاءتلمعتياله

والجواجلأالوقتوكادإمرذ!9:3(."دأكثلييض

أدركواأغهبيد،التلايذأحمانيداعصالوءوكان،ساردا

الوروسطوص!،عيونهمأمامتحرياترالمعجرةا!دايةاشذ

:إبليا،مو-ىءبن!طمبوثكا-عفد.أصواتاحمعواالاهر

علىبعديخمااضلايذاعرفهكا-الحديتموصوعوكاد
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جلات

فييكملهأنعتيذاكانالذيخروجهعن5-الأرجح

موصىكان،التلافياستبقظولما.(93؟الوا،أورضليم

طلب،يفارتانههماوفيما"،المشهدمنيم!حبانوإطيا

وزائريهيوعأجلمنمظالثلاثيصنعأن،باندفاعبطرس

وعندئذ.دائمةتصبحلحلهاأو)قامتهتطرلفلربما،السمائون

هوهذا5:تلاللأالسحابةمنعوتوصار"سحابةظللتهم

التلافيحمعولما،.(9:35لراأاحمحراله،الحبيبابنى

(ا:76ت)أجذاوخافواوجوههمعلىصقطواالصوت

الاأحذاررواولمأعيهمرفعوا"وفجأة.صتفيوانتظروا

.أ:8(7ت)!وحده!سوع

هرفما،الرائعةالمحجزةلتلكالبيطالتسجيلهوهذا

لها،مفصلأثرخاالمقدسالكتابروايةلاتقدملا؟مغزاها

بطرسالرسولالا،العظيمالحادثهذاإلىأحديثرولم

الرسولإليهاأضاروربما،(:16-118لط2)موجزةبعبارة

مجرىيفاصلةحادثةكانتأنهاأما.(يوا:14)يوحنا

الوتذلكفشذ.فيشكلامافهذا،يسوعالربحياة

أوبكيرعالربأمروقد.الصليبظلتحتي!وعسار

يقومحتى1،رأوهعماشيئالأحديقولواألااللاثةالثهود

نأيعنيوهذا.(17:9ت)أالأمواتمنالانانإبن

أنهبعلنبدأ،الكماريةخدتهطبيعةيحلنبدأيوعالرب

رصالته-وأذ،الرهبالأليمالموتنحوسريمةبخطراتييم

.الموتمجطهالن(إيلبا)والأنياء(مرسى)للاموسإتمائا

بهالذىالحيبابنيهوهذاتالآبل!هادةكان

الأبد،إلىترددصداهاوسيظل،القر!يوتحها5صرت

.(أ:22عب)أبالحزىمس!االصباحتمل9ولهذا

وطيذاوإيمائاجديدةثقةايلايذفيالمهدهداخلقولقد

تخيمأنوضكعلىكانتاليالحالكةالأياموفي.جدهمي

الباهرالضياءذلكذكرىكانت،عليهمالكثيفبظل!

أعفيواجهونقد.لهمقرةمصدر،السماوىوالإعلان

نميبمنالهزيمةتكونأنممكئايكنلمولكن،الموائف

نف!ه.الآ!واللةلل،وإيلياموسىعنهضهدالدىجدهم

اكيدالدليلفيهوإيلياموسىظهوريكىألم،الحقفةوفي

حقيقه-كهذادليلمواجههفيلهموكف3الحلودعلى

نأ-للآخرينسالبةأمرهكانمهما،لهمبالنشةواقحة

برمرالذىذاكوفي،الحياةانتصاريضكأدفىياورهم

؟الجاة

،المنظورغيرالحالمحعمةعلدليلكبر،.الخلىفيإن

ايفاءأوهى،والملهصةالمعزيةالحقيقةنلكوعلى،شاوفربه

.أالأرواح

يمكنناأنهالا،سيدنابحلىمدىتمامانفهمنكىلموإذا
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للربالتجلىهذايكونأنيمكنفلا،جيذادروسهنعىأن

وبهذا،،يصلىهوفيا"بل،مصادفةحدثقديوع

،مذامنواعر.الصلاةتحدثهالذىالنغيرمدىأماناضع

أصفله.والمشهد،الجبلفوقالمشهدهذابينوربطالإنجيلأن

لرحتهفيالمشهدلهدارافائيلالفةفنانتصوورأروعوما

نعيثهاالتيالحياةهىالميحمعالحلاءفيفالجاة،الشهيرة

فهي،المحبدونفخفضمشوىعلىالحياةأما،النورفي

.الظلامفيحياة

أذهانهمبنجدبدفخ،نغصرهمأوالم!حببنبحلىأما)2(-

فيظهر،الكاملةالمرضيةالصالحةالذلإرادةكاملخضوعؤ

،الربمعالوثيقةوبالركةأ:2(،2)روالمسيحفكر!م

الىفتغر...مكشوفبوجهالربمجدناظرينجميغانحن"

،الروحالربمن؟يالىمجدمنعينهاالصورةتلك

.(3:18كو2)

فيجبل،9مادةفيإبهالرجوعالرحا:التجلى-جبلايجلى

.الدائرةمنالمجلدهذا

وأالبىبمعمىالجلاءمنمئتقاالاصميكرنقدجليات::

:31وهو.،يكصأوهـيعريبمحنىيكونوقدالنفى،

ا:7صم)1الفلسطينيينجيشوبطلالجبارجيات)1(-

5-7(.:02أخأ،12:91عم4-32،12:9،22:01،2

إمرائيل،صفوفليحيرالفلطيمونبينمنجلياتخرجوقد

الحانوكان.ليارزهيهممنرجلأيختارواأنمهمطالا

جلياتوظل.دميمأفىفيالبعضيعفهممواجهةفييقفان

دون!يوئاأربحينوماءصباخاهكذامتحدئاويقفتقدم

داودجاءأنالى،لمبارزتهإليهالخروخعلىإصرائ!لىمجرؤأد

لهيميرماوحمع،إخوتهسلامةلبفتقداليتلحمىيسىب!

.وخافواالرجالفههربويهف،إصائيلصفرفحليات

كانالذىالعملاقهذابارزةوتطوعبالربتثددداودأمما

صوىداودمعيكنولم.عدتهالكاملالحربحلةيرتدى

الوادكطمنالمطهامل!حجارةوخهومقلاعهعصاه

بحجرسداودورماه.لهالذينالرعاةكنفيوجعلها

،الأرضالىوجههعلىصريغاخر،جههفي-أصابهمقلاعه

لاوحملهارأ!بهومطعجلياتصيفوأخذداودافركض

.شاولالملك

كانبل،الأصلفلسطينىكنلمجياتأنوالأرجح

والحوتالمناقينثلالدائهاكبائلأوالجبابرةصلالةمن

فلسطين،أرضفيالحركونعاشوفد.وكيرهموالرنائين

القبيلة.تلكعنكانجياتأنوالأرجح

أذرعتطولهكان)ذ،الطولخارقجلياتوكان

،بو!21نحوتعادلكانتالذراعأناعتبرنافلووضبر.



الجلل

81تعادلاكبرناهاولو،تدئاعشرأحدمناممرطرلهلكان

درعهوزنن3و.أقدامتسعةمناكرطولهلكان،بو!ة

الذراعحسبان!رجحوهذا،نحاسمنشاقلآلافخمة

بكاملطرلهكانهذاولعل.بوصةوكرينلإحدىمساوية

أطرلجياتيقبرحالأىعلى.خوذتهذلكفيبماصلاحه

داودوقف،صركاخرأنوبعد.اياريخفيمعروفرجل

رأسه.بهوقطعوتلهغمدهمنجلياتسيفواخرطع!

أخيصالكأعطاهأنإلىالاجماعخيمةفيالفووضع

معهداودفححله،ضاولوجهمنهاربوهرلداودالكاهن

اثقل.بالغيكنلمأنهعلىيدلمما،تجوالهفي

جرىوما،بالحياةنابضةقصةبجلياتداودلقاءوقصة

فيالمارزاتفييجرىكانمامعتمائايمقحوارمنينهما

.الرق

91(،:21)الثافيصمرثللطمذكورآخرجياتثمة-)2(

قتلهوقد،اكبرأوالأوللجلياتابئاكانأنهجذاو-سجح

الأيامأخبارفيويحمى،الأبطالداودرجالأحدألحانان

نأوالأرجح،!الجتيجلياتأخالحمي5(02:ه)الأول

يرجح؟،القوةفيثلهأتعلللدلالةمحازها"أخ"كلمة

أعالعه،أعث!أحدهمكانالذينالأربعةأنائهأحدكانأنه

.وعرونأربع

المنطقة!"أو"الدائرة)الاصمومعنى:الجليل

الأصلفياستخدمقدالاسمأنيدو:الألمجلل)9(-

فيتقع-قادكأ-الملجأممدينة،نفتالمطإقليمعلىللدلالة

21:32(..2:7،يثى)نفتاليجبلفيالجيل

الأجاطاتصارثم،المطثرةالسكريةيئوعحملةأنرغم

اسرائلعلىأضماقد(4قض)وباراقدبورةبمادةالحابة

اللاد!انطردعلىيقدرانفتالمطجطأنالاكبرىمهابة

.(33:اقض)الأصلين

ئهلتأو!عمنطفةعلىالاصمأطلق،سليانزمنوفي

أعطاهاأقىالمدنتفعكاتالجيلأرضولط.أضرإقليم

المذكررةكابولأناعتارعلى(9:11أمل)لحكلام!يحان

.(ا:927)يئوعنطالمذكورةنفماهىت

وقعتالتيالمدلىلعضامتلاكفيأيفاالأضيريرنثلوقد

هوذلكولعل،و!همييثونالأمفظل،نصهمي

كانحبث(9:ا))شهالأمجليل"الجيلتسميةصبب

شرإلياأضازالتيهيولعلها.والآمالهودمنخليطيعيق

في)(الأم)جوييمملكأنيحتلإذ،(ا:223)لوع

هذهنطاقفيوتقع.أالجليلفي5حيقتهاقهي،الجلجال

فيا-02:8)الئافىصصوئيلفيالمذكررتانالمدنتانالمنطقة

الدييةافيسرائييةالعاداتبحفظهمااضهرناوقد(السبيية

.،دانوه،ممكةببتآبل)وهما،نفبة

معرفةالىيرضدناماهناكليى:القديمة)2(-الحدرد

الثرقمنأما،العابرةالأزفةفيللجيلالئماليةالحدود

مهلالجنربومن،الجيلو!كرالأكلالأردنيحدهافكان

ومن،الحدودتلكداخلهوماكلالجليلوتضم.البطوف

فيإليهاتنبأ!ايدواليزبولونأرضثهلتأنهاالمحتمل

.(9:ا))ضعياءنرة

تتهرلماييالبهحانونمدنتقعكانتالإتليمهذافي

.()تضا:03

الىدعوتهيهرذاملكآساوجهعندما"اليتبل-)3(

علىبجوضهالأخيرزحف،أرامملكطبريمونبننجهدد

الجليلداثرةفيالمدنمنعدذاوضربإصائيل

2(.1:0هملا)

وحزاثيلجهوآحازبينالصراعيدانكانتالجيلأنولابد

علىاسرائيلنجوحررهاحزائيلاخلهاالنيفالمدنأرامملك

مل.1:32،)2بنهددابنهعهدنيالملكيوآكأيد

يداللةفحلصهم،جذاإعرائيلوتضا!قأ:25-22(.3

عهدهوفي،العظيموالمحارباسرائلملكيوآشبن-صبعام

إلا(2-27ا:ه4مل2)إسرائيليدإل!اثئاالجليلاتقلت

آذنتقدكانتالئماليةفلطينفي31إئيلمجدأيامأن

الثاكفلاصتغلثغزوة!.هىالايةبدايةوكات،بالأفول

إلىسكا!اوصبىالجيليالرئيةالمدنعلىاصترلىجث

اللادمساكينتركأنهالمرححومن1:92(،كله)2أضور

ذلك.بعدالجوليةالمملكةفيحدثمثلاالأرضلفلاحة

الجطقةفيالأدرائييينبعضبقىفقد،حالكلوعلى

المتصرالقاندانخذهاالتىالإجراءاتأنإلا(1..3:أخ2)

!ريعة.بصورةالأممىالفصرزيادةعلىعملتقد

اسمكان،البىبعدماأرنةوفي:البم)4(-بعد

أنساممنالصالأفصىفيالواقعالقمعلىيطلق!الجيل"

هادحدويريفويوكردقدو.فلالةابيةلغرافلحطير

ال!فلى،والجليلالحلياالجيلإلىقصهاوقد،بالتفصيل

بترلمايسمديةالغربمنويحدها،وسوريايخيقيةبهاوتجط

صرياالجيلجبلوتعالكرسل.وجل(الحالةعكا)

حائا.

سكينوبوليىومدينةالامرةالج!وبمنالجليلوتتاخم

وحدرةهفينالرقمنوبحدها.الأردنفهرحتى(يشان)

علىتقعينما،أعري!اسمملكةوحدود(جولان)وجولويى

الشاليةالحدودوكانت،وبلادهاصورالنساليةحدردها

561



الجيل

إسدرالونحدودعلى(الحاليةجنيى)ج!يناهيللسامرة

.(عيلر-فى)

سهلإلىثهالأيمتدالذىالفيحال!هلالجيلوتضم

أبر)!برسابة)يويفرسويذكر.(:36ا9يض)الراعة

علىكانتاأنهماعلى(عانكفر)خانياوكفر(حالئاضية

يلنحوثالتهماعنتبعدأولاهماوكانت،الئساليةالحدود

المشدةالجمالسلسلةسقحإلىالسهلوكصل.مهاالثمالىإلى

فاصلة.طييةحدوذابذلكمكونةالنربالىالرقمن

الأرص-الأرجحعلى-تضمفكاتالعياالجليلأما

فيطبييةحدوذايبهلوالذياليطافيضهرالىالمقدة

تابعةكانت!"قادسقأنيرسيفوسويذكر.الشمال

فكانت،والجليلالص!وريينأرضربينتقعوكانت،للوريين

فغيرالحدودبقيةأمما.الوقتذلكفيالث!مالىالحدعلىتقع

مروفة.

السبىبمدالسكاذاختلاورإن:الجييننخمائص-)5(

المكا!ل!معانأمكىوقد،نئاأتلالهردىالفمرجعل

وذلك،جيرا!متهديدمنبقيهمينقذأنق.م.165عامفي

.(ا-23امكه:4)الهوديةإلىالجماعةكلنقلبأق

الكثيرينأجبر،إيطوريةعلىالأولأرصتوبولىانتصاروبحد

للريعةيخضعواوأناليهردممةالدينيةالعاداتاعتناقعلى

عوملواقدالجليلأهلأنفيضكيوجدلاويكاد.اليهودية

الهود!ةبالديانةيدينونالجيلأهلكاننجبنما،المعاملةهذهثمل

اللاحقتاريحهمذلكعلىيدل؟-فيهابوطنيتهمويعتزون

ويولانجينويخيقيينأراعيينمنغرثاخيطاكانوافإنهم-

اقسكمهمتوقغايكناالظروفتلكوفي.وإيطوريين

امتزاجلناويفر.أنفهماليهردمثلالقربمةبالحقيدةبثدة

إخوتهميعذلهجتهمفياحنلافهمفيال!ببأصولهم

اخقارفظرةوأهلهاللجليلينظرونكافواالذ-ش،الجنوب

.(752::46،يوا)واصتحلاء

كلتادالفلاحيربينظهرالرجالمنطيينموذجئمةلكن

طروفكلفيالمقاومةعلىقادزاكان،والسفلىالعلياالجلبلبن

علىتمرسونالجيليين)ن9بوسيفوسيقول!،الحرب

رجالمنأبذاتخللمالبدأنكا...طفولتمفذالحرب

عرف،حليلىوهو-يوصيفوساعحدوقد،.شجمان

روما.ضدالحربفيعليهم-جذامراطبه

ظهروعندما.الجيلفيجذاقرئاالمامجىءرجاءركان

،ترحابالخماليونالجلييوزاصتقبله،الجلييةبنثأتهالميح

طية.اصتجابةلهمدعوتهولاقت

هيرودسصار..مق47عامفي:ا!لتأخرانرغ-)6(
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حاكئا-عمرهمنوالصثرلمحنالخامسةبوهو-الكبير

قعفيلنجاحهطيبةشهرةواكتب،الجيلعلىعسكرئا

.اللادأزعحتالتياللصوصعصابات

اللامصتعصربدأق.م.37عامفيالعرمقوباعتلائه

ابنهطردحينم04صنةاإاشمر،الجليافيوالرخاء

عدالجيلعلىربعرئيىصارقدأنتاسوكان،ألتيباس

كلهايرعحياةملكهفيعاصروقدق.م.4أببه"ئموت

سيادةإلىالحليلاتقلتأنتياسنميأنوبعد.طفولتهعداما

.م44سةفيمماتهخىحكصهاالذىالأولأعريياس

بعدهاأعطوها،لهاالرومانحكممنفترةذلكوأعمب

التالية،الحروبفيحانجهمإلىانحارالذىالثافيلأغريباس

يخضعلمولذلكام.،..حتىبصضهالاحتفاطأمكهوهكذأ

.أبذالوجهاتهالوطيونالرجال

اسندت،الاسملالأحلمنالبطوليكفاحهموخلال

الدمممايويفوسإلىلاجمالا5معوالفلىالحلياالجيا!قيادة

بالةلعظمةصورةفيهارسمبالحياةنابضةتصةلناترك

مثا!قوئخصحممراجهةفيولكى.الحريةعاقمواطنيه

البلادركعتماوسرعان،ا!اثقةاضجاعتهمتصمدلم،وما)

.م67يالمشصرلسبايادقدميف

علىالثورةفيا-بيلدورعنا!يدةمحلوماتثمةولش

.(اما-3235)هادرياد

!فورية()شفوري!لمديةكانالرومانحكمبدايةوفي

مكان-الاصرةمنالثمالإلىأميالثلالةبعدعلىالواقمة-

الساحلعلىجدبدةمدبةنجىأنتيباسهيرودسألىالاالقبادة

تكريئا،طبريةإاصمعليهاوأطلق،الجليللبحرالغرلمط

بنىوفيها-وقتذماروراطرإصر-سيرطيباررمبراطولم

لولايته.عاصمةالمديةسوجعلالذهبىقصره

قبلأكانتالتى-الجيلصارتأورضليمسقرطوبحد

مقرهاأصحالىاليهوديةللثقافةمركرا-الاحتقارموضع

تلمود!وكتابة،المثا!تدوينتمجثطبريةفيالرئيى

بهودىبدخلهابكنلمالتيالمدبخةصارتوهكذا.!أورشلبم

الأمةقادةإليهنظرطالماإتليمفيوالواتعة،قبلمنتفي

جاتهمفيالرئييالمركزصارتعياالمدينةهذه،باحتقار

والقوية.الديية

من-الملجأمد--لقاليتادشتعد:الجيلمدن-71(

المرتفعاتعلىقائمةأطلالهازالتوما،الحليلمدنأضهر

ويتكورزينالجليلمدنومن-الحولةمنالغربإلىالواقعة

المديخة،والاصرة،الجيلصبهرثهاليقيناحوموكفرصيدا

أبدىحيثويوتاباتا،وضمالهصباهالمحلص!اعاشالتى



تلعندوقفواالذينالرومادضدالدفاعفيبالتهيويفوس

علىونايينالجليلوقانا،أصوكيسسهلمنالثسالإلىيافاط

الصغير.حرمونالمدعوللجبلالمالمطالسفح

ميلأشيننحوالجليلعنطقةتمتد:العام)8(-الوصف

النربمنعرضئايلأوثلاتين،الجنوبإلىالشمالمنطولأ

هواءوأطببهافلسطينبقاعأجلتوجدالجيلوفي.الشرقإلى

تلالمنالضاري!توعحيثيانمةخضراءجبالأوأروعها

الجطقةوتروى.خصبةرصبيةسهرلإلىوجيريةلركانية

وأ،الجبالمنالازلالكثيفالطلمنأوايايعمنكلها

وكرينحمسةإلىتصلالتىالفزووةال!نويةالأمطارمن

بوعة.

للجليلالتاريجةالطبيعيةالحدودتمتدالسفلةالجلل"(-

كالأ،(صفد-عكاطريق)الثاغوراخدودمنالفلى

وادىومن،غرئاالكرملوجبلعكاعندالمتو!الجرومن

وذلك)جنوئاجبوعجبالوطلةالكرملأوإسدرالون

شرئا.الأردنوواديالجليلرصبهر،(التاريخيةالقرةحب

الجاطقيمبيناشواءالجاطقاكزهيالمنطقةوهذه

طلة،أقامعدةإلتقصمهاأخهاإلا،فلصطينفيالجبلية

منعرضئاالمنخفضةجبالهاصلاصلتقطع،أحراضأربحةمن

ولا،الأرصةالقشرةايواءعواملتجةالغربإلىالرق

هذهوتبدأ.الأربعةالأحواضهذهأحماءالمقدسالكتابكذكر

حيث،تورانبحوضانصرةمنتمائاالثصالإلىالأحواض

را078)تررانلجبلالحادالمنحدرناالمالإلىيقع

نتوفا(بيت)الطوفلهلالكبيرالحوضويكؤن.(قدتا

را071ارتماعإلىتصلتلالكالأويحده،الثافيالحوض

الحلزونحوضيقعالتلالهذهشالشحالوإلى.أقدام

را059)؟ناجبلئهالهإلىيرتفعالذي(صاخين)

الطوبلالصقالثاغورحوضفهوالأخيرالواديأما.(قدئا

الذىالحادللنحدروالمتاحم(هكاريملتأوالرامةسهل)

الحبليةالهصبةإلىقدم002.ا-005إلىتقرئاعمودئايرتفع

العبا.للجلبل

وجبلحطينقممميالسفلىالجليلفيالطحلممعاوأبرز

.مورةوللتابور

الجليلمنالجنورالجزء!تبرالذىإصدرالونووادي

الوسطى،فلسطينجبالصلسلةيقطعاوا)اكبرهوال!فلى،

بوادىالساحلىالهل-سبطالذ!الوحيدالوادىأنهكا

.الأردن

مجدوابمعلى)هرمجمودوادىباسمالوادىهذاويعرف

.الأخيرةالأيامفيالكبرىالمعركةضقعحيث1(:616رؤ-

(بيان)ضانيتإلىالكرملجبلمنالوادكططولويملغ

يلأ،عرخمةنحولهعرضوأقصى،يلأثلاثينحرالمط

والغراتوالدجلةالنيللأنهارالدلابخصربةخصوبتهوتقارن

الطبقةوالبركانيةالروامبلخلإددلكويرجع.والمسسبى

.عديدةياهعيونوجودالىيرجعكا،التربةأسفلالبازلتية

قديمين.وادوناتصالتيجةالفسيحالوادكطهذانثأوتد

على،عمرىيتعاصصةفيهوكانت-فىرعيلواديوكان

،الأضلاعقحاويثكشكلعل-جلبوعجلمنتوء

غرئا،يوفيعندورؤوسه،ميلأعرينضلعهطوليبلغ

لسهلالرقيالوفوكان.جهوئاويبلعام،شرثاوتابرر

أو)عكاحملوكان.ضانبيتوادممطيسهىإسدرالور

إلىالكركلمنالجوسطالبحرصاحلعلىيمند(أشير!ل

الحياالجليللمن!تيالغرلىبالطرفمازاصورمصعد

ملكيتهمأنإلا،أشيرنصيبمنالسهلهداوكان،والفلى

.أبذاتكتمللمله

كرةوعرضه،وعكاالكرملجبلبينالراقعوالقم

رمية،وبهانمتقحاتمنممظمهفييتكون،أيال

.إصدرالرنبهليربطهالذىقثونخهرفيهومجركي

الفلىالجليلعنالحياالجليلتختلف:العياالجيل-)ب(

0002السفلىجبالارتفاعيتعدىلافبيما،أوجهعدةمن

.قدم3.ر..تتجاوزالحياالجليلفيقمةأعلىفإن،قدم

الجبالهذهومن.تدم3ر009إلىاليرموكجلويرتفع

فيالجليةالهضبةتنحدر،الاغورحوضثهالطالاهقة

مشوىفوققدم0018-0015نحوإلىالعياالجليل

اليطافىفهربعورتلتقيأنقبل،الشحالفيالجر

جالعنالعياالجليليفصلالذى(القايهة-ليرنيتىا

.لان

سلسلةتقسصهاولا،دتظمةلب،الجبليةالهفبةوهذه

جرداءجبيةسلملةمنوتيهون،السفلىالجيلي؟أودبة

الطباضيركيالحجرمىمتويةوتمم،صلدحيرىحجرمن

الجبالقمممنكبيرعددتخللهاالمرنفحةالجطقةوهذه.الناعم

هذهأنالكثيرونوكقدطيية،جيوبإلىالم!طقةتقم

الأمطاروتعصل.الآناهىمماشجرا)كثفكاتالجطقة

وكزيفجعتونهىاكبرها،صغيرةأنهارتكوينعلىالغزيرة

رالبطالط.وعمود

الجيلمنالرقىالقطاع،الأعلىالأردنوادكيويثكل

ارتفاععلى!عون1موقععندالوادممطهداويدأ،العليا

الليطافي،ضرالعربمنويكتمه2(،1:0امله)تدمار008

ومن(.قدم9ار..نحربارتفاع)حرمونحبلالرقومن

نفههر،غز-سالمياهالخصبالوادىهذابكردأنالمحنصل
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تبهلكانتوايي(:3-8االق)مصناةوادىأوأرض

وبخد،الفدبمالعهدأبامنيوأرامونجبقبةاسرائيليننالحدود

ينحدرجثودانمعكةيتآبلمنمةالىأميالتسعةنحو

ائانيوجدوباياسدانوفي.تدم003ارتفاعإلىثدة

روافدجميعوتتحد.الأردنضهرفيتصبالتىاياهعيونمن

المهودفيكانت،أيالبخصةالقاضىتلج!و!مغاالأردن

،أيالعرةعرضهبالمستنقحاتملىءوادفيتجرىالكتايية

البازلت.منكتلياههاتحتجزاليالصعرةالحرلةبكرةالى

نفها،والبحرةالمستنقعاتياهفإن،الحالىالعصرقأما

الخصيب.الحولةوادىالىوتحويلهاصرفهاتمقد

الأردنضريصل،البحرةهذهمنمباثرةالجنوبوالى

أيالعشرةنحوالجريانفيويمرالبحر!حمتوىالى

بالنهرالمجطةاللالترتفع)الازلتصخورمنغورفيأخرى

الجيلبحرإلى(البحرصطحفوققدم1ر002مناعرالى

وينحمر،قدئا685بنحوالبحرمسنوىعنكخفضالذى

برة

الحولة

.ةحدر
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ملىن

الأعلىالجفيل

قانا.

.رسمبفو

.ةصرلاا

شان

لبحرخريطة

،الحرقيباثانوصهرل،الفربفيالفلىالجيلتلالب!ت

يكونها؟العلياالجليلمنالضبيةالجطقةعكاحملويكون

مصعدإلىعكامنالاحلطولعلىويمتد،السفلىالجليلمن

أما،الجرصطفييلينوبمرضميلأغر!نمخوأممطصرر

برجوديسمحلاممارمبةكئانبهوليى،فصخرىالئماطىء

أهمية.ذاتطبيحيةمرانطء

فيالجليلاضهر!:للجيلوالجواليافيقيالاناج-)9(

فقد،الغاباتفحاوتكزوغناهاتربتهابخصوبةالقديمةالعصور

والتينالزيونثلايخلفةبالأضجاركيةالجيلتلالكانت

والجصمزوالبلسموالصحنوبروالسرووالارزوالجوزوالبلوط

الزراعة.سأرضهامنجزءيخلويكنلمو.واللرزوالتوت

شيكمونارمانضهرةمثلواسةشهرةنقاليلحنبوكان

وادكلوفي.الكرملجبلمنبالقربالاحلعلىالواقمة

الزترنزيتأن!،البراقالففيبلرنهبالزيتونالحينتلتقي

الحفولتتج!.الأنواعأجودمنيقبرالجلبلتخهالذى



.الأمثالمضربكورزينتمحصارخىالقمحمنهائلةكمية

المحاصيل.مىوفرةي!تجاسنإسدراسهلكان!

فحهااترالهداياتوفيرفيكبيرنميبللجليلوكاد

اعتمد،لاحقوقتولى.(ا.:2أخ2)صورلملكسليمان

الجيلتنتجهكانتماعلىطعامهمدوصداصورسكان

(02ات2أث)

وهاك،الجلبليالحيوايةالمتجاتأهمالمكويعنر

فيتيقالأحماككأ-الأقلعلى-نرعاوعثروناثان

الجيل.جوولطالأفهار

الحليل!9إقل!كادلقد:اطارجيبالعالمالاثمال-1(0)

تعبرالىاطرقاخلالمزالحارجىبالعالمالاتصالعهل

تتملوكانت،وحنوئاوصرئاغرئامتحهةومرتفحاتهديتهأ

فيودمق،الجوبلطوبمصر،اغييقىاا!احلابموالط

الحظيمة.القوافلبطرقالرقولأسراق،الرقيالمال

وثملىالتجارحركةكانت،يسوعالربأياموب

علىيضفى،الطرقهدهعرالجو!:مرورالإمبراطورية

ابأثيراتصكانهلىوترك،مسنمرازاهرالاطاالإقل!

الخارجي.العالىلحياةالجزايدة

صابمارأيما؟-الحليلفلاحوكانلقد:ال!ن-11()

علىضجحهمأراصيهمحصوبةأنكا.لأسذوىشححائا-

.وشاطبهمةزراكها

سمة،ملايينثلانةبنحوالسكالىيوصيفوستدروقد

للكانتوفرتقدأنهإلا،مالغةمنيخلولاقدتقديروهو

سعة.صالاء!منضحمعددلاعالةاللازمةالظروف

الربحول3تزدكانتالتىالجموعوجردهدالاويفسر

فيهاقضىالتىالمنطقةتلكفييتجواكانعدماوتبهيوع

قرىإلمطمرازاالأناحيلأضارتوقد.حياتهمنبهيراحزغا

.الحليا!ومدن

ايهردمنالجليلسكانتعدادأنالقديمةالمدنبقاياوت!ت

،أثرياءالاسوكان،كيراكاد،ماشرةالمسيحعصربعد

وإربدحرازا"حومتلفي؟المجامعبقايافينحاصةهذاويظهر

المدينةسوبالقرلب.وكيرهاوميرودبرعيموكفر،وإلي!

هيليل.العطيمالهودىالمعلمقبريوجدالأخيرة

حدودهاداخلوقحتمقد،الاريحيةدكرياتهاراطحيل

الرجالأعطمأنجبص؟.ميرومومياهوحبوعمجدومعارك

،القضاةمنوتولعوأطرنوإبصانباراقنماغديماد

منهاكانوربما،الأنبياءس-الأقلعلى-وأليئمعوبرلان

فياليهوديالتقليدحبعاتالذى،أيضئاالنبىهرشع

الجيل.فيصفدفيودفوهجسدهأحضروالكنهم،بابل

يقبملمإنه،وانظرفتثىأوالفرييوذالكفةقالوعندما

وجهلا،غريئاأمزاهذاكان(7:52يو)!الجليلشنبى

يغتفر.لاجانبهممن

عشرالائنىمنرصلأعرأحدأنإيهالاشارةتجدرومما

جيببن.كانوا

المجلد.هذافي"جو)مادةإلىإرحعتالجليلا-بحرالجيل

الجليلإلى"التلاميذذب"القيابعد:انجيل-جبلالجليل

.(28:16ت)،!وعأمرهمحيثالجبلالى

لطسلطانكلإليهدفعقدأنهوتالي!وعإلهموجاء

جمعويتلمذوايذبواأنوأمرهم،الأرضوعلىالماء

كلسكمأناها5:الخالدبالوعدلهمكلامهوخغ،الأم

.(2802:ت)!الدهرالفضاءوإلىالأيام

لمو،وفةالمصالمرتفعاتأحدكانالجلهداأنوالأرجح

الجليل.فيالمحخدمةأحداثمواقعستبيذايكى

،البحوةثهالملاالمرتفعاتإلىالغرلىالاحلمننظرلاوإدا

الذى-اللقاءلهذاأنبمكائانتصورأنالصعبمنفإنه

تبعدلاجرداءربرةوهر،كعانحبلمىأففا-ينىل!

والبحر،جشارتعلىوتطل،صفدسالخرقإلىكنيزا

داثرةعلى-الجهاتجميعمى-الشامخةبقحهاوتئرف

بأنهاالجزميمكنلاولكن.يلأثمانيننحوقطرهاييلغواصة

.المقصردالح!

بمعنى،"جلجالكلمةمنمؤنثجعوهي:جليلوت

:17(:أ)8لوع!إلالمكانعلم3كاتذكرولا،داثرة

وخرجثهىعينإلىوخرجالثمالمن(التخم)واتدأ

لمامثابةجارةوهي!أدميمعقبةمقابلالىجبلوتإلى

المالنحروتوجه...إلىايخموصعد):الجلجالعنجاء

الآيةوهذه(:7اي!ه)اأدميمعقبةمقابلاليالجلجالإلى

،كتحانأرضغزوبدأأنبحديهوذاتخمعنتتحدثالثانية

مما،بنياميرتخمعن(:17ا8يق)الأولىالآيةتتحدثبيما

وبنبامين،بهوذاينالنحومعلىمدينةكانصأنهامعهبحتمل

كلمةأنوبخامة،محيفينموتعينإلىألاشارتانتكورقدأو

تطلقكانتأنهامعه.جحمماكورةأودائرةتعنى9جلحال)

علىتطلقكانت!جيلوتاأنوالأكلب.نحتلفةأماكنعلى

كلمةترجمتوقد.بعينهموفععلوبىواصةداثرة

دائرةا)انظر:بدائرةأخرىمواضعفيأ"جليلوت

-الأردندائرهوه3:4،يوئلا:3،2ش-!فلسطين

.(22.1:ب!ق
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ةرجما

المشدةالمنطقةأيالجيلالىالنةوهو:جلل-جليلون

مجيرةوإلى،جنوئافىرعيلوادىمن)صدرالونسهلثهالمي

العودةبعديقطهالمو.غرئاالمتوصطالبحروالى،شرفا!الجليل

هركانسيوحناغزاوقد.ايهودشقليلعددالاالبيمن

فيويونانيينأراميينمنصكانهاوأدمجواالمظقةهذهوخلفاؤه

القديم،للمهدالأراميهال!رجةواصتخدموا،الهردلهدول!م

وفي.لغمظلتالأرايةأنإلا،يهوذاأ!بحراأنهمومع

الجليلإلىالجوبمناليهودمنكيرعددهاجرالمكابيينأيام

الرتوقد.اهـبالجليليينيعرفونوأصبحراهاكواستقروا

سكانبينوالرومانيةايونانيةالثقاخينشرمقاومةحركات

جهوذا!بقيادةافوريةبحركتهمالغيررونمقام،الجليلمرتفعات

.(5:73أع)،لجليلىا

الههود،منغالبيتهمأصبحتالمنطقةسكالىأنورغم

منتدزاأقليقبرونكانراأخهمإلا،لإسرائيلوولاؤهم

.الجنوبفيالهوديةموافى

الجليل،منكانفقد،الهوديالمؤرخكوسيفوسأما

لمو،المهدفذبواصلمحارلونالجليليينإنا:كهموكت

أصبحالأوقاتمنوفتوفي.مطلفا،الجبنيعرفوا

المممدانيوحناقضىوقد.الجليلعلىحاكئايوجفرس

ي!رعالرباختار!،الجليلينبينوقتهماا!هريوعوالرب

الحذراءخطيببوصفأنالواضحومن.المقرلينتلابذهمهم

وعندما،الجل!لالىهاجر!لحمبيصمنعائلهمنكان،مريم

اضطرالمكرنة،كليكتتببأنأمرهتيصرأوغسطىأصدر

لحمبتفيالأصلىموطهماالىومريمهريعودأنررسف

.(2:4لوا

الحرفكانتالسمكوصيدوالرعيالزراعةأنوجث

بصرريوعالربأثالاتلأتلذلك،الجليلفيالأطية

أعمالومنالأربعةالأناجيلمنوواضح.الجليلفيالحياةمن

سائرعنئميزهمخاصةلهجةلهمكانتالجيليينأنالرصل

منبألهلبطرسالحاضريناتهامحادثةفطذلكفنرى،اليهود

نمأنتحفا)له؟تالوافقد،ذلكو)نكارهكسرعتلافي

14:07،)مر!لغمتئبهولغتكأ!ئاجيللألك

الأرا!يةصباهىالجليلنلغةيمزماوكان22:95(.لو

؟،الكلماتنطقأوالحملتراكيبأوالمفرداتفيصاء

مثل:أرايةدكلصاتنطقماكثيزا!وعالربأن

شبقتنى"لماألوى"ألوىأافثاإ،أطليثاأ،

كانأنهعلىيدلمما(ا:4،7:34534،:امرضه)

للأرايةالجليليبنواضخدام.أحاديئهقالجلبل!نلغةينخدم

كتخدمونكانراأنهملدوبل،فحبكلامهمفيمحدولا

الرصللعةفيذلكيظهر؟،القديمللحهدالأرايةالترجمة
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،م7.ايهوديةفيالدولةعلىروماقضتأنولعد.واتاساتهم

إلىأورضليممنالهودالمشجينومناليهودمنكثيرونهر!

الهودية.الئقافةمركزهيالجيلأصبحتحتى،الجليل

تطلقكانتأنهاويحتمل،!اكوام"مفاهاعبريةكلمة:جلم

غتلفين؟موقحينعل

يابصوتكاصهلي):إشعباءفيذكرهاوردمدينة)1(-

عاثوثأهىمسكينة.لبثةيااحمى،جليمبنت

أنها؟،أورشليممنالثمالإلىتقعفكانت03(اة.)إش

ابنتهضاولالملكأعطاهالذممط،لايضبنفلطىأموطنكانت

داودصنوجهاأخذماأنلعدامرأةميكال

.(2:44ا!ه)

فيمديةعشرإحدىأحماءبين،جليم"اصمورد)2(-

الأصحاحمنوالخمسينالتاسعالعددكايةفيدكرت،جهوذا

كارمعينبين،الشعييةالترجمةفيلوعمنعرالخاس

مىبالقربالحالية(جالابيت9قريةهىأنهاوررجح،وبتير

لحم.بيت

الملحقالتضيرعلىالهودىايلمودفيالاصمهذايطلق:جممارة

.الميلادبحدالأولىالفرونفيمحمابئتمتوقد،،باثمناا

الأراميالفعلمنمثتقة،جمارة)كلمةأنوالأرجح

تفيمإ؟لعلىللدلالة،أ"أكملبمعنى!"جر

وبابل.فلسطينفيابهودعلماءبهقامالذى،!المثا"

جمعهاكأالتيالههود!ةالقوانينمجموعةمنتتكونائمناوكانت

الموسويةالثربحةعلىالضوءألقتوالتي،م002حوالىحتى

على"التلمود5اسموطلق.الثر!ةللخبراتومراءمها

مفا.والمناالجمارة

وتطويرها،،الحمارة"بجمعأساضافاتوقد

:مدرضان

طبرية،امنأطشامادضهاجمحتوالض!الفل!طنية-)1(

.الميلادبعدوالرابعالالثالقرنين!

و!هاردياسررامدارسفيبهتوالتى)2(-الباللية

الضننهايةإلم!الاكالضدمن،وبومبديتاوسيبرريى

.الميلادلحدالخاص

عليميطلقكانوالذ!ن-!الجصارة،أساتذةاعتبروقد

للمشناإ،9تفسرهمفي-(المفسرممن)أى"أمورايم،اعم

ومقدية.بهاموحىأنها

كلمةهيالتى،جلخة"كلمةالمبريةفيعهاوتعبر:جمجمة

فهى،الرأسمنالمتكررالحظصيالجزءرتمنى،أرابةبوناية



"جمجمة!كلمةتردولا.!ددحرجابمفىكلصةمنشتقة

9:35(.مل9:532،قض)مرضمينفيإلاالقديمالعهدلط

صلبحيثالجلجثةبموضعبالارتجاطالجديدالحهدفيتردكا

23:لوا:22،همرقى27:33،ت)المحيوعالرب

موضعهافي5هـجلجلثةكلمةإلىارجعا:701-9بو33،

.(المجلدهذامى

،ردهيمكنفلاهواهركبإذا"الرجلجمحأيقال:جمح

!فروفي.شىءعلىيلويلاانطلقإداالحصانوجمح

ينطلقأى(92:18أم)أالحبمجمحرؤيابلا!:الأمثال

وجامحةصخابة9الزانيةالمرأةوصفليويقال.هدىغيرعلى

،274:.تكأكضئاانظرا،ا7:أم)!قدماهاتسنقرلابيتافي

.(16إ4هوضع،91ة28اخ2

فيالجيديرجدولا،الطيعىالثلجأوالجيدوهوجمد:

فياثلرجتتكرنوقد.العالةالجالقممعلإلافلمطين

ندم4.ر..عنتعلوالتيالمرنفعاتعلىالليلأئناءفيالثاء

وتجرىتذوبحتىالس!تئرقأنوماابحر،سطحفوق

.الوديانفيميافا

فيالجبالكهوففيالثلجمنكبيرةكياتوتجمع

كلمةوترد.الميفضهررفيللمياهمصدزاوتكون،الثاء

اللة:تدرةعلىللدلالةالقديمالعهدفيمراتثلاث!جمد)

بعلسس37:.ا(،)أيوبالحمد!ئجعلاللةنصة"من

،كفتاتجمدهتلقي9)أيو!38:92(،الجمد؟9خرج

.(147:17)مز

الأصدتاءعنفبقال،مجازئاأجليد"كلمةوتتخدم

الود!انطفيةمئل.الند-سثلغدرواإإنهمالزائفين

الجيد!ماويختفىالبردمنعكرةهىالتى.يعبرون

.(61أوه6:)أورب

التىهىوالمجمرة،المتقدةالنارموالجمر:مجمرة-جمر

أيفئاتمىولذلك،الخورعيهيوقدالذىالجمر!ايرضع

المحرقةمدبحمجامروكانت.(وه8:3رؤ9:4،عب)بخرة

27:3،38:3،أخرأيصئانحاسمنتصنع،الخايي

قورحصاقدمالتيالمحامركانتوهكذا52:91(.)رميا

حبمةدابإلىالبحور-والخمونالجتان-وجمات

المجامرمرفعوا،واكلهمالربعدمننارفخرجتالاجماع

.(ا-7:93ا6عد)للحذبحعاءوطرقرهاسنلحريق

صيحانصعهافقد،الهيهل!اسنخدتالتىالمجامرأما

.(9:4عب:4،22أخ7،052:امل)الحالصالذهبمن

باخرس(وه)8:3الروياضرفيالمذكورةوالمياخر

جمريا

جمنهوزا،مملوءةذهبمنجامات9أيضئاوتصى،ذب

.(:8رؤه)

فرقمن،فيهايوضعالذىالجمريؤخذأنمجبوكان

6:13(.الاتطفألادائصةنارتتقدكانتحيثالمحرقةمذبح

شبةالعبرانيينعندالقديمةالمصورفيالمجامروكانت

معدفيصحنمىتتكونفكات،المصريينقدماءبمجامر

أما.بهل!مساكطويلمقبضوله،الجمرفيهيوضعمجوف

تجتمعطويلة!صثلاثتعلقواليحالئاالمتخدمةالمجمرة

الثافيالقرنتجلتعرففلم،الكاهن!ايمسكواحدةحلقةو

حرفمنموضعهافي!بخرة"انظر).الميلادبعدعر

المجلد(هذافي!الباء9

:3إوهو!اكملتد"الربمعناهعبرىإسمبريا:

أرطهحااللذينلينالرصأحدحلقيابن(-جمريا1)

محهمافأرسل،بابلعلكنصرنجوخدإلىجهوداملكصدقيا

الذينوالأباءوالكفةافيخإلىأورضليممنرسالةإريا

.(92:ا-3إرميا)نصرنبوخذباهم

بيتفيمحدعهفيالذى،الكاتبشافانبنجمريا-(2)

حمعفلصا،للثعبإرمياكلامالفرقيباروخقىأ،الرب

الكاتبمخدعإلىالملكبيتإلىنزلجمريا،ب!ميخاياابنه

الذىالكلامبكلفأخبرهم،مجتمحينالرؤساءكلكانحيث

وترأهإليهمفذب،بالسفرلأتيملاروخإلىفأرسلوا،حمعه

،الكلامبكلوأخبروهيهوياقيمالملكإلىفدخلوا،أذانهمفي

أربعة،أوشطورثلاثةنهسمعوعدماالدرجوأخذفأرسل

الذينالرؤصاءأحدجمرياوكان.الارإلىوألقاهبمبراةضقه

لالقضأمربل،لهمي!م!حفلم،الدرجيحرقألاالملكترجوا

الى.وإرياالكاتباروخعلى

القطعأحدعلىاحمهجاء،هيصلياهربن(-جمريا3)

إرياعصرإلىترجعوالتي،لج!ؤوجدتالىالخرفية

بعاليه.المذكرر-رياولعله،ابر

فياليهوديةالمتعمرةضباطأحدأدوفيابنجمريا(-4)

بالأراميةبرديتينفيذكرهجاءوقد!سصحيدفيفيلهجز،يرة

.بالجزيرةحدتاو

أخذهااليالمدنإحدىوهى،"حمز"ومحاهابهزو:

الوقتنف!في(28:18أح2)آحارالملكمنالفلطينيون

آحازالملكجملمما،جهرذاعا!الأدويونيخههجمالدى

قريةوهى28:16(،أخ)2أضورملكفلاصرتجغلثيمت!حد

الثرآءالجنو!إلىولصفأثرلثلاثةبعدعلىالحاليةجمزو

.حاررمنالصالوإلى،اللدمن
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الملمىواحمه،الينفصيلةمن،المعروفالجيزوهوحمز:

"يورتيهاضيا،.عانلةمنالجميزتينأو!صبكومررسفيكس"

،كثرةأماك!فيالانثارالراسةالأشجارمنوالجصيزة

بعضفيالثجرةرتعلو،ضخشاجذغالهالأنبأخابهايتفع

الحميزوخئب(ا:94لواتد!اخمينارتفاعالىالأحيان

\،هة1أخ2ا:27،.امل)القديميصثهوزاوكانجيد

توابيتبعضعنعتوتد.(7:14عاا،9:.إش9:27،

حثبسالغديمةمصرقيالخيةالأواليولعف!المومياوات

ب!كا.محعظةافالأهدهزاختوما،الجمز

قطرهايصل،الشكلكرويةالحجمصغيرةالجيزوثمرة

علعاقدشكلقيالماروتنو.صتش!راتثلاثمخوإلى

ماضرةوتخرج،الأوراقمنتخلوالىالغضةالصنيرةالفروع

كانواأنهمويبدو.الأكصانمنأوللثمجرةالأصلىالجذعمن

للتعجيلقمتهابتثريط،خاصةبطر!ةالماريعالجرنقديئا

.الحلاوةقليلةأوطعمبلاتكولىتكادأنهاإلا،بنضجها

خاصةبصفةوتجود،عديدةأماك!فيالجميزضجرةتزدهر

الماطقفيتممولاأكاإلا،الاحليةكالمناطقالرصليةالتربةو

تنمووهي.(78:47مز)الصقيعتتحمللاأنها!،الجبية

كانتلدلك،نلطينفيابخفضةالأرافينيالتديممن

أفضليخهازراعتاتجودكانتجثالفلىالجيليمراتمن

علىممرأرضجعيننثرأ!اكا.المياالجيمفيمما

الوحهفيوجنهاصةالزراعيةالطرقوتظللالترعجرانب

افىجطةالماصقفيبكزةالجيزأضجارممتوفد.البحرى

وهيهاكالمدنإحدىعلىالجميزاسمأطلقخىابجفاا

زرعقدالحميزيكودأذالممتحدمنألهالا،أسبكاميرنأ

جائاكانالموعىالننىعامرسأنرغمناترياأوتقوعفي

بمنلكودكانراتقوعأهللعلولكن،(7:14عا)للجميز

وهر،الأردنوادمميفيأوأالجنوبافيبالجيزمزروعةأرضئا

بعيدةأرصاتملكهناكالقرىسفكثير،بغريبلشأمر

أرصئاهـسلوام"قريةأهليمتلكفثلأ،كبمرةبمافاتعها

البحرإلىالمافةمنتصفعدالماحةضاصعةخصبةزراعية

الميت.

عندما،الجديدالحهدفياالجميزةأأوالجميزثجرةوتذكر

لماولكنه،يسوعيرىأنأريحافيالعثارينرثشزكاأراد

جميزةإلىرصعدمتقدئافركض،القامةقصبركانلأنهيقدر

لتهوأها!زكاحياةقيفاصلأيوئاهذافكان،!-راهكى

.(ا:ا-.ا9لوا

اكيد)ثافيالكوارتزمننرع-جمت:هوجمثت

وترجع.أرجرارأونجفجىلونذو(المتبلورالسيليكون

عضوية.شواثلوجودأوبهالمنجنيزاكاعدوجودالىألرانه
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لبفضوجكلصةالحلىعاعةفيالمصرييزندماءاصتخدمهوفد

الجرانيتصحوريعروقضكلعلىالجمثت:يوحد.فوقه

لىالأحجارصالثهوالحمثوكان.العقيقأحجارمعأو

صدرةترصعكانتايىاممريمةاالأحجارمناثالثاالصف

نقوشة،صدرهعلىالكهنةرنبسيرتدبهاكاناتالقضاء

؟.(28:91خر)عئمرالاثئأسرائبلأسباطأسماءعلها

يوحنا،الرسولرآهاالتىالمقدسةأورشليمالعظيمةالمدينةأن

.(2،او.:2ارؤ)حمتصتلهاعرالافطالأساسكاد

ماصبةرمرتيرأجمعوكلحةلول!اشسوليذكرجمع:

أورشليمفيالفقراءللقدييروالصدقاتالعطاياجمع

أخائيةمكدوليةقياالقدبيملأن2(أ:او6اكو)

لىارزيناالقديس!تلفقراءتوريغايصنمواأناضحسنوا

هذهعنالرصولويكتب.(26و2ه:1هرومية)أأورشليم

رسالتهمنوالاسعالئامنالأصحاحبنوبالتفصيلالحدمة

الرسوليصحبهاجثكررنثوسفيالكنيسةإلىالئانية

يحتبرهاالرسولوكان".بركة"،!هـخدمة،!نحمة"

الحطاياكدهيذهىأداستمدادعلىكانإنهحتىهامةخدمة

منإليهيتطلعكانمارغم(:4ا6اكو)بنفهأورشليمإلى

.(:28اهروية)أساياإلىالذهاب

وقلى،الحقلمناعلاتاجمععيدأكط:الجمع-بجمع

،الحصادممراسماليهودعدالرئييمااثلالةاالأعيادارتبطت

انظر)الثيرحصادمرسمل!الريكلفيالفصحعداتفكا

لأنهاالأسابغعدأوالخس!تعيدوكان.(22:اراعوث

يأالحنطةحصادموسمفي(أصالغببعةالفصحبحدكان

جمععندالخربفليالمظالعدثم.(34:22خر)القمح

ويجمعأعسطمىفياضضجاؤيدأالدكيالعتوبخاصةالثمار

م!هماكمياتومجففون،أيفئااشينامعالخريصبدايةفي

منالخمريصعونكاد؟.محفصتينأوكزب!بلحفظها

.(23:93لا23:16،34:22،خر)الحب

لا":الوصايابحضالحصادأوبالجحارتبطتوقد

تيقط.لاحصيدكولفاط،الحصاديحقلكزواياتكمل

للمسكين.تلتقطلاكرمكونثار،تعللهلاوكرمك

؟91(.:24تث23،22:،1.و:919الا"تنركهوالفريب

؟.(أ.23:لااللر!الحم!دأولحزمةتقديميجبكاز

وألا،الالحةالسةلىزراعةبلاالأرصيتركواألىعيهمكان

2:الاهالمحرلالكرمعبيقطفواولاالحصيدزريعمجصدوا

لغرضاحتمحتألاسمنمج!رعةأممطعلىوتطلق:جماعة

16:3،ا:2،6خر)في؟!قهال"العبريةفيوهى.معين

50،2:6.:7:41،ا.عدد،:21617،او41او:43لا



،ا:2:46،01عزرا،03:32أخ71:74،2صما،5:22تث

اص!،32:4200حز،62:71ميالار...52و22:22مز،5:7غ

وأ(:9)ريا.ه16:3،خر)،يححهور)أحيائاوتترجم

جممع،اأو(:16ا9،101،4:8:تث)،اجماعا

ضعبجماعةكلوكافت.(94:6.2:2،31:8،تضتك)

الأغراضيخلفالوقصوتحماع2عندتجتمعتد!ئااللة

.(3:1ا)ش،ا.؟3-01عدد)

إسرائل،جماعةمحفلصورةالمودعنالمسيحيرننقلوقد

لهارمزاإيراثيلجماعةكانتالتيالكنيةبهاووصفوا

اإكليزكا"هياليونانيةنيكنيسةوكلمة.(7:38)أع

لزضدعوةعلىنجاءاجتمعتجماعةوتعنى)كل!عد؟؟-3(

(،عفل"الىفرجمة)الكلمةنفساستخدمتوقد.محين

فيبرل!حولاحثدتالتيالغاضبةالجمرععلىللدلالة

عقدهالذىالرعىالمحفلعلىللدلالةاشخدت!أفسى،

.(4وا93وا:932أع)الموضوعفيلبظرالمدتكا-ب

الربدعاهمالذ!نالمؤنينجاعةكلتثملوالكنيسة

؟(،52:ه22،:أأف)ومكانزمانكللط،دعوتهفبوا

اكوا:2،)محيةكنيسةفيالمؤمنيناجتماععلىتطلقأفها

-(ا...اغا:69ا:18،ا

هذافي،جبل"مادةالى:ارجعالاجماع-جبلالاجماع

.الدائرةمنالمجلد

مجمع:

عليطلقوكانالاجماعمكانهوالمجمع:الاصم-)1(

فلسطينداخلفيأيابهمأواخرنيالهودعدالعبادةمكان

كان(:1613أعأفيلبىفيالملاةمكانولعل.خارجهاأو

حولهاعماالمفدصةالبقعةيفصلبسياجمحاطمكانإلىأقرب

كاممع.سقوفمبنىالىمماأممر،الأتدامتدوصهالاحتى

الاجتماعمكانأىأهاكنيثتبيت!كلمة،الما"رتذكر

ليكنهثنا،"نجدوالنلمودايرجوموفي.المجمععلىللدلالة

أولفطالميحيةالاجماعاتأماكنوكانت.!!يسنا"أو

كلمةوتخدم.اليهرديةالمجامعنمطعلى.قامةعهودها

الكيةعلىللدلالة!كية"إلىالصربةالأراميةأكنيئاأ

المشحية.

أهممن،الميحعصرفيالمجمعكان:المجمعنثحأة-2()

نفسهمو!ىأنيعتقدونكانوافقد،ليهودالدينيةالمؤسسات

ناانهالأرجحولكن.(21و02:ا8خر)أسهالدىهو

في-بميدينالأتقاءالهودكالىعدماالبابلىالشىأثاءفي

-ثعروا،مذبحأومقدسبلا،وطهمعن-الوقتدلك

4امأفيرىاهـة،لآضوتمنمدفوعونبأنهم-شكولا

الذ!الأتماءالرجالحولالتجمعإلى،والأعادالبوت

فيمغاويثزكواالذكلمةالىيشمعراحتىالديخافرن

أيامفيمعروفةكانتالاجماعاتهذهأنومحدو.العبادة

تكوينأساسيعترتدمما(ا02:ا،:ا4حز)انيحزيال

بهديلوتطرربل،ال!بيبحدالمجمعوا!تمر.،المجمع5

أحواقدالاتيهودأنبدولا.ايكلفيالكفوقيللنظام

تفيركان،الأمربادىءفينهالقصدأنومع.بضرورته

الصلواتاضافةالأيامبمرورالطيعىمنكانأنهالاةالناموس

التي،الاجماعاتأصجتوبذلك،الخدمةإلىوالمظات

تعقد،والأعادال!برتأيامنيالأمر"ءبادئفيتعقدكانت

على.الهيكلفيالحد!ةساعاتنغىو.فيأخرىأ!امفيأ!ا

،الصلاةهوالمجمعشالأساسىالهدفيكنلم،حالأكي

على،فيلراويطلق.الئبطوائفلجميعالناموستعليمبل

الآباء.فلفةتدرسكانتجثالتعليمبيرت5المجاعاصم

2،6:2،مرا:ا4:23،ت)انطر،الفضائلوجمع

.(2.ا:6:958،ورا،13:.4،33،6:6:هاولو

أرجاءكلفيالمجامعوانترت:ابخامع)3(-الار

ورغم،ا!رأومجمحاتضمالكرىالمدنوكانت،فلطين

محامع،حملةأيضاتوجدكانت،أورشليمفيالهيهلوجود

الخاصةمجامحهااليهودضتاتمنحماعةلكلفكان

كافعددوجد.حبماالرثيةالأقطارفيأنه؟.(6:9أع)

دمثقمجمعنل،مجامحهملهمكاتالهرد،من

بيصيديةوأفطاكية،(ا:ه3أع)وسلاجى،(9:2أع)

وكورنثوس،(أت17أع)وتالونيكى،(41ة31أع)

.أفيلو5يذكركاوروماوالاسبهدرية،(أ:84أع)

فييهوديةمجامعإلىإضاراتحدئاالمكتمةالبردىوبأوراق

.(ق.ء24722-أ)يورجتوسبطليموسعهدمذمصر

الخاصة.مجاصهمللأصييبنكانإنهأيضافيلربقول؟

4(-ابنى:)

بناءالضرورىمنكانألهعلىدليلثمةي!:الموقع-أ(

المجمعيعلرأنأو،داثمامرتفعةأرضعلىفلب!ط!فيالمجاء

كانهذاأنيذكرالتلمودأن3ر،الأخرىاليوتكلفوق

ألىأ:13(6)الأعمالسفرمنيخبينولا.المتطلباتأحد

مجاركلطمنبالقربأوالمديةخارجتبنىأنبدلاكانالمحامع

النطهبر.طفوسلانمامالمباه

قاطحةمعلوماتلدبنالي!:المعماركلط)ب(-الطراز

لمجمعالتلمودوصفومن.للمحامعالمعماركطللطرازبالنسبة

الهيكلنمطعلىتبنىكانتالمجاءأنتصوريمكنالاسكندرية

الأثرقياهـفرداتسوصبد.الهيكلفناءنمطعلىلاحركطأو

فيالموجودةالاحجاريشخدمونكانراأكم"فلسطيزي

الأبوابأعابعلىتنقروكات.ألمححغبناءفيالموح
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وأ،ضمبصيبعذاتنائرثلالزخارفعنمختلفةأثكال

كب،وأوراقعناقيدأو،الحصلانمن6ننينبينتفتحةزهرة

رحينبم!المنوعاءصورة-ناحومكفرمجمعنيكا-أو

منعارة،عادةالداحلىالهصمموكان.هارونلعصا

أفهالدووالتي،المزدوجةالأعمدةصفرفمنمجموعتين

الأجنحةوكانت،المجمعمنالرئيسيالجزءتكرنكات

ذا-الأرجحعلى-كممراتتشخدموالعربيةالرقية

تتجاوزلاللغايةصغيرةالأعمدةصفوفبينالمافةكانت

لبعفقونظرا.،أدرشيمفيكركا9القدمونمفأقدامتعة

يفنرض،الثمالطالركنأعمدةو!وجدتالتىالتعديلات

على.الأوقاتسوقتفيلبساءرواق!اككان.أنهأدرشيم

المالبدأفدمأوالجديدالعهدأوالقديمالعهدمنيمدولاأله

نلاحظولكنا،لب!اءنحصصرواقأىهناككانأنهالهود!ة

ينبهالذى-،هامةتأصلات"كابفيمينةفقرةئمةأن

.الرواقهذامثلوجردتؤيدأنهالمدو-،فيلو"الىالبمض

هناككانأنهإلا/الأئاثعننعلملنا:ج(-اكاث)

محطوطاتفيتحفظكانت،تحريكهيمكنصندوقأوتابوت

وتقول،المدخلصاجهةفييوضعوكان،والأنياءإلامرس

مو!فيالصرمأيامفيمجملونهكانواإنهمالتقاليدبعض

كانتالمجت!عيرمواحهة:فيالصندوقوأمام.المجمعخارج

والمعلميرالمجمعلفادةاالأواالمجاضأتوجد

يقرأدرحأوخبىمنبرهاك،كانأنهويبدو.(23:6ت)

.(8:49:4،غ)الثرئعةصفراللاويونعليه

كفرناحوملمعبدعورة
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اهمع:عوظفو-(5)

الحالصةالمهوديةالمناطقليالهودثيوخكان:اثموخ-"(

الطردأو"العزلوكان،االمجمعثبنونادارةهـلجنةيكلون

سلطتهممن-الأخرىالملاحياتبمضمع-ا!مع،من

.(4261:2،:ا9،222:ور6،22؟لو:1،8.عزراانظر)

،41:ا94،3و841:لو:35،مره):اهمعرلص-أب(

منعددروجدكانالمجامعبعضوفي(،17وا:88أع

أنهموالأرجح.(اه:13أع2،2:مرهأللصجعالرؤساء

المجمعرئي!مهمةوكانت.الشبوخبينمنيختارونكانوا

!دعىالذيالثخمىتحدكدثلالحدماتعلالإضراف

انظرا:ها،3أع)و!ظأوالأنبياءالنامرس)منللقراعة

وحفظالمناثاتمتابعةعليهوكان.(ا:314لوأ!ا

.النظام

الاهتمامعل!وكان(2.:4لوا:اطدمأوالحادم-(ج)

بتيذتومالذيهووكان،نظافتهعلوالمحافظةالمجحبإنارة

المجمعأعضاءمنبهاعليهيفضىمنعلىالجلدعقوبة

ويدو.(22:91أع،31:9مرتى،01:71،32:43)ت

الأولمي.بالتعلبميقومكانالحادمأن

وظيفةهذهتكنولم:اممعمفوضأو(-ضدوليأد

كلفيلحلهامنيحتارالمجمعرئ!كانولكن،ثابتة

المتدتالأ!نارترأالذىهرابدوبهذاوكان،اجماع

يكونأنيلزمكانولذلك،أيضئاالملواتلطالجماعةويقرد

تقثا.رجلأ

النامرسمنئقرأماترجمةمهتوكافت:ا!يرجمم-هـ()

هذهولعل.(أ:428اكو)الآرايةإلىبالحبريةوالأنجاء

احماعكلفييملهاكانولكن،ثابتةوظيفةتكنلمأيضئا

المجع.رنبىتجارهمن

فيللفقراءتجمعالصدتاتكانت:المدتاتموزع-(و)

يغأنلزائاكانالرواياتلبمضوطبئا،(6:2ت)المجمع

ثلالةيقرموأن،الأتلعلىثخصينبراصطةالصدقاتجع

بتوزيمها.الأقلعلىرجال

اطدمة:-(6)

الأتلعلىأضخاعىعرةوجوديلزمكان:ايلاوه)أ(-

ال!برتأكامفيخاصةخدماتتقاموكانت،المبادةلانتظام

متشةاهممعفيالخدماتتكونأنعلىوللحفاظ.والأعاد

فيالمجمعقالحدماتتقامكانت،الهيهلزالخدماتمع

ترتيبوكان.ا!كلفيالحدمات!اتقامايىالساعاتنضى

الآقى.النظامحبيوالخدمة
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قراعةذلكوكثمل،اللةيوحدانجةالاعترافاىايلاوا

والحدد(2ا-اا:3ا6:4-9،)التثنةمنفقرات

أ!ئا،وبعدهاالفقراتهذهتلاوةوقبل.(:37-41ا5)

التلاوةهذهوكانت.الفقراتبهذهالمرتبطةالركاتتلىكانت

نأويققلون.العبادةطقوسدالأهمةبالغجزكاتشكل

رتي.الذىهونفهمو!

الراحيم"هيالصلراتأهمكانت:الصلوات(-ب)

تسمى،صلاةعرةثمافيمنسلللأوهى،عئر"المانية

وفيحا.النلاوةأى،الثيحا"قدملحديمةوهي،الصلاة،5أ!ضئا

:عرةالمالأالصلواتأولىيلى

لالهابراهيماله،آبائنالاله،الهاالربأبهاأنت)بارر

المهوب،الاله،القدور،العظيم،!قوبواله)صق

كلخلقوالذى،والإحانالرحمةيظهرالذى،ايحالى

وصاء،آباؤفاعملهاالتىالتقوىأعمالممذكر،"الذىالأشياء

أيهااحمكأجلمن،أبنائهملأبناءبمخلصيأقأنمحبتهفي

ترسالربأيهاأنتباركاوالنرسانحلص،المحين،الملك

.اإبرأهيم

.،آمين:قائلينالصلواتهذهعلىيردونالجميعوكان

كانت،الصنواتوبعد:والأناءالنما!وسقراءة-(بر)

الجرجموكان،الشتفيلكتتعلقالإموسمنفقرةتتلى

إلىمقسئاكلهاباموسوكان.الآرا!يةإلفآكةآكةيخقلها

بالريبحميهاتقرأكانتبجث،جزغاوخم!ينوأربعةمائة

يقرأكان،الناموسقراعةوبعد.صنراتثلاثمدىعلى

منيكنولم،الأنبياءأمفارمنالسبتلذلكالمنابالجزء

كليترجمكانبل،آيةآيةبترجمهاالجرجميقومأناللازم

مغا.آباتثلاث

تلقىكانتوالأيخاءسالناصمنالقراءةبحد:العظة-(د)

ولبهها،الاموسلأحكاماصتعراضاأصلأكافتالتي،الحظة

يدعوأنالمجمعلرث!وكان.العبدطابعاتخذتالزصنبمرور

يتأذنأنفردلأيكانبل،المظةليلقيالجماعةمنفردأى

هراليهوديةللحراعظثالوأوضح.يعظأنفيالمجمعرئى

بناهاوقد،(ابدىألأولالقرنمن)المعلمينأحدعظة

1(،6:0اأإشالخلاصثيابألشنىقد:تقولايىالآ!ةعلى

مجمعفي!وعالربقرأهالذىالأصحاحمنآيةوهي

:(4:16-91لواالناصرة

وصوفارتداها-هوبارك-للقدوسثيابيحة"

أدومصايعاقبالتيالساعةوحتىالخيقةبدءمنذيلبها

الحالمخلقففدما.(الرومانيةالامبراطرر!ةأى)الرروة

وجلالأعذا5:مكر!هو!،والجلالا!دارتدى



الثهطانجممع

بىإصرائيلخطا!اكفروكلما.(ا:ا40مز)،لست

كالثلجأأيضلباسه5:نقرأحبثلضاء،ثابا

لباسروتدى،الحالمشحوبيعاقبوعندما.(7:9دانهال)

بالن!ةواكسىكلباسالانتفامثيابولبىا:النقمة

الادساللباسررتدىوصف(...95:لآ-اإش)،كرداء

فلبى5:البررداءررتدىسوففحيكذ،الماكأقىعندما

(95:17)اش،رأمهعلالحلاصوخو"كدرعالبر

عكلتدىفجنذ"أدوما!حاقبعندماالالعالباسوصبس

وثيابكعمرلباثلالما5(:أحمرمفاهوأدوم)أحمرباسآ

الذىالئوبولكن.(63:2))ش!،المعصرةكدائى

أتصاها:الالأرضأقصمنسيضء؟المهايلبه

وسيثارك.،بحمامةكلزفىعرصمثلالبررداءكاد"

:نيتولوو،.نور!نييلوعرلأا

الماافيهاكأقيا!يالساعةباركةا

المباامنهاكأقيابيابطنمباركة"

ببههاوكلأه!اصرهمنكلبارك"

برؤكاهاستثرفا!ىالحينباركة"

(وصلامبركةهوضفغهخحلأن"

،للأرواحشحقوكلامها

وابجة،اليقينهينبهوافكاو"

،والننرانالصفحهولانهوكلام"

للقرايين،الحطرالبخورهيوصلايها

اوالطهارةالقدامةهيوتوملاله"

اهذاكلصارلأجلهالذىاصرا!لبارك"

زخرتهالذىجودكأعظمما:مكوليلأنه"

(3:91صا)ا،لحا+لنهك

الركةالكاهنكلوالمتةكعد:ا!مة)هـ!أ-البر!

.،آمين5:الج!عويجمب

القديم،الهدفيبلفظهاالبارةهذهتوجد:لاال!طانمجمع

الحددضرفيمرتين،الريرةالجماعة5ذكروردولكن

أنهويهف،علمهاكضبهالربيعلنالتي(3وها:427)

أ!ئا:ويذكر.القفرنج!همخقطالبركةزيقحم

نبوةوهى(22:16مز)،اكنفتنىقدالأضرارمنباعة"

المشح!وعبالربأحاطتاييالهائجةالشركلةالجموععن

الأبوكريفيصاخبنثوعسفرفيجاء!.الملبونت

.(ا:67!كلاخ)،الارتنقدالحطاةمجمعليا

العهدزفقطمرتينخرد،الثيطانمجمع"عارةأط

تميزأصرثلالةوفاك.(1،2:9:39الرؤكاصفرفيالجدكد

ويخلادلبا:حصرناكنيتىفي،الثيطانمجمع،أش!ا،

منأنهم!ذعونأنهمأى،جهود)نهمايتولونانهم-)1(

ا!معالكبرو

المرعد.لبركاتالرارثينابراهيمنل

عنيراأفمأى،يهرذايرا"حقيقتهمؤولبههم-)2(

بول!الرسولعهمكبهمانفىوهو.ابراهيم)يمان

.(2:28رومية)

يعرفواك،ع!نافيالكيسة!ضطهدون)نهم)3(-

الميح!وعالربشخصعنالرررةوأقوالهمغد!هم

ولبههم،الحميقئافةشبأنهم!ذعونفهم.المحببنوعن

الئيطانضعبأنهمأى،الثهطانامجمعحقيقتهمز

اللة.كن!ةلاضطهاد!ستخدمهااييوالآلات

علالمحرضينأقرىمنسصنابردكاناثاقالترنوفي

الحكمعلالتحريضفينجحراوقد،المسيحييناضطهاد

ام.ههاستثهدفيالذىعرناأشفبوليكاربرسعلىبالمرت

عزرابدأهوفد،الحكماءمجمرعةأوباعةهوا!عاكبر:

الأضارجمعفيهائادوزاالمهودىايتلدلهينصبالذى

النانويخة.الثريطتمنوالحديد،القديمللمهدالفانونية

فيالكب!المجمعأعضاءأحدكان،ابارععاناإنوكال

المجمعالى)ضارةأتدموجات(ق.م.002حوالمي)زمانه

و!ؤيد(ق.م.002حوالمط)،اثنا"منجزءفيالكبو

تؤكد.!،القانومةالأسفارعنالمثنامنآخرجزءذلك

أوقعزرافي)يه)شارةثمةليىظ،أفئااللاحقةالنقاليد

لذلك،وو!فوسكناباتفيأوالأبوكريفاأسفارفيأونحميا

علال!اوالنظرابقالهدهذهاستبعادالحلماءمنالكنكلون!رى

نححاسنرنيالمفصلةالمظمىالدعوةكلمبنيةظونمجردأخها

الثكيك،فيمنا!ةذلككانوربماا(.هـ.)الأصحاحات

ايتليد.هذايذكرهالذىالمجمعثبهمانحميادعوةفييى)ذ

منفإنه،خيالاتمجردالكوةالتفاصيلتكونقدوبئ

نفوملاالدفيقةاتدةالأتوالهنهثلبأنالاعتقادالحو

المكايينفيوردأنهوبخاصة،الواتىسنيارغأصاسعل

والثبالكهنةمنعطيممجمعفي5الأعرتدارصراأنهمالأول

ويمكنا:28(.4أامك،البلادوضيرخالأمةورؤطء

!تمل-منأنهرغم،بعزراالمباضرةا!معهذاسلةاشباد

التيأعصالهفيدعزراصلةلهضخمئاأن-المرجحمنبل

التانوتحهالإيةالأمفاربجمعتملق!ما-انكارهايمكنلا

ا!مععهاتطررالتيالبذرةوضعقدالذىهوكونربما

الكبص.

ناوصامنبينالمجمعهذامنقوموكانالليبرتينيين:مجمع

جممعله!الالذىالمجمعمنتومقهض5:استفانوس

كيليكياسالذينومنوالإسكندر!ننوالقروانييناللإتين

.(6:9أع)،اضفانوسيحاورونوأسبا

فإن؟العبارةهذ.تتضمنمجمفاآ:الير!ضنجممع؟أولأ
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اللبرثينيينبحمع

:،اللإتنناهممنمعرفةعلىكاعدناذلكتحديد

الئاتكلضمواحذامجمغاالمقحودكرن)1(-تد

العدديكونالحالةهذهوفي.(كلفنهـىكا)المذكورة

النقاليدأن؟.ينهمنجمعواضئرابطةثمةولبسجذا،كبيزا

أورشم.فيمجمغا048!وجدكان)نهتقولالهود!ة

ما:مجموعينبينتفصلالعبارةأنالبعضكلى)2(-

ومناثم،،والاعندر-شوالقكلوانيينالليبرتينيينجممع)

آخرمجمغاأوأخرىمجموعةكؤلاء،وأسياكيليكيامنالذ-ش

(ألفورد)كرهمورىبيا.(وآخرونهلتزمانيرى؟)

.محممانأخهمابالضرورةيفىلا!ين5كلمةتكرارأن

مجامع:ثلالةتشملالحبارةأنالآخرالبعضيرى)3(-

،أوالاصكندريينالقيروانيينجممعأثم،اليبرتينيينمجع"

لعرىسيبيوجدولاإ،وأصياكيليكيامنالذينامجمعثم

كلمةتغحرعلىيرنهولكم،اللارالتقيمهذاالىكدعر

متحررينأي9ييتبنيين)فاككانفقد،اليبرتينونا

.وآصيوشأفريق!ن

المذكورةالجماعاتمنجماعةكلأنآخرونووى-)4(

أعدادضخامةلىذلكلطمستندين،الخاعىجمممهالهاكان

الرأىهذاويرجح.وارتاطاتهمأصولهموتفرقالعابدين

مجمغا)048وقتئذأورشليمفيكانتالتيالمجامععددضخامة

.(التولصق!

الليبرقنيين:شى-لافا

كانواالذينأى،الجحررينتعنيأهـالليرتييينكلمة-)1(

العبيدأولئكنسلمنكانواأنهمأو،تحررواثمعبيذا

جملةهناك؟إمتحررين!كانوامعنىوبأى،المتحرر-ش

-:افتراضات

.(ليتفوتايهرديةعود!ةمنتحررواأ-)آ(-

وصاروااليهوديةواعتنقواتحرروا،طليايون"أنهم-)ب(

.،دخلاءا

،(الذهبفم)وحرروهمللرومانعبيذاكانواأنهم-)ب(

ثم،ونحرروارومافيالهودمنعبيدذر!ةكانواأغمأي

بوبىأص.م.ق63صنةففي.فيصرطيباريوسطردهم

أصيادهم،حررهمئم،روطالىمحهوأخذهماليهودمنعدذا

وقول.(فيلو)التيبرنهرضواطىءعلىستصرةفكرنرا

91في)فررروماضيوخمجلسإنالرومافيالمؤرختاسيوس

سرديا،إلى(اللإتينيينأالمتحررءلنالههودمنعددنقل(م

-محددموعدقبل-تخلوا)ذاالا،)يطالياالباقون!غادروأن

لالجأوامنهمكثيركنأنشكولا.البغيضةعواثدهمعن

لهم.مجمغافيهاوبنراأورشليم

،مجمطنفاكفكان،الأهريقيينمنجاعةانهم)2(-

أفر!يتينمدتينمنرجالبهكانواثالط،ل!يرتأحدط
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تجمال

انلقووا)

:لأخرىا

الاقراضاتبعضوهناك(.والا!ندركة

الأفر!ية،المدن)حدى،ليرتومسكانمنكانواأنهم-)أ(

.م411فيقرطجنةمجمعليعضؤاأصاتفتاأحدكانوقد

هم،أباللإت!يينالمقصردانالبعضيقول)ب(-

كانانهوبخاصةالأرمينيةالرجاتفيجاءت!،هـالليبيون

منابمض،الخحس!تيومفيأورضليمفيالحاضرينمن

.(ا2:.أع)!الق!وادنحوالتىلييةنواحى)

بوبيأسرهمالذينايىدمنكانواأنهمهوالأرجحولكن

بنواجتأورشليمالىفلجأوا،رومامنطيار-سسوطردهم

بهم.خاصامج!عالهم

لمرضالايعلاهناالمرضوعلهذاالجاحالحيزإن:تجقال

عنا!ةنرلطأنوهو،المقدسالكتابدارسىتعترضانمثكلتين

الكتابفىالأخلاقيوالجصالالفنىالجمالبينللتداخلخا!ة

الطية:فيالفىالجمالمعنىنتفهموأد،المقدس

نأفيهشكلامما:المقدصال!بليالفيالجمال-)1(

هوالوحيفمفتاح،بالأخلاقكثيزايعنىالمقدسالكتاب

الورصو،أدبئاكائئاباعتبارهالإنسانعلاقاتكلفي،البر"

الكتابفكل.الكابمعافيكلتفهمكيمالنايضىءالذى

لاوتتضح،الجمالمنجوفيومكترببمرحىالمقدس

جوفأول،الرؤياالىالتكوبنمنلهدراستنافيالحقبقةهذه

الجة،لانيالماثلالجمالمنجؤاكانالأولانأبوانافيهوجد

وآخر،(2:9تك)أللنظرضهةشجرةكلأكانتحيث

منصررمابخاء5التيالمظيمةالمديخةهرالكتابفينراهما

بائاعئروالاثنا...نقيزجاجضبهلقيذبوالمديخةيئب

واحدةلؤلؤةعنكانالأبوابمنواحدكللؤلؤةعثرة!ننتا

!ضفافكزجاجنقىذبالمدينةوسوق

آخرهاإلىأولهامننالصورة،(2أ-أ8أو2:.رؤا)

الطهارةالدايةفيفنرى،والجمالالطهرمنغايةفيصورة

،الراصالاملالبراأخيراونرى،ايجربةقبلوالبراءة

بهلررلامغاحيوةماءمنصافئانهزاوأراق":لقرأحيث

والمثكلة.(ا22:رؤ)"والخروفاللةعرثىمنخارخا

منالممتزجينالحنصرينهذينبينيخزكيفهىتواجهناالتي

هنانذكروسوف.المقدسالكتابكلفيوالجمالالطهر

هذاتفهمعلى،للكتابكدارسينتساعدنااليالآياتبعض

الشديد:التتارب

بيتفيأسكنأن-أصواياهاالربمنطلتواحطة)

فيوأتفرسالربجمالالىأنظرلكيحياقأيامكلالرب

أما.أصنامالشعوبآلهةكللأن1.(27:4مز)أهيكله



تجتالا

والجمالالعز،تدامهوجلالمجد.المواتصغفقدالرب

6(.69:هو)مز،مقدسهفي

يماثلهماوماالمزمورين!أهذ-شفيالموجودالمعنىتفهنافإذا

الىنرشدنامقاطبة)برةثمابةذلكفسيكون،المزاصرمن

مثلأويكفيا.ام!ه،ما،الكابفينقرأأظ!شبههما!ا

الحهدتابوت)قامةبخصوصالمحطاةايحلي!اتفينتأملأن

يخدمونكانواالذبنالكهنةوزكةبها!هطةالشهادةوخيمة

سنرمنوالفرفىالخاسالأصحاحفيجاء؟،الربأممام

قدإسرائبلثروةكلأنكيفلندرك،ذلكبعدوماالخروج

.المورأبىفيوخدتهاوالخيمةايابوتلإخراجتجمحت

فصفنجدفإننا،المقدسللكتابفهرسأىألىنظرناو)ذا

تحتعمودونصفوعموذا،،تالوت"كلمةتحتعمود

الآ!ات(هذهالىوبالرجوع.أالئهادةخبمة5كلمة

)خرإجفيروعيااللتينوالدقةالعناية!ىندركأننتطيع

الجمالمنرائعةصورةفي،للعبادةالإيضاحيةالرسائلتلك

.والباء

الحامىوالأصحاحن،الأولالأيامأخبارضرفيونجد

الحهد!تابوتنقللكيفيةت!جيلأ،كروالسادسعر

،الفرضلهذاأعدهااييالخيمةيليشقرمدينتهإلىداودأيام

عوجقي:و)بداعوبالوروعةفخامةمنذلكصاحبوما

بالآتالمغنينإخوتهمكوقفراأناللاويينرؤماءداودوأمر)

،بفرحالصوتبرفعمسحينوصنرجورباببعيدانغاء

منبواحدالمناسبةتلكفيداودوترنم.(ا:516أخ1)

.(36-أ؟68أخ1)مزاميرهأجمل

7،و6)املسليمانيكلالىالرجوعالحاجةفيولسنا

والفخامةالجمالعناصركلأنجيذاالمعروففمن4(و3أخا

يتبناءفياعشخدمتقد،عهدهفيالمدنيةالحاو!لتالي

الشكلبالاجتمعفقد،للمبادةاللازمةوالتجيزاتالرب

العبادةمنجزغاأصبحذلكصالموصيقي،والتوافقوايألوان

رذلكالروعةهذهالأجيالكللمستوفد،مقدصةزيةفي

.الجمال

الأدبفىجاءمافأجمل.الكلامفيجمالوهناك

اللغتانوهما،الثحوبمقدمةفيشعبينلغتيفيالكلاسيكى

ثمةولب!،المفدسالكتابترجةهىإنما،والألمانيةالإنجليزية

الحوهذاإلىأدىالذىهرالأصلأنسوىلهذاتفص

فتجدافتلفة،ايرباتبينتنتقلأنتتطعانك.والجمال

والجمالالسموبهذاكمزالأ!للأن،وال!صوالرلهـعةنفس

الوحيكتبةأنعلىينكرلاالذيالديلذلكوفي،انعري

الجمالمنرالعثوبفيالسموبالغةالتعاليمهذهصجلوا

الاضعاراتواستخدمرا،ونثزاضعزافكبوا،والجلال

وأبرز،المحنىوتوضح،بالألبابتأخذالتيوالرموزوالمجازات

فكان،!سوعالرببهانطقالتيالأمثالهيذلكعلالأثلة

بالهالهاوتشبحاتصورشتحو*لماالعميقتأ!رهالها

،ليزرعخرجقدالزارع)هوذا:الملموسالواضح

وهو،الحةعلىصعثزالوماكانمتظرفهذا:3(،13)ت

لوتجدرانعلسلقةالزارعصورةرؤممةلنايفحرما

ومرماهالزارعئلاباظرل!تذكرإل!االنظرفيكفي،المسيحيين

المهدفيالأخلاياتعلىالديدالتركيزولحل.الجيل

ألجمالمنالأخرىاباجةعنبعيذاالانتاهضدقد،الجديد

.القرىوجودهارغم

ننبهلاأنناللأسفلدعومما:الطيةلي)2(-الجمال

فيجذاقأخراالاالط!حةفياللاقناهيالجمالذلكلرؤية

قطرأسءفكل،قزحقوسفىالجمالنرىفجميعنا،جاتا

بل،فزحقوسألوانتكوكأ)مكانيةطياتهافيتحملالمحيطفي

فرسألرانوما،نحتلفةألوائاتحملالأضياءكل)نالواقعفي

خاصطيفلهاالمترهجةالعناصروكل.نهاعيةإلاقزح

موجاتفيتنثرغاثيةلاصةفيقزحترسألوانبعضبه

فإتا،للتوهجقابلةالكونعاصرمعظمأنوبما.أنرية

كطىلاالتى(بالألوانايمبيرمجالغاثيةلانرىأننتطيع

.المحدودكراللةالاكلهارؤ!ها

الروحغرسنإن،النضاءفيتتهادىاييالأرضعنأما

منبدئاضىءكلفيالجحالنرىأننطيعتجحبا،الجماية

الجيلةوالألوانالحطوطإلى،الراسخاتالجبالمناظرعظمة

ننهرالفراضةالنظرناالميكرصكوب.!)ذاخلالمننراهاالتى

هذهفهاخرجتالنيالرقةأنكاكيبولكن،بجمالها

ودتةمبرثةألوانمنيخهابماجمالأعهاتتللا،النراضة

وجودعنمقغيرهانالخيقةفيوالجمال.تكويخهافيمتاية

ص،211الالهةكانت!،اللةمنرسرلالاالجمالفما،اقة

أ-17(.ا9:)تكالعبرانينعندقزحوقوس،الإكريقعند

هو،اللةاعلانعناعرمنعنصرهوروجدأينافالجحال

أمامهنخلعأنيجب،تخرقلاولبهمابالنارالمتوقدةالحليقة

مقدصةأرضعلبهنقفالذىالموضعلأنأرجلنامنأحذيتنا

وإلىالأزلمن--الجمالهذاأنضكولا،(2-ه3:خر)

.،الأبامفدبم5بميزماهو-الأبد

موضحهفي"الجميلباباالىارجع:الجملباب-بل

ا!لد.هذامن

:الجمالمنفصييانوهناك،معروفحيوانالجكل:جمل

اللالهنيواحمهالراحدالامذوالجملأوالعردالجمل

3(،دمد"ح!ه،)كدا!دكه!هكلهدروبدارروسكايلوسا
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جمان

)؟ول!ولاح!هساأبكريانوسكاميلوساالسنامينذووالجمل

الجوذاتالجاطقلييحيمقالالطالنوعوهذافىولم!+دعة"(،

معروفا!كنلمأنهويغلب،أياأوا!فيالباردأوالمعتدل

جنردقفيمشالعرلىالج!لأما.المقدسالكابكتبةعد

إلىالحديثةالحصررفيوصلوقد.أفر!ياوممالمطآسياكرلى

بخفتتىأقدامهبأنويتميز،واصتراياأمريكاصناطقبمض

منيعتبركانلذلكظلفا،!ثقلافهو،بحافروليى

أنهرغم،(أ:47تثا:،،لاأاالطاهرةغيرالحيوانات

عنيختلفولكنه،والورالغنمثلذلكلطمثلهمجترحهوان

بدلأأجزاءثلالةمنتتكونمعدتهأنفيالمجترةالحيراناتباقي

جيوبعلىالأولينالجزء!نفيالجدارومجتوى،أربحةمن

وهو،المياهلتخز-كأعفعلصمامبراصطةمنهاكليغلقصفرة

نأ!،طويلةلفتراتالعطث!تحملعلىالجمليساعدما

سفينة!حميحتىالصحراءرمالعلىاليرعلىيساعدهالحف

.،الصحراء

عند!انرنةإبحيوانالعرلىالجمل!ارنماوكثيرا

ينزلون!،واللحمواللبنبالجلدالبدويمد!و،الإسكيمو

وحملانتقالكوسيلةالجملأيةعلىعلاوةوكجونهشعره

.الوعرةوالطرقالقاحلةالصحراءعبرأثقال

اللغتينفيانتثازاأحمائها!رفيالربيةأجلاوكلمة

هذهمناشتق؟،الايةاللغاتمنوكرهماوالعبريةالعربية

اللغاتمنوالكثروايونانيةاللاشيةاللغاتفياحمهالكلمة

عدةترجد؟-الجمالمنسلالاتعدةوهناك.الأوربية

أغراضفي!تخدمالجمل-فهناكالخيلمنسلالات

بكثوأصرعومو(6602:إمق)،هجيئ!5ويصمىالركوب

علىيطلق؟،الأئقالحملفييتتخدمالذيالجملمن

للابل،!ناخاربةوأجملا:القولفي؟أ)بل"اسمالجحال

لى؟ألكرائا"القيةالجمالوتحمى(،2:ه)حزه

لئهركانتمدلهانلأن())ش.6:6"مد!انبكران)

بالناقة""الجملأنثىوتحمى.(7:12)نض،بجمالها

.(2:23))رميا

بحديهراالجمالبستخدموالماصرائلبنىأنوواضح

منحربكغنا!متؤخذالجمالكانتولكن،الآباءعهد

الإضارةولعل.(8:26فض)القبائلمنوكيرهمالممالفة

نصبعندماهيللجمالائيليينالاصاصتخدامإلىالرحيدة

الجمالذكرتحيث،حبرونفيا!رائيلكلعلملكاداود

للاحتفالاتالطعاملجلباستخدتأخرىجواناتبين

ووعاهالحصالمنطغايملكداودكان؟.(4.:ا2أخا)

.(2703:أخاالاسداعبل.)أويل

الجمالفهي،الجمالفيهاتذكرالتىالأخرىالمواضعأما
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والعمالقةوالاحماعيلن،و!قوبواسحقلابراهيمكانتالتي

سبأ.وملكةالم!ثرقوبنيوالهاجرتوالمديافيين

العهدفيمواضعثلاثفيالجمالوتذكر

الابلوبرمنثوئاطشالمحمدانيوخاكان-:)1(الجدكد

يهـوع:الرببقولجاءما-ا:6(.)2(مرض3:4،)ت

لاكتىيدخلأنمنأيسرابرةثقبمنجلمرور)ن)

.(25:ا8لرفا2،ه:1.مرذلى24،:ا9ت)،اللةملكوت

،عيانقادةبأنهم،الفرييينللقادةالربتثبيه-3()

.(23:24ت)أالجملوييلعونالبعوضةعنيصفون"

عنوردفبماالوصففيالدقةتصل:الجملالجمل-ثعر

فوعذكرالى(:6امرض،34:عت)المعمدانبوحناملاب!

الثوبذلكأنوالأرجح،نهمصنوغاثوبهكانالذىالثعر

غلاءيتاسبلاحيث،المدبوغالجملجلدعنمصنوغاكان

وحالةالوصفبقيةمعالجملوبرمنالمصنوعالنح

بمضفيالشايعومن.المممدان-رحناعياكانالتىالتمثف

جلودأوالجملجلدالففراءبأخذأنالآنحنىصورباأجزاء

في،،وي!تخدموضهاذبحهابعدالأخرىالحيواناتبمض

الطحمعالجةبحدفراشأوغطاءأولباسمنالختلفةأكراضهم

مصنوغاكاناييالباسأنالجضو!تقد.تحللهلمنعالداخلي

لاأمروهو،(13:4زكرياانظر:8،امل2أالجملوبرمن

منالثرقفيالآنالسترةصغيتمحيث،بهالقطعيمكن

مازالأونوخاكانسواء،القمصوفأوالمعزشر

الأقمشةصنعفيالجملوبرواصتخداميالجلد.ملتصفا

.الصوفمناممرالملصىناعمةيجعلها،والأدثرة

رئي!عيئيلألىاسموهو!جمال5محناهعبر!اسمجم!:

موسأرصلهمالذينجاصوئاعرا،تنىوأحد،دانصبط

.(أ:312عدد)كنعانأرضليتك!ثفوافارانبريةمن

وهو،!اللهجزاءأوثواب9معناهعبري31جمليئيل:

إجراءفياشتركالذىفسىبيترئي!فدهصوربنجملئا!

بطجندرأسعلىوكان،يخاءبريةفياسرائيلبنىتحداد

قربانقدمالذىوهو(:0،12:0،20123:اعدد)نسى

ايخمةتدضينعندالثامنالومفينسىجط

5(.9و7:45)عدد

والواحدة،اللؤلؤهيئةعلىفضةمنحلىأواللؤلؤهو:جمان

تلائدنهالتصغذهبمنصلاسلفيئلكوكانت،جانة

.1(ا:انئى)ثمية

وادكيعلىصيطلقالذيالاصم:وهورادي-جمهورجوج

جوججمهررالربصيجححيث،افيابحرثرقيعاريم

.(1اوها93:حزتال)عيمويقضى



يوسدبخا

الذينالرريننالقوادأحدأبلونجوسألىاسمهو:جناديوس

للملكوكيلأيسياسكانعندمااسرأئيلبنىضايقرا

.(:2ا2مك2)أوباطورأنطيوكى

تكنلممجتمحاتفيالأصليةالجهاتتحديدأنلابدجوب:

تحديدالهلمنكان.سهلأأمرايكنلم،البوصلةتعرف

الجنوبتحديدأما،وكروباالثمىلروقوالغربالثرق

فيكلماتبضعنجدلذلك،الهولةبهذهيكنفلمبدقة

:الجنوبعنللتعبيرالعبرية

يابس،أوجافاالحريةفيومحناها،النقب11(-)

ذلكفيالواقمةالصحراويةشبهأوالصحراويةللشطقةوصفا

علالآنالاسمهذاويطلق.إسرائيللأرضبالنبةالاتجاه

مرة121الكلمةهذهوتخدم،إسرائيلمنالجنويةالمنطقة

.الجنوبعلىللدلالةالمقدسالكابفي

بذاتهامنطقةعلىللدلالةتستخدمالمراضعبعضفيأفها!

ارتحالأأبرامارتحلثم)في؟سيناءوصحراءفل!طينبين

عن!أ؟:7(.اتث،أ:ا3؟21،9)تكالجنربمخوسؤاليأ

القينبين!وجنورالرحمييينوجنو!يهرذاجنود"

كالب،وجنو!...الكرتننواجنور1(،0ة27اصم)

كا.(03:72صما)الجنربوراموت(،41ة03صمأ)

"الجنوبقالسواقيثلسبيناكارب:!ارددالقولفيتشخدم

فصلبعددثتاءالأمطارضهطلعندما)ذ.(126:4)مز

.بالمياهالجنوبفيالجداولئمئلءالطويلالجفاف

لشروقالمواجهأنإلىاضارةايينأو،اين)2(-ا

اسمجاءذلكومن،يمينهالىالاتجاههذا!كون،الشص

العربيةالجزورةشبهمنالجولىالطرففيالواقمة،ابنا

.(98:12مز24،و23:91صم9انظر)

!،يمين)كلمةنذرمنسثتةوهي،اليمن)3(-5

هذهوتتخدم،الاتجاهذلكمنالقادمةللريموصحفاتستخدم

انظر)اغديماال!!دفيمرة23المفىبهذاالكلمة

78:626مز3:27،تثا،2:.عدد27:9..،26:18،خر

.(43:6)ش4:16،نق

فيالراقعالأحمرالبحرإلى)ضارةالبحرأىأاليئم"-)4(

اثمرقصجممهمالبلدانمنا:لامراثيللالنشةالاتجاههذا

-الجنوب)أى،الجرومنالمالمنالمفربومن

701؟3(.مز

ولكها،اليقينوجهعلاضتفا!ايعلمولااداروما-)5(

ريمأوالجنوبعلىللدلالةصة17المقدسالكتابفيوردت

،6،11:3:اجامعه،37:71أووب،33:32ئث)انظرالجنرلي

،4،14:11هو44و82و72و02:64،04:42حزقيال

.(81و31وا24:2

جناح

فيتتخدموهكذا،مخدع)وممناها،)6(-،ضدر

الجنربعلىللدلالةواحدةمرةاستخدتولبهها،الكتاب

البزد،الئمالومنالأعصارتأقيالجنوبامن

37:9(.)أيوب

للدلالةالجديدالعهدفيبرنانيةكلماتثلاثوتتخدم

:الجنوبعل

الجربريمأوالجنوبوتحني(ول54*ه،)نوتىا-)1(

،723:1أع531:9،2،ه:3121،:11لو،21:24ت)

.(123:1رؤ،283:1

الغرلىالجنوبتفيوهىكانا("3)2(-البى

27:12(.)أع

وألظهرا!هاومفا(ولفىعق"!ح)4،يايمرميزا-(3)

تدل؟-الجوبعلىللدلالةوأصتهخدت،،النهارنصف

نحررازبقم":لفيبىالربملاكقولفي-القرت

وقد.(8:26أع)أغزةالىالمنحدرةالطريقعلىالجنوب

.(226:أع)!الهارنصف)الىأيفتاالكلمةنفقترجمت

مع"الجنوبنحادعاتذكر:الجنوب-نحادعجنوب

9(،:9)أيوب"والثرياوالجارالنحىا:الكواكبمجموعات

نأبايدو32(و31)38:أ!وبدجاءبماذللثوبمقارنة

،البروج5أو،المنازل)هي(الجنوببمخادعاالمقصود

يرقدوداالارتدادعصوربحضفيالثعبكانوقد.الفلكية

الساء،أبخادولكلوالمنازلوالقمرللثس!،للبعل

الشىالهاتقلبرخاعثر6لناوالبروج.(23:همل2)

!ابلقطبالبابليينلدىيكنلمو.النةمدارعلىفلكهاني

.)ياهاالجوبعلىبلكانرايطلقون،الثسالميالقطب

فيالبروجإلىمى،الحنوبغادع9فيالاضارةأنوواضح

الىلثرأنهاالبعضو!رى،الماءدائرةمنالجنورالنصف

مخادع)بينومجمعونالساء،منالجنورابصفكل

قيتألجنوبسنأللقووا(9:9ببوأ)،بلجنوا

.(73:9أبوب)ألأعصارا

اصموهر.،بنافيامعناهأنيرجحبختوي-جنئون:

بعدزربابلأيامفيالكهنةمنلعاثلةورأشاكائاكانضخص

كوع:الكهنةرئشأ!امفيالبابلىالشيمنالعودة

كانأنهكا.(ا:216غ)ويوياقيم،(7وا:24نحميا)

.(16:او.غ)نحمباصعالجثاقخنمواالذينأحد

هوشعلانعلىالربو!قول،وتوجهمالأىجنح:تجنح

ىأ(:7ا1هو)،عىالارتدادالىجانحونشعبي):البي

.الارتدادإلىيملونأنهم

(7:هأيوب،12:أتكللطيور)الأجنحة:أجنحة-جناح

الطائرجملتغطبةتصتخدملبهها،للإنانالأذرعئمابة
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جنا!

الربسألفتد،اللةحكمةذلكفيوتبر،لهعركةوكقرة

جناجه،وسرالمقابستقلفهحكاأمن:أيوب

خراضع،وضآلتهعجزهأيربفأدرك،(93:26أ!وب)

.(42:6،:3،.أيوب)نادئاتائثاالربأمام

سفرفيوبئصةكيزاالمقدسالكتابفيالأبخحةوتذكر

النرجناحافيذكر.مجازيةصورفيمنهاوالكثر.المزامهر

منللطكلانييسطهصاعدماطر!سابينالمافةتبلغاللذان

رفععلىوقدرضهمابقوضهماوتمازان،أتدامتحةإلىبعة

أعالمي-الىطويلةمافاتبهاوالطيرانضتفرائى

والقدرةللقوةرمزايشخدمانلذلك،إعياءدون-الجبال

.الاحمالكل

وأسودثيرانرؤوسصورالفدماءآئارمنالكثووبحمل

القرةعنتيرابأجنحةبثريةورؤوضا،أخرىوحيوانات

والسرعة.

بأسد!وتهأوجفيبابلملكابيدايال،صفوقد

بأنهحزتيالوصفه!.(7:4دانيال)أنرحناحاله"

وذالجاكبواصالقوادمطوبلالجناحبنكبيرعظيمنسر"

قديئا:لئعبهالربو!رل.(اأو3ة17حزتيال)،تهاويل

مرادئا(أ:94)حراالنورأجنحةعلىحملتكموأنا)

،ممدودةوذراعشديدة:إ"بيدكيزاتكررالذىللمعنى

الابنولدتالتيالمضطهدةالمرأةوستعطى.(:13612مزأ

موضحهاإلىالبرلمةإلىتطيرلكيالمظيمالنسرجناحي):البكر

الحية!وجهمنزماذونصفوزمانينرمالاتعالحيث

وأما5:اببىإضياءفمعلىالرب(وتول41أو:3ا2رؤ)

كالنرر.أبخحه-وفعونفوةفيجدثونالربمنتظرو

.(431:.)ش)أيعيونولايمث!ونكبرنولاوركضون

و)ذا!:الفرضلنفىاللفلقأجنحةالنبيزكربابستخدم!

الأرضبينالايفةفرفغااللقلقكأبخحةأجنحةلهحابامرأتين

.(5:9زك)!والساء

برعزيخقرل،الحمايةعلىللدلالةأبضئاالأجنحةوتشخدم

الذىإصائلإلهالربعندمنكاملأأجركليهن:لراعوث

وبفول.(2:12راعرث)!جناجهتحتتخحىلكي-صت

أحشو)،(ا:78مز)!اشرفيجناحيكبظل5:المرنم

وتحت!ظللكوبنهوافي!،(6:4امز)أجناحيكبستر

يسوعالربويقول9:4(.أمزا،تحتميأبخحته

الدجاجةتجمع!أولادكأجعأنأردتمرةآ5لأورضليم:

.(23:37ت)اتريدواولمبخاحاتحتفراخها

ويريم،يط!كالحماتجناخاألهأنلوالمرنموبتشى

913:9()ص،الصبعجناحي"عنيخدث؟ء:6(،)مزه

مناليومنعرفهعما!بروكأنه،البالغةالرعةعنكناكة
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ال!ماءبخد

.الضوءصرعة

المجونالأفرايمبهايجرىالتيالرعةهوشعوكثبه

.(4:91هو)!أجنخهاني2الر"صرتهكثيء،والزق

لقهيصنع)نماه)نهالدنيوىالغنىعنسيمانيقول؟

علىللدلالة(23:هأم)االماءنحويطصكالنر.أجنحة

زواله.سرعة

يخحم2ناللذوالسلامللازدهارضعريةصورةالمرنمويرصم

بفضةمغثاةحمامةأجنحةأمثلبأنهما،الربضعببها

.(68:13مز)االذببصفرةوريئها

ثجغاملاخيءسحمهاابيالصورةتلكأجلوما

فيوالثناءالبرئهستحرقاحميايتونأجهاولكم:للألقياء

.(4:2ملا)،أجنحها

أوقفالذمميالهيكلبىمنجزءوهوالهيهل:بخاح

فاطرحاللهابزكتإن!:لهوقالعليهيسوعالربإبي!

قال..لكملاءلكتهيرصىأنهمكتوبلأنه،أضلإلىنفك

،4:هت)!إلهكالربتجر!لاأيصئامكتوببوعله

التحديد،وجهعلىالجناحهذاموقعيعلمولا(.4:9لو

أنهمتعنيااالهيهلجناح"العبارةأنملاحظةمجبولكر

نأ؟،الاسمهذاعليهيطلقواحدمرتحهسوىهاكيكز

لأذنحيفاأمرافهالوتوعليهونمرتفغاموتغاتستلزمالقريخة

طريقعلىمرفاموتغابكونأنيلزمكا،المحققالموتنتيخه

صمرأىعلىالأمريكوثلكيبالعابري!تردحمساحةأو

العرلميسالجولميالركنوكاذأنه-صجحلذلك،ينالكثير

.فدرونوادىعلىالمطلالهيكل

أوالماويةالأجرامالىعادةالحبارةهذهتيرالحماء:جند

القديم:العهدفيكثيزااببيرهذاو-سد.الساريةالكائنات

ايرجةالعبر!ةالكلمةأنومعةالأمامي)1(-المنى

كالجيوشأساشاوترتبط!صاءوتاهيأجنودأوجندا

الأساصيالمعنىهويىهذاأن!لوأنهإلا،والحروب

الجدفيداخلكلاالبارةفيثلأذلكونرى،للكلمة

إلىيدفعمما(،4:3عد)،الاجتماعخيمةفطدلأليعمل

تثههمتجةكاضارةفاتصتخدمكانتإذاعمااياؤل

بمفىأوسعأصاصمحنىلهاذاتهافيهيأنهاأو،بجيرا

الجئى،اكانو)ن،نرعأىمن"خد)أو،جاعةا

فيأ-الصماء!بخدمعنىفهل.لذلكصورةأقوىهو

تكنالكاثاتمنجماعةأوالسماءجي!قهو-ذلكضرء

؟ال!ماء

فكرةتؤثدلاالايةاللغاتفيالكلمةمعافيدراصةإن

جماعةبالحرىبل،للكلمةالأصاحميالمفىأنهعلأالجث!،



السماءجند

.الجنودمنطابورأوالعمالمنفريقأو،الناسش

جنودأوبخداوالساء،جند5بينيخزأنويجب

.(الجعصبفيدأئماوهي)،الجنردرب)و،الرب

براأو!الجنودرب"الأخيرةالعبارةأنالبعضوررى

نأأى،،جيوش(هر)يهوه"أنتعنىإنما،الصباعوت

وحماية،ملجأاللة"

ببهلصواءالسماولأالأجرامبمنى!الماءبخد)-)2(

ناسباتفيتردوهي.بخاصةالجومالىبالإضارةأوعام

مختلفة:

.(أ:4:9173،تثيعبدها)ألاالذشحبعلىيجب-)آ(

لجنداصائيلعبادةعننقرأساكيرافإتاذلكومع-)ب(

للبى:ضعبهالربطتسليمأسبابفيجاءفقدالس!اء،

لأنفهموعملراإلههمالربوصالاجمغ)تركوا

البعل،وعبدواالسماءجندلجميعومجدوا..مبوكاتة

يدةأشوروراءانافا-منىأنكا.(ا:716عل2)

وبخىوعدها...الماءجندلكلجد!-عصرهفيلمالعا

5(.و33:3أخ2،وه2:3امل2)،الماءجندلكلمذابح

يهوذافيالحبادةهذهتفحيالىالياريايثو؟

ا:9)ارمياالطوحعلتجرىكانت(،وأنها8:2)إرميا

منفاالمقصردأنيؤيدما،هو،(ا:ه!فباانظرا-3

أ!ئاذلك!ؤالد؟.أالماويةالأجرام"أالصماءجند"

هذهعلىالقضاءمحارلةمنالملك!وضابهقامعصاجاءما

يوقدونالذين....الأصنامكفةلاضىأوكيف،البادة

الماء،أجنادولكلوابارلوالقمرللصللبحل

وه(.23:4مل)2

عبارةذكردونالعبادةهذهإلىالإضاراتبعضتوجد؟

الحيل(يوضاوأباد)5:في!،تصرخا،الحاءجندا

الربايتمدخلعدلثمىيهوذاملركأعطاهاابى

الربيكلبابكد"حزتيالرأىكا.(أا23:مل2)

نحوظهررهمرجلأوعركن!ةنحووالمذبحالرواقبين

لل!ثسىأصاجدونوهمالروقمخوووجوههمالربهيكل

،المواتبملكةاالمغصودأنويحتل.(8:16)حز

لعلها-أو،الثسىهي(2اوه:17-7:18،449ارمب)

الأشور!ونعلهاعللقكانالتي،أضنارا-البحضدصى!

نأكلجح!.(ايرنانعندالزهرةوهي)!السماءملكة"

لبوةفيالساءلجندإيسرافيلعبادةأخرى)ضارةهناك

نجمأصاعكمونمثالملكومكمخيمةحملغبل5:عاموس

نأيحتملاذ(عاه:26)"لأنفكمصنحتمالذىإلهكم

للممبوداحمانما،وتمثال"خيمةالمترجمتينالكلشين

.(زحل)،كيراناأواصكوت"الأضورى

ال!ماءخد

قد،السماءجنداأن،للنظرالملفئةالأمور)بر(-ص

عداما،السماءكلنحتالنيالثحوبلجمغ"القذسمها

لتظيمقمهاأنهذلكمحنىولي!،(4:91تث)إسرانيل

القولمن!دوكاللحبادةبل،فحسبالحياةوضؤونالأوقات

آلهة.لهاوصجلراأخرىآلهةوعبواذبوا):إصرائيلعن

حمأ.92:26تث)،!نستولايعرفوهالم

كلهم،السماءجند"أنالفصولبحضفينرىد(-)

في،جندها"وكلحة.ثمثةتمائاتخضعايىاللةخليقة

أوصعمحنىلها(ا2:تك)التكوفىنحرمنالثافيالأصحاح

ىأوالأرضال!راتجندتحنىلأضها،الساءجندامن

كلفيهوبخشمةالسواتصتافةبكلمة5و،الحيقةكل

وكسيطرلأحماءيدعوهاالذيرهو،(33:6مز)"جنودها

بعبارةالمقصودأنوالأرجح.(4:6،254:21.)ش)علها

تتحركالماو!ةالأجرامأنهوايسجدلكالسماءجندإ

تولأن!رجح؟.(\:ا9مزانظر)لأمرهطوغاانتظامفي

حارتحبكهامنالكواكبحاربواالمراتمنا:دبورة

لهز!كةالطيعةقوىسخرالئةأن!ني(02:قضه)،صيرا

ضبه.أعداء

-قالأقلعلىواحدة-مرةالعبارة)هـ(-نستخدم

،السمواتجندكلاوفنى:الذدكونةالىالإضارة

هي:نلهاالنيالمبارةأنجتالأجرامأى(34:4!!ق)

ككنلاولكن،،نمكرجندهاوكلكدرجال!صراتوتلتف

طالبالربأناليومليويكونا:بالقولبالمقصودالجزم

وملوك5:بالقرلذلكوردفلأنه،الحلاءفيالحلاءجند

الحددفيكذكركانو)ن(2412:اش)،الأرضعلالأرض

والثس!.القمروالعشر!ناثاك

تد!فا:الأومطالشرقالطالماوةالأجرامعاد؟-)3(

عدفقد،شاهلغاأمزاالضىعبادةكانت:ال!ثمس-)"

عدكدةأحماءتحتا!تلفةمظاهرهازالضالمصررون

ل!لهيتعبدونوالبابيونالأسوررونوكان.وأتونرعأشهرها

آثارفيويصى(الرمركةفي،درتو"ويس!ى)،كق"

أماكنقديئاكنحانفيتوجدكات؟ا.هـضبثىأوغارت

الأضوريونوكان.،صيت"نيظهر؟الضلعبادة

هذافيكرنوند،مربهةجمتطيالسىالهأنكقدون

للثسيهوذاملوكأعطاهاالتيالحيل"عنجاءلماتنسص

.(ا23:امل2)،الربييتمدخلعد

أقامحيثحارانوفيأورفييمبدوكان:القمر)لي(-

تجلأكسمىوكان.،سين"كمىالقمرالهوكان.إبراهيم

الأخرالاصمهذاوظهر،ننجالوه،نانااالسومرونعد
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الماءجند

،نكالاوالحثيينعندالقمراله،!ارح"زواجقصةفي

!ارحاااسممنمئتق!أرمجا"إصمأن!.(الانثى)وهي

ق،ملال"ضكلعلىكثرةحلوجدتوقد.القمرأى

(8:26تضانظر)فلسطين

النهر!بينمابلادفيتسمىوكانت:)بر(-الزهرة

كانكا،ذكزا)يحنبرونهاكانرااالأشورررولكن،،أضتار5

إلهاعندهمكانتأنهاوالأرجح،ذكزا5كبموفهاالحينيرن

ىأ،ضاهار"كمىالصاحفيوجههافكان،مزدوخا

بدولا،االغقأأىأاشا"يسمىالمساءوفي،الفجر

اصميذكرحيثعبادضهافيانغسواقدإسرائيلنجىأن

)انظرالفديمالعهدفيمرازا()أنثىأأدئتورث

.(32:31مل33،2و11:5ملا

،السماءجند)أنركم:الملاثكةبمعنىالساءجد-)4(

بمضهناكأنالا"الصماويةالأجرام!الأحيانسظمفيتحني

ففي،الملاثكةتفىأنهابوضوحيظمراييالقليلةالفصول

(أ:818)الثارالأياموأخبار(22:91)الأولملوك

بخدوكلكرجهعلىجالئاالرب)رأىأنهاببيميخا!ول

وهمبخاطبهموالرب،يسارهوعنيمنهعنلديهوقوفالسماء

21(.22:)أملالأرواحمنجماعةكانواأنهمكا،يخاطونه

الجدمنجمهور"ظهرجمندمالوتا)يخلفيالأمرنذرونرى

كانوابأنهم!طعمما(2:13لوا"اللةمسبحينالصوى

عن(2او32:)التكوينعفرفيجاءماوكذلك.ملائكة

ىأ،محنايم)هىهناالحبريةرالكلصة.الملاثكةمناللةجيش

الصاويةالأجرامأىأالمعنيبنببنتجمعآيةوفاك.جيوكأ

جمغوضفمغاالصبحكواكبترنمتعندما":اللةوأبناء

.(38:13أ!وب)،اللةبني

دراسةتتلزموهي:()8:.ا-13دانهال)5(-

أربحةفشة13،او2عددىتفيرصعوبةفمع،خاصة

،السماءجند"أنالبعض!رى.أاوا.لعددياحمالات

تحب!هوالجومعلىالصرالقرنهجوموأن،النجوتمهي

وورى،(:13ا4)ش)وكو.شر.مدىعلللدلالةمجازي

تمثلهاالتىالآلهةبهايقصد!السماءجنداأنثانفريق

فحاول،قدكئاالناسلهاقعبدكانوايىالصاوممةالأجرام

الاهانةهذهروجهأنحاولبل،حرماتهانتهكأنالقرنذلك

الحاءجندأنثاكفركقويرى.(ااعدد)نغسها!هالى

الفركقوورى.الصنرالقرناضطهدهمالذ-شاللةشحبمم

ولهى.ملائكيةكاناتتحنيقدأالسماءجند)أنالأخكل

قاطع.برأى!االجزمالحباراتهذ.ثلأمامالهلمن

التحبوهذاويتخدمهالربجمودأوجمدد)6(-ا

!تخدم؟.(ا:2482،ا30:1مز)الملاثكةعلىللدلالة
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القطعيمكنولا.(7:4حز)إسرائلضنبعلللدلالةمرة

صلولوسيفهليثوعظهرالذىالرجلقصدهالذىبالمعنى

هموهل(ااوه4:ضه)،الربجندرثىاأنهمنبيده

الأرضي.جيثأوال!ائننبخده

.تطور.مراحلمنمرحلةبالحرىأوالجرادشنوع:جندب

22(.:أاالاللأكلالصالحالطاهرالطودبيبمنبعتبرليكان

وهي،حجب"العبريةالكلمةعن،جندباكلمةوتترجم

محهراالجرادأصابلأن،ومحنىلفطاالعرليةالكلمةنذ!

فمعد:الخروجصفرنيجاءكالكثرضهاالئمسئحجبما

وا!،الأرضأظلتحتىالأرضكلوجهوغطى.الجراد..

أخضرثىءيقلمخى...الئجرثمروبعالحقلعثبجبع

وترد.(ااوه:4ا.خر)،اتحلعثبفيولاالثجرز

تترجم،القديمالمهدفيمراتضالمبر!ة،حجب"كلصة

.(7:13أخ13:332،عدد)،جراداإلىنهامرتينني

الانان!إنخى،الوزنخفةزافىبالجندبوضرب

الأنانلأنتبطلوالهوةكحقلالجندب":ضيخوخته

البثربهثمبه؟.(12:هجا)،الأبدىيتهالىذاب

الأرفىكرةعلالجال!ا:ضأنهموضآلةعددهملكدرة

.(4:22.إش)،كالجندبوسكاشا

ترجمةفهي(33:4)اضياءفي!جندباكلحةأما

ىأالمرب!ة،جثابمعنى،جب)هيأخرىعبر!ةلكمة

ممادةالىارجع)ابلاصاتاكلفيلراتهاتجثأونطع

.(المجلدهذافي،جرادإ

صادةالىالرجوعالرجاالأجظس:علم-بخس

الكاصة.المعارفدائرةمنالأولا!لدفي،أنمروبولوجىا

ؤتول.الحكمفيوالجررالحقعنالمبلهوالجف:جنف

امتلأتتدا:اصأئيللاضثرىالذىللشرو!فاحزيخال

.(9:9حز1،جنفاالمدينةواضلأت،دماءالأرض

نرميقديماتتخدمكانتحربيةآلهالمنجنيق:منجنيق

ثنرةقلإحداث(أ26:هأخ2)الثيلةوالأحجارالهام

بوالاتهاغيمأو(4:226:9،حز)محاصرةمدكنةصرر

نها.المدنةلاخحابم(2:22حزا)

منونبين،غتلفةوأحجامأضكالعلىا!انقوكانث

تحلقكانتالاحبارهذهأن،الأضرر!ةالآثارعلمالرص

كتصل،عادةضجرةجذعهو،الحضبمنضخمعمودفي

احمهقجاءفاومن)كبقهيثةعلىقحركخشبييبرج

ضديدمنحدرعلعادةندفع(.!ه+سأ،ه!!)الانجليزكة

هنهوبتكرار.بشدةو!حدمهاالبواباتأوالأصارنحو

!وجدوكان.الصورفيئضةتحدثأوابواياتتحطمالعملية



جنوك

لمنجنيقعورة

لإطلاقوالمفالعالفسيحملةالمنحركالبرجأعلعلىعادة

المديخة.عنالمدافعينعلىالحجارةورميالهام

مرةالاالمقدسالكتابفي،الجنوكاتذكرولاجضك:

أمامهطعبونفكانوا،العهدتابوتنغلناجةفيواحدة

ويالرباببالحيدانالسروخئبمنالآلاتأنواعبكل"

والأرجح.(6:هصم2)،وبالصنوجوبالجنوكوبالدفوف

مصر،قتتخدمكانتالتيالصلاصلمننوعكانتأنها

علىمعدقاطارعنعارةوكانت،!!زصلعبادةوبخا!ة

فيتمروكانت،نهيمكطولىمقم!له،كم!ر!طضكل

تعلققحركةمعديخةقفبان،الإطارجانبيقثقرب

يمكاللاعبوكان،معديخةحلقاتالإطارخارجبأطرا!ا

ثمومنالقضبانخحركمعيةهزاتالإطارويهزبالمقبض

المطلرية.الموجفيةالنغماتفتحدثالحلفات

الجنوكمننوخصورة

ومحنى.لفطاالصيةفيكا"جنةأالعبريةفيوهىجضة:

وجنة.،الخبوءأوالمستورالمكاناتنىاللغوىاشقاقهاوفي

.،المرةأرضأتعنيعدن

السامية-الكتاباتتدل؟-المقدسالكتابأزمنةوفي

،:هإشهانطر)جاجبهايحيطحدكةعنعبارةالجنةكانت

والفاكهة،الظلأشجاربينشعبةطرقتشقها(2:6مرالق

بالأعشابوتزخر،والينابيعالجاريةالمياهتنواترتتخللها

حيثالظليلةوالخمائل،الرائحةذكيةوالأزعارالحطركة

ستشغاوالاستجمامالراحةإلىيخلدأنالإنانكظغ

المنصق.والجوالحلابةبالمناظر

وأول.كثيراالمقدسالكنابفي!الجنات5ذكرويتكرر

الإلهالر!غرس)حيثوحراءبآدمترتبط!اتذكرمرة

2:8،تك)،جبلهالذىآدمهناكووضعثرقاعدنفيجنة

،أو.8و3و2و16،3:1وأو.2:9تكأنظر

.(2:3يرنيل،28:13،36:35حزقيال،1.ا:7

حكامأنومصروأشورلبابلالأثر!ةالنقوسقمنوظهر

وكانوا،والجناتالحدائقبإلاءمرلعينكانواالبلادتلك

القدماءرصوماتتتركولا.ابباتاتأنواعبأندريزوكوفها

ومطابقا؟لهاالعامةالملاعمعردةفيلثمكمجالألحدائقهم

عملت):الملكطيمانويقول.المقدساليهابفيعهاورد

نوعكلمنأشجازا!اوغرستوفرادي!جناتلمى

5(.؟2)حااممرا

في،الفردوس"أىأبارديى5الفارجةالكلمةوتظهر

شاصةلاتننأوحدائقعلللدلالةالكتا!أنحالعض
ء..ر!.

والجاتالحداثقهذهزالتوما.(4:13نش2:ه،جا)

المدنضواحىفيتوجدبعامةوهى،الرقبلادفيمعروفة

علىديئ(24:6عد)المياهومجارىالأنهارمنبالقرب

:2أمل)2الدولةرحالمنالحظماءوتر!الأثرباءفخفخة

"934:إرميا،أه3:غ8،و7:7،ه:اأستير،81،25:4

527:).

اللبنأوالطصىمنعادةتبنىالحداثقأصواروكانت

التيالأحجارسأو،دشقفيالحالهو؟،المجفف

الويهةالشجيراتمنبورتحاطأو،الأضواكنكوها

وني.(21:هنق)أيضفاالحيواناتومنالناسمنلحماتها

أضهرخمسةأوأربحةلمدةالأطارضوط!ايقطعايىالإد

الأماك!هيالحدائقأوالجناتنكوذ،عامكلالأتلعلى

وجودهاكصد)د،والزهورالباتاتفيهاتن!والتيالوحيدة

الآبارأوالجداولأوالقنواتمنصاءالجاهمصادرتوفرعلى

.(42:7عدد)
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الملكجنة

الجناتأنعلىالمقدسةالأضارفيالواردةالإشاراتوتدل

الرىعلىتعتصد-الفديمةالعمورفي-كانت،فلطينفي

2:.ا،)تكالآنالحالهو؟للياهدالممصدرمن

(1:ه4نق،03:5811،:اإش،01:اأتث:24،6عد

ييةاقعالقرالمولحدائقهمونيتخيرسوركاوفلسطينفيالناسكانلذللث

.المحاهممادرش

وأعابها:ناكقهاأجلمننقطي!،الجنات"وتغرس

هلولأنظر،الوادىخضرإلىلأنظرالجوزجنةالىنزلتا

أيضاانظرا،6:ا)نق،الرماننورهل،الكرمأقعل

بظلالهاللاصتتاعل!قامةممصراقعأيفابل،(2:2اامل

والمويقى،الزيهةرياجنهاوأربمالعيلونيمهاالوارفة

ونحاصة،والغدرانالحداولفيالجاريةاياه2خرعنالصا!رة

.(6:28:13،لقه:2،)الغيظيشتدحينالصيففي

مجوفيالمافرشلوالجناتالحداثقفيمةقدرمنوي!

6لقحدذاتمدينةال!لحين،اللافحبحرهاالصحراء

وكأنهالهفتبدو،الرلائعةبغوطتهاتهرالتيددنقمثل،غاء

ذاته.الفر!وس

نحتازامكاثاوالحدائقالجناتالوثيوناضخدموقد

!65:3(.1:92،)إشذبائحهموتقديملحباداتهم

ثم5:نقرأحبث،الموقلدفنالأوفاتبعضفياستخدت

26،أو2:8ملا)2"أيطبانقودفنمنسىاضطجع

.(ا:941يوأيضئاانظر

النثيدعرسيخثبه،جمازتاالجنةتتخدمماومحميزا

يبوععوم...بخوعمقفلةعينمفلقةجنة5بأنهاعروسه

.(اأوه4:2!ثى)،حيةباهئرجنات

كل):وتحاليهكطرستهفيفرعونعنحزفبالبقولكا

بكلرةجلأجعلته.حتفيتشبهااللةجنةفيالأشجار

الذ،جنة!النىعدنأضجاركلحدتهحنىقضبانه

.(9و3:8حزا)

،(:49عا)والدينونةالد!ارالىكثيرالجنةخرابأن!

قدكبطصة"مهصوونبأنهمالقديمالحبالربأنذروقد

نأكا.(ا!قأ:.3)،ماءلهالي!وكجةورقهاذيل

واللاموالبجةالبركةإلىيرانونضارضهاازدهارها

كلعزى،صهونعزىقدالربفإن5:والاصتقرار

الفرح.الربكجنةوبادكاكحدنبرياويجحل،خربها

:اه"ش،الرنموعوتالحمد،!ايوجدانوالاباج

،28و92:5)رمبا،58:11إش6،:42عددأ!ئاانظر0-3

.(9:41عاموس،21ة13

بابلملكنصرنبوخذجهرشحاصرتعندما:الملكجنة
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سورفيثنرةمنورجالهصدقياالملكهرب،أورشليممدكة

جنةنحواللذفىالحررينبينالبابطريقمنليلأاالمدنمة

نأو!مو.(:34،257:!)ريا،2:4هكل2)،الملك

علىلحرامبركةعندكانت،الملكجينة5أو،الملكجنةأ

.(31:هغ)الحينبابسبالقربالت!وبيونوادىمدخل

جنةاالىالمزد%الوركبينكاناالعينباب"أنو!دو

جنة"أنالبعضوروى.()رميا!2:4،3:4مله2)،الملك

ولحل.(26و2:18ملا2)،عزابتانهي،الملك

.(1.ا:4زك)أيضئاهناككانث"الملكمقاصرا

لأنه،مجئااوعى،اقيسهووالمجن،مجانوجمعها:مجن

،ترس"مادةإلىالرجوعابرجا)بصترهأىحامله!وارى

.(المجلدهذافي

لاس!ارهمالجنحمىوبه،سترهالىءجن:الجان

روح،هـالجانأنيعتقلونوكانرا.الأبصارعنواختفائهم

العبركةللكلمةترجةهيالعربيةوالكلصة.صاحبهدعوةتلبي

كانوالأنهم،،فارغاناءاأو،أجوف)ومعناهااأوبأ

وأ،الجانصاحببطنمن!أقيالجانصوتأنظنرن

وكأنهيهييهلمكانالذى،الأجوفللصوت"يالشبة

.(8:9192:4،)ثى)الأرضباطنمنخارخ

الوئية،الموبيينثاءلعةعادةبالجانالاصتحانةوكانت

27،و302:6(ا:ا9الاعهاضىقدالناموسولكن

-عهدهأولفي-شاولالملكنفيوقد.(ااا:8تث

بعدأ!امهنهايةنطولكن،الأرضمنوالتوابعالجانأصحاب

ثورعينفيجانصاجةامرأةالىلجأ،الربكل!أن

نسىاخ!رفوتد.(أ:13أخ.9،و8و7و28:3ا!م)

الملكولكن،(33:6أخ21:62،مل2)الئرهذانفس

وجمغوالأصناموالترافيموالعرافينالسحرة5أباديوضيا

أورشليم،وفيبهوذاأرضلرئيتالنيالرجاسات

الى-ظلالثرهذاأنيلرذلكورغم.(23:24مل2)

8:941))شالصبيأكامإلىيهوذافي!كلارسما-حد

ا:3(.9

3:16،)أىأ!بطنفيزالماالطفلهو:جنين

أمه،بطنفيلاسننارهجنيئاالجينوحمي.(44و4لوا:ا

عندابي)ضعياءالىالملكحزياأرسلوقد.أجنةوالجمع

قدالأجنةلأن5:يقول،لهأثورطكشحار!يتهديد

.(3ة37)ش:3،ا9مل2)،للولادةقوةولا-المولدالىدنت

المعنىهذاتؤد!انالحبريةفيكلشان:هناكبخون-جنون

المقيةالاضطراباتشالختلفةالحالاتلوصفوتستخدمان

،هالالاهماالكلظنرهاثان.مزمنةأووتنيةكانتسواء



جمنون-نجنو

2:حامعة8،ةا20مز2:13،ااصم)والصاحالتطلمن

.(:2:61،05،38:157)رياه2،ه:44إش2،7:7،

214:اأصم،628:34ثوالهذ!انابجمن،ضاجاوه

ايونانيةوفي(.9:7هوضع92:26،)رمبا91،1:مل12،وه

نف!تؤدىوهيالجديد،العهدفي)هـنعه*،،مانا"

اليونانيةإلىالعبريانالكلمتانترجمتوبمئتقاتهاوبها،المحنى

القدبم.للحهدالسبعينيةالترجمةفي

ديوبخاصةبالحماقة!تجطالجون:نجدالقديمالعهد)1(ل

!.:13(ا7،20:ه12،و1:17:22،)جاالجاممةصفر

أوالفضبالحنق.علللدلالةنتخدمأهالال"كلمةفضىأن

حلفواعليالحنقونا:ابارنحرمن2الثريكنهالذىالمجنرن

بأنهقدكاالح!بأنذرالربأن!.(ا:208مز)،علي

ودلىبجنود"!ربهم،الربلصرتحماعهمعدماةحافي

لموالمظاالضيقاتمنوذلك(28:28تث)،...قلطوح!ة

شرةبادينونةبةضرتكونوقد.الطغاةاةالضمنلهاقعرضونالتي

كأسخذ:.9لإرياالربتولكا.(:4ا2زك)الربمن

أناأرسلكالذفىالشحوبجمغواسقكدىمنالخطحمر

الذىالصيفأجلمنويتجتواوترنحوافيربوا؟!لاهاإل!م

بذكأسوبابل)،(61او)رياء2:هيمااأأناأرسله

ش،الشحوبضربتحمرهامنالأرضت!كر!كلالرب!د

الولعأن!،(:7اهاريا)،العوديجنتذلكأجل

والخص.(5:38إرما.)الجنونالىكدفعالأ!نامبحبادة

وموئا،وسهائانازاررميالذىا!نون"ثبهافادعالركل

.(628:1أمثال)

عليخربقوأخذيالجنوناالتظاهرالىداودلجأوقد

ملكأخيققالحتى،لجتهعلرتويسلابابمصاركع

الق.يهنأتونفلماذاجمنوئاالرجلترونهوذا:هلبيدهجت

على؟،ليخننبهذاأيتمحتيمجانينالىمحتاجألحلى

.(اا-ه2:3أا!م)

الذىابي!اهو-معكانواالذين-الجقتوادرمىوتد

جاءلماذاا:تاهللينبالجنون-)عرأثلعلملكايحهجاء

إلى!ظرونكانرا)ذ(،9:11كل2)هالبكأامنونهذا

بينالثاصالفارقين)ضياءولكن.الهذكانمنكنرعاببوة

الربان":بالفولالكذلةوالأنجياءالحققيينالربأنياء

عدهكلمةومقيمالرافين...ودقا!ادعينآكاتبطل

همالكذبةفالأنبياء(26و442:هاش)هرطهرأىوتمم

.(9:7هوضع،92:62إر!ا)المجانين

الذىالجنونحالةهى،الانتباهتترعىحالةوفاك

:أ.اصمخجولأ)شاثاكانأنبعدالذىالملكضاولأصاب

،الربعلىواكردوالنروردالكبرياءالملكملأه22(و21

جنونجت

ردىءروحوبغتهشاولعندمنالربروحذب"أنفكان

الروحأنالغدفيوكان5(4:10أ6أصم)!الربقبلمن

الت،وسطفيوجنضاولاقحماللهنبلمنالرديء

الجنونهذامننوغاكانتنبؤهأنوكدو(.ا.ا:8اصم)

الليل،وكلكلهالنهارذلكعريائاانطرح")نهحتى

:ا6اصم)لعلاجهالمرجقىواستخدت(،24:ا9أصم)

.الحالاتبعضعلاجفيتشخدمزا!وما16(

حتىبالجنون)صابتهقسبئانصرنجوخذكبر!اءوكانت

يخهرفعولما،كالثرانالصئبوام!الناسبينمنطرد"

وبارك)يه!قلهرجع،وعظشهاللهتدرةوأدركالحاءإلى

.(4:33-37دانيال)!الأبدإليالحيوحمدوسبحالحلي

إلىالجونحالاتتشبماوكثيزا:الجد!دالعهدلي)2(

الرجلخدمتهبدا!ةفيالربضفيوقدالثرورة.الأرواح

ونقرأ.(21-27:مرا)نج!روحبهكانالذيالأخرس

)بلي!،عيمالمتلطجعويمىيخزا!نعجال"أنهت

بحضفيالنجسةالأرواحكانتوئد)أع.ا:38(.

.(9:22مر)لظكهالماءوفيالنارإلىبالإنانتلقيالحالات

وكان"اللجونبهكانالذيالمجنونالانانعننقرأ؟

لأنهولابسلاصإ؟وربطهأنأحدتدرواالقبىرفيمسكنه

ونهازايلأدأثئاوكان5القيود،وك!راللاصللتطعكان

فأمر،.يالحجارةنفسهومجرحصحالقبوروفيالجبالز

المد!نةأهلجاءفلما،فهيخرجأنالنجسالروحالرب

رعاقلأ،ولاباجالئااللجونبهكانالذيا!نرننظروا"

.(اا-ه:مرهأ

اكموقد2(،أ؟)وو.الهذ!انأيضثاالجنونأعراضومن

الكب5:لهتاثلأ،بالهذيانبولسلالرصالوالميفتوس

العزفىأيهاأهذىلستضال،الهذيانالىتحولكالكصة

26:24)أع،والصحوالصدقبكلماتأنطقبلفستوس

نا:ابالقولكورنثوسقالبه!ةالرسوليحذر؟2(.وه

يتكلمونالجميعوكانواحدمكانفيكلهاالكنيةاجتمعت

)نكممولونأفلا،مؤمنررك!أوعاميونفدخل،بألشة

.(:23ا4اكو)،؟ضهنون

الذىالأدومىهدد)بنرهو"صقة5اس!رسنى:جنوبث

الملكحيئىقاثديوآباصتولىعدمامصرالىأدوممنهرب

ييئافرعونفأعطاه،أدومفيذكركلوضربأدومعلىداود

أخت،ايرأتهأختوزوجه،أرض!اوأعطاهطعا!الهعين،

تحف!ىخايهوتطت،جنربثلهفرلدت،الملكةتحمنيس

بخيببنفرعونببصزونرلمي،فرعونبتوصطفيالملكه

.(2ا-.4:اأملا)فرعون
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منئدما،اجناءويحتن!ااثمرةجنى-يجبتني:جنى

قالو؟.(32:.ا))كأحوزتهفيفاص!حتالئجرة

تيئا؟الحسكمنأرعنئاالثوكمنيجتونهل5:الرب

.(6:44لرأيضئاانظر7:16،مت)

في،الجلبلجمكر"إلىالرحوعالرجاجنيارت!بحيرة:

الكتاية.المعارفداثرةمناملدهذامنمكانه

:رضأ-ترجنيسا

جن،"منهماالأول(مقطعينمنالاسميتكون:3الا1()

ولعل.علماصمبكونقدالثاق،والمقطع،،جنةامنالحبرية

اسموكان،،الضخمةالجنات"تعنىكلهاالكلمة

منالنرلىالصالالىالواقعةالجطقةعلطلق،جنيارت)

الغورأى،الغو!راباسمحاثاوالمصونةالجيلجمكرطحل

ليالأرضتلكوتمند.(6:53مرا:4،34ت)الصضر

الميةأ"خانأواالتبنةعين"الىجنرئاالمجدلمنانحناعة

يلعرضهاومتو!،أميالثلاثةتبغمسافةوهي،ممالأ

الجبل.ضحإلىالبحربينواحد

وهي،الخصربةبالغةعيقةطفليةالربة:والمماهالتردة)2(

الذىالجليلصوسطحمستوىعنقليلأترتفعمستر!ة

سمائةبنحوالمتوسطالبحرياهسطحمتوىعنينخفض

تلالثلاثجهاتمنجيسارتبواديوتحيط.تدئاوثلاثين

جيسارتوادىمنالجنررالجزءووروى.الانحدارثديدة

أما.المجدلمنالؤبإلى!بالذى،الحماموادى!بمياه

المياهغزكلفيوهر"،الملررةعين!ياهفترويهالأوسطالجزء

هذاحولصرأ!موتد،للسهلالغريةالحافةمنلالقرب

منأيضئاالأوسطالجزءيرتوى!،المياهمنربلرفعالنبع

يلمافة!طعوالذى،الجريان3د،الرباديةوادى)فهر

فإنالسالأتصيفيأما.للريمصدزا!بحأنتبل

.الأمطارموسمفيالجاهمنالكريجلب،العمودوادىإ

المرجودالوءحولفتمر"التبحةعينامنالجابةالمياهأما

وقد،الصخرفيمحفورةقناةخلال،التينة)عينفي

الأراضىواجاءاطواحينبعض)دارةفيالمياههذهاصتخدمت

نبع)يوجفوسيسم!االيالعينهيولعلها،المجاورة

.أكفرناحوم

البفعةهذهخصربةإطراءفييوسيفوس:يطنباطموبة)3(

نأيمكنالخمربةبللغةالنربةإن):فيفول،محاصيلهاووفرة

والتينوالزيتونالجوزفأضجارالأضجار،أنراعجعصهاتمو

حميها،تمائامخنلفةظروئاعادةتتطلبالئى،ابلحويخل

-؟!-؟-ح!ف!ك!جثدجج**-ح!ى5-كس---لأخ!!ور!ج!ح!حح!ورنههـ

الجاللوبيرجنيحارتلهلمورة
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جهاد

بأنهاالمن!ةهدهعنالقولبمكنبل،المنطقةهذهقتزدهر

)ضفاءفيتتنافىالةفصرلفكل،الطبيعةبقاعأبل)

فعها.يتقرأنيودمنهافصلكلأنلو؟المنطقةعلسخلالها

يفوق-كاالخريففواكهأنراعنحتلفتجدلاالبقعةهذهففي

متوفرةالفواكههذهتظلبل،فحسب-الانانتصور

عرةطوالوالتينبالعنبتمدناانهاقول!،.طوطةشهرزا

.الحامطوالالفواكهمنوالعديد،النةزشهور

الههودمعلميعندواصةثهرةجنيسارتلغواكهوكان

إلىبإدخالهايسحرنيكونرالمانهمحتى)الحاخامات(

لفرضالناسمجىءيكونلاحتىالأعيادمواصمفيأورثليم

فحسب.بهاالاصتتاع

فغطهالحهلهذانيالحالقلبتقدالامالعصررأنالا

أجودلإتاجاباطقأهمصارحتى،بكانةالثوكيةالأضجار

الجزءعلىقاصرةتكونفتكادالزراعةأما.الحكأنواع

للقبائلللرعىجبدةأرضئافتعتبرالمنطقةبيةأماالفر!.الجنول

مىالأضرةالحقودفيكثوةتيصاتبهاحدئتوقد.البدوكة

النين.

اسم:وهو6،الجناتهـنغمحناهعبرىعين:اصم-جفيم

زانرحمعذكرتيوذا،بطنصبقالهلفيمدينة1()

إلىالحالية،جياأم)أفهاوكلجح،(34:اهمق)وأضتأول

زانوحعنبعيدةوكر،،الصراروادى"منالجنوب

.(زانوا)

وقد(91:21يق)يساكرصبطنصيبدكانتمدت)2(

2:92(،)يقااللاوتعثالرصجرضونلبياعطيت

وروجح"(6:73أخا)،عانيم5الأخبارسفرفيوتس

الجنوبيةالحافةعلىمدنحةوهي،الحالية،جنين)هيأنهاجذا

،المثمرةواباتين،الغناءالحدائقبهامحط،اصلرالونلسهل

المحية.الينابعمنللياهوف!ةمواردوبا

بهذهتردوا(.ن!)ه!ه8،)أجويخا"ايونانيةفيجهاد:وهي

(22:44لواالجدلمدالعهدؤفتطواحدةمرةإلاالصغة

والآلامالريةوالمحاناةالخفىالنفسىالمراعذروةعننعبيرا

بستانفيبسوعالرببهامرالتىالوصفعنتجلالتى

"أجون،ايونانيةالكلمةمنشتقةوهي،جثيمافي

منبدورهالقوال!ي،،هـصراعبمعنى8!()!ه

سباقفي؟!ودأو!!رق"بمعنىهـ()08،أجو"

التيوالآلامالكفاحهىفهاالآسايةوالفكرة.المركبات

معاناةولكن،وصراعهجهادهفيالر!افيينأقوى!ا!ا

عاناهالذىالنفىبالصراعأبذاتقاسلاالجديةالرياضي

حزينةنفى5:تولالمحاناةبدا!ةفنى،ابتانفيالرب

الانفعالبهبلغوهكذا(،26:38ت)االموتحنىجذا

يمكنمافكل،والمماناةالجهادمنالذروةهذهالعيقالنفسي

يادةفيصواءللشسابقريبةومعاناةمريركفاحمنتموره

حتىالجارزةأوالمصارعةفيأووالحدوالجرىفيأوالمركبات

وروماالوناننيالباقحباتفيالمئاهدينلإقاعالموت

تجمعتد،الصراعكونماوأقىأ!ثدعلىهذاكلقدكحا،

منلاوتضح.(نهه!ه)4،جهاد"الكلمةهذهفي

أ:32-4مرض26:36-46،)تالأولالثلاثةالأناجبل

العبرانيينالىالردالةمنوكذلك22:93-46(لو42،

فيجهاذاكانجئبس!افيفييوع"جهاداأن(8و5:7)

ثلاثة:مجالات

حتىجسدهعلىالنضيةآلامهانحكتفقد:جمسمانا11(

.(22:44لوا،الأرضعلىنازلةدمكقطراتعرت!ارا

لقد".ودموعشديدبصراخاوتضرعاتهصلواتهقدموقد

الجسد!ةقواهوأوهنتأحزنتهبحيثالثدةمنالمعاناةكانت

يقويهاالسماءمنملاكلهوظهرا:يقوللوقا)نحتى

هكذاالأصلاك،فيالكهرباءياركرىفكما.(22:43لوا

ايىالمبرحةبالآلاميحس!وعجسدفيعصبكلكان

الحالم.خطةبلنفهعلىأخذحيثالمرهفةنفسهامحنفت

كالمسيايوعبهامرالتيالأزمةقمةكانت:فكرئا)2(

كاكلإدراكوفيطوغا-واجهحيثجئيسافيفي،والفادى

.الكفاريعملهفيالفاصلةالخطوة-

المعاناةتجسيدعاولةلطالكلماتالأناجيلاشمدتلقد

لهم:فقال.ويكتئب!كزنابئأ5،الصراعهذافيبهامرالي

واذ01(38و26:37عت)أالمرتحتىجذاحزيةنفسي

كقطراتعرقهوصارلجاجةبأضديصلىكانجهادفيكان

أبتاهكا:هقولوكان،(2244:لوا،الأرضعلىنازلةدم

رؤيةإن0(26:93ت)،الكأسهذهعنىفلتحبرأمكنإن

ضربعلىالقاطعوتميمهالئركةلخطةالواضحةبوع

مامدىعلليدلان،االماخطبةحملكأس،الكأسهذه

الرهيب.والجهادالمضنيوالأا،العيقالحزنمنتحمله

يذكرلمالمقدسالكتابأن،صدةالنظرينرعىومما

المرةهذهقالا(048!تأجونيا)!جهاد1كلمة

،فريدة"تجريةتصف،الفركدة)الكلمةهذهلأن،الوحيدة

يستوعبأنايتطاعواحدشخصسوىفليى،نوعهافي

الذىفالعار،وجهادلموأحزنمنلمالحايعافيأنيمكنماكل

منذلكتلاوما،ابستانفيعيهالقبضالقاءعندتحمله

هذاكل،أنيمكمجرمبالصليبالموتثمومحا؟ت)هانات

ذإ،الكاملالبارالقدوسهونفطفيالرقعأضدلهكان

مدىعلىالفظيعةآثامهموجمغالبثركلخطيةعليهوضعت
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ثانعةطهعة

3بالكناولالمعارددانرأ

القاهرة-8929بص.-الثتافةدارعنصدر

إعادةأوإتتباسيستخدمانيجوزنلا)للدارمحنوظةالطبعحترقجصيع

وحدهوللناشر،الناشرإزنكصرنمنهجزءأىأوللكتابيالورنبوطبعأوئشر

59-6/19-3/3ن2ط،01/52(الطعإعادةحق

1888/59:الكمابثدارالإيداعرقم

.ك!.!.3.)779-132-262-ا:دولى

!سبويرسوطبعحمع



هقلىهة

المراجع،إلىتفتقرالعربيةالمكتبةإن.العربيةاللغةفيالمقدسللكتابمعارفدائرةأولهذه

وقد.خلالهامنالعظيمةالمفاهيموإدراك،اللهكلمةدراصةفيالتعمقعلىالدارستعاونالتي

الدراساتمنالمفرداتجانبالى،المراجع"تقديمعلىحريصةالمسيحيةالثقافةداركانت

الدارسين.كماتلكافةوالمتخصصةالمتعمقة

ضاملة،مكتبةيكون،كلهالمقدسالكتابيغطي،شاملمرجعإلىالعررالقارىءيحتاج

مفاهيمها.فيوالتعمق،دراستهاإلىوالمثتاقين،اللهكلمةلمحبيالثقافةدارتقدمهماوهذا

درستالتىوالمصادر.!شاملا)المرجعهذايكونأنهو،واكبرالأولالصراعكان

مدققة،علميةالدراسةتكونأنعلىا!ررونأصرولقد.متمددةفيالواردةالدراسةلتقدم

لمكتبته.أساعىكمصدرالقارىءعليهيعتمدمحعابأالمرجعليكون

الطغوس،،الحروب،الزراعة،التاريخالختلفة،الحضارات:-المجالاتكافةالمرجعهذاظى

،الفنون،المقدسةالكلمةلهاتتعرضالتيالدياناتوتقاليدها،المجتمعاتعاداتالأصرة،،القوانين

التاريخية،والمراجع،الحفر!اتدراساتنتائجعليالمرجعاعتمدالختلفة.والمهارات،والحرف

عززناوقد.حاضرأوموقعها،الماضيفيإل!امشصرا،ومواقعهاالبلادجغرافيةعلىاءشمد؟

دراسته.فيالدارستعاونالتيوالصوروالخرائطالرصوممنصخمبحماندراصه

وامشعمالاتها.الرمزيةوالكلمات،ومعانيهاللكلماتالمرجعتعرضكا

الفكريدورالذكطفهو،المسيحيسوعربناشخصهو،المقدسةللكلمةالرئيسيالمركزإن

الأصيلللمعنىمدركةمحافظةدائرة،هذهالمعارفداثرةتكونأنعلىحرصناوقد.حولهكله

لدراستها.ومركزأ،أساسأيسوعالربشخصمقدمة،المقدصةللكلمة

يعتمدسفرأالمرجعهذاكان.جهو؟الحقتقديمعلىحريصينوالكاتبونالمحررونكانولما

.وعقائدهوأفكارهخلفيتهكانتأيأ،دارسكلعليه

المشتغلين،منكبيرلعددشاقعملوليد،كبرجهدالمرجعهذالإخراجالمبذولالجهدإن

الدارسيعاون،مدققمرجعتقديمعلىالحرصكلحريصةالثقافةودار.طوالسنواتعبر

الله.كلمةفهمزيادةعلى

العالم.أنحاءكلفيالعررللقاريءبركةالمرجعهذايكونأننصلىإننا

التحر!رمجلى



حابر

وووجم!أ

!ال!حا!

حابر؟

معناهأنالبضوروىأالريكأوالريخق5معاهعرى31

كا-القديمالحهدنيمرازا3الاهداش!روف."الاحر"

:عيرةأوضخمى

)1(

)2(

)3(

)4(

الحابرييزعثرةورأس،أض!صبطمنبر!ةبنحابر

32(.و731:أخ2645،1:عد،46:17)تك

ريخىيراخدتالياكاعلازوجاقيي،رجل

24(.5؟،:417)قضوقتلته،كنعانملك!الينجق

بالقربحيتونصب"قا-شهعنالقيحابرانفردوقد

الفاصلةالمعركةدارتحيث،الجليلبحرغر!قادشمن

يابينلينصلحمناكوكان.)صرائيلوبنيجرابين

علئنجراجعلمماالينيحابرويتحاصورملك

17(.اوا4:)تضياعيلدعرةإل

امرأتهمن"مردهبنحاكروهر،صوذامنكرةرأس

صصأوأبروهو.المصريةالزوجةعنلهاتمراالحهودية

.4:18(أخ)اسركريت

ضجرايمبن"ألفحلهفيمنعثرةأوعائلةأورجل

8:17(.أخ)ابامينبطمزحوضيم،زوجتهمن

:نبريولحاا

أض!سبطمنكب!ةك!ةوكانوا،بريعةبنحابرنلهم

رانحا

فيجاءبماعلاقةللحابريينأنالبعضويظن.4(26:ه)عدد

.العابركي،5أو)الحاب!ياعنالحمارنةتلألواح

:حاجاب

خدمام،الئييمبعضجدوهو،،جراد،مفاهعبرى31

معأورضليمالورجحرابابلسبيمنصحدواالذين،الهكل

.(64و4وه2او:2)عزرربابل

ديلى:حا

:اا)غالبيايخنمدنمنمدتوهىحاد،،5ومحناها

:2،33)عزوهأونر!"لردأمدنميمعزكرتوتد34(،و33

المهوديةسهلعليرفتلعلوتقع،:35(ا7:371،ع

حمحانقاموتد.والاحلأورضليمبينالواصلالطركقعل

)امكتر!فرنجقليواجهوتحمهانجائهابإعادةالمكالى

)الحارث(أرتاسابنىأفئاحاديدوفي.:13(21،38:13

)يمكنوهزمهالمكالىا!ندريايخوسمع!عركةفيالربملك

المحارفدائرةمنالأولالمجلدفي،"الأعونيينمادةالىالرجوع

"الحدثة،مدتنفهاهيهذ.حادور!دينةولعل.الكتاية(

منالنرفيالنحالالأيالثلالةنحوبمدعلىالراقحةالحاية

.االلذ"

:نراحا

اسموهو،قافلةأواطركقبمحنىاكاديأ!لمنلعله31

ينفارصينحصرونعئكلةمنعية،صتمنكاباين

.2:46(أخ)اجاز!زولدوحارانيهوذا.



رانحا

:نواحا

طرقمتقىعلىلوقوعهاهكذايهتولحلهاطريق"5وممناها

صاحلإلوماكركيقإلىنينوىومندمقمرالقوافل

منادركصابعدوليراهيمتارحبااضتروتد،اير!البحر

فيابراهيمانطلقومنا.32(و31:ا71لكلأورالكلدانيين

أكاوالأرجح4(7:أع،ا:ا2)تككنعانأرضإلىرحته

زوجةلأخذإبرايمعبدالهاجاءالتيفاحرر،امديةهي

عنديعقربجاءأ!ئاواليا،27:43(،2401:)-لكلاصحق

زوتجهبراجلايقىبئرهاوعد،عرأيخهعنهروبه

اصقزوجةرفقةأخولالانبيقكانناكلأن،المحبربة

دأحزقيالاببىوبدكرا(.وا1.و92؟280،14:)نك

.23(:27)حزصورمعياجرونكانوا)حاران(حرانتجار

رانحا

الحادىالقرنوحتىالقدبمةالأزفةفذحارانمدتوظلت

"له،اسينعادةمنقاليةأضكاللعدةمركزاالميلادى،عئر

أعادثمهـصينا.للإلهفمهامحبذااثافيضلنأصفيوقدالقحر(.

أضورئؤجوفددنر.قدكانالذىالمبدهذابخاءبايخبالأضرر

وعبدها"حاراذهعاتوقد."صهالالهتاجفاكبايال

الماد-ةملكماندا،"عمانغز،بالتخربميالكثير

زحرفادوأدرفوالمديخةالمبدبناءنجونيداسأعادوقد

وتزعنا.

وقتلرهاكراسوس،الملكالارثيرنهزمحارانمنوبالقرب

مصرعه،الروطقالامبراطرركاراكلا،لقيكا..(.مق)53

.م()217فها

الرئيةالأضوريةالمدن)حدىطويلأزئاحارانوظلت

كسفتايىالة)في..مق763فيتمردهاببهدتولك!ها

حدثهفيربثاقيذلكالىأضاروقد!ريو(،51فيالصىفمها

الملكبناعماأعادوقد(.91:21مل)2أضورملوكفزواتعن

ملوكآخر-،يرربالت"أضورالملكاتخذهاثم،الثافيجونص

علىنينرىحراببحد.م.ق612سنةفيلهعاصة-أضور

..مق061فيالمديخةعنيتخلأناضطرولكنه،البابلنيد

ث!

أ

ث!

-!ا

!يرثر\ل!

!/

لابل

الرابعالقرنفيميجةلأضيةمقراالمديةصارتوفد

العصورخلالطويلأاشرتالغمرالهعبادةأنالا،الجلادى

نأإلىالونيةللعبادةمرخاالرثيالمبدظلإذ،المجية

كر.النالتالفرلىفيالمحولدمره

الرافالحاليةه"حارانقربةالآنتمثلهاالقديمةحارانومدينة

.الفراتضروافدأحدابلخفهرعلىإدسامنالرقيالجنربإلى

الآثاشتلكوتفم.النهرجانبيعلالقديمةالمدنجةآثاروتوحد

اذأر63صار!ا

نج!

كركصق

حلب

101؟.

.!!)

!ا:

.:.بر

!!

نرس

صرانموقع



ثرحا

القمرإلهيعبدنبونيدالر

مربحةعمدةبأالضحمةالازلتمحلمنالجيةالقديمةالقلحةابقايا

ئلاليننحوروتفعضوضاضفافوقهاتحمل،أقدامثمانيةحمكها

القديمة.الكاتلرائةأطلالبوضوعتبدو؟.الأرضعنتدئا

أضررى.أسدمنأجزاءصرىنقوشأمميالآنحتىنكتضفلمو

الدشقيألبازرعدهاالتقىاييالرإنهايقالبنراناكأنكا

.لاباناختر!ةمعإبراهيمعبد

لحكمحصمتوقد،الدوامعلىمأهرلةحاراذظلتولقد

اضردهاثم،فالصيبيينفالعربابطرر!نثمالزرادضتيين

وهى،اليومحتىكأتهانذباحمهاحارانواحتفظت.العرب

،1591نذفاتمتالتيالحفائرأصفرتوقد.صغرةقريةاليوم

.الميلادتجلالاسعالقرنإلىترجعآئارعنالكفص

:حارث

يهوذاأرضنطغالةوهى،ه"غابةأو!"،عرمعهاهعبركياصم

نجاء"حارثاوعريلىداودحاءوفد"واضيوه!عدلأم1بين

بذببل،الحص!فييقيملأبأرلهالىحادنصجةعلى

هوموقعهاأنالمصوبقفد.(22:هصم1)بهرداأرضإلى

أيالئلالةبمدعلى،الفدبماكطريقعلى،الحايةحرس"9ترية

عدلامممارةأضهايحتملالى"عايدلما،سالرقيالحربإلى

قميلة.قربأرنبةوادكطسالمايةالجهةوإلى،القديمة

:رثلحاا

.الدالرةهذهمنلالاوالمجلدلطتاساأر9إلىعحرالرجاالر

حارل!:

)1(

اسم:رهو،"ض،مفاهعبريا-

المجلدد"جبلهمادةإلالرجوع)الرجاحارسجبل

)2(

)3(

"حريم!أوحاريم

.الكتاية(المعار!داثرةمنالثا!

الث!!،ارتفاعفيل9ومحناها(8:31)!حارسعقت

صقعوهى،الإنجليهزيةالترجاتبعضفيجاءتوهكذا

لزبحهزيمتهلعدجدعونفهرجعالأردد،!ئرقيفي

.مديانملكىوصلمناع

هيربولي!)أىالشسمدبخةومعاها،حارسمدنجة

(ا:18()9إضعباءنبوةفيجاءتكا.(اليونانيةني

وتحلفكنعادللعةتكلماييالمصريةالمدنكإحدى

هذهمنالاولالمجلدفيأون"5)انظرالجودلرب

.الدأ.لرة(

؟صروحا

صرذاملكآمونأممئتمةأبووهو،"ذبمعناهعرىا-

.(12:91مل)2

حاريف:

بمفىأنهابضو-سىقالع،"أواطخرأراهازىءومعناه

وهر:"خريفه

"جادرو،صتوأبوكالبأبناءوأحد،يرزافيرثيى)1(

.5(21:أخا)

زربابل،معانجابلالسبيمنأنجاؤهرجعيترئ!)2(

.2(74:غ،:218)عز!ورة""نجوهمأغموالأرجح

.(01:91أغنحيامعالماقخصواالذ-شالرؤصاءأحد)3(

:إحريم!أوحاويم

لف:وهو،!محرمأومحرس9ممعنىعبرىاسم

)عززربابلمعالابلالسبيمنعادتكهنوتةغيرعائلة1()

غريياتنساءمنأفرادهابعضتزوج35(7:غ32،:2

:27(ا.)غائماقخغمنبينوكايرا31(:01)عز

.)حريم"3با!ذكرحيث

2،93:)عزالبىسزربابلمعحدتلمكفوتهعائلة)2(

لهماتخذواقدأفرادهابحضوكان:ها(ا7،422:ع

عنبالتخلىعهدأأعطراثم،زوجاتكرلاتناء

ممنحاريمكان؟.2(ا:ا)عز.الزوجاتأوئك

.(ا:ه.)غنحيامعائماقخنموا

الئالثةالقرعةلهاخرجتالا-بهذاكهنةعائلةوناك

المذكورةنفسهاهيلحلها،24:8(أخا)داودأيامفي

بحال!ه.



حاصور

وخوبحاريمبنمليهاأن1(1)3؟نحياضرفيجاء)3(

أ!امفيأورضليمصرمنجزعأرمماقدموآبفحثبن

منأىالىايفينوجهعليعلملاكانو)ن،نحيا

علكياذكرتدكانوان،ينتمىقبلأالمذكورتينالعا"للتبن

.ا:31().عزرافيحاريمبنيين

حا!ور:

اصم:وهو.عصور()مكاناحظ!ةأمحناهعبرى31

نحربحدعلى،نفتالىفعهبفيفلطبنصاليفيمدينة11(

نحوبمدوعل،الحولةبح!ةمنالض!الجنوبالأميالخمة

عدةوحد.الجيل!كرمنالفر!الالالىأميالكرة

)+"ه)جارضانج،اجوناكد،ام289فيتقيبعمليات

،القدحهـتلمدبنةبذاضهاهىحا!ورمد!نةأنكصه(3!دط

هـجمالكدعلالاتملمالجظمةالاعتبهافاتأنإلا،الحالية

.م5891-!1صنهالقرةفي،د!،

خةالىتصلساحتهتلأالمكتفالمدنةمرقعويعل

كانتجارصتانج(دعاها)!مسكر،اوفطقة،فدانأوعرين

الىفدانأوثمانينمائةنحووتغطيالسفلىالمدينةهيالواقعفي

بحصائةنحووعرضهامترألفنحو)فطرلهاالتلمنالحمال

،المبلادقبلانفةالألففيالرئيةالمدتوبنيت.تر(

أواثلفيالهكوسعصرفيأنثقدالسفلىالمدينةأنويحتكل

لل!دتالفرلىالوريحميوكان،الميلادقبلالثايةالألف

الثصالمطالجانجانأما.عيقعاروخندقترالىمتراسالفلى

عيق.منحدريحح!مافكان،والرقي

عصررفيفلسطبن!ناكبرمنحاصور!دينةوكانت

صورحا2

ومع.نسصةألفأربحيننحويفطهافكان،المقدسالكاب

0052-0027)الميلادقبلاثالثةالألفالىترجعالمدتأن

،الميلادقبلالثانيةالألففطكانعصورهاأزهىأنالا،.م(ق

ذلكؤفلطينفيوالياميةالعكريةالحياةمركزكانتفقد

قبلأكأنتحاصورالأد:الكتابقوليف!رمارهو،الزمن

.1(ا:.ا)يق،الممالكتلكبغرأس

الفر!كالخفرحاصورأمية)44*لهول(،لاماتما5ويؤكد

مملكةسجلاتفطاحمهاورودبببوذلك،الخصيباللهلال

مرقعهاالىالاسترأيجيةأهميهاوترجع.)8سءا"(امارىأ

لفل!طينالجنولىللاحلمحاذئايرىالذىفالطريق،المتميز

إلىكالأالاحلاقدادعلمنهفرعيخسيرمجذوعند!فرع

ثمحاصورإلىالداخلالىالثافيالفرع!سكلبيما،وصورعكا

البئاعومنطقةوهعون،معكة،بيت)آبلإلى!الأكجه

مذابينواتصالالتقاءنغطةحا!ررمدينةكانتوقد.اللباية

كانالذىالطر!قوبين،يالجنوبالثمالكربطالذىالطردق

وتد.دسئقاليصلالحولة!ككلةأضلالأردننهريحبر

-.مق885)حوالميطبريمونبنالأولبنهددمنكلاصتخدم

مل2-.مق)773الثاكفلاصوتنلث،2(.:15امل

فلسطين.لغزوزحفهمعندالطريقهذاا:92(5

الثاكالقرنفيلرعيدقيالبهطيخةحاصورصقطتوقد

صلككابينعقدوقد،ا:1-11(ا)!قالجلادتجلعر

وملك4ا!رونومللث"مادون،ملكمعحلفاحاصور

جنورالعربةوفيالجبلفيالثمالالىالذكأوالملوك"اك!ئاف،

تقدمليوقفوا،غرثا"دورأمرتفعاتوفيالهلوفياكنروت،

وجمغيث!وعفجاء،مووم،ياه9علىمغافنزلوا،)صرائيلبني

حاصورفيإسرائيليةتلعةأطلال



حاصور

حاصورموقع

ليدالربفدفعهم،بقةعيهموصقطوا،ممهالحربرجال

وأحرقواباليصملكهاوقتلوا،مدنهمكلفأخذوا،إصاثيل

.أخرىمرةذلكلعدالسفلىالمدينةئبىلمو.بالارحاصرر

والحادممطعرالئافيالقرنينفيالاصرا.يليينمحاولاتوكانت

إلىإلاتمدلمو،ضميفةمحاولات،المديةاصيطانقبلعثر

.اقأحزاءبعض

ومزاركنعالىاكثاهـمبدتم،الملىالما.ينةليوبالتنقيص

للصدية،حكصهماصتعادواقدالكماليينأنويمدو،صحير

وبيرالإصائيينبينئانيةمعركةالمقدسالكتهابيدكرحيث

لقئاكالىياليرأنوس!در-ا-43:)قصحاصورملكيابين

صدالإصائييينبقبادةوباراقدلررة،9ناتو،(مالكةةلأص

منمركبةشسائةلهوكاد،بابينالملكحن!ريخ!ضرا

،جراحئ!!زمواالإصائيلييرأعانالربولكن،حديد

داتأنبعدلهمالكمانييرمضايمةمناضراحواوهكذا

.ا-24(4:)فمرعائادئربن

العاضرالقرنليحاصورمديةبناءلجمانالملكأعادوقد

المدحللحمابةوحصنها،ق.م.(059)حواليالجلادتجل

حاصورلبناءسخرهمعمالأمتخدئا،لفلطينالثمالي

والبوابة.إها(9مل)1المبارمنوغيرهاوحاررومجطر

مجدوليبمئيتهاالئهشديدةحاصورلااكتثمتاليالكرى

باماقدواحذامهندشالأنالظ!إلىيدفعمماوعيرها،وحازر

بدد!دعلربما،بالارئانجةمرةالمديةدمرتوقد.جميحها

.2(15:0ملاانظر-.مق855)حوالميطربمودلنالأول

بناؤهاضوأعيدالمدينةتهدت،التاليةعامالماكيوخلال

المدبنةدمر.م(ق)732الاكفلايرتغلتأنولدو.مرإت

!حافريون

تطعةاكثمتوتد.15092(مل)2عل!احملتهفيمرةلآحر

دلك!لىترحعالىاصطداطقة!سي-للح!رحرةمن

المرلدسعلىأحر!أدلههاك.."!مح!اسممحمل-أسهدا

واهيلبيه،سبه:المارالأضورلةالأرمتةحلالعمباهـالاشبطاد

حذاةصعركاتالفلاعولكر

القب،وصهوداسطلمبيمدبةاسمحاعور)2(

مكانهاولعل،ا:23(5)شلالضطالآدموفحهابعلملا

الرقيسالجوبإلىأمباتتعةمحولعدعلىالجالربةقر*

الحرحة.

أيضئاتقعكاتورمما،حصرورلقريوتآخراصم)3(

-2(59:ه)--جهرداحو&في

حاصورأحربة5هيلملها،لياميرل!مديةاسه)4(

أورضليممنالعررالمالإلىأبلأربعة!ربعدعل،الحاية

.:33(11)غ

فيالعربيةالصحراءصمامكار!تقعدطقةاصم)5(

يدعلحرابهاوع!عاارياتبأوقد.فل!طيىضرقي

.28-33(ة94)إرميا.م.ق895ليلاللملكبرحدلمر

ته:حلى-رعوحا

مفاهافيكون،"الحديثةأتحنيالأرايةؤ"حدتهاوكلمة

ايرباتبمضفيتذكركانتوإن)الحدثةحاعور

التيالمدنإحدىوهي.(وحدتهحاصور:مكانينباعتبارها

موقعأنودرغم.(15:25يق)يهرذالسطأعطت

القبصحراءوتقعكانتأخاإلا،تمائاممروفيخراديخة

يوسايوسوبصف.(2ا:51ثى)حنونجا"أدومتخم"إلى

منالجنوبإلىتقعبأنها"الحديثةحاصرر"مديةوجروم

.الثمالإلىتطرفاي!دوالموقعهذ!ولكن"أشفلونإ

حافر:

.ا-3هر9!شر"أوإحفرة"مفاهعركلطاصم

الحاكليينتىمىصبطمنعثرةورأسحلمادابر(1)

.3(و17:2لى،\:3327،و26:32)عدد

يهوداجطمىالعرةامرأتهس،تقوعمنأضحوراب!)2(

.4:6(أح)1

أخ)1بالمكراقيويلقب،داودج!أيطالأحداسم)3(

.36(أة1

:نيوفرحا

.26:32()عددمنسىشطمنحافرنسلهم



حافر

حافر:

مكانبن:31وهو

ولا،وهأفبق،)ننوحأ!كنتىلينمذكورةبهنطنيةصدت(1)

هزمهمالذينالملوكأحدطكطوكان،الآنموتعهايحلم

.(21:71كق)ينوع

)الإتليمطصاناطكعهدقالإدار!ةالأقاليمأحد)2(

لطحداابن)دارةتحتسيمانوضحهوقد،انك(

:4مل9)،اصكوهبمنطفةحافروارتبت،،أربوت

حالمى:

اسم:وهواقوةأمحناهعبركياصم

أخا23:26،صم)2.وجابرتهداودأبطالأحد11(

عم)2الفلطيحالصدعىوتد،ا(.27:ا:27،ا

ا:27(،اأخ)1الفلوفيحالمىدعي!،23:26(

منالابعةالفرقةرأسعلوكان،أفرايمبنيمنوهو

.1(.27:أخ)اداودجيق

!رخميلك!ةمنجيوذاشرجل،عزركابنحالص)2(

.2:93(أخ)احصرونبن

حالف:

علمرضع31وهر،،محالفةأواحلفمناهعبرىاصم

)كثىتابورجبلمنالثرقيالصالالىبقالمطالجنولةالحمود

.،عربلالهخربة5هوالحالميسضمهولحل:33(،ا9

حاك:

جلحادابنوهوقما،أونصهبأوحصة5مفا.عبرىا-

ع!ةأبووهو،ا:2(7)ضووصفبنفىسبطحن

.3(260:)عددالحالقون

حالم:

المهردضراءأحداسموهو،انوة،مفاهعرىاصم

)زكأ!ئا"حلداى،كدعىكانأنهويدو.اورضليمالىالمبن

حام:

:5)تكال!لالةنوحانجاءأصغروهو"حام5معاهعبركياسم

!اموكان2(..و6او:226.1او731،9:9:،36:01،لأ

.(01:6)تك،وبهحانوفوطوسرايمكوش5:همابناءأيىبحة

حانان

أخاا،:6-.01تك)افظركثعرةمناطقفينلهالروقد

الأرضأمكلخرجتويافث!اموأخويهحامومن4:4(

.الطوفان!حد

)تكللمصريينكجد"الأماجدولفيحاماصمو!ذكر

فيلمصرخاضعةكانتالتيالثعوبولكل،ا(6-.ا:.

.نمرودباضثاءوكنعانالعربو*دأفرتياضرقصالى

داخلوتعرىقكر5الخ!رمننرحضربالطوفانوبعد

أخوءوأخبرأيهعورة-كنعانأبو-حامفأبصرخباثه

ومثااممافهماعلىووضعاهالرداءوكافثسامفأخذ،خارخا

!صرافلم،الوراءإلىووجهاهماأب!ماعررةوصتراالوراءالى

ابخهبهفملماعلمحمرهمننوحاستيقظفلما،أبحصاعورة

أتكلاخوقه،كونالبيدعبد،كنحانملعونضال،الصغ!

يلعنلموكنحاننوحلعنلماذاالقصةتذكرولا.25(9:1-2

هرأرجحهاأنالا،ايضواتمنالعد!دناك؟ننهحائا

استحق-المقدسالكعاب!ذكرهلمأمزاأقىقدلابدبهعانأن

لروح-لعنتدنوخاأنالآخرابعضوورى،اللحنةتلكع!

لمو،اللهضمبأعداءألدبحديخصاصارالذىكنعان-البرة

.1(9:أتكوبنيهنوخاباركأنصبقاللهلأن6لهذحائا!ن

)مزمصرلأرضضعركةتميةوهي:حمامأرفى-حام

،كشوبفمهاتضبالتىالأرض2(،27601:2،و501:23

أنالبعضويظن.اه(78:)مزحام،خيام5أ!ئاوقمى

.حام،315منشقاكيمى،وهولمصرالفرعوقالاسم

تخدثالىاللغاتهي-حامالىنبة-الحاميةواللغات

الساسية،باللغاتقويةعلاقةولها،أفرتيا!الميفيالثعرببها

.سامالىنسبة

:لحامو

وهو،عنه،غفياولهق)3أو"محمرلامفاهعبرىاسم

عل!7،46:12لك!قوببنجهوذاوحفدفارصابنا!م

:26)عل!الحامرلينعثكلةأ!روهو2:ه(أخأ261،2:

:حانان

اصم:وهو،رحيمأو)حنانومفاه

.8:23(أخ)ابنيامينصبطفيالرؤصاءأحد)1(

38،:8أخا)ضاولاللكأحفادمنآصلأ5أثناءأصفر(2)

9:44).

:11أخا)محكةينحانانومو،داودجقأطالأحد)3(



حانون

)43.

اليمنأفرادهارجع،الهيكلخدم،النثييمعائلةرأس(4)

.7:94(غ2:46،)عزرربابلمعالبابلى

،(01:01)غنحميامعالعهدخشراالذ!اللاوييناحد)5(

بتفهيمقامواالدكنأحد"حنان"نفههوأنهوالأرجح

عزراعلمقرأهالذىالريعةسفرمنحمحوهماالب

.8:7()غ

تحمياأقامهمانذينالأربحةأحدمتنا+ركورلنحانان)6(

الكاهن،ضلياوهم13:13()غالخزائنعلىأناء

حانانوممهم،اللاويينسوفدايا،الكاتبوصادوق

علىك!واأنعل!موكانأناءحبرالأنهمزكوربن

كةشكلمنواحذااختارنحمياأنوواضح.أخوتهم

وسائرواللاولونواليهةالكهة:الأربعالعبكات

الم!.

ث)نحيامعالجثاقخت!راالذينالثمبرؤوسأحد)7(

غ)ايئاقخمواالذينالئبرؤصاءمنآخرواحد)8(

.ا:26(.

ايكلزمخدعلأبائهكان،اللهجلإمجدليابنحانان)9(

البابحارسضلومبنمعانحدعفوقالرؤطءمع

.4(35:)إرمبا

:حانون

اصم:وهو،أعليهمنحمأومنحمأواحنونمفاهعبرىا-

وبمد.وخليقه،عمرذبنىملكناحاشبنحافون)1(

حانونفأساء،أيهعنليزيهرصلأداودأرصلناحاشموت

هذهوببب.وأهانهمالرسلمعاملةوأساء،داودمممدفهم

-أ:01صم)2وهرمهمعمونسيعلىحرئاداودشنالإهانة

.ا-3(:2ا-5؟:91أخا،41

ماكيرمععمونبىبريةمنناحاشبنشولمطجاءوقد

داودإلىبهداياهمالجلعادىوبرزلاكط،لوربارسعميئيلبر

ملكتدكادضوثيأنوالأرحح،17:27(صم)2محايمفي

.لحانودداودهزيمةبحدحانونأخيهعنعوض!ا

الرقيالحائطترميمفياضتركوقد،صالافأشاءأحد)2(

غ)محمياأياملي!السبيسالمردةبعدأورضليملمدينة

.)3:03

الوادىبا!ترميمفيزانوحسكانمعاضتركشخص)3(

ابنهرأنهومجتمل،3:13()غالبابلىالسبىمىالعودةبحد

جا-محبة

غ)زانوحصكانأحدكانوأنه،بعابالمذكورصالاف

.)3":3

حانيس:

ش)1تاني!أيبصوعنمرتبطةنذكرمصر!ةمد!نة

العظصىاهراقلبوليى،مدشةأغاالبعضوورى.03:4(

)الإتليممصر!عيدمنالئماليالجزءعاصمةحالئا()أهناجا

علىقائمةكبرةمد!نةوكانتقدبئا(مصرأقاليممنالعثرين

الحالية،صيفنجيمدكةكررورصومجراليلبينحزيرة

وقد.ممضىمدنةمنالجوبإلىيلأخينمخوبحد،عل

والحثرفىالحامةالأصتينعهدفيعظيمةأهميةلحاي!كان

فيوبخا!ة(،.مق006-571)حوالم!الفربنشوالسادسة

عاناأطلقوقد..م(ق061-066)الأولبصا-لبك!د

رأصهكانالذى-مبودهالأن)هرافبولي!،ا-ايونايخون

نجوةفيجاءماولكن.برتل،5ضفاكان-بهقضكلعل

ضرقيفيتقعكانت"حانبى،أنعلىيدلفد،()03:إضياء

وأورضليم.تانيسبينالدلتا

)حب!

حبايا:-حبابا

منعائلةرأس31وهو،الربيخئهمنمحناهعبرىا!م

كتطيوالمو،زربابلمعالبابلالىعنرجعواالذينالكهنة

هؤلاء،5اسرائيلمنهمهلونلهمأباثهمبرتكينواأن

)عز،الكفوتمنفرذلواتوجدفلمأنابهممحابةعلىفثوا

غ)"حبابا،باسمنحياسفرلىذكروقد62(.و26:ا

.)7:63

جاب:

الماء!حعلىتطموالتىالمقاقيعهىالحبابأوالحبب

احمرتإذاالخرالىتنظرلا":الحكيملجسانقالوتدوالحمر

31(.23:)أم،مرقرقةوطغتالكأسفيحبابهاتطهرحير

-عبة:حب

فيسواءالصحيحةالديانةأصمىوالناساللهمحةإن

.،بنضهيسوعالربقالوقد،الجديدالحهدفيأوالغدبمالمهد

النامرسيتعلق(للقريبوالمحبةللهالمحبة)الوصيبنبهاتين)إنه

وصف؟3(.:28-214مرقى،22:04)توالأتياء"كله

الفضائلأعظمبأنها،الرائعةأنودتهفيالمحبةبول!لالرص
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-عبةحب

،اببوةموبةومن،يألةالتكلممنأعظم!ي،الحياةز

الموابهذهأنفمع،الجبالنمقلالذىالفاثقالابمانومن

نصاوىلا،الهبةبصرنأكاالا،اجاونافعةطلربةجهحها

الربأنذلك!نىولا.اللهنعلىزيايخةيصةوبلا،ضيأ

تصدرالذىالا!كانق!ةمنكللانلول!لالرصأويسوع

،ألانانمعاللهمحا*تأساسأنه!الفضلالل،كلت

لكنهماا:6(،1صب92،و6:28)!وباللهالانسانوعلاقة

نحومنبا!بةعاملأكاناذاإلاضيئألبىالإيمانأنروكدان

(ا:32كو1)الإناننحوومنالله

ببنيعلاخطوعناللهعنتحبوأعىهيالمحبةكانتولما

علاقةعنأيضأتحبكلأحمىتكونأنبخنيفلذلك،الر

ابر!ة.فيوبإخرتهبكالقهالانان

ابرجمةواليونايخةالعبريةالكلمات:المحبةلعريف-أولا

فيجمعهاككنأنهالا،عدكدةود!تظلاللها"بالمحية"

حارةركبةهىللانسانأوللها!ة"أنهوبسهطتحرف

الصادقوالاهمام،انحبوبنحومنعميقةحميمةوعاطفةيخاضة

،المحبوبخكليطلبالذىالفمال

المقدسة،الأضارفيالحاطفةهذهومظاهردرجاتوتفاوت

الزوجبينالحبناكفئلأ.وعلاقاكاالحياةلظروفتجمأ

فيالاخوةوبين،والأبناءالأبو!بينوالحب،والزوجة

ثم،والحدوالصدكقوبين،الايمانفيالاخوةوبين،الجسد

وجرد.لتجاهلألايخنيأنهالا.والاناناللهلينالحبعلات

مهصاالحياةعلاتاتكلفي،المجةتحريففيالأ!ايةالفكرة

والروابط.الظروفحبظهرمااحتلف

العهدفيالمتحدمةالونايةللكلعاتايخلفةوالظلال

تخلى-،أغار5و،فيلواوهي-المجةعنللتحبمرالجديد

ضاطىءعلىبطرسحمعانمعالربحديثفيرائعةبصورة

لبطرسالربصؤالففى(18-21:هاير)طبر!ةجكرة

ايرنافيالفعلالرباستخدم،أ؟هزلاءمناكزهـأتجنى

تضمنالتىالمجةصوروأحمىاكملعن!برالذي،أكاباس"

الراضحالقوىوالانماءالصادتةوالنيةالجازمالارادةتصميم

الألهي.الاعلانلد)ثرة

يخلو،5هوآخرفحلأ-اجابئد-فيخدمبطرسأما

من!هابماالطبييةالريةواثاعرالعاطفةعنيمبروالذى

تربة.وأحاجىماعر

أضهاالا،الحبمنقو!ةنوعةعنالاجابةهذهنعبرويما

.الذىالنحلكهايحبرايىبالمجةنورنتمااذادرجةق%

هذ.ثلوجودمنواثقأكانبطرسأنالا.الرباستخدمه

.الرب!ومنعدهانحبة

-محبةحب

علنأقي،ا!بةموفوعدراصةعند:اللهمحبة-لا!أ

محبة.كلتبعومنه،عبةاللهالأن،اللهعتالقصة

ص؟يالحرىأو-طب!عتمنالجانبذلكهياللهعبة)ن

الاعزازبحبارات6لهذعنشصحيجحلهالذى-عبةلأنهطبعته

أعطلدالحاطغةوتلكالاممامذلكعمليأ!لنوأن،!لوق!له

عة،فالله05يجمشصبلفيالناتوبذل،الحانيةالمحبة

لوأ)حق"وه(ه:الوا)نورا5هو!تمامأ(61و4:8!ر1)

طيغه.معتجاوبفيضخصيتهعنخعحبرالمحبةأماا:6(.

هوفالحب،ذاتهالحبأ5هوبلعب،،5مجرداللهويس

يمي!قالذىالمجاللتكونالطبيحةهذهنثعوفه،طيعنهذات

فه6واللهاللهزئبتالمحبةفييثت"منلأن،أولاد.فيه

نأتؤبهدابيالوجدةالدكانةهيوالمهحبة.4:16()ا!و

الههاانالوثيةالد!اناتتحلنبئ،،عبة5هوالأحمىالكائن

للترضه.دائصةحاجةفيغضوبكاءلن

ي!وعالربالوجدالابن)ن:اللهمحةموضوع(؟)

هوهذا5الأبد.!الىالأزلنذاللهعبةصوضوعهوالميح

:02لو،:ها3:17،7)ت"صرتبهالذيالحيبافي

مختارىاكوفريدبمحنىالابنيحبا:24(.والآب7ير3،

الآببينأزيةمحبةفهاكا(،:42))شنضي"بهسرتالذى

:الآبلمجةوالأزلمطالأ!لالموضوعهوفالابن4والابن

عبةلأنوأ:،2(7)!ر،العالم)ذثاءقبلأحتىلأنكا

نأبلزمأى،أيضأأزليأمرضوعهايكونألىفيلزم،أزليةالله

.الأزلسطالآبسعكائنأالمسيحكون

يخدفمن،حاصةمحبة،بافيالمؤمنينكلمجباللهأن!

لصورةاللهمحةموصعيصبح،والمجةبالايمانالمحيسوع

وأحيم!5:المحفيقول،بالميحيخدلمعمنمتيزة

وهى،الحقيفةتلكإلىيشيرفالميح(:7123يو)،أحيتنى

وجدهااليالمعاملةنفىلمالحامنوجدواقداللاميذأن!أنه

ا!أحبالتيالمحبةنفىالآبمننالونفإنهم،نف!هالرب

المركزفيبالحرى،بلاللهعةهامقعلىأبدأفي!وا.المسيح

يو)،أجتوفيقدلألكممجبهمنفهالآبلأن1،د!ا

محبةعنللتحبرهوإنمامنا،يخلو"كلمةواصتخدام(،:1627

هىهنافالمجة،اللهالنبالميحالمؤفينمخومنالأبويةالله

الحالماللهأحبهكذالأته5،للحالماللهمحةمنأعمقمحة

تكونبل(بهكؤ!نمنكللجكلالكيالوحيدابنهبذلحتى

3:16)يو،الحالمصبفالله3:165(0)يو،الأبد!ةالحياةله

عندماوبخاصةراثحةحقيقةوهى3:9(.بط2:42،قيأ17،و

.والفسادالخطةعالم)فه،اللهمحبهالذىهذاعالمأىندرك

!تبركانأنبحد،المذهلةالحقيقةهذه!قرديموسنملموقد

نظرتهفي-لهفباببة،ضطالهودللى.وجهةاللهمحبةأن
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وللب!ر!هكلهللحالماللهمحيةحمقة)علانكان-الصعه

مذهلأ.أمرأ،بأجمعها

ضعفاءبعدكناأإذتالهالكيرالاتطينالحطاةعالميحبالله

ئيناللهولكنالفجار...لأجلالمعينالوقتلى)المبح(مات

:5)روية،لأجلناالمننمماتخطاةبدومحنلأنهلناتجه

لمعا،الخاطيء،5الفاجرأ،5،،"الضميفلمالحارهذا6-8(.

صمابرلاوالذكأ(2:)أف،والخطايابالذنوبالأموات"

لجكلالكيالوجدابنهبذل"حتياللهأحبهالذىالحالمهو

،3:16()رو،الأيدكةالحياةلهتكرنبلبهيؤمنمنكل

الذىالله05ورحمتهاللهمحةهو)نما،الانانخلاصفأعل

ف"أبهاأحباالتيالكوةعبتهأجلمنالرحمةفيغنيهو

!الةصي،والمطفالرحمةمن!رالمحبةولكن.(وه24:

،الضالالابنمثللاويصور.المحيوبلخصوتتحد

الضالين،لأبناهلهالسماوىالآبعبة،رأثحأجميلأتصوووأ

ضيقةنتجاوزألاومجبا(.ا-.ا:5ألوبحودتهموفرحه

فردكل!بولكن!ه،ككلالحالممجبلااللهأنهيهاعة

خاعىحبأنه!،أجعلمللطثاملحبفهو،حدةعلىفيه

وأسلماحبنيالذى3:16،5()درهمنص5:الواحدللفرد

.2(.2:)غل،لأجلىنفط

سرفيضعبهنحواللهمحبةقظهر:اللهعبةمظاهر(2)

:48"شوالضلةوالنفسيةوالجحديةالر،حيةاحتياجاتهملكل

الآياتهذ.ضي.12(و62:963:3-2،12،او2.او،

البريةفيتجرالهمزمنفيشحبهلخرروقدرتتوتهالله!نخدم

وأرشدهموكساهموأطحمهمقادهمقد،السبيزمنوفي

فيمعهمتططفهفيمحبتهأظهر؟.أعدلهمكلمنوحماهم

حضرتهوملاكتضا!قضيقهمكلفي"وضيقاتهمأحزانهم

يللهمخصمأأبدأكنو!،(639:)إكأ،خلصهم

س-الأحيانلمفرد-!يدوكانماركم،صديقأ

لم-الأتلعلى-أو،والتجاربالأتعابعلهمجلبأنه

واحدةلحظةولامطلقاينهملمأنه!.عيملوفوعهالال

يقولولكنه،نههمأنهظوافقددلكومع،تجاربهمكلفي

حتىأبطنهااينترحمفلا،رصيعهاالمرأةتنىهل5:لهم

شا)،نقثتلثكفيعلىهرذا.أفاكلاوأنايخسينهزلاء

علنقهموقديناهمأنيمكنفكيف.(16او94:ه

الربتأدياتفيمحبةتوجدلاأنهنظنأنمنوبدلأ.كغيه

الإلهية،المحبةعلىدلبلأكانمامحوأذاتهالتأدبفإن،لثب

عب)"كقبلهابنكلويجلدكؤدبالربيجهالذىلأن"

أمرانالمحبةمنابابعانوابوبيخفالتأديب.(اا-؟6ا2

والبر.الفداسةفيللنموضروريان

وأفتاالعجيبةاللهمحبةهوالخطةمنفدأثااطس)ن

ظهركوراءطرحتفإنك،الهلاكوهدةمنبنفستملقت

جا-محبة

،0521:مزأيضأانظر،18و38:17)صق1،خطا!اىكل

غىهوالذىاللى"أنشأفسىقجاءوما.(09:8مز

أمواتونحنيهاأحبناابىالكوةمحنهأجلمنالرحمةلي

رائمةبصورةيين،(2:4أف)أالمحمعأحيانابالحطاكا

لأنه.ومحبتهاللهرحمةمنباكملهينعخلاصناأنكيفعجبة

فأ)،الماو!اتفيممهوأجلنامحهأقانا"الآبعبةمن

ماهوللشراللهعةعنتبرأعظمأنإلا،(8-2؟6

أظهرتبهذا5،لمالحاخطاياعنكفارةالوحيدانجهبذلهفيتجلى

نحالكىالعالمالىالوحيدابنهأرصلقداللهأننجااللهمحبة

5:6روية،3:16بوأ!مأانظر،او.4:9وو1)،به

الفجارالحطاةنحنصرنا.ابنهعملهماعلوبناء.(8-

الآبأعطاناعةأيةانظروا05ايبنيفنابهلأنناالله!تأهل

يمكنولا:4-6(.4كلا،3:)أ!و،اللهأ،لادندعىحتي

عنيفصلناأن،الجحيمفيأوالأرضعلىأوالسصاءقليء

بالذىانتصارنايحظمحميهاهذههـفيلأنه،هذهاللهمحبة

ولاملاتكةولا،حياةولاموتلاأنهقيقنفإفي،أفي

ولاعلوولا،شقبلةولاحاضرةأمورولاقواتولارؤطء

فيايياللهعبةعنتفصلناأنتغدرأخرىخيقةولاعصق

.(93-8:37رو)،ربنايرعالميح

:الانسانكبة-:لاث

الانانلدىالحبكاناءيا:الان!انعبةممدر(1)

اللههومصلر.فإن-الانانأخيهمخوأواللهغوسواء-

ويعرفاللهمنولدضديحبمنوكلاللهمنهىالمحبةلأن"

4:7ير1)،محبةاللهلأناللهيعرف!!بلاومن.الله

.(4:91-س1)،أولاأحباهولانهنحبهوصص1،(8و

كلمةعنحديثه!)"،+35+("ترن!"وتول

فالكتبة،المبجةحضنفيولدتكلمة)نها:،أكاد"

يخدمرنوإنما،مطلقأالكلصةهذهيتخدمونلاالوئيرن

نعبرالي!يخلادلما!أو،يافيلانزو5كلمةهيأخرىكلمة

القرثي.ذوىلينابعن

نأصتطيعولا،اللهعبةلتاجهوالانانتلبفيالحب

لهقدرلاالججددففكل،المتجددالقليإلا،اللهكحبصبقيحب

نه،الوصيةهذهوبا01الحبمنالرصمةالدرجةهذهيلغأن

يحبومن5(4:21رو1)،أضأاخاهيحباللهبمنأن

و!أخاه!غنىمنوأما،عكرةتويىابررقثبتأخاه

الظلمةلأنيمضىأك!ملمولا!سلكالظلمةوفيالظلمةل

4:11ايوايفأانظر،11-2؟7*1)،عيبهأعت

ثلصاالإنانأخاهيرىأنيتطيعالججددفالانان.(21و

خطيتهببعليههوبمالا،اللهيقذره!و!دره،الله-ساه

الم!ح.فيحياتهإيهتصيرأنيمكن؟بالحركيبل،وبعصته

9
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إذأ)،الميحفيوإمكاناتهالانالىقيمةيرىايجددفالانان

قدالحيقةالأضباء،جديدةخيقةفهوالمحفيأحدكانإد

-5:14كو2)،جدورأصارتدالكلهوذا،مفت

الفدسبالروحفلوبافي"تنسبالمحبةهذهأن!.(17

الروحثمرأما"،الروحثمرأنها؟.(هة5رو)،لناالممطي

وتثدتقوىالمحبةهذهأنكا،(5:22غل)!...محبةفهو

الحفيقبةالمجةروحللعالمفدمالذىالمبحب!وعالرببمثال

52:هأف،202:غل،:12ا5،:34ا3يو)وطبيقا

.(1.و:49بو27،1-

:الانانعبةموافع(2)

لمجةوالأمميالأولالموضوعهواللهيكونأنيجب

نفككلومنقلبكصمنإلهكالربتحب5:الاتسان

الأولمط"الوصةهيهذه.فدرتككلومنفكرككلومن

تجاهالأعيوالحب3(.:92-ا12مر22:37-93،)ت

واحد،اللهأنفكما4(،:6)تثاللهوحدايخةتجعليممرتبطالله

يىللهعتاوتظهر.ينق!مأولهخايتجرأألايخغىكذلك

دو1)،وصاياهنحفظأن"اللهعبةهيهدهفان،وصا!اهحفظ

:6(.02خرأصاانظر2،6!و5:3،

منأسهيبلماعرأوعاطفةمجردليتهناوالمحبة

فيأيضأبل،دحسباللهأوامرإطاعةفييىوتخلى،ذلك

إرادةمىالمزيدلمعرفةالعيوفى،عهاوالدقاعوصا!اهصيانة

فالآن5،الطاعةمنبمزيدللهالمجةعنالتمبريمكنحتى،الله

إلهلثالربتفيأنإلأإلهكالربسكيطلبماذاإصائيليا

ومنقلبكصمنالهكالربوتبدوتحبهطرقهصلييلك

.(12:أ.تث)،نفككل

محتففيلمالعاأموروكلالريكرهوناللهمجونوالذين

أحبإن،العالمفياييالأضاءولاالعالمتحبوالا5صورها

ضهوةالعالمفيماكللأن،الآبمحةيخهفيتالمالمأحد

منبلالآبمنليس.الميةوتحظم،اليونوضهوةالجسد

اللهبخة!غالذىوأما،وشهوتهيمضىوالحالم،الحالم

1(،79:0مزأيضأانظر،ا-217:هروا)،الأبدالىفيثبت

وتبعدهلالإنانيحطايىالأموركلصبألايجبفالمؤمن

الله.طردىعن

قبل،عواطفنافيالأولالموضعيطبالمسيحيوعوالرب

نا5،والصديقوالزوجةوالأختوالأخوالابنوالأمالأ!

وإخوتهوأولادهوامرأتهوأمهأباهيبحضولاإلي!أقأحدكان

لوا،تلبذألمطيكونأنيقدرفلاأيضأنفسهحتى،أخواته

دمضا)وكلمة.(38-ا:35.ت،ا:426

،ايوميخهلستحدمهاالذىالمنىنفىتحوللاهناالمذكورة

مكروهةهالئةعنقا!كاتمامأ،أقلبدرجةيحبأنتعنىبل

صا-عبة

راحيل،أحبمماأتلأحبهايعقوبأنأي،(9231:تك)

.("923.تك)!لئةساكزراجلأحبلأله

لواالحقيقيةالتلمدةاختارهىالحد:دلأبعدالمحومحبة

للمختاري!الميزةوالحلامةالقاطعالدللأنها؟.(:4126

هكدامحتاهراللهأولادأناعلىديلوأعظما:8(.بط)1

ا!الالفمايحنىالمحةهذهتوفروعدم.(8:42يو)لابنه

الميحيوعالربيحبلاأحدكانإن"،اللهصالأبدى

.(ا:622كو1)محرومأأى!أناثيافيكن

محهمر-للهعتهبعد-الاسانلمحةالثالطوالموضوع

،للابللمحةط!عهنتجةهيللاحوةفالمجة،الانادلأجه

يفعللاسكل.إبيروأولادطاهروداللهأولادبدا"لأنه

،(301:يو1)ااحاهيحبلامنوكذا،اللهمنفيرالبر

لأن،كاذبفهوأخاهوأبغضاللهأحبإفيأحدقالوان9

الذكطاللهيحبأنيقدركيف،أبصرهالذكطأخاهيحبلامن

أخاهيحباللهيحبمنأنمهالوصيةهذهولنا.يضرهلم

محوطالمطلوبالحبودرجة.(2وا402:يو1)هأيفا

22:ت)،بهفسكقىييكتحب":ميالأخأوالقرب

قدميوعالربولكن،الناموسبهيأمرماوهو(93

مجب،المحتمليمعلىوبتاء،ذلكمنأحمىم!الالتلايذه

أعطيهم،أناجديدةوصة5:اباموسموىنرقنرتنعأر

بمفكمأيضآأنغتحبونأناأحيتكم!.بمضأبعفكمتجراأن

نحومنمقدارههداجاإنا:34(30ير)"بمفأ

عيايجبماجميعفضها،الحييةاليحذةضارةلهو،الآخرين

هىفالمجة،للقربضرأتصغلاالمحبة5،الآخرلىنحرمن

.(ا:38رو)"الاموسنكبل

بصورةتخلىللآخريننبديهاأنعياالتىالمحبةوخصائص

:لكررئرسالأولىالرسالةمنكرالاكالأصحاحلطبديعة

ولاتتفاحرلاالمحبة،تحدلاالمحبة،وترفقتتأفىالمجة9

تظنولاتحتدولا،لممهاماتطبولاتقبحولا،تئمخ

يئىءكلوتحتمل،بالحقتفرحبلبالاثمتفرحولا،السرء

.ضىءكلعلىوتبمشىءكلوترجو،ضيءكلونصدق

يتالمجةهذهوثلا-8(:13اكر)أأبدأتغطلاالمحة

.الاموستكميلهىميهالأنناموسالىحاجةفي

تلأنهحمعغ9:المحبةبمددي!وعالربوصيةنسنلاثم

أحبوا:لكمفأقولأناوأما،عدوكوتبغضقر!كتحب

وصلوا،مغضيكمإلىأح!وا،لاعيهمباركوا،أعداءآ

أنجاءتكونوالكى،ويطردونكمإليكمكيئونالذينيأجل

قلميد.(48-5:43ت)!السسوإتفيالذىأبيكم

يىءمنياركبالحرىبل،لالثرالر!ردألايجىالم!ح

إيى.
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الاحياجاتصدوالميحتليذعةتظهرأنصب؟

قدبذا5؟أيضأوللأعداءلل،فقطللأحاءلا،الفرورية

نضعأدلنايبغيفحنلأجلنانفه:ضر!داكأنالمحبةعرتا

أخاهودظرلمالعاميثةلهكانمنوأما،الإخوةلأجللفوصا

لادكيأويا.فيهاللهعبةثتمكيفعهأخاءهوأغلقمحتاحأ

يو1)،والحقبالعمايل،باللانولالالكلاممحىلا

وإنفاطحصهعدوكحاعاد!وكذلك،(3:16-18

رأسه.علىداصجمرتحمعهذافعلتإنلأأك،فاضهعطر

2(.أو12.2:)روأبالحيرالثرإءا.ءبلاك.ركبكلا

مجردويتصادقةعميةمحبةمحتناتكونأنويجب

والحقأبالمملبللاللانولالالكلامبلا!،ادعاء

مالمحبة،(:9ا2رو)رياءللاتكونوأد،(3:18ايو)

لحفكماخدموابالمجة5الآحرينمحدمةنفحمهاعنتحرالحقيقية

افالمنأروعهوماهاكوير.(5:13غل)!لععنأ

اللابذ،أرجلغلفينفهيوعالربلاقدمهالذى

يج!نا"نغ،أرجلكمكملتقدوالمعلمالدوأناكنتفإن"

.ا!13:4-5)يو،بعضأرجلبعضكهيغ!لأنعيكم

فيجب1،الآخرينوترضياعضحفاءصمهاتتحتكلفالمجة

أنف!نا.نرصيولاالفحفاءأصحافخصلىأرالأقرياءمخنعينا

المسيحلأذ.البنيانلأجلللخيرقرلهمناواحدكل!لوض

وتعتمعئريكتحيراتمكتربهوكابل،نفهورضلمأ!أ

بعضأثقالبعضكمواحملوا"،"39-15:أرو)!علق

أحديطلبولا01(62:كل)!المشحناموستممواوهكذا

كر1)"للآخرهوماواحدكللل،لنفسههوما

ذاتها،فيلريئةتكونقدأمورعنتتنازلوالمجة.(أ:24.

بببأخوككانمإن"،للآحريىعزةحجرتصبحقدلكما

كلكلا.المحبةححبلعدتلكفلت،ثحزنطعامك

تأكللاأدوحن.،.لأجلهالميحماتكطاللىذاكلطحامك

وايعلرأوأخوكءيصطدمضيئأولاخمرأتربولالحمأ

.(21و11:ه!ارو)!يضحف

مخوبحضكملطفاءكونوا5:بفرحالآخرينتاعوالمحبة

فأ)!المشحفيأيضأاللهصامحكمكاتامحيرضفوتينلحص

بالمجةبعضأبحضكموادين":الآخرينوتكرء،(4:32

.(21:01رو)االكرامةفيبحصأبحضكممقدميرالأخوية

لأفهاالمحبةهذهمنأسصولاأهمهوماهاكيدوبالاحمال

حعبالملركىالاموستكحلودكنغلار!،الاموستكصيل

)يعتفعلود"فححأ.كنهفكقريبكتحب:الكتاب

البواهدهبموعلى9:الفضائليمفوقوالمحة.(2:8

الرباطفهي،(3:14كو)!االكمارباطهىالتىالمحبة

الميحية.الجاةفصائاطئريربطالدى

الأخويةالمودةأوالأخويةالمحبة

الموتمنانتقلناقدأننانعلم،!المحةهذهتوفرتوقى

،الموتفييقأخاهيحبلامن.الاحوةبلأتاالحياةإلى

اللهولئاتناالحمقيالاختبارهيوالمحبة.(3:14ير1)

بعضابمضناأحبإن.قطأحديخظرهلمالله"،فياوالله

ئتومنمحبةالله5،،يخ!اتكملتقدرتجهفيايئتفالله

.(16و4:12يو1)أفيهواللهاللهفييثبتالمحةفي

الأخوية.المودةأوالأخويةالمحبة

ايونانية.فيأنجلادلما5شهى

المحبةأوا:7(لط)2الأخويةفالمودة:أعلكثل)1(

:ابط1إ،:13عب:4،9تىا،01:ا2)روميةالأخو!ة

اللهولأن.أالاخوة!مدفهاأوموضوعهامحبةهي22(

للآخر.أحدهمإخوةإذأفهم،لهأولادالاسوص"أ!إ

الصجحةالالانعلاقةفيالعناصرأهمهيابرةكانتولما

الر.منبرفقائهالانانعلاقةفيالاخوةأيضألهكذا،لالله

علاقةفهى،ينالأدونضرأشاءدطقياقىالملاقةهرالاحوةش

!لىتمدوهي،الصادقةالحيرةواثماعرالرقيقةالعواطف

الأعلىالملإد.الواحدالوطىاوالقيرةلأمرادالأتارب

جعبينالحلاقةهذهمثلتوجدأنهوالمجهفيللمخمع

وهي،)مخم!8!(،أغالى"وكلمة.تميرأوححودبلاالناس

الأعلىالمثلهذاعلىللدلالةالحديدالعهدفيالمشخدمةالكلمة

قانونخلاصةهي،كنفكقريبنوتحبا.المحبةمن

،(4.و22:93ت)الانسانوأخيهالالسانبينالسلوك

92-37(ت01الومعهننماملانانكلكملالقرببوهدا

محةوبدون6:35(.لو5:24،)تالأعداءحتىبل

المحبةفييثبتمن!ولكن،مشحيلةاللهمحبةتكون،الانان

.2(.او6ت4)ايوأفيهواللهاللهفيثبت

الانانبنوةأنيد:المؤفينلينكواقعالأخويةالمجة2()

الانانيتحاربلامفد،واقعيةأومفترضةتكونقد،لله

لاقدالقربمحةأن؟،أبوتهيدركلاثمومناللهمحةمع

بالمح.المؤعنعلىأنهإلا،ناقصةتكونوبذلكتجادلةتكود

نحوالخروعصلالمحبةبدلعلىمراظبأ-اللهئل-يظلأد

،(28و6:27لواويلحنونهييعضونهالذينحتىالجميع

وتجلغكلحبةتقابلأنللمحبةبدلا،المؤمنينمجتحعنيولكن

نجغيهكذاأو-اباسجمعيكونحيث،هدفهاوتحققعاتحا

فيانكبتقداللهمحهلأنابالفحلللهأولادا-يكونواان

المجةوهذه.(5:هرو)،لناالمحطىالقدسيالروحقلوشا

يخلادلفيا،ا-أالأخوقيالمحبة9هىالمؤمنتنبننالجبادلة

3:8(-،ا:22)الط

للأخلاقهاتالأعلىالمثلهداإن:الرواقىالحليم)3(

ظهرتدكان،المادلةوالمودةللجيحافيفعلئلالاجماعية
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الأخويةالمودةأوالأخويةالحبة

فيكمواطنينالثربأنناثواالذكنالروا!نبينباهتةبصورة

جميعغومنوالرحمةالعدالةسبهل!لكواأنيخغي،الحالم

،الحكماء"مجتمعاطارفيأنهإلا،العيدمخوشحتى،الناس

فيالمسحيةبححتوقد،المتبادلةالصداتةعاطفةوجودكبغي

كانأنبحد،عيقةعميةثركةقالأعلىاثلهذاتحقيق

اللايع:القولصارحتى،اليونافيةالمدارسفيومجردأكاضأ

لأخموذلك،بحضأ،بمضهمالميحيونيحبكيف"انظروا

جديدةوصهة5:وصيتهوفمونسيدهممثالكبعونكافوا

أنتمتحبونأناأحببتكم!.بحضأبحضكمتحبواأنأعطيكمأنا

كان)نتلافيىأنكمالجميع!عرفبهذا.بحضأبمضكمأ!أ

أوصى؟.(3وهأ:334ور)،لبحضبعضأحبلكم

اممبأنلكمحاجةفلاالأخويةا!بةأط5:بولىلالرص

بعضكممجبأناللهمنتعلمونأنفكملأنكمكهاايكيم

ليالذفىالإخوةلجميعأيضأذلكتفحلونفإنكم،بحضا

ام!،تزدادواأنالاخوةأيهاالجكمأطلبأنما.كلهامكدونية

.(01و4:9تس1)

يحابمويها:الوبىالفكرعلىاد!صالنكرلقدم)4(

فإله،ووحدةترتيبلىالكيةينيوحتى،الملالاتالرصل

بالمجةبعفأبعصكمواد!ا:بالقوليةرياليهة!كث

يكونواأنالميحيينعلىيحىإذ،(12:01رو)،الأخوية

وأفأ،(4:2أف)االمجةفيلمضأبعضكممحتملين)

ا2:في،52:أف)،أضأالمحأحبتا!ا!بةفي"اسلكوا

كابويوه.وايضحيةالمحاناةبحضكتلزموهذا(2و

نأعلىويحثهم،الأخو!ةا!بةابرجودالحبرانيينالىالرصالة

النتبجةهيالأخويةفالمحبة.(13:أعب)وتستمرتئبت

ا:22بط1)الحقوطاعةوالطهارةللتجدكدالمباضرة

بط2)المحبةفيوتظهرالتفوىمنتبعوهى،(23و

الهامالحكلالموضوع(أغا!)الأخويةالمجةوثمل.(:7ا

البدءمنعتحوهالذىالخبرهوهذالأن5:روحنارسلاللفي

اليملانها0(23وا3:ا!وا)،يضأبحضنايحبأن

ولبىتالنورفييئبتأخاهكبمن5:والظلمةالنورببن

صلك،الظلحةو!الظلمةلىصوأخا.!غضمنوأما.ع!رة

مخن5:والحياةالموتبينوكذلك،(اواا2:.لوا)

من،الإخوةضبلأتاالحاةالىالموتمناتقناقدأننانحلم

اللهأولادوبين،3:14(!را)الموتفيدقأخاهبحبلا

ص.ابيىوأولادظاهروناللهأولادبذا5:ابيسوأولاد

1)هأخاهيحبلاسوكذا،اللهمنفيىالريفحللامن

تكونأنيمكنلااالأخو!ةا!بةهذ.وبمون.(ا.3:رو

وأبغنىاللهأحب)قأحدفال)ن):لها!بةأواللهمحرفةفاك

قدركيفأيصرهالذىأخاهكلطلامنلأن.كاذبصوأخا.

الأجاءأيها،(4.2:كو1)،!صر.لمالذىالله!بأن

ضديحبمنوكل،اللهمنهيا!بةلأن!عضأبمضنالنحب
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كة-و+المحبة

اللهلأنالله!عرفلممحبلاومن.اللهويعرفاللهمىولد

يدلا،اللهلعائلةكتميمنوكل.(8و4:7يو1)أعبة

المولودبحبالوالديحبمناكل،أفرادهابيعالىعتهتمدأن

وحفظنااللهأحببناإذااللهأولادمخبأتانعرفبهذا.أ!ضأمنه

(2او:5-س1)"وصاثه

-و+امحبة:محبة

أغاثط،)مىالونايةفيوالكلمة:ومدلولهاالكلمة(9)

الكنبسةتقيمهاكانتالتىالأخريةالولألمعلىوتدل)دهث!8(

متذالآباءكناباتفيكثوأذكرتأنهاومع.الأولىأيامهافي

العددفيإلاالجد!دالحهدفيتذكرلاأضهاإكاطيوصرلملمالاعصر

اولالمكمعارةنقرأحيثيهوذارسالةمنعثراثافي

عارةفي)يهاكربطرسالرصولأنيحتمل!.!الجة

فاكأنولاسك،(2؟13بط2)امعكمو+صانعينا

بينالركةولاآالىالجدورالحهدفيالاضاراتمنالكثمر

البهحةتمارسهكانتكا،الحبزكسراعارةأما،المؤنين

ضوءفيفهعهافيجب،(46و2:42أع)أورشليمفيالأولى

في(ا:01:16،124أكر)لهابول!الرعولاضحدام

يتاولونهـكانواعبارةأما.،الربعئاءاالىواضحةاضارة

أنهعلىكدل(2:46أعأأقلبوباطةبابتهاجالطعام

.الربكاءلممارصةباجما!مترتبطضركةو!ةفاككانت

اصتخدام)صاءةمنيحدتكانماالىلالرصبولىواشارة

تأااكو)هالربعثاءفكلاللاجماعكورنثوسكنيسة

كورنثوسكنيةفيأنهعلىوافحدليل34(،و33و-0222

الربعاءممارسةكانت-أورضليمكيةفيالأمركان!-

،الأعمالسفرأقسامأحدوفي.عبةويةفيبالركةترتبط

لوقايجل،!نحن)المتكلمضولوقافهايشخدمالتي

لحثاءبول!لالرصكلارسةمن،الحينرأىرآهعماضهادته

،،الحبزكر"أننجدحيث،ترواسفيالكنيسةفيالرب

!لنابصورةمتيزانثيئانأضهماالا،باك!)!رتبطكانو)ن

اعاد-كورلثوسوفيأورضليمز!-ترواسفيأنهنتتج

عاءلمحارسةالأسبوعأولفيممأاجتماعهبمعند،المؤمنون

محبة.وبةفيمحالثركواأن،الرب

،)الأكالى("الحبيةالرلأثم"عنرصالتهفييهوذاذكرهوما

تيأوصفأباعتارهاالكلمةلهذهاثافيالغرنآباءاستخدامكلرره

الكنية.تغيصهاكانتايىالركةلو+محددأ

بدأت،أورضليمنيللكني!ةبانسبةأنهيدو:ن!ثأكها)2(

،(اغا:41،2:اأعانظر)الأولىأيامهامنذكةالروام

ويةو!نهاصة،الودعندمألودةكانتالتيالدنيةفالوام

مفىعنأورضليمكنهسةتحبرأنالطيىمنتجعل،الفصبم

عندهمشىءكل5باعتاركا،متركةبو+،الاخوة



المحبةويم-عبة

يجد،مركةموائدخ!قام(244،4:32:أع)(مثتركأ

.(4-ا:6أع)حاجتمالفتراء!ا

العظمىالغالةترى:الربعشاءوبينصااس!)3(

+وكانت(الأغالى)،المحبةولالم"أن،الكابدارصمن

أنواعجمعفمهاتقدمكانتبل،والخمرالخبزعلىتقمرلا

لتعبر؟،والظحأالجوعلاضباع:مزثوجبهدف.الأطعمة

خبزورخذكان،الويةهذهكا!ةوفي.الميحيةالاخرةعن

كانوا،للهالبهرتقديموبحد-الربوصيةعلىبناء-وخمر

يوعالربلذكرىالكأسمنئمربونثمابخزمن!أكلون

ضرمحهموعن،نضهالربءالئركةعنوكتبو،الميح

بالنبة،الأغالى"كانتوهكذا.المبحفيبحضمعبحضهم

الربصنعحيث،الأضرالفصحبويةضهة،الربلفاء

،الربعاء)يعقباثمأولأتقامالرا3هذهفكانت.العثاء

تمامأ.عهامتميزأ

فيالربعضاء)نتولون،المحدثينالدارسينبحضولكن

كانتبل،،الأغالى"عننفصلأكنلم،لىالرصالحصر

هالربكاءانفهاهي،انيةإلىالبدايةمن،الأعاد"

مماولكن.وصيتحسبالربلذكرى!نعونهكانواالذى

جلاءبكلوركد،بول!براي!صلأ،تمامأالرأىهذاينفض

،الربعثماء"فيالوجدانالعنصرانماوالحمرالحبزأن

والماومميا:23-92(،اكو)1بنفهالربوفالذى

ضجهاوايي،كورنثوسفيالكنهةاجتماعاتقضاعتايي

الويمتلكأنلو،حموئهاالممكنمنكنلم،بولىالرصرل

33و112:اكواانظر)والحصابخزعلىتاصرةكانت

الحمرفي-تيزأكانالربثءأنلولاأنه!.(34؟

حدثماتفكلالصرمنلكان،المحبةويةعن-الرصولى

!هما.الفصلمنذلكبعد

تعليمأو"الدرراك"كتابفيجاء:مخاالفصل)4(

بحاءالمرتجطةالصلاةأن(م002حوالىالىورجع)الرصل

علكدلمما(0101)،افيبحد"تقدمأنيجب،الرب

رسلاللوفي.الربعاءدائصاتشقويةهناككانتأنه

الربعثاءأننجد(م011حوالمطالىترجعايى))غناطوس

جاءماأنالبمضوكلى.مرتبينمازالاكانا،هـوالأغا!

يت(م121حوالى)تراجانالامبراطورالىبينىبرصالة

اجماعبن!ذكرلأنهفملآحدثفدكانينهحاالفملأن

!لزمونكانوفيهالفجرقبلأحدهما،!يةفيللسيحيين

لابأنقصمأو3()!،!!لهحمه،عقدسبسراأنفهم

متأخرةصاعةفيآخرواجماع،3الجرشنرعأىكلتكبرا

كلمةأنوحيث.نهاضررلاعاديةو!لةفييخهيثتركون

نأيحتمللاأويمكنلاهتا)صأه!هك!ه!(،مقدسص"

الىنصلوكدما.ضميفةفدلالتها،الربعاءاللكل

-كبجمب

عنحديثهق-نجده(م015حوال)الئهيد!وسيوس

يترلولكنه،أبدأ،الأغافى5!ذكرلا-البهيةزالعبادة

الأصفارقراعةمنتتكونخدمةت!بقهكانت،الربعاء)ن

حدثقدكانأنه)ذأفلابد،والتحر!اتوالصلراتالمقدت

ترتليانويذكر.الربوعاءالمحبةويةبين،ذلكقبلالفصل

،موجردةمازالتكانت،الأغار"أن(م002حرال!)

كاء!دلمالغربكنائىفي)نه،وضوحبكليقولولكنه

فياضرينهماالارتباطأن!حرولكن6بهامرتجطأالرب

الفصلأعحقنأشنأولكن،ذلكبعدماالىالشرقكناثى

الأكالى،اأنومع.أيضأالرقوفيالغربفيعامأيفما

أغاالا،أطولزناالكيةفيالاجماعىدورهاتؤدىظلت

احالىولةمجردعلىاخمرت،أنبعدقيئأصأتختفىأحذت

.للفتراء

فدعواملعدةأنيدو:صنهماالفملأصالي)5(

الذىللقانونكانفلربما،الفصلهذااحداثعلىتضافرت

الأثربحض،العامةوالاجماعاتالوادىضدتراجانأصدره

الماعةبينأضعماهرذلكعنالأهململولكن،ذلكفي

بل،والعرلدةللهوفرصآكاتالمائةالولائمهدهبأن

رالرصضجبهاالتى،الويمهذهاصتحدامفاصاءة.وللجريمة

لالد(،12)عدرصايهفيوجهودا2-22(0:ا9اكو)بوض

!ا،الأعدادوتزايدالكنيةبموواضرتتفحمتأفها

بينالفصلالأفضلمنجعلمما،الوثيلمبالحاصلاتهاواتاع

الربةفكرةنموعنلأأنهفلابداكبرالعاملأما.الاثين

الربرحمهااييابصةالصررةباتحولتايي،والتتديى

!وطييأالأمركادلقد.صكةكفوتيةذيحةالى،بنفه

ويةختامفيالفاءالرب!غأنوالملاعتالباطةغا!ة

الىايذكاريالعناءهذاتحولعندماولكن،المثتركةالئصح

الكفرية،الحدمةطركأعنالجبثةذيحةصورةتكرار

تاولهاأنبدلا"الأفخارضا"بأنالصرفةالفكرة!ادت

اجماعةبويةترتبطأنلهاالتديىمنوانه،مموهوالانان

.عادت

حييب-عبة

،،أحباهيعبأوحيبالىالمترجمةالمبريةالكلحة

لأن"فيكاالزفىالصد!علللدلالةأحياناتتخدموهي

انظرص،5:اامل)،الأممامصلداودعبأكانح!ام

الأحيانغالبفيولكن،(ا:2مراق،1،88:18ا38:

للكلمة6المعروفبالمغهوماهـ،"علىللدلالةتتخدم

حز،22،0:341و2202:)ريا)2الربالمفهوموأجانا

.(89:،1.و7و:ه2هر،)!37و36و:1633

بلمنفردة6محب"كلمةتوجدفلاالجديدالعهدفيأما
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!بوب

محب"أى)كمىأولهاد"!(،فيلرثيثرسامثللفظيةتركيباتفي

بأى8!ان!ا!)!"ه،فيلاجلأيوس5،(34:قي2)،الله

وأباءللفرمضبف)95!ح*هانااكاأى،وفبلوكبزس1،افي

ىأولهلظ!0)8ه،وفلاوترس5،(:8أفي)للغرباءعب

)دهوله"ا!3!هفيليدونرس،1،(3:2قي2)ألذاتهالمحبا

.(34:ق2)اهـعئذاتأى

(:18ق)النرباءلاضافةابأننجد،الجديدالحهدوفي

.(3:2قي2،ا:614لوالل!الابمنالنقيضعلىهو

النقيضعلىهم(3:3قي2)،للصلاحالمجنغ!اأن؟

.ا:8()قللضرالمحبمن

محبوب:

العهد!فيكث!أوكستخدم،الاعزازعاطفةعنتبيروهو

فيالقديمالعهدفيالكلمةهذهوردتوقد.والجديدالقديم

الانشادنئيدسفرفيوثلالرنأننانمنها،مرضعأوأربعينت!عة

كلتبنعنترجمة،محبرب"اللفظةهذهوتأقي.وحده

أوتوق"بممنى،أحب!هيالأولى،ومتقاضهحاعبريتين

العهدفيوتقابلها،يحب"تعنيفهىئمومن،الىثاق

القلبيالاخرامعلالمبيةانحبةعنوتحبر،أغابو"كلمةالجديد

مجب،"بمحنى،دود"هيائايةوالكلحة.الصادقوالتقدور

أصاصأوتتخدم،(المحبوبأى،داود31جاءونما)

،والعورالعاطفةعلىميأحأالجنينبينالحصعنلتمبير

.افيلو5اليونايةالكملةمنقريةمعناهافيرهي

،بايادل،الساميمفمافيالكلمتانتتخدمماومحكلأ

لزوجتهالزوجحبعنللتبوالأولىالكلمةاصتع!لتضد

عنللتبرمرتيناصتخدت!.(16وا21:ه)تث

ضر!الحاطفةتتا!ىوهكذا.(16و:14انق)الجب

المسيا.عنوالنبواتالروجاتلمعاالىعثقجمردمنالثيد

،!ار*اللهمحبةعنتبوأالكلشينكلتااصتخدتكا

غ)،الههالىمحبوبأ"كان)نهثلأطيمانعنفيقول

،(33:12تث)،اللهحبيب"بيامينوعن،(أ:326

))ريا،يتيفيلحيبتيماا:الممافداصائبلعنبل

(1هتاا

نغسي،جيبة5:بالقولالقديمالحبالربوصفوقد

ثلاثدايالعنقيل!.(12:7ارميا)جدأالمحبوبةبمحنى

،9:23دايال)،المجوبالرجلاأو"محبوب"مرات

.(91وا.ا:ا

خمأومئتقاكا5أغابو"كلمةفتردالجدلمدالمهدفيأما

وكذلك،الالهيالحبعلىللدلالةوتصتخدم،مرةوخين

الجديدةالروحةالحاةمجئمعفينبتالذىالمبحىابعلى

\،

أمبياسعن-مثلأ-بولىلالرصفيقول،المسيحلي

وصدقجمال)ن.ا:8(6روية)،الربفيحيبي"

فالاخوة،العصورمرعلىالميحيةبهتقرد،الحبهذاوروعة

الأحباء،وا(ا:4اتى)،"ا!بوبونهمالمحفي

العهدخمىوفد.(2:ه،ا:16بع،ا:558اكو)

ق2)تيوثاوس:مثل،الرعفبهذا3بالاالبمضالجديد

واضاخيىوأوربانوسأبياس،(\فل)وفيصون(2:ا

.(ا:612رو)،المجوبةبرضى5،و(9و16:8رو)

و!،الميحيةالمحبةورقةلحمقواضحقوىثلالثخوكوحنا

مرةعحرةلنتيفي-الثلاثرسائلهز-تلايذهيخاطب

7وا4:،2وا3:2اور)"الحيب5أو،الأجاءاباصم

،يدعو.(14واواوه2ووراأ:ا،2بو2،اوا

)كو،ا!بوبينالقديسينااللهنحتارىبولىالرصول

.(3؟12

بالميع،ترتبطحينمحانهاأعى"المحبوب"كلمةوقبلغ

قائلا:المحفيامايةاللهنحمةجمجدبول!لالرصفيعنى

اضخدت؟.(أ:6أف)،ا!بربفيعليابهاأنحم"

كراللهعبةعنللتمب!مرارأ،المحبوب"أى،الحيب"كلمة

،3:17ت)،الحبيبابنه"الميحيوعللربالمحدودة

،3:22لو،ا:11،9:7،27:امر،ا:ه7،ا:218

.(:17ابط02:132،،9:35

وبخاصةالر!لكتاباتفي،أغابتوس"كلمةثاعتوقد

عنتعبرأعنهاأقوىكلمةثمةوليست.الرعويةالرسائلفي

.مرالحصورعلالميةالروح

خئر:

فيقول،الديدالفرسأئرسالجلدفيبقىماهىالخبر

و!ي،(ه:38ص)،صرلميحرقاحتأشتفد9دا:د

للاتم!-وخدهللضارلينظهرهبدلاورىاالربحالاساد

ضما"ومجره"أيضأتويقول.(ه:05إشالظر)

.(53:5إش)

مأ)،للئريرمنفهجرححبر5:الأشالصاحبوترل

للررو.تقبمافاالموجعةالتأديبضرلاتأنأى(0203:

جئر:

الريثةأوبالقلمالكتابةفيالمتخدمةالمادةهوالمدادأوالحبر

محوقأوجالتهيصناتفيالأصاصية،المادة.الفرضاةأو

أوالرقرقعلىللكابةالزكتأوبالصمغعخلطها،الكربون

حبر،)كلمةوردتوقد.البردىعلللكتابةمعدفيةبمادة

مراتوثلاث،(36:18إريا)الغديمالعهدديواحدهمرة



الكالب()دواةعبرة

.13(3!و12،يو3:32،كو)2الجديدالعهدر

،محمارمنوأعو"،محابكمنامحنى5،الحبارإتومن

فياللفاتهذهالكاهنإويتهب33(،و32:32)خر

الحبرأننتي،(5:23عدد)الماء،فييمحوهاثماليهاب

كانولحله،للازالةقابلأكان،العبرايونيتعصلهكانالذ!

مطروحةكلهاوالقضية.بالصمغالم!زوجاتجمنعصنوعأ

الهوديةالرثائقبدراسةجديدأساسعلىالبحثبساطعلىالآن

نماوالأهم،أسوانمنبالقربألقينجزيرةفيحدت؟اككأ

جامعةحفاثرعنهاكفتالتي(الفخارقطع)"المف"

الدىالحبرمن!يةعيناتبهاالىاذ،الامرةفيعارفارد

.أخآبالملكزمنفيفلطينفيي!خدمكان

الحبرمنجدةأنواعأاضخدمواالقدماءالممرينأنولابد

البردلى.أورإقعلىالمكتودةالزاهبالألوانمنواضحهو؟

الذىهرممديخةطدةمنالمصنوعللحبراضخدامأ،لوكان

أعاق.م.(.586)حرالمط!لخي!"رطنلمحابةفياضخدم

.الكربرنمنالمصرعبالحبرفمكتوبةالمبالجرمخطوطات

التيالشريعةنخةأن)كه،3+!(،أرضاسارطلةوتؤ!

.بالذبمكتولةكانت،انفيبطي!و-إلىارت

أنحار!لاكثتاييالمصوركضرنؤأنهالمحتملومن

رلمل.الحبرمنجمديدةأنواعاصخدت،المقدسالكتاب

ليايضال!تحدمكانتوالالوانالأصاغمنوغرهاالمضة

الحكمة234،1:حر،41ت22)ارياوتزييهاالكتبت!وكن

1(.:4ا3

:(ال!تبدواة)محبرة

نيمراتثلاثاالكاتبدواة"با!مالمحبرةتذكر

الكاتبأدواةجافيوعلى"حزتيالصفرمناياسعالأصحاح

--ص

بم3صط31

ا..ط!

-.،!ص+---*

ثس.ش،ب-لأ!*،"6

،2!.(!*!--ء---قي-

7.!/3-!ثز

الكاتبدواةمنأنواع

حبرون

وأعبةاتعنيوالكلمة.(ااو3أيضأانظر،9:2حز)

أضكالعلىكانتأخهاولابد.للكتابةالحبرلحفظ"دواة

نخلفمنالمصريةالآئارعلىنراهمماأشبهغتلفةوأحجام

وأعلبةبجانجهاتصل،مقلمةاثكلعلىكانتأو،العصور

على!لقبحزامعادةتحملوكانت.الحرلحفظصت!اناء

علىالمظقةفيتوضعكانتأو،الابطنحتأوالكتف

دواة(حقو+علىأو)جانبهوعل"بالقرلجاء؟،الحقوفى

الجواناتقرونمنتصغوكانت.(9:2حز)"الكاتب

كالبرونزالمحادنمنئم،الفخارأوالحثأوالفابأوالجلدأو

أضه.وما

:حبرون

وهو،ثركة5أو!جلفاأو،عصبة"معناهعبرىاسم

وعللق،فلسطينجو!فيالمدنوأقدمأهممنتعدمدينةاصم

علىاطلقالذىاللقب،هو،الحليلااسمالآنعليها

ءتفعنشحوا؟فيالمديخةوتغع.(2:23يع)،ابرايم"

كر!نحوبحدوعلى،الجرصطحفوققدمأ0403!كوإلى

أورصليم.منالجنوبإلىيلأ

المدينة:تارغ-أولا

علد)مصرفي(تانيى)صوعنبخاءتيالمدكنةهذ.نجيت

تمود،،وقدأربعقرية"اصمقديمأعيا!طلقوكان(22:ا3

حبرونموقع
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ناحبرو

وررجع،أحياءأربعةالىماوقتفيانتامهاإلىايحيةهذه

دقواظالذكأالأربعةالآباءالىاييةبهذهال!ودالكناب

جاءماعلىبناءولكن.ويمقوبواصقوابراهيمآدم:وهم

التميةهذهفإن،(أ:513،اا:ه4)دوعصفرفي

عناقهألىأربع"الىنبةجاءدت

التي5ممرابلوطاتعدوأقامأبرامأقي:الآباءع!دلي(؟)

ورجالههرذبهناكومن،(أ:318تك)!حيرونفي

،(:4113تك)كدرلعومرهزمأنلحدبهوعادلوطأوأنقذ

الثلاثةوأقى(.ا:ه7تك)اإبراهيم"الىاسصتغروفا

لهيكرنبأنالوعدوأعطرهالمكانذلئثفيابراهبمالىالملاثكة

نك)صارةسلأتحبرودولي.(15-ا18:تك)ابن

تك)ناكليدمهاالمكفيلةمغارةابراهيمفاضرى،(23:2

جانهممنعديدةشبنو!قوباصقأمضى؟.(:2317

أرصلحبرونوس.(37:14،ء3:27تك)حبرونفي

ونها.(3741:تك)إخوتهعنللسؤال-سصمىابنهيعقرب

دفنوقد.(ا:46ئك)مصرإلىوأولادهيعقوبنزلأيضأ

تلى)المكفيلةمغارةفي(راحيلباستناء)وزو!اضهمالآداء

:94.3،05:13)3.

إبراهيمبلوطة

إلىالجواج!صحد:والقاةيثوعع!دلي)2(

تطفوا،حبرونمنبالقربأضكولوادىومن.حبرون

وكان.(ا:322عد)الحتعنواحدبفقودزرجونة

16

حبرون

لوعهزمهمالذينالخمةاللوكأحدحبرونملكهوهام

16و3.اتلى)مقدةعدوقلهمحوروذيتفي

.(26و

:ا4ث!)أاللالةكاقبي5حرودمنكالص،طرد

يق)صهوذامددإحدىحرودوأصبحت(12،15:14

ثم!2101:)لاوكطديمنللقهايينوأعطت،(:54ا5

ثهونحملوتد.(02:7ثر)الملجأمدنإحدىصارت

الفشالجبلرأسإلىباومعدوالفاننبرغزةلابمصراعي

.(:163قص)حرونمقابل

التىابلادسحبروذكانت:الملوكع!دلي)3(

وحهمىهارلأكازعندماواكرتورجالهداوداضمافت

عدعدرأأنجيربرآ!وفنل.(3ا03:اصم)الملكضاول

اشيبقتلعلصانهداودوأمر.(23:27ء3)المديخةهذهباب

علىعلقرهماوأرجلهماأثديهافطعواأنوبعد،الئروررمولى

داودئححرونونط.(4:12صم2)حرودفيالبركة

ونصفسواتصبعحكمجث،ضاولصقتلبعدملكأ

عاصصةمحعلها،أورشليمعلىاضرلىأنإلى(،503-هصم)2

وإلى(.-ه3:2صم2)ليرضةلهولدحبروروفي.له

واتخذ،للربنذرهالدىنذرهايفاءبحجةأصالومجاءحبرور

العصيانرايةرفعوهناك،الحطلأئارةمركزأالمدتهذهص

حبرودتجحصيررحبعامقاموقد.(:7ا5صم2)أبيهضد

.(1:.ااأخ2)

يدووقحتحرورأديحصلى:الالةالعهودفي)4(

الهوديها!نقدلدوماعلىألهإلا،اليأباملطأدرم

أدومرومىغريرهاوتم(2:ه11غ)الىسالعائدون

الثورةأثاءوفي.(5:65امك)المكارحمعانيدعلى

الىلارجوراسحمعانعلهااستولى،روماضدالاولىالكبرى

نأماالذ!صبايىقاثدهيدعلىفباياداشحادهاأن

.بالنارأحرقهاثم!اكاقلحنىاقنحمها

،الر!عل!ااصترلىأزلعدأياحبرونواضمادت

أيفأالبولهدا،"ابراهيم"وبئصةللآلاءنمتكريمأ

مقدسمديخة"اسمعلاوأطلغواالصييرناحترمها

إلا.لالهلأ!ميماضرأأص!حت1156عامولي،.إبرامبم

لتصبحالدينصلاحيدوصقطتعامأعثريننحوبعدأغا

والمميجيز.والودالم!لميناحترامموصحالوقتذلكنذ

القلىيم:الموقع-ثايأ

اباءأو"بالحرمامحيطةنظامعررالحدثةحبرونتمد

القمةهدهكاتضد!المكفيلةمغارة!لوالديالمقدس



حبرون

الحصورمرعلىالحالميالمديخةمكانحددتالتيهيالمقدصة

المكوفالمكازهذائلأنالواضحمنولكن،المسيحية

القديم،الموقعهرككرنأنيمكنلا،عهالدفاعكعذرالذى

منالحديدرواياتوص.الاضقرارتعرفتكنلمعصررفي

تجعدربرةفوقنقعكانتالقديمةالمديخةأذنشحصع،الائحين

القديمالعهدحرونأدفيضكولا.الحدثةالمديخةصقلبلأ

العربإلىالزتونأضجارتعطيهاضامخةربوةفوقتقعكات

أصارأنجدقماوعلى،،الريدىاباسمالآنالمعروفة

أطلالأقحدالو!فيأما.جقةعهودمنوآنارأضخمة

المكاروهو،(ضهدأ)االأربعيردور315عليهيطلقلجى

البىايراثلىاث!ةالتمصإحدىحولهنجتالذى

.وراعرثيىقبريكرىافيهداإنو!ال.للحبرويخين

نححص-بالقربالقديمةالمغرةالمقابرمنالحديديوجد؟

عهودإلىترحعكبيرةصهوديةعقرةقجدالمالفيأما.ايل

خمةبيرطرلهيتراوحضحمحجرم!اتبركليغطي،عابرة

طوالتدمقلبعاطاالنرقيالفحعندو!وجد.أقداموضة

."الحديذةع!تاعيهيطلقالعام

،حبرونمنالفر!الثالإلأ!رأوبللعدوعلى

أقاموقد،أإبراهيمللرطات5أوالثهيرةممرابلرطاتتوجد

عليهطلقالبلوطمننوعوهي،تيهةجكرارهاالروس

ولبهها3!ء!ح!8(أء"ح)!3ءأ،اكوكيفيركركى9باللاتية

ائارالقرزمدالحالمطالمرقعويفبر.تدريجأللموتتتعرضر

تقولوالتيخيامهإبراهيمفيلصبالذىالمكانذاتأنهعر

.االحيلرامةافيكانتبأنهاالقاليدأقدم

الحلىثة:حبرون-ثالثأ

نصة،ألصعرينعنالحديثةحرونصكانعددير!د

لإالمديمةوتقصم.اليهودمنوالباقونالعر!منمنم85%

وعل!"الزحاجنا!خيحي5أحدهاعلدطلقأحياءجعة

المناعاتهدهوتثكل.،الجلديةالقربصانحيحي5آخر

.ليجارةالرثهالمصادرالحزهـ،صناعةالىبالاضافة

بهيرانحزالانبالمديخةو!وحد،معالمهاأبرز،الحرم5ويعد

وعلى،أالقماصينبركة5أحدهماعلىيطلق،مكوفان

إكاالنغلبدو!ول.اكرماوهي،الحلطانبركة5الآحر

.(4:12صم2)اي!ثبرثتاتلىإعداميخهتمالذكيالمكان

:حبرون

وهو.هاتحاد5أو،ضركة5أو،عصبة"مداهعبرىاصم

اصم:

91،2،.لأ3:عدد6:8،)خرىلاوبن!اتأنجاء.ثالث1()

.(91او81،32:2و6:2أخا

وراقموتموحقررحوأ!،كالبنلمنمريثةالر)2(

(43و2:24أحا)وضامع

:ننيوحبرو

)عدد!اتأولادثالثحرونسلمناللاولرسعانلة

الح(.58ة3:2736،

حبس:

عبري!كلصاتلضعوهناك.الحر*ونق!دالجعهرالحبر

بيت"إلىترجمالعبريةاسرهار"لحكلمة-المصىهداتزدكي

)تكيوصالرطةرئ!طمارفوفيهوصعالذىأالس

الخبازيىورنج!الفاةرئ!فبهوضع!2-23(93؟.

العبريةالكلحة50(و:043)تكفرعودعلماعصبعدما

04:3تك)انطر"جر"إلىالربيةروترحمأمصار"

"محرسأإلىالكلمةلفرترحمتوقد.(91و:4،74217و

،احراتوإلى.(62:61أحا34،:51عد،42:21الا

اص!(..!ء:21ع،221:92،52،8:62:21،:93أح1)

حجز!اإلى،شربيت"ثنقاكاإحدى:نرحمت

!2(02:3).

وعدما،مرصىضريعةفيالحرأوالجرعغولةتردلىو

وضعرهد،داذجطصدلريشضلويةابرحذف

عقرقيوكانت،ضألهلطالربيعلهلمااتظارأ،محرس9

نفسوحدث،(16-ا24:.لااالمرتحتىالرحم

عدد)البتيومرحطأمجتطبرحلأوجدواعدماالثيء

المكانهوأالحبساأو،المحرسافكان.(ء51:32-3

الحكم.عيهيصدرأنالىالمهمفييححزالدي

علىللدلالةالجديداليفيالمنتحدمةايونانيةوالكلحة

،\.ا:2أعانطر-الا"!4)،كا،مر!هلأهى،محرسا

ر،جن"الىالمترجةالكلمةيمسهاومى،(18:2رؤ

1:18،03،و.3اة5،24:هت)انطرالمصولمنالكثير

،3:24يو...3،29:58:.2لو،27و6:17مرقر

،ا2:.رؤ،3:91بط11:23،1كو0002د:91أع

ت)،هـمحبرسإدلفهاالكلمةنرحمترفد.(02:7

25:36-44).

الحبثة:

سناثرةالأولالمحلدفي"إثيربيااإتالرحوعالرجا

الكاية.المعار!

)رياه7-يازلا5جدوهو"لوريره"محاهعركطا-
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حبقوق

النبىارباامتحنالذينالركابيينيترأسوكانواخوته

إريااضخدموقد،الحمرضرببحدمجدهملأمرطاعتم

جهوذالبثالأ،جدهميونادابلأمرووفاءهمطاعم

يرنادا!جدهمأوامرالركابيرراطاع؟الربكدعاتيطيعوا

1(.ء3:2-4)إرياركابس

حبقوقا:

:3لاا(1):لأأو

بحضربطوقد.،احتضاذ5أو"عاقامفاهقوق-

ابأ"تحتضنيناالفرلصعالاصمهداالفدامىالودمحلمي

الويخة.المرأةابنكانالبيمذاأنورع!وا4:16(مل1)

نباناتأحدعلىنطلقالأضوريةرمئاجغكلمةونرحد

الحدانق.

الفريلقيولا،حبقرقعنالكثرنعرفلا:!اله)2(

تدكرولا.جاتهعلىءالضرسالقليا!صىاصيحم!الدكي

قدمحيرةقعسصأأرإلا.تضئأالفديمالعهدأسفارسائر

المرأةوببراليبينإحداهارلطتوفد،احمهحولحب!كت

جاءمافيأخرىفصةربطت!.الإضارةصبقت؟الويخة

21:6()إكأ،ووىبماليحبرالحارسأقماذب5:باشياء

الحصنوعلىأقفمرعدكطعلى5:حبقوقدكرهماوبير

،ضكواىصأجيبوماداكبقولماذالأرىوأرافأتصى

)سجاءأتامهالدىالحارسجقرقسلخعل(ا2:حب)

نجوةالملحقة-والتيىابحلقصة،تقول.بابلضرطلمراقبة

حبقوقسفرشرحمنصفحة
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حبقوق

نجرةاعنمأخوذةالقصةهذهأن-ال!بينيةايرجمةفيدانيال

الىاضارةهذهأنولابد.،لاوىسبطمنلرعبنحبقرق

ولا.البيهذاإلىوالجربةالمحهولةالأبوكرناأضارمننحر

جطمنكانبأنهالزعمأما.لوعأبيهتميةسببنعلم

فيالموجيةالآلاتإلىالاضارةوجودمرجحهفلعل،لاوى

الذى،الأيخاءحياة"كابويذكر.اكلثالأصحاح!اية

قرءر-سلايرأسقفأيفايخوسإلى-خطأربما-ينب

.ثهعونجطالىيتيحبقرقأن،الرابعالقرناخرإأيى-

دايخالنجبرةالملحتةوايينابملتصةفيطر!ةرواكةوصاك

حبقوقكانديماإنهدقول،(93-33)القولصق!-

ملاكحمله،للحماد-شطيخبهإناءومعهالحقلإلىطريففي

بهكانالذىالأصدجبعندووضحهبابلإلىرأصهبثر

مكانه.الىالملاكأعادهثم؟الطحامفأعطاه،الىدانيال

عردةفبلماتحبقوقأن،الأنياءجاة"محابويذكر

جميعهاالفمصلهدهليىولكن.نجتن(بابلمنالمببين

ندكر.ناربجةنجمة

الفر:-ثايأ

فيالنظريلزمإذ:وال!ليالأولالأعحاحينتعر)1(

فظروجهاتفهناكالفر.دئتلاتاشعراضتجلتفيرما

تفبرهما:فيثلاث

ييرا:2-4حصأن،ترىالأولىالنظرفوجهة(أ)

مما،لأبرارهمالهردأشراراضطهاد-يهرذافادإلى

الجتالبحرنحطوطاتمن



حبقوق

،1:ه-11حب.المضطهدينعلىالالهيةالديخونةكتجلب

.القضاءلتنفذالكلدانيينورسلأنموشكأنهالربيحلن

كيفالفهمأنيستطيعلا)ذمتحرأالنبيا-217:افيونرى

علىالقضاءلتفيذالوئنيبنهؤلاءيتخدمأنالبارللهيمكى

أفضل،الهودبينالأثرارأنيقبر)نهبل،نمأبرشحب

لانالمحرةالم!كلةالربيحل4-ا2:وفي.الكلدان!نمن

جزاءهمسيلفرنوأ-،وفيأالاكونلنالكلداننارتفاع

الو*ت02-2:هفيو!لن.الأبراريحيابيما،النهايةفي

الكلدايخين.ضد

تعديلالضرورىمنأنهالثانيةالنظروجهةوترى)ب(

وضعهافيلأنها،11-أ:ه"للآياتالحالىالتريب

يتبدالببولهذا.لهاتفرهممعتميملا،الراهن

باتجارهاالآياتهذهوآخروناحلي)!ولهـطاولهاوزن

"جيزبرخت،فانأخرىجهةومن.لاحقة)ضافات

الأصحاحمنالثاقالعددقبلوضعهاإلىيميلح"أقه()،"ء53

يتلزمالتحديلوهذا.للنبرةافتتاجةآياتأ!اعلىالأول

بدايةالآ!اتهذهتمحخى،قيلةأخرىثانويةتحديلات

انيخةالآيةالىعرةالحاديةالآيةمنالانتقالوتجحل،سلاسة

امكايخةالىالمحكلةالآكاتهدهاستبعادوكأدى.سلأانتقالأ

لى:كا،الأصحاحينلهذفىالمامالاطاراعطاء

الكلدانيينلدعلىالأبرارايهوداضطهادفيكر1:2-4

الردأجلمنالربإلىالتضرع17-1012،الأثرار

الربيعدهم4-ا2:وفي.مضطهديهمضدالمضطتدئ

يرجه02-2:هوفي.(الأولالرأىفي؟)بالخلاص

للكلدانيين.الويلات

اللازممنأنهأضأفترى،الالةالظروجهةأما)%(

ه:51الآباتأنترىحيث،للآياتالحالميالترتجبتحدبل

تضعفهيلذلك،رأيهامعتتعارضالراهنبوضمها،11-

العامالاطاريكونالرأىطذاوطقأ.(:524بحدالآياتهذه

الأبرارايدوداضطهاد،4-2ة1ةكالآق،للأصحاحين

وأ،(ول!44ح،بودارأىحسب)الأضور!نبدعلى

11:12،(5ول..ن!5"4عث.أ.جرأىعلى)المصريين

مضطهديهم،ضدالمظلومينأجل!نالربالىالتضرع711-

11-إه1،بالحلاصالرب!دهم(4-2:ا"وفي

وانقاذالمضطهدينعلىالقضاءلتنفيذالأداةالكلدانيونصيهون

الممرون.أوالأضر!نضدويلات021-5:هـ2،المهود

فا،بالتفصيلالآراءهذهكلدراسةبالامكانولي!

!سثلزملاالذىالأولالتفيرإنعامةبصورةنقولأنويكفينا

صولأاكثربصورةمرضيأييلو،ترتيباعادةأوحذفأى

للحقائق.

حبفوق

الأصحاحينمضونالىالإضارةشفت:المفمون)2(

تصبدةعنفعبارةالثاكالأصحاحأما.يقفيماوالثانالأول

وعننفهعنقضرعوهو.،صلاة"عنوانتحتضعرية

تجملهواييلبالعظيصةالربأعمالوبذكر.اث

.2()3:القديمةالأعصالبتكراريطابفهوهذارمع،مجزع

الماضيفيالحجهالربظهوراترائعةصررليالاعرويصف

ذكرياتوتملأ.15(-21)3:انحتارلثبه1(1-)3:3

بالفرح؟والرعدةبالحوفانثدصاحبالظهوراتهده

ا-91(.)3:6خلاصهإلهفيوالبفبن

أخذ،الحبريةباللغةلمالعاسوى!تطيعلا:الأملوب)3(

وتول.حبقوقلفرالأدبيةالروعةعنصحيحةفكرة

تبلغحبقرقلحمرالأدييةالبلاكةان5:ف()!7درافر،"

ملىءأنهالا،القصوةالأضارمنضرهأنومع.الذروة

الفكرولط.قوىى2تصوالوصففيوأصلوبه،بالقوة

الأسلوبشت!كنأنه؟،واضحةضاعريةوايحبو

للاسهابأثرولا،والخصبوالموجزالمحكمالقديمالكلاجكي

اريامثلالنبراتبمضفييظهرالذىالمألوفالندري

فذغالقضاعراثاكالأصحاحأنثودة.وكاتب.وحزتيال

فيالفيا!وصلاضهالحظيمتصوورهفييضارع،الغدررفع

.العبرىالصانجازاتأعظمالأنشودةهذه

النيحبغوقعلالعلصاءبحضأنكرةالحفروحدة)4(

،،11-اا:ه"ذلكفيبماالفرنصفمنامحركابة

نرت)ذاولكن.بأكملهاثاكوالأصحاح،12:9-02

قوىصبصئمةفيى،(جقماراجع)لجصأتف!وأالبرة

الآياتنبانكارو!وم.1،ا:ه-الاضبماد

أصاسبن:علىحبقوقال"2:92-.5

الأقلعلجزئا-ملاثمةكر"الو*تاإنيقولون)1(

هذهولكن.الكلداقالملكالىمرجهةأفهافرض!اإذا-

يخاطبلااببيأنالاعتارفيأخذنا)ذاتختفيالصعوبة

لها.وتجسيدأتهلياصةكمثلبل،كغردالملك

41-212:الآياتوبخاصةالأجزاءبعض)نيثرلون)2(

بحفهاجع2أخرىبصوصاقتاسلعيدمدىالىهى

عدد،ا.3:يخامع12عددمئل.لاحقزمنإلى

؟،11:9إشمع14عدد،51:58)رمبامع13

أيضأقارن)61وا25:هإرمياصدى!دد61عددأن

ارميا،7و44:9،64:6)شمع02-81لأعدادا

.(61-أ:01

دائمأ،ضكموضعأمرالأدبيةالمتناظراتحجيةأنومع

!غةذاتأضهاكاقليلة-هذهحالتافي-الشابهاتفإن

الأدفى.الارتباطبالضرورةتفترضلامجيثعامة
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حبقوق

،إصراربأعرالنىالىالثاكالأصحاحنبةوككرون

هذا)نماءحبغةان.حالبأى!امغةلتالحججأنالا

تارغفيكاقيعلىدليلأيت،المزا!رأدبالىالأصحاح

نكلبلمأنه-فويئمبرراتدون-فقرضلمط،منأخر

الغامضةالتاريخبةالإيماءاتلاأنه!.الىكرةقبلمزامرألآ

ولا،الكابمنبغر.ألملةولا،الأد!الأصلربولا،تمامأ

يدلهذاكلمنثيءلا-عنهاالمعبرالدينيةالأفكارنوجمة

تأخر.تارغفياببرةكعابةعلىبالضرورة

حبث915-53:16هيالغاضةالوجدةالآكاتإن

الكلداليين.غزوكارثةغ!أخرىكارثةالىلكلأخها!دو

كزوضغطتحتيكتبكانالئاعرأنلر:ادرايفر"ويقرل

هذهفيبارزأجزءأذاتهالفزويئكلأنبداهةفالمتظر،الأعداء

كابهوحقرقأنلاباتالمستحيلمنلظولكن.الصورة

أنهلألاتالقدربنفىأ!أالمشحيل!منفإنه،الملاةهذه

مغاورةظرو!التثوأصايلرقيلةأدلةخاكوينما.محهالم

حاحمة-الأحوالمنبكال-ليتأفهاإلا،حبقوقلظروف

هذهكابهوحبقرقيكونأنامحايخةلاستبمادتكفيبدرجة

.القصيدة

الفر:كابةزمان-لالثأ

بموضوعوئبأارنجاطأالتاربخموضوعقي2:ايارع(؟)

كانواالذفىالغزاةبأن"القلاللةالن!يةأساسوعل،التفو

ررجعلا!44)حابود،فإن،الأضوركونهمبالهجوميهددرن

الأضرر!نبأنسلناو)ذا.م.ق615-612إلىباببرة

)يترررج"كلاهالذىانريخفإن،ابيفكرفيكانراالذكنهم

ولكن.الأرجحهويكون.م.ق071نحروهو)ح!ه+!

التيالتوارغلتلكمكانفلاالغزاةهمالأضرررونيكنلم)د

مصر،ضد!وجهةالبرةكانتواذا.وبتريدجبودحددها

المصريةاليادةلأن..مق806،406بينحصرهامعناه!ذا

ككنلم!)ن.فقطالواتهذهخلالاضمرتحهوذاعلى

كان!اذا.آخرتاريخعنابحثفيبنى،التزاةهمالمصررون

تاريخإلىالنبرةبهذهالرجوعفيجب،يهوذاغزاةهمالكلدانيون

لملأنه(ق.م406-506في)كركيىلمصكةلاحق

هزيمةبعدالاالعالمغزومحاولةالكلدافيرامكانفييكن

الاويهوذاالكلدانونبينباضراتصاليحدثلمو.الممرون

،الرأىهذاحبولكن.المرقعةتلكمنشواتبضعبحد

منكبوةكرةمرور8ت12،2و4-1:2الفقراتتتلزم

لفترةعن!فأ)ضطهادأجرذاواضطهادمحرةأموإ)خضاعالنزو

فيحقعلىأ"حط!هلم،هـنواككونأنبدفلا،كافية

للسبىلاحقةفترةيلىبالبوة-الأساسهذاعل-رجوعه

ق.م.095صوالىيقرل؟أوق.م.795عامنيالأول

الرورلأناعارةكانت)ذاآخرتارععنالجثوكبي

يرديدعلىالهوداضطهادالل!11:4("بالصديقيجط

تهديدأخماعلىتفسر،11-أ:هاأنلووكذلك،أ!أ

بأنهم-واقعأ-المعروفينالكلدانينكقيمسوفالرببأن

الآياتهذهأنويدو.يهوذاخطيةلمقابللدماءمتحطثةأمة

:التثر

مباضر6لصاللهمأصحتديكونوالمالكلدانيينأن)1(

،3حروفيالوخبةالطبيحةأظهرواأنسبقندأنهم)2(

نأالاق.م-006حوالىيهوذاعلىزحفنبوخذنصرولكن

ق.م.606-706فييوىسقرطمنذاللاحقةالسوات

للكلدانونأتاحت.م.ق406-506فيكركمبقؤمعركة

ال!ىكصيحوأن،حقيقاعلىطيعملاظهاركافيةفرصة

هذهأصاسوعلى.القاةينوىخلفاءبط!عةعالمينوصحاصروه

ق.م.006قبيلالىحبقرقنجبرةنرحعأنيلزمالظرية

،..مق006حوالىتنبأقدجقوقكالىاذا:انبة)2(

الملكيوشياوكان.يهويلأثيمالملكحكمأ!امفيعاشأتفلابد

وبموته،أضورضدمصرتقدموقفمحاولنهفيخلقدالنقي

العرشيهوآحازتولىأنوبمد.القصيرةالإصلاحكرةاتهت

علىووضع،ممرملكنخوفرعونعزله،أضهرئلاثةلمدة

أءصأنانبأبهر.بافيموكان،بهو!اقيمأخا.نهبدلأالرش

صوءمنعيه-كارتماالىالأحرالعادتماوصعان،جبارأ

للننى:الحكلةصبماهوهذاولعل.فىالملكعهدفي

الظلممنإليكأصرخ،تحلاوأنتأدعوياربقىحتىا

.)1:2(ه؟تخلصلأوأنت

دعليم:منالفرليما-رابعأ

الأنجياءكانفقد.النبرةمنجديدأنوعأجقوقضرقنجد

خاطبواوقد،والأحلاقياتللدكأوسل!ينوعاظأأساصأ

ولكن،البرجاةو!لىالربإلىئايخةلإرجاعهمفيمواطنحم

عنمتائلأالربيخاطبانه،للبخطابهيوجهلمحبقرق

الىضكواهنرح،الإيةالفايئوحتقةاللهمعاملاتعدالة

.أووبسفربكاتأضبههذافيوهو،ويحاجهالله

يسجلفهو.اللهمعاصلاتفيايفكرثمرةمجملهفيفالسفر

؟،نفهتراودكانتالنىوالتاؤلات،اللهمعأحاديثه

ويمجل.رمانهفيالميماالنفوسمنالحديدتراودكانت

أجلومنحبفوقأجلمن،اللهروحلهأعلهاالتيالإجابات

.زمانكلفيا!ربةالنفوس

ئوىحيإيمانلهكانفغد،الإكاننبي"حبفوقويسى

التيالتقيماابفوسمنالحديدشأنثأنهكانولكن،بالرب



حبفوق

وجدفقد،الحياةأوضاعفيالواضحالتفاوتويحكلهايزعجها

الرفغومفهرمهالأوضاعهذهبينيوفقأنعبالصمبمن

فوجدالربالىبيرتهتفدمبل،يك!بلمأنهإلا،الربعن

وأعمقأقوىبإيمانوحكلتهقلقهمنالبىقهض،الحلعنده

أثارضهاالتىالمحرةلمئكلانهوجدلقد.مضىوقتأىمن

الكلدانيينونجاح،رادعةعقوبةتلقىلاالتيمواطنيهخطايا

أصاسيتين:حقيقتينفيحلا،المحدوديخر

باصر،ليلبهغلافالرب:الثاملةالمطلقةالربسادة)1(

الر!أنيؤمنكان-الأنياءكائر-حبقوقأنمع،فقط

-بنذ!يؤمنكانلكنه،خاصةعنايةبإسرائليعتنى

جمعذصائر،المالمكلالىتمتدالربجادةبأن-القدر

ضدشرهمأجلمنالكلدانون!اقبلاوهو،يديهفيالأم

أ!أ.الأخرىلغاضطهادهمأجلمنبل،فحبيهوذا

ببادةيسصحأنكلكنلاصو،سواهولا،الوحيدالإلهولأنه

يخلمونوقد،مالزمنالأوثانالكلدانيون!بدقد.أخرىآلهة

وتبخرلثبهها"القراينويقدمون،القوةمظهرآلهمعلى

ا:16(،)حب،سحنوطحا!انصياحمنجهمالأفهلمصدكا

يظهرأنبدولاالقدوسالواحدهوالأزلمنذالربولكن

أوئافه.معالمتفخالمتكبرالجضرويحطمالمطلقصلطانه

هيالنايةالهامةوالحقيقة:ابقاءفمانهيالأمانة)2(

ضمانهيفالأمانة،بأمانتهأو)2:4(،يحابإيمانهالبار"أن

الفكرةبذاتهاهيليتالنبيكهاعبرالتىالفكرة)ن.البقاء

الكلطتلهذهاقتباصهعندبول!الرسولكهاعبرايى

الدلالة،ععيئحقأيذكرحبقوقفإنذلكومع(311:غل)

الاضقامةتعنى)نها،ظاهرأثرلهاالنبىحبقوقلدىفالأمانة

قطعأولكنها.المئوةالظروفكافةتحتوالثباتوالاخلاص

لللوكفحالكمبدأل!يمانالجديدالعهدمفهومتتضمن

والآخلاقفالدبانة،اللوكيحددالحىالإيمانإن.القويم

بالر!فالايمان.المحنةأوقاتفيوجمكاصةجنبالىجبأيسران

ليوالا!تقامةلهللولاءضادأفوىماعل!الراصخوالإتكال

نفمهعن!لنفالإيكان،يتأعمالبدونالإيمانإن.الحياة

.الحياةز

حقوهو،الإكلانعملعلجازمأتأكيدأجقوقو!ؤكد

تليحأولو-الأنظاريوجهانماهذاينعلوهوولكنه،اكيد

ولا.الخارجيةالمورةخلفا!ركةالقوةالى-الأتلعلى

-!ماالإيكانعنتعب!أ-نرقماالقديمالعهدكلنيورجد

حملككرنولاايينكأهرلاأنهفمعا:حبقوقبصلاةجاء

طحامأ،نصغلاوا!رلالزكترفةعملككذب،الكرومفي

بالربأتهجفإق،المذاودفيبقرولاالحظ!ةمنالغنمينقطع

كالأكائل،قدمقويجحلقوقيالدالرب.خلاصبإلهوأفرح

.(91-3:17حب)،مرتنحافيعلوبخى

خئك:

ترنيصةفياليةدبررةوتقولمداراتهاهىالكواكبحبك

منالكواكب5:الكنحانيينملكيابينجيوشعلىالاتصار

.(5:.2تض)،صيراحاربتحبكها

حبل:

فيكثيرأ!وحبالحبل)كلمتاوترد،الرباطهوالحبل

الاريخفجرنذابلالإنسانصنعفقد،القديمالعهد

)أىلبهائمرصأوكزطم،محرةأغراضفيلاصتخلامها

هىالعبريةوالكلحة،03:28إش،3209مز،ا03:ا

عبدانأوالجرأعصانحزمفيأو،العرلية(لى)؟رص!1

صناعةفيأو،(أه2:راعوث،37:7تك)وكرهاالحنطة

وصاريهاوقواربهاالفنربطفيايخام،أول!بيتالأطناب

للباسأو(4.و32و27:17أع،33:23)ش)وشراعها

،47:3حز،771:عاموس!،61:6مز)الحدودوتخطط

وأا:6(،)أسالزياتيعيئأو(،2و2؟ازك

اليردصاعةقيأو،(ا:713صم2)للجركلاصل

،(أ2:هكل)الياطضفرفيأو(،14و13ا:5قض)

.الأغراضكأذلكوغر

اليفمنأوالأضجارأغصانمنتجدلالحبالوكانت

المصريينقدماءأن؟.الثعرأوالكانمنتضفرأو،والحلفاء

الجلدية.اليررمنالحبالصموا-أضأالعبرانونوربما-

فوضع،المقدسالكتابفيمجاز!أتتخدمالحبالأنكا

والخضوعالاضسلامعلىعلامةكانالمنقأوالرأكطعلالحبال

قوةإلىتئرالخطيةوحبال.(32و0:231مل1)والمذلة

.(5:18)ش،5:22أم)ل!نانالخطية)كراءصلطان

وقد.(3ا:18:4،16مز)أبالهشنيالموتوحبال

.،الثوكيالحبل"الى(6أت2جا)،الفضةحبل)!ر

فمبارة،الأرضوتقيمللقياستخدمكانتالجالولآن

نصيبهأنتحني(ا:66ص)،ابصاءفيلميوقحتجالا

.جيدةخصةأرضفيوقع

الحبط:أوالجلعلىللدلالةالحبربةفيكلماتعدةوفاك

أنها؟(حبل)العرلىاللفظمنقريةوهياخبل1)1(

صم21،2:ه)ث!الكتا!فياضخدامأالكلماتاكثر

:41أى:6"ااأس32،و0:231مل13:1،ا8:27،

:أ116،1:304،ا:أ78.550:ه:4،ا8مزا،-

إرعيا5:18،33:23،إشا:2،6جا5:22،أم،ه

:4،ا1هوضع:47،24حز13،او2اواو38:6

الكلمةنضىترجمتوقد2(.او:2زك،7:71عاصس

مصدتأىحبالتهوالى2(،.33:))ش"أطاب،ال

21



أحبولة

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(63:8بيو)ألالذاحبالةاو(81:01بير)أ

)قضابحبل"المواضعبعضلطترجمتوقد5أبوت،

2:3،)مزابرباطو!،12(أو1:أ146،أو:3ا5

5:18(إشا:118:2792،4،

)خرأبأطناب"المراضعجيعلىوترحمتأيتار9

يق!،23و62!73،4و3:62ذعد،لا.:53:81،93

.(01:02يار!،45:2

2(.وا2:18)يق!حبل"إلىوترجمتأتكراه9

وترجمت،ومفىلفظأالعربيةي!وهي"حبوطإ

4:12(.جاا،7:همل)1بخيط

.(44:31)إش،جطأإلىوترجمت!صد"

4:3(0)خرالكتانسأخيطاإلىوترجمت"باتيل،

إلىقربت،معافيبضحةإلىترجتوقدأكيو5)8(

34:إش4:2،أخ7:232،مل)1الفياساخيط"

خيطأالحقوأجعل3:1(470حز31:93،إريا17،

الحقأنإلى)ضارة28:17()إش،مطحارأوالعدل

نأكا.الغضاءوتانونالحكميزانجكونانوالحدل

حصارإلىيثر21:13(عل)2!الامرةخيط"

)أكلطلبناء،عطمار"إلىترجمت!.لأورضلبمالسامرة

)إشوالتخريبللهدمامطمارواأ:16(،زك،38:ه

إلىمجازيأالكلمةلفىترجمت!2:8(.مرالق،3411:

.القياسمننرعأالمنطقباعتار1(4:ا9)مز،نطق"

:"-جلأ"ترجمانالجديدالحهديرونايانكلمتانوهناك

*)موضعينليوردتوقد)+هأ+أه"ور(أ"!يريون1()

(17:32أع،2:15

بمعنىمجاريأالكلمةوتستحدم،)+ه+،كل!(أقانون9)2(

(:16ا.كو)2أد&مقياس

حبولة:أ

أخذهأاتجله9والمصدة،أوالفخأوالمثكةهىجولةوالأ

هـأحبولتهغليولفعوجنىقدالربإد؟أيوبويقول.بها

(91:6)أيرب

:محاباة

الوجهأرفع9حريخأوتفى،هـناسافانيمالعبريةلطوهى

مأأالررروجهرفعا:انظر)أالثخم!احترام9أو

هذهوتطبيق.(24:23أم،الرجرهومحالاة18،5:ه
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حغ-كلتوم

وقد،عنهوالرصىقبولهتعفيفإكاالاجدالمضرععلىالعبارة

صم1)أوجهكرفعت5:القولفيالمنىبهذااستخدمت

.(9وا:8ملاخى،ا:921تك-إنظر25:35

وأ،الببقبرلمناالخصتجولعلىتدلوهي

أ:38)أممي؟"وجههأتحابون9في؟والايحازالتحيزإظهار

عامة.بصفةالكلمةعليهتدلالديالمحنىوهرا(،و.

لامبانواعبارةالجديدالعهدفياليولايخةفىونتحدم

يقل"ترجمتوقد(ط4"+4ول535)ول!مهده،بروسوبون

.(2:9يع)،نبوتحاهو(01:43عأ،02:12الو،هجرلوا

يع3،2:هكو6:9،أف2،11:)رو،محاباة"إلاصمونا

:2.)9

ىأدونالإنسانحقيقةإلىيخ!تدانودينونتهاللهحكمأما

(1ا2:رر)قويةأو،(6:9أف)دنيو!ةاعتبارات

)حت!

حتار:

تمىوبه،باسداروماوحرمهكفافهضيءكلمنالجار

يخرحالذىالقذرهوأو،الفثلوببنيةمماأوالذئرحلقة

فيلاليفموآ!ملكعحلرنإهردضر!،قد.الدبرص

النصلوراءالخموطقالنصلوراءأيضأآالقافدخل9بطه

قض)"الحتارمنوخرج.بطمهسال!يخدبلملأله

منبررحتىأخائهكلاخرقالسيفأنأى(22و321:

البطن.اعفل

حغ-محتوم:

منبدلاالذىالمقررهروالمحتوم،أوجبهالا!رحم

البونانيةالكلمةعلبهندلالذىالمفىهووهذا،حدونه

إلىبطرسولالروجهفقد،(ول53!ءأ)هورووو!9

(الاصرىيسوع)هداا:القولالحصينيرمفيالمجتعين

آممةوبأيدكلطالابق،وعلحهالمجومةاللبمئررةأخذنموه

هوالظريشلفتوما.(2:23أع)،وتتلتسوهصلبتحوه

منالمحيوعالربصلبعنيتحدثبطرسلالرصأن

:الاختلافتمامنخلقيننظروجهتي

جريمةالمسيحصلبكان،التاريجةالظروجهةفمن)1(

أخذتموه5:فحلهمعنأديأصرلينكانواأناسارتكبها

.هوخلتموهصبصو.اممةوبأكدى

جزعأذلككان،الإلهيةالمقاصدالالنظررجهةومن)2(ا



حث

.هامحترمةاللهبمحورة)الأزيةالخطةمن

رجهتىبينالمنطقيالاتاقلنا!رحأنلالرصيحاوللمو

.واحدةلحقيقةوجهانفهما،النظر

يخانةعنحدثهفىاليونانيةالكلمةنفسالربوي!خدم

ولكن،عنومهركاماضالإفانابن5:الإ-زطيج!وذا

نجدونا.(22:22لرا5حلمهالذىالانانلذلكو!ل

لا،الأزليةمقاصدهلياللهخططهفما،ابظروجهتينفى

مشوليته.منالإنان!في

،ترر"بمضالأعمالسنرفيمرتين،ختم"النحلوورد

يرسلأنمخملكلتيرحمماالتلايذفحم،،أوجباأو

عأ)،الهرد!ةنيالاكنبنالاخرةالىخدمةضئأواحدكل

لرل!ؤلالرصويقول.أنفهمعلىأوجبواأى(119:2

حم"الله)ن،باغوسأر!وسو!فيللأثيوونخطابه

جحلضد،(:1726أع)،صكهمومجلودالمحينةبالأوقات

(1:7أع)سلطانهفىوالأوقاتالآزنةالآب

)حث!

حث:

)تكنوحبنحامبنلكنعانالئاقوالابنالحثونجدهو

.،مرعب)العبر!ةفيالاسمومعنىا:13(،أخاا:ها،.

بعدمالالالأولينالآباءأكامفيكنمانفيحثلنوعاشوتد

حبرونحثبنراعترطنوقد.كنعانلأرضالإسرائيلىالضو

فيالأعاءترتيبمنواضحوذلك،الحالمنالهاقادمين

صهدونبنحثاسمجاءحيث16(،و1)01:هايكوكن

رؤصاءأحدمنالمكفيلةمغارة)براهيماشرىوقد.وايبو!

نزوج؟2(.أ-.23:)تلثسارةزوجتهلبدفن،حثفي

رففةجعلمما،(27:46تك)،حثشات5!عيسو

تك)حثنجاتمنروجةلهيأخذأنشيمقربتحذر

27:46،48:1).

جون:

الكلمة:منالمقصود:أولأ

ضمربئلاثةعلىللدلالة،الحثيين"كلمةالحلماءكخدم

وهم:،الأفلعل

آيافيالوسطىالهضبةاستوطنواالذ!الأ!يرنالكان1()

.(؟!!ة،،!ول)"الحاتيينااسمعليمويطلق،الصغرى

الأناضولنياصتقرواالذكأالآرىالجنىمنالمهاجرون)2(

يونهاكانوالغةوبهوا،الميلادقبلالئاثةالألفأواخرلي

ءهأ"ك!()،اليبما"

صورياكاليفيالدويلاتمنالكثكلاستوطنالذممطالضب)3(

لأتقلىكانتوالتى،الجلادفبلالأخكلةالألفغضونفي

-0041بينفيساالأنافويىللخنتابعةكدوبلاتأصلأ

اصمالئالةالفئةهذهعلىالمؤرخينبمضوطلق.م.ق0012

.،الجددالحئيينا

:الصفرىأسيافيالحثيينموطن:ثانيأ

الأملىالموقعهيالصعرىأجاأنالحديثةالأبحاثأثبنت

رسانلدالحثيرعلىيطلقالدكط3الاوهو،أخياالبلاد

حدثمأاكتمتالتىالحئينملوكجلاتومن.العمارتتل

قوةوتحصراطوروسجبالعبرواأنهمعرفنا،رموزهاوفكت

خيتاه)أنأيضأثتكا.مرريافي3واصراطورالفراعنة

.الصفرىأشاني(1،؟!،))أحاقافياضهاممي

وراءفيصاالحثينموطنإلىث!ماالمقدسالكتابفيولى

القديمة-العصورفي-لثكلكانتالى،طوروسجبال

اليالهضبةإنبل،صريةفيالمصريةللزواتالئمالىالحد

كونوالمأ-للوبل،المصريينعندمعروفةتكنلموراعما

نأمع،الصضىلأياالجنودةال!واحلعنكعيرأ!لمرن

الواحلهذهيمونوكانوا،ارتادتهابدلاالتجاريةضخم

البحر.عبرالأرضأقصىأى،كيتو"

أصيابينموقعهاأنكا،جذابةمنطقةالصنرىوأجا

تاريخفيرئيشأثورأتلبجعلها،أوروباضرقوجنرد

الوقتنضىوز-الرصلهمزةكانتففد،التديمةالثعوب

النيلحوضيفيقاتالتىالقديمةالمماللثبين-حاجزأ

.والبقانالدانوبحوضقيالناشئةالمجتمحاتوبين،والفرات

يل،ألفىمناكزسواحلهاطولبيلغجزروة!ئبهأغاومع

جمويةعلافاتلهاتكنلمأنهالا،شه!ة!كارثلالةبهاوتحط

أردنا!ان-فالحثيون.القديماياريخشالمتأخرةالعصورفيإلا

الهضبةفيأقامواالبحار،بلمجوبوالم-،فالحاتيون"الدقة

وفيالثالفيتنحدرالجبالمنصلا!بينالمحصورةالداخية

خعتحدرالغربفيأما،البحرنحرشدطأ)نحدارأالجوب

الرقفيأما،الغربيةبالسواحلالإتصالصهلمما،تدريجيأ

بود!انتحيطايىإرتفاعأايث!الجبالمنيللةجبالهافتتمل

أراراطجبالوراءوماأريهبمرتفعاتوتتصل،الأعلىالفرات

الإرواية.الهضبةالىثم

ثهالىعنالصفرىأصياهضبةالحاليةطوروسجبالوتفصل

منقليلعددالجالتلكويخترق،ابهرفىوللادصر!ة
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الطرقأقصروببدأ.الألجةمنكبرجاتعلىالتيالممرات

مرع!بلدةعندوينتىطور،سجبالويحبرقيصريةجوارمن

يمتدطريقالرق!ويوجد.صريةلصالىمقاحأتمتيرالتى

غاضاتإلىثمالفراتضروافدأحد"توكاص5لرمحاذيأ

الحنوبإلىأوأرينيةإلىشرقأإمايخهثم،*طيةعدالفرات

إلىوتوجد.النهرينبينبلادإلىومهاأدياربكراإلىالرقي

النرقية،الحنوبةوالسراحلكييكبةإلىأخرىممراتالنرب

علية،أغراضفيإلاتستخدمهالمالخةالقواتأنيدوولكن

"أمانوس"جبالأما.فيهسثكوكأحيفأكانتكيليكيةلأن

سوريةسلزومحاولةأىصدنيأيدأكانتفقدالرقفي

.الحابهذا

استفرارفيآخرهامأعاملأالصغرىأصباأضهاروكانت

نأعنالهف!ةزالداخبةالنهيراتعحزتوتد.الحئيةالقائل

الفرروالجنوبالجنوبفيوبخاصة،الخارحإلىطريقهالق

الىمباههاتحولتدونها،صدأطوروسجبالوقفتحيث

نهر!نفنجدالثمالفيأما.آصنةمتقماتأوراكدةبحيرات

الهضبةمنيخباناللذاد،ضجارياوه،الهالز"ر!اكبيرين

البحرإلىومناعيقةوهادإلىالمحلقةالجالخلالصويخغدان

فإن،الغركيجانجهافيتدريجأتخدرالهضبة.ولأنالأصد

فطمجريان-الهفبةمجرقاأنبحد-ومياندرهرصنهرى

التاريخ.رهامأدورألحبتطرقتخترقهماإتاعأبهثرواديير

لأنهاصخدامأأولهماكانأنهإلا،اندفاعأأشدأولهماأدومع

كيبكيةخهراأما.ماشرةالحثهالتجمعاتقلبإلىبؤد!

مرتفحاتفوالقفيويمرانالهضبةأعماقمنيخنبعانالكبيران

يقطعانوهكذا،الغردالحنولىإلىيجريانثمطوروسجبال

الأنهارهذهوديانعملتوقد.سوريةإلىالمزديةالطرق

المجلفةالمناطقلىالحثيةالآثاربينالفوارقإبرازعلىالداخية

بينفواصللبهلكاتالمائيةالمجارىمذهأنعلىيدلمما

كانتوالجبالالأ!ارهدهأنبالذكروحدير.الخةالقائل

الحزءحول!الهالز!ضهرويدور.الخيينكدضدتأضياء

الحثيرعاصمةقاتحيثالهضةص-الشرقيالثالي

نربهبعلونلممةعلىا"ي!(احودا5-)حاترشاأوحانرساس!9

الأولى-للوهلة-الموقعهداويدو.الحالةابوكازكوى"

لطرةلإلفاءألهإلاابلار،اشزءالارارةمركزأيكودلألىصا!غر

فيتحكمإذهاماضرألجيموقعألهنجد"اللاحريطةعلىفاحمة

الحثيينمملكة
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حيون

ابانةالنوىأنعلعلاوة،الجطتةهذهنيالطرقمحموعة

فمن.طوروسحبالوراءالرقيالحنربالىتفعكانتلهم

الثرقيالثصالفإل،الإتحاهاتكا-فيالطرقعتقرالموقعهذا

13(أ)3"إيري!!ووادكليول!()،أ؟4!أممازيا9إلىالطريقيزج

الى!يقويخرج.الأصدالبحرطحلعلى-بإلىثم

لاونهالأعلالهالزفرادكي(3أ!78)،بيفازامارأالرق

ومهاقيصريةالىالرقيالجنوبالىطريقويخرج.أرضروم

تياناه"إلىالجوبالىطر!قويخرج.ومر!ىملاطةالى

معالفربالطريقو!نهرج.يهيكيةوبوابات(!ة+)

ونجد.ايجةبوساحلالىثمهرمىفوادكلطفريجيةالىالهالزخر

تكتنفجثالهالزنهر!هايجرىالتىالأغرارالفر!الثسالفي

.المراصلا!تحرلىمرتغما!ضفتيه

اكرية:ا!ثافات-ثاثأ

الجنرافية،الجاطقهذهالالأضركنالجلينفيالحلماءإتجه

عنجهودهمأنحرتوقد،آثارمنفهاعمابالقيبوتاموا

علىيتعرفأن1872في،راتد.)فاصتطاع،مذهلةتائج

يقذهارأن،الماصىضهرعلىحماةليالهووغييةالنقوكأبمضر

الآثارضظايابحض،سايك5بروفوررم؟،الضياعمن

.النيانطواهاقدكانتالتىالحثةالامبراطوركةعهدمن

ممرفيالتىتلكاله!وكليفيةحماةنقوشوبمقارنة

طرتتيأنوجد،الفربأقمىفي8!،،-،)امحهكارابيل"

فيشوهدتقدأنهالباحثتذكرثم.تثا!تان!هصاالكابة

بحض"بوغازكوى،نيوبخاصة،المزىأصياوفيسوريةثهالمي

فأدرك،الكتابةمنالطريقةبغ.غرهاعنتتيزايىابتوش

طدتدولةناككانت-الهلييةالحضارةقبلفيصا-أنه

دولةهي،الصضىأياكلوالحضارىالياسىبنفوزها

أخرىآثارعنكثفتقدالحدئةالحفرباتأن!.الحثبن

وقد.الهاوصلالتيالخةيؤيدمما،قدبمةمدنوبقا!ا

ملوكقصورأطلالفيم6091في،وينكلرد."امحف

باللفةالمنقوضةالألواحآلافابوغازكرى"فيالحئن

فيتموقد.الميلادتجلعرالئالثالقرنالىترجعالممارية

سحلاتأ!انجتوتد.رموزهافكالىالوصل0291

تللرصائلومحاصرأمابهأماالبعضكان،حكومية

يم

م!!ى

ا-!*!

-.

كركيميشفيوجدتهيروغليمةحثهكابة
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حثيون

أضا!وقد.المعاصرينالفراكةأحماءبهاوردلقدبل،العمارنة

التارمجة،للدراساتالجديدةالوثائقئاتاكافهذا

وحضارتهم.الحثيرتارغمعرفةفيالفضلجع2وإلا

ريميهم:تا-بعأار

عدةالألاضولأواسطفيقات،الميلادتبلافالةالألففي

مملكةإحداهاكانت،صايةكيرأصولمنصعرةممالك

الآريينيرالمهاجرعلىاحمهمأطلقالدبن(ولطعأ،341)الحاتيير

.م.ق0002-0023بينيخصاالصفرىأصيادخلواالذيى

مراكيأهموكانت.الياعيةابدةلهمصارتماوسرعار

يخاا!هيالباكرةالعصررخلالالآرييرعؤلاءصيادة

لاصمحابأ!لرالني(ولمما3،!5)رأطوهكو(!عك!)

الص!ةالجةالمالكهدهنجمبأفولولكى.،جرركالى"

أخاتوصاساإلىالحثبرفوةمركزاشقل.م.ق0175محوفي

نرمىالرقإلى(الحالةبوغازكركيوهى-دا،،،ي!5،3)

الحثىالملك31تئابهمنالعلحاءبحض!ى2و.لدالز

ق.م.(0172محرفيول+8"4لاا8فى)الأول!"نودهالباس

أنهماأ(ا:4نك-الأمأكي)هجويبمملكتدعال5وا-

ذللث.علىتاطعدللثمةيرولكنواحد،ضخمر

حرالمي-ي!!أ)أ؟ول(44)1.الأولحاتوجلي!"أيامولى

صرية،ثهالطجوضهغزت(ق.م.0165-0162

علا،واستولت6وثومحلبمثلالهامةالمددعلىوانقضت

علغاراتبث!-المبكراياريخهذاو-اكمتولكها

وأعلاالاصيلاءمحاولةدونالهربنينوماصريابلادصائر

كانتالغاراتهذهأدومع.طرفهممنعلاحكامإفات

حوالميفيإنهحتى،الأثرعيقةكانتأكاإ،،عايرةكارات

33!17أا؟أا"الأول،مورشب!"اشطاق.م.0016

بابلعديخةيقنحمأد(ق.م.09ءأ-0162حرالي-

البابيةالابراطوريةضوطلىأثرهدهكادمما،وينبهاالقوية

منفترةصادتق.م.0014-0016لبرويا-الأولى

ويقبر.حالحارلىالخىالفردأضعصمماالداحيةالمارعات

أعظم(.م.ق0841لىاحو-+أكا!اع+دا)كهأستيير"لملكا

ببرالصحيرةالتفاصبل!ا!ثالهابعصروهاك،حثىمرع

موسى.وشريعةالحثةالرائع

الملكعهديمحدهاذروةالحثةاطرربةالابللغتوقد

لياحر-5داهاحهالااداأ+45)!للأواسمالوبيلوسولا

ضرفيجولميفي-عهدهلىونمق.م.(0138-0135

الأو!النرق!-مرةلأولالحديدصهر-الصعرىأيا

وقدإ.الحديدياالعصربدءدلكيقبربانتمحلكيات-

النهرين،بلادأعاليكلعلامبراطوريتسلطانالملكهذامد

لرجهوجهأالحثيرنأصحوهكذا،بانحتىجنوبأووصل
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صورية.مناكرالجزءيحكمونكانواالذينالممرييرأمام

أيامفيوالحثينمصربيناخكاكأولحدثقدوكاد

..م.(ق4821حوالمط)مجلاوفيهزمهمحيثالثالثتحتسى

وذلك،أخرىةص"لخيتا"ذكرأنجدأعوامببضحةذلكويعد

منلزعماءصورةتوجدحبث،المصريينالبلاءأحدمقبرةفي

حثبة(دوبلاتوهي)اوقادكأونويبوخياكيوا

والفضة.بالذبمرصعةثميةأوانمصرلفرعرنيقدمون

لأياالجولىالاحلنطقةعلىتطلق"كفيوأوكانت

أما.لبانديأالحصنقلحةاهيأتونيباولحلالصعرى

مما،الماصىضهرمنابععدأموريةمدينةاكبرفكانتتادش

النرلى.الثالأقصىفيكانت،خيتا"أنعلىيدل

ضواهدتوجدلا،ذلكبعدعاممائةمناص!مدىوكل

رسانلفيللظهررتعردولكها،الحثيينأو،حيتا"عنأئربة

ومن.هحاقي"اصممحت.م.(ق1375حوالمي)العمارنةتل

التيالرسائلللك-بصددهنحنفيما-الرصانلتلكأهم

ئلللخطرتحرضتالتىالجاطقفيثملوه،فرعونإلىبهابحث

فيامجذرون،المييالاحلعلىوصايرزا،وقطنه،اكيزا

نفوذهموتحاظمالإدفيالجينجوشتغلغلاضطرادمن

تلكوجهقيللوقوفبقواتا!دادهموكطلبون،الحطروتفاقم

تجينهكلوكيفيةأوسماريةوئائقثمةل!ولكن.الغارات

هناكأنإلأ،الوقتدلكفيفلطبنرالحثبنتقدممدى

أقصىفيوجودهما.لى-أخرىمصادرفي-الإضاراتبعفر

هوضكيم3حا4"،ط(لأ)4،لابايا"أنالمققدوص.الجنوب

،جرا"لاصمأن؟،الأرز:ايةبالحثهالوثائقإحدىكات

ممبلأبمعبدحائطعلىحثيآسير



حيون

بعضذكرهاالتي-،الخبكلواجماعةأنو!دو.حثيجرس

الحئون.شكانوا-فرعونالىتقاركلهمفيالمصر!ننالحكام

،الميلادتجلعثرالرابعالقرنأنناءفيأنهالمعروفوش

قادعندمالذللث،مصرصبادةعنخرجتقدصريةكانت

لاسترجاعالمصركةالقواتاثاقرسيىوابنهالأولجتى

كان،الأصقاعتلكليمصرهيةواستعادةالمصريةالمتلكات

ناويظن.فلسطينصالم!فتحبإعادة!دأأنالضرورىمن

0135حوالم!)حورعبع!دفي6خينا"إلىاشارةهناك

الأولصيتيعهدعنالجلاتولكن.(ق.م.1315-

عل(..مق1313)الأولسيتىانتصاراتالىبوضوحل!ر

.،جا5بلاد

المصرىالوضعتحسن،الجلادفبلعرالئاكالقرنوفي

وابنهالأولجيمنكلخلفهاالتيوالآثار.فلسطينمالمطفي

يوكد-يان!اكثفتوايى-الثافيرسش

الامراطورقينونالصراعوظل.الجاطقيلكاسترجاعهم

ق.م.(0013نحو)قادشموقعةحدثتحتىوا!يةالمحرية

نل!ه*دام!()68لاليى،ومو5مصر،فرعونالثاقرميىبين

ويذعىالحائر،عنالكوالطرفاننكبدوقد.الحثيينملك

!دمأقنفما،حالأىعلىولبهها،خصصهعلالغبةكلاما

رمعسلنسلاممحاهدةضدت،الئالمواصلةجدوى

وبها(،.م.ق1284!صفي)،الثاكحلأدو!ييسواالثافي

أملاكيينالفا!لهو()الماصيالأورنتنهرأصبح

الغاراتتنظلتالحثيةالحصاباتأنييدوولكن.الدولتين

رعىاين)،صنبتاح")نحتى،فلسطينعلىجنربأ

..،،.!لم.ء9هـ!01/لا/ءد؟الأ..ت-فى،!!161!ا.،.1صا.1+3

الإ*!1!/"6!"،ء.ءأ6ا*ا

ا+ءا!.-3-.،13-ا"
.،/فيا.!،!....ا.بر.س*/-ت-ة21

ة!13ء6!:!ا.!1!،لااة)1،-).ا*م1؟/.!+.أ

أإ!2.-1:ث،،01\إ!الأ1في3صأ011؟ا

!،براإسلاأ!اآ؟يا!اح!!ثرسع!ا!-11

::-أ.11ءا.3-.ا

111إ-شالم-ا..لماإصاصءأ%-أ!امإالمإ0011!لم?ا
أ-ا

01

ا!.ا؟ا\،.!إ

!زأءأا!ااإ--.\
*!!،-!1111*!

،ير-ا.اإ!أ%.لم-.3.

/111

،11--يا

/11،،1..بما-

/!ا!أا1إ/-. ا
//11لم-01-ا"أ*

!ىحصب!لى-سبى-إحذ

مصرىنقشليحيملك

حيعون

خربت5:صهاذكرنقوشفيعيماتصاراتهجل(الثافي

،،بكانان"نت،ص!المة،خيتا)أصبحت،،خنر)

تنراما"صارت،،هـجازراشبدت،،عقلاناذمرت

التسلوهذا.أرطة،فل!طينأصجت...ئيءكلا

أرضصاليفيواستقرارهمالحئونبتنلغلالقوليؤكدالجفرافي

.كنعان

،العرشالرابع،تودهالياس5اعلاءعند..مق2651وفي

ابحاهمن،الحانببن"علوالعسكربهالساسهالضغوطاشندت

،بالأهياوا"كسرنالقرصانمنباعاتيدأتضد،آخر

ضعوبمنالأولىالموجاتكانواربما-(هـ*!لطااول)

الفر!الاطيءعلبالهجوم-اليونانبلادمنئادمينابحر

نحربجئهالزحفإلىاتودمالياس5فاضطر،الصنرىلأصيا

بعضوروبط.اباطقتلكفيالخةالمصالحلحصاكةالغرب

للسواحلالأخائيينوكزوالأهياواننهجماتبينالملصاء

حوالمط)الطروادلهالحربزمنفيالصفرىلأسباالفرية

الحثهالامبراطور!ةضهايةوحا!ت(ق.م.0123-0121

الثالط،صوليلوليوماس"الملكعهدفي..مق0911عامنحوفي

ةص،البحرسعوبامنالزاةجحافلانقضتعشا

.)خ!سضا(هح!لوصاس"الحظيمةالمدتعلوتضوا،أخرى

لهتهم:طديانتهم-خامسأ

منوصلناماولكن،الهألفلهمأنيدعونالحثونكان

أخهمعلىبدلمما،الحددهذاالىيصللاالآلهةهؤلاءأحماء

نوعياتثملونآلهموكان.عددهمتقدكلليكالونكانوا

آلهةبغدصونفكانوا،والمرفيةاللغويةالأصولمنمختلفة

حورايةأوبالاو!ةأولوانيةأوحلأيةأصولمنأعاءلمكوين

دليللد!ناوليى.كنحانجةأوا!ديةأوصمر!ةأونجهةأو

الكثوعننعرفولا.المصرونآلهةمنأحدأعبدواأنهمعل

علكثهودفاءلمةفيوردتالتيأحماعماإلاالخيةالآلهةمن

وأأططرنيالآخرابعضأحماءترديظ،المحاهدات)حدى

ممالغالبيةأحماءوردتوقد.الأعادبمناجاتأوطقوس!

(3طحاضه8،لا)!يازييكاياافيالصخردنقوصقفتفي

مغنيينقامتتضمنعادتهموكانت.بوغازكوىمنثالقرب

بلغط.فر!ىكل،إغ...ابينأوالحلألبينأوالحورانببنمن

الآلهاتكبرةأما.العواصفالههوالآلهةهؤلاءكب!وكان

كانت،الإمبراطوريةأياموفي."الثسى)الهةفكانت

بينعنضيعهطكلكلوكان،الحورانيةللعناصراليطرة

الك!ين.الآلهة

صورلة:ليالجدداطيون-صادمأ

فيالحثنيين-لغويأولاعرقيألا-)طلاقأعلاقةولا

الجدداخثينهؤلاءوببن،الميلادقبلالثانةالألف!الأناضول
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جون

الحئيينعاصمةالبحرضعوبدمرتفعندما.صورتفي

سقطتوبذلكق.م.0911حواليفي،احاتوصاس

فطقةفيدوبلة24ظلت،الأنافرلفيالحثيةالامبراطورية

صالمطفيقائمة(الفديمالحهدفيتوبالوهي-4+)نلعطتالالي

موريةثهاليفيالهامةالعالمدنظدت؟.طوروسجبال

!ثهاللأا

ع!إ/!ر،

!*".أ

ثورظهرعلىإلهتمال

محلتحمل-مفىيصاللحثيرخاضعةكانتوالتى-

الحاصى،خهرعلىحماةمكانت.نابةقرونلبضعةالحثيةاثقافة

الجنربوالى.المدنهذه3أمنالفرا!كرعلىوكركميش

مملكةناالعر!والى،أرفادمملكة،كركيقمنالعرر

حطامملكةالجنوبوالى.(بالحايةالآنوتعرف)يردية

إضحياء-القديمالعهدفي"كبووهى)،كيالوا5وعاصتها

كانتايي!لوخوتو9مملكةحلبحولويخما،(ا:9.

وهى)،حاتاريكااإلىنقلتثمحلبفيأولأعاصتها

الفراتمنالرقوفي.(9:ازك-الكتابفيحدراخ

الىيقيأنعلمولا.(حاليأالأحمرتلأ"يرصيبتل"مملكة

الوركة،المراكزهذ.فيحيةالحةالثقافةظلتمدىأى

الآية:الحقائقص،بهاالمراكزهذهتمك!موولكن

28

ثل-الخينللأباطرةالقديمةالخةالأحماءظلت)1(

تطلق-جي!رحلألو،تاليىموا،سنارلابا،سمايويلرص

،الملادقبلالأخيرةالسنةاكفخلالصريةكاليملوكعل

لوبارنا،،موتالو،طبالولمومحورةفيالحلاتفيفئظهر

وكالرزصل.

نقوضأتحملححريةآثارأالملوكأولئكمنكثيرونترك)2(

الجية.باله!وعليية

قلالأخيرةالةالألم!فيوالحرايخودالأضوريرنظل)3(

سكانهاوعلى!حاق!اصم،سورية!اليعلىيطلقرنالجلاد

.أبخبن"اسم

تاتاييالحثيةللممالكأشمرارأالممالكهذهتكنأو

باشثناء-ذلكمنالقيضعلىبل،ايلادقبلالثايخةاكففي

سقوطأعقبتاييالقرونفينثأت-وحلبكركميق

كانتأنهاوهي،الحقيقةتلكهذاينفيلاولكى"حاتوساس،.

.ابدقلاثايةالنةالألم!منالحثيةالئافةسلخيرالوارث

نحوخربأالأضوريةالامبراطوريةجحافلزحفتوعدما

اندمجت،نفصهاالصفرىأسياإلىثمالمتوصطالبحرضواطيء

الامبراطوريةفي،الأخرىتلوالواحدة،الصغيرةالحمالكتلك

ستطتثم،.مق072قييدهمفيحماةفقطت،ألأضولمممة

:18كل2)انعلى..مق717يالئافيصرجونيدلدشكركب

الأسوريةالقراتواصلتثم01:9(.إ+!ا:349،13،

حصونواقحتكييكيةطر-شعنالصغرىأياإلىزحفها

فيأمرعق9ضوطوكان.م.ق712فيواحتلتهاطوروس

القوةولكن.الحثيالتاريخفيالأضرالفصلهو.م.ق907

الحثهالمافةاستمرتفقد،آحرشىءوالثقافة،ضىءانعكرية

ظلتبل،الهيىالعصرخىمتفاوتةلدرجاتالمناطقتلكفي

حدث؟ذلكبعدماإلىالمراكزبعض!باقيةمهاآثاربعض

واديبينالمافيالاتصالحلقةفكانوا،أداغنمرود!في

أورولا.وببروالفراتدجلة

-العصورنلكعن-والابيةالأشوريةالجلاتولئر

فيصص،الحثبينبلادباعارهافلطبرفبهابماسوريةكلإلى

الحثيون31بئأشدودشمب(..مق171لىاالاليسرجرذ

.أالخونة

هر:عليفية،لحةالعالحةالدويلاتهذهلمةوكات

حديثأاكحفتالتيالهيروغليمةالحةالنقوشصاعدتوتد

فكعلى(4691/4791)كيلييهةفي"كارايىافي

اللغةعىتخلفوهي،الهروجميفيةالحثيةاللحةهذهرمرز

القديمةاطئهالامبراطوريةأيامفيتنخدمكاتالنىالرحمب

يكرنماأقربوكانت،المصاركيلالحطتكتبكانتالي

أ"ولط(4)ول،اللوايخةهـاللغةتمىالتىالآر!ةاللغاتلاحدى



حيون

القديم:العهدليواطثيونحثبنو-سابعأ

حث،وه.أمرعب"الحبربةفي،حث"كلحةوممنى

عارةوترد.(ا:ه01تك)حامبنلكحانانفيالابنهو

تك)القديمالمهدلطمرةعثرةثلاثذلكبحد"حثبني"

،2527:46:.ا،،و.182و16واو.7ووه23:3

البارةهذ.اضخدتوتد.(1:13أخ94:32،1

أو،حثي5أما.فقطالآباءعصرفيالحثونعلللدلالة

64القدبمالحهدفيوردتوقد،محنىفأوصع،حثيرن"

شعوبالىتثكلأساصأالكلحةأن!رونالحلماءأنورغم،مرة

لاالفديمالحهدأضارفيأنهاالا-الفولسبق!-تنوعة

)شارةأىالقديمالعهدفيفليى.ضطجماعتينعلإلاندل

الحهددفالكلمة،الصفرىأصيافي!الحاتية"الامبراطوريةالى

عصرقفلطينفيعاشواالذ!نحثبيالالاتشولاالقدبم

كنحانأرضالطإصرائلبنيودخرلالحروجزمنوفيالآبا،

ضعوبأى،الجددالحث!ن"والى،الجلادقبلالثايخةالآلففط

.الميلادتجلالأخ!ةالنةالألفلطصوريةوممالك

بالحطخيبنق!قجاءماعلبناءالحلماءبعضوكلى

حوالى)الثافيمورييىعدالىمحابتهترجعالممارى

مد!نةمنهاجرواالحثيينمنجاعةأن،(ق.م.0133

الىأى)المصريةالأميراطوريةتخومواجتازوا،خوروصتاماا

الىوصلراأنهمويحتل،الأورنتضهرعلقادشمنالجنوب

النصوهذا.مستوطناتلهمأنأواوفاك،(فلطينأرفى

الا،اثافيمورسيلشاسثعهدفي!أنهمع،المسمارى

إلىتعودكثرةبقرونالمهدذلكقبلتمحدثالىيشصأنه

الحاتيين،اأنالآخرالبحضو-سى.الآباءعصرقبلما

وأنهم،كظنكانمما-جنرافيأ-اتارأأوسعكانواالقدامي

لهمفكانت،الصغرىأسياأواسطحدودخارجالىامتدوا

.الآباءعصرتبلفيمافلسطينفيمستوطنات

الحثيرننهجاءالذىالأصلىالموطنأمرمنيكنومه!ا

قدكانواأنهمالواضحالجلىفمن،الآباءعصرفيفلطينإلى

علىيذلماأحمائهمفييوجدلاحيثالاميينمعتأقلموا

المنطقةاسنوطنراحثينىأنوي!دو.الحورافيأوالآرىأصلهم

كانواأنهمييدر؟،حبرونحولوبخاصةاليهوديةمنافو!ة

أجزاءأحدمنمهاجرنكانواأو،الآريينالحلأليينمنفرعأ

.الجهاتتلكإلىإطلاتأتمتدلمالىالحثيةالامبراطورية

،طرةزوخهيخهاليدلرالمكفيلةمعارةإبراهبماضرلىوقد.

تمتوقد.(17-:238تك)الحثيصوحربنعفرونمن

الجية.والحاداتللقوانينوفقأالبغ)جرا!ات

أطونابنةوبسمة،الحثىب!ىابةيهوديتعهوتزوج؟

26:34تك)ورفقةلإصحقنفىمرارةفكانتا،الحثي

ح!ون

أجلمنحياقيمللت5:لإصقرفقةقالتحتى،(3وه

.(27:46،47تك")حثبخات

،51:02تك)المرعدأرضعنجزعأالحينأرضوكانت

)صا!للبيتصلواشثينشملوكهمكانكا.3:8)غ(خر

،2و91:)لىيوعبقيادةكنعانأرضيلىدخولهمعد

معهموتزاوجواو!همفي)صائلبنوصكنوقد(ا:3ا

.(6و3:ه)ثىآلهموعبلأرا

الحثي،أخيمالك)حخيلةتلفيداودرجالصنوكان

النيبثثبعرجل)الخىأوركاكانكا.(26:6مم1)

أ:3،اصم2)الأبطالقوا!همن(امرأةلهداودأخذها

8:9!م2)لداودحيفأحماةملكتوعىوكان.(23:93

2)حثاكانأنهااليوسأرونة"اسممنويدو.(1.و

.(21:16صم

دناءفيالملكسليصانصخرهمالذ!بينالحثونوكان

8:7أخ22،-91:همل1)المدنمنالكصوتحصين

!الىفيالحثيينملوكمعتجارية6دصالاتلهكانت!.(9-

ناءببنوكان.(ا:17أخ2،ا:92.مل1)صربة

.(ا:اامل1)،حئياتاالكراتلجحان

لتقديماستحدادعلقوىجيقللحث!ىكانأنهو!دو

به،الاعرةباضنجادالظنكانوقد،يستأجرهلمنخدماته

2)الفرارولىخىأرامجيققلبفيالربالقاءعلىباعئأ

.(76:مل

السبىمنالعودةبحد)صائيلشحبصالكلبركأأنكا

هماوككلوحثينكنمانونمنالرئيةبالثعوباخئلطوا،الابلى

(2وأ9:ص)معهموتزاوجوا

الألم:كيطوة-ثانآ

عنضئأ!عرفونالحلماءيكنلمالقرنهذاأولانلوفي

أصلأ،وجودها!نكرعنناككانبل،الحثيةالامبراطور!ة

الأربعالمول)حدىكانتأنهاممروفأأصحفقدالآنأما

الأوصط،الحرقضحوبعلىاليادةتقاحمتاييالكبرى

والأضور!ونوالحئيرنمصر:هىالأربعالدولوهذ.

الحثيينأقدامظلتطويئقرونمدىوعلى.وابابليون

أنفهم.عنالدفاععلقادرينكانواأغم-سكدمما،راصخة

تتحلمميزةالحثهللدولةالاستراتيجىللمرقعكانولقد

الصحراءأوابحرعبرراستحالةبالحرىأوفصحوبة،لمنافسيها

ضدحروبهافيالدولتلكأجبرت،القدكلةالحصررتلكفي

عنفلسطينأى"الأمقنطرةاعورعلى،البعضبحضها

الىومنه،قرماك!يمخواتساعهي!لغالذىمجدوممرطريق

فيقحصنينكانواالحثينولأن.الفراتموادىكركمهش



صاث

م!العبورعلىتجرؤأمةأكينكنلى،صورياسالركنذلك

صخرنها.لطقوبأعدوأتتركأنخة،معهملالخالفإلا

هذااستخدم-وعايتهحكمتهفي-اللهأنشكولا

اخفىأرإلى،فرونطيةوأورضليمإصأئللحمابةالوضع

ضبه.لقصاص!اللهيحادوجاءنصرنجوحذوظهرالجون

حاث:

قنازوحفيدعثئلابن31وهو،هرعب"الكلمةومفى

(4:13أخ1)

:حلون

كالإسرانبلالثرقيةالماليةالحدودعلىمكانا!مهو

معوتذكر.(ا:48"أ47:هحز)حريالنبوةفيجاءت

.(34:8)الحددسفرفيتدكرلاولكنها،صدد"مد!نة

نهرعلى!عدلون1مديةهيحثلونمدبةأنالبضى2و

الأرجحأنإلا،إصافيثهالىأقصىفيأنهاباعتار،القايهة

طراطى،منالرقيالمالفي،حيله"مديخةهيأخها

وادىلضههو(48:احز)حثلورطريقيكونوبذلك

الآنفييروالذىالجو!وابحرحمصبين"إلرئبروسا

الحدكدية.لل!ككحط

)حج!

حجابة:-حجابا

الذ!اليثييممىعيرةجدوهر،جرادامصاهعبرىاسم

.4(2:هعز7:48،)عالالجطالبممقزربابلمغرجعرا

حاجب:

وكان،حاضيةأودائرةتعنى"!كركو!!العبريةووهي

توص!وكات،الغمةختالحاالمحرقةكلد-يحيصالحاجب
حمي.!.

(27،38:4:هخر،الحاجةالثكةالحاحبأسفل

بهامجيطإطارعنعارةحاجصالوجوهخبزلمائدةكان!

ححابه"المترجةالعريةوالكلحة،ذبمنإكيليحلوه

27،و252:هحر)حافةأوإطارممصى،محريتهر"نا

.(14و3712:

حجاب:

القدسبينتفصلكاتالتيالداخليةالتارةهبرالحجاب

اللهأنيعنيوجودهوكان،الاجماعخيمةليالأقداسوقدس

03

حجاب

.الحجا!بهذامقمولإليهالاقرابإلىمههفالطريقئدئىلا

الكتاص!فيمرةوكرينثلاثأالححابكلمةذكرتوقد

35:)خر!الجفحجا!اأيصأع!يطلق!.المقدس

الخيمة!خل!"سجصعنلهتم!زأ93:34(12،

خبمةمدحلعلىتحلقكانتالتىالتارةأى)خر!3:38(

.الاجماع

،مبرومربوصوقرمزأحما!بهوقمنمصنوعأالحجابوكان

.35(37:36،-62:31)خرالكروبيمبصورومطرز

.الرمزىتفيرهلهالألوانمنالمزيمهداإنيوجفوسويقول

مغئاةالشطخصمنأعمدةأربعةعلىيعلقالحجابوكان

الأربعةالأعمدةتواعدوكانت.ذهبمنرززبأربعة،لذب

يتناسبحميكأكانالحجابأنوالأرجح،فضةمنمصنوعة

تمامأ.وراعممايحجبولكىالكبيرحجمهمع

تابوت-الحجابخلف-الأتداسقدسفييوضعوكان

كانت-التدسفي-الحجابوأمام.الغطاءوع!الئهادة

العبذاتوالمنارةالجورومذبحالوجوهخبزمائدةتوضع

-الحجابوراءماإلىبالدخولصصوحالكنلمو.السبع

السنة،فيواحدةمرهالكهةالرئىإلا-الأقداسفدسالى

عب،18:7عدد،3وا:62لاا،الكفارةيومفيوذلك

)9:7.

الجصحجاتيزلونالكهنةكان،المحلةارتحالوكد

علىيطلقكانولهذا،(:ه4عد)الهادةتابوتبهوكطون

كانلأنهأو،:3(42لااالثهادةأحجا!اأحيانأالحجاب

.2(أ27:خر)الئهادة،أمامالذىالحجاب9

خأ)2راحدةمرةإلاسليمانهيهليالحجابيدكرولا

خبمنممراعاذ-لحماية-أمامهؤضحوقد3:14(

الالطالهيكلفيالحجا!يدكر؟.3(6:أمل)1الز!ترد

.أ:23(مك1)السبىمنالعودةبعدزربابلباهالذى

الكبير،هيرودعرباهالدكليالهكللىالححابوجودأما

مناثنيرإلىالهيكلححابالثقاقذكرمنوواضحثابت

،2751:ت)المحعلبوتتوسطهمنأسملإلىمرق

الهيهلحجابالماقفإنثمومن4(23:هلر،:138مره

عد-المائةالذبيحةتقديممعولينالكفةكادينا-

المبحأنإلىرعزهوإمما،الروحوتيصهالمحصلى

أمامالأقداسقدسإلىالطريقفنحتد،العظيمالكهنةئ!كر

الذىالحيقالحقأساسهووهذا.إيى"لدخلراالمزنبنكل

الاخوةأيهالافإذ":بالقولالعبرانيينإلىالرسالةعنهعبرت

حدبنألاكرسهطربفأ،بسوعلدمالأقداسإلىبالدخولثفة

لنتقدم،اللهبيتعلىعظيموكاهن،جسدهأىبالحجابحيأ

انظر،22-أا:!.عب)!الإيمانيقيندصادقبقب



-(02،9:11.21او:69عبأيضأ

حخي:

العبريةالكلمةمنالصفةهىححاىأوححى:الاسم(1)

ولدلأنهالاسمبهذاحمىاليولعل،،عد"أى،حجا

كادولربما."فتوس"اسماللاييةفيو!ابله،عيديومق

03(6:أح)؟!"ححيامننحتصرةصورة""حخياسم

الحاشردال!فرهوحجىوسفر."يهوهعيد)محناهالذى

عر.الائنيالأنجياءأضارترتب

قاريخهعىالقليلإلانعر!،لا:الثخصالارع21(

أولفهوباضرةالبىبمدعاكأأنهنحلمأنناإلا،الخصي

جاءماعلىباء-البحضوظن،اليبمدايجديدأنياء

الذىالأولالهيهلرأىتدالبيحجىأن-)2:3(نجوتهفي

كذلك،الأمركان،إذام..ق586فيهدمتد-نملمكا-

نيتاقدأنهنململأنناتقدمةسىفيوهوتناأنهريبفلا

كلاهماوارنبط،عدولنلزكريامعاصرأكانوقد.م.ق052

،(6:14،ا:عزه)ايكلبخاءلإعادةالجهودحنزفيصأ

بحضعناو-كأفيمعأ-وزكرياصبى-الاصداناخرنع

عوانفيكا.والريانيةواللاليهاليونايخةالترجماتفيالمزامو

مى125،136ومزمورى،فقطالفولجاتامن111المزمور

من137ومزعور،فقط(الريانيةايرجمة)الثطة

اكتجيىمن46،1،147148وعزمور،فقطالبعينية

وابثطةالبعيةمن145ومزمورالثطةوالحيية

أدرجتقدالمزاصرمذهأنهوذلكفيالببولحل.والفولجاتا

نوجيهاكصا.علبناءالجكلخدمةفي

ومن.(ه-ا2:انظر)الإيمانعظيمنيأحجيوكان

وهر-.(91ا-.2:الظر)أيضأكاهنأكادأنهالجانر

ححي)!الر!رسول)لفبيحصلا-ملاحىثل

عضواكانإلهالهودىالتقليدويقول.(ا3:ملاخى،3:1ا

الكبير.المجمعلي

بدرحةوهامعصا!طابعزاحجىعكلكان:العمل)3(

وإزكاءمماصريهضصاثرل!!اظالرباستحدمه!قد،بهيرة

مارك!)الكتابأحديقولوكا.الهيكلنجاءلإعادةحماسهم

حرحةتحولنقطةعندالاطلاقعلىفييظهرلما(:دودز

لمأله5:لضيصأنويمكتاححى"،شل،الغبتاريخي

البىركرياخدتهفيعاولهوقد.بحاحأها!زلىهاكيكن

.(1:1رك،أ:احجى)انظر

تعود:بهأحاطتاييوالظروفخدتهتاريخ4()

ىأ(ا2:،1:ا)"لداريوسالانيةهـالنةإلىحجيفبوات

مدالهودسضحصأ42ر3.آوكار!.م.052عاءإلى

عضر.عامأبةذلكقلررلابلقادةتحتالىصعاثوا

المدلى-الرئرأى-الوالىوكان(ق.م.536فيأى)

مالمرصقحوقد.الكهةرئيرجرسعكاد!،زربابلهر

للرجوعاطبييرأمامالاب!ارسملك3!كورأصدرهالذلى

فيالراحعرذاضقيوقد.(4-ا:أعز)بلادهمإلى

إيل،ويت،لحميتثلإلمجاورةالمدنوفيأورشليم

-2:.2عز)وغرهاعاريمرقريةةوحبحرن،وعناثوث

الهيهل،والبادة)قامةإلىموتينكانراولأكا.35(

،محرقاتعبهيمحدواإصرائيلإلهمذبحباءلىفررأثرعوا

حجيانظر3،ر3:2عز)"مكانهر"المذبحوأقاموا

ووضع،نورأايكلباءلاعادةالحططوضعت؟.1(24:

عردتهممناثايخةاتمنالاليالثهرفيفعلأالأصاسحجر

نتيجةفجأةتوقصالصلأنالا.(1.-3:8عز)البىمن

نل،ال!امرييرسالرثنأنصافالجعصينمقاوت

فيالامرةإلىأشورملكبهمحاءالذفىالنرباءالمتوطنبد

وفد.(4ا-71:42مل2)إصائلجيبعد..مق272

ا:4عز)الهيكلنجاءفيمعهمليماونعرضهمزربابلرفض

بحدعامأعرضةطيةترففأالعصلوظل.24(،5-

غيراليهودوأصبأت،(4،2:561-:ه،عز)الأصاسوضع

حجر)"مغثاةيوتأ!لأنضهمييونأخدوابيما،بالين

برداريوسأى)هستاش!داريوستولىوعندما.ا:4(

حلفأداربوسكان.التباراتجاهنحول،الملك(هتاضى

الننوبتأثير.الدييةللحريةنصرأفكاذ،لكوركأحقيقيأ

فيالحكلواضؤن!،غفوتصالثعبانته،وزكرياحجي

ا:14حجى)-م.ق052فيضديدبحماسالهكلباءإعادة

أربحةوبحد،(2:18حج)الأصاطتوضعوأعيد،ا(وه

تدضهوتماباءكمل،لداريوسالادسةالنةفيأىأعوام

.(1ه:6عر)

اطرريةالامبربهامةأمورحدثتالأناء،تلكوفي

الصكأاغتصص..مق522عام!قبيزفبموت،الفارجة

فقط،أشصيبحةبواخفظ،حمرديىالمدعوالدخلاءأحد

للحصبانسشة!دلكأناحوقد،الحرشوارتقىداريوسقتلهإذ

،ولاياتعدةئارت،العريقفيالطامميزبعضحا!س

ولارثا:أريخه،وأضور،"يدياو""سوجانا5يماص-

واضطر-(الغبرةيهنوننفركأرجاءكا)وعيرها

يح!لمش،حصومهلدحرممركةكرةتعلحوضداربوس

ويضر.حجىءةنبوكلتعاملصإلاأعدائهبمعلىالقضاءفي

ححى)،للأمالربزلزلة9ع!الجكررةالىإشاراتهذا

رلزلة!أإلىكظركادححيأنولهدو.22(7،21،و2:6

س-اللازممنكانولدلكالميالحهدلارةأصهاعلىالأم

المالمجىءمعدأالربيكليكونأد-البينظروجهة
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التوارغد!ينرسم

التارغويقع(4-2:2)شانظر)لمللعاالدينيالمركزليمبح

052عاممنوديسبرجتبمضهرىبينحجىببرةالدقيق

ق.م.

توفيا،فيمحددة"حجيانبوات:النبوةتحلل(5)

،تصزةأحادثأربمةمنتتكونض،تحليلها!سهلوبذلك

:ق.م.052منفقطأضهرأربعةغضونفيحجىبهاتبأ

لحجيالربأعطاهااييالنبرة،الأولالأصحاحضي(1)

اببىروبخو!ها،(صتب)الادسالئهرمنالأولاليومفي

وينذرهم،الهيكلنجاء)عادةزبالعملمبالاتهمعدمعلىالثب

كبب!كنلمالوكفمذاأنلهممزكدأطرقهملكلاجعوا

ا!لكلةعنهممغالربوأن،ا:4()ئلللوطاخقارهم

.(1.ا:)تراخ!مبسبب

ضه،ءماوعركأربحةوبعد،الندا،هذانيجةمنوكان

اباءا!ناففيويرضعزربابل!همبماالبجمعبلأأن

فقد9(-أ2:)اثافيالأسحاحدالمذكورةالبوةأما

الايعالثهرمنوالعرينالحادىالرمفيالربلهأعطاها

الممل،اشافمنواحدثهرنحويعدأىامحوبر()العبرى

ضأنأأقلسيكودالجدورالباءأنيرأوالمنتثجعضهاوكان
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حجينبوةفي

بان،زلكعكىلهم!ؤكدالنبيولكن،سيمانيكلص./

،صلبمانيكلمنأعظمجكون"الأضراببتهدامجد"

مث!ىويأقالأمكلأزلزل0005الجنودربقالهكذالأنه

البيتهذامجد...مجدأالتهذافأملأ(المسيا)الأمص

وصف(2:69-)،الأولمجدمنأعظميكونالأخكل

.28(2-21:6عبأكضأانظر)الأمكلنفائىعلهتتدفق

فيحجيبهاتنبأفقد(91-201:)اثاثةاببوةأما

،ديسحر()الحبريالتاصالهرمنوالصثر!الرابعاليوم

البناء،احنافبدءمنتمامأأضهرثلالةلحدذلكوكان

علللبتفيغأ-الأولكالرطك-الرطلةمذهوشضن

جمازيةصررةفيحجيويقدمهااتراخحموعلىبالاتهمعدم

الرباضجابةعدمجبابىبهاينر1(4-11الأعداد)

ايكلبخاءاستكصالأجلواتدلأ-وزلك،الحبلملوات

فيو،ليردوبال!قانباللفحالربضر-لذلك،طو*زمنأ

ولكن،ثمارعنتوقعوهماحقولهمئغبلمو،ألمحيهمعملكل

حقولهموتحطى،!اركهمفالرب،للمحلقوتدفحةأعطواان

.1(-893:زكأيضأأنظر2:91)وف!ةثمارأ

البىححيالر!لهكلمدفد2-23()2:.الأحيرالجزءأما

الد!اليومنضفيأ!التاصالهرمنوالعري!الرابعايرمل

الحديثينبينوإلارتبا!ا-91(،)2:.الابفةالرسالةيخهأعطاه



سيقيمفإنه،الأمالرب،فىلزل)عدمالأنه،باشرارنباط

ملكه،وثبتالأمةآمالوعطداودبيتثمل،زربابل"

ممثلباعتارهضامخأزربابليقف،الرثنةالقوىتدحروعندما

)رياانظر)الربيدعلكخاتم،ثقتهوموضعالجيليهوه

..8:6(نق،22:24

هوحجىنبوةفيالنظريتلفتمااممرإن:الرساله)6(

،الربكلامهوانماتولهماأنتؤكدالتيالحباراتتكرار

فقط،أصحاحينمنالمكونالفركلهيآدةوثلالينثمانففى

مراتض،حجيولعنالربكلمةهـكانث:عبارةتتكرر

قالهكذا:عبارةتتكرركا،2(و.ا.وأ3:2،وا)1:

:وعبارة1(21:،7ووه2:)1مراتاربع،الجنودز!

23(و9و7و2:6)ا:9،مراتخمى،الجودربلمترل"

14و2:4،)1:13مراتأربع"الرب!قولا:وعارة

كرةأربع،الجنودرب"اسبمحجياضخلموقد.17(و

.مرةوكريناحدى،الرب"الجلبلالاصمذكر!مرة،

حبيفقال5:هيكلهالفرطايععنتحبرعبارةأبلغولعل

.)1:13(،الثلجمعالرببر!ةالربرصل

بخاء)عادةعلىالئيصجعأنهىحجيغايةوكانت

)صائل.عبادةينيةلازمأالأمرذلكاكبرأنهو!دو.ايكل

7،و)1:ه،طرتكمعلىتبكماجحلواا:ثاللأ!ههموهو

.18(و2:هاأضأانظر

للىكثوصوعمر.،ظروفتحكىحجيونبوات

عيمالربغضبجملىكديلالرببهمأ،ضهاالتيالعنوبات

جقو.كمنفدد-لاولكنه.91(-2:ها1،1-)ا:9

زكركاكمحاصره-لكنهالأ!نام،ببادة-الأنياءمن

.الد!منالظاهرالجانبعلوركز-ملاخيوكخيفته

-المألرفغو-النوىاثللدةابظر!تلنتومما

ثلالشرأن!زكد!و.1-91()2؟؟.للكهنةقدمهالذى

كالصحةفهيالفداصةأ!ا،بالحدوىيقلأنيمكنالمرض

إصائيلبنيتقدمات)ن!ولفهو.فحبصاجهابهاكشع

لأنهماللهنظرفينجولةغصكانت،عا!أعثرستةمدىعلى

والذياثحالمذكحعنالمنبغةالقداصةفرائحة،خرابأهيكلهتركوا

كانوصاء.يضثونهالذىالدنوىالجورائحةإزالةتستطعلم

!كون،هذ.ئلقص!ةنبوةفيفإنه،كنلمأوكانأحجى

بالعة.دلالةذاالديخةللئحائرالمفقالنلميح

وهى،حجيصفرفيابظرتستلفتأخرىفكرةوناك

الرب،اختار."الذى،الحاتموه،البد"زربابلالىاضارته

زربابلوكأنتبدوالكلماتمذهأنالبحضويظن.)2:23(

جصا

المكانةلهكلدأنيحاول)نماابىأنالأرجحلكن،،المسيا5هو

.22:24())رميابهوياكينجدهعنانتزعتالتيالرفعة

ابمىالأمل-زربابلبينالىحجى!ربطوهكذا

يتكلم،فإثحياءيهوذاالملكىالنلوبين،البيمنللراجعين

)إشالمسياإلى-شكبلا-تثير،مماثلةيعبارةكرركأعن

)2:7،الأممئتى"مجيءعننجوتهأما.ا(:،44:28،5

المسيا.عننبوة-الجيمبإترار-فهي8(و

نبوته،مفونمعحجيأسلوبكواءم:الأصلوب)7(

هذهتحوزهلاأنهالا،بقرهعمنضاعر!ةأقلنراهفبهنما

.)2:8(المواضعبعضقالاعرث

رصايهأننجد،الكبارالأنبياءبأضارحجىضروبمقارنة

ومع،ومتورههادنه،،!زويىبنكلو)،،واضحه"المؤجزة

وركم.تحذهـهفيالدةأوتولخهفيالرتةتعوزهتكنلمذلك

أفهإلا.ناالبهص!كررمحدودةعاراتالاكتخدملاأنه

تمزتوتد.نجاحأعظمرطيهفيننجح،الجدكايةجادأكان

لماموجزأالايسلد!اماولعل،الاصنهامبأطربكنابنه

فعلأ.به!ادىكان

ديىنقدمنالفرهدااليرجهط)ن:السفرنقد)8(

تتضحنلاالسبحينهةالترجة)نمثلأهمقوثون،الخط!ءبالي

أضافتكا،انقالآصحاحصالحامةالآتمنالأولالجز،

جزعأالأصحاحنفىمنعرةالرابعةالآ!ةالىالبينيةالتربة

وفي1(:7)2حجيفيالآيتينوأن،1(510:عاموسضرمن

الابع،الحددمنالثافيالجزءو)ن.متثاتهان:9()4عاموس

أنعما!دو،الأولالأصحاحمندئرانكالحددوكذلك

جميهفيالقرإنومارقيكلوسترمانوكقول.لاحقةإضافة

نبواته.عننقلأذلكبعدكتبلكنهأ!لأحجىيكتبهلم

.يشدهماثمةوليى،لذلك)طلائأمبررلاولكن

حجي:

لجادالثاقالاب!وهر"عبتهجأوهـمعيدمناهعبرى31

با3يعرفونذرتأنكا46:16(،نك!قو!بن

هذاغ!فيذكرلهموردولا1(26:ه)عد!الحجين)

الموضع.

الزوجةا-وهو،،الميدوليدةأووليد5محنا.عبرى31

جث-أدونيا،"أبنائهرابعلهولدتوقد،لداودالحامة

أولادأ-لهتجبلمالأولىزوجته،ضاولبخت،ميكالأن

حبرانفيملكأداودكانكدماأثرنياحجيثولدتوقد
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ةحجار-حجر

،اواهاةاملوه،3:4عم2)الأولىملكهعاصة

داودأبا.يخلفأنأدونيااينهاحاولوفد.2(3:أخ2:31،1

عوضألجمانابنهالرشكنولىأنأمرداودولكن.العرشعلى

2:13(.ا،واا:همل11عنه

:رةحجا-حجر

والهونامة!العبر!ةالكلمات)1(:أولأ

الحبركةالكلمةعنأصاسأنرجمةالقديمالعهدفيحجركلة

.،لثوسااليونانيةالكلمة!نالجديدالعهدفيأما،أابهنا

للكلمة:الحرليالاصخدام)2(

منبقتطعماعلىللد!ةحجارةأوحجركلمةتتخدم

هذهوتنفصل.القطعمذهحجمكانمهماالصخر!ةالكتل

بفحلأو،الختلفةالعرتبعواملسواءالصخريةالكتلعنالقطع

كانثالحجر!ةالجاجمومن.أ(22:هأخاانظر)الإنسان

.8:9()تثالختلفةالمماددتشخرج

حرفيأصاءالقديماللهضحبحياةفيأهميتهاللحجارةوكان

جبلية.طبيعيةذاتبلادقجحونكانراأغمحيث،مجازيأأو

الهامةالأحداثبحضلتخليدالحجارةاكواميتخدمونفكانوا

صم)1المحونةوحجر،8(-:ه4يق31:46،)تك

الحجرمنلوحينعلىنثتص!ثر!ةأن؟.7:14(

المذابحبناءفيالحجارةواشخدت.31:18(،42:21)خر

المدنحولالأصاربخاءوفي،31(:18مل22:01،1)ض

الحصونوحرل،3(ا24:)أمالكروموحرل،4:3()غ

وا:42ت6:7،ورا)وايخاكل،9(7:ملا)والفصور

عأ6،22:24ثالرجمفيالحجارةراصتخدت.2(

7026،8:92،)بقعبرةليكونمجرمتبروممييز،7:95(

1(.91:4)ثالتخوملتحد!دوكملامات.؟17(81صم2

تث26:ا،الاوالأ!ناماىلبلصناعةفياستخدتكا

بعضحولالخرافاتتحاكوكاف!.1(:918مل2،:9217

.ا:35(9)أعآلةفهافئخذونالازكأحجار

المخر،فيمنحوتقبرفيمرتهبم!الربؤضعوقد

فجرؤظافرأالربقاموقد،كبوحجرالقبربابعلىووضح

لترى،الحجرودحرجذلكبمدالملاكوجاء،الثالثالهوم

27:95)تالقيامةعلىبرهانأفارغأالقبروالتلامذالنسوة

.28:2(06،و

0،2:161)قضبالقلاعئرمىالصغرالأحجاروكانت

الأحجارترسكانت؟.26:14(أخ2ا:.7،4صم

أفي)2البواباتوعليمالأصرارلهدمبالمنجنهغاتالبهوة
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كزيمةحجارة

)26:15.

تتخدمالصوانمنوبخاصةالمحددةالأحجاربحضوكانت

لحفظالأوافىفهاتصغكانت!.5:2()يثىكسكاكين

.04:2،(حز)والموائد.2:6()-سوالوائلالحبرب

.24:6(أثحجر-فىمنللطحنالرحىتصنعوكانت

كلمةتستخدم:للكلمةاجمازىالامتخدام)3(

قلبوأنزع"ةالقاوةأوالصلابةعنللتعومجارأ،الحجر"

أو.41:24(أ!وبانظر1،1:91)حز!لحمهممنالحجر

داخلهأفابال(قبهفمات"مفاجةضربةأصابتهضخصعن

الثقل:عنتمبهيرأأو.25:37(عم)1،كحجروصار

كلهما،مماأثقلالجاهلوغضبثقيلوالرملثقيلالحجر"

للحودللقاثلهـويل:السمعوعدمالصممعنأو،:3(27أأم

.2:91()حب!انتبهالأ!موللحجراضيقظ

)فى)أورضليم:الىإضارةرمز!أالحجركلمةت!تخدمكا

.:3(21)زك،ال!ئعوبلجمغمشوالأحجرأأورشلبمأجمل

ئلدلالةاالزاويةلحجراالرمزممطالاستخدامجانبإلىهذا

الباعونرفضهالذىالحجرا:المكانةوحمورالرفحةالأميةعلى

والمؤمنرن،2(2:0أف،811:22)مز،الزاويةكأأسصارقد

يتخدم؟.2:ه(بط)1روحيألأبيونحيةحجارةهم

.(6:21)أيوبوالمتانةللقوةرمزأالحجر

كريمة:حجارة

لئة:واطلىالقلىيمةءالأيط(1)

العبرتالأسطءلتربةمحاولةأيأمامكبرىصحوبةهناك

الى،المقدسالكتابفيالمذكررةالكريمةللحجارةوايوناية

نخلفةفيالأحجارأوالمحادنلنفسحالبأمتخدمةأحماء

بدرجةالأحجارهذهأنواعنصكصيمكنلملأنهوذلك،البدان

فيوالكيياءابلوراتعليتطورخلالمنالاالدقةمن

القديمنطالمعادنبحضكانتضد،الأخ!القرنهذاكضون

واحد،باصمتسمىكانت!،اخنلافهارغمواحدأنوعأتعتبر

.محددةمحيفةأحماءلها،مختلفةكرةأنراعفهيالآنأما

الونايخة،"أنزاكى"كلمةكانتالمثالصيلفملى

الأحجارمنكبيرعددعلللدلالةعامألفيمخوتذتتخدم

تضمأنهاالآنثبتوقد،اللونحمراءالثفافةالصلدةالصلبة

وقد،الكيصياوىتركيبهازتخلفالأحجارمنعديدةأنراعأ

صاك،الكيياوىتركجاعلىللدلالةضباكنةأحماءعلهاأطلفت

الأحمر،الايلوا،الرتي()الاقوت،الأحمرالكورندم"

.(التافيالأحمر)الحتيقواب!وبوالأبد!ن،(بالاس)ياتوت



كريمةحجاوة

كانإنماأاأنزاكىالقدامىالبونايونعليهيطلقكانفما

يوحدلاولذلك،واحد31تحتتنفوىلاعديدةأنواعأ

حد!ة.لغةأممطفيمفابلةكلصة!إأنزاكىلكلمة

الأسطءمدلولكغر)2(

فالأحماء،آخرطريقمنالأحماءمدلوللطاللبسأبفأيأقى

الأحجارلمعظم-العريةفي!ابلهاماوكذلك-الانجليزية

منعضتقات-هي،المقدسالكتابنيالمذكورةيمة11

كلحة،المثالصيلضلى.ايونايخةعنخوذةالمأاللايهالأحماء

،"توبار!وس،اللاتينيةللكلمةتحو-سهىالإنجليزممة،توبازا

ايونانيةللكلمةال!ينىالثكلهىبلورهاسهذه

اليونانيةالكلمةترجمةأنإلأولللوهلةيدووقد،،توبازيون"

أنهالعجبمنلكن،الإنحيزيةفيتوبازهى،توبازيونأ

ترنهماكلاأنالاحروفهمافيالكلتبنثابمنبالرغم

الونايخينلدىالوباريونفحجر"الحجارةمنكتلفنوعإلى

وكانوا،بالمبردللمقاقابلأاللونأخفرحجرأكانالقدامى

كعرهـالآنماأما،الأحمرالبحرجزرإحدىمنيجلبونه

كريمةحجارة

للصقلتابلوغ!أصفرهبلاللونبأخضرفل!س،بالوبارا

،مخملفاننوعان،بازالووأ!افالتربازيود،بالمبرد

حجرالأمرحقيقةيهوالقدماءاليونانبتعندفايوبازيون

الحدثةالمصطلحاتحسص!البريدوتأأو"الزبرجد5

.المحادنليهمباء

نأ،المقدسالكتا!لدارسالضرورىمنأصبحولذلك

يطلقكانالذىالحجرنوعمن-الامكاربقدر-تأكد

.المقدسالسنركابةوقتفيالمبرىأوالونافي3الاعيه

الكريمة:للحجارةهامةآقىاثلاث)3(

،المقدساليهابفيالكريمةالأحجارمحظمذكرجاءلقد

الكهنةرني!مدرةوتصفالعبريةباللعة)حداهافواكمثلاتلي

أصاصاتوتصفاليونايخةباللغةوالثانية2(،ا-.7إ28)خر

بعضتتصمنوالئالثة.2(،او21:9)رؤالجديدةأورشليم

)حزصورملكبهايتحلىكانالتيالكريمةالأحجار

رئيىصدرةأحجارنفىالثائةالقائمةوتذكر.13(ة28

الكهنة.

الكهنةرئشلصدوةحديثةعورة
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الكهنةرمسصدرةحجارةفإن،العبريللنيموطبفأ

الصفوف

بالحبر!ةالأولالصف

بالعربيةالأولالصف

بالعبريةاثافيالصف

بالعريةالثانالصف

بالحبريةائالثالصف

بالعربيةالثالثالصف

بالحبركةالرابعالصف

بالعربيةالرابعالصف

الأولالحجر

دهمأو

أحمرعضق

نوشغ

برمان

لثم

افرعين

ترنجق

برجدز

فهى:،الجديدةأورضليمالمقدتالمدينةصرأصاصاتأما

نيةنابايو

يةبالر

نيةنابايو

يةلربا

نيةنابايو

لةلربا

نيةناليوبا

بيةلعربا

ا-!ياسجس

ثمب

جدوسزمر-4

ذيادزمرد

لبزسوروكر-7

جدبرز

براصزوكرو-01

أخضرعقهق

مراضعفيالكريمةالأحجارهتهمنأربحةذكرتوقد

:**)4والزمردوالحيقاليثبفذكر،الرؤياصفرمنأخرى

--.(71:)9وأعانجوفى

سفر،لرو!ا:لطالمتخدمةالمونامةالأمماءثفي)4(

المتخدمة!ابوناكةالأحماءفهمنتيعحتىلنابدلا

التاربم"عن،بيني)يبماالاصتعانةمن،الرؤكاصفر

معرو"كانماكلسجلأ،م77فيدرهوالذى،آلطيي

!رخا.الرسولفيهعاشالذىالزمنل!الكريمةالحجارةعن

اللالين!ة،!كابلهاوما،الكربمةالحجارةفذهالهونانهةوالأحماء

يرحنا)الكاتببنعندالمدلولنضى-الأرجحعل-لهاكان
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الاكالحجراالئافيالحجر

بطدحة

صضأت-نويا

صفر

أزرقووت:

شهام

جزع

سا!روس-2

أزرقياقوت

لرقيت

زمرد

يحالوم

أيضعفيئ

أخلاع

بخت

خليدون-3

أييضعقيئ

نوكىدوسار-5

عقيقي-جزع

8-برونوس

سلقيؤمرد

هواكنثرس-11

ليأس!انجر

ورندرصا-6

أحمرعيق

كونزباتو-9

أصفرياقوت

أئنوس-3-1

جمحت

الأقل-علالحالاتبعضني-الممكنفمنولذلكوبلينى(،

كانتى،الجدكدالعهدفياصصوردحجرأىاسممن"شأكر

نتالجونجين.بلينىمحابنيوموصرفأسجلاالاصمهذا

-.بعديخسا-سنوردهاقاثمةفيالبحثهدا

المذكورةحجرأعرالاثنى-ذكرفيصا-طينيذكروقد

كا،(خلقهدرن)الأبيضالعغيقباصتثناءالمدكةأساعاتفي

ضرفيتذكرلمالتيالهامةالكريمةالأحجاربعضوصفأنه

لاحجرانوهماأالأداماسوا"كركشالوم"مثل-الرؤكا

بلوئه،!ئهرمماام!بتركيبهولئهروالجزع،لهصالود

(كارينكلوس)الأحمروالحقيق،الكهرعانأو،الالكنروموه



كريمةحجارة

ولعلهداتأحضرولوده،كاينااوحجر،نارىأحمرولرنه

،بالالأووا،كامقأزرقولونه،سيانوس8وحجر،الفكلوز

لمو.يمة(زمرجدوس)الزمر-ددلىبلنىعصرفيكانالذى

يعتبريكنلم)ذالكريمةالحجارةقاسةفيالحقيقبينىكذكر

ثما.حجرأوكهفي

العبرلة:اكطءثفسر)5(

الكهنة،رئيىصدرةلحجارةالعبركةالأعاءتفبرعد

عداالحبريةباللغةآخرمرجعثمةلشلأنهاكبرصحوبةنواجه

ايىالآكاتمنالقليلالااصتخلاصيمكنولا،القديمالعهد

الكريمة.الأحجارلبعضعبر!ةأحماءذكريخهاورد

الترجمة)والفولجلأداالبيهالنرشأناخرفىأمكنوإذا

الكهنةرئيىلمدرةوصفهمافي(جيرومبهاقامايىاللالينبة

المقصردنحددأنلآمكننا،تامةبدقةالعبريةالآصولعننقلنافد.

الترجمةزصفيلهاالمقابلةاليونايةالأحماءبمعونةالعبريةيالأحماء

وقتاللاليبةفيظبلهاوماق.م.028حوالى)الهـبعنية

.(م004حوالمط"جروومالقدكى

الأول-الحجر

العبرىالآصل:الأولالمف

البمةالرجمة

الفولجالا

الآلار:لرمنوس

اطروليرويفوس

الص!ةايرجمة

الحبرىالأصل:اكا!الصف

المةالرجمة

الفوجما

الآلارة!مفوس

اسوبروشفوس

العركةايرجمة

الحبرىالأصل:الالثالمف

اليةايرجمة

الفولجدا

الآلأر:وومفوس

اطروبروسهفوس

العربةالترجمة

الحبرىالأصل:الرابعالصف

البينمةايرجمة

الفولج!ا

الآلار:روميفوس

اطروبيومفوس

العر!ةالربة

أودهم

ساردوون

صارد*س

نوكسصاردو

رد!ونط

أحمرعفبق

نوفخ

اندك!

كاربرنكلوس

إلزاكس

)نزاكس

برمان

لشم

ليجوريون

ليجوربوس

ليجوررون

اضترط

الهرعين

نرضبص

لثوسز،كرو

يثرسكزوكر

لبنوسفىوكر

نركبونأو

جدبرز

كريمةحجارة

،الحجارةترتبو!فهفيالحبرىابصأننذكرأنويجب

أما،العبر!ةالكنالة)تجا.حباليارالىايينمني!دأكان

ىأابينالىاليارمنتجدأفالكتابة،واللالييةايونانيةفي

الية،مترجموأنجعهأطربأيفدرىولا،عكيتجرتيب

عنالأحجاربترتيب!صلأبدأواأىالعبرىانهجعلىطرواوهل

الىالبسارمنوبدأواابريخبعكواأنهمأواليارالىابين

وهما)والرقيتالأودهمدكونأنالجائزفمنولذلك.ا!ين

هما،(العبريةنيالأولالصفقوالأخوالأولالحجران

أخهماأو،الينيةفي،الزمرجدوسو)،الارديون)

وهكذا،(العكىالتريبق)وألاردكون،الزمرجموسا

هوكا!فبكلالأو!الحجرو!قي.الصفرفلبقهباببة

الكابة.ائحاهكانمهما

،اللونأحمر(الأحمرالمفيق)،الأودهبم"كانلماولكن

أخضر،،الزمرجدوس"ظ،أيضاأحمراالاردلمونوه

العبرىالاتجاهاتبحتفدالبحنيةالترجمةأنذللثمفىيكون

.السارالايينمنالصفوفكتابةفي

والحمية:اليونانةليالمتراثلةاكطء)6(

اثافيالحجر

لطدحة

يودزلاتو

سشزباتو

يونزباتو

ورنبازنو

أصفرياتوت

مغر

صا!روس

ساف!وس

يماسبيى

)كابي!

أزرقبافوت

ضبر

اضش

اضيش

أضوس

أبخنوس

-

شهام

ليونبكل

بنكينوسأو

نوكيونأو

ليونبكلو

جزع

االالثالحجر

يرنجت

ز!رجموس

زمرجدوس

زمرجموس

زمرجدوس

كلالوم

"سيص

جاجيى

ف!وسط

!اف!ورس

أليضع!بن

أخلاع

أئنوس

أنسوس

اضهتى

يجورلرن

كثبح

نوكيونوأ

يفرس!ر

لجونبو

لثرسوزكرو
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كان،الأولالصفمنالأولللحجربالنسبةأنهو*حظ

يذكريوسيفوسزمنفي(العققىالجزع)،كنرال!اردوا

،(الأحمرالعق)سارديونهر،ثصلأامصراصم!ت

الاحمينلأن،الثالطالصصفىالأولللحجريالبةوكدلك

الوالمي،على5وهكاربوأنزاكسهاوهماواللايىالولالط

الأحماناصتخدملذلك،(الح!رة)الجوهحالفحممحناهما

علىللدلالةإ(كاربو"تصغير)كارلونكلوسوأ!أنزاكسإ

."بهرمان)العريةلىيبمىالذيالحمراءالحجارةمننوع

:قاتلتاا(7)

الأعاءفيافقايوعدمأن،الابقةالقائحةمننشتجأنيمكنتا

إلى:جع2الجقابلة

العبريةللكلةحالاتعدة!نخلفةترجاتهناكأد)1(

،أ،الراحدة

السبعييما،جمةالزعناأخذتالتىالعبريةالنصوصأن)2(

عنالكريمةالحجارةبأحماءيعلقيخماتختلفكانت

وأ،الفولجاتاعاأخذتالتىالنصوص

لاختلافتختلفكانتالكهنةرئي!صدرةحجارةأن)3(

وأ،العصور

غيريرسيفوسأوردمااللذلىالوصفينكلاأوأحدأن)4(

صحيح.

بالفحل.قائمةالاحتمالاتمذهكلأنوالأرجح

نأعلىالاسندلالجمكن:اليةايرجمةاخلالات)أ(

الكريمةالحجارةأحماءترجةعندمأتمادتقةتكنلمالبنيةالترحمة

اضخدمتأخاحيث،الرجةتلكزمنفياليونانيةإلىالعبركةمن

وهر-العبريةفي-،نهام).الواحدالحجربفرأحماءعدة

عدةفينفردأوردالصدرةفيالرابعالصففيالثانالحجر

محدلى؟،الأ!اءبينالخلطلاحمالمجاللاحيص،مواضع

غركانتإذاوبخاصة،متقاربةالفنيةالمصطلحاتتذكرعدما

العبر!ة،ضهاماكلمةفترجمت.المترجمأمامالممنىواضحة

في"أويخكينوسلايص9الى(الرية!!الجزعاوهى)

لابيى5إلى)28:16(أيو!سفرنطترجملكنها،الفولجاتا

فالأرجحولذلك.لة(العرفى،الكريمالجزع)1،صاردوفيكس

للترجمةالعبرىالأصلنط،شهاماهوالحجرهذااصميكونأن

للترجمةالعرىالأصالطوأضأ،الفولجاتا()لجروماللانينية

الى،ضهام"الكلمةترجمتالبعييةحمةايرفيأنهإلا،السبييما

ممااجزع،(بالرية-2:2)9الأولالأ!امأخبارفي6"سوام

لكلصةاليولاليبالمقابلدرايةعلىكىلمبترتجافاممنأنعليدل

الونانية.فيحرفيأهىكابنقلهافقام،ضهام"
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مترجمرنبهاقامالشعييةالرحمةأنلاختلافاتاهدهمنيدوو

لمو،الفرنفسسايخلفةللأصحاحاتبالشبةحتينخلفون

الفية.المصطلحاتترجمةكديهمفيماللتوفيقجهدأييذلوا

لىاخنحدمهالصدرهكالترمما؟المدرةليالخير)ب(

المذكورةصتختلص.(.مق082حوالي)السعينيةحمةالتررمن

ففد،دلكيدبؤسبديةاليوالأمةيختارولعا!،حالحروصفرلط

739حوالمطصصرملك!ضثق5تجصةيأورشليمصطت

لىبثم.م.ق586حراليلالطكنصرلوخديدويمق

الصدرةولعل.م.ق032حواليصرملكسوترلطديحوس

سمرةفيآالقابيرأحذتقدجالخررسفرلىالمدكررةالأصلية

بعدفيمااختفتولحلها،كريمةحجارةمنحوتهلما،المراتهده

الأبد.إلى

فقديوجفوسوعصرالشبهايرجمةبينماةالتفيأما

.م.ق891ففى،أعدائهابدومرةمناكزأورشليمس!طت

اقتحم.م.ق017عاموفي.الكبيرأنصيوحصعليهااستولى

صدفقدكراصوسأما.الهيكلونهبالمديةإبيفانسأنطيوكس

تكنلميوسيفوسعرفهاالتىالصدرةملعل.م.ق54يالهيكل

البعيية.الرحمةزمنفيستخدتكانتالتىذاتهاهي

جيلمنتتقللمللحجارةالحبريةالأحماءمدلولاتكانتفإذا

أثناءفيكا)المدرةاختفاءأوفاتفيوبخاصةدقةبكلآخرإلى

الأصيةالصدرةلطكاتايىالحجارةأنأو(،ئلأبلىابالبي

عفرهناكيكنفلم،جدكدةصدرةعملإعادةعدمتوفرةتكنلم

تأملنافإذا.انحتلفةالعصورفيالصدرةفياختلافاتحدوثس

أفهما-نجد،الكفةرئيررداءمحفىعلىضوعيراليالححرين

وهو)"الزمرجلوس5منكانا-الشعييةالترجمةح!

أضهماأيوجفرسايذكريما(اللونأحضر،العريةفيالزمرد

منضىءمعاللونأحمر-طردونوك!)العمميالجزعمنكانا

.اللونفيالتامالاختلافوهذا.6(9:93،:28خر-البياض

لا)ساردونركى(،المقفىالحزعوبين)زمرجدوس(الزمردبين

للا3الينيةالترجةفيخطأإلى-الأرجحعلى--سجع

ركلاالذى،ذاتهالحجرنوعيلاختلافوإنما،"ضهاماالعرى

الجزعسوكان،البحينبةالرجمةوقتفيأحضرزمردأكان

.يوسيفوسعصرفي(بيضاءطبقةمعالأحمر)

العبريةالضوصبينالمقارنةإذ:ووسيفوسوعف)ج(

بالغأمرلهو،وصفسيوصيفوسأوردهطمعالترجماتيخلف

لى:ممايخضحكاالأهمة

"صفررهبالعبريةواعهالئافيالصففيالثاقالحجر

با-اليةدطقرجم(الأزرقالياقوتوبالرية:)

أيضأ،،صاميروس9با-لجروماللايهوفي،سا!روسا

الييماترتجه،الحبركطالصفيأصضر"اصموردوأيما



كريمةحجاوة

النصمعتاماتاقفييذلكفهى،طفكلوس35باواللامه

عنخوذ!أ،طكلوساا!+سيي3الاأنالمؤكدومن.الحبرى

الاصممنمأخوذأنه!لوالذى،(صاف!وس)اليرنافي3الا

.(صعن!)الحبرى

ايرجمةوتتنذأنهفيالئكالىكدعرماثمةولبم

كلمةتتخدملم،للفولجلألاج!ومتربةوقتحتىال!بصة

،الحبارةمنواحدنوععلىللدلالةالامطلقأ6طف!وسا

أنالا،تط،ي!اعبش"اسمعلهطدقلمانوعهذاوأن

الثافيالصفمنالأومطالحجرأنكايطفييذكر!رص!فوس

كذكربظ،،سسافكلو)ليسو(افي)،سبصي!ا)هو

أنوح.الصفنفىمئا!خوالحجرهوأ!فووس"أن

منالثافيللحجرالاصمنفسأعطتقدكلهاالحبر!ةالنصوعى

وعلبه،ذلكيخالفيويفوسأنالا،الصدرةفيالئافيالصف

المبريةفيالصدرةوصفيينالمقارنةعلالاعمادكلكنفلا

لها،ورصيوسوو!ف،واللاتينيةالبنيةوايرتجبن

السبرى3للاالصجحاللانينىأواليونافيالمقابللاضخلاعى

.الأحجارمنحجرلأى

محامهفينحتلفينوصغينتدمذاقهيويفوسأننلاحظكا

خرتيب،والرابعاالالثالصفينفيالحجارةترمبتطقيخصا

الصففيوالنرتيب،تمامأمحكوسا!مالثالصففيالحبارة

محابفيبكلويون،أونويهون،كروزويثوس:هوالرايع

،أونوك!ون:!والهودحروبكابزأما،الآثار

.كررزولئوس،لر!لون

عنكب!بنمهلاالآثارامحاب!رسيفوسمحبوفدط

عرثمانيةبحدالاكنكملهولم،أالهودحروب"محاب

صو-،القديكلةالخطوطاتالىللرجوعالوتتلهخوفر،عامأ

مرفةلدكهنكنلمالىالأزمنة2تارتسجيلفيأدق-بعامة

كيابمنممرعليهالاعمادجمكنوعد،بهامباضرة

البحنهة!الترجمةعنالآثارمحابويختلف.،الحروب"

وثاكالئافيالصغوففيوالثاكالثأقالحجرفىوشع

ورصعفوسولعل.الآخرموضعنهصاكلاوضعضد.والرايع

واثععنأو،اليةا!ربةعنالذحمرةعنايريبمحبتد

.للصمرةالفطهةررتجه

وردماكوكربمةأحجارأحماءالمقدسال!بو!ذكر)د(

9(،3:خر،ا:؟7لارصاالماسئل،ذكرهاالالقالقو!د

قيا4،:ها3ت،811:،31:هأم28:18،)أىواللؤلؤ

.2(1:ا418:2،12،:17رؤ2:9،

موضحهزالكر!كةالأحجارمنحجركلعنالكلاموسود

.الممارفدرةمن

اراويةح!حر

بوهنحجر

المعارف6لرة"دعنالثافيالمجلدفيبوهنلىالرجوعالرجا

.الكاية،

الزاضة:حجر

بحضفيوي!ي.،زوحليت)بهنهالحبر!ةفيواعه

كانالتيالزواحفمنالثعبانلأن،ابعبانحجر"ايرجمات

نأعلللدلالةالزاحفةحجرعىأنهأو،الكنحانيونجدها

فيالموجودةالصخريةالجروفمنانزلققدنفسهالحجر

ئز3باالصروفة)روجلعينبوارالحجرهذاوكان.المنطقة

كدماومعلوفاتوبفرأغنمأأدونياذبحوهناك.(حايأأيوب

)املداودلأيهخلفأ!!رأئ!لعلىملكانفسهكمبأنأراد

.:9(ا

زالماالتديمالاصمأنابمضويظن،الحجراندثروتد

فر!ةفيصخرىنترءومى،االزحويلة"في!داه!تردد

منالصاعداتالناءترتقيهمصحدباصمكلتبطولأنه.صلوام

نفههوالحذراءنبعأنالبعضروى،لهالمجاور،العنراءنبع"

روجل.عين

:اعناراتعدةففاك،الزحويلة"لاسمبالنبةأط

عللقوالذىالحالمطالر!الاصمهذابأنالقطعيككنلا)1(

عنمأخوذ،أخرىأماكنفيكثكلةصخريئت!وعاتعلى

.المبرىالاصم

الحذراءبغالمجاورالنتوءهذاعلىتاصريضرالاسمهذا)ن)2(

كلعليطلقونهطوامنيفالفلاحون،غ!هعلىطلقيل

القركة.علىالمرفةالجروف

تنتقلمامح!أفلطينفيالأحماءأن،ذلكالىدضاف)3(

لس3الافمجرد،آخرمكانعللتطلق،مكانمن

عحين.موتعيحد!دتاطعأديلأ

الزاوية:حجر

وكدالصورصداباءنيأطسيحجرهرالزاولهةحبر

الكابفيذكرعاواعر.مجازءكأأوحرفماصاءالثعوبص

.الرمزىأوامازىدالمعنىجاء،المفدس

يمكانالأساسحجرأوالزاويةحجر)رصاءأن!مو)1(

الذباهلحتقدمفكانت،!هيبمقدساحتفالزالكنعا!نعد

الحجرهذامحىابالغنأوالأطفالعنج!هاولوضع،الآد!ه

الوثهةالحثرمنواحذالحادةهذهوكانت،البناءلنقدص

علىالذوءتلنىوقد،لهتجنهاأن)سرائيلعلىكانالتيالفطحة
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المعونةحجر

هذهوببىيقومالذىالرجلالربقدامملحرنا:لوعقول

يق)اأبوابهايصبوبصغرهصها2ببكره.أرمجاالمديخة

-(ا؟634اكل6:26،

زاويةأوحرفأتحيالتىإبئااالعبريةالكلمةتخدم)2(

(:22ا18مز)حجرأتحنىوالتىالحبريةأإبهى"كلمةمع

المفهومهذالهاأصبحقدأنهأساسعلىمفردةتشحدمقدأو

.(4:ا.زك)

الدىالأساسحجر)نهأأ(:الزاويةلحجرمفهومانوفاك

.(51:26)رميا16،أ28إش38:6،أى)الاءعل!يقوم

آخر-وبطالذىالقمةحجرالباء،رححرأعلىهو)ب(أو

كلتاوفي.(4:7زكا:18،22مز)معأالحجارةمىطبقة

الأرضثباتعننبيرأي!نخدمو.الأهميةبالغحجرهوالحالين

.(38:6أيو!)اللهخلقهاالتي

الهيهل،بناءقصةفيالمفقودالحجرعنالجراتروالمليد

رأسصارقدالباعونرفضهالذى)الحجر.القولإلىيتد

واضحة)ضارةوهو(7:،زكانظر،181:22مز)!الزاوية

الجديدالعهدفيالآيةهذهافتباساتمنتضح؟المجاالى

11،ا4:أع02:17،لوا،.12:!رتى،21؟42ت)

وفد.(2.)2:أف!فيجاءماأصاسأنه؟(2:7بط

الجديدالمهدوأيد،القديمالعهدمنمكذاالهودمعلموفهمه

.المفهومهذا

المعونة:حجر

:اعيزربن"العريةليواحمه

نموقتلواإسرائلبنييخهالفلطييرنهزمموقعاصم1()

الكيرالحجر

أنهوييدو-(،:ا،2صم1)المعركةلىرحلالآ!أرلحة

قالرتالفلطينيونأخذعدصاحدثتالىانكارثةصرحكان

-(ا:3-ا4صم1)وفيهمحاسحضىةعاليانجاومات،اللهعهد

لاولكن،لأميقمقاللأكادفقد،الآدموقعهبعلهاولا

)نهيوسابيرسوبقول.(:18ا2بق)أفبقمرقعأيضأيعلم

أما،ئهسبيتمنبالقربوأضقلونأورضليمبيركان

علىالواقعة!أباندير"أنهفيرحح(ولهح4ع3)،كولدرأ

-ضعينشرقيبلينلمد

تحققالذىالالصارذكرىلتخبصمونيلأقامهحجر)2(

صموئيلفأخد!:لصلاتهاسنحالةالفلسطييينعلىلإسرائل

وقالالمعونةحجراحمهودعا(والنالمصفاةليرولصبهحجرأ

نأوالأرجح.(7:12صم1)!الربأعانناهناإلى

مما،إيلليتمنال!ثالإلى!سياعينأهىهده!الصن!

ححرمكانأ!فيها.المعونةحجرإقامةيرجحالتىالمطقةيحدد

.معروفغيرزالفحاالمعونة

:الاكعراقحجر

المكادوهو،أجمرل1العريةفيفاحمه،الاعتزالحجرأو

يحلىأنيىب!داودمعالملكشاولبتيرناثاناتفقالدي

عماأبيهتصرفاتمىيشمهبماليخبره،الافتراقحجربجات

.(1":02صما)اكرقا،وهاك05لداودبضمره

الكير:الحجر

الر!تالوتالعلطيييرأتطا!ع!وصعالذىالححرهو

حبو!تدمرضعتانبقرتانتجرهاعحلةعلىوضعوهأنلعد

أوويثليمأشلسيماناسطبلات



محاجر

بيثمىالىطريقهمافيالبقرتانفاستقات،اليتفيولديهحا

حيثاليثسييهرضعحقلفيالمكانذلكالىجاءتاخى

البمبيةايرحمة!وفيكر.الكبيرالحجرذلكعلىوضحوه

6:18(.)اصمالكبرالرح3با

محاجر:

فانديك()العريةالتربةفيبلفظهامحاجركلمةتذكرلا

المذكورة5(7:)ي!،ضباريم"كلصةولكن.المفدسللكناب

الإسراثبليينعاكاأهلإيهطاردالذىللحكانعلمكاسم

وأ!كرتعني،شبارافكلمة)،المحاجراتحنى،انهزمين

منأنهويبدو.الترجاتبحضفيهكذاترجمتوقد(يقتطع

الحجرطبقاتوتترفر.الأحجارتقتطعكانتالمكانذلك

الطبقةمنجدأقرلة،فلطينجهاتغالبيةفيالجرى

السطجة.

ولم..مقتلعة!حيحة"بحجارةصليصانيكلئىوقد

حديد،منأداةولامعولولايثخثبنائهعنداليتفييمع

حجارةيقلحواأن5أمرقدطيمانوكان.(6:7مل1)

بناؤوقخا،مربحةحجارةاليتلتأضىكريمةحجارةكبرة

.(:517مل1)!والجبليونحكلاموبناؤولجمان

الاليىسليحانا!بلاتالآنعليهعلقماأنوالأرجح

قديمة.عاجرلقايا

خخقة-حجال:

والنوربالثابفىينموضعأوقبةالعربيةفياتخخلة

فانديك()ترجمةالمفدسالكتا!فيالكلمةوردتوقد.للروس

حجلتهمنالحارجبالعروسالثس!تهفي:مراتثلاث

الىأدخلهافدالملكبأنالنثميدعروسفولوفي(.:هأ9)مز

يوممنللعبإنذارهفطكوئيلنجوةوفيا:4(،)نىحجاله

والعروسمخدعهمنالعريسفيهسيخرجالذى،القادمالرب

،اخدر5هىالحبريةفيوالكلحة2:16(.)يوئلحجتهامن

اخرموضعفيترجمتوقد،وعفىلفظأالعربيةيذاتهاومى

7لك،مخدعاإلىأخرىعواضعوفي2(،7:7)أمااخدورإلى

1:02،ا:همل131:.ا،صم3:242،نض3،:.2،

مز9:9،أيو!ا:8،24أخ9:22،مل22،22:ه03،

حجرةلالى1(،82:حز26:0،2)ش،24:4أم03،:501

3:4(.نق12،و16:9ا:5،1)تض

خخل-خختة:

وأالصارخومحناه،قورى"العبريةفييدعىطانرالحجل

حجلة

أهقورىعين"مثلمركبةأعاء!3الاهذاويظهر،الهاتص

،لثربماةكلالبأاللهثهوندعاحبت(ا:591قض)

ورجعتثر!ماءمهافخرجلحيلىالتىالكفةاللهثق

بنقورىبنثدوذقكامفردأيظهركا.،فاتصقروحه

.1(:99أخ1)،أياساف

.(4كلاح44!همح!ه)،أونيدياالتترااعائلةمنطائروالحجلة

وفاكالمصور(أقدمفذطعامأوبيضهاالحجلةوتتخدم

.الصحراءوحجلةالصخورححلةم!،فلطينفينانوعان

جراصكا،هـأليكحورلىوباللاتييةالصشورحجلة)1(

ش،البلادمنواسعنطاقفيوتيق53،ىل!(؟أ)،حءهـ،"

وتيز.لبانوجبالالجافةاليهود!ةنلالالىالاحيةالسهول

يألوانانحططينمجناحيا!،سوداءهالةبهاتحيطبيضاءبخدود

وهي.ضتيصزأوثلالينخمسةمحوالىطوفاويصل،زاهية

الحبمفيالئهقريبةوهى،اللونأصدوظهرهااللونبيضاء

(أ!ه،!ا!3،أول!)الحمراءالأرجلذاتالحجلةمنوالئكل

فيواصأالثارأانتئرتوالتىأورباغررجنوبفيتيقالني

أمريكا.وططلميأورباكل

و!ل(عمه*!لهه34!أشء")الصحراءححلة)2(

الجاطقفيوتحيش،الصخورحجلةحجهنصفإلىحجمها

،صيناءوفيالقب!حراءوفيالميتالبحرحولالصخركة

فيتيقأنهاوحيث،،جدىعين"مثلالواحاتحولوتكثر

ممارملىأصفرفلوضها،البناقيالغطاءكثيةكصأوالجرداءالمناطق

أماكها.امحافمعهيصمب

ثيل،وجسمها،نظرهالاصوضهاهرالحجلةيمزماوا!ر

معهايمكنهاصرعةتكلشبخىب!رعةللحدوتضطرلذلك



جخل-خخول

فيه،تخبىءأنتتطعمكاذأولفييحطوالطرانالاقلاع

الىالمقدسالكتابفيإشارةأولفىشاصحأهداوييدو

تهبع5!:حدكيعينمنبالقر!وهوداودقولفي،الحجلة

تمقبداوديخمف26:.2(،!)1!انجبالفيالححل

وصحوبةجريهلرعة،ابلفيالحجلكئمقبلهشاول

.الأخا!أوالصخوربيناختفائهو!ولةاصده

حجلة5:فهوالححلةفيهذكرتالذىانفيالموضعأعا

(171:أإريا)هحقبغيرالصىمحصلتبضلمماتحفن

تحضنالتىبالحجلةفيلهحقلامايأحذالذىللغنىتثمبجا

نأالعربالمؤرخينكتببعف!فيعهاجاء)ذ،كرهابيض

حتىوتحضنهاأخرىطيورأعثاشمنابيضئحمعالأمالحجلة

أمهاتها.إلىالصغرةالأفراخعادت،البيف!فضماإذا

:يراخبنثوعحكمةسفر!الحجلإلىإشارةوفاك

.كئرةالغثاشمكا*فإد،يكإلىإنانكلتدخللا"

كراصدوهرالمتكبرقلبصفةالقفصفيالصيادالحجلكصفة

ويصم،الثرإلىافيمحولأيكحنفإنه،القوطيرقب

إشارةوذلك.(33-13!11صراخ)،بالنقائصايخارين

الك!رفتجذببصوكاتادىحتىقفمرفيالحجلةحبىالى

الصياد!حماممرمىفيتصحافتربتماإذاحتى،الحجلمن

لها.الكانين

جخل-خخول:

وجمعه،الخلخالهووالحجل.أإشادا"العبرقيفيوهو

الكتابفيواحدةمرةالكلمةهذهوردتوقد.حجول

قدصهالذيللقربانالبتعداددوذلك،العريةفيالمقدس

قدناافقد:لمرصقالواإد،المديايينمنغنمرهمماللرب

وأساورلأحجر،ذبأقعة،وجدهماواحدكلالربتربان

)عدد"الر!أمامألفناعنللتكفيروقلاهلدوأتراطأوخواتم

:31)05.

:1صم)2!سوار)إلىالعبركةالكلمةنضترجمتوقد

خخنة:

منالالةالابخةاصموهو،خخقةالعبريةلىمعاهعلم31

!كنلمو:33(.62)عدمنسىصطمنحافربنصلغحادنجات

يأخذن،خاصتثريعبناتهلأجلضدر،نجونلصلفحاد

أبههنسبطعرةمنتزوجنأنعلى(أب!هنصراثبمقتضاه

27:ا-)عددآخرصطإلىالطتملكاتتؤوللاحتى

.4(وا:73!ق36:ا-11،12،
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أحجية

بنىمناللاويينأحدوهو،الربعيدامعناهعلماسم

.(603:أخ1)مرارى

أحجية:

عبارةأو5لغز5ومحناها"خدعةاهىالحبريةفيوالكلصة

الكلمةنفسقرجمتوقد.ذكيتفكرإلىحلهايحتاجغامضة

ا:6،أم9:4،78:2،مزا:2،8عددانظر)وألغارلفزإلى

مز)،مثل)إلترجمت؟،(2:6حب5:12،دانيال

جاءتالنيص!املكةزيارةقمةفيمسانلوإلى.(94:4

.(9:أأخ12،ا:.مل1)!كلسائلأسيمادممنحن

بنيسرعويقول.(8:23دانيال)أحيل"إلىوتربرت

أثالمنالأرضملأت)إنهاطيمانحكمةعنيراخ

سيراخبنثوع)!والتفاصوالألغازوالأمثال...الأحاجى

فيباراةحدثتقدإنهيوجفرسويقرل.(47:1718،

.صورطكوحرامسيماندينالالغاز

الشرقفيومحبوبأضا"لعأأمرأوالألغازالأحاجيوكانت

لوحةوهناك.الاسعامةبينأوالمثقفةالدوأ!لرفيصاءالقديم

نأتثبن،ا!بايخباأشورعصرمنالبريطافيالمتحففيأشورية

الميلادقبلالسابعالقرنفيليىبالألغازمولحيركانواالأضوريين

صومريةنصوصأغوىفهيقديمةعصورنذبلفحب

وصاية.

الأحجيةللفلطييين!دمثهوننرىأنفيإذأعجبفلا

خرجالآكلمن،:لهوقحتحققةحادثةعنالمشهورة

وهي.(41:ا4تض)،حلاوةخرجتالحافيومن،اصلى

العل،شأحلىضىءأىا:حلهاوكذلك،ضعريةصيةفي

الفلحطبمنحلعلىثهثونوتعليق،5؟الأمدمنأجفىوما

قض)!أحجتى!وجدتملما،عجلتىعلىتحرئوالملو5:طا

حالةفيالجائزةمقدارعلىمقدمأيمقوكان.(ا:418

الفلقحالةفيالغرامةمقدارأو،الأحجةحلقالنجاح

حلها.

ا!اضخدم،لبماأوثملمجردفهىحزيالأحجيةأما

أضخاصعلىللدلالةالكرة،المياهوالكرمةلبانوأرزالن!ر

مية.وأحداث

بولى:لالرصقولفيالجديدالحهدفي"لغز"كلصةوترد

كو1)،لوجهوجهأحيئذلكنلزفيمرآةفيننظر)تا

13:12).

يذممرحيث()13:18الرؤ!اضرفيحيقيلغزوفاك

بالوحق.سصوفمحينشخصالى)ضارةفي666الرقم



الصخرعاجيء

علىإجاعدونالعددهذالتضيمعد!بلاعاولاتوهناك

الكنيةإلىالئانيةرسايهفييكتببولىالرسولأن!.رأى

ويتعلنأولأتدادالار!أتلم)نيأقيلالأنه5:نسالونيكيفي

فييملنحتىالآنمججزماتحلمونوالآن..الخطيةإنسان

من-سفعأنالىفقطحملالآنالذىالائمصرلأن.وقته

.(7-3ض2)!الآنيحجزالذىالوصط

نفهالربأتوالبعضفيالأحاجيمننوعأالبحضوكلى

ومن.كدلكومزودفلبأخذهكي!لهمنالآنا:قولهفي!

في:وكا.(22:36لوا،يفأوثترثوبهفلييعلهيى

ولربواالإنصانابنجصدتأكلوالم)نلكمأقولالحقالحق"

دمىوكربجسدىيأكلمن.فيكمحوةلكمفلشدمه

هذايأكلمن...لىيجافهويأكلنيفمن...أبديةحياةفله

.(58-6:53ير1،الألدالىبحيافإنهالحبز

فيمرتينذكرتالتى،شثك"كلمةفطالبعضروى؟

تتكونفهىالأحجيةمننوعأ(251:14،:256))رميانبوة

.وكاف،ضين،ضين:وهيأحرفئلالةمنالحبريةفي

محسوبةالحبر!ةالأبجديةترتيبفيلهاالمظبكالحروفوباستخراج

حب،شب،=ئىأنفي،آخرهامنبدلأبدايمامن

بابل.أيلببقصبح،-لك

الصخر:محاجيء

المركةفيوهى،ومفيوزنأالملجأوهوعجأجمعمحاجىء

فيمراتثلاتالكلمةوردتوقد.شقوقأى،شافاويم"

،2:41نث!)المخربمحاجيءجيمهادتربتالقديمالحهد

،نقرة"كلصةالمعىفيوتعادلها.(3عوبد!ا:94،16إرميا

الط:لموصىالربكترل.(العبريةزاللفظنجفسوهي)

تولو!.(33:22)خر،الصخرمننقرةفيأضمك

هببةأماممنالهروببحاولونعدماالأونانعبهعناضحياء

ش)أأالمماقلشقوقوفيالصخورفقرفي"قيدخلون،الرب

.(575:)شأيضأانظر،2:12

)حخ!

حخيلة-تل:

يهوذابريةفيتلوهو،،كيصأومظلماحخهلةومعنى

كلنالى5وهوظول،و-منورجمادداوداحتبأجث

مقابل5أو،نهالجنربالىأى23:91(صم11،القفر

.ومعونزيفبريةمنبالقرب26:أ(!م)1،القفر

حافةعلأنههو،التلهذالموقعالمرجحالوحيدوالاخراض

.جدىعينصحراءمخوز!فبركةفي،الكوعزهرة"

أحدب

)حد!

:أةحد

رمجالر!أوإكتيموس"ملف!اللاتينيةنيواممها

الححم!ترطائرهىو.(أل!13؟ولحأ4دا+أ305حما،8أ5)

إلىضارببنيلونذاتالجرنصفساكزإلىطولهايصل

مدببين،بطرفينييانكبرانوجناحاها.قاتمفيأو"لحمرة

الطيرركلثلوهي،عيقتينضت!تذوطريلوديلها

حادتاثاقتانويخاها.الجوكادطيرافهافيقلكالقويةالجارحة

والطوروالأرانبوالجرذاذالفرانعلىوتحذى.النظر

علىتتنذىقد!،والضفادعوالأفاعيالصغرةوالحيرانات

افيشديدةوجههاوملاعورأ!ا.الجتةوالحيواناتالجيف

بالنسر.

،الثاءفيوبخاصةفلطينبلادفيمعروفطائروالحدأة

لىونيهاثر،للدهـءطلئاملطينإلىالمالسضهاجرحيث

الوجودقليلةولكنها،المهجررةالجبيةالمناطقوفيالجبلتلال

الصبف.فى

لاااكلهاالريعةحرمتاليالطورمنوالحدأة

أيوبقصدهالدكلطالطانرولعلها.(ا:413تث،ا:14ا

أيوب)،باصقعينتصرهلموكاسريحرفهلمجل5:بالقول

باضق"الكلمةالحبريةلطالأصيةالكلمةأنحيث(28:7

.أحدأة"تعنيأعئة5وهي

:ارحلى

وردوقد(ا25:تك)إبراهيمبنإحماعيلأنجاءأحدهو

.03(ا:أ!)االأيامأنجارفي،حدد"احمه

اثة:حلى

جرداسهلفيمديةاصموهو،الجد!دأوالحديثأى

:37(ا5)يثررجتمنبالقربجادومجدلصنانمعذكرت

موقمها!لمولا.صهوذامدنأصغركانتأنها،اثمنااوتذكر

.دالآ

:بحلىأ

الفقريةالللةفيبتوهالمصابعلىالوصفهذاويطلق

ذلكوكان،الفقراتفيتآكلأودرفيلنخرنتيجةعادةيكون

الكفوتهالخدمةمنالإنانتحرمالتىالموانعمن

عرةثما!ضعفروحباكاناايىوالمرأة.(2.2:الاا

ا:ا\3لوا5البنةتتمبأنتقدرولمنحنيةوكانتصنة
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تهحلى

3أولعحا)الجوخةمجدبمصابةكانتأغايبو(-17

وبخاعة)المسنيرعظامبمبصزمنمرض!لمهو(أ؟ه"لأكا5

تلزمالتيالزراعةأعمالفيحياتهمقضواالذين(الناء

المتحيلمنويصبحالفقراتشكلفيتيرالعملأثناءفيالانحناء

الظهر.اشفامة

المصريينليرومعروئامنتثراالحد!أوالظهرانحناءوكان

فياليرتأحدعتبةتحتوجدتوقد.والهودوالفلطين

.بوضوحالفقريةالللةفيالتحدبهذابهايظهرخةجازر

ته:حلى

إلىالرجوعوالرجا،(2ه:51يخد)فيذكرهاوردوقد

المجلد.هذاسمرضعهافياحدتهحاصرر"

:الايمانحديث

عن3:6()افيواحدموضعفيالعبارةهذهوردتوند

اصتخدتتد(هودا؟"!مول54ه)،توسيرفر9الونايةالكلصة

الحديث!الضس"علىللدلالةالبيهالترجمةلطالكلصةهذه

حديئاأوسالمض9الإنانتحنىفهي:7(.5إش،41:9)أيوب

يجبالتىالروطومنحدثا،المخددأيالميحي،الايمانفي

تصلفلئلاالإيماداحديثغرايكونأنالأضففيتوفرها

نأيحنيوهذا،(3:6قي1)أابليىدينونةفيفيقط

عينىفيحكيصأيكونأنلخكلمصضالإجمانحديثالانان

ريتفخ،بعديؤنوااممنوجكاصةالآخرينيخحتقر،نفصه

بدركولملعدقصورهيكشصلموالثأنعظيمأصحلأنه

فيللمبالغةعرضة!و،الميحيةالكةفيوضحهحيقة

وللكثرالاستقرار،لعدمتعرضنااكزفهوولذللثدإنه،تفدير

والكبرياء،امصرياءوابالرهرالمرتبطةوالحطاياالضحفاتمن

يصبحأنبنغيفلاثمومن،الوضيكالفوطعلىاكيدمؤشر

الخدمة.هذهعلىمهالةيجلباخلاأمقفاالايمانحديثضخص

اجة:حلى

ثلعديدةكلعانتترجم،كار"وهيالعبريةلىوالكلمة

هوهاالمقصودوالمعنى.والحداحةوالأثاثوالأدواتالأوا!

31:)تكالداتلركوبالمحفةأوالهودجأوالحملسرج

الزافيمخبأتأنبعدراحيلجلتالحداجةهذهوعلى.34(

آقهأحفتتدأنهاؤمطلقأألوهاثكفلم،الحداجةتحت

الموضع.هذافي

د:حلى

اثاسالابناسمومو،شدةأوحدة"معناهعبرىاسم

حداقل

اسىوردوقد(ا:.3أخ9)غرالاتىاسداعلألاءمن

.(ا25:هنك)النكويرسميفي!حدار9دالراء

:ودحلى-حلى

جغرايخةحدودعلىإماللدلألةاحدود"كلمةوت!خدم

للطية.أوللإن!انموصوصإلهةقوان!-أراللاد،منئبلد

)خرالجغرافيكلفاهاالتخومأوللحدودكثرةإشاراتوهاك

:13(.ا.إص!:401،9مز23،31::12(ا9

اللهأعطىعدماأيفاالتخرمأوالحدودإفإشاراتوهناك

لصب،آدمبنيفرقحننللامالعلىقمحن5أنصةالام

.(32:8تث)!إسرائيلفيعددحبلئعوبتخوئا

تحددنرانعأوإلهةكقوانينالحدودإلىأحرىإشارا!ونمة

حدودفهاك،الاستخدامأوالعكلأوالكيةأوالمكانأوالزمار

.(:ها4أيوب)!محدودةأيامهكاتإن!الإنان،لجاة

الحرحجزمن9لاير!:الرسيقولحيىلبحروحدود

138:8،.26:أ*ب)!حدكيعليهوجزت...بمماريع

فقدالسراتفوقايىللسياهوحدود(،92ة8أم11،-

تخمأاانظر)(6و4!ا48صز)أتحداهفلنحذالها)وضع

-(اليهايةالمحارفدائرةمنافافيالمحلدفي

:يحدد-حدد

مبردأوبحجروص!حهاضحذهايحددهاوأحدماال!صحذ

الفلحطبنيينإلىللنروليضطرونإصاصيلبووكاد.فحذلت

يكنلملأنه،ومعولهوفأصهومنحلهسكتهواحدصيحددلكى

والحديد29(0.او:9أ3صم1)إسرائيلأرضكلفيصانع

:27(.27)أمهمحددلالحدكد

كو1)اتحتدلاواعة9،عصبقصىواشحداحتد

يكونالر!عدعلىغيرةالعفبيكونتدولكن(.:هاا3

فيهروحهاحندتابولى:الرسرلعننقرأ؟محلهفيغبئ

أ؟تأىأا!حاس-:1716أع)أصاضا!مملوعةالمدينةرأىإذ

4:26).

اقل:حلى

العرممطالاسموهو(2:14تك)الأربحةالجةأ!ارأحد

آالداآومحناه"حدقلات!اخ!دىالأصلعنالمأحود

.(01:4دانيال)"العظمدجلةخهر"نفهوهو"الحرياد

الايةالكلحةعنمأخوذةأدجلة9كلحةأذوالأرحح

جريانه.لرعةرمزىكاسما-،وممنامااادجرا



حداقلافلحد

)حداقل(الدجلةلنهرخريطة

.(21:،تك)،أضورضرقيالجارى"بأنهوروصف

عرضخطعندكردصتانفيأرمينيةجبالمنيغوهو

محكل!منبالقربضرقأ،!0253طولوخطوللأ01538

روافدأهمفهايخبعالنىالجطقةمنأيالبضعةصافةوعلفان

015نحوالثرفيالجنوبإلىقعرخاصرأنوبحد.الفراتخهر

عمان"بلدةكدالرقمنقادئاروافدهأحدبهتحصليلأ،

الهرعرضيلغوهنا،دياربكرجنولىقيلةمافةعلى،كيوكي

!طعأنوبحد.أقدامأربحةأوثلاثةوعمقهقدئا،045محو

مجرى،الجبليةالممراتمنالعديدمجتازاأخرىيلأ015نحو

الىنهاوكحدريخنوى،حولالمنخفضةايلالمنندةفي

تتصلبغدادإلىطرفوفي.الهرشبينالواقعالخميبالهل

حاملةوالديالةوالأدهمالصغروالزابالكبيرالزابروافدهبه

بغدادوتعرض.زاحروسجبالمنالجاهمنهائلةكصياتمعها

عادةالفيضانضهوروتبدأ.الفراتضهرمنوبخاصةللفيضانات

لاتعودثمو-سنيو،مايوفيمداهاأقصىوتبنمارسضهرفي

أخرىمرةالمياهترتفعثم.الصففتصففيالحادىمتواها

حدالىلع!ولكنونوفمبر،اممموبرشهر!طلطالخرلففي

ويونيو.مايوفييحدث!الشواطىءعلىالطغيان

بضعةالىوالفراتدجلةمجرىبينالافةتضيقبغدادوعد

الخصبالسهللركاعديدةتنواتمنماتخرجوكانت.أيال

بحدعلىمغاالآنالكبيرانالنهرانكمبلثمفيه.يجريانالذى

وكونانالخيج،فيمصبهمامنالض!طالعالالىميلأ04مخو

مصبنهمالكلفكانالقديمةالعصررفيأما،.العربضط"

عليههرع!اكثيزاالنمالالىيمتدالخليجكانحيثففصل

ولكن،الآنالقائهمانقطة!الطكبرةمافةالىبل،الآن

ددعتكبيرةدلاكونتقدالهركأمياهعنالمتخلفةالرواب

.الآنعيههىطالىالخيجبحدود

بل،0012نحوممبهالىفبعهسدجلةضهرطولويلغ

منالكثرالباكرةاياريخيةالعصورفيضفتيهعلقاتوقد

فيفكان.القديمةالحضاراتمنالكثرموطنكانتاييالمدن

اسمفياعهمصدىيرددزالماالذلىأالأورارتو"الثال

.هالحويون"بقرونوبحدهمالكيصركون،ثم،.أراراط"جل

!نهاوالىالثالفيالهركألينالمحصورةالمظقةوتصى

.(06مزمررعوانانظر)-االهرينبأرام"الأرايون

الحصرمنمدنبقا!اتوجدزاجروسجبالصفوحوعد

الومررونبنى!ماوتبجاورا،سانيدارمثلالقديمالحجركط

توجداييالمواتعفيمرةازدهرتالتيوالمدنولاجاسأضرنا

الألفنهايةفياحتلهضدالجنوبأما.وخفاجىسامراالآنبا

سومرمنوحكاعمالايونائحلأد!ونالميلاد،قبلالئالثة

واكد.

ال!المط،حوففيالأضوريةالاصبراطوريةقاتوند

حميهاتقعوكانتونمرود،وأضورنينوىمدنهمأهموكانت



يلىحلى

ثواطثه.عل

الرقطالاحلإلىالهند!المطمنالقوافلطريقوكانت

الأيالمئاتاتدادعلىالدجلةنهربمحازاةت!رالمتوصطللبحر

كناهافيصئاكانممايخنوى،عدالفراتنحوغرئاتنحرفثم

فدبضا.وفونها

يلى:حلى

الآلاتصاعةفيبكثرة!خدممحدفيفلزالحديد

النغىوالحديد.ايويةالحياةفيالمتخدعةالأخرىوالأدوات

وطينجم.7ر9كثاخهاللونفضىوموتصيعه،يصمب

الأيض،اللبفيصيحأويلتحم،الأحمراللهبألشةفيالحدممد

عدالحد!دوينصهرهحأ.الحد!ديصبحالدرجةتلكوبمد

.م05154درجة

القثرةفي!وجدبلخالمئا،الطبيعةفىالحديدروجدولا

المغناطيةضديدةسرداءأواللونرماديةمحلهيثةعلىالأرضبة

الأرضقلبآنعلىدلائلفاكأنإلا،البازلتيةالحمملعضفي

21كثاقهاتبغوالنيكلالحدكدمعدفيمنيبهةمنيتكرن

الازك،مناكبرالجزءالط!عيالحديدخامككلكاجم.

وتكون.الأرضخارجللمادةالمعروفالوحيداممرذجوهى

)تر!والحديدالنيكلمنصبيكةمنالازكمعظم

ويظن(.كوبالت5،%،نيكل5.8%حدلهد،%19:التركيب

الأرضية.الكرةباطنتركيبهوهذاأن

تتخدمكانتالتىالحد!دحباتفياليكلممدنوجود)ن

عامتجل)مصرليالأسراتقبلماعمرفيللزنةكحل

الحديدش-الأتلعلى-جزغاأنلوجح(..م.ق0034

منجاءتمادةمنأخذهتدقديثاالانساناصتخدمهالذى

علىللصدأعرضةأقلبالنيكلانحتلطوالحدثد.الأرضخارج

طخوذصلبأوحديدمنالمموعةالموادكليما،الزمنمر

لاالذىالحد!دوصدأنبئا.أقصركرةفييمدأالأرضمن

مصرمنابحاسمنقليلعلىيحوىولكنهالبهلعلمجتوى

استخدامعللديل(.مق0052-0027مخومن)،القديمة

اضخلصهوأنهالمبكر،الزمنهنانذالأقلعلىللحدكدالانسان

البدائية.بالطرقمحلىخاممن

جاءماهيالحديدعنالقديمالعهدفيوردت)ضارةوأول

تك)،وحديدنحاسشآلةصالفاربقا!نتوبال"عن

اضخدتفلقد،ذاتهالمحدنالىالإشارةجابوالى(.4:22

والجد!دالقدبمالحهدفىقوالقوةللملابةرمرا5حدكد"كل!ة

.(؟227رؤ28:23،نث)

القثرةفيالاتثارواسةالفلزاثأحدهروالحدكد

الذىالحد!داولحلمها.%5منا!مركونفهوالأرضب،
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لاالذىالصلبصناعةإلىيرل!نان،منأى،الثمالمن

)رميا)أ؟الثالمنالذىالحديذالحديذيكسرملا:نكسر

بانجبلفيالحديدلحاما!لودالمصدرعداويخحا(.21:ا5

كانبلفلطين،أوسور!افيحديدفاكلي!(،8:9تث)

وكاوادهدان)ومن(2721:)حزترضيقمنيجبالحديد

.(42:.تث)أيضأمصرشوربما(27:91حز)

أهمهاأنالاالحدبدعلىالمحتر!ةانماتكزةمنوبالركم

ايهدوهو()ح،نلاء!!،الماج!تيت"هىأربعة

وهر(ح،أههـ!")،الهيماتيتوه،والحديدوزالحدكدكك

وهو(ن!)5!هعا8ح)،الليصونيتوه،الحدبد!كاكيد

وهو(أعء!3ءا)،واالشدريت،المتميعالحدبدبكأكبد

.الحديدوزكربونات

.الكربونمعبصهرهاالخاماتهذهمنالحديدوكتخرج

المركب.أوالحرالكربونمنمعينةنسبةالحديدفيوتوجد

عنويتج،وخواصهالحديدلرعفيالكربوننبةوتتحكم

الزهروالحديدالمطاوعالحديدهىالحديدمنأنواعثلالةذللث

والصلب.

مماجضيز،،"صشتق)واعه،االماجتيتوخام

هو(المعدنالقدماءعرفحيثالصغرىأيافيول"،ول3،أ

الأصاصيالمكرنوهوالمغناطشية،ضديداللونرمادىسدن

الموجرد،العقةجرانيت"ذلكفيبماالناريةالصخورلمحظم

الروابفيالخامهذاروجدكا.الأحمرالبحرجافيعلى

وبخاصةبهاالمجطةبالصخورالناريةاليهلأتصالعندأوالبركانية

ذلكفيبماالأو!الرقجهاتبعضفيكاالجكلىلحجر

طبقاتهيثةعلىخوجدالأخرىالحليدخاماتأما

اليونافةالكلمةمنمتقواحمه)"الهيمانيتوا.رصوبية

الحدبد،خاماتأحدهو(الدمومعناهاه!أن!""هيماا

لونأعا.الأسودالىالقاتمالرمادىسكلهلونيتر)وح

الحديد!كممداشخدموقد.ف!لحفأحمرمحوته

داودأكامقاصتخدم!،الحصورأقمممنليلوكن(المفرة)

صايراوادىرفيلينالحرنطقةلطصغوكان،وطيحان

.(صالع)بترمنالئرقيالجنوبالىأميالخمسةنحوبعدعل

الونامةالكلمةمنمئتق)واحمهاليمويتخامأما

درجاتعلنلرنه(،صج5وسناها!!هأحا"يونا

منرة"أصحبايراباختلطوتى،ابنياللونمنتفاوتة

.،صنراء

الكاليتأو(الحد!دوزكربونات)اليدرتأما

81()فىهول،يدروس"ايونانبةالكلمةشمئقةالدريت)

المونامةالكلمةمنفشتقةالكالبتأعا،الحدكدوتحني



كالبيسأ"الىنسةالصلبأي)95"لاا!"ء(هكاليرس9

بصناعةاشترتالأسيريينمنقديمةتبيلةوهي)كييلأله"،(

الىإلىالثرةلونفيالظتحالبىمنلونهيخختلف،(الحديد

وأالبحيراتقاعفيروامبهوتتكون(الأحمرالبنيأوالأصد

.البحار

الصغرىأجاضرقكالنهىبالحديدالقيةابطتةأما

بمابالحديدغيةناجمتوجدجثالر!ىالأناضولوهضبة

بنحوالحديدخاممنالحالمطافزونويقدر.الماجنتيتخاميخها

الحديدمن%65بهالذ!الحاممنطنميونعشرخمة

امحشفتوقد.تركياوعطضرقيفيديفرجفطقةفيوذلك

صريةفيأخرىمواضعوفيابطتةهذهفيالحديدصانعبقا!ا

..مق0027قبل!االىتاربخهاكلجعوالعراق

بينفيمامرةلأولمصرفياكشفقدالحدروأنوئحتقد

قأكسدةحباتبعضوجدتوقد..مق6ر...-7.ر..

ورجع(صويففيمحافظة)،جرزة"منطغةفيالحديدس

داحلالحديدمنآلةوجدت!..مق4ر...نحوالىتاريخها

نحو)الرابحةالأسرةمنخوفوعهدمناكبرالجيزةهرم

أعماللىمهرةعحالبوجودالفولإلىبدعومما(..مق31؟.

الأهراماتبناءأمبهمحتى،الفراعنةع!دلطوالحديدالصلب

ا!اثيلنحتعنتمبهوا!،الرقتذلكفيالضخمةوالمآت

صخورفهابماالصلدةالصخورعلىاطيروغليميماوابقوكأ

الأدواتأقدمأنإلا.(ا:924أيوبافظر)الجرايت

الأطحةأساشاكانتغرهاوفيعصرفيالحديدمنالمصنوعة

عصرفيإلاالحديدكةالأدوات!ناعةتنثرلمو.الزينةوأدوات

.(..مق0021نحو)الحديد

صاعةفياصتخدمماهوالنيازكحديدكانربماأنهحينوفي

وجدفدالحد!دمعدنأنيلرأنهالا،الأولىالحديدبةالأدوات

خامعلىتحتوىصخوربجانبثبضخمحريقرمادزأولأ

وأالصفراءالمفرةانصهارمنأو،اليمونيتأوالهياتيت

.الفخارصناعةأفرانني-التلو!فيالمحخد!ة-الحمراء

كانت،والحدكدوالناروالصفراءالحمراءالمغرةبينوبالجمع

الصخورهذهوجودمناطقفيالنرادإضعالهىالتالةالخطوة

هذهمعالنوانإضعالأو،لتهويةللرياحوتعر!هاالملونة

البدائيماالطرقهذهزالتوما.بدائهأفرانفيالصحور

الحديد(اعصيد)الحدورخاماختزالفياليومحتىمخدمة

انظر)الفرنمنالملهةالحد!دكرةاستخراجثم،حديدإلى

وهىبثدةئطرقثم،(ا:8اإر،اه8:مل21،.4:تث

المل!ةالجزناتولخويل،الإمكانبقدرالحبثلطردمل!ة

دونالمطلو!حبتئكيلها!ككنمماسكةكنلةالىالفلزمن

الحديدهوالعملباتهذهمنالناتجوالحد!د.تنصهرأن

الحديدمنمصنوعةأسلحةبإضافةصدتالصلبالحديدعلحصلواولحلهم.المطاوع
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عملطرقفيالتحياتوبتوالط.،لكربونعناكبركية

صناعةتقدت،الأفرانتصميمود"الهواءففاخأوالكر)

الحديدصهرفأمكن،عشرالرايعالقرنجاءحتى،الحدكد

الزهر.الحديدو)تاج

وجودناطقبخرزحلدةالقديمالمهدتاريختأثرلقد

هذاتمد-شعمباتفيالتحكموإمكانية،الحديدخامات

صهرمصانعرأوامصرفيوهم)صرائيلنىأنبدولا.الفلز

جاءتفاومن،(4:02تث)الحدعلهواستخداساتهالحديد

ومنحد!دحجار!اأرض5بأنهاالموعدأرضوصفأمية

الحديدتقسيةصأنإلا.(8:9تث)نحاشا!تحفرجالها

بهاحتفظفقد،بالماءتبرلهدهثمطخنوهوالمتكرربالطرق

؟،(..مق0021-0041عام)الصضىأسيافيالحثيرن

نجاحأسبابأحدولعل.الحديدتجارةالفينيقيوناحتكر

الثالثالقرنأواخرفيالإسرائيلىالضومقاومةفيالكنحانون

،آندإكالإصرائبيةالتكنولوجياضحفهو،الميلادقبلكر

الحيلتجرهاالتيالحريةالحديدمركباتصغمجالفيوبخاعة

الحديد.منالمصنوعةالأطحةوصلألر(17:18ئى)

جاء..مق0021لعدالحئيةالامبراطرريةوسقوطوباندحار

وكان.وتصد!هالحدبدتصنغلاحتكارالفلطيييندور

الانتقالفترةفيالكنطيةالواحلالىجاعواقدالفلطييرن

ذلكفيتملمواولحلهم،الحديدعصرالالبرونزعصرمن

للحثيينهزيممكنالممنكجزءالتحديبماالمياتأصرارالرفت

اصنوطنواالذين-الفلصطبيونإحتفظوقد.الصغرىأسيالي

فلم.الحديديصناعةانحتصةالتكنولوجيابأصار-الهول

الحديد،!ناعةيخترقراأنالجبالطكنوييونالإصصتطع

والفضة،الذبمثلالقيمةبالغالحديدكانالحهدذلك(!؟

مرتفعةالحد!دشالمصنوعةوالأدواتالأطحةأصاروكانت

.جدا

امامالمرةتلوالمرةيلنالإصمزيمةعلىطعدومما

علاوةأحدثلأطحةالفلطييناقلاكهو،الفلطيون

ولمراجهةا(..و2او:4)اصمالحرليةالمعاركفيخبرتهمعل

ليليين،الا!رالمتوطينمنعامعاكىجهدهد!الذىالمرقفهذا

تحتواحدةمملكةفيالاتحادإلىالمفككةإصائيلأباطصت

دونمجولواأنالفلطييونحاولرقد.الملكضاولحكم

وجودعنبحرمانهموذلكحدثة4لأسلحةاثيليينالاصتصنيع

اصم))صإئل،أرضكلفيصانع!وجدلمه)ذالمهرةالصاع

حربضنفينجحواإصائيلفيأنالا،(2ر.ا:391

الأرضبطجةممرفنهممستغلينالجبيةالمناطقرعصابات

المعركةأنالا1(.ا-41:6)اصمالأصلحةنقمىعنتحو!أ

كارثةكانت،متنرقةبتكنولوجيامزودعدوضدالسهولفي

31(.)اصمعققة
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الفينيقينمنالحد-شفنتحلمواقدليلييئالإسرأنويحمل

لعملوصفأ!يماخبنكئوعسفرفيونجد،(2:41أح2)

حدكدةصوغعلىاخكبالدانعندالجالىالحداد5جالحداد

عوت،الكيرحريكافحوهولحمهالناروهجيصلبضخمة

أتمامفيقلبه.المصنرعئالالىوعياهأذفيهعلىيابعالمطرقة

3(.2-ا!38:)صيراخ!اممامإلتز!افيوصهره،المصوعات

حديدمنوالمغاليقالحدكديةالعرارضذاتالضخمةوالوابات

الرؤوسذاتبالماصروالمثبتة45:2(إكأأ:70،16)مز

مدنفيمألوفأمنظرأزالتما22:3(،أخ)االضخمةالمربحة

.1(.ا:2)أعوسوريةفلطين

)عاوالشوالقمحلدرسالنوارجصنعفيالحديدواستخدم

وغ!ها6(:6مل312،ت21صم)2والفؤوسوالجاضر:3(،ا

،3:16)عدهالأملحةصناعةوني6:7(.مل1)الأدواتمن

،(22:11علا)والقرون9(:9)رؤوالدروع2(02:4أيوب

والأنبار(71:61)بقوالمركبات(501:81)مزرالفبرد

،(71:1إريا،91:42يوب)أوالأقلام(82:41ميا)إر

5:4(،)دانيالوالأصام4:3(،)حزوالأصاروالصاج

قدو.(اا:3تث)ةلأصاو(71:7صمأ)لأثقالوازكأاوالمو

الهيكل.بناءفيبكزةالحدكداضممل

انحدارمعإصائلبنىبوحدةالاحتفاظقداودنجحوقد

..مق8501عامفيعرالحادىرشىموتبعدمصرقوة

علىليحيطر8:14(صم)2أدومإلىج!وبأتقدمأنوأمكنه

جنولطالنحاسناجم"وكذلكالهياتيت)الحديدمناجم

المحادنمحودعاتاكبرمنالمناجمهذهوكانت،الميتالبحر

امتلاكهاكانثمومن،الوقتذلكفي،الأوصطالرقفي

هذهصارتفإذ،)صائلتاريخفيتحرلنقطةواضغلالها

أخا)انظرالتبهولوجيافياتقدص،حوز-فيالطييةالمصادر

:18أخأ)الاتماراتأساسالعواولهذهوكانت(.:223

فيالازدهاروأساس3(،اا:2صم)2الصاعةوتقدم1(0

.1(4:.)اعلداودبنسيمانعهد

للحديد:المجازيالاستخدام

النأد-إالميئعنليحبرمجازأ؟الحديدكررايستحصل

الحدنديتخدم(.!22-22:18حز4،2:.تث)

،(28:23)تثوالجفافوالقحطالجدبعلىللدلالة

:والقوة،(28:48تث)"الحديدنر":والبودية

،(2:9مز)والصراعة،(:0418أيرب)،ممطولحديد"

)ريا)والرسوخوالمتانة،(701:01مز)والإذلالوالي

والفساد،48:4()كأ")الرتجةوصلالةوالفاد،(1:18

،(2:33دانبال)الباصيةوالفوة(6:28إربا)الأدد

والعقات،(7إ7دانبال)،الحدكدأضانا:المدمرةوالقوة

الثافيالمكابيينضر)الحد!ديةالأصواركترقوا؟الكرى



حدواخ

:خحلىرا

المقدسالكتابفيواحدة!رةسوىحدراخ،أرض8تذكرلا

وصيلرن.وصوروحماةدحقمعتذكرجث2(،9:)زكريا

43،،+()،لأ؟أ،حتاريكاأهيبهاالمقموداننيولاضك

الثالثدانأضورال!اأرصلفقد،الأشوريةالنقوشفيالمذكورة

ق.م(772)نحوحكمهمنالأولىالنواتفيحر!ةحملات

فلاصتغككذكرهاكا.عرةوالئانةاثانةالنتينفي؟

.لان!الىفيتقعوهي.نقوضهفيالثاث

حلىيفي:

فيامبخابة(24:6)اثافيصونيلنحرفيوردتوقد

،داودالمللثمنبأمر)صائلبنىعدذبإحصاءورجالهكوآب

.6حدضيالىنحتبمأرضوإلىجلحادالىأنوا"أ!منقرأحبث

السفل،الأرض5بهايقصد،تحتيماكلمةأنالبمضوكلى

جاء!،حدثىفيالسفلىالأرض5هوالمقصوديكونوبذلك

البعضهـىييما،(بكلوت)العريةالكلالولييهةالترجةفي

!لالا-أن-البعييةالترجةفيجاءطعلىساء-الآخر

ضرعلىالتىقادشأى،الخ!نأرضفياليهـقادشالى

عظتها.%وجفيداودمملكةالهاامتدتوالتي،الأورنت

العين:حدتة

الأولى،عبر!ةكلماتلئلاثالعربيةالترجةهيالحينحدتة

تث1،انان5ومعناها،ايى"كلمةتصضر،)يثونههي

ولحل،،الح!إنسان"فهى(7:2أم:17،8مز1،،32:

عندطبفسهالثخمىوواهاالتيالمصغرةالصورةببذلك

(2:18مرالق)،بات"وكلصة.الآخرعيئاليظلع

الثالثةوالكلصة،الابقالببلنضربما،حريخأهبنتوشاها

لأضهاالحينخحةأوالمينبابوتحني(2:8ؤك)!بالي"!هي

ابالغةوللأهمية.حولهالعالمعلالانعانتطلالذىالباب

الحواجبتحمهاوالتي،للإنسانباببماالعينلحدقةأوللحين

ضدممدعنتبرأيتخدمهااللهفإن،عجبمابصررةوالجفون

)تث،عينهكحدقةوصانهولاحظهبهأحاط5:بثحبهاهمامه

عبنه!حدقةيمسبمكممن"(ا:78مزانظرا،32:.

احفظ:هيقولالربحةحفظأيةعلوتديلأ.(:28زك)

!.(7:2أم)،عيككحدقةوثريحتىفتحباوصاياي

حدقةتكفلاا:قولهني،الحينحدقة5)رميااستخدم

(2:18مرالط)،الهزعأولفياليلفيائفيفومي.عيك

.الربأماموالتضرعال!هرمواصلةعلىتحرصاوذلك

ح!اء

لاممط:حلى

وهو،أفرايممنرجلوهر،المرج"صاهعبرياصم

بنفقحعهدفيأفرايمسبطرؤوسأحدكانالذكطعماصاأبو

منألفئتيئلإسربنوسبيوكدما،إصرائيلملكرميا

-حدلاىأبو-عماصاكانيهرذا،منوابناتوالبنينالناء

بلالامرةالىالحبىيدخلأنرفضواالذينالزعماءأحد

.(28:12أخ2)صهوذافي)خوتهمالىأعادوهم

)حذ!

حذاء:

حذاء،.أوانحلعلىللدلالةويونايةعبريةكلصاتبضعهناك

كا،ومعنىلفطاال!رييةفينفهاهي،ئئل"الحبريةفالكلمة

:16)حز،بالتذلىنحيك"ا(،:ه28أخ)2،حذوهمافي

بمحنى،شراخوه،أيما"نحلابمفى،هـفحلئم01(

.ا:23(4أنلثالحداءرباطأوسبورأوشراك

"(64:91اخص-)حهحك!مول"،ديماهيبرانيةنااليوفيو

6:9(،)مر،بنعالوسلودكأ11(،31:)تحذاءوترجم

9()ولهنل!هطه،نليوصدوه.(6:51)أف(جلكمأرحاذهـهو

،هيماسوه.(:8ا2أع6:9،)مرالنعالأوالصندلوهى

27!1!وا!3:6لوا:7،)مراءالحطيوربمحنى)!ن!"

لم!!!حما

النعالمن-مجموعة

وأالخثبأوالجلدمننعلمنككونحذاءأبسطوكان

!سأوكشريطإلمهابط2والقدمتحتلهوضع،المضفورالق!ق

الجلد.من

حبوالنحالالأحذيةمننحنلفةأنواعفاكوكانث

يحتلصلبترىنحلأوحن!ء!زمهمثلأفالراعي.الاضصال



حذاء

أما.والصحرروالأشراكدالخائىالمغطاةافيرضعلالير

مزخرفةرقيقةخفبفةأحذيةيلبنفكنالراقيةالطبفةصيدات

وكاد.(ا:69يهودت،ا7:نق)جيلةأضكالذات

.(اا:.6حز)التخىجلدمنيصنعبعضها

فهاك،المقدسالكابفيواضحللأحذيةالرمزىوالمنزى

.بالحذاءمرتبطةمجازيةصوربضعالأقلعلى

وتفاهةالرخمىعلىابحلشراكأوالحذاءميررتدلتد(1)

بشورالقدمإلىثدالجلدمنبطةقمةالنحللأنالقيمة

ثمارخصصارخىالنسنرخيصةالصغبيطهأربطةأو

لأجلوابائىبالفضةالبارباعوالأنهم5:للأمثالمضرئا3

النىالحاجياتأرخصمنفالعل،(2:6،8:6عا)،نعلين

لا"صدوم:سثقالأبرامإنحتى،يومئاالإنساديتخدمها

تلث)،لكهوماكلمنولا.لعلئراكولايخطالاآخذن

ضراك)جمردولوالأشياءأتفهنهيأخذلنأفهأى(:23ا4

بخزعهااييالثمينةالأشياءبينالأحذيةذكرعدمأن؟.أنحل

اذثاتكناالأحذيةأذعلىلدليل،صهيونبناتمنالله

نعلينبلونالكلكانلذلك.(23-3:18)ش)آئذفبمة

.(02:2)ش،28:هاأخ2)النقرضدةعلىنوئماديلأ

الحذاءأنفكرةجاءت،الحذاءثمنرخمىمفهومعن)2(

آنذاككنيرجللكلكانأنهكا،وضاعةالأضياءاكزيمثل

ومن،يحلهاأوصورهلهوكلبطلياهويبسهالحذاءلهيحضرعبد

للسيح:بالنبةنفهعنالمحمدان-سحناقالهمافهمجمكنفا

أنحنيأنأهلأ4لتاأو،حذاعوأحملأنأهلأأفالصت"

،3:16لو،:17مر،311:مت)،حذاءدهصوروأحل

.(132:هأع،ا:27وو

وهكذا،لهالاضعدادأوالرحيلعنالحذاءلبس!بر)3(

وأحذكمدالفمحخروفيأكلوااأنإيعرائيلينيعلىكان

للرحيلاصعدادعلىككونراأن"أى21:11خر)،أرجلهم

انظر)الجازلداخلتلبىتكنلمالحاللأنوذلك،فوزا

-(اه6:أف،:218أعمال

طريلةمافاتالأقدامعلىالسكلمنقيالنعالكانت)4(

عاكةعلىقوئادليلأبلالهاعدمكانثمك!ومن13وه9:!ى)

،92:هتث)صنةأربعينطيلةالبريةفيارتحالهمفيبئبهالله

حذاءأخذالىحاجةفيالميحتلميذيكنلم؟،(27إ5)ش

،ا.:ا.تأالتث!كةرحلالهفيقديهفيالذىغ!آخر

.(22:35،:،ا.لو

الف!ادالىالطريقنيال!منالأحذيةاتاخرومز)5(

يخلع،المنزلالىدخولهعندالثخصكانلذلك،الروحى

علىكانولهذا،مقدسمكانالىدخولهعندويالأولى،نعليه
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ةدحرا

يقصكانالذىالمرضعلأنرجليهمنحداعهيخلعأنموسى

وكذلك،(7:33أع،3:هخر)مقدتأرضئاكانعلبه

الائحكانيتعلىالوحعندأنهإلا.(ا5:هيق)ثوع

حزإالحزنعلعلاتالبيتخارجخىنحليه!لب!لا

كليهملالائحكانالبلنفىوئعله،(23و24:17

.(ا:.222!هم)زيته

علىيدلالحذاءكانحيث،بارزةأخرىصورةهاك)6(

كانتفقد،آخرإلىضخصمنالمصئويةأوالملكبةنقل

التجارةفي)والمبادلةالفكاكأمرهـفيإعرائيلفيعابقاالعادة"

لماحبه،ويحطيهنعليهالرجلبخلعاأن(الصفقاتوإتمام

بباطةوهو،(4:7راعوث)،أعركلإثاتلأجلا

الصفقاتإجراءنيالمستخدمالعربونأشكالمنخاصشكلا

ابجارلآ.

نأرجل-سفضفعندما،آخرمضمونالنعللخلعكان؟

تزوجهابأن،نلبلونايوفيأخيهزوحةمخوبواجبهيقوم

إمرأةتنقدم"،المتوفيلأخيهونسلبيتإقامةسئوليةمتحملأ

فيوتضقرجلهمننحلهوتخلعالثوخأعيئأماماليهأخيه

بيتييلاالذىبالرجليفحلهكذا5:وتقولوتصرخوجهه

25:تث)!النحلمخلوعبيتإصاثيلفياحمهفيدعى،اخيه

.1(.و9

مز)انعلىأطرحأثومعلىاالمزمور:فيجاءماأ!ا)7(

كلاسرائلسلطانتأكيدبهيغصدفقد(أ:0608،809

لأرضلامنلاكيإعلاتا"لعلىأطرحأدومعلىاأنأى،أدوم

عبد،ساملةأدوممحاملةهرالمقصودكونقدأو،أدوم

رجليهالح!ريفيمد؟،نحلىأطرحأدومإلىاهرالمحنيويكون

نعليه.عهصاليخلععدهالى

اتة:حذ-ذقحا

المهارةهيوالحدافةفالحذق،فيهومهرتعل!هالثىءحذق

2(.:ا3هو8،2:ه:4،ادايال3:3،إئ!)انظرعملكلفي

)حر!

:دةاحر

الصحراءفيموضعاصموهو،5الخوفامعناهاعبريةكلمة

حرادةفيونزلراضافر،جبلعنفارتحلواإصائيل،ينوفيهنزل

(2وه3342:عدد)مقهيلوتفيونزلواحرادةمنارتحلراثم

تمافا.موقعهاكعرفولا



حرب

حرب:

:للحربينيةاللىاكبة-)1(

الحبرى،الاريخمنبكرعهدنذالديخيةأهميهاللحربكان

للجق،المراضورالكفةوكان،صهرهضحبهمفالحبرايون

ليحاربمحهم(جهره)الرببأنحروبهمكلفي3يذكرو

قبلذلائحيقدمواأنالطدةوجرت(.4-ا:02تث)عنهم

-7:8اصم)بالأعداءالتحامهمأوالعسكر!ةحملانهمسدء

الأياء،أسفارفيحرئاهقدصوا9عبارةوتحني(.:9ا0113

إرميا)الحربلدخولتمهيذاالدينبةوالعائربالطقوسالفام

.(39:يوئل،3:هميخا28،و22:751:27،،64:

يندعىأنهوكيفلجيوثهالربخدعنإضياءوبحدثا

ئقذصنالمحاربرنكانفقد(!:313إكأ)"مقدسيه!للحرب

هذهلناوتف!ر.الحرببدءقبلترفعالتىوالذبائحبالقدمات

بهاالمرلبطهوالنواهىالمحظورا!تلكللحربالدينيةالمبفة

.(اأ:ااصم23:.ا،02:72،)نث

:اتادلاصحلىا()ب

ىأقبلاللهإلىالرجرعيجبكان:الدنيالاسحداد1()

،23،2:286::41،37صم2،1؟018قض)مركة

تضمنخاصةقوةلهالعهدتابوتأنكقدونوكانوا(.03:8

و!هم،فيجهوهلوجردرمزانظرهمفيكانالنصر،لأنهلهم

ولكن(.4:3اصم)الحروبفيمعهميحملونهكانرالذلك

ىأفيولشذاتهالربفيثقة!عأنبمدفيحاتعلمالئعب

معركةفيمعهمانبوتأخنوافعندما.لوجودهكلمزآخرضىء

أخذإذإصائيل،علىوبالأالنتيجة،كانتالمحونةحجر

حدثتدكانوان(،4:4صم1)ايابوتالنلطييرن

اصم)بالفلطيونالهز!كةلحقتحيثخصاسفيذلكعكى

لمعرفةالأنبياءيألرنكانوااللاحقةالمصوروفي(.ا:418

مل222:ه،امل)حربفيالدخولقبلالربفكر

قيالجشيخاطبالملككانالأحيانبعضوفي(.أ3:ا

حهرساناطأتام!(.22-0:202أخ2)العلومعالايحام

صهوذافحلوهكذا،المعركةالىالجقوراضونللربيخين

3،5:4،03:.امك)عدكدةصاتللربوصلىالمكار

5:33).

كلفييضربالبوقكان:العكريالاسحداد)2(

:3،ا3صمأ34،:3:276،قض)المحاربينلاصدعاءمكان

وكاذ(،9و01:2الحددأضأانظر،01،02:1:اءصم2

:13أخ)2بالحر!!كذالابالأبواق!رلونالذينهمالكهنة

الأبواقوكانتا:8(.46،.4:امك.أيفئاانظرا-16(،2

يكونخىبإسرائيلالربلتدكوالحربوتتلطقائاتفرب

حيفهم.النصر

حرب

الفكاصتلال،الفتاللبدءوصفاالأياءأصفارفيونجد

.(22:6إش)المجنوكضف(،21:3حزقيال)غمدهمن

)ضياءفيللهجومأوللدفاعصواءالقراتلتحريكصورةونجد

الأضارمنوغرهما(3و3:2)وناحوم(،22:6-8)

يكونأنبحدالربيعفيعادةتثبالحربوكانتاببوية.

-02:22املا:ا،1صم2)الثاءفيتوقفقدالقال

26).

عنكايخةمعلوماتلديخالي!:السكردةالعميات)3(

ولكن،المكابيينعهدحتىالحربيدانفيالقواتتوزيعكجفبة

،وزيارتهمالحدثالحصرفيالحلماءبهاقاماليالدراطتبففل

بالاريخ،والإلمامالمقدسالكتابفيالمذكورةالقتاللميادين

مواقعمهاتبين،هامةتافجالميالوصولتملها،الحسكرى

فيجاءمالذلكشالوأفضل)الصركةسصوكيمهالمقاتلين

البطمووادىمححاسلمعاركوصفمنميللروليمد.كتاب

.(وجبوع

الجنودفكانبطا،المعركةتنظيمكانللإصرائيونوبالنبة

القلبتمئلفرقثلاثإلىينقصونأوواحذاصفاإمايصطفون

قض)الصرةلحصايةالاقةأوالمزخرةهناكوكانت.والجناحين

انطر5:33،امك18:2،صم2ا:11،اصم7:161،

.(58:8إش92:2،صم6:91،يق2،:ها.الحددأيفأ

التفهقر،أوبالهجومالإشارةلإعطاءبالوقبضربوكان

قض)الثقةوإشاعةال!ثجاعةروحلبثمميننداءفاكوكان

.()!..ا:14عاموس7:.2،

وثاتالشخمةالخاعةعلىتتوقفالمعركةنيجةوكانت

ولكنالأعداء،منرجلضدرجلأيقاتلونكانراإذا،المقاتلبن

واحدمقاتلضجاعةعلىتوقفالجةكانتالحالاتبحضفي

الحملاقالجارلجلياتالصنكلالرومداودكالفيحدث!

عراثىبينجبحونفيحدثالذىالقتالثم(.17اصم)

داود،عبيدمنعضرواثي،اكبوثأتاعبيامينرجالمن

عاجه،جنبفىصيفهوضرببصاحبهواحدكلأمكحين

انك!ر،جلأشديدبتال5للذائاهناوكانجميحأ.وضطوا

.(2:16عم2)داودرجالأطمليلامرورجالأنجصفبه

محلكغاراتصورةفيصف!ةحريةعصياتهناكوكانت

،(ا:49أخا)الرفائونوادك!فيالفلطيرنبهاقامايي

،(322:صم2)والهبالسلببهدفغزواتصورةفيأو

صورةفيأو(،أا23:مم2)الامداداتتأمينبهدفأو

أنضهم،عنالدفاععنالعاجزكأالكانلأصعصابات

.(5:2مل2)الرققصوقفيلبيعهم

وضعتثملالحري!ةالحططكافت:الاصرجمجد)4(



حرب

الحريةالخدعهنهاككانتكا(،:83)يضوعفعلكاالكحافن

،(0:1.2قض)بيامينمبطضدالاصراثييوناتبهاالى

لوقعالرفائيروادىفيداودفعل؟الخلصمىالحورانأو

المباغتةأطوبهناككان؟(.5:22صم2)بالفلسطبي

مرومياهعدللكنحانيينناجحةضربةيثرعبهوحهالذى

قصةأما(.ا:ااكق)يابينقادةتحتيحتثدونكانراحيث

فهياليهردى،التاريخفيالحظيمالحررالقائدالمكار،يوذا

.(إع...4:هامك)المجالهذافيالكثكللناتوضح

وحود،الحربلوارمأهممنكان:اللازمةالمهمات)5(

نأنستطيعنها،وثيقةمصادرلديناوبتالمسكر،أوالمحلة

ماعلىولكن.المحكراتهذهعلبهاكانتالىالصورةنحدد

عدد)الثكلرباعى،البريةفيالإصائلالمعكركانيدو،

يزلكانالىالراياتبالمحكرترفعوكانت(.21-25:

وكانالقائد.البطرايةتحثأسباطثلالةكلالأصباط،عندها

صورةفييكونقدتجراس-الحربوقتفي-مجاطالمصكر

.(02ةا7صم1)ابطمواديفيحدث؟صصطفهعرلات

بهمجيطزيفبريةفيضاولرقدالجراس،هذامثلو!وفي

وكانت(.:ه62أصم)رمحهوأخذداودفاجأهحين،رجاله

لحراتمخافرتعينوكانتالجنود.لاقامةتتخدمالخيام

خلالمراتثلاثالحراتنوباتتع!كانت؟المص!كرات،

تركالمعنادمنوكات(.ا:227امك7:91،قض)اليل

إحدىإلىأوللحربالقواتذهابعندالمعكرلحراصةحاية

.(0301:،25013صما)الضوات

طهارةعلىبالحفاطيختصفيمادقيقةتعيصاتهاكوكانت

فليهن...علتكو!فيسائرإلهكالربلأن"الممصكر

.5:ا-4(عدد23:9-14،)تثأمقدتمحتك

الاصترايجيةوالمواقعالحصرذفيئركزكانت؟اطاصات

كانتلذلكالأماكنأفضلأنشكولا(.17:2أخ2)

فيحدثكا،الصخريةوالجاطقالتلالجوانبعلىالكهوف

بوضوحذكرتاليالحاياتتكنلمو(.13صم1)كماس

نطالفلطييونفحل!البلادلاحتلالعسكر!ةمراقعإلا

،(1ا-41:4،:3123عم1)الإصائييينلأرضاحتلالهم

.(41و8:6صم2)وأدوملأراميممهزعندائييونالإصرفملوكا

بعضالمقدسالكتابلناجل:الرئيحةاطمائعى)6(

4:6،)اعموالمجافاتالحلبةمنالحروبيصاحصكانما

مخدثماالألاءووصف(7:6مك2أيفأانظرا،!14:

فنجدمئيرة،محازيةصورفيوخرابوذعررعبمنالحرب

حمحمةحمعتدانمن5:بقولهالزاحفالجيث!!فإرميا

رميا)1"الأرضكلارتجفتجيادهصهلصوتعديخله،

وصوتالسوطصوت35(:و)3:2ناحومويغول8:16(.
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ولهبتهضوفرسانتقفزومركباتصفوخيلالبهررعة

للخث،نهايةولاقتلىووفرةجرحىوكزةالرعلريقواليف

الحيقرحالمحمر.أبطالهترس9:يقولكاإ،مجثثهميعزون

تهز.والرو.إعدادهيوميالفولادبخارالمركبات.قرمزيون

شظرهاا!حات.فينتراكف!.الأزقةفيالمركاتتهيج

للخرابأنظرو(.4و2:3)ناحوم!وقكالرتجرى.كصصايح

كان،الرجالفيهايقتلاليوالمدالحالحروبتجرهالذيوالهرا-

21(ا:4)حزقال،الردئةالأربحةالأحكام،أحداليئ

والرحوث!المجاعة!ىالأخرىاثلاثةأما.اللهأرسلهاابى

فإنهتاكةاقوةسالصبيتيزلماونظرآوالربأ.الرديئة

2:26،صم)2الحرديةالع!لياتصلىمركاعاص!كان

03(.:2إرمبا

المهزومالجابمعايعاملأننحديما:وابصرالهزيمة)7(

اءخيةامنالدرجةتلكإلىينحدرلمإصرائل،حروبلى

أمثلةنجدأتاإلاالأضورية،الحروبكاتميزتالىوالهحجية

بالأسرىداودفمل؟مير،والمهزوالأسرىعلىالقوةفياطللافر

ربةفيأصهمالدينعموننجيومع8:2(،صم)2المرآبيير

فيصحيم7لبعهالديالبربركطوالأصلوب3(.2؟:ا)2!

انظرأ:5،16مل)2حواملهابيعوشقضربهاحينتفبم

2(.6:اخوع31:17،عددأيضا

!عبمنوثميهمتحذ!همالفل!طبنعندالئائعمنوكان

فيفريةيقعأنخثىضاولإنخىأصىلمسأيدبهمبين

ذلكنيالفلطيونيكتفوا(.31:4اصم)أكديهم

جدهوعلقراشاولرأستطعواولبهم،القتلتعريةالموقف

المألوفمنوكان(.1.و31:9أ!م)شانيتسورعلى

:3مكاأيصأانطر2،:5مل)2الرقيقصوقفيالأصىيع

التيابلاد!انإجلاءايضر!عادةمنوكان4(.ا

كبيرةجزيةبهوزهم،وفرضونبا:6(7مل)2أخضحوها

:46)إكأأيفئاآلههحدونيأكالوابل:8(،61مل)2عيهم

بالترحا!ئتقبلونالمنتصرونكانأخرىناجةوشا(.

ترنمكات؟(:816عم1)والفرحالاباجوأغافيواليل

انظر،ا5:قفر،ا:51خر)لالضراحتمالأالجماجةالألاشد

.(8:24ا!كأيضأ

منبهايخرجونالتىالغنمكانت:والأصلابالغنايم)8(

والأصىوالأموالوالحواهروافابالدروعونها،الحر!

فيدورهملهمكانالدينبينباياوىتقموالحيرالات،

صما8،:22يخى،31:72)عددالمحلةفيتركواوالذي!،المحركة

و!رفع،للاويينالقائمهذهمنجزءيحطيوكان2(.0:3،2.5

جمعوهااليآالذاتقيمفيانبدءقبل،للربزكاة5آخرحزء

الغنالمإلىيظرونالإصراثييودكانففد3(،31:28-.)عدد

أرمجاضوطعندحدثمالذلكمثالوأظهر،للربملكأناعلى



حربحرب

حزبيةمعركة
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حرب

خزانةفيجطوماو)النحاسوآيخةوالذبأخذولألفضةحث

القمةمنجزءكانالملكبةعدود2(.6:4)!ى،الرلييت

كشخسهاوللربالجرءهذاكرسعادةكانالذىللملك!مطى

يوضعالمنلوديسلاحوكان(.ااو81:7(خ1)الحر!ةللأغراض

مندالقر-مجظأو،الوثنيالمحبدفي-للنصرتذكازا-أحيالا

1(.و.21،931:9:هوأاصمالربعهدتابوت

للدعوةكضربموقكانص!:اللاممامدات)9(

سم2)النالبرنفلدذائالهضربكانكذلك،للحرب

رد.فإن،!لقتالبدءعلعلامةاليفاثهاركانو!(.:228

))رميااللام)علانعلىعلاعةكانجرابهإلىأوغمد.إل

))رمياالحربلاعلانيوفلرنالرصلكانو!47:6(.

،(2ا35:أح2)عنهابالعدولالإفماعلمحاولةأو:14(94

.33:7("شاللامأجلسليفاوضيوفلونكانوافإ-

المتفانلبن!الجانببنبينسلاممعاهداتأحبائانحفدوكانت

حظهحسنمنوكان،هزيمنه!دالئافيونجهددأخآبكينحدث

تقدمحيث(3وا0:203أمل)أخآبيد!نمجيلالهنجاأن

متابلو!،حياتهعل!فىأنمنهميسينأخآبالىنجهددرصل

دمقزليجارةأصاقلهتكونأنفيحقهلأخآبضنذلك

منوكان(.02:34امل)السامرةفيأسواقلأييهكان!

تامالذكليايحالفثلدناجمة،أوهجويةعالناتوجودالثع

والحلف(،4-22:2ملا)آرامضدويهرشافاطأخآبببن

3:7مل2)صآبضدأ!وموملكويهوضاقاطيهررامبينالثلالق

ملكعزروهددأخآبفجمبماالضبعلوكوحلف(،9-

اشطاعالذىأضررطكالثانيضلشآصروجهفيللوقوفدمثق

ومنق.م.85فيكركرمعركةفيالمتحالفينأوككيمزمأن

الأرفى،أنصىالالحروبسكن"أنهالحطمةايهوه،أدال

.(9ة64)مز"ربان!ثرقهاالمركبات،الرعويقطعالقرسيكسر

الربنيأالأخكلةالأكامفييودالذىاللامالأنباءلناو!ور

(28:1)هوشع،الأرضمنوالحرباليفوالقوس5سيكسر

صخا2:4،)ثىأهمناجلررماحهمسككاصر!مفيطبمون"

4.)3:

الآخكلةالأ!امع!ماتمن:الجديدالعهدلطاظرلى(01)

)مت،حروبوأخبارحروب"قيام،الربعناتحدثالتي

وننهمش.(24و21:9لوقا،13:7صتى،24:6

الحاضرالحالمنظاممنجزءالحربأنكوعالربحدث

اييالظروفعليهستكونلماصورةلنارص!وقد،الركل

الربوذكر،(32و31:ا4لواالمؤمنينمكلةضكف

لأقىوكعرضومجاصروفهاالجوشباضجطأورضليمبأن

بلنيجاءماانهونال،(44-91:14لواالحروبأنواع

نأأوضح؟،(:34ا.ت)سيئابلالأرضعلصلائا

.(62:25ت)،لجكونباليف،باليفخذون!أالذكنا
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الرليحروبكعاب-الربحروب

كع)وأنانتهمالناسجثعالىالحروببأصلالرسلو!جع

التيالجسد!ةالثهواتفي-مجاز!أ-ووونفهم.(4؟أ

الط)الروحمجاربونالذ!الأعداء،النفستحارب

الروحيللصراعواضحةصورةالحربفيوكلون،(11ة2

،7:23رو)للمؤفينالمحغانهاقوالنصر،الإلهيةوالرعاية

،:13ا3عب،:118افي،وه:3ا.كو8:37،2

أف،ا2:هكو،2:41كو2)نضهوللرب،(:هااثط

منكلفيالبنبولسلالرصاختبروفد.(17و2؟16

وفي.(37،23:35و21:34أع)وتصرةأورضليم

الذ!الامبراطورىالحرسأمامظاهرةو-دمهأصبحترومية

ووحناالرسرللناودمور.(:13افي)حراصته!ترلونكانوا

المسهحين،والثرالبردينالمست!رةالحرب،الرر،عفرفي

الملوكملكهوالدىللحملسيكرنانهالىوابصر،والثطان

91:14(.14،ت17ا-16،ا-،6)رؤالأربابورب

:الحربرجل

قديئا:الإسرائيينعند(يهوه)الربألقابأبرزمنكان

أيضئاانظر:3،ا5)خر،احمهالرب،الحربرجلالرب"

ف!،،ا.ا:ا،5:13كق،21:14،.ا:35عدد

الذىمرالربلأنوذلك،(3او23وو.132و5:4

عللينلبوالغوةالحونوجمخهمالحروبفيينصرهمكان

الأحمر:البحرعدوعدمموقد،،الجنودرب5فهوأعدالهم

انظر-4:1ا4خر)،تصمتونوأنتمعنكميتاتلالرب"

.(الكا!ةالمعارفدائرةمنالأولالمجلدفي،اللهأمماء"

:الربحروبكاب-الربحروب

واتي،القديمالحهداليهال!ايىالمد!دةالكبأحدوهر

شهماتنحلملاولكنا،الهردكةالآداب!دورهاولكان

الحددصنرفيالاصمبهذاالكتابهذاذكروفد.الآن

تخمأرنرنعنالعددضرفيمدونهولماتأ!ذا(21:41)

الغموض!لفهاالمذكورةوالمبارة.والأمور!نموآبينموآب

نأأ!ضناويدو.،صفةوه،واب"عنضبلأنعرففلا

21:27-.3(.)عددالأثالأ!حاب!ولهماالىالإثارة

التثابهمنالحلماءبحضورى؟الكلابفلكالىاضارةهي

.عثرةالرابحةالآتمعوالأحماءالحباراتيينالكبكل

أناثبدمنعد!عليحتوىكانالكتابأنوالأرجح

بذكرىالاحتفالاتفيبهاللتغنيمحبت،الحروبؤالاتصار

رجل"في!كرزونماالربجحلهمالتىالافتصاراتهذ.

.،الحرب

هوالطرازففسمنآخرمحابهناككانأنهأيفئاوواضح

ي!ئوعسفرفيذكرهوردالذى،البار)أو،ياضر5سفر



.(أ:18)اثالطصرظسنروني(ا:13.)

كاناهلأو،الفرينهذفىفيبالعلاقةالجزميمكناولا

صفرفيالمذكررةالأناشيدفهماكبتوهل،واحذاصفرا

سنرمنالحاسىالأصحاحوفي،(18-ا:15)الحروج

كتب.قىأوالفرهذاكبمنعحرفةككنالا؟.القضاة

صووعليه،الإصاثييماالبطولاتزمنفيمحنبأنهبدلاولبهه

لإصاثبل.المبكرالتارغالىروجع

حربة:.

الإناناصتخدمهاالتىالأطحةسنقدمالرعأوالحربة

منرأسلهاخهورمنتكرنوكانت.القالفيأوللصيد

البرونزمنمعدنبرأسلهاصارثم،6!ةالبدالحصورفيالصوان

الحديدىالصرفيالحدكدشأ!بحتئم،الأصأولق

علىبقذفهاأوجهاللطنتتخدموكانت.(ا:77اصم)

الأرضفيالحربةأوالرعركزوكان.العدوعلأوالطرورة

.(26:7اصم)الملكتيادةمركزعلىدليلأ،مامكانفي

يحصلهاالتىالأطحةبينمنالرماحأوالحرابوكانت

والكلمة.(:464)ريا)الفديمةمصرفيوبخاصةالمحاربون

،أقناةاأو"قيت"هيرعأومحربةالمترجمةالحرية

.الرعهىفالقاة،ومفىلفطاالعربيةفينضهاهيوالأحيرة

حل!الكنمىعلىئعفقكانتالاسنحمالعدمحالةوفي

.(17:6صم1انظر)الظهر

واحذالكن5:القولفيحريةالمتربةاليرنانيةالكلحةأما

مدخرجوللوت،بكربة(يصوع)جنبه.طعنالسكرمن

وهي،(ءه،!ا)،لوجخةاصي(91:43!)،ءوط

العهدفىتذكرولم،والعرمةالحبر!ة،قناةالكلصةالمقابلة

المرضع.هذافيالاالجديد

حرباء:

منذكرطآخروهي،الأرضتماح5%يضأوت!مى

الابهله)صائلبنيعلحرمالذيائخنالدب

نفسهاوهي،تثتاهيالمبر!ةوالكلصة.(ا:.3ا

و!دو.(14:16ث،أ:17الاا،ابوماالىتترجم

ولحلها،هتغى)أى،ثتم"منسئتقةالحبريةالكلمةأن

لحجمها،بالنسبةجذاكبوتينركينلهالأنالاسمبهذاحمت

ضفافة.ضبهو!لاضاشددانبالهواءتملأماوعدما

وفيأفرتيا!الطوفيفدسطينفيالانتثارمح!ةوهي

ضارغصحيوانومى،يوصاتت!صطولهاود!لغ.أجايخا

وبخاصةالخراتعلئتغذىأنهاحيثنافعيالحري.يل

بوثاحر

فيوطر!ةماههـةطربفةللحثراتصيدهاوطريفة.الذباب

بعدعلىتصوأنالىوهدوءبكرصتقتربفهي،الوتتنفى

المفطىالطويللانهاتطلقثم،الحثرةمنبوصاتضمخو

خاطفةب!رعة(نفهاالحرباءطولنحووطوله)،لزجةبمادة

.الحثرةخقنص،كالقذيفة

حرباء

تجحلهاملونةخلاياوبجلدها،الأضجارعلىتيقوهي

الزاهي،الأخضرللىالباتالأصفرمنلونهاتغصعلقادرة

لو!هاليتشابهاللونأصود!دويكادحتىالقاتمالأخضرإلىئم

أرجلهاأصابعأن؟.الأبصارتك!ثفهاتلابهاالمحيطةاليئةمع

والحياةالأشجاربأغصانالإماكعلىتاعدهاالطويلوذيلها

بينارتباطبدونتتحركانبارزتانعيانوللحرباء.فوصا

واحد.وقتفي)تجاهمناممرقترىأنخشطيعحرمحيهما

العيين.معوقتحرك.ملونةوأجفاغصا

:محراب

التي،دابار"كلمةمناثمتفةادبر)العبريةفيوهى

الخلفيالجزءفييقعكانانحرابأنالى)ثارة!الخلفى"نفى

21و02او9و61هو6:ملا)الأتداستدسأيايكلمن

361،4:02،5:7:أخ82،و37:94،8:6،او23و22و

،"أدوترسهياليونايخةفيلهاالمقابلةوالكلمة2(.28:مز9،ر

.،واحدلكلدخولهلاحلاالذىالمكان"أىده،لههـ()

المغادسأوالداخليةالحجراتعلى،محراب"كلمةوتطلق

حمحلاالتىالسريةوالأعاكن،والمحابدافياكلفيالداخلية

للكهنة.الابدخوفا

نا:حربو

كدكيبينيخدصنكانواالذ!السبمةالحصيانأحداصم
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عراث

الملكأمرهموالذت(11و1:01أست!)الملكأحمحوكلش

لكلىالملكبتاجاطثأمامالىاوضي)بالملكةيأتراأن

نأاقترحالذىأكضئاهووحربونا.جمافاوالرؤصاءالنعوب

اليردىلمردخاىأعدمااليالخبةعلالأجاجيهامان!لق

حريونا)نالمهودىالقليدو!فول.(7:9أس)عيهالحلبه

،ماممانخططثلرأىعندمالكنه،هامانأنصارمنكان

علىهامانيصلبأنالملككلواخرح،عليهوانقلبعنهتخلى

وشى.مردخاىلصلبأعدهاقدكانالتيالخبة

.!الحصرساثق5هوالفاريةفي،هـحربونا

:عراث

الفديمالمصرىالمحراتزالوما،الأرضلحرتآلةالمحراث

كانولحله.وصور!ةوفلطينمصرفيالآنحتىمتخدئا

يدهابإطالةوذلك،القديمةالمصركةاليوكةللمعزقةتطويزا

حيوانيناكتافعلىلتوضععلهاسترضةخةالمأوريطها

.الحراثبهابكلهايددلمع،ايوميحرى؟لبحرانها

.أخرىإلىمنطقةمنالتفاصيلقيختلفكانأنهفيضكولا

أمجدشاوتمنياحرش"هىالعبريةفيحرثوكلمة

يقبهالافهو،بالأرضالقديما!راثيفملهعماصليمتحبووهى

ال!طجة.ثرتهايخد!قكل-الحديثةالمحارثتفعلكا-

الأخرىباليدويمك،لدالمحراثرربمكالحراثوكان

ك!هاأو،الثكلانأوابقربهيوق(331:تض)اباس

.المحراثتجرالتيالحيواناتمن

محراث

تث)مغاوحمارثورعلى!كرتأنالر!ةنحتوفد

عادةوتخدم.دأءلئاالرمكلاعىلاأمروهر،(2201:

يتخدمكانوأحياءلا.(:14اأروب)المحراثجرفيالث!ان

حرثلإجادةالآخرخلفنهاالواحد!بهرمحراثمناس!

عراثناأى،بقرفدانعرأتاألغأمامكانفقد،الأرض

.(2وا؟91ا9امل)محراثاعنر6شيتحرابقرمنزوجأ

عحليةوكانف.(:717لواالحبيدمنعادةالحراثوكان
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محراث

كقاعىالكلانفكان،الاءفيضاتاجهذاتتلرمالحرث

وكان.(02:4أم)كبعهماالحصادفييجدفلا،ذلكعن

البتيومفيبهاالقيامالممنوعسنلأصروالفلاحةالحرث

.(2ا34:خر)

طرلرأ.الحراثحرثظهرىعل5مجازثا:الحرث

التيللآلاممجازيةصورةوهى(أ:923مزأ،أتلامهم

وو)القاةالرومانالجنودجلدهعدمايسوعالربتحملها

.(22:63لو،اات9

)ثئاالحارثينأدرأيتقد"لأ!وب:النبمافيأليفازويقرل

أكضئاانظر-4:8أيوب)،يحصدوضهماشقاوةوالزارعين

)ثئا،هـتكبرنمنأنوتعني،(6:7كل،ا:13.هوشع

زرعمانفىمنثمارهمجصدأنبدلازرغاكأرعكمن)نما

مضاعفة.بكياتولكن

نأبدلاهكذا،الحرثبعدكأقيأنبدلاالزرعأنو!

ثحبهالرلصويمد.(25-28:23اش)قضاءهاللهيتم

)إش،وكرايكمحراثيهمالغرببخوهـيكرنبأنالقديم

.الحوبعلىجادتهمإلى)ضارة(61:ه

يرثأوالصخرعلىافيتركضهل):عاموسويقول

.يفحلرنماكياوةعلىللدلالة،(6:12عا)،بالقر؟عليه

وتصركحقل(تحرث)تفلحصهيون)نهاريا:و!ول

وتدمرستقلبأضهاأى(26:18إريا)أخرائاأورضليم

تمائا.

فرمز(9:13عا)أالحاصدالحارثيدرك":القولأبا

للمحاصيل.الريعالوفيرو)تاجهاالأرضخصوبةشدةإلى

ينتظرهكذا،المارفينصيبلهيكونأنالحارثينتظرر؟

أكو)الزيخةاحتاجاتهبدالمؤنونيقومأنالربخادم

لماعجلتىعلىتحرثوالملو5تمنة:لرجال!ونوقال

هددتمأنكملولاأى،(18إا4قض)أأحجيقيوجدتم

الأحجية.حلالىوصلغلما،مطيةمناوجحلغزوجتى

للمحاريث(أصلحة)سككأجوفهمطبون5:القولأما

السلامعنخبو(:43ميخا،2:4إش)،مناجلورماحهم

الثاكل.

رماخاوفاحلكمصيوئاسكاتكماطبعوا":يوئيلويقول

.للحرباسنحدواأى(أ.3:بوئبل)

إلىوينظرالمحراثعلىيده!ضعأحدي!5:الربو!رل

،ا:926تكانظر،9:62لوا5اللهلملكوتيصلحالوراء



يجمل،الربوراءالسوعنالنكوصأنأى،(3:13في

.للملكوتصاعكرالانان

حرجلة:

قطعأى،هـتجثوتحني،جوب"هيالعبريةفيوالكلمة

هي،الحرجلةوه.أخضرنبتبكلالجراديفحلهعماتبيزا

لنينوىإنذارهفيناحوموقول.الجرادمنأوالحيلمنالجماعة

الحالةالجرادكحرجلةوولاتككالجراد-رؤصاؤك5:صعكون)نه

الهزيمةعننحبيزا(3:17ناحوم)،البرد!ومفيالجدرانعل

.والحرةوالانكحار

:نصاحر

وتحني،عرجل5أو"حرجل)هيالعبريةفيوالكلحة

!ذكرلاالجرادمننوعوهو.و!رةيمنةالسوفي(لاختلاط

بهالمقصوديكونأنيمكنولا،(22:ا1)اللاويننفيالا

وصفلأن-الإنجليزيةالنرجماتبعن!في!-الحنفاء

بىاذالحنفاءعلنبقلا(2اا:الااالطاهرالدببب

.كراعانلها

حرحس:

ضفومجداسموهو.،والمظمةاباء"مناهعبرىاسم

ومنالكاهنحلتيا!رضاالملكإلحاأرسلابىابيةخلدةزوج

مل2)الهيهلفيوجدالذىالريعةسنر.عنللؤالمحه

)34:الثافيالأخبارسفر!،حرة"ويسمى.(22:14

:حووحر

الدطهالحرارة5أو،حزاالمولرد"محناهعبرىاصم

سبيمنأبناؤهمنزلالذكابثيبمأحداسموهر.،والحمى

.(7:53غ،اه2؟عز)زربابلمعبابل

:خزان

لي(27:23)حزقيالابييستخدسهالذىالاصمومو

وهمعحهمومنلابراهبمتارحصهاأتاماييحارانالىالإشارة

تجار)نحزقيالالنيوتول.كنعانأرضالىطر!همفي

فيحارانالىارجع)صورءيتاجرونممنكانواخران

.(المجلدهذامنموضعها

:خرذة

امراةمنخكليرلهةأرضفيالكني5:الحكيمتول

المحتزلةالغاضبةهيوالحردة.(21:91أم)،حردةنحاصصة

وتداكآسامىالحبركةوالكلمة.دائصأالمغحومةالمكتئه

جا17،2:هأم6:7،31:6،مز)،غثم"الترجمت

.(62:أءب)"كربوه.(ا:2:2311،:18،ا

املا:6،اصم27،و32:16)تثو)غاظةويخظ

حز)ايخظةوه،(23:26كل15:03،21:222،

أمأ،رغضب(7:3جاا:7،7أيرب)حزن،(25:28

12:16،27:3).

:نوحرذ

المير!ةفيوالكلمة،الثر!ةحسبالنجةالزواحفمن

مز)،صرخةاترجمتوتد،(ا:03الاا،هـأناتةهي

صراخهوه(02ا:97،120:امز)،أنينوه(ا:ه2

هذهمنالوجدالنوعأنوحيث.(2:13)ملاخى

أبرعى،-ام"هوحزكنأنينصوتعنه!درالذىالزواحف

عظايةأىأبرصطمهويالحرذونالمقصودأنروجحلذلك

يجرى،مصروقفلطينفيالافثاركثكلنوعوهو،الحائط

و!ثدوجودذلكعلىكساعدهوضو!االبوتحوائطعل

الهواءتفريغبطريقةتلتمق،لأصايحهال!فلىالأطرافعلى

كانوانضارغ!وهومل!اء.كانتصحاوال!قوفبالحوأءلط

.،أبرصطم31الاجاءهناومن،دامأظونهابحض

علىإماوذلك"ائبرصنأبو)أىايريصأبو"عليهوطلق

التيل!صفرارالمائلةالبيضاءابقطلأنأوسام،بأنهالظنأساس

البرعى.بقعلئهظهرهتنطي

خز؟

المترجمةول+اء(5)هي"اليوث!وس،ايوناضةالكلمةتح!ل

الاجماعبةأواليايةالحركةعليدلالجديدالعهدفي،حرأ"

فيكوأالكلمةخذكر.(2ا7:)الأولىكوردئوسق!

والاقصادية،رالاجماعةالدديةالطبقاتمختلفإلىالإثارة

يى،حرولاعبدليى،ورنافيولايهودياالمسيحفيفليس

3:28،غل)،يوعالمشحزواحدجميحألأنكموأنثىذكر

،\6:هرؤ31،1:كو6:8،أف،:13ا2اكوانظر

ايصرفحريةالىتحيرتدالكلمةأنكا(.:9118،:16ا3

اكو60،2،7:3:رو:71،26تانظر،ا9:اكو)

و!)المسيحفيالروحيةالحر!ةعلتدلكا،(7:939:91،

.(4:26غل2:16،ابط8:36،

،أيليوثروس)مىفهامثتقةأخرىررنانيةكلمةوفاك

ولكنهأصلأعبدأكانشخصأوتعنى(د!ليولكج"954)

مناعتقمنأى،عتيقاالىالصلةؤوترجم،تحرر

،الربعتيقكوعدوهوالربفيدعيمنالأن:البرد!ة
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حزة

.حررهأىأكقهقدالربأنأى7:221اكو)

خرة:

منالمزنث(د!اح3،4،ف!أ)،الوثصا"الرنانيةفيوهى

فيمراتأربعإلاالكلمةهذ.تردولا.،)يوثصوس)

.4)غلاطةفيالكيةالىالرسالةمنالرابعالأصحاح

الىالأولاثلاثالمراتفيتث!وهي.(31و3و.23و22

التيالمصر!ةالجاريةهاجرمعبالمقايلةيراهيمزوجةسارة

غلالحةفيأما.(16-ا:ا6تك)ص!ةلهأصبحت

أولاد،الموعدأولاد،المسيحكيسةإلىخثكل(431:)

بالمقابلة!،الحرةأولادفهم،الروحمنالمولودكن،الحركة

أولادصمثمومن،(النامرس)الحرفأولادهمالذ!نالهود

الجاركة.بأولادلهمالمرمرزالحبودية

:حرارة

علىللدلالةالمقدسالكابزالمتخدمةالحبريةالكلطت

هي:الحرارة

إخئم،العريةالكلمةمننريةوهيوصثماضها،خئم1)1(

انرأحمىمثل،وصخرهأوقدهالتنورفخغ،وعحىلفظأ

وبمهاالحارالماءأى،الحميم5ومنها،أوتدهاأى

.(36:24تك)الحارةايا.نابمأى5"حصي8

عظامي5:والقيظالجفافممنيوتفد،حوريب1)2(

للنىء)وظلة،(0:303أروب)،الحرارةمناحترت

،وه25:4)شأ!مأانظر:4،6)ش)،الحرمننهارأ

.(3603:إريا

اال!راب،ثليثلألأأوتوهجبممنىأصلمناضاراب،31(

لا5:الرعضاءالأرضفيالحرارةاضدادعنديظهرالذى

.(94.1:)ثى)ه!صولاحريضر-

الآ!ة:اليونانيةالكلماتالجدكدالمهدفيوتخحم

:،!تقدأوينل"!عنىأصلمن(!هتحز)،زيتوس15()

.(16او3:هرز)حارأ...،ولاأبار"لت

)أىهترموصتر)كلمةومنها-4!ها)،ثكلمي5!2!

،أضالحرارةمنخرجت5:في!(الحرارةمتياس

.(8:3أع)

صثتعلأويحترق!حنىأصلمن(ههلا!لأ)"كاوما5)3(

واخرق،(7:16رؤ)،الحرمنكيءولاا:فيكا

.(ا:69رؤ)،عظيأاخراقأالاس

مخنا:الهجوحروتحني(!م!ا+ط15كاوصن1)4(
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ةوحرا

انظر،02:12ت)،والحرالهارثفلاحتلناالذ!

.(ء؟ها؟لوأ!أ

اناساعتادوقد،فلطينفيفظعضىءالصفحرارةإن

ىأتحتالشسىحرارةمنالاحماءالىالظهرةفييهرعراأن

فيجال!ومولإبراهيماللهظهررقد(.:ه4صم2)شف

.(18:اتك)هانهارحروقت(الظلفي)الحيمةباب

امموبر،الىعاورمناليفخرةطوالأمطارناكوليست

أوالجوحرارةمنتلطفالماء!صابةتظهرماونادرأ

يضطرماوكثيرأ،الحارقةالم!وديةالش!أضمةتحجب

الذ!نحن5:القاثظالجومذافيللحسلأحيانأالفلاحون

)ثارةنجدولعلنا(02:12مت)"والحرالنارثقلاحتمبا

.(19:امز)،العلىصترفياالاكن:القولفيذلكالى

الص!،شمجتمىأنهىفلطينكزوركتقدمنصيحةوأول

نجد،عادةالجوحرارةتخفضجث،الجبالعلىحتىبل

حرارةدرجةوترتفع،الهواءمحافةتلةيبربمالافحأالجو

،الرقنحوالطخلالىالمتو!البحرعنابتحدناكلماالجو

و!لها،الاحلىالهلعلىالحرارةمنططفالبحرنيملأن

الداخلية.المنطقةفيالحرارةمناحمالأاكثر

تحدثمافكثوأ،الحرارةضدكدفلطينفيالصيفولأن

منلما،الوفاةالىتؤدىتدايىالشىبضربةالاصابات

نأكا.(و.4:912مل2)الويخةالمرأةابنمعحدث

أصةندركأننتيهناومن.اليونروذىقدالئسىوهج

.(252:هأم)،عطانةتنفىبارنياه5:القول

وحرارةالليلبردبينالكبوالفرقملاحظةالهلومن

:أ)يعالحثب"فيبتبالحرأضرفتال!ئمىالأنانهار:

نبداالجوشفكانت،المعاركتوقيتفيأمينهلذلكوكان(.اا

وعندئذانهار،مجمىأنالىئحار-وتظلالسحرفيالهجوم

فصلقالاثدةوالرياح(.11ا:ااصم)المقلاللونيريم

منالر!احجاءتإذاأماالنر!ة،الجنوبيةالر!احهيالصيف

الجنوبرجرأيغ)ذاه:الحرارةشدطةتكونفإنها،الجنوب

.(ا:255لوا،حرسيكون)نهتقولونتهب

إلىخثو(25:هإش)اكيمبظلكحر"عبارةأما

الصهفحرارةونذب.!غبمالجونجعلترايةعاصفةمعالحرارة

ا!راءاببلالاتذيرلفيشب!،اوليةالجبالثلرج

الغحط)(.6:71أى)اياهمجارىجفافوفيبل،و!ها

الخرةأما(،ا24:!أى)،الثلجبماهفيهبانوالغظ

أخ!رور!اكونالحرجاءنشانهر،ياهعلالمنروصة

.(71:8إرميا)

محادةالمقدسالكابفيالحراوةترتبط:مجازلةاقخدامات



حربر

حمي5أو:8(اا)حزالفضبأ"حموالقولفينكرربالغضب

)مز،غضبنحموعنارجعت2:14(،)قض،الربغفب

عارفأنا5:اللاوديهينبه!ةلملاكالربوتول85:3(.

16(.او3:ه)رز،حازا...ولابارذالتأنلثأعصالك

حر-س:

الكلابفيبالاصمالحركل!ابذكرالتىالوحيدةالمرة

بابل.تجارةعى-الرؤ!اصفرفي-الحدتفيهى،المقدس

كلمةمنالمشتقة(،وله!ك!)،صريكرن)اليرنانيةفيوهى

الأصلالموضن،الصينبلادتضايي()!الي،ص"

للحرء.

ذثريات"فصيةمنخرإتتفررهالزجةمادةوالحرء

دودةاقتصادئاالحثراتمنهوأهم(1ح!فىهءا،!4)،الجناح

2-3الىيرتهاطولويصل.الصينفينربياتك!رابىالقز

ضجرأوراقعلىو-شغذىالصفر"إلىيميلأبيضولوفها،بوصة

لزخاسلاللأتفرزانالمعدةجانبيعلكبوتانخدتانولهاايوت،

للامىأنوما.الغمقحةتحتخحةالىتحملهقنواتلطيصب

الحركل،مادةإلىتحولأ!تجمدحتىالهواءاللزجالا"للهذا

نأالىداخلهاالصفةكصطورمضاء،ضرنقةالىالوقةتجولهاالتي

يأخذفا،لتخرجالئرنقةالفراضةتئىأنوتبل،فراشةتصبح

الثرنقةداخلالوقةتقللحرارةويمرضهاالرنقةهذهالإنسان

تثقبلاوبذلك،بالغةكاملةخرةالىوالتحرلافومنوتمنمها

حولها.الملتفالحركلوتلفالرنفة

فيهاعةصناعةونجه،الحركلوغزلالقزديدانترية)ن

عصورنيهناكمعروفةتكنلمالقزدردةأنرغم،الآنسورية

المتو!البحرحرضنطقةالدخلتولبهها،القديمالمهد

.قرونبعدةالميحيلادبعد

الثاقالمجلدفيابوص5و،بز)مادقإلىالرجوعالرجا)

.(الكتاليةالمحارفدائرةمن

:زحراأ

القدرةلهأنعمرن2شيءأىأطشا،أحراز)كلمةتفي

للأرواحيشوخهاكانواالتيالمؤذكةالتأئكلاتلألقاءأودفععلى

الائعوالاضحمال.الرورةوالمينوالغرةالحدثلائرورة،

عقهمنغالئايتدلىالإنسانجسدكلماضىءلبقموللأحراز

وقدخطرها.عنهليدفعأوالئركلةالأرواحتأث!اتمنليفيه

للكتابالعريةايرجةفيواحدهمرةالكلمةهنهوردت

.(302:اث!)المقدس

حرازأ

:الأحرازأنواع:أولأ

المادةوفيضكلهافيتختلفالأحرازمنكئ!ةأنواعهناك

منها:المصنوعة

ظعصالمصوعةالأحرازهيضعوغاأنواعهاواعر)1(

تحوىالرقوق،أوالررقمنفصاصاتأوالحجر،أوالمعدنص

ضا.تحوىلافدأوالمقدصة،الكتاباتمنونفوثئاكتابات

منتطععنعارةالأولىعصورهافيالمصريةالأحرازوكانت

ذلك.غ!أوحيوانكثكلغتلفة،بأشكالالأخضرالشت

سالماو!ولهلتضمنالميتالئخمىصدرعلىتوضعوكانت

كحرز،الاختيارعلمها!عايىالحجروظعةالأضل.لمالحاالى

كوجه)لبظرملفتضكلذاتالحملخيفةعادةتكون

لم،الغرضفذاالحجارةهذ.ثلواستخدام(.)غ...)نان

.(روخاضىءلكلأنأي)الأرواحبةلمذب)ضصرازاالاكن

الح،...والحواتمالكريمةالأحجاراستخلتوقد)2(

فيكانتانماالإنان!ستخد!االتىالحلكل)نحتىبكدرة

أحرازا.الأصل

الأعابلبحضالكبوةبالفاعليةاعتقادهناككان؟)3(

الأعراضضقاءفيممية،نبلألاتوجذور،الجرايةوالمنتجات

الثرروة.الأرواحودفع

كلاض!!

كاث!.-

ا-1

1)!!ا1؟الأ%!كل!ل--

تديمةمصريةأحراز

،الأحرازحملعادةبأجمعهاالقديمةالضعوبعرفتوقد

لهاومازال،الرفيةالحوبعنداكبرلصورةظهرتأنهاإلا

المتخلفةالثحوبمنوبخاصة،الحديثةالأمغاليةلينأثر

ليحضارةالثعوباكلعندتستخلأمزالتمابلحضارئا،
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اؤأحر

وحردمنوبالرغم.!!..والأمركانكالإنجليزهذاعصرنا

،الأحيانعالهيأنهإلاوالتعويدة،الحرزبينالفرقبعض

عليه.النيالكنابةأوالنقوشعلىتتونفالحرزأهميةكانت

طيةالأحرازأنيققلونكانوااذ،الطلسمعنالحرزويختلف

تأكقلونفكانواالطلمأماللوفاية،ويلةفكانت،الممحول

لمنالنعميجلبفهووفير،خوعلىالحصوليححلهلمنيضمن

يه.تدكل

:المقدسال!بليالأحراز:ثانيأ

مقاكلةكلصةالىوالعبريةايونانيةاللقيناخقارمنبالرغم

فمولمنالعديدفيضمئاذكرتأنهاإلاحرئا،للأحراز

نمىالمقدسالكتابأنجذاالواضحمنولكن.المقدسالكتاب

العهدمحابأوالقديمالعهدأنياءذلكفيسواءتمائاعها

الجديد.

كانالتيالأقراطأنفيهضلثلامما:القديمالعهد)9(

العجلفهاصغوالتياصرأهليلوبنووبناتنحاءبهاكنحلى

كرضفلأي(.2او32:خر)أحرازاالاتكنلمالمبوك،

الحلأن؟المحراوية؟البيثةتلكزالحلتخدمكانتآخر

تخدمكانت(،26-3:61)إضحياءعددهاالتىالنسائية

الحل!فينقرأهماهوالنرض،هذايدعمومما،الغرضبضى

والنى،الهلالضكلعلىالمصنوعةأى،الأهلة)عنعثرالنامن

الحلق،وكانهذا.!وفاحتىكتحدفاالعرببناتزالتما

كلتتخدم،الحلاخيلوه،الأصاورو)ا،الأنفخزالمو)

تلكمفيلناتضحولابه.ترتبطالذيالعضولحمايةمها

فيوضعناإذاإلا)يها،الاشارةفيالمتخدمةالديدةالأقوال

)ضعياءوفيورقى.محعاويذتتخدمكانتأخهاالاعتار

الىترجمتالتىالحبرية!ل!اصيم"كلمةأننجد(32:.)

تفيالي،نهاضيم"كلمةعنجدأترعةالعرعة،في،أحراز"

لدغمنللوقايةتتخدمكانتأفهامعهيظزمما(،الحيةا

.(58:همز11،:أ.جامحة،8:17إريا)انظرالثحابير

يستخدمهاكان؟للحيواناتنتخدمالهلاليةالأحرازوكانت

.(26و821:تض)الثر

الفرية،الآلهة5يطمرلم!ل،ييتالىيشوبصحودوعند

عليدلمما،آذانهمفيكانتايىالأتراطمحهاطمرلكنهفقط

35:اتك)بالأوثانثبهةالربنظرفيكانتالأقراطأن

الجرجمةالعبريةالكلصةأن(ا:78)الأمثالسفرفيونجد

الحظ(يحلبحجراتعنيالأصلفيوهي)،كريمحجر"الى

بفاعليتالمزعومةقيتتفاسالحجرمنحرزاجدالبغيرتحني

نحمةإمميلالحكمة)د(.؟9ا)الأثالليو!ول.السحرية

06

سرحا-يحرس

عليلبهالمنالحنقوتقي،الرأسعلىلجهالمنالرأستقي

تعني،لرأثنحمة)كيل"تربتايىوالكلماتالفق،

."الحظلجلبالرأسحولمربوطاشئأأحرفئا

الأثالضرفيالأحراز،ارتداءعادةللى)ضارةونرى

وسا!ا)اربطها5:بالقولالقارهـك!يحثحيث(62:ا)

كلماتوهي،عقكبهاتلدد!شا.تبكعلى(والأمالأ!

!ا.والثقةالماد!ةالأحرازلحمل)دانةطاتهافيتحمل

منموقعةفيالمحاربينمنالقتلثيابتحتوجدتوتد

يحبدهاكانالتيالأوثانضكلعلىأحرازالمكايةالحروبمواقع

-الهودأنللحجبيدعوومما(.4.ا:2مك2)جرانهم

منكمرنهاالتىبالأحرازكزونكالرا-القديمةالأمكائر

الأمادلثدضرفيالمذكورالحانمأنويحتمل.الأخرىالأم

)ضارة(:223)حجىوفي(،22:42)ارياولي(،86:)

الذرأع.علىأوالقلبعلىيحكلكانحرزالى

الكابفيسندأىمطلفانجدولا:ومالمالعمالب)2(

والفهمالصحبعفالتفسيروالنعاويذ،ا!الملبىلعادةالمقدس

فيجاءساحولللجدلمجالأىيدعلاالكلاملياقالسليم

ا-أ:818،و)6:6ال!نيةوفي16(و)13:9الخروجضر

عييكيينعصائبويكنيدكعلىعلامةاربطها025(:

(6:8تث1،أبوابكوعلككأبواب3قوعلىوامحبا

الوصاكادهدهيحفظراأنهوالكل!اتلهذ.الرحيدفالمحنى

ونصبأذرعهمعلىنقوشةكانتلو!باشمرارأذها-

يمرونالتيالأبوابقوالمعلىمكتربةوكأغا،الدوامعلىعونهم

الحروجضرفيالمتخدمةاللغةأنأ!االواضحومنيوئا.با

!3،36،2)الأمثالضرفيوكذلك(16وا:39)

هذ.جغأنومعا!ام.اصتخدامعلمطلقاتحضلا(7:3

بيئاأفاالاوالتماوكذ،اممماضخداممطلفاتحنيلاالفصول

أمامككلماقمحكلأنعيك5:نفيوكأضاذلك،الىتلمح

يحملهاالتياممالمفيويى،لتحفظكصهاتثقوأنداثثا،

هذ.حملواقدالهودأنولو(.الذراعأوالرأسعلىالوثيون

العهديثوألاالمجبمنلكان،الأولىعصورهممذاممالم

ذلك.الى-واحدةمرةولو-الفدبم

:سحار-سيحر

وبخاصةحقلأومدكنةحراسةإليهأوكلتصنهوالحارس

صم2)المديةأصرارفوقييونالحراسوكاناليل.6شاءفي

أيراجعلىأو(26:6)ش،ا:721مز،81إ9مل81:52،2

.(31:6إريا)الجبالقحمعلىأو(9:17كل2)الحراصة

ىألمراقبةصاهرينيظلرنالحراسكانالخطرأوقاتوفي

يأعنالملك)بلاغعيموكان،المدينةضدللعدونحركات



صثد

-ا:824صم2)المديخةأسوارشيقتربمربشخص

تولرنالذينالحراسأولئكوقطلع(.2.ا-9:7مل272،

إش)الصباحطلوعالىولهفةدشوقاليل،فيالحراسة

يسهرفباطلأالمدنمةالربيحفظلمإناولكن(.أ21:ا

.(127:1مز)،الحارس

ولحلالمدكة،فيالطالفالحرسإلإضارةالألادلثدوفي

الدورياتأوالبلديةشرطةمننرعوجردالى)ضارةذلكفي

وكان(.3:35:7(نق)الأسوارحفظةعلىعلاوةالطؤافة،

كانكا(،224::12،9مل2)الهيكللأبوابحراسهناك

8:26،9:23،عدد)الاجماعخيمةلابحراسناك

.(28:2صم1)خاصحارسللحلككان؟(.23:32

أيامفيوا*ومالحقولحراسةيتولونالحراسوكان

ويقيمالحراصة.هذهفيالحائلةأفرادجمعحملوقدالحصاد.

!قيمونكانوا!الثى،حرارةلاتقاءالمظاللأنف!همالحراس

.(ا:6شى27:18،أى)والملاحظةللحراقبةأبراخا

طرن،حراس"بأغمالقديمالعهدفيالأنبياءويوصف

21:6،اش)الارةبالأخبار!رونأواللهد!نونةأحكام

وصفوتد(.3:17حز،6:17اريا62:6،:52،8

6ئيلاسرتجاهبهاالقامالأنبياءعلىالتىالحطيرةالمثويةحز!ال

عمي"حراسفهمالكذبةالأنجياءأ!ا.(6-332:حز)

.(56.1:)ش)،كلهم

ت)بالحجروختمرهبالحراس!سرعقبرضبطواوقد

المقامالربفظررأواعندماالحراسهؤلاءولكن(27:66

.(28:4ت)كأ!واتوصارواارتملوا

الأبوابوجودرخمتحددةحر،ضةنقاطدال!جونوكانث

بحرسونأيضئاحراسحراسنهاعلى!ومكانالتيالحديدكة

جينلكلكاتأنه!موبل(.ا.و6و21:4أع)الجن

.(28:16أع)مجر!خاصحارس

اجعل5الترل:ق؟مجازئا،،حارس"كلمةتتخدم!

لافي.لضبطأعئيأى(،141:3مز)،لفمىحارشا

حرثى:

الجرباء،هيسنلوقوالحرشاءأخثوضن،أىالجلدحرش

مناخرتوعظاميعليجلديخيرش":أروبتوللذلك

التيالرديثةالقروحمنوذلك(0:303أيوب)افيالحرارة

ضقفةلنفسهأخذ)نهحتىهاقهإلىقدمهباطنمنبهاأصيب

.(8و2:7أيوب)الرمادوسطفيجالىوهويهاليحتك

محترص-صحر

حرخم!:

اللاو!ننأحداصموهو،.أصمأوأبكم1محناهعبر!اسم

فياعهيذكرلمو(9:هاأخاأبابلبممنرجعواالذلمن

.(16واا:هاغ)نحباضرفيالمقابلةالقائحة

حريثا:

رؤطءأحداصموهو،أصمأوأبكمامحناهعبرىاصم

زرياللمعالبابلالصبيمنينر.رجعوتدالثنيم،عاثلات

.(745:غ2،52:عز)ويثوع

حردف:

عارةوهو،للسمكالخثنالخارجيالطحهوالحرشف

ميالحبركةفيوالكلمةيالبهط،)زالخايمكنقرنيةفثورعن

الحلامةهوالزعانفمعالحرشفوجودوكان"قصحصت،.

منتأكلونهاوهذاالريعة:ليبأعهالممرحللمكالميزة

البحارفيالمياهفيوحرشفزعانفلهماكل،الجاهفيماجغ

يىماوكل5(،21-11:9لااتأكلرن،نإياهالأخهاروفي

ا:49تث)لكمانجس)نهتاكلوه،لاوحرشفزعانفله

الدرعوصففيمجازاالكلصةهذهاستخدمتوقد(او.

.(17:هاصمأالفلطينىالجبارجل!اتيبهكانالذى

الكبو،!اح،فرعونوصففيأ!امجازااصتخدتكا

!كرضنهالميصقالسكبأنالنيحزيالكهيتنبأجث

وكلاكغطرسالفرعونطكومكنا،مصيرهيثاركه

.(5-92:3حز)عل!المتكلينأتاعه

:محرص-حرص

!دنأهلن!م()ن!،ت!يوماىأيخلونانيةاليوللكلمةترجةهىو

يخذكر،اليهي!عىهدغاممهاكصبحضيءفيالرنجةثدةوتحني

)كنت:جديدةأم!نفيالثوفيالذيدةرعته*لى

علىأبنيلئلاالمسيححميحيثيىهثذاألرأنمحنرضا

لإرضاءالجادسعيهبؤكد؟(.2.:ا5رو)آخر،أساس

كو2)عندهمرضوننكونأن...أيضئانحترصلذلك5:الرب

علىتحرصراأن5:تالويكيفم.المؤنينصتوطلب(،:59

بهوذاأوصىكا(.ا4:أتى1)،هادئينتكونواأن

أصكو.5قائلأ:كوععلىتجضالذىالجمعالإسخرورطى

.(414:4مر)!كرص"بهوامضوا

الذ!التلايذوأخرجالسجنأبوابالربملاكخحوتد

بكلمغلفاالحبى5وجدواالحدامولكنفيه،محوصينكانوا

.(ء:23أع)عنابةبكلأىحرص،
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حرض

الاتبا.وتحنيالعبريةا!رأكل!ةعنالقديمالعهدفيوكرجم

صم22:5،2يق،32:21عدد)والاحترازالدور

5:42)..

حرض:

ضىء،عملعلالمداومةإلىودفعهحنهأىنحريضئاحرضه

طلبوأأنعلىالجموعحرضواواليرخالكهنة5فرؤساء

الىدفعوهمأى(،27.2:ت)صرع!ولجكراباراباس

ه)نكورنثوسلكيةبولىالرصرلتول؟ذلك.دل

الرصولويكتب2(.:9كو)2ا!خ!كأهحرضتقدغكلتك!

المحبة،علىليحرلمضبممابحضنالنلاحظ5قاللا:المؤمنينالى

.(2:!اا.عب)

يحزفة-حزف

أضارفيمراتثلاثتحريف،5و"مجرف،كلمةوردت

بهاوايلتضويهاأوالحقيقةنيصتعنيوهىالحسة.عو!

الككلكنوراءماثلأدعوىدينجبالا:والحقالمدلعن

51،دعوفيفثيركحقتحرفالا(،23:2خر)للتحريصا

الوجره"إلىتظرولاالقضاءتحرفلا"(،23:6خر)

.(24:17تثانظر16:91تث)

مجرفونكلهايوما:الكثرينأعداءهأنمرداودويكر

إضياءويفرله(.56:)مزالثرعيهيختلفوالكياكلامي

إش)!"يالتحريفكم":الناسلوصيةيتعالذىلثعب

منالبي)رياويثكو.للحقلمحربفكمأضدماأى(92:16

الحيالإلهكلامحرفخمتد)ذوجهتكون)نانكل"كلمةأن

.(335:صاقانظر-23:36اريا))با،الجنودرب

وكلبولىالرسولمحاباتعنبطرسالرسولويكتب

غيريحرفهاالفهمعسرةأشياه!هااليالأموراهذهالر+طئل:

بط2)،أنفسهملهلاكأيضئاالكتبكباقيافابتينوغ!العلحاء

الأمانةوعدمواللامبالاةالامالمنمثدذايحذرفهو(،361:

المقدت.الأضارتفوفي

آسافيصفكا4السوىالطريقعنمالأى"امخرف5ومخا

مخطئة"كقوس"انحرفوا:اللهعنارتدادهمقالقديمالثحب

الكلاموراءالاغرافعلىبولىالرسولوينبر(.78:57مز)

،ا:ه6:5،اقاانظر)الحطانوخداعوالخراناتاباطل

.(4:4قي2

جزف:

:المعلوماتمصادر:لأأو

منالمقدسالكابأزسنةقالحرفعنمعلوملأشانقي

والسجلاتنفسهالمفدسالكابأولهماةرثييين،مصدر!ن

هىالمصركةالجلاتأنضكولاوالمصركة،والبابلةالأضورت

الحصورتلكعلالضوءالقاءفيوأكاهاالسجلاتهذهأهم

حثالقبورقدفنتايىالقديمةالمم!رعاتمماذجوثانحما:.

فيالتفيبمحاولعنهاكثفتأنالىتمائاضوظةظلت

.الحدثالمصور

هوبهالمعرفتناالرئهيوالمصدر:اليهود!ةاطر&)9(

أنهإلمها،القللةالإشاراتثراسةمنلناو!دو.المقدسالكتاب

6مصالهمتجلصتطررةفيةمهاراتالإصرائبلتلدىتكنلم

2:7أخ12،:ا4أخا5:6،اكل)ونجيقهبهحانبئعوب

.(3:7عز4،و

الحادية،والنحالضلمئلالبطةالمملاتبحضوكانت

.(26و3525:خر)المنازلفيتغابزلية،الأدواتوصناعة

والترصعوالتطعيموالنققالرفيحة،فىفمةوعباغة!جأ!ا

قطمهالمو،الأجانبباقومفكانوك!ها،الممدنيةوالأشغال

منوذلككنمان،أرضفياستقرارهمبعدالاليليونالإسر

فلسطن.فيالأصلينالكان

هذهمنالكثيرفيالإصديليونمهرالزمنوممرور

ليليونالإصالصناعكاننحميا،زمنفيأفهوبيدو.الصناعإت

ماعمورون!(.32و31و3:8غ)نقاباتلهمشكلواقد

الزجاجصناعةئلالصناعاتبمضالهوداحتكرالصبى،بعد

بعضعلمقموزاسزاالحرفهذهوأصبحت،والصاغة

أحاطتابيالرلهةهذهوبشبأجبال،مدىعلىالحانلات

-البلادمنالكثرفيموجودةزالتماوالي-الحرفبهذه

قربعهدفإلىبها.القياميهيةعنالقليلسوىنمرفلا

علىمقصورةتكونتكاددمق،زباليةالصاكةكانت

.الزجاج!ناعةفيغرهممعيضتركونكانواكاالهود.

التيالعبرايةالصناعاتمنالقليلالأثر!وناكنضفوتد

أياضاتيهونوهى،المبكرةالمبرانيةالمناعاتعلىالفوءألقت

الأخاممنوالقيلالإصاثيلى،المصرمنالفخاريةالقطعمن

هذهحولتحوماييالبهوكبحضفاكبلالنقود.وقطع

الثعب.هذاعملمنحقبقةهيوهل،الأثريةالبقايا

المتفقعنيكرنكاد:والممةالكنعافةاطرف)2(

اخلاطهممنالفيةعهاراتهماكشبوا)نماالإصراثييينأنعيه

المقدسالكتابقكررةإضاراتوخاك.والفينيقنبالكنعانيين

،صورلمظ!ةحزقيالورحمهاالتىفالصورة.الحقيقةتلك)د

ابناؤوك:فيقولصناعاتها،فيالمدينةتلكثهرةعنفكرةتعطينا

تاجرتكدمثق...تاجرتكأرام5(72:4حز)،جالكاتمصو

.(18و27:16حز)صائعك،بكرة



جزف

783-812)أشورملكالثاكن!ارىهددويذكر

االئبابينا:ومندمق،ملكمنأخذهاالتيالنني(.م.ق

6.ماثدة،بالعاجمطعمكرصي،الحاجمنصررو،محان،المنقوئة

يخيقية.شاعةكانتكلهاأنهاوالأرجح

منوهي،الفبيقيةللصاعاتكصةنماذجامحشفتوقد

منأصلأمذكمخلفهطمعيالمقارنةبدلانيةتعتبرالقةابظروجهة

والروعةالدقةكا!ةفيصلايعلناتركواالذكوالمصر!نالبابلون

هذه)دخال!للبيفبينالفضلكلجعذلكومع.الفنية

حلقةكانواالفبيينأنكافلطين.الالفنبةالصناعات

هناككانالعمورأقدمفشذ،والمصرينالبايليينبينالاتصال

الدجلةوضحرباليل،وادممطضحببينوالأفكارلللعتبادل

.والفرات

البابيونيجللم:وابابلة3الأثوراطرف)3(

الأثر!نلكن،كاياتهمفيالقيلالاصاعاتهمعنوالأشوردرن

الرائحةاثاذجمنالعديدعنالأخوةالنواتركثفواقد

)كلاىهفيتول.الأوائلابهر!نينيلادسكانسناعاتش

الرابحةالألفالىوورجع،بناكوجدللزهورفض!ي)ناءعن

كبكلةعهارةعلو!دل،الجودةعنغايةعلى)نه،الملادقبل

فالحل.لهاالمعاصرةالقديمةمصرفيالصناعاتعنروعةتقللا

كلمنوالآلاتانحتلفةوالأدوات،الدينبةوالصوروالأصلحة

والجواهر،دقةبكلالأحجارأصلدمنالمصنوعةوامماثلنوع

!با،قبلهوماابراهيمزمنالىترجعوالي،الجمالبالغة

.المهارةهذهكلاكن!ابالناسأولثكاضطاعمتىعننتاءل

لها،المكوبةالمصريةالجلات)ن:الممر!ةاطرلى)،(

بل،فحسبالحرفغتلفالىل!لافهى.مزدوجةألجة

ثكأىتمركلامماالتنعدلحمياتواضحةصعوزاأضأترسم

منالحدهذاالىبهوالوصولدمصلهمالصناع!امكيفيةفي

الروعة.

للحالم،ممرفي،الواعحةالأثرتاكافاتأعطتوقد

المصريةالصناعةنحلفاتش-كنتغدرلا-عديدةنماذج

أطلالفيتوجد؟.الحضارةفجرإلىبحضهاسجع،القديمة

المصريينبمهارةتثهدعد!دةأضاءوالفلسطنيةالور!ةالمدن

التأثكلدلاللمنتحملهوعاالأضاءهذهوتدل.ونجوكهم

المصريونلعبهالذىاللورعل،الفينيضةالقونعلالمصري

ايكللبناءالاختارعلجموقعالذفىالمصالأفكارصاغةفي

وردالتىالحرفعنالتالىالموجززوجظهر.أورضليمفي

!ا،اليلوادىحضارة6لرمدى،المقدسالكابزذكرها

الأمريحتاجلامماالمصر!ةالآثار6لعروزالحضارةهذ.تبدوكا

تديل.الىمحه

جزني

لمريحأ،المقدسال!بليالمدكورةالحرف-لانآ

للمعحأ:أو

دأئرةمنموضمهليبايفصيلحرفةكلعنالكلام)وسيأقي

.(:الكتايةالمعارف

فيبدأتالصناعةهنهأنءجح:الطوبصاعة)1(

يخركانحيث،مصرالايارغأقدممذواتغلت،بابل

صر.لفراعةالطوبصناعةفيالأسرىمنوكيرهمالمبرايون

إلىتحتاج(الثسىفيالمجففالطوب)البن!ناعةتكنلمو

كانأحمرطوبإلىوتحويلهاللبنحرقلكن،كبرةمهارة

(.الأولبالمجلد،آجر"مادةالىارجع)مدربةعمالةكتلزم

فيواسع!ىعلىالأخاباصنخدت:ابجارة)2(

ق!لم-المصريةالآثارباخاء-ولكن،تديئاالناءأعمال

وثمة.الحقيقةهذهتثبتالجلاتأنركم،القيلالامنها

عهدفيالهيكلبخاءفيالنجارةأعصالالىعديدة)ضارات

أخ5،6:2ملا)ذلكبحدتريمهمراتفيوكذللث،سليمان

3:7،عز22:6،مل2ا!242:أخ1211،2:مل2:32،

صليمانوقصرداوديتبخاءفيالخباضخدم!4:ا(.

يخة)قامةفيكثيزاالخبواستخدم-المجوبةزوجتهوقصر

خضبمنالفنصورضمبوبنى.(25خروج)الثهادة

ومجاذ!هاش،الأرزخبمنصاريهاوصنعوا،الرو

الخشبمنالأوثانتصغكانت؟.(6و27:هحز)ابلوط

.(4502:،37:91)صق،:9118كل92:17،2تثأ

أعم)التابوتلحملخبمىعجلةالفلطنيونصنعوقد

صم2)الخثبمنتصنعوالأنيارالنرارجكانثكا.(6:7

،(8:4غ)الحثبمنمنبرعلىعزراووقف.(2422:

.(3:9لثد)الحضبعنمصوغاسيمانتختكانكا

القىخئبفيمطحمعاجمنمقاعدهمالصوركونصنعوتد

الئرقفي!ئائعةبالتطعيمالزخرفةزالتوما.(27:6حز)

علىبيةهى!،لاعصالهماسجاريناقياموكيية.الآنحتى

متبحة-الخطواتشالكثرفي-مازالت،المصربةالآثار

.اليومالى

المفدسالكتابنيتليحأوللمل:والف!قالخت)3(

علىنقشونفكانوا38:18(.)تكجهوذاخاتمهوالنققالى

والمعادنوالعاجوالمظامالفخارضلالصلبةالمرادمختلف

ظهورأولأنويدو.(\ا-28:9حز)الكر!كةوالحجارة

منالنققالعبرانيونتعلموقد.النهر!نيلادفيكانالفنلهذا

الأشوريةالا!واناتفيالنقوشهذهطيعةوتجلو.الكنمانيين

الحواتممن2تحديداليكلمنويى.المصرية6الجعاركأوه

غ!هم،أوالإصرائليينصنعمنهى،فلطينقوجدتالتي

فمنذ،مصركاأوفيفثاكونكادالنققأسلوبأنحيث
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جزلى

منالرجاليحولأنالريينيخدالعادةجرتالعصورأتدم

ورضعخاتمصكلعلصواء(معهمخواتهم،المكانةذوى

زالوما.صللةأوبخيطالعنقحول!لقأو،الأصبعفي

الطريققارعةعليجلرذالأختاء(يخقضونمز)أىالحتاموذ

خاتم.عكلكليدمنكلطلبيلبيةاضدادعلى،الرقفي

خر)منحوتةتمالهلصنععنكتقدالعثرالوصا،انثم

عنداممائلصناعةتطورعدمعلةكانزلكولحل(02:4

خضبمناكرودينصيمانعملذلكرغم،لكن.الهرد

.(6:32ملا)،نالزيتو

عندالكمالمنعالعةدرجةبلغقدالحجارةنحتوكان

حجر،كشسفلم،الإصاثييونبالصلالتيالثعوب

فبورفيأحيائايغالنحتوكان.النحتعلى،!لذاكانمهما

الجص.منطبقةفوقوالفييقيينالمصرون

نيوالبابيونالمصررونمهرلفد:الفغارفاعة)4(

علونةابابيةالجلاتفأقدم،الفخارمنكثوةأضياءصناعة

الطوبنوالبأن!،المحروقالطوبأوالفخارمنألراحعل

الأصامصنتوقد،للزخرفةتتخدمكانتالمزججة

وغ!المزججالفخارمن-مصرفي-والآحرازوالجحار،ن

الجرارهى،الفخارصتصنعكانتالتيالأوافيوأهم.المزجج

استخدتوقد.أ!ئاولحفظهاالوأئلصوغكل.الماءلحمل

تحلموقد.العصورأقدممنذالثرقكلزالجرارهذه

الفينيقن.منالمناعةهذهدطونالإصر

فيالم!اعاتأقدممنوالصباغة:واالضىالماغة)5(

ما،المقدسالكابفيالصناعةلهذ.اضارنانوهناك،انرغ

26:14(25:54،)خرا!مرةالكباشجلود"(

النبيةؤديورةألودةفيجاءتالتيالمصبوكةائياب)ب(

وفاك.(3.:5فض)كنمانجيثىقالدصراعلخهكمها

أ!اعلالأئريةوالسجلاتالمقدسالكابقمح!ةدلالل

متقدمة.صناعةكانت

كانأنهدرجحالذياالقم!ار،بتومفكانالتجضأما

رمادأوالآشنانذلكفي!خدمالقم!اروكانأ!ضئا،صباكا

:18مل2انظر3:2،ملاخي)الصحراودةالأعثاببعض

.(7:336:2،)!ق17،

رغمالصناعةهذهعنكيزانعلمولا:الطريز)6(

قض93،:3627:61،28،:62خر)الياالكث!ةالإضارات

.(81،62:61و61:01حز،54:49مز5:0،3

علبالألوانبالرصمتمكانتالتطركزديةأنونلب

تغكانتربماأخهاالإثاراتيحفىمنيدوولكن،الاب

35:35،خرانظر)ملونةخيوطواض!خدامالإبرةبأضنال
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جزف

.هركام"ميالحبر!ةفيوالكلصة(،38:23

مندنوردكانالمطرزالكانأنحزقيالنبوةمنونعلم

.(27:لآحز)عصر

مطمورةذخالر"عارةالبعفىيفر:الزجماجساعة)7(

الأوازصناعةالى)ثارةبأفها(33:91تث)،الرملفي

عرفواليليينالإسرأنوثكثمةويى،الرمالمنالزجاجة

المصريرنصغوقدالقدممة.الحصورمنذالزجاجصاعة

وغكلها،والأصنامالزجاجوخرزاتالقوارررشهوالفيقيرن

6بخر!وجدوقدالأثعاء.هذهمنالكصبالفبوروجدفقد

بمضوكانتجمأ.قديمةعصورمنزجاجيةخرزاتجازر

الزجاجمحرقمنمصنوعةالزخرفةفيالمنحملةالأصاغ

،ابلورشهزجاج!كر"عنالجد!دالعهدفيونترأ.الملون

المعارفدائرةمنموضعهاززجاجمادةانظر-:46رؤ)

.(الكناي!ة

لهاتجدلاخكاد،فزليةعناعةهذ.كانت:الطئ)8(

الىيحتاحونكانوافعندما.الصناعاتأوالحرفبينمكافأ

يتمن-الأرجحعل-الجرارىأوالبيتناءكان،الدقيق

ثحريكبوا!ةأو،الرحىحجرىبينالثمررأوالقمحبسحق

زالتوما.الطحمتوىكبوحجرفوقمسندروكب!حجر

)انظرمحأبالممل)مر؟لانتتومأنوفلطينسور!ةلىالحادة

عملأ!تبرالجوبطحنوكان.(71:35لو،41:14ت

مثونلحلكنلذلكالجوارى،الىبهالقياميندوضيحأ

لأنه.وتحقكلأبهازدراءالجن!تفيالطحنفي

علالمعاولصوتكاد:والناءالأحجارضع)9(

،الرقؤالكبرىالمدنكللرنجأصوتأكونأنالأحجار

الالفة،القرونفي!حمعكانممااكلايوملشمع)نهبل

ت!تخدمتكنلمالأحجارولأن،الحمرانحركةلامتدادوذلك

مقمورهمفيكانالذينالقرمعلبةقصورناءفيالاقديمأ

اخعصرماوكثوأ،الثمنالمرتفعةالأحجازعلالحصول

وكانت.والقبوروالهيكلالمحايدبناءكل+الأججاراستخدام

ابافيفيذلكثماهد!،الجاقعذه)قامةفيفا"لقةعنا!ةتبذل

صرر!ة.مدنوبحض،القديمةمصرآثارمنالرائعةالضخمة

العظيمالههكلأقاموا،الموعدأرضفي)سر!يلبنواستقروعندما

بالقربط!انعاجرروىأنايرملفلسطينزأئرأىويتطيع

المدينة.من

ا!يالأشاءأتدممن:المعد!ةوالناعاتا!د!(01)

والذهبةالفضيةاثنولات،الطوطةالالرونعبراليناوصلت

المتوعةالحياتعرفوافدالقدماءأنعلىددلمما،والبرونزكة

ولكعلط.وتنقتهاالمحادنوصهرالتعدينفي



جزهـ

الكتابفييذكرالذىوالزيت:الزروتساعة)11(

الزيت،منأنواعجملةبلينيوذكر.الزكتونزتهوالمقدس

عادةالزكلتتخرجوكانت.صر!تخرجكانت

عنالناتجةالكتلةعلكبرةبأثقالالضغطئم،انربسحق

المحاصرمذ.صالكثراكشفوقد.فهاالزكتلحصرالحق

الغديمة.المواقعمنوكوهاالصافيوتلجازرفي

المصردةوالمحابدالمقابرفىورومن:والزخرلةالرمم(21)

الرصاماستخدامفيالباديةالمهارةتروعهأنبدلا،القديمة

عنالاصةالماحاتتجمولافلكي.لإلوانالغديمالمصرى

إعا،المنحوتةبالصورالمحاحاتهذهتملأكافتعية،الحواثط

الصورهذهئلونثم.الجصمنطبقةعلىغائرأأوبارزأنحتأ

التفاصلتلونكانت!،والأزرقوالأخضروالأصفربالأحمر

تحظى،نفسهاوالأعمدة،الأعمدةتيجانوكانت.المحسار!ة

والرنانيونالفيييوناشخدم!.الرصاممنخاصةبحناكة

الأطلالمنوغرهابالمكلاوفي،صيونتجورففي،الألوان

.للحيانظاهرةالملونةماتالرصهذهبقايازالتما،القديمة

بلفظهقالكابةورقيذكرلا:الورقصاعة)13(

لالرصروحنارسالةمنعرالثافيالحددفىالاالمقدسالكتاب

نأأردلماليكم!بكرلىكان)ذا:يتولحيثالثاية

الذى-البردىالىالائارةجاءتلكن6.وحبربورقكرن

الحروجصفرفى-للكابةالورقأنواعأقدمنهصنعت

،واستخدتقالتاريخفجرفذالكتابةعرفتفقد)2:3(.

جاءالأخيرةوشوأوراقها،الأشجارولحاءوالرتوقالجلودذلك

المجلدفي"بردى"طدةالىالرجوعالرجا)،الورقاالاص!

.(الكنايةالمحارفدالرةمنالثافي

هذهالمصر!نقدماءعرفوتد:الصورصات)49(

أفخر)صأثلبنو!غأنمو!الربأعروقد.الصناعة

للرببخرزالتوقدأعطازاوكذلكمقدشادفالكونالأطياب

.22-37(0:3)خر

وبحضهاالديخة،للأكراضحشخدمالعطورهذهبمضوكان

زكلتعنعارةبمضهاكان!،الثخصىللاستحمالالآخر

الآخروبمضها،زكيةرائحةتمطيهاالتيالمرادبعضال!امضافا

بنهرزا.كخدممحرتا

هذهتاتوتد:لالجمىلضاأواطواثطلكص1()5

وكان،والمحابدالبيوتبناءفيالانانضرعأنفذالصناعة

مطوحلجملوكذلك،الجويةالحواملمنالمبافيلوقايةذلك

انظر)والتلوكالرسمأوعل!هالبققصالحةمل!اءالجدران

.(5:هدانال4،و27:2تث

فديمأالصاعةهذهتمارسوكافت:والنبمالفزل1()6

الصناعةهذهفيتستخدموكانت2(.ه3:خره)انظرابعوتفي

جزف

ابب!مات.بمفىوأيافوالحرءوالكتانوالقطنالصوفألهاف

.الن!اجونهمتخصصونعماللهاأصبح،الحضارةوينطور

في!ملونكانواأشبئيتأهلأنالأبامأخبارضر!ونفرأ

اختراعوركم.(2ا:4أخ1)النقيالكانأىابزصناعة

الأنوالعلالنيجصاعةزالتفما،الحديثةالنيجآلات

هناالىباقية-المصريةالآنارعلىمرصومةهىكا-البدوكة

.اليوم

نأالاجدأ،قديمةالصناعةهذ.أنرغم:الديا!ة)17(

الدباغعطنعنجاءماهىالكثابفيلهاصريحة)ضارةأول

منتصغالجاطقبحضوكانت.(32و:9،43:016أع)

التىالأثركةالبقا!اوتدل،(3:4تا:8،عل2)الجلود

ايخلفةالطرقعرفواالفدماءأنعل،القبورمنمحوفيوجدت

.اليرمنعر!ا؟الجلودلحفظ

للخيامصانعأالرسولبولىكانوقد:الجامصناعة9()8

المصنوعةالأنبةص!نعهاكانأنهوالأرجح(.:813أع)

علىقاصزا،الرسرلعصرفياجمامينعملوكان.كيليكيةفي

ودلمئاويخاطاالمطلرثةالآطوالحبالنيمتفصيل

الخيامفكانتالفديمالعهدفيأما.بهاالحبالووصلالعراوى

المعزىشعرمنالمصوعةالأنجةضر!لطمنالأغلبعلىتصنع

.الحيواناتجلودمنأو

فيتجرىالفاعةهذهومازالت:اطمرصناعة)91(

الرجاليجتمعحيث،لبنانحبلمعاصرفيخاصةاحتفالات

ذلكفيوأطوبهم،)الدبى(والمرلاسالنبيذلصنعوالناء

الكتابعهودفيتبمأكانالذىالأسلوببميدحدالىئابه

!رفونكانواأنهممحاباتمنوصلناماويدل.المقدس

أفضليخارونفكافوا،جيدةأنواعلإنتاجاللازمةالاحتاطات

حافظة،مراذاللخمرويصيون،الكروملزراعةالأرض

منوكرصرن،فهاالمركوبغرالخملالرلتلالحصرونلون

عتيقة.زقاقفيجديلة!روضع

:طرفيونا:لثألا

الحائلةزالحرفةتجغيأنعلىالحصورأقدمنذالحادةجرت

كانواالواحدةالحرفةأربابأن؟.بهالئترونقصلأإرثأ

الحرفةأربابمحلاتفكانت،واحدةرابطةيغفيمايكلون

فيمألوفأأمرأهذازالوما،واحدةفطقةفيتتجمعالواحدة

وفطقة،للماكةسوقفهناك،الرقمدنمنالكثير

الحرفةلأربابوكان.وهكذاللصباكيرونطقة،للحدادممن

المجامع.فيالخاصمكانهمالتديمةالعهودفيالهودمنالواحدة

الرضى،بحدمأوالاحتاربحينالحرفلبحضينظروكان

شلوالنساءالرجالبينتجمعكانتاييالحرفتلكونحاصة
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ئخزتة

وصباعها.المنوجاتألرانوقصروابيجالصوفتمثيط

:القولدالحرفأرباببينالزمالةروابطمنضئأونثف

النجارثدد،لددلأخيهويقولصاحبهياعدواحدكلا

41:6اكأ)"الندانعلىالضا!ببالمطرقةالصاقل.الصائغ

وللعرب.الرقفياليومإلىضائحأهذازالوما،(7و

الله5أو،،!دكنلما:ثلالعامليخيعخاصةنعبصرات

ثيدأددون2نجدهمواحدبعصلفريقيفوموعدماأ.يقودك

بحضأ.بعضهملشجيعواحدأ

ئخزتة:

بنييكلمأنصصىالربأمرالتىالذبائحأولهىالمحرقة

بمعنى"عولاه"هيمحرقةالمترجمةالعبريةوالكلمةعا،إصائل

المذبح،علىفيمهاترفغأنهاالىإضارةاهـيصمدأو،يعلو"

لضتمهاالسماءإلىدخاناوتتصاعد،بما!اتحرقأنهاإلىأو

أيضأانظر6:8-13،ا:3-17،الاصروررائحةالرب

.7:9(اصم

ذكرأأو(ه-:3الااالبقرمنثورأأماالمحرقةوكانت

وأاباممننرخأأو(أ.ا:لااالمعزأوالقممنصحيحأ

بذجمحنهيأقيأنالذديحةمقدمعلىوكان.1(4:أالاالحمام

ويذبحهاالمحرقةرأسعلىيدهويضع،الاجماعخيمةبابالى

ه-ا:3لااالربأمامالثمالالىالمذبحجانبعلى

الربأمامويقدمهالدميجمعأنالكاهنعلىوكان.(اوا

حالة!أما.(اواهة1لااالمدبحعلىأ2مندوهـضه

يقدمهالذىالكاهنإلىيلمالطاثرفكان،عرقةطاثرتقديم

حائطعلدمهو!صرالمذبحعلىوبوفدهرأ!هوبحزالمذبحالىإ

شرتأالمذبحجانبإلىويطرحهابفرثهاحوصيهوينزع،المذبح

.(16واا:هلااالرماد،مكانإلى

للدمكان)ذ،الكفارةدمبمفهومترتبطالمحرقةكانتوهكذا

رتقطيعطخعلىأيفأثديدأخاكولكن،فهابه!ةأهمية

(الطاهرةك!الأجزاءأى)واك!رعالأخاءوغلالذيحة

المئتعلالحطبفوقوالئحمالرأسمعالقطعوقرتب،بماء

علىالجمعويوقد،(13و12و9-ا:6لااالمذبحعل

وكان.(317.1ر9:الااللىبسرورراثحةوقودالمذبم

.(7:8لااالذبيحةقربالذىللكاهنيحطىالمحرقةجلد

لابامترارالمذبحعلىمشعلةالنيرانتظلأنيجبوكان

وصاويلمحانعنثوبايبىأنالكاهنعلىكان!،تطفأ

.(13-6:8لااجسدهعلىمحانمن

محرقةفهي،الذبلألحبينالرئىالمكانالمحرقةوتعل

علىكلمكلصحيحانحوليانخروفان!دمكانإذدائصلى،

:9238خر)الثيةليواثاثيعباحأأحدهمايتدمالصرام،

66

نخزتة

حويانخروفانئتدمكان؟.(8-ا:28عدد،4؟-

الدأشةامرقةعنفضلأ،صبت!ومكلفيآخرانمجحان

.(1.و289:عدد)

خطة،ذليحةواحدتي!تقدبمثهركلأولفيبلزمكان؟

حولية،خرا!وسبحةواحدوكبىثوركمنعرقةذبيحةمع

تدمكان!ا-15(.281:)عددالللالمةالمحرقةعنفضلأ

البعةالفط!جمدأياممىوومكلنيالذبائحصالعددنفس

عدفيوكذلكا-24(،28:9)عدالملالمةالمحرتةعىضلأ

عدوفي(.92-28:26عد)الأسايغعيدأواباكورة

وسبعةواحدوكبقواحدثور!دمكانالكفارةوعيدالأبواق

المحرثةعننضلأ(8و4-92:2عدد)حولةخرا!

عنكثاتدمالكهنةرئىكانحيثالكفارةبيومالحاصة

.(24ووها:63لاأالحبعنوكثأنفمه

!دأوكان)السنوكةالأعادخاتمةوهو-المظالعدفيأما

ا!رقاتتقدمفكانت-(الابعالهرصعرالخامىيوم

واحدتيىعنفضلأ)الأيامالبعةمنرومكلفيخاعىبنظام

الأولالومفيئقدمفكان(.الدائمةالمحرقةوعن،خطيةذببحة

92:)عددحويأخروفأعروأربحةوكثانثورأعثرئلالة

ايومعنثورأرومكل!قمرالث!انعددوكان12-16(.

أما،الابعايومفيئرانجعةإلىالحدديصلحتي،الابق

.(35-92:17عدد)ثابتأفيظلوالحرافالكباصقعدد

واحدوبهقواحدثورمنمحرقةتقدمكانتالامناليوموفي

الكفاره(وع!دالأبوالىعيدمحرقةق؟)حوليةخرافوبعة

.(38-92:17عددأالدائمةالمحرقةعنفضلأ

وصكيهانفدمنهامحرفةكلصعبفدمكانالأحوالجمعرفي

.:ه-7(28)عدد

معمحرتاثتقديمتنلزمايخلفةايطهصأحوالوكانت

،(8-ا:26لااالطفلصلدحالةفي؟،خطيةذبائح

تطهرعندماأو،(اوه15:41لاااليلذويطهركدماأو

عدد)النذورتنج!)ذاأو،(3.و:92ا5لااابزيفذات

الجطهرعنوعرقة!مذبيحةتقدمكانتكا(.اوأا.6:

22و2.و91وا.:ا4لااوسكيهاتقدمهامع،البرصمن

خرونأاتذارهأكام)!لعدتدمابذكلوكان(.3وأ3.و

عنفضلأو!ببهاتقدمنهامعمحرقةصحبحأحوبأواحدأ

.(16-6:14عد)سلاصةوذبيحةخطةذيحة

للرلى،كاملخفوعفيالتسليمتحنيالتي-ا!رقةوكانت

(9:41عب)عببلاللهنفسهأزلم!بروحالمسيحقدمحبث

التطهكلحالاتز؟)للكفارةخطةذبيحةممهائقدم-

محهاتدمكان!(:9227أخ2أضأانظر-آنفأالمذكورة

9231:أخ2)للربوالحمدالبهرعنتحبوأصلامةذ!حة



المجثحرق

ذيحةفيالممنىوهذا.(7:7أخ8:642،امل35،-

نيكا)ايكوكنضرفيالمحرتاتمفهومبا-سضحالمحرتة

دائمة.كويةذبيحةكانتأنهافيالسببلنايوضحكا(802:

مرضعهافيبايفصلبأنواعهاالذباثحعنالكلاموصيأقى

.(البهاببةالمعارفدائرةسالمجلدهدامن

الجثث:حرق

اصاثيلبعرجمه5،يخانتعخاناعترفأنبعد

لالرصويقول2(.7:ه)لىبالار،وأحرقوهمبالحجارة

محبةلىيىولكنأحترقحتىجسدىسلت)نا:برلى

هنايثيرالرسولأنوالأرجح:3(.13أكو)،ضيئأأتفعفلا

حرقوكان.وثنبةعاداتمنكورنثوسفييجرىكانماالى

يكنلمأنهكا.الإكر!ققدامىكدمألوفأأمرأالموقجثث

عداقييكنلمتأكيدبكلولكنه.الرومانكدمجهولأ

جئثفيايصرففي،الرقشحوبينوغرهمالحبراني!

دونالجثثتدفنكاتماكثكلأالإغر!قعندحتىبل،مرتاهم

رغم،الأصلهوكانالدنأنشثرونو!تقد.تحرقأن

وتول.أكامهفيالطريقتينيتخدمونكانراالرومانأن

كان،موتاهمخثيحرترنالاكريقكانبيما)نهلرقبانوس

صم2)انظرالحبرايرنكانوهكذايدفنونهاالفرس.

ا-14(.21:2

فإنهلذلك،يعقوبعظمة"يكرهالرب)نعاموسويقول

واحدبيتفيليجالعرةبقي)ذايخكون...المديخةسيلم

منالعظاميخرجوئخرنهعمهأحدأحملواذا.يموتونأغم

هوهناالموضوعأنوييدو(.أ.-6:8عاموس)اليت،

اللهكضبلظروفأو-ولهذا،عدواهتتث!روبأوجود

الجثث.تحرقأنوالأحوطالأفضلمنكان-ودينونته

عنالوصيتين)حدىتفضيلبمببالجزميمكنولا

عملية.ظروفأوديخةلأجابراجحأذلككانوهل،الأخرى

وتتفيالجثثمجرقونكانواالعبرانونأدعلىديلثمةوليى

الحر!ة"أما1(.أ-6ا93:حزيالفوم)انظرواديفيالوبأ

أخ2)يهوذاملكآسامرتعندأحرتوماالتي،جدأالعطية

البخورسكصيةلحرقبلالجئةلحرقتكنفلم(ا:614

كا(.34:ه)ريا)انظرلهتكريمأالراثحةالزكهةوالأخا!

عادةالى!قأيرلا(:2أ3)الأولالملوكنطجاءعاأن

عظاميأخذيوثيااحمهملكأبأننبوةهىبل،الجثثحرق

الذتالمرتفعاتكهنةعظاممع،قبلمنودفنواماتواقدأناس

.نجوهالذىالمذبحعلىفيحرقونها،للأوثانجمفورأيوقلون

صواءالجثثحرق!لىالجديدالعهدفي)ضارةادقتوجدولأ

الميحيينأنوراضح،الميحيينأوالوثنأوالمهردعند

حرام-محزم-حزم

ا!عقة،و!.موتاهمدفنليالهودنهجعلىسارواالأوائل

علذلكو!جع،الجثثحرقعادةالمجيونيمارسلم

الحقهفةتلكوإلى،ايهود!ةللعراثدالطببىالتأثكلالىالأغلب

فيالحىالرجاءللا،دفنقدالمسحأنمنفمهاريبلاالتي

الضامة.

بل،المعحيةمعتحارضماالجئثحرقنيلي!أنهومع

لاأنهالا،العلمعصرفيالمحةالظروفبعضتتدعيهقد

المحعحي.المالمفيتجمةعادةالجثثحرق!بحأنيحتل

أسنانه:حزق

عنتعوأئدةميأالفكينضغطأوأصنانهعلىصزأى

اللفظبنذلىالعبر!ةفيوهى،النئلأراليظأوالغضب

علقخزق،واضطهدقاخرشىغضهافي:؟ا،خرق"

انظر3561:أمزأضانهم،علىخزتوا95(،:61)أى،أضانه

.(261:مرار،3721،211:01:مزأيصأ

يروكو،اهىالجدكدالعهدفيالمقايلةالونانيةوالكلمة

كلاما!معفيالجال!ينجمعحمعلمافي:!)5"ح+"(

:7)أع،علطبأصنانهموصروابقلوبهمحنقوا"اسقانوس

عحنيخح!ل)كي!+"(،بروبوس"كلمةأما54(.

الغضس:شيذلمماأممروالإخفاقالأملويخبةالفمل

:42ا8:123،)ت،الأضانوسرروابكاءيكونناك"

وهي(،28ةا3لو522:3،14:2.515:2،03،.و

نحرفواالثلاالرجاء،وخببةوالنظءلبؤسحبهصوره

الضلامعنو!ل(،0:301صاخ)افظر،النهايةفيصنانكمبأ

مرقى)،دأضانه!راكانأنهأخرسروحبهكانالذى

ببعضيعضهاالأشانباحتكاكصرفىا!درأى(9:18

النوبة.بهتبرحعندما

:امحر-عزم-حزم

حراضا،جطهاليءوحرم،الحبرثلاللفظبخضىوهي

يضأضلمنمثقةالحبريةقوهي.الحلالنقيفىوهو

ال!بفيوتستخدم،،القطع5أوأالفصل5اواالفرز"

!بوزفلاعحينلرضخصص،5أواقذس،بمعىأجانأالمقدس

انان!كر!عرمصأما05لهخصصماغ!فياضخدامه

ياعفلاملكهحقولومنوالبهالمالناسمنلهماكلمنللرب

27:28(الا،للربأقداسقدسمومحرمصإن.يفكولا

ميخا)،الأرفىصليدوثروكمللربكنيمتماوأحرم

.الربطمعةتقدسوئروغاالأمكمكلأنأى(4:13

ينرىأوالمهوديةللد!انةالنر!دةاليعةمنكالماكلوكان

ثل،.ئخزتأا!تبرالربطر!قعنللامخرافالئب
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:22)خرلهايذبحأوالأعناميعبدومن(762:)ثالأصنام

لذلكأ-18(.ا:33)ثالوثينمنالمدنوأهل02(،

فكان،محرمةمدنأابحل،يميلونالذ-شالكنطنيينمدنكانت

لاحتى!ا،وما!ابمنتمائاعليهاالقضاءإصأئيلبنيعلى

تث)الربالىويخطواأرجاسهمبيع!حصلواأنتملموا

منأريحامنأخذ.ماكرعقدسوفد(.02:16-18

فيفجملها،للربوالحديدالنحاسوآيخةوالذبالفضة

.(6:24!ق)أالرببت1،خزانة

عدد)،)سراثيلفيمحرمكل)هاروننصبمنوكان

.(44:92حزا:8،14

عماليقواضرباذبالآنا:الملكشاولالربأعروقد

طفلأ،وامرأةرجلأاكلبلعنهمتعفولامالهكلوحرموا

ولكن(،ا:53اصم)وحمازا!حلاوغما،بقرا،ورضيحأ

والئانوالبقرالقميخاروعنأجاجعنوالثعبضاولهـعفا

الأملاكوكل.يحرمرهاأنءضوالموالجيدكلوعنوالحراف

دئاولوبرر.(:9ا5اصم)،حرموهاوافىولةالمجقرة

الغنيمةمن5أخذالثببأنالربعلىدواكصالحصيانهذا

اصم)،للربالذبحلأجلالحرامأواثلوبقرأغنأ

الا!ظعهوذا):الجارمصصوئيلجوابفكان،(21:ا5

الكبهاشهضحممنأفضلوالإصغاءالذ!حة،منأفضل

.(ا:522اصم)

ملكبنهددعنعفاأنبعدإصرائيلملكلأخآبالربوتال

نفكنكون،حرمتهقدرجلأيدكمنأفلتلأنكا:أرام

.(02:42امل)،ننهبدل

عرومأ5أو"عرماكلمةفإن،الجدكدالمهدفيأما

بمنى(!!ءط"هاله)،أناثيا"الونانيةللكلمةتربةجاءت

،(2او41و23:21)الرسلأعمالفى!عرومأومرفوض

!اأناثيا"المواضعبمف!فيذكرت!(.9:3)وروصة

.(9وا:8غلا:6،22ا:2،3اكر)اليونانيةنيهي

:3(4ب!ا)وهـعرمة،:28(،ا.)أعائخرم،كلمةأما

ن!+ه،!()508،هـئيتوساليونانيةالكلمةعنفمترجمة

قانوفي.غكلأو،ضركىغر5وممناها

حرمة:

مدفةاسموهو!ئخزمة،6أو،متدتابممنىعبر!ةكلمة

.صفاةمابقأتدعىوكانت،النقبصحراءمالميفيبهعا!ة

صبطمدنييننذكرحيث،شطيننصيبرذكرتوقد

ئهمون،جطمدنبينوكنلك15:03()ئقيهوذا

لبهها،(ا:94ثى)،جوذاندبداخلنيجموكان"

.(0303:أعم)داودأ!امذيهوذامدناحدىكانت
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حرمةمدينة-موقع

العمالقةأماماصرأئيلبنيبهزيمةمرتبطألهاذكرأولوردوقد

علىالمذمةالحضرةالجواسي!أثاعأنفبعد،والكنحانيين

ضد-بصحدواأن)!رائيلنجورأى،بالوبأوماتواالأرض

اللهوعدهمالذىالموضعالى-موسى2ثحذورغماللهارداة

والكنحانيرنالصالقةقزل5،قادشفيالكنطنيينلغزو،به

حرمة،الىوكسروهموضربوهمالجبلذلكفيالساكنون

عامأ،أربعينبنحرذلكوبعد(.ا:44تث4،:ها4عدد)

ضدحربأ،الجنوبزالساكنعرادملكالكنحالطاضن

:وقال،للربنذزا)صائلقذر،جأفموصبىا)ص!يل

الرب.فسمعمدنهمأحرم،يدىإلىالقومهزلاءد!ته)ن

فدعي،ومدنمفحزمرهم،الكنعانيينودفعاصراثيللقول

القضاةضرثروربما(.ا-213:)عدد،حرمةالمكان31

أخيهكعونمعيهوذاوذب5:يقولحيثكةالمصنلكال

المدينةاسمورعواوحرصهاصفاةصكانالكنعانونوضربوا

.(ا:17،)تضحرمة

الممالقة،كيمةمنجزءاحرمةمدية!لىداودأرسلوقد

وجهمنهاربأكانحينلداودحرتأهلضيافةلحنربما

وعرادجاثربينكانتحرمةولحل(..033:اصم)ضاول

جرذامدنأفصىبننوصفلغ،كليننأو(1ا:24ينى)

وصقلغبتولبينأو(.3.:ا5!ق)أدومحدودعلىجنوبا

.(91:4ثى0،3ت8أخأ)

على6الملحاتلحرمةلمدنةكموقعالمقزحةالأعاكنوش

بمدعلى،الر!ةتل5أو،جعبكلضرقيأيالسبمةبعد

حرمةأنبدولا.جعبكلمنالضرالشحالالىمهلأعرائنى

الشالالىتقعكانتولحلها،قادشعنمحيزاتبحدقكنا



حرمون

باصمعلاقةلهاسمأكي!كع!ثفلمأنهالا،منهاالرفي

الفديمالاسمأنمشبمدأوبىكلها،ابضةز،حرمة"

13عنانسبينتداولأاص!كان(:17اقض)"صفاةا

مدينةذاضهاهيم!فاةمدينةتكوذضدثمومن"6حرمة"

،الئحالفياالحلا!"صدييبينالوات،البايطة"

ميلأوعريننلاثةبحدوعلى،الجنوب!،قادسعينوه

!عصلوج"مدتهى،!قلغ)مدثنةأناعتبرناولو.فها

هوهذادكان،الاطةاكالطصبلأعرأريحةتبحدالتى

نفوه،صفاة5ا-بينالبضيقرنيما،الأرجحالاحمال

جدأبحيدةالمددهذهأنالا،الفكرةوادى!المطفي،الصفا

.(يلأبحيننحو)قادشعن

؟نحرمو

افاقالمجلدمنموقحهفي،خرمونجبل"الىالرجوعالرجا

الكتاببة.المحارفدأثرةمن

حرنفرة

.(7:36أخ)اأضيرصبطمنصوفحبنىمنرجل31

.،صا!حورس"بمحنيمصرىاصمأنهابحضوبظن

يا:حرها

أحدعزئيلأبووهو،مجميالرب"معناهعبرىاصم

نحياأيامفيأورضليمأصوارترميمفياثتركواالذ-نالصياغين

.(3:8غ)بابلسبيمنالحودةبمد

:حرودوعين-حرود

اصم:وحرود،،الرعبيبوعأحرودكلمةومعتى

جدعونببوارهانزلاليالحينوهى،حرودعين)1(

مورةتلعدكالههم!زلونكانواالذ-شالمديالنلمغابلةورجاله

مدينةمنبالقر!يقعمورةتلأنالبضويظن.الرإدىفي

المد!ة.تللثمنبالقربتكونأنبدلاحرودعينوأنشكيم

منالائعالرأىصحةفيالنكالى!دعوماثمةليىولكن

رادىحافةعلىاجلودعي)بينهاهي،حرودعين5أد

المحدراتنحت!زرعين"ضرقييلبنبمدعلىفىرعبل

صنداشنبعصخرىكهفمنيخرجحب،لجلبوعالئسالية

خهرإلىمياههاتنمرفكبرةبكرةفيتنجمعباردةصافيةباه

.الأردنفهرإلىئميانعبرالوادىأضلجلود

الىالحيناذاخهاهى-حرودعين-الحينهذهولحل

معالأخيرةسرمحهقبلضاولمجانبهاعكرالتي،فىرعيلفي

92:\،صم11يخهاقتلوالتى،جلبوعفيالفلطينيين

حروماف

أقلفهى،ثهالأزرعينأسفل!الميتةعين)أما(.31:ا

.جلودعينمنوأيةحجمأ

صم)2وألقاصةهماداودأبطالمناثنينمرطن)2(

.(ا:27اأخا23،2:ه

:يحرود

،الحرو!ىشدةم!اداودجقأبطالمناثنيرلقبوهو

باصم،!ث!ة)دعىوفد(،2:ه23صم2)الحرودىوأليا

:27(ااأخأ)الأولالأيامأخارضرفي،الهرورى!رتا

والحرودىالهرورىأما،ض!ت)هو،كة"أنووإضح

سفرفيرزكرلمو.الحبريةفيوالراءالدالحرفييئابهفنتيجة

التربةفييذكرلمأنه!،الحرودىهـألبفااسمالأخبار

البعبية.

الألم:حروفة

أما،،الأم)بكلمةهناالمقصودهرمابالضبطيعلمولا

الأموحروضةأ.الحفرأوالخت"فمعناها،حروشة"كلصة

كنمانملكيابينج!ققائد-ضرانهبدأالذممطالمكانهو

ودبورةباراقبغيادةاصائللمحاربةتيئونفهرإلىزحفه-

جراجث!هربأيفأالأمحروضةوإلى(.4:13تض)

تض)عليهوقضىهاكالباراققحقبه،المهزرمالمندحر

4:16).

مثل،الأمحروشة9أوصافبكليفيموضعهناكوليى

العظيمالنلهذاعلىتديمحصنبفاباناكزالتوما"الحارثة،.

علىشرفأقئونننرالثماليةالففةعلى-وتفعالذىالمزدوح

!هلإلىالاحلمنالمؤدممطالكرملسفحبجوارالذىالممر

تعرحأالمنحدرعلىالصاعدالطر!قفيويتحكم،ازدرالون

يلأعرصتةبمدعلىويقع،السهلالىالبلوطعابةخلال

الفدبم.الاصمسصدى""الحارثيةاصمفيولحل.مجثرمن

حرولي:

الذيرالبيامينالمحأربينأحدالحرولطشفطيالقبمو

الحروفيشفطياكانرربما.يالدرهصقلعالىداودإلىجاعوا

فياأ!رة!طأر(،اه2:أحا)،حاريف"بلدةمن

.(74،201:91:غ)!حاريص

:فماحرو

يدايا،"المط31وهو،الأنصأسرم"معناهعرياصم

.1(30:)غنحيازمنفيأورضليممررمنجزةارمالدي
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حريم

حريم:

مكرسبمحنىمحزماأو،الأنفأضرم"معناهعبرىا-

31:وهو،.مفدسأو

غ)نحميامعالماقختمواالذدنالثعبرؤطءأحد()1

.(:27ا.

يمثلهكان،الكهنةليوتمنيترؤوسأحداسم21(

.(1:ها2غ)"عدنا،الكامنكوعبنبهوداتيمع!دفي

دائرةمنالمجلدهذامنموضحهفي،حارم)أ!ضأانظر

الكايية.زفالمط

)حز!

حزائل:

:المقدسال!بلى:أولأ

،أرامملكالثالطنجهلدجث!دقلألذاالبدا!ةفيحزائلكان

الذى-اببيألثعإلىحزائلفأرصلمر!ئاالأخ!هذاوكان

صيثفيكان)ذاعماليسأله-أرامعاصمةدصثقفيوخذكان

خ!اتكلمنبيدههد!ةحز!ليلفأخذ.لاأممرضهمن

عبوطرحأيثعأطمووتفوجاء.جملأأربمينحملدشق

تثفى.ضفاءلهوقلاذب):أليشعفأجابه،جدهصؤال

حتىوثةعليهنظرهفجعل.مرتأيموتأنهالربأراقوقد

بنىيضرببأنهحزاثلوأنجأ،،اللهرجلفبكىخجل،

حصونهمفيالنارصيطلقوأنه،الرحمةتعرفلابيدإصرأئل

حواملهم.وكشق،أطفالهموبحطم،بالبفشبانهمويقل

الربأرالطقد5:لحزائيلأليئعفقال،ذلكحزائيلفاضنكر

فاثلأصيدهعلىحزائلكذبأدوبحد،.أرامعلملكأ)ياك

وعجل،حزأئلقبالغدرملأمفيانهقالانبيإنله

علوتثرهابالماءوغسهااللبدةأخذالغدفي5)د،نجهددنجها!ة

8:7-هامل)2،عنهعوضأ6ديلحزوملك.وماتوجهه

.أ-17(ا:ه9املمع

كاننجاحهأنإلاوالفدر،الحيانةظلفيبدأحكمهأنومع

قوتا.نروةعهدهفيأراممملكةبلغتوقدالأمد،طويل

،راعوتففي.امرأثيللنزوالغرصةحزاثيلواتماوصعان

اصاتيلديىريبةمحركةحدثتقدكانتحث-جلعاد،

ملك!ورامحزائلئابل-اصرائهلملكأخآب!اماتوأرام،

حثداقدكاناثيهوذاطكأخزياوصهرهاصرانبل

قدالأرايونكانالذىالمنغالمحقلذلكعنللدفاعجيوضهما

تلكعنهأصفرتمانحلمولاا(.وه4:1ا9مل)2استرثوه

07

اظحز

عبر:للرجوعفطرتهببروحأصيب*رامأنيد،المعركة

الذىياهرنجادةنحت)صائلقواتتاركأفىرعيل،إلىالأردن

علىملكأ-ألغعنناثا-الأنبياءبنيمنواحدسحه

!ذكر،ص!ةمأصاويةلفطاتوؤ.جلحادرامرتفيإصاثيل

وأخز!اوورامومتلالصش!اهوارتتاءأحداثاثاقالملركضر

مل2)أخآببيتكلمنوالانتقام،أخآبزوجةو!فىابل

فإنه،جلمادراموتعلحزاثلزحفنتيجةكانتومهما

نرصرفيالرافمةالبلادكلحزائيلدمرحنىطويلوقتيمرلم

والمون،والرأولتالجادالننجلحاد،أرضجمع5،الأردن

:ا.عل21وباشان"وجلعادأرنونوادىعلىاليعروعرمن

كدمنتنيلميهرذامملكةإنبل(.ا:3عاصسانظر33،

سهلقاطحأجنوبأصهحزائلوواصل.ائقيلةالأرامين

محوونسلكهالذىالساحلالسهلطر!قصالكأ،ازدرالون

وجهه،وحولجتعلفاشولىبعد،ومنقبلمنالغزاةعن

مايوآشالملكففعل(:17ا2مل2)،أورضبلمإلىليصحد

الىفأرص،النزاةمعقبلمنيهرذاعلوكمنكثوونفعله

الملكوبيتالربتخزائنفيالموجودالذب"كلحزائيل

.(12:18مل2)"أورشليمعنحزأئيلنصحد

جثبددوانجهحزاثليدتحتترزحإسرائلظلتوقد

فدفعهمإصائيلالرهـعلىكضبافحصي:الملوكضرفينقرأ

ولاأالأيامكلحزائبلبنلددولد،أراممللثحزانيليد

!قوالملأنهمئديدةكانتلإسرائلأراممضانةأنبد

راجلآلافوكرةصكباتوعرفارشاخسينإلاحازاليوآ

؟ا3مل)2للصرس،كالرابووضحهمأقاهمأرامملكلأن

-)3-7

قعاموساببىك!سنةحمينأوبأربح!ذلكوبحد

اصراثيلعلىأكارواالذفىالأراميينأولئكذاكزانبوتهمسل

...الربقالهكذا)دمئق:على!عأنالمزمعبالاتقاممتئأ

يتعلنارأفأرصل،حديدمننجوارججلحادداصوالأنهم

.(4وا:3عامرس)،بطدقصورخأكلحزائل

:الآلارلي:ثانأ

عزتهاضبدأت،مجدهاأوجالىأرامتوةوصلتأنبحد

ولبهها،المقدسالكابفيتذكرلمأحداثوهى،الأفولفي

اعتبارهالإصاثبلل!ديهوآحازبنيهوآشأمامالطركأمهدت

مل2)علمهااصتولواتدالأرايونكانالتيالمدنصريترجع

تارغالىالبرعيكم،الأحداثتلكولمعرفة(.2:ه13

آثارهم.ئاحغظنهالذىأثور

..اصاثيلضيقراى"الربأنالثاقالملوكضرفينقرأ



حزازحزاليلى

عيهااجماجقطعة

الأرايين،يدنحتمنفخرجوانحلصأإصرأئلالربوأعطى

.(وه:4ا3كل2)

الغامضة،الحبارةلهذهتفيزاأضورملوكسجلاتفيونجد

هجومصدواأنعنالأرايونعجزعندماذلكحدثفقد

فيالمحفوظةالسوداءالملةفعلىالنرب.منعلهمالأضوريين

825-)086اثافيشلمنأصرسجل.البريطافي،المتحف

هذاوفي،الطر!لحكمهأثناءفيبهاتامالتيحملاتهق.م.(

التاريخمنالقرةعذهعنالهامةالمحلو!اتمنالكثونجدالجل

(.ق.م842)حكمهصعنرةانامنةالنةففي.دبلىالإص

السوداءالملةعلالجقوشأنومع.حزائلضلصنأصرحارب

فيوجدتالتىالألراحعلىأطولتجيلأنجدأنناإلاموجز،

عثرةالئافةالةفي5:يقولتجده،نمرودمدينةحفا"لر

وكان،الفراتنرعيرتعرة،السادسةوللمرة،حكميمن

جبلقمةعلىوتحصنقواتهكلخدقددثقملكحزائيل

حاربتهولكني،لبنانجبلأمامالراقع(حرمون)ضكل

وأخذت،بالحرابالمسلحينرجالهمن!ظئةولتلتوهزمة،

.معسكرهكل!تكاجواذا،047،مركبة1121منه

عاصةدثقحتى،طاردتهمجياتهلبجاةطلبأفروعندما

أرضهفيوتوغلت،صروعاتهكلوأتلفت!اوحاصرته،ملكه

النران!اوأضرتعددبلاعدنأودمرت،حررانجإلحى

روشبملجالحتىصرتثم،لهاحصرلاكاآمعىوحملت

تمثالألىوأقت،الكبانهرمصبعندابحرلانعلىايي

لىدمحها؟الجزيةوالصيدونيونالأراميردلمطدفعحيثقاك

.أع!رىبن!اهو

فيينجحلمالئاقضلعنأسرأنلناكضح،الوثيةهذهمن

الأضورلنن،كلاودحلماهذاظلوند،دمضقعلالاضلاء

ئيلحزا3

نأ-ضلنأصحيد-الثاكنيراريرئاناستطاعحتى

ليقذالربأتامهالذى،انحلص"!ر،لحكسهيخضعها

اص!ليلملكلهوآشأمكنثمومن،الأرامونيدمناصائيل

كانولكن،مملكلنهمنانتزعتأنسبقالتيالمدنيشردأن

في-امارى،المدعوالثالثبهددابخهوملكماتقدحزائيل

.(2وه2،:31مل2)عنهعوضأ-الأشور!ةالآثار

يا:حزا

أصلافأحداصموهو،،رأىتدالرب"مفاهعبرىاصم

بعدأورضليمفيبالسكنىحظىوالذكطيهوذا،جطمنعاكا

.(ا:ها)غالبىمنالمودة

:حزاز

تثرهوأو،الرأسنيقرحةتغطيالىالقثرةهوالحزاز

وفدأ.محباخات"هىالعبريةفيوالكلصة.عمرمأالرأس

اللاويين،منعرانلثالأصحاحفيمراتئلاثوردت

نيوترجمت8(.وا:37الاهقوباء5ممامرتينفيترجت

"صباخات"كلمةوفاك،.حزازاإلىمنهالادسالحدد

لااأيضأتوباءوترجت(الأوليالكلمةمناثمقة)العبربة

،برصضربةتخهاتخفيأنيخشىوكان(.أ:456ا:3،2

علىنفهيرضأنجسدهحلدعلىتظهرمنعلىكانلذلك

ضعرالفربةوفيالجلدفىالضربةالكاهنرأىفإن،الكامن

ضرلةفهيجسدهجلدمنأعمقالضربةومظرايضقد

يضاءلمعةالضربةكانتإنالكنبجاسته.فيحكم"برص"

ييضولمالجلدمنأعصقفظرهايكنولمجدهجلدفي

الكاهنرآهفإن.أيامبعةالمضروبالكاهنيحجز،شعرها
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صقي

الضربةتمتدلمووقفتقدالضربةيخيهدواذاالابعابومفي

الكاهنزرآهفإنثاية،أيامسبعةالكاهنيحجزهالجلد،لط

فيالضربةتمدلمواللونكامدهالضربةواذاثانيةالايعاليوم

ويكونثيابهفيفسل"حزاز5)ضها.بطهارتهالكاهنيحكمالجلد

.(اء:31لاااطاهرأ

الىالفعبة،الصبةوهي،الحبربة،مفاخاكلمةنترحم؟

الد!لع...تثامخنصهونبناتأنأجلمن":ئصلع"

3:16)إش،عورضهنالربوبرىصهيونبناتهامة

.(17و

حزقي:

سبطمنألفملأنجاءأحدوهو،،قوقي"مناهعبرىاصم

.(8:71أخا)نجيامين

:لحزقيا

:وسفرهالنيي:اولأ

،،يقوىالله"مفاهعبرىاسمحزفيال:ثخمه)1(

يكنولم(.ا:3حز)"بوزىابنالكاهنحزيال5وهو

الكهنةكانحيثعارضأ،أمرأوالبىالكاهنوطيتيبينالجمع

حليابنإرباكانفهكذا،الصدارةمكان!تبرأونبدأواقد

عزا،:1زك)ونيينكاهنينبرخيا،بنوزكر!اا(:ا)إرميا

السبنلس!وباثمل(.16وا:24غ5،6:14:ا،

اللاويةزاتجاهاتوتظهر.حزيالفيبوضوحالكهنوقي

والأربحين(السادسالىالأربعينمن)الأخوةالأصحاحات

.(45:22)كهنةرئي!عررةفيللشاالرائعتصوكلهوفي

أ:)1خابورفهرعند(ا3:ه)أبيبتلفيحزقيالونرى

وجدتحيثنببررقربالفراتضهرفروعأحدا(3:ه3!-

أثربة.بفاكاالأمريكبةابحئة

لهذاوكانق.م.795فيالبيإلىاليحزيالاخذ

الضخصيةالنبيوعلاناتالشعبمميرلىالأنرعبقالحادث

الحادثة.بهذه6لهنبويؤرخحزقيال)نحتى

سبيمنالخامةالةفيحزقيالنجواتبدأتوقد

حزقيالفرأىالمواتإنفتحتحينا:2()الملكبركاكين

الابحةالةخىلباإيىالربكلاموصارأ.اللهرؤىا

بينماالفترةفيتبأأنهأكط.)92:17(البىمنوالعئر!ن

.م.ق395-571

بعد،للس!ينالحارجيةالأحوالعنفكرةالفرلناو!دم

وا!تقلالهموعبادتهموهيكلهموعاصمهموطنهمضدواأن

لقدللرثاء،يدعر-الجوانبجعمن-وضعهمفكان،كأمة

72

حزقيال

بالآغلالالمكبلينبالأصىأضبهكانوا

عامة-بصفة-تبموالخارجيةالأحوالكانتذلكومع

أنوالأرجح(،92:هارعا)ببوتهمفي!يئونفكانرا،محت!لة

!(.8:ا3:24،حز)فزلأيمتلككاننفسهحزفيال

علترددونوجهوذا)صائبلئيوخبتقايدهم،فكاناحتفظوا

ولحل(،ا:8:1،41:1،02)الربلواليسأكثكلأحزقيال

عحعندماوطهم،ي!لىفبيأالقيلالعددعودةلنايفرماهذا

!عورفيعياالحئووتمالتيالنقوشضتوقد.فيلكلهم

استقرواقدالهودأنعلكدلمما،صهوديةأحماءمنضخمأعدذا

.البلادأنثطةفيوثاركرافاك

ه!الر-كلامكانلكن،سعيدةزوجيةحياةحزقيالعاكأ

شرية)زوجتك(عينيكشهوةعكآخذهأنذا5قائلأ:

تني،دموعكتنزلولاتبليولاتنحفلا(4مفاجيءمرض)

وفعلماة،روجتهوملأت،أمواتعلىمناحةتحمللاطمحأ،

أورضليمخرابالى)ضارةهذاوكان.الربأمرهكاالغدفي

ولاكوحونفلاحزضالة!لكايخفحلون،المقدسوقنجيس

وهكذا(.26-ا2:ه4)!نعونصنعمامثلبل،بيكون

الشخصةحزقيالحياة-أصبحتهوضعمعحدث؟-

.خدتسجزءا

اجاباتجملةهناك؟أورضليمحزقبالنركعمرأىوفي

:الزالهذاعلى

ايكلدوبالخدمةالكهنونهةلالأمورحزتالالمام!نفيدو

حزقيالأن-الأخكلةالتحةالأ!حاحاتمنيتضحكا-

تض!هاككنالمجالهذافيمعرخهأنبيد،الهيكلفيخدمقد

والر!ةبالهيكلضخصيأالما!خلالس-عاسةبصفة-

اليالىأخذقدحزيخالأنعليهالمتفقومن.النوراةودراصة

وموو،الربكلامالهوصار،والعضر!الخامةفيوهو

أنمنيوجفرسمحهمامعيتقماوهو.عمرهمنالثلاثين

الفر،فيالأولالآيةولعل.ضابهنيبابلالصبيحزقيال

الئانهة:الآبةمعأ(،)1:،الثلالينصنةنيوكان5:وهى

إلىتض)1:2(،،الملككوياكينسبىمنالحامةهـالشة

اثلاثينالسنةأنبالذكرجدروهوومما.وكذحرقيالعمر

4:3علد)للاويينباببةخاصمغزىلهاالإنانعمرمن

بالمدنةويى-بحديخحاحدثوتد(.93وو.233و

صنفيالحاتخدمنصاالمحصدانويوحنايوعبدأأنقطمأ-

.(3:23لواانلاثبن

علالأصهذالتفس!عاولاتهناكأننذكرأنويجب

ال!فةالمحلوماتلدينايىأنهالانالوبولاصار،حكمأصاس

حكمضد،التواريختوافقعدمعلىعلاوةالمصر،ذلكعن

اثلالرنالنةتتفقلاوبذلك..مق625عاممنذنابويولاطر



حزقيال

لديناولى2(.:1)حزقاليذكركا..مق395معحكصهمن

مضتالتىالمدةبأنهاعامأاللالينتفسرفيلنقولهالقيلإلا

يوشياعهدفيق.م.622عامفيالر!ةضرامح!ثاففذ

هذاأنالى)ثارةثمةفيى(،11-22:امل2)الملك

وردماربطيمكنولا.التاريخمنحقبةبدايةاعبرقدالحادث

لذلك.تلميحأىوجودعدممعبها(،)ا:حزقيالضرفي

الأصاطصمنالعدروهناك،الأيخاءعالبيةمعالحالهوو!

مملماكان)نهفغيل،حزقيالضحصةحولحيكتالى

به،وثيةصلةعلىبالفحلوكانلارميا،خادمأأو،لفاغورس

.وأرفك!ثادصامقبرفيدفنإنهقيل!،الشهداءمنضهيدأأو

وتمردعنادبببتكلمولا!متأنالربأمرهماوكثيرأ

لأنهمامتعواو)نحمعواان)القولتكررضدإصرائل،يت

2:همع27،-242:ه27،-3:24حز)!تمردبيت

.إغ(...27و73:7-9،-

،قيوسلاءقريى:أثواكوسطفييعيقاببيكانلقد

اسرائيلبنيبحقياتويصطدم(،2:6حز)عقارببين

حز)الماسمنوأصلدالصوانمنأصلبكانتالتىالمخجرة

،ورموزبأمثالتكلمبأنهمعاعروهاخهمه(.ولقد9و3:8

هوثملأمايقولونهم.الربياسيدآهأ:للربيقولفنراه

الذىالانطباععنالربيقول؟(.02:94حز)،أثالأ؟

أضواقكثعرلهمأنتها5:الناسلطحزقيالأقوالترمحه

!ملونولاكلامكفيسمحونالعز!،يحسنالموتلحيل

الجمالميالجانبعلىمنصبألهتقد-سهمفكان(.3332:)هبه

أقراله.في

)2(الفر:

الأصفاربائرحزقيالضرمقارنةعند:ال!فراصالة)1(

موضعالوايعفيتكنلمحزقيالضرأصالةأننجدالنبويه،

جهذا،للفركتابئ؟لباتيتطلبلم!،الاطلاقعلىجدل

الكاتبينتعددلإئباتئدلتالتيالحهودكلبالفثلباءتوقد

له.

صاينكهثمقديمأ،(2ث!لا)زونزبهاقاماييالجهودأما

الحكمزمنفيمحبقدحزتيالضرألىلإثبات()حمماع+"!

كروتزمانبهاتامالتىوالمحاولةاليونافي،أوالفارسى

لهافلي!،للفرتقيحينحدوثلاثبات(ول،دةههدعا!3،)

بأن(ءاهلأ)،فولز"فىعمهماأما.سندأىجميعها

تلميذكتبهاتد(48-04)الأخكلةالشعةالأصحاحات

عامةقناعةوفاكله.أساسلاباطلزعمهوفإنمالحزقيال،

كلهالفرنقلأن)ما)نناحتىبرحدتهيتسيزحزقيالضربأن

رفضه.الىيدعوواضيصببثمةليىلكن،كلهنرفضهأو

حزتال

ضدعلةبمامف-الفرأقسام)ن:الفرمحويات)ب(

ينهصا!صلفسمينالىكقسم-بدايةفالسفر-،الوضوح

والقم.واثلاليناثاكالأصحاحنيأورضليمعتوط)علان

الثاقالقمأما،والتهديداتالإنذاراتيتاولمناالأول

ن)قالعدطرويفوسولحل.والتجعالتعزكةعنفيتكلم

القعين.هذكيقصدكانسفرينكتبتدحزقيال

والخديدالوعيدنجواتبعد،العزاءعنالنبواتتقديمإن

لهذهاللبموابقدور.أهمينهلهأمر،أخرىنبريئأسفارفى

مذهأصالةالالموجهةالهجساتصدفيمامعاملالحقيقة

.الأضار

أورشليم-ضوطونتإلىحتى-حرقيال!طروقد

يم!ءلناللهبأرالكدبةالألاءرؤجهاالتيالآماليخاقفرأن

نأوجزم)صراربكلحزقيالاكدفقد.الكارثةهذهبوقوع

وقوعمنفياممهكرىلااللهإنحتىبعيدأمدىبلغالارتداد

وأديخة-الوصايامنلرصيةانتهاكثمةيكنلم،والكارئة

الأقامفيبهالئحبمواجهةالىالنبي!طرلم-أخلاتية

-ا4:2إلىاأ-.0:2،ا-2:84،ا-ا36:)حزاثلالة

)958التاسعةالنةمنالحاشرالهرمنالعاضرايرمالى،41

اللحمقطعوبهاتغلىالتيبالقدرأورشلبمضبهحيثق.م.(

بموت،أحد!كهاأندونالمديخةخرابصور؟،والحظام

عل!ا.بالبهاءلهكمحأنثونالمفاحيءزوجت

لكلالذي-الأولالفرعيالضممنالخسةالأجزاءبحدر

يمصلهاوبذلكحديدشارخمهالكلىيقدموالى-إصأئلإلى

ولحها3،-ا:1)حززنيأتريبأتريبهامع،غرهاعن

،4-أ21:8،-3:16ثم،للعملالنبىتكري!مباثرة

اثافيالفرعيالقمذلكلىه(.-أ12:24،-ا02:

،(7-25:1)عصونبنىضدالبحةاللهأقوالويخمل

،(41-52:21)وأدوم(،11-:528)وموآب

-ا:62)وعور(،71-52:51)والفلطين

-ا:92)ومصر(،62-2:02)8نوصيو(،83:91

ضدالنبرةهىوأطولهاجغرافيأ،تيبأترمرتبةأخهاوواضح(.61

معينةبتواريخعددةوجميمهامصرضدوالنبواتاصور"

في-الاثارةولحل(17او32:،19:21،0:31،:26)

(21-92:17)صورالى-والعثردنالتا!عالأصحاح

ناوضمتوقد.م.(،ق71ءأفيحزقيالبهتنبأماآخرمي

مصرضدالموجهبالتديدارتباطهابب،المناسبمكافهافي

ترجعوالأربحينافامنالىالأربحينمنالأصحاحاتأنحيث)

.(04:افيجاء؟ق.م.573إلى

حيث،اعئاطاأوصددةيردلمبعةالعددأ-الواضحومن

احنيرتدرمزيارقماأذالوع،هذامنأحرىنهديداتفييظهر
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تيالص

كرنجد!،نبواتعربحد2(2الى)13إضحياءضيقصذا،

هنهئلفي-تعدحقيقةومى(.اهال)46ارميافينبوات

أصالةإلىالموجهةللهجماتالتصدىفيهامةحجة-الأحوال

ال!فر.

معالأولالفرعيالقممنالخصةالأجزاءأنوالأرجح

بمضأ،بعفهاتكمل،اثاقالفرعىالتسممنالبةالأجزاء

ا25:الخروجفيالمثابهايركيب)انظر4اجزعر6نيمكونة

الى34حزقيال)ديالمثابهالتركيبوكذلك(0301:إلى

الدولضدالوحيوعبارات.أجزاء(7+5منالمكرن48

الرابعالأصحاحبينوضعهامعفحسبتتلاعملاالأبخبية

الثالثالأصحاحمنوالصئرينالحادىوالحددوالحثردن

علبالغةماعدةتاعد-بمضصونها-اكابل،وافلالين

وبذلكوالفرين،الرابعالأصحاحفيالموجردةالصحوبةتفسر

بقوطالأخبارفبوصول.مرضيةبمورةالفجوةهذهتسد

الذى-(92-2ا33:حز)انظرق.م.586فيأورثليم

بنداءوالمبوتة-والعثرينالرابعالأصحاحفيبهأنبأأنشق

بتويخهموالمتبوعة(،02-ا33:)التوبةالىلهمالرتيب

الأولالرئيسىالقسميخماببوة،لكلمةالظاهرىالقبرلعلى

الفر.من

يتاول،فرعررقصينالىالثانالرئيالضمونضم

لطبيمتهبالنه-والقريباببد-المتقبلتطورأولهما

(:-!3إلى34حز)التاريخومسارالداخلبة

.34()حزلإصرا!ديلا!يقيالراعي)1(

.3()حزهأدومممر)2!

وارتدادها،المزريةالوثيينمحاملةمنإسر!ليلخلاص)3(

.(15-ا36:حز)علم

حز)لاحمهجهوهونقدبى،يهره3لاإصانيلتدنجى)4(

.(38-36:ها

.(41-ا37:)حزالإصأئبهالأمة)حاء)5(

.38(-37:ها)حزالمنقتينالمملكتننتوحيد)6(

.93(38،)حزالثماليةلأمبقوةالإطاحة)7(

اعادةعلمثتصل48(-04)صالنافيالفرعيالقسمأما

573عاممطلعفيرؤيةفيللمبالحارجةالئونترت

تأقي:(4-ا04:حز)ايوضيحيةالمقدمةفبحدق.م.

(43:12إلى04:ه)الهيهلبخصوص)رضادات)1(

.(2،:46-433:1حز)المذبح)2(

ثواطثهعلىتمووالذىالهيكلعنالحارجالعجبالر)3(

شهرصجد!ذائمراتمطىلأغاثمرها!قطعلاأضجار

.(12-ا47:حز)

حز)عرالاثنيالأصباطبينوتقيهاالأرضحلود)4(

74
حزتهالا

47:13-48:92.)

حز)عرالاثنيأبوابهاوأص!اءالمقدسةالمديخةحجم)5(

48:03-35).

نست!عولحلنا.بوضوح12رقموء4و3ابودفيوكبرز

لى:عجزعا12الى2اوالبد!نمنكلانقمأنأ!أ

217-)،51-04:6حز*1):إلىالأولالبدفيقسم

،94و)5(-937-4،48(-4)38،-82)3(-،7-2

14-4:21؟،)8(-511-:14)7(-،4-ا:14)6(-

15ا-14،)11(-42::1(-42)9(-41:ها-26،)0

.ا-12ا!2:43،)2-.

:34-(2)،1-317:،3-(1):الىفيفمالثاقالبندأما

:44(-5)،41-44:4(-4)،3-لأ:44(-3)،817-2

51-13،(6-)54:18،7(-)54:9-21،(8-)54:

،ا!-64:1-(01)،54:81-52-(9)"31-71

(11*64:618-1،(21-،64:91-42).

لا34)صجميعهالئافيالرئيالقمفإنحالايةوعلى

عامح!الناسكانلقدبالحلاصنجواتعلىيحتوى48(

الىحزيالاضطرخقوثفةاطشنانحالةفيق.م.586

كلافيتنصحدث،أورشليمسقوطبحدلكنتويخهم.

الوفتهومذاوكان،كأسحالةفياباسفأصبح،الجانبين

الهامةالبواتوشتناول.بالحلاص!رهملكىلنبىالمناب

ابحث.هذامنآخرموضعني

مئلس،نجو!اننايعأوحزفيال)ريالبهل:بإرصا!،)3(

وحجيويخا،و)ضحياء،وهوثعوعاموس6وألغ!لجا

اثنينتلايذهيسوعالربأر!عدماحدثوكاوزكريا.

،(31:أع)و!وحنابطرسارتبطو!(،ا:01لوأاثين

زمن!اببيينكلاتاضد(،ا:37أع)وبرناباوبولى

ثهدوتد،كهنوتيةسلالةمنكلاهماكان؟،تقرعأواحد

للىالغودكةالدرلةمصكلوعا!ا،المهودتالأمةسفرطكلاهما

!زيانيل،ومجثانونذران!ربخانوظلا.الكارثةبهاحلتأن

.ويثجعان

)نذارفيكا،التفاصيلفيحتىبيخماكبولابهوهناك

،(4-ا13:ارميا6،-3402حزأالأمناءغكلالرعاة

رعىمعأوإدالهاوالجنويةالثمالةالمملكتبنبينالحمعوي

-3:6)رميا23:16،حزعماوالصفعتجوحيدماالننبؤ

6،و23:ه18،-3:14)رعيا22،-7:هاحزا"ا

:03-93.4)

الثحبلحالةالو!ةنظر!افيو)رياحزقيال4كاكا



حزفيال

الحصرماكلواالآباءةالائعالقرلفعى2فكلاما،الديية

،(31:92إريا18:2،حر)،ضرستالأيخاءوأضان

-262:هحز)بالمظهرلاالقلببحالةاهمامهمافيوكذلك

(اوفي34:32،9333:8،-:42،7:3127)ريا1،3

-24:3حز)كلىالذىبالقدرالقادمةالدينونةثهط

كالملكالمشاعننبواتصافيثم(،14وا:13إرصيا14،

03،21:إريا26،45:22،و212:هحز)الكاهن

عنمنفصلأتمامأأحدعافهميمكنولا(.33:17-91

الكتابفيمكانهاوجدتقدالنبويةالكتاباتأنحيث،الآخر

)انظربقيلذلكبعدأوتلو!هافررقانويةكأشارالمقدس

وكذلك12،و7:7ا:4،زكز!الأولينالانياءاعارة

الأياءفيالابقينالأنياءعنباصتمرارايزايدةالاقتباصات

الدغيقالتحاقبعنيوسيفوسعبارةوكذللث،ايأخر!ن

.أرثخسنا(زمنالىللانياء

ضروبينبيهبطلمأنسفرهمفدمةصأرادحزتيالولعل

له.الابق)ريا

الكثصرفي:القانوصةالأغاربينوم!تهالفروضع)4(

،والألمانالفرنرزمناليهودعدوبخاصة،الحبريةانحطوطاتمن

فيأما.فإشحياءفحزقالبإرياالجأخر-شالأنبياءأسفارتبدأ

تريبجاءفقد،أس!انيايهردونحطؤطاتالماسوريةالنسخة

:فجاءتالفر،وحجماياريخىايرنجبحبالأنياءأضار

.فحزقيالفإريااضعياء

غامضة،أجزاءفها!تهوفيالفرأولفيإنج!ومويول

ممرحأكنا-التكو!صفربدالةمئلمثلها-لذلك

مدرضىازدهارترةوفي.الحمرمناثلالينبلغلمنإلابقراءضها

والجامحةالأمثالأصفارمع-حزقيالسمراعتبر،وثهعىهفيل

بإخفاءلهاالبعضطالبالتىالكتمن-الأشادوشيدوأضر

جث-ال!فرقانونيةفيضكأىأساسعلىلش،العامةعن

مناصتبمادهلمحاولةولا-بهمفطوعأأمرأكانتقانوكةأن

الرفيع2التقدمعمطاتأيتفقذلكيكنلمإذالغانونية،الأصقار

كانتدل،أصتيرضروبخاصةالأضار،هذهدهحظيتالذيمه

خدماتفيلهاالعامةقراءةمنالأ!ارهذهاتجحادهىالقضية

هذارالبب!كنلمو،ذلكليكجحوالمولبهم.العبادة

بالنبةبل،الأضارهذهوأصالةصدقفيالثكهر،الرأى

هوآخريألمضيف2()ك!لازونزأن!.تضنتهلما

وليى،الفربدايةديالمقدصةالرؤيةتدنيىتجنبفيالرغبة

عنالفرهذاأصلوباختلافمنرأوهماأنفيشكثمة

الحامة.أمامقراءتهاستح!انعدمالىالداحهوكان،التوراة

لاصائل:الدييايارغليحزقيالمفرفية:ثانيآ

،الموضوعمذافيالخسىالقاطمنالأولىالقطةتدور

حزتيال

الأربعالنقاطأما،وأهميةللفرالأساصيةالخصائمىحول

السفر.عرياتدراسةحولفتدورالأخرى

للؤ:الأماصةالحصا!ا)1(

مجاول!كاب،مجردحزقيالنقبرأنالصوابمنليى

أعناالتىبالأقوالنطقإنماالأفياء،منكغرهلأنه،البحض

27،و3-ا250:2،-ا:1142،وا.3:حز)اللهله

بعددالايتصللمأنهالا(،اواا43:.02،-24:18

الابقينالأنياءمناممرربما-اهغولكنه،الشعبمنقليل

دالم،تأئ!لهاكرنوأن،أوصدائرةالىرصالتهتصلبأن-

منأولأالفر،دراسةمناوسنحا،ل.كتابقبتدوينهاوذلك

هذهثلفينقدمأنالعسيرومن.والجماليةالئكليةقبتجهة

الأطيبمنالهائلةالكنوزعنعامةفكرةالريعةالحجالة

.أفكارهعنالتعبرفطأمرهطوعكانتالتيالبلاغية

!العديدةالرؤى،وهلةلأولاتباهنامجذببما:الررى)1(

برجو)ذ5:اللهرؤىورأىالساءلهانقحتالبدايةفحنذ

.،متراصلةونارعظيمةصحابة.الشالمنجاءتعاصفة

أربحةثبمارآها-التى-المركبةأوالكرةهذهيحملوكان

وجوههاشبهأما.)نانشبهلها(حيةكائاتأى)حيوانات

بذلكثمليننر،ووجهثوروو-أسدووجه)ن!انفوجه

رؤ!افيأفأالأربعةالحيواتاتهذهوتظهرالجة.الخليقةكل

لبث!كأرموزاابعضفيهارأىوتد7(و4:6)رؤيوحتا

فيهذهالعرثىمربهةتتحركالحاشرالأصحاحوفيالأربمة.

ثانيةللظهورتحودثمالضرق،الىوتجهةايكل،ناركةالرؤيا

الأصحاحاتشهمأنيجب!(.43)صالحلاصعنالنبرةفي

أخ!أو!بب04:2(.حز)افظررؤياأنهاعلىالأخيرةالشحة

واثلاثين،الحابعالأصحاحفياليهودكةالأمةإجاءتحىألا

الحظامهذ.ولكن،كاكسةبحظامملةيقعةذلكصورحيث

علهاو!سطولحمأعمبأوتكتسىعظمهللىعظمكلتتقارب

وأالرجتعنيرجوكلمة)خجاالروحعليهاوضبجلد

.(الروح

تمبرلا،زكريارؤىشلحزتيال،رؤىأنالبعضو-رى

نأالىدلكو!رجحون،أدلةصورولكهاواقحية،خبراتعن

العسومنولذلكالتحقد،ضديدةوأضهاجدأكبوالرؤىعدد

وضوحلكلنقرلولكتا.واقعيةكخبراتوتفديمهاعرضها

علىتطبيقهايمكنولاموضوعيةوككلخطصةالقاعد!هنه)ن

حدلىصححةالمذكورةالحقائقكانتفمهصا،الحالةهذه

كتصرفلا،ابتبجةهذ.الىبخاتزدىأنيمكنلاأنهاالا،ذانها

خبراتكانتأنهاتحملالتىالرزىبمددالقطععدمعلىالأمر

عامبوجهتعتبر،رؤىخ!8و7عاعوسنيفمئلا)واقية

يديأأمرأفحتبرهأنأيضأالمتجلوعن.(واقحيةخبرات
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حزتيال

6تاخبرفي!يقهالابمكنلاالتىالصلياتاستحالةالىبالة

الديخةالوجقبنشبيحهاالرؤىهذهأنحيث،الشخصية

كانتوان،القديمالمهدنجراتصائرمعتتفق-والأخلاقية

طيا.فيفر!دة

أدبية،أضكالأأوصررألاكبارهايدعومافاكليىوأخرأ

خبراتهىانماالرؤىتلكبأنبقاعتناتمامأنتصسكنحنلذلك

واتحية.

عدذاأيضأحزقيالصفرفيوبحد:الرمزيةالأعمال)ب(

3ر(لحزتبالاللهأمرعلىفباء،الرمزكةالأدالمنكبيرأ

حز)حصازاعلياوجعل!لبةاعلىأورضليممديخةحزقيال

مربورووهوالأيربخهعلىبتكيءأنأمره!(.3-ا:4

علبتكيءثم،اصاثيليتإثملجمليومأوتسعينثثلاث

عوضئالهومكل،جهرذابيتإثمليحمليرئاا!بع!تأالأيمنجنبه

الذىالطحاميكرنأنالربأمرهكا-6(-)4:4صنةعن

كل1،بالوزن-!ومأوالتعينمئةاللاثخلال-يأكله

الماءولرب.تأكلهوتتإلىوقتمن،شاقلأعئرينيوم

حالالى)ضارةودلك،البقرخيعلىيخبزهوأن،،بالكيهل

البى.أبامفيالث

علىوكلررهاالحلاقموصىيأخذأنحزقيالالربأمر؟

،بالارثلثهو!كرق،بالجزانالمر،ويقملحيتهوعلىرأسه

،الرجالىالأضرالثصويذرى،باليفالثافيثلئهويضرب

ذلكوكان.ثوبهأذيالفيويصرهبالعددقليلأمنهيأخذوأد

ا)5:صغرةبقيةإلانهتبقى*،بالعبعيحللماأ2تصو

جلاء،أبةبفيهىءأنعضراناقالأصحاحفيويأمره

وأن،عونهمقدامماءيخرجوأننهازا،عيرنهمقداميرتحلوأن

ذلك،كان(.16-12:1)الأرض-سىفلاوجههيغطي

الىيرمزكا،بابلفيالبىإلىاسرائلذهابالىرمزاكله

ماوهوإل!ا،جبيالىالأرضءىلناسرائيلسلكأن

.(:257مل2)الملكصدياعينىفلعر!الكلدانينلأنحدث

وبنيلهوذاعياويكباعصايأخذأنالربأمرهكا

وكلأفرايمعصالوسف"الأخرىعلويكب،،إصرائيل

،واحدةكحصابالأخرىالواحدةيقرنهماوأن،اصائيلبيت

ناحيةكلمنإسراثيلبنىيجعالرباليدأنالىاضارة

كقموذولاأتينبطيكونودولا5،واحدةأمةبرييمهم

)ذابماالقطعيمكنولا(.22-371:ه)،ممليهينالىبحد

صحبممابحضهاالأقلعلأو-الرمز!ةالأفمالهذهكانت

صحطحمركأستوزيعحالةد!،رؤىمجرد،دليأتقيذه

تفييمكنلاحيث(،أ25:ه))رياالثحوبجغعلالله

.-حالأىعلى-ت!صرأنهالا.وؤ!ةأنهعلالاذلك
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حزقيال

وغوبلحتميغرأمرهوأدبيةمجازيةصورةمجرداتجارهأن

مرضي.

الرمزية،القصعىشالعدكدبين:منالرمز!ةاصص)ج(

ىأ،،وأهوليبةأهولةاالحائنتينالأختينصورةانتبامدا!دد

ثمبالربعلاقتهماحزتياليصورحيث،وأورخليمالامرة

الحاصةالضولتمجهاجذاصر!ةصورةني،لهجماتهط

صدقياالملكحزتياليصور؟(.2361،الأصحاحينانظر)

هذهولكن(،بابلملكأأكيعظيمنركر!اكرمةصورةفي

وببب.مصر(ملك)أىآخرعظيمنرمخوتحوتالكرمة

ينتخى،فتيىثمرهاويقطعالكرمةأصولتقلعالحيانةهذه

.17()صآخرغمنمنجد!دةشجرةالها!ةنيالله

عرالناسعالأصحاحفيجاءمامهاونذكر:المرالي)د(

أخذترلبهها،الآخربعدواحدأأضبالأربتالتىاللبوةعن

والإضارة،بحزالموسيقتمصيدةفيالآخربعدالواحدأيضأ

ضتايي-اللبوةأنثم،وجهوياكينيهوآحازإلىواضحة

حزقيالرفع؟)صدقيا(.بحيدةأرضالىتنفى-بالكرمةقبلأ

-ا27:)فاخرةبسيةضههاالتيصررعلىأخرىمرثاة

"جبلفوقمنطرحالذممطصورملكعلىأخرىومرثاة((36

مصرملكفرعرنعلىمرثاةثم(،91-ا28:ا)االله

.(16-32:ا)الجارفيتجماحلهئها

منتدرهلهعرفواحزقيالمعاصر!أنصبقفيمارأيساولقد

علبفاحزنياليركهالطباعفأى،الأقلعلىالجماليةالناحية

،أالثعراءأعظممن":دأنهاليوميرصفماكثيزا؟ايرم

لف!وي.اصيغة!االمحازيهصورهفيترته"تبدوايخال"،"رائع

وأ،أشعريةموهةاسديهلير5:تيقولسفاكالرقت

.أالأنبياءبيزرتالةالكتابأكزاأله

،حرتيالعناليرمتقالماكةكثيرةأحرلىأفكاروثمة

كالىصإنه7-3(+ه3ح3أاحا)3"ضيلرفورفردريك9ويقول

إنهبل،الوصصروائعمنفيلماحزتالسفريغرأأرعادته

السفربقراءةيشتعلكىالحبر!ةيتعلمأنشخصا!رووكان

درايةوله-(4!ا)ح3)!هردراأنكا.الأصليةلفتهفي

أخيلوسا:حزيالي!ي-الأممنمحربشعرنكرةغير

ةالعبر!(اليونانيةالتراجيدياأبايحتبر!رنافي)ضاعر

.اوثكشيرها

:اللاوىوالنظامحزمال)2(

من؟ولكانحز!اليأنالقول8-44:4حزلال"(

واللاوون:الكهنةبينيز

اعادةعنالرؤ!افي:المرضرعهذاعنالكمايةالحقلالق)؟(

04)الأصحاحاتالمسكبلفيللشعبالحارجبةالعلاقاتبخاء



حزفبال

-)43:13العبادةبنظامانحتصائافيالجزءوفي48(،-

لأنهاةالربأمرعلىبناءإصرائلبنيحزقيال!ربخ2(،64:4

وأكلفالقلبأغلفالنريبابنا:الربالدقالهكذا

أشاءأدخلواإصرائلنجيلأنوذلكإ،مقد!يدخللااللحم

فنجسوا،الربمغدسفيللخدتاللحمغلفالضباء

أقاموابل،الربأقداسحراصةيرسوالمأنهم؟،الهبهل

9(.-4:4،)الربمقدس-كمعوضئا-نص!كرحراضا

إسرائلنجوضلحينطبقأابتعدواالذين-اللاويينعلىكانبل

6ليل،إصبيت)ثمسزةفكانوا،المرتفعاتفيأصنامهموراء

أقداسشيقربواأنأولهثكهنواأنمنالرباليدفمنعهم

خدت،لكلالر!يتبك!اصةيقومواأنعيمكانبل،يته

لهمعقابأالكهنوتعنزفضوالقد.فيهدسلماعمللكل

حرصاالذكصاثوقبنراللاويرنالكهنةأما،ذنجهمعلى

يخدموهالرباليتقدمونوحدهمصم،الربمتدسحرات

.(61-44:9خر)الكهنةمهاموداضرواعقد!ويدخلوا

بحتبر16(-)44:4المىلهذاالحديثوالتف!و)2(

وعلهاوزنال!اكتنداييالأدلةأهممنواحدأ

الابعالقرنخيأنهفىعمونوطرشه،!م(حداهطلل!*)

كومونالذتالأضخاصبينتميرعناككنلم،ايلادتبل

ذلكعلالديلأنوفىعمون6ليل،)صؤالعبادةبنوس

روجعالذيال!نيةصفرمن؟الابقة،الفنرةتارعمنمتد

غئرمنأولكانحزقياك)نولمقولون.التاريخذلكالىابقادبه

لأرل-يمهز(16-44:4حز)الفترةمذهني!و،ذلك

ذلك،علوبناءاللاوووننمنالأدقوالطبقةالكهنةبين-مرة

لملأغا،الكهنةرثيىوظيفةعنثيئأ!عرفحزياليكنلم

كاجرتالأمور)دويتولون.بعدوجودلهاأصبحقدكن

علىوركزالمرتفعاتعلىالعبادةأبطلالذىالتثهضران!لى:

كانواالذينالمعزولينيالكهنةاهمامأأبدى،العبادة)جراعات

فيعصلهم!اضروابأنلهمفمح،المرتفماتعلىيخدمون

يتحواأنفموحمحلاوى،جطمن)خرتهمجمهعثلأورضليم

حيث...أبوابكأحدمنلاوىجاء)ذاا:!مماوبنصيب

اللاويين)خوتهجمغمثلالهكالرب3باوخدم...متغربهو

تث)تاوبة،أقساعألهأكلون،الربأمامفاكالواضين

ضرفيالأخرىالو!ايابجميعالاقراروبرغم(8-:186

يسمحفلم،محارضةلاقتوحدهاالفر!ضةهذهفإنالتثة،

مل2)أورضليمفيالربمذثح)كبالصحودالمرتفماتلكفة

يخلع5-ويلهاوزنرأىحسب-حزقالولكن(،23:9

كهةاستبغادأنبتصووره!أدبيأرداءالحقائقنطقعلى

الرعمعلىالمرتفماتفيخدنهمعلىلهمعقائاكانالمرتفحات

حقكليناءالماضيفيالمركزهذاثغلونكانراأنهممن

شرعى.

بهولةيخضعوالماللاو!نهؤلاءأنهو6ح/الوإنر!فرلون

حزتال

لذلكتجةكانتانماقررحثورةبأنو!ثهدونالأمرلملهذا

.الحد!(سفرمنعرالادسالأ!حاح)

كانالبيمىررلابلمعرجعراالذينعددفيأيصأيقولون؟

اللاويينمى!رجعلميا93(،-236:)عزكاهنا9428

علاللاوونرضىعدمعلىكدلمما(204:عز)74صوى

صم،المرشعاتكفةعنحرتيالذكرهالذىالوضعذلك

وجحل،اللاو!نوبينالكهنةبينتم!راأوجدحزقيالأنون2

عبارةمرازايذكرالنهصفرولكن،منفصلينفر!يننهما

9،24:8،:1818،و9ات7تثانظر)،اللاوونالكنة"

.)27:9

منالجزءلهظتصوهمأننجد،الرأىهذاوتصحيص)3(

يمكنولالهأطسلا،عليهبنوهماوكل8(-4:4)4حزقيال

فيماقائمأكانأنهلألباتيمكنلاالافتراضهذاإن.عنهالدفاع

كنلمايلاد،قبلالابعالقرنالىبأنهوالزعم،البيقبل

زعمهو،العامةالديةبالحدماتالقائمينبينضز6يل)صرفي

وردالبيقبلففي!ا،تدحضهالتاريخفنمهادة،الحقلمعيتافى

8،و01،22:4و:219مل2)بوضوحالعظيهلأالكاهنذكر

ماخرةنتاجمن،الحكلالكاهن"يكنلموبالالي23:4(،

)اصموأخبحالكا:4(،)اصمعالكان!.البيلحد

:35(2ملا)و!ادوق27(و226:املوأياثار)2(2و12

عبارةأنوركم.عادىكاهنمجردمنبكثكلأعلىعركزاكغلون

الاهؤلاء،أحماءمعتذكرلم(الكهنةرئيى)اوالعظيمالكاهن

لا)انظرالكهنوتيةالقوالينمنيقبرونهيخمامذكورةأنها

الكاهنوظيفةأننعلم!28(.-352:هعددأ،.21:

ثمألعازارابخهالىمرونمنانتقلت،الكهنةرئي!أوالحظيم

02:28،ثض،24:33لقا:6،.تث)فينحاسابنهإلى

الىالكهوتوظيفةانتقلتعالىزمنوقبل(.اا25:عدد

بحدولكن،(24:3أخا)لهرونالآخرالابنللثامارنل

ألعازارنلالىثانيةالكهنوتعاد،صادوقواقامةأبيلاصارعزل

28و:227ا!مأصأانظر-3وه27و:226ملأ)

بينبوضوحامم!زعننقرأ؟(.24:3أخأمع36و3وه

،92،25:42و62و02:1192:52ارميا)أنفهمالكهنة

فيبرضوحاللاويونئذكرالمنوالنفىوعلىإ.:2518مل2

،21أصحاحا-7أصحاحمنالقضاةانظر)الحبتاريخ

هذاولملا(.ا-8:3امل:24،ا5صم62:ها،صم1

هيكلتقيمأساسهوأقامثلالةإلىالثهنوقللسبطايقيم

.والداروالقدس،الأقداسقدس:أقامثلالةإلىطيمان

التثنية!رفيا!زهذاروجدألاممكنأيكنلمعيهوبخاء

ق.م.الابعالقرنفيالاكتبلمالفرهذاكانإنوبخاصة

ذلكفيالأحوالواقعممذكركانأنهبدفلا-فىعمون!-

ويمكننا-الثةضرفيموجودالاختلافهذاولكن.الوقت
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حزتيال

لملولأنه-محابتلزمنالحاطيءالتحدورعنناالتغاضى

"لاوىسبطكلاعارة)ضاتلكانت،كذلكالأمر!كن

له،قبمةلالغزاأ:ا(8)تث،اللاويينالكهنة"عارةال

الكهنة،الىتئر3-5الآياتنجدهذا،برضمهاولبهها

ال!نيةفيالإوتأن!.اللاو!بقيةإلميثير6ءوالآيات

هم14(وأ16:ا92،وا:91427،و18وا:212)

(5-18:3تث)الآباتتحدديما،الوصيةموضوع

للكفة.ائاتةالموارد

،01،8:81:2)النيةفيالواردةالعامةالأتوالهذهمثل)ن

الأجزاءفىالمذكورةامددةالتوجهاتهذهتتلزملا33:8(

ا:2(9:8،ا).التثنةفيولكن،!زعحونكا-الكهنوتية

.24(و2)18:.المددصفرفيجاءماالىباشرةإثارة

مجموعهفيوهو-ال!نيةنحرفإنالآخرالجافبوعلى

اقيمن!رىلا-الرعوىالتحريضىبروحإسرائلعلىكئدد

الفئاتبينالموجودةالفروق-مناسبةكلني-!ذكرأن

.لاويصبطمنانحتلفة

:1،8)0ال!نيةفيوكذلك:7()18العددصفرفينجدولا

تذكربل،الحظيموالكاهنالكهنةبينتميزأى1(33:8-1

بالمقابلة6:22لا)انظرموجزةصعبارةكلهاالكهنوتيةالحدمة

العددسمرمروالثلائينالحاصالأصحاحوكدلك26،ة6مع

ومن.كث!وع(منوالحثرلىالحادىالأصحاحمعبالمقابلة

لأن،،وبنيههررنايذكرلاالتثيماصفرأنق!أالواضح

مسامععلالثةسفرموسىألقىعنلماخاكنلمهارون

ضر!ستخدمهالذي،اللاودونالكهة5تعبوأما.الئعب

-حالأىعلى-الكهنةلأنتمائا!ححتبص!و،ال!نهة

.لاوىصبطمنهم

،حز!الزصهصاأصاسعلىالاخراضهذابدراسة)+(

سلفأيفترضفالنبي،القادع!ه2لمامطلقأأصاسلاانهسنجد

الذ-شالكهنةبهاسيقومأدفىخدمة،الهيكلفيمزدوجةخدمة

صابقأبهاقامالتيالحدمةوهى،المرتفعاتعلىخدمواأدصبق

9(،-44:6)حزالرحةبهتقضىطغصعلىالنرباء

حبالمقدسفيالكهنة!ادوقبويؤدجهاكانأعلىرخدمة

ولذلك،الآخررنالكفةفيهضلالذىالوقتالثر!ة-/في

4ه:4.حز)افظرذلكبحدالخدمةهذهوحدهمإىفتوص

تولخأيرجهأنحزقياليأمرالربكانولماء(46،43:91و

بالقيامالغلفللنرباءعحرالأنهمإصرائلفيالىثديذا

أولهوحز!اليكونأن)ذنالمتحيلفمن،الأدفىيالحدمة

نأيفترضولكنه،والدنياالمياالخدمتينبينبامم!زقالمن

هذهفرأثضرصمالذىهونضهاللهوأن،فلأقما!زهذا

،5(-)18:2العددسفرفيموضحةهىكاالدنياالخدمة
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حزيال

كانالتىلضالفرهذهإلىحزقياليشرأنالطيعىمنفكان

)حزذلكنأكيدإلىحزقياليعود!.بهاالياماللاويينعلى

12(وا)48:االلاوونبينيزحيث13(،-411لأ

بلحديذاأعراذلكباتجارلا،14(و)48:13والكفة

تجل.منمغرزاا2أباعتباره

أنهنجد،حزفيالزمنبحدالأموراليهآلتمابدراصة).(

واللاويينالكهنةبيناثييزأنلوحزقيالنجاحفهميمكنلا

538فيالبيمنالرجوععندوأصبحواحدةدفعةادحلقد

وملةلأول-نلتقيولكننا.مؤكدةحيقة2:36(عز).م.ق

يعودلماذ:ويلهاوزنمدرصةخأل،الصعابمنبالكثير-

سبقفديكنلمإن4()2:.عزرافيحاء؟فقطلاوئا74

؟حز!الكلامعلىبناءالكفوتيةرتبم)نزال

لوالاطلاقعلىلاوىأممطعادلماذا:بدورنانصألولكننا

تعودأنيمكنوكيف؟المهانةهذهلمثلتعرضواقدكانراأنهم

مبيأ،04236بينمن)9428الكفةمنالكئرةهذهمثل

مع38-2:36عزرا)انظرالكلىالعددعرمناممرأى

فيداخلأكانان!اءعددأنلوالفرمنواكزبل64(،

كهنةثمة-حزقيالزمنمتذ-كنالو،04236العدد

؟صادوقبخيصرى

كانواأنهمفلو،قبةالجةمنمجعلونالنقادأننجدوبالإيجاز

حزيالفيالمذكورةالنوجاتأنعلنالهاذا،صوابعلى

هذهتفهمعندماحتىثىء،نهاتحققلم48(-).،

الواقعوفي،بعد(فيماصنذكر)!حمقهاعلىالأصحاحات

نأالعجبفمن،وقذفاضىءأىتنمدالمقصوديكنلم

لاعجلةفي،حزقيالأقرالكلمنواحدةنقطةالنقاديلتقط

ضىءيكنلميماالاقراضات،هذهكلعلهاولوا،لهامبرر

04:1(حز-ق.م.573فيقاثمأالحباداتتلكمى

-)44:!حزتيالفيالواردالنص)ن:المشكلةحل)،(

الأمركانولو،الكهنةرتبإنزال-ضكولا-!ذكرأبم4

أولكأى،السابقالوضعإلىاللاولنن)عادةمجردعلىقاصرا

مابضفالكه!نوتيهالرلب،المرتفعاتعلى،اغ!صبواالذين

الواردالكلامفإن،بوضوحهذايغهمكاالريحةبهتقصي

البهريفقد!إثمهميحملون35أمن12و01الحدد-شفي

نألوكله،الأمرتفسيريمكنالآخرالجانبومى.أهميتهمن

فدرهحقعملهميقدروالم-أولأ-الأدفىالمرتبةمناللاوير

كناو)ذ.8(-:446)حزللغرباءبخدممعهدوا)نهمحتى

ضلعندما،صهوهعنضلواقداللاو!ننكللىأننفهمأيضئا

الذينالكهنةعنمينةجماعةهمضلواالذفىبلا!رائيل،بنو

نلمنبايامميدوكانوا،مماصروهمعرفهمكاأنف!همعرفوا

بخيمنيكونواأولكنهم،وألعازار)ثامارمن،هرون



حزتال

لأننسهمحمحوا-صادوقفيعكلس-فالكفة،صادوق

تمولهذا،المرتفعاتفيالأصناممحابدليبالخدعةتومواأن

اللاويين.بينالأدقالرتبالىاتزالهم

الدينيةالحدمةفيللمثركيئالدنجاالرتبأنهىوالحقيقة

23-26(،أخا)آخرانقامفيهاحدث،الملكداودأيامفي

اللاورزشالدنياالدرجاتبينوابرابرنالمغنونناكنحان

عليه،اعتراضلاأمروهو1(0ا:473،-ا:244غ)

نجدوهنا.42(-04)2:عزرافيأ!اجاءمايؤيدهبل

341.الى74عنورتغعالبىمنالراجعيناللاويينعددأن

،)9428(اليمنالعائدكنالكهنةبمددالرقمهذاوجمتارنة

نأ)44:6(حزقالمنفعلمولبها،ضثيلأيظلالرقمنفي

ع!دوالماوالا،قدرهاحقوطيتهميقدروالماللاوين

يتضحصلاوبذلك.الإثارةشقت!-للغرباءبراجباتهم

هبأتهالذكياللاح)نبل،فحبمفهومأو!بحشيء

صدورالبالتالمطررتد،مزاعمهاعنللدفاعويلهاوزنمدرصة

ماالىمشدأكتب)نماقيال%أنباويأكد،النقادأولئك

.فىعمونمماالمكسعلوهو،افرراة!اضفارجاء

أسا!علفىعمونماوهو:(48-04حزيال)ب(

الكفة.شرائععلىحزقالضرأفضلية

الكاملةالرؤ!ة:الحدثةالنظرلوجهة)جماليةصورة)1(

التيالخارجةللحالة48-04الأصحاحاتفيالمذكورة

جزءهى(44:4قجاءمافقطويى)المستقبلفيشكون

فهذا،وطهاوزنمدرسةنظروجهةمن،الدينيايطررش

نأجانبال،عدهمالرثييةالحجج)حدىككلالجزء

الذبائح،ضدالأنبياءزمرجود،فىعمونهالذىالاكراض

مقارنةومن،الثبتارغمنالمأخوذالدليلالىبالإضافة

-04حزقيال!يببحض.بحضهاالثرأئعمجموعاتغتلف

!فرأن؟،الكهةمحاباتفيعماتختلفمحيرةأمور48

لنىيمكنفكيف،الكفةكتاباتفيمماالكثصرينقصهحزتيال

ثمومن؟الكفةكتاباتفيالواردالئريعتيوعلىيجرؤأن

،حزقيالصفرمن!ذاأحدثالكهنةكناباتتكونأنبدلا

ويلهاوزن.مدرسةشطقهر-باخصار-وهذا

الخطوةوالاثجواحدحانبإلىالرأممطهذاانحياز-)2(

،بالمرضوعالجحلقةالحقائقأولأذكرنا)ذاذلك:علالمترتة

الناتجةالصورةأنف!نجد،الحديثةالمدرصةملحوظاتوجمحنا

لاأتاسنلحق.خطرةنتائجالىتزدكليأكاكا،تمائاتحتلف

كناباتفيكاالكهنةلرئي!الباررالمكانذلكحزقيالفينجد

قدسفيالموجودةالأدواتعنضيئأيذكرلاأنهكا،الكهنة

صاءلرعنولاالمنارةأوالوجوهخبزمائدةعنأو،الأقداس

كثاباتفيمذكورةهي!،الاجماعخيمةفيالقديمةالمهمات

حزتال

فيالاخلافاتولكن.الهامدورهالهكانوايى،الكهة

لبهها،الكهنةكاباتمعمقارنتهعندفقطترجدلاحزقيال

نحرفيبالرأئعالمتعلقةالجوانبفيأيضأالقدرنجفىتوجد

عمرمنبأ!االجمعيقروالتي،العهدا"كابوفيالتثية

فينجدلافنحن،34(و21-23خروج)البىتبلما

الموجردةالع!ئورعنضاحزتالمن48-04الأصحاحات

بالأبكارايخصةالرائعولا،(33-27:03)اللاويينفي

الفرائضولا،(16وأ:ه18عدد،27و:2726لاوونا

،(33-7:31لااالذبائحفيالكهنةنجصيبالخنمة

بالحضورالختصةلضالفرعنال!نية!فرفيجاءماوكذلك

،2-ه14:22تث)الذبائحفيالكهنةونميبوالأبكار

،23-أ:26،591-ا:26:12-14،423

أنهرغمحزقيالفييذكرلاالأطيمعيدأنكا،(ا:83

28:26عدد،02-ا23:هلااالكفةشرائعليمدكور

،23:16،34:22خر)الأقدمالريعوفي،(31-

كلفيالمذكورةائلالةالأعيادمنوبدلأ(.21-16:9تث

حز)المظالوعدالفصحعيدموىحزقيال!ذكرلا،مكان

(25-45:18حز)الكفارةليومبالنسبةأما(.2أ45:

فيجاءعما،والطقوسوالوقتالحددفياختلافاتفنحد

بدرجتصحدلاا:القائلالأمرأن!(.61لااالكفةضرائع

حز)حزقيالفيهـاعىلا،(خر.2:26)أمذبرإلى

17:،3).

تفقلاحزقيالأنورونقإنهم،الريحةمألةإلىوباببة

حزألجصانهيكلمقاساتتماثايغر!و،الاريخحقائقمع

حز)الأسباطبينللأرضتقيمهأن؟(42:02-4:ه0

منألششلأ.تاهلئاكانمايخالف(47:13-48:92

الكثص،هذابيرمننتقطأن،النظرةوضيقالدلهدالتعف

الكهنةشراءدععنحزقيالفهابختلفالىالقيلةالنقاطهذه

بعدفيصاكبتقدالكهنةضرائعأنمنيزعمونهماإثباتلمحرد

الحت!هةالننجةعنعيونهمكمضونالوقتنفىوفي،الشى

(الحروجصفرفي)العهدمحابلكانالتفسرهذاصحلوبأنه

حدثقدهذاكللكان،كنعانالىوالدخرلوالهيكلوالتثية

ثرائعلطيغرأنلهمجوزيكنلمالنبىإنويقولون.البيبعد

واقعوفيعهذاالأقدمالشرائعفييخرهماولكن،الكهة

هذافإنئمومن-الكهنةضرائعفييخرهعصايفللا،التاريخ

.أساسأىعلىيقومولاباطلالزعم

الأصحاحاتهذه.488.لحزقيالالصحيحايغسو)3(

القديم،الحهدفيالناموستطورمنجزكاتكونأنيمكنلا

لأفه،الظروفكلتحتلتنفيذبرنامجأحزقيالصفريكنفد

حزنجالضيتحفيفها.إسر!ليلمفلورفيفيلمأحوالأ!نرض

كنلمجدكذاجولوجيأأوجغرافيأوصفانجد(04:2)
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حزقهال

عالجبلعلعبارة)انظرالوقتذلكحتىالبلادنطمرجوزا

يخرجالذىاببععنجاءعاعلىكطقالشيءونفى(جذا

ضراليتحولالذىالحجبالنغذلك،الهيكلعتبةتحتمن

7،:احر)اليهيصلمكانكلالىالحياةيخحأيضأعجيب

-47:13)الأرضتقيميختمىيخساوكذلك،(12-

التفكلاتهذهتحدثأنبحدالأهذاكلمأنيمكنولا(.23

حز)المقدصةالمدينةالىالربويدخل(وحدهالرببقوة

.(6-43:ا

رموزأنهاعلالأصحاحاتهذهنفسرأنالمخيلومن

والمفاص.والأحكامالنرج!اتمنالكبهكلللعددوذلك،مجاز!ة

يخهاللهيحلحيثاللهملكوتلاضمرار!ةثاليةصورةإضها

الاصمفيجلهأهذاومحدو،بهيحيطماصومقدسئامطهرا

محناهالذى،،ضتهجهوه5أورضليمعلىسيطلقالذىالجد!د

.(48:35حز)،هناكاالرب

الأصحاحاتتنعاملالم!ا:عنوالنبواتحزقال)3(

أ!اءآخر،مرضوعالىالاتقاللناوتتيحالمتقلمع48ة04

عنالتنبؤهوالموضوعوهذا،تضرهالحدثاللاهوتعلم

عنتتحدثالتيالأقوالكلباشبحادالنفادتامأنفبحدالمسيا،

صحيحةغرباعتبارهاالسبىقبلإببريةالكتاباتكلمنالمشا

01:اهوسع،15-:98عاموسفيجاءما)عثلأصيلةوغر

-4:2)شعياء4،5،يخا،13و212:ميخا،ه3:،11و

مارقي"تامإص!(،0100ا:ا-ا9:ا-6،7:14،7،

أعلنحينففي،الصلهذابإكال6دةول(أحة4)عاهلأ،وفولز

إلىالدايةمنبالمسياايخصةالبراتكلأصالةعدم!مارقيأ

ومزجحزقيالعندفولزتوقف)شعياء،منالثاقالقسمنهاية

فيصرح،بارزةخصلالصذىواحدمفهرمفيكلهالمرضوع

المسياأنباعتبارتداحلتانظاهرتانالماوفكرةالبوةبأن

هىإنماالمستقلعنالنبواتوأن،بحتةوقوميةسياشةعمدة

تفقلمفيأولهوحزيالأنويعتبرتجة.دكةأمافيمجرد

القوميةللتوجهاتخفحتلأنهانبواته!ائرمعالمياعنفكرته

الكذبةالأنباءلتأثيرخفعتكا.عصرهفيسائدةكانتالتى

اثاعربهاوغذواالجداية،القويةالأمةهذهاختلقواالذكأ

)حزالمشاعنالأقوالهذ.كتابةحزقيالضصنوهكذا.القو!ة

31:3722،-12734:23-2:ه71:22-4،212

،صارخادعاءصوىيتالمزاعمهذهكلأنالا25(0-

لبقريةصيا!ةضخصيةمجردالميانحتبرأنالحطأفمن

والأخلاتيةالدبخيةالخماثصتوضحالنبوةأنطالما،محين

ومنالمها.جهاكوصفاييبالثصولية،تتسمالتيوالأدية

الجانبتجاهبااذاديخية،نظروجهةمجردالنبوةاعتبارأالضأالخطأ

الأنوالاستبمادالمشحيلومن.اللهلملكوتوالظاهرالغومي

نأحيث،حزقيالعصرسبفتواييبالمياالمعلفةالختلفة

حزتال

باقالوثقوارتباطهاوصاكامضمونهامننمائاثابنةأصانها

هذهبينالمادلةوالحلاقة،البويةالكاباتونجاء،الحديث

ابمض.وبمضهاالأتوال

عنكتابه)ولال!ووحعقه(،جر!مانانثرأنومنذ

هجومهممنايخيففيالنقادلدأا،الهودعندالأخروكاتا

القديمة.النبو!ةالكاباتفيبالمسياانحتصالنبواتصحةعلى

حزيالإلىتنبالني،فولز5آراءأنحقيفةالىفاونير

آراءهي)نما،العامةيحتقد.كانعماضلأالمافكرةادخال

يتحدثالى-آنفاال!االمثارالختلفةوالأقرال.التاهةبالغة

جاءعصاجديد!ايكرنكادلا-الماعنحزفيالفا

الكاباتتكنلملوإنه!قولفرلزإنبل،الابقةالنبواتفي

أنبحتلماللسبا،واضخةصورةرحمتفدالابقةالنبرية

متوافقةنكنلملووبخاصة،الصورةهذهلرسملحزقيالالفرصة

فولز.فىعم؟رائهآصانر-

نشأ،بروزأأقلحزقيالفيالمياصالعكرأنهىوالحققة

لأنه،لهالابقونالأنبياءذكرهااييالصرريترجع)نمافهر

حزيالوثكل.اللهمنولهلهممحلنكحقالصورهذهيقل

المسيامجيءحزقيال-سبط؟:27(،21)حزالحامالرجاءإلى

لداودالمعطاةبالوعود25(-24:3722،و34:23)حز

)حزواحلهمملكةفيالمليهيناندماجعناببرةثم7(،)2!م

وهوضع1(،1)9:عاموسإليهاأثاروقد27(-أ37:ه

11:ا91،1:-)8:23وإشحياء(،3:ه،91-23:)2

تبأ؟،6(وه23:،)3:18و)ريا2(،)5:ويخا13(،-

،01-:116"شباءالمياعهدبركاتعنالايقونالأنياء

نجواتفإنحالأيوعلى21(.2:هوشع9:13،عاموس

نبوأتهبينبارزامكائالعلولاعدودةالمياعنحزقيال

عنيتكلمنبيأولكانبأنهللإدعاءمجالأقركلامما،الكثيرة

يقاومحرقيالأن-أحرىناحيةمن-تىولاالمسيا.

لاسرائبلالماضيالتاريخكلبتصوررهضدة،بكلالقويةاثماعر

،24-أ)حزالوثيةرجاصاتمنالحلقاتتصلةكسللة

)ريا-مئل-حزقيالأنوبذكر23(.أو6وبئصة33

،01-)13:االكذبةالألاءمنمقاومةأقىوجدقد

قبل-أعلنلهم،سارضةأبرزوفي22:28(.1،.وأ:49

ذلكورغم.يحدثأنبدلاالسقوطهذاأن-أورضليمضوط

أولكمنالماعنفكرتهاصتحارفدحزيالأنالبحضعم2

وليىإلهيأإعلانأ،موضعكلفي!دوالمفهومهذاأنمع،القوم

هذامناكبرهومايرجدولاالثبي،للوعيطبيفاتاخا

اللاهوقي.الفكرفيالواضحالتخبط

بغكرةاكبرتطوزاحزيالفينجد،معينةنقطةفيولكن

صفتهالىفبالاضافةالما،عملزبالتحديدوهىالمسيا،

،هوأصا،كفةرئي!باعتار.عهيتكلمحزقيالفإن،كملك



صفبال

03،2133:17:))رياالفترةنفسفيأف!أإرمياإليهأضارما

صيضحهاالتيوالع!امة)3،4(،زكرياتتكلمكا91(-

رئىعمامةالوقتنفىفيهي:36(21)حزرأصهعلىالميا

31(.و93:92،693:28،و284:)حزالكهنة

نفهعناالرئيىيقدم-الأقلعلى-الفصحعيدوفي

مما22(إ45)حز،خطعةذيحةثوزاالأرضئحبكلوعن

الاويننالكفارةبومفيالكهنةرئيىيصتكانبما!ذكرنا

33(.و24و6؟:17

حزقباليرحمهاالىالصورةأنهوالمزاعمهذهيدحضومما

جاء!بل،فحسبلإصائيلمايكرنلنأنههيللشا

5:3يخاا،.:اا4،-2:2اش)ضلأخرىنجواتفي

24،و17:23حز)انظرالعالملكلماسيكون6(و

6(.واأ:653

نأالنقادأولئكررعم:الرؤوبةباتوالكلحزتال)4(

تبعأنحاولتالنىالرؤويةللكاباثمنثيءأولهوحزقبال

الأزفةتفاصيلتصوروأن-نبوىإطارفي-العبفضول

الأصحاحينفيجاءعاالصددهذافيالنقادويذكر.الأضرة

الهجومعنحزتيالعفرمنالثلاثينوالتاصعوالثلاثينافامن

اكيدبالنصريتهيالذىوماجوججوجبمادةللأمالأخو

جبالعلىتسقطحيث،جهرهلأعداءريبوباندحارلله

صكانويخرج5(،93:4حز)الأعداءجيوشكلإصراثل

والأتراسوالمجانالسلاحويحرقونويثعلوناصرائيلمدن

بالأعداء()الخاصةوالرطحوالحرابوالهاموالقسى

دفنوكنرق.(!3:9حز)،صنينصعالنارباو!وقدون

ضخحةويةتبطوهكذا(93:12حز)أضهرصبعةالقتلى

.(93:71حز)والوحوشللطيور

حزتيالأن-أولأذكرهما:يحبأمرانهناكهذا،علىورذا

كماباتفيكثيرةأجزاءففاكالأفكارهدهمنضىءهوليس

وبمدهالمياعصرفيللأمورصورةترصمحزقيالتجلالأنياء

و.7،2ووه25:4؟،وا4:ا13،و2:12يخا)انظر

2:12هوضع،6ر11:4،82:5اش،39و21و3:2!ونيل

وأ،أصيلةغرجميحهاهذهأنيدعونالفادولكن(،23-

نأملاحطةينسونذلكليولكنهمقأخرة،خرةنتاجأنها

حز)فهأتدمأنجياءالىالفصولهذهفييثر)نماحزقيال

يتدالذىالغصنعنيغصلونهوبذلك(،38:1793:8،

يمادلمائمةفلش،الكاملةايفاصيللرصمبالنبةأما.إله

زكرياولجهالأمر،مذافيالذروةيمئل!و،صبقوهفبمنحزفيال

بينواضحوالارتجاط(،7،9)ودانيال(144او3ص)

وسفرحزيخالكأواثلالينوالتاصعوائلاثيناثامنالأصحاحين

.(12-1917:1الرؤ!ا

حزقيال

الكتاباتساثرعنتمافاحزقياليحيفالآخر،الحانبومن

الصررةخرونالمنأأولئكا!تعارفقدالجأخ!ة،الهودية.يةالرإ

الوحيولاالالهيالمفمونلالهم،ترفرأندونولكن،البرية

الكتاباتنجدالببولهذا.البيإليهيستندالذىالالهى

في،مزيفبا-!ذكرأوكاتجهااصميذكرلاخرةالجأالرؤوية

6له.نبوعلىبوضوحاحمهحزقياليضعحين

رسالتهمنجزظحزتيالضرقالأخروياتمرضوعويمثل

كتمىفهاآتحديدمعهايصحبأقرالأنواجهفاونحن،النبوية

وفا.المعاصرةالأزنةإلىيميمهاوآالأبديةالأمورالى

يتأرجح-4-048الأصحاحاتنف!رحالةقكاأيضأ-

والراقية،الروحايخةهما،طرفينبينالم!يحياللاهوتعلم

خىالمحيحالو!المنهجتجربهذاالآخر،يككلوكلاهما

الكاملة.الحقيقةإلىالمنقبلفينمل

الوجهةمن-حازنبياان:اللهعنحزفيالمفهوم)5(

فيقدموالذىوهردر،شيلرأمثالمنايقد-سعلى-الأدبية

ملاع3روالذى،الأعظمالكاهنصورةللسياتصويره

اضخصية)نهعنه!الأنمطلفايمكنلاللأخرو!ات،جديدة

عندماتأكيدأكلرتصبحالحققةوهذه.الأنبياء،بينثانرية

مقارنةالاحية،هذهمنويمكننا،اللهعنحزقيالمفهومندرس

أتاضكفلا.وتوعهالفكرعظمةفيومرسىبإضعياءحزتيال

وجلاله،اللهحموعنرؤياهفيروحمهاالتىالصررةمنننذهل

عرشهعلىجالااللهيظهرجث،الاخاجةالرؤياقو!نها!ة

هالر!)الدداثئابدعوهأنه؟،الخليفةكلعلىالمطلقكال!بد

نفه.النبىعلىيطلقالذى،آدمابى"عقايلفي

تحرفأنهوالنبرةغرضأنمرةخمبنمناممرويعلن

اليد5هوبأنهومراعيدهأحكامهمنإصائيلوبخرالوثنيةالأم

يفرمعجنبإلىجبأحزقياليقفالأمرهذاوفي،.الرب

03،و92و229:14،وأ8:.17،و7:هخر)الخروج

يتقدسأن!بالربفاسم.(18ر:2:11،7:414،ا.

.(23و3622:حز)اسمكلفوقويصر

يزعمجث،اللهعنالفكرةقطورافتراضنمامأينهار!

يضعكان-الأنياءقبلفيما-الغديمالحهدأنالنقاديعض

الهايعتبركان!،الآلهةساثرمعواحدمصتوىعلالله

الإصراثية،الأمةبوجود-لرتبطوجودهوأن،فربلاصرائيل

المتعلقةالمباراتإلىذلكفيويتندون.لهوجودلاوبدونها

،حزقيالفيالفكرنض!يخدمخنليها،الربامةصعندالدفاع

الراسخحزقيالاعمادفيأحذاالكيراودأنيمكنلاحيث

المطلقة.اللهبوحدانية

كليحاقبفهوكوليتهنياللهعنالمفهومهذاحموللركا

81



حزثيال

)الاصحاحاتمماصدهلامماموكخدمهم،35(،52)حزالام

)الأصحاحاتخلاعهم!دوكل،33(.3893،71،91،42،

34:26(.6،وا17،2316:53،

حهةفصن،كالفنبهفادىبماتدكرلا،اللهعنحزقيالوفكرة

الحاطىء،الإنصانهناكالأخرىالجههومن،القدوساللهفاك

العظيصةالمبمذنوليمايقررفهوالبداكة،نذخطاةفالناس

سيعاقبفردكلأد!ؤكدالوقتنف!وق.(،1623حز)

نألأحديمكنلاربذلك(،و،ا:82حز)خطاياهعلى

خلالمنذلكمنيتحررأنيمكنهلا؟،بفهالعذرييسى

الشعب.كلمذنوية

يصبحالمتعالمي،القموسفالله،مفهومأعىإلىنصلوفا

الأبد،الىشعبهررفضلايجملهالمجة،سوىضىءفأى،المحبةاله

وإتحاد48،-،3حز)انظرالباهربالممبليمدهمبل

.(27-ا37:هحزفيواحدةمملكةفيالمحلكتين

شعبهو!اللهسكنىفيدروتهالحروجضريبئو!

أصح،كأنهي!دوهن!أنو!(،:2592خر)وعدهحسب

مىوالثلالينوالئالثوالئلالينالثافيالأصحاحينفيشلثمحل

النهايةفيتحققأنهإلا،العبارتدادبببالخروجصفر

نأحزقيالصفرفينجدهكذا(،04-35الأصحاحات)

ئانيةالحايحودلكنه(01،11حر)المديةمن!نهرج،جرها

أكا!ثههيهوه)المديخةاصميخصح(6-43:احز)

فيفردكليثتركو!.(48:35حز)أفاكالربا

البخلا!يأ!أيثركفإنهكله،الشعبوعقودةخطية

كله.

مثىءهو-إرمياماحدوإلى-حزفبالإنأيفأيقملون

الأولين،الآباءلخصياتذلكعلىد2ولكنالفرد!ة،بدأ

انفرطفقد،للفرديةأعمقبمفهوملاديافدوإرمياحزقيالولكن

يعاملواأنالأنبياءمؤلاءعلىفكان،الوقتذلكفيالأمةعقد

اسر!يل،يتعلىرقيبأحرقيالالربأقاموقدالغرد،مع

دونيموتالذىفالشر-و(،02-1733:7،و3:16)

بمرتيرلاوالله،البييدمنعلبهالربفإنيحذرهأن

.(11-33:8حز)شرهعن-سجعأنبلالثر!ر

المبيثرولةأمامهافأنجمبصايخةمرآةبحدوهنا

دالحجل.ضاعرينالحيةالضمائرفووالميجرن

مبدأعلىالناسيحامللاالذىالرحيماللههوجهوه)ن

ا؟الانسانمصريكونفصاذا،كذلكالأصكانلولأنه،الانتقام

يتوبفمن،المجانيةبالنحمةضىءكليمنحأنيد2الله)ن

ابي.أمامثالأحمىهداوكان،الحياةينال

عندالحمسينعدوهوالأدابيع،عدحزقاليذكرلمو

82

)الملك(حزقا

الروحانكبأنبحدالأمةبالغاليدهذاأصبحوقد،اصائل

تلكجانبفإلىجيدأ.الروحهذايحرف،وحزقالالقدس

(6-ا32،1:44:ه31،03:)إريافي!الفصول

حزقيالضرفإن(،2:28)ويوئل(،51:12)والمزاصر

الذىهوفالروحالححين،عيدعنالنبواتأوضعيتضمن

حز)جديدةحياةويخحهااليابةإصائلبنىعظاممجى

نجاضكمكلمنفتطهرون.طاهراماءعليكمو"أركأ(37

روخاوأجعلجديذاقلئاوأعطيكمأطهرآ.أصنامكمكلوس

وأعطيكملحمكممنالحجرقلبوأنزعداخلكمفيجديدة

فيتلكونوأجحلكمداخلكمفيروحيوأجعللحم.تلب

اييالأرضوتكنونبها.وتعملر!أحكامىوتحفظرنفرائضي

حز)إلهأ"لكماكونوأناضحئالوكونونإياهاآباءآأعطيت

.(28-362:ه

حزقا:

وهوإ.قوةالر!5أو،قوىقدالرب9معناهعبرأاسم

اسم:

ايالى.البندفيبالشصيلعنهالكلاموصيأليذا،-ملك1()

:3أخأ)جهوذافيالمالكةالأصةمننعريا،حزتيا!)2(

.)23

،(ا:1صف)كوشىاينالنبيلصفيااكبرالجد)3(

الملك.حزقيانفههوهذاحزقياأنالبحضويظن

،721:غ)زربابلمعبابلسبىمنرجحراالدينأحد)4(

.(261:)عزرافي"فييا،وي!ى(017:1

:(الملك)حزقيا

ملوكأعظممنوهو،،قرئقدالربامفاهعبرى31

مل2)المقدسالكتابفيمواضعثلاثةفيعنهونقرأيهوزا،

-36:ا)ش32:33،-92:اأخ02،212:-أ:81

93:8).

حزتياحكمفنرةعنالآراءأصح:اقارجميالتسل!ي(1)

فيبدأتيخها،حكمالتىعائاوالمرينالتسحةأنهىالملك

المقدسالكتابأنومع..مق687686/إلى716715/

وبينينهوالحلاقاتحزتاتارجايغصيلمنلىءلنا-سوى

التتابعتحديدأمامصحوباتثمةأنلدوأنهإلاولابل،أضور

وماالمقدسبالكتابجاءمابينالوفيقيمكنولكنلها.الزمني

وبابيةرأشوريةصركةمن)الأخرىالتاريجةبالمصادرجاء

علط:؟الأحداثأهمبترتب(ومصرية

حزقبامرلد-..مق074

الملكفي!وئامأباهكاركآحاز-ق.م.736



الملك()حزقيا
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72

72

72

96

68

68

للأضوريينددثقاشسلام-..مق

يوثامموت-

السامرةعردقعلىفقحبخلمصهوشع-

أضورعركأ!تلىالخاسشلنأسر-ق.م.

السامرةعلىتستولميأضرر-ق.م.

أشورعرشيقلىالثافيصجون-.م.ق

يوذاعرشحزيخاواعلاءآحاز،موت.-.مق715

أضدوديقحالثافيصجون-..مق

أضررعرشيحتلىشحاريب-.م.ق

عائاعثرخمسةإضافة-حزتيامرص-ق.م.

عمرهالى

الأضوركطالفغطمنتخلصه-

لحزفيابلادانمرودخضه!ة-

الحكمفيأباهيثاركمنسى-ق.م.

بابليدمرسنحار!ب-ق.م.

الاسلاءلياثانيةلل!رةس!حاريبثل-ق.م.

أورضليمعلى

اطصيب:افلالليالعيااليدلهالصبحأثور)2(

النظرهو،أفضلفهماحزقياحكمفترةفهمعلىياعدنامما

ملوكهامارسهاالىوالضغوطأشررتوةتزايدضوءفيإلها

حزتا.عدفييرذاعلى

عهدفيفلسطينقلبوالمظمىكالقوةيوذابرزتلقد

بلغت)صائيلأنكا.م.ق074-075منالفترةفيعزيا

ترفيالذ!الئانممربمامعهدفيوصياجأاتتصادبأازدهارهاتمة

حدثتالتاية،سنةالثلالينخلالفيولكنق.م..753في

للأشوريينأخيزاالسامرةا!شلثأنإلىوانقلاباتثررات

توقم!تدالغربنحرفلاصتغكزحفوكان..مق723في

فيوأرام)سرائيلبينتحالفمنحدثمابسبالوقتبمفى

ملكعزيااضتركذلكغضونوفي(.16مل2).م.ق743

إسرأثلملكنحيمدفعأنوشذأرفاد.فيمعركةفييهوذا

الجنرب،نحوزحفهمالأشوريونأوقففلاص،لتغكالجزية

للأضوريين،مواليةكرجاتيختطأنمنعزياتمكنوبذلك

آحازابنهخلفهلماولكنالخج،هذانفىعلىيوثامساروقد

وذلكبالأضرون،للاستحانةوصعىالياصةهذهعنعدل

)صائيلملكرملبابنوفقحأرامملكرصبنضدهتحالفعندما

لهوأرسلفلاص،بتغكآحازفاسخد،أورشليمإلىوزحفا

فمع،الملكخزأ"لنوفيالرببيتفيالموجودةوالذبالفضة

وقتلقكلالىوسباهاوأخذهادمقإلىوعحدأشورملكله

دمق،فيأثورملكنلاصرتغكللقاءآحازوذهب.رصين

يتفيمثلهبإقامةوأمردمق،فيالذممطالوثنىالمذبحفرأى

وهكذا.مكانهمنالخاسمذبحنحيأنبعدأورشليمفيالرب

لملك(ا)حزتيا

ىصفيهكبدألايجبالذىالرببيتإلىالوثنيةالبادةأدخل

.وحدهالرب

الخامىضلنأصغزا-القولصبق؟.م.ق3،72وفي

الالطصرجونزحفذلكوبحد.السامرةعلىواصتولى6ليلإصر

وغزاجنوئاالمتو!البحرصاحلعلى(..مق272-507)

فىأضورعركأضحاربباعتلىوكدما.م.ق711فيأشدود

الاحلى،الهلدالعدورةالمدنغزوفىبدأق.م.507

ذاتمدفةوأربعينضأأخضعبأنهمتفاخرأنقوضهفيوصل

في)طلاقأكجحلممرة،منامحرحرتياهددأنهومعأصوار،

ضحاريب-نخلىق.م.107وفيأورضليم.علىالاصتبلاء

ثورةلإخمادبلادهالىللعودةاضطرإذأطماعهعن-مكرهأ

أنهلدو.م.ق968فيبابلتدصرفىنجحأنوبحد.بابلفي

أنهمطلفايذسلالكنهحزقيا،علالضغطأخرىمرةحاول

وخلفهباغيالهضحاريصابناقام.-مق681وؤ.أورشليمفتح

.نحلوآصرابئ

ورتدقد:والسيامةالد!نيةحزياإصلاحات)3(

وسياضا،ديئال!!لاحاتماصةحاجةفيشهارةدولةحزقيا

يسبقلمبمورةآحازعهدفيانثرتقدالرئيةكانتفقد

نصائحلكلوإهماله،أشورمعتحالفهبسبوذلك،ثللها

ملوكمملقشعذا!كننلمحزياأما.اببى)شطاءوتحذهـإت

سباضا.أودباعارانهمأوأضور

الامخرافاتعلىللقضاءحازمأتصرفأحزتياتصرفوتد

تمائايدرككانولأنه.ويهوذاأورضليمنيشاعتالتيالدينية

برنابمتجنيذبادر،للهخاعىضحبهمالإسراثبل!نأن

لموعى.اللهأعطاهاالىالشريعةحسباللهجمرامل!صلاح

اللاوونعلىالمصئويةووضع،أورضليمفيالهيهلكحنأعاد

كلفأخرج،وحدهالدلعبادةمكالاليمحوتجديدهلريمه

التىالآنيةوطهروا،قلرونوادىالىبصلةللوثيةيمتما

وفي.خدمتهمفيواللإويونالكهنةليستخدمها،آحازنج!ها

يتفيايعزفوناللاويينمنالمغنونكانالذبائحتقديمأثاء

داودأيامفييرىكان؟،وعدانورباببصنرجالرب

الربويسبحونلدونكانراالمحرقةاصحادوعد.الملك

.(03-92:16أخ2)وآطفداودبمزاير

ذلكفيأعجتقد(الثاليةالمحلكة)أئل)صكانتولما

بدعوالفرصةحزتياانتز،لأضورخاضعةولايةمجرد،الرقت

في)خوتهممعللاشنراكيأتواالمال!ةالمملكةمنالإصائييين

اصتجابوقد.أورشليمقالفححبحملالاحتفالفيجهرذا

بثريحةجاءمالكلوففاالاخفالتموقد.الكئيرونلدعوته

الفرصةلإعطاءاثافيالضهرمنعشرالرابعفيتمأنهالا،موسى
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)الملك(حزتا

فرحوكان،(15-،3:13أخ2)الثمالمنللقادمين

)صرائيلملكداودبنطيمانأ!اممنلأنهأورضليمقعظيم

.(03:26أخ2)،أورشليمفيكهذايكنلم

وأفرايموكنيامينمحيوذاكلالدينيالإصلاحمظاهرعتوقد

السوارىوتقطيعتكالأنمابفيمذاوتجلىاونى

حزقياإنحتى،(31:اأخ2)والمرتفحاتالمذابحوهدم

(9-21:4عدد)موسدلمهاالتيالخاسحية!حق

نحئتانودعوهالهاروطونالأيامتلكإلىكانرااصاثيلبنىلأن

.(81:4كل2)

واللاويينالكهنةفرق5-داودفحلكا-حزقياونظم

أخ2)،خدتهحبواحدكل،أتامهمحب

والأقداسوالحثربالمقدمة5يأتواأنالحبأمركا،(312:

واللاوينللكهنةنصاوأعطت.(31:12أخ2)،بأمانة

وكانت،الر!ةحسبالربلخدمةأنفهميكرسوا

الترتيباتوعمل.الحاجةعنفاضتحتىالكزةمنالقدمات

مكتوبهوماكلببانتظاموالمواسنمالأعبادلحفظاللازمة

حزقيانجحوهكذا.(ا.-31:3أخ12الربضريعةفي

.أرادهالذىالدينىالاصلاحفيملصوسانجاخا

وعندصا.وعكرئاجاسئايهوذاتانذاحزقباكانلقد

)الملك(حزقيا

حدث،أضحودعلواستولىفلطينعلالئافيصرجونزحف

مرضوعفيايدخلشوشحب!هحزقيا)شمياهوحذر،دولميتوتر

علمها.الأشوريينلهبرمأ،رضليمتتعرضلاخىأضمودحمار

لهجومترقغاواصةباصتحداداتحزقياقامذلكغضونوفي

عناعةوشجعأورضليمحولوقلاكاحصوئافبى،الأضور!ن

متمرسين.تادة)مرةتحتقواتهونظم،والحرابالأتراس

طولهنفقبحفرحزقياقام،الماءعواردمهأدركولأنه

جيجرنبركةمياهاليهليحول،الصلدالصخرفيفدماأر777

الأصارومذ،داودمدنجةمنالفربيةالجهةالىالأرضتحت

فيالميا.يايعجعطمكا.للماءالهامالموردهذالتحتضن

الأضور!ننجيرشتتخلمهالاحتى،بأورضليمالمحيطةاباطق

.(4و32:3أخ2)أورضليمالىتقد!هافي

واصتمدادأته،ابطاقالواصالدينيب!!لاحهتامأنوبحد

كاملةثقةأظهر،عيهزحفوامتىالأشور!ننلمقابلةالسكرية

صالحةقدوةذلكنيفكان،عليهراصاواتكالأالربلط

لهم:وقال،المدينةبابساحةالالحبتادةوبع.للئمب

ومنأضورمللثمنترتاعراولاتخافوالا.وتثجحواهـتثددوا

در،ذراعممه.معهممااكزمحفالأنمحهالذىالجمهوركل

علىالبفاستد.حروبناويحاربلاعدناالهناالربومفا

سلوامنفق

84



لملك()احزلمحا

.(8و32:3أخ2)"جهرذاطكحزقياكلام

منليءالمفدسالكلعابرروى:الأثوريالتهديد)4(

حزقاأيامفيوأضرريوذابينالملاقاتأحداثالتفصيل

.وصنحارب

.م.ق507فيالئافيصرجونخلفعندماضحارببواجه

ضدهبابلكارت،اممردحركاتمنالحديد،أشورعركأكل

207فيواضطر.سنحاربفحارسه،بلادانمرودخبزعامة

الروحانتثت؟"ابنيليل"بابلعرشعنيتخلأن.م.ق

أس!الذىالأشورالمللث،سباكو)عهدفيممرفيالوطية

نأوبعد.م.ق071فيوالفر!الخاسةالفرعونيةالأسرة

النربالىتحول،بابلعنبعيذأمرودخسنحاريبنفي

البحرصاحلعلىالمقاوتمراكزوصائرفييقيةلأخضاع

محظمواف!حأورشليمكردالساحلىالهلإلىفتقدم،المترصط

خحإنهبالقوليفاخرأن..مق107فياصتطاعحتى،البدان

أصر.ألفئتينحووأخذمدبةوأربحينستأ

وأرطوالفضةالذبمنضخمةجزيةحزقيامنأخذ؟

-ا:813مل2)وضحبهحزقالإرهابأورضلبمإلىممثيه

باللانالحبوخاطبرا(،37:8-ا36:)ش،91:8

منأحديخلصلمإذإلههمعلىالاتكالمنلتحذورهمالحبرافي

الملكيهعهـفلما.أضورطكيدمنمديتهأوضبهالأمآلهة

وأرسل،الرببيتودخلكلحوتغطىثيابهمزقذلكحرتيا

البقيةأجلمنصلاةليرفعآموص،ابنالنبىإشياءإلى...

مم!لاأ:الربيقرلهكدا"إضعياء:اليهفأرسل.الموجودة

ملكغلمانبهعليجدفالذىحمعتهالذيالكلامببب

لملك(ا)حزقيا

أرفالىوكلجعخبرافيسعروخافيهأجعلهأنذا.أئور

أ37:اكأ،7-أ:أ9مل2)هأرضهفيباليفوأضطه

،ضدهثارتقدبابلأنسحاريبحمعبقيلذلكوبحد

و!تخر،أورضليم!نزوأندونوارتحللخشحصارعنمتخلى

القفص.فيكالعصفورحزقياحبىأنهجلالهفي

المجاورةوالأمالمدنأرصلتفلسطينعنالأضرتوبارتحال

وبيه.(32:23أخ2)وفرةهدايامعحزقباالبئنيما

الازدهارمنفترةبدأتالتجاريةالحركةاستئافمعالهدابا

بعيد.أمدمنذجهوذاترهالم،الاقتصادى

نأومع.م.ق107فيحدثحزتيامرضأنوالأرجح

لهومدحزقياصلاةاصتجابالربلكن،بالموتأنذرهإثعياء

ش"الأشورييىصبإنقاذهالوعدمعسنة،عرةضعمرهفي

1(.1-ا:02مل62،-38:4

ولمقاومتهلثفائهكانتلحزقابلادانمرودخضهئةولحل

بعد،الأشوريينضدمحهتحالفهولضمانأضورلملكالناححة

التقدءبهذاحزقيااغتروإذ.بابلفيعرشهيتردأداصتطاعأن

بلادان،مرودحمثوتويةضحصيةومنبميدمنإليهالقادم

نفائس،منوخزائنهبيتهفيماكلعنمرودخلرصلكئف

أح)2عنهصدرتالتيالوحيدةالحماقةبذلكمرتكئا

لهووعدهإصمياءالبىتويخلفهعلىفاضوجب31(،32:

ألقيوقد.السبيالىبنوهاويذهبلابلستخضعجهوذابأن

ونجاةحزياشفاءأضاعهالذىالججةجوعلىبظلالهالوعيدمذا

الأمة.

!!!!!ي!!!!م!!م

4-ن-50،5+لا-5-!"-5*-5؟!-5-ه

الإ،ء8ءا"7حزقيا؟3حالا+4ء44اليهودى

!!م!!!!!-!م!م!!م!!م!م
5+ا،!لا؟وجج9لا-ول-51؟"-ام515!ى-!ر-ا/-+ا-لا+

ا؟!اء*،،8ع43104*ا؟"أ+8"ءعأ،1152ءملا؟!اء+

مثلقفص!محبوسفيطيردا!لم!يةأورشليم

!م!!!!كاهم!ه!

؟أ"ا!،أ"!ءلم،جءا3؟لا8ءلا

عا!تهأحاصرهاايي

حزقياحصارعنسنحاريبكعابة
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لملك(ا)حزفيا

968نيضحارباستطاعسنواتكربنحوذلكوبعد

.المتكررةثوراضهافيلكوكىبابليدمرأن..مق

كوكأ،ملكترعاقةبزحفحمعكدماسحاريبأنوعدو

وفيق.م.688فيمصرإلىالعربيةالصحراءيعبرأنحا،ل

مل)2التليمفهيطلبحزقياالىبرسالةبعث.الوقتذلك

ذلكقابلحزقياولكن36(،-37:9)كأ34،-:9ا9

،الربأمامالرساثلونثرالربيتالىفصحدهدوء،بكل

النبى)ضعياءمناترصافجاءته،الربيقذه!ايمانئقةفيوصلى

جاءالذىالطريقفيبل،أورشليميدخللىأضوليملكبأن

جيقمن18...رههلاكذلكواعقب.!وجعفيه

)ضى37،-ا:935مل)2معجزيةبصررةسنحاريب

طر!قصنعادشحاربأنوالأرجح37(.و37:36

وفيوترهاقة.حزقيا)خضاعفيآمالهخابتأنبعدالصحراء

قبلاشعياءتبأ؟وشرآصرأدرملكابناهاغتالهق.م.681

ق.م.(.107)فيسنةبحئر!نذلك

عاثاعضرالخسةقصىأنبعد..مق686فيحزتجاومات

ابنهخلفهثموازدهار،صلامفيعمرهللىالربأضا!االتي

ق.م.696منذالملكفيأباهشاركأنه!رجحالذيمنسى

الراثاشياءأفوالإن:عصرهليالأدبيةانفة)5(

)صر!ليلأنعلىدليللخرالعصر،ذلكفيصدرتوالتيال!اية

فيصرتلفد.الآدابفيالذبيعصرهاحزقاعهدفيبلغت

كانفقدبواعثها،أحدالمللثكان،جديدةروحيةفوةالأمة

جعان.والآدابللدلىكراءلجمانالعظيمطفهيحاكي

إلىوالمنوب92(-25)أمسيمانأثالمنالأخيرالقحم

يسىمابعلأقيتقد!هممدىعلىليدلحزيا،رجال

الأشالسفرعلىطابحهمنركرالعلهمبل،.الحكمةبأدب"

ايكلفيالبادةوإثراءلتنظيممتحصلملككانوماككل.

ليبدوبل،المقدسةالترانيمبمجصوعةيالميألا2(380:)كأ)انظر

القديمة،داودالملكمزاصرتجميعفيعاملأعظمكانأنهمؤكذا

نيمغاالأمرفىالىإضارةفاكولحل.جديدةمزاصرمحابةوفي

داودبكلامالرب!بحواأن...الملكحزياوقال5:القول

"كتابة،نفسهلحزياتن!!.3(.:92أخ2)الرالى،فوآط

المزاميرتحدلهدالص!ومن2(380:))كأمزمورحيقتافيهي

المزاصر-منوالبهر.الفترةلتلكخاصةبصفةتنتحيالتى

لدةتعكى-قورح،بنيوالى"آعافالىالمنوبةوبخاصة

الحصر.ذلكروح

المصاعدمزام!أنمزداهاطر!ةنظر!ةحدكالأتوقد

للسنواتتذكارهيأنما134(-012)مزعرالخحسة

الىالظلرجعحينحزتجاحياةالىأض!نتاييعثرةالخسى

(11-:028مل)2آحازدرجاتكلدرجاتعرالرراء
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حزن

.بالأحداثالملىءالعصرذلكعنهامةأصداءترددأنهاييدوإذ

ذلكفيللمزاميرالواسعايجيممذاعندأنهالمتعدمنوليى

أورينا.بينهيكاالآنلهااييالمناو-كأالهاأضيغت،الوقت

حزمة:

خلفحفناتضكلعلىتوضعالجوب،تحصدأنبعد

حزمفيوتربطالحفناتهذهتجمعئم:7(ا92)مزالحصادين

1(،ا:ه3غ)انظرحمارظهرعلحزمتينكلوتحمليرة،

2:13(.)عاالحزمهذهحملفيالحجلاتتخدموقد

بحديأققدالذىالدرسموعدخىلادرديالحزموتكؤم

منهائلةاكوائاترىأنرأءلعلمثهدإنهأصايع.بحدةالحصاد

منوكان.المحيطةالقرىماحةتفرقتدمساحةتغطيالحزم

)تكعسغيرةحزمفيالحصيديحزمراأنالمصريينقدماءعادة

-0112:)23اللاويينفيالمذكورةالحزمأما8(.-إه37

بعضفيالعادةجرتفقد،حفناتمجردكانتأنهابدفلاا(ره

حصانهعلفارسلاىالحزمجامععلوحانسورلةماطق

طحمأنبذلكويقصد"حفنة،،أى"كشي،يهجةويصيح

نها.الحصان

عليهكان،الحقلفيحزمةونىحقلهضخصحصدوإذ!

واليتيمللغريبيتركهاأنعليهكانبلليأخذها،-رجعألا

حقلفيالحصادونأظهرهماوهو24:91(.)ثوالأرملة

1(.وه2:7أراعوثالموآبيةراعوثنحوعطفمنبوعز

احتزموا...الحوبأياهيجوا5)ضعياء:ويقول

،واحدةكحزمةواتحدواتجمهواأى8:9("كأوانكروا،

.الربيدمنالانكارإلاتلقوالنولكن

حزن:

.الفرخضدفهو،والغمالهمهوالحزن

نتخدمعبر!ةكدماتبضعخاك:القديمالعهدفي)ا(

أ!ها:الحزنعلىللدلالة

بالضعفالاحساسعنوتعبرومثتقاتها،كاله9)1(

ثهون:قولفي؟،الضعف"بمفىوتترجم،لموالأوالقم

17(،او1و:167)قض،الاسمنكواحدوأص!أضعف"

)!!قنظرناأ،ضعفتقدأبفئاآانت":القولفيوكذلك

وترجم.ومحىلفطاالمربية،كل"مىقرلمحة!ى،1(0ت1،

)اش،الحزنمختبر5:لمالمتأجهوهعبدوصففي؟الحزنبممنى

فسرالربأما8:0(،53"شحملها،أحزاتالكن53:35(،

،مرضاالىتترجم؟ا(..53:"ش،بالحزنيحقهبأن

(01:91"رمياوامميبة،7(ة6"ربا



حزن

جروحكجحلت"قدفيكا،جرحابمعنىأحيانأوتترحم

1(.3:!ناحوم6:13،)يخا،الماءعديمة

في:كا"جمونأدائمأوتترجموضتقاتها"ياجون5)2(

44:31(42:38،)تك"الهاويةإلىبصنثتي"يخزلون

طبابومإلىنوحومنفرح،إلىحزنمىعندهم"نحول

قدوالىب5(،3101:)مز،بالحزنفيت"وقد2(،9:2)إثى

45:3(.)إرميا،ألميعلحزنأزاد

فحزن5:في؟،ويغتاظيتأصبمعنى"أتاب")3(

الرجال"وغضب6:6(،)تكاتلبهفيوتأص...الرب

،تقاظواولاتتأسفوالاوالآن34:75(،)تكجذا،واعاظوا

)مز،القفر؟فيوأحزفوه،البريةفيعصره)آ(،45:ه)تك

:78..)4

كمأوعحلهأحزانأياصهكللأن5في:؟،كاس5)4(

5:17(،)جا،وغيظحزنمعكثرأوكغ2:235(،)جا

منعييكلتا7:3(،)جا،الضحكمنضر"والحزن

:7(.71)أيوب،الحزن

يونانيةكداتبضعوفاك:الجديدالعهدلي)ب(

وهي:،الحزنعلىللد!ةالجديدالعهدفيتتخدم

وتترجم،اعتخدامأاكروهي،(محمولا)الرلمي15()

قألمأأحزائاتحصل5في:؟الحزنيمدبماالأحوالجميعفي

(5?ولا)!لويو5منهاولئق،(291:بط1)،بالظئم

لوا!حزيئاومضىالقولعلىفاغغ5و!كزن:يحغبمعنى

كانو)ن"،(2:17ورا)أبطرسحزن1،(ا:22.

منولأفي5،(1ا:ه4رو)،ئحزنطعامكبحبأخوك

فإنهأحزنقدأحدكان)نولكن(241:كر2)أكثبرحزن

،(2:هكو2)أالحزنبعمىحميكمأحزنبليحزليلم

.(403:أف)،القدوساللهروحتحزنواولا"

في:كاالنوحمفىوتعد(كل"اولحه)،بنثوس")2(

،(:7ا8رؤ)!حزدأأرىولنوحش!ا...عذائاأعطوما"

صراخولا"حزنيكونلنالجديدةأورضليمالمقدصةالمديةوفي

.(21:4رؤ)،بحديخماوجعولا

فإن،لتلاميذهوبهجةفرحجبالميحمحضركانو!

انظرت،ا:66رو)للحزنصبئاكانعنموارتحالهموته

.،المعزكهه"يأتيهملكىلخ!همكانارتحالهأنركم(9:ها

والغم،بالحزدتأدطالتىالحطيةهوالحزندواعىوبهبر

.(62:هلوا"و!كونصيحزنونالآنفالضاحكون"

.(4:9ح)ويكواوينوحوايك!بواأنالحطاةعلىومجب

قبوللعدمتلبهفيووجععظيمحزنبرلىللرصلكانوقد

رونص

.(92:رو)الانجيللرسالة،بخهبنىمن،القديمالئعص

علىدلنفهالخصخطيةعلىوالكاءالوحيقتصرولا

إنهالحزنهذاعنويقول،(52:كوا)أبضأإحوتهخطايا

حزنلأنهيفرحفهولذلك،،اللهمثةبحب"حزن

يثىءالمالمحزنوأما.ندامةبلالحلاصتوبةيثيءا

.(11-7:9كو2)أموئا

.لأولادهاللهتأديبأنالعبرانيينإلالرصالةمننتعلم؟

أنهالا،اللحزنبلللفرحأنه5الحاضرفيورىلاكان،إن

)عصهلل!لامبرثمرلهيتدربونالذينيعطيأخيراإ

تحزنوذمجبكانإلى):بطرسلالرصويقول.(11:ا2

اكلنوهيايمانكمتزكيةنكرنلكى،مترعةبتجاربييرا

اصتحلانعدوالمجدوالكرامةللمدح...الفا!الذبش

نتألمأنعلينايجباذ0(7وا:6ابط)أالميحبحوع

أيضاالمحفإن،دعينالهذالأننا5الحرعامليناعهأجلمن

2:91ابط)،خطوأنهتتبعوالكيمثالألاتاركألأجلنالمتأ

.(أ:92فيانظر،21-

مجزنو!ألا"ت!الونيكىفيالمؤنينمنلالرصويطلب

صمومرنالمحيالأموات...لأنهلهمرجاءلاالذ!نكالباقين

البفيممهمجميغاسنخطفالباقينالأحياءنحنئمأولأ

.الربمعحينكلنكونوهكذا.الهواءقالربلملافاة

-4:13اتى)،الكلامبهذابعفئابحضكمعزوالذلك

18).

حزو:

،لاحورالحامىالابن31وهو،رؤية"محناهعبرىاصم

.(22:22تلث)مارانبنتملكةزرجتهمن)براهيمأخى

حزيئيل؟

نلمنكعيأبناءأحد."!رىالله!معناهعبرىاسم

9(.:23أخا)داودالملكعهدفيخدموتدلاوى،بنجرضن

حزرر:

الثعبرؤطءأحداسموهراخنزير"معناهعبرىاصم

.(2.ا:.غ)نحمياأيامفيالميثاقوقعواالذين

:حزيون

بنهددوجدطبريمونأبرومو،ارؤية"معناهأرامياصم

هرولحله،(ا:518مل1)دمقفيالاكنأرامملك

.(ا:23ااملأرزوننضه
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واشخدامها:الكلمةمعنى:أولأ

المقدسالكتابفيومقاتها،حب"كلمةتخدم

مولأتعتبرهأنأو،ماشئأطضخمىالىتنبأنبمعنى

بصورةهذايحدثوتدلحابهولشيئأ.تفعأنأو،ماضىءعن

والفمل.العقابأوالمكافأةأصاسالحبانهذفيصبح،شرعية

ومعنى-لفظأالعربيةفيالفحل)نضاحب،هوالعبريةفي

.(ا:4:2991،صم32،ا25:،7:1817:4،لاافظر

فهو-الجدكدالعهدز،-اليرنايخةفيالفحلأما

-:3،"2:62رويةانظر-)ته!هءن!ها،لوجيزوطممط"

يع3:6،غل5:91،كو242،-22و11-8و6

2:23).

لحسابالقيدأوالحبانفكرةتوضحالثواهدهذهوكل

منأو:ها(22أمم))نسانمنذلككانصاءما،ضحص

صالحأدل!الحانموضوعكادوصاء(،322:مز)الله

عليه!اقبضرورأعملأأو(3وا60:103)مزعيهيكافأ

!ابشف!تمقدليءالحبانكانوصاء(.،:71لاا

مز)أفينحاس)حالةفي!الصالحالحمللهخبمن

عيهخبمنكنلملثيءالحبانكانأو(،ا:6003

منبولىالرصرلطلبحالةفي؟(قي!عنعنهمئولأ

.(18فل)أنصيسدينعليهيحبأنفيمون

الذىالثحمىطبيعةولاالداخليةالحالةكيرلانوالحب

ثوافعأننحبإنناا:ثلأنغولففدما،الشىءلهئح!ب

هذامننجعلأننانحنيلا،صئةدوافعهي،ماشخص

تفيلا،خطيةلهيحب"وعبارة.!ئأشخصأالمثخص

إنهاللهعنيقالفعندما،يئأضخصأالئخصئحعلأد

ذلكمجسباللهأنهوفالمعنيمالانسانخطة!يحب"

وعلى.للحقابمخقمذنبمهوثمومن،نحطئأالإنسان

جلاءبكل-هو،الخطيةحانعدممفىككونالجوالهدا

يقالعندساوبالمل.2(32:)مزللحقابأطشارضعهاعدم-

يحسبأنهذلكفمحنى،مالثخصابرأمجسب"أنهاللهعن

اليارالخصمكافآتلجمعوسخفاضركابارأالإنانذلك

لاهوكأ:للكلمةالثلاليالايعخدام:ثانيأ

خاصئا،اهمامأالمقدسالكتابورلههاللحبانأعمالثلالةثمة
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،الكظرةوااالآصيةالحطة"عنالكتابيةالتعاليموتتضمنها

حصب،"بالفحلينعادةعاحبريكنلمو)ن!اقي!روه

منالكلصةتضتلماولكن،اليونار،وهلوجزوماىالحبرى

أيونانيةالفولجاتادلاستخدامهاوربما-قانوفيأوضرعيمعنى

للدلالةمنكبمعنىلاهوئاتتخدمفإنها-)4:8(روبةفي

آدمخطةذفبمجببموجبهاالتىالقضايخةاللهأعحالعلى

كا،الميحعلبالميحالمؤمنينخطاياتحبكا،ذر!تعلى

الحالاتهذهفيتمافاهوهوفالحبان.لحبماالمعحبريحسب

أنفحهم،ذرتخطيةهيآدمخطيةأنهذا!نيولا.الثلاث

وعقاجها،ذنجهافيضركاءصم،عيمحسبتأنهايمنيلكنه

،الناسخطاكاقثرككنفسهالميمأنكىلاهذاولكن

تحملولذلك،علطخب،شعبهخطيةذنبأنمحناهولكن

مقدضاأصبحالميحشمبأن!نيلاهذاأنكا.القصاصهو

كحنيولكنه،لهمالميحبرباحتابداخيأبازاأوذاتهفي

لكلمتحقينأصبحواوعليهلحاصم،قيدقدالمحبرأن

الكامل.البرذلكمكافآت

منذالميحيةالكنيةمتقداتفيايحاليمهذهبرزتوقد

المحبراحنسابعقيدةكانتو)ن،الأولىالمسبحيةالقرون

عصرفيالاالمتكاملةالواضحةصررتهاتأخذلم،للحؤمن

للتحيينأصبحقدكانوبعد.أن،بحدهوماالدينىالإصلاح

تمكيما،المشحيهالكنيةصفيراصخةمكانةالأولين

المصلحةالرتاتهتينالكبشبنسكلانالثبالتحليم

واللوثرية.

الحاليم:لهذهالكطيىالأماس:لاث

تصةتتض!ن:ذرتمهعلآدمخطيةاحاب)1(

سفرعنوالثاكالثافيالأمحاحينفيالواردة،القوط

دا!ارغبالارتجاطفريهعلىآدمخطةاحتابتحليم،ايكوين

صالرودالتكو!ضرفيمدونهوكاالثريللجنىاللاحق

التديم.العهدأصفار

هذه-والمحاصرفئالقدامى-المفسر!منكئوونويحتبر

حقيقةعنناريخي،اطارفيرمز!ة،أومجازيةصررةمجردالقصة

عنأو-ضخمىصداخليحدثضىءأفهابمعتى-نفشة

المغسردن-بعضواعتبرهادالخطة.تحلقعامةحقائقبحض

فيالثرىالجنىلم!رةوصفأ-،كانت"ذلكفيتابعين

القولشقكا-آخرونواعتبرها.الأخلاقيةأوالثقافيةالمعرفة

أضأآخروناعتبرهاكا،يالخطةتتعلقلحقائقمجاز!أتصويزا-

الفصهمعتترافقالتيهىالأخ!ة)بظرةوهذه.تاريخيةحقلالق

؟،تاريخهةكقصةوضرحبكلرروبهافالكانب،نفها

لمفإكاذلكعلعلاوة.الجدررالعهدكتابكذلكاعتبرها

الحطةدخولبعانبلالثرىالجىم!ةلتوضيحتكب
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منذلكوكضح،مخةجمصائبالحطيةوارتباطالحالمإلى

اللاحقالتاريخأن؟،لحصانهكشاببآدمحاقتاليالحرور

منأنهورغم.الرورهذهبض!تعرضتتدذركتهأنيين

اليهموجفاكانعصيانهحالةفيبالعقابآدمتهديدأنالجلى

تك)وحدماوبحواءببحلالموعودالنصاصوأن،وحده

للجن!اللاحقسنلتاريخاثابتلكن91(،-3:16

لتجةآدمعلىاأوقعتالتىالمقوباتقوملأائنركأنهاب!نرى،

(17و)2:16ايكوينسفرنيجاء!اأنيعنيوهذا.خطة

الجنىعننائبأآدميخهكانالذىالعهدشروطيتضمن

عقابفينصبالئر!للجنىكانفإنوعليه.الثرى

الئرعيالالتزامأوذنيليأ!ئاضر!كأنهبدفلاآدم،خطة

:يالقولالمبحيةالكنيةتعنيهماهووهذا.العقابتحصل

كي!فيةمعتفقوهذا.ذريتهعلىحبقدآدمخطيةذب)ن

الكنابفيسجلةأخرىناسبإتنيالإنانءاللهتحامل

26(.1،37:3تث،2:هضأ،:ها9تك)انظرالمقدس

كضسااالخمة،المويةبدأوإرياحزقيالوتأكيد

)رمبا4،33:12،و:182حز)النبايةبالمئرلةالاعنراف

31:92).

الخطيةعمويةبينالقديمالعهدأضاركئابوربطولم

جمنساربطندبولىالر!ولولكن،مآضوطوبينوالموت

(22و21:ا5)كورنثوسفيالكنيةإلىالأولىرسايهفي

،آدمالإنسانفيهو)نماالبثرجميعموتصببأنووكرحيث

يوعالإنسانفيهوإنماالأمواتمنالقياعةصببأنكا

خطاياهمبشبيىالبثرجيعموتفإنوعيه.الميح

حدثعليهالذىوالأساس.آدمعصيانببببلالخصبة

فيالكني!ةالىرسايهفيبول!الرسوليقررهماهو،هذا

آدمعلافةموضوعتاولجث(،21-5:12)روبة

البرأطسعلىالحطاةتبركلعنتحليصهليوضحالثرىبالج!

الحقالىاشندذلكيرحولكي.ذواتهمفيلهبميىالذى

الدينونةتحتالركلأنوهرألا،لقراثهجداالصروف

والنقطة.والميحآدمبينمغارنةويمقد.مآخطةبشب

ولا.المحتبوالبرالمحتةالخطةهيالمقارنةفيالأصاجة

أنهتأكيدمجرد،كرالثاليالعددمنبولىلالرصيقصد

ومنيخطثونأيضأفالناس،ماتوبالتالمط،أخطأآدمأنكا

كا،اللهانيقولأنضد.يكونأنيمكنولا،كلوتونثم

صو،الخطةيتيالموتأن،آدمحالةفيصابقةقاعدةوضع

الجيم،أحمأ)ذالبركلمعالقاعدةمذهنض!علىكر

عتقيهفيةعنتعليمهتوضعهوبولىالرسولهد!أنبل

تحتأصبحواكيفسانخلالمن،والموتاططةمنالبشر

البرد!ن!أنههرالفصلهذافيالأسا!فالفكر.الدينوفة

يبررونكنلكفإغم،عليمآدمخطيةذنباخابببب

واحدبإنانانهبولىفيقرل،لهمالميحبراحئاببب

.-حسبانحسب

المرتاجتازواحدوبإنسان،لمالعاالىوالموتالحطيةدخلت

ذلكخطيةذنبتحتانطوواالحميعلأناباسجعالى

!يقةاصثهدذلكيئبتولكى.1(2)عددالواحدالإنان

الأصاس!اكانخرةخلالملكقد،كحقابالمرتأن

خطيةذنباحتابهو،الحقيقةلهذهالممكنالوحيدالضرعى

!اكثمومن.14(و13المددان)الواحدالانسانذلك

معصيةبببالاسيدانفكما.والمحآدمبيندقيقةمقارنة

الحددان)الم!يحطاعةبسببأيفئايبررونفإنهم،آدم

الخطيةأنهوالفصلهذافيالأساسيفالفكر،(91أو8

ولتبرور.للدينونةالأصاسهماالمحتبوالبرالمحئبة

الكنابفيد2لا:علبهالمحثد*ظا،احاب)2(

الحقهذلكن،الميحعلىخطايانااحتسابباللفظالمقدس

،"خطاياناحملاالمصيحأنتؤكدالتيالعباراتتحتكنضوى

)ثمأيحمل"ايعبصأنورغم،.حمينالأمعليهوضعالربوا

ي!تعملماكابألكنهنزعها،أورفمهاأحيائا!نىقد"خطةأو

والمتحقينابالذنبالمتمينالأضخاصعنالمقدسالكابني

:8،ا5:17،7:189،لااالئخصبةخطتهمبببللعقاب

المعنىهذاله،ناسا"العبرىالفملأنوكضح.(22:9

في)؟يحمل!نىالذىأتجلاالفحلمعبالتبادللاضخدامه

عقابحملعلللدلالةالمستخدمالفملوهو،(الأثقالحمل

.(1ا53:)ش)الحطة

لذليحةترمز،التي-القديمالحهدفيالذبائحنظاموفي

(:44لااالذبيحةرأسعلىالأيدىوضعيثو-الميح

وتظهر،ال!افتقلذنيوأنعقدمهامقامتقومالذبيحةأنالى

العظبمالكفارةيوم!المعزتب!حالة!بوضوحالفكرةهذه

الربعبدعنيقالفحندماهذارعل(.22و2ا:ا6لاا

ءنا"تأديب)نأو11(،3ء:))كأيحملها،هو"رآثامهم

يقعجحله)حريخأ:عيهوضع"الربأنأو(،:ه53)إش"عليه

حملالمحأنهيفالفكرة(،53:6)ش1،جميفاإئمعب(

فالفكرةعيه،ذنجهاخب)ذ،خطيتاعقاب-عناياية-

الميح.علىخطاياناذنبإحتسابأىايخادالحقابهيهن!

كدالمبيراتهذهأصاسذاتهاالفكرةهذهوتشكل

نألينأربطرسأرادفعندما(الجديدالحهدقاصخدامها

وذكر،إشياءفكرةأخذ،الألمعلىللصبرمثالأكانالمسيح

علىجدهفيخطايانانفسههوحل"الميحأنالحقيقةتلك

فيكافتبطرسأنالقريةوتجير(،2:24أبط)،الخضبة

الميحإنكولأنيقصدأفهر(،53)إضحياءنبوةفكره

حملالصليبعلىبموته)نهبل،الصليبالىحتىخطاياناحمل

كاتبويوضح.ذنجاعبحبحيثخطا!افا،عقاب

الميحمجيءبينالتاكأجاعلأالفكرةنف!الحبرايخينإلىالرصالة

8!
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ذبيحةنفهليقدمأولأأقأنهحقيقةهوالئافيومجثهالأول

مجيئهفيجظهريما،آخر-شخطاياذنبعليهؤضعإذ،خطية

عبأالنيافطأوالمحتسبالذنبحمل،الحملهذابدونالثافي

بقولهالفكرةنفىعنأ!أبولسالرمولويعبر.(9:28

لعنة"صاروأنه21(،5:كو)2لأجنا،خطيةهـخعلالمح)ن

قكرةبوضوحتظهرالأولىالبارةففي3:13(.)غللأجنا،

-الحبارةتؤكد؟-خطيةيعرفلمالذىفالم!يح،النبابة

يخه،أبرازاصرناالخطاةنحنوأننالأجلنا،خطيةخعلئد

عقابعليهؤضعالمحانيقولأنوريدبرل!فالرسول

بهاالتىالطريقةبنفىتمائا،عليهحبذنبناوإنخطيتنا،

لنا.موبرهباحتسابأى!فيهاللهبر!8الخطاةنحننصر

عارةتحنىحيث(3:13)غلاطةفيالفكرةنضىوتتضح

علىالحقابأواللفةحملأنهألأجلنالعةاصارالميحأن

هىالأفوالهذ،كلفيالأساجةفالفكرة.المكسورةالريحة

الميم.ع!،خبقدحطيتناذنبأن

أصا!علىالذكطالبرإن:لثبالمهحبراحاب)3(

مضهودبرهو-برلىالرسولكتب!-الفاجراللهيبرر

.(321:رومية)والأياءالناموسمنالقدبمالحهدفيله

نأيلزم،اللهمعالصحيحةالملاقةعننأتيالنىالبركةفلنوال

عنذلكويحدث،خطةعينائحبألاأى،الصفحتال

وتبو.(2أو32:مز)عنهاالتكفيرأىالحطبةشرطريق

فصاعىحملطرثقعن-التكفرأممطالغطاءأوالترهذاطيعة

منوالخمينالثالثالأصحاحفيواضحة-يابثاالحطية

اللهطل!الذيالبرأنأيفئايعلناالقديمالعهدأنكا،)ضحياء

تراقبكنتإن":المرنمفيقول،لرقيوجدأنيمكنلا

يتبررلن5(،:0313مز)؟،!فذنياصيد،!اربالآثام

كنجسكناصريا"وقد(،ا:432مز)احيقدامك

يتحدثلذلك،(646:)كأ)أبرناأعحالكلعدةوكثرب

،الر!فيالذىالبربلالناسعحلمنلىبرعنالأنبياء

البرلالربانما5ل!ئعبه،الربعندمنيأقالذىالبرأى

يقولعندىمنوبرهم"(،2وه45:24إش)،والقوة

إرب61:3،:58،8)شأيضاانظر-:5417إش)،الرب

في!ءالفكرةهذهونتضح.(ا:12.هوضعا،.51:

وتكنيهوزابخلصالأيامتلكفي":المشالعصلىالارتاط

(3361:)إريالرناأااشب:لهتحمىماوهذاآمنةأورضليم

الا3هذانعىويطلق.إيهاالملكالمحمجيءعندوذلك

إريا)لاسرائيلعظتلاعلانالمياعلى"برناالرب)

23:6).

هذهفيصراحةالاحنابفكرةتوكيدعدمورغم

،(كرممر)البربذااللهاكرافمجردليستفالفكرة،الغصول

عملبواصطة-الربمنيأزالبرأنهوالمقصودالمعنىلكن
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ضحبه.برمنبع-المح

الطركأموضخاالفكرةهذهنف!بول!الرسولوشاول

المحتسب،البرافكرةوواصفا،للخطاةالبرهذاممأقيبهاالى

المعح،هـدبردولىالرسولويحنيالتبرهـ.عنيحليهأساصئا

الكاملالاصتحقاقمن!بهماأو،الرفيعةالرعيةمنزلته،

الكاملةطاعنهذلكنيبما،اللهناموسلمطالب)تمائافعلهمالكل

الأبدىالمجدالىثمالحياةالىيؤدىالتبر!روهذا.وسلياإ!طبيأ

.(5:188:03،رو)

نوقفالحياةعلىالحصولأندائمأالرسولبولىو!وضح

،الحباةلنايضمنالمسيحكانإذاوعليه،الناموستتميمعلى

فإنولذلك،الابقللبدأمطابفاذلكيكونأنبدفلا

و!حه،المحعوتفيالطاعةعصصرعلىيددالرصول

حتىالطاعة!ور؟.(5:81رو)الخاطىءلنبررركأساس

في)الميمجانبمنالطاعةجاةذروةبإعتبارهاالصليب

مطالبكلمنفداءناأنأيضئابولىلالرصو!ؤكد.(:28

غل)الناموستحتالميحولادةبحقغةمكفولالامرس،

لحنةتحتكانالمسيحأنعلىذلكقصريمكنولا.(4:4

منتحررناأنناعنهتجمما،الناموستحتولدلأنه،اباموس

دولىالرسولتعليمفيالمبدأهذانفىنرىأنناكا.مطالبهص

الإلهية-النحمةمنهرثآخرهالأولهمن-ايبركلبأن

الكامل.الخلاصالىدى-2أنهمجقمةبالارتباط

فكرؤ-للمؤمنالم!يحبراحنابتعليمأهميةونرى

علىالحصولكيفيةصضوعأنحقيقةمن-برلىالرسول

قبلصاء-الديتىفكرهفيجوهريأموضغااحتلقد،البر

المقامالم!بحلظهورنتيجة-لالرصفتجديد.بعدهأوتجديده

الم!محقيامةلأنالبر،لنرالالحقالطريقعنمفهومهحدد-له

.ابا!وسبأعمالالبرالىالماضىصيهكلإداتةلبول!تحنى

بولىالرصولتعليمأساسهوللمؤمنالمسيحبرواحتصاب

تمائا،مجافيالتبركلأنحققةسذلكرؤيةويمكن،التبرروعن

غل،ا5:ه3،24:روبة)فيهاصنحفاقأىللخاطىءولى

فإنهولذلك(،هة4رو)للفاجرئفذموهو.(:37في،5:4

،4ة311،5:،؟6ة2كل28،و302:رو)بأعصالليى

بالتحدكدهربلاخطية،عن!فحمجردليىأنه؟،(3:9في

،الناموسمطالبكلمنالحاطيءبتحركلكاملثرعيحكم

حقيقةالأخرةالحيقةوهذه.الأبديةالجاةليالحقونحه

هو-حقهاستيفاءأصاسعلىالمبي-اللهبرلأنواضحة

فيهوظاهر،(2رو)التبر-سعنبولسالرصرلتعليمأصاس

ور)الكفارىالميحعملهوأصا!هلأن(26و32:هرو)

تحملعلكلتكزانموسلفةمنافتداءناولأن،(32:ه

اباموس،مطالبكلمنافنداءناوأن،عنانهايةلهاالمشح

نكمنلا)ذا،(:4،،3:13كل)لهاالمهحتتميمعلىيترقف



-حسبانحسب

مجردكونه!-بولسلالرصتحليمفي-بالنعمةالتبرورطبيعة

فيأو،(رتخل)قانو!أ!اسأىدونفقطبالعمةغفران

أو،لأنوباك(الخاطيءقهوأنتجهالذىالذاقيللبراللهقبول

!كمنلكته(،كريمر)الكاملالبرعنبديلأالإيمانقبولفي

الذىالبرالفاجر،هواللهيبررأساسهعلىالذىالبرأنحققةفي

برهوبينبيهبرلىالرموليقابلوالذى،بالسةاللهصت

الله!نفرثمومن(،39:فيأالناموسبأعمالالذىالثخصي

فيه،فيءأىأطسعلليسباركسخصويقبلهللخاطيء

!نىماوهر،أجلهمنالميحعملهماحسابعلىفقطلكن

كأساسللخاطىءتحبوطاتالمحآلاماستحقاقاتأن

.لتبررره

عنيتكلمعندمابجلاءالحقهذابولىالرسولويؤكد

ور)لناعوبالبرأنوعن،أعمالبلرنلنااللهيراحتاب

فالخص،البراحتابفكرةالقرنةوتوضحا(.او4:6

فهر)ذن،(4:هرو)"هـفاجربأنهموصوفيتبرر،الذى

واضحأهذاو!لو.لهالبرهذاالله،احتسابأساسعليتبرر

جيلعلى"وانحصةهجيلعلىالحشانببنالمقابلةمنأيفأ

نأوريدبالأعمالالبروراءيسحىممن.(4:4رو)أدين

ذلك،منالنيضعلىولكن،أعحالهعلىكمكافأةيتبرر

يمتلكهلابزاالانانمنحهو،النحمةجيلعلىالتبر-سيكون

للخاطيءخسبأنهوايبر!أصاسكونعليهوبناء.ذاتهفط

عنه.خارجبر

التىالمقابلةنيأيضأالفكرةهذهبولسلالرصويؤكد

نأ!انهيخقول(91و5:18رو)والمحمآبينعقدها

كذلك،خطيمأصلأهىليستخطيةسببيدانونالاس

الخطيةفكرةوئحد.برهمهولي!برحابعلى!ررونفإنهم

المقيقةالمقارفةنقطة.-القرلسبق!-المحتسبوالبرالمحتبة

يقولكا-أيضأوهى.الميحنيوايبرور،آدمفيالدنرنةبين

والجد!د،القديمالعهدينبينالتباينأعاس-بولسلالرص

القديمالعهدمقابلفي،البرخدمةابأنهالجد!دالحهدفيصف

هذاكانفإنهذاوعلى.،الدكونةخدمةابأنهيصفهالذي

المهدندبصتحتللبثرذاتيةحالةعلىيدللاالأخيرالتحبو

يخجب،دينونةتحتهمكمنباللهعلاقهمإلىبل،القديم

أنويجب،سباباسالعلاتةهذهعكسعلى،البر"يدلأن

بولسالرصولويوضح.شرعيألهماللهترئةعلىأالبرأيقمد

اللهمن...لناصار)المح)نيقولهتحدكدبأعرالحقنفى

لأفهليحبرالدقيقالأ!وبهنااختررقد(1:03اكو)بزا

قداصة..اللهمن...لاهـصارالميحأنعنأيضأكحدث

هذهكلمجتوىأن!ستطعتعبراخياريجبفكان،وفداء،

-الذاقغربالبرت!تحلقالتيالحباراتأوضحومن.الأفكار

منالذىبرىلميوليىفبهوأوجدا:هي-المكشبأى

-حسبانحسب

،بالإيماناللهمنالذي،البرالمحبإيمانالذيبل،الناموس

علطيحصلالذىالبرأنعلىالرصولفىكدفهنا.(3:9في)

الذاقيفالبر،الذاقبرهمنتمائاابقيضعلىهرالمحفيالمؤمن

بالإبمانفسنللهالمكتبالبرأما-النامرسأعمالمن

لهممنوح،الإنانخارجمن-ذلكعلى-فهو.بالمسيح

بالمح.الإيمانطر!قوعن،المحعملأصاسعلىاللهمن

البرعنالابقةالفقرةفيمجلاءالمثروحةالغكرةوتوضح

الرعيالوضعفكرةأى-للخاطيءاللهيبوالذيالمكتسب

ممنىالفكرةهذهتوضح-للمؤمناللهمنالمسنرحالجديد

مراتتسعبولىالرسوليتخدمهاالتي،اللهبر)عبارة

3:ا26،0و2وه22و2اوه3:،:17ارو)

للبرالإيةالصفةعلىتدلنهي،(2ا5:كو2،(مرتين)

المواضعاعتبارعلىالمادةوجرت.(26و2وه3:هرو)

طبفااللهمنالبهيأفيالذىالحاطيءلبر)شارةبمئابةالأخرى

مؤخزا،هونج5يفحرهاولكن.(3:9)فيلبيفيجاءلما

عملعلتدلكلهاأكاعلى-،كويني"نهجعلىناهجأ-

ضرءفيايكلفضد!ديدوالتفيمهذاولكن،الإلهيالتبركل

(521:)كورثوسفيالكيةالمطالثانيةالرطلةفيجاءما

فيجاءعامعوكذلك،،اللهبرنصو5أننا!ذكرحيث

نأيذكرجث(6-:3ا.)روبةنيالكني!ةالىالرطلة

برمعبالمقابلة،ابالايمانالذىالبر"نفسههو،اللهبر5

الله،منكنالهالذىالانانبرأنيزكدوما.الذاقالإنان

سمفيايهودخطأصبأنحقيقةهو،نا)يهلارماهو

هذهأ!تدالمعبحعملأنهوالناموسبأعمالالبروراء

هو)ذنالبر!ذا(.01:4رو)البرعلىللحصولالطريفة

هوفاللهاللهمنكأقيفالبر،اللهعنللانصانأصحالذىالبر

كللأن،داخلئابازاالإنانبجعلذلكيكونولا،مصدره

البر)نه،تمائاموضوعيبرهوالبرهذاأنتبينالسابقةالآيات

فيللمزمناللهيحبهالذىالبر،(3:9)يخلبي!المذكور

الدقيقالمعنىينفس.!فيهاللهبرنحننصر)هكذاالميح

ولأن.(52:اكو2)!خطيةالم!ح)خحلبهالذى

فحمل،عيهخطياذنبباحتاب،خطيةجعل"الميح

الله،برنصو5أننايفىلالرصبرلىأنبدفلا،عقابا

وعل،لناالمحبرباحتابأىاالموضوعيالمعنىهذانجفى

روية،فيالكنسةالىالرصالةفيالمباينةتكونالمنوالنضى

يرهان،اباموسبأعحالالذىالهودوبراللهبرفي(:013)

منيأقيقانوقوضععلىالبرلهدل،الحالينكلتافيأنهعلى

الانج!ل!لالذىالمحتسبالبرنفى)نه.دالاحتساباللهجانب

الاموسمنلهالمثهود،(:17ارو)،للخلاصاللهقرةا

بموتهأظهرالذى،بالميحبالايمانالانانينالهوالذكلط،والأياء

3:)روالميحبكفارةحقهاصوفىالذى،اللهير)الكفارى

انهالرصولبطرسعنهيقولوالذي،(26و2وه22و21
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حسلى-يحسلى

.(ا:ابط2)أالإبمارعابة"

باللهآسإبراهبمأرموضم!-لىبول!الرسولى:يؤكد

بعصويقول.(3:6غلة4:3رو)،برالهفحسب"

البرصلديلأاهيمإلرإيمادقلاللهأنيعىلولسإتالمفسربر

يكودألىيم!لألكن.للتريرشحقانهلاكأصا"،الكامل

القرينةصتقيمخطعلىياقضلألهالرصرراسيهإقصدماهوهدا

يأطوذتررقدألهلإئباتإبراهيمحالةلولىيدكرعندما

طيةعنبولسفكرأيضأيخاقضولأنه،حافيمنإصتحقات

المطلقالاعمادهرلل(الاستحقاقلىدعاوصذفىاتالإيمان

كا،للحلاصيتهكلالإبماديستمدمنهالذممطالمسيحعلى

النحمةو!تالسةسهوإمماالتريرأرصالريولتعليمياقض!

حقيمةيوضعأد-ا!مولاهدهفي-يردفاشسرل.لقط

(ا:56تلث)السيطةالتكوينسفرلعةمقتبأبالعمةالنرير

كئحه!!ليى!لاللهكمؤصتتررإلراهيمألىلاطةيعىفهو

.دالأعمالالر2وراسعى

وكاد5يثعقأويرحمابمعنيلعلمنمثقعبرمميا-

حسدابنكانإذ،عرالاثىصليمانالملكوكلاءأحداله

في!افرأرضوصهصصلهمكايأردرت:ةصوشكيلأ

.(ا4:.امل)مسىصطمنالغرييالقسم

حسد-يحسد:

نظرةهر،الآخري!لدىماإلىالحفردةالنظرةهوالحد

يمتلكونلأ!مي!الآصنحومنالحيثوالثعور،الرضىعدم

ذأأولعمةسلديهمماإليهتجحولىأنوتمى،تجتلكهلاما

ئسقيوها.

القديم:العهدفي)1(

عكللدلالةايههاه!العبريةالكلحةالقديمالعهدفيتستحدم

الحسن.بمعناهاالغيرةعلىللدلالةأوا!سىء،ابمعناهالحد

صأ:اللهصمرا"ا-الحسىكلعاها-الكلمةفتشخدم

أقلمرازا-السىءبمماهاأيضأوتستحدم،الاسمنالأفاضل

مطقااليءالمعنى!ذاتشخدملاولكها،الناسعن-تبيا

الله.صت

وأ!يحمر"يمحنىأكاناه!الفملس"يهناه"وكلمة

وأالالهابأرالاتقادأوالاشتحالأصاصئاتدىفهى!ايرهح

ءصهاومنالثديد،الانفحالعلىتدلأغاأى،حهالراحمرار

القرينة.منيفهمأنمجبالذىالمزدوجمفاها

الصممنمراشلهفكان9:فيمثلأالصىءبمعناهافراها

!2

تك)"الفلسطييونفحده،كثيرونوعيدالقرسومواش

وحسدوا5،(3711:تك)،إخوتهفحده5(،26:41

،(ا:6016مز)"الربتدوسوهرونالمحلةفيمو!

!!ق)!يهوذامنالمضايقرنوينقرضألرايمحسدويرولإ

!!(....13اتا

،المحمودةالغيرةتعىالحنبمعفاهانفهاالكلمةأد؟

نث2،5:344،1:.)حرعور"إإلهفهرللربكثبزاوتسص

املا:4،91يى13،و6:2511:ها،4:24،5:9،

8:2ا:14،رك2:18،يوئل92،2:هحر14،واا:.9

إلح(....

عمالنرةأوالأضرارحمدمنالتحديراتمنالكثروهاك

،331:أمأل3،و371،73:2:)مرالظاهرمجاحهمبلغمهما

الانانأنالجامعة!فرويذكر(.93و23:1724:1،

لجاححدهتجة!اراتوتنصيةالحصلىيال!!ماكيدفع

حدأفهعصل*حوكلالتمبصرأيت!:فيقولخرير،الآ

.(4:4جا)لمتريههمنالانان

شيجةحدثتالتيالمآسىمنالكئيرالقديمالمهدو-سوي

وتصة4(،27؟ا)تكو!قوبعشوتصةفي؟الحد،

)تكواخرتهيرصصوقصة03:ا(،)تكولئةراحي!!

65:13،و3:ه)أسومردخايهامان:قصةا(،37:ا

14(.و

قداميقفمن":لالقولالحسدقوةالأمثالسمرويصور

إلىتدفعجبارةقوةالحدأنأي(27:4أم))حمد؟"

ألمازويقولآنفا.المذكورةالأمثلةفيكاالرورأفظعإرتكا!

الحد()والغيرة،الغبييقتوالعيظلأنا:لأيوباليماب

فيالحديفعلماأضدفما.(5:2أيوب)"الأحمقتميت

مأ)،الحسدالمظامخوا:الحكيمبفرللدلكالحاسد،قد

14:03).

الجديد:العهدلي)2(

الحسدعنلتحبيريونانتادكلمتادالجديدالعهديتستحدم

المدلولالدوامعلىولها(لا،"هه؟هول)"س!ف!ولو:هما،والعيرة

كلا:9،روميةأ،.15:مرض27:18،ت)الطراليء

إخ!(....3:3قي6:4،اقا:ها،في26،و2ا5:

المبرية!يهاه5كلمةتقابل(التى26)دها!زيلوس)ش

الغيرةعلىللدلالةأحيائاتستخدم!ىوال!ىءالحسنبمدلوليا

وأ،(2:17بو)،أكلشنيبيتكغيرة"في؟المحمودة

عأانظر-4:18غل)أالحنىفيالعيرةهيحسةأ

:2،ا9،21:،11ت7كو22،:01روية21:0،2،22:3

.(3:91رؤ2:14،قي3:6،4:13،كونيا:14،غل



ور7،9:أعانظر)للحداليءبالمدلولأيضئاتستخدم؟

.(02:ا2كر3:313:4،2،اكو:13،3

الحبورؤصاءالكفةدفعالذىهو،الحداكانوقد

أشعلينئدرجأنه؟(،:2718ت)للصلبيحوعلشليم

القدسالروحومجذرا:92(.رومية7:22،مرقس)الخطاكا

أهمومن.(2:أابط5:21،غل)الحدمنالمزنبن

.(ا:34اكو)،تحسدلااأضهاهيالمحبةصفات

الىيئتاقفياحلالذىالروح5:!قوبالرسولويقول

كاالغرةهوفابالحدوالمقصود،(4:هيع)!الحد

فيجاءتوقد.(بكلوت)الكاثوليهيةالترجةفيحاءت

الذىالروحهلا:الاضفهامبصيغةأالجاةكتاب"ترجمة

بعضليجاءمانف!وهر"حد؟عنكارداخيافيحل

الطيبة"الأخباركاب"تربةفي،جاءت،الانجيزيةالترجمات

،أفيناوضمهالذىالروحعلىبثدةيفاراللهأن1(!*س!)

اكيالروح9:كم!()7المقحةالانحليزيةالرجت؟و

ا2:!هوشعالظر)هالحددرجةالىءفييغارميناوععه

معهوآخر-شوضكوتانف.دايفدصندكتورويقول

يقرلالكتابأنتطوناأم:الآيةمنالأولالجزءأنيرجحون

لي!الآيةمنالثاقالجزءوأن،بذأتهقالمجزءهرباطلأ؟أ

صح!اذا،نهاالأولالجزءفيالوارد،يقولاللفعلمفعولأ

المحنىلكان-فلكمنيمغقوىجبثمةولش-دلك

كلأننقبرأنالممكنمنكانإذاداالؤالهو،المقصود

أصفاربهتذخرمماوكرهالرابعالحددفيالعالمضدالتحذورات

المقدساليهابان.جوفاءعباراتمجردهي،المقدسالكتاب

خطرالتحذ!راتهذه)مالوق،الثرهذاضدئدةيحذر

نفوسا.عل

المقصودأنالمقدسالكتابدارسىمنالغاليةترىيا

كاأ،فينااللهوضحه"الذى،الروح5هو،الروح"بكلمة

درجةإلىعيناكار"وأنه،المنقحةالإنحليزتالترجمة!جاء

القدسللروحالمباركالعملإلىناالإضارةوتكون،الحد

المحمخرمنأمانةبعدمسلكنا)ذا(4:03أف)يحزنالذى

مقدسةغوةعلينا!ارفهو،بركةبكلتباربهاالذىوالله

يكونأنمطلفاررضىرلا،لهبجملتنانكونأنكريدنالأنه

وبخاصةالأرجحالتفرهوهذاأنويدو.منقو!ألهولاؤنا

سىء-مدلرلعامبوجهلهاكانو)ن-،حداكلمةأن

)كا،المواطفهـأنبلعنللتبوعد!دةمرازاتتخدمأغاالا

.(المغدسللكتابكبمدجتضربغول

زربابلأنجاءأحداصموهو"،رحيم"الربمحناهعبركطاصم

حسك

أخ)ابابلصبيمنالحودةؤالشبمنمجموعةأولقادالذى

2(.0ة3

حسر-يحر:

.،حكل)صوالمدىطولمنوانقطعكلالبصرحسر

عيرنتححرهـ،لا:المياملكبركاتعناضحياءويقول

علئاتفهمالجرعينوقلوب.تصغيالساعحينوآذانالناظر!ن

،(4و32:3إش)!فميخاالتكلمالىنبادرالعئ!نوألة

ايىالجدوضعناتجمربكلمنجخلصرنأخمأى

الحاضر.الزمانفينهايحانرن

حسرة:

بنجدضلوماسموهو!ضرأومعوز"مفاهعبرى31

يوئحياإليهاأرصلالتىالنبيةخلدةجوزو،الثابحارسترقهة

أح)2الهيكلروجدالذيال!ثريعةسفرصيألهاالملك

.22:14(ما)2!حرحر9أيفأ!كمى22(34:

:حواس

فيالرسولويقول،والشحورالإح!اسمركزهيالحواس

بببالذ-فىفللبالغبنالقوىالطعامأماا:العبرانيينالىالرطلة

والحر،الخربينأمم!زعلىمدربةالحواسلهمصارتقداممرن

الحاتعلىللدلالةهناالكلمةوتخدم.(5:14عب)

تكتملوهي،الأمورعلىوالحكماث!زعلىالفدرةأوالداخلية

:4،7اق،41-4:21أفأ!حأانظر)والممارسةبالتدرب

.(3:18بط2

حسك:

شوكيةنباتاتالالمقدسالكتابفيكثرةإضاراتناك

الكرف!اعها،العصؤالمستخدمةالمبريةوالكلحاتنحتلفة،

النباتاتهذهمننوعأىتحديدمعه!ححبمماالغمرضمن

كلمةوتردكثيرا،النرجاتفهااختلفتلذلك،المقصودهو

الكلتينعننقلأ(فانديك)العربيةايرجةفي"حسك"

الآيين:المبرتين

فيوقتربمالقديمالحهدفيمرتينوتذكر:دردار)1(

والدردار(،8ة01هوضع،3:81تك)،حك)إلىالمرتين

النجمة،ثوكة5أو،الدردارضوكة"با-مصوفنبات

وروجد،المركبةالعاللةمنداهـ،8!()!3صوراالحلميواعه

الزهرةقرمزىمها،فلسطينفينوغاخميننحومنه

وما(!ل!ل!!.ح)الزهرةوأصفر(،!كلاهأ!هم!افل!)

فلطين.فيانثارأالأفواعاممر
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5:6،أإش)ضعياءبصفرخاصةكلمةوهى:لحمايت)2(

6صضادوتفترن(27:4ا:180،17،إ29،وه24و7:23

.(الحبريةفياضام!))،)ضوكككلمة

دلكلمةنرحمة،حسك)كلمةكأق:الجد!دالعهدليأما

(:68عب،761:مت-هام!كا)3،تر!ولوس"اليرنانية

.،حرابأوأصنانئلاثذات5هوالحرقومناها(

.حسل:

حفظه)مناأى،لسلياهواترخيململهجمبرى31

يوسفالعا!ثرالجدوهو.داحوموأبوعاىابنوهر!االر-

.(32:هلرالهالىانتابهفيالنجار

-اغسم:حسم

:أووبقرلفيكا،فانمطعقطحهأىفانحم!سه

أيوب)هتفولا-كالظلولرحنحمئمكالزهربنهرج"

!هـقلالمىهناأفح!م"المتربةالحبركةوالكلمة(ا:42

انظر)مراتبضعالمفىبهذاصلأترجمتوقد،تطع"بمفى

.(37:2مز،8:61،42:42أروب

كسن:

الأمملوك5:المسحيوعالربخدتلق"عن،الكلصه

2(،22:هالومحنين،يدعرنعلهموالج!لطرنصسودوكم

وكلىكالا،(،)ص!،8)ييررجبتى،اليونانيةالكلمةعنترجمت

مامصرملوكمناثنينالث!؟نالمحأنالبعن!

السابعوبطليموس.م.!ق242-)247الثاكطموس

"لكلرجيى،،اللقبهذاحلااللذ!ن.م.(ق1-171)47

حكامهاكلكلالتيالمالميةالمحالكيينضارنةكوعالربصضد

أبهةبكلأنفهمعيطونهمبيما،،المحصن5،لقب

)تضاعنييعملرنمنالمهانتميالتيممل!وبين،وفخغخة

بمتالتياثاجرةكلتعنئاذلكوكان،الآض!نخدتفي

22:الرااكبركونأنهظننهممناحولايلامذين

.)24

يحسو:-حسا

الربوبفولضىء.بحدضهكأضريهحؤا،الماءالطاثرحسا

تحوفراخه...وكرهويحلابريحلقبأمركأو5:لأ!وب

3(.93:27-.أيوب)،هوفهناكالغتلتكنوحيما،الدم

حسوفا:

صخصاسموهوا،مكوفأوئعرىامفاهعبرى31

منعادواممن،ايكلخدامالنثينيمعاهللاتإحدىرأسكان

ح!ئعنا

7:46(.غ2:43،)عزالكاهنويئوعزرلابلمعالشي

:نسوحسيلى

الرأىالمتفيميالمهودمنالأتقاءعلىيطلقاسمالحدرون

الذ-كأحماعةعنلهمتمييرا7:13(2:42،)امكوالعقدة

)الحطاة،المكايينشرعليهميطلقالذكن،ايونايخةالئقافةاعتقوا

يفتنونالذين1(3:ه2،44:مك1)هالنفاقوارجال

نتكاو.(7:22مكا)لمفدكأ!ا5و،(ه:3مكا)االئحب

وأيخة.مستقيمةولكهاايزتشدكدةالدينيةالحد!نآ!اء

مك2)لهمقائذاالمكالىبهوذايقرفونالحسيد-سنوكان

.(ا:46

!لكونالمكابيين،أ!امقبلكجماعةموجودينوكانوا

ظهرونولالالشاصة،كرأيهصونولا،القديمةالطرقبحسب

تتصلكانت)ذاالا،البحتةالقوميةالطموحاتمعكبيزاتعاطفا

ا:2(.2يهوديتاء6:8،2مك2أ:63،)امكبالدممانة

فيحنهمتأمبنعلىالمكا!طبهوذمعتحاونهماخصروقد

أورضليم،علىبكيديىزحفوعدما.الدنيةعقائدهمممارسة

ألكبسى-لأنصلائا،معه!فدوالأنالاستدادلديهمكان

للكهنةرئيئاقبلوهوقدمحهمكان-هروننلمنكاهنوهو

خيانتهببببمدئذصرعىصقطواقدنهمصتينأنمنبالرغم

المكاقيهوذاعنتخيموكان1(.6-7:13مك1)وغدره

هزيمة.فيالأصباباكبرهو

)حلثن!

حضبدانة:

أحدأنهو-سجحأ،سشولقاضأشاهلحلعبرىاصم

كانعندماعزرا!سارإلىالخشبىالمنرعلىوقفواالذتاللاويين

للحبالمعنييف!رونواللاو!ون،الكهة،ال!ركعةسفريقرأ

.(8-8:4غ)

ح!ثنا:

الرؤساءأحدوكانأ،الربيحاصيهمن"مفاهعبرىاسم

اا:.)غالبيمنالمودةبمدعنحمياالميثاقختموا-شاللى

2(.وه

:ا-وهو،،الربيحاصبهمن"محناهعبرىاصم

أورشليمصرمننسئارممواالذ!نأحدأحطر!ق5ألمط(1)



حشون

+(301:غ)نحمياأيامفيحروماف،بنيدايامجانب

الصلاةفيالكاهني!ثوعمعاضتركراالذيناللاويينأحد)2(

حضبباففههوأنهويظن(ه:9)غالمبئاقعلىايوقيعقبل

.2(01:1،111:2،221:4غ4،2او8:9)عز

حضبون:

سيحونمدكةهيوحثبرن.أحبان)محنا.مرآلىاسم

واسترلىللموآيينأصلأوكانت،ملكهوعاصمةالأموريينملك

فيمو!،بقيادةإصاثيلبنوأخذهاثم،عيحونفمعلمها

عدد)الأموريينمدنمنأخذوهمالينكنحانالىطربغهم

.(26و0212:ه

جادجطىبينالجوبيةالحدودعلىحشبونمدفةوتقع

بنوأعادالتىالمدنإحدىوكانت،(:26ا3كثى)ورأوبين

حئبونحسبتوقد(،32:37عدد)وتحصيهابناءهارأوبين

يق)اللاوينمرارىبخيلعثائرأعطيتاييجادمدنبين

.(681:أخ21:931،

،51:4إثى)!وآبمدنبينعنهافنقرأالأفياءأضارفيأما

عادتولكنها(،3ة4،94وه34و48:2إريا،9و:618

الحهودأملاكبيناحمها!وصيفوسذكرفقد،الهوديدإلىثانية

يوسيغوسذكر؟.يانيوسا!ندرحكمايامفيموآبفي

علهايطلقكانوالتي-بهاالمحيطةوالمنطقةحثبونمدينةأن

لحكمثمالمكابيينلحكمدانت-(حشبونيتس)الحشويخة

تقعوكانت،بيرية)قليمفيتقعكانتوأ!االكبر،هوودس

حشبونموقع

أطلالعنعبارةوهوأحان"باصمحالئاالصروفالمكانفي

الأردنضرقيميلأعرشةمخوبعدعلىلأرصيهاالمقابلةالحبالفي

ارتفاعوعلىجذاحصينموقعفياحسبان"وادىحافةعلى

يلاخميننحوبحدعلى،حبانعين)أعلىقلم006نحو

يدبامنأيالتعةنحوبحدوعلى،أورشليممنالرقال

تاريخهاورجعاييالأطلالوتتثر،وأرنون!وقشىبين

البحر!حفوققفحان2جبلينعلى-الروصانيةالمصورإلى

بقاياوتوجد.التوالمطعلىقدئا54!2تدئا،0392شحو

كلجد!،تديمةقلعةأطلالالغربمىعليهتثرف،يكل

صللة،الوادىفيالتىالماءعينتكؤنبيما،مهدمكبرخزان

لاالوصولويمكن.(7:4نق)البركأوالبحراتش

،الصخورفيضقخلاليمرمنحدرممرعرالرادىمنالمدينة

،حثبونمنالنربإلىتلوعل.ببوابةيغلقكانربماوالذى

القديمةالأضرحةمنمجموعةعنعيارةوهي"الكرية5توجد

.الحجر+والدوالر

ويتكرر!الأمردبرأوحسبقديهوه!معناهعبرىاسم

تكادحتىونحياوعزراالأخبارأضارفيكثيزاالاسمهذا

اسم:فهوالأحماء،تختلط

إثانوجد،صرارىبنيمنحلمابنأمصيابنحثا)1(

أخا)داودالملكأيامفيالمقدسفيالمغنينأحد

.(4ةه6

مراريبنيمنعزريقامبنحشوببنكعياأسلافأحد)2(

ع)نحمياأ!امفيأورئليمفي!نراممنلاوىبن

.(14ة9أخاانظرا:ءا،ا

منعرةاثانيةللفرقةرئاوكاد،يدوثولىأبناءأحد)3(

52:3أخا)الاجماعيخحةفيداودأقا!مالذينالمقين

.(91و

موكلينوإخوتههووكان،قهاتبنيمنالحبرونيينأحد()4

أخا)داودالملكأيامفيغرئاالأردنعبرفي)سرائيلعلى

62:03).

داودأ!امفيللاويينرئيسأوكان،قموئيلبىحئيا)5(

.(27:17أخاأ

قدمواالذئ،الملكيرضياأبامفياللاوشرؤطءأحد61(

35:9(.أخ)2ثةخىابترومنآلافخمةللفصح

الرأسإدوأرسلهمالذ!ن،مرارينجىمناللاويينأحد)7(

-ا8؟7)عزعزراطلبعلبخاءأموانمرعندعزراإلى

91).
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حضر

اليمو!دعزراأقرزهمالذفىعرالائيالكهنةأحد)8(

معهمالرليلبيتتقدمة،والآنيةوالدهبالفضةبأخذ

)سرائلآياءورؤصاءواللاوونالكفةلرؤصاءلتسي!ها

وقد.(8:24عزرا)الربيتمخادعفيأورضلبمفي

الايق.البدفيالمذكورخانفههركون

فيالسورمنق!ئارمالذكليقيلةداثرةنصفرئى)9(

خثمالذىحنبهانفههوولعله(،3:17غ)نحياأ!ام

.(11:!01غ)الجثاق

بافيبنعزىوجدالمقينآصافبنيمنتنيابن1(خبيا)0

اللهتعملعلىأورضليمفىللاو!نوكلأكانالذى

ا:22(.ا)غ

رئيس!وكاقيمأيامفيلحلقياالآباءرؤوسالكهنة)11(أحد

.(24و2ا:ا2غ)الكهنة

حدثر:

علىالقديملعبهالربفيغولوالخد،الجمعهوالحثر

منوأحثرآالئعوببينمنأجمحكمالى5:حزياللان

هناالعبركةوالكلمة(،:1117حز)،يخهاتبددتمالتيالأراضي

"يجمع،بكلمةالمواضعصانردترجمتوفد""أصافهي

دايال21:4،:9،ا2ارياا:5،4أخا)انظرومثغاضها

.(:212،46:ميخا،01:اا

-سمالىألربيقولفانتظروفي5:صيالانعلىتولكا

المصالكوحثرالأمبجمعهوحكميلأناللبالىأقوم

تؤكلككلربنارلأنهغضبيحموكلعخطي،علملأصب

موعد،"هيهناالحبركةوالكلمة(3:8صف)،الأرضكل

ما!لةمناكلرفينرجمتوقد،موعدعلىالاجماعبممنى

.،الاجماعخيمة"في؟اجماعبمعنىموضغاوحمين

:حضرات

اكز!لغالختلفةالخراتمنعدذاالمقدسالكتاب!ذكر

والدبا4،وابحل،افلالكتابفيذكرنوكا،عرحمةمن

والزحافوالغوغاءالجندبمنبأنواعهوالجراد،والحرجوان

؟،والعثوالذبابوالزنابكل،والبعوضوالبركوث،والطار،

والحرء(الديدانمننوعمني!تخرجالذى)القرمزيذكر

عائلاتإلىتتحيمجموعافيوهي،القزثودةتصنحهالذى

الأجنحةفواتعالدإلىكتصىسافحها،الحثراتمنخلفة

فواتالىيتمىطوما،والزبابكلوالنحلامملثلالفائه

الىكتميماوفها،الحر!وفراشةالعثئلالقشريةالأجنحة

الىفتمىماوفا،البرغوثسئلاليفويةالأجنحةذوات

مثلالخطمياتإلىيتميوما،الذبابمئلالجناحينذوات
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حشب!ق

الأجنحةستقهسةالىفتسماونها،القزوثودةالقمل

.الجرادمنالعديدةكالأنواع

ولكنها،فحسبالقرمز!ودةالىتئولا،ثودة"وكلمة

الأجنحةذواتمنالحشراتلرتاتمنعديدةأنوأكاتشل

الجناحين.وفواتالغمدةالأجنحةوذواتالقثركة

الىئير(2واا:.2الاا،الطودليب"أن؟

.والحرجوانوالدبااكلمثلالأرضعلىتدباييالحرات

تحديدفيكبرةصعوية-الواتعفي-الحلماءوجدوقد

كلماتتستخدم)ذ،حالةكلفيالمقصودةالحشراتأنواع

يصباييالحثراتمنالنوعنفىعلىللدلالةعتفةعبرية

،هـذبابالمطترجمثلأ،ذبوب!فكلمة،بالضبطتحدررها

الىترجم،أروبةوه،(7:18)كأا:ا،.جاممة)

أنواعتحديدالسهلمنوليى(31-812:خر)،دبانا

.)1:4(!ثللطأوا:22()1لا.فيالمذكورةالحرات

منيساوماوالعمربالحنكبوتالكتابدذكر؟

(9:4)يوئلفيأ،22(:ا1)اللاوييرفيالمذكررةالح!ثرات

.(المحارفسناثرةصضمهارباحمهاحثرةصعنالتمصيل

حشيش:

ويحمعيقطعأىئخثنالذىالكلأيابىهولغةالحث!

صالأرضوأحضت.لباروفرداأوللحيرالاتعلفالبشعحل

للكتابالعرييةايرجمةني،خيق"كلمهوترد.حثها

هي:عبريةكلماتثلاثعننقلأ(فاند!كترجمة)المقدس

وقد،العربيةفيخيقكلمةنفىوهيخ!،5)1(

فيوترجمت،القديمالحهدفيالعبريةنيمرتينوردت

.1(33:ا5:24،)اشبالحيثىالمرتين

وقدالعرية،في"خضرة!كلمةتقابلالتي1"خضوأ)2(

ش)ا:9،16مل)2فيخيقإلىالعرليةفيتربت

الحاشقصاهلرعلتدلالعبريةفيولكها37:27(،

عثبالىالمواضعكابيةقفعلأترجتوقد،والأعثاب

،09:همز:ها،04أ!وب:ء،18امل)افظر

04:6إش147:8،ا:92،6ا:140،14،ا:ه30

الخضراءالأعابتمنيفهي51:12(.7،44:4،و

عامة.بمفة

وقد،بوفرةينحر"بمحنىفحلساث!تقة،دكى5)3(

والأمثال()37:2المزمورقخثىالىترجمت

المواضعفيعشبإلىترجتولكما2(،)27:ه

23:4،صم2و.12،3واا:اتك)انظرالأخرى

دانيال،:ه41)رميا664،1::6،أ5)ش،6:هأيوب



حث!وب

أخورتوس"الونايةالكلمةفنستخدمالجدكدالعهدفيأما

6:3،ت)انظربحامةالحتعلىللدلالة()30،30"س!

1:.\يع6:.1،روا:2،28لو6:93،عرقى،ا:91،

.(!:8:74،رؤأ:24،بط1ا،وا

منالحثاثقمننوعمالمىمناممرفلصطينفيويوجد

نأالا(،قا)حهاأن!8د!3،هـالجيليةباصمالم!روفةالاتهالعاثلة

هذهأنواعبينتميزلا-العربيةثلمثلها-العبردةاللغة

فيطيعثاأغبهاف!والتى،الفيةوالنباتاتالحائق

الباتاتهذهيقطحواأنفلطينأهلعادةسوليس.فلطين

أهالميبعضكانوان،كعلفواضخدامهايجفيفهاالعشية

ذلك.يفعلونالأردنضئرقيالوافمةالمناطق

مل2)!السطرحخيق"أو،الطوحعئباوكمو

تخلطالتيالبنررمن(37:27)شإ:92،6مز91:26،

طلعندما،اليوتصقرفعادةمنهتصغالذىبالطين

الصطرحكفبأ:تجفماسرعانولكنهامركافتنموالمطر!

.ليحرقيجعوقد(؟6ا92مز)ه!قلعأنقيييبسالذى

علىللدلالةمجازئماالمقدسالكتابزالحثينويخدم

ش)37،2:مز،:26ا9مل21الأرضعلىالانانأيامقصر

النارتلتهمو؟2(.27:ه)أمالغتىزوالصرعةأو37:27(،

5:22،))شالأشرارعقابكونهكذاسر!االخيئى

1(.33؟ا

حشوب:

وأحذر"معاهلملأو،الرفيق5يحنىعبرى31

اسم:وعو،،حريص

حاريمبنملكيامعاضتركالذىموآبفحثبنخوب1()

فيالبيشالعودةبعدأورضليمصورمنقسمترميمفي

.(ا3:اغ)نحياأيام

ترميمفيبنياميناعهشخمىمعاصتركالذىحثرب)2(

نفسههويكونوقد،بيصامقابلأورضليمسورمن-

.(3:23غ)تبلأالمذكررحئثوب

وتداللاويينمنمرارىبنيمنعزريقامبنحثثوب)3(

أخ)االبيمنالعودةبعدأورضليملطصعياابخهسكن

)9:14.

حاشكة:

المقدسللكت!ابالرلةالترجمةفيالكلمةهذهتردولا

:نثدهفيداودقرلقوذللث،واحدةمرةالا)فانديك(

أحضاء

االغماموظلامحاضكةمياهامظلاتحولهالظلمة"جمل

)أى،كرة"هيهناالحبر!ةوالكلمة(22:12صم2)

في"حضك"وينخدمأ.قجمعةاوتمني(العربيةفيكلرة

وحمثكتالماضهتفرعفياللبننجمع!رعةعلىللدلالةالعربية

ضرعها.اشلأحتىجمقهأىبئاضرعهافيالناقة

حثمة:

موضعينفيالمعنىهذاويرد،والياقةالحياءهيالخمحة

اكوزيوس"الونانةالكلمةعنالجديدالعهدمن

نأيجباباء)نلالرصفيقول،الحياءبمحنى(*!30")

غكلبثيابأى،ونعقلورعمعالحمةبلباسذواضهن-فىينا

الثمن،كثرةملابسأولآلمطءأوذبأوبضفائرلااخيحة

عاقلأايكونأنيجبالأعقف)نيقرلكا.(2:9قي1)

.(3:2اق)بلياقةو!سلكبتصرفأنأي،محتحأ

حشمون:

الجنوبفيمدينةاصموهو!خصيب5معتاهعبريادم

نحومنيوذاحدردعلىفالطيتمنبالقربيهوذامنالر!

الأصلىالمرفىكانتولحلها(.27اة5يق)أدوم

يوصموسطلقهالذيالاصموهوالأحمويبن،أوللحثمويبن

المكايين.على

:حشمونيون

الرجوع)الرجاالمكالينعلىيوجنرسيطقهالذيالاسم

.(الدأ"صرةهذهمنالأولالمجلدفي"أحمونيين"الى

حضمونة:

البر!ةفيارتحالهمأ.شاءني)صرائيلبخوفيهحلمحاناسم

.(03و33:9عدد)واسروت،"مثغة،بين

:أحشاء

الكبدمنكلهالطنفيمماالمجابدونماهيالأخاء

ذلك.قيوماوالكرشوالطحال

محاء""هىالعبريةفي:الكدةالقديمالعهدلي:اولأ

2!م)انظر"أمعاءهالىفملأترجمتوقد،،محييم5وجمعها

02:14،03:27،أى91،و18و21:هاأخ12،.02:

ا:17،!ونان303،7:91،)حز)جوف،والى22:14(،مز

اص!وفي2:32(دايخال5:14،)نق"بطن"لالى2:ا(

ء:22،عدد25:23،ا:5،4،نك"أخاء،الىالأحبان

مز32،2:اأخ2ا،ا:ا7:126،صم2ا:11،راعوث

.()!...اا:ا6امق04:8،71:6،

79



حشوب

رحاميم،5وجمحهاارحم"هىأخرىعبريةكلصةوهناك

ترجمتوقد،الصبيةفي،رحماكلمةمنىنفىتؤدىوهي

تلت)رحموالى3:26(،امل7:43،03نك،أحشاء"الى

.(02:26حز46:3،)ثى03:16،أم94،2:ه

بكلمةالمفصود)نالقرلجق؟:اطرليالمفى19(

تحدكد.ثمةويىالأمعاء،أوالرحمأوابطنأوالجرفهوأخاء

وهرالفيولوجمة،الاح!ةعنالكلمةهذ.لاستخداماتديق

وحديثها:قدجمهااللغاتمنكثصفيضائعأمر

الربضربه:هالأيامأخبارصفرفيالمذكورةالحبارةولو

خرجتأمحاعهأن...وكان،ثفاءلليىبمرضأمعائهفي

،صررامإصابةالى(91و21:18أخ2)أمرضهبب

منحادأنوغاكانأنهالبض!ظن،أمعائهفيخطكلبمرض

.ابؤاص

للتحبرالكلصاتضهتستخدممايهزا:امجازىالمحى)2(

عنالف!يولوجياعلمفيالآننقرأ!،العيقةائاعرعن

عبروتد،.الوجداليالمصب"أى"الفاوىالعصب"

وايعاطفوالرحمةالودعن،الرحم)و،دالأخاء5القدماء

تكف"ولاتغلىأمحاق5:والأ!والحزنالألممشاعرعن!

.(1ا02:2،:امراق)،كلتأح!ثالى5(،03:27أكلعه)

اثماعرمركزالغلبعلىللدلالة"محييم)كلصةاضندتع

:8(.04)مز،أحثنالطو!فيشرلممتك.والحبوالعواطف

"صبلاخنا،اليونانبةالكلصةتتخدم:الجلىاللىالعهلىلي:لافأ

مرةاستخدتوقدالأخاء،علىللدلالة)!ملاء!ها"،(

علىصقطواذا5الاصغرروطي:يهوذاعنالحرفيبمعناهاواحله

أع)،كلهاأخاؤهفانكبتالو!منانثقوجهه

عنليحبيرمجازيأالمواضعصا"لرفيواستخدت(.ا:18

،\2::8،افي6:12،كو)2الوجلايةواثماركةالحواطف

أخماءاعارةترد!(.3:71ا!و2،.و21و7فل

بينالأخويةالمحبةمنالنا!عةالتراحمرابطةعننبهزا،رأفات

المؤشين.

ح!ثوب:

اصم:وهو،،حريمى5أو،رفيق"بمحنىعبرىاصم

ال!بيمنالحودةبحدنحيامعالميثاقخحواالذينأحد1()

.(:23ا.غ)

!عياابنهمحنوقدمرارى،بنيمنعزر!امبنحشوب)2(

وهو(ا:هااغ)البيمنالمودةبحد!أورضليمفي

.(9:14أخا1،حث!وباباسمذكرالذىنفه
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حصاد

حثوبة:

أنجاءأحدوهر"حرصاأوأرفقةاجمعنىعبرىاسم

.(3.2:أخا)يهوذاطكجهوكاقيمنسلعنزربالل

حشوم:

وهر،ثرفا"أوالامغا"مفاهكانربماعبرى،31

اسم:

تزوجوقد،زربابلمعالبىمنبنرهرجععلأللة(رأس1()

:7غ:33،ا2:910،عز)غربياتنجاءصمالبحض

)22.

الخبيالمنبرعلىعزرايارالىوضواالذفىالكهنةأحد)2(

،(8:،غ)الثبكلأمامالئريعةصفريقرأوهو

غأنحيامعالجثاقختمالذىنفسههوأنهوالأرجح

.(ا:18.

حاشا:

اللههمحاذاأو"للهحاضا"فيقالتبرأ،5أو"تمغذ،وقمني

هيالقديمالعهدفيالحبريةوالكلحةذلك.عناللهتنزهأي

7و2544،:18تك)انظرالعريية(نياخلا،)أى"خلالى،

المهدفياليرنايخةوفي)!(،...22:9224:16،!ى17،و

وتد"دلككن"لاكلعى8،+)5(أهولع"تريحنووالجديد

للكلحةترجمة(اجونايخةاإل)انبحييةالترجمةفياضحدمت

روية،026:1لو61:2،2تانظر)اخلالهاالحبر!ة

:6اكو،ااوا:ا1:941،1،وه3:62،وا6و3:4

.(2:17:3،216:41،غل15،

)حص!

حصاد:

الأميةقليل،ضاللكثرينبالنصبةالحصادموسميكونقد

لغذأ"لناالفعلالانتاجأماكنعنالمعقدةحاتنافيبعيدونلأننا

!-)سراثللشعببالشبةالحصادأنالا،!وناوطحام

لديهمموصمأهممو-الزراعيةالجاطق!كانلجميعبالنبة

علىبناءتحسبالمواقيتوكانت(.8:2245:6،تك)

ا:\،5قص3:ها،يق03:14،تك)الحصاد3موا

21:9:23،صم6:132،اصم2:23،ا:22،راعوث

تقترنكانتالهردعندالثلاثةالرثةالأعيادأنكا13(.

وهي:22(،و2ا23:16:34،)خرللحصادمراسمبثلالة

راعوت)انطرالثعبرحصادموسمفيأبربلفيالفصحعيد(11



حصاد

عدمنأطبغصبحةبعد)الخمينعدأوالأسابيععد)2(

34:)خرالحنطةأوالقمححصادموصمفي(الفصح

)22.

في.امموبرشهرفي،العبرىالعامنهايةفيالمظالعيد)3(

منذالموا!متتغيرلمو23:93(،الاالفاكهةجمعموسم

أبريل،فيالثعيرحمادلينماالفترةوفي.الحينذلك

أنواعمعظمحصد!مكان،يويخةيالقمحوحصاد

أغطس،ضهرفيالفجفيالفبوبيدأ.الأخرىالحبوب

)الدب!(،والمولاسالنبيذلصغالحنبجمعجممليةأنإلا

تغكانتهذهكل،المجففوالربيبالمجففالتينوتخزين

القيلةالأمطاربحضتقطوكانتجتمبر.ثهرخهايةفى

القمح،وحصادأبريلفيالعرحصادبينماالقرةفي

انظر)القمح)نتاجمنتزيدلأنهامرغوبةأمطاروهى

سقوطمناببيصصوظاتخذوقد-(4:7عاموس

الحوفلإلقاءعببأالقمححصادفترةلىالمحتادغيرالمطر

هذهمثلحدثتوقد1(.:217اصم)الثمبقلوبفي

وأتلفتام.،129فيسوركةفيالمقادةكرالحاصفة

منالبطاءقلوبفيالربوألقتالمحاصلصالبهير

بهم.تحلأنتوشككارنةأناعتفدواالذكالفلاحين

فلا،الفاكهةثماروجمعالقمححصادبينماالفترةفىأما

أمانظر5:24،إريا.ا،ة21صم2)أبدأالمطربقط

فيبارذاالجويكونأنداثئاالحاصدونويتنى.(26:ا

.(25:13أمانظر)الحصادمومم

كان.فثدبالحصادالمتعلقةالمحددةالأحكاممنالكثروهناك

تث9:23،22،:أ9لااالحصيدمنتساتطماالتقاطممنرغا

لااالربالىالحصيدباكوراتتقديميجبوكان.(:2491

)بحيديحتفلونسوريافيالم!يحيونومازال(.23:.ا

الفبعاقيدياكوراتالكرومأصحابيأقجث!الرب

كبوالممامجصدواألاإصاثيلبنيعلىكانكا.الكيةإلى

اكلهيجحالذىامملالأثالصرويقدم.(25:هلاافبه

.(02:4ا:6:80.5،أم)للكسالىكدرسالحصادفي

الىا!صولتدفورمز:للحمادالمجازيالاتخدام

)رميا17،1:اا:!،6)ش5:ه،أى)والضبقالخراب

الحهدق،الحصادموسم"بمنيماوكثيزا(505:16؟17،

!وئبلا،6:اهو51:33،)ارمباالهلاكبومالفدبم

كان)ذ،الحصادوتفيبالفرح"المثليضربع.(3:13

مجصاد5ويقصد.9:3()إشو!ةفرح3موالحصاد

.23:3())شالوفكلالحصادأأضبلإ

نأخمني(8:.2اريا)،الحصادمضى)عبارةأما

حصار

إفي":الربوبفول..الفرصةوضاعتمضىفدالمعينالرفت

فإنهالحصاد،حرفيالدىكغيم...صكنيفيوانظرأهدأ

نضيخاحصرفاالزهر!يروعدما،الزهرتمامعدالحصادقبل

18:4)اثىأويطرحهاالأفنانوينزعبالجاجلالقضبانيقطع

أوجفي!الأضرارليقطعاالأوقاتأففلينتظرأنهأى(.وه

العنبنضجفترةقبيلرطبةحارةأياموجودزالوما.مجدهم

المحصولبنضج!جللأنهستحبأمروهرما"لوفا،أمزا

طباخ،باعمالوقتهذاموريةفيالفلاحونيدعو9؟حمحه،

.هوآقيتالفب

الموسحصادالىالأناجيلفي!رعالربأسارماوكثيرا

.(:435يو92،:4مرقى03،:3813،و:937ت)

هوالحصاد"إنقالللايذه،الزوانثليوعتفسيروعد

.(91و:هاا4رؤانظر:93،ا3ت)أالحالمإنقضاء

حصار:

تثانظر)المقدسالكتا!فيكثيزاالحصارموضرعيذكر

حز92:3،إش25:2،مل2ا:5127اكل53،و28:52

إغ(4:2

القديم:العبريانرعقيالحصار-أولأ

ولعلها،الفديمالحبرىالاريخفيالحصارعمياتتذكرلم

بدلاائيينالاصأنصنوبالرغم.وخذلهممعروفةتكنلم

عندماأ-الا،الريةفيالحربقونمننوعاامحسبوالحد

الحصارعملياتفيضرةأىلديهمتكنا،كنعانأرضدخلوا

أريحاومدينة.للحصاراللازمةالأدواتلديهمتكنلمكا

بنىبببعقفلةمغلقة"كافتوالتىالميعة،بأصوارها

ضطتتد(،ا:6)يض،!دخلأحدولايخرجأحدلا)صرائبل،

الأخرىالمدنسقطت؟،حصاربدون)سرائيلبنيأ!ديفي

إصرائلبنيأنكا.حصاردونبالاخحامأوضاريةبمحارك

جازرمثلالكنعايخةالقلاعمنالعد!دعلىالاستلاء!شطيعوالم

ا:27(.ومجدو.)قضوتفكا(،ا:.6يق5،2:هصم)2

ي!وسحصنأنإلا:8(ا)قضأورضليمعلىجوذابنوواصتولى

5:6(.صم)2داوداثلكعهدفيالاعليهالاضبلاءيمبههملم

المملكة:عصرليالحصار:لانيأ

حصارفمندالحصار،عملياتعنالمملكةأيامنينقرألكنا!

مصدرالمدبخةعنمطعفد!وآبأنيدو"عمونفيربه9

بيتآبل،حمارعندأعا(.27ة12ا:ا،اصم2)اياه

المدينةحرلترصةوأتاموا)معهومن-سآ!جاءضد،،معكة

.(2:ها0صم2)،الحصارفيفأقات

بحد-وروبمامرحبعامبحدهماومنوطيمانداودنجىوقد
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حصار

مرخاأصبحت!اصعانالتيالحصون-المصلكةانقام

و)صائيليهوذامملكتيبينالحروبوكانتالحصار.لعميات

وكدحصار.حروبمحظ!هافيوأيلةولعانادابأيامفي

باغتيال"بمئا"قامللفلدن!ن،التي،خون5حصار

وعرينجحةربمد(.ا؟527اكل)،روبحامبننادابا

الجو:اخنارالمكاننفسبحاصراصرائلجثىكانويظ،عائا

،(61:61امل))سرائيلعلملكأالجي!رئى،دسى"

الحرلىقون،والجويةالثمايةالمحلكنينجبركأتحلتوقد

والأراينبالمصر!ناحظكهمخلالمنودفاغاهجوئا

.كأعداءأوكحلفاءصاء،والكلداننوالأضوريين

:للحصارا!هيديةالعمياتلالأ:

لكىمدينةمنتقربحينا:بأنهتأمرالشر!ةكانت

لم)نهولكن(.ا.02:تث)،الصلحالىاضدعهاتحارب!

إلهكالربدفعهاو)ذافحاصرها،حرئامحكعملتبلتالمك

الناءوأط.اليفبحدذكورهاجمعافاضربيدكإلى

لنفسك،خفتمهاكيتهاكلالمددنةفيعاوكلوالبمالموالأطفال

02:11تث)،الهكالربأعطاكاييأعم!يككنيمةوتأكل

عدنحصارليكانالأمرلهذاالوجدوالاصثاء(،14-

هؤلاءمدنأما5:تمائا)كادعم!بكاناذالكعانيين،

-02:16تث)،مان!ةمنهاتتقنلا...النموب

18).

بلونمثمرةشجرةأيلأ*فبحدمالردعةأمرتكا

تثمرلاالتىالأشجارأما،الطولالحصارأثاءفيلذلكورةضي

مديخةحاصرت)ذاا:نصهايمكنفكان،ل!نسانناصاثمزا

بوضعشجرهاتتلففلاتأخذهالكيلاهاعارئاكثكلةأيائا

منه،يؤكلضجزاليىأنهتحرفالذىالئجر..وأماعليهفأس

حرئاععكتعملالتيالمديةعلحصئاوتبتيوتقطعتتلففإياه

ملوكتحالفوحظ(.و.02:912)تثاتسقطحنى

لسانعللهمالربكلامكانموآبلضووأثومويوذا)صاثل

،مختارةمدكةوكلمحفةمدنةكلاخضريرن:ألئع

وتفلونالماءعيونجيعوتطصونطيبةضجرةكلوتقطحون

كادوعدعا2(.وه91ة3مل)2،بالحجارة!دةحقلةكل

ةالجردربقولكانوضيكا،أورضليمعلىالكلدانيينهجوم

المدلمنةهيقرت،أورضليمحولأنجواأصجازااقطحوا"

تدميركانالربحروبوفي(.16:6)رما،المعاتجة

الأضرر-سنكنلمكا،مألوئاأمراالنخعلوظعالأشجار

مدنة.أىعلاضلالهمعندالمزارعتخربفييردلوز

::الهجومالحمارعملات-رابفا

كا-اذىالحصارأعما!عنواضحةفكرةلدناأصجت

ا،،يخلاءتر.صئةالمددلإحدىوالكلدايخونالأشوربود!ا!وم

حصار

ص،اضاهـالأب،ءمنعىعرلناهطحلالمنوذلك،علحا

عا!النقوضركلطلةلىيظهرلخرفحصار.القديمةالآثار

"يهونحبك!نطوحدتايىالآثارمنمجمرعة

ات63إ--،41ش81:31مل2لظرا-ك!لالاهألأول!ا)

،ناحوهنجرةفيصجاهوكايرىصقوطأدع(.2

الروعة.بالغوصفاالحصارعملياتلنايصص

لمدكةراصرنجوخذحصارووقائعأحداثعىحزقالوتا

صورعلأجلبهأنذاالرباليدقالهكذالأفه5:صور

بجل،الملوكملكالصال،منبابلملكرا!رنبوخذ

فيبناتكفبقتل،ك!ووضعبوجماعةوبفريانوبمركبات

ويقيمبرخاعيكوفى،معاقلعيكويبيباليف،الحقل

6أسواركعلىمجانقويجحل،نرضاعيكو-رفعمنريةعليك

منغبارها.يعطيكخيلهولكثرة،حربهبأدواتأبراجكويهدم

عندأسواركتترلزلوالمركباتوالعجلاتالفرطدصوت

كليدوسخيلهبحوافر.مثغورةمدنمةئذخل!أبوابكدخوله

أنصابالأرضالىفت!قطيالشفشبكيقتلضوإرعك،

أيواركويهذون،تجارتك(ويعنعودثروتكوبهولىعزك،

رترإبكوخشبكحجارتكويضحون،الجهبيوتكويدمون

يمعلنأعوادكوصوتأغانيكقولوأبطلالمهاه.وصطفي

)حز،للاكمبطاخكونينالصخركضحوأصئركبعد.

26:7-14).

رأسص9إدحىعاناعنرثلانةصورحصاراضمروقد

لاقهاالتيالاقةالحدمةببب"تجردتكتصوكلقرع

.(92:18)حرالمحاصوةالجيوئى

الاسيلاءالغزاةجيوش!اتضمنطرقعدةهناكوكانت

امل)للاتلامضروطاتحرضفكانت،الحسيةالمدنعل

الحصارجيثىكان؟(.16-4:1ا8مل62،-ا0:2

ه:2617،-6:24مل2)لتستسلمالمديةتجربعالىطجأ

فعل؟يقتحمو!اثمالمدينةالنزاةيطرقوقد(،7-

.(ا:18:1398،مل2)لخثى-صنحارب

هى:المحاصيرالج!بهايقومكاناليالحملياتوأهم

وكانجهة،كلسويحاصرهابالمدينةالغراةجيقمجط(1)

مداخللحراسةحصيئامعكراالضاةجيققيأنأحبائايلزم

أورشليم:حصارعنونقرأ.لخشمعصنحاربفحل!المدبنة

ونزلأورشلبمعلىجئهوكلهوبابلملكراصرنجرخذحاء"

،(52:4)رياا،25:مل2)!حولهاأبراخاعليهاوبنواعلها

الأتواسفيوالازعونبالمقالغالرماةبهاأحاطالحماربدءونذ

إلىادعرا5:بالقول)رياإيهلرماوهوالمماشين،لحل

القوسفينزعمنكلعيهالنزل.القىأصحاببابل

.(05:92إريا)،!حناي!ء.-لا.لييهاحوا



حمار

الأسوار،حولالأبراجوبناءالجاريىإقامةتغذلكبعد)2(

لإطلاقكقواعدأوالقيلرميتتخدمالأبراجهذهوكانت

.(71:71حز،25:4)ريا)القذائف

إلىنرتفعابرابمنرابيةأوعترسة)قامةذلك!ط)3(

المدينة،شوارعفيالغزاةكحكمحتىالمدينةأصوارمترى

كانالمترصة،تلكفوقوسالمحاضر!ن،قلوبفيالرعبويلقرا

سورمنوالضصبفالعلوكلطالجزءيفربواأنيتطعودالغزاة

،2:،حز6،:6إريا:37،33إش،02:51صم2)المدية

ربوةعلىمفامةالقلمةأوالمديةتكونوعندس/(.أه:11دايال

ترابسأوحجارةمنمانلأمحتوئاي!ئردالفزاةكانتل،أو

هذاصفون2وكانرا،التلارتفاععتوىالىأخابأو

عيهالضخصةالحربآلاتصحبيهلحتىبالطوبالطريق

.(92:3)شا:12،!أكط)المديةأصوارإلى

علىأقبمصدصعبارةالطريقهذاكانصررحا!وفي

غالبيةوفي:8(،26حزأالأصارالىللوصولالضيقالوكاز

تملأكانتالي،الأصوارحولالخنادقتحفركانتالأحوال

.الهجومقبلالخنادقهذهعبور!زموكان.يالمياهعادة

كانتالأصار،إلىالطريقوتأمينالمترسة)قامةوبعد)4(

(:42حز)ال!ورنيثغرةلفتحالمجانقإقامةهىالتالةالخطوة

أنراعمنالمجانقوكانت(.21:22حز)الآبوابلتحعمأو

تتصلكانتالمجانقأنالأضوريةالآثارمنو!ظهر.عديدة

!امثابتبرجأعلأوالمحاربونفوقهايقفمتحركةبأبراج

المتدربونالرجالكانالمعركةبدءوعند،المعركةموقعفي

الئقيلةالخحيةالعوارضإليهاربطترقدالمجانقتغلفيل!دأون

الأحجارأوالمعدنمنضخمةمحلأطرا!افيتثبتكانتالي

يدفقثغرةتنفتححتىمرازاالمدينةباببها!قرعون،الصلدة

ذلكإلىالبىناحومويير.المدينةداخلالىالمهاجمونفا

إضحياءأما(،2:هناحوم)"الجرصةأقيتقد":بالقول

------36!

!

لمح!طثر؟!!-؟!

ابجيق

حصار

هتبدخللا":أضررملكصالرببغوتهكذاا:يخقول

علهايقيمولاترسعلابخفدمولاسهناهناكيرمىو،المدينة

فيالثيءنفى%سقيالروكر؟(.37:33إش)!تمض

ويبىمعاقلعيكوسني":لصورنصرنجوخذلحصاروصفه

حز)أترشاعلبكويرفعتر!ةعيكويفيمبرخاعلبك

يتقدمونالعزاةكان،المتحركةالأبراجتلكحمايةوتحت

حفروكان-02:هاصم2)الأصارتحتأنفاقلحفر

نفقذلكعلىيدل؟القديمةالحصورلىمعروئاضئاالأنفاق

.(صلوام

وهدمافغراتتوصغفكانتالعحياتذروةأما)5(

الحنادقلخطيالمتحركةالسلالمتتخدمكات؟الأسرار،

الجرادلجيشيوئيلوصفوفي(.22ت21أم)المباهجداولأو

كرجالالرريصعدون5:يقرل،الأرضأخربالدى

بالنارالأبوابحرقيحاولونكانوا؟(.2:7يؤ)،الحرب

حز2:3،ا:3،غانظر9:52،قض)بالفؤوستحطيمهاأو

فينجوخذنصرجيقأحدثهاالتيالثغرةإرياويذكر(.:269

اثفراتالىعاموسل!؟25:4(.مل522؟7،)المدينة

فتحهاكدماالامرةصرفيحدثتابيالشقوقأو

وجههاعلىواحدةصتخرجنالشقوقومنأ:الأضوريون

.(4:3عاموس)أالحصنإلىوتدفعن

:الدفاع-اطمارعملات:خاه!أ

كان،الهجرموسائلمنالحديديتخدمرلىالمغعرونكانبيما

جيقتقدملعرقلةيمبهمماكليخدمونأ!أالمدافعون

أنيمكنكانالتىوالحيونالآبار!طمونفكانوا،المغيرين

وأ،المدينةداخلالىياههايصرفونأوبالماء،منهايرودوا

يملأونكانوا!نها.يمبواأوالغراةيتخدمهالاخىيخفونها

أمكن-وإذا.المدينةلدخولالزاةتقدملتوقبالمياهالخنادق

الورالىحصارهمبأدواتالفزاةيصلأن-هذاكلرغم

داخلية،تحصبناتعادةل!نونالمدتأهلكان،للمدينةالرنيى

هذهلباءالمجاللاذماحالمازلبعضيهدمونكانوالذلك

وهدمز5:اللازمةالبناءكلوادممدهموكذلكالتحصيات،

الصاربونكان؟ا(..22:إ--)أالررلتحصيزالرت

كا،الزاحفالمدوعلىالورنوؤمنالححاريقدفرذبالمقايع

لوقالحصينةأماكنهممن-ورمردالقسىليالنارعوركاد

كانةكا.المتحركةأبراجهفيالعدرعلبالهام-الأصار

نصبولمعالحدوحصارمعداتلإفادالمضادةالهجاتلن

المكانلحمايةالققأجولةتوضعكانت؟مواقعها،فيالمجانق

هوذلكعلالردوكان،للهجوميتعرضأنيتظركانالذى

الأجولة.تلكثزيقمديةنماجلالمجانقعوارضأطرافتزويد

151



حمارحصار

المدنإحدىحصار

تينجلأوحد!د!ةطلة)يقاطإلىالمدامعونيلجأكان؟

ال!ور،بأعلىالموجودةالفنحاتخلالشأنثوطةضكلعلى

كالوا؟،مقدمتهليك!رواأعلىإلىو!جوهالمنجنيقليصطادوا

النقوشأحدوفي.سئتعلةبكراتبقذفهاالمجانقاحراقيحاولون

بحلةيرميوهوالمدانميرأحديظهرلخيث!،حصارعنالبارزة

الماءالمدافمونيصبأنالمألوفمنكان؟الور.فوقعن

طرحتوقد.المغير!نعلىالأصارفوقمنالمغلالزبتأوالمحلى

تض)"جمجشهفثجتبيماللثرأسنعلىرحىنطعةأامرأة

وخرداورماخماألراضا"الجقلكلعزيايأكا(،9:53

نجيقاتأورضليمفيوعملومقاليع،وحجارةوقئاودروغا

بالئر!الزواباوعلىالأبراجعلىلتكزننحترعيناختراع

،في.(اوه26:14أخ2)"العظيمةوالحجارةالمهام

آلاتاضحلواتيطى،جيقضدأورضليمعناييوددفاع

كان،حورونيتفيعثرةالثالثةالفرقةمنأخذوهادفاعة

العد!ديوسيفوسوصفوتد.قدمومئتيألفإلىمداهايصل

عنالدفاعنينفسههوامتخدمهاالتىالفعالةالآلاتهذهمن

وقواتفشا!يانالإعبراطورضدالجليلفياكلتاباتا)قلعة

روما.

:الحصاررفع:سادئا

حولالحصارالعمونيينعلكالعموقناحاشضربعدما

اللامشروطكانت،شاولالملكحكمبدايةفىجلعادياييق

وقاسيةمجحفةجلعاديابيثىلكانالعموليناحا!ققدمهاالتى

ضيقهم.منثاولإلىوأر!لوا،أيامصبمةمهلةطبوااكمحتى

عظبضاجثاجع،الأليمالوضعبهذاالجديدعالملكوكدما

يايىعنالحمارورفعجهموشتتالحصردننوضرب

31:أ-15،:اا)اصمالثحبولاءبذلكفكبجلماد،

بوخذنمرجاهابوذاملكصديياللملكاياصةالة،ز

أبراخاوبنواعلحاولزلأورضليمعلىجئهوكلهوبابلطك
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أثعورينحت-

عرة"الحاديةالةإلىالحصارتحتالمدينةودخلتحولها

جبقوحرج5مصرملكبفرعونيصتجدصدنجاوأرسل

أورشليمالمحاصرونأيونالكلداحمعفلمامصر،منفرعون

مركارجعفرعونجيقأنالا"،أورشليمعنمعدوانحبرهم

الكلدانيرنفرجعبالكلدانيين،الالتحامدونمصرأرضإلى

،2ا-ا:52مل)2بالناروأحرقوهاوفتحوهاالمديةحاصروار

.(71:71حز،301-:37إرميا

والأسر:الحصارأهوال-سابفا

والوبأبالقحط-التوراةأمفارفي-الحصارروتبط

28:94تث)عصاغمعلىلثحبهالربمنعقائاوال!بي،

حصارفحند،عديدةمرازاالأهوالهذهاختبرواوقد(،57-

اضطرحتىالامرةفيضديدجوعحدثللامرةاثافيبنهدد

حصاروفي(.6:28مل2)أولادهمأس!الىالبعض

وتدصرلالارالمد!نةبحرقاتهىالذىلأورضليمالكلدانيين

والأوبثةالجوعمنقوصفلامعاناةالثعبعاقالهيهل،

.(01-2:02،4:8صاد،32:42إريا:52،3مل2)

يوصيفوسوصففيذروتهاإلىالحصارأهوالوصلتوقد

عشرةاختر،الرومانأصمنفللهروبأ،ماطدا"لمأطة

ضخصئا069عددهمالالغالقلحةقافىبينمنبالقرعةرجال

بذبحلبقومواوأطفالأ،وناءرجالأالمحاربينرغكلالمحاربينمن

التسعةلقتلواحدرجلأختيرالفرةهؤلاءمنثمالاقين.

ويئباليف.نفسهطعنالثغ،عملهأتمأنوبعد.الباقين

والماء،الحبزلنقمىوالحطىالجوعمنيعانونالمديخةصكانكان

للقتلنرضون-الأسرفييقعونالذ-ش-المقلأدلونكان

الأصىلهايتصضكانالىالتعذبوطئلوعانربالحازوق

والرومايخة.والكلدانيةالأضوريةالحروبفي

الأعمالالابالحصار،المرتطةالأهوالتلكيفوقيكنلمر

المدينة.علالاستيلاءعندبها!رمرنالمغكلونكانالتيالبربرية

منحجر)برسفتحهابحدالمدت)خلاءالنبي)رباو!ه



حصار

ضهجيرغالئاذلكيتبعوكان(18و01:17)رميا)،مقلاع

حيثالامرةعلىالامتلاءعقبحدث؟المدينةمنالكان

وأسكنهمأشورالى)صافيوسبىالامرةأضورملكأخذا

ا:76مل2)،ممادىمدنوفيجوزاننروخابورحلحفي

لدالكانعلىالنىيقمرلمرو24:،1(.مل2أيفئاالظر

حدثماوهو!امهماتحطماومعهمتشى،آلهمإلىفيكان

ولمصر(،05:2)رما46:ا،21:9،)إشنضهالبايل

كا(76-:ه01هو)وللامرة(13و43:21)ربا)

لابمةمذابحالمدينةالىالمغكلفىدخرلعقبتحدثكافت

كانواكا،والأطفالولباءوالصغيرللكببرختدالناسيينتميز

وصجل(.48:1مرالط9،و93:8إريا)بالارالمدكةبحرتون

مدناودمرتحطتلقد5:نتوضهأحدفيائافيشلشأسر

المدينةتزخذوعدط.،بالنكلانوأحرقتها،دكيههاعد!بلا

وتول(.ا:42زك)،الناء"تففحابيوتتبا

بالخازوققتلبابلعلىدارورساشولىطشإنههكلودوت

جلوديلخونفكانواالكيثيونأما.صىمزآلافثلالة

صروخاويتخدموكارؤو!م،فروةونزءاأسراهم

للخيل.

التعذلهبمنلأنراعيتعرضونأصىالأشوركة-النقروتجين

دابلملكنصرنبرخذاصولىوعندماعبنا.-نعا-أوالفظع،

وقلعرا،جمظأمام(الملك)صلياأبناءرجاله!رأورضليمعلى

بابلالىبهوجاعوانحاسعنيسلتين!دوهاعدقياعيني

.(2507مل2)

حروبهمفيالأضورروننحلهكانما!حفإثمياءوكان

خزاضأضع:اقلاللاسنحاركبالىالربكلاموجهعندما

جتالذىالطر!قفيوأردكضفيكليوضكيمتيأنفكق

بالأعداء.الأضوروندفعلهكانما!ذا(،37:92)ش)،في

!قوماييالبربركةالأعصالعناببرةبروحهوضعركحدث

الامرةتجازى5:فيقرلللامرة،غزوهمعندالأشورورنبها

أطفالهمتحطم!قطون،باليفالهها.علتمردتضها9

عاموسأصاانظر،4:1،316:1ا.هو)،لقوالحرامل

!ذكرنهنوى،هلاكعننجوتهفيالنبيناحومأنكا(.1:13

علهااصنولىعندما(مصرصعيدفيطهبة)نوآمونأنكمف

بال!بى،ابفىإلىمضتفد5:بانيالأضورالأضورىالفلامح

ترعة،ألتواأضرا!اوعلىالآزتةجغرأسفيحطتوأطنالها

.(301:ناحوم)أبالقبردنقبدواعظمائهاوبم

الجديد:العهدليالحصار-لائا

الحمار،عحلياتالالجدكدالعهدفيالوحيدةالإشارة1()

صيحيقالذىالدمارعنالمحيحكوعالربحدثفيجا!ت

صتأقفإنه5:قلاللأالمحتوممصصهاعلبكىعدمابأورثليم،

سيمحصرسو-مةموحصر

جهة،كلشويحاصرونكبمترسةأعداؤكبكويجطأيام

حجرهعلىحجزافيكقرصنولافيك،وبنيكوجهدمونك

.(44و:9143لوا

عنجاءمامعناالحصاردلياتونظامترتهبوتفق

عن!ويفوستاريخفيونرى.القديمالعهدلطالحمارعمليات

بحذافكلها.النبرةهذهتمتكيف،القرةهذه

بعضبرل!لالرصرساثلزترد:جمازاالحمار)2(

أسلحةاذ5ئل:الحصار،دلياتعنمأخوذةمجازيةعور

كو2)هحصرذهدمعلىباللهتادرةبلجدبةليستعاربتا

قوله:فيالحمارعملياتبعضالىل!ر!(..ا:4

نطفئراأنتقدرونبهالذىالإيمانترسالكلفوقحاملين"

الى)ضارةفي(،6:16أف)،المل!ةالضرووصهامجمغ

التىالتلاععلالمحاصرونيقذفهاكاناييالمل!ةالهام

طجمونها.

حصر:

وأموزاأومحموزامكائاأوحظكلةانحنىعبركةكلمة

المذكورةالأ!اكنمنكثرأصطءفيالكلمةهذهوتدخل،فرية

.المقدسالكابفي

:ارأدحصر

وحصروالعظصة.الاتساع!حنيفدعبرىاصم،أدارو)

قادشمنالجنربيلىلهوذاالجنررالتحمعلىمكاناصمأدار

نفهموالمكانهذاأنبريحتمل(34:4عد)برنع

بأدار.مرتجطاكرنلاوبذلك(ا:53!ق)،حصرون"

حالبأ."القدلىاتخربة"مكانأنهالبحضوررى

:حصراى

أبطالأحداسموهو،حصارأومحمورامفاهعبرى3

وبمى(،23:35عم2)بالكرملو!قبالثلافيداود

.(ا:37اأحاأالأيامأخ!ارني،حصرواأيفئا

:جلىةحصر

مكاناصموهوأالحدأوالجدتر!ة"مفاهعبرى31

)ثىبخوئا،أثومتخم)الىيهوذاجطنصيبفي

داروما،أطرافأقصىني!وسابيوسويفحها(.27و51:12

أو،طسادااستعبذلك!ىوتدايت،البحرعلىوتطل

زلك.منالجنوبإلىأمجكأم!وأث"

حصرسوسيم:-حصرسوسة

لطعدفة31وهو،الحبلقركة"محناهعبرىاصم
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عالحصرشو

الغر!الجنوبإلىوتقع(3ا4:أخاا:9،5ش!)كعون

أالمركباتمكاناأو!المركبوتيت!منبالقربيهوذاش

وتىوايخل.للمركباتصقمكانالى!ثرقدالذى

جمعوصوسيم3(.أ)4:الأولالأيامأنجارفي"حصرسوسيم،

حالنا.موفعهايرفولاصصة،

:ئوعالحمر

جنودنيمكادومىإ،الثملبقر!ة"معناهعبرممطاسم

:28(.4أخأا:9،23)يث!!حوننصبصكانتيهوذا

دانئاونذكر(.27أتاغ)البىبمدالهوداستوطنهاوقد

البحضكانوإنحافا،موقحهايعرفلاولكنسبع،بئرمع

سع.بئرمنالرقالىتلعلىالواقعة!شاوة"أفهايظنرن

جمنان:حصر

تقعوكانتاليناببع،أىأاليونقرية9معناهعبرىاسم

الموعدلأرضالرقيةوالحمودالماليةالحدوداتصالنقطةعند

يفترضو.(ا:74:71،84حزقال،01و43:9عد)

كثيراتبدهذهولكن،العاصىصرفابعالىثيرأكاالبعض

بوهل!"و-سىفا.الجنوبإلىالمذكورةالأماكنعن

ضحالىالقايهةخرمنتبدأالماليةالحدودأن(!ولول)

،اهـبانياسفي"عينانحصراتقعوبدلكحرمرن،جبل

عاعلىكطبقلاماوهوالا-،معكفقمناكالحبرنووجود

الحصر،5أغامن(7ولهحه*!3!ح)يهرن""فونيقترحه

ذلك.منالنرقالىتفعالنى

الوسطى:حصر

حز)حورادتخمعلىتقعوكانت!الوسطىالفرية،أو

.أعينانحصرانفسهاهىأنهاوييدو(16ة47

حصرم:

المبريةوالكلمةأخضر،دامطالفبأولهوالحصرم

وهو!الت!ر!العريةفيوهي!ئسرأهىأحصرماالمترجمة

لاذعحامضطحمفووهر(،18:هإش)ارطابهتجلاممر

إرياانظر)اثملبهيضربتفرس،ولذلكالأضانيجملمما

.(2ة18حز.3،و31:92

حصرو:

أحداصموهوأحصارأأو،محصور5معناهعبركط31

ويسى(:1137أحاأبالكرملىويلقبالثلاثينداودأبطال

.)23:35(افافيصرئيلنحرفي"حصراىا

:حصرون

حصارأوحظيرة)بمعنىعبرى31

أبووهويحقوب،بكررأوبينابن)1(

26:6،عدد6:14،خر46:9،)تلث

يحقوب،بنجهوذابنفارصابن)2(

أح62:12،1عدد،64:21)تكالملك

.(22-4:81ثاصر،ا:52،4و42و

3:33(.لو1:3،)تالمحيوع

تامارحمثون

اصم:وهوا

الحمرويخينكيرة

5:3(.أخأ

داودأءفوأحد

2وا18و2:هو!

الربجاءدلهرصت

:حصرون

رأداربرليعقادشبينلهرذاالحنوبيةالتخومعلىبلدةاسم

لرى(344:)العددسفرفيجاءماوبمقارنة(.15:3يش)

ويظن.متجاورتينكانتاأضحاأوأذارحصرنفسهامىأ!ا

جبلأفطحوداصزالماالاصمأن(ولهع4عع)،كوندر"

اله.صحراءي!فيا!سالغرلطالشالإلى!حديرة

؟نلحصرونيوا

رأوبينبنحصرونعلىينطقوهذا،حصروننسلأى

يهوذاسفارصبنحصروز-علىينطقكا(،26:6عددأ

.(2621:عدد)

:محاصون-حصة

وتحاصوادصيبه،أعطخهوأحصصت،النصبهىالحصة

الدينهم(5:11قض)فالمحاصونحصصئا،اقتحمواوحاصوا

والكلصةنميبما.فهمكا!لأخذحصمىإلىالعيصةيقمرن

يفصل"يعىأصلمنالمئقةاحاوتات!اهىالحبريةفي

النحخأغلبفيترجمتولذلكصهئا،ءميأوينرعأو

الترجماتبحضفيجاءتكا،ال!هامرماةكلحنىالانجليزية

وأالأوتارفر!أو(الكاثوليهةالرجمةانظر)"بالمطرببن5

وذلكالعربيةي،المحاعناكلمةصقريبوالمدى،الأقواس

نأ؟،الأنصبةيحديداالهاميرمون"كانوالأنهم

.الركاتأ!مفي!العرديما،فيالنصيبهو!السهم"

:تامارحمئون

شرد:7(41)تكاممرضجرأوالجلضحرحصئونأو

معضر!مالذينالأمرريينبعضموطنكانتلأغاذكرها

هىأ!االأحبارصفرمنونعرف.وحلفاؤهكدرلعومرالعحالقة

اخثدالذىالمكانوكانت2(.:02أح)2جدىهعيى5بعيها

الربولكنيهرشافاط،علىالعمونيونومعهمموآببنوفيه



-تحصينحصن

لمأنهالدرولكنبالضبطموقحهاالآنيحلمولا.علهمقضى

الميث.لبحرالجنو!الطرفعلىوعمورةصدومعنبحيدةتكن

أقصىفيحزنياليضعهاالتياثامار،هيأكاالبعضوروى

ولعنا48:28(.47:91،)حز)سرأئيلشالرقيالجنرب

النر!الحمالإلى"الحماصةأوادى31فيلاكهاصدىنجد

أطلالهوموفعهاأنالآخرإبحض!ىبيماجدى.عينعن

عثر-شبحدعل!*تالحبرونمنالطريقعل"الكرنوب،

اقي.للبحرالجنررالطرفمنالغرفىالجنربالىيلأ

-تحصين:حصن

المدن-كأمةتاريخهمبدايةنذ-)سرائلبنرعرفلقد

العظيصةالمددنأحبارحماععندقلوبهمذابتفقد،الحصة

والعمالقةعاقأباءيبهاكانالتىالساءالىالمحصنة

الرعبجعلمماوالكنحايون،والأموررونواليبوسيونوالحثيون

؟13)نمددكنعانالىطريقهمفيالبريةفيوهمقلوبهمفييدب

مثلالكاريهفةالمدنتلكتكنلموا:28(.تث92،و28

لكن.القديمفيومميىوبابليوىمثلحىأوالحديخة،المدن

وغزوهاالحصينةالمدنهذهأصوارعلىالعلبعميةكانت

يكونوالمالذ-شإصرائلكعبلئحببالنسبةنحيفةعمية

نيالبشطةالحيامحياةتعودواالذينالمردفىمنشرذمةصى

-والهجومالحصاروصاثلباشخدامدرالةلهمتكنلمو،البرية

كنحان،مدنلقحالإصرانبلبينجموعلوعقادوعدما

تلكتاريخشالكئيرأصحوقد.بالفحلقديمةالمدنتلككانت

فيالحديثةايببعمياتأزاحتشدلنا،معروفأالمدن

طبيعةمنالبهيرعنوكثفت،الغموضمنالكثرفل!طين

.المدنلتلكعةالدقالوصائل

الحلىية:ا!ثافات-أولأ

بحكلأنظارهمالملماءوجهلقد:ايلالليال!ضب)9(

القديمة،المدنأطلالتحتاتخفياييوالروا!التلالالىمكئف

لصنحوقاكانوقدالبلاد.منالردالجنوبفيوبخاص

فضل-وأمرككابرطانيامنبتويل-،فلسطيناستكشاف

الكثروا!تثافاتهذهأضافتوقدالمضمار.هذافيالق

مجهوداتخلالمنكنحانلموذلكفيا!صةالمدنعنمعرفتاإلى

تل"نطقةفي4!ه(ع،33!!)ءه،تجرى)فيدرزالبروفور

!والبروفيورع-)-هـ؟ظ!)بيى"..ج.فاد،لمالحصى

تل5في(8343*حه8*لهحح"550)،ماكاليترشيرارتا

ثم،.صداحناتلوه،،الهودكةنلوه،الصاليتل5و5زكركا

نأ!،.جازر"فيعاكايزللبرونصورالحدئةا!ثانات

.و.لزرضاالراثو!اكه"للاممة3ع!)أينراولزرضااثبحاأ

(!هول4ح3)رندكونيلولكواو،(!اك!لأ*!م!)،نلوو

-تحصينحصن

ألقتقد،الصدوقنف!برعايةأورضليمفيالمكتثينمنوكيرمم

فئرةفيرضليمأو!الدفاعيةلأعمالاعلىءالضوسيدالمزثالأمحامذه

يضئا.أ!ئافاتاتلكفيوافاالمانبامنكلضاركتوقد.تالة

بفينا،الأستاذ(3-!ولأ!اع)،يللينإىهالبروفسوربهقاموما

ثم،!!رالونصهلفي!تعكتلافيالتقيبمن،بروصتوكفيثم

ضوماخر،جرتليب1بهقامماوأيفئا،1191لطأريحافيالتنقيص

)مجدوالمتلمتلفيالتنقيبمن(شه54!عأل4+ول"ء3عء"ح)

الأية.بالغةاك!افاتعنأصر(القديمة

هارفاردجامحةمنأمرييهةبحثةفات8091عاموفي

فيبالتنمب(أع"9)!ولرافىنرد.بعدهومنئوماخربرئاصة

نتائجعنأضرمماالثمالية،المملكةعاصة-ةالاصفطقة

)سجرلى،فيبالتنقبألمايةبعئةقات؟.باهرة

!الىتاريخعلىالفوءمنفيفئااكافاكافألقت(3ا!لولأأ)

تضيفاكافاتهذهوكل.الحثنتاريخعلىوجفاصةسررية

التفاصل.منالكثيرفيونزكدهاالمقدسالكتابقصمىإلى

الكنعانبةالثموبمدنكانت:الامت!فاتميئع)2(

على!!اتقعفكانتعها،الدفاعيهلأماكنفيتقعابدائه

ايي)الصافيوتلومجدوجازرمدنمثلجبلمنبارزةحافة

محزولةربوةعلىأوالقدبمة،وأورشلبم(القدكةجثأنهابحتقد

وكانتنحنك.أو)يخى(أالحصىتل"مئلصلوسطفي

تكنفلم،الحديثةالمدنالىبالقاسالمساحةصغرةالمدنتلك

عرخمسةولخثى،مربعميلربععنتزيدحازرمديةماحة

لاوكانفداثا.13أو12عنوتفكمجلومنوكلفدائا،

الوصولي!هلالمياهمنكانيموردوجودمنالمدنلهذهبد

ثلأ:جازرعنمكالي!بتربروفورويقول.واصتخدامه)يه

كانت-للحياةوالأولىالأصادةالضرورة-المياهانا

اللالةالبدائيةالحياةأنثطةممارسةالرعنفكانجذا،توافرة

كرهاالكثكللىمهاأفضلبصورة-وزراعةورعيصيدمن-

ضرورة،عنهالدفاعصهلتلعلىوجودهاكان؟.الأمكنةمن

فقد،لذلكنمانامناسبفالتل،القديمةالحصررتلكفيأوية

يثرفيجعلهارتفاعهكانكا،ت!لقه!عبالانحدارشديدكان

اقترابهعدللحدوتحركأىرؤيةعنهيمكنواسمة،منطقةعلى

."لمقابتهالاشعدادفرصةللسكانييعوهكذا،المدينةمن

سظمفيالمدنتلكتاريخروجع:ابدالهةاطاصة)3(

لاا:ماكالشتربروفورويقول،سحيقةأزنةالىالأحوال

قببلةأدركتحبن..مق0003عامعنتاريخهاخريةأنبمكن

وكذ(كان)؟العارىالصخرىايلأن-مرةلآول-بدائية

.،الكهرفسكانمنالقيلةتللثوكانت.ل!قامة4صامكان

خمسائةنحوالتلالتلكعلىعاشتتدالقبيلةتلكأنبدولا

-الإسرائيونطردهمالذينالكنعانيونطردهاأنقبلعام



-نحصبنحصن-تحصينحصن

حصنبناءليهفيةييافي3ر

الأولىوانحلفاتالأ!ليةالمصاكنط!حةولكنفها.-بلورهم

عنععلوماتمناليهالوصولأمكنوطالاجماعة،لحياتهم

.،عهدهمبتدمتحهدهذهب!الدكنية،طقوسهم

موتعأناالآنالمؤكدمنأصحوتد-الحصيتلرايةو!

مدبنةعنرةإحدىعنالتنقيبأضر-القديمةلجثىمدكنة

المدينةبينتفصلمدننعفهناك،الأخرىفوق)حداهامببة

الأموريير(باق)الغلوالمدينة(عثرةالحادية)الحليا

السفلالمدلمنةناريخوورجعمباضرة.الأصلالجرفعلالمقامة

أبترىفلندرزابروفصورحددوقد..مق0002عاممخوالى

فينخاركةأوانمىوجدهبماسفاايحاتجةالمدنتوارغ

لحلها-عئرةالإحدىالمدنهذهو)حدىالرابهة.طبقات

لوعيدفيصقطتايييخقعد!نةهى-أضلمنالرابمة

الطربمنابيةأصوارهاوتؤكد(.32:ا.!ثى)نونبن

كانتأنهاعلىقدئا،12-01بينحمكهايراوحوالنى،اللبن

حمية.مديخة

لمنعهاالكنحانيةالمدنمواقعاختوتوبيما:الأصوار)،(

بحضالىمجا-الأو!للالمواطرنأحىفقدالطيية،

نأ،ضجرلامديةفيللحشبهغينأعكنوقدالتحصيات،

،للرعاةاكواخمنمجموعةمجردمنللمديخةالماماثويابحرا

601

سورأومتراسهويفامتحصينأولوكانصور.ذاتمديخةالى

بنىالسورذلكوداخلليل،الطبيبةبالحدوديحيطترا!

اشدلوقد.أمانفىحياتهميمارصنوعاشوافازلهمالكان

بورأولأ،الوقتبمرور-جازرمدنةفيالرالىالورهذا

ويقرل.الداخلىلتدعيمبعد،فبماخارجيبسورثمداحلى

إش)!وقرسةأصار5لهاالقويةالمدبة"إن:إشمياء

مياهأنالى)شارةفي3:8،)ناحوم"حصن5أو(،26:ا

.(الرضنف!تزديكانتالنيل

جازرلمديةالداخلالورأنماكالتربروفسورويقدر

وأن!تخدم،يعدولمق.م.051،نحرفيوتحطمتحطقد

لها.الإسرانلببنغزوعنددائناكانالذىهوالحارجىالسور

حطامه-فيحتى-الخارجيالمدينةصر)ن):يقول؟

01ارتفاعإلىمهاليمةالأجزاءبحضوتصل،وعظيممهب

افنحام)مكاغمعدمأدركواموسىرسلولعلندئا.14-

بيدوكانالذىالمديخةلورالخارجيالرجهرأواعدماالمديخة

التل.فوقالارتفاعثاغ

الأزمنةفيالمدنأصإرأنالأضوريةالنقوث!منويتفح

والمقدوفاتالهاملرمىعلويةلرفاتمزودةكانتاللاحقة

ضرفكأجعل5:بقولهذلكإلىثركاناضعياءولحلمنها.
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المناطقفيوبخاصةالجدرانولدعيم54؟12(.)إش"4لاياقر

ا!روق،،لطربأوبالأحجارنك!ىكانت،الدفاعالضعيفة

بينلتفصلال!ورحولابخادقتحفركانتالتحصينفيوز!ادة

نحدرة،أومنطةأرفىمنيجاورهاماوبيىالقلحة،أوالحصن

أصرارمنكثيرةأجزاءوفي،لأورشليمالثمالمطالررفينرى؟

القطنطينية.

المواضعفيأوالأركانليتبىالأبراجكانت:الأبراج)5(

وقد،ا:7(.أخ2ا:16،)صفمخاالهجوميخنىالتى

وقد،.زكركانل"فيالقمةعلىالأبراجهذهمثلاكنشفت

عددأما.الخارجىالسررحولبرخاثلالونجازرفيوجد

ومنبرج.ثمانماثةعنب!ليقلفلاصجرليأسوارعلىالأبراج

دخولزمنفيأنهنتي،للحث!نالقديمةابطقةهذه!الحفائر

ومدعصةبيةأصواربالمددعطكانت،كنعانإلى)سرائيلفي

الأبوابمنزوجعليمابراباثالحارجيةالهاالأبراجمىبالعدكد

الجالبين.كلاعلىجاسةأبراجوتحرسهاالمزدوجة

كالىينيجالمسمىالحثيالحصن

المدنمنمديةبكلكان:القلعةأوا!روبولير)6(

الأحيرالملجأكان؟الداخليةللححا!ةداخليحصنالقديمة

إكربوليىسورآثارالعلماءتتعوتد.المدينةعنللصدافمين

حدودبمحاذاةيررالسورأنلمووجدوا5زكرياتلامدينةفي

الثكل،ستطلحصنقديمةحثيمامسنوطةلىوجدوتد.التل

03-12مافةبيماوداخل/تفصلخارحىجدارانله

مأهولأكادالذىالجر!أرالرابيةأنعلىدليلوهناك.ياردة

اتمتأنبحدالمديةاكروبوي!أوحصنهرظلقبل،من

حصنداودأخذعندطحدثماموهذاأنويدورقحتها.

مملكته.عاصصةوجحلهاليبوصينن

المدينةكلحولسوروجودفمع-،شجرلمطافيأما

هذهوعلى،وخارجيداخلدفاعيان!ورانللقلمةكان-

فلاصتغكالأشوريالملكخه،قامقصوروجدتالقلحة

نمطها.علمصوربباءالاول

-غصينحصن

الحصونبناءفنتطورمتابحةالحغائرلاأتاحتةالاء)7(

موادهيالخثنةوالححارةالبنالطوبكان.الأولىبداياتهفذ

كانتماوكثيرا،عادةمنتظئاالناءككنلموقد!ئا،الأصوارنجاء

وأبالحصىالأصارفيوالوصلاتالحجارةواجهاتئملأ

ضهذ!فكانتذاتهاالحجارةأما،وكدرهالجيرىالحجربرفائق

آثارالزواكاأحجارتحملبيمابالمطرفة،ماحدإلىلكلو

الاتوجدنلموالمزخرفةالمصقولةالأحجارأماعل!ا.الازيل

القلمةأصاربيتفقد5زكرياتل"فيأماالحبرى.العصرفي

بالقثىانحلوطبالطينمملطةخةأحجارمن،اكروبرليى"

بلرنوالجيماجيذاالمنحوتةالأحجاربعضمعجر،وبدون

لاحق،زمنوفي.متوعةبأحجامالأحجارمنقطعمعترتيب

المتخدمالطينوكان،تقويها.الأصارلتكيماالملاطاضخدم

منافي،توائايكتببالأقداميضغطلمماللتشققمعرصا

بملالونه"وهمحائطافهمالواحديىكانكيصفنفرأ

\.13:)حزجيذايعابملمالذىالابسالطينأى،بالطغال

.(341:ناحرم:22،28،؟6-

ليالملاطيستخدموالم3أفيبدوالكنعانيينعصرفيأما

خنة،بحجارةمبنيالداخلىفالجدارالحثى،الحصنوفيالاء

مطمةغرتقرئاالكلخماصيةمحجارتهالخارجيالجدارأسا

الطرازعلىملاطبلونالبضبحضهابجوارمرصوصةالحجم

.القدمفيالموغلةالاكريعيماالحصورمن،السيكلو!)

الحصينةكنعانمدنلبواباتتكنلمربما:الوا؟ت)8(

اللاحقة،العصوردلهاأص!بحتالىالاجماعيةالألمجةنفى

المدينة.عنالدفاعيةالماتفيمائاعنصراكانتأخهاإلا

المدينة.منوالخروجللدخوليكفيممكنعددبأقلفكانت

لبابوكان(،ه:2)!شالظلامحلولعد!غلقأرمجابابوكان

يدورانبل،بمفصلاتبالقاثمينتصلينكرمصراعانعزة

والفلى،الحلياالقتينفيوقبينداخلتحركأوتادحول

)غلاقلتأمينبهماوتتصلالقائشينب!تمدالعوارضوكانت

.؟3(61)تضالباب

مصنرعةكافت،المائة،بابل"أبوابإنهيرودوتويقول

الخاسمصراعىاكرا:لكوركأالربوبقول.النحاسمن

أحيائاالمصاريعوكانت2(.:45"ش!أقصفالحد!دومعاليق

مغاليقك،النارتأكل5:الحارةمنيتضحكاحئبمنتصنع

.!3:31)ناحوم

عزيابنىوتدعا،للدفاعأبراجالبواباتفوقتقاموكانث

وعندالوادىبابوعدالزاويةبابعندأورضليمفيأبراخا

26:9(.أخ)2وحصنهاالزاوية

عحيبباب،جازر"لمدينةالداخليالسورفيوجدوقد

برجيئبينممرعنفبارةالمدخلأماحجرمنفالسور،الباء
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6شينوطولهأفدام،نعةعرضهببلغالفريد،منمصحنبن

علىالحجريةالألواحوتحصل.بالحجارةومرصوفقدئاوأربمين

هـجعذنبيحاجزأىوجودعدمولعل.حريقآثارالجانبين

زالتفحاالأبراجأماالمد!ة.عزوعندضخمحريقحدرثإلى

كان،اللاحقةالأزمةوفىفدئا.عثرستةارنفاعإلىقائحة

الصديقمقدمليكثفواالبوابةفوقالرجعلى!فونالحراس

حجراتبالبر!وكان:24(.18صم)2الرسولأوالعدوأو

.الحراسأوالزائرونلغلها

المتطلباتأحدللحياه3دموردوجودكان:المحاهمورد)9(

ماءعينجازرفيفكانالبدائة،الكنمافيةالحصونفيالضرورية

الموجودةالوحبدةاليايعفي"الحصىتل"وينحكم.متدففة

وأ"صهبرن"بألىالحدثةالنظريةيؤيدومما.المنطقةئلكفي

ينبوعاوجرد،اكمة9تمةعلىتقعكاتأد)ودمدينة9

وهوبالمطقة،الوجدالدالماليبوعوهومنها،قريئاأالعذراء

.هناكحصنهمبناءعلىاليبرجينضجعلدلاما

بحضهاللياهأحراضالمتكفة،المواقعفيوجدتوقد

وجودلوحظ؟صلم.بدرجاتالمرءابهاويصلنبو،يعلوه

ويرىياه.ينبرعبأقربتتصلألفاقأوصيةممراتآثار

تمكنخلالهامنالتيأبالقناة،للمقصودتفسيراهذافيالبمض

أخ)اعيهاوالايتيلاءاليبوسيينقلعةإلىالوصولمنيوآب

.ا:6(1

الخطواتأهممنكان،حصينةلمدينةالحدرحصاروعد

وتحويلالمباهموردبتأمينالمدينةأهليقومأنالإضرأيخحية

مل)2للمياهموردمنالعدويحرمحتىإخفائهأوالمجرى

27(.و26ات2صم32:32،أخ22،وهأ:391

ال!يى:انرغليثانتا-

عبورهمبحد-ائييرنالاصوجد:المملكةمبل1()

نحول،الضخ!ةالأسوارذاتالعظبمةالمبعةأريحا-الأردن

الملاععنالحديثةالحغرياتكشغتوقد.تقدمهمدون

مجيطخارجيسور:وميالكنحانية،للحصونالمثركة

قلعةبداخله،القدمونمفأتدامضةنحوحمكهكلهابالمظقة

مقرلةوعلىنفسها.القلعةعنونعةتانةتقللاأصارذات

القلعةداخلووجدتت.كنىلاالذىالماءمورديوجدنها

وحدتمحرةحالاتوفي.الكنعانيينوحجراتالمنازلأصار

ولعل.الطنهةالأرضتحتجرارفيمدفوفةأطفالأجادرفات

ايقيبلناكثفهاايي-،الأصاسذبائح"شا!اذجهذه

حينأخآبأيامفيأرمجاناءإعادةتصةإلىتثر-حازرفي

أط!ا،وصعبكرهبأبرام9أرمجااللىجنيلفي

.(16:34مل1)"أبوابهانصبصميرةوب!حوب
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ونزلتاباص)الىذبأبيمالكأنالقفاةعفرفينقرأكا

بإفصبالمديخةوصصذقرىبر!وكانوأخذها.تاباصفي

وصعدواوراعمموأكلقواالمديةأهلوكلوالناءالرجالجبع

الىواتترب،وحاربهالبرجإلىأيمالكفجاء،البرجصطحإلى

رأسعلىرحىقطحة)مرأةفطرحتبالار،ليحرفهالبرجباب

(53-9:.هقفر)اجمحتفجتأيمالك

فد-الوقتدلكفي-يكولوالمالإسرائييبن،أنويدو

اتتحمعدماإذاللاد،يالحصةالنقاطعلىاستولوا

يخهايختىءحصونهناكتكنلمالبلادالفلسطييىن

والصخوروالغياضاتررفيااخبأوابلالإسراثيليرن،

.(:6ا3صما)"والآباروالصروح

حصنعلىداوداصولىعندما:المملكةأباملي)2(

إلىحبرونمنعاصشهونقل(9-5:6صم2)اليرصيين

تتمتعوما.والفتوحاتالاصتقلالمنجديدعصربدأ،أورشليم

مىاليهاأضيفطمعطبيمية،فاعةمن!داودمدينة"به

فل!طيييرمنالأعداءأماميخحةمدينةجعلها،تحصينات

أصيا.غرريالحصونأمعمنحصئاماجحلبلوأرايين،

ووصائلالقلاعأدالاصلام،رجلكان-سيمانأنومع

سوربنىضدأقامها،التيالمظيمةالجاقضمنكانتالدفاع

لا-كأداودمديةديالثغراتكلوصد،القلحةوهأورشليم

.(91:هأمل)المديةدفاعاتفيضحيفةلقاطأىبهاتكون

،مجدو"ونجىدمق،لمراتجة،حاصور5أيفئاطه!انونجى

الاحل.الهلعلىالمرفة"جازرو"-فىرعل،مهللحراصة

لاالمدنهذهتحصينإعادةهوالحققة،فيعحلهماكانوقد

والسفلىالحيا،حورونبيت"حصئنكاأطصها.منبناؤها

تدص،بحلةابنى!.الفلطييينغزواتوجهفيالطريقليد

المركباتومدن...انحازنمدنوببع،الأرضفيالبريةفي

9:18)املالصكريةتحهيزاتمنكجزءاالفرصانومدن

(91و

يموذابينوعداوةغيرةمنذلكتبعوماالمصلكةانقسامإن

فيالجديدةالتحصيناتمنالمزيدإقامةالمحتممنرإصأثيللمجحل

للحصارمدلاوفيأورشليمفيرحبحامفأقاما.الجانبينكلا

قواذايخهاوجحلالحصونوشددحصبنة،مدئا...يهرذافي

ورماخامديخةلمكلليوأتراشاوخر،وزيتمأكلوخزانن

!ربحامإوبنى(120-ا:هأأح21"احاكثيزاوضددها

وبنىناكمنخرجثميها،وصكنأفرايمجلفيضكيم

فنرئلوبنى،أفرايمجبلعنللدفاعضكيمنجىلقد،.ف!وئيل

.(2ا:ه2اسل)جلعادلحماية

قليلةسأيالبحدعلىأص!بححتىحدوده،بصثااووصع

آعا،"قلبفيالرعبسعثكى،الرامة"وحص!نأورضليم،
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ظلتالى-الطرطةالحربتكنواأورضليم.عاصتفي

وأيله،وبعاونادابروبعام)صرائيلملوكحكمطيلةمتعرة

جحةنحو،هـجبثونحصارداموتدحصار.حربإلا

-اا:ه6املمعا:527املقارن)عائا،عثرين

17).

فرىملكإسرائيلنيأصبحإصاثلعرشع!رىوباعتلاء

إسرائيلمملكةتذكرالتىأضورآثارفيتججيلبكلاحمهيذكر

ظلتالتىالامرةبنىالذىوهر،.درىيتأرض5بأغا

ق.م.722فيصقوطهازمنإلىالشايةللمملكةعاصحة

لجامعةالأثر!ةابفةبهاتاتاييالتنقيبأعمالوفي

ألقىمماوقلعتهأعمزى1قصرأسوارعنالكئفتمهارفارد،

.المكانذلكماعةمدىعلىالضوء

أبراخا9نجى!كرئا9دفإ،رضليمأورصسليمادبىوبيما

الزاشيةوعداساركطالابرعندالزاويةباسعدأورشليمو

كجعلىوصاريرثامانجهجماءثم(.26:9أ!2)،وحصها

وبنىالربليتالأعلىالباب"نجىحيث،المدينةتحصينفيأيه

الغاباتفىوبنىيرذاجبلفيمدئاوبنىاكمةصرعلىيهرا

.(4و72:3أخ)2،وأبراخاقلغا

منيزيدجعلهما،القويةالأصابمنلدولفكادحزقياأما

يواجهأنليتطيعالمديخةقوةمنليضاعفالتحصياتهذه

.الغر!صوبسنحاريبحملات

علىتاضرلىبأنه-نقوشهفي-سحاريبويفحر

عددلاقلاعجانبإلىالحصيةحزقيامدنمنمدينةوأربعين

تلك)حدىكانتأورضليمبأنالادعاءيستطعلمولكنهلها.

سفطتلكها،سالمةالمحنةتلكمنأورشليمخرجتفقد،المدن

تفايق"رلمايخوى،إلىصحصتاهروشرنى!الملكأيامفي

ب)وصلى،آبائهإلهأمامجذاوتواضعإلههالربوجهطد

وبعد...مملكتهإلىأورضليمإلىوردهتضرعهوحمعلهفاشجاب

بوراكمةوحزط...كرئاداودمدينةخارجصوزابنىذلك

الحصيةالمدنجمعفيجبوشرؤصاءووضع..جذاوعلأه

المدينةتشطعلمذلثومع(.41-3311:أح)2،يهوذافي

795فيعلاالاسيلاءفغ،ورجالهراصرنبوخذأمامتصمدأن

36:6أخ2)بابليقضعبوصفوةيهوياقيمالملكوصي..مق

586فيثاليةالمديةصقطتسنتيندامحصاروبحد(.7و

يهءوأحرقواأورشل!صروهدموااللهبيتوأحرقوأ5..مق

.(3691:أخ2)!بالنارقصورها

قامالذىالوطنيالحمق)ن:البيمنالعودةبعد)3(

تاريخفيبارزجزءلهو،أورشليمسورلناء)عادةفينحياله

حايةسيطرةتحتالمكابيينزمنفيالقلحةوظلتالمديخة.

المكايين)الكهنةرئىإلىديمتريوسسلمهاأنإلىصرية،

-تحصبنحصن

قلحةأذبالذكرالجد!ومن01:32(.أ:33،الأول

القصر"لمموقعدفسفيأقبت(22:24)أع،أنطودياا

.(2:87:2،غ)نحم!اأياملطكانتالتي،القلحة)أو

:والأنبياءالمزاصرفي:ثاالا

الله،لطئقهعنيعبرأنللمرنميلذكان:المزاصرلط)1(

لانانيمكنلاحصينجبلالىطجأأوبقلعةمجتصىكمن

مصطهد.أوعدوكلمنالكاملةالحمايةمجدوهناك،يقحمهأن

للشحقينحصينبرج-وعدلهبرهأحكامفي-فالر!

بفوةيفتخررعدعا9(.و9:8)مز!الضيقأزنةفيوملجأ)

:الربفيئقتهعنبليغةبكلماتيعبر،أنقذهالذىالرب

إلهىومقذى،وحصنىعخرقيالرب.ياقوقياربأحبكا

مز)"وملجأكطخلاصيوقرنترصىأحتصى،بهصخرقي

.(182:او

مز)المزاميرفيمرةعرينمناممز،ملجأ5كلحةوتتكرر

16و48:395:9،ا،او7و18:246:1،،14:آ9:9،

9،و0919:2:ا،7،73:28،و671:3،.8،و1762:2،و

بيتهإنهالر!عنالمرعيقول؟(.2ة5441،:49:22،241

.(312:مز)أله!لجأ

ظرو!مع،والخموروالتاصعراثامنالمزمورانويتفق

عدلام،معارةإلىفلجأشاولاضطهدهحينالملكالراعي

تهددكانتالتىوانحاوفالأخطارصوفكلمتحملأ

حياته.

دأإلاالباكى،النبىيىإرياأنمع:الأداءلي)2(

سخوفأدلىدودبرسالهليقومحصينةمديةجعلهالرب

عمودحصينةمدينةايومححلتكقدها.نذاا:الفيدالشب

6:27،أيصانظر:18،أ)إربا"نحاسوأسرارحديد

15:.2).

علىحصونهاجميعبخرابالئمايةالمملكةفيموضعوتنأ

كان،عهدما(.01:148:14،هر)الأضوري!الفزاةيد

إصائليخاطبونيكرنوالم،للثعباللهرصالةيعلنونالأنبياء

اللهضعبمععلاقةعلىكانسكلأيفئابلفح!،ويهوذا

الأمتلكإلىالأنياءأحاديثوفي.زمانههقيالكبرىالدولمن

نرى-وعيرهاوأدوموأراموأضرروبابلمصر-ا(ممبرى

وبابل(طية)،أمونلو-9ثلالحصينهالمدنص!محات

،والخرابالهزيمةكايدرأأنيط!لمواييودمق،ونيرى

كان؟.قويةوتحصيناتطبيعيةمنهعةصتبهتتشعكانتما

أقوىم!يعحمنالرببأدويهوذاإصائيليثجحونالأنبباء

وعندماوأضور.لمصرالكرىالأنهاراتمنحهكانتماكلمن

يحاطبهاالحالمى،ومجدهاوقوتهاعظصهاذروةلطنينوىكافت
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-تحمينحمن

الجالةأأموننو-"منأفضلأنتهل"تائلأتناحوم

ومن(ابيلغر)البحرحصنهىالتيالمياهحولهاالأضهاربين

ذاضهانينوىأننعلمومخن3:8(.)ناحرم"سورهاابحر

أيفئابل،فحبالحطمةوالقلاعالأصاربحما!ةليى،تمتحت

ناحومويحلن.بالمدينةتحيطكانتالتيالمباهومجارىبالتوات

اخهزتإذابالبواكرتينأضبارقلاعكجميع5:بليغةصورةفي

أصارلابلكانوقد1(.32:)ناحوم،الآص3فيتقط

منوغيرههرودوت!حفها!ومهولةخرافيةقوةذاتعالية

فيال!ئرقملوكأعظمبابلملكنصرنبوخذوكان.ألمؤرخين

(3أ5.ا)ممه،!ط4)،ياردنرىص"ليقولخى،عهده

الحظيمبابلسهلفيعهاكثفقد-طوبةتوجدتكادلاانه

بابلسورإنو!العليها.فقوشانمرنبوخداص!منتخلو-

نعحندقبهيحيطقدئا،ئمانينوبمكارتغاغا،كالجبلكان

،الأخرىضفتهإلىيصلأن3يقدرلاحتىبالماء،مملوءجذا

المحكمةالدفاعوصا،للكلكانت،الحسابكومجاءلماولكن

مقاومة.دونلكررشالمدكنةفاستسلت-ضىءكلاهذه،

للعبسيكونالذىالحاملاللامعنحزقالوقول

ساكنينهادئينكونونالناسإن:للربرجوعهعدالقديم

ولاعارضةلهمولىسور،بغيرصاكنونكلهمأعنفي"

لىالأكيةبهذهئفىاليومذلكفي11(3810!)خر!مصاريع

"وقرتأصازاالحلاصمجعل،قويةمد!نةلنا:يهوذاأرض

أوخرابولاأرضكفيظلمبعديسعلا5(،ا26:)ش)

نسبيخاأ،أبرابكخلاعئاأصاركنمينتخومك،ررفيصعق

المدننجاءعلىيحرضونالكذبةالألاءوكان(06:18))ش

السكريةوالقوةوالمركباتالحيلعلىوالاعمادالحصينة

الحقيقىالنبيأماومصر،أشورثلغر!ةقوىمعوالتحالف

الئصيدعوفكان،اللهمنمتدةالأمةفوةأن!لمفكان

فيزكركاويقول(.8:14هو26:4،اش)عل!للاتكال

عرةمنأورضليمئكنكالأعراء5:الأخيرةالأ!امعننبونه

حولهامننابىسورلهااكونالربيقولوأنا!ا،وابلمالاس

.(وه58:4،و2:4)زك"و!هافىمجذاوكون

الجديد:العهدلي:رابغا

ضهرةفقرةفيبول!الرصوللر:بول!رسلالللي)9(

فيتخدمالحربدالرومانيةالأسالبإلى-محزايفعل-!

الشادكالهدف(ه-:3ا.كو2)،حصونهدم"عارة

التىوالحصونعظبمة.روحبةدروسالينخلصللحصار،

كتلكالضخر،منسبنيةقلاغاكانتبول!:الرصولكهاتكلم

موطن-كيليكيةفيالاحلطولعلىقائعةكالتاليالقلاع

تهدتوكيفعنها،لهحكىقدأباهأنبدلاوايي-بولى

عاليةأبراخاكانت.والقراصنةرومابينقاتاليالحروبفي

يحتلهاكاناقيالثامخةالروادفوق،كلتفععلوكل)مرتفحة
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الحمونإله-حمن

الحروبمنالحديدفيمألرئاأمراهذاكانقسزا.الآعداءجنود

برلي!،)اكروحصنالحصونأعظممنوكان،الصغرىأعافي

.كورنثوسمدينةعلىثر!كانالذى

ويإذنأنطونيا،قلحةذزجفوقمن:الرصأعماللي)2(

كانوالذىأورضليم،حايةقائد-لياسكلرديرسمن

قصةضارخاالهائجةالحماه!بولسخاطب-حراستهفيبولى

كانتالنيالرومايةللحاميةمقراالقلحةهذهوكاش!.تجديده

أيامفيكألككانت!،الوقتدلكفيالهوديةالحاصةتخل

زالتوما18:28(.يو21:37،)أعالميح!وعرشا

البقعة.تلكتغطى،التركىالحهدمنالحسكريةائكنات

تذكرلم،طكاروس!تدأنولو:الأناجملفي)3(

التيالقلعةتللثأنالصروفسأنهإلا،الأناجيلفيبالاصم

يو-خالجنمرخاكانت،الميتالبحرضرقيفيتقعكانت

ومفمنيوسموستركهومارأصه.فطعتوفيهاالمحمدان،

تهدمألىالضروريمنكادلقد5:المهولةلقوضهاصورةسم2

بالحصنالكثير!نتعركطأنخيةغائئاوتزالالقلعةتلك

يشطرونلمنلالامانيوحىكانموقمهالأن..توتهاب!بب

الهجومفييفكرونمنقلوبقيوالخوفبالرددتبحث!علا،

ارتفاغاتفع2صخرئاتلأالأصلفيالقلحةتلكوكانتإ.عليها

أمامبالغةصعوبةلبهلبأنكفيلأوحدههذا،كانهائلأ،

فاعةوهتانفهاالطيحةإنبلعليها.الاصتيلاءيحاولمنكل

جانبكلمنأحاطتهااذبهرلة،إليهاالوصولدونتحرل

ترىأنللحينيمكنلاحتى،العمقشديدةوالأوددةبالأخاديد

..ردمهاأوعبررهايتحيلكاقا!ا،

وتلعةالهرود!ةالقلعةمع،ماكاروساتلحةلبتولفد

الىالهوديةالحروبفيكيزادوزا،ماسادااوقلعة!ونابانا،

.!اليهوديةالحروباكتابهفيدقائقهابكليويفرسوصفها

:الحصونإله-حصن

ا:38(،أدايال)،مكانهيالحصونإلهويكرما

وتدأماعوز!هيها!حصن9لكلمةالمقابلةالعبريةوالكلمة

إلىاسصهافيترجمتمرة،37العبريالقديمالحهدفيوردت

الفقرةهدهيمدكورةأصهاللبعضوببدووصثنقاتها.!قوةإ

أيفئاجاءماعتت!وهوكاسمالبحينبةالنرجمةفيدانبالمن

ابعصيرىولهذا(،+هألمه!هه!+)!يودثيردواترجمةفي

حروتيرس!5كانوإن،الميحضداإلىميناالاضارةأن

منمأخوذةتكونقدالكلمةأنيرى(ته354ألا)5

علىكلفنثرجهاوقد.المقونعدالحربإله،أزفىوس"

هذافيالحديثأنالمرجحمنولكنأ.الزوةاله"تصىأنها

رأىلذلك.ايمانوسأنطيوكىإلىلرداياللبوةمنالجرء



هفنوحوتحصي

"مارساالإلههونا"الحصونبإله5المقصودأنالبمض

عصرمندرهمعلىصورتهتظهرالذى(الونانعندالحرب)اله

مجردعنتزيدلاهذهكلولكنابيفانوس،أنطيوكى

هذافيإليهالمارالملكأنهوالواضحوالمعنىاخراضات.

إلهه.بالحرىأوتكلهالحربيةالقوةشججحلالفصل

:هفوحوتحمي

حاريمقريةمزصأوألميشوبالعشائربينالاصمهذاذكر

الترجماتبحضفيالاصمجاءوقد(.54و2:52أخ)1

نعنيالمبريةفيهمرحوتوكلمة،.همنوحرتنصفا

.(8:6أخا)،ناحة!!انكانواولعلهم".ساكن"

ايرجةفيوكذلكالبميهايرجةفيالعبارةوردتوتد

.،لخوحوتوا،حصىا:اعانأغاعلىالكاثويكية

حصاة!ف!اء:

ندمها-الماسمنلعلها-حصاةوهي(17ة2رؤ)

الامي.رفاهعلىللدلا"الغالبللمؤمنالكربمةببدهالرب

بأنهاوصفهاأنكاوالخلود،للصلابةترمز،الحصاةوه

.الربمنالتزكيةعلىودللوالنقاء،للطهارةكرمزأبيضاء"

القديم،فيالرومايةآالمحاعادةمنكانإنهالبضويقول

وحصاةبالراعة،الحكمكدبيضاءحماةاالقاضىيقدمأن

حصاةإنأصئاالبعضيقول؟.بالإدانةالحكمعندسوداء

عودتهعدالقائديكريمكوصامتقدمكانتالماسمنييضاء

كانت؟الأويية.الألحابفيللفائزأو،الحربمنمنتصزا

الرومانية.للدولةتمازةخدمةأدىروما!غرلثخصتقدم

الرومانيةالرعويةيالحقتحطيهاليفاءالحصاةهذهفكانت

ايي،اليضاءالحصاة5تتضناالمحالطهذهوكلواشيازاتها.

الصالحالحبدأيهانعئا":لهتائلأالأمينللعبدالربيمنحها

.(23و252:ات)أوالأمين

الذكطغ!أحديعرفهلامكتوبجديد31الحصاةعلو)

للثخمىجد!داصمهوالاصمهذاأنالبعضوورىأ.يأخذ

الحواهدبعضإلىذلكفيشندين،الحصاةيأخذالذكط

)إكأاالربفميخهجديدبا!موتمين":ثل،الكتابية

56:5(،)إشاكقطعلاأبدئااصئاوأعطم5(،62:2

الكثركأولكن65:ها(.لأ+ش،آخراتعدهويسمى"

علىكدللنفسهالرب31هوالجد!دالاصمهذاأنورون

ؤرانظر)الغالبوالمؤمنالرر:،لينانصةال!ريةالركة

غرمعيحدثمماابيضعلىوهذا(،122:4،:ا3:124،

:16ا3)رؤجاههمعلىالوحقحمةجقبلونالذينالمؤنين

.(17و

!ه-صن

الذىبمعرفةوالتقوىللجاةهوماكلااللهلاوبوقد

أيضئانخرصلذلك1(،3اةبط2)أوالفضيلةبالمجددعانا

بدلالأنهعدهمرضييرلكونأنمتفربينأوكنامتوطنين

كانماواحدكلليالالمحكرسىأمامنظهرحمغاأتنا

.(1و.5:9كو2)ضراأمكانحيراصنعمامحسببالجسد

)حض!

:موتضر

اصموهرهـ،المرتتر!ة9أو،الموتهـدارمفاهعركي31

)تكنوحبنطمنلسعابرب!يقطانأبناءمنالثالثالابن

المنطقةعلىيطقالاصمهذازالوما2(..أ:أخاا:26،.

الكتابعلماءغاليةويعتقدالعرية.الجز-سةضبهمنالجوية

كاقحطانأو)يقطانأولادلمجهاالتىالمنطقةنفهاهىأخها

فحسب،الاصمعلىباءلي!وذلك(،العربتاريخفييسحى

ضهمنالجنو!والساحلاينفعلأاصتوطوااليتطايخينلأنبل

.ال!رب!وعلىيل002غويمتدوالذىالعرية،الجزكلة

نحوقذروتهابلغتكبرةحضارةموطنالمنطقةهذهوكانت

بمدوانقالأولالقرفينالىواقدتالميلادقبلالحاصالقرن

أفر!يا،شرقيوبلادالهندمعواصةتجارةلهاوكانتالميلاد،

انظر).(01:7تك)بنةأونجامعاصشاوكانت

.(التالبةالصفحةعلىالخريطة

-ص!ن:ضن

والعضدانالصدر،أوالكضحالىالابطدونماهوالحضن

حضنه.فيجحلهواحتفنهوفاحيته.الىءوجابييحا،وما

لمفاماتحد!دبلونالمقدسالكتابفيالكلمةوتستخدم

)انعلروالصدرالذراعانيضمهماكلإلىبلالعلميالثريحى

،46:1راعوث56،ءو28:4تث،112:1عدد،:ه61تك

35:13،مز31:33،أى22:35،ا:37،91:.2،امل

)غ(....ا:723أ:6:276،33،أم98:ه،ا،74:ا

أم)هالغضبتئأالحصنفيالرثوة):الحكيمويقول

عنبيذااالابطياتفيتوضعكانتالرضوةلأن(21:41

يملألاالذى...الطوحكعشبا:المرنمبفول؟الأعير.

ىأ(7وا:926مز)،حضنهالمحزمولانهكفهالحاصد

كالناسكنتتدكنتإن5:أيوبو!وا!ذراب.بينما

هناوالحضن(،31:33أيوب)أحضنهىفياثميلإخفاءذفي

في)تان!طجعوعنلماالإتان.نفىأعماقإلىيثر

رهـب،بأنفاسويحىقبهنبضاتيسحأنبشطعآخرحضن

وعيطهصدلمه)نانأ،صدرها،الىطفلهاالامتضموعندما



-ص!نضن
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ضرووت

)ضياءيقول؟،وحمايةبمحتهيئسرهأنير!دصو،بذراعه

ويقوديحملهاحضنهوفيالحملانيجمعبذراعها:الربعن

.(04:11إش)،المرضعات

عادةوترتبطمحبراالمقدسالكنابق"حضن"كلمةوترد

ا:622الر"ابراهيمفحضن1والأش،الداكةبالحراطف

وا!بةبالأمنلعازريئعرحيثالكاملةالسحادةمكانهو23(و

-سحنا)نجبلفيونقرأ.ذراعيهبينويضمهأبوهيحتضةطفلمثل

حضنفيهوالذىالرحدالابن5:المشحيوعالربعن

والمحبةالاصةالكرامةمرضعفيأى(ا:18يو)هالآب

الكاملة.

أمرأوضرهـةعاطفةل!الإشارةفيأحيائاالكلمةوتتخدم

،(7:9جا)،الجهالحضنزيفرالغضبلأن":ردىء

أحضانهم،فيأضمافجمةج!اتاعلىرد5:آصاف!ول؟

.(97؟12مز)!يارببهعووكالذيالعار

:تضرو

ا!طات)حدىومىأ.الديارأوالقرى"تعنيعبرلمةكلمة

عدد)هتأوةقبروتبحدصيناءبريةني)صرائلبنوبهاحلالتي

موسىعلىوهرونمريمتكلتوهناك(.أ:1تث،:1135

لأنلهولحدهماله،زوجةاتخذهاالتيالكوضيةالمرأةب!بب

ووبخهحاعلماالربضفب،وحلهموعىيكلمالرب

كرتحلفلم،أيامسبحةلمدةبرصاءفظلتبالبرعى،مريموضرب

منالمبارتحلضفيتوعندما.المدةهذهطيةالمب

.(16-ا:29عدد)فارانبريةفيونزلواحضروت

إلىبلأثلاليننحولحدعل،خضرةعين5هىأخهاوورجح

العفبما.الىالطريقعلىمرصىجبلمنالرقيالشمال

)حط!

-حطاب:حطب

،المياهوجلبوجمعها،الأخثابقطعأىالاحتطابكان

27(.و23و2اة9كىا،ا92:)تثالوضهحةالأعحالمن

له،لخداعهمالجبرنيينعلىالخدمةهذه!وعفرضوتد

كانواباعنبارهمعهذا،لهمو!طعصلخامحهمبحفدوجعله

سابهرنأ-اكفماصعانرلكنه،بيدةأرضمنقادمين

الأعمالهذهأذوركم27(.و23و21إ9يق)و!همفي

البودية.بلغتبغتكنلمأخهاإلاالخرة،أعمالمنكانت

ملكحوراممنطلب،الهيكلبناءفيسيانشرعوعدما

بكياتطيمانيمدهأنعلى،للخئببقطاعينيمدهأنصور،

هؤلاءحرفةوكانت.والزيتوالخمروالسعيرالحنطةمنبه!ة

ذلكنطابناءأعمالتستلزمهادتيقةحرفةللخشصالقطاعين

نجوخذجقيصفالنبىإرمياأنكاا(.2:.أخ)2الحصر

حطب.كمخطبىبالفؤوسإليهاجاءواقدا:بالقولنصر

.(23و46:22)إرياأ،وعرها!طعون

حالويق:

اصم:وهو،.مكافحأوناضل"محنهاهعبرىاصم

الملك،داودنسلمنزربابلنلمنمحعيابنحطو!ق)1(

8:2(.عز3:22،أخ)اعزرامعاليمنرجع

أيامفيالسورمنقئارمالذىحضنيها،بنحطوكأ)2(

:3)غحرومافب!بدايارممهالديالقسمبجابنحميا،

زربابلمعالشيمنصمدواالدي!الكهنةأحداصم)3(

نفههوأنهروجح؟(،2أو:21خ)الكامنوئمرع

.(ا:4.غ)نحيامعالماقخغالذى

حطيل:

أ!رةرأساعموموامتفلبأوقرددامفاهعبرى31

عز)ويوععرربابلالبيمنبنوهرجع،طيمانعيدمن

.(795:غ،:257

ايموهو،منكشفاأو"محطط"محناهأرأمياسم

زربابلمعاليمنرجحواالذكأالوابينمنعاثلةرأس

.(4ه7:غ2:42،عز)ويثوع

حطما:

عائلةرأسوهو!مأصورأونحطرفأمحناهأرامياسم

عر)ولوعزربابلمعالبىمنرجعواالذينالثييممن

.(7:56غ2:54،

)حظ!

حظوة:

الحظوةإلىتطيهالراعى!ودايوم،صىغروبعد

عبارةعادةوالحظرةالرحوش.أواللموصمنمأمنفيلنكون

وأالخرأغصانمنباجعسررةالأرضمنقطعةعن
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حفاوبم

أغصانالورأعلىتوضعكانت!،البناءأوالأخاب

تفامالحظالروكانت.الحمايةوصانللمضاعفةشوكبةضجرات

أوصاحبهاليتملاصقمكادفيأوتلرأسعلىالحفلفي

أحياثايوجدوكان.حراسةوأسهلأمثااممرلتكونمنهبالفرب

عادةللحظ!ةوكان.الراعيلمبيتالحظرةأركانأحدفيكوخ

حصبو!فليقحالحاجخبأوالأضجارفروعمنباب

قمدذاينامنفسهالراعيكانالأحيانبمضفيولكن.الحاحة

الننمخروجدونيحولابابنفهمونيكونالحظ!ةبابفي

الذى)نه:الربيفوللذلك،الذئابأواللصوصتسللأو

موضعمنيطلعبلالحراف،حظوةإلىاببمنيدخللا

هوأنا...الحرافبابأناالط...ولصصارقفذاكآحر

الربإن):المرنمو!ول(.9و7وا:ا.يو)،الاب

خلفمن،الغنمحظائرمنوأخذهعبدهداوداختار"

فرعامممواثه،و)سرأئلضعبهيعقوبلكلعىبهأقىالمرضحات

.(72-7807:مز)أهداهميديهوبمهارةقبهكالحسب

كانت،الخرافعلىللخطراحمالهناككونلاوعندما

وكانارعاضها:حراسةفيالطلقالهراءفيمئاتربضالأغنام

رعيتهم،علاليلحراصاتيحرصنمتبد-شرعاةالكورةتلكفي

أحضرلمفربسةا:لابانلخالهيعقوبويقول(.2:8لرا

الهارسروفةنطبها.كنتيديمنأخرها.كنتأنا.البك

الجليد.اليلوفيالحركأكلنيانهارفيكنتاليل.مروقةأو

و.4(.31:93)تك"عيىمننوميوطار

عغمه)يهليلجأقريبكهفعن!حثالراعيوكاد

الغنم(حظائر)صرالىوجاءاالثاء:وأمطاراليلبردش

ومما(.24!3عم1)،كهفناكوكان،الطريقنيايي

لهذا-الحصورأقدمنذ-الكهوفبعضاصتخدامعلىيدل

الوتاصيومنتراتمنيهكةرواصصعننحدهما،الفرض

كاز!الكهرهـ.هذهفي،الغنمروثتحللعنالمتكون

نهالثربالط-بةالمياهمواردصالقريبةالأماكنيختارون

.(2:6صف23:2،مز)قطعانهم

)حف!

حفاريم:

نصيبفيمدينةاصموهر"،حفرتانامفاهعبرىاصم

1(.ا:!!)يئىوأناحرةضوممعاحمهاكذكرياكر،بط

فيعليااسترلىاييالمدنبينمصرفرعونشقذكرهاوقد

25،أ:اا:.4،اأملانظر-ق.م.189في)فلسطين

خرالةمىأفداالمؤرخيوصابيوسذكروقد(.2-21:9أخ2

توجدحيثالكرملمىقليلأالجنوبإلىتقعالتي،الفريةا

مخوبعدعلى،الطيت!هىاغاابمضويقول.تديمةمقايربلة

لحم.بيتمنالغرثطالشمالإلىأمبالعصرة

ضصبة:

اصم:وهو،بمامرقي)معناهعبرىاصم

.(21:امل2)منىابنهوأمحزيخاالمللثزوجة)1(

)اشأورضليمعلجطئالذىالجديدالرمزىالاصم)2(

62:4).

ع!ةأ!اصموهو،غطاءأوحمايةامفاهعبرىاسم

قمعنماكرةالثالثةالقرعةلهخرجتوقد،هروننسلعن

.(423:1أخا)فرقةوع!ثر-كأأربعإلىالكهنةفرقالملكداود

ضيم:

ومو،حمايةأوعطاء"أىأحفة"جمعهوعبرىاسم

تزوجوقد(.2ا:46تك)يعقوببنبيامينأحفادأحد

1(.وه7؟12أخ)احفيمأخصمحكةنىبنماكر

العددسفرفيالمذكور،حوفام"نفسههوأفهوالأرجح

أنجاءبين،حورام"باصمالمذكررأ!اهرولحله2693،1:)

8:5(.أخ)أبخيامينبنبالع

محفل:

تعنيالتىايكرا"العبريةالكلسةترجةهىالكلمةهذه

:01)عدد)جماعةهترجمترقد،معينلغرضالناسمنجمغا

كانتاليالمقدتالمحافلعلىللدلادلةتستخدمماواعر2(.

بأىالقيامعنتهيالسريحةوكانتالمهوديةالأعيادفيتقام

حكمفكان12:16(،)خر،نف!صتأكلهماإلاماعمل"

الصبت.كومحكمهوالمقدسا!فليوم

للربصروررائحةوتودمحرتاتالمحافلهذهنينقدموكانت

المقررةالذبائحمنغيرهاالىبالاضافةو!ائها،تقدماتهامع

البوتأيامفيتغامالمحافلهذهوكانتالأعياد.صعدلكل

ايومصاءفيالفطبرعدأياممنيوموأولا-3(،23:لاا

اليومفيوكذلكالحبر!ةالنةمنالأولالثهرمنعثرالرابع

،ا:216)خرالحيدمنالأخ!اليوموهروالعثرينالحادى

عيدأىالباكورةيرموفي28:18(،عدد8،-23:6لا

فيالأبواقعيدوفي(،28:26علد23،21:لااالحمسين

العاثراليوموفي(،:927عد:23،27لااالابعالهرأول

منالتاسعاليوممساءمن،الكفارةيوموهوالابعالثهرش

اليوموفي(،كا2-23:26لااالحاضراليومماءالىالثهر



الفدمينحابه-ضاء

،المظالعدأيامأولوهوالابعالهرمنعضرالخاص

عدد36،و:2335لااالعيدهذامنالثامناليومفيوكذلك

ممغرةرمز!ةصورةالمحافلهذهوكانت(3وه92:12

الله.شبيظرالذىالباهرللشقبل

للدلالةاهـبالمقدسوصفهابدونأحيالاالكلمةوتخدم

الشهررأس5:)ضمياءقولفي؟المفدسةالمحافلهذهعلأيضئا

شإ)هوالاعيهافالى*ثمأطيقلست.المحفلونداءوالسبت

ايىدعاالذىالاجقاعوحمى(.:ه4إشأيفئاانظرا-ا:3

الفرقورؤصاءالأصباطورؤطء)سرانبلرؤصاءكلداود

،الربعفل"والآبطالالرؤصاءمنوغيرهمالملكالحادمين

.(28:8أخ1)

المازحين،اجماعلوصف،محفلاكلمةاضخدت؟

:17(،ا5أإريا5المازح!محفللطأجلسلما)ربا:نيقول

أخرىلآلهة!خرناللواقياباءاجماعوصفنيوكذلك

)ريا)الربلكلابمالاشاعأبواالذشالج!رد-كأوالرجال

.(441:ه

اياسعالأصحاحفيمراتثلات!عفل)كلمةونتكرر

أهلبهقامالذىالثلوصف:الأعمالضرمنعر

عأ)بولسلالرصضهدورجالهديمتر!وسمنبتحريضأفس

قضاءمجل!اأو،الرعيالمحفل"بهروصف؟(،ا:932

عأ)المحتدةالنحبجموعوكذلك(،91:93أع)،ا!آ

كلمةهيهنا،عفلأ"الجرجمةاليونايخةوالكلمة(.4اا:9

المراضع.صائرفي!كن!سة"الجرجمة،)كليزكا"

سلائكة،محفلهمربواتابأنهمالملاثكةجموعوصف!

.(22:ا2عب)

حفني:

وأخوههروكان،،قوى"أو5ملاآ"صناهعبرىاصم

معالاجتماعخيمةفييخدمانوكانا.الكاهنعالمطابخييخنحاس

فيكاناأنهصاإلاأعالمطانجي5كاناأفهصاو!،شيلوهفيأبهما

(2:12اصم)الربي!رفالمابيعالبنى"الوقتنف!

المقرربالنصيبيكتفيافلم،الشعبمنالكهنةحقيعرفالمو

7:92لااا!ىوالاقالرديدصدروهوالذبائحمنللكهنة

ذييحة!ذبحننكلالىبغلامهما!صلانكانابل(34-

!دمأنقبلئالحشاالديحةأجزاءأفضلسلهعايأخذلكي

عظمةخطيةهذهوكاتالمدبح،علىللربلجرقالثحم

بل(،17-2:13اصم)الرببتقدعةاصتهانالأنهماجذا

،الاجماعيخمةبابفيالمجتمحاتالناءمعالريفترفانكانا

وجاء.جدوىدودولكنالأفصال،هذ.علىأبرمالامهماوقد

بهسيحهقالذىالأليمبالمصروأنذرهعالمطإلىاللهرجالأحد

فأر!كلتدعا.لمولكنهحاالر،هذاأجلمنوبيتهوبابيه

فلمالصف!،الصبىصموئبلفمعلىأخرىمرةإنذارهالرب

حملأعهفييحنما.الربهر:هقالأنإلاعالميمنيكن

.(3:18صم1)

عهدتابوتمعهميصطحبواأنإصائعلضيرخقرروعدعا

التابوتوفينحاسحفنيرافق،الفلسطينيينمعالحربإلىالرب

الاسراثيليوناضهزمأنابيجةوكانت،أفيقفيالمعركةيدانإل

صما)!ويخخاسحفنىعالميابناوماتاللهعهدتابوتواخذ

اللهتابرتوأنابخيهموتبخبرعالىحمععدماوكانا(أ:4

الابجانبالىالوراءإلىالكرسىعنعفط"أنهأخذ،تد

صم1)(وثفيلأشيخارجلأكانلأنهوماتارقتهفانكسرت

418:).

القدمين:حايا-حفاء

عدة،القدمينحافي5أو،حاف"كلمةترد:مقدت1()

:51صم)2حافيا،)داود(ويمثي5:في؟،اللهكلمةقمرات

!و02:25(،"ش،وحافئامعرىمئى5و)شحياء03(،

أضورطككوقهكذاوحافئا..محرى)ضحياءعبدىشى

شا)،وحفاةعراةخوافيالفنيانكوشوجلاءصرعمبي

.(و،:023

لاحافئا،مىألالومأمامهروبهعندداودأنوييدو

صم2)وألمهحزنهمدىليظهرولكنوالجرى،الهربلهليهل

ابراحعلىعلامةحافئااثيالنبىميخاذكركا(،03ا:5

(02:2)ش)وعارئاحا!بااضمياهضأما(.ا:8ميخاأ

أ!ئاانظر)والبايابالأسرىسيحللمارمزاكانإنما

وأصغريةطرقعلحائااثيكنأو(.91أو:217أى

لمسافاتالسركان)ذاوجمفا!الهلبالأعرصاخنةرمالعل

طوطة.

لجسهكانالذىالحذاءإن:الثرقفيقلىيمةعادة21(

هو-عديدةمصادرمننعرف!-الرقفيالقدماء

إلى!ربطالجلدمننحلأوكاناليوراذوالخفأوالصندل

فيالأشواكأوالحجارةأوالحصيمنلحمايابيررالقدم

معروئاشثاتكنفلموالجواربالحديثةالأحذيةأما.الطريق

القديمة.الأزمنةتلكفي

داخلفيالناستجولأنالأزنة،تلكفيالمحتادمنوكان

كان؟،أرجلهمفيالنعالارتداءثون،حولهويخماالبيت

.نحالبن!حقولهمالى!ذبونماكثيزاالفلاحرن

ومنبلاللاثقغرمنأنهتمتبرالرقضعوبوكانت

غكلقدمأومتسخبحذاءمقدسةأرضاالإنانطأأنابجاسة



حقلى

اخلعا:العليقةلينظرمالعندماموصىاللهأمروقد.نظيفة

أرضعليهواقفأنتالذىالموضعلأنرجبكمنحذاءك

يق)ليشرعالأمركانوكذلك(،3:هخر)،مقدت

الهيهلأرضعلىيسرأنلأحدمسوخايكنلمو(.5:ها

متختين.بقدمينأورجبفيوحداؤه

:خلىتنوبةأثاءليحذاءيلبسال!هنيكنلم)3(

ففدماخدت،نربةأئناءفيقدبفيحذاءيلبسالكاهنكنلم

سواءالعهدتابوتأطمللخدمةيصعدون)سرائيلفيكهنةكان

بحد-يخسا-المجمعفيأو،الهيكلفيأوالاجماعخيمةفي

لاالآنولكنهم،الأقدامحفاةيصعدرنكافوأالشمب،لماركة

.الجواربمننوغالج!ونبلخدممأئناءفيحفاةيسوون

وأصببنفهمأنالسهلمن:العادةتلكأيعاب)4(

مقدصة،أرضعلىالسيرحالةدطالأقداممنالعالخلعأسباب

فالآراءوكوه،كالحزنالأخرىالحالاتفيلخلمهابالنبةأما

عبادةمنآثازاالعادةهدهفيالبعض-سىحيث،تختلف

بيما.الأرضبترابواختلطتأجسادهمتحلكالذينالأسلاف

ابعضويتفق.للحياةابدائيةللأساليبعودةفهاآخرونى2

طيعىرمزالأمرهذابأنالاثدالمحودكيالرأىمعالآخر

والألمالحزنأحوالمعويتلاءم،الحياةوباطةللاتضاع

الحاضرالوقتباليهودمنالبهرونزالوما.الحميقةوالماعر

التاسعوفيالكفارةيومفيالأتدامحفاةويمثونأحذيتهميخلحون

.آبشصمن

)حق!

حقلى:

وإضمار،لفرماوالتربصالقلبنطالحداوةإماكهو

تنتقملا،:الاموسفيوحاء.والبغفةوالحدالغيظماعر

أنا.بهفسكقريكخببل،شعبكأشاءعلىتحقدولا

.(:18ا9لاا"الردى

لاركهالتيالبركةأجلمنيعقوبعلىعي!وحقد5وقد

تتلفيالنفكرإلىالحقدهذاودفمه(2741:تك)أأبرهبها

:بالقولعيهحقدهمومظاهرداودأعداءالمرنمويصف.أخبه

المدية.دطويدورونالكلبمثليهرونالماءعديعردونا

1(،اوه95:4)مزويييوا!يثجرامإن.للأكليضنهم

لاقراسيمىوخ!إلىالإنحانويحولالبصيرةيحميفالحقد

عليه.بحغدص!

الدمر!إلىمجقدولاالأبدإلىآيحاألاالرب)ندا:دويقول
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الحق

)ريالانعلىالربقولفيجاءمانفسوهوا:9(،30)مز

أوقعلا،الربيقولإمرائيلالعا!يةأيتهاارجعي):انبى

الأبد"إلىأجقدلا.الربيقولرؤوفلأفى،بكمغضنى

.(321:إريا)

الإثملكمرةبالألاءجزأالب)نالبيهوشعويقول

ويظهرونبل،الربباصميخذروكامنعلى،الحقد!هرةوه

.(8و9:7هر)"إلههبت"فيحتىالحقدهدا

الحق:

:المقصودالمعنى:أولآ

الحقأ"كلمةعهاايرجةواليوناليةالعبريةالكلطتتعبر

)انظرالراسخائابتوالفينوالصدقالأمانةعن،ومئتقاتها

85:ا،مز9:ه32:4،قض2،تث18:اخر42:16،تك

ا:21:3،*6:14،7:.4،7لو01،26:2،38:3،إش

:4أف2،ا:ه4اكو7،و3:3روية2:2،روية91،و3

!!(...3:اأقي2:13،ن!151،

عامة:نظرة:ثانئا

ولبهها،لاالمألوفةالكلصاتك!رمن،الحق5كلمةلمل

تعريفا.الكلماتأصبمن-الرتتنفىفي-

ناحيةأيفي،الحق"كلمةاشخدامعد:الحقجوانب)1(

تصنيفهايمك!عيفةمعالطلهانجد،والفكرالحياةنواحىمن

كالآقى:

الوجودعنووافيةدقيقةفكرةأى:الوجودىالحو)1(

ميتافيزيقى،"تبير-المعنىبهذا-فهر،مطلقةكحقيقة

منالحانبوهدا.ايخلفةالفلسفيةللمداهبطبفاتحديدهيمكن

سؤالفيالا،المقدسةالأصفاروبارزةبصفةيوحدلاالحق

المعنيبيلاط!فاتلقد.(:1838كأخا)بيلاطى

نإحنى،افكلمةيوعفيهاضخدمالذىالعميقالأخلاقي

إجابة،أىيتوقعلمبيلاطسأنيدوبل،أبذايجبهلميوع

مت!ثكك.موقفمنضهكمةهحمةصوىسؤالهيكنلمإذ

عنالمجردةالفكرةعننبحثأنيمكنحيثالأمثالصفروفي

.(23:23)وأعلو!االحياةلمحىالحملالمفهومنجد،الحق

كلفيجلاءسكلمفترضةفهمهاومحاولةموجودةالحقيقةإن

معرفةهىإنماالمعرفةأنهيموضوعيةحقيقةوثمة.الأصمار

وأرؤ!اعىناتجةداتيةفكرةالأدفاركلفيأن!.الحقيقة

اللهفملكوت.!وضوعثاتحمقهبمكنأعلىثلأتثكل،وحي

وكلفى،اطقدلةالأسفارلتحليمالأسايةالفكرةمو-مثلأ-

و!ب.يتكودرالماأنه؟3تكاأوموجودالملكوتفإن

معنىلهالحقفإد،الوحىلكتال!لةباأنهذانمعلذكرأن



اطق

.باشرةوغوغامضةبصورةمطلقميتايخزيقي

نكرةعلىنجاءالآراءترتيبعلىويعتمد:ابطقيالحق)2(

معالمفاهيمتوافقهوالمعنىبهذاوالحق.أساسيةمركزبة

الاضارفىضناموجودللحقالمعنىهذاأنومع.الحقالق

عدافيماموضعأىفيالأطسىالمعنىلي!أنهإلا،المقدصة

أفس!فيالكيسةالىالرطلةفي؟الحكلالتطبيقفي

.(21و2:4)الأولىيوخاورصالة،(2أ4:)

المفهوممعالمورةنطابقوهو:الأخلاقياطق)3(

الحمية،معالفكرةلظابقالكاملبممناهأحذناهفإذا،الداخلى

المثالية،الصورةمعالواقعوتطابق،والقصدالفكرمعوالتعبر

سوالهدف.المقد!ةالأضارفيللكل!ةالمصيزالمحنىهووهذا

وعلى.الحقبحسبواللهالانانبينصلةإيجادهبناالديانة

الفكر،وفيالحقيقةفيهماكاونظامهاللهيعرف"نالإدان

الفكرة،الخاصةخبرتهنييحققأن-عمفا-الإنانفعلى

ئطبق.وأنئفهمأنيجب)دأ--مالحق.لهأعطاهاكااللهعن

تطببقإرادةأن-تأكيدبكل-هوللمحجةالمميز،التعليم

وتعليم.الحقلفهمالأساصيالإتجاههي،اللهمئةوعملالحق

طئرمعيتفق(7:17)!وحناإنجيللطالمحيرعالرب

أدس!فيالكنيةالىالرصالةفيجاءوما.المقدسالكتابتعليم

مابيما،التعليممنالصحيحالموقفأية!وصح(ا:18)

الخاطيءالموقفتأثيريبين(:418)أفس!إلىالرصالةفيجاء

الأداسى.الحقلخاهل

الأدبفيالتمبوهذايقابلناماكث!زا:الد!يالحق)4(

أصاسلاأن!.صليمفكرىأساسلهلىولكن،الحديث

دلى.حىالنايهفيعرحقفكل.المقدسالكتابفيمطلماله

الدينىالحقعن-!حيةبطريقةإلا-الكلاميمكىولا

يمكنلاالحلميوالحقالدييالحقأن؟،متلكمفهوم

متحارضين.يكوناأن

تجدأنجامدةالفلفةحاولتلقد:الحقمعا!)ب(

المعرفةعننظرياتعدةفأخرجت،للحقاخبارات

الونانيةالفل!فةإلىالرجوعوبنر،االإبيتحولوجيا"

ثل:،نحتلفةنظرياتالحدثالحصررلديا،القديمة

كانت،مذب)1(

،التقيدىالمذب)2(

هيجل،مذب)3(

البرجمألط،المذب)4(

.االحدثالواتية"مذهب)5(

ببعضتحديدهيمكنماعلالاتثسللاكلهاوهذه

فيماالاضطرابإلىيملالحايةالفكراتجاهاتلأن،الرضوح

اللاأدردةنحوتتجهفهىاوالحقبفالحقبمحاكليحض

اقي

فيالتفكوعلىفعلردالنزعةلهذهوكان.والثكريهة

الديانةفينجدوهكذا.الد!نيالرازعوعلىالعميةالأخلاقيات

يجبوماكائنهرمابينالفارقتقيمإلىميلأالأخلاقياتوفي

.يكونأن

المقدصة،كلمتهفيالمعلنةاللهإرادةفإن،للانسانوبالنه

عنكتبيربلتحكميةبطرقةليى،للحقالحاصمالميارهي

أوكلذلكفهي،والخوالحقيقةتئملاللهفطبيحة.اللهطبيحة

فإرادة.حيكائنكلوهدفوعمادمصدر،ثىءكلوآخر

للوجودوالعاياتالعليااثملوتحققعلىوتحرضتكحفالله

الاحيانمنكثرفي-"الحقاكلمهقانولذلك.ال!امل

كلمته.!المملةاللهالمرادهـلارادةهى-

المقدسة:الأصفارليمعيةخصائص)ج(

عنأساسيةبمفة!الحق،كلمةالقديمالعهديتخدم1()

الحملىالهدفإبرازمعالانسانعلىالماعدةيطبوم،الله

دائئا.

الأعحالسفرفي؟الأولىالثلاثةالأناجيلفيتتخدم)2(

:9لوقا)انظروهحفا،وبالحغيقة"بالحق،،مثلمينةعارات

متىإبجلفيوبحدها4:27(.أعمال27،21:3،22:95،

الفريىالرياءنفاقعنصادرةأنهاولوأكلبمعنى16()22:

بكل-نعرفأنويجب2(.أ:02لر،21:41مرض)انظر

خىجديةبكلالكلمةاسنخدمقديسوعالربأن-تأكيد

.9:27(4،2:هالوالعاديةأحادينهسياقلي

الإلهية،الأمانةالىلربولىرسائلفينجدهاماكثيزا)3(

تأفي؟:8(-ا75،و3:3)رريةالقدبمالمهدفيالحالهوكا

:7كو5:82،)اكروالصدقالإخلامىلمعنىتأكيذاالكلمة

اللهلاستملانضصئاأوصراحةترفإضهاعامةوبصفة14(.

بحامة--الحقفكلصة.الانانفداءإلىبابظرالمحيموعفي

)انظرالكلتينبينترادفدونولكناالإنجيلأكلمةتمادل

غلاطةفي!الانجيلو"حقا(.ه3:قيا،:13اأف2:8،رومية

الخاطيءالفهممعبالمقارنةاللهقصدفيمحتواههو:7(55.:)2

له.الزأئفةالتفاتمقابلفيالحمقىالانحيلأى،له

الحق!اكلمةنجدماكثيزا،يوحناالر!ولىباتفي)4(

تخدمأنهاكا(،ا3-س،1يو3:18،2يوا)للتوكيدنستخدم

.7(ات8:466،)!واكيدالحقعلىللدلالة

لأنهبالئقةالجدوربمعنى!الحقيقي"كلمةنجدالرؤياضروفي

،أ.4،1:6و3:7)رؤالمطلقةالحقيقةهوأواكيدمطلقحق

في؟-هنانقتربفإننا،عامةوبصفةا(.او:3،91:9ا5

من،المفد!رالكتابمنآخرجزءأىفيممااكز-يوحنا)نجيل

الدينيالهدفسيادةمعولكن،للكلمةالميتايخريقيالاضخدام
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اطق

.الجوهرىابضىضرمعبالارتباطالحققةهوالحقان.الحمل

كحققانبلوئحرفئلرسأكلا-أصاشا-!بنىأمر!و

فيالظاهرةاللهطبيمةهو،صافيأو-فيوالحق.وئعل

ابممة"بهالذىالمحيوعالربوفي،اعلانلألهوفي،خيقته

يتفهمالذىالإنانفيوأخيزا،(:17ا!و)أعاراوالحق

الله)رادةهيوالني،للحباةالأصايةالفبمعمئاوبحفقويتفل

:2،23:ااور38،و18:37ا:8،91؟32،7ا:14،)!و

الحففيالنعموبمبر!و،المحيوعفيالحقنجدلقد1(.9

توافق6لهذفيومجمع،للأنانالأعلالمئلويرصم،اللهعن

:41)روالحقصوثمومن،المضطربلمالماوتوحيد،الوجود

الحقيتيايبكل(ا؟ايوحنا-)الكلصة،اللرجوس5وهو6(،

كر)أخرىبباراتبولىالرسولتولهطنفىوهذا،اللهعن

الحق،روحهوالتلسالروحأنكا.(29:،؟ا-49:ا

،:227يوا،613:1)-كل،الحقجمعإلىروضد)أنهوودله

5:6).

!فوبرسلاللفي"الحق"كلمةأنالبهوون!علم)5(

قوام5ضئاتمنى،أ!االرعو!ةالرسائلوفيالعبرانونووبطرس

،ا:22أبط،3:14،ا:18كعانظر)هالم!يحيايمليم

.(3:هااقي،ا:26.عب،2:2بط2

تحل!:ملخص-ثالا

اطق:(إله1)

اللهطبهعةفيجوهركاعنصزاالمقدسالكنابفيالحقيمثل)أ(

.(65:16اش،31:همز)

تصفولبهها،مجردمححليملناتعرضلاالصفةهذهلكن)ب(

تث)والدوامللثباتضمان!ىولذلك،وأعمالهعلاقلألهفيالله

-بئصةوهى.(:17ايع،:4616،ه:001مز،324:

وأماس،(19:4،641:6مز،346:خر)الثقة-أصاس

جانبمنضاناتيلى)شارةأىبدونالاسمعالصالحةلمحاملاله

فيالئقةأساسأغاكا.(9841:،8511:مزمورأالإنان

ش)،ا:91142مز،9:13)غالربتحليماضقامة

مز)عهدهعلاقاتفياليفينأصاسأيفاوهي،(25:ا

.(55:3)ش،98:ه

وهذا،للبثرالرحيمةالربلمعاملةضمانهوالإلهيالحق)ج(

الجديدالحهدفيوكذلك،القديمالعهدتحليمفيهامعصر

وو،89؟8501،3:،31،61:7:ه،2501:مزمور)

.(3:23-26رو،3:16

الخطةديونةبحمالةللناىضانهوالإلهيالحقأن!أد(

.(8و22:روية،69:13مز،:1592اصم)والخطاة

تجاويهويضمن،اللهطيةثاتثملالإلهىالحقفإنعاتوبصفة
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الحق

حافظه،وهو،خالتههوالذىالكونمععلاتاتهصفيالكامل

أيضئا.غات،هو

فيارتاطالاللهمرقيالإنسانأنبما:الأثانلياظق2()

لكلويخيبكلاحظأنأد!املزمفهو،والالتزامالأ!ل

الله.صبادةتحتفيهيحقالذىوبالنظامباللهعلاقتهمطالب

ثحاوئاطبيعتهتجاوبق؟،الكلامفيالصدقأىالحق)أ(

،الإنانفيتتوفرأنيجبصفةوهى،فهالمطلوبمعكاملأ

أطصةصفة!ي،غابتإنويدان،وجدتمتى!مدح

الحقظهر-الالهىالحقحالةفي-!وهنا.الحقيقيةل!فانية

الكلامفيفقطوليىالإجتماجمةوالمئولياتالحلاقاتفيالإفسافي

الإرادةاشجابةكسن)نه،معينةكلمةأولأمرالاضجابةفيأو

مأ،03ا:91،ا:52مز)الأصاسةللالتزاماتوالجاة

،7:28)ربا،ااوه4و954:اكى،21:91،23:23

:2ض1،2ه:4أف،2اوه8:ارو،ا:4هو،:93

.12(او.

نوالهويجب،الإلهيللحقاصتجايةهوالإنسانيالحق)ب(

العليمطريقعنتأقىالموبةوهذه،اللهمنهبةأنهأ!اسعلى

الحقتواجديمكنولا،الانانحياةفيالقدسالروحوعصل

روحفي،الحقاله"بحملالاالمثاليالحقمعاتبقالأحمى

منموقفهعلىتعتمدذاته!يقفيالإنانحرية)ن.الإنان

كهئعبر،الكاملبممناه"الحلاصفإنئمومن،اللهابنقبول

أيضئاانظر،61-3:01في،63-8:03حنا-س)بالحق

،13،17:91اة2،6اة3ور،25:ا)ش،51:6مز

أيو،:26ا.عب،24،5:9و4:21أف،:1837

2:27).

أصاسعلىللد!ايةالحدنمةالدراسةإلى:الدبانةفياطق)3(

أ!مناتد،مقارنةدراسةالأد،نودراسة،تطوريةفروض

مطلقحقروجدكان)ذاعماالشاؤلاتمنالبهيرلألارةفي

بعرفمماورتوجدكانتاذا-الأقلعلى-أو،الديانةكي

فيبولىوالرسول(44و43)إضحياءويتفق.الحقهذابها

نتاثجمع)3(غلاطةالىالرصالةوفي)17(الأعمالسفر

بصفةالأديانفيالحقمنعصريرجدألهنيالحديئةالدراصات

لكلاكملالحقنور!لنأنتقصىاللهأمانةوأن،عامة

إلحمأقالذكشهادةطر!قعناللهيفعلهماهووهذا،الناس

الموحىالمديمالعهدأنبهاءأقوالفيالموجودالكاكلالنوربهدا

العهدفي!االموحىالمحالدضهردكلمةوفي،جا

بهذهلناتحفظالمقدسالكتابأنفيمطلفاشكولا.الجديد

موقفوكذلك-الفردموقفولكن،الدينيللحقالمعالص

اليقينومدى،الحقصممدىمجددالذىهو-الجماعة

،الدتفيالحقأندائئانذكرأنويجب.بها!سكفيوالثبات



افخ!ض

خبرةبالضرورةولكنه،)دراكها!ككنعقيةمسألةأطضالي!

اللهحقلتحيقوذلكاللهلمجدبهالقامجمبوواجتارادكة

ال!ملاللهحقوهو-الميحيوع!مبحوهكذا.الكامل

طردقلأىهذاعولا.الاسددانةفيللحقوالمحكالمحيار-

تبولهاجمباييالاخراضاتمنكسللةوضكلموضرعي

!حرعةللخبرةموفوعيطر!عنيمولبهه،بهاوالاخناع

نأأحدضاء)نه.ولرهاتصمها!باليالعلااثلمن

الحقؤنجدكدجملقادلزاكونأنيخجب،،اللهثيدة!مل

بالحقيحرر.-الحقهوالذى-اللهواين،الدكيالتحليم

.(832:،7:17رو)

الفخذ:خق

عرقفوقالغخذعظمفيه!دورالذىالوركرأسوهو

،!عتوباللهملاكعليهضربالذىالموضعوهو،ابا

يخمعوهوفسار،محهصارعتهفييعقوبفخذحقفانخلع

.(22-3232:تك)فخذهعل!عرجأى

.:حفوق

نفتالميتخمعلمدتاصموهو،،حفرة5مفا.عبرىا-

،!اقرقاأخماوالأرجح.(:9134)كقتابورأزنرتيحد

الطرفمنالنربالىنقالىجبالفيالوا!ةالقرية،حالا

!كوةعنالفررالشحالوالى،الجليللبحرالمالى

غوبحدوعل،البحرشأميالأربمةبعدوعل،جيارت

وادىرأسعلصفدمنالفرلىالجنوبالىأيالجحة

تابوربينونفتالمط،زبولرنبينالحدودعليجحلهامما،الممود

بأذالردعندقديمتفيدؤفاك.ا:14(9)يقوحنانون

فها.دفنقدحبقوقالبي

حقل:

ولذلك،منو!ةأرضومعناها،صاده)الحبريةقوهى

مورةغيرأرضأىعلىللدلالةالمقدسالكتابفيتتخدم

وأللرعىأولكراعةكانتصاء،والقرىالمدنحدودخارج

4:8،23:9،نك)انظرماحهاكانتومهما،بربةمجرد

21:ا،تثا:ها،.22"او6و9:3خر47،2:.24:63،

2"13:ا6:28،م!....2:7نق132:6،مز...222:ه

.الح(...أ:ه15لو

ا:4،7)تك"بلاد،إلىالعبر!ةالكل!ةنضىتربتوقد

27،و67:اواصم6،ش222،و6و2ا:اوراعوث32:3،

:12(،ا2هو21،02:)عددأصحراء!والمط8:8(،أخا

"التزوالى3:8(هوشع2،:.262لاويين)انظر،"بريةوإلى

أخ41:9،2مل1،2ئوب.93:ه،28:1صم2)انظر،وبرئ

الدمضل

.1(ا:،4)اصم"تلم"والى18(،ة25

معظم!متربة،حقل"كلمةفإنالجدكدالحهد!أ!ا

وتعنى(كي!)،أجروساايرنانجةالكلمةعنالأحوال

،24،42:4-6:28،31:74)ت،!زروكاحتلأ"

31و:2717،اوه:ه21،28:51لر،1؟316مرتى

36(.و

طبجحبةفواصليوا!ةتحينالحقولبينالحمودوكانث

خرواحقلبينأحبر!وضعأو(22:52ئق)ثلأكالأنهار

.إغ(22:82،32:01000أم،42:2أى،91:41أ:

:اللىمحقل

(19:1)الرسلأعمالفيجاء!دما،اضلبالأرايةوهو

الكهنةرؤساءفاضنراه،الفخارىضل5تجلأاحمهوكان

الإصخرروطيحهوذامنهمأخذهافدكانالتيالغذةمنبالنلاين

وردندم،دينقد"!وعأنرأىفلما،ليد.خيانتهثمن

خاوروا...وفيخالكفةرؤساءالىالفضةمنالثلابن

27:ت)اللضباءمقبرةالفخارىحقلبهاواضتروا

اريا"ببوةااناكانذلك)نالنكلضو!تول.(3ء

ثموهالذىالمثنئمنالفضةمناثلافيوأخذواالقلاللالنبي

أصفي!الفخارىحقلعنوأعطوها)ص!ليلبنيمن

.(:279ت،)الرب

:ا)1زكريانبوةمنمتت!اببرةهذهمناكبروالجزء

،.بخدرىراو!ترل.ال!حييةابربةليوردتكا13(

نجوتانالحادثةهذهزتمتقدأنهرأىمتى)ن(وللالر"+4)

حرفيةواثانية؟(1-3:ا9))ريارمز!ة)حداهما،منفصتان

إرميا.الىبالاضارةاكغىولبهه،(ا:13ازكركا)

(1:18)الرسلأعمالضرفيجاءمابينتعارضولأ

ذكرهمامع،الظلمأجرةمنحقلأاقتنىهذا5يموذاأنمن

اضتروهفقد،الحقلاشترواالذ!همالكهنةرؤطءأنمنش

ايكلفيال!م،ألقاهعادثم،سيدهبهباعالذىيوذابمال

.(27:3-هت)

أورشليممنالجنوبالى!ع،الدمحقل"إنايفلبدوبقول

،قدرونبوادىاتمالهنقطةمنالضبالىهنوموادىفي

على،الأولالقرنالىترجعالتيالقبىربحضتوجدحيث

طيةفاكالتربةأنوجمنها!،مربغاقدئا78*57مساحة

نحبلهابرعةالتربةنلكاثتهرت!-الفخارلحملتصلح

فينقلتقدمنهاكبمرةكمياتإنلقالحنى،الموقلجئث

.بيزامدينةمقرةالىام215
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الفخاريضل

:الفخاويحقل

بعالبه.الدمحفلانظر

:الفصارحفل

الحيا:بالبركةمرتبطافهاوردايىالثلاثالمراتدوتكر

2)،القصارحفلطريقفياييالملباالركةفناةعند5هكذا

صروثامكائاكانأنهبدلا2(س36:،7:3)ش،187:1مل

جيقتائدربشافىوقففهناك.الملكبةعصردجعذا

يقفونكانواوالذ!حليابنألياقيمالىتحلث،صنحارب

جذاقرعاكانالمكانذلكأنبدولا،أورضليمسورعلىمعه

تلكوفي.رلاقىكلامعليهالواقفون!سحعلكيالورمن

ش))آحازالملكضآرياضوبافيوصه)ضمياءقابلأ!ئاالبقحة

مكانليحدثذلكانتولتديمتقليدوفاك.(7:3

منقناةتجرىحبثالحالة،يافابرابة)موقعمنثالقرب

داخل،البترةحمامبركة"أصارخارج"مايلابركة"

بركة5أو"الملياهـالبركةتحيالأولىوكاتت.الأصوار

ليأنئشتالقاةوتلكالبركتينهاتيرولكن،العياجحون

المجلدفي،أور!ثليمامادةالىالرجوعالرجا)لاحقتاريخ

.(6!رةالدهذهمنالأول

الجانبفيتقعكاتالطركأتلكانكتولآخررأىوناك

تخدر،دقناة"كرةبقاياقرجدحيث،المديةعنالئصالط

المألوفالجانبكانالثمالأنذلكوكليد،الثحالمن

ربثافىفيهليخدالمموالمكان،أورضليمعلىللهبوم

شإ)آحازالملكاصحياءفيهليقابلمممكانأنهكا.جرضه

للأصاروصفهفيروجفوسفإنذللثعلىعلاوة.(7:3

الث!الىالركننيللغصارتذكاركينصبدوجدكانأنهكذكر

حتىالحمالىبالورمرتجطأظلالقصار،315أن!،الرقي

الىباباأنيذكر،أركلفاالرحالةأن؟.الابعالضن

.،القصارحقلباب)ك!ىكاندمقبابمنالضب

بجيحونتتصلفاةكانتالقاةتلكأنهوالآراءوأرجح

النغهذاوكان.جيحرن()انظرحالئا!العنراءنبع)هوالذى

.(3203:أخ2)"الأعلجيحونمياهنحرج53با!عرف

شبالقربالأسفلإلىالواقعالوادىفيأو-البقحةتلكوفي

-االقصارعيناتعنيأنهاالبعضيظنالتي،روجلعينا

تمى)القصرعملية)جراءيمكنالذىالطييالمكانروجد

تدرونوادىامنطدعلىمامكانفيأنهوالأغلب.فيه(الئياب

رنجاقىوقف،النرويونبوادممياتصالهوفقطةالحذراءفيبين

علىالأشورىالقائدفوقف،الوادىعبرألياقيمالىليتحدث

.طرامئركةالآنتثغلهالذىالجرفمنجزء

021

حفو-أحقاء

حقو-أحقاء:

كلماتبضععنأأحقاء"أو،حفر!اكلمةنترجم

العهدفيالونانيةفيواحدةكلمةوعن،القديمالحهدفيعبر!ة

ناعلىتدلوحميعها،(8030أ!ول)،اوضرساهىالجدكد

متنيهفيقوتهمىهاا:والفحولةالقوةمركزهماالحفوين

فالأحقاء(046:1أيرب)"بطهعضلفيوشدته()حقويه

وتقبر،المنطقةأوبالحزاملدالتىوهى،الفحرلةمركزهى

للحياةالدائبةالظروففيحتى،والرللغطاءالأجزاءأحوج

وقدحقواهتاركنىلمإن5:وتدكتهاتغطياكلاعىكان

)ذانطقةوهى.(31:.2)أيرباعنىبجزةاصتدفأ

والخروجالعملعنالانانتمنع،مؤلممرضبأىاصيبت

.للحرب

اسممر.القد!اللهأناا:بالقوليعقوباللهوعدوقد

منسيخرجونوملوك.منكتكونأموباعةأمة.واص!

مصرالىجاءبعدوفيما.(\ا35:تك(.)حقويك)صبك

الخارجةصابفرسجمعاهميحقو!أبناءمنوضونشة

إلىالرسالةوتذكر.(46:26تك)(حقويه)صلبه

حقوى()صلبمنخرجراقدااللاويينأنالحبرانيين

.(7:هعب)!)براهيم

منبأحزعة-القوةمركزباعتبارها-الأحقاءوتمنطق

2)،حقويهعلىجلدسبخطقةتظقأثعررجل5:الجلد

وعلىالابلوبرمنلامهكان"المعصدانو!وحنا،(ا:8مل

ن!يجمىبأحزمةأو.(3:4ت)،جلدمنمنطقةحقويه

خر)الطراز"م!حةتصعهاوالمنطقة5:مطرزا!كونماكثيزا

بوصمنوالمطقة"تافحنغالةمادةمنأو،(28:93

خر)"الطرازصحةوترمزوأرجوانوأحمانجوقمبروم

لنفكواضراذهب5:قائلأ)رمياالربأمروقد،(93:92

.(132:اوإرميا)هحقو!كعلىوضحهاكتانصمنطغة

للخدمةالامتمدادعلىدلالةالمتشطقانالحقوانكان؟

أموتدةوصجكممم!طصأحناؤآيكن5:والسحىوالجهاد

مل18:46،2امل،11:ا2خرأيفئاانظر:35،ا2الو

ملكاللهأن؟1:13(ابط31:17،أم38:3،أى4:92،

أحقاءهمويئدالملركناطقيحل":الأربابوربالملوك

على!علقالسبفوكان.(:18ا2أى)غويهمأىأبوثاق

.(02:8صم12الحقو!ن

حقوولعلالموحالإنانثمدأنالحزنعلاماتعنوكان

عاموس،:4837إريا،3211:إش،12:32مل1)

:801).

الأمين-الرجلأممط-بقوةبالحقكسكالذىوالرجل



أحقاء3نمطقيئفاثتواا:بالحقحقويهفطققدبأنهيوصص

:بالقولالمياإشحياءوصفوتد(6:14أف)،لالحق

)اكأ،حقويهفطفةوالأمانةتيهمطفةالبريكرن"

.(ا:ها

تتقدانحقويهبأنالمضايقالمتبالحز-كأالإنانوبوصف

وليتاحتراقااقئرلافد(حقوى)خاصرقيلأنا:بلهيب

وضعطاثقلأهناكوإن،(38:7مز)أصحةجدىفي

مز)أحقائنا-متوننا!علىضغطاجملت5:حقويهعلى

نأ!.(96:23مز)!دائمامتونهماوقلقلا(،66:ا

دانيال)الحقرينخرزتنحلألىالىيؤديانوالفزعالرعب

.(21:3اش)أوجفاالحقوان)ءيملى!،(5:6

حقوفا:

معناهأنالبحضوررى،!ميوأومموجامفاهعبركي31

الذينالنئيممنعائلةرأساسموهو.،إغواءأوتحريضا

.(ه7:!غ،2:15عز)ابابلىالبيعنزربابلمعرجعوا

ضوق:

أشير،نصبفيمدبنةاسموهواهـحفرةمعناهعبرىاصم

باسمذكرتوقد.(ا:675أح1)للاويينوأعطيت

-(213:ايثى)شوعنحرفى،حلقةا

)حك!

جكة:

التثهضرفيالملالجلدىالمرضهذاالىالإشارةتوجد

والحكةوالجرببا!واس!ومصربقرحةالربهـيضربك(2:72)8

فلسطين،فينشزاالمرضهذاوكان،.الشفاءتتطعلاحتى

اصكابساصاركوبيىي!مىجئاصغرطفلىعنتبوهو

ويصببالجلد،فيحفراحدثوهو3ء554ءكل!3(.)أحأ"!

شديدوهوثدورة.بحكةمصحوئاجرئاأوثوزاأحيانا

المريضكفىولاباللامىآخرالىضخصمن!نتقلالحدوى

الطفيلى.هذاعلىبالقفاءالا

وببرهرونيتمنشخصأممطببنيحولالمرصهذاوكان

رجلكلاكلف...ولاأجربلا:هالكهنرتيةبالخدمةالقيام

،الربوتائدليقر!يتقدملاالكاهنهروننلمنعيبفيه

.(2او21.2:لاا

بأذانهممناتحنيفهىامامعهممحتحكةاعبارةأما

حمعالا-سبدونولا،الحقلصوتيشعولىلايجحلهم،وفر

حكومة

التعلبميخهكلتملونلاوفتسيكونلأنه8،أذانهميطربما

محلمنلهميجمعونالخاصةدنمهواتهمحسبللالححيح

الىويخحرفونالحقعنمسامحهميخحرفودماممهممخكة

.(و،4:3قي2)أالخرافات

محخب،،)جهو.كىأنهأو،يهوهاك!علىمحناهعبرياصم

.(ا:ا.ا:ا،ع)ايرشاصانحياأراسموهو

فريفة:أوحكم

أحكام،وه"حكم!كدمةونترجم:القديما!دلي:أولأ

كالاولكلأماثفاطاالعبريةالكلمةعنالحالاتمعظمفي

:18لا2،:ها5خر)انظرالدييةبالطقوسترتبطضرائعإلى

مز،33:8أخ71:37،2مل62،91:730002و5و4

.2(.1:1حز2،ت58)ش9،تا911

-ا21:خر)انظرمدنيةنضريماتعلىللدلالةتتخدم؟

"تضاء،الى"ماضفاط!الكل!ةننىتربتوتد23:33(.

،اا27:عدد،ا:ها9لاو.92،3وهاة28خر)انظر

(،)!...58:2اش03:5،اصما:17،تث35:12،

!!،...2:17ملاخيا:8،91تك)انظر،عدلاوالى

مل2)،عواثد"رالى(23:6خرانظر)"حقاوالى

17:37).

تربترونانيةكدماتبضعفاك:الجدورالعهدليلانئا:

أسا:من،أحكامأواحكماال

مجكمأمرأوشىءأىوتحني)،!هنطله(هـدكاورما،1()

وقد4(:3251،:ارو:6،الو)انظر!وابأوبصحته

.1(.أو9:)عب"فرائض،الىالكلمةنفىترجمت

17:7(،)أعقيصرأحكامفي!4()ح!هادوباا)2(

:2كو2:ها،)أفافرائض،الىأ!ثاتربتوقد

ثلأت)انظر،حكماالىجمتتروأكهق،()43فىسكر315(

:18ا2ت)انظر"الحق،والى7:24(،يو21،:5

يو)انظرادينونة،واالى4(،11:2!:0،223،23و

:ا.)تالد!يومفيكا"الدلى"والى3(،.و522:

.إغ(611000:مر...:15،1122

حكومة:

الختلفة،الحكمكراتفيإسرائيلينيحكومةضكلاختلف

!ط:كا،فتراتبعبيرنميزأنويمكنا
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هي،الفترةتدكفيالحكومةكانص:البداوة!ر!:أولأ

كاثرمنالمكونةالرخلابلوتجاهللتمالتىالحكومة

-حاليأى-للحكومةالبهلهذاكنولم،وعائلات

لننضاثعةالأساجةملامحهاكانتبلالحبرانن،علىقاصزا

نضربأننشطعأتاومع.ابداوةصحلةفيالحوبخلف

الذينالامحنالبموحكومةأنالافعددة،مصادرمنأمثلة

الآباءعصرففي،مثالأوضحلناتقدمالعريية،الجزهـة!طنون

ذلكليبما)المنزلفصهمنكلتضمالطدلةكانتالأولين

لهالعلاللة،رئيسهوالأبوكان(،والسرارىوالجوارىالعبيد

22،تكانظر)الحائلةأفرادجمععلوالموتالحهاةططان

.(34-3ااةاتض

الغبيلةضخصيطرةتحتعائلاتمحموعةالحكلةوكانت

وكرمالشجاعةمثلالخصة،لصفاتهئختاركانالذى

نقصحبجرهرئاتخزا!نكلالعضةتركيبوكان.الضيافة

كانالمراعىامنلاكأنومعوالحاثلات.الأفرادعددزكادةأو

التسللفإن،القبيلةئكوينليكبيزادوزا-ضكبلا-علحب

فيالاضنراكأنا!تملومنماعأ.عاملأكانواحدأصلمن

منذلككانكاالق!لة،ترابطعواملمنكانواحدةعبادة

القديمالعهددفلمحأنو!ككن.القبيلةوحدةفيالوضائجأقرى

قض02:ه،ا!م)الفائر!ةالمباداتهذهمنصوزا

.(أ:891

نأحقتةللأ!باط،المعروفايارغكاخغيألاوبخني

للىالإضارةمننلمح؟تمائا،مستقزاكنلمالآسباطنظام

،ديورة5نثعدفيالأباطوقاسة(،:16اقض)القنيبخي

.(5تنى)

الىاقدتكاالحدالةاقامةيلىعو!سلطةامتدتوقد

أعمالفيمعاونينلهعثنموصىأن؟.والعبادةالحربئؤون

ورؤصاءحماصمنورؤصاءمماتورؤصاءالرفرؤساءاالقضاء

كانواالتىالقرانينأنالا(،26-184:2خر)،عثرات

لمو،.والعرفاولدات"مننابحةكانتبمفصاها!تضون

كانتالقبهلل،ضيوخبهننتجئاكانوكامكتودة.فوانينتكن

موعى.الىبهايجثونالكبصةوالدعاوىالعولهصةالمسلالل

فدطينليالأساطاستفرأنبحد:الانقايةالمزة:لانئما

ضرورةيبباضطرابخرةحلتزراعيأ،ضحئامكونين

كانالذىالتديمالقبلاينظيملأنالجدت،الظروفمعا!كف

الجدط!للمتطلباتمناضا!دلمالالقة،الأحوالجمئا!م

حقوقعلابنيالمحلىالتنظيمشصالىالحاجةفيتثلضصا!ي

المثلةيصاعغمكاتالتيالقبيةالحكومةللىالأفىاد،

حدثدلفبأة،بالطبعالنفصهذايحدثلمووالقبهلة.والعش!ة

الطوركنلم!.اجمعلياناضثةللرنجاتكاصنجابةت!رجمئا

حكومة

يالآنظمةبحدمدىالتأثرأنهبدلابل،الداخلمنبأكمله

6يل)صربنويطردلمالنيالكنحانيةالثعوببينقاثمةكانتا!ي

الاتاببفكرةمتعلتةظلتالأباطأنومع.القليلالانها

الأجاطالىالحثاثرمنوفةالمصالآنابحسيواحدجدالى

الأجارو،مناتكونتاييالدئلالرأنالا،واحدةأمةالىئم

تجحغاكانت!ايقدرواحدأ!لذاتلوحداتتجمحاتتكنلم

فياينازعةالعناعرلوجودمضطربةالأحرالوكانتجغرافئا.

منلجقةظهرتثم.الخارجمنالأعداءولهجمات،الداخل

13عيمأطلقمت!هزة،تويةضخصاتذوىالضبوخ

لفبلة،ضهخاكانيللأمهحاكئاالقاضيكنلمو،هالقضاةا

لموالثخصية.رحنكهرقوتهثجاعتهبفضلططتهيكتب

وأ!حالكجدعونحالةفينرىكا6همةورالقاضيولخغةتكن

الهوخأ!بحالجدكدة،الظروفمعوثمئا8،9(.)قضاة

بالكنعانيين-اخطاءربما-عاللاترؤصاءتجلأكانواالذكأ

ص!وقضلالمة.اداركةتبمهامواضطلحواارستفرالجةطبقة

الصن!ةالقرىلاخضتحتىأهمتهاوزادتالمدنلأت

أوجهتوجدهذهكلوفي.اداريةمراكزباعتبارهالها،اياحمة

الاريم-فحرفي-أثيابهاأبحتالتيالخطراتءصبه

كانتالتىالقبلاللنظاممحلالمحاهداتوحلتلأيكا،عاصة

الفرابة.بصلةمغاترتط

والفضاةالأجاطرؤساءكان!ما:الملكيةخرة:لالا

فظامفإنلهم،اللهودعرةكغاعمأصاسعلىناصبمتولرن

فيالرغبةعنسأتابيالملكيةأركانأولشكانالورأثة

طبق-لموراضة.قوكةيادةلتقوم،الحكمتولعصلةتنظيم

هذانال)ذ،علكأول"ضاولتيينعدابلأهذا-بالطع

بناءلهالنبيسموثيلوتأمدالخميةضجاحطيسببالامتاز

لمدة)صأ!لحكمفقدا!ثبرضثابخهأما.اللهمنتوجيهعلى

2-4(.صم)2الئبسخطيصببعرضهضدولكنه،عامين

اضثنائة،بصفة)صرائيلكلعركأتولضدصهوذاملكداودأما

للعركأ،المفترضالوبىثشخصيةضعفالىراجثاذلكوكان

طيمانأعاالئخمة.ومؤهرلهداودضجاعةالىكلجعكا

الور!نةبكقالعرشتولضدداود،أيهوشاللهمنانحار

ذلكومن!الدكنيين.والرؤساءالسكردنالقادةمنوبتأيد

كلكة)الجنوعةالمملكةفيمرعهةالعرش6دةورظلت-الحين

يامعدممنتتجوماتماصكهابببوذلك(،يوذا

المملكة!6تالوربدأثلماكهزابظبها،داخليةاضطرايات

تمزضا.الأسباطبينالأحفادكانتالنى(اص!ليل)الثاية

كبركانفإنهلبدأ،هذاتيقجمكنلمكدماحىولكن

كانالذيالحبسوتأنرغم،الملكلولاةالآطصىالمطلب

.الاعتارفيخذ2قوةكانمافياالملكية)قامةفيالآصلهو



حكومة

ومهامها:الملكة!ارع)"

وأالحائلةكربالملككانفقد:الملكةالامتهازات)1(

!اقامةوالحربالدينأمورفيرعا!اهبتئلبقرمالقيلةشيئ

وكان.الأعلىالرئي!هوكانالمجالاتهذهكلففىالحدالة،

جزغابذلكأصبحواله،ثملينطريقعنأوبنفهملطاتهيمارس

وأالكفوتهالصفةأننذكرأنومجب.الملكيةالمؤصةس

للعاثلةكرئى6لهلاميارامتداذاكافتواكسللحلكالمقدسة

الثحرببينكانتمئلمااليهودبينالقوةمنتكىنمالكبيرة

الملك،يحينهمكانالذ!الدينورجال.الأخرىالثرتبة

أمااكبر.صلطاتعلىيحتحوزواأنالوفتبمروراستطاعوا

ممهاتححلفكانت،العامالأمنعلىالحغاظفيالملكمسئرلية

كنرزأخئاتثملكانتالتىالدولةكنرزبوا!ةالتزامه

عنللدفاعالحاجةعداضخدامهاالملكحقمنوكان،الهيكل

بفرضونمليهالملكقيامالضرورىمنأصبح!البلاد،

فيها.والضرفالمواردعتفمنالايراداتوجعالضراث

تكو!نعننسبئاالقليلإلانعرفلا:ابلاطموظفو)2(

المملرماتلدينال!أنه!وداود.ضاولعهدكطفيالملكبلاط

لمعهدهفيالبلاطأننعلمبهاوانصليحان،عهدعنالوايخة

!م:لنا،وفونالمصالبلاط!رطفرأما،الأولىبساطتهفييعد

8:17(صم)2والكهةالكفةرئيىثلالدبنرجالا-

02:23).

الخازنورئيى(،:ه01ملا)الاقيمثل:القصرعمال2-

الذى6(:4ملا)التصرعلىوائرف2(،01:2مل)2

:8:69،مل22:92،مل11خصئاكانأنهررجح

2:ه8:71،02عم2)الكاتب:ونهم،الدولةرجال3-

:15صم)2الملكوسنكل(،:43امل)والممجل)ظأ،

16:أ:5،37صم)2اللكصاحبأيفئاوربما12(،

عم)2الحامةالأسغالعلوالمرفرن(،:ه4اعل،16

0:2)24.

ورئيى1(،8:6)2!الج!ققائد:وممالجيىرجال4-

.2(:881،023:صم2)؟الحرس

شاولعهدفيالحكمبساطةإن:الماليةالمؤسسات)3(:

قبيلةكرئي!ضاولعاكأفقدمحيرا،الححبتكلفتكنلم

منالاختارممةالهدايايتقبلكان؟المرروثة،أملاكهعلىشذا

نصيئاشيأخذكان!(،2.:ا6ا:27،.اصم)رعاياه

الثعبعلىفرضقدأنهعلقاطعدليلهناكوليىالغنالم.

غصالبلاد،وازدهارنموومع(.2ه:71أ!م)منئظمةضر!بة

ملوك-ماحدال-ذلكفيمقلذاالقصرنظاممنداود

ضرثفرضقدأنهصراحةبذكرولا.الآخرفىالضرق

قامكدماهذافييفكركانأنهالمحنملمنأنولوفتظمة،

أنه،كان!(9-ا24:صم2)عهدهفينمالذىبالإحصاء

.(ا:203ا،8:اعم2)آالقامننصيبهعلىكشرلى

بلاطه،فيالضقرفاهيةاصلزتضدلجمانعهدفيأما

ق!قدالدخلبحضأنالمحتملومن.الضرائبمنالمز!دفرض

ولو(.821:أصم)الملكلأراضيالجبريةالزراعةطريقعن

المملكة6وانقاماثورةعلىشجمتواييالاتة،الأشغالأن

دفعتوتد.الحامةالأضعالالىعامةبمفةموجهةكانت

.(21إ4امل)لهكبررةجز!ةلحلبمانالحاضعةالثحوب

وعلىالقوافلعلىتفرضجزيةأوضريةعننمعمرةولأول

كافتالأرجحعلىأخهاولو(،اوه:14ا.سل1)التجار

موردفاككانكا.البداوةعصرفيحتىدخلمصدرتثكل

امل)التجارىبالأ!ولالبضائعنقلمنللدخلآخر

امل)مصرمعوالمركباتابخرلتجارةومن(22و01:11

.(92و:28ا.

كان)قليئا،كراثنيإلىأيفئامملكتطيمانقموقد

وأهلتالملكيملواأنعليمكانالذ!وكلاؤهيحك!ها

ضهرلملهالمؤنهذهبتقديميقومأنوكيلصعلىوكان-بالمؤن

قائمةفيصهوذاا-يظهرولا(.2.-4:7امل)النةفي

تلكمنمحفاةكانتلأنهاهذاكانهلفملمولا،الأقاليمهذه

أخآباشلاءمنودلوآخر.لسببذلككانأوالضردة،

عميحكمكانالذكأالأشخاصتملكاتأن،نابوتكرمعل

امل)الملك4لصاتصادركانت،جريمةلارتكابهمبالموت

21).

ضهخثلذلكفيئده-الملككان:العدالةإقامة)4(

الأمورأما،الهامةالأمورفيالناسبينللقفاءمجلى-القبيلة

منوكرهمالأقاليمحكامالىتحالفكانتألمجة،الأتل

الموظفين.

أماملحبهالطيحىالممثل!تبرالملككان:اد،نة)5(

أنالابنفه،الكفويةالمهامببحضيقومكانأنهومع،الله

الملك.يتلمنالمحيئالكاهنبهايقومكانالمهامهذه

أموربحضدفةبنضهيدروالملككان:المدفةالأدارة)6(

4:2ملا)والرؤصاءالوزراءالىالآخربمضهاويوكل،الدولة

والأمراء،برعاياهالعلاقاتالأمرر،هذهبينومن(،6-

الأدالوبحضالب،لحرالحامةالأشغالو)دارة،الأجانب

حدث!الدينيةالزونوبمض،المدنتحصينسئلالصكرية

بحيد-حدإلى-فكانتا!ليةالونأماالجكل.نجاءفي

للطةالتدرمجيالتزاررمعولكنوالثانر.للأصاطترك

،القرىمجتمعاتالىنفوذه!فيفثثاشئاأخذفقد،الملك

123



الكنيسةليالحكم

أخطرفىحتىسموعةكلمةالثعبلثيوخكانمايهرالكن

اللولة.ضؤون

مبدأكان:الالرقملوكحكمتحت)سايلرابغا:

كانتالتيالريةالدولفيبيدحداعلى-ساعىالذاقيالحكم

بجمعوكذلك،والسكريةالسياجةبالأعورأ!ايةبصفةتهغ

بقطتمتعواقدالهردأنفيغرابةثمةفي!فيومن.الخراج

الرقدولمنلكلهمخضوعهمأئاءفىثائذالحكىمنكبر

ثملهمإلىيرعونكانواالبىقرةأثء-حتىبل،القديم

فلمطينفكانت،نازعاتمنبينهمنجأيخماالمللاخكام

نهرغر!الممتدةالفارسيةالولايةمنحزكاالفرسحكمتحت

.الخاصحاك!هاماوتتفيلهاوكالىالفرات

إلىونحباعرراسعى:البيمنالعودةبعدخامئا:

أ!اس-الزعانمنقرنيننحوبعد-أر!ىحديدنظامإدخال

لهذاوطبفا.الحاكمةالدولةللطةغضعمزدوجةحكومة

الدىالكهنةلرئيىخاضحينالمدنيرنالموظفونكارالظام

أما.الريعةحسبوبحكمالثرعى،آالحامكانةلهأصبحت

بمضيمارسظلفقدالثعبوشيوخللأسباطالمثلآالحا

.المحدودةاللطات

بقطبننحونالهودظل:الوناليالعصرليمادشما:

والسلوقيين،البطالسةحكمتحتالذاقيالحكممنكبير

عزراعهدفيكان!الداخليالحكمبنظامعامةبصفةواحتفظوا

الكهنةرئيىبرئاصة"الثيرخ!منمجلىوتكودونحميا.

برئيىوالسلوفيونالبطالةاعترفوتد.الملكيعبنهكالىالذى

ذلكيحققولكيالحزية.دفعمشوليةوحضلوهحاكتا،الكهنة

الياسىالاصتقلالخرةتغرلمو.الضرائبفرضططةمنحوه

الحكمنظاممن(الحمونيين)الأحموننحكمتحتالقصكلة

ولمدة-كانالذىالكهنةرني!أنعدافيحاجوهرئا،تغييزا

الاصم،عداماضىءكلفيبالفحل(حثئا)أيرا-بهرة

امت!رفقدالثميوخ،مجلسأصا.صراحةاللفلنفسهالآناتخذ

صائرتأثرتوقدقبل.ذىمنأقلبملطاتولكنععلهني

الونالط.الحكمبخظامالنواحى

الأعونيير،حكمبومبىأنىعدما:الرومانعصرسابغا:

بحيط.جوهريتغيرسوىعليهايطرألمهى،كاالحكومةظلت

رئىإلى-البدايةفي-الرومانعهدا!يون،فعلفكما

ططاتهتاتزعراماسرعانولكنالبلاد،بقيادةأالكهنة

منطقةصيحكم،مناطقصإلىالبلادوقتال!اجة،

الىأخرىمرةالكهنةرئيسالقيصرأعادثم.خاصمجلىمنها

يعينالذمميهوكانه!ودس،الملكعهدونيآ.كحارلة

فيهووىماحسبويعزلهماالخدريمومجلسالكهنةرئيى

وصلطاضهما.فزلتهمامنالكثكلبذلكففقدا،وهواههومصلحته
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حكموتولى،أخرىمرةالإدق!تهررودس،موتوبحد

فملاستقلاللهوكانصور!ة،آلحاخاضعوالياليهوديةاقليم

الداخليةالثؤونفيالحرلمحةمنبهصرا!هرد.بقدروتمتعداثرته،في

كحتعالكفةرئيىيحدلموالابفة،العهودفيالحالكان!

رئيىكانوقد-للسندريموأ!بحسياجة،ملطةبأ!

ارضقراطامجل!االحقيقةفيكانإذنفرذه-فيهعضزاالكفة

يجمعفكان،الوجوهمنكثررفيالرومافيالثيىخبمجلىضيها

ضيءإلالل!ل!ممارتمنيحدلا،والإداريةالقضائةالمهامبير

مجلىوكان.قراراتهمراجعةفيالحقللرالمطكانأنههوواحط،

للمديخة.3الحاا!لىبدوريقومأورضليمفيالسخدريم

الملىينة:حكام

الذفىتسالونيكيمدينةحكامعنالبارةهذهجاءتوقد

لالرصقبلراقدانهمبهحةالاخوةبحضمعياسونأمامهمثل

المسكونةاخنواقد"إنهمعخمقيلالذينمحه،ومنبرلى

آخرصلكيوجدإنهقائلينتيصرأحكامضديعحلوناوإفم

وهى"المدتحكامافانزعج(7-:ها7أع1،يوع

يطلقيكنلمو،(ن!طءممطنامم)!هـبويتارخاىاليونانيةني

سالرعنلهمتمييراحرةيونانيةمدينةحكامعلىالااللقبهذا

علىمقصوزاكاناصخداعاأنوييدو.الرومايخةالدولةموظفى

بعضفياللقببياقليلةنقوشوجدتأنهولو،مقدونيةمدن

.الأخرىالمناطق

،الأعمالسغركاتبدقةعلىالكلسةهذهاعتخدامويدل

الكتاباتفيتردلم،بوليتارخاى"الكلصةهذهأنمع-أنهإز

فها)المقدويةالنقوكأمنعددفيجاءتأنهاإلاالكلاييهة،

كةاكتشافاتتمتفقدتالونيكى(،خاصةنقو!قخمة

اسخدامهفيلوتادتةابتلألجوأثتالأخكلة،النواتفي

حكامعلىللدلالةكستخدمفلوقا،القياديةالمراكزألقابتحتلف

كلمة(أ:691أع)ويلابولىأمامهمثلالذينفيبم

30+ه"ء!8()اأركوتساألي!أرضتى)مميأضى

وقدالرؤساء،علىللدلالةالجديدالحهدفياستهخداثااكزوهي

أغلبفيشترجمولبهها(ا.:33روية)حكامإلىترجمت

3،22:مرقى34،ب9تمثلأافظر)هرئىاإلىالأحيان

3،وه267:27،و8و4:ه3:17،أع3،ا:ا2-س

ا:ه2:2،رؤ8،أفو2:6اكوا:4،5،23:5ا:3،27

(.ا!...

الكيةةليالحكم

ادارةنوعةعلىطلقةبدقةنتعرفأنالهلمنلي!

عامة*عمتاكولكنجوانجا،يكافةالجدلهدالعهدفيالبه!ة



الكنبسةلياطكم

:للموضوعالمدخل:أولأ

اليونايخةالكلمةموالموضوعلهذامدخلأفضلان

فاسنعراض،،كهة"الجرجمة(3،أ؟18!امما)،إكيشا"

أجائاالمرجةالعبريةبالكلصاتوعلاةنهاالكلمةهذهتاريخ

الىالوصولعلىياعدنا"،)دهاهوه،قاهال"وهيكية،

فهناك،هإكليااكلمةالجديدالعهدفبه!تخدمالذىالمحني

محل:ومفىعاممعنى،للكلمةمتمزانمعان

ضىءكلفوقرأس5هووالمح:العامةالكة)1(

أبكاركنيسةا(،أ:22)أف،جدههيالتيللكنة

فاالكنيةخذكر(:2123عب)،،المواتفيمحريون

السحاءوفيالأرضفيالمفديينلجمعالاملالواصعجمعناما

-30،15:22:؟22،اأفانظر)العصوركلمدىوعل

.(ا:24كو27"

جذا،كئ!ةمناالكعا!ةوالراهد:اهيةالكط)2(

دعضها،الجمعصبغةفىليبحضهاالفرد،صيغةفيدعضهالمأق

فيلكناتخصيمى،بدونالآخروالبحضبينا،كنيةاليص

بولىأنققرأمحية،كنيةالىالإشارةنجدالأحوالهنهكل

الكبسةهيفابهاوالمقصود،،البهيسةفياتجمحا5وبرنالا

أضا-وبرنابابولى-أكا!1(1126:0أع)أنحية!

كلدأى(ا:423أع)أبهيةكلفيقوشالهمانتخبا

أساها.التيالكنائىمنبهية

الرصلاللالرريانحرمنوائالثائاقالأ!حاحينفيونجد

فيكدد"كانتالكنائىأننقرأكاالغ.أياكنائىالى

فيا!يةالكنيسةيلىالإضارةنجد!(ا:ه6أع)االإيمان

،81،51:4،61.5:02:17:أعانظر)الواهدمنالعدكد

...22ر2:؟كل1،:6ا2:6،41،:ااكو،4:ا6رو

.()غ

فالحكمقالكنة،فيالحكمموضوعهيالمحيةوالكية

فقط.ا!يةالجماعةعلى!تصرالكنيسة

للكنعسة:الداخلالترثيب:لائا

الكناثىببناء!فتصيخمااسنخلا!ها!ككننقاطعدةهناك

وبحياتها:الجديد،الحهدد

منتتكونالكنائىكانت:الكنالسأعضاء)1(

ثمالتجد!دواختبروابالمعحايمانهمأعبوأالذ!الأشخاص

،64؟:8،ارو،47:812،و44و2:41أع)اعنمدوا

()غ...6:2اق4،وا:2كوا:2"اكوا،ر.01:9

الإخوةوه،اللهأبناءوا،الفدكبن5هؤلاء!دعيحيث

.ل!وع،المسهحقالمقدصوه،الأمناء)او،المؤمنبن

الكنسة!الحكم

ويستنطمةمنديمةجماعاتإحما؟عدلةنطمات)2(

علىيخطرأنالمستحيلفمنأمراد.منمفككةوقهةجماعات

تجمعراأناسشمفككةمجموعةكانتأنطاكيةكيةأنيالا

وكورنثوسروميةالىبول!الرسولرسافلأنكا.عايرلنرض

ودقيقةدائمةباعاتإلىرصائلهى)نماوتالو!كي،ويخلبي

ايظيم.

نوعانالكنائىهذهقبالحدمةنوموكان:اطدام)3(

المستوىعلىوخدام،العامالمشوىعلخدام:الخداممن

المحل.

أالرسول"عقدمتهموفي:العامالمؤىعلخدام)1(

الرسرلعلانةوكانت(،ا4:اأفا:2،28اكو)

واحذاالرسولكونأنخئاكنلمو.عامةعلاقةيالكنائى

"(ا:26)أعتاسالىنجالإضافةرصولأ،عرالأحدمن.

اكو)،وبرنابابول!"مثلرسلأالبحضأيفئادعي

وأنلرونكوس(،1:91كل)الربأخيويعقولي(،6و9:5

الحالاتجمعفياللازمالمؤهلوكان(.:617رو)ورونباس

فحاسنهبحدالربرأىقديكرنأنهو-رصلأ!دعيلمن-

صنعقديكرنأنهوالآخروالمزهل(ا9:اكو22،:اأع)

اكوأفئاانظرا:2،12كو2)هالرصولعلامات"

بالإنجليثروأنوممعرأىبمابثهدأنعلبهوكان(،9:2

بأصرهاويهمكناشفىصوأن(،:17ااكو:8،اأع)

(ا:28اص2)عاتبصنة

لالرصعملأنالمطلربالرئيسالمزهلطيعةمنوواضح

الرطخدمةولكنالكهسة،بداتفيمحينبعمريختمىكان

الجديد.العهدرصائلفيباقه

ذاتأ!ئابالكناضعلاخهوكانت"،النبى"ذلكبعد!أقي

،الربرأىقد!كونأنالضرورىمنكنولم،عامةطببحة

صاحب!كونأنالروحط،خدمتهضرورياتمنكانولكن

أنالى)شارةأدقتوجدولا(،3:هأف)اللهمن)علانات

.الأحوالمنحاليأى)دار!ةوظيفةكافتوظيقه

كارزهوفالمثراالمعلمو"،المثر"يأفي"اببي1وبمد

التطيم.علقادرخاصةموبةمصا!المطمأما،متجرل

موابمنالحاصة،المرابمنمجموعةذلكبمدتأقطثم

صابولعل.االألن،والتدابكل،5وأالأعوان5و"الثفاء،

والأطقفةال!ثمامةخدمةبهايقصد،والتدابكلالأعوان"

بعد.يخماعهمشحدثالذ!ن

فيمتيزتانولخفتانناككانت:علونخدام)ب(

حيثالجديد،المهدكناهصنيالدوامصفةلهماالمحيةالكنية

يوعالمسعحفيالقدكينجميع"الىبولسالرصولكت
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الكنسةلياطكم

.(ا:أفي)،وصامسةاساقفةمعفلبيفيالذفى

الثيئ،)هيللأصاشةاستخدائاالألقابواممر

.(4:11أف)،راكااأ!ضثاويدعى(!ه+هثا"!*ه)

الثهخأن(28-02:17)الأعمالسنرمنوكضح

واحد،لخمىألقابحميهاهيوالراعيوالأسثفوالقي!

رعاية،"علافسىكنة،قوس"الرسولبحثحيث

قيانظر)،أصاضةحماالقدسالروح"أقامهمالتىالكبة

.(2و5:1ابط7،و1:ه

روحئا،دلأ-العموموجهعلى-ال!ث!وخعملكانلقد

اقي)الكيةضؤونجمععلىالإضرافيثملكانلكنه

،3:25:17).

العهدلنايذكرفلا،المحليةالكني!ةفيالثانيةالوطيةأما

الشاسوظيفةأنالمؤكدمنفيىالفليل.سوىعنهاالجديد

الأصحاحفيعنهمنقرأالذ!ن،البحةابتعيينلأتقد

المزهلاتبينمقارنةضدناولوالرصل.أدالضرمنالادس

النيوتلك،،البعةافيتوفرهاضرورةالرصلرأىالتى

نألنابدا(،13-3::8اقي)بولسالرسولروكرها

المبعة،ا)قامةالىأدتوالتيأورشليمزلأتالتيالضرورة

فيالشماسوظينةنجالأتايىاباجةحفاهىكانت

دنيوى،عمل،الشعةاالىبهغهدالذىالصلكان.الكية

العكل.هذابءمنالرصليرمجوالكي،الموأثدخدمةاهر

بالنسبةبهذاشبيهعملعبءحملواقدالثصامسةأنو!دو

.للثوخ

بأحمىوالش!اعةالحيىخقام:لقدالكنةالوطالف(4)

للكيسة:الخدمات

بالكيسة-الربأناطفقدالأعضاء،يقلونفكانوا)"

!ندما.البهيالتأدبفيالفاصلالحكمموية-مبقا

لرفعترجيهثمةيكنفلمنافذا.أمراصبحقرازاالكنيةتتخذ

أدينرجلكورثوسكيسةفيكانوقد.أعلىجهةالىالأمر

الموجزةالتعيصاتدرلسفأعطى،الطهارةضدمثينةبخطية

علوكان(.5:هكو1)اللازمالتأدبلاجراءالحاعة

يغوأنبولى،لالرصلهميمابمقضىتحملأنالكية

عن!درأنجمبالحكمأنأى،عتمعرن"وهمذلك

تجين)شارةالقضيةننسالىالرسولوئيرمغا.مجتمعةالكيسة

الأكبهةرأىعلىكاءتمذلكوأنبمثورته،عملواتدأنهمنها

الحضويإعادة!رصلينصحكا(.:26كر2-)ااكر!،

يجبواصتحادتهمالأعضاءفاضبحاد.توبتهأعلنأنبحد.المتبد

علأفئاكحببالبعوهذا،مجتمعةالكنهسةبمعرفةظأن

.مرةلأولالجددالأعضاءقبول

حالةعلىهذا!دق:الآخرفىاطداماخطر)لى(
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:ا5أعثل:اخرىحالاثانظر6:3-13)أع،البة"

ويمو.(22:هفي6،-ا8؟كو3:2،ا6اكو22،

(:1423)الأعصالصنرفيجاءساأن-وهلةأولكأ-

الراهدفيجاءمامعتوافق(ه:ا)تيطسالىالرصالةوفي

بولىنجد(14:23)الأعمالصفرففيالايقة،الكناسة

التىالبهاثىمنكةكلفيشيرخاأاتخبااقدوبرنابا

تمكهمركم-العلطءأتدرمنابحضهناكولكنأساها،

نأيزكدون-البههسةلادارةالمثخيأوالأسففيلابظام

وأنالكناص،اتخبتهمالذ!الثوخأقاماقدوبرنابابولى

الممنية.الكنائىأعضاءبموافقةالشوخأوبكأقاماوبرنابابولى

!طالالرسالةفي(8؟!4ووإ)قبمالمنرجمةالكلحةأما

معنىمناكزالتصنضىتحمللأخهافه!هافيفأ!ر)1:ه(

!!.الاتخاب

التعليماتبولسلالرصأعطى:الفر!ممارسة)ج(

:11اكو)،الربعاء"حغظبخصوصكورنئوسلكنيسة

بل،الخداممقمج!وعةأوخادملأييحطهاولم02-34(،

من-(والممموديةالربافي)العحاءوالنركضتان.البهةالى

قد)حداهماكانتفإذاواحد،مترىعلى-الكنةالناحية

معممائلأالأمركونأنبدفلاالكناش،الىأ!رهاأوكل

.الأخرى

الكيةثؤونتدبكلكان:ذالئاسقلةمات)د(

فيالكنيةالىبولسالرسولويكتب،كيسةلكلموكولأ

اكو)اترتبوبحب،بياقةضىءكلليكن5:كورلئرس

كنيةكلتتؤلىأنانملالأمرهذاو!تضمن(.4.:أ4

بنفسها.ثؤونها

اطارجة:السلطة:ثالا

العهدفيلي!أنهنجد،الموضوعلهذاالمتفحصةبالدراسة

سلسلةسأأطصهاعلىوايي،الكنيةللربعبررأىالجديد

نظاممنايتكونالكناش،ضؤونلإدارةالجصاعدةالرتبمن

أساسأىمطلقانجدلا!،.الكبسةا!سىضخمعريض

أصلأنئأتتضيةفيللنظرآالمحامنقصاعدةطلةلوجود

كلأن-ذلكمنالحكىعلى-نرىبل،محليةكنيةفي

منحوأنهالحاصة،ضزوضهاتدبوالميحلهاأوكلقدعليةكنية

بثؤونها.بتطقدلبكلللقيامالأهلةكيةكا!

الكنائى،علخارجيةكنسيةسلطةلأىيادةلاأنهو؟

الكية.ضؤونفيمديةططةأىتدخلألابالحرىيخجب

صالحينمواطنينككونواأنالمحيحيين!وعالربعئملقد

اا:3رو)الرصلفعلوكذلك(،22-22:هات)

ثأنعلميسوع!ربأنكا(.16-2:13ابط7،-

الحالم،هنامنيستمملك!ى5:روحىملكوتهوم!وته



حكمة

معالبهيسةحياةتماسحينأنهذلكفيني(،18:36)!و

فيماتتدخلأنالحقالمدنيةللسلطةبكونللمجتع،المدنيةالحياة

بخصها.

الحاوفة:العلاقات-رابفا

تعليمحب-الأخرىعنمحليةكنيةكلتشقلبيما

،أخرىكيةعلىلكني!ةططةلاأنهبمحنى-الجد!دالحهد

فيذلكنجدئلحاالكناض،بينتحاونعلاتاتناكأنالا

غل8،9،كو272،و:1526رو)الظرصنلواهدكثر

الحالاتهذهفيابىدى-التماونمبدأإن(80يو2:01،3

التأديبأمورفيالكنائىتماونأنفيمكنله،حدودلا-

كدايأدب)جراءاتوباحتراموتقديمها.ائورةبطلب

،للأمبالإنجيلللكرازةالفيمالمجالوفي.الأخرىالكنائى

دائرةمناكوي!-الطرقسبالمديدتتاونأنللكناشككن

طراعة!هاالكنان!تتحاونأنيمكنلاالمسيحيالحملدوائرمن

وتقدمه.المالموضرابشريةحلاعىأجلمنحدأبحدوالى

حكمة:

:للو،اطكمة:أولأ

الحبريةالكلمةعنوشماتهاأحكمةإكلمةتترجم

المهدفيمرة003مناعروردتوالتيومتقاتها،خكصها

انظر)والجامحةوالأمثالأيوبأضارفينصفهامناعر،القديم

:241!م؟4،6000تث.،..28:3.31:6:3526،خر

مأ.،..370،351:6:مزمرر.،.2:6الحل0200،0

2..،:11،:0113اشحياء1800،-:13اجا...،7و1:2

.(الح8:900)رميا

أمأ،حكمة"للى،سكلاالعبريةالكلمةترجمتع

أووب)،نعقل"والى(،ا:3أم)"مرفةأل!لى(23:!

وجميعها(21:8أم،22:21أخ1)،"فطنةوإلى،(43:35

الحكمة.معنىتؤدى

القيةالمهارةعلىللدلالة"حكمةاكلمة2اصتعملترقد

المقدرةعلىللدلالةأو(،352:ه3،31:3،ة28خروجأ

الحيواناتذكاءعلىوللدلالة(،ا:13.))ضعباءالحربية

صم)2الثرفيالدهاءعلىللدلالةأو(،0:342أم)الصغرة

.(9ة2امل)الحدالةتنفيذفيأوأ:3(3

الغايةالىالوصولمنبأغاالحكمة"البحضو!عرف

فتزداد،بافيةالحكمةوتكتسب.،الثريفةالوصائلبا!خدام

:أ-سبيقولكاالأيامفيبتقدمه-عادة-الإنانحكمة

ا:2،12أيوب)،فهمالأياموطولحكمةالسيبعند"

حكيئاالابيكونأنمجدثوقد(.3ا:ا6أم،01:ا5

.(4:13جا32:9،أيوب)جاهلأالئخأو

اللهبأموريهخمنهوالكا!المفهومفيالحكيموالرجل

لواالدتيريةبالأمورالآخرونبمايهتمالتيالغرةبنفى

)يهروخىلاصتفيالأنياءعنالحكيمويختلف(.ا:68

أمورعلموهبتهاخصارعدمفيالكهنةعنيخت!لفكاضخصئا.

نفهكرسلاأنهفيالكبةعنيحتف!فحب.العبادة

تعني-لانفهاوالكلمةالمغدسة.الأصفارلدراسةتمائا

تدئا.)نالا،الحكيمالإنان"يكونأن-بالضرورة

عنايربةالأبوكريفاكتبوفيالجديدالحهدفيأما

عن6شادترجمةوشتقاضا،الحكمةاكلمةفإنايونانجة،

.(!د"003)،صوفيا9اليرنانبةالكلصة

لاريخها::لانئا

دنية،غ!دلألةالأنجياءزمنفي،حكيم"لكلمةكان)1(

لهالمجاورةالشعوبمنأقلبأنه!را!رائلشحبكانفقد

بحونالحقلةفالقدرةنقصئا،ذلكفيروىيكنلمولبهه،ثقافة

7دكالمحرمةالشبرةثمرةالحيقةفيكانت،أخلاقيانضباط

))ثىالأميهتفتخرضيئاأطشاالحكمةوكانت3:ه(.

9:2(زك28:3-ه،حز47:.ا،أ:9،12.أ:13،

8(.عوبديا94:7،"رمياالأثومونعدوبخا!ة

5،2:ااش)الثجباصتوجبتالذاتيةالحكمةوهذه

.(:229،23:1818،:4إرميا،9:241

ضكولابها،خاصةثقافةاكابالىتحىاصلانيلكانت

4:92)املالاثحاههذافيقويةدفعةاعطاهاقدطبمانأن

المثاكلكثوة،الاضطرابضديدةكانتالأزمنة34(،لكن-

للا!باهشسحتكنلمقويةضنوطاكببكانمماالأدية

)عراثلليالحكحةاتخذتلذلكدنيويا،تحليئاينمىأنالروحي

الدهاةالملكيالبلاطمصىعنمفهومهمهوبنيضئا،مفهوئا

-28:14)ش)الأميفكرغتلطةاثورة!قدمونالذين

قللالحييةوالد!انة،الحكمة"كلصةينالربطأن؟(.22

أحبائاالأمحكمةنوصف(،يئ8:8إرمبا:4،6نث)جذا

ال!فالالذلك(.4:228:9،)ريا32:6،تث)بالحماقة

الحكمةكتاباتعنبح!االسبييعدماكرةالىالرجوعإلا

اصراثيل.فيبالحبادةالمرتبطة

لثه-،الحكمةمحابات"انتجتالتىالعرامل)ن)2(

كانتفقد،،الجةكتابات"أنتجتالىتلك-ماحدإلى

ولمالزا"وجودبببركآممةضتاءحياةفلصطينفيالحياة

الفرسقبضةفيالبلادكانتحينصياسيةشاكلفاكتكن

ىأتلحبأنمنأضحفذلكبحدالبلادأصبحتثمالمحكصة،

تخفى،البوةوبدأتوالاصكندرية،أنطاكيةبينالصراعفيدور

عيقتأثملهكونأنمنأبحدالمسيامجيءرجاءتحيقوبدا
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ثحلةيرثدبحدنضجتتدالأحوالتكنولمالغكر.على

حيتجوكة،ديةملافىالأمةلييكنلم!.للرؤىالحما!ر

الإعلاحاتواضنرتاندحرتفدالأوثانعادةكانت

ا:54الحكصة)ضرنموعةالفنبةالأعمالوكانتالطقهة،

ينتجأنكلبههالذىانرعمنالهودىالمزاجيكنلمو6(.-

ىأالطبعةوراءماعلىاليفالهجوملاظاتأمليةفلسفة

باياكيد-وبدأت(.42-312:صاخق،الميافزتا"

هذاأنالا،الفترةتلكفيذاثهاثبتللهودايجار!ةالبقرية-

لذلك(،26:28سواخ)الد!يةالاتجاهاثفوىكلضلم

ومناماض،وكبجلاتالى-جهة!ن-الناسرجع

الملاحظةطر!قعنوالحياةالد!سن!كلاتثرسواأخرىجهة

تيجةهالحكمةمحاباتاوجاءثوالإنان،للطبهمةالدققة

.ملاتالنألهذ.

بحضمعوالجامعةوالأمثالأروبالحكمةأسفارتث!حل)3(

وبحض(91،37،401،701،7،1،841)وبخاصةالمزاصر

منوجزءوالحكمةصاخ،ينكئوعوهىالأبوكر!اأمفار

صنأجزاءالعصرفلكمنالحكمةمحاباتتثملكا.باروخ

ومنأحيكار.وأصطورةالرابعوالمكالين)هلن!!فيلونمحاب

،الأخرىالأمبأدابالكعا!اتهذ.تأثرعدىتحديدالصصي

كانأنهبدلاوالذىبهاالحاعىالحكمةأدبلمصركانضد

وفارسلبابلكانأنه!.فلسطينني-ماحدالى-عصوثا

هذهمنأىمنمعيناتجاسثمةلي!ولكنأيضئا.أثرهما

الحكصةأدبفيوفحأثرلهافكانأيونابةالتافةأما.الثقافات

فيكانفقد،كنفسهالهودىالكانباعتدادرغمالودى،

إلىالحاجةدونالحركةهذهيغصتكنىحيو!ةايهودكة

التسفمنبلالخطأمنفإنه،حالكلوعلى.خارجيةتأثصات

الونالط.بالأدبالتأثرالىالحكحةمحاباتصننصثأن

الدني:الأماس:لالثأ

اتلية:بالحصاثمىالحكمةكتاباتمجموعةتنميز

أيماالحاةمنالكابامتقىوقد:عاتالقدمات)1(

)صاثيلضحبتحلصهاربماالأمور،بحضبأنايليممع،كانت

هيلمو!لأمئالأنالىاشارةثمةفهناك،الأخرىالأممن

علىتلابذ.صاخكثجع!ا(.31:)أميهودىغصلكات

93:5(.ا،وا34:.ا)ص!اخالأخرىالبلادالىالفر

)أمبالحكمةتمرأصنا!الأرضرؤساءكلأنهىاوالخقيقة

بمضيجعأنل!نانيمكن؟ا(،وه9:14جاا"8:6

الطبييةللظواهرثراستهخلالمناللهعنالصحيحةالمعرفة

-71:41،24:51-61:92عكلاخ،ا:91)مز

ا:.2(.رويةانظر9،وا:32حكمة43:33،

اللهنحصةعملالالحكمةهذهنخاجحالأىوعلى)2(

128

8:21(.7:7،حكمة22،-51:13)صراخقزدهرحتى

بدفلا،فحسبالثخصةقدرأتهعلالإنمانقكلوعندما

،ا28:ا2،21:03،ا؟ا79،-3:ه)أميخطىءأن

الحكمةفمركز28(،-ا3؟هباروخ3،6:2،و52:سراخ

)أمتبعفحنه2(،واا:.92ا:5،33)أماللههوا!يقة

1(،21:اسيراخ28:28،أيأ،ا:.11مزأ،9:.أ:7،

فيالجميلةالفقرةخاصةبصفةراجع-2:ه)أمتتىواليه

)أمجذاضاقالحكمةالىفالطركق22(.-ا:14صاخ

،ه:احكمة23"و41:22،:417صاخ:4،7،وه24:

ولن،الحياةنواحيكلالىالمشرالانتاهمنبدولاا(،:ا7

.(68:1صواخ،43:1جا،!:9)أمالتحلممنأبذاالمرء!فرغ

ئذكرلافهىالمكنوبةللئريمةبالشةالأمرويختلف)3(

،9-28:7)أموالأئالوالجامعةأروبأسفارنيقليلأ،لا

الوثية!كاربسفروهو-الحكمةضرويتضمن92:18(.

الكبرالتقدورتبينلكماالريمة،عنالقليلةالآياتبمض-

فلايراخابنأماا:9(.158،-2:12)حكمةلثرية

في)وبفماصةالثريعةلمدحيكفيماالقوكةالحباراتمنيجد

أ!فئاانظر-والثلالينوالسادسوالفر!الرابعالأصحاحين

الحكمةهىالضريمة)ن!ولانهبلاغ(،13000او2ة21

)44:3للحكصةمعلمينالأنبياءويقبر25(،-)24:23

ابنأقوالأنعنيكث!فالنريب،التطابقهذاأنالا4(.و

الثيةوالحكمةللثريحة،متممقةدراسةعننابحةيتصاخ

.4:1(باروخ)انظرالمقدتالكتبفيالاتوجدلاعده

لمحدوحيثالهيهل،فيالحبادةعلالأمرنفىونحطبق)4(

ابن3:9،)أمالريعةبمتطلباتالقيامعلىالتحريضواضخا

اهماملراخكانأنهيدوكا1(8:381،-354:صاخ

تقرر؟21(.-05؟ه35،-)7:33بالكهنوتخاص

عنبديلأيصلحانلاوالصلاةالذباءلحتقديمأنالحكمةأضار

ا:7:145،8،)أممكرهةبالحرىبل،والاستقامةالبر

26،-34:18صرا!27،28:9،و02،221:3:ه

5:1(.جامحة12،و3و2و35:1

الحديثمنتخلرتكادالحكحةكتبانالملاحظمن)5(

التأثيرول!دوا(.3:الحكصةنحرعدا)ما،الموتبعدالحياةعن

أتوالأروبضرفيوتوجدواضخا.الحكمةصنرفيايونافي

لكن2(9-51،91:25-13:1)4واليقينالثقةعلىتدل

ممذكرلايماالسفر،فيالرئيشةالقضيةتكللاالآكاتهذه

مجيءفيالأمةرجاءأن؟.الموضوعهذاعنضفاالأثالسفر

إطلافاكظهرولا(22و2:12)الآمثالسفرلطخاخايلوالما

14(-ا36:ا)35:91،سواخفيأط.الجاتضرفي

مام.أمرفهو23(-5:16)308،الحكصةوفي



حكمة

جمعليالاهقاممركزهرالفردأنالانعنوغني)6(

عنالتعليمضعفءالفرددةهذهتجتمعوعدما.الكتاباتهذه

والحقاب.الثوابعيدةقضد!دغموضنمجالأخرويات،

إنماوالعقابالثواببأنالقديمةالمقيدةمعتمائاصواخويتفق

خطا!اهعلىيحاقبأنبدلاالإنان)نفيقول،الحياةهذهفيها

قبلمنعلياعوقبقديكىلمإذاالموتفراشعلىولو

ا:92(.ا)ا:13،

العالا:افىرابفا:

ر!اطيحيةادكانةمخجبأنه)ذاالحكمةمخجوصفيمكن

)نانهوالأعلفانكيزا.نهنيدلالكنهالوحىيحترم

قوانينملاحظةمىكتعلحهابحكمةيجاأنو!سحىباللهيؤمق

النقليدية.)صراهلللفرانضلالقاحتراممعالحالمهذا

تدعرضخصية،لذلكتجةتتحققالتيالخمية)1(

الحكصةأسفارفيفالإنانعد!دة.نظروجهاتمنللإعجاب

للكسلانثدكذا)حتقازاالأثالضرولدىومجتهد.وجادذكي

عمحةكلرمرفوفاذوالظلموالكدب1(..جا-9:أيضاأانظر

تأكيذاهناكأن؟الحكصة،أصفارصفحاتمن-تقر!ا-

ىأ9،و:ها37،2112:)مزالح!فعلضرورةعلستمزا

31،21:13،:ا284،و3:27أم22:731:16-0،2،

-6،7:36:9211،-ا:4يراخ،:\ااجا22:9،

ا!.15،04:2400

يخاعا،أنتتحقالحياةأنالحكمةأصغاركئاببعويرى

والجامحةأووبسفرىكالباوجدالثاؤم،لحظاتأسدوفيبل

وسكلاخالأثالسغرىأننجدبل،لمالحافيالتأملالىيثدماما

ذ)سواخ،بنكموعفيوبخاصة،تفاؤلنظرةللحياة!نظران

27:3135،-03:23)سكلاخالحياةفيالطبةبالأضياءيقمم

2:6-9(.حكمةمع2:24جامعةأفئاانظر270-

يد!ة،عيوبهيالحكمةفيالأعلالمثلعربان)2(

كلنفسهعنو!ددائئا،بنفهالاهمامثدكدفالإنان

دائحاويدقق18(-761:)جاالئركفيروخذللانطرف

مأ38:17،6:13،)صاخأمملفائهمعحنىأمورهن!

23(،-33:91)صاخأصرنهو!فيوكذلك(،527:1

،502:16.-ا6:)أموحذرحرصفيالخ!فعلوصكب

مفاميماختلطتلذلك92:91(،7،-ا:ه2عكلاخ

فحسبخطألشفالزناوالحسارة،المنفعةمعوالحطأالصواب

عموهوالمجروحالزوجولكن23:23(،سكلاخ،:217)أم

2(،23:ا!واخ3،وه146:34،و5:9-11)أمخطكل

الملاحظاتدأصفمع،الأخلاقيةاالنظرةتأثرتولذلك

)أمالمائدةبآدابتملقوصاكاتذكروصاخ،الأثال

عادت!اعاتومجرد18(،-31:12س!اخا-23،3:

حكمة

الدوافعمنمزجعلىأخرىأجزاءتحويبيما02:14()أم

2(.4-147:1صاخ28،-22:22)أمالمتاينة

)أمواضخادافغاالأرضفيا!ازاةتوقع!بحلذلك)3(

هو12(-)7:8الحكمةسفرفيوردوما2(ا:ه11،.3:

ذاتهاحدفيالثروةأنومعلذاتها.الحكمةفضلعننحبرأحسن

،2811:،وه28:23:4،ا1أ:2،.)أمخطيزاضهئاليست

طئرأن!،7(-31:ها:91،أعراخ5:13،جا

فإن،ضر!رطريقعنيأقيالذىالغنىتخبالكتابات

أيضاللغنيطلئابلففط،البرفيرغبةمطلوبةيستالحكصة

،28و4:41،027:2صراخ،12318:1:ه81،211:)أم

غيرتحولأتببالنفعةؤالرغبةومذه2(.6:احكصة

أبلغولعل.الذروةلبلغتذلكلولاالتي،المفاهيمفيمتجب

عز)ذاقبكبيتجولاعدوكبقوطتفرح"لا:قولههوتبصر

24:17)أم،غضبهتف!ديخهفيوكوءالربورىلثلا

18(.و

الى-سدىالحكمةنهجأنهوعيبأخطرلعللكن)4(

كنفلم)!(،..36-632:)صاخدييةارضفراطبة

تلربطزمكانبل،صالحينوالارادةالقلبكونأنكغي

انزل.تولهمنالمقصردةهىالمدرصة)ولحلطوكلتي

الأثراربينوالأحمقالجاهلريعتبر31(،:15)صاخ،الأديب

ثكولارذطة،والجهلفضيلةفالمعرفة)!،...ا:22)أم

صوضها،تحطيالوارعوفي،الخارجفيتادى"الحكمةأنز

ذلكفيولمل،6(-9:ا8:ا-2،13،وا2ا:.)أم

الم،يتمعمنيلتسونالوارعنيالمعلحينمناداةالى)ثارة

فحةلديهالذىالمترفالمرسرالايبيهلاالحكحةنداءلكن

)أماليصرىللحملالحكمةأسفارامتداحورغم.الوقتمن

-7:61،38:62صاخ،\!:21:11،42:72،82

والحرفيينالممال)نصراحةيقولصكلاخبنكوعأنالا36(

38:26(.)صكلاخالحكمةعليحصلونلا

الكةمنوتكلتاللرب،نفىعلىالكبةصاروقد

الامرسيفهملاالذىالثعب"هذاأناعنبرتطبقةوالحكماء

7:94(.)كو،ملعونهو

كوع:الربلعليمخامئا:

أيضئاهو)نماالحكمةلمدرصةالعلياواثملالجاهجعرضإن

الحكمةمنالمهحيسوعربنالمرتفالعصليةالناحيةمنعرض

مجالاتاعولعلالأملوب،هذاتحلب!همنالك!رفياتخذفئد

العواملأحد،الحكمةأصفارمح!ةمعكوعالرباتفاق

بها،و!جبظيه!لىينجذبكلهلمالصتجملاييالرئهه

بدكاعصرهحياةفيكانماكلوأضالهتثبهاتهفياشخدمفقد

أتوالهكانت!،الرشعلىالجالىالملكالىالحنليزنابق



حكمة

النعاليمنعلقحنىوالطاقالمفابلةأسلوبموجزة/واستخدم

والمفتب!1(0-:8ا)4لوتا)نجيلفيوردعاولحلبالذمن،

لأصلوبكونماأقربهر7(و)25:6الأثالسنرمن

الحكمة.كتابات

رغمالمثرقةالظرةموالحكمةأصفارمعالربفيبتفقومما

نأننىألاوكغي.تنتظرهكانتالتىللآلاماكدةمعرفته

ت7:34،الوئمائاعنهكريئاكانيخهابالغالتفف

الحكمةأسلوبعلىلرضى!كنلمالربلكنا:91(.1

يعطي!أعطبخاء،أعط:هوتحليصهعورفكان،الذاتية

و!دوالجزاء.تتظرأندون،للذاتاعتاروبلاالسماوىالآب

إلىرأضامرجفاكان38(-)6:27لوقافيالواردالقولأن

مهابخهأن!سكلاخ،بنيحوعحكمةشلكتابات

البعضأغلقفقد!ضاح،الىغتاجلاالد!نيةللأرشقراطة

الحكمةعلىالمت!رلاعتمادهمصواء،الربتمليمأمامقلوبهم

رسالتهكانتينما،الكعبةبتقايدالحنيدممكهمأوالحالمية،

راكبينيكونواأنهوواحدأصاسعلالناسجمعالىصحهة

بنها،منتبررت"التيالحيقهالحكمةهىهذهوكانتالبر،في

حكمةالىكوعالربويثكل7:35(.لوا:1،91)ت

لأنكوا!رضالساءربا!بأيهااأحمدك:بالقولالحالم

ت)هللأطفالوأعلنتهاوالفهماءالحكماءعنهذهأخيت

21(.ا:.لو2،ا:ها

الجديد:العهدأسفارماثرلي-صادسئا

صاتومئتفاكا)حكمة،كلمةورودعنبالرغم)1(

القيلالاغوىلاأكاالاالجديد،العهدأضاربيةفيعديدة

الجدهـالوجدوالاضثاء،للكلمةالدقيقبالمفي!لةلهمماجذا

ض!نالبحضستبرهاالئي!قوبرسالةفيجاءماهوبالذكر

الطبيعةفيابأملالىتدعو!قوبرصالةلأناالحكمة"أضار

حياةليالتأملوالى5:7(،،12وااو6-1،113:3:)يع

أنه؟،اغ(61،413:00واوه3و2:2)حالانان

)كعاحكمة،لكلمةالدتيقوالممنى،الطباقأطوبيخدم

17(.وا3:ها:5،

فيمهاأقوىفإنها،الأخلاقعلىالديدةيمقوبغيرةأما

ذلك.فيأ!وبمفرلتفوقحتىالأخرىالحكمةأصفار

أنهافيذلكعنفتختلفبول!الرصولكاباتأما)2(

الإلهي،الإعلانلىأس!هاعنتبثعميقةاختباراتمننابحة

لاأنهكاالدنهو+،الحكمةأطوبكخدملافهوولذلك

الىعتاججزةافاكأنالاتثب!اته.فيالطيةبصوريتعين

منالأولالئلالةالأصحاحاتفيجاءماوهوخاص،تعيب

بهاندروالتيفالحكمة،كورنثوسفيالكنسةالىالأولرسالته

نقوايأالهونانةالنلسنةحكمةبلالهود،حكمةيستلول!

031

حكمة

الأديةفاثماكل،ورنانيةأويهوديةكانتصواءلكن،البلاغةفي

بحجبالإنانحغقهمانقدررفيوالمبالغة،واحدةوالآخلاقية

ماالفديمالمهدمنبولىالقديساقبسلذلك،اللهرطلة

5:13أىا:91،اصى92:14)إشالرأىذلكيناب

لالرصأرصىوتد2(..او3:9اكومع4911:ومرمرر

تعليملكلفىرىالذى!الصليب"تعليمالحكمةهذهمقابلبولى

الله.علىالكلىالاعتادالانسانيعلمفهرلرى،

)اكوخاصةحكمةلهكانبرل!لالرصأنالا)3(

فيوب!الفضيةفيلبموللصيحيينعلمهاايىهي2:6(،

هذهأنالرإحبحضوبحتبرا-3(.3:اكو)العغيةالصرفة

فيالكنيةالىالرسالةفيمثلأنجدهالذىالتحليمهىالحكصة

أصبحتالذىللمؤمنالروحيةبالاختاراتربطهامعرومبة،

13(،-ا.2:اكو)الفدسالروحفيادةنحتكلهاحيانه

رصفهايمكنلاأحمىاضنارةدائضاتماحبهالروحيافولأن

1(.24:اكو)الاختارنذ!لهلهىلمنمقنة،وافيةبصورة

الحكمة:تجسعدمابفا:

ذاتأصبحتبخا!ةالحكمةأضارأصحابقميز)1(

تحيدالىيلهموهيالميحي،اللاهوتعلمفيبالغةيصة

صاخ،9:6-ا33:8،-1:02)أممجازئاتجيذاالحكمة

1،24،ا:.5-ا:.3142،-916:23،-ا4:ا

3:92-باروخ9:18،-6:12الحكصة21،-51:13

تجسيدمثلأ)انظرفر!ذاأمراالتجسيداتهذهويست32(.

المدروسالحكمةكتابأسلوبلكن13(،!كوفيالمحبة

دققة،استعاراتفيالتجسيدفيهيدو-ماحدالىوالتكلف

عالدضهاوترتبخمرهاوتمزجذبحها،وتذبحبيتها،تبنيفالحكمة

الأثالعفرفيجاءماايجيداتعذهوأشهر2(-9:1)أم

كاشة،للإنانالأمورأنفعهىالتىفالحكمة3(،22-1)8:

كلها.الحيقةقبلشبلالإنان،لموجدأنتجلمن

الحهدفياللهالى-كصفة-الحكمةتنبماونادزا)2(

،01:21إريا،312:،013:1)ش،3:28ملأ)التديم

)أىأيفاالحكمةأسفاروفيبلا(،5:أدايخال51:ها،

ذلكأنو!لو3:91(.أم2،.عر4001مز9:4،،13و5:12

منمقارنتهيمكنلااللهعلمبأنالاحساسالىجزئئاراجع

الحكمةأنحقيفةالىأ!ئا!رجع؟،الإنسانبعلمابوعجث

المتأخرةالكتاباتأمادنيوكة،ننمةلهاكانالأواللالكتبةعند

باروخ42:1،2صكلأخ)انظراللهحكمةذكرقتردذافأقل

مما،الهيةلصفةتجدهوالحكمةتجدا!بححتى3:32(

)95!هسأ(."اللوغوس،أى"الكلمة"عفهدةأمامالطر!قهبأ

ضرفيالحكصةتجيدفيخطوةأعظموجاءت)3(

22(،)7:للهالوحد،المولودالتدوس5هوفالحكمة،الحكمة



سليمانهحكمة

عندتحياهو3(،:اهـانظر-62:)7،الأزلىالنورضياءهو

والحكحة)9:4(،عرثه،الىو)تجلسونثاركه)8:3(،،الله

عأصو"الحكصة6(،:21،8؟)7،المحلرفاتجميع،"أمأوأصل

و)تدبر2(،4)7:ضىء،كلفيوتنفذ...تحرككلمنحركة

وهيضىءكلوتجدد..ثىءصعلىتقدروها()8:ثىء،كل

أحباءفتثيءالقديةالقوسفي)وتحل)7:27(ذاتها،قئاتجة

)7:28(.وأفياء،لله

حمية،أصبحبليلاغةمجرديحدلمهناالتجسيدأنشكولا

وقد.حماويأقنومفهي،تجسيدههيحماوكاكائثاتحتبرفهى

منائامنالأصحاحالميحيةالحمدةعنالمدافحوناستخدم

الدينية.المجادلاتفيالآئال،سفر

سدليمان:حكمة

الاسم:أولأ:

والفاتيهانية)اللأئةالونايةالخطوطاتتطلق

ولكنهلجمانا،"حكمةاصمالسفرهذاعلىوالكندرية(

افطوطاتبحضوفيالثيطة(1الريايخةالترجةفييسمى

المظمى،.طيمانحكمةكاب5باص!الأخرى

راثئا!برالأواثلوللشحنليهودبالنبةسليمانكان

و!وسىالأناشيد،محابةفيرأئذاداودكانكا،والحكمةلبحليم

علاقةلاكتبإليمنبتوهكذا،الدينيةالثرائعتسجبلفي

3:7)املطيمانحكمةعنالفديمالحهدفيونقرأبها.لهم

!اص!الأظلصفرويسى91(.-47:14!يراخ14،-

صليمانويتكلمنه.القليلإلاكتبلمأنهالمرجحأنمع

خهايةحتىالسادسالأصحاحمنالحكمةضرفيالمتكلميضر

1:12الجاممة،صفرفياليءنف!يفعل)كاالتاصعالأصحاح

السفرهذاكاتبهوصيمانبأنالاعتقادظلوقدإغأ...

"جكلوم،اصتنتجحبن،ابدىالرابعالفرنحتىقاءشا

نأالفر،هذاولأطوبايوناقللغكربلرات3حر()ح*ه

اسغرإلىالسفرعوانغ!ثمومنكنبه،الذىهوليىطيمان

ماالذىالاسموهو،معينشخصإلىينبهأندون،الحكمة

ايىوايرجمات)الفولجلالا(اللاتهالترجمةفيبهك!ىزال

فيقاثئاظل"عيماناحكمةالاصمولكنعا.نقك

الألمانيةاللغات)فيالمقدسللكتابالبروتستيةالترجمات

اللاتينية.عنولي!اليونانيةعنلقلتلأغا(والويلزيةوالإنجليزية

كلشويذكرها،للطغاة!يمان"حكمةباصم"لوثر،ويمهه

صمبا(ول،"؟لهك!ولا3)،سسيو،لاهو،(ع5أ"هـط!نلافى)أسنيويفا!ا

االأثال،أضاربهتعرفالذىالاعمرهواالفضلى)الحكحة

الآباء.بحضمحاباتفيصكلاخ،بنيرعواحكمة

سليمانحكمة

السفر:تانونية:!انيا

اليونانيةالترجماتفي-الترتيبفياالحكمة،ضريأق

وييهالأثاد،ولئدوالجامعةالأثالأضاربحد-والفرلجاتا

ا.سيراخبن"يثوعحكمةنحر

فهووعيه،اللهمنبهموحىبأنهالآباءبمضاعتقدوقد

"هيبرليوس،نهمالذينالبحضعندقانوفيضر

!ر،يوزمبروأ5و،(!*أ4ول)"سنرياكبراو،(*أ"15ولول؟)

إنكاررغمبفالونيتهقالواآخر-شآباءولكن3"+ول(،)عفىه

53(،أ)ولء8)أوريجانرس،هؤلاءومن،سي!انإلىنته

ول(ول8ولد4أولح)سكطينوأو(!لا"!اول3)أسييوطساو

الأولينالكي!ةآباءبحفىرفضالآخرالجانبوفي

كمرجع-الأحوالمنحالبأى-السفربهذاالاعتراف

ول!3+()4)ترنت،مجمعوضعهوقد.العقيدةأمورفيقانوق

البروتتنتعدالأبوكريفاأعفارمنالمعنبرةالأضاروساثرهو

الأضارضمنمى(وصلاةوائافيالأولاسدراسعدا)فيحا

هذاالكاثويكعندالمقدستضسنلكتابلذلك،القانونية

البروتتنت.عندالمقدسالكتابمنهيخلوبيماالسفر

الفر:!مون:ثالا

باخنلافيرحىممانخلفين،قمينمنالسفريتكون

،.التاريخيالقم5و،الحكمةاقمعاوالقسحانالكات،

الكات!فجث:4(اأ-ا:)1:الحكمةتسم)1(

اغفالها.عواقبمنويحذرصاويوصي)الحكمة،القسمهذافي

يؤدىيماالخلود،الى(الحاملةالحكمة)أواالبر!يزدى)1(

)أ:خالد،البرالأن(الأول)الأصحاحالموتالىالشر

وأقوالهم،بأ!ديهىالموتاصتدعواهمالجافقينلكن15(،5

ذخائربينمقارنةالادس:حتىالثافيمنالأصحاحات)2(

ةا-6:)2الجافق(أو)الفاجرالحكيموغر)الار(الحكيم

،الموتهيالثهرايةواللذاتالحالجةالمصراتعاتبة-أ

روحبحإةانسكلمجياأنهياللهإرادةبيما

اثافي()الأصحاخ

تأديبلامهموآ)الأبرار(،الحكماءنصبالحادة-ب

علىويتسلطون5الأبدإلىيجونلأنهم،وعلاج

ا-9(.)3:،الحرب

لكئفركة،بلاكانولوحتى)الحكيم(ابار!عد-ج

صالىنصبوأولادهموالمناضينالأضرارنصيب
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الحالقالعقابفشنالهمالمنافتون)أما)3:.ا-91(

.(1)3؟3،ملعوننسلهموه(،01)3:بمثرراكم،

الحك!صعل6!سنلحلودابطعديمالفاضل-د

معاالتويةفإنا-6(،!)4وفركةأولادلهالذىالأئيم

المنافقأما15(،:)4خالذاذكزاصمهافإنأجملالفضيلة

.)4:3(،ينجحفلاالتوالدالككل

أنهالابكزايموتتد)الصدكى(الحكيمأنركمهـ-

المحددالوقتفيالجاةؤرسالتهقمضاموتهفيراحةمجد

يسئقرالموتتحجلهو)نفإنهالصدكقاأما1(،:7-4)4

)4:7(.االراحةفي

الى!لونالأبرار(وغوالحكماء)غكلالمنافقون-و

رأوهفإذا5الصد!الىوينظرونأ!ةمفجعةضهاية

قوتولون...وكذهلونالجزعضدةمنيضطربون

صمورهم...،صقمن!نوحونوهمنادمينأنفهم

5:24(.-)4:ها

خىبالحكمةيحكمواأنالملوكعلينبغيلذلك-ز

الأبد،الىتملكرالكيالحكمة"اكرصاةالحلود!تنوا

الملوكبهاو!وصيالحكصةالكاتيمتدح:الحكصة)3(

هوالحكيمالقرةصنخ!"الحكمةلأنوالقضاةوالحكام

1(.)6:الجار،منأفضل

المامالاحتاجننىولهمالعالمالىاباسصيأقي-أ

والخلودالحقيىالملكوتإلىتؤدىالتيالحكمةالى

!الملكوتالىيئغالحكمة"فالنغاء25(،-)6:1

فأوتيتضيء،كلأولالحكمةطلبت)طيمان(أنا-ب

\ة)7نوعكلمنالمعرفةذلكفيبماالحواتكلممها

2(.ا8:-

طالئا.الحكصةطيمانرفعهاالتيالصلاة-ج

ولاعرضكللالجالسةالحكمةلمطب5:ا-18()9:

)9:4(.لين،بينمىترذلنى

آدممنذالعبراد2التارأطالالحكمةحفظتكيف-د

للبحرعورهمفييلونالإصرالى-الأولالإنان-

ا:،(.ا-اا:).البر!ةودخرلهمالأحمر

هذاوفيا:.2(.9-ا:ه)1:الارثيامم)2(

!)بضالمكلمالكاتيتكلملاالفرمنالئافيالقم

الحكمةالقسمهذاكذكرولا9(.-6منالأصحاحاتفي

ليكلونالحداءمنالكو!أنرغممطفا.،ألمهاكنرلمكا
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عصلعنواضةأظةلضر-الكاقبمنعاولةالقمهذا

ونتالبها.طعتهاالأولالقسملوصفالنيالحكمة

كيدنل!ص(الحكمة)وي!اللهمعاملة.بينمناطة)1(

النيوالأمررا:27(2-ا:ه)1لأعدلهمومعامنه

ا:5(.)1نهاهم!لونبيماأعداعممبا!اقبكان

ا:2(،2-هاة)1للمصرشاللهلمعاملةوصف-أ

-:6ا1)نقمةوللمصروننعصةلا!راثهلالمهاهفكانت

كانواالتيبالحيواناتالمصروناللهعاقبكا14(.

!وبونلحلهمالحطاةعلىتمهليما!بدوغا،

ا-2(.2-2ا:ا)1

الذكنأى275(-:13)2للكنطنييناللهصحاطة-ب

حيثا:3()2المقدت،الأرضصكانقديئاكانوا

اللروسمعلهم،اللهوعقابالرجةعادتهم!ف

.العقابهذامنالمتفادة

الاكعن)الأصحاحاتو)داناالأوثانلعبادةوصف)2(

بذاكا،قاثمةوحلهكؤنوهو:عثر(الخاصالىعئر

بالحددتىالذىالتارفيللعرضاصتطرادفهر

وقد2(..ا:9-ا:ا)6فييتكملثم125:27،،

خطاياعنتليعمنجاءماهرالاضطرادسببيكون

أنواعفذكر:27(.21-:ها1)والبهحانيينالمصرون

.1(:9ا5-ا:ا)3الوثيةالمبادات

،الأجراموالماءوالر!اح)النارالطبهحةعادةأ-

الخلصةالرغبةعنناتجةتكونماكيراوهي،الساوية

النارحسبرالبههم5:ا-9(ا:)3اللهعنالبحثق

وأالميا.لجةأوالنجوممدارأواللطفالهواءأوالريمأو

لهرلاءأنغوا:2(،)3المالم،تس!ودآلهةالصاءنرى

فيورنجغمللهطلبهمنيضلوالعلهمالحذرمنوجفا

.(31:6)اجدانهو

خطيةوهىالحيواتات،ثكلعلىالأصنامعبادة-ب

أيدىأعمالسئواالذينأما15(0ا-9.:1)3أعظم

وتماثيل،الصناعةاختركهوسا،والفضةالذبآلهةاباس

أضقاءصم،قديمةكدصنغهمماالحقصوالحجرالحيوان

1(..ا:)3،الأمواتفطورجاؤهم

:ا)4الوثغةالحبادةأثكالكلممل!للهغضب-ج

.1(ا-أ

الذىالأب20(:ها-اا)4اكطليلعادةلأة-د

فجعقدوالذا)نه:لحبد.تمثالأ!عافيبموتينبع

وجملصكاخطفالذىلاتثمالأضغمحجليثكل

1(.ا:ه)4،الميتالإنانذلك!بد
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المكرمالملكصورةجحلرا5:نأ!مثمالحكامتملق-

حاضر،كأنهالغيبةفيتملقهعلىحرصئاالميوننصب

17(.وا:16)4

تغرىللرجةامماثيلعملفيالمناعكقنماكثيزا-

داعةكانللباهاةالصاعحب5:ببادكاالناس

أنركواتد...كمنإ..البادةهذهفيابالغةالىللجاهلين

الكسال،غايةكلالصورةلإخراجالصناعةفيوصهم

ا:18)4،المصنوعذلكب!ةالجحهورفاضيل

91(.و

3(:ا2-1:2،)الأصناملمبادةأخلاقيةاللاالتائجهـ-

وأتداؤهضركلعلةالمكروهةهىالأعنامعبادةلأن"

:27(.1)4،وغايته

بالرحمةتمتعولذلك،الأوئانعبادةمن)صرائلتحرر-و

.(أ-ه:أ)5الإية

المصنرعاثالأنفيالأصنامعبادةحماقةتك!ن-ز

1(.6:9-1)5لهوتعدعحلهالذىصانحهمنقدرةأقل

أوجه،خمةفيوصتعارضةمتنلامضةأقدار6ليللاصرلمصر)3(

كحقاب،للمصر!نالوطءلل،نفىتتخدمفالطبيعة

وهذها:22(،9-ا:ا)6كصكافأةوللإمرديل!ن

هي:الأوجه

(4-)16:1وال!لرىوالحثراتالحيوناتأ-

1(.4-)16:هوالذبابوالجرادالحبثةوالحيات

\ة971-ا:ه1)6والبرودةالحرارةوالماء،النار-ب

-81:4).

.(81:4-ا:1)7والظلامالنور-ج

.(52-1:5)8الموت-د

.(22-911)الأحمرالبحررعبوهـ-

:الأددالأصلوب:رابغا

بن!وعحكمةفينهروعةأقلالصفرهذافيالعر

الذىالأصيلالمئعرمنكبيراكمابأنمنبالرغمصكلاخ،

المألوفبالمعنيقافةأووزنفيهليىولكنبايطابق،كتيز

للكلمة.

ا:01)ابلرمنأجزاءبمضفيايطابقهذانجدماومحيزا

تتض!نالتىةالقصصالجملأنالحكمةسفرفينجدكا2(.و

،صاخ،بنكوع5ضرفيعليههيممابكوأفلقويةحكمة

البلاغةأصاليصمنبهبركيةتوجدأخرى،جهةمنلكن

سيمانحكمة

الجناسوكذلك7:13(،5،1:ه1،4:2،)1:.والسجع

والمتاقضاتوالطباقا(،:ه611،21:،18او52:)2:23،

1(.9و:18)13

وأعالى:الفروحدة:خاما

وحدةكحتبرهالتعيقأوبالرحالسفرهذاتناولمنكل

علللتدليل-ونوككلواحد.فكركلابئمنمنجانةواحدة

ماشر!ضدموجهأنهالى-متكامكواحدةوحدةأنه

الىالفربدءمنشجالةلغتهوأن،الأوثانوعبادةالارتداد

واحد.كاتبعنتصدرعخاتمه

شتصفحتىاالحكمةاسفروحدةفيشكفاكيكنلمو

افتلفة:الآراءظهرتحينتقر!اكرالثامنالقرن

دراسةكابه)في)،ح!أهولهول(،"هوييجانتقسما-

الأصحاحاتقحين:الالكتابالجدكد(الحهدلأصفارنقد!ة

ا-91.منوالأصحاحاتبالعرية،لجصانمحبه9-امن

ترجمةالثافيالقمهذاكانوربما،لاحقراريخفي!اليونافية

بأنالقائلالرأى)انظراليونانيةالىالعبركةعنالأولللقم

الغاثلوالرأى،ابحثهذاعن"ثائا،فيسليحانلي!الكاف

"عاصزا،(.فيعبرئاليىالأصلبأن

بالنسبةهومجانترأى)م!+ا!مه(،"دودرلينقبنبئوقد

ال!نرمنالأولالقمنبدرأورهـفضلكنهالسفر،يقيم

.ليطن

العهدعنكابهفيط!غ!)!5"اكثهورن،قم-2

القمقمين:الأدئاالصفر144(-142)صالجدكد

مناثافيوالتما:ا،ا-االأصحاحاتبملالأول

كاباناليونايخةباللغةكهكلهالفرأنوروىأ.1102-9

كتلفين.زفينفيولكنالكاتنفىلعلهأونحتلفان

ذلكعنأبحدالىال!فأطعه*("فاختبال،يذب-3

يزكد.لمولكنغتارة،أديعةمقتطفاتالالىالسفرأنو-سى

اليه.ذبفيماأحد

الىالنرمحابة)ص!فمطح!ث!ايرتخدر،كسب-4

بدايةمنالأولفالقمأخكل.عرروالى،أصليينأضخاصثلا

حهودىكابيالسادسالأصحاحمنالئامنالحددالىالسفر

416)المتوفيا!فان!أنطيوكسزمنفيالمبركةداللغةفلطيني

.كبر.محابمنمتتئاالقسمهناكعنبرانهمنبالرغم.م.(،ق

!ا!ةحى!لادسالأسحاحمنانععالحددمنالثافيوالقم

كانالامكندركة،منيهردىكاتبهةالعاضرالأ!حاح

ففدعئرالحاديالأصحاحأماالميح.!وعلرنامعاصزا

والئاك.الثافيالقسحينلربطالأخ!امرربمصفةأيخف

فهالآالىعرالثافيالأ!حاحمنوالأخكلالاكوالقم
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كاتبتقر!تاالوفتنفسفيكنبهفقدعر،انصالأصحاح

والرجمان.الحاطفةوضيقالحلمفللجمودي

وحدهعلالدالةالبراهينكانتربما:الآراءملخعى

دلهلنمةلي!أنهالاوحدنه،تبهرالتيتلكترجحالكابي

ال!فر،باؤمنلغةأرقي4(:اا-ا:)1فقم.الحكمة،قاطع

فإنهذلكومع،الحكمةلكاباتالحامةالخصاثمىفيوتئضح

الىالسادسمنالأصحاحاتشز.الكبرىالوحدةهذ.!

يخهايتخدم)صليمان(الكاتبأن)ذالحفر،بقيةعناياسع،

هذهأى-لكها17(.-ا:12جا)انظرالمتكلمض!

فيالحكمةقمعسائرتتفق)6-9(الأربحةالأصحاحات

.أخرىنواخ

الأ!حاحاتتتيز2(0:؟ه-9:ا1)التارفيالقموفي

.الأوثانعبادةعنبمضمونهاكرالحامىالىعضرالئاكمن

فقدثالثا،(5)انظرالفصمبقيةعنففضلةأصلأكنبتأنهاومع

عضرالثافيالأصحاحبينمنطقئاربطابالربطالمحررلىأحدقام

عثر.،الخامى

وحدة-الأتلعلظاهرئا-!دوالحالىثوبهفيوالفر

الظاهريةالوحدةهذ.أنتمائا!ؤكدماثمةلىأنهرغم،واحدة

المزعرم.ا!رربهقامماالىترجع

الفرهذاأن-!ثهورنومخم-العلماءبعضونرى

اكاقي،ولمتج.كاملغ!عمل-الآنهو!-

يتهيفيهالتاريخيالفسملأنناممى،الفرأن)+*ل!(

الكاتبأنآخرونكوليماكنحان.للىسييشالإصربدخول

جروتيوسهؤلاء)صصقيغكلأمرحلرثيببتوقف

،الأوقاتمنوتتقكاملاعصلأكانأنهأوو)لهورن(،

هايدنريقهؤلاء)ومننقلهعندأجزاءمنهوضاع

-أخرىجهةمن-نذكرأنعليناولكن)5ءف!+عه+ول(.

تارغوأننه،بالهدفمحدذاكانتاريخمنالكاتسجلهماأن

التىطويةالمأوللتائجللروتمازاكافئاتصوفىاتدمالمصرفي

وشرت.للهالجاحد!تصيب

ثعليم:منبالسفرما:صادشا

مع-!نحترالحكمة،8ضرفيابحليممرضوعدراسةوفي

ضخصعملمنكلهالفرأن-والحذرالترددمنثىء

واحد.

،اللاهوتعلومصبوردلماطخضايلىفيصاوسنرض

والحلاعىالخدةعنوالضائدوالأخلاقوالأنرويولوجا،

والأخروكات.

الختصالتعليمهواللاهوتبعلمالمفصود:)1(اللاهوت

كانقدابل:القدرةكلاللهأنالحكمةضريىونجديالله.
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وعددبمقدارضيءكلرتبتلكنك...لإمفاطهمكافئائفن

قوةيقاالمافمنحين،كلؤعظي!ةقدرةوعندك،ووزن

:1،7)مكانصفيمرجودوهو22(،و21:ا1)؟،ذراعك

وتتغاضى...الجمغترحمالكنلثوالمحبةالرحمةوكلى(،ا؟21

منالحالمصغوقد:24(،ا)1كربوا،لكيالناسخطاياعن

غرطدةمنالعالمصنعتايييدك5:لهاضكللاطدة

:18(.ا)1!مصورة

االخراب،تحولهوالخيقةعنالكاتكدمفهوموأرقى

نظامهو)نمابرهوماح(.95ول510نظم""كونإلىح()فىه،5

الكونهذالخلقاللازمةالمحدودةكرالقوةولى،وجالهالكون

4(.وأ:33ا؟18،ا)حكمةالصدممن

-:14)12عادل-الحكمةضرمححليم-اللهأنومع

يخاطهأنه!:7(،1،16:ا235،-:18ا1)ورحيم16(

الهوداحتصقداللهأنالا:3(،ا)64الأبأبها5:بالقول

بل2(،0:ا2:18،8:9،ا)6فريدةبطريقةوحمايهبرعات

أنماأعداثهم،رؤوسعلىاللهيصبهاالتيوالمصاثالكوارثإن

ويتفح2(.:2-.1)2التوبةالىقيادتهمورائهامنيقصدهو

إسرائيلفيومعاناةآلامأنعثرالحادىالأصحاحمنجلتا

فكانتلأعدائهمبالنبةأمالهم،و)!لاخاعلاخاكانت)نما

11،12(.)الأصحاحانعقابا

تعليممععامبوجهيتفقاالله،عنالحكمةضرومفهوم

تأكبذاتؤكدأعاأى.(.مق001)الكندريةالهود!ةالممدة

،المادىالحالموعنالانانعنالمتاهىوعلوهاللهحموجازئا

ظهرتايى)الوسطاء،عقيدةبدا!ةالفرهذالينجدولذلك

الراحد5خلالهامنيستطيعالتىالمجالاتأى،فيلونمحاباتفي

.الإنسانمعمحددةعلانةلهتكونأن،المطلق

صفرفيأالرب"روحعبارةتتخدم،:الرب"روح)أ(

السبيأثناء)فيالقديمالعهدمنالمتأخرةالأضارفيكاالحكمة

،الروحبراصطةيمملهانمااللهيعحلهفحا6له،ذاللهبمعنى،بعده(

أعمالوكلتبويحفظهالعالميملأالذىهوروحهفإنلذلك

كلعلمعندهالكلوواصالم!كونةملأالربروح5:الناس

وهو8(.و)1:7يوء،ناطقعليهيخفىلافلذلككلمة

جمسدلأالحكمةسفرولكنا:ا(.)2مكانصفيموجود

الطر!قولكنوخلالقه،اللهيينوسطاعنهجاعلأاللهروح

الحطوة.لتلكممهذاأ!ح

"روحعنال!فرهذافييقالمماالكثيرةالحكمة)ب(

تجسيدش!رائاكلدادانهبل"الحكحة،عنأيفئاتال،الرب

لا"جالسةاللهمعالحكمةكانتالحالمخلقفمندالحكمه.

9،و8:39:4،)حكمةلهماركة،بأفكارهعيصة،،عرضه

وعلتشيءكلصنتالتيوهي3(.ا-8:22أمانظر
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كليةومي2(.)7:اص!لالهزطبهاالتيالحكمةصيمان

ثىء،كلفيتقذ5)7:23(،الأصياءكلوترى،القدرة

"الضةانستحلم2(،)7:هالقدكلمجد!ضوهي2(،)7:4

الأربعالفضائلهيأوهذه)8:7(،والقوةوالعدلوالفطنة

الرواتية(.الفلفةفيالرئية

القوةهر،فيلون"عندوالكل!ةالرجوس(:الكلمة)ج(

فيالراردبالممنيفييزمالحكحةضرأماللاله.التايةالوسطة

الذىالكلامهو)اللوجوس(االكلصةاأنمنالقديمالعهد

.الناساللهبهيخاطب

نأورونوغررهماويخلون)!هههلمته()جنرورر"أنالا

51!رالذىالديقالفنىالمحنينضىلها)اللرجوس("الكلحة!

نأالا22(:212،9:162:1،18،وا:9)حكمةيخلون

أ!ربهايقصدلمأنهنجينالآياتلتلكالدتيقةالمتأنبةالدراصة

)اللوجوس(.االكلمة،كل!ةتعنبهمما

السفرهذافيالمذكورة-البثرفوقالتى-والكائنات

!نعمنأومامأنهابوضوحالفر!لنالتيالأمآلهةهى

تدوموليستالبدءفياتكنلمالأصنامفهي،الإنسانحماقات

لرلمالذىاالحيطان،وكذلك14(.و)14:13الأبد،إلى

فيالمذكورةالحيةباعتارهواحدةمرةالاالسفرهذاإيه

ولو-السفريذكرولماليهوكن.سفرمنالثالثالأصحاح

الإلهيالوحىأوالفانونيةالمقد!ةالأصفار-واحدةمرة

منالآياتمنالكثراتج!أنهمع،مكتوبةصورةفيللانسان

نأثونلكنوالمزامر،،اإضياءمنوأحيائاالخصصة،الأضار

اقتباساته.مصدريذكر

صائرمعويتحقثهولأااكزالحكمةصفرأننجدوهكد!

يطابقالذىصاخبنلرعضرمناكزالحكمةكنابات

ايهودممةالملاعمنالكثبروبهوالأنبياء،والريعةالحكمةبين

.المميزة

الحكمةضركبع:)انغروبولوجا(الإناناعلعلم)2(

منمكورفالإنسانالأفلاطوبة،الثائيةنظر!ةسبكولوجيتفي

او.8:9،2)1:،،وجدنفس:عمر!أوجزءين

،.والروح"المقلمنكلاالفىكلصةوتثكلأ(9:ه

الفا!رثلاقالانانبأنمفهوفاثمةأنللبمضوييدو

الحقيقة-في-تدللاالعبارةهذهولكن1(،1:ا5)حكمة

ثيءهنا،والروحبالنفس5المقصودأن)ذذلكمنشىءعلى

اينفخالذىهوواللهالىء.نفىفيلرنيحفم؟واحد.

اللهيتردثم،2:7(تكانظر1،اأ:)5الجدفياالنضى،

ا:8(.5)حكمةأخريمرةالنضتلك

الابقالوجودعن"أفلاطون!نظريةالكماتب!بني؟
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الاعنقادرينضسنلك1(.6و11و:0،2518)8:لنفوس

سابفاالنف!عمبهاالنىالأداللآنالايبن،4االتعينمننوعأ

"ط!مان،نفىولأنيمد،فياتدخلهالذىالجدنوعتحدد

.2(.)8:دنىهككل"جدفيدخلتصالحة

كابهفيكلاهيخما)"اكل!اخ-ول-"(ر.هـ.لارلزنوافقولا

خاطمةالمادةبأنقولالحكمةصفرأنمناالاصخلالولوجي،

الرأىبذاأيضا"فيلون،نادىكاا(.9:ه:4،ا)طبيغهاق

نإحاا(لأأأ)ء!3)5اهيراتبنر!ع!المعروفةبالمقولةمتثهذا

،01:)12بالإثممولودشرهـبالط!عةالإنانو)ننبر!الجسدا

)1:6،الإرادةحرلأنهشأنه!ذاأخطأ)نلكنها:ا(،3

13(.و5:6

اليونافيةوالفلسفةالهونادالئعرشكلمتينالكاتبو!تعر

العدالة،9و"الضرورة5هماالاناد،حريةتنياننصاوكأتبدوان

ا:17(،71المنافقعينتعمىفالضرورةالجقمة(.العدالة)أو

الكلمةأماه(.-ا:ا)29الثرالملكتيجةعحىلكنه

بمفىاليرنايةالفلسفةفياضخدتفقد)العدالةاالثانية

)القضاءفهى،الحكمةضرفطالمعنىهذانضىولها،الانتقام

عقابأننجدالحكمةسفرأجزاءصولطأ)أ:8(.المفحم

حر.أنهطالمايلإنان!تحقهأمرالخطية

)الحكيم(،الصالح:نوعينبوجودالحكمةسفركاتبحتقد

الأمفارفينراهماعك!علىمح!2و)المنافق(،والشرير

نوعمنالثخصانتقالإمكانية-القديمالحهدفيايأخرة

الآخر.الوعإلى

عائرفيلا؟،الحكمةصؤأجزاءبعضي-تبدوألاولكن

الثعوبإهمالمعلإصر!يلاللهعاباة-القديمالعهدأصفار

وأبناؤهأ:13(،)8،اللههـابنهوفإسائيل؟الأخرى

7(،ة)9،وبناته)أباؤه26(،وأ:.ا26،ا-أا:9)2

ا:ا8أ:17،.4:ها،)3:9،وانحتار!المقدسأوثحبه

بل،فحسباسرائيليونأنهملمجردهكذايعاملهململكنه(.وه

بهم.المجطةالحوبمنأخلائاأنضلكانوالأنهم

الدينيةالممارساتالموضوعهذايشمل:الأخلاقعلم)3(

والأخلاتبة:

اهتمائاالانجدلا،الحكمةمحررهصفرمنيختظرو؟)أ(

تاربخيةإشاراتوجودوركمومتطلباتها.موسىلريمةضئيلأ

فإن5الثربعة:بعهدوالالتزامالمزاصروترتلالذبائحلتقديم

علىويوجبونخفيةيدبحونكانواالصالحينفيالقديين

والضراءالراءفيالقدكونيثركأنهذهاللهضريعةأنفهم

وفضلأ:9(.)18الآباء،بتسايح-سنمونوكاتواالواء،على

!21(.:ا)8البخررهرونتقديمالى)شارةفاكذلك،عن

المكن"5و!االمذبحواالهيهل،ثلالكلماتبعضذكرتردد
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وأأجادهعنأوالهيكلعىنفصلأىنجدلاولكنا)9:8(.

لكئوالنجر،.االطاهرضربحةعنأوالذببحة،أوالكهنرت

الراحداللهعبادةوجوبعلىوضدكذاستراتأيهذاهناك

وبخا!ةق،الأصناملحبادةالر!رةوالتائج،صاهلاالحقمي

2(.ا!.9-ا:ه)1الفرمنالتارفيالثاقالقم

الحكمةقمفيالمذكورةالأطسبةالأريعالغضلاللأما)ب(

الحفةبالتحد!دوهى،الرواقيةالفلفةمعتتفقفهىالسفرمن

تأثزاكانالكاتأنعلىيدلمماوالثجاعة،والحدلوالنطة

اليوفانية.بالفلفة

ضرفيجاءماالكاترزكراططة:عنضيدده)4(

دخولعنمؤكدةتاريخبكحمقةالالث()الأ!حاحالنكوين

)حكمةلم،الماالالموتدخلإبيى)بحسدالمالم:الىالحطية

بالموتيقصدالكاتأنالحديثساقمنول!دو2:24(.

الأوثانعادةهوالخطيةأصلولكنالروحى،.)الموت

تقديمعدمعنتصدرالحطيةأنبذلكيقصد:27(.ولحلها)4

فيالأخلائيةالفظاثعكلوأن،الحقيقىالواحدلل!لهالاعنبار

الوثنية.الحباداتمنتنيكانتزمافه،

حر،الإنانأن-ونلعبخانصربخا-الحكمةسفرو!رر

السفر.أجزاءكلفطوذلك

صفرفيكرلا)صوكرورلوحا(:اطلاعىعتهدة)5(

هىالحكمةلأنضعه،جخلصالذى)الميا"عنشيئاالحكحة

تردفيو)إذ)8:13(،الحلردابها"وأنالالإناذ:تخلصالي

تبهفيالحكمةوصاكاكلعىمنوص(.1)8:7خلوذا،الحكمة

اللهالىالناستقربوالطهارة،الطهارةعلىبالتأكيدمجصل

الخلودفأصاسالإلهبةالقدرةمعرفةأمااو.2(.)6:9

3(.و151:2

بوضوحلفرارتر:لاضمولوجي()االأخرويات(6)

21:23((خالذا،الإنانخلقاللهافإن:الإن!انخلودعقيدة

الكاملالرجاءلهوالبارا(،:ا2،)6:91الفادلعدموخلقه

الأضرارأما)5:16(.الأبدالىيجافهو)3:4(،الحلودفي

ببجألمرنلأنهم)3:18(موتهمعندلهمرجاءفلا

18(.او)3:6أيضاالآخرةوفيالدنياهذهفيخطا!امم،

نأفلوالأجاد،قيامةعنضيئاالحكصةسفرالذكرولا

المادةفيالمتأصلالثرعن"فيلون،رآىيحتنقكانالفركاتب

ولكنالأجاد.بقيامةرومنأنيمكنفلا(،القولبق)كا

نفىوهي-3:18)حكمةللحاب،)!ومالمرتبحد!وجد

يكون!21(.25:الأعمالضرقالمذكورة"فحص،كلمة

خطايا.عنحسائاالأثيموسيحطيالأشرار،لمثورةفحمىهناك

الصدكقأما2(..:)4،خطاياهمتذكرشفزعين5!تقدمون)ذ

المد!ق!ومحيثذ5مضا!يه:وجوهفيعطمةبجرأةفيقف
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باطلة،أتحابهوجعلواضاتوه،الذ!وجوهفيعطيةجبهرأة

نجمائابت،ككلالصد!قمصوعنالحفرتحليمأنولحدو

يمها"فلااللهنحيمالمباضرةبالموتنحتقلالصد-يق)ن:يقول

الأضرارأنيذكرآخرموضعفينجله2(،او)3:الحذاب،

للد!نوفةالتظازاواحدمكانفيمغاسيجتمعونوالمديقين

5:1(.مع)4:.2

:الهدف:سابغا

الىالإصكندريةفيموافيتههو!كاتبغرضأن!دو

جابالىوكرهما،والبزالحكمةأحماءتحتالدكانةمتطبات

يمجدفالكات.المصرونأوثانعبادةفيالسقوروشغذ!هم

ثديدةلغةمتخدئا،الأوثانعبادةمنيخربيماالحكحةه

الحالممذافي-غلالتيالرخبمةاتئجذكرعداللهجة

ثال!ا،5)انظرالحقيقيالإلهعنبعيذايحيامنعلى-الآقيلموالحا

جق(.يخما

!دلألكنه،الحكامالىموجه-ظامرهفي-والفر

25(،-2.اوا-ا)6:الادسالأصحاحقالاالحم

الواء.علىجميغاالبئ!رالىموجهأنه؟

غاطتهكدوالمجازابلاغةأصالبالكاتبويخدم

يمزاتمنلديهممابكل-"الحكام،بأنصثناراذا-للحكام

فكموايحذروات،التهاتهذهئلالعتاحون-طمية

!الناسعاصةبالحرى

3()!++،ه!ة،كدسيجفروا،ه*ولا!(43)ح،بلوتجر5وكأكد

لالكناالجامعة،،سفركاتبعل)!د،الفرهذاكاتبأن

بل،،الجامحة"بفرعلملهكان"الحكحةاضركابأنيدو

فيالوقتذلكفيمعروفاكنلمالأخررالسنرهذالحل

الحباداتعنض!ايذكرلاالجامعةضرأنكاالامكندرية.

دنيه.لوا

ال!أسالىيدفعالجاسةضرأنهواستنتاجمنايىنتىوما

سنرمنيشلزمفلكوكان،،باطل"الكللأنوالإحبارو

)ظهاركلاولأن-الجامحةضرعلرذاكانأنهلو-الحكمة

صفرأنعأ!ا.وللسقبلللحاضرنحياهاأنتتحقالحياةأن

يكونفكيف،العباراتكأقىالأوثانعبادةيئجبالحكمة

الجامعة!ضرعلىمبومذبكلط

السفر:كالبثامئا:

بالترجمةعليمالاصكنمريةعنيهودىالصفرهناكاب)أ(

حدال-معرفةولهعباراضها،منالك!اتجىالتي،السبحنية

لهكان!الاسكندر!ة،مدرسةح!اليونانيةبالفلفة-ما
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-)7:17عصرهلطممروفةكانتاييالطبهعيةبالحلوممعرفة

0،2.)8:8

آراءمنعهررافعمالأنذلك،فيشكلايهودىفالكات

هوثلالمت!"القويمةالهوديةالديانةنظروجهاتفف!هاهى

الأمفدالحنبفةمثاعرهالاحظيهردقيفي.التزمتنديد

المباراتأسلربهفيوتثغا-23(.7و13-اا:.ا

وعليهالعبركة،للأضارالبينيةالترجمةمناصتقاهاالتياليونانية

يمكنفلاممرى،يهودىالأقلعلىأوا!ندرى،جهودىفهو

الفر،بهامحبالتيالرفيعةاللغةهذهكتبأنفلطييلأى

اليهودىالفكرطورهاكاايرنايةدالفلفةالمامهيتعرضأنأو

الكندرى.

نا:،الكاتبعنأخرىآراءناك)ب(

المحدثينالعلماءمناحدلاولكن،سيمانهوالكاتأن-ا

"ممارجليرت،أنالغربولكن،الرأىهذاووكد

.لرأىاامذء)حيالميد(وله،كلههق4ط)

فابر،"ج.م.!ىكاالضكا-بهوازربابل،-أن2

)ص!8!-*-)(.

السبحيية.مترجميأحدهوالكاتب-أن3

العلاجيين،5أو"الأطةهباعةالىكمىالكاتأن-4

وداهن3"ه(،)!كهأجنرورر،تولكا)عطل!3!(

باعة)نتالجث!80،(،)وجوت)ءولطهء(،

الذ!ن،زرادث!أنباعيئهيهودكةجاعةكانواااالأصاة

!ولجث،المشرقةالثصالىعيادتهمفييتجهون

عندامامكونحضرثكركالالثىنبقأن"يجب

عنالقليلالانعلملاولكنناا:28(.)6النور"ضروق

علوجودماعلىقاطعدليلروجدلابل،الجماعةهذه

عنقالهفماصوابعلىروساييوسكان)ذاأما.الإطلاق

مجيينكانواأنهمايخلون،ذكرالذفىاالأساة،باعة

أنهالواضحفمنالا!ندر!ة(فيمسيجةجماعة)أتدم

أثرأىمنتمائاخاليلأنهالفرهذانهمأحدكبلم

لل!سحهة.

السفر.كابهوصاخبنلوعأنأغفوسووى-5

)أبلوكا،)ن)!!ط!(وطوبترك!(اي"نراك"كرل-6

وقديهود!اكانالكلابأنبدلاولكنالفر،كابمر

الاخراض.هذاباحمال!صحلاممابكروتتفيمحه

مارتنذلك!وأطه،الكاتبهو،أفلونأنجكلومكلى-7

منمرحلةكلثلالفرمذاتعليمأنالا،وآخرونلوثر

فيالموجودةتلكتبقالسكندريةالهردتالتأملات

سليمانحكمة

محبفيالاثعةالمجاز!ةالتحبواتأنكا"يخلون،.كتابات

الحكمة.سفرفيتوجدلاتكادافيلونا

!!لا!"كيهي،ن!)أيى)فاوأضباوم)كيرنمو-البضكأعم-8

كانأنهبدفلاالكاتكانآمماأنهوآخرونىكأء*(

ذلك.غرتئتجميحهاالفرتوجهاتأنالاميحئا،

السفر:كابةتار،:كاسفا

001-012عامحوالىمحبالسفرهذاأنالأرجح

تؤورالتيوالفلفيةوالتاريخيةالأديةالأدلةبحضوثمة.م،ق

ذلك.

بعدكبقدالسفركونأنبدلا:الأدبالدليل11(

لأنإشعياء،ولفرالخسةللأصفارالبحينيةالترجمةاتمانم

الأصفار،لهذهال!بينيةالربةمنبالتأكيداخبىقدالكاتب

6،و31:همزمعا3:حكمة)انظر.أ!ئاالمزام!منوربما

135:ه\مز7،-ا:154عزمع16واا:ه5حكمة

-.)18

نأ،صراخبنئوع"حكصةمقدمةمنالصروف،من

منالأقلعلىوجزءوالأبياءالخسةللأصفارالبعينيةالترجمة

..مق321عامفيتمتفدالمقدت(أالكتالات"الهاجيوجرافا،

-جدهلسفرتربته-الحفيد-الصغ!صاخكملعندما

بعدكتالحكمةسفرأنيدفلاوعب-صاخبنكرع

ق.م.132طم

المكتوبسكلاخابنبفرإلمامهيينالكاتبأنعلىعلاوة

4(،-16:1صاخمعا:4حكمة)راجعاليونانيةباللغة

علىأحيائا-لكانوالا،الحبريةيعرفيكنلمأنهدلوولكن

النتجة!ؤكدمماوهذاالحبرى،النمىمناكبىقد-الأقل

الفرهذاأنوهيالبعييما،للترجمةاستخدامهمنالمتسدة

بمدبلئلأ،ق.م.013عامش،لاحقوقتفيكتتد

الأرجح.علذلك

العهدأصفارمىضرأىمحاممةتبلكتالسفرأنضكولا

الحهدأمفارمنئيئااقنبسقدالحكمةسفرلكانوالاالجديد،

الأتل.على)لمحاأشارأوالجدور

للعهدايونانهةالأضارأناخرافىيمكنأنهالىبالاضافةهذا

فياكتملتثدكانت-البحينبةالرجةفيهيكا-القديم

الحكصةصفرتضمكاصةأنهابدولاالمشح،كسرعربنازش

بدولاالأبوكرظ.أسفارفيهابماالقديمالمهدأصفارباقيمع

ليجد-الفرمحابةبحد-طولوتانقضىقدكانأنه

البفة.الترجةؤمكالالهالفر

نابتاريخ.م.،ق001عامأننجدذلك،كلعلىوبخاء

في.كتتدالصتريكونلأنجذا
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)نيهمالموخهالهرد(نالفرمننرى:انريمييالدلل)2(

منموجة!واجهونكانوا-الكابةوقتلى-الفر

لذلكونتيجة9(،-6:ه5،1:ا،3:)حكمةالاضطهاد

اييالقوةيمئلونالذينلل!صرينبالعداءتوىضحورناككان

نأالمعروفومن!ا(.-ا:16)1تضطهدهمكانت

جاءأنالىطيية،محاملةفلطينعاملواالأوأثلالبطالة

117-145-!ه!)ايخسكون،الابعبطيموس

بببمصرجهوداضطهادصباتتبنىمنأولفكان.م.(ق

لكلوبانرا.المؤكدموقفهم

بهودانتقاممنالملكذلكأنزلهمايويفوسو!ف

والحرصال!فر،لغةمن!تضح!.الوتتذلكليالا!ندر!ة

نأالأمور،هذهالىاشارتهليالكاتبيدكهالذيالثديد

.القربالماضىولكنهالماضيفيوقحتأحداثايصفالكات

-الوجوهكلش-تارغأنسب.م.ق؟..عامويعتبر

ال!فر.هذالكتاية

تلكالىالفرهذاتعليمكتمى:الفل!فيالدلل)3(

كانتوالتيالا!ندركةفيالهود*الفلسفةتطورمنالمرحلة

بهتميزماالسفرهذافيودشق.م.001عامحواليقاشة

عنم(04فيوالمتوفي.م.ق02في)المولودايطون،كابات

ضدةعنضئاالفركذكرلاكا.!ينةبلاكيةخصاثص

منأعماساجز!ابعدفيماأصبحتالتي)اللؤجوس("الكلمة،

الاصكندرية.بهردمعتقدات

للفر:الأصلةاللفة:عاثزا

داللغةأصلأمحبقدالسفرأنعلىالحلماءبمصفقيكاد

كبالفرأنكتأنهحاول"مارجيوت،أنالاايوناية،

أحظ.تقنعلمأدلتهلكنبالحبرلهة،أضلأ

بالبونانية:أصلأمحبأنهعلىالأدلةوالبك

ويتيزوتلقالطسلىالحكمةلنرايونافيابص-ا

وهو،العبريةالصغةمنالقليلالابهويىصيمة،يونانية

الناحيةهذهفيالحكمةصفرويختلف.الهيلبنيةايونايةبهتتيزما

اللغةخصائصيخهصغالذىصاخابنحكمةصفرعنيهزا

الأصلمنيرتجهنتيجة-ئكبلا-كانتواييالحبرية

العبرى.

الحكمةسفرفيالثائحةالهرفايةالبلايخةالأصاليبان-2

لاالأصاليبخلكبايونانية،محبالأصلىابصأنالىترجع

الصورقجد.ترجمةأىفيالغزارةهذهثملتوفرأنيمكن

وبخاصة8ة4-ا:اأ)نظرمح!ةأجزاءفيوالاشحاراتالمجازية

2(.6:7-.ها،ة3
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ابنحكمةصفرلترجمةعاولاتجرتماكيزا3-

فكانت،المبريةالأجزاءاكثافقبلوذلك،المبريةالىصراخ

الحكصةسفرتربةجذاالصحبمنلكننحبئا،!لةالترجمة

صيم.ورنافيأسلوبكابتهأسلوبلأنالعبر!ة،اللغةالى

لسفرعبرىلأصلأثرأىالآنخىيكتشفلم-4

هو!كنلم)كلهتع!ط8*("تاخمانيدس،وجدهوما،الحكصة

الحبرية.اللغةالىالأصلىالنمىمنترجمةكانبلالعبرىالأصل

صراخابنصفربنفهضاهدأنهمنبالرغمأنهج!ومو!ؤكد

الحكمة.لنرعبرئانضا-سلم،المبريةباللغة

المسيحية:الكطباتليالحكمةسفر:عرحادي

احمالفيها!دوالجديدالعهدآ!اتبعضأنالبف!كلى

،74:حكمةمع2:7لو)انظرالحكمةضرأقوالببحضالتأثر

،32:حكمةمع931:لو9،و:8ا5حكصةمع12:0،2لو

3:7(.حكصةمع:44،ا9لو

أور-سحنا)نجيلفي)اللوجوس(،)الكلمةعفيدةأنورون!

الحكمة.ضرني"الحكمةأبعقدةصلةذاتا(ا:

كليمندسمنلكلمعروفاكانالحكمةسفرأنالمؤكدومن

الكندرىوكلصيدسوترتيانوا)ركناوسوتايانالرومافي

وهيبولش.

الموراتورية،"الخطوطةمنوصلتاالتيالقصاصاتوتذكر

تسان"5أماله.تكريثاالسفرك!براسلهمانأصدتاءأن

الذي3+(حلاح!ع)3)تريجلى،العلامةرأىاكدضد)!"لقز(

.لليمانتكر!ئاالحكمةصفرمحبافيلوناإنيقول

الذىهـالكتا!ال!فرهذاعلىيخطلقأوريجانوسالحلاسةأما

فيضكهصراحةيعلنبذلكوهر،لجحانهحكمةعنوانه

الكات.ضخصية

:والترجماتالنص:عضرلالي

النصوصأففلالفاتيبهايةالخطوطةفيالموجودالنمىيعتبر

غهر)وهىوالأفرايميةالسينائيةالخطوطتينأنرغمعام،بشكل

جيدةالكندر!ةانحطوطةأنكا.جيد-شنصينتضمان(كاملة

ما.حدالى

بخطوطالمكتربةالنخمنمح!فيصجخاأبصوجدوقد

ال!فر:لهذاترتجينأضهروإليك،متصلة

الترجمةمعالجروم(الفولجاتاتنفق:اللاتييةالترجمة-ا

نشروقد.الطضغةالاختلافاتبحضوجودركمالقديمةاللالينية

وجدهماكاوالحكمةصاخلفرىاللاييةالنرجة"لاجارد!

عنحرفئاالمترت3"شه(ول!ن!ل!)4أميوتنحطرطةفي



سيراخلنيشوعحكمة

ية.ناأليو

)البثيطة(الريانيةالترجمة)ن:الركانةالترجمة-2

)!ل!لأاه!!ط!امأ(،اللغاتقعددةالندننسخةفيالموجودة

منمباثرةتربتالريايخة،الأبوكر!فاعنلاجاردكابوفي

الخطوطةعنمنرجةأفهاواضخايدوولكناليرنانة،

مابهة.نحطوطةأوالكددرية

:سراخبنيشوعحكمة

نموذجوأ!لممبرعواخ،بنيضوعحكمة5سركتبر

!ممىماوكيراالأبوكر!ا،أضارأقدموهو،الحكمةلكتابات

فقط.اخ،ص5أواخ،ص"بحكمة

:3الا:أولأ

نض!جكلومعرفهاوالتيالفرمنالحبركةالشخةتحمل

وقدأسثال(.)أى6"ماضاليمبالح!ريةوهو)الأثال،ضرعنوان

"ماضال،أى3الاهذامنبالمفردالربانيينكناباتفيذص

باصمالنلمودفيحاءلكنه"مثلا،،بالأرامهةوهرنل()أى

فيعنوانلهرزكرولمصاخ،.ابن1باصمأممطالمزلف

حدئا.عليهاكزايىالحبريةالنصاصات

بنحثوع"حكمةباسمفيذكر،اليونانيةانحطرطاتفيأما

ورصايوس)ثلالآباءودعاهصاخ،.حكمة5أوسراخ،

البهدرىكبشدسودعاه.الفصية،كية"الحكمةوكوه(

الختلفةالمبر!ةالعناو-شوكذلكالأولالعبرىوالحنران"المعلم،.

باصمالعبريةالعناو!أحدفيوردلكن.الموضوععنتحبر

"صاخ،.المؤلف

ىأهـأهـءا!حم!3أ)ثلاءأاإكليزيتكاس،اللايتنى3الاأما

المسموحالكتبأحدكانلأنهالكتابعلىأطلقفقد!الكنيا

منليىأنهرغمارو!(،3)هأه)كليز!ا،الكنشةفيبقراعها

وأتعلبمأيلإثباتبهاالاصثهاديمكنالتيالقانونيةالأ!فار

بينهو!-ال!فرهذاعلالاصمهذاأطلقوتد.دحضه

هرابثطة()فيالر،فيوالعنوان.كبريانزمننذ-أيديخا

لندننخةفيورد؟وذلكأسرا،عحانبنثرع5سفر

)كلمةالبارأصرا!الحكمةضر5أيضئاودعي،اللغاتالمتعددة

ولاوالعرية(.الحبريةفي"اين،كلمةتقابلالريايةفيبارأ8

"ص!اخ،.لاصمتحريف"أسرا،أنضك

الفر:تانونيةلانئا:

لمأنهالااالأبوكريفا،،أضارأقدمهرالفرهذاأنرغم

فناكذلكوءالههودية،التانويخةالأضارفطمطلنائدرج

أماالود.معلميوكاباتالتلمود،فيفهكث!ةيتتباصات

الكرشاضهادرغم،بصراحةاليهسرفلمالمقدسةالأصفار

صراخلبنبثوعحكملأ

البعضاعتر.ثل،احترامبكللهوالميحيينايهودالكتابمن

مقدصئا.ضراحنهم

!"الفولجلألا،منجزءاصاخ،ابنحكمة5ضروكثكل

كدالقانونةالأسفارمنيعتبرفأصبح،نتتر)مجمعافرها

منمطلقاتعتبر.فلمالبروتتةالكناثىأماالكاثويك،

ينظرونالبروتتالحلماءمنالحدكدأنرغمالقانونيةالأنجار

"هبو،ومجمعأغسطيوسقبلهوقد.والاعنارالتقدكلبعيئ)به

.(م914،م793)جنةطاترجممعاوم(3931معا-أوله!م)

عيلتىجلهاكاالقانونيةالأنحارقاءلمةفييرجدلاأنهالا

مجسقلأسةأ!ئافهخلت!وهأوريجانوسأ.ام(،08)

هذان!رأأناجروم،روصي؟م(.381م،341)لاودكية

صحةلإثاتويسالحبلتعليم5وص!اغأ)الحكمةال!فران

كثرككدالكافيالاحترامالسفريلتىولم،.الكنسيةالعقائد

البمضوررىثلأ.صيمان،"كأئالعيمباصم!رتبطلملأنه

هـحكمةمنالبهورسالتهفياقتىفدالرصوليمقوبأن

-ا2:صراخمع4-:2ايع)انظرسكلاخ،بنلرع

ا:8يع51:.2-23(23،وا:22س!اخمعهاتح4،

كناباتهمفيالكنيةآياءمنهاتتب!؟ا(.5:احكمةمع

أما(.وكرهموأكطبنوسوأورمجانوسالكندرى)كيندس

يقول)كابحبارةم!بوقةمنهالاخباساتكذكرالرسلقوانيى

نقدرر،نظرةال!فرهذاالىنظروافقدالمصلحونأما،.الكتاب

نه.أجزاءالإنجيكايةالكيةصلواتكابتضمنوقد

السفر:محو!ات:لاالا

!-الحنرهذافيواحدفكرىخطاكنشافيمكنلا

موضوعمنبرعةيتقلالمزلففكرلأن-الآنأيد!نابينمو

الفكرةنذ!كررأنه؟،الأولللموضرعثايخة!ودثملآخر،

الصفرهذا)نأ!ا!د"03("سونتاج،و!ول.عديدةمراتفى

"برثولد،يقول-!بيا،رابطلاالتيالأقوالمنخليط

الفرأنهىالحيقةولكنعرتجلة،أقوالانهمحه()140"،3

فرد.لكلالقي!ةبالغةالحكمةأنهىرئييةفكرةكلهتحكمه

عاراتمنيتكون)ذ،الأمثالسفرشوالعلىالنرويسر

يطولقدالذكطالحواربعضمع،بالمعاقزاخرةموجزةبيغة

منبحضهاولكن،مختلفةمصادرمنجمحتقدأحيالااوغاليها

الحقيةالحكمةأنفكرةجميحهاتحكمهاولكن،الكاتبوضع

للانان.الرثشيالهدفتكونأنيبهب

الأجزاءخىضعرى،بأصلوبمكتوبغالةفيوالفر

فيلتولقدالمبرى.للشصالميزالترازىفعاظهرئزاالمكوبة

محددفكرىخط!اف-طائلك!على-كثكلةمحاولات

تثبت-الجوهريةالاختلافاتولكنكله،السفرعبرومتصل

إلىضمهاالفر،مادةجمعالذىأن-الدقيقةاللراسةعند
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نظرهيحرللملكنهالمنطقى،ليرابطاعتبارلونابعضبحضها

ءمطء.كلأهمهىالحكمةأنوهوالأصاحمطالهدفعن

الأول!م:أقامئلالةالىالفر"!ثهورن"وتسم

والثاك،244:1-42كهوالئافيا-23،منالأصحاحات

محائاكانماقمكلأنيققد!05:24.-241،:من

.الثلاثالأقامبينالمؤلفربطثممنفصلأ،

عكولزأصاأضا.أقامثلالةالىالفراجوليان،ويقسم

33(أ)ء"ءدكأوافريتز"قئا،عضراثيللىفيفمه)كاهطع!(

وموينو)درشيم،أتسامجمةالى!مانه)اع!ولأ"(واريله

كاالتقيمات.منذلكغ!الى،أقسامحمةالىت!افه

لهاوضعرامتقلة،أجزاءوجودالبدايةفذالبمضلاحظ

!دأالذيللجزءابفى،"ضبطكوانفوضعوا.فرعيةعاوين

أثال،اوعنوانعر،اثامنالأصحاحمناثلاثينبالعدد

23:7،منللجزء،الفمو)أدب2:27،صنيدأالذىللجزء

،ا0:3من،الأطفالو)بخصوص،ا:42مناالحكمةمدحوه

و)الخدم،03:61من،الأطححةوا،03:41من،الصحةوا

سالآباء،وهمدح35،،الحكاموه،3342:شوالحيد،

ال!فرولحلا.51:منصاخ،بنيئوعوهصلاة\،44:

لدالأوقاتمنوقتفيالفاو!نهذهمثلعلىاضتملقدكله

الكتبأحدالفرهذاأبمأن!عدوبنهاصةالقارىء،احتهاج

تحتويالطبعاتبعضزالتوما،الكيسةفيتفرأالتيالهات

الفاوفى.هذهعلى

لحليم:ا:بئاار

بمنةتتفقالسنرهظفيالواردةابادكلط!)نالتوليمكن

ذلكفيفلسطينصردعندالحكمةممرصةبادىءمععامة

عنكلمةأىذكرعدم.(،ركممق002)حوالم!الوتت

هذافيروجدلا!المسيا.مملكةيامعنأوالمسيافيالرجاء

ثونالاعندرانيةللمهوديةالميزةالتماليممنتحليمأىالفر

وورىالحكصة.ضرفيثحضهاورودرغمالفلطيةالهودكة

التحبراتصالحديديضمالكتابأنالألمانالحلحاء!نى

يقولهماولكن.الايبهدر!ةلفلسفةالمميزةوالأفوالالكندرية

الإضافاتبعضباشثناءصجحككلالألمانالملصاءهزلاء

بحضلإلبت!سيحيةدوائرشغالبيتهاجامتاييالمتأخرة

للصدرصةالبارزةوالمميزاتوغرهما.وديندراموندئلالملماء

ومفهومها،المقدسةللأسفارالمجاز!ةايفسواتهيالكندر+

فيالوصطةالقوىزواعتقادها،المفرحةالإلهةللرؤى

منضىءولا،ا!ضةاليونانيةللأفكاروتبنمها،واللهالإنسان

!دمرالمفالمبرانيونصواخ.بئثوعحكمةفىالظوامرهذ.

اتجهبلمعينةفلنةفدموالمأغم!،تأمفاأونظرئالأهوثا

اللهمخومنالناسوواجباتوالسلوكالحاةاليتفككلهمكل

شراخبن!شوعحكمة

بهاتملقونالتىالآمالالىوكذلك،البحضدعضهمنحوومن

اليالوحدةالفلسفةهيوهذه،3ننوتخامراليوانحاوف

صورةبأجلىوتظهر،الأبوكريفاوأسغارالتوراةمنتعلصوغا

الحكصة،."بكلنابات!سفيا

تاوفايمكنسواخبنيضوعتحليمقالرثيةوالخطوط

.واللركوالأخلاقالدين:جوانبثلاثةمى

الدين:)1(

عنيذكرهفيما-عامةبصفةالفر-هذيتفق:الله1()

وماالبينذ!بتاييالأضرةالقديماليأضارمعالله

الحبنقمها،للهالنرهناورحمهاايىالصورةأنالا.بعده

فيموجودفالله،الفديمالحهدأنبياءفينراهمااللذانوالحنار

منظمةكرحذالحالمخلقوفدأ-23()16:7مكانكل

كلعلىوصفطه،ذكاءالإنسانفيووضع،:26-.3(ا)6

فيجاءعانمطعلىعاراتهالكاتصاغوقدجد.ذى

علفهاالاستدلالويمكن،التكووسفرمنالأولالأصحاح

الرأىالحكصةضريمتقيينما،المدمعنالخلقتضأنها

علاقصرالخالقعصلوأن،أزلهةالمادةأنفيالكندرى

لامناللهخليقةهوالعالملكن.والتجميلوالتبهيلالصياغة

واللهشه.انبثاقأنهمن،وغوهفيلرنيفول؟وليى،ثىء

)8؟؟2تتقصىلاوأعماله28(-:24وكفور)17رحيم

الذينلكلأى1(2:)18جسدذيلكلهيورحمته،4(-

نأكا1(.:1814بأحكامهالحملالوييادرونتأد-!بلرن

موجوداللهأنياطة!نيعاوهو:92(.)43،الكل"موالله

ال!كنلرىايعليمغروهذاضىء.صأصلوأنهمكانكلد

.الوجودبوحدةفولالذى

"الرجالممناباتطئرمعصاختفق:الإعلان)2(

الدينذلك،الطبييالدفىعلىكب!ةتيمةإضفاء!الحكماء!

الشىتملنه!،الإنسانوضمصوعقلفطرةتحلنهالذي

الإرادةأنيثلةروكدصكلاخأنالااع....والنجوموالقر

اة35،)24:33عو!شريعةفيخاصبشكلمعلنةالإلهية

مرةولاالر!ةكلمةنجدلاعما6(-45:ا،11-

ضر!عة)بمفىالر!ةنجدلا؟،الجامعة،5صفرفيواحدة

خردصاخابنسفرفيأما.والأثالالحكمةصفرىفيمودى(

الأسفاردائئاتفيلالكنها،مرةعشرينمناممرالكلمة

أ!فئاتتضن)نهاس!،.بأضار5عهاالحبوكدحتىالخحسة

،3،8:)صاخالأضاروسلالرالنبوات-عاتبصفة-

1(.931:،ا-353:

ا!اطثةالإنانممارسةالىالحمةترجع:اصة)3(

الوعاكا،يحفطواأن-أراكواش-اباسويتطع،لحريته

ضظتضكتافإنخالفوها:)ذاالملوصنوحدهموهم
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عناالعاالدخلتفندالحطةأعاأ-17(.4ةا)5الوصآ!اه

انظر،)25:33الموتدخلوبالحطية،)حراء(المرأةطردق

الحدةعنتعليمأىس!اخفيروجدلاولكن2:14(اق

الأصبة.

بلونالابقبا)خيينصاخ!لم:الالقا!ن)4(

الئر،بينميزقدفالرب.،هالإرادةاحركةلتأكيداهدار

منونهماليهوتربهقدصهمنوفهموأعلاهباركهمن)فنهم

ا-12(.)33:.،مقامهمنونكسهوخفضهلفه

يراخالنفيالمذكورة"الثطان،كلمة!الحطان)5(

الأبوكرنا(منآخرموضعأىفيتذكرلاوهي-2103:)

.القرتمنظهركاالردوالإنانقلبالىترمزانما

ضرمفهرمفي-ل!فانخلاعىلا:الحلاص)6(

ورولفاصدعمل5!!:الصالحةأعصالهطر!قعنالا-م!اخ

لأجله،كرموعامله!ررم!قىعكلوكل،معه!ذبوعامله

أعظماما:اللهجانبمنالعفووكذلك2(.وا2ا:.)4

،28(-ا:26)7إلهها!توبرنللذ!وعفوهالربرحمة

واكرامالصالحةالانانأعمالخلالمنهيالوجلةوالكفارة

.(33،71:81)3:"الصدقة8و،8(-4:)3الوالدين

12)34:الربأماممكروهةالركلذيحة:الذ!حة)7(

واب!اكوراتالذبائحعينتدننهالربانمع،27(-

عندمرفة!يذباثحالباريقدموعندما25(.-02:)45

وذكرهامرضيةالمد!قالرجلذبيحة5:فسىلاوذكرهاالرب

9(.و351:8،لنىلا

بهاليحتفلوالمواسمالأعادالربرصم:الأعاد)8(

أ:14(.تكانظر-9و)33:8الانان

الىالسفرهذافيكئ!ة)ضاراتجاعت:الصلا6)9(

اللازمةالاستعداداتوتحددت)37:91(الصلاةواجب

كجتهاوالوعد،2-23(.:ا25،8-22:ا7إللملاة

باطلأالكلامنكررأنيخبيولا،22(-)35:16اناجحة

مرتابثقلبتكونالاوبخفي،6:7(تانظر،)7:ها

لمصلىأنويننىا:6(.حانظر،16-ا5:.،)3:28

الطباصثارةيجصولكن،381:9(المرضعندالناس

اربفإنفواندهلأجلكراتالطبيبأعط5:نص!حتهواتباع

الأثو!ةخلقالرب...العلعندمنآتالطبلأن،خلقه

12(.-ا)38:كرهها،لاالفطنوالرجلالأرضمى

شابصراحةسراخكذكرلم:يالمحكةالاعضاد1(0)

الاعنقاد.بهذاتوحىلنةكستخدملمو،بالملائكةالاغقادعن

وملاكهأشورمحلة"ضربالربإن:البارةز"*ك،وكلمة

الأصلفيجات،:35(91كل2انظر-42:)48!مهم،

سيراخبنكثوعحكمة

ولبها،الركانةالترجهفيكذلكوردتع،هـالوباهاالعبركما

الفولجلأدا.حذوهاوحذتالبعييةايرجمةفي"ملاك،وردت

عنتحليمأىالفرهذافيدرجدلا:الأحرو!ات)11(

أعمالهم،حبالناسئجازىأنيدلالكن.الأخروكةالحياة

ا:28(.ا17،9:13،-)2:.االدنياهذهفيولكن

ألناثهم،الىنمدلكنه،حياتهمفيالأفرادعلىيفتصرلاوالجزاء

:28اا)انظرالموتبعدهوانهأواحمهمتمجيدذلكويتضمن

(15-اا!ا:!ا41:هـ04،1،12:ه"3،-

)7:91(4ودودانارعارةقبجهنمالخاصةالغقرةأما

فيتوجدولاأصلةغصشكيلافهي)9:17(وهبالجحيمأ

لاالسفرأنوحيتوغرهما.الإثبويةأوالر!انبايرجماب

"القيامة،،عنض!ثايذكرلا،ئمفمن،الآتيةالحياةعنضيثافيكر

تحدثالذىالجزءقخىالقبر،بعدالحياةالىمطلفابثرولا

5(.-)41:االمرتمنالخوفعنيخه

الحمسةالأضارمعهذافيسراخبن!وعسروقفق

عنضامنهاأيكذكرلا)ذالتديم،العهدفياببر!ةوالأسنار

!ذكرلالحلهأو-القيلسوىيذكرلاأنه!القبر.بحدالحياة

ضانغاكانبدلاأنهرغمالماق،الرجاءعن-مطلفاضهئا

أجلمن!لىأنهمعللكات،المماصرشالهودثبنفلطينفي

ابمضكان91(،!ان-أ)36:وأورضليمإصاثيلعودة

مملكةمجيءرجاءأجلمنكانتالصلاةهذهأنيعتقمون

المسيا.

كلةهناصنذكر:اطكمةعنمواخعضدة)12(

الىالرجوعأ،الرجاص!اخفيبالحكمةالمقصودعنمحضرة

الأولالأص!حاحينقونجدمادضها(.في"الحكمة،عنكتبما

منميالحكحة)ن.الحكمةعنس!اختعليموالفركوالرابع

الا،منفصلوجردلها!كونأنبدفلاخلقها،الذى!و،الله

-خاصبمعنى-وتحلالوجود،كليةوهيعله.تعتمدأصها

الربمخافةهيوتاجهاو؟لهاالحكمةأصلانجد.كلفي

المؤفينلمحبيهيمنحهاوالرب25(.-1702،و16واا)1:

يالضريةوالححلالربمخافةهيوالحكمة16(.و01:)1باكه

)24؟32موسىلر!ةمرادفةهيبى91(،و!91:18

.للحياةالجظمةوالقواعدالحليةالمبادىءتضحنأخهاأى33(،و

مع21(-)24:3الخلاعى!وبةتجتمعالعقيدةهذ.وفي

اللهمنالمعطاةالثر!ةتقرل!للهوداللهاصطفاءتخصيص

عنكرجماالأ!حهذافيأيىولكن34(.-)24:23

أنيؤكد)جفرورر(الحلماءأحد)ن!الفلسطينيةالمهودكةتملبم

اصكندرى،يهودىبههتدكلهوالعثركنالرابعالأصحاح

فيورجدالذىماولكنتغيكل.أىبلونصاخ،اابنونقله

ئقففلطينييهودى!كبهأنيتىلامماالأصحاحهنا
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يخصاآخرجاتناكولكن؟صاخبنزمنفيالرأىستقيم

بذاليس)ذ،الحكمة"بأضارحمىفيصاالحكمةبمغهومتحلق

فالإنسان.ايونانهةبالفلفة-ماحدالى-يتأثرلمماالمفهوم

أفلاطونفلفةفي-مماحدالى-؟ضرارو،فلفةفيالصالح

في!غالى)ء!()كينهولعل.الحكيمالإنحانهو،وأرسطو

بفلسفةالإطلاقعلىيتأثرانرىحشماسيراخ)اين)نتوله

".اليونان

:الأخلاق)ب(

مذبأو"الجحة،مذبهودواخفيالأخلازالجدأ)ن

والأضارالمزام!فينجديظ)!نههكىول(،6نجةالذالجفت

التىالرحيمةوأعمالهالباديةمحتهعلىللهالئكرأناببرية

لها.حصرلاالتيوالننررالتضرعاتكلأساسهوصنعها،

وأالمالحالسلوكعل-ضاباأوثوانا-الإنانوجمازاة

8:ا811،17:6،و)2:7الحاضرلمالعاهذافييغء،الردى

آنئا(."الأخروكات"عنجاءمامع13-:1،1049-

يخدمنا:قدلأنهالقيساونةيتلزمهناالنفيوالمبدأ

عندفمنعندهمنكنلمإنجزاة،خنالالتقيإلى"أحن

ت!ثبعلكيفقرهفيللقربأميئا"ابق!ول!2(،:ا)2"اللى

يوعالرميبهعلمماك!علىوهو:28(،2)62له،خررمنممه

علىكونالنوحانيقولكا36(.-603:الولوقا)نجيلر

منزيهبحسبالجاحة)أقم:فحبالمظامرلأجلالأصدتاء

-38:16)صكلاخ،للغيبةدفغاورمينأويوما)الصدكق(

)18.

بنيئوعفوعنا،الساميةالر!اياشالبهرهناكأنإلا

طو-لاكن:ومحاوفتهبهوالترفقالفق!علبالثقةصكلاخ

...فارغاتردهلاعوزهوفيالمكينأعن...البلاصعلىالأناة

!دعوكا1(.9و21و11)92:أالقربكفلالصاعالرجل

1(.9-اه:)18يلطفوالحدث:3(،1)2الصلأفةه51يلى

؟وبللهم،كإخوةوالحدمالحبيد!املواأنالادةوكل

الوالدكنوعل31(،:32،33:)7الآخرونيماملهمأن"رويدون

نأالأبخاءوعل26(.و2)7:هتويمةنرل!ةالأبناءتربيةيهماأن

نأالناسوعل16(.-ا)3:وطحوهموالديهميحنرموا

عخمالربفيدافعصبيله،فيوجماهدواالحقعنيمافعوا

أماا:7(.).والناساللهعندممقوتةوالكبركاء)4:33(،

)28:2(والتاعوالصفح2(.و)3:91وايواضعالوداعة

فمطلرقي.

:اللود)-(

هوئلصااللوك،ابآلقواعدكنابصاخسفر)ن

مصلحةهوالطباللوكعلوالدافع.للأخلاقمحا-

سيراخبنيضوعحكمة

!طهممااممراممائالللوكصاخويطي.الخصبالإنان

والاصطناعالتعقيدمنحالةيامالىذلكوكلجع،الأثالسفر

الىالإنسانلهدعىكدطالوقتذلكفيفلطينفيا!تمعفي

الأصافأجودأخذالييادرأنأوخغا،ييلوألاكبيمأدبة

يكونولاالطحام،عنيمكمنأولكونأنوبخغي،المقلمة

لازمايخلىنيوالاعتدال18(.-)31:12يغلاخهثا

علىوابواح25(.-)31:91الكريموللصظهرللصحة

فيفالتقصوثكرص،!مأنيخجباجماعى،راجبالأمرات

الحطأومن22(.-1)38:6المحةالى!يءالأمرهذاثل

همفقطالجهال.تتسمعأول!طلعالناسأبوابأمامتقفأق

جمل!الكاتاتدحوقد27(.و12:62)هكذايفحلونالذين

الكلابويحنر8(.و7ة)32المغنينوألحانبلوالح!رالمويقى

منمجذرأنالرجلوعلا-36(،)25:7الضرورةالمرأةمن

نخاهأنيجبضرفالخطكةوالزوالى،والراقصاتالمغيات

من155("-13:2601،-1)9:يخهالوقو!اونتجنب

)25:33(،أبعون،نحننموتوكببهاالحطئةايتداتالمرأة

مما!ر.الصالحةللزوجةومديماطراءعباراتت!تخدملمبيما

24(،-)26:16سواخبنلوعصفرفياصتخدت

والزوجةالزوجفيهيبقالذىاليتصادةتقرظفيوكذلك

.4(-)25:2صفاءفيمغا

)د(نمالحللفطنة:

فاحبضيئاأترضتفإنمنك،أقوىهومنتئرضالا

الإفانكفلأنالحكمةمنوليىأ(.)8:هأضت،قدأنك

الرجليكفلأنيمكنأنهالا26(،-1،92:18)8:6كره

اقراضيأنالتنر*ويلزم3(.-ا:2)9أضاوقرضهالماع

الرحمةأعصالمنالأ،متلكفي!دانكاناوكفالمالآخر!ن

بأىالرباتحرمالهرديةالثريحةكانتفقد،الخالصةابطة

الزلةولاالطحعناالزلة:)نأ!ئاويول.الآشكالمنضكل

فيالحكيم5،لفمكحارضاكنلذلك2(،02:0)اللان،من

ضد)2:92(.الحظماء،كلضىالفطنوالإنانكثتهرالكلام

الئخصضلأنكلىفهو،طبقهكبر!اءالسفرلكاشكانت

لهطاتةلاوأشباههما،والنجارالحراث.فيافنبرغرالعامي

34(.-2)38:هالفكر!ةالقضاياععالجةعلى

الأدلي:الأسلوب:خاما

فيهيغضحرى،قابفيمكوبالفرمنا!برالجزء

ضرمنأقلذلك،فيأنهالاالحبرى،الئصكيزالذىالطباق

يحف!أنالاعدد،ثابتوزنفيهالحبرىللشعرولص.الأثال

الآجزاءفيأ!ضئاالطباقدرجد!ذلك.عكىروونالحلماء

وحدهوالموفوعاتوتحا*.صاخبنئوعصنرمنالنثرية

الصكة.المنطوعاتنرنيعلبهنومالذى



شراخبنيثوعحكمة

لف:المؤ:دشاسا

أسغارمنضريذكرلم:صراخلنثوع)1(

الفر.هذامقدمةنيجاءمثلمابوضوحكابهاسم"الأبوكرفا،

هوالكاتأنللسنرايرنايةالترباتأففلفيجاءوقد

النصفيأما(.05:92)الأورضي!ي،صاخببناثوع

.يراخ،بنأليعازاربنلوعبنعمان5فرفالكاتالحبرى،

نعرفولا.ابنهويىسكلاخحيدكانالكاتأننجدوهكذا

ذاته.الفرمننتخلصهأنيمكننامماامحرصراخابنعن

وكان،الرأىقويمكمهودكلطفل!طينفيتيمصراخابنكان

النظربحيدحصيفا-الأقلعلى-الهودىالأدبفيضليفا

أقه.لإيماننحلمىأمينلكنه،الفل!فةإلىميالأالجاة،ضؤونؤ

،(13-3401:)الك!وضاهدبعيدةجهاتالىسافرلقد

الظنعلىيحملمماالأفقواصعكانكاضاملة،اهماماتهكانتكا

كائا.أوكائاكانبأنه

هويةعنمحكلةاخراضات:.فاكأخرىنظروجهات)2(

نها:،الكاتب

عنكثزايتحدثأنهحيث،الكفةأحدكانالكاتبأن)أ(

عنال!فرفيك!رة)ضاراتفاكأن!الكهنرت،

مدحفيطوطةفصبدةوله(35-73:ا)الذبائح

يكتبلملكن(.26-:457)العظيموكهنرتههرون

كاهئا.بصفتهالفرصاخاين

صينستوس!تقدهماوهر،كهنةرئيىكانالكاتأن)ب(

تاريخفيجزءفهمفيلب!ببب)؟وللاى*3(

مجعلان،وأصلوبه!لحفرفيالذىالتحليمأنالاروصابيوس،

الابق.الافتراضمناصمالأأبحدالافنراضهذا

الطبيبمدحفييكااستتاخاطبيئا،كانالكات!أن)-(

،(12و.ا:1411،-381:اعلاجهووصف

.الافتراضلهذاواكاأصائاكقبرهذاولكن

قامواالذلىشيحاوالبحينالاثنينأحدكانالكاتأن)د(

أدلة.أىتدعمهلاحدسجمردوهوالييةبالترجة

السفر،هذاكاتبهوسليصانيأن!تقدقطأحدمنماأهـ(

طيمانأناعتقدواالأولينالآباءمنالكصكأأنركم

-الأمثال:وهىالحمسةالحكمةأنحاركابهو

لحكمة.ا-اخص-لأنثادانثد-الجامحة

وأصالته:السمروحدة:مابتا

غالبيةلمجعلمماوالتعلبم،الأطوبفيتجانىالفرهذاق

عدافيحا)صصاخابنالىكلهالفرنسبةعلىكفقونالملماء

الذىهوأنهذلكيخيولا(.الجرجموضعمنيصيالمقدمة

سيراخبنيشوعحكمة

وأمكتربة،سائدةأقوالأتجنىأنهبدفلافيه.سطركلألف

بخصوصذكرماثلالظاهرةالممارقاتيحللماوهرشفوبة،

الكفالةرفضهشالحكىعلىيدوماوهو(9:291)الكافل

،أاو25:2)المرأةمدخلطوأتواله(،8:1692:24،)

25:17))دانتهاثم(2ء136:42،ا-69و4-ا:26

ا-4،7ة03)للحياةالمتباينةوتقديواته(8:1-91،265و

ذلك.يضرإلى(04:ا-18

بادىءالاليتالظاهركةالمفارقاتهذهلعلولكن

النرهذافيويى.الكاملالحقمجمرعهافيتكؤنتكاملة

واحد.عقلعليهيسبطرفكرصادةمنوفوخااممرهوما

ولكن،والخمسينالحادىالأصحاحأصالةالبحضأنكرولقد

!حثىلاماالأصحاحفيفلشحامئا،ليىذلكعلدليلهم

الح!فر.باقطمع

مزمورأخيرا!فتاييالحبريةالقصاصاتفيويوجد

الحادىالأصحاحمنعشرواثاكعرالثافيالحدد!نبين

أنهبيدو(الانجليزيةوالترجةايونانية،الربةفي)والخسين

فييوجدلاولكنه،والثلالبنوالسادسالمائةالمزمررعننقرل

فيهضكلاومماأ!الته.فيالكعليحملمماايرجماتباقي

ألهكاالاضافاتبعضواليونايةالحبر!ةالنصوصفيتوجدأنه

بعضنوجدالونانيةالترجمةوفي.المحذوفةالفقراتبعض!ا

أخرىتغيراتبعضمعسيحنف!اخأومرركنهراش

السكندرية.الهوديةالىأقربلجحلها(المترجمينمن)

الفر:كابةتار!:ثائا

ديلووجدكا(،ا:05)كاقيتاريخيحددديلالسنرفي

ضىللأصف.غامضانالتاريخينكلاأنالا،المقدمةفيآخر

ويسمونه)الفركابحفيدوهو-الجرجميقولالمفدمة

خرجمهالسفرهذافوجدمصرالجاءإنه-(الأصضجرا!

ملك(حدا-هـ53ءأ)ه)!ررجتسأبطلي!وسالملكزمنفي

يهـورجىبطيموسما:3،الابهذاملكينناكولكن.مصر

ميزكونبطلبموكطنم(،ق.م.222-247)الأول

.(ق.م116-017)اثافي)يورجيضأو(مم!لا"!)

الذ!نالعظماءبينالأعظمالكاهنأونياحممانيذكرالسفرأن!

معاصراكانولعله،القائمةآخرفيوذللث(أ0:5)يمتدحهم

بنض!للكفةرئيانفاككانأيفئاولكناكبر.لكلاخ

،الأول"أونياابن،الأولاحمعانوهوأويا،بن:أحمحانالاصم

الثافي"اأونياابنالثاد،و)عان(ق.م.031-092)

منملكأىحولالحلصاءوتجلف(.ق.م.218-891)

هوالسمعانينمنحمعانوأي،المقدمةفيالمتصودهوالملكين

الخمين.الأ!حاحسالأولالحددفيالمقصود

المهاوصلالتىوالنتائج:احمالأممثرنظروجهات)؟(
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092ق)المتودالأولحمعان:أنهي،البحثهذاكاب

المابعبطيموسوأنالمقصود،الكنةرئىهوق.م.(

المقصود.يورجشهو.م.(ق116-)017!!زكرنا

لى:ما،الأولالاخراضرويدومما

علطركلرقتانقفاءيعدكتقدالصفرأنبدلا)أ(

.كبيرةضهرةاممهحولنتجمعبأنيمحعانموت

ماتقدكانأنهعلىتملالماضيأبطالمنكبطلاليهوالاضارة

092نيماتفدكانحمعانأنافترضنافإذا.طويلزمنمنذ

الحبركطالأصلأنهوالممقولفالاستتاج-يحتمل؟-..مق

حمحانأن،لوق.م.025لعاملاحقوتتفيكتبقديكون

ككونأنإطلاقاالمجملضرمنلكانالمقصود،الرجلهوالئافي

قبوله.ممكنغيرأمروهوق.م.،015قبلكبقد

44منالأصحاحاتفيالمذكورةالعظصاءتا+صمةفي)ب(

غميامدحبحد23(-0:51)لمعانالمدأنحتنثد0،5-

.كيراككنلملينهماالزفىالفارقأنعلىبدلمما)94:ها(

بالتأكيدهرورجفوسذكرهالذى،البارحمعان")ن)مجه

لتقواه،بالباراحمىإنه!ول!ويفوسلأن،الأولعحان

هو،اثنا)فيالمذكور،البارحمعان"أنالأرجح)د(

انهعنهقيلفقدمؤكد،غرهذايكنوان،الأولحمعانأيضئا

البطلالتلمردقوهوالكبر،المجمعأعضاءأواخرأحدكان

المجمعأنالمعروفومن.كثكلةأصاطكلتمجيدهحولتدورالذى

وجودلهيكنلم،الكبرالمجمعا31عليهطلقالذى

يؤكدالههودى،ايقيددلهالمذكورالتارغولكن،حتهقي

.المقصودهوالأولعحانأن

الثاكالعددفيتوجد)الظة(،السريانةالترجمةفي)هـ(

)اللام(،لثت:العبارةهذهالخسينالأصحاحمنوالعشر!ن

"عمانالخطوطاتيعضفيوردتوقدالبار،.عانمع

بعضتأ!درغمأصيلةالبارةهذهتكونلاوقد،،الرحيم

روصيفوسذكره!الأولحمعانلقبنفسولكنهلها.الحلحا،

.دىاليهووالتقليدوالمثنا

التقليدوقالتاريخفيالثادععانالىالوحيدةالإضارات)و(

الثاكالأعحاحففى،مرضيةغكلصورةلىتمرره،الهودي

بأنالورىللقلالدوثىالذىهوأنهنجدالثاق،المكا!ننمن

وصفه،!ستطاعلابماالأموالمناسثحونةايكلخزانة

تاريخية،رواكةتكونلافدالرواكةهذهأنومع3:6(.صك)2

)نهكهتول!وجفوسأنكالها.أساساثمةأنبدلاأنهالا

أبخاءوكان،يوسفبنهوكانرسضدطويعاأبخاءمعوقف

*الرأىتوكىالهردنظروجهةمنالحاطىءالجانبلىطوما

مديراخبنثوعحكمة

مرأنه،الأعظمالطهنأويافهحمعاناعىكذكر)ز(

اهمكل)ن))درشيم(العلماءأحدوينول.المدتوحمئنالهيكل

الأولععانزمننيالتريماتلهذهحاجةفيفعلأكاناوالمدت

-)247الأولبطيرسلأن-الثافيعمانزمنفيوليى

الحصونمنالكلصهدمدبمتريوس،معحروكهفي.(.مق222

الحصونهذهثينوذكرالحدو،ررفيصقوطها!منعفلطينفي

العاصحةالىذلككندأنالطيحىومن،وغزةويافاعكا

حمحان)نيقول)8!دامط!ححمه(دكلنبورجولكنومقادصا.

نأنجدروجغوسذكرهماعلبناءلأنهالمقصردهوانفي

خطائاللهودمح!ق.م.(187-)223البهوأنطيوكس

كعنيلاهذاولكن.وهيكلطأورضليم!دلهنةنجاءعادةيإيخهتعهد

الوقت-ذلكفيآخرانانأىأو-الثافيحمعانأنعطلفا

فسا.أىبناءبإعادةقام

بحضهاأني!دوالوناية،الترجمةفيالعديدةالأخطاءمن)عأ

منطويلةمدةبحدئمتايرجمةأنالىورجع-الأتلعلى-

الكلصاتبعضمعنى)نحتى،بالعبريةالأصلىالسفركتابةتاريخ

نأاكرضنافإذاال!كندرورنالهودعندضاعقدكانالحبرية

)المتوفيالأولحممانهرالحمينالأصحاحفيالمذكورحممان

.،.مق025حوالمط!قدالسفرهمكون.م.(،ق092في

بطيموسهوالمقدمةفيالمذكور)وورجيتىأنافترضاو)ذا

الوقتمنفحةهناكتكونق.م.(116في)المتوفيالابع

يودعندالعبريةالكلحاتشالكثرمحاقبصاعتسمح

علىقاطعديليوجدلابأنهنعترفأنوكغىالاصكندرية.

هذاكاترأىفي-تميلالأدلةولكنالرألين،منرأيأى

.الأولحمعانإنهيقولالذىالرأىتألدإلى-الحث

تمترالذىالمقدمةفيالمذكور"لكلرجتى")ن)ط(

الاممعطلبصوسهربكونوأنبدلا،أيامهفيايرجمة

علىويدل،،الئاق)-سرجيشهأى3"!()ولهع،فيزكرنا

الئافةالةفيمصر)لىجاءأتمنالسفرمترجمذكرهماذلك

منواثلالبنائانةالةبذلكيفمدأنهوالأرجح.والثلاثين

عمرهالآصغرصاخيذكرلأنالداعيمااذ)!ورجيتى،حكم

سنة،وعصركأصسوىيملكلم،الأوله)رورجيىانهوا

وحمسينأريغاملكضدأفيزكون(،الافيرورجتى5أصا

الحكم،فيأليهمعاضترك.م.ق451-017بينففيماصنة،

التفسو،هذاقبنافلو.بالحكمانفرد.م.ق116-451و!ن

:يقرل)كل!شوضكوتأنالامنة.الفضيةلأصبحت

عامهفيمصرالجاءقدالمترجمأنسوىتمنيلاالكلصاتإذ

:لالقولدف2و،،!رورجيضاحكمأثناءنيوالثلالبنالثامن

معتمائايخلف"!شهررن،تاهالذىالآخرالاضتاجان"

.للبرةابحوىالبناء

هوالمقصودبأنالناثلةابظروجهةكل!دسارجليوتولكن
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جمغعندالآنالمقبولةالنظروجهةوهي،،الأولعحان"

للفرالحبرىالأصلأننفترضأنيمكننالذلكتقريثا.الحلصاء

أوعائاحمسينبحدأىق.م.002-024حوالميمحبقد

نمتاليونانبةالىالنرجمةوأن"الأولععان)مرتمن7!ر

132فيممرالىجاءالأصض!راخلأن.م.ق013حوالى

الأصلترجمأنه،المقدمةفيوردمما-نفهميجحبامما.م.ق

مصر.إلىباشرةوصولهبعد-جدهكتبهالذى-الحبرى

هرق.م.(891لي)المترفي"الثانحمعان"كان)ذاأما

مضطر-شأنفسنانجدفإنناالحمسين،الأصحاحفيالمقصود

خى.م.(ق015)حوالىأصلأكبتدالسفرأنلاخراض

التيالتكريمأصاطيربنموتسحالوقتمنفحةهناكتكون

تمت-قدالرصأنبولا.اعهحولالهالةتلكصحت

الأصلكنابةسضةعر-شحوالىبمد-الحالةهذهفي

ال!فرفتحليم.أدلةمنلدياماتناقضالجةوهذهالحبرى.

بفليل.ذلكقبلطالىأوق.م.002إلىيتمى

:الأخرىابظروجهاتعنموجز)2(3

فيالمذكوروحممانالمفدمة،قالمذكورايورجشإن)أ(

)وهوالحالتينفي،بالأول"الدعوالىما.الححسينالأصحاح

علىوبناء(وغصرهموإدرضيموكيلوولتوصولزهوجرأممما

فطكتبولحلهق.م.092بحد!قدالقرلكونذلك

022بحدتاريخفيالترجمةوتمتبقلبل،ذلكثعدأو..مق025

.ق.م002ولمله..مق

وحمعان،.(.مق611المترفي)"الثافي"إيورجيشان)ب(

رأى)ح!بالمقصودانهما.(.مق891)المتوفيالثالق

وغيرهم(وضوررديلتزوفرانزوإيوالدويتودى!شهورد

عصرانتاجمنالأصلىالسفرإن(أ+نكا8)هيتزجيقول)ج(

علىضئايذكرلاال!فرلأنستجلافتراضوهوالمكابيين.

الكهنرتيةصادوقأصةيمتدحأنهكاالمكايين،عنالاطلاق

لطبالاحئرامتحطلمالأصةوهذه،(الحسونالأصحاح)

الهلينى.الحزبمعلئعاطفهانظزاالمكاسةالحروبزمن

للسفر:الأصليةاللفات:لاسئا

الىتتر!االحلماءكلتوصل:بالعر!ةأصلأكب)1(

منحتىبالحبرية،أعلأمحبسمراخأنوهي،واحدةتيجة

النمىهيتكونأنمجتملاييالهامةالفصا!اتاكافتجل

الدفر:لهذاالأصلالحرى

أ!لأمحابتهحققةجلاءبكلالسفرمقدمةتدكر)أ(

بالمبرية.

نفسولحله-العبرىالأ!لرأىأنهجووميذكر)ب(

صيراخبن!ثوعحكمة

علكناو)نحدي!ا،نثرتايىالقصاصاتفيالموجودابص

ذلك.منيقينغر

منكنرةاقناصات)الرائن(ومعلم!مالعيردكنبفي)ج(

.العبرىالنمىنفس

ضاعتالحبركي،السنرفياللغر!ةايورياتبعضهناك)د(

العرىالمىفيللظهررعادتولكنهاالونانية.الترجمةفي

تعو.فيالهرحمىباحمهالق!ر8:5(43)مثلحدياالمكتنف

الكلشينلكن(العربيةايرجةحسب)هجبماز!ادة-نرداد

العرية،في،وفىداد15القمرالكلحتىالمقابلتينالعبربنبن

واحد.عبرىأصلمنمثقتانلأكماالعبر!ةفيتوريةفهما

الترجمة!محذوفةوكلماتالأخرىالأخطاءبمضوفاك

المكشفالعبرىالأصلإلىبالرجوعلناتضحاليوناية،

.موخرا

نأمن،الماضيفيالحلماءساندهالذىالقوىالاتراض)ن

باكتثافعملئاتأكدقدبالحبرية،أصلأكبالفرهنما

اكنضفهاوالتىالعبرى.الأعلتمثلالتيالأربعالقصاصات

بعدها،ومام6918فيوآحرون(حما"ع"ع)ضثتررمحرر

كله.الفرنصفعنكثيزاوو!دماالقصاصاتهذهوتحوى

،القصاصاتفيالمتكررةالأجزاءفيتطابفاالصوجدوقد

للفر.الأصلابمىهرتحريه!اأن!ؤكدمما

د.س.!ارجيوتحاول:مارجلوتنظروجهة)2(

لسفرالأصلىالعبرىالصا:كتابه)في(،لأداهنا!!كةك!)

فيالعبرىابصأنعل!رهنأنام(998-،صاخأبن

عنالمنقولةالفارسبةمنترجمةهو)نماالمكتئفةالقصاصات

:الحلماءتقغلميراهين،منأوردهمالكنوالريانة،اليوناية

اللغة،تلكفيمحنىلهاليىالمبريةفيكلماتإلىيسر)أ(

نأاما،الواقعوفيضئحة،فارجةكلماتأضهايبنأنويحاول

ضفرخها.ئحللمالكلمةأنأو،الحالةهذهقأخطأتدالنا-

منجزةايتلكنهافارجة،هوامث!بعضتظهر)ب(

فارصي.ناصأوفارىء-ضكبلا-أضا!االأصلى،النص

أحسنالمبرىالنصأنلإدباتجمكنمح!كلةحالاتفي)ج(

والسركافي.ايونافيمننصئاواقدمصياكة

الجملكالبيةبناء!تفقوالأملوباللفةجهةمنأما)د(

!لهااللغةمفرداتولكن،القديمللعهدالفصحىالحبريةمع

اضخدامنجدلذلك،القديمالعهدمنالمتأخرةالأضارالآترب

44:9)43:23،الناقصةالأفمالمع،الواو"العطفحرف

8و)42:االتامةالأ!الومع)ص!،..3و2345:2،و

وهذاأشئا.الفحلينكلامعكتخدمنجدهكناوانأ(،وا

العهدمنالأخ!ةالأجزاءقدائضانجد.ماهوافتلطالاسنخدام



شراخبنك!وعحكمة

القديم.

ابنل!العبرولاللنة)ن-عامسكل-!الأنوككن

ويحتقدباضرة.ا!دسةالأصفاربحدماعصرلغةهىصراخ

قبلماالىترجعلاالآنالمرجودةالحبريةالترجةأنمارجليرت

ذلكفيخطأهويرجعسخل،أمروهوعحر،ا!دىا.لقرن

فيالموجودةالترجماتوزمنافطوطةزمندينالحلطالى

.افطرطات

والترجمةالسركانيةالترجمةأنالمقررفمنذلكوء)هـ(

مماوأصحأقدمبنصيحقظان-الأحرالبعضفي-ايونانية

أحيائابهحدثتالحبرىالأصلأنالىذلكويرجعالحبرى،في

المفصودةالتغييراتبعضجانبالىوالنقلالنسخفيأخطاء

فيلهاوالتىالبو!انية!التر!ئنيالحبركةالأطليب)ن)و(

وهىالنتيحة،نفىادتثو،الواضحالمحيحو!هاالحبرية

للسفر.الأصلية.الصورةهوالعبرىابصأن

(ف!اه،8)،كونج،0(43!ءول)،نهد5ردولقد

مارجوليوت.علىككلهموممثكلون(المي*حلأء4)انولدكهوه

فيسواخبن!وعضرأنفكلى(للاطحأ!ا5مكل5أما

ترجةصوىيى-الآنأ!دينابينبوجودهوكا-الحرية

مفا.كلحماعنأوالر،نيةأوايبرنانيةعن

:الترجات-عاثزا

باضرةالحبر!ةعنالبهةالترجمةفقلت:الهونا!ة)1(

كلفيابصأنمنيالرغمكب!،حدالى!ح!حةوهي

المواضع:بعضقخلطفيهحايا،الموجوتانحطرطات

والأفرايمية،وال!ياءمةالفاتيكانيةابخفيالموجودالنص)أ(

الكئربهلكنالهوامق،منخالالكندرية،منكب!جزءوفي

الواضحة.الأخطاءمغ

البندقية،ا!طوطةفيأنقىصورةفيالفردرجد)ب(

الكندرية.انحطوطةمنوجزءالشنالية،انحطوطات!)حدى

يخما،الآنأيدكابينالموجوثةايونايةافطوطاتكلأنو!لر

284(برقمالمعروفة)متصلةبحروفالمكوبةالخطوطةعدا

نجدجميعهاافطرطاتهذهفيأنهحثواحد،أصلالىترجع

قد1(361:-331،33:61:ه-032:ه1القسمينأن

-335:16الأصحاحات)نحتىمواضمه!اتغكلت

والأصحاحات،مباشرة103:24،بحدجاعت36،11:ا

غالهوكقلا،.365:ابحدجاءتا،33:ه-5032:ه

،(!"حشة،+3)"فريتث"الحالمتدمهالذىايفسصالحلماء

لابهحانظزا-القانعلماجلاللدينالدرجينأنوهو

جهةومنخاطيء.ترتيبفيوضحاقد-والئ!كلالحجم!

مئل!الهسعر(الراح)القرن2485،افطوطةفإنأخرى

6،1

حكماء

)ال!طه(الر!انةايرجاتفيالىءنذ!وهوالحطأ.هذا

فيالموجودةايونافيةالترجمةفيوأفئا،والأرمينيةواللاتينية

الخطوطةعننقلتلأخها(لااه!8ها4)اللفاتمتعددةالخ

ومننفصلة.صبروفالمكتوبةانحطوطاتعنوليس2485،

12485الخطوطةتفوققضحاليونافيالنمىمنأخرىأجزاء

والا!ندرانيةواليائية)الفايكانيةالأقدمانحطوطاتبقيةعلى

حذفت،الأخرىالونانيةانحطوطاتضيوالندقية(،والأفرايمة

النصاكثمافقبلالمفسرفىمحظمفعليثلما،32:ه5الآية

علىوتير،الآيةبهذهاخفظت2485،الخطوطةلكنالعبرى،

الحدثة.الطبحاتكلموالها

الترجةأنعاملكلبهالمحترفمن:السريامة)2(

و)نأمينةتربةوهيالعبرلمة،عننقلتقد)البشيطة(السريانية

العبرية،معمااعرالبيةمعتمقالمواضعبحضفيكانت

اليوتاقابمىأنمنالدتيقةغرالفكرةبتأشذلككانوربما

-5032:ه:القسمانورجدايرجةهذهوفي.الأكلهو

الصحيحين؟مرضيهمافي11أ36:-335؟16،،33:ه

الر!انيةالتربةأنعلقوىبرهانوهر6الحبركيالأصلفي

الونانية.عنتنقللم

الىالقديمةاللاتبنةالترجمةمعالفولجاتاتفق:الحهة)3(

أثباتالحلماءبعضحاولوقدالبحينية.الرجةعنأخذت

الدللأنالاالمفقود،المبرىالأصلعنمأخوذةالفولجاتاأن

المكتثفةالحبربةالقصاصاتأثتتوقد،ضحيف!دمونهالذى

فيخطأأماكنيوضعااللذانوالقمان.خطأهمحد!ثا

فيأيصاوضحا"(1248الخطرطةعداما)البعييةالتربة

عننقلتاللاتيهالترجمةأنيؤكدممااللانينبةفيخطأأماكن

اليونانية.

حكماء:

عنللتعبير،الحكماء"كلمةاضخداماتإلىبالإضافة

أعمالفيمهروالمننحئاأيضئااستخدمتفإنهاوأربابا،الحكمة

دانيالا:13،)كلقا،7:اخر41:8،تك)والعرافةالسحر

تكونألاالقديمالعالمفيالطيحىمنوكان(51:ه2:27،

واضحةالتنجيموبينالأصيلةالحقيقيةالمعرفةبينالفاصلةالحدود

امح!ابهايمكنالحقميماالفحليةالمعرفةأنوربرنكانواأنهم؟تمائا،

!رأهمافإنولذلك.مجديةغرأنهاجيذاالآننعرفطرقمن

27:22(،)أعالمصرينن،حكمةابكلتهذبموسىأنمن

(،:1دايال)الكلدانونومحرفةحكمةصدايالتحلموعن

-افيثقهموضعالرجالهؤلاءكانضدعائا،قبولأمجد

والديية.الأد!ةالمهاوىهذهثلفيالسقوطتخبكشطحون

الأوثانلبدةالقاطعايحريمفإنليلىالإسرلحامةبالنهأما

هذامنالدرا!اتكلأمامتماقاالابأغلققدبها،ووتبطوما



.النرع

حكمولي:

وهو:،الحكيمامعناهعبرىا-

ورئيىداودأبطالأحدحكموقبنيثبامالحائلةاس!)1(

فيبالتحكمولقوعلقبأ(.11:اأخ)االأولانلاثة

.:8()23اتفيصحرئيل

ولحلهداود،رجالأحدحكموفيلنليحبئيلالعاثلةاسم)2(

.(27:32أخا)لأبنائهر!لذااومربياكاد

)حل!

زوجتىإحدىوهيرقة،،أوعقدأو"حيةمحاهعبرىاصم

لأضحورولدتيوذا.وتدعمبطمن؟بنلمنأشحور

7(.و4:هأخ)1وأثنانوص!وحرصرث

حلب:

أنطاكيةبينالم!افةشتصفزصور!ة!المطفيضهوةمدت

اصمنبكانورطوف!عياأطلقوفدوهوابرلب!،صرية

عهدفيالخلوعالكهنةرئىفلاوسالافقلوقد"بكلكة،.

حلبون

منلاوسفألقيأوباطور،أنطوصمنبأمريخهاليقتلالمكاينن

متد!ةآلةوفيرماذا،مملوءقدئاخمصرنارتفاعهبرجأعلمن

-ه(.ا:3مك)2فيهفدفنالرماد،إلىبراكبهاترى

بينالقوافلكاتمرهامةسدينةالوصطىالحصررفيوكانت

والآن،الصالحالرجاءرأسطريقاكافقبلوالهدأوروبا

اكسبرسخطباصمالمعروفالحديديةالكةخطبهايمر

صوريةلمحافظةعاصمةأنها؟.والرقأورولابينالسريعالرق

الجوسط.والبحرالفراتبينماتمتدحلبعافظةباصم

حلبة:

فيمديخةامموهو3،،دأو)خصوبةمحناهعبري31

المدنمنوغرهااكزبمعذكرت31(،:ا)قضأشيرنصيب

هيولحلهامخا،الكنحالنيطرثواأنأضربنويتطعلمالتي

لاوالمسسارية،نفوشهأحددضحاريبزكرهاالتياالمحبة،

.الآنمرتعهايصف

حبون:

مدنةا-وبردصم"،أواخصيبمعناهعبرىاصم

تلكفيالكرومأنواعأجودتنثفحولهاالجيدةبالخمراضتهرت

فاالجيدةالخمرترردمجدهاأوجفيصوروكانتالبلاد،

أنهاعلىيجمعالرأىويكاد27:18(.)حزدمقطر!قعن

يمىخضيبوادىرأسعلىالواتمةالحايةإحلبون،هى

غلالرقيةبانلجبالالئرقيةالسفوحعلىالاصمهذابنفى

حلبلموقعخريطة
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-علفحلف

زالتماحيثدمق،منالغردالحمالالمبلأ13بعد

نأابابيةابقوكأوتذكر.الكروملمزارعالقديمةالآثارتوجد

صكاثيقديمهاحلبونمنالخمريسرردكاننصرنجوخذ

أسيازالنقوشمنالكيرفيلحبرنحرذكركلد؟.للآلهة

حمرفحونكافوافارسملركأنصترابويذكر!النرسة.

رلكندمنها.تشتهرالمنطقةزالتوما.الأولىالمرتةفيحلبون

ومجهدفهة.لاعتاراتمجففزيبإلىيحولفهاكبرالجزء

ايوناق،ايارغفيحليبونأووكايبونحبونلينالخلطعدم

حلب.نطفةعلىطلقالأخ!الاسمهذا؟ن)ذ

حلح:

نجىأثورملركال!اسىالتيالأماكنأحداصمومو

كيلايروجي5عيها،والاضيلاءالامرةحصاربعدإسرائل

مدنوفيجرزانونهروخابورحلحفيوأصبهمأضورالى

وهناك5:26(أخاا،ا6:18،و17:همل)2مادىا

"كاعهيستضكيلاولبههاموقحها،عنكوةافتراضات

والأرححالبحض،ظنكا1(01:1)اليهولنصفرفيالمذكورة

وقد،ينوىمنالرفيالثحالفيالأضوركة"حالاحو،هيأغا

صداهتردداحمهاولعلنيوى.بوابات)حدىعلىاحمهاأطلق

نجرايقائهنفطةتجلالأعلىخابور%علتلاسمفي
)حلا،.بتل!رفالجكلوجره5

حلحول:

مدينةاصموهوأ،الفجواتاك!محناهلعلعبرى،اسم

:ا5)ئىوجلأورصورلتمعتذكرلموذا،الجبلىالاقليمفي

ربوةعلىتقعالتىالحاية"حلحول،قركةشكبلاوهي58(.

منالشمالالىأميالىأريعةنحوبمدوعلى،الكروم.بهانحيط

.للعرباتحدثطر"قمنيلمنأقلبعدوعلى،حبرون

)أى!ون!أاالنبيالمميبمسجدهابعيدةسافةمنوترى

عر(.الرابعالقرنالىالأقلعلىكلجعتقليدوهو-لمونان

الىاحتاجصخرىمرتفععلىالمالةبمنارتهالمجدفيوقد

نأالهودىالرحالةتشيلوأا)صقذكروقدالباء.قبلتوكة

فيكان1(2اوا4:2صم22:52،اصم)الرالق،جاد5قبر

دوجفوسيذكرالتىألوروس،5ففهاهيولعلها.المدينةتلك

كاباتؤالمذكورةواألولا"فيها،اخدوافدالأدوميونأن

:ايحللى

أحد31وهر.هالاحمالشديدأو)تينمحناهعبرىاصم

كأخذأنزكركاابىالربأمروتد.بايلسبيمنعادواالذ!

تيجاناليمملهاوقهئافضتلهدعيا،ومنطويياومن"حلداىمن

841

:6)زكالعظيمالكاهنيهوصاداقبنيهوشعرأسعلويضعها

نف!في"حالم،باصمالمذكورنفههرأنهويلو1(.90.

.(6:41أزكالأعحاح

حلزون:

الكابفيتذكرولا"،"شبلولالعبركةؤاحمهاصغرةدومحة

8(.:85)مزماضا،الحلزونفيوب)وكاواحدةمرةالاالمقدس

)بللا،بمعنىأصلمنمثقةالمبريةالكلحةأنابحضوروى

افاطشقصلأذيلأوراعماتتركصارت)ذاالدومحةصذه

لأنتلاضىأكايعنيلاهذاولكنصرها،فيتنوبوكأخها

جديذا.نحاطاباضرارتفرزغددها

-يحلف:حلف

"شمة،يفيلفظمنمثتفةاضبة،هيالحبر!ةوالكلصة

أربطة.ببةنفهكلبطالحالفأنبمفى

هوالقحمأوالحلف:الفحمأواطل!ثرية)1(

وأ74(،26:)تىالحقأنكرت)ذاالقىعلاللحنةاشطار

،2اا:5صم91:6،02:172،)اصمبالوعدتفيلاالتي

"لمنة،لكلعةمرادئا"حلف،كلصةاضملتلقدبل:23(،91

ودثأحلفأالأرضممالكلكلقلفاوأجحلهم):القولفي؟

1(.2:،4،:948:1،2418)اريااوعازاوصفيزا

اللولةقضابافيلاهائا،دوزاالضمأوالحلفلبلقد

فيأيضابل،فحسبوه(6:3لاأ،22:ا)خروشؤوضها

،21:هقض05:ه،24:37،)تكايوميةالحياةساملات

:5(.01عزرا،01:ا8اصل

الحلف،بخصرصموصثر!ةفيجاءمماافدفيكنوا

توكيذاذلككانمابقدر،"الحلف،عادةانثارمنالحدهو

ناحيةمنباطلأالحلفال!ثريحةفشمت،الحلفبقدجةللثمب

أخرىفاحيةومن)حم!...8:71زك،91:21لا7،!02)خر

ثنيعةخطيةيعتبركانالذيالأمر،كاذبةبآلهةالحلفمنعت

.(841:عاموس،21:61)إريا

)أ(

)ب(

)بر(

)د(

مثل:الحلفت!تلزمكانتحالاتاناموسبذكر

ئمليحفظها،حمةآخرشخصئااناناستودعإذا

1(.واا22:.)خرنهتأوكرت

.3(.و6:2الاأنكرهأىوجحدهضهئاأحدوجد)ذا

-اا5:)عدبايخانةزوجهايتهمهاالتيالزوجةحالةفي

ء28(

5(و5:االاالهادةعنأحداتغاذا



-هلفحلف

-ا5:الاخطيةذبيحةيقدمأنءالخطيعلىيحبوكان

محينةعقوباتويضعأخرىأحكائاالتلمودوصفه(.

وأسلبمنكل!دفعهأنكبغىمافيحدد،الكاذبللحلف

ضثا.اعضب

بلبالحلفتختعىلاأ!اعلىاثائة،الرعيةالهودونر

عادية.أمورفيالرباصماضخدامعنتنىبالحرى)نها

باعمالقسمأوالحلفكان:الق!مأوالحلفأنواع)2(

...1:71راعوث1،2:7قض،6:31تث22،:41)تكالرب

:21اريا،48:11)ش01:0،2أثلهالحضوععلامةإغ(

6.)1

أمراكانكاذبةبآلهةالحلفأنالمقدسةالأسفارمنونحلم

جزررةفيحديثااممنضفتاليالبردياتمنأيضئافملم!ضائئا،

باسميقسميكنلمالمبأن-مصرصعيدفي-الفتين

طبيحئاأمزاكانبل،أخرىبآلهة!سمونكانوابلفقط،الرب

البهتحدثمنبجاةالخعىيحلفأن،الحادىالحدثفي

)اصماسثمجياةأو2:2(،مل02:32،ا:26،)أصم

ذاتهالخمىبرأسأوا(.ا:ااصم17.5،250262:ه

:5)تيالحاءأو5:35(،)تبالأرضأو36(ت5أت

ت)نهلأجزاءأو1(23:6)تبالجكلأو22(،:3423،

يفول؟بالملاثكةأو،5:35()تبأورشليمأو23:16(،

.!وينوس

الله،3باالفسمحنيبال!صاءالضميسوعالرباعتبروقد

كانبلواحذا،والصاءاللهيعثبركانأنهذلكععنىوي!

اسمذكركحاضوابأنالقمفييخاعلونشكلبخأنروكد

با3قمهوبالحاءالضمبأنعليهمالربد2وباضرة،الله

مقدسا.الزائاملزئاقسئااعتارهومجب،الله

عنالكثرالمقدسالكتابلا!ذكرلا:الحلفصية)3(

الذكليكانالآباءعهدففي.الحلفعندتعكانتالتيالمراصم

،22؟4)تكلهيحلفالذىالخصفخذتحتيدهضعيحلف

ال!ماءنحوالدرفعكانتضيوغاالصوراكثرولكن2(.47:9

دانيال،ه:02حز،23:04تث8،:6خر،41:22)تك

.(6و01:5رؤ،21:7

عند،تقدمأنالامونعندالقديمةالحاداتمنوكان

يبنالجماهدونويمرمنفملين،نصفينالىكقوفهادبائح،الحلف

إلىيقبأذنفهعلىيدعونحافريقصوكأنالفسمين،

"الفم،كلمةولحل.عهدهفيخثإذاالذلحةسثلنصفين

34:18(.إريا)انظرالقديمةالحادةهنهعنجاعتالعربيةفي

الكاهن،أمامبهايؤق،بالخيانةتتهمالتيالزوجةوكانت

عياحلفمنالكاهنيرددهماكلعلىتجيبأنعلهاوكان

لفلتحاا-اطلف

)عدجانههامنحلفاكبرهذاوكان،آمين5آمين:بالقول

.)5:22

بينيضاهدالله5:)ماهيللحلفالعادكةالصينةوكاتت

،الربهو:هحياعتخدامااثكلأو(ه.31:)تك،وبينك

،(3861:إرميا:2،27صم3:31،2راعوث،891:)قض

كا(.42:ه))رمياوأمثاهصادقاشاهذالاالرباليكنأو

عاموس:45،23)ش22:16،تك)انظرفيأتهأقماللهأن

بقدصهالربأقسم؟44:26())رمياالعظيمباحمهأو6:8(

62:8()إشعزتهوذراعوبي!ينه:2(،4)عامرس

منيفهم،القميالحنثقصاصكانالحالاتكالبيةوفي

صم2ا:17،)راعوثلي،الرب!حلهكذامثل:،القرينة

43،و2:23مل3:351،صم2ا:354،44،و17و3:9

مثل:القصاصيحد!كانالحالاتبعضولط.3(ا6:مل2

يابلملكتلاهمااللذينأخآبو!ثلصديامثلالربايجعلك

.(92:22"رميابالنار"

يذكر-يكنلمالقصاصأن)طء!*ه*("نواك"ويظن

حتى-يقمالذىالثخصيصابأنسخوفا-بحامة

كانواكاذكرهلمجردالحقابمنبشىء-الحققالوان

تجومون.

وكان،كليةالحلفإبطالفيأيختهعنفيلونويحبر

4لا.بتاالحلفيحرمونالأسبيون

لل!شحيينيسمحأنه!حو:بهالمموحالحلف)4(

)26:63(،متىإيخلنيجاء؟الحالاتبعصفي"بالحلف،

ا:8(.فيا:.2،كلا:23،كوبول!)2الرسولفعلو!

يفعكان5:،3()ت،البتةتحلفوا"لا:يسوعقالجمالذلك

للحق،محيارانلديهكونأن!بلاالمسيحيأنمنالحامالجدأ

قو.بذلكأقصموكا!نهصادئادائئاحديثهيكونأنيجببل

إلىحاجةفاكتكونلاالمدأ،هذابودحيثاللهملكوت

الغم.أوالحلف

لتحالف؟ا-الحلف

نأعلىفريقينأوشخمينتعاهدمفاهالتحالفأوالحلف

لماصرتهالآخر،أحدمانحومنالتزامتحتنفهفهماكليضع

يخالفواأنمن)صائلبنىالرحةنحتوقد.توالدفاع

الأوئانبحبادةكووهملئلاالأرض!انمععهذاتطحواأو

عورالحلفلحقدركان4(.و7:3تث16،و34:ها)خر

وتبادلوالأتاءايادلة،للحسابةالشغهيالاتفاقئلمحرة

المصاهرةيمنكانماوكثبزاالطحام،فيوالمثاركةالهدا!ا،

الجانبين.لين
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لتحالفا-لحلفا

حلفوجودعلىمحيرةضواهدفاك:الآباءعدلي1()

ابرهيمأنالكتا!فيحل،الأخرىالعوبوبحضالآباءبين

محالفكاا:13(،4)دكالكنحان!ننصيوخلبعضحلقاكان

)صحقعقد؟34(.-21:22)تكجرارملكأيمالكمع

حلفايحقوبوعقد34(.-26:26،نكأبيحاللثمعحلفا

"جلعيد،رجمةوأقاموا5(4-3144:،نكالأراميلابانمع

)صائلبينفاصلأخطاولتكونالعهد،زلكعلىشاهدةن11

احتاريخمنالأولىالفترةعنصررةالمحاهداتهذهوتعط!نا

الفلطبنينوببنبينهمالعلافةعلىالضوءوتلفيالآباء،

والأرامبين.

الرحيدالحلف:كنطنأرضإلىالدخولتجليخما)2(

هر،كنهعانأرضإلىالدخولقبل،المقدسالكتابقالمذصر

تذكرلاولكنسياء.جنوبفيوالقييينإصائيلبينالحلف

المصاهرةإلالحلفهذاأدىوتد.الحلفهذاطيعةبالقصل

،:16ا)قضفيبةامراةمنموسىفتزوجالجحالفة،القبائلبين

بينالفترةتلكفيآخرحلفهناككانألهويحتلا(،ا4:

اصائيلبنوالنصقحنى3(-ا25:)عددومؤابإسرأئل

6:5(.ميخا،901:)هوضعفغوريملوتحلقواموآبلبنات

إصا"يلواجه:كعانأرضإلىالدخولخرةئاناءلط)3(

-2ا:ا)قضفلسطينصكانجانبمنشدكدةمقاوعة

مما،منهمالبضمعتحالفحدثالوتتبمرورولكن36(،

فيحدث؟،خطرةماكلإلى-متظزاكان؟-أدى

قرىوقد،المصاهراتبعضوحدثت9(،)يىالجبرنيينحالة

)تضالقييينمعوالاندماجبالتحالفجهرذاسبطساعد

ا:.ا-16(

والكنعانيين-اصائلبين-الحلاقاتهذههددتوقد

.للربالخالصةالمبادة

منالكثيرعلىالريعةاشحدت:الملوكعدلي)4(

23:32،)خرالأمسائرعنالهودبانفصالانحتمةالنواهي

7:2،تث23،و02:22و،،:3ا8لاوين،1وه12ة34

بعضالملوكعقدالمملكةتاريخبدايةفيولكن3(.و2:2فض

معداودخحالف،المجاورةالث!عوببعضوصاهرواالمعاهدات

أبنرمعتحالفثم12(،-27:2)اصمجتملكأخيى

واحدةمملكةنيوإصراثيلجهوذاثهليجمع)سر!يلجيئىقائد

ا-3(.5:ا-3:7،21صم)2

صم)2داودمعحلفاعقدحماةملكتوعيأنأيضئاولدو

2(.او5:)امللداودحليفا!ورملكحرامكانكا8:9(

جراممعفتحالف،المجاورةالدولمعطيمانتحالض!

خففاء

معوكذلكا-14(،ا18:9،-5:12)املصورملك،

9:16(.)املفرعونابنةوتزوجمصرمللثفرعون

كللكةمصرملكضيشقغزا:المملكةانقتأنبعد)5(

المحاهدةالغاءعلىيدلمما-أيضئايلإسركزاولعله-يهوذا

2ه:ا4ملأ)طيمانأيامفيواصائلمصربينكانتالتى

قطعويهوذا،إصاثيلمملكتيبينالحربلنضوبونتيجة2(.،6

2(،0-:18ا5امل)الأرامىبنددمععهذابهوداملكآط

)املبنهددمععهداإصائيلملكأخآبقطعمدةبحدثم

فيويهوذا)صائيلبينصداقةعلافاتوقامت31-34(.:02

كايةقربحتىالحكمفياستمرالذىيهرضافاطالملكعهد

ولكن3:7(مل52،وا24-22:ملا)عمرىأصرةحكم

المملكتين،بيئالعداوةنجددتإصائل،عرشعلياهوباستبلاء

أ!ثورمعالتحالفإليهرذادفعمما،أراممعاصائلقحالف

الدوييئ،إلىأضررأمامالبابهذافتحوقد6-9(:61مل)2

فحصىأضور،ضدبمصرالاستعانةإصائلملكهوشعفرأى

مصرإلىرصلأوأرصلأشورملكشلمأصرضد"هوضع،

ملوكأحدضباكاأنه)والأرجحمصرملكسوامععهذابقطع

نهاشاالامرةبسقوطاتىمماوالحصر!(الحاصةالأسرة

.أضورإلإسرائلوجي

ملكحزقياب!عداقةعلاقاتقامت:ءذامملكة)6(

وتج18(.-0:221مل)2بابلملكيلادانومردوخي!وذا

مل)2أورشليمالىكرلةدياناتتسربالتحالفاتهذهعن

الديخةالممارصاتهددتنسىحكموفيا(.وا1ا:.6

21:2-9(.كل)2خطراتهدكذاايهوديةالد،لةالفرية

مصر،ملكانخو،فرعونالملكروشياحاربوقد

حليفايهوآحازواصنمر23:92(.مل)2أئورلملككحيف

23؟33(.مل)2مصرملك،نخو"فرعرنخلعهحتىلأشور

لفرعونمخلصئافظلمصر،صادفةإلىيالأصهو!اتيموكان

23:35(.مل)2بابلملكنصرلبىخذخضوعهبعدحتى

بابل،علىتمردولكنهلابلكحبفالعرشصدتجاواعتلى

25:ا-21(.مل)2يموذاكلكةنهايةذلكفيفكانت

)امكرومامعحلفاالمكافىيهوذاالي:عقدبعد)7(

1(،:أ2مك)1يوناثانعهدفيالحلفهذاو!برددأ-32(8:

تجد!ئما:2(.2)أمكأبرطةمعالحلفيوناثانحدد؟

وكذلك15:17()أمكععانعهدفيروميةمعالحلف

رومامعالحلفتجدد!2(..:ا4)امكأصبرطةمعالحلف

الحلفهذاافتىوأيخرا.(،.مق281)حوالمطهركانىعهدفي

ايهرد.استقلالعلبالقضاء

:خففاء

،الجاهمجارىمنبالفربينموالارتفاعتيلنجاتالحلفاء



ختق-حلأق

قربةوالكلمة.والحبالالحصرتصغومنهالم!تنقعات،وفي

عبر!ين؟كلتينعن

بالأسل:إشعياءفيترجمتوقد(وه:23)خردوف،15()

قولفيعسبوالا:6(،9))كأوالأ!،القصباويتلف

نأويظهر(.:ه2)يرنانبرأصى،البحرشبالتف5:ءسنان

التىالأعابصاء،بحامةالعبعلتطلقكانتالكلمةهذ.

الأحمرالجروكان.الماثبةالأعابأوالأخهار،ضفافعلىتنمو

،الأعشاببر5أوسوف!"صوأىصوفهيم35بايرف

:91(.01)خر

هل5:والمقحاتالبركحثائقالتصروهى)آحوأ)2(

)أىماءابلاالحلفاءتبتأوالغصقة،غرفيالبرديفمي

إروضة!الىآخرموضعفيالكلةنن!وترجمتا(،8:ا

18(.و41:2)تك

حلفى:

اصم:رهر"تجادل"،محناهأرامىاص!

:ا.أتعرالاثنيالرصلأحدحغربألىحلفى)1(

ا:13(.أعا،6:هلو3:18،مر3،

موولاوى1(،2:4)مرقىالفارلاويألىحلفي)2(

ذلكنرىعر،كاالإثنىأحدتىلالرصأصحالذىنفه

فيجاءوما)9:9(متىإنجيلفيعنهجاءمابينالمقارنةمن

)2:14(.مرقى)يخل

أبوحلفىنفسههولاوىأباحلفىأنالعلماءبحضوررى

بعيدأمروهو،أخوينكاناويحقوب)تى(لاوىوأن،يعقوب

و!وحنا،يعقوبذكركامغالذكراأخوينكانالو)ذ،الاحمال

ولاوى!قوب)نالذهبفم!وخاويقول.وأندراوسوبطرس

ولكن،الربتلايذمن!بحاأنقيعارككلاماكانا

أخوين.كاناأ!صاعلىهذافيدلللا

وكلوبايحغوبألىحلفىبينالحلحاءمنكصونويجمع

نأ!،قديمتقليدوهو2(،ا:ه)9يرحناإنجيلفيالمذكور

فيويشندونواحد،ضخصأنهمايحتقدكانالذبفمروخا

الشك:تحتحلجمهااخراضات،أربحةعلىذلك

مأمريمنضهاهى2(أ:ه9)يوكلربازوجةمريم)ن)أ(

اخنلافاتوفاك4(..:أ5مر27:56،)تيعقوب

الأصل(فيجاءت)؟كلوبا،"مريمكانتإذاعاالرأىفي

هوالأولالرأىأنولوكلوبا،ابنةأوكلوبازوجةهي

الأرجح.

!قوب،أممريمأنيذكرانومرتسمتىأنوحيث

!صوع،صلبعدوقفناللواقالناءبينكانت

بالمقارنةوذلككلوبا،زوجةنفسهاهىتكرنأنفالمرجح

مرض27:56،أتاثلانةالأناجيلفيجاءمابين

2(.هةا9-س،04:ا5

مجحلمماالالار،واسعاسئاكان)!ريم،اسمولكن

.الرأىهذالألباتالس!من

ملناولوحلفى،بنيعقوبنفههومريمبنيعقوبأن)ب(

ضخصوكلوباحلفىأنعلىكافئادفيذلكفيسبهذا،

ضك.موضعالأمرهذاوظلوإحد،

واحد،لاسمنحتلفتانصورتالىوكلوباحلفى)ن)ج(

،حاءاوهوالاسممنالأولللحرفالنطقلاختلاف

ودين.اليونانبةنياكافا"أو!خاءاويطقالأراميةفي

روفضه.منوينهم،الرأىهذا!ؤكدمنالملماء

ذلكفيئائغاأمراهذاوكان-احمانلهكانكلرباأن)د(

يدحضه.أوذلكيؤيدماهاكوليىالوت،

حقوبأباحلفىبأنالقطعالممكنغيرمنأنهو!دو

شخصما2(:ه1)9يوحنا)نجيلفيالمذكوروكلوباالرصول،

ذلك.يمنعماناكيىكانوإنواحد،

هوثتالذكط،الجيوشقائدىأحديهرداأ!حلفى)3(

حاصررصهلمرضةفيجميغارجالهفرأنبعدروناثانمعومتيا

إليعاد"يوناثانولكندبخريوس،جي!لافاهمعندما

07ةااأمك)وهربوا،(ديمتريوسحيق)فا%مواكاضهلم،

-.)72

:حلأق-خقق

بحلقبفرممنهواللغةفيفالحلاقأراله.أىشعرهحلق

تشذيصسذلكيستلزمهقدمامعاللحيةأوالرأسمنالثعر

وتصفيف.له

أما،المقدسالكتاب!كثيزاايحلتى،وحلق،5كلتاوترد

لحزقيال:الربأمريواحدةمرةإلاتذكرفلا"الحلاق"كلمة

،الحلاقمو!،حاذاصكيالمكفخذآدمابنياوأنتا

1(.5:)حز،لحيتكوعلىرأصكعلىوأعررهالنفكتأخذ

مرؤو!ثعريتركونكانواإسراثيلنجىغاليماأنوالأرحح

أبثالوممعحدثكا،حلقهأوقصهفي!كرواأنقبلعلول

وكانت2(.41:6عم)2ضةكلآخرفيرأ!هيحلقكانالذى

علماءوبحضجيرومويقول.الرجولةعلاماتمنتقبراللحية

منوأنه،المرأةعنلهتمييراللرجلاللحيةخلقاللهإنالمهود

عنالنريعةكتلذلك،الطبيعةضدالإنسانت!رفأنالخطأ

الاعارضيك،تفسدولاسديزارؤو!متقصرواالا:ذلك

أهلهممنأحدموتعندالكهنةعلى!ببكان!:27(.ا9
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-حلأقخنق

لحاهم،عرارضيحلقواولا3رؤوفيقرعةيجعلرالأاأن

رؤوسهميحلنرنلا5قاللأ:حزقيالفيالربو!أمر(،ه1:2الا

)حزجزا،3رؤوضعرمجزونبلخملأكلبونولا

.)2.:،4

حم!

خرز!لأ!1

!ف!ث*لا!لأخء

بعملهقيامهأثناءفيلحلاقفرعويخ!عورة

النص:فهايحلقكانالتىالحالاتالمفدسالكابويذكر

-سسفاصتدعىفعندماوانظافة:التطهرحالةفي)1(

أتك،فرعونعلودخلثابهوأبدلحلق5:فرعونأمامللشول

ثيابهالمتطهريغسل5:كان،الأبرصضفاءوعد1(.41:4

يحلقالابعايوموفي...فيطهربماءو!تحمضعرهكلويحلق

يحلق،ضص.وبععيهوحواجبولحيترأ!،شرهص

9(.و14:8الا

)المرأةتدخلهافحين5:والحزنوالبكاءالنوححالةفي)2(

سب!اثيابوننزعأظفارهاوتقلمرأسهاتحلقبيتكالىالمسبية(

)تث،الزمانمنشهزاوأمهاأباهاوتبهيبيتكفيوتقعدعنها،

وجزجبتهومزقأ!وبأفقام:أيوبعنوقيل1(.3و21؟12

وكذلك2(..:ا)أوربوصجد،الأرضعلىوخررأسهضعر

يمتنهـلم:الملكلداودحدثماعلىحزئامميوضثفعل

بذالذىايوممننابهغلولابلحتهاعتىولابرجليه

ا:24(.9صم21،بلامفيهأقالذياليومالىالملكفيه

لااخراز.نذرأياماكلعل!كانفقدالنذء،حالةفي)3(

كون،للربفهااتذرالتيالأيامكالالىرأ!علسسيمر

ماتا)ذاالا6:5(،)عل!رأ!،شحرخصلوءدمقلسئا

كلمرأصهيحلقأنتذارهرأسفنجىفجأةعلىبغةعدهيت

ة،الحط!ةنذيزافكان!ونحالةفيأما9(.6:أعددطهر.،

الصبيلأنرأصهص!يحلالا:قلاللأالرب*كأمرضد
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حلقة

حالةفيوكذلك13:ه(،)تضابالن،منللهنذ-ساكون

ولاجلأمه،أياءكلللربتحد4أنأ!نذرتضدع!موئل،

1(.ا:ا)اصم،موسىرأصه!لو

كانانالرجلاأنالجد!دالعهدفيبولسالرسولذكروقد

ثصهاترخىكانت)نالمرأةوأماله،عيبصوضعر.هـخى

)اكو،برقععوضلهاأعطيقدالعرلأنلهامجدفهو

.(1اوه4:ا1

في)إضعياء:قولفي؟مجازئاوالحلاقةالمرسىو!تخدم

أضرر،بملكالهر،عبرنيمشأجرةبموسىالسيديحلقاليرمذلك

تصويرا2(7:0"ش!أيفئااللحيةوتزعالرجلينوئعرالرأس

بخرأبكبأوهوإرياويقولبالبلاد.أضررملكسيفملهلما

الهضابعلىوارفحىواطرجهشعركجزى5:وأورشليمجهوذا

7:92(."رميارجزه،جيلورذلرقضقدالربلأنمرثاة

مخرجهرأوالمرممطء،ليوالرابالطعامصاغموضعهو

فيالكل!ةهذهوتردأيضئا.الذبحوموضع،الحلقوممنابفس

أولاما،عبريينلكلتينترجمةالعرية،اللغةفيالمقدسالكتاب

2(2:ه)رياا:5:9،96:315،7،مزفي)كا)حارون،

:6(.ا)94المزمورفي"أفواه،إلىوترجم

الألادئيدفي!)شيك،هىالافيةالعبريةوالكلمة

في"حنك،إلىالكلمةنفىترجمتوقد5:16(.3،)2

مز02013،ا،ا:ا6:32،أيوب)انظركثرةمواضع

هوشعفيافم،وإلى22:13(،5:3،8:7،أما؟ا:9130

.)8:7(

حلقا!ي:

وأخقلىأيهوهومفاهحلقيا،اختصارلعلهعرىامم

أيامفيمرايوثبيتمنكهنوتيةعائلةرأسوكان.،نصيبي

غ)بابلسبىمنالعودةبعدنحياأيامفيالكهنةرئشىيوياتيم

1(.12:ه

وأعد!نة31وهو،،نصيبأن"قممحناهعبركياصم

مدنأربعاحدىوكانت2(،:ه91)ضأضكلتخمعلىمقاطعة

حرئونلبنىوسارحهاهىأعطيت.أشكلسبطنصيبمن

أخبارضرفيوجاءت3(.21:ا)ث!اللاوينعاثرمن

فيذكرماوردوقد6:75(.أخ)احقوقباصمالأولالأيام

الميلاد،قبلعرالخاصالقرنمخرالىترجعالتيالنفوكأبعض

يلأعرثلاثةبحدعل،الهزجتل5هوالحالميصقعهاولحل



هصووبمحلفث

النربإلىيلأوعرءشثمانيةبحدوعلىعكا،منالجنربإلى

تكونقدإنهاابعضو!قول.الجليلبحرالجو!الطرفمن

ضرقي!اليونصفأميالثمايخةبحدعلالراقحةكلكا،5أو،"ررقة

عكا.

هصوريم:حلقث

وهواليوف،أوالصوانحدود"حقلمحناهعبرى31

فيهجرتجبحون،بركةعندمكانعلىأطلقالديالاصم

عرلأتيمعكرآبرجالمنرجلأعثرائيبينمصارعة

صاحبهبرأسنهمواحدكلهـأمكأبخ!رجالمنرجلأ

صم)2حميفااوضطواصاحبهجنبفيجفهوضرب

ىأكودهيم،"حلقثالىال!بعييةوتثرجمهاأ-16(.2:4

موضعهاوتحددعهاالتنقيبتموقد،الكمونأوالمكبدة"حقل

جبحون.يركةعند

منعدد31وهو،فصينى،"يوهمحناهعبرىاصم

كانوربما،الكهنةمننمخمسة،القديمالعهدفيالأضخاص

وهم:أ!ئا،الكهنةمنابقون

التاءعلىداودأتامهمممنمرارىبخىمنأمصهاأثوحلفا(1)

4(.6و6:54أخا)

فرقمنوكان!رارى،بنىمنلحوصةالثافيالابنحلقها)2(

1(.ا26:أخ)او!ي!انداودأ!امفيابوابين

وخرجحزقبا،الملكليتعلىكانالذىألعافبمأبوحلفيا31(

إلىللاسماع،المسجلآطفبنوروآخالكاتبضبنةمع

الذىأضرر،ملكسنحاربجيققاثدرلاقىأقوال

،2202:)ثى26،او:188سل)2أورشليميحاصركان

.)36:3

منكانأنهو!جحا(،ا:)ارمياإرياالنبيأبوحلقها)4(

داود،الملكعهدنيللكفةرئياكانالذىأبهلالارنحل

أ!دلأنهالكهوتر!اصةمنلجمانالملكخلحهوقد

عنلالوثفيكهنويةعاللةأفرادأحدحلياوكانأدونيا.

2:26(.مل)1

لاالملك!دقاأرطهحااللذكأأحدجمرياأبوحلقا)ها(

الىرصالة)ر!امحهمافأرسل،بابلملكناصرنجوخذ

سهطولالىلأنفهاوي!كنوابوئالينواالميين

92:3-9(.))ريا

عاونهقوالذى،الملك!وضياأيامفيالكفةرئيىحلظ)6(

ليتالشر!ةسفروجدالذىوهوالديية،اصلاحلأله

محلة

)7(

)8(

)9(

أساسوكانالكات،ضافانمعالملكإلىفأرطه،الرب

أخأ22:8-14،مل)2يوشاأيامليالدينبالنضة

22(.-34:9أخ6:132،

زربابلمعبابلبيمنرجحراالذ+تالكهنةأحدحلقا

.ا:7(2)عالعظيمالكاهنويثوعئأيئلابن

الجبرعلىوقفعندماعزرايميرإلىوقفواالذينأحد

8:4،.)غالربضريحةضريقرأالخثبي

-7او:ا)باروخالبي)رباخادمباروخأسلافأحد

الأبوكربفا(.أسفارمن

بسفرالملحقالأبوكريفىالجزء)فيصوسةأبو(حلقيا

63(.و92و2دانجال،

حالكة؟

اتبدعروسوصفوفيالواد،ضدةوالختكالخلكة

)تىكالضاب،حالكةمترسلةفصصه5:تقول،لحبيا

.والقوةوالجمالالئابكفوانقأنهأى11(5:

محلة:

المؤقنةل!نامةمخيمأىعلىللدلالةهـمحلة،كلمةتنخدم

!غرمنالثانالأصحاحفىونجد.الناسشلجماعةأولجق

سياءبريةفيإسرائلبنيمحسكرأولمحلةمفصلأوصفاالعدد

اينزلأنموسىالربأمرحيثالأحمر،الجرعبرواأنبعد

خيمةئبالةآبائهملبيوتبأعلامرايتهعندكلاسرائيلبنو

الاجماعخيمةوكانت3:2(.)عددكزلون!حولهاالاجماع

يمتداكبرضلمهاوكانذراكا(ها*..).الشكلمتطيلة

الأصلية،الأربعالجهاتأضلاعهاوتواجه،الغربإلىالثرقمن

اللاو!نخيامباضرةبايخمةيحيطوكان.الرقنحوبابهاوكان

إصائيلنجر"ينزلأنموصىالربأعرضد.الخيمةفيللخدمة

فيزلوناللاوكلنأمابأجنادهم.راتهكدوكلمحلته،فيكل

بنىجاعةعلىسخطيكونلالكيالثهاثةسكنحول

25:ا)عدالئهادة،مكنضعاهلراللاو-سنيخحفظ)صأئيل،

53(.و

،أسباطث!لةمنقمكل،أقامأربحةإلىالصبفموقد

الرقإلى:لقيفكان.الخيصةجوانبمنجانبالىينزلون

جهوزا.رايةتحتوزبولونياكرشطاومحه!هوذاصبط

رالهةغتوجادكعوذبطاومعهرأوبينسبصالجنوبوالى

رأوبين.

رالهةتحتوبنبا!ننىبطاومحهأفرايمصبطالغربوإلى

ابم.أفر
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لايهر

لونيوز

!ذا

ثطل

لىلماأكل

نىأمرار!

أفرايمجمرثوناممةكابموس
-وهرون

بن!امياقاتونوه
جادراولبن!عون

البريةفيللمحلةغطيطيرسم

رايةتحترففتالمطأضيرجطاومحهدانصبطالثالوإلى

دالى.

وطهارةلظافةعلىللمحافظةصارمةتحليماتفاكوكات

23:9-14(.نثا:3،46الاالمحلة

المحلة،عندفاعخطإقامةع!ساالعددصفريذكرولا

جمكراسةدانثاغاطكاتالحيوسقمصكراتأرلحلمولكا

رحىتلوروعندما(.26:ه2،!ا:7اصم،7:91)قض

كنميبالأنه،للحراصةالمحلةفيالرجالبحضيقىكان،القتال

فإنهم،الامتعةكديقيمالدينصب،الحربإلىالنازل

03:24(.صم)1أبالسويةيقتسمون

إشارةدالعبرانيينإلىالرسالةفيمرتينالمحلةكلمةوتذكر

الحطبةعنبدمهايدخلالىالجواناتفإن9:البريةيالمحلةإلى

المحلة.خارحأجامهاتحرق،الكهنةرئيىبيدالأقداسإلى

خارجلمنأنفسهبدمالثعبيقدسلكىأيضئايسرعلذلك

)ع!!عارهحاملبنالمحلةخارجإليهإذافلخرج.الاب

هيناالمتخدمةاليونايةوالكلمة13(.-ا13:ا

نحرفي"محكرهالىترجمتوقدكم(،3ام!-ح)أاباربولمط،

للدلالةالمتخدتالكلمةنعهاهيأنهاكا)02:9(،الرؤيا

)أع3الحامقركانجثالررطيخةالحاية"محكر"على

ترجمت!و،3(.16وا23:.37،22:24،و21:34

اهزموا:بالقولالإيمانرجالوصففياجيوشهلكلمة
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ا:34(-ا)عبغرباء،جيوش

خئة:

إلاإحلة"لفظ!طلقرنلاالعربوكانوالرداء.الإزارهي

الرجوع)الرجا،بطانةلهثوبأوثربيرسالمكونالرداءعلى

الداثرة(.هذهمنالثاقالمجلدفيثابمادةإلى

حثق:

وللسرواصتدار.الهواءلىارتفعإذاالطائرحلقيقال

الامخةالجبالقممإلىبمايحلقأنيطيعقويادحناحان

الخليقة،فيوتدرتهاللهحكمةتظهروفيه،وكرهلىحيث

نحونجاجهويثرالحقابيتقلفهمكأأس:لأيوبفيقول

الصخربسكن؟وكرهويحلالرمجلقبأمركأو؟الجنوب

28(.-93:26)أيوب!والمعقلالصحرسنعلوييت

حلم:

الفضولمنالكثيرمحلوتفيرهاالأحلامكانت

يكتفالذىالغمرضوبسببالحصور.مرعلىواياؤلات

المشقل،اشطلاعفيالديدةللرنجةونيجة،الأحلام

الأقلالثعوببين،بخاصة،كبرىأيةالأحلاماكتبت

خرافيخوفصحياتهمتخلولاأيضئاالمثقفينإنبل،حضارة



.-فيالموجودةالحاداتحسبيفصروخها.الأحلاممن

والطيعيةالعاد!ةالظواهركلفييحدث!-الطبيعيومن

كظرأن-علئاأوعقلائاتفيراالمرءلهايجدلاايىالأخرى

له.سندلاالذىالخرافيالحوفمنبنرعالأحلامالىالانان

بيما:للأحلاموال!كولوجيالفيملوجيالأماس(1)

ولعلهتمائا،مرضيةالأحلامعننظريةأيالوجودإلىتظهرلم

حدة،علىحلملكقمقنعتفوأكيعلهرأنالمستحيلمن

فيالفشولوجىالضىعلمفيالملاحقةا!ظفاتأنإلا

.الموضوعهذاعلىجديدةأضواءألقتقدالأضر!،العقدين

الأفكارتداعيعنمعرفتافي،الحدثالنفىعلمبهأسهموما

فيالمعينةوالمراكزالجاطقبحضبينالارتجاروعلاقةخلالمن

أعضاءليمالالارةإحداثأننؤكدنكادحعنا،الدماغثرة

معيةمناطقاضثارةإلىيؤدىابخم،فيمحددةناطقأومية

تجاوئاتحدث،الدماغفيمعينة!ناطقاس!ارةأن!.المخفي

المراكزتلكعليهاتيطرالتيهيا-،منمينةناطقفي

الربطكلالقكيرعسلياتبينالربطيعتمدثمومن.الدماغني

ووظيفافيملوجئايحرفماخلالمنالأفكاربينالصحيح

نأ-الأحلامفيكا-حدثفإذاالتداعى،.مراكز35با

الأفكارمنتمائاترابطةغ!طلةأوالأفكارمنأجزاءتحبره

ضعيفلكنهلحظيارتباطيحدث-محيرايحدثماوبو-

استثارةأننرىأنالهلومنايقظة.فيمجدثلمابالنة

ىصلهاي!الأفكارمنمينةصللةيوقظميةمراكز

الكوو!ال.الانسانفيالتفكيرعحلياتبمزانوا؟ارتباط

الأحلامتكوناييال!ثخصةواضطرابالأفكارتثتتعن

الهلرسةفهىالأخرىالأشكالأما،الحديدةأشكالهابحض

بحضيى-الأحلامتكونوقدوغيرها.والرؤىوالهد!ان

يخلرأنوكبغى.مرض!ةتكونقدبلطيية،غير-الأحيان

الناحبةومنحدوثها.نعيالتيالأحلاممنالسليمالطبيحيالوم

،الأحلاممننمائاخالنوميوجدأنيمكنلااليكولوجة،

بعينه.الموتهيالحالةفهذه

دواخلتراقبصامتةساهرةعيون-ضكبلا-وللط!حة

تخطىلاأغاهوالوجدوالفرق.العميقالنومخلالابض

والهذيانالرؤىئللنالم،الأحلامتكونوهكذا.الوعيأعناب

ايصور.وطيةاختلالفيأسباب-ثلهما-ولهاللحتيقظ،

أنهإلا،الحالتينكيافيواحذاالإثارةمصدر!كونلاقدوبيما

اليء.دفى-وظيفئا-

موضرعئاالمثكليكونقد:نوعانالأحلامثكلاتولدل

تأقوقد.الأفكاروتداعىللإيحاء.نتيجةيكونقدأووماديا،

اضطرابأوالهضمصءثلجمافيلاضصابنتيجةالأحلام

أوالمابة،غكلالحرارةأو،الشبةسوءأو،السويةالدورة

الأحلامطيةمنأنوحيث.النومأثناءفيمرجغبرلوضع

الحيقيالببمعرفةيمكنفلا،اليقظةحالةفيلاتحدثأ!ها

عيه.الحلمتا"ثيراصتمظقدآالايكونأنبحدوذلك،بسهولة

الإيحاءويلمبالأفكار.لتداعىنيجةالأحلامتحدثوتد

الطحعلىيظهرقد،النومساعاتحلالففىكببرا،دوزا

الوعىانطباعات-اللاوعيأوالباطنالعقلأعحاقمن-

ايقظة.حالةفيحدثتالتيالنطةالحد!ثة

الفص!!إلى-ضكبلا-للأحلامالموهةالصورةوترجع

تداعيمراكزبينالفصلحلالمنالأفكار،مجموعاتبين

منباثميرتأثراأقلكونفبعضهاانحية،القرةفيالأفكار

الآخر.بمضها

تعدهافقد،حديثةالأحلاممرضوعاتتكونأنيلزم،لا

الأعابإلىتصللالبههابعيد،أمدمنذالواعيةالعمليات

الوعي.نصفحالةخلاليالأفكارمنبللةإلاالفاعلة

حقيقونوالمكانالزعانعنمراييمولياأنهنعرفأدالهامومن

المكانأوالزمانمنكبيرةماحةكطىقدالحلمفإن،الحلمفي

.واحدةلحظةفي

فيهاثادوزاالأحلامتلحب:بالأحلامالإيمانتارغ)2(

هى؟بالأصاطر،الشوبتمدفهىالحعرب،كلودكانةآداب

كلتفسرمفتاحأنها؟،الأرواحاصتحضارعمياتأساس

الأحلامهذهوعنلتفيرها.آخرشيللااليالعنايةأعمال

والأحلامالحرووة.والأ!واحالكواي!عننظرياتتكرنت

تخلولموالوثننن،الحقيقينالأنبياءلأقوالمصدركانت

زالتوما،الأحلامتأصرمنالوصطىالعصررحضارة

لبصالغامضةللأصارالربةلحينتظرالحدكةالحضارات

فيالخراليبالاعتقادايعلقنطاقمنخربخاأنناومع،الأحلام

للأحلامالحميقثيرالتأمكانيةبإنعترفأنيجبأنهإلا،الأحلام

.الاسعلى

المقدسالكتابمننرى:الفديمالعهدليالأحلام)3(

أ!يتها:تتوقفالمصادرهذهوعلىثلالة،مصادرللأحلامأن

5:3(.)جامعةطيهأحلام)أ(

28:12(.)نكحماويةأحلام)ب(

23:32(.إريا2،او:13)تتالرررمنأحلام)ج(

باعتبارههو"جلمأكلمةالقديمالعهد!تخدمماوامحر

فبالرؤيا،للربنبيضكمكان")ن:اللهمنرسالةلتبليئويلة

!رةيتكلماللهلكن6:5(،21)عدداكلمه،الحلمفيلهاصتحلن

الكبرياءويكغعصلهعنالإنانيحول...حلملي...وبلالنتين

!كربةالزوالمنوحياتهالحفرةعننضهينع،الرجلعن

إلىالله"جاءالحورةوبف(18-3341:)أيوب،الموت
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خلي

قال5:!قوبو!قرل.2:3(0)تكاليل،حلمقأيصالك

الىاللهاأقكاا(.وأأ.31:تك)"الحلمفياللهعلاكلى

الربوتراءى31:245(0أنك،الليلحلمفيالأراميلابان

3:5(.)املحلمافيلليمان

عننجرةتحملكانت،القديمالحهدفيالأحلاموبعض

)خوتهعلىقصهاايييوضىأحلامونامتفية،أحداث

تفسووالحبازينورئىالقاةرئيىحلاموأ،(511-:37)تك

-1ة41)تكفرعونوأحلاما-23(،04:)تكلهايوسف

أحدالمد!انيينعلةفيحمععندماجدعونت!ثجعوكيف32(.

قداللهبأنلهصاحبهوتفوحلئا،لصاجه!وىالمدكانيين

وحلما-15(.7:3)قضجدعونممدالىالمديانوندفع

4(،2:ا-ه)دايالالعالجةالإمبراطورياتعننجوخذنصر

وحلم27(.-4:4)دايخالكبريائهتجةجصيهعماوحلمه

وصمودالبهكلالبحرعلىوهجومهاالأربعالرياحعندايال

1-28(.7:)دافيالالحظيمةالجواناتالأربحة

فقدوتفوها،الأحلامبينيميزواأنإصرائيلفيعلىوكان

23:32()إريابائلأذبالثعبلغوايةكاذبةأحلائاتكون

5(.-31:1)ثووصاياهاللهكلمةهوذلكفيا!كولكن

طيية:أبابنتجةقأققدالأحلامأنالكلابيذكر؟

تكرنقدكا5:3(،)جاالثغل،عرةمن!أقيالحلم"لأن

وكلرةوالأباطيلالأحلامعرةمنذلكلأن5للأبافي:عصدزا

:7(.5)جا،الكلام

فناءسرعةعلىمثلأللدلاةمجازئااالحلم!كلةتتخدمكا

اعاروا02:8(0)أرو!يوجد،فلايطواكالحلم:الركل

)مزاييظ،عندكحلم...فنرااضحلوا،بغتةللخراب

لاالذيالمذهلالمدمقاليءعلىللدلالة؟2(،.او73:9

وكذلكا(.:261)مزالحالمبن،مثلصرنا5:يصدقككاد

)أرنب!:أورضليمأعداءوخرابالكاذبةالآماللوصف

أرئلعلالمجند!الأمصجمهوراليل،كرؤ!اكحلم"وككون

وكا،فارغةنفهو)ذايتهقظثم!أصأنهالجائعمجلمكا...

8(.و92:7))صق...،!ستبظثمدربأنهالحطانمجلم

"حدم،كلةتتخدم:الجدددالعهدليالأعلام)4(

يوعربنابخصكعلقوحميهاتى،)نجيلفيمراتت

كاووتلهتاهللأحلمافييوصالربملاكظهر،المح

!ابهحبلالذىلأن،امرأتكمريمقأخذأنتخفلاداو!ابن

أوحىالربأنكا23(.-02:ا)ت،القدسالروحمنهو

2:12(،)ته!ودس،الىورجموالاأنحلم"فيللحجوس

خذتمتائلأ:حلمفييوصفظهرتدالربملاكاأنوحدث

مرةوحدث2:13(،)مت.،.مصرالىواهربوأمهالمبي

قائلأ:مصرفيلوسفحلمفيظهرقدالرب"ملاكأنأخرى
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ت)اصاثيل،أرضالىواذبوأمهالصيوحذقم

علىجملكأرخيلاوسأنحمعالماروسفأنكا2(..او2:9

الجلل،نراحيالىانصرفحلمني)بأوحي)ذ...ايهودية

قاهللة:تحذرهالهبيلاطىزوجةأرسلت؟2:22(.)ت

ت)،أجلهمنحلمفيكئيراايومتألمتلأقالباروذلكه)لماك

279:.)1

فياالأحلام،فيهاذكرتالتيوالأخ!ةالابعةالمرةأما

-سمفيبطرسالرسولكلامقجاءمافهيالجد!د،المهد

رؤىثبابكمو!ىه...:يوئلنبوةمناقتباضاالخميئ

2:17(.أأعأحلاناهئبىخكمومجلم

،جلةتعدفلمالجديد،العهدفيذلكبحدالاحلامتذكرولا

يكنالقدسالروحأصبحأنبمد،للناساللهرسلألللتوصيل

وما،اللهكلمةفيباالمعلنالحقكلالوورضدهمالمؤنينني

بأنواعقديئالالأفبياءالآباءكلمعابعدالله5:القولأروع

2(.او:اأب،ابنهفيالأضرةالأ!امهذهكلناكتصة،وطرق

:حلاوى

سوقفيو)صأثيليهوذابنر!يطكانالحلوىمننرع

ولا،،باناجاهيالعبر!ةفيوالكلمة27:17(.)حزصور

أكاعلىالترجومفيفتذكر،الدقةوجهعلىنهاالمقصود!عرف

اصمأضهاابعضو!ظن.الصبيةالتربةجاءتونها،حلرى"

نوغاتحتبرهاالريانيةايربةأن!.الكريةالدرةمننرع

مننوع5أغاعلىالمعدلةالانجيزيةالترجةوفيالدخن،من

."المر!

:نحلوا

هوالمرأةومهروالساحر،والعزافالدلألأجرةهوالحلوان

فانطلق5.حلوانفهوجزاءأورضوةمنأعطىماوكلطوانها،

لاوايوااوليهمفيالصافةوحلوانمد!انوضيرخموآبضيوخ

للكلدانيين:نصرنبوخذالملكقال؟22:7(.)عدد،بلحام

واكرائاوحلاو!نهدا!اقيمنتنالونوتمبو.الحلملنغ)ان

الىالحبر!ةالكلمةلفستربتوقد2:6(.)دانيال6عطئا

لنفك،عطاكاكلتكنا:لبيلثاعردانيالقولفي،بات)

5:17(.)دانيال،لغكلىهبلأدكود*

خيي:

وماالعصور،أقدمنذالحلعرفتوقدللز!نة،الحلىتبى

الأثر!ةأالحلىمنالمتاحفبهتذخرماوأروعوأعظم!ر

والبابيونوالأثوركلنوالم!يايونوالحبرانيونفالمصرورن

)تضرجالأمغرمننكانواالفديمالشرقشعوبمنوكرهم



خيي

سومرمنالحليمنلمجموعةعورة

خيي
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خيي

منتصغكانتالتيالحلبلب!ونساءا(.ا:صم8:242،

الكريمة.ضهأوالكريمةوالأحجاروالنحاسوالفضةالذب

الحلى.صنعفياشخدائاالمعادناممروالفضةالنبوكان

معدق)طارداخلكريمحجرشيتكونكانالحلمنوالكثكل

غوموادمنكالبيهافيالكريمةالأحجارهنيوكانت.مزخرف

الحضويةالموادبحضأ!ئااصتخدتقدكانتو)ن،عضوية

الحلى،صاعةفيواللآلىءوالمرجانوالأصدافالكهرمانمثل

وزخرتهانقثهالسهولةأ!ثابلفحصب،لجمالهاليىوذلك

فيتخدمكانتالحجرىالعصروفي.حميةأضكاللصنع

.والحظاموانحالبالأسنانثلعضويةمرادالحلىصنع

الىج!ئاصار،الحلصنعفيالكريمةالحجارةواسخدام

نأعتقلونكانواحيثر!زية،لأغراضاستخدامهامعجنب

الأحرازفكانت!حركة،خواصىلهاالكريمةالأحجارممظم

وأالأمراضمنللوقايةاوة2الرالأرواحلابعادتتخدم

بالخ!ر،الكرمنواثيايغبرالجشتمكانححن.حظلجلب

اليافوتوكاد.الحربفيفرةيلبهلمنبخحالماسكانيئ

والغدرايخانةمنلابهبحمي؟الحماوى،لنحبمرمراالأزرق

.والعادةبالحبكلتبطالأحمرالاقرتكان؟.والفقر

وبريقهاالجيلةبألواخهاتمازموادمنتمنعالحلىوكانت

منالأولالموضعفياللونوكان.الجذابولمحاضهاالخلاب

ولكيا،اللونعديمةالوحيدةالمادةهو،الماس)وكانالاعتار.

ا!بصاريخطفوبرتالموادأصلدلأنهوذلكالقيةبالت

الملونةأنواعهنجدللحاس،بالنبةخىولكنبالأباب،ويأخذ

الملونة.غومنتمةأكلى

كلمةالمقدسالكتابزالحلهذهعلىطلقماومحيرا

أتكفضة،أتعة5أوذب،"أتعةعنفنقرأ،،أتحة"

6:8ا!35:22،أ:3:22،11:22،35،خر24:53،

!!(...:6117حرفبال..32:27أخ1002وه

مثلفحديكدوائر"ةيخغولعرو-الدعريسويصف

.(ا:.7نق)،عناعممدكيصتالحل

للأنفللأدليرلموخزالمأقراطشكلعلىتصغالحلىوكانت

وخراتموأطواق،والمعصموالساعدللذراعرأصاوروحجرل

خر41:42،ء2:22،)نكوسلاسلوخلافيونلاشد

ا،اواا:.نثى26،..و8:24قض31:ه،عدد35:22،

5:92(.دانيال12،اوا:ا6حز2،ا-ا3:8اش...

علسرن-الفقراءعداما-الطقاتكلمنالرجالوكان

أنكأيفاأخائاقعصلالاصمعلاينثىكانالتيالخواتم

38:18،41.)42:

)إرياالحللبسعلىتحرصانوالروسالعذراءوكانت

أدواتتخلعكانتالحزنأوقاتوفي.21:2(رؤ2:32،

ليالحلعفال
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.(-33:46خر)كةالز

الزنةأدواتاضخدامعنالشاءالجديدالعهدوينى

ور!الناءأن...فأريد)بولى:الرصولفيكبالحارجة،

وأزبأوبضفائرلاوتحقل،ورعمعالحشةبلباسذواتهن

يكنب!و!(.8ت2ق1)،الثمنمحكلةملابىأولآلىء

ضفرمنالخارجيةالزيخةزيتكنتكنلا":بطرسالرعول

الخفيالقلبإنسانبلافياب،ولبىبالذبوايحلىالعر

اللهقدامهوالذ!يالهارىالوديعالروحزنحةالفادالعدبمةفي

ا!كلنالحكمةأنالكتابويذكر4(.و3ت3بطا)أاثمنمحر

1(.3:هأم،ا-91:ه28)أيوبوالجواهرالحلىكلمن

خيي:

فيعدنةاصموهو،،زيخةأوحليةامعناهعبرىاسم

تخمعلىوابهافوباطنحلقةمعذكرتأش!،سبطنصيب

كانو)ن،بالضبطالآنموقعهايعلمولا،2(ه:91)يثىأث-ر

31بعدعلىتقعالي،عالةخربة"هىأنهايظنونالبعض

عكا.منالثرقيالثمالالىميلأ

)حم*!

وأالحوضيمى،لذلكالجتن،الأسردالطينهيالحمأة

ياهتحملهاالتيوالقاذوراتالرواسبفاآترااليالحعرة

.بالحماةفا،وت!حللل!خمرالمرفمحارى

وأصعدقوعصراخيإلىمال"الر!إن:المرنموبقول

وصللماوصفا(2:..)مزأالحمأةطينومنالهلاكجبمن

خطيةيعرفلمالذىاافيجحلاللهولأدوفساد.ضرمنإليه

غرقت9:النبوةبروحيقول(،2ا5:كو)2الأجلناحطية

نفههو،حملفقد96:2(،)مزأمقرولي!عصيقةحمأةفي

الرب"لأن2:24()ابط!الخثبةعلىحدهلنىخطايانا

53:6(.)إكأ،حميناإئمعيهوضع

لالأنهالمضطربكالبحرادأفهمالأشرارالربويصف

02(.57:"كأ،وطاحمأةياههوتقذفحهدأأنيطع

الربلصوتيمعلمإنبأنهصدقياالملكالنبىإرياوينذر

الىفاؤهوتؤخذالأصفيصيقعفإنهللكلدايخين،نفهويلم

نعبيزا22(38:)إرمبا،رجلاهالحمأةفيوتغوصأبابلملك

ومهانة.وذلضيقشبهميحلعصا

الوصةعنيرتلوداالذ!نانأ:بطرسلالرصويقول

الىعادقدكلب:الصادقالمثللىماأصابهمقدلهم،المسلمة

الىإى22(:2بط)2،الحمأةمراغةإلىمغتسلةوخنزيرةقثه

.الحمأةفياثرع

يلاثم31وهو،خضنأوقلعةأوحمىامحناهأرامياسم

القرنفيالحثيرنمهاجعافقد،الحميةالملكيةالمديخةتلك

الماليةثعاصمتهم!تالطريقعلىقلحةالجلادتبلالحائر

تلعلىحماةونقع.قادشلىالحموبيةوعاصمهمكركمق،

ميلا25نحوبعدعلى)الأوريت(العاصيخهرجابرعلىكبر

حماةإ:البىعاموسوبسمادمثق،منالثمالإلى

6:2(.)عا،العطية

عنا:18().اليهوينسفرفينقرأ:القديمتاريخها)1(

أحماةأالاصمنفىمنييدوولكنكنحان،أباءبينالحماقي

ذكرهاوتدطيين.كانواسكانهاغالبيةأن(أراميومو)

اليالبلادبينق.م.(1448-)2015الئاكتخص!

إلىوصلتعظماأوجفيإصرائيلمملكةحدودأن!قحها.

تكنلمنضهاحماةمدينةولكن،حماةتخومأكي،حماةمدخل

حز،13:ه!ق34:8،)عدإصائيلمنجزةا

ملكترعىلينصداقةعلاقاتقاتوقدا-21(.47:3

ن!سليمانالملكوبنى\(..و8:9صم2)الملكوداودحماة

أحدنيمجلأاحمهانجدأحآبأياموفي.حماةأرضفيمخازن

ملكهاعقدوقد"حماقعات)باصمالماريةالقوش

وأخآبدمقملكبنهددومعالحثينمعحلئا!إ-رهوييلا

ملكولكنأضور،ملكاثافيشلشأصضدإصائيل،ملك

.ق.م846فياقرقراموقعةفيأخيراالحلفهداهزمأضرر

ملكالئاذرربعامهاجمهاثمأضور.لملك"حماة9خضتوبذلك

مل)2فصبرةلفترةعلاوا!تولىما،حدإلىودمرها)صرائيل

الجزية،ايخلو)ملكهادفع..مق073وفي2(.:6عا:41،28

قعمهاولكنهق.م.(،727-)745الثالثفلاسرلتغك

،صورااإلىصكاغامنأر223و!يقوادهلينومنطقا

حماةأرصصجوناجتاحا.م.ق072وفي.الدجلةنرعلى

!(روييادىأو)"اللولادىاملكهاجلدوصبئوخربها

كانالأضوريينمن4ر003الجطقةفيوأسكن،هالصوف!بغ

!ول،قيلةبواتذلكوبعد.المادىهد-سصز"مهم

)!ق!ا:13،ا:8،34مل)2عيااضولى)نهضحارب

بقيةججمعالر!أناببنإضياءويذكر(.3691،37:13:

قرشاأنكاا(.اا:ا)إش"حماة"مطعدورةبلادمنضحبه

)675آصرحدونأشورملكأعبهممنبينكانواحماةمن

معهمحملواوتد(،ا:724مل2)الامرةمدنفي.م.(ق

البابيةالسجلاتوتقول.3(.:17مل)2،اأضيمامعبودهم

موتحةمنهربهاعدنخوج!فلولطاردنصرلوخذإن
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عم-بةحاة

حماةموتع

)94:23(إرياوتبأق.م.()506حماةحتىكركميق

وعورودمقأرفادمعحماةخرابعن)9:2(وزص!ا

جتدلإسرائلال!ثصالميالتخمبأنحزيالياكاوجمون.

1(.17:48،او47:6)حزحماةإلى

المكايينضرفيحماةأرضتذكر:اللاحق!اركلها)2(

بجوكأالمكاديرلاثانجوكأفهالنقتالذىالمكانبأشا

-2:ها2امك)الهربالىيونائانواضطرهمديمترروس،

وظلتأ،ألفاناااسماللوقيونعلياأطلقوقد28(.

احمهااسنردتأنإلىوالروماد،ايونانعندالاسمبهذاتعرف

وفد.ابدىالابعالقرنفيالصبخحهاعندماالقديم

بعدولكنها،ونصفقرنلمدةوالأيويونالد!علاححكمها

.الاضحلالفىبدأتاالفداأ!"موت

خصيبسهلويطحماةمرقع)ن:الراهنةحالتها)3(

بلادبينالرئشيالطركقعلىالضيريةجالمنالثرقال

!-الآننهاجحلالحديدى،الخطوعلى،مصر،النهر!ن

منالآنوتنكون.بالكانآهلةهاتمطينة-ندكئاكانت

الحرر!ة،المدناكبرمنرتحدالقديمةالقلحةحولأحباءأربحة

نقوشأولامحعثتحماةوفي.الضخمةبسوا!اولتهر
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:حماةملىخل-حاة

الماليةالحدودتعيينعندك!زاهحماة)!خليذكر

،8:56مل3:3،1قض،ه:31ثمى،31:12دعد)ائيلصل!

.(6:41سعاص،7:8خأ31:5،2حأ41:52،1مل2

حمصمنبنحدرالذىالباردنهروادىفينطقةأنهطنوكان

بالنةولكن.طرابل!مديةمنالثمالإلىالمتو!ابحرإلى

البقاعوادى!نطقةلهالمقموديكونأنبدلالفلطين،

الجرجمةالعبريةوال!طصة.والرقيةالنريةلبنانجبالبين

نأالبحضو!ى،عندأوفياوتعنى!يئواهىمدخلأ5

مديخةالآنفيهتقومالذىلل!وقععلماسمهوأحماة-لبوا

عندسلبكمنالرقيالثمالإلىميلأ14بعدعلى،لوة"

يشعحيثاستراتجىموقعفيوتتحكم،العاصيفهرمنابع

.الرأىهذايؤيدمما،والجنوبالثمحالإلىالسهل

صبة:حماة

3(،ت)8الثالطالأدامأنجارفيواحدةمرةإلالهاذكر!ردولا

،،العظيمةحماةاصى!حماة5باسميعرفمكانثمةولهى

نفها،االعظيمةحماةاعلىاستولىقدسلب!انأنمحدوولا

ايىصوبةمملكةمنأجزاءدعضعلىططانهبتأكدا!فيبل



حاثيون-نيحا

انحطوطةوتذكر.حماةإلىضوطهاعدصتأفهايحتمل

إلىإضارةأىدونصوبةبيت(البينيةالترجمة)منالفاتيهانية

بينالجضافيةالحدوداختفاءفإنالآخر،الحانبومنإ.حماة9

منيجعلطو!ل،بزمنالأخبارضركتابةتبلوحماةصوبة

اتدادعلىللدلالةاسخدمقدالمزدوجالا-يكونأنالمحتمل

وبينبينهاالخلطولخبالمنطقةتلكإلى!يمانفتوحات

أبطالأحد!ناثانبنيحآلاناكانايىأالحورايةصوبة"

36(.:32صم2)داود

:حماتيون-حماتي

ا:18(..)تكحماةسكانهم

حمافي:

)ا:16(.وبمقارت.الأولالأيامأخبارليالاسمهذادكر

)تكالتكو!نسعرمنالحاشرالأصحاحيالمدكورةالا-ماء

الأخبارضرمنالأولالأصحاحفيالمذكورةوتلك(،018:1

،حماذاباممالمذكررنفههو،حمالي"أننرىالأواط،

اليهوين.ضرفي

إرمياويفول،الحلفرؤيةعد!همهاأوافيصوتهي

جبازاعدؤاضرهمعلىعقائاالبعلىسيرعلاشب)ن

كد،خيلهحمحمةععتدانمن"إنهحتىجرارةبجيوكأ

8:16(.)إرمياهالأرضكلارتجفتجادهصهيلصوت

:انحلى

أبخاءأحدا-وهوأمبهجأومفرح"محناهعبرى)3

حمرانأفئاوبدعى36:26()تكالحوريصيرابنديئون

41(.:1أخا)

:وندحفا

وتدضاكر،أىحامدسمالغةعغةوهىأ،حناد9حمع

غ)أورشليمسورتدضينعندالحضادي!سفرتتيننحمياأقام

العجةالصورةكذهاعانهمالذىللر!والحمدلكليم31(:21

1(.6:ه)غيرثاوحميناثينلىالوراكملواحتى

حمار:

العرية:فيأحماءعدةله

العرلبة،بالكلمةضةوعى"حامورأوحامار))1(

،،قوةأوخئل9محناهاعريةكلصة!-مثقةأصهاويرجح

حار

الكثرلونلأنالربية،فيأأحمرأكلمةإلىالبعضوورجعها

3(.220:تك)انظرالحمرةالىثيهلأيضأورماديالحصرمن

وكلمةحمار(لحى)في،حمار5كلتيبينتوريةوفاك

ثهثرن:قولفي(العبريةفي"حامورأ!ي)،كومة"

رجل،ألفقتلتحاربلحىكرقين.كرتحماربلحي"

ا:16(.5)تض

الأراميةوني!أتانواالأضور!ةفيومىه"أتان)2(

تخدمالأتانلأناأقاكلمةمنمتةوهي"،أتانهإ

أنها(3ول)!33!فورستأوظن.المسافاتوقطعالنقلق

حملأوهزيلابمعنىأأدان!الأرايةالكلمةصتمئتقة

مننرعإلىتث!ر1(50:)قض!الصحرالأتيو)إ.الانقياد

أجردمنوهى،بالحرةالمثربالأبيضاللونذاتالحمو

1(.ا94:تك)انظرالحرأنواع

علىوتطلقومحنى،لفطاالريةفينفسهاوهى)عير،)3(

"يهرببمفىعبريةكلمةمنممةوهيالقوكط،الفتيالحمار

،01:4)قضاجحثى،إلىترجمتقدإهبخفةهـيفرأوعة"بر

2(.0:34)إش"حمير،والى1(21:4

عبرىأصلمنوثتة،البرىاالجحقوهوابير،)4(

وترجمورضاقته،الجوانهذاخفةإلى)شارةفي،يئب"بمعنى

،6:هأيوب)انظر،الفرا)الالقديمالعهدفيالكلسةههه

،24:2إريا324،1:إش،401:11مز،:ه11:21،42

8:9(.هوضع:41،6

وأانردالجح!قوتعني،عرود"أو،عراد5)5(

)أثوباالرحقحمار)إلىايرجمةالكلمةوهى،الطليق

2(.5:ادانيال18-93:ه

الإفربقىالحمارمنالححاراضؤنر:وأنواعهاصله)أ(

ولول!ع3)هأيىإكوس5باللاييماالمسصى)الوحنى

المحدةالجطقةزالمدكدةبألواعهيوجدكانالذى(45؟ول+أ

ثلالةظلتوقد.الصربالىالييةالصحراءع!رالمرمالمن

الرومافي،العصرحتىالمناطقتلكنيتعبقالحمبرمنألواع

النوبةبلادلىثالهاوعاشأ!قا،كرلميثهالؤأحدهاوعاش

ويدو.،الصومالقيثاثهاوعاشالأحمروالبحرالنيلبينفب!ا

.الأنواعهذهصبينالهجينمنجاءحالئاالوجودالحمارأن

لحدمةالحماراشخدامأنعلىالقديمةالمصريةالآثاروتدل

حيثاليلواديإلىاتقلثمالييةالصحراءفيبدأالإلسان

ي)الأولىالأمراتعمرفيذلكحدثوقد.بكرةاصتخدم

.قرونبعدةذلكقبلحدثلحلهبلالجلاد(،قيالنالةالألف

كجزءلييامنبأقيكانأيهالفدبمةالمصربةالآثارسجلتففد

اصتثاسولعل..م.ق0265حوالمطيممرلملوكالجزيةمن

إلىأدىىالعصورنف!لطالجاطقصائرفيحدثالحمار
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حار

.السلالاتاخنلارو

فىاتازاالألوانامصر:والاصتخداماتالوعف)ب(

الأيم!أ!فامناكولكرالأعر،واللوذالرمادىاللونموالحصر

ولدمافناأحجامهافيتختلفأنها!.والأرقطوالأشهب

والموطن.الحجمصغرقزمهوماومنهاحجئاالحصانيغارع

الصحراوكة،ضهالتلالهوالوخيالنو!للحمارالأصلى

العلف،منيالقليل!نعصبوزا،الحطو،ثابتالحماركانلذلك

ولدلك،الخصيةالهولمنأصلأجاءالذىالحصانب!ف

يحللمالبولهذا،أفضلوعلفمعبدةطرقالىيحتاج

المتاخمةالجاطقأوالجيةالمناطقفيالحمارعلالحمان

عندالأصاصيةالنقلوسيلةطويلةقروئاالحماروظل.للصحاركي

)تكوالمحاعلالأثقالتحملالحصرفكانت،الفقيرةالعوب

تحمل؟03:6(،إش25:18،صم94:141،ه،:23،

والاطفالالناءولركوبا(،28:هاخ)2والمصابنالمرضى

مل252:.2-24،اصما:5،18كق4:.2،)خر

جروف!21:7(،"شالحروبلىواشخدت4:22(،

ثورعلالحرثعنالر!ةنهتوقد2((320:)إكأالمحراث

القومعيةمنالرجال-سكهاكانكا(.أ.ة22)تثمغاوحمار

.(4،21:41ة01)تض

يطءوافتقلالأغراضهذهفيالحصاراصتخدامانتثروقد

العاصر.القرنفيالابرطانياإلى!للمولكنه،أوروباالى

يخهافيكرمرةأوا!:انر-!وبينفلطينليتاركه)بر(

فرعونقدمهعمااليهوينضرفيجاءماهىالقدسالكتاب!

بلا-هذهتكنلمولكن12:16(،أتكلابراعيمهدأيامى

منجلاتفهناكالحمير،ابراهيميها-سىمرةلأ،-ضك

وماالجلادقبلالثالثةاكفمن-وغرهاأريحاو.شدريرتل

فلسطينجهاتكلفيالحميراصتخدامعلتدر-بعده

ويلةكانتأخهابدلأوأجا.كررناطقكلفىبلسوريا

حواليكنمانإلىالكلدانيينأورمنمعهومنابراهيمانقال

ىأ-الرحلةمناففيالصففيتطحوافقدق.م.0018

ضهناطقفيطويلةمافات-كنحانإلىحاراذمن

بلرنالكبيرالحددهذاعورالهلمنيكنلمو.صحراوية

الغابرةالأزمةتلكفي-نكنلموللحصل،وصبلةاضخدام

الحمير،ظهورىصالجيةالجاطقوالصحارىلبوروجلة-

بقليل.دلكبعدإلاالجمالاصخداميبدألمإذ

اليق!علالحمارقدرة:العبرافينعندمهته)د(

أيةللحصرجحلتايضاريى،عرةضاطقو!تاسيةظروف

كان،الخيلفصيةكلوثل.المتر!الحربلادفيخاصة

يجترلافهو.اليهوديةالريعةمجسصطاهرغيرحيرائاالحصار

يكنفلما:6-8(.4تث8،-ا:1االاظلفاثمقولا
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كد-المجاعةقوةمنفكان،بأكله6يل)سلبىمموخا

الحارهرأساصارأن-للاصةأرامطكنجهددحمار

6:25(.مل)2الفضةمنبمانين

المقدسالكتابكلفينجد:الكلبقصصليصه)!(

عامةمناصافيأىممنلكاتمنهائاجزغاكانتالحصرأن

،مرة21صىنهايىمرة،381الحمارذكروتد.الشعب

مجازئا.!اذكرهجاء

:33(12خر)صثلأبالححاربالفابةالجعلفةالكنيرةوالأحكام

ناكتأن!لثحب.ايوبةالحياةفيالحمارألجةتؤكد

تث12،ووه23:4)خربالحمارللاممامالأقلعلىوعالا

حتمدكانالفقرالرجللأنذلكيكونوقد1(0و4و22:3

اللازمة،الحدماتوتأديةعئ!كبفيالحمارعلىكثزا

الأعجمبالجوانللرفقإنايةناحيةمنفهاماعلىعلاوة

المكين.

كلفتومماالجدبد،العهدفيقليلأإلاالحماريذكرولا

الوبالحمارالرفقإلىمرتيرأشاري!وعالربألىالنظر

،ا:5(.أ،ا:ه3

الحصر،منهائلةأعداذايقونالأغياءمنالبحضوكان

فلمالفقيرأما42:12(.)أيرب،أنانألف5أيو!عندفكان

بفرللذلكواحد،حمارمنأكربمنلكأداضطاعنهيبك!

)أيوبأالأرملةثوبويرتهنونالتامىحماريتاقونا:أيوب

4.)2:3

)1(

)2(

)3(

القديم:العهدفيمجازيةاشخداماتو(

عنمجازئااشخدملمجيمحمار5أوأجارمحمارأ

كعفهأفأخىوإلاشكانةالكلعنتبيزاياكر

1(.اوه94:4)تك،جذاللجزيةوصارللحمل

منيهوذاضبالهوصلمالوصفاالحصرلحما

2(.230:)حزالوثةبالثعوبباختلاطهموضرنجاسة

أبوابعنبحيذاومطروخام!حوئاحماردفنيدفن"

الئنعالاحتقارعنتعبيرا22:91()إريا!أورضليم

تبيموتعدماالحماركانفقد،البالغةوالإهانة

والكلابآوىوبناتالضباعلتأكلهاالبريةإلىجثته

الجارحة.والطبور

عا!للدلالةاالوخيالحمار"أو5الفراايشخدم)4(

،24:هأ!وب)انظروالانفلاتوالعدوانيةالرخية

إلائا9كانإنهإحماعيلعنيقالكا8:9(.هوضع

)تك"عليهواحدكلويدواحدكلعلىيدهوخئا

إرمياأما8:9(.هوشع،ه24:أبوبانظر-12:ا6



-أحمقحمق

لفسهاضهوةفي،البريةتحودتقدالفراأتانياا:فيقول

2:24(."ريا(!دهامنضبحهاعند.الريمتتنثق

الأوثانعبادةوراءوالقيادهفديمأالث!عبلجمرحنصر-وا

.الربعنبحيذا

22)الأصحاحتمهفيبارزادوزابلعامأأتاناتغل)5(

16(.ة2بط2العدد،ضرمن

للحمارواللحامللفرسالوطأ-الأمئالسفرفينقرأ)6(

دأالعادةجرتوتد2:3(.)أم"الجهاللظهروالعصا

لالكنواللادة،والغاءالعنادنيبالححارالمئليضرلص

عنئيلبالحرىبلالمقدء!،الكتابفيهذامنشىء

منأذكيفهو،صاحبهمعلف!يعرفاإنهالحمار

الطيعي:الإلانعنوقيلالخاطيء.العب

لأنه11:12()أيوب"الإنانيرلدالفراكجحقا

.(48:8)إش،عافيحميالبطنمنا

يك!ر.عنقه،أوبثاةالحماربكريفدىأنيج!وكان

ا:13(.3)خرأيضئابثاةيفدكاالإنسانوبكر

فقدوالتواصع،للوداعةرمراالحصارركوباستحدم)7(

جح!ق"اعلىراكئاأورضليمإلىالمجدلهالربدخل

يذبكملكفرسعلى-سكبلم!و،اللامكملك

النبي:زكريالربةإتمائاذلكوكان،والقتالالحربإلى

ووديعومضورعادلهوإلك.يأقيملككهرذاا

9:9،)زكهأتانابنجحقوعلىحمارعلىوراكب

21:5(.تانظر

خمر:

بالكلحةالسبينبةفيوترجتأ،جنرإبالحبريةوهى

ضهةالعبربةوالكثمةأ.أسفلت)أكي"أضلتوس)اليونانية

القار!!تعىوحميهاوالقطيةالفديمةالممريةبالكلشين

منذالأو!الرقفيالتجاريةالموادمنوكانت(.)البتومين

لذلك،حولهوماإقيالجرلىبكزةوتوحد.م،ق0025

الأضلت"بحر"المؤرحانوشرابوالصقلديودور؟اصلق

الميت.البحرعلى(ادء"43أ؟ذا)

خارجومنداخلمنالفلكيطلىأذنرخاالربأمروقد

وهي"كفر9هيهناالعبريةوالكلمة6:14(.)تكالالقار،

ح!هء3)انطروضرهكطاهأىعإأكفر9العريةبالكلصةشبهة

!الكفارةأكلمةحاءتالعبريةالكلمةهذهالإخيزية(ومنني

:داوديفرل!الإنادلخطيةسترلأكاوالترالعطاءأى

انظر32:ا()مز!خطةوسترتإثمهغفرللذىطولىا

:7(.4روية

اصتخدمواإذبابلبرجنجاءفي،الخمر"اصتخدموقد

الديمعمقفيكان؟ا:3(.ا)تكأالطينعكانالحمر)

!هناكوضطاوعمررةصدومملكافهربكرة،حمرألار"

منسفطالهأخدت9موسىأميوكابدأن؟1(..أ:4)تك

2:3(.)خر!والزفتبالحمروطيهالبردى

حومر:

للحنطةمكبالأوكانأ،حمارحمل9شاهاعبريةكلمة

ىأأبثاثعرةيادلوكانأ.الكر9نفهوهووالجوب،

ا،،5:.إشا:1،32عد27:16،لا)انظرلترا022غو

3:2(.هوشع14،-45:11حر

يحمور:

الجواناتبيناليحمورودكر.العبريةفياللفطبنفسوهي

ماندةعلىيرئايقدموكان(،:ها4)تثالريعةفيالطاهرة

البقرمننوعأنهوالأرجح23(.ة4مل)1صيعانالملك

حمرأنهويغلبفل!طين.ليتيقالتياثياتلأوالوحثي

.اللونأحمرلأت"يحمور)

:حمران

المجلد.هذافيحمدانإلىالرجوعالرجا

حمص:

،واحدةمرةإلاالمقدسالكنابلى!الحصص"يذكرولا

عندمامحنايمفىومرلهداودأصحابقدمهماذكرعدوذلك

وطوضا"فرضأ:لهقدموافقد،ابهألالرموحهمنهارئاكان

وعدضاوفرلأوفريكاودقيقاوشحيزاوحنطةخزفوآنية

معروفنوعوالحمص:28(.17مم)0012موياوحممئا

.حيدةعذائة!دةأيتهله،والفولالشلةئلالقرلمن

حمطة:

يهوذاتلالفيمديةاصموهوأقلعة"معناهلعلعبرىاسم

ا:54(.5)يثىالآزموقعهايعرفولاوحرون،أفيقبين

-أحمق:حمق

دلدلالهعرلهكنماتلضعتوجد:القديمالعهدفي:أولأ

أهمها:وشتقانها،الحماقةعلى

قبيخا!،9إشريرا"ضحمئاولنيومثتقاتهاأنابال!)1(

اكزبيعالأ)النعارةتعاددوهيهـ،فيهجاء"لافاسذا"،9

هونهاوالاصم.أحمقأونجيضخصمجردعلىتدلمما

يكونويكادحياء.عدمأشقاحة،ثرا،:ويدى،نابالاها
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-أحمقحق

تكله(ا)ناباالن!لأر9:!لالال)االأحمقهولمنتعركصثمة

اضبعا!تكلمونفاتاليصنحإثئايحكلوق!ه()نابالاباللزه

إص-)"العطاذشربويقطعالجائعنفرويفرعباقراء

.(6ت32

لبطاث"،"ابرلا"نه"ا)الآلاروجهاأليحابلوصفتوتد

فغاك2(25:هكى)1عده!والحماقةاحمهلابال9:قائلة

!)نابالاه(!الحماقة9وكلمة،نالال5اصمببرتوربة

الحبرية.

المواضه،كتلفليوثتفاتهاالكلمةهذهواضخدأمات

:القباحةالر!-نرع-غالا-ويصاحها،المدىهذاتؤبد

91:23تفر7،1:هفي-22،2:اتث34:7،تك)انظر

13(.و13:2عه12،.و2402:6،و

يردهـثم،إلبقلبهوالحاهاتاقا:المزاميرفيونقرأ

،(49:1،53:1)مز"بأفعالههورجرافدواا:بالقول

الحماتةمجردمنبهزهوطيتضنالأمرأذعلىيدلمما

والجهل.

فولفيإقبيح،بكلمةوالمترحمةالعبريةا"هالالكلمةأما

الكاذبيز:الي!توأحآبصدقياعرابرإرميافبعلالر!

92:23(،)إريااإصائافيقيخاعملاأخهماأجلمن)

مزأيضئا)انظرعا!بصوتالاهىأوالماخرمعنىقضمن

،5:5،73:3.)75:4

وأأحمق5ممحنى"طحال"كلمةأيفنانوجد!

...(.13:13عم31:281،تك)انظر،نجاوةا

وأبغاءأ:مجمقيتمرف5،مفاها!يآد!كلمةهناكثم

05:36(.5:4،إرميا9:13،إشا،اا:2)عدأبجهل

لمحما!ة"كلهنردد:الحكمةأصفارلي:ثانئا

-أضاد-أيوب)وهيالحكحةأتارفييهزاومشتقاضها،

منأجزاءبمفروالمزاميروبعفر-الأنثادلئد-حامعة

الكلمةهدهمحارنتهبأتونتطبع(.الويةالأضار

هومصدرهافالحكمةأ.الحكمة5وءتيهابالمقابلةومتقاخا

المعرفة"رأءالربمحافة9لأذيخا!ونهللذينيخحهاالذ!الله

لدونهاواتر،الحياة"ءرر"هيالحكمة:هذها:7(.)أء

الثخمىفهوالأحمقأما.وا*كالموتطريقفيالإنانيير

ولاباللهيالميلابذإنه،الميهفر،المحروا،المهمليفكر،لاالذى

كلماتوثمةبكلشه،وجضأاطهايفاومبالحرىبل،اللهثميئة

"الحصق!علىللدلالةالأضارهذهوتتخدممحيمة

أهمها:وشنفانه،

)أ!وبالسميماالأحمقالر-سالخصوتفيأنابال9(1)

بمعنىألاهبالا5و،(712-:71أم،ا:35مز،2:01،03:8
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-أحمقحمق

،(9:71+-!،8:ث2بيوأ)"تحما"

الأقالسمرفياشحداماتهاوا!ثرمنتقاتها،ش"ياأ."2()

)أمبالذاتوالاعندادالصرعدءانرمفى%خملى

)أموالأدبالصحيحقروهرا:22(.96:د،د12:دا،

)أماضصرفواالكلامفيتهور24:7(،14:9،ا:7،

النزاعإلىيندفعالغضبسريع02:3(،:16.ا01:4،12

ا!فبمايركلأنه92:9(،ا:11:924،17،)أءاخحارا

،722:)أم3كال!اغبيتافه12(،أت7أم2،د:)أ!رباسناذا

مأ:17،ا70)مزوالخطةيقزهـالإثم261.1،27:32:

9(.ة9124،و117:18،ا:ه3

ضرفياضخداثالكلماتامحروهي"كا")3(

وأ!غلاظة"بممنىعبريةكلمةمنمتقةلعلهاا-،الأثا

!لهابفسه.6لقوبليدبطيءضخصعلىتدلفهى،بلادة9

28:26(،ا:4،16)أمالملفثلى:استحداصاتبصحة

:2(2218،:ا)أموالمعرفةالعلموبغفر(،241:)جاوالجها

فيهبماوالمجاهرة2(،23:71:4،ا.)أماضفكرواالتروىوعدم

جا281،7:9:21،1،:93:1،41،33:51)أءحمقص-

جامحة،\:ا18،6:9)أموالحصامالغفب(1،01:12:ء

والفرح2(،12:0أم،ه:4)جامعةوالاصرافوالبلادة9(،:7

)أمبالحيواناتوالثه6(،ووه7:4)جامعةالجف

1(،:018)أمالمذمةوإشاعة(،آ29:،94:01مز،62:11

ا:91(.3ا)أالئروحب

كلمةمنسثشقةأنهاوالأرجحوشتقاتها،،جكل")4(

مجردمناكزعلىتلىلوهي،،الرأسصلابة9معنىتحمل

ولبهاالأئال،سفرفىومئقاتهاالكلمةهذهتردولا.حماقة

انحمقتلأ!"انطر2-7:ه،2:21)جاالجامعة!رفيترد

-جذاأكثيرا...حمقتقد!هرذا،42:01)2!احذا

2(.6:21صم1

)إرباوحماقة22(:1)أ!وبجهالةونع!نى!تفلال9)5(

2313:).

عيدهموذا5:في!خفةأوطاضةوتعيأتوهرله")6(

4:18(.)أيوبهحماتةفيبملانكتهوإلىيأتمىلا

بضعالجديدالعهدةبت!تخدم:الجدلدالمهدفي:ثالثأ

وهى:،الجهلأوالحمقعلىللدلالةيونانيةكلحات

الرالحقلعديمأوغبىوممناها(،)وله)"ولهأفرون"أ()

ا:36(.5اكو12،02؟4،.11:

تعنيو(ه!35"فىول+غ)"ليهوزوفرأ")2(

(7:22نىمر،12و71وا:11كو2)

الحكمةنمصر



9(.3:قي)2الفهمقلةوتعني(4،أهول)أأئوا")3(

يصتحاهلأأ!ومعاها(!+أة53+)أمورايو!(4)

ريا()مرأ53+،أ9ومها2(0:اكو1022،1)رو

3:91(.23،2:14،و2واا:18أاكوحهالةبمحنى

5:4(،)أف!السفامةكلام"ومعناها!ومورولجا!

،7:62،32:71،52:2ت)(ول5030)،سورموا

.(72و52:اكو1

يكونخ!ه+()موريهأحمقيالأخي!قالمن9:الربيقول

علىذلكتفيرويمكن5:22(.)متحهنم!نارمشوحب

وجهين:

الني(هول)؟همس!رومواالكلمةدفرلتأنها-أ

ت)الفريشينإلىالإضارةلىيوعالرباستخدمها

أموراهاالصريةالكلمةترادفولكا:91(،23:17

تريحهقيموساصتحدمهاوقد!التردأتعىات

بسباوالتى(02:01)عدد"المردةأيها5قائلأ:للعب

المرعدارضرإلىالدخورمنحرم

اليونايةالرجمةفهىبالأرامية،خطمالربأذحيثثو!

،\:41)مز"نالال"ابريةااط!طحةالحقابلةالأراميةللكلمة

(531؟

لىللتحمظنصيحةصاخ!تلوعحكمةفيونجد

اخى.اتخالطولاالحاهلمعالكلامتكزلا9:الحاهلمعالحديث

راحةفتجدعهاعرضلرحه.ويحكيقكلئلافهغفط

26:4أمانظر16،-22:14)صيراحصفهه!يعمكولا

27:22(.،وه

جفل:

الثافي.بالمحلد!الثاء!حرففي"ئقل!كلمةإلىالرجوعالرجا

الله:ثل

وصفوتد،والطاعةالوداعةرمزالصحيرالحروفهوالحمل

هوذا5:بالقولإيه،مقبلارآهعند!ايوعالر!المعمدانيوحنا

نأويدو36(.و1:92)!و،العالمخطيةبرفعالذكياللهحمل

إشعيا،فيالواردةالبواتشالمعنىهذاأخذقدالممصدان-سخا

.(11:91)إرياو7(،:)53

لهذاالحقبقيالمصدرأذببدوالذلحة:ناجةمنالمغى1()

حبالذبائحفي4"الحمليثغلهالذكيالمكانهوالوصف

سنة(ابنحمل)أىحولمي،"خروفيقدمكانإذالرفي،

ككنلمو(،01-28:3)عددوصاءصباخاايوبةللمحرقة

أصةفيولدالذكيالمصدان*حناعلىبالضيبالأمرهذا

اللهحمل

الت،يوءويتضاعفالحملانعددوكانكهوتية.

عد92:38،خر)الضراهامةالأعادلحضومرازاويتضاعف

13(.و9و28:3

الهودكطذكل!يا!ةباأيةلهكانأالمصع!حملأد؟

يتركانيوحنا!لعلقرئا،كانالفمحأنوحيثالجمبد،،

!ا.الذبامنغيرهإلى؟الفصححملالى

مجردكلتإحماالأاكزتبدوالدبائحإلىبالنظرالبارةأهمةإن

ذلكي!دو!،ورقتهالححلبوداعةيحموعالرسصفاتمقارنة

مزاكزهوماحقبقتهفيتضمنالذىالأناءكلامفيأيفئا

ا!فهومهوهذاأن؟يصئاويبدو.المفاتمذهإلىالاضارةمحرد

بول!لالرصرياثافيلرى؟،اسسلىاأدهانفياستقرالذكي

،ترد91(.شا:18بط5:71،)اكولطرسوالرسول

امملمةا:لكنمرة27الرؤياضرلىالحملإلىالإضارة

إيخلىيالمتخدمةتلكصتتخدصالرفئباسفرليالمتخدمة

فر!فيأما)30+ول!(،س"أنر5حىإيخرااليفالكلمة6يوخا

كل-تبيزاتمغر،صيةرهى4(،)+هأ+مأرنيوذ،افهىيااضؤ

اصبااضشرمهاالتىامملمةالفىوهىالداكة.العواصف

)يرخراره"ارعاء:فالعدمابطرص-،كابهفييوع

أرثئناياهاوتحملىوكانتحملار"،اارأى21:ثا(

وأ-!اها-المراطف

حملى"هوذاعلىتعيقهفيح"(ح(3)1،5وصتكوتويفرل

الوقتزاطثرتمركاتأنهالأرج!طأن1:92(،)يو!الله

ايد.افيذبائح1اضقدأورضل!إلىطريقهارالحملادستطعاذ

جائزإ!خيالمحردوهو

والرقةا،داعة1معار-بالنأكيد-بحملتثبيهأنهشكولا

حبما-يرخاأنبدلاولكر،وعملهيرعالربطيعةو

طقرسفيالحمليشغلهاكاراييالمكاتبهتصد-اضخد!

ال!دية.العبادة

لمرمىنحشدفةمماصمهأكانحلفة:مفامم!ليالبادة)2(

وفموكيرلرسأوريجانبئلالقدماءدن.امحمدانكلمات

وما-سويتوديولوكاسألفوردمثلالمحدفيتومنالذب،

إشاءإلىلركانالمعمداذيرحاإنيقولونمنوأ!والد،

كانأنهفيعتقمونوفجتنبرجونججلجروتيرسأما53:7.

فرونوغيرمطوكروزبوسبومارتنأما.الفمححملإلىثير

الخطية.ذبيحةإلىمثركازأنه

فيإضحياءكلماتتأثكلعلىلدةفيلحط(4ول)8"لانج5أما

المعمدانخاكلبوصفذلك2!د،والخمينالئالثالأصحاح

ويؤيده)04:3(،إضحياءنجوةصنمتانفههرلإرصايته

نجوةشكثكلةاضئهاداتوهناك8"يه!(،لالمه"ضافزلكفي

8:32،أ.لح8:17،ت)انظريوعبالربتحلقفيماإضياء
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حام

25(.-2:22ابط

الببةايرجمةأذنلاحظإيثياء:نجوةقياطمل)3(

العبريةالكئمةتربمإضحياء،منوالحس!تالثاكللأصحاح

مماهاالتىاليوناليةالكلمةإلالعرلية(راثاةه)وهي)ضاه،

جعاإنه9الحاضر(:الحدد)فيالنبيويقوا-53:7()إكأ"حمل"

تاوهو،حملها،أحزاننا5:الرابعائعددوفي!!أ،ذبيحةنفه

كلصةلستخدءيوحنا!كرلموهالخطيةاذبيحةصوهكفمن

كاأتبدملاالكفارية(الذيحةقوةإلىالاظرةدوذ"احمل

نترصععندماوبخاصةاالكفارة،مضونالمعمداذذهنز

للعلاتةكاملمفهرمفاككرلملوحن!إضحباء،عارات

اصحاديمثنولا.لمالعاوخلاصيرعالربمرتببنالرثية

إصرائلي-علىمتجلأكاذإذ،الحطةللفةالجحاحمالفكرة

-دةالبسطقومنبهمجيطكانماكلمع-المحمداذحنايوثل

في!باةمنأعفما،كلالفصحخر،فأمةينىأن

.وجنود،فرعوذوهلاك،إصأيل

العبارةرزهالعيقةالمعارلاصخلاصرالجهودكلومع

سابقا(،المذكورةالممادر.جمعلصلىأضها)والأرح!،الرائعة

وهيالإمحلى،للفكرالفيةالكنرزأحدالدواء،علىصتضلفإنها

البارةتثغلهلمامابهامكائا-الكفارةتحليمفي-لحل

بالنة:24(4)يوروح،الله5:الرببهانصقاييالموجزة

الله.عنللتعليم

إضياء)انظرإلهيتدبرمنأنهألى،اللهحمل5هو4الحكل5و

بياذيحةإلالإضارةكانتوصواء:8(.5:613،رؤ53،

فهىحميها،الذبائح!الحملسملهاالتيالسايةالمكانةإلأو

الابربينالرطيدةالحلاقةإلىإضارةوفها-للهمكرصةيحها

الكظرية.ذيخهإلىوخاصةوالآب،

حمام:

وهرالحمايات"،5أواكولومدا،فميلةسطانرالحمام

:الكلمة.ألمحتدلةالمنطقةبلادصليبيزفمعرشأيفطائر

القدير،فذفلطينفيالحمامعرف:قدإ."!ونههيائمبريةفي

شا.لهمجارهااييالأكاكألىالعامطوالالحماميقيمحيث

عرةنهتيحوالىايوسطزابالغةالحصامةطرلومحلغ

وبراعموالجوب،بالقمحأصاجةرةبصنتغذىوهيبوعة،

ميهزالحمامةوجم.الفاكهةببحصوربماالصغرةالأزهار

ضهئا.صحائاشامجحلىمماباللحم

تمالتيالطبورأولمن-ضكدلا-الحماموكاذ

:أكالبطالطبررمنفيهتجلالإنان،معلتعيقاصكناسها

تامة!كريةيطرو:يغا،أبفاطانزاالحماءأعحوهكذاالأوز.

اءأعدهاالنيالأماكنفيوبنكاثرعت،إلىلأو!بمودنم
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حمام

.دلاتاا

الحماءتربيةكانتالمقدت،الأضارتجيلىفيا!دءاو-

بلدادوالزوةعنماصرأحدالحمامأصب!ءحتىإنئرت،قد

القديم.النرت

التكلفة،عالية.بهيرةالأيخاءعدالحمامتربيةأبراخوكانت

يتعأقاهإلىوتقصه،المزخرفالقريدمنتمنعكانتإذ

الفتحاتوكانت.الحمامءتفقطواحدلزوجماقمكل

أضبهنتظمةصفو!فيتى-الحمامنهاييطصرإعتى-

"بيوت5أكاعاىا!اإليرإضياءإذحتى"اثمربباتهابأ

الط!.صغارداخلهاتضماجوتاهذءوكات:8(.آ.)إ-

ال!تصالحماهألراسنوذفكانواالجو!ةاطقةاأفرادأمما

حوائصرقحاتيثقبرتانحقراءاكاذيما،الأفرانرا!ر:ق

:تيشايهمإتدخلىأناططيو!يممتخاالأبوابفر:الجازت

المكاذ.نفسوعاللات+ومعمعهم

اممهوهـافوثعموبلاأصابفييصيانر!أالحساوكان

جلعادكاباتحيارتلمشصوتبقا:فو-الصخرانحا:يف:ا

:ت!طثر.:تواكدالأضجار،كثمةالكرملومنحدرات

اممتاباومرةأربح!تمناكزالحماءذكر،ردوقد

الحماما!تجاطإفالاضارأتهذهمعظموررحع،المقدس

أولأبذكراتاءكا-مغا،:الحماءاياميدكروعدمابالذلاثح.

عدايخما1(.6:عدد...7دةا:14،لاا:5،9تك)انظر

.()13:آالا:دتاصررواحدةمرة

أسصاثم9:ائصورثقحةب6ا!لححامةذكرأ:ثوردوقد

الأفىص-ه:حهكل-اب"دفتتهاا-"ىعدهص-الحمامة)نوح(

كأيخقهاةلىاحعةضلدلاكانتاخماعةلأت(؟21-8:8)تلى

خعرأ-لدفلا؟أحبكااصامة:جدتو!ذا.الفلكر

احيا..لألمممهاؤضئانه

تقديمعلىيقدرلاسيفدمه!الحطمالرباخاروفد

إن5:عليهالحصولوصولةنمهورخصلرداعنه،ز!حةثاة،

خامت-ءأحضارر-افيثمهبدبيتليا"تاصاة،كعايةبدهتناة

محرتأالآحر:احصيةديحةأح!همااض!،إدحمماهنرحيأو

"2ثاد:1.11:ثا.،9:60دتكأكاانظرد:7،)،

دكراالةتلدسعا!!ص.كا-ا(.-.آعددا-؟2،ا:54

...محرقةحوبحر؟%اتطقر!ا،االأنكطكدمانا"نيأذ

حماء،مرحرأ:يخام!-نأحداخاة،كمايةيدماتلاوإن

فتصهر"اح!اكلاع!يابكمرحصة.ديحةالآحرامحرقةاساحدا

احارايرصرو.ا!دراتااسدةات!ة:8(.-ا:26الا

ياتيمدتجض9اتفد-احيهاإتحا"ءا.لأ--اضاة،تجلكان

2(.؟2.)ئرحماءاحر!سأ:باء-ر:الريب3-نامو



ثام

منالكثيرلضويرعاوصورقالوداعاالحصامةوتنحدم

وأ!تريم،فأطبركالححامةجناخاليقي9داود:نجفوا-،المواقف

يترنمعدمالكنهوالأضرار.الأعداءوجهمن(:آءه)مر

الحظائربيناضطجعغ"إذا:حميةصورةبعرض!المر،تودةبأ

)مزالذبأبصفرةوريها،بفضةمغثاةحمامةفأجنحة

المعدفيابر-كأالأنالصخورحمامةالىبذلكمثيزا68:13(،

ر!هاأنكاالشى،أضعةفيالذبكلمحانتلألأرقبتهاعلى

اللامأرثيصورفداود،كالفضةيدوانعمالرمادىالأبيض

الحمامةتناممثلما،وسلامأمانؤفراضهمعلىاناس!نامحين

يتلألآذجناحجاأنركمقانصأرصائدمنخرفبلاهادئة

يعد.عن

عروصه،عنالحديثنيعرازاالحمامةصليمانو!تخدم

)نىكاملتى"حمامتيهى)واحدة:فيقولبها،منبفا.حبيبته

بيلة،أنتهاياحبيبتي.جميلةأنتإهاأيفئا:ويقول6:9(،

بلررهاالعروستصفكا\(4:إها،أ)نقحماقان،عياك

ويخاطها12(،5:)نقأالمياهمجارىعلىكالحصام9بأضهما:عييه

أريني،المعاقلضرفيالصخرمحاجيءفياياحمافي:بالقولهو

يل"ووجهكلطيفصوتكلأنصرتكاحمبني،وجهك

2:14(.)نق

كحصامة""أهدرفقرأ:محلفا،وتغاالحصامةلموتأن؟

فيا(،ا95:)إكأ،كدرهدزاوكحمام1(إش.38؟14)

ب!ببوزلكأالنائحةالحمامة35باالمعروفةالحمامةإلىإ!ئارة

علىويكونون5:حزقيالويقولهدبلها.زالباديةالحزذنبرة

)حزأإثمهعلىواحدكليهدرونكلهمالأوطئة،كحمامالجبال

،الحمامكصوتننن"وجواربها:ناحوموكول7:16(،

2:7(.)ناأصدورهنعلىضاربات

رايعكنواالمدنخلوا5:فيقولموآبخرا!عنإرمياوتنا

جوانبقتعئشكحمامةوكونواموآ!!اصكانالصخرفي

والهدوءالمالمةمنميطلبأنهأكلي:28(،48)إرياأالحفرةافم

الصحور.حماممثل

)هرقلب،بلارعناء"تجمامةال!ثبيخثبهوضعأما"

مطثةهادئةتظل-وداعالي-الحمامةأذإذ7:11(،

كحصغور"يرعون:ويقوليحردئمبا.المحدقللخطرتهفلا

بيو-.بفولفيفأصكههأضررأرض!منوكححامةمصرش

بععنإشياءقالهممايذكرناطموو1(،1:ا1)موهالرب

إلىوكالحمامكحابالطائرونمؤلاءامنلثبما:الرب

:8(.06)إشبيرنها"

السوات"إذا:يوعسوديةعنفنقرأالحديدالعهدفيأما

عليه،وآئاحمامةمثلنازلأاللهروحفرأىلهانفتحتقد

بهالذىالحبيبافيهوهذاقائلأ:المواتمنوصوت

سئحماما-حفام

لو،1:01مرتمأيضئاالظر،71أو36:)ت!رتص

32(.ةأيو،3:22

!الاطةاللرداعةثالأبالحماءيوالربضرب؟

حكماءفثونرادئاب،ش!بكقمأر!كمأنا"هافقاد:

ا:69(..)مت،كالحماموبطاءكالحيات

أورشل!إلى-خدقهبدايةفي-عيوالربصعدوعندما

الجيعسطرد1صق:إلىخرلتدووجدهالهيهلىودخلى

مرائدهم،وقلبالصيارلىدراهموكىوالقرالفمالهيهل:

بيتأديتتجعلوالاهها.كلهدهارفعواالحماملباعةوقال

عندأخرىصةالمهدهداتكرر5(10160ه:2)يو!!بارة

،13و21:12)ت.الأرضعلىخدتهنهايةل!الظافردخوله

1(.11:همرفد

:الحمامزبل-الحمام

صارحنىحاصروهاوهم.اسامرةالىشديدجوعاوكان

الحمامزبلكل-التابوربعالفمة،منبمانينالحماررأس

للغا!ة،ثيزاالقولهذاوييدو2(.6:همل)2أالفضةمنبخص

،الحمامازبلعارةأن؟لباتحاولواالمفر-كأبمضإدحتى

-حذورهتمقخدمكانت،نجات5ا-إلىإضارةهىإنماهنا

فذهداعانرىلاوامممشفا.طبحها-طحائاأوضيهابعد

،عالجوضدةصتأالحمام"زبل-سصأنغرابةلالأنه،المحاولات

القصةنضرفيوردفماالحآصى،هدهثململىءالحروبفتاريخ

بغنيوجارتها،مىواكلتهانجاإمرأةذمجتويهفذلك،بعد

92(.و6:28مل)2الصرنيالمحاولاتهذهمثلعن

البكماء:الحمامة

والخم!ت:3-السادالمزموردوانفيالحبارةهذهجاءت

اللادمنالبكماءالحمامة5أوالعرباء"ب!!البكماء"الحمامة

المزمور.بهيرمكاذالدياطحناا-أنهوالأرجحالبحيدة"،

حاكم:

المغصودوالأضداد(منفهوالبارد)أوالحارالماءهوالحيم

)تكاالبريةفيالحمائم"وجدصبصرنبنعىإذبالقول

كاتعدماالصحراءفيحارةياهلايعوجدأنه36:24(

أبيه-صبرنحميريرعى

:استحمام-حفام

ذكرالمفدسالكتابلب:ردمانادزا:المألوفاطئام1()

الدية،الطقو-لغيرالاستحمامأى!،لوالمأبالمعنىالاستحصام

تترعاذحالتينهناكولكنخاص،أوعاممكادفيمواء

النظر:
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متحماما-حئامستحماما-حئام

جاؤرتلعةليوجدتلحماماتصورة

جازرليوجدتالئيللحماماتاقيمسقط

)حرلتخمبالحرىأولتغتسلاليلإلىفرعورابةنزول)أ(

خىمبهوفمكاذفىالجىأورياامرأةثبع)!((اضحصام

صم)2تخموهىالطحعلىمن!اهاأنداوداضطاع

التىالمقوحةوالأحذية،المتربةالجيريةفلطيريربةونظرا

الأرجلكلمجبكانجرارب،بدونألئرقيونتدجا2كان
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،25:41صم241،:ا9تف!24،:3243،:24)تكمرازا

أيف!ااضديدةالحاجةكانتكا.إفيع...5:3نق:11،8صم2

.الحارةالفصولفيوتجاصةالحمهلتثيطللاستحمام

اغتاداواشحصامالوحى،كتاباهمامموضعكنولكن

الدية،الطعوسمنجزكاالاصتحمامكاذفقدآخر،نوعش

لوا:9،2ا:4؟8)تكاكوقبلالأيدىغلثلمثله

.)7:44

اتروالأحواضدالأصهاركانتالاسخمامةأماكن)2(

)خرللاستحصامالما"لوفةالأما!هىالايعياهيخاتخمع

موارد.لكيمةافى-،وكات؟إلح(....\.5:مل2:52،

مياههاكاتعاب،لمجراتأوأصا!!محزوت!اه

كا-دلكمع9ا:2(0اصم)2للاضحسامأحيائاتحخدم

الحبريةالبيوتفيللحماماتأثرأىيكتئسفلم-بزنجربقول

)فيسوصةقصةشلاويد:الملبهة.القصورفيهابماالفديمة

تهجدكانتأنه1(:ه13-دايالنجوةمزالأبوكريفىالجزء

هاالاشارةكانتوإذلابل،فيالحدائقفيللاستحمامأحواضر

الطلؤ.الهواءفياالاضحماالىالغالبني

،الآنلديماوفةالمصالممريةالححاماتأنالمؤكدومن

معرونةتكنلىايونافي،الطرارص-الغطىأحواصر.كذلك

طهرترقد.الونايةبالحفارةانصاكلحينإلىالحرايينلد!

الودايخة-الحضارةعصرفيالأولىللمرةالحماماتهذه

التدريماتصاحات1فيدائضاتوجدكاتتجثالرومانجة،

درجاتعلىتدلالحاضر،وقتاإلفابقاياوتوجدالر!اعة،.



خفة

تفرقةءأماكاوالمعمار!ااوالكماالزاءمنتفاوتة

عصاذ"،5وأ"جرءوتجاصةديكابوبمدذفيكا،الرث

إطايا.فيبومبىلبأيفئاتوحد؟،لذلكالأثلةأفضلففيما

غرف!!سلة،مكاب..أ.-ارمراكتصوقد

جتلىاتىاالمباربأحدتملةبفلعل!-حازره9فيالاضحمام

المكالى.حمعاثتصركاذأنه

أخذناوإذا:الامينوكدايونانكدالانحمام)3(

الة،فيأضهربعةفلسطهيئ،فيالأمفارسقوطعدءالاعنار

معظمفيإليهالماتوالحاجة،بئىيقدرا،الذكيالماءوندرة

ينظركيفلذكروقد،المناطقبعضلىا!اماطيةباالة،أياء

تلكثللي-للتطهيرالماءاشخدامإلىهذهأيامناليالدو

كانتدلكومع،ترهـوإسرافأنهعلى-والأزمنةالأمكنة

موصى.ناموسفيالطقشةللأعراض!استخدامهصرورةهناك

الوناني!تنظرةلىملحوظاختلافوجودالمؤكدومن

لعدولكنإيه.بعامةوالأصبوءتالعبران!تونظرةللاصنحصام،

،إبيفاتأنطيو!عصرولفلسطيزاجونايةاالحضارةكزو

التيالححاماتوبناءايوطية،والعاداتالأفكارمعهادخلت

ق.م.(.4-)04الكبيرهرودسعمرفي!بكلرةضاعت

فيالاصتحمامأوالاكتالدرالطقي:الطهر)4(

التطهيرإلىالطقية،اغرائضاإلىغاليتهفى،المقدسالكساب

ملامةأو،ابجةالأضياءأوالأضحاصرأوالجثثملامةمن

وكان.أوامرهعلىبناءللىبالمكرتأيالمحرمةالأشياء

وأالكلىالاستحصامبينيفرقوثلاالقديمالحهدزالعرايوذ

إلىتكلوهىإراهاك!بكلصةعهيحركانفكلاهماالجز!،

أالحئام!إن"بهيدىأويقولىالاشحمام.إلى؟الاعتال

ائية".الإصالصباداتوهائا"عاملأالثبعاسةعندأصبح

يوحنانجدثم)يوسيموس(.يوئاالأصين!تاستححامعنونقرأ

)انظرتأيفاالرصلفع!صكذلك،بالغطمحمدالمعمداذ

3(.:6رو8،38:أع،3:61

إصبمفيذلكشالأوتجدللاصتفاء:الاصخمام)5(

!اجدرةفيتديمةلحماصاتبقاياوفاث7(.-2ة)5!رحنا

اممئيرونايقصدهاكاناؤردن،ضرقيفيالأماصمروغيرها

منصالقربقاثمةالتز!اصاحنةحماطتوناكللاصفاء.

لزضاضحدتالحيلىلجرالزفيالجو!الاحلعلىطبرية

الحماهر"إن:أحدههويقولجذا.بيدزمنفذالاشفاء

إلىميال!تيكونوالمواحديد،بل،القديمالعهدأزمنةفيبعامة

أماكنفيبذاكلالقامايتزبلىأنهم؟كثيرا،الاضحمام

سزلة.

اسم:وهي،حارةينايعمفاهعبرىاسم

55(.:2أخا)الينيونفهخرجالد!ركاببيتألى(1)

نفتالمي،سبطنميبفيالمحفةالمدذإحدىا-)2(

)بشوبهارة،ررقة"صرمعذكرتوتداطلاوي!ت.أعطيت

ورصفوسذكرهاالتىعتاوس،5نضهاوهي91:33(.

موفمهاوتئغلجيارت،بكيرةشاطيءعاىطر!ةمنلالقر!

طبرممةمنالجنربإلىيل!-محوبعدعا!)الحئاء"مدبنةاجاحا

كانتالتيالقديمةيةفيإلأقربكانتأ!افيشكلاو،الحالة

-الحارةينابيعهاوكانت،الحاليةالمديخةمنالجو!إلتقع

زمنقللاستماءالبهيرونيؤصا-أربحةالآنوعددها

نذالممدنيةاليابيعاشهرتوقد9-9(.:5يو)انظريريفوس

عهدمنطبريةووحدتالتىالعملاتإحدلىوعا!.القديم

جال!ا(الصحة"له"هيجيا،للإلهصورة،تراجانالامبراطور

(.الطب)إلهأسكليبرس،9حيةيطعماليناليعجبهوارصخرةعلى

أمراضرلعلاجصالحةوصياههاالآذ.حتىمكذاالأمرازاوما

إلىياههاحرارةدرجةونصل.الجلديةوالأمراض!الروماتجزم

باتيةالقديمةالتحصيناتمنأجزاءزالتومائوية.562نحو

كانتقاةبقاياتوجد؟.الحماماتعلصثر!الجل!حعلى

أفهاوووجحالضثي،ا-لنوبفيينايعمنبالمياهالحماماتتمد

نف!هاهيأخهاجح2كا.6:76()ا"ححمرن،5ننمهاهى

32(.1:2)ل!دورا"حمرت

خفى:

ومعناهاقذاحات،9هيعبريةكلمةعنخئىكلمةتترجم

أشعلتهاأىالارا"قدحتالعريةالكلصة)انظركلثنعل"9

3!ه()فىهاحابوريتوس"هىيونانيةكلمةوعنبالقداحة(،

.والحرارةالسخونةحولمعاهاويلرر

بارتفاعتتميزاليالأمراضلكليمتخدمعامتعبروالحمي

الأمراضمنعديدةصرروهناك.الإنسانجمحرارةدرجة

الماضى.فيكانت!الآنفلسطينفيتتثرمج!ىالممحوبة

يمحهابماالملارياأو)البرداء،هوإنثازاالأمراضرهذهوامصر

فيوبحاعةالجاطقجميعنيتنتضروهيوقثعرورة،حمىم!

يتوالدالتيوالمشقحات،البركتكزحيثأوالجخفضة،المناطق

فيبالملاركاالاصابةوتزدادالملاريا.لطملياباقلالبمرضى!ا

أعدادتكزحينالحريففصلوأوائلالصيففصلأواخر

المفاجىءللانخفاضبالقشعريرةالاصابةفرصةوتزدادالبعوف!،

ملاب!يتخدمفالمرءالئ!،غرو!عندالحرارةدرجةفي

مباشرةالثصىغرو!بعدولكنالار،أثناءينوغاخيفة

الحممقاومةفتقل،ملحوظةبدرجةبارزارطاالهواء!!بح

فيالمرءيتعرضألايجبولدلكالطملى.لتأثيرالفيملوحية

درجةنطهبوطمنالمساءفييحدثلماالموصمهذافيفلط!ت

لدغاتلاتقاء)الناموجة(الكلةيتخدمأنكبغىكا،الحرارة
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تبىأنالاشواشةالماطقؤاوردةاجرتوقدليلأ.البرص

ان!،ضيقاصلكامنشاكلوافذهاوعلىالحديثةتاله

فيبالملارباإصابةاباطقاممرولكناجعوض.امنللوقابة

وباهبانياسحولالثمايةالمتنقحاتناطقهرفل!-

الجخنضة.الجاطقوكاالأردذاد!.ميروء

تفيالتى"لالحمىتذاحات!9الحريةالكلمةترحمتوقد

26:16(.الا"المسوت!لفاليين

ذلكوعلط،ورعةحادةفشعربرةبولاتالحمىهدهوتدأ

وفداخزبر.اقالص--بنوبةتشالحرارةدرجةيحادارتماع

الوبةوبدايةاضربةإ-بيفصلفلايوياالرلاتهذهتيهرر

المر!رحرارةدرجةفاتكودصاعاتلص!ثصىاجةاضاا

لوحسببرماقأشيوه:أخاائ!وبةل!تيمحات!أ!،عادية

يا.الملار

موحودةنجمىامعحوبةالأمراسا!ةلاد.حالات:هاث

الأعرافر،لصرنجاتظهرحبثاماعصةاالحمىتاملسصيرو

حالاتعديدةمراجه!جلت؟عدبدرضهوزاتنمروفد

الأ-د".اجوت!امرص-ص-

أعراضهافيوطأةأضدكانتالأمراضهذهأنالمحتحلوش

علاخالهايعرفالقديمالطبيكنلمحيث،الآنعليههيمما

ومتاته.بالكينينتعاجالأمراضهذهفإزالآنأمانوعئا.

حمى،تصاحهااتالأمراض!تأحرىأنواعوناك

موجودةكانتولعلهاالآر،فللإتمناطقبعفمفيموجودة

المدنبمفر!ضائعةالتيفردفحمىأيض!تا.القديرالحهدأباهفي

المخدمةامياهالأنوبخاصةبالكار،المزدحمةوالقرى

أفئاويحنمل،اليوثصنلوقايتهاالكايخةالعايةتلقىلا،للثرب

،الآنمو؟-قديئافلطي!فيمعروئاكارالتيفوسأد

.الازدحامضدبدةالمدنفيوبا،شكارأحيائايظهرحيث

اليرنانب-الأطباءكدخى-تم!زفاكيكنلمولك!

هذوجمبعأذويدو.انحتلفةالححياتهذهبين-والرومانيين

ائثارهاؤدرحةبنف!مصرفيموجودةكانتالحميات

وتدعواالآلهةحمى9عنهـإيرسأبرديةتتحدثإذفلسط!ت،

حدوثوينبالقب،.حرقان9با-الحصىكلآخرنركا

الخطيرةالتانجتصف!!.الحمىإلهإتأثيرإلىالحىمذه

الأعضاءاوطئروالعيروالمحدةالقلىعلىكتأثيرهللمرضر

الادسالأصحاحزجاءبماتذكرناوعاراتبأوصاف

منوالعري!الثامنوالأصحاحاللاو!ت،سفرسوالعرين

صورة،القلبوانكارابمروتلفالعبتفذبولالتثية،سفر

الأماكنتلكفيشرازاالمرضعاودبالذيذعلى!دولمامجمة

.خطوةمماعفاتإلىوأدى،المنخفضة

العهدومراتثمافيمحمومة،5وحمى"5كلتاوردتوقد

071

)اصضديدة"حمىأخذتهاقد-!حانحماةكانت9فقدالجديد،

31(.و03ا:مرقرا،اود4ة8تأيفئاانظر93،و:438

الموتعلىمرئاوكاذبالحمىممائاكادالملكخادمابنأن!

4:47-52(.)بويوعالربفماهببها،

سونحاتهبعدمالطةجريرةلىبول!الرسولكانوعدما

الجز-وة3حاأبوبوبليوسكانالمة،كرقحادثةمنمعه

وعلىبواصإيهفدخلوسحج،بحمىمعترىامضطجفا

:8(.28)أعثفاه"عليهيديهووخع

حمو-حاة:

-حماةوالأنثىتبله،صكاروءزوحهاألوهوالمرأةحمو

حمايزشن!كانعمها،أ.أخوهاأ.امرأتأبوهرالر!لوحمو

3،4:18:ا،)حرصمورةلزوحتهآباكادالالهموسى

كانتلأنهالراعوثحماةنعميكات!إء(...1-27!18

!!(.اا2:)راعرثراعوثرو!محلونأم

حموئيل:

،ضالله5أو،اللهغضبأوالله،خئؤمعناهعر!اصم

4:26(.أح)اثهعوذسبطمنبامبنمماعابنوهو

دور:حموت

محصنةمديةوهى،،الحارةدور"كنابيعالعبريةفيوعمناها

"حمون،هيأفهاوالأرحح32(1:2)في-نقالمطسبطنميبفي

علىالمحلةالقوالمفيجلتابىهيولحلها6:76(،أح)1

الصعرىآياآثاروعلى"حم!لوأباسمالكرنكمبدحائط

ذكرهاايي"عماوس،تأكيدبكلوهياهاماتامإ.باسم

إلىأيضئاالرجوع)الرجااالحمام،حالئاوتسىيوصيوس،

سبق(.فماخمة

حور؟

اتىاشكيمأبوهووحموراحماره.ممناماعبريةكلمة

:أرامفدانمنعودنهعدالأرضمنتطعةيعقوبمنهاضترى

حينكنحانأرضفياليشكيممديخةإلىطلئايعفوبأقاثم

اتيالحقلقطحةوابتاع،المدينةأمامونزلأرامفدانمنجاء

)تكقطة،ئمةضكيمأفىحمورفيبدمنخيتفانصب

91(.او33:8

خرجتانجتهدكنةأن،شكيمفيمقئا!غوبكان)ذوحدث

الأرضرئىالحوىحموربنضكبمفرآهاالأرضبخات"ينظر

حموركلمثم2(و341:)تكوأزلها،معهاواضطبعوأخذها

نأالا34:4(0)تك،زوجةالصبةهذ.لىخذ5قاهيلأ:أياه
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ضكيمص-للانتقامخطةورعرا،الرضهذار!فرايحقوبفي

كلمجتنأرصكيمأهلمنفطبوا،المدينةأهلوصوحمور

منثكيمزواجلقبرلكرطإصائيل،بنويفملثلماذكر

ذإالثافثالوموفي.يعق!بليطلبعدقزلوا،دينةأ-

أخوىولاوىكعونيعقوبالنياأذحدثقوجعير،كانرا

وقنلا.ذكركلونتلاالمدينةعلوأتامبفهواحدكلأخذا،دينة

شكيمليتسدينةوأخذا.السيفبحداتوضكيمحمور

26(.و342:ه)تكوخرجا"

يوصعظامإصائيللودفىالأرص،منالقطحةنلكوفي

24:32(.)يقمصرسمعهمأصحدوهاالىيحقوببن

إلمفذبضكيم،منجلىعونبنأيمالكأخوالوكان

إسرانيل،قيادةتوليعلىلهلمناصركمطبأ-أليهموتبعد-

أبيمالكبينالعدا:ةثارتأنصنواتئلاثبعدحدثولكن

ولكنعالد،ب!جعلىبزعامةلهشكيمأهلفمدرضكيم،وأهل

المدبيهدموأنضكيمأهلثورةبخمدأناصتطاعأليالك

9:22)قفرالائر!البعلىقفىأنبمدملحأوكأرعها

يى:احمور

ستةناك،عضيمأ.أئر"الر!أنبعنياعدكلياسمحمورالمي

ملوكحملهكا،الاسمهذاحملواالأولىالابليةالأيرةفيملوك

الميلاد.قليالثايخةالألفأوائلفيالكردوملركحلب

دلكا-هرحمرراث!:بأمرافلوعلاكه3الاأصل(1)

ألهكاوالمباق،اثمآتصالبهرأقامالدىالهيرالمحارب

أوائلفيباباحكىوالذ!باحمه،المعروفةالقواليرصاحب

الجلاد.تجلىالثايخةالألف

هوحمورا!أذ.؟3(4،33"حع)3هـئريدر!بروفورويرى

ولكن9(،)14:اوالتكوي!نحرفيالمدكورأمرافلنمصه

العلماءسينالكتيرمجحل!أمرافل،اسمنايةي!اللام5وحود

ذلك.غيريرود

الأسرةاأدالمعنقدم!ربابلى،أعلىمنحموراديكودلاوقد

.الغربسوفدتقدحمورإثإليابنتميايي،الحاكمةالابلية

هوومؤصها،يةعرةأصراثحموأسرةإرهسصبرو5ا-يقوو

هذهفيالخاصص-الملك!حمورافىوكانآبىأ،-إ-مر

حمورا!أباصمولاقي،اأنالنظريلفتمماولكن.الأسرة

،ةالأهدهواسحيدا-اا!ا؟رهماجده،ص!!-و"آبل

عربية.أنهايخدوالأحماءبمهأما،بابليةأحماءمجملاداللدان

ضىءئمةضةالعرشتويهأعفتابيالنوات)2(

بلفتوقدأنهإلاحمررا-،جاةمنالأولىالنواتعنصجل

بىحورا

الرشاعلىأنهبدفلا!ة،وأربعينثلاثنحوحكمهمدة

الإصلاحاتيحمرتميزقدالعركأاعتلاءهأنولدصغيرا.

النواتوكرسأ.العدل"أقامإنهعنهقيلحيثالقالولية،

وامماثلالمعابدكإفامةالملية،فلأعمال-كمهعنالأولى

لاظ،،5مدنةأصاربنىحكمهمنالادسةالشةوفي.للآلهة

وهماواإسنا)إرك(أيونوح"علاصتولىالابعةالسةوفي

البابليةالمالكةالعائلةأذيعنرممااطامة،بابلمدذمنمد!تان

جععلىجطرتهابعدفرضتقدتكنلم-المصرذلكفى-

ابلاد.نواحك

ورعم:ثمالهوتدئينالمعالدوبخاءعكر!ةعميات)3(

الوقتأنإلاللرى،القنواتحفرثل.الىمةبالأعمالالثغاله

الةفيبالو،-اياموتبلادإلىافتباههليحوللديهتوفر

مدينةأخضعأنهيخملالحاضرةالةفيأطلحكصه.الثانة

جثها(.)أوضعبابايعةعلىوحصلملجا!أوملجيا9

مديةعلى)صكور!إيك9نائدهاستولىايالية،النةوفي

ذلكوأعقب!صايبو،،يدعىآخرموقععلىوركلاأرايكر!

بحضمع،للملكنمثالوإتامةبانيومإ،-زر9عرشتدضيز

.الأحرىالدييةالإصلاحات

خىوقةكلاصفرقتدبدلاطيقه،هدهعملأإذالحقش

ابازوإ.مديخةقلحةثيدحيماملكهمناخرينواالحادىالعام

لحمورايىتمالرأل!
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اييالنةكأنها،ملكهمنوالعثرلىائانيةالنةواضهرت

عؤالهنايبرزأنالطببميومن.العدلكملكنمئاله!اأقبم

النصبفيهأقامالذىالتاريخهواياريخهذاكان)ذاعصا

في)شوضن()سوساأمدينةفيوجدالذىالحظيمالتذكارى

الآنوالم!روضحمورالمي،اقوافينعليهنقضتوالذى،علام

بفرنا.اللوفرتحفؤ

ظنجثايايةالنةفي"يبار،مد!نةحصنأنهوالمعتقد

أصلأ.فهاأقيمتدكانالنحبهذاأن

انغالهحمورا!عاودصن،:-"رمالملكأمر)4(

ذكر-صدحيثالثلالين،عامهحتىأخرىمرةالديخةبالثؤون

عدتحربيةعملياتلوبعلىيدلمما"عيلام"جث!

واثلاثينالحادبةالنةفيبهاتامابىالكبرىللحسلةالطر!ق

دجلة،نهرضرقيفيبالو!-ياموت5!هااخلوايى،حكمهمن

بمعاونةوذلكال!ثهكل،ألارصاهآحاصأ-"رمالملكوأصر

إنليل،.اوأنو(االالهين

))سوناكأأوااأضنرياجيقمحقوالثلافيالثافيالحاموفي

النهرك:بينمابلادإلىحملة-نحلفةأعمال)5(

الثالثةالةوفي.الاتصاراتهذهلحداصلامباابلادتمعت

فجاء،،الحبفيضحمورالى،أقناةحغرحكصه،منوالثلاين

ذلكوبعداإنليلا،.الآلهةرغبةبناء+علىرعاياهلحقرلبالحصب

عاليحصنببناءذلكوأعقبأ.،"إركفيالعظيمالمبدبناءأعاد

ضرعلى"رايكوأقلعةبنىثم،دجلةضهرضاطىءعلىكالجبل

لأعمالاستحداداتعلىينطويذلككلوكانأيغا،دجلة

تجو"التاايالىالعامفياشرضائهشبكانذلكولعلعدإيخة،

)55ء*(.انوأاإلهازو-ت

حكمه-منواثلافيالابعةوهى-ايايةالةوق

اإنوأأمرعلىنجاءوهـمالكا"للا(43أ)ماركيامورأحصونهدم

وكان،السلاممنكاملبعامالبلادنمتذلكوبحد.إفيلاأ5و

التاسعةالنةنيبهاقامالتيللحملةاضعداذاالأرخحعلذلك

أصبارتو،ووهكاجمو،"تورشكر"بلادأخضعحينوالثلاين

الحملةتلكعنجلهصاوكثرةالهر-ش.بينفيمابلادوهي

أية.منالحملةلتلككانمايينالنة،تلكتاريمفي

النةدحموراب:حكممنالأضرةالوات)6(

عملأهمفكان،خارجيةقاعبتواجههلمحكمهمنالاربم!ت

جار،فيإنليلا،-"لثقناةحفرهوالنة،تلكفيبهقام

؟أورصاج!-ميت-إىإمعبدبناءبإعادةذلكوأعقب

وإستارأ.الزجاجامكرشاكانفخمبرجبناءأعاد

اثاثةالةفياهما!محورهوبلادهع!الدفاعتأمينوكان

الحامذلكفكرس،ملكهومدةحياتهكااتهتوالتي،والأربعين
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نفوشفيبايفصهلسجلدلوهوسيبار،فيحصونهلتقوت

الموقع.ذلكنياكثتالتيالإسطوالاتمنالعديدعلى

الوثائق-تذكرلافلطين:عللهلحملةذكرلا)7(

كدرلعومرمعانحاد.عن6ضىأى-حكصهناربخجلتالتى

فيألاسار،ملكوأر!وكجويبمملكوتدعال،علامملك

)تكعليهالثائر-كأوعمورةسدومملوكضدالحرب

علالثكمنظلالأذلكيضفيأنالطبيحيومن2(.او:41

يغيبألايجبذلكومع"أمرافل".نفسههرحموراثيبأنالقول

كانأنهأما.لحكمهأولجاتهكاعلتاريخلديناليرأنهعنا

سلناوإذاذلك،فيضكثمةل!أنهيخدوالأر-سكأمعاصرا

كاناوتدعالكدرلعومربأنأيفئانلمأنبدفلا!ذا،

الإشارةلعدمعتفةمبرراتنقدمأنويمكنأيفا.لهمحاصر-ش

يطلقأذعنكبرياؤهنتفلربما،الحملةتلكإلىسجلاتهفي

تائجهاكانتمهما-حملةاسمحكصه،شواتإحدىعل

الببلعلأوعليا،دولةطلبعلىنزولأفااشرك-مرضية

؟عدكدة،هجحاتسايحالفةالجيوكأعانتهطهوكان

.تؤرخبأنجديرةغيرالحملةأصبحتحتى،إبراهبممنحدث

اإرىكانلوباطملة:خلالهاياعهجمملاييالمزة)8(

هولا"+(3لها"ح-4")+-!ولودا!بئ""ثوريويقولكااكو،-

سبقهقدأنهبدملاالارسا(،إلاسارملكسن"-"يىمضقيق

وادىملوكضدالحملةتكونالحالةهذهوفي،العرشاعتلاءفي

حبثحموراد،حكممنالثلاثيرالسةقبلقاتقد،الأردن

لأرونظراصن"،-رم9فياهزمالتىالسةأنهاحموراريدعى

الأمرفكذلكالعحرضر،يحوطهللعرشسنا-إرماعتلاءتاريخ

منلكنأريوك(.)أوأكو!-"إريموتبتاريممجصرفيما

ومنصن".-"رمهزيمةسسواتضتجلماتأنهالمجمل

الأولىعافاوالعثرينالححسةحلالحدتتالحملةتلكلعلثم

شعارأملك5يلىعى"أمراف!!أكانولماحمررا!.حكمس

العركأ.حمورادلاعتلاءالابقةالقرةإغفالفيجب)بابل(،

ملوكأعظممنحمرراثيكار:كحامحمورايىعظمة)9(

ازدهازاالبلادازدهرتوقد،أخبارهموصلتناالدينالأوائلبابل

كانتبابلأنعلىفتدلجلام،معصراعاتهأما.أيامهفيعطضا

الدولةتلكتغاومجملهاما،القوةأصبالىمناتلكتقد

،العربفيالأمررييز()أكلطمارتو"األىلقبحلعأما.الحربية

بالمحافظةيقهلمأنهيخعنى،عليهالثرق،وبالوأ-و"ياموت

حكحهخلاا--أغاأيصايينبل،فحسبالبلادنفوذعلى

فلمالارصا!وولايةص!-إرمأما.لعيلامخاضعةتحدلم-

حموراثي.برإيلونا!-"ساموعهدوإلالابلتخضع

تحددلى،باعهالمعروفةالقوافيمجموعةأنبالدكروالجدور

أيصئاحددتبلفحب،والايزاماتالثرعةالحقرق



حمورايىقوانين

اثماكلصائثثرخننعلىعملتلدلكشالأجرر،متريات

المعار!،دائرةصدالأالمجلدي"لوكإأرأ،"أمرافاأيفا)الظر

الثاذ(.لالمحلدا-"تدعا9و

حمورايى:قوانين

تاريخها:-أولأ

ماير،9لوشلرشيرعدما!القوانيناك!ئاف(9)

مغتوهـائراتص!احراءلعص1868صةواعيلا()3ءول؟5

أشررملك"بانيبال-"أثورمكتبةسالمسارمميبالخطعيا

أحراءهىإكلاالأحزإءهدهأنرأىق.ء.(628-)668

الأولى،اسابليةاالأسرةعصرإلجعكلقديمكابصنخةمن

.(.2:.م001)محوملوكهاأحدحمورادكاذالنر

دبصرفيإذ،صراتبفكلءلمدالرأكيمداصحةثتتوقد

.م5إشرافتحتفرنهبفةتات،ام209يايرو،م1091

المدينةاصتكافالرنيىهدفهاكاذ7(داه)+384مورجا&!

ححزاالبعثةهدهواكنثفت)ضوش!(.سوسا،9الفديمةالمليهة

تقرئا،ترانومحيطهم،2ر52ارتفاعه،البركالىرايتالديومن

منعموذاوأرلح!تأربعةعلوكابةلمورةبارزنقزعليه

ضاياه5البروفسورأدرثولقد.القديمةالبابيةالمحاريةالكتابة

لي-البعثةفيالأضوريةالآثارلمعا-.لمكا!!(.57أع"ح)ا

حمرراثي.الملكقوانبرمجموعةعليهمقوضةالحجرهداأنالحال

الرحميالتقريرفي.ام209أوائلفيالرانعاحتثافهذاودثر

القوانينيتسلمحورايى

حورابقوانين

ضايلمورالبرو-الوقتنف!ر-قدم؟.بالفةالحا!

اللحات.صال!يراإالن!ترجهدلكوبمد،اطمهتر:مةأول

الصضمقطعهعمودشكلىعلىالحجر:الحجروعف)2(

صورةالأعامي،الوجهءامعلوىالجزء.عا!ناقصى،تطع

الث!إلهأمامتعبدواقئاحمورا!الملثف!ائرى،بارزة

اكتات،منالمنبصثةالثمسأضمةتميرهوالذ!،عرشهعلىالجالر

الحدالة.رمزوخاثاصولجائاالالهصيلموحمرر!!

هذامنالقانونمدااستلمانه!ذكرحمورادأنوجى

مذهيتلقىوهرالملكثملالحتهذاأننقر!!أنفلناألاله،

صةعلكابةالصورةهذهكتومجدالإاء.3كلتالفوانهت

أعمدةبعةتوجد؟.أنحلإلىأعلمنئقرأعموذا،عر

لقوشلجبلالمحالتفحلكي،لاحقوقتفينقوضهاأزيلت

.جديدة

عموذاوعرونثمانيةالحجرسالآخرالجابعلىوروجد

القوانين.هذهمن

قىب،الحجرهداحموراتالملكأتامالحجر:تارغ)3(

مبدفيصة،وأربميزثلالثنحوبلغالذىحكمهنهاية

ويحر.(.2!.م001)حوالميمملبههعاصهبابلفيحبلا""إط

القرنفيبابلمنأخذهناخونتهاضوتروكالحيلامىالملكأن

تذكاركليكنصبأتامهثم،بابلنهبكدماالجلادقبلعرالثافي

موولعله(.علام)عاصمةسوسا!9لط،الحربفيلاشصاره

ينقثقلكىالأمامر،الحانبسالبعةالأعمدةبمحوأمرالذي

نعلمها،لالظروفألهيدالشخمة،أعحالهبهيخلدمامكانها

.الهدفهذايخفقلم

أحدالآنوهوباري!،إلىنقلهتمالحجرهذااكثافوبعد

هاك.اللرفرتحفسروضاتأهم

حمررا!أرمع:اللاحقوتارجميها-القوانينأعل)4(

أول-علناحدعلى-أنهإلالابل،لىمرعلأشبكنلم

القرانير.تدوينلىالاميةاللهجةأىاثلعةاستخدممن

نضر-تقربئاعامألصشحوذلا-قل-أنهالمعروفومن

لهايحرلموفقدتأضهاإلا،بابلليقواب)يوروكاجينا،الملك

قد-حمورا&أجدادأحد-أإحمولئلأنيبدوكا.أثرعلي

أيفتا.القوالينبمفرص

فيالاجماعيةالجاةممارساتمناصتخلامهنتطيعوما

شيئايكناثريعاتمنحمورا!تد!ماأنهوتديضا،بابل

قوانينهناككانتلحصورار،صابقزمنففي،جوهرهفيحديذا

الفضلجع2إيىولكنوبادئه،أسهنف!علىلالفملقائمة

باللغةصياعهاوإعادة،أيامهفيالاربةالقوانينبتحمعالقيامفي

الاية.
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صرابقوانبن

ابصبأنإلا،لملكهائافيالعامفيالقرانينهذهصرتوتد

بالإضافةضة،ثلالينبنحوذلكبعدأقيم،المعروفايذكاركي

ايهئفتتدأنهجثنسحة،مناكزتثامحتقدأنهإلى

نأيمبهناولا.القوانينمنأخرىن!خةمنأجزاءأ"صسافي

سارية.القوانينتلكفيهاظلتايىبالمدةنجزم

زمنحتىالقوانينهذهمننختصدرظلتحال،أيعلي

منهانح-الوافعفي-توجدبل،.بانيبال،"أشورالملك

فلالابعالقرنإلىتاريخ!!رجع،الحدثالابيةباللغةمبهوبة

أجزاءعلىاشتملتالأخرىالصررأن،الحظولحنالجلاد.

ممابرغم-تمبهاثموعنالأصلى،الحمودعنأزيلمماعديدة

القوانينهذهتحوياتكلنصفأن-الأعلىالحجرعنضد

نفر!ا.

القوانين:مجموعةتحويات:لائا

إل!اأصيفتنفها،مقدمة،القوانينمجموعةصدرؤتوجد

نرما.منعاماللالننيعد،لاحقزمنفي

عندماالبداو،المصرفيإنه-ثىءكلأول-المقدمةتقول

الآلهةاحتارت،الآلهةعلىملكابابلإله"مردوخ،انتخب

البلاد،نواحييمفيالحدليطعأذعلىيممل"لكيحمورافى

يعدألاعلىيمملوأذ،للهلاكوالأشرارالمذنبينئ!لموأن

أ.الضعيفالقوى

هذهكلكطتقدحمورا!يقوانيىمجموعةأنوالواتع

وحدملألهلأعمالهالملكيتغنىذلك،إلىوبالاضافة.النواحي

كخادمحمورالىفبظهروعاداتها.ومعابدهاالرئةبايللمدن

يعترفوالممنمعاملةيحنلثبهوكحام،للآلهةحضقي

الامر.بادىءفييهادله

ذإوالفرور،الغلوشتخلولاالمقدمةهذهأنالمؤكدومن

".بابللنىالثمىالإله9و"الملوكإله9بأنهنذمهالملكيصف

الدكي-الخلصه5مجيءفيالآمالأنأفئاالملكاعتبرلقدبل

ضخمه.فيتحققتقد-الأقدمينالوئنيينتوارغذكرته

تئا،عرلنىإلىذاتهاالقوانينمجموعةلقيمويمكن

التسليعوزهاساصثيرابلعدذا،نطقئايئاترتتهجلاوليهها

ألأزمان،مدىعلىتجممتقانويخة،مجموعةفهي.المنطقي

أكليفيوجودهتونعممانالكثيرشاملأ.مكنملأدلاوبت

توانينفيإيهإشارةولابلموجود،كرقانونت،جمموعة

حمورا&.

الأولىالخصرالفقراتتعابمالقانويخة:الدعوىأص(1)

للاضهاماتالأولىالأهمةوتحطى،القانونيةالدعوىمبادىءبمض

باهماءمتحابمصحتها،تثبتلاايىال!حرضهةأما.الباطلة
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اخازايخوزأدعل!القفيةهذهوفاك+2(.)مادةحاكي

هذاتفاعاأدإلأمدقه،مدىلصرفةاضاءإيدكيعا!فاضا

علىالمدعييترليا،،إااأدانهمادإذامدكررة.عيرالاختار

،بالموتالمدعيعلىفبحك!،ا!كساحدثإذاأمابت،

ضهودضدجذاصارئاالقانونتجدكاية.عا!المهىاويترلم!

ص-يعاقب،الموتلعقوبةالمتهبميعردرالاتهاءكادوإداالزشر.

3(.)مادةبانوتكذئاضدهصهد

هيثةالقضاةمنمجعلىلكىالجهلىقصارىالملكييلىلوأحيرا

وجهعلىالقفاءحكميفذلاالذيفالقاضى5أيخة:عادلة

للبلغضعقاعثرنىاررفعفقطير،عرضةيكون،صليم

بالخزكيمثغاوطمتهمنأيضايطردبا،القصةموضوع

اسار.وا

-)6التاليةالموادنختمر:واللبوالطوالرقة)2(

المشابهة.آالجرا!وغرهااسدواا!سطو:ابالرقة2(5

ها،وإحفاؤالمروقاتاستلامأومبدأوقمرمنفالرقة

الثىءنطيعةطقاالفادحةالغرامةأ!الإعدامعقوبهاكانت

تأفديضابابا-يالعادةجرتوحيث6-8(.)موادالمرو:

فكانكتار،يعصكعلىباءأوثهود،حضورفيالراءيغ

تقديمعدمأوشهود:جودعداثلمية،حالاتوالمنع

عيهللحكهالم!موتعرص،صمةجريمةذلكيعتبرأن،الصك

.(7ةدما)امعدفيبا

باكتشادىالمتعلقةللقضايالالبةيتعدقيئإحراءرثمة

ثتيأتيشطبهلافىآحر،شحصاروىمفقردةبفائه

محادكابمفنهبالموتعليهمجكماثمروع،حفهالنحميئ،

.(يعدهاوما9)مادةباطلاتهامشوحيهالإثراءبحاول

وإحعاؤه،المصرصعبدحصص:حرصصحطصأما

بعدها(،وما14)ممادةا،عداءفعقوبته

لابا-،اتتمادياتليكبركطألمجةاطرثكانتأنهوجث

رماالهارب!!العيدباعتقاريعلقيمامفصمهآ6لحلوهناككات

بعدها(.ما175)مادةأمورمنذلكضابه

:ما21)مادةكائبالاعداماعقرقيفكاتاسطواأما

المولةالجهةأ:ألشخصفإذ،الارقيمكلمفإدابعدها(،

بحدها(.وما22)مادةتحويف!لدمعتلرم،المكانصلامةعن

كير،حريقأثناءليمى-طريقكلتالإثراءيحاولومى

25(.)مادةالاريهويلقىأزفحزاؤه

(14إلى2آ)التاليةالمرادتطمبالوكلاء:تتعلققوانين)3(

ذاتالواجاتدالحقو:يتعلقفيماسبماولاالوكلاءأمور

.الوصوعهذاعنالبهيرنجهلزاضاوما.السكريةالطيعة



حورابفوانين

الديخا،للطقات!رلهااليحمورا!يعنايةأ!ثافاوتظهر

وانفوذ،السلطةاصتفلالضدصارمةتحيماتأصدرلأنه

34(.)طدةالإعدامإلىتصلذلك،لخالفةعقوباتووضع

يتملقيخماسلطة-حالةكلفي-للملككانفقد

يقلهاأويدلهاأوببيعهاأنللوكيليمكنلاوالتيبالإقطاعات

أمريتولونالأبناءأنهيفالقاعدة4(،)36-1بخاتهأولزوجته

،حقوقمنلهكانمالهموبصبح،الأبموتبمدالامطاعية

حالةفيءالحينفىوينطق.واجباتمنعل!كانماوعليهم

وكان28(.)مادةالملكخدمةفيوهوالأباختفى)ذاط

4(.0)مادةخاصوضعالحبل!فاتالحاصةللإقطعيات

جزءاحمورالىخصص:المنقولة!الاتجهالأموال)4(

الجقولةغرالئابنةللأموال(لحدهوما)41قراينهمنكيرا

بابلفيالاتتصادكةالجاةلأن(والحدائقوالمنازلالحئول)ثل

والنخيل.الحبوبزراعةعلىأماشاتعتمدكانتقديئا،

الأرضمتأجرىبينالقانونيةالعلاقاتالموادهذهوثرح

منالمستأجريحفيلاالعملفإمال42(.أمادةوائاضرخا

حالةفيفإنه،أخرىجهةومن.الأرضص!احبنحوالزاملأده

ايزاملاطمنالم!أجر!فيالطقى،أحرالعنالناتجةالحارة

بدادطزئايكونأنهإلابمد.!ددلمالذيبالايجارالجعلقة

بعدها(.وما54)عادةفقطأرضهانتاجكية!تناببلغ

حالةؤكان،التزاماتعليهالذىالأرضصاحبأن!

)مادةكبيرةبحمايةبتشعغردتى،أولقحطالمحمولاتتعرض

.)48

وتضبطهاالمعاملات-عامةبصفة-الموادهذهوتظم

أصاصيضرطالمتظمالرىلأنونظزا94(.)مادةكافئاضبطا

القرانينشتفلذلكالمطر،إلىتفتقرأرضفيالمرمجةللزراعة

نأبدلاالإمال،عناباتحةفالحارةالصدد،هذافيالصارمة

بذاالوفاءدوذامكاناتهتحولكازتومن.تعويضعنهايدفع

وما)53الرقيقعوقفيوعاثلتهمو!اعكانايعويض،

مواشىقياممنالأرضمالكتحسخاصةلرائحوهناكبحدها(.

57(.)مادةموافقةدونحقرله!يكالرعيالآخر!

66(،-5)9افطهذاعلىبالباتينانحتصةاللوائحونكل

الملزموالتاقالأرضصاحببينالعلاقةبدقةالموادوتفصل

لمو.المالكلالتزاماتبألشبةوكذلكالحددقة،ورعايةيغرس

منلكنالحجر،علكاملةبالباتينالحا!ةاللوأهلحهذ.تحفظ

اللوأثحتلكمعرفةأمكن-سابفاالهااثار-الأخرىالنخ

بكاعلها.

)مادةوصنأجريهاابازلملأكينالقانونيةالعلاقاتأما

حورابتوانين

ايعلنةالأجزاءلأنعهاالقيلسوىلدنمانليىلعدها(وما67

نأكلكنولمتمائانتدتالأصلى،الحجرعلىالموضرعبهذا

.الأخرىالشخطريقعنفهاتليلةأجزاءسوىن!ترجع

لظت!71(،)مادةالوكالةأمورالىأخرىإضارةوثمة

وما72)مادةتفاصيلهانعرفلاولكن،الجيرانبينالعلاقة

حقوقعنالقللإلاالدقةوجهعلىلناكوفرلم؟بعدها(.

78(.)مادهوالمالكالمتأجر

اللرائحنطاقتحديدنستطيعلاالفجواتهذهويبب

قرالينفاككانتأنهبيدو!.المنقولةغربالأموالالحاصة

يككنولا،المملبمئولياتتتعلق-الفجراتفي-أحرى

،القربؤجهعلالاالمنفودةالمرادأوالفقراتعددتحدممد

تمائا.صحيخاالتاليةالموادترقيمكونأنيمكنلاولذلك

موضوعلمعالجةابصوصتعودوالوك!ل:التاجر)5(

1(،70-001)الموادووكلالهاياجربينالئرعيةالعلاتات

علىبقرمونالاجر،عندمرظفينسرىليواالوكلاءفهزلاء

وواجباتهممولائهمالقوانينتظمويما.العملضؤونرعاية

حماكهمعلىتمملالوتت،نفسفيفإنها،الصلأصحابتجاه

وانحادعين.الظالمينالأعمالأصحابمن

بابلفيوالفنادقالحاناتكانت:والفنادقاطانات)6(

وكانت.للمجرمينملجأ،الأحوالمعظمفي1(1-11)80

عمامولاتكناللواقيابسوةنمتلكها-عامةبصفة-

منممنرعاتالكاهناتوكانت901(،)مادةداخلهايجري

)مادةحرئاالمرتلعقوبةترضنوإلا،الأمكنةهذهارنياد

.)011

موضوع(261-11)2التاليةالموادتعابم:الودائع)7(

إلابذلكهـقيلاباوردمابعضأنمنالرغمعلى،الودائع

112(،)مادةالخادعونيعاتبأنبدفلامباثر.غر)رتاطا

1(.13)مادةالدائنعدوأنمنللمدينالحما!ةالقانونيوفر؟

وما114)مادةالمد!نصجنبخصوصمفصلة-أحكماموثمة

ثخمىمعاملة)ساعةمنيحذرأنالداثنعلىيجبفكانيعدها(،

بببالمدكنأناءأحدماتواذادين.بسببيته()فيسجبن

قشل،رادععقابالداثنعل!وقعوأنبدفلا،الدائنمنخطأ

أفرادسراحإطلاقيجبكان؟(.611)مادةأبنائهأحدقتلفي

بخهممنأعوامثلاثةمضىبعدد-شبسببالمحجونينالعائلة

1(.71)مادة

3أن!بفكانآخر،لدىوديعةيحفظأنأحدأراد)ذا

دعواهتسعفلنلالا)نرار،يكابةأوضهودعضرفيذلك
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حورايىقوانين

)مادةعنامولأبصبحبوديعةإيهئحهدوس229(.)مادة

المطالاتأوالاثعاءاتمنلحمايةقوانينثمةولكن125(.

.(621)صادةالظالمة

فتم،العائلةشؤونتظماييالموادأماالأمرة:)8(

أساسعلىالزواجيفرمأنبدفلا1(.59-1)27بالإحماب

الداثمالكاملالرلاءالزوحةفيو!رض(.128)مادةايماقد

الصددهذالطالزوجطزملاحينلطبحدها(.وما912)مادة

عليهاللحكمتعرضالخائةوالزوجة.الالتزاماتمننوعبأكط

تحت-أيمايواجهقد،الإثمفيشريكهاأنيدغرثا،بالموت

-الزوجغيابحالةوفي.الاعدامعقوبة-معيةظروف

إعالةعنتعجزايي-للروجةبمح،طريلة!ة-اضطرارئا

بالبةأمابعدها(.وما133)مادةثايخةبالزواج-نفها

بتركةيقومطالمالزوحتهتطليقهدوذ!كرلمايو!دظلا!لزوت،

لرليةطزمماوتدبوتملكانهاناحيةمنبهاالجعلقةالأمرركل

تعو!ئاالمالمنمبلحالهابدفعكانالحالاتبحضوفي.الأطفال

137(.)مادةالطلاقعن

عقدلفسخكالئاشاكانمحرخا،طركاالزوجةوطوك

الزوجةكترقأنللزوجيمكنكانالحالةهذهوفي.الزواج

عفدلخللزوجةيمكنكان!141(.)عادةا،أمةويخذها

)مادةجيئاإهمالأنحوهالواجباتهالزوجإمالحالةفيالزواج

!غلبالزواجعقدفنيالزوجةطلبتإذاأما142(.

143(.)ممادةكرتابالمرتعلهامجكمفكانذلك،

قدتو)ذا.الزوجاتبتعددعادةيحمحالقانونيكنلمو

يجوزلافحي!ذأطغالأ،لهفأنجتلزوجها،جاريتهاعاقرزوجة

الجارية،لهتجباإزاأما144(،)ممادةبأخرىالزواجله

تدمتااييوالجارية(.541)مادةبأحرىالزواجلهحميهوزفكان

وإذالدتها.الواجبالاخرامتظهربأنملزمةلزوجمهااشوجة

كانت)ذاتاعلاأضهايدالجيز.وضعهاتفقدهذاتفعللم

الزوجةأصيبتوإذا(.471و641)مرادللرحلابئاأنجبتقد

تمزوجأنفيالحقللزوجيكون،ضفاؤه-سجىلاعضالبمرض

.(941و1)48بأخرى

وابتالدا!ارنمييللأطنالكونلاالزوجوفاةبعد

خروجعمممراعاأجمبكانولكنلزوجت،الزوجقلأمهاالتي

الزواجقلجنالزوأحدودكون(.051)سادةالحاثلةمنالمليهة

)151ذلكعلاتفقاقدكاناإذاالآخرللطرفملزمةغ!

152(.و

الجه،العلائاتفيالإطعةضدصارمةتوانبنوضمتكا

بالمرتعلامجكمعفها،أجلمنزوجهاتتلاييفالزوجة

بابفيبا!ازمالزناجريمةوتحاتب(.153)مادةالحازوقعلى

156(.-)154الظروفسماتحبالموتأو
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خارةعيهمجركاف،مبرردونللخطوبةالرجلوفخ

فم!،الخطوبةالعروسوالدفخإذاأعالروسه.هداياهكل

مهراالمدفوعالمبلغوبخاصةالهلىا!ا،تيمةضحفللخطبوردأن

.(161-951اد)صسوالصلوالد

)162(.بالمبراتالجعلقةللأمورخاصةعابةالقالوذو!ودط

)162(.أنجائهاإلىوفاتهابحدتؤولبالروجةالخاصةالاثةأما

الابخاروتؤخذلاحى،وهوللحصفدتالتيوالهدايا

الأبعلىالمفروصالنفقةوباشاء(.1)65الصراثتقيمعند

الجزءيكودحالتم،حبأبنائهمنواحدلكلتخمضها

الروجةنصيبمن-النقودوبفاصة-الركةمناكبر

صراثغتلفاتلأمهاتالمولودونالأنجاءويقتم)166(.

منالابنبرمانيسحولا167(.)مادةبالتاوىالأب

مبقإفذاروبحدجية،أخطاءارتكابهحالةفيإلاالميراث

لا)ماء،منالمولودونالثرعييزغروالأباء916(.و)168

ببوتهممرخااعترافاالأباكرفإذاإلاالمحراثفيلهمنمب

)عادةالأبمرتكدأحرازا!بحونوإلا17(،0)مادةله

فياحياجاتهالهاضنتقدتكنلمالي،الأولىوالزوجة

تركةفيلهايكود،الحياةقيدعلىزوجهاوحودأثاءفيالمقبل

أنهاإلاأنجائه،منابنلكلمساونمبوفاتهحالفيزوجها

ئاية،تروجأنوللأرملة1(.72)مادةفقطبالريعإلاتننفعلا

و!ولزوجها،تركةفيحقهاصقطالحالةهذهفيأنهيد

كلامنلأولادهاباببهأما(.771-721)لادهأوالىنصهبا

174(.و)173باياوىالخاصةممتلكا!اقيتقاحمونالزوجين

)175(،أحرازايكونونعد،منالمنزوجةالحرةالمرأةأبناء

امحهااييالمبدممتلكاتنمففيالحقالبدذلكولي!

177(.و)176الزواخهذاأثناءني

بإحدىيلحقنأوكاهناتيصبحنالمتزوجاتكيروالات

الهاتمننرغانهنالتتأخذماوغالاالدييما.المزصات

قدأبوها!كنلمماسوتها،كدوتموغاإحوتهايدقتظل

لمإنأما917(.و)178الهتهذ.فيالتمرفحرتنحها

بمبممادلأنص!اتركطمنتأخذنإناالهت،هذ.ثلسها

المكرتابتأماضط.يالرحإلانتتعلاولكنمااخوكا،

)018ت!التمومذاثلثتأخذناة"الآفات)حدىلحممة

181(.و

اقيازاتلهنف!نتيابل،اله"مردوخ،الألهكافاتأصا

عيهيحملنماكلفيليمرفكاملةصلطةلهنفكانتخاعة،

)182(.ممتلكاتمن

187(.-)185بالتنيأبناثهعندتخلأنلأبككنولا

فإكما،حرنةو!لمهيتاهالاثةلأحدانجهماالوالدانثممطذا



حورابقىانين

الأشاءوعصيان1(.98و188ربعدفيمااسترداده!ظيعانلا

إحدىقلعأو(1)29اللانقطععقابه،أدلىطبقةمنبالتي

صارملمقابتتعرضالأجرةالمرضعةوكانت1(.)39الحيين

القم،هذافيالأخ!ةالمادةأما(.1)49أينةغكلأنهاثت)ذا

آبائههعلىيمتدونالذينالأبناءعقولةأنعلىتنصفكانت

)ء91(.أيديهمقطعهيمالفرب،

فجميعالتالطالقمأما:ولحرطبالجروحما.يحلق19(

وبخاعةبأنواعها،بالجروحتتعلق227(-)691مواده

وعظمبسن،وص،بحينعينأى:،للإصابةمماثلةعقوبةبتطبيق

تحريفئاكأدةيقبلونالدنياالاجماعةالطبقةأفرادوكانبمظم.

علآخرحرارجلأحررجللطمنإذا891(.-)691مائا

الرجلكاذفإدا)302(.تعوفئاضاقلأشينلهيدفع،أذنه

02(.)4فقطشواتلعرة!أخذفإنهحر،نصفالمضروب

البدأذنتقطعف!طنت،أذنهعلىحرارجلأعدضر!)ذا.أما

الموتإلىبزدىوالذكليالمضدغروالجرح2(.0)5ذلكمقابل

حبلحرةاعرأةضربومن2(.80و2)70الرامةفجزاؤه

أما)021(.ابنتهبقتل!اقب،موكا،إجهاضهافيويتب

مالميبتعويضيخكتفىأمة،أوحرةنصفالمرأة-كانتإذا

212(-.)214

معينة،جراحيةعمياتعنمسئولأالجراحالط!بوكان

فشلتإذاأما،ضخمةمكافأةفيقانوئاالحقلهكاننجحتفإذا

217(.-)215كدهنفطعففد-شةظروفنحت-

الطب.وأدعاءللدجالينرادغاكانالقانونمذاأقفيشكولا

-)221الجراحينلأجو+الجظمةالأحكامذلكبمدوتأقى

عنماحدإلىموليناليعلوونالجراحونكان!223(.

22(.وه)224رعا-شمرالذىالحيرانمرت

نجاءصضوعالغانون!ابمثم:والفنانزلبخاء(01)

ثاتعىمثولفالباء024(.-)228والفنالمنازل

عاحبه،وقتلالجزلانهارفإذا،بناءهتولىالذىالمنزلوقانة

همتلالأنتاض،تحتالجزلصاحباكتلإذاأمائل،فابناء

عنأكضاعولأال!اءكاذ!23(.و.14922لاأناهأحد

الفنبخاءوكان233(.-)231تعأخرىخلاكلأى

كاصرلاليةوعأجر236(.-)234علامكأحكم

ايباركةالفنعلىبوكان238(.-)236عالكطلم

حوادثوقوعلنجبالديدالحرصالقنواتاجتازبافي

.)1024

الأتامضتلقد:عامةلمنةالاصكبراحطم1()1

الضمهذاولكنوالأجور،يايأج!تتحلقأحكائاالابقة

277(،-241)قفصيلكأ-كلرالموضوعببمكرالحادى

الاالموضوعبهذاترتجطلاكث!ةأخرىلأمورتعرضأنه!

حوراثطتوانين

يشرا.ارتباطا

)242الحيواناتلغيل"تعريفة،المرادمذهوتضع

يلحقعمامولأالمأجريعتبرمدىأكيإلىتقرركا2(،43و

باثررخاصئااهمائاوتعطى2(.46-43)4ضررمنالجران

وكيليفلتألاعلىالقالونويحرصر252(.-025)الظاح

هوفالعقاب،للأمانةكبرىيخانةحالةوفي.العقا!ىمنحائن

255(.-)253الرانتمزقأنأوالخائنيدتقطعأن

أما258(.و2د)7الزراعينالحمالأجورالقانونحدد!

يحاقبالارقفكان،الحقلأدواتمنالبطةالرقةحالات

والتزاماتهالراعيأحروكان26(.0و)925ماليةبزاعةبدفع

263(.-)261الأحرىالموادبعضموضوع

اص!جارثلبالاص!جار،الجحلقةالأحكامتأقيوأيخرا

)271(والربات027(-)268الحنطةلدرسالجبوانات

والفن)274(،ايدودنوالحمال)273،،الحمالوأجور

277(.و)276

282(-)278الأضرالجزءويعابماليد:)12(

أماممحئولفالائعبالعبيد.تتعلقدكرهايبقلمموضوعات

ذلكؤإن)278(.المرعمرضمنالبدسلامةعنائترى

واليد)927(.اخرضخصأكليتجاهالراماتع!لي!البد

نأجمبأجبة،بلادفيصراؤهمجقوالذ-فىبابلىأصلمن

عليموتعرفبابلإلىثانيةبمجىءماإذاصاحهمطلق

فيحكنالابق،جدهالعبدأنكرإذاأما28(.0)السابقيدهم

)282(.أذنهتقطعأن

بعضنيتبدوالتيالق!وةوبركم،القوانينت!يوهنا

،والانصافالعدلروحعلتدلمجموعهافيأنهاإلا،الأحكام

ونحئص،كراعذاته-القوانينختامفي-الملكيمدحولذلك

وبالاختماروالأتام،للأراملوكئوللمظلوميزوكصعين

بحدهيأتونالذين-الحكامالملكمجثانهايةوفي.لعبهكأب

أما.الآالةببركاتذلكيفعلمنويحدقواية،احترامعلى-

لفاتحمررا!عب!تلبالقرانينهذه!طلأنكلاولمن

وباعات.فرادىالنلمالآككل

الذكارى.الصودتتىوبهذا

حوراد:تواينمة-لأدا

فيلأغااكا!اشذالترانينهذهألمجةوضحتلفد

أبرزباتقدم!يإبنا.وصلتقرانينمجصوعةأقدمالحتيتة

تاريخعنحقائقأماناوتضع،القديمةالابيةللحفارةصورة

الفصلأما.كثرةأخرىوأمورالمرأةو،ضعوالبودية،الرق

والد!نالقرانينهذهبين-القانونموادكلفي-الواضح

خاصة.عنايةنوليهأنويخقبدةالنظرييفتفأص
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حمووابقيانين

مذهثملأثزاأنإذنمتغرئالبس:وموسحوراب1()

مابهة.أخرىبآثارمغارنتهيطلبابلغة،الأهمية

لصربعةحمورا!قانرنعلاقةهو،الالعلىبخطرصالوأهم

أأمورو،علىبلفقطبابلعلىملكاحموراريكنفلم،موسى

صريابعدفيصاعيهاأطلقاقالأصريينبلاد)وهىأبضئا

يلادعلىبطر-اخفظواقدخلفاءهلأنونظزاوفل!طين(.

طركةكانتحمورالىقوالينأنجذاالمجولفمنالأمورون،

ومعدلة.مطورةبصورةولو،طويلةكرةيخها

)نكوهاجرسارةقصةنجد-مثلأ-إبراهيمعصرففي

وكيا8(.-أ03:)تكوبلهة6(،.وراحيل-اا:6

مهاليشبحاريةلرجلهاالزوجةأعطتكيفترويانالقصتين

النيالئرسةءالمادىنض!الفصصهذهتضنتوقدنلأ.

1(.،6-441الموادفيجاءما)الظرحمورادتوانينتضمتا

ايقايدلفى،القديمالعهدفيأخرىتصصفينحد؟

هداياأننحدحيثحمررالمط،توانيرفيالمبرجودةوالعادات

:2453تك)انظرالبابليةالي"ئنةثالهلرفقةقدتاليالزواج

31:14تكوكذلكحمورالط،قىانينمن915ا"دةء

1(.وه

موسىوشريعةحمورافىقوانينبينلاررة6نفاقنقاطوفاك

الأمثلة:بحضفاونذكر23:33(.-2:22.)خروج

فتعبراثاعذااضتريتإذا9موس:شر!ةفيجاء)أ(

وهذا21:2(،)خرمجائا!حرايحرجالسابعةوفييخدمسين

وأعطىدين،فيرجلوقعأإذا:حمورالىتانونفيجاءبماشيه

ثلاثيخدمواأنفعليم،الفضةمنبدلأابنتهأوابهأوزوحته

حريميردونثم،صيدهمأىاضراهم،منمنزلفيضوات

1(.17)المادةالرابمة!النةلي

1(،21:ه)خرقتلأأيقتلأمهأوأباهضربمن9)ب(

يدهأئقطعأباهابنضرب)إذاحمورار:قوانينفيذلكيقابل

.591(.)مادة

وامججرالآخراحدهمافضربرجلانتخاصمهـ)ذا)ح(

خارخاوثمىقاممإن،الفراشفيسقطبل!تللموبكلمة

علىويققعطلتهيعوضأنهإلابرئاالصاربيكونعكازهعلى

حمررا!:قرانينفيذلكويقابل91(.و21:18)خرأشفائه

الضاربفعلىوحرحه،ضجاردآخررجلأرجلضر!اذاا

الطيبأنجفقاتوييهفلعمذا،أضربهلم،)تي!قائلأيحلفأد

.(602)مادة

لموولدهافقطحبلىامرأةوصدموارجالتخاصم")ذا)د(

،القضاةيدعنويدفعالمرأةزوجعليهيضع؟يغرم،أذيةتحصل

ا)ذاحموراد:قوانينفيجاءبماضيهومدا21:22(،)خر

لا\8

حمورا!ي!انبن

!دفعأنفعليهإجهاضها،فيوتببحرةامرأةرجلضرب

902(.)مادةلها!تحويضئافضةشواقلعرة

)خربيرنجل،خلأوليبيد،وكذا،بنوسنا،بعير"جئا)هـ(

رجل،عينرجلفقأإاداحموراد:قوانينفيوجاء24(.:21

تكرحر،لرجلعظصةكروإإزا691(،)مادةجنه،نفقأ

ننىمنرجلصرجلكروإذا791()مادة،عظمةله

02(.0)مادةصألهتخلع،طبقت

يؤكلولاالثوريرجمفماتامرأةأورجلأثورنطحإذا5)و(

نطاخائوزاكانإنولكنبرثا.يكونالورصاحبوأمالحصه،

،امرأةأورجلأفقتليفطهلموصاحبهعلىاصهدوقدتجلمن

أمة.أوعبذااثورنطحإن...يقتلأيفئاوصاحبهروجمفالثور

21:28)خر-سجمهوائورفضة،شاقلثلاثينجدهيعطى

-.)32

فيثورنطح")ذاحمورالي:قرالينفيجاءماذلكويقابل

منمطالباتلتقديموجهفلا،فقتلهرجلأال!ثارعفيسيرهأثناء

مدهلصاحبهوتينتقبل،مننطاخاالثوركادإذاأما.نوعأكط

الثورهذانطحفإذا،يربطهأوقرولهيكرلمذلكومع،الحمية

منضاقلأئلالينيدفعأناثورصاحبفحلى،فقيهحرارجلأ

الفضة،منضاقلأعريىيدهفبعطىعبذانطحإذاأما.الفضة

2(.25-052)مواد

،والأحكامالمواضيعلياثماكاتمنالعديدنجدوهكذا)ز(

حمورالي.وقوالينمرسىضريعةب!

من124مادةيثبما)22:7(الخروجسفرفيحاءفما

بالموادضبيه12(-1)22:.خروجفيجاءوماحمورالي،

حموراثط.نوالبزس276و266و246-،24

ومجصوعة،الحمسةالأ!ارمنالأخرىالأجراءبينوالثابه

فيالورادةالحالاتلى؟لنظر،ملقةليستحمورارقوانين

مقاردة:فيمكنذلكومععنها،نوهاوانىالحروج!ر

حموراليقوانين5-منالمادةمع41-25:93لا

حمورارقوانيرمن912المادةمعا.02:لا

تواليرمن891-691الموادمعو.24:912لا

حموراثط

حمورالميقوانبنس912المادةمع41-25:93لا

حموراييقوانينمن4و3المادتينامع8-ا:916تث

س941و481و13وفي137المرادمعا24:تث

حمورادتوانين

حمورارترانينمن14المادةمع24:7تث

مقارنة-خاصةبصفة-ويمكن

توانينمن916-167المرادمع02-211:هتث



حموراثطتوانين

.ادرحمو

رجلبتركةايحلقةالقواعدشالانتقالنجدالحالتينضي

ضكولا.عاقابنبمحاتجةمتعلقةأحكامالصاتعدةتزوج

ملحرظ.ايرتيبفياتفاقأنه

جاءتقدعرضاهاالتيالنوافقاتبأنالجزملتطيعولا

ماضرةنقولةبأفاالقولنظيعلا!،عوائيةمصادفةنتيجة

يحملخاصطابعلهاموصضر!ةفينحمورا!،قوانينعن

واضحةاختلافاتوجودإلىبالاضافة،ائييةالاصاثقافةصبة

.عديدة

طويلةلقرة-الأمرريينبلادكانتذكرنا،أنسبقو؟

الباللى.القانونإلهاوصلقدأنهضكفلابىبل،خاضحة-

إلىدخولهملعدالبابليةبالحضارةالإصائيرناتصلوعدط

منكان(،القديمةالامرريينبلادمنجزءأوهيكعانأرض

فيهاوجدوهمما،الحضارةتلكأفرزتهماي!تخدمواأنالطيعى

يفترضأن-ظروفأىتحت-أحديسنطيعلاوفالهمنافغا

صس،ضريعةفيبارزةأجزاءفهناكمباشر،اقتاسوجود

الواضحإمجازهافيضالا:2(0)خرالعشرالرصاياوبخاصة

حمورا&.قوانينوثلالهانجدلا-

بذلتلقد:الأخرىاقانون!ة،الطمحورايىقانون)2(

نظموبينحمررا!يتوانينبينعلاقةوجودلإثباتمحاولات

بقوانينتدكرنااليصودفيمحيرةتعيماتفثمة.أخرىقانوية

عوانهوالذكطالما"1منالرابع.البابنيوبخاصةحموراثط

اليهودأنبالناعنيغيبألايجبلكن"الأفرارأ.أىبيزيكينأ9

تصادهـوإذابالتفمل،حمورالىقرانينيعرفوالم،اليفترةفي

نظممنالكثيرأنإلىراجعفذلكالا!ات،بحض:خرد

وقد،اللاحقالبابلىالثريعفيقائمةظلتحمورار،وقوانين

فيالبابلالثريععلى-أجزائهبحضو-التلصرداعتمد

بينهمافالارتباطأهداهـالتلمود،معتفقالتىاغواعدااقتاس

باضرا.ارتجاطايكنلمإذن،

بهيئالئالهذلكالكبفية،بنضالاعبارفيلأخدأنيجب

القانودلكتابيسىماوبين،القديمةالعريةالقوانينلقايا

علوذلكالجلادى(،الخامسالقرن)منالرومافيالسررى

الصدتويدةحاءتقدايوافقاتهذهمنبعفئاأنمنالرعم

وحدط.

واليوناليةالر:مايخةالقوانينبعضبينالابهأنالمؤكدومن

يبدوأمروهو،الصدفةقبيلمنجاءتحمررا!ي،قوانينوي!ت

قوانيربينبوضرحملحرظةت!نابهاتتوجدجثاحمالأاكز

حتى،النقاطبعضفيوذلك،أحرىقانويخةنظموبينحمورا!ط

ذلكوثال،تاريخيةعلاقةبيانكت!ثصأننتطيعلاكناوإن

الذىالصاليينالفرنجةوقانون،الصالةالثوبقوانينمجموعة

خموطل

عفرظة.حرمايخةقانونبةجمموعةأقدموهوم،005فيبع

القوانيزمجموعاتبكلكاملةمعرفةلناتتوفروحنى

جمبالحد!ثة،والبابليةالقديمةالأعوريةالقوانينمثلالمفقردة،

حالأيوعلى.الائجاستخلاصريالت!رعمنتمائانتحفظأن

الحلقاتمنطو!كسل!لةوجودمعباشرلقلعنالحديثفإذ

والثطط.التهررمنفر!لهو،الوسيطة

حفون:

وهر؟"متوهجهمداهعبري31

الجوبإلىالغرليةأضيرجطحدودعلىمكانا-)1(

ا:28(،9)ل!وفىلةرحوبمعا-طهاجاءصور،من

علىالحامولوادىنمعلالعوايد!أم9هىأغاوالارجع

وقد.صورمنالجنوبإلىأيالعترةمحوبعدوعلىالاطىء،

ذلكفيببدكاذهائاد!،لعلأنعلىيدللقشعلىربنانعكر

.المكان

:76(،أأح)انقاليجطنصبفيمدينةاصها)2(

نجنيأعطيتوقد91:35(،)يق"ختة،هيأنهاوالأرجح

المحلد.هداصتمكانهافيإخئة،إلىالرجرعفالرجالاوى،

العفربأوالزنبوربهايلدغالتيالإبرةأوالمهىالحمة

نإ3!أقديئاالثعبالربأنذروقد.الح!ثراتمنومخوهما

زواحفحمةمعالرحرشأليابديهم"يرصا!با!باطيهم،أكاظوه

الثعابين،حمةبأغاخمرهمويصف32:24(.)تث!الأرض

32:33(.)تث،القاتلالأصلاا!3و

حى،رشضاربةوحمتها،فقالقدير!امالأذ:أيوبويقول

حمة!لهملأنانحادعينالأسرارالمرنميصفنم6:4(.)أيرب

الحرادوصصفيالرالىويقول58:4(.)مز"الحيةحمةثل

لها5لأنالأضرارالناسليعذب،الهاويةبئرمنجخرجالذكي

1(..ة9)رؤ!خضاتأذنابهافيوكانتالعقاربشبهأذناب

خموطل:

الحياة"إلهأو،الطلى"سيبمعاهيكودتدعبرممطاصم

الملكوروحةلبة،ميتإريابتحموطا!اصموهواكضرة"

كترالذممط:قا،بعدهملكالذكطيهرآحازولديهوأميرضيا،

علىاحمها:يكتب31(،23:مل)2صدقاإلاحمهبابلملك

علىأيفئايكنب؟18(و24:17مل)2"خئطلأصورة

.(521:)إرمياإحميطل!صورة

917



خمية:

حرها.اشتدالاروحميت،عليهكفبأيعيهخيي

اصرالح!اا!اإلا-اتدتالىالألفةأ.العرةهىفالحمة

)مرالأ.ضرارأببأخذننىالحمة5المرنم:ويقول.والظلم

المستخدمةوالكلمةضديدا.عصباعصبألهأكيد(.:9113

)مز!السمومريم9إلتربتوقدزلافا،9هىالعربةوها

1(51:.)مرالميليراد،9وإلى11:6(،

فلا،الرجلخيةهىالغيرة"لأن:الحكيمطيمانويقول

المحنخدمةالمبربةوالكلة6:34(،)أمالاتقام"يومفييشفق

ثلأ)انظرأغيرة،المواضعسائرفيوترجم"كناه"،هىها

العدد(.صرمنالخاصالأصحاح

)حن!

خان:

عاونواالذ!نأحدوكانكربم،،أو"خانمفاهعبرىاصم

المنبرعلىعزراوقفكدماالضرحةصفرالعبتفهيمفي

أنهوالأرجح8(.و8؟7)غالريمة!ريقرأوأخذالح!ي

غ)نحمامعالميثاقختمر!الذ-شأحداحافان،نفههو

.)1.:01

اسم:وهو،.رحيمأو)حنونمعناهعبرىا-م

ووبخهيرذا،ملكآصاإلىجاءالذكطالرالطحمنالط)1(

ووضعهآطفاغتاظ،الربعلىيستندلموأرامبملكلاستعانته

النبىاياهو،أبوأ!ئاوهوا(،ا:7-.6أخ)2الجنفي

كلبحامطريقفيسارلأنهوبيةبصئاالملكعلىبالقضاءتاالذى

كاموخرج؟7(.وا:ا6ملا)يخطئونإصائيلفيوجمل

)صرائلملكأخآبمعلتحالفهووبخهيهوشافاطللقاءخاقبن

3(.91:2،02:4أخ2)يرالر

للفرتةرئئاوكانداود،الملكراليهيمانبنحالط)2(

اخرنهمنعراثنامعهوكان،الهيكلفيالمغنينمنعرةالئافة

2(.وه25:4اخ)2

كرباثناءمنتزوجواالذينإميربنىمنالكهنةأحد)3(

)عزرااثمهمعنذبحةمقربيننانهملإخراجأيدبهموأعطوا

0118:-0.)2

فيإبىجاء(أقربائهمن)أومحمياإخوةأحدخافي)4(

الئةالأحوالعنوأخبروهيهوذامنورجالهوالقصرضرضن

081

أورشليمأحوالوعن،النىمنبفراالذينالهودعيهاكانالتي

علىالقصررئيىحنامعنححياأقامهوقد3(.و2اة)غ

والمغنينالبوابيروترتيبوالمصاريعال!ورباءإتمامبعدأورشليم

.3(او:7)غتاللاوو

تدئينفياشتركواالذينالمغنينالكهنةأحدحنافي)5(

36(.:21)غأورضليمأعوار

ابهودبينضاظاصئاوكانتخنإ،الرب5محناهعبرىاسم

اسم:ومووحيا(.خافي)انظرصورهنحتلففي

الكني!ةفيعفو-فى"ضيرة،،وامرأتههوكانرجل)1(

كأجزءاللرصلرمدطملكا،وباعا،الرسلعدفياورسليمق

هذابطرسلالرصأعلنوعدما.الثمنكلباعتارهالشن

ساعاتثلاثمخووبحد.وماتحاياوتعوالحداع،الكذب

ولماجرى.ماخبرلديهايكونأندونضرةامرأتهدخلت

زوجهاكذبكاعيهلدورهاكذبت،الحقيقةعنبطرسسألها

.وملأترجيهعدالأخرىهىفوقتتجل،من

القصة:هذهفيابظرتتلفتنقاطوثمة

كانتماوصفعقبفوزاالقصةهذهأحداثوقعت)أ(

أصححتى،صادقةأخويةمحبةمنالأولىالكنيةعليه

وأقحقلهباعبرناباإنحتىمثركا،عدهمضىءكل

برنابافعلهمابينثتانالر!ل،أرجلعندووض!بشنه

خانيا.فحلهوما

عاولةبلالثصن،منبجزءاحتفظأنهحنانياجريمةتكنلم)ب(

بتقديمملزئاأصاصثايكنولمالئن،كلبتقديمالادعاء

بطرسالرسولذكر!اختارئا،الأمركانفقد،الكل

الروحعلىالكذب-والرياءالكذبمكان4(.5:)أع

وبذلكحناتيا،ارقيماهما5:3(-)أعالقدس

.الصارمالمقابذلكوزوجتههواستحق

اج!راءأولكانلانهالصارمالحقابهذابمااللهاوتع)ج(

منبدلافكان،ونخططعمدعنالرارنكابعلا

ولا.كنيتفياللهيبةلتحفقرادعرهبقصاص

يكنفلمموتهصا،أرادبطرسالرسولأنالقصةمنيفهم

جهتهما،منالربفكرعرفولكنهفيه،الماملهو

الابعلىرجلكدفنواالذ!نأرجل"هوذا:وقول

وليىنبوةكان)نما5:9()أعخارخاويحملونك

حكم.إصدار

الربلهكثفوقددمق،فيتلميذاكانالذىحنانيا)2(

لحملاختارهأنهوكيف)اطرسوصييثاولتجدكدخبررؤيافي



كانحيثالىحنانيافذب.)عرائيلوبنيوملوكأمأماماحمه

ودحلدمقفيالمتفيمالزفاقنيبهوذايتنيقيشاول

واعتمد.وقامالحالفيفأبصرشاولعلىكدولووضعالبيت

أ-91(..9:)أعدمثقفيلتلاميذشاولتدمالذىوهو

"رجلأكانإتهعنهويقولتقد!ربكلبولسالرسرلويذكره

ولكنا-16(.22:2)أعالهرد،جميعمنلهعهوذاتئا

)أعمالالملكأغرلاسأمامحد!ثهقبولىالرسوليذكرهلم

الذتالبحنالتلاميذأحدكانإنهقأخرتقلبدويقول26(.

فيأصقفاأصبعو)نها:\(،.الوالمحيسو"عالربعينهم

سهيذا.ماتو)لهدمئقفيالبهشة

م.95-47منأورشليمفيالكهنةرثبسحنايخا)3(

)أونداببوسابنكانأنهعنهبوسيفوسكلاممنونسنخلص

م48نيخالكي!ملكهيرودسالملكعيةوقدنباديوس(،

والمطهـكوادراتوسأأر!لهشراتأربعوبعدللكهة.رني!ئا

لاضطهادالامر!ننشكوىعنلاستجوالهروماالىسوريا

صاحه،أطلقكلوديوسالإمبراطورولكن،لهمالحنيفالهود

خلعثم،للكهنةكرئيىعملهأشأنفأورثليمإلىوصلوعدما

قويانفوذايمارسظلولكنه،الولايةفيلكىسادرةقيلفه

عديمتحائاغئاصيضا،صمرقياوكان.عيفةميويةبأسايب

التىواليايةالذأيةأهولاثهلتحمينمركزهامعلكاالضمو.

ومماتلروما.منحازاكانبلمواطنيهصالحمعتتفقتكنلم

الأخ!رة،ايهوديةالحرببدايةفيالبوروناكنالهإذشنيغاموئا

هذاخايخاوظهر.الهيكلوتدمرأورثليم!نهرابانتهتوالتي

عوقفين:فيالجديدالعهدفي

المجمعأمامنفسهعنيدافعبولىلالرصوقصعندما)أ(

الواقفين"أمربأنطويتهصءعنحناياكفايهودى،

وفال:بولىفانفعلفمهأ،على!ربوهأنعنده

لغاله:قالوافلما،.المبيضالحائطأصهاالله"سيصربك

اكنلم5:وقالانفعالهعلىجطراللهأ،،كهنةرئى

ارئيس:مكتوبلأنهكنةرئيسأنهالأخوةأيهاأعرف

حهروقده(.-2301)أعصرغا!فيهتقللاضحبك

ضكفلا،الكيرين-برلىالرسولمن-الدفاعهذا

مركزهأبهة)ندل،نكرةضخصئاكنلمالكنةرشأن

منهمايدركبأنكفيلينكاناالمجمعرأسعلىوجلوصه

كانحنانياأنالبعضافترضوتد.الكهنةرئ!أنهيول!

ولكنه،لاستجوابهروماالذمابهعدمركزهمنخلعقد

اليتفوتلنذءفاكتصبضاكزا،زالماالمركزووجدعاد

محملالبارةالبحضويحملوغوما(.،وميخا"يطى

رئيىأنهأعرفأنأستمعكيف5؟دقولوكأنه،الكم

لجقلاالذىالالنالتصرفهذافمرفوهوكهنة

نظرضحفالىالبمضوكها)كلفزيه.ا!دس،بمركز.

حنطة

)ألفوردالأصهذاجاءممن!عرففلم،بولسلالرص

وبلامتر(.

!لقد:يفرلأنقصدبولىأنهوتفيمأبطولمل

أننىاعىأندونعفوافيالكلماتهدهصدرت

وعرهما(.ونياندر)بجلأالكهنةلرئ!أوجهها

هوإليهاانحدراليقيصريةفيأخرىمرةحناياويظهر)ب(

بالادعاءللقامترتل!،اعهوحطيباليوخمعنجفه

1(.24؟)أعالوالييخلكسأمامبولرلالرصضد

الثلائة:الحوانيت

الأيا!،الطريقعلىالمحطاتإحدىالحرايتاللاثةكانت

واحد(.!ومضرلعدعل)أمميرومامنيلائلانيننحوبعدعلى

اصلىالوالطريقمعالرنشىالطريقهذاتقاط!!عدتقعكانت؟

ستةبعدعلىالوانحة-""تريرلترمشكانت:نوربا.ألترمل!ت

الفطةتعتر-أيوس!دررد9اتجاهلطالأياسالطريقمنأميال

اهم""الوشينمشنمعا!إلىالرلشيةالطرلقتدخلعندهاالتى

إيطاليا.منالجرءهذافيالطيميةالمعالم

الر!رللاضقالرومايالاخوةسجاعاتخرجتوتد

)حدىفتقدت،بوطوليإلوصرلهأخباربلغهاعندمابولى

فيأخرىجاعةانتظرتهبيناأليرس،لورنإلىالجماعاتهده

15(.-28:13)أعالحوانبتاللاثة

:حاتتون-حنث

حقصوالميلا!ير،فيوالخلصالاثمهو)دالكر(الحنث

أنهحمحغأفئا5:الجلعلىالموعظةفيالربويقولداكل.إلى

-5:33)تأقافكأللربأوفيبا-تحنثلاللقدماءقيل

3:5(.ملاخي5:4،زكا:6:39،12،لا02:7،حرانظر

...والجحردين"الأثمةمعأالحاثين،برل!الر!وليذكر؟

1(.و.ا:9)اقيللحالئين،للكذابينالاسلارقي

الشمامات:حناجر

الطص،أوالذررةوئارورةالصعير،السفطهوالججور

البيإشياءلحانعلىالربتالاليالأشياءبينسوكانت

القديملعبهعقابهعدصهيرنبناتزيخةمنجنزعها)نه

ا-23(.3:3)إشاقترفوهاالتىللسظالم

حنطة:

وفاك.الحبوبأنواعجغعلىوتطلق"ائر،هيالحنطة

بهاو!صد،الحنطةعنللتبكلتتخدمعديدهعبر!ةكلمات
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حن!طة

اييالحبربأهمفهوالقصح-غابأ-المقدسالكتابفي

فلطهير.فيتحو

بدءعقبفنزرعالاءافصلقيفلطيزفيالحبوسوتصو

مارسفيالنضجفيالثعيرويبدأ.عادةلر!فيالمطرسقوط

وما*،إبريلفيالغححيضجثمالمطير.الفصلعفوأبريل

وكانتفها.زرعالتيالمنطقهحسبيونيوفيعادةحصادهويش

الحصادوكان.الأطفالفيهابماكلهاالعائلةالحصادفيتئترك

متدورةماحةليالمحصوليحمعذلكوبمديدوكلي،بخحليغ

منكيرهاأوالثرانتجرهبورحويدرسالأرضر،منمستوية

لتخيصبمدراةالحنطةتدرىثم.محددةدائرةفي،الحيوانات

لقيهابالفربالالحبوبتغربلثم.الريمبفعا!ايبىمنالحبوب

يؤخذ،فخاريةأوطييةصوامعفيتخزدئمالثوائبسائرمن

تكنلموالخبز.لصعدقيقالالرحيليطحن،الحاجةددمنها

يسمىكانفصلتفإذا،الدقيقمنتفصل-عادة-الخالة

)ع(.27:22أم،91ة71صم62،:81)تكاحمذا،

ت23،2:ه)تثطازخافريكايزكلالقصحوكان

الجوبوأهم16(.و3:14الاومجروضاثوئاأوا(أ:2

وكانتأهمها،وهوالقمحهي:المقدسالكتابفيالمذكورة

والجليل،وال!امرةرعل2فيالخصية-يانالوفيتجودزراعته

الرو!افيالعصرفيوكافتالأردنضرقيفيالمناطقبعضولى

الإسراطورية.فيالقمحناطقأشهرشتقبر

أقلوكان،الأهميةفيمحصولثافيبعنبروكانالحرثم

!،الخصوبةقليلةالجاطقفيينركانلأنهزراعتهفيتكلفة

صاعةفييتحدمالنحيروكادالأرض!.نيأقصرمدةيمكثأنه

كان؟،(6:9يو،4:9حز،31؟7قفر)ءادلفقرلخبزا

4:28(.)املوالماضهللحيلعلفايتخدم

الفولثلالحبوبمنأخرىأنواعالكتابفيوذكرت

حزا:7،28صم2)والكرضةوالدخروالحمصوالعدس

أمثاله،منالكثرفيالحنطةالمشحيسوعالرباضحدموتد

2(،0-:43مرفس23،-13:2)تالزارعثلفي؟

اليالذارومثل3(،0-31:42)متوالزوانالحسطةومثل

الذىالغنيوالرجل93(.-4:26)مرضذاتهاستنو

لفهثيمالطوكدلكأ-21(.:6ا2الوكورتهأحصت

)!ركثيربثمرلأروتمرتالأرضعلىتقعالتىالحنطةبجة

ا:24(.2

الأرضفيتزرعاليالجطهحبةبول!الرسولىاضخدم؟

ا:37(.5)اكوالأجادليامةرمراجديدضكلفىفتنمر

فيبالجطةالمملوعةالأوافيمنالكثيرالاخونوجدوقد
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تحنيط

فيول،،33،شأ()8"جارشانج،وجدماثلالمراقعميتالكثر

وغيرها.والدضوالعربالقمحمملوءجرارمنأريحاحراث

المديةتدميرعلىديلأمملرءةالجراروجودفيالبضورولى

.المحمولجععفب

حنوط:

ايونانيةفيوالكلمةلليت،يخلططيصكلهووالحوط

إ.زكيةرائحةأوأريمأو"عطرومفاها43()8*ه"أروعا،هى

الأحدصباحيمعهاالنوةوبعصالمحدليةمربمأخذتوفد

23:56،لوا:ا،6)مريسوعحسدبهليدهنحنوطا

في"الأطياب!إلىاليولانيةالكلمةلصترجمتوتدا(.24:

)يووعودمرسمزيحاوكانتأ:4(،)9!وحناابحيل

أ:93(.9

ومفى.لفطاالريةفيلغهاهيالعريةرأخثط،وكلمة

الف!ادمنلحفظهانحتلفةبموادالخةممالجةهووالتخيط

عقيدتهممنبدافعالتجطالمصريينفدماءاخترعوقد.والتحلل

المحافظةحالةعلىتمائاتوقفالأحرىالجاةرالنف!حالةبأن

حيثإطلاقا،التحنيطيمارصافلمالحبرايونأماالجد.على

!بةمحثايكونيت،حثةمىمنأنتقرركانتالريحةأن

)الظرالطيماوالعلومالتضريمفيالإسرائيليونكبغلملذلكأثام،

ديانةكانتولذلك22(،-اا:ا49،-5:اعدد

إسرائل.لىكدرج!ئاالمصرين

-+لم

!صط!ألهـ

يم.

عميةتحيط

!؟ا

الكتابفيايحنيطعنالمذكورتالىالوحميدتادوالحالان

الأطاءجدهروض!أمرإذيعقوبةخةتحنيطهما،المقدس

أنهكا05:2(.،نكإمرائيل،الأطاءفحنط.أباهيخطواأن

أتك!ر،فيتابرتفيووصعخطوه5:!وسفموتعند



ثحنيط

.)05:26

رأسعلىيوسفلوجودبالسبةالمشاثيانحالاروهما

صطنهمالىلدقحاالحثينتحنيطيلزمكان؟مصر،فيالحكومة

"حملهيعقو!جثةتحيطتمأنفبعد.كنعانأرضفيالأعل

:ء)تكممرا،أمام....المكميةحقلمغارةفيودقوهنجوه

عدمحهمإصائلنجوأصعدهافقديوض!عظامأما13(.

معهم،حملوهابمرون،يوضىمرتبعلىمصر،منخروجهم

إدفرهايأنإلىالريةفيفاتجولواايىالةالأربعيرطية

أثيحمررلىسيعقرباسراهاابىالحقلفطعةفيضكبم

وهويوسف"ماتوتد24:32(.يقا:3،91)خر!شكيم

يعضسهكانماوهو5:26(،)تكصينأوعثرئةابن

للإنصان.المئاليالعمرابصريون

بمعى21:13(الألادلندفيالعريةأحنط!كلمةونرد

"التيةبالحريأو.فجهاأأخرجتإالتينةعارةفيأحرجت!9

رائحتاأ.أماحت

فكاتكثيراالمقدسالكتابفيالأطابذكروردوتد

المتحللة،المجثرائحةانث!ارولمع،الحادةأغراضنيتتخدم

افيموتهعدالملكآصاأضجعراإصائيللنيأذيهفنقرأ!

الحطارة.صاعةحسبعطرةوأصافاأطائامملوءاكانصير

ماوحدثا:14(.6أخ)2حذا!عظبمةحربقةلهوأحرفوا

الطر،4.و:9193)يرالمجدلهالر!جددفنعددلكلثه

يو:41،8مرقى،ا:23،5642:لر،أ:61مرضأيفئا

تحميطا.هذايكىلمولكنأ:7(2

مناثنينإلىالتحيطعمليةعنلعلمهفيماالفضلوررجع

فيذكر.وهيرودوتالمقلىديودورمطالونايينالمؤرخين

تختلفللتحيط،كاتثلاثتوحدكانتأنههيرودوت

أرحصوكالتاضخيط.اونكالبف،الجوفيمكالةباخنلاف

المجةتوضعثم،مطهرةبمادةالأخاءإذابةفيتلخصطريقة

يوئا.سبعيرلمدةالطرونر

الحةيتقعكانتاثانية،الدرجةمنالخنيطعميةوفي

لتحةطريقعنالأحثاءفيالأرزريتحقنبحدالطرون

الأولى،الدرجةمنالتخيطفيأماوالأمحاء.المعدةلإدابةالرج

الأدص،فتحةمنريخحةآلةإدخالطريقعنالمعينزعفكان

التجويصيضلثم،القلبعداماالداحليةالأخاءوإحراج

تقعثموايوابل،الأطيا!بمختلفالفراغاتهذهوتملأ،الطى

وتلفسأخيراتصلثميوثا.!ع!مدةالظرونلطالجئة

-3عرضهاالكتانمنبلفافاتالقدمباطنالىالرأسقمة

0001نحوإلىالأجانبحضفيطولهايصلوكان،بوصات4

توضعثمالعرد،بالصغثتاللفافاتهذهوكات.ياردة

عادة-قانضاالتابوتوبرضع6الحةشكلعلىتابوتفيالجثة

للمبت.المحدةالمقبرةحائطإلىمتذا

حزءولذلكمحصصمكادلىتغالتحيطعميةوكات

الخاصعحله!هملكلكبير،عددبهايقوموكاداالمدافنمن

الالوت.وفى:صعهاالحنةنجظبغأدإلىدورهوبهبفوم

سيدةءموميا
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حنق

حنق:

لفحل.لاحقذاحقد)ذاالرجلوأحنقاليظ،ضدةهوالحنق

لأنهالمقدسمنبخرجأنالملكعزيامنالكفةطلبوعندما

علىخقهوعد...عزياحنق5،للرب!وقدأنلهبحليكنلم

هو)نهحتىفاكمنفطردوه...ج!تهفيبرصخرجالكهنة

2(.16-.:26أخ)2،ضربهالربلأنالحروجإلىبادرنفسه

يوبخكانلأنهالمعمدانيوحناعلىحنقثهرودكاأن!

انظر-6:91)مرأتقلهأنأوأرادتنهالزواجههيرودس

7:54(.5:33،أعأيما

وعلىطرتتحوجالرجلحماقة"إن:الأثالصاحبو!ول

)أمأالملكخقالأصدوكزمجرة...تبهيخقالرب

12(.وا:93

حنمئيل:

شلومابنوهوإ،تحننقدالله9معناهيكونقد6عبرىاسم

أثاءفيالجندارفيإرياإلىذه!وقدالد،إرمباعم

حقلهيترىأنإرميامقوطلبلأورضليم،الكلدايينحصار

الإرثحقلهكانإريالأن،دامينأرضفيعنلأدرثفيالذي

شهوذاوأشهدصك،فيذلكوكبمنهفاضتراهرالغكاك،

السجن،دارفىالحاليناليهودكلأمامنر!ابنخلارووطحه

ضراءإليعردونإسرائلفيأنعلىكبرهانكلهوذلك

15(.-32:6)إرمياأرضهمفيوالحقولاليرت

:تونحنا

علىمدينةاسمشهوأ.الحناناموضوعمعناهعبرىاسم

مرتيندكرهاوردوقد(.91:41)!قلزبولونالمالمطالتخم

!ايلاد(،قبلعرالرابعالقرن)منالعمارنةتلألراحلى

حنيا،اكفرهىولعلهامرة.فلاصرتغكحولئات.تكرها

يكونوقد.للجليلالجو!طالحدأخهاعلهـالمثا،فيالمذكورة

)كفرأو،الناصرةمنالحمالإلىالبدووية"اتلهواصاحاموقمها

أيالثلاثةنحوبعدوعلىرئودمنالئرقيالثمالإلىعانأ

الرامة.منالرليالحوبإلى

حئان:

وكانأ.تحننالر!إومعناهحنان!ا،5اختصارعبرىاسم

أيامفيأورضليمقيالكهنوقيللحزبوزعيضاكهة،رثيىخان

وهوواصع.نفوذلحانوكان.الأرضعلىالمسيحيوعالرب

فىسور!ا2حماكيرييرس،للكفةرئيئاعنهوقدشثابن

والطردالمركزهذاليالتميننكانفقد،ابد!ةالابعةالته

الرومانين.الولاةأهواءعلىبنوففان،الرتذلكفيفه
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الخامةالنةفيحثانجراتوس،فالرويرس2خلعوقد

رئها،الكهنرترئاسةمنخلعهركمولكنايلاد،بعدعثرة

واصتطعالكفوت،فيرأسكأعظمكبيرانفوذايمارسظل

حنكتهوتبدر.أغراضهلتحقيقعاثلتهعنأفراذايتخدمأن

تباغا،أبنائهمنخةدولميأناستطاعألهفيالدبلوماعية

يرىأنإلىيمقلمأنهولرالكهوت،رياصةقيافا،وصهره

افافيوحنانالمركز-هذايئغل-الثاقأأحنان-الخاصابه

الموتخى-الربأخى-يعقوببرجمأمرالذىهوهذا

زمنبعد-القوينفوذهاضرارعلأيضئايدلومما.م62ق

لقبعلبهيطلقظلأنه-ركاالكهوترياسةمنخلعهمن

،.الكهنةارئى

عندماهى،المقدسالكتابفياعهيخهايظهرمرةوأول

رئي!حنانأمعأورضليمنيوضيرحهالعبرؤصاءاجتمع

كيرةمنكانواالذ!نوجمعوالاصكندرويوخاوقيافاالكهنة

رئيىهوهذاهـحناد!أنوالأرجح6(:4)أع!الكهنةرؤصاء

تيافاذكررغم22(و:91)18يوخاإنجيلفيالمذكورالكهة

النظريتلفتومما24(.و:1813)يوحناللكه!ةرئيئاأيفئا

وتيافااخانالكهةرئ!أيامأفيالثر:لرتاذكرهمالدة

وييدوالكفوت.رياسةفيضريكينكاناوكأغصا3:2(الو

وقرةالنفيحنانتقدمأنهر،لذلكالمحقولالتف!يرأد

لقياقايكنلميما،الفعلالكهنةرئي!منهجعلا،شخصيته

اللقب.كلاص

فيمثلهمفكانالأرشقراطيين،الصدوقإبمنحنانوكان

وأيرتهموكان!الزاء،وسعةوالطموحوالدهاءالغطرمة

الرئشىالمصدرأنويبدو.والطمعالخعفيالمثلمضرب

الذبائحسالهيكلبلزمكانعافيالمتاجرةكانلزائهم،

يجمعوكاكانواالتى،وزيتوخمروحمامخرافمنوالتقدمات

خانهأبناء"ممظالتعرفكانتالتيالثهرةالأربعالمظالفي

نفه-الهكلدائرةفيلهم"فرعاوجودمع،الزيتونحبلعلى

ويفرضونالتجارةهذهيحيهرونكانواالأعادمراسمضى

الربوجههااليالديدةالعبارةلمايف!روهذا.باهظةأصازا

جعلتحوهوأنغ،الأملجمعيدعىالصلاةبيت"بيتيقائلأ:لهم

عنهمجاءتوتد91(.-هاأة1)مرتس،لصوصمغارة

فحيحيفحونلمنويل!حنانليت"وللالتلمود:فياللفةهذه

.!هالأفحى

يوعالربمحاكمةوحنانبهقاماتياالدورعنأما

أنهإلا،الانجيلقصةفيواضخابررزايبرزلاكانفإنالميح،

فو.الأحداثتوبفيثورأهملعب-يبدوماعلى-

كانلقد5:قولهفي-يرع"احاةكالهفي-رنادصدق

اكبريقحملفهوالدراما،تلكدطالريخيةالخصبةهوحنالى

وأقيافاينحملمماجذااكلرالمأصاة،تلكلحنهةمننصيب



بيلاطى،.

لللريمرئيا-الرعيالكفةكرئيى-نجافاكانلقد

كانالذىهوالماكرالمجرزحنانلكنيوع،علحكمالذي

الذينالهودرخداموالقالدالجندأنفنعلم.الأحداثيوجه

)يوأولأ!حناذإلىبههـمضرايوع:علىتجضوا

قيافاهحماكانلأنه5هو-ذلكفيوالبب13(.او18:2

حنانقاموقدكلها.المحاكصةوطيعةحفيغةكابلبحلاءيوضح

ا:91-23(8ورفيجاءبماالمقضورالأرجحعلى)فهو

تذكرولاتعيحه،.وعنتلاميذهعنايوعبادجواب

ذلكولعلالاصتجواب،هذاعنشيثاالأولالثلالةالأناجيل

خاعة،طيعةولهرحمىغرمبدئااصخوائاكانأنهإلىيرجع

فيحنانئلوإذالربهة.للصحاكمةالمملوماتلجمعكانإذ

قيافاالىموثفااأرصلهفيمةذممطصىءعلىيوعمنالحصرل

كلحضرخانأنفيضكولا18:24(.)!و"الكفةرئيى

شىءعنهيذكرلمأنهرغمذلكأعقبتاليالمحاكمةاجراءات

الذىالسهدريماجتماعنيحاضر!كانأنهصىذلك،بعد

لكرازضهماويوحابطرسلمحاكمةالخحن!ومبعداجتمع

ا-6(.:4)أعأواليامة)يوع

حنة:

اسم:وهولعحةإ.أواخانمعناهعبر!ياسم

!ميروحامبنألقانةزوجتىإحدى،صموئيلأمحنة1()

كاتأنهاومعا:2(.)اصمأفرايمجبلفيعوفيمراقايم

ضرتهاوكانتعاتراكانتأنياإلازوجهاعدالأكرةالزوجة

حنةوكانتأولاد.لفنةكادإذضديذاغيطاتيظها-فتة-

حيصةكانتحيث-ضيلوهإلىضةكلزوجهامعتصحد

للر!تصلىوظلت.الذبائحوتقديمللسجرد-الاجماع

اضبنطرإدأأنهنذزا:ونذرتائا،ليحطاودموعللجاحة

فسمع،حياتهأيامكلللربتعطيهف!!هاابئاوأعطاهامذلتاالى

إ(.اللهإيسع)أ!"محوئلهدعتهابئاوأعطاهاطلتهاالله

حدمةيوترمحهلدرها،تنميذاشيلوهإلىأخدتهفطتوعندما

(.الأولصموئبلمنالأول)الأصحاحالكهنةرئىعالمط

)اصمولتيربنينثلاثةفأعطاهاذلكبعدالربوإخقدها

2(.2:ا

وتأخذهاسنة،كلصعرةجةلصموئيلتعصلحنةوكانت

وفاالسنرية،الذبيحةلتقديمرجلهامعصعودهاعدمعهاله

)اعمالمادقةالأمومةبعراطفنالفةجةصورةنرى

لىذلكل!دو؟فذةموهبةذاتنبيةاخةأكانتولقد

والتى،عطيتهعلىللربتعظينابهاترنمتالتيالرانعةألردضها

ا:46-54(.الومريمالحذراءتريخصةفيصداهايردد

كانتأغاأ!أشر،جطمنفنرفينجتالبيةحنة)2(

قد.محيرةأبامفيمتقدمة5وكانت.أورضلبمفيوتقيمالجليلمن

أربعنحوأرطةوهيبكوريتها،بعدسنيرسبعروجمععاث

علىترلوكاتأفهايعنيمما37(،و2:36الوصة"وثمانين

ليلأوصلباتبأصوامعابدةالهيهلتفارقلاوأكانت.عامالمائة

الهيهل.فيالعبادةيوقتهاأغلبتقضىكانتأناأيوكازا"،

الثريمة،تقفيكانتكاالهيكلفيللرب"يسرع،تقديموعد

فيفداءالجتظريرجبعمععهوتكلتالربتبحأوتفت

:36-38(.2الوأورضليمأ

عانلةمنكانتأنهاعلىيدا!ناذكرأنالبعضويرى

بجماليشهركانأذيربطأن!ذكرالتقيدأنكا،مرموقة

والكه!ة.الأ!راءمنتزوبرجعلهنمما،الفذةومواههننائه

بالا!،جيسرجعوا!تبينيدكرلاأضرعطأنورغم

عمرهالطعاصرتهوما.أورشليمإلىرجعتبدلاأصتهاأذإلا

ايطلعإلىالتفةالنفوسدفع،قويةومنابحروبمنالطويل

هناكفكاداليئ،حمحانأقوالفيذلكيبدوكاالما،لمجىء

بأنإيمانهاالربكافأوتد.بهالموعود"الفداءأينتظرونكثيرون

لأنالربوتبمعنهتتحدثووقفت،يسرعالطفل"رأت!

اقترلب.قدالخلاصيوم

حئيئيل:

إيفود،إلناسموهو"،اللهنعمةأو"خاذمعناهعبرياصم

وثوعالكاهنألعازارمعاشركمى،لبطرئيثاوكان

غر!كنعانأرض!تقيمفيالأجاط،رؤطءوطئرنوذبن

34؟23(.)عددالأردننر

اصم:وهرإ،!بمأوأنعمقداالربمفاهعبرىا-

بنياميرسبطشالآباءرؤوسأحدضاضق،بنحتا)1(

2(.84:أخأ)

لجث!فائذاوكانعزيا،المنكأيامفيالرؤساءأحدحنا)2(

1(.ا26:أخ)2المقاتل!من

يهرياقيم،الملكأيامفيالرؤساءأحدأهـصدقياحنيا)3(

أضرهمعندماالملكبيتفيالرؤصاءسائرمعمجلىوكان

قرأعدماحمعهالذممطالكلاملكلشافانلنجمريال!يخايا

1-13(.361:رميا)1النبيإرياكلامباروح

الادصةللفرتةقائذاوكاد،هيمانأبناءأحدحنيا)4(

23(.و25:4أخ)االملكداودأكامفيالمغنينمنعرة
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علىقض-الذىالحراسناظرشلياب!ئيا2جدحننيا)5(

إلىصيذببأنهإيا"متهئابيام!-،لابعدوهوالنيإريا

قبضىأنهإلااالاتهاهذاعنهددعالبيأدورغم،الكلدانيين

بيتيوحعلرهضربرهالدبنالرؤ!اءإلىلهوأقإر!ا!ل

.(11-ه37:3)إرياالبز

إرياتاومجعون،ص!كذابفيوهوعزور،بنحيا)6(

فيبابلملكنيرجكسربأنهكلمهقدالربأنمدعثاابر

أحذهاايياصبايتآنيةكلصيردوأنهالزماذ،منصن!!

يوياقيمبنيكنيااسثأيماسردكا،بابلملكلصرنبوخذ

صحبخا،الكلامهذابكرنأرإرباتمنىوقدجهرذا.سبىوكل

لأتوالمطابفاكادلأنهإرباكلامهرالصحبعكانولكن

الأراصىعنمحيرعننبواتههتحفقتالذينالابقينالأنياء

،وكرهالنيإرياعنقعنالنيرأخذحنياولكن.والممالك

قدوكأنهإرياوبدا.بابلملكنصرنوخذنيرلكررمرا

الخبنيربأنالربكلامإليهصارولكى،أمرهعلىغلب

ال!نةتلكخلالسيموتحنياوأنحديدمنيخرايصبح

28:1-17(.)إرميا"الربعلىبعصادتكلملأنه

ملكنصرنبوخذصباهمالذيناللاثةالقهأحدخا71(

وقدضدرخا.إلىاحمهالخصانرئ!عيزوتد،دايالمعبابل

اثلائةنألقواثاله.بالجودالملكدعرةتليةزييهمعرنض

مننجاهمالربولكنأضصاف،جحةالمحمىالنارأدونفي

)دايخاللأمالمتجةالرباصمتعظموهكذا،الأتون

03(.-912:8،وا:6

وزربابل،الملكسل!ماننلمنزربابلأنجاءأحدحننيا)8(

2(.اأو39:أخ)ا9افيبليالشيمنالعودةقادالذكطهو

ناءتزوجواالذفىوأحد،اللاويينباباكلطفيمنحيا)9(

الر!ةأمرعندنزولأناثهمعنيالش!،تعهرا.كريات

28(.و91و01018)عز

السورمنجزءبترميمقاموقد،العطارينأحدخيا1(0)

3:8(.)غال!بىمنالعودةبعدنحمياأيامق

صالافبنحانونمعرمالذىشليابنحيا)11(

حيانفههويكونوقدالور،منثائاقضاالادس

1(.0رتم)تحتآنفاالمذكور

أورضليممدينةعلىنحياأتامهوقد،القصررنجىحنيا(1)2

اللهيخافأيخارجلأكانالأنه..محمياأخيحناليمع-

حتىأورشليمأبوا!نفتح"لاأنوأمرهماإ،كثيرينمناكز

3(.و72:)عالثىأنحصى

:23(.01)غالمثاقختمواالذ!ناللاويينأحدحننيا(1)3
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حوباب

الكهنةرئ!أيامفيالآباءرؤوسالكهنةأحدحنيا(1)4

غ)أورضليمصورتدشينفياضتركوقدثرع،لىيويا!م

27(.و26اوأ:22

حنوك؟

اصاوهومحك،،أومكرس9محناهعبرىاسم

نأ؟آدم،أحفادأولفهوآدم،بقا!ننبكرخوك)1(

18(01او7إ64لكاحنركأابنهباصمودعاهامديةفيقاييز

)تكقطورةشابرايمب!!ردا!أباءأح!خرك!2!

1:33(.أخ25:41،

يحقوبأحفادأحدوهو،يعقوببنرأوبينبكرحنوك31(

جدوهو6:14(.خر:46،9)تكمصرإلىسهنزلواالذين

فيهرونبنوألعازارموصىعدهااليالحنركيين،5عشيرة

63(.وهة26)عددأريحاأردذعلىبىموعربات

حيثيل:

أحدغلأابنوهو،.اللهنعمةأوحنان9معناهعرياسم

أخ)االحربفيابا!سجبابرةوعنأضرصبطرؤساءرؤوس

.)7:93

)حو!

:حوباب

المقدسالكمابفيمرتبناحمهوردوقدامحبوب،،ومفاه

كانبلنقطعأنجمكنولاا(،4:اتضا:92،.)عد

كانحوباببأنصريموالفول.صصهأوموعىحماحوباب

ماولعلا:92(،.)عدمو!احمىالمد!افيرعوئيل"اين

أنهنجدحثا:27()8الحروجسفرفيجاءماذلكيد2

الموصىحموانصرفصناء،لبر!ة)سرا!لفيمغادرةقبل

!بدوا(،)4:االقفاةسفرزالمذكورةالعبارةأما.بلاده

!ببالتىاثكلة،حلعلىثاعدلامماالغموضبعضنها

)01:92(.المددضرفيجاءماضوءفيتفوها

آخراسئاكان"حرباب،بأنالعربعدقديمتقيدوهناك

معوقعارضقين،أصاسعليستندلأتقليدولكنهليثرون،

أولمو!حماحوبابكانوعوا،.المقدسالكتابقجاءما

فقدعطمة،خدمة)!رافيلولئمبلمو!قدمفإنهله،صهرا

الصحراءبمالكيخراالصحراءضيوخمنضيخاحوبابكان

كرنوأنبرفقنهم!رأنمرصىنهطلبوقدوأخطارها،

عرئا.لهميكونانموصقالكاأو،البريةفيلهممرضذا



!وبة

لااييالقاللة،الباراتتلكالاالكابلنا!جلولم

جاءوقدعنه،سلرماتمننرورمايكلالإحاطةمنتمكنا

)3:ا،لمد،نكاناكانمو!حماأنالحروجصنرفي

نأذللثومعنىالفضاة،ضرفيابالبني،نفبببما18:ا(،

.مديانفبا"ورمنقبيلةكافواالقنن

حوبة:

الذىالمكانوهوا،امكنأوأ"مخبأمعناهلعل،أرامي31

لوطاوسبواسمرمغزواالذلئالملوكجوش)براميم)يهطارد

1(.ا:ه4)تكدمضق،صالاصبأنهاوتوصف.وأملاكه

يعرفمكانووحددمثقمنالش!الالىأيالثلالةبعدوعلى

فيهصلالذىالمكان)نهتقيدودقول،ابراهيممجدباصم

خلفو!رجدالنزاة.أولئكعلىنصرتهعلىاللهضاكراابراهيم

الذىالقأنهالتايدأحديزعمالمحلفيضقالمكانزلك

قر*)ندمثقيودوتولالجثار،."ممرودمن)براهيميخهاختا

لهموررجد،المقدسالكابفيالمذكورة"حوبة،هىاحوبار،

حولا،5لفهاهيأضهاوالأرجحاببي.!عليا3بامجعفها

علدثىصالعر!المالالىبلأحمينبحدعلالحالية

دالم!ا(.)أوتلمرالىالطركأ

حوث:

وونانبقصةمرتطاالمقدسال!بقالحوتذكرجاء

انجيلفيعتالربذكرهوماا(.و21:ا:17،)درنانالنبي

فيوترجم)داج،،هيالعبريةفيوالكلمةا:.4(.)2متى

حوتا،5!ونانابتلعالدى!كىفلمهـبمكة،،المواضعطثر

المتوصط،ابحر!الحيتانتعيقلا)دالصرو!الحلمىبالمعنى

أماالمفترت.الفخمةالقرشأعاكأحدكانأفهالأرجحبل

خارقأمر!ذا،ألامثلاثةالحوتبطنفيخارونانبقىكف

قى:انجيلزالربعنهقال!آيةلهكوناللهأجراهللبهعة،

!ونانآيةالاآكةلهتعطىولاآ+طلبفاصثرور"جعل

لالوئلاثأكامثلالةالحوتبطنفيرونانكان؟لأنه.البي

وثلاثأكامئلالةالأرضقلبفيالإنانابنيكونهكذا

4((و.12:93)ت،ليال

حولام:

وهو."خاتمأواخممحناهعبرىاسم

أخ)اأضصعبطمنيريمةبنجابرينحوثام)1(

العددفي"ملام،با!مالمذكورهرككرنوئد7:32(.

الأصحاح.نضمنوالئلالينالخاص

أبطالمنويعرلهلشاعاعأبوالعروعوى،حوثام)2(

حور

باصمالشينيةفيويذكرا:44(.اأخ)اداودجعق

.،ثانجو"

:ممخيرذ

يلىنفهاتحوذكدما))نها:العامةعىلأيربالربيفول

93:18(.)أروب،راكبهوعلىالفرسعلتضحكالحلاء

جمعه،ثوبأوهأحوذ،الريعوالوقالبعدهروالحوز

التيالمركباتلائقالحوذى،5وفهاعلأ!ا،الدابةأحوذوا

هوالبرةمنوالمرادالسكل.علىي!تحثهالأنهالجيادتجرها

راكبباطحقفلاوصعةبصةوتنطلقفضهاتجعأخا

.سالض

حور:

كونضدالاصم،اضتاقعنالاخراضاتمنعلدمناك

6(.اة4)تكصع!جبلفيالحور!نقجلةمنلخصلئا

هـابن،.بمحنىهـحورو،اكلأدكةالكلمةمىسثتفاكونوفد

"حورس،.المصرىالإله3وا3الاهدايالبعصوكلبط

3:الا!اأضخاصحمةالمقدسالكابفيذكروتد

يحانبوضا)صائل،قالرؤطءم!!اثنينأحا-اسم1()

يثوعكانيئكد.،لاللهوعصاابلة،رأسعلىمو!

)صيلأنيد.مو!رفع)دااوكان.رفيديمفيعماليقمجارب

!داصارتنلما!نب.عمالقأنطهضمىد)ذا!نب،

ودعمعله.فجلىتحنه،ووضحاهححزاأخذاثطتنمو!

ف!نت.هناكمنوالآخرهنامنالواحد!د+،وحورهرون

وقومهعمالهقكضوعفهزمالشى.كروبالثابمينكداه

ويثوعموصىصعدوعندما(.1.هـ713)خر،الفبكد

وحورهرونتركالرهة،لوحىلاصتلاماللهجبلالىخادمه

24:14(.)خرللئعبللقضاءالنيوخمع

تولىالذىي!وذا،سبطمنأورىبىبصلميلجدحور)2(

والصرفةوالفهميالحكمةاللهررح*ه)دوأدواغاايخمةعمل

أليلأ،المذكورحورنفههو)نه!وصهفوسودتول.صنحةوكل

اخرتقلدوتولوهرون.صو!أختلمريمزوخاكانوأنه

لها.زوخاولشلمريمابناكانانه

معموصىخلهمالذكنالخسةمدبانملوكأحدحور)3(

انتقائا2(اا:3كقاء،31:)عددالعرافبعوربنبلحام

25:26ء2(.)عددفنوربعللحادث

أفرابم،جبلفيلسيصانوكبلأابنهكانالذىحور)4(

4:8(.)املالنةفيضهزاومتهللملكبتار

مروالذىأورضليم،دثرةنصفرصىرفا!اأيوحور)5(
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الجدجادحور

3:9(.)غنحياأيامفيالررمنجزكا

:جادالجلىحور

التيالمحطات)حدىالجدجاد،،اكهفمفاهعبرياصم

منارتحلواأننجعد.البريةفيارتحالهمفي)صائلبخوبهانزل

فيونزلواارتحلواثمالجدجاد،،احورفينزلوا!قانبتي

االجدجود،،باصمذممرتوقد33(.و33:32)عددطبات

كللى"غدكردة،وادىهىولعلها:7(01،تثالتثنيةصفرفي

العقبة.خيجمنالغرلىالثالالىالكونتلة

:يراحؤ

الناعم،الأبيضوالأحورى،العينلياضاثتداداقحزر

ابخازينرئي!رأىوقد.الأيضالدقي!لبابهووالخؤارى

حلمىيأيفئاأرى!كنتيرص:عا!نصهاررىاحلمهفي

دقيقص!اثلالةأكيرأسى!علىحؤاركيسلاتثلاثةإذا،

.لفرعونمنهيخبزأنعليقمماناعمأتيض

:ماحوو

وهو:،ثريف5أو"خرهومحناه

بالعأنجاءمن،يعقوببنبتياينأحفادأحدحورام)1(

نأصز

5(.8:أخا)

لافيئملداودحيفاكانالذىصورملكحورام)2(

أيضئاويسىا(.12،8:2:9،اواو2:3أخ)2طيمان

ا:1(4أخاا:5،22:ا-.املا،5:اصم)2حرام

)لمجلد.هذافياحرام،الىأيضئاارجع

حورامأرطهالذىالنهمصاحبالحكيمالرجلحررام)3(

منأمهوكانت-طلبهعلىبناء-علمانللملكصورملك

نحتلففيماهزا!وركارجلأفكانأبوهأما)سرائل،بنات

حرامأ!ئاويصى.16(1ا2:13:4،أخ)2الصناعات

4(.وه4.او7:3اكل)

:ناخؤز

صوداء،اأرضأو"كهوف،محناهكونفدصامياصم

.الوداءابازلتهالبركانيةالأرضلطبيحة

حزقيالو!فهافلطين،ضرقيفيمقاطحةهيوصفها:9()

)حزالجنربفيجلحادإلىالثمالفيدانمنتمدبأنهاابي

الأردنبينالمحصورةالجدةكلولئل18(،و47:16

باسمالآنالصروفةالمناطقكلتغطىويذلكوالصحراء،

باممقديئانعرفوكانت.هالحورانره،لانالجو5والجلوره5

خؤرانموقع
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ناصز

ايرناقالمصرشفيأماحرران،.5باص!عرنتثم"باضان،

،"حوراناصماضمادتثم!،."اورابباصمفرفتمافيرالرو

تحودايىالتدبمةالمدنبأطلالعامرةوهى.العر!طالتحبحد

منكلهاتبنىابيوتوكافت.الأولىالمحيةالعصورال

الأصود.البازلت

جل)انظرثرئااللروزجبلبين!جرىحديما:حوران21(

والجولان(الدائرةهذهمنالثافيالمجلدمنموضعهفيباضان

اليرموككرإثالثمالوالأسودأالحا-ص-عريض-وابركرتجا،

الئرفي،الجنوبفيالاصعةالصحراءللىثمالغرلى،الجوبلي

طولهوببلغ،قدم002ا-.005بخحوابحر!حعنو!علو

الىالحاليةحورينوتنقسميلأ.45غووعرضهيلأ،5.مخو

واضحة:أفامثلالة

الرقي،الجنوبفيالصحراءتلامىوهي)"النقرة:

النرب،فيوالجولانالرلى،الجنربفيالزملة،اجبالوسللة

.الرقفيالدروزوجبل،الثالفيالملجأ()أووااللجاء،

ضديدة!يولذلكالبركافي،الطسمنالتربةوتتكون

المنطقةتكادولكن،وهناكهناالكرومبعضوتتناهلر.الخصوبة

يثتغلالذىالقمحهوالرئيىوالمحصولالأضجار،منتخلو

.القرىأهلبزراعته

الشصالالىتقعصخريةبفحةوهيالملجأ(أأواللجاء)دي(

رأ!االثكلمثلثةتكونوتكادلركانةحميهاوهي،النفرةمن

يلأعضرئبطولالجنوبفيوتاعدتهاالبورك،علىالشحالفي

الحادةالصخريةالحافاتذات-حدودهادفحتوقدتقر!ا،

"حبلميبأنهاالظنالى-اماورالهلالىتنحدروالتي

ا!لدفي)أرجوب،انظر-أرجربنصيب)أىأرجوب،

القابلةالمناطقشالقيلويهاالكا!ة(،المحارفداثرةمنالأول

الهاربينمنالكئوكألأنايالملجأ،عتأضهاويمدو،للزراعة

فا.بحتممونكانواالحدالة،من

ترتفعالتيالئامخةالبركايةالجالطلةوهو)-(الجبل:

الخصهالحورانفاطقمجميصتازاوتصغالصحراءحافةعل

يقطها)ذالدروز،بجبل5حالياوتحرفعليا،الرمالزحفمن

.ام086قيلبانمذبحةفذ-الحريةعشاق-الدروزالآن

باوتكزالزراعاتوتغطحاخصيبةلليلالغريةوالسفرح

علىويقعالأضجار،.تظللهاضاصةناطقتوجدكا،الكروم

قدثا.ره073الىءتفعالذى،القليب"جبلالرقيةالحدود

كانتاييالجبالأحدكانحورانجبلأناثمنا،5وتذكر

امحفترقدالجد!د.الحامبحلولاعلائاالرانفوقهاتئمل

م.072فيالم!يحىالمصرفيبيتبهةآحرفيه

فيالاالمقدسالكتابفيحوراناسمطهرلالاركلها:)3(

ليحورو

تاريخهاعنالكثرنعرفولا18(.و)47:16حزقيالضر

نقوكأفيورداحمهاأنإلاالميلاد،بحدالأولالقرنج!قبلالقديم

نقوشفيأ!ئاوردكاعرة،التاصةالأصةعهدمنمصرية

الرموك،ضجانبيعلمنى!بطاصتوطنوتد.قديمةأشررية

باضان،فيالتيأرجوباكورةفيوكيللهكانصليمانأد!

الإصرائيلنن.أ!دىمنخرجتماكئيزاولبها1(.:43امل)

ماكثيراولكنالضد،الجزءعلىيائايوساعكندراعتولىوقد

قيصرأوكسطىأعطاهاوقدعلا.سلطهمالنطيوناستعاد

الربع،رئيىفيلبىابنهحك!هاموتهوعدالكبير،لهيرودس

وظلتالأرلأغر!اسلهرودسكاليجرلاأعطاهاموتوبعد

الرومانمنولاةفحكمهام،44فيماتأنالىحكمهتحت

أغرياسله!ودستبصركلوديوسأعطاهاثم،شواتنعلمدة

ولايةالىتراجانالإمبراطورضهاام60فيموتهوعد،الثافي

خعحهاأنالىيخهاالمبحيةازدهرتوقد.الرومانيةصرية

.م632فيالصب

كط:واحو

:هركناداحانك9أشلاحرأمصاهبكرتفدبريا-

ءأ)1جاشأ:دية!-:كا-اتلال!-دا:داألطاأحد

.03(23:)2!"هذالى"أيفايى!(ا:132

يم:ناحورو

موآبمدنإحدىوحورونايم،.كهفان5محنا.موآ!اصم

تقعوكانت34(.و:3)48و)رميا:ه()15اضعياءعلهاتنبأ

تمائا(موقعها!لملاولكن48:ه())رميامنحدرنها!ةعند

وخيجموابهنبةبنالطرقإحدىعلتقعكانترلحلها

كموشأن(موآبحجر)علموآبملكيحعويقولالعقبماة

ومجاربها.حورونايمالىيخزلأنأمرهتد)الهه(

منعليهااضولىفدكاناورسألكسندر)نيوسيفوسو!ول

نأويدر،."الحارثالردهاهيركانوسروحناولكن،العرب

"دوهلهى2و،الأولىأيامهمفيعلهايولوالم)صانيلنجى

الدراية،اوادىمنبالترباييالخراثهىتكونتدأنها

(.الكرك)وادممط

لي:حورو

العبدطوبياومنتحلفاكونالذىالحورولطنجلطلف

ترميممنومنمهنحمياوجهفيللوقوفالعرر،وحئمالحموق

:أ1،3أ-7:64،أو:91،4او.2:)غأورضليمصور

علأوحورونايم،منكانلأنهبالحوروقلقبولحله28(.

.حورونيتمنالأرجح
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حورى

.صوي

وهر:،،الكهفساكن5معنا.عبرىاسم

36:22،أتكالحورىص!بنلوطانبنحوري)1(

أ:93(.أخا

الذينكرالاثنىالجواسعىأحد:ضافاطأيوحورى)2(

)عدد.بهعانأرضيخسوافارانبركةمنمو!أرطهم

:حورى

منياروحبنصرىوهو.ىن،احلالكمفا.عبرى)صم

جلحادلفيسبههوكانأبيحاثلوأبوجاد،بطمنجلعاد

5:14(.أخ)1باسان

حوريب:

الثافيالمجلدمنموضحهفي،حوريب"جبلالالرجوعالرجا

(.الكتابيةالمحارف)داثرةمن

يم:حور

)حدىاصموهو6،منرزعزم،"مقدس،معناهعبرى31

روأونمعاحمهاوجاءنقالمي،صبطنميبفيالحمبةالمدن

مرقعهايعرفلاولكن،الأعلىالجليلفيتفعوكانت.ومجدل

فيتلعلىالواقعةاحرةأقر!ةهيأنهاالبمضوظن،بالضبط

الجلل.قادشمنالغربال،العين"وادىمنالجنوفىالطرف

:نحورزو-حورتي

نأقبلأثومأرضاضوطنالذى!مكللقب"حورئا

2:22(.تث36،02:أتكونلهعشوكتوطنها

الأثويونيستوطهأنقبلسعوجلعانهمرالحورورن

أتكلالحورى"صص،يلقبولذلك22(،او2:2)ث

بختلببامةأهووتزوجعيوبهم)ختلطوقدو.3(36.2:

الحورى،اأو(81او4و362!)تك""الحوىصبعونبنتكتى

بينسرجبهمفيالحور!ونوكان2(.وه3602:تك)انظر

أيامفيوحلفا!لهكدرلعومرجيوثىاجتاحتهمالذ!الثعوب

في،االخوررونهمالمبرلأفي،الحوررون5و6(.:741لكإبراهيم

كلعلالاصمهذاطلقونالمصرلمونوكان،المصريةالنقوصق

العهدفينجدولذلكلها،المجاوروابحروأدومفلسطنجنود

جبلخار!أخرىمناقىقالحورتوجودالى)ضاراتالقديم

حا2االحورى،(بالحرى)أوالحوى""حمورعنققرأسكل؟

حور!ن(.)أوحوونجبحون!انكان؟ضكيم،
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حوووون-ئحوو

هىعبر!ةكل!ةمنثقالاسمأنقد!ثاالظنوكاد

اسكان!عىأنهعل3الافسروالذلك،،"كهفبممنى)حرر،

ولذلكاالأيعض،،الجنس!عنيأنهالأرجحولكن،،الكهوف

وفيعيو،لنوفطردهمالحوررونقبلأمكنص!وفي5نقرأ:

12(.او2:؟)ثالعمالغةالرفلالنعنفمتمييزذلك

الرقكلفيالحرر!ننباعاتاترتأعلهم:)1(

فياخلألوصا،الىدجلةضرمنالرقللىانوزىامنالأدق

وتس!ممصر،!الميوالىبلفلسطينالىالصنرهـ7أصياوسط

لاصمكوى()يوغاز"خلألوصا،فياكثفتالتيالحثيةالوثائق

وجدتوقد،االحورللىهلغخميسونكانوا،!"الحورلاسا

"نوزى،منسراءاك!ديةالمصادرأماأخلألوسا،.فيعياتفها

الحمارنة(،أنلمصرأو،أوغاريت5أو،حلب5أو،"مارىأو

)كاالحوروحوه5أو"الحورى"ولغتالعبمذاتسىفكانت

لغةأنو!دوالحصارنة(.تلنيامح!ثفتالتيالميتاقرصالةقي

بلغةشيهةكانت-بالكاملرموزهاتحللمالتي-الحوريين

)حولأراراطملركلناتركحبثأرارارو()جبلالأراراطن

الألفمنالأولالضفمنكتابات(الحاليةأربخيةفيفانمجيرة

وحتغد.(..مق006-009)نحوالميلادفبلالأخكلةالسنة

الىتشانالأراراطنولغةالحوريينلنةأنالملماءلحض

بمضلهمالحرريينأنومع(.القديمة)الأرييةالغرقازيةاللغات

أنهإلا،الآنالقوقازبةالثحوبببعضالثبةالجسيةالملاع

ببنهما.علاقةوجردعلىقاطعديلثمةيى

نتصففيالأدفىالحرقفيالحوريولىظهرلاريميهم:)2(

محظمواصترطوا.(.مق0032)حوالمطالمهلادقبلالثالثةالألف

إلىيوركىمنطوروس"جبالمنالمتدةالكبوالهلالنطغة

ولحلهمفان،بصةحولنامارإتليمالىكركيشمنالثال

الحوريونالملوكحكموقد،الأعلىالزابشالىجنوئااتدوا

0022حوالىأشورليحوربة(تبدوأسداءلهمصالأقلعلى)أو

اكفتالتى-أشورعلوكقائ!ةوتثمل..مق0002-

أحماءوهيكيكيا،صوليلى،أوضغيا،ترديا،أعاء:-خورزبادفي

)نحوالأولخاتوثيلىالحثيالملكأياموفي.حوريةولا!ايةلا

الىالأعلىالفراتامتدادعلىالحور-سنظهر.م.(،ق0017

لإزعاجالنربنحوبغزواتوقامواالحثيين،موطنمنالثرق

5915)نحو،الأول)مورشلىالخيالملكقادوعندما.الحنون

لنهصسرريةعبرجروضه(الأولخاتوثيلخيفةوهو.-.مق

أوجالحوررون!لغلمولكن.الحوريينمعمعاركلهكانت،بابل

0014-0016)نحوالتاليةالقليلةالقرونفيالامجدهم

اصولواقدكونواا-)ننفرذهمالحوروونبطوقد.م.(ق

الىحلبمملكةوعلى)يهيكية(كيزواتامملكةعلى-فحلأ

واقئ-الجديدةالحئينملوكأسرةأنيدوبلمنها.الجنوب

حوركلا.أصلمنكانت-أضهرهم،الأوليوما"صثلوكان



حمورثون-ئحورصرزون-ئحور

اطور!نصقع

الحثية.الكاباتإلىيتدفقالدنحيةالحوريةالأطط!جلبمأوفد

التىاياقمملكةإتامةهوللحور!ن3صيانصرأعظموكان

وفي.الأوسطالتراتوادىفي)واضوكاني،عاصتهاكانت

علىالمينافيمملكةصبطرت.م.(ق0014)حرالمطقونهاذروة

الوصطى،المنطقةفيأثورمنالغربإلىصوريةوكللميفيوا!ا

0041-0051)نحوالأثناءتلكوني.الرققنوزىوعلى

ليت)أيآركةأحماءلهمملوكالمتافيمملكةبحكمكان.(.مق

أر+لا!ا،،ض!!بارصاضالر،ضونارنا،منل(حوريةأحماء

فراكةمعدوليةوتجارةملكيةمراسلاتلهموكانترتوضرائا.

أصبحتوقدلهم،كأندادمصرفيعرةا!امنةالأصة

والمراصلات.للفراعنةزوجاتالميتافيأصراتمنالكئوات

هى،الثالثأينريخىوفرعونايافي،ملكتوضر؟مابينالملكية

مازالتايىالمثهورةالميانيةالرسالةأيدينابينوضعتالنى

صئويوماالحثيالملكتضىوتد.الحوريةللنةمرجعأهم

التظيميكنلموق.م.0138حوالىالميافيمملكةعلى!الأول

نقلوهماكانبل،دالمأثرمنالحرررونتركهماأهمهوالياسى

والعبرية.والأوكاريتيةوالبابليةالحثيةاصتصعاتالىالئقافةمن

ث!ايأكانةالقديمالعهدليا!ركةوالتافةاطوركلن)3(

جذاأقل،فلسطينوو!جنورضحوبعلىللحور!نالثقافي

ومنذ.الصنرىوأسياانهر!بلادوممالىسوريةثحوبعلىنه

بلادكللمطفيحارانطرشعنالئرقمنإبراهيمهاجرأن

عداكتجاالتيوايقاليدالعاداتمنبالكئيرسهجاء،الهر!

هزلاءقصصفيالغامضةالجرانبمنفالكئر،حارانفيإقاقه

أزالتتد-القانونيةبالحاداتأصاضاتصلوالتى-الآباء

التينوزى،5!امحشغتالتيالألواحغموضهاشالكئر

ويمكن.دجلةفهرثرقيالعراقهمالىفيللحوريينمقراكانت

الأعاءمنفدطينفطالحورتوجودءلىبوضوخالاستدلاله

ايبر!آالحاأنالحمارنةتلرساثلصننعلمأنناحيثالحور!ة،

افتصر3الا)وهوهبه،"خادمحنياصئايحملكانلأورئليم

للالهوزوجةالحوريينآلهاتكبوةوكانت-إلمجات،

اليبوسىالملكهوهبه،خادم5خلفاءأحدوكان)لوب"(.

يكللجمانفينجىالذىالموقعداودالملكمنهاضترىالذى

فاصم2(6-12:81أخا،52-81ت42صم2)الرب

حورى.لقبلحلهأوحورىاصما؟رشان،أوهـأرونةأ
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ألواحفلطبنو!فيضكبموفيتعنكفيوحدتوقد

فيالحور!ةالأعاءمنوالككل.حرريةأعاءعلتحتوىفخاركة

الحرى،.5أوالحورى،5أو"بايبوص،تلقب،القديمالعهد

حورئا.كان-ضكيم3حا-،الحرى)حمورأنجذاويخمل

أكقوأورضليمجبعونهىالأخرىالحو!ةالمراكزوكانت

وجبل3:3(،)تمىبانجبلوفيا:91(،امع!:ا-3

هياحؤىاالعبريةالصيفةأنوالأرجح:3(.11)!قحرمون

وقدبالواوأ.5)الراء،حرفبامتدال"حورىألكلمةتحورر

التكو-شفياحوى،كلمةبدلاحورى،كلمةجاءت

السبعينية.الترجةفي)9:7(ويثوع)36:2(،

حوسة:

مرارى،فيمنىلاواصموهي6،ملجأ5معناهاعبريةكلمة

النابوتلوضعداودأقامهاالتىللخيةحارضاداودعبنهوقد

أخا)أورضليمالىالجتيأدومعوييديتشبهجاءأنبحد!ها

وكان-اخوته/.ونجوههوبعدفيحاصاروثد:38(،61

لثيمالقرعةوخرجتبرالين،-عرثلاتةحمغاعددهم

.(1ا-26.9:أخا)الضبالىضلكةيابلحراسةوحوسة

:حوثام

أثوميملكاصموهو،اندفاع!أو"عجلةمعناهعبرىاسم

زارحبنيوبابموتبحدأدومفيملكالتي!افي،أرضمن

46(.و4ا:هاخأ35،و736:34!كلصرةمن

حوشا!ط:

ادم؟وهوإ،متسرعأو"متعجلمفاهعبرىاصم

النربالىالواقحةالمنمةمنبالأركىالملقبحوضاى1()

لداودوضيزاصد!فاوكان2(.ا:او6)يىللتمن

أخأ)،الملكاصاحبوصفعليهأطلقحتىثغته،وصضع

حوشاىخرجأيه،ضدبالثورةأثالومقاموعندما:33(.27

علىوالترابالثيابممزقوهوالزكونجبلقصةالىالأركى

بأنهشظاهروأنأورضلبمالىالحودةنهطلبداودولكن،رأسه

الذكيداودشوأخيتوفلسثورة!طللكيألالوم،أنصارمن

رر!وأن37(،-:32ا5صم)2أبشالومالىوانضمخانه

!ادوقبنأخيمحمىطريقعنألالومخططأخباركلله

36(.،-51:34صم)2الكاهنألياثاربنويوناثان،الكاهن

يتبعوجحلهألالومثقةا!ابفيونجححوضاىفأطاع

1(،71:4-1؟616)32أخنرفلمورةويهملمررنه

!نجوأنداودفاستطاعاخيترفل،بمورة!فبرهلداودوأر!

بها،يؤخذلمشررتهأنأنجتوفلرأىولماليلأ.الأردنببوره

ثم23(-و17:22صم)2وماتففهوخقييتالىانطلق
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15(.-ا:86صم)2وخلأدالوماشم

لطالملكليصانوكيلأيفاابنهكانالذىحوضاى)2(

حوضاىنفههوكونوقد4:16()املوبعلوتأضو

هذاتجملالجرانجةالدلائلولكنأولأ،المذكورالأركي

عتل.غكلالافتراض

حوشة:

فيالأسموردوقد،.اندفاعأواعجلةمحناهعبرىاصم

أبووعازرحدور،أبو"ذوئل)4:4(:الأولالأيامأخبار

قد!يهوذا،جا-ومديةا-حوضةيكوت!قدحوضة"

يكلتسمحفااأبوأفكلمةعاثلة،اصمأوضخمىاصميكون

الاحمالات.عنه

قي:حوثا-يثيحو

أبطالمن،الحوئاقي"بوناىلقبوهواحوشة،الىالنسبة

باممالمذكورنفههوولمله23:27(.)2!الثلالينداود

منالثافةالفرقةعلوكان2(!:11أخ1)،الحوضاقي"جكاى

الحوضي،جكاى5أ!ئاويس(،2711:أخا)الزارحت

02:4(.أخ)ارافاأولادمننحاىكلالذى

حوفيم:

،،المندفعونأو)المعجلونالجمعمعناهصيغة)فيعبرى31

31:وهر

تك)مصرالى!قوليىنزلالذىدانبنحوضيم)1(

الشوحاميين،"وعوتهاضوحام،أيضئاو!ى(،:4623

43(.و2642:)عدد

أخ)1بيامينكائررؤصاءاحدأحربنحوضيم)2(

.)7:12

وقدبخياسين،جطمنضجرايمنساء)حدىحوضيم)3(

1(.وا8:8أخ)1وألفحلأيطوبلهولدت

حوصة:

تخومعلمدينةاصموهو،،اندفاعأوعجلههممناهعبرىاصم

البحضوررى،الحصينةصورمدينةمنبالقربالبحرعلىأثر

البحضوعلنعكا.منالرقيالمالللىكفرياصيف،5أنها

وهـى"أوصو،.الأشور!ةللصدينةالحبرىالاممهو،"حوصةأن

ابايتاوروسا.الأثورى3الاكان"أو!و،أنالعلماءبمض

والمد!نة،الجزووةعلىتقعاصور،المحصنةالمدينةكانتلاذا

الىأعيالثمايةمخوبحدعلالمينرأسفيتفعالرعلىالمقابلة



السطحعالط

محتملأ.يكونالاخراضهذافإن،الجولي

السطح:حالط

حافةحولحائط)قامةالإسر!يلىعلىتوجبالريحةكانت

سقط)ذابيتكعلىدئاتجبلملا5أحد،سقرطيغاليت

22:8(.)تث،ساقطعنه

اثيوسط:السياجحائط

الآنولكن5أفسى:فيالمؤمنينالىبول!الرسوليكتب

بدمتريينصرتمبعيد!نتجلأكنتمالذ!نأنغيوعالمحفي

حائطونقضواحذاالاثنينجحلالذىسلامناهولأنهالميح.

فيالوصاكانامرسبجدهبطلأ،العداوةأىايو!،افيج

صانغاجديذا،واحذا)نائانضهفيالاثينيخلقلكىلضفر

قاتلآبالصليباللهمعواحذجدفيالاثنينر!اعصلافا،

16(.،-2:13)أفله،العداوة

صلامءمنا،موالمسبحأنموهنا،لالرصبؤكدهوما.

في،واحذاالائينجعلفقد،الأمومنالهودمن،المؤمنين

يفصلكانالذىالناموسأىأالمتوسطجابحائطونقض

"حدبذااحذا:إلالالمهيا،ن!-1جلز"أحص.بيما.

بولىالرسولأن!:الهيكللياالومطالاجحالط11(

فملأقائضاكانحاجزالىالمتوعط،السياج)حاثطبترلهكو

ضخصلأيمطلفامموخايكىولمأورضليم،فيالهيكلفي

بالقضفو!ةعلاقةالحاجزلهذاوكان.!خطاهأنيودىغ!

الهودجموعئارتفقد،أورشليمفيوجنهبولىالرسولعل

باعتارهلهالديدةعداوتهمبسببلابرلى،علىعارمةئورة

لأنهمبل،فح!بلمللعابالانجيلوكارزاالمسعحليرعرصلأ

ايكل،الىالأفسيتروفيمىأدخلتدأنه-خطأ-ظنوه

نجىقدكونوبذلك21:92()أعالحاجزذلكوراءماالى

"قد)نه:لإثارتهمللجموعتالوا؟أو24:6(،)أعالهيهل

)أع،المقدسالموضعهداودنىالهيكلإلى)يصايونانيينأدخل

وأمسكواالثعبوتراكضكلهاالمدقي)فهاجت21:28(.

الأبواباللاويونأغلقوللوقتالجكلهخارجوجروهبولى

الكنة،أصربندخللمولو.للهبهلمحتملتدنيىأيبعرا

)ربا.بول!مز!والكانوا

الكبرميرودسفيحيما:وأقامههرودسهيكل)2(

كانفقدالأفية،لكلتعبهوةمساحةالبهضم،الهيكل

الايدخلهلاوكانالتدس:تحمينالىكضمننسهايكل

!دخله!كنلموالأقداسوقدس،للخدمةهروننجيمنالكهنة

وكان،الكفارةيومفيالةفيمرةوحدهالكهنةرئي!الا

والمرحضة.المحرفةمذبحيخهوكان،الكهنةفناءذلكخارج

ايوسطالسعاجحائط

)صرائل،بنواليه!دخلآخرقاءيوجدكانالفاءهذاوخارج

وهذهبتبايكلوكانالنساء.نناءالخارجإلىذلكولى

الفناءمنالحارجفكان،الأرض!حصورتفعاثلائةالأيخة

فينفهليجدالختلفة،الأبوابعبردرجاتضنزلالأخو

بالدخولصموخاكانالذمميالخا!-حيالفناءهوواصع،فناء

الهيهلعظمةمنشىءماهدةفييرنجونالذينلغاليه

لهممصوخايكنلمولكنلله.وذبائحهمعطاكاهموتقديم

فلم.للموتتعرضرالىالا،الداخلالىالفناءهذاتجاوزمطلفا

كانبل،بأبوابهالحكلالورهوللهيكلالفحلىالحديكن

.أقدامخمسةنحوبارتفاعحجرمىحاجزا

المترسط"الياجحاثط5أوالحاجزمذاكان:الأمفاء)3(

ا!رهوالأمفناءوكانرائمة،زخرفةومزخرئابالرخامبئا

كانكا،الملونبالرخاممرصوفاوكانانخفاضثا،الهيهلأفنية

واصغاوكانال!واء،على،أمضايهوداللجميعبارتيادهمموخا

طرلمربعةماحةكثغلكانإنهالحودىالتقليدو!ولجذا.

والحرافالثرانتباعكانتالفناءهذاوفيقدئا.075ضلحها

فيهتوضعكانت!بالوق،ضيفافكان،للذبائحوالحصام

أورضليمالىظافرادخرلأيرعدخولوعند.الصارفةموأثد

وبثزونيبرنكالراالذبنبعوأخرجابكلالى"دخل

ت)الححام!باعةوكراسىالصارفةموائدوقلبالهيكلفي

أيامفيوبخاصةحاضدةكانتالجموعأنبدولا21:12(.

مزعخا.كانالأصواتضجيجأنبدولاالأعياد(ومائرالفصح

عرأن،الهيكلموقعفىالتقيبأثناءفي؟187فيوحدث

استكافصدوقبعثة)منجانو!كليرمونت5مستر

هدافيجزءاكانتاييالرخايةالألواحأحدعلىنلطين(

فيمحفوظاللوحوهذابرل!.لالرصاليهلثرالذىالحاجر

شفصلةطمجروفباليونانيةعليهشقوث!القطنطييةمخف

ترجته:

يتخطىأنأخرىأمةأىمنان!انلأيمموخا"يى

لأن،نفسهالايلومنلايضبطمنوكلبالهيهل،المحيطالسياج

.،الموتمصيره

أفى،فيالكنيةإلىرصايهالرسولبولىكتبووقما

فيقائضازالماالياجمذاكانرومبة،فيوهوكاوقد

الميححوعأص-يخقلمذلكومعأورضليم،فيالهيكل

وهكداالمتو!،السياجحائطنقضتدالمصيحأنكتبأن-

امتازاتكل-وغرداءأجنيينفلأكانواالذ-ش-لغأصح

وهكذا،للإسرائيينإلاقبلأتكنلمالتي،اللهإلىالاقتراب

المؤمنينمنوالأمالهردبننالالفصالذلكاتهىالم!ح،لط

الأبد.إلى

إلىالرصالةمحببولىأنالأرجح:العاجإزالة)4(
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اءحومونحوفا-محوفا

للهيكلالألمدخولتمعلكتابةصورة

ابجذلكفإنوعليهم،61أو06عامفيأفسىقالمؤفين

ضوات،عشرنحوصى،الأمفناءمنمكانهفيقائضاظللم

أنقاضبينومن.الهيكلالرومانيونالجنودأحرقحيماانهدم)ذ

كانالذىالتحذيروعليهأكامنا،فياللوحذلكامحشفايكل

وليذكرنا،بالموتالساجذلكاتجيازعلىيجرؤأممىكليهدد

الله،إلىالاقترابالآننصتطبعوحدهالمغفيأننااماللإعلى

ضدجديذا،واحذاإنسائا،المحقواحذاجذاصرناوأننا

الحداوة،أىالجو!،الياجحائط-بموته-الميحنقض

دلانا.-وحده-هرلأنهسلائاصانغا

:نميوفاحو-محوفا

حفيدأوابنوهوإلاطىء،،ساكن5معناهعبركط31

منبينكانواالدينالحوفاميينح!ةرأسوكان،ليامين

البريةصنيتهايةفيالكاهنهرونبنوألعازارموسىأحصاهم

)تكحنيم،5المدعونف!ههوأتوالأرجح26:93(،)عدد

حورامالم!مىأيضئاهوولعلها(،وه7:12أخا2،ا46:

8:5(.أخا)

:حول

بنصامبنلأرامالافيالابنوهو،دائرةمحاهأرامى31

الأنجارسفرفيصامأبخاءلينوفيكر:23(،ا.أنكنوح

نسله.مممنولاموطنهكانأ!ن!لمولاا:17(أخ)ا
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:حولون

اسم:وهوارملى،،معناهلعلعبرىاصم

معأعطتوتد51(ا:5)يىيهوذاجبالفيعديخة)1(

إحيلين،أ!ئادعيتوقدأ(.21:ه)بثىللاومسارحها

:"علاه"لىأصلا-ههأ،ر1مكا-كا:ممعماد(،08،أ1

حبرود.منالض!الضمالالى)حلين،حرابة

)ارياحثبرنمنبالقربموآبصلفيمديخة)2(

حالئا.مرقحهايصفولا21(:48

حومر؟

للحبوبمكيالأوكانتحمار،،حمل9مفاهاعبريةكلمة

جرافاكيلر175نحوأوأردبعوأىايفاتعضرياوي

1(.20:أخ)2ال!صنفهوهو3:2(هوضع:32،اا)عدد

اء:حو

الاصمهذاعلهاأطلقوقد،الحالمفيخلقتامرأةأولهى

خلقهاوقد2(،0ة3أنك،حيكل"أمالفرورةوظيفتهاواقعمن

22(.-2:18،نك،نظره"محيثاليهونلآدمالله

القديم:العهدليأولأ:

احمين:رجلهاأعطاهافقدعيها:أطلقتاييالأمماء)1(



اءحو

أمرءمنالأنهارجك،أى"إمرءامونثوهى،امرأة5هوالأول

تحديدولكنهأعاصئاعلمأ"ا-ليىفهو:23(،72لك،أخذت

ولتكرنلنحبفهاخلقتالتيالعلاتةتلك،بالرجللحلافنها

حوله،الحيواناتكلفيالرفقةهذهيجدلمالذىللرجلريخفا

بيناييتلكنفوقمندسةينةعلاقةفيالرففةهذهونننل

وثداصاءاوسوالثالط.2(.4-28:1)تكووالديهالطفل

تاريخ!دوركلاالىمثزاوننائجهالمقوطبحدبهآدمدعاها

و.2(.3:16أتكبدايتهميكانتالذىالبثرية

الذي-والأنثىالذكربيرا!ييزنجد:بالرجلعلاكها2()

الأولىالقصةفي-الحيواناتمعالبثرىالجنسفيهيثترك

لخلقمنصلةصورةنجدثم1:27(،)تلثالخلقعنالئاملة

لهذ.يكونوقدالتكوكن،سفرمنالثاقالأصحاحفيالإنان

الأولىالقصةمعتحارضلاولكنهنحتلفهدفالثايةالقصة

الروحيةالمحافياعطاءالىكدفإخاوكعلها.ويزيدهابل

دوزاالجهالحلاقةتلبوهناالانان،كيانفيالكافة

البادئة،ولبتالمينةوهى،الرجلمناضتقتفالمرأةأصاسئا.

الاجماعةالرجلأعوازكلوتدللرجلمساو!ةولبها

ئطهر:اممىا!،اءش:ااطرفقةالأسا-ساالمفهوءإلها!اطفة،:ا

قبلالاثنين!ورةلناءسم،وضوحبأعرالروحيةالقيم

،امرأنهآدمعريانينكلاهمااكانافقدالجن!،لمحاقادراكهما

كاملفي!مورهماوهكذا2(2:ه)تك،يخجلانلاوهما

،يتجاوبانولكنهماو!يوله،حماتهنمالكلكرفيقينالطهارة

ويكعلهأ.معهكجاوبنظيرهامحينفهىالآخر،معأحدهما

تجعلكانتطيحاأنحيث:الظروف!فروفيدور!ا)3(

فيالرجلمنأصرعكانتلذلكالمؤثر،ويىالمتأثرمنها

ذ)فوزاوتنفيذه،الحيةلهائدمتهالذىللاخراحالاستجابة

يففآدمكانيظ،الثمرةتاولنيالقويةالركبةلديهاوجدت

الاغراء،شديدةلهابالنبةالمغامرةكانتفقد،اللامبالاةموقف

عننفسه!صلفها،يائسةبمغامرةأضبهفكانتلهبانةأما

المرأةطبيعةمعتمائايتفقهذاوكلبها.ييصقكيما،الله)رادة

تكونأنعقابهاجزءأمنكانلذلكاالمتبزتينالرجلوطبيعة

وكأنه3:16(،)تكالآخرللطرفيخضعالذىالطرفهي

العداوةوضعتنفهالوفتوفيتبمها،لحياتهايحطىالذىهو

!سحقحتىالحداوةهذهتتىفلاالجة،وبيننلهابينالمؤبدة

الجنة،منطردهماوبعد1(.3:هأنكالجةرأسالمرأةنل

ا:4)تكوبنات،بنينوضيثوهايلقاينلآدمحواءولدت

4(.26:5،و2وه2و

العهدفيمطلفاحواءاسم!ذكرلا:اللاحقانرعلط)4(

ولأايكو!،ضرمنالأولىالأ!حاحاتالأربحةبحدالقديم

العهدنرغالطبيالمارفيتكننلم،صراحةإيهالار

حاجةثون)براهيمنسلحولالتارغهذادار)ذ،وتعليمهالقديم

رائرحووث

آدمتصةنيالمذكورةابيدةالأصولالىللوراء،الرجوعالى

دائرةمنالأولالمجلدفياآدم،الىالرجرع)الرجا.وحواء

الكعاتبة(.الممارف

الجديد:العهدليلاقا:

بولى4لالرصرصلأللفيالجديدالمهدفيصقيحواءتذكر

ولكنخضرع.صفيبكوتالمرأةالتتحلم!ول:حيث

فينكونبلالرجلعلىتنصلطولانعئمأنللمرأةآذنلست

المرأةلكىيغؤلموآدمحواء.ثمأولأجبلآدملأن.سكوت

بفولوكأنه1(،4-211:فياابحدى)فىفحملتأكوبت

الحطيةفيسقطتيديها،فيالأموربزمامأسكتكدماالمرأة)ن

.الثرىالجن!كلعقطوهكذاوراعيا،آدموجرت

جمكرماحواءالحيةحدعتكاأنهأخافأيفئا:هلكنىوتول

كوالميح!)2فيالتيالباطةعنأذهانكمتفدهكذا

بهولةيحدثأنيمكنالسقوط)نيفولأنووكد!و:3(،اا

.وخطرةمرةنتائجهولكن

حواء:إنجيل-حواء

بحضمنهيقتبساذابيفايوسالأالإنجيلهذايذكرلا

علىوصع،الإنجيلهذ!عنالمذكورالوحيدالأئرهي،البارات

تكونوحيماأفا،وأنتأنتأنا5:الحباراتهذه!وعلان

خجدقالأضاء،كلفيموجودوأناأنا.اكونفهناك،أنت

زائف.)نجيلأنهفواضح!نمسكتجدتجدفيوحيما،مكانكل!

يائرو:حووث

ككلقرىجمموعةوكانت!ائر،.كيحاتأواقرىومعناها

جلعادتخومعلىأرجوبكورةفيالأردنضرقيفيمورة

لماككلجلحادموصىأعطى5وقدالحدود.تخلطحيثوباشاد

مزارعهاوأحذمنىبنيائيروذبفها.ذصكننسبن

41(.32:)عددبان!،حروتودعاهن

أرجوبكورةكلأحذ!نىبنايايأنأيمانقرأ؟

حووثباضاناحمهعلىودعاهاوالمعيهينالخوريينتخمالى

اأعطى:الأردنضرقيالأرضتقيم1(كرعد34:)تثيا!ر،

تخمهموكانعائرهم،حسب...شىصم!لنصفمو!

حووثوكلباشانملكعوجمملكةكلباضان،كلمحنايممن

و.3(.ا:392)!قهمدينة!تينباشانفيالىيائر

حفيذاتفىقدنسى،(بنايا-سعارة)فيفا"ابن،وكلة

2:12أخ1)الأيامأخبارسفرمنفواضحمباضر،ك!أوباشزا

أرماككلبنتتزوجيوذابنفارصبنحصرونأن22(و

لهوذاحفيد!و،!اثكلولدوسجوب،سجوبلهفولدتجلماد
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حووون-يحو

ونعلمماكر.بختأمهعنلمنىوحيد،جوبأيهعن

من!اث!حووثأخذواوأرامجثررأنالأخبارسفرمنأ!ضئا

ك!وقراها،مدخهاعد*وكذلكملكيتما،فكانتماككل،بنى

.منفرةفمهاالاصةالأحوالتكنلمأوقات!ثاكتة،

ضىالذى(منسىين*لكلكص)وهرالجلعادىي!ل!أن!

علروكبرنولذائلايونلهكانسنة،وعضرينأثتينلإصاظ

ثائكل،حورثكدعو!امنهممدنة.ثلاثونولهمجخاثلاثين

4(.وا:3.)فنى

فيلليمانوكبلأجابراينكانطمانالملكعهدولي

-يائكلاحووثوكالتهنطاقفيتدخلوكانتجلحاد،رامرت

،باشانفيالتيأرجوبكورةولهجلطدفيالتيفىبن

4:13(.)اكل

:نروص-!ىحو

فيالأمفانسةفيذكرتالتقالئوبلحوكليأحدكانط

ضرفيوكذلك:17(ا.)ايكؤ!صفرمنالحاضرالأسحاح

التيضكيمفيبحضهميقيموكان:ها(.)1الأولالآ!امأخبار

34:2(.33؟91،)تك!قوبزمنفيالحوىحمورأصها

وذكروا،وفلطينسوركةمنأجزاءقالحو!ونعنوقد

واببرسينوالأمورون،الحثببنوالفرزونالكنحانيبنمع

نهمجزءو!نا(7:تث:3:823،8،)خروالجرجاضن

!نواع91(.و17و:9:7119،)كثىحولهاوماجبحونفي

)فض6حماةمدخلالىحرمرنبحلجبلمنلبناناجبلفي

)!ق"المصفاةأرضفيحرمرن"تحتنهمفر!قوصكن3:3(،

الحرونمدنكاتداود،يهأمرالذىالاحصاءوفي:3(.اا

القاثمونالهاجاءوقدالاحصاء،كلهاالتيالجاطقيين

جنو!الىخرجواومهاصوربحصنصورهمبمدبالاحصاء

جحلسيمانالملكأياموفي24:7(.صم)2صبعئرإلىيهوذا

غت-الإسرائلهةغكلالموبمنغكلهممع-نهماباتين

امل)أتامهاالتىالكثوةالعظيمةالمبانبثدللقبامايخكل

8:7(.أخ212،و902:

صاءأخرىقديمةوثا"لقأىنيالحرون،5ذكر!ردلمو

معهروجحمماكوها،أوحثيةأوأضوريةأوبابليةأومصرية

صبعونذكرفقدالحور!نن،منقبيلةكانواالحوونأنالبحض

نفسوفي36:2(،7لكالحوى،"صبعونبأنهغىأبو

-3602:)تكالحورينأمراءأحدباعتبارهذكرالأصحاح

مكان)الحورى،كلمةجاءتالبعبنية،ايرجمةفيأنه!3(..

فيوكذلك2(،34:)تك"حمور،وصففي"الحوى،كلمة

جينيوسوجمرى9:7(.)!قالجبعونيينعنالحديث

أوهـقر!ةتحنىكلحةمنمشتق"الحو!ن،لغبأن)كلانح!(
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حئيل

لهذا.ترىضدثمةلصولكننحيم،،

حوعلة:

وهودائرة،،5أو،رملية"شطقةمفاهيكونتدسامياسم

اصم:

أخا7(ات.)تكلوحبنحامبنكوشأبناءأحد)1(

أ:9(.

بنسامنسلمنضاعبنعاثربنقطانأبناءأحد)2(

ا:23(.أخاا:92،.6لكنوح

عدن،جنةأخهارأحدلودضبهايحيطكانأرض)3(

)تكالجزعوحجرالمقلهناكوأنجيدذبهابأنوصفت

ضررإلىحويلةمن"سكنوا)حماعيلفيأن!12(.اوا2:

ب.)؟25:18(.)تكأضور،نحوتجىءحينمامصرأمامالتى

مصر،عفابلالتيضورإلىجميئكحتىحودلةمنعماليقشاول

بكوعلة56المقصودأنون2البمضكانو)نا:7(،5)اصم

3(.و23:91:261،أاصمحخيلة،تل5هوفا

الصلةالقافلبعضأنالى!جعبكوشحو!لةوارتباط

بمضمحهووىمماأفرية،سواحلالىالمندببابعبرت

التكوكأضرمنالعاشرالأصحاحفيالمذكررةحوطةأنالعلماء

تجيلةاسميكونوفدلأيوبيا.سواحلعلكانتا:7().

القديم،الاسمبصدىمحتفطاالمندببابجنو!في"أبالتاى"

الموعال،بلادفي،"زعاسمفي!دا.ترددالاصملعلأو

مجمل:92(ا.)تدالقطانيينالعربلين)حريلة"ذكرولكن

وتذكر.الصبيةالجزدرةفيهـحويلة،هناككانتبأنهالظئعلى

فطقةالعريةالجزررةجنوفىفياكث!فتالتيالفو!قبعض

خهامة،منطقةفيالاسمبذامكانهناكزالوما"خولان،،باصم

مكان6شرابو5يذكركاصنحاء.منالرقالجربفيوكذلك

الحلإ.علىالبحركأفي"خؤنتة،باسم

حويلةهيليستالعرببلاداحويلة،أنالبهكلونو!رى

.الآنخىمرقعهحايحلملاعيفانمحانانوأنهماعدن،بخة

)حى!

حيئيل:

أعادإكليتمنرجلرهوحي،"اللهمناهعبرىاسم

أصا!اوضعبكره،!بأبرامالملكأخآبأيامفيأريحابناء

تكلمالذكلطالربكلامحسبأبوابهانصبصغرةوبجوب

6:26(1بقانظر:34،ا6)أملنونألنيثوعبدعنبه

أباهماأنأوأنغهماحتفملألاولديهأنذلكمحنىيكونوقد



صرام

الوثنة،ب!فرالئوبكداولدةكانتكاذبيحتيئ،قدمها

الأرجح.الرأىهووهذا

:حرام

هذ.علاحمهورودتكرروقدضر!فأ،أو"حرومحناه

و.ا8و7و2ر5:امل5،11:اصم2)انظرالصورة

!"27،او4-ا.4:9"وه4و.187:13،او2اووا

12واوا2:3أخ)2حورامصورةعلىوردكاا:ا(4

2(.اوا.18:9،و18:2،أ13:4،و

بكلقوكةصلاتتربطهوكانت!ور:ملكحرام)1(

لأرسل:!هيونحصنداودأخذأنفبحد،وصليمانداودمن

ونجار!لأوبخاثين،أرزوخثبداود)قرصلأصررمللثحرام

ا:1(.4أخ1ا،5؟اصم)2أورضليم!فيبيئا،لداودنجنوا

طيصانالىصغراءح!امأرصل،العرش!يصانارتقىوعدما

واصعة،تجاريةعلاتاتالىأدتمعه،جد!دةمماهدةلحقد

مهرةعمالأوأرسلسليمانالىعيدهصورملكحكلامفأرسل

والحجارةوالحديدوالنحاسوالفضةالذبصناعةو

والضقوالقرمزوالكانوالأحمانجرقوالأرجوانوالخثب

لنانمن!ندلوخفسرو،وخثبأرروخثبوالباء،

عيمانكانذلكمتابلوفي14(.و2:8أخ)2ايكلباء

سنوئا؟والزتالقمحمنيهراطحائاحكلامإلىصل2

لبيتهطعائاحنطةكرألفعرفىحكلامصيصاناوأعطى

سنةحكلام!طىصليمانكانهكذارض.زيتكروعركأ

1(.2:.أخ5،12:ا)املفة"

يتاليتين،صليمانبني!ابمدضةعرنغا!ة"وبحد

طيمانصاعفقدعورملكحراموكانالمللث،وبيتالرب

أعطى،مسرتهكلحبوذبصرووخحبأرزعب

الجليل.أرضنيمدينةعثر!حرامطيمانالملكخذ

لجصان)ياهاأعطاهالتىالمدنلرىصورمنحرامفخرج

أخي،ياأعطتياييالمدنهدهطفقالعييه،فيتحنفلم

كلمةمعنىأن)والأرجحكايول،أرض5ودعاها

لم،الهديةهذهعنحكلامرضاعدمأنالااعقيمة،(كابول

فيما-حرامأرسلحيثبينهما،الوديةالحلاقاتصقويعكر

مل)1ذب،وزنةوعرفىئة-مليمانللملك،بعد

ا-14(.9:.

بجانبالتيجابرعصيونزسفئاصيمانالملك"وعمل

فيحكلامفأرصلأثوم،أرصفيسرفبكرضاطىءعلإيله

فأتراسليحان.عبيدكابالبحرالعارفينالنواقعدهالفن

وزنةوكر!وزنةئةأربعذهثاهناكمنوأخذواأو!رالى

28(.-9:26)امل،سيمانالملكالىباوأنوا

ال!()9"دكوس،المؤرخبنعننقلأ!وعيوسمحبولقد

حوام

عورملكجرامالملكنصب

اأيبحل،ابنكالىحيرامأن7(ط4+،!ع)محوهيخاندر"

عائا،وثلايرأربعةمدةصورحكمقدوأنهال!ة"أهول(،

الافةسنفيماتئمورخاء،ازدهارعهدحكحهوكان

المصدرفىنفسعننقلأ-يوسيفوسكتبكاوالحمسين.

وأنوالألغاز،المائلحليادلانكاناوصليمانحيرامأن-

رمنلجمان،لهأرطهاالتيالمانلحلمنبتحكنلمح!ام

يماشكانماحبالمالصكيزابلعالليصاندفعئم

)عبدمون،احمهصررمنرجلقكنوأخيرا،اتفاق

أرطثملجمان،أرصلهااييالمائلحلمن)وله+عممول(

فاضط!حلها،سليمانيتطعلمعويصةماثلسيمانإلى

.لح!امالمالمنضخممبلغدفعالىبدورهصليان

والخامةوحصراملجانبينالمكاتبات)ن!وسبفوسويقول

لسليمانالرابحةالنةفيبخاؤهبدأوالذى-ايكلببناء

ضط،الهودسجلاتنيتحفظلم-لحيرامدثرةوالحادية

يذكر؟عور.لمدينةالعامةالجلاتفيأيفئاحفظتبل

جزورةوحصئن،الجزيةعليهاوفرضتجرصحماربح!امأن

للحابدالكثيروأضافلعث!تاروت،جديدةمعالدوبنى!رر

نأاليييونالمزرخونيقول!وقه.فيقائمةكانتالتى

الصيدونباتأنذلكيؤيدوفدلسبمان،انجتهأعطىحرام

برتزوجاللراقيالكواتالأجاتالساءبينذكرد

2(.ا:اوامل)1طبصاد

صورطكحرامأرسلهالذىالمماهر:الصانعحيرام21(

صليمانالملكأرسل5)ذ،سيمانطلبعلىبخاء،سليمانال

وأبوه،نفتالمطسطمنأرملةابنوهوصورمنحصاموأخذ
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لعكلومعرفةوفهئاحكمةتمفاوكان،نخاسصورىرجل

عملههكلودلطي!انالملكالفأقى،النحاسفيعملكل

أرسلهايكابةصورملكحوراماشال14(و7:13)امل

م!!احبحكئارجلأأرطتالآن...سليصانالى

ماهرصورىرجلوأبو.دانناتمن)مرأةالنأفى،حورام

والحجارة،الحدوروالنحاسوالفضةالذبصناعةفي

كلونققوالضمزوالكتانوالأعانجوفيوالأرجوانوا!شب

211:أخ)2عإ،طقىاختراعكلواختراعالنذقمننوع

!حينالحمرد!فعمل،سيمانتطلبهمابكلقاموقد

وزكصاالحمودين،رأ!علىوالتاجين،النحاسمنوبرعز

المراحض،عملوثواعدهالمبوكالبحروعملالرصان،بصفوف

.(15-51ة7ملا)والماضحوالرفوشالقدورو

جرة:

طقبرجلاصموهوضرف،،أو"نبلمفاهاصم

ىأ"صاخا،كانبأنهوورصفا(6:38لك"بالعدلامي،

وكلمة2(..و38:12أتك!قوببنليوذاصدممئا

لطوكذلكالبحمنعةفياراعيه،بكلمةتنرجمفا"صاحبه،

الحبر!ة.فيمابئنواراع،"صاحب،والكلمتانالقرلجلأدا.

حيزمو؟

اصم:وهوخنزرر،،5أو""حظيرةمعناهيكونقدعبرى31

القرعةلهو!توقد،هرونبنىمنالكفةأحد)1(

وأخيالكوصادوقالملكداودضعدماعرةالابمة

الىللدخرلفرقةوعر!أربعالىهرونفيفرقالكاهنان

1(.24:هأخ)1دورمافيفرقةكل،للخدمةالرببيت

غ)نحميازصفيالجثاقختحواالذفىالرؤساءأحد)2(

.)2.:01

حائك:-حاك

وكانت.نجه،وحيحةوحياكاحوكامجوكهالثوبحاك

تسىالخيرطمنكبرعددأطرافبتثبتقد!ضاابيجدية

ومتباورةمتوازيةايخرطهذهوتمدابول.عارضةقالدى،

،بالأرضوتدوبتثيااماايخوطولد،أخرىخهحول

وأرأصئاالولوضعحب،النولخلفحائطفيبوتدأو

وتضمرأضا.ابولكان)نلدهاأهـلقالبهاتعلقأنأوأنئا،

جمموعةكلخيوطوتمرجمموعين،الىبايبادلالسدىخيوط

برفعهاتمحبطرتةمحلقةخبةليثتةخيطيةحلظتفي

تنفرجمجيث،الأخرىا!مرعةخبةمعبالتبادلوخفضها
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حانك-كحا

تمرلكى،الأخرىا!موعةيخرطعنالمجموعن)حدىخيوط

وضعيعكىثم،اللحمةخ!طوعلمها)المكوك(،الوضيةيينهما

بماناخهطكليلمقبمئطاللحمةوتضربالمح!وعتين،

والعرضبالطولابيجعملهةتمأنالىوهكذابته،

المثةالحارضةخلفالقرفصاءجملىا!ماجوكان.المطلوبين

ح!عنتللأمرتفغاأ!االموفوعابولفيالخيوطبها

عصرفياضخدامهككلكانالذى-الرأصيالنوعأماالأرفى.

النرلمنجابفيمنهماكل!فناجننيلزمهف!نقدكئا،

وذهابا.جثةالوضهمةلدفع

حسةنحوفذهو؟!كونكادالخبيالنولوتركيب

عام.آلاف

النج،طرتةالانانعرفتىتحدكدال!هلعنولى

الحصرففيالتارع.عصورقبلماالىالنجتارغكلجعاذ

كانسنة(4.ر...-2.ر...نحر)نذالقديمالحجرى

الحطرةوهيواللال،الحصرصناعةفيمهرقدالإنان

قدوابرل،المزلاختراعأنبدولاائياب.لنجالابقة

النجعمليةأصبحتفقد،الحدثالحجرىالعصرفيحدت

البرونزى.الحصرفيضائفاأمرا

الىترجعابىالأنواللأتدمصورالمصريةانتوشفيونجد

تغدتقدالنسهج!اعةكانتحينالجلاد،قبلعامألفينحو

كانتوأحيائا،الرجالمنعادةابساجونوكانكيزا.تقدئا

المصرية.ابقوشفي!حو!النسيجصناعةفيالناءلرك

-)0502المنابمحافظةحنبنىمقابرنقوشفيونجد

وبألوانالنيجديقةثيابفيلأناسصوزاق.م(0018

مصرفيالن!جصناعةبلغتهماعل!دلممانحتلفةورصمات

المهد.ذلكفي

علتتوقفنحتلفةموادالحيوطصناعةفيتشحدموكانت

اليومنطقةزالفلاحونفكان.المنطقة!توفرها!ى

افدفيكانوابيما،ابشجفيلاضخدامهالكتانفىرعون

!ستخدمكان!ق.م.ضة0025نحونذالقطنكأرعون

عائلةكلوكانت.الإبلووبرالمعزىوضعروالحرررالصوف

من23:لأ(مل222،-31:91)أميلزمهامابنجتقوم

وقدالثاء.فيليدخةالصرنجةالأتثةالىالخيامأفشة

الوتتأن!بةأرقتضارع،الريعالزلمنأنجةوجدت

الحكامأحدوكان.المصركةالموياتلفلالففيوذلكالحاضر،

للنبج.مصنغايمتلكق.م.0232نحرفيالبابلن

الكنمانيونكانكنحان،أرضالىاسرائلبنيدخولوتجل

لزتالتىالأنجةوصفأن؟أقمخم.و!بغرنينجون

)خر-المفدسةالكفةرثابا-13(26:)خرالاجماعلحيسة

كدلفما،طرزةنرهيةيخوطمنبهاكانوما4(،28:2-.



حائك-كحاحائك-حاك

للنولنموذج

صناعة!الوقتذلكفيبرعواقدكانواالحبراننأنعلى

مأ35:35،خر)انظرصرفيتحلموهاولحلهمابح،

1(.7:ه

علوالديل،القضاةزمنفيمرةالنحصناعةوكانت

راصهخصلضفرتاذ،ودليلة!ونقصةفيجاءماهوذلك

كانتالذىالنولأنعليدلممابالرتد،ومكتهاالدىمع

14(.اوا:63)تضأصاكانع!تحمل

يدل.كاالمراكزمنمح!فيابحصناعةازدهرتوتد

اضيرت)وقدوببيلوسأوغاريتفياكنفتاليالآثارعل

احدىأنعلآثارهاتدل)التيويخقالجحيلة(بأنخها

أتقنكاالمدلمنة(.!مرتأنوقتتمحلكانتالنهجمؤصات

!شفت!27:16(.)خرالنيجصاعةأفئاالأ!ويرن

الهامةالمرممزجمعفيفثرةكانتالنيجصاعةأنعلىدلائل

والأثفال،الأنوالعوارضمنالكواكثففقديهوذا،في
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دادحيناحهلام

ونساجينلفزالين!ورة

كرؤوستخدمكانتالتىالفخارأوالحجرمنالمثقوبة

النج،دبةفيالحهرطلدكأثقالأواليدو!ة،للمغازل

الأنجة.لمباغةتتخدمكانتاييالحجرلهةالأدنانوكذلك

"كنولكانتبأضاالفلسطنيجياترعقاةوتوسف

أخاأفئاانظر21:91،صم2ا:7،7)اصماباجين،

صبعةأوصةنحوكانقطرهاأنأى02:ه(،ا:23،ا

صنتيترات.

أوالموادمنصنفينمناثوبنجعنالرية!توتد

هدموقد:91(.ا9ألااثابهذهثللب!عنضتبالحرى

اباءكانتجثالرببيتعندالتىالمأبونينبيوت5كلضا

:7(.23مل)2-عثاروتأى-للاريةهديوئاينجن

"كأمجازاتهمنالكوفيالنيجعملية)شمياءاستخدموقد

71:6(.أيوبفعلوكذلك95:ه(،12،ة9:38،ا9

حيلام.:

حدتمكانومو"حصن،،معناهيكونقدعبرىاصم

شوبكرأصاوعلالفراتعبرمنالقادمةأرامجيوشعزرمدد

وسهمالأرايونانكسرأنسبقأنلحدخه،رئيى

بلغولماأليثثط.وأخيهروآببقيادةإصراظأسامالحمويخون

حيلام،إلىوجاءالأردنوعبرإصائيلكلهـجعداودافي

جثه،رنيسشوبكوخملعزر،هددجيقعلىالد،لرةودارت

بالضط،موقعهاالأنيعلمولا91(.-ا01:هصم)2

اعليم،هيأودئق،بخرفىحوران!لفي"علصةههىولعلها

ه:26(.)امك

:نحيلو

رثيىأليآبأبووهوشجاعا،أواقرىمعناهعبركياسم

وتدصينالأولايحدادجرىعندماصيناءبريةفيزبولونصط

ا:16(.920،و2:77:24،ا:9،)عددالاجماعخيمة

حعلين:

املد.هذامنمكانهافياحولوناالىالرجوعالرجا

حيئ:

صذصفيا،ابنوهوعطفأأوالطفمناهعبرىاصم

هيكلفيتدكازاايجانوضحتلمالذكأالأربتكأحداس

.(6:41)زكالرب

:دداحنا

رئىوهوالطقى(،)الهحدادلطف!عنيقدعبرىاصم



المقدسال!بلياطيوانات

يناء)عادةفيويثرعزربابلعاونواالذلىالكفةعنيت

عاون!3:9(.)عزاليعنالعودةبعدأؤرئليمفيالهيكل

24(.و3:18أغنحيازمنفيأورشليمصورترميمفيبنره

غ)الميثاقوقعواالذينأحديخادادفيمن!بنرىوكان

المقدير:ال!بلياطيوانات

المفدسالكتابفيالمذكورةالحيواناتفيابحثهذا!مد

هي:مصادر،ثلالةعل

الأثرورنيفدمهاالتيالقديمةالناريخبةالملميةالمادةأ-

الأدلة!ابماابصوصمنالمتقاةوالأدلةوالمكتثفون

اللغوبة.

ضرءفياليوماباطقلهذهوابباقالحيوافيالمحموعدرات2-

علىفطقةلكلالممكنةالاحتمالاتلاضكثافالتاريخ

حط!.

علأستاييايخلفةالإنسانلأثطةالمنطقةتمرضتأثكل3-

الأصية.لباتات6لرصوعتاليدة

الرأىوكذلكبالتفصل،اثلاصةالمصادرمذهوصاتق

يحودقدالوا!عالتغرمذاالباق،المجموع5قغربأنالقلالل

.المقدسالكتابأزفةنذالجويةالأحوالصءالىأساضا

القديم:اهمواليالمجموععنالمعرفةممادر-أولأ

فيالحيوالطالمجموعوصفينبنيأنيببضدمة:-أ

اصثخلاعهنستطعماعلى،المقدسالكابأزشةفىفلطين

الأدبةالمصادرالصددهذا!وشتناولالمصادر،مختلفمن

المجلة.والمحلومات

!دمهاالتىالمحلوماتتر:القديمةالمعلومات-ب

عاضتؤحيوانيةمجموعاتأنالىالأثريةالحفرياتعلحاء

الراهنة،الظروفعنتمائامختلفةناخيةظروفتحتفلطين

الآنونزداد.البحتةاكح!ديميةاللراصةعلىقا!رة)!ا!لمما

بقاكاالحدثةالفحمىطرقباشخدام،الأثريةا!ر!اتتجمة

الراحلالعالمأجراهاالتيالأمجاثكانتولذلك،الحيوانات

الحيواناتعظاملمعالجتهالقيحة،بالغة)!د!ؤ(زوشر،ف.أ.

نأحاولأنهوبخاصةالإنان،ميشةأماكنفيوجلماالتي

المتأنةالأنراعوبينالبريةالحيواناتييئدراضهفي!رق

منطقةصلأمجاثهمنبهراجزغاأنالحظحصومننا،

لها.المجاورةوابلداننلطين

:مجموعاتثلاثعلىبطيحهاالحلميةالمادةهذهوققتصر

الألية.الحيواناتأ-

المقدسال!بليالحوانات

لحمهاكاناييالصيدحيواناتوبخاصةالبريةالجوانات2-

صنعفيوقرونهاعظامهاالاناناستخدم!روكل،

6له.وأدوأصلحت

وأبممتقداتعلاقةلهاكانالىالأخرىالحيوانات3-

افاته.بكل

عنسواءالمحلومات،منهائلبكمالأثربةاينقيباتوتمدنا

ذلكومكانزمانتحديدمعاليهابة،أوماتالرصطر!

كهرفجدرانعلىالموجودةالرصوموتعتبر.الحيوافيالمجموع

الصدد.هذافيأميةأفلالاربخ،فبلما

بأحماءفقطيمدنالاالمقدسوالكتاب:ال!!طالبرهان-بر

أيفئالناويقدمبلاشتقاقاضها،نعرفاييالحيواناتمنالحد!د

الممقرلغرومن.ضثأوصراحةصاءعها،الوافرةالمبلومات

وكأنهالحيوالط،المجموععنالمقدسةالأ!ارفينبحثأن

فلطين.فيقد!ئامرجودةكانتالتيبالجرانات،اتائمة

الناسلحياةمحملكجزءتذكرالحيوافاتفإن،عاتويصفة

أحمائه-بمختلف-الحيوانذكرتكرارفإنولذلكالحادش،

الدينية.أوالاقتصاديةالناحيةمنسواءأبتهعلىفوىلديل

أربمماثةنحو،البقروهمرة،أربممانةنحو،الضأن5ذكرءدفثلأ

بكثريفوقماوهووالجديد،القديمالعهد!فيمرةوحمسين

ا.أليفاأوابرئاكانصراءآخرحيوانأىذكرمرات

الأفواعتحتالمقدسالكابفيالمذكورةالحيواناتوتدرجا

الآتية:

مسموخاكانالنيالطاهرةالبريةوالجواناتالماضيةا-

بأكلها.

الإنسانلحياةازعاخاأوخطرانشكلالتيالحيوانات2-

حتىبالأسدبدءاونجاتاتهوحيواناتهوماشيةوممتلكلأنه

.الثيابعث

أوالجازلحولرؤبتهاالناساعتادالتىالمألوفةالحيوانات3-

وصائروالغربانالحصافصوتشلالطرقجافيعل

الدمور.

يحرمكانالتيالطاهرةغوالحيوافاتمنخاصةمجموعة4-

اممرفيكانبلتسفئاالتحريمهذايكنولماكلها.

ثلالةنحوبحدإلاتمائاتعرفلم!حية،لأبابالأحوال

صنة.آلاف

حيواتاتنوعغددأن-الجهدمنبقيل-ويمكظ

وأمرازا،ذكرقدنهاالعديدلأنوالنانية،الأولىالمجموعين

افالةالمجحوعةأماعنا،المعلوماتسالكثيربهانصوص!ورد

ولي!-غاليقافي-الص!ةالحيرافاتمنكبيزاعدذافتضم



المقدسال!بليالحيوانات

فأغلب-الرا!ةالمجموعةأما.بدقةأنواعهاتحدكدالهلمن

)الأصحاحفائنينلامحرهااليهابوبذكر،غامضةأحمائها

النهة(منعشرالرابعوالأصحاحاللاو!نن،منكرالحادكي

فآش!،الاصثاءاتبعضمععا،كايخةبياناتذكردون

الطيورمنأنهالواضحومن"النرأتضمالطاهرةغيرالطيور

للحظامكاسرأى"كاصر،كلمةوتصف:13(.ااالاالجارحة

ايميةهذهأدالا،،االأنوقوالأسودابر:7(28)أيرب

أصل!عرفلاأحماءبعضفهناك،اصنانأمرالواضحةال!هلة

نذكرلاأنها؟سمباتها،الدقةوحهعلىنحلمولاا!ننفافها،

الحريةاللغةعلتمائاالاعماديمكنلا!،القائمتينهلألينفيإلا

قديثا.كانعماالأحماءمدلولفاتغرفقدالحديثة

العريةالأصفارلط،المجازيةالصررفيالمذكورةوالحيرانات

الحالاتبحضفيالاتحدررهايصبالحكعة!وأعفاروالنبوية

القيلة.

الطمعية:اباطق-لائا

الا،كانتكاتعدلمفلطينأنمنبالركم:مقدمة)أ(

منالكر!اجرىالتيالجطقةعلىتطلقزالتعاأ!ا

الأخلرد،وادىغرثطالوا!ةالمطفةوهيالبهاية،الأحدات

المنطقة.طبوغرايخةعلىبهرلةالتعرفويمكنالأردد.و%

!ا،تميقاليالحيوانات-ماحدالى-بدور.يحددماوهو

المقدسالكابليالحيوانات

والحيواناتالباتاتتوزيععلىبالغتأثرلهكانالإنسانأنإلا

الطبيية.الحدودمذه-الأحيانمنكيرني-اختفتحتى

الحيواناتبينالحلاقةنوضحأنفهودرامتاهدفأما

الحاضر.الوتتفيناوالموجودةالقدبمة!الأصليةوابباتات

:لصحراءا-ب

جنورممظمتغطيالصحراءتكادالصحراء:وص!)1(

منعميقةطبقةتغطيهفبحضهالصطح،ويحيص،فلسطينوضرقي

صخريةشاطقالآخروالبحض،الحصكطهوبعضه،الرمال

لاالانحدارشديدةجروفمنالطبوغرافيةتتفاوت!.قاحلة

تحتفاطقمنالارنفاعيختلف!سترية،منبطةعهول

نوقتدمألفيمخوتعلومرتنعاتإلىابحر،سطحمشوى

البحر.سطحمتوى

بينماالرىتو!هايراوحالتى-الأطاروظل

الشرية،العراصفمنالقليلفي-بوصاتثمافيالبوعتين

ايرلةيوبخاصةمحيةفيضاناتلإحداثكافيةكانتلكها

نفذةغيردقي!قةحبيباتمنالتربةمطحيتكونحيث،الطفلية

للماء.

وي!.المناطقبمضفيكاملعاملمدةالأمطارتقطلاوقد

جرداءضاصةناطقبحضتوجدبل،كاملكاقيغطاءناك

فلسطينجنويىفيصحراويةمنطقة

2"2



المقدسال!بليالحموانات

فيالخيةالأضحاروتكز.البتةشجيراتأوأضجارفهايس

ونحاصةالصحراءقخصبةناطقبحضوتوجد،الأوديةمحظم

تكت!يماصرعانالتى،الطفليةالتربةحيثحافاعلى

هيوالحائقالأمطار.ضوطعقبوابا-لاتبالحشائى

ابىوومعرفةالصحراء،حافةعلىللحاثيماالمتاحالوحيدالغذاء

المجطةالتلالفيلنرىإننابل.ا!تفلافىيحنونتجحلهم،بذلك

والماضيةوالماعرالأكنامرعىآثار-العامطرال-اقيبالجر

الحام.منقصوةفترةصىترعاهالاقدأنهامنبالرغم

صواءالحرارةمحدلاتفيكبكلةلحيراتالصحراءوتمرض

فيالأرضسطححرارةنكونالصيفففي،الويةأوالبوية

علىلاطهانقصريجحلهامماالصغبرةللحواناتتانلةالنهار

الحيراناتتثطلذلكالبرد،فقارصةالثتاء،ليالىأمااللبل.

الباكر.والصباحالماءفترقفيفقط

ىأفايحيقأنيقدرلاماحاتالصحراءفيونوجد

الصحراءموىعلىضئيلالحيواناتمحافةوممدل.حيوان

المقدسالكلبفيالحيوانات

الوخيوابقرالغزلادتعتبرالكبرة:الثد!ات)2(

البينة،تلكثلفيالميثةيمكهاالتىالوحيدةالبر!ةالحيوانات

مافاتإلىالترحاللهاي!هلمماصيعوعدوهاكبوفحجمها

حرارةعنبحيذابقاتهاترتفعأغا!الغذاء،عنبحمابيدة

اممويه،مننوغاعليهافيخلعالباتلوخهاأما.الديدةالأرض

تحتاجلاوهيالش.لحرارةجمهااضصاصمنيقللكا

تجحلهاالتيالخاصةفشولوجيتهاببكثيزااياهضربالى

لا)نرجذاقليلوعددهاطعامها.منالماءمناحياجهاتأخذ

ويقطن.مربحةأمياللضعةكلفيواحدةرأسبممدلالاتوحد

لع!ري-الحا-الماعرأنواأحد-()أخوعاالرشاقي

تحيطالياقي،البحرغرلىالتلال!ابماالصحراء،مرتفعات

صيدها.القانونيمنعجثجديعيئبمنطغة

احماليمكنهالذىالوجدالحملحيرانفهوالجصلأما

النباتاتعلىالتغذىيمكنهكاالصحراء،فيالجاةظروف

فلسطينصحراءليغزال
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المقدسالكلبليالحيوانات

عليهكانوإذوآخر،حبئبينالماءالىالجملويحاجالويهة.

تبلجيذابتغذىأننججب،ثقيلةبأحمالطويلةرحلةيرأن

بها.القيام

فالحبوان،ومتنوعةعدبدةوهيالعف!ة:الثديات)3(

الثانجةالحالجةالحربفيعرفوالذى،المصرىاالجربرعالمى

الصحراء،ظروفمعمحقا!يقالصحراءاإ"فأر3با

أفلالحرارةحيثعلائمةظروففيجحرهفي-سمهيخقضى

الحبربمنطحامهعنبح!اليلأويخرج(أعلىالشيةوالرطوبة

الجافةإلئةفيتمبق!.للنباتاتالعص!يةوالجذوروالفواكة

تكمرلبهما،الرمالوفأر"الجرذأثلالصنيرةالقوارضبعض

بوصاتثما!عنالمطركيةتزيدحيثالصحراءحافةعند

الحام.في

مفترسةحيراناتوجودفرصةان:الممزمةالحيوانات4()

اللازمةالفراضتوفرلعدمجئا،نادرة-اللحومآكلةمن-

بابطقة-اللحوماكلةمن:الوحيدالمفترسوالحيوانلجاتها.

!غكلنوعوهوالصحراء،.وثق5أوالكاركال،،قم!5هو

تبها.فيويىالمحراءمنمقربةعليعيقالفهردمنالحجم

تمائا،صحراوىجرانفهو،البهوتينبأذني"الغك،ثحلبأما

علىكتغذىثلهلكنه،الحادىالئملبجممنأصغروجمه

.والنباتاتاللحوم

علىتحغذىوهو،الحركةبطىء،العرلىالقنفديخها-سجدكا

الصنرةوالزواحفاللافقريةالحيوانات

الملتحىوابروالضابالأصدالنرنحترالطور:)5(

ماحةتنظيفشاقيلعددويظيعما،حدالىوالأنوق

علىتحلقوهى،ثانتبعينتتحصهاحيثالصحراءمنواسة

يدتة،الطيورتلكأنواعتحديدبمكنولا.الأتدامآلافارنفاع

فيوبخاصةالامرائيينلدىمألوفاكاننظرهاأنبدلالكن

والعتبانالن!ورروونكانوافقد.البرتفيارتحالهمفترات

أمااليور،هجرةموصمفيالجوفيتحوموالواهينوالصتور

.العقبانورونفكانواالفصولسائرني

الصحراء.فيالحبنتراهمااممرهىالمهاجرةالطيوروكانت

أمابهبر،ارتفاععلىتط!ناالحجمالبهرةالطيوروكانت

نجاتصرةمحافاتطيرانهافيتقطعفكانتالطيرصغار

والماء.الطعاميوجدحيثمحطتلهامتخذة

السلرى()أوالسمانمثل-المهاجرةالطيولىهذهوكانت

عبرنرحل-الئسالنحوكبرةأعدادفيتطرزالتماالى

ناجاءتايي-الصخر،"حمامةأط!ا.تقيمولاالصحراء

فيالصخرىالجرفعلأعثاضهاخ!ئ-الجازلحمامة

والماء.النذاءعنلجاثومكلبحيدةمافاترتطيرالصحراء

المقدسالكابلياطيوانات

وتوزيعهاقلبلة،الزواحفأعدادأنرغم:الزواعف)6(

منمذهلةمجصوعةتضمالصحراءأنإلا،منتظمكيركراق

تضم؟.اللحوممملةومن،الحجمصغيرمعظمها،الزواحف

المماةالسحليةهىالأعثابأكلةالزواحفمنواحذانوغا

شوكي.ذ!لذاتصحليةوهىلا(،)-4؟هـ+35مايخكس،ايورو

أجامها،حرارةيخظمجهازلغالبيتهاليسالزواحفولان

الليلوأطرافالقائط،الهارتفضي)ذالنثاط.عدودةفهي

فيالفارقيكرنحيثالأرضتحتأماكنفيالرد،قارص!ة

بحيطا-والليلالنهاربين-الححورهذهفيالحرارةدرجات

وتحملأ.

لأنهاالجاهشربإلىالصحراءثعابينبعضتحتاجولا

الرمالاأصلةوتيقفرائسها.عنالماءساحتياجاضهاتستخلص

طرتةولها،الرمليةالصحراءفي(الصحراوية)البواءأالماصرة

نأبهاتتطيع"الباحة،تثبهالرمالعلىالزحففيخاصة

الحاجة.عندالرمالفينضهاتدفن

واصةالسامةالأفاعيمنالأقلعلىأنواعأربمةومناك

والقلاملة.الشةضد!دةالأفاعيمننوعينوتضمالافتثار،

وهيالصحراء،فىالحياةمعالتيهفعلىفادرةالثحا!وحميع

وتحيق.الناعمةالرعالفوقملتركةثعبانيةخطوطفيتتحرك

أنهاييدوولكنالفر!لع!،منمختلفةأنواععلىالثحاب!تعمظى

صحارمنوالمتضعفالحرخاقرا--علىكبيرحدإلىتقمد

المتجهةأو،وما-سفبراورضهرىبيرثهالاالمتجهةالمهاجرةالطيرر

والخريف.الصيفأواخرفيجنرئا

بيات5أواكصون،خرةإلىالصحراءزواحفبعضوتخلد

أنواعمنللعديدريمكى.حرارةالقراتأضدفيوذلكصبفي"،

أثهر.لعدةطحامبلونمجياأناثعابين

جذاعاليةنشةعلىمباههلاحتواءنظراتالمحتاليحر)7(

النظروجهةمن!ى25%،نحوالتصلالمحدنية،الأملاحمن

ضكلأييوجدلاولذلكللثرب،صالحةغ!الفيولوجية

اقي.البحرفيالحياةأضكالمن

كبيرةواحاتالصحراءفيتوجدالكب!ة:الواحات)8(

واحةمثلالمياهعيرنتوجدحيثأو،الجوفيةالمياهتتوفرحيث

جدى،."عين

لمعيشةصناعيةببئةوالب!اتينالمرويةالحقولولثكل

أصلأتي!لاالحيوالاتمننوعياتتجذبولذلك(الجوان

المحيطة.الصحراءفي

علىالساحلىال!هلمظاهرعنوهي:الرملةنالكب)ج(

حزاميوحدحيثاحيفا"،وراءماإلى"غزة،منالموصطالبحر

عرضهايصلقدالتي،المتحركةالرمالفينمنتصلغو
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عدمويجبقدئا،وخمينمائةالىوارتقاع!ا،أميالبضحةال

قلماوالتىالحقيقهالصحراءوكثبانالكبانهنهبينالخلط

أخضر.نبلأصاتضم

من!ابأسلاكميةالاحليةالرمليةالكثانهذهوتستقبل

احتجازيمكنهالاإدصحراويةصبمابيئةتئكلأنهاإلاالأمطار،

ولذلك،الكثانسطحعلىالتربةمنطقةتكونتمتىإلاالجاه

صنلناتات.خاصةنوعبةإلاهناكت!ولا

الرمالنطقةحيواناتفهىهناكتميقالتيالحيوناتأما

صالكهاتبدوالتىالصغرةالقوارضوبخاصةالصحراوية

!عاية.صكانيةكافةذاتلأنهاواصةجحورهاوخحات

الواحلفيالحالهرو؟.والغرر!لئرقيشوع!االقافذتوجد

تكونت-الكثبانهذهأننجد،العالمأنحاءصائرفياثما!هة

الأشجاريحتثالذىالإنانأنثطةنتيجة-كببرحدإلى

عيا.الرمالزحففيهلالنباقي،غطائهامنالتربةويعرى

ببهتوذلك،العليةهذهبعكى!ومأنالآنالانسانويحاول

الجوانومعيئةالزراعةمنلكلأنببئةلخلئالكثانهذه

عام.لكل

وتمتاز:واصدرلونثارونومهولابخضةالأراضي)د(

منذالزراعة!اقاتوقد،بالخصوبةال!هولهذهأرضكالبية

كل-الأخكلةالحنينفي-الناس!كنوقد.التاريخفجر

مناك!دلمحتىعايةبكافةوذلكللسبهى،الصالحةانماطق

الأصل.الباقيللغطاءأثر

علذلكساعدوقد،عادةمناببمحدلالأمطاروت!قط

والجواتالغاباتمنبغطاء-ماكلمفي-الجطقةهذهتصية

والبساتينالمتوطاتعنممقدمزيمالآنوهى.والمتقمات

المروبة.وا!ول

االآ!لوبخاصةللنزلانموطناالفاباتهذ.كانتوقد

جمبحهاأخهاالاأ!ئا،الأحمر،)الفزالوربما،ابحمورهوه،الأحمر

أقربوأ!حأوطاضها،هجرةإلى-يعيدزمنفذ-اضوت

وتري)ورانهوايومفيهتعيقمكان

روجدمابكرةيىولكنأ!ا،هناتصادالأسودوكات

وراعما.وطالتلالنطقةفيمنها

كانتعماعد!ا،اعرايومأغانالأرجحللطور،بالنبةأما

وأغنىللطمورملائمةاكلوابكتنالمزارعلأنقبل،منعليه

البكر.الغاباتعنبها

صغيرةوهيدأثمة،بصفةهناكالطهورمنالمد!دوقي

كبوةأسرابفيالمهاجرةالطيورأجواع!اتحبرماوكثيزا،الحجم

بما.تقيملاولكنها
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اللبنية،العصارةذاتالوكيةالأضجارتغطيماوكثيزا

الطيررمنالكعروتمدالفحلة،والأركانالطرقجواب

كاليةأنوتحملالصغكلة.للطيررملجأتغبر!بالغناء،

الىانحدرتقدالجبليةاباطقرعاةلدىالمألوفةالحيرانات

الأزمنة.بضفيالهرل

إلىاالحولةأمنالمشدةالمنطقة)نالأخدود:وادى)هـ(

النيلوادىنباتاتشالعديدفهاينمرمداريةشبهفطقةهـأريحا،

وأضهرهاانثازاالأعاكاممرأاالبلطيو!دالبردى،،ا!ابما

الزعانف،"ضوكيةالأحماكعائلةمنوهو،البحرةتلكفي

الرئييةالغذاءمصادرأحدتحتبروال!يأفر!يا،و!فيالمرة

الحظمى.ابحكلاتمنطقةلكان

أدغالالانحدار،شدكدةالوادىجوانببعضوتغطى

،البرىابخزكرفمهايثقاختراقها،!بكثمةوأحراش

لا)ذ،كبيرةأخرىحيواناتوربماالأحماك،صائدةوالقطط

وعرةحافةعلىتضرفلآفهاالأحراشتلكعنالقيلالايعرف

نها.الاخمرابالطيعةعل!اءيخى

الجبلة:الجطقة)و(

القصمىمنالمد!دأحداثدارتلقدوعفها:)1(

عبر!الأ6"الجيلمنالمشدةالجبيةالمنطقةفيالكتابية

سقوطمعدلوفى!دلحم،.اييتبعدماالىحتى"الامرة،

ولكهاصنوئا،برصةوعشركنأربععن-عامبوجه-الأمطار

تنموأنالفخمةابلوطلأشجاروككن.الرقفيكثزانقل

غالةفيالباقالغطاءوقكون،نادرةحانأنهاإلاالثمال،ز

فيالعالبةالضخمةالآضجارتنموبيماالثجوات،منابطقة

اممزالزيونشجرةوتقبر.الأدقايربةفيجيوبشكل

هناكضيرغاالأضجار

الماضهمنكرةأنواغاكأوىالإنلبمهذاكان:االديات2()

المأوىالصخريةالنكوناتوفرتدظ،للرعيصالخاكانلأنه

.الورىالرىوالريرالأعرالدبئلاينوعةللثد!ات

الحافر.ذواتمنالبريةالحواناتأهموالضلانالأكائلوكانت

للغزالأمكنلمابيد،زمننذاختفتفقدالأ!ا،للأما

الإنانحمابةومختالجفافظر،ففيمجاأنالفلطيى

غص)صرالون،حملوفيالجنو-ابلليايهوديةتلالفيوذلك

.الحقولفيتحملالتيبالجراراتعا!ء

الضباعأما،المناطقهذ.منوالدبةالأصدالقرضتوقد

الفهدأن!.فبلةبأعدادتوجدزالتفماوالذئا!،انحططة

تعيزأمرادهلحمرومازاتاللال،هدهبقديضابحيغكار

اثعلبمثلالصغكلةالمترسةالحهواناتأما.الأردنوادىفي

االحلد،حيوان!يق!متئرة،زالتفماوافىآوىوابن

مطلقا.سطحهاعلىيظهرولاالأرضرباطرو
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ايلالفيالنباقالغطاءتنوعيعمل:و!ثراتالطور)3(

على!اعدكاتطصر،لاالتيالطيورمنالحدوراستيطانعل

طائرصرتبسمعماوكثيزا.المهاجرةالصف!ةالطيور)خفاء

الجرى!ضلوهرنادزا،الافىىأندونالصخرى،"الحجل

الفلطينى!الزريقاأبوطائريسعأنيمكن!الطران.على

القبوة،ذواالنرابوكذلكالجاطق،هذهيستوطنالدى

أما.الطريقفيالمقترلةالحيواناتجثثالهامعليحقالذى

العتابهونهاررىماواممر،نادرةحائافهىالكبرةالجوارح

خارجالفمامةاكوامعلىيحيقالذكطوالأيضالأصد،المصرى

.المدن

منال!اممجعالربيعقصلطوالالحصاد،انملويثغل

جحررهمداخلوتتيز.الأرضتحتينزنهوغرهحبوب

حولها.والبنررالحبو!تثرمنأكوامبوجود

اكر-الامةالفلسطيةالأفاعىتهتراثعابين:)4(

الم!كونة،المناطقمعظملطتوجد؟التلالفي-الامةالثحابين

أربعةمنامحرإلىطولهايصلوقدالجرداء.الصحراءعداما

مجذرمحهاالتعاملويجب.وإحدةبوصةالىوعكهاأتدام،

كي،الوفياتحالاتعنمسئوليةالثعابيناممرلأنهاشديد،

بالكان.المأهرلةالمناطقفيالبيضدائئاتفضل

أهمهىوالماعزالخرافالأيفة:وامواناتالماثهة)5(

فادحةخائرالماعزوتب.التلالنطقةفيالرعيحيوانات

الأضجارتتلققدبلأخضر،هوماصبانهاملمفهالنباتات

.الأرضعلىوهىالهاتصللاالتيالخضراءأوراقهالتلتم

لبههاالماضة،ترليةتلا3الأعلالجيل!المتدرجةوالتلال

لاستخدامهاصغيرةبأعدادوجودهارغمالجمالتلاآلا

وبنهاصةالمناطقبمضفيالمزارعفيوللخدمةللحملكدواب

الدروز.جبلوفيواباصرةالامرةحول

وأدرمعرنبلادتقع:الأردنكريالجلهةابطتة)ز(

هضبةمعايلالمنعدةكللة،الأردنئرفيفيوموآب

الرياحتجحلالتىالغربيةالتلالمنزاأصإأقلوهيتحة،

الأردنضرتيمرتفعاتأنإلأفاك،أمطارهامنالكثصئقط

ارتفاعهايصلحيث،الأردنغر!فيمنبهاعنارتفاغاا!صر

بئكلوهيالبحر،!حمشوىفوققدمآلافخمسةإلى

الصحراء.تجاورلأنهاوعورةأشدعام

فيالقديمةالأزنةفيتمائامعروفةوالفهودالأصودوكانت

تمكانتالمنطقةولحلصها.الفرأثىقلةرغمالجاطقتلك

تيثى!كانتالتىالسصراءالأيائلمنالفارجةالسلالة

فكان"الوحيالححار5أما.الجراتقللةالجافةالأراضى

فذالأماكنبحضفيفثزازالمماكانبلالافثار،،كثر

حافةعلىييقكانولحلهتمائا،الآنانفرضولكنهمضى،قرن
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المعروففمناخرا!،الأصودعلىالهلمنكانجثاللال

المففلةالفريسةهوالفميلة(نضىمن)وهوالزرد،"حمارأن

أفر!ة.فيالأصودعند

وموآب،عمونزضخمةبأعدادتعيقالخرافوكانت

)سرائللملكفأدىصواكوصاحبموآبملكاميشعكانفقد

5(.و3:4مل)2بصوفها،كبقألفوئةخروفألفمثة

تصلحالتيالحافرذواتالحيواناتمنالكثيروجودمعناهوهذا

المقرسة.للحيواناتفرائى

ثملوكانت،التلالبهذهالمجطةانماطقفيالجمالونيق

البلاد.هذهعبراياجرلنقلالرئي!ةالويلة

الم!قعات:منطقة)ح(

مساحاتندكئاناككانتلقدتديئا:حدودها)1(

حميهاربماأو-بعضهاثأالتىالمقحاتتفطهاشاسمة

كانتالتىاالحولةأجمكوةحولفيحاالانان،لعملنتجة-

ضارونسهولفيأوضرخا،تابمامحيراياهها

)حبفاا.!الم!الاحلمنبالقربأووإسدرالون،

مليئة"الحولة،جمحوةالمحيطةالمنطقةفيالمستنقعاتظلتوقد

.الأردنضبهاجمرابيالبحصةمنإلههاابابةباياه

فقد،الثحالميحبفاوطحلوإسدرالونشارونحمولأما

جميعهاتجيفهاالآنتموقد،الصيففصلنيجزثئاتجفكانت

حاهللأتمثلالقديمفيكاتأنها،الاللزراعةأرضهاواستصلاح

علىداهئاخطزاتثكلكانت؟،الغازيةالجيوشأمامكبيرا

نافلةالأنوفيلي!،ابعوضةفيهانعيقكانتحيثالسكانصحة

الملاريا.

الفطلمعثةملائمةل!نةالمتنفعاتكانتافدطت:)2(

الماثيةالسلاحفمعالأنواعمحيفةمنوالضفادعالسمكصاد

وجدالأخرىالجاطقفيالبرى2ابخزطوردوحيما)الترصة(

هىايوموجردهأماكنوأهمله،آمئاصلجأالمتقحاتفي

الأضل-الأردنتفطىاييالكثيفةوالأحراش،،الحولةاوادى

لمعيثةممتازامكائاالمستنقعاتمنطقةتعتبرالطور:)3(

وأ"البثون،عائلةمنوبخاصةللماءالمحبةالطيررمنالعديد

هاثلةلأعدادحصينملاذالمستقعاتأنكاالحز!ن،.امالك

الطمئلالاطيءوطيورالماءفيبالفوصالمغرمةالطيورمن

ملجأأنها؟وجنوئا.!الأهجرتهافيالحزينومالكوالورض

الماثه.والطورالطعنضخمةلأعدادثتوى

بينالاحلعلالراكدةالبركمنالحديداضصلاحتموقد

المهاجرةبالطورالريعضرةفيتملءوأصبحت،أيبوتلجفا

أوريا.أجزاءكللىتكاثرهامناطقالى
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:الانسانثدخلتالج-لاة

والبلادفلصطينعنبهكلةماحاتتحرضتمقالمة:"(

وايرضالإمالمنطوطةأزسنةعبرالتدهورالىلهاا!اورة

منالكثرمنهاوانقرضاباتاتفيفاضرتايصت،لحراصل

المناطقبمضفيتمائاالأرضاضنلالانانأنكاالجوانات.

للغطاء6لرهناكيعدلمحتى-الركفأوالحضرفيصاء-

منالحديدأوضاعتغ!ت،لذلكعباشرةونيجةالأصلى،الناقي

نأ-التاربخيةالدلائلشنعرفبلجذر!ا،تغيزاالحيوانات

أجزأثها-بمضمنأو-الماطقتلكمنانغرضقدبحضها

أيفا.نوعىتغكلاتطقبمن!فيولكنهكضى،تغروموتمائا،

المأهولة.الجاطقفيالانانأصظةعنتجذلكأنؤواضح

المناطق؟سائرفيالأنانتأثكلمدىطولكن

آخرعاملفاك؟؟الانانالرامالمناكةالصرات)ب(

ملاءمةأقلالمناخصارفهل،المناخوهوالاعتبارفيأخذهيجب

أربحةفذالظروفتقدورأنشكولا؟ال!ييةالأزنةفيعنه

تختلفقدكمافالأوضاعالتعفد،ضدكدأمرمضت،عامآلاف

منأدواغاحي!ذضتالئةفلحلحائا.عهاكيرااخلائا

تيشأنيمبههااييالأنواعوهي،الآنموجردةتحدلمالجوان

تلاثصهاالتىالأنواعتضملمولحلهاالطلية،الرطوبةظروففي

الجناف.ظروف

ضارأثرلهالأضجارتطعأنالعلميةالمدارس)حدىؤترى

الىالأشجارزراعةتؤدىبيماالأمطار،علوبخاصة،المناخعلى

الك!يضالحجرىالغطاءذاتفالأرض،الظروفتلكتحسن

فمةعلالواقحةالغابةأن!-أفضلبطريقةالماءاشغلالتح

نأئ!ولكنهالححب،منالمطرهطولعلىنساعدجبلأوتل

عنه.ابناضيجمكنهاض

تفيضايىالأرضنحدلمفل!طبنبأنورمنونمنوكول

متمزاتحولأفاكان-القديمنيكانت!-،علألبئا

!حراء!الميأنكموضئاالآمرفىيدوكا.جفافاا!هرمناخمخو

طوعلنين-الأقلعلى-كرنينفيمأهولأكانابقب

عدمعلتجمحأنالمتاحةالأدلةتكادولكن.ومتاعدتنن

الغطاءو)نالجاخية،الأحوالفيتتذاتتنرواتحدوث

الآباءأعينوقحتعنساكان!زالماالمناطقغنلففيالنباقي

ونوعةمساحةفيالديدايقلصأعا.كنعانأرضعلىالأو!لل

للأنئطةباضرةغكلأوبا!ئرةتيجةالاهوفما،الباقيالغطاء

الثرية.

،الزراعةالنباتعلما،أعادفقد،النقبلصحراءوبالنسبة

"أودات،،فيالنبطننعهدفيكانتاييالترابةاللودبناء

مماوابفيالمزارعلإقامةالرىؤنظامهمنفىواستخدموا

وخذ.عليهكانعماتللاالآنالمطرأنعلىيدل

المقدسالكلبلطالحيوانات

ثباتوبالتالىانباقي،الغطاءثباتيفترضالمناخوئات

الانانتأثركانمهماالأمور،تفصرييرمما،الجواقالمجموع

.الأزمانعبرومدمزاسقذا

معالحضارةتقدمكحتبرابثرى:لبثاطالطماكر)ج(

يفرقالذى-القوىالفعالالمامل،الكاننيالريعةالزيادة

وبمعدلاتتقرعالمالحاأنحاءجمغفي-الأخرىالعواكلكل

وبخاصةجذامبكراالكانوتزايدالحضارةبدأتوقد.قزا!دة

علالختلفةبأنظتهالإنانوورثر.بفلطينا!يطةابلادفي

الأراضىاحتلالأولهصا،طريقينخلالمنالجوانية،الحياة

بذلكمغيزاعزارع!لىوالأحراشالغاباتفيحولوصكناها،

،الهجرةإلىالحيراناتمنالمديديدفعمماالطبيمية،اليئةأيضثا

ولقدالطهحية.جاضافيالإنانلندخلأوالمأوىترافرلحدم

أما،الحيواناتمنالكبيرةالأنواععلىضرزاأبحدالتأثركان

أجالا-أدىتدالانسانلاطفلعلنها،الصن!ةالأنواع

مفاومنها.يجبآفةأصبححنىتكاثرهاإلى-

نأصو،الحيوانجاةعلىالإنانتأئ!الثافيالملى!قأما

بقلها)مامنها،البهرضدباضرةإجراع!تاتخذقدالانان

منالجواناتعلالإجرا!اتهذهئهلرتوتدأ،-2!طاردتها.9

:الأنواعكتلف.

التىالريةوالجادالظباءمثلالعثبآكلةالحيرانات)1(

وكان،الإنسانوربههاالتيالأليفةالأنواعتنافىكافت

وأمقدسكرمزأ،كنذاءللإنانمطلوئانهاالكثص

تتصها.أو!طادهاالإنانكانلذلك"طوطم،،

وغرها.والأصدوالديبةالذئابشلالمفترتالوحوش)2(

مراثيهوتعادىذأته،الإنسان-بطبيعتها-تعادىوالتى

أيغئا.

مثلحياتهعلخطزالثكلولكهاالمفترسةغرالحيوانات)3(

.الضارةالخراتمنضخمةومجموعةالامةاثعابين

منكبمرعددفيضديدتقلصحدوثهىالهائيةوالمحصلة

كاناثمالشيلفحلىالانئار،واسعةكانتالىالحيوانات

ناطقمنالكئيرفييث!القدثكةالتاريخيةالحصورفيالأصد

لاماالىتفلصتفدالآنأعدادهأنالاأيا،غربجنو!

-البرىالثررانقرض!الهندكة.القارةضهنيالماثينيتجاوز

الضن6للأومنذأثرلهروجدلمو-للماضةاكبرالجدوهر

مهاجاءتايىالبربةالجمالاختفتكاالمحلادى.عرالابع

الحالية.الجمال

عاكفوالانانالحضارةفجرمنذ:اطمباللال)د(

الىبلدشيختلف!هاتأثيرهلكنوتدم!ها،البيئةاضغلالعلى

سلعلى-انهر!بينبلادففيعصر.إلىعصرومنبلد
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المقدسال!بلياطهوانات

المدنبظهورالنسيينواللاما!وءخراتحمحت-المثال

اباجحة،الزراعةأساسعلىتاتالتىوالحضاراتالكبرى

انتئ!ارأحدثوقدالبربة،والحيواناتابباتاتالكمنفاختفى

ولكنفيه.رجعةلاللببثةتديزا-ماوتتفي-الجفاف

ضةكليجددكاناللنهرلأنمصر!بلمالجفافهذا

الو!رة.بمياههويها2والأرضخصوبة

ثلالمناطقيحضفياليى،الجواناتمنللغالهأمكنوقد

عاث!الطبيية،الحمايةلهاتوفرتحيثوالصحارىالجبال

الملوكحددهاايىالصيد،خمايحرمكانالتىالمناطقفي

الخصة.يحتمعلهاوحانظوا

منطوطةبفتراتالإدهذهتستمتعلمفلطين:)هـ(

داورحكمعصورهىالقراتتلكأطولوكانت،اللام

بموتوانتهتداود،حكمأواخرفيلدأتابيوسيصان،

-عديدةئرونخلال-ذلكبعدالبلادعانتوقد.صليصان

ولمالمنكررة،والنزواتالاسنفرار:عدمالاضالراباتمن

)سدرالونوادىباس!ناء-قيلةأجزاءسوىبالسكانتزدحم

فلطين-فيالبريةالحيوافاتكانتالعصرذلكوطوال-

.المجاورةالبلادفيفهاتأثراأقل-الأرجحعلى

منكبرةأعدادوتاقطوالات،الئريدخراتوبترالمي

فلطينةمحا.واشمرتمحدوذا،السكانعددظلالضحا!ا،

نأود!مر.المجيالعصرحتىالرومانثمالبرنانحكمتحت

ظلت!الحصور،تلكخلالتاثرلمالطيميةالنباناتغالية

فينبئاطفيفتغوحدوثمع،البريةللحيواناتملاذاالبلآ

صحو)ن،الو!ىالعصورحتىالقضاةأ،مفذالحيرانيةالحياة

الأسفارفيذكرهاجاءالتىالبريةالحيواناتفإنالاخراض،هذا

ممااتازاوأوسععدذاامحركانتموص،محصرسنذالمقدصة

لعامةاليومةبالحياةالتصافاأتربكانتكا،الآنعليههي

.الناس

وكانت،الأرضمنمحدردةساحاتوررعونالناسكان

معالخائثىعنبحثاضاسعةماحاتفيترعىالماضبةقطعان

من!االطاممينومنالمفتر!ةالحيواناتمنلهاالحمايةتوفر

هذهتحت-الجبالصفوحتربةوظلت.الأخرىالقباثل

التبدلهدأما.التعريةبحواململموستأثردونثابتة-الظروف

الفرنونهايةالرومافيالعصرضهالةبينحدثضدللتربةالكبكل

السرمنكانوانبق،ماكلتقوقيدرجةعر،التاص

الدتة.وجهعلىالمرحلةنلكيدأتشنحدكد

رئية:أصبابثلاثذلكوراءوكان

ترككانالذى-المعزوبخامةالرعىماشيمادمرتلفد1()

منالبلأداتمنشاصةساحات-ئاءحيثلصعى

أمطارلقوةمعرضةالجبالضرحتاركةالأنواعكل
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المقدسال!بليالحيوانات

الر!قةالطبقةأزالتماسرعانايي،وعواصفهالثاء

زالوما.القرونمنالحديدعبرتكونتالىالربةمن

فيالكوقالومحتى!برىالفوا!الرعيهذا

نباناتوجود-الرببعفصلفي-نلاحظجت،المناطق

تعرتوقدالنربةنجد!،السليمالرعيمناطقفيخضراء

الحشرا!.الرعيظطقفيخضرةشص

المزروعةالمساحاتداخل-الأضجارتقطعكانت)2(

كانمماوالوترد،الأخ!ثابعلىللحصول-وخارجها

منوتتفي-التركيالحكمفرضكاالأئر.نفسله

تطعالىالأهالميدفعمماالأثجار،علىضرعة-الأوقات

الضر!ة.تلكمنللتخلصأضجارهم

منفكانلدة،)تاجهامعدلانخفضالتربةفسدتولما)3(

ذلكفيبماللزراعةجديدهصاحاتاشخدامالضرورى

اللازمةالاحتيالجات)تخاذدونالانحدار،ئد!دةالسفوح

والحتميةالطبيميةالتيجةوكانت،التردةعلىللمحافظة

فيالتلال!وحزراعةوكانت.التعريةمنالمزيدهي

بحيرةالىالطميمنالمزيدإضافةفيعاملأ،الأعلىالجليل

)فيأخيراجففتالىالمتقحاتقشأت)الحولةأ،

نبئا،الحارةالبلادتلكوفي(.المركالقرنمتصف

عراصفصررةفيتفاوتةبلرجاتالأمطارظلجث

غطاءالتربةعل!كونلاحيروالرلع،الاءفيضد!د!

ولا،الميراتتلكمعالجةالصبعن!صبح،كافينباق

باهظةتراصلة،شاقةبجهودإلاالوضعاضعادةيمكن

.الآلاتاضخدامفيهيصلحلاعمللأنهالتكايف،

بالعديدصالعثرودالقردحاءاطديثة:التطورات)و(

الحراملوهذه.الموففتحقيدر!ادةإلىأدتاليالحدثةالعوامل

الحراصلأمامباشر،تأئيرلهماالأولانوالحاملان،جمتهافيضة

مباضر:غرخأث!هاالأخرىالثلاثة

كيراخطزاالطلقاتصريعةالآيةابنادقضكلتلفد)1(

الاخراب!مبكاناييالضخمةالصحراءحيواناتعل

منالثرواتوازديادالريحةالنقلو!للأن؟ما.

اعتبرقليلةسواتونذصوغا.اممرالأمرجحلا،ابترول

المهددةالحيوناتمنالصحراوىالوحئ،"البقر

بعيد.حدالىالضلانعددابالفحلتقلمى؟،بالانقراض

الحهوانعلماءالفريقالقرنفتصففيالمنطقةجذبت)2(

الحيوانيةالحياةوعلىالطبيعيةالئةعلىالمحافظةوعلصاء

البر!ة.

الافافيالاتجاهوازددادالطييةالمحياتاساءومع

مكائاالأردنكر!المنطقةأصجت؟البيئةعلىالمحافظةفي

تعيقفالضلان،الأنواعصمنالحيواناتلمعيةملاثئا



المقدسال!بليالحيوالات

وجودعلىتأئولهيكنلمالعاملهذاأنالا.أمانفيالآن

جنولىهوالآنيخهيوجدمكانفأقربالوخي،البقر

ميل.ألفمنام!بعدعلىالمحريةالجز!رة

أوقغاباتشكلفيالأشجارلزراعةالمكثفةاليرابمإر)3(

ابدين،فيأوالطرقحولأخضرأمانحزامشكل

ماحاتالىالمرويةالزراعةنظام)دخالعلعلاوة

موأيةوظروئاجدبدةيئاتخلقهذاصضاصة،

نأالطيور،وجمنهاصةالحيواناتأنواعمنللمديدأناحت

شلأ--النخيلفحمامةنمائا،أفضلظروففيجق

واضاانثازاالآنانتثرتقدأصلأ،أفر!يطائروهى

فيالببأنهاويدوا،محليةآفة9أصبحتلقدحتى

وانثرالجنوبمنالأفرقىالبلبلووصل.اياماختفاء

يمذىلأنهللاناننافعأنهومعوابلالين،الحدائقفي

الناضجة.الفاكهةعلىأيفئاتجغذىأنهإلاالحراتعلى

وتهدف،دوليةبمعرناتالأراضىاستصلاحبرابمبدأت)4(

وينمالنلال،لفوحالخرىالغطاء)عادةال

محاصيلهاصالإفادةيمكنبأنواع-غالئالجوها-

الائيةالمحصلةتكونوبذلك،الأصليةالأنواعمن

لمحظمأصلحأغاالا،الأصلالنباقيالمجحوععنمخنلفة

العارية.ضهأوالعاريةالأراضىعنالحيرانيةالجاةأنواع

نحتلفانموذخا"الحولةأبحيرةياهتجفيصويعتبر

استخدامفيكبيرتنيرعنهنتج،الأراضىلاستصلاح

الطيورل!!اءملاشامكائاأصبحتففد،الأرض

البريةللحيواناتمناصبةبيئةتعدلمأخهاإلا،المهاجرة

فيهاتحيئىكانتالتىالمائيماالطيورلأصرابأوالضخمة

قبل.من

نأللزراعةالصالحةالأرضزراعةتكثيئجراءمنكان)5(

)فأروبخاصةالقوارضمنخطرةبأوثةأصيت

بالجيداتتغالقوارضمذهمقاومةوكانت،.الحقول

الطيوروتقومالثالبوم(،مركبات)منلالقويةالامة

المتممة،القوارضهذهبايهامالمفترصةوالوحوش

أخرىحيواناتتلخمهائم،السموممنبدورهافت!وت

بدورها.فتصوتوغرهاوالمقانوالفعآو!ابنمثل

الحيواناتبحصأعدادتاقمتالأمر،هذااشدراكوقبل

منالينعثراتيشلزممماالأصلى،عددهاعرالى

نثأتوقد.عليهكانتماالىالأوضاعلإعادةيةالحط

ميداتلاستخدامنتيجةالأضرارمنمماثلةسلسلة

تتحلل.لاثابتةخرية

فيفقصةالينةأ!بحتحتى،الحواملهدهكلاتحدتوقد

الطررهىتأثزاالحيواناتوأقلوالجرافي.الباقيالمجموع

الأوبعةالحوانات

فقدالبهوةالثدياتأمامنها.الصغكلةالأنواعوبخاصةالمهاجرة

تتوفرحيثالاتوجدتحدفلمكب!ة،بلرجةأعدادهاتقلصت

ورغمعدذا.الجراناتاكلهيالماضهومازالت.الحمايةلها

والحرافالماسيةالآنفترلىكبر،تفبر!احدثذلك

الموطنات!وبخا!-ومزارعظائرفيوالكتايهت

الحم!محلالآنالآليةالجرأراتحلتيما-الصحراوية

الدراجاتالآنتتخدم!.الزراعةأعمالفيوالجمالوالجاد

.والترحالالانتقالفيواليارات

الأربمة:اطيوانات

14و13وه:1)حزيالنبرةفيمرةلأولذكرهاوردوتد

سواء-والحبارة17(.و:هأ223:13،0،و02و91اووه

تبوةفيونفرأحية،."كاناتتفى-اليونايةأوالحبريةفي

أربعةواحدولكل،أوجهأربعةواحد"لكلكانأنهحزيال

أصدووجهإنانفوجهوجوههاشبههـأما)1:6(."أجنحة

نزووجهلأربقهاالضمالمنثورووجهلأربمخا،لليمين

كحنظر،متقدةناركجمر"ومنظرهاا(..:)1لأربحتهاا

الجرانات.برق!نهرجكانالنارومن،لمطنوللنار...ممايح

هذهوكانت14(.و)ا:13،البرقكنظروراجحةراكضة

المقببافوقوكانالجلد(،أأى)المقبب،تحصلالأربحةالكائنات

،الأزرقالعقيقحجركمنظرعركأضبهرؤوسهاعلىالذى

)ا:22فوق،منع!إنانكحظرضبهالعرششهوعلى

26(.و

8و95:6،-:6)4الرؤيا!فرفيذكرهاورد!

ا:3:5،7،أ4ا،ا7:7،-وه3أو4،1:6اووا

أربعةالعرشحولوالعرثىوصطفي5يوحنارأىفقد4(.:91

شبهالأولوالحيوانوراء،ومنتداممنعوئامملوءةجرانات

مثلوحهلهائالثوالحيرانعجل،ضبهائاقوالحيوانأصد،

الحيواناتوالأربمةطائر.نسرضبهالرابعوالحيوانإنان،وجه

قدوسقائلةوفيضهازاتزالولا...حرلهاأجنحةصتةعخالكل

والكاثنكانالذىضىءكلعلىالفادرالإلهالربقدوسقدرس

)ثياءبرؤيافيكرناماوهو8(،-:46)رويأقياوالدي

نادىوهذا...أجنحةشةواحدالكلكانالذ!نللسرافيمالني

كلملءمجدهالجنودربقدوسقدوسقلوسوقالذاك

3(.و6:2)إش،الأرض

الكائناتمذهانذكرمنأولم()017إيريناوسوكان

مناكلعنحبراليالميح،عملمنجواتأربحةتمثلالحية

عنهو!برالقوةإلىيرمزفالأصدالأربمة،الأناجيلمنإنجيل

ررمز!والذياثح،فىكثيزايقدموكانوالعجليرحنا،إنجيل

التجحدالىمز2ووالانسانلوقا،)بجلتويحبرالكفوتالى

القدسالروحعطيةالىو!رمزوابرمتى،إنجيلتويعبر
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حياة

واضاتجولأعلتىالذىالرأىولكنمرتى.)نجيلتويعبر

لانجيلالأصد،ئلهشى)نجلأنوهواوكسمنوستفوهو

ثملهورحناو)نجيلالأنان،يمثلهمرقىلا!جل،الحجلثملهلوقا

كنبتىلآنالأسديمئلهتىانجلأنروىمىوهناكالنر.

يبلأنهالمجلكللهوعرقىداود،ابنكالملكالمحعن

الميحعنيكبلأنهالإفانئملهولرقاكالحادم،الميحص

عنيكبلأنهالرفيثله*حناأماالكاكل،الإنانابن

حضنشالساءمنبئء!لذىالأزلى،الكلمةاللهابنالميم

.الآب

حياة:

المقدسالكابأسفارفي6االحهاةمفهومأنالواضحمن

رالقوطللحليقةالكبرىالكونيةالمفاهيم)طارفيقحرك

.والآخرةوالفداء

الى،المقدسالكتابنجصرلكالبيةفي"الحياةافكرةوتتجه

بارتجاطاتا،الحياةانوعةمنتضمنهبما،الأبديةاالحياة

الآتية:الدهوريياللاخهاقالدوامكضمنكاالحصقة،الأخلاقية

والأخرو!ات:الجلىيلىعنال!لعةالفكرةأولأ:

جهاتامالىالمتعمغةالطراطتانفاس:دوجمه)أ(

للهالمسيجةالمظرة5:كابهفي-!8")كيأورجسى8

ملحمة5:محابهفي.ولولالطفيدل؟وهألكننرلم،(والحا

الفرياالسوأبرزتقد،(القديمالعهدفييقابلهاوماجلجامق

الكتاباتفيوردأنهدؤعحونماكلعنللخلودالكتافىللمفهرم

النضى،بغاءمجردليىالمقدسالكلطبفىفالحلود.الوثنية

تولون5:"أور،فيقولونضثا.جذاككلالإنانحياةولكنه

بأت!اأجبولكنيالحلود،عنالقديمالعهدفيتحليمثمةيى)نه

يدمنخرجالإنانلأن،البدايةفذفيهوارذا6الحلود5نجد

خالذا،عدنجنةفيالإنانكانلقدالخلود.جاةيحياخالقه

لاالمقدسوالكاب...جموتأنلايحياأنعفروضاكان

للغلاسفة-شروكفهذا-فحسبالنفسخلودعنتحدث

هذامغا.ونفئاجحذاككلالإنان،خلودعنتحدثيل

الحبرانننعدالرجاءكان...وهكذاالميحىالرجاءمو

سبقماعؤيئاعائابخمسينذللثبحد"يدلهومحبأدفئاه.

انهرفىيينماحصارةه)ن!ول:جث"أور،،اكشتأن

الجةهونالموتيوت،خلقتدالانانأنتحتبركانت

قدالإنانبأنيؤمنونفكانواالحبرانيونأما.بكوفيالطيية

عدهم--الموتكانلذللث12،خابةلاجاةلجياخلق

والأئوريةالبابيةال!جلاتأحدتخى...طيعىككلأمزا

بوضوحبحلنهالذىالأصوهوالجد،قاعةعنضيئاتذكرلا

عيدقيينالبحدتجكلالفروقوهذ....ودايخالاضعياءمنكل

.المنربعنالمئرقكبعدالمبرانيينوعقدةانهرنحا،مملادأهل
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فيموجود،الحياةعنالكال!ةالعفهئةأساسأننجدرهكذا

-الطوىالغداءرجاءوفيالخيقةنذالإنانتكوفى

سقيمخطفهناك،والموتالحطةمز-النحمةعلىالمؤصى

الفدالى.وعصلهالأضرآدمظهررالفالقوروعدنمنيمد

وظهوروالفامةوالموتوالحاضرالماضيت!ثصلالفداءوجاة

الثخصيايجد!دقالخاطىالإنانواضراكثاية،المح

الخصبة.واليامة

طماةكا.ماسوقام!المحيوعالربموتأب(

الوحينظرفي-التاريخفلفةاللوأنهناكفيناالفداء:

العرافيين-إلىالرطلةمنالثا!الأصحاحفانراهاكا-الإلهي

المزمورفيالمذكورالوعدفيهروالنلبة،الفداءفيالالهىفالقصد

العيد،.لم"الحافىالإنانفدميتحتضىءكلبإخضاع،الثامن

الموت-والكرامةبالمجدالمكلل-االله"ابنذاقهذاولأجل

مرتبطانأمرانوما-وقيامتهبموتهأبادضدواحد،كللأجل

كافواالذفىوأنقذالموتططانلهالذىذاك-!فصانلا

)مرةواحدهذيحةالحطاياعنقدمفبحدما5الحبودية.تحت

السيادة)مكاناللهيمينعنالأبدالىجلىالأبد(وإلىواحدة

لأنه.لقديهموطئاأعداؤهترضعحتىذلكبمدمنتطرا(المطلقة

-ا:12.)بالمقدصين،الأبدالىاكملقدواحدبقربان

للفرد:الانةالولادة)مجأ

بثاءالمرتبطة،الحياةهذهبا!جد!د:اركبا!الياطياة(1)

وروحى.أخلاقيمفهومأساسهافيهىالحطية،منالإفان

والحطا!ا.بالذنوبالموتهو-نهاالضدوهو-والموت

وتصويبالحيقالجذرىايغرو5ايجحيد،تتضمنفالحياة

جديد،.اميلادوولاثهول)خاوأخلاتاتهالإنانطيحةتوجهات

ا:13(،)كواللهعلكوتفيأصبحالمتجددوالخمى

)دوإليهيدخلللصلكوت،شقبلئاوجفاهناكولكن

ما-،للملكوتالوجهانوهذان2(.7:اتوه،3:3

!وا)،حياةلهابالميحكلمنفمنالحياة،،5-أخرىبمبارة

هىايي4(،وه9:43أمرض،الحياةواجدخل5:12(،

.(:947)مرقىالملكوت

اكو3،)-سانفيالميلاررفيالجاةيمتحالقدسوالروح

الىلندخل(811:)روالملاشةأجادناسيحىوهو(،:2113

أساسهماوعحلهالروحفوجودالآق،.العالم5أوالحياة

المؤمنأمامالابيمغالذىهوالالطالجلادنيفحله،الملكوت

51:15كو1-الأحياءالقبامة.)وتفبكلفيوعملهاللكوت،الى

:5(،51كو1)الملكوتلميراثالججددسءالذىهر5(،-

الىجئاويسيران"الحياةه،وجهيتابلانالملكوتفوجها

منالأحداثوهذ.الآخر.فيثنملوأحدما،خب



اللهنممةمنعطاياهماالحياةالوالدخولالحباةنيالاشراك

)يوالفدارالميحعملهوالوحيدوأساسهما6:23(،)رو

!بالعلاتةوهذه8(،-3:هقي،ه-:3اأبط0:2،31

الجديدبالعهدالعلاقةأ!اهي،الروحبحملوالحياةالملكرت

1(.ه:11،9-802:عب،92و:4:4228)غلالموعدأو

كميراثللملكرتأوللحياةالوجهينمذينإلىالظريمكر!

منذلكيبعوما3:92()غلأباءأتاحيثصحاضر

02:32،أعء2:34،)تالميراثالىالمعلفيدخولنا

21:7(.رؤ3،و3:2ابو4،وا:3ابط.5،أة5اكو

نجدبولى:رسائللياطياة،إلىالموتمنالانتقال)2(

الموتمنالانتقالتحيلخاضااهمائابول!لالرصرسائلفي

الإيماننحفيالقدسالروحفحكلالفرد،اختبارفيالجاةإلى

للمقاصدرائغابلبغاترلااالدعوة،.ونجدداثرة!مجرىواطياة

فانحتارون3(،0و)8:92روميةإلىالرصالةفيجاءمافيالالهية

نضنجد!يمجدبم.أنيقيثا،المنطقفمنوبررهم،دعاهم

كان،الإيمانيجيءأنفقبل26(،-22)3:كلاطيةفياليء

كالرجاءالايمانإلىعليهمغلقاوقصاصهالناموسلفةتحتبولى

ونجد.واليأسالمذنوبيةجالة،التيةحالتهوللإنانالوحبد

نجد؟بها،ديخاالتي"الدعوة،ا(؟)4أف!الىالرطلةي

)أفلالايماناللهالىالاقرابحقفيهلناصارقدأنهأيضئافيها

هوأناأ:الربقولمعيتجاوبذنكفيوهو18(-2:12

)يو!أالاالآبالىيأفيأحدليىوالجاة،والحقالطريق

بارعةصورةنجدوهناالآب.الىالوجدالطريقفهو:6(،41

لدوكا22(،-أ:91.)بالاجتماعخيمةإلىللدخول

جثرومايالكنيةالىالرصالةفيالصورةنفىنجدأننا

أمقيمونفانحناليالسةهذهإلىبالإيمانالدخوللناإصار

تحليلأ،فيلبىلىالكنشةإلىالرصالةفيونجد5:2(.)رو

الميحمعرفةعلىكاملأاضاذاإيمانهبتدجثبولىلاختار

فيالبهةإلىالرطلةفينحدكاا(..-3:8)فيانحفمة

الحهدينفيالجاةنحفيالقدسالروحلمملوصفاكولوسى

جاةفيوالقامةوالمحصود!ةايخانصررقفيوالجدبدالقديم

علىنالرنيكىفيالكنيةإلىالرصالتانوتركزجدبدة.

ويخد(.41و23:1تى)2!أالدعوةإلىأدىالذىإالاختيارأ

فيالقدسالروحعملبينحملأربطانجطسإلىالرسالةفي

والذىالحتميه،الجةهوالذكيبالممةوالتبركل،الحياةمنح

7(.-34:)قيالأبديةالجاةرجاءحبوارثاالمؤعنيجحل

الىالرصالةفيبحد4:الجدالعهدليانيةالولادة)3(

كلمةوهو،الانتباهيصتلفتراثغاتعبيزا7(-)3:4تبطس

هذهتوجدولاالفداء.حياةمفهومكلتنظمالتيإتجديد!

كياوي:28(.1)9قى)نجيلفيصىآخر!رضعلىالكلمة

اشعارةمرحلتىعلىالمهيحنالمركزالكلمةهذهتملالمرتين

هر7(-)3:4تيطىإلىالرصالةفيالواضحفالمصنهى.الحياة

فتشر!تى)يخلفيأماالفرد،نف!تجديددالقدسالروحعمل

ما)هوالألينمنالخليقةوعقالقيامةوتتإلىالكلحة

الى)تجدكد(كلحةثيرلامتىإبجلففىبحد(،فيماسنوصحه

النهاية.فييحدثالذىالكودتجديدإلىبلالفرد،تجديد

الواصالممنىعلايضفىللكلمةالاشممالمذاأدو!دو

يخطسالىالرطلةفيالكلصةكانتفإذا،الاملالكاملللتجديد

المفىفيتتطابقفإنهاالوا!ح،المعنىبهذاالفردنجديدإلىتئر

المجازكةالبارةتختلض!إلاعهتختل!ولا،الاقالميلاد9مع

ءرلمدالرصرلوكأن،الفكرةبفسعىالحرفيالتعبرص!اليغة

فينا-لمضىءولكنهمجهدلا،نجلغهضئالي!خلاصناإديقولأد

الروحوتجديدافاقابد"بغلالمطيةرحمتهرالله!.

".القدس

يكننا:اط!اةإلىالموتمنالانقالعنروحناثهادة(4)

و!ؤكد،الجاةإلىالموتمنالهائلالانتقالهذاع!أيضئايوحا

،الحياةفلهالابنلهأمنيفترقاد:لاصنوانوالحياةالإيمادأن

انظر-5:12)ايوالجاة،لهفليتاللهابنلهليىومن

المواجهاتمنالكثرفييوحناإنجيللناويقدم2(.54:يوأيضئا

جةصوزابأسثلتهم،إليهيتقدمونومنالميحبينالخصيما

هيالايمانفلحظة،والحياةالايماندينالوئيقالجاشرللارتجاط

خادم!صهفي؟الموضرع،فيالفاصلةالنقطةأوالذروةنقطة

وفي26(.و42:ه)يوالامريةوالمرأةه(،4:.)بوالملك

في؟المؤفين،عندواليقينالايمانازديادنرىأخرىحالات

وتوما9(،و)02:8ويرحنا27(،-ا:23)1مرثاحالة

نجدفدائئا17(.-ا21:ه)وبوس2:27-92(،)0

ذلكنرى!،والحياةالإيمانبينالوثيقالارتباطعلىالتوكيد

)يوباحمه،جاةآمنغإذالكمتكونالكى:الرائعةالحاتمةفي

:02.)31

علالحصولبعد:الصالحةالأعمالليالجاةظهور)5(

الحياةعلىالضوءالمقدسالكتابيئط،بالإيمانالحياة

إلىتؤدىأنبدلاالفحالةالدعوةأندائئافيفترضواللرك،

الحيقالقوىالاهماملنىوهنأوغموضفلا،الصالحةالأعمال

فالاتقال،اللهناموسمعالقلبيوالتوافقالححية،بالقداصة

التطيقالىالتحلبممنهويول!الرسولرصائلفيالمنطقي

الكيةإلىالرطلةفيجاء!اهولذلكثالوأوضح،الأخلاقي

الروحوثمرالجد،أعمالبينوضتان2(.واا:)2رومافي

الينفذناهوالميحموتمنوالهدف25(.-5:16)غل

وهذه1(،64:أيصاانظر،:4ا)غلالرير،الحاضرلمالحامن

2(.ه5:هو)كلالقدسالروحبحملإلانتحققلاالضرة

ور5:14،)غلاللهناموسالأخلاقياللوكومقياس

الناموسبر)تمامعلىتمملالمحررةالروحفقوة1(0-:8ا3
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حياة

سبحوهكذا8:2-،(،)روالروحمجبيلكونمنفي

ب!هادته-،الملوكىالاموس،الحركةناموس،الكامل"الاموس

كانفقد.للسيحيوالمرضدالررهر-الحياةجوانبكلعلى

قاعدةلبهونبلالحياة!حلا1(70:)رو،للحياةاالناموس

وتجهالجاة.مانحةالمحررةبقرتهالروحنجهبعصللمنومرضذا

الى-القدسالروحعملبقوة-الأخلاقيةالحياةظواهركل

والهدفالحاضرفيامموعنبولىالرسولويحبر،الكمالهدف

لبحضبعضكمالمجةفيوفىيدآنحيكموالرب:بالقولانهار

فيلومبلاتلوبكميثبتلكيلكم،أيضئامخن؟وللجعغ

بممعالمسيحيوعربخامجىء!ألنااللهأمامالفداسة

اللاماوالهأيفخا:يقرل؟13(،و3:12ش)1قديه!

كاملة2وجدونفسكمروحكمولئحفظباممامتدصكمنفه

فالمؤفرن5:23(.اش)الميح،يسرعربنامجىءعندلومبلا

عندالقداتفيباثام،والكالالتقدسضديدلوقتوقحون

المؤنين.وقيامةالمحيوعربنامجىء

ئمنحالتىالجاةالجد!دة:للحاةالأخلا!هالطعة)6(

بكلمقدسةأخلاقيةحياةهىوالخطايابالذنوباقيل!نسان

أفدتدالإنانلآنالعالمالىالموتدخللقد.الكلمةمعا!

ةالفدا!لروحبمكىولكي.لهاللهأعطاهاالنيالمفدسةالطببعة

الجصرةللحياةخارقةبقوةويقودهم،وفمالاسمعيسكنأن

خطةاللهحملورفعأنلدلاكان،المقدسالكتابورحمهاكا

الر،خطا!ايحملاللهوابنالمرؤع،الرهببوالمهد.العالم

عنيصفحعندماقداصتهزكتاونلااللهأنعلىدلللأعظم

الض!صرطهرالمشعفدمحقها،الحدالةاصتوفتالحاطيء،فقد

بموته،المسيحضراهاالتىوالحياة.السلامويمنحالميتةالأعمالمن

الصراعفيتتجلى،يؤمنمنلكلالقدسالروحيخحهاوالتي

أحد-سىلنبلرنهاالتيالفدا!ةنحوحثي!اوالحى،الخطيةضد

.(21:41)عب،الرب

،القداتكالتفىلأخهاالمؤفينكلانتظارهيوالقامة

مجردليستفالسصاء.ككلللانانالكماملايقدي!أى

نحومنهاللهقصدمالكلباهر!لظهرربلالأبدىالوجود

واعهوجههسيظرونومميخدموفهوعبيده5يكونهأنالانان

.(4و22:3رو)،جباههمعل

حولكثوجدلثارلقدالفديم:العهدلىالفردتجد!د)7(

نأوالأرجحالصليه.قبلللصؤفينالروحيةوالامتيازاتالحالة

ثانية،ولادةمولوذاكانالمؤمنليلاالإصرةبأنيلمونالجمع

التى-المبارة!ذه13:28(.لرتامعوه3:3يو)انظر

،المقدسبالكتابالمؤمنينمفهومعنتمبر-عويخلدذكرها

الجبمباعتراف-الجديدةالولادةأنهىمناالرئيسيةوالنقطة

العصور.كلنيالمفد!يميزماهى-

الصحلب،قبلالمؤشينلممانمحتوىحولالجدلينتهيلاوقد

ولكنالفدس،بالروحعلاقخموكلالروحيةامنيازاتهموحول

نلمأنفحليا،ثانيةمولردون3المؤفينصلأنصثشا)ذا

للروحالدالمالوجودالاالجاة،هذ.شليدعممابىبأنه

عمله.واض!رارالقدس

منالإنانخلاصلكييةضرحهمدالرصلأننجدكا

الذىالمقياسباعتبارهالقديمالعهدالىيظرون،والموتالخطية

اختارفيثالإكانايبركلبركة!رىبولىفالرصلإبه،يرجمون

صا:5،16تكمن)تجائا8،-ا4؟)روو!او!ابراهيم

الحياةقداسةإلىالدعوةعلىالرسولضددأنوبحد2(.او32:

الوعودمنطلةذكرمع(18-6:14كو2)

ومن43:6(ا،52:اأ)ش)شحياهمناقتاضارايحريضات

بطهرالأجاءأجهاالمواعيدهذ.لناهـفإذا:يقول1(،0ة)1هوضع

خوففيالقداصةمكحلينوالروحالجسددنىكلمن6ننافو

،.الله

القديماللهضعبلينالعبرايينالىالرصالةفيويجمع

3:6(.)عبنحنهويته5:بالقولالحاضرالعهدفيوالمؤمنين

الأنياءوجمغويعقوبواصحق)يراهيمرأيتم"ض:الربويقرل

جدخلهالذىالملكوتوهوا:28(3الو،اللهملكوتفي

لهااييالمدينةفتظراكانإبراهيمأن؟.ثانيةالمولردكأجميع

حميانحنالتىالمدينةنضىوهيا(.:اا)عب...،أساسات

)عبالعتية،نطلبلكنتاباتهمدينةفالناليىلأن5نطبها:

!كملوالالكيأفضليئالافنظراللهصبق)ذ13:14(،

ا:.4(.ا)ببدوتا،

فنقرأ،القلبتجديدعنالحرفيالحاصةلقهالقديموللعهد

منإلهكالربتحبلكىنلكوقلبقبكالهكالربايختن

"ختانوفتجة03:6(،)ثنفك!كلومنقلبككل

مجمع؟.التىكلوصنالقلبكلمنالربعبةهىالقب،

عالوعد،القلبوتجديدالروحعملبينحزيالنجوةفي

-362:ه)حزقالالربناصسفيلل!لوكجديد،ابقلب

هذهالىنشعحيثارمبا،نبرةفيالنروةالىونصل27(.

الأ!امنلكبعد...أقطعهالذيالعهدهواهذاالحظيمة:النبوة

قلوبهمعلواممهاداخلهمفيضر!تياأجعل:الرب!ول

31:33،))ريا...،ضحئالميكرنونوهمإلفالهمواكون

علىايكلالمتمردالجيلذلكمجثفاوارميا8:8(.بانظر

صوصاجهواحدكل!مد!علمرنولا5:بالقول،الذاقيبره

ولأاثمهمعنأصفحلأفي..الرباعرفوا:تائلينأخاهواحد

منكانأنهنافو!ح31:34(،"رمبابمد،خطيتهمأذكر

علالريحةوكابةالإثمعنالصفح-)رياأيامفى-الجاح

ا!بدالمتفبلو!ومسيأقيأنههوفحوضوعهالترلخأما،القلب

أحدهم!لمأنإلىحاجةهناكتعودولاالربالجمغلهعرففيه

الآحر.



كرالحادىالأصحاحنيالمذكورفىا!كلانرجالأثروتد

وأ-،،الأرضعلىونزلاءغرباءكمبأ:الحبراننالىالرصالةمن

69(6اوا:3ا)عبحماو!اهأىأفضلوطا!تغونكانوا

1(.11:0)عب،اللهوبارئها!انعهاالي"المدنة

)ووصتحبون،فأنمحيأئاه)قيوع:الربقالوقد

أفكار5فوس(:قول)كاالمزام!صفرنينقابلأننا!(.41:91

فيالربومكنالمترد،والفرثوسوالحمرل،اللام

الأعواز،كلو!دوابورلمبالمجدواقي،اللهورؤى،الأرض

يقطع،،اتصالأباللهالانصالالى،الموتوراءماالىوالنظر

الحارقالكاملللتجدكد-الحججأعظمولكن،.والقيامة

صليبكعايةمننصتمدهاانما-القديمالعهدلمؤمنىللطبيحة

نأبدلا،الخطاةالثربيتمغأنيمكنمافكلالميح،

عنتكفرالتيالوحيدةالذبيحةلأنه،المحلصليبتجةيألى

ذييحةثمةولي!مثل،أونظوبلافريدةذيحةفهو.الخطية

حصلواالعصوركلفيابشرأنسفشالاذاالحطية.عنأخرى

صليبعلىالواحدالنعمةعمكبصببتحصىلايركاتعلى

بركاتيمنحأنمنالقدسالروحيخعجبمنفما،الجلجثة

الأجياللكل-يخنأتغأنبدلاكانالى-الكفارةهنه

البدا!ة.فذ

الآلي:الدمرولىالانامةعداطقةغد!د)د(

الأبديةالروحيةالحباةانمعالوعطا:المرحلةد6اضا(1)

يحملزالماالجدىالموتأنالاالحياةهذ.فيلباسئعطى

بأنقاطغاتأكيذا-للمؤمن-المقدسالكلابوعدمدله.

:الهادىالتأكيدهذالنا!دمكا2(،1:ا)فيربح،هر"الموت

لملكرتهويخلصنيردىءعملكلعنالرب"صينقذفي

نألتىبولىالرصولوكان4:18(.قي)2السماوى،

ولكنه5:8(،كو)2الرلياعدو!توطنالجدعن"قغرب

21(.و32:.)نيالقبامةحمديبىأنباك!ثتىكان

وتتمغالقداصةفيكاطةالنضىتصبحالوجطةالمرحلةوفي

منونلمح.القامةلحظةالضوظةوتظل،المحمعبالركة

تحت"النفوسعنيوخاالرعولررحمهاالتىالخاطفةالصورة

نأا(،وا6:9)رؤمما،ثيائاواحدكلاعطواوفد،،المذبح

تمائا،وتقديسهملتكميلهمفرصةنفسهالموتمنجعلقدالله

القيامة.انتظارلي:23(21)عباعكملينأيرارأرواح5قهنا

فيالأصاتةقيامفهرم)نبالضامة:وعحهااطا،)2(

خلاصناالإنسانلخلاعىالكناي!ةالخطةلنكبللازمأمر،المح

كدلحظةفيالأحياءتغرأوفبالقيامة،والموتالخطةمنكائلا

مؤهلينالمؤمنونبصبح52(،وأهأ:5)اكوالربمجيء

وثيفاارتباطاالقامةوترقي(.ه.:15اكو)الملكوتلم!اث

ي!وعشهادةأجلمنتلوا"الذ!عنليقالحتىبالحاة

لالرصفول؟أو(،02:4)رؤللحباةعاثوا.!اثوا+أو..

المائة3أجاديحسالأمواتمنالميحأتامالذىبرلى:8

البعضفىعمهماأما\(.ا8:)رويخكم،الاكنبروحهأبضثا

اصت!رار5أواالروحية)الحياةالا!يلاالقيامةمفهومأنمن

لبنكواباربخةالدنةعنتماتانجبدا،الموتعبرالخصة

فيوالجسدالنفىبينالهائلالانفصاللهذاعلاجفلاالكتا!،

اللهقرةتتجلىحيثالأمراتبقامةالا،الإنسانكيان

22:92(.)ت

القيات،الىالفردنجديديؤولأنبدلاا!لقة:تجد!د)3(

روميةفيالكنيةالىالرطلةتقحجكئنا،فيالنقطةهذهوكد

قيامةبيننطئاربطاوربطبولىفالرسولأمانا،جديدةأفائا

بالخيقةمرتبطالإنانأنفحيثذاضا،الخليقةوكقالمؤفين

خالذا،الجديصبحعندماأنهالمنطقيفمئجد.،طريقعن

ونفسالمجدنضىالإنانلتقاسمأفئاالحليقةتققأنبدلا

تتجدد.وهكذا،الحرية

يعطيا:28(1)9شى)بجلفي"التبد!د!كلتواضخدام

هذافسيحدثالحيقة،بحدكدعنايفاصيلبحضتئاأساشا

هذهبينوبالجمع،.مجدهكرصيعلىالانسان"ابنيجلسعد!ا

الرؤياسفروفي3()25:اتى)نجيلفيجاءوماالحبارات

المتفبلقسيملكالمسيحأنعلىقاطغادللأنجد2(،)3:ا

عرشه،فيأببهمعيجل!فيهالذمميالحالميملكهعنبختلفملكا

امتمرارهو-والعاضرالمانةالمزمور!نراه!-الحالميفملكه

"اجلىالبارةفيكار،()5ااجلى،وكلصة.المطلقةلسيادته

المجاليفحمما،،يمنيعنبمكافلثاحتفظ8تعنى،،يمنىعن

لوقا:)بجلفيذللثو!ابلالمجد.عرشهفيالمستقللطلملكه

لمطجعل!لكمأجعلوأناتجارلى.فيمحيثبتواالذ-شاأنتم

الرملكوقي،فيمائدقيعلىوتثربوالتأكلواملكوئا.أر

الىالرسالةفيجاءماأيضئاذللثويؤيد.3(.-22:28

جميكليفعحتىيملكأديخبالألهكورشو--:يالكية

2(.ا:ه5)اصتديه،تحتالأعداء

الر!ولعند)الأخروياتتكابه)فيفوسج.ويقول

جمالثمةفيسباثرةالظهورستعقبالنهاية)دبولى،(

الأده:القول)فيالمشحملكأنذلكمنوي!تتجاللملك،.

قيامةعندبدأقدأنهبدلا2(ا:ه5اكو-،يملكأنيحب

فإتا"لفوس،،الكبرتقدكلناومعالمشقبل.فيولشالمشح

ولماثلاث،الحقاثقبينبدقةيجمعلمصوهنا،محهنختلف

مجبالىالأشرار،قامةعوضوع-كاف!وعلى-تناول

والأثمةالأبرارتجامةعىبولىلالرصأقوالضوءفيمعالجتها

ضرمنالعر!نالأصحاحفيالزمنيوالتابع24:ها()أع

فيجاءمماباقصلماالصورةمذهإلىنض!موعندماالرؤ!ا.

ملكعن)02:4-6(الرؤياوسفرا:28()9تىانجيل
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بيننربطرعنسا6:2(،)اكوللحهاةقامواالذكوحكم

بك!ةفيوالهاويةالموتوطرح،الموتوهوعدوآخربطلان

الحتصيةفالتجةابار(،جمككلةقفي.صمانيماتفريغ)أىانر

ا:24(5)أكوللقامةئالةمرحلةصنجودبدلاأنههي

للخليقة.تجدكدهوالذىالمحملكتمقب

الزمنمنطولهلةملةثمةأنهي-نراهاكا-والخلاصة

عملةعنهامجزءوهي،الحالدونوالقد!ونالمسيح!هابملك

نأوهىالحيقة،منالنرضونحيقالحليفةتجديدالتجديد،

خلالمنيملكأنيجب-الميحفداهالذى-الإنسان

الثامن.المزمررفيالواردالوعديتحققوهكذا،المسيح

الأللىناطالةليالحياة-لانئا

28(وا:524)اكوانهاكة،اق:الملكوتكليم)أ(

ططانوصركاسةصأيطل"متىللآبالئلكالابنضلم

كوا)!طل،عدواآخرهوالذى،"الموتذلكفيبماترة،وكل

،2:41ء)رؤ،الثافي"الموتعنيختلفالموتوهذا26(،:51

ولكن"التجديد،،فيلهمنصبلاالأضرارفالأمرات2:8(1

قبلفىتقأنبدلاوالجسد،النذ!بينالطيعيغكلالانفصال

علىالئيطانسلطةوسنتتىالأبدى.انهاقلمصرهمتليمهم

)!والأمواتكلجفبمجاة،كلمصلرالميحأن)ذ،الموت

)ووهذاتهفيحياة"لهأنالحقهقةكبتوهكذا2-92(ا5:

تصلوهكذا:الأدد!ةالكطلحالةليالمنتصر،اطياة)ب(

غاكهاالى،والموتصنلحطةالإن!انلثاءالكنايةالخطة

الىالمفدوونيدخلوهكداابتصرة،الجديدةوالحياةبالضامة

بالحيالنلمح!)ذالأبدكة.الجاةوهوالأبدى،الميحملكوت

الحقيقةهذهنذكرالأبلبة،للحياةالرأئمةالماوتالجاظرهده

4:17(،)اشالربامعحينكلنكونوهكذا5:الحلية

يكونونوهمممهمسي!كنومو،الناسمعاللهمسكنوموذا

21:3(.)رؤهمعهميكوننفسهواللهضمئاله

فالأثرارأبذا،تضيعلا،"للحياةالأسايةالكايةوالحيقة

الئاقالموتهوالذىالأبدى،الهاقمصصهمالىي!دخلون

بهتوقد،الحياةالىفيدخلونالأبرارأما21:8(،)رؤ

وسيتتعون2:27(1)رؤ،الخروفحياةصمر"فيأعاؤهم

4(.و2و22:1)رؤالحياةوشجرةالحياةصاءبنر

الأخلاقيةالجوانبعليقوةالضوءالمقدسالكتابويلط

اللهوعركأبعد.ما!لمنةتكونولا5:بالقول،المفديينلحياة

وجههصينظرونوهم.يخدمونهوعيده!ها!كونوالحروف

8(.و22:3)رؤ،جباههمعلىواعه
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عادةوورقيالرؤوية،الكتاباتلمحهزااالحياة،يفريذكر

المفد!نن،بأحماءصجلهوالحاةأوهـضر.الدكونةدإعلانات

3:5(.)رؤالجاة،صفرمن"احمهالربيمحولن!لبومن

الوحقزمنفي-الأرضعلىسيكونأنهالرؤ!اصفرو!ذكر

تأجىنذالحياةصفرفيمكوبةأحماؤهم"ليستأناى-

مصر.الذىللوح!قسبسجلونوهوا:8(،7)رؤالمالم،

كنبتالذ!نأما2(..:13،8:91)رؤالناربكصةفيللهلاك

27(خ21)رؤالمقدصةالمد!ةفسيدخلونالجاةسفرفيأسطؤمم

به.!ؤمنرالموالذفىبالميح،كؤمنونالذ!نبينالفارقوفا

ا:3،8)رؤذبح،الذيالحروفضر5هو"الحياةوهصفر

!غالفروهذا4(،:ا)رو،الحياةكانت"فيالذى2:27(1

بحبالأسفارفيمكوبهوممااباسعيدانايي6"الأضار

1(.70:دايخال،51-0:221)رؤ،أدالهم

ش)32:32،خر)انظرالحياةلسفرأخرى)ضاراتوتوجد

:23(.21عب:4،3ني01:0،2لو:4،3

الجاة:شجرة-اطياة

أضار:ثلالةفيالمقدى،الكابفيالجاةضجرةتذكر

الثاقالأ!حاحنيفنقرأعدن:خةلاماة6ثجر)1(

ثجرةصالأرضمنالإلهالرباوأنبتالئكوفى:سفرمن

الجنة،وسطفيالحياةو!ثجرة.للأكلوجيدةللنظرضهية

آدماملىأنبحدولكن9(،:2)تكوالشر"الخرمعرفةوشجرة

فيالحطةوأصجتوالشر،افىسرفةضجرةمنوحواء

سجرةصيأ-!5!لاالجةصوحراءآدماللهطردطيتهما،

الكروبيمعدنجنةضرقيوأقام...الأبدل!ومجياويأكلالحهاة

أنكالحباة،ضجرةطر!قلحراصةقفلبجفولهب

حالة.فيخالدتلأصبحامنهااكلاأضهمافلو3:22-24(،

نلهصا.ولكللهماوالثاءالبؤسذلكمعنىولكان،الخطية

مأساويةكارثةذلكلكانالأبد،الالأرضعلىالخطاةعاشفلو

تلكفيستحيلأأمزاالشريةفداءولأصبحعقل،يتصورهالا

الخطيةفيهتفرخ!طاق،لاجحيئاالأرصولأجحت،الحالة

الاالطريقوأغلقتالجة،منطرداولذلكالأبد،الىوتمد

الىالطر-شليسداتجاهكلفيمتلبجفبلهيبأمامهما

لكى،الخطيةحد!الحلودمنالانسانويخعالحياةضجرة

الله.نعمةبتدببروأمجدأحمىعررةفيآخرطريقشالخلودقييأ

الصورةهذهتبرحلمالأثال:صفرلىاما!كلجر!)2(

تمنلصأالحياةهـضجرةوأصبحت،القديمالثمبأذهالى!ن

سفروني.السمادةواكملالركاتأعظممنهتنيأنيمكنما

روحينعالىبالجدخلودمجردمنمفهومهاقحمقالأشال



تحية

الىوالدأئحةوجذا،ونغتاروخااثعلةالكاطةللحياةوأد!

مبوط،بهاوالمسكلمسكهاحهاةضجرةهىهفالحكمةالآبد.

،الحياة"ضجرةالى)شارةذلكفيأنشكولا3:18(.)أم

للإنسانتكئفالحكمةلأن22(،2:3:3،)تكعدنجنةلي

نأكاالجاة.ممدراللهءطيمةعلاقةالىوحاجتهحققة

قوةالصالحةفالأقوال1(01:1)أم،حياةينبوعالصد-ش"فم

اثمرأ!ئا:يذلكوشيهطة.حياةالىتؤدىثمومنللخو،

ا:03(،ا)أم،حكيمالفوسورابح،حياةضجرةالصد!ق

أيضا:وتولالآخركن.فيالطبتأث!هالهاالصالحةفالحعاة

جاة،ضجرةالمتصمةوالثهوةالقب،يمرفيالمماطلالرجاء5

الله،مثةمعتتفقايىالصالحةالأمافيفتحفيئ(،31:21)أم

ضجرةالل!ان:اهدوءيقولكا.وتوةوبهحةنرخاابضىيملأ

اللانأنأى15:4(،)أم،الروحفيصقواعرجاجهحياة

الآخركأياعد،والخطالنفبمنالحالىالهاد!اذمميف

أفضل.جاةيحيواذعل

والحرللبركةجميلةصورةنجدحزتمال:نجوأد)3(

مفدسمنبخرججثالميا،ملكنيلمالعاستحمالتيوالوفرة

شافيوعلىإله،يملمكانلكلوالفاءالجاةيمنحضهرالله

ل!كرضهركل.ثمرهفقطعولاورقهيذبللاللأكلاضجربخت

لللواء،وورقهللأكلثمرهويكون،المقدسمنخارجةمياههلأن

.(1ا-47:2)حز

صورةالرؤ!اضرفينجدالرؤيا:صفرلي6اطهاثجرة)4(

المقدتأورضليمضي.حزقيالنجوةقجاءبماالثهثد!دة

كبلورلامغاحياةماءمنصائافزا5يوحنارأى،الجديدة

النهروعلىسوقهاوصطوني،والخروفاللهعرشمنخارخا

أنها)أىثمرةعثرةنتيتصنعحياةضجرةفاكومنهنامن

لئفاءالنجرةوورقنمرها.ضهركلوتحطيضهر(كلتمر

يصحونللذ!نطولى5:الربويقول2(.او22:)رؤ،الأم

منويدخلواالحباةشجرةعلىسلطاغميكونلكيوصاباه

مجيدةصررةنرىوفا22:14(.)رؤاالمديةالالأبواب

نا.وحواءآدمطردعندماعدنجنةفيحدثعحاتمائاتحتلف

تحققفقدتاح،الجرةمنواك!مقوحة،الأبوابففا

فأعطيهبنلبص5:للكنائىالروحيقولهالذىالأمينالوعد

)رؤ،اللهفردوسوسطفيالتيالحياةضجرةمنلمأصأن

.)2:7

تحية:

:المقدسالكتابقصورجملةولها،السلامإلقاءهىالتحية

الملكرسالة!!الرسالل:مشهلليمكولةتحية)9(

الىالولاةورسالة:17(،4)عزال!هرعبرفيللولاةكأ2أحثو

لكلنصرنبرخذالملكورطلة5:7(،)عزالملكداركلس

تحعة

)دانبالأفئالهمداريرسالملكورصالةالإمبراطور!ة،شحوب

لكمانعمة:جارةعادةرصائلهستهلبولسالر!ولوكان

اكوا:7،أروبةالمبميرعوالربأبيااللهعنوسلام

اللهمنو!مورحمةنححة5أو،)غه...ا:2كو2ا:3،

ا؟4(.قا:2،قي2ا:2،)أق6ربنا!وعوالميحأبينا

،السلاميهدكلي...)يعفوب:بالفولرصالنهيحفوبو!ستهل

النحمةلكملنكدر5:بطرسالرصولوكب1:ا(.)كع

درخاالرمولوكب.ا:2(بط2ا:2،بط)1،واللام

و!مورحمةنععةمحكمتكون5وأولادها:ا!تارةالسيدةالى

واهمة،يالحقالآبابنالميحيوعالربومنالآباللهمن

والمحبة،واللامالرحمةلكمايكلريهوذا:ويكتب3(.يو)32

مجمعأولبمدالكنائىالىرسالموائايخالرسلاعهلكا

صلائايه!رنوالاخوةواثايخالرسل5:لبالتوأورضليمفيعتد

قائلأ:لبسباسكلودكرسكنبكا:23(.أ5)أعأالاخوةالى

)أع،الرالميلبلكىالعزفىالىسلائايهدىيباس"كلودروس

:23.)26

الرسلفيخغخا!ة،بتحيةتخغأيضئاالرصاثلوكانت

)أعمحافين،)كونوا:بالقولللكناشرعايهمواثمايخ

فيالكيةالىالأولرسالتهبولىلالرصويختم:92(.ا5

)اكر،معكمالمحيصوعالربنعمة5:بالقولبهنررلئوس

الروحوضركةاللهومحبةالميحيوعربناو)نعمةا:23(،6

غالبةفيالرسولوورجه1(.31:4كو)2"جميعكممعالقدس

)روالأضخاعىمنالعدكدبنالوصلامهتحياتهرطنله

42:أفي3:3،كو2و.2،ا:691أكوا:ه-6،23

ة6)أفوعبةاالاخوةعلىوهصلاما(،اوه.ة4كو22،و

:5بطا)جميحكمألكماصلام:بطرسالرصلويكتب23(.

:بالقولالحيبغاصإلىرسالهيوحنالالرصويخخ1(.4

بأحمائهم،الأحباءعلىسلمالأحباء.عليكيلم.لكصلام5

15(.يو)3

عندالملكيحىالئعبكان:للملوكرصيتحية)2(

املا:24،.)اصم،الملكابحىبالهتافالرصقاعتلائه

النحيةهذهمئلتوجهكانتكاأ:12(.امل932،وا:24

لذكرهداودالملكإلىثضبعدحلتفحندما،الملكمخاطةعند

وجههاعلىخرت5لجمان،ابنهاإلىالملكيؤولبأنبوعده

داودالملكمدىالبحي:وقالتللصلكوسحدتالأرضإلى

)دانيالالأبداالىالملكأيها5!أو31(،:1مل1)الأبد،إلى

2:3(.)غالأبد!الىالملكليحي5أو2:4(.

،يسوعالربرأسعلالثوك)كليلالحكروضعأنوبعد



مرقى،72:92)تالمود"،ملكاللام5:قائلينلهااشزأو

:3(.91!ر8،:51

ذللث!صحبوقد،السلامبالقاءالفاء:عندالحة)3(

الذىفالرجلدايد.المصافحةأوالإمحناءأواليدأوبالرأسالإيماء

لكم،"صلاملالقرل:!وصفإحوةحيايوعفبيتعلكان

لمأصا5:وتالسلامتهمعن"صألروصفأن!:23(.43)تك

يألواكلمانهداودوأر!43:27(.)تكالبئ؟ه2أبو

ويكسالموأنتحيت5له:قاثليننالال،سلامةعنباحمه

بوعزجاوتد6(،25:هو)اصماهصامالكوكللمط

،الربيارككلهفقالوا.محكماالرب:بالغولالحمادين

:8(.ا92مزأ!ئاانظر2:4،)راعوث

23:7،)تالأسراقفيالتحياتيحبرنالفرييرنوكان

يرعالربأمروتد46(.0:2،:9143لو:21،38مرتى

لهداسلام:أولأفقولوادخلنموهيت)أيقائلأ:تلايذه

فرجعوالا،عليهسلاعكميحلاللامابنهناككانفإناليت،

1(.3و01:29تأ!اانظر:01،5الو،اليكم

باجبارمحك"الرب:بالقولجدعونالربملاكحياوقد

يالقول:مريمالحذراءجبرائحلالملاك(.وحيا6021)قضاسالبأ

الناء،فيأنتباركة.عحلثالربعلها.المنحمأيهالكاصلام

وعملت...وذبتالأيامتلكقمريمضات28:5(،االو

فيالجنينارتكضمربم،أليصاباتععتفلحاأيصابات،على

أذقفيصلامكصرتعارحين9:لمريموقالت...بطهاأ

4(.وها:93الوبطنى،دبابتهاجالجنبارتكض

القيامة،بمدالتلايذو!فييوعالربوقفوعدما

26(،و02:91لوحنا،2:36،الولكم،اصلاملهم:قال

عندالأخرىوصبمالمجدليةمريمباحاالتيالتحيةنفسوهي

28:92(.)متالقبر

الأجانبعضفي-تتغرقكانتالتحياتهذهأنولدر

يكنلموالاصراع،العجلهيقضىالامركانفعندمامم!نا،و!ا-

4(.:01لو:4،92مل2)افظرلها!تسعالوتت

بهذايجىءولاتهكمكأأحدكانان5حنا:!رالرشولأمروقد

يلممنلأنصلام،لهتقولواولاالبيتفيتقبلوهفلاايعليم

9(.أوا.يو)2الرررة"أعمالهفييثتركع!

شاعرعنتعبرأقوىهىالقبلةأنفيشكلا:القبة)،(

وأولباليد.المصافحةأواللامالغاءمجردمن،والحبالصد،قة

يحقوبالتقىكدماهيالمقدسانكشابفيالقبلةيخهاتذكرمرة

راحيل!قوبافئل،عواطفهفهاجت،لابانخالهابنةبراحيل

حموبزونجاءوعندطا(.أ92:)تك"وبكىصوتهورفع

وصألوقئلهاوسجدبحفاوةموصىاستقبله،البريةلطالبهمو!

612

18:7(.)خر،صلاتهعىصاحههواحدكل

فمه،بقلاتيقئلني5ججا:عنابثدعروسونتول

طموا5قاللأ:المزشينبولىلالرصوروصى:2(.ا)ل!

،02:أ6اكو:16،16)رومقدصة،بقبةبحضعلبعضكم

الرسوليوص!موكذلك5:26(.اتىا:3،12كو2

5:14(.)ابطبطرس

هى)أيخة:الحكيميقرل!خادعةغادرةفبلاتهناكولكن

ففدما27:6(،)أمالحدو"قبلاتهيوغاثة،ا!بجروح

أخي،باأنت"أسالم:بالقوللادرهبمحاصا،يوآبالتقي

يوآسفصرسهلقله،عماساللحيةاينى!وآ!ددوأمسكت

سات"ع!فيةالأر!إفأمعاءهفدلصه"يلاكص

1(.02:8-.صم)2

للربالإصخربوطييهوذاقبلةهيالغادرةللقبلةمنالواكبر

للقفىمحهجاءتالنيللقوةعلامةيرذاأعطىفقديرع،

أسكوه.هوهوأقبلهالذى5قائلأ:العلامةهذهيحوع،على

ت)وثبه،.ياصيدىلكاللاموقالبوعالىتقدمفللوقت

يسوعلهفقال465(،-ا:444مرض9،،و26:48

22:48(.الوالإنساد؟"ابنتسلمأبقبةيايهوذا

فيولها.المقدسالكتابليكثيزاالحياتذكر!رد)1(

هذهومعأحماء،أردعةالوفانيةوفياصثا،عشرأحدالحراية

حالة،كلفيالمقصودالوعتحديدتمائاكتحذرالكضةاليات

فيتخلفكثوةأنواعوهيخطورتها.الىسرجميمهاولبهها

خطورتها.فيتختلفأخهاكامعيها،وأمثنوألوافهاحجمها

أفحى،:)ثلالعرييةاللغةفيأيضئاكثرةأحماءوللحيات

الذىهومنهاالقيلولكنصل(،حثى،حية،ثحبان،،أفعوان

الثعايننجميعأنالناسبينالا!لعأنومععدد.نوععلىيدل

المية،ضحيفةأوطمةغوكثرةأنواعمهايوجدأنهالا،صاعة



لاوفلين،سور!ةفيتعيقنوكاوعثركنحمةبينف!ن

ما،حدالىسامةماوحمةيمتة،صامةأنواعأربمةالاتوجد

.الاطلاقعلطتفنوالبقيةأما

ابكازةءتحجراناكها(:)34:)ضحياءنجوةدجاءوقد

بحضهاالواهينتجتمعوناكظلها.تحتوترفىوتفرحوتبيض

أناابحضظنالتىاتجورأهيالعبركةفيوهانكازة،بعنى،

محينطاهلرالىنثوأنهاالأرجحولكنالأسود،الثبانألىتض!

.ثعبانالىوليى

وتتصلالم،تفرزالنابأسفلكدةالسامةلثمابينوتوجد

الطبي،امقنبإبرةأصبه!ودمقة،قاةبتجرىالذىباتب

الذيالجرحفيحمهينفثفإنه)ناصا،الامالئحبانلدغفإذا

ضدلهدةخطورةوككل،المصابدمفيالمفيرى،أحدثه

ث)اليريةفيالرعبعواملمنالحاتوكانت.حياتهعل

03:6(.)ش8:ها،

لهاويىطوطةوأجامرؤوسفازوا-واثحابين

أل!تا،تحركبطرنها،عل.الأرضعل+ص،تز!ي،أطراف

)تكتأكلهأوايرابتلحسأنهاابظنحتىوئرعة!ة

7:17(.يخا65،2:هأ!ضئا)شانظر3:14،

للإماكمقوتأسنان،القيلباستثاءالئعالينولجمح

للفكينالجيزوالمحكل.حيةابتلاعهاعلىوالمساعدةيالفردسة

وأحيواناتابتلاعمنالثمابينجمكنالصدر،عظمةنجابمع

الئعابين.لأجسامالطبيميالحجمتئجاوزطور

واليونافيةالحبريةالأحماءأن-القولصق!-ويلاحظ

الأمثلةبحضواليكلوعها.واضحتم!زدونتستخدمانحتلفة

لذلك:

هيالتي"نحثى"الحبريئفي)وهىالحيةكأمئلحمة"لهم

يد(ابتنهالعبرية)فيالأصمالصلشلأ،العربيةفي"حنق"

.(58:4)مز،أذنبه

الحبر!ة:)فيالأفحوانحمة)نحى(،كجة،ألنتهمهـصنرا

:3(.041)عزضفاههم،تحت،("أخوب

)قيفونيم(أفاعي)نحاشيم(،جاتعليكممرصلهأفذالأفي9

8:17(.))رميا،الربيقولخملدغكم،ترقىلا

)ز!ثهالأرضكزواحف)نحق(كالحيةالراب"يلح!ون

7:17(.)يخاحصرنهم،منبالرعدةيخرجون

أقعى")5أالأفعىلسانيقتله،يرضع)نحثى(الأصلال"صم

(61ت02أيوب-

)بتافيمالأصلالوسم(تتانينأي)تانيم،الثعابينحمة"خمرهم

32:33(.أتث،القاتل"بتن،(جع-

الحرتةالحية

!دهالفطيمويمد)بتز!ه،الصلصربعلىالرضع)وب

ا:8(.ا)ش-سيفولط،51الأ!وان،اجحرعلى

الىالمقدسالكاب)ضاراتمعظم:ا!ازيالامتغدام2()

بهتيزماالىواضحةإثاراتفيمجازيةطجحةذاتالحيات

ورجل4(،58:)مزالأثراربهافثبهوغدر،ونجثىأمن

تضبهكا(،أ8:7))رياالغزاةوالأعداء:3(،011)عزالظلم

والثطان32(.ت23)أمالحياتبلدكاتالخمرضربعواف

2(.:902،:ا2رؤ7،3سكحية

:بالقولوالصدوقيينالفركننالمعمدانيوحناويخاطب

الذينللجموعتولكانكا3:7(،)ت،الأفاعيأولاد"يا

الربأنكا3:7(.ألوالأفاعى،أولاداكا.منهليعتمدواخرجوا

34،:ا2)متالعبارةبنفىوالفريينالكبةخاطبكرع

.)23:33

الشلعلىاضوائاالطردى،علىجةدان5:كعقوبويقرل

الأصد"علىالمرنموقول:17(.94)تك!الفرسعقبيطع

عنتبيزا19:13(،أمزتلرس،واثمبانالثلتطأ،والصل

الماملكووصف!وانحاوف.الأعداءكلعلىالمؤمنغبة

عليمهالفممويمد،الصلصبعلىالرضغ5!لب:بالقول

ا:8(.ا)إش"الأفرانجحر

ت)وبالحكمة3:ا(،)نلتبالحبلةالجةونرصف

يمكنلاإذ(ا58:)مزالحبثرمزأالأصمواالعل1(،:016

الراقين.الحواةلصوتيخبأن

جا7،94:17لكمتوقعةكيرأماكنفيالجاتوتكصن

5:91(.عا01:8،

نأالانانيتطيعلاايىالحجيبةأ!ثاءالأربحةويين

03:91(.)أمصحر،علىحيةطريق5يصمها:

المحرقلأ:6لحية

الجرطريقفيهورجبلمنتديضاالعبارتحلعندما

نفوعهمضاتت،أدومبأرضيدورواالحقبما()خيجالأحمرا

فوتمصرمنأصعدتماناقائلينموصىوعلىاللهعلى5وتذمروا

الطعامنموشاكرتوقدماءولانجزلالأنهالبريةفي

فلدغتالمحرقةالحياتالئعبعلىالرب)المن(لمفأرصلالسخيف

الحبريةوالكلمة7(-12:4)عدمحصون،قومفحاتالشعب

وأيوقدأوايحرقبمحنىاصاراف،هينا"محرقةهالجرجمة

إضحياءلىسائا(اثحبائاترجمتالتيالكلمةنفسوهي،،ينحل

فياضخدتالتىالكلمةنض!أفهاكا03:6(،ا:92،)4

أمامالواقفينالنورايينالملاثكةلوصف"صافيماالجحص!يغة

6:2-6(.))شيبحونهالله
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النحاسيةاطبة

صحراءلىالثهابتألمحرقةالحياتهذ.أنوجث

وجثاقي،البرمنالجنربالى،ألومحدودعلىالقب

قاتلة،لدغانهاكانتاذالشةثديدةكافتالحياتهذهأن

تلكفينحيقالتيالامةالحياتمنفوكاكانتأنابدفلا

تدفنالتيالقرناءوالحيةالرظاءالجةهيوأهمهاالجاطق،

وماعييهاصوىنالينفلاعجيهبخفةالرماليفيجسها

الحرضفيةااالجةكانتأنهاالأرجحولكنتوء.من!لوما

مجمهاوتمتاز،قدمنعئعادةطولهاووبوالى(الجرس)ذات

انثازاالحياتأكمروهى.الداكنولونهاالدهمقورأعهاالريخع

منأضهاكاابد،ئهالميالىأصياغربوبخولىأفر!قياكلفط

لدمتحللأحمهاومجدث.وعدرانيةحميةوأضدهاالجاتأخطر

دعوئانزيفامحدثاالدمكرثاتو!جرالثكلاتيخمزقالمماب

أربحةالىتصلقدمدةهذابستفرقوفدلالموت،تهيضدفيا

الحقيقةوهذهوئدتها.اللدغةموتععلىي!وقفذلكولكن،أيام

النحاجةالحيةلمنعوقتمنلموصى!لزمكانعماتعق

الموتمنلينجوالمحلةكلفيالنبأر)ذاعةطريةعلىواقامتا

إلها.وكظريلدغمنكل

النحامية:الحية

لتذمر3قديضاالعبعلىالمحرقةالحياتاللهأرسلأنبعد

قدوقالوامرسىإلىالحبأقى5،موسىعبدهوعلىاللهعلى

عالرفعالربإلفصل،وعيكالربعلىتكلشاإذأخطأنا

اص!خلموسىالربفظلالثعب.لأجلموسىفصلى،الحيات

يحيا.إل!اونظرلدغمنفككرايةعلىوضعهامحرقةجةلك

لدغتمتىفكانالرابةعلىووضعهانحاسمنجةمو!فصنع

21:7-9(.)عدديحيا"النحاسحيةإلىونظرإنائاالجة

الإتكالليدرشاوعلحهمالثعباللهأنقذالوعيلةوبهذه

قرونبعدةذلكبعد-حزقياتاموعندماضىء.كلفيعليه

النحاسحيةاصحقوالوارى،وامماثلالمرتفعاتبإزالة-

يوقدونالأيامتلكالكانراإصائلبنىلأدمو!علهاايي

في-"دعرها،وجارة4(.:18عل)2نحان،هاودعولها

اقطعةأى،امحثشاندعاهاالذيهوحزقياأنتحنيقد-العبرية

بهذادعاهاتدكانالبأنأوأمرها،منخهو!ئا،نحاسمن

تلكسحقمنحزقيافعلهوماعادضها.إلىامخرفأنمنذالاصم

الانثارواصةكاتالجاتعادةلأنالأيةبالغكانالحية

نحايةحيةوجدتوقد.حولهمالحوبفيالوثنةالد،ناتفي

وحيةحاصرر،فيجةضكلعلىنحاسيةوطر!ةجازر،في

ورينونالفراعنةوكانتمة.فيالمعابدأحدفيمذبةنحاية

مصرحايةاأديواالالهةرمزالمصر!ةالكوبرابتائيلنيجافم

الفلى.

مرتهحتميةعنلنيقرديموسيوعالربحدثوفي
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الهاوبةاطة

علىرفحتابىالنحاحةالحيةاضخدمابنر،لخلاصيالصيب

"وكاقاءيلأ:يخحها،بإيكاناليهالدغ،منكلنظرلكىسارية

الانان،ابن!رفعأنكبىهكذاالبر!ةفيالحيةموصىرح

لأنه.الأبديةالحياةلهتكؤنبلبهدزمنمنكللجكلالكي

كللجكلالكيالوحيدابنهبذلحتىالعالمالللهأحبهكذا

فكلا-16(،34:)يو،الأبديةالحياةلهتكونبلبهيؤمنمن

الأيدية.الحهاةو!ناليخلصالمسيح!لىبإيمان!ظرمن

الهاربة:الحية

الحية6صاأبدويداه،سفرةالمواتبنفحته5أووب:يقول

زينتالتيهىالقدكلاللهنس!ةأنأى(263:1)أيوبأالهاربة

افالجة،والكواكبالجرمصنعتااللتانمايدبهوأن،ال!موات

تعرفالثممالميالقطبحولالكواكبمنلمجموعةاسم،الهاربة

فيوتظهر3:8(أيوبأيفئا)انظر،التيناكوبهةلاسمأيضئا

نجومساثرعنلنحبرمجازاتتخدمولذلكالصاوية،القبةقمة

الثالمي)القطبالقطينطياضهافيضملأشاالساء،

(.للبروجالثمالميوالقطبالاستوالط،

القاسىبيفهالربحاقبايومذلكلط5إصياء:ويقول

المتحوبة،الحبة،لوياثان،الهاربةالحيةلوباثان،الديدالعظيم

نا،الهاربةالحية5وا(.27:))شابحر"فيالذىالتنينوتل

التنينوكوكبةالجافيكوكبة



ورتاهااظية

"ملنبر،،بمعنىكلمةمنمثقةلوكاهدان،5والويلأدانأ،هي

اكلاعةفيالملتريةأوالمتحوت"الحية5بأغاايضئاتو!فولذلك

نأالبضوكلى".ابنين"كوكبةعيهتبلرالذىالكلالى

القديمة،الحيةاالطانيحركهاالتيالقوىإلىفايثصر)شعياء

تدايىأضررمملكةفيستثلة،اللهضمبلمقاومةاينينا5أو

الجدفعدحلةفهرإليهاورمزأضورأن)ذ،الهاربةالحية5)يهال!

إليهارومزاييالملتر!ةأوالمتحو!ة،الحيةابابلمملكةوفي،السرح

المتلرت.يالحيةالثهالمنحياتكث!الفراتش

ووقاها:الحية

الحيةرقىالالمقدساليهابفيمجاز!ة)ضاراتئلاثتوجد

تثونوتد،8:71اريا،01:11جاممة،ه:58مز)انظر

فكان3:7(!فوبرسالةوفي3:3،)دقفيلذلكإضارةئمة

منك!فيماالمنزغدون-ائعابينيانرنالحواة

الثرقدلادمنوغرهاابخدفيالحواةبحضزالوما-الأحيان

المويقى.طركأ.عنالحاترقىكارصن

التىالاعةبافحابينالأسراريخبه(وه4)58:المزموروفي

فجد)8:17(إرميا!أما.الراقينالحواةلصرتتتجيبلا

ترقىلاأفاعىجاتعيمسيرصلبأنهالثمبكذرالله

دكماعبا!لحيةا

الكلدانيين.إلىواضحة)ضارةفيقلدغهم،

خها:دعبا-لحيةا

-الجحضرةاللادفي-العادىالإنانلهعرتماأقلما

ورجعوأحماءها،أنواعهامجهلونالاسوغالبيةالثطبين،عن

فرغم،حضارةالأقلالبلادفيأمافها.الشديدالحوفإلىذلك

وأش!كالأحماءإلاتعرفنلاأنواعها،وتعدداثحابينكزة

عادةذلكيعرفرنوعنخطرا،الأضدأواسازااكرالثحابين

وابدو.الرعاةأوالثحابينصيادومم

فذقديمولكنهجديذا،أمراالثحالرتمنالحوفهذاوليى

والأساطكلبالخرافاتملىءالموبأغلبوتراثالتارغ،فجر

ذلك.فيأئر3()تكالقوطقمةفيالحية،5لدورولعلعا،

ثكلعلأصنامهمبعضكانتالقدبمةال!ثعربمنوكئبر

رمزالمصريةالكربرابماثيلتيجانهمالفراعنةزينوقد.الخيات

"أدء،.الالهة

أالحيةفبدواالتيارهذاثلفيقديئا)سرائلبنرانجرفوقد

المح-يحوعللربرمرا-موسىصعهاالنيالنحاصبة،

فاضطرمعى،،المحرفةالجاتلدغهمنكلإلاينظرلكي

الأيامتلكإلىكانرا6ثيلإصب!يلأن5حقهاإلىحزقاالملك

4(.18مل)2عانأودعوهاوليوقدون
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خابوووورخا

*6

أ!!ور

)خا!
:خابور

الذىالهرومو!الكب!راويحنى"كبار،الحبريةفيوالاصم

اللهرؤىورأىالمواتانفتحتعندماحزيخالعندهكان

بأنهويوصف.22(و2.اوه:ا230،اوه3:3،او:ا)حز

الهرهوليىأنهنفهمناومن:3(1)حزالكلدانيينأرضفي

البونانيونيميه،الذىالهرينببنثهالميفيالا!مبهذاالمسمى

ضهراخابوراصمالمقدسالكتابفيعيهويطلقاخابوراس،خهر

مختلفانوهما،5:26(أخاوأيفئا،التاليالبد)انظر"جوزان

كنلمالكلدانيينأرضفيالذيخابوروفهر.العبريةقلفطا

فيذكرماجاء-للحلاحةنصلعكات-كبوةفاةصى

القناةهذهوكانت.(كدا"هأ*)"ن!ور،فياكتثفالرحين

مخترقةيلأضينمخوتجرىثمبابلصالميالفراتضهرمنتخرج

وقد.ه)رك،منبالقربالفراتضرفيوتصبتعودثمن!ور،5

اصطالعربوييها،فجفتطريلأالقناةهذهاهملت

.اللأ

ضفتيعلىالهودمنالمبيينبعضنصرنبوخذأسكنوقد

ببنبخدموهو،رؤياهاليحزقيالرأىوهناك،القناةتلك

6\اخسا!-دص.،!!ا+!ر
-!-ث!خ!!!بمحبر!!مم!ء-حرحه!هـ،3--خئيأص!صح!ح!م(:ا

2؟!1!*ل-3اصصيخيماخغ؟صيبدلىسكهنخ!حآو!!ى،-!!ا!؟!-!تزلأنم!6آ!لم!حص

!مر--/*جر

ح!-صش-ب----حبر!ط11

.!رببرب.7-
*حهـجمضت!-ك!بهصىخص-!!!ح!ا!ا،رحر!!-صلاس

3-*!زخأكا-.-رئ!أ-ش/!أاإ.ء:!يم*،ثا!د.طهـش

:-ى(!حريم"وئنر.ء-!،د/ا.صءص3--ءرتو
ا-ط!*11خخيما-حيا!"-

(ح!!-صاعدع!-:شباأ/ءدحيي-د!ه!/،

سلمر!ا.ككل3!/مم!ثرير

-حد*-را،لمر"ولثه!*ثا،ط-*.33،!(-ح!

ط-رز-*---جم!حيم-إيم!ى-%كص!!ل!!رإءلد.03،ث!تكأ-.ر*!بدع!.،:

"--او\9بخ!ص.ب!!*ة.

ااا"\ا"دصنم،9!ل!تمد!\..منىص.-اد.:ساحهم!-6106!!لأ+---

.3س!(.ا-لأ!ا-ورحرح!.

ةاثلأ6!،11،!ا،1!يمت--و.لمه،*

001ل!.-6!31

،6!أ.ا/ءأ.9حا9رثايخ-!ح!سححا

-بملا!-1

لأيثورخريطة
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جوؤانفوخابور

الظن!ؤكدتار!نهىضدثمةوليى.3(اؤ:1)حزهناكالمسبهين

الميرنالهودكلفرهتامقدخايورضراوخايور،"قناةيأن

.السخرةنظامتحت

:جوزاننرخابور

مياه!هتتجمعالفراتضروافدأحد،حيقينهروهو

ثمباصيوسأ)جبالداغ،"كراججبالمنتنيضهواتبضعة

يأهم6لصالهبمد-يصبحتىالغررالجنوبالى!برى

وعل.مارىوللىقرقياعدالضاتضرفي-فروعه

72-)7أشورملكالحاصشل!نأصأسكنالهرهظشواطيء

مل)2السامرةمنسباهمالذكنيليينالإصق.م.(722

عدمويجب.(526:أخاأشاانظرا،18:اا:7،6

رأىكدهاالتيخابورقتاةأوخابررونهرانهرهذابينالحلط

.رؤ!اهالنبىحزفيال

عشرةخلبأنهنقوشهأحدفىالأولفلاسرتغلتو!خر

ناصرأشورأنكا.خابورضواطيءعلىحارانفيقويةأفيال

-،هارجت"هزمأنبحد-(ق.م088حوالمي)أبل

.الحابورنهربخابعالمحيطةالبلادكلأخضع

خالب:

بحنةبنخالبوكان.!حمينأوحليب"بمعنىعبرياسم

92(23:صم)2اثلالينداودأبطالمنواحذاالطوفاق

خالد،5باص!الأنجارسفرفيالمحلأ!لةداودأبطالتائصةفيويمى

أخ)االنطوفاقأ"خلداىنفحههوولعله،3(.ا:اأخ)أ

.1(27:ه

خاللى:

العربيةفي3الانضى!و6الخلردابمحنىعبرى31

أخ)اسايئاالمذكوراخالب"نفسهوهو،ومفىلفطا

محابةقالاختلافوورجع23؟92(صم2عا:103

أخبارفي،وهـخالد،الئافيصموئيلفي،خاب)الأصم

كاناالقد!كةالحبريةفي)د،،"ب،الحرفنأدالىالأولالأكام

ينهحا.الحلطمحهيهلبعيدحدالىتا!ن

)خب!

خئا:

جميغامنهأكاالنرسنحقلأنأوالحدومنضربالحبب

نجوته!ناحومويقول.لمديهببنكلاوحأنجميئا،أووأ!اصه

وصوتالوطصرت..الدماءلمدينةولا:نينرىعن
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السفو،الأيامأخبار

و!بتنهضوفرسان،نقنزومربهاتتحبوخيلالبكررعثة

للجث،خها!ةولاخلووفرةجرحىوصةالرعوير!ىالف

ننوىعلىالكلداننهبوموصفؤ3:ا-3()ناحوم

وتد!ها.،الأثورونعاصة

خبث:

المهدفيمرتين"خبث،كلمةوترد.الطبضدا!بث

انيارع،العبرلمةالكلمةعنمترجةفاند!ك()ترجمةالقديم

5:6،!)انظر"الضر،الىالأخرىالمواضعمئات!شرجم

كلمة!ماترداليانوالمرتان.ا..ا!ا:ا3تث93:9،

المصرروننكلمالماذا:للربمرسىقرلفيعا،)خبث،

..،الجبالفيليقتلهمشرروة(بنبة)أىبخبثأخرجهمفا"للين

كغطىص5:نقرأحيثالأمثالضرفيثم.32:12()خر

)أم،الجماعةينضره()أيخبثهيكثفبمكربغضه

.)26:26

عنوشتقاتها،خبث"كلمةفتترجمالجدكدالعهدليأما

الآتية:اليونانيةالكلمات

واللؤمالحفدنفبدوهيوعشتقاتها)!فا!ط(،كاكيا5)1(

قي3:8!ص4:31،أف5:8،اصا:92،رومية)انظر

في"ضر،الىأيضئاالكلمةنفىوتترجم.ا(2:ابط3:3،

كونوابلأذهانكمفيأولاذانكونو!لاالأخوة"أبهاةالقول

ولشحراراكأ:فيوكذلك2(41:0اكو)الثر،نيأولاذا

.2:16()ابطلثر،شرةكدهمالحريةكالذ!

الشروتعنيومقاخها)305+!ط،بونيروس5)2(

،:1،1:931814لو7:22،مر؟2:18،مت)انظروالأذى

بكلمةالأخرىالمواضعمنالحدكدفيترجتوقد.ا(.ير3

..،9و38و21:54،31:91متمثلأ)انظروثتفاضها"ثر،

.اخ!(

فملأوالأذىاوتحني3()ه!.للاهنم!اأرادرورجها))3(

الممتلءأجها:الاحرلطيمبول!الرسولقرلفي،،السوء

1(.31:0)أع01بر.كل!اعدو)بي!ابنياخبثوكلك!كل

السفر:،الأيامأخبار

دبرهاياميم،5هوالحبريةفيالفرهذااصم:الاسم(1)

المهدلىكئبزاالاعمهذاوبكرر.أالأ،مأ!راث"أكلي

مادىلدولةالرحمةالمجلاتعلىللدلالةالحبرية!القدبم

العامةالجلات،على،2(:61،01:،:223)أضروةارس

؟23(،21)غالشيبحديخصاالمدونةالهودبةأوالفارسيةسواء

نأالا،24(27:أخا)الملكلداودالحامةالجلاتوعلى

يهوذاملوكجلاتعلىللدلالةكانتاستخدام!لهام!



السفر،الأيامأخباو

الملوكضركيفيللاخباركمصادرذكرهاوردال!ىواسرا!ل

ولي!.آخر(موضغاثلاليننحووفيا:91:57،ا4)امل

اليهابفيالمعروفينالأحبارسفراماالإضاراتبهدهالمقصود

تذكرلمبأمورتنعلقالإشاراتممظملأن،الآنالمقدس

الىباشرغيرأوعباضربطر!قالقاركيءتحيلولكنها،فهما

.الحاتالجلات

،الأيامأخباراسفرممطع!الاسمهذا)طلاقأنقولاضك

منالأعلطقسختانأنهصاعلالدلالةبهمقصو!!يكنلم

رحمئاطابغالهماأنالىثيرفدهذاأنولو،العامةالجلات

.بعدهأوالوقتذلكفيصدرتأخرىكتصعنيمزهمامعثا

4،8!()وله+ع*ه"أ!اانليبريخوبارا!هوينللفرفيناالرلاسموا

هذاإلىالخبمضوتفيئ،ذكرها،اغفلأصرعن5ومحناه

هذهولحل.يهوذاأبملوك)الحاصة:هيأخرىعبارةالاصم

بايرجمةقامراالدينأنيفىمما،للاسمالأصليةالصورةهى

مكملأالأيامأخبارصفراعبرواقد،القديمللمهداليونانية

الونافيالاسماجكلوم"قبلوتد.الأخرىالتاريخيةللأسفار

أفضلبثكلالثبرىالاعمعنالتعبر)مكايةرأىأنهالا

أكرونوس،الونانيةالكلمةمنثتقةكلمةباستخدام

سردهىاليالمفرطبيعةيمفهو،"الزمن،أى)!ولهكلاأ!(

كله.المفدسللتاريخ

يقع:القديمالعهدأسفارمنالحفرموضع)2(

العرية-ايرجمةفي!-ايرجماتمعظمفيالأبامأخبارسفرا

فيجاءتاييللأنجارتكملةباعتبارهماالملوكضرىبعد

اصتكمالأباعتبارهماونحمهاعزراصفرايلبهمائم،الملوكسفرى

عزراأصفارفتوضع،العبريةالتوراةفيأما.الأيامأخبارل!فرى

العاموالرأى.الأسفارآخرفياثافيوالأولالأياموأخبارونح!يا

مجمو-ممةأو،واحذاكائاكاناأضهماهودليل!وز.لاالذى

فكرية!درسةمنالكتابمن!موعةأووإحدلكاتبكب

الىالإشارةفي)المؤرخ،كلمةاستخداموالأفضل.واحدة

واحد.كاتبمنأكثرأنهما!رضناإنالكاتبينأوالكات

سفزاأصلأالسفرانكان:واحدسفرأمسفران)3(

ولكن،ونحياعزرامعواحذاعفراكانالحلهمابل،واحذا

الرجمةفيالثافيالأياموأخبارالأولالأدامأخبارالىتق!يمحدث

ئم.امنوباتأساسعلىوليسالحجمأساسعلىالسببنبة

هذايدخللمو.الآخرونوتجمهاالهجهذاعلىالفولجاتانجت

.ام448فىالاالعبريةالنسخإلىالتقيم

حسب"الأيامأخبار!صفراكقم:المضمون)4(

فييتكونتمهيدىالأولالقسم:أقامثلاثةإلىالمضمرن

حقائقمنبصاحجامامعبالأنمعابننحلقمسائلمنمعظمه

داودلارتقاءو!فالثافيوالقم.9(إلىاأخ)1وأحداث

السفر،الأيامأخبار

الاكالقمأمما.92(الأ.أخ)احكمهوفنرةالعرمق

)أخباربعدهمنداودأسرةحكمأيامفيجرتلأحداثفوصف

.اثار(الأيام

العصورإلىوتمدا(:1مأخ)ابآدمالأنابط!لةوتجدأ

والأحماء11(نحياانظر-9أخ)االقدبمالحهدمنالأحرة

.أ-24(3:9أخأاثلالأنابصلاصلقةالأخص

عدداأوفرالأنابطلةفيعرضاالمذكورةوالأحداث

،بالحصراتتقدر!ى6العادىالقارىءيطهمماأهميةوأعظم

.المؤرخكهانقلالتيالقديمالعهدمنلأجراءتكراربعضها

نأأو،جبازاكان"نمرود،أنتذكرالتيالمباراتذلكمثال

أدومبملوفيالخا!التفاصلأو،فابمأيامفيقستالأرض

ة36و2وه.ا:8تكانظر43-54،او9ا:.اوأخ!ا

مصادرعنالمؤرخنقلهاأحداثالآخروالبعض.31-93(

"ييص،قصة:ذلكمثال،القديمالعهدأضارغبرأخرى

انفلتينوبقيةوالمعونيينحاملآلكعرنفيغزواتوتفاصيل

.38-43(اوو.4:9أخ)1عماليقمن

ثلالةالىداودلحكم،الأولالأيامأخبار5وصفوينقسم

عامةفكرةيحطياوهو21(الى01أخا)الأولالجزء:أجزاء

وأصحاب،سبطاعرالاثنىعلىداودوتوبمضاولموتعن

اللهوعهد،أورضلبمالالحهدنابوتواحضار،وحرولهداود

اليبوسي.أرنانبيدرصراءإلىأدىالذيوالوباءلداود!العظيم

واحدحدثعليخقصر2(2:-2292أخا)الثافيالجزءأما

فيملكاسليصانتنصيبوهو،بهالختصةالمقدماتمعمعير

ويضمن28؟ا-.ا(2301،أخ)اعظيمعاماجماع

المزمعالهيكلبموقعالخاصةوالتريبات،لتصيبهالاسحدادات

اللاويننتنظيمجانبالى،لذلكاللازمةوالموادوالعمالبناؤه

أما.والمملكةالهيكللخدمةوالرؤساءوالبوإبينوالمقينوالكهنة

لتنصيبموجزوصففهو92:22-.3(أخ)االثاكالجزء

الىوإضاراتموجزمعا(امل)انظرثانيةمرةملكالجمان

.داودحكم

ممادرتغم:ال!بيةوعرال!تا!لمادر)5(

محابية.غروأخرىمحايةمصادرالىالأيامأخبارسفرى

أضارالىالأيامأخبارسفركطمضموننصفمناكثروكلجع

أما.والملوكصموئيلأسفاروبخاصة،الأخرىالفديمالعهد

صى:الأيامأنجارضرىفيذكرهاوردالتىالأخرىالمصادر

1:25،أ:ا6أخ)2،وإسرائيللهوذاالملوكسفر1)1(

)26،28:26)32:32.

27:7،35:27،أخ)2ويهرذا،إصرائيلملوك)ضر)2(

)36:8.

.3(02:4أخ2)،)صاثيلملوكهـسفر)3(
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)8(

)5(

)6(

ا)7(

.2(:427أح2)"الملوكسفرا

واحد،لعرمحتهلفةصحاالأرتالأحماءهذهكالتوربما

ضرىممادرلحفريفهاالأضارهذهكانتوربما

الحاليين.الملوك

محضضروهو9!\(أحا)"إسرائلملوكصفر،

.بالأناب

.2:27(ثأح)2،الملوكضرفيرسأ

فيإلبهوأضير33:18(أخ)2!إصرائلملركأخبار،

بخى.المتحلقةالأمور

وان،للملوكاضارهيالسبعةالكتىهدهأنلاحظ

معإطلائابتفقلأماالأضرةالثلالةالكنبمضمولى

13منبعامةالمفهوموص.الكتابيةالأضارمضود

سيردالتيالكتبلحف!وأحماء-مناالسابعالكتاب

دكلحةمرادفة"أحبار"كلمةأن-بحديخماذكرها

بكلصةنحتفظأنهناا!:فضلمنأنهإلا،تاريخأوأفحال

اللمظى.الاضماقجهةمنالأففللأنها"أنجار5

وأخبارالنبيناثاذوأخباراساراصموئيلأخبارنحر1)8(

واحذاسفراكاتولعلها،92(92:أخا)أالرالقجاد

واثالط.الأولوصحوئلالقضاةلأسفارمطابفا

بأمررتختصوهى9:92(أخ)2!البيلاثانأحبار")9(

ا:41-امل1انظر-طيحانأمورصفر)سيصان

43).

1(

2(

3(

4(

5(

6(

)1

)1

)1

)1

)1

)1

)1

املأصئاانظر9:92-أخ)2أاليلو!أخيانجوة"

.لجمانأمررعنوهي:2-16(ا92:4-93،اا

عن13(أملانظر9:92-أخ)2!الرالطيمدورؤىا

.طيمانأمور

:ا2اولانظرا،:ها2أخ)2،النيكياأخبار"

.ىمر-امورص22-24(

عن24:6(أخ)ا،الكاتصش!يلبنكياوي"

.دداورأص

أمورعنا(ه:ا2أخ)2،الانتابعنالرافىعدو)

.رجعام

7ليلاإصرملوك!رفيالمذكورحناقبنياهوأخبار"

أصرعن12(و7او:16ملاانظر34،:02أخ)2

.صهوشاماط

أموصبن)ضباءكتاوالأخرةالأولعزياأموروبميما"

.ا:1،6(إشانظر22-إ26أخ)2،النبي

يهرذاملوكسفرفيالنبيأموصبناضياءرؤيا"

السفر،الأيامأخبار

شإ0،2إلى18مل2انظر32،32:أخ)2هواسرائيل

حريا.عن93(إلى36

فسى.أمررعن33:91(أخ)2االرائينأخبار)18("

(2ه35:أخ)2!إرميا"وإلىأالمرالي"الى)91(إشارات

يرشيا.أمورعن

أبا.أمورعن13:22(أخ)2أعدوالبييذرس102(9

أنهاعلى502"إلى121،رقممنالأسفاروتذكر

مذهأن،الأولىللوهلةوييدو.للأنياءوأعصالأحبار

التىوالملركصموئيلأضارمنأجزاءإلىننرقدالمراجع

أمامأنهإلا،الكثرينالأياءأولئكذكرفيهاورد

الأحوالكلفيالتفيمهذاكبتلا،الدتبقالفحص

نبويةمراجع،الأكامأخبارأكانبأمامكادلفد.نؤبئا

".الآنلدياموجودةتحدلم

35:أح)2البادةترتاتعنوطيصانداود)21(محابات

يرشا.أمورعنا(.3:عزراانظر4-

:92أخ)2!البىوناثانالملكرالطوجادد)ود،أوأمر)22(

حزقيا.أمورعن25(

(351:هأخ)2أوكدوثونويمانوآسافداودأمر)23(1

!وثيا.أمورعن

.27:24(أخ)1،داودللملكالأبامأخارسفر)24(9

.2:27(.اأخ)ا!الأضرداودكلام)25(!

،الاتا!اأعصالعنكثيراذكرماهذاالىأضف

داودأياماثمال:شلعلىنها،ينةوأيامبعصررايحلقة

إلىلثروأمور،5:17(22،:9أخأ)الثافيو-سبعاموورثام

جاء!)،فصاعذاالنبيصموثيلمنابتداءالجلاتحفط

منكانالأخبارسفركطكاتبأنكا.26:26-28(أحافي

ضرىفيحدث!-عامةوئائقيمتبرهبمايشثهدأنعادته

،كورشبينالجبادلةالخطاباتذكرثلونحميا-عزرا

،ا:ا)عزلونجمانرسوارتحشتها،وداريرس،وارتخستا

نجالغولا.:7(2غ،6،6:711::17،5،6و؟6:347،

تحتضخمةمكتبةلديهكانتالأخبارصفركاتبإنقباإذا

أقواله.منيدو؟،تصرفه

فعلى،وجودالمك!بهلهذهكانلو:نحمهامكتبة)6(

الحضويققد.المقدسالكتابيذكرالهانجدأنالمتوقعفمن

فقرةوهى،1(أ-5)2:3الثافيالمكابيينسفرفيمدكورةأنها

حطابأنهبيدومافيجاءتوقد،كثرجدلحولهايدور

بعدمصرفيارستوبولسإلىأورشليمفيالمكايونالقادةكتبه

ومن.بنحيايتملقمماالكثرالحطابحرىوقد..مق164

الملركأخبار!اجمعمكتبةأدأوكيفا:الأمررهذهيين
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المطايا)أى،التقادمفيالملوكورطئلداودوكناباتوالأنياء

ن)يقولون!.1(5ا-2:3الثاقالمكابيينانظر-المقدصة

المكاديهوذاأنالاالحرببصببتاهلرتقدالكناباتهذه

وأصحابه.أرصتوبولسخدمةقلتكونثانيةبحها

القراءمحظمأمامخرافةتبدوياناتالحطابهذاويحوى

إلا.ومواطيهلهوذابالنةهكذاتبدوتكنلمأغامع،اليرم

اتفاقفإن،الشهادةلهذهالداخلالديلعنتغاضينالوحتىأننا

الظواهرمعمينةأخرىققاليدفيجاء!امعالوصفهذا

كان.يهكلأنمنأظهرلأمر،الأيامأخبارضريفيالموجودة

وضعالىائارةباعتارهاالفقرةهذهكذكرونالماضيفيالناس

الهاجيوجرافاأوالأنبياءوتانون،،المقددةالأضارقانون)

ولي!لمكتتوصفأضهامهايفهمأنهالا،(المقدصةالكت!ابات)

وأالأنياءمنثيءمحتوياتهافي!دوولا،أصفارلمجموعة

اليبالمصادردقيقةقائمةلكنا،كل!ماأوالمقدصةالكتابات

وعزراالأيامأنجارأصفاركئاب()أوكابكدمتناولفيكانت

)مىوالأنبياء،(بحاليها-7)منأالملوكفأضار).ونحميا

عنالملوكوخطابات،21-25()منوداود،هـ.2(

.ونحميا(عزرافي)ذكرتايقدممات

التىالمكتبة،نحياالىالمنوبةالمكتةهذهتطابقوهكذا

منصويؤكد.بهااعتعانأنهالىالآخبارصفركاقبككل

الآخر.صحةالمنفصلينالدليلينهذين

طريتة)ن:ال!!ةالمصادراقخدامطريقة)7(

بعضلها،الكايةللمصادر،الأ!امأخبار"سفرىاضخدام

أخبارمنالماضرالأصحاحدراصةوكلكن،المحينةالخصائص

الأولصصوثبلمنوالئلاثبنالحاديالأ!حاحمعالأولالأيام

أخبارسفرفيالمذكورةالفقرةفيست.لذلكنموذجيكثال

طيفة-تغيصاتمع-نقلصوى(1ا-01:2)الأولالأيام

وهكذا.1(ا-2)31:الأولصوئيلصفرمنالفقرةلنضى

عنمنقولةفقراتمنالأيامأخبارمفرىمنكبوتمتكون

كاتب)نكولآخررأىوهناك.والملوكصو!لأصفار

أصفاركتبةكهانقلأنصبقمصادرعننفلربماالأخبارسفرى

ى!في،الأرجحالرأىهوهذ)ولحل،والملركصمومل

الأفل.علىالحالات

بصحةعلاقةلهااذ،أسبابلحدةأيخافاالظاهرةوهذه

أعلى-كدليل-لهي،تدبمةوثقةشفنسخة،المملومات

دلالتهالهاأن؟،الوثيقةتلكمضصونعنتقر!رمجردمنتيمة

الملركأسفارنصوصتعتبرفهل،بالنصوصالمتحلقةالماهللفي

)يضاحبمكانفسنلأمة؟ونمد*تتنقيحاتالأكاموأخبار

!قال.المقدسةالأضايىكتبةاضخدمهاابيالأد!ةالع!ليات

لإعادةلهس،عصادرمنلدبهممااصنخدمواإغم-أجانا-

بل-عصرىكاتبأى!حلهماومر-المحتوياتصض

السفر،الأياماخبار

)غمنقولأنالأصوبمنأنهإلا،ناالنقلبمجرداكنفوا

عرةالثايةالآبةعندالشخعطبةتتوتف)ذأحيائاذلكفعلوا

المددينوفي.الأولالأخبارسفرمنالعاضرالأصحاحعن

مضمرنمنكيراجزءاواحدةجملةفيالمؤرخيوجز41او3

خاصة-بصفة-واحدةعبارةتمد!.الأولصموئيلضر

.الأولصموئيلسفرمنوالعثري!الثامنللأصحاحموجرا

أ-4(ا:أخ)افيجاءوما.أخرىأجزاءعلىكطبقوهذا

ايكو-ش،صنرمنالحاصالأصحاحنيجاءلماموجز)،هوما

ا:24-27(أخ)افيجاءماأن؟.فقرةلكلاصمبمعدل

.ا-26(ةا:)1التكوينفيجاءلمامرجزالحيقةفيهو

ماكل،الأكامأخبارضريشانحتلفةالأجزاءفينجدوهكذا

هيالبارزةالحقيقةولكن.أطلبمنكاتبأىيتبهقد

عصركي.كاتأىيفحلقدممااكزالقلطريفةاضخدام

بدون-المنقولةالفقراتفيالقيحبحضءحدوثوييدو

وخففت،والباراتالكلماتشذبتفقد-نقريئااسنثناء

الأيامأخبارسفرىفيوالنص.النحو!ةالقواعدخشونة

أعفارفيعهطلاتةماهواممرحدإلىإيجازااممر-دائئا-

.والملوكصصوثيل

اجراءمنلاستوئقنا،دقيفااهمائاالموضوعهذاأوليناوإذا

بيرالاختلافاتممظمفيالسببأنهاومن،هذهالتنفيحعمل!ة

وليس،لهصاالسابقةوالكتاباتالأيامأخبارسفرىفيالنصوص

.انصوصفيحدثفادهوال!بب

التغييراتمحظمأنفيريبلا:ا!رخإفا!ت81(

الاضافةفيتتثل،الأخبارصفريكاتبأحدثهاالتيالهامة

الىالمفافةالفصولاكبرأنمىالواضحةوالحقمة.والحذف

الهيهلعنتتحدثالتيالفقراتتلكهي،الأخبارسفرممط

وصوصيقيينولاو!نكهنةمنبأمرهوالقائمين،فيهوالعبادة

تابوتبإرجاعانحتصةالإضافاتوكذلك،وبوابينومغنين

الذينوالكفة،للهيكلوالتجهيزات،أورشليمإلىالعهد

فيوالإصلاحات،ووربعامأييايبنوالحرب،لرحبعامانضموا

حرفيا،وموتبعز!االختصةوالتفاصيل،وجهوشافاطآساأيام

يرضياعملهالذىوالفصح،ا!لاحاتمنمنىبهقاموما

أ-1،،17،13،ا:3اأخ2ا-16،22-5،92أخ)ا

33:.ا-2،92،3-أا-ا15،17،91،0226:6،

،02.)35

يعطيبيماأنه-ينغىمماأقلبدرجةولو-لوحظوقد

شرأثعلرصفواصةماحة-الفقراتهذ.في-المؤرخ

ترياتلوصفبهبرمساحةيمطىأنهالا،الصيةمرسى

.داود

،والاحصاءاتالأنسابمادة،الحجمجثمنذلكيلى
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وايفاصهلاكهيديةالأنسابصلاسلمنالكبوالجزءق!

والؤونالحصيمارحبعامومدن،داودبأصحابا!صة

العكركة،آساواصنمداداتضيثق،ةكزوعنو!اناتالطللة،

جهوضافاطوترتيياث،والتوارغبالأعدادزارحوغزوة

عزكاوجيق،عنهأخرىو!ماناتيهرراموإخوة،السكرية

ا-8اوا:ه-2اأخ22-9،12،27،اخ)اومروعلأله

،12و91-ا.و-5ا:32،21:3-9،41:3-51،71

.(61-ه6:22

بثؤونويسالكهنةب!ثؤونأهمالمؤرخ)نأحائا-وكال

عنا!ةالأناهمعظميولىفهو،صحعحككلوهذا.الأنبهاء

وقد،(61او02:0،2:362اخ2مثلأ)انظرخات

الكلشيناصتخدم!،مرةثلافي،نبي"كل!ةاستخمم

،مراتصحوزة،5ومااالرار،عنالممبرتينالمبرتين

يهرعناضايخةمعلوماتلناويقدم.مرةعثرةاحدىوهروهه

وحنافيوكعياوأخياوناثانوجادصرئلثل،الأنبياءمن

لهحتفظالجهدمنالكصفيل!.وارحماو)ضحاءو!لمحاو!امو

ضهتا،كهمعرقاتما،لولا.الذ!نالآنبهاءمنالكصتواريخلنا

وعلو،9:92(أخ)2و!دووطوتونوممانآساف:ثل

أ!امفىعود!دبنوعزركاوصدور:22(1،13:ه21أخ)2

(02:41أخ)2زكرلهابنو!صكلهل،8(او:ا5أخ)2آصا

داعيركابنوزكركا،2037(0أ!أ)2واهولوثاينوالمعزر

،26:5(أخ)2اللهبمناظرالفاهموزكركا،2(240:أخ)2

اوها5-.:25أخ)2أمصاأ!امفياعاوهمتذكرلموأنجماء

نرىوهكذا.9(ة28أخ)2آحازأ!امدوعودكد،16(و

ناركيه!لنايخفظسئاأطوئاانتيقدالمؤرخأن

لملوسلوعندما.ابنهالها-نوعكلمن-ياخطث

تموجلممحلوعةأعامنفهوجدالأنابتسةل،يث!"

.2-23(ا2:أخأافاستهفضنها،الساكةالكطياتفط

أخ)ا،بيمىصكانالكبةعث!ر5بذكرالكلابواهم

نألحتهاييصترنه!ةمنحزئاوجد!23(و2ااو4:4

وهناك.ا(و.4:9أخ)1نذولأوكحاضةالأحماءيفائمة

الئرروياللوكثعلقوأمور،ودقهآسابمرفىتتحلقأمرر

التيبالانثاعاتك!علقواخرى،يهوياداعموتبحديوآكأ

32:27-ا-2،27:ه4؟،3او:2ا6أخ)2حزتماائامها

المحجلتتحقأخهاالأخبارلكاثبداأموروهى،03(

الاثقة.الكابات!تجللمأناركمفبلها

أخعار"كابأضافوكاا!لؤرع:حلىفىما)9(

أ!ئافإنه،الايقةالأسنارلموجودةكوأموزا،الآ،ام

جميولكن.والملركسعوملأعفارتضتطمماالكوحذف

كبلأنه،حننهمماكبراهمامموضعاضانهماكونأن

احتفظذلكومع،السابقةبالأضارالالمام!ميترضلفراء

226

السفر،الأبامأخبار

ضاهيقمنجلهماينالعلاقاتلتحديدضرور!ار%ممابالككل

جرى،داودتارغيدايةنفطةومن.الابتونجلهماوبين

ءلتهأوبداودوثيفةعلاثةلهلهىماكلحذفعلىالكات

الطولمةوالقصص،الشمالبةالمملكة2تارمثل،الحثمة

وألالومأمونعنالمحزنةوالأمور،وا"ثعبإلحاالمتحلقة

وتد.الأيةتيلةايناصيلمنوالعدكدصيحانوخهانةوألويخا

نقلها.التيللفقراتالجتظماختصار.نجلمنذكرنا

ظاهرتافيناك:ال!!ةجصرالممادر)09(

الأسفارعنتنقللمالتى،الأ!امأخبار5أجزاءفيملحوطان

أملو-وذات،أحدثعبرتيلنةمكوكةفهي،القانونبة

مقتطفاتعنعارةالأجزاءهذ.منوك!.جميلفصق

عنالمنقرلةالأجزاءبهاكبتالتيالحبر!ةاللنةأما.موجزة

لتلكالكلاصعكيةاللغةبالطبعفهى،والملركصموثلأسفار

ببببلاكةاكل-عامةبصفة-أضحتوقد،الأسفار

هىأنهاالمفترضفمنالأخرىالأجزاءأط.تنقبحمنخماتمما

لاواضحجلنهاجزءكللغةكنوالفرق،ذاتهالمؤرخلفة

انباخراض،الاختلافلهذاالتعللويمكن.تالخلطكلكن

أما،خاصباحترامعنهانغلالتىالكابةالمصا،رعابمالمؤرخ

الآنوشنناول،اكبرنجحربة،الكا!ةكوالأخرىالمصادر

التعليل:أوالاخراضهذاصحة

)ماكانتالكايةغرالمصا!ريعف!أنالى)شاراتهناك

منالك!فهناك.المؤرخاستخدمهاعندماممزقةأوشوهة

عربوهي،المبتورةاللنو!ةوالتركيباتوالفقراتالجمل

استكملجث،نرجمتهاعندكبكلحدالمحظمهااخنفى

لىظهوزاأقلوهى،التخصينطريقعنالمعنىالمترجون

والفتراتالأنابسلاسلفيعها،الطويلةالقصمى

منكانتلو؟أحيا،مااليربهذهاليناروفد.الوصغ!ة

فمعظم.مضول!هظأنالاالمأخرةالعبركةاللغةخص!!ص

افاليصلاصلأنكا.كاملةك!ر-مثلأ-الأنسابسلاص

يهوكاداعمثلالئارغقالمبرزينيعضأحماءتذكرلا،الكفة

26:اخ92،وا:4امل)2عزركاباسموكافن،الكاهن

.1(.ة1731،

نحتلفة،وبصغ،الأفابسلاصلمنالحدكدتكرروتد

فجواتأوثغراتعدةفهناك،الواضحالنقعىبنذ!ولكن

نكفبنا)ذ،المجموعاتاحدىأعاءنقرأفبيما،القواآق

هذاالىتبيهادقثون،أخرىمجصوعةمنأعاءأمامأننافجأة

الآكامأنجارصالأقسامدالظواهرهذ.نضىونجد.الانتقال

نظامزم!ا!ة!اناتتحويفهي23:2-27:34،الأول

علىايرتةالبياناتمنالك!ولكن،وفروعأثساممننحق

فذ.تفووأقرب.ئفهمتكادلاخىمبتررة،ابحوهنا
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الجداذاتمنالكثيرلديهكانالكاتبأناقراضهوالظواهر

غرما،أوالبردىورقعلىأوفخاريةألراحكلربما،المكتوبة

لهعحتمابفدر،هى!منفلهابنورةالكتابةوكانت

إلىلأضار،العحلهذانملفامحدبثاكانناأنولو.)مكانانه

الاصخأنالا،الفجواتمكانأشراطأونقطبوضعالثغرات

دونالأخرىنلوالواحدةالجذاذاتبنقلبساطةلكا!قامالقدبم

بينهمفيماالحلماءيختلفوقد.العلاماتهذهمئلاصتخدام

إلا،،الأياماأخبارفطالمفترضةالفجراتمنالعديدبخصوص

ضرىبطبعماضخصقامولو.فهاالكثرعلىيتفقونأغم

لأعهم،والفجواتافغراتهذهالىالإضارةمعالأيامأخبار

لى.منالفرينهذ-كأزماازالةفيفحالةماهمة

أساسعلى:الأيامأنجاركابةمنالهدف1(9)

ررى11الأيامأخبار!كتابةأهدافهىما،الظواهرهذه

ذإ،وبيطةسهلةالسؤالهذاعلىالاجابةأنالناسبعض

الهيهل،كهنةخدمةعلىفصئاكانالكاتباقامإنيغولود

ولذلك،الواجبالاهمامتعرمالمالقديمةايراريخأنلهبداوقد

رأىاييوالحقا!لقالآراءضنه،جدكدتاريخبكتابةبنفسهقام

فييطعنلابجثالرأىهذاقزمنالاذا.ذكرهاوجوب

كجزء،جملتهفيصحيخاالرأىلكان،ولممانهالمؤرخ)خلاص

تاريجةأمرزااعبرهماعلىالحغاظهدفهكانفقد،هدفهش

فيبالعبادةمتعلقةأموروهى،الماعلحطرمعرضةكافت

فيالمؤرخغركأةلهوكانت.أخرىمتنوعةأمورمعالهيكل

ثابتة.صيةفيووضحهاالتفاصلأنواعكلعلىالاضحواذ

فاقشةبصددهنا)ولناالمنحىهذاكحوأناللهإليهأوحىوقد

اعتبرهماكلللستقلمجفظأنأرادلفد.(الوحيهذاطيحة

حدالى-حددقدللهيكلحماصهكانواذا.تاريجةحقلالق

الفايةوضقهاايىالموادطبيعةأنالا،السفرمحتو!ات-ما

أرادأنهل!لوإذ،الأثرنذرلهاكانتصرفهتحتالإلهية

ترونمدىعلىتجممتالتيالمقدصةاليهاياتمجموعةاصنكصال

.عدورة

أخبار)على-أصلفناكا-الهونانيةالترجمةأطلقتلقد

رأواففد،الفر!نهذممنعنفكرتهمعن!ئراسئااالأبام

الأضارفيتجيلهايبئلملأمورتجيلأ،الأ!امأخبار)في

بلالأضارهذهعنبد!لألتكونتكت!فهي،الصابقة

التاريختستكملونحمياعزراضرىمعأنهاجث،لهامك!لة

لكاتها.المحا!رالرقتالىالمقدس

نصوصتللم:"الأيام)أخبارنموص)12(

أضارلاقناالتىالفايةحغظهافي،الأ!امأخبار"ضرى

لحربالنبة،428الأعدادمثلأانظر.القديمالمهدفيأخرى

،862:مل2معبالمقارنة22:2أخ)2ويركاكينأخزيامنكل
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ديلأهذايىولكن.24:8(مل2معبالمتارنةأ:69أخ2

بحضبمااتستالتىايجزئةطيةفإن،النصفادعلى

القلنيدقةعن-الأرجحوهو-ناجةتكونقد،أتامه

.ردىءنمىعنناجمةوبست،مكتملةكيرعزأةمصادرعن

الأيامأخباروعفرىوالملوكصموئيلأضاردينوالاختلافات

متصودتبحإلىمعظ!هافيراجعة،عنهاابقولةالنتراتفي

.النموصفياخلافاتالىوي!

والإنصافالعدلمظاهركانت:النفادتقدير)13(

أخبار"حولدارتالتيالنقدناثاتجهااتتايي

يكنلملهذا.الأخرىالأسفارلمحظمبالنشةماأفل،الأيام

ذكرهفى-الأخباركاصباأنبعضهميفترضأنمستنرئا

طابعمماباتهعلىيخلعأن-!يدكانإنما-الكثيرةالمراجعلهذه

أخباركتبكلبأنالقرلالىالبعضيترعليما،فها!الثفة

حفيقتهاقهىانما"الأيامأخبار"ضرىفيالمدكورةالملوك

،(الكنبهذهأمداءفي7الىامنالأرتامراجع)واحدصفر

شرحا(أوتعلبفاأى)يذرشاا-ولابد-كانوالذى

!ان،القانونيينوالثافيالأولالملوكل!فرى،ضاملأكاملأ

ذلكأقامالى)ئاراتهيإنماالأنبياءكتاباتالىالإشارات

صوىالأخبارضرىكا-دبأماميكنفلم،،اليذرس)

وهذا،القانونةالمقدتالأسفارهما،غيرلاأثنبنمصدردن

بماالجزمالمتحيللمنوانه،إسرائلتاريخعن،اليذرس)

.أخرىصادربأممياصتحانقدكاناذا

اخ!راصناك،أالأ!املأخباراالنقدنظرياتلينومن

اللذ-سالقانونننالسفر!منوأث!أممبقللملوكسفربوجود

بوخلرا"مثللحلماءالحديثةالكتاباتوفى.الآنأيديخالين

)ام،،أول(أيهلوأأء+محه(8ع)3هشزحر4".ح)"؟لا!()3

كابثل،نحتلفةوثاثقالى،الأكامأخباراتحيلعننظريات

عابمقديمكتابأو،واللاوورالكفةبينيمزلاجذاقديم

وضحهماجابالىوذلك،تحررةمعالجةالمقدسةالأسفار

.الأخبارنحرىكاتب

مجموعاتثلاثهناكأنموالمرضوعهذاعننرفهماوكل

وهم:،!الأيامأخباراضرىاخراجقاشتركواالكتبةمن

صمونيلأسفاروبخاصةالفالويخةالكنابيةالأنحاركة-أولأ

كا-بذكرهاوالت!الكابةغصالمصاثركبةثائا-.والملوك

الذ!نالمؤرخينمجموعةأوالمؤرخثالثا-.الأنجارضرى

هذهمحتويات-مباضرةغ!أوباثرةبطريقةجمعوا-

.الأكامأخبارضرىفيوسجلوهاالممادر

الريطة.المملباتممظمماهبةلمعرفةويلةثمةويت

ذكربأنللتولمبررولا،ايخميننحاولأنالمبثومن

قصد.حسنعنكنلماالأيامأخبار)سفريفيالمصادر
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بنأاليذرس"نوعمنكتبناككانتأنها!تملومن

منأنهالا.الأيامأخبارضرىمؤرخبهاا!تحانالتىالمراجع

كرأوأجلغرالمذكورةالمصادرأحد!كونأنتمافاالمسنبد

السبيمنالعاندكنأنعلىالاحمالاتكلوتجمع،قديم

بذاالوافيةالموادوجمعواالقديمتاريخهمدرسواقدوأناءهم

الىلكل-ذكرناأنبق؟-الفرهذافظواهر.النرص

ابعيد.الماضىمنالأصيلةبالدلائللإهمام!ار!فيدافعوجود

فيالالدالرأىكان:وكالبهكعابتهلارع9()4

القديمالعهدأضاروكل،الأكامأخبار)أنالقرنهذاأوائل

الرتتحوالمطفيأي،ق.م404!صفياكعملتتدكانت

8ع-!هيمول(وله!عولا")،نيموناارنخافياعتلىالذى

الرأىأما.(54*ط95)،نوثوسداردوس5!دالصش

025قبليكتملا،الأ!امأخبار5صفرأنيخزعمالحدث

..مق025ليكنبالفرأن)دالرأي!لات!رجئم..مق

أخبارسفرأنهيالواضحةالحقيقةولكن.يقلليعدهاأو

بعدلب!أى،بحدهولبسنحباحباةفياكملفدكانالأ!ام

ق.م.004

وعزراالأ!امأخبارأضارأنتجاهللمحكننالا،ذلكولإثباث

الخاتمةوالآيات.واحدةطلةأوواحذاضزاتحتبرونحيا

سفربهايتهلاييالآ!اتنفهاهيالئافيالأياملأخبار

لفد.ضصودغوعفرئاتكرازاتكنلمأنهاوالأرجح.عزرا

منالأخرىالأجزاءبحدوالثافيالأولالأيامأخبارضراكب

اثفىالأيامأخبارلصمرالحتايةالآباتوليت،السلسلةهذ.

الىالفديمالتارغاسنكملفدبأنهلقرأئهالمؤرخمن)ضحازاالا

.عزرانحرنهايلأابىالنتطة

العظبما!معورجالبعزراالجعلقةالثهادةننحقولا

بهتقابلالذىالازدراء،المفدصةالأسفارفيوعملهمونحمها

كيمة،الحظيمالمجمع"عنضيئانعرفلاتحن.البعفىمن

الىدابالمنالرجالتتابععنالكثونعرفأفاالا،رحمة

.،العظيمالمجمعرجالااصمعيماطلقالذك،البارحمحان

هذهأوال!ابعهنامؤصهوعزراانالقديمالتقبدقللمو

هناكويى.!اامموذجىالخصجطوهلكنم،الللة

هذا-فهقمفي-لرنبالنقليدلييالضرورةتنانض

اهممعرجال"الى-آخرقمق-نهثم،عزراالالممل

عزراإلىالكتا!الحكليخبايقليدبأنالقولأما10الحظيم

رجال)أحدنحمباكانضد،لهأصاعيفلا،نحمهاالوليس

لدىأهليزاضائاكانأنهعرفناوقد.البارز!ن،المظيمالهمع

ثايةالملكالىلأزجعثم..مق444فيأورشليمالىجاء،الملك

الىعاد،الزمنشمعروفةغوخرةوبحدق.م.433!

هناكالطوطةحياثبقيماأمضىقدأنهالمفترف!ومن.الهوددة
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عشراتبضعربماأوسنراتببضع..مق004بعدماتجث

النين.من

كابئ:ودارغالسفركا-لبعلالديل)15(

حدفيله،المتدسةالأضارنهايةفى،الأيامأخباراموقع)ن

لهدونالمرقعهذافيوضحوهعنفإن،الهادةطابعذأته

علىونحن.القديمالحهدكتاباتآخربأنهاعقادهمعنبذلك

المتأخرةالقديمالعهدأنحارمحظمبأن،هـبابابترابثهادةعلم

قدنحياوأن،عزراوالى"العظيما!مع"رجالالىتشب

أخبار"وضعنتحاهلأنيمكنولا.،الأيامأخبارااكمل

!ويفوسبقولالتيوالعثرفىالاثينالأصفارضمن،الأ!ام

لوبجصانوسارتحشتاموتتجلكبت)نها

الذىالزمنحدودتكونألاالطييومن،(فىول!،+!+هط)

فترةلالحرىبلارثخسناموتهي،هنايوصيفوسنصده

تيمنذكرناوقد.نحمبامنل،لهمحاصرينكانوامنحياة

1(.ا-ه2:3الثافي)مكاييننحميابمكتبةايعلقةالهادة

أرجحهوكانالمكتة،تلكفبهتجمعكانتالذىفالرقت

الىبالاضافة.لها،الأكامأخباراكاتبلاسنحدامالأوتات

الذى94(الى)44سراخبنكموعضرقيالموجودالموجز

الحهدرجالأفاصلبأحماءالقائ!ةفهايةنينحيايخهبدكر

القديم.

ضربأنالقلاللالاضتاجتؤ!دأفئاداخليةدلائلوهناك

النز!الوجودولحل.نحباموتقبلكتبقد،الأبامأخبار)

كيابمع،فارسعنالكثوةوالحقاثقالفارصيةللكلمات

نأحنقةعلحاسمبرهانهما،ايرنانهةوالحتائقالكلمات

أخلتاييالاسكندركوحاتنجلاسئكيلقدالأخبارصفر

قكلمالأجزاءبعضوق.اليرنافيالنفوذجطرةأمامالساحة

وفي،اغ100اوه7:28:8،)عزالمتكلمبصغةونحمياعزرا

فيكتبقدبأنهالانطباعيحطيكلهوالفر.محيزا(نحيا

أاالأياأحبارأدالأحروالحدو-.يؤرخهاالتيالفترةختام

ا:3-اغمع9أخ)انحيافيالذىنفههو

.)12:22-26

ا:2)غدارووسحكملاشاءفيمحتميةقائمةوهناك

!رنلأدانو!سى)الكفةرفيىووحانانأيامالىنللت2(6

بنيدوعالىامتدتلكنها،(أخرىمواضعفيو!وحنا

.ا:26(2)غيخدمانزالاماونحمياعزراوكان،روحانان

فسي-طردبموضوعالقاثمةهذهترتبطأنالطبيعيومن

وتاريخ38،:31)غسبلطعا"للةمنتزوجلأنه-رروعأخي

منالحامىالجيلالىوروعوكتمي.8(وا:7ا*سفوس

للكهنةرئئاكانالذى2(3:،2:1)عزيوصاداقبنكثوع

وكلاءأحدكانشبلط)نرويفوسوتولق.م.538ز
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جيرشأحدقائد،باجواس"احمهضخصايدكركا.دار!وس

الكهنة.رئيىبيوحناصلةعلىكانواممىارئحشتا

يعتبريويفوسفإنذلكوء:اللاع!ايارععلىالحجة

هو-ركلالهأحدكاننجلط)نتولالذى-داريوسأن

كلوعانوتول،3الاهذاحملواالذينالملوكآخردار!وس

بالانقسامورجعوهكذا،اكبرللاسكندرمعاصراكان

الحلصاءبغوكلفض.لقليل.م.ق331نبلماالىالامرى

الامركي،الانقامتارغيحديدتشخدمعدماالأتوالهذه

أضارلآخرالمتأخرالتاريخلاثاتبقبرلهاكلحببحضهمأنإلا

وقد،الصحةعنتمافابعيدةحجةوهي.العبريةالقديمالعهد

جزروةفي)مصرفيحدك!االأرايةالبردكاتاكشافنسنها

وورحانار،(باجواس"أنئتوالني(أصانعندالفنثين

ىأ..مق704فيمتحاصركنكانواشلطوأبناهالكهنةرئيى

وقبلبل،نوثوسدارروسحكممنعثرةالابحةالةفي

.صنراتبعدةذلك

فيماضلالعرأيعن(.!+!ف)درايفردكوروعبر

الوحهدالإيجافىالمقاح)نه؟يقول)ذ،،الأيامبأخبارايتحلق

النسبصللةهوكابتهنريخبالنشةالسفرتضمنهالذى

تصلوالتيا-24()3:7،الأولالأيامأخبار"فيالموجودة

بناكذبوهذا،زربابلبعدالادسالجلالىتسللهاني

ورجعأنضحصلأىويمكن.تقر!ا..مق035بحدماالى

ق،يكنيا5ولدفقد،الحسابهذايعملو!ومالنصالى

المتوسط-في-افترضناو)ذا.24:8(مل)2ق.م.614

كانعندماولدتد-تعاقبمفي-الأبناءمزلاءمنكلاأن

منأنذلكم!نىلكان،عمرهمنوالحشركنالحامةفيأبوه

وليى..مق441نحوفيولد،لزربابلالادسالجلفيولد

.الاحنالببديىأمروهرق.م.035في

اليرنايخةالنخةنتبعأنيجبأننادرا!نرد.يقترحولكن

حتياهـوبنو:والصئرينالحادىالمددقراعةفيالصريةلا

ابنه،وعوبدياابخهوأرنان،ابنهورفاكا،ابنهوكعيا،فلطا

فقد،واضحكوهناوالمعنى.2(ا3:أخ)أ،اينهوضكنبا

دعدأحماؤهمالذكورةالستةالرجالمنرجلكلأنفه!هم

-ا.3:أخا)انظرنجلهالمذكورللرجلابئاكاد،أحبا)

الستةالرجالاعنبارأو،5-53(.و23-.60:أخاأو41

فإذا.ا!(200او702:،316:أخأ)انظرلجنياأبناءكلهم

زربابلبحدالأجالع!ديصبح،الأولالفرضعلحيت

قبلالأجيالمنهذامثلكبوعل!ووجود،جلأعرأحد

!غأنهرلرالاحمالبعبدأمرابلادنجلالرابعالترنأرائل

قولهو،جيلأدثرأحدبوجودالقرلأنالا.مستحيل

النصفيتحوكلعلىمبنياخرافيتفوال!ستدلأنهضحف

لابرهانمواجهةفيالديليعوزهزالوما،صخهتثبتلم

السفرالألامأخباو

ضك.كداخله

أخبار!د5:الألامأخبارو!ارجمةممداقة(9)6

للدفاعشائهة!ورةهواأوأقليلةتاريخيةتيمةذاممتائاالأيام

قديمةحفائقبعضاأو"البيبعدللهوديةالمتأخرةالنظمعن

منقيلومي..المكتربأوالثفهيالتقليدخلالمنتللت

تغربلأنولابد..ايخالبهيجودأنيمكنبماقورنط)ذامحير

.،التبنمنكبيرةكيةمنالقمعكضبلة

،الانئارواصمحابمنعشوائهمقتطفاتبحضهذه

أخباراضر!تبرونممنالكثكلونيتاهالذىالرأىتمثلوهي

اياريخفبةزكفوتد،دنبةجماعةلصالحملففاكائا،الأبام

عمد.عن

مفريشهادةاصعادهو،الرأيلهذاالرئييةالدوافعومن

الهادةلأن،النقدنظر!اتبحضمراجهةفيالأيامأخبار

صموئلأسفار!كااعرايفاصيلمنوبهاحافلةالمذكورة

شهادةفإن،ككلللمر!وعباببةأنهإلا.والألاءوالملوك

ماأن؟،الأضارساثرشهادةمعتتفقالأيامأخبارضرى

وأن،الأنجاربفريجاءمايدعمالأخرىبالأضارجاء

تنكر-نظركةمنجزءهوالأبام،اأخبارفيال!ئكبذارغرس

المقدسالكتابأضارلكلالناريخيةالمصداقية-الوافعفي

.صواءحدعلىوالجدبدالقديمبحهدول

لقد:،الأ!امأنجار)مصداتةعدمعلمزعومةأدلة)1(

بحضفي-يتعارض،الأيامبأخبار5جاءطأنالبضزعم

طرحوهماكلأنإلا.فهصذاالأقلممعإلأسفار-الأحبان

أخبار"فيالكبوةفالأرقام.مرصةبطريقةحلهلهأمثلةمن

وأيياداودجيوسقعددعن-المثالبيلعلى-!الأيام

كلكايرو،عرياو:أمصباشافاطيوص!رارسآطصيرلعام:

الحاصةالصعوباتسظبمأنالا،تصديقهاجمكنلابحيثالجالغة

العددأرالحروجاوالأكامأخبارفىسواء-الأرقامتلكئمل

تقر!ة،أعدادأنهاعرفنااذاتتلاضى-صموئلأوالفضاةأو

بالعئراتأوبالحمسبنات)أوبالمئاتأوبالآلافتحسبلأغا

لوالصررةبهذ.تكونأنلهاكانوط،جذا(قلبلةحالاتفى

آخر.لهدفويسالعددبانلمجردكانتأنها

منبأضخمالمافيأمجاديصورالأخباركاتأنويزعمون

كلالحالهىليتهذ.ولكن،لهالصابقةالأسفارتتدرو

أخبارالكاتورجهونالمزاعمهذهأطسوعلى.اللوام

!ولون.ا!ردةوالحقيقةتعارض،فمهامبالغمطاعن،الأكام

عوثوق!حهحةصادرتحوزهكانت،الأيامأخباراكاب)ن

علىدزخذأنككنولا،الدلهلينقصهاضهامهذاأنل!د.بها

النصأنفىعمرنا-؟.منحيلأمرأفهرأكاوقد،علاله
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السفرالأء!ام،أخباو

دحضهككنادعاءوهو،بهالاعتداديمكنفلا،جثةحالةفي

كئيزاللنسخيتمرضالمالأ!امأخبارسفريبأنالمضادبزعمهم

أفضل،المنفولةالفقراتفيفالنص،الملوكضرىمعحدث؟

.الملوكصفرىفيهومما

تاريخيةلمهاجمةمبرراثصسيقماإن،القولوقصارى

بحضبفاءمع،الدتقالفحصعدتصاءل،أالأ،مأنجار"

ال!هولة.بهذهدحضهايمكنلاالتياثاكل

أجزاء!ناك:الفرأجزاءنحلفل!المعداقهة)ب(

الناجةمنبهاالخاصةماكلهالها،الأ!امأخبار"ضرى

الآنسالي،صلاسل-ائالسبيلعلى-ولنأخذ،اياريجة

الحالمطالكلقصاكاتما،زيفهاأوزورهاقدأحذاأنفلو

مكتصلة،قصةتكزنلاحيث،جذاذاتأوتررةكقطعفا

المعقولمنفإنهأخرىناحيةومن.لأحدمباضرنفع!اولهى

الموادتلكاستخدمقدالكاتأنبافتراضالحالمطوضعهاتبرير

قيمةمنيحطلاالامنراضوهذا.علهاوجدهاالتيبالحالة

الكتاليكضمنأنالمنابمناللهرأىفقد،للكاتبالوحي

نحتلفة،أحيالمنرجالأقادولذلك،الأمورهذهالمقدس

وليى.الفاكةهذهلتحيقالقدسالروحوالهامالإلهيةبحنايته

الله-روحبإرضاد-ؤضعالذىالرجلأنيغقدمنثمة

كإعلاناتتسهاقدالحاليةانهائهصهغتافيالأنابصلاسل

البحثفيبذلتلمجهوداتكت!اجعلهاحملولكنه،محجزكلة

الفطنةراعىفإذا.الباحثينمنجقوهوممننه،والدراسة

بالثفة.جددزاككونفإنه،وتسجيلهاموادهاخيارفيوالأمات

الكصةوالأحداثالإحصاع!تعلىأ!ئاهذاويصه.ق

منيأنهاالادعاءأما.الأمورمنوغرهابالأنابالمرتبطة

الإنسانبة،افيةمعكفقظلا،،الأبامأخبار"كاتيمابتدا

بمكنولا،ذاكاحدفيقصةتكزنولاومجزأةنحتصرةأنها)ذ

زاضهافيتحملأ!هاعلىعلاوة،اختراعايبررمعقولسببتقديم

مشولأتبرفىاالأمورتبرهـهذهويمكن.والقدمالأصالةحمات

تجل-فهافالكو،ابتداغااتجارهامناممرحقيقةباعتبارها

ا!حافاتتجةصخهثبتتقد-ثىءصوبحدضىءكل

علبابلالىنيسييضة،ا!الجيلعلىوفها،الأثركة

السكريةعزياعظصةموضوعأو،أضورملكجيققائدكد

أخا)الصاعاتالوالإشارة،(ا6-ا:3311،62:أخ)2

.ا-23(4:4

العهد،تابوتبإصعارالخاصةكنلكأخرىقصصوهناك

فامالنيوال!!لاحات،الأولىللمرةملكاسلهمانوتمب

دلمحقةثصصفهي،ولوضياوحزقياويهوثافاروآصامنكلبها

اخذقدأحدكانوإذا.الحيالضطحاتمنضىء!اليى

أيامالىالتثنيةمفربتاريخررجعالذىالحديثالنقدضباك!
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كعتبرأنهفلابد،السبيبعدماالالكهنوتةودالفوافين،يوش!ا

قدكان)زاأ!ا،مز!اتارثخاالأخبارسفرىمنالأجزاءهذه

هذامثلالىيدعو.برزايجدفلن،الئاكتلكمننجا

.الاعتقاد

منأصابلتد،والح!صة:الأيامأخبارقيمة(1)7

بجلاءرصمأنهفيتكمن،الأياملأخبار"قيمةأعظم)نقالوا

يخه.كتالذىالمصروأفكارالمظمىالدينيةللحقلالقصورة

مجملالأخرىالأضارعنيقللأنهكبرىيمةذوأ!ئاولكنه

هذالاستكمال)ضانجةمادة!دم!،،جهوهاعبادةتارغ

المجمل.

خبز:

أتكفديئاالانسانطعامفيجزءأهمخكل"الحبز!كان

الصرقأهلكدكذلكزالوما،9:12(تض21:14،

الطعامعلىللدلالةالكتابق،الخبز"اشخدموقد.الأو!

:13ملأ،9:01صم3:91،2تك)انظربعامةالغذاءأو

)انظرالجدجاةقوامليحتبربل.25:3(مل162،و9و8

أ!ئاوهر،ا:13(4:16،5:164،حزا:50،16مز

والا26.3(26:الاالحياةهنه،عكاز5أو،عصا"

.الحياةبهتكونومابهئماشساأى،عيثىاهولهالائع

الثعكلمنعادةبصغالحبزكان:اطبزمكونات)1(

روحناانظر4:42،مل)2بكزاوخصدينضجكانالذى

لذلك،7:18(مل)2اث!نرخيمىكانأنهكا،13(و6:9

ثما،أكلىفكالىالقمعأما.البعامةخبزنه!نعكان

.27:17(حز،1ا5:مل11الدوليةللتجارةمادةكان!

منالثازالأصحاحنلأ)انظرالتقدماتفي!ستطدموكان

:18،6)نكالرفا!ةدلائلمنيعتبركانولذلك،اللاوون(

كان؟.1(81:61،471:4مزايفاانظر*،او:3ا6حز

والفرلوالثعرالقمحمن:الحبوبمنخليطمنيصنعالحبز

28:)ش32،:9خر9،:4)حزوالكرشةوالدخنوالحدس

)25.

ووضايغكانالخبز!نعأنيلو:إعدادهطريقة21(

ناءبهوتقرمالمنزلداخليتموكان،ا(31:هأمانظر)

أ!وب،ه:اأ)خرالجوارىأو7:18()رميا:6،ا8،دكالببت

اللاحفةالعصورفيولكن.8:13(صماأيضئاانظر،3101:

))رميامحترفونخبازونبه!ومعملأالخبزصناعةأصحت

مركزايئغلالحبازكانكا.6(7:،وموشعانظر2،ا37:

.2(04:اوتك)انظروالولاةالملوكقصورقطئا

ديقا.لتصبحتطحنكانتوتذرتها،الغلالدرسوبعد



بسبطةرحى

بمالرحىأوهاونفيبمدقالحبوببطحنعادةيغذلكوكان

حجرعنعارةالهاونوكان.22(27:أمانظر:8،أا)عد

.بمدووتطحنالحبوببهتوضعتجولفبهصلد

الضيطالأولالنرعيتكون.نوعينعلىفكالتالرحىأما

فيثبتقيلأومجوفالكلستطيلثيلصلدحجرمن

وأكرويةبقطعةالحنطةضهرسثم،يتحركلاحتىالأرض

يغحتىو!!ائاذهائابالدعلهايضغطالحجرمناسطرانية

الديق.

متدوو،ئقيلرحىحجرمنيتكونفكانالثافيالوعأما

لهمتدورآخرحجريحلوه.ناقيءعررثبتمنهالقلبفي

ناحيةفيئتيدبوا!ةالأعلىالحجرويدار،الفطرنفس

وبالحجر.الأضلالحجرتلبمناباتيءالمحررحول،ت

فهاالحنطهتوضعصتدررةفافذةف!حة،فهالمركزفىالاعل

ضخمى(المرداة)الأعلالحجربإدارةوبقوم.الأمرلزمكلما

فيالرمإلىمتخدمةالرحىهذهزالتوما.ضخصانأو

.الجوبلجرشالقرىبحض

تؤكلثمبالارشوىالفريلثمثلالحبوببعضوكانت

أما.:28(7:1،3271ا7صما24،1:)راعوث

:61حز2،:42مل71:91،1صم18،6:2)تلثالميذ

مرتينالطحينكربلةعنيشجالذىالاعمالدقبقفهو1(9أو3

ام!.أو

وأالحثمنمعاجنفيويحجنالماءالدقيقالىيضافثم

صن!جزءالط!افئم(،71و28:5تث،3ت8)خرالفخار

13:)تبختمرحنىوينرك،الملحمنوالقيلالحم!ةمن

.21(ا:3لو33،

خابايكونأنمجبفكانالفط!وأيامالنصحعيدخبزأما

وكذلك،2-8(:61تث6،:23لا:21،8)خرالحمومن

خايةتكونأن!ببكانللربتربونهاكانواايىالتقدماتكل

يفاف:كان4:ه(عاموس:12،ا21،10:الاالخمرمن

خاضا.طحئاحمابهالزيتبعضالأحيانبحضفيللحجين

عادةتع!لوكانت،أرغفةإلىتطعالحجينيخمرأن،بعد

عملباتباخنلاففطرهاطولبختلفريفةأقراصضكلعل

حجرفوقالأرعفةوضعميالخبيزطرقأ!سروكانت،الحبز

قبلالرمادأزيلثم،النارفوقهأوقدتأنشقمطحكب!

ة44اش6،:91امل)انظربالرمادتغالىثم،الأركفةوضع

الطريقةبهذهتصنعالتيالأرضةوكانت.21:9(رو91،

أتراصأما.7:8()هوشعتقلبأنالىحاجةوفيعادةعيهة

محدبصاجفوقتخبزفكانت)الرقاق(الرتيقةالمتوبةالفطير

-سضع9(7:،56:12،:2الاالفخارمنمحدبسطحفوقأو

خبزيمكنكان!.أضلهحفرةفيثتملةنارفوقمقلوثا

!2:77،الاالفخارمنطاجنفيعكااكرالاعمةالفطائر

!مقلاة)فيوتلىنحئلفةأضكالعل!ملالكحكوكان.9(

فوقيوضعاحيالاالخبزكان!.ا:6-.ا(3صم)2

الثكلاسطوانيةالفخارمنبهرةلأوانالحارجيةالسطوح

،حنرةفيمهاجزءيدفنأو،متلوبةالأرضفوقتوضع

الخبز.وينضجسطحهافيححىداخلهاالرانوترقد

من!غيرةأجزاءبقطعالخبزيؤصكان:اطبزاور)3(

،241:)راعوثالطحامبهالذيالاناءفيتعصئم،الركيف

فيللفرديقدمكانأنهويدر.أ:26(3يو26:23،ت

.ا:5(ألوانظر1أرغفةثلاثةالواحدةالوجبة

الرية،للحياةالحبزلأية:المجازيالاتخدام)4(

خبز5فهاك،الحياةمننحتلفةجوانبلتصووريخدمأصبح

)أم،الرخبزوا،:3(24افظر0:8،5)مز،الدموع

)املالضيقوخبز،31:27()أم،الكلخبزوه،4:7(

2(،34:أيوبوانظر30،2؟0إش26،:81أخ22،27:2

)أمأالكذبنجزوا،ا:2(27)مز،الأتعابخبزوه

تخافرالاا:الربضعبأعداءعنوقيل.23:3(،02:17

الحكيم:و!ول.9(:41)عد،خبزنالأنهمالأرضضم!من

إجا،كثرةأيامبعدتجدهفإنكالجاهوجهعلىخبزكارم"

يضيعلاوالاحانافىفعلأنهناوالمقصود،أ:أ(ا

والذباهلحالغرالينعنكناية21:8(الاالهك"و)خبز.أجره

.للربتقدمكانتالتي
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الحاةخبز

م--3صقئ/7.1
!/%لم!%//لم!ي!لمزبر-!حه

والخبزالطحنلعميتيعورة

أنكالضيافةلكرمرمزاكبرالآباءزمنفيالحبزتقديموكان

عنالامتناعكان!.2(:ها-اا4ت،:هأ8،:18ا4

.2(او13:غ4،و23:3)تثللحداءرمراتقديمه

والصدافةالمصالحةتنيالطعامتاولفيالثركةوكانت

ظوامر)حدىهذاوكاط.ا:8(3املانظر31:54،أتك

يوذاافظر2:16،أع)انظرالأولىالكيةفيالأخويةالمحبة

)12.

البربةفيتديئاللثعبالربأعطاهالذىأالمنأووصف

،4.ا:.!مز9:ها،)غ،الماءمنخبرا5ا:4(6خر)

2(78:ه)مز،الملائكة"نجزالمرنميسصيه؟،32(و631:-س

ولايأكلونلااولكنممقتدرونالملاثكةلأنللقوةالماغأى

.2(301:0مز)انظريربون

:الحياةخبز

من.الحياةخبزهوأنا5:نضهعنيوعالربيقول

خبزهوأنا..أبذايعطثىفلالىيؤمنومن!بوعفلاالييقبل
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الوجوهخبز

الذىالحىالخبزمرأنا...الساءمىالازلابخز..الجاة

الأبد،الىيحياابخزهدامنأحداص!ان.الماءمنلزل

للحياةلازمالماديالخبزاملىأن؟لأنه.(-أه6:35)يو

ورئا،نحلصئا!وعبالربالقلبيالايمانفكذلك،الجدية

عشاءإلىل!العباراتهذهأنابمضوروى.أبديةحياةيمنح

بهذهنطقعدماماتتدكنلمالربأنجثولكن،الرب

الذينللتلاميذوترله،عباراتمنتلاهاماضوءوفي،الأقوال

بحسالذىهوالروحا:الأتوالهذهمرمىإدراكعلمع!ر

روحهوبهاكلمكمالذىالكلام،ضا!دظلاالجدأما

نلرك،6(4و:663)يو،-سمنونلاقوممبهمولكن.وجاة

ابخزووه.لهبجملتهاالجاةوتسليمبهالايمانالىلثركانأنه

لهتذكارىرمزبل،الميحجسدهولي!الربعثاءفي

كو9-ألذكرى5عبارةعلىلولىالرسولتأكيدإلىرجع)1

.2(وها:24ا

ا:ملةخبز

وثة،6(ةا8)تكبمجلةالجرعلىكبزالذىالخبزهو

أنهأى8(إ7)هو!بقلبلمخبزملة"بأنهأفرايمالنبيهوشع

حرله.الوثيةبالحوبيختلطلأنه،الوجهينناضجغير

:الوجوهنجز

أمامأواللهعضرفيالصروضالحبزأىأالحضرةخبز"أو

ء2:03،)خردائئاالربأمام*ضعكانلأنه،وجهه

ت)التقدمةخبزوهو،2:4(أخ4:72،عدانظر35:13،

.9:2(ب2:26،مرقى:4،ا2

تأخذ:قا"للأمر!الربأمر:انموسليالقدمة9()

الإكفة(من)غثريى.فرصئاعراثنيوتخبزه)يهذا(دقيفا

المائدةعلىستةصفكلصفينوتجحلها،الواحدالغرصيكون

للخبزفيكونن!الالاصفكلعلىوتجحل.الربأمام!لطاهرة

داثئاالربأماميرتبهصبت-سمكلق.للربوقوذاتذكازا

يخأكلونهوبيهلهرونفيكون.دهرئامئائا)صائلبنىعندمن

فريضةالربوتائدمنلهأقداستدسلأنه.مفدسمكانلط

بإعدادالقيامالقها!ننعلىوكان.24:ه-9(الا،دهرية

أخاأيضئاانظر9:32أخ)اسبترومكلفيالرجوهخبز

.1(اا:3أخ23:922،

الملالدة"وصفجاءوتد:الوجوهنجزمثدة)2(

صفرفي،الوجو.خبز5علهاورضعكانايي،الطاهرة

طولهاالنطخثبمنطئدة)وتصغ:هكذاالخروج

وتفحا،ونصفذراعوارتناعاذراعوعرضهافراعان

لهاوتصغ،حوالهاذبمن)كيلألهاوتصغ.نقيبذب



لوصهانجز

بذمن)كللالحاجهاوتصنع،حوالمحاضبرعلىحاجئا

علىالحلقاتونححلذبمنحلفاتأربعلهاونمنع.حوالحا

تكونالحاجيعد.الأربعلتوائمهاايىالأربعالزوا!ا

العصوينشوتصنع.الماءلدةلحمللعصوينهمولاالحلتات

وتمغ.الملايدةبهماخحمل.يذبوتفثحماالنطخثب

بذمنبهايسكباييوجاطضهاسانهاوكأوصحونامحاصا

)خردائئا،أماميالوجو.خهزالمالدةعلوتجحل.تصنحهانقي

.-25:23)3.

وصحرفهاسحاصاالمائدةعلىكانبالوصفجاءو!

فارغةتوضعالأواقهذهتكنلموتطئا،وجاماتهاوكأصاضها

أتراعىعل!اتوضعكاتالصحافأنوالأرجح.الربأمام

الكأساتكانت!.صحفةكلعلىصتة،،الرجر.خبزا

المحرنوكانت،زكآتملأفكانتالجاماتأما.محزافلأ

صفىمنصفكلأعلببانهاوتوضع،بهااللبانلوضع

بغرهاالأرغفةتستدلكانت،سبتكلوفي،الأركفة

الاللربونوذاابخورمذبحعل!كرقالبانوكان،طازجة

وبنيهلهروننعطىفكانتالمرفوعةالأركفةأعا.،2:7(

.6(و24:8الامقدسمكانفييئكلرها

نأ،الملكضاولأماممنداودهروبعدحدثوقد

نأمتهوطلب،الكاهناخيمالكالنوبإلىداودجاء"

،داودلهرواهاالتيالظروفوأمام،خبزاتعىسل!

ككنلملأنه15المقدسالحبز"منيمطهأنايخصالكاضطر

شضعلكيالر-أماممنالمرفوعالوجو.خبزالاخبزهناك

أشاروقد،21:أ-6(صم)1،أخذهرومفيخننجز

)متالشتكومعنحديثهفىالحادثةهذ.الى!وعالر-

.6:4(لو2:26،مرتىا:2،4

الوجوهيخزعيااييالملالدة)الهيكلفيسيصانعكلوتد

لحدمةعوكةضريةنحمهافرض؟.7:48(كلا)،ذبمن

أ:32.)غ،والنقدمةالوجوهخبز"ذلكليبماالهكل

.33(و

مائلهوعلى..وبنوههرون!أق"كان:الار!ال!ت)3(

الصحافعيهويضعرناعانجوفيثوبيطونالوجوهنجز

الدامممالخبزوكرنالكيبوكاساتوالأقداحوالصحون

تخىجلدمنبغطاءوكطونهترمزثوبعياو!سطرن،عليه

عند،المائدة"يحملوكان.:ه-8(4)عدأعمهويضعون

الأفداسوتدسالقديرصنتعةكرهامعالقهاتيونالارتحال

ألارار8ذلككلعلىلرفوكان.4:ها(3:33،)عد

.4:16()عد،الكاهنهرونبن

خبز"أهميةشقممافرىأنننطيع:المنزى)،(

بمد،يخماايكلوفيالاجتماعخهمةفيالعبادةفي،الرجوه

-خاتمخم

بأنه-الدوامعلى-الحابدينكذكر،الوجوهخبز"كانفقد

!ومكللييرفعكانلأنه،الانانيجاوحدهبابخزلبىا

التيالصلاةقالمذكورةللطلبةصورةيخهنرىلعلنابل.بت

تأ،الومأعطناكفاقاخبزناا:لتلاميذهالربعلمها

هذاوجردمنطلقاتخلوتكنلمالماثدهولأن.ا(6:ا

الانانلاعمادصررةنرىأننتطيعفإننا،فوقها،الحبز"

والروحية،الزفهةأعوازهكلل!داللهعلىوكلئاداثئااعماذا

معيحملأالدالمالحبزاكانالارتحالأثناءفيأنهرأكالقدبل

.7(:4)عدالماه!دة

عرالاثىتمثلالتيرغيفا-كرالاثنىفيونرى

حز32،و18:31ملا)انظراللهأمامالعبوحدة-صبطا

.ا-22(37:6

الله،أمامدأثئاالموضوع،الوجرهخبر"فىابمضو!رى

،الدوامعلاللهشغ"كموضوع،المشح!وعللربرمزا

المزمنينبغثغفيهأن؟،21:8(الااالهكخبز)صو

)ير،للحالمحياةالواب...اللهخبزاوهو،)الكهنة(

)6:33.

)خت!

-نحاتل:خل

الصيدالذثوختل.خدعه،وختلالاختلأيح!لهختله

،،احتلهيالحبريةدوالكلمة.وخترلخانلفهو،لهتخفى

)حدىالعبريةلالمقدسالكابفيومثتقاكاهىوردتوتد

مراتصبعومثتقاتها،ختل"الىتربتحيث،مرةعضر

ا؟3،9أى1،وه13و.1ة16قن!8:92،خر)انكل

،31:7()تك،غدراالىتربت!.(9:هإرميا2،:17

03:"دق"نحادعاتو"،ا:27(8أأمل،منصخروه

.44:.2())شامخل!وعو)،01(

خاتم:-خبم

أخرىصلبةممادةأىأوالمحدنأوالحجرمنأداةهوالخاتم

مادةعلىللطبعوتستخدم،معينضكلأورسمعليهايحفر

أشبه،ماأووثقة!حةلاثبات،الثعأوالطينمثل،لة

لها.كضحان

الىالأختاماصتخدام!جع:القديمليالأخامالار1()

وأشور،وبابلمصرفيوبخاصة،القدمفيعوغلةعهود

الخاتموكان.الأخنامحملفيالبابيبنعادةهيرودوتيخسجل

وأالصلبالحجرمنا!وانةضكلعلى-عادة-عندهم
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-خاتمخم

الىطر!منطوياالأسطوانةهذهتثتبوكانت،ابلور

اممروفي.بهبحيقهاخعطبداخلهاويمرر،الآخرالطرف

عل-الحاتمصاحب31ومحه-الرسميحفركانالأحوال

وأالرفبةحولالحاتميعلقوكان،للا!وانةالخارجيالطح

ة38تك،رعصابتكخاتمك5:انظر)الخصرحولووبط

:8نق،ساعدكعلىكخاتم،قلبكعلىكخاتم"مع18،

،الصدرعلىت!دلىالرفبةحولمعلفاكانخاتئاأنأى6-

أضكالأفدمهيالا!وانةوكانت.االاعدحولوآخر

تغكل-الكلهذاأنالا،بابلنطأوعصرفيصواء،الأخام

؟،ثاهلعكنصط!الجعران"محلهليحلمصرفي-بايدربم

الكل.انحروطةكالأخنام،أخرىأشكالأيضئافاككانت

ضعارعلبهنجق!الأصبعخاتمكانالحضارةأزفةأقدموفذ

بهللبصمومريحةسهلةكويلةويشخدميمزةضارةأومميز

ماهىالنوعذلكمنالموجودةالأختاموأقدم.اللزومعد

بحمىاضخدعت؟.القدماءالمصرينمقابرقامحثف

أ!ئا.الأختام-اليقنثل-الأخرىالفدكلةالحوب

بلدانمنوغرهاايونانالىالضرقمنالمادةهذهواتقلت

سواءروممافياضخدتالتيالأخامتوعتوثد.الضب

كلالقديمةالأزمنة!اصتخدتوقد.الأفرادأولأباطرةصن

الىبالإضافة،الأختامصنعفيتفرعاالكريمةالأحبارأنراع

أولالغوكان.الفخارأوالجرىالحجرعثلالرخيصةالمواد

الضرقفيأما.بانتمعيايطبعكادةالنر!فياصتخدممما

الحاتم،كطين":أ!وبيتول!،الطيئاشخدمضدالقديم

لوياهلانجمتنطىالنيالحراشفوتوصف.14(38:)أى

-خاتمخم

مضغوطةعكمةمانعةمجان5بأنها(النيلتساح)المثه

والمباتالأحباراصتخدمتثم.1(41:ه)أكرب!جمنهاتم

بحد.فيما

الأحاماسمحدامكان:العرانينلدىالأخام)2(

فقدالإسرائيليينلدىمألوئاشيئاالأ!ابعخراتمعلابقرضة

لرسف:فرعونكلاممنواضحوهذا،مصرفيعرفوه

خاتمهفرعونوخلع،مصرأرضكلعلىجعيكقدانظرا

ذلكوكان42(و41؟:ا7لك،كوسفيددوجحلهيدهمن

اصائيلبنرعرف؟.فرعونعنناءمئااللطةلتخويلهرمرا

3:128:8،)أست!والماديينالفرسعندالأختاماصتخدام

الأختامأنفسهمالحبرايخوناشخدموقد.(6:71دانيال،01و

يهوزاأعطىحينهىذلكالى)شارةوأول،بكرزمنمنذ

لكلشهوضمائارهئاثامارالى"وعصاهعصابئمعخاتمهأ

.2(اوه388:،لك

،بكرةأزشةفيا!فورةالأخاماضخدامعلىالديلولدينا

ئابفيالرداءمحفيعلىالمرضوعينالحجر!وعفقوذلك

الذهبصفيحةوفي،93:6(ا،28:أ)خرالكهنةرئيس

.1(934:)خرالصدرةوفي،3!36:930،:28)خرالنقي

تميزكحملالأختامعلىالقشصناعةصاحبنيشوعويذكر

.(38:82صراخ)

للأختامالائعالاصخدامومن،يهوذاتصةمنلناوصدو

يحملكان،الأنذوىمنعبراقكلأن،أخرىبلادفي

أصابعأحدفيعادةطبسالأصبعخاتموكان.لهخاصئاخلالضا

!نط!قغ!%أ!

البرطاليالمحفليضوظةاعوهاقديمةأخام

الأصفرالاقوتمنخغ)4(.فينيقينققعيهالأديضالعقيقمنخغ)3(لشحارب.اصطوانخغ)2(اسطوافي.خغ)1(

طابع)7(ظهرما.علرأ!اتسندبطةضكلعلخغ)6(فارحمى.نققعبهإلأليضالمق!قمنخم)5(أثورى.نققعيه

لحتمطينكلطابع)9(كونجيك.منقمحنجلةرصمعيهلختمطينعلىطابع)8(كودنبعك.منلآصحمونلحمطنعلى

كو!نجك.منعقربصورةلحه
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خغ-خاتم

)ارع!ا،اينىيدىعلخلأشا..كانالوا!منىالبد

معنشنمطلديهمكنلمالحبرانحنأدو!لو.24(ت22

فياكت!فتالتيالأختامكلتؤكدحث،بهمخاعىالأخام

ابابل.ثمالمصرىاثطموكانالائدافطأننلطين

الاستخداماتأهممنكان"(:الأ!اماشخدام)3(

والأوامرالرصاللوصحةأ!الةلالباتهو،الفديمفيللأختام

وقتفيالترتيعكلدولماتؤدىالأختامفكانت.وغكلهاالملكية

وهكنا.القيلينعندالامصوخينوالكتابةالقراعةتكنلم

)املأبفاتمهوختحتهاأخآبباسمرسلالافىاللمحتا

لأن.الملك)بخاتماسثأحثوورشأوامرختت؟.:8(12

)أص،تردلابخاتمهرنخغالملك3باتكنبالنيالكتالة

.3:12(1،و.8:8

علىالرحميللتصديقالأختاماستخدام،شقبما!رتبط)ب(

ختمفقد،والعهودوالمكوكابجاريةوالمعاملاتالصففات

32:)إرمياأحنشيل"مناضتراهالدىالحفلشراءصكاربا

علىأختامهممحهوالحديدوننحمياوضعكا.44(اوا-4.

9:38،)غاللهوبين3عهذاليكونمحبوهالذكيالميثاق

.ا:ا-3(.

!ي!ةوالكتبالصكوكلحفظتتخدمالأختامكانت)ب(

ببمةمختوئاعفراايوحنارأىوفد.(3241:رمبا)1أمانفي

.(5:1)رؤأختوم

منخيطيلفكانالكئاباوالدرج)والصكخغوعند

الطينمنفطعة،حولهالمدودالخيطبطرقتلصقثمالكتان

هذايفكأنلأحدبحقولا،لتجفوتتركالخاتمعلهالبطبع

صنيتوثقأنعليهوكان،ال!لطانذلكلهالخرلالاالخاتم

وأالدرجأوالصكوقراعوبفكهتومأنقبلالخاتمصلامة

.3(وا:9،6و25.:5إرؤالكتاب

ليفويضرمرا-القولصبق؟-الخاتمتسليمكان)د(

؟و،بوصفخانمهفرعونطمعندماحدث؟،باللطة

ذلكبعدأعطاهو!،لهامانخاتمهالملكأحشويرشأعطى

أ!تاانعلى1،8:2،.3:أضو41:42،تك)انظرلمردخاي

.1(6:هالأولمكابيين

لمنعبالأختامتختم،غلقها!لزمالتيالآبوابكانت)هـ(

الأصدجببابخمثلما،مئولك!شخصأىدخول

ماوهو.القبورخغعادةهروثوتوذكر.6:17()دانيال

الذىالحجروالفرييونالكهنةرؤصاءختمعندماحدث

:!وعالربجدفيهوضعالذىالقبربابعلوضحوه

27:)مت،الحجروختموابالحراسالفبروضبطرافمضوا"

ابيىسيطرحوعندما.حلةالتلايذ)يهينسلللاحتى66(

وكاد.2:3(0)رؤعلبهأيضئاسيخغ،علبهوكلقالهاو!ةفي

-خاتمخم

فبرمدخلعلىحجرخم

مدخله،يسدالذىالحجرحولخيطبئدالبابخغيغ

مصفوفيالطرفينعندالحمعأوالطينمنكميةوترضع

بالحاتم.الضمعأوالطينهذاعلىيطحثمالحجر

ملكيةعلىريهةكعلامةيمتشدمالخاتمكانكا)و(

الخمرلجرارالطييةالصداداتصنكبيرعددوجدوتد.اليء

الأمطوالط،النوعمن،أصحابهاأختامبصماتعيهازالما

)انظريجفأنتبلالطينسطحفوقالأصعلوانةبإدارةوذلك

.1(38:4أى

خاتما5كلتاتشخدم:للأخامالمجازيالاتخدام)4(

والأصالةوايوثيقالملكيةعلللدلالةمجازئااستخدائا،خغوه

عل!ا5نحتوفااينهزغالكنهالخطيةينىلافالله.والضمان

!رمزابخاتمأن!.1(:417أكلها32،34:،ثخزائهفي

العيفةالروسوتوصف.8:6()نىينفصملاكرباطللحب

.4:12()نى،مختومينبوع،مقفلةعيئ،مغلقةجنة5بأنها

التكغعلىللدلالةالمجازقبيلمن،الخاتماكشخدموقد

)إش،مختوماضرهو،فهمهيصعبفما.والسر!ة

-ا5:)رؤ"ختومببةايخوم5السفرمثل12(اوتا92

حتىسزاومجفظهانبوتهكلاميخفىأندايالاللهأمروقد.3(

وأجائا.ا:4(.رؤ9،وا:24)دايالالهايةفيتتعلن

)أىتمائاواضحغوالمجازتللصورةالدققالمحنىيكون

.28:12(حز33:16،

هيوالأخنامللغغالرئبماالدلالةفإنالجدبدالمهدفيأما

فالمؤمن،والأمانوالحفظوالضمانوالوثهقالأصالة)ثبات
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تمخوا-تمخا

)بر!عادقاللهأنخغفقدشهادتهفبلومن1بالمسيح

ذلك.علىموثفاوثهدأترأى،3:33(

لهكونالكاملال!لطانأعطاهأى،الابنالآ!خغ5لقد

إبراهيمخانوكان.33(و6:27)!ولمللماحياةالوابالحبز

عليهحصلقدكانالذىالايمانبرعلوتصدثاوخضاعلامة

.1(4:ا)روخانهقبلفعلأ

الىالأمعطاكاحملفيعملهبولىالرسولويصف

)رو،الشرهذالهمختت5:بالقرلأورضليمفيالقد!سين

الا،الغموضمنشيءقيهالحبارةهذهمحنىولحل،:28(ا5

علىتصديقهوالختمأنأصاسعلىمبيةا!ازكةالمورةأن

يةعنتبيزاتكونوبذلك،ايجاريهالمحاملاتنيالصكوك

وأالحاصةلأعماله)سراءالشرإل!ميخقلأنزبولسالرصول

.خدمنه(طر!قعنالأمبهااضشعالتيالروجةالبركات

الذفىكان؟.لهمملكاصارتأنهاعلىختمهعلاو!ع

يأ،الربنيرصالتهخماهمبولسلالرص!دعلىآمنوا

المؤنينيخغاللهأن!.صنللهإرعاليهبرهانكانراأ-

،؟13أ)أفممتلكلألهعلىختمهالمالكيضع!القدصبالروح

الوثائقأنوكا.لهملكاصارواقدباعتارهما:22(كو2

عنوالكثفأختامهالنضاباسبالوتتالىنخومةتحنظ

هالفداءليوم"القدسبالروحالمؤفيناللهيخغهكذا،عتركاتها

بول!:الرسولمحبهوما.3(.:4)أفأجسادهمفداءأى

:2قي)2،الخثمهذالهاذثبتقدالرا-اللهأصاسولكن"

.والضمانوالصانةوايوثيقالاتلاكمحنىأ!ئايتضمن(91

مم!زهمإنما7:2-4()رؤعيدهجباهعلىاللهخمأن؟

ييما،الأبدىالأمانلهمليضصنكا،الحاصضحبهياعتبارهم

لهملهس9:4()رؤ،جباههمعلىاللهختملهمليسالذ!نا

.الضمانذلكنل

تم:خوا-تمخا

وكلمةعبريينكلمينعنمتربةالعربةفيوالكلصة

لرنانجة.

طبع،االفعلمنمتقةعبريةكلمةوهي،طبعات15()

الحاتملأن)ما(ومحنىلفطاالعريةفيالكلمةنفس)وهي

الاستخداملأن-الأرجحوهو-أو،قالبفيمبرع

الطمنأوالثمععلىكخغبهالتوقغموكانللخاتمالر!سي

الخاتم.بصمةلطبع

الىالخروجسفرفي،الحبرية،"طبحاتكلمةوترجم

لحملهالحصوان!ائدخلكانتالابوتمنكجزء،حلقات"

رمسصدرةفي،حلفتان"ناككانت!.25:12()خر

الحهمة.أشةمنغوماوفي،2(28:28:931،)حزالكفة
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تمخوا-تمخا

أصاشافهو(الأصلهوكانللخاتمالآخرالاضهخدامولحل

!،الفومصراةمنوبنهاصة،اصبعهفىالثخص!عهاحية

،3:12اص41،42:تك)انظر.للسلطةمز2كانالخاتمأن

إشعياءذكرهاالناءحلىمنالخواتمكانتكا.ا(و.8:8

:3)إش،الأنفوخزالمالحواتماالزينةأدواتتائحةضن

وجاء5:الجحةلإتاتالحراتموالشاءالرجالتدموتد

منتاعكلوقلاثدوخواتموأقراط3!فز..النساءمعالرجال

ضدا:لموصىالجندرؤطءقال؟.22(35:)خر،الذب

حجولأذبأتحةوجدهماواحدكلالر!قربانقدنا

أخ!رهااليالقالممنوذلك"وقلاثدوأقراطاوخواتموأصاور

.05(31:)عدالمديايخينمن

ض2"أوه388تك)انظر،خانم،أى،خوتم9)2(

.22:24()رمبا3،.أو4و3693:6،و2اواا28؟

)حجى،الجنودرب!ولاخترتكقدلأقكخانموأجعلك"

)2:23.

الخواتم،منمح!ةأنواغايبونالقدماءالمصريونوكان

أضكالعياعفور،النبمنوبعضهاالفضةمنبحضها

والحروفالجواناتمنوكرهاوالصغودرالجحار-شئلمختلفة

دلايها.لهاكانالتى

!!5

!ه

كأخاموبصماكامصريةخواتم

ادكتويوساهياليونانهةفيالكلمةفإنالجديدالمهدفيأما

للدلالةتب!وكانت،،للأصبعحلفة)ونعنيفا"هلاءة4()95

الو"يد.فيخاتثااجملوا05طبهامنمكانةأوصكزعل

الحقزفحهئمضنكانللخاتمالابنلبىولعل،ا:22(5

الإناندلبىوفد.أبيهباصمالصكركتوقعأوالأوامراصدار

الاجماعية:وصنبتهئرأنهالىككلمماذبيخاتممنممر

.2:2()كع،ذببواتمرجل"



خان

خان:

منكث!بين!ثدةزالتوماالفرلةاصكصالعادةكانت

وأفريقياأمركاز-الحالممننحتلفةأجزاءفيالأجناس

النربيين،السامونبينضايمةالحادةهذ.كانت!-واضرايا

ومصريين،وأموميينوعمرننوموآممنوعربعبرانيينمن

وكان.والبابلينالأشرريننعدمحروفةتكنلملبهها

لذلك.ككلللنطقةبالهاستثاءبهعانفيالفلطينيون

الختونين.غكلأى،الغلفاوصفدأئثاعيميطلقكان

بامتهازاتللتمتعأساسئاشرطا-عامةبصفة-الحتانوكان

الدينولأن.9(:44حز:21،48)خرمينةود!يةسياية

فبمكن،الحياةلىهائادوزا-القديماالعافي-طعبكان

لاالتيالغر!ةالعاداتمنكثكلمثلئله-الحتانبأنالقول

نعددأنوقبل.دنيكطقىلأقد-الأصلمرعاها!عرف

،الحنانومحنىأ!لاستبهافحاولتاليالخنلفةالظريات

قوردتاليالهامةالإضاراتبحضنصنرضأنبنابحن

:ابخانعنالفديمالعهد

حرهبينالحهد)قامةعند:القديمالعهدزا!ان()أولأ

أقيما:الربلهلقاحيث،الحهدعلامةالحتانكان،وأبرام

لكإلفاكون...لعدكمننصلكوبينوبيكينىعهدكط

ونلكأنتعهدىخحفظأنتوأما...بعدكمنولنلك

ينيتحفظونهالذىعهديهوهذا.أجالهمفيبعدكمن

فتختمون،ذكركلمنكميختن:بحدكمننسلكوبينولينكم

ئمايةابن.ويبهمبينىعهدعلامةفيكرن،غرلتكملحمفي

بفضةوالمبتاعاليتويد.أجيالكمنيذكركلمنكميخقأيام

لحمكمفيعهديفيكون...نسلكمنلي!غرببابنكلمن

غرلته!فييحنلاالذىالأغلفالذكروأما.أبدئاعهذا

17:أتك!عهدىنكثقدإنه.ضعبهامنالنفستلكفتقطع

7-4)1.

ماالفصحمن!اكلاأنوالغربلنزيلمموخايكنوأ

فيخننللربفصخاوصنعلزبلعندكنزلوإذا":بختاأ

منه"يأكلفلاأغلفكلأما..ل!صنعهكقدمثمذكركلفه

وخثنصوانمنسكاكين!حوعصنعوقد.أ:48(2)خر

"الجلجال،المكانذلكاصمودعى..القلفتلفيإصائلنجى

لنليهزةعلامةايخ!انفكان.ا-9(5:!قاللحرجة)أى

الصؤان،ك!كاكينالزمنعلياعفاآلاتواشخدامهم.إبراهبم

الأمر.بهذاذسكهممدىعلىلدليل

تدل،ابنهابختالى-موسىامرأة-صفورةقيامقصةأن؟

لأنهاموسىنجاةفيكانالابنختانأنكا،الحتانأمةعلى

وكأن!2(وه4:24)خر،لمطدمعريى)نكه:دقالت

.ايخ!انعميةفيابنهامنالدمبسفكتأيدتدزواجهامثاق

خان

ظهرتالىالنظركاتنرتيبكلكن.ا!لنثأنظرياتلأ!(

دلى؟؟الحتانمأحول

كلامهعند-هكلوثوتجح2:هووثوتنظر!ة1()

دافغاكاناليهالدافعأن-المصرينقدماءعندالختانعن

هو)نما،دينيةكربأجابالحتانثأةتمبمأنالا،صخا

البدالط.الإنانحياةفيالدينوأهميةلمكانةتجامل

الوض!علاطتكافتماوكئبزا:لبةعلامها!ان)2(

الأرجح-على-الأصلفىكانتأ!امعالغرضنفىتزدى

لأحدالممكنمنتجعلالقبيلةعلاتوكانت.صر!ةطلاصم

يتجنبوهكذاقبيلتهصآخرفردأىعلىكعر!أنالقيةأفراد

أفرادعلىالتعرفمنالقببلةالهتمكنكانت!!قتلهأو!لىذاءه

قايينعلالربجمللفد.الخا!ةحماتهتحتالمرضوعةالقية

البعضويظن.1(؟ه4أتكوجد.منكل!تلهلا!كيعلات

العملصاحبعلامهأن)44:ه(اضعياءبنبرةجاءماعلىبخاء

نإ!ولالبىوكأن،الحبديدعلى،توضم)تنقشكانت

الىكتمرنأنهمعلىيدلماأيديهمعلىييهونكانواالمود

نقشتك،كفيعلىهوذا":أورضليمعنالربويقول.يهره

ينىأخرىجهةومن.1(:946إش)،دأثئاأماميأعوارك

2أجادتجرحوالا5:قائلأأجامهمعلىشىءمحابةعنالرب

كانإذ،ا:28(9الا،يخكمتجعلوالاوشموكتابة،قي

الوشمعلامةوكانت.الأخر!الدياناتفيشائغاأمراذلك

ولكن،رؤكاتسهلحنىظاهرةأماكننيعادةتعملهذه

لأفرادفقطمعلومةلتكون)خفاؤهايلزمكانالأحيانبعضفي

القيلة.

إلىالشخصبوصول:للاضالطدئاالجانكان)3(

الحقوقبكافةلاواممغالزواجفيالحقونحه،البلوغمرحلة

المدنجة.

طرمهافيكانتالبئربةبا"يحاللىدقديم6عادأنبما)4(

صنانتزاعهيسهلبحزءايضجةتقبركانت،الانقراضالى

بدطة.زبيحةأوتفدمة،الجسم

!الدمنحك)وكان:مقدصةعمالةاعانكان)5(

كانفقد،الأفرادأوالقبلاللبينعهدأىلصحةلازئاصرطا

إقامةثمومن،الجطقدةالأطرافبينالدمتبادليحنيذلك

علاتةعلىمبنيارتباطاىبكنولم،يهمجسدبةرابطة

نأالمفروضمنكانالمنطقوبنفس.للانتاكقابلأ،دصية

رابطةالقيةوينبيهكئأالذيحةدمفيالقيلةاله3تقا

فيضرورئاالحتانكانلماذاتمائاالراضحشويى.متدصة

التناصلعميةأنالىال!!ثارةبناتجدرولكن.المراصمهذهمثل

كانالقبيلةازدهار)ن.البدالطالانسانورهبةدثةأثارتقد

ذلككختارأنالطييومن،الزواجرابطةنجاحعلىيعتمد
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خان

وزيادةالقبيلةوحودبامتمرارعلاقةلهالذيالجسممنالجزء

التفوهذاوبأكيد.الدمبعهدالعلاتةيثب،عددها

عقدعلىايصديقعلامةهوكانابخان)نيترلون،الأخكل

لرابراهيم.بهو.بينالحهد

ضدايخانأن،انفاالمذكوراثاكالرأىينقضمماولكن

يزعمونولبههم،الطفلمولدمنالثامنايومفييغكانالهيرد

الأصلىبالمفزىلجهلهماليهوداتدعهتجديذاكانربماذلكأن

با!تازاتاقيحقالختتنللفرديمطيايخانكانولما،للختان

هذاآداءعلالآباءكلهفأنالطبيحيفصن،القيلةالىانمائه

.الحاةمنبكروقتفيالأساصيالحمل

المذكررة-بعلراوالثاكوافيالئالافتراضاتانفحصعندماو

.واحدةلنظريةنحتلفةأشكالالحقيقةفيأفهانجدآنفا-

فيفالمضوية،دكئاعملأأصا!فيكانالحتانأننيولاضك

الفبيلةممارعات!والماركة،المواطنةبحفوقواثغ،القيلة

منوكل.يمضبحضهاكلقيالاتازاتهنهكل..الدييما

القية،وإلهالقبيلةلينالعهددائرةفييدخلالدمبطفىمر

منكانلقد.القلىالمجتحاتجازاتبكلتحغأنوله

بمكنكانمابببالإسراثبينبحنانبوع!ومأنالضرورى

وذلك،الكنحانيةالضحوبوبينبيماختلاطمنحدوث

.5:2-9()يثرابراهيملعهدالمميزةبالعلامةللاخفاظ

مندلختانالروحيالمضىتضح:الروحيالمترىلألاالا(

تحبلكىنلكوقلبقبكإلهكالربويختنا:القول

03:أث5لتجانفصككلومنقبككلمنالهكالرب

عكلعلىكبيرةأهمية!لق،إرياثلنبئاأننظنولا.6(

ولذلك،الميقالروحىمنز)5يكنلملر،كايخانصطحي

وأالأثوعونأوالمصريينيففلونلالأنهملدةقرمهيول!

ويخدء26(.:9)إرياأالقلوب"كلفلأنهمالعمر--أوالموآلين

فيالظامريايخادكلللدلالةاالقطع9لفظبود-الرصاا

.3:2()رالفلبنيروحيبتعييرالمصحوبعر،الجد

فياليهود!ا"لأن:روبةفيالكنيةإلىرطلتهفيبكنب؟

اللحمفيالظاهر!الذىالحتانولا،يهودئاهويىالظاهر

هو(بالحرفأى)بالكتابلابالروحالقلبوختان...خنائا

2:28)رو،اللهمنبلالناسمنليىمدحهالذىالختان

.92(و

الميحيينبينطويلأجدلأايخانتصيةأثارتولقد

،ا-فتاندضرورةالهود!ونالم!عحهونطالبفقد،الأوائل

بأنتقولايىأالصارمةايخصصيةلنظر!ةامتداذاذلكوكان

ظهرتوالتى(ضطانحتارةالنجةعلىمقصوربالمسيحالحلاص

وطفا.والرومالطالرنافيالعهدبهنفيالطويلةالقهرفنرةأنناءفي

يلزموكان،وللودالحودمنكانالخلاصفإن،الرأىلهذا
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يكونأنيشطيعأنقبل،أولأبهودئاالإنسانيصوأن

أجلمناتي!وثاوسختانعلىالرسرلبول!ووافق.ميحئا

فأثبتاخطرفيالمبدأأنرأىلكنه:3(16)أعفقط،الهرد

.ايودرونيقولهماجدوىعدمر!للهمحظمفي

فصولمنكثرفينجد:المجازيةالاستخدامات)رابئا(

فالرب،"للختان5ا!ازيللاستخدامأثلة،المقدسالكتاب

للطحامشجرةكلوغرسغالأرضدخلغفشىا:يقول

كل2لاغلفاءلكمتكونضينثلاث،غرلتهاثمرهاتحسبرن

البليم،بحبدرنأهلهاكانأرضعنلأنها:23(91الا،نها

لاا،الربممجدقدصاثمرهاكليكونالرابحةالشةوفي"

.أ:24(9

أغلفأناها!:للربقائلأتواضعفينفهمرسىويصف

أذنهم"لأنشبهفيعنفإرمياأما.3(.6:)خر،الثفتين

كلاولأن،1(.6:"رميا،يصغواأنيقدرونفلاكلفاء

.9:26()إرمياالأمصاثرثل،القلوبغلف)ص!ليلبيت

لاالذىالمغلقالقلبهو(ايخونغرأى)الأغلفوالقلب

نصفيأنتقدرلاالفلفاءالأذنألى؟،4صاكلامبأىيأثر

.القولفيتمزالتيهيالغلفاءوالشفاه،ا(6:."ريا

رقابكمتصلبواولاقلوبكمعرلةاختواا:تائلأالربمرهمويأ

:بالقولالههوداشفانرسيخاطبكا.أ:16(.)ث،بحد

داثئاأنغ.والأذانبالقلربانحتونينوكرالقلوبقساةيا1

)أع،أنغكذلك،آباؤآكان!.القدسالروحنقاومون

:7)51.

)خث!

خثر:

إلىالجفحةخصرةوتضافغلظ.وخئوزاخئراالبنخثر

تصنىألم5:أيوبولقول،الجبنفهوليصعنعليتخزالبن

الذىأنتأنكأى(01:01)أيوب!كالجبنوخزتيكاللبن

وعصب.بعظامفنسجتيولحئاجلذاوكوتياصنعتني

01:11)أبوبأروحيعابتكوحفظتورحمةحياةفحتنى

خني:

حزقيالالربأمروقد،الفيلأوالبقرأمعاءففلاتهو

متكيءوهريأكلهأنعليهكانالذى-الئعركعكيخبزأن

بدلالبفرخي"علىيوماوتحينيومئةثلاثةلمدةجنبهعلى



نحدات-خد

ائيل!بنىسيصيبلمارمرا4:9-17()حزأالانانخرء

ولالغم.بالرزنخبزهميأكلونإذوالجوعالمذلةمن

)خد!

:اتنحلى-خلى

،الدقمتىإلىالحيينمؤخرجاوزماوهومعروفالحد

وانحدات،وثهاليمينعنالأنفكعاناللذانهماالحدانأو

وبفول.النومعدالخدعلها!ستربمالتيهيالوصاندأو

الأبدىأوصاللكلوصاندبخطرللواقيهـويل:النبيحزفال

صدأناهاابفوس..لاصطيادفامةكللرأسنحداتويصنعن

عن!وأمزتهاكالفراخالنفرسبهاتصطدناليوطءلدكن

.كالفراختصطدنهاالتيالنفوس.القوسوأطلقأذرعكن

فيبعديكونون*أ!ديكنمنضبىوأنقذمخداتكنوأمزق

ترينتحدنلنفلذلك...الربأناأفيتعل!نللصدأيدككن

.أ-23(ا:38)حزقيال..،بحدعرافةتعرفنولاالباطل

لرغاكافتوانحداتالوساثدتلكأنالعباراتهذهمنوواضح

كناللواقيالناءتتخدمهاكاتالتىال!ثيلانأوالمناديلمن

الحرويتخدمىكاذبةببواتويتبأنللأوثانيتعبدن

وأالمنادلتلكالأشخاصرؤوسويغطين،النفوسلاصطياد

بصطدنوهكذا،الحرأساليبمنضيئارووالالكىالئبلان

تصلكاتتالشيلانتلكأنوالأرجح،الطكلكاصطيادالنفرس

كللرأسا:يقوللأنه،الجسمكللتعطىالقدمينالى

.أتامة

يلى:دخاأ-ودخلىأ

ولذلك،الظهرعلىالياطآثارهيأعلأالأخاديد

للأرض)عداذاالمحراثكتهااييالخطوطكلللدلالةتستخدم

وأفضاله:الربببركاتكننىوهوالمرنموتول.للزراعة

كلاهتبارك.تحللهالالغيوث.أخاديدهامهدأتلاعاأرو"

ولم!جلود"هيالمبربة!أخاديدوكلمة.ا(.65:)مز

رترجتهاأولاما،مرتينإلاالمقدسالكتابفيترد

الأ!ادىكلعلى5:البىإريافولفيوثانيحا،(أخاد!د"

هيوالخحوكأ،:37(48)ارميا،سرحالأحقاءوعلخموش

ويولولونيبكونالجميعأنأى،الجروحأوالخدوسق

أوربهم.وبخشون

ر:يخلى

كلصارثم،البيتناحبةفيللجاريةئمدالترهرالخدر

ترجمتوفد.وأخدارخدوروالجح،ونحوهيتمنواراكما

نحادع-عنحد

لفطاالعربيةفيهي!!خدر،(1):عبريةكلماتثلاثعن

كثيرةمراضعفيترجتوقد7:27(أم2،ه32:)تثوصى

،(31:1صم42،2!3تض3،:43تك)الظر،غدع9إلى

!حجال،وإلى12(و:9أ6ا:5،2)قض:،حجرة5وإلى

وقد4(3:عاصس:4،8لش!!يونة1)2(.(4:اأشى

ناحوما:40،22)عر!مآوىاإلىالكلمةنف!ترجمت

هوالأسدوخدر.4(.38:)أممو!أكريس9وإلى1(2:2

النهةفيبالخدرروالمقصود.3:4()عاموسمكسهأوعريئ

خدوراأما.اليتداخلفيالناءتحتجصحيث2()32:ه

:القولفي،بخبم1)3(.الفبررفهى7:27()أمأالموت

مخدعهافيأى45:13()مزأخدرهافىالملكابنةمجدكلها9

الداخل.

خل!ز:

سبهتأىرجلهخدرتيقال،واصترخاءفتورعراهخذزا

الغاكة،الوانحقتخدرت،:المرنمويقول.الحركةعن

يومفي):!ول؟.الحركةعنضحفتأى38:8()ص

(7702)مز"تخدرلموانبصطت!دى.الرباتضيقي

المترجمةالمبريةوالكلصة.مبوطةظلتبلتنقفىلمأنهاأى

المرجمةنفسهاهى،انفاالمذكور-فىالموضعينفي،خدزإ

حييوتقاءللين)يحقوب(وأخبرو.5:القولفي،جمد)

لملأنهئلبهفجصدصرأرضكلعلىمتسلطوهوبمد

.الخفقانعنيكفكادتل!أنأى:26(45أتكأبصدقهم

الحكم!نهرجولاالر!ةجمدتلذلك5:التولفيوكذلك

تعداأىا:4()حبقوق(لالصدكقيجطالرورلأن،بتة

قوتها.للر!ة

خذع:

92،2:هتك)انظرالمكروهبهوأرادختلهخدعه

مخادعةوخادعه.اغ(91:26000صم272،و26و31.2:

24:28:26،أم78:36،مز)انظرالنفسفىماعرأظهر

.اخ!(0301000:اش،91

:عدنحا-نحلىع

وأالحجرةوهوالخدعحمىوبهالشىءاخفاءهوالخذغ

وهيأخدراهيالعبريةفيوالكلمة،البداخلالحزانة

فيماإلهاالرجوعفالرجاومعنىلفطاالصبيةفىالكلمةنفى

بق.

ملحفةحجراتكانتا:37(.)غإلهايتومخادع

ليقربوغرهاوثماروزيتحمرمنالتقدماتبهالتخزنبالهيهل

النة.مدارعلىللربنها
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ابخوبنحاد!ا

:الجنوبنحادع

إلىالرجوع)الرجاالفلكية"البروخأأو!الجازلاهي

الكاية(.المعارفدا"لرةشالثافيالمجلدفي،جنرب"مادة

تصاوير:نحادع

فيإصاثليتضيرخماتفعلهآدمالنباأرأيتلى2قالثما

لاالرب!مرلونلا-.تماويرهكادعفيواحدكلالظلام

ايكلكرفأومخادعإلىناوالإشارة.12(8:)حز،يرانا

أما.الرئة3بطقوللقيامإصائلضيوخيحتمعكانحيث

نفسمنالعاضرالعددفينجدهفقدتصاويرمنيخهاكانما

ضكلوإذاونظرتفدخلتا:!ولحيث،الأصحاح

علىمرسومةإصاثلبيتأصاموكلنج!جرانودلالات

ذلك-إلىبالإضافة-كانتولحلهادانرة،،علىالحائط

التي.الساوكةالأجراممنوغدسماللثم!صورعلىتتل

.8:16()حزفمالبحضلهاقبدكان

:فىمخا-مةخلى

العهدفيالمتخدمةاليونانيةالكدمة:الكلمةمغىأولأ

4(،نهه،!أ)8"د!اكونيةأهيالخدمةعلىللدلالةالجديد

ىأ(4أ8،+!ه)ولهننوياكرد"و(4ة4"ه+فىه)!سنوكو،د"و

.،جنهدم"أى)ولاولهرونه(ادياكونين،والفحاا،خادم"

الحهدفيواضااصتخدائاالكلماتهدهيعوتخدم

الكنيةداخلالخدمةعلىمفاهايقتصرفلاالجدكد،

تتخدمفإنها،ذللثعلىتقتصرعدماوحتىبل،المجه

ما:،كرةبمعان

،ا:26(2)يوعامبوجهالتلمذة)1(

القدسالروحمنالمنوحة،بالمراهباالكيةخدمة)2(

جعتثملفهيثمومن12:ء(لمكو1ا:2،7)رو

.2:26(0ت6:2،)أعالحدمةأصواخ

4:12(،وخدمة)أفخاصنحوعلىاالكلمةخدمة))3(

02:24،21:91،ا:17،)أعأعمنحوعلىالرصوا!

.ا!(ا:113000رو

،:61،1192:)أعالفقراءبإطحامثلأالمتحلغةالخدمات()4

أورضليمدالفقراءالقديينتزوولتظيمأو،2(ه:ا2

.(اح91000و84:كو2،2ه:ا5)روبالحطايا

)اكو،اضفاناسيت"خدتنو!اعنالخدطت)5(

ييك!ر،و)،:17(4)كو،أرخب!وه،:ها(ا6

.(الح470:00كر1،2؟6)أف

بإرارة،ابحثهذافيالحدمة،5كلمةاضخدامقي2و

042

مدخا-مةخد

رابطةتجمعهموالأخواتالاحوةمنعتحدةجماعةوقيادة

فنى.الأمواتمنالمتام!وعربهممعثركهمهيداخلية

مع-!وعالربلاتاعالدعرةتأقي،المشحيةعصورجميع

فردلكلوتأق،الخميةالانانشزونأعمقشأفها

!زمهاايقيةابفرأنإذ،عزلةفيتأزلاأنهاالا-بذأثه

ثمومن،الفكرنفىلهمممنالآخر!نخبرتهانيلاركأد

-بالضرورة-لهلابدظاهزاضكلأالثركةهذهتخذأنينبني

.والإدارةالبادةمننرعمن

الإيمانعنواضحتحبرمنفهابماذاضهااليهةفكرةان

و)داركا،والاجماعات،المقدتلضالفروممارصةاثمزك

خدمةتضنفإنا،للاخرةوالجديةالروحيةوالماعدات

مانوضحأنابحثهذافيوضحاول،مانوعمنإدارةأو

صالأولالقرونفيالميحيةالكنشةفيالخدمةعيهكات

قامها.

ح!قةصأولئحد:اطدمةمننحتلفاننوعان:لانا

أعمالضرصالادسالأصحاحلى،الكنيسةضؤونتنظيم

المواند،لحدمةارجالبعةاحنبارنمحيت،الرسل

عنولتم!را!ضه،!ه(38،كنع!مترابيزا!س)دكاكونين

كلفه(،هنا)5ولهأ.وله"هاتولوجويا)دكاكواالكلمةخدمةا

الكيةبد،فذظهرا،الخدمةمننحتلغيننوعينبينتمزوهو

الرسل،عصربمدماالمحذاواضرا،الرسلعصرفي

المهدأضارط"لروفيبولىالرصلرصائلفيذلكتتبعويمكن

،ط!هنه(الرسل)تعليم"الدكداك"فيظهر!،الجديد

كابوني،برنابارساهلاوفي،هرماسراعياوفي

لكليناوسكاباتوفي،،صسيرس5لثهد"الدفاعا

وغرها.

،الاخ!صاصفيالأخرىعنإحداعاالحدمتانوتختلف

محاياتوفي.حمأقع،الموابأصاسعلبيهصااممزويقوم

ككلمونمن"بأنهم،الكلمةخدامااشهرالرصلعصر

الكلصة:خدمةعلخروناثالابويطلق.،اللهبكلمة

بفدمةت!ميهاالأففلمنلعلولكن،االع!ةمواب"

الأخرىالخدماتكافةالأخرىالخدمةتضمبينا،،البوة"

اشيزوكان،داثماالحدقاننلازتوقد.المحليةالكنائىفي

بأىيكونوالمالكلحةبخدتالغائحينأنهوينهصاالبهيرالحمل

لمو،مجيجمنعأىفيالريهةالوظاثفأصحابمنحال

مفرزينكونرالمكا،منصبلأىحميمأوستخبينيكونوا

"الكلصة،أتهمضد،مينةيواجباتللقيام-كنيةبطقوس-

التيالرسالةنجلغالىتدفعهمعمفةداخبةكدوافعوأحصوا

،مكانالمكانمنتجرلونمغالبحضوكان.تلمرها

كونواولم،الحاعىجمت!حهم!الآخرالبمضاصتقربيما

تمحمأنالكناثىعلوكان،بههططةأىأماممثولين



مدخا-مةحد

أى-"الأرواحتمييز"مربةكانتفقد،رصالموتمتحن

عاوكةبرصالةتكلمقدأفياءالمدعوفىأحدكانإذامانميز

قبلمومتى،المحيةللبهةالمحطاةالمواببينمن-حققه

أصحابمكانةمنأرفعبمكانةمجظونكانوافإنهمالكنية

كاءمائدة"بخدمةيخقومون،الكيسةفيالأخرىالوظائف

الاحكام-سجحال!ادبحالا!فيحكمهموكان،،الرب

المعترفينأو)،كبريانوس)بينالحواروكان.الحاديةالكنة

فيئارالذكيالطويلالصراعفيمرحلةآخرهوقرطاجنةفي

خدمةعنثأت،ثيئاوضئا.الخدقينبينانفيالقرن

.الآنالقائمةالختلفةالبه!ةالظيصاتأنواعكل،الموأثد

بكلكنيةرنبأصحابالخدماتبهذهالقائمونوأصبح

فيالكن!يةبالحدمةللعامينتخبونوأصجوا،الكلمةمعافي

وأمبحوا،خاصةبطقرسلذلكومرزون،محينمجتمع

الصل.هذاأداءعنالكنيةأمماممئولين

الواحدة،تمائاالخدشانتيزبيماأنهنذكرأنالمهمومن

الحدتين،لكلتاالأشخاصيمضينتميقدفإفه،الآخرىعن

عادئاعضؤاكانصاء،النبوةموهبةاضخصلدىيكونفقد

ضغليمنعفلم،الكنيماالرتبفوكيمنأوالكنيةفي

كانفقد،المنصبصاحبعند،موهبةاوجرد،شصب

وكذلك،النبوةموهبةاعرناأستف،برليكاريرسا

صبةوكانت،وك!ما،أنطاكيةأضفألإغنالجرس"

رحمئامصدزاتكنلموضخصيةموبة،الرببكلمةاليهلم"

.للاستنارة

:أقامئلاثةالنبوةخدمةلشلانبر؟:خدمة)1(

تحماالبعضضيفوتد،المحلمينوه،الأنبياءوا،الر!"

كافةمنالرصلكهونالذين،المبشر!)خدمةهورابغا

الفارقهذااختفىوتد،الجدفيالربرؤ!ةعدافيماالوجوه

ثبعوككن.الجسدفيالربرأواالذفىالرصلعصريالتهاء

بدغاش-الأوائلالم!يحيينكناباتفيالئلالةالأتامهذه

ررجحايى)كيمندسعظاتحتىالأولىكورنثوسرسالة

خة،كلتحد!دالصعبومن.(م002بعدساالىترجعأنها

وكاشهالمرملينرؤادهمالرسلكان،عامةدصفةولكن

الأنجاءعملكانالمؤنينءييفالغصأماصئاموجهةرصالم

المسيحية.ا!تمحاتداخلوالتعليمانصحهووالمعلمين

الجديدالعهدفي"رصولاكلمةتتخدم:الرمل)1(

واسع،وآخرصقبمفهوم،الكنيسةفيالأولمئلالآباءوكتابات

النبوكة.الخدمةمنالأولالقمعلىتدلالوا-فبمفهومها

)مرأرصلأأيقئادعاهمالذيناعثرالاثنىالرباحتاروتد

الكرارةعلىلهافحصيةرفقهمخلاتص-يدربواحتى3:14(

بعد.فيماحاتهمكلسيبمالذمميبالإبحيلالجليلترىيين

الأحدأايلاميذبينتائافصلافصلانضخميانأمرانوهناك

مدخا-مةخد

الحلافةفكرةتمائابتحدمما،الناسطئروبين،عر

بنفه،اختارهمقد-الجدووهو-فالمشح،يةالرص

ضيةداثرةداخلوئيةشركةرسنراتلضععمهوعاضرا

ولكن.للكل!ةالصقبالممنىالرسلهموكانرا،أتجاعهمن

الذىفحتياس،غرهمآخر-شعلى،رسول"كلمةاطلقتئد

بمدأوقبلسراءيسوعمعالثخصيةالثركةاقيازلهكان

القرعةوقحثحيثالقامةبعدايلاميذاضدعاهوقد،اليامة

)أع،رصولأعثرالأحدمعفحبالحدمةهذهيأخذاعله

خاصةرؤ!افيالمقامالربدعاهبول!أنكا.26(و12:ه

المدكورينالرسلكباقيرسولأفدعي،عيقداخلىواخنار

أناسأحماءالجد!دالعهدو!ذكر.:7-9(2غل،\:أ)رو

كانبل،فحبرسولأبرنابايكناو،رطدعاهمآخر!ن

غل14،إا4)أع"عرالأحد)مشوىنفىكل

وكونياسأندرونكوسعلىسلموا5:الآيةوتدل.2:7-9(

كاناوقدالرسلبينمهورانهمااللذ!معىصركالمأنيى

ودونياسأندرونكوسأنعلى،:7(ا6)رو"قيالمبعفي

الذى-الفمذهبي)نبل،بولىتجديدقلمنرصولينكانا

كنلمذلكأنكقد-امرأةكانت!ونيااو!وياسأنظن

ويموثاوسطوانىأوسيلا)نثم.رصلأتحتبرأنمنعالفا

)اتىمعهواحدمشوىعلىبولىالرصوليضعهما

بابهاللقبهذا)نكارالسهلمنلي!؟.؟:6-1(

رجلينيرلىالرصرلويمتدح.4:6-9()أكوالأبرلى،

:8كو)2،الميحومجدالكنلالىرصلا5إكصاعهحاقول

رسولكم،أيخبىلكنية"هـأبفرودتىعنيقول!،23(

غوهم،كئرون،رصل"هناككانأنهولابد.2(2:ه)ني

الصريعالمرجزفي"عثرالاثى"وبينبينهمبول!لالرصكبز

-:ها5اكو)!اقهبمد!سوعظهوراتيخهدتعرضالذى

الجدكدالعهد!ذكر،الحققيينالرسلهؤلاءعلوعلاوة.7(

ويمتدح.(11:31كو2)أكذبةسلأرا!دعرهمخرينآ

مربة،"منلديهاطلاضخدامهاأفسىفيالكيةالرب

)رؤ،رسلأوليوارسلانهمالقلالليناالرجالرفضداممز

عصرنايلىللكلمةالأوععالاشخداممذاانتقلوتد.2(2:

يطلق،القد!مهونالرعلاأو،الرصلاالتحبكلزالفما،هذا

ايونانة.الكيةثراثربحضفيوالمرصلينالإرطياتعل

لكلمةالمزدوجالاصتخدام،الرصبحدطعصرفيوكظهر

الآحدائوهعحرالاثى"أكيالضيقيالمحنى،الرصل"

بطلق؟.(رصلأعرالاثىتحليم)،الديداك)فيأعحر

المتجولين.المرسلينعلىالأوصعبمناهاأرصل"لقب

بخاصةكيزون-انماءاتهمكانتا!كا-أالركلاأوبك

الم!يحنجيلبإللتشيررؤاذايكرنواأناختارواأنهمهى،واحده

شيزين،بافاطرعرفبمملوارتبطوا،حياتهمأ!امطوال

ل!س،رخالةوكانوا.عمالهمبأيلبمكانهميس،الآخر!نعن
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خدمتهممتطباتاضطركموربما.فيهتيمونثايتمقرلهم

يولىزضلمثلما)،بذاتهبلدفيطويلةلفتراتللأقامة

عر،الأحد)منالبعضفعلو!(أفسىوفيكورئوس

عراتوبمرور.منقرةمنزلةحياةلهمكنلمو،أورضليمفي

جةبصورةوظهرون،يخقصأنمنبدلأعددهمتزايدالنبن

تحنرمهمالكنائىوكانت.،الديداك"ثلمحاباتفينابضه

ايوتعمنيكنولم.الدقيقالاتحانبحدولكن،للغاية

ولا،صييةجماعةأىو!فيأكامثلاثةمناممربقاؤهم

يهالقياميمكنهمماهودعوتهممبرروكان،بخفةيتصرفواأن

.مرازابول!الرسولبهنادىماوهو،خدمةمن

فيلإصرائهلالدينيونالقادةهمالأنبياءكان:الأناء)2(

كانتالمسيحأكاموفي.تمائاالبرةروحتختفولم،القديم

،26(و22:هالواليئحمحانلدىموجودةالبوةمرمبة

وكان.:9(اا)تالمحمدانوبوحنا2:36(الواليةوحنة

تكلمالذى-الغريبأنالامريةالمرأةنظنأنالطبيميمن

ظهورعودةوكانت.:91(4)يونبئاكان-البئرصبهانبمعها

وعدوند.الم!بامجىءاقرابعلىعلامةالفديمةقونهافىالنبوة

،2334:،01:14)متالمؤفينو!أنبياءء!أن!وع

منذالكنيةفيألاءوظهر،الوعدتحققوقدا:94(الو

منالمشحيينمجتمماتعلىقاصر!ككرفواولم،لأتا

الميجة،انرتحيماتلقلالئاتظهرالنبوةكانتبل،ايهود

كانحيثقيصر!ةوفيأورضليمفيالبه!ةفيأنجياءعنققرأ

الودامتزججثأنطايهةوفي،ايهودمنتقريتاالمزمنينكل

بهلأصكافةفيمكانكلوفي،واحدةجماعةليزلفواوالأم

:ا1)أعوكلاطيةوتسالونيكيوكورنثوسرومافى:الأم

41:32اكو7،و6ةا2رو،ا.21:!و32،:أ275،

بعضذكر!.3:3-ه(كل5:.2،اش37،و36و

،9(21:.11:28،أأعأكابوس:مثلبأحمائهمالانياء

أوردثليمفيوديلاوبهوذاا(:31)أعأنطايهةفيوغرهوحممان

،الرجالعلىقاصرةالنبوةموهبةتكنلمبلا:32(.5)أع

21:)أعالأربعةيخبسبناتمنوكان،النساءتاتفقد

يعدهومااثاقالفرننهايةحتىالمسيحيالحصربدايةونذ.9(

الأنبباءمنفقطحةغ!سلسلةالمسيحبةالكنائىفيظهرت

رساثلوبخاصة-الجد!دالعهدأضارمنويبدو.والنيات

الكنائىدالأنبياءمنكثصونهناككانأنه-بولىالرسول

صقيظهوريترقعكانبرلىلالرصأنيدوبل،الأولى

عضوكلحثبل،14()اكرسجىجممعكلفيالنبوة

ينهاوأنالموهبةلهذ.يجذأنعلىكورئوسفيالكيةفي

تالونبكىفيالإخوةحثكا.93(وا:اوه4)اكو

)اتى،النبواتتحتقروالا.الروحتطبئوالا5:بقوله

منيفعدواأنرومهةفيالكبةفيالإخوةحثكا،02(5:

الثدةمنلنوعافخدقدكانداذا.ا:6(2)روالنبوة
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لكيالاذلككانفما،كورنثوسفيالبهسةني،الأنجاءا

الاخوةليانالنبوةموبةمنف!لدةاكبر!فيدونكيفطحهم

صحيخا.بنيائا

ذوىالأنبياءكانفقد،الإعلانهواببرةأصاسوكان

،الجذابالحديثعلىوقدرةروحىفكرلهم،خاصة،اموهبة

ذلكأنالا،لوة"ضكلفيتظهرأحيائامرهبتهموكانت

علىبولسلالرصشددوفد،الأحوالكلفييحدثيكنلم

لأن!االتحكمويمكنهمأفوالهمعلىحفبفيةجطرةللأنبباءأن

وأجائا.32(:ا4كو)1،للأنبياءخاضعةالأنبياءأرواحا

ذلكأنالا،الرؤياسفرفي؟،رؤىفياببوةتأقيكانت

!ودهمحسبماييهلمونكانوافالأنجياء،ملزئاأمزاكنلم

قنرعة.بطرقالقدسالروح

المبكرةالعقودخلالتزا!دقدالأنياءأولئكتأ!رأنو!دو

عملكانفبما،يتناقصأنمنبدلأ،ابدىالثافيالقرنمن

فإن-أمئاأمكانوايهرذا-المؤنينغكلالموجفالالرص

عملهفكان،الميحبةالجماعاتداخلكانتالنينثاطدائرة

فيمعروفةمحانةللأنبياءوكان،وتحلمهمالإخوةبخيانهو

عاءممارسةعندأحدهموجودتصادفاو!،الصادةاحماع

عير)"مميمرضلةصلاة،دالصلاةالذهـيقرمعالاهوكان،باصا

مناثةعندخاصةمكانةلهوكانت،(قبلمنمحدهأومحفرظة

القرائنمنذلكيصح؟،الكنيبايأديبنتملقأمرر

.ترتليانوسالى،هرماس"مناتداءالعدكدة

الألاءمناكبرالعددأنبرل!لالرصكاباتمنوكدو

كانوااييالجصاعةفيأعضاءكانوا-عنهمتكلمالذس-

منمحر!أنالا.بينهم(النبرةموهبة)موهتهميشخدمرن

جماعةكللبنيانالجصاعاتينيتجولونكانواالبارزينالأنجاء

ومعهم-المتجولينالأنياءهؤلاءثلكانوعندط.منها

مجتمعأىفيالوقتبحضيميون-وعائلاتهمزوجاتهم

نأالجماعةتلكواجبمنكان،ومنذرينواعظين،سيحي

جاءنقد،الحالةلهذهاللازمةايميماتوضعتوتد،تمولهم

..)عالتهك!تحقبينكميقيمحقيقينبيكلأ:أالديداك"في

ثدرافكمونتاج،ودراسكممعمرتكمنتاجباكورةتأخذود

حمرقارورةتفتحعندماوكذلك..للأنياءوتعطرله،وكنمكم

الأموالومن.للأنياءوتقدمهاباكررتهاتأخذ،زءتأو

،للرصية،طبفاوتقدمهاالاكورةخذتأالمقتنياتوكلوالملابى

جماعةكلعلىوكان.ضطاالحيقيين5للأنبياءوذلك

كانفقد،الزائفمنالصحيحلتبيناممييز،موهبةااضخدام

الأولىالحصورفيالحفبفيبنالأنبباءتاومونكدبةأنياءفاك

بط2و.02:92،3)أعقدكئاالرديةفيكان!للسهحية

:2)1.
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الرصلبخدتىالمحلمينخدعةترقييما:المعلمون)3(

الرسل،عمربعدماشرالحديذالمهدأ!اربهـالألياء

اجماعاتفيلحدماكممحدذامكائابرلىالرصوللهذكروبيفا

عنأوكهمن!معقلماأنناالا،أ:26(4)اكوالبنيان

مدةالأولىلالكيةالحاملةالحدمةفيظلواأكمو!دو.عملهم

.والأداءالرصلمنجذاأطول

كيةداخلتنظيمإلى)شارةأولنجد:ا!لةالحدعة)ب(

حيث،الرصلأعمالنحرمنالسادسالأصحاحق،علية

الرسل-اقتراحعلىبناء-رجالبمةاخارجرى

الجماعة.خدمةشؤونعلللاثراف

رتبمنخاسةرتبةكانوا،البمة"أنمفهومان

فلم،نئاقأخرمفهومهو)نما،!امة)أي،الكنية

،،ممامة"لتبموصعأىليالرحالأوبكعلبطلق

تيينولحل.21:8("ع،البحة)ياصميذكرونولكنم

أولمكأنالأرجحولكن،مؤخاأمراكانالرجالأولثك

الأعمالضرمنالادسالأصحاحفيالمذكور!ن"الشمةأ

الحادىالأصحاحفيالمذكرر!"المثاغ،أنفسهمهمكانوا

ننسيؤدون)ائماغ،هزلاءنجدلآننا،السفرنفسمنعثر

و)ذا.3(.و:1192"ع،البعةالأجلهاأقيمالتيالواجبات

ضرمنالادسالأصحاحفينجدفإننا،كذلكالأمركان

الىانتقلنافإذا.بمامةاكلالتنظيمبداكاتقصة،الأعمال

هذهثلنجدلافإننا،أورضليمخارجالمجةامتمعات

تظرفلسطينؤالكناضبعكانتلماولكن.المبزةالصورة

فالآرجح،،الأمالكنسة5أنهاعلىأورثليمفيالكنهةالى

الرصلأعمالسفروغبرنا.اثطننىعلىتطيهايجرىأن

باعاتو!مويةولترةدربةؤوراءماتركاوبرنابابولىأن

.،ضهوخااأى،قسوضالهماتخبا"أنبحدالإخوةمن

عنانتخابحدوثعلىندلهناالمتخدمةاانتخا"والكلمة

فيحدثمانمطعلىتمأنهوالأرجح،الطمالاخراخطر!ق

.ا:23(4)أع،الشحة5اختبار

أيهاالتيالكناشعنالكتابسجلهمانتفحصعندما

واضحةباضرةأدلةنجدلا،التحديدوجهعليولىالرعول

مننوعوجودعنالكئرنرىبل،باالحدمةنث!أةعن

اقلاكعنالبهونجد؟،الذاقيالحكمأوالاصتقلالية

القدسالروحعملوقرةوجوديتضنطوهو،المواب"

بويمنىا"ئلألفابعنونقرأ.نفهاالجعاعةداخل

يأأ"ع(3)ة!مهط،إي!سكولواوا،رعاةأي)"!ء!أ!أ

ألتابوهى،ثهامةأىكلةنه()أهوله،نواد-لاكوو)،أساتفة

الأقل-على-تدل-فهيمحينةمراكزعلتدلتكنلم)ن-

فيذكرهم!دالأحرالجمغفيولكن.قياداتوجودعلى

جماعة.قادةكانثأنهاعلىيدلمما،الجحصيغة

مدخا-مةخلى

كان،الأولالقرنغايةفيإنهعامةبمورةالقولويمكن

أحيائايدعونالرجالمنجمحوعةمسيحيمجتحكلبفود

()فظازاأأسا!ةاأخرىوأحيائاماح*"3)؟3اشيوخا"

الثيرخ!تصبتهمالىالمحدنونالكنبةمؤرخويمبلالذبنوهم

"صامة،.!مونالمساعدتمنعددبهموءتبط،.الأساقفة

الحدمةفكانت.3دكبيرأورئيسالشيوخلجماعةكنلمو

الأساقفة()أوال!ثيوخ،شفينمنتتكونالكيةفي

الخدمةهذهتحولتاثاكالقرنغضونفيولكن،والثمامة

ءأسواحدرجلوجدأنهبمعنى،ثلاليةخدمةإلىالثقينذات

مترادفيناللقانوظل)أتحفأوراعءلقبومجملجماعةكل

تلككانتالأولىالقرونوفي.(الأتلعلىالرابعالقرنحتى

جسدإلىبالانماءداثئا)دراكهارغم-المحليةالكناض

فيمابعلاقاتنرنبط،داقحكملهاصتفلةجماعات-واحد

طريقعنبل،جميعهايضمهاتظيمأىطريقعنلا،بينها

وتادلالبهاشثملزياراتخلالعنالأخويةالحركة

.الرعاةاختبارعندطبهاأوالم!اعدةوتقديم،الرصائل

هذائأكيف:التساؤليرروهناةاعلةاطدمةأمل

مقبولةكانتالتيالفكرةاضبعاد-بداعة-ويمكتا؟التظيم

المسيحىالمجتمعأنوهى،المصلحةالكناشعندماوتتفي

نهجه.علىوسارالهردىالمجحعفيالتنظيمأطوبمناضفاد

لا!حيايثابأنبيهماائتركةابقاطمنظهرولكن

ذلكالىأضفناوإذا.عديدةالجذريةالاختلافاتأن)د،اكدر

نظمواقدالهودمنالم!جيينبأن،لأييفانرساالفصلالقرل

نيالهوديةالمجامعنمطعلىمجمعورئيس!بأراخنة5مجتمعاتهم

ذلك،أضفاإذا،الميحيةالكنائىنمطعلىالئات،ويى

المسيحىالتنكلبأنالاغقادالمحالمنتجعلالأدلةكلفإن

الحانبوفي.الهودىالنظامعننقلأ-بباطة-كانالجكر

منصربحةوصيةتلقوافدالرسلأنعلىدللثمةلىالآخر

وأناصبأصحابيينواأوكيوابأنالميحيوعالرب

جميث،ضاملةوبصورة،الأولىالمسيحيةالجماعاتفيرتب

الحلفية،وتلكالسلطانهذابدونقانولطتنظيمقياميمكنلا

الكنيالاجماع،أورثليمدالأمالكنيسةفيلنجد)ننابل

الرس!ي!تدعوننجدهم)ذ،أنفسهمالرصلعلىططتهيمارس

فيكلهوالأمر.ا:1-4(أ)أعتصرفاتهملفحصأنفهم

حقاثق:عدةإدراكالىحاجة

وماالرسولميالمصرفيالمحليةالكناضأنعلالأدلةتوفر1()

الخلفيةتكنلمو،ذاقيحكمذاتمجت!عاتكانتبعده

الكنشة.محثمعبلالرصولمماالحلطانهيللخدمةالحمقية

منبدئما،بعدهوماالرصول!المصركناباتفيونجد

.للكناشالمشلةالصررة،كبريانوسإلىبول!الرسول

والخدمةالقيادةعنالئلائةللمفاهيمالفريدالمجيالربط)2(
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الحدمة،علتحتصدكانتفالفيادة.،المرابوه

والاعترافمية)مواب،بامتلاكممكنةالحدمةوكانت

كوعروحوجودعلىالدليك"المواب،هذهوكانتبها.

للبه!ةالموابهذهأعطتوتد.الجماعةداخلوسلطانه

توجيهأىدونوالإثرافالحكملمحارصة)!اسلطائا

.،خاص)رسولم!

فاككانأنهعلىالقمالعامالدليلنانعدمكغي)3(

!!ا!سيطةاائتظحىصهصاضالطلمدأند!فيتطو!

فيامموأنلذكرأنيلزمولكن،تعقذااكرالصور

.أصعكادالقيةالمجتمعات

درا!ةعلكانواالأوأثلالمهحينأننذكرأنببغيكا)4(

الىدخلتالتيانحنلفةالتظيم!الاجماعيبأسالبتامة

توجبهفيأثرهالهاكانبدلاوالتي،اليربةحياكم

.الجديدةمجتمحاتهمتنظيمكيفيةالىأفكارهم

مننوكاكانتليثيهفيالميحبةالكناشأنبئشيو!تقد

دضورلهاوكان(الثرعيةغر)أىالمحظورةالجماعات

اكلةافيثتركونوكانوا.(الكنائى!اهلرمثل)ديمقراطي

وكان،ثهركلعطاكاومجممون،محمدةأوتاتفي،شركة

الأعضاءعلىيمارصون،المراكزذوىمنمجلسشؤو-بد!ر

أصلأكانواالمحببنشالأوفأنبدولا.الأديبمننوغا

بحدكذلكاضمرواولطهم،الجماعاتهذهمثلفيأعضاء

الميح!ة.اعتا!م

عنالكونملتفدالمهحبةالكناشأنيحتملبيماولكن

ابوعةالأضكالتلككلمناثتركةللحياةالمامةالمبادىء

منها،أئانقلتفدبأنهاالفوليمكنلاولكن،الاجماعيللتظيم

مشقلةبصررةنغهاالأولىالميجةالمجحعاتنظتفقد

!ا،كرستالتىالاجماعيةوالجاة6الجدورالمثاياتبفضل

أخهاالا،تجاي!ةمسالكخلالمنالهاوصلتربماأنهاوركم

تقودهمجتمعليهر،واحدضكلالىال!ايةقحميهاوصلت

التدبص،امواباتملكونالذفىالمناصبفوىمنجماعة

.والشماسالبئخدمة!غاتضهم،معاونينومن

الحدمةنعرضت:الاجماعاتليا!ةاطدمةلاول

أ!حابلمجموعةصارنثدللتغيو،اثافيالترنكصونفي

أو"الراعي،علهدطلق3رئد،الكنهةفيالمراكز

حدث.ضيوغاام!هماهوالأيضراللقبوكان،"الأضف،

القرنبدا!ةومع.قولهةمحارضةرواجهلموتدريحئاالنيوهذا

.س!نكللمقبرلأالوضعهذاأصبحالئاك

أصبح،ال!وخلجماعةرشى)قاعةأسباليمعرفةأردناو)ذا

بينباللطةانفرد؟،ا!لةالكنعةفيالكنةالحياةعور

والنخمبن.الحدسصوىأمامنافص،الكنيةالمراكزذوى

خادم-مةخد

ضئااقدثمالحرقفيبدأالتضصأنهوبهالجزمككنماولكن

تدريجى.تطورالىالاشاراتبعضوهناك.الغربالىفئيثا

للتنرو:عدكدةأسبائاالملحاءقدم،فد

اضطهادمنالحطرأوتاتفيموحدةيادةالىالحاجة)1(

لكلانزعزعتالتيالغنرصةالأفكاردخولمنأو،خارجى

المحلةالكنان!لدىالكنبةتميللهولة)2(.ابعض

الشثونإدارةمسدولهةنحملعلفادرواحدبرجلالأخرى

أهملرئاسةواحدرجلالىالحاجة)3(.للجماعةالخارجية

توافر)4(.الربعضاءممارسةأى،البادةخدماتمنخدمة

هذهيعضككرنقد.واحدقالدوجودفيالوحدةععنى

أصلرب!ايضروهذاحلوثوراءتجمعةكلهاأوالأباب

الخدمة.

ر!للفيالوضوحتمامواضحةالمثلثةالحدصةهذهوتدو

أتحف2أسهسحئامجتمغاتصورفهي،الأنطاكي)كناعلوس

هؤلا4و!كل.المامةمنومجصوعةالشيرخمنوجماعة

والذكن،الجماعةفيالكنهالمراكزضاكلأوالحدمةباعة

فلا،الأضفموافقةدون!يءعملككنولا،طاعتهميجي

ىأفيتولا،المقدتالقرالف!تمارسأو،ا!بةو+تقام

بلاطهو2الحاوالجهاز.مواضةدونالكيةأمورمنأص

،الثيوخجماعةأومجلهبهيحيط،رأصهعلالأضفيجلى

الأستفكانإنلأنه،الآخربدونثعئاكستيملاوكلاما

اللحنلاصدارلازموكحا،الأوتارهمفالوخالقيثارةيمثل

بالتلايذخوافيبيوعالأئحفاغناطرسوكة.المطلوب

كهنو!ة،طعلالاضارةثمةلبىولكن.حولهكافواالذ!

رصاءللفي،أستفيةسلطةأوفردىحكمأو،رسويةخلافةأو

ضكلشأىعىتماضامجتلفتحورهرط.هذ.إغاط!رس

.الآبرشياتأضفبةأض!ل

أنهبالملاحظةجد!:رلاسةئحتا!ظبمعلالاصرار)1(

منباعةصكانت،!ل!ومااالالثالقرن!دىعلى

عثرةدنتيمنأنلمنمكونةكانتولوحتى-المسهحيين

منجماعة)شرافتخهككن!ةنفهابتنظيمتؤمر-علاللة

الأقلعلواثنين،راءأوأضفمنمكونة،المراكزذوى

الأضفكانو)ذا.الأقلعلالمامةمنوثلاثةالثيرخمن

ضخصيتهأصاسعل3كاناختيارهلأن-متعلمككلأيا

اختارالجماعةعلمجبكان-علمهأطسعلىويى

اطاعةالمتعرمنوكان.للناءخدمةفاككانتكا،قارىء

لم،الأولالحصورفيالكنسةخماملأنايحيماتهنهمثل

المركزفوىمنالحداموكان،روأنبعلىيحملونكونوا

ولأنهم،وانتخابهمدعوتهمبفضلالطاعةلهمتجيكافتالذفى

الأ!دىبوضعوربمايالصلاةالمفدسالعكللهذامفروزدىكانوا



خادم-مة!

وأالصناعأوالتبارمنلفهالوقت!كانراولبههم.أ!ئا

أنفهم.بهامولونأخرىديخويةبأعمالالمتنلين

ثم،للبادةنحصصةمانئثدلم،الئانالقرنخاموالى

الكانكثيفةالمراكزبحضعل-بمدفيحا-ذلكيقتمر

وكالت.الدبدالاضطهادمنتحافيتكنلماييالمدنز

نخهاعلىعلاوة-الكنيسةقتلكهااييالوحبدةالم!تلكات

لدفنمكانوربما،الكشةوسجلائها،المقدسالكابمن

الجماعة،أعضاءدتدمهاالتيايتدماتهى-والهداءالمرقى

الربعاءممارسةبمد-الأحانأغلبفي-هـسدموكانت

حصةيخالونالمراكزضاكلوكانوإذا،الجماعةنتراءعليرزع

نهم.للغغراءمجدثكانذلكفإن،عنها

الأصقمية5ائمثةالخدمةهد.علالحلماءلعضأطلقوقد

كانتمافكزا،مضللأنه!،عاليرنينلهلقبوهو،الملكية

مننتتكو،المزعومون،،الملوك5لاءهؤءأصاايي،المملكة"

منبالعد!دمقيذاحكمهاوكان،عائلةعثرةلتيحنأقل

ماية)غاطرسرطئلشنخمعأنويمكننا.الحمود

فقد،(بوليكاربوسالىالرطلة)وحدودهاالأضفسلطات

لجماعةرئئاوكان،بالكيةالمالةالأمورعلثرفكان

الأرجح-وعلى-دعوةزالحقلهوكان،،الوخ"

بممارصةالخا!الئعيصاتيعطىكان؟،التأدبمجلىرئات

كان)ذاما،كثيزافيهائكوكمنولكن.المتدتلضالنر

قراراتخاذعلىقادزا-الثوخمعبالاتفاقخىأو-هو

اجماعسلطةليظلالأمرهذ!أن!حوإذ،الجماعةمنبالفرز

إلىالجحاعةيدعوأنالأضف)مكانفيوكان.كلهاالجماعة

يظلولكن،الأخرىالكنائىالىمبحوثينلاخيارالاجماع

للاجماعكانبل،افيسقفمدلاالجماعة!داخيارهمترار

المهمة.هذهبمثلبالفيامنفهالأضفتكيفططة

اخنبارأنبنضحصبقمما:أسمفاخارلمالماعدة1()

لممارصنا،الجماعةتدعىالتيالأعصالأهممنأصبحأصفف

.الأحوالهذهثلفىالمتبادلةللمعاونةترتبفاككانئمومن

بالجماعةكاد)داأنه،يةالرصبالقوانينصمييخماجاءوتد

أصقف،انتخابفيالاخراعحقلهمرجلأكر6فىمنأقل

لارطل-بهاالمترف-المجاورةالكناضالىالكابةفهجط

نأالواضحوش.راعهااخيارؤالجماعةلمعاونةرجالئلالة

بأنتانوئاأعبحوأخيزا،متبحةعادةأصبحماأصلهوهذا

ا!اورة.الكناشمنأصاقفةئلاثةوجوديقضيأستفنكرس

عميةعحاونةإلابداكتهافيتكنلماييالقاعذأوالحادةهذ.

مفهومتحملأصبحت،ضيفةلكنائىقويةكنلاصمنلطة

الحامةبالكيةأشفايصبح،الطرتةنجهالممينالأضفأن

المرجحمنأنه!.لكن!نهاطاصكالراعيمركز.اليالإضافة

هوكان،الضرورةحالة!المعاونةيطلبالإجراءمظ(نجلا

مدخا-مةخد

أولوكانت،!السودس)3با!عرفمااممرتايىالذرة

في-مدعمةكنهاجماعات،المحلةالردسبحامع

كنانىمنخبرةذوىأضخاع!!ائح-الحصيةالاوقات

.أخرى

كميةكرارةتجحكانتعندما:والحوخالأصاقة2()

كانوا3مإ،القرويينمنصعرةعموعةربحؤالمدنبإحدى

قراهممنيأتونفكانوا،عاالانفصاليريدودلا-عادة-

!":الهديرضيوسويقول.العبارةفيللئركةالمديخةإلى

وبالر!فبالمدبمةالفاطينكلكاد(الأحديومالممىالوم

الأولىالمجصوعاتمنوشضح.،واحدمكان!مغايحمعون

وأأليابحالةفي-الأضضبمقلوركانأده،للقوانين

الثامسة،وإلىبل،افيخإلىمها!يركلأن-المرض

أوثكخلالس-بكونأن،الحاحةعند،هدامخنهوتد

نلحظأنويمكننا.كناشلعدةراعا-والمامةالشوخ

يكرنعندمااممبرىاالمدننيالىءهدانف!،اكبربرضوح

الدوامعلىيع!تبرالأضفوكان.للغايةكبيرااليحيينعدد

ات!عتمهماالواحدالمكانفيالميحىللمخمعشئيئا

و-سأس،الحمادلعميةيقومالدىالراعيهوكان.داثرته

ومجلول.للتقدميزالكاملةالثركةويمنح،المقدسالصثاء

اكبر،الكبرىالمدنبمعظمالحملأصبحالثالثالقرنقصف

الأعضاءعددبببنجليوجدولا.واحدرجلبهبفومأنمن

ذلكر-مثلأ-رويةفيالبهةيتبعونكانواالذبن

أنهواتعمنحجمهاعنعامةفكرةأخذيمكنولكن،الوقت

القرنختاموقبل.ضخصر00.51مناممرفقرائهابقائتكان

أربحينمناعرفييبدونرويةفيالمجيونكان،الئاك

نأواحدرجلبمقدوريكنلمأنهالجلومن.نفصلأمكائا

نأولابد،الغفيرالعددهذافلالرعويةالواجباتبكافة!قوم

وحدةكانتولكن،للثيرخيوكلكانالرعوكيالعملمعظم

يفومالأصقففكان-طويلولزمن-بدتةتراعىالرعوية

وتورعتحملثم،واحدةكنيةفيالشركةعناصربتكري!

هدهلكلالراعيهوالأصقفكانوبذلك،الكناثىطئرعلى

للصجتعينتمونوالئامةالثيرخكانكا،الكناثى

يكونراأندونالكاضكافةيخدمونفكانوا،كلهالمجى

كانالمقابلوفي.ايحدوووجهعلشهابأينحتصين

الأصقص،حولكلتفالابرشياتبنظامضهشيءيالاعندرية

داثرةفيايخلفةالبهاشلرئاصةيعينونالثبوخمنأفرادكان)ذ

للأصقفالرعوىالوضعظل،الدوامعلىولكن.المد!نة

الرعولةمها!عنهامجزء-الوافع!-كانحيث،عنوطا

الذىال!بيتطضىوهو،يديهبين-اساءيلا-تروكا

الكاعلة.الحركةحقللتقدمينيمنحكانأساسهعلى

منتصفشهد:الكهوليالكلونموالنظمضغم)ب(



مدخا-تخد

أحدهماكان،الكية!الحدمةفظام!تيير!نافاثالفرر

ومع.الكهرقيايكلنموهرثان!ماوكاذ،القرانينتزابدهر

الصبكأألهإلا،التي!دنهذينلحصرثعديدةأسبائائمةأن

الديخىلنظامتقبذا-الأنلعلىجزئا-كانتأ!افيالك

بير،بولسلالرصرطئلفيواصخااممزنجدوبيما،الوش

لاأناإلا،الطاعةعيميجبومن،الطاعةلهمتجفيمن

ضاملأ-مصطلخا-اثالثالقرنبدا!ةحتىنجد-

وكات،الأولىالمجموعةعلىللذلالة-عامةبصورةل!تخدم

ترتبأممط-45!ه)هأوردو"هيالنربفيالغابةايسية

ىأعاء-303)أكليروساالثرقوفي،(نظامأو

علىللدلاا،نستخدمأأوردو"كلمةوكانت.(نصب

جمية"ترأسايىاللجنةكلأو،المدنلطالبديةالمجال!

طقة.أورتةإلىليرفكانت"كليررس5أما،،خرية

ذلكعلىترتبوما،الحدمةإلىالرواتبنظامإدخالوكان

وتهاكامللحصرأد!ب-الأجرمدفوعة-الحدمةأنمن

اصلمايخة؟اب!-الا!صلر:صا!زجحلماهو،الكنيصةلخدمة

دلعأنحدلاب،الأمرفحصأردنافإذا.وصوخاا!طر

الأولىآالقراأنإذ،تعيذاالأمررادللإكلبروس6بالرو

،الكناضدخليالثاركةلهميكقلمن-يدوكا-كانت

وأ،الأوردو5يكأعفاءيظهروروالأيتامالأراملىوكاز

نجدفإتا،جائاالمقلقالفصرهذايخنافإذا!ا!لير:3!"-

أساقغة،بإلىكان،الثالثالقرنفيللخدمةتقيمأفدمأن

كاتالئلالةالعناصرلهدهإضافةوأفدم.وثهامةوضيوح

،!الصاسمساعد9ذلكأعقبماوسرعان،!القاركلطء"

الكهنة،ومساعدكي،الرورةالأرواحطاردكينجدزلكوبعد

عليطلقوكاذ،القبرروحفارىالأبوابوحراسوالمرتلين

"اجمليروسه،تحتجميغا،،وكضروذالصغرىالرتب"هذه

يكوروقد.الكيةدخلمنشناضاقمطايخالونوجميعهم

أما،وثهامةوشيو!أساقفةإلىالحاجةلصءالواضحمن

فيتلةفقد-سالئارأينافكما-،القراء"إلىالحاحة

الابقاءوبرروا،الأميينالرعاةأوالأصاقفةلمعاونةالأمرباديء

كانواأنهمأساسعلىالريرةالأرواحطاردىوالحاقعلم

الرتب"إدخالليأنهإلا.التديمةانجوكةاالحلمةثلون

قدالمشحيةالكنيةأنفسنلواضح،الأخرى"المفرى

الأضخاصكانجث،الوثةالمحابدفيطرئاكانمانفلت

وكان،المعبدخذاممنيتبرونمماهللةخدماتيمارصنالذكأ

هيكلثكيلبخصوصأما،المعبدإوراداتمننميهملهم

نيتبعتالبهائىفلعل،ولطاركةمطارنةمنتدرجكهنرقي

الحبادةوجودهاستدعتالذيالمظبمالوثىالتظيمذلك

صومن،"يقولو!،والآلهاتالآلهةوتحددالامبراطورية

أ!حتهاالجتمرةالمسيحبةالكنيةأخذت):كم)!و!5

.االمدوترصانةمنالكهنوية
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العينخدمة

-الودبالمحا!حكات:الصنودشةابمع:رابظ

صورضهايوكات،دجمفراطيةاجماعات-بدءذممطبادىء

المرورة-عديحاوكا-كبةاحماعاتمجردالأول

مفر!كان!5مر(أطنمةبالضرورةبى)مموبرد

لوا!تاالكانرنحمحتالتيالأداةلتصحنمتثم،"كا

شاحد،ضماتتطيمفينحدةلنصحواحدمركرحرل

الرجودوأص!ت.ديمقراطةعمربكرلمالعصرأنوبحاصة

علىكجحاعةوموافقهموالئمامةح،افيبل-العلمافي

توتصئم،ضكلبةمألةلناشاأصبح-امحمعقرارات

حالصةسبصورةالشردصاتوتكلت،بالتدريمكية

قراراتهم،لت!جلمحال!محردوأصبحت،،حدممالأصاقفة

أصقمهاأوراعاتمائاثملهالجةكنيحةكلأصبحتو!هذا

كبةأماممولأيحدلمو،أوتوفراطاضخصئاأصحالذى

القرنكايهوقيل.وحدهاللهأماموشكنسمودسأصامولا

دائئا2اجزالمجامعأرالنودطتأصجت،لحدهويخااثالث

علىقاصرةعضويتهاوأصبحت،كلهاالكنيةنظاممن

دطالمجامعهذهثلتجتحأزالطيعىمنوكار.الأصاقعة

باالتىالمدنمحوتتجهكاتالطرقأنإد،الاتييةالعواصم

إلىحاجةوالسودسوكان.الرومايخةالإتييةالإدارةمقار

يثغل،ضاالحاضرينا/لأطقفةاكركادالبدايةوفي،رئ!

ليم!طريلأسدإلىذلكعلىالحالواضمر؟الرياصةكرصى

أمحتتم.الامبرإطوريةمنعديدةأحزاءفيالمرعىالأصلوب

انمديةأضصالرياسةسىكرعليحلىأد-لالتدريم-العادة

هاومن،مرعئاحفاذلكأصحخىالمجمعبهايمقدالتي

صودجةلاجماعاتمقازاكانتاييالمدنأساقفةتسيةبدأت

زشاضرتانقئااطقباوظل،الحاصمةلماأ!فاأىالالمطارنة،

صلطائاأومتيزةكهنوتيةدرجةأكييمنىيكنلمو،طريلأ

قد"اطصارنة!كانالرالعالقرنمتصففيأنهإلا،كنا

:ممارصةبا-،للاحماعال!ودصاتدعوةحقعلىحصلوا

يتعلقميحاونحاصة،الأقالبماأصاقمةفوقاللطةبمص

كد!الةالميجةاشقرتوعدما.واليهريىبالاتحاب

امياراتعللأنفهمالأصاتفةكبارحصل،للامبراطورية

ا،مبراطوريةاالدبانةكهةبهارحقمنأصلأكانتمدية

أصحابالمميجةالحدمةلىالعياالمراتبدوممطوأصح،الزاثلة

قبلى.-تفمكانعماتماضاتختلصوصيادةألغاب

العين:خدمة

العبيدموقفلوصفبولرالرسولاشحدمهاعارةوهي

عيونأنيشعرونعدماإلاواجتهادبجديحملونلاالذين

كدهمفالدافع،تراقبم-عيمالموكليرعيونأو-صادتهم

بل،للواجىوالاخلاصالحكلفيالصدقيىالحملعلى

طدتهم،منالمكانأة!ابأو،والمتا!الماءلةيجب



الكنيسةخادت

عنه،نفهميأكنأواأنالمؤفينمنالبيدالرصولكدصماوهو

.22(3:كو6:6،)أفالم!حخذامبالحرىفكم

الكنيسة:خادمة

روما:!الكنة!المزفيناليولىالرسولمحي

فياييالكيةخادمةهيالتيفهبيبأختنااليكمأوص)

مارتلأنها...للقددن!كق؟الربلتقبوهاكيكنخركا

،كلمة.2(16:او)رو،أضاأناولىلك!كنماعدة

،)!مه!نه(،د!اكونى"هيايرنا!ةفينا،خادمة"

الكناثىفيكانأنهضكولا.طلاقهاعلالحدمةتمنىوهى

لمنوالمادكةالروحيةالحدمةبختدبم!ت!نت!اتمؤناتناء

فيويرصىوتردنوطتريضناكات!،صنلناءالماخاج

وسنتبضأفرديةكانثو!،1(61:2)رورومالىالكن!ة

نأظسل!لولىالرصول!للب!3(.و4:2)دضيىد

الصلاحمعلمات..دالفداصبةتليقص!ةلالعجلالز"تكون

ر)..،لرجالهنجماثيكنانالحدثاتفصحنلكي

أن،أرملةت!طمنكلعلالواجبكانوكا.2:3-ه(

النركاء،أضافت...صالحةأعصاللىلهاعئهوذااكون

كلاشت،اثضاكنصاعدت،القد!نأرجلغلت

!افالطا!ثانفعلكانتو!،1(5:.)اق،4عاعصل

.36-.4(9:ث!ع

موائلى:خلىمة

أورضليمفيللكنيةالرصلحدثفيالبارةهذهجاءت

أناستخصيصالىالحاجةولأتايلا!ذعددتكاثركدما

للبماعة،المايةالؤونعلوالياموتوزكعهالطحاممجمعللتام

فليآفواالذ!لجمهوركان"الكيةبدايةفيأنهو!فاعة

أصالهمنضا)نشولأحدكنلمو،واحدةوننىواحد

أصحابكانواالذفى...مثركاضىءكلعندممكانبلله

وشرنماالمبعاتبأثمانوكأتونديرفاكانرايوتأوحقول

لهكون!أحدكلعلى!رزعفكان،الرصلأرجلعد

بهورعرالإثنافدعا01،:32-35()أع،اخاج

...مولدونخدماللهكلمةنحننتركأنالرضيلاوقالواالتلايذ

.ا-4(6:)أع،الكلحةوخدمةالد*ةعلتواظبنحنأما

)خؤ!

خذل:

والكلمة.ونصرتهعونهعنتخلى،وخذلأئاخذلأخذل

5:7،ضى)ائظروشىلفطاالعر!ةدنفهاهيالصريةفى

طروجا

مراضع!الحبريةالكلمةنف!ترجمتوتد،1(:4ا9أ!وب

18،11:تك)انظر،كفأويقدأوكقطع"يلىمح!ة

02،28:ا:5،7ضد11،ا:5تث34،و33و9:92خر

ا!،.000ا:2:5223،ا!م

لم:المتأللسهااببيإضحياءوصففي،نحذول"كلمةأما

العبريةفالكلمة،53:3("ش،الناسمنونحذول"محتقر

وأيخذلاالمحنىنفىتؤدىوهيأرافاأهيفاالمتخدمة

أخ1أ:5،بض8،و31:6تث)انظر،كفأوبهملأوبنرك

.الح(37:8000مز28،02:

)خر!

خرب!ق:

الحبريةفيوهي-المقدسال!بفيالكلمةهذهنردلم

وجهمندلودهر-فحندما،واحدةمرةالا-الصييةز!

أخيقعبهدورفض،جتملكأخيشالذب،الملكضاول

الجنونوتصثعجذاداودفخاف،للحربمحهمداوديخرجأن

لحية،علريقهوييلابابمصارحعلىبخربقوأخذ"

حفرأىخربقتعنيقدالعبرية!والكلمة،21:13(اصم)

الطبل.كلكنقر!،نقراتحنىفدأو،نظامكرعلبأظافر.

:كروجا

:لماوا-لأأو

شهرعنكرالراحفي:وا+لطلاقالدالةنتة)1!

)خر"رعصه!،فيالعبرايونتجمعابريلىضهر)اواثلأبب

!و-ماعل-يقيمكانجث33:ه(علىدا:2،37

هيكانت"دوعن"لعلأو3(.ا:ا2)خرعلرممفرعوذ

ط*أننايخل.دويتفد.3،(او78:2)مزابدا!ةنقطة

الماروأن،صوعنلولهىبحطا(6للبوبطةفيكافيالملك

وهو.طيلاتوادىالىالزنازكقمنيالفربسكانمنبدأ

ومراضم.ظعاكماصامهمدوثونأناضاتمائانابمار

صوعن،منكانتالماربدا!ةأنشررمافإنأخرىجهةومن

:اكا)خرقريةكانت"الفلحفيينأرضطركأ"أننزأأننا

العبنمممل!5-المهااللهبهدهملمابيالطركقهذه.(1"7

امجدل،كدتخرحكانت-عمرهيلو!رجعوا،حرئارأواإذا

تمدكين،م!لاعثرخةنحوبمدعل"دفنة،الىناوتمد

صوعن،يل-تفر!االطولوبنف!-الطركقعنآخرفرع

احمالأأتلحملأ(عن)!كولتةاديوكسطةصالطر!قولمل

سافةتطعقدالبلوىأنومع.قر!ةا5كأنهانوصفأنمن

بجمالهار!لهكدانهالا،آالأقماعلصزاالرمذصلأ*ثن
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جلحروا

مماالاعةفيفقطميليننحويكل،وأطنالهونائهوقطعانه

نأالهلمنويس،يلأ12-15نحرايومزسهينطع

مناممر!طعراأنأمكنم،بمواضهم،الحبرانتأننقرض

.ماءبدونالراحدايومزالمانةهذ.

اييالأيامعددنحرفلا:صكوتإلىرعمصمن21(

الحامالانطاعرغممكوتالرعشىمنالرحلةاضرتها

ضرصوالثلافيالثالثالأصحاحزالمذكورةالمراحلبأن

مكانأولإلىعدنافإذا.واحديومرحلةنهاكلتمل،العدد

على-تقع"عوت،أننجدارخر(البحرعبور)تجلبهنزلوا

ترفرحيثطبلاتوادىمنالأسلالقمق-الأرجح

"فاقوسةأإلتملصوعنمنالمباضروالطر!ق،والفالماء

أراضو!فييلأعثرخمةسيرةبعدحالئا(فاقهي!)تل

هروبولبرالىالصحراءعرأحرىطر!قوماك،الرىجدة

ا!افة.نف!أنهابدولا،سكوتإلىوتالوادكلطإلىنزولأ

شكولا،الرعةوجهعلىأىابمجلة،العبرانيونرحللقد

يكنلمالمبولمل.ممبهةمافاتأطوليقطعوذكانواأنهم

أنحاءكلفيتنرقينكانوابل،رعشرفيكلهتجمغا

بوبطةمنالوادىإلىنزلواقدأنهممعهجتلمما،جاطن

.!وتفيكلهمونجصحوا

!رتمنالثانيةالصرةكانت:إثامإلىسكوتمن)3(

تغعالئي،البريةطر!)في6(33:عدد31:0،2)خرإكئامالى

اييابيلبهعنبميذايس،المرةايحراتمنالغربالى

ضك-بلا-ياههاوتجملالبحكلاتتلكفيتصبكانت

ضور6صحراإليصلأذتصدموسىولعل.لنربصالحة

"أنأمرهاللهأننقرألكننا،البحكلاترأسحر!بالموران

،اط!وث"فمأمامينزلواوأن،طبظ(الحنرب)الىا!رحعوا

...صفرنبعلأطءوايحرمجدلميزالبحصرات(فم)أى

قد،الأرضرفيمرتبكونهمإصأثيلشيصفرعرذ"فيقرل

عنالبحراتبينمحصورلىوأصبحواالففراعيماستفلق

المع!كر()أوالمحلةهذهأنيدواز،يممعنوالجالكارهم

لإأميالعثرةمخوبعدوعلى،البحواتمنالضبإلىكانت

جثإثماممنيومينصرةبعدوعل!الوي!منالمال

الثامكانتإذاأو.يلأثلالبنإلىالمرةابحيرإتطوليمل

قطعتقدالمافةهذهتكون،الجواترأسعنجنوئاأبعد

فيفيوعر-سخةالىعثركنبمكلة-اضطرارعن-

ماءالمحلرعهابحيراتمنالمواضيلربأنيمكنحتى،الوم

عدنا.

نجوعبر.الذىالبحر31يذكرلم:ابحرعور)4(

نحرشعرالرابعالأصحاحفيالبورقصة!،إصائيل

يذكرجث4(:51)خرموصىلدذوردأنهالا،الحروج

وأالفاب"محرأىصف،"يمالحبر!ةوفيبكرصف،5باصه
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جكلوا

)عددفحبالوصخلجعليطلقلا31وهر،القمبه

.9:26(امل2:8،)ثأ!ئاالعفةخليجعلبل1(330:

يركة"طريقهياصائلنجوطكطايىالطريقأننترأ!

خيجرأسأنهودوماوالمفترض.(318:1)خرافصجكر

الالالىاتداذااص!كان-الحروجزمنفي-الركر

كانتالمرةالبحواتأنالمرجحكانولما،الآنعبهومما

تدفقكانتالتيالعذبةاللبماهتمتلء-المهددلكفي-

الطميمطتحصلكانتأنهاشكفلا،طبلاتوادكليمنإلا

الجواتيغذىكانالدىاللفرعتدرئحاطمتخى

التاةكانتناعبروااييابت!ولحل.ؤ.م006تجلوذلك

البحواتمبا.!انركانتواييتفرينا(مبلبز)لعرضالضبفة

منالحمالالىأميالعئرةمخوبمدعلأى،الحرفييصب

الويد.

)خراليلهكلضديدةضريةيم"ربحببابا.انحصرتوفد

"بم،كلمةأنحيث،ابحوة5)أوابحرانطلقوهكدا2(41:1

ا!ارىانتبت،ابا.وتراكت5،(بجرةأومجرانعنىالحبرية

نأوما،:8(ا5)خرالبحر،تلبفياللججتجحدت.كرالبة

بخ!الماءكانأنبحد،ثانيةالجا.اندضتحتىالرجتوففت

وعنيخنمعنلهماصوزا-الجردورهمأنناءفي-إصائل

يحمحمجاخاأوحلالطالهمكادأنهأى2(41:2)خر!ارهمه

رجالكانحيث25:16اصم)انظرالمصريينهجماتمن

ماهدةويمكن.(ومراثيهنابالرعاةلحمايةصركلثابةداود

يكونحيثموننهر!بعدالضحلةالجاهعلىالريمتأثكل

،بالأقداماجياز.يمكنفحلأ-كربيةريمبوبعند-

وفي.عور.وكحذرالما.تغمرهالريمتكنعندماولكن

وهيابزلةبصةم!اهتولوكالكندرصرضاهدام2908

الثرقية.الرياحبفحلميلمنكزتراجع

-المقدسالكتابقجآءع-البحرجفافكانوهكذا

الربأرطهاالتي-الريمبفعلحدثت،نمائاطبيحيةظاهرة

.الصباحفيالبحرالعبرافينعبروقد-المناسبالرتفي

ثمداييالبونالىوصلوابلأعثرخمسةمخوميرةوبعد

،،موصىعرن5أوالبى،"عينباصمتحرفوالتىبالمياهال!وي!

.ضورصحراءفيالبريةرحلةبدأتالبغعةتلكومن

كطقفياالرأىهذا:للردقبافيأخركلاآراء)5(

،روشرن.دكلاهالذيالرأى-عفا-موالعبوربطر!ق

زارواممنوآخرونداوصونص،واركأص،نايخل.د

المنطفة.

ابحرأنمن)القه!!،بروج!ق"بهتالالذيالرأمميأما

فلم،اليلوزيرممنيالقربجمكلةكادإصراثلبوعبزهالدى

المقدشالكاليفيعصرنهومامعتمائاكعارضلأنهأحدرويده

فلطين،الالاحلالطردقتجعوالمإصاظبنىأن"من
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جكلوا

الأحر.البحريريةذصاروابل

خالج5هوالآحمرلابحرالمتصود)نتنولأخرىنظريةوثمة

رففىعليجمحونانبونالكتاليمعظمكادولكن،الشبة

علحالا()اكلاتأطةالىمدسمنالمانةلأن،ابظريةمذ.

نياضطاعةفييكنولم،طمهسغوتجلغالشةخالج

نأوعاسة،مراحلأرءعلالمالةهنهنطعواأن)صر،مل

.الر-ضلفيالماءصاردمن!ثلودقالكل

البندفيالمذكورالمارللمحى،تفصعلأالههأضرنالماوطئا

الحمةتضمفأوتقيأنككنسعوباتأى،يأعلا.الراح

الكالمة.للفصةانر!ة

:لاوعا:!الا

الي!لبراتان:امدم!ىالزفيالرب)9(

!مانموت!دمنالملوكحكمخراتالملوكضرابها!جل

.ق.م722رالامرةلقوطالصروفا!ددالتارغحتى

الحلماءبعن!أنولو..مق0001مخو!الهعكليناءتارعجممل

)صيطكأخآبيأن-فيالمئكوك-القولشواالذفى

تدكللا*لم!م!-)فعالاى-س!صن"أخايو،نفههو

تئحارفىالنظرتهنهأنالا،سنةثلافيبنحوالمديهذهأنقصوا

طكفافيلئلنأعرساصزاكان،،هواأنحققةمع

أزفةترقبعنتاركةيباناتلد!ناتوفرلاوجث.أشرر

لدنالركا،التديمالحهد!جاءماصىالعبرانيينملوك

،الحروجعنأواصرملفيعنكافةمصر!ةأثركة!انات

تبحأو،س!النديمالعهد2توارترمبنتلأن!لايد

.نمجهولةالترارخهذ.

الأفوالمنالعديدمنتضح:نطىفىو2كار)2(

وصأن!عتقحونكانواالحبراضننال!بأنلديناايوفرة

الخاصالقرنمنمبكر،تتفيتمقد!ثوعبتادةفلسطين

كةالأسالدراصةنتاثحنمائاطاكق2تاروهو،الم!لادتجلعر

الطيجة()الأصءعرةانعنةالفرعونمةالأسر)قارغعنالحد+

يأنالقولمعكنق!-لحدنصاتاولهصفماومو-

عنالحامةالنةفيفلصطنفيوجودلهمكاناعراثلفي

نأالملوكسنرقونترأ.اثاررمسىخلينةنتاححكم

)صأظبنيلحروجوالمانبنطةالأردعالشةاؤينيالمحكل

يىوكنماذكزوالى!ئ!وهذا،(\6:ملأ)مصر،أرفىمن

في)!اءتالأخرىالإضاراتلعن!منتضحكاا!وجلل

لكن،والأربحين،الأرسثةالة"والعةالنربة

أننقرأ!.الأض!هوالم!ىالنصأنصبت!مملات

نيدخوليحدحدثقدعمونكنيممل!احشرلول

و!لغ.11:26()ضىضةئعمهثوعيتات)صجميل

طروجا

النمرل-خلفمىنتبدعها!-القراتهذ.مجمرع

مقدرةالراحةكراتلعللكن،عائاوعثردنوضةثخلامة

ابط.النرقهذالوجود!للمماتتريةبأرتام

عافماكرينمدةلإصأنبلفصىفدصموظأنو!مو

أدئا!سنةعثرفىلمدةحكمشاولولعل،7:2()اعم

صوئ!ثه،ضرفيحكمهمدةنذكرالمدوصينوسينرل

وبخاءيفتاحانتصارونعائاوصبرنوهةماصةمرتوهكذا

وبعينوحمىأرلعالةنحوالممدهذ.اجمالمينجكون،ابكل

.!وعبق!ادةالثبدخوليدا!ةبمد7هرأوضة

منكلو!بأناثلعالاعتقادإن:اطروجلارع)3(

!نعارضيلالحقائقهذهمعتنقلاامحاعر!كانواالتفاة

التضا"ضرفيمذكورةمحمروةعاراتعثرمع-الواقعفي-

أربعحلاصةلمدهضاةهناككانأنهالر!أعحالضرفينقرأ!

ايترسايندكلوهذا.او.2(ا:39)أععانا،حمين

التراتمجموعمعتمنقولدصع!رثلىحكميتضحن)الذى

وخسأريحمائةتبلغواييالقديمالعهدأنحار!المذكورة

الر!ةزالهودأقاموقد.ضةوعثرىأريعمالةاوضةكرة

)عاالأضارمنوغ!هاايوراةأسفارلىجاءحماضةأربحين

علثوعاتصاركونذلكوعل7:42(أع5،3:ه

ضدالحروجوأماق.م.0148غوقحدثقدالكنطنون

نارععنالأبحاثلأحدثولجئا..مق0152!ودحدث

ملوكجلهماعلىتحتمدوايي،عثرةالثاتالفرعونةالأصة

خس!هوكانالاضطهادفرعونأنددو،لهمالمحاصر.بابل

هوالحروجفرعونوأن-اللمودالأسيوونعدو-الئاك

الرابع.غتسرأواثارأيخرض

فلابد،عائائمانينالخروجوقتفيمر!عمركانولما

أختهكانتحين،صنبرااثاكتخسكانكدماؤلدأفه

كا--ما9نلقبوكانتالحاكمةهيأحتثوت("هناصو،

)خرمو!تجتالتي،فرعونابت"ستكرنوبذلك،رع،

ذكروإنما،النصلهذاذملكأىاسميذكرلم)ذ،(2:ه

نأحيث1(2:ه)خرمو!اكبر،كدماذلكبحدالملك

بلغحتىضةعرفىمناممرالحكمقظلتخثبوت

الرشد.صالثالثتحتمد

نأبدلا،ايارغبهذاتحلقويخما:أخرىآراء)4(

وكيرون-بروجى،5تباهاايى،"بسوسنظريةأننلاحظ

ضد،الملعاءكلمنتقبللم-ورطوتالذ!الكابش

لحدثاكلوجأن!)!عله،ينسندى"اخرفى

رنرفلياجبيرصوقال.عرةاثاتالأصةعصرأوائل

يحد!دمحلوماتيمدتكيضفلم5:عا(!ة!لا!ص"

وكان،العبرانينن،خروجخرةخىبمقةلمصراياربخبةالأزت



كلوجاطروجا

موسىجلأمامالرعاةأحد

نألربلاذ،."حبروفورويقرص!.دنككتىجماصادفا

الامةةالأصصأبمئا!هراثاصااأيوبرعهديءالحر:

1314عامحدتالحروحإ-،ئبرس":بفر!.كرة

انصهألأصرةصمقالحكمعرهالحامهاءاي:.ء.

.عرة

وصحهاايرايقرليةا!وارتاإن:فليههحابات)5(

جذاترية،ةعرالتاسحةوكرةاسامةاعلأسرني-"كأير:"

لتلكإلمعاصرب!لالاطركوليالاتتقاربرصامتصةنمثص

اعماذاللا()3ءا)4ه"مالراضحلصهااكتىءانراكأأما.ا"لأحدات

،ا!()،4در،5الفردياطعنكىاعلكيةاا!الاتس!-!!

إلهحق!لر9يقولىو.الآحر:دباتاطصرعلصاءلمط(سم!د

الأحيرةكلشهيقاأالعل!ىالقدالإراطرصومدادأحة

"،لحطاءكر"صاأ-غديدكترلأ-هـ"ير"،صابفر:.االعد

دأبمكل،ألآداإلى،صبااشالمصربةامموتائووضئاحد

يبد!و.محدذا!تاريخا-اغلكيةا!"حالاتمهشحل!

لرارتلأر،الحدبئهاح!!اتتدإل!س!اعهالحثههدأ-

ترارتمن!دو!كاملفر-ص-بفر!!ات،حرذ"ل!ض

!عضعلىا!لكيةاحالاتهو،ليرأصيد.اناليير

الثرقيلالايخةالعرىنجمضروقعنالمجلةالملحوطت

نجمأنإلا.مينينمصر!ننلملركميةضواترماضرة

الأرصت،الكرةمدارموىنفسعلىل!!!الةال!نعرى

يأخرالئصىضروقأذكا،تأخرهيىثائالرقهوشرس

كاذلبهه،ضةكلالدقيقةونصفدنجفتينمخو-حائا-

كلدفيقةعرةاثتينحو،الجثعلالقديمالتاريخييتأحر

وربحصاثةألفقدرهادورةاسخداميمكنلاولذلك.صة

أيواأن؟.بيطةحا!جمعبحميةعائاوستونو؟احد

علصاءدقةبفىكاتالمصريةالفلكيةالملحوظاتأدضرا!

اليكوباتيتحدمونالدين،الحديثالحصرياعلكا

ينعرصتدالمحردةالعيناضحدامحالةوألهمع،احدية

لرقعهيتجمماكامليومكلقدارحالاتيالحطأ!!الراصد

مالتراريخولذلك.امصرأوشةركرء!ائةإلىيمايخاضاراي!

فبا.المثكركالملحرظاتتقدمهمماأتو!أساصئاتقدءاصالبةا

حدثقدالحروحيكرنالفلكيةيو،9حالات3أصا.عو

رأىحىق.م.2911بربماأوث.م،1214عاءو

فترةسترونئلاثةمناكثريغتطعكداوهو.شري""لحلدرز

وعلى.تماعرينممافييرابقرجص،الفصاةحكم

اضد-التاريخيحددلكي-ااجبوس،مإر،ااالخ!لصس
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طروجا

سقوروتارغيبمالذىايدودفيالواردةالتاريخيةالأزتللى

وضينوسنةملالةنحو،المعروفايارغعننأخزاالامرة

للأريصائةبالنبةالقديمالعهدفيجاءماورفضبيما)عائا

عددعليقمدانحاول!،6:ا(املفيضةوثمانين

طلةأنجيذاالمعروفمنأنهمع،الحروجتبلالأجيال

عدةوكخطى،شطضهرةاكثرالأعاءتحويالحبريةالأناب

.حلتات

بالنةأما:الآداء9و!راطروخكارعبنالعاتة)6(

وتارغق.م.(0152)غوللخروجالجكرالتارغبينللحلاقة

ستماءلةمخوالناصلةالترةجمملالعرىنابص،الحبراضشالآباء

ار!مائةالصنةابربة!لهاظ،عائاوأربمينوخة

ومن،الحروصأالىايراهيمدعوةمنللترةوذلك،عائاوثلاثين

0591أوق.م.2165عامفيحدثتقدالدعوةتكونثم

لحامورا!يمعاصراكادايراهيمأن-يحامة-المتقدومن..مق

عامالىالصشارتقاثهتارعكلجعوالذى)أمر)فلبابلملك

..*(.أءس!أع!با-ف.د.رأى)حصبق.م.9213

0591هولاحفاتار!خافيفضلانكهنجومر،هويلاد.أما

ل!كاللملوك)آحر،نبونابد"أنشالركمعلىق.م.

لفرالعبرىالنصوقفق.م.ق0412عام!حامورادتاريخ

ال!ييةالترجمةتتفقليما،للتاريخالأطولالحابمعالتكو-ش

للخروجالتقرعيبالتارغالاحلالدون،الأقصرالحسابمع

.ذكرهالابق

روجدرلا:القدمالعهدوكارعالآلاربينا!فاق)7(

أحداثوتريبالأثريةالدراساتتائجبيناختلافالراقع

الرابع،تحتحسع!دفينمتدالحروجكانفإذا،القدبمالحهد

فلطيندخوليحاولواأن)سرائلبنيالمحدىغيرمنلكان

المصريةوالمركباتالقواتلأن،الفلطينيينأأرضاطركقعن

غزةعلىت!طرزالتماكاتالاكتحتسخدهاالتي

ثورةبدأت،صنةبأربعينذلكبعدلكن،وكوحماوأضقلرن

تيمما"يانخاموهالمصرىالقائدزمنفيمصرضدالأصرت

الحاميةفالحبت،فلطينبخو!فيعامةاضطراباتعنه

!و.ق.م.(0148عام)!كوعهدهل!أور!ثليممنالمصردة

فرلين(متحففي)ا!فوظالحمارنةتلألواحأحدمننعرف

"صحر6منالمراسشديدضمب-الوتتذلكز-جاء

الملكوصفهموالذ!،العابوى،5أو"الحابكلى،كدعون

"البلادحكامكلعلىتض!ون"بأنهم،أورشليمزالآصرى

الحمارنة.تلرط.للمنأخرىرسالةأىفيذكرفمءدلمو

"الحرب"رجلتفىالي!د!دا!ا)ك!جاز،"خمعارةأما

الأفوياءالحربرحالمنغرهمعلىأطلفتكاعلهمأطلقتشد

.الأحرفالبلادمن

ضحبيدعونكانوالأنهم،جفرافيةتيةاالعابوى،واصم
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يظققد"عابيرى،الكلمةمنالأوليوالحرف،الحاب!ىابلاد

الاسمبهافطقماكيراالنياكافا5للكن،اخاء،أو"جئا،

ولا.العطماءأ،البهارأى"كبرى،ابمةيحعلمما،خطأ

كا.ضعب31لأ!ا"الحلفاء،بممنىايمهةنكونأنيمكن

ويتفق.الرسائلمذهفي"حلفاءابمفىأخرىكلمةتتخدم

المبرانيينلدخرلالقديمالمهدفيالواردالتاريخمعالتارعهذا

"الطبكلى،بأنالقولعلالرحيدوالاعتراض.فلسطينالى

هم(المدنمنوكرهاوأضقلونولحهثىعجلونهابوا)الذك

والآراء"لبعرس،نظريةيهدمالرأىهذاأنهو،الحبرانيون

.الحروجقارغعنالمطللة

الوحيدالدلعلهوهذاويى:مدل!احللملكسى)8(

نرتجرىفلندرزد.لأن،بيوسنظركةجممأنهيرونالذى

الملكحكممنالخامةالنةإلىروجع،أميةيقللا-نما

الصخرمنلوحأالأقصر(طيبةمعبدفياكحفجث،ففتاح

أجمدو-انكأبنويخىعبدشذخومأ-الأصودارالأص

علىباتمارهضفتاح!ايفتخركابةع!جلت،علبهالحفر

وتوكلواالدلئاهاجموا-آخرموضع!ذكركا-الذ!الغزاة

ا!يين("له،صتخ")نوبقول.ضوعينبلىخى

كنعانا،-"بامنوالانتقامطردهمتمففد،لمظهرهأدار

صورمنترمةكانتابلدةتلكأنوالصروف.شدكذااتتائا

الروتبنونوصار،نلألهمسقلمو)صائهلضب"ضربوأنه

تدالخروجثأنالزعمعكىعلى-وهكذا.مصر!فيأرامل

تذكر)سراثلنجد-لمنتاحعحرةالحامةالةفيحدث

،صررمنبالقرببمكانمرتطة،ضراتبفرذلكقبل

مم.الثمالإلىالحئيرنوكان

لكان،يوهموصلواقدكانواالعبرانيينأناخرضناولو

ىأ،سنةبأربعينذلكتجلمصرغادرواقدأكمذلكمفى

ايخلفةالتراريخبذلكولانهدت،الافيرمي!حكمأثناءفي

الحاب!ىه5وجود!فق!ما،لبيوسنظر!ةأ-لباعيقرضهاايئ

هذهمعتائااتفافا،الزمانمنبقرلينالعركأمنقاحاعتلاءقبل

أصا.القدبمالعهدأزمنةتاريخومع،إصائلإلىالإشارة

:بعوسنظر!ة:لاثا

نظرنه،ببوسعل!اينيابيالأجابنذكرأنلابد

.م.ق0148سةبأنالقولعلىالاعراضمناثةيجب!

أرضالىإصانيفيدخولسنةهيبفليحذلكبحد)أو

فرعونهوالثاقريمبأنالقول)نيقالمافكليرا.كنحان

نتيجةهوانما،الحروجفرعونهومنقاحوأن،الاضطهاد

الواقع-في-يستأنهامعالأثريةللدراساتواكيدةصليمة

والحبرانونإص!يلالىالرحيدةالأثر!ةالإشاراتلأن،كذلك

.ذكرهجقماعلىتتصر



جكلوا

أنهبشوس!حتفد:رعمىمدئ:الأولىاطبة(1)

تبل،رع!بى"نسمدت!واأنللهردممكئاكنلم

فيالمدينةموفعلبيوسحددوقد.الثافيرمي!حكم

تحديد!لمو،جذافيمكوكاخراضوهذا،هروبوي!

جممدليلأفاكأن!.الآنمقبرلأالمدتتلكلموتعبهوس

رعشس،"أرضأنوهو-تجاهلهأنه!دو-ابظريةهذ.

منأنهوحيث.ا(47:ا)تكلعقوبأيامفيذكرتتد

فإن،الثافيريمزمنفيعاصقيعفوببأنالزعمالمتحيل

مفارتةالإضارةهذهاقيرإلىمضطرونبيرسنظريةمؤكدى

أن-القولهداعل:يحتا!إذ،نظرتهميهدممما،تارمحه

اياريجة.المفارتاتهذهمنالحروجتصةفيذكرهايكون

الايخةالحجةتقمد:ماشونل1.1:اثا!ةاطجة)2(

مصر.منوالنجيزالبرصتجاهدلطردعنممايتونروايةعلى

تارج.م.ق682عامفيمحبوتد،ممرئاكامئامانيترنكان

كنهماوصلناوفد.اليهودبكرهكانأنهالراضح،من،مصر

رفضولقد.*جفوسطريقعنباشرغربطريقمانجتون

قالوقد.خرانجةتصةباعتارهاالروايةنلكالهودىيوجفوس

عائا،511نحومصرالهك!وسحكمأذبحدإنهمايون

نأعلى5تموزبرامعاتفقوا.)هرارة(أواربروحصنوا

منلخوفهمالمحراءعبرأورضليموتصدوامصريغادروا

ذلكليأورضليمزنفوذلهميكنلم)الدكالأشوريين

أرمي!"حكمأنبمدلأنهرواتهمايونو-ساصل.الوفت(

خلفه،عائاوضينصتةلمحةمصرافار()رمي!هيامود

يخالي،ملكإنهيريفوسعنهقالالذىأينوميىالحكم!

ملوكبنمطلمالمظهرلاالاسمهذالانذلكفيحقعلىوهر

-نقاحهوبهالمغمودأنوللو-عضرةاياسمةالأصة

إنهمافنونوقال.الثافيأبخوفبىوببنببةبخلطكانولحله

ذلكبحدلهمحمحلكنه،اللشرقيفيالمحاجرإلىالبرصأرصل

أحدأغراهموتد،الرعاةبقيمكانجث"أواريس5ربالإفامة

كآصتحلوابأن"أوصصفأواحمه-هليوبويىكهنة

موسى.نفهعوهذاا"أوصسيفإنمايونوقال.المصر!ن

تموزي!،"طردهمالذكأالرعاةأكروا-بدورهم-وهزلاء

ممي!إلىأيخرفي!!رب،أواركىالىأورضليممنبالمردة

رمي!يقمد)ولمله"رب!اانجهأرسلثم،واثيريا

عدفقابلهم،الجىوالمبالرعاةليطردذلكبحد(الثالث

صورية.حتىوطاردهمابلرز!رم

أننيأعقدللألك5:قائلأالروابةهذ.يرصيوسويكذب

صجلاتهعنينفلوهو،مانتونأنكايخةبدرجةأوضحتند

إلىلجأعدماأنهإلا،ايارغحقؤمحرايخطيءلمالتديمة

بلونبخفهزئهاامافإنه،معينكاتبلهايسيخالةقصص

ضاصدهممنبدفعهذاأضاعواالذ!صدقأنهأو،ض!دأى

طروجا

الذى،بيوسنقدمنأصدقنقدوهذا.تجاهناة2الر

،المقدساليهابنيالموجودةالقديمةالعبريةالجلاتتجاهل

من،م!حازفدبممصرىكاهنقالهمغرضئاكلائاعليهامفضلأ

كاهنوجمتموسبينمابيطابق،الجلارقبلالالثالقرن

."أوصجف،احمههيوبويىكفةمنخلالن

الصدقمنخيطثمة:باطروجمابونروايةعلاتة)3(

تتفقلا؟،بالحروجلهاعلاقةلالكنامايتونرواياتلط

فلم،المصريةالآئارعلابقوضةايناصلمعمايتونرواية

مصر.منالهكوسبطردتموزي!احمهملكقامأنيحدث

فياواري!أ5علاصتولىالذتأحمىهوطردهمالذىلكن

الثرقية.الصحراءجبالمحاجرفتحأعاد؟.م.ق0017نحو

1265فيمصركلهابةالثالمنالآريةالقبائلتاتلقد

لأنهمبالهكو!!لهمعلاقةلاوهؤلاء،نقاحعهدكط.م.ق

منفتاحسطردهموقد،وكيليكيينوصا:د!تليهيهينكانوا

0012عامفياكلثرميروهاجمواعادوالبهم،عصر

دكريردلم:.للشالالارتدادعلىأحرىمرةعمهمفأ.،مق

.الأحداتهذهسبا.ييملقفبحالاصانيل

الكاببحضكرر:ولاثيرنروفايخونكاب)4(

إكيريمونأيخقوا!،لالبرعرالمصاب!تالهودقصاليولايخير

الاسمنحماعةهزمامينوفيسالنرمشرإنح؟ح(3)وله+ع

هاجموهقدكانواأنبعد،وطردهملأمراصالمصابيزالضاء

ح!(4ح3أ)"هتجصأ+ثو5)ولح"،أايتير"بمادةيرمالبلررعد

يماخرس،5اوتا.ويوس!مو!ىإنهحاكهماقالاللدير

وأورضليمالوديةإلىالصحراءعبرأجربضحئاقادموسىإن

.ق.م.(735اليبوكوربدعصرو

حيثق.م.(8)محوالقصةنفىالصقلىديودورويكرر

تيادةتحتمصرمنطرثواقد،بالبرصرمصابينأناشاإنتال

عاداتهمامملوضراث!أشاووضع،أورضليمأصالذىموصى

أحدثواممرديغرباءإنلمالقولوككرر.الربرةوممارطتهم

مها.طرد!اعندما4،!يادةتحتوكانرا،لخاشموباء

هربوااليودأذ،م001رأح،+(ا)؟داتاجرسراعتد

يادةختكانوامصرسطردهموعد،يبياإلىكريتس

فيشباءحدثإنهويقرلبحودثم-ويهوذاأورضلبمهمااثنين

الدينالممابيرفطردق،م.()735بوكوري!أيامفيمصر

الابع.الومفيمصدهمإلىفوصلوا،موصىلقادةكانوا

و-المجكلمنوي!:نتاحع!دليممرحالة)5(

عناثوهةالرواثاتهدهمحلصلاتديمضلأن-العصرهدا

ضدفىيفوكاالتيوالرومانيةاليونايةالافتراءاتأو،الحروخ

نىوردت!للخروجابطةالروايةعلى،المكروهينالهود

الخاعةالةزاياركمةالظروفكانتنتد،المتدسالكاب
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جطروا

وصلضد،موسأ!املكانتا!ي-طكعنك!لفةجدلمنفثاح

مايفيمنفناحويقول،وهل!ولويى!ىلللمصرالنزاة

عنيدافعاناضطر)نه،همةلآمونمحدجلرانعل

تكنلموه،الضرقمئالوافد!أعداثفدوممنسهبريولى

ببللرعيتركتيل،الحينذلك!مزروعةالجطقة

مصرملوكوظل،اجدادناهأ!امنذمجدلةوظلت،الأجانب

الفلمصركلصارونا!اريرنكانظحموغمداخلالحلا

كانمما،للمناومةمرنزفةناكدكنولم،مدنهمفي

ليمصرللافلصطن!-نفتاح!تول!-الإسراكلون

الرعاةشعوبطردلىالرغبةمنوبدلأ،حكمهعنالنةتلك

جاطنمنطقةالىهجرنهمشجعنفههوفإنه،الأجوين

الآرون.غاراتجراءمنالجرداء

الرأىعلىالاعنراضاتتتطلب:صداحأ"الثرح)6(

ونصفيقرننننفتاححكم!لأأنظنمتدا!روجيأن

علالموجودةالنقوشلرحيذلتاييوا!ا،لات،ترذ

الملحوظات:يعض،آئار.

الاعتراشاتأولورجع:أه!ويوا!هياللرمهلأ"

هوأسسهاالذىوأن،ه!وبويىهىفثرمكأنالاغقاديل

ويكفي،أطسعلقوملااستتاجضاأنالا،الثافيرسص

موتعأنحث،كذلكتصلالذىالقديمالحهد2تارلامال

الك.من!لك!يهمطزالماالمدنةهنه

هناك:اصاهممرلىاللادرسس!كرعلم)لى(

مصربتاريمتامجهلل!دوالقديمالعهدأنوهوآخراعراض

كلدأنثونالقضاةل!فرمحاصراالثاقرسصاكبرأنهلو

للتارعالقديمالعهد)ضاراتلكن.الفرذلكفيذكرله

التليحات!ضوجوداحتمالمنالرغمعلىجذانادرةالأجنى

رشسحكمأكامفيوتتاييالأحداثالىال!فرهذافي

فينحصزاحمكذالحبراننوجودكانلتد.ونتاحائا!

أنهكا.السهرلزالمصر*نكانظا:91()ضىالجبال

.رحبمامعمرحتى3يالافرعونأى!لقديمالعهدد!ذكرلم

فينحتلفةمدياأخذاثافيرسيىحكممنالثانةالسنةود

وعانيم،عناةوتوصوم،ننك()!الىسالبمتثملالجلل

باراقثورةقاتوربما.تابور(جبلصسفح)الديرةودابور

واتمأت،الثافيريمحكممنوالعحرينالحامةالنةز

كلماحماأنيمكن2(5:)قضدبووةترفمةوفي.تابورجبلمن

البحنة:التربةقجا!ت؟أوالقواد،نجادةالأجل.الأولى

الفراكةكانعندما5؟بمعنىتترجم،الحكامحكم"كدما

اصئايحمل،ائكنمايخةالقواتفائد"جرا،أنوبفاعةأفوباء،

اخادمجممنىرع،-"ضى)أىالأصلمدرىأنه!ملب

فالوكمما.كالينبلاروفيالممر!نأحدكانولعله.رع،(

فممحقلمو)سراثيلضعربلقد5:ق.م1256عامفينقاح

جكلوا

صمدتعندماجدعونزمنيليذلكث!كانلطه،شلأ،

:الهولعلىكالجرادوزحفتالجايرةالحناأمنباعات

ولا،كزةالعيكالىالآرضغلةونلنرنعيم"نزلون

المديانننولعل6:4()قضالحاة،نرتلإصرا!لنركون

أيامنالوفلرعالقاثلالرقتذلكفيتحالفراوالمصالقة

.لجفتاحالخامةالةفيالدلناوغزواا!حنىوهزمواالصضى

نضرناك:ممرلفكونوالمالعرانضيعص)بر(

لهذهمنفتاحتعقبأثاءفيالنةتلكلي)صاكللوجودآخر

قطيذهبوالمالصرا!ننبعضأنأى،فمهزيمتهبمدالفال

ا-ه،:أ)خرايوراةفيجاءماتمائاناضىوهذا.سرال

)المكرنةص!قوبعاثلةأفرادجمغأننقرأجت4(اا:2

الر!أجناد"جمعوأنجاصانأرضالىنزلوانفا(بعين

بقيادةالحروجعند41(12؟)خرممر،أرصمنخرجت

الأيامأنجارضرفيجات!قرةرأيمرويلونلكم.مو!

المولوثونجترجالخلهماالذ!أفرابمأناءعننقرأحيث

ولبهنا2(؟7:أخا)،طض!ميسرترانزلوالأنهمالأرضؤ

حتىأولادهوظل41:52()تكمصرزولدأفرايمأننحلم

نأفيولاضك..ء:23()تكمناكمشينالثاكالمجل

والأرجح.جاصانعلأغارواجترجالأنهوالمقصودالمفى

فيفلطينصكانباقامهذهئل،-ك!ةغاراتحدثتأنه

منكلأكامفيحدثتاييتلكتحبهالهكوسملوكعهد

الثالث.ورسي!ففناح

ئارغتحدكدضدالموجهةالاعتراضاتتتضاءلوهكذا

وأالئاكأيخويخىحكمأوائلفي،القديمالهدؤالحروج

الةتجلمصرحالةكانتضد.الرابعتحتصسلتع!دفي

وما.الحروجزمنفيعهاتختلفمنفناححكمشالحامة

شأساسكلقوملاتخمينجمردصى،لبوس"نظر!ة

.الفر!الترنفياكثنتاييالأثر!ةالجلات

:اطروجليالملىكورةالأرتام:رالغا/

:الكصةللأرتام)م!ممهظ(هكوبو5نتد)1(

الضرباتوصفليللخروجبالنهالتاريخةالصعوبةقكمنلا

عوردولا،الآنحتىمصرفيطبيعئاتحدثماكثزاالتي

اصافىني،عدد"موضوعفيتك!نلكها،الأحمرابحر

عداالرجالمنماكوالفسمائةنحو5كانواأنهمنقرأحيث

عدركذكرلمو،:37(12)خرأ!ناهمحووليف..الأولاد

تقدرالناسمنجمهرةيمثلالحددهذاأنالمفروفىومن.اناء

الأتل.علمهاجرميزقبخحو

ابلألجكربركرسثم،الاغراضهذا"نويص5أنارلتد

ئمدألف،سماث5الح!ركانلوحتىانهويتول،باشفاضة



وجطوا

أالرجالأوالابطالعددلكان،للمهاحرصنالكلىالمجحرعبه

فتحالذيالبهرالأشور!ىالجئىعددمثلفيالأقوياء،المثاة

ر!را.ألفوعثرفى)طئةصريا

موصوسعفيكان،محاربالمليرننصفعلكأيدوبجى

وهبم-المهاجرونولغطى،أ!ئاوفلطينممرعلىكشطرأن

يلاالصئرينعنتزيدمافة-متلاحمطابررفيتراصون

أمامالتجمعولكاندتائقعركلمولردهناكولكان،طولأ

امنحيلأ.2يخاءأجبل

أساسعل-نقرضأنالصحبمن:الكانز!ادة2(لم

)خرسنة043خلالفيأنه-الكانلزيادةالحاديةالحابات

نأ،السبييةالترجمةفيجاء؟،ستة215أو4(.أ:2

خر27،و46:26)تكنفئاسبحينكأمكونةجماعةتزايد

ألفماهدةالىحتىأوألفسمائةالىيصل6:14(ا:5،

وأ!اا:الخروجسفريقرل،أخرىناحيةمنأنهإلا.رجل

واقلأتجذايهزاوعرواونمواوتوالدوافأثمرواإصراثيلبنو

.:27(47تك:1،7)خر،منمالأرض

الحالعلههومماأصعيكلتنكاثرتدنوبةنجةأمة)د

ايرجمةالكلمةأنبترىفلندرزد.اكرح"وتد.الح!رقفيالآن

كانواالمهاجركنأنأي،،عشيرةأواأصرةتفرأأنيجب،"ألف

تحملقدالعبريةفيهـألف،كلمةأنركمولكن،أصرةصمائة

المفردعيةفيوردتأخهاالا،أ(6:ه)قضأحيائاالمفىهذا

)خرابحثموضوعالفقرةهذهفيالجمعصيغةفيولي!

.ا:37(2

نأتسىألا!ى:للاخونلعرفتالأرلام)3(

الفقراتونيافتلفةالترجماتفيضاءأمرالأرقامفيالاختلافات

عددأنذكر:المثالسبيلفملى.القديمالعهدأضارفيايناظرة

مركبةآلافئلالةهو(:ه)13الأولصموئيلفيالمربهات

الحبريةفيعركبةألفثلالونأنهذكربينما،الركايةايرجةفي

ألفعئرفىالسببنيةالترجمةتذكر!.البييةالترجمةوز

النصفيفقطزيتكرعصرفىمفابل1(.5:)املزتكر

.يالعي

نأحققةفي،الاختلافاتهذهفيالبككمنوقد

؟الأرتام،علللدلألةعلاماتاستخدتربماالأصيةالوثلأيق

يدلأ،والفينيقيونوالحئيرنوالأثور!ونالمصريون!حلكان

فيالحالهر؟كاملةبالحروفالأرقامأوالأعدادكابةمن

فيوبخاصة-الرتميةالحلاماتهذ.وكانت.الجديدالحهد

كانتكا،القراعرفيللخطأمعرضة-المماريةال!بة

وبينلمنهاالحلطبهولةيمكن"الواحد،رقمعلالدالةالملامة

.ابابلية(الأرقاموحدة)وهوهـصتين،رتمعلالدالةالعلامة

ضرطةاالواحد،علىالدالةالعلامةأوالإضارةإلىأضيفتولر

بديلةنظررجهة-اطروج

."المائة،رقمعلىالدالبالإضارةضبهةلصارتصفكلة

للخطأالأصيةالبارةنعرضإلىنرجعالمثكلةأنرأناوفي

وأترلاعثرخمةمدىعلأخرىالغطوطةمنابقلفي

فىيد.

اباجاممصداتةايملتةالحامةالمساثل)ن:عامهلظرة)4(

لبسأنهنبتقد،التوراةزالمسجلةالحروجلأحداثالتاريخية

حتىتوجداو.الأثريةاكافاتأحدث-يتارضمافها

فياصاثيلبنيتواجدالالمصريةالآثارفي)ضارةأيالآن

النةتجلفلطينفيكانراالحبرايخينأنالىالإئارةإلا،الدبا

الفراعنةكان،عامةوممقاعدة.منقاححكممنالخامة

وفد،انتصاراتهمصرىكجلونلا-الملوك-كائر

منقبيلةسوىيسراائيليينالاصأن-ضكلأ-اعتبروا

أباإلىالبلادمنطردهمتمالذكأ)ضاص(،المعادلىالبدوا

الطيحىفمن.عرةالثامنةالأصةمنطيبةملوكددعلى

ني-الأحمرابحركارثةنل-كارثةذكروردألا-اذا-

فيالممابدجدرانعلىنقوضةزالتماالتيأمجادهمجلات

مصر.

بديلا:نظروجهةوالأعداد،التارغ-الحروج

:رغنا-لآأو

يتارغكعلقالتيالصعوياتبحضفاك:الصموبات"(

التارغئحديداستطاعوافدأنهميطنرنمنثمةولكن.الحروج

تجاهلنذللتقدالمموباتكلأنزاعمينقاطغاتحد!ذا

اللازمةالمبادىءبعضتحدكدهرالليموالطركق.ابدطةالآراء

.اباديءهذههدىعلالسرثمالتفهةلحم

تعتمدقضيةكلأنهوالاموالمبدأ:المفمئلاتتاعدة)لي(

مثل-سأرجح-التاريخيةالمائلكلز؟-)لسانضهادةعلى

وينتحمكالاينلقأنيمكنناباب،منصلاتحول!دوربالي

كدورأنهمعحركطعندتيمكرعركزايمدروقد،آخر

ضةكلفي!التغههذهفيالحالوهكذا،ضصلاتهحرل

الصحوياتجائاتركنامافإذا.تارفيجدلحرلها!دور

ونببننجحثأنيايخجدر،للخروجالدطةابوارععلالمترتبة

الفضهة:هذهحولهاتصررايىالمنصلاتبوضوح

عيمفجحلوا5(1:11)الحروجضر!جاء!ا)ن(1)

مدقىلنرعوننجوا.بأثقالهمكذلومملكيتخ!رؤصاء

ليليين-الاسرأنجلاءبكليثتورعسي!،يخثرممخازن

!ثومافازنمدنتيبناءقاصا-فرعرنبأمرالمخردى

لأن،الملك31إلى)شارةأممطكذكرلالكنه،ورعسس

فرعون)فكلمةالحكومةعنكنايةالالهستافرعون،كلمة

ئلالكبص،)اليتتعنيالقدكةالمصركةاللغةفيع!"،هه-3
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ظيا،المذكورتينالخازنومدنتا،هـالتاج"(أوالعالمط،)اباب

أماكنالقديمةالمصريةالآثارعلماءلهصاوحدد،لضاطويلةمدة

هـنافيل،كئفخىعصامحددةمحلوماتتتوفرلمو،نخلفة

وضحتصوعدئذ،الممخوطةا)تلأطلالعنلم)علل!8

اأرضموتععدامامناايحفقوتم،القمهجوانب

أحدقبرضاهدباكافبعدفيماذلكتأكدوقد.أسكوت

"لسكوت،المرادفالاصموهر)ول،دا!6ثوكو"شتةكهنة

الدقيقوالفحصالحراثلهذهوزكارة.التديمةالمصربةاللغةق

تترورهمنجزءكلصحة!ؤكدان،نافبلاعنهكحفيما

يقررنضقالمدخلعلفصجد.الجدلمنالكثوئاركانالذى

احتجوقد.فثرمأبنيتأنا5:جلاءبكلالثافيرمي!فيه

كانوقد،غكلهأعماللنفسهيشبكانرصيىبأنالبض

)يهتمتدلمأصبلنفثىابقىهذاأنالا،الحبفةفيكذلك

ولا.لتهاتحلهااييالآئارفيواضحهو!اييوكد

نفشهلموبالتأكيد،هنانفشهأنربمنبلأحدبشطع

الىبالإضافة.الحقيقةتقررالكتابةهذهتكنلممابحدهأحد

اشهرالذىابوعنف!منهوالمسنخدمالطوبفإن،ذلك

الإصرائيليةالقصةكلعلهانقثوهكذا،اثاقريمبه

.فيئوم،5بناءعن

الئافيرمشىفيهيقررلوحضان،"ييتفيأيضئاوؤجد

سخروأنه،انحازنمديتيمنالئانيةالمدنحةهـرعسبس،بنىأنه

،ضانواوبيت"فيثوم،ففى.الاسنالأسيويينالمبيدنجائهافي

،الحروجتاريختضيةحولهاتموراييالمفصلات)حدىنجد

لابد)دا،افيثوم،بنىالثانيورميس،فيئومبنوافالاصائيليون

اسرائيلبنىاضطهدواالذ!نالملوكآخركانالئالىرسيىأن

.باثرةالخروجقبل

فيالآئارعنتنقيبهعند)ح،يعفاول"م!اريت،كف)2(

أبيهلذكرىتخيناالثافيرسيىأقامهلرحعن"صرعن،

ات،(الإلهلتكريمكادأنه!تقدونالبعضكان)و)نابتى،

الذىالتاريخهذاهوالنقىهذا!ماوأهم.عددتاريخعله

فيذكر،القديممصرتاريخفيالوحيدامددالتارعيكرنقد

"نوكتي،للملكالأربحمائةالسنةفيأفيماللوحأنالنقىهذا

تمائا،معروفكصانوبتي،للصلكالدقيقوايارغ.)ناهلأول

بديلةنظروجهة-اطروج

لعدهأونصرةبفترة)؟4"هممول("أبويخس،تبلكانلكنه

)!داللضى3(ايخكلوس،ايونافيالمؤرخضهادةوحسب.باضرة

يخئا)اعلم:لأبراموظ.!وسففرعونهر"ألوفى،كان

لهم.و!تحبدونلهملتأرضقغرئاص!كونن!لكأن

الحروجنحرفيوجاء.:13(51)تلثضة،مئةأربعفذلونهم

فكانتمصرقأتاموهاالتياسرائيلبنىاقامة"وأما4(1:0)2

منالشةالأريحمائةأننجدومكذا،صنة،وثلالينمثةأربع

مناللوحفيالمذكورةالنةوالأربحمائة،مر!ىالىيومف

وهذه.منها!ربلابصورةتتفقاناثافيرشىالىانوبتى"

القضية.حولهاتلورأخرىمفصلة

في)شكع!(،"بترىوجدهالذىالإصرائيلىاللوحكان)3(

بعضرأىحث،كبررجدلموضوعام609لالرمشرم

وعلى،الحينذلكفيفل!طينفيكانواالإصائيليينأنالمفسركن

المبكر.الحروجتاربخيدعمفهوهذا

آخرونفهناك،ذلكيعتقدونالبضكانإنولكن

ف!ئر)ذاالنف!هذاأن-تر!ةأسىالىمستندبن-!تقدون

و!ظهر.للخروجايأخرالتاريخور!دفإنه،صحيخاتضيزا

.واخار،اأضقلونااصبينالنقثىهذافي6لل،"إصراسم

منويدو.اقيالبحرطركقعلى"كنعان،اسمهوواخارا

فيأىلينهمانفعكانتأغاوخارأضفلونببنا)سرأفي،ذكر

محددمدلرلالقائمةفي31ولكل.،برنيعاتادشمنطفة

تلاييخار،05)سرائيلعداماالحاصمرطنهله"لحب،

حالةمعتمائايققماوهو،المدلولنفىأبضئالهاكاناصأثل

تغقولاخاص("وطنبلاكعبالبر!ةفيالمرتحلين)سرائيل

حيثالموعدأرضفياستقرفدكان)سر!فيأنفكرةمع)طلافا

زرعفاكاليسأفهالنق!قذكر؟.خاص،هـوطنلهيكون

تترجمأنيجب"زرعاكلمةأنحولجدلوثار.نسل،أو

والآخر،لحتث!بوتأحدهمانقثمينولكن،"عا!يل،

وضوحبكلللدلالةالكلمةنفىفهماجاءت،الثافيلرشس

الإلهحتثبسوتنقئىفيمئل)أبخاء"،أواابنة،أو)ابن،على

لفمعالمصركةالكلمةبذهكابختهالملكةكاطب"آمون،

.مقدصة،محاصيل5بأخهاابتهنحاطبأياوتخيل."المفدصة،

،اأبخاء،فملأتحنى)مرنبتاعأشفتاحنققفيالكلمةفإنوعيه

منفتاح!دمنإصائيلاصمعليهامنقوثىلوحة
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بديلةنظروجهة-اطروج

أرضكدخلوالم)صايلأبناءأن!نسخركةالنقىوبح

مرايدهملقتلالنريةمنخرمراقداباءمنأمةلأغمالموعد

أصبحتاخارأن(المبارةأكاتبالاعركمبثم.الذكور

علىتجكيكانتفلطينأن!حنىممامصر،أراملئل

زوجها.كلتنوحكأرملةبحد،اليها!حلوالمالذ-كأليلونالاص

جاءتوند.لمرنبتاحالحامةالنةابقهوهذا،تارغ

)خرنفطيطلبكانالذيالملكماتعندمالموصىالدعوة

شتانئم،ممرالىموصىليعودصنةتمرأنوكلزم،2:23(

فبلشانثمالفربات(!ا)وقعتلمصرمغادرنهمتجلأخريان

السنةنيبرنيعفادشإلىوصولهمتموهكذا،ليناءمنادرتهم

حوطاكدررأخرىمفصلةنانجدوهكذا،لمرلاجالحاصسة

.الخروجتارغ

كانالقديملمالعافيلأنهالآم،"جسرفلطيندعيت)4(

أفريقابلدانبينمافروكلجبقكلأرضهافوق!عبرأنيحب

كانوابل،البحر.عبوراضطاعهمفيكنا)ذ،وأورباوأبا

ام!تطاعتهمفييكنلم!،فقطالاطىءبمحازاةي!ون

لافلطين()ارضالجرهداوعرضاالصحراءاخنراق

كدتصباتعدةالىو!هق،المترصطفييلأالأربعينيتجاوز

أهميةالقديمالحالمفيهذاأالأم"لجسروكان.،مجدو5ممر

قاةأوالوب!لقناةالآنالغررلمالما!ولهاالتيتلكمناكل

."يما،

وصموئبلوالقضاةدوعأسفارفإنذلكعلوعلاوة

دونالترةتلكغضونفياعرائلتاريختردوائافيالأول

نيأوالجنوبفيالكبرىالأممنلهمازعاجأىتذكرأن

الأممنالاتمدرالمضاماتتكنلمو،الثرقفيأوال!ثمال

ترمحهم،سنهخمسمالةمدىعلىوذلك،بهما!طهالصنرة

"جرعلىييطرون،القرونتلكخلالفيالكبرىالأم

فيحدثالخروجأنولو،)صرائيلثأنعظموهكذا،،الأم

علىتاريخاليستالكتابيةالأسفارهذهلكانت،الجكرالتاريخ

غزاالمبكر،التاريخلذلكالتايةالقرونخلاللأنه،الإطلاق

الثالطورسىالأولويخىالثالتأمونجىالعظامالفراعة

علىنهاعنوهمماصجلواوقد،مرازاوبهوهاالأرضتلك

ذلكومع.تزييفهايمكنلاواييلمالحامتاحفتملأالتيالآثار

تأريخهفيالمقدسالكابفيالغزواتهذهعنكلمةنردلم

.يصدقلاأمرالامالهذاوثل.الزمنمنالحقبةلتلك

حكمغاقىفيحدثالحروجأنلوالأخرىالناحيةمنولكن

قدكانتمصرفا+ن،مرنبتاححكمأوائلفيأوالثافيريم

ضقجاءحتىعامخمماثةمدىعلىالانحدارفيأخذت

فام!.عائاوعضربنتجمسةبائهبعدايكلوخباللبي

شاطيءبمجازاةفلطينإلىبرحلاتالثالثورمىمرنناح

فيعيه!طروندييرنالإسركنلمالذى-الجو!البحر

بديلةنظروجهة-اطروج

ايىالممةالى،الداخلإلىيتوغلوالمولكنهم-الوقتذلك

الحقةتلكنفىبدايةفيأنه؟.)ص!نيلتشغلهاكانت

،الانحدارفيالقديمةالبابليةالمصلكةلدأتالة()الحسائة

حتىعامخمصائةاصنغرقالأعرولكن"أضور،،محلهالخل

أخرىمرةنجدوهكذا.عظتهاأوجوتبلغأضررضأنيحظم

وهذه،مصركلتنطبقكاأضورعلتنطقضةالحمسائةفترة

القضية.حولهاتدورأخرىمفملة

زنيامعهدأبحاثأن،الكلوأقوىالكلوآخر)5(

للأ!كاثالأمركيةالمدرصةمعبالتحاوناضر"تركةفيأ+*()8

الغورعنأسفرت،م2891الى6291فيأورشليمقالئرقة

وبالتالمي،كنحانأرضالىللدخولمفبوطعلمىتاريخكل

والفحمالرمادمنكبيرةطقةوجدتحيث،الخروجتاريخ

البابداخلالجريةالحواثطصخورحرقعنالمتخلفةوالجو

شىءوكل.باباراحترتتتدالمد!نةأنعلىيدلمما،الرفي

الأوافيكل،البرونزيالمصرمنكنعائاكانالمستوىهذاتحت

هذافوقشيءوكل.والأدواتالأسلحةوكلالفخارية

الفخار!ةالآنيةكل،الحديدكيالعصرمن)!راثئاكانالمشوى

قدليليينالإسرأنوواضح.الأدواتوكلالأملحةوكل

الحصرالىالبرونزىالحصرمنالانتقالنقطةعدكنحاندحلوا

الفلطييونشيدعدمافجأةهذاحدثوقد.الحد!دى

قوفراالحديدوأصبح،"جرار،فيالحدبدتصهرالني3أفرا

نألأحديمكنهل.البرونزعناصتقواالحالوفي،ورخيصا

صنةقبثلمائةذلكفبلظهرتقدالفلسطينيينقوة)نيقرل

فلطيندخلالحد!دىالعصرأنأو،اثالثأمينويخىحكم

3ج!(ح!تسنت"الآبيقول؟الثاكتخصحكمكاتفى

.م.ق1275عامحواليلدأالحديدىالعصر)ن7("ولمخا!أ

يحاصرضرأ"كر!اتفيللخروجعلصيتاريخيثتوهكذا

قضيةحولهاتدورأحرىمفصلةوهذه.الحديدممطالعمربداكة

.الحروختاريخ

كفبلوالزعنالقضيةتدورالخمسالمعفلاتهدهوحول

.الصحابكلبكل

الثعب:عددلانئا

أيضئا:واضتاجيةمباضرةأدلةالحبعددعلىالأدلة

تزا!دمنالممريينعلىالحوفعيطر:اكلف)1(

بينالزيادةلهذهحدلوضعسعورةجهوذافبذلواالا-.ائيليين،

(،الخروجسفرمنالأول)الأصحاحالإسرائييينذكور

للغزوتوقعهممنكنحانشوبعلىالرعبواصتولى

المصركةالامبراطرر!ةتخافأنيصدقلاومما.الاسرائيل

من،المرقزقةمنالكثرفىعلعلاوةالجراروجيثهاالعظيمة

الباحثين.ثعضظن!قيلنفرمجردكانواأنهملواسراثيل!ت
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يدعرأمراكانالكن!طنننعلىسيعلىالذيالرعبأن؟

ابلو.منقيلةقبائلمجردالإصاثيبرنكانلوللخرلة

الاثنيالأجاطفيالذكورعددئكل:كروجمق)2(

الأدلةاكبرمنأنه؟،به!جشلوجودواضحة)شارةعر

الاصرائ!يلبونعياامتولايىالحصوننوعة،الئابتةالإيجاببة

معهاصرائبلوكلدوعرجعثما:نقرأحيث،فلط!في

ذلكوكأيد،:38(ا.)ض،وحاربهاضر()كرياتدب!ال

كانتفقد،الحصنذلكفيالضخمةوالأترابالحوائطنظر

ينراوححمكهاكان؟،قدئا04من!رالتملوالحوائط

معروفاكانمابكلومجهزة،قدئاعرأربحةالعرةبين

لمحاصرةالجيئىكلإلىحاجةهناكنكنلمو.الدفاعوصاثلصن

جيثئاكونأنأ!فئاطزمكانبل،فحسبالمكانهذامثل

المرهقة،المدإفعينهجماتضديصمدلكىوقوئاكبرا

إلاالمديخةعلىالاستيلاءيغ!كنلمإذ،يدكذا-والالتحام

علىالمهاجمةالقوةتظليما،جذاالمدافعينعدديتناقمىعندما

أشدها.

التاثةدلالةفيالفكرنمعنعندما:ألفاتئة31(

نحر)سرأئيلبنيعددكانفقد،الأمورأمافاتتضح،ألف

:37(.21)خر"الأولادعداالرجالسماشألفئةت"

وأ"الأشداء،وتحني"جيبوريم،هيارجال"المترجمةوالكلمة

الائربنمنأىماكر،ألفملةعت5كهمفال؟،الأتو!اء،5

علىيرونقوىضخمىألفئةتأى،أندامهمعل

لتنا"أولاد،المترجةوالكلعة.الأطفالعدا!اأقدامهم

وقعصوتتحاكيمداعبةكلمةولبهها"للأولاداالعادبةالكلمة

معبالمقابله،عملراأنبحبالذ!نالاطفالمنالصغرةالأقدام

حمبنأفهنفلابد،ابساءعنبالتحديدضثايذكرولا.المثاة

تقدرووبمكن.الأتدامعلىييرونكانواالذينالأقو!اء"1بين

نحلمفنحن،،ماضألفئة"الستفيالناءإلىالرجالنمبة

يجعلوالكىالجنينبينالتوازنيهدمواأنحاولواالمصريينأن

باىالميامعلىمادركير!بحوبالتالمطالنساء،من"أمةالئعب

هذاتنفيذقنجحوامدىأىإلىنحلملاونحن.مسلحعصيان

أمزاالذكورعددتخفيضكانوبالتأيهد،الغادرافطط

كانراماكرألفمائةالت)ننقولأنيمكىوهكذا،شطئا

نأولابد.الرجالمنألفوماثي،الناءمنألفعئةأرلع

ح!بنافلر،الشرقفيالعادةهي؟كيراكانالأطفالعدد

نأكا.طفلألفثمانمائةهناكلكان،امرأةلكلفقططفلين

ماثةاكبرناهمفلو،التحديدوجهعلىمعروفكراللفيفعدد

وهو،المل!ونوفصفمليونحوالمطالاجالىالحددلكان،الف

محقول.تقد-س

ال!ئعبوعددالخروجتاريخمسألةتفجر:الحقائقدوافق)4(

فهى-تكنمهما-ولكنها،المتضاربةالمثكلاتمن!يزا
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ومهما.تضاربشفمهابيلومارغمالحلممكنةمثكلات

فالزمن،التاريخمذالمناعرفهناطرلهقنطالصعوباتتكن

قييرليلننالإصمنكبرعددالفالحاجة.بتذليلهاكفيل

البر!ةفيالرحلةمثةتقابلها،والكنعانيينالمصريينخوف

مغا.الأمر-فىتتطبالقصةولكن،الينابيعندرةمعو!فاصة

من!دومامع،الخروجالى)براهيممنالزشتقسيموصعوبة

بالحرجة)افيالكو!نواصرار،شهماطويلةزمنيةخرةلزوم

قففاالمودخروججملالذى،صيغوس2أقوالعلىالأولى

قحدثالحروجأنعليدلان،مصر(سالبرصطردمع

اثاكتةالحيقةمعيعارضماوهر،ق.م.،145حوالي

كدلوالذىسفر،اكرياتفيالأثرىالكفمنالآنالصروفة

العصربدا!ةفيحدثكنعانالى)صرائلبنيدخولأنعلى

ماكىمجوالمطالملىكورالتاريخبمدأى،فلسطينلطالحديدى

متحيلةيتأ!االامتضاريةبدتوانصموباتوهي.عام

بطريقةبينهاوالربطالحقائقصمعرفةإلىحاجةفيقحن،الحل

ماءومتفقةتمائاش!جمةحميهاأنهاسنجدوعندئذ،سيمة

.المقدسبالكتابجاء

لسفر:ا-لحروجا

)الناصوس(التوراةأمفارثافيهرضرالحروج:الامم(1)

السفر،ليالأولىالمبارةوهى،،ضيمرتاوالهالعبريةفيواحمه

المفدسةالأسفارنبةالههودعادةمنوكان.أحماءأ"وهذ.أى

بفرال!ضتصيةأما.منهاالأولىالحبهارةأوالأولىبالكلة

بمضمونه،الفرحمتالتيالينيةالترجمةعنفنقلأ"الحروج،

:ا50مزا،ا:9خر))نظرمصرمنإسرائيلبنيخروجأى

رتلاصيذهالميحمنهاخبىوقد22(.ةااعب،ا:ا3841،

بمحا!ا.آكةعرةوتع،بنصوصهاآيةوعئر!نخمة

،الفداءعمليةبجلاءالفرهذايوضح:المضمون)2(

الحهد،"أمةإصائلضمبأصبحكيفضرحهونهفالهدف

الحروجنحرفيكثيراومثتقاضهافداءكلمةتردلايخما،للرب

21،03،03:12:34::13،ا5ا-15،:3ا3خر)انض

حودوالوثيةوالحبوديةالمرتمنالحلاصمفهومأنالا2(0

)اللهأىايهوه،3بامرازالفسهاللهيعلن؟.الصفركل

و!،)صرانبلمععهذاويفطع،المطفة،البادةصاحب

ليكونوالقسهوياخذهم،مصرأرضمنويخرجهمينقدهم

الىالأرضالىويدخلهم،القالهموليكون،خاصئاضحئاله

.6:6-8(خرمثلأ)انظرو!قوبواصق)براهيمباوعد

بكنو)نالفداء،فياللهخطةاضراربةدتةبكلوتظهر

جمكرفالأولالأصحاحلدأجث،الأولالأ!حاحفيبإيجاز

بينماأى،والحروجالتكر!نسفرىبينليربطاواو،العطف

ثم.مصرفيعبودكهمفترةوهي،ص!وزمنيوسفزمن



لسفرا-طروجا

اللهودعوةوتربيتهمو!مولدالتاليةالقليلةالأصحاحاتتصف

يخهمالعهدووجطالثممبخلاعىزالثريةالأداةيكونله

الله.بينفى

-ا5:)خروفرعونمو!بينالمواجهاتمنطسلةوق

البودية،منالئعبليطلقاقناعهمو!يتطعلم:92(،ا.

تنيرعلتحملهأنتظعلم،عاديةككلضرباتتحانبل

الأخكلالانذاراللهأنذر.ئم.ق!اوةت!زادبالحرىبل،موففه

الجاريةبكرالىفرعونبكرمنمصرأرضقبكركليقل

للنجاةاصأثللنيوسيلةرتباللهولكن.حمةككروص

علالفصحخروفدمبركأوذلك،المهلكالملاكيفمن

مر!ىفرعرنأطلى،الضربةوقتولما.العياوالقبةالقائشين

نأإلى..سكوتالىرعشسمنفانطلقوا،اعراثلوفي

ثدأنهفرعونفظن،والبحرجمدلبينالحكلوثفمأطمنزلوا

ضقالربولكن،وراعممبجيوضهف!عى،الففرعل!ماضنلق

ولما،الرقيالشاطىءالىعبرواحتىاصائلبنيأمامالبحر

صيتكلوأغرقافىءرجع،وراءممالمصر!ونزحف

مر!ىرنمخذ.3(ا:اأ:ا-4ا)خروفرصانهفرعون

-51؟:)خرللربتبحةالانتصارترنحمة)صأثيلوبنو

.)21

)خرياءجلأمامنزلواحتىالبريةفيالئحبمو!وقاد

عملهاايىاللهمحجزاتالطريقفياخترواوتد2(.اوا:9

معكةالمصفيونصرتهم،وال!امالماءالىحاجملدمعهم

سيقطعهالذىالحهدثروطعلىالئعبوافقوعندما.عصايق

فيالجلأسفللىواجتمحراالحبتقدس:8(ا)9ممهمالله

الربوصا!اإلىيتعوالكى)!أ:9-91(اثاكاليوم

(1:52)9موسىانحدرثم2-23(.1:0)9)صائلمعوصده

وفرائضوأحكاموصايامناللهكلماتبجميعالئحبوأخبر

.)24:3(قبولها)علانالىواحدبصوتفبادروا،المهد

:42-العهدكاب)ودعاه"الربأقوالجمعمو!"فكب

مكتربةالمثرالوصايالموصىالربصلمذلكوبعد.4-7(

24:12،)خر،نفسهالله"بأععالحجارةلوحيعل

التالىايومفيمو!بنىالعهلأهعللموا!هموتأ!ذا31:18(.

إصائيلأصباطتملعموذاعر6شوالجلأسفلقيمذبخا

كويط-موصى!عدذلكوبمد4-8(.)24:عرالاثي

شيوخمنوسبعونوابناهالكهنةرئيسهرونومحه-العهد

العققمنصنحةضهرجليهوتحتاصرائيلاله)ورأوا،)صاثل

اللهفرأ،1...النقاوةفيالسماءوكذات،الثافالأزرق

1(.24:9-ا)خر!وشربواومملوا

أرلعينهناكوكانالجبلذةالىأخرىمرةموصى!حدئم

وكلللخعمةرسئاالربلهأظهرحيث،ليلةوأربحيننهازا

بحفظوأو!اهم،فمهاالخدمةونظاموآنخهابأمتعتاتعلقما

لسفرا-طروجا

عندما،الأثناءتلكوق.3(25-ا)خرللحهدعلامةالبت

نأهرونسطلبوا،النزولفيأبطأصسىأنالئحيرأى

عهدهمعنقضواوهكذا،إلفالهميكونتمثالألهميصنع

حولررتصونالثبورأىالجبلمنمو!ىنزلو)ذ.الله

وطرحغضبهحي،هرونلهمصنعهالذىالذبيالحجل

لاوىبخوولبى.الجبلأضلفيشك!رمايديهمناللوحين

)خررجلآلافثلاثةنحوابمردينزعحاءمنو!لوا،نداءه

ا-92(.32:ه

،أخرىكوفاأربعينلمدةالجبللحمةالىمو!صحدأنوبعد

لمبدهمحدهاللهأعلن،العببقةأجلمناللهالىوتوسل

،33:14()خرف!مجهأمامهبوجهه!سوبأنووعدهموسى

المبواشعادا(.ا)34:الأرضشغوبقدامهمن،طرد

35-)الأصحاحاتالحيصةلإتامةيلزمماكلوقدمضركته

منالأولالثهرمنالأولاليومنيالمسكنأتيموعند!ا!3(.

اللهأرسل04:17()خرممرمنلحروجهمانيخةالنة

!ودالمقامالمكنالربببهاءثلأالكباه،5ا!دصابة

)04:34(.فداهالذىالعهدضحب

السفر:بحمل)3(

1-7(:ا)ايكولىوضرالخروجسنربينالربط:مقدمة

:8-)1والقوةبالدم!رمنالمعبدلث!بهاللهفداء:أولأ

18)27:.

)1:هـ22(م!رفيالحبوديةخلفية(أ)

31(:ا-4المنتذ)2:)عداد)ب(

(1.ا:ا-ا)!:المضطيدمعالصراع)بر(

أ:22(ا-5أ:)2مصرمن(النجاةد)

(1-13:16ا:)2الفصحخروفبدمالفداء)1(

31(ا:ا-74ت)1المحجزيةبالقوةالخلاص)2(

(2أ-ا:)15الانتصارنثيد)3(

:27(ا22-8:أ)5البركةفيالدريب)هـ(

(ا:22:16-7)15المفدونامتحان)1(

ا-27()18المفدت)2(حكم

العهدأعاسعلىالمفدىإصرأنيلبثبالله:علاقةثائا.

ا:ا-.4:38()9صيناءجبلعندتمالذى

ا:ا-24:28()9أنيل!معالعهداقامة(أ)

2(1-ها:)9الحهدلاضقبالالإعداد)1(

)02:ا-23:91(المهدكلمات)2(

02-33()23:العهدإصدار)3(
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لسفرا-طروجا

(أ-18)24:العهدإبرام)4(

)25:ا-.،:38(العهدضمبعادة)ب(

)25:ا-والكهنرتالخيمةبخصوصاللهأوامر)1(

)31:18

ا-34:35()32:اصتعادتهاثمالضركةانقطاع)2(

ا-36:7()35:للسكنالنفدسات)3(

4:38()36:8-.واقاتهاالخي!ةعولأتمام)4(

صنرالهودكسب:كائهوثارعالفرحم!41(

زمننذموسىالى-الحسةالأضارطئرمع-الحروج

ر!فطميهوبهو؟...الربعدموسىأمرا!:كوع

منامذبخاعارةانظر3-350ا8:أثمىهموصىتوراة

وقد2،.02:هخروج!نحوتة()غكلصجحة،حجارة

ككرونالذينالصدوتيينعلىردهفيالميحيسوعالرباقتى

كلمهكيفالعليقةأمرقموصكتابفيقرأتمأما5:القبامة

)مرتى،يعقوبوالهإسحقواله)براهيمالهأناتاثلأالله

.02:37(لوأكمخاوانظرا:2،26

ولابد--كانالكاتبأنالداخليةالأدلةمنوت!ضح

عيانشاهدوكان،فلسطبن(في)ولبىمصرفطأعلأمفئا

رفيعةدرجةوعلى،البريةوأحداثوتحولاتالخروخلأحداث

عل!كطبقمن!وجدولا،الأديةوالمقدرةوالثفافةالعلممن

يقرل)هكذا"عمرامبنموصى،سوىالأوصافهذهكل

.القدبم،(العهدامقدتكتابهفيج.ل.أركر

ضرمنوكذلك37:.ه()ئكيوصقصةمن!دو

والألقاببالأحماءتامعلمعلىكانالكاتأنالحروج

تعاقبالدقبفةاشارةأثارفقد،المصركةوالحاداتوالكلمات

منيذكرولم،32(و3ا9:)خرالفلىمصرفيالمحا!يل

الصحراوىالخبوهوالطخ!ئبصىالأخابأنواع

مصدزاوكان،ييناءجزكلة!ثبهفيبكزةالموجودالوحيدالمتين

25:)خرالاجماعخيحةبناءفيامتخدتالتيللأخاب

صنتالذى"تخا!ق،(العبرية)وفيالتحىجلدأن؟..اغ(.5

حيوانوهو)الأطوم،حيوانمن!ؤخذكانالحيمةأغطعةفه

الكاتكانكا.الأحمرالحرمياهنييحيقالثديياتمن!كرى

البركوفيانهرحوافيعلىتنموالتىالحلفاءبأنواععليئا

تغطيالصحراءرمالوأن)2:3(،النيلدلافيوالم!تقحات

شاهدكانأنهوواضح.المزروعةالتربةأطرافعلالأرض

البر!ة،برحلةبالارتباطالمذكورةوالأماكنللأحداثعيان

الحيونعدد،ظاهرسبببلون،يذكر-ئلأ-قجله

27(.ا:)5إيليمفي(نخلة)07الخيلوعددماء(عين)12

حكمةبكلوتهذبمصرفيعاشإيرلايفاموسىكانلقد

فيءجزروةثأجزاءبكلعارئاوكان2(،72:)أعالمصر-لنن

062
لسفرا-طروجا

.جللاصتاذالقديمالعهدمقدمةاإلىالرجوعىكنادةالاص

.أركر(.ل

مرسىأنيذكرنفهالخروجضرفإنذلكعلىوعلاوة

الكابولمل.باثرةحدوثهاعقبوالأقوالالأحداثجل

الرقمندرخاكانعماليقمعالمعركةأحداثفيهسجلالذى

وغ!هامصرفياياريخحوياتعليهتكتبكاتبماضيفا

الأحداثكلفهايجلكانالأوسط،والتيالرقبلدانمن

مصربصيدطيبةفيآمونمعبدفيالرقمندرج)هناكالهامة

تراد.(.ورياتعيهمجلة،الثاكتحتمىالملكعهدمن

الفر...الوصاكافهابماالربأقرالبيعمو!ى"كبوقد

أحداثبحد-الربأمروقد7(.و)24:4العهد،وكتاب

)خر،الكلماتهذهلنفكامحب5:قائلأ-الذهبىالحجل

.)34:27

وط!هاالتوراةهذه!وسىوكتب5:وضوحبكلنقرأ؟

ايوراةقهذهكلصاتمحالةموصىكئلفعندما...للكهنة

عهدتابوت"بجانبليضحرهاللكهنةسلمهاتماعا،البهناب

المجلالثيدكبأنه!24-26(.و31:9)نث!الرب

31:91)تثالثةسمرمنوالئلالينالثالقالأصحاحفي

.22(و

الكابةأعلىقادزاكانموصىأنفيضككلكفىوهكذا

الىالعادةحبدقيقةبجلاتمجمظأنعادتهمنوكان

اييالثابتةمراجعهلهكانت!،الحصرذلكفيئاءلمةكانت

استخدامها.يمكنهكان

جاةالىالخروجضركتابةتاريخورجع،ذلكعلىوبناء

الماقغضونفيمحبهولعله،نفهالخروجوزمنموسى

بمدبرنيعقادكأحولالبريةفيفيهاتجولواالتيالنةواللاثبن

العهدذللثرمحبالسفرأنور!دومما.!يئءجبلمغادرة

كانالتىالقديمةالمعاهداتأوالعهودصبغدراعة،ابكر

تجلالئافيةالألفمنتصففيلهمالحاضعةالأممعالملركيوقعها

معاللهقطعهالذىالعهدفصية.الأوصطالشرقفيالميلاد

القديمة،المحاهداتتلك-مذهلةبصورة-تطابق)صأني

،الملركمنأتباعهممعالحثننأباطرةقطعهاالتيالمحاهداتمثل

والتي،الزمنذلكفيلنحهردالئ!ائحةالصيةاللهاستخدمضد

بمكناللاسنزادةنرعونبلاطفيترليةمنلموسىمعروفةكانت

داودالمرصمن،القديمالمهدتاريخ):الىالرجوع

.صاحم!(أركر.ل.جللاصثاذ"الحد!ثةالأثريةواحمافات

الدولةنراعةأناصهبماتذكرناايىالمدثةالظواهرومن

منعرةوالتاصةعسرةالثافةالأصرتينملوكمنالحدكة

الكروليملرصرمالكتانيةبأكطيغا،الثهادةحيمة)تات،ولبد

حاذقحائكصنةوالقرمزوالأرجوانبالأحمانجوفيالمطرزة



خزاج

الطخثبمنألواخاننطيكانتوالتيا-6(26:)خر

لهنهالأمثلةوأقرب.ا-.3(26:ه)خربالذبالمغشاة

هى،آخريلىمكانمنوالقلللحملقايةكانتالتيالحهصة

بداخلهاوجدالتيالمستطيلةالمذهبةالخجةالأربعالحجرات

حجرةكلكانتوالتي،آمونعنخلتوتالذهبىالاكوت

عندمألوفةكانتالتيالممابدتمثلوكانت،الأخرىداخل

القابلةالخثبمنألواحمنمصنوعةوهى،حياتهفيالملك

ومزايجالتفيقبطر!ةبإحكاميحضها،تتصلوالتي،للفك

بزهورطرزةالكانمنظلةفاكوكانت.الانزلاق!لة

الصناعولعل،اثنيةالحجرةتغطي،بالبرونزالمذهبةالأقحوان

أورىبنلصلمبلثل-الحيمةزبالحملفامواالذفىالمهرة

الحملمنالفنونهذهعرفواأنصبق-أخياماكبنوأهوياب

مصر.لي

!و
سفران-العاليالنقدمدارسنخدفمن-النقادوفىعم

وأوثاءلقعدةمنيتكون،الخسةالأمفارمنوكيرهالحروج

مح!ة.بترونموسىزمنيعدمغاخمحت،ستفلةتتابد

تلوينهفيالخروجعنرولهاوزنجرافمدرسةأتاعويثم

الحروفالمزعومةالمراجععلوطلفرن،رثعةطوارثلايةال

)من""ول،،("يهوهأىه"ء)"7*!له)من،""لانجلزيةا

ىأ"اثم،""من)"!*،(للهاأو،هيمالو)كطأ،ولها!نه"

البي،منالحردةبحدأورثليمكهنةأنوفىعصون.(كاهن

اللمهودنن،المنسويةالقدكةالرثاهلقواصتكحلرامتلألرةمرادجمحوا

يستخدمونالذينلإلوهصنوا،(،هـيهره31!سنخدمون)الذفى

الحبادةطقوسعنبالحدثومزجرها(-،اللهأىد!لوهيم،31

ولهاوزنوروعم.35-.4(25،3-ا)الأصحاحات

المأخر!الكهنةخهالمنالالتالبرتلىا!مةانوآخرون

للافيعأقتالتىابيطةالحمةضأنمنضخحواالذ!

.صيمانيكلالفاخرةالصورةوينشاوخلطوا

الحروج،"ضركابهفي)،!+ليرات،)."ج.وتول

عبرالصفرمادةنقللا!هولةالعواملمنالك!مناكان

هذ.ثلفيليءالجزمالصصمنلهحدحتى،الطويلةالفرون

.الحال

جقماغ!السفروراءاخرىوثاثقوجودبمضهموفىعم

ابنادهؤلاءآراءنخلفبينجذاواسحةالحلافوشتة.ذكره

لأضهاوذلك،مو!ىالالحسةالأنحارإسادنكرونالذلى

ثابت.أصاسضعلبخةآرا.!حها

:خزاج

أمرالمنتؤخذالأتاوةأو،الأرضكلةمنكزجعاهو

،02او:43عز)انظروالولاةللملوكلتفدممملوميقدرانس

خردل

فيأو"جزية"جا!ةاالىالرجوعرجاءمع-5:4ع7،24:

.الكتالية"(المعارف"داثرةمنالثافيالمجلد

رجية:خا-جيرخا

العهدفيوردتوتدإخهتسون،هىالحبر!ةفيوالكلمة

المقدسعنحزقيالنحرفيمرة15منها،عرة25القديم

3او2.او:5047.:أ.حز)انظرالحارجيةوالدارالخارجي

2(.او964:02،او:41،44و9و8و7و3او:3724،و

لوخاالملاكعهاتالوقد،بالهيهلتحيطالدارهذهوكانت

ولاخارخاناطرحهاايكلخارجهياييالدارهـأما:الرار

اثينالمقدسةالمدبنةوسيدرسونللأمأع!تدلأنهاتقها

.ا:2(؟)روشهرا!وأربحين

متىإبجل!مراتثلاثأخارجية"كلمةليتتخدم

وهناك5الأثراراليهاجطرحايي،الخارجيةللظلمة5وصفا

8:12،22:13،)ت!الأسنانوصريرالبكاءكون

)مى+،ه!ي("اكوتروس،هىاليرنايةفيوالكلمة.3(.25:

والتي"الحارج،بمعنى)5"(")كو،كلمةمنمثتقةوهي

معبالمقابلةالمادىالجسدأىالحارج،ه)نساتابهارو!ف

.4:16(كر)2الروحيةحياتناأى،الداخلا)ناننا

الز!نةزفتكنتكنلا5:المؤقاتيطرسلالرصو!وصى

بل،الثيابولشيالذبوالتحلىالثصضفرمنالحارجية

الهاديالودحالروحزكنةالفادالعدبمةفيالخفيالقب)نان

والكلصة،و،(3:3)الط،الثمنكثواللهقدامهوالذى

)!8لاهكئا(ا)كسوسن،هيهنا"ا!ارجية،المترجمةالرنانية

للنركونالمعحتولزأخارجامنايرجمةالكلمةننسوهي

وهيبيلةخارجمنتظهربيضة"قبوزا!ثبهرن)نهم6ينالمر

.23:27()تنجاصة،وكلأمواتعظامكلوعرداخلش

:خردل

المسيحكوعالربامثالقو!بربهالناتهذااسمورد

:6(.17ا:3،91لو31،:4مرنى02،:ا37،ا:13)ت

"شابسباللاتجيةواحمهالأسودالخردل:منهاأنواعوهو

.!(البا،"سياسسالأبيضوالحردل!اه!مةفى()!!هنيجرا،

وهو.!(أ؟ولع+،)9أرفنيىسيالي!"البرىوالحردل،له)40

فيفىرعوكان.الومهذاالىالانئارواصعةايوابلأحد

تطحنالبنوروكانتوالأيهض.الأسودالنوعانفلعلمين

حز!ا،ومذافانكهةلتعطهالطعامفيأوالأدويةدلاصتخدامها

فيالصفوةوبذوره.كخضرواتتطبخالأوراقكانتبينا

متىولبهها،أصغرأو)طعد!الأمرلمكبةالبتونيابذورحجم

وأأفدامعرةالىتملوقدضجرةتصكلالأرفىقزرعت

وكذلك،اللهملكوتنمولتصوووالربإشخدعهاوقد!ر
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خزؤ-ضز

ضئيللإيماناستجابةالقديراللهيفعلهأنيشطيعمالنصو!ر

.الخردلكحبة

البذورجميعأصفرلشتالخردلحبةأنالبعضويرى

اليرنايةالكلحةولكن.3(ا؟4مرقى32،:31)تالمعروفة

المفاضلةصيغةنيوهي،3؟أ*(حإه3)وله)ميكروتروناهي

مجموعةفاوبنهاصةاالحبوبجمعببنأصنرثالأ5تحنىوتد

الحدائق.فينممرالتيالخضرواتأوالعثببةالاتات

؟خزز-خرز

فيالثقبآلةهووالمحرز،بانحرزخاطهونحوهالجلدضعرز

ش)،:5117)تثوزيهبالخرزوضاهوخرزه.أضهوماالجلد

44)13:.

الملكبيثاصرأصابماوصففيجاءتالتيالمبارةأما

حيث!5:قصرهحائطمكل!علنيهب)نانيدرأىعندما

واصطكتحقويهخرزوانحلتأفكارهوأفزعتهالملكهيئةتغرت

."فقاره"تعنيالظهرفخرز6(،ة5)دانيالركبناهأ

خراطة:

وكانت،افئاط!نحةوالحراطة،وضكلهصقلهالمحدنخرط

مثلخراطةصنحة!نعتالاجماعخيمةفيكثرةأثياءفاك

عجرهاكلمعوابارة37:7(25:18،)خراالكروبين،

معبالمبا!نةوذلك22(او3637:7،و253:ا)خروشعا

)انظرامبركة،عادةتصغالأصنامكانتفقد،،إالمبركات

.الح(04:91000!!ق،324،43:71:خر

)انملىللقالاستعداذاغمدهمناستله:لااليفواحترط

.51(ا:7اصما،.8:تض

:تعاخراا

أما.صقئاالإنسانصغالله)نا:الحكيمسليحانتول

:الىءواخترع.92(7:)جامح!ة،اختراعاتفطلبواهم

أولادهبدأ،اللهمحضرمنقايينطردأنوبحد.وأنثأ.ابتدعه

التيمسرتهمفهامجلونعساهمكئرةغترعاتاخراعفي

بالعودضاربلكلأباثوبالفكان.اللهعنبانفصالهمفقلوها

وحديدنحاسمنآلةلكلضارئاقايننتوبالكان!،والمزمار

.5(6:عاموسأفئاانظر220و52:ا)تك

نحترعبناختراعنجقاتأورضليمافيالملكعزياعملكا

والحجارةالهامبهالترمىالزواياوعلىالأكراجعلىلتكون

.(62:51أخ)2االحدمة

،للأفانالحياةيرتلأفماذا!ادالاخنراعاثدثرولا
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خرافة

الانانقبارتفاعؤصئاتعحأنمنلأقيالضرريرلكن

يدفيآلاتتصبحوهكذا،اللهعنو)بماد.كبرياثهو)ثمال

الانسانيلةمخترعاتمنحوبانراهمااممروفا.الئميطان

.الخلاصالىحاجتهعنوتلهه،وصحتهوقهفتل!

عيب:خرا

الاعمالطويلالغصوذمنوالحرعربة،الحرعوبالحرعب

:71حز03،:7:51،ا861،4:أ!رب)انظرالتالحدبث

.:6(41هو2،2و4

فة:اض

الحقيقة.عنالبيدالمتعلحالكلامهىالخرافة

الأشياءأديظنالبدالمالإنسانكان:اطراولأساس)9(

قصمهفيفنجد،وملكاتهخصلالصهنضىلهابها!هطة

لو!وتتصرفوتنكلمنفكروالصخرروالأضجارالجوانات

والمعرفةالحلمفيتقدمحدوثسلابدوكان.لثزاكانت

زالماذلكورغم.التفكيرمنالأسلوبلهذاخهايةلوضع

الحهالآدابفيصجوذاالتصمىتلكاتخذتهالذكطالكل

للقصةالقديمالثكللأنوبخاصة،العالمكلفي)الفولكلور(

الفضاثل.وبثالأخلاقتعليمنهالضضكان

أنلرموزاأوضخوضات!تخدمفالحرافة،المثلكيروالخرافة

.الإنانثلوتحدثتنكركانتوان،الإنانمنذكاء

افرقفيذلكونرى،فقطالحياةلهذهدرشاالخرافةكانت؟

.المقدسالكابوأثالثلأيمصوبخرافاتبين

الىخاصةبصفةالاكيالحقليمل:الفدعالعهدلي)2(

الحالم!،الحصرفيالعر!الراوىأنالمثاهدومن.المجازيةالصور

وكأنهبهاقكلمالتىالسرعةبنفسخرافةكؤلفأنينطيع

القديمالعهدفيالحرافاتظهورتلةأعا.وروسايلكرتجلهالا

الهودىالفكراستخدامعدمالىوليىمحتواهطبيعةالىترجع

لها:مثالينصيالقديمالعهدليكلدفلا.للخرافات

يهزأجدعونبنيوثام)9:7-15(القضاةمفرفينجد(أ)

التيالأضجارعنخرافةومحكي،ملكاأبيمالكباخار

ضجرةالاالئلكبمسئريةاليامتقبلضجرةتجدلم

.الحقرةالحومج

يخرالملكجهوآشنجدا:9()4الثالطالملوكضرفي)ب(

االعوبم،دقصةاليهفر!،يهوذاملكأمصياكبر!اء!ن

.بانأرزيصاهرأنأرادالذى

منتتربابيا!ازتالصوربعضالأنباءبحضوكخمم

1-7()5:)ئياء!الكرمةفنشيد،الأ!ررةأوالحرانة

الكرمةوكأن،بالكرمة)سرائعلأمةفمهاثمجاز!ةصورة



خراف-فوخر

.ءالردىالفبأوالجيدالمتإلاجليإرادتهاتمنك

ربتالتياطرةاصمجاريةصورةحزقياليخدم؟

صورةكتخدموكذلك،أ:2-9()!الأضالبينجراءها

كة!(.1ا-4.:1)9الكثيرةالجاهعلىغرتالنىالكرمة

الجناحينبهيرعظيمبنرمصروفرعونبابلملكمنكلا

.1(أ:3-.7)حزالمناكبراسع

مراتض!"خرافاتكلمةتذكر:الجد!دالعهدد)3(

بط2ا:14،قي4:4،قي4:72،ا:4،ق)1الجديدالعهدلط

علاقةلاأقوالأوقصةهوهنافاالمقمودوالمعنى1:16(.

ولا.:16(ابط)2اليانضهودمعرفةمعبالمقاللةبالواقعلها

لارتباطهاولكى،الخرافاتهذهطيعةبحقيقةالجزمنستطيع

علىثير-قدفإنهاا:4()اقيلهاخها!ةلابأناب

مىطسلةبوحودالغنربةالمزاعممننوعإلى-الأرجح

الطقاتهذهوتوص!.اوالحااللهببنالكانناتمىطقات

باصهاب-إلاوصلتالتيالغوصيةالكتهاباتبحضفي-

:4)اقيالمجانز!ة،الدية"بالحرافاتوصمهاكبررمماضديد

الغنوسية،الأفكارإلىالحباراتبهذهالإضارةفيولي!.7(

ضجبهأنحيث،الرعويةللرصائلبول!الرسولمحابةينفيما

الأعحاحفي!عهذاالأقدمالر!ائلفييوضوحيظهرالغوج!

الحرافاتوصفأنعلىعلاوة،كولوعىالىالرعالةكلتالثالط

يزعم؟افاقالقرنمفاهيممعيتفقلا(41:أ)قي،"جهوديةبأنها

.القرنذلكإلىترجعالرعويةالرسائلبأنالبعض

يمرثاوسالىالثايةالرصالةفينرىأتاالنظر!تلفتومما

بالمماحكاتالانثنالعنتجث"الحرافاتاهذهأن)4:4(

ميصرفونمامعهممستحكةمعلمين1وراءوالان!ياقالمربية

.،الخرافاتإلىوينحرفونالحقعنمسامعهم

:خراف-خروف

أ+ه)6أور!تالس،)أويخىالعلمىاحمهاا:أ!لها)9(

استأنهاالتىالمجترةالحيواناتثانيةأنهاوكقدنل!اولح+ه(9

صنةآلافضةفذحدثاصاصهاولمل.المعزبعدالإنان

المقدسالكناليو!ذكر.تمائاالزراعةتتطورأنقبلالميلادتبل

غنمهأيكارمناللرب(وقدم...للقمراعئا)كانهاليلأن

.4(و4:2)تكحمانها"ومن

الأيرية،الخزافهياضؤنتالتىالغنمأنواعأولولحل

وما،أصاقارهمنالوصالهفةهوالأصلموطهاوكان

تميقفاصلالاتزالتوما.القارةجهاتكلالىاتثرت

منهاصلالاتضوصلتوتد.ومنغوياتركستانجبالفي

ق.م."،2..نحوفيالهرينلينماالى

آلافخةمناعرتوجد:اثمدسال!بفياطراف)2(

افخر-فخرو

)بماالمقدسالكتابفيشاتها()جمحتلصالحرافإلىإثارة

قطمانوكانت.(والضأنوالفموالحملانالكباشذلكفي

نأاذ.الرعىفاطقفيالرواتنيالأساصالعنصرهيالغنم

صنعر!و!ايخدم؟،طعائاتتخدمولحومهالبا

منوكانت.وعظامهابجلردهاكتفع؟،الخباموأغطةالثا!

ذبائحتقدمالتىالحيواناتأهمكات!.التجاريةاللعأهه

.الناموسأحكامح!

نزنضخمةألة،5لهابأنوفلهـطينصورياخرا!وتنمبز

كانتلذلك،لكقهبجودةالصروفالخممنأرطالبضحة

3:9،لا92،22:خروج)انظرالمذبحعلىبمامهاتحرق،الألية!

.91(:8،29:ه7:3،

بقحةأوكهفاتكونقد،حظائرفيالخرا!ىتجمعاليلوفط

الأكصانشبسورأو،الحجارةمنشظمةغيربئطعمسورة

القطمانبحمايةشرصةكلابوتقوم.أضبهماأو،والأشواك

بلصوئاتاقلا،المرعىالىالخرافقيادةوعند.الذئابمن

الخاصةحرافهأخرج"وتى:تنبعهوم!بتقدمهاالراعىكان

.4(:01)يوأصوتهتعرفلأضهاتتعهوالخرافأمامهايذب

لهاتفامبهيرةعصلبةالحرافجزكان:اطرافجز)3(

مجدلكىالملكبنيجميعأبئحالومدعافقد،ضخصةاحتفالات

)2!مبالحمر،قبهطاب"تىأنونأيخهمنللانتفامفرصته

بينحدثفيمااتبةهذهأهميةتظهر!.13:23-92(

شئاداودغلمان!طىأنرفضالذيالكرملىونابالداود

وأعطهلجازىذعتالذيوذبيحيومالقخبزىإآاخذ:فائلأ

عننؤأ؟.25:2-13()أصمهماأينمنأعلملالقوم

وعن38:12(،،لكتمنةاالىعنهاجزازالىيهوزاصعود

تلك!قرباتهزوقد(91ت31أثكهعت"ليجزلابانذهاب

وقطحانه.وأولادهزوجاتهمعلربالفرصة

المواضيمنضخحةأعدادعنالأيامأخبارضرىفيونقرأ

6شينالبقرمنذبائحسيمانالملكوذبح5:ذبائحقدتايى

.7:ء(أخ)2ألفا!وعئ!ربنثالغنمومنألفاوعرين

منمئةسبعجلبواالتيالغيةمناليومذلكفيللرباوذبحوا

.11(أ:5أخ)2،الضأنمنآلافوبمةابتر

التىالأقداسكانت،حزتاأيامفيالهيكلتطهيروعند

.الضأنمنآلافوثلاثةابقرمنئةأت:للربقربوها

ا!رقاتكلحلخواأنيقدروافلمقيلينكانواالكهنةأنإلا

حزقياوه.34(و92:33أخ)2اللاو!ون،اخوتهمفاعدهم

.الضأنمنآلافوسبعةثورألفللجماعةتدميهوزاملك

،الضأنمنآلافودثرةثررألفللجماعةفدمواوالرؤساء

.24(03:أخ)2

ماشيئيخبوا"الهاجرونعلىرأوبنبنوانتمروعندما
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لىخرنو

أنائاوصبواألفبنوحمبراألفاوخمينفتبنوعئاألفاخينجمالهم

صاحبموآبملكصحعكانوا.2(ا5:أخ)األف،ئة

كبقألفوممةخروفألفمالةاصرا!للملكفأدىمواش

.3:4(مل)2بصو!ا،

))ش،اللهابحملالمحعنكني:جماز،اطرالى)4(

به!فماأروعومن.5:6(رؤ3،وهلوا:53:792،

صخرالراعيمنهناكامن:ءكراعوصفه"اللهأالكاب

)مزضىء،ليوزقفلاراعيالربوه.2(94:4)تك)صائيل،

.(1ا-43:26حزقيال،04:11)شأيضئاانظرا-:32

وأعرفالصالحالراعىفإنأفااأطةكوعالربتالوتد

)!والحراف،عنففيأضعوأنا...تعرفنيوخاصتيخامتي

لا"التيبالغنمقيادةيلاالذىالمبثبهكاا(.وه41:ا.

لأ،8؟:6أخ22:172،امل27:17،)عددلها،راعي

.5(ة34حز!ال

نفسه:ال)ضارةقالنبيزكريانبوةيوعالربويقتى

مرتى3،ا26:)تالرعة،خرافنجددالراعيهـاضرب

.:7(ا3زكانظر:27،ا4

فنوا(القم)عانالمراعي"كبهاءبأنهمأعداءهالربوكبه

اغمصمالربضبأما،2(37:.)مزترا،كالدخان

يخطئونعندماأما.:3(أ97:1359،7:00،)مز،مرعاه

حزقيال0:5،6)ريا53،6:)!!قضالةكغنم!بحونفإنهم

3615-6(.لو34:3،

،داوداغتصبهاالتيالحثيأورياإمرأةالنيناثانوث

!ثبهالأنثادنثيدوفي.:3(ا2صم)2الفقكلالرجلبنحجة

.6:6(أنىالضل،منصادرةنعاجابقطمعالعروسأصناز

معالذثبايسكنحثالمياملكعن)ضحاءوكتنبأ

مغا،ررعيانوالحملالذئب"وأن،ا:6(اش)1انروف،

أرسلكمأنااها:يلابذه!رعالربوتال.2(65:ه))ش

:3(.وفيأ.لوانظرا:16،.)تأذئابوسطفيكغنم

الذىأجصهوالذىأما5:يقولالصالحالراعىعنحديثه

وبهرب،الحرافويركمفبلأالذئب!رىلهالحرافليست

.ا:12(.أوو

:نوبخر

الصم!ة،،الغرون5وسحناها"كراتيا،هىالرنايخةفيوالكلمة

باللالييةواحمها،الحرنربأوالخروبضجرةثماروهى

الحرنوب!ثجروينمو.الجراد،ضجرة"أىسيليكوا،6مويا"صص

للجبالالضييةالفوحعلىوبخا!ةفلسطينصأرضكلفي

الحرقبلادمنكث!فيتنموأكا!6الجو!للبحرالمواجهة

وهى،قاثمةخضراءكبفةوأوراتها،أوروباوجنودالأوصط
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خزفمةأوالط-خزلى

قدئاأثلائينمخوالىوتعلوالحضرةودالمةالمنظرجملةضجرة

ينماالقرنطولتراوحترونشكلعلكزررةثمازاوتطرح

مادةعلىكلتوىجلدىغطاءولها،بوساتكرالىأربع

ترنصفيعددهاتراوحجمانةحمراءبنوروكداخلهعرت

للحاشهةعلئاالقرونهذهوتستخدم.كذرة5-15من

كلها،علىالأطفالويقبلالأصاقزتباع!،والحازكل

صيئا.مرطبحلوشرابفاويصغ

الكورةفيجاععندماالأ!نر-الابناضهيوتد

الحنازصكانتالذىالحرنوبمنبططيملأ"أن-البحيدة

إنالتقايدبعضوتقول،:16(ا5الوأحدكعطهفلمتأكله

هوالبر!ةفيالمحمدان!وحنا!أكلهكانالذىيالجرادالمفصود

ومن!وحنا،،القدصخبز5أحيائابسىحتى)الخرنوب،هذا

أساسثمةلعىولكنالجرادأ،"ضجرةاللاتيةفياحمهجاءهنا

لذلك.

)خز!

خزفية:أوالي-خزف

:مخازافصاربالاروشوىطينمنعملماهوالخزف

الصناعة:لارغ:أولأ

الصناعاتأقدمسالخزفصناعة:الثارعقبلفيما1()

وادىتكننفالتىالحجريةالتلالففي،الإنانعرفهاالى

مطةخزفيةأ،اقعنالجقبونكثف،الميامصرفيالنيل

هذهوكانت،الاريخقبلماعصورالترجعالأحمرباللون

جثثمناكواممععيقةككلبيضاويةقبورفيمدفونةالأوافي

الجراروهذه.صنلصوانالمصنوعةوألواتهمأسلحتهممعالموق

فيأنهللعجبيدعرومما.الحزفصناعةلفننماذجأتدمهي

تلكفيالحضارةفيلمصرالأعظمالمنافى-بابلبلاد

مصر،فيمنهاتطوزاأقلالحز!صاعةكانت-الحمور

فيحتمل،البلدينطيةفيالاختلافعننتجذلكلحلولكن

تهدتايي-البابليةالهولفي-المدنوخراثأطلالأن

عصورفيالإدتلكعانفلفاتأثركلتقدواندثرت

الناربخ.نبلعا

ترجعبابلفيالخزفلفاعةنمازخأتدمان.بابللي21(

الفخارمنألواحمنوتتكون،القديمةالتاريخيةالحصورالى

رمعابد،للصرفوأنالبطوبومن،عليهالمكوبالمحروق

وغصها.والفاكهةالواثللحفظوأواق،صن!ةعائلة

تطورت،ابلادقيوالصابعالناصعالنرنينينوفب!ا



خزفيةأوالي-خزف

التاريخذلكوغدد،أففلحالعلىوأصبحتالحزف!ناعة

.آصحدونالملكا!متحملالنخارمنشظا!ا

وبدايةالحدثالحجرىالحصرخامفي:مصرل)3(

لطندهورحدت.(.مق0004-0045)الأصاتعصر

لمو،جودةأقلوالأشكالالصناعةفأصبحت،الحزفصناعة

بناة)عصرالرابحةالأصرةعهدفيالافهاتفدميحدث

التزجيج،،اطرتةاكثفتالأثاء،تلكوفي(،الأهرامات

نيالحرفأهممنالجمهلالمزججالحزفصناعةوأصبحت

وأعجلةاخرعتالمصرذلكفيأنهوكلجح،القدبمةمصر

.النخارىدولاب

ايىالأرفىفيالفخارصناعةبدأت:للطننل)4(

بنرووخلهاأنقبل،إسراظلبيصطابعدصماأصجت

علىمدنهمألأواالذ!ن-الفي!قيرنيمدأنقبلبل)عرائل

ومعهاالداخلةالمناطقإلنجارتهم-المتوسطالبحرسواحل

.صدونأوصررق!صنحرغاكانراالتىالحزفيةالأوافي

الحالكان!بايدمصنوعةالأوافيمنالأولىالداذجوكات

يالعجلة.الاستعانةبلونأى،وبابلمصرفي

الينيقيينمنالصاعةهذ.تعلموا)صرائلنجىأنوالأرجح

قطعمنخئفوهفيمافواضح،بها)قامتمأهشاءقممرمنأو

فيتجوالهمأثناءفي3أالط!ىوش.الفييقيينفمهاقللواأغم

الخزيخة،الأوافياصتخدام6نئادعيمالهس!منكنلمالرية

والقرعالحيواناتجلودمنالأوافياسنخدمواأنهمالأكلببل

أثناءفي-للكرعرضةأقلكلهافهذهوالمحادن،والخثب

الحزيخة.الأوافيمن-التمل

الجد!د،موطنهمق6ليل)صبنراستقرعندماأته!دوولكن

،الكئكلةلفوائدهاالخزيخةالأوافياستخدامعنيتأخروالم

عسترىأقلكانأنهرغمعناعهافيالخاصأسلوبهملهموأصبح

ك!هم.عن

كالشعوبتأثرهمأخرىصةظهرالملكبةعصرخاموفي

بهاثميزالنيوالسوداءالحمراءالحزفيةالأوافيفظهرتالأخرى

بالعرلي.ثمالرومافطبالفنئأثرواذلكوبحد،ايونان

تتكونطينهةمادةمنيصنعالخزف:ا!رفطد!:لانئا

التيالوائبمنبالعديدمخنلطةالمائيماالألموفيوم!ليكاتمن

زادتوكلما.الطينفهاالمأخوذالتربةباختلافنباخلف

هوالطينأنواعوأنقى.لدانةأفلأصبحت،نقاوةالطينمادة

وهو)الررصلين(الصينيالحزفنهيصغالذىال!ولن

وتجفيفتثكيلمنالصاعةعملاتكلوتتأثر.أنواعهأفضل

الطنهة.المادةينوعوحرق

وغوها،والحجارةالخا"شمنالطبنينظفأنوبعد

خزنةأوالي-خزف

الدكلطبالثكلمجتغظمجفوعندما،المطلوبةبالصورةككل

تفاعليحدثحيثتمائنفيبحرقذلكبعدثم.ع!جف

مننوكافيصبح،جديدةمادةالىالطينبهيتحولكيمار

الموجودةالولاثنوععلىيوقفجديذالوئاوبفالحجر

يكبهالحديداكدفوجود.،جودهانسبةوعلىالطينز

الحدبدهيدراتووجور،والبنيالأحمربينمافدرجلوئا

كربوناتأنكا.والسنيالرمادىيينماتدرجلرئايكبه

!عتضفىعضو!ةموادووجود،رماد!ةظلالأتكطالحديد

البني.الىالأسودمنظلالأ

الدابةفيبغالطينلكبلكان:الطينتثكهل:لالا

امتخداموكان.الدولابأوالحجلةاخترعتثم،باليد

الحصورفيالائدهو،الحزيخةالأوافيصنعفياللولاب

الطين-تثكيلفيالقوالبأيضئانشخدمكانت!.الكتاية

عنينفملالطينيجفوكدما-الطوبصاعةفي؟

فياضخدائاالطرقاممرهىالطريقةهذهوكانت.القالب

صغنياليونافيالعصربدا!ةمناضخدت؟،ا!ائيلصنع

الخاتم،كطيناتتحول:القولاليه!ضكلماهذاولعل،الممابح

.اقالئا،تفيقدهنا"خاتم،فكلمة،14(38:)أ!رب

اصتخدائااعرهاكان،كثرةبطرقالخزفزخرفةتموكانت

وكانت.يجفأنقيعله،المطلوبةوالحياتالأشكالطعهو

متقاطحةأوطوليةأوعرضهةخطرطمنتوعةأشكالهذه

ترسمكانت؟.مابحضكلعلىأو،منكرةخطوطأو

هذاوكان،القمائنفيالحرقعحليةقبلبالألوانوصورأشكال

الابقةالحقبةوهر،المتأخرالبرونزىالحصرفيالث!ائعهو

.كنحانأرضإلى!ئوعبفيادة)!رأليلبخيلدخول

الطينأنواعأنقىمنلطبقةتطلىالجيدةالأنواعوكانت

الأطليبمنالصقلوكان.جميلةألوانالى!تحولالدىالناعم

بركاالإناء!حيكبإذ،الأنواعأجودلإنتاجالفنية

البرونزيالعصرشتصففيذروتهالفنهذابلغوقد.ولمعاثا

.الثاقالحديدىوالعصر

الأواقصناعةلصياتالقديمالعهدفيإضاراتوفاك

لعله،الملكمع"أتامواوأنهم،الحزافين5ذ!صد"الخزفية

:81)رما،92:61)ش،2:9مزأبصاانظر،:423أخأ)

.أ:13(ازك4:2،مرالى2-6،

الشكيللحمليةلإعداده،الطين"دوسالىاثاراتترد!

توقفالأوا!جودةوكانت.2(41:هإش3:14،)ناحوم

.الدوسعحلبةفيوالمهارةالدفةسدىعلى

المكانبقصد)رمياتتكلمالذيالفخارىويت

نوفرحفلمنفريئابكونأنلابدوكان،للصناعةانحصمى

الحسىأشعةتحتصناكما4بعدالأوافيلنروكسعالطينفه
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خزيخةأوالي-خزفخزفيةأوالي-خزف

يداردولاب

وبحدتبللتخزيايتسعوكذلك،المستمرةالرقابةتحتلتجف

ومكان،القمائنأوالق!ةلإقامةومكان،الدصلألنفيحرقها

يكونأنمجبوكان.الأوافيمنوالمكورالتالفلإلقاء

الصانعلحمايةمظلةأوضفالدولاببه-سضعالذىللمكان

وتقلباته.الجومن

تصنعكانتالكتايةالعصورفيالحزفيةالأوافيغالبيةأنومع

:ا)8)رميافيإلاكذكرلمالدولابهذاأنالا،الدولابعل

باليديدارنوع:الدوالبمننوعانفاكوكان.أ-6(

أحدهمايملرالخ!فأوالحجرمنقرصينمنتكونوكان

ك!كلةتحرككميةيعطىلكيثيلنهماالأسفل،الآخر

عيهتوضعالذىالأعلىالقرصدوراناستمرارعلىتاعد

المدربة.الفخارىكدمنبلساتلثكيلهاالطينقطحة

قرصينمنأيفئافيتكون،بالرجليدارالذىالدولابأما

عمود!هماو!ريط،الأعلمناكبرنهماالأضل،نفصلين

الفخارى،برجلالأسفلالقرصفيدار،الحركةلنقلرأ!،ضه

مركزعلىتوضعاييالطينقطحةثكيلفييدهتعكلينا
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حكمةصنرفيالنخارىعملوصفجاءوتد.الأعلىالقرص

المد2عملهعلالجالسالخزإفاوهكذا:جراخب!لوع

مصنوعاته.جمغويحصىبحصلهمهتئافىاللافإنهبرجليهدولابه

الدهاناتقانفيقلبه.قوتهيحيقدميهوأمامالطينيمركبذراعه

.32-34(38:)يراخ،الأتونتنظيففيوسهره

فسدكيفورأى،الفخاركلييصلكيف)رمياشاهدوقد

قطحةجودةعدمالذلك!رجعوربما،يصنعهكانالذىالوعاء

حصى،أوشوأثمنبامالكزةربماأو،المتخدمةالطين

وأ،!)عدادهعجنهعندالطيندوسدلةخدمةفيلنقمىأو

الإناءفدو)ذا.تمائاالترصعركزعلالطينتطمةوضعلمدم

منوسكيلها،الطينقطمةعجن!يدأني!طعفالفحارى

.ا-6(:81"رباحديد

جوانات،وأشكالعراثىبالدالخزفمنتصنعوكانت

وجدوقد.وكرهالف!تاروثالمضرةا!ائيلتصنعكانت؟

بطريقةمصنوعةرأصهلفاروثتمثالافىابلعصرمن

كا.بالجمالرأسلحتثمفبالدجمهأما،االقالبأ



خزفيةلطأوا-خزف

أ*ىعلمسجلةعلاماتأوأسطءلبعالأختاماصتخدت

تمنعالأختامهذهوكانت،الملكيةلائباتالطبخوأواقالجرار

أيضئا.الحزفمنأجائا

اتقانعلىأكضئاالفخارجودةتوقف:الفخارحرق:رابغا

حرارةدرجاتمراتبةفيبهاقوممنومهارةالحرقعمية

كبفبةعنشئاالفديمالمهدفينجدولا.الوقتطوالالقينة

هذهثلكانت)ذذلكفيعجبولا،العحليةهذ.)جراء

الصناعة.أمرارمنتعتبرالعحيات

)ضارة:38(311،21:)غالتانير""برجعبارةتكونوقد

كان2(:ا9"رياالفخار""بابأنحيثالفخارقحاثنالما

المنطفة.معالمأهمكانالفخارىسلأنو!دو،ماقريا

مكانفيئلقىتتفحمأوتتلبأوتكرايىالأوافيوكانت

،المياهأحواض)ئاءبدأأنوبمد.القسائنمنبالقربمعين

أرضياتبهاوتطلىالجصإلىوتضافتطحنالقاياهذهكانت

.الجاهلحزنصالحةوتجملهامامهالشدوجدراخهاالأحواض

)كيلسو،يفول:انحعلفةوالأمماءالأنواع:خاما

كلصةوثلاثبنأربحةنحرالقديمالعهدفيترجد)نه)!لن!

عثرما،الحزفيةالأوازمختلفعلللدلالةوأراميةعبرية

ايىالطحوسثلالمتعةالكببرةالأوافيعلىللدلالةكلمات

،:2122)خرالمذبوحةالثيراندمنصفيعمنهاالواحدكان

ش):13،ا2مل70،52:ملا:17،28صم2:62ء،4

)عددوالمنضحةالكبرةوالأطباق.52:91(إريا22:24،

جدعونفهاعصراليوالقصعة...الح(،2وه91او7:3

كبصصحنفييقدمالأصرةعثاءوكان.6:38()ضىالجزة

بنو!هاحملالتىالمعاجنوكذلك.21:13(كل2)انظر

.12:34()خرممرمنخروجهمعندعجينهمإصائل

قعةوكانت"الئدورأالطبخأواقيشلآخرنوعوفاك

الهاأضيفتنم،أيدىبلاالبدايةفيكانت؟،الع!قوفليلة

4:38-ا-(،كل)2للطبختخدم،وكانتيدانبمدفيما

كا.06:8()مزمرحضتي،موآب5:للاغنالوكذلك

.9(:31صم52،المقلاة5أيضئاتذكر

كانمئلماالزيتلحفظأوعةأوالقوارووفاككانتكا

.4:2-6(مل)2النبيلأليشعصرختاييالأرملةلدى

حبالزيتنهليكبمزرابالأوعةهذهنوكان

الحاجة.

بادخاليسصحالفوهةمتعالحرارمننوعناككانكا

والئوائل،والحبوبالدققثلابئفةالموادلحفظايدقبضة

24:)تكالبثرعدرضةتحملهاكانتاييالجرةثل،أصئا

أرملةفيهتحتفظكانتالذىالكواروكذلك،ا-.2(5

.ا-16(17:2)املبالدقيقعداصرفة

خزليةلطاأو-عزف

الخمرلربوالطاساتالأقداحأي!ئاالاصرييونوصنع

،35:5()إرياالركابيينأمام)رياجحلهاالتيمحلكالماءأو

..ا!76200:ملا:21،3صم2)والكاطت

زمنفيالخزفيةالأوافيأفواعأدقمناالأبار!،وكانت

يحدثالفيفةالفتحةمنخروجهعندالماءوكان،البي)ريا

الهواءاذابةعلىيحملبذلكأنهيمزأتهومن)كركرة(محبئاصوئا

فاككانكا.4:2(مرادأ،.اوا:9إريا)انظرالماءني

-17:21امل،1ا-6ا26:صما)والسوائلللماءالكور

6)1.

(01:1اعم)والعطورالأطيابلحفظالقيمافاكوكانت

منتصغ)المصابح(المارجكانثع.3(9:اومل2

ضفةفرجانبيدتوءلهصغوطبقعنعارةوكانت،الحزف

الطق.فيالموضوعالزيتمنزكهالتشمدالقيلةبهنوضع

.1(.25:))رمياالحباةلرازمأهمسال!راجنوروكان

الونانيةفي)وهو"الجرن،فناكالجديدالعهددأما

الكلمةنف!وهي7(و2:6وو-الماءوعاءأكي!هودريا!

)متالحذارىمثلليالزيتوانية.:28(4)!و،اجرةالجرجه

ولكنالقديمالعهدفيالأطياببآنيةضب!ةكانتأ-13(25:

المصابيحمنمتعددةأشكالهناكوكانت.استدارةأل!

.1(8:.4:5،رؤ2:8،أع25:ا-8،)تالحزفية

وكان،الخرفأنراعأفضلمناليونانفييصنعماوكان

الرومالط.الحزفكانوكذلك،بكرةللخارجيصدر

كلمةتشخدممابهرا:المجازيالاستخدام:سادشا

إناء"ثلنالأشرار،الانانضمفعلىللدلالةمجازئاإناءأ1

الرصولبول!عنالربويقول.9(2:)مزتكصرهم،خزاف

.(91:ه)أع.،..وملوكأمأماماعيلبحملنحتاراإناءإنه

،للهلاكمهيأةكضب"آنيةهمالانجيليرفضونالذ!نأن؟

فقطو!ضةذبمنآنبةي!5الكبيرابيتوفي.2(9:2)رو

.للهوانوهذهللكرامةوتلك،أيفاوخزفخثبمنبل

نافغامقدسئاللكرامةإناءيكونهذهمننف!هأحدطهرفإن

درصي؟.2(أو2:02لط)2،صالحعمللكلمنعذالل!يد

نأمنكمواحدكليعرفأن.الزقعنقتحواأن5:لالرص

!وصى!.4(و4:3)اتى!وكرامةبقداسةإناءهيقتنى

معالفطنةبحسباساكنينككونواأنالرجالبطرسالرصول

.3:7(بطا)،..كرامةاياهنمعطينكالأضحفالنارالاناء

بكئفالنىالحزيخةالخلفاتنحنبرةا+لريةمما:سابغا

التىالطبقاتتواريختحديدعاصرأهممنالأفر!ونعنها

ومن،الخزفيةالأوعيةمنأنواععلىفهاويعزونعنهايكشفون

والدقةوالأشكالصناعتافيالمنخدعةوالموادصناعهاطريقة
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اطزفأرض-خزف

فيهصنمتالذيالعصرمعرفةكتطعرن،فيااباديةوالمهارة

علىاشخدمالمكسور()الخزفالثفأن؟.صاعتهاوجهة

اياربخأحداثعنالكثروجدوقد،عليهللكتابةواصعنطاق

.الآثاردورباتذخراييالخزفيةالقطعهذهعلمسجلة

:الحزفأرض-خزف

حيثوصرتانصكوتبينالأردنغورفيالأرضمنبقعة

ليتطيصانللصلكالنحاسآيخةصورملكحيرامرجالجك

.(7:64مل11الرب

خزامة:

ال!ثعرمنخرامةفخرهثقبلطجعلخزئاالبعيرخزم

الخزامةوكانت.وخرهأذلهفلانأنفوخزم،فادتهلتهل

زالتوما،الناءباتحلىللزيةالفضةأوالذبمنتصنع

وضعوقد.ال!حويةالعوببمضكدالزتأدواتمنالخزامة

يديهاعلىوموارينرضةأنففيدب)خزامة،)براهيمعبد

.47(و03و24:22)تك)براهيمبنلاسحقلخط!هاعربوتا

بناتبهاتتزينكانتالىالحليبينمنالأنفخزالموكانت

يقول؟.2:13(هووانظر3،21:"شالمثامخاتصهيون

خزامةووضحت5:لأورضلبمورعاتهإحانهوصففيالرب

)حز"رأسكعلىجالوتاجأذنيكفيوأقراطاأنفكنط

.ا:12(6

خنزررة،المرأةفنطب!ةفيذب"خزامة:الحكيموفول

الإذلالمظاهرمنكان؟.2(11:2)أمأالعقلالمديمةالجيلة

،3311:أخ2ا:9،28مل)2الأسرأنففيخزامةوضع

.2(:4عاموس،92:4"91:4حز37،92:)ش

الحيقة،فيالباد!ةعظمتهوصففيبلأكلالربلي!قول

يثقبهل.أعامهمن!ؤخذاهل:ثلأبهيعوثمنمتخذا

.2(04:4)أيوببصات!،أنفه

خزانة:

الذىالأمينالمكانهىالخزانة:القدمالعهدلي-اولا

الصاعأوايلفمنعلهاثحىالتيالئمةالأضياءضه!ظ

الحزأئنتستخدمكانت؟.بهايعبثغر!ةكدال!اثمدأنأو

خطابهمفيالولاةطلبوقد،وجلاتهاالدولةوثائقلحفظ

الذكلطالملكخزاثنمتفيفيفتق5:قلأللبنالملكلدارءس

يناءالملككرر!قمنأمرصدرتدكانهلبابلييهناكهو

)عزذلكافيمرادهإليناالملكولرصلأورسليمفيهذااللهلت

كا،:7(3:94،أس70،2:،61:عزأ!اانظر،5:17

،:5118امل)رنغائ!همالملوكثرواتخزائنلطتحفظكانت
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نزخا

إرميا،4و932:اش27،2:هأحا،أوهأ0:23مل2

يوصخزنوتد28:4(حز02،5،41:8:أ:5،13

أتكالجوعسنيفيطعائايكونالثبعضفيالتمح

94(.و413:ه

أدخلت5:لأ!وبالربقرلفي؟مجار!اأ!اوتتخدم

.38:22(أأيوبالبرد؟،نحازنأبصرتأمالثلجخزائنالى

منالرجاأخرج:اللهعظمةوصفزالبي)رياتولوكا

.(013:1،15:61))ريا،خزائه

العهدفييونانيتانكدمنانناكةالعهدالجديدلي-ثا!ما

وهما؟،حزينةبمعنىترجمانالجدبد

الخزينةوشىفارسيأصلمنوهي)عك!أجزة،5)1(

لكنداكةوزكرخىرجل5:فقطواحدمرضعنيجاءتوقد

كلمةثم،8:27()أعخزائها،بععلىكانالجئةملكة

وشني)ولهأكلةللاط"فم!ا،فو!رنجازواهىنهامركبة

)مرضط"الحزانة،بمنىمراضعأربعفيوتربتالخزانهحارس

.2(80:!و،ا:12لو،43و21:14

الزوةحرئاتفيوهى)50،ولهوع"،(هـتصوروسا)2(

عنالقولليواحدةمرة"خزائن،تربتوتد،مغاوالخزانة

لأنهمصرخزأئنمنأعظمغنىالميحعارحاصئا5:عوسى

الىتربتولكنها،11:26()عب،المجازاةالىينظركان

2:12،ا-ا2،16:9:ا)تالمواضعطئرفيكنز،8

34،18:22،وا:6،4233:هلو2،.ا:امرفى35..،

.2:3(كو4:7،كو2

فهى)27:6(قى)بحيلفياالخزانة،الجرجمةالكلمةأما

القربانيتوتفي)95!ه"53؟("كوربانوس،اليونانةالكلمة

.النقدماتبيتأو

خازنة

كلصاتوئلاثعبريةكلماتثلاثعنترجمةكلمةوهي

هى:العبريةوالكلمات،ووناية

:الحازن،5هرمنهاالفاعلواصم"يخزن،وتفيأصار،5(1)

.:13(13)غالحزالئنعلى(خازن)بعخزتةوأقت

.23:18())شىائخزن،أيفئاوتربت

"الخزئة،كلمةوردتحثأراميةكلمةوهيجدابار،25()

نبوخذنمراصتدعاهمالذ!الدولةرجالكبارخاتلين

ولايةفيثررابئمةؤنصبهالذىالذهيا!ثاللتدضد

.3(و32:)دايخالبايل

مرضحبن:فيرردترقدجزبار"5)3(



امكلخزانة

كلاالىالملكارثخستامنصدرا!رىالأمري!أ!

.2(؟7:)عزالر،عبرفيالذينالخرئه

.ا:8()عزاالخازن،صرداثوصففي)ب(

وهي(ا:ه22)إشالب،كل"الذيايرجةالكلمةأن؟

.الحازنأ5أويد!ر،االذىتض!امخانالحبر!ةفي

فهي:ايونانبةالكلماتأما

ش!)راعبكمكلم5:لاةه()ده!ءوله،سأكونرمر5(1)

.ا:23(6)روالمد!نةأخازن

عارةليخازلا،اجمتترو،8ول"4()م!اول،يسورفىو5(2)

المترجمةنفسهاوهي2(:16أكو)تيسراماعندهاخازئا

والأرضالسوات"وأما:القولفي"نحزونة،بكلمة

للنارمحفوظةعياالكلحةتلككزونةصيالآنالكلالنة

.3:7(بط)2الفجارهالناسوهلاكالدينيرمالى

"تاميون،ايونايةلطفهى2(21:4الو،"غزنكلمةأما)3(

.(لأنعزئامكااتحنىرشصط()!ه

المحكل:خزانة

ببتفيخزانةإلىالاحتياجتأ:المحكلخزانةنثأأ)1(

العبتفدماتلاصتقالوذلك،بكروقتفيالرب

)وكل:للربتقدسكاتالتيالحربآوغاوعورمم

للربقدشاتكونوالحديدالخاسوآيةوالذبالففة

النحاسوآنيةوالذبالفضة5)نما،000الربخزانةنيوتدنجل

.24(أو6:9)ي!!الرببتخزانةفيجملوهاوالحديد

تخططهفيالهيهللحزاثنكبرىأهميةالملكداودو!طى

)علىكانوامنأعاءالأولالأيامأخبارنحركذكر؟.للهيكل

بالقالماقلأتالتي2-27(،62:0أخا)،الربيتخزائن

.للىبقدصهاالتي

الرواقمثالابخهلج!انداودوأعطى5:سلمان!كل)2(

وثالالغطاءوبيتالداخليةوكادعهوعلايهوخزائةو!رته

حوايىانحادعولجمعالرببيتلدياربالروحعد.كانماكل

.12(اوا28:أخ)أ،الأقداسوخزائناللهبيتولحزائن

بدلمما،الأقداس6لنوهخز،اللهيتاخزائنفاوتذكر

الأتداس،6ينالمقصودا!نهزولحل،الخزائنمننوعينوجودعلى

قبلللربيقدصوتهماكلالملوكفيايضعكاناتىالحزأثن

عنايكررةالقصصوز.الرببيتخزاثنإلىيدخلأن

الرب!صخزائنأ-رراءممننقرأ،مرازاوفلاالهيكلصلب

:21مل18،2او:ها1،26:5،امل)،الملكلتوخزأثن

.2:13(14،ه:8،141:4،161،8:18

اطزى

وجودعنلمحةنجدللهيكلجهوآكأ،9اصلاحملحمةو!

يبثلاالضوءهذاأنالا،واشخدامها،الرببيت"خزائ!

إرياضرسونصف،24(أص!21،2مل)2ثايةيخفتأن

ىأ،1(381:))رياانحزنأأضلإلىاكاد!الملكإيتأن

.الجنورالورتحتمتوىفي

الهيهلفيكانأنه،نحمياضرفينرى:الثاليالمحكل)3(

والخورالقدماتيضعونصابفاكانوااحيثعظيممخدعالثافي

أبفئاانظر،هو31:4)غ،والزيتوالحمرالقمحوعضروالآنجة

مفابلالمديخةصررممئلامأننقرأ؟،1(30:ملاخي

الحراصة"حارسينمحهيونواللاوهووكان3(30:)غنحدعهأ

الأبوابتلككانتوربما،2(ه:ا2)غأالأبوابنحازنعد

.هرودسهيكلفيكان!الجنولىالجانبفيللخروجبوابات

"الخزانةأاسمأطدق:الجد!دالمهدليهروودسمكل)4(

عرثلالةيوجدكانحيثاباءصاحةعلىهرودسيبهلفي

ذلكوفي.الحابدكأتقدماتيخهاليقيالبوقثكلعلىصندوقا

نحاصاالجمعيلفيكيفونظرالحزانةتجاهيوعإجلسالمكان

ربع،يمحافلسبنوألتتفقرةأرملةنجاءت...الخزانةفي

.ا-4(21:لو4-44،ا:ا2)مر

حيتالحزانة،5صراحةالهيكلمنالقسمهداعلىأطلقوتد

الهيكل،فييحلموهوالخزانةفييوعقالهالكلاماهذا:نقرأ

هذهأنفامناستخناإذاالحيقةنملوولا.2(8:.)يو

فيالربفيهيجلىكانالذىالمحتادالمكانهىكانتالاحة

ليعئم.الهيكل

الحزكط:

وأبالحطيةبالثعورعادة،ومتقاتها)يخزى،كلمةترقي

قد5:)رمياشول!مفترسمجيوانللخزىوورمز.بالذنب

وبناضههم8بنهموبقرهم!اتاضنمهممنذآياثاتحباخزىاص

خجباومطناخزينافيانضجع:وبثرب-3:24())ريا

:مفدةوبآفة.2(3:ه)إرياأخطأنا"الهناالربالىلأننا

أيامى،بالخزيخفنىوحزلاتعئالأرىالرحممنخرجت"لماذا

لبيك.الخزيتآمرت5:النف!ضدوخطة.(028:1))رميا

.1(0؟2)حبقوقلتسك،مخطيءوأنتككلةشحرب)بادة

فجاعراهمأما5:الحبرافييننظرفيالرج!رمز،البحلوكحبادة

)هوشعرجا،وصارواللخزىأنفسهمونذروافرربحلالى

لكم)فيصر:بالهزيمةالحزىوترن.:13(اا)ريا90،1:

،3(ة03))ث!خزئا،ممربظلوالاحماءخجلأفرعونحصن

الخجلكطى،العاراحتملتأجلكمنالألط:وبالمار

:2ميخا،45:4إشأصاانظر،96:7)مزهوجهى)الخزى(

)ميخا،وخجلةعريانةضاف!ياصاكنةاعبري5:وبالعرى6(.

962



اطزى

مناوكصون:الآبدىوالازدراء:3("47اش،11:ا

الأبدية،الحياةالىهزلاء!ستيقظونالأرضترابزالراقد!ن

)ومن؟.ا:2(2)دانيالالأيدى،للازلراءالعارالوهؤلاء

.18:13()أموعار،حماقةفلهي!مهأنتجلأمرعليجب

)عببالحزى،صت!االصليب)احتمل:)نهالربعنقيلكا

علىالق!سينكلوسينزي05:6(.)شأكصاانظرا:2،2

)حزقيال،الجبفيالهابطينمعخزيهمحملوااقد:اللهضحب

ء2(32:ه

للخطة!لازئاالكالةالئمراهدهذءفيالحزىوظهر

الذفى5:الرفيالمنغمينتميزصفةالحياءعممأن؟.والإئم

الذينخزيهمفيومجدهمبطنهمالههمالذفى،الهلاكنايتهم

!.(31يوذاوانظر،391:)ضلبيالأرصاتهفينتكرون

يتاهكانماوأعوأ،للخطيةالايةالديخونة*زمالخزىأن

خصالطليبس5:بالحزىكت!يأنهولهلعدوالودى

أخزتولقد.2(901:9)مزكالرداء،بخزيهمولغطواخجلأ

،93(و48:27"ريالها،نحكةاكان)سرائللأنموآب

)عبود!ايعقوبلأيخهظلمهأجلمنأدومالحزىأصابكا

الذ-شالأسناءغيريلونالإسريمبأيضئاالخزىولكن.ا(.

ويغثاهمبالمع"يننطفونكريبة:آلهةوتبحوناللهفكرون

أيضئاوانظر،7:18)حزقيالىخزى،الرجوهبعوعلىرعب

.1(70:ميخا:6،ا.هوثع

قكلولىواللهعلىيعظحونالذكأجميعالخزىيغطي؟

ويلب!،03:3(إش32،2:اأخ)2الأرضيةالفوةعل

35:26،مزأ!ئاانظر8:22،)أ!ربخزئاالربمبغضو

أ:18(.32

هوضعانظر3:5،)!فنباالخزى،كعرف*الظالمأماا

الاثماللهكفربالوبةولكن.13(جهوزا3:91،في4:18،

لالأنكتخجلىولاتخز!نلالأنكتخافيلا5:الحزىوكزع

فصينهلاترملكوعارصباكخزيتنسينفإنك.ت!تحين

.61:7(54:4،)إشبعد،

شأنميفعإالبرلأن،والحارالخزىمصدرهـىوالخطة

بالذنبوالثور.34(:41)أمالحطة،الئحوبوعار،الأسة

ضمولتبه،الخطةعقابمنجزءهمابالحزىوالإحاس

يغفرحتيوعادلأمينصوبخطايانااعترتان11ولكن،الغافل

منخلاصولا،:9(ااور)أهم،كلمنو!علهرناخطايانالنا

اللهونحمةالقدسالروحبتبكتالاانحزىالانانطضي

المسيح.دمفيوكفرانه

)عببالحزى،"م!ئاالرباحنملهالذىالصيبعارأما

الموتكتحقمجرئاحسبمنعلىاللحنةيشملفكانأ:2(2

2:8(،ز21:23،تثمع3:13غل)انظرخبةعلى

275

خشف

وخزى26:65-67(،ت5:6،"شيالتجدكفواضامه

:22ش4،و53:3))كألهاللهلركرمزاالصالبعلىالعري

الموتوعار،4-46(او27:35ت،17او6و6-8

لا13،اوا:32)عبالخ!ةذييحةلرمزتتميثاا!لةخارج

)انظرت)هاناتمناحنملهماكلعلعلاوة12(،و4:11

....ا!93-43و273-او7427:26،و26:67

!سخ)

الغممنإخفت:المرنمويقول.عيت:المينخفت

بمفى"عثق،هيالعبريةفيوالكلمة.31:9()مزيخي،

إلىالعبربهالكلمهنفسلرجمتوفد.الحرببهفي)عثت،

!،6:7()مزأعينيالغممناصاخت:القولفي"ساختا

.1(.31:)مزعظامىا"بليتقي"بليهالىقيجت

،6(3:)حبأالقدمآكام)خ!فت:جقوققيجاء!

ىأالعربيةني"ساخت،وهي)ساخاه،هيالعبريةفيوالكل!ة

واغفت.لليت

يق!خ)

خباجفر:

ولم،الفلكمنهبينىأننوحالربأمرالذيالحثهو

.1(6:4)تكالفلكبناءفيإلاالخبمنالوعهذايذكر

وأالروثلالراننجىالخبمنلوغاكانأنهويطو

الكلمةبينالكثيرونو-سبط.الفنلبناءلصلاجته،الصنوبر

وكلمةالموضعهذاكرفيتتعمللمالتي"جفر،العبرية

وتد.الخبمىجثانوغاكانأنهولابد.المربيةفيإكافورا

.يالقارالخارجومنالداخلصنالفلكطل

خشخق:

حكإذ!ابسضيءوكلالسلاحصوتهىالخثخمة

وئمينايثانحن:بأخهنصهيونبناتإضحياءو!فيعض.

مئهن!يوخاطراتبعبونهىوكامراتالأعناقمملودات

يتحلينكنفقد3:16(،)إش،بأرجلهنويخحثن

عندالجرسكصوتصرئافتحدثأرجلهنفيبالخلاخبل

.الأنظارلاصتلفات3:18()إشخاطراتشهن

خشف:

مة.أولعندأويولدماأولالظبيولدهوالخضف



صرةخا

ظيةكخثى"ثدباكلالفولعروسهالندعرسوبصمى

.7:3(:-*.)ت"الو-سبءعانتوأمين

)خص!

:عرةخا

الجرانأوالاناذمنوالحاصرة،الإنانو!هوالخصر

.خاصرتانوهما،الأضلاعوأسفلالوركرأسبين!اهى

ل!ولراحترافااتلالاقدخاصرقيالأن:المرنموتول

.38:7()مزصحة،حسدى

الاابالحاصرتنن!وترحمتايهل،هيالعبريةليوالكلمة

اليافيأيفازوصففي)كيتيه،ترجمت؟4(7::34،4،9:

كيتبماأعلىضحئاورلىئهاوجههكافدالأنه:للثركل

.ا:27(5أيرب-خاصريه)أى

خماصة:

فيكبقىماأو،الحالوصءوالحاجةالفقرهيالخصاصة

شإ8:2،تض)انظرالييرالزرأممطقطافهبعدالكرم

.1(7:يخا!،عوبديا13،ة17:624،

خمل:-خصلة

منعلىوكان،المتدلم!ال!روطرفالمجتحالضرالخصلة

تولبيما،(6:ه)عدرأ!ه،شعرخصل"برلمطأنللربكتذر

ح!-يضلوالىالذيذصادوقأبناءاللاويينالكهةإنحزقيال

بلخصلأووبونولارؤوحمملايحلقون5:إسرائلبنوضل

2(..واه:44)حزجزا،رؤوسهمصبزون

ومن،رأسهموسىوللم،للربنذ-فىاصونكان.وقد

دليلةاصتدعتالتىرأصه،خصل"سبععنكلامهجاءهنا

ا:613)قضإذلالهفيذلكبعدوبدأت،فحلقهارجلأ

.91(و

:القولقالأنثادشيدوابالحصلاالمرجمةالكلمةأما

فيراحات،5كلحة!هى(ه7:)ن!بالخصلأاسرقدملك9

،(2:61خر:03،38أنك،)بالأجرانترجتوقد،العرية

أنهويدو.(:117لق-عوارض)أ!"جواثز!تر!عت!

القرتعليهتدلمجازياصتخدامالأثادلدفياستخداعا

رأعكوشعرالكرملمثلعليكهـرأث:الآ!ةمنب!قفي!ا

.بالحصل،أصقدملك.كأرجوان

خصي:

وأ"ضابطاتحيوتدإطريس،هيالعبريةفيوالكلمة

بهالمنوطالموظفعلىللدلالةعادةوتتخدمموظفاإ،

الرقرالولاةأوالملركقصوردال!اءأجنحةعلىالإضراف

9(.و8و:13دايالا،اوه4و0،12:8:أأس2،:04)نك

فرعونخصيفرطيفارمئلزوحاتلههكاتحصيانوثمة

أكلبوكان.2(7-.او37،36:93:)نكالرطر-

علىالريعةح!سبمحرئاوكار.الحر،بأصىصالحماذ

وكان،الربلخدسهتقدمأنعبفيهروننلىسرحلكل

نإبل،91(و21:16الااالحصى"مرضوضريخكلدلك

:22الاللربذديحةيللاكاذالحصي!"عرضوضالحيوان

بالرضنحصييدخلالاأنوقاطغاواصخاانىوكان.24(

إضحياءتبأولكن.\(23:)تث،الربجماعةدمجوبأو

لأنه،كابةضجرةأناهاالحص!للا9:الماملكفيأنه

ماويختارونجوقي!ظونالذ-كأللحصيازالربقالهكذا

نمئاوأسواركيلىفيأعطمإفي.بعهدىويضكونيسرفي

ينقطعألاأبدئااسئاأعيم.والباتالينمنأفصلواسما

.(:3-ه56إش1

28:أخا)خصيانالملكلداودكانأتالقديمالحهدويذكر

امل)اسراثلملكأخآببلاطفيخصيانناككانكا،\(

فىرعيلفيإروابلتمروفي،8:6(مل2أيفئاانظر22:9،

يهوذاملكيوصدفياليوياكينكانوكدلك.9:32(مل)2

بنولجديا(،92،234:91:)رياا،اوه24:2عل)2

"ريايهوذاعلوالئابابلملكنبوحذنصرأقامهالذىأيخقام

تأقياهرذا:بأتالملكحزقياالننىإنياءأنذروقد.1(:146

،ايرمهذالآباؤكخزنهومالكفيماكلفيهايحكلأيام

!أخنونتلدهمالذينصكيخرجونالذفىبنيكومن..بابلإلى

.7(و93:6))ش،بابلملكقصرفيخصيائافيكولون

مرصقةمراكزضغلراأضخاعىبحضعلىالكلمةاطلفتوقد

ورئي،37:36()تكفرعونشرطةرئشفرطيارثل

ونثنملك،7(و:7042دكفرعونقصرفيوالحبازينالقاة

مل)2الرببيتمدخلعندمخدعلهكانالذىالخصى

!دقياالملككلمالذىالحصيالكوضىملكوعبد،1(231:

والحصي71-13(38:"رياابشاببىإريالإنتاذ

52:"رياأورثليمفىالحربرجالعلىوكيلأكانالذكط

موضوعفيليجربوهيسوعالربالىالفرييرنجاءوعدما

!وجدالأنه:كلامهيقبونالجمعليسأنذكر،الطلاق

خصيانوووجد.أمهاتهمبطونمنهكذاولدواخصيان

ملكوتلأجلأنف!همخصواخصيانويوجد.الناسخصاهم

،(3:1-612)تهفيقل!بلأناستطاعمن.الموات

البمض،بخهما)وهوحرفياأنفسهمخصراأنهمالمقمودويى

الممنىولكن،حطأه(وأدركعادئم،أورمجانوسفعل2-
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اثىاظص

ابنىتحارببختضهوكلعناتنواأنهمهرالمتصود

-الرسلخدتوأوتا-طاتاتهمبكليتفرغوا،ا(ا2:)ابط

2-7:هاكوأ!ئاانظر9:5،اكوأبول!لالرصفحلكا

تاسلابماأعظمالنذ!ضبطعنالناتجةالنصرةوهذ.،33(

الحرفي.الحصيقالإنايةوغرالبةالحالةمن

الحبشي:اطعي

)وهوالكنداكة،وز!زاكانأنهذكرولكن،احمهيذكرلمو

.م.ق003منوالحثةالنوبة*دملكاتعلىعللقكانلقب

جاءوقد5،خزائنهابععلىكانالحبةملكةم(003الى

الحبةالأورضليممنعودتهطركقوفي.يسجد،أورشليمالى

الىترأوهومركبتهعلىجالاكان،غزةالىالطريقفي

هذهوروافقكقدمأنليبسالقدسالروحفقال.)ضعباء

طلب،يقرأما!همكان)ذادايخلبىسألهولما.المركبة

الأصحاحيقرأالحبىوكان.محهومجل!يصعدأنفيلبىمن

النبىيفولش)عن:وصأله،إشعياءمنوالخسينالثالث

منوابتدأفاهيخبسففتح؟آخر،احدعنأمنفهعن.هذا

فيوذبواعتدالحصىفآمن.،بيوعدرهالكتابهذا

.8:26-93()أعفرخاطرت

الميحيةأدخلالذىهرالحصيعذا)نالحبيالتقيدويقول

"مركزا،بلحقيقةأخصئا،!كنلمأنهوالأرجح،لأليوبياالى

بلا!فيالرفيعةالمراكزأحديثغلمنعلىتدلقدالكلمةان)ذ

فيايكلفييجدأنلهجازلمااخصا،كانلوإذ،الملكة

أصلأجهودئايكنلمأنهفيشكولاا(،23:)تثأورثليم

43(.:2:011:6،531أع،اه:23)تادخيلأ،كانبل

عن.هذااببيكولمن"عن:الحصيصالفيونجد

الفرنفيالههودعندالعامالمفهومأنآخر؟،احدعنأمففه

لم،)ضياءعهتكلمالذىلمالمتأالبدعن،المبحيالأول

المقصودكانبل،البعضيظن؟،الإسرائيليةالأمةموبكن

الرب5هوالنبوةموضوعأنفيلبسئينوقد.ميئاضخصئابه

أجلمنالصليبعلىللموتنفسهأسلمالذىالميح،يوع

واغسد.الحصيفآمن.تبر-سنالأجلوأتيمخطايانا

)خط!ه!

خطية:

عددتعر!فالمقدسالكتابفيروجدلا؟مفهومها)1(

الجمعيجبئمومن،لهاأوصافعدةهناكولكن،للخطية

3:2-)تكأخلاقيإرادىعملفالحطية.الجوانبنحنلفين

عنالمجردالأخلاقيالمفهومينطوىولا.28(او:8اارو6،
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تحت-المقدسالكابفي-الريحةعلىالإرادىالتحدى

ووصا!ا.اللهأوامرتجاهالحاطىءال!لوكعنأمدلدنيمفهوم

لكنه،فحب(02و3:91)روونامو!3(:3)تكالمحددة

لتأثكل-جالهفي-الانقيادالإنانرفضعلأ!ئا!طبق

ا:18)روالملزمةوالفابطةالمرئدةالموجهةاللهتوةمعرفة

محبةورفضه،3:91()!راللهطيحةمعرفةورفف،28(و

.3:36()-سابنهضخمىفيالممنةالله

)روذاتهاطيعتهمش-الناسلكل-اللهمعرفةوتتأق

)!واللهر،حومن02(،:ا)روالحلقةومن،ا(اوه:24

ناموسعلىنايعدى:17(،7،5114:أع6:3،تك:9،ا

والرنجاتالحاطيءالموقفويعتبربل.خطيةهومعروف

أكالحصانالذات،5أوللإرادةاظاطيءوالاتجاهالحاطئة

5:22ت3:4،)ايرأيضئاخطيةوالثودى(والامخراف

الإيمانعدمهيإذافالخطية.2(ا7:5:ور-13،رو28،و

ثخصأوماشىءحولالذاتوتركيز91(،و3:12)عب

.8:7(ا:28،رو3:6،)تكذاتهاللهغر،ما

عدممواتفمنموتفأىهيالخطة:ا!ةثعريف)2(

الضمكلفيالمعنةاللهلإرادةالعصيانأو!الإبمانعدمأوالمبالاة

الفكرفيالموقفهذاظهرسواء،الإنجيلفيأوالناموسفيأو

.السلوكأوالاتجاهأوالفعلفيأوالقولنيأو

للكتابطبفا-فللخطة:وآلارهااعدذنتمالج)3(

؟،للخليقةالراخةالقرانينحبباصرتأثو-المقدس

السيكولرجي،القانرنوبحسب.اللهعقابالثرعلىتجلبأكا

امكاناته،أحمىمنالان!انحرطنفيالت!كلالىالخطةتمد

اللهضدالارادةوتقية،الحواطفوالهابالحقل)ظلاموق

.2(ا-ا59:غل2-32،ا:ا)روصلاحكلوضد

الركلةالنزعةتنقل-الوراثةقانونبحب-والحطية

كلتوهكذا.2:3(أف،:ه51)مزالخاطىءنلالىوالإثم

إلىبطبيعتهاالحطةويمل،البرىالجنىص.الأولىالخطية

الخاطيءعلىالحطيةتجلبع،الثاملالكفالذاقيالتكاثر

ا:28،روا،51:ا)مزالزمانهذافيالماضراللهعقاب

.9(و2:8)روالآقالزمانوفي6:23(

بمفاهيها،الخنلفةاللاهوتيةالنظمتقومالحقائقهذهوعل

الد!ونةوعن،الأولىالحطبةتوارثوعن،الخطيةعنابباينة

نوأبا.أوعفالاالأخ!ة

فصةبأن-نفرئا-الحلماءكل!ر:الفوطتصة)،(

عنرائغاصيكولرجئاوصغاتحطياا-6(3:)تكال!قورو

بإرادضه!ا--وحواءآدمعصىفقد.الحطبةبدأتكبف

ضركةمعهلهماكانتومنخالقهما،اللهمنواضحةوصية

تتلزمهاضرورة-حالبأى-العصانككنولم.فريدة



خطهة

اكحلىعنالىأنالأولانأبراناتخيلفثد.حالتهماأوطيعتهصا

،اكيذاي!العقابوأن،نمائامفهومكرأمر،الخرةمن

وما،بهاممغلهمايحقامتيازالشجرةمناك!أنواعبرا

فيبرئةشهةيفتحالفوا!ةوجاءت.تصفإلامنهحر!افهما

وهاجت،والقوةالمأمولةالمتمةبمنظرالمرأةخيالفثار.ذاتها

.الاخيارىالفحلذلكوتبع،الرغبةفمها

الفحلىالاخارعلى-عذهلةبو!ة-ذلككلوينبق

حيلأشا.فيوالخطةليجربة

خامة،بصورةبالملاحظةجدهـةالقصةفيعناصروناك

د!ي،امتحانبا!رلبهها،أخلاقيامتحانجهةمنفهي

وكان.فيهوثقصاباللهإيمانهمامدىلبيانالتجربةكانقفقد

وهدفمركزهواللههل:لهمااتحايااثوعنالى

وهو،والهدفالمركزهيالحاصةأ!راضهماأنأم،حياضهما

آجلأإنصاجقهمنحمغالنامفرلاالذىالدفيالاخار

وأن،داخئاأولأسأالحطةأنأكمئالاحظ.عاجلأأو

ثم،وفكرهوعواطفهالإن!انخيالفيالبدايةفيتمالسقوط

أضهحاحق!غةضوءلطالخطيةنرىأنولالد.الغعلفيذلكبحد

لماللهمحبةأنضيقةضرءوفي،الواضحةووصيتهاللهعرفا

كانثمومن.الخطبةارت!به!ابعدالححاصتبل،تركهما

ولإدراك،اللهولفصدالإنسانلبحةضرورةالامتحان

التكوكأسرقمموقد.اللهمعسليمةعلاقةفي6لهلذالإنان

ال!يكولوجيةالناحيةمنصادقةباعتبارهالى-القصة

تاريخيةوبدايةفمليةحقيقةأيضئاباعتارهابل،فحب

)روالمقدسالكابأصفار!لرفيالراضحالأمروهر،للخطة

.22(و2اا:5أكوا-5:2،14رو8:44،

ومن،مجاز!ةأوأمطور!ةيتالتصةأنتمائاوواضح

دهاهيهفيللثطانكرمز"الحية،سئلالرمزكةالفاصربمضبها

وحبلأله،صالخاالإنسانخلقحضقةان.هي!هوتنصوخبثه

تارئحا،الخطيةوبداية،وضوطه،الزمنمنخرةالملاحز

فسألة،ليفاصيلالدشقالمضىأما.واضحةحميهاتبو

.المقدسالكتاببخفكلتتملق

ونتائجهاالحطةموضوعث!:واطريةاططهة)5(

صحوبةثمةوليى.والحريةالحطةقضية-بالضرورة-

فقد،وحواءآدمحالةني-المقدسالكابنظروجهةمن-

وممتول.الاختيارحر!ةولهما،للخطيةالميلمنخالنكانا

لم،الحاالىالخطةدخلتواحدبإنسانه)نه:يولىلالرص

أخطأإذاباسبيعالىالمرتاتجازوهكذا،الموتوباططة

يحفظأنيمكنهلاالبهعىالإنسانلان،12(5:)روالجمهع،

الله،كلضواأن!تيحونلاالجدفيهمافالذكأالنامرس

النضب،أبناءابالطيمةالجمهعأنوركد!،8:3-8()رو

بالروخالا"الناموسانتممأنيمكتالاوأنه،2:3()أف

الميم.انيووجردنا

وردمىاللهمقاومةهيالخطيةبأنبولىلالرصويجزم

كلكدعندماخى،32(و28و2اا:)روالنورفيالسلوك

ىذكلالاموسبأعمال"لأنهللخلاعىكطريقالناموسعجز

"أما:لتعديمصدروأنه2(30:)رو،أمامهتبررلاجسد

الربونجد.2(.5:)رو،الخطيةتكلرلكيفدخلالناموس

،:1513الوواعءحراختيارهيالحطةأنيؤكدنفسهكوع

الوتتنفسقيؤكد؟،ا(8:ا4"9:اا:5،22يو

الطبيعيالإنانفيتتحكمالتىللحواطفالاعلاينيروجوب

والى.؟33(ا7:182،ت6،و3:3)!وبالخدكدوذلك

،الانانفيللثرالموروئةابزعةعنالحفيةهذهجانب

عياينبنىالتيالحقفة)ضافة!بب،عليهالمحوبةوالحطة

بكبحبروحهاللهأنوهي،الثاملةالنعمةعناللاهوقيالتعلبم

ضصر)نسانفلكل،المجتمعوفيالفردفيالمدمرةالحطيةجماح

،لكالأخلاقةوبالفضائلويالله،الإلهيبالناصس!احساس

وتقدم.أ(اوه4:ارو،:17ا7،514:أع9":ارو6؟3،

الطبيىالإنسانعنالمفدسالكابتعلبممجتممةالحقاثقهذه

مذئا،بالاتموكمولود،بذاخهاخاطثفاصدةبط!حةكمولود

ييلغصضخصفكل،نرركلونقطتمركهلمالروحأنإلا

يختارأنفيحرفهو،قرارهبملكأنهبمحنىحرا،يصبحاممز

له.طريتاالثر

النىالطببعةكنهعنالتاؤل!عد:الأ!الةالطحة)6(

،الصثر!القرنفيالموضوعاتوأوسعأخطر،الطفلبها!ولد

يخاعرضناهاايىالكابتحاليممععامبئ!كلالائجوتتفق

،الإنانفيالموروثةالضرطيمةعلىمتففونفالكل،جق

ضهذيبوضرورة،الر!ةالذاتفيالكامنالثمرالوالنزوع

الأديةالمواقفلتحقبقالنضالوحتمبة،أخ!ئاالطفل

الأخلاقيالامخرافوحطورةللمجتحصالأخلاقوالتضامن

علماءودفق.الانسانوماعرعواطففيوالتحكم،المطلق

بمكنلاالوراثيةالركلةانزعاتأنعلىالمسبحهةالنريية

ماوأن،الفائقةالحمةعملطر!قعنإلالالتربيةفمهاالثحكم

علالطفللحفظأداةتصحأنهرالمسيحهةالتربيةإليهتصبر

الإلهبة.بالفوةصلة

بكلالمقدسالكابورضح:الفطةاططة)دانة)7(

الصخصبة،الفرداستارةمبتدانالفردخطةأنجلاء

واضحوهذا،ضرأنه!رفطكلضديجاهدأنالفردعلى،أن

،2-24(ا:.اتا:5،22)ورلسوعالربأقوالمن

اكوا:4،5رو17،03:)أعبولرالرسولأتوالومن

تمائايرفانطيءأنهذاسنيولا.ا:13(قي8:71،

تويختحتترتكبالتيفالحط!ة،ارتكابهاقبلالحطةمرارة

نتا"لجهابعضضوءوق،اللهغضبمنالخوفوتحتالضر
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خط!ة

تفكوويحدعمذاترتكباييالخطبةعنثمائاكتلف،ايخفة

منكد.مابحبخطتهعلىالمرد)دانةوحيقة.وتدبير

حيقةاغبارهفييأخذالمقدسالكتابأنفقطمحناها،نرر

الفعبة،الحقالقعلالمادكةأحكامهزتمأئرالضمهرأنهىهامة

وهذا،المجتمعفيالائدةوالمحاورالاجاعيبالتراثكبهزاتأنرا

الأخرىابلدانرجالعلالحكمضرورةفيالببهو

فرء!-المقدسالكابشخصياتمثل-السابقةوالأرفة

وأمذنويحتهممدىحثمنزمانهمفينورمنلهمكان!ا

اشحقا!م.

!عرض:المححوالد!اطتفةالف!طةصهر)8(

ضكية،طقوسمراعاةمجردمنمذهلأنقدئاالمقدسالكاب

الالهيالاعلانوكاية.والد!نللأخلاقالحقيقىالجوهرالى

السايةالدكانةمو،والتحريمالهيجمردمندأعربدأالذى

هوطالإنسانأيهاأخبركاقد:النبيميخاأوضحهاكاالنبيلة

الهك،معقواضئاوت!لكالرحمةوتحبالحقتصنعأن.صاع.

الجبلعلالموعظةفييسوعالربأوضحهاو؟6:8()يخا

اكو8:4،)روالرسولوبولى،7:27(5:1-)ت

.5:22-26(غل3،ا:ا.

الر!عة-!عناصربحف!فاك:موسظموسأ-

الذيثح-أثكالودحضالأطحصةمنالأنواعيحضكسحربم

تلكأنننسألاويجب.ذانهاحدليأخلافبةأميةلهالبى

يإئارةافقطدنمهةأهميةذات،عدنجنةكنواهيكانتالنواهي

سبفا!نرضاباموسفإنثمومن،للربالطاعةموضوع

الروحياكوأماما!اليف!ح،والرمزيةالدينيالتعليمتطور

لكلمةطبفا-الناموسيكنفلم،والفضلةالحضفبماللديانة

التفو.هذامنلمنأبذاخالا-الله

أمورالناسنحلبمهيالآناءرصالةكانت:الآنعاء-لي

أو،ستجدةضلالريكونواأنعمكانولذلك،الد!

للمعنىتأكيدهمتزا!دولذلك،الحضيةللد!انةتجيذا

زمنقالحبادةوتبدو.الطقوسمنالروحيوالقصدالأخلاقي

وعبالةتديمةطقوسمجردكانتلوكا-أحيائا-وأليئع!عليا

الحفقيةالدكانةمنالك!علاضت!يارسالت!ماأنمع.قوية

:)ضياءقولفيجاءالمفصودالهدفأنإلا،المميةوالفضاثل

ابكلعتدفك،الرصررحل،أخنار.صوئاهذا"أيى

.7(و58:6"شا.نصأ.كلوقطعأحرازاالمحوقينواطلاق

للد!الحضفيالمحنىتوكعدعلىالأنبهاءاصراركانوهكذا

والثعلالرللو!ا!االحيغىكالهدف،والأخلاقوالفيلة

،6(مي6،)هوضعالودىالثحبعلالمفروضةوالتوس

وكلاباموسضدكانواالأنبياءأنذلكمنالبعضاسننتجحتى

لجيةاللهعلمهمقدالأياءإننقولأنوالأصوب.طقو!

والموعد،والتوسللناصسا!يقىكالهدفوالغضيلةالدفى
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بلاطقرسكمجردوالذبائحاباموسفهمعارضوا)نهمخى

والحائربالكياتللامحفاءالميلهذازالوما.حفبيةروح

ابوايىكلباشمراريثوه-هذاروناحتى-الحارجية

فنفقد،الروحعنلنحبرالطقسالىنلجأمخن.والعبادات

الهدفعلقضيوبذلك،ضطبالثكلونحتفظالروح

أثر.خطا!افيونقط

الطيعةعلىتأ!رلهنأحدللناموس:بولىالرصول-بر

مما،والمظهر!ةالطحيةالىرودىأن)ما!والأثية،ابثرت

نأو)ما،اللهنظرزوأضغاكبرخطبةإلىبلورهيؤدى

الانانادراكمنالتاماليأسالى-بجد!ةاخذ)ذا-!دفع

الد!انةفيأتقدمكت5:!قول)ذ،يول!معحدث؟،للبر

فيكوةأوفركنت)ذجنيفيأترافىمنكثركأعلىالهردية

الناموسأنوجد!دذلكومع،1(:4ا)غلآيا!،تقليدات

الحاطئةالأعمالعنلص،ينىكانطالما!أسه!البيكان

اكثف!،7()روم!ةألمفئاالحاطئةالرنجةعنل،فحسي

وأنه،الحاطكةالجدانةطبيعنهممشفقدالنامرسأنبولى

"دخلالناموسأنرأىضدولذلك،يخهالموتلعملأداةكان

"مؤدبنااباعوسصاروهكذا،2(5:0)رو،الحيةتكلرلكي

لنحياللناموسيالنامرسنموتحتى3:24()كلالمهح،ال

حمتة،وحملةهىللخلاعىكوسيلةفالثر!دع.1(:29)كللله

وهو،الحقعق!ةالد!انةوبللناصسالحقنىالجوهريعرفصو

وهكذا،2(او902:اكو)المسهح،ناموساتحتيصبعأن

فيالمحاةروحاناموسهوا!قي.منا.فيالناموسلهكون

.8:2()روسوع"المبح

كعفكابايهلييرلىلالرصدين:!وعالرب-د

المهحممرمكوع،فقدلمربتحلبمروحتماضااسوبط

ما.الأنبعاءأوالناموسلأنقضجتأدتظنراالا:اباموس

تزولأنالىلكمأضلالحقفإق،كملبللأنفضجت

منواحدةنفطةأوواحدحرففىوللاوالأرضالماء

الربلكن.18(او5:7)ت،الكلكونحتىالناموس

ضظههواباموسلحنظالرحهدالطركقأن!لمكانكرع

.عىءكلهيواللوكوالقصدفالرغبة،بالروحالقلبمن

والنضبالثوةأنالا،يالطبعخطا!اوالاتقاموالقنلفالزنا

المصدروهي،والحطاياالأضالهذهبتهيالانتقاموروح

الناموسحفظفإنئمومن.علاجه!بالذىللخطةالح!قى

الىانثقلنا)ذاالواقعود.الصفحوروحوالمحبةالطهارةممنا.

نأ!كاملبنأنغكونوا5:كرعالرببهنادىالذىابمأ

الربفإن،5:48()تكاعل،هوال!واتدالذى2أبا

الرسول!دفيماوأعلنهاتخذ.الذىالموقفنذلىيتخذ!سوع

هىيل،فحبأخلاقمألةلتالحمةأنف!.بولى

أ!ئانهك!ا،والإناناللهغومنخاطىءموثفصألة



خدة

منطبمروحيموقفمألةالواقعفيماوالديانةالففيلة

فكل.18:22(لو22:35-93،)توالاناناللهنحر

وككلناقصةجزئيةعاولةهوأنما،الأدلىللناموسققنينأوتمبو

كو7:62،)رولباموسالحيفيةالروحلتجبدناجحة

ابامرس،شأنمنالانتتاصعدميخبأنهالا3:60(

ركم،صهاللاصترضادداثئاضروريةوالأخلاقيةالمدنيةفالقرانين

الصاعللمواطنالحقهقةالروحتخلقأوعن،تعبرأنيمكنلاأنها

المشحى.المواطنأو

الىالناموسفيالمجزهذايرجع:ونموهاا!هة6قي)9(

بها.خاصتطورتانونولها،ذاتهافيتوةهيالحيةأنحبفة

وأمادئاالرجودهذاكانصواءمتتلوجودللخطةيى

بدلأ،صمتكونالامجبللبثرصفةهيالحطةبل،روحئا

أمزاليتلذلكفالخطة.!متتوفرأنيجبأخرىعغةش

الله)رادةيعرفأنالإنانوعلى،الإنحرافعلةولبههاسلبئها

.الد!هووهذاالفضهلةهي!ذ.،اختيازاويطحهعبهوأن

هىبل،ككونأنيجبمامجردعابهيالحطيةفليت

قانودإن.آخرواخيارأخرىوعبةأخرىبصرفةذلكاضبدال

روالارادةوالحاطفةالعقلبينالعلاقةهوالثريةالخصة

صاففيوالأمزجةالأفعالتثببتإلىايلمع،المىوحدة

اكملمعرفةمخوالصالحالإنانينمروكا.للئخصيماثابتة

فعلمنئابتةعادةونحو،وأطهرأنقىمحةونحو4وأصدق

وفي،الكاذبةالمعرفةفيالثريرالإنانكصرفكذلك،الصلاح

ثابتةشعاداتوفي،والبرالعدلكراهيةوفي،الدن!محبة

ناموسقوةضيءكلنبلهىإداالخطيةفقوة.الثرفعل

المفدصة،الأسفارفيتمافاواضحأصوهو،المنحرفةالثخصة

أفكارهمفي"حمقراالحطاةأنجلاءبكلبول!الرصوليحلناذ

جهلاء!صارواحكماءأنهمكزعمونهمويماالغبيتلبهموأظلم

واضتعالالمحبةانحرافذلكيتعثم22(،وا:21)رو

علىالمممم"المرلوض،والذه!.ع2-27(4أت)روالثوات

مظلصي5يصبحواأنإلى،:28-32(ا)روأيليقلاامافعل

الح!،ققدراقدهمإذالذ!ن..اللهحياةعنقجببنالفكر

)أف"الطمعفينجاثكلليعلواللدعارةنفوسهمأ!را

.ا-91(4:7

ذلككلأصبحوقد،الخطيةلفوةالكا!المفهومهوهذا

بتأكيدهالمماعرالنذ!علمخلالمنأفهامناأماموضوخا!ر

اب!داللاوعوقوةفيالثخصيةومكوناتوالرنجةالماطفةكل

الثخصية،تحقيقمنالحرمانهوالحطيةخأ!ر.اللائعورلآ

والإغراعاتالقيةواللوافعالثهوةيدفيلعبةالفردوجعل

الحدةتأثكلكمنوقد.الذاتانفصامذلكفيبمااطارجهة

كتج،مماالله)رادةضدجاعطموحفيالفردقوىنرك!زفي

العثر.وتحباللهنكرهقركةضخصيةت

خطعة

هذ.مثلمدمرةلقرةكرنأنالمتوقعمن:الورالة1(0)

الكابكذكرلاذلكومع،ن!لهعلى!ءثكلتأ-الفردعد-

،أالكولوجيبمفهومهاالوراثةعنضنا-عصلئا-المقدس

آدمبخطةأنهوهيالكبرىالحضةيؤكدولكنه،الحولوجي

ولا،خاطثا-الط!ميالإنانأى-جدكل!ارالأول

خطاكاعنالموروئةالحاطئةالأ!مةالمهولعنآخرضئابذكر

صاك،الرأىهذا!ؤررالحدكثالحلملكن،الوالدينمنمينة

شقرىرككل،الحقليةقواهمفيأصوكاءغوولدواأطفال

جمرخاث!ضهراتمضهمولدى،معدومهاأو،الحراطف

ذلكربطفيضهلتقدماحرازتمفقدذلكومع،الآخر!نمن

بحن!روثشد.الوالدكأحياةفيالحاصةالثخصةبالصفات

بفصلةأوبالعا"للةمنعلقذلكأنويدو-الجنونالناس

خاصةصخصبةخطاكاوببنينهالربطالصحبمنلكن-الدم

الوالدلمت.فط

الكرالمقدسالكتابفيكرجد:الاجمآممةالورالة1(1)

الحطةاتفالأى،للخطةالاجاعيةبالررأئةايومنسهعما

وآراه،أشكالهبكلوالإيحاءوايحليمالتدرةطر!قعنللآخرين

عن،بالاختصار،والأعرافوالمحاكلوالقيموالآذواقالجماعة

المقدسوالكناب.الاجتماعةمعانمهابكلالاتصالاتطرلى

الفدوةفوةالردكة،ومنالمحاشراتمنبالتحذوواتمليء

غ!الاجماجمةوالأعرافالحاطئةالحادات!وةومن،الحمركلة

لمو،الحاطئةوالحقائدالثريرةالتعاليمحموةقوةومن،السلبمة

ترمةواجبعل،المفدسالكمابكدممابأتوىمحابروكد

وتدر!هم،الحقفيوتهذ!م،التفوىعلوتئئمالأطفال

كلوتتجه.الصالحةللأعمالالفمليةالمحارسةعلبالقدوة

لهاوباعاتعلاللاتدالأتياءالىالمقدسالكابتحريضات

عنالجماعاتهذ.ونصل،وولاؤهاويمهاومحاصهانكرها

الكاب!دمهاالتيالصورجغوكفق.بالضرصلةكل

الكنحانيينلمولحا،الطوفانقبلرللحالم"صدوم،لمدنةالمقدس

أرضفياللهضعباستقرارتجلعيهالقضاءمنلابدكانالذي

اتفاثا،يولسلالرصرآه!الروعافيللمجنمعأو،الموعد

علماليهتوكلماءايضابل،محبالحقمعليى،تائا

الحقبفةهذهوتلفي.الاجتاعيالفانونعنالحدكثالاجماع

كلفيتأثكلهاكولخلالمنالقاتلةالحطةقوةعن-المرعبة

الالهيالأمركلالضوء-بهاالمحترفالاجماعيةالوراثةقوانين

يضواأنعلالمؤمنينتحريفىوعل،الكنطنصنعلىبالقضاء

الرئوىكلالمتدسالكابويجع.العالمعنبالاتفصال

يألم،العا5هوواحدتعبوثحت،الاجماعيةالورلأئةطريقعن

داسةوكل،للميحوالمعاديناللهعنابعيد!الناسبوع

ركمايي،واللذاتوالمرواتوالعتاراتالأرصةالمتلكات

عنبابعدوتنريالرغبةتئ!أنهاالا،وعايرةضيفةجوفا،أنها

لم،"الحاكلسة)ن.الميحملكوتطر!ليعقباتوتعنبر،الله
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وساثر!وحناور!ثلووحنا)بجلفيضلالعة-المفهومبهذا-

:اأصأ-2،17:هايو7:7،)يوالحدكدالحهدرصاهلل

في!-الاحماعيةوالقوانين.ا:27(لهع6:14،غل21،

نأ؟،ذانهافيضزاليست-الفردجاةقالخطةفوةحالة

قرانين!ي،ذاضهافيضراأ!ئاليتالفردىايطورقوانين

ضدتحولتالحيةفاديسببولكما،المجتمعزالكامنةالله

هذهنكونأن!بهبالمسيحيا!تمعوفي.الإنادوضدالله

الاجماععلمو!عى"اللهعلكوتلامتمادبركةالتوانين

هناومن.اللهمقاصدلاتمامالقوانبنهذهلاستخدامالم!يحي

وابرل!ةالميحىوالمجنمع،الميحبةالعائلةفكرةلأت

هذ.وغق.الميحيةوالصاعة...والفنوالأدب،المعحهة

كانتلو!امتمعشرورالىالنظرفيالقديمالعهدمعالفكرة

و)ن،ا(9:ه-ا)دافالكلهاالر!ةلتضامننظزافردخطط

)نانكل5:الجدألهذاالحطيءللاستخدامنصحعحهناككان

يعاملسوفالفردبأنوالتأكيد،1(:426)ث!تل،بخطيته

عليهاباربر5،،تموتميءتخطئالتيالنفس5:فلهلمالجئا

هذاوكفقأ-33(.:81)حز،ككونع!الررووضركون

المولهةوتوزكعتقيممنالاجماععلاهاليه!يلمامعالمبدأ

نفه.عنمدولأالفرداعنبارمع،والج!اعةالفردينن

لوضرورىللخطةالمحيحالمفهرمان:6الكطر)12(

،الإنسانخلاصكهيةؤالمقدسالكابرأينفهمأنأردنا

الله:معالصحيحةالعلانةكلنقوموا!تمعالإنصانفحباة

،وحدكالحقيغىالإلهأنتيرفىكأنالأبديةالحهاةهياهنه

ظعهىوالخط!ة.:3(17)كوأرسلنهأالذىالمعحو!وع

أنها!،خلبقهمخومناللهعبةمقاصدءورفضباللهالصلة

اللهأعطاهالذيسالناصوضاومة،الآخرفىمعخاطئةعلاقة

الموتالروديمماالخميةالإنانقوىوامخراف،لحالقنه

-الفروضاحنعل،الخطةأى-وهى.والأدفىالروحي

،اللذاتنيالانغماسمنهابطأخلاقيبموىطاشةقاعة

لأيخهولاللهاتجاردونالذاتثأيهكلأعماقهفيالمنطوى

الذىهونفهاللهيأنالكايةالغكرةتظهرفاومن.الأنان

معه،الانانان!جامتحيق!الأولوامرك،الذنبروفع

الفكرةثم،والفداءوالترورالكفارةفكرةلأتفاومن

بمكنلا)نهخى،الض!علىالملقىالحملعنال!!ة

نبررناتدفإذ5:الضراننال)ذاالاباللامئمنعأنللأنان

وفيا(.5:)روالهح،يحرعثربنااللهمعسلامنيالإكان

لموقفتغضرالاعتبارهصاء-اورعىمفهومكلفإن،الوافع

كلئبلالخاطىءؤشاملأداخلثاتخزاأو،اللهأمامالإنان

بمفهومذلك*-مرقيكل-الجديدةجاتاضرارأو،ضيء

لأرتكابها.الإنانومهكللخطةالحضضةالط!حة

النابعةالحطاةخلاعىعمالةكلتركز:المسهحد)13(
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حنىالعالماللهأحبهكذاالأنهةالميحفي،اللهعةمن

لهتكونبلبه!ؤمنمنكليهلكلالكيالوحيدابنهبذل

تمت-جمفاصة-وبموتنجحياته،3:16()ور،الأبديةالجاة

خوفومن،الحاطىءعلكضبمنوالمصالحةالكفارة

الجديدةالممرفةيمنحأفه؟،1(ا-51:)رواللهمنالحاطيء

تط،أحدررهلماللهلأن5:الحطةأظلمااييللعقولاللهعن

،أ:18()يوخبرأهوالآبحضنفيهوالذىالوحيدالابن

:2)غلوالمحبةوالإيمانللتوبةالجديدةالدوافعالإرادةفيويخلق

للابتعادالجديدةللحياةالقوةيخح؟،ا(أ5:رو2،.او9

بالروحو)رضاذاقوةيخح؟،ا-15(8:2)روالخطيةعن

.(62و8:5)رولقدسا

منالمقام،المائت،الحي-الميح)ن،الوإقعوفي

حتى،الروح!عطيالذىهو-الأبدالىليحياالأموات

وختائاواستمرازابدا!ةممكنةالجديدةالحهاةيجملبالتجديد

افمىولذلك6:4-14(،رو2:33،أعا،3:ا)ت

الفردفيالحطةعلىالغلبةيمكن-ممهبالاتحادأىالميح،-

ممهوبالاتحاد4(،3:كو،2:01أف،7:1ءكو8،22:)رو

ا:17،.)اكرالملكوتفيوضرمحهممئاالمؤنيناتحاديتي

ا:3(.أيو

نإن،لهواختارهللخلاصالفردوبقبول:اقجديد(1،)

تضنالذيالتجديداختبارتستلزمالفردفيالخطيةطبيعة

)نه،كثبراالد!نجكولوجبةتسنغلهماوهر،والإيمالىالتوبة

واممييز.الرضدصإلىوصلوايخمنالنفىلكلوا!تغيو

تخلاجاةإلى،الذاتحولا!ركزمنلبفىتض!رإنه

بمنيمما،المحهومركزهاحياةالىبل،فحسببالآخرفى

والمرافف.والعواطفوالمحاكلوالفيمالمادبةالأحكامفيتغييزا

التيالمقدسالكتابأقوالكلفيواضخاذلككلوكجلى

جديدنورإلقا،يعيايبهيتإن.الداخلابجيرهذاتصف

قبولفتحنيايوبةأما.اللهحكمضوءفيالحاصةجاتاعلى

الخطية.علىيحزنجديد،افكرلنافيصبح،الالهيالحكمهذا

الإيمانأما.اللهنحووالخولالحطيةعنالبدفيفيالتجدكدأما

له.والمجةيخهوالثقةاللهعلالإتكاليخمني

علىوهو،جميمهاابفسموتففيالتغيكلبالضبطهوهذا

درجةأنفيضكولا.الإنانفيالخطةتفحلهمماتماضاالعكى

مفى،فيماالفردانحرافمدىعلىلتوقفالعواطفحرارة

صحخا،تجد!ذايعتبريتاالسائدةالاجماعيةالمعاءوعلى

ولهذا.الخطيةعنواففصالأواعئاتييزاالكارالرأىو!تبر.

نأمجيملزمكواجبوالتجديدالوبةالمقدساليهاب!دم

ولكن،التضروأداةالاالإبجلوما.النذىكلمحهتتجاو-

.ا:13()رونفهاللههوالتيكلفيالحقيقيالمامل



خطيلألاث!ر

الخطيةمنلكلالشخصيةالبيمة)ن:القدص)15(

بل،فحبالتجدكداختارالمحغمن!للا،والحلاعى

ايغرومنكحالة-التفديىإن.أدفئاايقديسواختبار

الساكنالتدسبالروحوارضادوكتوة،الداخلوايطهر

يحنيصوضخصيكاختارأما.اللهمنعيةهر)نما-يخنا

تمائامطابقةحياةالىللبلوغ3دثالمي!يلذاتطيمةاقلاك

ا!وو!ثطبكلالخصةالاضنادةكضمنوهو.اللهلإرادة

ابعصةفي5نمواأنالمؤمنينفعل.اللهلناأعطاهاالتي،الروحي

وأن3:18(،بط)2،المح!وعوغلصنارينا!مرفةوق

تاركين"غوا:12(2)رو،الصلاةعلمراظين5كونوا

الجاةجدةفي!لكواوهأن،:25(ا.)عبمغا،اجماعم

أعماليميتواهـوأن،2(5:أف،5:61غل،،6:)رو،بالروح

الجسددنسكل"منذواتهممطهرفى8:13()روالجد،

وأن،\(7:كو)2،الله!رففيالفداتمكحلينوالروح

كتبهمافهذا.والاخوةالمحخدمةؤمواهجمكل!حعوا

نأ!ببالذىالكامللللوكنهخاراضابولىلالرص

الكمابأنيثتوهو.ودراصتمصحمكلهدفيكون

الحطيةمنتماثاالنقيفىعلىالخلصةالمفديةالحياةيفعالمقدس

.2(او:21)رو

الخطةغفرارهوللفداءالاميالصل)ن:الشرانلأ()6

الميحفيالجد!دةالحاةوتقدس،فهاالحاطىءوشفاء

طعقدولأنه،بالقداصةلمالحاويحكمفدوساللهفلأن،!سوع

كونأنلابدولأنه،الإنانطيعةوعلخليقتهعلفامرصه

نحتبرألافيجب،للبئرتجهوفيثداسته!نفهمع!ادفا

تد!،الماضيعنالتغاضيمنبيطةمألةمجردالحفران

بذلاذالكفارةاستلزمقدالحطيةعلفالانتصار.البحض!صور

بحصل-الإفانأصبحمتىإلاذلككنحققولا،ففسهاللهابن

وامبةالإيمانمنصلبمموقففيجدورةخلقة-القدسالروح

لله.والطاعة

لا!ففر:خطة

الربتالوتد،القدسالروحعل!يجدكفخطةهي

على!ايجديفوأما،للناسيشروتجد!فخطة)كل)نيوع

الإنانابنعلكلمةقالومن.لباسينفرفلنالثدسالروح

فيلاله!غفرفلنالقدسالروحعلىفالشوأعا،لهيغفر

مرذرأ!فئاانظر32،و31:ا2)تالآفي،دولالمالعاهذا

رداذلكوكان.ا(.:ا22،ا-.1:15لو3:22-.3،

رشسببملزبولالااثيطبن!نهرجالابأنهلهالفرثسييناضهامعل

لو3:22،مرضأضاانظر2،ا:24)متالثياطين،

المسيحفيهـواأنيشطيعوالمالفر!هينلأنوذلك،:ها(اا

العهدأسنارمنيعرفواأنجببكان!ما،بهالموعودالميا

خطبة

طردأن!تطيعالذىهووحد.القدسالروحأنالقديم

ومعرفة،عمدعنخطية،ذلك)نكارخطةفكانت،الثياطين

ذيحةفاككانتالقديمالحهدوفي.جهلأوسهوعنلا

..رفيعةيدتحملالتيالقىاأما،سهزايخطيءعمنخطة

)عددضحبها،بينمنالقىتلكفتقطح،بالربتزدرىفهي

.ا:22-.3(5

فيممينةظروففيحدثتالخطيةهذهأنالبعضوروى

إلىأعمالهنبىاإذالأرضعلكوعالربحياةأئاء

الذىوهو،للثطانويطاكانالميحوكأن،العطان

:أ.أع14،او4:الواوالقوةالقدسبالروحاللهاسحه

)38.

بروعلىخطةعلىالحالم"ليبكتالقدسالروحجاءوقد

:ا6)كل...،ق-سمنونلافلأنهمخطيةعلىأما،دينرنةوعلى

ذلكوينسب،القدسالروحلتبكيتكصغيلافمن،8(

أمامهيقىولاللخلاصالفرصةيفقدانما،ضركللروحايبهيت

.وه(6:4عب)انظرللنجاةيل

:للموتخطية

(ا-17)5:4الأولى!وحنارسالةفيالحبارةهذهوردت

!تجبأنبثقةكتظرفالمؤمن،الصلاةفيالئقةعنالكلامني

،للموتليستخطيةنترفآخرمؤمنأجلمنصلالهالله

خطةاتوجدولكن،اللهمثيثةمعتفقالطلبةهذهأنطالما

والمفصود،(61؟)5،!طلبأنأفولهذهلأجللي!.للموت

اخرا!اقالمؤمني!شراييالحطة،للموتالتىالحطيةبهذه

الربررىفلا،جاتهضهادةفتوء،وانذارتحذوركلرغم

الجحدموتموهنافالموت،الأرضعلىحياتهانهاءمنيدا

اضهانراالذيىكورنثوسفيالكني!ةأعضاءبحضمعحدث؟

:لالرصلهمتالحتى،أننهمعلىيحكموالموالرببع!ثاء

وك!ونومرضىضعغاءكوونيخكممذاأجل"من

أكو)علينااحكمتقاأنفسناعلحكنالولأننا.كلقدون

.31(وا:03ا

خطبة:

سللارباطاتمتبروكانت،الزواجتسبقالخطةكانت

02:7:22،تث)انظرالزواجالىخطوة!ى،فصمه

وهذا،2:ه(ا:27،لوو.2:91،2هو28،و27و2وه23

تخليتاقورنجتهمريمبالمذراءالد!ديوسفاهتاميفسرما

لفظأجائاالحاطبعلىطلقوكان.91(او:8ا)تصا

طلقكان؟،:91(ات22:23،)ثزوجأكط"رجل،

،22:42تث،92:12)تكاصأةلفظ،أحهائاافطركةعلى
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تا:02(.

مهرتقديم-الأ!انكالبفي-الحطبة!حبوكان

53،و24:22)نكواخرتهاولوالدبهاللعروسثمينةهدا!امع

الغيامأو2(،.و291:هوشع،17؟و226:خر،3421:

:ا5)!قخارنةبأعمالأو27(او92:8)تكمينةبخدمة

.2(18:هاصم1:12،تنى16،

ئدمهزايدقع-الأحيانبحضفي-العروسوالدوكان.

كالبابخةعكةزواجعندحدثكازواجهاعندأرضئاكون

ابنةمنالملكسبحانزواجعندحدثأ(،و؟أ:ه)قض

رضةمعحدث!جاريةاهداءأو،1(:96ملا)مصرفرعون

.92(و92:24أنكوراحيللئة61(،ومع24:)تك

،لفتاةخطبتهرجلفك)ذاأنهحمورارضريعةفيجاءوقد

ئدتالتيالهدايابجميعالاحتفاظقالحقالفتاةفلوالد

دأع!مجبفكان،خطهاالفتاةأبوفكإذاأما،للعروس

البومأضهوما.للصوسأهدتاليالهدا!اثمنضعفكدقع

.أبالبارحة

)عراثلعلاقةتصويرفيمجازئاالكلمةاستخدتوقد

عبة،صباكغيرةلكذكرت"قد:الربيقولحث،بالرب

"ريا،مزروعةغرأرضفيالبرثفيورالطذهايك،خطتك

إسرائيلأمةلبادةولكن،:8(أ6حزنيالأبضئاانظر2-:2

جمودولكنه،الربفرفضهازانةزوجةصارت،للأوثان

.16-23(و2:2أهوباو!يصقأخيزا

لأفي5:كورفثوسفيللكيسةبولىالرسولتول؟

:11كو)2للسيح،عيفةعذراءلأقدمواحدلرجلخط!كم

.ا:6-8(9رؤ2-5،32:هأفأ!ئاانظر2،

أطلقحثالجدبدالمهدفيواحدةمرةالوصفهذاورد

ليعرضوالثوحالكفةرثبىاش!خدمهالذىترنلىعلى

.1(24:)أعقيصركةفيالوالمييخلكسأعاملبولىاضهامهم

محكمةأمامتانونيةقضيةكانتأنهاجثمنأنهالبعضوظن

لزمولهذا،اللايةباللغةتعرضكاتأكافلابد،رومافية

ترتلسأنيدوولكن،اللايةيتكلمبمحاميتحينواأنللهود

بولىأنييدوالي،بالونانيةكانتالمرافعاتوأن،صهودئاكان

اثاقالمجلدفياترتلى،انحلرا-.ة28)أعنغهعنباداح

.الكاببة،(المحارفادأءلرةش

:اتطرخا

وصفوهكذا،وتبختراهتزوخطرالاخطزامثهفيخطر
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الجدلدالينحطوطاث

الأعاقمملوداتويمثنتئانحن"اللواقصهيونبخاتالرب

بأرجلهن،ونحخنمئمهنقوخاطراتبعيونهنوكامزات

منبختراتئمينخيعاتيناتأخهنأى3:16(،))ش

الرجالأنظارييننن

نحطوطة:

وقد،بالبدمكتوبةنسخةأىعلىغطوطةكلمةتطلق

نثاخبوا!ةبايدتكلنبوالكبوالرصائلالوثلألقكلكانت

القرنقللطباعة"جوتنرجااختراعفبلوذلك،محرفين

.الميلادىعرالحاص

الحزفألواحثلغتلفةموادمنالخطوطاتتصغوكانت

وكان.الخرولحاءوالقماشالفخاروق!والجلودوالئع

الأسفارنحطوطاتالجلودمنلفائفيستخدمونعادةالهود

موادأهمالبردىنبات!نالمصنوعةالأوراقوظلت.المقدسة

نذبالكباللفائفاضبدلتثم.عامآلافأربحةطلةالكابة

المصنوعةالأوراقمحلالرقوقحلت؟،المبحىالحصرأوانل

صاعةدخلتثم.الميلادىالرابعالقرنأوائلنذالبردىمن

نحوفيالعربطريقعنالغرلمطاالعاإلىالصينعننقلأالورق

.ابدىكرالثافيالقرن

غطوطاتعنأعدادهافيالمئدسالكتابنحطوطاتوترور

-سجدلاالتراثكبمنالكوأنجث،آخرمحابأى

أما،الخطوطاتمنقليلعددفيأوواحدةنحطوطةفيالا

!وجدآلافيضعةفتبئالتديمةالمقدسالكابكطوطات

سواءكاملةنخفيالآخروالبعضقصاصاتشكلفيبمضها

نحتلفة.قديمةترجاتفيأوالأصيةلغاتهافي

الجديد:العهدنحطوطات

تأئرهقدرالكنبمنبيهابلمالماتأثرلم:مقدت:أولأ

ويى،خامةبصفةالجديدوالعهد،بمامةالمقدسبالكتاب

افطوطاتمنيقدرلنامجتفظلمالتاريخ)نبل،فحسصذلك

البونانيةالخطرطاتمنبهاحتفظماتدركابلأىالقديمة

:المثالصيل)علىالأقدمينبعضفحؤلفات.الجديدللعهد

!،واحدةنحطوطةصىمنهاتصناا،(تايوساحوليات

وأنحطوطاتبضعصىالقديمةالمؤلفاتبحضمنيصلنالم

روربيدسمثلالمؤلفينلبعضغطوطاتفاكأنكا،قليلأاكز

أما،فليلةئاتإلىعددها!لفدوضرونأه+دلاس!4)9ح

باللغةمخطوطة00031منيقربمافهناكالجدكدالعهد

الغالبوابعض،آكاتبضعتضمتصاصاتبعضها،ايرنانبة

يقربماالىبالاضافة،باكملهالجديدالمهدتضممخطرطات

الكن!يةالقراعاتحبمرتبةرونايخةمخطوطة00002صن



الجديدالعهدنحطوطات

وما،اللاتهنيةباللنةنحطوطة.0008مخوجانبال،ايوية

عدعلةلغاتفيالنديمةايرجماتمننحطوطة.0002عنفىيد

وآخر.وتببنكفماك!

الحهدكطوطاتنصوصصلامةأننجد،أخرىناحيةومن

آخر.قديممحابأىصلامة-يقاسلابما-تفوق،الجدكد

المؤلفينبعضأعحالمنمعروفةغطوطةاقدمتاريخويرجع

ولي!،الكاتبموتسدام!أوعامألفنحوالىالفدامى

علىأوالينسمئاتبضعالزضيالفرقكونأنابادرمن

علىولكن.ال!!3فرجيلحالةفيكاعامثخائةالأقل

التيانحطوطاتأهممناثينأننجد،ذلكمنالنضض

عصرمنعامثلاثمائةمنأقلالترجعالجد!دللعهدايناوصلت

الرسل.

برديةنحطوطاتقباقيالجدكدالحهدمنكبهزاجزءا)نبل

الرصل.منكاتهاحياةبعدعامماتىأومائةالىكناتهاترجع

في-عموئا-اثقةينترضونالكلاسيكياتعلماءكانولما

محابهاوتتبينالزنىالفاصلكانلوحتىالدنيويةالكابات

شهايوجدلمولو،كبيزاانحطوطةتدو!نوقتوبينأصلأ

بدارسجدورأنهفواضح،انحطوطاتمنالقليلالمددسوى

هويديهلينالذىالجديدالعهدنصلأنثمقأنالجديدالعهد

أصلأ.كا-يبوهثونهمايفس

عصرنجلأدردلاصتساخفإن،الوقتنف!وفي

ىأطباعةالآنالممكنفمن،اختراع!ابعدتيخنلفالطباعة

نخةكلفكانتقدبضاأما،تمائاالمتطابفةالخمنعدد

ألالابدكان،الأحوالتلكمثلولي.بالدحدتهاعلتكتب

كبيراكاناذاوجنهاصةكمابأيمننحطوطتبنأىتمائاتتطابق

الزمنمنفترةللحخطوطاتايدوكةالكعابةعصرويغطى.نوغا

.الآنحتىالجدلهدالعهدكابةقامشذالزمنأرباعئلالةتجلغ

كلأوبعضنحطوطاثمننخهاتماليالهائلةللأعدادونظزا

المديدأنهذامعنىفإن،الأولىالقرونخلال،الجديدالمهد

ضدتوتد.انحطوطاتالىطريقهاوجدتتدالاختلافاتمن

.جذابكرزمنفي-ضكبلا-الجديدالعهدأضارأعرل

كلصةكلكاملةبدقةنحددأنالممكنمنلهسأنههذاوسنى

مخطوطةأىأماسعلالجدولللعهدالأصيةالكلماتمن

ا!طرطاتمنالحديدبمقارنةالاذلكالىشيلولا،فياغا

للنص-الامكانبقدر-الديقالكلتحديدأصووضع

الني-الأديةالأعصالغطوطاتدراصةوتصف.الأمل

انقد3با،الأصلىالنصتحديدبهدف-أصولها!دت

اكبرهرالجدكدالحهدأنومع.ل!لحا()ص!نأ!النرص،

أمرلبصوصالنقد!ةالدراصةفإن،الدراتلهذهمجالوأهم

النصوجودجذايدر)ذ،قديمأددعمللكلضرورى

نذمه.القديمالكاتيد.بخطالأصل

الجديدالعهدنحطوطات

لدراسةضرورىومطلبجوهريأمرالضوعىنقد)ن

محاولةالأصلىابصتحدلهديبقأنيجبلأنه،الجديدالحهد

.تف!ه

عدأخطاءتحدثأنلابد،ايدبخطكابأىنخعند

رعند-الأجانبحضفيعمذا-أو!ؤاسراءالنقل

لاعاالجقولانسخةأخطاءتنتقلالنسخةهذهاشناخ

منالجد!دالناصخمنمجدثعاعلىعلاوةالجديدةابخة

مرإتعددزادكلصاوهكذا.انقلعدواخلافاتأخطاء

عصرمىنحطرطةإلىنصلأنالىأصليةنحطوطةببنالخ

،الأخرةافطوطةفيوالاختلافاتالأخطاءعددزاد،تأخر

افطوطةوبينبينهامزقديكونخرةالجةانقرونمنفمخطرطة

قرونمنكانتلومماأكلر،انحطوطاتمنأجيالالأصلية

ولبههاعرالحاديالقرنالىنحطوطةترجعقدولكن.مبكرة

يفصلهالمالتي،الرابعالقرنمنغطوطةعنباضرةنقلت

قدبيما،انحطوطاتمنقيلةأجيالا،الأصليةالخطوطةعن

الابعالقرذمنمخطوطةعناثامنالقرنمننحطوطةننتل

من-مثلأجبلأعئرونالآصليةانحطوطةوبينينهانصل

.الخطوطات

البهرالمددفإن،الجديدالعهدبمخطوطاتيختصوفيما

نبةإلا-شكبدون-ثمللا،الآنلناالمعروفنجا

وفي.الأولىالقرونفي)نجازهتمالذىالضخمالعددمنضثية

الأصلهيمينةنحطوطةأنلئبتأنحالبأىيمكننالاالحقيقة

عددنحددأنبمكننالا؟،أخرىغطرطةعنهنفلتالذكط

والخطوطةمخطوطةأىبينتفصلالىالخطوطاتمنالأجال

مننحطوطةأن-بعامة-العلماء!ترضولذلك،الأصية

صنجالعددالأصليةانحطوطةوبينبينهايفصلقأخرعصر

مبكرعصرمننحطوطةلينيمصلممااكزالخطوطات

لوجوداعترافهمسع،الثانيةمنقيمةأقلالأصية،والخطوطة

-الفاعدةلهذهالا!تئاءات2بعض

كلبنيةالجدورالعهدنموصأنبالناعلىيخطرألاومجب

أجيالمنالكبرالعددببصحتهافيمكوكأص

الموجردةالاختلاقاتمنالضخمالحددبسببأو،الخطوطات

الجزءحولث!كأدفييحوملا،الراقعففى،انحطوطاتفي

ناقدىانتباهكترعولم.الجديدالحهدكلماتمناكبر

العهدكلماتمننبئاجذاصفوجزءسوىالنصرص

متطابقةالأمرواقعفيالجدبدالحهدنحطرطاتفكل،الجديد

ولو،الجديدالعهدكلمات6ممانجحةفيضكأدقيوجدولا

)نحوبفإن،القيةعديمةالاختلافاتعنالطرفغضضنا

موضعتكون6أنيمكنالجديدالعهدكلماتمنشط%(ا670

كلمةألفكلمنواحدةكلمةعنبزيدلاوما،تاؤل

لها،الأعلىابصحولجوهرىتاؤليدورأنيمكن%(.،)1
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محققعيرنصعلىبخيةالمسيحيةعقائدمنعيدةمنماأنهالا

ضك.أدقحولهيحومأو

:د!!(ح!"ههـ*80الباليوجرافيا)يمةلقداال!بةعلم:لانئا

القرنفي:البرديلفائف)1(:ال!لآأثمطل)1(

البهلكانالجدكدالحهدأضارفيمحبتالذىالأولالمحى

علىينووالبردى.البردىلفائفموللصخطوطاتالمألرف

يخمويكادولا،اللضفافعلىابوصمنطويلةأعرادضكل

سيقانتقركانتللكتا"ولاعداده.الأعاكنمنزلكغيرلي

جنئاترضعرنيفةشرائحإلى(القان)نخاعاللبويثقالنبات

طبقة،الطقةهذهفوقتوضعئمواحدةطبقةفيحنبالى

تلتصقاحتىخفيفاطرئاتوقهصا!طرقثم،علاتمامدةأخرى

الرفيقةالصحيفةتصحوبذلكالشى،فيلنجفوترك،مغا

وكان،بالطولعياللكنابةصالحة،الحبةهذهمنالناتجة

قترا،خوكانت.البوصمنخاصقلمالغرضلهذايتممل

برصاتوتععرضتابوصاتستبينالصحاثفهذهماحة

طرلأ.بر!ةعثروخسةعرصةبوصةعشرةثتيالى،طولأ

ويلمقاأخرىصحيفةطر!فوقصحيفةطرف!رضعوكان

،العادةفيصحيفةعشرينمنلفافةتتكونحتىوهكذا،مغا

كانولكن.مغالفائفعدةتلصقكانتالأمرلزمومتى

المؤئفيطلبوقد،البرديةلطولمحينحد-عليا-هناك

البردبةوكانت.البردىشلفافةأودرجمناك!رالكبيرالأدفى

-عادة-الكابةأعمدةوكانت.نفسهاحولتطوىعادة

وكانت.منهاكبرجزءبسطالبرديةقراعةقتلزملاحتىضيقة

ترصكانتولذلك،للبرديةالداخلالوجهعلىتدونالكاية

-عادة-كبهبيكنلمو.أفقئاالوجههذافيالبرديضرائح

ذلكعلالتراءة!رلةلحدمللبرد!ةالخارجيالحطحعلى

كانتولكن،الرأجة6نحالثرعلىالكتابةولصحوبة،الوجه

"ضرارؤياهفيلوحنارأىققداالاستثناءاتبعضهناك

.1(5:)رؤوراء،ومنداخلمنمكتوئا

عيوبله،الكتابأشكالكأحد(اللفافة)أووالدرج

يجبكا،ايكروفيلمضرأئطعلىنتلهعديحدثثلما،محددة

أحدجهملوتدامرةكلفياضصالهعقبالدرجلف)عادة

موا!حالىالرجوعأدإلىبالإضافة،!يهمنليزلاهذلكالقراء

ممااكبرصعوبةيشكل-ولاضك-كانالدرجمننحتلفة

الرئيسيةالأصبابهىهدهفكانت،الآنلناالمألوفةالكتبفي

استبدالالى-بتيلالمسيحيالعصربلا!ةبحد-أدتايى

بالكتب.اللفلالفهذه

الشعيةالألواحاضخدت:البردىنحطوطات21(

الوكية،اليهاباتونيالمدرصيةاثار!في-القديممنذ-

الأرثرازبألراحضط-ماحدالى-الألراحهذهوكانت
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بالشعتعطىطوحهاكانتولكن،الأطفال!ستخدمهاالتى

وبمرور،محدفيبقلمعلهايكتبوكان،الاردوازمنلدلأ

تمرجلددةبأضرطةنهاألواحعدةربطالىالأمرنطورالوقت

الأمرهداأدىوقد.الألواحهامقكلثقربخلالمن

منالمكونةالكراساتعملالى-المسيحىالممرقبل-

أكراضفيالكرإساتهذ.اصتحدتوقد.مطو!ة!فحات

الكاتبأ!بحثم،الأدبيةالكتاباتغيروفي،ريهةغ!

عورتهافيذللثبعدتنخايى،لأعمالهكسودةيستخدمها

.البرديمنلفإئفعلىالهائية

الحيواناتجدرداصتخدت!:الجلديةالرقيق)3(

ماكىنجحوالمسيحيالعصروتبل.الكتابةفي-القديمفذ-

تكثطكانتجث،الجلدلممالجةجديدةطريقةاتجكرتعام

،الخفافوحجربالطباثيروتدعك(الحيالج!فيوت!قعالجلود

عيهللكنابةصاعالاحمالفوىمفاصكرقيقعطحيخني

الصحائفتللثوعرفت.الوصمنلينبقلمأوطائربرلة

.مخطوطاتيئةعلىالمذكراتلتدر-شا!تحملتثمبالرقوق،

انحطوطةأصجت،الجديدالحهدأسفارتدوينزمنوفط

مألوفا،أمرا،الرفوقأوالبردىمى!واء،كا!ضكلعلى

لفا"صفموالأدبيةالأعماللتجلالغالبالكلظللكن

العهدغطوطاتأقدمولكن.قرونبضمةمدىعلىالبردكع!

وأالأدراجضكلعلىوبت،الكتبضكلعلىالجديد

الرتوقاستخدامالىالجديدالعهدتلوكأدىكا.اللفائف

أوراقعليكتبالجديدالعهدكانأننجعد،البردىعنعرعا

علالجلديةالرتوقحلت،المجيالعصربدايةفيالبردى

انحطوطاتكانتوصواء،الرابعالقرنبدايةمنذتمائاالبردى

كضلمفإنه،أومجلداتلفائفشكلعلىالجديدللعهدالأصلية.

الوحدالثكلهىالمجلداتصارتخىطو!لوقت

داثناالأوائلالمسيحيينرحوعولعل،الجديدالمهدلخطوطات

المجلداضخدامتعميميالبهوكان،المقدسةالأصفارإلى

المرجودةانحطوطاتأقدمان،القولسقو؟،الدرجعنعرضأ

إلىالرابعالضدمنتحولتنمالبردىمجلداتمنهيألآن

قصصبرتتالطباعةاختراعوفبا!.الجلديةالرقوقمنمجلدات

.الض!العالمزللورقالمكانالجلديةالرقوقأفحت

وألفائفشكلعلىكانتالأعلهةالأضارأنوالخلاعة

صكلعلكانتوالثاكالثا!الفرنينوفي،البرديمنمجلدات

ضكلعلىفأصجتالرابعالقرنفيأما،البردىصمجلدات

ظلتاييالردىمنالمجلداتبعضمعالرقوقمنمجلدات

الصابع.القرنحتىمستخدمة

منصةأجزاءيحضتلو!نتم؟اخرىأث!ل41(

ضنكبراأنبصعبأخرينصورتبنعلالجدبدالعهد
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)ثملالجديدالعهدمنجزكاع!ئركنمنفأعر،ا!وطات

الذىالفخارمنمكسورةقطععلىمكتربةنجدهاأصفار(سة

للكابة.مادةالفقراءيتحملهكان

منتلبلةكلماتبعضتكبكانتذلكالوبالإضافة

كطلاسملتشخدم،الموادمننحتلفةأنواععلالجد!دالمهد

هذهيعضوصلتناوقد،لذلكالبهةتحريمرغم،تعاويذأو

الطلاصم.

اطروفابنملالبهيراطط)1(:اططوط)ب(

ال!"ل!:

الخطمننمطانفاككان،الم!يحيالعمرتبلطمنذ

التجاريةوالأعمالالر!ئلفي!تخدمأحدما،اليونافي

،داح(38أ)ء7قملةبحروفوكتبالأدبيةغ!والموصوعات

ففصلةكبوةبحروفويكتبالأديةللأكراضوالآخر

.(الجملأولفيالكبصةالانجليزيةبالحروف!ئجهة-)!ضلا

الأسلوينلهذ!نالحاصةالاصتخدإماتالاعتبارفيأخذنافإذا

الىالجديدالمهدمخطرطاتأننقرضأنن!نطيع،للكتابة

بالحروفعادةتيهبكانت-الآناجيلضل-لنرئمذكانت

!للكر-الئخصيةالكتاباتيظ،)د+هءول!ابفصلةالبهرة

ولكن،المتصلةبالحروفنكنبكانتبول!-الرعول

بالحروفأيضئاك!ت،لنثرهاالرصائلهذهنحختعدما

اليا،وصلتاليالقديمةانحطوطاتوكل.المنفصلةالكبوة

العهدأسفارمىكرهاأوبول!لالرصرسائلمنسواء

القرليكنحنى،المنفصلةالكبرةبالحروفمكنوبة،الجدبد

الكبرةبالحروفمكنرئاالبدايةفذلرقدالجديدالعهدبأن

.لا(أءول"8لم!فصلةا

اليهابةطربقتااضرت:)ءللاعدا+ن!أ(الصغراطط)2(

القرنأوائلفيحدثثم،ال!نينمنمئاتلعدةجنبالىبخئا

باضحداث،ايملةبالحروفالكتابةلأطوبتطوفىاالتاصع

وتد،(الصبيةفيالرتعةبخطأضه)هي،وأسهلأرقطريقة

رائعة،مخطوطات)خراجعلىللكتابةالطريقةهذهساعدت

الكبيرةبالحروفالكتابةمنأسرعبهاالكتابةأنعلعلاوة

بالخطالجديدللعهدمعروفةنحطوطةأقدموترجع.المنفصلة

للعهدنحعلوطةأتدمأنها!،م835إلىالمنصلالصف!ص

الكتابةكانتالجلاديالحاشرالفرنونجاية.تاريخاالجديدتحصل

الكتابةمحلوحلت،بهاالمحمولهيالمتصلةالصنيرةبالحروف

تاريخفضمأننيعوبهذا.المنفصلةالكب!ةلالحروف

الخطوطاتبحدالأولىالقرونففى،الجديدالعهدمخطوطات

مكتريةغطرطاتنجد!،نفصلةكبيرةبحروفمكتربة

العاشروالقرنالاصالترنأواخرفيالحطورومنبالأطوبين

المنرةبالحروفجمبعهافالخطوطاتذلكبمدأما.كله

المتصلة.
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والكلايةالجفصلةالكبوةبالحروفالكاقيعصرىبينوفيما

علىتساعدالتيالملاعبعضتوجد،المتملةالصن!ةبالحر،ف

الخطوطاتفأقدم،التقريبيوجهالخطوطاتتارغنحدكد

منخاليةنجدهاالبردىمنورقعلالمنفصلةالكبوةبالحروف

كعلامةنفطةمنبأعرالجد!دالفملالىلارولا،الزخرفة

هذهأقدمأن!.الطرعلىصفكلةبمافةأو،ترقيم

القليلبهاولكنزخارفعلتخوىلا،الرقوقعلافطرطات

يدأضدالجديدالفصلأما،الترقيموعلاماتالفواصلش

للصفحة.الأيرالهامقعلىنوغاكبكلجمكرفأوجد!دبسطر

الترقيموعلاماتوالرقفاتالحركاتأضيفتالوقتوبمرور

تكبفكانتجد!دفصلبها!دأالتىالحروفأ!ا.الأخرى

الكتابةأنعل،والزخارفالصوربعضمعوكبوةمزخرفة

دقة.وأقلثقيلةوحروفهاقبلأكانتمماأسوأذاتها

نيابصلةالحروفذىالصغيرالحطنحطوطاتمرتولتد

وعلاماتالفواصلوجردمنالركمفعل،تقرعاالمراحلنذس

ببلةكانتفهاالأولىافطوطاتفإن،البدا!ةمنذبهاالترتيم

أصبحتولكنها،نسئاقليلةفهاوالزخرفة،وواضحةالخط

الزخرفة.فيالإسرافمعوجمالأدقةأقل-بعدفبما-

بينفواصلوجودعدم،الوناليةانحطوطاتعاتواحدى

الحطفياو،الحروفالمنفصلالكبيرالحطفيصواء،الكلمات

ف!!ا.السطربهايةالكلمةتنتهلملاذا،الحروفالمتصلالصغير

تقسيمفيمحددةقواعدحسبالتالميالطرفطتتكمل

المقاطع.

عيااليال!بةكوبعدالرقيقاسحمالإعاد!)بر(

:)3،ك!*نل!!

لاأنهالا،عليهللكتابةجيدةخامةكانالبردىأنمع

الرقوقأما،للكتالةمرازااستخدامهو)عادةالكتابةمحوبتحمل

الكتابةوإعادةالكتابةمحوتحتمل!ي،ذلكمنالحكسفعلى

علىسجلهوماالىحاجةناكتعدلمتىوذلك،علا

فيفكاد،الصحائففيكزقأوتلفحدثإذاأو،الرقوق

الصيمحىثم،افطر!منالنالفةالصحائفنزعالإمكان

ئكلعلتنظيمهاويماداباتيةالصحاثفعلىالمكربالأصلي

العهدنحطوطاتحتى.عل!اآخرنصلكتابةجدولةملازم

الكنميةاللطاتاضطرتحتى،ا!وعذامنت!لملمالجديد

محاتهاتمحىاييالخطوطةعلىويطلق،الحملهذاتحريمالى

"بايبت،ابوناقبالوصفعيهاالكابةوتعادالأصية

المحوهذايكناالحظولحسن.ئانية،االمحوأىا!!)،!م!أ

،المصحوةالنصوصمنالكرتراعةأمكنجث،عادةكاملأ

نحطوطاتمنالرقوقهذهأهمومن.الجد!دةالكتابةخلالمن

"انحطوطةباسمالصروفة"ح،،الخطوطة،الجديدالمهد

كانتالتىالجديدالعهدنصوصأزيلتفلقد،الأفرايميةه
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،الريانأفرآملمارمقالاتعيهالت!،أصلأعيهامكتربة

اييالرقوقهذهومجموع.السريايةالكيسةآباءأحد

دموصأصلأعيهاكانتغطولىخمصينيتجاوزلا،وصلتا

ابنملة.الكبيرةبألحرو!الجدلدالحهد

أقدمفي-الاخنصاراتكانت:الاخمارات)د(

عثرةخمسنحرعلىتمائاعقصورة-الحديدالعهدمخطرطات

الكلماتوبعضو"الماء!الربأوا)الله،مئل،فقطكلمة

الاختصاراتهدهوكانت،مفدصةصبعةلهاالنيالأخرى

أفقىحطوضعمعالكلصةمنوالأخوالأولالحرفيعنعبارة

إذاكانذلكعلىعلاوة.الاختصارعلللدلالةالطرفوق

نيابةكب،السطرنهايةفي)ولول(النونحرفحاءأنحدث

بالحروفالكتابةعصروفي.عيهللدلالةمرتفعأفقيخطعنه

بكنابةمحبرةكلماتإلىالاختصاراقد،المنصلةالصغبرة

وأحرفيندبمأ!ئاحدث؟.الكلمةمنفقطالأولالمقطع

نوغاكانتالتيالرموزجابإلى،واحدةوحدةنطمغاأكثر

معبنة.نهاياتأومحبنةكلماتثملالذيالاخنزالمن

ابعى:أتسام)هـ(

أرقام،الجد!دللعهدإلونانيةانحطوطاتمنبالعديدروجد

تقشماتإلىتثرالهوامىفي(اليونانيةبالحروفالما)ثار

الأربحةالأناجيلفصتولفد.البوعالبةوالجداولأمرنبوس

إلىالأتامهذهوتعزى.علفةأتسامإلىجذابكرزمننط

الجلاديالرابعالقرنوفي)كلان!ى!ح!(.أمويوساعهثخص

علىالابجلبترتب-الكيةآباءأحد-يوصايوستام

جهاقمالتيالأرقاموباصتخدام،أمونهوستق!ياتأصاس

ف!اسجلجداول!وطيوسأعد!.الأناجيلأمويوس

فهايتفقاييوالفقرات،الأردعةالأناجيلفيالجاظرةالفقرات

و-كذلك،إبجلانيخهاكفقالتىوالفقرات،أناجيلثلاثة

ذلكبحدأففثم.واحدإنجيلفيالالردلمالتىالففرات

كللطأمونيرستق!يصاتمنقمكلرقمالىالجدولرتم

الأجزاءمعرمةالقارىءعلىالنظامهذائهلوقد،الأناجبل

فيأيضئاالأرقامهذهاستخلتوتد.الأناجيلفياباظرة

اليوناية.فيالجديدالعهدطبعاتبعض

ألكنة:آباءكاباتمنمقطفاتمللة)و(

نوعانهناك،اتوأثرةالجديدالعهدنحطوطاتالىبالاضافة

بالنمىالملحقالخطوطاتأحدهما:الخطوطاتمنآخران

لنصوصثرخاالكيةآباءكناباتمنغتارات!هاالكتافى

المصحوبةالجدكدالمهدمخطوطاتاتخذتوقد.الجدكدالعهد

علىالآباءضرحيكبفقد:أ!ثكالعدةالآلاءتحليقات

منعغيزاحيراالكتارابمىك!فلحثالحارجيةالهواصثى

ففراتقالكلنا!النمىمعالشرحكتوقد.الصفحة
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متوازية.أعمدةفيح،الرالكتارابصيلرنأنأو،بالتادل

،عهذاالأقدمالخطوطاتفيالئرحصاح!31يكتبوكان

نحتصزاكيهبالارحاصمفكان،المتأخرةانحطوطاتفيأما

بداكةفيرقمأورمز!وضعكانكا.تمائا!ملأو)يىرومزأو

المهدلصرصصلبوفيالآباءشروحمسللفيالفمل

.الرحبها!رتجطالىاليهمايةالفقرةعلىللدلالةالجديد

تختلفأخرىنحطوطاتوفاك:ال!يهةالقراءات)ز(

الفراعاتنحطوطاتهى،الكتابنصوصنحطوطاتص

لقرأمعنننجظامالحديدالعهدمنأجزاءترتبالكتالةاوفها

القراءاتلهذه)نعكاشاونجد.الةمدارعلىالكسيةالخدمةفي

جث،الجديدللحهدالعاد!ةانحطرطاتمنالحديدفياليرية

علهصا.يدلنحتصراأو،والنهايةإالبداية:كلشينجد

:النموصصحةعلىالأدلة:ثالا

هى:مصادرثلاتةعنالجد!دالعهدنصرصوملتنالقد

اليرنانية،افطرطات)أ(

القديمة،الترجات)ب(

القدامى.اليهماباقتاطت)-(

كدما-الأقدمينالكئابكان:الونايخةانحطوطات)أ(

نحتلفة:بطرقإلحاكثرون،ايونانيةبانحطوطاتيتثهدون

بالميهبةأو،وصاحبهاالخطوطةبينوربطبرمزأو3بالاإما

منتزايدةبأعدادالاسهادكزولما.باتخفظابي

ولقد.أبسطنظماستخدامالضرورىشأصح،انحطوطات

الظاميستكملأنفبل،المضمارهذافيعديدةمحاولاتبذلت

البردية--المحطوطاتالىثارحيث،حالئاالمشخدم

رقمبعلوه"!"بكرف-الجفصلةالكبيرةبالحروفوكلها

ومبحينصئاالردكاتمنالمجموعةهذهوتضم.نحطوطةلكل

بالحروفجلديةرقوقعلىالمكتربةالخطوطاتأما.بردية

الأمجد!ةمنكبرةبحروفبعضهاالىفثار،المنفصلةالكب!ة

)،.!)مثلبالصفرمسبوقرقمذكرمع،واليوناتيةالإنجليزية

أما.الأمجديةالحروفومحدود!ةقصورلصبب3!ه،،(

بالأرقامال!افئار،المتصلالصضرباططالميهوبةانحطوطات

برقم)يهافيثارالكتايةالقراءاتأما.36.33(،ور!2)ثل

وأا،(يرثياليونايةفياقرا!ات،كلمةمنالأولالمقطعيشقه

.1(،ع2االوطوا51)ثل"ط(،نهاالأولالحرف

أفدممنرصنامابم:البردلهةانحطوطاث)1(

،البردىورقعلىسجل،الجديدللعهداليونانيةانحطوطات

حتىالجلادىافاليالفرنمنتمفمنالغترةالىناريخهاو!رجع

الىنرجع!(74)برقمواحدةبرديةولكن،الرابعالؤن

كاعلةغ!أجزاءعنعبارةالبرد!اتأنورغم.الابعالقرن

وركم،الجد!دالعهدمنكبيزاقدزاتشكلجمموعهافيأضهاالا
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لأنهاأهميتامنالكميرمقدتأغاإلابكرزمنالىترجعأضما

الاهمامعدميخاويدو،مزهلينغركبةبخطمكتوبة

.الصضرةبالنفاصيل

ما:،البرديةالخطوطاتمنهاتانمجموعتانوهناك

حصلايي،ع،9ء"ح(3ح!4الأ!ثي!ثترمجموعةا-

الآية؟البردياتوتضم،0391/3191نيعيا

ضرمعنفريئاالأربمةالأناجلوتحوكغ4!"دربردكةأ-

.الميلاديالثالثالقرنأوانلالىونرجع.الأعحال

رصاثلمنبهراجزثماوتحوى"كهـ!كهكردكة-ب

الرصالةالىيالاضافةالرعو!ة(الرطئلعدا)مابولىلالرص

.ابدىالالتالقرنأوائلإلىأ!ئاوترجع،المبراننإلى

وترجعتقرئاالرؤيانحرعلاوتحتوي47!،("بردلمة-بر

أيضئا.الثاكالقرنإلى

فيمرجودةييتي،"تشزمجموعةبردياتأوراقومحظم

للبرديةوالمانينالستالأوراقمنورقةئلالينأنولو"دبلن،

توجد؟.هـمتحجن،جامعةمجموعةفيموجودة!"،)كه

ق!""؟4البردئأوراقمنواحدةورقةمنقصاصاتبحض

4!33ع3)،أ!كيون)فريدريكالسكلنشروقد.)فيينا،

فوتوكرافيةصوزاتضمكتيباتفيا!طوطاتهذهولهلا!،

.المطبوعالنصجانبالىلها

أفسىإلىالرمالةمنالأولىالصفحة

ييتيببردة

الجديدالعهدنحطوطات

الجديدللحهدالبرديةانحطوطاتمنافمافةواجمموعة-2

في)3!ه(بودمرهـميهبةمجمرعةهى-الأهم-ولعلها

الحققيالممدرعىالقليلصىنعرفولا.بوي!رابخص

-:تضبموهي،البردياتلهذه

إنجيلمنكدرقمعلىولثكل!(،"!ه!البرديةأ-

الثالطاليرنمنتص!الىتجاريخهاالعلصاءدعضوورجع،يوخا

العهدمنجزءلأىنحطوطةأقدمتعتبربذلكوهى،الجلادى

الجديد.

بودمربردياتإحدى

(ا-114:)يوحناتيئن

ورصالتىجهوذارسالةعلىونثمل!(،)،72البردية-في3

.أخرىكناباتمنالحديدالىبالاضافة،لالرصبطرس

.الميلادىالثالثالقرنالىثاريخهاوروجع

)نجيلمنصفكلجزءعلىولشل!""73البردية-ص

متى.

مخطوطةأنهاهوبالملاحظةوالجد-س-،)74!"الردية-د

ضروتضم،الجلادىالابعالقرنفيكنبتأنهاركمبردثة

.فصاصاتصررةنيالجامحةوالرطئلالرسلأعمال

لوقا)بجبلمنك!راجزغاوتضم!"")،7البرديةهـ-

بقيل.ذلكبأوالثاقالقرنأواخرالىوترجع.وكلحنا

")73!ا!البرددةعداما-كلهايودمربردكاتنثرتموتد
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لها.فرترغرافيةصورمع

للعهداليونا!ةالخطرطاتمنممروفةتصاصةوأتدم-و

نصاصةهي،!"!كوالبرد!ةمنأقدملعلهابل-الجدول

"جونمحنبةفيونوجد!"!2؟بالرمزالارومزصف!ة

تضمومي،لانجبرامالشرمدنةفي)ههمهالا"(رللاندز،

(18)يوحنارايلاندزبردية

وررجعورحنا.إنجيلمنكرالثامنالأصحاحمنقيلة!وزا

،المحلادىالثافيالقرنمنالأولابصفالىالبردكةهذهتارع

الجد!دالعهدنحطوطات

الكاكاتعلماءتقدكلحبوكذلك،عررهاذلكصجل!

توبنجن،نقاد5خطأعلىالدليلالبرديةهذ.وتقدم.القديمة

نحوفيكمبالرابعالانجهلأنزعمهمفي،)!حهـ+أهس!

قبلمتداولأكانالرابعالإنجيلأنتثبتالبردلآصذه،ام06

أعماقالىالثافيالقرنأ،أئلقوصل)نهحتىطويلبوقتذلك

البردية.هذ.وجدتحيثمصر

مجصوعاتفيأوفرادى)ماموجودةأخرىبردياتوهناك

والنرقالجحدةوالولاياتأورباشنحنلفةأجزاءنيالمكنباتفي

.الأو!

عدديلغ:ابفملة6الكو!اطروقا!وطات)2(

منرقوقعلالمنفصلةالكبوةبالحروفالمكتوبةا!طوطات

منأحجامهاتتفاوتمخطوطةو!بنماثيننحو،الجلد

كله.الجديدالعهدتضممخطوطةإلىآكاتبضعتضمقصاصة

الحاثرالقرنحتىالرابعالقرنبينخراتيمحبتوقد

ولكن.البردكاتمحظممنعهذاأحدثهيولذلكاالجلادى

فيماأصللأنهاالبردياتيخمةمنكبرالخطوطاتهذ.قيمة

الكب!ةلالحروفالكتابةخرةخلالفيأنهالىبالافافة،محتواما

أوائلفيبهاالرسالاعترافعلىالم!يحيةحصلت،المنفصلة

أخاعلىتدلانحطوطاتهذهممظمفإنوبالتالمي،الرالعالقرن

:افطوطاتهذهأهم!لىويخما.مؤملذكبةييدكبت

وترجع،اليائةافطوطةأوه()1"ألف،نحطوطة-أ

كاملبن،والجديدالفدبمالحهدكنوتضمالمهلادىالرابعالقرنالى

هذهامحافوقصة.بلندنالبرطفيايحففيعوظةوهي

ممشتهنا)ومنيناءلىكالرفهسانتدكلفيالخطوطة

فصةولعهع!أ-4ه3لانيندورففسبطينيدعلى،احمها(

الخطوطةامنصفحعان-
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التيالجديدالعهدنحطوطاتأهم!نالخطوطةهذهوتحد.مثكلة

على،الزخرفةبعضمعجلبنهطمكتربةوهى،إلياوصلت

خىصفحةكلطولو!لخ.صغحةكل!أعمدةأربمة

نقلهاوقد.بوصةعرةئلاثوعرضها،بوصةعئرة

نأأد)نهحتىام985فيروجاالىسيناءمنيثدورف

بلللمخطوطاتالأجمبدكةالقائحةفيبهمرفمتحتيسجلها

وهوالحبريةالأبجديةحروفمنحرفأولتحتجلها

هذهدراءالبرعلانيةالحكومةقاتم3391وفي)الألف"..

ء!كقلهكه*5،حمهىث-ج
!مثحهف!ه!هي!م!*لأ/"

5!صم6*-ء**،"ححىيالكههء!7

كه"ه!؟"ة"ص!"كمه*!هررمممم0!8برلأ!
!رءظ"ه!ى5مىكركل*3ول

"-لههممصتكه!سهمه".!مرتلمثلمخة!فةععه؟لأة
دكايمإحمه"؟،ك!ه،ءح!ى*ممه5-!

كد-وو5حم!أصحم!أ!،-مهفى،عحهة*ص!،

ء53+!"38لمر!*مو!!ي،"ك!س!.
!عمةمهكل!همم-!ه!83صه،-55*ء

ت-كهك!مونكا*نلا!ئفة!قعص!ئةآ!
+،ه*ف-!هىثه

س!ء،ه.حو*كاه،8"س!؟!5ول.
5-!كا.،،،-حمح!ح!ه-
ءأولمال!ولك!مى!ى؟*حه!ه**!ه!"؟م!".

ء،م!مم"هه!م!ه.ث!عععه!ي
حه*غ!"ئسه*،!دسيى!ههها!5 ءورسمم5ح!-ه!س

!ى!،5!3
لحه*س؟،م!مهث!في*ت،/-!

ك!هتط!"!ه،ههط!-.*-

مهكل!هء*-ل!لح!ه338..حمم*
!ه"م!3كامهمعه!لأ3

طعرو5ثه3*+!ة
-5خ!6م!-ثي!/"+

لامه"-ممصي8س-ص!-3لأ
!ر،!-س"

،ه،ول5"ظ*05
،"ه5ما3،"-ت!ه،-!بم.-

!6."ممءووعطم!يم
"*5م!مملامصص!هىمه!هه!ثثه"

ه،-!"ول!ه!م!"محهم!7 "كا5**--!+طه ،ءثى*"!لأ هـحمىول-ش!م!؟**كأ
كل53ه!"*!يح!.،كه

بر*-5*!ر!!
-"هىم!!-م!.مههم!كمس!ثع!س/جمئن)

*سه8ه!8هصل!8جمهلهيه"ه!ه،:

.هح!هضهكاع!م!555!ع!"ءلإ
لحعه5م!.إ

!ككلةةث!ك!-!س!3هبقى5---5
مه.ولأ!3--ر

مهه!"-ك!*م!ص،مهكأ**ث!،"مه-!
حمههفىحهى5،ء!رر،!مه5ك!3*.ص!

35!+*هب!!هى!ع!ةت!ى+ص ولس55*كو*،*تا-إ-*-!لا"،
،!مهكل6"رركرعه*أم!ررء!-كى8ميم8ب

اغطومنصفحة

الجديدالعهدغطوطات

اضرينئ.جيهألفماثةبمبلغالسودةالحكومةمنالخطرطة

الخطوطةأوول(،ه(")2بالرمزلهاالمرموزافطوطة-ب

مننحطوطةوهي.*ءمهح(حه!اول)!!!+4الاصكندرانبة

الحهدمنينقصها)ولكنالحهد-سمعظموتثملالحامىالقرن

ومعظم،بوحنا)يخلمنوجزءتئربئا"كلهفى)نجبلالجديد

المتحففقمحروضةوهى،كررئوس(إلىالثانيةالر-الة

بطرروكحملأنوبعد.ال!يناثيةالخطوطةببانبالبريطافي

!!/ب!!خ؟تخ!ك!صغ!ر!نفة

"""أ!!كاه!برءولك!+،كهع!بيا،هـءأ!"

!لمخأ!يبف!3*!ع+كا*ءهمبثح!ص!علأ"!يم

?*ف323*كالاول-م!.لا
حأ6---ص!به!ممث!هه!عولى*،"هـه

+8ص!55كاع!"،!عحممه،طه5،،!حبهـ-!حا!م

+*ءكاىكامم+عم!""،ئا122*ثه*أررم!
ء!ء2،ص"حم!رص-5كر*-5رر"ص!

+*مهأووئهمه-ثاه"!ئهم!مهئع!م!ممى
!!يسم"،هحم!خمه5ي!ث!6ك!،3"ثمه

ءع*نت!؟"*صلك!يم!لم!ح!حمع!صم:"
ء**ول*-س"ي!مهستمم-+ت*مهثمو"تت

"*كل!"08حى!ا"ء،8مهءولله!ه (*لا!!ورثل!5-ء؟كحح!للاخر-؟"!ه

يهث!!ةص"!مس!س"ءهمهإ"أ"ثمه+

*.ع!*+ك!"،-!!ثكع!ك!مر5،مح!م!-
حعه!-خر55-!س!ىمه-مهثث-0ن!8
-!مممهيمحه!م!مم!م!هش!ي!بول!ى
صمه""كله-،م!يهـ-!-همه

صمه!بم*!و!حة!ى!،س!.!ءبمهجمى

!ع--ررط!.م!بغدولكل*مييم!عهبةجميخيخه!ي

ثه-حههـ8!ى!-ى*"هنهمر!مه
+ءكع!حمم-عكا-مه"م!هه

!ك!ص!جخممالىهعه/مإمم!ةحي-،حمه-
3!لا؟1-حهصمو-حمحع!!همهف!

ف!ط3?!ء!ه،!ء"ه*"صصرر"،
عي؟،8!مثى8.!عبم،ه!-!

؟*"*،س!هممى"6مص!ممعم!ءم!8مم-ظ

!،!لأمماب!جمهمم-مم!بمصهني!ىكنلانحئهئهح!ي!؟!ثكأكه

-*.-!عك!،به!جبمايببه!ه-ل!ث8رو!تض

ى!قي،حميطهىكاح!-6م!هح!8فى"كهظورث!عه ،هعه!كمئ!كم-"مههمه"كمهح!ث
."ه"طه،5،،-5هثهله!شهكه،3ور8،ىح!ه

!يظ،ورطض**ممع83؟،؟الر!ى*3كل"هـط!مه

؟،"*ه*ووحم!حملا."؟صيمم!+ميث"م.ع!ملا
سم!مح!3،"*ه!د!ادك!*م!ول"لمك!؟مرومه

ت*؟.مهكل!،،5،!م!رر"رو،!،ص!3*مع!88
ور+مه*ههمح!امم*،ها*+ول*"،*ا-ثم-

نا."ص!ثه*،،"لا!ه*-*ةه
ول*،،6+ممهلا"ث!لهلا*صيك!"5،5،"3تح!ى-

أهم!ا،5،،حا!ك!هه"أير!م8،وو"ف!؟"صمع!،.0

الاسكندرانيةطة
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فيأهداهاالاعندركةمنالخطوطةهذهعلىالقسطنطيه

طولو!لغ.انحيراملكالأولشارلالملكالام627

،بوصاتدثروعرضهابوصةعرةثلاث!االصفحة

امصرالزخارفمنوبها،صفحةصفيعمود!نعلومكوبة

السينائية.بانحطوطةمما

فيمحبتوقد:!،،ه("))3الفثطمةانحطوطةبر-

محتةفيموجودةوهي،تقرئاالملاديالرابعالقرنشتصف

أهمولحلها.ذلكفبلأوعرالخاصالقرنمنذالملأيكان

كلهماالحهد!تضمأصلأوكانت،الجديدللمهدبايةغطرطة

سفرمعظمفينقصهاالآنأما،الأبوكريفاأعفارمنوجزءا

الرصالةمنوجزء،التديمالعهدفيالمزامرمنوجزءالتكو-ش

الجديدالعهدنحطوطات

وتيطبموالثانيةالأولىتيموثاوسرساءللوكلالعبرانونإلى

ثلالصفحةوطول.الجديدالحهدفيالرؤياوسفروفيمون

بخطذكتوبالنصأم.بوصةعر)حدىنحووييبةعرضا

!فحة.كلزأعمدةثلالةوعلى،زخرفةبلرنأيخقجل

مخطوطةأهمومي؟س!،،"أ"(الأفراجمةاعطوطة-د

محوبمداصتعصالهاأجمدرقوقعلىالجديدللحهدايونانيةباللغة

المكبةفيالخطوطةهذهوتوجد.قبلأعياكانتالتيالكتابة

،المبلاديالخامىالقرنإلىتاريخهاوروجع،بارصفيالقو!ة

القرنوفي،والجديدالقديمالعهدكنكلاتضمأصلأوكانت

أوراقها،ممظمفنزعتعلهامنالكتارالنصمحوتمعشرالثافي

تمكنوقد.السر!افيأفرامأقوالبمضعليهكنتنهابقيوما

الأفرايميةانحطوطة
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اصتحدامأذإلأ،ونثرهاليهادالصقرا!ةمذتثدورف

الخطوطةضوهقد،الأصيةالكتابةإظهارعاولةفيالكيماويات

منأحراءالخطوطةمنالجقةالأجزاءوتضم.كبيرةبدرجة

تقرئا.الجديدالعهدأنحاركل

"!لالرمزلهايرمزو*حم!ح()عفهمحهاليزيةا!ودكهـ-

الأناجلوتصمالادسالقردمنمخطرطةوهى:)وه("

كمبردجحامعةمكتةفيمحفوظةوهي،الأعصالو!رالأربعة

الضكتبوقد-أم581فييودورببزاإلهاأهداهاأنعند

.ال!طورأطرالفياخنلافمعصفحةلكلواحدعمودعلى

صفحتيرعلىواللاتينيةالونانيةهمابلغتينمدونيخهاوالنمى

فلوقايوحاثمعتىنحيلبإييدأ!االأناجيلوترنيب.متقاصلتير

الض!"،بالنصيعرفلماالرئىالمنلونعد.مرذلىثم

دأ؟،المميزةالظواهربعضولنصوصها-ح*(ولس،5)،*ء،

المألوهـ.الصعنانعركلقداريريدفيهاالأعمالسفر

*حم!ء(ا؟043هول+،،ولأ؟وليةتامولكلارواا!رطة-و

المبهةف!محفوظةوهي.!"،))كو(د!ا!هبالرمزلهاورمر

ونف!الادسالقرنإلىتاريخهاو-سجع،باري!فيالقوبة

ومى،العبراني!الىالرسالةحابالىبول!لالرصرصاثلكل

،)!،االرستحتالمسجيينالخطوطينأنلنظرالملفت

مماليينصفحتينعلى،اللاتييةايرنانيةهمابلقينعدونتان

كلتافيالصكتوتد.اليرى(الصمحةعلى)اليونانية

لذلك،مشقا!مفىسطرلكليكرنبحيثالخطرطتين

.الغررالنصالخطوطبنكلتاوتمثل.ال!طورأطوالاختلفت

الروبوبايةالأرجوافةانحطوطة-ز

)"ك!مزلربالهامزيرو(ح*ء40دا!لأ!ك!داء3..!2"حا!"ه،أ،ولول)ظ

أرجوايخة،رتوقعلىفميمامجروفمكتولةوهى)220("

."،)و"(،!))2"(،*عم!!كااإ)230(ذلكلطومنلها

.الميلادىالمادسإلقرنإلىالأربعالخطوطاتهذهوترجع

؟،ليننجراديل!"،ا)220(الأرحوانيةالخطوطةمعظمويرجد

.عديدةأخرىأماكنؤمناأجزاءتوجد

الواثطبةأ،الفر-،يانيةانحطوطة-ح

الخام!القرنأوالرابعالقرذإلىوترجع*حك!صأ(33حع3أ8)3!ول

سيشريادمعهدفيللصتفر!رقمفيمحفرظةومى،الميلادى

انحطوطةثلوهيللا،،)،)320(مزبالىلهاويرمزواضنطىفي

تى-)أ!العردبالرتبالأربعةالأناجلتضه،)!"

.مرف!(-لوقا-يوحنا

لهامزير!خ(!ء40أ"،سح!دا)3الزاكيثها!وطة-ط

الورازجمعيةمعةفيمحفوظةوهىا"4")مم!(بالرمز

محابةمحولحدميهربةرقوقعنعبارة:هي،لدنفيالبريطايخة

الجديدالعهدنحطوطات

:هي،لرفاإبحيلوتحوى،افاموالقرلىإلىوترجع،سالقة

الكتا!!المصياك!،الجديدللحهدمعروفةنحطوطةأقدم

-ضبايىاساقبةاالوحي!ةالمحطوطةأغا!،الآداءوحاتصدمع

المنفصلة.اممييرةابالحروفالآلاءوتقاصيرإلتصيخها

وانحطوطات:ئملةصفروةبكروفطاتانحطه)3(

الميهوبئانحطوطالتعرعدذاتزيدالطريقةبهذهالمكتوبة

احمالمع،واحدإلىعشرةبسبةالمنفصنةالكيرةبالحروف

اكزالمنفصلةالكيرةبالحروفانحطوطاتصت!جيرةنهفمدان

انحطرطاتلأنوذلكالصغيرةبالحروفانحطوطاتم!فقدمما

أعدادبينانكبيرالتفاوتيدثكا،الايخةمنأقدمالأول

بالحروهـالكنالةعصيةأنعلى،الوعينمنالمنفيةالخطوطات

باحروفال!بةمنتكلمةوأقا!وأيرأصعكانتالصغيرة

صغيرةبحروفالميهودةالخطوطات؟أ!.الجفصلةالكبهيرة

هي:

الثا!القرنسمحطوطةوهى:"ا"المرتومةافطوطة)1(

محفو!وهى،ؤيااليضرعداماالجديدالعهدكلوتضمعر

اضخد!!االيانحطوطاتإحدىوكانت.سويرافيبازلفي

الجديدالحهدمنمطرعةنسحةأواإعداروهـارازص!

هذهمىمجموكأعلى1()رفمالعائلةمصطلحويطلق،باليونانية

،ا:انحطوطاتوهي؟مجروهـصغيرةالمكتوبةالخطوطات

القرلينبينماءلىجميحهاوترجع18،1131،90،2،1582

نصوصها،فيجذاقثاكةوهي،عروانرابععرالثافي

انحطوطاتصائروال!ائدالصنمطعنماحدإلىوتختل!

عامة.بصفةالمفيربالحطالمكتوبة

ائا!القرنمن.هى:"2"برتمالمرتومةالخطوطة)-(

ليبارافيمحفرظةوهىالأناحيلكلوتضمالملادكطعشر

أيضا.إرأرمراضحدمهاوقدةسريسرا

الفردإلىوتر-ت:ا""3برقمالمرتومةاتحطوطة)بر(

لطالآنمحفوظةوهي،الألاخيلكلوتضمعرالثاك

،الصغيرةبالحرو!مكتولةالمحضوطةهذهوعائلة.باري!

و4،رر،46ام!ا،96"،راالخطوطاتوتضه،الثابهوشديدة

هذهوتتمبر،أحرىنحطوطاتربفكلء،1828،.26!،هـ78

اسقا9لعدوردتزلاأوأمكتالتى!المرأةتصةلأنالمجموعة

بيروثيقةعلاقةفاكأد؟.52!7:يولعدوب21:38،

."ا"الخطوطة:عاثلة)ءوا"انحطوطةعائلة

ملكة9ونمى)رر(:برلمالمرتومةانحطوطة)د(

؟الراخنصهادببوذلكالصغبر"،دالخطالمكتودةالمحطوطات

.!ديصححهدحصمشالأد-العاض!شاعاصعاخنرلأإىوترح!

باري!-يعمرظةومى،الرؤياسمرعداماكله

احدةشروهي:"اهـ"برقمالمرقومةانحطوطة)هـ(

287



الجديدالعهدنحطوطاتالجديدالعهدنحطوطات
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288



الجديدالعهدنحطوطات

وهو،تموكهاتاريخعلهاجلاييالتليلةانحطوطات

ليعفوظة.وهيرائعنصفيالأعمالضروتضم،ام440

.لندن

القرنالىوترجع:!ر؟كر،،كلقممةالمريا!وطة)و(

الأربحة،الأناجهلعلىوتئتكل،الجلادىالماصرأوالتاص

علذبيةبكروفمكتوبةوهي،لييجرادفيعفوظةوهي

الجدكد،العهدغوطاتأجلمنوتعد،أرجواليةرقوق

الماد!ةانحطوطاتنصعناليءبمض!االنمىويختلف

الخطوطاتعاهللتىالىتتيولبهما،صن!ربفطالمكتوبة

اكه."3)"ا"،

القرنالىوترجع:"ا"7"برتمالمر"مةانحطوطة)ز(

عنالث!يءبحضوتختلف،الجلادىعرالثافيأوكرالحادممط

ولبهها،الصغكلةبالحروفالمكتوبةانحطوطاتفيالاثعالنص

ولرك.را،،"ا"،"انحطوطنبنوعاثلتي"؟!ر"افطوطةتئبه

"ليأتعارةتجيل!،)162،(الخطوطةمع،،"7ا،انحطوطة

الو،ملكوتكتاليأعارةمحلويطمرنا،عياسالقدوروحك

11:)2.

القرنالىتاريخهاويرجع:يم!14"رتمانحطوطة)ح(

اعاىفياللوثركةاللاهوتكليةونملكها،العاضرأوالناصع

العهدعلىنحنويوهي،الأمربكية)!بنريولايةفيوود،

عداماالجديدالعهدأسفارلكلضرخاتفم؟،كلهالحديد

لهازالرصالخطوطاتمعا!طوطةهذهوتكل.الرؤكاضر

وأمجمرعة،نحطوطةوعثرينخمىنحروهي"*(،بحرف

."م!14"برفمانحطوطاتمنعائلة

:)!كعههن!ا(الكل!ةالقراءات(4)

فترةفيأ!لأبدأتالكابيةالقرا!اتمخطوطاتأنأصع

التيافطوطاتمعظمأنإلا،-ابفصلةالكبيرةبالحروفالكتابة

سرىتغولم،المنرةبالحروفمكوبة،منهاوصيا

قاتحتى،الكتابيةالقراءاتنحطوطاتحولفليلةدراسات

الأزفةففي.بدراصتهاالأخيرةالنواتفيضيهاغوجامحة

كلفيلقراءتهاالكتابيةالفصولبعضتحديدتم(جذاالجكرة

الخاصة.والمناصباتالحاصةالخدماتوفي،الةأكاممنروم

النصداخل-الجديدللعهدنحطرطاتعدةؤ!رجد!

بدايةومع.وكايتهاالقراءاتبحضبدايةالىاضارات-ذاته

الجديدالعهد!اكتبخاصةنحطوطاتأعدت،الرابعالفرن

فيللقراعةأو،اليريةالقراعاتفيبتخدمخاصتجرتب

منالوعهذاويعرف.القاصةبيدبدك!،والأحادالبرت

.6دهكع!)!()وله،ال!ك!ار"باصميةايوالكايةالقراعاتكب

باصمويعرف،خاصةباسباتقراءاتفيهآخرنوعوفاك

.الحهريةهالقراءات5أو5!*()وله!ها،"يخرلوجبون

الجديدالعهدنحطوطات

عداماالجدبدالحهدأصفاركلالكايةالفراعاتدروسوتثمل

مندروشايفمالذىالكتالةالفرا!اتمحابأما.الرؤيانحر

يأ7!مةا8أ6)ولهقها،"للفانجلحتررونبا!ميخعرفالأناجيل

العهدأسفاربالىمندروشاضمالذيالكتابأما."الامجل،

ىأ(ممول84)!هحناه،ن)أبوستويكوباصمففيعر،الجديد

.،ئلسالرا"

كلماتأولىفإن،نحتلفترتيبالنصتقدبمعلىوعلاوة

أحيائا،تعذلكانت،القراعاتكتبفيالمقدسالكتابدرس

"هو،كلمةنف!ر)ثلالمقصودلتوضيحأوالترابطعدملتجنب

مسبرفةنذكرمايهراالقراعاتبعضأن؟."يوع،(بكلمة

وأالرتت،ذلكاوفطأ،،بلايذه،الربوتال5:مئلببارة

وكرها.!المثلهذالهمالرب"وقال

الكتالية،للقراع!تمخطوطةوثمانمائةألفنحووصلتناوتد

كاطة.نحطوطاتالىصنكلةقصا!اتفيحجمهايتراوح

الثلثونحو،الأناجيلقراعاتإمحطوطاتهذهثلنيمخوويفم

!زخاخضمالبايةالضيلةالكميةأما.الرصاثلمنقراعات

الرعبن.من

منالأديةالأعالترجمةتكنلم:القديمةالربات)ب(

النىالأحوالو!.الفدكةالأزمنةفيلوفامأأمراأحرىإلىلعة

تحديديمكنبحيثالدقةشالترجمةتكنلم،ذلكفيهاتم

القديمللعهداليونانيةوالترجمة.الأصلالصكلمات

التىالوحيدةالترجمةالحقبقةيمي-بالسبحييةوالمعروفة-

عامة.بصفةعيهاالاعمادككن

ترجةفيالمرصلونبدأ،الميحىالإيمانرسالةوبانثار

هذهولأن،بيهايخدموناييالثحوبلغةالىالمقدسالكتاب

فإنها،الأصيةللغةأينةتربات-بعامة-كانتايرجات

الجدبد.العهدنصوصلصحةمؤ!دةأدلةلناتقدم

علىدليلأترجمةأىاستخدامعدالحذربمضمراعاةويجب

المترجماقلاكفإن،عنهترجمتالذىالأصلاليونافيالنمى

سلامةفيلأئرهله،إلاصرجمالتيواللغة-ايؤنايخةاللفةباصية

فيالأخطاءبحضوجرداحمالسلابدولكن.ترجمته

لهانظرلالنويةخصائصفاكأنادراكينبغي؟.الرجمة

ومن،تعر!فأداةاللاليةنطليىفصثلأ،الأخرىاللغةلي

معرفةيونايةكلمةعنمقرلةتكونقداللاييةفيفالكلمةثم

الىالمعنىيعنمد،أخرىاللغةمنالنرجةوعند.نكرةأو

علهاالاعماديمكنلائموعن،الكلماتترتببعلىبعيدحد

فيالأصيةالكلماتنريبفيتنورصحدتماسرفةفي

لأىالأصيةالخطرطةإليناتصللمذلكعلعلاوة.اليونانية

نسخعلىدراشهينيأنابصرصلدارسولأبد،فديمةنرجمه

ليتغيراتمنحدثماجابإلىابقلأخطاءتتضمنقد
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ذاضاايربةتخضحاننلابدثمومن،لاحقتارغليايربة

قبلوذلك،المطاع2بفدوليربةالأصلالنصلتحضقللنفد

.الكعا!النصتحقيق!ايرجمةهن!اسنخدام

،النصوصنقدليكب!ةأمطذاتاحدفيللتربةويى

النمىمعرفةمنايربةهذهتتيحهماعلثوقفأميهاولكن

،بالتفربالترجمةتاريخعرفناولو،عنهنقلتالذيالونافي

فيسئخدئاكانالذيالهوناقالنصعلالاضدلاللأسكن

التربة.فماتمتالتىالجنرافيةالمنطقة!الاريخذلك

الجدكد:للعهدالقدكةايرجماتلأهميلىفماونعرض

لهجةكانتالرثانةأنرغم:الر!انةايرجمات-ا

فيفلصطينفيمتخدمةكانتالتىالأرايةاللغةلهجاتمن

التي-الر!انيةالترجماتفإن،الأرضعلى!رعالربأكام

أفلفهىئمومن،كونايخةأصولعنجمعهامتربة-وصينا

الركامة:ايرباتوأهم.ابونانجةافطوطاتمنتجحة

صروئاليسأنهركم:)وله!وله!(الد،ط!رون)1(

وأالسريانيةكاللغةأصلأكبقدالكابهذاكانإنتمافا

وذلك،الريايةالشخمناعتارهيمكنأنهالا،بايونانية

الريانية.البهسةعلىالكبوتأ!رهببب

في"(الأربعةخلالمن5:)ومحناهالدياطرونبكتابةقام

448-)حمهتاياناحمهرجل،الميلادىافا!القرنامتصف

الأناجلشمأخوذةموادبينتجمعمتصلةواحدةكقصة

علىام339فيالأوصطالضرقنطقةفيعدرقدو.الأربعة

عنترجمتأصهاكقدالد!اطحرونمناليونايةباللغةقصاصة

فياللاتينيةإلىترجمقدالد!اطسر:نأنوالأرجح.الر!انبة

الأ!يةبصررتهللد!اطصرونمخطوطةتوجدولا.تلأليانجاة

بقلمالر!ايةفيلهشرحمنجزءوصلناولكن،الريانيةفي

محرفتاصصادرأهموكبرم(،)378الركاقأفرايم

أفرايمضرحبكلأربخبةتربةبااحتفظتوقد.بالدياطرون

فيوكذلك،العربيةفيلهنحطوطاتجملةترجدكا.له

وبنها!ةالرقفيبهراتأثيراالد!اطرونتركوقد.الفإرصية

تأثيركظهر؟.والجورجيايةوالأإمينيةالر!انيةاممناضاالمحا

بهتالتي،الأربعةالأناجيلبينايوفيقاتقالدياطرون

.أخرىلغاتفيذلكبمد

تمت،الد،طسرونإلوبالإضالة:القديمةالر،فة)ب(

فيالسريانيةالىجميعهاأوالجديدالحهدمنأجزاءبحضنرجمة

الترجمةهذه)ياوصلتوتد.ذلكقبلأوالثاكالقرنبداكة

القرنمننحطوطة)حداهما:للأناجيلنحطوطتينفيالمبكرة

باسم،ترفام858فيكورتون،"وليمبنثرهانامالحاص

كه5سسيالرمز-لهاورمزأالريانية"كورنوننحطرطة

صابقةمحابةفوقمحت-الرابعالقرنمننحطوطةهيوالايخة
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فييخاءجبلعلكاسكنسانتدكلزامححفت-محوهانم

فاوكلمزالركانة،"سياءمخطوطةباسموتعرفام298

عنفىبدافطوطينهلالينببنوالاختلاف.ي!*كهيالرمز

ولمل.النعىلنفىكطوطتينأيفيعادىاختلافمجرد

كورتون"نحطوطةوماتارخا،أتدمالركامةنجاءنحطرطة

فا.لاحقتقيحإلا6السرياية

القرنأواخرفي:)!"نط"ء!الهطةأوالهثطة)بر(

لموالسركاية.اللغةالىالجديدللحهدجديدةترجةتمثالرايع

رسالتيوكذلكالئانجةالر!ولبطرسر!الةالترجةهذةقثسل

لهذهويرمز.الرؤياوسفريهوذاورسالةوالثالثةاثامةكرحنا

بقم!االر!انيةالكنيةأنوحيث.3(*"حمابالرمزالتربة

انتامتجلمتخدمةكانتأنهافلابد،ايرجمةهذهتفبل

ابثطة،االترجمةزالتوط.م431تجلأىالحركانيةالكنيسة

عننقلأ،ننقصهاالتىالأصفارال!اأضيفت)وقدستخدمة

ثلالةمنث!نهاوتوجد."فلوكيوس،(تربة

بعدوالادسالخاصالقرنبنالىبحضهاورجع،نحطوطة

.بدا

احمهضخصقامم805في:يلوكن!وسلربة)د(

اللغةالىالجدكدللمهدكاملةبترجمة5!)!ل!،اابويكاربوس،

أسقفلن!)!)كدافهح*هافيلوكينيوس،إلىليقدمهاالسريانية

بالرمزايرجمةلهذهوورمز.صردافيس4لألأ)8امابوج"

المحطرطةهذهمنوصلناالذىالوحيدالجزءولحل.""!-ثه،(

ويهوذاوالثالهانيخةوبوحناالثانيةبطرسرصائلترجمههو

.البثطة(فيالموجودةعرالرؤياوسفر

توماسكادإذامابالضبطنحلملا:ا!ركالةالزجمة)هـ(

أعادقدفيلوكشيوسخلفالذىمابوجأسقف-الهركلى

الملحوظاتبمضإضافةمعم616فىفيلوكشيوسترجمة)صدار

بتنقيحقامأنهأو،ايرنانيةانحطوطاتبمضعننقلأالهامثة

هواعنقد،هوامضهادالقراءاتبعضاضانةمعلهاضامل

هذاصحولر.المنفيلوضمهامبررابحدلملكنه،باهم!ها

هرفيلوكينيوسترجمةمنالباقيابوجدالأثرلكادالغرض

ولهذ..3")،!لأبالرمزويرمزلها،انفاالههاالمارانحطوطة

نقدفيخا!ألمجةالهركبةالتربةفيالهامثةالفراءات

الرسل.أعمالسفرفيوبخاصةالنصوص

تمتالحاصالقرنفيأنهيرجح:الفل!طنةالترجمة)و(

الريايخةبالترجماتوئقارتجاطلهاليىأخرىصريانيةترجمة

بالرمزلهاوورمز،الفل!طيةهـالترجةباسموتعرف،الأخرى

صورةعلىمدولةبأنهاالتربةهذهوتفرد.-3،()"ل!

منمخطوطاتثلاثفيإلياوصلتوتد،محايةقراءات

عنأصلأترجم!ولعلها،عضروالثاقعرالحادكيالقرنين

الونانية.باللغةمحاليةقراءاتمحاب
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الخة:الترجمات-2

اللفةأنرغم:دطا(8)ي!الاالقديمةالحن!ةايرجمة)1(

محظمروالكتابةالحديثفيالئائعةاللغةهيكانتايونانية

القرونأوالأولينالقرنينإبانالرومايةالامبراطور!ةأرجاء

ظهرتماصعانأنهالا،الميحيالعصرعنالأولىالئلاثة

الثافيالقرننهايةوز.المقدسللكتابلاتيماتربةالىالحاجة

باللغةتداولة-كلهالجديدالعهدوربما-الأناجلأصجت

الترجمةقهذهاتئرتطوصعان،أفريقيامحالىفياللاينية

اللاتينيةالترجمةمخطوطاتوتختلف.الامبراطور!ةأجزاءسائر

!هافيصاحلعا)(من+)أوساهبالرمزلهاكلمز)ابيالقد!كة

ترجمةتكنلماللايييةالترجمةأنيبوحتىكيزااختلائا

منأوكمطبنوسقولمع!فقمما،عد!دةترجماتبلواحدة

لديهمنكلحاول،الميحىالمصرمنالأولىالأيام!أنه

نأ،واللايخيةايونانجةباللغتيندرايةوعلى،يونايةنحطوطة

منالترجماتبهذهومااللاليه.إلىالمقدسةالأضاركرجم

قدبأنهاالقائلةالنظريةيؤيد،بطةوتحبواتحةداألفاظ

انحطوطاتبينوليى.الثحبعامةبينأصلأظهرت

نحطوطة،ايرجمةلهدهالمعرونة-ذلكنحوأو-الحسبن

الجزءتحوىمجموعافيكانتو)ن،كا*الجديدالمهدضوى

القرنبينماإلىافطرطاتهذهتاريخوررجع.تاكبر

اللاينيةائترجمةأنعلىيدلمما،كأ!الثاكوالقرنالرابع

حلتأنبمدطويلأزئامستخدمةظلت"طه،(القديمة

رحمئا.محلهالجاتا،الفو"

اتضحتالوتتوبمرور:الفوب!اأوجروومكرجمة)ب(

القدبمة،اللاييةايرجاتبينيخماالكبوةالاخنلافات

"داماصس،الباباقام،م382عاموفي.مقبرلةعيروأصبحت

المقدسالكتابعلماءأنبغ-،"جرومتجكليفده!هكله!)6

لتكوناللاييةالترجمةننقحعليعكفبأن-عصرهفي

يهيسأنجيروماستطاععامينخلالوو.لليونايةمطابقة

اللاينيةالكلماتمنيغيرلمأنهمعلئاالأربحةالأناجيلمراجعة

بقبةمراجعةمنذلكبعدانتهى!.تعيبرهبلزومشعرماالا

البمضويشك.صريحةمراجعةكانتأناولو،الجديدالعهد

الأرقي.الأناجيلعنرويدمابمراجحةجيرومتامفي

وأأاالفولجاتاباسموالمعروفجيرومأجراهالذىوالتنقيح

مدىعلىمراتعدةتنقيحهاأعيدوقد-الدارجةالترجمة

الكاثوليكيةالكيسةفيالرعيةايرجمةأساسهو-القرون

الفولجاتامنغطوطةآلافثمانيةنحووصباوقد.الرومايخة

نأجح2مما،اليونايخةانحطوطاتعددضمفومو،اللاية

ضبركا.القديمةالكتباممركانتالفولجاتا

للصيحبة،الأولىالعصورفي:القطيةايرجمات3-

معاليرنانيةالحروفباضخدامالقديمةالمصريةالأبجديةنطورت
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الني،الفدكلةالدكوطييةالكنايةعنأخذتالنيالحروفلعض

.!ذاالأقدما!روغيبةالكتابةمنوالهراطيبةهياضتقت

.اللادجنو!حتىالنيلدلتايننيخمالهجاتعتوانثرت

هي:الجديدالعهدلدراصةبالنهاللهجاتهذهوأهم

الىالجديدالعهدمنأجزاءتربةيدأت:الصعدية)1(

وماطةمنطقةفيسخدتكانتالتى-الصعيديةاللهجة

الزصانصقرنيمضوا،الالثالقرنأوائلؤ-وراعيا

الصحيدية.اللهجةالىترجمقدالجديدالعهدصكانخى

رالقرنالرالعالقرنالىترجعوالي-وعتنااليوانحطوطات

هذهالىمترجئاتقريئاكلهالحديدبالعهدلناتحتفظ-الادس

اللهجة.

فيالمتخدمةاللهجةهيهذهوكانت:البحصية)دي(

ترجمقدالجديدالعهدأنو!دو.السفلىوعصرالاصكندرية

ولعل،الصبدبةإلىترجمتهزمنعنقأخرزمنفي!ةالبحمال

صةالعا-الا!ندر!ةفطقةفيأنهالىءسجعكانهذا

لاحق.زمنفيالاتربتإلىبالحا!ئيشعروالم-الثقافبة

باللهجةالجد!دللعهدنحطرطةمائةعنفىيدماوصلناوتد

الثاقالقرنالىكابهاتاريخيعودأقدمهاولكن،البحربة

جذامتأخرتاريخافتراضالىالعلماءبحضدعامما،عضر

كطوطةظهورولكن،البحريةاللهجةإلىالأصيةليرجة

وايى-البحيريةباللهجةالبردىورقعلىالمكتوبة!وحنا)نجيل

بودمر-مكتبةمجموعةفيوالموجودةالرابعالقرنإلىترجع

القرنالأعلأنمردابحريةاللهجةإلىالترجمةأنعلىكدل

بله.ماالىأوالرابع

الابقتينالمنطقتينبينوما:الومطىمصرلهجات)بر(

منأجزاء-ولابد-ترجتتد.،والجيربة()الصعيدية

فقد،القطيةاللفةلهجاتمنأخرىلهجاتالىالجديدالعهد

واللهجاتالفيويةباللهجةلهرخالإبجلمخطوطاتوصينا

منأجزاءعلىتحتوىبالانجميةمخطرطاتترجد؟.الاخمبجة

الفرنأوالرابعالفرنإلىترجعالجامحةوالرساثلالأناجيل

.الخاص

القوطبةاللنةإلىالجديدالعهدنرجم:القوطيةايرجمة-4

)كطبمال!اأوليلاس،بواصطةالجلادىالرابعالقرنمنتمففي

تطويعفضلوآخرولى8ء،ءل!(ح)3افزجر،اليهبنسبالذى

الرجمةهذهوصياوتد.أبصةمحابةلغةلنصبحالقرطةاللغة

الخامىالقرنينالىحميهاترجعنحطوطاتتنحوفي

فاكزالتوما.قصاصاتهئةعلىوجميعها،والادس

بالخطرطةوتمى،الريدفيأوبالاجامعةمكتةفيمخطوطة

أرجواية،جلديةرقوقعلىقضيبحبرمكتوبةلأنهاالففية

القرطيةانحطوطاتبقةأما.الأناجيلمنأجزاءوتضم
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منالقديمةالكابةمحوبعداستخدامهاأعيدرقوقعلىفمكموبة

عيا.

الىاليونايةمنالجديدالعهدترجمةالأرضةالترجمة-5

الخامىالقرنعنالأولالتصففيباضرةالأريخيةاللغة

الأبجديةاتكرالذي3"للا()ههأ"مصروبالقدسبوا!ة

رناك.)ء؟هطهـ3("احق،القديىبماعدةأ!ئاالأريخة

عناصقالقدصهوبالتربةقامالذىانيقولآخرتقيد

القردقلتصبحبعدفماايرجةهذهتقيحوتم.الريانية

فيالمتدسالكاليأطيويصح،الالدةالترجةهياثامن

تحتبرولا.الآنحتىستخدئمازالماالذى،الأرمهنيةاللفة

أبصا!وجدبل،فحسبودقيقةجميلةالأرمييةالتربةهذه

عنوركدماومونحطوطة005.1مناعرنحطوطاخامن

هذهمعظموررجع.الجدكدللعهدأخرىنرجمةأىنحطوطات

الصورةتمثلوهي،بعد.وماالتاصالقرنإلىا!طوطات

الأصية.للترجمةالجقحة

فيالمجيةدخلت:ضأ()م!3:الجورجماننالترجمة-6

.تزوتومحبرالأصدابحربينالواتحةجورجعاالىالرابعالقرن

البحضولكن.مؤكذافيىالجورجيانيةالترجمةهذ.أصلاما

بالتربةاحمهارقيالذي"!صروب،القدسالىينبونما

القرنأوائلأوالرابعالترنالىترجعأنها؟.الأرينهة

الأقلعلىأوالأرمينبةعنترجمتأنهاالواضحومن.الحاص

القرننحوفيلهاتنقيحآخرتموفد.بحيدحدالىبهاتأثرت

التىالجورجايةالترجمةأساسهوالتقحوهذا،دفرالحادى

،محيرةنحطوطاتشاوتوجد.الآنخىعشخدمةزالتما

اياصالقرنيناولترجع-نهاكطوطاتثلاثولكن

الفدكلة.الجورجايةايرجمةعاصرمنبالكرتحتفظ-والحاضر

ليرجمةمعروفةنحطرطةماهلةنحوناك:ا!ولعةااقرجمة-7

الثاكالفرنقبلماال-كلجعما!الب!لكن،الإئيوي!ة

مع،الإثيريةالترجمةأصلتحديدمثاكلمنفىيدمما،عر

الثافي،الفرنإلىأحدمابهاجع2،متطرفينرأونوجود

لانرجعأنهاالأرجحأنالا،دنرالرابعالقرنإلىوالآخر

وتد.ذلكتجلماالىترجعأ!ها،مجتكل،تترئاالسادسالقرن

.باضرةايونانيةعنتربتلعلهاأوالريا!هعنترجمت

الجدكدالعهدترجمةفيالفضلكلجع:ال!لامةا!رقي-8

ويمدو،ينوددرسوأخههكولىالقدسالىالسلافيةاللنةالى

"الكولية،اللا!ةالأ!ديةصورقيابئكراقدأنهما

كرزااللذان-الأخرانهذانترجموقد.الجلاجوليتةأ5و

الثالطالنصفداللايخةاللضةالىالجدكدالمهد-لللافن

تراعاتضكلعلأصلأكانتولعلها،انصعالنرنمن

اللا!ةا!طوطاتمحظمفيالموجودةالصورةوهي،كامة
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أيدينا.لينالموجودة

فيالعرليةاللغةالىالجدكدالمهدترجم:أخرىلرجمات)9(

العريةاللحةوالارالميلادىالصايعالقرنبعدترباتبضع

ايرجماتهذهإحدىوكانت،الأوعطالئ!رقبلادفي

ترجماتعننقلأالترجماتهذ.وتمت،المهـجوعابكربأسلوب

بضعتوجد؟.اليونافيالأصلعنويىأخرىلغاتفي

الرابعالقرنالترجعالفارسيةاللغةإلىترجمةمننحطوللات

باللغةترجمةالامنالقرننذظهرتوفد.بحدهوماعشر

غردفينتثرةكانتالتىاللغةوهي3!ادة)ططأالفرنكية

باللغنينمتى)نجيلمنلجزءنحطوطةوفاك.أورباوو!

الوجدافبةياللغةقصاصاتتوجد!.واللاليهالفرنكة

القرنالىترجع-أصياوصطجنولىفيالتجارةلغةوهي-

القراءاتلبضمخطولىمنجزءيوجد!.ابدىالعاثر

التىاللغةوهي-نول!ةبلغةالعاضرالقرنالىترجعالكاية

توجد!.واثيىيامصربينالواقعةالمنطقةأهلبهاقحدثكان

القرنبنبينماالترجعالأنجلوسكسونبةباللغةنحطوطاتتع

كر.واثاكعرالحادى

دراصةموضعكانتالجديدالعهدترجاتبعضأنورغم

الذىالكث!فاكأنالا،ايقدكليستحقجهدصهابذلجادة

لهابصبحانحتلفةالترجماتبهذهيختصيخمابهالقهاممجب

الجديد.العهدنصوعىدراتفيالواضحاصامها

للعهداليونايخةالخطوطاتالىبالإفافةالآباء:اتجاطت)بر(

فإن،الأخرىاللغاتالىالقديمةالترجاتمنوغرماالجديد

مصدزانمثل،المقدسالكنابمنالأولينالكنهةآباءاخباسات

دونتوقد،الجدلدالعهدنموصمعرفةمصادرمنهاقا

نهاوالقليل،باللالينيةأوباليونانهةالآباءأولئكأعمالممظم

الرفرةمنالاخباماتوهذه.الأخرىاللغاتوبعضيالسريانية

الجديدالحهدنصوصتجمعإعادة-الحقيقية!-يمكنبحيث

وحدها.منها

كعاباتلاستخدامحدودهناك،الترحماتفيالحالهوو!

الجديد،العهدنصوص!يقعلكاعدناكمصدرالآباء

منعلىلزائاكانولذلك،اليناتصللمالكاباتهذهفأصول

نقدئافحمئانصوصها!حمىأنالكتاباتهذهبدراصةيقوم

نهاماو!نهاصة،الأ!لةكلماتها-الإمكانبتدر-يحتق

منالاتجاطثهنهأنحيث.الجدكدالعهدمناخباصاتمن

بذاتهاهيالآباء-ممتاباتتضنااييالجدور-العهد

النعىكانمتى،عمذاالكات!ضرهاقدالتىالأجزاء

وحتى.للكاتالمألوفالنصمعتمقلا-فلأ-المفتبس

،الآباءكناباتفيللاقتاسالأصبةالصورةتحقيقأمكناذا

نقلهامنبدلأللفقرةالعامالمعنىأعطىقدالكاتبكرنشد
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الاخباسكب(عليهجملمن)أوالكاتبكان)ذاأو،حرئا

ويذلك،الجدكدللحهدنحطرطةعننقلأويىالذاكرةمن

ففي.النصرصبنقديختصفيماعدودةالفقرةهذ.يمةتصبح

خاصئاتميئاالأورضيمىكرل!بنى،ثلأالرابعالقرن

بولى،الرصوللباراتنقل)نههربقولماعلىالربافيبالعشاء

الربا!الحاءعنجاءعماطخوذةتكنلماخباسلالهأنمع

الأناجل،فيطامقابلجزءأىفيولا:23-25ااكو1في

؟الذاكرةعننقلأالختلفةالفقراتمنعدذادبمبالحرىبل

كانتالطوطةالاقتباياتأنوالأرجح.أقوالهفيواضحهر

.القصكلةالاخباصاتحالةؤمما!رغطوطةعنباثرةتنقل

منلناتقدمهيماأهمبتهاالآباءلانجاصاتفإنايرجمات،فيو؟

تحديدطر!قهاعنوككن،الجديدالمهدنصرعىعنالمحلومات

كانأنهولابد،منهمواحدكلاستخدمهالذكيابمىصورة

عاشالذيالحصروفيفهايفيمكاناييالمنطقةفيالائعالنعر

لجزءنحطوطةتكلالكاتاقباساتان:أخرىوببارة،فبه

ذلكوفيالجطتةنلكفيمخدفاكانالذىالجد!دالعهدمن

ال-أحبائا-ثوونكانواالفدامىالكئابأن؟.الممر

المهدنحطوطاتزبوجودها!لمونكانوااييانحتلفةالتراءات

تائمةوإليث.القراءاتهذهفيلهمبآرلدلونوقد،الجديد

الكنية:آباءأضهرمنقليلةلأحماء

ليونأصقف21(0-014)حوالميإوريناوس

منو!دترطاجنةمن24(ا-.05)حوالىترتيانوس

)نتاخا.اللاليننالآباءأغزر

عاشئمالإصكندريةمن2(5ا-854)حواليأوريجانوس

وغيرهاهامةكةتنيمصلفاتصاحبوهر،يصريةفي

الكتب.من

(31034-3)حرالينجصركةأضفالبامفيل-سسابيوس

الكتب.منوعرهالكنيةتاربخمؤلف

373(328-)منالإصكندريةأسقفالرسولميأثاسيرس

لآراءوتفنيذاالمسيحيةالحمدةعنللدفاعكبومؤلف

المكوفي.نيفيةمجمعبطلوهوالأر!رجين

033-)حولميكبادويهةمنالزنيزىكركور!وس

.أخرىأعحالمعبموبةعظة45ود،938(

93(4في)ايوفيكبادوكيةقنبصصأضفغركور!وس

وتكية.وعقائددةتضو!ةمؤلفاتصاحب

تضيرامحب)374-793(يلانأسثفأمبروز-سس

.أخرىمؤلفاتوله،لرنالإعل

لجركرك(304-447)حوالميالذبفمووحنا

افماحمهجاءهنا)ومنالوعاظأثهرومن-القطنطينية

الجد!دالعهدنحطوطات

آخرش!بلأىممااص!اب!ةوكتابلألهالذب،(

.الآباء

قامالذممطوهو42(331-.)حوالمي)!ونيموسأوجكلوم.

كا3الممروفةالنربة،اللايبةالىالمفدسالكناببنربة

باللالينة.القاصمنالكثومحب!،االفولجاتا،

أفريتا،صالىفيبوأضف(35.43-4)أوغطنوس.

.عديدةوتفسر!ةوعقاهلد!ةفلفيةمزلفاتوصاحب

كبصاحب4(4،-14)2الاسكندريةأضفكرلى.

.كثوةونفر!ةدفاعة

نصوصتحقهقؤالآباءلاقتاصاتالكبوةالأصةوركم

فيسواءعملهيجبمماالكرهناكزالفما،الجديدالحهد

الجديد.العهدمناخباصاتهمتحيلفيأوالكاباتهذهتحفيئ

الجديد:العهدنصوصنقل:رابفا

الطاعة:اخراعفبل)"

أصفاركتعندما:ال!موصلطاخناتظهور)1(

أديئاعملأضهاممرخاصئاعملأأصلأكانتالجديدالعهد

العهدرطهلللمحظمباببةصحعخاهذاوكان،المفهومبالمفى

،وباعاتلأفرادموجهةرصائلكانتفقد-بنهاصة-الجديد

يأهدفعنيختلفلهدفمحبتتدنفهاالأناجلإنبل

العهدأصفارمنسنرأينخفندولهظ.عاديأدردل

للاصتحالنمسخكان-الجكرةالقرةتلكفي-الجديد

ذلك،علوعلاوة،متخصصك!كا-ببوا!ةالضخصى

كنلم،ثىءأهمهوالرسالةأوالفرفحوىكانلمافإنه

قرتببخفسالنعىبنقلملزمأنه-يالضرورة-يحىالناسخ

حالةليأما.المفىفيتؤثرلااليالتفاصيلأوالكلمات

يئعرون-!لوماعل-ابئاخفكان،التارمجهالأسفار

وفضلأ.ليوضيحالصنرةايفميلاتبعض)ضافةجكريةأحيائا

للعهدالمبكرةالفترةفى-المسيحيةللديافةنكنلم،ذلكعن

القهامعلىتئجعمكانةالسيامةالح!لطاتلدى-الجدبد

أنه!،المصرذلكفيالجديدالعهدفطوطاتواصةبمتارنة

أفضلاخراضمعحتىوالآخطاءالاختلافاتتحاضىالسومن

العواملهذهكلتجمحتثمومن،انصخعندالدقةفيالوايا

الفترةفيالخطوطاتلينالاختلافاتبعضوجودعهافنتج

واستمرت.الجديدالعهدأسفاركلكابةتمتأنبحدالأول

جهااللطاتاكرافعلالم!يةحملتأنالىالقرةهذ.

-الاختلافاتهنهعحظميكنوان،الرابعالقرنأوائلفيرئها

النصفلىظهرتقد-انصوصتحقعقفيألمجتهالهاالتي

.الفترةتلكمنالأول

هذ.أيةفيالمغالاةعدممجبالوتتنضىوفي
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حالما-الجديدالحهدأضارأنفبهثكلافمما،الاحتلافات

عللزاثاوأصبح،أدمةأعمالأتحتبرأصبحت-تداوفايدأ

الحفاظ:ما،لسببيننقلهاقالحرصأثدمجرعواأنناسخمها

العامالالتزامعلىعلاوة،المقدسالنمىكلماتنفسعلىتمائا

أدفى.ع!لأينسخعند

نيجة-الخطوطاتببنحدئتالنيالاخلافاتأدتوفد

منمجموعات،5أوعاهدلات،5ظهورالى-النخلتكرار

حملوتد.ا!ية،االنصوعىباسم!عرفماأوافطوطات

نخلفالىواختلافاشهابخصلالصهاالجدكدالعهدنخالم!يحهرن

ابسخكانت،نحطوطةكلفختكرارومع.والمناطقالبلاد

المنقولافطوطةفيالاختلافاتمجموعةعلىتثتكلالجديدة

عنكبربدرجةتختلفكافت؟،الأمالخطوطةأى،عن!

وعل.ايخلنةالأماكنفيأخرىنحطوطاتعنابقولةالنخ

تدلافطوطاتمنمجحوعةبينالم!ثزكةالحصاثصفإنهذا

وني.الأخرىابخحوعاتعىئميزها!،اثتركمصلرهاكل

الىانحطوطاتمنمجموعةئشبأنيمكن،الأجانبمض

يمزةاخنلافاتمن!اماخلالسمحينوؤمنممنةمنطقة

الترجماتإحدىفيالموجودةتلكأوالكيةبأءآأحدلكابات

محين.رمحانصددزمنفي

د!نيبهاالرصالاعترافعلأليحيةحصطتوعندما

نحطوطاتلإخفاءحاجةهناكتعدلم،ذ!ططينالامبراطور

بعملأ!رانفهالامبراطررأصدرماصعانبل،العهدالجديد

أنهوالواضح.القططييةلكناضالمقدسالكتابمننخ

انحطوطات،بينمقارنةع!لتحتىطو!لونتيمضلم

الموجودةانحطوطاتوبخا!،لاالتيالاخلافاتواممثفت

حدث،التاليةالثلالةالقرونكضرنوفيءالخنلفةاللاد!

وبطريقةقصدعندلككانصواء،افطوطاتبينتقارب

وازدادت،ريهةغووبطريقةضدغوعنأو،رعية

عللتكونتطا!االقرةهذهخلالالمسننخةالخطوطات

الصورةهذهعلالحفاروموزاأصبحوتد.واحدةصورة

الغالب-في-بهايقومأصحا!طوطاتنخعميةلأن

.ومدربونتخصصونن!اخ

عنه-تجمماالتنقحمننرعفاككانذلكالىبلاضافة

المتناظرةالأحداثووصفالعباراتبينتوافق-ماحدالى

فأعبح،الخوكةالأخطاءتصويبوكذلك،الأناجيلق

قراءته.تهلصلئاالص

الجديدالعهدنحطوطاتمنالماثةفيتسحينمناكئر)ن

بعدها،أوالفترةهذ.الىترجع،الآنأيديابينالموجودة

احتفظتالتيهيا!طوطاتشصنكلةئويةنشةفإنوعيه

نخأنومع.الموخدابعىتجلماالىترجعلنصبصورة
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نحعلرلجانفحفاترجدأنيمكنلاأنهحنيباليدالخطرطات

القرنمنبدا!ة-تقر!اا!طوطاتصأنالا،تمائامتطابقتان

هذ.اصت!رتوقد.الموحدةالصورةتمثل-فصاعذااثامن

عالمفيثورةالطباعةاختراعأحدثأنإلىللنصالصورة

الكب.

وقوعنطسبئاخونالناكان:الا--،!اتمنال!ط!2!

تصن!فهايمكنالجديدالعهدنحطوطاتقالاخلافاتمنأنواع

:كالآق

،تكرازاأقلأوعمد(غكلعن)أو:عفولأاخلالات(1)

والذاكرةوالسمعالنظرأخطاءالمفوتالاختلافاتهذهوتمل

.والاتجهادوالكابة

المابهةالحروفبينالالتباسفنثملالظرأخطاءأما

أحدبينالحلطأو،ابفصلةالكبرةبالحروفالكتايةفيوبخاصة

عينتننقلوقد،بهالثهقرعةمعينةوكلمةالاخصارات

لاحقمرضعفيولكنننسهاالكلمةالكلمهمناباص

الكلمةيقرأوتد.!خصاالمتوسطةالكلماتبذلكفئسفط

كلتينلينيخلطتدأو،مرتينالواحدةالبارةأوالواحدة

.الحروففيتقاربتين

اباخمنجماعةتكتبعندماالسعأخطاءتنئأوقد

الحروفبمضلابهوبخاصة،الاملاءطريقعنا!طوطات

.الكلماتبمضهجاءفيالناسخيخطىءقدكا،نطقه!في

فيالكل!ةموضعتفيكلكهاكتيفقدالذاكرةأخطاءأما

وأكلمةتدخلأنأو،روادفهابماكلمةاسنبدالأو،الحملة

.الذاكرةنحويهاممائلةضرةعننقلأعفؤاعبارة

عدهأوحرفحذفأواضافةلملضدالكتالةأخطاءأما

عبارةأوكلمةتكرارأو،الاختصارعلاماتحذفأوحروف

.حرفأو

فقد-الابفةالأخطاءالىبالاضافة-الاجتهادأخطاءأما

منجزعاباعتبارهاهاشهةملحوظةت!جلالىالنا-تدفع

ورحناانجيلفيوردلماتنيراهذافيابعضويجد،ننهابص

عبارةكانتأنهاكلبحيث،الماءتحريكعنو،()5:3

النص.فياباسخأدخلهاهامثبة

المفصودةالاخنلافاتهذهوفعت:مقعود؟اخلا!ت2()

)بضاحلزيادةأو،خطأحبوهماتصوكبالناخمحاولةنيجة

لبى-الحقيفةفي-ولكن.لاهوقيرأىيدعيبمأرابص

عقيدةزعزعةأواضحافتعمدقدماكا-لئاأنعلىديلأىناك

هرطوقي.فكرادخالأولاهوتهة

الرواياتبينالتوهمقمحاولةهومقصودتغييرأبرزولل



الجديدالعهدنحطوطات

انحتصرةفالصورة:لذلكثالادوفاك.الأناجلليالمتناظرة

لعضأطالهاقدا:2-4()1لوقاابجلفيالربايخةللصلاة

تىانجيلفيالربانيةللصلاةالمطولةالصورةمعل!فقاباخ

!سوعالربحدبثفيالثيءنف!حدث؟.)6:9-13(

بعضأطالها!د17(أو؟ا)9قىإيخيلفيالغنيالرجلمع

ومرف!.لوقا)نجبلىقناظرهاماءلننضحالنظ

نجدا-32(اا:)5لوقاإنجيلفيالضالالابنقصةوفي

كأحداجعني1000:لأبيهيقولأنوتررنفهالىرجعأنه

الىالحبارةهذهالناخبعضفأضاف:91(ا5الوأجراك،

والمشرير.الحادكيالعددفيلأيهالابنحديث

؟،لاهوقفكرلدعيمالاضافاتبعضأحيائاحدثتوقد

ثلاثة،همالماءلييئهدوناوالذفىعبارة)ضافةنيحدث

!ونانيةمخطرطةأكيفيتوجدلاالعبارةهذهأنجث5:7(لهوا)

جاءتالعبارةهذهولل،عرالخاصالقرنقبلماإلىترجع

كاضافةولي!،لاييةنحطوطةفيهامشتعيقفيأصلا

النحئاخ!أحدأدخلهاثم،القدسالكتابنمىالىمقصردة

النص.صلب

أنهاالا،الخطوطاتآلافبينالاختلافاتوجودورغم

منانحطوطةتحريهمائضخامةيت)ذاجذاتا!ةاختلافات

بعنايةالنصوصهذهلفليواعونابمئاخكانفقد،كلمات

المعنى.كامضأوالفهمعرابصلهمبداولرحتىفائقة

دا!ونايخة:الجديدالعهدطع)ب(

القرننتصففيالطباعةجوتنرجيوخالاخنراعكان

أمكنفقد،والثقافةالأدبلمعافيالننائجأعمقعرالحاص

الى،قبلذىعنتكلفةأرخمىكنب)صدار-مرةلأول-

الكتابمنتمائاالمتطابقةالنخمنعدرأيانتاج)مكايةجانب

الكابةأدواتاممرالورقأصحالوقتذلكونذ.الواحد

بدايةنذوالرتوقالجلودعلحل)ذأالعافيواتثازاا!تحمالأ

لمدةبايدافطوطاتن!خاسترارورغم،عرالخاصالقرن

عصرأنىفدالطباعةاخنراعأنالا،الزمادمنآخرفرن

تمائا.انحطرطات

طبةهرجرتنبرجمطبةعنيصدرضخمعملأولوكان

عرفتوقد،ام456عامفيوذلكاللالييةاللفولجاتا،بيلة

وأربعونبعهناكزالتوط،،جوتنبرجبطبحة5بحدصصا

العهدطعتمقرننصفنحووبحد.مهاباقةشطنخة

نأهوالتأضرهدافيالأولوالبب.ايوناليةباللتالجديد

المتدسالكابيدراتيت!ونكانواالعصرذلكفيالعلماء

!و،اثاليالصببأما.اليولانيةباللفةممااعراللاتييماباللغة

حبللطاعةاليونايةالحروفإعدادوشاكلالتكلفةمسألة

المتصلة،الصغ!ةالحروفوهووئثذضاثغاكانالذىالحط

الجديدالعهدنحطوطات

.قعددةبأثكالالحرو!فياتكتبكالتوالتي

باللنةالمقدسالكتهابلطبعالاعدادبدأام205عاموفي

)فىعولء+أكر("اكينس!الكارديخالإضرافتحتالونانية

الحهدفطبع،الحلماءمنمجموعةللطباعةوأعد.،أصبانياأضف

بالعبريةالقديمالعهدوطع،واليونايةباللاتييةالجديد

وقد.متوازيةأعمدةفيالونانيةالسبعييماوالرجمةوالفولحاتا

إ-"القلعةأىا!اول)4ألكالاأامدينةفيالفخمالمشروعهذاتم

عرتئمومنا"*هح"(،"*ول،داكوبلوتم3بابالاتييماالصروفة

لم.اللعاتتعددالكومبلوقيالمقدس"الكتابباسمالطبمةهده

فيالقديمالحهدومجلداتام451عامفيالجديدالمهدوأكمل

ولكن،ام052عامفيالاموافقتهيخحلمالاباأنإلام5171

.ام522عامحتىالمقدسالكتابطعتأخرالأصبابلبعض

الريسرى3!()ول!مه)فروبن،حمعالأثناءتلكوفي

فحث،الأسبافيالكارديالبمثروع،المطابعإحدىصاحب

الجديدالعهدطععلىالإضرافيولىأنعلىا)رازسى،لمالعا

وجهعلى-إرازمىحصلأم515يوليروفي.بايوناله

التيهيالجدلدللعهديرنانيةمخطرطاتبضععلى-الرعة

ىأيكنلمو،الويسريةبازلمدينةفيعلهاالحصولأمبهه

الوحدةانحطوطةاد!.كاملأالجديدالمهدعلىمحتوىصها

التالآياتفقصهاكانالرؤ!انحرعلىتحنوىكانتالتي

بعضفياختلطالخطوطةتلكفيالكتالمطابصأن؟.الأضرة

ترجمةالى)رازصىفاضطر،الهامةالآباءتحلقاتالمواضع

ظهورالىأدىممااللاتينبةعننقلأاليونايخةالىالأجزاءهذه

غطوطةأىمعتنفقلاالتيالفقراتبعضفيهيوناقنص

بترجمةالمصحوبةالطبعةهذهلرتوقد.معروفةيونانية

الفولجاتا(عنكثيرةمواصعنياخلفت)التىاللاتيية)رازص

العملهذاانجازقالعجلةعننتجوقد،ام516مارسفي

كانتيماوعكذا.فهاالمطبحيةالأخطاءمنالكثوظهرر

للعهديبمكتابأوليكونأعدتقدالكربلوتيةالنخة

جد!دعهدأولفكانت)رازمىطبعةشقا،باليونا!ةالجد!د

مطبوغا.السوقنييطرحكنابأولأكي،بابونانية

"،محطهكي-باستفانوس)الملقب!تنرولرتلروقد

-64.1بين!ماالجديدللعهدطبعاتأربع64!)حولولعأ

نحتلفةتر)ءاتإلىأضارتاليالثالثةالطبةولعل.ام551

ياليونايةالجديدللعهدطبعةأولكانتالخطوطات،منعددعن

صرراص!الثالةالطبعةهذهأصجتوقدالقد،عصليةثبهمانضم

الطبمةوي.المتحدةوالولاياتبريطانيافيوبخا!قولأالنص

مممولأزالماالذمميالآياتترقيمنظاماصتفانوسأدخلالرات

.الأنحتىبه

فيكالفنجونوخليفةالبروت!تتيالعالم-ييزاتيودورأما

فيماباليرنانيةالجديدللعهدطبحاتتعنشرمقد-جنيف
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علل!زاشهرةصاعدتوقد،ام1565،406عامىبين

.واستفانوس)رازمىعنالمنقولالنمىالار

!اتسبعنج!ضعء)!)،+7اإلزيخرأعا"دلةمنأخوانوقام

،ام1624678-بينيخماباليوناليةالجديدللعهد

مقدمةفيجاءوقد.التجارىالكسبأطضاسدفي

ابمى5:للقارىءتأكيدام633فيائايخةالطبعةفيباللاية

وأصجتالجمغ،لدىالمقبولالمىهوالآنيديكبينالذى

الاضصالثائعة!دلا،3+)+د!ح!عالمقبرلاهـالنمىعارة

طبةأصبحت!.إرازصدرهالذيالضعلىوأطلقت

الثالثةالطبعةأصبحتيما،أوربافيالمقبرلالنصهي"إلزف!،

وأمر!كا.برطايخاقالمقبولالنصهيلاستفانوس

بمقارنةالنصوصوتحقيقالمقدسالكتابطباتتوالتوقد

ابصوصتحتيقمجالفياصمأضهرولحل.انحطوطاتنخلف

دورفيالينائيةالخطوطة)محفلثدورفق!طظينهو

.كالرلن(سانص

التيالطبعةقالقصةإلىالجدلدالعهدنصوصوصلتوقد

ماكامبردججامحةمنعالمانام1881/882فيأصدرها

واقتونهـ(حممام!3د؟ه!)،،!ءا؟ءل!وضكوتأفوسابروك

.وله،+ء3+"هدلأ+ه،+ول"53*،هورتأنترلطجون

عصورإلىترحعالمقدسللكتابنحطوطاتظهوروتوالى

مراجمةواش!رتالميلادى،الثافيالقرنمنابتداءمختلفة

ونضرهاوطبعها،العلصيةالنقدأسىعلىوتحبقهاالضوص

لهجانهاوالبلالعالملغاتمنالعظمىالنالبيةالىوترجمها

انحتلفة.

ابصوعى:وض!قانحطوطات:خامما

مجوعاتأربعالىانحطرطاتوهورتوضكوتذئم

:س،النصوصمنأنماطأربعةأو،رئيية

انحطوطاترويظهر:احد!اوهوالرياليانمى1()

فا)وصصرياقتحقيقهتمن!ئاالنصهذاويمثل،ايأخرة

المواعدبتصولبوكيز،الرابعالقرننحوفي(الاسمجاء

مها،النامضو!احوترابطهاالباراتوصلاصةالنحوية

سلسنصعامةبصفةفهو،الماظرةالفقراتبينوالخان!

اللاموتية.الاجةسوسليمواضح

وتدالئافيالفرنإلىالنصهذاوورجع:الفريىال!ص)2(

لى)وبخاصةالاضافاتبعضمعالحباراتصياكةبإعادةاضهر

الك!صوجودحللشرادفاتواشخدامه،(الأعمالصفر

افطوطاتغطوطاتأهمومن.الواضحةالفصوةالقراعات

.طه،)؟ه،مو(*دلا+!،!بالرمرزالمرتومة
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الاصكندرية،فيالنصهذاظهر:الدوىالنمى)3(

ذلكفيالكلاصيكبةايونايةالآدابفيالنقديةالدراصاتمركز

،ط33،بالرموزالمرقرمةافطرطاتمخطوطا-لهوأهم.العصر

.الاصكندرتآباءكاباتربعضالقبطةرالترجماتح،

لاانحطوطاتمنالمجموعةمذ.أنوهورتوستكوتوثحتقد

بايصوبياتتتيزلبهما،الجومرأوالمفمونفيياختلافشيز

الأصالشمنخلومامعلغوئا،الجملوتركيبالنحو!ة

بهاتتيزكانتالتىالحلميةالبيثةمننتوقحهماوهو،الممقدة

الحصر.ذلككيالا!ندرية

بحر!لهاكلمزالتيالخطوطاتوفثله:المحا!دالص)4(

ى2و،"!،(والخطوطة،اليائيما(أافطوطةالعبرى)ألف،

؟،التغييراتبأقلالأعليالنصيمئلأنهوهررتوصتكوت

!وجدأنيندرانحطوطتانهلألانفياتتفقاليالقراءاتأنيحتقد

)انحطوطة"،،،انحالوطةوأن،عيابقرضأو-سمفطمن

المواضع.اك!رفيالأصلىبابصبالاحتفاظتنفردالفلاليكانية(

الخطوطاتمنالحديدظهروهورتوصتكوتزمنونذ

جمعهامعهيمكنممانصو!هافيكافي6لفاقعلىأنهاثبتاتي

وتعرف.(الأناجيلفيالأقل)علالنصوصأنماطكأحدمعا

نأ!دو)ذ(قيصريةالى)فةالقيمرى!"بالنصالمجصوعةهذه

وخصائص.يصرةفيوجوده)باناستخدمهقدأوريجافوس

الك!تدرىالنصبينالطريقتضفيتضحهاامموعةهذه

الغرلمط.للنصكثراأقربكانتوان،النردوالنص

انحطوطاتبينالموجودهالاخ!لافاتإن:اطاتمة:سادمتا

المضمونعلىلهاتأ!رولاتافهةالحملةالاحبةمنتحتبرالعديدة

،كينيون"فردر!كسيرمعنقولأنيمكنوبدلك،)طلافا

لكلحةالليمالنصهوأيديابينماإن3(كلأ)وله!ثع،،ء+!ص!3

الحفبفبة.الله

القديم:العهدنحطوطات

نصوصتاريخفيالأبحاثأن!لو:ا،ليالموتف-أولأ

طريقإلى-المحرينالفرنأوائلفي-وصلتفدالقديمالعهد

المقارنةالدراصةأننجدناحيةفمن.هاميناتجاهينفيمسدود

روحميهو"دى،(أ،"هءنح!"كييكت،منكلبهاتامالى

بحد-عرالثامنالقرنأواخرفيونثراهاع!(ه"5)أفى

يهاالتيالاختلافاتأنأظهرت-انحطوطاتمثاتمقارنة

كانتثئمرمن،القديمالعهدبصرعىبالنبةلهاألجةولاقبلة

نذتتغرلموأنهاالقديمالعهدنموصبمحةكاملةثقةفاك

الين.ئات

الأمرلتقصيطرقةهناكنكنلمأنه!دوأخرىناحيةوعن

تاحةكانتالتيانحطوطاتتاريخمنأمقزمنالى!ينبكل
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عامبحدماالىكالهافينرجعوكانتالوثتذلكفي

الاريخ،هذاقبلماالىورجعماالقيموكان،ام001

فكان،م009عامنجلصاالىترجعنحطوطةناكتكنلمولكن

كب!حدالىنخينمألةانرغهذافبلالعبركةانصوصتاريخ

ا!هر.ضوءاالمشتلعلمايلقىأنفيالآملمنتيلمع

نحطوطاتفإنبيد!الىالآنتف!قدالموتفهذاولكن

مج!وعةتحتبرام479عامفياكتا!ابلأاييالميتابحر

علساطئاضوغاتلقيالبيدالماضيمنكزروةمادةشضخمة

جدطة،مادةاكئافأ!اتم؟،القديمالعهدنصوصتارع

تمرسلملكها،الميتالبحرنحطوطاتتجلبحضهااكثف

نكلبهويىأيراهامتامنقد.كايخةلراصةتجلمن

منضخمعدريحمععثرالاسعالقرنفي)هء،شهطكأس

يرفلمولكن،يننجرادمحبةفيالقديمالعهدعلوطات

فياكثفكا،دراضاتالجعنالفيلصىالفررالعالم

ملاسمنيثربماه،فقه()هكنهبالفاعرةالودمعبدخزانة

نخلفةوالأرايةالعبريةالخطوطاتمنوتطعةئصاصةألف

خرتتأولكن،النريةوالمكتباتالمتاح!الىنقلت،الأضكال

شاملة.دراسةدراصنا

منمتاخا!كنلمجدبدةلمحلوماتآخرمصدزأهناكأن!

مجمعفيعفوظةكانتالتيالقديمالعهدنحطوطةوهو،قبل

الفرنأوأللز-العلماءوكان.حلبفي)الكبة(ال!فارديم

أضكل،بناهارونبهاانحطوطةهذهأن!تقدون-العضر!

علدليلأهمتعتبر!يئمومن،ابارزلىالمهودعلماءأحد

الحصولالمبورمن!كن!أنهالا،الماصرىالنص!مة

لأحدكحوالمحوزكمفيكانتمنلأن،للراضهاعيها

فيحبمجمعاخراقبحدرلكن.تصويرهاأوبدراصتها

لاايي-النسخةهذهتكونأنخثى،ام489مظاهرات

طحمةذبتأوللصاعتعرضتقد-تموضأنيمكن

ونقلتأرباعهائلالةانقاذتمقدأنهند.فيماظهرولكن،للنوان

فا!لقة.بعنايةالآنتدرسحثأورضليمإلى

:العبريابمىلتارعموجزمح:لانفا

أورثليمخرابحىالمقدمةالأمفارمحايةبننالترأ)أ(

الجرغطوطاتاكنئافقبل-هناك!كنلم:م75عاملي

ضارنةمنتجيحهيمكنماصوىباثراكيدمرجع-افي

وأ،الامريةالنخةفيالحسةمرصىبأضارابصوص

عوانتحتتاوله!ينماومو،البمينيةبالتربةبمقارنتها

لكتيتارخافانعابملاأننانذكرأنمناو!كفيا."ايرباتا

فالم!يحيون،الأيةمنقدراكبرعلىكتبتاربخبلعادية

أوصفقد،كاتهاصنذمقدسةمح!بالكبهذهأنكؤنون

اختارهموقد،محوه!حاالحطأمنوضظهمكاتبيهاالباالله

ا!مديمالعهدنحطوطات

تؤهلهمقركةوضخصياتخاصةوخلفاتخبراتفوىأناضا

وأعلنكتبرنماالىأضاأرشدهم!.هورويد.مالدوفى

ساطهمووجه،الجدكدةوالأفكارالحقالقمنالكرلهم

عنللتبوالدقيقةالكلماتاختارزيخطئوالاحتىوعملهم

حسب-الكبوهذه.والأحكاموايحاليماطقائقهذه

كثاباعتبارهااللهلثحب!ئابهالحمهاقد-المجةالحقدة

بفاية.ودراضهاجيذاعليهاالمحافظةمنلابدإية

مو!اللهأمرالتيالناموسأضارفيمسطوزانجد.ماوهذا

!،31:26()ثالأتداستدسفيعنهانخةيحفظأن

لدر!االدوامعلىالملكأمامفهانخةهناكتكونأنأوجب

.(91او7:8)ثلاطهأوجهكلفيبمقضاهاويلكبحناية

أنهافلابد،اليهبلهذ.المقدسةالايةلل!كمانةونظرا

الىتربلمأنهذلكمحنىلي!ولكن،فاثقةبحنايةحفظت

ن!اخمنبايدنخظلالمقدسفالكتاب،خطأأىالنصوص

المستحيلومن،طوعلةقرونمدىعلعددبلامرازامخنلفين

خطأ،أىمنهيفعأنلونكابأىبنخافسانيغومأن

الأخطاءبحضتفلتأنلابد،والمراجعةالدغةكاتفمهما

الأصة.قادةبهامجتفظالتيالرحمةاغوطاتالطريقهاوتجد

أعدتاييالريهةالنخهذهأنفيئكلامماولكن

قربلمأوالأخطاءمنتخلوتكاد،فلالقةبحنا!ةوروجعت

بمضوجودمنولابد،الأخطاءشالقيلأقلصىالمها

واصعنطاقعلىوالمنت!ئرةللأفرادالمعدةالنخبينالاختلافات

صريمدليلئمةورجدلاأنهومع.وعرضهاابلادطولفي

-ا479بير)يخماذرانخرأثاكافاتأنالا،معاصر

لحفظغرفةوجدتحيث-الميتالبحرمنبالقرب5691(

هذهتخكانتوجث،المقدسالكابأضارنحطوطات

تين-الج!كةالجماعةهذهلأعضاءباستمرارالخطوطات

المحولادةسقتالتىالقرونفيالمقدصةالبانارمدى

القرونفيابرالهذاعلانشرتتدكانتأغاولابد،باضرة

غالبيةفكان،جذااثمنكاليةابخمذهوكانت.السابقة

وتكبدهمأورشليمالىالحفرمنبدلأ-النائيةالجهاتصكان

نسخةعنمنقولةنخةعلىللحصولاباهظةللنفقات

كانمما،محيةنخةعننقولةنغةدراءيكتفون-رعية

لأتوهكذا،الوقتبمرورالأخطاءتربمن-لابد

أضارمعحدث؟،الخطوطاتمنعتلفة)مدارس(مجصوعات

الجديد.الحهد

هناكيكنلم،قصرانوادىنحطوطاتاكاففبللكن

ولكن،ايطوراتمذهئلحصرثكلعبريدليلأى

والتوراةالبينهةالترجةفيابصوعىبينالاختلافات

المجموعاتهذهئلوحوداحمالأوضحت،السامر!ة

لاومما،ابلادمناغتلفةالأجزاءزالصوعىمن)المدارس(
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فيعفوطاكانالذىالرحمىانصفيالأخطاءأنيخهضك

يمكن.ماأفلكانت،أورثليملم

فيظهرت:م509حىأورشليمخرابمنالمزأ)ب(

منكانفقد،المقدتللأصفارالقصوىالأميةالحقبةتلك

وخرابالهيكلتدمكلبحدئمافامو!همايهردنقدأنالمكن

العهدوبأسفارالددنيةبوحدتهمالدولاهماعملرلا،أورضلبم

الربينمنفرقفاجتمعت.الوحدةلهذهكأصاسالقديم

المثاكللدراعةفل!طمنفاطقمختلففياصرد()المملمين

كاالدفاعصطحوننتانجالالقديههوللوصولبالعهدالمتحلقة

.هدافهمأحدوكان.وغكلهمالآخر!بالمهردعلاقانهمفي

المتدسة.الأضارصلامةعلىالهافظةهوالأصاصة

هذهمنكبيرضطروخلالالالقةالقرونخلالوفي

ىأ"السوفريم"اسمالعكلبهذاالفائمينعلطلقكان،القرة

هـول()؟ع!539"الصرون،اصمأخيراعكلأطلقثم)الكنبة،

.النفلبد،اأطتذةأى

هذ.بدا+فيالىيينقادةأحد-هفط!()8ايهااكدومد

لحفظ،الشر!ةحولكسور5التقيداشخدامأهمبةالحقة

عددإحماءفيالكنبةأخذ،زلكضقواولكى.صلافها

تحد!دمعجزءكلفيالآياتوعددالكلماتوعددالحروف

وت!جيل،أيضاجزءكلزالوطىوالكلمةالأوسطالحرف

سوىنحلمولا،الضضبذاالمرتبطةوالحقلالقالملحوظاتكل

بحضأنرغماليلهنافيالاقةجهودهمعنجذاالقليل

اييالحلاماتصوالكث!،التل!ودفيسجلةناثاتهم

قدالحواضىوبحضالأضارمننحتلفةمواضعدالكةوضعها

مهاالبمضمحافيأنرغم،المتأخرةالماصركةالتسخفيأدمجت

الرنت.ذلكفيفتتدكانتنداالهدفوكذلك

فيولكن.اماسوري،لقباستخدامبدأمتىنعلمولنا

على-"الكتبةالقبمنبدلأ-اللقبهذاأطلقم008مخو

وكانت.المقدسةالأنحارعلللمحافظةأنفهمكرسراالذ!ن

بالنطقالاهمامأصهامن،المعالجةتقتضىكثوةمانلأمامهم

إذاوبنهاصة،الحدمةأثناءدتلاوضهاوطريقة،للكل!اتالسليم

يذلتولقد،الاكنةالحروفصىتكتبنكناأنهعلشا

وتد.م0،08009ب!فيماالعملذلكنطعطمةمجهودات

غالبيةمحلفحلت،واضاقبولأالحاتوصلوااييالنتبجةلمت

بعملهمقامواقد)الماسررورننلآنهمونظرا.الابقةانحطوطات

بعدفبماأحدعلىاللفهذاطلق!دلم،وجهممملعل

الماصورى،.)النصباسم!عرفالعبرىالنصهذاوأصبحذلك،

أعمالبلراسةاهتمراالذكنالحلصاءعلبحديخماوأطلق

أو،"ابحو!نلقب،النموصصلامةعلىوا!افعلاريينالماص

تمالتالبة"قرونوفي.ايرسم(علامماتواضعي)أياالمرقمبن،
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وهي،الماسوريالنصعننقلأالخطرطاتمنالعديدنخ

لم.الحاسمتباعدةناطقلىكناتجهارغمحدأبعدالىقناصض

عنعديدةنظركاتوانحطوطاتالقديمالحهددارصوضعولقد

فب!مالهاصنعرض،للأسفارالأصلىبالصالماصرىالصعلاقة

بعد.

الحروفوصةالسابهةبالحروفالكطبة:ثاالا

المتحركة:

المخدثألفاظنقلعنال!ثىءبحضتقصرالكتابةإن

تجيلهاجمكنلاملاععدةفيهالموىفالتحبر،ونبراته

يمطىالترقيمعلاماتالحدبنةاللغاتفيأدخلتوتد،كنابة

العلاماتوهذه.المتحدث!وتنبراتعنللتحبيرأدقفكرة

الكتابةأنإلىبالاضافة،القديمةالعبريةاللغةفيمعرهـفةتكنلم

تحبر؟الفكرةكلعنتعبرتكنلمالقديمةالايةاللغاتفي

تكتتكنلمالأحوالغالبيةفيلأنهنظزا،الحدكةاللغاتعنها

،الممارى(الخطعدا)ف!ماالساكنةالحروفسوىالكلمةمن

كنلمأو،المتحركةالحروفمنالقللصىثمةكنولم

كبيراعئا!تبرهذايكنولم.الاطلاقعلىمنهاضيءناك

جنورلأنوذلك،الحدثةاللغاتممظمنيالحالهو؟،!ا

صاكنة،حروفمنتيهرنكانثالسايةاللغاتفيالكلمات

الحروفنطقتسهلالاالمتحركةالحروفوظيفةتكىولم

وص!غتهوزنهالحديثصورةعنفكرةونقل،الساكة

لاالهندوأوربيةاللفاتحتىبل،بهيحلقماوكلوألحوبه

متحركة.حروفبدونقراءتهاتصحب

بلون-فقطالساكنةلالحروفالمكتوبةالكلمةولكن

سياقمنولكن،نحتلفةبطرقبهاالنطقيمكنقحركةحروف

المحيح.نطقهانتبينأنيمكنالكلام

اللغةعلتلريجئاالأرايةاللغةحكالبابلالبىولحد

علىقاعزاالنهاكةلطالعبريةاصتممالصارحتى،العبركة

خدمةفياصخدامهاواضمر.ضطوالأديةالد!يةالأكراض

بوكمفيالقديمالعهدأنحار!قرأونالاسكان؟،المجمع

صيلهناكوأصبحمرازاالنصذلكعالأطفالوقد.بالعبرية

الحروفننطقكانتجثضفوتماالتقليدهذاعلىالحفاظالى

نطق!غرأنجذاالطبعيومن.محددةمواضعدالجحركة

فيمتأثرة،الطويلةالقرونعبروالمتحركةالساكنةالحروف

واالأرابفيصاء،الحدثفيالمشخدمةالحايةداللنةذلك

المقدصة،الكتبلحراستينوأيخزا.العربيةأوايرنايخة

بدلأالمتحركةالحروففطقلاحكامأففلطرلهقة)يجادضرورة

مراكزفاهتدت،وجودهاعدمأوالحروفهذهوجودمجردمن

العلاماتبعضأوابقطوضعنظامالم!،بابلفطالهوديةا!م

التالىالمتحركالحرفعلىيدلمينةحرشففوقالأخرى
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نثأثم.بالسابقماحدالىضبيهآخرنظامفلسطينؤولأ

التيالحلاماتفبهاستبدلت،فلصطينفيطبر!ة!ثالثنظام

ولمات،الابقالنظامفيالاكنةالحروفتحتتوضعكانت

بحد!ماواستخدم،النظامهذاطدماوسرعان،فرقهاتوضع

الحر!ة.الكبطباعةفيثمالخطوطاتنسخليذلك

للمخطوطاتنمرذجانهناك:انحطوطاتأنواع:رابغا

للاصتخداموالئافي،المحمع!للاضخدامكانأولهما،العبرت

الأجزاءعلأحيائاتثتملالمجمعنحطوطاتوكانت.الفردي

المجمع.فيالجتظ!ةالعبادة!للقراءةالقديمالعهدمنانحتارة

كانتلأنهاواحدةنحطوطةفيفكانتالحمسةموصىأضارأما

منايظمةالأبوعبةالفراعةومع.ستيومكلبانتظامتترأ

القسممنمناسبةفقراتقراعةالمعتادمنأصبح،الاموسأصفار

)هفتاروث،باسميعرفالذىالعبر!ةالتوراةمنالثاق

هن!وكانت.بكروقتمنذاختبارهاشق،)"ل!كططء!ا"

الذىأستكلسفرفشلأ.واحددرجفيأحهائاتلرنانحتارات

فيتقرأوالتيالأخرىالأربحةوالكتب،الفوربمعدفييقرأ

امجلوت،با!معرفتمتقلةأدراجدجمعت،معينةأعياد

.)الأدراج،أى

بموجبهاتخكانتالتيالدفيفةالفواعدالتلمودويذكر

لفائفأوأدراجضكلعلىتكتبكانتالتي،ا!معنحطوطات

لكتاتجهاتستخدموكانت،الحدثةالكتبضكلعلويى

النصلكاممةلابدوكان،طاهرةحيواناتجلودمنرقوق

وبصرن،)زالتهيمكنالذىالأصدالحبرياستخدام،فائقةبمناية

الناصبكنلمو.التثكيلعلاماتأوقحركةحروفمحابة

عنه.كقلالذىالأصلالىالرجوعدونواحذاحرئاييهب

فيالعاديةغكلوالحروفالثاذةوابتطالغريةالكساتأما

بالنة،بحنايةكابنهاطزمفكان،ضكلهاأوموضعهاأوحجهما

من!وئائلاثينغضونفيافطوطةتراجعأنثبوكان

.أخطاءأربعةبهاوجدإذاالصفحةوتحدم،كتابتها

تيلة،المجامعنحطرطاتمنللدراسةالآنالمتاحةوابخ

ضهرأتممااذا!عدمونهاكانوا،تدشتهااتهاكمنعلهافلخريهم

.الاصتعمالكلرةمن

العائية،القراعاتأوللدراسةصاءيالأفرادالحاصةالنخفا

فكانواالقومعيةأما.باليدمنسوخةلأنهااثعنغايةفكانت

بدقةو!راجعوهاالأدراجلهملينخواتمازينك!بةب!تأجرون

النسخوعدد.كتابافىالعجلةتبدؤنسخوهناك.فائقة

تفرضكانتايىدبةلأن،المحامعنخمنبكثواكبرالحاصة

الأتل-على-واحدةنخةعدهتكودأنصهودىكلعلى

الثر!ة.س

أحيائا،القديمالحهدكلعلتئتلالحاصةابخوكانت

القديمالعهدنحطوطاث

.واحذاضراأونهجزءاتضمكانتالأحوالأكلبفيولبهها

ضكلعلى-الأجانبحضفي-افطوطاتهذ.وجودورغم

نحتلفصنمحبشكلعلعادةكانتلكنها،لفاثف

ولبهها،جلودأورقوقمنأجائاالخطوطةوكانت.الأصجام

عياالكابةكانتكا،القطنمننسعجمنالنالبفيكانت

؟.النثكبلوعلاماتالمتحركةوبالحروفالأسودبالحبر

تحيقاتعلىت!ملوالجانبةوالفلالعياحواشههاكانت

النصببرار-أحيالا-ونجد.غتلفةوتراءاتإماصورية،

كلت!ثتصلماممث!زاكانت!.البارزتالريينلأحدضرخا

.أخرىيلغةأوبالرل!ةأو)الترجرم،بالآراميةإماللنصترجة

الحروفأما-عادة-أولأتكتبالاكنةالحروفوكاذت

بمعرفةتالبةمرحلةفيخضافالثكيلوعلاماتالمتحركة

وبقلم-الأحيانأكلبفي-الأصلىاباصخغرآخرضخمى

أ!ئا.نحتلفينوحبر

6شاءفيمحرةأيادالواحدةانحطوطةتداولكانتماوكثيرا

يضبوثان،الاكنةالحروفيكتبفواحد،إعدادها

يضيفورابع،لمراجقهائاك!أقثم،الجحركةالحروف

لكدرةأوالزمن!حلانطسىمامحابةيعيدوخامى،الحراشي

الحررفأوالكلماتتزخرفكاشمماوكيزا.الاسثدمال

وأالأزهاربصورالهوام!تزيينالبالاضافة،الأصاسبة

نشتمل!الخطوطةكالتماوكثيزا.الحيواناتأوالأشجار

بعضمع!ابالعملقاموامنبأحماءحاشهةعلىخنامها

انحطوطة.عنأخرىمعلومات

لأنوذلك،العبريةانحطوطذعمرتحديدكثيراويصر

الىبالاضافة،عديدةأماكنفيتخكانتالخطوطات

السهلمنفيى،الأماكنباختلافالكابةئمكلاختلاف

كانتولكن.الكابئطريقةبدراصةالخطوطةعمرتحدكد

كابةزمننخدد-انحطوطاتلعضفي-الآخيرةالحاشية

تبهبأوذلك،كتابةئغفلكاتمايهراولكنانحطوطة،

فربةالمدكورةالسنةتكونفقد،فهمهاكصعبصورةفي

الهيهلخرابالأو-زعمهمحسصعلى-الخيقةبد6الى

المكتربةانحطرطاتبعضنيالهجرىالتقويمحبأو،الئافي

كانماوهو،السلوقونلعصربالنسبةأو،العربيةالبلادفي

.كثبزامجدث

بل،للنينالالافرقممحالةئغفلكانتماوكثيرا

الحاضية(نكا.الآنأحيا"لايحدث!،أ!ضاالجاترقموأحيائا

.أقدمنخةعن-هى!-منقولةتكونقدالأخوة

اممرأوتراريخئلالةأوتاريخينكجلبمفهانجدالحظولح!ن

،المثالشيلفعلى.المقصودالنارغتحدلمدكلكثيزاكلماعدمما

هذهإعدادتمتدأنه!،،ا،491يجرادمخطوطةحاضةدنجد

شةفي)2(،الحا!خلقش،477صة)1(:قالخطرطة
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الامبراطرريةمن931سنةز)3(،برياكينبىمن4441

في)5(،اثافيالهيهلتدميرمن49.صةفي)4(،الونانجة

المغر.القرنحكممن993شة

هذهأولفإنالحالمخلقلتاريخالحهودكىلبقديروطبفا

اكبرنا)ذا-انكاياريخأ!ا،م0101عام!وافقالتواربخ

بعدسنة)9131ام800يوافقفإله-محنوفاالآلاف3ر

أما.ام900سةفيوافقالرابعالتاريخأما..م(ق312سنة

التفوبمحب-فيوافق،الصغيرالقرنتجاربخوالحاصالحا-!

.أم800-العربحكمأثناءنيطبر!ةفيكتلأ!االهجري

ايواريخحتحفقفلايهو!اكينالملكسبيمنا!سوبالتاريخأما

فيالراردةالعبارةخطأهرذلكفيابولعل،الأخرى

حشى.م.ق953مناتد)الذىالفار!يالحصربأنالرحوم

تراريخأربمةواتفاق.واحدجبلصوىيدملمق.م(331

.أم800هوالخطوطةهذهلتاريخالمقبولالرأييجعل

الكتابنقيمإن:الالهةالأسفارألسام:خامشا

حتىمعروفابكنلم)آيات(وأعدادأصحاحاتإلىالمقدس

المفدسة-*نحاركنتفقد.المبلاديكرالادسالقرن

يطلقركان.عادةكاوينوبلابل،فرعيةأقامبغر-أ!لأ

له.الافنناحبهالكلماتفدلناال!فرعلى

مرقمة،كيرآياتإلىتقسيمهكانالعبرىلنصتفيموأول

مخطوطةمؤحرااكحفتوتد.جذامبكرزمنفيتمذلكولعل

،آياتإلىمفحة،بقبلالميحيلادقبلماإلىتاريخها-سجع

دون،الفديمللعهدالحديثةالحبريةالنخفيمامعتتفقتكاد

نجدويما.أصحاحاتإلىايقسيموبدون،ترقيمالإشارةأكي

!وفرلاهذاأنإلا،الحمرموحهعلىمحكئاآباتإلىالتفبم

جملتينتضمالواحدةالآيةبحدفقد،الحالاتكلفي

منصغرجزءعلىالاأخرىآ!ةتشتكللابيما،مستقلتين

هذهتضمحيث4:أ9مزهولذلكمثالأوضحولعل.جملة

السابقة(الآ!ة)فيجملةمنالأخ!ةالقللةالكلماتالآية

التالة.الجملةمنالأولىالقليلةوالكلحات

)ماالقديمالحهدأضاركلتنسيمهيالتايةالخطوةوكانت

قسئا452الىبطقه(مقئاكانالذىالمزامصمفرعدا

الحسةللأضارتئا451مااايرتبب،أىاسداريم،تمى

جزءابالتتابعنرأواأناعتادوافلطينيهود)نويفال.الأولى

موسىأسفارمنينتهواأنالىالمجمعخدماتفيأبوعكلفها

كرالحامىالقرنضهايةحتىهكذاوظلوا.سنراتئلاثفي

كلقراعةإلىالعادةهذهقفوت،أجانيامنالردطردعد

فقط.واحدعامخلالفيالحمةالأنحار

وخمسينأربحةالىذلكبحدالخسةعوصىأنحارقتثم

واحدعامخلالفيالبوتأياملىقراءكايمكنحتىجزءا
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ثلالةكلنا!اتمعالبهرةالأقامهذهنهاياتوتمق.تقرسئا

فيمتخدمةالأقسامهذهرالتوما.الصضرةالأقاممن

العبربة.النوراة

عراثاكالقرنفيالايغفلمأصحاحاتالىالتفيمأط

قام،انجيزىأطضةرئبىبهقامالذىأنوورجح،الجلادكلي

ألىالهرديبثولم،اللاتببةزالمفدسالكنابقأولأبه

التقسيمبنف!كهمفيبهافعملواالتقشماتهذهتيمةأدركوا

الفيلة.التحديلاتبمضمعالأضفذلكبهتامالذى

صفراالأصلفيوالثافيالأولصموئيلسفراكانولقد

الكتابطباعةعندصنقلينضرينإكتقيصهتمولكنواحذا

بالنةأصاحدثماوهو،عثرالسادسالفرنفيالمفدس

الأولالأيامأخبار،ضرىواففي،الأولالملركلسفرى

واثالط.

أنفهمكرسواالذ-سالرجالإن:العةعمل:سادسئا

زمنإلىعزرازمننذ،ونقلهاالمقدسةالأسفارعلىللمحافظة

االسرفريمااصمالحبريةانحطوطاتفيعيميطلقا،االماصوريين

لمدأنهمالاصمتايوحيوتد."الكنبة،أى)ول+ء"ءه3(

هيا"يكت!تفيالتيالحبريةوالكلمة."ناخ،صىيكونوا

المهدفيمرةماكيمناكزونرد،العرلبة(في)كااكت!

"السوفريم"(الاسمناحاء)اقي،سالارأكلمةأماالقدبم،

الكتبحاظيبأنايلمودفيجاءوقد."يحصي،فمعناها

قمكلفيوالكلماتالحروفيحصونلأفم"موفريم،بدعرن

مجرد"الصوفرأيكنلمالواقعوفي.المقدسالكتابأقساممن

نحتلفعلىويئرفالتفاصيلويابعآالقوارركانبلناصخ

يكرسمنصعلىيطلقأخيزاالاسموأصبح.الحملأوجه

أد!ط.أوضرعىعمللكلنفسه

االماصرين"زمنصبقتالتيالطوعلةالحفبةتلكأثناءوفي

قعلقفيمااليهبةألثطةعننليلةمعلوماتسوىتجللم

المعلوماتصالكئيراصتاجيمكنولكن،المقدتبالأضار

حراكر.أوعلاماتضكلعلىسجلوهمماداطهمعن

منالنصسلامةعلىللمحافظةس!مفيانهمالواضحومن

وعددقحمكلنيالكلماتعدديحصونكانواالاضافةأوالتغير

فيملحوظات-أحيالا-يكتبرنركانوا.والفقراتالآ!ات

فعونأو،مألوفةيخربطر!ةمعينةحروئاككتبرنأوالهرامى

هذهوكانت.نحتلفةأماكندالعلاماتمنعرهاأونقطا

وهكذا،الجدلدةاتحطوطاتفيتشخالفريةالملحوظات

البحضمنالقصدأنولو،الماصوريننكطوطاتبهااحتفظت

.النسانطواهقدنها

غصورى،"ماكلةأصل)ن:الماسورينأعمال:يعابغا

ثتقةأضهاعامةبصفةالمتقدولكن،الدتةوجهعلمحروف
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الا3اضقومنه)ئفم،تمنيوايي6)مازارالمبريالأصلمن

أجلمنآخرالىجيلمنالضئمايقيدعلىللدلالة6"ماصورا

حنظةعلأطلقتىالصروفككلومن.اباموسعلا!انظة

اغروا،م029عامعلولولكن،،االماسور!اسماتموس

كتخدم3الاهذا!دلموعملهمأممواقد"الماصر!نن،أن

ذلك.بد

ولىلابلفيالماصر!نمننثطةجممرعاتهناككانت

صدرا!اللذينوالترجومللتلمودكاقأنهومع،فلطين

سدرالاللذفىظ!يهصاعنالهودكلعندالأضلية،بابل

فعل،،"ثالماصريننكتصفيمااختلفالوضعأنالا،فلطين

قاتماانالا،الكث!أنحزواالبا!ن،"الماصرمننأنشالركم

الهودكلعندالقبولحاز،طبر!ةفيالماعور!نباعةبه

الكوينأحماءالهاوصلتوقد.الجمهعلدىعحنمذاوأصبع

أئو"ابنعاهللنىأفرادأبرزهموكان،طبر!ةفيمن.الماصرون

مدىعلىأضكل،اابنأصرةنثاطاصتمرولقد.نقالمي،واين

.م029نحوالىم078منأجيالخة

أريعةتحتاالماصورلرن"أ!كلهاا!يالمهاموضعويمكن

رئة:عاو!ن

كرسالذىالعكلمواصلةهي،الأهموهي:الأولى

نصرصسلأمةعلالحفاظعلىالحكلوهو،أنفسهملهالكة

والكلطتالحروفعددأحصوامذاولأجل،المقدصةالأسفار

تفعقالنىالكلمةوحدثوا،ضركلفيوالأتاموالآ!ات

المألوفة،غكلأوالضمةالصخالأضارواكاا-.منهاكلشصف

أ!كلهوماأنجزو.ماكللصرفةشهلمنوما.تكرارهاومرات

والملاماتالترقيماشاراتفالكمن.الكةمنصبقومممن

هي،؟.بنقلهارورنالماصقام،الكنبةوضمهااييالحاسة

فها.الفرض-أحيالا-!دركرا!كانرالانحتى

هذامنالموادمنهائلقدربتجمغريودنالماصقامولقد

التيوالملاحظات،"الماسورا.،باسمتصفأصبحت،ابوع

،،الصغيرة"الماسوراهباصمتعرفالجافبيةالهواسقعلىوضعوها

باسمخعرفرأسفلهاالصفحةأعلفيالمسجلةالملاحظاتأما

على-أجائا-1،3ففىويطق،الكب!ة،الماسورا.1

تحىماكثيراوايينحركلكايةلالمجلةالملاحظات

بلغةمكوبالمادةهذهمنوالكص.الهاثية،ابالماصراه

كلناماوتحد،بالأراميةالان!وبالحبركةتفريئاونصفها،موجزة

.ابلادىالاصعالترنمنذالمشةاللناتمن

الكلماتنطقترحيدفكانتللماصرينا!افةا!لهمةاط

لإكفالبلتأالزمنفبمروز،الفديمالحهدفيالحبرية

المكنودة،السابهةالحروفمعنطتها!بباييالمتحركةالحروف

الأقاليمفيالحدثطرمةباخنلافيم!لفالكدتظقوبمأ

القديمالعهدنحطوطات

الحلط،بحضصابهانفهاابحويةالقراعد)نيل،الختلفه

الماصوركونتصدىولذلك،الكلماتنطققحدثلمانيجة

ولكن،للنطقنظمثلاثةووضحوا،والممقدةالخطرةالمهمةلهذ.

رابحثابحو،لقواعدالجأيخةوالدراصة،طبركةنظاممهانفؤق

الواجةالعودةالىالنقاطبحضفيأدكاالليمابطقتقاليدعن

ولبهها،الابتةالترونفيكانتاييوالممارصاتالصورالى

الماصر!نن)نللا!!)ءلطهمماكال،ابولويقول.تختفىكادت

المثددةالحروفثلالقراعدبحضالر!ايخةعننقلواقد

معاللغةتواعدتقنيننيالضخمالعملذلكاهـكلواولما.ابطق

لكلاللبمالنطقطر!ةوتحيق،المؤكدايفليدعلىالحفارو

المتحركةالحروفنطقكلمةكلعلىعلاماتوضحوا،كلمة

العبر!ة.ايوراةني

الارشاداتتفديمالماسورونعملمنا!اكالجزءوتضمن

كلمةقراعةأكدةالتفاليدفيهاتفضلالتيالحالاتعنللقاريء

منو!لو.الاكنةالحروفنصنابةغ!تبوتةبعلى

النمىلىتغ!صأى)حداثعدمعلىأصرواالماصورونأنالواضح

فهااعتادوااييالحالاتبحضفهناكذلكومع.تلمر.الذى

ألا-فرونمدىعل-اعتادواففد.مناورةبطردتةالقراعر

بكلمةعنهكتعيضونكانوايل،اجهوه،الجلالةلفظنطقوا

لفظاصتبدالالمغادمنأصبعالميحيلادوقبل."الاسما

الاسمهذايكنلمما(الربأو)ال!يد)أدوناى،بكلمةالجلالة

كانواالحالةهنهوفي،الجلإلةبلفظمرتبطاورود.سبققد

كانالحالاتهذهثلوفي.)الله(االوهيم،بكلمةيتبدلونه

"أدوناى،كلشيفيالمتحركةالحروف!عونالماصوريرن

وهكذا،بالجنالموجودةالاكنةالحروفعلواالوهيم،

الداثمة.الترأعرهيهذهأصجت

المهاما!هركانفلحله،للماسول!نالرالعاليملأما

وهوألا،للدارسينبالنبةأمطأقلهاولكنه،للوقتاصتقاذا

مدىعلى-الأمراصنغرفقد.للحن!ثد-شاللازمةالملامات

الإلهيةالأنحارمنئتلىمماالأقلعلىجزءكثدأن-قرون

نظائااخرعوا،ديقامحازاالماصريونيضعولكي.المجمعفي

الوتف.علامةوأهمها،التننيمعلاماتمنهـ-!ذا

التشكيلعلاماتباضافةأنهنتبينأنيسرلأمر)فه

ابص،علىالحفاظفيالمعويةتزايدت،المتحركةوالحروف

الحروففينمانانفقةالماصوريةايخطوطاتصأنفمع

للحفافلعديدةأصالبتأأنالطييمنأنهالا،الاكنة

.الجدكدةالصورهذهعلى

ا!وطاتمنعددالى)ضارات،الكبوةاالماسوراهوتضمن

هذهكلضاعتللأصفولكن،الكبراكبارهالهاالتي

تحدو.يةصرلمااتطا!طواعبقتيياتطالخطوا
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الرلنأحدالىاد"هليلأتنسبابي-الهيليةأ)الخطوطات

.الخالوطاتهذهأعظممن-م006مخوقعاشالذى

نحطوطاتمثلمواطنانجأحماءعرفتأخرىنحطوطاتوهناك

وبابل.وشناوأورضليمأربحا

لحركاتالجديدالنظامبرضع-طبريةماصر!واصظاع

مننموذخا!كرواأن-الجحركةوالحروفالتثكيل

.اليهودىلمالعاكلقالمحتحدةالصورةهوأصبحالخطوطات

كلقتامأتفاقعلطبركةماصريكليكنلمذلكومع

هذهتمثلت،الحاضرالقردبدايةومع.العصلهذاتفاصيل

والآخر،أضرابنالىيتبأحدهما،مخجينفيالاختلافات

القرنينقكعبتالتيفالخطوطاتولذلك.نفتالابنالى

القراعاتالىشكررةإضاراتحراض!افيدوفت،التالتن

قواعمعكلفيئرعواأنالكئابيلبثلمو.مهحاكلفيانحتلفة

ولكن،3القوهذهممظماختفتوللأص،الإختلافاتبهذه

هدايحابممحابمننخعدةمنقصاصاتمزخرااكفت

كاملة،الفائمةالالوصولتجميعهاأمكن،الموضوع

"كابرعنوانهعزيديل،بن"ميخائيلاحمهكاببقلموالكتاب

كلوتتملق.انهجينبيناختلافا875يجلوفيه،،الحلاف

النئيمبأمور-العميةالناجةمن-الاختلافاتهذه

نخصفيما(ما.،"الوقفبعلامةأعارهاتمةوخخ،والتغيم

بين،قيشهلهاختلافأىكوجدفلاالساكنةبالحروف

انمهجين.

مىلفترةجنبإلىحئاالجهجينهذينكلاعاشلقد

الىوالدارصينالنحويينغابيةمال-ندريجئا-لكن،الزمن

نفنالمط.ابنتراعاتبعضتجولمع،أضيرابنتراعةتفمل

-11)35ميمونبنصصىالضهرالودىالضلوفأعلنثم

التىالكتا!ةالموضوعاتيعضعنكماتليعرضئا-1(402

العهدكطوطة!تبرأنه-الجهجينبينبالاختلافتتعلقلا

ابنعياوعفقوراجعهاشكئهاوالتي،صرقالتىالفديم

مكانةالفيلوفلهذاكانولا.الصحهحةافطوطةهيأشر

فيسئاكانتالابقةعبارتهفإن،الهودىالعالمليعطية

نفتالى.ايننهجنجمأفىل

أغايخبدو،ميمونابنعنهاتحدثالتياب!خةتلكأما

)الكبة()الوفريم،مجمعفيحفظتجثحلبالىنقلت

.ناك

عصربينفيا:افامةالماصور!ةانحطوطات:لامئا

منالختلفةوالمكتاتالجامعاتتمكنت،ام008وعامالنهفة

الموجودكانوان،الحبريةافطوطاتمنبهبأسلاعددجمع

.ام008عامخىجمعماأضعافئلاثةعلوريدالآنمنها

اليالجادةالأبحاثالى-مهاجاتبفي-الزيادةهذهوترحع
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جمعمنتمكنالذى)"ءاشهط!3فركوخىأابراهام5بهاقام

ووضعها!القديمالعهدمنلأجزاءغطوطةألفيعلفىيدما

الخطوطاتمنالكبيرالعددالأنئاترجع!،ليننجرادمكبة

وصن.بالقاهرةالهودىالمبدخزانةفيامحشافهاتمالتيالكابية

اياحفمحيففيالخطرطاتمنالمد!دبينالمتارنةالصحب

ببنماالقديمالعهدأسفاركلتفمالخطوطاتفبعض،والمكتبات

.صفحاتبضعالا.علافطوطاتاحدىتحتوىلاقد

ويفضل.الجهدمنالكث!بذلالخطوطاتهذهثراصةوتلزم

النصففيوآخرون)عالأل!كال،5بذلهاالتيالمضنيةالجهود

هامة.نتالجالىايوصلأمكن(الترنهنامنالأول

بنيامينبعهاالتيانحطوطاتمنجمموعةأولكانت

والتي،م6771،0871بينفيما-ه؟فحهعمما()44يهيهرت

القديم.للعهدنحطرطة615تضم-اكنوردجامعةلرتها

1784-)!ه"!رو!ىدىجوفافطنئرذلكلعد

ا!تشافاتوأهم-أخر!نحطوطة731تضمقائمة(7881

الهودىالمعبدخزانةمجموعةهيالحديثةالعصورفيتمتالتي

)ابنداءالمبتالبحرونحطوطات،ام(098من)ابتداءبالقاهرة

اكنثفتالقاهرةمعبدمنالحياالحزانةففي.أم(479من

نحومها،وجذاذةنحطوطةألف()ماكمي000.002نحو

.المقدساليهابمنلأجزاءغطوطة(آلاف)عثرة000.01

006نحواك!فتتدأنه)طنلن!(مبليكج.ت.كذكركا

و!لر.الميتابحركهرففيوجذاذةنحطوطة)سمائة(

العهدوجذاذاتغطوطاتعدداهقه()ادأع،كا"جوتشتين،

الآلافبعراتالآنحتىاكشفتالتي،العبركةياللغةالقديم

.انحطوطاتمن

أسفارمنجذاذة000101منتكرنمامجموعةواكبر

الآنعوطةوهي،القاهرةمحبدخزانةفيوجدمماالقديمالعهد

الثانيةالمج!وعةالعددفيذلكولى،كمبردججامعةمكتبةفي

علىوتتليتجراد،فيالمحفوظةزره"33)"ء4"لف!كرخئى"

علىمكتربةو)الماسوراه،القديمالحهدأضارمنجدادة5821.

)ألف00.21عكعلاوة،ورقعلىسكوبة725،رنوق

فهرسويحرممط.عبريةغ!نحطوطاتمنجذاذةوماهـلي(

يحتوى؟،القدبمللحهدعبركةنحطوطة161البرطالطالمتحف

الحهدمنغطوطة146على)!ةزلمه!(بودلينمكتبةفهرس

هـجوسثين،وتدر.جذاذاتعنعبارةكبكلعددم!االقديم

وحدهاالمتحدةالولا!اتفيالموجودةالساميةا!طوطاتعدد

ضها%5،الجذاذاتأوالكاملةالخطوطاتمنالآلافبعثرات

.المقدساليهابأضارمن

لكتابتها،المرجحةالنوارغحبمرتةاياليةوالخطوطات

ةأضكل،)ابنبصوصالمصادرأفضلوتعنبر

أحيائاإلهاو!ثار:الأنعا،لأمفارالقاهرانحطوطة)9(
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كلعلىوتحتوى،م598الىتاربخهاجع2و،"خ(،بالحرف

وهو،أشربنموسىهووكا-لها،القديمالحهدمنافافيالضم

جاعةالىأهداهاوقد،أضيرابرعائلةمنالمهورينآخر

عامفيالصيبيونعلهااصتولىئم،أورضليمفياالقزاثينا

القرائينااباعةإلىووصلتال!ودالىعادتثم،ام990

والحروفبالتثكيلأعمدةنلالةعلمكنوبةوهى.بالفاهرة

الطبركط.الاملوبحسبالمتحركة

بالحرفإيهاوكار)ر.هـ(العبر!ةلننجرادنحطوطة)2(

لمدتالسابق)الاصم)بتروجراد!مدينةالىنه"!"

إلىتاريخهاروجعالتي-انحطوطةهذهتضمولا.لينيجراد(

نحطوطةأتدمتعتبروظلتخرءشايأالأنجياءأصفارالا-م619

ويتخدم.الأقدمافطوطاتاكثافتمأنإلىطويلأزمئا

وفي،السطورفرقالنطقعلاماتوضعصالبابلىالنظام!ا

ايثكيلعلاماتفيطبريةمدرسةأسلوبتنعالوتتنن!

العلاماتثمضاستدلتالصفحاتبعضوفي.والحراثى

البابية.بالعلاماتالطبرية

:ول،اعطوطةباصم5أحائاودعرق،حلبنحطوطة)3(

موعى)اينأشصدنهارونأن!االختايةالملحوظةفيوكذكر

الحروفالهاأضافالذىهؤم049نحوفيالمئوفيأضطبن

علرتوق.غلمكتربةأفطوطةوهذه.والحواشيايحركة

نقلتثمأورضليمليأعلأالخطرطةهذهوكانت.أعمدةثلالة

بوجه-وتعتبر.حلبفياضقرتوأخهزا،القاهرةالى

أصحأخهايمونبنموصىذكراييافطوطةأنها-عام

التلفولكنالقديمالحهدكلتضمأعلأوكانت،ابخ

فيايفصيلمنييء)وشاوفاربعهامن!ربماأصاب

.عشر(الحادىالبند

:45،4رقما!وطةأوالرطادالمحفنحطوطة)4(

ولا،الميلادىالحاضرالقرنمتصففيكتتأنهاوالأرجح

:1تث2-.93:تك)منالتوراةمنجزءعلىالاتحتوكلما

حواضها.فيمراتعدةأئيرابناسمذكرويتكرر.33(

علىلتملوهي..!(91)ول"ط،(ي!جرادنحطوطة)5(

"كريمبا،منف!كرمئى،5أحضرهاوتدالقديمالحهدكل

وفسجل،الخطوطات،هـأنواعفيعنهاالكلاموسبق)ه!ش!(

أعدهانحطوطةعن8001عامنيفا"لقةيفال!نختأنهابها

أعمدةثلالةعلىمكتوبةوهى.أثربنموصىبنهاروذ

ذلك،الىوبالاضافة.الكلماتتكيلفيطبريةبأسلوب

!بلبنينجرادفيام269خريففي)ءا"!،هـكال،وجد

أربع،الئايخةالمجموعةفيفصكوخ!،5جمعهااييانحطوطات

،ام121م،929بينماالىتاريخها!جععبريةنحطوطةدنزة

أشر.ابننصتطايقوبهمها
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فإنه،فقاليابننصتغاصلحولالجد!دالدليلورغم

فيلهاخاصةنحطوطاتأىاكافعلىتاطعديل!وجدلا

"روخلن،نحطوطةالمحطوطاتهذهبينفيذكرون،نعيماصررة

)ع"ل!3إكل!3هاكارلروهفيالمحفوظة*ءك!ظ()؟ولررهـأ+!ول،*"

.ارفورتفيسابفامحفرظةكانتمخطوطاتوثلاث،ألمانبافي

نقطةتمثلروخلن"امخطوطةإنقولونالملماءبعضأنولو

والطبرية.البابليةالماصريةانحطوطاتبينالاتقال

ولم،انحطوطاتمنكبرعددنختمام001عاموبحد

علىأماشااعتمدت،مركبةأصجتأنالخطوطاتتبن

نتلايى،الاخلاناتمنعددوجودمعأضرابننخة

)نلماسوراه،تعدلمالقرونهذهوخلال.نفتهاليابنعنأل!ها

للحيواناتصورمجردالحواثيمعظموأ!بحت،الكبكلةأهميها

الزخرفية.الأضكالمنغرهاأو

منعددانتاجالىالمهودبادر،الطاعةاختراعوبمجرد

تبلبالعبريةالمقدسالكتابمنأجزاءفطبحت،المبريةالكنب

ررنحه"()!عط+م!يومبرخ،"دايالوهاجر،ام05ءعام

عدذاوأ!درمطعةأصوناك،)فيعا،الاأتررب،من

.ام1516،954عاميبينفيماافامةالعبريةالكتبمن

،ام6151/517زالفديمالعهدمنالأولىالطبةصدرتوند

وكا!ت،3(اعكلأهـ3ء)دنث!+4ينىبرفيلكسمراجمهاوتولى

فيهامةونعيقاتالأرابةايربةمعالعبرىالنصعلتثنمل

ثانةطبعةاالطبعةهذهمحلحلتثم.تواز!ةأعمدة

وصها،تونىمن،حالمبنممحقوب5بمراجح!هاتام،بومبرج

هذهوظلت.االماصوراههمنكثوةمختارات،حاييمابناضم

الطبحاتأما.ام379حتىالنر!االعافيشخدسةالطبة

أجزاءأوبأكملهالقديمللحهدالأولىوالطباتللتلمودالأخرى

أمة.أقلتعتبرفكانت،منه

الاختلافاتالىالأنظارتحولتعثرالثاسالقرنوفي

بالحروفمحظحهاويتحلق،الجاحةانحطوطاتفيالموجودة

بينيخما)1،!ت!ء،كييهوتبامينوقام.المتحركة

،حصر،اكفوردفيالقديمالعهدبطعام1776،078

عبرية.مخطوطةدظئةعلى!زيدفيماالموجودةالاخنلافاتفا

/1784يينيخماأ!درضد)قعه"!روصيدى.ج.بأسا

اختلافاتقائمةالايطالية)!!كله!ا.،رما،مدكنةفي1788ء

ومطبوعة.مخطوطة7141فيالقرا-اتلأهمبمختاراتمطولة

ودىيهنيهوتمنصاضخدمهاايىالمراجعمعظمولكن

نبئا.فأخرةعصورإلىترجعكاتروعى

نأعلألتعلى.3()كل!بارر،اس.أخذام986عاموفي

علئانمئا!دمأنأملعلى،الفديمالمهدمنأجزاءبطبع

لاقىأطوبهأن؟،طلفايكمللمالصلهذاولكن،دقيقا

303



القديمالعهدغطوطات

كريتيانأصدرام269-8091فيثم.ضد!دةانتفادات

عنقويةبمقدمةالقدبمللعهدطبة)"طاهكااف(جينصبرج

دو.(حايمبناممعقوببنصاساب!االتزمولكنه،الاختلافات

الوراةدا"(4"هاه)اء،"أيم!كبتل!رودلف5أعدرم6091

م2191عامفيطبهاأعادثم!ظهة!(،34"حول)ه!أالحبرية

الدتجقة.غوالهواش!منالعديدمع،حا!م)ابننصمنخدئا

د!لجاسةمن)+-5-نورى،"س.س.أعلنام289وفي

نراءاتنتضمنالعبريةابوراةفي)ك!،طريقةأن5)ح!3(

أنها)ذ،اليونابةالترجمةعلروجعتأنهاخطأزعمكئيرة

.،مختلفةضروحاتمنكر!لئابعت

الحبرية،"ايوراةمنثاثةطبعةاصدارابحضاقترحوعندط

بدلأأثيرابننص!ستخدمأن)!ل!لهمماللا!!(كال،"بولرأى

افطوطةتصو!ركئوةمحاولاتوبذلت،حا!مابننصمن

لمحراحماولكن،حلبفياالوفريم!مجمعقالموجودة

طبعاكال،افترحولذلك،بدراشهاولابتصوووهالا!صحوا

لجامعةينينجرادططاتفأعارتها91.!()ولليينبرادمخطوطة

للتوراةوالماصرراهالنمىومراجحةتجموررها"كال،شام،برن

،ام379عامفيطبعهاتموعندما.الثائة(إطعة)االعبركة

ولكن،الضبعلصاءكدالمعتمدةالنسخةأصبحتماصعان

وقد،اثايةالبحة!كواضيالطبعةهذهاحتفظت-للأسف-

منعدزاولكن.الحدثةالانجليز!ةالترجماتمنعددعنهانقل

تغمولأضها،دتتهالعدمالحواشيهذهانتقدواالبارز!نالعلصاء

علئا.تحقيقهايتملماييأ!مديمةالتزجاتمنعارات

والأجنيةالبريعلأيةالتوراةجمحيةأصدرتام589عاموفي

مه+ه*(.ولمنيث،هـ..انورمانبإعدادهاتامعبريةتوراة

علىالقدبةالملحوظاتعلىبيدحدإلىاعتصدالذى8دن!+3(

نورزكلي،سي!ان5الررأ!لرهااييالأصبانيةالخطوطة

نأأأشيثأعلن؟.م6261عامنيوله*0103(53*)ف

مخطوطةفياكال(وجدهماتمافا!شبهأعدهالذىالنعى

لييجراد.

الميت:البحرلفائف:تامغا

عنام8،9عامفيأعلنعنمافرخاالم!حيالحالماهتز

عصرإلىترجع،الابقالعامفياللفاثفمنعددامحثاف

هذهتخدفأنالعلصاءمنمحرونتوقعوقد.قبلهوماالمسيح

الخطوطاتفيالموجودالعبرىابصعنجذرئااختلائااللنلالف

.عامألفنحوذلكبحدالمكوبة

الدرج،الكتابلحلماءبالنسبةاللفائفهذهفيماأهموكان

نخةعنعارةوهو،"ا(،"كهاالرمزالآنعيهطلقالذى

أصابهمما-واضخاوكان.جميلبنهطمكربةاضباءضرش

الحروفبحضكادتفقد،جمزااستخدمفدأنه-بلىمن
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رلمد!ت

*!قمرانخرابة

!ره***

البحر

الميت

م!

مه

المحطوطتلهارحدتالىلكهو!

الحرارلها؟حدتايىلكهر!

الميتالبحركهوفموقع

بوجهيتفقأنهدراستهكدوظهر.كابتهاوأعيدتتمائاتخفي

نأ!.الاختلافاثبحضوجودرغمرىالماصالنصمععام

بعضنيخطأحدثفقد،الكافيةبالعنايةيتملمنسخه

صوبت.ثمضطبتأوفمحيت،الأماكنبحضفيالكلمات

الخطبخفىكتبتكلماتأوحروففيتغرواتتوحد!

!نهطالتصولمحعاتبعضإلىبالاضافة.ككلاتحطوطةبهالمدونة

،الاصمنسقطتالتيوالكلماتالحروفأما.كلف

قدالاضافاتأنأحيائانجدكاالسطرفوقبهتمافكثيزا

الأ!ر.الهاشىعلىمحبت



القديمالعهدنحطوطاتالقديمالعهدنحطوطاث

إيثعياءلفرنحطوطةأقدم

المواضعبحضفهناك،الواضحةالنخأخطاءالىوبالاضافة

النمىمعبتفقمماام!البهيةالترجةمعالض!ايققالتى

الترجمةأنعلىالحلماءبحفىفهيتدلالذىالأمر،الماسورى

سنة.ألفينذكان؟القديمللعهدأدقنضانتقدمالبينة

هذهكانتوانأنهاتضحالمتأيخةالدراصاتمنالمزيدوباجراء

ممااكثرالشينيةايرجةحالمراضعبعضفيتفقالخطوطات

ا!رريةالماصمعتفقالمواضعغالهفيأنهاالا،الماصور!ةمع

السبعبنبة.معمما

كاا(13)هإشعياءسمرمخطوطةأنللدفةيدعوومما

افطوطاتتستخدمهاممااممرالمتحركةالحروفتشخدم

المنقولانحطوطةنا-أو،نفهاباصأنو!دو.الماصورية

صمعلىالتارىءليعينايحركةالحروفهذهأدرجتد،عنها

،الرقرقتلكتتبمهاالتيابطقطريقةأنأحيائاتجد،انص

"ترتان،اصمكذكرالماصرىفالنص،الماصورىالنمىلنختلف

رفوقاليهنضبفيظ،ا(0:2)ش-أنورفوادأحدالفب

أظهروقد."تورتان،يصبحالواوأ5حرفاقيالبحر

الصمغةأن،القديمةالأثوركةالجلاتأحداكاف

عبر-تف!لقد.كدا+)داماله،"تورتانو،سللاصمالأضرية

غ!الأجنهالكلمةهذهمنالأولالمتحركالحرف-الفرون

(1رقم.كهف)من

هي.كاظلتالاكنةالحروفلكن،المألوفة

"ا،()"3)بالرصله!مزاضياءلفرآخردرجوفاك

تموعدما.فضهالصبمنكانأيفئا،الأولالكهففيوجد

أجزاءفهفقدتفقد،سئةحالةفيأنهظهر،بلامذلك

الماسورى،الصمنجذاقربأنهللحلماءتجينوعندما.محوة

.كاا،،ا"38الأولىانحطوطةإلى*اهمامهممعظموجهوا

بعفقفيانحطوطاتمنعدداكن!ئ!افتم5291عاموفي

إلىيلأعرأحدلعدعلىالواتعالمرصمات،"وادىكهوف

عبارةالخطوطاتهذهمنوالكو.قمرانوادىمن.الجنوب

.الجلادبعدالثافيالقرنالىترجعأغاتحدبدأمكنخطالال!عن

القديمالعهدمنالأجزاءمنلككلنسخعدةأيفئاوجدتع

الماسوركة.النصوصمعتماقاتفق

نحوبينمنكهوفعرةمنامحرولي،قحراننطقةوفي

منأجزاءأومخطوطاتوجدت،ك!ثفهاتمكهفثلمالة

تظهرلمأنهالا1،4،11الكهوففياعرهاوجد،كطوطات

فيصاءكاا""138افطرطةأهمبةلهانحطوطةأىالآنحتى

الكبصةانحطوطاتلمفىوجدتوتد.الضاكمالأوالحجم

الرابعالكهففيوجدت؟.عثرالحادىالكهففينوغا
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القديمالعهدنحطوطات

الصحوبةمنوكان.الخطوطاتمثاتمنالقصاصاتآلاف

مجبكان)د،التماصاتمذهتتضتمامعرنةابداكةني

بعدتبطثم،لمهاعدتتقتلاحتىبعناكةأولأترطها

)ذامالمعرفةعلهاالمجلةالقلهلةالكلماتبدقةوتدرسذلك

كانت!و)ذا،فهليستأمالمقدسالكتاليمن4اجزكانت

ماءلةمنكقربماعلالتعرفتموقد.الجزءهظهوفما

أس!.سفرعداماالأصفاركلتمثلالقديمالعهدمنمخطوطة

الراحالقرنالىترجعصرثيلنحرمنقصاصةأنو!رجح

.المحلادتبل

كهوفؤالمكتثفةالموادمعظم!نالكبوالاتفاقوركم

ايربةمع!نقنهاالتيلنإن،الماسورىابصمعتمران

الماسرربئانحطوطاتمعمماامحرالامر!ةعالتوراةأوالسبحية

بهعنا!ةالأضارأقلكانأنه!موالذىصوثيلضروبخاصة

من-افطوطاتإحدىضتوتد.الماسوركةانحطرطاتفي

الترجمةمنجذاقرئاصموثللفرنصئا-الرابعالكهف

الماصوريةتفوقلعلهاأخرىمخطوطةوجدت؟.ال!بحبيما

أفا.والبحنة

كانالذكأالهردمنجماعةالمربعاتوادىمخطوطاتوتمثل

(اما-3235ين)فبحاباركوكباثورةفيملموسنئا!لهم

،الماصريالصعنهأخذالذىالرحميالنمىتمائا/كطابقوهي

النص،هذاعنفقولق!راننحطوطاتمناكبروالجز،

قمرانجماعاتلاختلافطبيمىأمروهو،يخنلففهوالقليل

مخطوطاتمحهمحاملينالبلادمنمختلفةأماكنمنجاصاالذفى

تنخكاتماكزاوهى،نهاجاعواايىأوطانهمقئخت

عهاتجالنخفيأخطاءفحدثت،كايخةعنايةوبن!عبلعل

الككلالىهكذاانتقلتثمومن،ابصوصفيايي!اتبحض

نحطوطاتالىالرجرععنها!)الرجانتلتاييالخطرطاتمن

المحارفدائرةمنالثالطا!لدمنالباءبابفيالميتالجر

.الكاية(

منالكبرالمددضوءفي:القامرةخزانة:عالمحزا

قروننذالينيةابرجمةووجود،الجد!دالعهدنحطوطات

اقي،البحرغطوطاتقبلفيحاأنهغرئما!دوقد،طوطة

الىتاريخهاررجعالقدبمللعهدعبر!ةمخطوطةأيديناببنتكنلم

يهراالوصالحصورفيالحردتعرضفقد.م598قبلما

بيما،لآخرمكانمنالرجلعلىواجبروا،عنهفةلاضطهادات

من!قربلمابالهدوءالضرققالميحيةالأدءةبعف!نحت

وجودعدمتعبلالصعبفمنهذاومع،عاموحمسصائةألف

عصرئبلماالىتاريخهافيترجعالقديمللعهدعبرممةنحطوطات

ايأصلةاليهوديئللحادةنيجةذلكيكونأنالا،الماسوريين

فإذا،ايدني!من،اللهاممف!ايذكركاباتأيةحمالةمن

.الداولمنفوزاتتمدكانت،خطأفاوجدأوبلى
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غرفةعنجارة،خزانةأوسرىمخبأيهوديمجمعكلليوكان

الخطوطاتاهممع!ايحفظ،عيةنيأوالمجمعتبوتحت

لدننهاابابالوتتبحينأنالتنخدمتعدلماييوالوثالق

-عادة-ئدفنالباليةالخطوطاتوكافت،مقدصةأرضفي

دفنه.عدالعلماءأحدمع

التنقيبفيخبعزاشه،3!4)"حفكلكوكثى،"ابراهاموكان

مكقائهمصدرتمائايتكنئموكان،ونحابثهمالودمجامعفي

ميئاكان8!اول)عللأل!كال،)بولأنالا،الخطرطاتعن

المجمعخزانةفيا!ركوك!أوجد.فاالعديدأنمنللنا!ة

.يالفاهرةالمهودى

بىفيم882فيأليءللهودجممعقالحزانةهذ.وتوجد

عنفى!دلمابعدفيماا!تعملثم،مميحيةكنيةأ!لهكان

الوئالقكانتعدكدةقرونمدىوعلى.ليودمجمغاعامألف

عالمافبأهذادخلانحدثثم.الحزانةنلكنيتودعالمهملة

،الزمانمنكرةذاتهاالفرفةصدجداروأقيمبل،النان

بحنىكانت،عثراياسعالقرنقاكثافهاأعدوعندما

حثطوكلأهكذاالأمر!تمرلمولكن،دفنتقدافطوطات

لهذ.ثماطاهللةبالغلدفعاستحدادهمأبدواالحاد!اتنجارأن

والجذاذاتالخطوطاتهذ.منالكثرنقلوقد.القدبمةالوثائق

أوربافيوالمبتالجاحفمنالعديدالىالحزانةهنهمن

كمبردجحامحةمكتبةأرصلتام698عاموؤ.وأمركا

تفو!ضومعهوله!هام!(ع،""!)3!ثز،عليماناليداا

منقمكن،الخطرطاتهذهمنتدراكبرعلىالحصرلفي

النيالفصاصاتعددوبلغ.القصاصاتمنالكثرشحن

تشتكلقصاصةألفملان!علىرربوماالحزانةمذهشنقلت

تى،الحادكةالحملعقودلأن،الأنراعمختلفمنوثاثقعلى

تحفظكانت،ذلكغ!أوتاريخأوتحيةفياللهاسمتحملكانت

معرخا-/يأنلابدالوثائقلهذهودراستنا.الخزانةهذهلي

ولقد.الو!ىالعصورنلكفيبالقاهرةاثفافعةالحياةعن

خزانةمنالمأخرذة-الكتابيةالخطوطاتمنالمثاتأصبحت

العديدبدراسةكال،"بولقاموقد،الآنمتاحة-القاهرة

نحتلقينجمموعتينعنبنظركاتهخرجئمومننها،

ووضع.اصر)ئيلمنوالأخرىبابلمن)حداما،للماسررصين

الكوعلحملنالقد.العبريابصتارغعنفروضعدة

أيضئاالككلهناكزالعاولكن،انحطوطاتهذ.دراسةمن

الوثائق.لهذهالدراتمنبمزبدتحصبلهيمكنمما

!عتغدونالحداءكاندقد:حلبنحطوطة:ع!رحادي

كاملةغطوطةأقدمهىحلبنحطرطةأن-سابفاذكرناكا-

وضعالذىهوذاتهأض!ابنهارونوأن،الفديمللعهدبا!ة

أكلخابثمومن،فهاااوالماصراهبهاابطقوكيفيةتثيهلها

أطضاا!وطةهذ.استخدامصيتكنلمعندماكال،"بول
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هاجم،أم489عامو!.اثالثةطبقهافي،الحبرية"لترراة

فخثيوأحرتر.حلبني)الكبة("الوفريم،جممعالرعاع

أصابقدالدماريكونأن-صنراتبضعمدىعلى-الناس

بناسحق5-آنذاكيلالاسرالرئيىأنالا،الخطوطة

وظل،وانقاذهاعلهاالعثررامكانيةنيالأمل!فدأ-ز!ي،

عنأ!معقادةمعمرازاوتناثى،مكانهامعرفةمجاولطو!لأ

اثيةالخطوطةهنهاكتافبهايمكنالتيوالوسائلقالكل

،بالنجاحجهودهتكللتوأخيزا.أورشليمالىبلامونفلها

عياالمثررتمبأنه-كلهلمالعاعلى-ام069عامفيوأعلن

للأصلكن.أورشليمفيالحبركةالجامحةمكبةفيوأودعت

قبلكانتفقد،الرعاعأكدىعلىكبرتلفأصابهاقدكان

%09ذلكفيبماريع!انحونتدنتدالآنول،كاملةام489

.ص!أضارمن

نمحلمحلبفي)البة("الوفريماططاتأنورغم

أكاالا،ا!طرطةمنجزءأىبتصويرايهودللحلحاءمطلفا

)5ءلأحأليوكى،هـوليمالانجيزىللعالممرةزاتحمحت

،27:03(ا-26:7نكعلى)تنيفهاصفحةبتصوكل

التثكيلحركاتعنكثابهسدرفيام887فيقثرها

حودثين،جوضنهـ.ام.أعلنام669عاموفي.العبرية

أنهاكشفأنهالحبريةالجامعةمن.ول.ا)!ءهي!هتأهظ88،4)اف

صفحاتبفعبتصويرآخرلمسيحي،أخرىمرةليحمحقد

)."صيجول،ج.8الذ!نثروقد.حلبكطوطةمن

صنوات(عدةدمقفيقفىوقد،المرسلينأحد-لل!3

ضمنهسوركةههمالم!دارحلاتبفوانكمانجاام019عام!

:4تثعل)تثنملحلبمخطوطةمنصفحاتلبضعصوزة

تلفماضنتلفتتدالأجزاءهذهكانتولما.6:3(38-

كرو،فرحمصدركانالصورهذهوجودفإن،انحطوطةمن

واضحةغو،ججرل5التقطهاالتيالصوركاتللأسفولكن

المتحركةالحروفتفا!لكللمعرفةتكفيلدرجةتمائا

الحروفنراعةأمكنأنهولو،والماصراهالترشيموعلاممات

افطوطةأصالةفيثكأىيوجدكادولا.بوضوحالاكنة

منالمزيد!لتيوصرف.أش!بنبهاروناباضرةوعلاتا

عل.القربالمقبلفيالضوءمنكيزاافطوطةلهذةالدراسة

الئخة.الخطوطةهذهلنصوصكث!ةتفاصل

الحبرية،انحطوطاتنخعند:اططأأنما!:عشرلالي

أنواعكلفييحدث؟الخطأأنماطك!كررأنالطبسصنكان

أخطاء)1(:الىالأخطاءهذ.تصبوجمكن.افطرطات

.الذاكرةاخطء)3(،السمعأخطاء2()،ابصر

طركقعنتسخكانتطمحيزاافطوطاتأنالصروففمن

وتتقالكتةمنعددباملاءواحدرجليقومحث،الاملاء

والروماية.اليونانيةالخطوطاتفيكيزامجدثكانكا،واحد

الفديمالعهدنحطوطات

غوهوفيق!رانوادينحطوطاتفيحدثماهوهذاولحل

الأضارمنالثعبيةالنخإعدادعندو!فاصهالأماكيمن

الريهةالنختصلأنتمائامحظوزاكانولكن.المقدصة

يمعنأنالكاتبعلىكانإذ،الأصلوبجهذاالمقدصةللأصنار

ترجدألا!بب،عيهوبناء،شسخهكومفيمامرازاالنظر

فقليلةالذاكرةأخطاءأما.الربهةانحطوطاتفىالسمعأخطاء

يختلطأنعحرضئاكانالكاتبأنجثموجودةلبهها،جذا

.رأىماغ!الحطأبطر!قصكتبكلمةتذكرقالأمرع!

فقد،الحروفأصكالتشابهفمردهاالبمرسأخطاءأما

كملالتيالنسخةفيواضحغرحرفقراءةفيالكالبنحطىء

الأخطاءهذهثلنجدماويهزا.حيقتهغرعلىيخكتبه،كها

بينهو.اللبىضيرغاالأخطاءوممر.الكتال!ةانحطوطاتفي

ليصحبحتىرحمهمافيجذاتر!انفهماوالراء،)الدالحرفي

فينراهدلكعلىالواضحوالدبل.حالهكلفيلينهماامميز

كتبحيثالأياموأخبارالملركأسفارفيوبخاصةالأعلامأعاء

حالاتمناكأن!.ابالراء،أخرىوصةايالدال،مرةالاسم

بخظوضهالهاعلاقةلأأنبحدوالبعينيةالترجمةفيكلمةخمانجد

الذكطالماصوركطالنمىأنباخراضولكن،العبريالنمىفي

عنعوضئا"الدال،فيهقرئت،البعينيةالترجمةعهنقلت

ا!نىلاتفق،الأساسهذاعلىالكل!ةصوبتفإذا،"الراء،

الحالتين.في

!عرفعماتنتجالبمرأخطاءمنضائعةأخرىأنواعوهناك

مجموعةأوحرفكتابةأى-اءة"5)!"ل!ي"بالهابلوجرافي،

وفاك.(مرتينكنابنهاوجوبعنواحليدلأ!رةحروف

وأالحرفتكرارأى-نه54الأ"هه!ه،اإلدنوجرافيأفئا

نئابهبببالحذفوأ!ا،قصد(غكلعنحروفمجموعة

تقفزجث)وله،ل!د!!يم!ه+الهومحوتليوترنا5أوالنهابات

بلةبذلكصقطةنايتهالطتماثلهاأخرىالكلمة!نالمين

عندالخطأهذاثلييهرر2كا-بكلو!لم.اكدرأو

النخ.

نناودنالأنانظزا:الترجماتمنالدليل:عثرلالث

والترجومالسبعببةالنربةثلالقدبمالعهدترجماتمرضوع

عنالكلام)عدمرضمهافيوالفولجلالا)البثهطة(والرياية

المحارفداثرةعنالثاقالمجلدفيالمقدسالكتابتربات

العامة،الأ!وربعضعلىهناكلافاشغصرلذلك،اليهابية(

التديم.العهدونصوصأيرجاتهذهبينالحلاتةعن

نأالطببحيفمن،ايرجماتمنترجمةأهميةتحديدعند

إلىالقديمالحهدخرجمة.الترجةعمرموالأولالاعتباركون

نحقبقفيلهاأهميةلاحدثةترجمةهي-مثلأ-الهنديةاللنة

الذىللنصشهادةأودلهلأتحدولكنها،العهدالقديمنصوص
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نأمجب،قيصةأىللتربةتكونفلكي.التربةعنهنتلت

تديمة.عصورفيتمتقدتكون

مانصتربةف.أصايامدىفهراثفيالاعتارأعا

قرتهمنكثيزاابمى!قدأنلابد،أخرىلنةالىلغةمن

مجدث!،نحتلقينلتينفيتمائاتتطايقلافالكلمات،ودخه

تختلف!،المتح!لةا!لفةالكلماتبنالأياسمنكثكل

جذرئااختلائا،الج!ليناءوقواعدالأفحالوصغالنبصأنماط

نأهوالترجمةتتطعهطكلفإنئمومن،ا!لفةاللناتز

نصعنايرجمةعندأما.الأصلىللصفىعامةعورةتتل

الأخ!ةايرجمةفيالنجوةشعأننلالد،لغةلاثةعننرجم

تمفيالثيالهامةالعواكلأحدفإنهذاوعلى،الأملوالنمى

النصعنباضرةنقلهاموضرعهر،الترجمةعلىقيمة

عنجوومالقدكىبترجمنهاقام-مثلأ-فالفولجلألا.الأصل

ليكب!ةأيةفاكانلذلك،م004فيعباضرةالعبريةاللغة

حالةفييخظفالأمرولكن.التارغذلكفيالعبرىابصتحديد

يضعةسنلفولجاتاأفممأكافحع،القديمةاللالينةابرجمة

ايرجمةعنررباضرةالحبريةعنشرجململبها،ترون

فيالبييةالتربةنصتح!قعلىقيماوتقتصر،اليه

يعامركيوكاهنالسامريةللتوراةعورة

القديمالعهدنحطوطاث

منبكصفأفلالعبرىالأصلتحديدفيقيمنهاأما،التارغذلك

النولجلألا.

البيةالترجة:هيباثرةقديمةترجماتأريعوفاك

)الثطة(الر!انةوابرجمةق.م.028نحوفيبدأتابي

أجزاثهابحضأنركمالمحلادىالحامىالقرنفيتمتولحلها

فيتمتالتياللاينيةوالفولجلألا.ذلكمنأقدمتكونقد

أزنةقتمتايي)الزجوم(الأرايةايرجاتثم،م004

نحتلفة.

الذىالجهد!ىوهو،نففلهالا!ببآخراعناروفاك

نجدالصددهذاوفي.النصوءمةنقاءعلىالحفاظفيكذل

تفوقالماصوركةالنصوصعلالحفاظفيدذلتالتيالعنا!ةأن

العهدترجماتنحتلفذلكفيبماآخركابأيفيشلاتها

للترجمةا!تلفةالخطوطاتقالاتجاهاتت!ثعبتولقد.النديم

دراضهافيعددبلاصاعاثالحلماءبعضتضىوقد،السبعيية

منتكاملفظامالىيصلوالمولكنهم،ببحضبحضهاومقارنة

أنسابخرائطوعكلمدارمممأ)أومجموعاتالىتقسي!هاجث

اليونانية.الجديدالعهدنحطوطاتعصلتالتيئلكشبهةلها

الهاثلللكمنطرابنجاحكمأنيمكنكهذامروغاأنمجتصلولا

أوترجمتانحتلفةالأضاولأنوأيضئا،دراصتهتلزمالذى

مختلفة.أزفةفينخت

صموئل،سفرثلقسمفيكبرىأمةالصبييةوللتربة

ا!رللاختلافتعرض-الق!مهذافي-المبرىانصلأن

يمكنحيماأيضئاخاصةأ!ئوللشيية.آخرجزءأىش

النثكيلاحركاتفياختلافحدوثأصاسعلقراءتهانفصر

فيهاصتدلتعنه،نقلتالذىالعبريالأصلأنباخراضأو

واضحمثالوهناك.القولصبق!بالعكىأو)بالراء،،"الدال

:الماصورىالنمىيذكرحث12()9:عاموسنبرةفيلذلك

الكى:البعينيةايربةتقولينا،أثومهبقيةكلثواالكي

الاختلافهذاتفيمويمكن،،الربالناسمنالباقونطلب

واتجدالالكلصاتاحدىتثكيلاختلافافتراضأساسعل

هذاالرسوليعقوباقتشوقد،أخرىكلمةفيبالدالالراء

مجمعفيقاطحةكحجة)15:17(الأعمالصفرفيالنص

الجحلين،خوةمنالبمضفيهالحاضرفىبينوكان،أورثليم

فاومن.بسهولةكلامهلفندوا،صحيحغ!اقتباسهكانفلؤ

مطابفاالحبرىالأصلكانالرسلعصرفيأنهيقنأننتطع

.رىالماصالنمىمعممااص!السبحيخةللتربة

والمباثرةالقديمةايرجماتمختلفأنبالذكرجد!رهووكلا

ايرجماتتلكفإنثمومن،البعييةبالترجمةكثيزاتأثرتقد

علىكاتتلومابفدر،الحبرىالنصعلفويةحجةلبت

التأوللمعرفةبالغةقيمةلهاايرجاتدراصة)ن.ذلكخلاف



الفديمالعهدنحطوطاتالفديمالعهدنحطوطات

يوحناإنجيلمنالأيخرةالصفحةبهاالسيائيةللمخطوطةمورة
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لاخعطافا

فيتمتالذىالوقتفيالأجزاء!تلفضاثئاكانالذى

في-كونأنالمحكنابد!لابمىيحديدوأكضئالل،الترجمة

في-الماصريوالنمى.الأصهلالنمىهو-مينةأحوال

أىعلىمما7صرعبهيعت!دالذىابصهو-الحالاتعصم

تربة.

المتاحةالمادةأنملاحظةمجب:اطلامة:عثررابع

هومامضاعفةأضعائاتفوق،القديمالعهدنصوصيحقيق

العهدعدافيما(ىأ-فديمةونيفةأىنصوعىلتحفبئمناح

ا!طوطاتنحتلففيالاكنةالحروفجم!والتطابق.الجديد

التيالخطوطاتمنالهاللالكمان!.الدخةالىكدعولمما

أبعدال-تطابق،الميلادقبلماالىترجعوايى،اكا!ائم

فصاصاتأن؟.رىالماصالنصالاكنةحروصافي-حذ

بحضفينحتلفةوثائقوجودعلىالدليلتقدمأنيمكنتيلة

هوكبضهاولحك،ابكرةالفترةتلكلي6ليلإسرأرضنواحى

نرجمتالذكيالنمىأوال!امريةالترراةعنهنقلتالذىابمى

السبيخة.ايربةعنه

نخلاعادةنخ3أن،اياريخفينركدلححللانه

دونأش!ابنعصرحتىذرانجماعةعصرنذابصوعى

الماصريوفىأدىولقدهالطيفةالاحتلافاتهذهسوىوقوع

وتقنية.النحركةالحروفوضعنظمتصجيلهمجليلةخدت

الى-ستعيتابالقاهرةالمهودىالمعبدخزانةنصاصاتأن!

يمثلوأكن،النظامهذاتطورمعرفةعلى-سبقمماأي!دمدى

علىالحفا!،الثكيلعلإماتأوايحركةالحروفوضع

.الماعررءلون)يهوصلماذلك!كلوأ!،القديمةالنصوص

عنهأضرتمامعرفةمنستصكنناحبنحطوطةان!

قبل.ذىمنأدقبصورةالماص!رونجهور

يكصف!،طحوظةبدقةحفظتدالنمىأننعلموهكذا

المقدسالكتابفيثقةلناتكونأنليالإفىالقصدعنذلكلنا

خطأكفعأناحمالمع،آخرمحابأىفيمماأعظم6وأصالنه

هامةحيقةوهذه.حدةعلأخذتمتىبذاتهاآبئنخفي

يمكنبمفردهافآية،بممردهاآيةعلعقدةأىنجنىلاجذا.حتى

يننخلافأييرجدلاوجث،ماخطأعلتثنملأن

النص.نيتفصأىحدرثاحمالعدمذلكفمعنى؟آكتين

ىأ،بالروحياتالروجاتنقارنأنويأمرنايحنرفااللهإن

ابمض.ببعضهاالمتدسالكابأجزاء

واخنلسه،واستلبهبرعةوأخذهجذبهخطقاالىءخطف

ىأالحوخطف،بهذبأىالبصرالرقظفويقال

قصزا-لهلهىضئا-يأخذشهوفالحاطفاصترقه.
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الأصديخطفثلصا،والظلموالخعالطمعمنبدافعوبسرعة

يخطفأو4(3:عاعوسأيفاانظر25،:22)حزالفرصة

:401)مزلتخطفتزمجروالأضبال(01:21)!والحرافالذئب

بينومن،الظالمأضراس"هئت:أيوبويقول.2(ا

منالماكينأنقذأى1(:927)أ!وب،الفريةخطفتأسنانه

ظالمحم.كد

الفريسيقولفينرى؟،هـخاطفينيعتبرونالدثارونوكان

الحاطفينالناسباقيمثللستأفطأثكركاأناصلاله؟ني

الربوكذر.ا(اا:8الوالعشار"هذاثلولا..الظالمين

لأنكملكم...وبل5:قاثلأالمرائينوالفريسيينالكبة!وع

اختطافامملوءانداخلمنوماوالصحفةالكأسخارجتقون

بولىالرسولويضع.:93(ا9لو23،2؟ه)ت،ودعارة

)اكوالأوثانوعدةالزناةمع،الخطاةأضرببناالحاطفين،

..أوثانعبدةولازناةلا.تضلوالا!ول؟،ا(وا501:

صلكوثثروثونخاطفونولا..طصاعونولاسارقونولا

.1(0و6:9اكو)"الصوات

علىتنكلواالا؟المرنمفيقول،صاحبهييدلاوالحطف

تضحوافلاالقىزاد)ن.الحطففيباطلأتصرواولاالنم

لمنو!ل5:قاءللآ)رياابىينذر!1(620:)مزقلئا،عليه

وقلبكعيينلأن...حقبغكلوعلالههعدلبغريته!ني

وعلينكهالزكيالدموعلخطنكعلىالايت

أيمئاانظر،ا-22:317)اريالتحملهما،والظلمالاكتصاب

لمدنةاويل:لينرىاببيناحومو!ول.22:13(حزقيال

.1(3:)ناحوموخطفاهكذثاملآنةكلها.الدماء

أنف!هم!ديوالخطفالظلمامن:بأنهأتقاعهالربويمد

.72:14()مزعييه،فيدمهموكرم

أخطفهااالذىرددتخذ5:البرةبروحالربو!ول

هولأنهالآخرينخطاياعنكفارةنفطقدملأنه96:4()مز

الذى"جعلاللهولكن،خطةبلاقدوشاطاهزاكاننفسه

كو)2ت،اللهيرنحنلنصرلأجلناخطةخطة!عرفلم

.2(5:ا

ضالاالمؤمنضانمؤكذاالصاعكالراعيالربويقول

أعياوأنا.فتتبعنىأعرفهاوأناصوقيتسمعخرافي5:أبدئا

دأ.يدىصأحدبخطفهاولاالأبدالىظلثولن/ئدتحياة

يخطفأنأحديقدرولاالكلمنأعظمهوإكاهاأعطاقالذى

.ا:27-.3(.)يوواحد،والآ!أنا.ألمييدمن

:الاضاف

فيالبهةالىالأولىرطلتهفيبولىلالرصيكب

الأجاءمخنإتا:الرببكلةهذالكمنقولاتا5:تالونيكي



لاخعطافا

تهافنفسهالربلأن.الراقدفىنمبقلاالربمجىءالىالاقين

الماءمنينزلسوفاللهوبوقملاممةرئيسوبصوت

الباقيئالأحياءنحنثم.أولأسيقومونالمسيحفيوالأموات

الهواء.لطالربلملاقاةالحبفيمعهمجميغاضنخط!

بحضابعضكمعزوالذلك.الربمعحبنكلنكرنومكذا

.ا-17(:ه4تروا)،الكلامبهذا

بلالارضمنللموننالمسيحاخذهرفالاختطاف

ثمللملكالميحمجيءسيبقالذىاللهكضبافكاب

وهناك.51-53(:أ5اكو5:9،أاتىالأبديةالديخونة

!ؤمنونمنبيرالاختطافبوتتكعلقفيماغتلفةآراءثلاثة

المطية:والفيقةالأرضعلىالألفيبالملك

الميحأنأي:العظمةالضقةصبئالاضاق)1(

بحدوتمقبدغرفهو،خاصتهلأخذلحظةأىفييأقيتد

3:3(.رؤ،525:13..و42و24:36)تمينةعلامات

و!قدالميحضديخهايظهرسواتجعالاختطافويعقب

صواتثلاتبحدينفضهلكىالقديمالنحبمععهذا

منالأخكلةوالنصفالنواتالثلاثوستكون.ونصف

كاتكلمالتيالعطيةالضيقةزمنهيالمسمحضدحكم

الأولوالنصفالواتالثلاثأما2(ا24:)تالميح

العظيمةالضيقةيمقبثم.8(ة24)تالأوجاعمبتدأفهي

3-6،(.25:ا)تالأجاءلبدكأفد!بهمعالمحعودة

ؤر14،جهوذاا:3-ه،4)زكبالبرالحالمعلىويئك

7(.و02:2

انظركةهذهعلىوبناء:الضقةفتصفليالاضاف)2(

ابظاعي،(االلاهوتمحابهفيا&"!لا!برزولأولفريقول)؟

جشدالتيالبعالسنراتمنتمفقصهخطفونالمؤنينإن

كلمىالمحفيأق،القديمالثحبمع!ذاالمحضدفها

المؤفبنبغبريتعلقفيماانتظارغووعلفجأةأى،الللفي

بابةأما،أ(:ءا6رؤ5:4،أتى،24:3،)ت

نأوق!هاوسيبدو،العلاماتبعضهناكقتكونللمؤمنين

ت)بنيقدالهيكلوسيكون،5:3()اتىسلامفيالعالم

القديمالعبدينفعلأالمحاهدهعغدتفدوستكون:ها(24

انظر،ا2:ه4)تالهيكلكجىوفجأة.الحظيموالديكتاتور

المطمة.الصقةمنالمؤنونينجووهكذا،9:27(دايخال

يحدثالرأىهذاعلىوبناء:اففةبعدالاضاف)3(

اللهغصبجاماتانمكابوقيلالفقةنهاتعندالاختطاف

يقولبرلىالرصولبأن)أ(:الرأىهذاوورطون،البة

.5:9()اشكالآخركأللغضبيجعلوالمالمؤمنينان

أواخرفييردالللنيكلصالربمجيءوصفان)ب(

:16)رؤوالابعالادسالجامبينا!فةوفي،الرؤياصفر

.5:4(اتى24:3،تانظر15،

فيوإلاضطهادالضيقمنمطلفاينجوالمالمؤنينإن)ب(

الأزنة؟غايةفييجرنفلمادا،الاريخعصورمنعمرأى

،قى:قائلأ)24:ءا(قىإنجيلفيالمشحككلم)د(

.،الجالالى...ليهرب...الخرابرجةنظرتم

الألفصشبقالاختطافبأنالرأىأصحابمنوالمعتدلون

طالما،أخرىأفكازايعتنقونمنمعالاختلافيقبلون،سنة

الموضوعمعبالمقارنةأيةأقلبأمورتحلقالاختلافأن

لاأوالأرضعلىألفىملكناكيكونهلومر،الأهم

.يكون

أنه!زكدونالضيقةيعقبالاختطافانيقولونوالذ-ش

خىالحظيمةالفبقةلمواجهةو)عدادهالمؤمنتقو!ةمنضررلا

دفعهفيعظيتةالخسارةصتكونولكن،بهايمرلنكانو)ن

بما.ضرهرببماصمايمرلنأنهأصاكىعلىللرخاوة

علىالف!قةسي!بقالاخت!طافبأنالرأىأ!حابويثدد

بأدبالقوليتسكونلأنهم،والكنيةالقديمالثمبلينا!ز

ضط.القديمالثعبعلىقا!رةالعطةالفيقةفترة

ن)يفولونالذ-فىالجزيالاخطافنظريةأصحابومناك

الذينوحدهمهموالاستحدادالفدا!ةحياةيجونالذين

فلاورر،الرخاوةحياة!كيونمنأما،الضقةقبلجخطفون

لتؤهلهماالمطهر"شنوكالهمستكونالتىالضيقةفييجتازواأن

6:13،تأيضثاانظرا:6-7،)ابطالنهارالميحلمجىء

.1(3:.رؤ21:34-36،لر

لشملجمعباعتبارهالاختطافأنالآخرالبحضوكفد

الفيقة.فترةبوجودالاعتقادبدونبهالإيمانيمكن،الله!ثب

ومادةالأولالمجلدفي،السنة)الألفمادةإلىالرجوع)الرجا

الكتاليةأ.المعارف"دائرةمنالافيالمجلد!الثافيأاالمجيء

خطاطيف:-خطاف

بهاتجتذ!(شوفةأو)منحنيةحجناءحدووةكلالحطا!

الأصدوخطاطف،خطاطيهاهيابعومخالب.الأثياء

موالبهرةوخطا!.الحجناءالحديدةتثبلأنهابراثنههي

تاعدةلكلوكان.المحورفيهاابكرةجافيفيالحجناءالحديدة

أربعا،الهيكللطسليمانعسلهالذىالمبوكالبحرقواعدمن

وخطاطفالأتراسغتالأربعوالبكر...نحاسمنبكر

.32(و7:03)امل،القاعدةفيالبكر

خطم:

كلوالحطام.وفمهاأتفهامقدمأوأنفهاهوالدابةمنالحطم
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نحافيه

عنلأووبالربو!ول.بهئيادابع!أنففيوضععا

تثقبأم،خطمهفيأسلةثضع5:خليقتهعظ!ةليانا"لويلألان

كث!ةأغصانذونباتوالأصل.:2(14)أروب؟،بنهزامةفكه

يمكأنيتطيعلاأروبأنهووالمقمود.الأطرافضالكة

خطاثا.أوخزاتفمهايضعأنفهوثقببلويلألان

)خف!

نحاكة:

ويقول.خفضهصوتهوخافت،انخفضصوتخفت

(62:61أ)كأللاهمهتأديككدعاخةمحبوا5:ابيى)ضحياء

لهم.الربتأديبعدخيضيصوتتفرعاتهمر!واأى

:خفارة

.ال!ةأ10المعارف-"لما)منائانا!لدفي)جز!ةاانظر

خفايق:

إلادل!لاولكنه،الط!انعلىقادرثديىجوانالحفاش

منمعلقاالمظلمةوالأماكنالكهوففيانارويقفي،للأ

وجودعنالحديثالحلمكئفوقد.أنحلالورأ!رجيه

فيأنواعهاعددويصل،الحنانضأنراعمنمذيلعل!

الفاكهة،آصالخفاكأنا،نوغاعر-فىالىوحدهافلسطمنن

13وردوقد.الحجمصغونوعوهوالحثراتآكلوالخفاش

:14تث91،:ااالاالنجةالطيورقائعةآخرفيالحفاش

)18.

الماريأكللأنهللباتينمؤذ!ةآفةالفاكهةخفاشوسبر

ولهذا،جمعها(قبل)أىتمافاتنضجأنقبلالمشق()ونحاصة

أو،بأكباسأغصانهاعلوهيالمارتجغطةالمزارعونيقوم

الحفايخق.عهاممغ،كبيرةببكةكلهاالئجرةتغطة

فيفيكلهاممهويحملهاالثصرة-عادة-الخفاشويخطف

هذ.ققجد،المظلمةوالأماكنالكهرففيمعيهمكان

ويجح،الحفاشفضلاتمعالمارمذهبذورمنالكوالأماكن

.للأرضصطذالاضخدامهاالفضلاتهذهالفلاحينبحض

منفرلهتهعلخاطفةبرعةيخنقضالحراتخفاشأما

.ل!نانناظ!تبر!وولذلك،الححراتمنوكرهابعوض

أوثانهالإفانطرحالهومذلكافي:البيإشعياءويفول

للجرذانللسجردلهعملوهااييالذي!ةرأوثانهالنضية

مذهأنالى)ضارةذلكفيولحل.2(.2:)اشوالخفايخق،

رمزفهى،المهجورةوالأحنالظلمةفيتحبقالجوانات
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تح!لج

كالتأعمالهملأنابررشاكثرالظمةأجواالذفىللأشرار

)وهيإربارطلةفيإضارةجات؟.3؟91()دوضرررة

منالأولالجزءفيا)ريا،مادةالىارجع-أبوكريخةرسالة

)ص!ليلينر!بدهاكاناييالأوثاننبأا(الكتاييةالمعارف"دائر.

فوقويوضعأجادهاتزفىكانت،الحىاللهعذارتدادهمفي

ولبههم،أ!ئالهايتبونفكافوا،الحفايخقأضكالرؤوصا

.(28:1)إشقيمها،الأوثانتزول5عندماعنهمصيطرحوحها

ضق:

والحنتان،وتحركاضعطرب،خننالاخنوئاالشءخنق

وهلئاحز"لابخفققدوالقب،تبفوضدةالقلباضطراب

منوخغققبىاضطربفلهذااألمهو،ويفول.وفرخاطرئاأو

توقي.خافقتلبى5:داودتولكا.(\37:)أكوبموضحه،

وترل.1(38:.)مزس،يسأكضئاعينيونورفارخي

الربومجدنوركجاءقدلأنهاستري)قومي:الني)شياء

كحوللآنهويتعقلبكويخفقتظرفىحبنذ...عيكأضرق

.5(او06:))ش،الأمكى)يكويأقيابحرنروة)يك

خوالي:

خيت،بخاجهضمفإذاالطلا!ر/جناحيفيريثاتالحرافي

بحدرثاتبعهيأو،اباكببعداللوارالأربعهىأر

.الجناحمقدمرلاتصىالقوادمأما.المقدماتالسبع

فخمنكجيكلأنه...ملجأىللرباأقول:المرنموقول

تحنمي!أجنحنهوتحتيظللكجنهرافيه.الخطرالوبأومنالمياد

.2-4(1:9)مز

)خل!

خلب:

الى:هوضعولمقول.قبوفتنخدعهوخلايةخلتاخل!

تتةأى1(4:1)هوضعالتلب،تخلبواللانةوالحمراالزق

الحق.عنبيذاولده

تحلج:

ىأالعينواخلجت،واضطربئحركاليءاختلج

أليفازوتول.قلقةمضطركةحركةوذهائاجيثةتحركت

)أكلب،يخاكتختلجولماذاقبكلهأخذكلماذا5:لأيرباييمافي

تتاخاطىءرجلأنكلولا:لهينولوكأنه،12(أ:5

.عياكواخنلجتقبكاضطرب



خلخال

خلخال:

للزينةهأرجلهنفيالناءتبمهاكالصوارحليةالحلخال

يقولولذلك،رنبنمنالحلاخيلتحدثهبماالانتبا.ولجذب

ممدوداتوثمينتمثاعنصيوننجاتأنصنجل5:الرب

ويخخنميهنفيوخاطراتبيرضهنوكامزاتالأعناق

والضغائرالحلاخيلؤ!ةاليومذلكفياليدفزع...بأرجلهن

.(1-8ا3:6))ش001والأهلة

:خلود-خاللى

المواضيعأهممنالخلردصضرعلعل:!د1()-أولأ

مافكميزا،الممالطوتحديدايبرفيالمقةتتطلبالتىالكتاية

الفصرأو-النفسبقاءعنللتعبو)خلرد،كلمةتستخدم

نألحقيقةتأكيذا،الج!دموتبعد-الانانفيالروحي

المقصودوهو،باقيةفالت!،ضىءكلضهايةليسالموت

.الآخرةأوالأخرىالحياةعنالحديثعند-عامةبصفة-

الىتفتقرالثعوبمنالكثرأنتأكبدإلىالأمريحناجولا

الآلى،المعرو!بالمعنىالروح،5لخلردالصحيعالمفهوممحرفة

عناصربيرميزوافد-اثالصبلعلى-المصر!ننفقدماء

عناعروهى،وغرهماو"ابىه"الكا،مثل،الاناننطالجاة

الأرضة،بالذاتضيةأطيائااعتقادهمفيوكانت،نموتلا

تتذىأنالىحاجة!تكنفلم،للانساناقر!ناأغا.و

القرابين.لهاتقدمأنأوبالأطعصة

منالباقياالفصراحالةأدوهو،أيةأممرأمرأثمةولكن

."خلوذا،أواحياة،!مىأنيمكنلا،صتهبعدالإلسان

حسب-الأحرالمحظمفيولبههاالمرتعنمختلفة-،لةإنها

والفعفوالخمودالغمرضمنحالة-الثحوبتلكعقيدة

نألانهاو!رتمبالانانيخ!اهاحالةصى،وا!اب

يرجوها-

)الخلود،تفهم،حقارةالأرقىالرثنيةالئموببحضولكن

.وقيودهالح!دثقلمنتخلصتلأنهاالعادةمنحالةأنهعلى

الأفكارمنكثيرفيتعلغلت-فكرةالىالمفهومهذاأدىوقد

الروحافي.العنصرفناءوعدم،القىاخلودعن-الحديثة

الماضىعلى-البضلدى-المفهومهذاونمحب

.للقاءقابلكوبطبيحتهالنصرهذاباعتار،والمتقل

الحلودعنالكتادالمفهرميختلف:الكايىا!لفهوم)2(

بعدحفاتجقىفالنفس،الأخرىالمفاهيمطثرعنكبيرااختلائا

ال!اينظرلاالجسدمنالتحررمنالحالةهذ.أنالا،الجد

المقدسالكاب!الخلود،الأن،كاملة،أحياةأنهاعلىمطلفا

"ضئول،:الموقعالمالىالدحولىأوالنفسبفاءمجردهوليى

وأاجاةهيستذاتهاحدفيالحالة!ذه،هاثزه5أو

خلود-خالد

.،صادةا

ا!نانخلودهوالمقدسالكتالييمنيهالذىاالخلود،)ن

حالةمنالخلاصتضمنضو،مغاوجصذاروخاككل

عهما،المتقل!الوجودمنحالةمجردليىفهو،المرت

الحياةراتلاكللفداءنتجةال!حادةمنحالةلك!ه،زلكطال

والج!دالروحقالمكئلةوالحياةالمامة!مل!ر،الأبدية

وجوهه.نحتلففيالموضوعوشتناول،مغا

الطبيعي:الاضاد-ئانتا

الموتبعدالروحببقاءالاكقادإن:الاضادهذا(!ل)1(

؟الاعنفادهداروحع!ءأىالىللكن.عابةظاهرة

جع2الاعقاداهداأصلأنالأنزوبولوجاعلماءيفنرض

ولكن.الموقوجودباصتمرارتوحىالىالرؤىأوالأحلامإل

هناكيكونأنيجب،الروحببقاءيوحيالحلم)نلقولأنفبل

دأ!دولكن.دائئايتوفراماوهو،الروحبوجودإعتقاد

البدالق،الانانفحتى،،الوعي5لييكمنبسيطاتفييزافاك

اليءومذا،ويريدويحس!كريجحله،ماضىءداحلهفي

التفكيرفىولالموتوعد.الج!ديةالأعضاءعنيحيف

الطيميمنأليىإزا.مرجوذازالماالجديفاوالاحساس

عنبعيذاأخرىحالةفيموجوذ!يستمراليءهذاأناقراض

تخلقه.لالبهها،الاعقادهذاعلىالأحلامتاعدفد؟الجد

،الاكقادلهذاالأعمقالأصلعذائلوجودافتراضوبغو

.واصتمرارهلمالطكلفيانتثارهتحيليمكنلا

يؤخذأنيمكنلاالنرفىىالفطريالافتراضهذاوخى

الخلودفكرةإلى-شدىأنأو،الموتبعدالبقاءعلىبرعائا

-الفولصبق؟-الأحوالأفضلفيفهو،كايخةبصورة

.الأرضعلىللح!اةطييةصررةإلالي!

فلفية:براهين)ب(

لإئباتالفلسفيةالحججحميعليست:روحافةابفس1()

والحجة.القوةمنالدرجةنف!علبقاثها()أوالعىخلود

أفلاطوذ(يقول)؟للنفسيقيالميافيزالجوهرأطسعلىالمية

ضداستخدامهايمكنأخرىجهةومن،الآنمقنعةتحدلم

نألإثبات،دحضهايمكنلاأصعلىللروحالماد!ةالظرية

فيماديةليستالإنادفيالمفكرةالحاتلةالروحأوابنس

يمكنولا-دليلثمةفليى،الرأىهذافبناوقى.طيعتها

يقضيأنيمكنه،الجسدىالتحللأوالموتأنعلى-يكرنأن

العكسعلىيكرنأنيجبفالاضراض.الراعيةالروحهذهعلى

بالضرورةليىالموت)ن)شيثرون،قالوتديما.تمائاذبكمن

للبرفةالثيه)*ءا،ول!"بتلر،.واضخدمالروحلقوىتحطبل

.،(.3اللأل!)مل،مثلالحدكثونالحلماءو!سلم.ذلكعلى
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خلود-لدخا

الحلودأنبحقيقةل()فىع!جهسىلبمووا*ولول(الأحو"هكلى،

نمعالذى-الخلودنكارفإوعليه،)نكار.أودحضهيمكنلا

الاحتمالاتولكن.!بررهمالهيى-تحددةجهاتمنعه

الروحأنكثبتما!وجدلاالآنوحتى،اليقينعن!تختلف

حالةشفيالجديدةحايهافيتوجد-الموتبعدبقائهافي-

مرغوبه.العادة

الجافيز!يةالحججاستخد!واقدالقدماءاليرنانيينإنويقال

بدايةلهاليىأنهبمعنىخلودهاوعلىابفسفناءعدمعلىللبرنة

للنفىفيس،الميحيةالعقبدةلبستهذهولكن.فهايةولا

وكلالكلاساتباقيثلهيبل،الفناءعدمطيمةداتهافي

اللهاستردفإذا،اللهعلىوجودهااصتمرارفيتغمدالأثاء

النف!بقاءفاستمرار.الفورعل!مهانفنى،الحافظةقوت

.أخرىأصعلىذلكأنجاتيلزمولكن،فيهضكلاأمر

علىللعتلأنربأدلةتوجدابحر،لة:الط!عةطاتات)2(

للوحود،المنفبلبةالحالةعلى-اممربتدفبقأو-الخلود

الريةللطبةالكبرةالقدراتمنممدةالأدلةوهذه

لهاتنبحأنالقصصةالأرعةالجاةنستطبعلاالتىو)مكانانها

عنصروجودالروححماتمن)ذ،لممارشهاالكافيالمجال

لأففلىىكنذلا،اللاخهالىال!حفهيلذلك،بهااللاضهاثية

بلاالتقدمإمكايخةالروحقأن؟.يثبهاأنالعالميقدمهما

.ثىءكبعهاأنيمكنولا،حدود

يضع"مة،اكانط،جعلتالتىهىالاعتباراتهذه

فيالنظريةثكوكهركمعقائدمنبهلمؤمنماضمنالخلود

عنالحديثالى"ا!7(ملاس.)ج.د!ت؟.ضىءكل

للقدراتكافئامجالأيخحالذىالوحيدكالرجاءالحلود

يخصده!دلمللأحمر،الطمرحلأن،الانانيةوالعواطف

لابأضهاالمدمرالشحورأوالإنسانيةالحياةبتفاهةالإحساس

شا.نساوى

تز!دصلاأضهابحد،بلوءالحججهذهتأمنا)ذاأنناغر

ضمالاتمنحلالكنها،للخلردنحلوقالانسانأنعلىدليلأكونها

الضانهذانحتإذاوحتى،المصوهذاضدانلعدم

حاقىفيفالإيماد،للأشرارتمنحهأنيمكنلافإغا،للصالحين

.أخرىاعتاراتعلىكمدأنمجى

أننا،)!!ل!،("كانط"أدركو!:الأخلالطالدلهل)3(

بقاءاصترارأو-الخلودأننجدالأخلا!المجالالىدخنامتى

فالخصبة،ابخادةللحقليةملموصايفا!بح-الروح

الأحلاقيةوالمويةالأخلاقيالقانونبفكرةترقيالأخلاقية

والله،أخلاقيكنظاملماولفكرةتوجب-بئورها-ايي

لمعا،ضكبدونهر-نعرفه!-والعالم.أخلاقيآكحا

وثرابوتأدةاختارمنفيهبما-الأخلاقيةالإدارة
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كاملة،كيرأخلاقيةإدارةأنهاالراضحمنكانوإن-وعقاب

يح!لامحثالحياةهذهفيالتعقيدضديدةالأمورأنحيث

يننصر.-ظاهرئا-الريمايعاقفافي،بالعدلالمرءمعها

المستقبل،فيبالديخرنةولةيدينهالرداعلضيمولكن

لدوبينماولكن.فاخطأهومالكلغالىتقويممنفلابد

ذاتهفيبصمنلاأنهالا،المستقلنيوجوذاي!تلزمهذاأن

خلوذاالبقاءهذائلئمدأنيمكنولا،للر-سالأبدىابقاء

لذلك،العقلاشارةتضعفالحطيةصفأمام،الايجا!بالمعنى

.للنررطئا(الله)كلمةالاطيالاعلانإلنلحأأنبلزفا

القديم:العهدليال!لعةالصدة-لاالا

العتدة.تدأ:باللهالأنانعتة-ابدايةنقطة)1(

خلقوقد-فالانان،باللهالانانبعلاقةالخلودعنالكابية

والثركةاللهلمعرفةمؤهلأخلق،:27(ا،نكاللهصورةعلى

حياتهوأن،حيوانمجردمنام!الانانأن!نىوهنا.محه

هو)نالخلردض!ان!كسجاتهففي،الزمنحاجزئخطى

الله.أطاع

الإنانخلقبقصةترتبطالحيقةوهذه:الإنانطعة

وكلاما،وروحجممنتكونفالانان.الأصيةوحالته

بلللموتلااللهخلقهوتد،شخصيتهمنأطصحزء

ضجرةعنايخ!عنللإن!انالربتحذروويصمن.للحياة

(2:17)تك"نموتموثامهاتأكلايوم:والرافىمعرفة

هذا-وليى.للهطائئاظلهوانيموتلنالإنسانأن

)تكأكضاالج!دفيجاةبل،فقطللروحخلوزا-بالبم

مل7،5:242دكو)يياأخنوخذلكعلىوالمثال،3:22(

!73:24(94،1:همزان!12،و1ا2:

،الإنانمصرالخطيةغوتلقد:والموتاططة)2(

مظهرهؤفالموت.6:23()روموت!هىالخطةأ%جرةلأد

ضخصةوحدةوهدم،والجدالروحبينالانفصالهرالمادى

الانسانصكلكانالذىللخلودهدمالمعنىبهذافهو،الإنان

فيوانماتبقىفالروح،الروحفناء!نيلاذلكأنالا،أصلأ

الىتذبفهى،"حياة،كلمةعلهانطلقأنيمكنلاحالة

وجتوبزس،حزندالموقىيقيمجتضؤلهـ)الهاوكة(ا

للهدكرولاالأرضب!ثئرنمعرفةأولاطأوفرحيوجدلا

الآخرةمادةإلىالرجوع)الرجا،لصلاحهحمدأو

المحارف)دائرةمنالأولالمجلدمنمكانهاق)اصخاتولوجى(

.خلوذاويستالآخرةجاةليستبالطبعوهذهالكنالة،(

النممةعملان:اطققيواطلودوالفداءالنعمة)3(

لمالعاأنفلو،الحيقيبمفاهالحلودل!نانيعيداأنهووالفداء

المفبل،فيرجاءفاككانتتا،الحطيةفيليحهاترك

،المجازاةفكرةثرتكلماظلائا)الهاوكة("ضثول،ولازدادت
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نممةتدخلتلكن،نور!هاكرقأنالمتحيلشولأصبح

ندية،وجدتتد،الحنرةالىابوطعن،أطلته:تائلةالله

ابائىالمص!علىاللهرحمةتغلبتوهكذا،33:24()أ!وب

شركهفي!ده،وقبلهمعهمواعيد.،وفطعفأعطاه،ل!نسان

.اغ(15ا-3،ا:92،و3،4:4،5:246:8:ها،6لك

حياتهاالىأخرىمرةالإناننفيارتفعتالركةوبهذه

رجاغزالركةهذهتفنت!الآرض.علىوهيحتىالحقيقة

اللهأفضالعلىكدلهلمقدفاأعطتالتيفالمراعيد.المستقل

لهذهصاعدأى،وجةصاعدمعظمهافيكانت،ومراحمه

الترة(داخل)كابواةداخلهاقتحويكانتولكن،الحعاة

اضتملت!،:2(ا76،و6ة4)مزنفهللهالأعىالاتلاك

ضر.-لىأصاس،الفداءرجاءعل

الرجاءلبالىنصلوهنا:)الهاوية(لمحئولمناطلاص

اللهمعالمزمنشركةلأن،القديمالمهدفيجاءكاالحلودفي

وراء-روجد)ذ،الهاو!ةفيوهوخىنقلماأنجمكنلا

أعانالذىهرالرجاءمذاوكان.الهاركةمنخلاص-ذلك

وهملحظاكمأصفي،والأنبهاءالمزامووكةالأولينالآباء

وربما،أفكارهمالكساوروربما.المتقبلالىيتطلعون

ولكن،ايأسعلمخيمربمابل،مظلصةأوقاتعلهمجاءت

الإيمانلحظاتفيوهميعتفدوا-أنالمستجلمنكان

ملجأ)الأزلى(التديم"الالهلأنتركهمسوفاللهأن-القوى

.1(09:مزانظر6،33:27ثتحت"منالأبدتوالآذرع

"خلودفيرجاءمجردالحلودفيرجاؤهميكنلملذلك

الحلاص!أي،أجفئاالقيامةفيرجاءكانبلضطأالروح

صرخةنيبهوضوحنرا.ما)الهاوية(.وهذا"ضئول،منالكامل

علوالآخرحيولىأنعلتفقدأنا)أما:الغويةأ!وب

-91:52)أ!وبآخر،وليىتظرانوعياى...!قومالأرض

هذاظهر،المزامومنكثصرفي.ا:13(4أ!ئاانظر27،

المزمورفيتجد.الهاوكةمنالكاملالحلاصصورةفيالرجاء

أنظرفبالبرأناأما...حياتهمفي)نصيبمالأضرارأنعرالابع

يقرلبما:14(7)مزبهك،اصيظت)ذاأضبع.وجهك

الله)نماكساقون...للهاو!ةالغنمثلالأشراره)نأيضئاالمرنم

،1(اوه4؟94)مزيأخذفيهلأنهالهاويةيدمننقسندى

أيفئاانظر5:24،أتكأخذهاللهلأنأخنوخمعحدث!

!ثرحعندمايرعالربأننذكرأنويبب.73:24(ص

مؤكذاأردفا!قوبلالهاسحقدالهابراهيهماله)أنا:اللهقول

هذاوفي32(و22:31)تأحياء،إلهكلأعراتالهالله"ليى

القهامة.ضان

!اتعندانيالإعلانفيجاء،الفكرةلهدهالجازموالتبو

الرجوعيمكنوللاضزادة-12:2)داظلوالأثرارالأبرار

،(.الكتابيةالمحارف"دافرةشالأولالمجلدقهالآخرة5مادةال
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توصوتد:المأخر،العمورلىايوديالنكر)4(

فكرةواعتقرا،الأفكارهذهتفوفي-بعدفيصا-ايهرد

بالتحديد--المستقبلهذاوربطوا،الأبرارنتظرصمبدستقبل

التىالهاو!ةفيصيكثونالأضرار)نتالرا؟،القيامةبغكرة

المصرهدانفىالأموسيلاق،للحقابمكالا!تبرونهاأصبحوا

المظلم.

الجد!دالعهدفيوردمايتفق:المحهحيالرجماء-رابفا

الغديم.الحهدفيجزئاأعلنمامعالحلودفيالرجاءعن

الرجاءهذارنيننمعفنحن:الم!حلىالحلود)1(

:يطرسالرسوليخغول:الرسلكاثاتمنجزءكلفيالمفرح

الكثرةرحمنهحبالذىالمهحيوعربخاأبوالله"بارك

لمكلاثالأمواتمنالم!هحيحوعشيامةحيلرجاءثانيةولدنا

المواتفيضوظ،كضمحلولايتدنىولايفىلا

انحلصنا؟بولىالرسولو!لن.4(وا:3)ايط،لأجلكم

برا!ةوالحلودالحيا!وأنارالموتأيطلالذىالمشحيصوع

فيالكنيةالىرصالتهفيوتحدث،ا(.1:)اقي،الإنجيل

المجديطبونالصالحالعملفيبصبرالذين5جمازاةعنرومية

.2:7()رو،الأبديةفبالجاةوابقاءوالكرامة

الأبد!ةالحياةمنجزءهو-نرى!-الخلودفهذا،)ذا

تيامةهيذلكوضمان،الميح!رعفيللمؤمنينالموهوبة

هذاطية،تفميلباممرالآنوستاول.الأموات!نالمبح

:الرجاء

أعلنوقد،الجدبعدتبقىالروح:الروحبقاء)1(

قالعندماوالأضراوالأبرارمصوصراحةبنفهيوعالرب

وآمنحئاكانمنوكل.فيحياماتولولمطامنعن5:لمرثا

:لتلاميذهقالكا.26(و2:هاا)-سالأبد،الىبموتفلن!

حتىالقوآخذآأيضئاآقيمكائالكموأعددتمصبوإن"

فطوكذلك،ا:3(4)كوأ!ئا،أنغتكونونأناأكونحيث

23:الو،الفردوسفيمعيتكونااليوم:ايائبللمىكلمته

4)2.

القيثلفي-ض!تا-والأثرارالأبرارخلودو!كلء

)انظركثكلةأخرىمواضعوفي3(-ا61:91الوولحازر

.اغ(4000اا:22-24،اأ:28:1،ا0و.5:92،3ت

فيديونةانتظارعنفالتعليم.الرسائلفياليءتىونجد

،ا2:ه-ا)روعليهاو!ترقفالحقيقةهذهيفترض،المح!تتل

.ا!(501000:كو2

الموت)ن:نظورفيعالمليالمسعحمعالاتحاد)2(

علاقةيقطعلا-الخطيةنتجةأفهرغم-للمفديينبالنسبة

الروحفيالمنر،صةالحالدةالحياةأناذ،وبالمسيحباللهالروح
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،11او.8:)رووصادضهاالأيد!ةحاةفيكاملأازدهازانزدهر

كاملةغ!حالةفيالروحوستظل،1:27(كو2،ا:الى

أفئاأنفنامخن،الروحكاكورةباالذ!"مخنةالضامةحى

.8:23()روأجادنا،فداءايبنينو!ينأئضنافينثن

ضدتشد،يدةحالةلكنهاكاملةغ!حالةوأ!اورغم

،23:43(الرفردوضاللروحبالنهواسبحتكآتجهاالهاو!ة

ا:7ا:4،2)!رالآبل!تنازلمننزلنيتسكنفهي

عنمتربة)ألميعرىحالةدوجودهاركملأنها،21(

اضتياقولهاء:8(كو)2الربعندمتوطنةلبهها(الجد

:1)!الموتبعد-الحالةهذ.ق-المح-نكونأن

فيكابارغم-الروياضرقالمرصعةوالصرر.2(ا

)روالمضمةالعادةمنحالةعنتحبر-ر!عمجازىأسلوب

)7:9-17.

فالتامة،بالبامةالخلودصادةوتكمل:االيامة)3(

:5ثر22:92-32،)تالميمتعليمقأصاصىكمر

الحاةوماغالحاةربنفهصو.:23-26(25-9211،

25،ا:ا)رو،والحياةالقيامةهوأنا5:نضهعنفالوقد

ضانهيالربو!امة.26(و2وه5:21!رأ!ئاوانظر

بينمنثانيةقامولكنهكوعماتضد،المؤشينقامة

به،المؤمنينكلقيامةفيالكاملابقينأسآسوتامته،الأموات

الأولالرطلةمغعشرالحاصالأصحاحعضرنهو!ذا

كذلك3،حيالمشحأنفكط.كررنثوسلىالكنهةالى

ثايخة،مجيكهعندالأحياءوالمزمنون.ا:91(4)كلصيحبون

المسيحفيوالأمرات15(:47تىا51،:51كو1)سيتغ!ون

علالقياتجدو!كون4:16()اتىأولأ،جقرمون

قابلكرجذاسيكونأي2(ا3:)زالمحجدصورة

.42-53(:ا5اكر)خالذاروحانئاقوئاممجذاللفا!

الجديد،والجدالقديمالجدببنفو!ةعلاقةفاكوتممون

)اكوالماد!ةالجزثياتوتشابههذابيننخلطألامجبولكن

اكمللمالولاهالذى،المؤمنينرجاءهوهذا.38(و:37أ5

.17(وا:516)اكرالنداء

ولكنأفاالأثراريفام:مياصنافئاالأثرار)4(

02:رؤأ،24:هأع5:92،)يوللدنونةبلللمجديى

التىالفصرلكلكهاتتحدثالحيقةوهذه،ا-15(2

كلمنالأضرارهؤلاءفجرم.الأضرةالدنرنةعنتئحدث

يصفه!مصوهمأن!،الأبراربهاسيستمغالتيالبركات

والمذابالضيقمنمصوثصىشكونورسهكوعالرب

،و!(:28رو9:43،5-.مرض،:2546ت)انظر

المشر.الوجردركمحياةه8أوخلوذاه5هذاوي!

نيفشخلحونالمباركونالمزنونأما:الأبدلةا!ا)5(

نأفيضكولا.كيما،للجدللروح،توصفلاسحا!ة

613

فيدنةلكلالحق!قةمذ.ذكرتوقد،امد!درجاتظك

لو،03-25:14ت)انظرالكاهةالفصولمنالكو

:3في4،وا04:ا5ا-15،.3:اكرا-24،:2ا9

!عهنمالمزنينأنالا،:28(2ارو8،و:247!1،ا-4.

والقداسةالفائقةوالسعادةالكاملالرفامنحالةفيصيكونرن

:22رؤ،01و2:7رو31:34،52:4،3ت)انظرالمطلقة

النالية:الركاتالأكديةالحياةسمادةونثي،500-3.ا!

المسهحصورةالمؤفونفبى،اللهصورةاستعادة)1(

،301:كو24،:،أف،3:18كو94:2،ا5أاكر

.3:2(ارو

ا:6،فيا،7:كر)2اللهروحبحملالكاطةالقداسةأب(

.1(وا21:2722:4،رؤ

أ:7مزانظر22:4،)رؤحجابدوناللهمجدرؤ!ة)بر(

.4(و21:3)رؤوصتوالمحزنكلش(ايحررد)

.22:3()رؤمللأوكللبلاالحدمةعلالقوة)هـ(

نحلبمبينالفرقفضحوهكذا:الاخلافات-خام!ئا

فليس.والفلفيةالوثنيةوالآراءالحلودعنالمقدسالكاب

المجردالخلودهوويس،المكبلالوجودمجردهوالحلود

وهر،اللهروحبحملوالتجدبدالفداءثمرةهوبل،للروح

فيهنصيبولا،مغاوالجدالروح،الإنانكليئكل

والروحيةوالأدييةالعغلةالحادة!ل!ىأنه!،للدنين

العلياالجحالةهوالمجدوهذا،المجدالوجودلهذانابجوفي

.14(او3:3إفيالطللعيمؤمنكلذعيالتي

:خلداى

اييللفرئةرئيئاوكان،ااباقأو"خالد"مفاهعبرىاسم

نلمنوكان،كرالافيالضهرفيالملكبخدمةتقومكانت

خالدنفصهومو،ا(27:هأحا)"بالظوفاقأودلقبعث!يل

،03(ا:اأخ)1ديودج!قأبطالأحدابطوفاقبحنةبن

النطوفاقيبحنةبنخالبالمسمىأيضئاهوأنهمنوللمرجحأنكا

.23:92(صم)2

خللىة:

ضالوماعرأةوهي،عرس،اابنأو"الطئد،ممناهعبرى31

أخ22:142،مل)2الابحارسحرحىبنتقوةابن

)انظرأورشليممناثافيالقمفيتضقنجيةوكانت،2(3،2:

ضرالعظيمالكاهنحلماوجدوعدما.ا:.ا(صفنا

للصلكتدمهالذىالكاتنفانأعطا.الهيكلفيالضر!ة

حلقياوأص،ثيابهعزقالثر!ةكلامالملكحمعفلما(!وضيا
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لنألالبةخلدةالىبالنمابوآخر!الكافيوضافانالكاهن

أورئليمعلىالربججل!الذيبالضرخنبأت،الرب

ولبهها،أخرىلآلهةوأوتمراالربتركوالأنهم،وسكانا

فدأنهأجلمن..أ-سشها(يهوذاملكأما5:بالقولأردت

علىبهتكلت!احمحتحينالربأماموتواضحتتلبكرق

..أعامىوبكيتئيابكومزقت...عانهوعلالموضعطا

ترىولابلامقيكالىخضمآ؟لكالىاضحكهأنذالذلك

22:مل)2الموضعهذاعلجالبهأناالذىال!ثركلجمناك

.34:22-92(أخ22،أ-.4

خلدةالدرضاأرصللماذا1()ةذلكعلتاؤلانوناك

الأرجحله؟محا!زاكانالذىالنبي)رمياالىورسللموالنية

.الوتذلكفيأورئليمفيكنلم)رمياأن

،بلامقبرهالىصضمروضابأنخلدةتبأثلقد)2(

ملكنخوطرشلاعتراضخرجعندماالحربفيتتلولكنه

بخبرخهاضدتأنهانجد،خلدةنجوةالىرجمنا)ذاولكن.سر

الفادمة،الكارنةوفوعفبلفبرهفيويدفنصمرتروشياأن

مل)2أينالهأ!امفي!لأما.تحفقوهو.بينيهوراهالنوأنه

35:.2-24(.أخ2و.23:92،3

اخل!-خلسة:

حينوعلىبسرعةاخنطفهأواشلبهواختلسهالىءخل!

خلسةيحسبلماانه!سرعالربعنيالغولوالمراد.غفلة

منتكنلملله6ءمساوأنأى6(2:)فيلله،عحادلأكونأن

و!،بالحقللهمحادلأكانبل،الحطفأواللبتيل

.3(01:0)شواحده"والآب

خفيةالمدخلينالكذبةالاخوة1عنبولىالرسولودتكلم

)كلالمسحح،فيلناالتىحرتنالهتجسوااختلاضادخلواالذفى

لهم!كونأنثونملتويةبطرقخفيةتللراالذينأى4(:2

الأت:رطلتهفييهوذاكب،المضىنف!وفي،ذلكفيالحق

فخار،الد!نونةلهذهالقديمنذمحبوائدأناسخلةدخل

.4()يرذا...،الدعارةالىالهنانحمةيرلون

خلاص.

المرجمةالعبربةالكدماتأهم:القديمالعهدلط-أولأ

نعنيأ!لأوهى"يثوع،هىمتقا!اوعالروخلاعىاايخلص

،(81:36،66:21مز)انظر،الرحبالى5!صجأو"ئموصغ،

منئحرر5:ا!ازىالمحنىتحملالبدا!ةمنذولبهما

نحصراييالعواملمنالحلاعىذلكوككل،المحدود،ت،

"2(0وه38:))شالمرضمنالخلاص!ختخدم،ونضد

مز،3؟18عم)2الأعلاءمنأو03:7())رمياالض!قمناو

خلاص

)44:7.

رئى5هراللهأننجد،الحالاتمنالعظمىالنايةوفي

الذىوحد.وهو،34:22()حزنطحهيخلعىفاللهالخلاصرأ

نحدصغر.نلى،13:4(ا:7،)هوضعيخدصهمأن!تدر

أ:7-60)مزمصرمنالآباءخلمىفتد،ا(43:ا"ش

ملجأصو،1(.03:)ارمابالىمنأبناعمموخلعى،1(0

والمسكبن،الفف!بميلصوهو،:3(22صم)2ضعبهومخلص

ا5:هأروب34:6،)مزآخرمخلصلاحيثوالذيلابائى

)خر،الرليخلاصوانظرواتنوا5:مرصقوكلمات.1(6و

القديم،العهدوالحلاصأ"فكرةخلاصةهيا:13(4

،:4(13)هوسوا.ولصافلصأنهعحرفةهىاللهوعحرفة

الحهدفيقرادخينتتبرانواا!لص،"الله،الكلشين)نحتى

)خر"الخروج،حادثةهرذلكتظهرحادتوأعظم.الفدبم

تدخلفرعونعوديةمنفخلاصعهم.3(اا:04-4ا:2

للىالاصالفكركلعلىطابعهترك،الأحمرالبحرعداللهمن

الذىالقاليهو)الحروج،فكان،وعملهاللهببهعةيتعلقفما

بخيتارغأحماثلكلاللاحفةالنفصاتكلفينكلت

و!صونهأ-7(:66)مزالمبادةفيبهتركونفكانوا،اصأثعل

:31)خرلهمع!ذاو!ظونه،2(2-6:04)تثاولادهمعل

يطابعمطبوعة"الحروج،شالخلاصفكرةنبعتوهكذا

.ايارغفيالحلاعىزاللهتدرةأعمالدأبحاد،يمحىلا

الأساسبمور.وضع،الأبعادالعيقالهامالعنصرهنا

الحلاعىوهو،القديمالعهدرالحلاصلفكرةأعظملتطور

جحلث،الماضىفيكمخلمىللهاصراثيلفخبرة،الأخروى

تحديد،وباممر.المتقلفيالها!خلاعهالى!طلعلىكلانهم

كلوضاي!وخالقالكلربأنهعللهمبرهنقد"يهو.،لأن

يحققأن-ماورئا-لدفلا،وأمينبارالهولأنه،الكرن

ش"ضرورهمكلمنويخلصهمالأعلاءكلعللثبهالنمر

الحقبةشي.23(و3622:حز9:4-6،تث2،ا-اأ:43

عندناكاانريمفيابدخلعلالحلاصرجاءتركز،ابكرة

.2(23،4عدد33،تث،94تك)انظراسرلانيل

،الرباصرمعنهمعبزاالرجاءهذانجدالآنجياءعصروفي

2-23،ا24:))شوالدنونةالخلاصيينفيحمجمعالذى

91،او5:8عاموس28-32،و22:او!ئل25:6ء،

.1912(9:ا

واضةصورةالحلاصرجاءمفهومعلأضفىضدالبيأصا

:43"شجد!دكخروخالرجاءمذاعنللتعبكلعدذاوإطازا

31:)رحماوانطر51:9،1-24،او148:02،ا-46

ولكن.(71-8:3زك"22ء37:1حز،13-43
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الرجاءجعلت،آمالهموخببةالبىمنلعودتهمالمحدودةالننانج

فاثقةالآخرة5لرجاء!عرفماالىو!تحول،اكلالأمامالىيمند

أو2(26-2،66:24ا-657:5،ا-46:4"شا!د،

الربيملكحين،الحاضرالذهرنا!ةفيالجدكد،االمالمرجاء

.الأرضكلعلواللامالبروسود

بمحنىالبحييةترتجهاأخرىكلماتالىالأضارةمنولابد

أواالولى،وتحنىاخعل،الحبركةالكلمةوبخاصة)يخلص،

اوغرية!دتحتوقعمايفدى،5أواكفك،الذى"الفادى،

4:4راعرث26،و25:25لا)انظر،الشنبدفعا!ترد.

77:14مز6:6،)خرلإصر!ديلالمظيمالولميهووالله،6(و

لكلمةالمرادفهوالفادى،5أو"الولط،المعنىوهذا.ا(وه

)ضحاءنبرةمنالأخصالجزءفيوذللثافلمى(،)أى"يثرع!

نجوةفيتمافامثرادفانفهما،47:4(44:6،)41:14،

أضااتظر06:16،"شووليك،نحلصكالرب،أنا:)ضياء

وهفك،خلص،5الفعلادرودىحيث363:9،او:43)ش

.(المعنىنفى

!تبلرر،الفديمالعهدؤالخلاعىلطاللهعملأننجدأخيراثم

المس!ا-5هوالحلاصهذايحققعددوصط!وتحدد

آخرنحلصئمة!!ولكن،"نحلصئا،يتلزمفالحلاص،الحبد،

بعضاستخدمفد"جهو.،كانو)ن،نفه)الرب("يهر.،غكل

الفاصلةالمواقفبحف!فيالرشنحلصينأوالبشركة،الآلات1

ت9غ،13:همل2ا،وه45:73:9،قفى)تكالتارغفي

43:1145:21،))!قضحبهنحلعىوحدههولكنه،27(

.ا:4(3هو22،و

فيبوضوحنراها،يخةأهيةستلزماالحلاعى،وهذا

لخلاصشخصئاتجبذانواجهحبث،الكاملالحبد،5ألاثبد

،6امخلصلأنهعراحة!وصفلاالبد،5هناأنولو،ايهو.،

واضحةالبد،5هذاخدمةعلىالشر!ةالصفاتاضناءولكن

الجد!د-العهدضوءفي-تحدلمو،عنهالحديثفيجذا

)شعاءفيالمذكورالثيدقفنجد.برمانالىحاجةفى

نوزاجعلتكاضد:للجميعا"نحلصئاسيكونأنها-6(:)94

ولي.94:6("صقأالأرضأتصىإلىخلاصىلتكونللأم

لاكناو)ن-أ-53:12()52:3)ضعياءفيالمذكورالنشد

فيتمائاواضحةالفكرةفرى-الحلاعىعنصريحةعارةنجد

أننجدوهكذا،ونتائجهاالحطيةمنالحلاعىلي،6لهعباركل

براصطةضحبهيخلصاللهأننفهمأنالبخاكلدىالقديمالعهد

.هانحلصالمحهاا

منذ-الجدكدالعهدفينجد:الجد!دالعهدلط-لأنئا

فكرةعنلتعب!الد!يمعناهافيتستخدمالكلمةأن-ابدا!ة

تتخممالكلمةنفىكانتو)ن،الروحيأوالأدلمطالحلاص
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داهمخطرمنالنجاةأوالحلاعىعنللتعب!العامبمفاهاأحائا

.5:7(عبا:5،03مرنى31،و.272:أع)انظر

!سوعالرب!ذكرلم:الأولىاال!الأنا!لي)9(

الوالحشارزكامعحديثهفيواحدةمرةالا"خلاص،كلمة

أولأللتبصوصئاضها"يخلصهكلمةاصخدمولكنه،:9(91

18:1،10،2:28)متعراحةأوضثلإتمامههوجاءعما

منالمطلوليعنوللتب!،9:56(4:18،لو3:4،مرتى

ت،70،5:821،31:42:لو8،35:)مرتىالإنان

أنعل!دل،ا:9-26()8لوقنيجاهماأما.ا:22(.

،الأطفالكإيمانبسهطاللممائافحغاقلثا!سئلزمالحلاص

أجلمنيثىءكلعنوايخلي،يالحاجةالد!دوالإحساس

بمونبهاقومأنالإنانعليتحيلشر،طوهي،الم!ح

خارجهة.معونة

فيالمس!ح!وعالربلعملباشرةك!ضهاداتوهناك

.8:17()متباضرةوضهادات31(:ا5)مرتىالحلاص

وكل.23(و2ا:ا)ت"يخلص،كعنيايوع،احمهأن؟

الخلصهوالمحأنعلتدل،للكلصةالاصتخداماتهنه

بموته.الأخمىوعلوخدمنهلخصه

الإنجيلفيالمزدوجالحقهذاكجل:الرالعالافي)2(

ضي،الخلاصوجوهشوجفاأصحاحكل!ذكرحيثالرايع

2:هوفي.بالمسحبالايمانللهأولاذااباس!صبح13او2ة1

3:هوفي.فا!لو.،لكمقال"مهمافيالموتفعلاجىر

،الملكوتالىللدخولوحنيهاالروحمنالجديدةالولادة

الجديدةالحياةهذهأنجلاءبكلعين3:14-17فيولكن

بغ،ذلكنجلون،المحبموتالايمانبلرنممكنةغكل

نقرأ4:22وفي.)3:18(الدينرنةتحتفعلأواقعونالاس

الىالاريخةالقناةهمبمنوافقدالهود،منهراالخلاصأن

حسبالمحجاءونهم،الحلاصلاعلاناللهاضخدمها

الجد.

أيضئايخطيءألاضنيالذىالرجلعلىيببكانا5:4وفي

المتدسةالأسفارأننجد4و.5:93وفط.أضرلهيكونلكلا

مجىشأندالذىالابنفيالحلاص(س)أيالجاةأنلهد

فيونجد.22(و2)5:االد!ونةكلأعطيتقدوله،ثماء

وفي.الحياةالىالموتمن!لأاتقلواقدالمؤفينأنء:24

!ببوحطه)يهالذىالحاة"اخبزهوأنا5:المشحيقول6:35

.6:68()*الأبديةالجاةكلامعندهلأنانسيذبأن

الذىةاررمصدرالقدسللروحرمزاالماءنجد7:93وفي

تمجد.فد!وعيكونأنبحدسيأقي

من.لمالعانورهوأنا5:يعوعالربيقول812:وفي

الحقاوتمرفون36و8:32وفي.،الظلمةفيئميفلايتبحني



خلاص

.أحرازا،تكونوننجالحضقةالابنحررآافإن،!كررآ،والحق

الىوالدخول.93(و37و52:)9روحيةسصرةيفحوالحلاعى

.(01و01:9)المحطر!عنهرااايناضلةوالجاةالأمان

ولوفىآمنمن.والحياةالفامةهوأنا5:كوعالربوكرل

البثرلحلاصكان)نماموتهأن؟،2(ا:ه)1فهحيا،مات

ارتفمت)نوأنا5:الرليويقول.(81:41أفئاانظر11:5)

و!تول.32(:1)2،الجميعالقأجذلي)لالصليب(الأرضعن

رجاله،غلالىالاحاجةلهيىاغتسلتدالذي5:أفئا

والحقالطركقهواأنا:و!ترل.ا(.:)13كله،سمرهربل

لانه،ا:6()،د،الاالآبإلكأفيأحديى.والجاة

(،وأنه:1)5الحياةنضارةسرهوفيهواثات،الحيقيةالكرمة

ويمهدالحلاعىطر!قفيالعقباتالتدسالروحجذللأجلهمن

يعرفونعنكلجحفظوأنه،:7-15(ا)6يحنيتهالل

.12(وا:2-3)7أرصلهالذىالمحولهسوعالحقيقيالله

كلصاتونجد.3(.:ا)9نمائااكمل،5وتدالحلاصنرىئم

2-)02:االتدسللروحعطهتصاحبوالغفراناللام

وتمدهتل!يذهقلبفيالمحبةقسكبالافيةعتهبحدثم.23(

.ا-17()21:هللخلمة

تصةالرسلأعالضرنرووى:الرصلأعمال)3(

منيخلصوالكيللجموع-أولأ،1(:17)6بالإنجيلالكرازة

وجزءعطةنفها)وهىدايوبة04()2:الملتوىالجيلهذا

.القدسالروحوقبولالخطاياومنفرة(:1118-الحلاصمن

ضفىولكنه،الحقيقيةحاجتهيجهلمر!فىلإنان-وثانئا

نخلصأنبخغىبهالذىالوحيدالاسم،)3:6(!سوعباسم

)ماذا؟صألالذييخليجانلحاثلة-وثالا.)4:12(

بالرب5آمن:الجوابفكانأخلمى؟،لكىأفعلأن!نبش

.03-34(:61)أعبك،وأهلأنتفنخلمىالمسيحيرع

ن)بول!الرصوليقول:بولىالرمولرسانل)4(

فيالذىبالايمانللخلاصتحكمكأن"قادرةالمقدصةالكتب

الحناصرتوفرأنها؟،ا-17(ه3:قي)2!سرع،المح

الرسولوكوسع.الكاملبالحلاعىللتمتعاللازمةالضرورية

ذاتهفيوهو-اللهبرعنالتديمالعهدمفهرمضرحفيبولى

خلاصلاأنهلثت-الجديدالمهدفيالخلمىللبريالرمرزملء

الحطيةوجوداثباتهوالناموسيعملهماكلأنحيثبالامرس

اللهأمام!ذنبونلآنهماباسأفواهوصد،أفحالهاردودولألارة

الباراللهمنمجانيةهبةفالحلاص.2:16(غل3:91،)رو

الإكانبمدةولكنه،المتحقغكلالحاطينحوبالنحمةعاملأ

)روبقيامتهوبرره،بموتهفداهالذىالميحبرعلىيتكل

يأدونالحاطيءيبرر-المسيحأجلمن-فالله،2(ه:4

الميحبرلهبحسبأنه)أىالحاطىءجانبمناسخقاق

خطيتلهوكفر،(بالمرةيخطيءلمكأنهو!تبره،الكامل

خلاص

بدمالصلح"عاملأالميحوبراسطةالميحقبضهويمالحه

ابئاوجمعله5:186(كر2ا،ا5:روية2،.ا:أكوصيبه،

يياهمانخاا:22(كو2ا:113أف6،،:هوأغلعاليهفي

خليقةمنهيجعلوهكذا،قلبهفيالروحباكورة،والعربونالحتم

صتطع-أيضئاالقدسوبالروح،5:17(كو)2جد!دة

الحياةجدةفي!لكأن-الحلاعىعلترتبالتىبالمرارد

الى1(8:3)روباست!رارالجسدأداليميتوأن،4(6:)رو

و!ل،8:92()روللشحمثايفاالنهاكةفي!صأن

.2(3:ا)دا!دذذروتهالىخلا!ه

هذا5الذكاأو،)النمالحلاص:العبرانضإلىالر!الة)5(

ورصزظلالعلجذادسموالعبرانونالىالرسالةنيمقدار.،

اييالذبائعبلغةالحلاصفيصف،القدبمالعهدفيالحلاص

كانتوالتى،القديمالحهدطقوسفيباشمرارتقدمكانت

خلاصئا،تمنح،الهوخطاكا-الأحوالكالبهةفي-تعابم

المحد!حةجميعهاعلهاحلتوكيفوخئا،طذسئا

)عبالوقتنضىفيوالذيحةالكاهنصو،الفرررة

علىدمهبسفكالفداءتمموقد12(و1ا:أ.26،و52:ه

بضصر-يدخلأنالأناناستطاعةدفأصبح،الصلب

هووصيطه،جديدعهدأساسعلىاللهمحضرال-طفر

الىالرمالةتضعو)ذ.:24(ا9،12:ه)عبكسوعالرب

قضيةلحلالميحعملهماعلالديدالتركيزهذاالعبراننن

ظهورهأكضئاتوقع،أبدئاخلاضاليصغوسنهبآلامه،الحطية

ضهائئاخلاضايخلصهمبل،الحطيةمبهلةيحابملا،ئانهة

.9:28()عبالمجدإلىوئدخلهم

الحلاص)نحقوبلالرصقول:يصوبرصالة)6(

منوقصده،2(4:)2أيفئا،"بالأعمالبلضط،"بالإيمانلى

اعترافهمجردعلىككل)نسانأىالوهممنيحررأنهوذلك

فهو،البرأعمالئمرالقلب!تغروبدون،اللهبوجردالعقلى

يبوجودهأنيؤكدولكنه،الحفيقيالإيمانقيمةمنتلللا

الحققيةالد!انةكل-بلوره-كدلالذىال!لركفييظهرأن

الخاطيءبردجهتمأنه؟،2(ا:)1المفروسةاللهبكلمةعاملة

.)5:.2(الموتمننفسهليخلمىطريقهضلالعن

بطرسلالرصرصالةتفرب:لطرسالرصولرصالا)7(

العبرانهين،إلىالرطلةعلبهتضربالذىالرترنذسعلىالأولى

عنهوبحثخقوقد.)1:91(ممثيزاالخلاصكلففقد

كانراللذينواقحةحق!قةأصبحقدهووها،عنهوتنبأواالأنبياء

)32:24نفوراعيإلىرجحواولكم،ضالةكخراف

الميح!سوعبقيامةحلىلرحاء"ثانيةاللهولدناوقد،2(وه

محفوظبضمحلولايندف!ولايفنىلالصراثالأمواتمن

بإيمانمحروصناللهبقوةالذدنأنملأجلكمالمراتفي

.(:3-هابط)االأضر،الزسانفيئعلنأنمتحدلحلاعى
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خلاص

منالهروب!نضمنالحلاعىاننجد،الئاصةالرسالةولي

البمةضركاء5صرنالألنابال!وة،لمالما!الذى"الفاد

يلالمؤمنكثناق،الحطةعالمول.ا:4(بط)2الإلمحة،

)3:البرفهاككنالتىالجدكدةوالأرضالجد*ةال!وات

نأكاء"لالأنهجميمهقتمأقالر-أنيدركولكنه،13(

يقوللذلك،9(+:التوكة،الىالجحعدقلأندلأناسلجك

.1(هة)3خلاضا،ريناأناةااحصبوا:أيمئا

روخاالرصولرصالة!نجد:روع!االرصولومالل)8(

هوفالمع،بالذبلالحتطقفيحاالحبراضننلفةنفىالأولى

تجلتفائفةعبةأحبناقداللهلأنخطاياناعنكفارةخلاصنا،

فها.ويطهرناخطا!افاكلكترالذيلدمهالمهحسفكفي

كلنةعنه"!الحلاعىأننجد،الراحالإصبلدالحالهرو!

الميح،!الحهاةواعنلاك،اللهومعرفة،اللهمنالولادة

مجيااللهوأن،نحيابهأتاعالمن،وحفهاللهنررلوال!لوك

.5:11(13،و4:6)3:9،يروحهعبنهدفيا

منلالرصصلاة،الثاثةلالرصلدحنارمالةفيونضأ

الجد!فيودحيخاناجخاكونان،الحبكاصأجل

.2()عدفاجحةنذسهأن

الىالرطلةمنالنالثالحددك!:عورارصالة19(

ئيطىالىيولىالرصولجم!كذكرناوهوالمحئترك،االحلاص

)أفالواحد،"الإيمانوعن،(1:4)قياثرداالإكان5عن

الإكلان5وهذا.المزنونلأجلهمجاهدأن!بالذى،:5(4

،مطابهوامغازاثال!!كانحتاهلقكملللتدكين،مرةالمسلم

قرائه.غتلفبينالمزكةواختاراته

يكلرودوالعئركأوانكوالثرياثاقالمدد!نوفي

وخطرضكفيالذ!ناباسلجمهعالحلاصهذائتدمأنالحاح

لا.وانحلال

درخارسالةقماجاءالرؤ!اضررودد:الرؤ!اصفر1(0)

الحيةعنتطه!أوتحركلهوالحلاصأنمنالأولىلالرص

وجحلنابد!خطايانامنكئلناوقدأحبا"الذىالمحبدم

.6(هو:)1أدههللهوكهنةملؤكا

روحفيالمزامكل،بحنرتذكرنالنةفي-الرافطوينس

)7:.1(.اللهالى-!ولهز-الحلاص-الحثوع

صورةفيالحلاصالسنرمنةا!حكلالأصحاحاتونصف

هذهالىوالوعول،الأملئاءاييالحياةشبرةأوراق

ضطعتاح-الحلاصيمدينةالىالدخولثلمئله-الثجرة

1،21:27.22،)2:هالمحاةسفرلأعارهمكبتللذ!
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:اطلاصعنأخرىآراء-لا!

البحر"ظوطات!ضافضدلقد:الأصخون)9(

الحركةهنهالالكوينانتا.،!دهاوماام479!ات،

مدىللراصةجبارةعاولاتوكذلت،الهوددةداخلالرهبا!ة

،الحلاصقمليم!نعلقو!ما،الجديدالعهدأسولعلنأث!ها

منالكالي!قولهبما!ؤفونكانوا،ف!رانفيالآينونأننجد

وردتشرة)نبل،اللهعنوبصديالطجةخاطيءالإنسانأن

العهدفيجاءما-جدحدالى-سثهالثكر،أترنمةل

الحلاصأنأى،اللهبريحملتبرئةباعتار.الحلامىعنالجدلهد

متىهذافيعجبولا.ورحمنهاللهنحمةعلىالكاملكالات!ل

وأصفارالمزامكلصفرمنؤلكامشدتقدذرانجماعةأنعلحنا

الئابهنقط)برازفيالمغالاةالحطأومن.القديمالمهددالأنبياه

تعلمهمبينالثهأننجدأخرىعواضعففي،الجديدالحهدمع

عندهم--الحلاعىفيس،جئاضميفاالجديدالهدوتعليم

الحلاص)نبل،الم!يحانجيليعلن!للج!يعمقدشا

مفهومأن؟.الحطاةلجموعالبتةمفدئابس-عندهم-

االاكالأصحاحعنهككلمالذىإ،المتأ"للعبدقمرانجماعة

النبوةأنويمو.يينمجدالموضع،إضعباءمنوالحسون

يمكنولا.للجماعةالداخلالمجلىليتمتقد-ظرهمق-

توجدلاأنهوهي،الواضحةابيطةالحقيقةمذ.تنوتاأن

الجدكد.العهدكلفيالأصينيينالى)ضارةأدق

مئأناربخحولكرجدالولور:العومة)2(

الأفكارالىاضدتالمسهحيةبأنالزعموأ!ح،الننرصة

الجديدالعهدفيأدلةفاكولكن.أصاسبلازعئاالفنرصعة

وتيموثاوس،.وكولومي،واننيةالأولىكورنثرس)افظر

نأعلى.والرؤ!ا(،الأولىوكوحنا،وطس،والثانةالأولى

تحيمهافيتفصلأنعلهاكان،الأ،لىالمصورفيالكية

بعد.يخماالننويةبهانادتا!ىالآراءوينن،الخلاعىعن

هذهوكانت،اللهبصرفةكأفيالحلاعىأنالغنوصيةادعتضد

فةعلىوتاصرة(بالأخلاقلهاعلاقةلاذهنيةممرفةالمعرفة

!.الجماعةأعضاءمنالمتضيندائرةفيتنحصراذ،محينة

وأن،وجدروحمن،الإنانبثاءليةتحلمكانتالقوصةأن

يوجردتنادىكانت؟.بالحلاعىالمحيةهيضطالروح

.والإن!انالله!والملائكصنالروحيينالو!اءمنصلسلة

خرافية،قوىصيادةمنالنجاةمو-عندهم-والحلاص

مندعوةعلبخاء-بالوعول،دلكابئريةالعواطفومن

الفادى"أصطورة!مونهعاخلالعن-الصماوىالحالم

لمعاكلتأوالذىالساوىالرجلتصةمعرفةالى-الننوصة،

تحهمبقطرعن،االاتطيناباس،"ليخلصالسماوكطالنور

..فةالمصهذه

العقائدبغهالرجوععاولةاننجد،نوفاأنسبقو!



خلاص

مفاهيموراءأغالإثباتالميحيالمصرقبلماالىالغنوسية

دليل،الىتتدلامحاولةهي)نما،الحلاصعنالجدكدالعهد

ببنالتويخقعاولاتصادتهجوفيأنهعليدلماهناكبل

بعضدخلت،الميلادبعدوالثاكائا!القرنبنفيالممتقدات

لثكلالخلاصعنالمسيجةالعقائدبعضالىالقويةالنزعات

بلغتناوالتي،صبقفيماالهاأضرناالتيالغنوجةالمذاهبعقائد

عصرربمدعاشالذكعه)!ريخاوسمثلالاببمضمنأخبارها

بدأتقدكانتالتيالأفكارهذهئلولدحض.الجدورالمهد

مقدماللهخلاصأنعلىالجديدالعهدك!ابضدد،الظهورفي

علضذدواكا.الأخلاقالىتجدطيتهفيوأنه،الناسلجمبع

ومركز،الخلاعىلوصيطالكاملواللاهرتالكاملالناسوت

وموتوحاةولادةفيهوالنارغقاللهأعمالليالحلاعى

المسيح.كوعالربوفيا!ة

عليبهبكانالذىالآخرءواليةالسرلآالد!انات31(

وبينه،الحلاعىعنتحيمهمبينيفرقواأنالجديدالعهدكاب

الدكاناتلي-الريتذلكفي-ساثدةكائتالتىالآراءهو

منخلطاالأولىالقرونفيالظاهرةهذهوكانت،السرية

الحصبآلهةعقاثدمنأصولهااضدتوضرفيةهيلينيةعناصر

عننحةالخلاصأنتدعي!ى،الفدمفيالموكلةالمصورفي

كلمنخاليةالغبروراءفيماحياةوأنه،والقدرالقضاء

وأن.الحاضرلمالعافيصغالتىالظالمةالمرضيةغكلال!وف

فيغايةدينيةممارساتطركقعنيغالخلاصعلالحصرل

الحهدبحباراتضب!ةعباراتبعضكنخدمونوكانوا.التعقد

بأندمالأعضاءإلىثوونفكانوا،النناطحضدالجديد

آلهتهمبعضعلىطلقونكانوانم،،أبديةلحباةئانيةاولدوا

زدوا؟.والمحلص،"الربلقب-د!ونيسهوسثل-

وبخاصةالمسيحياللاهوتوبينبينهاالئهوجوهبعضوجود

ايطهوطقوسعندهمفكانت،المقدصةبالأصرار!ملقفيسا

ولكن.مقدصةاكلةفيبالآلهةالاتحادعنوفكرة،المقد!ة

الواصةالاختلافاتأنترىأننتطحالطجةالنظرةحتى

تلكورطلة،الم!يحىالمجتمعوحياةالمبحيةرسالةينن

كانضد.وقاطعةواضحةاخنلافات،ومجنمعاضهاالدكانات

ينتظركنولم،أخلاقئالاخلاصئاالد!اناتتلكفيالحلاص

يكنلمو،الوثنيجارهمنأفضليكونأناانحلصاالعابدمن

.م!توىأدقعلىالحقلافيالحنصروكان،هكذاأبذا

الملموديةتحليمبينلابهوجودمنيزعمرنهماأن!

لاأن-الحدودأبحدالى-ثت،والأفخارشياالميحهة

علاستندواقدالر!أنعلىواضحالديل)نيل،لهأصاس

فيالمظيماللهعملهرمركزهالذيللخلاصالكارالتارغ

المعح.بسوعالفداء

وكأعنالحلاصوهمتبور:الامبراطورعادا)4(

خلاص

،الامبراطورعادةق-الأولالقرنفي-الياسيةالقوة

لهم-الخيروصانعشحبهمخلص-الالهالمفكا!ورةقظهر

الشرققوبخاصةابقديماالعافيمتعددةأثثالفيبكلرة

ذروةقيصرأوغسطىبلوغهررومافيلذلكالدافعوكان

لللامالذبيالمصروبدء.م.ق31فيامحيومموقعةبعدمجده

انحلصاسمعل!فأطلقوا،الدماءضكمنصنراتعربمد

"ابنبلقب-يصربيويرسلصلته-لقبرهع،المالم،

مراعاةيجب،يمرأوذسطىحالةفيحتىولكن.،الله

،الامبراطورعلىيتصرلماالمحلص،لقبأنجث،الحذر

حماسةتفاوتتوقد.الثريةالمضامينلكلبتسعكنلمأنه!

كايجرلاأنإلا،اللقببهذاا!كفيالأولالنرنأباطرة

!ماالببهرهذاولعل،بهاستسكواوثوميتيانونمرون

المح!وعالربالىفوئااللقبهذاظهورشنلاحظه

أ:3،قيا،.1:4،ا:اقي)انظرالجديدالمهدنيالآبوال

1(.:ا701،12:01،9:رؤ25،جهوذا،4:41روأ،34:

التثابهبعنىوجودركمفإنه،عاموبوجه؟اطلاصية51(

اضندتدالميحىالخلاعىتحليمأنعلىدليللاأنهالا،اللغةفي

كقللكيولكن،بحضهاالأوصرةالمطالأفكارهذهالى

كانتالتياللغةاستخدمرا،معاصريهمالىالانجيلالكارزون

التياللنةلهذ.الحققيالمصدرولكن،عصرهمفيمألوفة

بهم،المحطلمالحاكنلمالحلاعىرسالةلتوصيلاضخدموها

الربثخصفيتحققكاالقديمالعهدفيالحلاصتارغبل

المح.!وع

:)خلامة(الكابالحلاص-رابغا

القدبمالعهدنظرةفإن:لاركيةح!ةالحلاعى)1(

كلتجد،تد!ئاضبهمعاللهمحاملاتفيظهر؟للخلاص

لا،الننوسةعكىفعلى.الجديدالحهدفيواحترام2تقد

الدفىأوالأدرباتحفافهيخلصولا،بالحكمةالإنانيخلص

المصارطتشبأنواعيخلصلاأنه؟،المهوديعلنكانكا

بالظمولا،السر!ةالهيلينيةالدياناتتناديكانت!،الدكهة

يخلصالانانلكن،روماتظنكاذت؟بالحركةأوالياية

الميحكوعالربثخصفيايارغفيحدثالذىالله+مل

:ااقي7،و2:6في1،اوا.ت4كو2ا،5:.4:25،)رو

وخدمةوحياة،لادةأهميةومع.14(اوو.14:9!15،

:ا5كو)1وتانهموتهنيهىالعظمىالأبةأنالا!سمع

،2:59،ه3:رو:02،28أأعصيبهبدمنخلمىفنحن6(و5

اروا:3،12ا؟9:122،24،عبا:.2،كو107،أف

!محهاالإنجيلبرطلةكرزصنلأما،5:9(:5.ارؤ:7،ا

ا:8.)رواللهخلاعىفالونبالإبمانلهاويسنجبرناباس

.وه(ا:4انىا،اأ:5ا-1:8،25اكوا،اوه4و
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الخلاعىيمنىفهـو:وروحيأديخلاصاهلاص)2(

عب،ا5:)روبالذنبالاحساسمن،وعواقبهاالحيةمن

،1(2:4كو،3:31)كلولفتهانموسومن،2(01:2

ومن،15:اه-56(كو1ا:3-5،)ابطالموتومن

)عبالخوفمنوأيضئا،:28(9ب:5،9أروالد!ونة

ا-3:6،ا2:أقيالعبودةومن،ا(.و9وا:7قي22:ها،

2(.ه:اوكل

ماأي،الليماالمضامينأ!ئانذكرأنبمكانالأ!ةوش

وأالمادىالازدهار!نىلاصر،المجياطلاص!عنيهلا

بصحةحدولا،ا(.6:كو3:62،)أعالدنيوىابجاح

ك!زاحيث،ذلكفيالمفالاةثونولكن،محةركدأوجهدة

احدى"الثاء،لأن"الثاء،منواضحةحالاتتحدثما

،او.3:9،9:34،02:9)أعللكنيسةالروحبواب

أالحالاتكلفيالثفاء!يلاهذاولكن،:28(ا2اكو

:4قي5:23،2)اقيللمؤمندأثضااحفا،لى!ووعله

لاالحلاصإنثم.ا:7-9(2كر262،و22:هذ02،

:9-4اكر)الأخطارأوالجديةالمتاعبمنالحلاصلهعني

الظلممنئمعفىأنمنا.ولهى،ا:23ء2(اممو132،

-ا:28ط2،21-704:كوا)اولملةوصءالاجماعى

5.)2

!وع-لرازةموضوعكان:أيدىخلاصاطلاص)3(

ت)المطلتةاللهجادةاترارأى،الملكوتثارة5هو

مترادفنواالملكرت،)الحلاص،الرؤ،ضرورزكر!.:23(4

الله،يادةتحتللحياةمرادفالحلاعى،8لأن2(0:ا2)رؤ

مجمعاذافالحلاعى.،الأبدية"الجاةالرابعالإنجلدمها!أو

الحطيةمنالحلاعىكحلفهو،الإيخلمحتوكاتكلئنايا.فى

المشحقالروحبةالبركاتكلمنحصمللايجايئا،وعواقبا

الدهرفيالحادةوحياةالفدسالروحوعية،ا:3()أف

،8:42،31:11)روفريبعنالرجاءهذاوسيتحقق،الآقي

،9(ا:هوايط9:28،ا:14،عب2،.3:في5:ه،اكو

ولكظ،مقدمةالاهوما،الآنالخلاصعننحرفهمافكل

بط)1المح!سوعربناظهررعندالحلاعىهذاكلءضعرف

.ا:13(

نحلمك:

،"ا!لص،وثحني،ايرنانيةفي)ص!("سرتر،وهي

الرجالمنللابطالوصفااصخدتوقد.،االحافظ،"النقذ،

المقدسالكاليفيامتخدامها!رولكن.والآلهةوالحكام

القاعدةأنونجد5:23(؟أف42،:4)!والمبحيسوعللرب

فلا،شحبهنحلصهواللهأنهيالقديمالعهدفيالأطصة

،الإنانأخلاصهوفباطل5،نفهغلصأن)نسانكستطع
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،43:11)ش،7:0611،و:443)مزالخلصهووحدهفالله

.(31:4هرشع،41:8)ريا،06:61"54:12

منالصي!ة(فيهى)!فاعلا-هيالحبريةفيوالكلمة

ولبهها،علئاليتفهي،"بخلص،أىاكوع،الفحل

الميابهاورصف؟،شعبهانقاذفياللهلعصلو!فات!تخدم

كز8،و94:6"شالأملكلالخلاعىينعصيأقيكمن

)9:9.

الذكأالأبطالالرجالعلىانحلص،و!فأطلقكا

مل1،2وه3:9تض)انظرضبهلإنقاذآلاتاللهاضخدمهم

.2(1عوبديا،27ة9غ،ه:31

للآلههوصفانحلمىاكطاصوتر،كلمةايرنان!وناس!خدم؟

وافىس(،صا!سبهاوصف؟-وأسكل!يوسز!وس،)مئل

بطلهموس)مثلالعظاموالحكاموالملوكأيقور()مثلوللفلاضة

عهدمنذلأباطرتهموصئاالروماناستخدمهاوتد.(الأول

.ننكلو

لوصفمطلفاالكلمةتخدمفلاالجدكدالعهد!أما

الرباتوعلالآباللهعلىاضخدامهاكقتصربر،)نان

نشىءهولأنه4"مخلصبأنهالله!وصف-الميحكوع

الوالملبعلىبموتهالميحيوعابنهتممهالذىالحلاعى

1،3:4،.1:3:2،فيا،.2:3:4،ا:ا،قي1ا:47،

العهدفيأطضا"الخلص،كلمةتخدمولكن.25(يهوذا

ملاكأعلنالبداكةفمنذ،المشح!وعللربو!فاالجديد

:2الوأالربالمهحهو"مخلمىلهمولدتدأنهللرعاةالرلي

أنهالا،تى)نج!لفينردلا"نحلمى،كلمةأنومع.ا(ا

كوعاحمهوتدعوائافتلد5:ليوصالملاكقالهماكذكر

.ا:21()مت3،خطايامنثعبهيحيلمىلأنه

فيئلئاهايرد،مرة2،الجدبدالعهدفيالكلمةونستخدم

الرعوية،الرصائلفيمراتع!ثركرد،المنأخرةالأسفار

كلفيومرة،الثايخةلالرصبطرسرصالةفيمراتوص

لاولبهها.يهوذاورصالةالأيرلى-سحناورسالةيوحناانجيلمن

.المبكرةيرل!لالرصرعائلأومرض)بجلفيترد

قوئافرءاتلقياا!لص،بهاروصفالتىالعباراتأد!

الحامريةمعحدثطعندكرعفير!ف،المفصودالمعنىعل

بذاته،ضبنحلصليى!و،42(:4)كلا،الحا"غلعىبأنه

"ظهررعننقرأالرعولهةالر!دلوفي-الحوبكلنحلصيل

شهادةوهي2013(قيا،أ:.ق)2،المسيحنحلصايوع

مطس:الىالرصالةلىنئرأ!.الفائقومجدهالإلهيضخصهعن

.3:4()قىواحانه،اللهنحلصنالطفظهر"حنن

خلاصرطالةهيرسالتهأننضهيسوعالرباوضحوقد



اخلاص

تدماويخلص!طلبلكيجاءقدالإنانابنالأن:بقوله

أوداهمخطروجوديفترضماوهو،ا(.ا:9الوهلك،

الخطر.هذامنيختطفكلعىوجودتتلزمعققةكارثة

العهدقأو53())ضعياءالقديماليفيصاء-والكل!ة

اييوالمآزقالضقاتأعظممنالانقادتفترض-الجديد

يأتلميوعوالرب.االخطة،وهيالا،الثريةعرقها

لجميعجاءبل،المثقفينأوالأغياءأوالأقوياءالناسيخلص

والجوذين.والمافيالرعاةمنفيمبمنالاس

الفا"انحلمى،بكونأنبجب،اللاهوتيةالظروحهةومن

2:6)نينفسهيخلىوأن4(،وا:3)روكاملألأانسائاكا*

:4عب5،2:اكو)2الخطيةمنممصوئاكونوأن7(و

:خلاصا

واخداثاوعركلسوالنقاءالصفاءموالاخلاص

كل-النواهىبعضالقديماعهدافيالامو!-ووتوجدرياء،

ص:،الحفلىلىصبتاعةراصكالى،الأجاءب!-الخلض

ميتمختلطثرلىارتداءرغر،مغاوحمارثورعلىالحرث

ترمزحميهاوهى،(11-22:9تث)والكتارالصوف

إصراثلنجىعلىيحىكانإذ،وا،نفصالالقداتبدأإلى

تحبراإلههاكان؟،العو!صانرعنتيزةأمةيكونواأد

علىالموعظةربوضوحالميحذكر،قد.الآلهةصاثرعن

.(6:24)ت،سد+يخدءأرأحديفدر!لا؟الحبلى

الجاةاحنلافأهميةعاىتديذاالحديدا!هدارسائللىومجد

المتقة.الحياةعنالميحوالحديدة

ويي!يءكلفيالاخلاصسنيالجدلدالعهدفيوالأخلاص

وبلانحلصينئكرنواالكييخبمالىالرصالةففي،مجالكل

إلىلالرصبثير،ا(و.ا:9)فيالمبح،يومالىع!رة

فينضجاليحتاجماوهو،الأمورعلىالحكمفيالإخلاص

والكلمة.المتخالفةالأموربينا!زلإمكانوالمعرفةالمحبة

جمويز،أح(لانا3)فىحولأ)إليكر!ر،هيفاالمتخدتاليونايخة

كو5:82،)اكرمواضعثلاثفيه)خلاص،الىمنها3الا

.1(3:بط)2"فقي،إلىتترجمكا،2:17(ا:12،

هأ!ولص!()3جنيرس،5منهاأخرى-سنايةكلماتوثمة

،2:02في8:8،كو2)انظرالغق،منخالأواأصلومحناها

)قيفصاده"بلاوتعنى3كةالأ*،(أ)8أقارعيا،وه،:3(4

2(،6:4)أففاد،عدم"فيالمترجةالكلةنفىوهى:7(2

الرسولترلفي؟"بنماء،ولعنيول)؟ه!4و)ماجضس،

*)فياخلاصعنلابالميحيخادونتحزبعننجهؤلاء5:بولى

5:22،أقي4:8،)فيطاهرإلىناالصغةوترجم.:16(ا

،2:ا1كر)2عبفةوالى،3:7(يوا3،2:بطا،3:17يع

خلقة

.(7:11كو2)وأبرياء،(ه:2قي

خلقة:

الكتالمطالنحديمبيرالخدطعدمومجب:ال!بالمجمأولأ

التعليممنفالهد!،الأنواعأصلعنعلميةفظركةوأى

هدفهو-الحلمبةالظرباتمنالعكىعلىالكنا!-

فيابحليمهذاالىالإضاراتمنالحد!دوناك.دينيأخلالم

الأصحاحاتعلىذلك!تصرفلا،والجديدالقديمالعهدفى

الأنبباءأ!ارإلىالرجوعيمكنبل،ايكويننحرمنالأولى

،1-6أ01:2ارميا،82،24:5.54:81و04:62))ش

9،09:2،و33:6،)8:3المزاصروإلى،4:13(عاموس

)9:6(،نحيالالى)38:4-38(أ!وبوإلى2(أ:ه20

روميةا:7،24أعا-4،ا:)!والجديدالعهدالىوكذلك

ؤرا:3،اا:2،عبا:16،كوا:36،أ12وهأ:.2

6(..ا:ا،4:ا

هي:التحليمهذا.دراسةفينهانبدأأنيجبايىوالنقطة

،ا:3(ا)عب6اللهبكلصة6لقنتالعالمينأننفهم"بالايمان

الإعلانعلىيحتمدالخيغةعنالكلابتحليمأنحنىوهذا

يميزمامووهذا.الإيماننظروجهةمنالا!همولا،الإلهي

الحيقةفحمل،الحليةالمعالجةعنللموضوعالكنابيةالمعالجة

ندركهأنيمكنولا،المداءسرعنالإنانعلىخفاءيقللا

.بالايمانالا

فيشب،اللاهرتفيالثلالةللأقانيمالحيقةعملونمسب

33:مز44:24،45:12،إشا،أ:تك)انظرالآباللهالى

واالى،ا:16(كوا،.و:3ايرحنا)انظرالابناللهوالى6(

محنىولي!.26:13(أيوبا:2،تك)انظرالقدسالروح

الخيقةأنبالحرىبل،الحليقةمنببهزءتامأقنرمكلأنهذا

الأقانبم.المنلتاللهعملهي

مما!ىما!تكونلماحتىالحبرايينفيجاءماأخذناو)ذا

السمواتاللهخلقالبدءافيمع1103()عبظاهر،هو

تكونلمالحالمينأنعلىيدلفذلك،ا(ا:)تك،والأرض

بكلمةالحدممنخلقتبل،قبلمنصوجودةكانتمادةمن

هناكيكنلم،بالحليغةأصهالله!درأنقبلأنهأى،الله

اللاهويةمضايخهالهاالحدممنقالخليقة،الوحودمننوعأى

أزلية،المادةأنفكرة-تستبدفيط-تتعدلأنا،الهامة

!،بدايةلهاالمادةأنعلىررلالتكوينضرمنالأولفالعدد

يمكنفلا،الكونفيالازدواجمننرعأىفكرةتتبعدأفها

ضدتقفأخرىقوةاوالوجودمنآخرنوعهناككونأن

خليقته،عنضيزاللهأنعلىتدلأخها!،سلطانهوخارجالله

-الوجودوحدةعقبدةأصحابيقولكا-الحليقةفبست

للمطلق.خارجىظهورأوظاهرةهي
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خليقة

التىالأوليةالحليقةفكرةأنالوأضحمن،الوقتدفروفي

الكتاليالتحليمكلتتوعصلا،العدممىاالحلقفكرةتممنها

منخلىولكنه،العدممنيخلقلمفالانان،الموضوععن

الأرضمنالالهالرب"جبلع،2:7()تكالأرضتراب

2:91(،أتلثالسماء،طوروكلالبريةحيراناتكل

مواذ!اضخدمخالقعملفهي،اثانويةالحيقةهذهويسمون

الحليقةمعجنبالىجنئاونقف،نجلمنخلقتأنسبق

.الكنابصدقعلىضهادةالأولة

)أفوبالكل،الكلعل..واحدوآباالهثلاباراتاأما

!اكانوإن،خليقتهفوقجذايسواللهأنعلىقدل(:ه4

،:5(9روية)انظر"الكل"فوقأى،الكلاعلفهو،كلها

بذاته،الكائن،خليقهعنالمملالامىالعظيماللهفهو

منحرعملالحليقةأننفهمأن!بوعليه.فياتهوالمكتفي

دلاأفياتكنفلم،وحدهاالمطلقة)رادتخططته،الله

عأ)انظرالكونخلقالحاجةفياللهكنلم)ذ،كئا

هذاندركأنومجب.الكرنيخلقأناختارولكنه،2(:ه17

الالهالر+هويكونأنيمكنوحدهبهذالأنه،جيذاالفارق

الوتنف!اوفي.ئيء!يدهولايحدهلاالذىالاميالعظيم

فيراكان)و)نلحليفتملارمأنهأى،الكلوفي)بالكلهو

الكل،يقوم"فيهقرتهعلىبقائهافيتحتمدجميعهافهى،عها(

.:28(71)أعونرجد،ونتحرك)نحيايخهأووبه:17(ا)كو

،1(4:1)رؤ،وخلقتكائنةبارادتك)وهي:عاراتأما

والغايةالهدفعلىفتدل،1(:16)كوخلق،ثدولهبهو)الكل

الرمديةقوتهمجدلإظهارالخليقةخلقفدفالله.الخيقةمن

وبحبارة،وستشحمتر(اغرافيذكر)؟وصلاحهوحكت

مجدتظهرأنناوالقمد،اللههوالخليقةمحرر)ن،أخرى

يخهتجلىالذىالمرحتكونأن5:كلفنيقول!أو،الله

صفرفيأصاضاالحيقةشة!رئذ:التكوفىتمة-لانئا

منخاليةصاميةرائحةتصةوهى،)ا:1-2:4(التكو!ن

الحيقةعنالكتاييةغرالرواياتقالموجودةالفظةالعناصر

منالفصلفهذا.ثالا،(5ابندفيالرواياتتلك)وصنتناول

خرجكيفعنكيداتانمنسلسلةبايقدمالتكو!سفر

ضاهدأصلوبهوالنصةوأسلوب.الوجودالىالمنظورالعا-لم

الحلميقدرهاالتيالقصصتالجكةمنضىء!افلر،عيان

عنب!يطةقصةفإن،باالوحيمحقةالتليمومع.الحدث

الحناصرتلكأ!لوسفعلىتقصرأنيجب،الحلقةظاهرة

الأولنالأصحاح.اهردةالعينتراهاوابيلمالعا!الموجودة

يمكناييابيطةالظواهرهذهتناولالنكويننحرعن

فجميحها،الحبفةعنالتصصمنالكولهوهى*حظها،

والح!واناتوالنبوموالق!رو"لحىوالحووالحرالأرضل-شاو
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.لإنساناو

اشخداممنالتكوكنكا-ب،الوحىحيقةحفظتوقد

حفاءمنفهامابكللهمعاصرةكانتالتيالرئبةالدياناتلغة

وصففيجيذايخهاصتخدمعادئا)نائاظلولكنه.وفجاجة

عنالكتايةالقصةينوبالمقارنة.الحالمهذااللهأوجدكيف

تضحلاولكن،الئهوحوهبمضنجد،البابليةوالقصةالحلق

الكتابفصةتكرنأنيمكنفلا،ينهمانجارجيةصلةأىوحود

فيوروعةعسفانجدإذ،الابيةالقصةمنضيثااشحارتتد

ابابلية.التصةفييوجدانلا،ايكوكنمنالأولالأصحاح

صفرمنالأولالأصحاحبدراسة:ا!لوقةالأث!اء)1(

منكانأنهولابد،النورهوخلقشيءأولأننجد،التكوين

وأن،بانتظاموالنارالليلتحاتهرالإنانبلاحظهماأبسط

سفركا-بونأل.وافوللحياةكهاغنىلاضرورةابور

:3-أ7يكاللههووالجوابهكذا؟هذافملمن:التكولهن

الجاهرؤيةفقطيستالثايخةالب!يطةالملحوظةوكات.ه(

هناك)نبل،والنايعوالأنهارالجارتكؤنوالىتحتمنالتي

االرقبع"(.)أيالجلدالاثبنولنالأمطارممدرهيفوقمنفامبا

لأمر)نهثم.ا:6-8()تكالله)نههكذاأهذافعلفمن

ح!منمحينةمساحاتفيتوزعوابابةابحارأنمألوف

!بدلائم.اللهعكلمنأ!ضئاوهذا،)9-.ا(الأرض

أقامثلائةصوىالكات!ذكرلابل،الن!لاتلأنواعتفصيلأ

الصغ!ة)الباتات"العثب،هيابايةالحياةمنعرفة

فيهبزرهثمزا!لوشجزابززا،بيزرهـبقلأويذكر،(الغضة

البيطالتقيئهذافيرأىالكاتأنشكولا.كجه،

وهىالتايةالملاحظةكانتثم.اببلايةالم!لكةكليغطىما

-ا)4و!لجوموالقرالصى:الجلدفيالسماويةالأجرام

الأوتاتيعينأنلاكهافيوضحهاالذيهووالله،91(

والكواكبالثبالكاتبفيكرأنتوقعولا.والفصول

تعيثىالتيالدوائرالىنظرهالكاتبحؤلو)ذ.الحوالئذم..

)أوبزحافاتتفهضالمباهأنلاحظ،الح!ةانحلوقاتيخها

منوأصاب،2(0)عددحيةنفسذات(زاحفةحيوافات

أعدد،الدبابةالحيةالأنفىفواتوكلالعظامأوالتانينالطرر

انحتلفةالأنراعهذ.!ننالفوارقلوصفمحاولةأىدون21(

يكيه)ذ،الآنالجوانعلماءيفحل!البحر!ةالجوافاتمن

؟،وكب!هاصضرهاالبحريةالجواناتخلقاللهإن!ولأن

وكلمة.2-22()0الجلدوجهعلىتط!اليالطورخلقأنه

هذهصجاءتأسقمئ.الط!ررأنراعصتفطينا"الطو،

جمعها.خلتهاالذىهوالله)ن؟الأرضتملأاييافلوتات

أنضى)ذواتحهةكاناتالأرضأخرجتذلكوبعد

ودباياتبهالم:الىالكاتصئفهاوقد.2(وه24-جة

الكاتأنووافح.ضلاملهاونتم!زمونالأرضووحوش



خليقة

الحياةسالرئشيةالأنوإعكليغطياليطالتقيمهذاأنرأى

)26الانانادم،االلهجبلوأخيرا.بغرضهيفىبماالأرصة

لها:ايابةالعارةتوضحهاعبارةوهي،،صورتهعلى275(و

وعلىالبمالموعلىالماءطروعلىالبحرحمكعلىأفيشلطون

اذكراأمركباالانساناللهخلقوقد.28(و2)6،الأرضكل

.)27(أخلقهموأنثى

لهذاالد!قةالدراسةلاتندم:زنئهاالأحداثدرب)ب(؟

ستةقالخليقةأعمالفيضنطت،نحططاعرصاالأ!حاح

اللهاوفال9:بالفولمنهاكللدأأعمالثمايةعلىاشتطتأيام

الأربعةالألامفكات2(،6و42و02او4و11و9و6و3:ا)تك

والباتاتوالابةوالبحاروالجلدالنورخلقعن،الأولى

الكائناتلكنىللأرض)عداذا،رالنجوموالقمروال!س!

تطرفالطبرر،والسادسالخاصىالومينفيخلقتالنيالحية

،المياهفيتعث!والزحافاتوالأحماك،الجلدوجهعلى

اليويرمنكلفيأنهكا.الأرضعلوالانانوالجوانات

ففيهالابعاليومأما.اثينشيئيناللهخلقوالسادسالالث

فهو:3()2خالقا،اللهعملالذيعملهجيع"مناللهاصتراح

واحذايرئاتكرنأنصيهبلحيقهالراحةإنلنا!ولأنرريد

.أيامصبمةكلفي

اللهفكلمة،،الله"قالعلهوالأصحاحهذافيوالتأكيد

جهخا،جدكذاعالئا،،الفوضىالحرابمنخلقتاليهي

فاا"قالوالكلمة.الموتمنوالحياة،الطمةمنالنورفخلق

الذاتيمااللهارادةتاجكانتالحيقةأنأىاأمر،الحبريةفيهي

.وأمره

أمامصعوبة)يوماكلصةصببتلقد:"-سمأمعنى)-(

معافيلها-المتدساليها!في-"ورم"كلمةولكن.ابمض

ولكنا،صاعة24منيوثاتعنىمعان!اأبسطففي.عديدة

كلوعلىوعالمنعظمكلعلىيوئاالجنودلربأأن:نقرأ

ذلكفي..اليومذلكفيوحدهالربويمو..فيوضعمرتفع

كلمةأنأكلي2(.أ-2:2)إش.!.أونانهالإنانعلرحايرم

عل!ومكلمةتطلق!.الدينونةزمنصعلىتطلق"يوم!

تلوبكمأنقصراظلأ،صوتهحمعغاداابرم:تمدةزنيةمترة

رجلمرسىيقول؟.:7(1،4وه8و3:7ب،59:8)مز

انظر،09:4)مزأمى،!رمئلعييكفيسنة"ألف)نالله

.3:8(بط2

تمتالحلقةوأنصاعة24هواليومأنعلىالحضويصر

الحفائقمع!فقلاالرأىهداولكن،فعلآألهامستةفي

علىمرتةأو،مجازيةاللغةتكونأنيستبمدأنه؟،الحيولوجية

غطط.أساس

ويحاولونطوطةفترةثملنا"ايومأإنآخرونويقول

خليقة

هذهولكن.الجبولوجبةالحصوروبينالأيامهذهبينالربط

وجهاتباحتلافليغورعرفةوتعاقبهاالجيولوجيةالمصور

ولكن.المستقبلفيالملمعهيكفأنيمكنوماالحلماءنظر

القصدلي!التكوينضرمنالأولالأعحاحأناقرضناإذا

يؤكدأنهوهدفهوأن،مجازيةبلحرفيةصورة!طاأنفه

التخيناتمذهكللتجن!ا،ضيءكلخلقالذيهواللهأنلا

.والاتراصات

.،صباحوكادمساءوكان9عبارةتفسرفيمضكلةوهناك

،افتراضاتجملةهاكولكن،تمائاالكاتقمدلعلملاولعنا

عروبمى،اليومحابرالهردأسلربإلىإضارةأنهانا

النهارمنيحنبماوماالمساءشأكا،ابالطغروبهاالىالشر

ثروقانتالزمنمنفترةيفىالماءأنأو.الالمي6المسا

يحقبه-الذكي-"الصاح،كيليما،النورخلقع!دماانور

افتراضاتوهى،سابقيوممنالليلفنرةونهايةجد!دبرمبداية

.بالبارةيجطالذىالغمرضعلىوتدل،تمارضة

نأبافتراضالمبهلةهذهعلىالتلبالكتاببمضوحاول

ستةفيتمتأنهاوليى،أيامستةيللكاتأعنتالخليقة

كلفيرأى،أ!امشةفيرؤىتللكاتأعلنتضد،أيام

مهاكلاوصفوبدأ،الخليقةأعمالمنعملأنهاواحدة

صباحوكانماء"وكانببارةوختمها،،اللهوقال5:بالقول

.واحذا،يوئا

منالأولالأصحاحلطالخيقةتصمنالأساصىالهدفإن

الأشباءلكلالخالقهراللهأدعلىايأكبدهوالتكر!نضر

قدرته.بكلصة

موضوعالكئيرونتناوللقد:والعلمالتكوءشيفر)د(

وفد.والحلمالنكوبنضرمنالأولالأعحاحببنالحلافة

واليهابالعلمبينالصلةاكتثمافالعلماءبعضحاول

فيجاءوماالجيولوجيةالأطواربينالتوفيقفحاولوا،المقدس

البحضو-سى.الظريستلفتزشىترتبلطالتكوينسفر

الأمرولكن.التطورنظريةتمائاتدحضإكجنسهأعارةأن

أوجدها.الذىهوفالله،الحياةوجدتكيفماأنههوالمؤكد

و!حالية،خرقيالأرضوكانت5:عبارةفيالبحضى2و

الحيقالماضيففى،كاملةخلقتقدالأرضأن:2(1أتك

ثم،ا(:ا)تك،والأرضالسمواتالله"خلقلا!دركالذى

،مقدارهيعلملازمنبعدئم،!وخاليةخربة5جحلهاماحدت

تمحالزمنمنالطويلةالفجوةوهذه.تنظيمهااللهأعاد

التيالكارئةحدوثقبلمديدةجولوجيةعصوربوجود

وأكتابئالذلكأطسلاولكن.وخايةخربةالأرضجحلت

وخاليةخربةالأرضاوأصبحت:يقوللافالهـعابجيولوجئا،

.،وخاليةخربةالأرض"كانتبل-بعضهميترجمهاكا-
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خلقة

التكر!نصفرمنالثاقالأصحاحأنالكاببعضويظن

جاءعماترتهافيتختلفالخيفةعنأخرىتصةكذممر

نأأدركنامتى،الظنلهذاأساسلاولكن،الأولكالأصحاح

وأن،الحلقلقصةتممجزءهماوالاكالافيالأصحاحين

رووىأنه؟،ال!قوطلقمةمقدمةالايىالثافيالأصحاح

فالقصة،الأرضترابمنل!ناناللهخلقضةاممربتفصل

بل،الأولىعنتختلفثايةقصةيصتالثافيالأصحاحفي

لها.مكحلةهى

فيجاءت!الحلققصةتفوحولالآراءتختلفومهما

نأعلايوكيدهوفيهضكلاالذىفالأمر،التكر!نضر

فيه.ماوكلالكونخالقموالله

اطلق:عنالقديمةالثرتيةابظر!ات-!االا

ا!ورة،إليناوصلتالتىالأصاطيرمختلفبينتوجدلا

تثرالتىالرواياتوكل،ورضوحبصراحةالكونخلقتنناول

خليقة

بتمددشزالحفارةوتطورالإنسانوخلقالكونتنظيمإلى

نماميخنلفم!وهو،الميادةعلىبينهاوالصراعاتالآلهة

سنرتصةفيتمائاواضحهوكااللهوحدانيةعنالاختلاف

.،2(1)التكركن

كلترتبطالخليقةقصمىمىعددهاك:وبابلمومر)1(

أخهاكققدونكانوااييوالآلهةانحتلفةالمدنتفوقبموضوعمها

لاكان)كلا،ء)ول"ن!ور،أنفىعمرنفكاتوا.أولأاضوطها

انكي،5اختاروقد.الانسانخلققبلالآلهةسوى!بهها

مدنبناءفيضرعثم،صومر،والحكمةالغمرااله)نط!ا!

الأنهارأولأوخلق،)!دا!لهلق،دلمونافردوسنهاأخرى

الأرضزودذلكوبحد،والمطرابحرثموالأحماكوابرك

،الطوبلصنعوالقالببالمعولزودها؟،للزراعةبالبذور

والأغنامالهالموملأت،بالباتاتالمرتغحةالتلالفتنطت

الحظائر.

الآلهةأننذكرادلمونأفردوسعنأخرىأصطورةوهناك

،طليقةانحطوطة
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خلقة

ولكن،وجعأولمأبلاولدته)!هـ93!"ولأل!("نهرصاج،الأم

مر!ئاورتداللعنةعبهوقعتالنباتاتبحضاص!إدا)نكي،

خصيصئاخلقتالتيألا(5-)أ،تاى،اننالآلهةعالجتهأنالى

المحة،الدة5أو،الضلعجدة5احمهاوشى.الضضنا

."حواء،اصم!كانالاعينوكلا

بعدترابمنالإنانخلقفيوتهرطجانكيفكروقد

فاثو،5ضدالخرجيوش)نكي!اقادمعركةقاتأن

)هلة!-!أ*(ماه،اننبمعاونةئم،ابدارالبحرأى)لا!8ل!7!هول

الضعيف.الإنانخلق،الأمالأرضآلهة

عنالسرمريةالقصةهىالخيقةعنالبابليةالأصاطروأفضل

الحروفوهيوللاولح(8)؟ناح)علي!،ه)نوماالمماةالكونثأة

،فوقمنالسواتتكنأاكدصا:العبارةمنالأول

هـتيسات،ناككانت،تحت،مىالأرضنكنلم،كذلك

،!3"8(-المذبةالمياه)أيأبو،وااالغمر،(أى-)،!حأ+

نهميخلصأن"أبو،حاول،آخرونآلهةؤلدأنبحدولكن

)ايا،المدعرالآلهةأحدولكن،ضجيجمنيحدئونهماببب

،"أبو،خلالرمرينن(عنداافكى،نفسهوهو-)ه!

وهوا)-لا،ابنقلهاولكن،الاتقامعلى"تيات،فضت

ل!ثادة-أصلأ-القصيدةكتالذىبابلاله"مرلوخ!

جلدخلقفي"تيمات،نصفي"مردوخ،وا!تخدم.بفضله

والتمر،وال!ىالجرمتفظيمفيضرعثم.والأرضالسماء

"مردوخ،فخلق،اليدويةالأعصالمنالآلهةتحركللوأخهزا

)كنحوأبدمنحلوطترابمنالئرىالجن!أمهبمساعدة

.،"نيماتتواتتادالذىابمردالإله)ليهل!

الخلقوتمةالأ!ورةهذهبينضبهوجوهمنهناكويى

الآلهةوراحة،2(:ا)تك)الغمراذكرسوىالتكويقسنرفي

فرعية.أقامشةالىالخلقدليةوتفبمالخلقبمد

فيتخلف،الخليقةحرلتدورمح!ة!لاحموهناك

كلكنطيالبحركانعندماانه)حداهافتقول،تفاصيلها

"مرودخ،فصنع،بابلمدينةونجيت،الآلهةخلقت،الأرض

وأمههرخلقوعليها،المباهفوق)الغاب(القصبمنحصرة

والأنهارالوحوشخلقذللثوبعد،الإنان"أرورو،

أمطورةوهناك.المتأنةوالحيواناتوالأرضوالأعاب

ثم"لاياأالأرضوخلقالآنو،المواتخلقتنسبأخرى

الآلهة.لحدمةالإنانخلق

تصفالحيقةإلىالإضاراتمنعددبين:مصر)لي(

ولدالذيهـأتوم،الإلهعحل.(.مق0235أوترجعإلى)حداها

.(والفوضىالخراب)أى،كاوساياهفوقبداليتلعلآك

وسطومن،لمالمابتعليم%ف!تئاخلقالذى-"أتوم،قامثم

خلقة

م!بماالآخركنللآلهةووظائفمواضععينالمظلمالغمر

"طة!كهةوكذلكمميىأ1كهنةووروى.اأوزرس،

نلأيقولون،وآلهتهممدنهموحودكيفيةعنمحددةروايات

.)بكلث،وأوجدهاالحليقةفيفكرالذىهوابتاحأالالهإن

الصومردة.النموصبعضفيأيفئايوجدماوهو

ابصرةالصاله"رع،الىتنسبأخرىأعطررةوهناك

منخلقالثرىالجن!وأن،الفلىلمالحااله"أبريخى،على

النرصفيتاوونخلقواقدانسبيعوأن."رع،دصوع

.الحباةفيالأطسبةبالضرورياتللاضناع

عفهوبمهناككان،القديمالحرقبلادكلفيأنهونلاحظ

عملاكانتالخبقةوأن،والظلصة(الخراب)وليسالما!الحلاء

الآلهةمنباشربتدخلخلققدالانسانوأن،العدممنالخا

الآلهة.لحدمة

فها،اللهووحدايخةبوضوحهاايكوينسفرتصةولكن

بينصراعهناكفلس،صاهاماكلكلتسو،فركدةتقف

ممبن.جنسأوميةمدبنةنفوقلانجاتعاولةأوالآلهة

فدماءعند-الآلهةيكنلم:القديمةايونان)بر(

همكانرابالحرىبل،لمالماخلقعنالمشولونهم-الونان

عصررفيكامضةفوىأوآلهةمنمولرد!نأونحلرقنأنفهم

)كيأهـع+اهيمد"وتول.محلهموحلوا،القدمفيموغلة

أولأ،وجدت)الفوض("كاؤس،أنالآلحة،"أصلكابهؤ

هـأموأصبحت"الماء،منحبلتالتيالأرض،اوجدتثم

نطورعميةفيبعنقدرن-الحفيقةفي-وكانوا."الكل

حاول،مجهرلةبداكاتمنالإنجابطريقعنأوتوماتيكي

كلالأمقورروننسبوقد.نحتلفةبطرقتصوهـماالفلاضة

كانواالذين-الرواصونأما.بالصدفةالذراتبينللاتحادضىء

مصدرأوالوجوسهوجودفزعموا-الوجودبوحدةحتقدون

للحالم.جمهول

لملان-خاصةأمة)8+ه!ه(اأورفيرس،ولا!ررة

!اراواالبحضأنالىألمجنهاوترجع-كر-كأممتنقوهايكن

افعن!،هوالأطورةهذهفيوالخالق.بالمسيحةشفا

الكونخلقأنوبمد.بيضةمنخرجالذى)"!د!ا!(

وكلهوابتلعهأنالىاخفىئمتقاعد،الذهبيالمصرورجال

لمالعاخلقز!وس،5أعادثم،"زيوس"حفيده،خيقه

اال!ان،بقايامنخرجوافقدالحاضرالجنىرجالأما.الكائن

4."ز!وسابناد-سييرس،واكلواخلواالذ!نمطأ+)9

أعادازيرسأولكن.والحرالرعنصرافهمأ!بحوهكذا

."فبنى،ويبنينهيخلطونماوكزا.الحباةالى"دكلنببوس،
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خلاقأ

:أخلاق

البحثةهذا:سيحابمضدت

أوجهبهانمععامبرجهالآخلاقعلمورظيفةطبيحة)1(

يه.الثهةالصرفةفروعوييننهوالأتفاقالاخلاف

تطور.مراحلفيالأخلاقعلملتارغباختصارصنعرض)2(

المسيجة.الأخلاقأمامالطر!قمهدتابيالختلفة

يضمنالمقدسالكابفيللأخلاقمرجزاسنقدم)3(

المبادكلالعامةثمالقديمالحهدفيالأخلاقيةالمناهيم

فيالأحلافيالتحليمعياقامالتيالرنجسيةوالصفات

الجدكد.العهد

هوالأخلاقعلم:الأخلاقعلموو!فةطعة-أولأ

فهر،البرىدال!لوكيختصالذىالفلفةمنالفرعذلك

و!،فةللمصصضوغافهاهم!للفعلكمصدرالإنانيهتناول

ومظاهر.الداخيةنزعلألهفيضخصيتهأوالإنانحياةتناول

أعطىمنأولهوأرسطووكان.الاجماعيةوعلاقلالهالخمارجبة

اليونافيالمفهوممحسب،النظاميوضكلهاحمهالحلمهنا

كلمةلأنونطرا.وال!لوكالحاداتعلم!و،للكلمة

وأالخارجيللحلوكالا-ل!دو!-لكللااالعادات،

البحث.لجيةمنتحدبئ!ي،الأعراف

،تفككلهالإنانحياةتبئ:الأخلاوعلمنثأ،1()

هناككانوطالما.الفعللأسبابتمحبصهنبقأفعالهأن!

العمبة،الحباةومنطات،الجماعةأوالفردعاداتينتوافق

صطبالرجودالىتبرزأنماولكن.أخلا!ةماكلثمةفلس

يمكنلا،والواجباتبالحقوقتتحلقجد!دةمث!كلاتأو

وسهالنكنورحتى،تحلهاأنالقاشةوالطداتليفايد

نأأي.الحياةتحكمالتيالفعليةالأخلاقياثفيالعيقايفك!

مناثةفيالناس!دأعندماالظهورفيمحدأالأخلاقعلم

ايفاليدمنموتنهمفيابظرو)عادةطوكهموأنماررتقايدهم

فيدرضالي!الأخلاقفعلم،الجدكدةواهماعاتهمالنديمة

اضخدمعدمالذلك.ضاالحيقايأملهوبل،الأخلاق

عفراطذلكفيمنئا،-الأخلاق"علمكلمةأرسطو

الحارجةللحهاةوصفمجردكونأنبهتصدلم-وأفلاطون

نأمجبالتىوالأهدافالئاطمصاثريالحرىبل،للأفان

نبحالجاق!هكذافيالصحيحاللوكيلىالإنانترضد

دعنيفكلاما،قرادفين،الأخلاقوهعلمالأخلاصة،"لفلفة

ككائاتوعلافاتاوأفحالنالطجمتناالمغلافيالتصعاميوجه

الدراصةبأنهتصدفهكلكن)ذاالآخلاقشلم.سثرلةعافلة

نأجمبكيف!ينأنهيوويخمه،البئرىلللركالنظاية

وأهما!ا.كاشا!قلكيالإنامةالمحاةتصاغ

ضد،اولمايعردفبهذاأخذناو)ذا:!مالأعلاق2()

823

خلاقأ

ألا؟اللوكفي!حثعلمعننتحدثأنيمكنكيفن!أل

،الأسبابمنالائجلاستباطالأساجةالحفائقفيالعلومتجحث

المببات،هذهأعاسهاعلىتعملاييالحامةالقرانينولماكة

أليستلكن؟والحتيةالضروريةابتائجولاضخلاعى

ألي!؟محددةبتائجالتكهنفييمكنلاأمزاالإنايخةالخصبة

تفكلهيمكنلاأمراالثركةالإرادةعلى!تحدالذىاللوك

يمكنفلا،حرةالارادةكانتفتى؟مح!وبةلقوىكمحصلة

التكهنيمكنلا؟،ت!لكهصفالذىالاتجاهصبفانحددأن

مفهومكلأنالمؤكدومن.الئخصيةضتخذهالذىبالبهل

ودربثابتكصربدخولحمحنا)ذاينهاركملمالأخلاق

.اللركفي

وظهفةكمصوءعلىجزثابنيالاعراضهذاأنغ!

دورأنحيث،للملومالضيقالتميفعلىوجزئئا،الحلم

والجةوالبوالمعلولالحلةفيابحثعلىبقتصرلاالعلم

بطرتةيعابملكنه،الظراهرأساصاعلىتجرىالتيوالقوانين

منكب!ةعموعةوفاك.أماناالصروضةالحقائقكلنظابة

يمكناييوالماديةالط!عيةالأحداثعالمالىتنتميلاالحقائق

كحقيقةاللوكيتاوللاالأخلاقضلم.بيهاوالربطدراسها

فيمعنهةنتاثجتضباماضيةلأبابفنيجةتحدثطبيمة

بصوابالحكم،السلوكعلىبالحكميهغولكنه،المغل

مية.غاكةأومعينمعيارعلقيا!ئاخطثهأوالسلوك

القيا!ة.والحلومالطيةالحلومينناممزجاءهناومن

هي-ي!اطة-الطيهالعلوم:الضاميالعلم)3(

الوا!يةوالأحداثالفكرأرالطيعةظواهرفيتبحثاليالحلوم

التيالحلومفهيالفياسيةالحلومأما.وتصنيفهاتحلبلهاكلزمايي

الأحكامفيبل،المكانأوللزمانا!ردةالحقاثقفيتجحثلا

الحفلألقوتقئم،ممبةكاكاتأوبمقاسالحقائقهذهعلى

فهو،.الطبييبالقانرنالإنانتضريمكنولا.بمقفاها

فحيما،الببيةطلةفيحلقةأوالحالممنجزءمجردليس

كناية،6لهلذواعءأنهنجدلمبالعاوعلاخهالإنانحياةفينتأمل

أنه!،جديدةغاثاتواقراح،أهدافوضععلقادروأنه

ونطربع،الغاياتهن!بحيقوأعمالهأفكارهتوجبهعلتادر

قانوئا!ثكلالغرضهذاأو،الغا!ةهذهومثل.لحدقهالأثياء

هذهمثللتحيقصاعاضهايجباييوالقوانين.الجاةلتنظيم

في!حثالأخلاق!لم)ذا.القيا!العلمموضوعهيالغاكة

يختص!ثيءكلتبلوهو،والحطأالصوابمقاي!أومحاور

أظبا-وتضطأح!ناتنظماييبالغوانين

فيضكمنما:المثابهة!الطومالآخلاقعلمعلاقة)،(

بذاتوعطالىالنظريمكنأتغكل،عتكاملةوحدةالإنانأن

كصرمنالمكونةضخصيتهروافي،كتلفةأوجهثلالةمن



خلاقأ

هذهمقابلوهناك.)رادىوعنمرحيوكمرعقلاق

ففصلةولبها،واحدواقعهافيهيالتى-الثلالةالأوجه

علم)أ(:وهىمترابطةلبههاقميزةعقلبةعلومثلائة-فكرئما

الإنانعلاتةيتناولالذكي(الطيةورإءما)أوالمتا!زيقا

)اليكولوجيا(النف!علم)ب(.نهجزءهوالذكط،بالكون

ككا"لنوماعرهقدراتهوتطوروتكوينطيحةفيسحثالذى

بالبحثالإنان!تناولالذىالأخلاقعلم)بر(.نفافي

ثاطه.وجرهويقررالإرادةيملكإرادىككائن

الأخلاقعلمبرنبط:انيزلفاوعلمالأخلاقعلم)1(

ارتباطاأخرىجهةسالنفسوبملمجهةمنالجتافيزيقابعلم

أوصفيالميافيز!اعلمتناونفإذا.ععاتميزهرغموثئا

منيقرضهوبما،الطيعياللاهوتعلممن!ثصلهبمامعانيه

لأميها،تحقيقهاالىللحالمالكاملالظام!عىعطمىغاية

.الأخلاقلعلمضروركيأصاسالمافيزيقاأنبهولةندركأن

الانسانولأن،بهومحكرمعافلغرضلأجلمخلوقلمالعاولأن

الغا!الكونهذافيووظيقهمكانهلهالعالمهذامنجزء

الفروضمنوالإنساناالعافيقبر،نئأته(فيبغاية)المرنبط

دراصةلأىكأصاسنجولهصاومجب،الأخلاقيةللحياةالأساسبة

الأخلاقوعلمالجتايخزيقابينامم!زيظهرلمو.الأخلاقعلمفي

اتحاذاالقديمةاليونانيةالفلفةفيمتحد-شكاناضد،البدايةنذ

تمائا.يهماالفصليمكنلاالآنحتىبل،وثئا

الأقل-على-أوالميتالبرقاالىالأحلاقعلمأصلوبعرد

أوهدفاللكونأنيعنبرفلسفينظاموكل.اللاهوتعلمالى

الحامالصاع6دهذهوالضريةالكائاتصاعوأن،عظمىغا!ة

نه.جزءهرأو

الأخلاقعلمورتبط:انف!وعلمالأخلاقعلم)لي(

تتعلقاييفالمرضوعات.تميزهماركموثيفاارتباطاالنفسبملم

لعقلمعيةحالاتعنالتاؤلإلىحتئاتؤدىبالسلوك

مافعلعلىالحكميمكننالاإذ،ابحثموضوعالثخص

بمنصىالا،الأخلايةالوجهةمنبالفادأوبالصلاح

هذاأطسلئكلاييوالنزعةوالدافعوالقمداليةخصائص

الموضوعأنعلىالأحلاقعلمدارصئجمعلذلك.الغعل

،الإنسانلجاةالنف!يةباباحيةيتحلقأنيجبلأبحاثهمالرثبى

فييوجدأنهىالعظىالإنانغا!ةبأنتمكراالذينسواء

تكمنالإنسانمحادةأنعندافحواالذدنأو،والمتعةاللذةعيط

ونشوءبوجودالمنحلفةوالموضرعات.الفميةتحقيئفي

اللذةبعلاقةالمرتبطةوالموضوعات،أحلاقيةتدرةوصلاحية

والمتحلغة،الإرادىالعملصلاحبةبمحنىايحلقةوتلك،بالرنجة

فيالإنانوعلاتة،الأخلانجةواثلللعاداتايارفيبايطرر

واليايةالاجقاعيةبالمؤساتوجودهمراحلمنمرحلةكل

غكل،الأخلاقعلمإلىتتميالموضوعاتهذهكل،والد!ية

خلاقأ

القى.علمإلىتمتدجذورهاأن

علميقد!ااييالاجاباتعلالأخلاقعلمكيانيوقص

عدتوجدلاأنهقررنا)ذائلأ:الأضلةهذهثلعنالنف!

إلاهيماالأخلاقيةالحاسةوأن،الصميرثلقدرةالإنان

للانسانوالاجقاعىالطييالتطورمعنثأتطيةظاهرة

علىالإنانقدرةأنكرناإنأو،وبنر(دارونبفول)؟

وأوهثاإلايتالارادةحركةأنوافترفنا،لنضهيقررأن

منظاهرةباعتبارهالإنسانمعوتعامنا،إمالهيمكنعضرأفها

نأحفايمكتاعندئذ،الماديالكونهذافيالكثيرةالظواهر

عنهتجحدث؟،الأخلاتبةالجاةعلمعنالحديثفيننحر

علمهويكونلنالملمهذاأنغر.الطبيعيينالكتاببعض

ننهمه.كاالأخلاق

ىأتحطألايخب،والحريةللضموتفيرناكنومهصا

الالان.شخصيةمن-القدراتهذهعن-نظر!ة

قللسيكولرجيفجأكطاصحةقلكأن-بحق-ويمكننا

بعدمالعورالىالطربقيمهدأوالأخلافيةالحاتنأنرمن

المصثولبة.

اءإلأذإأناتراصعلىيقوءالأحلا:افعلم:الواجب)بر،

هو؟ساياهصمسئرلمهولذلك،واجباتوعليهحقوق

الإحساسعلىالخصةفكرةتثتملولا.أفعالهعنعئرل

بوجردالاحساسعلأ!ئايشلبل،فحسببالمسثوية

يهدفأنيجبأعلىومثال،الإنسانلهيخضعأنيجبتانون

علمموضوعتثكلمضاينها،بكلالحياةفغاة.إيه

يهغبل،فقطعصلهأوالإنانبمايةيهتملافهو،الأخلاق

عصله.عيهيجبوما،عليهبكونأنيجببماخاصةبمفة

علمفياصتخدائاالكلصاتأبرز"مجب،كلصةتغبرلذلك

والقانونالمئالأوالغا!ةيثكلالجاةفواجب،الأخلاق

ولذلك.الفعلودافعوتاعدةغا!ةيثملفهو،ل!نان

.ل!نانالأحمىالخرليالبحثهرالأخلاقعلمفمرضرع

الأضتهة:بالفلفةالمحيالأخلاقعلم!دش!ه(

علمملماتهو،عامبوجهالأخلاقعلمأطسكانإذا

الوعىصاحلكلفيبادؤهوترتكز،النفىوعلمالفلفة

الأخلاقعلمفإن،والانانلمالعانظرزجهةعلى،الإفا!

أعنا؟للجاةالمسيحيةالنظروجهةمسبضبفترضالم!يحي

الأخلاقفعلم.المسبجةالعل!االئئلمعمنففةوأنهاالمح

المشجة،دثرطها؟الأخلاقنناولالذىالعلمهوالمبحي

المحكرتالأخلاقيةالحياةوواجاتوتوانينطبيحةفيوببحث

باشحلانهالم!يحيون!ؤمنوالذى،"الله،أى،الأعظمابافى

فرعالمجيالأخلاقفعلم.وشليهالميح!وعحباةفي

المبحىالأخلاقوعلم.العامالأحلاقلعلمخاصتط!يقأو
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بطورخيةنتيجةلكنه،الأخلاقيةالفلفةمعيتاتضلا

المح،فيذاتهأعلنقداللهأننؤمنكناإذالأننا،الفكر

الذىومصوناحياتافيمؤئرعاملاكبرهوالاعتقادهذافإن

جد!دةيخمةو!عطيالإناننظروجهةكليحكمأنيجب

!ا.وواجباتهلأهدافه

لخصبةدافعةفوةالمسبحة!نواجها:افصقعدم)1(

الفائفة،الروحيةالقرةوهذه.البشريةتاريخدخلتعظبمة

هذاومعنى،الأخلاتبةالإنانحاةتوجه،الفريدةالخصية

الفوةالىيالرجوعالأادراكهايمكنلاالأحلاقبةالحياةأن

متميزلحلمسكانهناككانفإذا.الخصيةلهذهالحلاقة

الأعلىالأخلازائالمنالبدءنججب،الميحيةللأخلاق

شركةتبعالجطلقهذاومن.الميحضخصفيتجدالذي

تحطىياولكن.المشحيةالحياةفىالعميةاللهدايةأخلاية

و!تاتمهزةئخصيةالمبحىالأخلاقلعلمالحقيفةهذه

لاأضها؟،الفلفيالأخلاقعلمتقضلافإغا،الفائقة

المجالاتمنالكوفهناك،قاطغافصلأالاثنينبينتفصل

!.اللوكفيواصعةدائرة!طيفكلاهما،بنماالمحزكة

قفقفالكفا.أهميا-يمونها؟-الوثنيةللفضائلأن

يخلولاالميةحايهقخىنالإنان،الميجةالفضائلمع

:اأروأخلاقيةلجاةنحلوقلأنه،والخطأالصوابمعرفةمن

شد،"رزائل،الأخلاتيةالقدماءانجازاتوليست،02(

تحتالواجب،5مويظللبههضحونهفي"الواجب،يخلف

الحو،عملهوالحروعكل،الطهارةهىفالطهارة،نظامأكلي

علمكتخذوسما.الوثنىفيأوالميحيفيصراءفضيةوكما

إمكاناتوظهوراللهاع!نمنافطلاقهنقطةالميحيالأحلاق

الأخلاتةالفلفةتائجقغلفإنه،المحفيالإنان

الأساصةالحقائقعلىالضوءتلقيأنهاطالما،و!ستخدمها

البشركة.للطيحة

الاعتارفيتأخذلأنهاخاملةتعتبرأخلاقيكنهجفالمسيحيةاذا

وتكمل،منهاجزةاالمؤكدةالحقائقوتحتبر،المحلوماتكل

علىمبيةاشنتاجاتهاأنطالماالأخرىالمناهجفيالموجودالنقص

الأخلاقعلمفإن،وبالاختمار.للحقائقشاملةغيرنظرة

الأخلافبةفوتهادرجاتأحمى!الثخصبةبتاولالمبحى

وأرفعإمكاناتهابأعظمالحهاةلتفصرويعى،الروحيووعا

الميح.فيظهرت؟،انجازاتها

نأبمبهناذكرهسبقمايرضيح:فلضةفروض)ب(

علمكفلهصا،الميحهةللأخلاققيزتينخاعبيننلاحظ

وهما:شأنهحامنيفللأوالفلفيالأخلاق

كامنةروحيةقوةوجودالمسيحيالأخلاقعلميفترض1-

هإش"نومانيخقول.ليتخهااللهروحتتظرالإنانفي
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غاياتالىتهدفأخلاقيةدأئرةيكياخهاتجدالثريةالطبيمة)ن

عليهايدلالأخلاقيةللحياةطيعيةطاقةتوجدأنهحيثأخلاقبة

منتوجدذانهاالمادة)نيقالأنويمكن،الانانتكو!نكل

الروحأجلمنترجدبدورهاالروخأن!،الروحأجل

نأللإنانالماديةبالثأةتعلقنظريةلأى!ككنولا.القدس

بفدسوأته،أخلافيشوقعلىالإنسانوتوفاتراضتقرض

يكنومهما،الروحيةالغاياتبحس!تتشكلحياةيميشأن

صورتهعلىالبدايةمنذاللهخلقهفقد،وتطورهالانانتاريخ

يمكنولا،والنفسالجدملاعكلفيالالهىالطابعيحملوهو

بإمكانيةالفعلىفسادهبنهد؟،اليلأصلهتمحوأنلقطته

الأخلاقاتتلكإلا،المسيحيةالأخلانياتفيست،قداصنه

لكلالأحمىالنحيقصوىلشتأنها!،الأرلفذالمحدة

لالرصرأىهوفهذا،الوثيماالفضيةإيهنسعىكانتما

هرالمحيسوعأنورىفهو،ابريةللطيمةبالةبولى

امكايةمكانكلففي،؟لهاوذروةكلهاالخليقةغاية

إليهجصرممابل،الآنعليههومالي!والانان،للشح

.:47-94(ا5)اكو

علمبينالفرقتبينأخرىخا!ةالخا!يةبذهتتصل-2

مرضوعوهي.الفلفىالأخلاقوعلمالمجيالآخلاق

تفعللاالفل!فيةفابظر!ات.الخصيةخلقإعادةأوالتجديد

عملهيجبماتصف!ي،الأخلاقيةالمطالصصياغةمناص!

:بالسؤالضيءكلقبلفتهنيالميحبةأما،عنهالافناعأو

أه.فالمسيحيةالصلاحأوالصوابأ!لأنأضطيعقوةابأى

التيالطرتةوتبينتجدرر،الىحاجةفيالثر!ةالطيحةأننعئبر

الله)قوةأنهامؤكدةالبضريةالطبيعةوتغورتجدددبهابمكن

.أ:16()رو!!ؤمنمنلكلللخلاص

محلئامزدوخاافتراضاالمسيحىالأخلاقعلمبفترضوهكذا

الأخلاقعلمعنالصدد-هذافي-اخلافهبذلك

لبشريةالأعلىالمثلأنهىالمزدوجةالحمقةوتلك،الفلصفي

قوةالانسانيستمدفهوأن،المسيحلمحسوعضخصفياسعلن

واعدةحياتهيحعلماوكل،ع!كونأنيجبماعلىليمبح

غابة.

المسيحبةالأخلاقمدلرلتركنامالاذ):الأطرب-3

كثرةأموزاهناكأننجد،الأسلوبصالحدبثالىوأ!نا

فالأسلوب،الم!يحيةوالأخلاتياتالفلسفةعلمبينمنتركة

فيالفلوةأوالأعلىفالمنل،العفلاقالأسلو!هوكيحافي

وتحليلهفحصهيلزم-الميحفييتشلأنهركم-المسيحية

بالنبةالانسانيتهخدمهاالتيالقدراتبخضىوتطيته

وتكون،حقائقحابمأنمجبعلموكل.الفكركةللمساثل

ايأملالمفكريجدوبيما.الحقائقلهذهالليمالتفسرهىوطينه

المجيفإن،6سعهعلالأخلاقالعالمدصتورفيالحناثق



أخلاق

وكفي.المحتعليمقوصبهاصة،المقدصةالأنحارفييحدها

الحهدمنكيزاجانئاالأخلاقيةالأمورتثغليماانهنقولأن

الأخلا!ةالقواعدتلكلصاغةمحاولةأىهناكليست،الجد!د

الأخلامة،للمسائلالنظايةللمعالجةالمادةفيه،علميةصياغة

فالمادة.المفسريىعاتقعلقعوتصنيفهاتنيقهاواجبولكن

لتكرنوتطيقهاونوحيدهانفسوهاالنحناج.ولبههاموجودة

الكابمفرىعلجمبويالتالمي،للأخلاقنظائامنهخا

للحقايق،تناولهمفيالعليالأسلوب!ستخدمواأنالمقدس

،الاضقراروالمنهجالعقلاقالبحثعلى!تمدأطوبوهو

طب!عةبحكمالحقبةاثماكلحلفيالمفترضالأطوبوهو

المسيحيالأخلاقعلم)يهيستندالذىوالمرجع.ذأتهالحقل

مرجعهو)نما،آيةبطر!ةأوامرهيفرضخارخاوحئالي!

القدراتالىوتحتكم،العقليدركهاجيةصورقجمم

روتئاقانوئايتالميحيةفالأخلاق.الإنانثيالعقلية

بكلكلبطهاوأنميا!هايفكرأنللإنانبدلابل،جاهزا

الأخلاقعلموليس.المفكرةقواهبرا!ةالحباةعلاتات

!قدمهاجامدةقوالبفيالمصبوبةالقواعدمنمركزةخلاصة

تاعبمنالإنانلتخلصالكنيةأوالمغدساليهاب

منوالقصدالمقدصةالأسضرطبيعة!متمائاونىء.ايفكر

يجبآليةمما!لناتقدمأنهااخرضنا)ذا،وتحيمهالمسيحثال

الىيتحدثفالمسيح،عياءطاعةوطاعخانوالهاعلىانهج

طالماوحياةروحالمسيحوكلمات،الإنانفيالعقلايةالطبيحة

الح!خصىوالتقد!الداخلبالاقتناعلنصر،ذكيةبطريقةئفهم

وللعكل.للتفكرربادىء

ني:امحلمةبالعقائدالميحيالأخلاقعلمعلاثة)6(

الميحي،التعليمفيأصاجانعنصرانهناك،اللاهوتعلممجال

كلانتاولأنالأيسرمنكانو)ن.والأخلاقالعقيدة:هما

ويمثلانواحدةوحدةالحيقةفيأخهحاالا،حدةعلىنهما

فنقولحدودهمانمينأنالمرومن،واحدلموضوعوجهين

.الأخلاقنبدأوأبنالعقيدةتتىأين

أمانظرىعلمالعضدة)نتقول،أحالابينهمانميزوقد

الجاةالىأتربالأخلاقأنفالحمقة،عملىفحلمالأخلاق

العفيدةضهغبيما،العملىالسلوكأساليبوتعابم،البوية

جهةمنالأخلاقعلمأنإلا،وضرحهاوأصولهابالمحتقدات

الداخليةبالأحكامويهغالأفمالوكذلكالأفكاريخاقى،أخرى

عقيدةكلوني.الخارجيةبالانجازاتاهمامهعنيقللااهمائا

.الأخلاتباتكلفينظريجانبهناكأنكا،عملىجانب

فيخئى،الحملىالسلركعنالحقائدىاللاهرتانفصلفإذا

مثلمجتةنظريةتقبرالتيالحلرمفحتى،سفطةمجرد!يمأن

جهةوش.الحياةعلىتأثرهافيوجودهايبررمالها،الميتافيزيقا

تحدادجمردو!مبحالعلةقتيفقدالأخلاقعلمفإنأخرى

خلاقأ

!ستلهملمو)د،عقائدى%صاسلهكنلم)ن،للواجبات

العقدة)ن:تقولالتيالائمةفالبارة،المعتقداتمنالدوافع

عارةدمعله،أ-نجىمالهىالأحلاثأماده،دؤس-أذبحىما"هر

نأحبت،وافيةغيرأناعلىعلاوة،علاتهاعلصححةعر

،الإيمانموضوعاتمنأ!ئاهيالأخلايةوالمادىءالقوانين

أخلاقية.والزاماتأخلاقيطابعلهبهنؤمنماأن؟

ح"ح!!حمماحلط!()3"شلاررماخر،اتهملطالما:الملالة)1(

لأنه،عادلغ!اتهامأنهالا،الائنينبينالفرقكجاهلبأنه

الصلةويؤكد،الميحيةللعقبدةفىعينالعلمينيعتبرمول!نما

بحضأنالا.بينهحاالاختلافيغفللافإنه،ينماالوثقة

++!ه،)دورنرالمحدثينالمجيالأخلاقعلمعلماء

،4-!ا!عوهونج،4،آ"ءطووطلى،ح!محلا!هولمارتنزن

كلبمناثةمطالبيناممييزهذاتأكيدالىيملونع!حأ(وليم

تجاهلهايمكنلال!هماالأصاجةالملةأنالا،حدةعلىمنهصا

عنتحدثأنالارتاكإلىرودىفما.للناحيينخارةبدون

موضوعاتلتناولمحاولةأىأن)ز،عقدةبلونأخلاقيات

علميجردلن،الحيديةمضاينهاالىالاضارةبلونأخلاقية

فحسب،وجودهوتبرووالمميزةطيعتهمنالميحيالأخلاق

يمكنوعيه.الحاطفيةالانفعالاتمننظاممجردالىبهيهطبل

الآخر،أحدمايخدممتلازمينعلصينوالأخلاقالعقائداعتبار

منحالةمجردالىتتحولأنمنالميدةيحفظالأخلاقفعلم

طريقعنالحقيقةمنرامخاأسائالهاويحعل،ايخالمطالتأمل

جهةوعن.نهاالاصتفادةوإمكانيةالحياةاختاراتتقديم

والمقاييىالفعالةبالمبادىءالأخلاقعلمتمدالحغائدفإنأخرى

منحالاتالىالانحطاطمنالأخلاقةالحياةاليار!ةلموتحفظ

للقدرية.الاشلامسلدأوالتعصصأوهام

الجانبينوالحقبدةالأخلاقعلميث!كلبيما:ا!ز)ب(

علمأنإلا،الآخرأحدهماويخدماللاهوتلعلمالمتكاملين

أطسعلىويقومبلالحقيدةوجردمسبفا!ترضالأخلاق

ومضامينهالدينىالوعيجوهرتقدمفالحقدة،صلماتها

الإرادةتحددكقرةالوعىهذافبقدمالأخلاقعلمأما،وهدفه

علىاعمادهاجهةمنالميحيةالحياةالىالحقائدتظر6الثر!ة

الحريةنظروجهةكأإليافيظرالأخلاقعلمأمما،الله

وسيلةباعتبارهباللهعلاتتهفيالايمانالمقائدوتتاول.الانانية

حيثمنالايمانفيتناولالأخلاقعلمأما،الالهيةالنعحةتبول

.السلوكفيالعاملوبصفتهصرىكنئاط،بالإن!انعلانته

المحبةعصلهواللهلملكوتاخيارناأنلنانجينفالعقيدة

تظهرللخلاعى!عرفتناأنكبففيبينالأخلاقعلمأما،الإلهية

.الجاةعلاقاتكلفيتمملأنويحصالقربومحةاللهعبةفي

نجدهذهالظروجهةومن:اللاموثةالأخراضمات)بر(
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خلاقأ

نأيمكنالتيالافتراضاتببمضالأخلاقعلمنزؤدالعفائدأن

نا:نوجزها

ليىلالله:اللهعنالمحهةوالفكرةالأخلاقعلم)1(

!بالإيةالترةأن)ذ،النلفةتتدمه!خالقأوتوةمجرد

فنحن،الأدبيةاللهصفاتعليهنطلقأنبمكنبماتضف(ن

فوقتسمواييتجهالىننظرولكن،القدرةكلىأنهننكرلا

ترابطافاكأنندرك!،الميحفياللهالننظرأفناأى،القوة

الأدية:اللهمفاتينن

والرحمة.الاحان-ا

ذإ،الالهيالعدلوهيريتةأخلاتةصنةذلكوتابل-2

.ومميزةحكيمةرحمةلكنهاعمياءرحمةليستاللهرحمةأن

الإلمحةابعمةأ،الإلمحةالمحبةتأفيالإلهبةالمفاتتمةوعلى-3

تقدمهالذىفالله.شاملةصفةفيوالمدلالرحمةببنتجحالتي

المسبح.فياللههوالأخلاقعلمالىالعفيدة

المحةالصدةبهناديمايفثرضالأملاقعلم)2(

فييحثأنالأخلاقعلماخصاصمنريى:اطي!ةعن

نأبدلاولكن،الخطيةعننظريةيضعأنأو،الثرمنث!أ

الإلهيالإعلانحقائقمعتففاين!هالذىالججكون

وافيككلأوزأئفمفهومفأى.الحياةحقاثقمعوفجئا

.المفيدةالى!يء؟الأخلاقعلمالىييء،ا!طةعن

للحياةنظرتا-كبرحدالى-للرمفهومناعلوتمرقف

ثلاثةوتوجد.واتصاراضهاوتجاربهاوكاياتهامشاكلهاحيثمن

يتالقدماء()كايونايخبنلبعضفبانشة:الحيةعنآراء

.الهدفالإنسانيخطيءأنأوتقصيزاأونفصئاإلاالخطية

تكو-ش!كامنثىءأوصضمي،الآخرللبعضوبابست

الجسدفيكامنتصورأوضعفهىالأتلعلأو،الإنسان

والبئة.الوراثةعنناتج

كيماأنالا،الرأينكلافيالصوابمنئهطءهناكو!ما

كافية-بدرجة-الاعتبارلطكأخذانلالأضهما،نقص*

بهذا-فالحطةاالذاتيةالإرادةكصرهوهائاع!زا

الإحساسمعهنخىمماوقدرتضاءأوحظصوءهى-المفهوم

فكرةاضافةمعالمفاهيمهذهتضحنالمجتوالنظة.يالذنب

فعلمجردالخطةفيست،قيتهاالأفكارفذ.تعطىصزة

ليصتأنهاكا،سيطرةباطنيةوقوة)مجا!فملهيبل،سلبي

موروثمرضمجردوليت6تحدهىيل،نقصمجرد

كامنةغرفىةليصتوهي،اختارىانحرافهيبل،متأصل

هيبل،جدانيةعواطفأوحوانيةلوافعمجردأوالجدفي

فهي.الأنانهةوأطصها،والإرادةدالحقلتحصلالحري

عصبانوهي.اللهعلىوتففيهاللذاتالإرادىالاخهار

قمعلمىعليها.،للتغلي4جميذلكوعل.تححدضشصي
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الحياةقجدلمدمبدأقوللل،الأبواءا!تئصالأوالجحد

درجات-بالتأكيد-وهناك.كلئانييراالإنانونغير

يجبذلكنقابلظروفاهناكأن!،الرعملمنومرإحل

!رضالنها!ةفيأنهإلا،الرألمجةتقيمكدالاعتبارليأخذها

شخمئاعمائاباعنبارهاالخطيةحقبقةالمسيحىالأخلاقعلم

متعمدوكانحراف،للذاتضصودكاختيار،اللهقداسةضد

الر.وصائل!والإنانقوىكلمن

:الأنانمويةادححيالأخلاقعلمن!رض)3(

الأخلاقفحلم.الحطةوعناللهعنالميحيللفكركنتيجة

ومن،أفعالهوعنأفكارهعنمسثرلأ)نانكليعتبرالميحى

المح.نيمعلنهو؟الصلاحاخيارعلقادرصرثم

منتفللأو،المطلقةاللهصيادةتبهرلاأنهارغموالميحبة

فإغا،لمالعاعمتقدالحطيةبأنوتعترفبل،الركموض

نمبحمالأخلاق،وم!نوينهالإنسادحربةعبدأفوةبكلنؤكد

عملوأن،جانبمنالخطةضرورةاخمرضالوستجلة

محتئا.الرفحلكانإذا،الآخرالجانبمن،تاوملاالنعمة

حريةدؤكدالأخلاق!لم،الأمورهذهفيعثيدتنائكنومهما

.الإرادة

الصلاحاختياريمكنهل:وهو،هامصؤال!رزونا

اجابةوركم،السؤالهذاصموبةوركم؟المحصرفةبلون

فإن،بالنفي،عليهالأولينالآباءمنوكثر-كأأوغطبنرس

لاأنههى-)نصافاابظراتامحرولعلها-الحديثةالنظرة

..الحر!ةمنقطاكبرنمحهملممامولينالناساتجاريمكن

أنيمكنفلا،الريصلراأنالمجيينلغرفذرقدكانفلو

سنوعمناككانأنهيثبتالاريخلكن،ذنئاعليهميحسب

قفرقةسحالاتحدثت؟،الأحبانبعضفىالخرحب

والعهد.المسيحعنشبئايعرفوالمأناسبينوالرحمةالطهارة

،والأفرادالأمالفا!دكنمندرجاتبوجود!ترفالجدكد

مخوالجادوالعيالسونحوالتطلعمنتحربوجودوكذلك

بولىالرسولوصلن.العاد!ةالبثريةالطية!الملاح

الرثننن،بننالصالحةوالأعمالالمعرفةبعضوجودبوضوح

نأوركدلاأنهالا،قاسيةبعباراتفسادهمروبغأنهورغم

للصلاحمعرفةكلفقدأنهلدرجةتمائافدقدا!عالوثنى

1(.ه:2رومية)انظر.الأدلى

:الأخلاقلعلمتاريمييعرض-لانتا

،الأخلاقلموضرعالشاملةالممالجةتثملأنالطبيحيمن

الحاضر،الونتخىالأولىالممورمنذالأخلاقعلمتاريخ

فيشاركتدالنلنةالأ!كاثمنكفرعالأخلاقعلملأن

ايومالآخلاقعلمكعرضهوما.الانافيللفكرالتاريخيالتطور

وساكلمفاهبمضوءفيصائاتيئاتقيي!هيمكنموفوعاتمن



أخلاق

وحبواللذةوالواجبوالفضيلةوالصلاحالغا!ةمثلمعينة

حركةمنالجحاقبةالمراحلفيتطورتوالتي،والإثارالذات

عرضهوهناشحاولهماوكل.الأخلاقعلمفيالأفكار

علىللدلالة،الأخلا!للفكرالختلفةللأحقاببطموجز

.الأخلاقعلمنطوركافاثهيدبةالمراحل

ايولانة:الفل!فة)أ(

التى،المالمقالكبرىالدياناتكل:الفطالة)1(

مفايمهالهاكانت،مصروفيفارسوفيالهندفيظهرت

وصاياصكابيتهافيتكونالمناهيمهذهوكانت،الأخلاية

بالمضللأخلاقعلمهناكككنلمو،مترابطةغرمأثوراتأو

الوعيسأوقد.اليونانعةللفلفةالذهبيالحصرقبلالمقيق

وبخا!-الفطائيينيدعلايونانونلدىالأخلاقي

القيفةالماداتضداخجمنأولكانواالذ!ن-صقراط

"ح!ء،المدعرونالناسوكان.بلادهمفيالقديمةوالتقاليد

وحكممأفوالهمأنالا-عاحدالى-الأخلاقفيعلماء

صلة،يياتربطولاوحدةئثكللامقرتةأئالأالاتكنلم

البخة،المحافيزدقيةبالمساللاساساالحالمةالفلفةامحلتفقد

وثكلالكائناتطيمةمثل،الصرفةالوجود!ةبالموضوعاتأو

الموضرعاتالفلسفةصدناولولم،الأوليةالحالمعناصروأصل

الد!انةفقدتأنبحدالا،اللوكأوالحياةمفىضلالأخرى

اباسوداخل،المثقفينعلى!طركصاالإغر!قيوالعرايونانية

الماضبة.مغقدا-فيالثك

الغصوضالىالنظرالفطا!رنوجه:مقراط)2(

،اللوكفنالاستحليمقوبدأوا،العامالرأىقوايناقض

منالفلسفةجذب-يقال؟-الذىهوضراطأنغو

الأمورنيالتكرمنالاسعقولءوحولالأرضإلىالماء

يخلسوفأولبحقفكان،الثريةالجاةالى،ابخةايتاليز!ية

والقانونالعدلعنالسفطائيرنتكلمبظلأنه،أخلاقي

فاقئشم-عند-يمبههملمأنهالا،النفىوضبطوالاعتدال

هيلقراطمهمةأولفكانت.الأمورهذهكنهكعرفواأن

التخبطكل)ن:ضراطفيقول.الانانجهل!كضفأن

المعرفةإلىالحاجةمنتبعاالخكل،حولالدائرةوالمجادلات

المعرنةوراءصئاليى-"المصفة،بذلكصهدفا.الواضحة

تويم،سلوككلأساسأنايحتقدكانلأنهبل-ذاتهاحدفي

عقراطوصيف.وبإرادتهطواعيةالشر!حل)نانمنفما

وهو،حفانافعهوما4،أىصاهوماالإنساناعفم:قائلأ

)الففبلة:لصفراطالشه!ةالمفولةجاعتفاومن.،!حله

كانأنهالا،ضراطعفلانةوركم-6جهلوالرذي،سرفة

النسالناةهياللذأناى،!لنةجمنبالمزنىعئ

أخلاق

شزأمرالفضيلةمحرنةأناعنفدأنهتصورألاجب.للحاة

مرتبطالحرلأنافىنحويعى)نساننكل،ابنعةعن

ومن،السحيدالرجلبالضرورةهوالحكيمفالرجل،بسعادته

.العادةلسرمعرفتههيلنفطالإنسانصرفةفإنثم

الىالظروجهمنأولشراطكان!نما؟أللاطون)3(

والمتجز،القاصر،للفضيلةمفهومهأنإلا،الفضبلةطعة

نأحاولالذىأفلاطونجان!شمنعةممالجةموشعكان

ولهذا،الكونمنموتعهخلالمنوكاكتهالإنانطيمةيعرف

وراء)ماالمهتا!زيقاوثينالأخلاقعلمبينماأفلاطونريط

هومالكلاصئانموذخا!ممثاياعالئاواخرض(الطبعة

النذ!،عالممنمأخوذةالانانيةفالنذر،وثريأرضي

بفضل،جهةش-فهي،كصرينمنخالطمئلهوهي

جهةومن،اللهحياةأوالأفكارعالمزتثارك-العقل

أوالفناءلمعادمارك-الحبوامةاللوافعببب-أخرى

معابفىمنالمنبانانالجزعانهظنوكلقي.الجدا!لمالحا

اثيومرس،3باأفلاطوندعاه،وصيطبعنصرالبحفىبحضه!ا

والثرفالكرامةوحبالثجاعةتضمنوهوأ"4صلاطأ(

وظهر.،الإرادةهيكلمةترتجهيمكنمما.القيةوالمواطف

موضعهىفالرأس،الحارجيةهجهفيالداخلالإنانتكودن

السفلالجزءأما،والعواطفالقلبموضعوالصدر،الشل

فمنتاعلنافإذا.الحيوانيةالرغبةأعضاءصوالافانجسممن

الذىالإنانذلكأنهأفلاطونيجب!الكاملالإنانهر

نصلمفاموبذللث-ذكرهاالابق-الئلاثةالناصرفط3كوا

كلعبرثتتالنىالرئية،"الفضاثلكدعيالذىابظامالى

هى:الفضاثلوهنه.أخلاقحواركلووجهتالحصور

تعنيمغاتجممةوهيالنذس،وضبطوالثباعة"الحكمة

،االمعرفةأمجردتحدلمالفضيلةأنئلاحظوهكذا.االعدالةا

ال!لركمنآخرشكل-الجهلجانبإلى-هناكولكن

حيث،ابضيوالصراعالداخلالاضطرابومو،اليء

؟-مذاو!عتبر.الايةالدوافعمعالدناالدوافعتتصارع

جانبالىالمنحازصقراطموتفعنسنقدمةخطوة-عنرى

الازدواجيةعلالتغبفينجحلمأفلاطونأنكر.واحد

فالدوافع.الحياةصراعفيالحرفيينالتومقمحاولتهني

تكمنييما،أسفلالى-دلاثئا-الانسانتخبالداخبة

لطكانلان-لذلك.العقلحاةلمركهقالإنسانصادة

الىي!تندفإنه-أممىحلمناللمحاتيحضأفلاطوننظركة

الحيوايةالركباتبكبتكم)نماالفصيةبلوغيأنالفائلةالفكرة

لعلمالأويةالحناصرأفلاطونتودثدم.الدنياالحياةوا)عاتة

-أفلاطونينهمها!-فالأخلاق.عيةلاقياالأخلاد

فيالاتماقاتتحققلالبهها،فحيالفرديخمىامزالت

تاثروأنهاكبرالكونمنعررةالاالانانفص،لمولة

كحواطن."كردلاالمححةحهلأ4عت!أنمحلى
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نظر!ةتكيأرصطرعدالأخلاقنظربة:أرمطو)4(

تناولمنأرلهووأرسطو.جوهرئاكهاتختلفولاأفلاطون

الاصة.علممنجزغالديهوصار،كعلمالأخلاقموضوع

اجماعي،."حيوانمجقمو-أر!و!ول؟-فالإنان

كجزء-أفلاطونعنتحديدبأعر-الإنانمعتحاملوهو

بمناقثة،الأخلاقعنالعظيمكابهأر!وويدأ.المجتمعمن

لكن،الرقاهيةأوالحادةهوأنهوجملن،الأص،االحرهرما

الرفغراليفيولاالحيةاللذةفيتكمنلاالمادة

توافقفيالنفىهـلاطفي،المنظمالتأكلحياةفيبل،والكرامة

الصحيح،والفحلالسليمالتغككلالىنصلولكي.الضل،!

الفض!لةتصبحولا،لجمةومعرفةمواتيةظرو!لذلك!لزم

الانانليصصالوحيدةوالطريقة.عادةتصرلممافضلة

الفضيلة.ممارسةهي"فاضلأ"

ذات!راطنعلريةبينيوازنأرطوأننلاحظوهكذا

وذلك،المعرفةعنأفلاطونرأيوبين،الواحدالجانب

؟،بالحقلالثاطكلتبطأنولابد.الحادةأميةعلبإصراره

عاصر،والمعرفةالبيئة،والحاضرالماضيبأنالاعترافيجب

بالاختبارعاداتولبهها،عادات)ذافالفضائل.الحهاةصنعفي

الىد!لئا!سعينئاطأوعملفالففيلةولذلك،المدروس

تناقضير.طرفنبينالوصطتحضق

باباطة،أفلاطرنوضعهاايىالفضائلتاءسةوتتيز

إلا،اكمالأا!كانتو)نأرعطووضعهاالتىتلكولكن

الصحيحةالأفعالمنعامبوجهوتتكون.النظامنفصهاأنه

التينقائصهابينومن.نقضينبينبتوصطهاكلحذدالني

الفضائلبينمجسبلاالإحانأن،الحديثالغكرلهاندهى

الريخعة،الفضائلفإنعاموبوجه.الخاءمننوعاباعتبار.الا

تلكفيمكانلهاليس،المشحيةفيالبارزةايضجةضائل

فضلايلأصاسئاهىأر!و!ذكرهاايىالفضائل)ن.القوالم

أر!وأحسنويينما.الحيدعلىوصخيةأرضتراطمة

وظيفةادراكني-السابقةللغلسفةممارضتهفي!نضا-

نايمكنلاذاضهاالعادةأنالىصنلإشارةلايدأنهالا،الحادة

عاملأويستعائناالعادةتكونتدبل،فاضلأالإنانتجعل

تتحولأنيمكنولا.الساميةالغاياتمحقعلىماعذا

نأالا.المعنادةالأعمالمنمتعاتبةصلسلةمجردالىالأخلاق

اعتبرأنههوللفضيلة،5أر!ومعالجةفيالرمسالخأ

بهذاالحاطفةأنيرلمو،أخلاقيةولاعقلانيةلاأموزاالعواطف

الكصيخككانفلوو!6حدلهايكونأنيمكنلاالمفهوم

فالحوافع.الرصضىءفيككونأنككنفلا،الصلاحش
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اطلاتها،علىعقلايةلاتكرنأنيمكنلاالانانفيوالرنجات

قواهوكلجدهو!طىالانسانرغباتكلفييدخلفالعفل

بكتأفاضلنصيرفلن،أدبئاونفغاأخلاقبةيحةابدية

للحير.وصيلةإلىبتحوعلهابل،العواطص

وأباثنائية-أقلاطونعنتقللابدرجةأر!وتأثروتد

والعاطفة،العقلبينتاقضئاتجحلالى،اليونانيةالازدواجية

أحمى.مكانةللحقلوتحطي

العقلبينالصراععننتج:والألقوررونالرواتيرن)5(

ببهما،بوفقاأنوأرسطوأفلاطونيتطعلماللذينوالحاطفة

الرواقهونفاختارءالأخلاقيةللحياةنضادفىتفيرينظهور

ولكنهم،الأخلاقيلبظامالصجحالمرشديكونالحقيةالطيعة

أما.العواطفعلىبالقفاءتهددكادتبصورةاليادةأعطرها

الأعظم،الخرهيالسمادةأنبمبدأنمكو!الذبنالأيفوريون

أنواعكلأباحوا)نهمحتىالحاطفيالجانبعلىبقوةركزواضد

لل!لوكالها!الهدفأنعلىكلاماويتفق.الحةاللذات

بالتفصهلنرضأنخايلزفاولا.الفردصادةهوالأخلاقي

أرائه،علىللتركيزضرورةنجدولا،وأتباعهأليقورمحتقدات

الرئيةالاتجاهاتيمئلانوالرواقةالأييقوريةأنمنبالرغملأنه

الفكرىالجانبينعلىبالغأثرلهماوكانالأخلاقيةالدراساتفي

كانتالرواقيينمفاهيمأنالا،اللاحقةالعصورفيوالعملى

بالم!يحية.صلةأقر!

الرواقيالمفهومفيالخرضبدون:الرواتةالفلفة)6(

كامنروحوبحكمهامحهافداخلكيةوحدةباعتبارهلمالعاعن

وأغا،اللهمنفبثقةبأخهاللحياةمفهوممنذلكتبعوما،فيها

مثلهم-الروايينأننلاحظأنيمكن،الهةجوانجهاكلفي

الطيعىالضضتحقيقأناعبروافد-وأرصطوأفلاطونثل

هذهصاغواوقد.الأحمىوالخيرالحقميةالسحادةهول!نان

الحكيمفالإنان،الطبيعةحسب)الحياة:يفولبدأفيالفكرة

ظروفصفيالحقلانيةعطبيغهوئامنيليحيقمجاهدمنهو

مامخووالسعىضارهوماتجتهوالطيةضانون،الحياة

علىالإنانلحصولمصاحبكأمراللدةوتتحقق،سهر

وأأحداثمجردوالألماللذةتعتبرأنبدلاأنهالا،*ئمهما

بمدمتابلهاأنالحكيمالرجلعلى،ويجبالحياةفيعوارض

نفهشدوهر،الحروحدههوالحكيمفالرجل،ا!راث

منذاتهمحرزاالمطلفةالعقلبسيادةويقر،حولهالعالموجد

فاباس،للجمعمناحةهذهالحريةوحياة.الأرض!ةالثهوات

فالعبد.كب!واحذجدفيأعضاءوهم،سوايةحمغا

وكلاها،آالحامثلذلكفي.مثله*حزا!كونأنبمكنهالرفبق
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.ووئامانجاملمحهبالحثىلحدمتهالعالميخضعأنيمكنه

فقدالرواينعندالأخلاقفيالمومنمعينقدروهناك

الخصياتغابيةبهاوتأنراليلةالعقوللفلسفنهماشجابت

كلوشجعت،الرومانيةللامبراطوريةالأولىالعهودفيالعظيمة

يمكنلاأنناإلا.وحر!االثر!ةالنفسكرامةلتحقهقمحاولة

حدلمئهالمكنفلم،الروا!ةالفلسفةعوبعنالطرفنغضأن

مبممصوعنحدثصوىالإلهةوالعنايةالإلهيالحلولعن

االحياةأو،الطبيعةسع"الانجامككنلمو.كلهالكونبسود

الذافي.وا!تاءبالغطرسة)حساسصوى،الطيةحب

نيوليى،المواطفكلكبتحدإلىالحقلتمجدفالرواقية

الفلسفةفي-فالخطية.بالحطةحعييإحاسأدفىالرواتية

فيالخلاصوكمن،الحقلمع!تفقلاماهي-الرواقية

الناتجينا!راثوعدمبالفتورالعواطففيالحارجىالتحكم

تأكيدهمهيللرواقيينالكبرىالميزةأنالا.الهوةضحررعن

صاثفحللكلوجدكثرطالداخليةالأخلاقسلامةعل

الانحلالمنعصرفي-اكدواأنهم!.الحقبقيةوللعادة

الحياةأفراحوبتفضهلهم،الفضيلةضرورةعل-والفاد

الراجبعلوالنأكيد،الحيةالمراتكلواحتقارالداخلة

بالحلاقة)يمانهمجانبال،اثمتركةالإنانيةعنرالدفاع

فراما!-فالرواقية.اللهوبين)نسانيةنف!صبينالمباثرة

أورطيوسهوهماركوس)ه!ول*("يخكاهمحاباتلي

ضطتبننلم-)!!أيكتوس،وه!ل!كل!)!لاف!لاول

مترالىتصلأن!ككن-أحوالهاأضلفيالوئنيةأنكيف

الطريقضىء-ماحدال-كانتأخهاأثبتتلبهها،عال

عوبعرةركم-الرواتيةالفل!فةمعلركالتيللميحية

العمية.المبادىءمنالكثكلفي-الرواقبة

الىأض!ماكيزا؟بولسلوالرصالرواقاالفلسفة)7(

يمكنولا.يول!عندالأخلاقةوالتحاليمالرواقيةالفلفةتثابه

!دفة.محضبأنه-وفكرالغة-بينهماالثابهذلكتبر!ر

ممكئايكناالتىالعناصربعضالرواقهالفلفةفيكانولكن

كرةفثلأ،محهايتحاطفأو،كتبلهاأنبولىللرصل

والاتخار،لمللحاالمادىوالمفهوم،والكائناتاللهيينالوحدة

،الغفرانالىوالحاجةبالحطيةاحساسكلويخاب،بالذات

الماتهذهكل،للشاعرالبعيغ!والكبتواللابالاة

كانتولكن.الدكدةالمقاومةالاالرسولفكرفيلتثوتكنلم

الرواضن،أخلا!اتضنالنبيلةالمعروفةالصفاتبعضفاك

مفبرلةأفكازا!اوجدبرل!الرسولأنالبمضكلىوالتي

الإيخل.لحدمةاصتخدامهافييترددلم

أخلاق

نأيميها،الفكرىانهجهذاعلىيهزاايركيزوبد،ن

في.ووجودهاللهعظمةفكرةوالآراءالمبادىءهذهمننذكر

وأالحكمةوفكرة،ن!ثاطوكلحباةلكلكالعلةمكانكل

واتيازكحقالحريةوضهوم،لمنانأعلىكئلالمعرفة

البئرية.اليهتعىكهدفالاخاءوفكرة،للفرد

الومطى،الحصورسادتابي:السكولا!ةالفلسفة)ب(

عانت،الميحيالعصرمنالأولىالقرونانقضتأننجحد

علمعار؟،الرطنل(منلنا!دو)؟المبحبةالأخلاق

منمؤخراعانت!،القوميةفادمنالمجياللاهوت

منقائمةضكلفيالم!حىالحققجمد"الشكولاضية،

،اكليمدس)برنابا،الأولينالآباءعمرفمي.الدنيةالفرائض

الأخلاقيالتحليمبينتم!زثمةيكنلموغريغوريوس(أوريجانرس

منالأخلاقيةالمائل)كبريانوس،ناق!وقد.الحقائدىوايمليم

الكنسي.التأدببنظروجهة

علهلدراصةحقيميمامحاولةبا"ولأصرفىريوس!إقاموقد

بههلمامحاكاة"الواجبات،عنمبحثهويعتبر،الميحيالأخلاق

رغم-أوغطوس)نبل.العنراننف!ثحتثثرون

يطريقةالأخلاقيةالماللعابم-الخدةطبيحةليافقبةنظرته

"الأخلاق،محابفيكطولول()4اأبيلارد،ولمل.عارضة

وعلى،اأقوال،مح!ابفيكلكد!(كه"!5ما)4لربارد،وه!تر

"انحتصر،محابهز)ك!نلا!ك!ىول،اكوكىاتومارأسهم

-ال!كولاضببالفلاضةيينصالوحيدولىاكابامم

-والرذاثلأاالفضائلمحابهفي)!أسد!(األكوين،باستثناء

.الأخلاقعنوافئاعلمئابح!اأودلأقدمواالذين

الالتزاممنالخررجاء:الدنيالاصلاحعمر)بر(

كانالذىالدينيالإصلاحعصرمع-مرةلأول-الناموسى

اللهبينالحلاقةصاغةأعيدتفقد.أخلا!ة!ةجوهرهد

الإنانقيمةوتكشفت،الكتالىالحقضرء!والانان

وأصبح،الضصروتحرر،غموضطولبحدكإنمانوحقوقه

.الفرد،"حرئطلالوثر،

اكز)ن:3(مأه)حزه،م!وزاهو)الع!ح!(رتادول

ابحت،الفكريدانفيالبروتشانتةالروحعنتعبيزاالكئاب

الإنسانطيعةزكلايأاتخذوجهما،شبنوزا!وه،اديكارتما

)يهآلتماتتبعوبلرن.جديدانطلفاوايزاماتهالمتمهزة

منثكلأاتخذتحيث،الأورييةالقارةفيمصرمنالفل!فة

اجانأن)رغم،فرنسافيماديةونغحة،المافيافيالوجودوحدة

،الإنان(تكو-كأإلىالأورو!الفكروجهتدروشو،جاك

عملئا،طابغااتخذ)نجلترافيالفل!فيالفكر)ننتولأن!ككن
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)+اءطهمم!،وهـبركل)ءط!ألرك!حونأبحاثاطسوعل

برزت،الاناقالفهموحدودطبيعةفي)ع+ولول(وهوم

الحكمعلوالقدرة،الأخلاقيالالتزاممصدرموفوعات

المفدمة.إلى،الأخلافي

تصنيفيمك!:إنجيراليالأخلاقعلمللاصفة)د(

اهربز،فيؤكد.لهمآرحبإنجلترافيالأحلاقعلمفلانحة

أعماله-كلفي-وأنه.بطبيعتهأنافيالانانأن)صلا!ه+

ولح()+!*4كدورت،5أما.الخصبةسلحتهكلاعي

،هـضاخبرىو،ل!لل!،ك!ه)ول،نلترو5و(ول53)حامور5و

)*ل!هول،حمبثدم9آو)ولحهـلانطعألا+نتضبرو)!لا"هأ"ل!)3(

-النجاحمنمتفاوتةبدرجات-تاموافقدوغيرهم"هأ!5(

وبنففون،المجنمعوفضائلالفردفضانلبينالعلاقة.بهبحث

الىورجعيه!االمفبوطالتوازنأنعلى-عامةبصفة-

التنرقمثل،الأخلاقةالأمورفي!رئدناالذىالآخلاقالحس

انصار-الكئابأولثككلويتد.بالجمالالإحساسأو

مهسا-فالأنانية.أصيةأنانيةغرفىةالى-الفطرةمذب

والميارالغعلىالمنعهى-انفعة،دعوناهاأواخفاع!احاوبا

كفاحهفي-)+لما!ابتلر،اتخذوقد.فعللكلالحقيقي

لكنه،متقلأموضا-وتفزدهالضصرجادةلأباتأجلمن

الأخلاقوعلماء"بتلر،منكلعاقوقد.عميةاممري!

ميل،"و(ولمحه4)!عا،بتاماو!)+ل!،ل!با5-نحفوللاا

القدراتتتفهمتكلفةصمةسيكولوجةنظرةمن-"لنث!(

.الإنانفيكا!نةومستقلةنفصلةعناصرأفهاعلانحتلفة

منمجموعةهرالنفيةومذب:الفيةطهب)هـ(

فيالسلوكمنالأخلاقيالجانبترىالتىالمترابطةالتائج

رغم-المذبهذاوأصعحاب.والأحاج!التأثوات

للإنانالرئيةالغايةأنعليتفقون-ايفاصيلزاختلافهم

افىأنحقفةاستنتاج،ميلوه،م"بتحاولوقد.الحادةهى

نبررأنيمكنناالا:"يل،يقول)ذ،الأنانيةنقطةمننابع

غب2)نانكلكاناذاالامرغوبةالعاعةالمادةأنفيالسبب

.،الناسلمجموعالخكلهيالعامةوالمادة،نفهسعادةز

ورضهملماذ-المتأخر!نالنفعيةمذبأصحابأنغر

مذبوأنكروا،المقدماتمعقفقلاالذىالاسناجهذا

ال!المدفعناالتيالمامةالمادةبمبدأتمسكوا-الثخصباللذة

له؟أصتمعأنيجبولماذاالحقلهوماولكن.المقل

الفطرةنظركةارتبطت:الأخلاقليا!ورطهلا)و(

3()+ء!م"شنر،فيقول،الض!وىالتطوربخظر!ةمؤخزا
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نتاجواقحهافيميانحروحبالذاتحبمنائماعر)ن

كانتوان،الاجماعيللخيروالدوافعالفرائزنطور،التطور

والوراثةالي!بفعلتطورتلبهها،حيوافيبداقشكلزكائة

الطويل.تاريخهخلالالإنانلهاخضعابيالاجماعيةوابظم

أنه؟حث،الوراءالىباثكلةتمودالنظريةهذهأنكر

لهاحصرلاأجيالتمرأنلابد":قه(3)!عى"جر-ش،ئول

معبالتفاعلتدريجئاتطورأنخلالهاالحيللكائنيتنىخى

عجئا،الأمرفىيدمما..بالذاتالثحوركحققأنالى..بئة

.التائج،يغ!أن!ستطيعلاولكنه

هيصاكنط،فلفة)ن:)84ل!،كط)عمانوئيل)ؤ!

يمبدأتنادىأنهاحيثوايحةاللذةلفلسفةالجافةالفلسفة

بهذنادىمنأولاكنط،،.وكانالواجبأجلمن"الواجب

الواجب،أجلمناالواجبعنمبداههدموقد.الفلسفة

سوىلهىهـكنط،عندوالض!ر.أاللذةأجلمن"اللذةنظرية

العقلأرفركم.واحدقانونهىعندهوالغوانين.العملىالمفل

أنهإلا،فقطالمحسوتالظواهرعلىقاصرللأضياءمعرخهفي

وينقبا،الواقعالىالظوامركخطىالحصليةالمحارسةنطاقفي

ويقرر.الح!وراءمالمعاالىالظواهرلمعاعنالإرادةاضقلال

علبك،"يجبعبارةفيالأخلاقيالقانرنأوالمطلفةالحيقةمبدأ

وبناء.الغايةأوالرنجةعنالنظربغضطوكئابدأقرر؟

هى:الفض!لةصيةفإنالراجب،أجلمنالواجب5طيعةعلى

.الأوتات،كلفيالعامالتانون!اسببدأعليبخاء"اعمل

الثخصيالجانبمجددنجيما،عوبهلهابدأهذاأنكر

الموضوعيالجانبعنشئاتوللافإنه،للراجبالشكليأو

عظصةعن"بهط،مننتعلمفقد،الراجبمضمونعنأو

ماهبةمنهنتحلملاأفناالا،طاعتهالىوالحاجةتجردهفيالواجب

،مضمونبلاومجرذاضكئاقانوئا"كنطأقافونوبظل.الواجب

الحملية.الحياةمجوهرلهعلاقةولا

بدأتالتىالمثاليةالفلفةهدفكان:الألماناثايون)ح(

قانرنعلىالمضحونو)ضفاءالتجريدعلالتغلبهو"كنط،من

الجاةوعلاةاتصبمادىءفيوتحفبفه،العقل

إفيتثعه،نهجعلساروقد:حا"8"عصبل،5)1(

وأن،العقلأفكارمعقفقعصلأالآخلاقاعتبرالذكي)ح"،أ!(

اصجل،و!دأ.خلالهومنالأفماللمعافيتحفقالذاقالوعى

االشخصبةمفهومكطورثمالحفبقةلكلكأساسالفكرةبخلك

الذاتونحضقالكاملةالوحدةإلىتدريجئاتصلوالتىالواعة،

الحاطفةيينايافنىعلىبالتغلبوذلك،واللهلمالحاادراكفي
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انسائاكن5هوالأخلاقيالمنالقانونأوالحق،5وقانون.والعقل

.اكأناسالآخرينواحترم

ضها!ة.لاثخصيةأوذاتفيجذورهله"كذات،والإنان

واللانهانالاملالذاقيالوعيمنشدللنردالذاقيوالرعي

سوىبستفالمعرفةولذلك.بسببهوشمر،الأبدى

باعتبارهللعالمالمنوالميوالتحققتدريحئاللأمورالعقلاكنشاف

الان!انعفلبةمعهاتنحدلاغائةلخم!ةالذاقالظهور

للتمدايدريجيا!شافهيالأخلاقنإنثمومن.المحدودة

.الانانكالهوهدفهالذىالأبدى

علمتاريخفيأنهرأكا:،والواجباللذة5:الثعاران)2(

وأ،،والواجبااللنههمامتافسانضطرانظهرالأخلاق

ولكل،والفوكة،الأنانيةاأووال!!ئار،"الأثرةأخرىبحبارة

.ومنحازمجرد،حدةعلىمنماكلاأنالا.وررهمامما

النق!ضينهذفىبينايوفبقكيفيةهىالأخلاقعلمفيوالمكلة

الراجببينالوحهدوكبية،الطرفينعلىالقضاءثون

علمأنرأيناوقد.أعىوحدةفيالفردىوالحقالاجماعى

فيالجمارعةالقوىهذهجعالىسىقدالفلفيالأخلاق

مثاياكاتتفقالتىالخصة،الإنسانلخصيةأدقمفهوم

والأيد!ة.الثاملةاللهشخصةمعوأنطتها

الحد!دةالأنماطفيالموجردبالحقأيضاالميحيةوتعترف

هوضئاال!اتضيفأضهاالا،ذكرناهاالتىالأخلاقيةللفلفة

لل!عادةجديدةمعافيتضفىئمومن،المجيةصيممن

والآخرين.والذاتوالواجب

تحفيقعلىكذلكالمبحبةنؤكدكا:المجهالموالفة

.ل!نسانالحقبقيالهدفباعتارهاتتضشهمابكلالشخصية

كاملين!أنتماكونوا:بالقولالإنانالم!يحيأمرليمالكن

لنأننالنا!ينفإنه،،كاملهوالسحواتفيالذىآأباأن

وأننا،نمتلم)ننحيالاوأننا،الآخرلنفيإلاذواتنانجد

الأممى.الخكلونبلغفواتنانحققوالتضحيةالكاملبالشليم

:ال!دالأخلاقعلموخمائصبادى-ثالثا

لببانالأخلاقعلملتاريخمرجزهوإنماآنغااشمرضناهما

نفرعلىوطعدتضكلهالحديثالفكرأعطتالتيالآراء

لتفصرالإنسانمحاو.لاتكقمةالجاةدالمجةالنظروجهة

وهو،صضرعناشالثالثالفمهناوسنتاول.الأحمىالخر

أولأمعالخاالكتادالأخلاقلعلمعامةناثة:علىيثشل

الحهدنيالرنيبةالأفكارثم،القديمالعهدفيالأخلاقعلم

الجد!د:

أخلاق

الميحانجيلروتبط:القديمالعهدلالأخلاقعلم(9)

الجديدالمهدديالوحىوكمم،وثبفاارتاطاالعبريةبالن!ريعة

نأكيفرأيناوقد.وكئلهالفدبمالعهدليالمرجودالوعد

العالمتطورفيأحممواقدوالروطنييناليونانيينالمفكر!

بالحقيتملقفيماالكافىالتعليمتفرعلىوعاونواالمشحى

عيقةجوهر!ةعلافةالمسيجةويينبنهمليسلكن،والواجب

العهدفيوالأخلاقياتالمسيحيالأخلاقعلمبينالتيكلك

بولىوالرسول-نفسهالمهحالداشخدمفقد،القدبم

ضكلتوقد.لتحيمهقاعدةالقديمالعهدأقوال-اكبربصورة

!ول؟،الأصاس،"الريحةفيالتيوالدثنهةالأخلاقيةالمبادىء

324:)كلالميح،إلىمؤدبناالناموس)كان:برلىلالرص

إلىيقودهمأنوظيفتهخادئاكانالناموسأنأى،2(وه

تمثلأضازا،القديمالمهدأضارلىنرىأنونشطيع.الميح

هذهأذركم،كحبالمهودكدالمتحاتجةالأخلاقيةالآراء

تض!اتخلالهاحدثتالزمنمنطويلةحقبةتغطىالأضار

مراحلخلالهاقحاتجت!،وأفكارهالعبحياةفيعدلمحة

نحتلفة.جاصة

الأولالانطباع)ن:العبريةللأخلاقالدينةالمة)أ(

ديخية،فثلأكانتالمهرديةالأخلاقيةاثلأنهونلاحظهالذي

والئريعة،الهيةوصاياتتبرالأخلاقيةالالتزاماتكانتفقد

واحذاإلفا!بدونالمبرانيونوكان.اللهلمثئة)علائاالأخلاتجة

الأحمىالمصدرهوللمهودبالنبةاللهفكان،الثركلالههو

تجذا-كدهم-الواجبكان!،الأخلاقيلباموس

ايهوديةاطذخلاقالأصايةالحناصرنجدابدءفنذ.اللهلمشبئة

الذىالمحيارساللهفر!ة.والقوطعدنجنةقصةزكامنة

توةمصدرهالذى-والر،للهالإن!انطاعةمدىبهتقاس

الله.لوصيةخرقهو-أضحفتوةأنهارغم،معادية

الأخلاقعلممراحلمنمرحلةأول:العشر(الوصما!ا)ب

)خرالعئرالوصايافيالموصىالثريعمىالقديمالحهدفي

ساميةثأساسيةمكانةالعثرالوصاكاونحتل.نثه(0،2

فيوهي-الوصاياوكل،القديمالحهدفيالأخلاقيةالحاليم

أخلاتيةقوانينعنعارة-مهاالخا!ةعدامانواهىغالبعتها

عنالنظربغضالأفعالعنوتنهيالخارجياللوكتنظمبحتة

حقوقوالسابحةالسادصةالوصينانوتحمي.والقصدابية

هدهأنورغم.ا"المحنلكاتالثانةالوصيةتحميبيما،الإنسان

بذلكوهى،لبثر!ةالأخلافيالوعيفيجذورهالهاالقوانين

الراضحمنأنهإلا،الئرولكلالأزتكلفيتط!قهايمكن

عيم.مقصوزاتنيذهااعنبرواالإسرائيونأن
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الخاصةالمدنجةالقوانينعنلأوتد:المدنةالتوانين)-(

لاسرائيل!الأخلايةالتر!ةعاصرمنآخرعضرا،بالأرض

ماجابوإلى.02-23()خرالعهد،امحنابفيلنابتضح

صوبعيناعين:بالثأرالأخذموضوعقفوةمنلنايدو

البدتحرووقانونمثلبالرحمةتمبزموادتوجد،..،بسن

للفقراءالفرصةواعطاءالحصادوترتهات،الهاربيناليدوحماية

اليوبيل.صةونظام،الحمادئوراءللالتقاط

ارتباطاالطغيةالقوانينوترتبط:الطقهةاالموافين)د(

الحياةفيهاثاعنصراتشكل!ي،المديخةبالقوانينوثفا

الإنانعلاقةالمدنيةالقوانينتحددلما.لاص!ليلالأخلامة

بالله.الإنسانعلاقةتحددالد4القوانينفإن،الإنسانبأخيه

الملطانجانبالى-باللهيتحلقفيصاالاثدةوالفكرة

وارتبطت.دنسكلعنوالانفصالالقداسةهي-المطلق

حمايةهومنهاوالغرض،الكهنويةالقوانينالموسوكةبالثرمة

هذهوتحلق.الدنىمنالمئعبد!نأشخاصوحماكة،اللهاسم

مرامهالهاالتيوالطقوسوالتقدماتبالذبائحالنحر!ات

فيماالثخميباللركالمتعلقةوالنواهىالأوامرثم.الروحية

وبعضا(.9:)عبنحتلفةوغلاتوأثربةبأطعمةتحلق

الآخربعضهامنالهدفكانبظ،المحهةأم!االأوامرهن!

الرثنية.دضصالهر!ةالحياةحماية

أخلاقإتنيأطشاعنصزاالأنياءأنوادتمثل:اببو6)هـ(

كبرهم-الكفةوليى-الأنبياءكانفقد،القدبمالعهد

الحياةوصلامةالبرأبطالفهمإسرأظ،فيالأخلاقدعاة

الذفىاللهضهودكانرا؟،الفردلطهارةوالدعوة،الشاجة

الله.عنوالارتدادالوثيةأنواعلكل-هوادةدلا-نددوا

!ا.للوقرعالئحتتعرضالتيالاجماعة6للالرذئجبواكا

الإنساندأخطاءويدينون،اجتماعيبإنجليكرزونقراهم

الإصلاحالىوالمبالحكومةويخادون،الإنانأخيهحق

كنلمو.رفيغامثالأالأمهأمامواضعن،للأخطاءالفوري

ورجهون،الأمةفلاصفةكانوابل،فحسبمثر!نمجردالأناء

ودنذدون،الأمورمنوالمثاليةالروحةالجوانبالالناسأف!ر

والد!وية.الماد!ةيالاتجاهاتبئدة

فيالثروطبيعةأصلعنالنظرياتكدأتأفكارهمونضل

اتجاهظهرجهةفمن،وعظمتهاالحياةقيمةتاكدت!،الظهرر

الحطيةفكرةتطررتأخرىجهةومن،الفردمدولهة

،البريءمنتالأنيمكنالخ!تجماتأنووضح،الور،!ة

أخطلالهبببلاالعقابوص!هالنبالمرءكلثضد

وقد.الئرىالجنسمنومكانهوضحهببببل،الثضهة
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وفيالأنياءفيصداهاترددعبقةحيرةالأمورهذهشلأثارت

الفائلهبئالفكرةفيالحلوظهر.المزاميروبعضأيوبيفر

وتصل.للإنانخرأعىتويحرجالثرخلالسبعملالله

ونحاصة)ضعياءصفرمنالئافيالقسمفيالذروةإلم!المفاهبمهذه

يغفرأنالىدائشاثاقفالله،والخمسينالثاكالأصحاحق

الطقوستصورمرازائذكر؟محبتهفي!شعيدهوأنللإنان

)يوه،الربمعبالعلاقةالاستتاعفيالماديةالوسائلكلوثل

المزاصر-سفرفيفنجد،الخلاصتعليمإلىللطر!قتمهيذا

فيللأمةوالدكةالأخلاقيةالحياةيحكسالذى،البادةكاب

البركإلهالاميةاللهطبيعةنفس-الختلفةتطورهامراحل

نجد؟.عادتهعلىوالغيور،الريمقتالذى،والقداصة

.ل!نانالسايةوالدعوة،للخطةاصيقاالاخقار

عننفاصيلفيالدخولوبدون:الحكمةأمفار)و(

فيالحكمةبأمفارتعرفالتيالأسفارفيالأخلاقبةالأفكار

نلاحظأنبمكن،والجامعةوالأثالأبربوهى،الفديمالعهد

ا!ر-على-موجهةالأسفارهذهتحويهاالتيالنعاليمأن

والفطةبالحكمةتتيزدليةوصاياوهي،الأفرادالى

لأخهاالأعىاللوافعهىليستاللوافعكانتوان،والباطة

الايجبولكن.الدنيوىالنجاحاعتارهافينأخدمامحزا

بمخافةالأحوالغالبةفي-تبط2الأخلاقيالسلركأننغفل

والفطة.ايقوىتمليهماهوللحكصةالسليمالاختياروأن،الله

"،الجاهلوالرجلالعاقل"الرجلعنالأعفارهذهوتجدث

و!الجاهلأما،اللهلشرائعطبئاحياتهورتبالذيهوفالحاقل

.النجاحثعرفولاالمبادىءإلىحياتهتفتقرالذىالفيد/الرجل

فينكمنمابقدرالمقلةالمعرفةفيتكمنلاالحكمةوطيحة

فكرةونرتبط.للركباتالحكيموالضبطالحاطفةفيابحكم

للحكمةالا!ىبالمفهوم-الأضارهذهفي-الر!ةالحكمة

المزام!.سنربهاكاطبغالأصنارهذهبهاتصطبغالتيالإية

كنت5:في؟،الرائعةالعباراتبعضفي،الحكمةوكجد

)افظرم،آفيمعولذاقي..لذتهيومكلوكنتصانغاعند

.(82أيوب،8أمثال

الأخلاقتقبيمعد:القدمالعهدليالأخلاقحدود(2)

مرحلةكانتأنهاننىألايجب،عامبوجهالقديمالعهد!

لالذلك.اللهثمطةالتدرلمجيالإعلانمراحلمنتمهدية

المطلققالآخلاقالمستوىعلىتجاضا-وجدناإذانحجب

بعضتقصهاالقديمالعهدفيالأخلافياتأن-الجدررالعهد

اتاعها.في!روحهافي،أهدا!اوقيكرلهافيالأمرر

كفا!ةعلللتركيزاتجافاهناأننلاحظ:الهدف)1(
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ولكنا،للإن!انالداخليةالطبيحةعلىمما7طرالظاهرةالأعمال

علتركيزاالمزاصربعضوفيايأخرينالأنياءكاباتفينجد

أمامالموضوعافوذج!بدوبيما.الداخليةابقاوةضرورة

تديصبنتكونون5:الامياثالهذاهرالنردوأمامالثب

صارمإلهوكأنهأحيائاتبدواللهطيةأنغكل،،فدوسأنالأفي

نفىوفي،2:17(4صم18،2تك،:4118عدد4،2)خر

"كأالرجصةالله!فاتذكرالأسفارهذهبحضيقصالوقت

الإية.الأبوةعن!برماكثيزاأنهكا.6:.8(ميخا:1،17

فإن،الطقيالناموسوتوةالعقوياتقانون!رامةورغم

العاملحمايةفيذللثيظهركاالرحمةمهاتثعمرادهمنالكثكل

بالحببدالختصةايحلبحاتقوكذلك،والعاجزوالفقو

إرماأ،اوه24:4)ثالدنباالحيواناتحتىبلوالغرلب

.25:4(تث3:ه،ملاخي17،او22:3

يذكرهااييالدوافعأنالىأشرناأنجق:الماد!ة(الدوافعب

المادىالنجاحعلعب)ذماديةثوافعغالبيهافيهيالفديمالحهد

كانالذيوالحر.الأخلاقياللوكعلالاغراءفيكيزاثوزا

التيالأرضهةافىاتمنالرفرةهوالأتضاءالآباء)يه!بو

أغراف!لناللهأنننىألا!يولكن.وعائلاتهمهمتغن!م

تربوكة،معاملاتالبثرمعمعاملالهوأن،بالتدربمومقاصد.

الإلهةالثر!ةتطيئمواءمةنجدأنالطببمىمنكاكلذلك

لمفهوسهوطفااليهودممطالببهامرالنيالختلفهللمراحل

وتفدفا،الحياةلممىابثرمفهومفينطوزانجدكا"لأ،الأخلاق

منبايدربمينتقلال!ثبنجدوهكذا.البرلطبيعةتقيهمفي

وا)ذا.بها!تزوناييالروحيةالركاتالىالماد!ةبالمزاكاالرعد

!لينا،والعقوباتالإفذاراتفنقدزاالأنباءرصائلفينجدكنا

سعئاكان،محهيعاملونالأنبياءكانالذىالشعبأندتذكرأن

الونجة.الماديةالأمورعنأفكار.تحمولاالرقبةصلبعنيذا

اثوابمسألةأنفنجد،البوةفيماأفضلإلىتظرأنولابد

الحهدأخلاياتفيبارزامكالاتشغلايي-والمتاب

هذهتكنفلم،المتكاطينلتحفيزمناخىالاتكنلم-القديم

تهد!داتأووعوذاأوذاتهافيغاكاتالمكافآتأوالعقوبات

عليا.ثلالىللوصولوطثلكانتولبهما،تصبة

الحلياالمثلتطبيقلمدىباببة:ا!اععهثمن)بر(

فيالأخلاقنجدأضاالمجالهذافيأنهنقررأنيجب،المبرية

مافكثيرا،الميحية!رل!بالمفابلةمحالأأضيقالفدبمالعهد

وأبرز.البثرلكلويهىضط6يللإمرالفااللهون2كانوا

المنبح:بسوعربخااكدهماهىلإسرأئيلاللهأعطاهاوعة

مكىأني!دوولكن،ا:8،ا(9الاكنقسك،قر!كاتحب

قضأ

الآ!ة:منالأولبالجرءلارنباطهأذهانهمفيعموذاكانالوصه

العبريةالكلمةانركماضعبكأبناءعلىتحقدولاتنتقمالا

قرئانفىلأنهامضسوئاأوصعأالقرب!علىللدلالةالمنخدمة

اتاعمدىونحى،)نانأىتثملأنهاأى،الانانية!

علهاو"الزيلأ،"الغربكلشياحلالفي،"قريبكلمةمعنى

الله.منخاصةعنا!ةصضعأيضأفالفريب34(و:9133الا

الممليةالناحيةفي-!كونوالماليهودفإلى،الأمرككنومهما

وفي.الاموسمنالإنانيةللناحيةأفاء-الأقلعلى

الفااللهاتجارالبلأأظهرواالقدبمةالنمربمعمعاملانهم

-وانهجوا،أرضهمحلودتتعدىلاومراحمه،لهمخاصئا

منغبرهمعنوالاعزالالتعالمطمنهج-تاريخهمعبر

مقدشا،كبرالضيافةواجبكانالوقتنفىوني.الثوب

ألاصبولكن.ا-9(:18،لكالقديمفيالناسمارصهوقد

:12)نكالثروحدةيتضنكانلإبراهيماللهوعدأنننسى

عالميةبركاالتتطلعوالمزامرالبراتمنالمديدأن؟.3(

وتول.87(ا،و.22:2748:2،مز61،))شضاملة

وتبرز.54:ه("ثى،يدعىالأرضكلاإلهاللهعناشمياء

الجامعة-اللهأبرةأن؟.صاميةأخلاقيةكصفةالمجردةالعدالة

،الفصولمنكثوفينلمحها-بوضوحتذكرلاكانتو)ن

وأروعأرقمنعباراتنجدوهوشعإشعياءنجواتففي

لاصرائيلموجهةكانتلان،الالهةالرحمةعنالاعلانات

اللهرحمةأدلتوضيحبول!لالرصاصتخدمهافقد،أصاضا

البئر.كلكملانوخلاصه

الجديد:العهدليالأخلاقلعلمالعرفةا!و!)3(

المسيحية،فيالآخلاقلحلمالممزةالخصائصبايجازشتاول

وشعابم،الرئيةوالحصلالصالأ!اصةالمبادىءبذكرمكتفين

والقوة،الميحيالأعلىاثمل:هىأقامئلالةفيالمرضوع

الميحي.الثاطومجالاتوالواجباتوالفضاثل،المحركة

الرموللعليمودك!وعالرليلعليمليالأخلاق)1(

نأالمنابمننجد،التفاصيلفيالدخولوتبل:يول!

!سوعالربتعلبمفيالأخلاقبينالعلاقةعنقيلأنتحدت

فاك)نحدك!اهملجث،بولىالرسولتعليمفيوالأخلاق

الأناجيليينعظيمةفجوةهناكوانبينهماواضخاتضارئا

فكانبرل!أما،للأخلاقمحلضاكانيوعو)ن،رالرصالل

وباللوكالحياةبأموريهمي!وعالربفكانلاهوئا،

.العفيدةبنفصيلجهتمفكانبولىأما،الأخلاقي

فما،ال!أكيهذافي.كبرةبالغةهناكأنالواضحمنولكن
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قأض

كبولجزءالأخلاتجةألسمةويلحظالاالرص!للقرا)نانمن

التىالحظبمةاللاهو!ةالمبادءسأحتىأنه*حظ!،تعلمهامن

ولا،عمهقأخلاؤمضمونلهاكان،بولىلالرصبهانادى

ابخحببن.ينجذرنافرقاهاكانن!مو

وأتوال.الحلقأعةروكدمانماكلاان:الحل!)2(

اتلاخلوالبع،برلىلالرصأقوالنفهاهيالحفمةالمح

الحظبموالهدف.لديهماواحد،ا!بةجاة،الجد!دهللحياة

القبرلحالةفيوجمحلهذ!نهمنالإنان!خلأنهوبولرلتطيم

فيننهاهىثولىتمفيالرئيهةالفكرةوهذ..اللهأمام

المرعظةجهاتبدأحثالملكوتفيقانونأولفهي،المحتعليم

ملكوتلهملأنبالروحللمساكيئطوفى5:الجبلعل

الرائحة،الحبارةهذ.حلنافإذا.5:3()مت،المرات

لالرصأقوالخلاصةتتضمنأفها-صكيلا-نجدفوف

كلافيل!انالكبرىالأهمةتمائاهذامعوكتفق.ولبهابولس

عقلية،تناعةمجردمن!ر-لدين!ا-فالإبمان،التحلمبن

الروحيةالرؤ!ةانه،الإية!نايةدصادقةئقةمجردمنممربل

.الحياةباثالأعلللمثلالإنانفي

ايحعندللأخلاقالممزةالسة)ن:الدالعضة)3(

عنغتلفالذىالأخلازللناموسالبطنالجانبأصةفي

في-بولسالرسولويؤكد.الاقىسالناصظهر!ة

القلب،نقاوةأى،الباطنانقاءالىالحاجة-مملأدلةعارات

!صواجاتاانمامأمطالاثانلزكدكا.الباطنالإنان

بماللآخركن!د!الانانبأنالقولفيتفقانكا.الآخرين

قركلك"!بةيسوعالربفيقول.الواجبجمردمنث!هو

تكونراالا:بولىالرصولوكرل.93(22:)متكنفهـك،

:8(.ا3)روبعفئا،بعفكميحببأنالابثيءلأحدمدروفين

لاروتيةكلماتمجردمنالأخلاقيات!كزلالمحفالبد

خارجيةخصورةليى-بولىلدى-الصلاحأن؟.حياة

في-الفضائلوليت.النفىمنتبعنلقلاليةطاقةبل

هوواحدحموىبدأعننحتلغةتعبواتسرى-ايحالمين

المحركةزوالقوة.ا(.:31)روانموس،تكمئهي"المحبة

وفي،لنا،اللهعت)س-الميمتمننفي-للهالقلبيةالبادة

.5:14(كو)2تحصرنا،المسيحعة5:برل!تحلبم

وبخعهاالحدمةدافعتركناطو)ذا:للحااالأعل)4(المحل

ينجوهرثاأتنائاأشالوجدنا،الحاةمنالفرضعنبتحدث

كونوا5:هوالمحطبهفما،بولىوالرسولالمعحالد

،:48(5أت-5همل،هوالصواتدالذى2اياأن!كاطذ

لال!لاحا!لرصالى!عىكان،لىللصلأن!
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قأض

.3:14()د!وع،المسيحليالحيااللهدعوة"جعالة

حولالتعليمنبيناختلافلا!:القموىالطلآ)5(

علىخدتمنالمبحفهدف،للمالمالأعظمالخ!مغهوم

الإنافيالمجتمعبناءو)عادةبموتهالبشر!ةفداءهوكانالأرض

بمفهومهبولىلالرصأن!،،اللهاملكوتالمعحدعاهالذى

.المقامالربحهاةليضفاالملكوتهذايرى،للبر!ةالراثع

الجدبح،الجسدرأسهوالذىالميحقامةالىوباكو

فيالرسوليعنيهماهو!ذا،أعفائهصبكمالكاملأكله

تنىأناالى:وسعيهالإن!انلإيمانالأصللهدفتلجصه

كاكل،)نانالى،اللهابنومصتالإيمانوحدايخةالى!غا

كلفيبرلىوترر.:13(4)أف،المحملءقامةقاسالى

كو1)الميمطرقبكلدعفموأنهيوعللربتلميذأنهرصائله

4)17:.

وصلاحتهاعمقهافيبول!الرصولتعاليمأنفيهشكلاومما

علىالموعظةبادىءمعجوهرئااتفافاتفقالحصلبةللجاة

)نانكل"!رأنوهو،الهدففيمعهاوتشترك،الجل

.1:28()كو6!وعالمبحفىكاملأ

الأخلاقعلمفيالرئسالهدف:الآعلالآخلاداالل(4)

الذىما"للأنانالأعىافىهوما:الؤالعلىالاجابةهو

الأعلالمثلهوماوباختصار؟لأجلهجقأنللإنانبخفي

؟للحياة

حقاثقثلاثعنلناتكفالجديدللعهدالدقيقةوالدراسة

:،الله"ملكوتالمحأعاهماتحضصنهار!يما

تنيذفي-عامبوجه-يكمنل!سانالأصفالحر

الإخاءوتحقيقالمهحعاجهةالىالبلوغفيوبخاصة،اللهمثيثة

فالأمر.الإفسانومعالمسبحومعاللهمععلاتةفيالإنسافي

هوانفيوالأمر،الأعلللمثلالوهاجالصافيالضوءهوالأول

والأمر،معيازاأوقياشاتمتبركاملةحهاةنيالأعلالمثلتحيق

هىاييالإنانجةالحباةليتلركباالأعلالمئل.تحضقهوالثاك

.الجديدةالح!اةجمال

رأ!ا-!-هي:الالمحةللمثةكاتمامامداما1()

كاكاملينأنغكونرا5:المحاليدقولفي؟الأعلاكل

ماوهر5:48()مت،كاملهوالمواتفيالذى2أباأن

:31كو)2كالكم،نطبهأئاوهذا5:بولىلالرصقول

أيفئاما-اللهصناتشكصتين-والتداسةوالبر.9(

شعوايي،السواتعلكوتأواللهملكوتخصالمىمن

أن!.ل!نانأصهدئاغفنها!اصت!رارللهحالد



خلاقأ

؟تلكوا"لكى:بالقولرسائلهكلفيثددبولىالرسول

فالسير.12،:2أض!أومجدهملكوتهإلىآدعاالذكيللهيحق

بالشةماوطهارة)خلاصبكلمةوتقبذاللهمع

قيمةذاتفالجاة.الأخلاققمة-للهودىكا-للصجى

نألابد)نائاتكونولكى،غا!هاهواللهلأنمقدصةياية

-إنانكلوأمام.الإنانمناللهتصدضخصكفيتتم

لتحقيقاللهخلقهوقد،الهةنفخةفيه)نائاكرنهلمجرد

وهوألا،لوجودهالمطلقالهدفهذادائشايوحد-تصده

الله.فكرحبالكاملةالحياةتحقبق

هىالقداصةأوباللهابثبهكان)ذا:بالميح.ابثه)2(

تتحققالذىاثوذجأوالمئالموبالميحالبمافإن،الناية

المح.يصوعفينفهبااللهأعلنفقد.الغايةهذهفيه

حيةشخصيةفيمجسمةنراهاوالبرللقداصةالمطلقةوالصررة

مثلأالمحالجدبدالحهدلناويقدم.الأجاءبهاتثلأنيحص

.الجديدةالحباةوفوةمصدروهو،اثالصو:بطريقتبنأعلى

حباةفيظهرأنجمبالذى:الملاحمثاللهو)1(

بأوصاف!كفونلاالجدددالعهدأسفاروكاب.الإنان

صررةفيللصلاحالأعلالمثليقدمونولبههم،للملاحيخاية

هذهعلىعاثىالذىالمشححوعربناضخصفيوذلكحهة

الا!رض.

المثالمجرديىفهو:الجدلدااماأمصدروهو)ب(

بهرومنرنشلكلومصدرهاوباغهاالحياةقوةأفئاولكنه

بالمسيحتهوابول!الرصوليقولولا.2(و.ا:91)أف

فيالذىالفكرهذافيكمليكن5:أيمايقولبل،فحسب

للثالالحرنيليقيدفلش،2:ه()فيأأيضئايوعالميح

ويذب.الآليةالمحاكاةهيليستوالمسيحية،عدودةأصةالا

."الأخلاقفيمكانلهالش"المحاكاةبأنالقولالى"كنط،

للملاقةقاصزاممهوئا!طياللوكفيالميحتقليدومجرد

المسألةفيست5،والإنانالميحيينالتيالحممةالحوت

فيك،حياتهتتنكلأنهيابلشولتز(يقول)!عاكاة،مجرد

الواجبموهذا.يخكالحاملهوفيصحروحهتقبلأن

القوةباعتارهالميحيفدمبولسفالرسول.المسبحى،الأخلاقي

أضئابكمأتمخضالذينأولادىأياةيقول)ذ،الخلأقةا!ركة

نأيمكننالابل،4:16()غلفيكماالمسيح!صورأنالى

لأنهثابا!و،يخاالميحيكنلمماحقيقةالميحعاكي

"فالمحالمؤشفيالاميةالذاتوهو،الجديدةالجاةمصدر

.2(:7ا)كوالمجد،رجاءيخكموالمسيح5،(34:)كرجلأنا،

الآنحتىحدثمااقتصر:الان!انووحدةالأخاء)بر(

خلاقأ

الإنانأنأوضحواندورطهالمحولكن،الفردكالعلى

بحفقاأنلإنانبمكنفلا،بمفردهالكماليلغأنبمكنهلا

إلا.تكمللاالواحدالانسانونفس.بواجباتهيقملمما،ذاته

الربذكر!-الملكوتفكرةوتضمن.البثرمنبإخوته

لاالرعلتحاليممنوالكر.الاجماعىالحاملهذا-ي!وع

جصدهىفالكنيسة،ككلللبضريةبلالأفرادالىثصر

للآخر،أحدهميلزمالذ-فىالأعضاءهموالأفراد،المبح

فالانجيل.الميحأىالرأسمنحياتهميشملونوحميهم

الإخاءأي(اللهملكوتهووهدفه،فرديأنه؟اجماعي

حدوعلىواحدالجمعأندولسالرسرلوحلن.الانالط

حر،ولاعبدسلي!،كوناقولايهودي"يىاللهأمامسواء

:3!وع،.)كلالميحفيواحدحمغالأنكموأثىذكريى

الحاصةالىنصلونا:الجد!دةللحاهالمحركةالقوة)د(

ايونانين،عندنالأخلاق.المهحهةللأخلاقوالمحيزةالأساية

الأعلالمثلفيظل،أصاسبلالبهها،رلانعةتجدوكانتوإن

الفاضلالإنانضخصةأن!،نظردةمجردأفلاطونعد

تجكرها.ذهنفيالالهاوجودلا-أر!وبانادىالي-

واقغا.أمرافلقهجحلفينجاخابأعرالرواقيونيكنلمو

كانت-بالمنفها!دومارعم-القديمةاثملمذهفكل

حقائق.الىالأحلامتحؤلالتىالفوة،الدافمةالقوةتنقصها

التىالمثاكلتحلأناستطاعتبأنهاتفخرأنوللسيحية

المسيحيةالأخلاقفيت،حلهاعنايونانيةالفلسفةعجزت

!-عررةكملفي-الصلاحظهرتداذ،نظريةأموزا

مجذامجدهورأنابيتاوحلج!ذاعارفالكلمة5:واتعيةحياة

خلاقة،جديدةئوة)نه.ا:14()يوالآب،منلوحيد!

القدرةويمنحهاالحياةفيليحلاللهعندمنجاءجديدروح

الحليا.المنلهذهتحقبئعلى

واجهتالتيواثكلة:اهركةللتوةالإهيالجانب-ا

الصلاحذلكمجققأنل!نسانجمكنكيف:هيبولىلالرص

نأيمكن،وبالإيجاز!وثاله!وعالربجاةفيتجدالذى

فحسب،الصلاححلنلاأنهليتكمنالابجلأصالةاننتول

وذلك،ممكئاالصلاحتجعلاييالقوةعنأيفئايكشفبل

الله.روحبحملالجديدةكالولادة،جد!ةحياةعلىبالحمول

الحالةعنتحدثحيمايدهفيعلبولىالرسولطروقد

من،ثانيةولادة5بأنهالهاواصفاللمؤنينالجديدةالأخلاقية

الخلاتة.الإلجةالنوةعملفهي،الندسالروح

الغرلككن،بولىلالرصأقوإل.صنستعرضأنوثحون
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حباةفيبحقيقنينالقدسالروحعكليربطلالرصبولىإن

الربمرتوهما،اياريخفيحققتينأهمعدههماالمح

ماولكن،الكفارةموضوعممالجةبصددهاولسنا.وتيامته

الحباةوبينالإنانلينحائلأالحطيةوجودحقبقةهوهانعالجه

التنلبمن-اللهمعالمصالحةتتمأنقبل-فلابد،الجديدة

الميحوذبيحة،ططانهافيأومذنوبيتهافيصواءومحوهاعليها

المشححففهماوبفضل.الأمرهذانحققالنىوحدهاهي

أد!توافقفيوالإناناللهفصارجد!دةعلاقةثأت،بموته

.حيويواتحاد

!ى،الجدبدةالحياةلمنحبالنةأهمةبأقلالقيامةوليت

موتأعطتالنىهىالمبحقامةفيقيية،وتاجهاالذبيحةخغ

نجاطلقامقدالمسيحيكنلمإن5:كفاربةكذببحةقيمتهالمح

فالحيقة.ا:17(5)أكو3،خطايافيبحدأنئم،)يمانكم

تأثيزالبتالحلأقةقرنهولكن،المسيحعملهيالجديدة

الحياةجمملماكل)ن،المجقةوفي.الحياةروحهىبلخارجئا

بخاءالتدسالروحهر)نما،مححلأصاشاووجوذاحيقهحياة

.وقامماتالذىالميحعملعلى

يضمنالقوةواشلاك:البثريالجانبمنالقاعلة-2

نأعل!!تحغتوةالإنسانئعطىفعندما.باستخدامهاالتزائا

واجباتمنالإنانيعفيكمنحلمالمشحروحلأنبتخلعها

لجيستقبلمجردالانانفي!،الأخلاقيةوالتزاماتهاالحياة

.حرةبعزيمةويخدعهايمتلكهاأنعلهبل،الإيةللقوة

ضليننجد!الإنافيالفصريكزنالذىما:نتاءلوعندط

الحديدالحالمالىدخولهاعند-النذسعلى،الجديدالعهدفي

فعلانوما،والايمانايوبةوهما،بهماتقومأن-المسيحفي

.أبالتجديد!يمىمامفاكؤنانمتكاملان

حزنفي،الاتعادالجد!د--هىالعهدفي-والتوبة

خلالمنوذلك،الثرعنوالانفصالالحطةحياةعن،وندم

الإيمانأط،وكجرهالماضيإلىتتطلعفالتوبة.المحعمل

كلهالانانانصرافهوفالإيمان.عيهويقلالأمامالفيتطلع

فيجاتهالإنانكتقبلجهاالتيالثريةوالطاقة،ربهنحو

القبرلمجردهوالإيمانفليى.حياتهالمحيخصبح،المح

للطاعةفوةأوطاتةهوبالحريبل،الأدبيةالثقةأو،الحقلى

الئقة!جذورهله،الأدرليطبيقوكأساس.ا!دة

،وبالإجماز.المبحيةالحدمةفيثمارهوله،بالميحالخصية

ولحملها،بكاطهاالمسيحيةلثخصيةالميزالموقفهوالإيمان

المسهح.فيلهاوبتاييالروحيةبالبركة!تحلقفيما

أنشئى:14الجدا!أرعالاتوواجاتفائل)هـ،
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السلوكوفيالخلقفيالجديدةالقوةهذهتظهريهفنجين

فمثروطالواجبأما،الخلقعننعبرفالففيلة،العملى

.والعلاتاتبالموقف

أصحبلمنللفضائلالطامىالحدادإن:الضاثل-ا

الحاضرقولاالماضىفييكدثفلم.الأخلاقعلمفيالمهام

فقائحة،كاملأنجاخاالفضائلتصنيفمحاولةنجحتأن

النظاممينتصهاأر!وقائمةأما،جذاهزيلةلأفلاطرنالفضائل

موضعسأىنينجدولا.الفضائلبعضإغفال!يها؟

،الإيمانمنالنابحةالفضانللكلكاملأوصفاالمقدسالكتاب

لوجدفا،الربوتحاليمالمشحاليدأقوالبينجمحناإذالكن

:3كو23،و5:22غل5،6،)تالفضائلمنكنيةمجموعة

105-لط82،و914:7،او2؟8ابط8،ت4في،13او2

في-الفضائلهذهتصيفويمكنأ-25(جهوذا3،ايو8،

:مجموعاتثلاث

الفضاثلعانا-أخيائاطدقوالتي:البطولةالضالل-أ

الحكمة:وهىالقديمةالحصورعنالينااتقلتوقد،الرثه

وان،الفضاثلوهذه.والحدالةوالاعتدال،الجأثىورباطة

قدالم!يحيةأنالا،قبلمندراصةوموضعمقبرلةكانت

؟و.تمائاجد!دةفضائلمهاجحلتحتىطبيقهامنطورت

القديمةالأدلةالعملةنفسظلت5:ولهكلأكه()8)مترونج،ترل

.صكها،أعدأنبعدولكننداولة

للغضلالل)ضافاتمجردليستوهى:امحةضائل-ب

كلمختلفاجديذامفىوأعطتهابااقزجتلكنها،الوئنية

أ!لاطون!ركزفبيا.مألوئاكانالدىالمحنىعنالاخلال!

المميحيةتضع،الأخلاقمنوالبطرليةالحقليةابواحىعلى

الكئابجعلاسيينفاكولعل.المقدمةفيالأرقالفضائل

مقاومةأولهما:الذاتانكارجانبعل!ركزونالميحيبن

القديم.المالمفيالسائدةالماديةالقوةوعبادةالعكر!ةالروح

الريقةالهادئةالفضائلأن،الرثييالسببوهووثانهما

فالحنصر.الميحروحعنتمبرأصدقنعبربالذاتالمضحية

بالميح،وشفاومؤئراجيلأيجعلهالذىاللوكفيالوحد

ايؤاضعفيالمحبةوتظهر.النضحبةعنصرأى،المحبةهو)نما

وترتب!.بالذاتوالاعتدادالزائفالطموحمن!للالذى

الأناةطولبئيقاوكذلك،بالتواضعوثفاارنجاطاالوداعة

وترتبط.والأخطاءالتجاربمواجهةفيالمسيحيممةهىالني

والئفقةواللطفوالاحمالوالصبرالقاعةالنفاثلبهذهأيفا

يكونأنبكفيلالآنهالغفرانففيلةهناكثم،الآخركنعلى

يجبإذالمذنبيننحوواجئاعانالأنحيئامئواضغاالإنسان



أخلاق

كرنوا25(21:0)رووننفرتسىلأناستعدادعلىنكونأد

أ!ئااللهساعكمكاقساعنضفوتينلعضنحوبحضكملطفاء

.4:32()أفالمبمني

والرجاءالإيمانوهي:الضىالمحطالضائل-بر

الحوخلاعةالثلاثالفضاثلهذهدالبحضو!رى.والمجة

ككنولا،المسيحيسوعالربتحليمفيأط!ة!ي،المبحى

يحب،أنلابد-لؤمنفالذي،واحدنحيجفهىينهاالفصل

.رجاءعندهكونأنلايدو!بيؤمنومن

الرصلكرازةفيوالأخ!ةالأولالكلمةهىوهالمحبة،

تكنلمو.المسحروحعنليحبكلكلمةأقوىصي،بالمبحية

الفديم،العالمفيعصلئاممروفة-المعنىبهذا-المجة

بيماالمفلشأنمنرفعت-للحسيحيةالابقة-فالفلفة

الإنجبل،أعلنهاقدمعانهااعى!المحبةولكق.القلبأهملت

ونحليمعهاللكشفوانباعهالم!هحجاءأنالمكنوزةظلتفقد

كنىلافالمجة.الحريةناموس!اوليجدوا-المحبةمعنىالناس

وأل!يمانقيمةلاوبموخها،الحيفيالمسيحيلللوككا

هومالكلالفياضافيفهي،13(كو11الصالحةالأعمال

و!ا،المحبةخلالمنكعملنفسهوالايكان.اللوكفييل

،السلوكككلالذىهوالإيمانكانفإذا،لحصلهمجالأجمد

صوالرجاءعلىينطبقالأمرهذاونفى.با!بةإلاكالافإنه

مكملة.حياةالى،المتقبلالىيتطلعالايمانمنخاصضكل

بمثهارؤيافهو،المح!تقبلالىرونوالذىالإيمانهوفالرجاء

المحبة.ودعاتها

المجية،الحياةفيللواجباتباببةأما:الواجبات-2

ثلالة:جوانبذاتللسيحىبابهانهانقولأنفيكفي

مخووواجبه،الانسايةقاخوتهمخووواجبه6نفسهنحوواجبه

مفاوكل،متداخلةلأنها،تمائافطقىغ!تقسيموهو.الله

،للآخرتمحبتهتتضمنبفهالانسانفمحبة.بالآخرورتبط

فالنرر.اللهنحوايزامهىالآخر!نحرالإنسانوواجبات

يمكنلابحبث،المحبةملكرتفيوثياارتاطامرتبطانوالمجتمع

الآخر.بدونهدفهالىأحدهماصلأن

الجديدالعهديذكرها:نفنحوالأنانواجات-أ

ت)،كنفسكتربيكاتحب:الربفوصية،وضرحبكل

القريب.لمجةومقياضاصبحةمحبةالذاتعبةتجعل22:93(

نجدويما.عرضاإلاتذكرلمنفهمخوالانانواجاتلكن

المست!رألانثغالفإن،كيدةثالتةالنف!يحةأنعلىتركيزا

على،ويسالمر!ةالأنايخةعللدلبل،الذاتفيبالتفكو

عدمدطالأصا!السببولعل.الصجحةالويةالثخصية

يسوععندالأخلاق

هر(نفسهنحوالإنسانواجباتذكرفيالجدورالعهداحماب

التض!حبةنييكمن-الإيخلروححسب-الذاتنحفيقأن

لسى،نفطيجدفالإنسان،يجدها،نفسهيهلكافمن،بالذات

الآخرفى.فىبمامهابتكركهابل،علهاالحرصأوبالقلق

نها:هامةواجباتعذهناكالوقتنفسوفي

،الرأىفيوالاستقلال،الهدفوحدايةأوالغرضئبات

.للذاتالسلبمالضصر،وابقييمويادة

الله،هيكلباتجارهللجدالمسيحياحترامبذلكو!تبط

موقفوكذلك.حيةذبيحةتقديمهبل،بهالازدراءوعدم

فيوضه،بالحملوالتزامه،الدنيرىالجاعمنالانان

القاميمكنواجباتهنهكل..بمركزهوقاعته،الاستجمام

العالمهذايتعملوناالذئ:الرصولميالمبدأأماسعلبها

للسيجةالأعلىفالمثل.3(ا7:أاكوكححلونه،لاكأخهمم

،الذات)نكار!ردالذات)نكارأو،الزهدلمجردالزهدهوليس

كونماأفضلعلىامكانلألهبكلالانانيتفعأنيجببل

وكل،وممتلكاتهموابهكلصتخدمأنمجباذ،الانتفاع

يكونالروحيةللخدمةوصا"للومصراتها،الجاةطاتات

اليه.ينتميالذىاللهلملكوتناضاالافان

الأخوبة،المحبةأو:الآخرفىنحوالانانواجات-ب

الرنيسية:ومظاهرها،بالمبحالمزمىعلاقةمداهاوتحدد

ولمل:العدالة-ا

اللبي،الجانبمنالإيذاءوتجنبالآخركأاحترامء

.الإيجارالجافصمنوالاخرامالتكريموتقديم

.المح!ة،فياصادقين:والعملالغولفيالصدق-

.التساعوعدمالنقدتجنبمعالحادلالحكم.

وتشل:الإحسانأوالرحمة-2

التعاطف.ء

الحدمة..

راحةويخح،الماديةبالحاجةيفيالذىالعيالحرعمل"

.المبا،شوالإرضادالصاعبائالالبنيانويحقق،وعزاء

وبشمل:الصبر-3

.الأناةطول5

المالمة.5

الأخلاقتتحولوخا:اللهنحوالأ"سانواجبات-بر

علىالمحبةوتقوم،رمحبةعبادةإلىالواجبوكحول،دفىالى

.باليهرسنفسهاعنوتعبر،المعحفيمعلنهو!اللهععرفة

:خلالمن-عامبوجه-!مللهالمجةعنوايعبير
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ا-الثكر.

.والحضوعايواضع-2

لكيللربالضهادةوفيالعبادةفيوبخاصةوالاتكالالثقة-3

.الجاةبجمالالعليمنزين

التىايخلفةالمجالاتلينومن:تاتواولالمحالأت-3

نذكر،وتنيتهاالروحيةحباتهلممارسةشغاالمجي!هامجد

الثلاثةالمجالاتهذهمنمجالولكل.والكيسةوالدولةالأسرة

بالعنالهةالوالدانطنزمفبيما.خاصونظامخاصةواجبات

والديهم.بطاعةالأبخاءيتزم،ايقوىفيوتنثئتهمبأطفالهم

نعليممنبالفردوالدولةبالدولةالفردعلاتةمعرفةبهولةويمكن

بلالعدلاجراءعلالدرلةواجب!تصرفلا،الجديدالعهد

تنم!ةكلتعملالتيوالهئاتالمؤ!ساتوتدعيماثاءالىكعداه

الحريةضانمعللحراطينوالعادةالخروتحقيقالمجتمع

جهةومن.جلألهمنيمكنمابأقصىللانتفاعللمواطنالكاملة

حي،مجتمعفيكمضوالمدنيةبالزاماتهشومأنالفردعلىأخرى

صوتخلالمنصادتهاالدولةوتولى.الدولةقرانينوإطاعة

الحكومة.تكونهكذاالأفراديكونوكا.الثعب

الثلالةالماتإننقولأنيمكنناالحتاموفي:اطلاصة)و(

عمبقة،داخية،مطلقةةأفهاهىالمجيةللأخلاقالمصيزة

وشاملة.

وفطالحياةفيالأولالموجههوالانجيلكونأنويجب

دنيويةتعتبر-للسيحيبالنبة-خبرةمنفما،الأخلاق

لله،هىالأضياءكللأن،مهمغوواجبمنوما،فحسب

الأخلاقوتحد.بجميهاالحباةعلالميحروحيسيطرأنويحب

العيتطيهامجالقليى،وأصيةنوعهاقفر!دةالمشحية

الجدبدةالحياةقوةهوأعلىثلعنتنملأفهابل،فحب

الحاةتظهرتالذىالم!هحهوالأعلىاثملوهذا.وثالها

فالحهاة.الحياةهذهلخقيقالقرةيمنحالذىوهو،بكمالها

محانلاولذلك،خمةبذرةمنوتكبرتنمووالخصية،توة

الحالهو!الجمودأواللبيةأوللبلادةالميحيةالأخلاقفي

نإبل،-الوسطىالقرونوكاثريكيةوالرواقيةابوذيةنط

شر.وسيوجهادونثاطحياةكلهاالميحيةفيالأخلاق

كتاولهالا،الحدثةالاجماعبةالحياةفيك!رةتفاجلوثمة

وعلم،المحاصرةالأخلاقبةالمشاكلفل،مبانرةالجديدالعهد

فهانرجعأننتطيعلاأموروهي،انحتلفةونظرياتهالافتصاد

فيأوالأناجيلنيسواء،بذانهاآيةأومحينأصحاحالى

عنالجد!دالحهدذكرهاالتيالحطيةالمبادىأنالا،الرصاثل
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وحريةالمسيحفيوالمساواةالاسايخةوالأخوةالثريةتضامن

والأصةاللهوملكوتبالكنيةانحتصةوالتعاليم،والمحبةالحبادة

ويهفيةال!ثخصةالطهارةبخصوصووصاياه،واللولة

علىكويهذهكل.العملنحووالواجب،اللروةاستخدام

علىتخوىزالتوما،الأوربيةالفةعهاانبثقثالتىالبذور

فيوالسياصىالاجماعيالتييرعلىالفادرةالفغالةالفوة

النرية.

:يسوععنلىالأخلاق

العرفاتبفاإذا:الأولىالئلالةالأناج!للي-أولآ

الله،علكوت9تعبير)طلاقفي-الحاضرالعصرفي-الجارى

الثلاثةالأناجيلفييوعالربتعليمعلى-عاعةبصفة-

هي؟أقامئلاثةإلىينقمالأخلاقيتعليمهأنلوجدنا،الأولى

الملك.ووصايا،الملكوترعاياوطبيعة،الملكرتبركات

نعببريكنلم:الملكوتطيعة1():الملكوتبركات)1(

قبلمناستخدمهفقد،المسيحاضحدثهتبيراأالله)ملكوت

عباراتفيالبىدايالاصتخدمهتجلهماومن،المعمدانيوخا

فكرةوترجع.1(4او4،7:3هو2:44)دانيالنحرهنيقوية

قالعندمااصرليلفيالملكيةعصربدايةالىاللهملكوت

مر)ييوه(الرب)ن،ملكاقامةطلبوالمنالنبىصرئل

تاريخكلوخلال.صواهملكايطبواألاعلحميخجب،ملكهم

لآمالمخيئا-عامةبصفة-كانوالذىاللاحقالمحلكة

فييترددالذكيالراسخالاعتقادكان،لوطماهمينالأتقاء

ئىءكللار،الملكهونفهاللهكانلوأنههرأفكارهم

وصئبيأخيراالهودبةالدولةانهتوعندما.يرامماعلى

ثنا!اهفييحملالمستقلبأنيذكرونهمالأنياءظل،اسعب1

وفي.فيهمالحكمأمورتولىإيهوه،الربأنلولوطغر-اء11

ائماعرنلكقوبت،والجد!دالقديمالعهدينبينماالفنرة

كتاباتمنجمع5(لا؟ح)3!3"!ئورر،أنحتىكبرةبصورة

احدىعنيقللاما-المسيامجىءانتظارعن-الأبوكركا

المسيح.مجيءقبيلبينهمضاثغاكانأنهيعتقدعحامقالةعرة

العقائدهذهتملطتمدىأىالىاليقينوجهعلىنعلملاولكنا

عنراضينكانواالصدوت!نمنفبهرون.الحامالرأىعل

.الآطلتلكبمثلينثمغلوافلم،ع!كانتماعلىالأوضاع

في-ضكبلا-واسفاا!الأذحوافقدالفريردأما

الغيورونكانبل،اليابمجىءالمتعلقةالتوقعاتلهذه3أفكار

عليناذلكومع.الآمالهذهشيلفيللقتالاستعدادعلىمهم

تعزيةالمتظرون5،بأضيوصفرن-نهمطائفةإلىنرجعأن

الأناضيدففي.الراثذلكصورأنقىعنللبحثإص!يل،
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مولدبهااضقبلواالتي-ولوناض)بجلبدايةفيالموجودة

الله.ملكوتعنساضاعميفامفهوئانجد-برع

فكرهأنواضخاباتحتىبالملكوتككرزيوعبدأأنومما.

كانضد،الناسسلالرفكرعنتمائايختلفهالله"ملكرتعن

هوأمااالملكوت،وهيالأولىالكلسةعلىينركزمحاجمر*فكر

فييفكرونكانوا."الله"وهيالانيةالكلمةعلىتركيزهفكان

قوةوبناءالحهاصىكالتحررللملكوتالحارجيةالأوصاف

أما.للمعلكةسنخضعالتيوالأقاليم،الملكيوالإط،الجيثى

هي!الأرضعلالله)رادةإتمامعلىنصبفكرهفكانمر

!وغيغرىأن،البرلمةفيالئيطانحاول9يد0السماءفي

رفض!سوعلكن،الناسأو!كآطللتحيقلمالحاملكبأبهة

النطاقواصعخارجيباطارخدقه!دأألامقرزابحسمذلك

بالجوهر.أولأ!دأأنآثربل-بمدفيمابانجرهريلأه-

لحيقة!وعتأبهدعلىدلبلآ،أورشلبمإلىالظافردخولهوكان

كانولكن.اللهملكوتعنالقديمالمهدنبواتكلتمنبهأن

قبدت؟-اماولةتلكثلأعداؤهيف!رأنالطبسمن

اللهأنالا،نظرهموجهةصلامةعلتاطغاديلأ-نظرهم

الجيلذلكينتهفلم.ئمقهرأنيمكنلاوالمشحئمهزمأنبمكنلا

.!وع!اضلبالتيالمددنةوذمرتالهودثولةاكارتحتى

برلاطأعضاؤها!رتبطجدكدةمجتمماتالحالمكلفيوقات

التوانين،بضروبخضعون،أخرىمملكةأكيربارومنأنوى

فيجمكململكبالولاءو!دنونالمزاياهبخفىو!ستحتعون

ت)والأمواتالأحياءيدنئانةظهروصرف،السوات

.1(1-ها02:رؤ،فى3-6ا25:

ندأنهمصرعأعداءظنثد:الملكوت!طرطت)2(

عندماالمركلةالابةبتلكاللهملكوتعنعفهومهمحففوا

هرأنههىالحيقةولكن،الخةعلىيسوعالربعروا

ضاملةكصيغةالبارةلهذهمفهرمهحقققد-همويى-

اصتخدمذلكومع،ابئرىللجنسبهاأقىالتىالبركاتلكل

،والعزاء،والسلام،الإنجيلثل:الغرضبفىأخرىعبارات

العظةبداتفي-للتطوياتوضرحه.الأبد!ةوالحياة،والحباة

هذهأعماقفهمالسهلمنولس.بالتعليمزاخر-الجبلعل

طرفها،ممادلةعنعبارةمناواحدةفكل،تماضاالنطوصات

!مرتبطانبعدانيخهالاحخروالطرفاطولى،مملصةالأول

بيحةضرط،بالروحاالمساكينفشلأ،والتيجةالرطارتباط

محنىالشرطيحملوقد.السصوات،ملكوتلهمالأنهي

"لأنهموهىايحايهاممرالنخجةلكناالحزاق،في!لجئا

الملاحظومن.رائحةبصورةأ"موجبةالتجة!بلمما،نتعزو

يسوعكندالأخلاق

لهمالأنهوهيالتجةفيمتنقانواثانةالأولىايطولينأن

هو،المواتأملكوتأنعل!دلمما،السمواتملكوت

وجمكن.لمللعابهاأقالنيالبركةعلىيسوعأطلقهالدىالامم

البارةلتلكإضافيةتف!اتينه!االمترسطةالتطرعاتاعتبار

وم!اثوالرحمةكالضاءعطصةمفاهيملثلفهي،الراثعة

بركاتتأكيدبكلوهي،للهوالبنوة،اللهومعاينةالأرض

وأالمظمىالمكافأةذكربدونالقلألمةتتىولا.الملكوت

أعظمهوالذممطالحالدالرحاءوهر،الحماءقالعظيمالأجر

.البركات

الجبلعلىالعظةصاحبمنلتوقعكنا:ون!هالبر)3(

حظيمالكن،،الله"ملكوتعبارةبايفصيللنايفسرأن

الجوعأنيصوعالربذكرفتد.)البر،تبكلهوباينير

مناتىوكدما.بهلثيالوسيلةهماالبر،"الىوالمطق

عنهليتحدثاالبرهعنالمفهومهذاالىعاد،التطويات

باستفاضة.

عندمألرفكرجديدأصلرصفطرقةهناكويت

وكان.تمائالهممصوفيىءمتارتهمنأنضل،السامحين

الذى"البر،ضارن،يوع6بعهالذيالأطوبهوذلك

لديهم:المألوفالبارالرجلبصورةاالملكوترعايابهسيارك

المجامع.فيمهميسمعوغاكانرااليالكنبةأحادثفط)أ(

كماذج-!اقبونهكانواالذين-الفردسببنعثالفي)ب(

هذاخلالشأمكنهيوعأنحيذانحرفولعلنا.للبر

مقاويهيكثفوأن،الفضيلةأعماقبرأنالر!دعالأطوب

ترونهم.-سكانراالذ-شسانمنالكوفىأمامللخريةويعرضهم

ما-الحظةنهايةفط-الميحكانهلهوالآنوالسؤإل

يميل؟للعالمالمألوفباللوكبمقارنته"البراثمرحزال

القممفتاحوأن،الواقعهرذلكبأنالاعتقادالىالكئ!رن

واللوكالبردينالمقارنةهو،الجبلعلىالعظةمنالأخ!

هذامنتتخلصهالذىالتعليمإن،حالأىوعلى.الديخوى

أنه-)أ(:خصاثصبئلاثدتصزالموعودالبرأنهرالحرار

الأخلاقياللوكبأن!تقمرنمنظهر!ةعنلهيميزاداخلبر

لهعلافةولا،الظاهرةوالأعمالالحارجهةالأقوالعلىنتصر

معبالمقابلةسرىإبر،أنه)ب(-.الخفيةالقلببأفكار

عندقدامهمبالأبواقيضربونكانرامنومباهاةمفاخرة

اث!رةأوالزهرةمئلتلقار،بر،(له-)%(.صدتة)عطلالهم

.عاءدونصليمجذرشتلقلاياتنموالتى

تب!محل)البر!تعبراستخدام)ن:رؤوةنظر،ت)4(
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واضحةدلالةلهأمر،للسبحعظةأطرلفي،الله"ملكوت

وآمالأفكارعنبعيذاكالىفقد،كلاهكانالذىالانجاهعل

كرة!رغكانأنهالواضحمنإذ،لهالمحاصرةابهردية

بالمصمونويملأهاوالمادكةالسباجةالع!اعرمناللكوت،1

والأخلاتي.الدكي

يسوعمفهومأن-الأكامهذهفي-الحلماءبمضوفىعم

إلىدأثئاكطلعكانوأنه،متقئاكانأنه،الملكوتعن

كوعأنروعمون!.يحدثلمماوهو،لهرؤوىظهور

إلىجاهزاالملكوتفهاونزلالمواتتقحأنيتوقعكان

)رؤالرؤكاضرفيالمذكورةإلجديدةأورشليمثلالأرض

الفر!حنبموقفتمافاضب!ةالمزاعمهذهولكن21:2(،

الى!رعتنزلفهي،عصرهقكوعمنالكهنةورؤصاء

أقوالهمنالكرمتجاهلينبالرؤىيحلمعادىضخمىمترى

!توقعكانأنهثبتالذىالحردلجةثلفي؟،الصريحة

الزمن.بمرورفملأحدث؟،كيزاوازدهازانمؤاللميحة

يتحدثحثأقوالهمنالكثرمعتفقلاالمزاعمهدهأن؟

اللهاملكوت:ئولهفيكا،بالفحلأفىتدبأنهالملكوتعى

لظهورقاطعاضنكارسبقهاعارةوهي21(:71الو،داخلكم

فيهقالمستخدمة-"صراتجة،كلمةلأن،متلاالملكوت

هذهثلتمائايصففلكياصطلاح-"بمراقبة،الملكوتلمجىء

فىعم)!حدوثهاكوتعكانصوعأنفىعموناييالظاهرة

.)ص!**ط*،(و)ضوكزر،ووكا!ا،واصاجون

دضلثروط-ا:الملكوثرعا،صفاتأب(

فيباضفاضةالموصوف-"البر،)نقالمامحيزا:الملكوت

الله،ملكوتالىالدخولشرطهو-الجبلعلالموعظة

عنهيتكلمالذىفالبر،5،ي!وعلفكرصمإصاعرهذاولكن

البركةلأنه،الملكوتداخل-شلأ-هملمناللهعطةهو

.الملكوتاباسطلبأنيجبأجلههمناييالمظمى

امتلاكهويس،خارجمنهمصعلىالمنروضوالشرط

زادفكلما.الطيالحاجةالعبقالإحاسبالحرىبل،البر

،الملكوتلدخولاضدادهمزاد،البرالىيالحاجة)حساصهم

منلاحظناوقد.البر،)الى!ط!ئراوأنيهوعواأنعيمإذ

،التطوياتفيللملكرتالمرضحينفيالسلبيةالجوانبتجل

م!،)بهيحتذبهملمنبسوعوصفهوالواقعفيوهذا

داخلهم،الماسةبالحاجةع!هقيإحاساليهينجذبون

المتعبين5يدعولهو،6واقلاشبغافيهيجمونأكمبادرإكهم

رإحة.يحطحم،الأحمالوالثقلى

محدأونقد!ئاالأنبياءكان:اطيل!شالمعحموتف-2
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الم!قلعنرؤىذلكبعدتأقطئم،الحطيةبإدانةرصالم

رصالةفيالأمرنفىتكرروتد.الأفقفييلوحالذىالمثرق

معالجةفيطريقتهأنالا،يوعأقوالفيثمالمصدان!رحنا

الخطاةادانةفيطويلأوئاي!نفرقفلم،تمائاتخنلفالموضوع

الأنياءقالهفيماوجدلأنهذلككانولربما،الأنباءفعل!الأثمة

تبهيتالىالخطاةيدفعكيف!لمكانلأنهأو،الكفاية

عمق-الضالالابنثلفي-أنبتضدهذاوء.أنفسهم

عنعفاقدكانفإذا،الائعةالخطاياوماربطبيعةمعرت

مقابلفيفإنه،ضرهمبه!بررونمالديهمكنلمالذينالخطاة

منرداءتحتخطاياهميخئونالذ!نوبففبفوةهاجمذلك

المرائينالجطاةأولئلثكشفمنالأيخاءبينيوجدلمو.الرياء

ثلفيقويةاضهاماتطموجه؟،23()ت!صوعفعل؟

-خاصبثكل-لرقا)نجيلفيأشاروقد.والصثارالفريي

النفىفييخرالذىالوسبأنهماالمالومحبةالحالممحبةالى

كنبىعملهيسرعمارسوهكذا.الهلاكإلىباو!نتىالرية

بعامةالبرىالجنىفيرأيهوأعلن،عصرهخطا!ا)دانةفي

:ااالوأضرار،وأنغكنغافإن:بالقولحديئهبدأعدما

صا:لالقولالإفسانقلبوصفعندماوكذلك.13(

.15:91()ت...،ضرورةأمكارتخرجالقلب

الموعظةدار!لكلجيذاالصروفمن:البرنوال-3

علىتنطوىبأخهاال!ثلألحةكهاالفكرةأن،دقيقةدر)تالجبلعل

فحلى،تمائاخاطئةفكرةهى،صهلةوأخلاقبيطةد!انة

بكوأحمىيوعبهنادىالذىالبرأننجدذلكمنالنقيض

غب2لم!و،كان؟لاآخردنيمعلمأىتصورهمماجذا

حاولوامتوىأىمنأعلىسؤىالىالثرءفعأنفيفقط

!دأأنيجبأنه!لمكانذاتهالوقتقلكنه،تجلمنبلركه

عدالأخلاقيايحليميخلصوفا.مستوىأدفيمنبأناس

!،جديةبأعرالأمريأخذفهو،الفلاسفةعدكه!سوع

كذلك،أطولوتتالىيحاجالقمةالالفحمنالصعردأن

فالفلاسفة-،صحوبةاممرالهدفلهذاالبلوغوصائل

الناموسمطالبضمرن-مصير.حدالانانأنباخراضهم

مذهاتمامعلىفادرالإنسانأنضترضينالحالفيأطمهالأدر

أطولطرءلقكسوعبهنادىالذيالطرثقولكن،المطاب

السهلمنمر)حلأودرجاتمثمة،ا!مراتضاكاوكشلزم

نعلينه:فيرؤنها

هيالتوبةوكانت،الدرجاتهذهأولىهي:الودة)1(

لمو،والتوبةالندميلزمالحطيةادانةنجمد،الأنبياءجمغشحار

رسالةوفي.ايوبةبحدالاتتدمأى)حرازفيأكلناككن

مرض)نجبلفيونجد.المكانةنفسالتويةاخلتالمعمدان!وخا
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ردد.الذىال!ثطرينذسباباداةخدمتهبدألهوعأنا(ه:1)

علىكوعخدمةأثناءفيالموثرةالمناظروص.المحمدانشخا

ثلب،عند!نطرحونوهماياثينالخطاةناظر،الأرض

ونجد.5(7:36-.الوالحاطئةالمرأةمنظرتأثيزاأبلنهاولعل

ايوبة.لعسليةكاملأتصوكأاالضالالابنمئلفي

كلمهترددتوتد.افايخةالحطرةوهر:الإيمان)ب(

منكثكلوفي،صوعأقوالفييهزا،وثقانها"الإيمانا

لدفالإيمان،بهاقامالتيالثفاءعمالبأنرتبطكانتالأحرال

مقدمةالإيمانكانالأحوالمنكئكلوفي.النفى!أعمق

أربحةحملهالذىالمفلوجالرجلحالةفيكا،الجسدلفاء

ذللثجانبالىناللكنه،ليثيهالمسيحإلىبهوجاعوا،رجال

صلطانهجهزاكوعأعلنضفاثهفعند،خطا!اهغفرانبة

وعد.2:3-12(مرض9:2-8،)تالخطايالمففرة

:الكفارىوموتهالغفرانبينالصلةأعلنالربافيللفاءتأصبه

كرينأجلمن!سفكالذىالجديدللعهدالذىدميهو"هذا

.26:28()متالخطايا،لمغفرة

يوعاصنبدلماكثرا:واطدمةبالمحالثه)بر(

لبحنىها:بالقولدف2ثم)يى،"الإيانبحبارةالإيمانكلة

فييعنيبوعائباعكان.الثالثةالحطرةتمتبرالدعوةوهذه

فيلآحرمكانمنمعهللروالعملالجزلترككثيرةأحوال

،الذاتوانكارالتفجةيخضمنهذاكانولما.اللاديتجواله

لحملوالدعوة،لهالناس6تباعبينربطمايهرالذلك

تصدهالذىالمعنىنفسوهو،بهللت!ئبهدعوةوهى،الصب

بالمح!أفئاأنا؟!فمثلينكونوا9:بقولهبولىالرصول

الذيالوحيدالموضعفيأنهالظركيفتومما.ا(:1ا\اكو)

يدعوهمكان،منهيتعلمواأنعراحةالآخرينمنفيهطب

ودكعلألينياتلرا:واتواضعالرداعةكحلواأنالى

التواضعأيةكدوتد.ا:92(ا)تالفلب،وقواضع

نفهضعومن،كضعنف!هكلفعمنكللأن5:محكلةمرازا

الأميةورغم.1(:41:11،184لر،2312:)!تيرنفع،

لهممميزالأنباعهيقرلفإنه،التواضععلىي!وع!لقهاايى

:5)ت،لمالعانور"أنغهالأرضملحأنتم5:الناسصائرعن

الأملجيمبالابجلكرزواأنوأمرمم14(،او3

فكرةهوالظاهرىالتناقضهذالنايضروما،وبتلصذوهم

يخدمأنتدرفمن.)الخدمة،وهي(تعيمهنمبزأخرى

،)ذيخدمهمممنأعلمرتبةفي!بحواصنطاقعلىالآخركن

أدفىمرتجةفينفيضعذلكومع،إيهحاجةفيهممالدول

.احتاجا-بخسةقياعهجلقالحاصةمطابىناصثافم

تعلهقمةفهاتظهرالتيكرعأقوالمنالقيلومناك

حبالعظ!ةصاتارنالتينلكمنبأوضحالأخلاقي

حسبالحظصة،أثاعهتحلمه(نبالذىوالمفهوممفهومه

!سوععنلىالأخلاق

3كودوالألمرؤعاءأنتحلمونأنما:الحالمأهلمفهوم

أرادمنبل.يخكمهكذاثكونفلا.عيمكلطونوالحظحاء

كونأنأرادومن.خادئالكمفليكنعطئافيكميكونأن

فدم،الصعبةالقاعدةهذ.وشعذا،لكمفليكن،أولأيخكم

لهخذميأتلمالانساناينأنا؟:بالتوللهاصورةاكمللهم

2-02:ه)تككلين،عنفد!ةنفهولبئليخذمبل

)28.

منالملكرتأبناءص!فاتنعلمكناوإنأنهنعرففاومن

الكامل،كالمئالفهتعلمهاأننصتطعفإننا،ي!وعأتوال

أ!بحتوهكذا،جلألهفيهوتممه،الآخرينبهطالبفصا

نأومع.جلألهبروعةمزدانةالأدلمطالناموسفيالجافةالوصايا

ومن،بالتطيمغيةأضهاالا،موجزةيسوعجاةتاريخجلات

صورةنكزنأن،قأنيةدراصةودراضهابقراءتهاالممكن

في،حيانهجوالبكلفيأعلىثالأكانكيفعنواضحة

،كرجل،وكصدكق،المجتمعوفي،الدولةونحو،الب

وكمحب،لمقأوكشخصالمقدسةللكتبوكدارس،صلاة

.وهكذاوكمعلموككارز،لنفوسوكرابحللبشر

يطلقيوعكان:العظمىالوصاياةالملكومالما!د،

أنهعليناالأمريسهلومما،اواجبات،نصيهماعلى"وصايا"

ومنقبككلشالهكالربإتحب:هما،وصيتينلطجمعها

والعظصى.الأولىالوصيةهيهذه.فكرككلومننفككل

،22:37-93()تكنفصك،قر!ك)نحب:مثلهاوالئاية

،6:ه)ثالقديمالمهدمنالوصيتينهاتينيوعاخىوقد

نأ!،الناسأهملهماوقدمفصلتينوردتاجث:18(ا9لا

المحولكن.تيهامنغضاثاليةللرصهالبهبةتنسير

،اباسومحبةاللهمحبةبينبيما،أىوربطابيانمنأنقذهما

مغاالمحفض!هماطواللأزمئابيهماالناسباعدأنبحد

والقمر،كالمىالأبدإلىالأحلاقحماءفيلتراورفعهما

:الإنانعلىمجبماتحلنان

الأخلاقعلمعنبهوامنبعضأنكر:اللهكبة-ا

بعضاضبهر!،الله!كرالواجباتهذهثلوجودالمجى

اللهأ"محةتدخلأنالفلسفبةالوجهةسالأخلاقعنبهوامن

علاقةلهمنبكليتصلالإنسانواحبأنالا.علمهممجالفي

الإنانايىتجهأنمجبالذىكوعيالربوصكاصة،بهم

ييدولذلك،بركاتهكلومنبعوجودهممدرلأنهقلبهبكل

تلقائه.الأعمال+طر)نهبلطيعئاأمرانحوهالقلبتدفق

هذا\(ا:16)مزتضرعاقي"صوقييسمعالربلأناأحت

الصورمننوغاكنلمو."لهوه،عبتهعنقعبيزاالمرنمقالهما

من-أبا.-اللهكلبواأنانسمنيوع!طبأنابلاكية

والفكر.والننىالقليكل

علاقةلاكرعيأنالقول،ضيرغاالادعاءاتاص!ومن
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علكدذترلولكنه،نظاعهابوضعأوالكني!ةبتأصيىله

نأبملميوعكان.المرضوعحقائقعنيتعامىواضعجهل

الذىنفههوالاتاعهوكانعلىأوضكتفدالفديمالعهدعبادة

عملهماكلكانولر.أفضلبنظامالقديمالمهدنظامجدل

،ورواءعنوبةعيهوأضفىالضياءمنبأرجالجوعئقأنه

يمدقواتخلقولكنه،افدثرتقدالميحيةلكانت،فحسب

الكيةورسىلمفهو،ايعافبةالتايةالأجالالىخلالهاتأثر.

والنرائضكالكرازةلتيصهاايفام!لأهمورصمبل،فحصب

فقطكمعلمينلا،بعدهتليذاعثرالائنيوترك،المقدسة

ئمةتكونوقد.أيضئاآخركمعلمبنتعليمعلىبهقادركبل

أمروهو-اللهعبةعنبعيدةبروحتجرىكنيماتريات

فلابد،قويةاللهمحبة؟نتقىلكن-المحلفكرمضاد

هذهبلونتلومأنيمكنلا)ذاللهأمورصعلىتحيطرأن

.ات

عنيوعالربأقوال)ن:الانانفوالواجب-2

عدذاأقل-تبلمنأضرنا؟-الانساننحوالواجبتفاصل

كمرضمافإن،العددفيتيلةكانت!)نولكن،متوتغاكانمما

،الفريدةالأتوالمنفكص،وصولأ!الةمنضاماهوذلك

اضلوابكماياسينحلأنتريدونمانكل5:الذبةكالقاعدة

ت)والأساء،الاموسهوهذالأن،بهمأيصاأنمهكذا

باصمتدمباردماءكأسعنالرأئعةكلشهمع،7:12(

الأخلافي.ايراثفيثوريةأقوالهي،42(:01)تالمح

والابن،الصالحالسامرىكمئلأثالهمنالمديدوكذلك

عنوالصفح،بامةالوعيةأن؟.البطالوالعبد،الضال

الا،تمائاجدط!تكنلموإن5:4843()تالإساءات

بسوعالربنطقوفد.نجلمنلهاتكنلمبأهميةحطتأنها

الأنانيةمنالناسلحلاعىالسحىبهدفالأقوالبهذهالمح

الرية،فيرفقالهمفىايةعاطفة!مليخلقالمالمومحبة

العطفبإظهارأو-ذلكلزمتى-الماليةبالمحونةاما

لهم.الإبجلبتقديمضيءكلوفوق،الوجدايةواثماركة

نحرالانسانبلوكالمتحلقةالتوج!اتتلكإلىوبالاضافة

مأثررةأقوالأيسرعالربكلماتيننجد،الإنانأخهه

وفي،الدولةونحر،الأصةوفي،الحاةنيالسلوكعنخالدة

بالوصاياكاا!هربالقدوةالجموعيعلميوعوكان.المجتمع

حددوقد،وكصديق؟كأخكابنبركلتمموقد،والأقوال

كانالذىالطلاقاباحةعلىفاعترض،البرماية-كمعلم-

وتد.عدنجنةفيالطاهرالمثالالىميز)عصرهفيسائذا

النا!رفكرمنالطفولةتجاهورقته،للمرأةنظرتهغيرت

الجلهلبجماليثيدلوطهمحا!موعكان؟.تمائابخصوصهما

الد3للاضطهادنعرضأنهومع.أورشليمعلىويكي،!رطه

هذ.طعلمأنه-إلاالصلبالالمهدص-السلطاتمن
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وئد.أ!ابطاعتهاالآخر!نكأمركانبل،فحسبالسلطات

ودعا،طمرونهاالذ!فى،والموابالرزفاتأصحابضجب

حقصأقركا.ا!تمعخدمةلىبدورهكهمأنإنانكل

الو،أجرتهصتحقالفاعل"لأنع!لهثماريجىأن!)نان

بأموريتحلقفيمابئمنتفدرلاكرعوصا!اأنورعم

عننبحثأن!نا،اللهبأمرركحلقفيماكا،الإلان

التيالجديدةالدواحوفيالوصاكاهذهفيالأخلاقيةالأصالة

علبنابئرو؟.وأوضحهابثنها!اللهمئئةلاتمامعهاكنص

مخبأنعيا!ركذلك،بااللهعبةبإعلانهاللهنحبأن

اللهعندمنجاءخالدكمخلرقالانانقيةبإظهارالانسان

فإن،ثرأرخكلمنالإنانمعغملومهما.مآلهاللهوالى

فيذكرهالذىالراثعفالقول.هوبهضغكأنه!تيرهكوع

الم!بحببنعلانطافهمع31-46(25:)تالديونةمئهد

،اباسجغلبثليمتدأنكلكنأنهإلا،الأولالمنامفي

،)خوةابرجمعيكونأنلابد،اللهلأبوةطيعيةفتيحة

العظمى.الأولىالوصيةعلتستدالثانجةالعظحىوالوصبة

الرابع:الأنجللي-لائا

)نجلفيالأبد،ية،االحياةمفهرممجتل:الآبديةالحياة-9

.الآخرىالثلالةالأناجيلفي،الله"طكرتمفهوممكانروحنا

كلكلللدلألة،اللهاملكوتتبير!وعاشخدمفقد

الأولى،ائلالةالأناجيلفيالعالمالىهوبهاأقىاييالبركات

وتتمن-تتخدمالأناجعلهذهأنأيضئانلاحظولكتا

تففيلوجب،،اللهالملكوتمرادئاالحياة!اكلصة-لآخر

وأ،الخاصتكوفيإلىروجعقدالأبدكة،االحياةلعبارةبوحنا

وبخاعةمحبرةالحبارةلكن،)نجيلهفماكتبالتيالأمميةالبئةالى

منالد!نيةاللغةفيعصيفامكالالهاحفرتوقد،حدأبمدالى

الكابمنجزءكلفينجدالحتبتةوفي.المحعصرتجل

،صتعراللهعنالانفصالأنوهي،الحقيقةهذهالمقدس

.حياةبهالاتحادوأن

الربأقرالوفي:اللهموالأبدلأاماةمعدر-2

المرتقبضةفياالعاأننجد-يوحنا)محلفيهي؟-يسوع

بالهلاكعلممحكومجمغاوالثر.اللهعنانفصلقدلأنه

خىلمالحااللهأحب"هكذالكن،خطاياهمعلىعقائاالأبدى

لهتكونبلبهرومنمنكليهلكلالكيالوحيدابندبذل

.3:16()روالأبد!ة،الحباة

أولأ،اللهفيهيالحياةهده:الاينل!الأبد!ةاطاة-3

جاةأفهاذلكمحنىيىلكن،منهيدقلانورفيصكنفهو

الجاةأن!.للحياةتدفقة.مانحةجياثةجاةلبههاساكنة

6له،ذفيحياةلهالآبأنع"لأنهالابنقألضئاهىاي!كدية
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:5)روذأته،نيحياةلهتكونأنأدضئاالابنأعطىكذلك

مها6للححرومينيخحهامتدفقةحياةأ!ئاالحياةوهذه،26(

لأنهابكلشهالجاةونخايينناوحلجذاالابنصاروفذا

للحياةالوإهبة!سوع68(.فكلصات:6)ير4الأبديةالحياة"كلام

كلشانواالحق،و)الورا.)الحق،وهيلم،الما"نورهى

الأقوالهذهعنهتتحدثفالذى،الإنجلهذافيفيايرددان

وهووالحاة،والحقالطرشهوأنا5:قالفقد،ؤالحقالنررمو

المحيدخلحفاكلتنقلفعندما،كلتفيصجود

نأوكا.2(.:ا4)روأفيكموأنافلىاأنمفلوبنافييخصه

جاةصرالميحهكذا،الجاةليحفظالجمكدخلالطعام

الخبزأنوكا.6:35()روالحياةوماءالحياةخبزلأنهالضى

،ئربئصبأن!ببوالماء،يزكلأنتبلكرأنلابد

هواأنا:بموتهالاباتاخااللهابناصتضاق!بحلاهكذا

الحبزهذامنأحداص!)ن،السماءمننزلالذىالحيالحبز

أبذلهالذىجسدىهوأعطيأفاالذىاطبز.الأبداليجا

.51(6:)*المالم،جاةأجلمن

ولابدبالحد4يتلمالعا:جديدملادإلىاطاجة-،

حتىضروريأمروهر.الحياةالى!دخللمنجديديلادمن

وه3:3)الونعقوديموسمثلالفاضلةالأخلاقلذوىبالنبة

الالهي،الاعلانالثربخويدركلاالتضرهذاقبدون،7(و

لم،القديمالعهدبإعلانالاضتاعامتيازلهمكانمنحتى

يل،المبحشخصفيلهمفدتعدماالأبديةبالجاةيالوا

.عداءوأقىمقاومةأعنفنهمالميحوجدلقد

الله،ملكوتورى5ازروجةرؤياتصحبهالجد!دالمبلاد)ن

هذهعلىملحوطاتاكيذانجدالرابعالإنجيلكلوق.3:3()يو

الفعلبن)نحنىالإكلانالىباضرةنؤدىالتيالمعرفةأوالرؤكا

قبولهوفالإبمان38(.:01)يومتلازمانوهـتؤمن،،"تصف

أراهالذى،الميحتجرلأي،النفىداخلالأبديةالجاة

الإيمانان.الحياةنفسههووالذى،روحيةرؤكأفيبالإيمان

الذى!و،الجاةماءمنوالثرب،الحهاةخبزمنايكل!نى

يخا.به

التىالوسيلةهوالإيمانأنوجث:الا؟نطعة-5

البه،حاجةفيمخنضيءاعرفهو،الأيد!ةالجاةنملكبا

هوبالذىتؤعنواأناللهعملمرهذا5الوصا!اكلتجتعوفيه

الوصا!ا،لكلالجامحةالفريةالوصية)نه،6:92()روأرطه،

الاروحنا)نجلكذكرولا.جميعهالإتمامهابا!بة،الحامل5وهو

كوعفكرخصائصمنلأن،الوعاكاهذ.مايةعنالغيل

ياعتبارالأساصةابادىءيعابمأن-!وحنا)نجلفيجاء!-

طبنا.توالصوفاتانجأن

سواسلاديالج!اعةتنظيمعن!وصا)!بهل!جاءوعا

-خلليخل

الأناجبل،بقبمافيجاءممابكرأقل،العالمتركهبحدرسالته

في-جسدههىالتي-الكنيةجرهريصفذلكومع

واحدإلىمكملينليكونوافقوأنت!مأنا5:قويةجارات

.:23(71)يوأحببتنى،؟وأحيمأرسلتيأنكلمالعاويطم

الميحيةالهادةلتأئرإضارةالحبارةهذهمنالثاقالنصفوفي

حياش!ورى)ذالايمانالىالمالمليقودوا،الحارجيالحالمعلى

ورفرن5؟المبحعنلأقوالهمويتمعالصادقةومحبتمالامية

.2(17:.)!والتلاعيذ(،)كلامبكلامهمر

هذهمنيتأخرخرافولمي5:يرعيقولرهكذا

رعةوتكرنصرقخمعأبضئاتلكآقيأنيخبنى،الحظرة

نجد،الحظرةداخلوفي.16(:ا.)يوواحداوراع.واحدة

الحراف)طحامهيمئويةوأخطرضرفواكبرامئازأعظمأن

.17(او6اوه2:.ا)رووالحملان

أصاسهيالمحعبة)ن:بالم!هحالاتحادثمار-6

وصا،ىحفظغه)ن:يلايذهترلفهو،المجياللوك

ابلايذلأجلصلىولذلك،ا(.:ا5)ووعبتيأنيتثبتون

)!والحقفيتقدسوامموحتىالحالمفيالرءمنتحفظواحتي

نفىيطلبواأنممتوقعأنهفيشكولا،17(17:هاو

:61)-سصلاةحياةتكونأنجمبحياكملأنلأنفسهمءالصي

الحياةوليست،بالميحالاتحادثمركلهاهذهولكن.24(

موتعندلل!ؤمنتمنحالمتغبلعطاياعنعبةمجردالأبدية

الأبديةبالجاةقصغالكرتفيثبثمنكل)ربل،الجسد

.الآنمنذ

-خليل:يخل

وهناك،والصاحبوالجبالودودالصدكقموالحللأوالحل

ابراهيمدعىوقد.المقدسالكنابفيللصداقةكثرةأئلة

كانلأنه2:23(ح:14،8اش0،2:7أخ)2،الله"خليل

لوجه"وجفامرصىيكلمكانالربأن!.باللهالصلةوثق

.1(تا33)خرهصاحبهالرجليكلمكا

)راعوثونحمىراعوثبينللصداثةضاعريةصورةوناك

لداودنحلصئاصد!فاالأركيحوضاىكان!.ا-18(ا:6

7؟::27:16،16،ا5صم21الثعدةوقتفيللولاءومثالأ

صداقةلداودكرناثانصداقةوكانت.أ(اوه4و7و6و5

وأحبهداودبخفىنحلقتروناثانننسأن5:نقرأجثفر!دز

له:رثائهقيداودوتول،ا(18:)اصم،كنفه!ونلالان

صم)2اناء،شعبةأعجبلمحبتك.اجالىحلؤااكنت

.2(2:مل)2حممينصدقينوأيشع!علياكان!.26(:أ

!مقاءاللامذمنصوعالرب،.اكذالجدكد!لحهدوفي

أعدككملأفيأح!اءستكمقد...أجاناأنتم:لهموفالله
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خل

فاككانت!.ا-15(أ:53)ووأ!،منحمحتهصابكل

يقول)ذتيموثاوسوتلحيذ.بولىلالرصيينقو!ةصداقة

الىيكنبوكذلكا:2(قي)2،الجيب"الابنعنهالرصول

ق)المحزك،الإيمانحبالصرعالابنيخطس"اليطس

المحبوبةأأبيةوإلىمفاوالحامل)المحبرب:قيمونوالى4(:ا

الختارةكيرية)ال؟كوحناالرصولو!كتب.2(او:ا)فب!رن

!كتبكا،ا(ا:دو)2،بالحقأحبهمأناالذ!أولادهالالى

)3!و00،الحبيبأيا.بالحقأحبهأناالذىالحيبعاص"الى

بالصداقةأضالواعصر،كلفيالكئابماهرمنومحكلون

كانتايىالمتفايةالصداتةتصةبلوتاركجلوتد،ا!لصة

علحكمحين،)!ةل!!لاس،وه)!ه!مه(،ادمونبين

قبلفطلب.يالإعدام-ديرف!وسزمنفي-"!هاس،

رهيةنفهأادمونفقدم،عائلتهبرؤيةله!يسعأن)عدامه

غايةفيرجوعهعدمحالةفيسثاسعنعوضئا!دمأنعل

فاندهق،لحظةآخرفيعادييثياسولكن.المحددةالمهلة

الاثين.صاحفأطلقوالإخلاعىالوفاءهذامندرونيبرس

،24ةا17،17:8أم351،1:)مزصادنةسدانةوناك

27،او6:4)أروبخادعةصداتةنوجد؟،ا:13(5-س

لو4،ا:ه4مرتى26:94،ت13:6،زكا:2،مراق

وأصلقاء7(.و6و91:4)أمأنافيونأصدقاءوناك:48(.22

.17(اوو.27:6)أمللآخركالحرطبون

للهالصدافةهيالمفدسالكابفيالصداتةصوروأعظم

)نهإبراهيمعنالقولبقو؟،حيقيةصداقةكلنغلأنها

اعبةذلكمنالنفيضوعلى،2:23()ح،اللهاخيلدعي

.(،:4)يعللههاعداوةلأكالم،العا

خل:

ىأتخصرمنويتج،الحليلثحمضمنضفعلولوهو

لدفي!تخدملذلك،لاذعطعموله،عرىمحلول

ادائانفههوكنخدمقدبل،الطجةأوالحضرمناللاطة

منأوالبيذمنالقديمفي!نعوكان.1(2:4راعوث)انظر

خليثربالاالنذكلأنابامرسأمروقد.ف!هةأىعصو

!أكللا.النبنتهعمنلربولاالمكرخلولاالحمر

)عددالقراحتىالحجممنالخمرجقةمن!ملماكلمن

.4(و6:3

الحكيم:توللذلك،بالأصانضرالأحماضككلوالحل

أرصلوه،للذفىالكسلان،للحيينوكالدخانللأشان"كالحل

لقلبأغافيكنىمن،نطرونعلىاوكخل،أ:26(.)أم

الآيةهذهمىالأولىالفترةجاءتوتد،2(250:أأممحى،
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ءإض-خلأ

للألم.تهىأنهأىجرحاعلىكخل5:البببةابربةفي

الحرية.مننوغا!تبرعطانلإنانالخلتقديموكان

"خلأالبدايةفي-الصلبعد-كوعللربقدمواوقد

!ربهأنفألى،الخدرمننوكايقبروكان،!بمرارةممزوخا

؟23،ا5مرقى27:34،)متآلامهمنضثايخففلاحتى

لهقدموا،،عطشان"أناصرخعندماولكن.36(ت23لو

)وهو،أوعيخمفيالجنوديحملهكانمماخلأمملرعةاضنجة

االبوعا"باسمالرومانكديعرفكانالحلمننحففنوع

عطثي"وفي:المكتوب!تملكيالربمنهفأخذا،ه!ه!،((

ا:5،36مرذس27:48،ت2،ا96:)مزخلأ،يسقونني

.91:92(يو

لمحفير!ي؟

الزراعةإله"ديمر،بهيلفوكاناأخضر،معاهورنافي31

.ئمتقونالذتوبخاصة،اليدعلىيطلقكان؟،اليونانعند

منالبمضلأنا(اا:)اكوفيإلاتذكرلاامرأةإسموهو

كانتاليالانقاماتأخباربول!الرسولإلىنقلوا،أهلها

صيجةكانتأنهاوالأرجح،كورنثوسقالكنيةفي

فيتقيمكانتولحلها،كورثوسفيالكيةعدومعروفة

أفسى.فيأوكورثرس

:خلاءإ-خلىأ

مرادثاالآباءعهدمنذ"اخلاءأكلمةاستخدتلفد

العجيب،تنازلهأوالميحباتضاعترتبطفهي،"ليجد،

فيلبي:الىالرسالةفيجاءماهوأساضاذلكفيوشدمم

الذى،أيفئايرعالميحفيالذ!طالفكرهذافيكم"فليكن

لله،معادلأيكونأنخلسةيحبلماللهصورةفطكانإذ

وا)ذ"اباسضبهفيصاثزاعدصورةآخذانفهأخلىلكنه

موتالموتحتىوأطاعنفهوضعكإنانالخةفيوجد

لذلك،ال!ههةالأفوالوبحض،2:ه-8()في،الصليب

أجلكممنأنه،المحيسوعرنجانممةتعرفونافإنكم:ثل

.8:9(كو)2بفقر.اأنتمتشف!والكيكنيوهراققر

)!ء*!ء3ء("اكينوزنههياليونانيةفي"أخلى،وكلمة

جاءونها،ااخلاء!أى)3!30!وليهوزس،5ناوالمصدر

عث!ر،التاصعالقرنمتصفمنذظهرتالتيالنظر!ةا-

في")رلانخن،عنط+(ولأكل!5)3،تومازيوساالىوترجع

ألمايا.

ذأ-.د(.ولح3)!ى"كريد،يقولكا-وخلاصها

منننسهجرد-ئح!دهفي-السماوى)الكلمة،هـاللوجوس،

كلعلىوالقدرةثىءبكلبالحلمالمتعلقةالالهيةخصائصه



خلاءإ-أخل

معرفتهصىالإلهيالأتنوميحلنلم،تجصدهجاةففي.ضىء

الله.كلصةمص!ونمعتمائاكعارضفكروهو،الئرية

المترجماليوناراغملانفسأنالبارةفهمعلىياعدناوقد

أربمةفيايحطل،إلىيرجم،فيبمالىالرصالةفيأخلى،9

:1أكو،4:49)روبولىلالرصرطئلفيأخرىمواضع

يخدمالمواضعهذهبيعفيوهو.:3(9كر1،2:ه71،9

روثدكا،حرنجاوبىمجاز!ا-القريةمنتهم-؟

الثالىسالأصحاحفييتبروهأنإخلاء،15نظريةأصحا!

الظريةهدها!قدةااغويم!االمؤمور.يرفمم.لمبىاتساأصا

إلفا،يعدلمإلاتاصارعدمااللهأدتعنيلأتهاالاخلاء،1عن

هذاصح)ذاولكن.إنسادمجردإلىتجدهعنداللهتحوللقد

،الرىالجدفيعشنرإلهفاكليى،تجدئمةيكونفلا

المحقيامةأن-نالاسدالني-ابتيجةتلكالىيؤديمما

لكي-كانوإذا.أخرىمرةالفاعادتدأنهمفاهماوتمجده

خصائصهيمارسأنتدرنهفيكنلم-عدوزاانائا!ر

فوقكاللهيتعطمأن-إذا-ينيمفكيف،المميزةالإلهبة

للمحدودياتخاضغايظلأندونالأبد،الىالمباركالكلا

الثر!ة؟

الأتنرمبينتمسنلاغادلااالإخلاء،عنالنظركةهذ.إن

ولكنها،تجدهعدالمبحأخذهاالتيالثريةوالطيحةالإلهى

مرةالفامارئمبشراأصبحئمالبدالأفىالفاكانأنهتعني

.أخرى

"بركوفر،تول؟-لىالرصأثاسيوسجحدوقد

،الإخلاءنظريةتتضتالذكيالفكرهذا-دح!هه"3مم!)3

جصد،إلىاللاهوتيتحولأنيحنيلاايجدأنبتأكيده

.جسذااللاهوتكخذأنبل

الكيسةالىرسايهفيجاءبمابرلىلالرصيحنيماذاولكن

بولسالرسول)ن؟الحرارهذاكليثرالذى7(ة)2يخلبيق

أخلمايذكرلا-خرونوآاكلةللاايمام)4واريخلدليقو؟-

الجرهرى،مجدهمننمهأخلى)نهقوللا!و.منهنفسهالمح

إنهيقولولكنه،المميزةالإلجةخصائصهممارتحقصأو

كر!دكا-الحرفيالمحملعلىحمباهاو)ذا.،نفسهاأخلى

نفه؟مننفهيخلىأنيمكنهفكيف-الاخلاءنظريةأصحاب

التيالقرينةحسبمجازئماتفهمأنيجب،مذ.مثلعبارة)ن

هناتستخدمانماإنها.تلماواييجقااييالباراتنوضحها

...اللهصورةفيكانا)ذالذىالعجيبالرباتضاععلللدلالة

صررةآخذا(الترجماتمنالكرفي.)؟نهرة،بلانفةجحل

الذىالمعنىمعتفقالتيالصيغةهيالصيغةوهذه.عبد،

واحدبنكريكونراأنالمؤنبنماشدتهقالرصولقصد!

يل!عجبأوبتحزبضيثالاواحذاضاامفتكرين

اينازلفكروهوالميح،)فكر!ميكون..،.بتواضع

.حلردبلاوايراضع

)خم!

خمر:

فياطمرعلللدلالةلتخدماييالكدت-أولأ

العهدفيتستخدمعبريةكلمةع!ثرةإحدىترجد:العبر!ةاللفة

الذىالح!ررنوعبي!ااك!ز!حمب،الحمرعلىللدلالةالقديم

تذكرلاالكلماتهذهوغابية.ايحديدوجهعلىاليهثير

اياور،هما،اصخدامهحايكزكلمتينهناكولكن،نادزاإلأ

83تذكرو)"3ة!+،شتيروا،ةمر431تذكرو34(زر)ول

هياليرنايخةفيالمنخدمةفالكلمةالجديدالمهدفيأما.!رة

.ةمر33نذكروأه(ولهأ؟،سنجووأ"

كلمنالحمرلوصفتتخدم"يايين،كلمةأن!دو-)أ(

الكثيفالئرابأوالطازحالعنبعصرمن5:18(،)غنوع

الإصرائين.عدمالوفاكانمماالمركزةالقرممةالخمورالىالقوام

الحمرعلىللدلالةاستخدمتكلمةأولهي"ياين!كلمةأن!

الطوفانبحدكرئانوحغرسحين،المقدسالكابفي

.21(9:)تكخبائه،داخلوتحرىفسكرالحمرمناوشرب

تك-يايين،)5"خبراوخمراالابراهيمصادقملكيقدم؟

وضدنسكر)يايين(حمراأبامالرطابنناوسفت.:18(أ4

علىللدلالةالكلمةنفىوتستخدم.3-38(791:0لكوعه

أخرللربالذباثحمعبقدمكانالذىالحكيبخمر

.)4.:92

دخولهمعند)دايين(كزايثربواأنالكهنةعلىمحرئاوكان

بعدانهيهذاوجاء،ا:9(.الاللخدمةالاجماعخيمةالى

خطهماأنالظنعلىمجملمما،وأبمهونادابهرونابنيموت

الاللخيةدخرلهمعدالخحرشربكانت،بهاماظايي

ك!ربأننذرهأيامكلالنذورعلمحرئاكان؟.2(او:01

!رايئربواأنالركابيرنرفضوقد.2(.و6؟3)عددحمرا

إ)رياخمراكربواألاأوصاهمركا!بن!ونادابأباهملأن

:35)2-6.

تستخدم"تكلو!قأوهىالثايخةالعبركةوالكلمة-)ب(

عادةعنهو!بر،انحتصرغكلالطازجالفبعصصعلىللدلالة

65:8،؟94،26)ش)انظراسلاف،بكلمةالريةايرجمةفي

نقفيرمافي،اصلافأفئاوانظر،اه6:وميخا:4،8هرشع

.13(:9عاموس،5:3:18،ا)بوئبلالعصر،5أو2(،8:

عليهللدلالةخشغدم،الجدكدالعهدنيالحرأما-)-(
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بمفي)!و!ه("أونموس،هىواحدةكلمةاليونايخةفي

تتخحمحث)2:13(الرطأعمالفيعدافياالمواضع

.حلر،5وسناما)80؟أولا!("جلوكوز،ابونانيةالكلمة

وادىفيالكرومحصاديتمكان:اطمرصاعة)أ(-لانتا

يتمكنفلمالاحلعلأما،!ولبوشهرحلولمعايهردن

خىايلالفيتأخركانبعنما،أغطسضهرقبلالفبجع

الفرويونكان،للحصادالحنبنضجومتى.بخبرشهر

خىكرومهمو!فييخامفيو!يمرننازلهمتركون

وفرحبهجةلترةهذهوكانت.توقفدونالعملبر

:ا6اشمع27:2)!ق9:27،قض)انظراكلبهحايضرب

يفطعيجمعالمنبوكان.48:33(25:35،)ريا01،

لمدةعادةلهرجث،المحاصرالىسلالفييحملئمالحناقيد

ال!كر.منمحتواهلز!ادةالثصىفيأيامبضعة

ساعرأضكالكاالكوزالما:الحمرساعر)ب(

عنعارةعادةالمعصرةوكانت.اليومالىباقئاالقديمةالخمر

في5:2()إثىداثرةأوستطيلضكلعلنحوتينحرضين

كانأمكنوكلما،أفدامثلالةأوقدمينعمقالىالصخر

يختلفانوكانا،قناةأوأنبوبةبيخحاوتصل،الآخريحلوأحدهما

عمفاسوأتلاتاكااكبرعادةالأعلفكان،العةفيعادة

بأقدامولداس،الأعلفيورضعالفبوكان.الأضل

.41(2503000:إرياا-63،3:ش)1الدائ!

تزلقلاحتىمحلقةبحبال!ك!كونعادةالداثسونوكان

أتاءفيواحدةبننصةيلونعادةوكانوا.ويفحونأقدامهم

فابالحصروكان..3(25:ارياا،.ا:6)إشالصل

الواصلالأنجوبطركقعنالأسفلالحوضالىأقدامهمئحتمن

الىأوالدنانالالحوضهذامن.يخقلالعصروكان.بينما

ايضرمنالأولىالمرحلةتغحتىالحوضفييتركأوالزقاق

.16(ت2)حجى

لافجث،المحاصرهذهشك!ةأضكالهناكوكانت

بطبقةتبطنئمالأرضفي!رالأحراضكانت،الصخرشوفر

منالأحواعىنصنعأو،بالقاروتغعلىالملاطأوالحصىمن

نأالنادرمن!كنلمو.مصرنيك!يزامجدثكان؟الحث

رابعحوضيضافأنجذانادزا)وكانثاكحوضضاف

كابئورفضلاتمنبالعصرمالترصيبالأصيينالحوضينلين

لاصيهمالخثبيةعوارضتنخدمكانت؟وغبرها.والقور

ا!رالمعاعروفي.بأكملهاالعمليةلانجازأوالحصرعملة

الفبكيةعلىالحجارةمنكومةيضحونكانوا،بدائة

منبابقىمالا!خلاعى،الد6لينعملاتاءبمدالمتية

عصو.

!)الحمرصناعةفيالحامةالمبادىءمن:ا!ص!ت)-(
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،،أفضلالاتاجكان،الضغطقل"كلماأنهالزت(عناعةفي

الن!سجوبخاصة-الحميةلداتفي!يلالذىالمصيركانلذللث

بحفظ-يعضهنوقكؤمكدماللفبالذاقياثقلعن

!.الديدالضغطأواللوسمناباتجالمصكلعنمنفصلأ

ابفاكةالىالماءبإضافة!تخرجدرجةأدفىنوعناككان

الحل!شعكانالأضرالوعهذاومن.الفبصالمتبقية

.عادة

جرمثلجرفي!دأ-التخمركانالخمررة)د(

وتلما،الفبفيعصرالذىايومننسفينوزا-نلسطين

ركوةتظهروكانت.التالمطاليومالىالتخمرديةتتأخركانت

خمزا!تبركان،ايهوديالتقليدوحب،الائل!حعلى

لئدماومرعان.العثورعنهتقدمأنويجباللحظةقلكشذ

فيأ،أحواضفيذلكأثناءفييحفظأنيجبوكان.التفاعل

)أ!وبالزقاقأحدثكثقبجثالقوةمنيكونلأنهدنان

فتقل،ايخمرعمليةنهدأتقر!اأسبوعخلالوفي.(32:91

تغحيث،22(2:)مرقىأخرىزقاقإلىأودنانالىالخمر

أوالثفلكجمعالأوعيةتاعوقي.التخمرمنافاليةالمرحلة

،48:11)رميا25،6:))ش)المردى،أو75:8()مرالعكارة

.12(:أصف!ا

بمكىجيدةخمزاتفبرالحمركانتيوئاأربعينغايةوفي

للذبائح.سكئاتقديمها

الحمرنوعبحسبالمعالجهطرقتختلفكانتذلكبعد

دون-درديهاعلتنركالأنواعبعضفكانت،المطلوب

ولكن،أفضلتصحبذلكأنهاعهماعتقاذالتعتق-حراك

تولجاءفاومن،استعمالهاقبلجيذاتميهاجمبكان

))شمصنى،دردىممخةعائندردىعلحمر"وية:إضعياء

جودتها،مننللالتخ!ردنانفيالخمرتركلكن.25:6(

جد!دةأوجةالىفقلونها-سئاالأريعيننهايةفيكانواولذلك

)كوعلنقلهازقاق!ترضعأو،27:27(أخ)أليخزفى

صباهفذمرآبامسترج:)رياترلولذلك،انحما:94000

بقىلذلكإناء...إلى)ناءمنيفرغلمودردبهعلىشقروهو

تتحن-لم)أوتتغكللموراثحته،فيهالمتساغ(أكوطعمه

.12(:اصفنياأبضئاانظر،48:11إرميا

مطلبةبصداداتحكامبإتفلقالأوافيكانت:التخزفى)هـ(

أففليةيحلمرن-الثحوبكاهلر-الحبرانيونوكان،بالقار

،1(9:هصيراخانظر5:93،الوالجديدةعلالمعتقةالحمر

خلالىتتحولأنممرضةالخمركانتفل!طينجوفيولكن

هيالحموربهذهللاحتفاظفترةأطولوكانت،وقتأيفي

صنعهاعلىمضىشستقةتفبرالحمروكانت،صنواتثلاث

اكل.أوسة
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اطص:اصتخدام-ثالا

الحمركانت،الفديمالمهدأياملي:الممزوجةاطمر1()

الحمرأنالالدالاعتقادكان)ذ،بالماءضفأندونتحرب

للذشرمزاتعتبروكانت،أومفوشةتالفةتعتبربالماءالممزوجة

أصفارفي-،الم!زوجةاالحرأما.9:22("ثىالروحي

نخميرهاعدال!اأضصايىالخمرهىنكانت-الغديمالعهد

تلكبحفىوكانت.الحطر!ةالأعابمننخلفةأنواع

قركةالحمرتجحل،القديمالحالمكللياستخدتاييالمركبات

خمراف!نت"باثر،الممزوجةالخمرأما.22(5:))شالمفعود

ا،ضخدماللاحتةالحصورفيولكن.:23(ا5)مرتىنحدرة

اثافيالمكايينضركاتبجحلممابالماءانحنفةالخمورايونانحون

مضر،وحدهالماءضربأووحدهاالح!رئربأن،؟:بقرل

أصبحاذ،4(.اة5مك)2بالماء"ممزوجةالخمرتطيبوأنما

حظراليعازارالرلمي)نحتىجذاطيعئاشئابالماءالحمرتخيف

وكانت،مخففةغ!الح!ركانت)ذاالمائدةعلبالبركةالظق

الربعأوائكعنتزيدالخمرنسبةتكنفلمكب!ةالماءنبة

المزيم.كلمن

تعتبر،القديمالعهدفيالحمركانت:اطمرثرلي)2(

جرغافكانت،ابرفقبيلمنوليستالحهاةضروراتمن

صما،91:91قض،41:81،نكجباتاليأبسطفيلازئا

فيأماييةمؤونةتعدوكانت،الخأ55:اإش2،ا:.6

مأا:6،2صم)2وللحلاجا:11(،اأخ)2الحصون

.ا:34(.الوالجروحلتطهكلتنخدمكانت؟،31:6(

منالصغارحتىالأعمارجغمنالطقاتكلصربهاوكانت

الح!روكانت.9:17(زك2:32،)مراروالبناتالأولاد

وكان.الح(27:2800أنكالحطةثلأصاسيةطعةتمتبر

مريحةنكبةيعتبر،لهالأجانبمرتدأوالخمرمحصرلفيالحجز

،\6:هميخا2،ا62:8:65!)ش93،و2803:أث

وفرةتتركانتالآخرالجانبو!،اغ(1:1300صيا

،7:13تث6،27:2894:1،1للثاللهبركةعلىديلأالخر

عصرخمائصمنشكونالوفيرةوالوفرة9:14(عاموس

والقسط.1(:97زك3،9:!رئل،93:1)عاموساب

صم)2مهاشيثايحتبركنلمبالحمرالقلبفرحمنالمعتدل

كز،:9:70191،جا،ا:هأ.،مز،01:اأضر:28،ا3

عن!وثاملانعلىجاءفي!اكرابةفلا،01:7(ا،9:ه

)مض"،والناسالله!رحالذىمطارىاآانرك:الكرصة

لتدماتفيمفروفئاجزغاكانالخمرسيهبلأن،9:13(

أخ)1للخمرخزانةالهيكلفيوكانت،اغ(2313000:الا

أسرفوابالحرىأو،الههود-قخدامهاأطة/لماولكن.2(9:9

23:92-ء02:1،3،)أمذلكعلىاللهوبخهم،ضربهافي

1(.4:اموضع28:1،56:12-31،5:22،7:ه،)صق
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بالحمر،الكرعنلنهىالقديمالعهدفيكثكلةأقوالوهناك

المكر.متزئةالح!ر5:الأثالسفرفيجاءماأقواهالعل

والمن02:ا(،)أم،بحكيمفيسبهماترغومن،عجاج

لمن،الكربلمن،انحاصماتلمن،الثاوةلمن،الوبل

الحمر،كدمنونللذين؟العينينازمهرارلمن،صببلاالجررح

الخمرالىتنظرلا.الممزوجالرابطلبفييدخلونالذ!

في.مردرقهوطغتالكا،!فيجابهادظهرحنناحمر!)ذا

-2-23:935)أم،..انكالافعووتلدغكالحيةتلحالآخر

أ-17،ا-16،إكأه:ا4اةاصم21:17،أمأ!اانظر

.12(أو56:أ28:7،

بينويجمع،بالخمرالكرعني!هيالجديدالمهدأنكا

:5:11،6اكو،41:12رومية)انظرالحطاةوأضرالسكيربن

بهأوصىماأما.4:3(بط5:181،أف5:21،كل01،

ماءضراببعدمافيتكنألا:تعوثاوسابهبول!الرصرل

قيا)،الكوةوأضاسكمعدتكأجلمنقيلأحمزااضملبل

لظروفكعلاجالحرمنالقيلله!فأدهفواضح:23(5

خاصة.مرضية

:صار

حذروتد.وصداعهاألمهامنالخمرشاربيصيبماوهو

قلربكمتثقللثلالأنفسكمافاحترزوا:لهمتائلأتلايذهالرب

.21:34(ألو،الحياةوموموصكرخمارفي

يضر:

صناعةفيلي!،العبرانيينحياةفيكيرادوزاالحصرلعب

.البادةوطقرسالتقدماتفيأيفئاولكن،فحبابخز

ايخمر،الحجينمننطعةعنع!ارةأساشاالخميروكان

الماءبعضإيهيضافدقيقمنأو،سابقةمرةمنا!فوظة

يختر.خىوترك،إليهملحإضافةبمونو!عجن

فيتذابالخحرةتطعةكانت:اطبزمناعةفياطمير)أ(

نفهالدقيقفيغاأو،الدقيقإضافةقبلالمحجنيالماء

الاتجالحبزعلىكطلقوكان.ا:33(3إتمعهوتعجن

ييراوذلكانحأ21:51،3130:0)خراالمجمر،أو،"الخمكل

)خرفطرا،5يمىكانوالذكيالخميرمنالخالمطالخبزعنله

كانوإن،صنلحمكلآخرنوعيذكرولا.2(.او5:ا2

صناعةنيالححرعكارةاضخدمواالهودأنلمزعمونالبض

ابخز.

البدايةمنذالرقيحرت:الر!عةداطصر)ب(

23:،1ه:21أخرالفطروعيدالفصحأيامفيالحصراصتممال

منالربأخرجهمكيفيذكرواالح(26:1700ت15،



ومعاجنهميختمرأنتجلاعجهنهمحملواحينمصرأرض

.:3(ا6تث34،ة21)خراكتا!م،علئابهمفيصرورة

،1(21:الاالمذبحعلوالحسلالحموتقديمعنانىأما

ثيهكلوكان،والفادالتحللكضمنالتضرلأنكانفلعله

الهودالمعلموناشخدمماوكثعزا.نجئاحنبرمتحفنأوقحلل

:12خر)انظرالانانفيالموروثوالنما!للررمزاالخمير

هذاصدى)"ءكطولا!ابلرتارك5ورودد،2(ا-.وه8

الحجينو!فدبحينه"الفادبأنهالخمكلوا!فاالفديمالرأى

الخصر93ء!أدا)63"يرسبوسكخدمكا،بهأيخلطالذى

.للنسادمرادئا

يل،الربمذبحعلىتثديمهتحريمكانلهذاأنهنيضكولا

تقربكانتهذامناس!ن!اءلكن،فقطالفطريقدمكان

نه"تربالسلامةثكرذييحةعلىخم!...،خبز"أقراص

روصقالذىللكاهنكون.للربرفيمةقربانكلمنواحذا

هذهأنهذاومفى،14(او7:3الااللامة،ذيحةدم

البىعاموسلهمقالولهذا،المذبحعلىتوقدتكنلمالأقراص

واحمرواالجدجالالىوأذنجوا،!!لبيتالىهلم5:متهكئا

أيامئلالةوكلذبائحكمصباحكلوأحضرواالذنوب

4:4)عاصس..،ضكر.نقدمةالخصرمنوأوقدوا،عثورآ

الحسينعيدفييقدماناللذانايرد!درغيفاكانكا.وه(

.2(.او23:7الاللكاهنيخكونانفيا،ابخبزان

الجديد:المهدليللغصرابخازىالاصخدام)بر،!

حذرفقد،والغسادلثررمراالجديدالحهدفيالحميريتخدم

والهروديونوالصدوقينالفري!ينخميرمنيولحالرب

الىالفريسيينبنهميربشيروكان.1(8:همرقى6،:أ6)ت

1(.4او23:3تأيضئاانظر،21:1الوالمظاهروحبالرياء

:2223)تالفاضحوالجهلالثمكفكان،لصدوقيينخميرأصا

ت)الياصيوالدهاءالخبثاله!ودشينخصروكان.92(و

.2(ا-ا22:6

كلهاالمجينتخمرصغرة"خصرةأنبرل!الرسرلويؤكد

والخبث،الراخصرةبيرويقارن،5:9(غل5:6،)اكو

الخمو)نيقولنهوكأ،8(:5كوا)أوالحقالإخلاصوإفطير

والحق.ل!خلاصالفطيرهـمزدنما،والحبثللثررمز

:!وعالربذكرهالذ!اائملفيالحموأنالبمضويظن

نلاثةفيوخبأنهاامرأةأخذضهاحمرةالسمواتملكوتإينه

(21ا:3لو13:33،)تالجمبع،)ختمرحتىديقاكيال

لم،الحافيالإنجيلعمللاتدادالرىالهادىءالعملإلىثكل

للخصرالأخرىالإضاراتكلالىاستناذا-آخرونورىبينا

الربأرادهماأن-للثركرمزبحهد+المقدسالكابفي

بالحرىيل،الانجيلعملاتدادهوليىالمثلبهذايوع

اطمسينووم-خمسين

الزرعثلفيحدث؟اللهملكوتقوالرالفادانثار

.3(.2-13:4)توالزوانالجيد

اطمسين:روم-خمسين

اثاليشبالصديحتفلونالهودكان:القدعالعهدلي)1(

عطمنأسابغبعةبعدأىالحسيندومفي،القريةأعهادهم

34:)خرالأماليعا)عيدالفدبمالعهدفيحميولذلك،الفصح

القديمالحهدفيالارمحهالأ!فارفياليدهذايذكرلمو.22(

...للربمحرقات!صانأصعداحبئذ:واحدةمرةصوى

مراتثلاثوالمواصموالأهلةالشوتفيموصوصيةحب

أخ)2،المظالوعيدالأطلعوعيدالفط!عدنيالنةفي

الكبرىاثلالةالأعيادهذ.أنذلكمنويتضح.13(او82:

فقد،موسثريحةح!بالوقتذلكفيجبذامعروفةكانت

منمطلوئاكانفقد،ال!ثريعةفييدقةوطقوسهالعيدوصف

الأعيادهذهفيالرباليدأمام!ظهرأر)سراثيلليذكركل

.22(34:،23:17)خرالثلالة

لاسراثيلالزراع!نالعيد!نأول!الأسابيعاعيدوكان

تقديمعدحصادهعدأكانالذىالحرحصادباتماماخغالأ

منلكتحسبأصايعسبعة15(اوا.23:الاالزد!دحزمت

وتحملأسايعسبعةتحسبأنتتدىءالزرعفيابجلابتداء

لاوونأيضئاانظرا.و61:9)ث..،.الهكللربأصابيععد

فييقعالأسابععيدأوالحمسينعيدفكان،16(23:هاو

كانالوقتنفىوفي،العرحصادبدءبعدالخيناليرم

حصادأبكارالأسابيععدبفسك!وتمنع:القمححصاديدأ

.2(342:)حر،الحنطة

،بالحصادعائلىاخفالهيللعيدالعامةالصررةوكانت

جمغفيهتوتف،راحةيومأيبتهيوم5كبرالعيدوكان

له:امتنانهمعنليعبرواالربأمامالثبويظهرالأعمال

دلأ.لكميكونمقدسئاعفلأعينهاليرمذلكفيأوتادون

العيدمظاهرأهموكانت.2(ا23:ألاتع!لوا،لاالشغلمن

من5:الربأمامومملحينعتر،جينعنارغيفينتقديم

ديقمنيكونانعرنركفينترديدبخبزتأتونمساكنكم

الركحةوتحدد.23:17(الاللىب،باكورةيخزاويخيزان

اللتر(من32.حوالمط)أيالايفةعررغيفكلوزنكونأن

الكتاباتبحضحددتوقد.الجد!دالحصادقمحديخقمن

للمثاطفاطولهفكان،الرغيفألحادالمأخرةالهرد!ة

أصانم.صعة:سكهأفتارأربعةعرصهشأقا!صة4(!11)

"رنفربونةالرغيفينمعيفدمكانمااللاويين!رو-سضح

بغرابنواحذاوثوزاحوليهةصحيحةخرافسبعةابخزمع

سروررائحةوتردوسكيهاتقدمامعللربمحرقةوكئين

تقدماتفيهتقدموفرحبهجةرومفكان،23:18(الا،للرب
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اطمين!وم-خمسين

مافدرعلىإلهكللربأطيحعدونعكل5:للربنطوعهة

الربأماموتفرح.الهكالرب!اركك!تحطىأن!دكتمح

فيالذىواللاوىوأقكوعبدكوابتكوابنكانتالهك

.(11او.:61أثوصطك،فيائذشوالأرملةوايتيمأبرابك

حيدتحصدوناعندما:الحظبلقاطالخاصةالوصةولعل

لاحصدكولقاطحصادكفيحقلكزواياتكمللاأرضكم

علاقةول23:22(الائر!،والضبللسكبن،تيقط

بذلك.

اليومذلكفيعبودبم!ذكرواأنإصرائ!لبنيعلىوكان

فياكنتأنكاوتذكر:جديدمنللربأنفسهمصايكروأن

ولكه16:12(،)نثالعرأنفر!هدهرنعماونحفطمصرل!

لذكرىأو،سياءفيالريمةاعطاءلذكرىاحهاءيغبريكنلم

و)ووسعفوس،"فيلو،انبل،(91)خر!القومىاليهانمولد

اليومذلكعلخلعالذىالمفىهذايذكروالمالقديموالتلمرد

هذاعليهخلعمنأولوكان.ايأخرةاليهوديةالحصورفي

بعضعنهونقله،المظيماليهوديالمعل!ماميمويخدسأهوالمعنى

-سمإلىجدكدةنظرةلأتوهكذا،المشحينالكئاب

القديم.العهدفيواضحهوعصاتختلفاي!ودىالحسين

جد!ذامحنىالهودىاليداكتصب:الجديدالمهدلي)2(

)بوبهالموعودالفدسالروحدان!كابالميحبةالكناشكد

تاريمفيالمهودايومهذاأحداثذكرتوتد.13(و:167

أعحالسفرمنانقالأصحاح!رانعةلطريقةالمسيحية

الرصل.

نهجعلت،المسيحقيامةلعدخمينيومأولوحوادث

القدسالروحنزللقد.جديدبمعنىالمشحهةال!يخةفيعذا

ممهمتجمعهروفيما5:المقامالربمنالمرجللوعداتمائا

الذىالآبموعدكتظروابلأورشليممنيبرحرالاأنأوصاهم

نجف!!واظونكانواكلهمواهؤلاء.4(:9)أعني،حمقصوه

ومعيرعأمومريمالنساءمعوالطيةالصلاةعلىواحدة

مغاالجمعكانالحمين!رمحضعر"ولما.1(4:ا)أع،إخوته

الأعالي،من"كقوةالقدسالروحعيمفأق،واحدةبنفى

كأقنوموجوده-الخسينيوم-القدسالروحاللهوأثبت

اليومذلكروجاتهموقلوبهمالرصلأفكاروتغكلت،إلهي

مؤهلبن-اليرمذلكمناتداء-وأصجوامعجزنا،تغييرا

أمامهم.كانالذىانقللممل

!وممدلولحولالظروجهاتفيالاختلافاتبعضوفاك

اللاهوتيينبينيمفد-الإباعوكاد،للكنشةالخمين

الكنيةتأجى!ومهرالخصسينكرماتجارعلى-والمفرفي

عليوعالربخدتبينالفاصلالحدفهو،المجية

.الفدسالروخوخدمة،الأرض

356

الحمينووم-خمسين

تنييزاالرسلكرقداطمين!رمفإن،أمرمنكنومهصا

لأنالقدرة-!مككنا.-القدسالروحفحهموقدكفا،

المبحهةفيأصاع!ةكحضقةالمسيحلفيامةضهوذاكونوا

ضرةداجكلوم،ويقارن.المحلوصيةطبفاالبهةوافداد

فوقالفرميالهودتارغبدءوبينالخمسينيومبين،لهراثمة

الجبلفاك...صهيرنوهناجناءهـفاك:فيقول،سيناءجبل

الألنةوهنابالنارابقدالجبلهناك،المهتزاليتوفاابزلزل

...محبرةألنةأصواتوهناالصاخبالرعدهناك...نارمن

.،الإنجيلبوقنغساتوفاالأبراقرنينهناك

الجدبد:العهدفيالحسينيومال)شاراتثلاثوهناك

الكيةفيليسكنالقدسالروححلالميحصعودبحد)أ(

13،وا:67)يوللتلايذالربلوعدتحقيقاا(2:)أع

ليومعلاقةولاالكني!ةمولدورم!و14(وا:4أع

الأعمالضرمنالثالطالأصحاحفيالمو!وفالحسين

الر!ةبإعطاءالخسين!رمروبطالذيايهوديبالتقليد

سيناء.جبلعل

اليكونأصيامفادرةفييرعأنفىمعبول!الرصولكان)ب(

.02:16(أأعالحمسين"!ومفيأورضليمفي

!ومإلىأفسىفيككثأنعلىبولىلالرصعزم)بر(

ويوجدفماللا!.عظمانملطقدالأنهالحصين

.8(:61كو1)"درفيرمحاندو

ايقريمكخدمبول!لالرصكادالحالتينكلتاوفي

البهودكط.

عبدفيخميزاإبخوزينالريخمين،اتقدمةأنالبمضو-سى

البهيسةتكزنالىإثارةخما23:17(الااليهردىالخسين

الطبيحةوجودالى!رف!صا"الحعكل،وأن،والأمابهودص

،الورقالرغيفانيخبز)ذولكن،المؤفينفيالفامدةالعتيقة

جاةعلبهنكونأنيجبطوهو،الخموةمفعوليطل

المؤمنين.

ابيالعصورفي:الكنسالخيدليالحمينورم)3(

،الربمنعيذايعتبرالخمسين!ومأصبح،الرصلعمرتلت

بمد،يخماظهرتالتيالأعادكائرالكيةترتيبمنولس

بعيدللاحتفالأثرهناكيكنلمالميلادىالرابعالقرنأواخرفإلى

يقبرونوكانوا.م036عامنحوفيالظهورفيبدأالذىالميلاد

فترةفي،-سئاالخمينفترةثدايةهوالذيالقامةعيدأن

فترةأما،النصىوإذلالالذاتبإنكارتتميزالتىالكبيرالصوم

،الصياموعدم،اليويةوالثركةبالفرحقتميزالخمسين

الوم-الصعودعيدفيالقمةالفرحوببلغ...الص!لواتوافامة

الحصين.يومفيالنروةالىويصل-الفترةهذهمنالأربحين

!دعوهالذبفم!وحناانحتىالآباءتقددرموضعوكان



خسة

.هالروح"وومابازيزيجرصيرريوممدعوه،الأعاد،"أعظم

نيالكيسةمع-تمائافهموالأنهمالآباءشالكئوونوهكذا

وهو،القدسالروحعصربدأاليرمذلكفيأنه-الحصوركل

جمصرأىمنفوةواكبر،أففاوأوصع،امتيازاتأعظمعمر

صابق.

يفعلكانكا-كاملأأجرغا!تمرباليدالاحتفالوكان

.ابدىاثامنالقرنمنابتداءوذلك-الهود

خمسة:

نصفأتهو)!ة،العددحماععندللذهننبادرماأول

فهنصكان5فقدعذارىالصثرثلفيذلكنرى!الفرة

خمةفاكأن!،2(25:)مت،جاهلاتوصحكبمات

كب،خةالىالمزاموسفريتمونوكانوا،مرصىأسنار

الهوديةالأعادفيتقرأكانتاتيالحمسةالأسفاروكذلك

-.أصتكل(،الجامعة،)ريامرافر،راعوث،الألاد)لثد

متاقمكل!تىأقامحمةالىض)نجيلابعضو!م

،ا:أ1)7؟28،الأتوال،هذه!سرعاكملولما5:بعبارة

.1(26:ا،13:53:91،

في:!النجةالفلةعلللدلالة)خمسة،العدد!شخدم؟

!سةزجرةامن،26:8(الاماثة،نكمخمةاعلرد

،41:71)تالضعررأركفةوخة،(03:71"ئ!،بونض

اكو)اكلماتاخمسو،9(6:رو،21ة9لو6:38!مرتى

خمة،5الحددأن)!مهن!5("عر،لاحظوقد.(41:91

)تكقديئابمصرالمرتبطةالأمورفيكزاالتكرراالخسى،أو

.18(ة91إش24،و41:34،45:2247:2،

خمش:

وقد،جدهمنمرضعأىفيبثرتهجرحجمفىحمه

ولاأجامكمتخمثواالا:قاثلأقدكئاالئحبالربأمر

للربمقدسشصلأنك،تلأجلأعينكملينقرعةتجحلوا

،ه:614،:61)رمياأيضئاانظر-2او:41)ث،إلهك

47:5،48:)37.

خمع:

بعد!قوليساروهكدا،عرخابهوكأنطربمفىخمع

!قوب،فحذحقفانخلعفخذه"حقالربملاكضربأن

.31(و32:ء2)تكفخذ.،على-ايخمعفار

خئم:

وهكذا،رائحتهخبثتالبنوخئم،أنتنكماللحمخئم

خزير

منردىء"لقرحاليطانضربهأنبعدحالتهأكلبيصف

امرأقيعندمكروهةانكهتي:بالقولهاتهاإلىقديهباطن

.(2،7:91:71)أ-سبأخالمكاأبناءعدوخمت

)خن!

خنزيو:

نأإلا،فادزاالافلطينفيالمأنةالخنازكلتر!لا

المجطةالمناطقفيالأدغاللسكانتمائامعروفةالبريةالحنازير

.الجبالوبعضايتوابحرالأردنبوادى

التيالنجةالحهواناتضمنالقديمالعهدفيابخزوروكذكر

ظلفينويقسمهظلثاكقلأنهاوالخنزور:اكلهاالثر!ةتحرم

.ا:18(4تثا:1،7الا،لكمنج!فهويجترلالكنه

ذبيحةيقد!أوالخنزكللحميأكلصابياضحياءو!وبخ

ويذكر.17(و65:4،66:3)إشالربعندرجىذلكلأن

رسلأيدىعلىمحئا..."أنفذالملكأنطركىأنالمكايينسفر

والجراناتالخناز!كذبصا...أنيهوذاومدن...أورشليمإلى

المكايينسفرووروى.5(46-.:اأول)المكالينأالنجسة

،ألحازاراحمهالسنفيطاعنشختعذبعنقصصئاانفي

مرأىعلىالآخربحدالواحدألائهمنوسبحةهوواشهاده

هياستهدتحتىالئاتعلىتنجعهمكانتالتىالأممن

لحممناف!علىاكراههمعاولةلرلضهموذلك،أخيرا

.،(ا7:ا-6:8افافي)المكابيينالخنزور

من-الثياطينالمعإخراجمعجزةالبئوونذكروقد

تلكالخنازهـلأملمنتطغفيودخولهمالجدريينكورةمجؤن

لوا-5،16:امرض03-8،32:)تالأممنالجطقة

يملأأنخهياكانأنهالأصفرالابنعنونقرأ.33(و832:

أحد!يحعللمولكن،الخنازيرتأكلهالذىالحرنوبمنبطه

.1(ا:ه5الو

علىفعلاوة،ابدارللإنسانالفيمةعظيمالحنزرروكان

الأضجاروئوروالجنورالبذورمجولكانفإنه،للتربةمنفعته

قدماءوكان.وضحمطيبلحمإلىأشبهوماالحقولونفا!ات

التربةقأقدامهاغتالذارلدفنالخنازور!تخدمونالمصريين

عنها-الفيضانانحارعندبالماءابتلةالزراعية

أما،الفرشأنواعبعضعملفيالحنزيرشعرويستخدم

تريةفوائدوأعظم-فهاالأدواتلصنعتصلحفلاعظامها

لحومالىالنبلأليةالموادتحويلفيالحيواناتأسرعأنهاهوالحنازرو

حوأنبة.
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خوذةالوعرمنخنزصكل

بريةخازير

لحماملىالثريعةلتحريمالبضيعجبكانماوكثيزا

الخنز2أنأثبتتالحديثةالعليةا!افاتولكن،الحنز-س

،ل!نانينقلهاالتىالأمراضبعضعدوىجسهفىيحمل

أحدفي-تتحوصلالىالريطة،)الدودةأ!هاولعل

جوانأوإنساناكلهافإذاالحنزهـ،عضلاتفي-أطوارها

لحائلها،بيغاأذىذسبببالنةدودةالىجمهلىتتحولآخر

طهياطههاقديئاالإمحانفييكنلمولأنه.مجياتهتودىقدبل

أسلمهركلبةتحربمهاأصبح،الحويصلاتهذهعلىبقضى

يقتاتالخنزوأنعلىعلاوة،أمراضصتتنفلهمماللوقايةطريق

لالقمامةوكذلك،نبايةأوحوأنبةفضلاتمنيجدهمابكل

ونحا!ة،الإنانالىتنقلهاأنيمكنيكروباتمنتخلولاالى

المأهولة.الماكنبينتحيقأفها

الوعر:منخنزير

دلائللئمة،فديمةعهودمنذالخنز-سالإنساناشأنىلقد

ىأ،الأصاتتجلمانذا!ألوهقدالمصرينقدماءأنعلى

لىمتراالبرىالجزوروكان.الجلادقبلصة00031قبل

القرنفذانجترامنانقرضولكنه،وأسياأورباناطقكل

زالمالكنه،الأماكنطثرفيأعدادهقلت؟،عرالسابع

بحيرةحولالكثبمةالأدغالووبخاصةفلسطبنفيموجوذا

وفالمصهوفلطينفيالموجودوالنوع.الأردنووادىالحرلة

853

النرعنمسهوهر3(دا6)!أه!ع!روفاأاصسباسمعلئا

سببولعل.أصياوغر!أفريقياوكاليأوربا!الموجودالبرى

حيوائااعتارههوالآنحتىفلطيرأدغالفيبكزةوحرده

إلىبهمحاجةفلاوالردالملمينمنالحكاننظرفينخا

(08:13)المزمورلي،جاء.خطيزاتلفاأحدثمتىإلاصيده

وأزال-القدبمضبهأممط-كرتهجدرانهدمتدالربأن

منالخنزور"يضدهاأنالسهلشأصبحفلذللثالحمايةعها

معرضةأصبحتأنهاإلىإشارة!-!الريةوخ!وبرعاهاالوعر

وغيرهم.وبابيينأشوريينمنللنزاة

)خو!

خوديق:

منشحرايمناءإحدىاصموهو،*الهلالمحناهعبرى31

حوضيمامرأتيهاطلاقهبحدمرآببلادفيولد5وفد،بياميننجى

نجوهزلاء.-.وظجا!ربابامرأتهخودشمنوولد،وبعرا

.1(8:هـ.أخأ)آباءأرؤوس

:ضوذة

وعل،الهجومأ!حةنحتلفمنالرأسلوقايةلاسالحوذة



خوزي

وكان.خوذاووتدونلدخونرصومالكرنكمعبدجدران

.والأمراءالقوادمنوالمظماءالملوكالمصورأتدمقلجها

منخوذةاجعلثيابهداودظبىأنالملكئاولأرادوعندما

الجارجباتكان!،ا:38(7)اعمرأصه،على!!س

،5(:17اصم)أنحاسمنخوذةرأسهاعلىببىالفل!طيي

))رميامصرفرعونجيوشت!يحمنجزءاالحوذكانت!

وجيوكأ،23؟24()حزأثررجيوكأوبهذلك،4(ة46

وكذلك(27:01)حزوفوطولردفارسمنالمرتزتةمنصور

وقد.(ه38:)حزوتوبالماشكروسرئيى!اجوججيوش

أخ)2الأصلحةمنعرهامعبخوذجيوشهعزياالمدزود

)26:14.

وأالثقيلالكنانأوالخضبمنأولأتصنعالخوذوكانت

صنعفيمخدمةالجلودظلتوقد.المارمنحتىأواللئاد

)المكابببنبابحاسانجدلتحبناللولببنعصرحىالحوذ

منالمصوعةوالرومايخةاليرنانبةالخوذوكانت.35(6:الأول

ا!روديين.عصرفيجبذامعروفةالنحاسأوالجلود

،الأعداءأمامالقوةعلىللدلالةمجازئاالخوذةوتتخدم

الخلاصوخوذة،كدرعالبر"بس)نهالربعن)شعياءفيقول

الخرذةيول!الرسول!ذكر!.95:17()ا!ق،رأسهتللى

فيالمؤمنيلبهأنيجيالذىالكاملاللهسلاحمنكقطعة

)أفالحلاص،خوذة)وخذوا:الروحيةالثرأجنادءحربه

لابينفلنصح5:تالونيكيفيللمزمنينو!قول،6:17(

.5:8(تىا)الحلاعى،رجاءهىوخوذةوالمحبةال!!كاندرع

ضزمي:

محناهاكونقدأوصن!اابر!1مناهاأراميةكلمةوهى

الجليلياتاباء)حدىاليونا،زوخا،"خوزىوكان.ا"رائا

كانتكا،8:3(الوأمرالهنمن!وع!ضمنكناللوافي

القامةيرمصباحفيصوعتبرالىجناللواقيالناء)حدى

ويوصعف.ا(.24:الوأعددنهالذكلعهبالطبجد.لدهن

أحدكانأنه!نيوهذا،أنتهاسلهوودسوكيلبأنهخوزي

تتبعأنفبلماتقدكانأنهومجتمل،مرودسحاضعةأفراد

.يوخ"نارو"

ضة:نحا

وفد،العبورمكانأيامعبر،هيالعبر!ةقوالكلمة

،2:7كثى،32:22)تكامخاوض،وجمحها،"نحاضةتربت

!هلضحلمرضععلللدلالةوذلك،(:ه3:2821،تض

لحبور!لحكان!،الأقدامعلىنهوأوضعورعنده

ومعاير،"معبرالىفعلأترجمتوند.والعرباتالمركبات

كا،51:32(اريا؟:6،2انى:4،ا4ا:92،.أا!م

خوف

غتر،5-مهاالفحلد2كا.32(:03))ش"مرور،الىتربت

.المفدساليهابفيكعيزا-ومثقاله

المحجزىعورهمعلىعلاوة،)سر!ليلبنيارتحالأثناءوق

مجارىبحضيجتازواأنعيمكان،الأردنوصهرالأحمرلبحر

:12)عددأرنرنووادىزاردوادىوبخاصة،الأخرىالجا.

يوقغاضةوقومه!قوبعبر؟.2:24(تث13،أو2

الذىالأردنخهرالىهيال!!ثاراتواص!.32:22(أتك

الأسفلفالأردن،ا(3:ه)يشالفيضانوقتفيعورهيحذر

أقدامحمةبينماعمقهويراوح،قدم001نحوأناعهعلغ

كان،علهتناطرأوجصوروجودولعدم،قدئاعراثنىإلى

طر!قعنالأردنعبروقد.البالفةأميتهاالمحابرأوافاوضلهذ.

،4(8:)نضوجدعون،1(320:)تك!فوبافا،ضهذه

،2:92(صم)2ورجالهوأبنص،1:9(0)قفىعمونوبنو

(71:42صم2)وأبشالوم،2(01:71،71:2صم2)وداود

-الأرضعلحيلالهفي-يصوعالربأنولابد.وغ!هم

يعمدكانالمحمدانيرحناأنونعرف.مرازاالأردفيعبرقد

)ررإريحامئبالقرلبالأردنمخاوض)حدى،عبرةاكيتفي

.ا:28(

للجاصوسينأريحاأهلمطاردةعندالآردننحاوضذكرتوتد

ومعه)هودوأخذ.2:7()!قبيهافيراحابخبأكمااللذ!

)قضالموآبننعبوركغلكيالأردننحاوضاسرائيلبنو

منالهارببنعبوريغجلحادورجال!ناحأخذها!،3:28(

هذ.مواقعتحديدالسهلمنولي!.ا:ه(2)تضأفرايم

نرمصبشيالقربكانتأكالابدولكن،بدقةانحاوفى

))ر!بابابلالىالمحابرأوانحاوصأما.الميتالبحرفيالأردن

وقوأته.الضاتضرعلىكانتأنهافواضح32(و5131:

خوف:

أهمهااالحوف،علللدلالةتخدمعبر!ةكلماتيضعثمة

تتضمنوهي،كه+)6ايرى،ماوالفعل)"له،أس"يراه،

وايبةوالربةوالنزعوالهلعوالربوالحوفايتوىمحافي

اليونايةالكلمةالجدكدالمهدفيتستخدم؟.أثبهوما

علىللدلالة)!ه!عأفوموه5عنهاوالفعله!أ!طه"فوبوص،

المعنى.نفس

معافيعلللد!ةالمقدسالكاليق)الخوف،وكشخدم

والخرفالنافعالخرف!اك،نوعيئالىتقبهاكلكنمختلغة

.عمؤاككونوتد!د!قايكونفدفالحوفاالضار

عدقخطرالىاينيهأوللإنذاروسيلةالفطرىوالحوف

اصتعدادمن،الحطربحنباللازمالموقفالإنسانبتخذ

عاملالصورةبهذهوالخوف.ال!كونأوالهروبأوللمقاومة
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خوف

كرسبنإنه،صركاالخوفعلالتغلب13إذاولكن،نافع

علماءأ!كاثدلتوفد.قرضيقاخوفاوكصبحاللاوعيفي

نأعلى،الأطفالوعلىالثد!اتمنالعلياالرتبعلالنذى

وفقدان،الظلام:هيالفطرىللخرفالرئشهةالمصادر

،والحئهات،المفاجيءوالضجيج،الغر!ةوالأشهاء،الند

ذكرتوجميمها،ضارةأوناضةذاكافيتكرنقدأثياءوهى

العدكدشوهناك.مجازاأوحقيةالمقدس،)ئاالكتابفي

سبقالتيللفاثمةاضاقايمكنالحوفعلىتبثالتىالأباب

والأعفار.المقدسالكابمنأوالويةالجاةمنعواءذكرها

نأيحبلاومانخافهأنمجبمابينبوضوحتميزالمقدصة

.نخثاه

المعافيث!هوهذا:اللهنحالة-اطوهـانفع-اولأ

منالخوفيليهئم،اللهكلمةفيالخوف!ايتخدمالتي

خوفوهو،وخئ!يتهاللهمهابةتعنياللهونحافة.اللهضمب

.مطلوب

اللهعظمةتبعثأنف!لابد:الد!انةأطسالله!لة)؟(

القدرو.صبجلالاللهعند5:الإنسانفيالمهايةوقداسته

لذلك.ئجاوبلا.البروكثووالحقالقوةعظيم.ندركهلا

ل!دو،عظبمثىءفكل،(22-،37:2)أيوباباس،فلتخفه

ينظرفقد.الحوففيه!ثأنلابد،قزئاالإنانأمامه

.أو،عيقوايرأضلالىأو،دثامقارتفاعفوقمنالإنسان

،ضا-محيطعبرأو،النجومترصعهالذىالجقالفضاءالى

أعظمموالذىاللهأمامبالحرىفكم،والرعببالرهبةفيد!

خيقةعظمةفيالمرثمتأملوكدما.!قاسلابماهذهكلمن

)مزبالانسانيه!مالجعالم!العظيماللهءرىأنهاله،الله

طبيعةعنتاسلابمات!راللهقداتأنكا.8:1-4(

.؟:5("شالرهبةهذهثملالإنسانمحهصمما،الإنان

فيكثيزاتتردد،الربغافة5أو،الله"مخافةعارةنجدلذلك

صوباله)صرائلفإله.القديمالعهدفيوبخاصةاللهكلمة

،يهابوايخافواأنأىاللهكقواأنعيمكانلذلك،مرهوب

حديىسذاتحذيزاهذاوكان.2(.:ا.)ثإىالرب

.والعقابالثواب

للديانة،مرادفا،اللهاتقوىأو،اللهاخوفعبارةوتتخدم

الانسانهوهذالأنوصايا.واحفظاللهاتق5:الجامعةفيقول

جرارملكلأيمالك)براهيمفالوعدما.:13(ا2)جاكله،

قلت)الط:بالقولالصلهذابرر،أختهإنهازوجتهصارةعن

اللهفخوف.ا(ا7:02دك،اللهخرفالمرضعهذافيلي!

ويقول.والوثيةالبدائيةالدكافاتفيحتىأطضاعنصزاكان

وعدما.31:42(أتكاصحق،ا!هة)نهاللهعن!قوب

الضحب،يينالقضاءفيلمعاونتهقضاةبإقامةموسىيكروننصح

الله،خاثفينقدرةذوىالثبجمعمنتنفلىأنت5:لهقال
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خوف

يهوديأوكان-المئةتائدكرينيوسعنوقيل2(.ا:ا8)خر

خاطب.!.2(:01)أعهالله،خاثف"تقي)نه-ديخلأ

أجها5:بالغوليشديةأنطاكعةقالمجعأعضاءبولصالرصول

،:1316)أعاحمحواهاللهكقونوالذفىالإسرائييونالرجال

البطدكالنرعنالر!ولتولمما.:26(ا3أعأكمئاانظر

.3:18()رو،عونهمتداماللهخوفلش5:اللهعن

)خروصايا.حغظفييظهرلازئاأمرا،الله"خوفوكان

،2(4أو:63)ثفرائضهوحفظونقواهوعبادته،2(02:0

)مزهيكلهفيوالجود،1(:4ا2)اصملصوتهوالاصماع

إلهك،ااخق:هولإصاولالقاطعموسىأمروكان.:7(5

هذهجمغزعملألىالرباأمرنا:لهمقال؟.1(4:ا9الا

وكتبيناالأيامكلخصلنالبكونالهناالربوتفيالفراثض

.6:24(7ثايرم،هذافي!)أحياءأ

.المقدسالكتابيهاولخرعديدةتقرنهلمناللهويركات

ويجب؟،اللهأكرلييتقىمجائااهل:اللهالحيطانصألوقد

وحولحولهصيجتأنكأليى5:بالقولصالهعلالثطان

؟،كدولأعمالياركت.ناحيةكلشمالهكلوحرلقي

!تواكاألبستتلأللأ:أيربأيفازو!ألا(..و:9ا)أيوب

علالربعينهوذا5:المرنموكول6(.:4)أ!وبمحتمدكأأهى

وليصنحمأنفهمالموتمنلبجي.رحمتهالراجينخلاليه

انحافة:الأئالضرونضأق.ا(اوأ33:8)مز،الجوعفي

جاة"ينبوعالربوهنحافة،:27(ا.)أم،الأيامتز!دالرب

:22)أم،وحياةوكرامةغنى...الربوهغافة،:27(41"م

:الأقوالأضهرومن.38(و37:أ61:591،مزانظر،،

نحافةالحكمة)ورأس،1(90:)أم،الربغافةالحكمةابدء

:ا)أم،الصرفةرأسالربوامخافة،ا(.أ:11)مز،الرب

داودويلخص.33(:51)أماحكمةأدبالربو)نحافة7(،

وصمعخائفيهرضى5!مل:القولفيالربنحافةبركاث

الذىجودكأعظموما5،(541:91)مز،نخلصهمتضرعهم

.34:9(أ!ضثاانظر31:91،)مزنلضك؟،ذخرته

"لذتبأنالمسيا-النبوةبروح-إضياءوسفوقد

،كنزههيالر!وامخافة،1103("شالربانحافةنيتكون

أيهااولكم:الربلانعنملاخىو!قول.33:6(1اش

:4)ملاخيأجنخها،فيوالثاءالبر!تثرقامميابقون

85:9(.)مزخائفيه!سقريبخلاعه5المرنم:و!ف2(.

منعظقوةأنهوهي،الرليلخالةأخرىفائدةونمة

الحطأ،عواقبمنلاعراولالتحذكركاننجاستمرار،الخطأ

الحكالربمنكيطلبماذا)صرائيللهافالآن05موسىيخقول

الربونمبد،وتحبهطرقهكلفيلتلكالهكالربتتقيأنالا

ودقول.12(1؟0)ثنفك،كلومنقلبككلمنالهك



خوف

.ا:6(6"مالثراعنالحيدانالربكافةفي5:الحكبم

،وخدتاللهعبادةهي-هذاكلعليناء-الربفمخافة

والظلمالخانةحالاتكل!-زواضحةذلكفيالثلونتائج

.والنفاق

ثحتضن-اللهعنالارتدادأي-الروحيةايخانةأنوحث

تربه..تفتلهخلأ5:الموتضابهاكان،الحطاياصالعدكد

ولاويخافونامراثعلجميعفيع...يموتحنىبالحجارة

:ا3)ثو!ك،فيالحرروالأمرهذامثلس!لونبحودون

تحبربرطلموه)ن2(.21:اا:7،13أ!تاانرا،9-ا

لتهابالصنرهذا!المكوبةالناموسهذاكلصاتجممحلتممل

ضربلألكالربيجمل،الهكالربالمرهوبالجليالاصمهذا

رد!ةوأمراضئاراخةعظمةضربات،عجيةنلكوضربات

)دقيمثوعنطقوند.67(و95و628:58ث000،ثابتة

ثلالأنياءوكل،1(:134اسم)وصموفى،1(24:4

.ايحذ!راتهذ.

القضاءفيالظلممنبثدةالقضاةبهوضافاطالملكحذروقد

أمرفيممكموهوللرببلل!نسانتقضونلالأنكم5قلاللأ:

أجلمن5:نحيافعلوهكذا.1(:ه-ا91أخ)2القضاء،

الملوك)أيها:المرنمو!تول.5:6-15()غ6اللهخوف

ئبوا...!نهرفالربإعبدوا.الأرفىتضاةياتأدبوا.تعقلوا

انظرا-12،.2:)مزالطركق،منتيواكضبلئلاالابن

.11(09:مز

الثبهنالأن5:قائلأابفاقمناضحياءالنبيحذروتد

عني،فأبعدهقلبهوأمابثقيهواكرمنيبفمهالقاقربقد

وقد.92:13())شمحلمة،الاسوصيةفينحافهموصارت

بمعلىعظيمخوففصار5،خياتهماثمنوصفرةحنانيادفع

.1(5:ا)أعابذلكحمعواالذينجميعوعلىالكنيسة

اللهخلقعندما:ثبهعلىعوهـاللهانع!س)2(

خثيتكملتكن:لهقال،الأرضكلعلوسلطهالإنان

مع،السصاءطوروكلالأرضحيواناتكلكلورهبتكم

انظر9،2:)تكالبحر،أحماكوص،الأرضعلى!دبماكل

صورةانحكاسنيجةكانتالخضيةهن!أنضكولا.:28(2

الانانكانلذلك،ا:14(!3)مزالانانعلىالله

داودواجهوقد،5:22()أيوب،الأرضوحوشيخشىالا

34-:17)اصمبشجاعةالمقرسةالوحوشدانيالوكذلك

.2(6:2دايال36،

قديماالببدأفعندما،اللهضعبيخافونالأضرارأن!

أجملأبتدىءاليومهذافي5:الربقال،كنحانغزولط

)تثالسماء...،تحتال!ئحربوجوهأماموخوفكخيتك

الزانعةراحاباعترفت!.2(أ:هاأيفئاانظر2،2:ه

خوف

.2:9()!شعلنا،وقعقدرعبهمه)ن:تللةصينللباص

جهوشمنجذا،"خافأورثلبمملكصادقوفيأأن!

أحدتفلم5:أستوأكامؤحدثو؟.أ01:2)يقثموع

وهو.2(9:)أسالضعربابمعلضطرعجملأنفدامهم

،ورنانالهانزلاييالن!نةقالملاحينمعأكضئاحدثما

ا:ا-16(.)!رنانعضئا،خوئاالرجالاخافحعث

:41)تالمعمدانيوحنايقتلأنمنهكلودسخافوكذلك

!وعيمسكواأنمنوالفركبونالكهنةرؤصاءوخاف،(ه

.1(2:أ2مرنى،!ا1:26)ت

،للخوفالآخرالرجههووهذا:الضاراطولى-لأئغا

مصدزاويجحلهبالحالففرالذىالحوف،العجزخوفوهو

عزتمه،من!رهنلأنه،ل!نسانعلوالحوفوهذا.للخوف

الحرفجاءوقد.جلأله،يدمرتفكوهورويك،ذهنهوئرش

)حمت:آدمئولحيث1(30:)تكالسقوطنتيةللحالم

.،فاختبأتعركانلأفيفخثتالجةفيصوتك

وكول،خوفهيدمرهالشرير)ن:الأثرارعللأل!ه(1)

ممروما.ا(:28)أمطارد،ولايهربالرور5:الحكبم

،الربوجهمنقا!نطردفعندما،ذلكتثتالتيالرقالع

أنك!!تلنىوجدفيمنكلا!كرن:للرليوقالالحوفملأه

مخاوفان؟.غكله!تلهأنيخثىفأصبحخللقد،1(4:4

ا:41)تالمحمدانورحنارأسقطعأنبعدطاردتهه!ودس

الرورأنواعكليخثىالمفزعةالانانهلرصةففى،2(و

2،8:6ه7:اسق5:1،2أءب)انظروالهلاكوالحرابوالحوز

الأراميينجيقهربأليثعأيامود.1(وها.:18رؤ7،و

وصوتصكباتصوتالأرام!نجيقأحمعالربلأن5فزغا

ضجعلاحقوقتوفي.7:6(مل)2،عظيمجيقعوتخبل

ملكسنحاريببخصوصاللهبوعدالملكحزياانبي)ضعياء

أرضهالىوكلجعخبزافيسعروخافيهأجحلاهأنذا:أضور

عدرذأئهفالخوف،:7(ا9كل)2أرفأفيبالهفوأضطه

وبفول.ا:24(.)أمكأنبه"هو2الشراخوفلأن،قلالل

يربكفالخرف.(4؟66)إكأاعل!مأجبااكاوفهم:)شماء

علتكبإنسانيدالملكيلاصررأىفعندما،الثركر

وانحلتأفكار.وأفزعتهالملكئةتغكلت5؟الحائطمكل!

نأ!.6(5:هو)دانيال،ركبتاهواصطكتحقو+خرز

عنالحجرالملاكدحرجفمندما،الخاثفقوىكلالخوف

ت)،مراتكأوصارواالحراسارتعدخوفهص5:القبرباب

:28)4.

خثةفإنالأمركانمهما5:اكثاءعل!أثروه)2(

ضر!تهيقتضىفالحوف،2(92:ه)أمثركا،تصنعالإنان

حربهمفيأطحخممنالناسويجردالصالحينالناسمن

الرجلهوامن:يادىأنقديئاموصىأمروقد،المقدصة
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خوف

تنوبلئلابينه)دوكلجعلهذب.القلبوالضحيفالحايف

رجالاصطفوعندما.2:8(0)ثقبهاضلاخوتهقلوب

ومرتمذاخائئاكانامن:!منادى،المدكانن!اربةجدعون

يصابوقد.7:3()قضجلحاد،جبلمن،فصرففل!جع

قالضد،خيثبمرض!والهلعبالخوفالماعالإنان

جاءمنهفزتوالذى،فأتافيارتعبتارتعاثاالأق:أروب

الىالإيمانتحؤلالكازبةالرؤ!اأن!.3:25()أروبعلي،

ابحرفوقماضئاللأتلاميذ.إلى!وعجاءشندما،خوف

خيالأ،ظنو.لأنهمصرخواالحوفومن..اضطربوااالهاهلج

.:26(ا4)ت

ظلضد،البداكةفذالمجيةالحر!ةالحوفكددوئد

:91)!والهود،منالحوفلب5محقئاتل!يذاالرامىروسف

كثهادشاالإدلاء،أعمىالمولودالرجلوالدارفف!!،38(

التلايذاختاوقد.9:22()روالهود،منالحرفايبب

.(02:91)يوالهود،منالحوف"ببالمغلقةالأكوابخلف

:28،67أثالناسلجمعخرفمصدروالدنونةوالقصاص

.31(و27؟01عب

يوعالربعفمدفد:اطوفمنالتخلص-لاليا

أمرفذلك،نحاوصمعلىتغلبواأنوالفدوةدالقولنلاميذه

:ستطاع

الانتصار:بلهجةداودقالفقد:اللهعور)1(

بزمنذلكوقبل،4(:23)ص!مميأنتلأنكضزاأخاف"لا

لك،ترسأنا.أبرامكاتخفلا5:لإبراهبمالربقالطويل

قددئا:لشعبه)شحياءلانعلالربونال.أ:ا(5)تك

،أوه43:أاشممك،لأفيتخفلا...فدتكلأفيتخفالا

ظهورأن!....اغه:هاا2!و3:ها،صفنياأشئاانظر

لو6،إ3خر)انظراالحوف،،الأولىالوهلةمنذ!عثالرب

يحيطاللهأنكا،7(و17:6ا:4،27تا،.03:2،ا:

وجدوتد،34:7()مزيح!حمنظررةك!بدورةبحبه

:6مل)2لحمانهومربهات،هـخيلأمملوءاحولهالجبلألعع

)17.

القديم،العهدفي،اللهانهنحافةةال!ملةاهبة)2(

كإلهاللهطبيعةأنفمع،الجدددالمهدفي،الله"عةأسهحت

الميحفيظهرتالأيوكةعتهأنالا،تتن!أنيمكنلامهرب

الجبكلحنااشطاعلذلك،رتجهعلحنانهفحل،يوع

لد،المحبةفيالاخوف:بقولهشافئاتركائالل!زمنيندقدمأن

،عذابلهالحوفلأن،خارجالىالحوفتطرحالكاعلةاهبة

الافيجب.:18(4اير)ا!بةازيتكملفلمخافمنوأما

الناسأو،الآلامأوالمرضأوالرىأوالجوخالمؤمنيخضى

رهتها،هذهكلضدتضد،الدنونةأوالموتيوالأضرار
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اختيار

أبا2لأنالصف!القمعأيهاتخفلا5:الميحمحبةفيوذلك

.أ:32(2الو،الملكوت!طكمأنصرثد

الأبخاءخيةأى،ابويالحوفاللوامعلىلقىأنهالا

:6،ا)ملاخيلهوالتو!ربالمهابةوالإح!اسلأ!مواكرامهم

.1(و.ا:29ب5:21،أفا:.1،2رو

:خوان

المرأةطلبتوفد.الطحامماثدهاى،ال!امعيهدزكلسا

الحاثطعلىعبة،اللهرجللألشع!ملأنزوجهامنالثونمية

اذاحنىوفارةوكرسئارخرائاصفىاهناكلهو!ضعصضرة

.1(:هـ.4مل)2الهاه!كيلجاء

خون:

وكانتصوبةأراممنالمالىالجزءفيأرايةمد!ةاصم

،لبنانلجبالالحرقيةالفوحعلىعزرهددمدينتيوطبحةهى

مجرسلي!انفهصنع،جذاكثيزانحائاداودعخعاأخذوقد

فيالاالمديةهذهتذكرولا.النحاسوآيةوالأعمدةالنحاس

صفرقمكافهافيويذكر،أ:8()8الأولالأ!امأنجارصفر

نض!بأضهماالجزميمكنولا،ب!وثاى،5)8:8(اثافيصصوئيل

المدينة.

)خى!

:اخيار

منلجماعةأولفرداللهاخيارهوهنابالاختياروالمقصود

الله.مثةحسبععبنمصكلأوعددلفرضكرجهررببن

الاختيارعلىللدلالةالقدبمالعهدفيالمستخدمةالربهوالكلمة

الدروسالانتخابمحنىكؤد!يوهو"تخر،العبرىالفحلهي

بمدك!ةأضياءأوعدكدكأضخاعىلنمنليءأولثخص

بينشلمفلاعهللحجارةداودانتخابمثل،وتدقبقدراسة

ل!قامةملجأمكانواخيار،4(17:0اصم)الوادىحجارة

افيواختيار،2(:6)تكزوجةواخار(،23:61)ثفيه

03:91،ثالموتلاوالحياة16(،7:هاو)إدقالضرلا

فالكلمة.22(ة24)ئىالأوئانعبادةلااللهوعبادة2(،و.

ثلأ)انظرانحتارالثيءأوللئخصالمحددالتفضيلشىتحمل

.:92(اإث!

للعهدالبميهايرجمةفيصاء-المقابلةاليونانيةوالكلمة

ه)كليجوماى،كلمةهى-الجديدالعهدأسفارفياو،القديم

ا)كيكوس،كلمةتتخدم؟"اخيارابمفى)ن!ههكجللأء(

."نحتار،بمحنى)!،طرر*(



اختيار

إص،بل)يمانكان:القديمالعهدليالاخعار-أولأ

اختارهمتموند،افتاراللهضحببأكماكقادهمعلىورتكز

وقكاميين:مرتطتينواقعتينر

للخروجإبراهيمبدعوة،ونلهلابراهيماللهاختيارفي)أ(

معهأبدئا!ذاقطعحيثكنعانأرضالىالكلدانيينأورمن

)تكالأرضتجائلجمعفيهتتباركبأن)كا.واعذا،نسلهومع

9:7،غ18،ا22:ه15،17،تك(ا:37-2ا:اا

9(.و41:8اش

الحبودلمةقمنوفدائهم)براهيملنلاختار.ؤ)ب(

جناءفيممهممجلذا،موصىبقيادةمهاواخراجهم،مصر

:3)خربنوطنوهاالموعدأرضالىوادخالهم،لإبراهيمعهده

.(501مز2-23"6:1تث6،

ملكيفطقأىدعوة،5بأخهما،الواقعتانهاتانوتوصف

في،)يراهيم!و)نل،الأولىالحالةفي)ابراهيم،،اللهدعابه

خاصكثحبولحبوا،لهمالفابهللاعنراف،الثانيةالحالة

هـجحونالإسرديلبونوكان.ا:ا(اهو51:2،"شله

)انظركأمةوجودهمكأصاسالحادثتينهاتينالبأبمارهم

.أ:17(3أعا،43:)ش

الآتية:ا!ائقمن)صرائلاختيارمعنىلناو!ضح

،الحرةالقدرراللهمحبةهرالاختارهذافعكان-)1(

منامحركونكممناليى:مو!قولفيالمحنىهذاويبرز

الربعبةمنبل..واختارآ.بكمالربالتصقالثحوبصائر

لأنهماسرائيلبنيالربيخترفلم.(ه8:23،و7:7أتث2،إيا

الراتع-في-كانرالقديل،الففلهذاحتحقونكانوا

وأالشموبكبرمنكونوافلم،تمائاذلكمنالنقيضعلى

.4-6(7:7:9،)ثوعصاةضعافاكانوابل،أبرهممن

عنالنظربغفىمجاليةتلقائيةمحبةلإسرأئلاللهعةكانتلقد

كانقد،اللهصثة!رةسوىببأىوبلون،نقاثصهم

28:63:03،لأثال!م!نأنقومرتهالربفرح

ذلك.شاءلأنهإلالببلا،91(

)نما،مصرأرضمنأنقذهمعندماإنهنقولأنالحقومن

اللهطبيحةوكانت،7:8(أثآباهلهممععهده!ظكان

العدد)انظرلمواعيدهالدوامعلىأمينلأنهالوعداتمامتشلزم

لهذاقطعهأننذكرأنعلياولكن،2:13(قي23:912،

مناسنحقاقأىدودالمجانيةعبتهعنأصاصثاصدرأنماالعهد

كساءلرخطاةصىيكونوالمأنفسهمالآباءلأن،جانبهم

العهد-معهقطعمنأول-)براهيماللهاختارفقد،اناس

نألناقجلىوهنا،3(و24:2)يقالأوثانعبادةوصطمن

الله.دبلالانسانفيتكنلمالاخئارعلة

ايخ!ار

،ئىءكلعلقادرةومحبته،كونهفيالمطلقالملكهروا!له

عبود!ةمنضدكدةليدبانقاذهملإسرائلاختياره6لبتولذلك

ويئد.:3-6(16)حزالأء!حالة،من7:8()تثقاهرة

ضحبه)خراجفيظهرتالني،الآلهةبمفوقاللهبعظ!ةالمرنم

4-12(.ا:35)عزالموعدأرضإلىالبوديةمنايخار

وخلاصلركةهيإصرائلاختيارمنالغايةكانت-)2(

)مزلهخاضاضعئايكونوالهماللهفصلخلالمنالثب

و)ظدضه!لهتسبيحهمخلالمناللهب)علانثم،33:12(

1(،ا-.97:13:69،مزانظر2،او43:02)ا!قبفضله

:8(،11،44-43:02)اشصحهااييالعظالمعنوالهادة

جعله)ذ،الثحوبباقيعنالانفصاليعنىكاناصراثيلفاختيار

،02:26(لا7:6،)ثلهنحصمئاأىمقدسئاضحثاالرب

خاصئاويلكا،(91-4:0،2:322أثلهميرأنااتخذهمضد

والفلاحبالحمايةلهموعدهمع4(،:ا35مز،:ه91)خرله

12(،وا26:االامحهموال!كنى،28:ا-14()ث

معهمعهدنيلهمالفاوهو،لهخاضاضمئافهمجحلفالاختيار

أنا!تاركثبهحقهممنوأصبح.محهضركةفييكونوا

الصالحةالعطا!اينالوا،وأنوسطهمفيالظاهربحضورهيتشحوا

بركة،لهماخنيار.فكان،عيميغد!اأنوعدالتيالكرة

فيالرجاءعنالأساءعثرهناومن.الركاتكلأساسبل

وياركهم،البيبحدأورشليمالىبهمويأقيضبصداللهأن

))شوأورثليم)صرانيلأخرىمرةاجختار،اللهبأنبالفول

3:2(.مع172:12،اةزكا:ا،4

عننتجتالتيوالأخلاصةالديخةالابزاماتكانت-)3(

الحهدوعلاتةالاخنهاركان)ذ،المدىبحيدة،!!رائيلاختار

،الأمصالرعن)صراثيلبهاامتازوالتيأطسهعلىقاتالتي

ولحفظ،2(.او9:ا47)مزوايبيحللثكرتوئادافئا

الأممثابهةعدمعلوالضم،،وء(:18الابأمانةالناموس

:81الاالثروروارتكابثانالأوعبادةفي-انحتارينكص-

.اغ(ه-02:700حز2،او:41تث23،و30:222،و2

والاتكالللرجاءراخاأساشااص!ليلأعطىالاختيارأن؟

:1،44:هـ144)كأ)انظروالضيقالشدةأوقاتفياللهعلى

يليينالاصولكن،(وه601:4مز:2،23حجى2،او

منغ!هماحتقارلهم!هح،كأمةاخيارهمأنتوهمواالمارين

ومعاميهاللهحماكةعلى!تملراأن!تطعونوأ!م،الأم

،311؟ميخا)افظروطركهمحعاضههمكانتمهمالهمالتففهلة

بأنالزعموفاصة-الوهمهذاعلوبناء.5:12()رميا

الأنجياءضلل-اللهمدتلأخهاتنتهكأنيمكنلاأورضليم

1:23،ا-75:)ارمياللشيال!اتةالأيامفيالئعبالكذبة

اللهأعلنكا-الاختيارأنرغم،13(حز!ال9-14،

-ا-26(:ه28تث،ا-264:45الاابدا!ةمنبوضوح
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اخعار

(32:)عاموسالقرعةالخطا!اعلىصارمةدنونةتشنكان

عب!ا.تكنلماللهانذاراتأنالبيلإيتوتد

لمهامأفراذا-الختارالبوصطمن-اللهاختار-()4

)صرائيللاستشاعأى،الأمةاختعارقاللهقصدلاتماممبنة

:601)مزموصىاللهفاخنار.الحالمبركةوأخهزا،اللهببركة

والأنبياء(،ه:781ثوالكهنة2(،501:6)مزوهارون"24(3

،6:12صم01:42،2صما)والملوك،(ه:ا)ريا)انظر

ش)-أنخاري)5إضمياءنبوةلظالر-وعبد،2(82:5أخا

))شالاضطهادصيتحملالذىاوه(94:أشاانظرا،42:

للأموكأق،53("شخطاكاهملأجلوكوت6(،05:هو

،لأضورالربواصتخدام.94:6(ا-42،7:"شبابور

-ا7:8)!!قضعبهلتأدبك!اطعديإ،5ونبوخذنصر

اخار!،(25:9،27،6:43:01)رياه-7،:0،201

:45"شافتارالبالئجن-الأمميالملك-كررش

.الإيمانوعدمالحصهانبببالاخاربركاتامتنت-5()

اللهأنأعبوا،الأمةفىتفثاالركاءالأنياءوجدفعندما

)شياءوأنبأ.2(6:0،3:79))رمياشعبهمنالأشرارففى-

الذىالذبيبالممرلتت!غستبقىالتيهيفقطأمينةبقيةأن

:24-01:0،22"ش)صرائلعلا!تومةالديونةيعقي

زمنزوحزيال)رياعاشلاز.32(و3،27:6:3731،

منويحدد،شبهالربرودفيه!ومالىتطلحا،الدكونةتلك

فلاجدكذاقلئانمواحدلكلو!طي،ضبهمنعيهأبقى

،32:934-ا31-31،33:"رياعهدهنقضإلىيعردون

.36:2؟ء2(2،.اوا:9احز

الخصية-التقوىعلىتجركيزها-النبواتهذهوكانت

الأصاسووضحت،65:4(مز)انظرالاخيارفرديةاللكل

فبيما.للحياةوالاختيار،محينلامتمازالاختاربينللتييز

العهد،ظلالتحتالحياةاتيازلهميكونالأمةكلاللهاختار

أناحهاالتيممهالثركةبركاتلوثوافهمالبحضاخنارفإنه

)انظرالايمانلحدمالبركاتهذ.منالباقونحرملفا،العهدلهم

.2(.:هواارومبة

اتدادالحدكدالحهدكعدن:الجد!دالعهدليثانئا-

كلالىالعهدامتيازاتوافتقالالأمل!ملالله!دمراعد

ت)لإبراهيمالحقيقيالنسل،بالمحبالإبمان!ارمن

92،6:16،و3:14غل7،و4:99:6ءا،رو21:43،

منالطصةالأكصانتطمت.3:6-13(ا-13،ا2:أف

الاكان،لعدمالآباء(نل-ايخار)الشعباللهزيتوفة

لقد.ا-24(11:6)رونهابدلأبركةأغصانفهاوطعت

المكونة-البهيةالآنوأصجت،الإيمانلعدم)عراثيلزضى

المالم،هذاوسطق،افتاراللهضحبهي-وأمجمهودمن
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ايخع!ار

الحالم.لكل)نيوتملنونخدمهلحبد

الآتية:الصور!الاخارالجدورالحهدلناوقدم

35(9:الوالآبصبهالذىاللهكتارهوكسرع-1()

ه!ح!طحولح(،)5ه)كيلجمينوساهيالحبيبكلحةأنحيث

الرؤصاءأنكا.،اخترتهالذى)ابني:الحياة)بجلفيوترد

هوكان)ننفهفيخلصاخريناخلص:تا+لليننهخروا

عنيولسالرصولككلمكا.23:35(الو،اللهنحتارالميح

هذالونجد.،كريماللهمن"الختارالزاو!ةحجربأنهالم!يح

حجزاصهيرنقأؤصهأنذا5:)شعياءفيجاءيماصدى

28:))شمؤصئا،أداضاكريئازاو!ةحجراقحانحجر

الآبلمسرةالنريدايميزمركزهإلىواضحة)شارةفي،16(

كيةالجمعالصية)فيانحتار!نكلمةنشر-)2(

2:9،)ابطنخار،اجنسفالمؤمنون،انحتاراللهضمب،الله

حقلهم،13(2!وأيضئاانظر43،2:.)شعياءعناقتباشا

)بجلهوإعلانتبيحهمثويةوعل!م،اللهالالاخرابوامتياز

كانالذىالاتازوهو،حقهعلبأمانةوالحفاظ،اللعا

؟و.2(3:)رو،اللهأقوالعلىاستزنوا5اذقبلأ6لبللإص

رحمهاللهيمطمأ!ئاالآنهكذا،قدكضااصائلمعحدث

كو)1الأمةبالغةالخدمةلهذهضحفاءعاد!نأضخاصباخيار

حدثو؟.6(:7:79،تثافظر5-:2يع28،و:27ا

لم-ضعط-ضئاالكريمةودعوتهاللهاختارخلق،قدكئا

26،و9:25رو20،1:)ابطقبلمنكثمبوجودلهكن

.2:23(1،.1:هوئع

الأولى-الثلاثةالألاجبللى-الميحبوعالربو!كل

أواخرعنأحادثفي)أما،حاطح(-)اكليكوا"افتار!،الى

امخابوالآغمالأبدوإلىالآناللهعدالمقبرلون!م،الأكام

البرثابعنوتخلوا،العرسإلىالدعوةولبواالإنجيللدعوة

ىأ،الرسساحبلهمندمهاالتىالعرس!ابوبسواالذاق

الوسينصفهمفالله22:14()تاللهرحمةعلدكلواأنهم

أ:.32)مرقىالقادمةالصيةو!فيويحفظهم18:7(

الخاصة.رعايتهموضوعلأكم22(و

)اكيجوماى(ااخنار،الكلصةنفىاصتخدمتكا-)3(

1(،ه24:9،:اأع،6:16الوللرصل!سوعالرباختيارفي

واختار،6:ه()أعللثساسةالكنيسةاختيارفيوكذلك

وهو2(وها:522)أعوسبلالرصاياالملقبلمهوذاالكيسة

؟و.امؤفينأى،الختارفىباعةبينمنخا!ةلحدمةاختيار

عرالاثىالمهحاختارعدمافإنه،القديمالعهدفيحدث

بالحلاصليتحواالعالمو!عناختارهم،ر!ليكونوا

الاخرروطىيوذاحالةعاعدا91(و15:16روحنا)انظر



اخبار

.(318:1لوحنا)انظر

المهدليللكلمةاللاهوقيالاصخداملاالا-

الاخارمعافيأعمقبول!لالرصرماللفينجد:الجدعد

اتى1:3-14،أفا:36،ا28-8:روبخاصة)انظر

نجفدمت،ا(.و:19ر4،12او23:ش21،2-.:ا

وططاناشحصةمنأنهأساسعلىالإلهيالاختاربول!الرسول

يخلصواا!اةمنللأفرادأزلاختاروأنه،المطلقالله

وبوا!ت.المسيحفيوئصخلوا

أكضاانظر،5؟11)رو،النعمةاخيار5مولاخيارفا(1)

أىعلبخىغر،مقابلبلافضلأنه!أ(،و.9اةقي2

صوىاللهعدحقأىلهليىصاقطجنىمناضحقاق

فحسب،للخلاصخطاةاللهيخترلمو.:18(ا)روالغضب5

اخارهمبل،ا-9(2:أف5:6-8":4.5روية)انظر

الجميععلأغلقضد،الفادحضرهم)زاءنمستهتحظمبصورة

عللبظهروا،الإيمانوعدمالحصيانفي-والأماليهود-مغا

قبل،أماتمبحدمصراحةويترفوا،كخطاةالحييةطيتهم

:ا9،030:الأم03-2--:اا)رورحمتهعلهميندقأن

وكلمةت26و2أوهأ:اا2،اوا01:9والهود02،

.،(الأمهـبدخوا!تفيوالعشر-كأالادسالعددفياهكذا،

لهابرلاالتىالعمةغىعمقالاختيارنيجةتبينوهكذا

.غور

اليادةماحباللهسمطلقاخيارهوالاخار)2(

ول!،9(هو:ا)أفوحدهاللهمثنةصرةعلىباءالمطلقة

)ر:مطلفا-المتظرةأوتمتاكنى-الإلاتأعصالعلىباء

لوالالانساذمنماخ+أ:مجهوداتعلىباءولا1(،ا9:

المجهرداتمدهكلمنطائلملا،(أ-18ه9:)رواللهصر

فإنهم،وجرواسعواومهما،الخطاةبذلف!هصا،اتعيو

كاصلفي،والله،8(و8:7)روللهعداوةفيخطاةيظلون

فبتركهم،يخقونبماالخطاةبحضيعاعل،المطلفةحريته

أ؟28،أيفئاانظراةا:7-.ا9:18،)روقلوجملقاوة

لكنه،22(و921:)روأنفهملهلاك16(2:هاواب-!

)روأمجدهأغنىعليهميغدق!رحمة9آيةليهونواآخريرمجتار

بالرحمةمدفىغ!الخالقلأن،ظلمأكيهذافيولير،أ:923

)روالعصاةبخلاثقهيئاءمايفحلأنالحقكلوله،إنانلأممي

لسلكلي!أنابدايةشذواصىوكان.9:7-13(

تمعواالذ-كأوالإصرائييولى.6(:9)روإصرائييونهىائباإص

"بقةسوىيكرنوالمإنحتارللثعىالموعودبالحلاصحقيقة

يفررو!.9:27-92(ا:5،ا)روالعحة"ابخارحمى

المطلقاللهاخنارأنوهى،قانمةالحقيقةتظل،برد!سرلالى

لا،بالإخيليكرزعندمالماذالنايفرالديهو،السلطان

تحاجفلاالآخرينإيمانعدمأئا.البعضصى.لهيتجب

ايخيار

ئرك-خاطيءأىقدرةفيلي!لأنه،تفوأو)يفاحال

الايمانظاهرةلكن.1(2:4اكر)نفهمنيؤمنأن-لذات

بروحهالله)نبولىلالرصريقول،تفيرإلىحاجةفيذأته

لدىيصبعوعندما،يؤمنالمحارالخصفييمملالقدوس

اختيارهأنعلدليلفهذا،بالمحعاكلحيقىإيمانالخمى

.13:48(أعأبفئااظرأ:ا،ليا:4-6،)اشحقيقى

المح!اللهاخنارنافقد:أؤلىايخارالاخيار)3(

،ا؟9(لق2:132،تى2ا:4،)أف"العالمتأج!"قبل

منةاوحز،(11و1:5)أفصابقاتع!ئالاختياراهذاوكاذ

قرر!ها،امبةفيصابقةوممرفة،:9(1)أفالأزلمطاللهتصد

أيضئاانظر0،3و8:92)روفر!هم"اسبقالذكأيخلصأدالله

.ا:2(أبط

اللهاختياركان،القديمالحهدفيالأمةباخنبارتملقوميما

اختيارصبولىلالرصيتكلمعدماولكر،لندعرةمعادلأ

عنوكحدث،والدعوةالاخياربينيميز،للخلاصرالفرد

استحابة(تقتضىالتي،للايمانالدعوةكا)ويعنياللهدعوة

24،و8،039:23:)روالأزلميالمجةتصداتمامفيكمرحلة

قأكيذابولىالرصولويؤكد.:9(اقي41،2او3ت2ش2

اخيارأنهالمؤفونلمن،أبدىأزلمطاختيارالاخيارأنجازئا

ت؟الزماذفيحادثلأيبمكنولا،تير!تريهأنيم!لا

خلاصهي.علىاللهتصميمجز

المي!و5ليحلصواخطاةأفراداخيارهوالايخار)4(

فأ)انظرالمبح،الطاخيارهولالاحتار،،المح:لواصمة

علىالحدرظهورهكانالذى،اقيصداللهاب!،1:4(

الكفاتهءالا-
الازاجةومثوراتهاللهخطةز،ركيومو،رتء

.:23(2أع،1:02بطا)

هيالاحتيارغايةأن-أولأ-يعنى،الميحلىوالاحيار

8:92)رومجدهبقاحموهوأنالمحصورةمحتاروهبحما!أن

)أىللفداصةاللهاختارهموقد.2:14(ض5:172،مع

4(،اة)أفالجاةهدهفيصلوكهم(يالمحمابهة

كو2انطر-كيانهمكلفيالم!مثابهة)أىوللمجد

الأبدية.قي2(ا3:لى3:18،

ايخارينسلداء-ثايا-يفيالمسيعيالاختيارأنإ

وعطيةالكفاركيبموتهالميحلوا!ةةووصشاالخطةذف

:اابطأ!اانظر2:13،تى22-27،)أهـ5:هررحه

مىميناعدذاأعطاهقدالآبإنبصهالمحتال؟.2(

للايانيلرمماكلبعحلهووتكفل،ليخلصهمالأضحاص

27-وا-16ا:6:3704-45،)يوالأبدىالمجدإلىبهم

.24(أو9-أو6و0317:2،
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اختيار

بركالفبخوا!ابأن-ثالا-يحيالىيوالابخار

آدملاعتاهـهضكلا3اتحاده،لالمسيحالاخادهوالاختياش

حهرشبكى،الجاةكصحضىجوئااتحاذا-3اخادو،الأحير

.لالايماذبههماواتحادهبم،اكقدر!-

وبوأ-الرسولبرى:للمؤمنالاختيارفه-رابفا

هامة:أمورثلالة،لاحنيارهالزسمصمة

الاية-إلىالدايةص-خلاصهأدلهثتفهو)1(

المي!فيلهالذكيفالفداء.الحثيحةاللهحمةرهرة،اطهاصتهر

المعمهإلالهممدرلا،:حدهبالايمادبفلهوالدىوحدد

السة!اختيار5فهوالإلانفيثحيءعلىلاءونص،وحدها

)أهـاللهاخار!تتدفقإنماروحيةاركةوكا،د(.11):

لاأنتحعله،لاحتارهالمؤسمعرفةمإ-ددلث،ا:3-د(

يحطيهأث،،31(:1كو1)حده+بالر!.،يالربإلايقخر

القصوىالعايةوأذ،3(لأ:11)رووحدهلهموالديامحدكل

لطوالأمل1(.4و12و:6)أهـأاطهامحدمدحهى،للاحتيار

علىيرمعوالأد،لالمعصةالفديينالحطاةيدنجهأنلابدالاحتاس

بودتالرصفعل؟للرب!الكرالحمدتاي!اللوام

:2ض32،و2إاتد341،أهـا:3-6،وا:33ا)رربة

الرسرا!كف-هو،الاختيارعنلااللهأعلنهفما.(1341

.والبادةللنمكرموضوكاباللجدالمرضوكاليي-بولس!

أصاسكلويزيل،الأيدىأمالهلل!ؤمنيؤكدالاختيار(2)

ريظا،الآنالسةبيقيمفألمؤس.والكآبةوالقلقللحودى

سيالأنن!ثيءيمك!ولا،5:ا()روالألدإلىمي!امقيئا

!ىنلا،34(و8:33)روالإيما!باشرتدنانكإمكانته

)رورلابرالميحفىإلىا!هامحةعريفمكأنلىء

واطشائاأئااكزيكوذأنللمؤمنيمكرولا8:35-93(،

فهى.لعدهأصانلامطلقأماذفيفحلألأنه،الآنعيههومما

حمقةاخارهأنيمنأتالمؤمنعلىبولذاث،ثميةسرفة

.(1:01لص2)انظرراسحة

عنبعيذا،باصتقامةللنوكالمؤسيحفرالاحتار)3(

رومية)انظرالاستكبارأو6(!:أهـ5يظر)1الرباحةات

عليهترتومالاخارهالانانمعرفةدإن،ا-22(:!19

والفرحوالتواضعللمحبةحافدأعفملمى،اتياراتص-

.17(-21إ3)كواسداثماوالثكروالتكرير

كلنمائايخفيالاختيارتعليمإد1():الحلاصة-خاما

تفىالكلمةفنص،الناسلجيعالثاملالخلاص!عنياتالنملى

احتازاكانإذاا،محنىفلا،الكريقبينمنالانتخاب

بهدايتحلقفيما!العالم"م!عبارةمنذلكيم!ىكا،للجييم

انظر:1،4كل،لأ:4ا5أع:6،أ7ا:5،91)يوالاخار

ا:1483،و5:97:9،رؤ؟،2:ابطا:13،كوأيفثا
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انحارةكيرية-نحتارة

أا1:3-دو0)يوالمححرافبابخار+-أ-!.4(؟

،أ:26(.)يوخرافهمنليسواالآحرونيما،ا(ا-آو،

،09:02اسا،ا:2)دايخالالجاةسفريالمجار.-كتى:قد

ر!فيمكتوبةاحماؤهملتالآحروذايئ،:23(ا2عى

:47،12و43ة8يرأيف!ئاالظر:13،8:17،8)رؤالجاة

.(4جهودا2،08بط31،:22--،93

الاختار:اضعل!صاالجادىءولمصأ-سلاحظ)2(عيا

الله،كلمةإليهتا"حذنامماأبعدلدهـإلىلاأذيجص-)أ(

تماثاندركهاأنيمكنلاالاحتيارقوصوغتحيطأصأر!فاك

يقوةبالابجلنكرزأنواحبامن-)ب(.عورهانرأو

صأا:8،أع2(،أ-.28:8)تللجميعالقدسالروح

تحليم-)!(2:91(.ر21لههمالذينيعلماطهوا(،1-ه2:

للفزعتعبئالرفهو،وعزاءرجاءاللهلنعىبعصىالاحيار

واختيارنادعوتانجعلأنيحرضنابطرسا!والرص.وايأس

الآخرين.وأمامضائرناأمام،ا(.ا:بط)2ثاتجير

نتجنبفإنا،سليمتوازتلىءالماديبهذهتمكاإدا

المجيد.الحقمذايكتنفانماكثيرااللدينوالتضرفالمعالاة

:انحارةكيرية-نحتارة

والعبارة!إنحتارة"كيريةإلىافايةرصالهاصحاحايويكتب

الىترجماويمكنلأمماهـ،ع!اء(3)*أكيرية!اءلكناهيايولانيةلي

نحتارة،،"الدةإلىأو،المحتارة"كبريةإلىأو!المحتارةاليدة9

منهذا.صفةأوعلماسمتكونأديمكنالكلتينمنفكل

سيدةتكوزفقد،بهماالمقصودجهةمنأما،انلفطيرحهة

جماعاتمنميةجماعةتكونقدأو،يوحاأصدقاءمنمعية

فيهاالرمالةلغةأرحيثالكثيرون-سجحهماوهو،المزف!ت

مألوفأمرأأمختارةبأ!االكنيةووصف،المموصسالكثر

كو4،ا:أف8:33،رويةئلأ)الظرالجديدالمهدو

يسلم9:بقولهالرسالةيخغنحده!.أ-2(:اابط3:12،

بهختمبماشبيهوهدا،13()عدالمجارة!أخكأولادعليك

باللفياليعيكم"تلم:الأولىرسالتهبطرسالرسوت

دأالادرةالأمورمنيكنلمو.5:13(بطأ)!معكمالمحتارة

:4)غلوأولادهاامرأةصورةفياللهضعبجماعةإلىئظر

.12(رؤ25،

الحسةالأعدادفيلل!فردالخاطبضمكلاستحدامإنثم

للجماعة!انحاطبصصراصتخدامثما-ه(يو)2الأولى

ض!رإلىوالعودة،6-12(يو)2التالةالبةالأعداد

الرسالةأنررجح؟نهعدو)13(الأخيرالحددفيللمفردانحاطب

لكنيةالمورةنفىيحملالأضرالمددويكون،لحماعة

كابةوفتالكاتبفيهقيكانالذكليالمكانفي-أخرى



الرطلة.لهاالمرسلىالأولىالكيةإلى-الرصالة

ا!ةاشصامنوا!دسالخام!اوودبناليالواردةوالمبارات

،1(2:3-.بو1)الأولىرصالهلىالراردةبالكلصاتشة

يرحاإخيلنيللايذهيوعالربقالهبماأيفئاضبيهةوهى

اليهةإلىترجهآنهايرجحكلماترهي.3(وه)13:،3

عانله.أوضحصلىممااكرعمونا

دائرة9منالمجلدهذاليإح!ل!مادةإلىالرجوعالرجا

.!اليهابةالعارد!

خياطة:بير-خياطة

دهبعدمايسوخالربيرتديهكانالذىالقيصوصف

فرق!منكلهمنوخاحياطةلعير9كانبأله،الصلبإلى

لمولذلك،واحدةقطعةموجاكانأنهأي،:23(91)يو

الفائلالكضاب)قيعليهاقترعرابل،بشفوهأنالسكرثأ

وهي،2(91:4)يو،عةقرألقوالاسيوعلى3ثياثياقتموا

.18()22:المزمررنطالواردةالنبرة

يخل:

فيأحماءبفعةولها،المفدسالكتابفيكثيزاالخيلتذكر

جاد--خيل:الصبيةفي)فهيالعريةفي!الحبرية

.وكرها(،حم!ن-افراس

اصتأنهاالتىالحيراناتآحرالحيلكات:مقدمه)ا!

لىلى*أواترتماصعازولكها،الركو!"ننحرا،فار1

كادالأصلىمرطهااعلىص.لمبماأفر:ئهاليرلاأوضأباعلرركل

،إف،الأمرييهيناإتذلثلمداتقلتثم.أجاأ:اسط

جلأوعادتالرارببحضهاواستوطركرتجثأجااوسترا

.أحرىمرةلرية

والجر،والحم!اشكوبحيوالاتأهماخيلوأصحت

صوىداثويمرفهاا،تد،اإلا-لالصعاربقاوأصحت

الحةالحيرالاتمن،إلحمارثل،تعتروكالت.الثلى

الااضلفاث!قولأتحترلالأ!ااكمهاصالريعةتهىالتى

.ا:6(4ث11؟3،

طوي!ةعمرزاالثيرادطلت:امتخدامهاتارغ)2(

بانحارولك!،العجلاتذاتالعرباتحرلىتتخدم

،أصعوصيلةإلىالإداناحتاح،الخصبةالهولماحات

واحاسها.يةالرالخيولىمدهصيدوالحلالمرارعوذووحد

دأالأرححشا،ذلكتموكيفمتىاليت!!وجهعلىلعدولا

دلائمةببرلموإن،ايلاداتجلالئاكةالأل!ارحدثدلك

الاصمأررغم..مق000.2صةقلتمدلكأنعلىقاطع

001.2عاممنذالومريينأثاليوردندالحصالىكلالدال

صريمذكروأول.استحدمودقديكولوالم.إ"ولكمق.م.

أيةلهبكرأولك!ق.م.0018محوإلىيرجعللحصان

0175)محرحموراتقوانبريذكرهيردلم)ذو!ذبه!ة

بصرعةواير،اثالىالفردلعمفخلالليولكن-.(.مق

عصريوصلهاايىومصردلصينويأصباسالغرليالجو!

إلىذلكبحدوصلتثم.إليايوسفوصولقيلالهكوس

بعذاذلكفأضاف،ا!ربيةالحجلاتلجرواصتحدتطر،ادة

.الجوشلقوةحدفيا

الحيلع!هواتفوقجند
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ذكرفيهاوردعرةأول:المقدسال!بفياطعل)3(

"بايخليوصمنالقمحالممريينشراءبمناسبةكانالحيل

ولبضعةالوقتذلكوفي.:17(47)تك...،الغموممواشى

وأول،العرباتجرفيإلاتتخدمايخلتكىلم،تايةترون

عرةالامنةالأصةإلىبرجعالركربنياستحدامهاكلديل

ملكلهددأذالأولالملوكسمروونترأ.،(.مق0158)مخو

جاءولكن.2(.:02امل)الفرصانأسفرس!علىبحاأرام

أباهذهـليدفنعندمايوسفمعصعدأنهالتكو!نضرد

نأ؟،05:9()تكوفرصان،إمركباتك!حانأرضفي

ومعهممصرمنخروجهمعندإصائيلنجيوراءسمواالمصريين

كرومن.:9(41)خرأوفرسانهفرعونمركباتخيل"جمع

أرضفيومميخلأامنلكواقدالإسرانيليونيكونأنالمجمل

ولكن،يخاءبريةفيخيلمحهمكانتأنهأو،مصرفيجاسان

التيالحدكدالمركباتلجرخيللديهمكانتالبهعايينأنيطو

ذلك-بعد-كانواأكمونحلم.:16(17)ث!لهمكانت

يجلبوضهاسيمانالملكرجالفكاد،مصرمنافيبترردون

لأنوذلك،أراموملوكالحثينلملوكو!يعونهامصرمن

البحرصاحلبمحازاةالممتدةالطرقفييتحكمكانلجمان

وخمينضةالفرسثمنوكان،فلطينأرضعبرالجوصط

.:28(01امل)ضاتلأ

ملكااختبارهمحالةفي-إصانبلبميالربأمروقد

ضاولأنوصلو،:16(717ثاالحيللهيكزألا5-لهم

7للأوفيداودراعاه؟،ذلكراعىقد-ملوكهماول-

ملكعزرهددضربعدماداودأننعلمولكننا،حكمه

مربهة،ئةناوأبقىالمربهاتيخلجمغ..عرقب5،صوبة

تآمرفحندما،داودعلىوبالأذلككانوقد،8:4(صم)2

وبحد،ا(:ا5صم)2ونجلأامربهةاتخذاابنهأبئ!الومعليه

أراد-تاافراكأعلىوداود-صةعضرةلتىبنحوذلك

وفرصالا"عجلات،لنفسهفأعدالصكأعلى!تولىأنأدوياابنه

أ:5(.)امل

اأربحةلهكانفقد،تمائاالوص!ةهذهتجاهلفقدلجمانأما

:9أخ)2!فارسألفعثرواثناومركباتخيلمذودآلاف

ا!اسئاهديةالمجاورةالممالكمنالحيللهتقدمكانتكا،25(

ا2أوايخيلالمربهاتوأصبحت.2(ا:ه.مل)1لرضاه

.المجاورةالأممعحروبهمؤوإمدائيليهوذاجيوصقفيأساما

في!وشيا-أن،ا()23:االثانالملوكسفرفيوجاء

يهرذاملوكأعطاهاالتيالخيلهـأباد-الاملةاصلاحاته

.للثسى،

نبوةفيجمازيةبصورةيهراالحلتذكر:جماؤظامل)4(

الرؤياضروفي،الأمميةالامبراطورياتالىاضارة!طزكرمما

6:3-8،رؤ،وها:104،.8:9،و96:2،لأ:8زك)انظر

368

إلىصعدانىإيلياأن؟.18(و14اواا:179،و7و9:6

وفي،1(21:مل)2دارأمنوخيلنارمن"مركبةفيال!ماء

لاافيألىيذكر76:6(33:17،)02:7،المزابيرسفر

الله.قرةأمامضبئاتجدى

أفواههافياللجمنضعالخبلاهوذا:لالرصيحقوبيقولو

3-ت3)يعاللان،هكذا...كلهجمهافندءتطاوعناكى

.32:9(مزأيفئاانظر5،

اللهعظمةلاظهارللفرسرائغاوصفاأيوبصفرفيوبحد

.2(ا-ه93:9)أيوبئارىلاالتيوقرتهخيقتهفي

أخيلة:

فيلكلثهماأوالطبفهروالخيال،خيالجعأخيلة

أ!ضئاوايخال.المرآةفياليءوصررة،الجامفيأواليقظة

)نائافتظنهوالطرللبهاآيخخيلعودعلىيصبأصدكاء

ىأأانظرالأمراتعالمفيالأشباحهىفالأخيلة.تقربفلا

،9!41إث!،81،12:6ة2:81،9أم،88:01مز،ه:62

.(91و62:41

الىمكانمنب!هولةنفلهيمكنمؤقتمحكنهيالخيمة

مشتقة"أوهل،هيالعبريةفييخمةعلىالدالةوالكلمة،مكان

الأراضىوصطفيالحيمةلأنظهربمفىأهلا9الفعلص

نبدوكافت،العربةالجزورةوضهال!وريةالصحراءفيالجرداء

)انظرالمعزىضعرمنالممنرعةالصرادحالكةبطوحها-

أيصاتمىكانت!.للعيانظاهرةبحيدمن-ا:ه(ن!ق

فيالأوضاعتضرولم.25:8()عددلشكلهابالن!بة"تجةا

واحقإبراهيمأيامفيعيهكانتعماكثيزاالجاطقتلك

مكانمنباينتقلونخيامفييسكنونكانواالذينويعقوب

قوموا5:بالقولالوضعهذاالنبيإرياوبصف.مكانالى

بلىويةخيمة



خيمة

ولامصاريعلاالربتولآفةسابهةمطشنةأمةالىاسملوا

.1(:9،)إر!اوحدما،تكن،لهاعوارض

لمو.العصورأتدمالىتمود"الحيام،صناعةأنفيضكولا

شكلهاز-كيزا،والآباءإبراهبمفيهاسكنالتيالحيامتختلف

تلكفيالآنالبريتحدمهاالتيالخيامعنمادضها-أو

يكن)نالاهادئا"كانإنهيحتوبعننلوتد.اباطق

ترتبطكانتوالزراعةالرعيفحياة.25:27()تك،الخيام

.2(أوه26:2تك)انظرايخامسكنى

جذاوافرةكثرةمواشأصحابجادوبخورأويينبنووكان

32:)عددجلمادأرضفيالواتمةالمراعيمرصىأعطاهموتد

.22:4-8()بقخيامفيفافسكنوا28-33(وا-4

الدويةبذكر!اتهمااحتفض!إإصائلبنىمنالكثر!نأنولدو

تمنىخ!،الىا!ذبعبارةفكانص،الخ!امسكنىفي

.ا:16(2امل02:8،قض)انظربيتهإلىالذهاب

عادتهممنكاد،كنعانأرضفي)صائيلبنواضقرأنوبحد

مزارعهمأطرافنيخيامفي!يمواأنالمحاصيلجمععند

بال!كنىذلكيختمرنوكانرا.حصيدهممنقرييينيكونرا

غياءأضجاروأغصانالخل)سعفمنخهامأىمظالفي

.23:93-43(الأأيامبمةلدةالوادىاوصفصال!

ضققبخياطةتصنعالسامنمنالبدوعندالحيمةوكانت

وأالبردىشالمصنرعةالحصرشأوالمعزىشعرمننوجة

بوا!ةثتةتففأعمدةعلىنرفعالشققهذهوكانت،الحلفاء

البردىمنخيمة

النبلألبةالأليافبمضمنأوالمعزىضعرمنحبالأوأطناب

تدالحبالهذهوكانت.2(.:ا.إريا54،2:)ش)انظر

منمطرقةأويتدةبواسطةالأرضقتدقخيماأوتادالى

.5:26(2،ا4:)فضالخئب

تستددائرىنحروطضكلعلىمتدءلرةالجامبعضوكانت

كانتالكبيرةالخيامغاليةولكن،مركزهافيواحدعمودعلى

نحوارتفاعهافيتبلغأعمدةبضحةفرقتتمبال!ئكلمتطيلة

كل،صفوفزالأعحدةهذهوتنظم،أقدامبعةأوصة

ارتفاغاا!طرالوسطىالأعمدةوكانت،أعمدةثلاثةمنصف

الجانبينالىمائلأيدوايخمة!حفكان!الجانيةالأعمدةعن

الداخلمنتقسمالحبمةوكانت.نلا!مورضكلعل

لاسقالمقوخايتركالأعاميالقسموكان.ضائربوا!ة

للناءمكئايكونفيعلقالحلفيالفمأط.الضير!

.ا؟9(78لكالعاثلبةوللحياة

)انظرللساءتخصصسفصلةخيائايقيعونالقادرونوكاد

أ!ئاالمادةكانتالأولىالعصوروفي.:33(42،67:31تث

انظر،2:16ووئيل،ه:ا9)مزللعروصخاصةخيصةتقامأن

عندموجودةالمادةهذهزالتوما.ا:22(6صم2أ!ئا

.الآنحتىالبلو

)كز!المد!انيةالمرأةبهاكاتالتي6االقةأوالحيمةأنو!لو

هرونبنألعازاربينيخنحاسفهاقتلهاالتي،صور،ينت

.ا!26:6-5)عددمديارلمعبودخهمةكانت،الكامن

منتكونموقدهناكفكان،قيلةالخيمةأثالاتوكانت

.الأرضفيحفرةمجردأو(الحيمةمدخلعدأحجاربضعة

عاخانفعلكا،الترابيةالأرصةفيتدفناثيةالأضةوكانت

عنعبارةبطاالفراشوكان.2-25(70:)يثىصمىبن

خلالفيتطرىأنيمكنالأثجارأضانأوالحلفاءمن)حصر،

قطعةعنعبارةالطعاممائدةوكانت.النومعندوتفرشالهار

؟.21:ه(إش23:5،)مزالأرضعلىتفر!قالجلدمن

وحرارفخاريةوأوافيالمعزجلودمنزكائببالحيمةكانت

ومصايح،الحبربلطحنرحىوحجرا،للمياهوأبار!ق

.الأخرىالداثةالآلاتوبمضفخارية

فيالخيحةلإقا!ةالظيلةالأشجاربعضيختارودعادةوكانوا

)تكممرابلوطاتعندخيتهإبراهيمنصبكا،ظلالها

للماءمرردصتبالقربذلككان)ذاوبخاصة18(اوا:37

.33(و32اواوه26:،2-21،34:ه)تك

صاشيمنوبريكلاأكيلاوكذلكبول!الرسولوكان

.:3(81)أعايخام

تاركةهدمهافلهولة،مجازئاالخيمةتشخدمماوكثيزا
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خئام

بول!الرمولكخدمها،الصحراءو!فيالصاءقساكيها

أج!اروفيلكناناتمهيذا،الماسسةأجسادنافناءصعةلتصو-س

.5:1(كو)2الأرضخهمتنايتبأفهالهاواصفا،البامة

هناك!ملا5:بابلخرابعننبوتهفيالنبىإثمياءوتول

معبالمقابلة،2(13:.)إكأارعاةهناكبض2ولا)عرار

الأبداالىأوتادهاتقلعولاتقلالابخيمةكثبههااييأورشليم

ضققوتبطجتسعخيمتهامكانوأن33:.2(،))ش

هـخبتى:يوذارثاءفي)رياويقول.54:2()إشماكها

يى.ولشواعنيخرجواني.تطعتأطالمطوكلخربت

وككلم.2(.:ا.))رياضققياو!قيمخيتىبحدسطمن

الحيقي)الحيمة("المكن:عنالمبراننالالرسالةكا-ب

.:5(ا5رؤانظر8،02:)عب)نسان،لاالربنصبهالذكط

خئام:

فيالااللفظبهذاالمقدسالكت!ابفيالحرفةهذهتذكرلا

لالرصوصلففدما.وبريكلاوايهلابولىلالرصوصف

وبريكلااكيلأعندأقام،أئامنقادئاكورثوسالىبولس

فيكاناالأنهامعهمايصلوكان،صناعهحامنلكونه

الهودالآ!اءوكان.3(و18:2)أعخئامبن،صناعتهما

الحرفةهيالعادةفيكانت،حرفةأبنائهمتعليمعلعرعون

بولىتعلم؟،النجارةيرعتعئمولذلك،الماللةفيالمتوارثة

للرسولالأكلالموطن-يهليكيةوكانت.الحيامصناعة

كانتحيثالمضىشعرمنأنبهاببهوروةتضئهر-برلى

فمها،يرلىلالرصعكلولمل.الجهاتخلفالىناتصدر

ويخاطتهاالمعزىشعرمنالأنجةهذهنفصيلعلقاصزاكان

.الحبالوتثبيتالعراوىوعمل

:الشهادةخيمة

كداتبضعفاك:المقدسال!بلىأصاؤها-أولأ

ايخمة:هذهعلىتطلقوعارات

ثلأ:)انظرمرةكرةتسعالاصمهذاووردااطيمة،1()

!الرب"خيمةباصمتذكر؟.الح(36:3793:3800،خر

وابيت،9:23(أخ)أالحيمةوييت،92(و2:28مل)1

أالرببيتأمسكن،9:23(أخا23:91،)خر،الرب

.6:48(أخ)ا

لهمليحلنضحبه-اللهاجتماعأىة،الاجماعاخيمة21(

خر:مئلأ)انظرمرة12صناكلالاسممداوهـد،مئته

وه،3اوا:لا2،ا1،33:7:35،وا1.و28:4392:4،

ا:16:2،4،ا7:981،عدد...ا8اووه1و،2،24:4:

اخ!.3141000:تث:4،ا7
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فقد،ضعبهوسصااللهيكنكانحيث:)الم!كن،)3(

...وسطهمفيلأسكنمقدشالميفيمنرن5:لمرسىالربقال

)خرتصنحرنههكذاآلةجعوسئالالمكنثالش

أجزاثها.بحميعايخمةعنيخدثفافالرب.9(و25:8

الثقعلىتاصرةفالإضارة7(و6و1)26:الحروجنحرفيأما

.الأقداسوتدسالقدستغطيكانتالي

..42:6أخ9:51،71:7،2)عددالثهادة،خهمة5(4)

اص!.

.1(اا:.عدد2،ا28:)خرالثهادةأمكن9)5(

عد،01:4،61:3لا،34و82:53خر)االقدس"(6)

اغما،3:1300

الرنبسيةوالفصول:القديمالعهدليالحيمةذكر-ثانئا

هي:الهادةبجمةتتحلقالتي

03،31،الخروج-)2(25-92،الخروج-)1(

:24-3،38:هالعدد-)4(35،4-.الخروج-)3(

.79:ا-4-33،

ضحبهبينالرببسكنأنهوالحيمة)تامةمنالغرضوكان

أظهرهالذكطالمثالحبأقيتوقد.22(و21و8ة25)حر

مدخلوكان.26:.3(ة25:9)خرالجبلعلىلموسىالله

أمامهيجدالخيمةإلوالداخل،مناالرتيةالجهةنيابخمة

المرحضةت!ثم،الجمةتاءفيابحاسيالمذبحأوالمحرقةمذبح

منالغررالجزءفي!مومكانالذىالمكنجفوببنيخه

كانالذىالفدسأ5:قسمبنالىيقمالمسكنوكان.التاء

الذهبي،البخورومنبحوالجارةالرجوهنجزمائدةبداخله

هذاوكان.الحجابالمكنمنالثافيالقمعنيفصلهوكان

إقدس!سى،المكنمنالفرثيالثك!ثغلالذكطالقم

3.العهذتابرتبه،الأقداس

أنكمذابحالآباءأقامأنشق:وأقسامهااطي!-لالا

رمراكانتوحيل!خيمةإقامةولكناض!8وا:227،.8:

اياكلنمطهعلىيتالذكطافوذجهىكانت؟،للتوجد

،جذاواضحللخيمةالتخططيوالرسم.بعدفيماشيدتالتي

العادةوجرت.التفاصلحولنحتلفةنظروجهاتفاكولكن

واضحوهذا-مصتطيلةكانتأكاعلىابخسةإلىالنظرعل

ستو،سطحذاتكانتوأنها-الخروجسفرفيوصفهافي

الجانبين.إلىمنحدر!حذاتكانتأنها-رىمنناكولكن

المحرقةمذبح-الاشارةسبقت!-الخارجىلالفاءوكان

فكانت-المكنأو-الخيمةأما.النحايةوالمرحضة

القدسوفي.الأقداسوتدسالقدس:فسمينمنتتكون
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المرضة5

+!ا!رتةمذبح
النحاسالمذبح

ثرق

الشهادةلجمةغطيطيرسم

الذهبيةوابارة،المالإلىالوجوهنجزماثدةتوضعكانت

الحجابأمامالضبإلىالذبيالجورومذبح،الجنوبإلى

تابوتبهكانالذىالأقداسقدسعنالقدسيفصلالدى

الىهرونوعصاالمنوقطالثريحةلوحاوبداخلهالمهد

من-الرحمةكرصأو-الابوتغطاءوكان.أفرحت

هذاوعلى.الخالصالذبم!كروبانظلهالخالمىالذب

جاءوما.المفوكالدمأساسعلىبث!حبهاللهيلتقيكانالغطاء

والأصحاحين،ائافيالمنوكضرعنالادسالأصحاحفي

فهمعلىكاعدنا،الثافيالأيامأخبارسفرمنوالرابعالثاك

الحيصة-عنلمعلوملأشاالرئيسيةوالمصادر.النفا!يلمنالكثر

أما.وفيلويويفوسمحاباتهي-المقدسالكتابخارج

فهى:بالقصيلالخيمةأجزاء

الثهادةخيمة

منطةساحةعنعارةوكان:المكندارأوالفناء1()

فيتفامكانتاييبالخيمةتحيط،ذراكاها*...أيعادها

وراجهان.الطرليانالجانجانوكان.الفناءمنالضلمطانصف

27:)حرالضبالىالثرقمنيمتدانأى،والجنوبالسال

أضارشسياجيالفناءيحيطوكاد.2(38:9-.ا؟9-9

جعفيعددهاالطخبمنأعمدةعلتملقمبروميوص

وكان،أذرعخمىعمودكلوارتفاع،عموذامتونالجوانب

.1(27:9-ه)خرنحاسمنتاعدةعلى-ستكزعمودكل

وكانت،وأوتادحبالبوا!ةتئتالأعمدةهذهوكانت

وكانت،فضةمنالأعمدةبينماتصلالتيوقضباناررزها

الذي،الداربكللتجطيمهاكصلالمبرومالبوعىأستار

لبابوكان.الرتةالجهةمنتصففيوحيدبابالالهيكنلم

خمىوارتفاعهاذراغاعرونطولها،ضارةأىسجفالدار

.بالدارنحيطاييالأعمدةمنأعمدةأربعةعلىتعلق،أذرع

بالأبدانجوقعليهمطرزمبرومبوصمنالبابصجفوكان

.27:16()خروالترمزوالأرجوان

:بالفناءوكان

بابساجفاالفناءفييوجدوكان:امحرتةمذبح)1(

كانتالتىالرئيسيةالذبيحةلأغا،المحرقة"فيبحوحمى،الدار

للمادةبالنبةالنحاسى)بالمذبحأيضئايسىكانكا،عليهتقدم

خشبمنمجرفعندرقعنعبارةكان)ذ،تغثيهكانتالتي

أذرعضضلحهطولمربغاوكان،بابحاسالمفىالط

.قرونأربعةالأربعزواياهعلىوله،أذرعثلاثوارتفاعه

ومناضلهومراكنهورفوثه-الرمادلرفع-ثصررهوكانت

أفرفىأوحاجصنتصفهفيلهوكان.نحاسصتصغومجامره

فينحاسةحلقاتأربعلهوكان.نحاسمنشبكةأسفلهتمتد

جهمالجملالسنطخشبمنعصوانبهاممرالأربعةأطرافه

المذبحقروناستعملتوقد.ا-7(38:أ-27،8:)خر

وكان.2:28(5،او05:ااملأللنجاةطلئا!لاذاأجائا

(9212:)خرالكفةتكري!عندالقرونهذهعلىالدميرش

يو،34(و.3و2.أو8و4:7الاالخطبةذيحةتفدبموعد

عتصففي-الث!بكةوكانت.ا:18(6الاالكفارة!وم

ترشبأنالذبائحلدمتمح-أضلهالىالأربعةالمذبحجوانب

إلىبالاقترابالثعبلأفراديسمحوكان.المذبحقاعدةعلى

المذبحأمامإلىبذبائحهميأتونكانوااذ،النحاسىالمذبح

.ا:4(لا)انظرعليهاأيديهمويضحون

03:)خرالخروجسنرفيوصفهاو،!:المرضة)2(

منوقاعدتهانحاسمنعصنوعةوكات.38:8(2،ا-أ7

عندوأرجلهمأ!ديهم!سلونالكهنةفكان،للاكتسالنحاس

للخدمة،المذبحإلىاقترابهموعد،الاجماعخيمةالىدخولهم

المرحصةمنجزةاكانصالقاعدةأنالبعضو!تقد.يمونواللا
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عنيخفصلأوعاءكانتأنهاآخرونيغقدليما،نف!ها

ابحاصيةالمرا!امنوتاعدكاالمرحفةصنحتوتد.المرحضة

.38:8()خرالخيمةبابعدتجندناللواقيالناءقدمهاالتي

أبعادها.أوحجمهاعنئىءيذكرولا

الخروجسفرفيوصفهاورود:المكنأوالجمة31(

يقصدكانالاصمط!أنويلر.1(1،36:59ا-4)26:

)خرالخثهالألواحثونالتاثر()أىالمقأطضابه

منالفر!أوالداخلالجزءفييقامالمكنوكان.ا(26:

ذراغاثلالينالغربالىالرقمنالمكئطولوكان.الفناء

)نحوأذرععشرالجنوبإلىالحالمنوعرضهقدئا(54)نحو

الأتداسوتدسالقدس:قمينإلىوينقم.قدئا(15

القصمماحةوكانت.26:33()خرالحجاببيمايفصل

أما.مربئا(قدئا1ا*ه5)أىمربعةأذرعاا*..الداخلى

أذرعا02*.فكانتالقدسأىالحارجيالتسمماحة

.مربغا(قدئاأ03*ه)أىمربمة

يدخلكانالابعالضهرمنالعائر)اليرمالكفارة!وموفي

حثالأقداسقدسالى،الحجابوراءماالىالكفةرئيى

.الكروبانيعلوهالغطاءوفوقهالعهدتابوتووجد

من:ئتكوناممةوكانت

مبرومبوصمنضققعرمنمصوكاوكان.ال!كن)1(

حائكصحةكرولرعيامطرز،وقرمزوأرجوانوأحمابحون

ء،عرصاأدبعوأربحةطولأ،دراغا28ضقةكلوكانت.قحا

.واحدةقطعةفيببعفهاموصولةمهاضكلوكانت

وعروةخسيربواسطةيعضهماتملادالقطعتانوكانت

ذب،منضظاظاخينبوا!ةيصلمهصا،كلحاضية

-26:6،36:8خر)وإحذاالمكنف!ص!ر

أنواعثلاثة،انفاالمذكورةالققأوالمسكنيملوكان)ب(

الأغط:من

فوقخيمةبكونالمعزىضحرمنضقةعرة)حدى-1

أربعوعرضها،ذراكاثلالونالواحدةالشقةطول،المكن

وكمل،واحدةقطعةفيببعضهافهاضت!صل.أزرع

الفطعتانوتتصل.أخرىقطعةفيببعضهاالأخرىالست

فيعروةخمسينبينماتملنحاسمنضظاظاحمصينيوا!ة

الشقةوكانت.واحدةخيمةلتكونالقطعتينمنكلحا!ثية

تثنى-المكنشفقعنالزائدة-الثانيةالق!ةفيالادسة

الثققط!طرلفيالزائدانالذراعانوكان.الحيمةوجهق

جوانبمنجانبفيذراعكليدلى،المسكنضققطولعن

ا-18(.26:736:4-13،)خرنمائالنفطهاالخيمة

والحةلاظالرىفرقتمائاتقعوالثظاظالعرىكانتودذلك
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المكن.ضققفي

جلودمنغطاءالمعزىشعرعنالثققهنهيحلوكان-2

ضك-بلا-كا!ئاكانلكنه،أبعادهتذكرلامحمرةكباش

الحيمة.لتنطة

تذكرلا،تخ!جلردمنكطاءالجميعيعلوكان-3

الخيمة.كلينطىكانولكنه،أبضئاأبعاده

:2)6الخروجضرفيوصفهاوررد:اطثبةالألواح)بر(

فيالمكنجوانبتكونوكانتا-.3،36:.34-2(5

ألواحعنعبارةوكانت.والضبيةوالجنويةالثصاليةالجهات

عراللوحطرلوكان.بذبمغاةقاثمةالسنطخثبمن

لوحلكلوكان،ونصفذراعالراحداللرحوعرض،أذرع

قاعدةعلىرجلكللتتقربالأحرىإحداهمامقروفةرجلان

فضة.منتاعدتينعلىيستقركادلوحكلأنأى،فضةمن

لوخا،عشرونوالجنر!الثماليالجانجينمنلكلوكان

لوحاا5،األرشنتةالغرر(الحاف)أكيالم!..عرخر

.اءخاصأرلعيرثمانيةالألواحعمويخكونللزاوتهب،

خضبمنعوارضضبيعهاالألبراحهذهتربطكانت

أربع،الثلالةالجوانبمنجانبلكل،بالذهبالمفىالنط

أما،بالألواحذبمنحلقاتفيتمرالعوارضهذهمن

:26)خرالطرفالىالطرفمنتتدفكانتالو!ىالحارضة

.2-34(3:360،.أ-5

،الأقداسوقدسالقدسبينمايفملوكاد؟اطجاب)د(

مبروموبوصوقرمزوأرجوانأحمانجونمنمصنوغاوكان

بينتصلالتيوالأضظةالرىتحت-!لقوكان.بكروبيم

،بدبمماةصطسأعمدةلعةإأؤفه-الم!قطعتى

حر)فغةشتواعدأرلعةعلىوتقومذب،!-ورررها

.(34-31لا:26

أحمانجوقمنوكالتالحيمةمدخلقارةأوالسجف)هـ(

خصةعلوتملقالطرازصنمةمبروموبوصوترمزوأرجوان

،ذب-ورززها،لالذ!المغئىالسنطخشبمنأعمدة

37(.و26:36)حرمحاسمنقواعدخمرعلىوتقوم

الجمة:فاث)4(

لالوتأوالمهدتالوتيوضعكازتالأكلداستدسلي)1(

الالرتوكار؟33(.01عدد2(،9-32:03)حرالثهادة

وكاد.الأقداسقدسفينوضعالتيالوحيدةالقطعةوعطاؤه

طوله،الظخشبمنمجوفصندرقعنعبارةايابوت

فراعوارتفاعه،ونصفذراعوعرضه،ونصفذراعان

اكيلوله،نقيبذبخارجومنداخلمنومغثىونصف

أربعأ!ئالهوكان.الغطاءلتثبيتالحلياحاتحوالطدبمن
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الاجتماعلجمةصورة

خبمنوعصران،جابكلعنأثنتان،ذبمنحلقات

حمايححلالحلقاتفيتدخلان،بذهبالمضئىالسنط

.(أ-هة137-251،15:)خرمناتنزعانلا،التابوت

"كرسىالرجاتبعضفييمى-عطاءللتابوتوكان

ذراعوعرضه،ونصفذراعادطرلهنقيذهبمن-أالرحمة

بذمنكروبانيعلوه-االابرتأبعادئل-ونصف

كلووحه،الغطاءعلىبهمامظللينفوقإلىأحنحهمالا!ان

ا-25:7،22)خرالطاءإلوناظران،الآخرنحرواحد

الاالغطاءعلىكتراءىالربكانوهاك.37:6-9(

ا:2(.6

اتابرتحميهنا)ومنالهادةلوحاالتابوتبداخلووضع

أفرختالىهرونوعصاالمنفيهذبمنوتحطالئهادةأ(

.9:4()عب

أممامالأتداستدسإلىبالدحوللأحدمسصوخايكنولم

!ومفيالسةفيواحدةومرةفقطالكهنةلرئي!إلا،التابوت

.9:7(عب34،أو:أ6الاالكفارة

:القدسلي)ب(

-ا.25:23،3:37-.)خر:الوجموهنجزمائدة)1(

الجانبفيتوضعوكانت،92:18(أخ4:72،عد16،

.المنارةمواجهةفيالقدسمنالئصالية(الجهةفيأأكاالأيمن

نقي.بذبالمضثىالنطخضبمنمصنوعةالمائدةوكانت

،ذراعوعرضها،(أقدامثلالة)محوذراعانطولهاوكان

!،حوالهاذهبمناكليلولها،ونصفذرإعوارتفاعها

مناكليلولحاجبها،حواليهاضبربارتفاعحاجببهايجط

الاربعزواياهاعلىذبمنحلتا!أربعلهاكان؟.ذهب

عندئحملوكانت.الأربعآالقراأعلىفيالحاجبعد

يدخلان،بذبمغننالسنطخثبمنبحموينالارتحال

.الحلقاتفي

(ا-31،437:724-.25:)خر:الذهةالمنارة)2(

القدسمنالجنويةالجهةدأىالأيسرالجابفيتوضعوكانت
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صنوعةوكانث.2(04:4)خرالوجرهخبزمائدةصاجهةني

بذمنكاملةورنةمنوفافضملاقطمنأوانههاوجميعهي

فيئلاث،جالبيهاشخارجةثحبتلهاوكانت.يقي

وزهر.بعجرةلوريةكاصاتثلاثضبةوبكل،جانبكل

كاطتأربعبهافكان-الأو!القا!مأى-نضهاالمنارةأما

،جبرالجارةشعبحمغونننهي،وأزهارهابحجرهالوزبة

منتتمدالبعةالسرجوكانت.سرجبعةب!اكانأنهأى

وكانت.27:.2()خرنقيعرضوضزتمونزكتالمنارة

وقصلحتنظفوكانت،3:8(0)خركيةكلفيتوقدالرج

.03:7()خرصباحكلبالزتوتملأ

الححابقدامالمنتصففييوضعوكان:البخورمذبح)3(

)خرالهادةيابوتمقابلأالأتداسوتدسالقدسفيالذى

وكان.(618:1لا،ه:22،04ء0:31-6،37:5

ربما:4(9عب6،22:ملا)الأقداسقدسمنجزةا!تبر

خحبمن!لوقعنعبارةوكان.ابالغةقدجتهأساسعل

قرونه،ومنهذراعانوارتفاعهفراعوعرضهذراعطرلهالنط

اكليللهوكان،وسطحهجوانبهكلمننقىبذهبومفي

علىاكليلهتحتذبمنوحلقتان،بهيحيطذبمن

يحصلبذبضانالنطخبعنوعصوان،جانيه

وكلصاحكلععلزابخوزاالكاهنعلهدوتدوكان.بهما

يكبأوذبالحعليهتقدمتكنلمو.8(و037:)خرماء
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مدمنترونهعلىووثىالكهنةرئب!كانبل،محبعنبه

.1(و.03:9)خرالةفيمرذالكفارةخيةذديحة

فكاد،الخيمةمهاصنتالتىالمحادنفيتدرخانجدوهكذا

وفي،ذئاالتدسوفي،نئاذئاالأتداسندسقالمعدن

المذبحالى!دخلواأنالمبلمامةكان؟.نحاسئاالفناء

الىأما،القدسإلىيدخلرنالكهنةوكاد،الفناءقالنحا!

لرئي!إلابالدخوللأحدمسوخايكنفلمالأتداسقدس

.الكفارة!رمفيالنةفيواحدةومرةضطالكفة

الجمة:تارغ-رابفا

مفدصالهيفيواأنياءفيمو!الربأمر:إقامتها(1)

)خرالجبلفيلهأظهرهالذىالمثالحسبوصطهمفييكن

بصلثيلوملأ،لاقامااللازمةالتحليصاتكلوأعطاه،25:8(

وكلوالمعرفةوالفهمبالحكمةذاصهوجطمنحوربنأورىثن

فيوجعل،دانسبطمنأخياماكينأهوليابومعهصنة

)خرالمجرعاترنحترعيصنعةكلصانعييحلماأنتليهما

.3(35:03-ه31:ا-6،

الخيمةأيت،وأدواتهاالخيمةأجزاءكلتنفيذتمأنوبمد

الانبةالةمنالأولالشهرأولفيمكانهفيشءكلووضع

تبلأى،17(و04:2)خرمصرمنإص!يلبنىلحروج

!ساكر

لونزيو
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بأر!ة،!رمنخروجهمبعدالأولالفصحبعيداحتفافم

عيا-اللهحفوررمز-الحابةوحلت،ورئاعثر

.1(9:هعدد04:35،)خر،الم!كنملأالرباوبهاء

ابظامحسباصأئبلأسباطخعامتتو!الحعمةوكانت

كانتوطالما.الحلدضرمناثافيالآصحاحفيالموضح

،فحركرنولاقبمون)سرائلبنوكانالخيمةننطيالحابة

!تحلوناص!ليلبنوكانايخحةعنالحالةارتنتتىولكن

.18(او9:7)عد

عنمفصلةتحليحاتالر!أعطى:البر!ةليار!لها)2(

تى-البارتحالعندتعأن!بهبالذىالليقالنظام

كلوخدمةصبطكلومرضع-الحيحةعنالحابةارتفعت

أجزاءمنجزءكلنقلوكيية،اللاويينيوتمنبيت

عدد)انظرانقلووسيلة،جزءكلنقلبهموالجوط،الحيمة

)صائبلبنرمكثوفد.4-33(:54-38،:33،.ا-:2

ارتفعتحتىدوئاخمين-الخيمة)قامةبعد-يخاءجبلفي

.12(اوأا:.)عدفارانبريةالىفارتحلواالحابة

نأالضةأريعينطيةالبركةفييتقلونإصائيلبنووظل

)عدأرمحاأردنعلىصآبعرباتفيضطيمالىأحيزاوصلوا

.94(33:8،و

من-الربتاثرتسار:مميعانأرضفيكاريميها)3(

نأالى،المقدمةفي،الكهنةاكتافعلىعمولأ-شطيمآبل

حمكلاتىحتى،ياههاففلقتالذىالأردنوصطفيبهوقفوا

.3:3-17()ثرالأردنعبورصتالثعب

الجلجالفيحلواكنعانأرضالإسرائيلنجوا.خلوعدما

)سرائلبخونقلثم.43(و:9:6016،،49:1،5:01)بق

اصمأ:8،1)!ق"ضيلوه!نيونصبوهاايخحة

بينشو!مركزفي،أفرايمنصيبلطالح(2400و9وا:3

أقامواأنهمليبموحتىطوبلأفاكوظلت،الأ-،طمختلف

اصمعلااطلقحتىوأبواب3بقرالثابتةالجافيبحضحرلها

.3:3(،1:9صما)"يكل،

الفلطبنيين،معالحربلثت،صمصوئيلعهدأوائلوفي

عهدتابوتالحربالىعحهميأخذواأنإسرأئيلشيرخورأى

ولبهم،يختصرونبذلكأنهمنهمطا،سلرهمنالرب

وهكذا.التابوتفيبلالربقثقتهميضحوالملأنمافهزموا

الفلسطين!ونأعادمماسرعانولكن.ايابوتالفلطييونأخذ

تركةفيالتابوتووضع.بسيهكوارثمنأصابهملماالتابوت

الى0ا-9(21:صم1)"نوب،فيالحيمةكانتليما،!اريم

بكدالكهنةمدينة"نوب"وضربالكفةالملكضاولقتلأن

جبعونالىالخيمةققلت،ا-91(22:7)اصمالسيف

الشهادةخبمة

ضةينحوأورضليمعنتبدا!ي،21:92(ا:6،93أخ)أ

.أيالسبحةبنحر!لتوعن،أمهال

خيحةداودنصب،أورشليمعلىداوداسترلىأنويحد

هناككانأنهولابد،الربتابوتالحانقلاورضليمفيخات

:6صم)2الربأمامصلامةوذبهلعمحرقاتقربواجثمذيح

!حانبنىحتىذلكعلىالحالوظل.ا(16:أخ171،

الاجماعوخيمةالرب"تابوبايهونقلأورضليمفيالربهيكل

.4(و8:3مل)1الخمة،فيالتىالقدسآ!ةبممع

ثكل:باعمةا!لقةالصرباتبضخامئا-

الهادة،يخ!ة5وجودح!قةفيالكالتادمنالكعصون

"خيمةوبينبياويخلطون،الحروجضرفيالمدونةبايفاعيل

المبعبادةعقبا!لةعنبعيذامو!أقامهاايي،الاجماع

منوالثلاثينالثاكالأصحاحفيوالمذكورة،الذبيللعجل

.1(7-ات33)خرالخروجسنر

أعطيتوالتىالخيحةبباءالمتعلقةالتعليمات)نيقولون!

منالكؤويقحهاغا!251-27(الحروجضرفيلمو!

هذهمثلوانامةتنفيذالمستحيلمنليبموحتىاللازمةالتفاصل

صطحهاوهلالخيمةثكلعنضيءكذكرلافثلأ.الحيصة

فاعدةعنولا،الكروبين!ثكلعنولا،مائلأومحنو

.(الرحمة)كرمىالغطاءحمكولا،المائدةتاعدةولا،ايايوت

مثلل!حصلهيكنلمالمتحددةالأغطيةثقلأن!زعمونكا

أصاشاالمصنوعامرقةمذبحأنيمكنكيفثم.الخيمةهذه

يلهمباسترارالمتقدةالنرانتلككحملالشطخبمن

؟العديدةالذبائع

الفنيةالمهارةتلكاصاثلبنىكانتأينمنوبتساءلرن

يخماصليماناسنحانوقد،الخيصةوأدواتأجزاءلصنعالدققة

:5:67،ملا)؟الهيكللإفامةيخيقيةمنالمهرةبالصاعبعد

ايخمةلباءاللازمةالمرادكماتأنكا.4(وه4.او4او3

الطنوربعطننحومئلألهايلزمفكان،ضخمةكحياتكانت

أطانثلالةونحو،الفضةمنأطانأربعة،نحو،الذبمن

ذلكفي)سراثيلبنىعددأننذكرأنيجب)وهناالنحاسمن

ضرمنالأولالأصحاحانظر-مليونبنمناممركانالوتت

.الحدد(

ذكرصالتايةالأسفارصشتلماذا:أيضئايتساءلونئم

الهيكل؟باءإلىكنمانفيالاسنقرارمنذالخيمة

)يخمةب!الخلطعنتجالصعوباتهذهمنوالكئبر

مو!أقامهاالتيالاجقاع،و"خيمة،:27(25)خرالثهادة،

الخلطهذامنتخلصنافشى.33:7()خرالمحلةعنبعيذاله

بعضذكرعدمبخصوصأما.الصعوباتهذهكاليةتزول
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كانتلمر!أعطيتالتيالتعيماتأنشكفلا،ايناصل

مدونهوكاواقامنهاايخمةبتتيذالمهرةالصاعيقومكايخة

أمراللأنننسألايجب؟،4()35-.الحروجضرني

المكنئالمنأرككأناماجمعاحسبكصنمهاأنمو!

علعلاوة،25:9()خر،تصنعونمكذاآيختهجعوشال

منحرربنأورىبنبصلنلدعرتقد5:لموسىقالاللهأن

والمعرفةوالفهمبالحكمةاللهروحمنوملأته،ياحمهيهرذاصبط

والفضةالذبفيليعكلنحترعاتلاختراعصنعةوكل

فييعكل.الحثونجارةللئرصيعحجارةونققوالنحاس

منأيخاماكبنأهوليابمعهجحلتفدأناوها.صنعةكل

يصنعواحكمةجحلتالقلبحكيمكلتلبوفي.دانصبط

.31:ا-6()حراأمرتكماكل

اللازمةالفيةالمهارةمنئكلونهماعلىالردأبضئاهذاوفي

خماالعاملينكلقلبفيحكمةجعلقدفالرب،الخيمةلإفامة

منأنهيقرر:نالهندصيردواطبراء.بهأمرماكللبصنعوا

.الأوضاعهذهعلىالحيمةتفيذتمائاالممكن

الخبمة،ذكرعنالالةالأضارصتعنتولونهماأما

أخأمثلأ)انظرالمواضعمنالكثيرفيكهاجاءمايونفهم

8:4(.أملمع78:6مز21:92،ا:6،93

تاريخمنالهادة،خيسة5وجوداستبحاداطلافايمكنولا

الماملهووسطهمفيالربوجودكانشد،البريةفيإصأئل

اصرأئيلبتاريخالارتباطشديدةفالخيصة.وحدتهمفىالأساسى

موسى.رسنذوطقومهم،قرلضهموفاموصهم

نط!كمنان:الجديدالعهدلياطمة-مادشا

جاءماإلىأيصاكلجعأنالاعليهماالهادة،"خيمةتاريخية

فيسواء،كث!ةال!افالإضارات،الجديدالعهدقعها

سفرفيأوالرصائلفيأوالرسلأعمالسفرفيأوالأناجيل

إقامةعنالتجلىجلعلبطرسفالهماأنليضكفلا.الرؤيا

إخيحةالواضحةإضارةكان،خيامثلاثأى،مظالئلاث

؟.:33(9لو،ه9:مرقى4،:ا7)تالبريةفيالثهادة،

الصدىلفريرددلانحيلهالرانعاشهلالهفييرحنالالرصأن

صج!ا!ا-!)أقيوحأحذاصار"والكلمةنوا،:ي

)1:14.

الشهادةخبصةاوأما:قائلأالهداءأولاسطفانوسوبهد

يمملهاأنمومىكفمالدىأمر؟البربةفيآبائامعفكانت

.7:44()أعرآه!قدكانالذىالمثالعل

"كرصىباتجارهالجلجثةصنيبعنبول!الرصليتكلم؟

.2(3:5)روالضرلفداء،الكفارة5أوالغطاءه5أو"الرحمة

والاعشالاالمرحضة"إلىيشرفإنهايجدكدعنبتكلموعندما
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:كولر!فيالكبسةالالرسالةفيجاءماأن!.(3:هأق

اللاهوتملءكلكللوهيخه،ء،الملكليحلأنص)ت

صكنىالواضحة)شارة!ما2:9(1:91،)كوجسدئا،

!.التجد!يفةكرمزال!ثهادةخيمةفيضعبهوصطالله

)رؤياتعليقالىيحتاجلاالرؤياضر!)الخمة،عننقرأهماأن

-2:3(1؟5،ا413،6:5،و8:3

خبمةالبالإشاراتقذخرالحبرانيبنالىالرسالةأما

جاءماالالعودةبمونالرسالةهذه!ميمكنولا،الئ!هادة

والذبا"لحوالفرائضالبرممةفيموصىأقامهاايىالثهادةخيمةعن

المجيابطببقلناتقدمالرسالةفهذه.!اتتدمكانتابي

:8)عبا!يقىالمكنثالعلكانتقد،الهادةلحيحة

ثمينة6روحبةحقائقالمسيحهونفهاوجدوقد،1(91:،وه2

أشباهبيدعصنوعةأقداسالى!دخللم(موته)بعدالمح"لأن

لأجلنا"اللهوجهأعامالآنليظهرعيهاالاءإليلالحققة

.9:24()عب

8،ة25)خرالناسمعاللهسكنىعلىبتأكيدهافالخيمة

الذىاللهابنتجسدلتعليمالرموزأقوىمنلهي8:27(مل1

كو)2الكنيةفيأنه!،1(4:ا)ووبيتا،وحلجذا"صار

كلومع6:911()أكوبمفررهمؤمنكلوفي،6:16(

.21:3()رؤالأبديةالحالةفيالمؤمنين

عمل-القولسبق!-العبرانيينالىالرسالةوتوضح

كانالقديمفالعهد.والحاوبةالأرضيةوجهتيهمنالميح

)أىفصسكن،ا:ا(8:50.أعبالمسيحقتحققتظلالأ

،8:2()عب)نانألاالرب"نصبهالمحخدمةخيصة(

)عب"واكملالاعظمالالمسكنالكهنهرديىهووالمس!ح

عيا"الماءفيبلأرضية"خيصة،فيليىفهو،11(9:

.9:24()عبلأجبا،اللهوجهأمامالآنلطهر

منورموزهتهاتهكليست!دالعبرانيينإلىالرصالةفكاتب

ال!!نرتعاراتنيممانيهصوينلف.يخهاوالحبادةالخبمة

فيالئهادةيخمةفيالعبادةعياتقومكانتايىوالذبائح

البرية.

غلعن-الاضارةبقت-؟بولىالرسولوكحدث

تفديموعن،3:ء()فيالقدسالروحوتجديدالثافيالجلاد

)أفأطيبةرائحةللهوذبيحةقرباثالأجباانفسهالمسيح

2؟2(.

حجابانشقاقمرخوعالأولىالئلالةالأناجيلذكرتوفد

والذي،25(23:لر:38،ا5عرتى27،51:)تايكل

إلىالطريقلافتحأنهالعبرانيينإلىالرسالةكاتبكهيقول

.2(.او:019،:98)عبالأقداس
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أمزاوخدممبكهنهاالخيمةكانت:اطعمهأمة-سابغا

هوالأصاسىالمضمردوكان،الدت)صرائللجاةجوهرنا

،الغطاءفوقالمجدصحابةلطمتجئاوسطهمفيالرب!كنى

لنا:تعلنأنهاويكفي

مععدضركةلإصائللتكوناللازمةالروط)1(

.الرب

25:8()حرشعبهوسطقاللهوحودعناكيدالحق)2(

فالله،وقداصتهوحدايةفي!الإلهيةبطقهلجق)سكن،في

مقدسضمبكلزمهالقدوسوالله،واحدمثدسيلزمهالواحد

.2(:91ألا

جمالفيتظهروتوافغهاواناتهااللهصنات؟لإن)3(

تدرجوفي،والموادالمعاددفيالتدرجوفيالخيمةتركيب

ابعادوفيبل،الالداسقدسإلىالمدسإلىلفاءصنالتهقدس

ومضاعفاتهاجزائهابأ01و7و4و3الأعدادتكرارفي)!الحيمة

.(الحيمةولألاثأجزاءكلق

،أمرهعلىبناءللر!أفيممقدسأولاايخمة،كانتلقد

يتصلماوكلفالحيصة،صابكناهوجلالأمجذااكبتوقد

للركةرمزاشعبهمعاللهسكنىعنرائحةسيمفونجةكانبها

الله.معالأبدية

لأجا!ضعبهمع!قابلحيثاللهمجدمقرهو"الفطاءاكان

يتحققفيهالذىللوتتظلأالحيحةكانت.برمحهمولأجلمجده

لذاته:الله)علانفيالتدرجولاحظ.الأرضعلىاللهعلكوت

ئالئا.المشحيوعنجدفيثانئا.الحيمةفيوجود.فيأولأ

نزولفيوأخيراورابغا،المؤمنينفيالقدسالروحسبهىفي

.والممجدةالجديدةالأرضإلىالجدددةأورضليم

9:23)عبللماومماتوظلأصورةالحيمةكانت)4(

.24(و

فيلله"صكنهىاليللكنيسةرمزاالحيمةكانت)5(

.16(3:اكوا-29،22:أف9،:25)خراالروح

للروح"ييكلهوالذىللمؤمنرمراالحيمةكات)6(

.1(؟66كو61،2:!اكر)،القدس

العبادةطقرسفكل،الحيمةفيتتجلىاللهقداصةكانت)7(

،الخطاةصمنفمل"جهوه(أنالتقيللإسرائيليتعلنكانتفيا

غيروكان.الذيحةأطسعلىالامنهالأكرابيمكنولا

كجلىحيثالأفداسفدسإلىيدخلأنالكهنةلرئىمسمرح

مدأساسعلالنةفيواحدةمرةإلا،الغطاءمرقاللهمجد

.الكفارة

فعندما،اللهلنعمةإعلائاالوقتنفسفيالجمةكات)8(

خيوس

،وفادهالإنانو)ثموجلالهاللهعظمةفيالإنانيتأمل

.الاسمعلشكنالله!نازلكيضيدصق

فكنى،لتجدرمراكونهاهوللخيمةمفىأهم)ن)9(

ي!وعالربتحدفيصورهابأقوىتحلتقدشعبهمعالله

كامجذاجمدهورأينابياوحلجثاصارافالكلمة.الميح

فيهوالذى،ا:14()!ووحفا،نعمةمملوغاالآبمنلوجد

.2:9(:91،أ)كوجسدئا"اللاهوتملءكليحلأن)سر

والتجد،القديمالعهدبينلازئاجراالحيمةكانتوهكذا

الإنانيستيمأنقبلالحطةمئكلةمعالجةضرورةنرىومها

أساسعلىالخطيةغفراننرىالمذبحوفي.اللهمنالافنراب

من!ومئاوالاعالايطهرولزوم.22(:9أعبالذبيحةدم

.1(2-.ة13)ورالمرحضةذلكإلىتص!دنىكل

القدوسالله،الأقداسقدسفيالمهدتابوتفينرى؟

ونعشهاللهقدامةلتجلفهنا،الإنسانمنللاقترابتنازلأ

دخل-المظيمالكفةكرئيى-فالمح،المطلقوصلطانه

نحننصولكىالمكرراباموسفوقورضه،نفهذليحةبدم

.:91(ا0أ-91،15:)عباللهنظرفيلوموبلافيهكاملين

لحيصورة-القدسفيالذى-البخورمذبحوكان

تمحدفقطهووباحمهنيه،واباساللهبينكثفيعالمح

خبزمائدةوترمز.1(13:ه7025،)عباللهالصلواتنا

أ:24-6:922ء3،)ورالحياةنجزالميحالالوجوه

و!8:12()روالعالمنررالمحالىالمنارةترمز!.33(

ا:9()كولم،الطالىآتئا)نانكلي!الذىالحيقياالور

.2(أو1:)بوالها!الكاملاللهإعلانأنهبمنى

خيوس:

تقعلتركباتابمةكبرةجبيةجزكرةخيوس:موضا)1(

الثمالمنطرلهاو!لغ،لبرسمنالجنوبالىامجهبحرفي

أيالثماليةبينعرضهاوينراوح،يلأثلايننحوالجنوبالى

ضيقالصنرىأسياصاحلعنويفصلها،ميلأعئروثمانية

جزربضعفيهوتاثر،لهاتاعأدقفيأميالخمة!لغ

لالرصعياسافرالتىالفينةبخرسعرتوقد.!غيرة

:02)أعالثالئةرحيهمنأورشليمالىالعودةرحلةفيبول!

مقابلالىالغدفيارأقبلنا:لوتاعبارةأنالبعضويرى.15(

ألفواأكمنحنىأفهاالأرجحولكن،هناكأرسواأنهم!خيوس

كجهواأنقبل،لحيرسالمقابلالأجوىالساحلعلىمراسيهم

-هوودسإنلهوسيفوسو!ول.مو!رطإلىالثرقيالجنوبالى

أيافاخبرسفيمحث5البو!ورعندأغرياالىطريقهفيومو

الملكية.المطايامنالكرالجزورةأهلعلىوأكدقممثرة،
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خيوسموقع

نأالاجبليةالتربةأنورغم:وحجاكهاوصفها)2(

!لغالتيلهابجباجدورر،للازالزبهاتكئرو،تنيهارلأضجاا

الجحيلالأحمابحوفيللرخامفاجم"تدم000.4أعلاهاارنفاع

الصلصالمننوعبهايوجدكان!،يضاءعروقتتخللهالذى

حالئابهاوتوجد.الحزفصفاخرةأنواعمنهتصنعكانت

عناعاتهاوأهم.الحدكديك()اك!يدالمفرةمنكبكلةكمهات

لماعةنرنافييونالىالشرانقوترصل،التزدودترلةهي

وابيذواللوزواللموكالبرتقالالجزيرةتصدر؟.الحررر

!هرونالجزروةمكانوكان.والجلودوالمصطكاوالينون

وتوجد.البونانأغهاءأكىيأنهمالميلادىالحاصالقرنني

الرقيالثاطىءعلاخيرسا)كاضرو،أوالجزررةعاصمة

لها.الجنو!الطرفمنبالقربللجز!رة

الثهصالثاعررأسسقطكانتبأنهاالجزروةسكانويفخر
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يطىاقرثيو"فلغيلسراو،ن)إ-سىساولمأاالاعرو،سوموهو"

قدكئايهرونالجزورةمكانوكان.اثيربومبوسهوالمؤرخ

ناللكانحتىوالنرقوانكاتالحكاياتروايةفيبمهارتهم

.ئاأرزيخوضاتجدأنمنأخضرحصائاتجدأنأير5:كهم

اليجيينمنتديضاالمدكنةصكانكان:لاركيها)3(

منجحلواالذينالأ!ونيونغزاهمثم،والكاريينوالكر!يين

الفرساجئاحوعندما.ازدهازاالمناطقصنضهرواحدةخيرس

أيدى،ايونايةالمستعمراتعلىابخاقوصقواالصفرىأسيا

أخيرااضطرواولبههم،اليرنانجةللوحدةالولاءروحالحيوسيون

إلىانضوا.م.ق005و!.م.ق546فيلكورشللخضوع

لمعركةا!و.سلفراضد،كل!(48،8هص)؟مطارحوصناار)ةئور

تحتأخرىمرةوقعواولبههم،عظيصةبالةأظهرواالبحر!ة

،)حل!لاول("يكالأمعركةبعدولكن،الفرسسلطان

الىانضمواق.م.412وفي.اليرنافيالاتحادالىانضموا

استمرتالتىالحربمنعرةالتاسةالنةفيالبلونيزدن

الخانةهذهعلىوعغائا،وحلفائهاوأبرطةأثيابينجالأ

عصاالحربنهاكةفيلكن.وخربوهاالجزكرةالأثينو!رناتجاح

"ناكسوس،سركةبعدوانض!واأسبرطةعلايخوصون

اضطهدوهم،الأثينوكونولكى،أخرىمرةأثيناالىهكلهول)6

طبةمعخيوسخعصلفت،تجلمنالأبرطيوناضطهدهم؟

ضدبخاعةنفسهاعنتدافعأنواستطاعت.م.ق363في

اضطرت..مق535و!.)!3!ط!(،كارس9الأنيىالفلالد

معايخوصيونتصادقذلكوبعداصتقلالها.الجزيرةفحإلىأثيا

نه!(ح،!4!و"4)9"يدركدلهتى،معالحربفيواضطروا،الرومان

ورنة..0002كرامةودفعابطيللملكضنهمتليمال

أصباقالرومانيةالولا!ةفيحرةمياءخيوسوظلت

الحقهذاالامبراطورفبابانعليهاأنكرأنالىالصغرى

.الروماقللحكمتمافاخاضحةفأصبحت

استولىثم،وخربوهاالأتراكالقراصنةكزاهاأم703وفي

اليونانبةالثورةالىيخوسوانضت.ام566فيعياالأتراك

فأمر،الأتراكأماماخنرتولكنهاام(182)فبرالرالأتراكضد

أهلمن.00023فقتل،تمائاالجزهـةبتدصرالتركيالقائد

سوىينجلمو،الرققسوقفيصنهم.00047رباع،يخوس

حرتميتردواأنأخرىمرةحاولواام827وفي.00005

ذلكبمداليونانكلكةاستقلتوعندما.بالفئلباعراولكنهم

يركيا.خاضعةظلتخيوسالهاتضملميتين

تأقيكادترميبةزلرلةالجركلةفيحدثتأم881عاموفي

والهابس.الأخضرعل



6لاند

+6

ووا

)دا!

د!ان:

البعضودرى،التحديدوجهعلعحنا.يعرفلاعبرىاسم

)داثنو،ميعهافر!ةاعديةكلمةوهناك،نجوعأ5معنا.أن

منألابابناأبكلاموأخوهد،لانانضموفد.ثوىا5ومحناها

من025عددهمبلغوقد-وباعتهقورحالرأويينبخي

تائلين،وهرونمرصىعلىالر!ةزثورتهمفط-الجماعةرؤصاء

وسطهاوفيمقدصةبأسرهاالجماعةكل)ن.كفا!5:لهحا

)عداأالربباعةعلىترتفعانبالكصافصا،الرب

ا:ا-3(.6

نصعد.لا:افقالا:وأبكلامداثانيدعرمومىوأرصل

البريةفيمميتاوعلألبئاتفبضأرضمنأصعدتاأنكأفيل

تفيضأرضالىبناتأتلمكذلك،ترؤضاعليناترأسحنى

أعينتقلعهل.وكرومحقولنصيبأعطتاولا،وعلألا

.(1ا-61:24)عدنصحدالا؟التومهؤلاء

خيمةبابإلىالجماعة"كلوهرونمو!علىقورحوجع

.16:91()عد،الجماعةلكلالربمجدخراءىالاجماع

ضيوخوراءوذب،وأبرامداثانالىوذبمر!افقام

القومهؤلاءخيامعناعتزلرا:تائلأالجماعةفكلما)سرائل

ظلعرا.خطاكاهمبجمغظكوالئلالهممماثيئاتم!واولاالغاة

وأبرامداثانوخرج،وأبراموداثانقورحصكنحوالميمن

ضال.وأطفالهماويخهصانائهمامعخيحمايابفيووضا

هؤلاءمات)ن...أرصنىقدالربأنتعلمونبذامو!

الربفليى،)نانكلمصيةوأ!ابمانسانكلكموت

جوناد

أ!-ا!

فاهاالأرضوقحتبدعةالرباتجدع)نولكن.أرسكتد

هؤلاءأننعلمون،الهاويةالىأحياءفهبطوالهمماوكلوابتلعتهم

،الكلامهذابكلايكلممننرغفلصا.بالربازدرواتدالقوم

وكلواتجلعهمناهاالأرضوخحت.تحتهماييالأرضانقت

...الجماعةبينمنفبالوا...الأموالكلمعلقورخكانمن

رجلأوالخمسينالمثنينليكلتالربعندمنناروخرجت

.3(2-ه61:5)عدالبخور،قربراالذين

وهرون،موسىعلىالغدق)صائيلبنيجماعةكلافتذمر

الوبالانعنهمالتكفرإلى-مويىمربا-أصرعهرونولكن

فاقنع،والأحياءالموقىبيناهرونوقص.!مابتدأتدكان

007!14.فتلأنبحدالوبأ

لتحذورهمالحادثةبهذه-بعدفيصا-موصىذكرهموقد

)تثالرنجعةوذراعهالئديدةويدهوعظشهالربتأديبس

المحلةفيمومى)حسدواكبفالمرنمممذكر!.6(وإ:2ا

داثانوابتلمتفاهاالأرضقحت.الربقلوسوهرون

اللهيب.جماعهمفينارواضتحلت،أبوامجماعةعلىوطبقت

يهوذارطلةأ!ئاانظرا-18،ا:606)مزالأشرارأجرق

)11.

:نجودا

،:23(ا6)قضالفل!طينيينعدالآلهةكبرداجونكان

يهوذافي،داجون5!تهما،اليهك!بانمكانينهناكأن؟

با3حالاوتصف،41(15:)كثىجدكلوتشبالقرب

ماحلمنبالقربأضررسبطفيأخرىومدكنة،اداجانأبيت

،داجانت"هيحالئاأفاوالأرجح،:27(ا9)لىالبحر

عبادةأنعلذلكيدل.كافامنالرقيالجنوبالىأ!ا
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جوندا

صزفيوبخاعة،الوتتذلك!الالارواصحةكانت؟احون

.ا-7(5:)2!الحلكشاول

)داجون،الاسمأنالبعضظن:والتارغالاسم)1(

يفا،"حمكة،بمحنى"داج،من-جيروميقرل!-مثق

بمحنى"داجان،منمئتق)نه-فيلرثل-آخرونيقول

و!رى،الحنطةفوالمطر!طيالذىاالجو،الهباعتاره،احنطة

لغاتني3الاممنىعننبحثأنيجبأتا،الآخرالبحض

الكلمةمنصثقةأضهاكرونحثالمجاورةالقديمةالعوب

وتها،ظلتعتبمحىاليل،أدجامن"دجا،المربية

الليق.صوادأىاالدجىا

أنحوالأولسرجونجلاتنيدجونالمبود31وردوتد

وكييكية،الفراتأعالىمنطقةعلحملتهعن.م.(ق0236

مما!ه!هول-)ولأ؟ص،-انارامانجهسجلاتقوكذلك

قبلالثالثةالألف)نيالقديمةالعصورمنذعبادتهعلىيدل

الىق.م.(0153)نحوحمورا!منرسالةوفي.الجلاد(

النله!1)نبل،،اداجوني!ى،أ"مارىدولة2حا،ازمريم

كان"داجرن،أننفهمهناومن.ابابليينعندالمواصفإله

مناعهفجاءوالعراصف،الغيومإله1أوالجوأ)إلهكبر

.باليومالجوتبدعندمااالدجى،

)مخوالحمارنةتلرساثلفي"داجون،الإلهاسمورروقد

..م.(ق0041)ضوأوكارتفيلوحوعلى..م.(ق1375

الهابعل،5أبوهو"داجون،أننجدثهرارأسجلاتوفي

لعلهأوكار!تفيمعبدلهوكان،البهعانتعن!دالعواصف

الهجلاتفيذكرهورد!.البرونزىالحصرشتصفالىءجع

0015مخواض!رتعادفهأنعليدلمماوالبابليةالأضورية

جق؟-داجونأصمورد:القديمالعهدفيداجمون)2(

لأ،ا:ا5)يقيثوعضرفيمثانيز،باص!!رتبطا-القول

كمحانأرصرركانتداحودعادةأنعلىيدلكا،:لم21(11

!إلهبأنهذلكلعدواشهر،أنيلإيمبىدحولتجل

معابدعدةاسداحوثوكان23(،و23ةأ6)قفرالفل!فينيين"

منا:

بالقاءليحتفلواالفلطيررفيهاجتع،غزةنيمبد)أ(

إلههم،لداجونوليدجكوا،اللدودعدوهمك!ئونعلىالقبض

أقطا!فقل،عليمالمددفهدم،لهمليرقصبشونوأتوا

.3(أ:23-أ6)قضرجلآلافثلالةونحوالفلطون

"تابوتالفلطيونأخذفندما:أشدودفيمبد)ب(

وبكر.داجونقرب"وأقاعرهداجونيتقوضعوهالرب

الأرضالىوجههعلىماقطبماجرنوإذاالغدنيالأضدودرون

ايالمطاليومفيوبكرواامكانهفيفأقاموه..!.الرليتابوتأمام

.!3

يوسراد

الربتابوتأعامالأرضعلىوجههعلصاقطبداجونو)إدا

.ا-4(5:)اصمالحنبما،علىمقطرعةوكداهداجرنورأس

*نا"لاندخلإذالمكابيبنعصرحتىقاثضاالمبدهذاظل/وقد

:0183مكا)داجونمبكلوأحرقوأحر!اأضدودالمكار

.4(:ا841،و

وضعجثا:27(9)ثىضانبيتفيآخرممبد)ب(

جبوعجبلمعركةبحدشاولالملكسلاحالفلطييون

اصمانظر0،1:ا.أخداتجونهه)لأبيتفيرأسهواحمروا

.ا-12(.31:

:رعاد

فط،ادردعانظر2:6-أخ)االخمسةزارحأبناءأحد

.(ا!لدهذامنمكانه

:يرسواد

المهدفيذكرهمجاءملوكأربحةأوئلايةحملهاصموهو

وتول،الحر،امالكالقدبمةالفارصيةقومحناه،القدبم

.،بأمره2الحا1هواليونانيةزمعناهإنهيرودوت

الأا؟جمم!8،3!هباب3داريوأ!،لالأو-!،داربو1()

الفاربالاصراطوريةملوكرابعهو5ق.ء.(521-486

الذىحمرداسأوجراماتاثموقبيزكررشبعد2(:اأ)دايال

31عليهيطلقماوكثيزا.قبيزموتبحدالعرشاكنمب

أمجادبهااستحادالتيالككلةلنزواتهياببةاكر،ادار!وس

وكان.حمرداسيدعلأصاكابعدماالفارسيةالاصراطإرية

بقهلملونميز،بموت"الأحميير!أسرةتهيأثيمكر

-الأولكورشإحوةأحدوابنتبيرقوادأحد-داريوس

ضهركأخلالنيقضىوهكذا،الفارسيالجيشولاءبامحاب

الطصخلالفياستطاع!..م.(ق)522"جواملأدا"على

ل!بيثمعركةعرةتحلطملوكتعةيهزمأناباليين

ابستون،صخرةوجهعلىانتصاراتهسجلوقد.عرضه

الفارصيةهي،لغاتبثلاثالممارىبالحطن!اء!)+ول،3

والعيلاية.واكحلأديةالقديمة

أحدحاصرالمحاركهذه)حدىفي)نههكلودوتويقرل

ومعه،الرايعنصرنبوخذاسمبفهاتخذ،بابلعرشمحتصبى

،المدتاضلتطويلحصاروبعد،بابلداخلأتجاعه

ا!ردفييفكرمنصلارمابعظماثهامنآلافثلاثةفصلب

ورفقاؤهالنهرعبروالميتتناىإصاعيف!رماهذاولعل،عيه

الهيكلببناءالقائمينبمساعدةدارروسأمرتتذفيالولاةمن

نأأمرمني!دراقد:بالقولالحمأمرهختم)ذ،أورضليمفي

مصلوئاويحلقيتهمنخبةتسحبالكلامهذايغ!)نانكل



ريوسدايوسراد

عرثهعلىلداريوسصورة

أمرتتدداريوسأنا..مذاأجلمنمزبلةيتهوئجعل،عليها

.13(او6:ا)عزعاجلأ،فيفعل

تنظيم)عادةفيحكمهمنالبايةالسنراتداريوسوصرف

ووضع،المقاطحاتمنوالمد!دولايةعرينفيالامبراطورية

عشر،التاسعالقرنفيسائذاكانبماضيهللبريدمحكئانظائا

وغزا"بريبولى،لطخرايخةعاصصةفي!.الخيلباستخدام

اللبينالقاةحفروأعاد..(.مق451)غوالهندغرلطك!الى

البرسفورعبرثملياوعزا..(.مق513)نحرالأحمرالبحرو

ثورةوأخمد.ق.م.(512)!صومقدونياتراقياعلىواعولى

بحصلا!نامثم.ق.م.()005-394الأدونينالونايخنن

مقهوزاعاد؟..(.مق094)394-اليونانبلادعلفاشلة

..مق864فيوتوفي،الثهرة،"مارائونمعركةبعدفارسإلى

.الونانبلادعلىأخرىلحملةحدوهو

بعدعلىالرعغ!إنققفيالصخرفيمحمورئبرفيدفن،قد

الققي:حا،درجولير.مرالغرلىاخما!اإلىفيلها-أما

الملك:دار!وسيقول9:المبارةهده،آنفاالمدكورالمسمارى

للحقصدكفا،عليهأتاماعلىأصجت،أهورمازادابفضل

الضميف4إلىالقوكطييءأنأريدلا،للخطأصديفاول!ست

.،القوىإلىالضعيفييءأنأيضئاأريدلا!

اللهاستخدمه،عرضهآدعاثبتتأدقبحدحكصهأواثلوني

ء02ففي.الهيمبناءاصيهمالعلىالقدبمشبهمحاونةي

مقاطحاتعلىوالئاحديئاعينقدكانالذى-تاىفام.م.ق

-(المادىداريوسولايةتحتتبلمن)وكاتالفراتغرر

ق.م()521-86،فارسملكداريوسنقثىبدابة

تا"ا.ب(آآ!بمكبم(ت،-"3(ا"أحه32-!ا-ا"-!

أنادار!وسالملك

3ا"أك!-%(اكاا-؟-ثاأا-ممهـ3ا"ابثلاث!لآأا7ءث!+أاص!!ه"ا"(

لعظيمافلكلملوكا

أ!م2-المه(ا3آ-(ا(735اآا؟-إ!)(ا"-اا(ا!)أ!بم-(ا!

ملكفارسملك

-(أ/بمبم!(-611!أا!ر6اأ!-ا3(-(-(اأ3!-3(ب(

الممالكهابمابنلم

"&-صماي(-(ب-(ا((-حه!(لمإ"(-(حابم(-"6+م-"م

ارسأمر(وحمدالاخمينين

هستاسبسدار-سسكابةمنجزء

ايين(إلىايارمنيقرا)
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ريوساد

حجيمنلخعايكلبناءفيضرعواالذ!للهرديالترض

بأن،قدموهاايييالحجةوارسل،ا-3(5:)عزراوزكر!ا

الهبكل،يناءو)زرباب!لألثثبصررحمتاأذنقدالملككورش

بخاءؤالعملولكن،الأمرلاضطلاعالأولداردرسالملكإلى

.5:5(،عزذلكأثاءفيقوقفلمالمحكل

صراعاتخرةالأولو!ار!وسقمبيزلونماالفترةوكانت

والتظيم،الإدارةقبالكنامةللفرسثهدمماولكن،دموية

-مكموبدرجضكلعل-الوثقةتلكعلالعثورأمكنأنه

.ه)ممبنانا،أو)أحما،مدتهيناءليةمدتفيفرعيةمكبةفي

الردلماعذتتناىالأوامرهالأولدار!وسأ!درثمومن

6-ة6)عزالرعبرجز!ةمنبالمالوامدادهمالمحكلبناءفي

آلهة!عبدكانالذىالملكداريوسأنعجبومن.12(

الملكحياةلأجلالماء...الإلهالصلاة!طلب،عديد!

.1(.6:)عزويخه،

وتثجحاتداركوسالملكلهمقدمهاالتيالمموناتوبهذه

الشةفيايكلبناءالهوداشطاع،وزكركاحجيالنبصن

..م.(ق518مارس/)فبراررلداركوسال!ابعة

-324)كلا"!"أوكاسداريوسأوافافيداريوس5(2)

ول.لاث!،5)9هـنوثاسأاصماليونايونعليهويطلق.(.مق404

أحضوكلشالنوهو،الفاريةللامبراطوريةالابعالحاآوهو

ريوساد

ابار!ساتىازوجتوكانت.بايلةمحظيةمن(ا:ا)أستوالأول

أرىمما،الفل2الحاهي،المكايدوندبريالدهاءاثتهرتالتي

وصد!اساردسفيثوراتوقيامعهدهزالم!لكةضحفإلى

الفنتنة2جزيهوداسنناثعهد.وفي.وغكلهاومصروتبرص

والامرةأورضليمفيبالسلطاتأصوان(شبالقرباليلضهر)في

طائل.يلاولكن،الجزكلةفييكلهمكناء)عادةفيلمعاوتهم

أورضليمالىذ!اذمي،الثافيدار!وسعهدفيانهوالأرجح

غ)ضعبه!نتئتفدالمفا!منالكرووجداثانيةللمرة

:ا2)غالكهنةبحمىأعاهنحمياضركذكر؟:6-25(.ا3

الىالبعفىدفعممااروحانانين"!لوعاصممهاش22(،

دار*سهو)نما22(:ا2)غالفارصي،"داركوسبأنالنول

يرسيفوسلأن،.(.مق331-)335"فودومانوس،اثاك

غزوكد..مق332ليللكهنةرئئاكان،ايلوعأنولكر

روص!فرسكبهمايأنسلمناواذا.لفلطيناكبرالاسكندر

!دعونالذفىابقادنظركةيهدمفإنهتاريخئا!حيحذلكعن

يذكر!وسيفوسلأن،المكايينعهدفيكتبدا!السفرأن

نخةاكبرللاسكندوقدمهـعلرع،أن،باثرةذلكبعد

نأويحتملعنه.دانجالبهأنجأأنصبقمالرىدايالسفرمن

332فيللكهنةرئئاكانآخراكدوغا5!صدكانيوجفوس

مناكنضفوما.الأحماءتنكررأوش!ابهماكرفما.م.ق

للكهنةرئيئاكان!حانانأنكبتالقتينجزروةفينحطوطات

الأولداريوسعهدفيالفارسيةالامبراطووية
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الماديدار-ووس

للكهنةرئيئاكدوعابئكونأنيخفيلامماق.م.804في

لمأنهوبئصة،الثاردارورسحكمأواخرفي.م.ق404في

العممالكهنةرنسكوعمنأجيالحمةسوىمضتندنكن

951عامحتىللكهنةرئياظلالذىا(أواا:.2)غ

-سحانانبنلمحرعأنأيضئاويحتمل.ا(ا6::7،أأزك..مق

قدع!رهكرنلابذلكفإنهق.م.332شةالىعاشقد

.صتبذاأيزاي!ومو،صنةابةتجاوز

الماد!طي:دار-سس

حكمنحتا(:9)دانبال،الكلدانببنمملكةعلىملك"الدي

503:)دانياليلاصرمرتعقب6:28(،)دانيالكورش

أدىوالذكيأصدر.الذىالمرصمالىضهرتهوترجع3(.وا

ومجب28(.7-)6:الأسودجبنيدانيالالنبيطرحالى

)521-ايتاشسأالأولداريوسوبينبيةالخلطعدم

31وا(9:)دانيالالمادييننلمنكانلأنه،.م.(ق486

فيالمادىدار!وسولدوقد.ا(9:)دانيالأحئوروشأيه

ضوطعندسنةوصينلأنينابنكانلأنه،..مق1016006

.5:31(دانيالانظر-ق.م.953في)أيبابل

ملكاكانبالحرىبل،فارسعلىملكاداريوسيكنولم

ولذلك،:28(6)دانيالفارسملككورشقبلمنبابلعلى

دانيال)انظرثلأنصرلبوخذكانمثلماالسلطانمنلهيكنلم

)3:92.

نيمجهولكاتبكتبهدانيالسفرأنالنقادبعضو-فىعم

أنهخطأظنالذىق.م.(164سنةنحر)قالمكايينعصر

عقبالمادىدار!رسيحكمهامتفلةيديةمملكةهناككانت

سفرولكن.عيافارسملككورشاضلاءوقبلبابلضوط

كلعلىعامملكصورةاددىداريوس3ررلادابال

تالغا،ملكاكانأنهبو!وحيذكربالحر!ل،الاصراطورية

مملكةعلىملكا(خعل)أوئئك،الذى5:صراحةعنهفيقول

لمادىاعطيت1المملكةأنيذكركا،(\9:)دايخالالكلدانيين

نأبفادرداريوسيكنلمئمومن.5:28()دايال،وفارس

.1(6:د)دانيال:فارس،مادىثريعة5ينو

أوأنلفيودرتاكشنتايىالمسحار!ةانحطوطاتولكن

بابلبسقوطأحاطتالتيالظروفأوضحتالعثربنالقرن

13هوهذاهالمادى"داركوسأنجذاوالآرجح..مق953في

بابلعلىكورشعيهالذى2الحا)دلا*هداقه(الجوبارو،آخر

ناثأوامرزبانا،وكرينمةبتوليةبلأررهفقام،فتحهافور

هذاوجوبارو.ا(6:)دانيالهزكهابحدبابلمملكةفيآحا

حا2ل!)دلال!8"ورجبارو،ويينبينهالحلطعدمأويجب

ثلالةيحدهاوماتبابلفتحالذىلكورثىالحاموالقلاطجويام

الخطوطاتفياحمهترددنعدوسا،نبو8أخبارقجاء!أصابيع

دان

انهروواءومالبابل2كحاعائاعئ!رالأربحةطيلةالمسماركة

الحصيةللمنطقةحاكضاكانأنهاى،(الخصيبالهلال)أى

وفلطبنهويخببةوصريةاليا:السكانكيةالئاصة

اطلاقأما.الجطقةتلكفيا!رمينفيالرعبحثاحمهوكان

خطأتفلا،دايالمنالادسالأ!حاح!عيهملكلقب

اعلك،لقبأطلقفهكذا،كورشيدتحتملكاكانألهرغم

.51:92(ندسا"نبوعننا"ئاكانأنهمعايلث!اصر،عل

هالمادىادار!رسخليةعنمعلوماتدانيالصفرلناويفدم

نصرنجوخذوعنبلليئاصرضخصيةعنباتدمممااممر

وعمرهأبه3وااحمهوركرالذىالوحيدالملكصو،نفه

حكمأنهالا،دلاصرمثلنائئاملكاكانوعأنه.وجنيته

أنهذلكمنوالأهم.الخليعسابقهمناممروكفاعةبحزمبابل

.2-27()6:هدانباللإلهالمجدأعطى

:دامرس

البحضويقول،اليقينوجهعلىمفاه!لملايونافياصم

ورىبيما،"عجلة،مفاهالذى"دامالى،لاممتحريف)نه

"داماياالشر!ةايونايخةالكلحةمنازوجةهمناهأنابعض

بوب!للرصلاضمعناللراقيالاءاحدى31دامرسأوه

نجرفيلرقافيكتب،بأثيا،باغوساأريوسفييبهلموهر

درونييرسمنهم.وآمنرابهالتصقواأناضاولكن5:الأعمال

17:)أعمحهما،وآخروندامرساحمهاوامرأةالأرورباغي

البعض،يوىولكن.ذلكمناكلرشيئاعانعرفولا3(.4

أحدد!ونسوسمعوذكرها،صاهايذكرألوقاأنحيث

رجالأحدزوجةأرزوجتهكانتأضهايخحتمل،المدتقضاة

البض)نبل،الاحمالينأىعلىدللولا،أثينافيالحلياالطبفة

ثلالفضياتالناءتحضرألىأثيافيالعادةتكنلمأنهيرون

بالحرىأوالرعاعمنكانتأفهافلابد،العامةالاجماعاتهذه

.احمالاتمجردهذهولكن،الساتطاتمن

:دان

قاض،أوادئانمحنا.عبريأسمدان:لصوبلندان1()

بلهةمنالأولوالابن،يحقربأبخاءشالحاسالابنوهو

كافتلأنهالهاابئا-عولدهعد-اعنبرتهالىراحيلجاربة

وأعطاقلصوقأيصاوحمعلمياللهقضىقد5:وقالت،عاقرا

نفتالىوكان،03:3-6()تكدانا،اعهدعتلذلك.ابثا

كلصاتصدىنرىلأولاده!قوببركةوني.القيقأخاه

)صرائل،أسباطكأحدضعبهيد!)دان:عنهقال)ذ،راجل

.:16(94،لك

بندانشخصعنآخرثثا!ذكرلاالكابوكاد
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دان

معنزلالذى"حوشيم،صوىأنجاهلهمنيذكرولا،!قوب

)عدا!ئا"شوحام،،يمى،:23(64)تكعصرالى!حقوب

62:24).

عدعدذاالأصباطئافيدانجطكان:الصمطدان)2(

ألفاوصتيناثينعددهمفكان،مصرمن)صأئلفيخروج

،موآبعرباتفيالثافيايعدادوفي.:93(-ا)عدمئةوجع

.26:43()عددئةوأربعألفاوصتينأربعةعددهمكان

ويزلالاجماعخيمةمنالئصالالىعلدانمطوكان

وكان.2(:ه2:2501،)عدونفتالميأضكلصبطاراتهتحت

.أ:12()عددأيخعزرمصرمنالحروجعندالطرئش

منموصىأرصلهمالذ-شالجواصهىيندانبطئملوكان

)عدجملقبينعيئيل،كنعانأرضلتجسوافارانبر!ة

وهو،دانسبطمنأخيحاماكبنأهويابوكان.1(:2ا3

حيمةصغفيأورىبنبصليثيلعاونالذيالحكيمالرجل

13علىجدفالذىالرجلأن!.31:6()خرالاجما!ا

:24الادانمطصامرأةاينكان،برجمهالربفأمرالله

للفةعبالجبلعليقفونممندانجطوكان.ا-12(.

ألطزارمعاضتركالذىدانجطرئيىوكان.1(:273)ث

الأصباطبينكنحانأرضتقسيمعندنونبنوكرعالكاس

.34:22()عديجل،بنئي5هو

لأنرايممجاوزادانسبطنصيبكان:الطنصب)3(

صفرفيجاءوما.للجبلالنرم!ةالفوحعلىويهوذاوبخاش

،5:17()تضأ،الفنلدىاستوطنلماذاودان5:القضاة

ابحر،إلىماوتتنيوصلتالضيةدانتخومأنبنيتد

الى!زلرنيدعوهموأالجبلفيحصروهمالأمور!ننولكن

سجزءوأكىبأخصببتنحوافلم:34(ا)قضالوادى،

بمدنجدئم.وابحرالجبلبينالحصبالهلوهونيبم

ثهشونالربلهمفأقام،دانسبطالفلسطينيونأذلكيفذلك

.ا-16(4)تضالفلسطنننمنلهمانتقمالذى

ئةستةعيرتهممندانبنوأرص:الدالعنكارأ)،(

اصمودعرا،ذلكلهمفتم،علمهاللاضلاءلايثىالىرجل

تعطعناالقصةوهذه.3(ا-ا:81)قضدانأبهمباصمالمدت

فإذ.الأيامتلكفيساثدهكافتالتيالأحوالعنرائحةلمحة

لاشىالىجواس!خةأرصلوا،تخومهمتوسعدانبخوأراد

ساكنينفمهاالذ!ناالثحبفرأوا،للاردنالمالىالطرففي

الأرضفيوليىطمنينصشرمجينالبموننكحادةبطمأمنة

لأتاال!منصعدتوموا5:لهموقالوااخوتهمالىفعادوا،مؤذ"

كانتالمدتنلكأنومحدو5جذاجعدةهيوهوذاالأرفىرأ!ا

"الأرضوكانتحراصةأوأصواردلاللصيمو!ننعستحمرة

07-81)قضلشءهعوزتليىمكان000،5الطرفينواصحة

83ل4

المدينة-ناد

وكاهنه،مبخامعوتصرفهمرجلئةالستوذهاب.ا(.

محبوذاو)قاقهيخا"ثمالوأخذهم،لاضعلىواشلاؤهم

طئدةكانتايىوالخرافاثالفوضىمدىتبينهذهص،لهم

.الوتذلكفي

-حدثأنه)2:14(الئاقالأيامأخبارفيجاءمماو!دو

دانسبطانقاممنوبالركم.والمييندإنصبطينتزاوج

،الثمالفيالجديدوموقعهمالجنوبفيالقديمموتعهملين

:أ2أخا)الرقتبحضالأسباطبينبمكانهماحتفظواأغمإلا

التاريخفيهامدوراكطالبطيلعبلمولكن.22(35:27،

!،الأيامأنجارسرآتوافيدادسبطيذكرلا)ذ،اللاحق

.6(هو)7:الرؤكاضرفييذكرلا

،ثهونشخصيةهيدان.سبطفيظهرتثخصيةوأكبر

يخفاكانفقد،ثملضردانجططبائعيمثلكانأنهوللو

)نك(الشلعلىوافعوائاالطريقعلىجة5،نحادغامتقفا

أسدإضبلفهر،الهجومفيتوئاصيقاكانولكه،(:9417

.33:22()تثباضانأمنثب

ينة:المد:دان

ومنإصائيل،أرص!الأفصىلطتفعبأفهانشنهرمدكنة

اعم،ا0:2)تض،جعبئرإلىدانمن5:عبارةجاتهنا

)يى،الشمباسمقد!ئاتصفالمدينةوكانت.3:.2(

حتقاعمأنهوورجح،:92(18)قضلال!أرا:47(9

كلمةنفها)وهيالقديمةالاميةفياأصد،محناهاكلمةمن

لصورمنطرفةمتوطةأصلأكانتولحلها.العرد!ة(في،البت

وابحر.أراملينالقديمالطريقعلتقع،صيلونأو

ضدالدفاعوطثلالىالمالمينالاي!اسكانافتمروفد

لايقالىجاعرالماالذ!،الداننعرةمنالنزاةهجمات

لموبالنارالمدينة"وأحرترااليفصبهدالمطشنينأهلهاضريوا

وسكنواالمدينة...نجواصيدونعنبعيدةلأنهايقذمنيكن

ولدالذىأبيمدان3بادانالمدينةاصمودعوا،بها

:27-أ8)فضلاثى،أولأالمدلهنة31وكان.لاصأهول

.)92

الذكي:28(ا8)قضرحوب،)بيتوادىفيالمديخةرقع

.حرمونوجبللبانجبللينا!وبالىالشمالمنتمد

ونبعلبنانجبلمنبالقربكانتأنهايوسيفوسيذكربما

أعا.صيلونمنواحدوومسفرمافةعلالأصغرالأردن

رومانيةأيالأربحةبمقدارباياسعنتبحداغافيقوليوسايوس

.بانياسمنالضبالىالواقعالها!فيصررإلىالطرلمقعل

الرلىالمقابلوهر-"القاضي،اسمتحملالتيوافضبة

الثجواتيينمنترتفع-العبر!ة،ادانلكلمةالدسق



المدينة-نداينةالمد-ندا

دانلموقعخريطة
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دانيال

تدنا،ثمانينالىأربمينبينماالىالأرضتك!واييوالأعاب

بمياهمياههوتتصلالفررالجابعلىالأردنيناليعاكبريفعلما

كتدفقالذى،االلذانكريكوناالآخرالجاتعلنهأصنرفي

وحمبة.بانياسمنالقادمةانه!ات!قابلجثجنوئا

بعض-خامدقديمبركانفوهةوهو-التلهذافيوتوجد

أمرزوقالثخ)تبريرجد!،الجنولةالجهةعلىالقديمةالبفايا

.مقدستانشجرتانتظلله

باصةالدانجودأ5أقامهاالتيوالئ!عاهلرالمفدساشروفد

اينيهرناثاناوكان،اشيلوه،دالربيتوجودفترةطوال

جيرومإلىالدانيينلسبطكهنةوبنوههوضبنجرضوم

مل18:03،2قض-فلاعرتنكعباهاأن)ووم،الأرض

.ا:92(5

نأويدو،الذبعجلالأرلكلبعامأقامالمدممنةننسوفي

)املخطهنجاحعلىعاملأكانتالأولىالمكانقداصة

فلاصرتغلتأخذ،يهوديلتقبدوطبئا.92(وأ:228

طبريمونبنبنددأمامدانمدنةضطت!.الذهبيالعجل

لربعاماصتردهاثم،ا:4(6أخ22،.15:)املأرامملك

العبرافيأبرامطاردوقد.2(ا:ه4مل)2كوآشابنالثافي

.(41:41)تكدان،الىوتبمهم5كدرلمرمرجيث!)ابراهيم(

فياراويق،باسم"لايق،بالحرىأو،دان315وردوقد

.ق.م.(1436ا-!4).الثاكتحتمىغزواتسجلات

:نيالدا

اسم:وهو،(قاضىأوديافي"اللهمفاهعبرىاسم

خغقواضتركعزرامعجاءاكامارعائلةمنلاوى)1(

.6(:01غ8،2:)عزالميثاق

سفرصاحبوهو،يهوذافيالملكىالنسلمننيى)2(

.(التايةالمادة)انظردالال

النبي:دانال

منالأولىالفترةعنضيثانعرفلا؟المكر)اصاأ)1(

حيث،احمهمجملالذىالسفرفيكبماسوىدانيالجاة

ومنالملكنسلمنال!ثبانمنواحذاكانأنهالفريذكر

منالثالثةالةفيبابلالىفيخذنصرأخذهمالذنالرفاء

عيبضلاخيائا5هؤلاءوكان.صهوذاملكجهوياقيمملك

وذوى!مرفةوعارفينحكصةكلقحاذقين،الجظرحان

وأمر،الملكقصرفيالوقوفعلقوةصموالذ!،بالحلم!م

نصينالهموعنن،ولسانهمالكلدانين"كابه!لمرهمأنالملك

وعند،سنوأتثلاثلمدةمئروبهوحمرالملكأطايبمنورئا

الخصهانرئىاأضفز،لهموجحل،،الملكأمامكفوننهايتها
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النبيدانيال

دلطئاصر،دانيالفسمي،باليةأعاء-عنهمالمئوك-

-ثارى-ليتا-بلو5هوالبابليةفيالاسمهذاكانوربما

،،الملكرينةعلحما!تكاسبغابمل"أجهايمنىالذىأوص،

دانيالفيهكانالذىالوضعفيلخمىللفايةمناباصموهو

الفتيةأعمارأنوالأرجح.بابلملكبلاطفييوياقيمعنريخة

فيالبيالىأخذواعندماضةا-215بينتراوحكانت

بابل.

ولاالملكبأطاببتجسلاأنهقلبهفيفجعلدانيال"أما

بأصله!أذنأناطصهانرئيىمنفطلب،عروبه،بخمر

فسحعيهقنعمةاللهوأعطاهم،الماءوضربالحضروات

للخطررأصهتعرضمنأضفنزخوفرغمالأصهذانيلهم

،الطعامهذاتناولهم)يى!ؤدىقدالذيالهز!لالمظهربسبب

وجربهم.أقرانهمشالآخرلهنللقيانالصحةبمظهرقورنما)ذا

ظهرتالأيامالفرةنهاية"وعدأيامعرةلمدةالخصيانرئي!

أطابمنالآكلينالتانكلمنلحئاوأصأح!نمناظرهم

اللهفأعطاهمالأربعةالقبانهؤلاءأما:لنقرأحتى،!الملك

بكلفهيئادانيالوكان.وحكمةمحابةصقيوعقلأمعرفة

تحدثاثلاث(،)الشواتالأيامفهايةوعند.والأحلامالرؤى

أضعاف"عحرةفوجدهمفهم،حكمةأمركل"فيالملكالهم

ا:4-)دانيالمملكه،فيالذ!نوالحرةالمجوسكلفوق

الحامةدانجالخدمةكانت:الأحلاممنسردا!ال)2(

قللأحلامكمفرلهظهورأولوكان،تعيمهمعنجمة

عظيضاتمثالأحل!هفينهوخذنصررأكيفقد،الئافيالأصحاح

وصدره،خالصذبمنرأمىذاالجظروهائلاللمحانثديد

منوعاقاه،النحاسمنوفخذاهوبطنه،الفضةمنوذراعا.

ورأى.خزفمنوالبعضحدكدمنبمضهماوتدماه،الحدكد

أصبحخىقطعالىويحطمهاكئال!ربيدكأبغصقطعحجرا

اكئالضربالذىالحجرأعحخا،الر!احفرضهاكمصافة

نومهمنالملكصحاولما.كلهاالأرضملأهاللأجبلأ

حكماءمنوطلب،الحلمبنهانظاهرأونى،المضطرب

عاجزون)نهمالحكماءفالواذ.وتفو.بالحلميخبروهأنبابل

هددهم،بههو!نهبرهملمطالماتفوهأوبالحلمالانجارعن

الحكماءمعحاضزاكنلمدانبالأنر!دو.بالموتالملك

حكماءجمعبفنلالملكبأصعلمفلما.الملكأمامالآخر!ن

وطلببجحارةالملكالىذب،الثلالةووفاتهوفجمبمابابل

دتهالىذبثم.التضولهويينأماعهليقفوخالهمجدأن

وفي.لدايالوتفس!.الحلماللهفكثف،ورفاقههروصلى

فنمر،وتفرهبالحلموأخبر.الملكالىدخلالمحددالوقت

بلاطفيريخحة!راكزوأعطاهمبالهداكاالثلالةورفاتهدانيالالملك

الملك.



النبيدايال

نصرخذلبوخرآحلملتفس!تسجبلأابعالرحلأصحاافيونجد

مبقة)شارة،سلاكمنبأمرقطحتالتىالحظيصةالثجرةعن

الملك.لجنون

بالمهدالخاصالأصحاحويطالعنا:العلاماتمفر)3(

ظهرتمألوفةعركتابةلتفواشدعىإذ،لدايخالالثا!

بابل،امراطوريةبانقضاءأنجأت،بيلثاصرقصرحائطعلى

ألبىالحدمةهذهوبسبب.والفريرالماديينامراطوريةوظهور

النبيدايال

ونودىعنفهحولذبمنقلادةو،صحتالأرجراندايخاق

الم!لكة.فيثاثابه

أناسلرؤىمفرمجردداياليكنلم:الرافيداظل)4(

لأربعةتجيلأالأخيرةالتةالأصحاحاتنينجدإذ،آخر!ن

لالتاريخخاصةإعلاناتحولحميهاتدور،رؤاهمنحمةأو

لثلحلاتهاوتجاصة!المظمىالحالملابراطورياتالفادم

المبا.لمملكةالائبةالنصرةعنوالبرءات،الله

بابلخرائبليأسدتمثال
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السفرفىانيال

ومفركرالقامتيازاتهعلىعلاوة:الملكورير)5(

عهردؤالحكومةفيرفيحةفزلةالىدانبالوعل،للأحلام

كورشلدىوربما،المادىوداردوسوجملثاعرنبوخذنصر

يهالموثوقالوجدالمصدروهو-دانبالسفرأنالا.أيضئا

انجازأتهعنكثيرايخبرنالم-الموضوعهذاعنلل!حلومات

لابفيوكان،بابلفيالحكماءكبكلكانأنهالا،المدنية

نبوخذنصر،أيامفيبابلولايةكلعلىحاكضاكان؟،الملك

داريوسجعله!،المحلكةفيانكالرجلجعلهللثاصروأن

الماءلةوالمرازيةالولاةجمغبأمرهم!أتمررؤساءثلالةمنواحذا

كلها.المملكةعلورلهأنداريوسفكرلفددل.والحثر!

حتى،وعدليأمانةالمناصبهذهبغؤسلكأنهوواضح

يجلوالمو)ذ،والمرازبةوالولاةالآخر!الرؤطءكراهيةأفار

،مرسوم)صدارعلىالملكحرضوا،خطأأىالرعةأعمالهفي

فيمرجفاكانلكنهعافا،مرصقاوكرفضكلهفي!در

)قامةعنعاجزونأنهمرأوافقد،وحدهدانيالضدالحفيقة

ولذلك.الههلر!ةتحلقةكانت)ذاإلا،ضدهصحيحةضهمة

عللإنسانمجوزلابأنهالملكمنمرسوماضصدارالىصعوا

منالا)نسانأوإلهمنضىءأىدطلبأنورئاثلاينعدى

مراتئلاثعلايخةبصلأندانبالعادةمنكانولما.الملك

تنروامكايةولحدم.زلك!حلوهوضطفقد،ايومفي

جبفيبالإلظءللمرصومطبفاعيهخكم،وفارسماديقافون

أن!قدرلملكنه،ذلكبببللغايةالملكرانزعج.الأصود

الذىالههسدأنلمحانهعنلدانبالكبرأفهالا،العفويةنو!عبمنع

ذلك،حدثوبالفمل.ينجهصوفالدوامعلكه!ؤمنكان

،دانيالونادىالجبإلىايالميالصباحفيالملكاخرليعدسااذ

.الأصودأفواهوصدملاكهأرصلقداللهكأندائيالأجابه

كطرحأنالملكوأمر،صيئاالجبمندا!الخرجوهكذا

بطضت،الجبأسفلالىيصلواأنوتجل،عالهاضبهواالذك

عظامهم.كلوصقتالأصدبهم

السفر:دانيال

سليمةتسصية،دايال،3باالفرتية)ن:الاسمأولأ:-

الرثيسيةالخصيةباعتبارهأوكالبههردانيالأنباعنارصاء

دانيالسفريقع:القانون!ةالأسفارلينوف!عه:-لانئا

حزلمحالسفربحدالرئينالأنبياءفيالمقدسالكتابفي

اللالينةالنرجمةوفيالبعينيةالنرجمةفيالنللحبباشرة

القمفي-سضعبالعبرىالمقدسالكتمابؤلكنه،)الفولحاتا(

االكابات،أى"محوبيم،المسالقانونهةللأنحارالثالث

السبجة.الترجةفيالمقدتالكتاباتأىجيوجرا!ا،الها"ويسمى

للأسفارالثالثبالقسموضعدايخالمفرأنالبعضوفىعم
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،الآخر!الأنبياءمنظزاأقلأنهظنوالأنهماما،الفآنومة

مناببىىأوائانالتمختامبحدكتبقدالنرلأنأو

الجزءبهذاوضعفدالفرأنالأرجحولكن،القانونيةالأضار

،انثا،دانيال!تبرواالآنهمالعبر!ةفيالقانونيةالأضارمن

ائافيدالفسم!رضعلم)ذ،واحكيئا،ار!لئا(بالحرىكانبل

خصص!ماالأنباء،1كاياتسوىالعبريةالقانونيةالأمفارمن

وأ،والكهنةوالحكماءالرأنينمحناباتلائرالثاكالقم

ضعرية.صهنةلك!تالتيأوببيتنسبلاالتيالكابات

علىللد!ةتخدمالتىالرنانيةالكلمةأن)ذلبىحدثوقد

وفي.وهرا!ه"فبي،الحبريتينالكلقينممنىتؤدى6افيمفى

رؤى،"الرالى*ى،بيما"ابيهالىككلماللهنجدالمتدسالكاب

بينوضعدانيال،5ضرأنالبضوكلى.أحلافاويحلم

موبةلديهكانتأنهباضراضاالأنياء،لننوليى"الكعابات،

جميعأننذكرأنيجبولكن.نجوئاشصئايشغلأندوناببرة

منهي،القانونةالأضارمنالكرموضعلتريبالمبررات

هذاعنتارجنهةأدلةأىلدنماي!)ذوالنخمينالحدسقبيل

كتأنهروجحالذىسواخينيشوععصرقبلالموضوع

ق.م.018صنةحوالمي

إلىللموضوعتبفاالفرينقسم:السفرأتسام:-لاالا

أصحاحات،ستةمنفهماصيتكرن،رئيونقين

ائافيالق!مأما،التاريخةالفصولنهماالأولالقسمتضمن

منيخلولاالآولالقسمأنرغم،النبريةالأجزاءفيتضمن

وجهوعلى.تاريخيةوقاثعمنالثافيالق!ميخلولاكا،نبوات

كله.للصفرنمهدعنعبارةالأولالأ!حاحنجد،4النحد

الأحدافيبعنىالسادسالىالثافيمنالأصحاحاتوتضرح

بابل.حكاممععلاقاتهم!الثلالةورفافهدانيالتاريخفيالراثمة

دانيالرؤىعثرالثاقالىالابعمنالأصحاحاتوتروى

علاقهافيوبخاعةالعظمىالعالمحةالابراطررياتبخصوعى

الله.جملكوت

التىللغاتتبغاأ!ئاالفرتقيموككن:اللفات:-رابفا

والمدداثافيالأصحاحمنابتداءالأراميالضمالى!هاكب

نجضمالعبرىالقمأمما،الابعالأصحاحنها!حتىمنهالرابع

اللغةلهجاتيإحدىمكنوبةالأراميةوالأجزاء.السفرباقي

نأتكادومي،الكامةالأرايةأوبالكلدانهةتعرفالأرامية

ونظرا.عزراسفرمنأجزاءبهاكتبتالتياللهجةثلتكون

اللنةلهذهالمحزةوالفارصهةالباببةالكلماتمنللعددالكبر

مصر،فيحديئاالمكثةالبردياتبهاالمكتوبةواللغة،الأراصية

والتراكبوالأفعالالأحماءأ!ئكالفيالعامللثابهنظزاوأفئا

ت!يهايمكنالعصرذلكفيالأرايةاللغةفإن،النحوية

الفارسية.البابيةبالأراية

الفرمنالقصديى:السفرمنالفرض:-خام!ئا
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،عمر.ولانبهرزكرفهولا،دايخاللجاةجلأكرنأن

ثصدلم!.المديدةحياتهمنفقطقليلةأحداثاالايذكرلاكا

الهدفإن.دابلفيالشىفيإمرائيللتاريخصلأككونأنصنه

الالهة،الفايةطر!قعنأنه-كيفوريناأنهوالغرمن

وقدرتهالابقاللهوعلم،ال!ماويةالممجزيةوالندخلات

الطبيتقوىويوحهكحكمالحمواتالهأن-الرمدية

الأرضملوكوأعتى،العبرانببنالأصىوحباةالأموتاريخ

وضعبه.خدامهلصا!الحكيمةالإلهةحططهلنحفبق

بادىءفيجينوزا،5أنكردقد:السفرةوحلى:-سادسا

كبمنأخذقدالأولالجزءإنقانلأ،النروحدةالأمر

بيناللغةفيالاخلافعلافتراضهمؤصا،الكلدانيينتواريخ

الفولفيبيرزامعيخوتنريتق.وائاقالأولالقسمين

تنتقلحيثالابعبالأصحاحاثافيالقمبدأولكنه،بقمين

ويقق،المتكلم!يغةالىالغائبصيةمنالحدبثرواية

كنهاندالرؤى)نيقولحيث،ليوتنععحا"ه!()3"كرلرأ

كاتبكتهافغدالأولىالتةالأصحاحاتأما،البىفيدانيال

كله.الفرصياغةبإعادةأيضئاقام،لاحقزمنفيآخر

بحفرالنبواتمنبعضاأنولهس3ه)نلاحريلل،أوافونوفىعم

أنطيوكى!5عهدفيعاشييردممطضخمىضخمهاقدا!دانيا

أرفةعلىالفرنجواتدلالةلمعاصريهبب-حتىإلمان!!

القهر.

لكن،عامةبصورةالفربرحدةولانجزوكلرويتسك

-ا:ه)1عثرالحادىالأصحاحمنجزءاأنأولهماحتقد

،أ:أ.صنالجزءأنفيزعملانجأما.بعدفيماأضيفقد45(

الأصلى.الحملعلىدخيلأ:ه-213ا:44،ا

كانتالأرايةالأجزاء)ناه"ولأعللا()4ايهرلد،ويقول

اليهبملرأىوهو،اكبرالاصكندرزمننذموجودة

نأأ!ه"ح)+هأن"لشهوريفقدو.يضئاأهـ3،3(ءكا)أكاصتر"!

مردمفاتجمعتنحتلفةأصبةأجزاءعرةمنمكونالسفر

ىديعنفداذ،وهخيزأ.الثلاثةورفاقهدايخالعنتحدثأغا

الإمبراطوريةهيالرابعةالمملكةأن.ع!(ط34!"4)علاجارد

سةحواليكتبتدالابعالأصحاحأديزعممإنه،الروماية

)-"!عه!بورفكلىباس!ناء:السفرأصالة:-سابفا

سجىغركونافييخلسرف)وهوالحدكثةالأفلاطويةفيلوف

دانيالضرأصالةأحديبهرلم،المبلادى(الثاكالقرنس

الهجوموقام،عثرالابعالقرنفيالربوبيةالحركةيامحتى

علتالفرأ!الةعلى

.البوات1()

.المحجزات)2(

السفردانيال

)7:28-8:48(دانيالدفرمنلجزءصورة

م025نحوإلىترجعمصرفيوجدتنحطوطةفي

)3(ابص.

)،(اللفة.

التاريخية.الأحداث)5(

علدايخالضرأصالةمهاجينقسيمبمكن:النوات(1)

يبهرونالذ-شأولئك:فر!ينإلىبهالمرجودةالنبراتأساس

الطابعأنورعمونالذ!نوأوبك،عامةبصورةانبوات

ويئتل.الأصالةعدمعلىكافيدليلدايخالببراتالرؤوي

بل،فحسبالميجةيبهرونلاالذينعلىمنهمالأولالفريق

عنللحدافعينعلهمالردتركويمكن.أيفاالألر!ةككرون

الثاقشالنركهأما.الوحىعنوبخاصةالألرهيةتعاليم

بالمسيجةحيقةيؤمنونلأفمنحتلفطابعفلهمالمهابين

والتغصيلالتحديدخراصبحض)نيقولونولكهم،والبوات

العهدنبواتصاثرعن،دايخالصفرفيالنبريةالأجزاءتميزالتى
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.اياؤلموضعفيالنرأسالةتضع،القديم

كأنهعادة!وصفوالذى،ناالموجوداببرةطاح)نوتال

كتعدماالم!لادقبلالثافيالفرنفىالانئألم،"رروى،

)حدىلان،البينيةوالأتوالأخنوخكا-منأجزاء

منمرمة!حوادثتسجلأغاهى،للررىالأصاصةالحواعى

دعيدماضزمانالبالمتكلمترجع)ذامتفبةكانتلو

نبواتتتضحنالكابةبأنالإحاسالفارىء)عطاءيفرض

عزاءويعلى،وايصدكأيالتةالك!بأتواللتحظى،حيضة

يتكلونعنرعا!ةؤالإيةالحنا!ة!ةبنفاذيعتمونللذين

عليه.

ومنابئفيالركلمقداللهبأندؤنونالذ!كانولما

اببراتوضوحلمدىحمودوضعكلكنملا،الأنج!اءخلال

يفنرضراأن،لا،خلالهممن!مناأنابابمناللهيجدالتى

فلترك،طايمهاأووقاأوالإعلاناتلتلكمعئاأصلوئا

ضرأصالةعنررافعواأنالإعلاناتهذ.)مكانعةعنللحدافعين

نأمنطئابمكنه،الإعلاناتهذهضهقةرومنفمن،دايخال

دللألع!زائفةرؤىبحضووجود.دايالضربأصالةرومن

عدم!نيلامزيفةأناجيلوجودأن!،زائفةجميمهاأنهاعلى

صالقة.أصلةأناجعلوجود

النرأصالةعلللاعراضاتبابةأما:الممجزات)2(

نأإلاكفافلا،بهالرار!ةالمحجزاتونوجمةعددأطسعل

منبالمحجزاتالملىءالمسيحىالتاريخبكلكلتبطذلك)نفقرل

اليهابأضاراضبعادفيبدأنانحن!)ذا،انا!ةالالبدا!ة

توففأنيمكنفأين،بهاوردتقدمعجزتأحدأثالأنالمقدس

فعلأ؟

وهو،دانباللفربالنبةأشداعراضهناك:النص)3(

للجزءالأصلىالنصبأن)!3!"ءأ!ا!سثهورن،زعم

يمكتالابحيث،بهالمبثجرىقدالأرامهةباللغةالمكترب

للاعتراضيدعوناماهناكوليى،الصحيحالأصلالنصممرفة

أصلأمحتقدكانتالأرابةالأجزاءهذهبأنالاعقادعلى

الجرجمينمحضبأنالقولعلىنغرضلاكا،بالبابيةأوبالحرية

يببأوعمذاعواءللنصوصترجمتهمديدققوالمايونانيين

ئتفقدايالأراميةأننرىأنناالا،الأصالنصفهمفيقصرر

النحوكةوالتراكيبالكلصاتوأصولالهجاءخصاثصكلفي

التاسعالقرونمنالثساليةالاميةالنفوشفىالأرامبةمع

المصركةالبردباتأرايةمعتتفق؟،المهلادقبلوالسايعوانمن

الىترجعوالتي(أصوانعندألفتينجزدرةفياك!فت)التى

منمزبمبهدانيالضرأن!،ايلادقبلالخامىالقرن

ببردكاتموجودهومثلماوالفارصةوابابلةالحبر!ةالكلمات

التيابعننأراميةعنتخلصعما،الملادقبلالخاع!القرن
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نملءولنى،دابليةأوعبر!ةأوفاريةكلماتأىمنتخلو

)تدمر(بالم!اارامةمحنتختلفأفها!،العرل!ةبالممطلحات

كلماتشعبهاأنحنفي،!ونانةبكلماتتمتلءايي

دايلط.أوعبريةكلماتأىوجودثونلالفارسبة

نأحمشادايخالسفرأصالةعلالاعراضاتأط:اللفة)،(

منوعددصجفعةلآلاتدرنانجةأحماءثلاتعلاثمالهعل

كانتثلماال!ومأ!ةذاتتبدولافإنها،الفارصةالكدت

بصعيدبهلأفىفياليرنايخةفالنفوش.مضتعاممثةفذ

الفرنأوائلمنالئاقأبس!ليكعصرالىتعودو،لتي،مصر

وأطلالهاالمويةالحضارةنقوشواكاف،الميلادقيالادس

العرش!ةالتجاركةالحلاثاتوامحح!اف،كرتجزكلةفي

اييوابقركأ،لل!هلادالحا!ةصةالألفأوائلليللضيقون

ضدك!لكيةفي6لهكزوعنلنحاريبمؤخزااكشفت

بولحوراالكدر5ال!اأضاروالتي،ايونانونالملاحين

البرنانببنمنالعدكدنفلأنهفهاذكروالنى،واأليدنهوس،

نبوخذفصرئراءونايهد،..مق007نحودنيوىالىأصى

بانيهفيواضخاذلك!دو؟الاحتفالاتفيالدوروبذخه

آلاتاستخدامامكا!ةكلكدهذاكل،الأخرىابقوكأوفي

وعلاوة.الميلادتجلالادسالقرنفيبابلفيرونانيةموجية

الآلاتوبنهاصة،التجار!ةالوادأننعرففإفناذلكعل

فيللكمجالأكدعلامما،ممهاأحماؤهاتتل،الموبفيما

بهذ.،ايلادقبلالادسالقرنمنالكئابأحدمعرفة

الوسطاءكرمنالأراميونكانولما.اليرنانيةالمصطلحات

والرقبايلوببن،جانبمنواليونانمصربينالتجار!ن

للأمخاضغاضمثاكانواأكمإلىبالإضافة،الآخرالجابمن

الكلصاتمنالعدبديئخدمواأنالطييفمن،المجاورة

اللغوية.مصطلحاتهمضنالأحنية

فيجب،دايالسفرفيفارسيةكلماتبحصوجودعنأما

قبلأمعنبرةكانثالنيالكلماتمنالحديدأننذكرأن

كلماتفلعلهاالكلماتباقيأما.بابليةأضهاتبينقد،فارصية

الذكأ)سرائيلبنيفإنكذلكالأمركانلاذا.فارميةلايدكة

قبلالثامنالقرنمضففيمادىمدنإلىأصىاخنوا

الماديينحكمثحتشهمالكثيرونكانالذ-كأوالأرامون،الجلاد

عن،الأقلعلق.م.706عامفيينوىضوطوقتمنذ

لمو.حكامهملغةمنالكلماتبعضاقتشواأنهمجذاالمجحل

بل،فحب،نبوخذنصرباهمالذ!للهودداياليكنب

يتخدمأنالطبيعىمنفكان،لمالعاكلفيالإصراثبيينلجمبع

أللغةعنبدلأيفهموهاأنلمالعاكلنيالمتفرقينللقراءيمكنلغة

صوظفينأعاءهيالأجبيةالمصطلحاتوصظم.النقيةالمهود*

مالها!كنلمملابسوأعاء،قانونيةومصطلحاتريهين

منالكاتبأمام!كنلمو.المبكرةالأرايةأوالحبريةفيتابلها
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الكلماتنفلأنأوحدبدةألفاطاينكرأنالاآخرسببل

هيالأخرةالطر!تةوكانتالفوية،لفتهإلىالائحةالأجيه

فعلأاضخدمهاوقد،الأفضل

صنرأصالةعلىاعراضاتناك:انريمييةالأحداث)5(

تفيفوككن.بهناريخيةأخطاءوجودزعمكلبخهدانيال

بأنها:،المزعومةالأخطاءهذه

قنوعة.أخطاء)بر(.جنرايخةأخطاء)ب(.تاريخيةأخطاء)أ(

فىعحرنتارفيخطأأول)ن:لاركليةاحراضات)1(

يذكرحيت،دانجالسرصعددأولفيجاءماهووجوده

ملكمنالثالثةالةفيأورضليمضدبحملتهقامنصرنجوخذأن

الرابعةالنةنيكانتالحصلةتلكأناريايذكريما،يهوياقيم

بابل،نطلقمنأساشاييهبدايخالكانولما.الملكلذلك

بابل،فياقيالنظامح!س!للأحداثكأرخأنالطبيحىفمن

عنللحكمالأولىالنةتحدكدطرتةليالنظامهذاويختلف

كنبالذكأأورضليمفيواليودالمصركلنتجحهكانالذىالنظام

ويىالملكحكمبدا!ةمن-شرخونالبابليودكان)ذ،)ريالهم

!ها.حك!هبدأالتيالنةمن

حتىعاشدايخالأنمنيلماعلى!والثاقالاعتراضأما

يقولأنهحينفي21(ا:)دايخالالملكلكورشالأولالة

:01)دايخالفارسملكلكوركأالثالثةالنةفيرؤيارأى)نه

نيأنهباكراضابصينهذفىبينبهرلةايويخقويمكنا(

لكورشالأولىالسنةهيالأولىالةكانتالأولالموضع

الثالثةالنةالىفالإضارةالثافيالموضعفيأما،بابلعلكملك

.فارسعلكصلكلكررش

ملكافينجحدايخالبأنالفولعلالئالثالاعتراضوترم

معهذاويقق،()6:28،الفار!كورشملكوفيدارروس

نفه،النرنصوعىوء،الآئارعهاكنتايىالحتائق

،كورشمعالرقتنذ!فيحكمقدداريوسأنبافتراض

.كورشعنملككنلاب

رأىقددانيالبأنالقولأطسعلىالرابعالاعتراضوتوم

ويست،ا(8:)دانيالالملكلببلثاصرالثالثةالنةفيرؤيا

الكلدانينعلىملكاكانبهثاصرأنافرضناإذاسئكلةنمه

بابلعلملكاقبيزكانمئلمانمائابابلعلىملكاأبوهكانيما

كانمئلماأو.البلادكلعلملكاكور!قأبوهكانيما

أبوهكانليما،حارانعلىملكااثافين!ه"!ول4)!ولنبونيدس

بابل.علىملكاالأولنبريخدس

جدورةاعتراضاتثلائةفاك:ضرافهةامحراضات)ب(

بالذكر:

ببنما،لباللخاضعةكانتاشوشنهأنهوالأولالاعتراض

السفردانيال

يمكنناوفا،لمادىتابحةالوتتذلكفيكانتأنهاابعن!روى

عدأنهمن)ساثا!أ*("وينكلر،رأىعلىئقةبكلالاعماد

وابابليين،الماد!ننالحلناءبينالأشوريةالولاكاتتقيم

أنهكلعلاوة،لمادىوبرلبابلخاضحة)عيلام،أصبحت

روبا.فيضوضر؟دكاننفهدانيالأننذكرأنكبغي

نبوخذنصرأنافتراصعلىاثافيالجفرازالاعتراضوتوم

حايةءخرتهفيتاركا،أورضليمضدبح!لةينومكانما

للخطرأنصالاتهخطبذلكمعرصة،كركيثىعدمصركة

بمدوزنالاعتراضلهذاولى.بابلالىالتقهقراحمالكد

يظنكان!سيري!بوم،5كدليىكركمي!مرتعأنتبينأن

إلىميلأ051بحدعلىأه،كألى()9اجرايس5عندولكنه،قبلأ

نقصعأنكركميث!فيحايةبإمكانوكان،الأعلىالفرات

خطتقطعأنمنأبعدكانتولكها،سيوىإلىاتراجعخط

بابل.الىالاتصال

وليداريوسلأنالقرلأ!اسعلىاثالتالاعتراض!ويقوم

المملكةعلىوائا()أى"مرزبائا،وعثرينئةالمملكةعلى

!داريوسثلطكناثبيمنعمافاككنلمولكن،كلها

ملكفرجرن،)الولاة(المرازقيمنالعدورلهيكونأنمن

عليهاأفاموبلذاضحناعحروسبةنةيحكمكانأنه!ذكرأشور

تبله.منولاة

ابيةهيالاعتراضاتهذهوأهم:أخرىاعحراضات)بر(

المادىدار-سسللملكينحقيقيوجودبعدمالزعمعلى

لاالرجوعالرجاالزعمهذاعلىوللرد،الكلدافيوبيلشاصر

الممادرإنيقرلون؟.المحارفدائرةمنموضعهمانيالاعين

فيالمذكورةالأحداثمنالبهكلأغفلتتدالأخرىانريخة

ولا،الآثارفيدانيالالىإئارةأىتوجدفلا،دايالصفر

بالنبةأما.البيبعدماكاباتفيولاصاخحكمةسفرفي

أضارو،وسلاخىوزكرياحجيأضارمثل،الأخرةللأسفار

الأضارمنالقيلإلالالرلافإنها،وأست!ونحياعزرا

والأحداثالأضخاصعنجذاوالقيم،لهاالابقةالقانونية

فهمنتوقعأنالعدلمنيى)نهحتى،عهذاالأصبقالتاريخية

الىأوإلبه)شارتهمعدمبتخدمأنأر،دانيالالىالإضارة

وقتقبلضر.أونضهدايالوجودعدمعلىحجةسفره

بنكوعحكمةل!فرلال!بةأما.الأصفارهذهكئابة

ولكن،الئلاثةالفتيةأودانال!ذكرأننتوفعكنافقد،صيراخ

ضمنلهمسهراخبن!ثوعذكرعدمأجاب*رىمنلي!

صاحابنأنالىراجعذلكولعل،العبران!ننالأبطالقائمة

أغفللذلك،بمدفيماالصدوقيرناعتقهااليالآراء!تنقكان

نقاعروربما.والملائكةالقيامةعنآرائهبصببدايالذكر

بهمايخصةالرقائعبغلأنالأربعةالرفقاءمنأىذكرعن

التيبالمحالكفياأضادالحفرلأنأو،فلطينفيتحدثلم
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الصفرداصال

كنلمالفرأنهرالحبلعلأو.لهاخاضحينالهردكان

احنعل-للغالةقللةنخاأن)ذ،صكلاخلابنمعروفا

اينزمنقمتاحةكانت،بكاملهالقديمللعهد-الفروض

نلطين،فىالواسعلايداولدايخالضرعطلم،.وربما!اخ

زمنلنبواتهتحققتعند!انقدهـو)جلالعل!بحأنتجل

المكاون.

ورفافهدايخالفيكرلمسكلاخابنبأنالزعمقبوليمكنولا

القانونية،الأضارضعتاقدتكنلمبهمالجحلقةالقصصلأن

لمأنهمع،)صأئلأبطالضنالكهنةكبكلعحانيذكرلأنه

القانونية.الأسفارمنسفرأيفيكذكر

التحديدوجهعلىنململأيمابأنهالقولجمكنوختائا

اثلالةرفاقهأودانيالصيراخابنتكرلماجلهمنالذيالبب

المتحيلمنبل،لهمحروفةأعصالهمكات)ذا،الأبطالضن

حدثتتدتكنلمبهمالمتعلقةالرواياتهذهأنبهفنفهمأد

ق.م.018عامينفيماحقائقأنهاعلىونجلتبل،فحب

نقرأحيثق.م.916وعام،سكلاخابنحكمةمحابةوتت

اخوتهيحث،الأحمونونأولماياسأنالأولالمكابونصفرفي

ورفاقه.بخانباالاخداءعل

مماصرةتاريخيةوثائقأىفيدايالاصمذكرلحدمبالنسبةأما

شوقع،غ!الذكرهذاثلوإن،فارسأوبابلمنسواءله

مراكزضغلواالذينالأضخاصأعاءتذكرلاالوئائقتلكأن)ذ

.دانيالضغلهاالتىلنلكصتثابهةأومما"للة

لتف!ورثببةمدارسثلاثهناك:ا!رو:-لأئا

هي:دايخالسفرنجوات

علىالههودلتجبعكنبالسفرإنالأولىالمدرصةتفول)أ(

أنطيوك!-أوقحهاالتيالديدةالاضطهاداتوجهفيالثات

المملكةوأر.م.ق164مناكزإلىترجعلافهيإيفانر،

إضارةفياليونانميوالابعالئاقالأصحاحينرالرا!ة

،9(8:مع)7:8الصغو،االقرنفيأنيوكىالىواضحة

مقتلالىلر)9:26(،المح"تطععبارةأنوورجحون

:4مك)2.م.ق017حوالمطفيالثاك،"أو!االكهنةرئيى

أما.أنطيوكسفهو2(9:7)،الخرب5أما.33-38(

فيأورضليمفيالمذبحتنجيسهإلىدكل،الحرابارجة

دانيالأطيعمنالبعينالأ!بوعنتصفقاق.م.67

164فيأعدتولبههامؤفئاالذيحةأبطلمما9()اسحاح

الثافيالأصحاحقالوعدأما.البعبنالأجوعنهايةفي.م.ق

منالئهداءويقيمالأفاءعنيدافعاللهأنالىفثكلكر

.الأبدىالملكوتببركاتليتشحواالأمواتبين

!حدثالمسيحموتأنخعحتقدالثافيةالمدرثأما)ب(
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الذيحة،أبطلتلموتذلكوني،البينالأجوعننمف

اافزب،ظهر،الميم"تطعوعقب.كركنمعالعهدولت

.ودمر.-رجشاأصبحقدكانالذى-أورضليم!كلعل

روما،هيوالابعالثاقالأ!حاحينفيالرابحةالمملكةوا)ن

الدولةفيالأوأئلالأباطرةالصثرةممالعئرةوالقرون

أورضليمدمرالذىالروما!تيطسهوالصف!والقرن،الرومانية

ذاالذى،الما،5علىهواينومذافيوايركيز.م07لي

الحطا!اعنبالتكفكل"المصالحة،وتممالأبدى،"بالبرأق،قطع

.2(4ة)9

أسايععنالسبعينالأجوعأنالثالثةالمدرسةوتققد)ص(

أمراكانالحاضرالكنيةفزمن،المشقبلالىلكل،دايخال

لينصوضوكاكانفكأنه-القديمالعهدأنبياءعنمحئا

الميحموتإلىتثير26()9:،المسيحايقطعونبوة-فوسين

بالنفرانسيحظى)صاثلوأن.أجوغاوالستينالتحةنهايةفي

وظهرر،الأمأزمنةاانتهاءعندوذلك،بالميامعرفتهملعدم

موالبعينالأصبوعمناثالطوالنمف.ثانية،الإنسان"ابن

انجيلفيحديئهفيالرببهاأنبأالتيالعطمة،"الضيقةزمن

اثافيالأصحاحينفيالرابحةوالمملكة.أء2()24:همنى

هرالصنر"و)القرن،"روسا،هي،دايخالنجوةمنوالابع

اباهضة،الرومايةللامبراطوريةالحظيمالقائد،،المسيحأضد

السبعين،الأسبوعمنتصففيالزماننهايةفيسيظهروالذي

الألفي.الملكييدأالبينالأصبوعونجا!ة

صفرتحليمأنعصوئالهالمعترفمن:الحاليم:-لاشا

صاثريعنهوضوخااكزوالقامةالملائكةبحصوصدانيال

عيميطلقدايخالفإدللملائكةوبالنسبة.القديمالعهدأضار

،الآخرونيذكرهالاوأعمالواخصاعاتومراتبأمماء

نتيجةجاءتإنمادايخاللفرالمميزةالحواصأنالبعضوفىعم

نأحبقةأوضبجتفدبابلآثارأنالا.فارجةلتأثكلات

لهموكان،الثر!رةوبالأرواحالطيهبالأرواحآنواالابلن

هذهوتثبه،نحتلفةواختصاعاتومرأتأعاءكدهم

مجبأتناالا،الحبرانيينعندالملائكةمتعددةنواحمنالأرواح

رؤ-،لا!دمدانيالكان-الأمورمذهكلفيأنهنذكرأن

وأللزمانالحاديةبالقوانينالرؤىتيديمنولا،)علاراأو

بشر!ة.بخأن!ات

يضيفدانيالأنبهالمقرففحن،اليامةلتعليموبالنسبة

القديم،العهدأسفارساءلرتعلمهماالىومميزةجد!دةكاصر

واحدموضعفيالاالتحليمهذا!ذكرلاأنهالملاحظمنأنهالا

26:14إشفيلتحليمهسنذانجدألىويمكن.:2(ا2)دانيال

،2:ها41:21،9أى،1ا-374:حز2:66،24،وا

أ!ئانجد؟.ا-ء8:،4مل17،2ملا6،2:هوضع

الأبديةللحياةالترابمنأوالنوممنوالقيامالنومعنكلمات



انيئيلفى

:76،631،3:271:مز،26:91إشفيالأبدىللازدراءأو

7:21،أىا:21،أمل7:12،عم31:162،تث2،

الأصاسيةوالمصطحاتالأفكاران23040:،0:211إريا

.وحزقيالو)رمياإضعياءأنحارفييثبههامالها،دانيالتحلبمفي

علدليلأليسالقيامةعنالسبىبحدماأنجياءحديثوعدم

محرفتهمعدمعلىدلبلألبسأنه؟،بدانجالمعرفهمعدم

.وحرقباللاريابإشمياء

وتعالبمالقيامةعندانيالتحاليمبينشبهوجوهتوجد

تعايهبينشبهوجوهأيفئاتوجدولكن،)زرادضت(االأفتاأ

السنينآلافمدىعلىقائمةظلتالتىالمصريينأمكاروبين

مننحاليملأىاتتباسهعلىمطلقادليللاأنه؟.زمانهقبل

الأضارفيموجودةوألفاظهدايالأفكارفإنرأيناو؟.الفرس

للأفكارطبيبةأصولعلىالحثوروعاولة.لهالابقةالحبرية

تضنالمقدتالأنحارأنحقيقةعنالبصرتفض،الكتابية

لأفكارالمألوفالمارعلىجذاتمو،اللهمناعلانات

تعاليمبأنللاعتفادبصمنالمجىعندفلشوعيه،الثر

.ايلادتبلالادسالقرنفيمعرونةتكنلمدانيال

أربمةأوث!لةلضاف:!ضةأبرصإضالإتت-طئزا

موجودةغ!وهى،داياللسفراليونايخةالرجماتالىفصول

عزرياعلاة:هىالأجزاءوهذه،الأرامىأوالمريالأصلفي

تكونتكادوهى،الثلاثةالضهوترنيمة،الأتونو!في

قاوتالتيالطاهرةصصةوقصة.481مزمورمىستعارة

دانيالفضحالقاضعيين/وكيفجابمنالاغراءمحاولات

ثلاتعلىتثنملوهيوالتنبنال!حلقصةنم.مزاصخهصا

كانالذىالبعلتمثالدانيالحطمكيفالأولىتروى:قصص

غطىرمادبواسطةأظهروكيف،الملكنبوخذنصرلهيتبد

الكهنةيأكلهاكانلبعلالمقدمةالقرابينالمبد،أنأرصةبه

الثايخةالقصةوتروي.بالليلخفيةالمحبدالىيتللونالذلى

والضحمالقارمنخلبطمن!لبإلقاءالتنيندانجالفتلكيف

القصةوتقدم.ضظاباإلىانفحارهإلىأدىممافصهفيوالثعر

ناككانأنهفتذكر،الأصدجبعناكئرتفميلأالثالثة

نتاتوكادأيامضةالجبفيعاشدايالوأن،أسردجعة

احمهنبيبهمايأيهكانمطوخوثريدمكورخبزمن

بالطحاميخلقى،رأسهشعرمنالربملاكيحمله،حبقرق

مرضعه.الىبه!ودثمالجبنيلدايخال

دانيئيل:

فيكتبولكنه،"دايال،اصمنفههوالحبريةفي3والا

أبيجا!لزوجتهمنلداودالثافيالابنوهو،"دايخيل،العريية

3:1(أخ)احبروننطلهولدوقد،الكركلنابالامرأة

دودا

.3:3(صم)2اثاقصموئيلسفرفي"كيلآب،وكس!ى

!عن:دان

جلحادبينمكان31ومو،كى،)دانممناهاولحل

الإحصاءبححلالمكلفينيوآبرجالأنمنيتفح؟وصيدون

جلعادإلىوأتواأرفونخهرمنبالقربعروعرمنخرجوا،العام

تكونوقد،6(4:2صم)2صيدونالىوفها(لمعن"دانالىئم

بصيدونترتبطكانتالتىالايثى(()أو،ادانمدينةنفسهاهي

منقربية!ديخةكانتأفهاالأرجحولكن.2(9و:1828)تض

ولبههاواحذااسشالتيعن،دان5أنالبعضويرجح.أأدان

مل1)انظر،ودان"عونماتجاورتينلمديخيناحمان

:4(.ا6أخ22،.ا:5

:نيوناد

علهمويطلق،دانبطأى،!قوببن،اداننلمم

أ!ئاانظرا،ا18:اوا:2،)3القضاةمفرفيالاسمهذا

.شق(فيما"دان،مادةالىارجع-:35ا2أخ1

:وددا

امل)"المحبرب،معناهعبرىاصمداود:الاسم:-أولأ

داياهوأدو5اختصارولحلها(43:32حز،63و1،11:4،:3

صم)2اكودو"أو02:37(أخ)2،بهوهصالمحبرباأى

نلألواحفي"ثودوأاصموردوفد.،)محبوبأى24(ة23

الفدبمالعهدفيشخصأىعلىاداود،اسميطلقلمو.العمارنة

العظيم.إسرانيلمللثاداود،علىالا

البيحصى،بىأنجاءأحدداودكان:افسب:-لأ!ما

اصم13،أواوا.اوا:6)اصمالاخوةمنئمانيةوأ!فر

أجيالعرةإلىراعوثضرفينبهويذكر.12(أ:7

نحونبنصلمونبنبوعزببنعوبدبن!ىابنفهومابنة

)راعوثجهوذابنفارصبنحمرونبنرامبن،عم!ناداببن

-ا7:38لكثامارمنييوذاابنهووفارصأ-22(:48

صبطسجلفيولكن،المانبةالاحوةأصفرداودوكان.3(.

أبناءمنفقطمبعةاحماءصوىيذكرلاالأخبارضرفيجهوذا

كانالأنجاءأحدأنالىراجعزلكولعل،داود!مبماكى

وتضمن.ا-15(2:3أخ)أنلأيخلفأندونماتتد

أخا2:3،)عديهوذا"لترئى"نحضونانبسللة

:ا6)خر،موصىأخيهرونزوحةاألثابعوأخا1(20:

جدتهميبرعز-زوجة-المرآبيةوراعوث.23(

تو.داودعررقليأجنبيدم!رىكانوبذلك،الكبرى

أمتك،وابن.."عبدكالقولأما.داودوالدهعنضثافرف

و!ى.تقواهاعلىاكبذادليلأفيى1(8661،611:6:)مز
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داود

لملناحاشصر!ةأوزوجةداودأمكانتربماأنهصتانلد!

فارقمع-ظة-ب-نمفقصذا،سمنتزوجت
المنأخرفىالهردالمحلصينبحضوكقول.وأخراتهداودونالعمر

)مزامي،فىجلتبالحطة5:قولهعلىاستاذازنااينكان)نه

"حبلأنهلألباتيحاولمنالأوائلالمحلحينبيننجد!ما،(51:ه

ليسى،ثانئااسصا)الحية(ناحاش،8من!لون)ذدنىه*يه

الحةمنالطوب!لتالتيتلكعوىخطةلهنكنلماذ

:17عم2أانظرضثاورثقدديودكونلاوكذلك،الفد!كة

دداو

لأله-راعوثثل-موآلةأيفئاهيكانتولملها25(.

لملكاقال:عدلاممغارةالىشاولأماممنداودهربكدما

الله،لىكصنعماذاأعلمخى)يكموأميأفىلحرجموآب

.ا-4(22:اعم)أموآبملكعدفودعهما

بخفصبل!تعلقونجا:طمييتالراعيالمى:-لالثا

ضخصةأىعننصفمماا!ركهانعرففإتاداودحياة

ومن،عنهالكاباتمنالكصلد!ناكا،القديمالمهدقأخرى
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داود

تركيبليدأنيمكتا،شافرأناهافإذا،أيضئاالخصيتاجه

نيظهر،تنوعةصورفيداودباوظهر.كاملةحياتهسرة

فيوأصبح،وثاعر،وملك،وجندى،وموجقي،كراع

.1(33:ه))رياللأمةالأعلىالمثلالجأخرفىالأنبياءنظر

والئانية،كرا!الأول:مراحلثلاثإلىحياتهتقسيمويمكن

كملكوالثالثة،ضاولمنمكانالمكانمنمطارذاالمقىفي

لإسرائيل.

رأصه-مصقط-لحمبيتأبقدداودأنالواضحومن

وهرقأنه،كمحاربحيلألهفيللغايةالمؤثرةالأحداثفمن

لحميتثرمنماءثمربأناضناق،الفلطيينمعحرب

؟،البابعندالشلحميتبئرمنماءيسقينىمن5:!ال

لكحهامداودأعطىوند.ا:17(اأخا23،1:هصم)2

اليئأبيهإحانعلىلهمكافأةلحمييتفيمررأثهمنجزغا

38،و:9137)2!مألالوممنهاربشهوإيهابرزلاى،

.:17(41)ر

الكتاب!داوداصمفهايظهرمرةأول:طهور.اول1()

صحرثلقدمحينلحمبيتفيسنوىبعيدترقي،المقدس

الذىالظاهرالغموضتف!وبمكن،للذبيحةعجلةالنس

سع-نفترضبأن3(و:2ا6)اصمصصوئيلبموقفأحارو

اللهوجهكيفاظهاركانالمؤرخهدفأن-ررايخدصون

يىأنويدو.تصرفواأوابثرفكركيفليذكرلا،اياريخ

وذبع.02:6()اصمللحفلرئاكان-القريةشيخ-

أعلنوفا،للاحتفالضىءكلوأعدالبقرعجلةمموئيل

داوداخوةكلفمر.لحمبيتالىمجيئهمنالنرضصموئيل

ص!رئهلفمسحه،داودعلوقعالاخيارولكن،أولأالكبار

العهنينحلاوةمعاأشترداودوكان.ثاولعليحلملكا

ورجلبأساجباركان؟،12(:ا6صم)1المنظراوحسن

4(.71:2،ا-61:218صما)العدوسرممعأوفصيححرب

جاتهفيبالغأئرلهكانلهصموئيلاختيارأنقريبولا

عملهيهجرأن!تلزململهصموئلسحأنإلا.ذلكبحد

.الفورعلىغمكراعي

الأزمنةنيمثهررةلحمبيتالمحيطةالمراعىوكانت

القطحابرج5أوعدر،"مجدلفهناك،الآنهي!-القدبمة

للرعاةالربملاكظهر؟.4:8(مىانظر35،21:)تك

وكان.:8(2الورعهتمهعلىالبلحراطتيحرسونوهم1

43(وا:.74)اصموعصامقلاكامحهيحملالراعىداود

يلزمهثيءأىفيهلبحملعنقهحولجرائاأىالرعاةركنف

فيالطويلةالاعاتخلالوزاول.4(.ا:7)اصمكراع

!،الهدفاصابةقبرعحتىبالمقلاعالرمى،القطعرعاية

المودأوالقئارةعلىبالعزفالموصييةموهبتهتيةعلىعمل

الوم-الدرىالراعىيحزفمثلما-البداثةالربابةأو

داود

علىتحتوىوقلما،الغالبقواحدترإمنآلةالربايةوكانت

وأ:23(61صما)ليد.عليهافربوكان،وئرينمناكثر

صبعفيداودعقركة!وسيفوسوكصف.رئةباسنخدامربما

و!علمالموجقبةالآلاتيصعاكان:قانلأالموصقبةالآلات

أوتاركرةذاتآلةالكمانوكان.للهالأناضدترتبلاللاو!

مويقيةنغصةكرة6نتاللمزماروكان.بالفوسعيايعزف

مرسييةآلأتفكانتالموجأسا.بالأعابعع!دعزفوكان

فروننذ-النبيعاموسألمحوقد.وكبرةعر!ةنحاصة

الموسيقه:الآلاتايتكارفيداودمهارةالى-طوطة

القاءآلاتلأنضهماتحترعون،الربابصوتمعاولذرونا

أرفيوس،5هوداودكانالواقعوفي.(6:ه)عاكداودأ

،.موسيقاهوالجبالالطورنرددكانت"الذىالمبر)في)8+"!5(

ومقدسةدنيويةأغانريببلامرتجلأأيماالقصاثدكب؟

اللهيخافرنالذكفلطينرعاةيفحلثلما،صاءحدعلى

:2:52،4أع،6و32:5أخ22:1،32:1،1صم2نظر)ا

ولأين!،1-27(9:اصم)2ورونلألانلاولومراثيه.25(

مهارتهعلضاهدخكل-)يجازهاركم-34(و3:33عم)2

الثلاثةالمزام!منالكصأنالمؤكدمنكونو!كاد،الثعر!ة

ضالدان.نظمهمنبالنملهي،لداودابوبةوالبين

ومزمور،والععثر!والتاصعواياععانمنالمزاصرشلالطبيعة

مننبعتأنها-ريببلا-تبمووالثرين()اثاكالراعي

قبال!تكلمكانالحظيمفالراعى،كراعالمبكرة6دهخبر

!ممئرةلجيمةكانتداودعدفالطببحةاراء

لاحق:عرنمقول!،الحارجيةحياتهنوعبةكانتهكذا

خلفصن،الننمحظائرمنوأخذهعدهداود"واختار

مكل!نه.و)صائيل،ضمبه!قربلرعىبهأقالمرضحات

-7807:)مز،هداهمكديهوبمهارةقبه؟لحدبفرعاهم

رفعهوكبفذلكأبذاهونىلمو،اللهرفمهوهكذا،72(

مز23:\،صم)2الغنمرعا!ةفيالجواضحةمكانتهمنالله

)98:91.

أيه،غنمداودورعيكانحين:الملكدلاطلىداود)2(

الملكروحعنبموسيقاهلبسري،الملكفصرلزكارةذعي

وعارت.وثاولداودبينلقاءأولذلكوكان.المضطربة

وجعلهداودضاولوأحب.الوقتبعض!رامماعلىالأمور

فيثاكورسإنيخكاويقول.الحاص،ياوره5أوترسهحامل

:مرةالنبيألثعقال!.بالئارةعقلهمتاعبءيهدىكان

تقدرلاالموسيقىولكن.ا(3:همل)2بعراد،فاتوفي"والآن

باطلةولكن،فحبوجةبصورةالاالروحبةابابترفعأن

بالحطعة.اثنلةللنذىالدنبوبةالعلاجاتكلهي

لإطالأولىداودز!اراتكانت:وجلاتداود)3(
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اودد

كذهيفكانداودوأساا:بوضرحقفرأ6مؤخةالملكثاول

:3171)لحمه!تلأصهكنملوعى!ثاولعندشوروجع

!،دميمأض!والفلطننناعرائيلبينالمعركةفاتثم

!شاولجهقوعكر،يرذاتلالنحوحكداوالهل

الجانيعلىوالفلفون،عنهجانبعلالبطموادى

يالأصلحةومدججالبيانضخمفلطنيجبارووفف.الآخر

تاجلاتطولوكان.المذعور!نمينالإصكتحدى

بوصاتوأربعأقمامتحةمخوأى،(:71عما)وضبر،أذرع

رجل2191عامفيبكنداانتارلوفيأرثربورت!نةد)عاش

أحديجرلمو.(بوصاتوخىأقدامتمةطولهبلغهوندى

فدأبرهكاناذ،المرحكلداودظهروكدئذ.له*-زأن

لاخرتهالجبنمنقطعوعشرالخبزمنأرغفةبمشرةأرطه

،(81أو7او:713صم1)ضاولمعكانواالذيىالكبارالثلاثة

البطموادي

،ايكررةالفلسطنيالجبارتعييراتحمعالمصكرشاخربولما

الفلسطش،تللمنالملكجهاوعدالتيالمكافأةععن!

داودلكن،جذاثقبلأضاولدرعوكان.المهمةلهذ.خطوع

معروفةوالقصة.جئامقلاعهيتخدمكف!رفكان

بهوازدرى،جياتاحتقرهالذى،الصغرالراعيفالفتى

رأسحا*الوادىبطنمنرجع،الإسراثيليينوسلالراخوته

فيتحولنقطةجلياتعلىداوداتصاروكان.وسفهالجار

ميعة،ثروعذوضخمعملاقالجانبينأحدعلكان.حياته

ومقلاعهالراعيبمصاصلح!رهفخىالمقابلالجانبوعل

منمملوئماكانولكنه،الوادىمنانتقاهاملسحجارةوحة

المنغطرسالعسلا:ذلكالفنىفصرع.باللهالإبماذروح

كادايىالفبصةممهحاملأورحع،رأصهوفطعنوفهووفف

الرع!-د!أدميالتيجةوكانتإسرانيلى.كلنمناها
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داود

الفلسطننل-يالشللائلنالاصأسابقدكانالذى

الفلسيونيمأفصاع!االيومذلكوفذ،الموقفوانقلب

.1(12:1اعم)أالأرضاملكباعتبار.داودالىينظرون

الب!تلحمي،الص!للراعياينته)عطاءدترددضاولأنالا

:ءها7اسم)أ،الفلامهذأمنابن5:مراتثلاثوسأل

عل!عرفلمالملكأنكهفمحيزاوتمجب.58(و56و

من،الطريلةالقرةخلالأنهالاالديهالأ!الضثارةعازف

الجبارعجياتععركطوبينضاوللبلاطالأولىداودز!ارات

الىالبوةمرحلةمنانتقلقدداودكان،عليهواتصار.

علجزئئاولو-ذلكينرضد،الباكرةالرجولةمر!لة

.ه?(ا:ه7)اصمعليهضاولتعرفعدم-الأتل

ولكن،النتادكوهاايىالمديدةالصعوبات)حدىوهذ.

بل:داوديكون!نعلمنصئايكنلمضاولصالأننلاحظ

ابنوأنهلحممتمنأنهيحلموكان؟،الغلامهذامناابن

عنالمزيديعرفأنوركدكانولكنه،18(:ا6)1!مص

كانثاوللعلأو،الآنستتزوجهابتهكانتالتيداودعائلة

وعائيه.داودلأناصتصغارهعنالتحبربذلككصد

ي!بقامجذاجتجبارعلىالبطولم!داودافتصارجلبوقد

نمثالوهى-الرائحةأنجلوماكل!ةر:يةوككناثلله

جرىقدأنهتوفىوى،فلورنسافيقاثمة-لماودضخم

باخطاعيإتلاصاأحمقنحاتقامالرخاممنق!ةستثكيلها

فلورنسافيقرنمدىعلظلتوقد،جانبهامنكب!ةقطعة

امكاناتهاالفانعينرأتأنالى،فمهاخ!لاكنفا!ةمهملة

،المقلاع!نالحجريطلقوهوالراعىالفلامتمئالمنهافنحت

للجسمالتوازنانحناعةالرخامبقطعةالكبيرالصدعمنجاعلأ

الرشهق.

المزام!دالراعىحهاةتأث!مدىعننتساءلأنوككن

ألهتثدالحياةنلكأنلكأنالعسصومن،لداودالمنوبة

والحثر!انلثفالمزمور،الجمالرائعةالصورببعضداود

الننمعئتوفد،الراعيلحياة!دى-الأقلعل-ييدو

والرابعالمائةالمزمورأن؟.راعههواللهأنداودالبكماء

-سجد!.جلياتعلانتصار.عدداودالىيشبوالأربحين

التربخينفيوضع-مزموروايرنايةالر!انيةالترتجينفي

بالنزالكلتجطكا،المبكرةداودجاةطخص-المزام!كاكةفي

:داودفيهتولى،وجياتداودبين

اخوآ!يينصغيزاكنت-لقدا

.أ!تفيوالأصغر

!أأغنام)طعامأتولىوكنت-2

ومزئهما.فقتلنهحاوذئئاأصذاووجدت

يئارةصنعنا-يداى3

.مزمازاشكلتوأ!ابعى



دواد

لرلي؟يقولهاالذىذاومن-4

!مع.وعو،الربهر

ألى،نطعانفيمنوأخذفيملاكهأرسل-هر5

محته.بزيتوسحني

الفارعةوالأجامبالوصامةيمازوناخوقيكان-6

بهم.اللهمرةتكنلمولكن

الفلطيلملاقاةذبتالذى-أنا7

بأوثانه.ولعننى

رأصهوفصلتجفهامتشقت-ولكنني8

)صرأثيل.عنالحاروأزلت

نقرأ)ذ،لجلباتراودتتلقصةفيأخرىصعوبةوفاك

اليتلحسأرجيميعريبناألحانادةاخافياعموثلسفرفي

صم)2ابساجين،كنولرعهقناةوكانتالجتيجياتقتل

،متعددةتفسواتظهرتوقد.:7(ا7صم1مع21:91

)اصمعادةاممهبذكرلاداودقنلهالذىالماردأنأحدها

قدألحاناننحدىالذىالمارداسمأنأو،9(17:4:21،

تفووقول.)ءسالد(يظن)كاداودخلهالذىالماردالىنقل

،جصوم(ل!و)؟لداودآخراصئاكاناألحانان،)نآخر

داودلقصةلاحقةالحانانقصةاعتبارهوالحلولأرجحأنالا

صم)2الفلطينيين،معجوبفيحربأيفئاكانت"ثم

.)21:91

طيعةذاضاولكان:داودمنثاولمحيرة:-رابئا

أجاجعنعفابأنالحصانعلإصرارهفيظهر!،كيدة

الربأمررغم،والثم!رانوالبقرالغنمخهاروعنعماليقملك

صموثلويينيمنهالقطيحةفيبئادلكوكان،بتحريمها

الربرفضهالمسترعصانهوبسبب3(،وها:59)اصم

وهولاحقةخرةوفي.)مرائيلعلىملكاجحلهأنهعلىوندم

نوبفيالربكهنةجمغبقتلأمرالفيرةنوباتمننربةني

للربالطاعةمعنىدعرفيكنفلم91(5ا-22:7)اصم

.أبذا

ولعبه،لنفهومجذاسهرةحروبهفيضاولاكتسبوقد

علشاولانتصار48(و:147)4الأولصمرئيلضريخجل

وعل،الثرقيوالجنوبالرقنيوأثومعمونوبخيموآب

وراءيخماصوبةملوكوعل،الجنوبفيوعماليقالفلطينن

!.ستقرةتكنلمالداخليةالأحوالأنالا.كالأدمشق

أضدتحاسةسببكان،داودنحوسقلبهملأالذىالحقدأن

طويلبزمنلهغر!ئاداوديصبحأنقبلجنونهظهروتد،له

.ا-23(:4ا6صم)1

الثمهرةالىالغجائةداودقفزةأنإلاةداودث!هرة)1(

اشدبصورةضاولغوةأثارت،الجارجلياتخلهبعد

داود

عدماثدررةكراهيةالىغكلتهانقلبتماوسرعان،ضراوة

صم1)رثواته،وداودألونهثاولفرب5:يتينابوةحمع

81)7:.

الذىالحدالىالكلماتتلكفياينكوفيضاولوأمعن

حذركلضدجنونهلحظاتفيهانه:6اسايلثكه!ول

الجارعلتضيمنبمكافأةبوعدهالتزامهمعولكن،و!ظ

ألصعلرئاوجعلهبلاطهالىداوداصتدعى،الفلطيي

)أصمالتنفيذعرةبثروطزوجةيكالابختهوأعطاه

فخاذلككونأن-نجثفي-كأكلوكان،2(ا:ه8

ظلت،الطوطةوالينبلالهورمدىوعل.لاصط!اده

سترتحت-وأخفى،أذنيهفيترددالبغيضةالنوةأكية

قلبه.فيالقلنية-لصهرهالزائفةالصداقة

صموئيل!الىالهربإلىداوديادرأنالطبيعىمنوكان

حيث91:18()اصمنا!وتفيمفدسنحبأنيعتئاالرامة

الىوطجأالرامة!تركأنداوداضطرثم.الأنياءبخوقيكان

ولاابيصموئهللاأنهالا،"نوب،فيالكاهنأخيمالك

نيولاضك،لهمأمونةحمايةتوفكلأمكنماالكاهنأيخمالك

يحتصل!،العرشعلىيتآمرصحوئيلأنفيارتابشاولأن

يحمىأن!درلم*ن!لانحتى.ضاولبخثىكاناخيصالكألى

فيضكثاولالحل:اللأ!قه("كورنيل،يقولو!،داود

يرنائانواقامةلعزلهضدهمؤامرةق-سناثانمعدخلتدداودأن

افربصىداودأماميلمنيكنلمو،عنه،عوضئاملكا

ملكأيخقالىداودهربثمومن،ورجالهثاولأماممن

الفلطيين،6لهأعدرحمةنحتنضهلإلفاءمجازئا،جت

)اصمعلاردهأنشاوليقدرلن-الأقلعلى-فهناك

.95(مزعنوانانظرأ،ا:ا9

الكريمالاين-!وناهلانإعجابظل:ورونالانداود)2(

عدممنبالركمياطرادكمو-الملكثاولأبناءمنالأناقغكل

ورناثان"نفسفإن،أييهشاولنحوالبرةالنزاماتعننخاله

يلا(18؟)اصم،كنفطروناثانوأحبهداودنفىتحلتت

عاطفتهتمائا!قدلم-هلوئهلحظاتفي-نفسهضاول)ن

أنغىمنفكانتوروناثانداودبينالصداقةأما.داودمخومن

المالمية.الأدابكلفيالصماقةانواعواود

ضاولدفعذلكوء،ضاولابخةيكالداودوتزوج

عبةتكنفلم،اضطرارىففىالى-صيحة!ى-داود

أنقذتالعيمكالاخلاصولا،الأنانيةمنالخالةيونالان

مشاعرلتكينبكافي!كنلمهذاكل،بارعةبحلةزوجها

علملقد.الأوقاتبعضفيداودروحداهمتالتيالاجاط

عكانفاقحدثوهكذا،قتلهفيبنيتهجاهرالملكضاولأن

لطنهما.
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داود

لعدمقصفعملأجتملكأخيىالىداودلجوءكان

!غأفهاكفماوصرعان.لكلانضحفعننتجبلالروكة

،قصوةأيخثىبلاررفياقامتهجملمما،أعدائهبينتمركرب

فيجئا21:9()اصمطهقيجيات!فوجودكانوربما

)ذبالجنونتظاهر.الاطمممنينقذهلمو،الفلطعنيينلألارة

سما)الحيهعلرقهو!يلابابمصارحكليخربئى"أخذ

الراضة،هذ.ال65،43المزصر!عواناوئ!،(12:31

أطلقأخيشولكنجنوهتدالفلطينأننحلمومهحا

حه.اص

منارةوهي-عدلاممغارةالىلجأ،طريذاننهوجد!اذ

المثانأغاويغلب،لحمييتغرلىجنوبعنكثيزاتبعدلا

وبعاخوتهحمعفلحا05الماءأ"عايدالربيةز!دعيالذى

متضا،قرجلكل)يهواتجمع،هناكالى)يهنزلواأ+بيت

عمفكان،ابفىمررجلوكلدكعليهكانمنوكل

وصار.2؟او:22صمأ)رجلأأربحسائةنحوممهوكانرثيا

وأ!اثارالراليجادوكان.جديد،"عالمنواةالقومأو!ك

.الرجالاولئكيينالكاهن

كانتلداودضاولطاردةمأساةأنالا:الاضط!د)3(

الحربضواتطوالأنهالنظرينلفتومما،بلاكهافيزالتما

صلاحصىداود!تخدملم،وداودثاولالملكبنالمتطعة

ضديد.يرفعأنعنوطنهمنيربأنفضللأنهالهرب

ص!تهفيتدو؟الروحيةحيلالهعلتأث!.لذلكوكان،الملك

27،مز22،سم11إيهالجسوبةالحلاصومزام!انية

لقد5:بقوله،ماكلارن"ألكندرذلكعنعئروفد،38(

ينوبانتقاله.اللهعلالمثروروك!اتكالهمنذلكعئق

فإناوالأمانوا!ر،والأملوالحوف،والبرودةالحرارة

ونمت،كالنولاذلامحةقو!ةوصارتمرونةاكشتتدنفسه

والصبروالدقةوالجلدالحزموتحئم،القائدخصائصت

لهافلصينالرجالمننوةحولهبممما،والرتةوابالة

والخطرالمحاناةمنطوطةشراتويدارتاطابحماسةبهمرتبين

وامن.

منارةدداليهجر،المشينلوالد*الأممانمنالمزكدولتحقيق

)اصمموابفىالمصناةاللحمل!تشيتلهصاعدلام

وأمهأيوهأقامحبث،2(ا-8:2،راعوثانظر،4و22:3

نتلدوتول.الحصنفيانامتخرةطولعوآليملكحما!ةفي

)تامثهملالناءفيلاخوتهوأمهداودأباخلواالموآيينإنجردئ

مكانوهى،"عاصادا،تلمةذاتههوالحصنولحل.لديهم

للبحرالنررانطيءعلىجدى،إعينمنبالقربفعزل

صم)1حارثوعراللجأجادالنينصهحةعلىوبناء.الميت

واختبأ،حبرونمنالجنربأوالرقالىتعالذى22:5(

الىبلمهوهيقيلةعلهجرئاالفلسينيرنضنأنالىناك
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داود

ورجاله-داودنزلالهيوبتوجه،يهوذامنالزلميالجنوب

نزلوا-رجلضماثةفيخىحي!ذعددهمزادقدكانالذين

فيأنهجذاالمرجحومن.الفلطيينأ!دىمننيلةوخلصوا

،داودرجالمنالثهامةفوىاثلالةالأبطالضقالحينذلك

وخذيسكرونكانوا3شالذالفلسطنبينحشودو!طرتهم

يثربلحمييتبثرمنماءجرعةلداودوأحضرواطمبيتفي

الحينذلكفياكبراهتامهأنوي!دو.16(و231:ه)2!م

،والغزاةاللصوصمنمواطنيهوممتلكاتأرواححمايةهو

طويلأ،فاكيقيمأنا!تملمنوكانتيلةعلىداودواستولى

قميلةزورجالهداودلمحاصرةجيشبإرصالشاولبارعلملر

كانقبلةالىثاولقواتتمل؟نقبلولكن،بهمل!يقاع

فأخبره،الكاهنأبيالارأفودطريقعنالرباصارقدداود

ورجالهوذبذلكتفذ.منهالهرببلالمدتفيفيمألا

.ا-13(23:)اصماتفقجثاالسماث

،الأولصمرئيلضرفيالقصةثابعةيصحبهناومن

الأصحاحينمثل،الأجزاءبعضحولتاؤلاتعدةفهناك

ل!انالقصانوهل،والحر!والادسوالفر!الرابع

،واحدةلواقحةغتلفتانروايتانأنهماأم،نحتلقينفاصبتينالى

فيالاختلافاتبعضوجودرغمملحوووبينهسافالابه

التفاصل.

حيثحبرونضرتيجنوبزيفيريةالىذلكبحدداودلجأ

علتعاهدهمابحدواخرقا،رونلالانالخلصصدتلترد*جاء

شفاهبهانطقتالتىالحباراتأنبلمنعبارةنقرأحث،المجة

تجدكلاأليضاوليدلأنتخفلا)ووناهلان(اقالاذ،بئر

أ!ئاأ!وساولثانئالكاكونوأنااصائلعلتملكوأنت

.1(23:7اصمأ،ذلكيعلم

هرب،ضاولليدوتسليمهبداودالغدرالز!يونأرادولما

واستمر-الثرقيالجنوبالىتيلأأبعدوهي-معوندر!ةالى

-ا23:4اصم)الجبالفيالحجلمطاردةمطاردتهفيثاول

أبلغرعولأأنلرلااصطادهلىينجحوكاد2(26:.25،

ورجالههوفرقع،الأرضاحمحموامدالفلط!ينبأنالملك

.23:24-27()اصمالارتاكمنحالةلي

الشاطيءعلىجدى،اعينحصنالىذلكبحدداودلجأ

000.3بمماونةعنهبحثهشاولوجدد،الميتللبحرالضثط

المطاردتقايلأنالمرةهذهفيوحدث.2(او:42ا!م)رجل

استطاعحتىظولصداودوافترب.لوجهوجفاوالطر!ده

وترتب،2:3(4اصم)ضاولجبةطرفمنجزةا!قطعأن

:42صما)و!فحاعتذارمنالحاطيةالمواجهةتلكذلكعل

واصتحلف،بخطهضاولاعترف!رفاأنوقبل.هـ22(

البحض-وكلى.ببهعلىبفضيالا-الرشتولفى-داود



داود

نارينهي!أصاسوالحسينوالابعالايعلل!زمرر!أن

طرفقطعجثجدىعينمنبالترببالمغارةراودخبرات

ضاولءجبة

شهوخلا،الزمانهذانحوصرصلومات:ابد!)4(

أنهو!نهاصة،بمد.منبالفراغإحاسوحدث،الرامةت

للملكالنصحلقديمصموثلنوجمةمنشخمىبمد.فملم

شزاداودلمجازاةأضهعنجدى،هـعينفيضاولأعرب.اليد

مركعضخعىالىالاطئنانيتطعلمداودولكن،افىمقابل

ير!ةالىرنزلتامولذلك.شاولشلالمزاجومنقلبالاننحال

طرثذاداود!دلمالحينذلكومن،يهوذاجنوفيفاران

فف!طمنضكلفقد،قو!ة،عصابة"زعيمبالحرىبل،وحذا

المنتة.فيالغنمقدانلحمايةحرسفوة،النمائةأ-باعهومن

عئ!رةمن،الأثرياءالغنمقطمانأ!حابمنوهونابالوكان

وكان،جهوذاجنو!فيالكرملمنبالقربقيوكان،كاب

وحل.2(ا25:)اصمورجالهلداوديهزاالمدنمينيينس

الىغلمانهصدثرةداودفأرصل،الأغاملجزالصنوىالموصم

نابالأنالا،ولمراففهلهطمائانهوييسوا،لتحيتهنابال

ضابل،الباقةأوالليمالجطقمنشىءلديهي!بخيلأأنائاكان

تأجج،بذلكداودأبلغوافلما،صارمةفظةضايلةداودرسل

!ني)كا،الأحمق"التيمنفوزاالانتغامعلىوصممغضبه

الحكيمة-نابالزوجة-أييجايلوأثركت.("نابالهاصم

لنقدبمداودلملافاةوذهبتهد!ةفأعدت؟يحدثأن!وضكما

داودلأن،المنابالوقتفيعملهاجاءوقد،اللائقالاكذأر

وألقث.مالهوكلناباليتلإيادةبالفحلطرتفيكان

رقيقةبعباراتاليهواعتذرت،قديهعندبنفسهاأبهجال

نابالومات،عيهعزمقدكانعمافتراجعداودضميرحركت

منداودتزوجالمناسبالوقتوفي.أيامبمرةدلكبعد

اصم)اليهنابالثروةاتقلتوهكذا،الرفيقةالجميلةالأرملة

فىرعيل،من"أيخوعممنأ!اداودوتزوج.(4ا-52:42

ى!"أييجال،منزواجهقبلكانذلكولعل:43(؟5صما)

.56(هوا:ه5)!ثىالجطقةنفىمن

شاولأنإذ،الثانيةلل!رةداودخدعواالزيفيينأنو!دو

أخ!ةبمحاولةقام،الجيىرث!أبنيربيادةآلافثلاثةوسه

اضطجعايعبضهمنالوإ)ذ.للصلكالمزعرمالحدوعلىللتبض

المسكر.وسط!رجالهبهيجط،للراحةطئاورجالهالملك

--سآبأخر-صرويةابنوألاىداودأخذنيامهموينا

الملكحياة!أخذأنداود)مكانفيوكان.الماءوكرزالملحرع

المقابلةالجهةفيجبلرأسالىصعدبل،!مللمولكنه،أفئا

ويما.كبفي!ملكهمجرسألأنهأبنرووبخ،الوادىمن

صوتكهوأهذا5:لهفتال،داودأنهضاولعرف!كلمهو

..".بعدإيكأحمطءلالأفيداودافيءياارجع..داودابنييا

دواد

ورجعطريئه"نيذبداودأنالا20(ااو26:7)اصم

الأخ!اللفاءهوهذاوكان.2(ه:62صما)،م!نهالثاول

.ضاولمعلداود

كانأنهيلواذ،!هاتهامنابنىفيداودحياةواكربت

الصورحمةتحتبنفهالقييأعهوفي،طررزاالحباةملقد

كأتلمالمرةهذ.فيولكنه،جتملكأخثىوهو،ايقيدى

مرهوبةكبمرةلجماعةكفا"لدبل،هاربكطرررأيخثىال

.4(و27:3)اصموأولادهمزوجاتهمتصحبمالجات

علىمديخةوهي،اصقلغ،أعطاه،داودصداقةاخبقولهضصن

مأهولة!ركانتولعلها،يهوذالمملكةالزليةالحنوبيةالحدود

وعاض!زوجتيهمعفياوأقامتجلهاداودأنإلاالحبن،ذلكلط

أقحم،الفلسطييدإلىدهابهفيولكنه.ضهزاعرستةفها

علىوبناء.والحداعالعنفأعمالمنطوطةط!لةفينفسه

منبالعديدتقوىداودأننجد،يام19أخبارضرفيجاءما

أخ)1إيهانضمواالذفى،)سراهد!لمنالبأسجبايرةالرجال

نجح،القرةتلكفيأنهبالملاحظةالجدورةالأمرروص.12(

بينبمايقومكانالتيالضواتفيبأنهأش!اقاعفطداود

بيما،الفلط!تأعداءيحاربكازإمما،+الأخرالحه

هولحكمهالطريقيمهد-أطجةوبصورةالراقعقيكان

في-داورولحل.اصراثيلأعداءاس!صالطر!قعنكصلك

)اصم،الحلاعالمكرأساليباللجأ-الأعمالهذهكل

الوتتطواليهوذاأعداءيحاربكانضد27:هـ12(

،صاالأمريحفظوحتى.يهوذايحارببأنهأخثىأمامتجظاهزا

عياءثقةفيئقأخيشظلهذاومع.أصرىبأىيحتفظلم

انتهىالذى-ضاولعلىعارملهجومنفسهأعدعدما)نهحتى

الفلسطينيينرؤساءأنالا.لمرافقتهداوددعا-جلبوعبموقمة

معهم،داودذهابضدواحتجوا،ثقته!ملكهمئماركوالم

يثكرلمداودلحل:ا)كورنيلويقول.الرجوععلىوأجبرو.

أخيقمراضةدونليتهالىعادعندماضكرهئلسا!كرارةربه

ضعبه.لفنال

مهةاتهت:عوذاسبطعليملكداود:-خاما

الأراضىأخرىمرةالفلضيوناخحماذ،بمأساةضاول

عحكريظ،فىرعيللرادىالثرقيالطرفواحتلراالإصأئيية

-شاولوكان.جبوعنطقةفيضاولبقيادةلييونالإص

كلنفىقد-الدينىالحماسمننزوةني،صابقوتفي

السابتةاليلةفيأنهالا،الأرضمنوابوابعالجانأصحاب

حرلخفيةودار،للخرافاتاصتسلم،الفاصلةللموقمة

،!ورا"عينفيجانصاحبةليستشرالفلسطبنيينمعسكر

به.حلقدالأسكان)ذ،ا!زنةالقصصمنقصةوهي

اوفي:قاثلأنفهفيجاشالذىالصراع)دافيدصون،و!ف

بدايةفيلهصديفاكانالذىصوئيلعنمجثالكاملعجزه
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داود

فقده!اثولكن،الأولىالأكامالبفكرهورجع،حكمه

فلما،الههعونوفينفسهفيالثقةفقدلقد.ضىء!كلضاع

علضط،نهميزضاالموتفورأىكةالمصأرضالعاد

.ا-6(31:)اصموصاتسجفه

علىالناثحيناكلمنداودكان:لثاولداؤدرلاء1()

تعرفخالدةبمرثاةابئورونلألانرئاهوقد.اخلاضا،ضاول

منوهي،الحبرىالعرثررمنواحدةوتعتبر"القوس"يد

الرطةأمهرمنكانلأنهيونلألانتذكازانظتولملهاداودنظم

صو،الحظيصةداودروحعنالثيدهذاوكف.يالقوس

:منثذا،ي!نصاجمعبل،وصدكفهعدو.يننرثائهفي!فرقلا

المحبوبادويرناثانشاول9

حيانهمافيوالحلوان

موضهمافييفنرنالم

النورمنأخف

الأصدشوأضد

الجبابرةسقطكيف

أالحربآلاتوبادت

عظيم،رجلموتلمأطةلأحزافهمتقئاداودوجدوهكذا

طودلة.مواتطاودهظلأنهركملل!نؤةعميقاصتحدادمع

،اقي،وصديقهالميتلحدوهاللهرجلمرثاة5هوالثدفهذا

.الأعداءبمحبةالمسيحلوصةالقديمالعهدفيجميلةصابقةو!تبر

الثه!الجنا!زىأ"المارشالىالثيدهذاروعةنقلتوقد

.المظصاءجنازاتفيكشخدممابهزاوالذى،الاول

عنخارجةلأسباب-لداودتحلمأنهالحظحنومن

أرجعولما.ضاولضدالفلطنيينمعيحاربأن-ارادته

رفنىبسببالحربإلىممهالذهابمنداودأخيقالملك

الممالقةأنلعجدصقلغالىداودرجع،الفلطنيينأقطاب

ومعهنفمهااللواقيالنساءوصبرايالناروأحرقوهاغزوهاقد

اسنشارةبعد-داوديتوانولم.31(92،صم)1زوجتا.

علهمالافتصارقونجح،بالنزاةاللحاقعن-الرب

منارسل،يخهأ!بلنظروببحد.وأملاكهزوتجهواسترجع

أكامنيصادقو.قدكانواالذفىيهوذاض!وخالىالحربكنالم

.الاضطرارىنضه

حبرونضي،متاوكينغكلخرتينالىداودحكمونضم

)املضةوثلاصينثلالاملكأورضليموفي،سنينسعملك

الربوكان،آنناكملألاتدوكلنلاطقضاولكانولما.ا(ا/2:

حبرونالىبثقةداودتقدم،الصشفيحقهلداودكدقد

يهرذارجالوأفى5،الأو!اءوأتباعهالمسلحينبمحارءمصحوئا

التببةاثاعركانتنتديهوذا،لتعلىملكاداودوسحوا

بازاستثارةثونالحملإلفدضخم،قريةجهوذاسبطلدى

داود

صبطعلىطكاداورسح،معارضةأىبلونوهكذا،الأمة

المقدصةروابطهامجكمكانتمدتوهي،حبرونفيجهوذا

عاصةتصحلأن-عؤخاولو-مؤهلةاايو!ومو!ا

.جهادهثمرةيجنىأنيىلابنأنيحوهكذا.داود

رجالالكلسلأنهوتتويجهبحدلداودعامدلأولوكان

وأبنائهثاوربأجادلفايتهمنبلهمعلىليباركهمجلعادكاي!ق

أصبحقدأنهإبلاغهمعلىالوتذاتفيحرصولكنه،اثلاثة

ولكن،علحم،ملكايهوذابيتمحاو)يات:يهوذاعلملكا

وفي،2:ه-7()2!ماصنجابةأىلاي!رجالظهرلم

قد-جيثورئيىشاولعمابن-أبخصكاننفهالوقت

أبناءأصنر:33(8أخا8،:2صم)2اضبلأواكثوثأخذ

يقولو!،الأردنشرقيامحنايم،فيملكابهونادىضاولي

يؤصأن!أملكان،صاولمملكةأطلاليبنمن5:"كورنيلأ

صورممي..ملكمناممزايثبرثيكنلمكل،علىأ.مملكة

)سرائيل،علىملكحينضةأربحير"ابنالثو:وكان

الحقيفي،الملكهوأنكلوكانا(..2:سم)2ضتين،وملك

الأضورونوعلىجلعادعلى"طكااثبرضثجملوتد

وعلبنيامينوعلأفرايموعلفىرعلوعلى،)الجثور!ن(

اخفاعفيشرععدماولكن،9(و2:8صم)2إصاثلهكل

شكلعلىالأمربادى،فيالصراعويدأ.الحربلتيهرذا

عثراثنيمنمهاكلتتكرنمجمرعتنبينجبحونفيبارزة

أبنربهرباتتضرصةمعركةحدثتبعديخماولكن.رجلآ

ظهورأولهذاوكان-داودأختابنكرآبأماممنورجاله

أبن!ضديظالمعركةفيرجلأعرينروآبوففد-لبوآب

رجلأ.وضينثلاثماثة

الصراعفيأنهأبنررأىعدما:إصر!لمعاس-)2(

نخل،الحاصالجانبعلىكان،ئاولوبيتداوديتين

الخيانة،منفصئامذاوكان،داودالىوانضما!ثبوضثعن

،ضاولسريةرصفةمنأفيزواجميالظاهرةالعلةوكانت

أنهعلى-الثرقيةللتقاليدطفا-للئوشثفسرهعملوهو

علىأين!)يشبوشثأنبكضبصاعةوفي،بالعرشطالبة

التخلى!نيتهجهازاوأعلنأبنرفغضب،أيهصريةمنزواجه

داودالىرسلأأرصلالفوروعل.داودالىوالانضامعنه

نأمقدورهفيبأنتأكبداتللاهومعطاصيفهعليه!رض

نأالا.صبعبئرالىدانمنإسرائيلكلجانبهالىيت!هل

فاضضرط،الأمرهذاعلىاللهفةبإظهارلنفهيسصحلمداود

بميكالأبخريأقيأق-الأرجحعلى-أبن!اخلاصيخبرلكى

وذللث،شهأخذهاتدشاولكانوالتي،لداودالابقةالزوجة

عونز!دو!له!ثاولابنةعنزواجهأنرأىداودلأن

أبن!فاصتجاب.شرغاالملك!ثأنفيالحقلهكس)صأنيل

وكان.يكلالهبالككل،زوجهامنميكالوافتزعالملكلأمر



دواد

أرلعأضافقد-ضرقيكرئيى-الأثاهنلكليداود

(.2-ه3:صم)2المجاورةالاطرتمنحريمهالىجددزوجات

مركلةبغكلةشمروأبنيرداودفحلهبماروآبعلمعندماولكن

ولأن.الداهيةللدبلوما!الحفاوةددلمدهبففالملكووبخ

يدعىورآبأرص،ورآبأخاع!طخلقدكانأبنص

أدقعملناكيكنلمو،غدزاوخلهجانئابهواتحى،أدن!

ولو.أبنكلجماعةولاءكسبفيرغتهمنداودلحرمانحبكة

الحدادوأعلنالموحوبى،بشدةروآبربختدالملككنلم

ولاءكس!فيتمائا!ثلأنالمرجحمنلكان،أبنرعلالحام

الثماية.اللأجاط

جلاناغتال)ذ،برعةالمأطو!ةالأحداثلتابتوتد

،صلوقد.إلثوشث،بنيامينبنىمنغزاةرلياجبعوفان

ولتداودبيتب!الطويلبالصراع!الأئيمالعيهذا

دواد

معكرعقطعهالذيالعهدوكان،فاصلةنقطةإلى،ثاول

بفنلهضاولنغضهقد،أ(9:ه)ث!فرونعدةمنذالجبعونببن

صساقدالجبونيانهذانوكان،ا(21:صم)2الجبعونون

تارغفيصداءنقطةكانتجريمتهماأنومع.الانتقامعلى

دخللقد.الأعامإلىلدةدا،دبفضيةدفحتأخهاالا)صائل،

الظهكلةنومنموهولشبوضثتومكرفةإلىالرجلانهذان

والياوأخذاها،رأسهوظعاوخلاهفضرباهصيفاانارحرعند

داودأنالا.صخيةمكافأةفهمتظر!حبرونالىداودالىبها

وهكذا،لهنصيرابالحرىبل(شاوللتعمزا!كنلم

كلأنهأخبرهالذىألحمايقيبكافأأنجقبمثلماكافأهم

وأما،فقتلوهماالغلمانداودوأمر.1-16(:اصم)2شاول

ليأبنرتبرفيكراعةبكلودفنوهفأخذوه)كثبوثرأس

.1(ا-4:2صم)2حبرون

جةلزوا-

(3:5خأ1)ثغ

(3:3أخ1)عجلة

(3:3خأ1)لبيطاأ

(3:2أخا)حجيث

(3:2أخا)معكة

25:43()اصمأخينوعم

25:82()ا!مأببجابل

:27(18اصم)ميكال

الأبناء

3:5(أخا5:14،صم)2صجم!نمءعل!ط1

(3:3خأ1)يرعام

3:3(أخشفطيا)1

(3:2خأ1)ن!اأدو

(3:2أخ1)يشالومأ

(3:1خأ1)أمنون

(3:1أخا)-نيئلدا

وأولادهداودبنساءجدول
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دودا

تلاشىحتى،الضعفضاوليتأصابايثبرشثوبموت

استقلالعلىالحناظفيالثايةللأصباطأملكلتمائا

سرىداود4قطرفيآخرخصمأيحي!ذقفلمو،ففصل

)مفيبوضثأالمدعو،عافاعثرالاثنىزىالأعرجوونائانابن

طالبلمأنهالا،8:34(أخا4:4،صم)2)مريبحل،أو

درجاتأصمخوهمنداودأظهروقد،العرشفيبحقه

السنصغار)ئافكانواالأحعاءضاولأحفادسائرأما.الحطف

فيصامنمرجالسبمة)عدامتموقد.!اومواأنمنأضحفأو

الجبمونونكللأنهضاولبسببحدثتالتيالمجاعةببببمد

ولكن،1-9(21:مم)2ويينهم)صائلبينالحهدونقض

انتظرالذىالعرشأصبحوهكذا،المصكلهذامننجاميبرثث

داودواحدبموتالحبنطلب،خاياطوطةلمدةداود

.الرشلشغل

ماصعان:الأمباطجمحعليملكداودة-صادئا

عيم.داوديملكأنفيرغبمعنالشاليةالأجاطأعلنت

)نهملهقلاللينحبرونالىداودال)سراثيلأسباطجمغوجاء

إصأهييل،كلعىبأنهلهالرببرعدوذكروه،ولححهعظحهمن

داودوسحواالربأمامحبرونفيعهذاامحهمداودقطع

احتفالذلكوأضب.ا-3(:5صم)2اصاثل،علىملكا

)عرائلعرض!رلهأنهالا93:0(21أخ)اأكامنلاثةلمدة

للفليينالحضوععدمالرقتنف!فييملنكان،لهبالولاء

علىالقضاءعلصسواولذلك،قمرذانظرهمفيفأصبح

يبيعلداود!لوقتتعأنوقي.مهدهافيوهيمملكته

لاواضطرو.،لحمبيتواحتلرايهوذابفزوقاموا،قواته

حصن!أوعدلامصفارةفي)ما،الابقبمحقلهالاحماء

قصو.وقتمنذعلطاستولفدكانالذى"صهيون،

والفلمطننن،داودبينممتدةخرةالمصاباتحربواستمرت

!اوداستطاعحتى،القوةمنالمزيدامحبواالإصئيليينأنالا

*عىجبحونمنقريبمكانقالفلطنيينيزمأنالها!ةفي

نركراوتد،فهائئهاإسرأثهلأرضمنوطردهمفراصيم،ابعل

صم)2آلهنهمنماثيل-داودأماممنفرارهمعند-وراعمم

.2(ا-ا5:7

أي!ئانادرةحربةعبفركةداودأظهر:داودعاصمة)1(

عاصةوجحلهاايوصيينأبدىمنأورشليمعلىاضبلائهفي

افنحامه،يمكنلامماالحنبفةالقلعةهذهحصنوكانله.جدكدة

وعندما.المعنفبلةعاصتداود!هارأىفر!دةيصكلةولكن

العميان،لالقول!ثديدةبخريةتربل،كزوهاعلعزم

وبع.5:6(صم)2داودضدعهاالدناعبمتدورهموالعرج

الجوصون،قلعةعلىيشولىأنمفاجىءجهجوماضطاعفإنههذا

باصمذلكبحدتصفوأصبحت،لملكهعاصمةمنهاوجعل

الجالغةيمكنولا.ا:7(اأخ5:92،صم)2داود،امديخة
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دواد

افيوموقحهالأورضليم"5المنو!فالموقعالأمرهذاأمعةلي

علىوكونها،كهالدفاعو!هل،اتتحامهكصبالذى

الكاهنلالملكالفدبمةوعلاتا،وبنامبنبهوذايننالحمود

الممكنةالاختياراتأحكممناجعلذلككل،صادقملكي

داودنظربمدكلديلأنه!،الموحدةللمملكةكعاسة

حينه.فيعل!االانجلاءألجةظهرتوقد،الإداركةوكفاءته

هى،أولأ"القناةأالىبلغالذىيوابنالهاالتىالمكافأةوكانت

:ااأخ)االمامالنائدأصبحإذبالجيىاباصبأرفعتقلده

بهاامتازالتيالكرةالحصائصمن:6لمحزضاثمى)2(

خلفيشجاعته:)سرائللكلملكاتريجهقبلءداود

ئملها،اللدودةضاولعداوةمقاوتهوعدم،جيات

6لهأعدوصداقة،يلادهأهلتعاطفاكابقودبلوماشته

اللهاختار.عندماضاولبيتمعوتامحه،الفلطنيينمن

للذييحةتقديمهعندصموثيلأعلنأنصق!العرشعلملكا

اختيارفيتجلتاييالنفاذةالاداريةوبص!ته،لحممتز

،ضىءكلوفوق،الموحدةلإصاثبلجد!دةعاسمةأورشليم

فصالنقطةهنهومن.اللهعناكةفيالمتزعزعكوالرا-إيمانه

مركزهأعاءمجلدتحمليهف-التاليةحيلألهز-نكتثف

ضحت.نقاءكانتوماذا،المظيم

منالنقضوعل:الدينيادكزأورثمليم:-سابفا

خابرتفمها،هيكللابحاصمةلكلضىداودكنلم،ضاول

فيأيادابليتافيصةسبحينمنيفربماظلالذىالعهد

ووضمه)حضارهعلىداودصموا(،7:)اصم!عاريم،ثر!ة

بايابوتالإساكفي"غزة،اندفاعأنالا،الجديدةقلعتهفي

ولكن.أدومبيتبركةفيسبباذلكفكانالملكعاولةعطل

،التابرتنقلفيأخرىمرةرنجتهالملكأيدىأضهرثلالةيعد

ورا!وه6:13(،صم)2اكافعلىالمرةهذهحملوهوتد

كانالنيالجديدةايخمةالىوالرقعىوالموميقىوالبوقباتف

وبوجود4(.و:13أخ67:1،2صم)2لهأعدهاتدداود

ذلكوكانالمقدصة،االمدينةأ!بحت،أورضليمنطالتابوت

)سراني.تاريخفينحولونقطة،داودحباةفيالأبامأعظمايوم

تابوتدخلفحندما،اليومذلكعظمهشوهماحدثولكن

ورأتالكوةمنضاولابنةميكالأشرفتداودمدتالرب

وأمطرت،قبهافيفاحتقرتهالربأماموروقصيطفرداودالملك

نصف-زوجتهعلىداودفأجاب.اللاذعةالسخريةمنب!عل

نأو!در،.الاهاناتتجلبواالاهاناتأطوبهابنفى-الوثنية

.6:23()2!مبعدهاافترقاقدوداودميكال

التابوت)حضارلذكر!تخليدهووالعحرونالرابعوالمزمور

بقوله:عبهيحلق)فيه!(اكورنبل،انحتى،أورضليمال



داود

محبأنهفيضكفلا،صمورأىكبقدداوديكنلم"إن

.العظيصة،الماجةتلكفيلرتيلهوألحثرينالرابعالمزمور

الوثة،المدبخةبواباتصورقدداودأننلاحظأنوصب

هناكأنالبعضويعتقد.المجدهاطكلدخولتنسعلاوكأفها

ئلأ)انظرالتابوتبإحضاربالاخقالترتبطأخرىمزاصر

.،132(03،68101،،15،92مرامبر

فيالربتابرتيكنبأنرإضئايكنلمداودأنإلا

ضجحه-وقد.للربمستديضاياليأنوأراد،6"خيام

بقبكماكلافحلااذب:بالقولالنيناثان-الدايةفي

بعدأعطاهاللهولكن،7:ا-3(صم21معك،الربلأن

ييلنإنه،النهايةفيلداودناثانفقال،نحتلفاأمزا،قيل

ت!صوفأنهبمعنى،بثا،لك"يصبعالرببل،للرببئا

،االمشا،فيكالهازروةتبلغومملكةنسلالهويقيممملكتهكرسى

ضرويوضح.(7:31)2!وأبديةدائمةمملكةتصبححيث

لا5:دائفابيئالهداودينيأنالربرفضلماذاالأيامأنجار

أخا)دفااضكتوقدحروبرجلأنتلأنكلاحمييئاتبني

دودا

كانداودبأن،القولمجردمناكزينىومذا.28:3(

دائئالافيأنسهايتطبعلالدرجة،الحروبفيفمكا

.22:8(أخ)1العهديابوت

عارئاداودكان:الرائعةداودانتصارات:-لائا

أيذهبكانأنهشاوليتمعحربهفيتيلو!عظيئا،

المجاورةالأممعصراعاتهفيكانهكذاا(،3:)2!مكتوىا

ذلك:ثال،باهرةانتصاراتحققجث

مملكه،فيبالفعلاندماجهمفرغم:الفلطيونعل(1)

ضد،تمائاضوكهمكصرأنتكررةمحاركفينمكنأنهالا

يدمنالقصبةزماموأخذوذللهمالفلطينيينداود)ضرب

خاضغاهريكونأنمنوبدلأ،ا(8:صم)2الفلطييينا

الجزلآ.لهودفحوالههمخضعوالهم

نأ-بق!-صهودىتقيدوبقول:موآبعل)2(

وهورعايمتحتوضعهحاعندماداودوالدىخلواالموآبيين

موآبينالحربجبكانمهحاأنهإلا.ثاولشمطارد

داودمملكة
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دودا

تمائاداودنجحففد-الطمعأوللانتقامكانسواء-!)سرائيل

.2(8:صم)2لهع!ذابنواممنوجعلالموآيبنثلثيإبادةني

وكانت،صربةملكعزرهددأذلالكهفهةوبخفس31(

الأراسعزرهددفاننهز،ضصننالحننذلكفيوبابلأضر

الحنن.امبراطوركةانفاضعلامراطورتلإنامةألنر!ةتلك

فتصراالنهاتفيوخرج،وحلفاء.هوطويلأحاربهداودولكن

دئقحولالغنبةالمنطفةأنابتيجةوكانت.ئمةكنيمةوأخذ

أرسلحماةملكاتوعي،إنحنى،داودأ*كالىأضبفت

.8:3-12(صم)2ثميةهداياله

جاءوما.باهزاانتصازاالأدو!نعلأيضاانتصر)4(

نحلم،1(4او8:3صم)2أراممنألفاعرثمانيةضربهعن

أخ)االأدوميونهمبذلكالمفصودأنالأخبارصفرمن

االثصالأقصىفيبكروبهداودانحالأن!در)ذ،1(18:2

ضابلهم،الجنوبمنيوذا!ضواأنالفرصةللأثوميينألاح

للبحرالجنورالطرففيوهزمهم-داودعنيخابة-روآب

.لداودعبيذافصاروانكراءهزيمةالميت

كلانتصارههولداودآخراتصازاايارغو!جل)5(

الذدنداودبرسل،حانون5ألحقهاالتىالإهانةأن)ذ،العمونض

حرئاوكانت،للحرب)علالاداوداعتبرها،للثةأرسلهم

جروايستأأنلهمالأجدىمنأنهالمحونونوجدحتى،طوطة

،مزدوجلهجومداود.وخططكمرتزقةالأراميينجكلانهم

"ربةأوسقطت،كلاصاوانتمر!وابأخا.أ!ثاىفيهصاعد

.1(0صم)2طويلحصاربعدعمونبنىعاصمة

.8:12(صم)2أيضئاعماقىهزم!)6(

صم)2،توجهحيماداوديخلصالرباكانوبالإيجاز

داودقيادةبفضل)درأئلأص!بحتوهكذا،14(و8:6

الثعوبأبرز-قليلةصنراتخلال،المسكريةوبراعته

بمكنلا،"كورنبل،*حظ؟-أنهالا.أماغرفىفيوأهمها

-الحروبتلكمنحربأىفيهابدىكانداودبأنالإدعاء

خضعتايىالثعوببيعمعوالحقبالعدلتعاملداودأنكا

كان5)ذنصرفهلحنثمرةكاناوضهرتهنجاحهأنالجلومن.له

ونرقي.ا(8:هصم)2ضعبه،لكلوعدلأقضاءيبرىداود

مكررةوهى،6:6-0111012)المزام!بعنىالحروببهذه

012مز22(،م!م)68182،مز،ا:7-8013مزمورفي

)21.

!سجل:ألامهاواخرليداودن!ت:-لاسئا

الئادصسونبلضرمنعشروالثاقعرالحادىالأصحاحان

نونهأوجالوعلأنماأنهإذ،داودحهاةقمأطةأضد

دواد

قل،حولهمنالآمجمغعلىاننصرأنوبعد.ضطخى

بذورزرعت،مزدوجةجريمةفارتكب،نفسهعلالانتصارفي

حياتهفيالكبرىالوصمةوكانتحبلأ،،بيةفيالئر

حمونذكرأنعلينا،ضناعا)دراكككنوخى.الناجحة

فيالقوىأبرزمنواحدةئمةعلىكانفقد،الملكيمركز.

وثمانينماكينمنجثىلديهوكان،الوقتذلكفيالقديملمالحا

مناممرومحه،المظفرالفائد!وآب3رأعلىعاربألف

ضدحروبهمدلشالتهمبرزواالذينالأبطالالفادةمنثلاثين

حرسلداودكان!.ا(اأخا23،صم)2الفلطنيين

،8:18صم)2والجينوال!ماةالجلادكنمنسمائةمنخامى

.(:18ا5

المحاآأصلقدنظامرجلداودكان،ذلكعلوعلاوة

للزراعةصرفين،وعئنالتجارةدأئرةووص،العدالةيحقيئ

خيمةفيوالمغن!ناللاوي!ونظم،3(2-أ27:هأخ)أ

روماوجد5:أنهمنيمرأوكطسعنتلوما.الاجماع

الأمةوجدأنهداودعنيقالأنيمكنرخائا،وتركهاحجارة

بتنطمها.فقامفوضىحالةفي

وكان،عمرهمنالخمحينجاوزقدكان:ثثبع)1(

صاعانانكلابداخلولكن،معرفةأفضلدكرنأنيجب

قيبةأننلاحظأنويبي.ابدة،تتازعانطبيحتانتوجد

فكان،والاضجحامالرخاءكراتمنخرةفيحدثتداود

أورضليمأفيفأقامداودوأما5:للقتالبالجيىمضىقد!وآب

الذروةصىخطيئتهتكنلمالحالوبطبيعة،ا(ا:اصم)2

!ألرئاكانماوهو-الزوجاتتحددمنمد!دةلحياةالطية

عذرلداوديكنلمولكن،(2-ه3:صم)2الرقعلوكعد

كاملةضةومضت.الضصر،علىالهوةاتغبنضد،عطلفا

النبيناهلانأطمهرحمهاوفد،بهاوبغرفخطبةلهئعلنأنفبل

باستخدامبماوذلك،بفسهجع2داودالملكفجعل،اللهمنمرسلأ

الاتهام-بانك!ار-داودوتلقى.)ابعجة،عنالراثعالمثل

رادتهبإواعترف،،الرجلهواأنت:ابيبهواجههالذىالمارم

منالقلاتلصوى!ملهلاالذىالأمر،الربالىأخطأقدبأنه

الحادىهمامزمورانالمزدوجةالجريمةبهذهوورتبط.الملرك

،اعرافصمررشساوالأول،والثلالودوالثافيوالخسون

الروعة.غايةفيوكلاما،الغفرانذشمورالثارأما

دهمتالتىالأخرىالكبرىابكبةأما:أبثالوملورة)2(

واعضابهألالرمابئئورةفهى،الأخكلةسواتهفيداود

حدثهذاولعل.!ياتهلينجوللهربداودواضطرار،العرش

وبثث!بع.أوركاضدالمزدوجةجريمتهمنسنواتع!ثربحد

الا،ومخلصةعميقةكاتالملكتولةأن1!:أحدهموقول

نوكاكانت،عنهانجتالنىالعاصاتمنالطوطةالسل!لةأن

أخرىمآسوتعتففد،الثائنةاجركلنهعلىالإلهيالحقابمن



داود

أخنهئامار-أفونفاكصب،الزوجاتالمتعددلتهفي

واننظر.(1ا-31:9سم2)أمامهمنذبلةطردهاثم-لأب

أخذاأفونخلثم،صنتينطوالبمكر-ثامارأخو-ألالوم

ماكان)نما،أمنونئتلهمنأب!ثالومفملهما)نوالواتع.باثأر

وهرب.الناموسحكمعلنزولأيفعلهأنداودعلجمب

قضىثم،ضواتثلاثلاخاقضىحيثجئورإلىألالوم

الملك،وجه2لمالمدةهذهوطرال.أورضليمزأخردنشتين

.1(4صم)2غر!ينوألالومداودأصبحوهكذا

مز)انظرمر!اداودصطالوتتذلكغو!أنهول!لر

وخطط،الفرصةأدالومواكتنم.13(و41:893:4،

شواتأربعمدىعلوسعى،أيهعركأعلللاصتلاء

ذلك.فيكبرانجاخانجحأنهولدو،الئبفلوبلكب

عدمأنعدو!،عنهأبحدنهقدلأبثالومداودمماملةوكانت

السخطوانئر.عنهأ!ئاالثبأبعدتقد،بالئعبمالاته

23:ا:3،اعم)2بثثعجدأخيتوفل)نحتى،بسرعة

.لأبثالوموانضممجره،لداودالخلصوالمستشار34(

خلفهتاركاالأردنثرتيفيمحنايمالىالهربالىداوداضطر

وصحبه.16(:15صم)2،البيتلحفظصارىناء"عر

أخنهابناببنهممنوكان،والخدمالمفرببنأصدفائهعنالحد!دون

داودأنالا،واللاويون،الخاعىوحرسه،وأييث!اى-سآب

صادوقمنطلبيل،معهالعهدتابوتيدبأنرفض

معلوماتبأىوابلاغه،أورئليمفيالبقاءالكافينوأيائار

الأركيحوثاىومملف.أبثالومخططعنلديهماتتجمع

أيختوفل.مشررة!طللكيوذلك،معهالسوعنبالرجرع

وكان.داودخروجفورأورضليمإلىحاضتهمعأبثالومودخل

هذاوكان.وحريمهأييهقصرعلىالاصتيلاءهولهعحلأول

ىأأنعلىدليلأيحتبر-الشرقأهلعرففي-الحمل

أضاروعندئذ.المحالمنضرئاأصجت،أيهوبينينهصالحة

الا،الفورعلداودالملكورجالهأبثالومطاردانأخيوفل

نصيحةألالومنفذوقد.أولأالجيقبحثدأضارحوشاىأن

فانتحر.كرامتهبإهانةيسرأجوفلجعلمماحوضاي

أبشالوممخططاتاحباطخطةوصلت،أخيترفلوباتحار

مزيدوبدون،ذلكأبالوموأدرك،ذروضهاالىالمطاردة!

داودقمالأثناءتلكوق.جيئهومحهالأردنعبرالترددمن

التوالمط.علىوإ-لاىوألاى-سآببقيادةأقامثلالةالىجثه

أفرييم6"وعرفيأدالومولينينهمالحاحمةالمعركةوجرت

بدخوللهيسحلاوخذداردعمروكان،محنايممنبالقرب

أبالومبابنهترفقواأنقوادهأوصىأنهكو،بنفهالمعركة

يتحققأثالومبموتأنهبملمكانووآبولكن.يقتلوهوألا

أحذ،بالبطمةأيالومضعرأسكعندماوهكذا،داودانتصار

حيبحدوهرأيالومفلبفيونثهالده!ام"ثلالةيوآب

اودد

!كزنأنالطبيسمنوكان.1(،:18صم)2البطمةاقلبفي

تجرفهأنوماعر.لعواطفهعحولكنه،الجمردابنهعلداود

المتنبرةاثاعرهذهولكن،اباءتبكي!نجكى،كدة

كهالانفضاضقأنباعهبدأفقد،عرضهتكلفهأنكادت

تهديدهتحت،صوابهإلىأعادهالقا!روآبولكن،خجلأ

تاحةألناظمن)يهوجههمايرآبداوديغفرلمو.الميف

.6(و2:5ملا5-7،:91صم2)

عداما-)صر!ليلأسباطبيعدعت،الحربوباتهاء

حتى،يهوذاضيوخوتمهل،أورشليمالىللعودةداود-يهرذا

كرامتهعنداودتخلوهكذا،عودتهيطببراأنالملكالمأوعز

بملاقاتهفقطلمهوؤابسماحهجهئاخطأارتكبثم.المألوفة

.الضرةالأجاطصائرفانتابت،العاصحةالىالظافرةعودتهعد

حركة،البنياميىبكرىبنضعتادحتىطويلوتيمضلمو

الملكوأص.ويهوذا)صأئيبين7دبانقامجيلينبمدانتهت

ليوآب)هانةذلكفيوكانت.اضغ،ثورةبقمع"عحاصا،

نأشق؟غدزااعماسا،كوآباغتالوهكذا،تمائا؟دركها

الجبىرأمىعلىذلكبعد!وآبذبئم.اأبنيرأمعفعل

منبالقرب.الثمالأقصىفيآبلالى،بكريبناشعوطارد

.بكرى،بن"ضعرأسقدواوهناك،دان

نأيدو:داودجاةليا!ايةالسنوات:-عاشزا

وصكينة،هدوءفيمفتداورجاةقالأخكلةالفرالسنوات

أثالومفاكيحدلمو،جرانهامعسلامفي)صائيلكانتفقد

أضورمنكلوكانت،الخادعةبأساليهالبتلوبليرق

المصالككانتلما،داودحكمترةفيضحيفةوم!روبابل

خاضعة)ط،وفينيقبةوأدوموموآبوعمونسور!ةفيالصغرى

تمائاانهارقدشاوليتوكان،معهمتحالفةأولداودتمافا

داودأصابثذلكومع.آنةالحاكمةداودأ!رةوأصبحت

ثلالةلمدةأورشليمداهمالذىالوباءب!ببأخرىكبرىنكبة

احصاءإجراءعلىأصرداودلأنالنبيجادانذارحسبأ،م

لكيبل،ضراثفرضبغرضل!،ويهوذاإسر!ليلبي

يكنلمأمروهو،24(صم)2الحربرجالعددمنيتحقق

الئعبرضاوعدم،اللهغضبأثاروقد،آنذاكمألوئا

صم)2العحلذلكعلىنفهداودلاموتد.24:3(صم)2

عنديدهالربكفولما.العقابالرببهوأوقعا(.24:

بعدالمكانذلكفيللربمذبخاداودأقام،اليبو!أرونةيدر

الذىوهر،ا-18(،2:6صم)2!احبهمناشتراهأن

.3:1(أخ)2طيمانهيكلمرقعبحدفياأصبح

والمحنالشدائدأن)ذ،وذهنهداودجسدوهنالزمنوبمرور

تعددجاةفيانضاسهثم،الأولىسواتهفيبهحاقتالتى

فبمأ،جد.أوهنذلككل،رجويهضواتفيالزوجات

تازعوقد.عمرهمنالبعيننحوفيوهوالقبرالىيبط!كحدر



دواد

الط!يوالورثابكرابنهأثو!ا:العرشعلأبئلهمناثنان

وأبيالاردرآبوانحاز.الطموحةبثثبعابنوصليمان،للعرش

الابنالكاهنو!الوقالنىرونلألانطندأحونيا،ييماجانبال

.طيمانالآخر

حغا،زالماوالملك،اللطةاغتصابفيأدويخاشرع

ملكا،سيمانتميبوتم،المؤامرةثلتماسرعانولكن

!ثرعئاوركاصليمانالمجضرالملكأعلنبثثيلتوصلاتقيجة

الثاقلدشمورولحل.يقيلذلكبحدداودومات،(املا)له

عم2فيالأخمرةداودكلماتونسجل.الفترةبتلكعلاتة

وضعهااييالئثلخلاسة!اضعريةتطعةوهىا-23،7:

فيعاناهااييوالصعوبات،د!لئاعيبهنمب2كحاداود

عللحبقهالأخكلةوصبتهأما.المثلتلكغقيقسببل

نأصبصانأوصىنجحدما.تمائاآخرنوعمنفكانت،العرش

،أ-4(2:)امليفلححتىمو!ناموسيحفظوأنيثدد

يىألاوأوصا.ج!ا،بنو!عييوآبمنحنر.

)املالهاوكةالىبلامتنحدرضيبتهمايدعوالا،لمهماجر

الجلحادىيرزلاىفيمعمعروفا!ملوأن،2:ه-9(

داودمعلطئاأظهروالأنهمالملكماءلدةعلالآكلينيننيخكونوا

.2-7(ملا)أبالوممنهربعندماعنايمفيففاهأثناءفي

،درهمنالسبحينفيماتداود)نيريفوسويقول

طرسلالرصوترل.1(3:6غأانظرداودمدتفيودفن

2:92(.)أعايوم،هذاللىعندنا"تبرهانالحسينرومفي

،داودتبرفيضحئابهزادفنلجمانأدروجفوسوكذكر

ضلوكذلكحجرائه)حدىعلىصطااهركانوسهوأن

القبر.ذلك!ثافالآنالأثرورنوي!عى،الكبصهكلودس

عامة-بصفة-داود)ن:داودلميم:-عشرحادي

لايموتهووبروزا،صوامىالاسراثيلالتاريخضخصاتاكئرهو

اكملوتد.مو!سوىالتاريجةوالأيةالمثاليةالحظصةفي

العظمةثمةالبهاوارتفعأمة)صرائهلمنوخلق،موسىبدأهما

تفئارجلأحيقتهفيكانفقد،ابخريةضحفاتهكلبرغم

"دك!وروى.واللامللبروعئا،فالثهاوحاكئا،أصيلأ

كانواحد/فقدشخصفيضخصياتعدةكانداودأن،شانلي

وملكا،ونبئادين،ورجلدولةورجلوثاعراوراعئاجندئا

لمعفوبولعل،عئاوأبا،مقدائاوقاءلذا،ريفاوفاو!ديفا

وتول،الخصةعناصرتحددفياليهالئخصاتأقربهر

)يهنظركيفبهولةتفهمأنيمكنناوهكذا5:)كورفي،

درواأنهوحلمهم!اروكيف،واحترامتقديرزاص!يلبنو

.داود"شلآخرضخضا

كان!،المملكةأصووضع،صالكةأسرةداودأص

،راصواانرقيقةماعرذاوملكا،طا،خئا،وطنئا

604

دارد

كلفوقباللهعلاخهوضعوقد،ومتامخاثجاغاصهاضا

عنباخلاعىتابولقد،اللهعلالاتكالضدكدفكان،اعتبار

.1(:23صم)2الحلوه)صاثبلامرنموهو.الئيةخطيته

المزامكلمنالكثركونأنشيمغقوىجبثمةويى

فحلأ.كنابتهصن،الهوالمن!وبةمزمرزا73عددهاالبالغ

:المزاصر،وتطور"أصلكتابهفي+للاول(الا!امورى،وشول

عادلآكحاصاء-داودضخميةيصصأنيمكنهالمؤرخا)ن

فوقمنالتاجاتزعذكئامغتصئاباعتارهأو،ذاتهفيعظيم

كلللهثهدالأعيلةمحاباتهفإن-آخرشحصرأس

الىتفلغللقد.الغنائيةللأناضدكاتبأعظمأنهعلىالمصور

ورفعالسصاءفيوحلق،آخربفمللم؟عهاوعبزالطبهعةقلب

مدحفينولهيمكنماأقلفإنوباختصار.،الألويةمخوالئرية

وجحل،الأسةررخد،الأعداءمنبلادهخفصأنههوداود

ايكل،لاءوهيأ،العبادةوأقام،للمملكةعاصمةأورشليم

التالية،للأجيالأعلىثلأ-يخوروفىآكحا-وأ!بح

رجلأسبندا،دوجدت5:اللهعنهوئال،للسياورمزا

.13:14(اصمانظرا:3،22)أعقلبى،حسب

عبقريتهتبرز،بهاتمزالنىالفضاثلمنالحدلهدولين

داودقيثارةأنالا،تيثارةمجملالرعاةمنشابفكل،الثعر!ة

كانلغد.مريضرجلعقلتثفىبأنكفيلةكانتوحدها

المرهف،،القلب،الموسيغةالأذنصاحبالموهوبالمودني

الالهيةالط!حةأنكا،الآخرفىقلربتججموسيقاهجحلالذى

حماوية.موصيقىصسيقاهجحلتالتىهىنجه

ففد،جائاقيثارتهداودخمانخى،أوقاتهناكانتولكن

القديم،الحهدفي،الضال"الابنفهو،البضركاثرخالجاكان

كاملةصنةداودظل،وبثثعأوركاضدالمزدوجةجرتمهفبعد

علىالنبىنائانتجاصرأنال،بخطته!ترفأندون،ممرأو

والخسرنالحاديفالمزمور.خطيةعلوتويخه)يهالذهاب

اعترافهتجلقداللهأنأدركعدمابعدوفيصا.بذنبهاعترافهو

الثانالمزمورفينقرأهاالتيالخلاصترنيمةمحب،لهوضر

ائمهكفراستجطوبفيبدأ،بالغفرانيترنمفنجده،واثلالين

له.غفرقداللهلأنوالبهجةبالفرحوي!،خطيتهأوصترت

أمامكرفتهحائطعلالمزمورهذاأوغحطينوسكبوثد

.هورص

داودايمانعمقمنهيتضح،آخرمزموزاداودممنب!

كلترىاللهعينبأنصتينالمزمورهذافييثد!و،بالله

أحدو!ول.و،2(913:23)مزشىءعلهامجيولاثيء

مكملهريوعو)نالمزمور،هذاكا!ب5هوداود)نالمفسرين

الصفكلانجهاعلتقدمريمالعذراءولمل.نبراتمنفيهماكل

منوغ!هوالعثرئالثالثوالمزمورالمزمورهذاالناصرةأ!امفي



داود

النبواتبهذ.سوعنجطق،المفةالمناصبةجاءتولما،المزام!

.27:86(ت2،ا22:مزثلآ)انظرننهعلي!اهامطبفا

لأناضده،عيمبمرضرعداوديالجميلالعرفانزودوثد

ضخصاىمناكليذلكلله،وتغنىالبهر!اةعاشفقد

)رادتهلنليمدالماضحدادعلوكان،المقدسالكاليفيآخر

:قرلحيث،اللهلمثئة

حانه،كلتيولاالربننىكا"باركي

فيالاغماكولاالحربهوالرئييداودعمل!كنفلم

وضكرهتمجيدهعنتحيزاالمزامكلكابةنيدل،الدولةضئون

.للر-الحيق

لغةبنفىيترنمأنالجدكدالعهدفيللسيحىالممكنومن

االأرضكلفياحمكأمجدماجدناالربأيا5:يخنئد،داود

احمهل!اركياطنيوماوكلالربنفيكاباركي5-\()8:

ا:)6ابصاء،دلميوتحتجال01ا:ا(-)30الفدوس،

أئافااحبجمازفالموخطا!اناحبممنا!صنعلم6-5(

عيكفداموالرأخطأتوحدكاليك5-ا(ا:.)30

رأخكعرةحسب.رحمتكحسباللهكااارحمنى-،!نحت

جددصتقيئاوروخااللهكافياخلقنئاقلئا...محاصيأع

.1(و.1و)51:4،داخلفي

-)93:7(هو،يخكرجالق؟،رباننظرتماذا"والآن

اارفع)36:9(-،نوزا،نرىبخررك.الجاةنبوععدكالأن

طركك،للربطم4:6،5(-،!اربوجهكنورعلينا

ثلاحفظي5-2(2:)55مك"الربعلاألق-(ه)37:

عرفني5-:8(ا)7استرفي،جناحيكبظل،العبنحدقة

)93:،زائلأناكيففأعلم،هيآأ!اميومفدارغاقي*ارب

31:)،الحقالهإياربفدنمني.روحىأضودعلمكفي-4(

.وحدهالعجلابالصانع)صرائيلالهاللهالرببارك5-(ه

.مجدهعنكلهاالأرضءوكتل،الدهرالىمجد.اصمومبارك

.91(او8)72؟آمبن،ثمآمين

الابدبفكرتصوفإغا،أطشاتمبديةالمزامصكانثولما

الناسطفعماناككانطالماققىفوفهذاوعل،اللهالى

نأامع:بفولونالهودمملمووكان.والصلاةالتسببحالى

التشحتقدمةأنالا،المتقلفيتبطلصفالتقدماتجع

لنالئمكرفإنستتوقفالصلواتجميعأنومع.توقصلن

لبعبووحدهاتكفىلاالمزاموفإنذاتهالونتوفي.بتوفف،

كقاعدةككفىلاالقديمالعهدأنكا،المسهحيالتبحعن

فحسب،مر!ترني!ةالىبحاجةليستوالكنسة.لجانعامة

أ!ا.الحملتحةالبل

الجديدالعهدليداود

الجديد:المهدليداود

اكاجمل:لي)1(

الأناجيلحرعت:لداودكوارثالمسيحيسوع(1)

مافكثرا،وداودالمعسرعالرليينالحلافةتأكبدعلى

داود،"ابنعبارة-متىانجلفيوبفاصة-الأناجبلفينقرأ

العهدنبواتكلتكميخهأنلإثبات،كوعالربعلللدلالة

الرئىفالمرضوع.الأبديلىصترمالتيداودمملكةعنالقديم

ومواعيدع!ودكلتغفبهالذىهوكسوعأنهوالأناج!لل

وكأمن...مملكهوأثبت..نلكبعدكأقيمبأن،لدا،دالله

ا!بد،الثايئاكرنكرصيلث.أمامكالأددالىومملكك!تك

مرتى،1:1،9:72،213:2تانظر،1ا-7:26صحم2)

منكلو!لن4(.ا930:2،و:1838لوا:48:2،35،ا.

عل!وعحباةأ!امفي-الممودقادةأنو-سحنامرقى

،742:)يرداودنلمنالمحتظرونكانوا-الأرض

.1(.:اأمرف!

يخرد،المحنببذكرالإنجيلالثكلقىويل

منجاءالمشعي!وعأنلهئبت،المتعاتجةالأجيالبايفصيل

مأ،مريمارجل)نهروصفعنو!قول،ا()تداودنل

..2(اوا:6)تداود،هـابنوأنهصوع،

ارجلإنهيرسفعنيخقول،الثيءنفىروكدلوتاأن؟

:27(،االو،مريمالحذراءواصم6ووصفاحمهداود!تمن

تدعيالتيداودمدينةال...ورصفاو!حد:أضاو!تول

.2:4(الونه،وككلداود!تمنلكونهلحميت

فيالبرةهذ.مدلولافيفرقناك:داودمدت)2(

الفديمالحهدفيداودفمدية.القديمالمهدفيعنهالجديدالمهد

الجدلدالحهدفيأما،(صهيون)أىأورشليمالىالدرامعلىتض

.7:42(ورا،وا2:4الولحم،"يتالىخئو

الجديدالحهدفيالأهموالمفهوم:داودعنالمهحس)3(

وعهودهاللهمواعيدبعفبهنتمالذىهوالمهحأدهوليى

المحبأنللفرييينيوعالربقالهمابل،فحسبلداود

أعظمهوالفديمالعهدفيحتىفإنه،ووارثهداودابنأنهمع

الثلاثةالأناجبلحر!توقد،داودورباللهابنلأنهداودمن

ا:2!رض،،22:ه)تالحققةهذهتجهلعلىالأول

.44(و4ا02:لو37،و35

داودالىيسوعالرب!كل:داودالىأخرى!!ارات)4(

منابلظففيتلايذهحقعلىيدلللكيمرة،موضمينفي

هوجاعحن5داودفلهبما،التدومفيواكلهاالفريك

)مت0005التقدمةخبزواكلاللهمتدخلكيف.محهوالذفى

21:4-6(.اصمانظرا:ا-2،4
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الجديدالعهدليداود

بالروخالمزمرركببأنهداودعنحدثهفياالايةوالمرة

ا!ه.223:4000)تالفدس

الأناجلفيداودذكرمنالهدفأنذلكمننستخلص

الملكوتجهةمنلداوداللهمواعدكلااملإئباتهواا

المبح.ديوع

الرمل:أعماللي)ب(

بدتزاييالحقيقةمذ.:داودعنادححممو)1(

فيوضح،الأ،لىالكيةعدوضوخاتزدادنراها،الأناجيل

داودنيتماداودعنالنبواتأنوبول!بطرسلانالرص

ذلك-عكصددواوتد،المسبحيسوعفيتمتولبهها،نفسه

.13:36(34،و2:92)أعباليامةيتلقفيما-وبخاصة

الههوديخاطبليدكةأنطاكيةيبولىلالرصوقفوعندما

،الربئلبحسبرجلأكانبأنهداودعنتكلم،المجحعفي

الأمواتمن)الله(أأقامهالذي،وحدهالمسيحيوعفيولكن

الصادقة،داودهـمراحمتتحفقفاد،إلىأفئا!ودأنضدغكل

.ا-34(:316)أع

وركر:القدسالروحمندوحيالمزاصركبداود)2(

منبوحيالمزاصركنبداودأنالأعمالعنرفيمرتبنلوقا

.2(4:ها:16،)أعالقدسالروح

عاموسنبوةمنكتربتتبى:داودخعمة)3(

بناثها،واعادة،الساقطةداود"خيةعنقالهما1(2اوأ)9:

مملكةزكاملنصيبلهمفالأم،الأماللهاخقادإلى)ثارةفي

.:16-18(ا5)أععاموسأنبأ؟داود

الرسالل:ل)بر(

جهةشداودنسل"منالمحبأنالرصلاللقالقولككرر

فيمرة،مرازاداودكذكركا.:8(2تي13:2ا)روالجد،

آثامهمغنرتالذ!ى5داودوتطويب،الخطاكاغنرانعنالكلام

كذكر؟2(.او32:مزانظر7،و4:6)روخطاكاهم،وسترت

.:32(اا)بالقديمالعهدفيالايمانأبطالبينداوداسم

صراحةوالشعونوالخامىوالونالتاصعالمزمررانكنب!

.:7(4عب:11،9)رولداود

الرؤيا:سفرلي)د(

مفتاحلهالذىفهو،لداودكالوريثالمشحيذكر)1(

)رؤفتح،أحدولاوكلق،يغلقاحدولانتحالذىداود

)3:7.

ففر،22:16(،5:ه)رؤداودوذريةأصلهو)2(

ببرثأدص-الرسائل:الألاحلوجاءمالوضرعبؤرالرتربا

الأزلداودنسل!و،لداوداللهمواعيدكلتغفيهالذى

804

والهيكلداود

بكر!الحاصةوعهود.اللهمواجمدكلئتحققضهالذىيديا1

والمحكل؟داود

ابكل،بخاءفيالرثيىالعاملداودكان:اهمكلكاء"(

منأول)فهوداود،بخاهالذىهـايخكلبكقصمىأن!مكن

المهرةالحمالوأعد،لبنا"لهلزمماصأعدوقد،ينائهقرب

.طيمانلابنهرحمهوأعطى2:7(أخ)2للحكلالإزمين

اصتحنوقد؟للربههكلأ!نيأنفيرغبداودأنومع

يناءلداودكمحاولكنه7:1-17(صم)2ذلكالرب

هوسيمانابنه)نلهقالبل،8:18(5:3،)املالهيكل

بأنووعد،ا(6:.أخ5:52،)اكلالجكليبنىالذى

.24(أو8:هأمل)طيحانييهالذىالبتقاعه!ع

)أملالهيكلتدشينعند!لاتهفيذلكصليمانذكروقد

أخ21:72،مل2أيضئاانظر6:ه-42-أخ8:22-532،

)33:7.

آلاتعصلالذىهوداودأننترأ:اهمكلليالبادأ)ب(

الكلماتكبأنه!7:6(أخ)2،الربحمدلأجل5القاء

واليه،92:3(أخ)2الهيكلفياللاولمونبهايتغنىكانالتي

فيالمبادةفيتستخدمكانتالتيالمزاصرمنالكثوتنب

واللاولمحننللكهنةالخدماترتالذىهوأنه؟،الهكل

.8:14(أخ)2الخدمةتتناوبفرقالوقمهم

الحالكان؟ايالبةالعصورفيالعبادةنيداودتأثكلوظل

أ!امفيتصرةلقرةالنفةحدثتففدما،ابنهسلي!انأيامفي

الرببيتعلى"ناظر!نالكاهنجهوياداععيئ،الملكيهوآش

...!الرببيتعلىداودقصهمالذ!ناللاوونالكهنة!دعن

.23:18(أخ)2

فياللاوورأوقف5،الملكحزقياعهدفيالنهضةأياموفي

وعند...داودأمرحسبوعدانوربابيصنرجالربيت

ملكداودآلاتبراسطةوالأبواقالربثيدابندأالمحرقةابتداء

امنحزقياأيامعنتيلحتى2-37(92:هأخ)72لبل،اعر

أورضليم،فيكهذابكنلماسرائلملكداودبنصليمانأيام

.03:26(أخ)2

قائلأ:الكهنةالملكأمر،الملكيوشياأيامفيأنهأيضاونقرأ

ملكداودكنالةحسبفرقكمحبآبائكمييرت"أعدرا

.1(وه4ت35أخ)2،اصراثيل

عزراأ!امفيالثافيالهيهلوبناءالسييمنالحودةوبحد

وضعهالذىالترتيبمراعاةعلىالديدحرصهمنرى،ونحميا

بملابهمالكهنةأقامواالربيكلالبانونأص)ولما:داود



داودبرج-داود

ترتيبعلالرببحبالصنوجآصا!نجىواللاوونبراقبأ

.(64و4ءو63و21:42غ،3:01عز)!ئيل)صاملكدداو

:فىاودبرج-داود

!عتملقوكانت،بالأحجارمبنئاضيغاحصاكانأنه!دو

مضرئاوكان،الآنموقمهيحرفلاولكن،والأتراسالدروع

عرو!الأثادلثدعري!فيصف،والجمالالقوةفيللمثل

غلقمجنألف.للأسلحةابنيداودكبرجاعنقك:بالقول

داودبيت-داود

.4:،()ن!،الجبابرةأ-لراسكلهاع!

بأورضليم،!افابوابةعندالذىداودأاببرجالآنيحرفماأما

ثديمحمنأنقاضعلىبنىوتد،الو!ىالعصورإلىفرجع

.هيرودسعهدمن

:داودبيت-داود

ورتبط!مراتعشرإضعياءنبوةفياداود،اسميتكرر

مرنينقداود،"يتعبارةكرد،ابيتأبكلمةمنائلاث

داودلبرجالداخلمنصورة
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داودملىنة-داود

رمبابنفقحمعأرامملكرصنتحالفحبنالايعالأصحاح

يهوذأملكوكان.يهوذاعاصمةأورشلبمماربة6لل)صطك

الربورجهلملذلك،الئريرالملكآحازهوالوقتذلكني

رفغىوكدما.)7:2(داود،اتالىبل،هواليهكلمته

نبي)شعياءنجاهل،الربأمر.!آ،الربمنطبأنآحاز

بيتياااحمعوا:قائلأداود،ابتالىخطابهووجهآحازالرب

تضجرواخىانستضجرواأنعليكمقيلهوهل:داود

غبلالعذراءها:آيةنفهالسيدكعطكمولكنأأ!ضثاالهي

عننجوةوهي،1(4او)7:3عصانوئيل"احمهوتدعرائاوتلد

.21-23(:ات)انظرلداودالحققيالوارثالمحولادة

الربوعدفيجاءت،)ضعياءنبوةزداودليتالئاثةوالإضارة

كفهعلداودبيت"مفتاحجمملبأنحلقبا،بناأياقيملعبده

22(،22:أ)شنتح،منوي!ويغلق،كلقمنولي!يختح

.3:7(رؤ)انظريحوعللربرمراهذافيوكان

،يهوذاملكلصد!اخطابهفيالعبارةنفى)ريااضخدم؟

الباحفياقضوا:الربقالهكذاداوديتيا5:قاللأ

.21:12("ربا0005عدلأ

التاربخيةالأسفارفيمرازاداود""بيتعبارةوردتوقد

ا:8،،26،13:2،و2.او12:9امل)انظرالمفهرمبنفى

.21:7(:16،ا.أخ2

:داودملىية-داود

علأوالقدكةالمدتعلالفديمالمهدفيالاصمهذاوطلق

هي،صهيونحصنداودوأخذ5:شهاالثرقيالجنورالجزء

صم)2داودأمدتوعا.الحصنفيداودوأقام...داودمدلهنة

)5:7-9.

الكنطنيينأكامالىأورضليمفيالجبلىالحصنهذاتاريخوكلجع

حصنو!غل.76:2(مزا:4،18)تك)براههوأ،م

واديينالانحدارضدررةالحافةمنالمربعالميلبعامخرصهرن

نقطةحتىو!الأ،كرئاايكلويونووادىثرفاقلرون

نجعبوجردالموقعتحدكدتموقد.هنوموادىمعالتقائهما

في،انطقةفيللمباه3الدالوحيدالموردكانالذ،،جيحرن

المتكثفرنظنوقد.قدرونوادىمنالضرقيالئمالىالجزء

!اردةشةمخوالممتدةالق!ةعلىتقصرداودمدتانالأوائل

فيوالأبراجالحائطال،النربةالجهةالىالبرابات)حدىمن

البع،ياهحتىالصخرفيقاةحفرتمييماولكن.الرق

ثمانينمخوبحدعلىالسورخارجالقاةقمةكنركذلكأنالأ

حدثاالآثارعلماءأثبتوقد.دفاعوسيلةويلا،ثرئاقدئا

حتى.م.ق0018!كوالىترجعايي،الرئييةالأسوارأن

أقربكانت.م.ق586فينبوخذنصريدفيأورضليمسقوط

تزدحمالجازلوكانت،كاردةخيننجحوالجحدرقاعدةال

دبا

الجبل.مصاعدعل

3001فياليبرجينمنا،روتهذهعلىداوداصتولوقد

وجملها!اواستقراحمهعلهاوأطلق،5:7(صم)2.م.ق

أقاعاالتيالمبافيضتوقد.5:9(صم)2لمملكتهعاصة

الىااللهاتابوتداودوأحضر.أ(:أ5أخا)تصزابمد!ما

959حتىفاكظلحهث،92(اوا:5أخ)أداودمدكنة

جبلعلىينا.الذىالجديدا!كلالىلجماننغلهحين.م.ق

و!مو.5:2(أخ2ا،8:)املالمدكنةمنالثالالالمركا

بأصارللقصرساحةأواكروبويىأ!ابنىقد!مانأن

بناهالذيالقصرأنمنوبالركم.داودمدتحافةعلفمة

المريابينبل9:24()املهناككنلمفرعونلات

بهاالربتابوتلوجودالأماكنهذهقداسةببب،وصهون

.1(81:أح)2

كل،داودمديةفيدفنقدأتهالمقدسةالأضاروتجل

،ا:43(ا)املوطيمان،ا(.2:)املنفهداودمن

أخ)2.م.ق736فيتوزالذىروئامالىيهوذاملوكوسظم

،27:9(24،2:ه2،.و1:211،:4أ16:4:11،6،ا2

.(42:61أخ2)الكاهنيهرياداعئلالهامةالخصياتوبحض

هيللمدينةالجنولىالالرففيالموجودةالمدافنكانتوربما

فبلالمدينةحزفياالملكحصئنوقد.الرجالأو!ك!افنبفايا

وأدخل،(32:هأخ)2..مق107فيلهاالأضورونحصار

32:أخ)2جيحونشقناةعبرمهاالفررالطرفالىالماء

فيالملكوحدتةطوامبركةالمدتالىضموهكذا03(،

22:)شا،2:ه)غالمدنةأصارداخل،الجنررالطرف

ق.م.586فيالمدينةبابلقواتدمرتوقد،ا(9-ا

جزءا.م.ق44،قغياأقامهاالتيايحصيناتو!لت

بحدفي!ااتدادوحدث،:37(31،21:ه)غداودمدفةمن

نأخطأدرجفوسذكرالذىايووصونلوادىالضفىاللالى

.هناككانداودقبر

لحم،ايتعلداود،امدينةاصمفيطلقالجدكدالعهدأما

.1(21:الو

)دب!

دبا:

نأتبلالأرضعلىيدبالذيالصوالجرادمننوعالدبا

المسموخالطاهرالديبمن!تبروكان،الطكلانمنالتحكن

الىالرجوعالرجا0ا:22(االاص-مطثريعةح!سبباكله

."الكتابيةالمعارف"دائرمنافافيالمجلدق"جراد،مادة



ذب

ذب:

أيضئا6دب35الحبرفيومو،المعروفةالمقرسةالجواناتمن

مرةلأولالمقدسالكنابفيذكرهوردوقد،العريةفي!

كلعىكلاموهرأنهكيفالملكضاولعلداودتصعدما

ا:34-7)اصمضتهماودب")أصدعيهخرجأبكنم

)37.

عنهعخر،الستالىصاعذاالبىألثعكانوحن

اثنينمنمواخرضاالرعرمندبتانفخرجت5صنارصيان

.(2:42مل)2وأرلعبنأ

مأ:8،ا7صم21مجاز!ةفهيالدبإلىالإثاراتليةأما

دانيال،301:مرار571،1::11،7)كأ،ا28:ه،12:ا7

.3:2(رؤ5:901،عاموسا:3،8هرشع،7:ه

و!رف،فلطينفييعي!قكانالذى-الررىوالدب

!تبر8*!(هـولول،!ذ53)9صكلياك!،"يورصياصمباللالهنهة

يس!ىوالذىوأصباأوربافيالموجودالأحمرالدبمننوغا

الدبزالوما.ل!ك!لاهـ3كه3)!ه،أركوساوررصعل!ئا

وجبلابقاعوفيبانفي-تليلةبأعدار-موجوذاالورى

أنهرغبم،فلطينفيالآنللدبوجورولاولكن.حرمون

قضيقدأنهوبظن.القديمةالأزمنةقبكلرةبهادرجدكان

كانتحيثالثايةالعايةالحربأيامؤفلسطبنفيتماناع!

.البفاعنلكفيالحلفاءجبوشتتثر

.الرعرةالحايةالجالفيالكهرفتكنالدببةوكانت

الدبأنالا،المقرتالحيواناتمنالدببةأنالصروفأنومع

ليلأكهوصامنالدببةوتخرج.الأكاباكلةمنكعتبرالأحمر

مثلوالحشراتالنباتاتوجذورالخضرواتعلىلتتنذىضط

رزرعالذىبالحممىيهزاتغرموهى،وعسلهوالنحلافل

؟.جيذاحقولهحراصةمنلابدولذلك،المالةالمروجفي

الإنسانضاجمماونادزا.ذلكلهاأتيحمتىالسمكتصطادأكا

عندما،الريغوأوائلالثتاءأواخرفيولكنها.الماضةق!انأو

الجبليةالمناطقفيالحضرةوتقل،الوىسباتهاصتخرج

.أ:34(7)اصمحملألتخطفالسهولالىلبزولتفطر

الثنوىسباتهاأئناءقالشةفيواحدةمرةالدبةوتحمل

الدبجروويكون.جراءأربمةمناكزعادةتلدولا،غالا

وزنيتجاوزفلاالثدصات،صاهلرجراءمنأصضالولادةعند

فينلاسةوهىجراعماتطمالأموتظل.واحذارطلأالجرو

لهاملازمةعادةوتظل،أصها!التجولفيتجدأثم.جحرما

جراؤهاومعها،الدبةوتكون.أخرىمرةالأمتلدأنإلى

جراؤها.نهاأخذت)ذاثراصةوتزداد،الراصةضد!دة

لذلك)ضاراتونجد.الثراسةفىالمثلمضرباثكولفالدبة

ا!ل،!ثكولكدبةمرةأنفهم5:المقدسالكابفي

ئكولديةالإنانايصادف:الحكيموبقول.:8(71صم)2

ث!رودبز!لراوأصد،ا:12(7)أمحماخه،فيجاهلولا

وأصدمهم1،5(28:ه)أمفق!"ضعبعلىالرورالمتسلط

وفرب.ا:7(3)هو،قلبهمضنافوأضق،ئكلكدبة

الأ!أماممن)نانهرباإذا:المثلهذاابىعاموس

فلدكهالحلالطعلورووضعالبدخلأو،الدبفصادفه

العرفى:بالملضبيهوهذا،5:91()عاموس،الحية

.بابارهالرضاءمن"كالمتجر

كلائم:لهيلوالذى()7:هدانيالقالمذكورالدبأما

داعتارها،وفارسماديمملكةالىفيثوكيزا،لحئا

يالأسدالمئلةالبابيةالامبراطور!ةيعدالئايخةالحالجةالامبراطوردة

نر.جناحالهالذى

:3)أعثيءكلردوأزمنةالمسياملكعن)ضياءودتنبأ

،الدبةاالبقرة:بالقول،!ممنسبسودهامافيصور،2(1

))ش!ا،،ضكالبقروالأسد.مغاأولادهماتربض.ترعان

11)7:.

دبب:

الحيواناتكلهذالملوتد،الأرضعليدبحيوانكلهو

الحية:للخلاثقثلائاتضيئاالنكو!سفرفيونجد.اللا!ربة

تثصلوقد.1(:4ا)تك،الأرضووحوشودبابات"طآ

الفأرضلالأرجلثصصةالحيواناتكل"الدبابات،

الوحرش:أقامأربحةإلىالحلائق!قمالمرنمأما.والزواحف

)مز،الأجنحةذواتوالطيورالدباباتابهالموكل

فيأأيافط:الماثةلحدالرابعالمزمورفيو!ول،1(0:ا8،

.2(أ:.)40الرعر،حيوانكليدبالليلى

يزكللامكروئا،الأرضعليدبديب"كلوكان

يكنولم.14:91(تثو،4،4ا:ااالاالربمةحسب

ما5الاأربععلىالماضيالطردبيبكلمنبا!خلىسصوخا

دأنواعهالجرادمثل،الأرضعلىبهمائبرجيهفوقكراعانله

.2-23(0:ااالا

منالخلوتاتغلفبينالمذكورة"الزحافات،كلمةأما

فيكانتالتيالاء،وطيوروالزحافاتوالوحوش"اللواب

:ا.)أعالغيبةعيهوقعتعدمابطرسرآهاايىالملاءة

"دبابات،المنرجمةالحبريةالكلحةترادف!ي،12(اوا

روميةالىالرعالةفيالمذكررةالزحافاتكلمةوكذلك
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دثاثة

شة:ئاد

علىمديخةاصموهو،ارابب"أواضام،محناهعبرىاسم

إلىويقعامصاريدبين1(1ةا9)ي!قلزبولونالغريةايخوم

المعروفةولعلهاالآنموقحهايعلمولا،قثودخهرمنالثرق

عكا.منالرقإلىإدبثة!3باحالئا

:دياج

الكلمةتردولا.الحركلمنولحشهسداهالثاب،منضرب

قرحمةمواضعثلاثةوإلاالعربيةاللفةفيالمقدسالكتابو

هى:غتلفةعبريةكلماتثلاثعن

الحريرىالشجمنمفرشئاوتفىإمرباديمأ،)1(

مصر!منكتانكلوضىصيركطفرشتبالدياح9:المزخرف

وطموشيات"إلىالعبريةالكلصةنفىوترجم.1:16()أء

.22(31:)الأثال!رنف!

الصدريغطىالذىالمزحر!افوبوتعتى،لتيجيل!9)2(

:3)إشكى،الجدائلوعوض،زنارالدبياحوعن9:والبطن

)24.

فطاطاأولراقةخيمةكاويفيإأصفرأمناصافرور،)3(

عبدىبابلملكنبوخدراصروآخدأرسلأندااها:ملكئا

دياجهيط،طرحاالنىالححارةهذهفوركريهوأضع

.(34:01)إرياعليها"

ذنر.

لكي)!ثون(امال:الزنابرأوالنحلعنالجماعةالدبر

عل،معالأصدجوفقالنحلمندبروااذاالأسدرسةورى

ذلكعلىوفي،وأل!كفيهعلىمنهفأخذ14:8()قض

خرجتالجافيومن،!خرجالآكلامن:المحهورةأحجيته

.(41:41)قض،حلاوة

بر:أد

هيتي"أرسلتوابتعدظهرهوئىأى،ئدبرفهوأدير

جمغوأعطك،عيمتأقيالذفىالثموبجمعوأزعجأما!

)انظر.أمامكهاريننأى23:27()خرمدبر!اأعدأثك

.46:5()ريا5:6،لقأ!ا

اير:كد-لدبير

عوافبه:فيوفكريخهنظرأىا!مرتذبر:!عريف)أ(

صورئلاثايونايةفيالكلمةهذهوردت:كاثا11(

كلمةنجدا:2()6لوقاففي:المقدسالكابفينحتلفة

412

يراتد-برتد

ردتوقدو..،لةوكاابمحنىآه(؟ه)!هص،يانوكواي!و

تعفىتربت،مراتعر"أوكرنرموس،الايهةالصية

،2وا؟4كوا8،و3و2وا:21:24،61الو"وكيل"الىمنما

المديخة،"خازنإلىمرةوترجت،ا(.4:ابطا:27،قي

القكرةأننجدالمراتهذهمىمرةكلوفي.:23(16)روية

شئونأوآخرينشونعلىالإضرافأوالتديبرهىالأساصية

.المنزل

"الدبرممعنىالكلمةهدهصهاوردتمواضعنلالةوهناك

)أف!الإدارة5أواالتخططأمعنىالكلمةتحملجث،الإلهي

.2(:هاكو3،2:،01:ا

لنايخلص.الحاضر!الوقتفياالتدبير:كتابهوفي

من،الموضوعبهذاتحلقنقاطأربع)حأحم!"(أس!ريأ

لرتا:إنجيلمنعرالادسالأصحاح

الآخرأما،التفويضأولهحامنيصدر،طرفانناك)1(

)يى.الموكولةالأعمالتقيذفسئوليته

الاتفك.تضمهامبةسئولباتفاك)2(

عنالحمابلتقديموقتأىفيالوكيليندعىتد)3(

وكايه.

الأمانة.عدمعلىيدلمانهبدا)ذاالوكيلكتبدلقد)4(

الكلمةلهذهمحتلفيناضخدامينهناكأنلنايصحهذاومن

)الاصحاحلوقا)نجيلفيجاءماالأولتالجد!دالعهدفي

أفس!إلىالرسالتينفينراهوالثاني)وكالة،بممنىعشر(الادس

خططفيكظهرالذىالإلهىالتدبرئذكرحيث،وكولوحمى

الأولالاصتخدام؟نالمفر!نبحضوكلى.لمللعادالنبةالله

.للثانتوضيح

بحاليه،المذكررالكتا!الاستخدامعلىبناء:لاهولئا)2(

استخدامهافيالكلمةلهذهأخرىأبماد)ضافةالاللاهرتهونلجأ

اخلافومع.للعالمبالنبةلبرنامجهاللهإعلانلوصف

لوصف"التدبير،كلمةاطلاقعلىكنقرنفإنم،أصايبم

.الاناننحومنمقاصدهلتنفيذاللهترتيب

يختصفيصاالنظروجهاتفىالاتفاقيخئىالحدهذاوكد

بينذروضهاتبلغوالتى،الاخنلافاتتدأحبث،الئحبيربهذا

عل!ميطلقومن،العهدئين،اللاهوت"علماءعل!ميطلقمن

عدأنالىالأولالفريقفيذب.التدبير!ن،اللاهوتاعلماء

ضهومويتخدمون،الكتابوحدةكلعل!منالنحمة

-المثاليلعلى-فنجد.العهدلهذا)ظهارأنهعل"التدب!،

أربعةتوجدأنهيؤكد!اءهصاح(كهول8)حهو،ج،"شارلز

إبراهيمومن،إبراهيمالىآدممن:هى،القوطبمداتداب!،

انها!ة.الىالمحومن،المسيحالموصىبرمن،موصىالى

النظامى-اللاهوت)علمابح!ةعهدعملالاايدابصهذهوما



يراتد-بيرتد

بوجودفيقولعه(فىه"،3برخوفلريىأما.4691(

الجديد.والعهدالقديمالعهدمافتطتد*فى

هر،الحهدىاللاهوتعلمفيالمفهوملهذاالبديلةوالمحالجة

اللاهوتاعلمكابهق)"ع*هـول!(ابوزويل،ورفحهما

القدبمالمهدعنيتحدتعندما،الميحية!للد!انةالنظاس

نحتلفين.تدبركأاعثبارمابلونالجد*والعهد

علعلرأتغيصأىأنهوالحهدتنظروجهةيميزماوأهم

الشاملابحمةعهدوجرهمنوجهالاهوما،ايننهذأطوب

مرضوعالقديمالمهدفيكان.خلاصىصاصهفأ،المصورلكل

فيتضررثمةفليى،الجد!دالعهدفيوامحممل،وترقبانتظار

.الراغ

الىينظرونالتدب!!نننجد،انهجهذامنالنتضوعل

النيالترنياتأوالتدابرمنسلسلةأنهعلالوحىت!لل

ن!ئرمنوأول.ايارغعصورمدىعلى،للاناناللهأعدها

.المقدسالكتابعلىحواثهفياسكوفيلداهوالرأىهذا

خلالهائتحنزنةخرةبأنهالتدبكلاسكوفيلد،ويعرف

بيناصكوفيلد،ويمبز.اللهثيثةمحينلإعلانالإنانطاعة

.المقدسالكتابفيتداي!بمة

علىالتركزالئد!رورننلىالكئاببعضيمللاولكن

طبيعةعلىكركزونولكنهم،تعليقاتهمف!الزمنيةالقرات

تدبيربأنهالتدبريعرف)عا*"(ارورى،نجدفصثلأ.ايريات

،أ!فسايد،أ.هـ.5أما.اللهخطةاتمامفيمتميزنظامأو

الله.كلمةفيتظهرتمد!ةنظمهناك5:صقول)ولفميها(

فيتسودمحيةبظروفالمرتبطالخاصالنظامذلكهوفالتدبو

المصور،.منغكلهفي-بالضرورة-تودولا،عينعصر

التيالاخلافاتهذه:للكلمةالتاريمييالاسئخدام)ب(

بأى-ثمللاالحاضر،وقتنافياللاهرتعلصاءبينظهرت

وبماالبهة.نارغمدىعلالكلمةاضخدإمكيفية-حال

نيدناضد،حدثانثأقدبحايهالمذكورالاختلافهذاأن

الماضية.الأزمنةفيالكلمةاشخدامكيفيةعلىنتعرفأن

هوالكلمةهذهاضخدممنأول)ن"ر!ري،!قرل

)دراكهمع،اللهمناهجبينمثزالذيالهيدروستيوس

حواره)فيالحاضر،)ايدبرعنتحدثكا."براللهالاض!رار!ة

ذكرهاالتيالحهودافلالةفي"برخوف،رأىوقد.تر!و(مع

نفه،!نماوسبهيغللمماوهر،تلالورئلالة،"إرويناوس،

.الميحى،"التدب!عنوتكلمالتد!بكلالىألمحأنهرغم

أحدفيفيقول،كثيراالكلمةهذ.أوكطنوسو!تخدم

كانت-بالذبائحيختص!ما،الإلهيةالفر!لض))ن:المواضع

..الحاضرالوقتننابلالكنها،السابقالتدبكلقمناصة

بيراتد-يرتد

التغدماتقمننوغافرضتدكانوإن،اللهعندقبولا

علىهذايدلفإنما،لاحقعمرفيآخرونوغا،التاريخسالف

الحقهقية،للديانةالمباركبالنعليمالمتعلفةالرمزبةالأفحالتس!ل

مفاصدفيتغييرأكيدونالمتعاقبةالأزفةمعتامانجامفي

.،الله

والذين،الإصلاحعهدبعدظهرو؟الذ-شالكئابأما

ئل،اللهلكلحةمنهرمهمعنايبيرفيالكلمةهذهاستخدسا

الذي(9171-7461-حأ!33ح!ه؟)،عهايهربرايرإ

و)نالتي،ندابرسبعةذكرفقدالماوى!التدببرامحب

قبلماتدبرتضنتأنهاالا،المعا!رةالصورعناختلفت

الخنصالأخكلايدبكلالى،00مر!!دحتىوآخر،الطوفان

!هلأ،هراه)(كله*4!)43)دواردز،جونالان5أما.الألفىبالملك

نظرةأوكاعل)تاريخ:بحنوانكتائاام996فيأصدرفقد

ولكنه،القوطمنذتدابرأربعةضنهالتدابر،لكلشاملة

الميحى.للندبرروحي)نمامهوالألفيالملكألىاعتبر

أردفئمتدابيرخمسة)؟،"!ل!وا-لى،اسحق5ذكروقد

نحتلفة،عقيدةثملقدايدابرهذهمنواحدكلاإن:بالقول

عمورفيلباسوضحتلحقلالدنحتلفةصوزاالأقلعلىأو

.أقماقبة

مرعلىالكلحةامخداماتتعدد،جقممالناويصح

مااكافحاولاوإذا،الحاضرالحصرجقتالتيالعصور

خاصينبننجدفإننا!للتدابصرافتلفةالأوصافهذهيجمع

مركبن:

غتلفة.بطرقالناسمعاللهتعاعل)1(

فيقابحةزمنيةخراتمعيتثىالملىقهذهاحتلاف)2(

الحظمى.اللهخطة

حرلالجدلنثألقد:اطاضرالوثتليالجدل)بر(

عصربحد،النظامياللاهرتعلمبظهورالدب!طيحة

اللاهرتعلمتطوروإلىاللهكلحةإلىنجالرجوغ.الاصلاح

محاباتأدتفلقد،تنظيئاام!اللاهوتعلمأصح،الإنجيلى

الىتدريجئاتطووتاثم،والكليبةاللوثربةإلوكلفنلوثر

متكاملة.لاهويةنظريات

نقدممنفيهبماالحهدىاللاهوتعلمجاءالكلييمامن

النحمةعهدففي،والنعمةالأعمالبمهدىيحضفيصاالاعلان

ليفي،والجديدالقديمالمهدينفيالإدارةفيالتضروالىثار

والمقصود،والجد!دالقديمبالتدبمر-شإليمالارالأحيانبعض

بينالاختلافاتوقفكلتجنظيمممئاالأمر!كرنأنذلكمن

.الخلاصبظواهريتعلقيخ!اوالجد!دالقديمالمهدين

اكقادقئأ،اببواتدراسةالىالاصلاحعصرعاد!

جاءتايىالجماعاتبمضبينالةالألفقبلالمسيحبمجىء
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يراتد!ورتد

كيفوواتىأ"بوار*معرأناأنجقو!.الإصلاحثعد

-.تدب!ىنهجليذلكأدرجا

دار!،نلناجونلدأ،عثرالتاسعالقرنوز

نرميعمبة-لليموثإخوةقادةأحدومو-)*ك!

كعتذفظملإهوقعلمل،كاتدا!رافتمةالدراصاتهذ.

الأمركية.المجهةؤظاهرةقوةفاأصبحت،محددة

الأسلوبهذاعننتجالذيانمهج)حض"(،ار!ىوصف

بيتوكأنهلمالحاإلىكظرونالتدب!ينه)ن:بفولهالتفكوفي

ثي!هوضاالتهذاضؤونوروتبيدكلاللهوأن.اللهيدكله

انحتلفةالمراحلوهذه.الزمنمرعلالختلفةالاعلانمراحلفي

الهاصاتومذه.اناققصده)تمامفيالجبزةالاصاتتحدد

ننوعلكىالختلفةاللهتداجرنتفهمأناللازمومن.ايدابرمي

ايخلغة.التدابصهذهفيلاعلاناتهالصجحالتفوالى

الامتخطمحولتدورحافاابخادلاتفإن،ذلكعلىوبخاء

ايدبصىاللاهوتعلمكرضولا.لاهوتئاالكلمةلهذهالليم

أنهيققدلكنه،للكلمةالعهدياللاهوتعلماضخدامعل

التيوالتطوراتالاختلافاتعلىحكمهفيفصفايكنإ

فيمترفىالعهدىاللاهوتعلمأما.افتلفةالتدابوعلىطرأت

الأضارلوحدةكأطسالئداب!مفهرماستخدامعلىلدة

المفدسة.

يقولالتداب!عنالتحليمأنالىالأولالاعراضويتد

هذهفيعادة-ويشهدون،للخلاعىطركينيوجود

-1:17!وحناعلى"مكوفيلدأحائبةفيجاءبما-النقطة

،للخلاصكشرووالناموصيةالطاعةهيالامتحاننقطةتعدا"

كئمرالمالحةالأعمالمع،المهحرفضأوتبوللل

فيالحلاعىأنمرضئاالوافحأنكلونبئ.،للخلاص

بداكاتضماوهو،بالإيمانويىبالأعمالكانالتديمالعهد

نفردلمالمفهومهذاأنإلىشارتهبإبرزويلأح!نوقد.ا!الإيما

)علموكلفنهردجكاثاتفيأيفئانلمحهبل،ايدل!رووزبه

يواجه،الأعمال"عهديأنرأيوهناك.(النظامياللاهوت

الحلاصاكابيشطيعالان!انأنيعنيفهوالمشكلةنذس

عماله.بأ

!دو،الإلهيةالأضارفيالقصولبمضوجودمن،بالهـ.عم

)انظربالأعمالالخلاص)مكايةعلىمهاالاصتدلاليمكنأنه

الكتابفإن،ا-26(2:4يع2:6،رومية0،1:28لوتا

،بالايمانهرإنماالحلاصأنوضوحبكليملشاالمقدس

الىأخبراانجهواقدالتدبر!نأننجدلذلك،فقطوبالإيمان

التدابوترتيباتأنعلىمصرس،صكوفيلداصتاجاترفض

.الحلاصنبعهوليسولكنه،يخلصالذىالايمانمورسئل

بنىأنههو،التدبرىابظامضدالهامانفيوالاعتراض

وبالرغم.للوكالةتريباتمنا!رزيخةفتراتعلايذابصر
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نث!مما،الترتيبللل!"أوكونومها،كل!ةدأنالت!ليمش

الذىوالزمنايرتببينترابطفهناك،الزمنالى"أرون،كلمة

الزمنزعاملالمحاصرينابدي!يننغابةيأخذولا.فيهع

تحريفهم.

لهذهاسنخدامهمفيايدب!لمحنضدالهامالثاكالاعرافىأما

رنهة،خراتالالمقدسالكابنصمونأنهمفهو،الكلمة

بما5:)برخوف،قالوقد.المقدسالكابوحدةمتجاهلين

تدب!في-بالتالى-فإنه،التدابكلزتداخلهناكليىأنه

العمةتدبووفي.اللهنممةعن)علانمناك!كنلماباموس

الجدكد،العهدفياللهلعبملنرمالناموسعن)*نهناكلي!

مذ!فيالحق!ض!وجدقدأنهومع.(النظامياللاموت)علم

علماءمعظمفإن،ايدبيريينأفوالبعن!علنجاءالقد

تقدممراحلفيانهيقولون،الرأىهذا!عتقونالذ!ناللاهوت

!رنغتلفةبأطليبسثيئتعن!ك!فاللهكان،الإعرلان

التدبصالىينتقلسلىتطورفيبل،الأسا!المبدأفيتنرو

فرقبخنينظامكل،ال!لمكدرجاتالعمبةوتصبح،التالط

نجديياوهكذا،عادةإيهومضيئاأحبالامنهآخذا،بقهما

تولونالتد!رونفإن،ابممةعورمنعورةناكأن6شاد

وص!فبحنينما،النمصة،اعصربأنهتم!زالحال!المصرإن

.اباموسأ"عصربأنهالسابقالمصر

ع!ثهيكط!()معهباس،"كلارنسذكرهآخرفقدوهناك

تارغدخلتالتدب!ية)أنوهر،التدبوونا"خليةمحابهفي

خطأ،علأنهافلابدوعليه،نهاانقائامببة،حدكاالكبة

جاةقوبخاصة،حقمنالحجةهذ.زيكونقدماورغم

،بالضرورةصائالي!،الجدلهذامثليتضنهمافإن،دارر

أ!ها؟،حدثأمرالكنيسةتاربخقالإصلاححركةفإن

الموضوعأنموالأمرومفتاح.ك!ةانتاماتأحدثت

المكانؤالكابيةأصانيدهأطسعلىتق!مه!بهباللاموقى

.تأثكلهأساسعلذلكبعدثم،الأول

ايداير:عدد)د(

واضاخلائانجدومنا:العهدىاللاموثعلملي11(

نجد،ناا"!ا"برزويل،!بللانجيما،التدابرعددحول

هودجويؤكد.مها6شينيقبلون،الآخركنوغالةابرخوف،

ولكن.الجديدالمهدفيووإحد،القديمالعهدفيأربحةوجرد

.ابظامعلىكبيرخطرذوأثرلهيى،ذأتهفيالعدد

عددأنأيفانجدوهنا:ايديرىاللاهوتعلملي)2(

التيالتداببرالبعةكانتوإن،ماحدالىيختلفالدابر

ه!!،المقدسالكابعلىتميغهفي!وفيلد،وضحها

فيجمحونالأولىالتلابكلعدديحمرونالبعضقجد.الائدة

آخرونيتجهبيما.الثركةالحكومةوتدد!الضرتدبربين

إلىيزدىمما،بذاتهستقلأتدفياالحظيصةالضيقةاعتبارالى



يراتد-بيرتد

سبعة.عنالتدابيرعددزيادة

اللاهوتعلماءنظرةبمزالذىالحاصموالاختلاف

نحومناللهخطةبيناصزهر،الحاضرالوتتنيايدبريين

اللهوخطة،بالناموستملقفيماوبخاصة،الماضىفي)ص!ليل

المقل،بهجأقيوما،الكنيةنحومنالحاضرالرتتفي

الاعتقاد،الفكرهذاصاحبماوعادة.الألفىالحصرومو

عصرعليضفىماوهو،الضيفةزمنتجلالكيةباختطاف

آخر.مميزاالكنهة

التدبكليينمنتيزلرعفاك:التدبرو!ةلطالمعالون)3(

.وهـأ.الأوينتادتهمأحداصمعلى"البرينجر!نن،عليمطلق

إنجيلاضركةاصمأجائاعيموعللق،ح!!الا!)3بوليجر،

خلافوجودورغم."الحالملكلابحمة)شهادةأو،النعمة

عقيدتهمفيكفقونفإنهم،الرأىهذاأنصارببنتجاهلهيمكنلا

فيتدبر!نبينتييزمميحضيخما-الأقلعل-التدبركة

للكنيةعصرناككانأنهفرون،الحاضرالكيسةعصر

كنشةثم،الأعمالسفرز!نفيالجدددالعهدبدايةفيالهودية

ذلك.بحدانفصلتأممية

يمارسونلكهم،الماءمصوديةفضون2-عادة-وهم

عضرعلىعادةوركزونللتدبوتعريهمود.الربعاء

."الوكالة،مشولةعلىهـكزونكاالزمن

وردت!الدابرعنالخنلفةالآراء!ينجدوللحطوفيما

:ررري،"تارلىكابفي

دباغ

:دبرة

الضبالىمدينةاصموهر.،"مرعىيعنيلملهعبرىاصم

لبيأعطيت6:72(أخ)اكاكرنصيصفيتابررجبلمن

تتعوكانت28(و21:27)ئىاللاويينعائرمنجرضرن

المكانأنهالبحضويظن.(21و91:01)يىزبولونتخرمعلى

)الظركنعانملك!اببنجهقتاثدجحراباراقفيههزمالذى

.االدبوربةأفربةهوحالئاموفعهاأنو-سجح.4(قض

:بريد

وهو،،الكلاماكثرأواثرثار،معناهيكونقدعبرى31

رجلمن"شلوية،ابختهتزوجتدانسبطمنرجلاصم

الربفأمر،الله"اصم،علجدف،ولذالهوولدت،مصرى

.ا-23(24:.الاالموتحنىبرجمه

:دباغ

،المقدساليهابفيمباضرةبطربقةالدباغةعمليةتذكرلا

مكثحيث،!هاالحاملينأحداسمهوعهاجاءماوكل

:9،43)أع،دباغرجلععانعنديافافيكثرة"أ!ائابطرس

الحامالحيراناتجلودتحويلديةهيوالدباغة.32(و:016

والحقلالبالأحذيةصناعةفيللاستخدامصالحةجلودالى

.الأكراضمنذلكوغكلالجلديةوالم!بى

فههامر!وبغ!ععرفةالدياغةإلىيظرونالهودوكان
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دباغ

والمناظر،العمليةمنتبثاييالكريهةالرواثحبسبب

اباتجةالطقبةالنجاصةبحببأساصثاذلكيكنلم)ن،المنفرة

المحة.الحهواناتأجامملامسةعن

تلاصذصننابدباغحمحانوجدكيفتصورأنو!ثكتا

علبهأنكرهافقد،ك!هممعاخقدهاالتيالركةالمشح

الدباغععانأمامواصاالبابفتحبطرسأنولابد،الآخرون

كافا.فييتهفيعليهضيقابخزوله

كدالعادةهي؟ابحرعدالدباغععانيتوكان

ابحر،فيعملهممنالخلفاتالتاءعيميهلالدباغين

،الحيواناتجلودلنسلابحرمنالماعالماءجلبوكذلك

بعآالمدابغوكانت.الدباغةعياتفيولاصثخدامه

صوتبنحجرتينأوحجرةمنتكونكانتمانغائا،للناكة

الميةالدباكةدنانعلتحتوىالمدبغةوكانت.فناءأمامهحا

فيالمنحوتةأو،بالجبىوالحارجالداخلمنا!لبالطوب

أصم.صخر

الداخيةالاحيةمنتدعكوالماعزالغنمجلودوكانت

الر،تماقطخىوتتركتطوىئم،الممأالجومنبعجية

بمدخاصةبكيناللحيةالأنبةوبقاياالعربغاياتزالثم

ءطفيالجلودتنقعئم،ملأللةخ!ثبيةألواحعلىالجلدبط

دباغ

فهاتنقعكانتالتيالمحايلبحفىفيذلكيعدتوضعئم.الجو

أطرعلسرئم،البلوطأوالسنطوبذوروجنورقثور

.الزصرنبزتوتدعك،يجفخجة

،25:ه)خرالأحمرباللونالكباشجلردتصبغوكانت

تجففثم،القرمزثردةبحصصالجلودررعك14(26:

أملى.مججرتصقلنمبالزتوتدعك

رقرقمماعلةالحقاث0منهاتصغاليالجلردوتحامل

المحيطةابلطقوفي.البثلمعدفيبملحتدبغ،الكابة

ضظاياالكطحوناايىالبلوطأكصان!خدمونبكبرون

وفي،والوأللالماءلحنظزتائايكونالجلوددباكةفي،رتجتة

ولكن،هركائركبلالجلودمنالعرفىاللاالحالةهذ.

البلوطبثظاياالجلديملأثم،اللحميةالانسجةيقا!اتزالكانت

الزقتركثم،بالجلدالموجودةالفتحاتكل)كلاقمعوالمماء

.العراءفيأصايعلعدة،أعلالىالأرجليخهتكونوضعفي

يق)انظرالمقدساليهابفيمرازاالزقاقلهذهأضووتد

ارعيا،ا:61صم01،3:25:18،2اصم،13و9:4

.5:37(لو2،22:مرض،9:17ت2،1:ا3

أعمالفيالجوانا%جلودالمصريينقدماءاضخدموقد

علوترجد.الجلودعلوالزخرفةالرسمأجالرا!،الزت

للدباكةالجلودتجهيزعمية
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ذثلى

الأحذيةصناعةفيللجلوداسنخدامهمكيفيةتينرسرمآثارمم

الآلاتتزيننوفي،المقاعدوأغطةالمر-لباتوجرروالنمال

الىالمقدسالكابني)ضاراتوفاك.والنرابيتالموصيفية

.3:4(تا:8،مل)2الجلدمنالمصوعةاباطق

ذنجل:

مرضأنولمو.الخراخأوالذئلأوالطاعونهوالدبل

)ضياء"قالجث،الذئليالطاعونمننرغاكانالملكحزقيا

فبرىء،الدبلعلىووضحوعافأخذوها.تينقرصخنوا

.2(ا37:اش02:7،مل)2

دبلالايم:

إسراثيلبنونزلوقد.،مزدوجةاكعكةمعناهعبرىاسم

د!ونمنارتحالهمبعدموآبتلادلطدبلاتايما"علمونفي

وكان47(و3346:)عدعباريمجبالالىوصولهموقبل،جاد

هذاولعل.البريةفيتجوالهممنالنةالأربميننهايةقربذلك

منكحكتينسكلعلىكانلأنهالمرنحهذلكعلىأطلقالاصم

الذىدبيايمهاليتالمحمىالموقعلض!هرأفهوالأرجح.اسين

.48:22())رمياموابعنلبوتهفي)رياالنبيزكره

دبا،يم:

كالطعنرجلاسموهو.اكمكنان،مفاهعبرىاصم

)هوالنبىلرضعأينةغرزوجة"جرمر،اتكات،اصأئل

"لورحامة،ميوئاكأرعل،5هوابئالهولدتوقد.:3(ا

يلا)سرائيليحاقبأدمزمغاكانالربلأن،رحمةالاأى

لملأغمضبي،"ليسواأى"لوعمى،باصمآخروائا،رحمة

.1(:3-.ا)هوللربضعئايحودوا

دبلة:

اصموهو.،حلقةأو"داثرةأىأدبلة،بممنىعبرىاصم

موقمهيعرفولا،(41:)6حزتيالصفرفيإلايذكرلامكان

الجللفيادبل،باصمالمعروفةالحدثةالقر!ةهو،لمله،بالضبط

.)ربلة،هوالأصلفي3الاولمل،قبنبنجنو!الأعلى

:بورةد

اصم:وهو،دبور،أو"نحلةمحناهعبرى31

رفتةرانتتوتد،اسحقزوجمةرخةمرضعةدبورة)1(

شللزواجكنمانأرضالىللذهابأبهابيتمغادرتهاعند

عودتهعنديمقوبفافلةفينراهائم.24:95()تكاصق

ودفنترقةمرضعةدبورة)ماتت:نقرأحث،!لللتال

ةبورد

ىأباكرت"األوناعهاندعا.ابلووتحتايليتتحت

.35:8(،لكابكاءبلوطة

لإسراثل،وتايخةنيةدبررةكانت:النةدبورة)2(

ليندبورةانخلةتحتتجلسوكانت،لفيدوتزوجةوكانت

كصحصرنإص!ولبنووكان.أفرايمجبلفي)بلويتالرامة

.4:5()فضللفضاء،الها

فيأمنهاتفوددبورةكانت،القضاةسائرمعحدتو!

ملككابين،5هوالمرةتلكفيالحدووكان،الأزماتوقت

بنباراقدبررةفدعت."سيرا،جثهوقلالد،حاصور

جرالمفابلةالإلهبةالرطلةوصلت،نفالطفادشمنأيوعم

فلبت،معهتذبلكيدبورةعلىباراقفألح.همثونضرعند

توييخاهامرأةبيدضراييعالرب5)نلهتالتولبهها،الدعوة

تقاعسهم.علإمراثسللرجال

زبولرن)منرجلآلافعثرةوممه)باراق("وصعد

باراقبينالمعركةولثت.معهدبورةوصعدتونفتالمي(

جيقكلوسقطسيرافاخهزم،قثونضهرعدوضرا

وتغ05(4:61)تضواحد،ولالقلم.ابمجدسيسرا

فهربصيصراوأما..الأمحروشةالىوالجيقالمربهاتباراق

ا"7و16)قضالقني،حابرامرأة!اعيلخيحةالىرجل!كل

لاض!قبال"ياعل،الخاعةالمرأةفخرجت.تادشعنلالقرب

طلبولما،،باللحافوكطتهالخيمةالىايهافمال5،ميسرا

فياضغرقولما،الماءعنمموضئالبئاأعطته،ليثربماءفا

فيالمهتدةوجملتايخمةوتدحابرامرأةياعل"أخذتالنوم

ومئبالنومفيمتثقلوهو...!دغهنيالوتدوضربتكدها

ترفتالذىلثدهافيالقصةبهذهدبورةأضادتوتد.،ذات

فهيالحبر!ةالأد!ةالكتاباتأقدممنالترنيمةمذهونمتبر.به

خروجالترني!ةوتذكر.الجلادقبلعئرالئاكالقرنالىترجع

منيمعودكصرمنبخروجكيارب5:سيناءمنالرب

من5:تقوللذلك،سيسرالقاتل4(:5)قضاأدومصحراء

حاربت)أفلاكها(حبكهامنالكواكب.حاربواالحموت

قاسة،ورطةليالأمةكانتفقد،5:.2()فض!صسرا،

يولهاعنتتخلىأنالأسباطلأولم،جبارعلكعيابهجم

وأضوودانوجلعادرأوبينثلبعضهافظل،الانفمالية

لمدمياللوممووز،5تس!اجماعةاختصتكا،بعيدين

ساكنيهاالعنوا،الرليملاكلقام!وزالحنوا):للربساندكا

)تنىاطبابرة،بينالرليمعونة،الربلمعونةيأتوالملأكملمئا

ممنوزبولونوماككلوبيامينوياكرأفرايموكان.5:23(

عالموتالىنفسهأهاذضبازبولون:باراقالىانضموا

.5:18()ض"الحقلروافىعلىنفتالط

مجدو،يا.علتفك)فينثمبتكةالمصأنالنرنيصةوتذكر
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دير

2(.او5:91)قضميراجيوشجرفثسونضوأن

الطرل!لمملهاا،احى1لالمدتالقتئحالرامرأةباعيلىوتحظى

صهراأملانتظارحبةصورةالنرنب!ةوترصم.5:24()قض

النرفمةونخم.5:28-.3()فضممزاالقاهلدانجهاعودة

وأحباؤه.ياربأعدلكجمغحد)هكذا:رائعةبعبارة

نرنيمةفهي.3(5:ا)تضجبروكا،قالصسىكخروج

قادةصدالربصنحهالذىالعظيموالنصرالمربعل.أعمالضكر

وهكذا.الأمةيلزطواعيةنفهميأضحواالذفى)صاثيل

وراءوكانت.روحيةويتظةنصرالوايأسالهزكةتحولت

ةلب!ة.دبررةهي6ثيل)صفياعرأةالمظيمالحملمذا

دير:

اسم:وهو،)مقدس،محنا.عبرياسم

الذدنالحمةالأصرونعلوكأحدعجلونملك).؟(

سالحتلأنهاجبعونلمحاريةأورضلبمملكسادقأثوفيجمحهم

اتصروا!وعتيادةاصراليلبنيولكن،)صاثيلوفيثمرع

دير

ووتصالشمى"دامتحينحورونتموتمةفيعم

الح!سةالملوكوهرب.أعدائهمنالثحباثفمخىالفمر،

علىالقضاءمنكوعاتهىولما.مقيدةفيمغارةزواختبأوا

وقتلهمالحسةالملركوأخرجمقبدةإلىرجع،الآعداءجبوش

أنزلوهمالثسىغروبوعند،خبصعلىجتهموعل!

.01:؟-27()ش!!ااختبأواالتيالمغارةقوطرحوهم

!ثوعاصتبلاءمبعد،كعانفيالملكهالمدن)حدى1.2(

دبيرالىمحهاصاثلوكليحوع"رجعوتحر!هاحبرونعل

الفمجدوضربوهامدغاوكلملكهامعوأخذهاوحاربها

بدببر!لبحبرونفعلكا.ضارذائبقلم.بانذ!كلوحرمرا

يكنهاوكان.ا:13(932،و.ا:38)كقوعلكهاه

المنضةدسنة،)تركةباصموتذكر.2(ا:ا1)بقالحناقبود

"شر،قريةقبلأاحمهاوكان.:94(أ5)ك!قبهوذامنالجبلبة

دبكلأعطيتوقد،الكتباقريةأى1(1:اقض،1:ها5)ض

.1(21:هأثم!هرونلبني

محدوولكن،93(وا:38.)ضثوعأولأخحهاوتد

ديرموقع

418



ذخل

أخرىمرةخحهاحتى،فيهاو!نراعادواالكنطنيينأن

)ثىزوجةعكةاتجةيفنةبنكالبفأعطاه،قنازلبنعئثهل

.1(ا-ها:ا!ىا-5،91ا:5

علىمرسيم،ايتتلهوحالامو!اأنالبضودرجح

أضرتوقد.حبرونمنالفرفىالجنربالىيلأعثراثيلحد

00212نحوصصتتأأنهاعن(1ا-9329)26اينقيبأعحال

تعرضتثم،الهكوس!د!حصينةندينةوأصبحت..مق

دمرهاثم(لهاائيلننالاصتدصرفيهابماعراتعدةللدمار

اقرفيوفي.بابلملكنجوحذنصرثم،مصرفرعونشهثق

لصناعةمركزامريميتتلكاد،الميلادقبلواثامنالناسع

-الصباغة.دنانمنالعدثدبهاوجدحيثالئابصباكة

مندبوبهوصفتماعلىنطبقانآخرانمر!انوهناك

،1(1:هقضا:5،91)كقوعلياس!لىياهفايعوجود

تزمة،اخربةوما،94(و:1548أل!الجبلفيكانتوبأنها

منالغرلمطالجنوبإلىالميلونصفأيالمةبعدعلى

جنوبإلىأمالتسمةبعدعلىرابود"واخربة.حبرون

أنهاعنفمهاالتنقبأضروقد،حبرونشالفررالجنوب

586الىالمتأخرالرونزىالحصر!نبالسكانمأهولةكانت

:ا3)ئىجادنصيبهدالميليدبرباسمأخرىمد!نة)3(

منالشرقيالجزءفيهـلودبار،أفئاتىوكانت،26(

بنضيبوضثواضدعىداودالملكأرصفاكومن،جلماد

صم)2ألهرونلأسانأجلمنمعروئامحهليصنعصاولبن!وناهلان

مع"لوديارهمندع!هلبنماككلنهاجاءكا.9:4-13(

وجهمنعنايمالىهروبهكدلداودالهدا!امنبالك!آخرفى

.2(71:7صم2)أيشالوم

باقرب:7(51)ثشليهرذاالثايةالحلودعلىمد!ة)4(

بحةبمدعلى"الدير،ثنرةحالاهىولحلها،عخوروادىمن

منالطر!قعلىأورشليممنالرقيالمالالونصفأيال

أريحا.الىأورثليم

)دث!

دلر:

وكاتواالأيامفيتقدم..اشاخ)نهداودالملكعنضل

ىأوهيدئررنهه،\(ا:)املطفأ،فلمبالثابكدئرونه

فوقيدب!ماوالدثار.علهاشتملبالئربخدثر،!طونه

.اثابمنال!ثعار

)دج!

دجلة:

الثاكانروهو،أضرر"ثرتي"الجارىالعظيمانر31

،1(24:)تك"حداقل،العبريةفيواحمه،عدنجنةأضارمن

)دانبالادجلة،الريةوفي"دجلاتها!دثةفيوكسمى

وعل.أ+)د+8)تيجرسااليوفانيةلطويمى.:4(ا.

الأصحاحفيالمذكورةرؤ!اهدانيالرأىالعظيمالهرمذاجانب

موضعهافي،)حداقلىمادةالىعحوالرحا)الر.شهنوءائعاض

.1(ايمايةاالمحارلىدائرة!كل-آلجرءهداو

داجن:

هوواالداجن!،فيهأقامأىبالمكانذتجنمنفاعل31

)رياوكقرل.وطرجوانمنبهاوأقامالبيوتألفماكل

داجنكخروف)وأنا:عناهلوثأهلبه!أتمركانكيفالنبى

))رميا...،أمكازاعليفكرواأ-أعلملموالدبعالىباق

.ا:91(ا

ؤجى:

وظلت،اليلصادهووالذجى،أظلميدجوالليلدجا

وظلظلمةأرضالىأعودولاأذهبأناقي:أكلبوينرل

واضراقها...الموتظلدجىمثلظلامأرض.الموت

3:6،أووبأ!ضئاانظر22،و2اا:.)أيربكالدجى،

19:6(.ا:2،امز03،2:ه13:17،

!حد)

دحر:

.افزمالعموواندحر،وأبحد.طردهودحوزادحزادحره

الربوعلاكالريمتدامالمصانةثلايكرنوا:داودويتول

)مزالفام،صتطيوافلمودحروا5،5(35:)عزداحرهم،

.ا:13(18مزأبصانظر36:12-

!خد)

ذخل؟

وأزراعةمنالإنسانعل!دخلالذىالمالهوالدخل

الأضراردخلفي5:الحكيمويقول.عملاوتجارةأوصناعة

جز!لدخلمنخ!المدلمعاوالقيل0ا:6(5)أمكدر،
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دخل6عنثمعلاالثروةعيوعن.:8(ا6)أمحق،ين!

.1(50:)جا

خيل:د

نهم.ويىالمواتسبتومفيدخلعنهرالدخعل

عفباتأوعراصلثمةتكئلم:القدعالعهدليالدعل1()

يمكنفكان،)صأظفيالاضترارزكلكبشخصأىأمام

والأثوميين-المصرمننمنانلثالجهلمنالنرياءلكل

.الربجماعةفييدخلواأن-والموآ!نالممو!ننياشثاء

اللحومياهم!أن)صراءملأبوابفيالذىللغربصححوكان

أراد)ذاأما.2(14:ا،ث)سراثعلبنيعلكلطا!رم

جن.أنعلطجمبفكان،الفصحث!!ثنركأنالآجبي

!راقازا!عتبرفكان،الأعيادو!يرالتدرمحفظاما

فيجاءلماوطئا.1(4اوا6:تث23:12،)خرواجئامنه

كانماكلنفذأنالضبعلكان،2(1:9)6اللاوينصنر

)ذاجزا*الرجمكان!،الكظرةعهدقالميودىبه!بزم

أ!ضئاجزاعرهذاوكان،24:16(الاالرباصمعلجدف

!تممأنأراد)ذاأما.2:2(0الالمرلكذ!حةأولاد.تلماذا

صاءكالإصاكلالثرأئعنفىعيهفطبقف!ن،كرقةذ!حة

تكنلما!انضر!ةأنوى.22:18(ا:7،8الايواء

الىيهدفكاناباموسأن!دوانهالا،النربعلمنروت

)صراثهلينيعللدحافظةالإصاثيةالبادةالىالأجنيتفر-

بالحطر.عادتهمتظدكر!ةأفكارأىمن

ليلاصاختووقد،ابثركلالههو)صراثلالهأنورغم

)سرائلتذكرمنالركموعل،الأمكللبركةالث!عوبدينمن

عل،الحوبلكلبالبركةممهجأقالمادأنعدكدةمرات

آنوافدالوئونيعفىنجدأنناومع،هذاكلمنالرغم

ييناللهمعرفةلثرمرمجةدعوةهناكتكنلمولكن،بالرب

حركةهناكتكنفلم،*نان(ضرقضمنهماعدا)يخماالأم

عن:28(ا).نحيامفرفينغرأكنا!ان،بالهرديةتح!!ة

أماز.،اللهضرحةالالأراضيضمربمنانفصلرا"الذكن

،،بالرباخرنالذي"الضيبعنققرأ)56:3()ضعياءنجرة

أما.القديمالعهدفيالدخعلعنالرحيدالديقالوصفوهو

وكان،4:3()عز)الاننلاق،فكرةفنجدعزراسفرفي

التزاوجفغ؟،المر!ةالفاصرلضل-ضكبمون-ذلك

طأ.3(:23-اا3غ9،0،1)عزالأرضشعو-مغ

.الزمانمنبقرنذلكيحدبدأضددخلاء!ابعلالحمل

بال!!بهر،التبضان:دعلاءاك!الىعلالسل)2(

نواحيكلزيالمهرد!ةوتبث!همالهودسثتلهومهدبغهقد

معبدهناككان،المحلادتجلالحامىالقرنضى.المسكرنة

الاسكندراسكنوقد.أصوانقربألفنتينجزكلةفيلليهود

024

الهردكان!.اليونانبلادفيطيةزيهودىآلافئمايةاكبر

الأولبطليموسأعا.الا!كنمر!ةسكانثكحوالىكرنون

فلصطبن،!نشهمكبيزاعدذااستقدمفقدق.م()032

للبحرالأفرشالاحلطرلعلمصرفيتدرجم!افانتثروا

أنط!وكىيدمنذاتوهالذىالمركلالاضطهادوبحد،ايوصط

الأقوالفيوجاء.مكانكلدتبحلروا،.(.مق017)الفانى

فيصاءعكانكلبهم)زدحملفد5:.م.(ق61)0الجليه

أجافيتجاريمركزأويخاءدوجدكنفلم،الر،أوالبحر

)يجة،بكرفيجز!رةأىأو،الهرنانوبلادومقمونياالصضى

قالهماوريفوسودئتب!.الهودلآالتبمعاتمنغلو

كلزمكائائحدأنالصبامن:)هه!كلم!(اضراكوه

والكراهيةالازدراءورغم.انس،هؤلاءمنيخلرالمسكونة

لسموهافإنه،م!نكلفي"الهودكة،بهطقوبلتاللتين

كلفيمعروفةأصبحت،الروحيةبادئهاورصوحزمها

فيضبعهميجدبرالمالذ!علىكبوتأث!لهاوكان،العالم

تث!ى!فاسايهوداتلأالقرةتلكوفي.المحاصرةالدكانات

الأتوال)ئل"الهوديةأعنكبفخرجت،لمالعاكلالىامتد

الرئنيين.علىالتأئ!فيرنجرامجهرلونيردكبها،السبهينية(

الهرد!ة-البارةصكزكانالذى-ال!ودىاممعخحوتد

اضدفتوقد.2(ا:ا5أع)انظرالوثيلمالماأمامأيوا+

فقد،الرثنيينل!المجامعفيتلتىكانتايىتالحظغالبهة

فيللذ!نونوزاللحيانتادة5ككونواأنعيمبأنالمهودثعر

.(2:91)روألظلمةا

،سصيوووكاد5و)ه!صيميخكاوبل،فقطسجفويوءكنلمو

،واهرراس،اف-)كلاتاصيتوس،وه،5!8!ةح)هـلا

الكتابمنوغرهمدار(أل!ء7وهجرفيال،)!3هول

للدعوةالواصةبالآثاريئهدون،والرومانناليونانيين

الود!ةالمجامععليترددونالذ!نفكلر.لليهودالث!ية

،هؤلاءبينوكان،الهود!ةوالعاداتلضالفريعضويحفظون

ضرفيجاء؟هاللهايخافون)3كهمقيلالذ!نالرجال

ك!همعن!ييزهمهكذادعراوقد.2(:01أع)انظرالأدال

الجماعاتلهذهولعله.تمائاالهوديةاعتنقواالذفى"الدخلاء،من

واللاتيةايونايخةباللغتينلوحاتعلايحذكلاتجلت

ايكل،مدخلفيووضت

فيماالودلمةوالماداتالثرأئعكلحفظتأخرىكةوهناك

الحاداتومن.ففطأطفالهمختنرامنوفاك،ايخانعدا

الصوم،الودمعالمماطفرنهزلاءحفظهاايىالهودية

مساءالثموعو!ثاد،2الحنزلحماكلعنوالاتاعوايطهو

()+كداطعضورره5وروكد.البتروموحفظ،الجحةورم

أسيافيوالروطنونللونانناجتاعاتهناككانتأنه

أنهولو،أ!فثارومافيكانتأخهاالمحتيومنبل،الصنرى



خيلد

تثكلتأحهاالا،الهود!ةيا!امعصلةالاجماعاتلهذ.كنلم

ومن.أسهود!ةالعاداتشحفظمعاليودكةامامعنمطعل

أو!كخضعوقد،اختتوامنهؤلاء!منكانأنها!تمل

للتمتعأو،يرر!اتشالزواجؤحباالطقرسلهنها!ون

والمصر!ون!لوريونالح!مفحهاالنيوالامازاتكا!وق

الم!حكوعالربكلماتمنوقضح.للمهودوالرومايون

.كبزايكنلمالدخلاءعددأنا(23:ه)تمتى)نجل!

فيالأدويين،المكافى)هلا!*+مركانوس،5أجبروتد

الدعوةتر!؟،والاخ!انالمهود!ةاعتاوعل..مق921

المثصةالقصةروسفوسلناوكلوى.أخرىخراتفيبالفوة

فقد.للمهوديةوولديهاهـأديابين،ملكةهيلانةالملكةلاعنناق

لما"حنايايدعيجردىتاجريدعلديةاليمانجاهااعتق

اليهودكيعأيحازارتفابلاأنبحدولكن،الحتانعلىيجبرهم

نأعليمابلالئر!ةقراعةنكفىلاأنهلهحاوأوضحالجيم

أنهلنايتضحهذاومن.الأمرانفاختتنيت!اها()أىبحفظاها

اثكصرامطفيابهوديةإلالداعرنيختلفكانماكثيزا

الهرد!ة.بالريعة

ادخيل،كلمةتكررت:الجد!دالعهدليالدعلاء)3(

1()23:همتى)نجيلفيمرة،مراتأربعالجديدالعهدفي

اكسابفيالفركونكيرةالىالميحيوعالربأضارحيث

عفرفيمراتوئلاث،عكلالضارتأثرهمثم،الدخلاء

الخمسينيومفيالدخلاءبحضهناككانضد،الرسلأعمال

الذ!الشمامةأحد-انيقولاوساوكان.1(،2:)أع

)أعأنطاكئا،دخيلأ5-أورشليمفيالأولىالكنيسةعينتهم

كثرونتغ،الجماعةانففتلماييديةأنطاكيةوفي،(ه6:

:ا3أأ!اوبرنابابولىالر!ولالمتحبد-شوالدخلاءالمهودمن

،االجحبدون،بأنهموصفواالدخلاءأولئكأنونلاحظ.43(

،أخرىكة-عامبصورة-لوصفتتمصلكلصةوهي

الله،ايتقون)نهمالأعمالضرقعنهمقيلاشدخلاءبعض!اك

.26(أوا:336،وه22و01:2)أعأاللهايخافونأو

،71و31:05،61:41،71:4)أعاالجحبدون،أوالجعبداتو

واشنركواالهودسعمتحاطفبنكانواهؤلاءأنويعدو.:7(18

الإنجبلربحلقد.يحتوالمولكهما!معفيالبادةفيمحهم

تمائا،المتهوثونالدخلاءأما،الأممنالدخلاءهؤلاءمنعدذا

.الهودكائرالانجيل!اومونكافراأنهمفالارجح

رأىحب-الحتانكان:اللمودلطالدخلاء)4(

أمرزا،الذبائحوتقديمالمعموديةجانبإلى-الفر!يين

بكليمملأنملتزم،عتنإنصانأافكل،عاغنىلاأصاسية

الهودية"إلىالداخلينعلىفكان..3((5:)غلاباموسا

.التقيدىوالناموسيةالموصللشر!ةكاعلأخضوغاالخضرع

،،النزيل"الدخيلبينالحود()محلحويونالريزولقد

دخيل

و!ى،نظرئاتم!زاصوىككنلمولكنهالبر،،وأدخل

شأخر.زمن!لأ!سزهذاأن)ضورر،

اصاثل!)نائاكبمالمهد،ه،خلاوالبر،"دخلوكان

خر-أبوابكداخلالذى)نزيك،الباليديخل5أما،كاملأ

قطاعترفقد)ذ،بهودئانهاكلأئما!متبرفكانا(.02:

السبعةنرحبادىءبمراعاةوالتزم،اصاثيلاله،باللهبإكانه

عبادةوعن،اللهعلىالنجديفعنالاقناع:وهي،القدكلة

يتحيوانلحموالى،والحرقة،والزنا،والقل،الأوئان

الهودكة.اللطاتوعصبان،طهمبةبنة

والمحصودية،،الختان:أمورثلالةالدخيللقبول!لزموكان

وتقديمالمعمودية)تمامعلنفكانالنساءأما.الذبلالحونقديم

.الرجالمنعدذااممرالدخعلاتكانتولذلك.فقطالذبالح

بالديانةثغوفاتكندمقنساءأنيوسيفوسذكروتد

للدخيل،المعصوديةضرطوجودفييشكمنوهناك.الردكة

ولكن،كوسيفوسأويخلوأوبرلىالرسولبذكرهالم)ذ

كمحككنلم-نجئايعتركانالذي-الأممىأنالأرجح

تطهر.أندونالهيكلبدخولله

عنأولأئأل:!طفيماالدخيلقبرلخطواتونلخص

فيالآن)صراثيلأنويخبرونه،اليهرد!ةاعتناقفيركهبب

بحدميضعرفإنهومع.ذلك،ذلكيعلمبأنهأجابفإذا،عنة

كلقرنهثم.!قبلونهفإنهم،ا!ةتلكفيللصثاركةاصتحقاته

،الحصادجمعوتواعد،والثقهلةالهينةالوصايابعضذلكبعد

فإذ!.الوصاكاكسرحالةنيتوقعالتىوالمفوبات،والحثور

شفاثه،وبعد.يختنكانفإنه،سبتىماكللقبولمستعذاكان

تأضر.دونبايغطس!صلونه

من6شانبجاتبهيقفكان،بمعموديتهالاحتفالوعند

.أخرىمرةوالثقيلةالهيةالو!ايامنالمزبديلقنانهالحكماء

سلتلمن5!المجتممونلهتول،المحمرديةعنيخرجوعندما

خلقتدلمالعا)ن.للهنفسك!ثلأنكأنتمبارك؟ذاتك

الله.أولادالمدعوونهمفقطوالإصرانجليون،إسرائبلأجلمن

مكافأتكنجعلفلكي،)سرائلمحنةعنبهأخبرفاكماأما

كأنه،جد!ذاانسائاالمسود!ةبعد-!تبروكان.أأعظم

بنه)براهيممئلجديذااسئاوئحطى"الولادةحديث"طغل

!ذكراصمأولويحطيعفوثاالمقدتالأصفارتفتحأو)براهيم"

فبهبماطضيهكلعنيتخلى-اللحظةتلكومن.النصفي

زواجه.

،التلمودفصائدتمندحهجديذارجلأشرعئاأصبحأتورغم

جهودئا،ؤلدسخصأىمنأقلباعتبارهايىيظركانأنهالا

ضاراالديخل)ن)ههاء"ء(تثلبوالهودىالرلىوتول

.3:5(ق)انظر،كالجرببإسرائيل
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ذخن:

وهر،ومحنىلفطاالعبردةقنفطهوالعربيةفيالذخن

كحبأملىصنرحبه،النجيياتمنحوليعثىنبات

)!د!،ن!80مياصيماابانيكمبا-علئا!عرفالحم

إضارة،)الآلفتفىكلمةمنمثقاسموهو،حمداحعهنان!+(

ارتفاعوول.الواحدالكوزفيتوجدأييالبذورعرةالى

.التفرعكعووهو،أقدامأربمةأوئلالةإلىعادةاببات

ولكنه،بنرر.لصغرالصرةالطيورلتغذكةالدخنويصلح

بدقيقنحلوطاأووحدهصاءللخبزالدقيقنهيصنعطحنقد

.الحبربمنغوه

وضحيزاقمخا5:بفسهكأخذأنحزقيالالربأمروقد

لمدةنجزهمهايصغ:9(4)حزأوكرضةودخئاوعددئاوفولأ

.المتمردللثحب)نذازايكون!وئاوتسعينرومئةثلاث

،ذكرهالايقالنوعفشه،الدخنمننحتلفةأصنافوهناك

فىرعآخرصنئافاكأن؟.فلطينفييزرعكانالذىوهو

با3علئاالصروفابدىالدخنهوصينىكمحصرل

با3مصرفيو!عرفصاطو*!()صلامعه6ألم"سورجم

الممريةوالذرةالفلصطينيالدخنوكان.اليضاءا"الذرة

الدخننبات

422

نادد

الفدبمة.العصورفيمصرزدكزةرورعان

:دخان

الوقودودتاهلقكازاتمنال!ارمنيتماعدماهوالدخان

نة:فىاغ!

كعلامةمجازئاالمقدسالكابزالدخادويتخدم)1(

حدث،)براهيممععهذااللهقطعفعندما،الرب!ضرفظورة

دخانتنور!)ذاالحتمة"صارتأنالشىكابتعندم!أنه

وعدما.أ:17(5)تك،القطعتلكبينيجرزناروممباح

الجل:أضلفيالبكلووقفيخاءجلالمو!صحد

)خر،عليهنزلالربأنأجلمنكدخنكلهيخاءجلاكان

أصاصات"اهتزتالربجمد)ضحياءرأىوعدما.:18(ا9

.6:4())شدخالا،التواقلأالصارخصوتمنالعتب

جبلمنمكانكلعلالربايخلق:قائلأتبأ)شحياءأن!

يلأهملبةنارولمحانودخالانازاسحابةمحفلهاوعلصهيرن

.:5(4))ش

السماءفيالهادةيخمةيكل،الراقورحنارأىوكدما

مجدمندخائاايكلااضلأ:الملائكةالبمةنهوتخرجنمغ

خىالهيكليدخلأنتدرأحدكنولمقدرتهومنالله

.ا:8(5)رؤ،الملائكةالسبحةضرباتشعكملت

أنهنقرضأننستطعأتاالا،صراحةكذكرلاأنهومع

خر)انظرأخرىمراتفيالربظهورعنداليءنغسحدث

.1(3441:4،:01علد21،:3:213،

دخاناصحد:دخانيصجهااللهكفبنارأن!)2(

41:أيوب18:هـانظر)مزاكلت،فمهمنونارأنفهمن

كدخن5لثلاالأوثانعبادةمنالثمبمو!حذروقد.4(.

5"ذا:المرلموصرخ.2(.92:)ثهالربغضبحهثذ

.74:1()مز؟أمرعاكغمعلكضبكيدخن

تول؟،والبخورالذياثحصالدخانتصاعدكان!)3(

،8:4)رؤ،التدك!ينصلواتمعابخوردخاننصعد5:الرا!

.(661:همز،811:حزأيضئاانظر

37:)مزالأعداءزواللرعةا-مراالدخانوصتخدم)4(

:201مز)لأياماو،(31:3ضعهرأنثالأواو،(02،86:2

.51:6())شوالعموات،3(

!دد)

:نددا

:منخنض،5أو،دافي5مفا.عبرى31



اندد

ضبعليطلق،!النديمالعهدزذكرارجلبن31وهو\(

الددا!ن:

أخ7:1،ا.)تكحامكنكوشبنرعمةبنددان)1(

.اضبا،وأخو.9(:ا

اينوهو،قطورةزوجنهمنافياهيمحفدددان)2(

32(.:1أخا:52،3)تكضبا،5أ!ئاأخوهويسمى،تان

.25:3()تكولأميمهولطوئبمأشوربمدداننو"وكان

:وبلادثعبعلللدلالةالأناءفيمرازاالاسمرود)لي(

نجأ

لآأ2

نادد

الوعرز)في:نقرأ،الرببلادعن)ضمياءنجوةفي)1(

.21:13())شالددانصن،ئوافلكاتجيتنالصبيلاد

العرمقصوصيوكلوبرز!ماءمعأاددانتذكر!،2(

:25)ارمهاصخطهحمركأسمنالله!مالذفىمتدفىا

)23.

سهقعمماددان،"ص!نالنبيمجذر،أدومضدنبوةد)3(

نول،صثابهةنجوةوفي.94:8(أ)ريابيةمنألومعل

واهموانالإنساننهاوأقطعأدومعليديأمد5:الر-

)حزثاليف،كقطرنددانوإالىالته!نمنخر؟لاوأ!صها

ف!

ا!رلأ

الموسطبحرا

بابلا0

أورضلبم.

:مار!

ددانموقع
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خمةراد

.)25:13

عور!كمونبأغمالدراننأفئاحزئاليذكر)4(

)حزددانأنابعفىوكلى2(72:0)حزللركرلي،"بطنافى

،رودسجزلوةأهلأىارودان،الأرجحعلهما(ه27:

البعيية.ايرجمةفيهكذاالاسموردفقد

)حزجوجعنحزتجالنبرةفي"ضباأمعأيضئاتذكر)5(

)38:13.

منضعثاكانرااددان،أنهذاصمننخلعىأنوككن

يعضوتذكر."بنبا،وثيفةصلةلهمالعرمةالجزكلةضعوب

بينالطركقعلىواحةكانتددانأن،القدبمةالتاريخيةالمصادر

"الدجانهباسمددانواحةتمرفوكانت،وبوزوتياءضبا

قا"لمة.بانهابقاكالعفىزالتومما،ام002خى

الىصلأضينمخوبحدعل"الغلا،هيأفاالآراءوأرجح

الىميلأوصينممةمخو!دوعلي!اءمنالض!الجوب

جاءوقد.الربيةالجزكلةو!في،الأحمرالبرمنالثرق

اضرلىأنهسوالذى،بايلملك"نجونيدس،نغوشفيذكرها

منيالقربالصب!ةالنفرشثض؟وجدت.الوتبمضعلها

ويمو.آقهامنوعددملوكهاوأحدددان،5نجهاذكرتتبماء

ذلكبعدخشتثم،الفرسقبضةفيذلكبمدو!تأغا

خباثم،للحهان!ن-المحلادتجلوالثافيالئالثالقرنبنفي-

.صاعمدينةعلهاوحلتاببئظهورعندنجصها

)دو!

خمة:درا

الحاصالأسحاحق"يدرهم،المتربةايرنانةالكلمةهي

ايربةاضخدتوتد.9(وا:8)5لرتا)نجلمنعر

تحتبروكانت.الثاقلهلنصف"معادلة)دراهة،كلمةالبيه

تاو+تكنلمأخهاركمالروماقللدنارطدلةالجد!دالعهدد

ولم.ايونانيةالعحلاتوحدهالدارخةزالتوما.تمافا

انجيلمنالموضرعهذافيالاايونانيةفيالكلمةهذ.تتخدم

.9(و:8ا)5لوقا

دلل!:-ذزتجة

يطؤية.صهلصالضرفيالجنو!الركنأقصىفيمدتدربة

فيزارماضد،بول!لالرصرحلاتفيمرتينذ-لرتوقد

كاا:ا(26،ا:.4)أعوالثا!ةالأولىايبث!تينرحلتيه

.(02:4)أعالدل!،اكالوسأورضليمالىالحودةرحلةفيراضه

رحلتهدبهامرأوزارهاتدبولىالرسولانالمرجحومن
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بيرد-تةزذ

معظمالآنو!نفد.غلامة(كنانس)إلىالئالنةالنبنوية

ولابد،غلاطيةجنولميفيكافتالكناشتلكأنالحلماء

يمرأنغلاطةجنرفىإلىكيليكيةبواباتخلالالمارللعافر

دربة.بنواحي

الرثا"لقني!رةلأولدربةزكرت:المدنةدار!)1(

ضرولىاشضافالذيأننيانرلحكمكمفر،اياريخبة

ضدما.ليهيكيةحاكئاكانوالذىالثهوالرومافيالحطيب

.م.ق25عامفيبموته-)ك!ا*صه("أمينناس،مملكةاتفلت

الامبراطرر!ةمقاطماتشمقاطعةأصبحت،الروطنلأ!دىوآلت

"لاراندا،تضموكافت،"غلاطة،اصمعلهاوأطلق

"لاراندا،وظلت.الرتيالجنوبأقصىفيودركة)ه!عهله،

وصركةوك!يييهةكباثوكيةمواجهةفيالحلردعلتطلمد!نة

،م41،م37عاميبينيخماولكن.كيليكيةبواباتعبر

أدربة،بذلكوأصبحت،أنطعوكىمملكةالالاراندا،انتقلت

على-روماق6مليمفي-مدنةآخرأى،الحدودمدتهي

كانتثربةودي.الرقالىغلاطةجنررمنالممتدةالطر!ق

جلوتد.المقاطحةإلىالداخلةايجارةعلالحواثدتدنع

.،الجمارك"محطةدربةدعا)ذالحنهقةهذ.)هه!ه،3(استرابو،

زكارةاضحقتوبالتالمي-انهادربةمدتاكتوفد

!،ا!يقةهذ.بب-الأولىرحتهفيلهابول!الرسول

منتمتدالتىالمظصةالرومانيةالطرشعلىمرضابسبب

"أترصة،،الىزرطط،"جنر!عاصة،بييديةأنطابهة

علغثروقد.كطيكةبراباتالىصيبتراوهواقلا،ولاراندا

على)حداهاوجدت،الطرينمذ.طولعلرومانيةطواحين

دربة.كرركالميفيميلأعرحمةبعد

لرفحفتايىليكاؤنةمدن)حدىدربةكاتلقد

اسمعسلاحملتفقد،كلوديرسالامبراطررلفبحمل

ثيصر،كلودروسالىالمد!نةنتحيث،دربة-"كلودكر

الازدهاروصالآميةمنكب!ةدرجةبلغتأناهناومحنى

.الرفهذاسهااصتحقت

،امء3نحوحتىكلاطيةلاقليمتابمة"دربة،ظلتوقد

ويكاؤ!ة،و!كسرر!ةكيليكعةمنثلالطلحكمخفتحين

الناشيءا!ور!ةاقليمالىضتحينم592حتىمكذاوظلت

أصبحتعندمابم372مخوخىهكذاالحالوظل..حد!ا

و!فوقد.منفصلااقليئا-دربةومحها-يكاؤنهة

لوضعهاتيجة،!سوركةحصنبأفادربةاليزنطىاضفانوس

.م372-592منتائئاظلالذى

"فكرري،،وفورنرناهرقلصورةدربةعملةونمثل

جلاتفيمراتعدة"دربة،ذكرتوقد.درععل،مجنخا

داقوسوهو-دربةأساتفةأحدكانفقد،الكنسيةالمجامع



دربى-زنةذ

.م381ؤانقطنميةمجمعنيحاضزا-اللأر!

على-فيمدتمويغدكدنم:ثربةعدنةمولع)2(

"صت!ت،الآم!كيالمكئثفكدعل-ايقربوجه

ولبمص!دعل-الدنةوجهعل-نحدررنمئم)ثهعحملا(.

الأطلالكلفحصيعد-حددالذىالأ!حع!رامزى

.لم!()م!4جردلينه5دالمد!نةموقع-بدتةا!اورة

المرفع.كلددمكوبدللأيهناكيكناام119وحنى

درب-ذزتجة

المطلرثة،الثروروكلمعتفقكانرامزىصرأىأنالا

الحدوددتضتركثربةكافتفقد،الصوابعنبعيذاكنأو

الارأنا،معالنرفيالثمالوز،الاراندا،معالر!ة

في!قونعة)قليمتتاخموكانت."كاراداغ،في)هاهـك!

طوروسجبالوضوح،العربفيو!كور!ة،الغررالضمال

كدعيعظيملجبلراثعفظرعللرفوكانت.الجنوبز

ن)،المنطفةتلكفيالمقيمونايونانيونونول.بابا،"حاج

صائاالجليقف)ذبولىللرسولتذكازايعدالاصمهذا

ربةموقعد
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جزذ

بولى.الر!ولرحلاتعلضاهذا

الروطيةالحصورالىترجعالموجودةوالآثارالبقا!اومحظم

عمرمنفخاركةأوانعلالفورتمولكن،المتأخرةوابيزنطة

6نينبخاءكبل،دربةقرىاحدىفينمقوناك.مبكر

سررهناكزالوعا،اباقلأحدلزةمنالمهندصينمن

ليقاهشا،وباراتادريةاقيميبينالفاصلةالحدوديمثلحجرى

كلالحة.!الحدردلمديةالقديمةالحدود!كلولحله،مكانه

الرسلأعسالنحرزنترأ:دربةلىيولىالرصول)3(

"فبرادربةالىأيا،لرةمنطرداأنبعد،برنابابولىأن

ولكنما،2(او1.2:،)أع،ك!دىوتلصذاالمدتتلكني

بولىالرصولرحلةاتدتفقد،ذلكوراءماال!ذبالم

الحفارةذاتالأتاليمالى-الوتتذلكفي-ايئص!ة

إلىكتجاوزهاأنخطتهفيكنلمو،نحبايونانجةالرومانجة

لاالإضارةصكضحالقصدهذاولمل.الرومايةكرالأقاليم

لالرصبدأفقد،ا(:61)أعالثانيةالتث!يةرحلته!دربة

بضددوكبيكبةصربةفيواجنازأنطايهةمنرحلنهبولى

:أ6)أعولترة،"دربةالوصلئم41(:ا5)أعالكنائى

منذهابهفيبول!الرسولأنالذهنالىيتبادروقد.ا(

إتليمصكبوقمفياجتازقدلابد،دربةالىكيييهة

صيشترا-هواقلبافيالهامةالمدنزارأنهولامد،أنطيوكى

يبدأ،الرومايخةكيليكيةبمنطقةيتىعملهولكن،لارانداوفي

التيشويةبولىرحلاتيمزمماوكان.الرومايخةبغلاطةثايخة

الامكاناتكلواضخدامالجهدفيايركيز،المضىأعيافي

دربة-فيبرلسالرصولنجاحالىيئرمماولحل.المتاحة

الأماكنضمنالمدينةيذكرلمأنه-رامزىصرأىب

ماثلوآلاميواضطهاداقي5:وآلاماضطهادات!الافىالي

كانوقد.1(31:قي)2ولترة،وابفريخةأنطايهةرأصابنى

الكنائ!عطاكايقلوابولىلالرصراضواممنالدرليكايرس

.02:4()أعأورشيمفيالكيةفؤاءالى

:ذزج

والمحادنوالحز!والطربالأححارللكتابةالإناداصتخدم

نجاتمنالررقاخترعثم.وجذوعهاالنباتاتوأوراقوالجلرد

البردكينجاتاعتخدمواالمصريينقد!اءأنالبعضوررجح.البردى

وأالجلودوكانت.الأسراتعصرقبلمامنذالفرضمذافي

يحفهاتوصلصنلبرديالمصنوعةالأوراقوكذلكالرقوق

بينماعادةعرضهايراوح،طويلةلفافةأودرجضكلعلى

ئلالينالبصللفدطرلهاأما،برصةعرةلتيالىعثر

)هار!ى،فبردية،كثزاذلكعنتزيدوقد،قدئاأربحينأو

بوصة،كرةصبعوعرضهاقدئا133طولها!لغالمصرية

وكان.يوصةكرةتسعوعرضهقدئا123الموقىومحاب
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ذزج

علاللفافةتطوىئم،خثبمنعصوفىفياللفافةطرفائمث

وكانت.اللفافةقصففيعلتاحتىعلح!اأو،إحداها

)حزالرجهينعلىوأحيائا،واحدوجهعلىعادةتيهباللفافة

)حدىفوقمناللفافةيفضالقارىءوكان.(ا:5رؤ،2:01

الذىالجزءالىيصلخىالأخرىالعصاعليطويهاالعصو!

تراءته.كل!د

بعرضعمودكل،رأجةأعمدةفيكبالدرجوكان

يكرنوكانرا.صف!ةمسافاتبياتفمل،بوعاتبضع

هذ.طيلةابلاعواملفاومتفقد،مدثةبدرجةثاتجةبأحبار

.العصرر

همألمألوفالكابضكلالىالدرجحرلمنوأول

الثاقالقرنينخىالكا!شكلالوديحرفلمو.المجيون

الرترقساقيالبحرلنلالفومعظم.ابلادبعدواثالث

تحفظاللفائفوكانت.طاهرةحيواناتجلردمنالممرعة

.قمرانكهوففيوجدتالتيثلالغخارمنجرارفيعادة

قمراقفيالأولالكهفليوجدتجرارصورة

الادسالأصحاحقإلدرخالىالإضاراتتكررت

أعلاها!اللهأقوالباروخكبحين)ريانبرةمنوالثلالين

،البرديمنكانالدرجذلكأنوالأرجح،النبيإرياعل!

3622:))رياالنارالىوألقاهبمبراةيفيهوياقيمالملكلأن

منالمكوبالدرخ"كام!أنحزقيالالربأمروقد.23(و



جةدر-زجذجزذ

للتوارةقديمدرجصورة

اليزكريارأى؟.!-3:3(:2)حزيالهتناهومنداحل

.2(5:ار)زكطالرا،أدرجا

وتيفالحواتجندكلويفنى5:البىإضياءيفرل

الكرمةعنالورقكاتثاريختزجندهاوكلكدرجالسوات

.6:14(رؤياافظر34:4،"شالتية،منوالقاط

جة:ود-ذزج

عنتعبرثموش،أسفلالىأوأعلالىالخطوةهىالدرجة

؟المقدسالكتابوفي.الدنياأوالحاليةالمكانةأوالمرتة

ماتكونالتىالوحدةعلى)درجة،للدلالةكلمةتتخدم()1
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آحازدرجات

اللم.وهوعلهفىقىماهرؤالذزبخ."اللمه

بمرجتمعدالا:قائلأ)صرائلبنيالربأوصىوقد

سيمانعملوقد.2:26(0)خرمذبحيهالى)يسلم(

أخ9:132،مل6:82،)املبخا.الذىابصفيلم!

يكلعن04:2-94حزقيالأيفئاانظرا،9:ا

المتع.

ت،العاجمنالمصنوعسلي!انلكرسىوكان

،2.اوا:9.)املأصذاكرلأنناغلهانفدرجات

.91(او9:8أخ2

داودمدنةإلىللصحودسلمأودرجناكوكان

لالرصوتفوتد.:37(ا31،2:ه)غنهاوابزول

أورضليمفيالروماقالمحكرفي"الدرج،علبولى

21؟35)أعنفهعنللدفاعبالحبرايةالهرديخاطب

.4(.و

مكانتأوالإنانمرتبةعلىللدلالةمجازتاالكلمةتتخدم)2(

يقونحئاتضمواالذ.لأن5:الكثابيخقول

بالميحالذىالإيمانقممبيرةوثقةحسنةدرجةلأنفهم

.3:13()اقي!!وع،

كاناييالثسبةالمزولةأفامعل،ادرجاتكلمةتطلق)3(

ملكحز!اأ،مفيحدثكا،قدكئاالوقتبهامحب

.ايالعة(المادةانظر38:8-)ش02:9،مل)2يهوذا

كا،فشئاشيئاأيبالتدربممنهناهأكذاالفلا،قزج)4(

دزجتأأنا:الربويقول.ائيلنعليمهطفلهاالأمتدزج

بمعنىوتمزج.:3(11)هوبأذرعم"!اهمممكاأفرايم

معأمربهتلأفي5:المرنمتول!،ثاشاتفدم

وحمدترلمبصوتاللهبيتالىمحهمأتدرج،الخماع

.4(:42)عزسدهبهرر

:آحازدرجات

عرالظلرجوع)ن:والعلامةالملكحز!امرض)1(

،مرفمنجنىحزتهاأنعلالربمنكعلاعةثرجات

المقدصةالأضارجلهاالتىالمذهلةالحالاتمنواحدةكبر

فيوردت!والقصة.الطبحةقوانينمنقانونكصرعن

فيحزيخاالىالني)شحاءأر!اللهأنهيالمقدسةالأضار

قالهكذا،ضبيرئىلحزقياوقلاارجع:له!ولمرضه

دموعلث.رأتقد.ص!لكحمحتقد:أيكداودالهالرب

وقال..الرببتالىتصحدالئاكاليرمني.أضضكهأنذا

ايرمفيفأصمديثييالربأناللامةمالإشياءحز!ا

قبلمنعلامةلكهذه)ضياءضال!الربييتالالئاك
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آحازدوجات

الظليكلهل.بهتكلمالذىالأمر!فعلالربأنعل،الر!

!يز)نه:حزقيافقال؟درجاتكر-رجعأودرجاتدثر

الوراءالىالظلورجعبللا،درجاتعريخدأنالظلعل

بالدرجاتالظلفأرجع،بالرالي)ضحياءفدعا.درجاتعر

مل)2الوراءالىدرحاتكر-آحازبدرجات،-لزلايي

نزلالدىالدرجاتظلارجعهأنذاوأ!ئا:.ا(ه-ا0:2

فرجحت.الرراءالىدرجاتدثربالشسىآحازدرجا/تفي

.38:8()إشنزلتها،التيالدرجاتفيدرجاتعرالشس!

يجبنتطةوأهمأول)ن:حقيفةممجزةاولت!2(

ظاهرةتكنلم-الظلرجوع-الحلاعةهذهأنهيملاحظتها

تكنلمطيةفلكيةلقوافينتيجةتكنلمع،عاد!ةفلكة

بعينه،المكانبذلكخاصةعلامةكانتبل،آشذاكسروفة

الذ!بابل"رؤطءعننقرأبهاتضاوالا،ذاتوفت11وبذلك

فيكانتاييالأعجوبةعنيألواحزتا("لىاليهأليطوا

الزعمنقلأنالمتحيلفمنئمومن.3(ا32:أخ)2،الأرض

مركبةكافت(الظلثرجاتمقياس)أوآحازمزولةبأنالقا"ل

لأن،-ميةأوقاتفيالظلحركةتحك!بحيثخاطةبطريقة

كلماالظاهرةنذستكرارالىيزدىأنلابدكانالتركيبخطأ

الفصةلكن.لل!زولةبالنبةالموقعنفىالىالئسىعارت

الطيعةقرانينمنلقانونتيجةمجدثلمالأمرهذا)نناتقول

حريةلهكانتحزقياانجث،المعروفةغكلأوالمعروفة

الظليسرأنفي،الحرةالخصية)رادتهبكامل،الاختار

ا!تجاهعكس-الخلفالىورجعأوالأمامإلدرجاتعثر

ترفرتافإن.بديلةحلولالطبعةقوانينفيوليى.الطس

بكل-تؤدىأنفلابد،التفاصيلبنف!الظروفمنمجموعة

الىيؤدىأنالقانونلنفسيمكنقلاالائج،نفسالى-دقة

آحازساعةعلىالظلحركةكانتلذلك،وعكسهانتيجة

تن!هايمكنولا،الكلمةمحافيبأدقمعجزة-المزولة-

!كأوالمعروفة،الفليهةالقوانينمىقانونأىعملأصاسعلى

الظروفعنمحلرماتأوفكرةأىلدكاويى،المعروفة

ثراصةيمكنناولكن،الوقتذلكفيالفلكيةوالأحوال

.المحجزة)طارفيالموضوع

الحبرتالكلة:ملمدرجاتكانتوهلالدرجات)3(

ديلثمةويى،اامعالوتهيالعربية!"ابدرجاتايرجة

ويىحقييةمزولةليكونصصمجهازالىتثرالكلمةأنعل

ذاتكانتولعلها.آحاز،"درجاتهيسلمدرجاتمجرد

منالملكومدخلابيتفيبنوهالذىالسبتايرواقصلة

مل)2أسرر،ملكأجلمنالربد!تفي)آحاز(عيزه،خارج

بببآحازالىالجوبة-الدرجاتهذهفلحل.:18(16

الفربالىالدرج"مصحدعلحلتقد-أحدثهالذيالتغ!رو

اييالدرجاثعلالأرجحأو،(266:1أخأ)ضئكةبابمع



آحازدرجات

.الربلتالىسلمانجا!مدكان

مبنةأوفاتنا:6الممبزفهحدلتال!يالولت)4(

ونعلم.الدرجاتعلسفطالأضاءأحدظلكانانهارمن

قدكانالظلهذاأناشحياءونبوةالثا!الملوكضرىمن

)ضحياءنبوةمننعلمكا،درجاتكر-الآقلعل-نزل

لابدثمذن،المغبالىطريقهافيكانتالئسىأنأ!ا

الئسىقكانتحينالظهكلةبحدحدثتقدالمعجزةأن

ولنا.الرقمخوالظلالتمدوعندثذ،المفببالىطرتها

،"الدرجات"علظلالهعلقيكانالذىالئيءهومانملم

منالضبالىقومكاناالشىء،ذلكأنلابدولكن

وأن،الدرجاتتعلأولأوقعالظلأنولابد،اللرجات

تظلجث،الظلإيهصلعاآخركانتالدرجاتتاعدة

كانالملكتصرأنالمنهرمومن.الثسىضوء!خرةأطول

نأالأرجحف!نثمومن،الجكلمنالثرقيالجنوبالىيقع

مرأىعلالدرجاتعلبظلهيلقيكانايكلأبنيةمنجزغا

الوتت-كانو)!ا.فراثفيالراقدامتضرالملكش

نحوالخطىترعالشمىفإنبكوالظه!ةبمد-آنذاك

الدرجاتأضلالىنزلالظلكان،أخرىثحبارةأو،الغرب

يصعدونمن!النحويطءيتحركلكنه،لهمعدلبأصع

منيأترنالكهنهةكانالمحادذلكفيأنهيحتملوبالالمط،علها

ل!تالىالدرجويصحدونالقصرمنالحاضةورجالالقلمة

عندالمرقةالثم!منعابركن،المائةالدبيحةلكديمالرب

وكانت،الحيااللرجاتكاالذىالظلالىالسنلىالدرجات

علىاتطالظلوأصبح،الأبيةخلفقيآنذاكالشى

عندالاأخرىمرةالنورعنكفرولن،كامةاممرالدرجات

جديد.يومضبزوغ

طيعةنفهمأن-اذا-يمكتا:للعلامةحزيااخيار)5(

نأيختارهل؟المجضرللملكإضعياءالنيفدمهالذىالاخيار

لرالطيحيالانجاهنذلىنيأخرىدرجاتكرالظلينزل

هذهيكحفثرجاتعثرالظلتراجعأنيحارأو،الظل

منأىوكان؟جد*منالثص!لضوءالحراللرجات

مرفمنيقومحزقياالملكأنعلىعلامةيكفيالاخنيارين

هذينأحدأنإلا.الرببيتإلىويذهبأيامثلالةبمدويثفى

الآخرأما،للأوضاعالطببعيالنطورمعينفقكانالابخارين

رأىحب-ك!امر)نه.نمائاذلكمنالمكىعلىفكان

فإن،درجاتأوخطواتعرالظلكقدمأن-حزقيا

رتضيفالثصتحجبأنيمكنهاافكلخلفصف!ةصابة

الا،المطلوبالتييرمجدثوهكذا،درجاتعث!رالظلالى

يراجعالظلجمعلأنآخرضىءأىأوصحابةلأىبمكنلاأنه

لضوءالفرالدرجاتهذهليكف،درجاتكرالوراءإلى

الحقل2وتقدرأىفي-الأولالتغرو،وكانثايخةمرةالنى

آحازدرجات

فطنالافيايي!أما.كيزا،أمزاوه،حدوثاأ!ر-البثرى

واضجاب،المتحيلالتفي!حز!افاختار.متجلأأمزا

الملكاختاركاناذاعماالؤالالىحاجةفيولسنا.لهالرب

جقوند،أضعفأوافوى!أانعلدلهلأالم!تجلةللعلامة

جمرليأنبرفضه)-كلانهعدم-الملكآحاز..أبوهأيدىأن

الأرضعلىأ،،فرقمنالصاءدصراء،علامة!طلبالرب

كانتالتيالملامةطبهعدحز!اأيمانظهروقد.تحتمن

تحت،منالأرضوعلىنرقمنالسماءفيالوتننسفي

حزقاكانفقد،علامةأنباختارهاالتيالعلامةوكانت

نعلمفلشا-الرطانمنأوالطاعونمنصاء-بحتضر

دائرةفيد!لق!وكان،!علاجولايمئاكانمرفأنصى

أضيك.اهأنذا:اكيدةلهالربكلمةوكانت.الموتظلال

أ!امكصعلىوأزيد،الربلتالىتصعدانلثايومفي

.6(هو0:2مل)2سنة،عرة

سينلعههلأالحلامةعنماذالكن:العلامةسى)6(

فيه،وتخنفيالظلامالىصيئاحيانهشتىوهل،الموتظل

هي،جديدةحياةنررويزغجدكدرومفجركرقأنال

الظليخحبأم،ا:44(اووحنا)انظر؟القيامةحياة

قبل،حزقياعمرالىجدلهدةسنواتيضافبرعةوتراجع

الطيعيايطورهوالماجلالموتكانلقد!الموتهـىأن

لكن،متحيلأليدوأمرالصحتهاصترداد.وكان،للأحداث

واضجاب،صحتهكستردوأنالظلالتراجعأناخارحزضا

.وصلاتلإيمانهالرب

القصرتهدمفقد،ايفصيلاتفيقدئاالمضينستطعولا

أورنلبمنهدتعندما،آحازودرجاتالأولوايكلالملكي

بهانتأكدوسيلةهناكتحدلمو،بابلمللثنبوخذنصريدعل

لقصرأوللهيكلبالنسبةآحازلدرجاتالدتجقالموقعمن

ونتأيفطأو،فاككانتالنيالدرجاتعددمنأو،الملك

الحلامة،هذهحدثتالسنةفمولشفصلأىوفي،انهارش

لأمكن-حمجهاأو-التفاصيلهذهمنضيئاعرفنالوولعنا

الروجةالاحيتينعنوبهبرأع!قمفزىللقصة!حأن

والفلكبة.

أضيفتضلقد:عئرةاطصالمماعددرانيم)7(

لليكلهيرودس)تامةوعد.حزقياحياةإلىصةكرة

اصرائيل،وفناءالناءفناءبيندرجةعرةصبنوا،الثافي

تفوناللاويونكان،عرةالحسىاللرجاتهنهوعلى

عثرةالحسىالمماعدترانيمين!ئلوا-المظالعيدفي-

كانالدرجاتهذهأعلوعل.134(الى021من)المزاصر

الكاهن.علىنضه!عرض،مرضهشيبرأالذىالأبرص

الحصىالترانيمهذهكاتبهونفسهحزياأنالبمضوروجح

الثكرمنكنوعالمصاعد،)ترانيمعلمهاطلقالتيكرة



ردعد

اييضةعثرةالحسىعلىللهوالاتنانلالجميلوالعرفان

ترانبممننرنيماتصوتب.ع!رهالىاللهأضافها

لا،اباتيةالعرالنرانيمولكن.ولجمانداودإلىالمصاعد

ىأعلى-العرالترانيمهذهموفوعاتأنالا،كاتبا!عرف

وأهداف،حزتيابهامرالتىالكبرىالأزماتمعتتفق-احا

ومن،الأباطكلاليهودعاأقامهالذىالبهرفالفصح،حيا.له

رلاقي،وتجدبف،إعرائبلكلمنجذاالكثيرونحفرهئم

الغزووخطر،شحاربلهأرطهالذىالهدرروخطاب

واسنرداده،الموتحنىحزفياومرض،مهوالجاةالأشورى

ذلكخى-لهيكنلمأنهوحقيقة،محجزيةبطريقةلصحته

الموضوعاتمذهكل،بعد.منالصشكأثابن-الرنت

المصاعد.بترانيمالملقبماعشرالحمسةالمزاصرفيصداها!ردد

؟عردد

وهو.الجلأثة،الحكحة5أوالحكحة!الؤلؤةمفاهعبرىاسم

وهو.حكمهملجمانحكمةفاتتالذينالحكاءاحداسم

.زارحعاهللةمنجهوذادنىص3(4:ا)املماحولابن

الأولالأكامأخبارسفرفيالقائ!ةنفىفي"دارعهباسموولكر

اجيلأىدع،دور5هوالاسم)نيهوديتقلدو!رل.6(!)2

.،الريةجيل5أو،الم!رفة

:يردد

الحمرزقاقأوجرارقاعفيترصبالتىالعكارةهواللردى

بفيتطالماونكهةتركيزاتكتبالحرفإن.26:6("ثق

فذالاتخترلمالتيالحمرعلنضلونهافكانرا،عكارضهاعل

بمعناهاالقديمالعهدفيالكلمةهن!.*وتتخدمثمووقت

الماملكزمنفيالرب)نانياضياءيختول،المجازى

دردىممخةحمائن،درديعلى!روبة،عاثن"وبةجصغ

25:6(.)إش،مصفى

الرجال"وأعاقب:النيصفيالسانعلالربونول

ولايحسنلاالرب)دقلوبمفيالقائليندرد-علالجامدئ

موآب2امشر:البي)رمياتول!.ا:12()!فييء،

)ناءاالى)ناءمنيفرغولمدرديهعلمتقروهو،صاهنذ

بظرو!م.فانعونمتريحونأنهمأى،ا(48:ا"رميا

:ذرر-ةذز

أحثووونىالملكتمروكوصف.الحطحةاللؤلؤةهيالدرة

كانيأنه،ملكهكرحميعلىجلىحبن،التصرضوشنق

رخاممنوأددة..وأعانجويةوخضراءيضاءبأنسجة5مزدائا

ورخامودرومرمربىصمجزععلىوفضةذبمنوأصة

.6(:ا)أسأصد،

034

كاادو-زل!ذ

تطرحواولاللكلابالقدستعطواالا:الربوتول

عل-،بالقدس5والمراد.6(7:)تالحنازءأتدإمدررآ

اكلهايحليكنلمالتيالمفدسةالذبائحلحومهو-الأرجح

والحنازور-بالكلابالمرادأما.مقدسمكانفيللكهنةإلا

)انظراللهيعرفرنلاالذ!نالأمفهم-نجةحيراناتوهي

والمراد.22(:2بط3،22:في،7:27مرض،:26ا5ت

أعطىالنى،الثمبنالفداءوحقائقالملكوتأسراربالددر

ت)بعط،فلملأولنكاوأما،!عرفرماأدوحدهمللمؤفبر

13:)متالآلمطء،إلىالكلمةنفىوترجمت.ا(ا:ا3

:زةذ

:)ضعياءلانعلىالربوقرل.منهالكرأواللبنهي

أورضليم(على)أىعليهاالنائحينجمغيافرخامعها"افرحرا

وتلذذواقمصروالكي،تمزيا!اثدىمنوتبمواترضمرالكي

.1(ا66:)إشمجدها،درةمن

درارية

بهاوالمراد،كاللزلؤاللامعءالمضىالكركبموالحرلم

تاللأ:الربيومابيزكر،ويصف.العظامالكراكب

تنقبضالدرارى.نوريكونلاأنهاليرمذلكفياويكون

.:6(ا4أزكهللربمعروفواحد!ومويكون

:سارد-ذؤس

الرل!ة،فيبذاضهاوهي،"ذش،هيالعبريئفي)ذزش،

الصرس5حرلئاوتحني.امدشوكأ،صرجرضهالذب،افدش

بالحصاالحبطيين)شياءئينوقد.51:33("رياابالقدم

الدرسعملياتوكانت.:27((28"شبالنورجالدرسوبين

كانوتى.للرياحمقوحةمناطقفيوبخاصة،الحقلفيتخ

القر!ةمنقر!ةأماكنفيتغكانت،السرقةمنخوفناك

ينراوح،البهلدانريالدرسوسدر.الطحسنريةبقعةق

فدئاخسينإلىتدناوعركحمسةبينمادائرنهقطرنصف

بتنقتهالمكانولمجهز.(متراعثرستةالىأمتارثمالبةيننما)أى

-البيدروكان،ودكهاالأرضوترطيبوتنظيفهالحجارةمن

وتكوم.الحبوبعلىللحفاظالحجارةمنببرريحاط-عادة

إيىتردالي،الجوبمنغرهاأوالحنطةحزمالمكانهذافي

والجمالالحمومتونعلىأو،الرجالاممافعلىعمولة

تربطالأماكنبحضوفي.الدرسعميةتبدأحيث.والثكلان

ثورانروبطالأماكنبعضوفي.جنبإلىجنئاوالحمكلالثران

هذهعلىويجلس.البازلتمنظعبهازحافةإلىبابو

تففوقد-يقفأرالفلاح-درايةتسمىالتي-الزحافة



وسةملى

تكملا5:الحبوبفوقدائرةسارفيباليص-معهعاييه

الآخرىاباطقبعضوفي.25:4()ثدرا!،ؤاالور

قدطءنفوشفيمرصمة،عجلاتذاتأداةتنمملكانت

الىمتخدئازالساالذيالحيبابورجضهةالمصر!

الحبوبوتقلب.داثرىمارفيالجوانومجرها،الآن

ودايدريم،،"بالمذراةتعرفخاسةضبركةياصنخدامالممروسة

اميطالغلافو!تمزق،اببلأياتوجقانأعناقثكسر

ذلكودغ،بالتذريةوالحبوبالتنينندفدلثم،بالحبرلى

قدفع،المذراةبوا!ةالهواءالىبالعصافةالختلطةالحبوببدفع

الحبوبتفملذلكبعدثم.الجوبعنبميذاالمصافةالرع

وأبهاعلقتقدتكونتدالتي،الطينأوالتربةحبعباتعن

ثم.بالضبلةينهماالفصلويم.المحصولحصادكدبالجنور

به!،خبيبخاتموئخغأهراء()أوكوامفيالحبوبنبهؤم

منضيءأحذأحدحاوللوشكلها!دبصمةوراعهترك

لنقلهغراراتأوجوالقفيالحبربتحبثةتمأنال،الحبوب

.الوقالىأوا!ازنالى

خيةنبذمحصرةفطالحنطةجدعوننجطأنحدثوقد

.(6:91)قضالمد!انيونيرا.أن

اذجديذامحدذانورخاجملتكقداهأنذا:بحاز،الدرس

كالحصافة،ايخ!مو!ل،وتحقهاالجبالتدرس،أعنان

)إشالبيدربلوسبابلخرابالربشبهوقذا(:ه41أ)ش

صهيونأعداءسجمعاللهأن!.51:33(ارما210،1:

؟13،7مل2انظر13،او:42)ميخااليدرهللى"كحزم

الربو!د.12(إ3حبا:3،عاموس2:35،دانيال

ثرا!ميخلحق5،وصا!ا.حفظوااذابالبركةقديئاالئب

لثن،2خبزخمأكلون،يالزرعالقطافويلحق،بالقطاف

.26:5(ألاآفين،أرضكمفيوتكنرن

رك!ة:ملى

درسةه"كلةتذكرلا:اجمد*الييهالمدرسة)1(

نأنقرأجثالر!أعمالنطالا،بعهديهالمقدسالكابز

اليودى(المجحع)عنااعتزلأفسىفيكانعندمابرلىلالرص

ت!اني،احمه)نسانمدرسةز!ومكلمحاخاالتلايذوأفرز

جمع!رعالربعكلمةحتى،صتنمدةذلكوكان

وكلمة.(ا.و91:9)أع،ويونانونيهردمنأسافيالاكنين

أحدالىيستحعواالاسفيهيحتمعالذىالمكانتحنيهنامدرسة

بالمحنى!درسةتكىفلم،الفلاضةأوالخطباءمنالمتكلمين

.للمحاضراتقاعةعنجارةكانتبل،الحدث

عنالتديمالعهدفيضىءكلدلم:العبريةالمدارس)2(

عنويةالديىابعليمكانولكن.الحاملتحليمعدارسوجود

مدرسة

والكتابةالفراعةأنوي!دو،6:7(نث،18:91)نكالوالددن

6:9،)ثالتلايحليممنجزةاكانتالحا!منثيءمع

فيللثحبالدنيالتحليممننرعهناككان؟.ا:2(ا

لتحليمفرصة-عادة-تتخدمكانتالتىرالأعيادالمواصم

ا-88:غ،ا-2:3243،.او9أوا-313:)تث

فيتتمالتانريخةوالاجراعاتايعاتداتعنالكووكان.18(و

فكانت،الترىفيوالحارات،المدتوأبرابالحامةالأماكن

الملاحظة.طركقعنالعبلتمليمفرصئا

الرقفيالمدارسأنثئتالعصورأقدممنذأنهنحلمولبهنا

تهذبموسىأنققرأ،والكتابةللقراءةالنظامىللتعليمالأو!

يحلمأنالربأمرهوتد7:22()أعالصر!نحكصةبكل

.1(أ:ا.الاوالفرائض،ا(4:.)تثالريمةالثعب

03:91)ثوبالأناثد،والقد،ةبالتكراريتمهذاوكأن

و.3(.

وهناك،العبتمليمعلىالأنياءعاون،لاحقةخرةفيئم

)ضرافتحتالرامةفيكانتالأنبياءمنباعاتالىإضارات

:01،91وه:01صما)أكفاجبحةفيوربما،ابىصموئل

كانتلكها،وفالمصبالمحنىمدارسهذهتكنلمو،2(0

الكهرتاخرفأنلعدال!ثمىشادلإصأتفاءضحاتكل!سات

كل)2الملكية!دوالارندادأيامولي،وأسائهعالمطأيامفي

نأذفناالكطرقألاومجب.\(:1،4:1،9وء7وهو2:3

بل،الأدروةنظاممننوغاكاتالأنياءمنالجماعاتهذه

يديه،علىكتلحذونمعروففيحولعلقونجماعاتكانوا

هاككانأنهولابد.الربطريقالىالثمعببإرضادليقرموا

نظاميمهجحسبيىولكن،لهموابدريبالتحليممننوع

الموصيقىا!خدامفئأولعل.الآنالمدارسفيالحالهوكا

:ا.)اصمقدكئاالأنبياءهؤلاءيفحلهكانماهو،العبادةفي

لظائاالد!يالتمليمأصبح،عزراأيامليأنهوالأرجح

المجامعتأصستوعنلما.ا(7:.)عزايهودبينمدرصئا

البابلى،السبيمنالمردةبعدالديخيةالمؤصاتمنوغرها

دذكر!محتئاأمزادراصيةناهجبمقتضىالأولميالتعليمأ!ح

الرالد-كأشويةمنظل،ايظريةاباحيةومن.ابابلىايلمود

لمالآباءأنمجتمل،الصيةالناحيةصولكن،أولادهمتمليم

تاركين(وه64:)تثالرصايابحضالاأبخاعمطمونيكونوا

كدالأولاداليهابذبكاناييالأوليةللحدرسةاكبرالجهد

ظلفقدالباتتحليمأماالحمر.منالادتأوالخامسةبلوكهم

)الحاخاطت(اللإدالمعلسينأنحبثابب،فيالأممسئربة

فكانت،التعليمفيبالولدالبنتساواةيستح!ونيكونوالم

ابامرستتحلم-الجزيةالراجياتتطصهاجانبإلى-البنت

البيت.في
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تملىر

ورجدحيثممرصةسأكانتأنهالهرركةايقاليدوتذكر

تفرحثأو،النملصراأنيدون2ولذاوكر!عسةمخو

بمدرس-عادة-المدرسةنزودوكانت.عائلةئةوعنرون

يكنلمو.تلصيذاوعثردنحمةالتلا!يذعددزادكلماآخر

مد!ت!ا،خارجمدرسةإلىابهاعائلةأيترسلبأنسموخا

موىلرفع؟،المحيةللمدرسةالنفقاتتوفرلضانوذلك

.بالمدرتابحلبم

منوكان،باصمعالمدرصةتلحقأنالمحتادمنوكان

أجروكان.المجمعخادمهوالمدرصةمدرسكونأنالمألوف

فيإلا-مسوخايكنولم،الجماعةبدفعهتقومالمدرس

أولياءمنضيئاالمدرستبلأنجذا-نادرةظروف

تجمعالمدرعةنتلزمهااليالققاتوكات،اللابذأمرر

طوعية.عطاكامن

يدعونهالتلامبذوكان،الاخراممرضعالمدرسوكان

نأبالتدرصكتغلمنعلى!ببوكان(يامحلم)أىأاربوفي

للمدرسكانوالنظامالتأديبأموروني.متزوخايكرن

يكنلمولكن،لالوطءالخطىالتلميذرودبأناللطان

)بعاديمكنوكان.القفيبأوالحصاباستخداملهمسموخا

نأعبهوكان.كفءغ!أوفنجغرأنهئبت)ذاالمدرس

.بالمحلوماتايليذيدتزوجانبالىالأدسةيةايربمئوليةيقوم

صباخاالعاثرةال!اعةمنبالمدةمحدذاالمدرحم!ايوموكان

تقتصركانتحيثالصيفضهورفيعدامامساءالثافةإلى

.الثديدةالحرارةلتجنبفقطصاعاتأربععلىالدرسطعات

وسةملى

قليلةدكةعلىالقرفصاءيجلس-عادة-المدرسوكان

الخطوطاتلفلالفعلها(الكب)حاملالمقرأةوأمامهالارتفاع

علىأمامهيجلونالنلايذوكان.ورمهق!شخدمهاايي

وكان.المدرسنحوووجوههم،د!لرةنصفشكلعلىالأرض

يتىأننجمد،وجوا!صالهيدةعلى!برىالدرسأكلب

ليفدمواللتلافيالغرصةيرك،الدرسالقاءمنالمدرس

بإلقاءالمدرسفيقوم،العكس!كدثكانماوبهزا،أسلهم

افالاهر2:12ملاض)انظرالنلاصذعيالبجيبالأشلة

.والتليذ(للاصتاذإضارةفيما،والمجيب

عئرةستالىضواتستصمنالتلاميذايحاقوأصبح

،ق.م.75ككرفيوذلك،1(3:هقي2)انظراجبارئاصنة

العبيديشخدمراأنكتطيحرنكانواالذينالأعياءأبناءماعدا

الأططربحضوتقول.خاصةلأولادهمكصدرسينوغروهم

وتتفيمدرت048وحدهاأورشليمفيكانإنهالهودية

أيةعلىدليلأنهإلا،مغالاةمنذلكفيماورغم.فمكلها

الرومالى.اليرنافيالعصرفيالهودعدالتحليم

علىبرحمهاالهجائيةالحروفهوالتلميذيعلمهماأولوكان

صيئانطفاالكلماتينطقكبفيعلمثم،مجفظهاحتىلوحة

النبى:إشياءديقول،بالتكرارالتعليموكان.!هحاهاويهف

علىفرض.فرضعلىفرض.أمرعلىأمر.أمرعلىأمرالأنه

هذهوترجمة،ا(58:."شقيل،ناكتليلها.فرض

حرف،علىحر!.حرفعلىحرف5:هىحرفئاالعبارة

.الصغارالأولادتعليمكيفيةعناستعارة

الكاةيعليملوح
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ي!زس

بهابلأاييالعبريةاللغةكانتالجديدالعهدعصوروفي

فييخدثكانالذىايليذعلىغريةأصجتندايعليم

الم!تخدمة!اللنةهيالعبريةكانتبيما،بالأرايةالب

فيالائعةاللغةهيكانتالتي-ايونايةاللغةأما.المجامع

بالمجامع.الملحقةالمدارسفيئحفمتكنفلم،ال!وق

دراسةفيالتلميذبهييدأالذىالفرمواللاويينصفروكان

نأيهودىلكليلزمأنهيعتقدونكانواإذ،المقدتالأسفار

ر!وبعد.،اللهكدمرضيةبطريقةحياتهينظممحتوياتهيعرف

،الأماءأضارإلىثم،الححةالأضارباليإلىيقلاللاوت

العهدأضاروباتي)المزاميرالمقدصةالكتاباتالىذلكوبعد

اليوميف!مكان،الحمرمنالحاضرةيبلغوعدما.(القديم

تدولىلمو.والماالقديمالعهدلدراسةتمينإلىالمدر!

تبل-التلايذكانولكن،م002سنةنحوإلاكابةاثنا

الخاصةايليذبلغوتى.تلبظهرعننهامجفظر-ذلك

المدرصايوموكان،ايلموددراصتهالىضافكانأعرة

.أقسامثلالةإلىبقم

تحلمفي!حرع-القراءةيتعلمأنبعد-التلميذوكان

منضئاكتحلمكان؟.الأرجحعلىوالأرايةبالحبريةالكنابة

جلألز،كوالأجنةاللغاتتعلمشبرونوكانوا.الرياضةعلوم

الآباءنرصيةورغم.الدراسيةالجاهجمنجزغايكنلمولذلك

ممنوعة.كانتالرياضيةالألمابفإن،الباحةأولادهمتجحليم

والممارساتبالحوبلارتاطها-شكبلا-ذللثو!جع

الوثية.

صهاييحقللكتبةوكيات،عيامدارسهناكوكانت

النوعمذامنالرئبشةالمدارسوكانت.الموهوبونالنلاصيذ

توجدكانت!.بابلوفي،م(07)قبلأورضليمفيموجودة

جهودية.جايىتبهاالتىالأجنبيةالمدنفيالمحاهدهذهمثلأيفا

.منالتلاميذتحذبونالمشهوروناللاهوتيونالمعلمونوكان

الكلياتكات،اللاهونجةالحلومإلىوبالإضالة.بيدةأماكن

يحتبرونهاالحرقيوناليهودوكان،الأخرىالحلومتدرسبابلفي

ولكن.تفقهالمإن،فلصطينيالتيللصعاهدماوية

وكانواأورضليمفيالحظامالمدرسونكان-عامبرجه-

الثفهية،والتقايدالمكتوبالناموستحليمهمفيكناولون

بمقنضاهاسارالتيالمعا-سوصعواوهكذا.العلماءوتفاص

وأفضلأعظمكانالحديدالحهدزمنوفي.مكانكلفيالهود

اخيم.لهيرودس7تمحاصروكانا.-!مى،هليلىهماالمعلبت

بولى.لبالرصهيل()وحمدالسهيرعطلأثيل)صمويرتجص

ي!زس:

)ذزش"الحبرىالفحلمنوثتقةالحبربةفي"يذراكأ،ومي

"فيزسأكلصةوردتوقد.نقباأوبثأو"ذزسبمعنى

درع

وأقوالهوطرقهأئاأموراوبقية:المقدسالكتابفيمرتين

عننقرأ!.13:22(أخ)2عتو،النىمدرسقميهوبة

أخ)2،الملوكنحرصدرسفيامكتوبةأخبار.أنالملكيوآكأ

:24)27.

منلفملالوعظيايفوأوالتحليقعننوعاوالبذزسا

لرحويختمىاالها!ة،:فهنوعانوفاك.المقدتالأنحار

بالمرادويختصو)الهاجادة،،المقدصةالأصفارزالقانونيةالمواد

فيوعظيوهو،واللاهويخاتالاحلاتياتالفانويخةمثلعر

الريمةلنهيمايذرسا،استخدمعزراأنولصر.جممله

"للترجومات،سالأطهر"اليذزس،وكان.8()غلثعب

.وايلمودوللحثناالأرامية(الىالعبريةالأسفار)نفل

دنبئانفسبزالابفدمأنههيالليذزسأالرنيشةوالأهمبة

هذهكتابةلزمنأقربعمورفياليهابوعباراتألفاظلبمض

مدىعلىالكابلنصرصاليهودمفهومبايقدم!،الأضار

.المصور

:رعد

منوقايةطبىمالكةالحديدمنحلفاتمنالقميمىهو

البدا!ةفييتخدموكان.الدفاعةالأصلحةمنفهر،اللاح

بلوالبطنالصدرليحمىاستطالواليهفين،ثمالرتبةلحماية

يلبىالفلطينيالجبارجياتوكان.الركتينحتىوالفخذين

125نحو)أىنحاسمنثاقلآلافخةوزنهحرضئادركا

جلدمنقميصثاكانأنهولدو.أ:ه(7اصم-رطلأ

القيلهذامندرعوجدوقد.نحاسمنحراضفتكوه

.ابدتجلعثرالحامىالقرنإلىررجعأنوزى،أطلالفي

)اصمبهثمىأنمنأثقلضاولدرعداودوجدوقد

.ا:38(7

رامرتفيالحاحمهالمعركةفيدرغايب!الملكأخآبوكان

ملأ)قاتلةإصابةالدرعأوصالبينأصابهسهماولكن،جلعاد

ورماخااأتراضاجثهلكلالملكعزياهبأوفد.22:34(

العامليننصفكانكا.1(26:4خ)2..."ودروغاوخوذا

الي-منالمودةبعدأورضليمسرربناءل!-نحمياء

4:16()غ!والدروعوالفىالأتراس4الرماح"يمكون

.الأعداءجانبسالمفاجئةالهجماتخثية

الملكجمع،المكابيينأيامفيصرريتمسرممةوفي

علىمدربةيخلأوثلاثينواثنينجرارةجيرشاأنطيوك!

الدروعلابينرجلألففيلكلعندوجعل،الحر!

6:92-)امكدروغاأ!ئاالفبلةعلىوجحلبل،المرودة

الرب)شياءيخصف،مجازئاا!رع،كلمةتتخدم؟
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وقوند

:95"ش!رأسهعلالخلاصوخوذةكدرعالبرب!5:نائلأ

اقنب!وتد.والحقبالمدللمبغضيهبحازأتهعنكناية17(

سلاحلب!علىالمؤنيئتحريضفيالمعنىهذابولىالرسول

:يخقول،الروحيةال!ثرقواتءصراعهمفيالكاملالله

:6ف)1البر،درعولابينبالحقأحقاءآنمطقينافائتوا

منالذ!نحنأط5:تسالونيكيفيللصؤفينيقول!.1(4

.5:8(تى)00051والمحبةالإيماندرعلابينفبصححهار

:ندرقي

العريةفي)ذزقأ)وكلمة،"صريعمعناهأنكلجحعبرى31

بنيمنأصةرنجىرجل31وهو.منب(فيأصعنعنى

ورفقائهزربئبلمعابابلياليمنرجحواممنلجصانعد

.7:58(غ2:56،)عزق.م.536حرالميفي

دوهم:

الثحاتل.نصفتعادلكانثأضهاورجحفارصيةعملةالحرهم

سمرنيالمقدسالكتابفيصةلأولاالدرهم5ذكروردوتد

،وزنالي!ث!مناأنهوالأرجح،:7(2)9الآولالأيامأخبار

ونحباعزراأيامفيأما.داودأيامفيصروفةالمملاتتكنلم)ز

غ2:96،8:27،)عزجئامعروفةالفاريةالدراهمفكانت

نحميافينا،5اداركيمونيم،الكلمةنفىترجمتوقد.7(.7:

"دراخة،كلمةعهاأخذتالتيالكلصةوهي.72(و71الأ:

ابونانية.

العملةعلىللدلالةيخنعملالجدبدالعهدفيالدرهمأما

كانأنهيعتقدونالبعضأنولر،لمقدارهاتحديدعحوفأ.دون

9،و:8أ5لو4،2:ا7ت)انظرتترئاالرومالطالدناريعادل

نالدر!وكان.24:26(،18ة4،37:8أع2:ها،!و

نحياأيامفذالهيكلفيالخدمةلأجليحصلان24(:ا7)ت

.32(:ا.)ع

سلا:درو

هىودروء.دروط،35لاتدلبلوهو،لأتجنىاسم

لالرصالىزوجهامعاستححتوقد،الوالمطصلكسزوجة

كانعندما،الميحيوعبالربالإيمانعنفكلموهوبول!

ولأن.24(ة24)أعقيصريةقجيئابولىالرصول

الرسوللماعففرللديهاكان،يهرديةكانتالروصلا"

جهاالابقةمحركهعكمبولىالرعولأنالا،بولى

كلمهمابل،طريقهاعلىطلبهاالىيجياأنرفض،وبزوجها

.2(42:5)أغ،تكونأنالعتدةوالدينونةوالتعفف"البرعن

لالرصتركفيلك!ولعل.ارتعبذلكفيلكسحمعوعندط

ارضاء،فلكىحكمسدةانتهاءبعدالجنفيمفيذا!ول!
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دسم

الحا2البيتمندروط!كانتفقد،24:27()أعلدروصلا

أنها؟.البيتلدلكعدوابول!الرصولفيرأتولعلها

البرصبكديثهالحاصةخطاياماأدانلأنهبولىكرت

والتشف.

أصنر-كرجموسجلهماعلنجاء-دروسلاوكانت

وكانت،"كيبروس،زوجتهمن،الثلاثالأولأكرياسبنات

،م36عامفيدروسلاولدتوقد.ومر!امبريخكىهمااختاها

م(05مخو)فيع!رهامنكرةالرابحةمخوفيوهيوتزوجت

تشملحمصولايةوكانت،صريةفيحمصملك"عزيز،من

متخدئا،زوجهاخرأنعليخلكىأغراهاثم.أيضاتدمر

لهليحقق،الاحرشمونيدعيقبرصاصاحزاذلكق

قصوة،الحطرةهذ.اتخاذعلىدروسلاضجعومما.غرضه

لجمالهاعلا،يرنهكى5أخنهاوحقدةغكلوكذلك،اعزفىزوجها

فهوأنجبت.م45زفيلكىمندروسلاوتزوجت.الصارخ

في!طىالامبراطورأيامقماتالذىأغرياسهرواحذاابئا

روحمفوسلاذكرايىالمرأةولعل.م97نيفيزوفلبركانئورة

دروسلا.أمهويست،زوجنههىأغرياسمعمانتأفها

)دس!

دين:

بطر!قأو،خل!ةأوخفيةأدخلهأوأخفاهأىاليءدش

الحكمة"يقاوصاأناليهودجاعةيقدرلمفلما.والنفاقالحداع

لرجالدمواجنئذ)اسنفانوس(،بهتجكلمكانالذىوالروح

الله،وعلىمو!علنجديفبكلامييهلمععناهاتايقولرد

الكذبئالأنجياءعنبطرسالرسولويقول.ا(اوا.6:)أع

.1(2:بط)2هلاكابدعا!دعون)خم

:ودسا

قاثدنكانرربجوشالهودعندهاايقىالتىالقريةاسم

المقصودأنابحضويظن.(41:61عك2)ايينانىأنطيوك!

صرية.ث!اليفيالرها()أىل!دصا،بها

دسم:

للدلالةمجازئاالكلمةوتتخدم.ضحمههواليءدسم

قولأنيوسففرعونفيقرلالىء،فيماأفضلعل

ونأكلوامصرأرضضراتفأعطيكماليتعالوا5:لاخوته

دسممنأكروون:المرنموتول.(458:1،لك"الأرضدسم

تقطرواثاركببودكالةوهكللت،38:6()مز،ليتك

ااصتمعوا:الربلسانعنالبيوترل.(اا:65)مزدضا،



2(،55:)إشأنضكم،بالدسمولتتلذذالضبوكلوااسقاغالمط

جودى،مىشعبيوثعالدسممنالكهنةنفىوأأروى

.31:14()إربا

اصريلنجىمنأخدواتى)نهللاويينالربويقول

بعمى...العرسعراالربرفيعةنهترفحون5الصثور،

)عدانهالمفدسدحمهالكلمنالربرفيمةصترفعودآعطايا

.3(.2-ه:81

)دلق!

دثثن:

تصكن،لمالجديدةوالدار،يلبسلمالجديدالنربالداضن

جديداشىءتكريسأومرة،لأولاليءاستعمالوالمراد

الذبائحبتقديمسحهيرمالمذبحتدضينتموقد.اضخدامهيبق

وكذلك9ا،ت7أخ842،او1او.7:)عدالأولىللمرةعليه

وبنوعزرادضن!(.ه7:أخ8:632،ملأ)الهبكلتدضينتم

6:16)عزالشيمنالحودةبحدبنوهالذىالهيهلإصاثيل

12:27(.)غأورضليمصورنحميادشن؟17(،و

:للحربالخروجعنديناديلأدتقضيالشريمةوكانت

ليذب؟ورضنهولمجديذابيئابنىالذىالرجلهوهـمن

)تثآحرأرجلفيدضةالحربفي!كوتلئلايينهالىو-سجع

اثاللتدضيناللولةرجالكلنبوخذنصرالملكجمعوتد

3:أ)دايخالبابلولايةفيثورابقعةفينصبهالذىالذهبي

.2(و

)دع!

داعب:

الكلمةهذهاضخدمتوقد.ومازحهلاعبهمداعبةداب

اقد:بيتالأهلقالتعندما،يوصفاتهامهافيفوطيفارامرأة

لزوجها:القولنضىوكررتيداعنا،عبرافيبرجلإيناجاء

)تكليداعبني،إلينابهجتالذىالحبرافيالعبدالى"دخل

.17(او93:4

أتكلوطعنايمزحأبمحنىالعبريةالكلمةنفىترجتوتد

)!حك،وترجمت،21:9(،نلثاحماعيلوعن،91:14(

)خرو)يلمبأ21:6(،1اوه3أو:182،:1717)تك

.(62:8)تك،يلاعبهو،(61:52قض،23:6

دعوة

:عارةد

وهوللثهوات،الفانوا)طلاقوالفجررالفسقهىالدعارة

كل23،2:هت)انظرالمؤمنينبين!كونأن!ببلاما

وقد.18(و2:7بط4،3:2ابط،:491أف،:591

"عهر،الى)ء!اع!(أ"أطحياايرنانيةالكلمةنفىترجمت

.(21:12كو31:31،2رو،7:22)مرقى،رةعها5و

،الج!داقالحصيبمفهومهاالدعارة!صدلايهوذاولمل

دخلتدالأنه:تول)ذوالضلالاتالحاطلةايحاليم!صدانما

!كرلونفحار،الدكونةلهذ.القديمصنذكبواقدأناسخلة

يوعوربخااللهالوحيدالدويبهرونالدعارةال)نانعصة

.(4)يهوذا!المع

دعوثيل:

كانالذيألياسافأبووهو،!لمأ"اللهمناهعبرىاصم

البريةفيإصائللبنيالأولايمداد)جراءعندجادبطيمثل

كانكا.47(و742:)عدالحيمةتدشينوعند،1(4ةا)عد

زكر؟.2(.أ:.)عدالر!ةفيجادصبطجندرأسعلى

حرفيبينالحلط!سهلحث1(2:4)عد"رعرئيل"لاسمأفئا

الشدكد.لتثابهماالمبريةفيوالراءالدال

:دعوة

الكابفيمرةبممالةمخووثتقاضها"دعا،كلمةعكرر

ا!لنة.بمرامهاوورنانهةعبركةكلماتبضععنننلأ،المغدس

فيخاصةبصورةلاستخداصاترجعالأساسيةأميهاولكن

صو،اللهإلىيتسبعندماادعا،فالفعل.اللاهوقمضحوخها

،الفداءيركاتقنيبمفمليكرنلناساللهدعوةالثمو

يط5،012:)ابط،مجدهاالىلنااللهدعوةتشكلوهى

اينهدئركةالى5و،1(6:2اق)،الأبديةاالحياةوالى،:3(اس

إلىالظلمةامندعاناأنه!.:9(ااكو)ربنااالميحيحوع

.2:9()ابطالحجيب،نوره

:!8،03:)روالأزيةاللهمقاصدالىتستندالدعوةوهذه

عنانسالى1أوتملوه:6ا)غلاللهنعمةأصاسعلى1(1

كعملالانانوتبلها،1(4ة2ن!)2بالانجيلالكرازةطريق

الأصاسهيخعصبح،:3(ا2)اكوالقلبفيالقدسالروح

علىتقصرلادعوةوهي.4:4()أفللىجاءالوجد

كدعوالمفالمؤمنون،المحاةفيالسلوكالىتمتدبل،الخلاعى

كلق!كلكواأنومجب4:7()اتىللقدا!ةبلللنجاسة

الآلامفيللصبرمدعوونالمؤنينأن؟.ا(:4)أفللدعوة

سلامفيوللحياة،5:13()غلوللحرية،2(2:ا)الط

.1(7:ه)اكو
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دعوى

الكلنافىمحناهافيدألضا)الدعوة،وهرمناالاسموكشخدم

بةذلكوتبول،اللهملكوتالىللدخولدعوةض،المحدد

ابادرةصاحب6شادهووالله.بالإيمانواتلاكهمجايخة

هيودعوتاللهمبات"لأنالدعوةهذهزالمطلقواللطان

..الإخوةأيهادعوتكموانظروا5،لم11:92)رو،ندامةبلا

واخنار...!العاضعفاءاللهواختار...!العاجهالاللهاختار

اكو)أممامههجدذىكلدفتخرلالكي..لمالحايخاءأالله

.:26-92(ا

لذلك5:سرئاتجاوئاتتلزمالساو!ةالدعرةهذ.ولكن

ثاتين،2واخنياردعوتكمتجحلواأنالإخوةأيهااجتهدوابا!ر

.1(1:1تى2أفئاانظر،01:ابط)2

وهدعوة،ا(3:)عبعاو!ةا"دعوةهيالدعوةوهذ.

)فيالماء،نحووحي!شاأنظارناتتجهأنمجبأىعلياه

الحقليطيعلا،:9(اقي)2مقدصة،"دعوةوهي،1(34:

.:18(ا)أفروحىوعيإلىثخاجبل!توعهاأنالبثرى

علىللدلاةو)مدعوون،امدعو،المفعولاسمو!تخحم

:ااكو7،و6:أ)رو-الغالبومو-للخلاصالمدعو!

لحملالمدعو!علللدلالةأو،ا:14(7روا،يوذا24،

.ا:1(اكوا:ا،رومية)انظرمعين

ئكرزحيث،عامةادعوةناكأننلاحطأندفوتنالاولكن

الجميعليىولكن،العالمكل!الناسلجميعبالإبجل

كو!الأن:يوعالربو!تول،الدعوةلهنهكتجهبرن

!تجعبونفمن،22:14()تنتخبونهوقاللنيدعون

.03(8:)روابخبرنهم،بالميحكال!!كانالإنجيللدعوة

:دصى

علحقلاباتالإنسانباطبقضيةأوفولهىالدعوى

.القاضأو2الحاذلكفييحكمحيث،ياطلأأوسدقاكو.

جاءت،المفدسالكابفيالكلحةهذه!اتذكرمرةوأول

فلانضهعنيخففبأنفصحهوهولهمرصىحميتولفي

ولكن،قشاةللعبيجعلبل،الناسدعاوىكلؤ!فصل

المنكلةالدعاوىوكل.اليكبهامجيئرنالكبكلةالدعاوى"كل

.ا-23(18:7)خر4فهاهمتضون

التضاءفيأمرعيكعره)ذا:ابامرسزالربأمر؟

وضربةضربةببنأو،ودعوىدعرىببنأو،ودمدمببن

الذىالمكانالىواصعدشم،أبوايكفيالحصوماتأمررمن

القاضيوالىاللاويالكهنةالىواذب.الهكالربيختار.

.القضاءبأمرفخبروكواصأل.الأ!امتلكفييكونالذى

الذكليالأمرع!تحدلاله...بخبرونكالدممطالأمرحبتمسل

فلا،يطيان!معلالذىوالرجل.كالأأوكئابهفيونك
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دف

:أ7)ثاالرجلذلكقتل،للفاضىأو..للكاهنكمع

)125.

متى،الرومانننالرعاكاحقمنجملالرومافيالقانرنوكان

محكمةالىدعواهمهـ!واأن،الدعوىنيالحكمعنيرسوالم

لالرصاصتخدموقد.عليااص!نافمحكصةباعتارهاقصر

الحكمفيفستوسثميخلكىمماطلةرأىلئا،الحقهذابرلى

نألونالعهودضد.قدمهاالتيواثقيلةالكصةالدعاوىفي

نيصرولايةكرصىلدىواففاأنا:فقال،أثباتها!تطعوا

كثتكيمماضىءكنلم)نولكن...آأحاأنبخغيحيث

قيصرالى.لهميلشيأنكتطعأحدفلىهؤلاءبهعلي

،المثورةأربابمعفوستكلمحي!ذ.دعرايرافعأنا

)أعتذب،تيصرالى.دعراكر!ثصرالى:نأجاب

)25:7-12.

علدعاوىروفعواأنعنالمؤشينبولىالرسولنىوفد

يمتكونا"لايجببل،الدنيوية2المحاعندالبعضبحضهم

آخرعلدعوىلهأحدنكماأتجاسر:قاءللأ،مطلفادعاوى

كرأفأنتم..القدي!عدولي!الظالمينعندمحامأن

هذهأصرفي2عالكمكانفإن..الصضى2للمحاهلينمستا

لتخجيلكم.قضاةالكيسةفيالمحتقريىفاجلوا،الحياة

بعضكممحا؟تعدآلأنمطلفاعيب!كمفالآن..أقول

.6:1-7()أكو000،بحضمع

)دغ!

:غدى

وأالإبطفيحركةوهي،مفاهاليالزغزغةهيالدكدغة

ولألارةاتحالكهامجدثبالجمالحساسةالمناقىمنغ!ه

.23:3(حزقيال)انظرللضحك

)دف!

دف:

فىالولا.المربقيةالإيقاعآلاتمنمعروفةآلةالدف

والدهـ.الرقصوحركاتالنغصاتلضبطالومإلىمخدئا

وهر.بالأخرىعبوينقرالراحدةباليدمجكل،الطلمننوع

وارتفاع،صم03مخوقطرهللغدائرىخى)طارعنعارة

منرقمةالإطارهذاعلىولد.!نتبصراتخمةنحوالإطار

فتحاتخمىعادةالإطارفيوتوجد.محكئا!ئذاالريقالجلد

صوئاعدثةتجلجلبحيثمعدنيةأقراصصلأبةبطرتة!هاتعلق



دفة

والنفر،تجملهايىباليدالدفهزكدببعضهااصطدامهاعند

فقوضةوالطبولالدفوفمنأنواعوهناك.الأخرىبالهدعب

القديم.نذمصتخدمةفهي،والأشور%المصرونآئارعلى

وكانت،بالجاسباتالاحتفالنيتتخدمالدفوفوكانت

سيرإيغاعأوالرقصحركاتلفبطعليانجقردعادةاب!اء

؟صم:34،ااتض0،2خرها:لي)!بمفردهاإما،الموا!

الآلاتمنغرهامعأو31:4(إربا،68:همز18:6،

ا:3أخا6:5،صم2ا:5،.اصم31:27،)فكالموصببة

5:12،إش015:4،أ:81:294،3،مز21:2،أورب8،

مكا)الزواجحفلاتفيتتخدمكانتكا32(.42،8:0:3

9)93:.

دفة:

.ثهيءكلمنالجنبهيالدفة

فيالعريةزالكلمةهذهوردت:الئدبما!دل)1(

مصراعمنايحركالجزءبمنىالتديمالحهدمنواحدموضع

ترتوهي،6:34(مل)1"دخان،للمصراعنكان،اباب

كثوةأخرىبمعانترجمتاييطكر-"تلااالحبركةللكلمة

ىأ1،:613صم410002او25:2حز)انظراحانب،امها

.41:ه-26(حز)انظر،جاله)كرفةوبمض،ا:12(8

المعروفبمعناهاادفة،كدمةوردت:الجد!دالعهدلي)2(

عنتربة3:4(يع27:4،)أعموضعينفي،السيةمن

.،(ابدالكأى)ولهنلة،"بداليرنايرنانبالكلمة

فالدفة،حركتهالتوجهدفة،5وجودمنيخةلكلولابد

عادةونربط،مركبأىوتوجهفيادةجهازمنهامجزء

الحركة.مهلةتكونبحيثالمؤخرةفيالحارجمنخةال!ببجم

أملى!حمناتازاواكزهاالدفاتأنراعأضهروتتكون

تحصلرأحمطعررحوليدور،المعدنأوالحثمنمر

الينة.جمؤخر

جانجمها،علالميا.ضنوطاخنلافأساسعلالدفةوتممل

المضادالاتجا.لالضنةتتحرككازاأوجمئاالدفةقحركك

ياشعصالررو!االدفةتدارالصكلةالمراكبو!.الدفةلحركة

آلاتبواطةالدفةخدارالكوةال!فنفيأما،الدفةذراع

.بالكهرباءأوبابخارأويدرويكظنععل

يتخدممجدافعنعارةالدفةأشكالأثدموكان

وكان.المطلوبالاتجا.فيالمركبلتحرككالماءودفعليجد!ف

فيرأصيضبهوضعقالتوجهمجدافريطهوانلىالطور

الشكلعذاعلتحديلأدخلثم.المؤخرةتربالمركبجانب

بنراعنهالحلوىالجزء،ريطالمجدافنصلعرضلز!ادة

ادارته.لشهل

تتخدم،والرومانالونانعندالفديمةالمراكبوكانت

عنمقلةمحاكلتحمل،الوجبهمجادشمنمجموعبن

أضكالوللدفة.واحدةكمجصوعةتعملانأو،الأخرى

ممكنة.كفاعةاكبرعلىللحصولعديدة

!!نشأطلالمنالاقبةالحراثطعلرصموفاك

تمور،م97!يخزوفبركانطمرمااللتينويوبيهرقلاليوم

يالحبرلي،عحلةكانتابيالاعندرايةللسفهنةمعاصرةسئا

روما،الىفلسطينمنرحلتهقبرلىلالرصبهاسافروايي

منكرالثامنالقرنمفنعنقلبلأالالاخلفالسفنوهذ.

الطرفينكلاأنالافهاالفلوالأجزاءال!فينةشكلحيث

.تشابهانيخهاوالخافيالأمامي

يعقوبلالرصثبما:للدفةاجمازىالاصتغدام)3(

بهذاعظمةوهيأ!ئاالفناهوذا:فيقولبالدفةاللسان

حيماالىجذاصغكلةدفةتدروها،عاصفةر!احوتسو!االمفدار

وفتخرصغ!عضوهوأ!ضثااللانهكذا،المدكلفصدضاء

قدالإنانعننصدرمضرةفكلمةوه(3:4)حامتحظئا

.مصرهتقرروقد،حقيقنهعنتكثف

كدفةيستخدممجداففيهالمركبمجحمنموذج

،37



دفقة

د!ة:

اسموهي،المواضى،اصوقمناعاكونندعبر!ةكلمة

ضاطيءعلسينيركةمنارتحالهمبعد6ولإصبخويخهنزلمكان

ر!ديمواحةالىنم"ألوش،الىاننقالهمونجل،الأحمرالبحر

الحادم،"عرابيطهىأنهاابعضوكظى.13(او33:2)عدد

وحث،والف!وزابحاسكتخرجونالفراكةكانحيث

1525مخوالىترجعوالي،ياءفيالفرعونيةابقوشتوجد

الىالمزدى،اشارةوادىفيأ!االآخرالبعفىوكلجح..مق

.صياءوجبلف!انوادي

دلن:

اختلافونقاطتشابنقاطهناكأننذكرأنالواجبمن

بينوكذلك،الفربوبلادالحرقبلادبينالدفنعاداتز

لها.محاصرةكانتالتيالفدكلةوالثوبالقدبمفياصرانيل

:الموتضبفناللىضرورة:أولأ

بطر!ة-الحرقبلادفي-الميتدفن3:الأعباب1()

فيالميتدفنكأخرأناندرفمن،علحوظباعتحجالتوحي

ذلك.منأقلفيوالأكلب،موتهمنساعاتكرعنصرية

جمانبقاءمنالناسونفور،الحزنولوعة،الجمانتحللف!رعة

منالتخلمىيرعةالىتدعوالحواكلهذهكل،المنزلفياقي

إبراهيمحهاةفيحدث!-الأحهاءمنهذاوكطلب.الجمان

7يكأعينهمأماممنموتاهمدفنيتعجلراأن-!ارةدتعند

"نادابجسديرفعصعةحالةفينجدو؟،1-4(23:

وسفوةخانيادفنوصعة،(01:4الاالمحلةجضرالوأبيهر،

اعالاصالىتدعرايىالأجابمنكان؟.ا(ا1-5:)أع

يتجس.اقيج!ديمسمنأن(الميت.جماددفنني

يسوعالربجددفنتم:المحيوعالربدفن)2(

،3:13(غل21:23،،ثوالثريمةالهودبحاداتالزائا

جسدنهطال!االوالميكلاط!إلىالرامييوسفذبوتد

ا:5مرتس27:57-.6،)تمماثه!ومفيليدفنهيوع

.ا:38-2((9وو23:.ه-53،لو42-46،

الفالب-في-اقيووفن:للدفنالمحادالولت)3(

الرقيونالهودوورفن،الوفاةمنطعاتثلاثأوياعتينبحد

فيالوفاةحدثتولو،صاعةوكردنأربعخلالفيموتاهم

الظهربعدحدثت)ذاأما.النروبقيافييدفن،الصاح

ايالمط.ايوم!باحفي-عادة-فيدفن،الفروببعدأو

الأخ!ة،أففاصهالمتوفيعلفظعدسا:الابنواجات)،(

عينىباغماض،الحاضرقىفيقرابةططمنأواكبرالابنتوم

ثم.46:4()تك،عينيكعلىكدهيوصفو!ح5:المتوفي
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دفن

)يو،كلدباملفر!:جه::اعكادابطثس!المىئقما

المدوىوالصراحوالعويلبالنحييالوداةتعلننم،:44(اا

.5:38()مرالنداباتعو!لمع

للدنن:الامحدادات:لائا

وصث،بسرعةالاجراعاتهذهتتم:الامحدادمرعة1()

في.الجثمانفيجى،دققبنظامتغأنككنلاالتقاليد!وة

الىيحملثمملاعةأوباعةودفطى،ملابهيكاملابصق

خارخاوحملوه"لفوهالأحداثأن"خايا،عنونقرأ.القبر

مراصمأى)قامةدوندفنهتحجلوافقد،5:6()اع،ودفنوه

طنركط.أو

اكبر،وقئاكعتفرقعادةالدفنكان:الدفنثرلمحط)2(

،9:37()أعالجمانغلفاكفكان،معيةضعائروله

مرتى:93،أ7:9،ا2)وروأطابعطريةبزيوتودفه

الكانمنبمنديلوالقدميناليدينولف.ا(24:لوا،:ا6

والأطهاببالحطررعادةيضمخالجمانوكان،ا:44(ا)يو

لحازرمععنيابيتأهل!شحهماوعو،التمفنعميةلتأضر

ملفرفاالقبرمن-يسوعناداهكدما-خرجفقد،موتهعند

أحضروتد.ا:44(أ)يوبمنديلملفوفاووجههبأتمطة

)يوسففأخذا.منامائةأنحووالحودالمرمنمزيجأنيغوديموس

الأطيابمعبأكفانولفاهيسوعجدونبقوديموس(الرامي

مضىاوبعدط40(.و:93ا9)رويكفنوا،أنعادةلليهودكا

حنوطاوصالرمةيعقوبأمومربمالمجدلبةمربماضترتالبت

.24:1(لوا:ا،6)مر!و!دنهلأتين

آصافالملكتدبمةعادةلالأطبا!الحدتفيخكان

جمطرةوأصافاأطيائامملوخاكاديرصفي!أكحعوه-ثلأ-

.ا:14(6أح)2المطارةأصناعةحسب

الأتارب-عادة-بهايقوم،الدفناجراءاتوكانة

احتفظتوتد.الناءبهاتقومالأحيانأغلبوفي،والأ!دقاء

الحبيبأوالفريبيقومأنمغزىتؤكدبقصةاليونانأططرلنا

ع،!53()3أورصتىأامموتأليكتراعرفتفقد،الدفنباجراءات

لم(ويلتاه)يا:قائلةوندبتهنجكتهأنبربة،فيرفلألهووضع

الفريةالأيدىبذلكقاتبل،جمانككلمنيداىتتمكن

قارورةفياليأحضروكثم،بالمراس!لكوقاتكفنتكالتي

.صنوة،

:الأخرىوالشعوليالرودبينالعاداتليالا-ي!ق!3(

عندالدفنعاداتفياختلافنقطتيالىذلكمننتوصل

:الأخرىالثحربعندالدفنوعاداتالمود

لاأمروهو،موتاهمخثبحرقواأنايونانبوناعناد)أ(

المؤرخأ!ه+ا)كداتاجترسويكتب.الودعندنظولهيرجد



دفن

الهودكاننلربما،ذلكفيوالرومانايهودبينالاخلافعن

ولمل،التقوىمنبدافع-حرقهممنبدلأ-موتاهميدفنون

ضاولجداأخنواحيثالثلاثةوبخيهضاولمعحدثما

كانا-13(أ31:)اصمهناديوأحرقوها...بنيهوأجاد

دفنراالرجالنفىانحتى،متبعةكعادةويىطاريءلبب

فيالأثلةتحتودفنوهاعظامهموأخذوا5:ا!ترقةالحظامتلك

الملكداودأمرحبعادواثم.31:13()ا!م،ببق،

ويونا+لانضاولعظامودفنوا5جلحاديايي!أملمنوأخذوها

21:صم)2أله،يىقيفي!يلعفيبنيامينأرضفيابنه

نيالموقأجادبوقي!حالاموسوكان.أ-14(2

كرمىبنعخانحالةفي؟لفةتحتبموتالذىحالة:حايين

المذتوحالة.2(ه7:)ضرجمهمبعدأحرقوممفقدوأسرته

.21:9(02:14،الاالزناخطةفيبمسكألذى

متبةكانتالجثت.اليحرقعادةالهودبمارسلمو؟)ب(

أتقنهالذىالتحنيطفنكلارصوالمأصافإفم،الإغربقعد

لأغا،اصثاءويوصفيحفوبحالتاوتحتبر،المصريينقدماء

كانيعقوبماتفمندما.المصرتكمادةفحنطامصرلىماتا

عيدهيوسفاأمرلذلك،المئولالوزورهوابهروصف

ووصفماتوعندما،05:2()تكأأباهمجنطواأنالأطاء

.05:26()تكمصرافيتابوتفيووضع،هـحنطوه

القبر:إلىالطرىلي:لاالا

يحملالدفنوقتومجينالاجراءاتكلتثمعندط)1(

النواببتبعرفوالم)سرائبلفيلأن،محفةعلىالفبرإلىالجمان

"وضعأنهعنهذكرالذيالوحيدالثخصهوو!وسف،قدكئا

نوغا1(:4ا6أخ)2آطصوريكنلمإذاهذا،،تابوتني

إلىاكتافعلىالمحفةوتحمل.البعضبظن!ايوايتمن

القبر.

بعميةوالأصدتاءالأهل!وم:اضرفاتابدالات)2(

ضى،محرفة"نذابة"ذلكفيتقودهم،وبكائهاقيندب

:9إرميا،:ه12)جامجلجلأمدوئاوعو!همضجيجهمووتفع

ابجبالىالنبيعاصسأضارفقد،5:16(عاموس17،

نحيب،الأسوإقجمعإفي:)صرائيلخرابعندسيكونالذى

وجمغ،النرحالىالفلاحوكدعونآهآهمولونالأزتةجميعوفي

تأملوا5:)رمباويقول.1(5:6)عا!الندبالىالرثاءعارفي

،مرثاةعيناو-لرفعنويرعن...فأتبنالنادباتوادعوا

.(81ار:97"رمياماء،أجفانناوتفهضدموغاأعيتاقتذرف

لقبر:ا:بغارا

القبر،الىالوصولعند:الأرضلياعفورةالقبرر1()

وروصدا!فةفوقمنالجمانهـفعئمالحائربعضتجرى

دفن

الحيق،ك!القبرفوقالأحجارمنكومةئهالئم،الزى

وكان.واللموعىآوىونجاتالضباعمنالجثمانلحفظوذلك

اورضليمفيعندهمالآنيجري؟الأرض!القبررمجروناليهود

آخر.مكانكلوفي

!ا

تكونأنالمعتادمناطدثة:والعاداتالعاللةمقابر)2(

حجركةبرفوفيجهزطيعئاكهفاكانصاء،مقبرةعاثلةلكل

تختكبكلةصخرةفينحرلاقبزاأو،الجثثعياترضع

واحد.جثمانلوضعنهاكلتكفى،كوىعدةجوانجافي

،\.25:)تكتحاتجةأجالمدىعلى!هاالدفنبشروتد

المكفهلةمغارةعنققرأ.24:32(!ثى3،05:13،ا94:

صارحتمةفيملكهفيئرعدننوعن.3(ا:2394،)تك

)اصمالرامةفييةفيصموئيلدفنوقد،03(،2:)ينى

أما.2:34()املالبر!ةفيبيتهفييوآبودفن،25:ا(

ويدو.21:18(مل)2يتهبتاننيدفنفقدالملكشسي

أييهمنكل!ادفنالتيالمغبرةنضىفيدفنالملكلهوشياأن

حنرهااييمتبرتهفيدنننتد)آسا،أ.،.23:3(مل)2،جده

.1(61:4أخ)2لنفه

مقبرتهيعأنلليودىبكنأ،الههود!ةللعاداتوطبفا

الآنالمدافنأصبحتوتد.بهاالاحتفا!قدرتهنيكانطالما

الثلاثالدياناتمنديانةكلأصحابمقابرفتتجمع،جماعية

واحد.مكانفي

منحوئاأوكهفاالقبريكونعندما:انحومةالأحجأر)3(

القيرفمالىيدحرجكبودأئريبحجر!دخلهيغلق،الصخرفي

طرفيهعنديخغضريطبرا!ةاغلاقهوكؤمن،غلفهلبحكم

بالقبر.عبثأياكشافالهلمنيصبحوبذلك،بالحمع

بختميأمرأنبيلاط!منعلبونالكفةرؤساءذهبوقد

وضبطوافمضوا5:الربج!دفيهوضعالذيالفبروضبط

.:66(27)تالحجر!وختموابالحرا!رالقبر

بلادفي-عددةأوقاتهناك:المقابرزيارة)4(

يومبمد-وأصدتاؤهمالميتأهلفهايذب-الرق

إلىبذهبونفشلأ.الفبرعندالميتلبكاءالمفابرإلى-الدفن

الأربحين،فيثم،السابعوفي،الدفنمنالثاكاليومفيالقبر

السنو!ة.الذكرىفيوكذلك

المفرطالحزنلهؤدىالأحيانبحضفي:المفرطالحزن)5(

خىوقد.أجادهمفيجروحإحداثالىالجطرفينببعض

تجرحواولا5:الحملهذامثلعناصرأءيلضحبالناموس

ولكن،ا(:41نث،ه91،28:1:2الاقي،أجادآ

صم)2المفرطالحزنهذالمثلالكتابفيإشاراتبعضهناك

.1(:9)ريا3:8،،:16امرار،12او1:ا
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دفن

في)ضاراتبمضهناك؟)المرالم(اطزئةالأناكلد)6(

المبمذبفعندما،الحزكةالأناشدهن!الالمفدسالكاب

يوعجاءاولما:نمهلقرأالموتمنالمجمعرثىابةليقيم

:9،23)تأيضجونوالحمعالمزصفىونظرالرئىيتالى

!قوبلجازةحيةصورةالكتابلناروسمكا.5:38(مر

.05:6-13(،لك

كارلة:!حبرالمحتدفنعدم:خامئا

ىأأن-القديمفيالأصكان!-!رونالثرقيونزالمما

كضئاأو،بهرةمهانة!تبرالدفن)جراعاتفينقصأولقص!

كارثاكبربعتبرالميتدفنعدمكانلذلك،اقيعلىاللهمن

ذلكالىالمقدساليهابأشاروقد.بإنانتحلأنيمكن

عكلأالمبتجدينركأنالمهانةصورأعظمفمن،كثبزا

ا،ا:ا4ا:3،22املا،.اوا21:صم)2للوحوش

2:22،او8؟7:33،ارميا:9،37مل21:242،:4،ا6

الذىفالجمان.:9(اارؤ!7:3،مز،92:هحز91،او8

يجببل،فحبللأصرةعازايعتبرلا،الترابروارىلا

لملوحتى)نسانأىخةدفنمنفلابد،الأرضعللدة

21:22)ثالمجرمينجئثدفنمجببل،!دفنهمنلهيكى

القامة،رجاءضوءفياليهيخظرالجديدالحهدنيالدفنأعا

يخظر!.4:13(ش)1رقاذالاعتبارهالمرتالىيظرحيث

)اكوالفدسللروحهبكلأباعتبارهاحترامنظرةالجدالى

علمجب!.14(و6:13كو)1ثايخةسئقاموأنه،6:91(

.:13(4تىا)لهمرجاءلاالذ!نكالباقين!كزنواألاالمؤفين

ودقهالمؤمنموتعلىللدلالةرمز!االدفنكتخدم؟

.(وه64:)روالمحموديةذلكالىتثركاالمحمعوقيامنه

بينقبرعن4591في3(أولح،لا)!ااصوكينك،كضفوفد

عرأحدبهوجد،م05نحوالى-سجعلحموبيتأورضليم

واسمالصليبعلامةبالفحمعل!امكتوبلريةعظامبهاإناء

عأفيإلابرصابااسميوجد)ولابرداباحمعاناعهضخص

وجردعلىعملىدللأولهذاكرنوقدا:22(5ا:23،

جبلعلىمقبرةحمثفتكا.أورشليملىالمسيحةالجماعة

.وردتأحماءعيها،الأوافيمذهمنعددبهاام459فيالزيرن

بنوعحانومربموصثاوصالرمة!اررسئلالجدكدالحهدفي

وعلى،للميبرريقرسمالأوافيأحدعلىرسموتد.يونا

ي!وع5اختصار)وهي.أ".*".!اثلاثالحروفآخراناء

روعاعراديبفيالقبررعلىتوجد؟.،(الملكالميح

ألأولى.الكيةايمادعنتمبرنتوش،المئهررة

:الفبررثواهد:صادئا

!غالأحجارص-بكومةاقعهاصنحدد،الحاد!ةالمقايركافت

دفنة

أعمدةأوشواهدتوضعكانتالأحيانبمضوفي.ائذبة

،1(93:هحز23،17:مل)2للشوفيتذكارىبهصب

فيضكولا؟،أرىالتيالصسؤةهذهيوثيا(:اما)الملكمقال

ب!!قو!أدنقرأ!.القبرضاهدالىلئرالعبارةهذهأن

أئالومأخذوا9أنهمكا،2(350:)قكراحبلقبرعلىعصوذا

عظيحةرجمةعليهوأقامواالحظيمالجبفيالوعرفيوطرحوه

الرجةهدهتكنلمولكن،:17(18صم)2،الحجارةعنجذا

كرمي.بنعحانحالةفي!والتحقر،للاهانةبللتكريم

الووالقرىالمدنحارجالجديدالعهدلطالمدافنوكانت

الضباءلددنعامةمقابرهناككانث؟03(:ااكو7:12،

أورضلبميعامةمقالرالقدبمالعهدفيوكات.27:7()مت

المديةصررلينالآنمكاكالمل26:23(،))رياالئعبلبى

.قدرودووادى

فيها:المبيت-مدافن

الشعبأنهواللهغصبتئرالنىالبعيصةالأمررمنكان

،6504()إش..-"المدامنفيوبببتالفبورلط)يحلس:كان

المورفيالومعادةالى-الأرححعلى-هاوالإثارة

لاصتطلاعوذلك،الوئيةبالممابدالملحقةالمدافنأوالمقدسة

ياموهمحواطرهمعلى-!دا)ىالأحلامخلالمنالمتغل

.ناك

يطاكبصوأحيمنعاحيةوكاتالغارإ،شجرة5ومصناها

أنطاكية،سأيالخمةحولعدعلى)العاصى(الأورنتضعل

اي!رىالضمةعلىالوافعةالحاء"يت5مدبةالآنمكانهاولعل

مبد/حدائق!اوكان-أنطاكيةمنالفردالجنوبإلىللنهر

.رل!الرصلرشإلىإلثائها!المصلويرجع.أبولرالإله

حهذاالسلوقير!الملوكيدحرلموطيس،بجمالالموقعويتمتع

بحقالجطقةتمنحتإقد.وروعتهجالهالىالإضافةفيممالأأو

171)أوياالثهةر-!هربثاوإلي،إل!االياسياللجوء

لبحت،!رجحديثفيهاجمهأدبحدصلاوسوجهمن.(.مق

حمدهحتىبقموعاهدهبمكرخدعهالذىباندرونكسإليه

.4033-38(مك)2عدرااعالهثم،دتةمنالخروجعلى

لارتكابهمالعدالةوجهمنالهارلينلكلملحأالمدينةكانتوقد

لأه!والاضجحامللراحةنتجغاكانت!،نرعكلمن3الجرا

وكلالرذانللاصارواسةصبئةضهرةواكنحبت،أنطاكية

وقد.ذلكفيالأمثالمصربأصبحتحتىبهاالفجورأنواع

زالطالموقعولكن،المشحيةباتار،الأفولقنجمهابدأ

والحدائقالجميلةالحصانلتنترحبثوالجمالبالروعةيماز

مياهحر-صمنالحذبةالمرسيقيةالأصواتوتنبعث،الغناء



.،لفابرضيءأمجادهامنبا!قلمولكن،البنالع

!قد)

دتر:

رجلاصموهو،بالرع،طاعنأو"رعمفاهعبرىاصم

النة.فيضهراويتهللملكيمار،لليمانوكهلأافيكان

حانانبيتوأطونضوبيتوضعبيمماقصفيدقرابنوكان

.9(:4ملا)

نة:اقىد

دترانة،واحدته،الكرومعلياتعرشخبالدقران

اوادىالموسىأرطهمالذلىالجواي!وصلوعدما

الفبمنواحدبحنقردزرجرفةهناكمنقطفوا،أشكول

)عددوايين،الرمانمنثىءمع6شينبينبالدقرانةوحملوه

خصمنعينةإصائلوينيموصىإلىبهوأتوا،13:23(

وعلأ.لئاتفيضالتىالأرض

:ملىق

طرفلهاالبهلاصطوايةالحجرأوالخحبمنأداةالمدق

وغوهاالحبوبوطحنمحقأوجرشفيوتتخدم،كروى

معهاونفيالأحمقدققتا)ن:الحكيمويقول،الهاودفي

عىونقرأ.22(27:)أم،حماقتهعهتبرحلا،بمدقاليذ

وتمانيلالبمليممذايعأمامه5!دمواأمريهفالملكرو!ثيا

ودصاوالمبركاتوامماثيلالسوارىوكر...الثصى

مل2أضاانظر،344!أخ)2لها،دبحواالذينتجورعلىورثها

23:)6.

بنيمنقبيلة31وهوابجل،"م!نمحناهعبرىاصم

ايقليدويقول.2(ا:1أخاأ:27،.)تكعابربنكطان

اصوطنتالىالعريةالمبائلجدهرفحطان()أ:!طان)ن

فيتحيقكانثقبيلةأنهاوالأرجح.العربيةالجزورةضبهجنوفي

بعدعلىاعرحان!وادىجنوثيبالنخيلالفنيةالواحاتإحدى

الميت.البحرمنالضرقيالجنوبالىيلأ025نحو

!كد)

دذ:

اليحز!الوفول،بالأرصسؤاهخىهدمهالباءدك

المعاقلوتقطالجبالاتندك:جوجعلىالقضاء!ومفي)نه

جفوقتول؟.2(.38:)حز،الأرضأصاركلوتقط

الجبالودكتالأمرجف5:الربوجهأماممنالهالي

6(.:3)حبألهالأزلمالك.القدمآكاموخ!فتالدهركة

.!دل!الو

دلايا:

اسم:وهو،اللهرفحه"تد:ممناهجمرى31

عينمحماوالعحركنالثالثةالفرقةورأسالكهنةأحد)1(

أخ)اللخدمةالربلتإلىللدخولالملكداود

.)24:18

داودبنصليمانأحفادمنالبمةايوعىأناءأحد)2(

.2(34:أخا)الملك

الدرجيقرأباروخحمعواالذفىالرؤصاءأحد!ميابندلايا)3(

اببي،)رياعلهأملاه؟الربكلامفيهكبالذى

لكن،الدرجيحرقيلاورجونهصهوياقيمالملك)زدخلوأثم

.2(اوه36؟2))رميالهميستجبأيهو!ايم

ولم،بابلشىمنرجحتالنىالعائلاترؤوسأحد)4(

منهمهلونسلهمآبائهم!رتيبنواأنبشيعوا

فرذلوا،توجدفلاأنسابهممحابةعلى"وخو):)صأشل

.6-64(ا7:غ2:95-62،)عز،الكهنوتمن

مغلق،وهوبيهنحيادخلالذى،ثهعياألميدلا!ا)5(

أبوابهوقفلالهيكلإلىالالتجاءعلىنحيا)غراءفحاول

مثلىأرجل5:قا"للأفألى،ويقتلوهالأعداء!أفيبلا

أدخل.لا؟فيحياالهيكليدخلمثلومنأيهرب

وطربيا،علىتكلملأنهاللههـطهلموهوذاخحقفت

.ا-13(.6:)غ...،أستأجراهقدوسبلط

ذلب:

،عرمونالاسماولحل37(،:03)تكااعرمونبالحبركةواعه

لئجرةشاباسموهو،قعرىبمنى)عرام،كلمةمنمثق

عريضعظيمضجروهو.شوئالحاؤهاعها!قرالتيالدلب

الأشجارأجملمنوهى"الصئنار،،بالفارصههلهبقالالورق

!راخبنثوعيغول!الجاهمجارىعلخاصةبصفةوتزدهر

علىوكالدبالهلدالنضصركالزيترن5:الحكمةمدحفي

عظمةالتبيحزقيالو!ض.24:91()صيراخ،الجاهمجاري

الرو،!فلماللهجنةفي)الأرز:بالقولوكبرياعرفرعود

31:8(.)حزأفروعهثل!كنلموالدلب،أغصانهلبمالم



دولاب

:بلادو

علهافعالنيالحجلة:3(1)8)ربا!)يالمولابأنصد

ور!دحماالطبنتطحةيثكلبقدمه!دكلهاثمالطبنالفخارى

الكل!ة(.الممارفداثرةمنا!ددهذافى،"خزفمادةلل)ارجع

دلع:

علالربوكرل.اضيزاءفمهمنأخرجهبمنىلانهدلع

شفرونمنوعلىتخرون"بمن:الثركللئبالبي)شعياءفم

؟،الكذبنلالمصهةأولادأنغأما.اللانوتدلونالفم

.57:3())ثى

دلعانة

بمعنىفعلمنمتقأنهأو"الئاءأ!عنيقدعبرى31

معذكرتيهوذا!رلليمدتاصموهو،اتد،أواندلع5

تقعكانتأنهاويحتكل.ا:38(5)كقوالمصفاةجادجمدل

نأظنرنابعضكانو)ن،وعجلونلحثىمنالثحالال

.النجلة،تل5هوالآنم!ضها

:ندلفو

"ماكرمفاهأنالبعضوظنيام،لا"منشاهفارصىاصم

الذدنالعشرةهامانأبناءمنائافىالابن31وهرنحادع،أو

.9:7()أسترالقصرشوشنفيالهودخلهم

دلى:

،جردهأيغمدهمنال!يفدلقو!قال،أخرجهالشءدلق

طيةدلما

1(..و02:8صم2)انظربطهمنأخرجهاأىأمعاءودلق

لل:يلى

الأمتفعل؟،عب!برؤحتىو*عبه*طفهبممنىررلله

عناتمهمدىالنبي)ضمياءلانعلىالربوصرلي.يمكلها

الركتينوكلتحملرنالأكدىعل5:فيفرلل!ثحبهوعته

.1(662:))شتدللون،

دلماطبة:

فيتقعكانتجيةمقاطعةعلأعلأطلقكانامموهو

)ككلكاتيطىفهرب!(ا!:51)رواللركونشالجنر!الجزء

الأدر+يكىللبحرالرزالاحلعلمقمونيةوحدودحالئا(

نقعوهيالجطنةكلعليحدنيماأطلقثم،إطايامواجهةل

منعاربةقبلاللتبههاوكانت،!ركلايخاجمهور!ةقيالآن

عيدةمفاومةبعدالقائلهذهروماأجبرتوقد،البرابرة

قبلالثافيالقرنمنتصفنيبيادتهاالاعترافعلى،وعنعفة

الىالرومانيةالامبراطوريةجنبفيئنركةظلتولبهها،ابد

قيصر(أوغ!طسبحدفيماأ!بع)الذىأوكتافصساستطاعأن

للامبراطور!ةضمهاقيصرطيبار-سسخليغتهوأتم.اخضاعا

نهرىاندادعلىللامبراطوريةالثمالىالحدجحلبذلكليحقق

.والذانوبالرالهن

منتيوئاوسالىالثايةرعالتهبولسالرصولكتبوعندما

قول!م661-67بهاالئانبةللمرةجنهخرةأثناءفيروية

إلىذبيطسأنبول!الرصرلذكر،رامزى(وليمص

إلىذهابهمنالنرضيرضحأندونا(.4:قي)2دلماطية

دلماطيةموقع
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دلمانولة

يبقلممنطقةزبالإنجيلالكرازةبنرضذهي،هل،هناك

!هاتلاسةكانتكنلالىلاخقادذبأفهأو،!ايهالكرازة

فعلأ.

:.دلانولة

:8)مرضالجدررالعهدفيواحدةمرةالاسمهذاورد

الجليل،لبحرالنرلىالساحلمنبالفربقركةاصموهو1(،0

صنهبمدتلاميذ.معيوعالرباورجاءايىالتريةوهي

نفهاهيدلمانوئةأنو!دو.الآلافالأربعة)ضباعمحجزة

قناظرفىمرضعينفيالام!انوردجث:93(،51)تمجدل

انواحىكانتبححثمتجاورتينكانتالملهصاأو،الإنجيلينفي

.ا:93(5)ت،مجدل"تخومهىا(.8:)مرقىدلمانوثة،

طبريةهمالطللبح!ةالفر!الاحلعلالموجودةالأطلالولعل

دلمانوثة.قريةموقعهي)مجدالة(مجدلمنيالضب

)مرتىالحبرهال"ومضى!وعالربغادرهاوتد

هذهصبدا،"بتأنوالمرجح.صداستالىوجاء،(8:31

وفهاالبحرمنالسرقيالثصالالى!ولياس،!دا"يتهى

موقعكونودذلك،فبلب!فيصريةإلىنلاميذهمعانطلق

التلالضحعندجنيارت!لمنالجنوبالىومجدلدلمانوثة

المنحدراتهذهوراجهكهئاهناك)نالبحضوتول.الغرمحة

فهوهذاصحوإن،اتلمانوثة،أواتلي!ان،اصمخملالوعرة

الفولة،"عينمنترياكاناللانوثة،مرتعأنإلىثكل

ليالواقحةهي"مجدل،تكونأن-هذاعلبناء-ويمكن

أنهاابحضوظن،جيسارتحملمنالض!الجنورالركن

علديلثمةيىولكن،المجدليةمريمناجاءتالتيمجدل

عوتئاأصلأكانتالتريةأنالىورجع3الاولحل،ذلك

تحنىالعبريةفيامجدل،كلمةأنحث،فديمبرجأولحصن

برخا.أوحصئا

دلو:

منعادةيصنعوكان،الئرمنالماءبهصتقي)ناءالدلو

خثبيتينبقطعتينالعياحافتهعندوثتالحيواناتجلود

بحبلتقاطمهمانقطةعنديتصلان،صليبضكلعلقعامدتن

ويتخدم.أ(ا:4رو،:ها4اش)انظرالبئرمنالماءلرفع

منماءايجرى:إعر!ليلوصففيبلعامتولفيمجازئاالدلو

)ئارةفي24:7()عددكزورة،مياهعلىزرعهوكوندلانه

له.الرببرممةالىواضحة

دليلة:

)انظر،الدلالصاحبةأواسدئلةمفاهيكونقدعبرىاصم

كانتفلفيةامرأةوهي،ممثوقةأوذذ،(5العررالفعل

دمدم

لهاكئصوقدق.م.0011نحوفيسورقوادىفيتيق

هوسورقووادى.ا:4-22(6)قضقرتهسرهمثون

الاحليالهلإلىأورضليمعرر!حدرالذىالرثييالوادى

المنرصط.البحرالوفه

الأقلعلىناءثلاثصونحياةفيتوجدكانتأنهومع

النصبصاحةهىدليلةفإن،4(:1،16:1،16:ا4)قض

هزيمةفيالآخرونللحثنجحتففد،تاريخهزاكبر

:4(ا6)قضالمرأةهذ.ثهضونأحبإقد.اصائلكطل

ذلكالفلطينأقطابلاحظولماكثيزا،عياكرددوكان

انجازهعنعجزواماالرشوةطريقعننجزواأنحاولوا

ذ)،جذاكبرةدلبلةبهاوعدواالنيالرشوةوكانت.بالفوة

اغراؤهالزمخىبصثونالارتباطضدكدةفعلأكانتأ!هايدو

فقد.أمهاأعداءمنكانولوعئيقهالخيانةالكبرالمبلغبهذا

ففةضاقلوئةبألفالخسةالأقطابمنفطبكلوعدها

ابلغشضحئاكرأربعةنحويعادلبلغوهر،(:ها6)تض

)تكطرةزوجته!هاليدفنالمكفيلةلمغارةثمئا)براهبمرفمهالذى

.1(:ه23

عيرهدفالديلةأنفيالثكداخلههثونأنولمو

بريخبرهالمومراتثلاثختلهاولذلك،العاطبةابواحي

ديلةركبتىعلنعىأنهل!دو،الثالثةالمرةوني.العظيمةقوته

ولكنه.بالوتدونث!هارأصهخصلتضفرأناصتطاعتأنهاحتى

تلحوظلت،يحالابأنهديلةناضت،والدىالوتدتلع

وبهف،ال!رلهافكضف،نفسهضاقتخى!ومكلعليه

يعللمأنهابذرهذاعلامةوكانت،أمهبطنمناللهنذيرأنه

مكنونلهاكشفندأنهدبلةأدركتوا)ذ.قطرأصهموصى

معهم،الفضهفأحضرواالفلسطبنببنأطاباستدعص،صره

ففارقة،رأسهشعرحلقرجلأودعتركبت!اعلىوأنامته

الذينللفلسطنوت!يمه)ذلالهنينجحتوهكذا.قوته

ممبدفيلهملرقمىبهوأتوانحاسبسلاكلوأوثقوهعييهقلحوا

الفلطي!ين.وعلىنفسهعلىالمبدهدموناك،داجون)كل

)دم!

:دملىم

نأفيبيفيالمؤمننالرسولولوصي،غض!عليهدمدم

أبفئاانظر،2:41)في،مجادلةولادعدمةبلاضيء)كل!فعلرا

الكلمةلفىابونافيالأصلليوهى،16(يهرذا4:9،ابط

!وحنا)نجيلفي،ويتاجوناناجاة:وثقاخهاهيترجمتايي

،3"5:لو02:1،1)ت!تذمر"وترجمت"32(او2)7:
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مىاد-مسد

وامنتاظ،،:7(2:91،ا5لو3،6:7،32،وا،وا6:لمو

.:5(ا4)مرن!

داس!:-دسى

اضتدتاليلودمى،اشتدودموضادساالظلإمدص

ظلام8الاصةالضريةلىمصرعلخيموقذ.دامىفهوظلت

مكانهمنأحدقامولاأخا.أحديمرلم.أ!امثلالة..داص

95:9،،5801:امقأفئاانظر:22-ا.)خرأكام،ثلائة

.06؟2(

دمئق:

أما"دمسقأالمبركةفيدمقمدينةتدعى:الاسمالأ(

أخ18:52،أخ)ا"دارمسق،فهيلهاالأراصةالصورة

ما:صورتينفيالمصريةالنقوشفي3الاو!ظهر.28:ه(

،ابد(قبلعرالاد!رالفرن)منكو،-ماس-"قي

المبلاد(.تجلعضرالاكالقرن)من،كى-ماس-را-"صا

"صاراايحيةأنوأورباهاأياكابهفيموللر،.م)د.ويتبر

كي،-ماس-را-اقيللشبةتحوء!رهي)نماماعى،

فيكانتالمدنةأن،3الافي"را،المقطعوجودمنستخا

تحتواقعة-الميلادتجلعثرالثاكالقرنق-الأكامتلك

دشق

الأرامون.نفرذ

أخرينعررتينلالصارنةتلألراحفيالمدتاصمورود

أما."كا-سما-دى1،،جى-سآ-ما-قي5:هما

ممنىبالضبطنعرفولا.انم،"دشقخىالعريةفي

)بخو!اينعنلهايمزاالثمالخعمنىانمأماادمثقهاصم

اببن.بمعنىالعرد!ة(

دسثقمدكةتقع:الطعةو!المهادمثق!و!ع)2(

18536طولخطوعد،ثهالأ03533عرضخطعند

الحصيب"النوطةأسهلمنالفرثيالشحالىانركنفيضرئا

جلغرد،البحرسطحموىفوققلم0023تفع2الذى

)بمرجالمدكةئرقيالواقع"الغوطة،جزءويمى،"حرمون،

.دمق،

دسثقنحترفا5:12(مل2-)أبانة)بردى،نهرويرى

ر!الذى)فرفر(الأعوج"انرأيفئا!رو+الذىالسهللروكلي

منبدمقالجرداءالتلالويحط.أميالببضعةدمضقجنور

الصحراء،علتطلالتىالرابعةالجهةأما،جهاتثلاث

وتتيز،اياهوفرةالخصيبةالجبطةالغوطة!أأرضفتحدها

والباتين.والحقولوالينايعاياهببداول

وغوطتها،دمشقجمالفييالتغزلجذاكيالرلىوالأدب

دمدثقموقع
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دمثق

فيالمبالغةمنثىءطغاوفاك،الأرضعلىاللهبجنةفبصفها

حينالصيفأوائلفيوضوخااممروهي،الأومافهذه

ورمانوجوزمثمقمنالفواكهأضجارمنبحلةالبقعةتيهي

نأفيجب،العرلىالأدببحيننراهاأنأردناواذا،وكوها

.الصحراءمن،الرقجهةمنإلهانتقدم

وير،دثقفيالحياةضريان)أبانة(بردىا5نرويمئل

عدةفيبتضرثم،المدتمنيقتربخىضيقوابرنيا"بردى

المتقحاتفيممالمهتضعحتى،الهلكلفيتجرىقنوات

المدية.شأيالبضحةبحدعلىالصحراءحافةعلىتقعابى

الىوالصحراءايلالبيرصنيرةمنطقةتحرلتابردى،وبغضل

ذلكفيمدينةتقرمأنخئاكانولذلك،الحصوبةضديدةتربة

الموتع.

ابظروجهةمنطغادفاغا،بمو!االمدينةتملكوتكار

الداخلةللشاطقبالنبةوالمخرالمصنعثمللكنها،الحسكرية

بطوةدمثقتمتعتانرغعصوربحضوفي.سوريةش

كلفيأنهاإلا،ل!هاخفمتأخرىأوقاثوفي،صياسية

الطبشالمياءهيكانت،الياصةايقباتجمعومعالأحوال

سوركة.لصحراء

الرثبصالمجرىعلىدعقمدتنقع:ذاق!المد!ة)3(

دم!ئق

ميلنحوالمديخةوتمتد،الجوبيةضقهعلىوبخاصة"بردى،لهر

إلىالحالمنالجلنصنفوصو،الفربإلىالرقمن

.الجنرب

ثارعمنتتكونمتطيةضاحيةالمدينةجنوبفيوترجد

خلفبلنحوالضاحيةهذهونمتد،"الجدا!!ا!ى!فر!اواح!

رحلةعهاتبدأالتى،اللهبوابة5كدوتتىالمديخةصرخط

شونجا.مكةإلىالحج

مديخةيحترقطريلطريق،الاغريقزمنفيهناككانوتد

حدثا،بقاياهاامحئافتمالتيالأعمدةجانجهعلىتقومدمق

.1(9:1)أعالمتقيمهلهيقالالذي"الزقاقضكبلاوهو

جزءزالوما،،الرق"بابمنالضبإلىالشارعهذاويمتد

أنهالمؤكدمنيىولكن،المتقيم،"الدربباصميعرف!نه

بينالارعهذاويتهادى.العصوركلعبرالاصمففرحمل

الغربإلىتمذا(ايين"لىوابصارى،اليار()الىالهودأجاء

،باثا،"مدحتبناهصرقوهو،"المدحتيةأموقعندومن!ا

حيثللسلصينالرثىالحىيقعالوقهذامنالثصال!الى

الكبر.الأموىوالجامعالقلعةتوجد

وتو!هاالطحصتوكةبأنهادانئادثقفارلوتمبز

دمشقفيالمسقيمالزقاقمنجزءصورة
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دمشق
دمضق

دمشقفيبردفيضر

ياخاء-ناكوالوارع.نافورةأوماءيبوعبفناء

فيوتوجد.وميويةضيقةتفرئاكلها-المستقيمالارع

ضوارعفيالرقيةالأسواقبحضالمدنمةمنالضرالجانب

أقدممنأنهارغمبالآئارغنيةيستودمق.المظلاتتعلوها

كني!ةأنغاضعلى!االأمرىالجامعنجاءتموقد.لمالمامدن

ولابد.وئيمعبدانقاضعلبلورهابيتقا.كانت،فدكة

نذمتيزاكاد-الكبيرالأموىالجامعحيث-الموقعهذاأن

جزءزالوما،امديخةافيالرئيةالدينيةبابالىالمصورأقدم

سورمنجزءفاكزالماأنه!،قائشاالقديمةالكيةمن

،الروماقالحصرالىالسورتأساطوترجع.القديمالمدينة

عرية.زخارفتحلوهولكن

تدئابرل!نههربالذىالمكاندمقفىورمنولاهد

جيث!رئيسنعحانويت،:33(ااكر252،:9)أع!في

عنالتقليددنهذينعحةعلىديللاولكن،(همل)2أرام

الموتعين.

أنماطهاتحنلف)أصاقها(بارإراتها،9ودشقحروتججلى

ارتجاطاضهاليوأيماوغ!ها،والدوىوالكردىالذروزىبين

كلصةوتحكل،صاعةعدنجةدائضادمقكانتوئد.الاريخية

علىالهادة"دضى،(العريةفي)وهي،الانجليزية)،كهص!ه(
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فيالدسثقيةلليرفكانكا.النحصناعةفيالمدتضهرة

المغولىلك""تيحورأنورغم.الهرةنضالصليبيينعصر

صاعمحهحمل)ذ،ام993فيالأسلحةصناعةعلىقضي

فيالابداعمدتزالتمادمحقأنالا)عرقند،الىاللاح

.والأخثابالنبج

ايخالمننفحة،القدمفيالموغلتاريخهاعيهاويضفي

ترئا،وثلاينخمةتاريخك!فيهاعلىتحملأغاورغم.ال!احر

دخولوركم.بال!كانوطئولةمزدهرةزالتمانإنها

فيها،الحضارىوالتقدموالكهرباءوالياراتالحديديةالكك

القديم.الرقعبقنايفوحزالفما

فنراتأربعإلىالمدينةتارتخينقسم!المدينةظرغ)4(

زيخة:

غيردمقمأإذق.م.059خىالجكرةالفترة)أ(

ألواحوفيالمصريةابغوشفيوردتدذكرهاأنالاممروف

،ا:ها4أتكبإيراهيممرتطااعهاجاءكا،العمارنةتل

وانقم5:دصقموقعإلىجغرافيةإشارةفترد.2(.:اء

إلىوتبهمفكرهموعدههوالأربحة()الملوكعيم"ساهيم(

ذصهاوردآ.1:ها(4)تكدمئق،ثهالعنداييلة-



دمشق

ماضوأنا،تعطنيفاذاالربالدأيها5:ايرامقالكدما

.ا:2(5)تكالدثقي،أيعاررهربينيومالكعقبئا

التيوهى،أرايةمد!نةدثقف!نتداودأكامليأ!ا

داودضدالفاضلةحربهافيالمجاورةالأراحمةالدولطعدت

بطريقة-الحريةالحملاتهذهعننتجوقد6(،وه8:صم)2

دثق.فيقويةأرابةكللكةقاتأن:باثرةغير

هربالذكيأيداعبنارزونهولسليسانخممناكوكان

فصاررجالأايهفجمع،صربةملكعزرهددجدهعندعن

فيوملكوا،بهاوأئامرادمقالىفانطلغوا..غزاةرئى

:ااامل)لجصان،أ!امكللإصائلخصئاوكان،دمق

محادية،)سرافيحدودعلىمملكةفاتوهكذا.23-25(

.لليمان7دقلقمصدروكانت،لها

؟ق.م.(732-ق.م.)059الأراصننكلكة)ب(

ملكيةأصةأصقدأبداع،بين"رزونأنالواضحمنليى

اطبريمرن"أ!"حزوون،ننههوأنهابعضوورى،أرامفي

علىقاطعديل!وجدلاأنهإلا،:18(15ملا)"بنهدد!وجد

ذلك.

،رزون،5بعدلدمئقملكأولهر)ببريدركط(وبنهدد

للأراينء)صائلمملكةافقامأتاحوقد..ضاعنهنعرف

إحداماتجأيدالمنذتينالمملكتبنبينابزاعاستغلالفرصة

يهوذاملك"آما،بينحربفاككانتضد،الأخرىضد

اباقيةالذبوالفضةجميعصاآأخذوه،اسرائيلمللثبحثا،هو

،عدهلدودفعهاالحلكببتوخزاننالربيتخزأنىفي

أرامملكحز!ونبنطبريمونبننجهددإلىآساالماكوأرطهم

وأالرشوةشيلعل2(أ-.8ةأ5أمل)،دمشقيالساكر

إصرافي.ملكابفا،ممهاجمةليقومالجزية

"عمرىأخيقه(ربما)أونجهددهزم..مق088عام2رفي

لنفهوجحل،)صائيلمدنمنالكثرإليهوضم،)مرائيلملك

هذينأنو-سى"وينكر،.3(02:4ملا)ةالاصفيأصائا

يتعارضالرأىهذاأنإلا،واحدملكهمابهدد3باالملكين

.)02:34(الأولالملوكضرمنيفههمامع

ونقرأ،إصائيلملكلأخآبعدراكبرهواثربنهددكان

وقد،22(0:2)الأولالملوكصفرفياسرائيلعلىحم!لهعن

فيوقعثم،مرتينوهزمهأخآبعادثم،الأمرأولفي!برح

علىكريمةمعاملةعاملهأخآبأنإلا،أفيقمعركةفينجضت

يجعلوأنالأولبهددأخذهافدكانالتىالمدنيشردأنأساس

فيلهأسوافاالأولبنهددجعل!دمشقفيأسواثالن!ه

.السامرة

ارامرتفيأخآبضط،أعوامثلاثةبعدالعداءتجددوعد

دمشق

الذىلها!اورالوحيدالملكمننجهدداستراحوبموتهجلعاد،،

دصق.علىالهادةعليخافهكان

تارغعلالضوءمنالمزكدالأثوريةالنقوشألقتوقد

الأضوررونهزم.م.ق854عامضي،الفترةتلكفيدمثق

بقيادةليل)صيخها)بماوفلطينصوريةدولمنمكوئاجئفا

."قرقر،موتحةفيأرامملكنجهدد

984،عاميفيمرتيندمقعلالأئور!هجومتجدد؟

يمة.ذاتنتائجعنالهجومهذاصفرلمولكنق.م.846

ق.م.،732فيالمدينةضوطحتىابارغذلكومذ

أوالحركةمنأضررموقفعلالأراميةالمحلكةتوةاعنمدت

842،عامىفي6ليلحزمملكةالأضور*نماجمفقد،الكون

فيعرضهعلىواضرلىنجهلدخلقدحزائهلوكانق.م983

!قدملمالتاليةعائاالثلاثينخلالفيولكنق.م.844

نأحزائيلاستطاعوهكذا،النربنحومطلئاالأضوريون

جعلمما،الضبفيجرانهضدوجيوشهطاقلألهكلكعبىء

يديه.علىالكثوتعارإسرائيل

ذأتههو)رلعلهدسق،"مارىأصبح..مق308عاموفي

وابن-24و3ا:3الثافيالملوكسفرفيالمذكوربدد

.أضورملكاثاك،نرارىرئان5ليدالجزكةتحتحزائل

الثالطروبحاموأعطت.،"أرامقوةمنالضربةهذهأضعفتوقد

."حزأئل!يهأوقعهاالتي3للتليتقمالفر!ةاسرائلملك

ق.م.773فيثانجةمرةدمنقتخرموكزتأشورعادتثم

قوةبكل.(.مق727)745-الالث،فلاصاتغلتاندفعثم

دئقملك"رصيز،لهدفعق.م.738وفي.النربنحو

بالاتفاقوحاولعليهتمرد،صنتينأوسةنحوبحدثم،الجزية

حلفالىللانضماميهوذامملكةيدفعأن)سرأثيلملك"فقحامع

جاءوتد،7(ا!ق:5،ا37:6،ا5مل)2للأشورونمضاد

الأضوريرنكزا..مق734عامففي،وحاسئاصيغاعقابه

واعدمق.م.،732فيسقطتحتىوحاصروهادمق

الذىالمصرنضالمدينةولاقت،مملكهواكارت"رصين،

.صنواتببضعذلكلعدالاعرةلاخه

:م065حى.م.ق732منايوسطةالمزة)بر(

نجدنكادفلا،العياجةألمجهاالفترةتلكفطدسئقففدت

وردفقد،الزمانمنترنينطوالمرنينأومرةصىذكرالها

لاضتراكها.(.مق507-272)أ)صرجوننقرشفيذكرما

لها!عابرةإضاراتوهناك.فاضلتمردفيوأرفاد،إحماةمع

278:1،47:16حز4،3و:9433)ارمياالمفدتالأسفار

رغممزدهرةمدينةدمئقكانتالفرسحكمخرةوفي.1(7و

دولةصقوطأعقبوقد.كبيرةصيابةأيةذاتتكنلمأكا
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دمشق

1103اللوقيندولة!ام،اكبرالا!دريدعلىالمرس

ففقدت،لهاعاصةأنطاكبةمنوحملتصرية،فيق.م(

البحر،نحوانفلصكزواننقل،لرر!ةكعاصصةأبتهادمق

دضقنجارةمنأهميةاكثرالرقمعابحريةالتجارةلأصبحت

ق.م.111عامفيالرر!ةالمملكةوانقست.الداخلمع

وافذريااصبقاعأعلملكا!ببوسسيز،أنطيوك!وأصح

!أنطيوك!وايركار!وسأ!ديمريوسأما.لهعاصسةدمشقمن

ذإ،جمةمتاعبفيتورطافقد،حلفاهاللذانديرنييوس،

ومع)البارئيينامعحرسبوفيداخليةصعراعاتليدخلا

الذىالنطيينطكأرياسومع،يهوذاملكيخاوس،"اعندر

"يجرانى،اصولىدللثوبعد..مق85فيدمقعلىاسترلى

.الرومانهزمهحتىالزمنمنمدةصوريةعلىأرميةملك

46نيالرومايةالاصراطرر!ةإلىاللادإيوبى،ضموأحيرا

عائاوالخسينالمائةخلالدمقتاريخالغموضويلف

الزمنشخرةظلتفقد،لور!ةالرومانحكممنالأولى

عحتهاحملتم33إلىق.م.31عاممنذثم.إلىسوماذيدفي

يدنطثانبةسقطتثم.طيباريوسأوأوغطىواسهصورة

الملك)الحارث(أرتباسأ5نبلمىآحاوحكمها،النبطي!ن

بولىالرصولمناءالعلىموقفآالحامذاوتفرتد،النبطى

رومايةمديةأخرىمرةدمئقعادتثم.:32(ااكو)2

دوزادعئقلصتالمسيحيالتاريخبدايةومع.نيرون!دلط

13لهاأصحولكن،أنطاكيةلعبتالذيبالدوربالمقارنةصئيلأ

:9)أعفهاوكرازت،بولىلالرصتججديدلارتباطهاخالد

1،26:12:ه-ا22)أعمرازاذلكإلىأضاروتد1-25(

ا:17(.غل33،وأ:32اكو2و.2،

الدمشقيخايابيت

بحدالثانيةالمرتبةفيدمثقظلت،البيزنطيالعهدأوائلوفي

كمركرألمجارغم،والكنةابصيةالأيةفي،أنطاكية

.الصحراءحافةعلىحضارى
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مثقيونلدا-م!ثقيلدا

أصتها.دشقإلىفمادت،المرلميالقححتىكذلكوظلت

نذعريةمديةدمقأصبحت:العردالحكمتحث)د(

.م634فيلهاالعرلىالفتحنذأكي،قرئاعرثلانةمنأممر

الأموية،للخلافةمقراذلكبحدعاممائةمدىعلىوأصبحت

باتقالبغدادفاقتهاثم.الا!ميلمالمارالصدارةصكزلها

دمقخضحتالجلادىالعاصرالقرنور.للباسيينالحلافة

مصر.فيالفاطيةللخلافة

الحادىالقرنأواحرلىصريةاللاجقةالأتراكغزاوفد

الحروبأثاءفيأما.دمقعلىواصولواالميلاديعر

أضهاإلا،كبرةجايةأهميةذاتتكنلمأنهافرغم،الصليبية

صلاحلقبادةمقراالزكأمنفترةظلتفقد،بهيرادوزالمبت

الأ*لمط.الدين

فرضام993عاموفي.التتارغهام.0013عاموفي

صانحىأشهرمحهوأخذضخمةجزيةالمغولمطلنكيمورعلها

صناعاتها.أهممنصناعةسحرمهاوهكذا،الأ!حة

المماليك،العمافياللطانالأولطيمالسلطانهزموأيخرا

الظبة،الدولةولاباتلإحدىعاصمةدمقمنوجعل

الآنوهي.الأولىالحالجةالحربنهايةحتىهكذاوظلت

الصبية.الوريةالجمهوريةعاصعة

دمشق:عهلى-دمشق

كهنوتتجفالدتمكتيهوديةجماعةعلىالا-هذايطلق

جزازتينطريقعنأخبارهاوصلتناوقد.الكاهنصادوقأبناء

عضرالثا!والقرنالعاثرالقرنبينماالىترجعانمخطوطتينمن

ابنمجمعخزانةفيأم.6918/798في،جدتا،الملادبعد

،،صاثوقاجزازقي31عادةعلبهماو!طلق،الغاهرةفيعزرا

كلاهماوتيران،دمق،ويخقتى315أحيائاعلمايطلقكا

جماعةأودمثقهأرضفيالجديد"الحهدكجماعةالجصاعةالى

وحماعةالجماعةهذهبينتويةشطوجوهوهناك.الصدوتن

الجزازتين،هاتينفيالموجودةالحبراتمنفالكثر،ذران

!ادةإلىالرجوع)الرجااقيالبحرمخطوطاتفيأيضئاوردت

.أ(الكتابيةالمعارف)دائرةمنالأولاجملد!إالأيخيينا

:لدمشقيونا-لدمثقيا

ا:52)تكالدمئقي،"بألحازرإبراهبمعدألحازربلقب

المعارفادأثرةمنالأولالمجلدفي)ألحازر،الالرجوعالرجا

دشقلكانوصفا)الدئمين،كلمةوتخدم.أ(الكتابية

لالرصوصفهم؟الردالملك)أرتياس(الحارث!د!

.:32(ااكو)2برلى



دموع

:عدمو

وثكلحجمفياييالدميةالغدةامرازميالدصع

والدمرع،الحينلمقلةالأعلىالأنفىالطرففيوتوجد،اللوزة

وبخاصةوالصود!ومالكليرمأملاحمنوتكونلهالونلا

ما!سائلفيالذائبوالزلالالطحام()ملحالصودرومكلوريد

ببنالدموعوتفرز.الدممصلمنالدجةالندةتخلص

دتجقج!مأىولطردحركتهالتهيلوالجفونالحينمتلة

ترطبفيبرطيتهاالدموعتقومأنوبعد.العينالىيدخل

قحةمنالمينمنالأنفيالطرفإلىتضرف،،وتظيفهاالمين

توالدمحيالجيبفينفرغهاالىالدمميةالفواتإلىسغيرة

القنرأتتستطيعممااممرالدمعافرازفىدادوعندما،الأنفإلى

.الخدودعلىالحينمنتنكبالدموع،فإنتصر،شهالدصحية

الأسفارفي!اذكرالتىالمواضعكلفي-ابكاءرهـقي

وليست.الجماقلمبالآمنهأل!النفىبالتعب-المقدسة

وفاك.النحيبعندالاسثماعرضوايطأوحدودهناك

المتبريرالرجالبينالحزنمظاهرعنللتعب!مجلةحالات

..؟:4(صم)2ورجالهداودمئلوانحاطرالصعابعل

منالدنوعند،الحزنعلىدليلأدعتبرالدموعوانكاب

المحاناةوكد،(38:هاش0:2،5مل9321،2:أمزالموت

)جالهم،مفرولاالمظلوميندموعصوذا5،للظلمنتيجةوالألم

ابدموعد،16:!())شالحربقالهزيمةعندأو،ا(4:

والأرجح1(:217)عبعيومعحدثئلمارجاءبلاالذى

.)27:34(التكو!سفرفيجاءماالىهناالإشارةأن

قدكئا،الثعب!اكانالتيالضيقحالةالمرنمو!صف

وشيتهمالدموعنجزأطحمهماقد:!قولحيثمجازئاوصئا

آخر:صضعفينرل!.08:ه()مزيالكيلهالدموع

أ!ئاانظر؟42،3)مزوليلأأخهازانجزادموعيلى"صارت

عنوصففيأيضئامجازئاالدمرعتتخدم!.24(:9مرتى

بالدموعفىرعوناالذفى:خدمتهمفيوالآلاماثمقاتيمانون

التوبةالد!وعتصاحب!.ه(:261)مز،بالابتهاجيحصدون

.44(و7:38الوالحاطةالمرأةحالةفيعثلصا

:تولحتاباكي،"اببيلتبأحيائاارياعلىويطلق

خلويلأنهازافأيكي،دموعينبرعوعينيماءرأممىقياكا

31016،،ا:7،أنئاانظر618؟أو)إرياشبي،نت

امح!.18او2:اا:2،مرار

دمل

والجاةالحرنمنالخلاصعن!بر،ذلكمنالنقيضوعلى

،7:17رؤ25:8،)ش8،ات16)مزالدسوعبمحالقلقمن

)21:4.

:يخقولدائحادموعه!تكرانالربمنالمرنمويطلب

لفظيجناسوهو،56:8()مززفك،فيدموعيأنت"اجعل

أنهوالواضح،لفظيمحملعلالبضأخذهاوقد،المبريةفي

تذرفالىالدموعأنعلدليليوجدلأحيث،مجازكططلب

الميت،قبرفييوضع،زقفيتحفظكانت،ميتأجلمن

ابىالدتيقةالطوطةالقافيلاعتارمطلفاأصاسفاكوي!

الدموعلجمعرتاقا،اليوناني!تالههردمقالرفيبك!رةوجدت

.للعطررولر

دمقس:

الأليض.الحريرأوالكتادأوالديباجأوالقزهوالدمقى

فممنالراعييزعاكا:اليعامركىفمعلىالربويقول

الجالود)سرائيلبنوئتزعهكذا،أذنتطعةأوكراعيئالأسد

:3)عاصس،الفراشدمقسوعلىالركلزاويةفيالامرةفي

إلىويؤخنونورفايتهمتعمهممنشحرمرنأغمأى،1(2

البى.

دمل:

البسيطةوالدماملالبثورمثلفورمموضعيالابالدمل

منعادةلأوهي،المتورمةوالحددوالحراربموالقروح

نإذا،الجلدسطحعلىعادةتوجداييالكرويةإيكرويات

الأنسجةالىتدخلفإكا،بالجلدخدكأاوجرححدث

الدمبكراتكدفعأنهوالجمفملردويكون،وتتكاثر

وضحاياهاهيوتكون،الاصابةمكانفيتتبعالتىالبيضاء

بالصديد.يملءخراخا

علىتفىكلمةمنمتقة"ثاخن،هىالعبر!ةفيوالكلمة

عنليعبكلالكلصةاشخدتوقد.،مجترقأوايخنالأرجح

مصر:فرباتمنالسادمةالضربةفيالمذكررةالدمامل

المرنبطة"الدملة،وعن.1(9-9:1)خر،طالحةثرر"دعامل

"وضرب:اروبمرضوعن،ا-23(:138الابالبرص

كانالذى"الدبلاوعن،:7(2)أروبردكيء"بقرحأ-سب

.2(381:)ش:02،7مل)2الملكصبزقيا

بحد)نذاربلونالممر-لننعلىالدماكلضربةجاءتوقد

أملكالذىالوباءأعقااليينوالذبانابوضضربتي

نقلهااييايكروباتبباتثرأنهمحكلوالذىالحيوانات

كانتالدصاملضريةأنابحضوكلجح.بتةايىالحرات
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الدمنباب-دمن

قئزا-بللبنىيذكر-!المرضهذاكانفقد،البلمرض

منضدكذانوكاكأنتأنهاالآخرالبحضوكلجح.مصرفي

قاتلة،كانتالدماملأنيدكرلملأنهولكن،الجدرى

ابترةالخراربممنوخطرةتتدمة!ورةكاتأنهانالأرجح

وأ)البحهةالكروتبالميكروباتالإصابةعنالناتجةالقروحأو

وحكةردىبقرحمضروئافكانأوربجدأما.الفتودكة(

)أيلأصدقاثهممروفةك!وجههمعالمجعكوالتهابات

(34،26:4:)أيمتمرةعرقةآلائالهوجت،(21و:27

كريهةروائحنها،تبث7:ه()أى!اروعىالطودوكان

وضحفيخيماالنومجفاقروحهوببب،ا:17(9)أىنتة

علي!اعدهمنالاحتاجخى3:26()أىالمصبيجهازه

الكثيروهناك.2:8()أىالرمادو!فيجالىوهرالحركة

كانأنهالأرجحلكن،أيوبمرضلثخبصا!اولاتمن

حيثبقداد،دماملأوالئرق)يقرحالمعروفالمرضمنصورة

الوحهقوتنئر،بحكةالمصحربةالكثيفةالقروحفيهنكثر

الجم.أجزاءوط.لراوالأووى

وصفهويكاد،موضعئادملأكانأنهيخبدوحزثيادملأما

الهرةمننوغاكانتلحلهاأوالحمراءالحمرةيطابقامددغر

ي!تىحزيخايكنلم،الدملهذابببأنهول!دو.الخبيثة

.38:22()اشطاهرغ!حتركاناذالربيتالىالصحود

لنضىترجمةفهى35(و7:2827ثمصرهقرلحة5أما

أما.(ومعنىلفطاالعربيةالكلحة)مئل)دمل،الحبر!ةالكلمة

كوالىتقيحاتالأرجععلفكانت2(0:ا6الولحازرقروح

.الفقراءمنالنكبارأرجلعلنمثرمماقديمة

عن:اللىياب-دمن

.والحيوانالإنانفضلاتمنالمتلدةابفاكاتهىالممن

أمرحمتالذيالحيطفوسمرنبطةه"الدمنيلىإثارةأولونرد

المحلةخارجتحرقبلالمذيحعلىالذيائحبقاكاتحرقبألاالناموس

92:)خروفرثهوجلدهالحطةثورلحمأيضئا!كرقكانحيث

:ا9عد:27،ا28:17،6،وا12اوا:2:6164لا،41

جئاعحروففأمرللأرضنافعكسمادالدمنقيمةأما.(وه3

االدمنأاسخدمكا.:8(13الوالقديمنذالنلاحينعد

)مزللأرضردئاصاروا5:والاحتقارالمهانةعنلتبومجازا

،8:2،9:22،61:4)رصا،9:37مل2أنئاانظر،83:01

يحف-أنبحد-يتخدم"الدمن،كان!.25:33(

حز)انظرالقرىمنكئكلفيهكذايتخدمومازال،وقرذا

.1(اوه4:2

ذكرهوورد،أورضلبممدينةأبوا!أحدكانالدمنوباب

نفاياتلأنالاسمبهذاحميولعله،مراتأربعنحمياسفرفي

ئكرملكيالبابهذاخلالمنالمدتمنتحملكانتالمدية

045

دم

حمازاتستخدملكيالمدفةأسوارخارجلهجماورةشطقةفي

لكىهنرموادىفيتطرحلكيأو،بحديخماالزراجمةللأرض

.1(230:مل)2نحرق

ليلأأورضليمأصرارلمحاتجولنهنحيابدأالدمنبابومن

العينوبابالوادىباببين!قعوكان2:13(،)غ

هكاريمدبتدأئرةرضركاببنمليهارممهوقد،1(0)2:

فرتتي)حدىوضتالورندضبنوعند.1(اوه)3:3

والأرجح.31(ا:)2الدمنبابنحوالورعلالحماد!ن

الدعنبابأن-نحياسفرفيأورضليمأبرابعنحاءمما-

نفسفيالراديالىوروديالمديخةمنالتيروبيونجانبعلىكان

الجنرليالجانبفيالموجودهوالدمنفبابالآنأط.الوقت

داودمديخةهيكانتالتيالقلعةالىورودىالمسورةالمدبخةش

الشرقي.الجنولىالركنفي

دنة:

نصيبفيكانتمديةوهي،النفايةأىالدمن،5ومحناها

:21)ضلاويأولادمنمرارىبىوأعطتزبولونجط

أخا)وارمونو،(!:913)ث!ا"رمونأيغئاوتسمى،35(

غولحدعلىالحالية"رمانة،تريةهيأفهاوالأرجح.7:77(

.النا!رةمنالشرقيالمالالىأيال!يتة

دم:

كلمةمنثتقةأناوالأرجح،العبركةقالكلمةنفسوهي

المعروفاللزجالسائلذلكهروالدم."أحمر،بمفى"آدم،

والأوردةالرأشبعفي!رىوالذممط،للحاةواللازم

ا!جينلينغل،الحيالجمكللالدمرتاتوالشكل

وك!هالكريونكيدثافينهاوليأخذ6الأن!جةالوالغذاء

الجمليتخلعىالإخراجأجهزةالىودنقلهاالضارةالموادمن

منها.

،المقدسالكابأجزاءكلفيالمعنىطالهخمموهو

،00041(23:18خر3،ا37:)تكللحيرانباببةسواء

:81ملا،02:21صم62،و9:5،يكل!نانباببةأو

لوجودالبالغةالأساسيةولأيته...ا!ا:ا3لر28،

قيل!،نضهاللجاةعرادئا!تخدممامحيزا،ذاتهالإنان

علللدلالةمجازئاويشخدم.ا(.4:)نك،هايل"دمعن

دئاالنيلماءتحول!،27:24(ت2:12،)حبالقل

مد"السيخولالقمر)نالنبييرئيلوبقول7:17(.)خر

ولكن.3(ا2:)كؤانحوف،المظبمالربووممجيءأنقبل

مدعلىللدلالةهوالمقدسالكتابفيالكلمةاشخدامأكب

الذىالمسيحلدمرمزاالحطيةعنتكميرا!فكالذيالذبلألح

الجددد.العهدلاتماميفكأنلابدكان



دم

302نا،القديمالحهدفيصة362"دمهكلمةوترد

لحم)ضاراتدمرات301،القلالىاضارةذمرات

الا،بالموتو!فاارتجاطامكذاالكل!ةترتجطويما.الذبائح

6!كدالجاة-القديمالحهدفي-المراتبعف!فيترقبطأندا

هي:المعنىهذافيالإضاراتو%قوى.ا:23(2تث9:4،

المذكحعل!اهأعتكمفأناالدمفيمىالجدننى"لأن

17:الاابنىهعنكنراللملأن.ننوصكمعنللتكف!

وأن،الدمفيهيالحىالكائنجاةأنقررفاصو11(،

هل،التارلئ!مماالحباة،امادةهوالذىبالدمتمالكفارة

الجاةأندرىفالبحض،الموتالىأوالجاةلللودم"8كلمة

فيحيلايهتظل،ذسحةحيوانئتذمماشندما،الدم!كانة

الى)ضارة،البادةطفوسقالممشدبمكونوعب،الدم

الذ!حةموت!كونهذاوعل،للهتحتتدخالصةحماةأن

عتائاالموتهذالىروىابمضكان)و)نذاته!الأيةنلل

.الموتويىالحاةتتديمفيتكحنالأمةولكن،للخطية(

تعنيالجدكدالعهدفي،المحادمعارةتكونابطلقهذاومن

.،المححماة"نغدبم

اكلكالموت-كا؟-الدمروتطالتديمالحهدلولكن

أن،1(17:1الاالجدد،"نفدعارةشنيوثد،بالحهاةمما

وكانى.للهالنماماةتحرركصادالموتتئما!اة

ضكوكان"اططةجامةالكاضرارتث!الذعلحطترس

وكنارة،اغاطيءجاةعنمتبرلأبد*!ترالذ!حةدم

المراتكلوفي.عاللهضرمحهكتردأنطرقهاعن!تى

ضيء!ذكراندونالذيحةموتكذكر،الذباهيحصانذكرابي

عننيابةحياةيذلحنيالمفوكالذمحةفدم.حاضهاعن

وهكذا-خطا!ا.علعتانجاكوترلاهاأنككهحىالحاطيء

بمرتكمالإنانخطيةعنايكن!أنيررالنديمالعهدأننجد

فيالمنىهذالذستايهدونجد.عا!لهوليى،مقبرلكديل

الجد!د.للعهدالميحدلالىالإضارةليالجديدالعهد

الترابةعلللدلالةالجدكدالعهدفي"دم،كل!ةتخدم!

،ا:617)تابثر!ةالطبهعةوعل،:13(ا)روالعصلةأو

نجدجث-كلاصة-التلعلوللدلالة،ا!:هأ5كو1

6لئافناك،المحذ!حةبخلافثالأوكر!هةلذلك

احم!،..؟2و9:7)عبالحرايخةالذباثحدمللى)شارةعثرة

المحأدم5كذكروأظ.الحباةالىلاالموتإلىسروجمعها

المهح،عوتالىجلاءبكلصكلفإنها:.2(كو)شلأ

كهكئرمانفهومر،5:9()روالميحبدمتمفايبركل

نأ!.ا(.5:)روافيأجموتاللهيكلصولحنااقد:بالفول

بموتتغالكفارةأنعلتدلالميح،بدم"الفداءالىالإضارات

تصأنوحث.ا!:700اأف0،2:28أع)انظرالذييحة

كئ!!،2(:ابطا3،2:ه)روكفاريةذمحة!تبرالمح

دماءمدينة-دماءرجل-دم

القدبماليمفهومومواسلة،الذيانحطقوسالى،المم"رش

الذكحةموت!كلزالماايرك!داننجدنإتا6العهد،"دمعن

بموتكلقيالكغارىفاللم.الحاطيءعندضسنلتكفوالذى

العرا!ن،الىالرطلةكابو!تول.9:14()عبا!لص

اوالى:بالجاةمماث!كالموتورنبطالدم)ن-جلاءبكل

)عبهمايلمنأ!لككلمرشدموللالجديدالحهدوجمب

عنضانلهاكانتالذكاثحأنتضحفاوش.ا:24(2

،لالموتئذلتجاةالىثوالدموأن،الذبيحةصثطر!ق

.غررتجاةالوي!

:دمحقل-دم

ية.ال!المطرفأنرةدمنالثافياملدلحفلا"مادةالىارجع

:دماءملىينة-دماءرجل-دم

لمنوعفاالمقدسال!بفيمرازادماءهرجل5تبوكلد

لللكاباحميج!اينهصنالنتد،كؤةدماءضك

رجل!ااخر!أ5:أبئالومافيأماممنهرويها+ناءفيداود

:ا6صم)2ثماء،رجللأنكيثركوقعأنثها...الدماء

الحطاةمعتجعلا:تايلأالربمنداوديلتص!.8(و7

:ومول.(62:9)مزحماقهالدماءرجال-ولا،نني

الدماءرجالوه،6(:5)مز،الرب!كرعهوالضقالدما،"رجل

المرنم:و!تول،55:23()صأ،مهم،نصنونلاوالنى

،2(95:)مز6خلصيال!ماءرجالوعنالإثمفاعلمن"نجني

ويقول.ا:91(93)عزكي،أيحدواالدعاءرجالوه!ا

.1(920:)أم،الكاملمنفونالدماءاأبل:الحكيم

نتللأنهالدماء،ابت)نهالملكشا،ليتعنونيل

.21:1(صم)2الجبونيين

تد!مل5:الدما،سدنةأورضليميخدعوالىحزيالأما

،3(و222:)خرهالدمالافكةالمدتأكا...الدماءمدكنة

وذلك7:23(حزا!ئاانظر4206)حزالدماهألمدتواول

.الأضرارحكامها!دعلحقبفكلفمهاخلواشلكلة

الحعاءهلمدتووو5:الساء،مدت5انو!ادعت!

ضاهدخ!وابارغ،أضور!لكةنملفيوى،ا(3:)ناحوم

ضربوانتد6أشورعلوكأتاهاايىوالنظالعالكوةلمالمظاعل

،عكانكلفييركالمدماءوأصالوا،الحصاربحدالحصار

رؤوسمناللالواقلأت،أجاءالناسجلودوسلخوا

والضوةالماتيةالفوةمنضةمهسفصة)نها،أعدسهم

:3)ناحوماالاخراسفىوللا5:ناحومقالحتى،والوخية

ناحرم)انظرالوحثيةأعمالهمكلعلجمازواأنولابد،ا(

)3:91.
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دمعريس-دم

ثم:دم-صالى

كانتأنها!لأواذ،ص!زوجةعفورةالبارةبهنهنطتت

إلا،أصلأ6صلةاصرتكنلملأفاربما،انهاخانتاوتند

فأخذت،تيهأنموطبالرب*كمقاعاالطردى!انه

انكضاك.رجليهومتاناكرلةوقطتعوانهصفورة

أجلمندمعرسقالتحيكذ.كهفانفك.لىدبمعرس

.4:24-26()خرا!ان،

:كاللىمعرق-دم

وصلاروالربعنال!لوقاذكر.فيماالحبارةهذهنقرأ

كأضديصلكانحهاد!كان5!)ذ:جثيصافييانفي

ألو"الأرضعلنازلةدمكفطراتعرتهوصار،لجاجة

)22:44.

الرقأنالعبارةفيقصدلوقاكانلأاعماجدلئاروتد

كزيرةوتابكبرةكانتالعرقظراتأنأوبالدماصطبغ

وهناك.الأولالمفى!تضدأنهوالأرجح.الدمكقطرات

"ام!-أص!كلهالمدم،الرق35بامحروفةعليةظاهرة

.كلمول)!يك،لىد.5سغها-كاتحدثوهي،نادرةولكنما

المصحوبالجصاقالوهنشمةمن،جئاخاصةأحوالفي

ضد!د.خرفأوعحيقانفحاللايرعل،يخفففييحهاد

العملاتفإن،ضدورنفسضغطتحتانان!تعفعندما

فيتج،الط!حةمحدلاضاصكأصعتجريالجمفيالكعييهة

ويمر.الرقطرشعنئقدالذىالحرارةفاءلغىمنالمزيد

الدم،!ارمجرىمنإلحانتلأالعر!ةالنددفيمحاللالرق

بالغددوالمحهطةللجلدالملاصتةالدمو!ةالأوع!ةتدأوهكنا

االعرقظاهرةحالةوفي.ملحرظةبمررةالانتفاخفي،العرنية

الثعراتجدرانوترقجذاالانتفاخهذافىدادالمدم،

المرية،الغددالىالثع!اتجدرانالممف!خترق،الدموة

.بالدمممتزخاالصقيخل

الربحالةفطالببهوالد!دالحوفظغاكنولم

الآلامعنمةاين!صهذا!اوهكذا،المهح!!وع

بتنفيالصلاةفيجهادهلالمحعاناهااييالمبرحةابفبه

جئيمافي.

:وماءدم

طعنعندماأنهالميحيوعالربعنروحناانجلفيجاء

:91)دووماع!دمخرج"للوقتبصيةبخبهالحكرشواحد

عانكثاهدالمذهلةا!فةتلك!رحناجلوقد.،3(

ضهدعا!والذى5:تلاللأ!تررجث،الصعلبلع!لة

:ا9أ!أنم،يزنراالحقدتولأنه!حلموهوحقتهوضها

وماءدم

.)35

ذلك،في!وخارآهالذىالحببيوجهنجزمأنجمكظولا

البتلامقأندلزنالا!،القوةهذهبكلدؤكمهانهحى

كانومل،ا!فةهنهلذكرالرصولمشت!لىالأجابأو

الميحموتعلعتملكبرهانأو،اياربخيةالدفةمردذلك

لحلأو،المبكرةالأزشةفيضكثارذلككانحث،حيقة

يين!الر!ةالعلافةإلالإضارة!لرنجتهذلكذكريوخاالئ!

نقولأنويكبا.)بالدم(والكفارة)بالماء(يالمعمرديةالتطه!

لهعلاقةلا8(و5:6)اروالأولىلرخارسالةفيجاءعاان

لاثباتالكنيةآباءبفىاصتخدمهاالتيالآكلاتخلك،طا

فيالحجييةالراقمةتلكلملىمطلفاتثولا،الذكرطبقالرأى

)5:الأولىروحنارسالةفيالمذكورفالموضوع،الصلبضة

الذ!5:ضهودثلاثةثبتهااييكوعبمانجةبخص8(

همواثلاثةوالدموالماءالروحثلالةهمالأرضفيثه!ون

)بالماء(المعحدانروحنامناعتعدكدمايرعلأن،الواحد،في

افيهوهذا5:الماءمنجاءالذىبالصوتاللهلهضهد

ذسحتهبقبرلهالآبلهضهد،)الدم(الملبوعند،الحيب،

بإرسالوعدهأتمامأن؟،الأمواتمنبإفامنهالكفارية

الدلعلهو(القدس)الروحالحسينيومفيحدثكااالمعزى،

الما.دلكالعلىالنار

الميح،يوعودمبماءأقىالذىهودذا5:الآكةأن!

لأدكهدالذىهووالروح،والدمبالماءبل،ضطبالماءلا

نضىالى-الأرجحكل-ص!:6(5ا!و)،الحقهوالروح

بماءفقطليىجاءيوع)ن،المحنىففىتضمنة،الموصرع

ا!ى.الكفارةبدم-الأهمومو-أيضئابلالمحمودية

الصلب،وق!دعمنالواقحةهذهيف!الف!يولرجيةالناحيةأما

مرتعلىتحليق5:محنابهفي)+!+5(جرونر،5ناثهاضد

جراءمنخرجالذىالدمأنالمثزا18(50)صدر،الم!ع

قبلالقلبخارجمتجمغاكانأنهلابد،الجندىحربةطعن

يجعلالذىهووحدهمذالأنالميح،جنبألحربةتفتحأن

الوحنا،البثروصففيجاء!،والماءالدمخروجالمصكنمن

ضرخاباعتارهالمقدسالكتابضارحيشكث!ونعارفلما

بمفهرم،رمزئامعنىالكا!النصعلىكصفواأنمفضلينخيالا

الفولوجاعلماءبعضأنإلا.والأفخارصتياالمعموديةتعاليم

ظاهرةعنتحبرالآياتتلكأنتمائامقتمونالحديثالحصرز

تقدملبهها،يفروهاأنالمقدسالتاربخمحبةكتطحلمعجية

المحلص.لمرتالحيقيالببلمحرفةاكيذامفتاخابا

الغيولوجياالسبب:محابفيد!ع)4ستراودد.وروضح

صلاحظاتهمؤصئا،ام(847لندنز)الصادرالمبح،لموت

لمالمحصتأن،الموتبعدالجثثلريممنالعديدعلى



لدمالم!و-دم

بانفجارهأوالقبتمزقنتيجةبلالصبآثارلبيكن

المحالاةأنالمؤكدفس.الريبالنفىوالجهادالعميقالأ!

-اشمرتفقد،طويلأوئاعادةت!ركانتالصلبعلى

ا،فاة1نحا-ثأنتجل"ياءنلالةأويومين-الحالاتبعضفي

موتيبررحماربهاكفيى.الديدالإنهاكعن

الموتفإن،الأخرىالناحيةوس.الملبعلالريعالميح

،الشديدةالنصةللمعاناةنيجةالقلبوتمزقانفجارعنالناتج

)!زقبي،ك!راالحارالقوليتحققوهنا.صيغايحدث

53:)إكأأبالحزنححقهبأنفرالرب"وأما،2(96:.

عاءإلىوالانفجاراممزقخلالمنيرىالذىوالدم.\(.

دمرية،جلطةمكوئايتخزماصعان،بالقبالمحيطالامور

إلىهناالحربةطمنةأدتوقد.)الماء(الائلالمصلوبنفصل

الطحنة)فكانتالقلبعلافداخلسالدموكليايجبمإطلاق

لابدونهوالذي-الوفاةبحدالثريمثمابة-الهاتدفيافا

والمصلالدمتدفقفقد،للوفاةالحمييالببتحديديمكن

.الطحنة(أحدثتهائذىالجرحمنمغاالائل

بلستراودأ"د.رأىالمبرز-كأالأطباءمنالعدكدئبلوتد

"د.ففاك،الاضايخةالأعراضبملاحظةممابحضودعمها

طبقورئىزيل05!(ص!ء"6!ه)!ة،يجبيجيص

الاضاذ،ضبونج.واسر،أدفبرةفيللأطباءالمليهةللكبة

..!رهموآخرون،أدفيةجامحةفي

ذكرضهاالتيالماليةالصرخةإلىسيبرن،ص5يخير

الروع!وأطمعظيمبصوتافصرخ:الأولاثلالةالأناجيل

الموتجقتالنى23:46(لو15:37،مر،27:.ه)ت

.،المكورالقلب5أو،القلب"تمزقلحالاتيمزةكملامة،الفعلى

وأحدبدنجامحةفطالطبأضاذ،والق"د.يضيف!

نقها،الحالةهذهثلزالوفاةأن،القلبأ!راضفيالثقات

.نو+،ممو!ة"عرخةباشرة

داكانرىلافإننا،الأمرحقيقةكانعرفلنأتاومع

فهو،المحلموتاباضرللببباببةألاحمالهذالرفض

ابفيةالمحمعاناةعمقلإدراكفرصةلاي!ءبالأكيد

انفطرخىحذاالنفةآلاسهبلغتفقد،لأجنانفه،واتحب

كلها.لبريةوالكفارةالغداءتمموهكذا،قبه

:للىمالم!و-دم

لأقربيصبح،آخر)نانقلإذاكان،القديمةالحصورفي

هذاعلىطلقوكان،القلالليقتلأنفياطقللقتيلالناس

.!الدم"ولميإلقريب

:الطوفان!دنوخااللهبهأمرماإلىيحودالأمرهذاولحل

أخيه-الإنانيدمن.الانساننفرأطلبالإنانيد"من

أدنياء-دليء

صورتهعلاللهلأن.دمهيفكبالإنانالإنساندمطفك

بينسائدةقاعدةهذهوكانت.6(هو:9)تك!الإنانعحا!

القاعدةهذهكلتالزمنوبمرور.والقائلالحوبمنكثير

الأخذنكان،عمدغرعنأىسهوأوالتلاللايحصدالتلالل

والقبلأيل.الأقرادبينالنزاعاصث!رارنييأبالثأر

02:22،)خرنهوحدتالحقهداالريحةنظتوقد

الهو،والقتلالمتحصدالقتلبيرفرقتإذ23:33(،

تحييناللهفأمر.للنجاةفنذأالمتحمدكرالقاتلأمامووضمت

إلهالهربسهرأننأتلالذىالتلأللالا)يهربملجأمدن

القلأللبينالجماعةقفضي...للقضاءالجصاعةأماميقفخى

منالقلأللالجماعةوتنقذ.الأحكامهذهحبالدمولمطوبين

الها،هربالتيملجطمدنحةالىالجماعةوتردهالدمولمطكد

الكامنموتبحدوأما...الحظيمالكاهنموتإلىناكفيقيم

.ا-34(ا35:)عد،ملكهأرضإلىالقانلفرجع،الحظيم

حرأالقلايلويصبحمنةالقفيةتعترالعظيمالكاهنوبموت

.ا-9(02:بش،ا:4-13(9نثأ!أ)انظر

)دن!

:أدنياء-دليء

ترجمتوفد،لهقيمةلامنأوالأصلخسيىهوالدفي

العبريتين:الكلشبنعنالفديمالحهدفيالكلمة.

،اناسأدقعياه،كمبفي!"صافل،أىضفل،15()

قولفي"بوضعهالكلمةننسترجت:قد.:17(4)دانجال

6:22(،صم)2نفيهعنيفيوضيغاأوبهوذ:داود

)حز"الممالكأحقر...حقرةالمملكةاليهوذفي!ومجتير

.1(:ه92:14ا:7،14

:اشياءتولفي!والمكانةالمرلدحتكلبمنىاكاله،)2(

.3:5())ش،الر!فعلىوالدفيءاليئعلالصي"يمرد

للكلصةتربةفهي:28(ااكو)،العالم"أدنباءكلمةأما

المولدوضعأوحبه"بلاأى)كا!!8(أجيى،"ايوناية

له.لانجصة

المعنى:نفىتؤدلهانثرنانبانكلشانوفاك

تولفي"بذيلهوتربت،)!هف!!!ناببرس،8)1(

بيبهمأذيلالحضرةفيالذىبولىنفيأنا5:بولىالرصرل

بذلك.عليهيدعونابحضكان!ا:ا(.كو)2

،الوق"أهلتربتوالي308!()فى،أ"أجورياس،)2(

ية.الصيه"الرقة!مالوقأىأجورا،ص5(71:5)أع
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ديناو

:ديناو

6"ديناردرساللاي!ةالكنمةعنمأخو"ادناركلمة

عحرةكاويكانالدنارلأن"كرة،تفيايي)!لا+دع!

لزنوكان،الفضةشالرومافيالدكناروكان.رومايخةاآطت،

لروماالجزدة!دف!واأنالهر،علىوكان.جراماتثلالة!كل

:22)توالقايهروماشرصورةعملكانالذىبالدنمار

الحاسلأجرشوصطوكان.2(0:24لو،اه:21مرنى9،1

الطبثمنوور،تد.2-13(:02)ت"دنازاااليوملط

)صقىد!نارثلمائةمنبامبمالمحرأسعلىمربمسكتهالذى

كفيالذىالخبزثمنالتلاصذقدر!.ا:ه(2رو،ا:ه4

.دفاربملاسوالأولادالنساءعدامارجلآلافحمة

العرمةرالأغلىبحفىليذهبهةعملة!والعومالد!ارأما

وزنه.باختلافوآخرتطربىيشهتختلف

دخمهة

دنىيقال!،وقلطختوص،ودناصةدنثاثوبهذين

فمهارردتمرةوأول.أدناسوجمعهاذينصووخئئهعرف

لرأولن!قوبقولفيهيالمفدسالكابفيالكلمةهذ.

)تكدنت،حع!ذ.أ!كمضجععلصعدتلأفك5:ابنه

ابهسربةبلهةمعرأوبيناضطباعالىكذلكمثهزا،4(:94

منالربمذبحسغأنسو!الربأمر!.35:22(أتك

تدنها،أزمهلكعلهار!تا)ذا:لهقإئلأمنحبرك!حبارة

!اعن)صاثلثمبنىانصسكأن؟.(02:52)خر

ج!ها:لمىأوالطاهرةككلوالدصبوالطررالحهواناتش

:ااالا،يهخبواولايدبيدبأننكمتدنواالا

منشىءاخرافوكان.2(او72:.لاائاانظرهـ544

ستوجب،الرب3لاتدفئايعتبرا!اياأوالرجاتمذ.

6...و12.920،2:321:4،و:8ا29"ا:ا8الاالموت

13:)غلهتدفثيعنبرالترومضظعممكانكااح.

.18(7؟و

كل!دلمأتبطرساللهأعلنضدالجد!دالحهدفيأما

المهححررناقد)ذ،المحعةفيمكانوالنرأئفىسالطضهذ.

أنت،تدنهلااللهطهر.اط:لهفقال،7:6()روبمرتنها

ماإنانعن5:ترللاأنوأمره،ا:9(1:ها،ا.لأع

.ا:28(.)أعنجى،أودنى)نه

ينبىالفمكدخلماايىأنتلايذهالربعلموقد

:ا5)تألانسانهبنجسهذاالفممن!فرجمابلالافان

الإنانيدنىماأنأى.ا-23(7؟همرض2،ا-.ا

وما!.بالحملأوبالقرلأوبالفكرالخطةهو:يخجه

ىأدنىكلوتجتالفداتعلىالمؤفينتحثالتيالوصايا

دهر

:27،ايع2،.او6:4افيا،7:كو2عثلأ)انظرخطةكل

حىانجفضكأنررصعييدوذاالرسول)نيل،1(3:4بط2

.23()يرذا6الجصدمنالمدنىاثوب

الأنه:!وعالربعنالحبرانصنالىالرصالةكاتبويقول

ثددنىولاضربلائدرسهذاثلكهنةرئيىبخاكبقكان

.7:26()عب،المواتمنأعلوصارالحطاةعنانفصل

كريم؟بدم...اخديثمأنكماعالمبن:طرسالرصولوككب

.91(او:8اايط)هالمحدم،دنىولاعيبلاحملمن

ولاصادنىلابدة5:لنفسهكنيتهصحضرالربأن!

)أفعب،وبلامقدصةتكونيلذلكمثلمنضءأوغضن

ماولادن!ثىء5:الماو!ةالمدت!ديخلفلن،5:27(

)رؤ،الحروفجاةسفرفيالمكو!ننالا،وكذتارجئا!غ

1)2:27.

د،لة:

وئر!ةصكوهلنا:94(5)يقيرذاجبالليمدتاصم

يلىأيالثمايخةيعدعل،الحالية6ه)دنةولعلها(ديكل)أىشة

ديرهرالآنمكاضهاأنابعضوظن.حبرونشالغرب

والظاهرية.دوطةيبنأوحماالثى

دن!بة:

عاتوكانت،حكئاأكليش)محنا.لحلأدومىاسم

)تك)سراثل"بنيملكطك"تجلماأدومسلكبحوربنثالع

كلالآنمكا!ا!رفولا،44(و:43اأخا32،و3631:

نحوبعدعلالطعيههضبة5أنهاالبضويظن.التحدكدوجه

أرضفيجملهاهذاولكئ،حثبرنمنالثردالىأيالثمانية

.الشالالىكزاوأ!دصآب

هـ!د)

دهر:

ألفالدهروقل،الممدودوالأمدالطوكلالزمانهوالدهر

الىوجود.بدءمنالعالملممة31الأعلفيوهر.ضة

ابقة،للحادةوكتحار.والأبدالأزل!تحدوبه،انقضلاله

فيالمقدسالكابفي"دهر،كلمةوتستحمل.الجاةولمدة

الآتة:المعافي

ضرفي!،مشقبلةأوكانتما!ةالطوطةالمدة)1(

.(..اغا4:92،:)6التكوكأ

اكرا:2،2روو،2،3و.6:8الرالحاضرالزمن)2(

.2(.ا:



دهلهز

.(81؟3بط)2لمالاانقضاء)3(

عب3:9،أفا:45:620،24")مزالأزليةالمدة)4(

و)الدهربة،.الأبدالىأىالدهوردهرأوالداهرفىودهر

تعرفلاالىأو،طوطةعصورعليهاثمضيأومضتالى

)تكالدهر!ةاالجبالأواايخممسثلخهايةولاالزمانمنبدابةلهما

9(،و:427)مزالدهريات،واالأبراب،6(3:حب94:6،2

.77:5()مزالدهر!ة،واالشين

دهليز:

)انظروالحنيةوالداراباببينماوهي،معربةفارجةكلمة

.(21:31أع،41:86مرنى،62:17مت

ذفم:

.الوادأىالذهمة"5هومماوالاصم،الأسردهوالأدهم

ابيزكر!ارآهاالتىالأربعالمربهاتمنالثايةالمربهةفيوكان

دصيخلأىدهم،في5،نحاسمنجبلينبينمنخارجة

.6:2()زك

المسحة:دهن

تاطزاصمرا5:الأطابأفخريأخذأنموصىالربأمر

وقصبوخمينمئنينذلكنصفعطرةوقرفةثاقلئة

،القدسباقلثصوطيخة،وحمبنمحينالذرهـة

عطر.للمحةمقدشادهثاوتصت،هناالزيونزتومن

بهوتمح.يكونللسحةضدشادئا.الحطارصنعةعطارة

فدسخكونونفدسها...الهادةونابوتالاجماعخبمة

وبنبههرونوتمح.ضدشابكونمهاطص.أقداس

وعلى.يكبلا)نانجدعلى...لمطيكفواوتئدصم

.عدآمقدضاويكونهومقدس.مثلهتصنعوالامفادوره

ضعبه،منيقطعأجبىعلىنهجعلومن،ثلهركبمنكل

لا37:92،خرأيضئاانظر03:22-33،)خر

نو!كالمحةدهنحفظسكوليةوكانت.ا:7(8:12،0

العطروالبخورالضرءزتمع،الكاهنهرونبنبألعازار

ابحضكانلاحقعصروفي.:16(4)عددالداثمةوالنندمة

.03(9:أخ)االأطابدهونكركبونالكنةكنيمن

المرنم:!ولحيث،المسحةدهنالىمجاز!ةاضارةوفاك

الدهنشل،شاالإخوةككنأنأجملوعاأححنماهرذا"

الىالنازلهرونلحية،اللجةعلىالنازلالرأسعلالطب

الأصايةالقاعدةلأنوذلك،2(او133:)صثا*،طرف

صائلأيخظل،سركاقوامهينلظولايجفلاالزترنزتوهي

دواغ

.الفرامزش

:نصكلهود

عابرحوم،5ذكرهااتىالجماعاتبينذكرهمجاء

أرثخاإلىوأرطهابالأرابةبهااييالرطلةفيالقضاء

أورصليمإلىالبيشرجعواالذينالههودضدفارسطك

تلكوكانت،ا(4:6-.)عزللربيكلبناءفيوضرعوا

أشورطك(بانيبال)أضورالعظيمأصنفرسباهمممنالجماعات

.الامرةمدنوأعنهم

شلالجماعاتمنجماعةالدهوصننأنضىيخحاكظنوكان

البمضظنلذلك.وغيرهموالحيلاميينوالشوثونالبابيين

الداهاويون،5أو،صرودوتذكرهمالذ-ش،"الداويونأنهم

القبائلمنيجحلهمهذاولكن،وفرجلبلينيذكرهمالذفى

نطفةوهي،فزوبنبحرشرقيالراقمةابطقةاسنوطتالتي

عنيهزاوتبد،الأضوريةالامبراطوريةنفوذتحتتدخللم

ذكرلهمرردلمأنهعلىفضلأ،النظركةهذهبهدممما،حدودها

مصادرعلىالمبية-الآراءوأحدث.الأضرريةالوثائقفي

فتكون"أىهتفيالكلمةأنهى-المقدسالكتابخارج

كانتصوشنلأناليلاميين،أكلطاوالوضيين:هىالبارة

.عبلامعاصة

)دو!

:غدوا

رجلوهو.أالقلقأوالحوف"ضدكدممناهأدومي31

وجث،21:7(أصم)الملكضاولرعاةرئيىكانأدومي

نأفلابد،شاولثروةمنالرئىالجزءكانتالمراضىأن

يهود!ةا!ررةوتقول،شأنذاتشخصيةكانرعاتهرئ!

.الصددهذافيعمرهعلحاءأعظمكانإنه

إلىذب،الجاعضاولغغبمنمارتاداودكانوعندما

الأدومىثواغهناكوكان،نوبفىالكفةرئشأخيصالك!

علىتطعهأنصبقنذزافممكانولعله،الربأ!اممحصوزا،"

صواءلداودمعرنةمنأخيمالكقدعهمادواغوعرف.نفسه

فأبلغا-9(21:)اصمالفلطينيجياتسيفأوالخبزمن

أخيمالكبقلشاولفأمر.1(.و229:اصم)رآهبماضاول

يقمواأيدبهم"يمدواأنعنالملكعدفامتنع.الكهمةوكل

بالكفةهوفوقع،الأدوسدواغالملكفأمر،الرببكهنة

ورد)وفدالكهنةمنرجلأوثمانين!ةايومذلكلطوتل

-سفعبيما،رجالوخممعةثنئةأنهعلىالبييماالرجمةفيالعدد
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دوثان

منعدرالأمرأنومع.رجلأ(385الىالحددبرجفرس

لفكتحطهعليدلدواغبهقامماأنالا،الملكضاول

.الدماء

بنأبياثارالههربعدماحدثممادارديندهئ!ولم

بحدالكهنةمديخةنوبوضربالمذمجةبأمروأحبرهأخيمالك

الأدومىبذلكالابقةلخرنهذلكيتوقعكانمقد،الب!

إثافيالمزصرعوانؤجاءوتد.22(:22اصم)ال!فاح

وأخبرالأدوميدواغجاءعندمالداودهـقصدةأنه،والح!ين

فيورصمجثأخيمالك،يتإلداودجاءلهوقالضاول

الر-س.الرجللذلكصورةالمزمورذلك

:دوثان

)تلحالئاوهو،العيدانأوالبنران9معناهموضعاسم

ضيننحوبحدوعل،ضكيممنالضمالإلىيقعالذى،دوثان

حديثطر!قمنتريهلوومخو،أورضليمشالشالالىيلأ

ققعكانتإضهايوسابيوسوكول.جنيرإلىالامرةمنيمد

ماحةوتبلغ.الامرةمنالئمالإلىميلأعراثنيبعدعلى

خصيبفبح!لعلىولرف،فداد!نعشرةنحرالتلقمة

علىيتفومن.ابحرصطحموىنوقتدمألفنحوهـتنع

بخطةأرضفي،غرئاجوثاتمدراثحةناظرورىايلفة

ثاندو

فيفاكزالوما.الماضةوتطعانالمزروعاتتغطيهاخمبة

منالبهرةالقطعاننهالتثرببهرةوأحواضالجاهعز!ر

المنطقة.تلكفيوالماضبةالأغام

.روصبقمة،الكتا!يالتاريخمسرحالىدوثانوتدخل

-برتوذب،مواشملرعىبحقوبأولادذبفقد

فيافوجممم،اخوتهسلامةليققد-أيهطلبعلىبناء

منأصحموهثم،الآبارأحدليوطرحوهعليهخآمروا،،دوثان

ك)الفضةمنبحئر!الاحماعيونمنلقاظةوباعرهابئر

المراعي.أصلحمندوثاننطقةزالتوما.ا-34(37:

الثالثغتمىغزوات-ذلكبحد-دوثانشاهدترقد

!ذكرهاحيثق.م.(145ا-.05)4الحظيممصرفرعون

الكاليفيدوثانتذكرلاولكن.غزاهاالتيالمدنبينتحتس

.الثاقالملوكضرفيإلا،ووتقصةبعد،المقدس

ملكيخبرابيألغكان،الجلادنبلالتاصعالقرنففى

فيأرامملكبهددثك،الأراميينجيو!قتجحركاتإسرائيل

ولكنهم،إسرائيلملكلحابعيهيخسونرجالهبعضأن

)صرأنيملكيخبراالذىهوالنبيألثحأنبحقيقةأخبروه

.6:12(كل)2مضطجعك،مخدعفيبهاتتكلماييبالأمرر

ثقيلأ،وجيثاومركبات"يخلأأرسلذلكنجددحمعو)ذ

دوئانلل

،56



دولان

ولكن،ألثعغلامفخاف،بدوثانوأحاطوافيوجاعوا

الجلوإذافأبصرالنلامجمنيالربففتح،للربصلأليثع

فضربهمألهغصلىئم.ألغ،حولتارومركباتخيلأمملرء

نأالملكوأمر،الامرةإلىأيغبهمنار.بالح!ىالرب

وضربوانأكلوا،عطمةويةلهملمافأو،وطءخبرالهمتدم

.هـ23(ة6مل)2،جدهمالىفانطلغراأطلفهمثم

الا!ور!ةيهرديتتصةفيمراتيضعدوثاناسموررد

للقصة،ا!هرلالمؤلفأنيدوولكن.7:3(5،:4)بهودت

ل!منبالقربثوئادوضع)د،فلطينجفرايخةيجهلكان

.جبوعوجلالكرملجبالو!لة)فىرعل(اسدرالون

بارزةمدينةكانتأضهاعلىكدل،لدوثانذكرهتكرارولكن

.ق.م.(001)حوالمطأيامهفي

نيسبطتفصلاييالحدودتربتقعكانتدوثانولأن

!،الرئيىالقوافلطر+شمنقر!ةفكانت،مجدوصلعن

ولوقوعها.الحلودعلىالصراعمواقعمنقرييةكافتأغا

فقدالمحيةوالأرضالأردنشرقيبينوالحدودجنينمنبالقرب

.6791معاركبحضشاهدت

اما-539649منالفزةفيبعثاتتعقاتوقد

دوثان

فرىا"جوز!فاشرافتحت،دوثانموقعفيبالتيب

هويونكليةمنفريقوبمحاونة"حوه؟(،.!)ء3!

عنايقيبكشفوقد،الأمرككيةالينوابرلا!ة)هء،!!ح!

مختلفة.تاريخيةعهردمنطبفةعثرفىنحو

)حدىعنالكثفتماييبأعصالمنالأولالفصلفني

الىق.م.()0003المتأخرالحجريالعصرمنطتةعرة

عنفكثف..م.(ق09ا-.02)0الأولالحد!ديالعمر

عدقدئا11حمكهيلغ،البرونزىالحصرأوائلمنصر

تدئا،عرةتوارتماعه،القمةعندأقدامونعالقاعدة

كا.الداخلمنمنحدرولكنه،عمودئماالخارجمنونممب

منوتكرن،فدئاعرةثلاثعرضهاببلغلم!عنكثف

تؤدىكانتأنهاوظى،المديةصرخارجدرجةعضرةثمافي

.والآباراليايعالى

،البرونزيالعصرفتصفإلىترجعالتىالطبقةفيووحد

صغرتينجرتينمعدنن،سانعمرهلطملعظ!ىيكل

العصرلمننصصكلردجيةصررةوهي.صعربنوابريقبر

تحتالأساسخندقفيموضوغاوجدأنهوحث.البرونزى

ذييحةالأصاستحتدفنالطفلأنفالأرجح،كبصصرزاوية

دوثاندياونظر
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وثاند

.:34(ا6امل6:26،ثى)انظرالسررندضبنتللآلهة

أثريةنطعةأربممائةنحوعنالأولالفصلفيالتنقيبأسفر!

وأثقالأ،يدويةوطواحين،سرجأو،الصوانمنأملحةتشكل

من،"جصانخمعلمهاجرةويد،برونزيةوأطحة،لنول

الطاطت.وافيوالأو.اليمةالجرارمىوعددأالهكوس،عصر

النل،تمةعلىواثاكاثانالفصلينلاييبوركز

رأيادى،اغريفةودلإتممايحهالفلعةمنطقةفيفوجد

الحصرطقةأن؟.باليونانيةعليهامنقوشرودجةجرار

منطست!5أوادنأعنكفت،الحافةقربالحديدى

اناءعنوكذلك،!ذاعرةأرلعلهالأولالحديدىالعصر

علىعاتدلعلوهو،الافيالحدرريالحصرصكوأضورى

.الميلادتجلالثامنالفرن!الأثور!ةالفزوات

الحصرمنصقمنجزءعنالتن!بأسنرام.559وفي

،أقدامأربععرضهقو!ضارععنعارةالثافيالحد!دى

الكثفإلىام569فيايقبوصلحث،طويلأويمتد

تحفالتيالوتئزالولا.اقدادهمنندممالةمناصعن

!.الأصاكنبحضفيأقمامسعبارتفاعقاضةالجانبينشبه

أكبها،معدنعةظعةعرةصجمالل!جومراتعلبةوجدت

الحل.منوكيرهاوالأساورالفضيةوالأئراطالحواتممن

،الحدورىالعصرمنمدتعنالتقيبأعفر.ام569وفي

وقد،كبوحرلمقكلد،ثتدمكلهاعنكل!ةفهاوالد+ل

أغاعلمنغحمةخضبلفطعةاثعالكريوناختباركضف

كولوما،جامعةعلماءترر!.م،ق72هـه85الىترجع

قمةفيكشف!.افيالنبييخهعاشالذىالوتالأي

تحيطغرفةوعرفما)ص25منعكونعر!قصرعنالتل

وفاك-ام004ا-002الالقصرهذاوروجع،واصبقاء

قاءتمثلماحةكل،مجاورةشخغضةأخرىماحاتص

وخينمائةعل!ثتملكانالقصردأنالظنعلبحكلمما

ضفة.

وأرضية،طابفنمنبنىعنالتنقيبكثفم5891و!

جذا،ضحرتةحجارةمنمداخلوله،.حجركةيألواحمناة

طرازمن،مكورةجرةوتحينصتتملزهاحبرةويه

.أخرىغرففينهاالحراتبقا!اوجدتوقد.واحد

اينتبكف!.زتونونوىحنطةالجرارهذ.جمحضوكان

للماءكب!حجرىحوضبهآخربنىعنالتايةالسنراتفي

الواحدظر!لغحجريةوأحوافى،الحراسأواطدملاسنخدام

مملوتجراربهاوضحتوقد،قدئاعث!رةأريعنحونها

بنىكانالم!نىبأنالظنيلتمفعالدلاثلهذهوص.يالفمح

008فييخار.أعدثم،أصلأالملكسلطنصدمنارارئا

المملكةانفامعهودمنبانعنالتقبكثف!ى.م.

808

وفىد

وجدتحيثق.م.725722-فيالأشرريالفزووبعد

أشورية.وجرارفخاربةأوافي

المدنمةصرتحتالتقيبكضفام.959فهايةوفي

للتل،النرفىالمنحدرفي-البرونزىالعهدأوائلإلىجع2و-

،مقبرة!تخدمكان،بهكلكهفمدحلإلى!نحدرلفقعن

0023منا!هرعلىضفهانهاروتد،القضاةعصرإلى-سجع

واعر،الأتلعلىئعلاتصبعذاتمصايحفها،فخاريةآنية

،حرابورؤوسخناجرنها،البرونزمنأداةخمينمن

طوابقأربمةمىالمقبرةوتتكون.ومصاحوطاصاتوخواتم

أغنىوهىق.م.0011-0014بينماغتلفةعصررمن

.الآنخىفلطيننيجدتالأثركةبا!لفاتمقبرة

:ودد

الحبرية:فيوهى)أ(

)أطالتحنيالعربيةق"تلعأوكلمة.وشتقاتهااتولع،1()

الدودةزحفطريقةالى)ضارة!اولعل،،الرقبةمذأو

مز25:6،أيوب:28،93تث0،2:ا6خر)انظر

ثتخدمكا.7(:4لونان،14:81،66:44)ش،22:6

"ضا،)بمنىالحبر!ة"ضاق،كلمةالىمضافة"تولع،كلمة

وأالقرمز،"بلردةعادةوترجم(العربةفيوميضأو

مأ،28:1يق"41:4لا،3828:تك)انظرأ)الترمز

ا:18...اص!.2،)ش31:ا

ىأازئم،العرييةفيومالله"زتتم،العرىالفعلمنرثة،5)2(

دودفيهقرلد:في!،ريماأورمةوصاروفسديل

،7،71:41:ها!ربأ!فئاانظر61:4،2)خروأتن،

"رمة،الىالكلصةنفىوترجم،2(.21:26:24،

.1(ا:ا4إش25:6،أروب)انظرأ!ئا

الكلصةعن"دود،كلمةترجمالجدددالعهدوفي)ب(

لادودهمحيث8:في!،)!اه*(اصكولكى،اليوناية

،وماتاللوديأكلهافصار،(84و64و9:44)مرتىهكلوت

.(21:32)أع

منمحيننوععلىالمغدسالكتابفي"دودأكلمةتدلولا

الدكدانعلبل-المعروفةالأرضدودةثل-الديدان

الديدانالىتئصفقد.حنرةأىمنال!قةطررعلىأي،بعامة

!ودفيه"خولدفي!المتحللةالمضريةالموادعلىتحقايى

تفرشتخك5:التقيحاتعلىأو،2(،ا:6)خر،وأنتن

لاثودهموهلأن،1(1:ا4))شاللود،وغطاؤك،الرمة

:النانا!تفداييالديدانالىأو.66:24("شجموت،

28:93(5)تثبأكلها،الدودلأنتخيولاتغرساكر،ضا

ايتينةففربتالفدفيالفجرطلوحعنددودةاللهأعدأثم



وديد

.:7(4)يونان،!يت

:والازدراءالتحقرعنلتعب!مجازاالكلصةتتخدموفد

،25:6()أىأ،الدودآدموابنالرمةالانانبالحرى)فكم

دودةياغفلا22:6،5()مز)نان،لافدودةأنا"أما

41:14(.حقوب،))ش

:يدود

كانته)ن:واحدةمرةالقديمالعهدزالكلمةهذهترد

تصركالدودىحمراءكانتإن.كالئلجتيضكالترمزآخطا!ا

ادودةإلىمنوبةادودى،وكلمة،:18(ا))مقاكالصوف

"دود!أى"ترلع،العبريةالكلمةعنترجةوهيالقرمز،

علىنهايحصلونكانواالتىالقرمز،ادودةالىفاوالإضارة

با-علئاتعرفثريةحضرةالفرمزودودة.الححراءالصبغة

نوعكلتتغذىوهى،!-ع!ا(37حناف)5فرملو،اقر!ز

الخرة)ناثأجامصالصبغةوقصنع.البلو!أخجارمن

قدماءعندمعروفةكانتالطركةهذهأن،ابييويذكر.اية

الصبغاتحاياالصباغينكالبيةيستخدمولكن.الممريين

ولكن.افرنجى،)!وداصمعلهاوكطلفرن،الحديثةالكيميائبة

الخرةهذهي!نخدمونسوريافيالصباغينبعضكزاللا

)مادةبالساقوالحرافالكباشجلودتددغأنفبعد.القرمزية

الصبغةبمحلولوتدعكطاولةأومنضدةعلىتفرد(الدباغة

كدعكالصيغةتحفأنويعد.الماءفيالقرمزدودبغيانالمحف!ر

يصناعةتضتهرسوركاتزالولا.ولمصفليلمعثمبالزتالجلد

بالصبنةالمصبوغةالحرافجلودمنوالنعالرواليمالأحذية

ية.القرمزءالحصا

نيم:ادود

وهو،،القضاة5أو،االقادةمعناهالجمعصيغةفيعبرىاصم

.01:4()تكنوحبنيافثبن!اواننلمنعاثلةاصم

المنطقةتسترطنكانتالتياليونانيةالقباثلأنهمالبمضويظن

فيالاسموررد.الصغرىأياغربمماليفيبتروادةالمحيطة

أخبارسغرليالمقابلةالقائمةفيوكذلك،البعهايرجمة

ايونانيةالتلاللأى،:7(1أخا)"رودانيم،صورةعلىالأ!ام

نأكلىمنهناكولكن.)رودس،جز!رةاصوطن!الي

هـالدال"الحرفينبينالخلطوأن،الصحيحالاصمهوادودانبم،

بحيدحدالىالكتابةفيلئابههصاجذاسهلالحبر!ةفيالراء،وأ

.أبضئا(الصي!ةنيبحدثمد)؟

هو:واادود

منأليعزر،5أبووهو،،الربمن"امبوبمعناهعبرىاصم

أخزدامعاتحدلأنهجمهوذاملكيهوشافاطعلىتبأالذىمريثة

دور

الىتوجابرعصيون!ضنعكلفيالر!رإصرائلملك

قد،أحز!امعاتحدتالأنك:لهوشافاطفقال.ترضيق

الىالحوتتطعلموالفنخكرت.أعمالكالرباخحم

.35-37(:02أخ)2ترضي!ق،

:اىدود

وكان"نجالأخوخي،ويلقب،ثوداواهر،5نحتصرعبرىاصم

فيوكان،الثافيالهرفيالملكلخدمةالجيىمنلفرقةرئبئا

نفههوأنهويمو،4(27:أخأ)ألفاوعرونأربمةفرقته

صم)2الثلاثةداودأبطالأحدألعازارأبوأخوخى!بنادودو

23)9:.

:وودد

وهو:ادوداواهو5مختصر،امحبوبمناهعبر!اصم

تولعوكان،ياكرصبطمندودوبنفراةبنتولعجد1()

بنأبيمالكبحدقامالذىالقاضى--حمده

فيضاصرفيساكئاوكان،)سرائهللخلمى،جدعون

.1(:ا.)قضأفرايمجبل

داودأبطالأحدألعازارابنهكانالذى،أخوخىبنثوثو)2(

نفههوأنهوالأرجح،23:9(صم)2انحتاردنالئلاثة

الثايةللفرقةرئيئاكانوالذممي،صابفاالمذكور"!وداممط

.27:4(أخ)اداودالملكلحدمة

اثلاثينداودأطالوأحد،لحميتمنألحانانأبودودو)3(

.؟26(ااأ!ا23:24،عم)2

:دور

منثتقةأنهاالبمضوروى.ادورة،أودائرة،5ومحناها

علىحصينةمدينةوهى.)قلعة،بمعنىاكمدكة"دورو،كلمة

بنحوكالأقبصريةعنوتبحد،الكرملجنوفىفلطينساحل

الكنعانهون،القديمةالعصورقاحتلهاوتد،أميالثمانجة

النقالدأحد!ذكرحبث،لفينيقيةخاضعةكانتأنهاوالأرجح

واصحةشهرةلهاوكانت،صيدونهةمشم!رةكانتأنهاالغدبمة

ايىالأرجوانصبغةاصتخراجفي!تخدمالذىاهمارانتاجفي

تأشاالمدينةاحتلالالاليقوندعامما،صرر!اتثتركانت

الصناعة.لنلك

المالمنضبغزا،ايلادقبلعرالثافيالترنوفي

المصرمنأنإلا،مرركاسواحل8+(عط،ح-3بالتكر)يعرفون

ببب-وأمبههم،الهجومالثاليونعاودثم،طرثوهم

في!ستفرواأن-القرنذلكمنتصفزالمصريينضعف

تيللهم)حدىاحتلتوقد.الكرملبخوفىالاحيةالمنطقة



دوردور

دورموتع

هناك"وينامرن،المصرىالرحالةوجدهمجث"ثور،مدت

كلهاالمنطقةأخرىمجموعةواحتلت.م.ق0011حوالميفي

باسمبعدفيماعرفواالذينوهم،سيناءصحراءحمردحتى

والآرجح.المبرانيينمعبصراعهماضهرواالذ-شالفلطينون

الكرملمنحدراتهىا(4:ا)املدور،امرتفحاتأن

."تنتورةاالالداخلية

،11(:ا7)!قفىصبطنصيبفي"ثور،و!توقد

المناخةالمرنفعاتمدنالاقدتلمملكةعاسةوكانت

فيحا!ورملككابينحلفاءأحدثررطكوكان.للساحل

يغاهزمهمئوعأنالا،ا:2(01)ضكوعضدالحرب

تملكوها،أننسىبخويئدرلمولكن،ا:6-23(2)كق

جعلرهم)سر!يلبنرلددعدماولكن.صهاالكنطيونظل

:اتض12،أواا:7)ثىطرذاطردوهمولمالجزكةتحت

)27.

الحصولليزئنواالمد!ةعلىاسنولواالصيدونيينأنويدو

،الأرجوانصبفةمنهتستخرجالذىالمحارمنممادرهاعلى

بقارةالفلطيرنأثارهااييالحربفىالبكانذلكولعل

قبلعثرالحادىالقرنمتصففيصيدونض!دأشقلون

الىالكانفاضطر،البرمنصيونوحوصرث،الملاد

.صورالىبؤاالهرب

ابن5فاووضع"لور،علىسليحانالملكاصتولىوتد

ويةللملكيتارعلحاوكيلأ-طافةابنتهزوج-أيناداب،

أشورملكالثاكفلاصنفكغزاها؟.ا(4:ا)أمل

أصورئا.حاكئاعلهاوأقامق.م.()744-722

حتى-البطالةع!دفي-لمصراليميماالمدنخف!حتثم

وفي.سورياملوكاللوتيىنعلهااشولحبن.م.،ق002

تريفون،صركاعلكالابعأنطيوكىحاصر،المكايينأيام

ق.م.913فيثورا()أوادور،في-الرشمغتصب-



السجندار

علهئبضثأرطوصهاس()أو"آبامبا،الى!كزاتريفونفهرب

.ا-37(ا:ا5)امكوخل

المدنةالىالرومافيالقاثدبوبيو!لق.م.64وفي

وفي.صركاولا!ةالىوض!ها،ذأئاحكئاونحهاوحررها

المجمعزلهنمثالأالمدتضابأتام،يصرط!ارورسعهـد

أغر!اسالملكنقلها،للمهودبالغةإهانةذلكفكان،الهودي

،صر،واليولناه!3،ح!ه)؟ولن!8،سنيوبتروبيوسبر"الى

.الهودواسترضىاكنالفنقل

اللاحفة،العصورفيكبوةأمةالدور،كنلمأنهوبيدو

الترجعوالتيباقهأ.لارهاتزاللاالتيالتحصيناتأنرغم

وخذ.مزرهرةمدينةكانتأناعلىتدل،الرسطىالعصرر

ترقدالبرج،35باتعرفصغ!ةقريةعنعبارةمهىالآنأما

.والأطلالالخرائببينع!كونز

الجن:دار

بهيوجد،الملكقصرفيفناءعنعبارةالدارهذهكانت

،2(32:))رمياالبيارياصدقياالملكفيهجىالذىالجن

!الذىحقلهليهحنصئنعحهالنإلبهجاءهناكوالى

32:)ار!ياالصفقةصعكوكعلىالتوقيعتموفاك،عناهلوث

ألقوا،الملكابنلملكياجبال!جندارفيوكان.هـ29(

وحلبلماءالجبفييكناولمبحبال)كا.مدلينبإريافيه

))رمياالكرضىملكعبدفهأخرجهثم،الرحلنطإريافغاص

.2(3:هغأيضئاانظر،38:6-13

:المس!تدار

الستاثربهتحيطقاءأوخاليةصاحةالمكنلدارويقصد

المحكنداروكانت.الجاقيبهتحطأو،الجدرانأوالأصارأو

وأبىداخلهيضمقد،صقوفغرمبهوفامكائادائئا

امصر.

عفرفيالمكن،لدار5ذكرأولورد:الاجآعخمة(1)

وأعطاه9(:27)خرالمسمكنأداراوتمنع:نقرأحيثالخروج

.(91-27:9)خرأشارهوأبحادالمسكنداروأبعادمقاسات

وكانت.ذراعئلاثمائةكانالكندارمحيطأننعرفونها

خمونمهصاكلضلعطولمربحينمنمكرنةالمكندار

والغريةالضرئهالجهتينفيقدئا(وصبحونض)أىذراغا

الحرقيالمربعوفي،الاجماعخيمةالغرلميالمربعفيتوجدوكانت

مناجتازمنوكل.تفد!اتهمالثحببقدمجثالمحرقةمدبح

اليهالدخولوكان،المذبحأمامهيجد،المدخلبوابةالمبرانت

)خرالشرتيالجاتفينوجدكانتالتيالحظمىالبوابةمن

المجلدهذاقالاجماعيخمةالىالرجوعالرجا،27:13-16

المسكندار

.الكتاببة(المعارفدأ"لرةمن

عبهبنىالذىالأسا!التصرركان:ميمانمكل)2(

لخيمةشابفاضخئاحجرئابخاءيكونأنهو،الهيكلتصميم

فيالمقدسةالحجراتحجممضاعقةاستتعوفد،الاجماع

الونتذلكنخى،علداأتيماييالماحةضوعنتأنايكل

خمونوعرضهاذراعمائةطولهاالتىالم!تطيلةالمساحةكافىت

فيالثبلحاجةتكفي،مربفا(تدئا7اك!ه05)أىذرا!

ومانة،طولأقدمثلثمانةالمساحةأصبحتضدالآنأما.البادة

تضم-ضخمةحجريةأصاربهاتحيط،عرضئاقدئاوخمين

مائةمهماكلضلعمربعين-الأجماعكبمةنيكانكا

4:9(أح)2الكهة،"دارهيهذهوكات،ندئاشحمحرن

6:36(ما)1الداخية"الدار5أيفئاعلايطلقكاذالتى

تلاثةسجدراكاوكات.1(.36:)إرياأعبا،اواالدار

خثبألواحكأواحدوصص،صنحوتةارةحبمنصفوف

منبؤاكانتأضهاهذامنئفهموقد.6:ا.3(مل)1الأرز

مننوعالهكلقمي!-يفصلكانولعله.الأعمدة

علىمقصوزادخولهوكان-فهالداخلىالقموكاد.الياج

الرفيالفمأما.الجديدالمجكلموفعهو--مقطالكهة

الئعبلعامةم!موخاوكان،المحرقةمذبحبهيرجدفكان

وئد.المذبحعندللعبادةالقمهذاإلىالدخول،العبرى

فيصجراتأونحادعوجود،اللاحقةالإصاراتتضمنت

35:2:36،)رميا)انظر)يهاالئمبدخولو)مكايخة،الدار

.8:16(حز،01

يميزاخارجيةدازالجصاننجىوقد:العطمةالدار)3(

أخ)2الحظيمة،)الدارباصمدعت،الداخيةالدارعنلها

مصار!هاكتوتد،9(7:ملا)البهرة،االدارأو9(ة4

الدارهذهعلاقةحولالرأىلطكبيراختلافوهناك.نحاس

أبنيةوببقية-وصفهاالابق-الداحليةبالدارالحارجية

:7ملا)فيالمذكررةالكبهرة""الداروبخاصة،لجمانهكل

ليمايفصلببنا،الاثنتينبينمايطابقفالبض،1(و.9

المغثاةبمصاريحهاالدارهذهاتدت!ل.الآخرالبعض

ونجص!،للهيكلالداخيةالداروراءماالىضرئابالخاس

يحيطاكبرفناء-البعضيظن؟-هناككانهلأو؟عرضها

ليذراغاوخمينمائةنحوثرقاويمتدالهيكلماحةبكل

رأيوهو،تطرئاا!هررآياهناكأنالا؟الكهنةدارمواجهة

االدارأنيحتبرونحيث،المحدثينالمفكر-كأمنكثكلونيتباه

جاء؟أبنيتهوبكلبالهيكليحيطضخئاسياخاكانتالبهوة،

المحلرماتغيابفيأنهإلا،)7:ا-12(الأولالملوكفي

الأمر.فيبرأىالقطعيمكنلا،الكاملة

المتقل،هيكلعنحزقيالنجوةفي:حزق!المكل)4(



الولايةدار

ضه،أؤرضليمقيتلمنعرتالذىايكلرصمننىنجد

يحيط،تدفاوضرنماثةنهماكلضلعطول،مربمانداران

والآخر،الثالفيالمر!ينأحد.واحدحجرىجداربهما

)حزالخارجعةوالدارالداخيةالماراحمىويحملان،الجنوبفي

8:61،01:)5.

أعاءحلت،ه!ودسهيكلفي.هوودسيكل)5(

التي-الفهحةالدارفإن،القديمةالتمياتعلجديذ

فيالاصمبهذاتعرفلم-،الأمقاء5باص!بحدفيماعرفت

فيفليى.روجفرسكاباتليأو،الجدكدالحهدأسفار

الكهنةدار5همادارينصى،!رسغرسمحاباتوفي،اثا

فغامضةالداركنبكياالحاتالياناتأما.)سراثلأودار

عرضضيقننكصاحنبنالداريناثمافتصف،ومنضاربة

ايكلعلعصودئاوتمتدان،ذراغاعثرةإحدىنهصاكل

فيالكفةدارعنبشاجاصأثلدارخفصل،والمذبح

وكان.المذبححنىالحلفإلىالكفةدارنمنديما،الشرق

من)صأئيلنجيمنالبعاتئمغبجثموضوغاالرسم

دار)نفيقول!وجغوسأما.المذبحالالديدالاكراب

دارحولتلوركانت،ذراغاعثرة)حدىالمشدة6يل)ص

وايكل.المذبحزلكفىبماالكهنة

المزاصرضرقالتحبكلاتمنالعدكدوفاك:المزاصرلي)6(

بديار-الحصوركلفي-ابقياليهودىالتماقعظحة9تدى

،...دياركفيلشكنوتقربهثخنارهللذى)طود:الرببيت

)مز،الربد!ارإلىنضيتتوقبلياق65:4،5()مز

)مز،فىهرونالهناديارنيالرببيتزامغروصين20(84:

.:91(ا16ا:69:800،4،مزأ!ى،ان!29:13،

نيالتارمحيماالأحداثمنللعديدصرخاهذهـالد!اروكانت

الربخدمةأحطاثمنوللكئر،،الجديدالقديمالحهد-فى

ثلماأحداثجرتأضئاوهناك.الأرضعلىالميحيوع

.ا-4؟(18:.الووالحثارالفر!يشةفي

الولاية:داو

وفي3!(،)!ا!ه!ةابريتورووم،هياللامييةفيوأنكلصة

مقرأصلأوتفى،53*38!لم)ولهأ،"برتوريوناليرنايخة

خيحة!اتقامالنىالاحةأو،2الحاأوالفائدأىاالبرنور،

الصكرى،المجص5علىللدلالةبحد!مااضخممتثم.القائد

وأالدارعلتطلقأبحتئم،الق!!دخحةفييجتحعالذى

الوالمي.أو2الحافيهيقيمالذىالقصر

الرحميالمقرعلللدلالةالجدكدالعهدقالكلمةوتنخدم

ادارالعريةفيترجمجثمراتبضعوترد،الرومافيللوال

33،و:1828بو:16،ا5مرتى27:27،)تالولاكة،

462

وواذ

)أعاقصر،الىواحدةمرةتترجمأنهاالا،:13(افي:9،ا9

قصرفيتجمريةلى،الولاية"داركانتحعث،23:35(

.مرودس

ال!اأخذواالتىالولاكة،بدار5المقصودحولالآراءوتختلف

ذلككانوهل،الوالببلاط!أمامللمحاكمةيوعالرب

كانتالتيأنطونياقلعةفيأو،أورشليمفيه!ودسقصرفي

للهيكل.الخارجةالدارتجاور

قظاهرةصارتوثقيه)ن:بولىالرصولقولأما"

)في،أجمعالأماكنباتيوفي،الولالمةداركلفيالمسيح

الذىالقصرالىلا،رومالطالولاكة،ادارالىبخو،:13(1

علىأبذايطلقبكنفلم،الالاتنتلعلىفيصرفييفيمكان

.!الولاية"داراعمرومانيالقصرهذا

الكنيسة:إداوة

المجلدهذافيالكنيحة،فطاالحكممادةالالرجوعالرجا

الكلاببة.الممارف6لرةدمن

:ادور

طكنصرلبوخذيخهأقامالذىالفحالسهلأوالبقعةاسم

االمرازبةمنالدولةرجالجميعوأمر،الضخمالذهبيتمثالهيابل

حكاموكلوالمفتينوالفقهاءوالخزنةوالقضاةوالولاةوال!ئحن

الأمروهو،2(و31:)دانيالاممنال،لتدضينلبأتواالرلايات

.النارأتونفيفطرحوااثلاثةالفتيةكهاتنعالذى

)مكانأوإدائرةأممناهاكح!ديةاللغةفي"دوراأ3وا

لينفيماالأماكنمنالمديدعلطلقالاسمهذاوكانمور!

انهرفى.

كانتأنهاالأول،دورا،اسهللموقعاحمالاتثلاثةوفاك

لمالموقعهذا،لكن،الفراتأعلىفيكركيثىمنبالقرب

وهو،دجلةضروراءيخماواثاق.بابلولايةمنجزغايكن

،والأتوىالثاكوالاحمال.العاصةبابلعنحذابيدموقع

مديخةمنالجنوبالىفليلةأيالبعدعلىلوراااتلهىأنها

نصبنصرنبوخذأنبوضوحتذكردانيالنجرةأنحيثبابل

.!بابلولاثفيدورابقمة)فيتمئاله

:اوذو

الكلصةتردلىو.الرأسفييأخذالدورانأوالدوخةهو

الملكثاولقولفي،واحدصضعفيإلاالمقدسالكتابفي

صم)2الدوار"اعترانقدلأنهواخلنيعليقف5:للعماليقي

بسهامهمالرماةأصابهأنبعددممننزفمالكثرة،ا:9(



ةاردؤ

.31:3(صم)1جذاحفافي

؟رةادؤ

وننفرجانتنضانضقانلها،والنجارابقاشأدواتمن

ويمف.بالفرجار،5أ!ئاوتحرف،والدوائرالأقواسلرصم

!بر5:الحبمنصنئاالصانع!وركيفالنبىإثعياء

بالأزايل،يمت.علمهبالخرز.ايخطمد.خئا

ش"ا)نانكجمال،رجلكبهفيصص،حمه2وبالدوارة

44)13:.

دوريمانس:

الذدنالأبطالالرجالأحدماكرونبطلماوسأيوهر

للفضاءوجههااييالجركأل!ا،ةالملكنانبلاساخنارهم

هوولعله.4(4:همك3:382،)امكالمكاثييرذاعلى

الكو.أنطيوكىضدحارليالذىنفه

:سقيودو

نامفدو.(52-21:91مك12لمكافيابهوذادانوحدأ(1)

لممدتيوثاوسبأسروصوسيلأ!ردوسيناوسأصحاب

نأبحدحرتهومنحوهكهعفواأنهمالا،قرنبممحركة

و)خونهمآبائهممنك!كنعدههان:بالقرلخدعهم

خلاعىلأجلسبيله....أفخلوا!خذلوناهلكإذا

.2(وها:224مك)2)خونهم،

المكا!ي،يهوذاقوادأحدبكينوررجالمنبأسفوفارس)2(

لولا،خا!أصهوكاد،ومأأرضقاثدجاسجرهاجم

دويتاوسهاجمالذى،ايراكيينالفرسانأحدتدخل

35(.:21ملث)2مرلة،إلىجرحياسوفرمحفهقطع،5

:دوق

بنبطلماوسبناهأريحامنبالقربصغوحصناصم

الكاهنالمكارععانحماهيخهوأنزل،الحاثنأريحافائد،أدوب!

لهماوعغالغدر،لهمف!مراوهو،ويهوذاتاوانجيماالأعظم

،وبنوهحمحانسكرفلما.رجالأفاكوأخفىعظيمةمأدبة

فيعمانعلووثبراصلاحهموأخنراممهومنبطلماوسقام

قلبهفيوصعلأنهوذلكاغلمانهمن،بعضئاوابظوقلوهالمأدبة

.ا-22(ا:أ6)امكالإدعلىيستولىأن

وذكر،"داجون،اصمالحصنهذاعلىرويفوسويطلق

يا!عها،دوق"عينفيباقئاالاصمفىالولا،أر!اططلمي4!حأت

الضمالالىأمهالأربمةنبمدوهي.العذبةوياههاالفزررة

الموجردةالقدبمةالأطساتبعضولعل.أرمجامنالغر!ط

هيدوا

ولكن،بطلصاوسحصنتأساطقثلثوقه"عينمنبالقرب

أكامفيا!كل،"فرصانأفامهحصنأصاسنمثلأسهاالأرجح

ا!اكالقرنخها!ةحتىقائئاوظل،هناكالصيهالحروب

.المحلادىكر

دومة:

،497:1مزلظرااالصتأواالكوتتعنيعبركةكلمة

اسم:وهي،ا:17(15

الآنتعرف،جعوي!حبرونبنيوذاتلالفيمدينة1()

الجنوبالىأصالعشرةمخوونبحد،االدرمة،باسم

الشمالالىايلونصفمهلننونحو،حبرونمنالضلي

.:52(ا5)!ىالظاهريةمن

:21)اثىهدوسةجهةمنوحي5:اشياءنجوةفيجاء)2(

وبخات"أ!وم،،يلىرمزكة)شارةأحهاوالأرجح(.21اوا

الترشأن!،"سع!،مباشرةبحدهايذكرالنيأن

.اأثوماأكاعلتذكرهاالبينية

:52)تكايراهيمبن)عاعيلأولادمنالادسالابناصم)3(

اثومةانالصبالمؤرخونويتول.3(.:ااخا،41

وهي،،الجندل"دومةمدفةأصالذىهو)حماعلبن

عنلهاتم!زاالاممبهذاوحميثالحجرمنبنيتمدكنة

وتححل.الفراتخرمنيالفرب"دوعة،ياصمأخرىمدنة

عنعبارةلأنها،الجوف315الآن،الجندل"ثومةمدث

العررالحلجرأسيبنالمافةشتصففييقععنخفض

يدنرنكافواالذ!ن"كلب،نلةمنالحقهخليجورأس

أضجارنماترتوىعظبمةئربهاكان!،بالمهجة

الهدحونبايمرماوكمزا،اماعلمنوغكلهاالنخهل

الحديئة.الأزمنةفيالأوركيون

ابييذكرهاايياثومة،هىتكونتدأنهاابمضوورى

.1(2أوا:12)اضمياء

هي:ادو

ودواهي،العظيمالجكرالأمرهيوالداصة،داهيةجمع

المتكبرفىعنالمرنمودقول.فوبهمنالناس!ميب!اهىالدهر

منفنوااضمحلوا،بغنةللخرابصاروااكيف:والأشرار

هـدواهى،ايرجمةالحبريةوالكلمة.1(73:9)مزأالدواهي

:8أأروبأخرىمواضعفي)أهوالهالجرجمةنضهاهى،نا

26،21:27:حز03:ها،2،"14،24:17:27،اوا

1(.4:)17إضعياءفي"رعب،إلىترحمت؟،28:9(36،

463



دواء

.ءدوا

الطهالحقا!رمنالقللالاالمقدسالكتابيذكرلم

،1(0:34)تكالضملعلاجاللفاحا5فذكر،المنخمصة

مرضوفي.5:14(كع:9،6))شوكيرهاللبروحوالزت

و!مدوهتيناقرصخنراكأأنالبي)ضعياءأمر،الملكحزتبا

البلانذكر!،:7(02مل3812،2:))كأيخبرأ"الدنجلعل

النحبإلههاانحدرابيالحالة)ريافبصف،مكنممعفار

"رمياللعلاجعقاق!أى،رفادةعقاقكل5لهايسأنهقدكئا

وخذىجلمادالىااصعدى:أنئايتولثم،03:13(

"رميالك،رفادةولاالحقاقرمنتكلرينباطلأ...بلالا

.1(ا46:

علىيبتالذىالثجرعنرؤكا.زالنىحزيالونول

:47)حزللدواء،"ورقه)ن،الهيكلعنالحارجالنهرضاطىء

ن)،الحاةضجرةعنالراركلحنا!قولهبماضيهوهنا،1(2

الحكيم:ويقول.22:2()رؤاالأملثفاءال!ثجرة"ورق

.22(:ا7)أم،الجم(كثفي)أويالئبالفرحاناالقب

وهي،والذبوالكمونوالينونالمرالكا-كذكر!

الأمرفى.بعضلحلاجنهاالكص!نخدمعطريةنيلات

اللذ!،الصاعالامرىو!ر،زت5الجد*العهدو!ذكر

:ا.الواللصوصبينوقعالذىالرجلجروحبماضد

ت!وثاوسالحببتلبذ.بولىلالرصينصح!.34(

فليلأمزااشمحلدلماءضزاب!دما!تكنلا5:بالقول

وتول.5:23()افي،الكوةوأصقامكمعدنكأحلمى

تبصرالكىبكحلعينكأكحل:لاودكعةكنةلملاكالر-

.3:18()رؤ

لوتاكةوالأتذارالأدرانلضلالمنظفات!عضالكابويذكر

2:22،اريا5،03:أى-)الصابونالأشانصذكر،الجم

،2502:أم-الصودروم)كربوناتوالنطرون2(3:ملاخي

.(2:22إرمها

ومرارةقاباضخدمأنهالأبوكر!يطويياضرفيوجاء

.6:7()طولباأيهعلاجفيالحوتوكبد

قدماءعندسروفةكانتالنيالأثوكةقاشةوتضم

الأثويةكالةأنالا،الطبيةاببلالاتأسطءمنالمدكد،المصر!د

الصلمثلنحتلفةأكذيةعنعارةكانتك!تخلأموغاكانواالى

عقاقصالبابينلدىكان؟.والحلوالحمروالزيتواللين

أينئا.مابهةوأدو!ة

الأفنتينالى)شاراتاليهوديةاتليوردتوفد

كانوا!،وغكلهاالذنبوخانقوالثوكرانوا!خاش

وأالأمراضلدرءكأحرازمجحلوضهاوالتحاوتاكم!تخحمون
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دييون

معالجتها.

:03)الحروجصفرفيكئيزاذكرههـدالدىالعطار،5أما

وعفاق!.أدو!ةصانعوليسعطور!انعفكان25..الح(

:دواة

ارجع-1او2)9:حز!النجوةفيالكات،"دواةتذكر

(.الكتابةالمعارفدالرةمنالجزءهذافياعبرة،مادةال

)دمى!

دلاتما:

،الغزاةالأممنهرئاالمودالههلجأجلعادليحصناصم

ورجالهمايرفلألانوأخو.هرضام،المكا!بهوذاواصتجلوا

علىواصتولوا،الر!ةفيأيامثلالةم!ةوصارواالأردنوعبروا

وأنقذواالحصنالىوصارواللأهناكمنقامواثم،باصر

.5:9-34()امكتبوثاوسجث!!دمناخوتهم

ذكرتدأنهاوبنهاصة،الحاليةرمتهه5أنهاالبحضو!ظن

نظهيأنهاالآخرالبحضويرى،"رامته،داسمالر!انية

.المزربمنالرقالىالواتعة

ديانا:

دائرةمنالأولالمجلدفي"أرطايىأمادةالىالرجرعالرجا

الكالة.المحارف

د!ون:

وهي:،انحلالهأوهزال5محنا.لحل،عبرى31

الذفىيهوذابنومحما،يهوذامنالجنو!الجزءفيمدكة1()

.2(ا:ها)غنحياأ!امفيالبابلالبىمنرجعوا

وكلى.:22(ا5)كق"ديمونة،عدتهىأنماو!دو

الحاية.،الدب)تلأنهاالبنى

،أرنونوادىودطلىاقيالبحرشرقيموآبفيمدكة)2(

أكدبهمفيوظلت،2:3(1)عددالأمرررونعيااستولى

صب!نصطمنوصارت)سراثيلبنوعلهااصتولىانال

.4(33:ه)علرجاد،"ديوندعيتثمومن،جاد

جادبخو-بخاعماأعادأو-بناهاقداادسونأنومع

رأوستخومصنجزعاكانتأنهاالا،32:34()عدد

.ا:17(3أ!ق

الادة-مراتعدة-بيونوالموآاصاثيلبنرتبادلوقد



يوند
ديثان

موقعد

ذكرهاوقد.أرنونصالىالمنطتةمدنوصائردببونمد!نةعل

البى)ضياءولحل.22(أو8ة48))رياموآبمدنبين)ريا

تصدتد،:9(ا5)اشدئا،ءتملىديمرنيا.الأن:نجوتهفي

فهايةفيادم،لكلمةمثابهةلتكون،ميضا"ددرن،قالباء)بدال

بحدعلالواشةالحاية6اد!انمدينةهوالآنوموقعها.البارة

القديم.الرومافيالطركقعلعروع!منالئصالإلىأيالأربعة

الئهكل،مرآباحجرعلىام868فيالمثورتم،ددون،!بوار

مل2)انظرأنجارهبمض،موآبملكهـصغعيهجلالذى

"مغ،.عاصةكانتاد!ون،أنعلديلأوكان(،وه34:

باصتهلاءبحصهاأفلثد-سياصةكغرة-عوآبأنول!دو

وجدتعملةقطحةمنوكضح.عيابابلملكنصرنبوخذ

كانتأخها.م.(ق4)63-.انرهركانرسعهدمنفها

المكاون.عهدفيلإسرائيلخاضحة

المدينةولكن،الجدكدالعهدفي"د!ونامدتتذكرولا

ي!ون

الفخاروظعالعملاتمننضح!،ذلكبعدازدهرتقد

،والعربوالبهزنصنوالرومانوالنبطببنالبونانعهودثما!امن

ةص!ص!اور!وزر.العهودتلكتواريخليذصهافرةركم

ترلمة5بأفهاوصفهاحبثالرابع)القرنروصايوستاريخفي

.هكب!ة

الثصالالأميالبضمةبعدعلىخقعالحدثةاديانهأما

فيهوجدالذىالتل!صارالكركطريقعلأرلونوادىمن

."موآب"حجر

:ديضان

ع!ةرئى31وهو.ظبي،أروعل5ععنا.عبرىاصم

:38-1أخا2،3-.360:)تكصعكلفيمنالحورصنش

قداعممنوأبادوهمالحوردنعونجوطردوقد42(.

.2:12()ثمكانهموسكنوا
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ديثون

:دكثون

اسم:وهر،ظبى،أو)وعلمعناهعبرىاصم

صع!أبخاءشالحاصا!بنوهر،ا!رونأصاءأحد)1(

.ا:38(أخاو.26،3و362:ا7مك

لأهولمحامةأخاوكانالحررونأمراءأحدعنىبنديخون)2(

.41(ا:أخا36،2:هأتكيعتوببنعشوزوجة

نرىا:38-42،أخا21-.36،3:تكببنوبالمقارنة

أخ،1عنىلندثوننضههو،26(36:)تكا"دننأن

.4(1:ا

د!ك:

الجزلميالدجاجظهروقد.المنزليةالدجاجةذكرهوالديك

علمعروفك!الأصلمولجهأنركم،أولأأسيافيالألف

مننه!لةجاعتتدأنهالمعروفمنولكن،الدقةوجه

."نلويا(جاوةوأخرى--من-)الملارو(ملفا

لكنه،اقدبلاد!معروفاالديككانالقدكلةالمصوروفي

13الرنايخرنعليهأطلقرقد.القديمةمصرقمعروئاكنلم

.فارسبلادمنيجبرنهكانوالأنهمربما،أالفار!"الطاثر

لاصتخدامهكلبونهكانواالذفىالرومانيدعلفلصطيندخلولعله

ونفول.الدكةينالصراعبار!ات)قامةفيوكذلك6طعائا

أورضليمفيالديكة!لطكنلمالثعبإن،الهودثالمئنا

الأجانب،يقيدكنلمالأمرمذاولكن،المقدصاتعلىحفاطا

با.يحنفظونكانواأكفئاالهودمنالكثركنأنولايد

العهدفيأما.الدكةالىاضارةأىالقديمالمهد!تردلمو

أوثاتنيالصاح!بمادتهمرتبطاالديكذكرفكلد،الجدكد

الللفيمرةأولعادةالد!كوس!يح.الاعةوكأنهشتظحة

الواحدةزثم،مساءوالنصفعشرةالحاد!ةالاعةفي

يصعحوهكذا.الغجرعندثاثةمرةثم،صباخاوالنصف

علامةالد!كصياحأبمحتى،المواعيدهذهفيباتمظامالديك

تحلمونلالأنكم.)ذااسهروا5:لعلأالزمنتقسيمعلاماتمن

الد!ك،صاحأم،الليلنصفأمأماة،ابيتربقييأتى

.:35(ا3أمرتى؟أصباخاأم

بطرسبإنكارالديكصياحالىالإضاراتكلوترتبط

بأن،الأربحةالأناجيلفيالحادثةهذهوردتوقد.للسح

أما.الدكصياحقبلمراتنلاثالمسح!نكربطرس

هذهفيالومانك5:المسيحقول،تحديدبأعرفيذكرمرض

)مرقى،مراتئلاثتنكرفطمرتينالدلهك!يحأننجلالليلة

:22لو7،وه47و62:34تأفئاانظر720و68و41:03
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ديف!

ص!عاحأنلوناوروكد.:27(ا13،38:8!و61،و6.و34

...الربكلاميطرسك!كر5:لبطرسبخهبمئايةكانالدلك

.62(و2261:ألرمرأ،ب!ةو!كىخارجللبطرسفخرج

الأوقاتتلكك!فيتصيحقدالددكةأننضحفأنودلزم

الدكةصاحفىداد)جثالقرووجو.السنةضولحب

علعاصفةثارتلوأو،بلزا(الف!ريكونعدماالللخلال

الد!كة.وجودعطقاضطرابأىحدثأوابطتة

الديك:صاح-د!ك

اللل،منالثاك)القم(الهزيعاسمهرالديكصياح

التوتجتحبصباخاالئالثةالىالللمنتصفمنويدأ

هي:أقامأربحةيلاللهلدقسمرنالرومانكانشد،الحالمي

:13)مرقىوالصباحالد!كوصحاح،الاللوفصف،الماء

بإنكارمرتطاالددكصهاحالىالث!!كلوكثص،35(

:ا4مرقى74،و:2634)متثلاث!مراتللمسهحطرس

نأابولوتاوكذكرار،.31380:0رو34،:22لو0،3

آخررآ.قيلاوبعد،جار!ةأماممرةلأولالمسيحأنكر!طرس

ولما.أنالستإنان!ا:دطرسضال!.منهمأنتلهوتال

كانأيضئاهذا)نبالحققثلأآخراكدواحل!ساعةنحومضى

وفي.تفولماأعرفلت)نسانيا5:بطرسفقال...معه

ىأ،6(22:58-.الو،الديكصاحقكلمهوبيفاالحال

قللأ،جمرأوطعةنحوفيمراتثلاثالمهحأنكربطرسأن

اثانية.للمرةالد!ك!هحأنتجل

دعلس:

مهلنحووعرضهاأم!الثلاثةغوطولها)يجةبرفيجز!ة

صخريجبلوصطهافيورتنع،الآنمأهولةكروهي.واحد

تظعدةإلىتشهارنفاعيصلولطا*()8اصيى،اعه

القديم.نيكبويازدهار)دطس،تمنعتوقد.الأقداممن

علىطايخةجزءةكانتهـديلىهاناغرديةاسطورةوتقرل

عندابحر)اله"بوسيدون"الالهأمكهاحتى،الماء!ح

الإلهجهاليقرالماسشأعمدةأربعةعلىوثها،الإغركق(

،)!،+"ه!ا،الإلهةتطاردهكانتالذي)هإءط("ليتوأاياهله

)أيولر،الإ"ولدالجزهـةهذهوفي.أه"ه)رو،تطاردكانت!

مقدصة،الجزكلةأصبحتثمومن"أرطايى،،لإلهةوا)هلأممول(

دطسجزررةازدانتوثد.لعبادحهصاالرئيسيةالمراكزوأحد

تمالأضمالذىأبرلر،5ممبدهووأروعها،الممابدمنبالحديد

وتد.للألهقرلالامطعةل!)3،ناالناكسيوأقامه،لهضخئا

البه!أتونالذ!الإغريقصلدىمقدشاعزازاالمعبدهذاكان

للدورونععبدفاككانكا.بيدةأوقريةجهةكلمن

.الجلادقبلالرابعالقرنبدايةمنذدعلىجزروةفي)!ال!مم



دلجس

منكلهمنىكربمذعدرجدكانالجزروةمنالئمالوالى

لتقدماتبسفرائهاترصلالونانيةالمدنوكانت.االصاننرون

كبم،نهكانواالجزروةفيمنخصصكاهنمناككان!.خية

اديلس،فييتاموكان.العالمداينبوعاتمصادرأوثقش

والمابقاتباببراتحانلضخماخفالأعوامخةكل

الشعوبكلصاتثترككانتنرع،كلمنوالألحابالرياصة

ايونايخة.

ديف!

فيالجزلرةصكنمنأولهم)ك!هـأكلهح(الكاريونكان

0001عامفياحلوها)الونانببن(الأرونببنولكن،الفدم

478وفي.طوبلأزئاباستفلالهاالجزورةنمتتوقدق.م.

الاكرقيةالولاياتثمللاجماعمكا"لااديلس،اختكلت..مق

الاتحادخزانةحفظتم!،فارسضدالدفاعخططلوضع

عنديل!جزكلةواضقلت..مق764بعدالجزكرةفيالأثينوى

والأولاثافيالقرنينخلالفيوأصبحت.م.ق454فيأثينا

يلسموقعد
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ديماس

جزئاهذاويرجع.ايجهبحرقالمواقأهممن،ايلادنبل

بد-لهاالروعانتفضلالأحرىجهةومن،موقمهاالى

وفي.البحر!ةرودسلقوةشافئاباتجارها-ق.م.091

الىمواطنومافهرب،لآثينادطىجزروةأعطت.م.ق166

.الرومانمعالجزورةالأصررونواصتع!ر،أخائية

زلكفيوكانت.الممبدمنالمالالالمدتأطلالتقع

وظلت،الأصدوابحرالاعندريةثينللتجارةمركراالوتت

قأالا،ابونافيالحالمفيالحبيدأصاقأهممنطويلةلقرة

علىقويةضربةكانث،البطىوصرداتروطبينالحرب

ي!رداتفاثدأرخيلاوسنزلففد،أبذاماتفقلم"دط!،

وباع،الطلانمنألفاعر!وذبح.م.ق88فيالجزورةالى

الكنرزوصق،والممبدالمديةوخربونى،عبيذاأبنالهابقية

.م.ق84فياللاممعاهدةعقدوعند.تحصىلاالتيالثمينة

بمدفيماأعادوهاالذينالروطننصبمناديلس،أصبحت

كل-الامبراطورية!دفي-ةكلالجزفقدتقدو.للايريين

لها.أمة

كولوسالياكباليالولاياتإحدى"ديلى،كانت

انظر-..مق371أ-)38الودلآجلرصائلالرومانوزرر

اديلس"فياصنوطنقدكانأنهولابدا-23(.:6ا5مك1

عدرلقرارنضا-سسيفوسأوردوتد.اليودمنكبرعدد

الحصكرية.الحدمةمنالهودإعفاءمؤدا."ديلس،في

-ام873فيبدأتايى-النرنةالحفرباتأدتوقد

إالتيالمفدصةالمنطقةصرداخلمعابدثمايخةعنالكفالى

عدداكتثافتم؟.وديويسيوس(وأرطاعصأبولومعابدبها

الاكريتي،الننعصورأتدمالىتاربخها-سجعاييامماهيلمن

خزانةبمحتوياتقائمةيامن،النقوشمنألفيننحووكذلك

المعبد.

جطا-ضيئممرعير-ديل!جزورةمنيالقربوتقع

!قبرةتخدمكانت)!يع+"،"رينيا"تدعىأخرىجزيرة

وأيموتأوأحد!ولدبأنصمرخاكنلم)ذ،ديلىلجزررة

قام..مق426وفي.اديلىأالمقدصةالجز-سةعلى،!دفن

كانواالذكأالموفىجثثبإزالةديل!جرورةتجطهيرالأثيويون

قبل.منفهادقراقد

:ديماس

ىأ،"ديمتريوس،الاسممننحتمرأنه!جحيونافياصم

احمهذكروقد.ايونانعندالزراعةالهالدتمر،يتبمن

فلبمون،4:01ق4:4،12)كوالجدورالعهدفييراتثلاث

الىالرسالةوق.الحدمةفيبول!للرصلرفيفاكان.24(

الطبلوقاعلكم"كلم:بولىالرسرليقول،كولوسى
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الأبوكريفا(أسفار)فيدتمريوس

:فلمونإلىرصايهفيويقول.1(4:4)كروديماس،الجب

)فل،سالحاملونولوقاوديماسارصنرخى...عليك"!لم

سجنهفيكتهاالتيتيوثاوسإلىالثايخةرصالتهفيأما.24(

الحاضرلمالعاأحب)ذتركنيقداديماس:!قولروما،فيالأخرر

تحوكطكلماتوهي،ا(4:.قي)2تالر!كى،إلىوذب

مرطه؟كانتلأنهاتالويخكيإلىديماسذب!ل،الكثير

ماندرممطلا؟الحدمةإلىأخرىمرةعادأمانحدارهتوالوهل

هويكونأنجذاالمتبعدومن.الكلماتهذهوراء

الئالثة:رصالتهفييوحناالرصولعنه!ولالذى"ديمربوسأ

أصاونحننفهالحقومنالج!يعمنلهشهودديمتريرس5

ناتخاكنلمديماسفشلسبأنو!دو.12(31!ونهد،

العالمأحب"إذالعالمجمدفيطمغابل،خوفأوجبنعن

.،الحاضر

:الأبوكريفا(اسفاراليديمتريوس

كتميمنومفاه،ايونانيةفيضاهلع31اديمر!وس،

:31وهو.(الونانعدالزراعة)اله"لدتمرا

،"انحلصهأيب!وتر،5الملقب:الأولديمترروس(1)

وهو-أبوهأرطه،)فيلرباتر(الرابعطوقىابنوهو

!،أيهحياةطيلةهناكبقيحيثريخةروماإلى-!بى

أنط!وكسعمهيخهاملكالتيالفترةفيرويةفيمعتقلأظل

بحددتمريوساغتقالواست!ر.م.ق-175164من)بيفانى

الثالثةفيشائاأصححتى،طريلةقرةأنطيوكروفاة

عمهالرالعركأاعتلىعدما،عصرهمنوالعثري!

ومهكلاعدة،أعوامايعهدوالصيأوباتررألطوكى

رفضالروما!البرخمجل!إنبوييوسويقول.يياس

كانوالأكموذلك،سورياالىلإعادتهبهنفدمالذىا!اس

استمرارلهميفمنسورياعرشعلىصبىوجودأنيدركون

عيها.3نفوذ

يخلوتربطيموسبنننزاعنشأذلكغضونفي

لفمعأومحافيوسجنيوسفأرصل،فيسكونوأيورجييس

.البلاديىكانبينماصوريافيأعلولكنه،ا!ضطراب

بوليبيوسصديقهواصارالاضطراباتفرصةديمتر!وسواغتنم

المؤرخولكن،صرياعرشعلىالاشلاءمحاولةبثمأن

ولكنه،مرتينالحجرنفىفيكعرلابأنأضارع!)بويبيوس(

عندمالذلك.بملكيليق؟يجازفأنالأففلمنأنهرأى

هرب،بهتقدمالذىائافيالامماسافيخمجلىرفض

ئردىحيثأنطاكيةالىناكمنوتقدمطرابصإلىدتمريوس

ابنبقلأمرأنعملهماأولفكان.م.،ق162فيملكابه

مك2،أ-74:مكا)لبسباسزبرهووالصغبرانطبوك!عمه

.2(او:41



الأبوكريفا(أمفاو)فيدتمريوس

حاهذاحارل،دبخرروسططةنوطدتألىوكلجرد

بخيوسقلأللإليمأرسل!،القيةبالهداياالروماناسنرفاء

ايرناية،الحضارةمؤيدىكيلأنحاولكا،أوكايخوس

رئاالر!رالكيصىينصببكيدسصدتهالهمفأرصل

منوالمؤامراتالقاسيةالصراعاتمنالعديدوبحد.للكهنة

بالخضوعالشبكلألزمأنبعداللادترك،بكيديىجاني

يهوذابقيادةالودفألى.يحميهجيقوراءهكانالذىلألكشى

زمبمنبكلصارئاعقائابهوذاوأنزل،لهالحضرع،المكا!

الىفأرصلأليهصوخاف.24(7:امك)ألكيمىوراء

وكان،نكانررماعدههذافأرسل،العرن!ألهدتمركرس

روما.منهروبهفيراففهوقد،لهوولاءأمانةأعدقائهاكز

بالمكرهدفهيحققأنحاولالهرديةالنكانوروصحلفلسا

فاضطر،خداعهيكفأناضطاعجهوذاولكن،والحداع

كانت،مرتينفانهزم،المك!ثوفة/.-الح!إ،إيلحأأننكانور

فيرالثاية،32(و73:ا)امكسلامها"كفرفيالأولى

ا:5مك472،و7:93)امكنكانورخلوفااأداسة،،

)26-28.

بكيدسأرص،نكانرربمقلديمترووسحمعأنوبحد

بجقيهرذاضايلهم،(ا:9مك1)الهوديةالىئانيةوألكيص

بحاربونأنهمرجالهرأىلماولكن،رجلآلافئلالةمن

معهيقلمالذىيهوذاوراءمنا!هرهمانحب،ألفاكرفى

يدانفيمصرعهيهوذاولقي،رجلمئةثماقصىجيهمن

فأخذ،18(و6و94:امك)القالنياصتبلأنبعدالمعركة

2(9:ه)امكابلادصادةوجحلهمالخونةالرجالبكدص

لأخيهخلقااختاروهالذى-سنلالانفيههربالذىالوفتفي

.9:92()أمكأتباعهمعهوهرب،حهوذا

منمجحلأنليالتاليةالأعوامالسبحةخلالدكلنر-سسونجح

بالاساسكندرفرضحوا،لهأعداءضعبهمنوكذلك،الرو!ان

أنطيوك!ابنأنهإلىذللثفيأعوانهواشد،العرشيولى

الأسكندرمنكلولجأ.2(.أ:ا-ا)اسكإليفانى

رئاسةليوناثانالأولفقدم.الهوداصمالةإلىوديمتر*س

الئافيونحهم.2(.0:1)امكالملكولىولقبالكهنوت

وقد.:28(01املث)والجزيةوالجايةالضراثبمنالاعفاء

-أجث،ايهودلدىاكبرصدىالاعدر)كراءاتوجدت

الاصكنطرفتكن.ديمترروسوعردفيثقونلاأصبحوا

عامين-مدىعلى-ديمر!وسفافةمنالمكابيينبمساعدة

فاصلةمعركةفهايهمافيقات،سورياعلالكاملةالسبكلةمن

015)سورياعلىملكاالاصكندروأصبح،ديمتريوسفهافتل

.5(.:48-ا.امك..مق

وهو،الظافر()أىبنكاتورويدقب:انلطديمثرروس2()

،بالاسبينتاتايىالحربأثاءففي.صتردتمرروسابن

الأبوكريفا(أسفاراليدتمريوس

شآمكانالىابنهديمربوسأرسل،)صرتر(الأولوديمرووس

)147والدهمقتلشأعوامئلاثةوبمد.كرتجزررةفي

،للاصكندرالعبمحبةعدممن،اليافعالثاباغذق.م.(

منمرتزقةمعكييكيةالىقزل،الحكملاضادةفرصة

عدافيماسورياكلجافيالىيضمأنواضطاع،الكريتن

وحاآقائدهأبلويخرسولكن،7(:67-.01مكا)الهودية

فيمنكرةهزيمةلقي،الههرداخضاعحاولالذى،القاع

.83(و01:82امك)أشدود

زوجةاتجهكانتوالذى-فيلرقربطيموسودخل

منكليوبتراابنتوأخذ،الصراعحلبة!للاسبهدر-

إلىوانضم.1(11:2مك1)لديريرسوأعطاماالاصكندر

)145هزيمةنريالاسجوضهمافألحغت،دبمترلهوسجش

.)الظفر،أىبنكاتررديمريوستميةجاءتهناومن.(.مق

ثلاثبموجهاضث،محاهدةديمتر!ؤشمعرونائانوكمد

الضراثعنبأكملهاابلادواعيت،ايهوديةالىسامريةعدن

بحدآئاأ!بحقدأنهديمتريوسوظن.2-37(،:11مكا)

عدايخمابخه2نرعلىمصل،الهودولاءلهنأكدأن

ابن،بالاسقادةأحدتريفونأفامالوتتنفىوفي.الأجانب

صمنأنبعدبالعرشللمطالبة،أنطيوكى،الاسكندر

ديمترووسفا!تجد،ديمتريوس!رحهالذىالجيقماعدة

أورشليم،منالسور!ةالحاميةتحبأنشرطعلى،ليوناثان

.4-52(ا:اا)امكالثورةعلقضىوهكذا

منها،لىءيفولموعودهلكلتنكرديمتر!وسولكن

طابةفيوأ!لوهترنونجانبوأخذواالودعنهخخل

دتمر!وستوادفدخل5(.53-11:9مكأ)بالرشأنطيوكى

امك)صوربتفيهزيمتهممنتمكنيونائانولكن،صوريا

كولونيجعلهمأناضطاعالحرييةوبحنكته.ا؟63-74(ا

.3(2-ا21:4مكا)ثانيةصةالأدبار

نقض-سوريةعلىيذاأصبحالذي-تريفونولكن

اليهود!ة،اخفاعوحاول،4(21:0صكا)!ونلألانمعالحهد0

خليقه--حمعانفقدم،غدزايرنالانيغتلأنواصتطاع

عماايجاوزعلىوافقالذىديمريوسالىالسلصيةاقتراحاته

لمحانديخرروسوترك.ا:36-.4(3مك)1مفى

يالملكللاضجادبارئياالرحتهوبدأ،القتالمواصلة

وقعولكنه(ا:41مكا)تريفرنضد)أر!اكبس(يئيريداش

ن)!ويفوس)وكول.:3(41مكا)وجنالأصفيناك

ق.م.(.138فيوليىق.م.014عامنيحدثهذا

سلطتهواض!ماد،أصرهمنأعوامعشرةبعدصاحهأطلقثم

،فيكونطليموسمعصراعفيدخلولكنه.م.،ق281في

حثصورالىهربناكومن،دثقفيمعركةفيوفزم
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الجديد(العهداليديمنريول!

حدثاعتالهأنالبمضوفىعمق.م.125عامفيأكيل

.كليوبترازوجتهمنبتحريض

ابن،"المحظوظأىه)روكارووس"أو:الاكديمرروس)3(

،نكاتررديمر-يوسوحفد،)9!ءليس!(غر!وسانطوكى

اكبرأخواه!ااضشهدأهليةحربقامتوالدهوفاةنجحد

جزءعلىيترلمطأناستطاعفقدالثالثأخوهفيليبأما.فه

عاصمةدمسقمنتخذاالقاعفيدجمتر-سسوأقام،صريامن

ل.

ألكدربينالرد!فيالحربثتذلكعضونوفي

ظن،بدتمر!وساستنجدواالذكأالفرييينمنورعا!اهباياس

اليهودإلىفانضم،مملكتهلترسعموأشةفرصةأفهاهذا

شكبم.منبالقرببانياسوهزموا،الجتصد!

بيريةالىفان!حب،ذلكبحددكرروسعناليهودوتخلى

حاصرهحيثفيب.،أخيهتملكاتضنكانتالي

عابادانرةفدارت،بالبارئب-يليبفاستجد،ديمتريوس

مصضانصهوجدو)د.مسكرهليحوصرحيثديمر-سس

ملكأرصاكسالىأصيزافأخذ،أخبرااصتسلم،جوكاللموت

.مؤكدةغبرحكمهوتواريخ.خفهلقىخىفجنه،فارس

:الجديد(العهدإليديمتريوس

لخصين:اصمومر

إنهعنهوقاليرحناالرسوللهضهدس!يحىتليذ)1(

ولا،1(2كو)3نفهأالحقومنالجميعمنلهامثهود

آخر.ضيئاعنهنعلم

دياناللآلهةفضةياكل!غكان،أفسىصنصائغ)2(

وفد.2(:23-919)أعللسائحبنليبحها)أرطابى(

بولسضد،ديمتر-سستزعمهثغبأفسىفيحدث

الفضة.هياكلبصانميتضركانتتعايهلأنالرسرل

صراكشفهأئرعلىشقوضاسأ"ديمربواسموجدوفد

أيئاكانبأنهوصصحيث،المديةأطلالينوود

علماءبعضويحتقدم.57عامفيالأفسيينلجكل

ضدالئورةزعيمبعينههوهذاايكلأمينأنالكتاب

!صمنالاصمهذا،حالأىعلى.بولىالرصرل

ولذلك،المصوركلفيايونانونبينشيرغاالأحماء

ذكرهالذىديمترروسكاناذاعااخراضعلينافيتجل

،"ديماسأنهأوالفضةصائغهر(21يو)3يوحناالرسول

الثانيةالرسالةفيالمذكوردتمر!وس(ا-نحتمر)وهو

.1()4:نيحوناوصر،الى

074

ئناد-ينذ

:ديمفون

أوباتور)أوالحاصأنطوك!الملكأيامفيسوركيفائد31

بعدعليهمبالاكارةالهودازعاجفياضمروالذى(41هول!ه3

مك)2المكاثطويهوذاالملكني!ليياسبينالمراثيقإبرام

.ا:2(2

:ديمون

إضعياءذكرهواد31ومو"الدمنإ،!نيفدعبرىاصم

أجعللأفيدئاتملءديمونياه"لأن.موآبضدنبرتهفيالبي

منالاجينعلى.(ضرباتديمونصأزيد)أمميزوائدديمونعلى

مياه9تكونوقد.9(:51))كأ،الأرضبيةوعلىأصذامواب

.26(او:213عدد2،:61))شاأرنونوادى9هي،ديمون

"ديون،أنهعلىائلاليةالفولجاتاتربةفيالاصمهذاجاءوقد

الاحمينإنجرومويقول.الميتالجرنحطوطاتفيكذلك

العلساءبعضوظن.الوفتنفسفىبالتبادليشخدمانكانا

مع"جناسا،لتكؤن،اديموناسميتخدمأنقصدإضياءأن

.دثا،تمتلىءديمونياهالأن:الحبر!ةفيهـدم،كلمة

ديمونة:

النقبفيمديةاصموهو،"الدمن"صمثقعبرىاصم

.ا:22(5)!قأدومحمودمنبالقربيوذابخو!في

صبههااييالمدنإحدى)دييون،نفسهاهيأنهاعامةوالمحتقد

يعرفولا،2(ا:ها)غالسبيمنعودتهمبعدجهوذانجر

االقابهيأفهايظنكانو)ن،التحديدوجهعلىحالامكاغا

.!الملحاتلوضرقي،عرعرةمنالشرقيالشالفيالقيبما،أو

ئن:اد-ذين

الخروج!رىفيوبخاصةكثيراالقديمالمهدفيوكذكر

بخصوصوالقيودالقوانينمنالكثرنجدحيت،واللاولن

القواعدهذهعلالحروجوكان.والصكوكوالأرباحالدورن

منالهدفوكان.الأنبياءمنوتوليخضجبموضوعالكتاية

الدائنصكلحماكةهر،الرحةفيوردتالتيالفواعد

.والضماناتالنظممنبسياجوالمد-ش

صثروعاتأولأغراضالتديمالحهدفيالد!ونتكنوا

الغنييكنفلم.عناجفقرإنانلم!اعدةبل.ضخمةتجارية

نكبةيقبر،للاصتدانةالاضطراروكان.الفقكلبل،ليشد!ن

لابدوكان.الدائنرحمةتحتالمدينيضعكانلأنه،عازاأو

العهدويعابم.الظلممنوالمسكينالفقرالثر!ةتحميأن

وكانت.والعدلالرحمةمعتفقبماوالرباالربعموضوعالقديم

النللزيئدة،الفقراءمنقديضاإسرأئيلفىالبغالبية



ئناد-ذئن

.والحروب،الضرأثبوفداحة،المراردوضحف

:المحتاجأخاهالفادرقرضأن،الحريمةفيالربأمروتد

أخيكعنيدكتقبعنرولاقلبكتقسفلا..فقر!ككانن15

6ث6اليهمجتاجمامقدارواقرف،له!دكاخحبل،الفقر

لأخههالمجةلطهرللمترضفرصةهذهوكافت.8(وا:57

العبركة.فيالكلمةتعنيهماوهو،ثقيلأعبئاعنهوروفع،المجإج

كلهاايوم:فالصذبق،طيئادلأكبرالفقراقراضفكان

هووأسميد،2(37:ا)مزاللبركةونلهوكرضيرأف

الثريعةنتوقد.(ه:211)مزوكقرض،تحرأفالذىالرجل

كانبل،ليلىالإصأيخهمنرباأوأركاخاالعودىكأخذأن

لذلكالأساصلي،للربحوليىالأخويةالماعدةبدافعالاقراض

:لفرعونعيذاالإسرائيونكللظلاللهتدخللولاأنههو

موطاأوكريافاعضد.عدكورهوفمرتأخوكاخفرا)ذا

تحطلاوطعامك.بالرباتحطهلاففك.محكفييق

مصرأرضمنأخرجكمالذىالهكمالربأنا.لالمراصبة

25:35-38،الاالفا،لكميخكون،بهعانأرضليحطكم

يقرضأنيلل!صمموخاكانولكن،2(22:هخر

طعامرياأوفضةربا،برباأخاكنقرضلا5:لرباالأجني

ولكن.برباتفرفىللأجنبي.بربائرفىمماط!ءرباأو

تمدماكلليالهكالربيارككلكيبربانقرف!لالأخبك

او.2(.23:9)ث...،يدكاليه

للاشدانة،!طرالذىالنف!لحما!ةتواعدناكوكات

الدائن!كنفلم،الحياةضروراتباسترهانممرخاكنظم

!)ن،:3(42)أيربلقرضهرئاأرملةثور!أخذأنحتمع

الشىغر،بقبلكلدهأنع!ف!ن،المدينثوبارش

فكون؟نامماذاقي.لجلد.ثوبهر،كطاؤ.وحم!"لأنه

تث27،و22:26أخررروف،لأذأحمع)فيالقعرخ)ذا

انمالأنهمرداكااورحىأحدكزهنولا13،5(او24:2

.24:6()ث6حماةكترهن

أن!فكان،الداثنحمايةتهصللمالحر!ةأنكا

صنفولة،تملكاتمنصاء،الدكنصدادول!ضنماكنرهن

لمو.الدائنكدنحتوتكون،ذلكك!أوأثواتأوثابأو

أنكنيكانبل،للد!نمحادلأالرهنكونأنثرطا!كن

الرفكلمةعلبناءدتسوذالمدينأنعلدل!لمجردكون

التكرينضردوثاماريهوذاقضعة)انظرنف!هعلظعهاالتي

ابخةأوابنكلكنأنللدأثنيمكنوكان.38:12-26(

مل2)انظرعحلهاأوعملهأجرةمنمالهويستو!،المدين

ك!تأنأونضه!هنأنللدفىبمكنك!ن.ا-7(4:

ذلكمنالحكيمحذروقد.ا(6:أم:17،3أ!رب)انظرآخر

.27:13(27،و22:26)أم

يقطكان،الامةالنةلأى،الإلراءشةلولكن

ئناد-ذين

كان!،ا-6(:51أتثتمائاخالمئاالمددنو!بحالدينكل.

.28(ة25الارفهأوباعهأنصبقماصيترد

)صائلبنوصلكلم،الضرائعهذهكلرغمولكن

هذ.اصتخدامأطعرا)نهمالأنياءأقوالمنوندرك،بمقتضاها

ظهورعلىسوطاوالفحاناتالرهائنمنوجعلوا،الحقوق

رهنالىالاصرييننبمضاضطر،نحمياأيامففى.الب

الجوعفيتمخالبأخذواأوكرومهملاضردادوبخاتهمأبنائهم

مما،اجماغاوباةبلفاخاالرباأصبحفقد.ا-13(5:)غ

وكلمة.بهمالمحيطةالأمليالحالكان؟،الفقراءأرهق

معنىالعرية(زهي)كاتحمل"ناضاكأالعبر!ةفيوهىأقرض!ا

بل،نجابهقرفثبانوكأضها،!ضهأونضمأو)ترض

أويعفى5فحلأتعني"لثك!وهيالعبريةفي"ربا،كلمة)ن

عنالثريعةموقفعلىتعليقكلعنيغنيماوفا،يقضم

المدفىمنمالهتتطعالداثنوكان.والرباوالتروضالدوون

فأصبح،ا!صولمنواحدريخفعلالمدينيحصلأنقبل

والنظاعةالظلممن-البارىالأطوبحب-الربانظام

1(،51:0)ارمياالآخرأحدهمايلعن،والمدينالدائنصارحتى

الذفىالرجالمعحدث!،الحد!لةطربد!بعالمدينكانبل

.2(22:صم1)عدلاممغارةفيداودالىلأيوا

لر5:التلمردليجاءأنهوخعهمالهودطعمنبلغوئد

.ت،النىفيفكرتضا،الرثايدرهأنجمكنعاعرفصصأن

الحكيم:لهمفقول،اللهكلمةحباصاثلبنر!لكلم

)أم6مجممهالففراءكلحمفلمن،والمرامجةبالرباماله"المكلر

نجظ.1(17،2:22او3و؟188حزتبالأ!ئاانظر8،إ28

ظروفاجيازعلالفتكلمحاونةالتروضمنالهدفكان

الهبةمحافيكلعلىقضتايجار!ةالروحفإن،الاحنياج

والرحمة.

المددن،علالقوةبالغةوالرومانيةالهونانيةالقوافيوكانت

الصجنفيودلقيهالمدفىعلقبضأنللدائنتصحفكانت

الجنفيهوطالماالمد!يستطعهلنما،هو،الدينورفيحتى

.:57-95(21لو:23-18،35ت!المدنينثل)انظر

ايلمعحاتمنوبالرغم،بائرةالرباكدنلمالميحانومع

:91الوالأناءومئل3(ا-.52:4)تالوزناتمثلفطايه

فضتىتضعأننبنيكان5:االالثللبدوتوله،ا-27(ا

ت)ربا،ءلىالذىآخذكنتئحىصد.الصارفةعند

البركثمابةالهدذلكفيالصارفةكانوقد،25:27(

ذلك،علىالربمنصافقةهذااتجاريحبلاولكن.الآن

،2(ا-أ6:9)تالأمراللجمعاحتقارهمدىنحلمفإتا

!نهدمأنأحدندراولا،لهعبادةهرالمالوراءفالجرى

الجحيم،الىذب،"الغنيأنذكر؟.2(64:)تجد!،
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د،نة

:ا6الوابراهيمحضىالىلعازرذب!ما،العذابمحان

وراءالجرىعلىحكمهفيصارفاالمحكانضد.3(ا-ا9

لنا،اللهكفر؟يل.الفقراءوظلمال!روةعلوالانكالالمال

.6:12()تللمدينالدائنينزأنجمبهكذا

الابشءلأحدمدروننتكونواالا:الجدكدالمهدوكأمر

رحماءنكرنوأن،ا:8(3)رويمضئا،!ضكميحيبأن

هنردهنلانكدنرضأنأرادومنعطهنأصألكمن5:كرماء

أجرآفيكونش!ئاترجونلاوأنموهافرضوا،42(5؟)ت

أ!ئاآاياأن!رحماءفكونوا...العلنميوتكرنونعفئا

.36(و6:35الورحبم،

وغفراغا،ا!ةعنالتحبو!جمازئا"د!،كلمةونتخلم

لناواغفر5:فالطبة،اللهالىيخطيء)نماأخطالىجمطيءفمن

نيهي6:12(،)تالينا،للمذنجينأ!مامخننضر!ذنويا

،لنا،للصدكنينأفئاغنننفر؟د!رنناباواغفر5:حققتها

"أويخيشأالوناقالأصل!هينااذنوبأكلمةلأن

يجبدين،5أوذنبفالحطية.درون،5ومفاها)!ل!!(

علىقدرتنالحدمعوددةأنها!،تنطتأوعنهايمر!ض

منالمؤمنتحرروقد.عهاوالتحركلالفداءباوعلزم،التحويض

الذى2(3:4)روالميح،يصوعالذيابالفداءالحطيةدفىص

القدسالروحأن!،22(7:أب،أفضللحهدضامئااصار

.1(4:ا)أفالمكلاثضامنأوالصراث،عرلون5مو

لبونانيينمدرونه)فينغسه:عنبولىلالرصودثول

كالانجل.لتبث!هم(41:ا)رووالجهلاء6للحكماء،والرايرة

للجسديىامد!ونرن-كمؤنين)ننا-أ!ئاقولكا

الأممنالمؤفينوأن،8:2؟()روالجدأحسبلنضق

فيشاركوهمثدإذأورضلبم،فياللمؤمنين"مد!ونونأ

ال!محملواللذينمدكلفينبلورهمفأصبحرا،الروصت

)مدرون("ملتزمنح!ن)نانكلأنكا،:27(51)روالانجل

.5:3()كلاباموسأبكل!كلأن

ديانة:

المظاهرعلللدلالةوقد-ش،ديانة5كلتات!تخدمماكيزا

رسالةق"د،نة،المترجمةاليونانيةوالكلمة.للعبادةالحارج!ة

طجملي!وهو6د!أنهكظنفيكمأحدكانا)ن:يحقوب

الآباللهعندالنقةالطاهرةالدكانة.باطلةهذافدكانةلانه

نفسهالإنان،حفظضيقم!والأراملاليتامىافتقادهذ.هي

نا!3"4()8اترسكيا،هي27(،و:26ا)بع،لمالحامندنسبلا

ولترجم.)دفئ،المتربة4(ط)ده،!3اترعكوسأفهاوالصفة

.(:218كو،ه:26)أع4اعادةإلى"ترسكا،الكلمةنصى

عنللتعبص"ديانة،كلمةاضخداممنايومالكصونودنفر

472

نةينود

الظنمنفئاوزلكالمسيجةالعبادةأوالمسحيالإكانمحنوى

ص!لرعنخلفانها)ذ،الأد!انمندفىجمردالمسحيةبأن

بهثومماكلوأن،اللهمنبهاموحيأنهافيالد!انات

ضانأوالحلاصعلىالحصولفهالغصدلش،الميحي

!عحصلالذىالحلاعىلآجلضكرتقدمةبل،الخلاص

صلأ.

توجد!فلا1(4او:3ا)كلالودكة،"الد!انةعبارةأما

.الهودتالعفيدةبمفهوم"الهودية"كلمةسوىالعونافيالأصل

"دياجدكاصنيا،الونانيةفيصى(52:91"ع،"دكانتهمكلمةأما

كلمةوكذلك.جذائهمويحرأونهيتفوطبمعنىخه(نهه!لعهأ!)8

،"د!اجدكامونتكلوسايونانيةفيفهي(71:22أأع،"تدنون

.محيراالأرواحمجترمرنأى4(فهحمأ!عهه!ن!4،8)6

دينة:

دقوبابخةاص!وهو،)مدكة،أو"دكنونة"مناهعبرىاسم

صواها.بناتليعقرليكنولم،لثةزوجتهمنالأسباطألى

لا،أرامفدانمنعودتهطركقفي،!توبوملوعدما

فرآها.الأرضنجاتلتنظراتجةدية"خرجتضكيمعدينة

معهاواضطجعوأخذهاالأرضرئشالحوىحمرربنضكيم

نأشرطعلىبمكر)خوضهافوافق،يتزوجهاأنوطلب.وأذلها،

وأت!ماابئوثكيمحمورفوافق،شكيمأهلمنذكركلمجن

توجمينكانوا)ذاثاكاليومفيفحدث05لذلكشكيمأهل

واحدكلأخذا،دتأخوىولاوى!عونكتوبابنيأن

وثكيمحموروتتلا.ذكركلوتلابأمنالمدينةعلى6ياوبفه

،..المدينةوبهوا..وخرجاشكيمييتمندينةوأخذا.الحيفمجد

.2(-9أ:43أتك

ووصف34:03()تكالمملمذا!قوبثجبوتد

.5-7(:94)تكظنمأآلاتصبوفهصا)بأن،ولاوىثهعون

نة:ينوفى

اللهحقمنهىأصاشافالدينونة:الد!انهوالله:اولأ

نوهدب:2(49مز2،:ه18)تك،الأرضكل)دكانفهو

.:23(21)عب،الجمع

وهي،مطلقةعدالةعادلةأضهافيضكلا،اللهودنونة

الاموسمن،والرحمةالحقمنصيمولبهها،اعتباطبةلب

يغبلولابالوجهيأخذالا!و،وغضبهرحمتثمرفهى،وا!بة

ولذلك،عليكمليتراءفالرب"يظر:18(ا.أث،رشوة

ولكنه،03:18())كأحق،الهالربلأدلكلحمكم!وم

وأسكت،البارقجفيستاذأ5:الأضرارعل!ضي

)تثمبغضى،وأجازيأضدادىعلنقمةأرد،كد!يبالقفاء



ينونةد

)،32:1.

لالكيتدنرالا5:تاثلأالر!أمر:اكسديخونة:لائا

عيمونصدرالآخر!نتقدلاأنبمعنىا(7:)متتدانوا!

،العادل)الدئاناللهمكانبدلكمغنصبين،مرنجلةأحكائا

ضىءفأتلأناأما5:بولىلالرصويقرل.:8(4قي)2

الذىولكن...بثرروممنأرمنكمفيئحكمأن،عندى

حتىالوقتقبلضىءفيتحكموالا)ذا.الربموفقيحكم

.القلوبآراءوظهرالظلامخفايابن!الذىالربلأقي

.،:3-ه()اكو،اللهمنواحدلكلالمدحكونوحي!ذ

كل.وتجنببالححنفنتسكضىء،كلانمحنأنعليناولكن

وفيالمعرفة"فينزدادأنوعلينا.22(و521:)اتىشرشه

.1(و.ا:9)قالمتخالفةالأمورتميزنستطعحتى،فهمكل

صلوكناكلبحكم(هتا3كو)2أنفنانمتحنأنعلياأن!

،28-32(ا:ا)اكوأنفاعلىونحكمطرقاونفحص

لأنا:7-9()ا!ولنايخغفربهانعترفخطيةأىوجدنافإذا

.2(2:او)ا!رالميح،!سوعالآبعدشفغالنا

فاقبلوه،الإيمانفيضعيفهوومن5بول!:الرسولوتول

لمولاههو؟كركعبدتدكالذكيأنتمن..ألأفكار.لمحاكمةلا

:ا4)رو،يثبتأنقادراللهلأنضتولبهه.يقطأوثمت

الله:دينونات:لالا

حبالخلصينغ!اللهصيدفى:اللهدفونةأساس)1(

3:18،)!رالر!د،اللهابن"باسميؤنوالملأنهمأعمالهم

أنهم:رغم:9(ا6

ظاهرةاللهمعرفة5)ذ،يالاثممحجزونهلبهمالحق!عرفون-أ

العالم،خلقمنذترىالجظورةغصأمور....لأن!م

خى،ولاهرنهالرمد!ةقدرتهبالمصوعاتمدركة

.ا:18-.2()روعذر،بلاانهم

)رو،بالكذباللهحقاصتدلوا...اللهعرفواولما5-ب

.2(21-ه:ا

،1(2:ه)روتلوبهمفيمكتوبالاموسعصل-لأنب

أعمالهموحب2(:2)رو،الحق"حباللهوجديم

وبعحل،سالناصلهمكانإذاالناموسوبحسب6()2:

)روناصسبلاكانوا)ذاقلوبهمليالمكتوبالناموس

.1(أ-ه2:2

بحبكثيرةضرباتوالبعض،قيلةضرباتالبضوصينال

ولكن48(و:1247الوخطا!اهموجصامةصثويمدرجة

.21(3:غل2،.2:16:3،)روأحدمنهميخلصلن

نةينود

ا!ذينكلالآنالدنمو!زمنضىء)فلا،للمؤمينباببةأما

،والمكافآتالخيميقىولكن(،أ8:)رويوع،الميحفيهم

كمنيابةوماتلموتأ،لحابهمالنا!وسحفظقدالمشحلأن

كو)2المكسورالناموسعقابقحملأ1(1أو.و53:5"ش

5:1)2.

الع:اللهدالونات)2(

يابةككفارة-المبعحملدقد:الملبد!مونة"(

-ا.ا:.عب53،)إشالصيبعلخطاياناعقاب-عنا

الحطيةجدضبهفيابنهأرصل)ذفالله2:24،5(ابط12،

حمللغد.8:3()روالجسد،فيالخطةدان،الخطبةولأجل

ا:92،)كوخطاياناكلعناحمل.3:13()غلالخطيةلحنة

اصظاع،الآبيدىبينالروحكسلمأنوتجل،2(5:1كر2

بصاكانا،نحترففعندماا؟.3(.9)وو،اكمل)قدتولأن

قاوكأفنا،ابنهفيواحذااللهيحتبرنا،بانحلصاالمبحونقبل

:5:12،26-ارو)الحهاةلجدةفيهوقمنا،ممثناالمسبحلي

عل-الآنالدينونةمنضيءلااولهدا.22(:أ5أكو3-5،

.8:1()روكوع،المحفيهمالذفى

وراءاللهطرحهافقد،خطا!ا.علىالمؤمنورانفلن،وعيه

،2:ه38:71،43))شبعدفيماكذكرهايعودولن،ظهره

.ا:17(.عب31:34،)رمياأ:30،12مز

تقويمضكلفىهذاوع:المؤمنملوكعلىالحكم)دي(

عب1-15،8:كو03-11،32:)اكواللهمنوتأدب

يدانلاحنىالمؤمنعلىالتأدبهذااللهفيوفع،(213-5:1

شكلايأد-مذا!أخدوثد.ا:32(اكو)1الحالممع

الجدامةطبمتهلإخضاعال!ثطانيدمنضديدةصقات

:11)اكوالعالممنالمؤمنبأخذ!ىوقد،5:ه()اكو

.5:16(اوو03،

فيدينتقدالمؤمنخطاياانحيث:الممحكرعي)-(

5:21،كو8:32،)روالميحيوعالرببدطهضخص

مع،خطاياهعلىأخرىمرةالمؤمنيدانفلن2:24(ابط

المبحكرصي)أمامظهرأنلابدولكنه5:ه()اكوالعالم

أمكانخيراصنعمامج!بلالجدكانماواحدكلينال

ئتعرضأنفلابد.ا(14:.روميةا،5:.كو)2شزا،

جهاصتامخدمةكلفحمىيخلزم.الميحكرسىأمامأعصاله

فأ،7-6:9كل،9:6كو362،:21)توتق!هامؤمن

المؤمن،أعمالعلىالحكملهذاوتيجة2(.وه342:كو6:8،

اذا،الحالةهذهفيحتىولكن،المكافأةصيخرأوسينال

بخار،!"ولكنيخلصالحقيقيالمؤمنفإن،عملهاحترق

.1(ا-ه3:2)اكو
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دينونة

صلطانلمبضوميكون،الميحمعسنملكأنناوحبث

الملكني!نصعلىططانولآخركن،مدنعرعل

مجئهتجلسكرنالمبحكرسىأمامالوقوفأنفلابد،الألفي

تو.2:4(0رؤ4،1يهرذا،ه:41)زكللملكتدكيهمع

كرصأطممؤمنكلوقوففيم،سترةعميةذلكيكون

وأ،ا-15(3:2)اكوالربمعيكرنكطلقحالماالمبح

الكيدةاخطافعقبالساء!يكونالمحكر!أن

طكوته.لإفامةالأرضالىالمجدةالمحعودةوفيل

يأثعندماالقديمضبهالربجدين:إصراثلدفونة)د(

،2:33-044)حزقيالالملكوتإفامةوقبلقديهجمعمع

إدانةفيالأخوةالمرحلةهىهذهوصتكون،2-6(3:طدحى

تثثلأ)انظرمرازاعناأنبأأنسبقالتي،)سرائيلأمة

أوقعأنبحد،2-9(اريا،3،50.ا!،1اشاء6،ه28:

اياريخ.مدىعلىعديدةد!نوناتعلغ

وطيتا،زناحرلالآراءوتخلف:ايئمدبخونة)هـ(

التىالدينونة-أولأ:جزصعلىكهاالحديثجاءفقد

التفتالتيالأملعقابيأقيعدماالميحيوعالربصيصا

-ا32:)مموئلالفدبم!نحبهعلللففاءالمبحاضد5حول

هوالقصاص!ذا.3(و:942،و:2ا2زكأضاانضر،16

الحهدبنبواتجاءكاضعبهضايقواالذينلغاللهد!نونةذروة

25-حزقال،46-اهإريا13-23،إش)انظرالنديم

ت)ثايخةالميحمجىءعقبالأمكلدينولة-ثائا.32(

.3-46(ا25:

نأبحدإلا-الألفيملكه-الأرضعلىيملكلنفالرب

كلمةأنو!دو.يفحلولهكانواماعلىالحوبكليدفى

المدنجين()منالحوبالىلئر32(25:)تهنا،"العوب

كلفهاضطكايى"هرمجدون"صقمةفي!قتلوالمالذبن

أساسوجكون2(.ا-ا61،91:9او61:4)رؤجيرضهم

أحد1-فرادكأ-العوبهذهعاملتكيفهوالديخونةهذه

العبارةبهذهدثروهو،4(25:0)تالأصاغرأمزلاءإخرفي

ضحبمنواخرته(،1ا-4ا:2)بالميحيينشإخوتهإلى

.96:8(22:22،)مزالتديمالله

يكحن،الدينونةهذهطبيعةتحد!دئكلةفيماأصعبن

وسيكرن،قبلمنيخلصوالمأناسعننتحدثأنهاحيقةفي

أعصالهم،أطسعلىأبديةدينرنةأوأبديةبركةامانعيم

:3)روأعمالهأساسعلىأحديتررأنيمكنلاأنهجث

دكلونةمنجزكاتكونأنيمكىلافهي2:16(كل2،و.91

الذىالموتفكلتنطبقفهىولهذا،والأضرارللأبرارعامه

الحوبنةدكروتصف،ثافيةالميحمجيءعندقالئاجكون

الضيقةزشفي(والأمالرد)منالمؤنيننحوسلكهمعلي
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دروتريفس

لاسيدهبرنالجداءبأنالعب!ارةتفوذلكبحدوييقى

كانفإذا.4(25:6)تأبد!ةحياةالوالأبرارأبدىعذاب

بدون-الألفىالملكالىيدخلونالأبرارأنهوالمقصود

شيتدأو.مفهرئاالأمرلكان،الحلاعىموضوعالىإظرة

والأرجح.أبد!ة!اةإلىبمتؤدىجاةإلىصيدخلونأنهم

ذلكني)سرائلكلمنقويةبتوبةيتبأالكنابلأن-هو

:5هرشع،اا-.030نثا(،:ا1-03:ا2إزكالوف

))شواحديومفيالأمةتلكوخلاص:7(ارؤ3،تا-56

معنف!اليءفيحدث-:26(11رو3:9،زك66:8،

معاملةويهود(ص!يحن)منالمؤنينعاملتاييالأمتلك

،للحلكوتبالدخولفهالهميمعالتياللحظةففي.طية

!ولأنيمكنوهكذا،ويخلصونبالمحويعترفونجوبون

أبدية.حياةإلىجذهبون)نمالميحعم

:6كو)1المؤمنونفهاوجئارك:الملاثكةدكونة)و(

ارتاطمعالئطاند!نونةوقتفيض!حدثأنهاويدو،3(

أيفئاالظرأ-02،15:ا)رؤالأيضالعظيمبالعرشذلك

.6(يرذا،24:بط2

-اأ:02)الرؤياسفرفيعمانقرأ:الأثراودنونة)ز(

الألفيالميحمللثبدءزسيغومونالأبرارفالراقمون،15(

الأشرارأما،علحمسلطاذالثازللموتويى02:4(،)رؤ

الألفتغخىتعثىفلمالأمواتبقيماأما5:الفوليخج!حهم

الحظيمالعرشأمامدنمرتمف!تكون،02:ه()رؤالنة"

نأبمكزلاالتيأعحالهمحب؟أمر!نأساسعل"الأبيض

فكل5،الحياةسفرفيمكتوبةأحمائهموجودوعدم،تخلصهم

)رؤالنارأبحرةفيطرحالحياةضرفيميهرئايوجدلممن

.1(02:ه

:دينيون

)أشورالمظيمأشفرأسبههاايىالثحوببينالاسمهذا-سد

مرصمعااثرسوالذ-ش،الامرةمدنفيأضورملك(بانيبال

الىالي،منالراجحينالهودمنالثكوىفيالقضاءصاحب

شمباسمأنهقبلأظنوكاذ.4:9()عزأرتحثستاالملك

الكلمةهوالاسمهذاأنالآن!رجحولكن،العو!تلكس

ألفترجزروةبردياتذلكعلىتلىل!نضاة،تعنيالتىالأرامية

اوط!لر:البارةتمحوعيهمصر(،بصيدأصان)عد

....،والأفرستكيينالقضاةرمقانهما

د-ستريضة

الآلهة)كبرزف!هعالهأو"أرضعهمنمحناهثرنافيعلماسم



كورنتيدروس

لالرصروحنارصالةفيالاالاسمهذايذكرولا،(اليونانعند

جبالذىدلوترن!لكن5:الرصولتتولجث؟الثاثة

علياماذزابأعمالهفأذكره...يقبالابيهمالأولككونأن

الإخوةيقيلا،بهذهمكتفغرهولىاذ...خئةبأقوال

.1(.و)9البهيسة،من3وبطرديريدونالذينأيفئاويمنع

ولكنه،الكيةفياليادةمراكزثغلونكافوافىألهوييدو

.الأ:ل،يكونأنيحبكانلأنهامركرهاضخدامأساء

كورنتي:د-!س

(21أ:)1ائافيالمكابيين!واحدةمرةالاسمهذايذكر

الملكذلموبلاسفيهكتالذىالئهر31باتجاره

للملكنائنابمدفباأصبحوالدى-اليفانسأنطبوكى

لي5:يقولجث،الودالىرصاله-أوباتورأنطيوكى

شهرمنوالعر-كأالرابعني،والأربحينواثانةالمائةالة

!كاصموهوق.م.(.1641165في)أي،كورنتيد*س

ضهورأحدديرسشهرهويكونقد)أ(:ولكنه،سروف

.كلسيفوستارغفيمارضوان!5ضهرويقايل،المقدوصةالنة

انحطوطات!)ب(.تفربلااكورثى،كلمةتظلولكن

"ديوصكورطوس،صيةفيالاص!يذكر)الفولجلأما(اللاليية

حمتضهرلأيمعروفغ!اصمأيماوهو)*140!ة*(

الهراصم)كد!دلاصف(سأ"ددومحرروولكن،الحهور

زاثذاشهزاكانأنهابمضظن)%(.الكركتالةمناثاك

يإضاتوالهودالباييرنفحلكان!،الكبيةللةيضاف

الغرتالةوجموالآ-ثلاثأوصتنكلنيءشهر

الشهة.الةعن!وضاعرأحدتتص

:(سكوبا)فسوسورد

الاكر!،آلهةأحدوهر،زروسهيبدمن5سنا.يونالقاسم

)حدىوتمف.والحردالكرممرتجطاهومصوسكذكر.ولا

أصهاعايزااندمنتادفاد!ويخوساسالاكريقهالأططو

ناآلها،الظكاتآلهةرحثهفيتمجه،الظافرموكب!

كانواولذلك،الماعزكذ*لوذورلفطاهوأنوفمديبة

-ا(:ها1أخ2انظرمو)8-5"النيوس،اصمعليهالجلترن

اس"درونييوأسىحثتراقاهوللكرومالأولالموطن)نوقال

ابلقانبلادعبرعادتهاتقلتثمأ،لأأوربافي،هناكعبادته

ا!يةالأساطكلبعضونقول.)ايونانية(طببةقاضفرتحنى

و)نه،)حاحح!(ايكل،منزلهوسابنهواديخيرس"إن

أمامتخرقكانتعندماأمهرحمعن-كرلدأنتبل-اتزع

ولدوقد،تراهأنعلىأصرتالذكليالجقداز-سس،مجد

كانالذى،زدوسأبيهفخذمنالمحددالرفتقياد*نييرس،

الإلهحولندوركثرةأساطكلوفاك.فيخبطفد

الأو-!باكلديونيسيوس

آلهةيينكنفلم،لسردهاالمجاليتعلا"د!رييرس،

منقلوبهمإلىوأحبخيالهمالأتربهومنالاغرلى

صورةالاغردقهمحي()المآ"ايراجيدياأوكانت،"دكونيسيوسه

من!لكانالذى،الحمرالهاياكوسأالالهعبادةعورمن

"ددرنييرس،كانلقد.مجنولاوصنلفاجر،حكيفاالازح

!كنلمو.الوقتنف!فيوالروحالحواسمجاطب،عندهم

ميثةنهى،المللعلبحثماحولهابوجةالأساطيرفي

وفي،بالألمتجو،جرانجابعضضى،والأحزانبالأفراح

بالنصر.ضهزجأخرىجوانب

صضارأحدالقديمةالأساطرفي"درونجهوس،كانلتد

وثلهماق،مرتينصوى"الإلياذةهفييذكرلم،الآلهة

الأويبآلةكلمنللانانأتربكانأنهالا،"الأود!ة،

جذاعوئاوكان،6و)نائاد!لفايتصورونهكانواضد.الظام

)!نا،ول-اأتيها،ديالكرومالمكوةالمنحدرات-نعند

اباكوس،عبادةالمحاانتقلتالتيالاكركلط(لبلادالقدبم3الا

برصل!تحكان،الكرومأعادولى.لراقباطربىعندريحبهمن

الكرومأكصانفيالحباةتدبوعندما،الجصرمةالنةمنخمر

ل!دالمرحةايبيحبأناضديرنمبىنكانرا،الجدكدةالةفي

.الجوادالصخي

خحهائم،الاءفيالجراربطونظلمةقالخمردفنوكان

ل!نانالكبرىالصحرةالىرومزان)نما،الريعاحتفالاتفي

تكنولم.وبهملأبهجحاةيلالإلهعبدةقامةيلى،ففه

الزتكذلككانبل،ل!لهالوحيدالحكلظهرهيالخمر

للعادةوطنخا،لبثوةالفانوسه2"دكان.والفمع

البيعة،قوانين!ىالفاكان!،للجاةوالئا،الجد!ة

1،ممار،الأضهاءكلوتاهللجاةاهيء،والتاءايك!يرشل

فيالمدفونةابذرةمنالخرةانثاقلصاء،مطضهبأوص

الكبوةالأمةكانتثموص،الحهةالككتتكلالرأو،الأرفى

لندو.د!رنبمسلكريمالمهمةالموكبؤاياسللمفر

مك)2)يفاضوأنطوكى،ا:33(4مك)2نكانورظن

.ددر!يوسعادةعل!ترضرالنالهودانخطأ6:7(

الأرووباغي:دورفيوس

عندمايول!الرصرل!دعلىآمنوقد،أثارجالاتأحد

اولكن:نقرأحيث،أثافي،باكوس"أر-سسفيكتكلموقف

وامرأةالأرووباغيدلمويخيرسمنهم،وامنوابهالتصقواأناضا

نعرفولا.17:34()أعممهما،وآخروندامرساعها

داكوسأرروسفضاةأحدكانأنه!دوأنهالا،عنهالكلو

أستفأرلكانإنهالرواباتاحدىوتقول.عرالاثني

الامبراطورأ!امثالمدتتلكفياستهدو)نه،6يخاز،للكنية

)نه-كئيزابهاكتدلا-أخرىروايةوتقول.ثوقيانوس
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الأريوباغ!ديونيسيوس

علرأصهفطمتجتباريىإلىأر!ومهاروماالىهاجر

دييس،5القدسمنفرناوتتخذ.)مونمارتر(الهيد،،جبل

لها.وحائابطلأ)د!رنييوس(
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ا!ر-،باكيديونيسيولر

الر!ى،القرونفيانثرتمز!ةمحاباتبمضوهناك

لإترجعلاأغاإد،زوزاالأريولاغيد!ونييرسالىتنسب

.الخاصالقرنقبل!ا



ذئب

*6

فىا

)ذا!

ؤشا:

الحبريةفيواعه،الكلبضيةعنمقرسحيوانالذئب

،652:ه:11،6)كأ94:27،)تكالرمةفي؟ذلب،5هو

اسأما.3:3(صفا:8،حب22:27،حز5:6،)رعا

:7)تايونايةفي)مىكللا!لوكرس،5فهوالجد!د9لعهدل

2(.02:9أع،01:21ور:01،3لو،51،01:61

إلا،الذثابصحجئاأضخمالكلابأنراعيحضومناك

أشاتضمالتىالكليةالفصيلةأفرادأشرسعوالذئبأن

ثمذئاأصلأالكلبكان،قد.آوىواينواالعلبالكلب

منعلةأنراعوجودوركم.جذاتدبمةع!ودفياضؤنى

)لاستثناءحمطأنهاالا6متميزةأنواغاابعض!تبرها،ال!ئاب

نرعتحتتدخل(أمركافيالصن!ء*!أالتيىطذث

.منعقه()كط،د"،لوبوس"كايىالعلمىاعهواحد

!نهرجلا،اللونفاتحالحجمكبكلوفلسطينصورلهاوذئب

.الذلابكلمثلليلأللصيديخرجوهو،باعاتفيللصط

،(01:21ورحنا)انظروالماعزللتمالأولالححوالذئبويقبر

:المقدسالكابليللذئبالإضاراتمعظمفيواضحأمروهو

عنحزقيال!ول!.:47(94)تكنترس،ذئب"بخامين

لحفكخطفاخاطفةكذئابو!افيرؤطؤها5:أورضليم

عهاتولهماوهو،22:27()حزالنفرس،لاهلاكالدم

لاذئابقضاتها.زائرةأصدر!هافيرؤطؤها5:صيا

النبي:)رميا!وللذلك3:3(،)صفالماح،الىضاكقرن

لجكهم،المساءذثب.الوعرمنالأسديضربهمذلكأجل"من

ذئب

أ+أ!ا

"خبلهاةبالفولالكلدانينخلحبمرلىوبصف5:6(.))رما

!نبأ؟.:8(1)حبالماء،ذئابمنوأحداكورمنأصع

تصورممفيآوىبناتاقصيحصوفبأنهالبابليينعنإضعياء

.أ:22(3)اثىايحم،ياكلذوالذئاب

ذئب

ثياليفيكأتونكم"الذفىالكذبةالأنياءمنالربويحذر

انظر7،1:ه)ت،خاطفةذئابداخلعنولبههمالححلان

.02؟92(أعا:3،.لو01:16،تأيفئا

)اش،الحروفمعالذثيخكن5:)ضعياءنبوةأما

ايبنيأكلوالأصدمغا!عيانوالحملوهالذئب،ا:6(ا

الىث!مجازأفهاعلالبمضفيحملها2(65:ه))شكالبقر،

ابحضورراها،الملكوتفيالثموبجمغبيناللامسيادة

(302:)أعشيء،كلرد"أزنةالىالعردةعنفيةالآخر

"تعتقحين،القوطقبلالأولىطيحثهاإلىالكاثناتدتحرحين
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ورث!ؤاب-ذئب

.21(8:)روالنادهعودةمناطلنة

وث!لب:!ؤالي:رلي

جهرشرأسعلكانامحمامانام!انوذثه"كرا-

،ابمرجالأصعاوند6جم!ونضدالحر-زالمد،نض

ورجالهحمدعونهبمظما.8:3(7،2:ه)ضوخلوهما

وكروايالأيواقوفر*االمد!ان!نعلةعلعكةالئلاثالأطال

رصلأجمصنرطفأ،أمامهمالمد!انضجقهر-،ابخرار

يارة!تورالميا.نأ!نوا5:المممانضللتاهفرايمجعلكليل

كيائاوخلوا،وذلئاكرائاالمدكانحنأم!ى،أسكوا،والأردن

ولأدوا...ذثمسرةزضتلر.ذئ!أما،كرابصخرةعلى

-ا7:9)ننىهالأردنعبرمنجدمحونللىوذدبكرابيرأس

ولا"،صهاكلااللذ!الم!ننعلاط!اأطلتىوثد25(

فيالأر،نفر!لكاناأكماالأرجحولكن،الآنموضعهما

يم.اافى

تديمةعا!ةفهى،مآبخيعلالحواناتأعاءاطلاقأط

دضىكان!)ن،الوثةالرمؤزأو"الالوطم،تريثترعلل

هذهسنات4افناكانذلكمنالتصدأن!ونالعلصاء

زالتوما،ممالأعدا.لأخاتالأنا،علالمفترصةالحهوانات

الثعرلى.شكدعوجوتالطثةهنه

!هااستأصل،فلالةعحركةكا.تكةالمصأنوصمو

عدد.!ككانالذىالمد!انضحممقالآطالورجالهجدعون

لأن5:قولبى)ضطء)نحتى1(0)ض!0001355:8

كلم!!كركنشر.وفضىمحفهوصاثفلهن!

برعباوتيم:أضورعننول!،9:4())ش6مطن

:ا.))كأاكرال!صغرةعندسد!انكضرةموطاالجنود

اافعل:تائلأ،أعداعهمحدأنالربمنالمرنم!اللب!.26(

.ثومثلكرا-ثلضرفاعيماجملهم...بمد!ان؟بهم

.1(83:9-اأمزأمراثهم،صصلحاعوثلزبحوثل

)ذب!

:نذبا-ببافى

أجابكبرمنومي،الأبخحةثانةالحراتشالذياب

لجاءطأنويو.الأكذ*وتلوثالأومةمنالك!ثر

العطار،طيبوبخمرتنالميت"الذكابأنمنالجامعةضر

الذبابةالىيئو،)ذيو-،(الحبر!ةفيوالكلمةا-:ا.)جا

تفدالتىصلاول)!اع!هديموست!،هموصكاابزية

.الم!ر
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سفرالرديأن!يومذلكلوكون5:النبياضعاءقىلأط

أرضلالذىولبحل،سرترعأ-!ىل!ذىللذيالي

ذكايةأوا!ملزلالةللىك!أنهفالآرجح،(781:ثاشاضوره

ل!لرعزناوالذياب.والحهوانالإنانكاجماليالماضة

ضد،لأشورالسكر*للفوةوالنحل،لمصر4السكرالفوة

صنعونالمصر!فدماءفكان،والإلحاحكالحنادالذيايةاثرت

الملايةال)صارةذكايةضكلعلالحكر!ةالأوحمة

اذياب،الر!ةالكلمةانال!حضو!تول.التاللوالاتجال

.عاد،ذث5كلمالأنهوطردنخىأى"ذ:هكلصةشطخوفة

الراتالفريةلمصرأرفى*تالتي"الذيانهامرابأما

صصكن"أروب،(هيهناالعر!ة!والكلمة3،ا2-81:)خر

ك!هااوالزرقاءالذبابةاوالمنزيةالذكابةالىالإضارةتكونأن

ا!اتونا،ضلىالماصومنا،الحدطة!ذ!ابأنواعمن

وابحوفىالذياننجاءأعر5:المرلموشول.طحالذىالماعى

الكلمةننىترجمتوقد.3(ا:ا50)مزغرمهماصق

!عرضاعلماأرسل:النولل"بعوضهالى"أرو-،الحبر!ة

النوعمنكانأنه!يتدمما4(78:ه)مزفاكلهم،)أروب(

.الماصالثاتي

الكالىمنكل!ةمراضعؤالمذكورالدردأنوالأرجح

:525،6.:7:571،أ*-61:4،2خروج)انظرالمقدس

يواقلكلضانرى)اليالجزلةالد!اية!تاتهو(41:11)ض

اينأ.

ولأدفلطضجهاتكللالانتثارواصةالمنزيةوالذياية

والفضلاتالقصاصةكوامحولوجمنهاصة،الأو!الرق

فهخخرجسض!هاالأنثىشعحيث،واهموانهةالإناضة

أ!اميضحةخلالوفي،الفضلاتعلىتتغذى)دودة(6)كرفة

ئللة-أ!اميحد-نائخرج،اللرنحمراءاعذراء،الىكحول

حوالىالصهفليكلهاالدورةهنهوتنرق.كاملةحرة

فيواحتذيايةمننوالدأنيمكنوهكذا،يوئاعراثنى

.الذكابملامنشجملأعثر!مخوواحدةسنةخلال

،هالرض"يعلأىربوله"يعليعبصرنالعقرونونوكان

"الذياب"رباىزيو-،يعل5ل!اضزاءالعردحؤلاوتد

.(1و+6و2:امل)2

ذ!حة:

ل!له،قريائالهق!ميذكحمالمذ!حةأوالذ!ح:!عر!فاأولأ

مذهلاصتمادةأو،الإلهمعموءةعلاتةيكوفىذلكككونوتد

المميةابا!ة!ي،بهاللاحتنالأوعلهاللحفاظاوالعلاتة

هىتحتبر،القحمفيالمركلةالسورفيكانتبل،الد!انةفي

ناكوكانت.الباداتلكلصاحبوعمل،الد!انةكل



ذل!حة

وأالإلهلاسنرضاءأحبائاف!نت،تفديمهاوراءكثرةدوافع

والتين،ابحلقصة)انظرللألهطمامتقديمأو،خطأعنلتكفص

المحارف"دائرةمنا!لدهذافيدانيالمنالأبوكر!يالجزءفي

أوع!الاتكالعننيزاأو،للإلهرضوةأو،الكتايةا(

وأالتوبةعنللتعبصأو،لهالبهرنقديمأومخوهمنالالتزام

الويلةتحتبروكانت.مجت!عةكلهاكهاأو،التحبدأوالإيمان

."قربان،كلمةجاءتفاومن،الإلهالىللاقترابالوحيدة

الىوالحاجةبالمعروفوالإتراراجمرامعنتحبركانتأنها!

الإله.

تفدبملأةأكلإن:الد!حةوطيعةأصل:لأ!ا.

عصورالىورجعلأنهالأسراروتحوطهالفمرضيلفهأمرالذدائح

الذبائح،تقدبمحقيقةالنكولىضرباو!جل.الناريخقبلما

فيعنهانقرأأنناكا.بدأتكيفعنضيثايذكرلاولكنه

وتفنها.تقرهاموصىضرحةنجدئم،الآباءعمور

أقدمنذالثحوبكلعدضاثغاأمزاالذبائحتقديمكانلقد

7أن!،ذلكفيالمحكمةطقوحمالهاالهنديةفاليدا،الحصور

فيوالهنردوالأفرقنوالرومانواليرنانالا!ةالضعوب!ض

لمذلككانوان،بر!ةذباثحيندمونكانوا،المكك

!دصنفإضه!مذلكومع،الأ!لصننأضرالياسكانعد!عرف

حصاةأوعلمنيعضئايفدمفبعضهم،فيلكضبفاضهئا

ل!له.حريةأو

الكتابعنبعيذا-النظر!اتمنالكثوالحلماءاخرضوقدا

وتلخص.الثعوبكل!نالأمرهذاضوعيبر!ر-المتدس

الآقي:فيالنظرياتهذ.

سبق؟-الإنساناتكارمنأ!االطماهيعضظن)1(

أو!را!أواير!مودةعلاتلنكوفى-الفول

أوئقعهـدفيللدخولالطعاملمئاركهأو،لاسزضاله

اييالطودولالباداتتا!امنأفها(!ئاابحنىينلن)2(

الحابد،صو)ذ،ما!وانزالإلهروحيوجودتحخد

كلننهدوككب،الإله5!اصفهوالذ!حةمن

وفي.للذ!ةالتيوالأدلةوالحقل!ةالج!امةالصفات

كتعىودذلكالدمكثربالحايدكانالحالاتيمفى

الحعوانلحمنخونالأحيانبعف!فيكانرا!.الحياة

.كاغعاةيخبضمازالوهوأىتمائابموتأنقبل

أمرالذيثحتقديمان!تولونالمقدسالكابعلماءأما)3(

أساسعلذلكو!نون،البما!ةمنذل!ناناللهوضعه

جث،ايكوفىصنرمنالرابعالأسحاحفىجاءما

وقمم،للر-قرلائاالأرضثارمنقدمقاين)أن:نقرأ

الىالربفنظر.حمانهاومنغنمهأبكارمنأفئاهاليل

ك)كظر،لموقربانهقايينإلىولكن.وقربا،هابل

بالإيمان5:الحبراننالىالرطلةكابويقول.4(و:43

،ا:4(ا)عبقاينن،منأفضلذبيحةللهمابيلقدم

جحلالدىهوالإيمانأنحيث:أحم!38"فابر،ويقرل

علىكانالإكانهذاأنفلابد،اللهأماممقبولةالذسحة

هذهفبدرلى،قبلمنبهاأمراللهمنمحددةوصيةأصاس

كونلا،الذبيحةفاعلبةلفمانالمحددةالإلهةالوصية

بكونلكي:أخرىوببارة.هايللإيمانمفىنمة

هذايكونأنلابد،!حيحوتوحهثابتأصاسل!يمان

دقةبكلالله)رادةعن!بر،اللهمنباعلانالأساس

كابهني3)+لأهكنه)فربرن،يذببل،ووضوح

التيالجلردأنفيؤكدزلكمنأبعدال،الكابارصز

ثباثحجلردكانت،عرجهماليستروحراءلآدماللهألبها

زلك.ننيماهناكولش،عنهمائدت

موسى:عمرتبلال!بائح:ثالا

وتجول،هال!لعنجاءماهوالذبائحعننقرأمرةأول)1(

فاونلقرباناللهرفنىصببأنك!ونوممرى.لذبيحتهالله

هذاذكرلاالكابكانوإ)ن،الدممنتردالهخلوهو

صراحة.

نوحوبنى5:الفلكمنخروجهعذ*نوحعننقرأثم)2(

اليوركلومنالطاهرةالبهمصمنوأخذللربمذبخا

الرضا،رائحةالربخم،الذبحعلمحرقاتوأصحدالطاهرة

لله،وتعبدضكر.عنتبهزاذلكوكان.2(او8.2:)تك

.:7(ا؟)عبالإكانهححبالذىللبروارثاصار5وهكنا

الكلمانونأورزذيائحتدمأنه)يراهيمعننترأولا)3(

مذلخاهناك"ينىضكيمالىوسلعندماولكن،حاراندأو

يهلبتيلىانخلوعنما.1:7(2)تكله،!رالذىللرب

ولما.:8(21)تكالر-،3كاودعاللربعذدخاناكاشى

با3فاكدعااولآهناكعملهالذىالمذبح"ع!نللىعاد

عدوأتام"وأقخامهنقلضعاثما:4(3)تك،الرب

)تك،للربمذيخافاكنى،حرونفيالتيممراطوطات

ثلالةوعزةثلا!ةعجلة5يأخذأنالربو!أص..:18(13

للربذ!حةوقد!هاافأخذها.،وحماتوكامةث!فاوكثا

.18(اوو.ا:59أنككائا،الراممعالربنطع"حهث

الرمدى،الإلهالرب3بافاكودعاصغي!ر!)يراهيموأقام

.:33(712لك

عنالئكوينصفرمنوالفمرفىالافيالأصحاحزونقرأ

ذلكوكان،محرفة)سحقابنهكدمأن)يراميمأوضككعف

منالربملاكناط.وهفاك،للهوتعبده!إانهلقوةامتحائا
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ذييحة

ونظرعينههإلراهبمفرفع...الفلامالى!دكتمدلا...السماء

وأخذ)لراميمفذهب.ثقرتالغاكةفيممكاوراعهكبقلاذا

.أ-13(ا22:)تك،ابنهعنعرضئاعرفةوأ!حد.الكبق

)براهبم.فدمبالإيمان5:الحبرانينالىالرصالةكا-لبوكفول

تادراللهأنحب)ذ...وجد.المواجمدتجلالذى..اسحق

ثال،قأ!ضئاأخذ.ممالذك،أيضئ!االأمواتمنالإتامةعل

الحظيمالفداءلحيمثالأذلكفكان.ا-91(ا:7ا)عي

.2:2()ا!والحالمكلعنكفارةنفهاللهابنقدمحين

لمقدموكان،الآباءزمنقعاشأنهوالأرجح:أروب)4(

وجدفواينيأخطأربما5؟قاللأنهأولادهعنذبائحباستمرار

)أيوبالأكام،صيفحلأ!وبكانهكذا.قلربهمفياللهعل

وهكذا.محتملةخدةأىعنايكغوهوغرففكان.ه(:ا

.:7-9(42)أروبالربأمرعلىبخاءعرناتأصدقاؤهفدم

جع،ب!فيدالممذبحلاسحقكانأنه!لر:اسحق)5(

لله،وتبدهشكرهعنتحبيرابانتظامذ؟لحعيهقدمكان

.2(26:ه7لكوتومهنفهعنوتكيزا

بالبركةووعدهحلمفيلهاللهظهرعندما:يمقوب)6(

تحتوضحهالذىالحجروأخذالصباحقبكر5،ولنلهله

وبمد:18(28)تكرأصه،علزيئاوصبدوذاوأقامهرأصه

)خوتهودعاذ!حة،اذبح:لابانعخالهصلام!دظعأن

)33:شكيمفيمذبخاأفام!.31:54(،نكطعائالهأكلوا

.)35:7(مذبخاأهناكالني!لييتالىعادوعندما.2(.

ذبلالحذبح5،مصرالىطر!تهفي،جعب!الىوصلوكدما

)دحق،)46:1(.أ!هلإله

إص!لبلفيأنفيضكلا:مصرفي)صاليلبنو)7(

مو!طلبفحندما،لآلهمالذبهلحقدمرنالمصرونضاهلوا

الهنا،للرباونذبحالبركةدليعيدواالشمب!طلقأنفرعونش

ش5:دطيل،فرعونيدمثىلم7:16(ا-5،3:)خر

القمتبقىأنفرعونأرادولما.:8(01)1،!ذبونالذينهم

لعبادةنأخذنالأننا.ظلف!قىلا5:موصىلهنال(وابقر

.2(01:6)خر)نا،الرب

والحتبةالقائمتنعلىالدمورئواالفصحذكواذلكويحد

الدمفأرى5:الربوعدحبعنهمالمهلكالملاكفحبر،العليا

.(213:1)خر،عنكمواعبر

مو!ظكلفعندما،موصىوحمو!!انكاهن:يرون)8(

وذباهلح"محرقةيرونأخذثبهمعاللهعملهماكلعنوحمع

.:12(18)خرلله،

الجزءكانتالذيائحأنالوا!نحمنأنههيوالخلاصة

الذيا!دخاننكان،التدبملماولكل!البادةفيالأط!
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والممايد.المرتفطتمنلاسترار!تماعد

موسى:عدليال!بالح:رالفا

)تامةهىالأطجةمو!خدمةكانت:المهددصة1()

وكان.يخاءجبلكدهذاتموقد.والله)صراثيلفيالحهد

يحدللذبالحالضراثعوجاءت.الطاعةهوالعهدهذاأطس

،ا:22(5صم1)انظرطاعةبمونللذبائحقيصةفلا،ذلك

آ،ء2اكلململأفي5:ابخياريافمعللهمالرب!وللذلك

وذ!حة،محرتةجهةمنمصرأرضشأخرجنهمورمأوصبهمولا

لكمفأكونصوقياحمعوا5:قائلأالآمربذاأوصتهم)نمايل

.22(و72:ا)ارياثحئا،لىتكونرنوأنغالفا

وأحكامه،اللهأتوالبجميعال!ثمبمو!ىحدثوحالما

بغموسىفكتب،واحدبصوتالشعببغعلهاوافق

...الجبلأسفلفيمذبخاوبنىالصباحفي)وبكر،الأقوال

فأخذ.الثرانمنللربصلامةذبائحوذ!ثوامحرفاتفأصعدوا

علىرضهالدمونصف،الطسوسفيووضعهالدمنصفمو!

:ضالوا.الثحبمامعفيوقرأالمهدكتابوأخذ.المذبح

ور!قالدممر!وأخذ.لهونمعنفعلالرببهتكلمماكل5

علىمعكمالربق!هالذىالعهددمهوذا:وقالالثعيعلى

هوفاالبارزوالمرضوع.:3ء(42)خر،الأقرالهذ.جغ

لنكفوللهئدتحهاةفالدم.والتكرسللتكفير،المدمرش

الله،عندمقبولأالثميفأصح،الشعصوعنالمذس. بح.!
،للدماللهثربالاشارةثمةويى.اليهالاخ!رابيتطع

.الاصعبادةفيضاثعةكانتالتيالعفبدةوهى

بإتامةمو!الربأمر:الث!هادةخمةليديمع)2(1

وبمد.العبلكلالعبادةمركزلتكونالبريةفيالهادةخهحة

انايةالسنةمنالأولالشهرمنالأولاليومفيالحيمةأقبتأن

الربيهأمرماكلحسب،مصرمناصراثيلبنيلخروج

وأ!مدالاجماعخهمةبابعندالهرتمذبحاوضع،مو!

السحابةغطتثم...موصىالربأمر!،وايقدمةالمحرتةعلبه

.2-34(:049)خرالمكن،الرببهاءوصلأالاجتماعخيمة

1:1(الاالاجقاع،خيمةمنوكلمهمو!الربوادعا

تقدكهايجبالتىالختلفةالذبائحبخصرعىالنحلهماتوأعطاه

دفول)ذنفوصهمعنللتكفصجميعهاوكانت.الخيمةلللرب

أعقكمفأنا،الممدهىالجدنفسلأن5:جلاءبكللهم

عنكفرالدملأن.نفوسكمعنلتكفكلالمذبحعل!ياه

الرببهاأمرالتيالرثةوالذباثح.ا(اا:7الاابفى،

وتىاللهبمجدخمىبماتبدأ،الإلهيترمهاعبهيمو!

كذيتوتتىاهرقةبذبحةنجلأ،الإنانعاجةضبما

.9:ا-6:7(الاا+م



المحرقةذ!حة

الحرتة:ذبيحة

منصحيخاذكزاتكونأنيجبكان:لقدجماكية1()

وبفعالاجماعخيمةبابالىالعابدبهيأقي،الغنممنأوابقر

عوضئالتكرنبالذيحةنفهتحدأنهأى،ا!رفةرأسعلىيده

،الربأمامالمالالىالمذبحجانبعلىوكذبحها،كه

مذبحعلمديراوءضونهالدمالكفةهرونبخوويقرب

وبسلخ.الحيمةبابأصامالذى(النحا!المذبح)أىالمحرقة

الأحناءويغل،مفاصلها(كد)أىتطحهاالوبقطحهاالمحرقة

وتودمحرتةالمذبحعلىالجميعالكاهنويوتد،بماءوائ!رع

.للربسروررائحة

أنراخمنأوايامنمن،الطرعنالمحرتةكات)ذاأما

علىدمهو!صررأصهو!كزالمذبحالىالكاهن!دمه،الحعام

جانبإلىويطرحهابفرثهاحوصلتهويخزع،المذبححائط

يفصله،ولاجناحيهبينركقه،الرمادمكانإلىصرفاالمذبح

للرب!رورراثحةوقودمحرقة)نه،المذبحعلىالكاهنوكوقده

.أ:ا-17(الا

صباحكلمحرقةنقدمأنبحبكان:ا!رتةثريعة)2(

وتكرن،28:3-8(عدد93،و92:38)خرمساءوكل

يلبىثم.الصاححتىاليلكلالمذبحفوقالموفدةعلىامرقة

الذبيحةرمادويرفعكانمنوصاويلكانمنثوئاالكاهن

ويخرجأخرىئائاويلب!ثابهيخلعئم،المذبحببابوفعه

المذبحعلىتتقدوالنار.طامرمكانإلىالمحلةخارجالىالرماد

.6:8-13(الاتطفألاالدوامعلى

:6)عددتنجس)ذامحرقة!قدمأنالنذ!رعلىيحبوكان

.6:13-16()عداتذارهأياماكالعندوكذلك،ا(.و9

صحيحانحولانخروفادصبتكلئقدمأنيجبكان!

شهركلأولفيوئقدم.9(:28)عدالدائمةالمحرتعنفضلأ

28:)عدصحيحةحولةخرافوسبعةواحدوكبثىثوران

اليوموفي.28:27()عدالاكورةيومفيذلكوثل،1(1

وسبعةواحدوكبقواحدثورثقدمالابعالسهرمنالأول

العاضراليومنيذلكوثل2(92:)عدصحيحةحوليةخراف

الهر،ففسمنعرالحاصاليوموفي.92:8()عد

حولئا،خروفاعثمروأربعةوكشينثوزادثرثلالة!ربون

عددفيصبحالابعايرمحتىيوئاالئرانعدديتناقصئم

)عدصحيخاحوئاخروفاعروأربعةكئينمعصبحةالئوان

والصثرينالافياليومفي)أيالثامناليوموفي.1-34(9:22

حرافوبحةواحذاوكثئاواحذاثرزايقربونالثهر(من

.36(و92:35)عددصحيحةحولية

نأاصائيلبيو!فيالنازلينللغرباءمسموخاوكان

.22:18(أ:7،8الامحرتة!دموا

المحرقةذبيحة

نأالمف!ر!منالكوون!ى:ا!رتة)يهلرمزما)3(

الربتقديمالىتئر،بمامهاتحرقكانتايىافىسقةذبيحة

وكانت.9:14()عبعببلاللهأزلميبروحنفهيوع

النحاسىالمذبحلشسىخى،الذبالحكلأطسهىالمحرقة

التي،اغ(3804:600:ا،35:16،)خرأالمحرفة)مذبح

صنع!ا"بحدفالميح،،نهازاليلأالدوامعلىتقدنارهاكانت

)عبالأعالى،فيالحظمةيمينفيجلىلخطاياناتطهيزابنفصه

.9:24()عبلأجبا!اللهوجهأمامالآنأليظهر0ا:3(

الربعملقيه!ةأصاسعلىيخهالآناللهأماممقبولونونحن

الصيب.علىبرع

زيتعدبهئسكبدفبقمنتقدمكانت:الدقيقكقدمة

معفبضتهملءتذكارهامهاالكاهنويأحذ،لانعليهويوضع

.للربسروررائحةوقودالمذبحعلىالكاهنولوتدهالبانكل

فطبرارقاقاأوبزيتميرتةفطيرمنأقراصئاتكرنأنيمكنوكان

ويأخذ،طاجنيأوالصاجعلىتقدمةأو،بزت!دهولة

رائحةوتودالمذبحعلىويوتدهتذكارهاايقدمةمنالكاهن

جرلابابارشرئافريكاتكونأنيمكنكانكا.للربصولي

منخاليةمملحةتكونأنصبوكان.باكوراتنقدمةصتا

.أ-18(2:16:4-16،الاعلوكلخمبركل

كثيراإذالمحرقةلذبيحةمكملةكانتالتقدمةأنالبحضويرى

:2828عد،7:3723:81،الاوتقدمتها"المحرتة5تدكرما

،الدممنخاليةالدقيقتفدمةوكانت.9:7(دانجال3،وا

علىجاتهونقاءناصوتهطهارةفيالمتج!دالمحنرىو!ا

نفسهقدموأخيرا،صورهيخاالآباللهوحدالتيالأرض

بالزيتالملترتةالأقراصأن!.طيةراثحةللهمحرقةكذيحة

بالروحالعذراءمريمبطنفييهحبلقدالمشحأدالىإشارةفيها

إشارةالتقدمةعلىيكبالزيتكان؟:35(1الوالفد!

ت)سودتعندالقدسبالروحيوعالربمسحإلى

البانأما.ا:9(عب01:38،أع4،18:اولو3:16،

تكريسإلىفيضو،كلهومجرقالتقدمةعلىيرضعكانالذي

الذكية.حياتهورانحةالكاملالمسبح

،7:12الااللامةذبيحةمعأيضئاتقربالتقدمةوكانث

عد:1،51،24.و7:9الاوالائمالخطةذبيحةو-،9:4(

،17(و9:4الاهرونتكريىوعند،:9(18ا:،-5،9

المواصموفي،31(و12و02و41:01الاالأبرصتطهيروعهد

)عدالذيرأياماكمالوعد،37(او6أو23:3الاوالأعاد

هرونبنبألعازارمنوطةالتقدمةمئولةوكانت.6:ها(

.(4:61)عدالكاهن

علىتوضعريخفاعثرائىمنتقدمةأالوجوه!خبزوكان

.24:ه-9(الاجتيومكلالربأعامالطاهرةالماندة
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السلامةذل!حة

السلاهة:ذبيحة

الركة.عنوتببزابففلهواعتراثاللهئكراتقدموكانت

اللامة،زيحةمنجزء!نالرفيعةوساقايردروصدروكان

ذبيحةدميرشوكان.7:92-34(الاويخهفرونوكانا

والكليتانوالكبدكلهالثحمأما،صنديراالمذبحعلىاللامة

وكان.أللر!وقود!طعامالمذبحعلىالكاهنيخوقدهاوالألية

.(1ا-37:الاسلا!ةذيحةالحنمأوالبقرأئىتقدمأنيمكن

-سمفييأكلوهاأزمعهومنمقدمهاعلفكانالذبيحةباقيأما

وأنذزاكانتإذاأما.الصباحإلىضينافهيبقيلا،تقدبمها

ماأما.التالميالومفينهافضلطيؤكلأنيمكنمكاننافلة

.بنارفيحرقافالثالومإلىبفى

فطيرورقاقبزيتمتوتةفطيرأنراصمعهايقذموكان

أقراصمعبزيتملتوتةأقراصئامربوكاودفيقابزيتمدهرنة

للر!رفيعةقربانكلصواحذاالكاهنيأخذ،خمرخبز

.2(1-711:الااللامةذبيحةدمرو!قالذىللكاهنتعطى

وجودإلىيشرهناالخبزفيالحمرأنالمفسرينبحضويرى

الخبزأذحيثولكن،ا:8()ايوالذبيحةمفدمفيالخطبة

سلطاكاالخطيةضدت؟،الخموةمفعولبطلضداباردخل

.6:14()روالمؤمنعلى

وعدرالرفيعةساقيأكلواأنوبخاتهوسههرونع!لىوكان

ايأقيأنيلزمكان!.:14(ا.الاطاهرمكانفيالترديد

الصحراءوجهعلىيذبكركاالتىبذبائحهما!ريلبنو

ويذ!كوهاالكاهنالىالاجماعخيمةبابالىللربويقدموها

.ا:5(7الا،للربسلامةذباثح

منخاليةأيصجحةالسلامةذبيحةتكونأن!بهبوكان

بتقديممسموخاكانولكن،2(ا3:22:ا،الاعيبكل

.22:23(الانافلةالقزمأوالزواثديالاةأوائور

خروفينمنتتكونالخسينعيدفىاللامةذبيحةوكانت

يكملأنيوم-عليهفكانالنذيرأما.1(239:الاحولون

صلمعسلامةذليحةصحيخاواحذاكمئايقدمأن-انتذاره

ذيحةتخاالتيالنارعلىويجعلهانتذارهرأسشعرويحلق،فطر

كانراالثهورورؤوسالأعيادوفي.أ-18(64:الااللامة

صلامم.وذباهلحمحرقاتهمعلىبالأبواقيضربون

اططعة؟ذبيحة

عنللنكفرتفدمالذلعحةهذهكانت:ثقد!اأحوال)1(

اذاعوكذلك.الخطأاكتئافعند،الجهلأوالهوخطايا

وعي،ك!عننجئاضئاساذاأو،بهيخبرولمحلفاأحد

تختلفوكانت.5:ا-4(الابئفيهمفترطاحلف)ذاأوا
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الحطيةذييحة

الاممسرحكاهىمنتصدرلقد،مطصرتمنباخلاف

منأو،2(أ-ا4:3الاالجماعةكلمنأو،4:3-12(

البعامةمنأحد!أو،22-26(:4الاالرؤساءأحد

.3(:27-ه4الا

نأعيهكان،انحطيءالكاهناتحافي:مفد!اواجمب)2(

يدهويفععالاجتماخيمةيابإلىبهيأقيصحيخاثوزايقرب

تخطىءعهدما:كذلك.الربأمامالثورويذبحالوررأسعلى

خب!ةفدامإلىصجخاثرزابفربونكانوا،الجصاعة

ويذبحاثوررأسعلىأيديهمالجماعةشيوحويضع،الاجماع

2(.هو51:42عددأضئاانظر2،:3-ا4الاالرهـءأمامالئور

منبتيهىيأ!أنعيهفكان،الرؤطءأحدأخطأإذاأما

الربأماموبذبكهالتيسرأسعلىيدهويضعصحيخاذكراالمعز

فكان،الثعبعامةمنأحدأخطأ)نأما.22-26(:4الا

يدهويضع،صحيحةالضأدأوالمعزمنبأش!بأقيأديمكنه

يقدمأنمنامقركانإذاأما.الربأماموفيبحهارأحماعلى

أحدما،حمامفرخيأويمامتينيقدمأنيمكنهفكان،دلك

عددأيفئاانظر8،و57:الأمحرقةوالآحرخطيةذيحة

عريقربأنيمكنهفكانذلكيدهتللم:إن.ا:37(5

عيهيجعلولازيئاعب!فعلاخطيةترباندتيقمنالايفة

.1(5:االاخطيةتربانلأنه،لبائا

ال!هن:واجبات)3(

:4الاالجماعةكلأوالمسر!الكاهنخطأحالتىفي)1(

ويدخلالثوردممنيأخذأنعيهكان:2(ا-ا6وا5-ا

صبعمنهويضحالدمفياصبحهويغصالاجماعخي!ةإلبه

الخورمذبحقرونعلىمنهومجعل،القدسحجابلدىمرات

مذبحأنحلإلىيخصبهالوردمسائرأما.القدسفيالذىالعطر

الكليتين،معوالكبدوالكليتينالئورشحموجيع،المحرقة

جلدهمعالورباقيويحرجالمحرقةمذبحعلىيوقدهفكان

طاهرمكاذالىالمحلةخارجالىوفرثهوأخانهواعرعهورأصه

.النارحطبعلىويحرقهاالرمادمرمىالى

الشمب،عاعةأحدأوالرؤصاءأحدخطأحالةفي)ب(

قرونعل)وليسالمحرقةمذبحقرونعلىفه!وضعالدمكان

وجميع،المحرقةمذبحأسنلإلىالدميصبثمالبخور(مذبح

الذىالكاهنكانالحالتينهاتينوفي.المذبععليوقدهالشحم

.6:26(الامقدسمكانفطالذبيحةيأصالذليحةيعمل

حيوانية،ذبيحةيقدمأنكشطبعلاالذىالفقرحالةفي)%(

الكاهنيأخذ،خطبةقرباندقبقمنالايفةكربقدمكان

والباقي،الربوقائدعلىالمذبحعلىويوفدهناقبضنهملء

قربانفيالدتيقا!شخدامأنوواضح1(.أ-5:13الالهيكون



اطط!ةذييحة

قربانأنهرغمونكن،اصتثنائئاأمزاكانالخيةعنللتكفكل

،الجاةقواميمثلأنهإلا،جاةفيهتقدمولم،الدممنخال

الدائصة.المحرتةوصفاصةالربوقاثدعلىتذكارهكلقدكانأنه؟

المكانفيالخطةذليحةتذبحأنيببكان:ذم!ام!ن)4(

كان؟،أقداسقدسفهي،الربأمامالمحرقةفيهتذبحالذى

وكل،الاجماعخيمةدارفيمقدسمكانليتؤكلأنمجب

يغلثوبعلىدعهامنات!روإذا.كقدسلحمهامىمن

أما.الاناءيكر،خزفي)فاءفيطبخواذا.مفدسمكانفي

إلىدمهامنئدخلذبيحةوكل.و!طففئبلىالخاسإناء

الابابارتحرقبلتزكللاالقدسقللتكفرالاجماعخيمة

.1(ا13:ب6:24-.3،

لقديمها:أخرىفامبات)5(

وأولادههرونتكري!عندخطةذيحةنقديمصيهبكان)أ(

الذكطهو-الحالةتلكفي-موسىوكانا(وه41و82:الا

هرونفدم!.المذبحترونعلىالدمورشالذبيحةبذبحبفوم

الاتيئاالجماعةوقدت،خطيةذبيحةعجلأالثامناليرمفي

.3(و!:2

تقديم!بكانحيث،الولادةبحدالظهرحالةفي)ب(

.ا:6-8(2الاخطيةذبيحةبمامةأوحمامةفىخ

افامنالومفييقدمأنيجبكان،الأبرصتطهيرعند)%(

خطيةيحةةالواحدفيكون،حمامفرخىأويماقينلطهره

منالتطهرعندوكذلك،و.3(أ:422الامحرقةوالآصحر

.03(اواوها:54الايلمجاسة

فرخىأويمامتينيقدمأنعليهكان،النذ!راخحىإذا)د(

)عدعنهللتكفرمحرقةوالآخرخطةذبيحةأحد!ا،حمام

يقربأنع!كان،انتذارهأيامتمتوتى.11(او6:.

.6:14()عدخطيةذبيحةصحيحةحويةواحدةنمجة

ع!ئر-الائيإصائلأسباطمنسبطكلقدمكا)هـ(

)عدخطيةذبيحةواحذاتشئاالخيمةتدضينعند-!ومهفيكل

اع(.761000:

مجبكان،الر!لحدمةاللاويينتكريىعندكذلك)و(

.12(و8:8)عدحطةلذبيحةثورتقديم

خطيةذيحةواحدتيىيقدمكانشهرصأولفي)ر(

.1(28:ه)عد

28:)عدالخصي!يرموفيالفمحعلىفيكذلك)ح(

واحد.تبسئفدمكانو.3(22

الحاضرابوموفي،الابعالثهرسالأولالوموفي)!(

الاثمذبيحة

واحديى!دمكان،رالصثرفىاثاقالىعروالخاس

.اء3(6و1واه92:)عدخطيةذليحة

لذليحةثوزايأخذأنهرونعلىكان:الكظرةورملي)6(

العب،عنتيينو!أخذ،بيتوعننفهعن!دمهخطية

التيىرأسعلىيد!ههرونوهفع،خطيةذبيحةأحدهمابقدم

منيدمله2و...)سرائيلبنيذنوبلكلعليهو!رالحي

مقفرةأرضالذنوبهمكلعيهالت!يحمل،البريةإلىيلاتيه

نارجمرالمجمرةملء"يأخذهرونوكانأالبريةفيالتي!فيطلق

ويدخلدقيفاعطرابفوزاراحنطوملءالربأماممنالمذبحعن

الربأمامالارعلىالخررويجحل،الحجابداخلإلىبهما

يأخذثم.يموتفلاالثهادةعلىالغطاءالبخورصابةفتفى

وقدام.الرقالىالنطاءوجهعلىبأصبهوكفحاثوردممن

الخطية،بتيىيفعلكانوكذلك!مراتسعيضحالغطاء

جماعةكلوعنولتهنفهوعن،،القدسعنافيكفر

.1-28(:16الا!المذبحعنوكذلك!)صائل

مننوغاالحمراءالقرةذديحةكانت.اطمراءالقرة)7(

17(و1ا:ا-.9)عددالجاسةمنللتطهرالخطةذيحة

عبارةوكانت.محينةحالاتفيليطهررصادهايتخدمفكان

الكامن،ألعازارأمامالمحلةخارجتذبح،ثلاليةعجلةص

ءخيمةوجهحهةإلىدمهاصويضحباصبعهدمهاصتيخأخذ

معقيمهاعييهأمامالقرةتحرتغ.مراتسعالاجائي

م!رووجعص؟اممبقرهرماد:يخمع،ولرمزورولااررخب

بحضفىللتطهصرالجاسةصاء!ليتخدم،المحلةخارجطاهر

:ا5إحىا:5،9تكأ!ئاانظرا-91،22:)عددالحالات

.38(48:)ريا،ه

ثبوخعلىكان،قتلهمنيعلملاجلوجودحالةوفي

يحرثلمالقرمنعجلة5يأخذواأن،القيلمنالقربيةالمدبنة

!زرعاوفيهيحرثلماللاندائم،وادإلىبالر،تحرلموعيا

تلكضيرخجعويضل...الوادىفيالعجلةعقويكرون

و!رحون...الحنقالمكورةالحجلةعا!أيديهم...المدينة

وطلبونتبصر"لموأعينناالدمهذاتسمكلم)أيدينا:وبقولرن

.21:ا-9(أتىلهمهأفيحفرالغفراناللهمن

الإثم:ذبيحة

أحكامفدباعتبارهالاثمعنليكفيرتقدمالائمذبيحةكانت

المذنبعلىكانإذ،التعويضيصاحباأنيلزموكان،الله

ولبحوبض.للتكغير!ى،كأعليهويزيدالمحلوبد2أن

فقد:12،إ5301!)إء-الحقيقيةالإثمذليحةهو،الم!ب!

لا"كتسمجدهللهورد،الإلادحطيةص!الصبعلبموتكفر

الدىم"رددتادوهبروحيقردكا.الإلادصبهمما
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الإثمذبيحة

.96:4()مزأحطفه!

)!(

)1(

)2(

ثقدصا:حالات

كان،الربأقداسفي!ؤاوأخطأجانةأحدخانإذا

!ذبح!،)ثمذبيحةصحيخاكبثئاللربيقدمأنعلبه

المذبحعلىالدموورش،المحرقةفيهتذبحالذىالمكان

لحمأما،المذبحعلىالشحمكلالكاهنويوقد،مديرا

،مقدسمكانفيالكهنةمنذكركلفيا"كلهالديحة

.واحدةشر!ةولهما،الحطةكذبيحةأتداسقدسفهى

عيهوور!دبهأخطأعما!رضأنءالخطيعلىكان؟

.5:ا-8(ا-4:4،16الاخمه

كان،الربناهيجمعمنواحدةوعملأحدأخطأإذا

-5:17الامبق؟إثمذيحةكثئاأيضئايقدمأدعيه

اغتصصأو،سلوئاأوأمانةأووديحةصاجهجحدإذا)3(

نأعيهكان،وححدهالقطةوجدأو،صاحبهمن

عليهوفىيدالملوبو-سدأهمذبيحةكبثاأيضئايقرب

.6:ا-4(الاخمه

إثمذبيحةكثئايقربكان،كاذئاشىءعلىحلفإذا)4(

.6:ه-7(الاحهعليهويزيدتوبحرض

كئايقربأنعيهكان،غطوبةأمةرحلاغتصبإذا)5(

.92(22:تثأيضئاانظر2-0،22:ا9الا)ثمذبيحة

الحالاتباقيأما،الهوخطا!اصنوالثانيةالأولىوالحايان

فكانت،الحصزيادةمعكهاالكاملالتعويضيجبفكان

وإلا،ؤجدقىللإنانوالتعويض،اللهأمامكفارةالذببحة

.ء:ه-13()عدالكاهنلاجلللربيخكون

:الاةمؤدعحةلتقديمأخرىحالات)ب(

!دمأنعليهكان،الأبرصلتطهرالثامناليومفي)1(

الذىالموضعفيالكاه!تبحه،أ+مذبيحةوآخرمحرقةخروئا

ويأخذ،المقدسالمكانفيوا!رفةالحطيةذيحةفيهتذبح

المطهرأذنثحمعلىنهومجملالاثمذيحةدممنالكاهن

يأخذ؟.اينىرجلهإبهاموعلىايضيده)بهاموعلىاينى

الزيتفياينىأصبهوكس.ايصرىكتفيالزيتبممن

علىالفاضلمنيضعئم،الربأماممراتصبعمنهوينضح

إباموعلى،ا!نىيدهإباموعلى،ايرالمتطهرأذنشحمة

المتطهررأسعليصبهوالاقي،الاثمذبيحةدمفوقا!نىرجله

.أ-18(41:2الا

يكفيفكان،خروفينيقدمأنمنأفقرالمتطهركانإذاأما

فرخاأويمامتانأو،دقيقتقدمةمعإثمذيحةواحدخروف
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.22(و2ا14:الاعرقةوالافيإثمذبيحةأحدسحمام

يأقيأن،انتذراهأيامفيتنج!إذاابذ-سعلىكانكا)2(

نجسلأنهالأولىالأيامعنهوتقط،إثمذبيحةحولطبووف

.(6:21)عداتذاره

الجديد:العهدفيالذبائح

نأهيالجدبدالحهدأنحارفيالأساتالف!ة:أولأ

ليكفيرالكاملةالاثيةالذبيحةهيالصليبعلىالميحديحة

رموزاإلاتكنلمحميهافالذبائح،وخلاصهالانانخصةعن

وفرائضهذبائحهبكلالناموسيكنفلم،المحلذبيحة

الميحإلى)مزدنجاالنامرسكانبل،يحىاأن)لقادروأحكامه

مدأنيمكنلالأنه2405(و2ا3:)غلأبالايماننتبررشكي

يسوعجدشقديممقدسوننحن...خطايافع2ويوسثيران

مرازاوبفدمبخدميومكلبقومكاهنوكل.واحدةصةالميح

الخطة،تنزعأنالتةتتطعلاالتيعياالذبائحتلكمحيرة

الأبدالىجلسواحدةذبيحةالحطاياعنقدممافبحدهذاأ!ا

المقدصين،الأبدإلىأكملقدواحدبقرلانلأنه...اللهيمينعن

كلالم!يحذبيحةأبطلتفقدثمومن11:4-14(،)عب

وإحدةذليحةلأنالقديمالحهدفيالذبائحتحددتوقد.الدبائح

المح.لذبيحةانحتلفةالجوانبعنليحبكلبكافيةتكنلم

ت!يرويهوذا(يعقوبعدا)ماالجد!دالحهدأصفاروجمع

الميحأشاروقد،الخطيةعنالكاملةكالذيحةالميحموتال

:ترصنإيه،ذلكالىالرصلثمنفه

،22:02لو:26،28ت،41:42)مرضالعهدديحة1()

.أ-22(9:هعص

.ا:4-!(.عب5:2،)أفالمحرقة)2(

ا،ا:ا3عب5،2:اكو8:32،)روالخطةذيحة)3(

.3:18(بط1

ا:92روحناأيضئاانظر5:7،)اكرالفصحخروف)4(

36(.و

.ا-14(179:2،ة2)عبالكمارة!ومذبيحة)5(

خاك:الأنحانبخلاصالمسيحذبيحةعلاتة:لائا

:الكفارىالميحلموتهامةنتائج

تفتهماوهو:اططةلعنةمناطلاصأوالفداء)1(

لئخدم!أتلمأضئاالإنسانابنلأد5:كوعالربكلمات

ت،4ه:01)مرقىأكثيرينعنفديةنفهولجذلليخذمبل

ابنهالآباللهأرعلوقد،للخطيةعبدفالانان،02:28(

الذىالثنهرمرتهوكان،البرديةمنلجلصاالفديةليدفع



الجديدالعهدفيالذبائح،

تبررير9:بالقولذلكبرلىالرسولويؤكد.لتحرررنادمعه

كفارةاللهقدمهالذممي،الميمليوعالذىبالفداءنجحتمجائا

على2التبرلنيفالرسول.3:24.25()رو،بدمهبالايمان

ارزىهوالمسيحموتأنأى.بالدموالفداء،الفداءأصاس

غلاطيةزأيفئايقرل؟.بايبريرلناأقوالفداء،الفداءتمم

الامرسلأن،!الناموسلفةمنافتدالا"المح)ن)3:13(

هىفاللفة،يحفظهأنيتطعلملأنهاللفةفالإنانوضع

ححلها،يئأنالحاطىعلىيجبوالتى،ألمكورالاموسنتيجة

.4:5(غلأيضئاانظر1عايابةاللعنةهذهالميححملوقد

)أفالخطايا!غفرانبدمهالفداءلنايخهالذىا:أيضئايقولكا

ب!تواحدووسيطواحدإلهيوحدلأنه1،5(4:اكو:7،أ

لأجلفديئلفسهبذلالذىالميحيوعالالسان،والناسالله

دأالعبراليرإلىالرسالةكافو!ؤكد-2:6()ا!!الجميع

فداءفرحدالأقداسإلىو)حدةمرةدخلنفهبدا5المح

وقدأحبنااسدىاا:يوحناالرسولويقول،(9:21)عبأبدئا،

ويقوا-ا:ه()رؤأبدمهخطايانامنحررنا()أوغبا

حملس؟كريمبدم...افتديغأنكم"عالمير:بطرسالرسول

فذبيحة،91(او1:8)ابطالميح"دمدسىولاعيببلا

.المداءأصاسهيالميح

حدثلقد.طرفينوجردالمصالحةتتصمن:المصاطه)2(

بينالعلاقةاصتمادةهىوالممالحة،واللهالانسانبيرانمصال

بموتاللهمعصولحناقدأعداء!نحنكناإنالأنه،الطرفين

موتأنبرلسالرصرل!ؤكدوهكذا،أ(.5:)روابهأ

:ا18،أو4أو2:3أف)الظرالمصالحةأصاسهوالمح

الديضفيعناهوالميحأنيوخالالرصيحلنا؟.أ(.

.2(او2:)ايواللهمعيصاحا

اللهغفران،الغفرانتحنيالممالحة:اططاياكفران)3(

موتأى،المسيحدمهوالغفرادوأصاس.الخاطىءللإنان

دميموهذاالأن:نفسهالربويقول.الصليبعلىالميم

الخطايا،لمغفرةكثو-كأأجلمنيفكالذممطالحديدللمهدالذى

اللهغفرانبينتمائابول!الرسولو!بط.26:28()مت

فأ:4،7وبخاصة212-5؟31:)روالميموذيحةللإنسان

.:7-9(اأبو)يوحناالرصولوكذلك،1(،:1كر:7،ا

الذنب،محروالغفرانالمصالحةتتضمن:الذنبكو)4(

الثر،لكلالخطةئهولعنكلامهبول!لالرصيخخغ

قصاصتحتالحالمكلويصيرفمكليستدلكى5:بتأكيده

مىضىءلاإدا9:أيف!ئايقولرلكنه،3:91()رو،اللهمن

أر!إزفالله...يسوعالمسيحفيهمالذينعلىالآنالد!نونة

ذبيحةنفهليقدم)أيالخطيةولأجلالخطيةجدشبهيابنه

فالذنب،3(8:او)روالجد(فيالخطيةدانالحطية(عن

قد،لدينونتهئمومن،اللهلغضبعرضةالإنسانجعلالذى

الجديدالعهدفيالذبائح

كازالذى...عياالذكطالصلص!محااذالمشحبموتانمحى

)كربالصيبأالاهمسمراالوعطمنرفحهوتدلاضذا

)2:14.

لعفران.اللهمحومنالصحيحالوصعأو:البرير)5(

وضداأما.القضيةمنالسبمالحانبهماالدنبومحوالخطايا

فهو،أمامهالقبرلوضعأى،المهنحرمنالصحيحالوضعي

)أوحطة،خطيهةبعر!لمالذىجحللملأنهالإيحا!الحماب

،2(5:اكو)2في!اللهبرمح!لنميرلأجلنا(خطيةذليحة

الكفاريالمحمرتمنالإلهىاغصداهوكانتبريرنافكأد

)روتبريرنا،الأجلواقيمياناخصااأجلممتاطملأنه9:وقامته

.2(:ه4

السادسالأصحاحاتمنلتلم:المديرأوالتطهير)6(

تبجةهوالتقدب!أن،روبةإلىالرطلةسشالاص-:الابع

الرسو!لناويؤكد.العبموتتحققالدلىلتبريرمظقية

القوةهماوتياتهالمحمرتأن،فيلبىإلىالرصالةفيأيفئا

قنبفالامهآوصركةقياشهوئرة9الأعرفه:الجاةتغييرداسةالفغا

!،1.11(3:.)ي!الأمواتقيامةإلىأبل!ا!لي،بمرته

العهدلىاشطهيرصورايب!-العرإلىالرسالةكافيتحدم

،اتقديم!إلىالكفارةمر،الحطايامحولعمليةرموزا،القديم

:9:39،)عبالتطهيرويلةهو،موتهأي،المشحفدء

ذإأيضئاذلكتيرلالرصيؤكد!،أ:2(230،ا-4

حصيةأكلم!يطهرلا(الله)اب!ابنهاس!يسوث؟دم:يقول

.ا!7:4رؤأيفاانظرأ:7،)ايو

لله،المؤمنيو!ةدرلرالرسولأيفئايرجكل:الوية)7(

الدياليهـوح)أخذش:نجقول،الكفارىالميمموتإلى

أولادأننالأرهـاحنايثهدنضهالروح.الآ!ألايانصرخبه

...ابحهاللهأرسل9:بفول؟؟ا(!او6او8:ه)رو،الله

أرسل؟بناءأنكممماثم.التبنىلالالاموستحتالذينليقدى

لمذلستإدا.الآبألاياصارخاقلوبكمإدالهروحالله

.4:4-7()عل...!ال!اللعدا

والممالحةالفداءمنابتداء-الحلاصعحيةأننرىوهكذا

يتأهلمنواحذاليهرنالخفصالحاطىءتنىإلىاللهمع

.الكفارىالمحموتإلىكلهاترجع2:91*)أفالله

مرتعلىن15:.!(اهول)ول+4*كا،هولزمان،يقولو؟

.الحلاص"عملكليرتكزالمسيح

المسيح:ذبيحةكفايةأيعاس:ثاث!ا

عنفديةلفهالدل،طرغاجاءأنهالمحاكد)أ(

ولاأحديجبرهفلم،4(:ها.مرقى0،2:28)متكنير-ش!

لتكونأتجتفقدأناأما5:قالفقد،نصهيذلأنعلىالآب
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الآبمجبنىالهذا،1(1:ا.)يو"أفضللهمويكونجاةلهم

بلنىيأخذهاأحديى.أيفالآخذهانفيأضعلأفي

نأصلطانولمي،أضعهاأنططانلى.ذاقيمنأناأضعها

.18(و:0117)يوأيضئا!آخذها

ننسهأطمتدالمحأنبول!لالرصباو!ؤكد)ب(

)غل،لأجلنفهوأسلمأحبىالذىاللها)بن:طرغا

أبعدإلىيسومماأالله"ابنهرنضهأصلمفالذكي،02(2:

)روالأمواتمنبغياتهزلكتبرهنوقد،الذيحةبقبمةحد

،،القدوسالكاملالابن5بل)ن!انمجرديكنلمفهر،:4(ا

.(71و4و51:3كوا،4:52)روتبرررنا،5ضنوقياتوبموته

كو)2خط!ة!!عرفالموقامماتالذىأدأ!ئالايؤكد؟

كمايةأصفيوضح،الحبراننالىالرصالةكاتأما)%(

المسهح:ذيحة

:9)عبنفه"ابدمبل،حيوايخةذبيحةتكنلمإنها)1(

.12(وأ:2604،اوا-24

مجدهابهاءهوالذى3:5()عبأاللهابن5ذبيحة)فها)2(

أعبتدرتههبكلمةالأشاءكلوحاملجوهره3ور

صادقصلكىرتبةعلىوكاهنملكهونفهبدلالذي)3(

.7:1(6:.2،)بساليمملك

:279،و7:26)عبدنس،ولاشربلاقدوس5وهر)4(

.12(او.ة41،01

لاحياةتوةبحب،الأبدىالأزلم!،الرمدى5وهو)5(

.17(او27:6،.6:)عبالأبد،إلى...تزول

كفايةبيانفيالذروةالعبراتيينإلىالرطلةكا-بل!لغ؟)6(

الأقداسقدسإلىداخلأعنهككلمعندما،الميحذبيحة

الفداءعملاكملأنبحداللهحضرةإلى،السماوية

.2(،او2اوا2:9،او8:)ب

المحعظمةويوخابطرسالرسولنمنكليؤكد)د(

ا:7،ايوا:ا-4،يو23،و2:22أ:91،)ابطومجده

)2:2.

الب!ثر:منهايستفدكيف:رابغا

كلعنالميحماتفقد،للجمعهيالمحذ!حة)1(

لالكيالوجدابنهبذلحتىالحالماللهأحبهكذا5:العالم

.16(3:)!و،الأبديةالجاةلهتكونبلبه!ؤمنمنكليهلك

ت)،الأمالجحبعبالأنجيليكرزواأنتلاميذهالربأمروتد
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)مركلها،والخليفة...أجمعلمواللما،:47(42لو،28:91

:5كو5:18،11:322،ا:ء،رويةأيضئاانظرا،أ:ه6

العبرانيير:الىالرصالةكاتبويقول.3:14(غلأ،اوء4

،2:9()عبواحدأكللأجلالموتاللهبخممةيذوق"لكي

لحطايابل...لخطايافاكفارةوهو5:الرسولروحنايقول؟

.2:2()ابوأيماهالعالمكل

هوالمحدمإن:فهامو!فهفردكلبفررأن!بب)2(

كلعلىولكن،الخطاةلجميعالكافيالناجعالرجدالحلاج

والطاعةتوالإيمانبالتوبةوذلكنفهعلىيطبفأن)نسان

نفه!وعوالربالمحصدان!وخانادىلقد:ايوبة)1(

مرقى،32،47:1:)متالملكوتإلىللدحرلالتربةبضرورة

وماالحمينيومنيبايربةبطرسلالرصكرز؟.:ها(ا

بولىلالرصنادى!.اغ(2،28:3:91000أأعبمده

ور2،ا02:)أعالمشحبوعبرناوالإيماناللهإلىبالنولة

.2:4...اغ(

والايمالى:التوبةبينبوعالربجمعلقد:الإيمان)ب(

بول!الرسولأن؟.1(:هأ)مرتىبالانجيلأوآمنواأتوبوا

هوفالإنجيل،الحلاصبوالالمانعةالحامحةالويلةالإيمانيجحل

عنو!ول.:16(1)روبؤمن،منلكلللخلاصالله"قوة

،2(ه3:)روأبدمهبالابمانكفارةاللهقدمهالدى5:المح

)روبزا،لهيحسبفإيمالهالفاجركرربالذىايؤمنمنكلوأن

اليءنفىويؤكد.(ا:5)رو،بالإيمانتبررنافد1)ذ،5(:4

الشرطهوفالايمان،رسائلهصائرفي!غلاطيةإلىرصايهفي

بل،المقلىأوانريخيالإيمانيى،الحلاصلنوالالوحيد

الإيمان،(01:01)روللبر"به!ؤمنالقلب"لأنالقبمالإيماد

كو)2وربامخلصئاللمشحتماضانفهالانانيلمأنهو

هوالإيمانأنالعرانييرالىالرسالةكاتبيؤكدكا.5:ها(

؟.3،4()عبوالركةللراحةالدخولوطريقالغالبةالقوة

لنرالالرصيةهوالإيمانأنويرحنابطرسالرصولانيؤكد

اور9،و:18ابطأالمسيحموتبركاتبائرواممتعالحلاص

..اغ(..اوه:16،5او:ه3:234،

:يسوعالربقالفقدتمضحطخدمهليالطاعة)بر(

وكبنى،صيبهويحملنفهفينكرورا!يأقيأنأراد"من

:9لو:24،ا38:6،ا.تأفثاانظر8؟34،)مرتى

وحملالذاتإنكار:ليلمذةضرطبننا!عوهو،23(

مركزهىالذاتتكونلاأنمعاهالذات!)نكار.الصيب

حياةفمفاهالصيبحملأما.والحياةوالرجاءوالإيمانالمكر

قوله:فيالمعنىهذاعلىلدديوعالربوكان.التضحية

فديةنفسهوليبذليخذمبلليخذميأتلمالإنانابنالأن

الرسولو!ؤكد.28(:02ت،4ه:01)مرضمحر!!عن



بشريةذييحة

)كلانفعما)نلقوله،الانسانجانبمنالمريةهذهبرلى

كاتبذلك!ؤكد؟.5:6()غلبا!ة،العاكلالايمان5هو

خلاصببطيعونهالذ-شلجمعاصار:العبرانيينإلىالرطلة

جابمنحققةلحظةليالخلاص)ن.5:9()عب،أبدى

الطاعةحباةالإنان،جاةفيمتمرةعميةولبهه،الله

المسبح.ذبيحةلفوةالحصقالتطيقظهرحبثوالخدمة

الواجبمنأصبح،للجمغهىالميحذييحةأنوجث

:الربلوصهةتفيذاللجمعبالإنجل!كرزواأنالمؤنينعلى

)مرقىكلهاأللخليقةبالإيخلواكرزواأجعلمالعاالى"اذبوا

.1(:ه61

:أنومي:اطلامة:خاسئا

!تبرودالجديدالمهدأنحاروكبةالمهحيسوعالرب1()

الحظصىللذيحةرموزمجردكانتالقديمالحهدذلائحأن

.الحارصليبعلبموتيوعالربتد!ااييالوجدة

تكفرالتيالوحيدةالواحدةالذيحةهيالمسيحذبيحة)ن)2(

المالم.خطاثاعن

.الإنانلخلاصالوحيدةالوجلةهىالمحذبيحةان)3(

ذديحةوأن،وكضباللهلفةتحتصارالانسان)ن)4(

الذكطاللهمعالإنانلمصالحةالوحبدةالوصيلةهىالم!يح

محبتهأظهر؟،الصليبعلىالخطيةإدانةفيبرهأظهر

.الحاطىءخلاصفيونعت

اللهابنأنهأساسعلىتفومالمشحذببحةكعفاية)ن)5(

القدوسالطاهروأنه،الأبدىالدهوروملك،الأزلمي

ولمخطيةيرفلم،دنىولاشرولاعيببلاالذى

خطية.فيهتكن

الذىوالإيمانابوبةتلزم،المحذبيحةمنللاستفادة)6(

ضجة.وحياةطاعةوثمرظهر

حياةلطالماملةوالقوةوالدافعالببهوالمشحموت)ن)7(

الذىالكاملالمثالهوالمسيحأن؟،للتفجةالمؤمن

به.تشلأنمجب

المعارفدائرةصالمجلدهذامىثلىنجصاررجةدبائح)انظر

.الكابية(

بشرية:ذسحة

فيوذلك،الحبادةعنللتحبروصيةالئريةالذباثحكانت

عادةهذهكانتوقد.البرىالجن!قاربخمنمينةمراحل

فلطين،الحبرانييناسيطانقبلأياغررقبائلبينفتثرة

أوقاتوفي.الجلادتبلالحاصالقرنحتىواضرت

بثريةذبيحة

للآلهة،ذبائحأبناءهم!دصنالآباءكانوالخطرالكوارث

غضبم،وتسكينالآلهةلاسترضاءتقدمةوأعزأكلىباعتارهم

الكتابيإضارةأىتردلمو.ومعونتهمرفاهملضمانثمومن

الآباءكانبل،ذبائحالأصىأوالأعداءتقديمإلىالمقدس

نأكقدونكانوا3أميخانجوةمنويدو،أبناءهميفدمون

الذبالحمنطلةضالة!ذكرمافقد،لقدعونطآممنهذه

أتقلمهل5:قيتهاحبتصاعدئاترتامرتبةوايقدمات

الكباكأ،بألوفالربي!رهل؟صةأنجاءلحجولبمحرقات

كلصة،معصتيعىبكركيأعطيهلى؟زيتأغارلربوات

الكنابفيونجد.7(و66:)يخا؟،نفيخطيةعنجدى

ملكيغفإن،ذيحةالبهرالابنلتقديمصارخامثالأ

اأخذ،قيرحارصةفيالثديدالحصارتحتوقعحين،موآب

علىعرفةوأصعده-عنهعوصئاملككانالذي-البكرابئ

.2(2-357:مل2)الررأ

حتى،الكنحانيةالقائلبينكثيزاتمارسكانتأنهاو!دو

لأنهم،إلهكللربهكذاتعمل"لا؟عهاشعهنىالرب)ن

أحرفوا)ذبكرههمماالربلدىرج!كللآلهمعملواقد

اكدىولكن.3(ا:21)ث،لآلهتهمبابارونجاتهمبنيهمحتى

"أوقدإنهآحازالملكعنفقل،الكنحافيينبجرانهمالإصرائيليون

،الأمرجاصاتحببالناربنيهوأحرقهنومابنوادىفي

أبذاالبربةالذبائحتقدملمو.28:3(أخ2أ:6،3مل)2

ارتباطاالأوثاناكزوكان،للأوئانتقدمكاتبل،للرب

23:مل)2العحونيينإلهمولك،5هولهالر!ةالذبلألحبتقديم

نأإريانجوةسنمرفأتاالا.02:2(2،ا18:لا1،.

نيالعمرييرإلهأمولك،معبثترككان،الفينيقيينإلهبعل!5

"ونجوا:الأتلعلىالاريخمناللاحقةالفترةفيالحبادةهذه

)إريااللبعلمحرقاتبانرأولادهمليحرتواللبعلمرتفحات

91:،5:32)35"

ذبانحإيرائلملوكمهافدمحوادثالكتا!يدكرولا

أبناءهماقدماحيث،يهوذاملكيومنسىآحازعنإلاثرية

:16،3مل)2المجاورةالوثيةبالأمذلكفيمضدين،محرقات

منيبلوولكن.33:6(أخ21:62،مل28:32،أخ2

عامةبينمنتثرةكانتالحادةهذهأنعديدةأخرىأقوال

21،اة8الاال!ثريعةفيعهاالمرجالهيركم،الثمب

عليهم،الربغضبولهذا.18:.ا(تث02:2-ه،

البي:جه!،18(او:177مل)2الشصاليةالمصلكةوسببت

:7)إرياالثرنفىيارنكابالجنويةللصصلكةالاتهامإريا

31،ة02حز،57:هإشأيضئاانظر32:ه-:5،أ319،

.38(و:37ا60مز23:37،

جهوذالصبيالسابقةالفترةفيأنهنحلمالفصولهذهوبدراية

الملكى،التكلالثريةالذبائحتقديميفتصرلم،باثرة
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روحيةذبيحة

أماكنعدةهناك،وكانتالثبعامةبينضلأ!حةكانتولكنما

)ارياالدمرىالطقىهذاوممارصةالذبالحهذهلتقديم

لهذاخميفابنيتالتىالمرتمعةأن!درولكن،أ:ه(9

منبالقربهنومابنوادىأوتوفةوادىفيكانت،الفرفى

يرفياالصاعالملكقاموفد.33:6(28:3،أخ21أورضليم

كل)2الوحئيماالممارطتهذ.علىللقضاءالمرتفعةهذه.بهدم

:230)1.

باتجارهاالممارساتهذهتثجبالقديمالعهدأضاروكل

الكوارثفيالرئيىوالشب،والتومىالدييالاوتدادغابة

ويى،النارفيأجاز،5واعئر،كلمةاضخدتوقد.القوبة

،لا.البعةالممارساتهذهإلىالإضارةعندذ-!حة"اتدم

بعدأوالىأيامفيالحادةهذهممارسةالى)ضارةأىتوجد

أضورملكأعنهمالذ-ش-الفروأيمونأنإلا.فهالحودة

لأدرملكباباربهميحرتوناكانوا-أهلهاصبيايياباطقفي

بذلكيتأثرلمولكن،31(:ا7مل)2ضروايم،الهيوعنملك

السبي.منعادواالذكأيلونالاسر

إسحقابنه!دمأنإبراهيممنطلباللهأنإلىالبمضوثكل

إيمانيمتحنأنأرادإنمااللهأننذكرأنعيناولكن،عرتة

آمنوبينما.ثربةذبيحةبربدلاأنهأيصايعفمهوأنإبراهيم

ابنهوإصقلأنالأمواتمنابنهيقيمأنقادراللهأن)براهيم

أيفاآمنفإنه،ا:91(7تكمع:17-91اا)عبالموعد

منيتضحماوهو،ابنهعنعوضاذبيحةلهسهيءاللهأن

فقال؟اللمحرقةالخروفأأين:إحقسؤالعلىإجاشه

أكط،8(و:227،نك،للمحرقةالخروفلهروىاالله:إبراهيم

يتدخللماللهأنوأما.للصحرتةخروئالنفسهسيدبراللهأن

إلاذلكيكنفلم،ابنهليذبحال!كينإبراجممرفععندماإلا

يأوعلى.إبراهسطاعة؟لولإئبات،عايتهالامنحانليبلغ

اللهإعلانعلىإبراهيمامماذاصتفرلقد؟إبراهيمإيماناضقرضىء

4-8،؟18،71وأ-751:6،وا-21:3أتكالواضح

اختبرهاأنشقابىلمواعدهاللهوأمانة،أ-14(18:.

3،او0:203يوحنا)انظرحقائقإلىيتدفالإيمان.إبراهيم

.وتاقضاتوأصاطيرخرافاتعلوليى2(اوا:ا-س

روحية:ذبيحة

ذلبحةالىحميهاترمزالقديمالحهدفيالذلائحكانت

هناكتعدلم،الصيبعلىنفهالمحقدمأنوبعد،المسيح

مقدسونأنحن)ذ،نفوساعنللنكفهرذبيحةأىإلىحاجة

قدممافبحدمذاوأما...واحدةمرةالمحيرعجدتجقدبم

لأنه...اللهكلينعنالأبدالىجلسواحدةذيحةالحطاياعن

بحديكون"لالذلكالمقدص،الأبدإلىاكملقدواحدبقربان

أظهرتدفالآن،ا:.1-18(.)عب،الخطبةعنقربان
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مذبح

بذبيحةالحطيةليطلالدهورانقضاءعندواحدةمرة)المح(

الذبائحكلأبطلقدبموتهالميحأنأى،2(:96)عبنفه،

له.رمزاإلاحقيقاؤنكناابى

لهكجدونوالد-ش...روح"الله:يوعالربقالوقد

الآنفالمزمنرن،2(4:4)!وكجلوا،أنكبغيوالحقفبالروح

بالروحقيهبحبادةبل،الذبائحتلكبمثلاللهإلىيتفربونلا

روح!قدوماوأم()جهودكينالنا)بالمح(بهالأنه:القدس

:بطرسلالرصلناويقول.2:18()أفالآبأإلواحد

مقدشاكهنوئاروحئابيئاحةكحجارةبخيينأيضئاأنغاكونوا

)أبطالم!بح!بيوعاللهعندمقبىلةروحبةذبائحلتقديم

الآبة:الروجةالذباثتقديمالآذالمؤمنفعلى

مدحوتد،15:16()روللهبجصتهنفهيكرسأن)1(

!للربلأأوأنفسهماأعطوالأنهمالمقدونيينبول!لالرص

.5(8:كو2)

)رو،اللهكدمرصةمقدصةحيةهـذبيحةجدهبقدمأن)2(

بحدتقدمالقديمالحهدفيالحيواناتكانتوتد.أ(:ا2

تفديمفعل!مالمؤمنونأما،ميتةوهيأي،ذبحها

حية،ذبيحة-وطافاتهمأعضائهمكلأى-أجادهم

للهالم!تمروايكريسالقداتجاةجاتهمتكونأنأى

.1(9أر6:3روميةأفئا)انظر

لالرصقبلوقد.للهتملكونوماأموالهمفمواأن)3(

نسيم5؟فيلبي!الكنيةإيىأرطاالتيالعطيةبولى

،:18(4الط!اللهعندمرضيةمقولةذلجةطيةرائحة

كانإذ،للمسيحالنكريىروحعنتعبيراكانتفقد

اطاعو...نضه"أخلىالذىأالمحفيالذىاالفكرفهم

كاتبويحرضء-8(.:2)د،الصليبموتالموتخى

افيفعلتنسو)إلا:قائلأالمزنينالعبرايينالىالرسالة"

1(.:316)عبهاللهيرهذهمثلبذبائحلأنهوالتوزح

ذبيحةللهحينكلفي)بالمسيحعلهانقدمأديجب!)4(

انظر،ا:ه13)عبباحمهأمحشفةشفاهثمرأىالشبيح

.ا:28(2بأيفئا

مذبح:

"عدبح!أغاكا،يةالعراللفظةبنمس،"مذبحالعريةفيومو

.7:17()عزراالأراميةفي)بالدال(

عهثنقرأمذبحأول:مويىعصرتجلالمذابح:أولآ

عليهواأصعد،الطوفانبعدنوحأقامهالذىهوالمقدسالكاب

فتنم،الطاهرةالطوركلومنالطاهرةالهمكلمنمحرقات



مذبح

بنى)براهبمأننقرأئم.2(او802:)تكأالرضارأئحةالرب

وآخر،أ:6-8(2)تك)كلبيتفيوآخرشكيمفيمذبخا

وأخيرا.13:18(أتك،حبرونعىالتىممرا)بلرطاتكد

عرضئاذبيحةلهالربيأجثالمرياأ"جبلفيمذبخابنى

مذبخابخى)صقأنكا.22:9-13()تكافيإصقعن

فيمذبخا!قوبفييما.26:23-25()تكجعبهرفي

فيوآخر،2(0أو33:8،لكئل،)صاله"اللودعاهضكيم

ولا.ا-7(ة35)نك)يل،بيته)يلالمبهانودعاإثليت

المذابح.هذهتصيمأوحجمأوضكلعنضثاالكتابيذكر

جازرليوجدحجرىمذبح

الكتابسجلمذبحوأول:موسىزمنليا!لذاجىثانئا:

علىالنصرةبعدبناهالذىالمذبحهوأتامهموصىأنالمقدس

الرب5)أىنق"أجهوهاحمهودعا(رفيديمفيعصايق

الوصاياالربلهأعلنانوبحد.ا:ها(7خر-رايىأ

الجبلأصفللحمذبخانزولهتنجى،يخاءجلعلىوالأحكام

وأصحد،عرالاثنىإسرائيللأجاطعموذاعثرائنىوأقام

!!ة.وذبائحمحرقاتالمذبحعلى

!ابحسبعبنى-إصائيلفيمنيكنلمو-بلعامأن؟

ثوزاعذبحكلعلىوأصمدنخلفةأمكنةئلالةمنمكان.كلفي

بنيموسىأوصى؟.و.3(92او234:او)عددوكئئا

كيرصجحةحجارةمنمذبخاعيالجبلفيحواأنإسرائل

وأن،صلامةوذباثحللربمحرقاتعيهيمعمراوأن،منحوتة

جيععلاويكتبرابالثيديئيدوغاكبيرةحجارةهناكييموا

هذهيثوعنفذوقد،27:1-8()تثالاموسكلحات

مذبح

.03-32(8:)ل!شواتبحدةذلكلعدأمانةبكلالوصب

المذبح)الاذكرهاالابقالمذابحوصفكذكرلاأنهومع

نجاءبخصوصايعبصاتبحضهناكأنإلاعال،(اجلفي

عواأن)صائلنجيووعيأنموصالربأصفقد،المذابح

!مدواوالانحوتة،غكلحجارةمنأوترابمنللرب!ذبخا

02:24-)خرعيهالكاهنعورةتكفكيلابدرجإليه

)يقالأمرهذاحبعيالجبلعلىالمذبحبنىوقد،26(

المذابحاثطهذاعلىبختتدأنهأيفئاوالأرجح.3(او803:

شرتيفيمنسيبطونصفوجادرأوبينجطانجاهاالتي

6:26)ثضجدعونبناهاوالي،34(او.22:)كقالأردد

الملكوضاول،7:17(اصم)الرامةفيوصحوئل،27(و

صم)2اليبرصيأرنانبيدرفيداودوالملك،:35(ا4أصم)

.ا:03(8)املالكرملجبلعلىوإطيا،2(اوه24:8

سيناءفيوجدتحجريةبكورمذابح

موسىالربأعطى:الشهادةخيمةليالمذابح:ثاالا

مدبحيئقيأنع!وكان،الهادةخيمةبناءمفصلةأوامر

،القاءفيويضحهالذباثحوصائرللححرقةنحاضامذبخا،بها

الحجابأمامالقدسداخلويص!العطرللبخورذبئاومذبخا

.الأقد!سوقدسالقدسب!الفاصل

معبصنعهقاموقد،المحرقةمذبحأو:ابحاصيالمذبح)"

يهرذاج!منحوربنأوركطبنبصئلالخيحةأجزاءصائر

المناعمنوغرهدانمطمنأخياماكبنأهولآبيعاونه

.1(ا-ا31:)خرلذلكالحكمةاللهأعطاهمالذينالمهرة

عب1لحكا.وألعادهالمذبحمواعفاتالرهـموسىأعطىوقد

أذرعضضلعهطولمجوفامربغاالسطحبمنيمعهألى

ترنحرأىأذرعثلاثوارتفاعه،الجرونصفتريننحوأو

تكوننه،الأربعزواياهعلىتروئالهصنعوأن،الجرونمف

أوافيوساثرقدورهكليصنعوأن،بنحاسينيهوأن،قرونه
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مذيح

أربعفانحاسمن.ضبكةله!شعوأن،نحاسمنوأدواته

كلملالمذبحوكان.الأربعالمذيحزوا!اعدنحاسسحلفات

!دخلاننجحاسمغيتينالظخسبمنعصوينيوا!ة

.ا-7(38:اء،27:)خرالحلقاثد

وكانت،الحي!ةبابداخلالقاءفيالنحاسيالمذبحووضع

وعند.92(و04:6)خروايقدماتالذبائحكلعليهتقدم

علىرومكلخطيةلذبيحةثورتقديم!ببكانالكهنةتفديس

عليه،بالتكفرالمذيحلتطهر،الكفارةلأجلأ!امسبحةمدى

مىماكل.أتداس،تدسالمذبحيخكون5،يقد-وسحه

:44،03:2804،و37و92:36)خرمقدشايكونالمذبح

.ا-88(.7:عددا،ا8:لا1،.

أدويخامنكلبهلائذابقرونهوتمسكالمذبحالىلجأوقد

2:28-)امل-سآبئمه-53(.ا:)املالملكداودبن

نزولأ،وقتلهماالمدبحعنبانزالهصاأمرسيمانولكن،34(

بغدر،يتلهعاجهعاىإنانلنىاإذا:لمو!ىالربأمرعند

.21:14()خر،للموتتأخذهمذبحيعدفمن

جمدوفيوجدبخورمذبح

المحرتة،مدبحمنأصضوكان:الخورمذبح)ب(

تر(نصفنحو)أىاعبطولهالنطخثبمنومصنوغا

094

مذبح

)أىذراعانوارتفاعهمربغا(كان)أنهأىأفئاذراعوعرفه

بذبحميهودفى،قروتكانتوعنه،واحد(مضمخر

!كتذبشحلتانوله،حوايهذبمناكيلوله.نقي

خبمنالعصوانوكان.لحملهلحصوينينبنلبكونا)كلبله

تدامالقدسداخلورضعوكان.بالذهبمفيتينالط

عل!يصعدالكهنةرئبسوكان.الشهادةنابوتأمامالحجاب

كلوممذلك،المنارةصرج!لححينصباحكلعطزابخوزا

.الربأمامدأئئاكقدابخورفكان،الرج!عدحينصاء

مرةالخطيةذبيحةدممنفرونهعلىنغحالكهنةر!ىوكان

26هو:11،04-.03:إخرالكفارةيومفيالشةفيواحدة

.27(و

:سليمانيكللي:رابنا

طبصانعملهالذىالمحرقةمذبحكان:ا!رقةمذبح)أ(

علىولكن،الئهادةخيمةفيكانالذىالمحرقةلمذبحمابفا

عثرةمخر)أىذراغاعئر-كأطولهفكان،جذااكبرياس

وقد.أذرععروارتفاعه،ذراغاعرينوعرضه،أتار(

الضكأالملكحازآولكى،:8(51مل)2يهوذاملكآصاجدده

عند!ادمقفيرآهالذىالمذبحنمطعلىجدكذامذبخاعمل

المذبحأما،أشورملكفلاسرلعكالولاءمروضلقديمذب

جانبعلىوجعلهمكانهمننقلهفقد،صليمانعملهالذممي

طهرالملكحزقياولكن.ا-17(16:4مل)2الشالمطالمذبح

عرقةعيهوأصحدمكانهإلىأعادهأتلحدوالمذبحالرببيت

جاءثم.2(92:18-،أح)2ائيلإ-كلعنخطيةوذيحة

الماء-خدراممللبحليممذابعحياتهبدايةفيوأقامانجهنى

،أشررملكليدففمهالربأعافمما،الربيتدارىفي

اإبهودبوامحاسبسلا!وقيدوهبخزامةوأخدوهفأسر،5

إلى،ردهلهفاشحابتلتهفيالربوجهفطب،بابل

عليهوذبح،الر!مذبحاورم،الغريبةالآطةفأزال،أورضليم

.ا-16(33:أخ)2وشكر،صلامةذبائح

علىاصتولواعدماالابيوندمرهقدنمالمذهذاأرولدو

مل)2لالنارأورشديمبيوتصائرصعالربببتوأحرقواأورضليم

إقامةوقبل،بابلمنالمبيونرجعوعندما.25:8-16(

محرقاتعيهوأصحدوامكانهفيالمذبحأتاصا،الثافيالهيهل

المدبح،هد!دنرالكبيرأنطيوكسولكنا-6(.3:)عزللرب

)امكالأولر-علىجديدا!يحاونجواالمكايونفهدمه

)4:47.

بألهالمذبحويصص،المستقلفيالهكلعنحزقيالويتا

البهل،صلعوسيكون،متدرجةطبقاتثلاثسجكون

ضلعوطول،فراغاعرةأرحالسفلىالقاعدةضلعطول

العلياالطفضلعطولأما،ذراكاعثرةائنتيالئانيةالطبقة



م!بح

)يهو!عد،أذرعصعالكلىوارتناعه،أدرععرنيهون

الثرقية.الجهةفيبدرج

سليمانعملهوتد:ابخورمدبحأوالذبىالمذبح)ب(

أرزخبمن،الحيصةفيكانالذىالخورمذبحمثالعلى

48(.22:7،و6:02مل1)القدسفيووضحهدذبوعاه

نأفىشكولا.الفديمالمهدنيذلكبحدشيئاعنهنقرأولا

نجاءعندأنهمبدولا.الرببيتأحرتواعندمادمروهابابيين

علىلبخورمذبخاصنعرا،النىمنالعودةبعدالئافيايكل

الأولالمكايير!ريذكرحيث،الأإلالهيكلنيكانمائال

:دخل،كثببجيقأورشليمإلىصحدالبهيرأنطبوكسأن

مك1)الئينةالأضياءوصاثرالذهبمذبحوأخذبتجبرالمقدس

مذبحاشعاد،المكالىيهوذاانتصرعندماولكن،22(و12:ا

نأ؟.4:94()أمكايكلمنمكانهنيووضعهالخور

،هرودسيكلفيالمذبحهذامثلوجوديدكرالجديدالحهد

يميرعنواقفا-المحمداذيوخاأبر-الكاهنزكرياكانفقد

.1(ا:االوالملاكلهظهرعدماالبخورمذبح

المذابحهذهتكنلم:المذابحاس!خداماصاءة:خام!ئا

نجوهاماكثيزابل،الحقيقىاللهعبادةفيالدوامعلىتستخدم

)انظرالر!أماممكرومةعاداتهمأعبحتحتىوئنيةبعبادات

وعند!ا22(.و52:ا3:14،عاموسا-13،أ:اإش

علبهاوأصعدمدابحإصائلملكيربعامبني،المصلكةانقمت

ات2)املودانإيلبيتفيأقامهمااللذبنللحجلينذبائح

وأنجأاللهرجلضجهضريزاعملأهذاوكان،92-32(

أقامسم.(ا-ها:3مل)1جميهالذىالرهببالمتقبل

)املأيفاالرسأعضبمماالامرةفيللبعلمذبخاأخآب

الربأقاموتد.2(:17إريا،811:هوضعانظر،32(:16

الرحاساتكلمنالرببيتيطهرلكيوضددهالملكيوضيا

الرببيتدارىلىمنيعملهاوالتيصهوذاملوكعملهاالى

.2(23:4-.مل)2

العهدقيعدبدةإضاراتنجد:الجديدالعهدفي:ماديئا

4،2:23و:523)تالمحرقةمدبحوبخاصةالمذابحإلىالجديد

9:13،01:18،اكوا:3،اروية،أهاةالو2،أ-.8

للمذبحبحدالاثاراتبحضوي.أ:أ(ارؤ7:13،عب

فلاابحورمذلحأما.6:9(رؤا،.:13)عبمجازئامفى

فيأما،9:4(عب11،ا:الومرتينإلاالحرفيبممناهيذكر

(،8:3-ه)رؤالثفاعةللصلاةرصفهوالمواضعمنذلكغير

.:7(41:81،61رؤأفئاانظر،31ت9)رؤالدكنونةأو

الىالرسالةفيجاءمابخمرصلبىوجودابعضأمامو!لو

)عبالأقداسقدسفيذبمنبخرةوجودعنالحبرانيين

يتكلمالرسولأنعرفامتىاللبسهذا-نرولولكن(9:4(

الأبرياءالأطفالمذجمة

يدخلالكهنةرئي!كانحين،الكفارةيرمنيالوضععنهنا

ملءمحهيأخذ9و،الأقداسقدسإلىأي،الحجابداخلالى

بصزاراحيهوملءالربأماممزالمذدحعننارجمرالمجصرة

حابةخ!فثىالربأمامالارعلىالجورويجعل...عطرا

.(31او61:2الاأيموتتلاالهادةعلالذىالغطاءابخور

:مجهوللإلهمذبح

الرجالأيها:وقالباغوسأريوسوسطليبولس"فوقف

لأننى،كثيراقديونكأنكموجهصسآأراالأثيويون،

مذبخاأيفئاوجدتمعبوداتكمإلىوأنظرأجتازبهتيا

هذا،تجهلونهوأنغتقونهفالذى،مجهوللاله:عليهمكتوبا

.23(و17:22)أعبههلكمأنادىأنا

محاولةفيئنيأنهروجحالذممط-المذبحهذاثلوجردإن

يعرفرنه-لاومايعرفرنهماالآلهةكلعبادتهملتثملجادة

؟،الأثبرصنلدىكاتالتىالديةالحاجةعلىدلبللهو

أتاحكا،الدكيةمعرفمليلالغصاكرافهمعنينمأنه

"احتدتقدبول!فالرصل.نحاط!مبائالولىللرسول

وأص،(71:61)أعأصائما،مملوءةالمدبنةرأىإذيخهروحه

ثمومن،الاطلاقعلىلهممعروفكير،يعبدهالدممياللهبأن

الرسوقلدىخاصةألمجةالمذبحذلكعلىالق!لهداكان

الآلهةكلكفابةبعدمالأثبو-بعضأحرلفد.برل!

بحتميةأح!واالذىللهيتحبدونكانواكأومن،لديهمالمعروفة

بالتحديد.شيئاعهيعرفوذيكونوالمأنهمرغموجوده

منأفمللحدثهانطلاقنقطةبولىلالرصمجدلموبالقطع

نستطيعفلاالنقىهدا-تحقيقةيقصدونهكانواماأما.تلك

أمراكادعهولةعديدةلآلهةانحصصةفالمذابح،بهالجزم

هذهثلوجودعلىأدلةالقدماءبعضكتاباتففي،شائغا

ومما.المجهولةالآلهةمنلمجمرعةمدابحتخصيصوعلالقوش

إلفايعبدونومن،مجهولأإلهايعبدونمنب!-الفرقأبعد

عنكفارةافيبذلبتجلتالىمحتهويعرفون،يعرفوله

إأنغ:ال!امريةللمرأةيوالر!قالوقد،خطايانا

)يو!نعلميمافنسحدنحنأما.تعلمونلغيماتسحدون

)4:22.

:الأبرياءالأطفالمذبحة

الكببرهيرودس!اأمراليالمدبحةعلىالاصمهذايطلق

يسوعولدحيثوتخرمهالحميتفيدونفماشتيرللأطفال

عيهاأطلؤمنأولهوكبريانرسولعل.ا(ا-1لم6ة2)ت

)نحوإيرياوسويقبر.أوغسطوستوأخدهالاسمهذا

رائعةعاراتوويصم!،)شهداءأالأطفالأوبك202ء(

نأوكيف،القصيرةالهداءأوبكجاةأنهتالتىالمأساة
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يخرةذ

الله.طكوتالىمفدئا-رحمنهفي-أدخلهمبنفهالرب

منأنالواضحمن5:فيقرلم(582)حوالميكبركانوسأما

أما.ا!ه،لأجلقلواأبركاءأطفالأكانواالمسيحلأجلذبكوا

ويخدثكبر!انرسكلماتيخقبىم(435)نحرأوكصطيوس

الأبرياء،1الأطفالأوبكعن

بسببالملاحظةجدكلةالحادثلهذاالكنهالمعالجةإن

جذامبكروقتففي،المذبحةضحاياعددتقدءفيالمغالاة

ألفا،عرأربعةكانالضحاياعددأنابونايةالكنيةذكرت

3(اوت1)4الرؤياعفرؤجاءيماخاطيءتفوبببولكن

وما.ألئاوأربحينوأربحةمئةإلى-بعدفيما-الحددزيد

بقراءةوذلك،الاعنقادهذابصدىتخفظانجيراكنيسةزالت

الأبرباء،.القدحيناعيدفيالرؤياضرمنعرالرابعالأ!حاح

تتلفت-الجديدالعهدفيلهاأصاسلاالتى-الجالغةوهذه

قوتهاتشمد،الحادثهذاناريخيةصدحجةأخطرلأن،النظر

مع،الضخاعةبهذهكانتأنهالوعها،!رسيفوسصتس

طفلأ،عثركأمناكثرتتاوللمالمدبحةأنجذاالمرجعأن

ونفذهالهاخططالنىالأحداث!سلةإزاءضثهاتعدولا

هيرودسأن!رسيفوسيذكرحيثحياتهأيامآخرفيمكلودس

بأنهمالهواجىاتابتهمن"وكلأعرتهأفرادمنالكثر!نكل

.،عرشهعلىيتآمرون

الغائل:البىبإرياقيلماتمحيذ5:الثرقىويقول

تبكيراحبل.كروعويلوبكاءنوح،الرامةعفيصوت

ت)بموجودين،ليوالأنهمتتعزىأنتريدولاأولادهاعل

لحموبيتالرامةبينوالحلاقة.31:ها(إرياانظر2:18،

فيماتتراحيللانذلكانييدوولكن،مماماواضحةغر

اساتأنكا.1(359:)تكهاكودفنتلحمديتإلىالطريق

نصبفيلحمبيتكانتي!ا،نجيامينمطنصبفيكانت

جطىلأنولكن،راحيلأبناءمنليروهر،صهوذاصبط

للبقيتاليالجنوبيةالمملكةفيفدمجينكاناونجيامينيهوذا

بعدوبخاصةواحدةوأسرةبلواحذاضفايحتبرانفكانا،داود

ال!بي.منالحودة

)ذخ!

:يخرةذ

الحاجةلوتتوخبأهوحفظهجممهذخراكذخرهالىءذخر

جميعيجمعون5:لفرعونيوصفويقول،كنزهبمعنى،ايه

ذخصةالطحاميخكود...قمخاو!فزنون...النينهذهملحام

عو!ىيقول؟.41:36()تك،الجوعضيلعللأرض
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ذراع

فيضمنتضمان-كللأغما5:وكاكرزبولونلطيبركه!

لاإضارةفي33:18()ثأالرملفيمطمورةوذخائرابحار

لرودخرسلجاءوعندما.بهوزمنوالمناجمابحارفيما

لتكلأراهم5:لمائهيهوذاملكحزقيال!ةبلادان

عندهماذلكثهلوفد،2(93:اش،023:1مل)2أذخائره

خزأئة.فيوجدماوكلوأطحةوألجابوذبفضةمن

)ذر!

:الذرصوةقصب-ذرررة

يعرف،النبييةالحائلةمنعئينباتالذريرةضب

،دا!ل!أ(3ول3ولحة،هـ*ه)فىاتكسماأرواكلاص3باعلئا

بالزنجيلأضبهفهوراثحتهلطيب،الطيبقصب5أيضئايمي!

وطعضا.رائحة

،المقدس)الدهنتريهبفييدخلالذر-رةقصبوكان

ومحوآنيهاالاجاعخيمةصحفييستخدمكانالذى

...الذريرة"قصب:النمنغالميوكان،3:23(0)خرالكهنة

:إثياءنبوةفينقرآ؟،(4:41)نثى،الأطيابأنفسكلمع

النباتاتمنكنفلم،43:24()إكأقصئا،بغضةلييترلم"

لماذا5:بعيدةبلادمنمجلبكانبل،فلطينليتنموايى

،ألعدةأرضمنالذر-سةوتصب،ضامناللبانلييأقي

صورلعظمةوصفهفيالبيحزقيالوتول.2(.6:)إريا

غزلأتدمراو!اوانادان:البلداننحتلفمعتجارتهاواتاع

نيكانتالذرورةوفصبوسيخةمئعولحديد.أصواتكفي

الذيالروماقالمؤرخبينيذكروقد.(279:1)حز!وتكأ

كصوكانالذرررةقصبأن،الجلادىالأولالقرنفيعاكأ

والهد.العرببلادنواحيبحضفي

:أذرة

دواءمنالجرحوعلىالعينفييذرماوهو"ذرور،جمع

هيافالأذرة"،مححوقملحمنالطعاموعلى،يابى

البركةمنالطالعةهذهمن5:الثيدعري!ويقول.الماحبق

)لىالتاجرأ،أذرةوبكلواللبانبالمرممطرةدخانمنعمدةكأ

)المرناواييالمحرتةالأطابهياياجرنأذرة،3:6(

سحوقعنعارةالذرورأوالأذرةهذهكانتوربما."واللبان

.البخورمننوعأوالرائحةطيةأخشاب

:عراذ

المهدقمرةثمانبننحواليدعلللدلألةذراعكلمةوردت

عحاهافيتخدمرلا.الجديدالحهدفيمراترثلاث،الغدبم



راعؤ

.12(ا:6ا؟ا:54قض)انظرمواضعبضمةلىإلاالحرد

،للتوةرمزا،ا!ازىيالمعنىجاءاضخدامهااكلولكن

تئ!،الله"فراععبارةكانت،القدرةكلاللهولأن.عادة

للهأ،!ذراعلكهل"ه:لأكوبالربصالفي!،توتهالى

تحت،منالأبديةوالأذرعطجأالقديمالإله5و.9(:04)اي

اقد:للقوة)علانالذراععنالتش!أن؟.33:27(،ث

كلفترى،الأمكلعونأمامقدسهذراععنالرب!!

.1(520:)اش)ت،خلاصالأرضأطراف

الذراعكانت،للقتالاصتداذاذراعهيمدالمحاربأنوحيث

هذا!سنخدمماوكيرا،المطيةللقوةا!عرائاالمحمودة

نل5:لمو!اللهفيقول،اللهعنالتديمالعهدأصفارفياببص

حكاموبأممدوثهيذراعأخلمكم...الربأنا:)صائيللبني

الأرضخلقاللهأنع.7:91(تث6:6،)خرعظيحة،

الذىوالجوانوالإنانالأرضصنحتأناافي5:ممدودةبذراع

27:"ريا،الممدودةوبذراعيالح!مةبترقيالأرضوجهعل

.32(:6أخ2أيضئاانظر،5

للربارنموا:قوتهأعمالعدالةإلى،اللهقدساذراعوثكل

قدسه،وذراعيميةخلصته.عجاثبصنعلأنهجديدةترنيمة

قوتنثبذراع،القتيلثلربصحقتأنتا10(:89)مز

اريا63:5،إشأكضئاانظر1،.98:)مزأعداثكابددت

)21:5.

متىإبرىوالحجزالقصورالىفث!الثرذراعأما

الرجلملعون:الربنالهكذا5:اللهبقوةالئرتوةفورنت

يجدالربوعن،ذراعهالثرويجعلالإنانعلىتكلالذى

.:5(17))ر!انبه!

العونووسائل،والقدرةواللطادالقوةنمنىالربفذراع

ث94:22،)كأ32:21،)ريا31:22،)أىالفادرة

،4:34.)33:27

الظلمالىلروقدفإخها،السيفتحملالنراعولأن

صحقهوالأبخامماعدةعىوالامتناع9(.35:)أىوالاعنداء

انسحتت،الأتاموذراعخايات،؟رتاالأرامل:لدراعهم

عى2،كراع،:وتحمىترعيالربوذراع.22:9()أى

.11(04:)إشالحصلان،جممعبدراعه.قطبعه

اتكي:وهزقيانكارهالىالريرذراعكحرونكل

،مرآبذرإعنحطتفد1،5(ه38:)أىالمرتفحة،الذراع

0321:)حزفرعرناذراعكسرتاإفي،:25(48)إريا

أيامتأقيهوزا5:وبتهالكاهنعالمطعنالربويقول.42(و

فيشيئ!كونلاخىأببتيتوذراعذراعكيخهاأفطع

:اتمالعجزالىاليابسةالذراعوتكل.3(ا:2صما)ابتهك

وعلىذراعهعلىالسيف،القمالتارك،الباطلللراعي"ول

(الأطوال)تياس:ذراع

.؟:17(ا)زكحتا،ثىذراعه.اينىعبلمه

:(الأطوالالياس:فىراع

العهد!الأطوال!اس!الأصاصةالوحدةهيالذراع

ابظامالىللذراع)سرال!لبنياضخدامو!جع،التديم

الإنان"ساعد،طولالمصرمنفدماءاستخدمفقد،المصرى

.للقياسوحدةالوصطىالأصبعطرفحنىالمرفقمن

يبنيتراوحالذراعطولكان،الإنسانذراعطولولاختلاف

الذراعهذ.علويطلق،بوصةكرةوثمافييو!ةكرةصبع

تياسفيالذراعاصتخدثوقد.1(31:)ثرجل،"ذراع

)تكالطوفانصا.وعمق،ا:4(7)اصمالإنانطرل

قياسفياستخدمت!.21:8()رووالمافات،7:.2(

)خرالهادةيخمةوأبحاد،16(او6:ه)تكالفلكأيعاد

03-43(،حز6،7،)أملوأثاثاتهوالهيكل،26"27(

.1(3:3)غأورشليموأصوار

طو!لة،والثاية،فمكلةواحلةللقياسفراعانهناكوكان

ذراعطولكانالنهركنينمابلادوفي.وبايلصرفيوذلك

تحادلكانتالتي،الملكية"الذراعأخاسأربمةتحوخورزباد

الذراعانأسا.ابوصةأخماسوأربحةبوصةعثرةتع

ومى،بوسة16502إحداهمافطول،مصرفيالمتخدمان

حزئبالوذكر.بوعة6017الأخرىوطول،المحمار!ةالذراع

.5(:04)حزوشبزا،ذراغا5طولها!لغقياسذراع

،الذراعطولعلموضوعئادلبلأصلوامنفوشلناونفدم

بالقباسومو،ذراعومئتيألفابلغالنفقطولأنتقررحيث

يجملمما،قدفا(9174)أوستتراتوكرقرا533الفعلى

آخردليلأهناكأن؟.بوصة91714لخومحادلةالذراع

ستمده،بوصة05.17نحوتعادلكانتالذراعأن!ؤكد

:7مل)1سليصانهيكلفيالبوكالبحرأبحادحابمن

وصتهبالذراعأبعادهبينبالمقارنة(2-ه:4أخ23-262،

غفظكانتبأنهالهودمعلصيلدىتقليدوهناك.صالبث

ايكل.فيوالمرازلىوالمكاحلالمقاس!نحتلفعياريةوحدات

أبماديخاسفيالذراعالقديمالحهداصتخدم،القولصبقو؟

)خروأثائاتهاالاجماعويخسة،16(6:هاو)تكفوحفلك

،1(أ3:)-ثباضانعلكعوجصركررطول،25-27(

يكلوأبحاد،ا:4(7)ا!مالفلطنيجلياتوطرل

والهكلالمدينةوأبماد،7:9(الى6:2املأوأثاثاتهسليمان

نمالوارنفاع،1(:437الىه:04)حزالنبيحزفيالرؤىفي

ولابةفيدورا"بفصةفيبابلملكنبرخذنصرأقامهالذيالذب

)زكزكركارؤكافيالطلألرالدرجوطول،ا(3:)دانيال،بابل
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راةمذ

:ةامذر-ذزى

تنىالحثبمنكدوالمذراة.الحبركةفياللفظبنف!وهي

،الطحامدركةتكونماأئبهأصابعأربعأوتبهايكف

ينمل2الرأمام-درصهااتمامبعد-الحنطة1المنزىبهاورفع

الئبن.منالجوب

الميا:ملكفيوالوفرةالرخاءعصرالبي)ضياءو!ف

مذزىمملخاعلفاتأكل،الأرضتعكلاييوالحمص"والأ!ار

.41:16(اشأ!ضئاانظر03:24،"شوالمذراة،بابف

اللهتأدبلرصفمجازا"ايذركةا!تخدم)رباأما

فيبمذراةاوأذر-:الأرضكلفيتثيتهمالقديمللثحب

)ريا،ا:44مزأ!ئاانظر:15،7)ارمباالأرفىهأبراب

:بالقوللبابلاللهعقاب!ف!.36:91(حزا،4:ا

:15)إريااأرضهاوينركونفيذروضهامذر!باكلالىاوأر!

2).

الحبووجدالجبلمننزلعدماأنهمو!عنونفرأ

صعواالذيالعجلأخذ5:أقاموهالذىالذهبيالعجل!بدون

الماءرجهعلىوذزا.ناعخاصارحتىوطحنهبالناروأحرفه

.02(32:)خراصرائلابنيوستى

فيصفارفى،،اسمتحتالجديدالحهدفيالمذراةونذكر

فيرفشه)الذى:بالغولللعالمالميحدينونةالمممدانيوحنا

تذئر-ذمر

فبحرقهالتبنوأما.الخزنالقمحهويحعبيدر.وسينقييد.

.3:17(لو3:12،)تتطنأ،لانجار

)ذك!

:يذكر

أحداسموهو.-لذكر،،)ذكرالفعلمنشنقعبرىاسم

وهرونمو!عمالنفهو،لاوىبنقهاتبنكصهارأبناء

مراضعفييكتبالذى3الانفسوهو.2(ا-ا6:8)خر

فيالهالرجوعفالرجا)بالزاى("زكري،صورةعلىأخرى

الكابية.الممارفدائرةمنمرضحه

)ذم!

فر:ول-ذمر

لاومثتقاضها"تذمر،كلمةعهاالمرجةالعبر!ةالكلمةس!

!برماوكل،ساخطضخصعنتصدرالتيالجهمةالغحغمة

.بالإئارةأوبالقرلالرضىوعدموالحخطالغضبعن

إسرأئيلبنيبثكوىالقديمالحهدفيالكلمةاشخدامو!رتبط

التذريةعملية
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ؤئوم-ذئم

ا:4،27عد12،و9و8و16:7)خرالربعلوتذمرهم

:771،و51:4،261:2)خروهرونس!وكل1(71:0

والرؤساءكوععلالهردتذمر!.4(اواا:ا6عد3،

.9:18()شى

الربعلىورؤصاثهمالهودتذمرعنالجدددالحهدفيونقرأ

تدص؟4(.6:اير5:03،91:7،الو:تلإيذهيوع

أدىمماالرسلأيامرالعبرإليينعلىايولاليينالمحودمنالمؤمنرلى

.6:1()أعالبحةالثماسةتحيننالى

أ!ئاتذمر!تذصوااولا:التذمرعناللهكلمةوتهانا

.6:43(!رأضاانظرا،.ا:.)اكوفهلكوا،منهمأناس

:ذئوم-ذئم

ضد،وذميممذعرم!و،ولاعهعابهومذثذممافلالاذم

)عدد،الأرض)مذمةالجواجىمنكرةأضاعوتد.مدحه

جاهل!هوالمذمةاعئيع:الحكيمويقول.37(31،32:41

.:18(ا.)أم

لأفي5:كورنثرس!البهةالىبولىالرسولويكتب

...خصوماتتوجدأن..أركد.كا3أجدلاأنجت)ذاأخاف

لالرصوووصى.2(.:12كو)0002،وفيماتوعذمات

.الإخوةأجهابحضئابعضكميذملا5:قائلأالمؤنين!قوب

)يعاباموس،ويدفىالناموسيذم،أخاهو!دفىأخاهيذمالذي

خبثكلفاطرحوا5:بطرسلالرصبا!ول!.ا(ا4:

.1(2:)ابط،مذمةوكلوالحسدوالرياءمكروكل

صلانه:فيداودوترل،والنقاثصاليوبهىمرمةوالى

)مزذمرئاأفقتجدلا.محصتنى.ليلأتمهدتهقلبى"حريت

.؟:3(7

)ذن!

:بناذأ-ئثاذ

.آخرهشىءكلمنوالذب.الحبوانذيلهوالذنب

في"ذب،كلمةوتطلق.تابحهأى،فلانذنباهو:ويقال

أمسكعندما(آوىوبنات،(4:4)خرالجةذكلعلالكتاب

ذنبالذئاوجعلمثاعلوأخذآويابنئةاثلاثثهضون

اثاعلأضرمثم.الوصطفيذنبينكلينمثعلأووضع

،(وه1504)قضفأحرصاالفلطين،زروعبينوأطلقها

ملكلآحازالنبىإضعياءفمعلالربرسالهفيجاءماو!دوأن

هاتينذئبلىأجلمنقلبكيضحفولاتخفلا5:يهوذا

.!نونفملهماالى)ثارةيخه7:4())شالشملتين،

ذقث

ا!لتةفيابادكةعظمتهعلللندليلأيربالرليوينول

.:17(04)أروبكأرزة،ذنبه"نحفض!موث)ن

الرأسمتابلالوضاعةبمفىمجازئاذنبكلمةوتستخدم

لاراضاالربويجحلك5:والشادةالقيادةشىمملالذى

)ذاحمعتالانحطاطفيتكونولاضطالارتفاعفيوتكرن،ذفئا

فيالذىوهالضيي.28:3؟(أثالهك،الربلوصا!ا

هومتازلأ...تنحطوأنتقصاعذاعيككتلوسطك

.28:44()ثذئا،تكونوأنترأئاكون

)ذهـ!

زقط:

لامعلنأىذكرنرددلم:ال!بليوأوعالهالمعدن:اولأ

)الذب،ثل،أوصافهتعد!تولا،القديمالحهدأضارفي

الحبر!ة.في"ذبأاللفظبنف!وهو

جما139كافتهتبلغ)ذ،وأثقلهاالمعادنإصممنمنوالذب

للطرقتابيةالمعادنامحروهوم.63051انصهارهودرجة

نابلأنه؟.ديفةأسلاكأو،الرتةبالغة!فانحالىوالسحب

الفضةثل،السباثكلصنعالأخرىالمعادنمنبالكضللخلط

وكرها.والروديوموالبلادثوموالحديدوابلالينوالنحاس

معينةبأوصاف-المقدسالكتابفي-الذباخ!رنوتد

،28؟18أخا)وامصفي،176(و25:11)خر"نقى،مثل

مل1)لمى!خااوذب،(6:53،01:61ملا)!مطرقوه

)مز"أو!ر،وذب(341:أم،28:51أيوب،794:،6:12

...82:71أى،01:81ملا)،"ابرفىوذب،(54:9

.اغ(

التديم،العهدفيذكرتالتيالمصادرمن:مصاثر،:لائا

مل1)،أوفكل5،(21و2:11)تك،يلةالحوأرض5:بالتحديد

ت8:81،9أ!4،2!92أخ9:82،01:11،22:84،1

،(31:21إش،54:9!ز،61!22:42،82أيوب،01

،أ72:همز9،او9:أخ12،.و:2ا.مل)1شاأووبا

:9أخ2)بالصبلادو،(72:22،38:31حز،06:6)ش

بايحديد،الأماكنهذهمواقعمحرفةاصتطاعتنافيولي!.(41

العربية.الجزررةشبهفيتقعأنهاالأرجحكانو)ن

تكوناتوصريةفلسطيئفيالجيولوجيةالتكوياتولأن

الكبرةالكمياتفإنولذلك،ذب!هاكر!لفلا،حدثة

بخاءثمالحيمة)قامةفي)سراثلبنوا!خدمهاالىالذبص

منكانتبل،بلادهمفيناجممنيخرجوهالمالهيهل

ماأو،31:52()عدالبلادصكانمنغنحوهاالتيالنتالم
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تذقب

كانالذبهذاولحل.22(ت3)خرسرمنممهمأحضرو.

منكانأنهوبحتمل،اندمنأوممرأرضمنمتخرخا

الىالعربللادسالقوافلطريقعنونقل،العرببلاد

أا:ا.)أملصورمفنفيالبحرطر!قعنأو،فلسطين

.22(و27:21حز22،و

زالتفصا،مصرفيللذبناجموجودفيشكلاولكن

!حراءفيالذبعروقعناينقيبأعمالعلىتدلبقاكافاك

وجودعلىوندل.الجاحمهذهبعضمتحأعدوتد.مصر

الحرلية(الجز-سةكربثهالي)رالمديانيينبلادفيالذبمناجم

)قضمنمإسرائيلبنرأخذهاالىالذبمنالهائلةالقيمةمن

بدورهمحصلواقدكانواالمديانيننانعدوولكن،8:26(

نم.أضصأممن،الذبهذاشاكبرالجزءعل

!لىيكتزهااليالزوةمنحرغاالذهصيمثل:أثطله:لاالا

:22ب!،:8:13،7117تث2:35!24،:31)تكيت

ضكل:علىيختزنكانولعله،28:4(حز8،

.28:6()أيوبكل-أ

02او74:)عددمتظمةغيرأوعطمةتضانأوألواح-ب

.:5(5مل4،22و712:ئ!86،و48و

.28:6()أيوبتبرصررةفي-بر

للزينهحلىصورةفيالذبيصاغانالمقادمنوكان-د

وبخاصةتائمةالعادةهذهزالتوما.الكروة!تنازأو

!كتنروفها،بلأموالهمكتثمرونلاالذينالثرقأهلعد

حتىالنقودمنتستطيعماتوفرتظلالفقرةالمرأةفنجد

لتحتفظأويرنديهالذهبمنصازاذئترىأنتستطع

قضوكانت53(.و24:22تك)انظرالحاجةليومبه

3:22،)خرجمالهافيممااكزوزغافيتكمنالحلى

معرونةبيمااليالمحلاتنكىلمو.:35(212،:اا

.القدمالمهدمنالأولىالحصورفي

رالغا

أ!سر

لر

تض

بقبرالذبكان،سابفاذكرنا!1():استخداماته:

.الزوة!ازالوسائل

31:أعددالحجرلةثلالأئكالنحتلفمنكحلى2(

41:42،)تكواللا!،24:22()تكالأصاور،

:12صم)2واييجان،26(8:)فضوالأهلة،1(1:1

،3105:عد3،و322:)خروالأقراط،2(:02أخا

:2يع،24؟42:22،14،لكوالخواتم،(62و8:42

.(8:62قص،13:05)عدوالقلائد

تابوتصحفي؟،العبادةأطكنتزيينفي)3(استخدم

نقرأحيث،25()خرالهادةحيمةأجزاءمنوالكثيرالعهد

صعوفي،والمعادنالخثبتغثيةفيالذباستخدامعن

اكبركمهاتاستخدتكا،والصحونوالصحافالمنارات
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:4أخ922،و28أخأ6،)املالهيكلبخاءفيالذمبمن

)91-22.

0،2:23:32)خرالأصنامصغقيالذباشخدم)4(

:ا35ا:15،4مز12:28،امل،7،292:17:هتث4،

.2(9:0رؤ0:32،2إصق،51

فمن،والفخفخةالترفمظاهرمنكمظهراستخدم)5(

قصرفيكانما-تصوركليفرقالدى-الترفمظاهرأبرز

والعرش،21(ةا.مل)1الذهبيةالربأوافيمنسيصاذ

.ا:18(.)املأبر-نرلذبالمغثيالعاجى

من،آالغنامنيكرسوما،لقدسالميالنذوروكات

86:3105،و48و02و741:عد36،:52)خرالذب

:8صم1،2هوأاو6:8صما،42او6:9يثى4،5و25و

،(23:71مت،61و11،22:41او.و81:7أخا،11

،الأعداءمنللبيتعرصمااكزهيالكنوزهذهوكات

ا:2،18مل12،ا:ه5مل1)كجزيةأوكفديةلهميدفعأو

كان!،35(و21:33،ا-818:416،:41:41،61

.1(25:ه24:13،مل)2كغنيمةيؤخذ

الأرضىالغنىعنللتعبيرالذباستخدم:مجاز!ا-خماشا

3:6،أع9،:01ت:2،7)ش1،22:4،2ه3:)أبوب

تثرالذب،ساأنقىعبارةأنكا،12(:18رؤ0،2:33

للتمبيرتخدم!،للصدأقابليتهعدمفيالذبخاصهإلى

تقيةتثركاا:7(،.ابط17:92،)أعالفادعدمعن

)أىالايمانفيالثباتاختارإلى!،الالغةالطهارةإلىالذهب

:7،اأبط3:2،ملاخي2،ا:ه)كأ:3،ا7أم230،1:

عنله!بركانفقد،المعادناكلنلأنهولظرا.3:18(رو

،91او.3:14:8،)أمالفيمةوعظيمالقدررفيعهوعاكل

يستخدمماأفضلمنكانولذلك،12(16:25،أة6

زينةوني،اغ(2000.أو3او2:ارؤ،24-.ء)خرللعبادة

شبت؟.1(:453والقدصينمز،:6(51)رؤالملاثكة

2:38،دانيالا،5:ا)نقالجدفيماآكللأنهاالرأسبه

الى)سارةالذهصأو"كاعى،أ:6(2جانيالذهبوكوز

!سالذبناجوكان.51:7()إريااللذاتنيالانفماس

،4:4رؤ:9،ا9أى6:8،،2:17)أست!الملكيةالحظمةإلى

الأرضيوالتنمالترفبالىالذببىرثر1(.41:4

.(71:4رؤ3:3،بطا،2:9ق4:0،301:4،1"رميا

)مرا!وتدرهنبلهمدىالىيئصبالذبالإنانلئيهأنع

.2(20:قي22،او:4

الفليةالمدارسأوالدينيةالجادىءعلىمذبكلمةتطلق



مذبة

"مذبعنمقرأ،والصدوقينالفركيينثل،ايخلفة

ومذهب،26:ه(أعأيفاانظرا:5،5)أعأالفريسيين

الىايونانبةالكلصةنفسنربهت؟.22(:28)أعالمبحيين

واضبعة17(ة5)أعالصدونيين،اشبعةعنفنقرأ،)ضبعة(

حس!)إتي:بولىالرصولوتول،(ه:42)أع،الناصريين

)أعآبا!أإلهأع!دهكدا،ثبةلهبقولونالدىالطر!ق

اهرجى،ايونايةالكلمةنفىترجمتكا.24:14(

بط5،22:.كلأ!أ؟9ا)أكوهـبدعةهبمحنىع!ن!ول3)؟أ

)2:1.

مذهبة:

عناوكنفيوردتوقد،)يكتاماهىالمبريةفيوالكلمة

معناهايعلمولا56،6-.منوالمزاميرعشرالسادسالمزمور

أمح!ابةإلىالبيبماالترجةفيالكلمةترحمتوقد،نمائا

منمعيننوثبهايقصدأنهالبض-سجحولكن،"منقرضة

بماءميهوبةكانتلأنهاكذلكحمتأنهاالبضويظن.اللص

الثينة.لقياأو،الذب

ذهب:ؤو-ذهب

ومو،الكئير!الذب5أوذب،لهامنمعناهعبرىاصم

لتحديد،وحفيروتولابانوتوفلفارانمع!ذكرمكاناسم

فيالواردةبالأقوالإسرائلجميعموسفيكلمالذىالمكان

ولابد،تمائاموقعهاالآنيعلمولا.ا:أ()تثالتثيةسفر

.العقة()خليجصفبحرقبالةالعربةشقريبةكانتأنها

المجلبعبادةصلةلهالاسمأنالهوديةالتقالدبمضوتذكر

تقبدوبقول.2(.او329:)خرموسىسحفهالذىالذهبي

يناءهىأنهاالبعضويظن.بالذبغنئامكالاكانت)غاآخر

العقية.لخلجالنررالساحلعلى،دبا

:نهاذأ-هنذ

وقوة،والفطنةوالملبوالنفىوالعقلالفهمهوالذهن

العلوم!تابوالاطنةالظاهرةالحو)ستملالتيالنفر

بالفكر.المعارفو)دراك

ية،الصفيالقديمالعهدفيأذهان،5أر"ذهن،كلمةنجدولا

عنليحبروغيرهاوالتىوالقلبوالفهمالحقلنجدولكننا

.المقصودالمفى

لثلاثترجةالجديدالمهدفيأذهان،اأو"ذهنأكلصةوترد

يونانجة:كلمات

82،7:23:أرو،42:54الوفي!ولهك")3س!نو")1(

:417أف،91و51او41:4أكو،2،21:2وه

يذوق

)2(

)3(

3:8،ذ62:ء،ق2:21،تى2:182،كو23،و

"فكرأالىالكلمةنض!وترجم.9(:17رؤ،اه:اقط

)رو"عتل"وال166(2:،01:ااكو34،:11)رو

.(318:1)رؤ"فهم!وإلى،:7(4ل!،ه:41

،801:عب،:18اأفلي)!أ!(4)،أهولديانويا!9

نف!وتترجم.3:\(بط2ا:13،ابط.ا:16،

لو03،ا:2مرض22:37،)تافكر"إلىالكلمة

وإلى،2(1:اكو،2،3:48:1أؤ!،:0127

.2(5:0بوا)!"بميرة

.(3:41،4:4،11:3كو2)في!)،ولمح!ول(!طنرا

فيا،2:اكو2ا؟17،االو"فكر،الىترجتوقد

)4:7.

)ذو!

:ودمذ

محفورحوضعنعبارةعادةوكان،الدابةمعلفهرالمذود

صندوقشكلعلىمصنوكاكونقدأو،الصخرمنقطعةفي

"فاته،اليونايخةوالكلمة.الناءأوالمحدنأوالخشبمن

:61،13او2و:7)2لوقاإنجيلفيبمذودأ5المترجمة)،ول،4"ط

كلماتبضععنللتحبيرالبييةالترجمةاصتخدمها،15(

مأ93:9،)أيوبامحلف"الىالربيةلطترجمت،عبرية

هـأوارى،3:17(،)!بامذاودأوالم!،ا:3(اشا:4،4

.الماشة(ئرارىحيثحظائرأومرابطأى32:28-أخ)2

العذراءأنكيفلوقاإنجيلمنالافيالأصحاحفيونقرأ

وأضجمتهاقمطته،الم!يحيوعالربابنهاولدتأنبعدمريم

.2:7(الو،الجزلفيموضعلهماي!تأ)ذالمنودفي

حدثتكوعالرب،لأدةأنفديممسبحىتقيدويقول

يفترضوكاكرةمواقعوهناك،لحميتمنبالقرب،اكهفد

فيبنيتففدحالئاالموجودةالمهد!"كنيةأما.الكهفلهذا

قصةتذكرولا.لحمبيثقتلسفحعلىالموافعهذهأحد

الأصلأن،المذودذللصكانالمذاودمىنوعأممط،المميحولادة

الأمكنةاكثرفيولديموعالربأنهوالقصةتبرزهالذىالهام

لهلي!9الأرضعلىحهاتهطيلةوظل،ضاصناوأتلها،تواضغا

9:58(.لو2،.8:)ترأصهأيسدأين

:وقيذ

وذاق،طعمهاخترأىومذافاوذوقائاذوفاالطعامذاق

.واحتبرهجربهافىء
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لأوق

فهوباللسانالنرقعلللدلالةحرفئاالكلمةتستخدم1()

كرقاقاطممهفوجدواالمن)سرائيلبخوذاق!،الذوقعضو

تمتحنالأذن"لأن:ألموبويقول.ا:31(6)خر،بعسل

أ!ئاانظر34:3،)أ!وبطعائا،توقالحنكأن!الأقرال

لطرفذوقااذتت:أبيهلاوليونالانوتول.ا(أ:أ2

عنونقرأ.أ:43(4صم)1عسل،قلبليدمميالتيالن!ئالة

آنيةبإحضارأمرالخمر"يذوقكان)ذأنه،بايلملكللخاصر

الذىالهيكلمنأبوهنصرنبوخذأخرجهاالتيوالفضةالذب

وصراريه،وزوجاتهوعظماؤهالملكبهالثربأورضليمفي

.5:2()دايخال

خمر:الىالماءي!وعالربحولحيثالجليلقاناعرسوفي

2:9(.)!وخمزا...،الجحولالماءالمتكأرئيىذاقافلما

والصرفةالاختارعنليعبرمجازئاالكلمةتستخدم)2(

ا!الربأطيبصاوانظرواافوقوا:المرنمقولفي!،الروح!

ذوفا5:المرنمويقول.2:3(بطأأيفثاانظر34:8،)مز

ه)ن:الربونول.ا:66(91)مزعلنى!ومعرفةصالخا

5(.82:)يوالأبد،الىالموت!ذوقفلنكلاميمجظأجدكان

الكي:الرباتضاععنالعبرانيين)دالرسالةكابوكقول

.2:9()عبواحدهكللأجلالموتاللهنعحةتوق

4!8

)ذى!

ذيل:

ترجمتوند،اسوبوأضل،ثىءكلآخرهوالذيل

عبر!تين:كلتينعنالقديمالحهدفيأذيال،5أو"ذكل،كلمة

ومعنى.لفطاالعريةفيالكلمةنفىوهىكتف!5)1(

اللهوبهف،جناحهالطائروبهف،الىءجانبهووالكنف

3:9،راعوث27:.22:03،2،تث)انظروسترهرحمته

8:23(زكا:5:36،8،حز2:34،إريا15:27،اصم

حجي،11وهو42:4صمأ)انظرأفئا،بطرف"ترجتوقد

2:21).

إرميا،ا:6إش)انظرالائبةأالأطراف9أي،شول5)2(

،62و2هو82:43،93:82حز،1:9مرالق،62و22؟31

.:23(28)حز!بكلف9أيفئاترجتوفد.(3:هناحوم

"كراصبيدون،الونانيةالكلمةالجد!دالحهدفيوتتخدم

ت)بهدب!9وتترجمالمعنىنفسعلىللدلالة3،()!ه!مثه

.44(8:لو6:56،مرقى،23:ه:36،ا90،24:



بمةأؤمم1فاي!لمأ

الرأبما!ة

يى-ومرت

التعر-مدلي

فهءها!رشيثمتصمب!يس!نعلشيث!ت!

مابرم!فالن!مبةمنميالقى"مت!

ال!عرر

ووببا!لى8

!ذث!.اادا
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لقاهرةا-نوراماالبا-18111-261.بص-الثتافةدار:عن!ر
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9622!ا6/52:تسبديرسمطبعة:المطبعة
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هةمقلى

العربيةالمكتبةإن.العربيةاللغةفيالمقدسللكتابمعارفدائرةأولهذه

وادراك،اللهكلمةدراسةفيالتعمقعلىالدارستعاونالتي،المراجعإلىتفتقر

المراجع"!تقديمعلىحريصةالثقافةداركانتوقد.خلالهامنالعظيمةالمفاهيم

الدارسين.فئاتلكافةوالمتخصصةالمتعمقةالدراساتمنالمفرداتجانبإلى

يكون،كلهالمقدسالكتابيغطي،شاملمرجعإلىالعربيالقاريءويحتاج

إلىوالمشتاقين،اللهكلمةلمحبيالثقافةدارتقدمهماوهذا،شاملةمكتبة

مفاهيمها.فيوالتعمق،دراستها

والمصادر."شاملأ"المرجعهذايكونأنهو،وا!برالأولالصراعكان

تكونأنعلىالمحررونأصزولقد.متعددةفيهالواردةالدراسةلتقدمدرستالتي

لمكتبته.أساسيكفصدرالقارىءعليهيعتمدكتابأالمرجعليكون،مدققةعلميةالدراسة

الزراعة،،التاريخ،المختلفةالحضارات:المجالاتكافةالمرجعهذاغطي

التيالديانات،وتقاليدهالمجتمعا!عادات،الأسرة،القوانين،الطقوس،الحووب

المرجعاعتمد.المختلفةالمهارات،والحرف،الفنون،المقدسةالكلمةلهاتتعرض

البلادجغرافيةعلىاعتمدكما،التاريخيةوالمراجع،الحفرياتدراساتنتائجعلى

بكح!الدراسةعززناوقد.حاضرأوموقعها،الماضيفيإليهامشيرأ،وموقعها

دراسته.فيالدارستعاونالتيوالصوروالخرائطالرسوممنضخم

واستعمالاتها.الرمزيةوالكلمات،ومعانيهاللكلماتالمرجعتعرضكما

الذيفهو،المس!يحيسوعربناشخصهو،المقدسةللكلمةالرئيسيالمركزإن

دائرة،هذهالمعارفدائرةتكونأنعلىحرصناوقد.حولهكلهالفكريدور

أساسأ،يسوعالربشخصمقدمة،المقدسةللكلمةالأصيلللمعنىمدركةمحافظة

لدراستها.ومركزأ

هذاكان،هوكماالحقتقديمعلىحريصينوالكاتبونالمحررونكانولما

.وعقائدهوأفكارهخلفيتهكانتأيأ،دارسكلعليهيعتمدسمفرأالمرجع

منكبيرلعددشاقعملوليد،كبيرجهدالمرجعهذالإخراجالمبذولالجهدإن

مرجعتقديمعلىالحرصكلحريصةالثقافةودار.طوالسنواتعبر،المشتغلين

الله.كلمةفهمزيادةعلىالدارسيعاون،مدقق

العالم.انحاءكلفيالعربيللقارىءكبرىبركةالمربممذال!وقأننصليلمبنا

التحريرمجلس



رآيا

!6

فى!

)رء!

رآيا:

اسم:وهو،،رأىقدالله"محناهعبرىاصم

يحث،)هووابنه،يوذاشطصضوبالبنرآيا-)1(

المسمىنفسههوأنهوالأرجح،(4:2أخ1)

.(252:أخ1)أهراوةأ

بعلأ)افيوامم،بنيامينصبطمنميخابنرآيا-)2(

.(5:هأخ1)

ممن(الهيكلخذام)النثييممنعاثلةرأسرآيا-)3(

،2:47عزرا)بابلصبيمنزربابلءرجحوا

.(ء.7:غ

رابع:

مديانملوكأحدوهر."الرابع"شاهمديافياصم

عد)موآبحمولنيإعرائلبرقتلهمالذيىالخسة

المديانونمنيتقمأنموسىأمرقدالربوكان.(31:8

جاءمماولدو.الأوثانلحبادة)صائلبنياأغووقدكانوالأنهم

حكاممجردكانواالملوكمؤلاءأن(12و31:02)يشوعلى

علجحوناصترلىفقد،الأموريينملكليحونخاضعين

وجحل،مرآببلادفيالمقيمينالمدياليينوأخضعموآببلاد

له.ولاهملوكهممن

راجش:

،،المحتازاأو،الفائق)معناهايكونقدفارسيةكلمة

جش!را

ي!أغ!

شرقصالميفيقوئاتحصئامحصنةاسترأنججيةمدبنةاسموهو

الحالميموقحهاأنوالأرجحالفارسيةالامبراطوريةمن،يديا"

دارورسنقوكأفياحمهاذكروقد،،راىامدكةأطلالهو

.،راجبانا"بطلموسدعاهاوقد،،بدتونافيالكبير

الجنربالىمتراتكيلوئمانيةنحوبعدعلىراجيسوتقع

االبرز"جبالطلةجنودتقعأنها؟،طهرانمنالرقي

تبعدوكانت.ممراتهفيوتتحكمفزوفى!كرتتاخماييالاهقة

(6؟2عزرا-أحمثا)،إكبتانا"عن!رثاعرأحدسرة

مدتلبتوقد.اورانفيالحضار!ةالمراكزأتدممنوكانت

ميد!ا،)حروبليهائادوزا-موقحهابسبب-راجي!

اعهاتوردوقد.وخلفلالهاكبرالا!ندروحروب

،4:21،ا:16طوبيا)الأبوكريفيطول!اضرفيمرات

با3عامةبصفةعرتوقد،(6و5:8،6:6،9:3

.،ماداىمديةراجيسأوأالماديينمدينةراجي!"

اعهلرجلالفضةمنقاطرعرةالأبطويادفعوقد

قاموقد.(2أ:4طوبيا)الماديينمدينةراجيسفيغابيلوس

يشوفيراجيىمديةإلالملاكرافائيليصجه،الابنطويا

رافائلالملاكلهاضردهوفد،غاليلوسعلىلأبيهالدىالدين

.(6و92:!يا)

أتهاالتقالدبحضتزعم،العهدقديمةمديةراجيىومدية

المركززلكبعد!ارتوقد،،زراد:"رأسسقط

ثم،ا!برالا!ندرزمانفيخرب!وقد،للمجوسالديي

(.م.ق003مخو)،نيكاتورسلوقسايدعلىبناؤهاأعيد

بعداضردهانم(!ممهكلا!)،أوربوسااصمعليهاوأطلق

أرساكيا،اوأعاها(صكل!ك!)،أرصاك!اذللث



حابرا

كل!(4فىأح،)

باسمراجي!مدينةذعتالوسطىالعصورأوائلوفي

وصياسباأدبيامركراآنذاكوكانت،را!!ئم!راجا9

مسقطوكانت،السكانشضخمعدديقطنهاوكان،عظيصا

اللطاناعليهااشولىئم،(م763)الرضيدهارونرأس

عاصةمهاحعل،طفرلالكن،أم920فيونهبها،محمود

في-7دة+أ!ة")،رام!في!"ذكروقد.له

عبر،هـمروىمنأ!امعرةميرةتبعدأنها(م4801

)قلييةمديةأصجتم0012سنةحوالميوفي.الصحراء

تماثخانك!الىدمرهاثم،ام022فيالمغولاجتاحهاصغيرة

الزرادشيينمنجماعةعاثالمفطقةتلكولط.م5912في

.أالزرادضيةالامااأحدهمكت،م1278في

ترلةشبالقربتقعأطلالعنعبارةحالياراجيىومدنمة

السكةخططهرانبمديةكلبطهاايى!العظيمعدضاهأ

الإررانبة.الحدبدية

:بحارا

امرأةاسموهو،!صهأورحب9بمحىعبرىاسم

إصرائيلبنيدخولزمنفيأريحامدلةنيتميثىكانتكنمانية

،22-أ2:)كوعصفرفيقصتهاونقرأ.كنعانأرضالى

،(22:ه)يمقوبرسالةفيعنهانقرأ؟،(6:17-25

.بالإيمانللحلاصكثال(11:31)العبرانييرإلىوالرطلة

العبر!ةالكلمةولكن،!بالزانيةاعادةراحابوتوصف

،الرجالمعتعاعلإمرأةتحني،لهاوصفاأزانية!المترجمة

،فندقأوخانصاحبةامرأةتعنيأنهاابحض-سىهناومن

وقد.نضهلوعزوجةصارتأنهايحتفونشعندوبضاصة

!ستطيعالذىالمكانهوالحانأنحمورالمطقرانينفيجاء

القصرتبغجمبولكن،فيهمجتصحواأويقيواأنالمامرون

بيت!عارةإنويقولون.الفانرنعلىخارجأيعنالملكى

فيولكن،.خافااحقيفهافيتعنى(ا2:يى)،زايخةإمرأة

،يحقربرسالةوفيالحبرانيينإلىالرسالةفيراحابإلىالاضارة

تعيالي(،!55)اليوناية!بورنيهابكلمةتوصف

.الخطابفصلهذاودي،بالتحديدازايةأ

نفهاهىوهل،براحابتعلقأخرىشكلةوفاك

القديخالمهدأذحيث(،ه:1)تىابحيلفيالمدكورةراحماب

يكنلمأنهييدوولكن،صلحونمنزواجهاعنضيئافيكرلم

كانتأغالويوعالربنسبطلةفياحمهالذكرداعثمة

جاءماأن؟.القديمالعهدفيبالمرةتذكرلمأخرىراحاب

راحابأنعلىتمائايدل(25-:617)ئوعضرفيعنها

نأفيغرابةفلا،)سرائلبنيمنوإكرامترحيبكلوجدت

حيلوا

الزمن،جهةمنثكلةلاأنكا،كريمةأصرةمنرجلأتتزوج

نفهاهىكوعصرراحاببأنالقولإلىيدعوناهذاوكل

الربنسبطسلةفيالئيرتىاعهايوردالتيراحاب

.يوع

فيعنهاجاءماضرءفي،بالزايخةاوصنهانقبلأتاومع

خانا(اكانبياأناحمالينفىلاهذاأنالا،الجديدالعهد

لمربما،يخهلهضماياالجاسوطناخارلماذالنايفسرفهذا

كانولكنه،للجسيعباحيتفييماأناخيارأفضليكن

الراضحومن.المدتصوربحاثطكانلأنهوالملمالمتاحالبيت

علمماسعانولذلك،الملكرجالمنمراقئاكانيي!اأن

مما،تملي!هماطال!اإلهافأرسل،الجاسوسينبوجودالملك

المضدةالكتانعدانبينفجأتهما،الريعالتصرفإلىدفعها

رجالوجمهتثم.الملكرجالأعينعنلتخفحماالسطحعلى

ماكانااللذ!نالجاصصينوراءصاالأردنمخاوصإلىالملك

بيها.!حفوقمحتئينزالا

ممإلهإيمانهالهماوأعلنتالرجلبنالىراحابوصعدت

مىثبه)نقاذفيالعجيبةأعمالهعنبلغهاعاعلىبخاءالحبرانيين

الربعنلهماوكشفت،الأردنشرقيملوكوهزيمة،مصر

واممت،قلوبهموأذابالأرضصكانجععلىوتعالد!

الجاسرصانوعدهاوقد،أصتهاوصيستحيياهاأنمخهحا

23و6:17يق)تمائماالوعدهذائوعنفذوقد،بدلك

فيالقرمزخيوطمنحبلأتربطأنفهاطلباقدوكانا(.2وه

وطلبتالكوةمنمجلأنزلتهما(،وبعدها:218يق)ببتهاكرة

ويجب.الملكرجاليصادفهمالاحتىالجبلإلىيذهباأنمنصا

علينااذ،(6-:23يى)الملكرسلعلىكذبهافىعجاألا

بإلهالإيمانفيعيهايمضلمو،أصلأوثهكانتأفهانذكرأذ

فياحمهاوذكر،،أثلاصفيأمااتجولهاماو.القيلإلااثيلإص

الله.نعمةغنىعلىدليلإلا،يسوعالربنب!لسلة

الحبرانون:الىالرطلةكاتبعاكتبهمانذكرأننوتاولا

الجاصوصينتبلت)ذالعصاةمعصهلكلمالزانيةراحاببالايمان)

كذلكا:يعقوبالرسولكبهوما(،11:31عب)،بلام

الرسلقبك)ذيالأعمالتبررتأماأيضاالزانيةراحاب

يؤكدفأولهما(.22:هيع)!؟آخرطريقفيوأخرجهم

الجاسوصين،مععملتماعملإلىدفعهاالذىبالايمانخلاصها

بالمحبة"العاملالإيمان"عندلىمحبيرعميهمايبرزوثانيهما

.(:6هغل)

راحيل:

.926:تك)!نمجةاأواشاة)معناهعبرىاصم1()

فى،حةوهي.(2:18ت،311:ه)ريا،4:11راعوث



حيلرا

الانجةوهي.ونجاسين!وسفولديهوأم،عدهالأثيرةيعقوب

راجلفكانت،يعقوبأمرفقةأخيالأراعىللابانالصغرى

-يحغربجاءعدماالأولىللمرةتقابلا.يعقوبخالانجة

فيووقعجالهاثذه،حارانإلى-عوأخيهوجهمنهاربا

أجلهامنبهاقامالتىالفروبةلأعحالأيضاهىأحبته!،جها

فيهناكمرعيةكانتالنيللتقاليدوتبعا.(ا92:.تك)

!ز!أصاتمبعلابانيخدمأنعلىيحقوبوافق،الوقتذلك

انقضتأنوبعد.(2.-92:17تك)لهزوجةراحيل

منبدلألةوأعطاهيعقوبلابانخدع،الواتتلك

راجللابانأعطاه،ذلكعلىيحقوباحتجوعندما.راحيل

-12:12تك)أخرىسنواتصبعيخدمهأنشرطعلى،أيضئا

وللىتيما(92:31تك)عاقراكانتأغاهالهاولكن(.92

إلىبثكراهاوذبتأخهامنراحيلفغارت،أولاذالئة

لجأتعندئذ.اللهمنعطيةالينينبأنذكرهاالذىيعقرب

ظروففيقبلمنسارةإل!الجأتالتيالحيلةنفسإلىراجل

نأيحقربمنراحيلفطلبت،(4-ا:62تك)مابهة

وأرزقركتىعلىتلد":لهقائلة،لهيةصجاريابلهةيتخذ

دانابلهةعنيعقربوأنجب(.03:3تك)أنجينمنهاأيف!اأنا

هذاإلىالأختينبينلأتالتيالرهيهالغ!ةأدتلقد.ولقالمط

اكابفيالأخرىنافتمهصافكل،الزوجاتفيالتعدد

لأنالديدةلهقهاأجلومن.الأولادبإنجابيحقوبقلب

تك)رأوبينابنالفاحبشأنليئةمعصفقةعقدت6أماتصبح

نأإلىالمحاولاتهذهكلمنفائدةأىتجنلمولبهها.(0:341

أولادهاأولفرلدت،قباصلوأعطاهالصلواتهااللهاستمع

.(42-03:22تك)!يوص)وأحمته

منبزوجاتهيحقوبهروبعندضواتببضعذلكوبعد

34و3191:تك)لابانأبيهاأصنامراحيلصقت،لابانبيت

والنجاحالازدهارالجديدلياصنؤئنأنهابذلكمعتقدة(35و

عنالأصنامإخفاءينجاحهاورعم.أبهابيتفيالأعركانثلما

تك)منهاتخلص،ذلكبعداكفهاعندمايمقربفإن،لابان

عندالأثيرةالزوجةظلتهذ!كلورغم(.35:2-4

الأثرولانجهالهااخارعندمابوضرحذلك!ظهر!،يعقوب

عندوكان(.33:2تك)أفاالمواقعأفضل،أيضئاعده

أفراتهإلى!يلبيتمنطريقهمفيوهم،كنعانأرضالىوصولهم

ثم،ييامينالئافيابنهاولادةفيراجلتع!رتأن(لحميت)

.(91و35:18تلث)ماتت

خصائصراحيلشخميةتحك!:الضخصيةصفاتها)2(

لابا&أيهافيبوضوحنراهماومكر،؟طعمن!اكانبماأسرتها

8و03:6تك)باللهإيمانهارغم.ويمقوبرفقةوفي

مراطهابخرافاتمتمكةزالت!اكانتأنهاالا،(22و

عملتالالمجةالعنايةولكن.(3191:تك)أمنامهموعبادة

هاتبر-حيلرا

تدبرمحاولاتهافيفثلمنلاقتهبماوصفلهاثخصباتمةعلى

وإيمانحبمنزوجهافيأنتهوبما،الخاصةبوسائلهاأمورها

حتىالإصائيليينبينجةذكراهاوظلت.(4-352:تك)

(4:11)راعوثضروفي.ولاتهاعلطويلزمنمروربحد

باعتبار،راعوثمنبوعززواخباركةفيولةراجلذكريرد

)سرائيل.يتبنتاتدأنهما

قبرها:-حيلار

عصوذايعقربقصبأ:(3502:)التكوينسفرلىنقرأ

كابةأبامإلىأى)،البومإلىراجلفبرعمودوهو.قبرهاعلى

ماموقعهأنإلا،اندثرقدالصردذلكأنورغم(.التكوينسفر

واليهودالميحيونويكرعه،هذايومناإلىمعروفازال

في-!دوصاعلى-لنىالذكط،الحالمطالقبرأما.والملحون

فينراهاالتيكتلكصضرةقبةئةعلىفهو،عرالخامىالقرن

أربعةله،المظهرحسن!بنىعنعارةوهو،الأوياءمقابر

قدئا،02وارتفاعه،قدئا32حوالمطمهاكلطول!لغحوائط

اتجهالاتهمالهودو-سفع.ذلكفوقأقدامعئرةنحوالقبةوترتفع

هوالموقعهذاكرنأنويحتمل.الجحأيامنيالقبرهذاأمام

بعضهناككانوان،راحيلفيهدفنتالذىالمكاننغى

بتحديديعلقفي!ارأيان،-نجهناكذلكتحوم*حولالتيالشكوك

-35:61)اليهو!ن!رفيجاءماعلىأقدمهمائنى،المكان

بحدعلىلحمليتئهالمطمامكانإلىيثيرحيث،(:02،487

ت)الئرمتىأيضاذكرهوقد.أورشليمشأيالأربحة

حدثتالتيالأبرياءالأطفالمذجمكةعنحدثعد-(:218

مؤلاءعلى،القريبقبرهافيتجكىراجلوكأن-لحمبيتفي

صموئلسفرفيجاءماإلىف!ي!تدالثافيالرأكطأما.الأطفال

حدودعلىكعكانراحيلقبرأن!ذكرجث(2؟01)الأول

منأيالكرةنحوبعدوعلى،لحمليتمنبالغرببيامين

حيث(1ه31:))رميافيجاءماالرأىهداويعزز.أورضليم

،الأصفيووقوعهمبنيامينبطمنالرامةضمبعنيتحدث

نها.-مصكلبيا!ينجطأم-راحيلقدب

صم3516،1:لك)الثافيالرأكطأصحابإيىيتندوط

صفرفيجاءمامعمطلقايتعارضلا(31:هاإريا،:2ا.

التكوكأعفرأنحيث،(35:91،48:7)اليهوين

حتىبمدالأرضمنمافةكانتولماا:يذكر(35:16)

منالجنوبإلىكانالموقعأنعلىيدلماوهو!أفراتهإلىيأترا

تخمعلىأنها(2ة01)الأولصمرئلويذكر.أورضليم

إلىأى،لبيامينالجورالتخمإلىإشارةأنهيحتلمما،ب!يامين

لأن(،1-7اه8:،:518يى)أورشليممنباضرةالجوب

القرلة،الأولصوئيلمنالتاصعالأصحاحفيالمذكورةالمدينة

فيراحيلقبرعداعارةأن؟،تمائاموقعهامحددغيرالتحممن
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زيسارهاقبر-حيلار

لحمبيتفيراحيلقبر

ضرفيجاءمامعيتحارضمرقعاتحددلأ(صلصحفيبيامينتخم

لاقدالتقيدىالموقعأن؟.(35:91،48:7)التكو-ش

ثم.لنيامينالحنورالتخمعنكثيراأبمدبيدولأنهصحيحايكون

فيكانراحيلفبرأنعلمطلقاندللا(أءة13)إرياعبارةإن

إنبل،(أورشليممنالضمالإلىأيالخمسةنحوبحدعلى)الرامة

لأنهإما،أنجلأدهاعلىراحيلعويل،شعريةعارةفيصورالتي

بحدالرامةفيصيجتمعونونجيامينيوذامنالمبييزأنفرأىصق

،(04:1إريا)بابلفيالبيإلىاقيادهموقبلأورضليمضوط

رؤيةمهايمكىبيامينأرضفيمرتفعةاكمةكانتالرامةلأدأو

.البلادأصابالذىالخراب

منقريياكانراحيلقبرأنعلىالتلمردومحبةيوصيفرسويتمق

.وجرلهمويوساييوسبحانوسأورالرأىنغسرأى!.لحمبيت

:لخاوا

،جهوذافيمكان31وهي،أتجارة!مفاهاعبريةكلمة

منعيهااشولىالتىالغنالمسبعضافيالدي!الىداودأرسل

رالبينالناءسبراوربانصقلغحرقواأقدكانواالذي!الحمالقة

الاصمهذاوردوقد(.93-0:326مم1)والبنات

ورجحهماوهو،الكرمل"أنهعلىالبينيةالترجمةفي،راخال"

.الكيرون

يس:زار

وكان،بديها!كشديدكانأورضليمضيرخصشيئ31

،الورىالقائدنكانورإلىلهؤضى.لتواهيحرمونهاليهود



سأر

ضيقوافلما،عليهللقبضبخدكطثةضمناكزفأرصل

يموتأنمفصلأ،باليفنفبطحناتحر،عل!الححار

طفةمنيمتلمولما.المجرمينالحتاةأبدىفييقعأنعن،بكرامة

با"معائهلأعد)ءاورمىينزفودمهعالية!خرةعلىصعد،اليف

.(46-:4137مك2)ماتثم،بطنهمناندلقتالتي

ير:أر

فيوهى،!راش9الأرايةولي،هـروشالعبريةفيوهي

وأاجمجمة)حرئاتعىالتى!جولحوليتاالمواضعبعض

في()ضاولرأصهوحمرواأ:القولي!!المقطوعةالرأس"

جلجنة!"كلمةجاءتومنها(،01:ا؟أح1)!داجونبيت

تشخدم؟.(:17ا9يو،22:أ5مرض27:33،ت)

مل1)الوسادةأوالرأسموضعأي،مراضهاالحبريةالكلحة

"الرأسقمة"حريخاوتحنىأقدقداكلمةوكذلك،(91:6

،2:هأ4صم2،2.و35،33:16ة28تث)،الهامةهأو

.(84:54إريا،3:71إش

وأالحرفيبمحناهماوالأراعيةالعبريةاللفطانوردتماويهرا

كل:بلدلالةوتخدمان،المجازيكلمناهما

الإنساذتحيةقلمن،الأنساذذاتليعئ،الانانرأس(\

نأمايدكرالتيالمواضعكليالحالهووهدا،با"شرهـأجزائه

،384؟،761:مزانظر)صاحبهرأسعلىيقعأويحودالر

.(15عوبديا،334:حز

الحيةرأسعلىللدلالةالكلصةفت!تخدم:الجوانرأس)2(

خر)تيساأوكبثاأوكانتئوزاالذبيحةورأس،351:تك)

أيوب)لوياثانورأس(.24و4:4لا،91وأوه9201:

.(7ت41

،36:38خر)الأعمدةرؤوسثل:تتأوال!ثيءرأس)3(

عد،91:02خر)الجالورؤوس(،351:أخ38:28،2

قضيبورأس(.:02،93:اعاموس،9:7قض،1:202

تك)اللمورأس،(5:2أ!تر)الصرلجانأوالذب

(11:4تك)البرخورأس(82:2

أوائلنذالبدءفي"!:الأصلأوالمصدرأوابداية)4(

(.أواا3:جا)البدا!ةأو،(41:4إش،8:23)أم"الأرض

ىأ(2:01تك)الهررأسلأو21:2خر)لهأرأىالثهررأس

حز،15:02إش)أولهأىالطريقورأسالزقاقورأس،نجحه

61:52،12:12).

المقدمة،فيأورأضايقفمنأى:رئ!أوأيرأوقائدبمنى()5

أنهئعلم"(،13:21أخ2)!رئااللهمعناهوذا:ي؟

.(2:3مل2)؟0،رأسكعلىمنيدكالربيأخذايوم

!لأر

.(28:31تث)للأم،رأشا!يجحلهمبأدضحبهالربووعد

دمق،أرامرأسلأن،في؟الرياصةمقرأوعاصةوبمفى

يوت!رؤوس،(7:8إش)!رصبندثق(ملك)ورأس

تث)الأصاطورؤوس(6:41)خرالعثائرشيوخأىأبائه!ا

.(9:17غ،11:42أخ4،1:ا4عددأيفا-انظرا:ءا

الرأسإسرائيلمنالربليقطع9:اليإشعياءويقول

،الرأسهووالمقبرالسيخ9:بالقرلذلل!ويمسرأوالذنب

؟.(اوء9:41إش)!الذفهوبالكذبيحلمالذيوالنبي

الرجليناوشرالرأس...بموسىاليديحلق":أيضايقول

.(7.2:إش)

)أفالكيةرأسهوالمححأننقرأالجديدالعهدولي)6(

كو1)!الميحهورجلكلرأس"وأن،(:1:22،523

،(201!كو)"وصلطانرياتكلرأس"وأنه(،أ:3ا

فأأيماانظر،:18اكو)،الكيةالج!د،رأسهووا

الميح،هورجلكلسرأأنتعلمواأن"أريد:تالباراوفي

كو1)أاللههوالمسيحورأس،الرجلفهوالمرأةرأسوأما

الميحجادةعلىتدل،رأس)كلمةنجد(،5:23أف،:113

أفسىإلىالرسالةنيأرأس9كلحةتعبرليما،الكفيسةعلى

الميح.علىالكيسةاعتمادعن(146:1

أهمهوالرأسأنجث:للكلمةنحلفةاتخداممات)7(

البركاتاوالمصائبإنيقاللذلك،الإن!انجمفيالأعفاء

تض،3361:تث،94:62تك)الإنانرأسعلىدائضاتقع

9:.ا،حز6:23،أخ25:932،صم571،ة9

على/الأيدىتوضعكانتولهذا(.3ا:11:12،61:34،22

ت،81و71و41:،8تك)عباركتهالمطلوبالثخصرأس

خر)ذبيحة!دمالذىالحيوانرأسعلىأو(،اا:ه9

الإنانرأسعلىتقع؟(.4،4:92،33:ألا،اه:92

مز،8:32مل3:92،1،:16اصم2)أعمالهمسئولة

.(ا:86أى،7:16

وأ(5:44ت)بالإحانالإصاعونقابلأنالكتابويعلمنا

ور،25:23أم)أرأصهعلىنارجمرنجمعالحرى"بالتعبر

الر!لقالذلك،برأسهبقمالهودىكانماوكثبرا.(2.:21

الذكلكادكا(5:36ت)!برأثتحلفولا،:يسوع

.(6:18عد)اتذارهرأسبعرئعرف

ثل:،بالرأسالمرتبطةوالأ!ثالايعبراتمنالمديدوهاك

مأ،21:21أى)العرفيليقدم!رمزالذي!الأضيبالرأس5

(41:1تث،:9127لاامديزاالرأسوحلق(.02:92

الوثنية.المحابدنيالوثنيون!علكان!،كلهالرأسحلقأىلأ



لكنيسةاد!أر

،23:همز)الفرحعلىعلامةبالدهنالرأسسحوكان

،03:ا5صم2)الرأستغطيةأما.(ا:9عب،ا.2!:

2)رأصهعلىيدهالثخعىووضع(41:3)ريا،6:21أعتير

ك!)الرأسعلىالرماداوالترابووصع،(ا:391صم

،201:مراق،:91ا3،؟2اصم2،:412صمأ،7:6

العيقوالخجلوالأعىالحزنعنكلهافتعبر(2:7عاموس

الملكعليهغضبعندما-هامانوجهغطواوقد.والنوح

أصتر)الحياةفيحقلهيعدلم،مدائامجرئاباتجاره-ش2أحثو

78:).

تغطيةوجربمنبول!لالرصبهأمرمانذكرأنيفوتناولا

رأسهكطىأنكبعيفلاالرجلأما،تاأوتصليعندماالمرأةرأس

المهردعاداتعكسعلىالأمرهذاوكان.(7-11:4كوا)

ثالأو،تايت"رؤوصهمعلىيبسونرجالهمكانالذين

كو1)ضعورهنروخينأنالنساءيكفىكانبيما،الصلاة

!وتعي!قكانتكنيسةيوعىلالرصأنوي!دو.(11:51

علهها.كبارلاالتىالمحليةوالتقاليدالقواعدبمراعاة،يونانيةضمو!

اكد،الموتعن(ا3:هتك)،الرأسحقاويعبر

علم!ضيأى(12ة68مز)،أعدانهرؤوسيحقافالله

تمائا.

السخريةمعنىفيحمل،هزهاأو،الرأسانفاضاأما

)ريا،:44:41،468،:227مز)والاحتقاروالامهزاء

مرتى،27:93مت،اه2:مراق،:81:61،4827

للمذلة(:ه58إش)أالرأسإحناء!وير(.519:2

والتواضع.

الكيسة:رأس

فأ)!الكنيةرأس"الميحأنأفس!الىالرصالةفينقرأ

الميحجسدفيأعضاءهمالكنيصمةوالأعضاءوأن(5:22

الرصالةفينرى؟(.72-21:21كرأ،61-4:4أفأ

فأأيضئاانظر-:18اكو)،رأدئاالمسيح5كولوصإلى

كو)الروقواتواللافيالر!اساتكلفوق(22و12:ا

كو)الملائكةفوقورأضا(،6:12أفأيضئاانظر2:ا،

.(ا:4-14،عب2:18

حجرأواالزاويةحجرأأنهأفسالىالرسالةفيعنهنقرأكا

نانضئا،والأمالهودبينروبط،مغاالحوائط-سبطالذىالقمة

91واوه2:14أف)،يماالجوصطابجحلألطأ

مع،الصراثفيضركاءالأمأن5،الاتحادهذاومحنى(.2.و

الميحالاتحادهذاحققوقد،(3:6أف)اليهودصالمؤمنين

ذلكبدركواأنالقدبمالمهدقديسىعلىعسبزاوكان،كالرأس

6،06:3،66:2:،9،:01،426؟ا9:2،1إش)

رئيس

الحر"الرصوليدعوهولهذا،(9:12عاموس،91و12و

فأ)،الميحبيوعالجميعخالقاللهفيالدهورنذالمكتوم

3:9).

:دروسثلاصةهذاصوتملم

!،اللطانلأعحابواجمراماللاثقالحضوعنقدمأن1()

.(2-56:9:اأف)للسيح

نأعينا،ناواحدكلوأحب،الكني!ةالميحأحب!)2(

.(33-2ه5:أف)بمضئابحضنانحبوأن،زوجاتنانحب

الروحأعطىقد،واحدجسدفيكأعضاءأنناندركأنعليا)3(

سائرالحاجةقعصوصوأن،محينةموابعفولكلالقدس

يخدمموهبةأخذامنوكل،(27-21:41كوا)الأعضاء

بطا)،المترعةاللهنعمةعلىصالحينكوكلاءبم!ئابعضكمبها

4:01)

وئيس:

إلىتثم!رماويهزا،المقدسالكتابفيبكثرةالكلمةهذهترد

عادةوتتخدم.وجلالقوةمنتحيهمابكلالملكيةالسلطة

والمسيح،اللهبهابوصفتليلةأجانفيولكن،للبثرومفا

.والثطانبلوالملائكة

المدن)إلىتثيراا(2:6)متىإنجيلفيرؤصاءوكلمة

نأمن،الكلاممنضئائفهمصاوهو،يهوذاأرضفي!الرئية

الحظيم.الرثيىنهاصيخرج!فرهاركم،،لحمبيتا

اليونانية()!هط!!ه،أرخن5أو،أركوناكلمةوترد

!احب5أو(العظيمالرثي!"لتمني،الجديدالمهدفيبكلرة

مرقى،2ه9:34،21:41،0:2ت)انظر،السلطان

،2(:2أف،21:13،41:03،61:11يوحنا،3:22

وتترجبم.الثيطانالى-المراضعهذهغابيةق-ل!وهي

الراريقول؟(.8و2:6كر1)أعظماء"الىالكلمةنذ!

.(5:ارؤ)،الأرضملوكرئيىأ:الميحك!وعالربعن

كلحنىه!ع"،ممه()9أأركيجوساكلحةوتشخدم

الميحي!رعالربوصففي،،المنثىء5أو،البادىءا

،الخلاصرئيىوه(531:،31:هأع)،الحباةكرنشا

.(12:2عب)!الإيمادورئيىوه(2:01ب)

محنىتؤدىكلماتجملةتخدم،القديمالحهدوفي

أصها:،،عظيماأوأشريف5أو،أصرهأو،رئيىا

الرجلويقول.ابراهيمإمرأة،سارةااصمونها،صحار1()

إنه،أريحاعندلثوعظهرالذىالم!لولالسيفذوالفرب

الرتةهذهيخلعأنهأى،(5:14يق)،الربجندرئىا



رئس

عنإشعياءنبوةوفي.البشرعنأعىكا"دنكلالمياالحكرية

ويدعي..إئاونحطىولدلايولدلأنه":المسيحيوعالرب

؟دانيالعنهيقولكا(،9:6إش)أاللامرئ!...احمه

دايال)،الرؤصاءرئ!و،(،811:دايال)هالحندرثيسأ

،(01:12دايخال)،رئيسكمميخاثيلا:يقولكا(.8:52

ىأ،إصرائبللنىالقاممم(أ:21دانيالأ!العظبمالرئيىوه

الله.ضعبعنيحاربالذى

،فارسمملكةرئيى)فيستخدمةالحبريةالكلحةنفسونجد

رئى،ثم،فارسرئيسأ:أيفئاانظر،:13ا.دانيال)

أمامئملهاروحىكائنلهاأمةكلوكأن(،01:02!الونان

وأ،الثطانضداللهجانبلطيكونلاأويكرنوقد.الله

فيالعبربة،صاراكلمةاستخدمتالأحوالأغلصوفي.العك!ر

وصف:

كا،الحكمأعحابأوالملكيةالسلطةأصحابالرجال-أ

يملكلالعدلهوذاوه،(861:أم)،الرؤساءتترأسلمطا:في

-!كومن1،(321:إصق)!يترأصونبالحقورؤساءملك

قضاةوكلوالرؤصاء1،(2:41خر)؟،علياوقاضئارئيئا

.(841:11مز)،لأرضا

في؟،بأصر9المواضعبمضفي!سار"كلمةوتترجم

؟.(72،8:3:هنض)،المديانيينأميرىوأمكوا)

.(81:03صما)،أتطاباإلىترحم

رؤداء"في؟،الرفيعالمقامذوىشالملكبةالحاضية-ب

!الرؤصاءوكلأورشليمكلوسبى!(،21:51نك)!فرعون

،9242:أخ0:241،1كلاأيفئاانظر،42:41مل2)

501:هوضع،5201:،12و3641:)ريا،42:23أخ2

وأ)رؤساءوأ(،641!:إريا)"الرؤساءالسعة9و(،إغ

جمةاأ!ئاانظر-02:41مل1)"المقاطحات(حكام

،الخصيانورئ!5،(14و:3اأصتير،فارسرؤصاء

.(5195:إريا)!المحلةرث!وصايا(،:7ادايال)

عز)،الرؤ!اءإلىتقدما:نقرأ،السبيبحدماعصروفي

حب5،للثعبالباصيرنالقادةهمهؤلاءوكان،(ا9:

ولاو!ونارؤساؤنا"(،:018عز)أخوافيالرؤساءمثورة

غ)!يهوذارؤطءأصعدتو!(،9:38غ)"وكهتنا

.فارسلملكخاضعينحكائاكانواهؤلاءوجيع(.3ا:21

1)،اللهبيتورؤساءالقدسرؤصاءا:الكفوت-%

.(34:82!!قأ!ئانظرا،42:5أخ

عنداودقولفي؟،عظيمةبأع!القامواالذينالأبطال-د

2)،إصائيلفياليومسقطوعظيئارئيئاأنتعلمرنألا:أبنير

للنركص.لقبفهو(3:38صم

رئيس

الله:عنألهوقولفي؟"ثرىرجلهرعادةوالرئيى

ققراكونموشايعتبرولاالرؤصاءبرجوهمجا!لاالذى!

،تموتونالاسثللكن":بارزوانسان(،3491:أيوب)

.(28:7مز)،ت!قطونالرؤصاءحدوكأ

ثمومن،رفعبمحنى،نأ"منالعبر!ةفيثتقة:،نايي"2()

.،المظيم!نفى

أنت5:لإبراهيمحثبنىقولفي؟،للتثريفلقب-أ

.(:236تك1،يننااللهمنرئي!

وآباءوعثاثرهمإصائيلأباطرؤساءعلىأطلقلقب-ب

عدد)أالجرضونننأثطلبيتوالرئي!5:في!،بيوتهم

بنألعازارعلىأطلقكا(.3هو3:03أيفئاانظر،3:42

عد)!اللاو!نرؤصاءرئيى):لقبالكاهنهرون

أنهموببدو(،4:34عد)،الجماعةرؤساء)(،332:

ورؤصاء،المناتورؤساء،لألوفاءسارؤ)هم

عد،81:12خر)،العثراتءصاورؤ،سينالحما

همآبائهمبيرترؤوس،إصرأءليلرؤصاء1(،:2ا6

71:2عددأيضئاانظر-72:عد)،الأباطرؤساء

.(:438أخ2241،1:يق،6،34:18و

عراثيا:في؟الملكعقامفيهرمنعلىأطلقلقب-بر

،(25:16أخئاانظر،2.:أ7تك)،يلدرئيا

،(342:تك)،الأرضرنشالحوىحموربنوضكبم"

يشانظر،25:18عد)،لمديانرئيىبنتكزفى5

مل1)،حياتهأيامكلرئياأصيرهبل1(،اا:3

الكلمةأنعلىيدلمماسليمانعنذلكقيلوقد(،11:43

اصتخدامهرالظري!يفتومما،.ملكاكلمةتعادل

هذا5:الهودىالملكعنحزقيالصفرفي!ناسى)كلمة

كا،(ا.ا:2حز)!أورشليمفيالرئشهوالوحي

حز)الثيىقراطيالمخبلملكوصفنياضخدت

،54الأصحاحينفيوبخا!ة،)غ..3752:،4:342

وكبارالأجانبللرؤصاءلقااضخدمتكا،(46

رئي!وا(26:61)حز،ابحررؤساءا:القواد

حز)،عصرأرضمنرئيىوه(،28:2حز)"صور

حز1،رؤطئهاوكلوملوكهاأدومهـناك(3ت03

حز)،فادتهاكبارأو)سرائيلرؤصاءوكل1(،32:92

12:21).

)عز،جهوذارئ!ضثضراعلىلقبااللفظمذاخلع-د

.(ا:8

منالفقرفع02:في؟ضريفأورئىبمحنى،نديب5)3(

.(:3118مزانظر:2،8صمأ)،الرفاء-للجلوسالمزبلة

7



لمجمعارئش!

كثرون!:ز؟أصىأوكريم!هوللكلمةالأصلوالمعنى

علىهوإئائلقي9(،ا:96أم)،الريفوجهيتعطفون

يكبا:فيو؟(12:12أيو!-الرؤصاءأو)،الشرفاء

وأينالعاقيبيتوأممن،(04:ا70مز)!رزصاءعلىهرانا

تدلهاوالقرينة(،:1228أيوب)؟!الأضراردساكنخيمة

ويقول.الظالمالجارالرئبىهو!بالعاقي9المقصودأنعل

مز)،اجتمعواالعوب(رؤطء)ضرفاء9ةالمزمررصاحب

نق،:527،:717أم،:811:9،6413مزانظر،47:9

أصاصاتدلالكلصةهذهإن،جيمنيوس9ويقول:"نجدة"(4)

ثمومن،باعةبلانينطقخطبأو،الذكاءمتقدشخصعلى

1)!شعبهعلىيترأسأنالربأمره":في؟ملكأوأمبر!هر

،52:صم2)،إسرائلعلىرئي!ئايكونو"(،41:ا3!

،:1:35،417ما!631،7:8،1:عم2أيضئاانظر

الرئبىأالمبح!(،28:16أم،76:12مز،ا:62

إلىإضارة-9:26دانيات)!اتورئيى(2:ه9دايال)

في،ا:22ادانيال)،الحهدرئيىوا(،رومافيامبراطور

مذهترجمتوقد(.ممرملوكأحدأوالكهنةرني!إلىإشارة

!عظماء"والى،(02:01إريا)أناظر"إلىالعبربةالكلمة

.(31:37أيوب)،ضريف9وإلى(92:9أيو!)

عظيم،أوأميرأورئيىأ!ط!روزين)أو،رازون"(6،)5

هلاكالقومعدموفي،الملكزينةالئعبكعزةفي!:في؟

واصغوا،الملوكأيهااحمعوا(،؟4128أم-)!أرازونأالأمير

الملوكتملكر1،(5:3قض)-""روزنيم"الحظماءأجمها

مأأيفئاانظر-8:51أم)أعدلآ(روزنيمالمظماء)وتقضى

لا(روزنيم)العظماءيجعلوالذى،(اأ:.حص،31:4

.(:0423إكأ)كالباطلالأرضقضاةويصير،ثئا

وأيقيم!بمعنى"ناساخاكلمةسمثتقةوهيةنايعهخ)7(

،(2:6مز)!صلكيمسحتفقدأناأماافي؟،ملكايمسح

،(8311:مرأيفئاانظر،31:12ي!ق)!صيحودوأمراءا

،(32:03حز-الثمالملوكأ!)أالالأمراء9و

.(ه:5ميحا)!الاسأمراء9"

أتعييرهرئي!"في؟لمأيراأو!تاض"بمعنى،قاكين")8(

.(رومافيقائدإلىهناالاضارةأنومجتكل،:1118دايال)

حز)،مركباترؤصاءالجظرفيكلهم!فيكا:ثالئى)9(

ويحتقد.حربيةمربهةعلىالجالينإلىإشارةوهي،(32:51

.،بطلابمعنىدخيلةكلمةأنها،جييوسإ

(6831؟مز)!مصرمنشرفاءقييأ"لى!:هاك!نيم(01)

.!هـضراءتعنيقد!هى

8

سة:ريا

القدبمالعهدفيمراتبفع،ورياساترياسة"كلمةترد

الئبورأوا!:القضاةسفرففى،عبريةكلماتبضععننقلأ

رياصة!وارثبأمرمؤبرالأرضفيوليىمطئنينصستريحين..

لمإممط!إتريارايق9هيالحبريةفيوالكلمة(.:817قض)

عليهم.يملطمنهناكيكى

نجوةمنالتاسعالأصحاحلىصتين،مراهاكلسةوترد

كتفهعلىالرياسةوتكونانجناونحطىولدلايولدلأنها:إصعياء

إلىفاوالإضارة(،7و9:6إش)نهابةلاولللامرياستهثو..

فأ)،وسلطانرياتصفوق5هوالذىالمسيحيسوعالرب

ؤر،651:قي1)"الأربابوربالملوكملك9لأنه(12:ا

71:41،91:61).

لف!كعلىعفمتمقد9:(21:ا3)إريالوةفيوجاء

بمفىكلمةمنمثتقة!روش!الحبريةفيوهى،،للر!اسةقؤاذا

لأوامر.الأصدارابرأسهءيومى"

أركيأ"ايوناليةالكلمةعننقلأ!فتأ،الجديدالعهدديأط

نيالغالبفيوترد،صلطان؟وآحاأورئيىبمعنى!أرخي"أو

إلى:الإشارةفي،الجمعصيعة

زأذكرهملا:ئط!الحكامأكطال!لطةمراكزفيرجال11(

.(31:قي)،واللاطينللرياساتيخضعوا

ورانظر)ضيطانيةأوملائكيةكانتسراءالبثرمنأعلىقوى)2(

.(اوه201:،ا:16كو،301،6:12:أف،8:38

معالرؤساءمع"يصارعونالمؤمنينأنبول!الرصولويذكر

الرأجادمع،الدهرهذاظلحةعلىلمالعاولاةمعاللاطن

لكى":يفولكا(.12ة6أف)أالسماوياتلىالروحبة

برا!ةالحاواتفيوالسلاطينالرؤصاءعدالآنئعرف

انتمارويعلن(.ا3:.أف)أالمتنرعةاللهبحكمهالكن!ة

فالله(،2:هاكو)،واللاطبىالرياصات"علىالميح

كلفوقالحاوياتفييميطعنوأجلهالأمواتمنامامه،

الدهرمذانيلي!يمىاسموكلوجادةوقوةوططانرياصة

.(21و02:اأف)!أيفئاالمستقبلفيبلفقط

المجمع:رئش

الترياتمسئوليةليتولىالمنتخبالخصهوالمجمعرئيى

هؤلاءمنعدددكروتد.المجمعخدماتيوالماد!ةالادارية

الاثيداتالصبيةوالدسيايرمنهم،الجديدالحهدفيالأضحاص

،43-5:22مرذس)الموتمنيسرعأقامهاالتيريغاعثر

اعهيدكرلاوآخر(.56-804:لو،62-98:1ت

عثرةثمافيلمدةضعفروحباكادامرأةأبرأيوعلأناغتاظ



لحصيانا،رئيس

فيالمجمعورؤصاء(.17-13.1:لوابتيومي،سنة

كانتإن":نهماطالبيروبرنالابولىإلىأرطواالذينليدية

وكريسبى(.31:51أع)أفقولواللثعبوعظكلحةعندآ

بيةجعمعيوعبالربآمنالذىكورثوسفيالمجمعرثيى

رئيىوسوصتا!نى(،81:8أع)برلسلالرصكرازةبوا!ة

ألىكدماوضربوهاليونايونخذهأالديأيفئاسكورنثرفيالمجمع

.(817:1أع)بول!ضدلثكواهميشهـتأنالوالمطغايون

الرصالةمنالأولالعددفيالمذكررصصاني!نضههركانولو

يوعبالربآمنقدأنهذلثععنىلكان،كورنئوسإلىالأولى

.الربفيأخاوصار

:الحصيانوئشى

تعنىأكاديةكلمةوهي"ربسارس"هىالأصلفيوالكلمة

وأصيدبمعنى!رباكلتينمنمكونةهـوهيالخصيانرئيى"

الثرقملوكعادةمنوكان،.خصيانأأكلطأصاريىوهرئى

،الحدماتبمختلفيقرمونالخصيانمنبمددأنفسهميحيطواأن

جناحعلىعادةئرفرنالخصيانوكان،عظيحةأوحقيرةصاء

كا،الملكيابلاطفيرفيحةمراكزيعلبمضهموكان.الحريم

فيالأولادتربيةعلالإشراف-الأحيانأكلبقي-يتولونكانوا

أحيائاتطلقالكلمةهذهكانتكا.وتعيمهم،الملكيةالقصور

خصيائا.يكرنواأندونالثقةمرضعالأشخاصعلى

القديميالعهدفيمراتثلاث،رباريى5كلصةوترد

اللفظبنفسالعربيةالترجمةفيواحدةمرةوذكرت،العبرية

أشورملكوأرسل!:نقرأحيث،علماصمأنهاعلىايخ!دكي

مل2)،حزقيااصلكإلىيخقمنورثاقيوربحاريسترتان

كلمةترجمأنصبوكاز.الاصتلامنهطابا(17أة8

فيهكذاترجمت؟!الخصيانرئيس!إلىهنا!ربساريىا

فيوجلسوابابلملكروساءكلودخل!:الآخرلنالمرضعنن

رئ!وسرصخيمنجووحمجرشراصرنرجلالأوصطالباب

،...المجوسرئيىضراصرونرجل(ربسارير)الخصان

ونجوصزبانالشرطرئيىنبوزردإنرصلفأ"،(93:3إرميا)

...المجوسرئىشراصرونرجل(رباري!)الخصانرئش

بنأخيقاملنلجدلياوأسلموهال!جندارمنإرياخذوافأأرسلوا

.(41و93:31)ريا)001ضانان

ربع:وئيس

يدلوكا،(كامء3!!،ح،)تترارك!-أااليرناليةفيوهي

فياليونايوثبدأوقد.دولةأومملكةربععلىحامهوالاصم

الى،يالى)أالمقدوفيفييباقمعندماأولأاستخدامها

نفىالرومانا!تعاروقد(.ن!اح*مماء34)أأقامأربعة"

هذاأطلقوفد.محدودةمفاطمةعلىآحاأىعلىوأطلقوهاالكلمة

عوثار

الجيل،علىربعرئيىكانالذىأنياسهيرودسعلىاللقب

تراخوني!،وكورةإيطوريةعلربعرئ!أخيهوفيب!

،أ:41تالظر،ا3:لراالأبليةعلىربعرئبسوليانبوس

عليخلعونالرومانوكان(.اا:3أع(9:7،أ:91لو

مرتى،:9ا4ت)أيضئاأملك"لقبوأولادهيرودس

:641).

:المتكا"رئيس

الجيمقاناعرستصةفيالجديدالعهدفيالبارةهذهوردت

سراخبنيثوعصفرفيجاءمماونفهم.(9و8ت2يو)

المدعويين،كباربينمنيقامكانالمتكأرئىأن(2و32:1)

جلوصهمأماكنوتحديدالمدعو!نبرعايةيهغأنواجهمنوكان

العامةالقواعدمراعاةعلىيثرفوأد،ممكلمكانةحسب

.الترتياتكلعلىبثرف؟،والسلوكللآداب

ولي!الحدمرئيرصوىيكنلمايكأرئي!أنالبعضوفىعثم

يقطعالنصمضصونأنإلا،الغرضلهذاالمنتخبالمدعوينأحد

أحدكانولحله،المدعوينالقومعليةمىكانالمتكأرئيىبأن

الحفل.صاحبأصدقاءأوأقرباء

المجوير:رئيس

أطلقصأكادلةكلحةوهى،جمارباهيالاصلفيوالكلحة

جيرشحصارحضرواالذينبابلرؤساءأحدشراعرنرجلعلى

واصتلائهمصدقاالملكأيامفيلأورشليمبابلملكنصرلبوخذ

منمكونةوالكلصة(.13و93:3إريا)وتدم!هاعيها

الكلصةعنالأخيرفالمقطع،امعنىلفىلهحاأنييدو،مقطحين

والفرسالماديينعدالمتخدماللقبكان،ماج،وهو

هوالاضلىومعناه،والحكماءالكهنةعلىللدلالهوالبابين

نفىيخؤدى"رباالأولالمقطعأما،اقوياأو،عكل5

وعيه،القوةأوالكميةأوالحجمفيألضخامةأوالمظمةعنالمحنى

أالقوةكليأوالحكمةكليالرئيسإلىلمماجرب!ترجمةيخمكى

اسمولي!لقبفهو،الحكماءأوالأطاءأوالحرةرئيىأو

علم.

:ثعوار

الممىالصفرفيإلاالقديمالعهدفي،راعوثااصم-!جدلا

-11:2خر)،صاحبةأوصد!ةايفياعهاولعل،باحمها

قامرسافيالكلصةوجاءت.(!صاجهامنإمرأةوكلأ

.إمداقة"تعنىبأنهاالعبرىاكسفورد

الذىالفاصلالحدثتاريخبالتفصيلراعوثسفر-سوى



عوثار

فيالملكىواليتداودمهاأقالنىالجدةراعوثأصبحتبموجبه

الصداقةلنايخسرإذخاصةأهمية،الناحيةهذهمنوله،يهوذا

ألمحتملمنر،داودأيامفيبومرآأئلاعربينيحالفاأوالوطيدة

.المضمونهذاإلىيئرنفهالاصمأن

كرةفي(ا:1)القضاةزمنفيالقصةحدثت:2الار)1(

هولحميتمنأ!الكلجأحين،)سرائيلأرضفيعطمةمجاعة

الزمن-منفترةبمدطتوهناك،موآبأرضالىوابناهوامرأته

منبامرأتينتزوجامابمدابناهماتثم،(1:3)بالصبطتحددلم

عرفةأرميماوتركا،أخرىسنواتحرخلالفيموآب

.(1:5)وراعوث

فيكنتاهاوراففا،يهوذاأرضالم!العودةأنعمي"تررتثم

وظلت،عرفةرحعتثم(،ا:7)يهوذاأرضإلىالطريق

وصتاجث،لحميتإلىالعودةرحلةفيلنممىملارمةراعوث

.(1:22)الشحبرحمادابتداءفي

،راعوثوإخلاصتغوى،القصةلدابةمنواضخاولدر

ثلاثلهانصى!اشدةمنبالرغمحماضهاتركأنرفضتأنهاجث

راعوثأمامالجاةفرصولأنالنفيلتقدمها،تتركهاأنمرات

نع!ىلالحاحعرفةخضعتلقد.وطهافيأفضلستكون

:لألالهاقائلةنعميفلازتراعوثأما،موآبالىورجعت

وجماأذهبذهبتحيمالأنهعنكوأرجعآترككأنعليتلحي

وهناكأموتمتحبثما.الهيوالهكشحبىضحبك.أبيتبت

ينىبفصلالموتإنما.كأبدوهكذالىالرلببفعلهكذا.ألدفن

.(17وا:16)،وبينك

الحقوللىالثعيرشابلالتقاطفيلحمبيتلطراعوثعملت

اذوكان-الحقلصاحب-بوعزولاحظها،الحصادموسمفي

،الحصادأكامطيةتلتقطأنبوعزلهاوعح،حم!الأيالكنرابة

كلمانهوأمر،لحماتها!)حلاصهاوفائهاعنحمعإدهلهاوقال

2:51)لنلتقطهاالحزممنالسنابلإسقاطقعمدوانبأدينالح!

للفةوععهاالماءفينحميإلىتمودأناستطاعتوهكذا(،61و

اتبل،جمعفينجاحهاصرعنسئلتولما(.2:17)ضعير

لغلمانه،أصدرهاالتيوالأوإمرلهابوعزرعايةبففلأنهذكرت

وحصادالثرحصادمدةطوالفباتهمعتتقطظلتوهكذا

.(23و2:22)حماتهامعوصبهت.الحنطة

،راعوثلخيروذلكثانيةراعوثتتزوجلا"ننعمياهتت

لذكرهبوعزإلىر!افأ،إصانيلضريمةلأحكامأيفئاوإطاعة

.(31:)أ!الكلزوجهالقرابتهبواجبه

تحققإذاراعوثمنبالزواجووعدالمطلببهذابوعزسلم

-38:)الولميحقلهايقضىأنألى(منهالأقربالولميأنشرعئا

ونصحت،وعدهتممأنبدلابوعزأننعميأيفنت(.13

لسفرا-ثعورا

والصبر.بالاننظارراعوث

،قرارإلىللوصولالرعيةالأجراءاتكلباتخاذيوعزقام

المدينة،مدخلكدالثيوخمنعرةأمامالأقربالولمطفدعا

حتىراعوثتزوجفيورغبانعمىعودةظروفعليهوقص

فأعلن.نيتهعنيفصحأنمنهوطلب،إسرائيلأرضفيتسققر

علىقدرتهعدم-قرابتهدرجةلاواحمهيذكرلمالذى-الوليهذا

يتزوجأدكاشرعزبوحقمنأصبحوهكذا،الموليةهذهتحمل

.(8-4:6)إسرائلفيالقديمةالمالدحبراعوث

بذللثوضهد،إيىانتقلالذيبالواجبالقيامبوعزقبل

زواجعلىالريهةبالبركةونطقوا،الموجود!نوجميعافيخ

ابنا،راعوثولدتوعندما(21-9:)4راعوثمنبوعز

لطعائلتهااسماضمرارضحتلأنهانح!يالمدينةنساءباركت

عوبيد،ااحمهودعي-لهصبيةفعمىوعارت،إصرأئيلوسط

ه:ات)الملكلداودجذا-يىابئطريقعن-صارالذكط

.(32و331:لو،6و

لأنهاخا!أهميةراعرثلتارجكانلذلك:القمةمة1()

وتحتر.!!رائيا!ملوكأعظمنبسلسلةلطحلغةأصبحت

المنبعئةالخلصةراعوثخدتأدكيفتريناتاريخيةأنشودةالقصة

حصولهافيالمابجراؤهالهاكان،لحصاتهاالصادقةمحبتهاعن

هانئة.علالليةحياةنيواللامالحادةعلى

فىالقديمةالزواجعاداتبحض،الأحداثثايافيوتذكر

السفر.محابةوقتفياندثرتقدكانتالي،إصرائبل

لهذا،فيهتكلفلابيططوببأوتروى،موحزةألقمةإن

تكرنقدأحداثذكرىلناحفظتلقد.وأهميتهاأصالتهاتفقدلن

روعهاولساطهاتجمتهالهاصتظلىولكن،مصتفدالقريةأهميا

وصدقها.

لسفر:ا-ثعورا

صفرمرقعيختلف:المقدسال!بمنالفرموقع)1(

العريةالرجما!فى،القدبمالعهدأسفارببننرنيهفيراعوت

يوضعفهو،الحبريةالوراةفيعنه،الأخرىجماتايرمنوالكثير

والىأمجلوت)المبريةفيالمماةالخسةالأضاربينالحبركهفي

فيأو،مينةمناسباتضفيالودىالمجمعفيتقرأكانت

المبرية.الشةخلالالعريةالأعاد

الخسةالأضارهذهتجىء،الحبريةاةليورالمطوعةالن!خفيو

إرميا،مرالط،راعوث،الأثادنثيد:التاليايرتبعلى

فيئقرأكانلأنهالثافيالمكانراعوثضرفيشغلأصتير.،الجامعة

الأعادمنالثافيالعيدوهو،(الخمينعيدأى)الأسايععيد

الحبريةاتحطوطاتنيأما.الأسفارهذهلقراعوالمقررةالخمة



لسفرا-عوثرا

ببنها.يخماالأسفارهذهترتبفيختلف

منالثالىالحزءتثكلالخسةالأ!ارهذهوكانت

وهى،(المقدسةالكتهابات)!الهاجيرجرافا5أو"الكتبا

ضريخفصلالتلمودأما.العبريةالتوراةمنالثالثالكبرالقسم

تبللمالهاجوجرافا9مقدمةفيو!حه!المجلوت9عنراعوث

نانية،اليوالىالترراةفيجمةقامواالذينالمترحمرنأما.المزاميرضر

مكانهيمنراعوثضرنقلوافقد،البينيةلالترجمةوالمعروفة

فيجرتأحداثهلأن،القضاةضربعدووضعوه،العبريةالترراة

فيالترتيبهذاجيرومراعىرتد.لهلحقوهفأ،القضاةحكمأيام

علىنهجتوقد(،المقدسللكتا!اللالينيةجةالتر)!الفولجاتا9

الحدثة.الترجماتصنواله

يوجدولاالكاتباسمالسفركذكرلا:والهدفال!لب2()

ت!جيلفكانمنهالهدفأما.السفركتابةتاريخعلىواضحدلل

عرضا،يذكرأنه!.داودبيتتاريخلطوقيشهاأهميهالهاحادثة

أصاسثمةول!.إصراثيلفياجالزووأحكامعاداتءتقديمةعادة

قميماعنالدفاعإلىيهدفكانالكاتبأنم!البعضيزعمهلما

ونحمياعزرابهقامالذىالعنيفالإجراءأنثتأنأراد)ذ،سينة

منلهيكنلم،انحتلطالزواخبخع-البيمنالعودةبعد-

.يبررهماال!وابق

ت!جلهالذىوالتقيد.والرضوحالباطةفهىفيالقصةإن

أساشاكان،موآيةأممنجاءتإسرائيلوالملكيةاللالةأنمن

كابة.كجلأنقبل،مارناضفاهايتقلظل،قواتراتقيذا

كانتاليالوطبدةالحلافةإلىيشيرلالأوصموئيلضرأن!

منهارئا-المتقبلملث-داودكانفمندما،وموآبداودبير

صم1)موآبملكلرعايةوأمهأيهاصدع،ظولوب

.راعوثسفرفيالواردةالقصةصحةيؤيدمما(،:223

فيراعوثضرتريبشعدو:الفركابة!ارغ)3(

الأولين،للأنجاءالحظيمةالفترةالهاءبعدكتبأنهالعبريةالتوراة

بحدالبييماايرجةفييخهوضعالدىالطييمكانهلوجدوإلا

الأضارمنالثارالقميالأخرىالتارمجةوالأصفارالقضاةصفر

العبرقى.ني

حكمأيامفيحدث!:ببارةيتولراعوثنحرأنكا

إلىالوراءإلىرجعالكاتبأنعلىبدلمما،(\:1)أالقضاة

زمن.منذمضىقدكعهد،الفضاةزمن

زعمولكن،والبساطةوالنقاءبالطهرالسفرأسلوبويتميز

رأيهمفي-يدلمما،التفاصيلبعضفيأراميةصبةبهأنالبض

قأخر.عصرفيمحمابتهعلى-

بالقولة،القديمةالزواجعادات)حدىإلىالإضارةأما

تفىفلا،(4:7)،إصائلفيصابقاالعادةهيوهذه"

رافا

قأحر.زمننيكتبتدراعوثسفرأنبالضرورة

ييتتسلسلذكركانالكاتبهدفأنلر،أخرىناجةومن

،داودييتملوكمنملكآخراخفاءأوبموتألجهلفقد،داود

ولذلك،السبيمنالحودةبمدالأولىالقرةيأوبابلبمعدأى

أيامأواخرهي،السفرلكتابةاحمالأالتواريخأقربأنالبعضيرى

جهةمنالآراءتفاوتتوقد.باشرةنهالعودةبعدأوالبى

!نبهمنوفم،البيلصمرئلينبشفصم،ال!فركاب

منعلىتاطعديلثمةولش.عزراإلىوآخرون،الملكلحزقيا

المفر.هذاكابةفيالرباستخدمه

عظيمة،أخلاقةقيصةراعوثلفر:الأخلاقيالحليم)4(

فيراعوثمرتفإن.الصادقةالبويةللتقوىنموذجال!ايقدمفهو

إلىترافقهاأنعلىوتصيمهاحماتهاتركرفضعلىاصرارها

نالتهوما،والمادةالنىمنإلهصارتفيماجزاءهمجد،وطا

التنريهمنبدلاو.الملكداودأصلافمنأصبحتإذ،تكريممن

للواجبالعيقالخلصالاحترامفي،العمليةالقدوةاليهتؤديبما

لاالطيبالعملمجازاةمبدأأن؟.والكرامةالنجاحمن،والحب

علكطق؟يةالموآعلىيطبئلكنه،ضعبأوجنىعلىيوقف

وغرها.ايهردية

يجلتاريخيسفرأساضافهو،يمزتحليمالمرفييوجدولا

يؤكدأد!مفرأنهكا،داوديتبأصليختصفيمافاصلةحقيفة

ومر)عاةالحةالمعاصلةوقيمةأهمية-معروفثالخلالمن-

.البويالواجبيمل!ماكل

رافا:

منمختصرولحله،"شفىقد(الرب)امعناهعبر!اصم

وهو:،رافائا!

يذكرلاولكنه،(82:أخ1)لبنيامينالخاصالابناسم1()

.(21ت46تك)التكو-كأضرفيبنيامينأنجاءبير

معوقائعالجبابرةأبنائهمنلعددكان،فلطينيجباراصم)2(

كادففد،الفلسطينعلىاتصرواالذينداودأبطالبحض

أنجدهأنلولا،داوديقتلأن،رافاأولادمن،بنو!يث!بىا

.(71و1:261صم2)الفلطيىوتتل،صرويةابنالا!،

؟(.12:81صم2)الحوشىسبكاىقتلهرافاأولادمنسافو

أولادمنالجتىجلياتأخاالتلحميأرجيميعرىبنألحانانقل

.(8و02:4ا.أحأيضئاانظر-22و21:91صم2)رافا

القامةيلطورافالادأوصجلأر،اوددأخيثهعىبنيوناثانوقتلى

21.2:صم2)وقدمبهيديهمنكلفيأصابعستةلهكان

.(2وا
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ئيلفاار

ئيل:فاار

احمهيذكرلاملاكاسموهم،،يثفىاللهامفاهعبرىاسم

أحد)طوبياضرفييذكرولكنه،القانويةالأسفارنيأبذا

الشعةالملا"لكةأحدأنهعلى(الأبوكريفا-القانونيةغيرالأسفار

الىالدخولحقولهم،القديسينصلواتيرفعونالذ!نالمقدصين

طويا:سفرعنهفروى(.اه:21طويا)الغدوساللهمحضر

الىصلالكارفعاناكنت..بدموعتصلىكنىحينإنك"

أرطنىقدالربفإنوالآن5:بالقولذلكأردفئم...!الرب

.(21:41طود1)،ال!ثيطانمنكتكصارةوأخلصلأشفيك

ويخلاليلوأورئيلوجبرائيلرافائل:همالشحةوالملاثكة

ولهم،ملالكةرؤطءجميغاوهم.وكيفاريلوحنائيلوعزقيل

نفهعنجبريلقالهماانظر)اللهمحضرفيافولحقوحدهم

فهؤلاء(.91:الو،"اللهقدامالواقفجبرائيلأنا5:لزكر!ا

ثم،اللهحضرةإلىو-سفحوضهاالقديينصلواتبسمحونالملائكة

طربيا.سمريذكركما،بهيأمرماينيذاضعدادعلىيقفون

منفحفظه،الأبلطوبياالحارسالملاكهورافاثلوكان.

وراجيسأحمثاإلىيؤىمنرحلتهفيالابنطوبيارافق؟،الموت

منالناسضفاءهوالرئيسىرافائيلعملوكان.الماديينبلادفي

وطرد،الابصارالعافردالأبطوبياعييشفىفقد،أمراضهم

أخيراصارتايىرعوئيلاللةسارةمن-أزموداوس-الظان

الابن.لطوبيازوجة

ميخائيلأنفيذكر(الزائفةالأضارأحد)أخنوخنحرأما

زعمهمح!ب-الذينالالطينالملاثكهبمعالبةمكلفانورافال!ل

أخنوخضريذكر!.نوحأ!امفيالناسبناتمنتزوجوا-

عزازيلورجلى!دىيقدبأنالأعرإليهصدررافائيلأن4(:01)

ضفاءنيعملهيمارس-هناحتى-وهو،الهاويةفيويطرحه

.الأضرارالملاثكةأولئكنج!هاالتيالأرض

نباتاتاستخدامنوحاعثمرافاثبلأنأيفئاأخنوخسفرويذكر

بعدأصابتهمالتىالأمراضمنالاسعلاجفيالأرضوأعاب

ثاككانرافائلأناليهرد!ةالأصاطيربمضتزعمكا.الطوفان

تك)ايخحةبابفيجالىوهرلابر)هيمظهرواالذينالملائكة

فيالعقممنسارةضفىالذىهووأنه(،22-18:ا

شجوختا.

ئيم:فارا

أحيطوببنرافائيماسموهم،،رافااجععبرىاسموهم

.(8:1جهوديت)بهودتأجدادوأحدرأوبينلسلمن

12

واقم

وافة:

من،ألحاصةوأبونبمةابنوهو،ضفىقدا!نىعبرىاسم

خأ1)أ!ثارفا!اويسمى(8:37أخ1)الملكشاولنل

9:43).

رافو:

رافوأبنفلطي"ألىاسموهو،ضئمىتن"معناهعبرىاسم

أرصهلمالذكاالجواج!فيالبطيمثلوكان،بنهامينسبطمن

.(31:9عدد)كنعانأرضليتجسرافارانبركةمنمرسى

وافونة

بجقمنكرةهزيمةالمكا!صوذافيهأوقعالذىالمكان31

قرنلأ"ليم،فيالذىالمعبدالىفهربوا،عمرنبنىقائدتيموتاوس

.بالارفيهكانمنكلمعالمحبدوأحرقواالمدينةعلىالمهودفاشرلى

الرومافيالمؤرخبينى)يهيثكلالذىالمكاننفسأنهفيهضكلاومما

،الحجاجطركأثرقيالحالية،رافا5هرولعله،هرافانا"باصم

أحدبعدوعلى،درعةامنالئمالالىيلأ17نحوبعدوعل

ميلبعدوعل،الأضعرىنلمنالثرقيالصالإلىميلاعثر

!كونالحالةهذهوفي،قنواتوادىمنالثالالىالميلوفصف

.(44-5:37مكا)القصةفياثمار)يى،الماءوادى5هو

را

1(

قم:

اسم:وهواصداقةأمحناهعبرىادم

سهولفي)صأثيلبخوقتلهمالذكنالخم!ةمديانملوكأحد(

أمرقدالربوكان.(31:12لق،31:8عد)موآب

أغوواقدكانوالأنهمالمديانونمنإسرأثللبنيينتقمأنموصى

رئيىصالوبنىزمرفأخذ،ففوربحلالبادةإصلافيبني

فيعرهرنج!!رربن!كز!المعونينمنعرة

نجيجاعةكلوأعينعوصىعينىأماماخوتهإلىليقدمهامديان

الكاهن،هرونبنألحازاربنفيخاسفانبرى،إصرائل

فيينثربدأتدكانالذىالوبأفوقفوالمرأةالرجلوقتل

فغوريعلتحلقهمعلىالربمنلهمعقاباإصرائلضحب

.(15-ا25:عدد)

مطيانهرؤصاء"بأنهمالخمسةالملوكهزلاءو!وصف

قدكانالأمورينملكسهحونأنلمدوإذ(31:12لق)

فيها،المفيمينالمديانيينتجائلوأخضعمرآبصهولاجتاح

تبله.منولاةأوعنهنوابامديانملوكمنوجعل

خأ1)ضماىأبووهو،كالبنلمنحبرونأبناءأحد)2(



رئال

2:43-)

ذكرتوفد.بنيامينجطنصبفيوفحتابيالمدنإحدى)3(

موقحهاحلمولا(.18:27لق)أوترالةرركيلمع

الفدسثهالى،قندية"هوالآنمكانهاولعل،بالضبط

الرامة.وكرد

.(7:16أخ1)نىبنماكيرنسلمنعرة31)4(

:لرئا

:أيوبويقول.منهالحولعل!أقماأوالنمامولدهرالرأل

)أيرب!النعاملرئالوصاحبا،للذئابأخاصرتإ

المعنى،بنفس،رعال"الالكلمةنفسوتترجم(.كا:92.

بناتمعالقفروحرشتكنا:بابلخرابعن)رميافيفول

ئعمرولاالأبدإلىبحدتكنلاو،النعامرعالقهاوتسكن،آوى

خرابعنيخا!نيأ؟(.05:93)إريا،فدور!ورإلى

او!طكبناتنحيئاأصغ..لوأولوأنوحذلكأجلمن:السامرة

.(:8ايخا)،النحامكرعالونرحا

إثى)،النعامنجات"الىالعريةالكلمةنضىتترجم!

،ا:16الا،اظمةا(لالى43.2:،2،34:13اا:3

.(إ:ها4نث

رئم:

الحالصالظبيهو(العبريةدالكلحةنفىوهي)الريمأوالرلم

ترجمتوقد.(33:71تث،32:22،42:8عد)ابياض

:القولفي!وحثيثوراإلى،ريماالعبريةالكلمةنفس

أتربط؟معلفكعندليبتأميخدمكأنالوحشالثورأيرفى5

لأنبهأتق؟وراءكالأوديةيمهدأمالتلمفيبرباطهالرخىالثور

نفسترجتكا(.11-939:أيوب)ا؟...عطيةقوته

الوحشي،البقر"أو(22:12مز)"الوحضبقرأإلىالكلمة

.(:347إش،92:60،29:01ص)

كلحةعنفمترجة(ه:41)النيةضرفيأرممم"كلمةأما

خأ03،1-3612:تكانظر)أدكون"هىأخرىعبر!ة

الوحئي.ايقرمننوغاأيضاتحنيوهى(،42-:138

؟رام

وهو:،ئعظم5أو"مرتفع"محناهعبرىاسم

يرحمل،وأخو،يهوذابنفارصبنحصرونأولادأحد1()

!:2أخ1)الملكداودأجدادوأحد،دابعياوأبو

.(3:33لو،:3امت)،أرام5أيضاويدعى(.ا.و

لرامةا-مةرا

)2(

)3(

وجهذا(.27و22:هأخ1)حصرونبكرروحمثيلبكر

بعاليه.المذكور،رام،أخيابنهوهذا،رام"يكون

رامعثيرةمنالبوزىبرخيلبنأيهومنهاكانعيرةاصم

تكلموالذى،الرابعأيوبصاحب(،32:2أ-سب)

بخىصن،أرام"هوأليوجد،راماأنالبعضيظنو.أيخرا

هذا،أرام"ولكن(.2ا22:تك)ابراهيمأخىناحور

غر،أراماأن!.أحفادهشوليسابوز)أخيابنكان

العر!ة.في،راما

امة:لرا-مةرا

يكلالاسمهذاأطلقوقد،.سامأومرتفع"محناهعبرىاسم

هذاوردوقد.مرتفمةأماكنعلىبنيةحميهاكانتمدنعلة

أداةبغروورد،موضعاوثلاثينخمسةنحولي،لبأمعرفأ9الاسم

إلىمضافامرةوردكا(.:1133غ)واحدموضعنيالتعريف

رامة"أخرىومرة(31:62!ق)"المصفاةرامة"آخراسم

هر:و.(91:8ل!)،لجنوبا

،(:36ا9يق)نفتالىنصبفي:محمةمدية31)1(

ذاتهاهيولحلها،ضطالموضعهذافيإلاالمدينةهذهإلىيشرلمو

منالرئىالطريقعلىكبيرةقريةوهي،،الرامة"الحدينةالقرية

الجنوبإلىمتزاكيلوعثرثلاثةبعدوعلالاحلالى،صفد)

الجنوليةالحلودلكلجبالصل!لةتبرزالئ!مالوإلى،شهاالضد

شاعمةمساحاتتوجدالجوبالىالوادىوفي.الأعلىللجيل

؟،تمازة!االزتونوأشجار،المزروعةالخصمةالأراضىمن

فوقلقلمو.المحطةالمنحلراتمنالعديداثمرةالكرومتغطي

أثرية.أطلالأممطالأرضصطح

!ل)أيثوحدودعلىواحدةمرةأضاذكرتمدينة)2(

وريما.اليقينوجهعلىالحدودخطتعكلكنولا(.:92ا9

رامية،)باسموفةالمصالحديثةالقريةموقعفيالمدينةهذهكانت

واحدنحوبعدعلىويئع،فخمضاتوسطيبرزتلعلىتقعالتي

محوبعدوعلى،صورمنالثرقيالجوبإلىكيلرفزاوعثرك

الض!الجنوبواالى.صورمدرجاتثرقيكيلومتراعرتسحة

ترجد؟.المففصلفيتجفعستغعاتمن!كرةتوجدمنها

منوالعديدقديمةمياهخزاناتفيتمثلالفديمةالآئاربعض

تليسمىمرتفعتلورجدالقريةهذهمنالنربلالى.التوايت

منعدرو!زاللايكلولقاياالغديمةالأطلالبعضفيهأللاط5

موضعه.فيقالحاأعمدله

جبونمديننيبينذكرت،بخاميننمبمنمدكة)3(

قدأنهااللاوىالرجلاعتقدوقد(.2:هأ8!ش)وبثروت

قض)الثمالإلىرحلتهماأثناءفيوصريتههويتهمكانانصلح

القاضة،دبورةتحتهاتجلىكانتاييابخلةأن؟(.913:1
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امةلرا-امة.رمةلراا-مةرا

+ة،/!.!لحد)*---".و.!2ءا.بةراقيانأ./.بلم

ئملأأأل!سلىأبر.!-ينيم؟؟ثا2!نمأفيأاأ؟ت،؟اأأ!+لم3.!ي!ء7""اؤآاء!...ء.اء؟+."اأإاأ..أ?

حمإل!رلىم

أر::":(11+ا:ا-،.أا!إل3ة03

77إ"إلميأ%أأض)2!أ..:اجم!!ألم!إ.ا"!كا؟لثبم.-"!+ضةلمافي

!أأأ..*.!.:!أ+\."!؟أ..."جمم"أ؟01:أة؟اطأي...

"ت.ا!.
./

؟ءا

ا!نجةاالمغ:أ.ث.:..أ.!.ت؟..% -،*ج:ا!11

اد!أساترإ."!.!:.*11أ-نجو

أال!ئا111-ادإأ6،أط.*011،"بم!كاا-.أ/...

لم.-.-.
لم!هاح!-.\

نج!ي!أآ!؟ئن%ي!نجآلى:أ،ء.سءدنمأإط(1،أ!ياأبم3لالئمشا.لمء.لملم"،!ج!:.ص-.-.،%-.ط،يم.--.--..ص...

أ!01؟،!.ا-./.*ذثور.لو.-.--لم..-.-.

أتأ:"كله،.أ.**نحز5س!دحلعاء3!. .."""....ص.ص.اثر

/أنجإأي!أثمأ%صطإ!نجا!ة"أأس+أ.:.../.-!..أ ا"*اءلم"اإلح."ركا31؟ا*صمحد..رعي!

.!.ياا*.

"أأ001مأآ..!اأ"لم..إ

!.ا:ابر011إاجماد

أإ،!؟رأأ؟لا.:ي!"461.؟رأحممن!نمأ،ثثمئ!ىمرة-!أأ.لم!

أآا؟اأآبرأأأ.نجريأ.لمأللىء%اأأ.!"كبمأأ-!!لم..+.!

أخط)"!أ!أصا"ن!أؤألمإلمئج!2ظأ..إ"أا+!لم

.أ.سكوت1ا
""رخا:؟.أ!.،!ف3شكيم..

ص.-..-لم

إت!أ"؟"ا!نمأ!!:اأإ.شلمألمأأئج!أبرإ"أكأف!لىلىتر؟"!..-.-.-.-.-.-.نم.صإ!.1،لبو!تهر!6

لآ"ا.".اج.-.-أ-%ا+!5أفر.. .،.\*-..*.

ا!!أ-!!أ:أافي؟آأأآ!يريميم.ايما1ة!االم

إلم+؟ةي!بخأأ!1،1%)ي،أ%إإي!أ-ةء!+*:إبرنداأحوهـ.هـنليترامةأ؟!

!"ا،/ء...!
لحأاأ؟أ؟!أ؟(ةلم(.::"

ا*

!ا.!.\0.ص*.،..\.بخ

!إ،"ا؟+.،؟-.ا-.-.3.-:.ا.ص لم.....ص..-.-..*

1ء2،201!..-.-جبعولى!.-.-ص.-.ا..-.-!.ص1!

*.*ص.طص-.ص..-.ص.*-.-.-.-

أ+!4.:!ةلم!أ!-..*.-.--..سصورشنليمأفي:!-:حشبون.
.آ!بئأمأا!أأأإأ.ةخأأأإ.

!.اأ

لحمبيت.9نرراوبين

(1!لبئفبئأبئ؟،.!؟:م:

فيأةأ؟:ء:)"ث؟.،أة.5:

زءاد.آآ"-ة

..-"ل!!011يبوند

حدى.ء"!2!*-.-.
؟ة".صى،"لى/5-..-..-.*...*

غزةإ!-ة.-*...

موآبقير
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مةالرا-مةرا

.(4:5قض)أفرايمجلفيإيليتوالرامةهذهبينقائمةكات

ملكآطضد،الراسة"تحصينإلىالامرةملكبماصىوقد

جمعهاتدكاناليالموادممهوحملالمحاولةأحبطآساأنإلا،ذايهر

1)والمصفةبيا!ينجبعمديتىتحصيرلىواستخدمها،بفا

.(6و16:هأصأ22،2-15:17مل

خذنجرشرطرئيىنرزردانأطلق-الرامة-المدينةهذهوفي

أورشليممنباللاصلمقيذاأحدهأنلعدإرمياسراح،نصر

العزوعنإشحياءنبرةلطأيضئاالرامةهذهوتظهر.(ا:04إرميا)

هو)جبعةمعهوضعذكرهاوقد(.92ت01إكأ)الأشوري

عز)البىمنالعائدونصكنهااليالمدنبينكانت؟(.:8ء

.(703:غ،2:62

المعروفالقبرمنبالقربتقعهذهأالرامة!مديةوكانت

صمأ)نظر،31:هاإرميا)!راحيلقبر"بألهتقيديا

.(2:18مت،ا:2.

الثمالإلىتقعكاتهدهالرامةأنالفصولمدهمنونتتي

هيوجبعة،وبئيروتجبعونعنكثيراتبعدولا،جبةم!

إلىكيلومتراتخمسةنحوبعدعلى،العولتلاالحدثةالمدبنة

المالإلىتراتكيلونلاثةنحوبعدوعلى،أ:رشليممنالثصال

القديمة(جبعون)أالجباأما(.الرامة)،الرام،تغعما

.،الرام9سالغربإلىيهلومتراتخمةنحوبعدعلىفتقع

يهلومتراتصتةنحوبعدعلىنقع(الفديمةبئيروت)،البيرةو"

نأيوسابيوسويذكر.أالرام"منالشالإلىالكيلرترنصفو

منالمالإلىيهلوتراتعثرةبحدعلىتقعأالرامة9

ثمايةنحوبعدعلىكانتأضهايريفرسيرىبيما،أورشليم

قريةهيأنهاعلى،بالتأيهديدلهذاوكل.فقطيهلومترات

الجيرىالحجرمنعالجلرأسعلىتقعالتي،الحديئة!الرام"

منالغربوإلى،حمينموقعوهو،الطريقمنالجوبإلى

التل،فيخزاناتتوجد؟،قديمضخمخزانيرجدالضية

.الجنوبإلىماءب!رويوحد

رأسومقط،.حنةوهأألقانة"موطى،الرامة1)4(

أيضئات(وقدد...إلحاا2:،91ةاصما)النبيصموثل

يترحمأنالأفضلولحل(،ا:1صما)،صويخمراتايم"باصم

جبلفيالرامةهذهوتقع.!الصوفينراقايم"إلىالاصمهدا

يصحد،ألقانةأكانحيثشيلوهعنكبيرةكيرمسافةعلىأفرايم

لربويذبحلشحدسنةإلىسنةمن!روجتاه"ومعهمديةص

منصمرئلجعلوقد(.ا:3صم11ضيلوهفيالجود

فيويدورسنةإلىشة9منيذبفكان،لهمركرا،الرامةأ

هذهجيعفيلإصائلويقضيوالمصفاةوالجلجالايليت

فاقابلالتىالمديخةهيولعلها(.71و7061صم1)،المواضع

ناككاشهجث(01ر9:6صما)مرةلأولصصويملشاول

لرامةا-رامة

.(9:12صم1)مرتفعة

نأصموئيلمنعللبون"الرامة"إلىإصرائيلشيوخوجاء

.(وه8:4صم1)الحعوبكائرلهميقمىملكالهميحعل

علىحزيناالرامةفيصمرثيلاعزل،ضاولمعلهلقاءآخروبحد

.(3وه34:ا5ص!م1)ضاول

صموئيلسمعلهملجأداودوجد،الرامةفي!هـنايوتوو

إلىهربمظكومن(ا:918صم1)ضارلالملكوجه

الرامةفيدننصوثيلماتوعند!ا(.\:02صم1)"نوب)

.(28:3،ا25:صه1)مديتهفي

سفرفي،رامتائيم5باصمهذهالرامةمديةذكروردوقد

إلىأضيفت،أخريينمديختينمع(34:ا1)الأولالمكابيين

إيى،والراتائيمولدةأفرمةهياثلاثوالمدن،جهوذامملكة

ويؤكد...مق145في،الامرةأرضسباليهوديةألحقت

إقليمفيد!وسبرلىمنبالقربتقعكانتالرامةهدهأنيوسايوس

الذىالرامىيوسفناكاناييأالرامة،هيأنهاوظن.تمنة

فيالمنحوتالجديدتبرهديودفنهالصلببعديوعجدأخذ

23:05لو،:1523مرتى،06-57ة27مت)الصخر

نيلعلىتاف!انمديتانوفاك(.38ات9يوحتا،53-

هما:القديمةالمديةتمثلثر!ص

واحدنحولعدمرتفحاتشغلتريةومىلمريمابيت(9أ)

الدةأمنالشرقيالثمالإلىكيلومتراوعرين

إلىيهلوتراعئرتعةنحوتبد؟(،ديوسبولي!)

منالغر!المالإلىالم!افةنفىوعلى،شيوهمنبالز

وبول،عث.أ.جمنكلالرأىهذاويزيد،اليت

وغرهما.("لأ!)

مرتفعا،موقماوصثغلوغيةكرةقريةوهي،الله!رام()ب

عشرثلالةنحوبعدعلىوتقع،القديمةالآثاربمضوبها

عئرنعةونحو،أورضليممنالشصالإلىكيلرمترا

اصمي!اللهرامو،.شيلوهمنالغردالجنوبإلىكيلوقرا

كانتالتىبالمرتفعةيذكرنامماأاللهمرتفعة5معاهعبري

رامأمديةوتم.بصموئيلشاولالمىحيثبالمديخة

عنالمقدسالكتابفيالمذكورةالأوصافمنالكير،الله

.االرامةامدية

الرملةأاهيالقديمةالرامةإديقولمنهناكأنكا

الجنوبإلىكيلرمتراتثلاثبعدعلىقريةوهى،الحدثة

احمالهذاأنإلا،،ثارون"سهلفي!لدة"منالزلمط

.العربأزمنةقبلوجودلهايكنلمإذ،بحيد

باسمحالاالمعروفةالقر!ةهيالرامةأنالبعضويؤيد

صوئيل،النبي"قريةأنالأرجحأنإلا،صموئلالنبي9



الجنوبرامة

.،القديمةالمصفاة9هي

الذىجهوذامنالقسمذلكنيمدكةوهي:الجوبرات)5(

آخر31!الجنوبورامة1(0ا:98يق)لثعونأعطى

1)،الجوبراموت"مديتأ!اهيأنهاو!دو،،بئرلحلة5

مننصياداودإلهاأر!الىالمواضعأحدوهي(،03:72صم

،الجوبراعة"أنالبصويظن.عماليقشأحذهاايىالغنالم

نحوتيدايي"البولقبة35باالمعروفةالحديثةالمديةالآنمي

إلى5كررنوب)مىأو،حبرونمىالجنوبإلىكيلومتراستين

الرأيين.هذينمنايايؤيدمافاكوليس.منهاالجنوب

(2!8:مل22:6،2أح2)،راموتأوالرامة))6(

فيماجلمادراموتإلىارجع)اجلعادراموت"نفسهاوهى

.(لى

:الجنوبرامة

بمابى.)5(الرامةانظر

:المصفاةرامة

ثوعضرفيوردمكاناصموهو،المرإتجةبرجمرتفحةأأكط

خبرنبهيئ،جادبطفمبحلردبياذفي(ا:326)

."المصفاة"نفسهاهىولعلها،وبطونيم

متائيم:را

له.يحا(4)الرامهانظر

:تموار

هى:و،!تتفعامرأمحناهاو

اللاويينجرضونبرأعطيتي!اكرجطمدذمىمدية)1(

نفهاوهي،وعانيمدبرةبيناحمهاوورد(6:73أخ1)

زتة!)أيفاهيأكايدو؟.(12:92يق)!موت-س"

الأوليتىعهدمنلوحعلىعزوقد(.2اأ:9يث!)

نإ:فيهيقول(.م.ق0912-9013)مصرفرعون

جبل9و.الأصيوييرهاجمواقدأيرموتجبلاسالعبيرو

المرتفعةالنطقةأى!ياكرتراموأهوشكبلاايرموت

الاسمأنيتضحهاومن.ضاربيتمنالربيالصالالى

أولبريت""ويظنإ.رامرت"منعهداأقدملميرموت!

بحةبحدعلىالواقحةأالهواكوكب!أنها(.ل!3"اولأ8،ط)

قدمألفنحوارتفاععلىضانونبيتمنالشصالإلىأميال

اليايغ.منالكثربهامنطقةفيالبحرسطحفوق

ا

جلعادراموت

)5(الرامةانظر،الجنر!رامةوهي:الجنوب)2(رامرت

بعايه.

اتالية.المادةإنظر:حلعادراموت)3(

:جلعادراموت

ضهرضرقيحصيةمدينةوكانتا،جلعادمرتفعات"أى

حروبيهاثادوزالحبتوقد،جادجطنصيبفيالأردن

الملجأ!مدن!أحماءلينمرةلأولذكرهاوردوقد.ائيلإ

اللاوونمرارممطبخىأعطتوقد(.:028يق،:443تث)

الأربعةالمواضعهذهفيوتمى.(8.:6أخ12:38،1ض)

راموت"فتىالمواضعباقييىأما،،جلحادفيراموت"

.اجلعاد

راموتفيالملكللي!انويهلأجابرابنكان:تاريخها(9)

وكورةاياثرحروثلملوكانت(13ة،عل1)جلعاد

أيامفيعل!اأرامملكبهدداستولىوقد،.باضانياليأرجوب

ظلت،أميقفينجهددهزيمةبحدوحتى،إصائلملكعمرممط

نهم،يتردهاأنأحآبأرادولما.الأراميينيديحلعادراموت

ابنميحاالنبىتحذيرورغم.مرافقتهإلىيهوذاملكجهوضافاطدعا

خاجرجرحولكنه،بأخآتبهروقد،الحربإلىذها،لهمايملة

.(18أخ04،2-221:مل1)متعصدكيرسهممنيما

مصيرلفىهومميرهفكان،أحآببريورامالمحاولةكرروقد

8:82،1مل2)جلفىرليلبرأورجعالمعركةيجرخإذايه

بنياموابرأيغسعالأثاءتلكوي(،6و22:هأح

خأ01،2-ا:9كل2)إسرانيلعلىملكانمىب!يهوشافاط

بيتمنللاتقامالريمةالآلةأنهياهوأثبتوقد(.22:7

يدافعوأخدجلعادراموتعلىاعتولىقديرراموكان.أخآب

منيزرعلفيليبرأيورامرجعوعدما.أرامملكحزائيلضدعها

وصربههناكإلىياهوتبه،الأرايونبهاجرحهالتيالحرشح

ولا(.25-9:16مل2)مركتهفيفقطقبلىبهم

هىرلعلها.القديمالمهدأصفاريذلكبعدحلعادراموتتذكر

مك11،المصماة9با-المكاييينصفرفيدكرتالى

بالقربتقعكانتأغايوسايوسذكر:مو!اتحديد)2(

فيدلفيامنالعربإلىيلأكرخسةمخوبعدعلىلرقكرمن

وما،لجمانلوكلاءالإداريةالمراكزب!تموقمهالكر(،عمان)

منأبعدموقعايشلزمانوإسراثيلأرامبينالحروبلطعاجاء

حص9مرقعفيكانتأنها،أولرت"ويرى.ثهالأدلك

.(اتا،ءعدا)(جلويك)دراساتدلكيوتؤيده"عجلرذ

تقيبهلط(.!!"مأ!ألا!-ب9اكتضف.م6791وفي

في،جلحادراموت"مرقعمرأنهعلىقويادلبلاأالريتتل)قي

منالرقإلىيلاعرخةنحوبيعدالرميتوتل.القديم



موثاو

وللموئع(.هـالرتةمنالحوبإلىأيالثلالةونحوأإربد"

هذاترجيعوأهميته،القديمالاصمصدىوجودمع،الجفرافي

أكي.الر

:ثموار

كان،بافيبنيمنرجلاصموهو!مرتفعامحناهىعبراصم

.(01:92عزرا)عزراأ!امفيغرييةزوجةلهاتخذقد

مي:لراا-ميرا

عينهالذكيالرامىثهعىلقبوهو،الرامةإلىالمنوبأى

ىأمننململاو.(72:72أخ1)الكرومعلىمرفاداودالملك

ثهعى.كانأرامة5

رأوبين:

يئةمنولد.سئايحقوبأولاداكبر!هو:يعقوببكر(9)

للاسمأدالحددمذامنويدو(.2:32!تك)أرامفدانفي

المذكورالببولكن4،النهوذا"يعنىفهو،اضنقاتين

أنهالحيريةفيوهو،مذلتيإلىنظرقدالربأن5:هولتشته

."مدلىرأىلاأى!أوليررأى"

تك)الحقللفاحتصةصىشىءصباهأيامعىيذكرولا

أييهأبخاءلائرالرأسهريكونأنيجبوكان.(03:14

عملعلىإقدامهبببالحقهذافقدلكنهو،البكرالابنباعتاره

منأحديترذلمنعلمو؟.(35:22تك)أبيهحقلطصائن

سفريالأصباطأولويذكر.مطلفاإسرائيلفيالقيادةسبطه

ذلكبعلىالأولالمكانيأخدصهوذاولكن(،02وه:11العدد

.(إغ..9.:2المدد)الرابعالمكانرأوبيزويحتل

الذىالمصيرمنيوصفنجاةلطالفضلرأوبينلئدخلوكان

أرادرأوبينأنالبحف!ظنلفدو.(92ت37تك)إخوتهلهخطط

داعيلاولكن،أبيهمعيصملحاأنيمنهرغبةبوصيطلقأن

نأوييحر.الكريمةصفاتهوبعضشهاعتهرأوبينعلىتكرلأن

الزلة،أسىلي،ذكرهدالأجلولعله،الصفاتهذهتدريعقو!

أحىياكهوورأوبين.(4و94:3تكأحياقأف!دتالى

عادلةمجازاةكات،ممرفيأصابتمالىوالهمومالمصاثبأن

أبدىولقد(.42:22تك)أخهممعبقساوةلتصرفهم

صالئامينفيحوعبريعقوبلأيهضانابابخيهللتضحيةاشحداده

تك)ليراهمعهميحضروهأنمنهميوسفطلبحينمامصرمن

رأوبينمعهذب،ممرإلى)سرائيللزلوحيما(.42:37

.(9و64:8تك)كنعانأرضل!لهولدواالذينبحةالأرألاؤهو

إنما،الكتابوالمحجلةالأحداثأنالعلماءلعصويقبر

الجدحياةقصةهيئةليالبطعنغامضةجزئيماتقايدتحكى

بينوأر

منأكزاثماكلسيثيرالتفسيرهذاولكن،البطلهدااكر

جللاكثكلةوافتراضاتظونعلىيدفهو،مجلهاالتىتلك

ثمةول!واضحة-ذاتهاحدنيهى؟-القصةيما،لاثاض!

اكبر.يحقوبابنلحياةصادقتسجيلأكافيللكقوىسبب

لبىتعدادأولفيرأوبينبطعدد:كانالطظريخ)2(

.(12:اعدد)الحربلرجامن64ر005هوالريةلىئيلإسرا

عدد)43ر073إلىعددهمانخفضالافيالتدادنيولكى

26:7).

،الاجماعيخمةمنالغررالجانبفيرأوبينمحلةرايةوكانت

المحاربينالرجالمجمرعفكان،وجادثهمرنسبطامعهليخزوكان

العلامةأدالترجوماتأحدويذكر.51ار054المومعدلككنى

احمع!:الرايةعلىالمكتوبالثعاروكان،غزالأكاتالرايةعلى

هذاكانالصرةأثاءولط.اواحدربإمكالربإسرائليا

الرئشوكان(.61-2:01عدد)الاقالمكانيغلالقسم

العددصرفيقربانهدكروقد،ضدئوربنأليصوررأوبينلبى

حدأرأوبينبنىمن!زكوربنضرعاوكان.(7:03-35)

التيالمؤامرةأنويحتكل(.31:4عدد)عرالاثنىالجواج!

اللاوكلا،قورحمعبالتعاون5وأبيرامداثان،:رأوبينبنوبهاقام

إصرائيللبكركممثلحقوقهكيدلأالسبطجابمنمحاولةكات

نأالنظري!تهلفتومما(.الحددعفرسعثرالادسلأصحاحا)

تأثيرنلحس(،.وألااا26:عدد)يمتلمفورحنجيمنأحذا

الشطاصتمرارتمىإذللبطبرمحهلىموصىفكرعلىالواقحةهذه

تث)أتيلينرجالهيكنولايمتولارأوبينليحى!:قائلأ

الط.لتاريخصادقةنجوةهذه(؟كانت336!

اقيالجرقيضراقحةالوالهضةعلىإصرائيلبواضرلىوجنما

الرعاة،للرعيالصالحةالراصةالمرتفعاتهدهجذبت،والأردن

وقد،وافرةكثيرةمراشلهمكانتالذينجادبمىورأوبينفيمن

إلحاحهم-تحت-وهكذا.عديدةأجيالأمتجاوري!عاشرا

شرطأصاسعلى،دنالألىضرقيفينصيبهمباهحدمرسىلهمي!ع

يقحدواألا"عليهمأنوهرألا،اخلاصبكلقبلوه،واحد

،للحربالأردلىعبرواالذينلاحو!مالاجاطيخشبوا.،ههنا

أطفالهملحصايةحصينةومدنالمواثجمحظائر!نواأدعليمبل

أمامب12رجاليذهبوأن،الأرصسكانمنونسائهم

يسطكل،إسرائيلبويمتلكحتىالأرضعلىللاضلاءإخوتهم

الفعلىالدورالوحييجلولا(.27-أ32:عد)نصه

بنبوهنحجرالعلولكن،الحربتلكفيبهدامواالذى

تذكازاالاسمبذاحمى،(817:1،:516يثوع)،رأوبين

الط.هذارجالأحدبهقامضجاعلعمل

مىوالعرفانالكررأوبينبنرحازمابعد،الحصلة!ايةولي

العدو،غائمسأخدوهمماوأثروا،الأردنعرثفيالأباط
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بينوأر

)خوتهممع-اضعروولبههم،الجديدموطهمإلىبكرامةرجموا

حيثعزلمفىبموقفهمتحفالتىبالخاطر-جادبنىمن

لهمفأقاموا،العيقالأردنوادى،شعبهمبيةعن،يفملهم

ولأولادهملهمدائصاشاهذايكون،الوادىفيالمنظرعنيمذبخا

.الأ!باطجميعبينالجوهريةالوحدةعلى

منوخوفا،العملهذا!مأساءتالغريةالأسباطولكن

مهدهافيالضنةعلىللقضاءجيوشهماحثدتانقامحدوث

رأوبينبنرقدمهالذىبالتفس!تمائااقنواأخيرالكهم،بالفوة

.(22لوع)داماخطراتفادواوهكذا،جادوبنو

التاريمذلكأثتكاصاثبةكانتالريةالأسباطنظرةولكن

والاعد.الفرقةعواملمنعاملألأردناوادىكانفقد،اللاحق

كيرااختلافاالأردنشرقيفيالجاةوأحوالظروفاختلفتقلقد

وبين،العراءفيوالسكنىالرعىحياةبينثان،كريهفيعنها

.المدنوسكنىالزراعةحياة

أرنرنمنرأوببرلبطمرصىأعطاهاالتيالأرضاقدت

نيونجد.الشالفيجادتخمالىالجنوبفي(،المجب"وادى)

أقصىفيالواقعةجادمدنبمضأحماء(3234:)العددصفر

المحتحلمنول!ت،،أرنولىاحافةعلىكانتفروعير،الجوب

يثوعسفرفيجاءمماوواضح.رأوبينمنطقةفيداخلةكانتأنها

وبينأر

البحرثهالمطفيمانقطةمناضدالمالمطالتخمأن(1:هأ3)

الحموديكؤنالميتابحروكان،حبرنضرقيثهالإليالميت

أنهضكولا،للصحراءقاخافكانالرقيالحدأما،الغرية

اياريخ.مرعلىالحدودهذهفيتنيوحدث

أيدكيفيعررعركانت-مثلا-فلاسرتغلثغزوقعند

حأ1)!تالفراسسالبريةمدخلإلىوشرقا009رأوبينفي

صبط!صيبفيتقعالملجأمدنإحدىباصروكانت(9و5:8

(02:8ثوع)رأوبين

بل،تجاورةفاطقاحنلاتدوجادرأوثينسبطيأنوجث

يثتركفلم.تاريخهماتئابهفقد-رأناكا-ماحدإلىومتداخلة

.(17-اه5:تض)ضراضدالمقدصةالحربفيكلاما

منينوالملبههم،الظهوريبدأتقدالانفصالآثاركانت

بخامينضدالحربفياضركواالذينأإصائيلأصباطجمع"

القضاةصفرفيجاءكاويبدو(.21:ه،02:.اقض)

ئحلوعظهمةأضياغيفعلأنإمكانهفيكانرأوبينأذ(5:51)

كانولكنه،قوئازالماالسبطكانفقد،الحر!فيالاضتراكله

.المجاورةبالعوبعلاقلأصهتو!ةالىمنصرئا

منالهجومضدالكثيرةلقطعانهمحراستهمخلالىومن

فهملأت،الصحراءمنالمفاجئةالفاراتوصد،الجنوب

رأوبينسبطلموقعخريطة
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بينوأر

بني"منكانواأنهمعهمقفرأ،الحسكربةوالجكةالحرببةالروح

ومتملصينالقوسوثدونواليفابرسيحملونرجالأ،سالبأ

ويطورالهاجريين"علىفانتصروا،(5:18أخ1)!القتال

كاتبويطرى.كبرةغنيحةمنهمواغتموا!ونودا!ونافيثى

فياللهإلىصرخوالأغما:بالقولالدينىولاعممالأنجارسفر

.(2،و5:91أخ1)أعيهاتكلوالأنهملهمفاصئجابالقتال

صبطونصفالجاديينمعبالاضتراكرأوبينبنوأرصلوقد

رجالاكلهم،الحربأدواتبجميع"رجل021ر...منسى

داوديلكواحبرونإلىتامبقدبأتوا.صموفايصطفونحرب

رأس"عدنااوكان.(38و21:37أخ1)،)سرائيلكلعلى

.(42:اأأخ1)داودأبطالضمنأثلائونومعهالروأيين

علىوكلاءالحبرويينمنعتن،داودللملكالرابعةالسةود

.(62:23خأ1)االملكوأموراللهأموركلفي..دييرأوالر

نهمفإ،لداودالرأوييرنقدمهالذىالكبيرالعونمن:بالرغم

حدثعدماأنهإذ،شاولببتالقديمولائهمعنقطيئحلرالم

،ا:31امل1)الثمالةالمصلكةإلىانضوا،الانقام

.(ا:.22

كانوالقد.البطتاريخمنالتاليالجرءالغموضومجرط

شركةعنمنفصلين(والئمرقعوآبمنللعدوانمعرضين

عادةإلىانحدارهمجعلمما،عزلتهمببالبادةفيإخرتهم

أصابه،توبامايوئاكانالذكيوالبط.سهلأأمراالأوئان

لذلكالمباضرةالأصبابعنضئانعلمولا،والوهنالضعف

كانتاليالأرضعلىنفوذهمالموآبيونفرضفقد،الانحدار

علىجلهما-فييتحدثمرابملكأميئع!فنجد،لرأوبين

لانهوكأ،رأوبينعنصا!ذكرأندونجادعن-موآبحجر

الثمالمطالطفيذابواقدكانواولعلهم،الذكريستحق

2)ياهرالملكأيامفيللحزغزواتمنالرأوبييونعالىلقد

أيدىعلىأصابهمالذىالمصيرفيالبوكان(!32ة01مل

هاراوخابوروحلحإلى!موأقيجاهمالذىأضورملك،فول)

شعوبآلهةوراءوزنواأبائهمإلهخانواأنهم.مو!جورانوخهر

.(62و2ء:5أخ1!،أمامهممنالربطردهمالذ-شالأرض

،جادسبطفيذابالذيرأوبينبطبينالئبهأضدوما

بينلرأوكانوما،يرذابطفيالواقعفيذابالذىثهعونوسبط

جاء!،يوصفأبناءإلىاتقل،يمقرببكرباتجارهحقوقمن

.(:ه48تك)لأولادهيمقوببركةفي

حز)6ليلإيرلرجوعرؤيتهفيلرأوبينمكاناحزقيالويعطى

صبطإلاصبقهلاو،الرؤياصفرفيأيفئارأوبينيظهر؟(6ة48

.(7:5رؤ)جصرذا

يةرؤ

:نبينيووألرا

أحد!عدينا!وكان(،:267عد)رأوبينسبطأفرادهم

.(11:42أخ1)روأيينياداودجيقأبطال

مة:رؤو

ناحورصيةاسموهر،أوممظممرتفعأمعناهعبرىاصم

وجاحمطابع"لهولدتوتد(،22:24تك)ابراهيمأخى

التيالأرايةالقباثلجاءتمنهمأنجح2وأ،ومحكةوتاحى

دثق.كالمطالمنطقةاشوطت

اء:ر

نأ(9:9)الأولصموئيلسفرفيجاءممالاتصح

الراثين5أننظنالاويجبأ.للنبياالأفدمالاسمهو!الرار"

المستقبلعنللتبؤعرافينمجردكانواصمرئيلعصريالأيخاءأو

روحمنكانتإنما،رؤيةأوبصرةمنلهمكانفما،المجهولأو

خأ9:9،1صم1)الراثبنأولصحوئيلوكان.الله

بعداللقبمذااصتخدموقلصا(،92و92:52أخ92:92،2

،12:9أخ1)الملكداودرالقالبيجادعلىأطلقفقد،عصره

،(25:هأخ1)الملكرالطهيمانعلىوكذلك(؟92:92

،(21:51أخ1)الراليوعدو(،9:92أخ2)الرابىويعدو

2)الرالطوأساف(01،91:2و:617أخ2)الرالىوحناق

النبي:لعاموس،إيلبيتكاهنأمصياقال؟.(.3.:92أخ

وهاكخبرافاكوكليهوذاأرضإلىواهرباذبالرالطأجا"

لمالذينعنالني)ضياءوتحدث(.7:12عاموس)!تبأ

،تروالاللرائينيقولونالذين"الربشريحةيحعواأنلاعوا

..!بالاعماتكلمونا،م!تقيماتلناتنظروالاوللناظرين

:بالقولالكذبةالأنجياءحزقيالويصف.(03.1:إش)

قالهكذاقائلبنكذبالهموعارفبنباطلارائين..وأنياؤها"

ميخاأيصاانظر،22:28حز)"ييهلملموالرب،الربالسيد

3:7).

فريقانكأضهصامفاوالراعونالأنبياءئذكرالمواضعبعضوفي

جمعيدعلىيوذاوعلى)صرائيلعلىالربوأضهد5!ضيزان

خأاأيضئاانظر،17:13مل2)،000راءوكلالأباء

.(92.1:)ش،121:ه،9:92أخ92:92،2

يختميلاضخمىإلىتحر،الرالى"كلمةأنالبضوورى

لذلك.بهارمندثمةلي!ولكن،الصروفبنالأنبياءلطبقة

ية:رؤ

لاعلاناللهاصتخدمهامافيا،المقدسالكتابفيالرؤى
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رؤية

ىسواء،الرؤياصورةكانتومهما.ليدهمثنتهأوكلشه

علىالمنصوبةللسلميعقوبرؤيةفيحدث؟عتحركةصور

ونازلةصاعدةاللهوملائكة"،ال!ماءيم!ورأصهاالأرض

لسلةعاموسكرؤيةصاكنةعررةفيأو(،82:89تك)،عليها

لصالريةكرؤ،يتكلمإنانيةرؤأو(،أ:8سمرعا)لقطافا

عأ)أوأعنانيةمكدوإلىاعبر9:لهيقولفيالمقدوللرجلبولس

الله.منرصالةلتبليئكانتالحالاتبيعفيفإفها(،61:9

القديمالعهدفي!رؤية9المترجمةالعبريةالكلماتوجغ

كالبتافيؤكطالروكانت.الابصارأوالرؤيةيعنىأصحلسمتفة

عة.نبوأورضاذاإأوجهاترتتضمننتوكا،أحلامضهأوأحلائا

!بهاةفيحدثمثلما،والظهوراتالرؤىبيننخلطألاويجب

موسىرؤيةأو(،:217أع)الملاكيدعلىالجنمنبطرس

.(32:خر)،تحترقتكنلموالعلبقةبالارتتوقد)وهيللعيقة

دان!ال)أحياناالعظةلحظاتفيللانسانتأليالروياوكاتت

حدث!رالنهاأئاءوفي(،9:01،01:3،61:9أع،01:7

انظر،01:9أع)بطرس(،ومع:013أع)كرنييوسعع

تك)يعقربم!حدثكاالليليأو(،61-42:4عددأيفئا

،أ:26عدد)الأحلامفيتأقيكانتماوكثيزا(.2أ:46

راتباختباترتجطالعادةفيكانت؟.(4:9داييال،4:31بأير

الوية.الجاة

الناسمن-المقدسالكت!ابي-الرؤىأصحابيكنلمو

أناشاكايوابل،والأوهامالحيالاتفيأوقاتهميصرفونالذين

لخدمةواليهريىالقداسةمنعالةبدرجاتجانهميمزتعمليبن

.(بلعامباستثناء)الله

حذروقد،رؤىالقديمالعهدأنياءمنكثيرودرأممهاوتد

عن3لاقبهمبرؤيايتكلمونالدين1الكاذبةالرؤىمنبحضهم

31:6حز،41:41)رباأيضاانظر،32:61إريا)"الرب

الرؤىعنبالكثرالرؤياوسفرالرصلأعحالصفرو-فىخر(.8و

للرسل.أعطيتايي

ابراهيمرؤيالى؟الحاضربالزمنبعضهايتعلقالكتابيةوالرؤى

بعضهاويتحلق(،ااو901:أع)حنايخاورؤيا(ا:51قك)

ويوحنا.ودانيالوحزتيالإصياءنبواتفي؟بالمتقبل

بالنهضاتعادةتقرن-إلهةاتمالكوسيلة-!الرؤوكانت

عأ،2:82ئليو،82-21:2حزقالنظرا)الروحية

شإ)حىالروبالأنحدارتبط-سكانالرؤىانقطاعأنكا(2:71

بلاوه(.3:6،يحا7:26حز،2:9،مرار12وا92:ا

.(928:1أم)!الشحبيجمحرؤيا

دائرةمنالالثالمجلدفي،أحلام"مادةإلىأيضاارجع)

.(الكتايةالمحارف
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الرؤىكابات-رؤى

:الرؤىكعابات-رؤى

فيوهي،شعارةأحماءنحملالمؤلفاتمنسلسلةهناك

،..مق012بينالقرةخلالظهرت،جهردىأصلمنغالها

هناكأنأبرزها،مثزكةحماتلهاالكناباتوهذه.م002

تخدمحيث،دانيالوسفرحميعهاالمؤلفاتهذهبينتشابفا

مىلتقدم،أد!كأطوبالرؤىأسلوبالمؤلفاتهذهمحظم

صاحبوقد.البجدالمستقلعنتصوراكاأومفاهي!هاخلاله

الا!ندرية.فيوبخاعةالبيةالكتابا!ظهورالحركةهذه

في،فرجيل"استخدمهالأدبيةالكتاباتفيالرؤىوأسلوب

تلكمنكبرعددلظهورعماصراكانفقد،،الانياداإ

معروفاكادالكتاباتهذهمحظمأنالظريستلفتومما.المؤلفات

فياختفتولكنا،الأولىالقروذقيالميحيينالكئابعند

القرنمنالأولال!صفحتىمجهولةوظلتالرسطىالعصور

عثر.التاص

:ال!باتمذهخلمة-أولا

ضليم،رأوالبابلصناليهودعردةبحد:والهلهايهودية(1)

منبالوثنيينعاطيركانواأنهمرغمللهببادتهمتمكيزظلوا

دلكعلىصاعدتالتيالعواملومن.انحتلفةالمحتقداتأصحاب

وكانت،أجاكررجنورفيالاصراطوريةعلىالفرسسيطرة

القوةظهورمعولكن.سنلتوحيدقريةالزرادشتيةديالهم

هناكتكنلمالبدايةوفي.جديدةأوضاعبرزت،اليونانية

الازرراءولكن،ديانتهمتركعلىالحودلاجبارمباضرةمحاولات

الىصباحتقارينظرونكانواالذين،الهلييينجانبمنالهادكطء

علىتأثيرمنالونانيةلثقافةكانوما(،الوناليينغير)ايرابرة

إلىبالانياقالهودإغراءعلىعملهذاكل،الحاكمةالطبقات

الكهنةأى،الحاكمةالطقاتأننجدوليما.الأوثانعادة

يومصرفيوالحكامبالقوادصلةعلكانواالدلن،المجامعورؤصاء

يتطبقةناكأننجد،ثانالأوعبادةإلىيملونبدأوا،صريا

هذهمنلقيللي!عدذاأن؟.الهلييةبالثقافةتأثرلمبقليلة

بالوثية.علانأى-تعصبوفي-لدةيينضونكانوا،الطبقة

أيدىإلىالطالمةأيديمنفلطينحكمخرجوعندما

تجاهاللوقيينتساععدمبسببالثحورهذاازداد،ال!لوقين

إلىمها،والخوفللهينبةالمحارضةأدتوقد.اليهوديةالديانة

كانتالأولالجانبففي.الثعورهذافيثتركونسكلتجمع

الفرييين.مذهبتكرنمنهمالذي!الشرعيينالكتبةجماعةهناك

الله،بقوةضعرواالذ-كأالمتصرفونناككاناثانيالجانبوفي

ثم،،هـالحيديينطائفةذلكبعدصنواالذينومم

الحياةفيالفئالالاضتراكعنتدرئحاابتعدواالذ-س،الأجنيينا

نأإلىمثاعرهمقادنهم،المتصوفينكلمعالحالمووكا.الفوبة

عقلانيينفكانوأالآخرالبعضأما.أحلائاويحلموارؤىكلوا



الرؤىكابات-رؤى

ماأنهاعقادهمفيوكان،باللهإيمانهمعلىوثبتوالالنهضةفرحبوا

نهتئقأنبدلااستنارةكلفإن،الحقبقىالالههوإلههمدام

أشاءوأرسطوأفلاطونأمثالسالمفكر!نآراءفيفرأوا.حدهو

بدلانهبأيعتغدونكافواأنهم؟.يةالموصالثريعةمعتمقكثيرة

فكالوا،الإلهىبالاعلانالمفكرينهؤلاءتربطماصلةثمةأن

أورميرسأوكان.الروابطهذهنوعينخيلواأنيحاولون

هذهصلأرأواينالذاءالئعرمن(دولع"!ه!طتول3)!سلوو

منكبرةمجموعةظهرتذلكوببب،الابهمجردفيالروابص

يهودية.لأقلامالمزيفةاليونانيةالقصائد

صصىبينالتويخقفيرغبةهناككانتآخرحانبومن

الأمنلةومى.المصرلذلكالفلحفيةوالأفكار،وضريعت

(لأ"!5)!يخلون!المجهردبهداقاموالمنالواضحة

أتباعلهكانبل،منفردةحالةيكناالذى،الاسكندرى

وأسيامصرعلىقاصراالحركةهذهتأثريكنولم.كمئيرون

أيضا.ايهوديةإلىاتدبل،فحبالصفرى

تفدمعلىابصيةالأحداثصاعدت:ال!اسةاثثروات2()

أنطيوك!أبداهالذىالواضحالإحانأنفنرى:الزعينهاتين

تحول،الونايخةالئقافةاحتضنواالذفىوللأجانبلليودانيينالكبر

زادوقد.مباضرديخياضطهادإلىإبيفان!أنطيوكسابنهعهدفي

ناحيةومنإ،الحسيديين!جاعةمعارضةمن-ناحيةمن-هذا

اتجهفيما.بهيرحدإلىالرؤىأصحابخيالاتأثارأخرى

اللهفيالرؤى1أصحابوجد،البطولةلأعمالأتبا!موالمكابيون

جخرجث،الميايدعلىالخلاصفيملونيأفكالوا،لهمملجأ

نأ)بيفان!مرتبعدوكان.اللهمنباضرةبضربةصريعاالطاغية

فقدالرؤىأصحابأما.حابلهايحسبقوةصارواالمكابيين

الهيرودسيةالعائلةشقتأنإلىالخارجبةالظروفمنإثارخهمقلت

حكمهم-بدايةفي-الهيرودسيونأيدوقد.الحكمالىطريقها

صديقالثافيهركانوسيوحناياندونكانراإذالفريينحزب

يؤيدونكانراالأيخونأن!بدو؟،الكبرهيرودس،الدأنتاتر

ارتباطبشبشىءكلتغيرماصعانولكن،البدايةيهيرودس

مما،الوثنيةلحواثدهموإذعانه،بهموتأثره،بالرومانهيرودس

لهذاوماندتهمولائهمعن،المتد!نينالهودتراجعإلىأدى

طيعيا-هذاأدىوقد.فيهرجاءكلوضلوا،الأثوميالمغتصب

الإلهى،ايدخلونوتع-جديدمن-الرؤىأصحابلألارةإلى-

وقد.لروماالحد!ديةالقوةالهرود!ونخلفتقفكانتإذ

وأخيهاثافيهركانسيوحنابينالنزاعفيالرومانتدخل

وتنجيسهءباقتحامهالهيكلبوبىدخولإلىأدىمماأر!وبولى

علىأ!ةصهايةحياتهوانهتقبصريدبأطاحتوقد،الأقداسقدس

أصبحذلكبعدثم.شرهعلإلهياعقابافاعتبروه،مصرضواطيء

فيكانواالذكن(الرؤىأصحابعدالأثيرالموضوعهونيرون

للأباطرةكانوقد.كاليملطسيحيينصارواقدالوتتذلك
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فيلافيانوسمئل-ذلكبعدجاءواالدينالرو!ان

.الرؤىأصحابخبال

على-تأثيركبير

:الرؤىل!باتالعامةالحمائص-لايا

الرؤىكاباتتخلف:اببواتعنمحوياكااخلاف(1)

الثكل.وفيالموضوعفي-لهاالابقة-النبرلةالكتاباتعن

كلفيموجودالبؤعنصرأننجدبياأنه،تبلمنذكرناو؟

كتالاتفيوضوحبأك!ريبرزأنهإلا،والنبواتالرؤىكتابات

تهبالرؤىكاباتأن!.أطولفنراتيغطيأنه؟،الرؤى

كناباتلظهورفرصةهناكتكنلمو،كلهلمالحاحالةوصففي

منكلفيوتوجد.الكبرىالامبراطورياتحكمتحتالاالرؤى

ولبههاالمباجميءإلىإضاراتالبويةوالكتابات،الرؤىكتابات

نأوالمزامرالأنجياءفيفنقرأ.الرؤىكتاباتقتفصيل!مربأتظهر

يموتوا"ضبههيخلصفهو،بإصرائيلأساسامرتبطالما

ينطقهذاوكل،الأبرارمنكله!ضعبهاوسيكونإ،لأجلهم

كتاباتلىأما.أو-دوائرإلىيتخطاهمولاإسرائيلعلى

فنقرأ.بارز!موضوغا،الأمكلعلىالمياملك9فنجد،الرؤى

بابنالمشل-المياملكوتعن-دايخالسفرمئالتداء-

لبوةفيالمذكورةبالحيواناتالمثلةالممالككلعلى-الإنسان

فيالذروةإلىالرؤىمحاباتوتصل.(7:31دانيال)دايال

لربنالمالعاممالكصارتقد"ةنقرأجثاللاهوقيبوح!ارؤيا

أساسا--النبىكانحينوفي(.1ا:هأرؤ)أوصيحه

إرصايتهصحةتحيقهعديكفلضعاناالتنبؤشخدموابالبرواعظا

اللهثرائعضدللعصيانالطيجةالنيجةلإظهارأو،اللهمن

محاباتهم،أصاسهوكانالرؤىأصحابكدالتبؤفإن،العادلة

مها.الكثصرفيأخلاقةتحريضاتأىثمةتكنفلم

بظومن:اببراتعنالأديىالقالبلياخلانها)2(

منابوعينهذينببنواضحةاختلافاتفاك،الأدلىالئكل

الاصتخدامهذاأنإلا،الرؤىيخدمانكلماأنقحع،الكتابة

الرؤىوكات-الأضيقبمفاها-البو!ةاليهاباتفيمحدوذاكان

الجزءعلىطلقإضياءأنومع.أساسيةبصورةولبىضمناتذكر

حالةفيإلارؤياهيصفلاأنهإلا،رؤياأكلمةنبونهمناكبر

يراهبماعلمعلىجمهورهأنيقرضفراهعاموكمبدأ.فقطو)حدة

يذكرها(6إكأ)رؤياهفهايصفالىالوحيدةوالحالة.هر

نأفنجد،الرؤىكتاباتفيأصا.كنبرةولي!للتحريض

رؤىحزقيالففى.النبوةتعلنبهاايىالوسيلةهى،الرؤياأ

الملآنةلبقحة،رؤكاههي،نبويةواحدةرؤياإلامنهايسكثرة

ويتطييةكاالمتمملةوالرموز(.37حز)،عظاما

إلى-مثلا-ارجع.الرؤىمحاباتفيالموجودةكتلكمفتملة

.(الثامنالأصحاحفي)المعزويىالكبىعندايالرؤيا

وفي.بالموت-طييا-نوحيحزقالرؤيافياليابسةوالعظام

الطيحىالمارهودلكبأنالقارىء!ث!عر،الحظامإحياءعمبة
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لوفة.المأافيةنطاقفيالحصيةبهتغأنبدلاالذى

رفيعنزىقالبفيتكبكانتبأخهاالنبويةالكتاباتوتميز

في؟ضعرياقالباأحذماكثبرابل،نثوزاث!عرايكونيكاذطم

محاباتأصحابأما.إشعياءمنوالعرينالادسالأصحاح

زخرفته،أولاتقانهعاولةأك!دونعاديانزابكتبرنفكانراالرؤى

لىترفالرؤىأن؟،ريهكةلغهفيأفكارهميقدمرنقجدهم

الريية.الحياليةالتفاصيلصرد

:الرؤىكبة-ثالثا

ضاق!الحالاتغالبيةق:سحارةبأساءمؤلفون)1(

الخصائصسعددثمةولكن،بمفردهعمللكلالتأليفصألة

مئلشعارةأحماءتحتمزيفة)مافهى،يحهاصهاواضحةتبدو

.،الربيل5صفرمثللأحدتنبلاأو،باروخوأخنرخسفركي

خوأواقحامآثار!اتتجلىالكاباتهذهمنالبهيرأنكا

نملككناولو.لاحقةعصورفيأناسبهاقام،وتمديلهاللعبارات

ولو،الكتاباتهنهفيهاوضعتالتيللفترةوواضحاكاملاتاريخا

كانفلربما،سيمةلناوصلتقدالفترةهذهمنالأدليةالكتاباتأن

الظروففيولكن،الشخصنىالأسلوبتحدكدإمحاننافي

نفىفيأنهإلا-صنحيلاأمراالمؤلفتحدبديعتبر،الرافة

اليئةعنفكرةفكرنأنالداخليةالأدلةطريقعننتطيع،الوتت

.الكتاباتهذهمحرابالذتأحاطتالتى

الأطوبفيالمده!التابمن:واحدةطاثفةانتاج)2(

بهاترتبطاليالطريفةومن،الكناباتهذه!بتجلىالذكلطالحام

هذهمنالكثيرأننجد،الآخريحضهاالكتاباتهذهبحض

تجدواييالكتاباتتلكحتى.مايهةظروفتاجهوالكتابات

محدها،الكتاباتبميماعن-العاموالاتجاهالأسلوبفي-مختلفة

.المؤلفاتمنأخرىطاثفةأىإلىمهااليهاباتتلكإلىأقرب

علىكانوا،الكتالاتتلكلفىمؤأنالتثيرالامجابيةالأدلةوجميع

الضئيلالأثرفهو4اللبيالديلأما.يعضبمضهموثيقةصلة

التالية،الحصورفياليهودىالفكرعلىالكتاباتتلكترمحطالذى

كئابوبعف!للالمسيحيونالآلاءاقتبهقدفاالكثيرولكن

وسطاءطريقعنإلياوصلتالكتاباتهدهإنبل،الجديدالعهد

أضارضنإدخالهطريقحنإياوصلمنهاكبووعدد،مسيحيين

كيراعدذاأنكا.الاثيربيةالكني!ةعندبهاالمترفالقديمالحهد

!دينةفيأبروزيوسعكتبةفيعنهالكثفتمالمؤلفاتهذهمن

أنهإلافلطينفييهودمحابكنبهاالكتاباتمذهومعظم.يلان

.الكتاباتبهذهالعلمعلىتدلايلحردفيإضارةأىتوحدلا

هىهناابظرتيفتالتيوالظامرة:الهوديةالمذاب)3(

العبرية،باللغةالهودمنكئابغالبيتهاكتباليالكاباتأن

بهااحتفظيما،الهودأولثكأحفادعدمنهأصبحت

وقد،الحبريةتجهلكانتالتيوالثعوبالأممنمسيحيون

22

الرؤىكابات-رؤى

والإثيربية.واللايخنيةايونايةترجماتهافيالكت!اباتتلكاحتفظرا

الكتب،هذهظهورفترةخلالليوديةالمميزةالخمائصوش

أخذناأتاولو.بهاالمعترفالمذاببحضمارستهااييالقوةهي

،!وسسفوسوهو(،تقرباالفترةللكعاصرالذكط)الهودمورخ

الثلاثة:المذاهصتلكأهميةمدىفبهتثف،لامرجعا

ما-حد-إلىتؤيده!اوهر.والأيخنوالصحوقيينالمرييين

الأسينأنوهوواحداضثاءمع،الرسلأعمالوضرالأناجيل

مطلقا.بالاص!يذكروالم

أمكراالدين،الكنبةكان:الصدوتينمنيسوا)4(

هدهمنواحدإلىيخت!ون،ايهودبينوالكتابةالأدببناصة

قدبدلاالكتاباتهذهأنذلكعلىو!ترتب،الحاكمةالطوائف

ينفيبيهاالكبيروالئابه،المدابتلكأحدأعضاءصانبثقت

منالآخرولحصهم،المذاهبأحدمنمؤلفيهابعضيكونأن

ومنيوصيفوسمن-كبرحدإلىنعرفونحن.آخرمذهب

همكانرافقد،الصدوقيينعقائدكانتماذا-الجديدالمهد

-ضىءكلوتبلأولا-كانراكا،الحاكمةالكهنوتبةالطبقة

الخسة،موسىبأصفارإلايحترفونيكرنوالمو،سياسةرحال

الذىالرجاءوهو،بالمسياالمتعلقالرجاءفينصيبلهميكنلمو

والأرواحبالملائكةلمؤفونلوايكولمكا،الأنياءأسفاربهامتلأت

باتاعيوسيفوسويشئههم(.23:8أع)الخلودأوبالقامةلاو

عنهداصمىأبمديكونأنيمكىماوليى.اليونافيينلينأييقور

درتعلىفاببدوبالميافالرجاء،الرؤىمحاباتوتحاليمروح

فتذكر،فيهاالارزدورهملهمالملائكةأنالأية،!منكبيرة

ضمنا،فيهابهمعترفبالحلودالتعليمأن!،3وأحماؤمراتبم

إداهدلاالرؤففيهابات.والحقابابالئولأماكنوصفافنجد

تبأنالأوفقمنلدوولحله،الصدوقيينالىتنسبأن

.المباديءهوالفيصلأنلوللفريشين

!صعوباتبعضتوجدأنهغير:الفر!ننمنل!وا)5(

اختفى،اليهرديةالحرلةصقوطفحند،هذهالنظروجهةقبول

وبخرا!.صياسيلاطمجالفاكيعدلمحيثالصدوقيون

وفي.كهوتهخدماتإلىتحتاج،تقدمذبائحهناكتعدأالهيهل

الفركيونوبقى،المشحيةفيالأصييوناختفىتقر!ئامعاصررمن

نتاجالتلموديحلو.الهرديةالديانةتعاليمعلىللحفاظوحدهم

هذامنالوحيدالجزءوهى-والمثا،الفريسيالأدلىالثاط

ضىءبهالير-الكتاباتلتلكمحاصرايكونكادالذى،الخيط

،الهاجاده)لينتشابهوهاك.الرؤىكاباتخصائصمن

يهابوبخاصةالكتاباتهذهبعضوبين(يهوديمدرالق)

صها-المعترف-الفرييهالكتاباتخلوولكن.هاليربيل،

ك!منمحابأكيإلىإشارةأىعن،تائا!كونيكادخلؤا

لأكيجهود!ينصأىإيايصللمأنهحقيةإلىبالإضافة،الرؤى

ترجعالرؤىكتاباتذبأالظنضدقاطعلدلل،الكتبهذهمن
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الصروفة،الأبوكريفاكتبأما.الفرييةالمدارسإلىأصلهاي

ضمنقبلت-كلها!كنلمإن-غالبيهاأن)ذخاصوضعفلها

كتاباتبحضأنكا،الاسكندريةيهودعندالقانونةالأضار

يهعحكمةامثل،الأراميةأوالعبريةباللغةمزجودةالأبوكريفا

يثبت-هذاوكل،.يهوديتو!،طربيا9و،صا!بن

.الرؤىكبيكتبرالمالفريونألى-بالضرورة

،الاشبعادوبطر!:الأشننكاباتمنأنهاالأرجح6()

إليهاتوصلالياليجةلقبوللليلمضطرينأنضنانجد

منالكتاباتهدهأنوهى(،احولاحا!ولء48)"هلجنفيلد"

مننحلمإذ،إمجاثطدليلذلكعلىولدينا،الأصيننأعحال

وهذه،صريةمقدسةكتالأجنيينلدىكانتأنهيوصيفوس

علىعلاوة.إلوصفهذامعتمق،إياوصلتاييالكتب

تفسيرا(48-41:04)الرابعاصدراسسفرفينجد،ذلك

لعزرافدمأنهكيف،القصةهذهخذكر،اليهبهذهلوجود

فكنبرا،رجالخممةعلىيملأخذثم،لثربهناركأنه!اءكوب

وت!عينأربعةأنجرواأنإلىيوماأربعينلمدةيفهمومالمبكروف

الره،كبتهمحمابأول5:لهيفرلأمراتلقىثم.كنابأ

.الكتابذلكيقرأيشحقلاومن!ستحقمنودع،علانبة

.إشحيكبينالحكعاءإلىلتل!هاالأضرةبالبعينواحتفظ

القانونيةالأضاروهى)كالاوالصثرينالأربعةأنهذاوسنى

للجميعمتاحةضكون(العبريةفيعددهاحسبالمعروفة

الاتتاحألاقيجبالأخرىالسبعونالكتبأما،يقرأوما

الفصةوهذه.الأسبيون-ببدوماعلى-وهم،للحكصاء

أثناءفيفقدتقدالمقدسةالأسفارجميعأنافتراضمنالثت

التىالكأسنتيجة)عزراذاكرةبانتعاشلكن،الابلىالبى

أربعةمنها،جدممدمنالأضارجمعيملىأناضطاع(لهأعطيت

علىاضمالهايقتصرصعزاوسبمون،العامةبينللروعثرون

أخرخضرىظهورلكيفيةتفيرهذافييكونوقد.الحكماء

عثلا.ص!صعودوقصةونوح

يطلصإذ،أخرىرواية،موصىصحوداقصةفيوترجد

التيللكتابة(إخفاءأو)تحيطعميةيجرىأنلوعمنموسى

،الأصلوببذاالمحنطةوالكتب.إصائيلعلىسيأقيماتصف

حانقدالوتتأنالالهيةالعنايةترىعندماتكشفأنيمكن

حراسةتونواالرفاقصنعدرصةتاجهيالمؤلفاتفهذه.لذلك

بفاءلضرمينةنظرياتلديهموكانت،المقدمةالكتبهذه

محينة.فاصلةأزفةفيتظهرأنيمكنوكيف،مجهرلةالكتبهده

الذ-شالئاكجماعةوبخاصة،الأسييينجاعةيمهذاوكل

أنضناتجدوهكذاةالجتالبحركهرففييعيئرنكانرا

هذهمؤلفوهمالأصينيينبأن،هلجنفيلد!فظريةلقبولمضطرين

بصفة-كانوا،الحالمةعزلهمفي،جدىعينفجماعة.الكتب

بكنفلم.أحلائاويحلموارؤىيروالأنمحرضين-خاصة
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امتلكتقد،أخنرخأونوحروحأنأحدمميتصؤرأنمتحيلأ

عيرمنولش.باءالامنذاكأوهداكلماتيمثليكتبمااءألىمجيث

لهمويفتح،حلمفييح!وعأوثلا!ويسىلهميظهرأن،المحتمل

ذاكرتهمينهضثم-قديمةعصورفيمحاتهاجقت-كئا

لطالليلليقرأوهما،النهارأثاءفييتذكرواأنليظيموا

جد!عيرمناطقنئاكمنالأجنيينجميعيكنلملماو.أحلامهم

ينتظر-!-الطائفةهذهيهاباتبعضنفإ.الميتللبحرالمجاورة

كتالاتلىممااكزالأحداثثرتأوئظهر،أعمقمعرفةصتفصح

النظروجهةيؤيدومما،جد!عينئاكعنصدرتالىالرؤى

إلا-الكناباتهذهلط-للذبائحتنسبلاأنه-ماحدإلى-مذه

الأيين.فكرمعيمقماوهو،قليلةأهمية

:الرؤىكبأنواع:رابعا

فيأنهنجد،الطبيعيةالحلومفيوالحيواناتالباتاتتصيففي

عامةخصائصلهاتكونأنرتبةكلتكاد،والأنواعالرتبمحتلف

بحضدولكن،بسهولةملاحظتهاويمكن،أفرادهاجعتميز

،العابرةالنظرةأمامواضحةغرالخصائمىهذهتجدوالأحيان

تظهرالكتاباتبمضفهناك،الرؤىكتاباتفيأيفانجدهعاوهذا

مرصىوصحودأخنوحسفرثل،الكتانجاتهذهحماتكلفيها

المستقل.المقبلعناعلاناتأنهاتزعمفكلها،باروخورؤيا

كتابنا،لزمنويمر؟القدماءالغدبينأحدبعصرببدأالذى

فاكأن..كاالحالمونهايةملكرتهوإقامةالم!يابمجىءويتى

،الاعلانأنفيهانرى-!اليوببلصفر"مثل-أخرىكنابات

قدرعلىمجترىفهوولذلك،الوراءإلى-وضوحبكل-يحود

مزامير"النوعهذامنالباررةالكتالاتمنو.الأصاطيرمنكبير

تخلفيجعلهاممالهانموذخاالمزاصرضرمناتحذتايي،صيمان

عدذاأن!.نزىقابفيكتبتالتىالرؤىكتاباتكلص

،الآباءأحدمنوداعةنصائعقالبتأخذالكتاباتهذهمنبهيرا

نهاكبيراعدذاأنومع.،عئرالاثنيباءلآاوصايا9هاشهرأومن

نأإلا،فلصطينفييميونكالوايهودبيدالأرانيةأوبالحبريةكب

الاصكندرية.جهودكتبهافقد،ذلكعنثدالييماالأقوال

:الآقبالترتبالرئييةالأنواعهذهندرسفوص

أطورية.كتابات)ب(.مموذجيةروىكابات(أ)

الرصايا.(د).شعريةمحابات)%(

الببية.الأقوال)هـ(

هذهكلأننجد،الإضارةصبقت؟ةث!ذجيةرؤىكاباث)1(

لها.نموذجا،دايالسفرمن-كبهرحد-إلىتتخذالكتابات

هذهأن!بدفبيما،الحلافأوجهأحدالىشيرأنمجبولكن

الىاليهودعندصروفةنجحلأتكنلم،خزاسبهتايي،لكتاباتا

كاندالالضرقإن،قرنربخحوالم!حىالمصربدالةبعدما

.صواءحدعلوالميحونالهودعد،قانوفيكسفرمعروفا
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الرؤىكابات-رؤى

منكانتصواء،الرؤىكاباتعلىالدراصاتهذهفيضقتصرو

وأهم،ايوديةالأمةأبناءنناجولكنها،مسيحىأويهوديأصل

:الكتاباتهذه

حاءأننجعد،الكاياتهذهأهموهو:أخنوخعفر1()

هذااختفى،الآباءمنكيرعددوعرفه،صهوذارصالةدطذكره

ات!وتد.المسيحيةالكيةفيمعروفكروأصبحالعمل

الضنمزرخ-(ح"ه!ع3كلالامح!*لا)!جنلوسجورج"

هذهوباصتثاء.الكتبهذهمجموعةمنكثرةاقتاصات-الثامن

مجالمناحتفتقدلأخنرخالجسوبةالكتاباتكلنفإ،الأجزاء

الثامنالقرنمنالأخيرالربعوفي.الأوروسينالحل!اءمعرفة

الحثةبلاديجالرحالةوهو(3!مح!ول)،بروس)أقى،عر

وهي.أوروباإلىالإثيريةباللغةأخوخكابمنلخبئلاث-

هذهاحتفظتولهذا،لأيوبياكنيةعدقافويةممتبرةأضار

واحدة"بروسااستبقىائلاثالنخهذ.ومن.باالكيسة

ميهبةإلىنخةأوأهدىكلنهم!أن!4ءاللاهول)هدكناربيتافي

للميهةالثاثةوأعطى،اكح!فوردفي(!+أعد،مه)،بردلينا

ربعلمدةمجهولةانحطوطاتهذهظلتولكن.باريىفيالملكية

عامفيولكن.لأيويافيزالتماكانتلوكا،ذلكبعدقرن

الأ43!7ححء4)!صاكيدىهـسلفترثر،م0018

التةللفصولترجةفيهقدم،أخوخضرعنمقالأ(+ع!

وعرينواحدوبحد.الباريسيةالنسخةعننقلأ،الأولىعر

لفرترجمةالأصاتفةرئى(لماهافه!3)!لررانس5لرعائا

جعةبعدثم.اك!فوردفيالموجودةالنخةعننقلأكلهأخنوخ

إلىالرحلةأسفرتثم.انحطوطةنفىعنالممىلرعائاكر

جلبعن(4!هط!ءأه،*)"نابيرلورد"!!ثرافتحتمجدل

عدذاالألمانالمرطونأحضر!،أورباالىانحطوطاتمنعدد

المتحفالىآخرعددوصلحينفي،ألماياإلىالنخمن

الآخرين،الرحالةبعض،الرقشأحضروقد،البرطافي

منأحدث-فلحنجوفىعم.الكتابهذانض!منمخطوطات

نحطوطة.وعئرينستااستخدمأنه-الفرنصبتحقيقتاموا

عنقرجمأنهلندرك،الائيردلنصسريعةدرإصةوتكفي

!يخسلوسجورج5جلهاالتىوالمقطفات.يونالطأصل

حتىو.(ولف)"ماىافئرهصغرءجزءستثابا،اهذتؤكد

،سبنسلوسامقتطفاتكانت،الماضيالقرنمنالأضرالعفد

2918عامفيولكن.اليوتافيللنصالباقيةالوحيدةالن!خةهي

للفصولايونافيالنص(.*كداه!4،ول)أبوركانت5لر

وقد،بمصربالجيزةوجدتمخطوطاتعنالأولىوالثلاثينالاثين

الحاضرالوتتوفي.اليونانيةسنلنصوعىالمزيدمصرفيييهثف

شوجزء،الأولىوالثلاثينالاثنينللفصولايوناقالنصلدينا

فيالمحفوظةالقصاصعاتمنوهو)والمانبنالتاسعالفصل

لمكانو)ن،عبرىأصلعنمنقرلأنه!دوولكنه(.الفلأليكان
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الرؤىكابات-رؤى

.العبريالأصلعنضىءيصلنا

الىيكونماأقرب-الراهنةحالتهفي-أخنوخسفروييدو

)ذامانجزمأنالمتحيلومن.عديدلىمؤلفينكاباتمنخ!

نأأو،الأجزاءهذهبجحقامالذىهوايونالطالمترجمكان

.الصورةتلكعلىتجميعهتمقدكانأنبحديدهالىوصلالكتاب

المتربين.كعادةتلصه؟الكابترجمأنهالأرجح،لكن

الأولالمجلدفي،وأسفارهأخنرخ)مادةإلىالرجوعالرجا)

هذهعنالمحلوماتمنللاضزادةالكتابيةالمحارفدائرةمن

.(الأضار

الاتجاهتييمفيباروخرؤياسفرألجةرغم:ياروخوؤ!ا(2)

في-سئرلمبارهـخنحرأنالا،للمسبحيةالابقةللفترةالفكرى

الآباءعنأحدنهيقتىفلم،أخنوخأضارأثرتكاالفكر

،يناوس)2ااتجسوقد.ايىك!وأو،الميحيين

،بابياسامحاباتعلىنجاء،للربنسبهاعبارة(43د!!ولح9)

مرجودةالحبارةوهذه-يغول؟-ووحناعننقلا(كعأه!!)

لم،الأولىالناحيةومن.عسهبةبصورةولكن،خبارورؤ!افي

يصلنافلم،!سياوسعنمترجمةاللايهالضوصالااليناتصل

قداللايخيةأنرغمفإنه،الانيةالناحيةومن.اليوناقالأصل

مناخباساتإلاهىفصا،الونافيةعننقلادقيقةترجمةتكون

العبارةأنحيثولكن.التقاليدبعضالابهلش!عفقودكاب

أنهابدفلا،بصددهتحنالذىالكتابفيصررهاأقصرفيمدونة

كانتأنهانعتبرأنالحقفبا،كذلكالأمركانوان،الأصلىال!ص

كتابويرجد.معهاوالمتعاطفينالأسييينمدرضةعندشاءلعة

الريانيةالأبوكريفافي،الكاتبباروخرصالة"بحنوانصغر

موجودةالرصالةوهذه،(ك!صا4ح)،لاجارد5ثرهاالني

!لأ*اممه!ي!()،يبوليتى"،يقتبى.لاروحرؤياصهايةفي

صفرقموجودإنهعنهيقول،الغنوسيينبعضاصتخدمهقما

فيصداهاتردد،المذكورالمقتب!الجزءفيعاتوهناك،باروخ

رؤيا)عننرفهماكلهوهذاكان.أيديخابيناييباروخرؤيا

اكتشفعدماالماضيالقرنمنالأخكلالنصفحتى،ياروخ

مكتبةفيتقرياكاملةسر!افيةنحطوطة(عح!+ت)،كريافي"

.يلانفي،أمبروز"

:لببراتالتقليديةبالحبارةالسفريدأ:الفرطخص-ا

هذافيوهر.،قاللةنر!ابنباروخالىالربكلمةوصارت"

يتركاأنوإرميالباروخأ!رصدرفقد.ابيارمياأصلربيتي

باروخوتوسل.علياالدنمونةيكبأنعزمعاللهلأنأورةطيم

ئم.وقت!ةستكونالدكونةأناللهلهفيملن،مديتهلأجلاللهأمام

باروخى2و.الرببهأنذرمالتنفيذذلكبعدالكلدانيونيأقي

بدعونهمالمقدصةالأوافيينقذونالالهةالنقمةخذامالملاثكة

هدمعلالكلدانونالم!ئكةساعدذلكوبحد.تتلمهاأنالأرض



الرؤىكعابات-رؤى

(7و43:6)إرمياسفرفيذكرماكلورغم.أورشليمأسوار

باروخنجد،مصرإلىالننى)ريانزولعن،الثافيالملوكضروفي

باروخعلىكانبيما،بابلفيالمسيينليعزىأرسل)رمياأنيذكر

حالةعلىينوحنجده21-االفصولوفي.الهود!ةفي!قىأن

،02-31منالفصولوفي.بابلعلبويلاتوكطقأورئليم

اللهمعلحديثدعى،صهيونحبلعلىواقفاكانينماأتنجد

لاروحاللهووعد،جهوذامعللتحاكلالايةيتةالعلىعوضوعه

العلى،معحدثثم،باروخمنبصلاةالرؤياهذهتبدأ.برؤيا

،؟طويلاالضيقةهذهصتتمرهل5:قائلأباروخفيهيأل

ونابعامخنلفاضكلاعثراتاهناكصيكونبأنهالاجابةونأفي

منبالأسابيعقسمانأ:غامضةعبارةتردثم،الآتيةللدينونة

كلأنمعهررجحمما،.الزمنوحسابمقياسهما،أصابغعبحة

المسيا.بظهرالمدةهذهكايةوفي،قرننصفأىيوبيلايحنيقم

03-21منالفصولفيالمشاملكوتلأمجادوصفانجدونا

ذكرهأنعبقمانسىالكاتبأنوصدر.باياسمهااقتب!والتي

ليعلنرضليمأوضيرخجمعباروخأنيذكرإذ،أورضليمخرابعن

تكرهجبلعنرؤ!اى2عزلتهوفي،العزلةالىسيلجأأنهلهم

النبعهذاتضخموقد،ماءنغوبجانجاكرمةأضلهفيتنموالغابات

أرزضجرةعداماالجبلفوقابيالغابةكلفاقتلعطوفاناصارحتى

بتدمثم.أرضاالشجرةهذهصغطتانهايةفيولكن،بهيرة

ىأ،دانيالفيالمذكررةالرابعةالمصلكةهىفالغابة:لذلكالتفسير

العديدةبالأ!ثجارالرومانللحكاموورمز.يةالروطالابراطورية

يكونأنالمرجحومن.واببعالكرمةفهرالمسياأما.الغابةفيالتي

ذلك!طثم.4.-31منالفصولفي)يهالمثارالقائدهوبومبي

وهناك.الثعبوشيوخابنهحثم،أولااللهمعلباروخحديث

الأضرارلعقابوصفايذكرثم.اللهاصتجابةتتضمنطويلةصلاة

أعطيتوقد.25-14منالفصولفيبايفصيلالأبرارومجازاة

بالتتابع،تنزلالأمطارمنوابلاعئراثنيعنأخرىرز!الباروخ

!قبهداصوظلامجارفبيلونتى،معتةوتارةمرقةتارة

،لباروخالرؤياليفسر،رائيلاالملاكيظهرثم.صاطعلور

بناء،اليهود!ةالىالبيمنالعرد،حتى!!رائيلتاريختروىوهى

صراعالدامىالأخوالسيلويمثل.الفارصىكورشأصعلى

بينالمصيتالصراعفترةإلىتمدالرؤياأنويدو.المكابيين

-53الفصلمن)وأر!وبولسالثاقهركانىيوحناالأخو!ن

87الفصرل)والنصفأجاطللشحةالرصالةذلكوتلى(.77

-87).

ىأالى-!ثىءكلقبل-نبحثأنعلينا:الحفرلرك!ب-2

أنهأممتكاملكابهووهل.واحداكتائااكبارهبمكنمدى

تكصالكابلهذادقيقةدراصةوأى.متفرتةأجزاءمنككون

،القارىءنظريتلفتماوأول.مختلفةأجزاءمنيتكرنأنهعن

جزغاتظهر!ي.،والنصفالأجاطالئمةإلىالرسالة5هو

عنمحابهفيبها"لاجارد"احتفظوقد،الأجزاءباقيعنسقلا

الرؤىكيابات-رؤى

الجزءحذفمع،أخبارويارؤ)قبلوضعهالكنهو،الأبوكر!ا

بوا!ةا!صباطالالرصالةأرطتكيفروضحالذىفهاالأضر

عيهوأجرىأ!ففقد(97الفصل)الأخيرالجزءأما.نسر

العامعالاققاسبلأومما.للرصالةمقدعةليكونتعديل

نيضلشأصرأشررملكصباهاالتيالأجاطاضراك،للرؤ!ا

الاسنيلاءكيبةنفسهاالرسالةوتروى.الرؤكافيالمحلنةالبركات

مع،المقديةالأوافيأخفواالذ!الملائكةومساعدةالمدتعلى

التيهىالأرضأن!د،4االرؤشالأولىالأجزاءفيأنهملاحظة

الفصلإلىالبدايةومن.المقدسةالأوافيوابتلعتفاهافتحت

وعدفهناك،ماحدالى،متصلالكلاممارأننجدالئلاثين

و!دأ.المياأزمنةورجاءأمجادصورةنرىالهايةوفي،باعلان

عنالرؤكاتأتيثم،سبقبماضئلارتاطلهابحظاتاثافيالجزء

إلىوالصلواتالحديثكأقيذلكبعد.الباقيةوالئجرةالغابة

ألاويجب.ماحدإلىمتراب!وهي،والخمينافقالفصل

نرىالنهاكةوفي.الرؤىكتاباتفيوثقارتباطوجودنتوقع

وتفسرها.الأمطارمنوابلاعرالاثنىبرؤكاالمرتبطةالأجزاء

عنضلأ،أجزاءخمصمةمنيتكونالكابأننرىوهكذا

كئابتلممنتكونقدوالتى،الكتابعلالمقحمةالأجزاء

.آخرئ

بهاوصلالتىالسريانيةاللغةأنالواضحمن:اللفة-3

انحطوطةتذكرهماوهر،ايونانيةعنترجمةمى،إياالكتاب

الثائحةاليرنانيةالصيغبصماتتزكدهوما،عوانهايالسريانية

كابفيالكتابهذااستخدامهودليلأهمأنوييدو،الكتابفي

باليونايخة.المكتوب"باروخكلماتباقي"

لانجنا"يؤبدونالحلاءمنبقليلي!عدذاأنومع

لل!فر،الأصليةاللغةهىاليرنانيةبأنتأكيدهفي(!ع!اأها)

وأقؤى،العر!ةتكمنايونانيةوراءأنتينالدقيقةاللراصةفإن

إلىأقرب،القديمالعهدمنالمقتبةالأجزاءأنهوذلكعلىدليل

ذلكأنوييدو،السبعينيةاليونانيةالترجمةإلىمنهاالمبريةالنصوعى

وأنه،الكابلهذاالأصليةاللغةهيالعبريةأنعلىقاطعبرهان

تكرنناومن.السريايةإلىومنها،اليونانيةالىأولأترجم

عدمهو،أصييأصلمنأنهكتومما.كابئمكانهيفلطين

الم!يحيين،بينالقوىوتأثيره،اليهودىالأدبعلىمطلقاتأنيره

بكتابة-الثالطالقرنمتصفحوالميفي-المشجنأحدقامخى

له.إضافات

تمالذيأورضليمخرابيصفاليهابأنمع:التارغ-4

حقيقةيدركيكناالواضحمنأنهإلا،الكلدانيينجيقيدعلى

ولا،للحصارالزنيةبالفترةمعرفةهناكفلش،الكارثةهذه

المدية،علىالاسيلاءبحدخرا!منذلكتلاوما،المجاعةأهوال

سويتحتىكاملأتديزادمرتالمديةأنيخبرنايخويفوس



الرؤىك!ابات-رؤى

:ويقول،أبراجوثلاثةالغرلىالحررمنجزءباشتاء،بالأرض

بالسكاذاهلةكانتنهالأالظنإلى!دفع،المدينةفيضىءتركلم"

لرصفمحاولةفي!باروخرؤيا)ولكنإ.الأوقاتمنوقتفي

عنككلى!بهده،نصرنبوخذزمنفيللمدينةحدثالذىالخراب

الوقتى(ه:01)"الهيكلأبرابأمام"حال!وهولفه

أحرىومرة.واحتفتاحترقتقدكلهاالأبوابكانتالذى

،قدرونوادىفيالأمررهذهبعد"رالئوخالعبيجمعنجده

فهى،بقيلم07عامقبلكنبتقدالرؤياهذهأنبدلاولذلك

آخرأمراهاكولكن.(31-ا:65)خأحنوسفرإلىلثر

إشارةبحد،الاقيةوالئجرةالغابةرؤياففى،ملاحظتهيمكننا

روماحكامإلىسيرالكثيرةفالأضجار،بوبىإلىواضحة

ولا،تزولالأضجاركلالرؤياهذهفيالرائيويرى.الحديدين

،راطو)مبرإلىلاثارةاتكوذأنيمكنلاو.حدةواضجرةإلاتبقى

سفرينجد؟".لملكامعادلأيعتبركاناللقبهذاأنحيث

يوجدولا،،أمهقاتلالملكاهو!ليرون9أن!إشحياءصعود"

نحسالدىآالحاعريتنبأاللأالرولكن،يوليوسىصوبوبيغير

العالىنظرلىبوبىمركزمنالتحققعلياويصمب.الهيهل

وخطهشثرونفخطابات،الأهليةالحرباندلاقبل،الثرتي

؟،لفهاروماف!خىالأمقبوبيكاملأاييالطريقةتوضح

الخلاف!لتدخلهوكان،الرقلطدكناتوريةللطةيتمغنجده

ثرتأ،بول!أرسطوأحيهوالافيهركانسيوحنابيمتحدثالذي

يمزةعلامةجعلهللهيهلتديهأنكا،الهودعلقري

!باروخرؤيا"منالجزءهداأنالبعضيرىهناومن.للخراب

تدنيسوبمد(.م.ق48عامقبلأى)بربيموتقبلمحب

هذافترةنتذكر،وابلاعشرالائىإلىنرجعوعدط،الهيهل

الما.مجيءقيصيحدثبماالهالصراع

حيث،والعشرينالثامنالفصلفيللزمنأخرىإضارةوفاك

سبعةمنبالأساييعتسانهوالزمنحابمقياصراأننقرأ

.قرنحرالمطأى،يوبيلينتعنىالمترةهذهأنونرىأ.أسابيع

أنهااعنفادناوي،هامةنقطةلدلاالقرنهدابهايدأاليوالفطة

والقرن..مق631ليالمكالىيهوذاأيامووتدضةبالهيكلترقي

للهيكل،وتنجيهأورشيمعلىيوبيإجلاءسنةإلىبنايأقي

ء9أو06عاممحوإلىتقودناخطوطثلاثةهاكأدنجد:فيلك

الفر.لكتابةكاريخ..مق

فيبماالمعرفةبينالضيبالخلط:الأخرىبالكبعلات-5

.الكتابهذايواضحةظاهرة،بهاوالجهل،المقدسةالأضار

كانتمهحا،بهيرةتارمجةمفارقةعلىتحتوىالأولىفالحبارة

أورشليمعلىنصرنبوخذاسيلاءأننجدفثلا.تفيرعامحاولات

ىأ،،يهوذاملكيكياللملكينوالفرالحامةالسنة"فيكان

لمأنهنعرفالذىالوقتفي،لملكهوالصثرينالخامةالةي

هوالتاريخبهذاالمقصودكانولو.!قطأشهرثلاثةصوىيملك
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يدعلىأورضليمم!بيتاربخمع!تناسبلافإنه،بيهأوعمره

فيأىالملحقالجزءفيالأخرىالأخطاءأحدونجد.الكلدانيين

ثارتالتيالثماليةالأصباطعددبينحلطفقدإ،باروخرسالة"

خلط؟،الأردنغر!يفياشوطنتالتيوالأجاط،رحبعامضد

شرقياضوطتالتيوتلك،داوديتارتطتالتيالأسباطبير

.لأردنا

اليهابلارجالعامبالمارعامبوجهللمكانالكالبولكن

نحدإذ،المراميروسفرإرياب!مرملصاكانأنهيبدو؟،المقدس

الرؤياهذهب!تواضحارتباطوهاك.كتابهولهماأصداءثمة

السياقدواضحارلباطوهو،النوعنض!منالأحرىوالكتابات

يتعلقيخمانتيهعاوهذا،مقنةعاراتفيممااكز،المام

نأمحد،الثافيللسفرنجالنة.واللايخةيةالاثيوأخنوحضارلأ

التيالارزةلاختلافاتافمن،الكاتمنمحاكاةمجردل!بهالثا

بكزةالملا.لكةذكرهو،باشرةمحاكاةمجردلي!نهبأالاكقادتمنع

رؤياأفيالمذكورالواحدالملاكمعبالمقارنة،أخموخأصاري

لهالذيالفرهو،()4افافياسدراسصفرأنونجدا.لاروخ

أنهمو،للنظرالملفتالأساصىءوالي.باروخيابرؤوثقارنجاط

تكرنأنيمكنلاصيحيةصبعةالافي)سدراسلفرأننجدبيما

يدعلىأورشليمخرابيخهلرى؟،السفرفيأحزاءاقحامنتيجة

نأ؟،باروخرؤيافيميحياعصرابحدلافإننا،الرومان

أعقببماإلمامدونقوياعاطماوصفايوصفأورشليمخراب

.خرابمنالمدينةعلىالاصتلاء

الجماعاتعلىالرؤياتأثيردلائلمن:باروخكلمات-6

!باروخكلماتباقيأبكتابةالميحيينأحديامهو،الميحية

معلسفرااهد(،قعحولع)،فيياكرهـجدوتدو.(ياإرأو)

.يلانفي!أمبروز!مكتةفي،الأخرىالكتاباتمنعيره

نألهاعلنوقد،إرياهوالكتابهذافيالرئيسىوالمتحدث

ركان،لذلكباروخضرفأ،الكلداليينلأيديستملمأورضليم

رسلمآ،جلهأمنللهفصلى،(ملكعبد)أبيمالكيقذأنمليأ

دهبوتد،تقلهاالملانكةكانتيماالمدينةخارجإلىأيمالك

عائا،ستينلمدةولامأغرياسكرمإلى(ملكجد)أليالك

لمولكنهأخرىمرةأورضليمدخل،نرمهمناستيقظوعدما

يقيمالوقتذلكفيكاذالذيخباروإلىملاكفقاده،عليهايعرف

إلىذهبتدكانالذى-لارياباروخفأرسل،صغيرةكرفةي

جمع،للرطلةإريااشلاموعند.نرإيىنقلهارسالة-بابل

لممهمالبعضلكى،أورضليمإلىأخرىمرةوقادهمالم!يىكل

وأدسوافانفصلوا،صارم!وعلىللناموسالخضوعلاعوا

.الامرة

وثرالثالثاليرمفيقامثم،إرمياماتالزمنمنقرةبعد

هوللنطرالملفتواثىء.ايهودفرجه،اللهابنباعتبارهبالميح

النى،منالحودةبعدالميحظهورلاريخنسئاالدقيقالتحديد
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وقتإلىارتحشتاملكمنحسابهأساسعلىصة477أى

لاهذاثلولكن،عامم!ىنحوإرمياعمريجحلوهذا،القيامه

،باروخكلماتبالط!أنويدو.البهودىالمؤرخبالينغل

لاركركيا.ثررةقبلفلطينجهودمنميحيضحصمحها

إلىإضارةتوجد،يهوذارسالةفي:مو!ع!مودصفر)3(

جدحول،الطانويخائبلالملائكةرئ!بينحدثصراع

يميهكابإلىالقصةهذهاأوريجانوس"وينب،موص

دفنعنحكايةالسكندرىكليحدسو-كلوى.،سصصعودا

لنفسمتعددةإشاراتتوجد!.الكتابنفىعننقلأ،!وصى

حتىذلكبحدالكتاباختفىثم،الادسالقرنحتى،الكتاب

بالأخطاءومثبماباللاتيةعكتوبةمهقصاصةعلى،كرياقاعز

لمالأخيرالكاتبأنعلىيدلمما،النخالىبحضهايعزىالتي

الأخطا؟بعضولكن،جهامحبالتىباللغةكافيةدرايةلهتكن

ترجمهاشالذىالكاتببشبأنهاوييدو،ذلكقبلماإلىترجع

وبحض،السمعفيخطا!عننتجتالأخطاءبحضأن؟،اليوناية

بعضبينخلطعنانتج،النظرفيأخطاءاعتارهايمكنالأخطاء

مهمالالأو،عملينفاكأنتمثارلز.دويظن.الجثابهةالحروف

قدالاثنينهذ!نوأن!مو!صحوداوالثافي،مو!وصية"هو

منمقتى،ييوذارسالةمنالاسعالحددأن-سىوهو،مغاأدمجا

وأن،الكندرىكيشدستاقتباطوكذلك،موصىصعرد"

منقفرقةعباراتمنمق!سلةالرطنفسمنعئرالادسالعدد

لا،إلاوصلتاليالقصاصةفيأنهودلاحظ.،موسوصية5

.يهرذارسالةمنعرالادسللعددولاكيصندىلأقوالذكر

عرباتفطموصىبرجور،الفرببدأ:السفرملخص-1

نأبحدللثعبأوامرويعطيهيئحوعيحتدعىحيث،عوآب

كجعبأنويوصيهخيفتهيستدعيوالآن.بطاشطاياركهم

موسهوو)نه،إسرائيللأجلخلققدلمالعاإنلهويقول،جذا

يجبلأوامراهذهو)ن،العهدلهذاوسيطالمالعاي!تأقبلغينقد

وعلط.الأرزثجربزيتملآنةخزيخةأوانفيوتحفظتكتبأن

الشمايةالمملكةسقوطحتىإصرائيللناريخسريعملحصذللث

انقسامقبلضةا8:صنينالمترايةالممالكوتمى(.السامرة)

،،لجمانوداودوشاولالقضاةحكممدةضة15،المملكة

الج!وبة،المصلكةأما.هوشعحتى!ربعاممنللملوكصة18

الملكدصرنبوحذأمامشسقطوأفها،مملكةأوسنةعشرونفلها

وعندعا.بفرصانهالأرض!يغطيوالذى،الرقمنالذي

صلاةئذكرونا.لأجلهمضخصسيصلى،البيفييكونون

تكونتكادبل(.91-9:4)دانيالمفرفيجاءمامثالعلى

ييهاثرونالعشرةالأباطأنيؤكدأنههناونلاحظ.لهامطابقة

ال!يطرةوقتإلى،الأمامإلىمفاحئةقفزةتأقيثم.الأمبين

الموجزهذافيالمكابييندورفيكرلاأنهالغربومن.الونانية

ملوكإلىي!ثاركانولكن،المكاثطيهوذاأزمنةئذصفلا،ايار!نهى
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،يحكمونطوكفمسيخرج5:بالقرل!حونصلالةمنبيته

يكونلنالذىهيرودسبعدهمقييأئم،العلىاللهكهنةجدعونو

فيحدثمثلماالئعبعلىأحكاماوسيجرى،الكهنةنلمن

،وجيزةفترةبعدهيحكمونأولاذاهيرودسوسيترك.مصر

و!ط.أورشليمو!كرقلحكصهمعايةالرومالىالامبراطرروصيضع

الموظفونويظهر،الطلممنآخرجانيايمثللعلهمثرهفصلذلك

الصدوق!نحزبمتخدصالظلملهذامصدرهمكصنالرومان

صاوبخالتىوالعباراتهذابينوايثابه.لهموشلةالكهنوقي

همكانوابأنهمالظنإلىيدعرنا؟الفرييينيسوعالرب

لاأنهالىقبلمنأضرناوقد.الأجينالمؤلفينمناطقصودين

عهدقيالاضطهادويظهر.المكاليينفترةعنضيئايذكر

قيتأ-التاصالفصلوفي.واياصعاثامنالفصليرفيألطيوكى

البعة،وأولادهالغامض(5!وء+)أتاكوأإلىالاضارة

ايى،البةالأرملةأولادالىهيالاشارةأنثارلزد.ويؤكد

2)المكابيين!جاء؟إبيفاشأنطيركسيدعلىالعذابقات

الثخصيةهىالأمأنويلاحظ(.17-8مك7،4مك

منا.جزءأيفيالأبئذكرلابيما،الروايةأجزاءكلفطالارزة

الحبرية،فيالعامض!تاكسو)حروفحسبتلوأنهويلاحط

.،كعون5حروفمجموعوهو،466هرالحاصللكان

تاريخمعتشابهأ!ط،لجاسالافيالابنتاريخفييوجدلاولكن

نأبعدأولاده،تاكو"أوصىوقد.الحامضأتاكسو9

يتعدواأنعلىالموتيفضلواوأن،كه!الىيأوواأن،صاموا

الله.وصايا

اضطهادبدابةفيالأتقياءمنالبهيرونععلهبماشبيهوهو

خلالومن.للهالتسيحفي،تاكو!يأخذثم.أنطيوك!

الماوصؤصر،وضحبهاللهلأعداءالهائهالهزيمةيصف،ذلك

يكل،ذلكوتفير.موسىصحودمنزنا052لحدملكرته

(ولءطول!8)،هـلانجنفيرى.الرؤياهذهفيالصعوباتإحدى

أصابيعفيمتبرهاثارلزد.أما(السنينع!ئرات)عقردعددأنه

تمرجعلىورذا.اليهودىللفكربالنبةالأرجحوهو،شين

الموبلفيويدأثبابهلوعيمزق،الوضيكموتهعنمومى

لوعويقول.يدهرحيلبعدالبصيقودعمنتائلا

،،موسيقدمىعدينطرحئم،،قبركهوالعالمكل!:لمو!ف

القصاصة،تتهيوهنا.بالفلاحويحدهيشجعهيدهولكن

كيمندساقتبسهاالتيالبارةبقليلذلكبحدتأفيأنونتوتع

.يهوذارسالةفيالواردةالبارةوبعدها6الكدرى

اكفهاالتىالقصاصة،القرلسبقو؟:اللفة-2

اللعةيتبرهامنهناكيىولكن،باللالةمكتوبة،كريافي"

تخلولافهي،ايونايخةعنترجمةهيبل،أصلافاكنبتالتى

الوفانيةإنبل.الونانية-لبهىكانقلتوتراكيبكلماتمن

بهأنإذ،الكتاببهاكتبالىالأصيةاللغةهىيتنفها
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هل:وموالؤاليواجهناوهنا.السايةالمباراتمنالكير

وهو؟الأراميةأوالحبربةعنزقلا،اليونايخةإلىترجمالكتاب

بعضبالكتابولكن.باجاقيالجزمالهلمني!صال

قدوأفه،!وعإلىي!كتاباأن؟،الحالصةالعبريةالأطليب

بالعبرية.أصلا!بألهبدلا،موسمنباملاءكتبه

يخلفوأنههيرودسحكمإلىالإضارةإد:اقارغ-3

بحدكتصقدالكتا!أنعلىلدليل،وجيرازنايحكصونأولاذا

بثبتأنوتبل؟م6لطأرخيلاوسوعزل،ميرودسموت

م8أو7قبلكابتزمنمجعلمما،عرشهماعلىوفيلب!رأنيباس

أصبحوادلكبحدلأنهم،شديدةدجينللهيروالحداوةكافتحين

لوطنيته.المتمكالحزبإعجا!موضع

فيأإشياءصعود"كنابذكرجاء:إيثعياءمعود-(4)

كتاباتنيوبخاصة،اليهةآباءصكثرينكتابات

طأ.،إضحياءأبركريفون!يحيهالذي،،أوريجانوس"

ويقرل.!إضعياءصعود!:بهالمثهورباحمهفبدكرهإبيفان!

صالةالركاتبلفوفيالكتابهذاعدىبحدإننا،أأور!بهانوسا

.(37و11:36عب)،..نثروا..وآخرون":العبرانيينإلى

تدلبحارات،إضياءموتعنيتكلهاالضهدبرشيوسأن!

مذالكتابهذااختفىوقدأ.إشعياءصعود)بكتابمحرقهعلى

ممهنسحة!لورن!9الأساقمةرئروجدأذإلى،الآباءزمن

بعدأكتفئم.لدنفياليهىلجعككفيالإثيربيةمماللغة

فهجزءطبعوقد.الكتابلنفسانحطوطاتمنآخرعددذلك

لايية.نسحةعننقلاالبندقيةفي

النةفي-حزقياالملكاشدعى:ال!بملخص-ا

بعضيلمهإشعياءالبى-حكمهشوالعثرينالادصة

،ملكراحمائيلأالشيطانإنإضعياءلهيخقول،الكتابات

يأمرالحالوي.بمتارنصفبنإضباءفثقنىافيستقمص

يطل!المحتار"إنلهكرلىإضحياءولكن،ابئبقلحزقا

!بريال"لبادة!نسىتحول،حزقياماتوكدمامثورته.

وممهيذبهاكومن،لحمبيثفيإضياءيحتزل(بليحال)

أحدإلىيوآبوابنهوخاياوجغوقويوئلميخا:ألألاءبمض

مخبأهم،!يكتمىالسا!رى!بلكيرا"ولكن.البريةفيالجبال

رأىإنهتاللأنهبالتجديفإضياءيختهها،مىأمامبهمفيؤقى

لأن.وجهىترىأنتقدرلا5:لموسىاللهيقولييما،الله

أررضليميصفأنهكا(.2.:33خر)،ويميقافي2لاالإناد

غفباثعلوقد.عحورةفضاةهمقضاضهاوأد،سدومبا!!ا

وارصالالمبحكلجيءتنبا!لأنهإضعياءعلى،بلبعال)!بليار"

الأولالميحمجيءبينالخلطسدوالنقطةهذهوعند.الرصل

ضرعبين.غبرورعاةثبوخظهورعنوككلم.الافىومحة

ولكن،ورعاتهاالكنبسةشيىحإلىإشارةذلكليأنالبضبظنو

-حدثلقد.علهيالظنهذايكونأنالضرورمميمنلير
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مرضوعبحصوصر-نعلمكا-ال!ثىفيمحيرنزاع-حممة

الدينإسرائيلوشيىخحكامإلىالإشارةتكونقدلكنو.الحتان

في((بيار))تجسدعنروايةذلك:يلى.يسوعالربصلوا

كرالاتنىواصطهاد!أمهقاتللرود9الامبراطورشحمر

إلىهناإضارةاأنوالأرجح)يدهفيأحدهم!يقعالذينرسرلأ

بولس،لالرصإلىالاشارةكانتفلو،سبطرالرسولاشهاد

كانتولو،رومافيبطرسلاصتهادتائاإنكازاذلكلكاد

يدكرثم(.بودلرسوليةإنكازاذلكلكان،لطرسإلىالاضارة

أثهروسبعةصنواتثلاثمتكون!الميحضد!حكممدةأن

يوئا.ار335الروعافيبالحابأكط،يوئاوعرينوبحة

للمصيحيين.نيروناضطهاربدءمنمحوبةالمدةهذهأنوبيدو

معااجتمعراممىاكبرالعددإن":فريدةعبارةفاويذكر

إلىتشصرعبارةوهي:أوراءهيحرممأ،المجوب9لاستقبال

ضغطتحت-المصادريائرفينجدمماأعظم-عظمارتدإد

وطرحملائكتهمعالربصيأقيالمدةهذهخهايةوقي.الاصطهاد

نزولإلىاضارةتأقيئم.جيوشهكلمعجفمفي!بيار9

قمةالاليالفصلو!وى.(الجحيم)شئولإلى!المجوب9

بههزأوكيف،،خ!ئنيبمثارنشر9ويهفإشحياءاصتثهاد

وبالاصحاح.اقرالهيخكرإضياءيجعلأدوحاول،بالكرا"

صوىالسادسالأصحاحفير.المعودقصةتبدأالسادس

جلدالىالنبيأخذيهفالابعالأصحاحعينايفصإد،مقدمة

وكان،الابحةالسصاءوصلحئحماءبمدحماءإلىثمالسماء

بحدالئيطانملائكةوجدالصاءجلدوفي.عظيمملاكيقرده

يحف،الو!يعرشاوجدالأولىالساءوفي.الآخرأحدهم

منعرتبةأعكايينعنوالذ-فى،يارهوعنيمهعن!لائكةله

وائالثةالثانيةالسمواتفيالحالكانرهكذأ.اي!ارعنالذين

تحتهاالنيالحماءنفرقحماءكلكانتولكن.والخاسةوالرابعة

الماءفيالوصطفيعرشفاكيكرولم.ومجذاعظمة

والدينايخينعنالذينالملاثكةبينيميزفايكنلم!،الادسة

ال!ماءإلىرحثم.تاوينالجميعكاذبل،ايارس

فقط،الآ!اللهبمرأىحيث،مجذاأعظمهاوهى،الابعة

وإذ،سيزلإلهالابنعنيقولثم.القدسوالروالابنأيضابل

العالم.هذارئيرمنبتحريضيصلب،لريةصررةيأحد

إلىويمعدغيقهجبه(الجحيم)ضئولإلىليزعدماولكنه

الالننزولعنا!زتفمجلاالعاضرالأصحاحفيومجد.الأعالي

يتحذكانعاءكلفيأنهوكيف،البعبالسمواتومروروه

إلىوصلوعدما.يعرفرهلاحتىيكنونهاالدينالملاثكةشكل

ونجد.الدايةيعاقتهقدوالتحا!دالزاعاتأنبدا،الصاءجلد

الدوجيما)،يتيةبألدو"أشبهروايةعرالحادىالأصحاحو

ضبهأخذبل،حقيقياجسذايأخذلمالمبحبأنتؤمنهرطقة

الميحولادةعن(حقيقةلايخالأالاسأماموظهرجد

ئرالاعلاناتهذهبببأنهباكضاحالرؤياتنتىئم.المعجزية



الرؤىكابات-رؤى

إشعياء.

بينيجعالكنابأنلارلرد.يعتقد:ال!ب-كركيب2

،إشياءواضهاد،حزقاوصة:هى،مؤلفاتثلالةدفته

.ءالآبكناباتفياثلاشةالأحماءهذهوردتفغد،إضياءورؤيا

الاسموبخاصة،المؤلفاتهذهمحتوياتحممةتصفلاوهى

.،حزقياوصية"الأول

هناككانأنه،الفرهذاصستهلفديبدوإنهالقولونتطع

يسضمماالصمرأتحيث،حرقاإلىسردىأدوكريص-كا!

))أ)شالبركلماتلتيهأيهأماءللحنرلشىايةباصتدعاء

جهنم،وعذاباتالأبديةالديولة!عنألصهالملكرآها

تتضشعارةوهى."ورياصاتهتهوتواوملائيههلمالحاهذاورئيى

ضاتذكرفلاإصياءرؤياأما.أف!إلىبالرطلةالكاتبمعرفة

صمراعتبارالأففلولعل.الثيطانمملكةورياساتقواتعن

استثهاد:!رينمنمكونا،أيدينالينالذكيإشياءصحود

نماكلاشهادعلبناءوذلك،صعودهأوورؤياهإضعياء

الالماممنهماويدو.واحدكاتفلمشأصهماويبدو.بالآخر

يظيعممااكز،نيرونسقوطعصرفيالرومانيةالدولةلوؤن

كتببأنهالظنعلىمجمل!،فلطيزفييقيمشحصبهيلمأن

روما.في

واللالييةالاثيريةالترجاتحمىأنييدو:اللغه-3

ديبخاصةهذاويظهر،اليونانيةعنجميعهائقلتقدوالسلايخة

ثل،اليونانيةفي؟!بالين!الاعلامأحماءتتهيحيثالاثيربية

نرىالوتتنضىولى،.يحياس9وأإضعياسو"!حزقياس9

ىأ"عالكراصمائل9في؟،الحبريةالصبغةالأحماءبحصفي

يحتفظراأالذينالملائكةأى)،المرانبينأوالصاهرينملكأ

،بلكيرا9وكدلك،(اباءمعأنفسهمنحوابلالأولىبحالهم

!إضياءصعود!أنترجحعلىمجملمماوهذاأالفلحةرب5أو

العبرية.فيأصلاكتقد-الرؤىهذهطفرمثل-

أنهيدركوإلا،إضمياءصعرد"!رأأحدلا:انرغ-4

أنهئحتمل.المسبحيالعصربدايةإلىيرجع،مصيحيكتا!أمام

الضروريمنيىهذاأنولوصابقةيهوديةأرؤيا"ناككانت

لدرالمجيالفصرولكن،وثيقتيمنتكونصو-رأيخافي

الممراثلأوإلىيرجعأنهعلوالديل.القمينكلافىن!وخا

ئحهفيلمالمافيثايةالمحلظهورالربعالوقعهوالمجى

بينللصراعصورةوالرعاةالثوحبينالصراعأن!.الا!

الاثيذكرعلىايةكيدأن؟.بولىالرسواطوأتاعايهودون

منكانالكاتبأنعلىيدل،بولسالرسولإلىالاضارةدونعئر

إضارةأىدونالميحبلادعنشتيةالدوالروايةأن؟.اتهودين

العصرأو)ئلإلىروجعالكتابأنعلىديل،القانرنيةالأناجيلإلى

فحكم،بدقةكتابتهزمنتحديدستطعأفنالاولدو.الميحى
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شواتثلاثومدته،فيوتجسدنرونعلىحلالدى"بريال"

انظر)يوماأر335أكي،يوئاوكرونوسبعةأضهروسبعة

أنهعلىيدلىلمما،اليوليافيايقويمح!بوذلك(21:21ادانيا

بعدنيرونحكمسدةمنجذاقربالحددأنإ،روماومحبقد

إلى(م46سنةيوليو91)روماحرقفمن،الاضطهادبداية

قدرهابزياةأى،يوماأر124(68سنةيويو9)نيرونمرت

الحربقعلىالأقلعلىضهرمرقدكانأنهبدلاولكن.يوما86

القسوةجنونبلغحتىآخروقتومضى4الاصطهادبدأحير

لاضاعةالنرانلمحموأضعلتبالزفتالمح!ونطلحينغالته

،الاضطهادذلكضاهدرومافيعجياأنفلو.نيرونحدائق

نيالمذكورةبالأياموحدده،الارهابمنالحهدهداانتاءفى

مضص،قدكانتلوماوالتعنوالماثينالألفانيبدوو.لدالا

ئةواللاثالألفتمضيأنقبلالطاعيةصهايةورىأنشىلدلك

الرؤياهذهأنبدلاالحالةهذهوفي.يوماواللاثوذوالخمة

موتوقبل،روماإلى!فندكس)ثورةأخباروصوللحدكتبت

أنهمع،أورثليمضوطإلىإشارةأىبالرؤيالىأنهكا.نيررن

أنهركم-الميحيالكاتبلوجد،ذلكبحدكتبتالرؤياأنلر

ابيالمديةمنالالهىالانتقامإلىالإسارةفرصة-أصلأبهودممط

.م68فيالكابةزمنعدديجعلناهذاكل.سيدهصلبت

الكئيرعكسالسفر-هذايح!لم:الرابحاسدراسسفر)5(

ترجمةفيأولاإلاوصلوقد.الكيةنظرعن-الأصفارهذهمن

الأساضةرئي!امح!ثفكا،الونافيالأ!لصنقلالايه

ترجمةمعاربنيةنسخةذلكبحدلرتثم،أ"بربيةنخةلورنى

البه!ةقبلتهوقد.عربيةمخطوطةفهتوجد؟،الدقيةفيلايه

قدالألمايةالبهحةلكن،الأبوكريفيةالأ!ارلىالانجليكانية

منوالافيالأولاسدراساستبعدترفتمجمعأن!.استبعدته

في،إسدراس!إلىالرجوعالرجا).الكشةفيالمقبرلةالكتب

.(الكتابيةالمعارفدائرةمنالأولامخلد

الكتابوهوأابربهلسفر5:الأسطور!ةالمؤلفات)ب(

بالجزءيكونماأضبهوهو،الوعهذامنوصلناالذىالوحيد

أنهويلو.،!!ثياءصعود"محابفيإضحياءباصنهادالخاص

طلقماوكثيرا6.موسىصعود5،النخبعضفيبهألحققد

إلىلإشارةبازلكيكونأنيمكنولاأالصغيرينالثكو319عليه

يمنىقدولكى،اليهاراليهو-شنحرمناكبرفحلالأنه،حجمه

كذلكحمىأنهوالأرجح،الكاثطالتكوينسفرمنقيمةأقلأله

لن،الرتكوين)أى،ربابرشت"بسمىآخركتابلوجود

التيوالثروحالاضافاتمنالكثيرمعاليهرين!ركليحوى

هـالتكو!نأو،هـاليوبيلسمرأضحافيصبحيتضخمجملته

هـتكوي!أنهي،هذافيالرئهالصعوبةولكى.!المعير

.م003تجلطالىجع2أنيمكنلا،الربيين

الكاملة-صورتهيإبخا،يلالير"سفروصولفيوالفضل
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لهالاثيربيةالكنيسةاعتارإلىيرجع-الأصفارهذهمنالكثيرمثل

باللاليهفهأجزاءاممثفتوقد.القانونيةأضارهامن

فيأمبروزمكتةأى،الرؤىلكتبالثالىالمصدرفيوالرياية

الإثيوية.باللغةلهغطوطاتعدةوتوجد،ميلان

هذاملخصإعطاءالسهلمني!:الحفرعلخمى-ا

وقد،الكتا!التكو!ن!رهويكونيكادملخصهفإن،الكتالص

ذلكعوضلكنه،والصورالأحداثشالكثرالكاتحذف

فقد،حذفهماوراءدفاعيهدفوفاك.الاضافاتمنبالكثير

يختصيخصالأيماللثابراهيمكخداع،الآباءإلىيسىءماحذ!

مما،برفقةيتعلقيخماأيضاامحقفعله!اوكذلك،صارةبزوجته

أهلجعلمنولاوىثهعونفحلهصاحذف؟.تبريرهيمكنلا

احتيالحذفكا.شوجعونوهماكتيالهمثم،تحونضكيم

هوحذفهماأهمولكن-لابانحابعلىئروتهلزيادةيحقوب

ولعل.والأربحينالاصعالأصحاحفيلأولادهيعقوببركة

ولاوىكعونفيالمدحمنالكاتبإليهلجأماهردلكفيالسبب

بركه.فيلهمايعقوبضجبمعتمامايعارضمما،ذلكتبل

ن)قولهثل،دفاعياكرضاأ!ضايتضمنالإضافاتمنوالكثير

حمرربنصكيماكتمهاعندماشةعرةاثتيابنةكانتديخة

فيمراتأربعلأبويه!قوبيقدمهاكانالتيوالهدايا،الحوى

بلعيسو)نهلهيقللم،احقأباهيعقوبخدعوعندما.النة

يعلق،اكبرإضافاتوفاك.فقعر".ابنكأناا:لهقال

حربعنالروايةفيشديدإصهابوهناك.طقيمامرربأممظمها

عشو.وحروب،يعقوبضدالأموريين

الذيالأصلوبهرالفرمذايميزماأهم:الركيب-2

فنراتفيالأحداثتأريخأوأهـالبربيلأ!ط،احمهنهاكتب

صو،الاطارهذاداخليوضعلمالحاتاريخفكل،معاقيةيربيية

منالنينوأبرع،فيهحدثتالذىبايويللهايؤرخحادثة

نظامالكافطبقوقد.الأصبوعذلكمنالةثم،اليرليلذلك

كل،أقامجعةالىفقسصها،النةعلىالأصابيعأوالشاعيات

-7*52الشةتكون،!وماوخميناثينمنييهونقم

.(أخنوخأمفاركتةأحدفمل؟)يرما436

الزاثفه،الأمفارهذهمنالكثيرمحالحالهو؟:اللفة-3

الحدثة-الترجماتعنانقلتالى-الإثيوبيةاقرجماتجاءت

صامى،أصلعنبدورهانقلتالتي،اليونانيةالرجمةعننقلا

كانتايىاللغاتمن-صاميةلغةبأى،الجرمالهلمنولش

أصلا.الفرهذاكتب-فل!طينفيضائعة

!.!وليتمانلارلزد.)العلماءبمضووى:انرغ-4

هيركان!بينالنزاعقيماإلىيرجعأنه؟حا!4"ح4+4،اط+ول

حزبيكنفلم،ذلكفيمعهمنخلفولكتا،والفر!يين

وكانتالمكا!.يهرذاعهدأواخرمندللصكاييرمريذايينالحب
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ذروةهى-طئدتهعلىومم-لهركانىوجهرهااييالاهانة

دكور!ول؟-فرياكانالكاتبأنفرضنافلو.العداء

أفياالفرييونيكنفلم،متحيلأريخايأهذالكاد-لارلز

بنفهاالكندراألقتعندماإلا،للمكابيينتأييدهمفيصادتين

أحضانم.بين

والعداوة،الدفاعةنغمته:الكتابهذايمزانأمرانوناك

مرقففيالأمةتكنلم،هيركانسأياموفي.لأد،مالدبدة

وفاوت،ال!لرقيةاليادةمنتخلصتقدكانتإذ،دفاعي

وقعوامنأوالونايبنأنبدفلا،الرنايةللثقافةتحويلهامحاولات

بناقييأوهذا،دفاعياموقفااتخذواالذ-كأهم،اليونافيئرالتأتحث

حاضته،يالروعانعددازدادعندماالهرودجينعصرال

-الهودرأىوخدعا،كبرةزيادةاليونانيينعددوكذلك

التىالنقط-اليونانيةالثقافةأيضاتربواولبههمبالعبريةالعارفين

هوفهذا.المقدصةوبههمعقائدهمعلىالهجوممنهاقييأأنيمكن

إلىررجعالكتابهذاأننرىتافإوعليه.لأدومالعداءكرما

.م6.،.مق5بينماإلىأىالكبيرهيرودسوفت

على،ايلمودإلىطريقهالكتا!هدامنالكئيروجدوقد

نأترجبحنافرعمولذلك،الكتبمنالوعهدامنغيرهعكس

معمتحاطفاكانأنهأيضانظنفإننا،الأسييرمنكانالكاتب

أدوارها.آخرفيالفرييةالمدرصة

الزاثفة:المزايرأو-ال!ثعر!ةال!باتبر(

هذهبينالرجدالفرأنهييدو:ميمانمزامو(أولا)

فقد،القانريةالأيفاربينمكانالهخذ!أكادالذىالزائفةالأعفار

فهرسذلكعلىيدلكا،الشهكلةالاسكندراليةانحطوطةاحتوته

اعترفالتىالأسفارقواممممنكثيرفيورداحمهأنكا.المحتو!ات

قانويخا.عدمأعلنواقداليهيرودكانوإن(الأقلعلىالبمضبها

هذهمنغرهكبهير-النيانزوايافيالفرهذاختفىوقد

)اء"ع!ىا)(،هوضلى"وكان.الو!ىالحصورفي-الأضار

المكتبمافينحطوطةعلعزمنأول-أوجسبرجمكتةأمين-

وقد،عضرالابعالقرنأوأئلفيوذلك،السفرلهذاالمذكررة

ضدتثم.م6261في(4ح18حح344)،!ردادي5يثرها

مخطوطاتأربعامؤ-شاكتفتولكن.ذلكبحدانحطوطةتلك

انحطوطات-هذهعننقلامرازاالنمىنثروقد.باليونانيةأخرى

مطقا-الكاتبفيعىولا،.!ردادى"بنخةالاصتحانةمع

.داودبنسليماذأنه-نلميحاأوتصريحاسواء

18منوصلتناالتىالمجموعةتيهون:الفرملخص-ا

اعلانالأولفالمزمور.القانرنيةالمزاميرفكرنمطعلى،مزموزا

الثافيالمزمورو!صف.المرائينتعريةإلىينصرفولكنه،للحرب

ولكنه،الحصارضيقاتتشحقبأضهاوبقرفأورشلبمحصار

الثماثالمزصرأصا.صرصاحلعلىالمحاصرموتيرصفقى
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للمراروصفاالرابعالمزمورفيونجد.ابارجانبعنضكرغيةفأ

وواضح،الفريسيينعنالربقالهبماتذكرناعباراتفيلهوضجبا

المرجحالتاريخعلىونجاء،الدريمعنبعينهلثخصمرجهأنه

والمز!ور.المغصودالخمىهوأليتاتريكونفقد،للفر

المزمورأما.لاحانهوامماسااللهلرحمةطباصلاةالخاس

فصلاةالقصوالابعالمزمورأما.البارلسعادةفوصفالسادس

منخيشهكقللأحتىاللهإلىليوصلالأديبتحتلاسرائل

خطاياو!ثجب،الهيهلحصارالثامنالمزمورويصف.بيهم

صلاةثم،بميدمنبالطايخةعليمأتتالىأورضليمسكان

المبىإسرائيل!صلىالتاسعالأصحاحوفي.اللهلاصترضاء

الرجلصحادةنرىالعاضرالأصحاحوفي.اللهغفرانملتمسا

عر،الحادىالمزمورموضوعأما.الربلتأديبيذعنالذى

الفقرةعنتختلفلاالتالمطالمزصرفيوالفكرة.المسببينفعودة

وموضوع.القافرنيةالمزاميرمن122المزمورمنالوسطى

ونجد.للثررراييسةوالحالةالبارسعادةهويليهالذمميالأصحاح

عرالخاسالمزموروييدأ.عشرالرابعالمزمورفيالفكرةنفى

دعوتضيمىر!:أي،القانونيةالمزاميرفيالغالةالفكرةبنف!

بلهجةاختبارىصمورفهوعثرالسادسالمزمورأما،.الرب

عنيتحدثلأنهأهمهافهوعثرالسابعالمزمررأما.بيوريانية

زمنليالهودبينصائدةكانتالتيالآمالعنويكضفالمشا

عودةلعادةوصفاعرالثامنالمزمورويعطنا.المزموركتابة

جيسى،9و(ءالأ")!رايل"ويقسم.اللهلرصاء-اليهود

نأ!،العاشرالعددفيالفاصللهمالوجودتسمينالمزمورهذا

ما.حدإلىيتغيرالحديثموضوع

التليحاتبعضلوجودلاتينيةترجةثمةكانتأنهومجتمل

لها.مخطوطةأيتكئحفلمولكن،الآباءمحاباتفيإليهاالقبلة

(ولح"4اح؟-هـي!)اهاري!رندل)دمحوراكنثفوقد

،ل!يمانأيضاتنبأحرىمزاعيربمضمعصيانيةلخة

."سلبمانفصائد"سئاها

ترجمقدالمزاميرلهذهاليوناقالنصأنإهلباتبمكن:اللغة-2

تخرجايي،اليرنايةفيالواضحةالأخطاءيعض،عبرىنصعن

اللغةبهاتتيزالتيالتراكيببعضوكذلك،الكلامياقعن

العبرية.

إلى(4*"-!-إيوالد)العلماءبحضلهيرجع.الاريخ-3

الآخرالبضبهوووجع.قبلهماإلىيكنلمإنأإبيفاص5عصر

-(لم!57حم3!هاح،أ"عث!-ودقرمرفرز)دسوهيرعصرإلى

حصارعلىإلايظبقلاالمزاصربهذهالمذكورالحصاروصفولكن

الهكل،حاصرالذي،الحاقالطاعيةمرتوصفأن؟،بربي

رأىهووهذا،عيرلابومبىموتمعتفاصيلهأدقفييتفقإنما

،ضانتون،درموفد،هلجنفيلد،لا!بهناالعلماءمنكبيرعدد

هذهكتتفقد،حالأممطوعلى.(وجيسىرايل،ضورر

الرؤىكابات-رؤى

لحصارالسابقةالنةأي.م.ق64ببنمختلفةأرمةفيالمزاصر

ابقادويكاد.م.ق46فيبومبيوموت،لأورضليمبومبى

ييدىبينماأنههىالبارزةوالنقطة.فر!سيةمزاميرأضهاعلىيجمحون

ولا،الذبائحعنضيئايذكرلا،للهيكلعظي!ااحتراماالكاتب

بلفريصيمننننظرهلاموففوهو،الكه!ةرؤصاءاهانةبمهجن

أصيى.من

هذهفيالظريتلغتماأعظم:المزاع!هذهفيالمب-4

حيث،عرالابعالمزمورفيوبخاصةالماعنجاءماهوالمزامر

صقو!لبعديأقيوأنه،داودنسلمنسيأقيالمسياإنيقول

ايهودضاتيجحوأنه،الرومانعلىليقضي،الأحموفيين

وطاهزاروحياالحكمهذاويكون،لحكمهالأمويخضع

كلحققمنبرءالاشعدادعلتدلهذهوكل.وعادلأوحكبما

ترقعاتهم.كلمىأعظمبطريقةاليهرداتظارات

الكثرالغنوصيينمحاباتفيورد:ميمانقمائد(لاياا

التىالمزاميرفيتوجدلاالتي!سلبمانمزامر9منالاقتاطتمن

ي!لميما،عرالتاسعالمزمورإلى)ضارةففاك.)يناوصلت

مزاصرفاكأنالواضحمنفكان.مزموزاعرثمايةسوىإلينا

وفي.المعروفةعثرالمانيةالمزاميرغير،لليمانتسبأخرى

قد،هاريسرندل"دكورأنبخبرلمالحافوجيء،م9091بداية

ترجةفي،المفقردةسليمانمزاصر،محتهرفرفعلىوجد

فمفقود،:!ايتهاوفيبدايافينافصةانحطوطةوكانت.سرياية

هاري!:دمحررعل!اوأطلق.المحتوياتوفهرسالحنوانمنها

ضخمىبقلموهي.قصيدة42منهاويوجد".طيحانقصائدا

ميلادوكذلك،واضحاالأتدساثالوثتعليمف!ا،مسبحي

يثةفيمريمعلىالقدسالروحوحلول،العذراوىانحلص

القيامةوكذلك(،الهادز)الجحيمإلىوالنزولوالصلب.حمامة

قصةبينالكبيرالثابهالظريتلفتوكا.أقلبوضوحولكن

.،اضعياءصعود5ضرفيتجاءوماالحذراويالميلاد

الربمإلىالقصائدهذهمحابةتاريخهاريىدكتورو-سجع

.ابدىالأولالقرنمنالأخير

المراريثاهـوصايايذكرلاالاموسأنركم:الوعايا(د)

ورثة،منواحدكليخصماتحديدأى،المحتضرينجانبمى

الوداعي،موصىونئيد،موتهقيللأولادهيمقرببركةفإن

لهاكانت،لجصانلابخه،الموتفراشعلىوهو،داودونصائح

فكانت،والروطفيايونانالقانونفيأما.روحيةصبغةجمبعها

هذهفيوالفكرة.الميراثلتقسيمالمعروفةالويلةهيالوصايا

الختايةشالتحريضاتبل،الميراثتقيملي!،الزائفةالكنابات

ين.المجضر

لابنائه!قوبأقوالكانت:عثراكيالآباءوصا!ا(1)

منوالهعلىالذىافوذجهى،وفاتهقبلبفراضهأحاطراالدين
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هوطالوصاياهذهوأطول.الزائفةالكتاباتهذهبعضئسجت

ص!واحدكلالكاتيتخيلفاص.!عثرالاثيلوصايا)فيعر

لكىوأحفادهأولادهفيحع،أيهنوالعلىينهجبعقوبأفاء

كلإلىكلامه!قربوجهويما.الأحيرةبوصيتإىيحهد

لا-ووتانجيباص!ناء-أحفادهنفإ،بمفردهأبنائهمنواحد

لنلهوصاياهمنهمواحدكليخوجهأبتاؤهأما.أمامهيظمرون

منهامجذرونخطيةوأهم.أديةنصائحجملنهافيوهى.جمبحهم

الجنة.الئهواتفيوالانغماسالفجورهى

:الوعا،هذهعلخص(1)

!كيوبيما،رأوبينوصههىالوصاياهذهأولى:رأوببن-أ

النوازعيصففإنه،البكوريةحقمنحرتهايىخطيتهعلى

وبينيهاويجمع،الخطحةارتكابإلىبالانانيملاييالختلفة

بماأضبهوهى،بالتفصيلخطيتهو!ذكر،الخادعةالر-سةالأرواح

فراشأخطأفقد،تبرهـخطيتهعاولةفي،ايويلاسفرفيجاء

الربارتكابفاتهم،أمهفرائىجوارإلىموضرغاكانلأنهبلهة

مذنجا.يكنلمأنهيعقوبالروحأعلنبيما،مفها

يقوبأكضبماأهمإن.الوصا!اثانيةومى:عون-ب

ىولاوثهعونقتلهو(7-ء:94)التكو!نسفرمنعدوكا

ماأعظمولكن.و!يةفيذلكيذكرلاولبهه،ضكيملأهل

الحديثوعطفيتردثم.ليرصحدههوعل!ندمهييدكط

الزنا.منللتحذيرعبارة

عبارةأصاساوهي،لاوىوصيةذلكبحدقيتأ:لاوى-بر

ولا،اللهبهأوصىمثكورعحلضكبمأهلوقل،رؤىعن

ال!حاءإلىحلم!صحدكيفيذكربل،ألذاايخادمكيلهيذكر

ربعد.الكهنوتثيابمرتديانفسهيجدأخرىرؤياوفي.اثائة

محاباتمنتحلميهفكذكر،عامةوتحر!اتتاريخهبحضصرد

يتلفتومما.ويسقطجنحرفنلهأنكيفوذكر.أخنرخ

بنهرابيننبأ؟.الممليلدةصيتثرالزناإنتولهالنظر

إلىهذايشرأنيمكنولا.الأمكلبينيهوذاوسبى،أورضليم

وإنيدمرلمفالهيكل،أبيفانى"إعهدفي،الحرابرجة9

ثتتيحقبهلمللهيكل،إيفانى)تدليىأنكا.تدن!قدكان

اسيلاءإلى!!ثارةهذهأنمنبدلاأنهولدو.الأمكلإلىالهود

الجديد"الكاهن!فإنعيهنجاءو.أورضليمعلىالرومافيتيطس

ملكىرتةعلىالكاهناهووأنهبدلا،عثرالثامنالأصحاحفي

الجديد.المهدفيجاء؟!صادق

ضيءكلأوليخذكر،يهوذاوصيةذلكبعدقيتأ:عوذا-د

وثوزاوفهذابرياوخزرراودباأصذاقتلفقدالفائفشجاعته

سفرفيجاء-!يحقوبالكعالطاسثهابموعندما.وخا

حريةمغامرات!صكا.عظيمةضجاعةيهوذاأبدى-اليويل

هجومأنكا.السفرهذاسإلاشثاعانعلملا،خاضهاعديدة
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يكاد،عل!مبعقوببنيواننصار،يعقوبأبناءعلىعبسوأنجاء

يذكر-؟.االيوبيل"صرلىالمذكورةالباراتنجغسيرصف

ويضجص.ثامارمعخطته-والتبروراتالإيضاحاتبعضمع

ثم.لاكرامهلاوىياحترامنسلهيوصيثم.ناوالروال!كرالطمع

المسيجة.الصبغةبوضوحفهاتبدو،المياعنأقوالذلك!قب

السابقتير،الرصيينمنأقصري!اكرووصة:ياكرهـ-

وهوط،الزراعةعنالكلامفييطنباللفاحقصة-سوىأنفبمد

كا.الحطهذاعن(ايهودعلماء)الريونيذكرهمامعبتعارض

والكر.النجاصةيخبأنه

ماوأمم،صاكروصةمنقليلاأطولوهىةزبولون-و

أقلإلاذلكفيلهيكنلمأنه!ذكرحيث،يوصفبيعتاريخهوفا

الثمن.منثئايأخذلمأنهكا،الأدوار

علىخطه!ايذكر،أبفاقميرةدانووصبة:دان-ز

.العهارةضدتحذرراتنجدكا.الحضبمنيحذرلذلك،!ويف

نأأيضئابذكركا.ولاوىيهوذانسلمنديأقيالمياأنويذكر

.،بليار،صباهممنيخلقىالما

ويهلها،الرؤىمننوعالوصةهذهوفي:نمالى-ح

وتصورإ.يوسرو5هوأباهاإنيقالالتيبلهةأمهنبفيكر

القمر.على!بضويهرذا،الش!علىيقبضوهولاوىرؤياه

أنهييدر،النجلأغصانمنغصتاعشراثنىمجحلالذىوالصبي

؟.ويمتطيهبثرريوصفويمكرصلأ.عرالاثنيإلىإشارة

؟.الاخوةفافترق،الجرفيعاصفةيخهرأىآخريذكر.حلما

أصحاح)الجيةالمحاضراتفيالسائدالأصلوبإلى)ضارةترد

قدمجاد.الكرايةهوجادوميةوموضوع:جماد-ط

يوسف.علىوغضبهالديدةبغضتهثهعونقاسم

يفحل؟للبركاملقلبمنبالطاعةأشيريرصي:أشر-ى

رطلته.فييعقوبالرصل

بوصفوئستهل.الرصاياأهممنووصة:يوكف-ك

كلامانجدوهنا.فوطماراعرأةبوامطة!وصفلنجربةمسهب

فقرةوهناك.(الرهبانمحاباتفيكا)الجنسيةالأمورعنكثيرا

لهوذاولدتأنهورأيت5:يقولجث(،:918)جذاها!ة

أصد،يارهوعلىخملنهاوؤلد،كاياثوبامرتديةعذراء

وقضىحميهاغبهاالححلولكن،ضدهالرحوشكلماندفت

مجي.كلامأنهجذاوواضح،بأقدامهوداسهاعليها

يرسف.لوعبملحقاتكونماا!ثروهى:-دامينلى

ويحذر.للاحماعيليينبيعكيفليامينيوسفبروايةوتحتهل

فقرةقيتأثم.الزناعنيحدرهمإخرتهوكائر.الخداعمنن!صله

فيتوجدلاأنهاجثالنصعلىدخيلةأنهالدو،طويلةصيحية
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(2وا:اا)ببولسانحتمةالفقرةأما.المحطوطاتلعض

النخ.كلفيفموجودة

الدخيلة،المباراتمنالكثربهاالوصاياهذهأنوواضح

يزعم؟ي!ولكن،الختلفةاب!خبينالاختلافاتمنوذلك

صبغةنجهماكلعلىالباراتهذهيقمرالذىثارلزدكترر

صجحةعباراتأنها-عامبثكل-ستقدفنحن،ميحية

ضب،أجرونقحهتدالونافيوالص.الخكلفيلوجردها

وقد(.عراثاكالقرنفيلنكرلناضفتا-ع،3ء،ء9503)

نرجماتاكتفت؟،ذللثبعدأخرىنحطوطاتاكتثمفت

اكتحاهـالعباراتعلىياعدناماوهو،وأرامبةصلافية

الدخيلة.

كتبايىالأصيةاللغةأنعنلدةلارلزدكررويدافع

أيضا.نرجحهماوهر،العبريةهيبها

حكمسليفريسياكانالكاتأرلارلزد.ويظن

الرأىهذاتعترضايىالصعوبةولكن.الأولهركانىيوحنا

المجتععاتاحتفاظهو-الزاثفهالأ!ارحالاتسالرفيكا-

الحزبوكان.لهاتجاهلهمأوبهااليهودوجهل،بهاالميحية

حزبهوأورضليمتدميربعداصقرالذىالوحيدالهودى

اكزجاياحزباكانواالذين-الصدوقيينلأن،المرييين

اختفى؟.ايهوديةالدولةباختفاءاخفواقد-دييانه

الميجة.الكيةفيبالدماجهمالأييونأىالالثالحزب

السهلمنلكان-نققد؟-أيخاكانالكاتبأنفلو

كانتلوإذ،الكتاباتبذهالمسيحيةالمجت!عاتاحتفاظتبرير

المجامعساختفالهاتبريرلتعذر،فريسىكالبتأل!فمن

ضززاالظرأذ!.المسيحيةالمجتمعاتبهاتخفظيماايهودية

معيققلمما،الزواجحالةيحتىالجنسيةالمحاضراتإلى

.ديظنكا-فريياكانالكات!ألىولو.الأسينيالفكر

لأن،بحددهالذكطالتاريخإلىكاالرجوعلاستحال-لارلز

قبلالمكابينمعتحاطفهمعدمأبدواقدكانواالمريين

صهوداعنالحديودانفصلى!قد،طويلةبمدةعنمالانفصال

حدثذلكأدوتحمل(،!ثها!)"إلاسا9فيالمكار

نأ؟.الكفوثرئاسةوتوليهالوثنيينالرومانمعلخالفه

تدنيسعلىينطبقلا،الأملكلالعبوصبىالهيكلتدصر

فيالهيهليدمرلملأنه،إيفانرأنطيركىعهدلىالهيكل

قدوجوبترباكوسعادةعربدةإنحقيقة.الرقتدلك

بىأن؟.آخرشىءوتدميره،ضىءهذاولكن،دسته

لقدالرقتذللثفييحدثلمالأعكلبينرلثةالحب

لصررةهذايحدثلمامحن،البعضواضيدالبعضضى

يدعا!اهيهلتدميرع!3لاإيحطبقلأاطدكورلالر!ص.عامه

منكبررةمجصوعاتواستمبادجيتمحيث،الرومارتيطس

يكونأنيمكنلاأالجديدالكاهن!أن؟.أورضليمصكان

الرؤىكابات-رؤى

ألكيمىمثلهاروننلمنكانوافإنهم،المكابيينإلىإضارة

!ذا.الكهةرئ!أصةمنيكرنرالم3أولو،وأونيا

هو؟المحكهنرتإلىيثرأنهبدلاالكهنوتفيالتير

يقولهماصحوإذا(.721:)المبرانيينإلىالرسالةفيمذكور

عنالثاليالمكابيينسفرروايةأنمنئارلزدكور

نأذلكمعنىلكان،يوسيفرسروايةمنأصح!فلاوس"

بنيايخاكاننلاوسلأن،سابقةبلايكىلمالكهنوتتعر

عنضاالأولالمكالينسفريذكرلاذلكومع.لاوياويى

عديدةفصولناك،ذلكعلىعلاوة.الكبيرةالجريمةمذه

علىرلكن،دحيلةلارلزد.ويعتبرها،المسيحىالطابعتحمل

بشاقيخللاالفصولهذهاتجعادكانوإنلأنه.أصاسغر

اللغاتيهتتميزالدىالبشطللأسلوبإلاذلكفحا،الكلام

؟.دخيلةفصولأنهاعلىدليلأيعتبرأنيمكنولا،الامية

والي(11)ينيامينوصيةفيبولىالر!ولإلىالاشارةأن

لدلل-التغييراتبعضمغ-الخطوطاتجميعفيترجد

كلعلىوبناء.المجيالحصرإلىيرجعالكتاب%نعلىقوى

الاثيالآباءوصاياأبفرنرجعأننستطيع،الأسبابهذه

.الميلادىالثافيالقرنشالأولالربعإلىلمعشر

المهدبأصفارضهمنالسفر!ذا!افإنعيهوبناء

وليىالجديدالعهدبأسفاركاقياشحانةالىيرجعإنما،الجديد

المتثا!ة.للفصرلالدقيقةالدراسةمنيتضح؟الحك!

مذعددفيإلاالحفرهذاإليايصللم:آدموصة)2(

في"ريناناهونشرهامنأولكان،القصاصات

لايوناية.مدونةقصاصةجيمىم.ر.ننر!.م1853

رفعتكيفنروى،رؤىعنعبارةالوصةهذهمنوجزء

عنوانها:سريانيةقصاصةوهناك.لهعادتهااللهخلاثقكل

عننبوةتتضمنوهيأ.آدمأبيناعنأحرىأخبار5

تأحر.تاريخإلىترجعأنهاوواضح،التجد

وتبدأ.قا"خرعصرمنوثمةوهي:إبرايموصي!)3(

الملحوفتإحدىوتذكر.خيتبابفيجالالابراهيم

يخائلإليهويأق.شة599كانوتتئذعمرهأنالدحيلة

ثطويا+قذلك-سيدلاإبراهيمولكن،يموتأنهلهليعلن

يذعن،قصيروقتبعدولكنه،روحهئلمأنالبداية

كلهلمالعافرى،رؤ!اعوتهقبل-سى،ذلكعلىلهومكافأة

توزنروحاويرى،الأرواحعالمفيهبما،معانيهبأوسع

إلىبالدخوللهايسمحبئفاعتهولكن.ناقصةوتوحدبالميزان

والكثير،ميحبةصحةعيهجملنهياممتا!وا.الفردوس

مايقرأومن.الأناجيا!فيبماضبيه،وعباراتأفكارمنيخهمما

فرأىيومييرىبأنظلإبراهيم:أنبنفهاسبادكره

الفرهذامثلكتابةييفكرأنلدلا(،56ة8يو)"وفرح

الكاتبنجاحعدمولكى.الم!يح!ومإبراهيمرأىكيفليبين
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ولكن.م!يحيايكىلمأنهعلىديل،ذلكصالعبرفي

يمكن،الفرهذالغةفييوحناإنجيلبراتصدىتردد

ميحيا،كانايونانيةإلىالفرترجممئأنباعتارتضوه

بالأراعية.كضبهأنهوالأرجح،جهودكافكانالأصلىالكاتأما

الأرايةعنترجمتأغاببدوعربيةمخطوطةللفروتوجد

مجىءإلىإضارةصنىيخلوالكابأنوحيث.مباشرة

ولكنه،المبحيةظهورفبلأصلأكبأنهفالأرجح،المبح

كانحيثابدىالئافيالقرنفياليرفايةإلىترجم

به.علملأوريجانوس

ولبهها،ويحغوباسحقوصايابهاعريةمخطوطةوفاك

بيةيحقربووصية.طابعهافيوسيحية،قأخرعهدمن

التكوكأ.سفرمنالأخوالأصحاحعل

نئرهاوقد،الوصا!اهذهأهممنوهى:أيوبوعة(4)

نفهأيربروايةأنهالفرويذعى،.م4918في.ر.جصىم

بترتجهقام،حهودىقلممنأنهالواضحولكن.آلامهلقصة

وبينلةيخلطلاعندما-ألمهوظهروفيه.مميهحيضخمى

.الثطانمنلهامبإميهلما-أيفاز

!مىالذى-بأ!وبالسفرييدأ:الفرملخص-(أ)

وقائمة.اثلاثوبناتهالبعةأبخاعميتدعيوعو-،"ورباب

ولكنها،طمأصلمنأنهاجذاجح2-فريدةجمموعةأبناثهأحماء

وهى:،يونايةأعلامأحماءوبت،يونانيةكلمات

الرقصأي(ح؟أ*)،نيكاو!(،5030"ظ)أكوروس"

،((2الخنز"منأى(!ولول)((هيرنو"،والنصرة

هيالأحماءوباقي،جريةأي(30"!5ه)"فوروسوا

!فرونوه(08"!نط)،يخفي9و(ع+33أ)أترسى"

اليلفياشدعيأنهكبفلأحفادهويروى.(33!هولهول)

القريبالعظيمالمجكلفيقدمهاأنصبقايىالذبائحأنلهواعلن

المحبديهدمأنالأمرإلهوصدر،للثيطانبلللهئقدملم،!

يعىالصيطانأنوعلم،لالأمرفصدع،باطلةلعبادةالمكرس

عرفهوإذ،تولزىلطميهواالشطادوجاعه.مهللاشفام

يخكف،رمادكلهاتحرقةكحكةتحطيهأنالبوابةأمرأيوب

بوصفاباصعالأصحاحويدأ.أيوبوينهددننهعنالحطان

أيوبضرفيجاءماعلىدناء،السخبةوعطاياهأيوبفروة

ويعتبر.عرالادسالأصحاحخىذلكويشر،الفانولط

اخلافاتناكولكن،القانوفيأ!ربلفراتداذاالجزءهذا

تحاولعلكاألهوبيظهرحيث،الأجزاءبعضفيوا!حة

أصحابهإيهيأقضةعرينوبعد.تخلعهأنيةالفاراللطات

تبكىزوجته5صشاونجد.ملوكاأيفاهموكانوا،ليعزوه

،حماوىبمجدتوجينوراهمأنهلهايعلنأوربولكن.أولادها

أحادثونجد.أبنالهاإلىوتنضم،يىاتموتوعندئذ

أبوبضرفيمامعتطابقأنو!ندر،تركيزااكزأعحابه
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فى.نوالقا

بينالكبيرالفرقفهربميزهماأهمأما.غنائيةفصولوبالفر

يقولجث،الفرهذافيعهالقافرفيالسفرفيأليهووصف

النطانأمنبوحيطاننةكلماتألهوإلىخهولقد5:أ-سب

اللومجهيرالماصفةمنايوباللهيكلموعندما(.24اصحاح)

دي-أليفازيخنىءالثلالة،ظأصدنعنذدائحأوربوفدملأليهو.

فصألبهومصاحأنويعلن،وأصدقاءهنف!ه-غنائةقصدة

أبناءجعةلهأصبحأيوبإنقولثم(.43الأصحاح)ينطفىء

يخغ،إذ،فراضهإلىاصتدعاهم،جديدةزوجةمننجاتوثلاث

نهايةوفي.الفقراءإلىالاحانعلىثحهم(44أصحاح)قصته

أصبحتالى-ممتلكاتهو!م.بالترتيببناتهتيهلمالكتاب

لاولبهه،السبحةأبخائهبين-أصلأعليهكانتماضحفالآن

إليهيحضرونإذ،أخرىعطايايعطيزبل،باتهنمئايقصم

هدايامععقودثلالة6تذلكو،لهنفعطيها،ذيبماأوالقثلالة

،همبرة!-البعبهيى؟-الأولىونمى.عدبدةأخرى

آخرقبلهاوئمطى،(القانوفيالسفرفيأبميةاوهي)

اثاية،الابخة(قصيعة)،هـتاصيةأما.الملاثكةبلانف!كلم

الابنةوتمنطق.الرياصاتبلهجةفتتكلم،جديداتلباأفافتعطى

الكروبيم،بلغةتتكلمأنلهاكطى،تغيروبقب،لفهاالثالثة

ايرجمةوهي)"كراسأملتيناس"الثالثةالانجةهذهودسمى

أخذتالأمماءفكل.(أهفوكترن"لاسمال!بمينيةفيالعجية

وأأنريوس!احمهأخالأيو!ونرى.ال!عينيةالترجةعن

الأولىفيحطي،أيوبلبناتأخرىعطايايحطىالذى"نر!اس)

القصة.تخغوجهذا.طلةولثائة،مبخرةوللثاية،قثارة

ذثغلالأصيلةالوصيةأننلاحظ:ايركيب-)ب(

الأصحاحاتوفى.أيوبيتكلموفا،54-االأصحاحات

هرالرئيسىالجكلمويصبحالحالتتغير51-46من

أضيفاقدضر!نالآالأصحاحيرأنجلاءبكلو!دو.!نريوسا

.لبناتالجديدةللعطاياتف!يرئمةوليى.للقصة

أنهاعلىيدلالشييةالرجةعلىالقصةاعمادإن:اللنة-)-(

تدلالتيالظواهربعضهناككانتوإن،بالونايةأصلاكتت

بناتأعاءتذكررأيناو؟.الونايخةوراءصايةلغةوجودعلى

وهي،فمتكرةالسبحةالأنجاءأحماءأما.البيهعننقلاأيوب

لأحماء!ونانبةصبغةأفهايدوولكن،يونانجةأعلامأمماءبصت

نأويدو.الغابفيأرايةبلعبريةتبدولاولبهها،ساية

الجديد.بالعهددرايةلهضخصلليونايخةقيجمتهتامالكتاب

وأ،المجيةالتعاليمإلىيخهإشارةلا:وال!تبانرغ-)د(

مىليسأنهعلىالقاطعالدليلهذاوفي،الميحىالتاريخحقائق

بدلا،انكتابهذاثللتألفصحىيدفعفما.جيأصل

دكتورويقفد.مجدثمعاوهو،جدهرصالةلنأ!ديكونأن



يوحنارؤيا

فيوممياالثافيالقرنمنسيحياصودياكانالكاتأنجيمى

المجي،الايمانايهودبعضاعتنقالثافيالقرنففى.مصر

نأوذكره.كاملاالهودىوالمجعالكيسةبينالانجفصالوأصبح

علا-حهعلىيدلفد(28أصحاح)مصركلعلىملكاكانأ*ب

الذىالافيوبسماتيكأ!وببينخلطقدالكاتركأن،بممر

راجحاذلكككونتدولكن.فارسملكتبيزعليهقضى

أراية-سايةبلغةأصلامحبقدالكتابكانإداأما.للشرجم

ديلاليهابفىوليى.فلطينفيمحبأنهنالأرجح-عبريةأو

بالدولةعلمعلىكدلمابهفليس،محاتجهتاريخيكددمباضر

ولحله.خمدتقدكاتتاللوقيينمقاومةنرانأن؟،الرومايخة

اثحر.الاسكندرعدفيكب

منضزاعرخمةمنوتتكون:الالةالأقوال)5(

ومسيحيةيهوديةعاصرمنخليطوهي،الأقوالأواببرات

يبل،اكانتفقد،الوثيةالبواتمنوالعلىمحبت،ووئيما

ن)ويقولون(.يمهرولولس!)،كوماامبدفيية(3االاه)

،الكابيترل)حريقفياحترقتقدالأصيةالينيةالأسفار

الأمفارهذهكنبتلتعويضهاعاولةوني.(.ق.م83مخو)

ذلك.بعدماأوم003الى..مق051بينعاإلىوترجع،الزأئفة

ر-سستينرسهرماسثلالأوأثلالكيةآباءالهاأضاروقد

.الكندرىوكيندسالأنطاكيوثريخلى

وحياة،والطوفانالحيقةثلهامة6لاأحدالأضارهذهوتذكر

رومااستيلاءالىلثرأنها؟.أورضليموتدم!والمليبكوع

الاصبهدروفتح،طروادةوحصار،بابلبرجوبناء،مصرعلى

وجهةمنبهتخرةبالآتتعلقأجزاءوبمض،لمالحالكلاكبر

،الكبرىالحالميةالامبراطورياتعنخحدث،مجيةنظر

أنهافيالرؤىكثاباتعنالأقوالهذهوتختلف.النهالطوالتطهر

صية.تماليمنهااكزكرازيةنيذعنعارة

يوحنا:رؤيا

رؤىفهىيذافرضراوتعتبر،الجديدالعهدأسفارخرآوهى

ودانيالحزقيالبأ!فارككرنماأضبههذافيوهي،خالصة

الأضارتلكبكتيةضهالكاتأن؟.القديمالعهدفيوزكريا

ضرو!جع.مضطهدةأقيةإلى!مىكانأنهفي،المذكورة

كانتأنبعدالأولالميحيالقرنمنالأخوالجزءإلىالرؤيا

عندتعتبروأصبحتاليوديةعنانلختقدالمسيحيةالكية

منفصلة.حركةالرومانيةال!لطات

اطلضة::أولا

الاحلبيئهكانتالرؤيانحربهاارقيالتيالبئةإن:تاريمييا)((

أسياولايةأوالصغرىلأيا!الغرالاحلأى،إيجةبحرالرفي

كانتاليوالدياناتالغل!فاتمنالحديدظهرحيث،الرومايخة

حنا-وويارؤ

الوثية،للد!اناتلخهاالميحيةالبهيةتعادىيعها

المداوةنارزادالذىالأخلاقيوتزمتها،التوجدعلىو)صرارها

لأنه،يااقتصادبهمأضرقدالريعالمجيماانثارأن!،اضعالأ

منالذبائحوباعةا!اثيلصانعىوحرم،روادهامنالممابدأخلى

لهميقدمبأنالأباطرةبعضطالبالأثناءتلكفيأنه!.مكابم

-54)نيرونوبخاصة،المبادةإلىأقربهوتبجيلاالمب

تتديمالمجيرنفرفض(،69-81)وثوتيان.(م68

الولاءعدملتهمةتعرضواوهكذا،للأباطرةالتجيلمنالنوعهذا

الخريب.ولهمةبل،للوطن

الدينيةالظروفهذهخلفتهااييالضغوطإن:اجمماجما)ب(

موقف،اتخاذالىالمجوناضطرت،وابيةوالأجقاعية

الرؤياضركابوكان.الرضبحدماللطتايهنظرت

عنالرؤياضر!بهفأنعجبفلا،اممانهأجلمنمنيا،نف!ه

بزايخةإيهانيرمز،الرومانيةالدولةفيضاعالذىالف!ادمدى

مدومنالقدكيندممنصكرى1،انجةوأرجويةقرمزبائاترتدى

لاالسفرنجواتكانتو)ن(.ا:76رؤ)،يصوعشهداء

فهى-،لهامعاصرةكانتالتىالأحداثحدودداخلتنحصر

ظروفمنوصورهارصزهاوتتدبهاترتبط-!ينبكل

الوقت.ذلكفيالكي!ة

قدايهردكيوالمجمعالكنيةبينالاننصالأنالأرجح:دنا)بر(

مصالكلأعححيثم،07فيأورشليمضوطبعدذروتهبلغ

،الناموسأعماليدونبالايمانالتبر!رتمليمدقوقد.وجهته

وتد.الميحيينوالمؤمنبنبالناموسالمتمصكينالهودبيناصا

بينتربطكانتالتيالوايةالربطآخرعلىالهيهلتدميرقضى

ايهوديينعداءواضد،اليهرديةالبادةوصكزالمجيين

(3:9رؤ)،الطانمجمع"علهمأطلقحتى،للكية

بيما.رابطةكلوانفصت

انعكت،ا!صافاتبعضذاتهاالكني!ةداخلحدثتأنه!

فبردت،أجامقاطعةفيالشعالكماشإلىالرسائلعلى!ورتها

إلىوالهرطقاتاللاأخلاقيةابادىءبحضوتربت،الأولىالمحبة

الرؤياوسفر.الرخاوةوضاعت،أيضاوالبالحعلينبعض

بالكنية،تحيطكانتاييالفغرطبتمو!رالغرةلاثارةعاولة

للديونة.الميحلمجيءللاضعدادالمؤمنينودعوة

.+.")تحارلزر.هـ.دكور-سى:ال!فروحدة-ثا!ا

الفركاتبأن،الرؤياصفرعنالضخممحابهفي(83"!!ا

منالثالثالعددإلىالأولالأصحاخمنالفرمحبأنبعدمات

وثائقمنالأماءتلاميذهأحداكملهئم،الصثرينالأصحاح

وحدةالرؤيائفرأنالواضحمنأنهلارلزد.ويؤكد.مختلفة

نأفىعمكانوإن،والتسلواللغةالأطوبجهةمنواحدة

محعابته.منليتبمراجعاستعانالكاتب
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أسيااخريطة

فكرعملمنأنهثتياالرؤسفرتركيبأنالوامحسولكن

ايىالاختلافاتبعضسلدرمارأن،متعددةأفكارمنلأحدوا

جزئاولو-تعليلهايمكن،المراجعتحددتيجةأنهاثارلز.ديظر

الكاتبووجود،الرؤ!طبيعةأنفالأرجح،كتابهالظروف-

وعدموالتكراراتالصغرةالاضصراداتببهما،الجميو

ماحدإلى-يسهحدمكالبكا!أنعلىعلاوة.العباراتمقل

منأوالداكرةمنالمراجعهذهكاتصواء،مراجع-

مغاييحوكهاولكه،معينةوثاثقمنأو،الثخصيةالاتصالأت

واحد.نح

،ضىءعلىدللأالرؤياصفرلىالمتحاتجةعياتابكاتوإذا

العباراتتعليلويمكنالواحد.المكرمناثاقهاعلىتدلىلإنما

الرؤىوبطبيعةالمفيفيالكافلوجود،التاسقونقصالمعترضة

سحلها.الى
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لصغرى

علىيدلالرؤيالفرالداحلىالركيبنفإ،ذلكعلىعلاوة

إلىإشارةتتض!الشعئلالرطصترصالةكلفصقدمة.الوحدة

الوعودأنكا.الأولالأصحاحيلهالمرسومةالم!حصورة

أنه؟.طكوتهوإتامةالربمحيءلاتظارترتبطللغالبينالختاية

حتىاللهعرشمركزيةترزالنايةإلىالرالمجرالأصحاحمنبداية

الديخونات!معينتسلليتجلى!،رؤياكلمركرهرليمح

الأصحاحيالأختامبدايةصتعتصلةحلقاتلتدوحتىاطتحاتجة

الأح!حاحنهايةفيالأبيضاسظيماالحركأأماءالديولةإلىالخام!

الحثرين.

عبد9وأنه!يرحناأأنهالكافيذكر:ال!تب-ثان

لهم،كتبالذين،لناس!أح"وأده!الميحلوع

.(9وأ:ارؤ)حيةالر،واتياهـاتهم7تجارفي،شريكهموا

جز-سةلىمفياكانبيماسفرهلىسحلهاالتىالرؤىرأىوقد



يوحنارؤيا

كناشعندجيذامعروفاوكالى،المجىإيمانهأجلمنبطم!

هذهلهاللهأعلن(91و9و22:6)نبيايعتبركانأنه!،أيا

.الرؤى

الإنجيلإليهينسبالذ!زبدىبنيرحناإنهايقليدويقول

الرؤياصفرإنأالثهيدبوستيرس)وبقول.الثلاثوالرسائل

ويذكر،.الميحرصل5أحديوحنااحمهمناواحدكتبه

سفرمنعديدةنختوجدكانتأنه،يونأس!فاإيريناوس"

كا.لوجهوجهايوحنارأواأناسلهيشهدكا،أيا!هفيالرؤيا

ليوخاالرؤياصفر-يمنالعديدفي-ترتيانينسب

ليوحناالرؤياصرأوريجانوسينسبوكذلك.الرسول

القرنمتصفإلىالثافيالقرنمتصفمنأنهوييلو.لالرص

الاسكندرية،كنية!ابما،الغربفيالكيةكانتاثالث

.لالرصيوحناهوالرؤياضركاتببأنتقر!

دنيصيرسهرالحفيقةهذهحرلالضكأثارمنوأول

الآتبة:للأسبابابقلبديالرأيعارصالدىالسكدرى

أ،بيماووحنا9الكاتباصمصراحةيذكرالرؤ!اضرإن(1)

.الكات31الرصائلفيولاالإنجيلفي-سدلا

يوحنا!!اتطئرعنالرؤياضرعباراتتختلف)2(

له.بأنهاالمقرف

يما،الكتاباتتلكفيسليمةاليونايخةاللغةقواعدإن)3(

الرؤيا.صفرفيابحويةالأخطاءتكز

آراء-الكنيالمؤرح-يوسابيوسمجلوقد

الانجيلبأنفالغول.القضيةتحملاآراءولكها،ديونييمس

سنرفيالكاتباس!يذكربيماالكاتباصمفهائذكرلاالرطئلو

لاوالرسائلالإنجيلأنالحقفمن.تمائاصجحالي!،الرؤيا

جيذامعروئاكان-ضكبلا-لكنه،صراحةالكاتباسمتذكر

عيانضاهدكانأنهبجلاءذكروقد،عرالاثنىأحدوأنهلقرائه

شهدالذىيوخا"إنهكولالرؤلهاسفركاتبأن؟،للمح

عبارةوهي،(ا:2)!الميحي!وعوبثهادةاللهبكلمة

.(1،21:42،اتيو!الإنجيلبلغةبثدةتذكرنا

حاصضا،يىالأصهذهعلىالكاتضخصيةتحديدأنومع

نأيمكنفىالإنحيلكا-بإنالقوليمكنفلا،تميهالاأيضالبهها

احمهذكربأنهالواهيةالحجةأصاسعلىالرؤياضركاتبهوكرن

الانجيل.فييذكرهلموالرؤيافي

فيبالاختلاف،العباراتفيللاختلافالعيليمكن؟

ذكرياتمنيسوعحياةفصةهدوءفيهـوىفالإيخل،المرضوع

الرؤياصفرأما،الميحيةالخبرةمنظورومن،العديدةالسنوات

بلونكتهاأنهوالأرجح،الجفىنيوهويوحنارآهالرؤىفجل

الانجيلتناول.الرسولعيهيمليهمايجلبكاتبالاضانة

يوحنارؤيا

فلسطين،فيالعاديةالبثريةبالحياةترتبطلرفةمأوأصواتفاظر

)طاروفي،غرتوكائنات.الرمزيةبالرؤىيخمتلىالرؤياضرأما

وجوهفهناكالاختلافاتهذهورغم.مألوفهوعساتمائايسمر

ثل:الأحماءنفىالميمعلىتطلق،الحالتينكلتاففي،صابه

،الخروفأوالحمل1(،913:1رؤ،ا:ايو)،اللهكلمة"

ؤر،01:11ور)،الراعيوا(،5:6رؤ،1:92ور)

2:ا844،3:يو)ال!ثيطانعملكلاهمايبرز؟(،7:17

!(،01و7و201،12:9،02:2:رؤ،:3ا27،4و

،ه:ارؤ،21:32يو)الميحموتجوانبأروعيؤكدان

يكفيلبهه،اللرامعلىكاملأليىالثابكانوإن(5:6

بينملحوظالابهافاكأنوهي:ابتجةتلكالىللوصرل

الرؤ!ا.وصفرجهاالمسلميوحنالالرصكاباتعبارات

بأنه،النحويةالقواعدعلىبالخروجك!مونهماتفرويمكن

نأالكاتعاولةإلىأو،رؤىمفرفهو،الفرطبيعةالىراجع

العبارةفشلا.عل!اغريةساميةصمطلحاتبالبونانيةكتب

هى(1:4)،يأقيوالذيكانوالذىالكائنهـمنالمحهورة

خليةفيبيلرأنه!.سائةلغةصلبارةحريخةلتربةعاولة

أوالأرايةمنخفيتيارالرؤكاوصفريوحناإيخلفيالونانيةاللغة

صاعدكابلغتهصقلقد-سحناإبحيلأنويحتمل.الحبرية

.(12:52يو)الأخكلةالبارةأضافالذىهو،لوحا

تكونلاقد،الرؤيالسفرالرصليوحنامحالةعلىالأدلةوبيما

فإن،جزماأقلللسفرمحابتهعدمعلىالأدلةفإن،تمائاقاطمة

زبدكط-ابن-الرصولروحناكتابةتزيدالأولىالعصورشهادات

دأالواضحممن،ذلكنعلاأنهعلىدللثمةولى،لل!فر

حتروكان،أصياكناثىعندالحميقالاحترامموضعكانالكاتب

المقدسة.الأضارمنتعتبرلأنأهلأمحاباتهوكانت،حجة

النصفيمختلفةكلمة619ضنأننعرفأنالمشوقمنلمله

89،يوحنا)نجيللطمهاكل!ة614توجد،الرؤيالفرايونالط

العهدفيأخرىأماكنفيواحدةمرةناكلوردتكلمة

العهدفيآخرمكانأيقمنهاكلماتا80تردلميما،الجديد

يشاهد،"أو"روى"تفيالتيالكلماتنكررتوقد.الجد!د

دونقدكانوإن،!وحنالأنالسفرهذافيمرة51وأشاهها

الفروفي.رراهكانماا+هرعلىجلأنهإلا،حمعهمابحض

صفرالى)شارة97نها،القديمالعهدأقوالإلىإثارة055نحو

ويكمله.دايخالضريطابقالرؤياسفرأن!،إضياء

محمابةتاريختحديدحولهايدورنراريخئلاثةممة:التاريخ-رايفا

:الرؤطضر

الرؤ!ا!ركب،لرحناأنإثاكالقرنفيإلفانوسذكر(1)

14)كلوديوسالامبراطورعهدفيبطسىجزورةمنعودتهعد

تكنلمأياكناءصأنحث،جذامبكرتاريخولكنه(،م45-
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لمالرومانيةوالدولةالمسيهحيةبينالعلاقاتأنكا،تأصستقد

ولمل.الرؤباضريحكهاالىالنقطةإلىوصلتقدتكن

،كلوديوسايمىكانالذممط!نيرون9يقصدإبيفالوهـكان

أيضا.

الرؤيا!رأن،6آ6خ!الورقمذكرصتالبعضاضتج(2)

العبرية،للحروفالمقاللةالأرقامبحا!،نرونعهدفيكت

منكبرعددفهاك،الرأىهذاعلىهاميناعتراضينهناكلكىو

الرقم،لهذامساويامنهمص31مجموعيكونأنيمكنالاباطرة

بهذهالأرقامحابنظاميكوذأنالمحتملعيرمنأنهعلىعلاوة

؟.الصضىأسيافيالهيليةالولاياتفيتجعاالمبريةالصورة

رأيهمويؤيدما،المرأةعليهاالجالسة!السبمةاللالافيوجدوا

:نيرونحكمزكلتتحديد

وبحة،جالسةالمرأةعلاحبالجعةهيالرؤوسالبحة9

أقيومنى،بعدتيخلمخروالآموجردوواحدسقطوانهةملوك

ثامن،فهرالآنولىكانالذىوالوح!.ق!ييقيأنينبى

.(11-:179رؤ)!الهلاكإلىويمفيالبعةسوهو

فإن،المتعاتجينروماحكامهمهذامنالمقمودكانفإذا

وأوغسطر،،قيمريولوس:همالأوائاالخمسة

كانتىهذاوعلى.وكلوديوس،وكاليجولا،وطاريوس

،أنيرون5هوالمرجودفالسادس،سقطواقداثلالأالخصة

.عهدهيمحبقداسؤيااضريكونوهكذا

منفيى،قاطحاحلآيقدمولاجازمغيرالتفيرهذاولكن

المقمودكانذافإ،قيصربيوليوستبدأسالرؤوالخسةأنالمؤكد

هونيرونويكون،قيصرأوكسطىهوأوالمفإن،الأباطرةبها

التلاثةالأباطرةأنحيث،السادسهووفباشان،الحامى

بأيتهمضبأنتصحمدذايحكموالمنيرورخلفواالذير

الامن.هوودومتيانالابعهوتيطسويكون،الائيةلاياتالو

يوحنارؤيا

إلىالاضارةتكونفقد،البعةصتالثاسن5أنيذكرأنهوجث

علىعلاوةوذلك.ذنروحثيماووطغيانمج!دكانلأنهدومتيان

.نيرونعصرفيأسدهابلغتقدتكنلمأصيادالكنائىأن

عهدفيكنبقدالرؤياسفرأنإلىالتقليدممطالرأئ-سجع)3(

الصكندر!:كيمدسإرويناوسضهادةعلىنجاءدوقيان

وغيرهى.يوسوفكتور

الزمنمنفحةيعطىفهو،الأرج!تهوالتقيدىالرأىوهذا

نأ!،إلهاالانحرافاتمنضيءوذمرب،أيافيالكنائى!ر

لالوحىأ"وصفهمعيتفق،إلهاباعتارهئعبدأندوميانمطلب

)رؤالألوبةوادعىعانهةسباجةططةمارسالذى

.(اا:ه3

المكانهيبطصرجزيرةكانت:ال!بةم!ن-خاما

عدزلكبعدأوهاكلجهاولحله،الرؤىيرحنافيهرأىالذكلط

مجرفيصعرةصخريةجزيرةبطصوكانت.أفسإلىعودته

المجناءإليافىصلوكان،الصغرىأصياطحلمراجهةنيإيجة

!وخاويقرل.ضاقةأعماليتخيرهمأوفيهالنفيهمالسياسيون

ومناللهكلحةأحلمنبطصتدعىالتىالجزيرةفي"كانإنه

نأبهالمقطوعمنوليى(.:!1)!اميحبوعشهادةأجل

أنههوالأرجحواممى.بطمىجزيرةفيسجلتقدالرؤىهذه

نهافإ،حالأىوعلى.وتدوينهاوقوعهابينطويلوقتيمفرلم

ينتميكانوالتيانكافمهاجاءالتىأسياولايةوجولغةتعكى

حالةعنيمالر!ياصفرأن(8،3حأمول)3،شو!ر!ويرى.إليها

منالأخيرةالنواتفيأجالىألكناشعلىتخيمكانتالتيالقلق

،الثرؤمنالغزومنيختىالامبراطرركانحيفادوقانحكم

والثك.الريبموضعفيالمشحيةالكنيسةجعلمما

الرؤ!اسفرؤجهالتيالكناضكانت:إليهمالمرمل-سادسا

إلىأفسى!منالاحلعلىئهالأيمتدالذىالطريقعلىتفع،لفادتها

بطمسجزيرةموقع
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بطصجزيرة

أحرىطريقحتخركانتلرعام!و-!-لابمميروزاصبرعاص

وديلادلماوعاردسلثاتيرامروزاالرقيالجوبإفتحه

هذايحملرسوثلأي.أخرىةميأفس!إلىما.،لاودكيةو

أفسىوكات.المدنهدهبئمروزاكاملةلدهـرةيقومالفر

الجاءحميرناكات؟،المحم(ديانا)أرطاميرهيهلمقر

الهائلزيوسنممدبرعاصيكان؟،اعغرىالأسيااشئى

مركزااثياتروكانت.المحيةالحكومةمقرأصكرلايوسوهيكلى

ماطقأقدمصفكانتساهـدسأما.اصت!اوصناعةللزراعة

يخلادلمياوكانت.لديالممل!تىاصصةكاتكا،الاصطان

فكانتديهةلاأما.الداحليةامصبةوالحصةاصهولاإلىالياب

الكحلالصوهـوصاعةوإتاجالمالةللأعمالمردهرامركرا

ولاودكية.لأفسسبولسالرصولكتبوتد.الحيودوأدوية

كاثاقيالمددتلكمنبالكثيرواصةسرفةالإغاطوسوكا!

كاتلحاالكناشأنوالأرحح.نيةالروماأصياولايةمدنآهممن

بها.صلةعلىالكاتكادالىالكنائرأقرى

ضطربة،أوتاتفيمياددوحكمبدأ:انسبة-مابعا

فيوهيركلانيمبوبيمديتيفيروفبركانثورأندمر!قد

وبأئم،رو!ااكمحمروعحريقثوبزلكوأعقب،م97

.دوقيان!اتولىالتىالةوهى،م81حتىاجناحهاشد!د

الثحبطالبإنهحتىنجفهالغرورثديددوتان:كان

وعندما،"واللهالد9لقبنمسهعلىوأطلق،لحبادتهالروما!

أمهأعلن؟إلهادؤتيانأعلنه،م83فيالصميرانجهمات

علىحالئاعلبارحمهلالهتذكارأعملةوأصدر،إالة"دونباأ

وتألبه،والرلدالأموتأليه.والكواكصالفمروحولهلمالعافدك

الطانةالألقابوحلع،الدواسةوفي،ضحصهلىالابراطور

الرؤيا.صمريصورتهعلىينحكسهذاكل،الحارقةالقوةوادعاء

واسعاضطها*حدوطالروطنيونالمؤرحولىيجلولا

عمهابنأعدماغد.دوتانعصرديالكيةعاىالطاق

لاتهامهما!دوماتلا!زوجتهودفى،كيسىفيلاير!

هدهأدويحتول.الهودعوائدوتحناقوايخالة!لالالحادإ

صيحباكانكليفىأنلحلر.الجىالايمانتعكسالاتهاممات

ولرف!ر،المقدتالهودمحبولقبل،مطورإلهعبادةلرفض

لف!هأعلن!دومتيانإنيوصاليوسويقوق.الاصراطورعادة

الاضطهاديثيرامبراطورثا!لحكان،للهبعداوتهلرونخيمة

!سهيحيي"شهادةسليوسايويقتبم!و!..ناضد

مىسراحهأطلقحالماأدسىإلىعاد!رحنابا"ن،(ول"،أ!!عول)5

.م69فيالحكم"نرفا!تولىعندالمنفى

كانلكناشإذاالرؤياسفركتب:ال!فرمنلقرضا-لافا
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بوحنارؤبا

كانلقد،عائاأممحلياكانسواءالاعبراطورىالاضطهاديهددها

لل!جيعحاجةلىكالتوفذا،وجودهاويهددبهامجدقالحطر

!عالتخلىومز،ساليأمنلحفظهاالتثجع.كلماوايحذور

منافجوملأخطارانتباهحالةفيلحفظها2والقحذ،الايمان

هذينانعكاسالرؤياصمرفيونجد.الداحلمنوالارتدادالخارج

الامبراطورية.فيالسائدةوالظروفالفصركأ

أعداءه،ليدينالميحمجىءهوالكنائ!تئجعأساسوكان

منرسالةكلففي.اللهمدينةويقيم،الخطرمنالكنيسةولينقذ

مجيءإلىترعبارةنجد-تقرلا-للكنائىالسعالرمائل

:عارةأن؟.(2.واوأ2،3:3وه16و2:ه)الميح

الفرخاتمةفيمراتثلاتتتكرر(311:)،سريغااقىأنا"

هوالرؤياسفرفيالبارزفالموضوع.(و.122و7ت22)

نانية.المسيحلمجىءالاصتمداد

الؤ:قانو!ةثامعا-

الرؤيا-ضرمجدلمالآباءضهادةعلىنجاء:المبهرالموتف)أ(

)ضارةئمةتكونوقد.الكناضكللدىساملأقبولأ-البدايةفي

ولكن(،م041حوالمط)،هرماسهـراعىفيالرؤياضرإلى

منمبيتيإنجرومويقول.نهكئرةاخباساتثمةليى

لفرضرخامحب(م091-016حوالي،،طردس

الرؤيايضرأنصراحةالثهديوصتنيوسذكركا.الرؤيا

بدةاكديونأسقضاعكليناوسأن؟.الم!يحرصلأحديرحنا

صالصادرةالثهادةهذهيدتتأوقد،وقانونيةلهلالرصكابة

ثربتأربما(فرفا)الغالبلادكنائىبرأىالصغرىأجاكنلأس

هاكأن؟.الغالبلادإلىأتمناتقلالذىايريناوس

عرهـكاتهاألىعلىندلولرنفيكاضإلىإءبارسرصالةلىعارات

واصتحدمه.الرؤياصر-حتما-

عندجذامعروفاالرؤ،صفركان:المرسةال!هة)ب(

المقدسة،الأسفارمنكليمندسعدهوقدالاسكندريةكنشة

الكندرىد!ونيبوسأذإلا،ريجافوسأوتلميذهفحلوكذلك

لهالكنيةلقبوأقرولكنه،للفرالرسوليوحنابكتابةيمترفا

المقدصة.الأضاربين

؟-روماكيةقالقانونيةالأضارقائمةاضتملتوقد

الرؤيا،نحرعلى(بم071نحو)الموراتوريةالقصاصةفيجاءت

قبنه!.(م235-091)بوي!منهاكبىماوكثيزا

فغد،روماكنيةمنأصولهااضدتاييقرطاحنةكية

أصحاخاعرثمايةعن(م022-ا!.غو)ترتياناتج!

بالفر.اليأصحاخاوالفرءكأالاثنينمن

بالاجاع-اعرفت،انفيالقرنوالغريةالكيةأن؟

الهرطوقيماركيونصوىذلكعنصدلمو،الرؤيابحفر-تقريا

واكوجين،الهوديةرأثحةناثتمكتابةكلعارضالذممي

يوحناوؤيا

كالواوالذينرإ-صياوسإيفالوسذكرهىالذين(ول801أ)

يحللمولكن،ابموةصهبةاضراريةفكرة-سيدماكلينكرون

كاملاالرؤيا!ربقانونيةالاعترافكانحتىالثاكالقرن

وناملأ.

إلىيملالرقفيالكناض:كاتالثريةالبهية)بر(

الأ!ندرية،أسقفديريشوس"لكرمقد،الرؤياضررفض

-026)يرصايوسوراءهواناق،الرؤياصفرقانونية

نأليراحتار،القانوصيةللأضارتصنيفهفيأنهحيث(،م034

الكتببينأو،الخلا!حولهايدورالتيالكتببينيضعه

النة.للألفبابياسلتفيرفملهبردقأثراكانولعله،الزائفة

أورضليمأس!فكيرلىإنحتىكبيرتأثبرلوسايوسوكان

منالرؤياسمرقراءةسالكني!ةرجالمغ(م386-13ء)

كناشأنكا.الخاصةالعبادةفيتراءتهومنعبل،علناالجابرفوق

أنهاإذ،تستخدمهلم-ذلكبحدجاءتالي-الصفرىأيا

لاودكية""مجمعأفرهاالتيالمقدصةالأسفارقائصةفي!ذكر

قائمةفيولا،الرملرسنورفيولا(م036حوالمي)

.(م938حوالمط)،ابازيانزىغر!وري)

(م428-034حوالي)الموبتىديودوررفضوقد

البهشةذلكفيوتبحته،الجاصةالرطئلكلمعالرؤياضر

لمولكن.الرابعالقردفيأنطاكيةمدرسةوكذلك،انطورية

سضقبلتقدالثرقةالكيةكافتحتىالادسالضنيأت

كبادوكية،فيقيصريةأسقف،أندراوس"كتبوقد.الرؤيا

آخرأنهعلىأورشليمعلحاءأحد"ليوي!"ودكره،لهتعيزا

الجديد.العهدأضار

اليدرصالةفيالرسوليأتاسوسأتر:ال!ملالقبرل)د(

نأ؟.الفربقانونية367يالاسكندر!ةمنبهابعثالي

ومجمع،م382في"دماربن،مجمعأقرهمااللتينالقائصنين

صفرعلىاضت!لتا،الجديدالحهدبأضارم693فيترطاجة

القرنمنذالغربلىتمائانقررتقدقانوليهوكانت،الرؤيا

بز!ن.ذلكبعدالصمرقفيالكنيمةفيتقررتثم،الالي

علىالقديمةانحطوطاتمعظماضتحلت:النموص-عاثزا

قيلةاحتلاماتبعضتوجدو.شهجزاءأعلىأوكملهبأياالرؤسعر

انحطوطاتغالةفيتوجد5:افيفصثلا.العد!دةالخطوطاتبين

.!حلاالذياالسكندريةالخطوطةفيقيتأبينما،ع!ناالذمميا

لابيما،الخطوطاتممظمفي،اضريتنااعبارةتوجد5:9وفي

وتذكر،،المتكلمينضصر)البهدريةاغطوطةفييوجد

المبارةحاءتجث:3ا5وفي."اضتردت)أنهاعلىالبارة

يأالأمياملكو"،الخطوطاتبحضفي!القدبينياملك!

ذأ؟.الآخرالبض!لى،الدهور!املكوه،أخرىنحطوطات

تاتالمحصهبحضدحاءت(:39ا9رؤ)،مغموساكلحة
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.إمرضوكا"

-سجح،الهامةغيرالصغرةالاختلافاتمنآخرعددوهناك

خطأتصويبأوعامضةتجدوكلماتتفسصبهدفحدثتأنها

الاضافة.أوبالحذفصواءكب!ةاختلافاتثمةوليى،مخوى

رؤىمنمزخاي!دوالرؤياصنرأنمع:امحويات-عثرحادى

شةإلىتقبيمكنإذ،مرتبنجاءعنيكفأنهالا،غر!ة

!رةفكل،،الروحفيكنتببارة.امهاكلي!دأ،رئشيةأقام

منوجهاكتناولالفرمنجد!دقمبيدأ،البارةهذهفاترد

ايرتيبلي!الرؤياضرفمفتاح.رؤىيالميحاستعلانوجوه

أ!ئافيه!دوالزمنىالترتبكانوإن،الميمرؤيةبل،الزفي

:هكذاتقيمهويمكن،آخرهإلىأولهمن

(8-ا:1)ييهلمالميح:مقدمة1()

الفوان(1)

الوعيط)ب(

البركة()ء

اليهمالمرصل(د)

التحية(5)

الثحار(و)

باللطانالتفو!ض(ز)

(3:22-09؟)الكنائىوالميح:لأ،لىاالرؤيا(2)

(02-1:9)الوصف(1)

(3:22-ا:2)نلصالرا(ب)

(7-ا:2)أفس!إلى-ا

(11-2:8)حمبرناإلى-2

(17-2:21)برغاصإلى-3

(92-2:81)ثاتراإلى-4

(6-31:)صاردسإلى-5

(31-3:7)فيلادلياإلى-6

(22-341:)لاودكيةإلى-7

(61:12-4:1)والكونالميح:اننيةالرؤيا)3(

(:91اا-4:9)السعاءفيالمثهد(1)

(11-ا:4)الرشأمامالجود-ا

(41-ا:5)الفرلفتحالمتحقهرالحمل-2

(ه8:-ا6:)الختومقح-3

(2وا6:)الغلبة:الأولالحخ-أ

(4و6:3)الحرب:اثافيالحتم-ب

(6وه6:)المجاعة:الثالثالحغ-بر

(8و6:7)الموت:الرابعالخغ-د

(11-6:9)الاصثهاد:الخاصالخغهـ-
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(71-6:21)يخةالكوالكارثة:الادسالخغ-و

(5-81:)الصت:الابعالحغ-ز

(119:1-8:6)البعةالأبراق)،(

(7و86:)الأرضعلىديومة-أ

(9و8:8)ابحرعلدينونة-ب

(11و801:)الأنارعلىديخونة--

(821:)المواتفيدينونة-د

()8:13الريااعلان-ء

(191-)9:الناسدينونةو-

(9:29)الوبلإعلانل-

(21ا-9:3)الشبطانيةالنرسانر-

-اا:.)والرارالملاك:معترضةفترة

(ا:114

(11-أ:ا.-الصغرالسفر)

(31-ا:11-الهيكلياس)

(11:41-الويلإعلان)

(91-اه:11)الادسالوق-ز

(61:12-ا:21):الآيات)ب(

(71-ا:21)والتنينالدكروالابنالمرأة-ا

(01-ا:31)البحرمنالوحث!-2

(81-31:11)الأرضمنالوحثى-3

(5-أ:41)صهيونجبلعلالحمل-4

.(31-41:6)الملانكيولىالمرسلون-5

الإيخلاعلان-أ

بابلس!وط-ب

الجزاءاعلان-بر

المطولينالأمراتاعلان-د

(61-41:41)السحابةعلىالحاصد-6

(02-417:1)الأرضكرم-7

(61:12-ا:51)ماتالحا)-(

(4-أ:51)الاشصارترنيمة-ا

(61:1-51:5)الجاماتاعطاء-2

(61:2)دمامل:الأولالجام-3

(:613)دمإلىكحولالبحر؟الاقالجام-4

(7-61:4)دمالىتتحوللأنهارا:الاكالجام-5

(9و61:8)الثمسحرارةتفاعار:الرابعالجام-6

(11و61:01)الظلمة:الخامىالجام-7

(61-61:21)هرمجدون:الادسالجام-8

(12-617:1)الزلزلة:الابعالجام-9

(12:8ءا:71)يختصرالمسيح:انثةلرؤياا(4)

(81:42-ا:17)بابلدينونة(1)

(81-71:1)الحفارةديونة-أ
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)ء

6(

(42-أ:81!المديةدينونة-2

(01-91:1)الماءجواب)ب(

(02:42-91:11)الئراصامء()

(16-91:11)المنتصرالمشح-1

(12-:9117)المسحضدعلىالقضاء-2

(3-أ:02)الشيطالىتقييد-3

(6-02:4)الألفيالحكم-4

(01-:027)الثطانسقوط-5

(41-02:11)الأضرةالدينونة-6

(8-ا:12)الجديدةأورضليم(د)

(22:5-12:9)اللهمدينةقيالميح:الرابعةالرؤ؟(

(12-12:9)المديخةم!هر(1)

(32و12:22)المديخةنرر)ب(

(27-2124:)المدينةسكان)،(

(5-1ة22)المدينةباهج(د)

(12-22:6)يتحدىالمسيح:اطاتمة(

(9-22:6)للطاعة(أ)

(51-22:01)للحمل)ب(

(12-22:61)لليقظة(ش)

وتلا،سهلأأمرالرؤياسمرتصريس:الفشرتعثرثالي

اللفة،فرمزية،التفاصلكلعلىكاملأاتفاقامفسرانيتفق

المستحيلشيجملان،مضايامنبالكثيريجطالذكطوالغصوض

أساليبأربمةهناكعاموبوجه.النقاطجيعفيبرأىالقطع

ال!مفر:هذاتغميرعاولةفي6التاريخمدىعلىظهرت،ليفو

وأت،طضتاريخأنهعلىتفرههوالأصالبهذهأول(1)

ضهايةفيأسياببهاشيحطكانتايىالتاريجةللظروفوصف

الظروفضوءفيالرموزكلئفهمأنفيجبوعليه،الأولالقرن

عمرفيهكتبالذيالعصرذلكفيالكنائىتكتنفكانتاتى

فبابل.المشقبلعنالنبراتمنشىءألدافيهافليص،الرؤيا

اثاقالأصحاخفيوالمرأة،الرومانيةالدولةإلىترمزوالوحوكأ

صورهيالختلفةوالدنحرنات،المضطهدةيةاليالىترمزعر

الرالط.حياةزمنفيحدئتاليالط!عيةللكوارثبلاغية

يتيز،الحاضرالحصرفيالكلعرونيحتنقهالذ!ايفيروهذا

واستكاف،فيهكتالذىالعصرضوءليالرؤياسفرالىبالنظر

ىأعلى-ولكته،العصرذلكفيالقارىءعندالمرححالفعلرد

للفر.النبوىالجانبيهمل-حال

التفسراهوالرؤياضريفسراثالىوالأسلوب)2(

ياريخالكاكلالماريصفالرؤياسفرأنيفترضالذى،التاريخى

والأبواقفالختوم.الدهورنهايةإلىالكاتزمنمنالميجة
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المبحبةالكنبةتاريخفطزميافعافبةمراحلهيوالجامات

حالةبوصفلمحدأالرؤباعفرأنوحيث.الفربفيوبخاصة

الفاصلةبالمعركةويى،الفركتابةوقتفيأجافيالكنائى

فمن،المحددغيرالبميدالمتقبلفياللهمديةرتأبىالربين

النهاكتين،هاتينبين!اتصفالتيالأقوالأناستنتاججداالجطقي

المتماتجة.اياريخيةالأحداثتحابم

غيرالنهابتينبينالفترةأنهيالتفرهذافيالرئةوالصعوبة

الخصاتو%حدىالرموزمنرمزأ!ابينفالربط،الطولعددة

يمكنضد،قاطمايكونأنيمكنلا،التاريجةالأحداثأحدأو

مذاأنالتالةالسنراتتثبتثم،معينةوحادثةرمزأمميلبنالربط

خاطئا.كانالربط

يحاولرنالذ!نالرأىهذاأصحابفإن،ذللثعلىعلاوة

قرناعرالنعةخلالالبه!ةتاريخبتطورالرؤ!اصفرشر

جلبل،أوروباخاسجللبهةكيراالتفاتايحروونلا،الماضية

يقولونوقلما،الاصلاحوعصرالرصطىالعصورتاريخهوهمهم

صورةيقدمالرؤياسفركانفإذا.م0015بعدذلكع!تشيئا

ثايخة،المسيحظهورإلىالأولالقرنكا!ةمذالكيح!ةلتطوررمزية

.الفترةتلككلالىذلكيم!دأنبدفلا

المستفبلى،التفسكل5ويصمى،الثالثوالأصلوب)3(

)نما،الثالثالأصحاحبحدالرؤياضرفيجاءماكلأنويفترض

الكنائىالىالرسائلتصبحوعليه،الكنيةتاريخخهايةإلىبثير

مدىعلىقعاصرةلكناشمنيزةصورلبعممثلة،أسيافيالسبع

متعاتبةمراحلصبعأنهاأو،ئانيةالمسيحمجيءتبقالتىالفترة

يوجدلا،الرأىهذاعلىونجاء.القرةنصخلالالكنشةلتاريخ

الأصحاحبحد)الأضرةعرايحةالأصحاحاتفيجاءفيما

)طلالةهوبل،الحاضرالزشعلىينطبقالنبواتمنضىء(الثاك

حريخةأوصافهيوالجاماتوالأبواقفالحتوم.النهايةعلى

تجيل،الأشرارالأرضبسكانضحلالتىالأحرةالعظيمهللفيقة

.للأبرارالأبديةالحالةإلىفئيراللهمدينةأما.المسيحظهور

،!المثالنأطوباويمي،الرابعالأطوبأما)4(

هيبل،إطلاقاحريةلشتالرؤ!انحرفيالرؤىأنفيقرض

،رؤىص!ورةفي،والرالحرلينالعامللصراعتصوهـمجازى

القرنفيوالميحناليهردبينضائحةكاتاييالصررةوهي

الكنيسةعصوركلعلىتطقهيمكنالرؤيافسفرولذلك،الأول

بذاته.عصرعلىيقتصرلاأنهحيث

ليها-الخلافضقةاتاعمع-الآراءهذهمنرأيوكل

نأتأيهدهفيصوابعلىالأولفالرأى.الحقمنضىءعلىيحوى

والأ،ل!بتهالمحاصرةالأحداث-بدولا-يعاجالرؤيانحر

كتبرلتعايىصلةولا،قارئهعلىكر!ةيخهالتيالصرركانت

روما!واأنإمكا!مفيكانأنهفيضكلافسا.ال!م
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فيوالزايةالوحىصورفيالثائحةوالرثية،المضطهدة

لمالآخرالجانبوفي.عثروالسابعكرالالثالأصحاحين

يكنلمالوثةأنكا،العالمفيتأستقداللهمدكنةتكن

.الأولالقرننيعليهاالقضاءتمتد

-الاحتجاجفيتطيعون"اياريخىالتفير)أ!حابأما

جاةزمنمنببدأالأولالأصحاحداممابأنه-الحقبعضولهم

الأبدكة،بالحالةويهي،(أ:!1)(كائنهوما):الكاتب

الاريخيالتطورتمثل،الطرفينهذ-شبينالمذكورةالرمرزأنبدفلا

أحداثالىتصالرموزهذههل:صاليثوروهنا.النهايتينبين

اليالقاعدةفما،أحداثإلىتثركانتفإذا؟مبادىءالمطأو

الأحداثتلكمن،إلاالمرموزالهامةالأحداثتم!زبهايمكن

حتىايطاثقمنياكدأنالإنانيتطيعوكيف؟أميةالأقل

اثنانيتفقولا؟بحدقحقتىلموما،الرموزهذهمنتحققمايدرك

كا،والتاريخالرموزهذهبينالربطليتمائاالرأىهذاأصحابمن

للخرية.تدعولدرجةمتحنتةتفس!اتهمبعضتبدو

الربعرفيبالاتاقفيشازون،الم!تقلىالتفر)أصحابأما

نأفحيث،ثانيةالمحومجيءالرؤياسفرفيالكبرىالأحدالثبين

كلأن)ذ،الاتمامحولكثرجدلثمةفيى،بحديتملمالمجيءهدا

طيفيزالتما-الرابعالأصحا!بدايةمن-الأحداث

تحلقالرؤياصفرصناكبرالجزءأنيخهشكلاومما.الممتقبل

اصعدالى5:للرائييقولالماءمنصوتجاءففد.بالمتقبل

.(4:1)،هذابمديصرأنبدلامافأريكفا

بهمةعبارة،هذابمد)عبارةفإن،الأخرىالاحيةومن

عصرالىإشارةتكرنقدأمذا"لأن،محنىمناممرتحتمل

عصرالتثيرالأولىاثلالةالأصحاحاتكانتتىالبهحة

؟،.الراهةاللحظة"تلكإلىإشارةأضاتكونوقد.الكنيسة

،الرارستقبلالىتشيرفقد،مبهمةكلمة،المنقبل"كلمةأن

التىالأخروكةالأحداثتفيقدأو.،الحاضراتثملثموعن

ئاية.الميممجىءضصاحب

الذىالصراعأنفيؤكد،المثاليينتفر،الرابعايفيرأما

فالصفرثمومن،روحىصراعهو،الرؤياسفرعهيتحدث

نأ،فيجداللاومما.المشجةالبهيةعصوركلعلىينطبق

بالحركيبل،مقدئاشجلتللتاريخخريطةمجردليىالرؤ!اسفر

)ذاذلكوء.الحماءنظروجهةمنضجلتالتاريمفلغةهو

الرؤياسفرلناييحو،القصوىغايتهإلىالمثالنتف!رمعسرنا

علاقةلاولكن،روحياتعليمانتفمنالنىالأساطرمنمجموعة

مجردال!فرويصبح،الأرضعلىأوالصاءفيصواءبوقائعله

.قارىءكلوهوىظروفحسبتطبيقهايمكنمطاطةرموز

العنا!رهذهجيعنعتبرأنهوللثكلةحلأصوبولعل

يخهشكلاومما.الرؤيالفرالصحبحالتفسيرلنالتقدممغاتمتزج

يوحنارؤيا

صتدةسرمريةعباراتتحتتنطويالرؤياضرفيالفكرةأن

منوالهدف.الأولالقرنأ!اخرفيالمجازيةاللغةومنالقديمالعهد

ممااص!،للسلركالجادىءووضعالروحيةالحياةتنيةهوالفر

الىاياريخمساراتصمكلضكولاأنهكا،تاريخيةحداثبألتبز

)نكاريمكنولا.المستقبلفيغايتهالغداءفياللهقصدعلغأن

الحقيقيالمرمىتحطيمدون،الرؤياسفرفيالنبرىالجافب

لرسايه.

منكلالىنسبأنهرغم:الفسررلارع-ع!ثرلاك

،(م071نحو)ساردسمن(اعولأ15)،مييتو5

!سبويتراو،(م081في-31عهـولحول3)!سبناوبر)"و

نأالا،الرؤيالفرتفوكابة(م022نحوول*ا!م"أول9)

"فكتوريوسأمحهالذىهوإليناوصلتفسرأقدم

اعروعظىتنسيروهر،(م303فيالجوفي-ألأ3كلا++ه)

علاوة،التفصفيالحيال-إلىأحيانا-ينزعأدهكا،فنيفه

علىدليل-حالأىعلى-ولكنه.ننظمانفبزابسأنهعل

القرنفيالنريةالكنيةفيمحيزايستخدمكانالرؤياسفرأن

تناولهقدلفكتوركوسالمنربالتفوأنويحتمل.الثاك

لآراءمطابقافجعله،أوغطنوستلاميذأحدالكثيربالتقيح

عليه!تمدمرجغاالتفسوهذايكونلا،ذلكعلىونماء.معلمه

"الآباءفيترتجهجاءتكا-فالنمى،فيكمورينوستمليملمعرفة

بدأقدالألفيالحصرإنويقول،رمزياخطايتع-يية،قبل

.أوغسطيرسبرأىثهذلكفيوهو،مضىفيماالمسيحبمجيء

الألفيبالملكيققدكان،هـفيكتورينوسأنيذكرجرومولكن

.(طا!هاء8،ولأ)و!نانيوسترتيانأيضابهيعتقدكانمثلما

فيالكنيسةقادةأحدلان!اهءلا+()3أتيكويخوس9وكتب

روجا،نجافيهنهجالرؤيالعفرثرحا(م093مخو)أفر!يا

آخربنكتاباتفياقتباطتطريقعنإلاضرحه!لنالمولكن

بريماسيوساوا،أفريقيةمنأوكسطينوسمثل،كئيركى

يدلمما،نجتراامن(!ح)وبيدا،أصانيامن(!أور،سشفىول)

علنهجوقد،الانئارواسعكان،تيهونيوساضرحأنعلى

أضهرهممنكانالذ!المقرفىمنبحدهجاعواممنكثروننهجه

الله،ملكوت"أناعتير،اللهمدينة)كتابهففي،أغحطينوس

صأووضع،المتظورةوغصالجظورةالبهسةهما"اللهمديةوا

نموعلىغطينوسأوتحليمصاعدوقد.الرؤ!الفرالمجازىايفصكل

علىالشاجةالبدةاذعتالتيالنرلةالبه!ةفياببوية

لم.العااللهملكوتيسودأنيجب)ذ،الأرض

اتيكويوس"غج(م055نحو)هبريماجوسانهجوقد

داول4فىول+عم)،أوتبرترس"ذلكنطوتبعه،المجازىالتفسبرفي

بينجمعفرنساجنوبمنبندكيراهب،هو(م775نحو-

ولولحول)أألكوين"واصلوقد.وبريما!يوسنيوستيكوآراء

وكان،شارلمانبلاطفيالعظيمالمعلم-(م735-008-
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يوحنارؤيا

كسابقه.المجازكيالألحوبهذا-المولدانجليزى

هدام!ول8كدحدا1،صرسرابانىاالجنفىنبمكا

ولفركد"تليذهثم،ألكوئقلميذ(م775-836-

.(م984-708-شاله"م!!ء*4)،سترابو

طية،وخلفلالهنريكونيوسأسلوبعنكبيرتغيوبحدثلمو

-9211-كل!ولاء9)أأنسلماولكن،الو!ىالعصور

كا.متماسكتاريخىأسلوبالنزع،هافلبرجعن(م5511

دتز،همن(م9121-1111ي!ول")،روبرت)حاول

ورغم،الكارالتاريخأصاسعلىالرؤياسفريفسرأن(ءعاولعه)

لينبطروأنحاولفإنه،التكلفمنتفراتمنكثكلفييبدوما

وقد.الاصنمراريةمنب!وعللاحتفاظالدنيوكيوالتاريخالنبوة

من(ولأطعةهل)ايواتيهم"الأسلوبهذانفىاصتخدم

.فلورس

مفهوما(م1012-0113)الفلورسىيراقيمأدخل

،وابخازىالروحيالتفيرمنفبدلأالرؤياصفرتفيمعلىجدكذا

أقاموسبعةايخومبينلوازى،السفرفىزضتقيموجو!أكد

عنخرجوهكذا.مباثرةزفهبعدنهاياتبلغالم!يحىالمصرفي

فاقترض،التف!يرفيجد!دلنهجرائذاوأصبحيكونيوسأسلوب

منوي!لأالآبعصر،عصورثلاثةإلئقئمأنمجباياربخأن

ض2)الميحيومإلىالمحمنالابنوعمر،المشحالىالحليقة

يؤمينتىعددغيرزمنوهرالقدسالروحوعصر،(22:

عصرجعلمما،التدابرنظريةشلوعاادخلوهكذا.الدنمونة

عصرالي!-الو!ىالحصرركيسةفيازدهرتالذى-الابن

.ال!!لاححركةتامفيالمفهومهذاأصموقد.كائا

عصرفيصادالذكيالجدلجوفيالرؤيابفرالاهمامتجددوقد

وفي،(31رؤ)الميحضدأى،الوحشفيفرأوا،الاصلاح

فيلبابويةصورة(17،18رؤ)الوح!ثىعلىالجالةالزانية

نهمافإ،الرؤيالسفرتفصيزا!كتبلمكلفنأولوثرأنومع.روما

لللطةمحارتجهمافي؟الرضدالرؤياضرتحذرواتاستخدما

هوأنماالوحقأوالميحضدنبأالانطباعأوجداوبذلك،ابابوية

الله.ملكوتقيامكحققالبابويةبقوطوأنه،ابابريةإلىإضارة

فنثر،مضادتفسركابةهوروعاكنيةفعلردكانوقد

-3751-ع!أح!533أ"محم،3)اببرارن!كوفراا

من(تصيرا-سلامنكةمنيسوعيعالموهو-(م1915

بحدمنهصدرتوقد.م1951فيالرؤيالفر،صفحةخممائة

بابو!ةهوليىالميحضدأنذكروقد.نقحةطباتعدةذللث

المستقبل.فييظهرآحاهوبل،روما

عنالمدافعينأعظم(!لنا7ك!اي!)،بلارمين"اعتقوقد

نف!(م1621-1542)الإصلاحعصرليالكاثولبكية

يوحنارؤيا

كعنداط)ألكازارلويىثل،عيرهكلكلونفعل؟،الرأى

سنشبيلةكرعىوهو(م1613-1554-كف!ع!ل!

ررتبطمضىتجاريخيتعلقالرؤياصفربأنالغائلالرأىعندافع

.م764قروماضوطالىالسفرممئابةزمنمنبالأحداثأساسا

الثلاثةالأصالبهذهعنالإصلاحعصرفيالجدلأسفروقد

المشقبلىاليروتشيالفكروتطور.الرؤلهاسفرلتفرالرئيسية

ولكن،عرالابعالقرنقالحامةالملكيةرجالبواصطة

القرنفيتجددأنالى،الفكرهذاانتئارعدمإلىأدىتطرفهم

،الكتابمزتمراوحركة،بليمرث)خوةه!دعلىعراياصع

والفركأ.عرالتاصعالقرنينفي

نأاعنارنيأوغطينوسنهجالكائويكيةالكنشةضهجتوفد

صححودبينالفترةهيالسنةالألفوأن،اللهملكوتهيالكنيسة

المتقبل.فيوظهورهالميح

اياصعالقرنينفيالبروتتنتيةالكيةنفاصرتوزعتوقد

ثلبالماضىترتبطالرؤياأن!رونممنقيلعددبينينوالفرعحر

عضر،اباصالضنر(مح!هللا3)+ولهـ34!صنورتموسىا

ويمثل،الحثركنالغرنفي(4*ه!3!ح)،سودنجيمىوا

وجوردون،(.!.س!أ!اأ51ء)،اليوتاالتارفيالمدب

فبشلهمالمستقبلىالرأىأصحابأما.(.).ولهقا34ولهأ

من،الرؤ!اضرعلىفمحاضرأته"(.؟.ولك!أء3)،سيس"

.الرأىهداصكتماوأتوىوأضصأول

صفرأنرعم:الرؤيادفرلياللاهوتيالفكر-ع!ثررابع

أصلوبايتضمنأنهإلا،لاهويابحئاكونأنمنهيقصدلمالرؤيا

فالتريهد،نصريحامنهامحرتلميحا،اللاهوقيالتحليممنمينا

عالماكواجهوهر-4فالرا،الأخرويةالأمررعلىهوفيهالواضح

فيالكنيةصتقبليتناول-والابادةالقهروتهديدات،معادئا

.الدهورمدىإلىاللهمقاصد

المركزأن!،المطلقةوصيادتهاللهشحصيةهونلححمافأول

بشادةباشمرارليذكرناإنما،الرؤياسفرفياللهعركأيئغلهالذى

كلمنأعظمفهو.والأشخاصالظروفكلعلىالمطلقةالله

التىاللولةتوةفوقتمووقوته،الرومانيةالامبراطور!ةبطثى

يوقعوتىكيفتقررالتيهيوارادته،الكنشةتضطهد

فهو،وتمردهالانسانشررغمتغأنبدلاومقاصده،الدينونة

أ:1503،67،ا:4:8117،)أشيءكلعلىالقادرا

أالناسجمغديان5وهو،(21:22،اوه:6ا41،9و

1:4)الرؤياعفرفيالأتانيمالمثلثاللهعنتليحاتنجدكا

ومن،يأقوالذىكانوالذيالكائن"عننقرأحيث(وه

المكرص..المشحيسرعوس.عرضهأمامايىالأرواحالبحة

صائرفيباستمراريذكرونالثلالةالأقانيمنجدوهكذاا.الأموات



يوخارؤيا

هوكلهفالفر.الفصلنفسفيمغايذكروالموان،ال!فرأجزاء

.(11)،المحكوع)علانه

!بأىدون-فيؤكد،بفوةالمسيحألويةالرؤ!اضرويبرز

أتاولى،(ه:5)المهودىالبصفهواياريخيةضخصيته-

(:118)أورشليملطصلبوتد،(12:41)رصلأعثر

الذىالرفعمركزهأن؟(،18وه:1)الأمواتلينمنوتام

الأصحاحفيالمر!رمةالصورةفيجيانراه(3:12)الآن!ثغله

.لالأو

مناتحأحدهو(21-5:6)اباريخمسارعلىوسلطانه

الذىوالأسد(6:ء)ذبحالذىاللهحملوهر.الفرأحداث

الانانوابن،(5:ه)داودعرشووارثيوذابطمن

الأرضيحصدالسحابعلىيظهرالذىابتصرالغالب

لااصموهو(:13ا9)،اللهكل!ةاويدعى(:هاا4)

وفاحصهاالكنيسةحارسوهو.!وحنا)نجيلفيعليهالاطلق

.(22:12)الأرضكلوديان(،02-ا:12أ

ملكوتهوإتامةالمحرجوعهوالرؤباصفرفيالرئبيوالموضوع

.(21:23)اللهمدينةنوروهر(ا:ها1)

التىالأرواحالسبعةثملهالذىالقدسالروحعمليذكركا

يوحنافيرأىالذيالجوبأالذىوهو،(1:8)اللهعرشأمام

في"عبارةأنولو(،2101:،:01،4:2،173:ا)رؤاه

إلىتسرممااممرروحبةخبرةإلىتيرقدأبالروح5أو،الروح

يحطقومن...تحال:يقرلانوالعروسالروحوا.ضخمى

.(227:1)،مجائاحياةماءفليأخذيردومن.فيأت

البيدونفالناس،اللهأمامالانانمركزالرؤياصفرومجدد

فريةوهم،(17و6:16)ويخونهنهبخافون،اللهعن

بدولا(،:41،718و:9:4،313)اليطانيةللقواتسهلة

الخلاصأما(.13و0:212)الئر-سةأعمالهمعلىيدانواأن

ممائرجلاءبكلالرؤياسفرويحدد)7:3(.للمؤنينفصفمون

بحرةإلىمصيرهمالمؤمنينوغب!فالعصاة.المؤمنينوكرالمؤفين

الأبدالىاللهمدينةفسيبهونالمفديونأما(،21:8)النار

(:2241).

يخبرز،الثخصيةالروحيةالخبرةفياللاهوفطالجانبأما

البعتتناولالتيالأولىالثلاثةالأصحاحاتفيخاصةبصورة

العظمىالمفاتعلىالسفرلدد؟.أصيافيالتيالكناثى

،الآلاموسطوالخضوع،والولاء،للصيحالمحبة:وهي

.الإيمانليوالثبات

تحتالثيطالىلمالعا،وضرحبكل،ائرؤياضريذكر؟

سفرعنهتحدثالدىوالصراع(،11-9:4)إبليىسادة

تقهاالأرضعلىوالحرب،أطصهفيروحىصراعالرؤيا

ياامر-ةمرآ

علىالملاثكةمنالماوكةالتواتتقضىجثالماءفيحرب

ابيس،اللهعدوسئهزم؟(،:7ا2)وملايكطاليطان

الىأخيزابئلقىثم(3-ا:02)سنةألفو!يد(؟219)

التيوالياسيةالدنيةالقوىضطرح؟(.ا.:02)الناربحرة

انلتالأ!حاح)الوخيندوالمشلة،اللهضحباضطهدت

.(91:02)ابارمجكلةالى(عثر

ضرأىمناعرالرؤياضرفيهامادوزايلمبونالملالكةنجدكا

الكنائى،الشعمنكنشةفلكل،الجديدالعهدفيآخر

الملالكةيظهركا،الكنةالالرصالةإبهنوخه،ملاك"

الفرأجزاءكلفيلهاوكمنفذ!نالماوتبالأوامركمرسلين

و9و8و:416،:1،217:ا82،0:،3و72:،5:2)

،0221:،ا:2،917وأا18:،اا:7ا،ا:17،5

4:6)،الحيةالكائناتاأو،الحعراناتوا(12:9،23:8

الأصحاحفيالمذكورت،الرافيماتقابل(8،5:6-41-

الملاثكة.منرتةيثكلونأغموالأرجح.إضياءمنالادس

واعيةروحيةكاشاتمنلمعاإلىينتمونوالثاطيرالملاثكةوكلا

.(:217)الروروصنهاالضاعنا

هوالرؤياضرفيالأصاسيالموضوعأنالجلىرمن

الإلهىبالرنابمترقيالأخرىالجوانبوكل،الأخرويات

المتقبل،إلىتتجهالكناشالعالىالرصاءلل)نبل،للتاريخ

3:ه،28و17وا.و12:7سقبياوعذاتتضمنمنهافكل

.(2.و12و

،هدابعديصرأنبدلابما)السفرمناكبرالقسموورتبط

وللخبقةللمستقلخطنهضوءفياللهطيعةعنالفركشفكا

بحكلممااصبالدينونةال!فرفيالميحعملويرقبط.الجدووة

وحالةاللهمدنجةو)قامةالئرقواتعلالنهائيةوغبنه.الخلاص

النانالهدفهي(22-91الأصحاحات)الأبديةاللهشعب

الله.لقصد

يا:امر-ةمرآ

ممديةصيحةعنعبارةالكتايةالمصورفيالمرآةكانت

علىنحكسةالصورةفاوتظهربالدئمسك،مصقولة

.الميلادىالأولالقرنفيإلاالزجاجيةالمراياتظهرلمو،سطحها

بابعندالججنداتالناءقدت:القديمالمهدفي)1(

مهايصنع(البرونزية)الخاسيةمرائهنالاجماعخيمة

مصرفياك!ثنتوقد.(38:8خر)وقاعدتهاالمرحضة

علىوغالها،البرونزمنالمصنوعةالقديمةالمرالامنالكثر

نقثرناكانواماكثيزا،أيادلهايفارىأومدءشكل

فلسطينفيالأئريةالمناطقفياينقيبأسفروقد.وفىخرفونها

الطرازعلىمصنرعةأومصرمنستوردةبرونزيةمراياعلى



رياء

كا،!قرلةبمرآةالصافيالصيصجوضهوفد.المصرى

كالمرآةالممكنالجلدمعهصفحتهل!:أليهويقول

لبناتالربويقول(.37:18أيوب)،؟المبوكة

زينةانهنيخزعإنه،شبيوالغامزاتائمانحاتصهون

!..والمرالق..المزخرفةوالثياب..والضفائرالخلاخيل

.(-3:1823)ش)

العدولمراقبةالدانةالحاجةلثه:الأبوكريفاأمفارلي2()

لحفظهادائئاالنحاصيةةالمرآصقلإلىبالحاجة،غدرهيجنب

إنهاالحكمةعنويقال.(11ا:2يراخ)الصدأمن

.(7:26حكمة)!النقيمااللهعملمرآة5

بالأمورمعرفتنابولسسرلادربقارن:الجديدالعهدلي)3(

أيضا:ويقرل(.31:21كو1)مرآةفيبالظرالسحاوية

،مرآةفيكامكثموفبرجهالربمجدناظرينجميعاومخن)

الربعن؟مجدإلىمجدمنعينهاالصورةتلكالىنتغير

فييعكىأنالمؤعنعلأنأى(،3:18كو2)أالروخ

:لالرصكعقوبويقول.ةالمرآتفحل!الميحصورةحياته

رجلأيثبهةذاكعاملأوليس،للكلمةسامحاأحذكانإن

نيوللوقتومضىذاتهنظرنهمإ.مرآةفيحلقتهوجهناظرا

نكفاللهكلمةلأن(،24-23اةيع)،هرما

حالته.حقيقةللإن!ان

رياء:

علىوالصلاحبالخرمتصفأنهالإنانيراءىأنهولغةالرياء

هىاليونانبةكطوالكلصة.حقيقةعليههوماخلاف

علىأساشاتطلقوكانت،(3!اهولااأ3أ3)،هيبركريس!ا

شخصياتهم،غيرضخصياتيتقمصونكالواالذينالمثلبن

واصخدت.حقمهملأخفاءوجوههمعلىأقنحةويضعون

فيه!دوالحياةيدوزايلبالذيالخصعلىللدلالةمجازيا

لطتكنلمو.بصاعهووماالصلاحفيدعى،حمقهمنأفضل

ضئا-ولبهها،سيئامعنى--أصلانحملالكلاسيكيةاليونانية

الذىالمحنىوهوالىء،المعنىتحملأصبحت-ثئا

الخداععلىتدلفهى،الجديدالعهدلغةفيلتأدتهاستخدت

.بالتقرىوالادعاءوالنفاق

،المبرارللفكرتمائامألوفابالصلاحالادعاءمقهوميكنلمو

ومشقاتها،!حتصاهى،المفىهذامنالقردةالعبريةفالكلصة

،8:31،31:61أيوب)،فاجر)الىالعرييةفيترجمتوقد

،مز34:03،36:13،،0227:8:ه،،3417:8اة5

إكأ،:119أم)،نفاقأوناققاإلىترجمت؟.(35:61

الكلمةلفىوترجت.(3341:،326:،01:6،:917

،(42:5إش،:60138مز،:3533عدد)،تدنى"إلى
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رياء

فيالكلصةهذهترجمتوقد.(03:أإريا)أتخسو"

(م!أ"+54أ+ه)"تيونثيودوأنقحهاالتي-البييةجمةاير

.أ"المرادال

الربأقوالدكثيرا"المرا!و"،الرياءأكلشاوترد

بهافراجههم،الصفةبهذهكصفونالفرييرنكانفقد،يسرع

لانفكممحرزوا:لهمتالإذمنهاللايذهحدر؟،كثرةمرارا

لافاوالرب.(أ:21لوا"الرياءهوالذىيينالفرخميرمن

هومرالمكلأنأو،مرائينكانواالفريسيينجيعأنيعني

كانفقد،غاليهمفيالواضحةالصفةأنهايعنىكانبل،فر!ى

الطبقةمنممثلينكانوافقد،لتعليمهمالطيعبةالتيحةالرياء

مماأ!بالثهرةواهتموا،المظهربيلفيبالحقضحوا،الأولى

للآخرينخداعهمفيالحققةعنأبصارهمغفوابل،بالحققة

هرمايعلمللئخدعلااللهولكن.أنصهمخداعإلىوصلوحنى

الفريينمندائمايطلبيسوعالربوكان.حقهومما)دعاء

يرفضكانعاوهو،الحقمواجهةتقضيوالتوبة.يتوبواأن

!لخفىولايستعلىلنعكتوملشاولكن،الفرييون

.(ا:22لواايعرف

عاكللالرياءيحنىللفرييينأقوالهديوعالربوكان

رياعممأيحوعفعلم"الشيرمرقسفيقولى،!ئرمنعليهيترتب

فعلم5:الموتفنفىعنالثيرتىو!ول،(:هاا2مر)

!عر،الئيرلوقاويقولى،(22:18ت)أخبثهميوع

أنهميراعوناالجوايملهأرملواإذ(023:2لوا،بمكرهم

وا!ر.الخبثيخضمنفالرباءا،أبرار

كانواالرباءمننوعمنلتلايذهيوعالربتحذيرتضمنوقد

تخافرالا!:لممفقال،الاضطهاديواجهونعندماله!يتعرضون

أكز،يفحلونمالهمليىذلكوبمد،الجسديقتلونالدينكلت

.(21:4لوا

يسوعالرببهوصفماهو،للرباءوصفأروعولعل

حمبة،خارجمنتظهرمضةتبوزا9يثهور3با،الفريين

:2327ت)،بحاصةوكلاتأ-عظاممملوعةداخلمنوهي

ولكى،الظاهرفيالتدينضديدىالفركيرنكانلقد(.28و

يخفونكانوا.والثربالحطيةمملرءةالداخلفيقلوبهمكانت

.الادعاءشرداءغتالحقيقيةدوافعهم

تصرهـلألهمراجهةبصرسالرصوقبولسالرسولقاوموقد

-3:11غل)يعقوبعندمناجاءرالذينايخانأهلأماملرياء

عنتوميرتدالأخيرةالأزنةفيأإلهبول!لالرصويقول

كاذبةأقوالرياءفي،ضيا!توتعاليممفلةأرواخاتابمينالايمان

.(2وا:4قي1)أضمائرهمموسومة



ربابة

كلفاطرحوا5:قائلاالر!اءمنالمؤمنينبطرسالرسولومجذر

بلاالمحبةتكرنبأنالوصيةوتتكرر(.ا:2بط1)!والرياءمكر

يكرنوأن(،22:ابط6:6،1كو9،2ات2رو)،رياء

لالرصيقولكا(.ه:اقي2،:هاقيا)!رياءبلاالايمان"

يع)،والر!اءالريبعديمة"فوقمنالتيالحكمةإنيحقوب

3:17).

)رب*!و

بة:ربا

متدهـ.صغيررنانصندوقلهاوتريةموصيقيةآلةالربابة

التحفيالموصيقيةالآلاتصلألرمصاحبةفيتتخدموكانت

ربابوأمامهم5الأنياءمنزمرةالملكضاولقابلوقد.والقاء

نقلوعند(.:ه01صم1)،يتنبأونوهموعودوناىودف

الر!أمامبلحبرنإصرائلببتوكلداود"كان،الحهدتابوت

،وبالرباببالجدان،الررخبمنالآلاتأنواعبكل

.(6:5!2)،وبالصوجوبالحنوكوبالدفوف

مفرحة،عاليةنغصاتذاتالربابعنالصادرةوالموصيقى

16ةا5أخ1)،الرلرانو5أو!الجراباتثهلوكانت

والربابة،بماتالوتريةالآلاتاشخدتوقد(.28و2.و

إصائل.بهىحياةفيالعامةالاحتفالاتكلفيبخاصةوالعود

الآلاتتصنعكانتمادةأكطصبالضطنعرفولا

الافيصموئلسفرفيالواردةالإضارةلعلولكى،الموسيقية

أغاعلتدلناأالسروخبمنالآلاتكل!عن(6:ه)

أوفرمنأنت"حرامضنأد؟.الحثنمنتصنعكانت

الصندلخئبسليصانفحكل..جذاكثيراالصندلبخ!ثب

مل1)أللمفينوربائاوأعواذاالملكويتالربليتدرابزينا

.(12واا:أ.

كانت؟،ثلاالأكناممحىمنتصغكانتالربابةأوتارولحل

الوترية.سيمهالمولاتللآالأوتارمهالتصغتفزلالنباتهالألياف

الربابةعازفكانبل،وقتئذ،معرومةالعزفأقواستكنلمو

طائر.بريثةأوبأعابعهالأوتارعلىيلعب

تربة!!حرفياتعنى!ربابة5المرجمةأنبل"الحريةوالكلمة

فكان.الخمرفاتوضعكانتالتىكتلكالجلدمنأزقاأو

الحلويسطحهويغطى.الخبمنيصنعللربابةالرنانالصندوق

ذراعان!نهرجالصندوقهذاومن.الطبلةفيكاالمدردبالجلد

كاناييالأوتارإليهثدمترضفضيبقتيهصالينيصل

.(33:2مز)أوتاروعثرة،اوتزعئراثىبينيتراوحعددما

بابأر-رب

:ببارأ-رب

والقيموالدالمالكوهو،المعبودالالههرئغة،الربأ

العريفبأداة،الربو"".وربوبأرباب9وجمعها.والمدبر

المحد.صله،الخالقاللهكرعلىيطلقلا

عنفقلا،الريةفيالمقدسالكمابفي!رب"كلمةوتأتي

هي:العبريةالكلماتوأهم،وبونانيةوأراميةبةعبركلماتعدة

الله،!علىإلاتطلقولا،الرب"داثصاوتربمأيهوه1(1)

أر!هعدمالمو!اللهقالهعمامأخردةوالكلمة.الخالق

أقولفماذا،اعهماليقالوا)ذاا:فأله،إسرائيللني

الداثمأالكائن"أى،أيهالذىأهيه:لموصاللهفقال؟لهم

3دهو،المتغيرغ!المطلقهر،الكيونةذافي5فهو

الاسمهذافيفكان.(اوه3:14خر)أالوجود

ويحميهمويينهمليخلصهمدائمامعهمبأنهلثبالضصان

الاصمهذاوردوقد.ععهمعهدهويحفظو!اركهمويفدجهم

مرةالافستةمنأكزالحبريةفيالمقدسالكتابفيأيهوهأ

.(.إغ..41و32:خر...7ووه2:4تك:مثلاانظر)

،ياه"نخصرةصررةيالعبريةفيأفاالاصمنفسد2و

،،849:7ة،77198:ا،مزأ:7،16أ:2هخر)

.(ا،38:أ2:2،26:4إش

باسمالظقثحونالهودوكان-!أدوناى"أو!أدون5)2(

ينطقونهولكن5يهوهايكتبرنهفكانوا،جهوه!الجلالة

وقد،المولىأواليد)تحنىعبريةكلمةوهى،!ناىأدو9

تكانظر)مرة003نحوالعبريةفيالقديمالمهدفيوردت

وقد(.-اغ..31و4:01حر،27و:8،813و51:2

تك)عظيمانسانعلىللدلالةاأدون9كلمةتستهحدم

،32:هقض..،11:28؟...عدد18:12،23:6

(...إغ2:13..،راعوث4:18

فإنها!يهوه9بكلمةأأدوناممط"كلمةتقترنوعدما

9)3(،مرة11)2تكانظرأ!الالهاشب9تترجم

.(.!!.(مرات

بمحنىدانيالنجوةفياصتخدمتأراميةكلمةوهى-،مار")3(

.(2:74،4:91،5:32نيالدا)!يد"أو!ربا

كو1)!أثاماران9عبارةفيالجديدالحهدفيوردتوقد

.إيأقالرب!أى(61:22

هياصتخدائاأليرنانيةالكلماتفأهم،الجديدالعهدلىأسا)4(

عنوتتخدم،االيد9وتفي(لأ!ي3أ؟ه)أسيوكير9

91،3:3واوه24،2:13و22وا:.2ت)الله

مرذ!)!اليترباق؟ل!سانتتخدم؟،(.إغ.
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لمسيحا-بلرا

.)13:35

،اواا:3صم1)،الجنردرب1،،الرب"يدعى)5(

ح،9:92.رو.،.32:61إرميا.،.:63.)ش..4:4

،2هة11مت،:523دانيال1،الصماءررب5(،54:

لوة9:38)تالحصاد،او!ب(،.ا:ألو

مرتى،ا:28ت)،التربو)(،ا:12.

،(ا:36.أع)،الكلربوا،(6:هلو،2:28

،(42ة71أع،2:ه11مت)،الساءوالأرضربوا

ش2)!السلامربو"(11:4رؤ)،الأرضربوه

بروه(2:8كو1)"المجدربوه(،3:16

ؤر،أ6:هقيا،:1363مز،:0117تث)،الأرباب

71:41،916:1).

المسيح:-الرب

مرادقهامثلاليونانية(50+ولط)،ككليوس"كلمةإن

والعظمةوالقدرةالقوةمحافيتتض!ن،أ!وناى5الحبرية

الربةفيتستهخدم،كيريوسأكلمةأنكا،وال!لطان

وصاحبالكونخالق،يهوه)الجلالةاصملرجةال!بينية

الجديدالحهدفيت!تخدم؟،الخليقةكلعلىالمطلقالسلطان

.(:418لو،2:ه02،11:ائلاتانظر)اللهعلىللدلالة

عارةولحل،يوعالربعنالكلمةنفمىوأضحدت

علىالدالةالباراتأقدمكانت(:213كوأ)!ر!يموعأ

عأ)المعموديةعندأصامئان!تخدمكانتوربما،المسبجةالعفبدة

،ا:9.رو،2،2:36ا:اأعأيضاانظر،:ها8:16،9

الأثودةأن!ىالبعضأن؟(.:ه4كو722،2:كوا

2:6في)فيبىإلىرسايهفيبولىالرصر!اتغنىالتيالرائعة

قبل.منالمسيحيةالكنيسةفيضاثعةتريحةكانت(11-

عأ)الصلواتإيىنوجهكانت،وإلهارئاالمحوباعتار

،5:14أع)الإيمانموضوعهوكاتكا(،و.7:956

لاركفهو(خايوإيخلإلىبخاصةوارجع،9:24،11:42

الجديدالعهداصتخدموقد(.234:أع)المطلقةصيادتهفيالله

ور)يسرعالربعن!بهوهااللهإلىتشيرالتىالفدبمالحهدأقوال

كانلذنك،(31:ه،2:3بط1:01،1عب،:13ا.

والقوةوالحكمةوالقىالقلرة!يأخذأنصتحقايوع

كلإليهدفعقدو،(5:12رؤ)!!البركةوالمجدوالكرامة

ق)،ربهةكلصتجثو!وأمامه(28:18ت)"سلطان

في،14:9،أ:12.رو)!الجميعرب5وهو(،ا.2:

،91:16رؤ)،الأربابوربالملوكملك)وهو(211:

رلى)أئ!ربناأ-خاصةبصررة-وهو(،ا:714

أصبحولدلك(.:8أقي5:1،2رو،02:28يو)،الكنيسة

ور)الميحلوععدبأنهمجيصيفحرأنالطييمن
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الربانعةالصلاة-رب

عوضوعفهو(..!!24-2تا7كر1،14:4،1:ا

حياةيحيواأنوعلهم،لجاتهموالموخه(21:11رو)عبادتهم

وأن(،72وا:11كوا)عليمباحمه!دعىأنوتتحقتكرمه

أوامرهوكانت(،5:!عب)والطاعةالاجلاللهبقدموا

1)والأنبياءللرسلإعلانهاطريقعنالكني!ةالىقملصاياهوو

.(:23رؤ،41:37كو

والصلابةالقوةمحنىتتضن(كريرس)،رب"وكلمة

يعىفهو،أربيسرع)انمؤمنيقولعند!الذلك،والئات

في"وعبارة.حياتهعيهلنىأنيتطبعراخاأساشالديهأن

ور)والأمانوالأمنالرسوخمنالمعنىهذائحملأالرب

.(22ة7كوا،8:93

تأكيدأكبرالمماءالىوصعودهوقياقهأالرب"موتوكان

،02:82يو،288:1ت)،رب)هوالحفقةفييوعبأن

مز"تطبيقأن؟(،11-:29في،:019رو،2:36أع

،21:36مرقس،22:44ت)بوعالربعل،ا؟1".

!وعاأنعلىاكيددليل(13و01:12عب،234:أع

:الجنودرب

الترجةترجماوقد،"صباعوتيهوه"العبريةفيوهى

كانتوقد،.القدرةكلىهـالربأو،القواتهـربالبصينية

منفيى،قرونمدىعلكثيرجدلموضعالحبريةفيالعبارة

الىبالرجرعولعلنا.،صباعوتابكلمةالمقصودهوماالواضح

وأول.فاالمقصردنفهمأنستطيعالكلمةاصتخدامات

مجموعالىالاشارةنجدحيثا:2تكفيجاءماهولهااصتخداء

كلهذاويئمل.!جندهاوكللأرضواالسموات9فيالخلا"لق

"يهره9ليادةتخضعجميعهافهى،انحلوقةوالقرىالكائنات

.(452:1إش)مجفطهاالذ!طوموصنهاالذ!ي

مز)!الجنودإلهيارب):هيأخرى!يغةفيالعبارةوترد

مرة003منأكزبصيغتيهاالحبارةوتتكرا.(84:8،98:8

وططانهاللهطبيعةعلىد!تهافيقو!ةوهي.المقدسالكتابفي

المطلق.

الربانية:الصلاة-رب

،يوعالربوتمليمحياةفيهامامكانانشغلالصلاةكانت

وأالفرادعلىيصلىكانماوكثيرا!الصلاةرحل"محقكارفقد

معحديثفيالصلاةفيكلهالليليقضىأجالاكانبل،علانية

لهممحذزاالصلاةعنالتلابدإلىتكلمماوكثيرا.السماوىأبيه

تكونوأن،فااثمابرةعلىحثهم؟.بهاالاهيأوالتفاخرمن

المعروفةالصلاةوأعطاهم،اللهشالاجابةوانتظاريمانبإالصلاة



الربانيةالصلاة-رب

ذإ،نفهالربصلاةتكونأنيمكنلاأنهامع-الربالةبالصلاة

بلاالذىالكاملالقدوسوهو،خطاياهغفرانيطلبأنحاضاه

-11:2لو،1-6:93ت)لذلكنموذحالتكرن-خطية

وفيمرتينالجديدالمهدثالصلاةهذهوردت:!يخان(1)

علىالموعظةمنكجزءتى)نجيلفيذكرها،تمائانحتلفتينمناسبتين

الربانيةالم!لاة-رب

6:9ت)بصلوإتهموالوثنيينالمرائينلت!اهيبنقدهمرتبطةالجل

جوابا،الجيلفييوعخدمةبعدلوقايذكرهايفا،(13-

نصلى؟أنعلشايارب):لهقالحينتلايذهمنواحدلطلب

!اثمةلرولكن(.4-2:أالوا1تلايذهأيضايوحناعئم

اكزلوقاإنجيلفيوالملاة.ذلكثحمومكانأووقتعلىيدلي

.الشىءبعضفهصاالعباراتتختلف!،فىإنجيلفيمماإيجازا

الزيتونجبلعلىالربانيةالصلاةلكنيسةصورة
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الربانيةالصلاة-رب

الصلاةهذهكانتاذاعما-طبيعيةبصورة-المرءوكساءل

أنهأو،نحتلفتينوبصورتيننخلفتينفاجتينفيالربذكرهاقد

مختلفتين.بصورتينالئرانكهاوعئر،واحدةمرةذكرها

منكمجموعةالجلعلىالموعظةإلىلبظريدعرماوهناك

ليعليمعلاثمةبصورةوأوجزت،نحتلفةمناصباتفيقيلتأفوال

ذكريسوعالربأنعلىديلثمةيىولكن.الذاكرةفيوالحفظ

نألافتراضداعءمنلبس؟،وحيدةواحدةمرةالصلاةهذه

قدأنهنحلمونحن.الدوامعلالآضخاعىلفسهمكانواصامحيه

يسوعالربأعطىوربما.عدررةمناسباتفيالصلاةعنعئم

عنابةوني،الحديثجاقفيالجاجاتإحدىفيالصلاةنموذج

النيالأمورومن.النلايذأحدطلبعلىبناءأعطاهأخرى

آخرموضحأىفيتذكرلموتردلمالصلاةهذهأنالنظرتصتلفت

الجديد.بالعهد

فيالذىأبانا5:الصلاةمطدعإلىبالاضافة:الترث!ب)2(

لإتنقم،طلباتتعلىالصلاةهذهتحتوى،،السموات

ومفاصدهاللهمخوالفكر!جهالأولالقمففي،تسين

الانصانصنهوالفكرفيتجهالثافيالفمفيأما،العظيمة

خيطأجزأثهابينروبط،جملتهافيالصلاةولكن،واخياجاته

الأولالتمفيائلاثالطباتبينالفصليمكننلا،واحد

الآباسمفنقديى،تل!االتىبالطلبةنهاالراحدةترتبطحيث

تنيذخلالمنيجيءملكوتهأن؟،ملكوتهمجىءيتطلب

مئئتهتغفلكي،الثافيالقسمب!بعالأولالق!مأنكا.ميئته

الر.منوالنجاةللغفرانوبيلللمميشةموردلنايتوفرأنيجب

خكلنا،هىالهايةتكونأنبدفلا،اللهمجدأولأطلبناو)ذا

يخه.نحنتقدس،لاحمهوبتقدينا

فيموجودةغيرمتىإيخلفيالصلاةختامفيوايسبحة

ولذلك،قديمةليتررجيةإضافةوتعتبر،الرئيسيةالخطوطات

صلاةفيجاءماعلىمبنيةأنهاويغل!،،الترجماتبحضأغفلها

.(31و21:!رؤأيضاانظر،9.2:11أخ1)داود

فكلاهما،الآخرمنأ!حانصينأحدبأننحكمأنلاولير

لغةاالأرايهباللغةأصلاالصلاةعئمالربولعل،صحيح

اليوناية.إلىترجمتوعا(وقتئذالحب

ايأصلتتحقتحبراتثلاثةهناك:خاصةتيرات)3(

خاصة:بصورة

عندمالأنه،المقدسالكنابفيجد!دتحبيرأأبانا9فعبارة-أ

كأبإليهينظركانالقديمالمهدفي،أبا"يدعىاللهكان

لاضياءالحارةالصلاةنيحتى،للفردويىللأمة

الواضحومن،أبوناأنتنكفإأ:يقول!و(63:61)

كخالق،اللهإلىإشارةأنها

لرباءعشا-بلرا

بعضفيالفردللانساناللهأبوةفكرةوردتوقد

ياسيدالأبالربأبها":في؟،الأبركريفاالأ!ار

.(:261،413:حكصة،4وا23:سيراخ)،حياق

الآنولكننا.الخالقاللهبفكرةمغلفةأيضاهناوالاضارة

أبانا،"اللهندعوأن-اللهابنالمحفيلأتا-نستطيع

.(:46غل،81:هرومبةانظر)الكلمةتعنيهمابكل

وأاحاجتنا5أو،كفاقا"المترجةالكلمةأصلفعرفولا-ب

وأزمنياالمقصردالمعنىكانإذاوعما،لهاالدققالمنى

ايونانجة،الكلمةاضنقاقمعرفةعلىيتوقففذلك،كمئا

الموضع،هذاغكلفيتردلملأغا،بهالجزميصحبماوهو

الكلايكية.الونانبةالكتاباثفيتتخدملمأغا؟

ي!،الغموضمنضىءفيها،الئرررمننجنا"عبارةأن!--

هوالمرجحلاحمالاأنالا،عموماالرأوالثيطاننمنىقد

منهاممرمفوىهنافال!ئر،الئيطانعنهناالكلامأن

.عادى

قكدرسالصلاةهذه!وعالربتدمةالنرض)4(

عاقيلماكلعلىيسوللصلاةالبسيطاكوذجوهذا.الصلاة

كا.للصلاةالصحيحةالأغراضاللهلأولادتقدمفهى،قبلص

أبانابهنخاطبأنبهيمكنبطأصلوبذاتلغوكةتعبراتتقدم

الروحيةالرغباتكلخلاصةتحملوهي.الئقةملءزالسماوى

لغيرتميمينمرذجأنهاكا،المنتقاةالعباراتمنالقيلفيموجزة

مانعة،جامعةبلغةالملخةرغباتهمعنالافصاحعلىالقالرين

هذهنحفظأنناومع.المما!أعصقعنالاضجللتليذوتكشف

يهمابطولهاالحياةإلىبحاجةأنناإلا،أظفارنانعومةمنذالملاة

بتها.إجالتحمقالأبديةكلإلىنحتاجكا،تمائامفهومهاعبنو

:(رستيالأفخاا)لرباءعشا-لربا

:المبارةعنخوذةمأ،(شكرااأى)،اأفخارستياوكلمة

في؟ضعر)فكلمة(،62:72ت)"وشكرسالكأوأخذا

يخ!31والا.(ك!أ!)حلاء)،سيساسمخارأهينيةناالو

مائدةأيصمىكا(،11:02كرا)"الربهـعاءهوتداولأ

عنبول!الرصولوبقول.(2ا:ا.كو1)،الرب

كأسوه(،61:ا.كوا)،البركةكأساإنها،الكأسا

ضركةأاكلمةيستخدم!(،2اا:.كو1)،الرب

.والكأسالخبزمنكلعلىللدلالة(فه!أه"8-كوينونيا)

باصمتعرفالربعاءخدمةأصبحتالرصولمطالحصروبعد

فاومن)،المقدصةالخدمة5أى(4!علأه،أ!ا1،لتورجياا

كلمةعلهاأطلقكا.(العربيةفي،القداس"كلمةجاءت

،نيوستيرمو"وكلمة،،نباقر"أى(ول؟ولة4)،يازصهـ

كانتلأنهاأيضاربماو،يةالسرلطبيمها،!ر!أىول!(54شح)+ه



لرباءعثا-لربا

المؤمين.منمعلقةدائرةيتغ

فيمواضعثلالةفيذلكونجد:الربعتاءتأسيس1()

؟(.22لر،41مرتى،26ت)الأولمىاثلالةالأناجيل

عثاء)الفريفةثاملاسطاوصفالولىصسرل11اضايقدء

:بالقوقمهمحرهفيعهامكتربسحلأندموهو-((الرب

.(:1123كوا،)أيضا!متثهماالر!منتلمتلأنمى"

الفريضة-صيىتأعن،اللالةالأناجبلفيالمتكاملةوالصورة

اليللماصفةالميقإدراكهرخم-انحلمرأنكيفلناتين

التلاميذبقهتقديروعدم،بهوذوخيانة،بهتحطأنتوثك

الفصحهذااكلأناضيهتهـضهوة:للافيهتيقو-للموقف

معه،تمامايخاوبوالملكنهم(،ا:ه22لرا1لمأتأأنقبلمعكم

لينهم.فيماالأولالمركزعلىالتنازعهوثغلهمكانماكللأن

ةبقولادإذ،الفاءإقامةوقتومرذ!!منىمجددولا

.(ا:422مرقس،26:26ت)!يا.كلورهموليما"

الوقتإلى(22.2:لوا1الفاءبعد5:لوقاعبارةوتشير

كو1،أ:ا3يوحناانظر)الفاءالربفيصحالذي

عثاءاممارسةهىالأولىالكنيسةعادةوكانت.(112:ه

وهى(،!م،!ول-ألمحبةو!ة)أ!"الأكالىو!ةابحد"الرب

الاحتفالعنمفصلاتمأصلاالفربضةنأي!أتعلىتويةدلالة

بالفصح.

الأفخارستيا،!مرضوعالراديكايونالألمانابقادوضعوتد

فيالموضرعهذاعنضىءدكرعدمإلىاوأضارو،لاض!اؤاموضع

إمحلفي،ىلذكرهذااصنعوااعبارةورودوعدم،حنايوانجيل

لوقاإنجيلفيالمبارةهذهوجوديشبونبيما،مرضإنجيلولطتى

بولىالرسولكتبهبمامعرفتهوإلى،عليهبولىالرسولتأئيرإلى

فيودلك،إطلاقالهسأطلارعمهداأنإلا،ضرعالمرمذاع!

ثابتاأساجاءاحزظل"بالركاء9أدمنالدامعةالحقيقةضوء

التعليمعناعلانهاكولش،للكنيسةالأولىالأياممنذالصبادةمن

الكلماتتعنهمماأقوىأوأوض!!،الكفاريةالمسيحبآلامالختص

هوهدا9ةالعاءلفريضةتأيهعندنفهبااتالهاايى

الذىدميهووهذا(،22:91لوا"عنكميذلالذممطجدي

الخطاياألمغفرةكثيرينأجلسيحفكالذى،الجديدللعهد

عقيدةتمائاينكرونالذينيهاجمأنعحبفلا(.628:2ت)

ذ!صكللمحويعواوأد"الربعثاء"ممارسةتاريخية،انكفارة

اصنحوا!:لهمتائلاالفريضةبحفظأتباعهيسوالربويأمر

يقولو!(.2وه11:42كو22:91،1لوا!لذكرممطهذا

عثاءالمصيحأس!لقد":(4!؟ء+ألأ)!بافينك9دكتور

سائرإلىتفافلركةفهو.الدوامعلىالكيحةلفائدةالر!

."لهاخماوليهوذ،مدلولهالتعطيهاالبركات

لرباءعشا-لربا

بعاةالميحيةعلماءيقبل:العشاءالربأسقى)2(

كاذالتالىاليوملأنجعةيومكانالصلبيوملأنالتقليدىالرأى

،(31أ:9يو،23:54لو،42اة5مرقى)ال!بتيوم

أولفي،ا!صليومالالمطايومفيالمبرإلىذبنالاءولأد

لو،2:ا6مرق!،ا28:ت)الأحديومفيأيالأصبوع

.(0:21يو،\24:

الربفيهصلبالذيايومهوكانالجمحةيومأنشبفرض

الأخير،الحاء"هلمعرفةمحاولةهيالمثكلةتصبح،بسوع

نأ.قررالأولىافلاثةالأناجلفإن،الفصحو!ةعقبحدث

هوكانالخيسساءتلايذهمعالمحأككالذيالحشاء

لو،1-41:217مرض،02-62:71مت)!الفصح9

ماءكانالفمحأننجديوخاإنجيلفيولكن.(61-7ش22

ودفنه.المشحعوتلعدالجصحة

:أننجدالمبهلةوباضراض

يوحناإيجلفيجاء؟-وصلبهالميحمحاكمة(يومأ)

ماوهو،"الفصحاصتحداد"يومكان-(41:ا9)

وكلمة.التاليايومفيكانالفصحأنضشايعني

ت)الأولىاللانةالأناجيلفيسواء!اصتعدادا

ابحيللىأو(،23:54لو،15:42مرقر،27:62

لمبتالصالقاليومإلىدائضاتير(42و91:93)يرحا

تد!!المصحاصتعدادامجارةوع!،الجمعةيومإلىأكط

.،الآلامجمعة!يومبب!اطة

يموععلىالمثتكينأن(:1828)يوحناامحلفينجد؟)ب(

يخةكلونيتنجسوالالكيالرلايةدارإلىهميدحلوالم"

."الفصح

الفاء9أنلناتذكرالأولىالثلاثةالأناجيلأنهيوالخلاصة

نأفيكريوحناأننحدليا،الفصحو!ةعفحدث"الأضر

الميح.ودفىموتبعدإلاا!صحبايحملوالمالهرد

غاليةقبلالفمحعملواوتلايذهالمسيحإنليقورأيوهاك

لهذهحلفيهيكونوقد،الدراتيستحقرأىوهر،اليهود

الفصحمنيأكلأنرتبيحوعالرلصألىالبعصفيرى،المثكلة

اسقتالفىفيصيحدثص!أنيعلمكانلأنهمرعدهقبل

يوعالربأنالآحرالبمضويرى،الفصحلذبحالرعي

،الثلاناءماءالفصحواكلواقمراذجاعةتقويماتبواوتلايذه

الجصعة.يومالهودغاليةاكلهلما

ماءالفصحاكلواوالمرييينالجيليينأنيرونمنوهاك

فأكلواوالصدوقيونالود!ةأهلأما(يخسانمن41)الخي!

الفصحاكلواممنوتلافيهيوعوكان،الجصعةمساءالفصح

حينالفطرمنالأولاليوموفي":مرقىيقولو.الخيرساء



لرباءعشا-لربا

تلاميذهلهقال،تمتدالفمحيكن!أي!الفصحبذبكونكانرا

.(41:21صتى)ه؟الفصحلتأكلونحدنمضيأنتريدأت

والخصر.الخبزهيالعاءفيالمشخدمةالمواد:المواد)3(

محرئاكانفقد،الخت!رغوالفصحخبز!نكانالحبزأنوالأرجح

خر)الميدأسبوعأيامكلفيائيل)صبنىيوتفيخموأىوجود

نيسواء،المواضعجمعفيالمتخدمةالكلمةأنإلا(21:91

وهي،كورنثرسفيالكنيةإلىالأولالرسالةفيأوالأناجيل

غرأومختمرعجيئمنكانوهلالحبزنوعتحددلا،خبز"كلمة

كانولذلك،فطر"وهيانحترلضرمحددةكلمةفهناك،نحت!ر

علالكناضغابيةجرتلذلك،،الفطوعد)يسىالجد

.الربعاءممارسةفيالحادىالحبزاستخدام

ابداية،نذللجدالمحلأالأمركانفقد،للخ!ربالنةأما

الحادةحسببالماءالممزوجةالحمرالأولىالكنشةاستخدتفقد

فريضةالربوضعكدماالمتخدصةالحمركانتإذاأما.الهودية

عاداتيخهتبتأنينبنيمرفأ،نحتمرةغرأومخت!رةخرا،الفاء

الأمرزالوما،الوقتذللثفيصاثدةكانتالتيالهودىالفصح

حصمه.يصمبخلافموضع

عامةتكونبصورةيكاد-الحاضرالحصرفيايهودوينخدم

ثم،الماءفياليلطوالالزبيببنقعالمصنوعالزيبخمر-

الفصح.و!ةفيلاستخدامهاالالمطاليومفيالحصارةاستخلاص

خمزاالفرضلهذاكتخدموننواكاالقدامىايهود)نالبعضيقولو

حوليبررالجدالزالوما.بالماءنحلوطةالقوامغليظةمنية

العهدفيالمستخدمة(؟هول.ه)،أونوس"اليرنانيةالكلمة

باتائمروعلىتدلأنهاأو،نحتمرةخمزاحرفياتفىوهل.الجديد

وا!دئين.القدامىايهودلدىجيذاالمعروفةالممزوجةالروجة

مجملونالناطرةالمج!يرنكانعثرالادسالقرنوحتى

عنالىءنف!و!قال،الزبخمرمتخدمينبالركة

ويققد(.الرسرلتومابشرهمالذين)الهنردمنالم!يحيين

مت)الميحاستخدمهاالتي"حد!ذااكلمةأنالبعض

تأيسهعنداشخدمهاالنيالخمرنوعيةإلىتشير(26:92

الآخرالجانبومن.الطازجالفعصيرأى،المث!اءفريضة

تحريماالممارصةهذه(،48*!)،براجاافيالالثالمجمعحرم

يكتفالغمرضمنالكئيرأنالواضحومن.بدعةبوصفهاتاطعا

أخرىبموادالحمرالقديمةالطوائفبحضاشبدلتوتد.الموضرع

أدان(م675)"براجا"عمعولكن،والبنالماءمثلغتلفة

الكيسةأن-عاتبصورة-وعدو-لدةالممارساتهذه

الحمراءالخحر-تفرياالبدابةمنذ-اضخدتالمشحبة

.الربدثاءممارسةني،خالصةأوممزوجةسواء،ا!تمرة

عصرنطالكنيسةأنسدو:الرسلعصرلىالربكاء)4(

نقرأ)ذ،للعبادةاجتماعصفي!بالركة)تحتفلكانتالرصل

لرباءعثا-لربا

ابخزوكروال!ثركةالرسلتعليمعلىيراظبونكانوا"أنهم

اخعصرتعاسرعانأنهإلا(،46و242:أع)أوالضلرات

جاءممانفهم!.الأجوعشالأولايومعلىالخبزكرممارت

وية5دا"ساتبتهكانتأنهوالرسائلالرسلأدالضرفي

عنمنفصلمكانفيالرحاليجل!كانحيث(الأكالى)،المحبة

بحضهمالاخوةتجل،الصلواتعنمحينجزءوعند،الناء

،61:02كوا)الأخراتتفعلوكذلك،مفدصةبقبلةبعضا

فيتجاوزاتبحضحدثتتدأنهل!دوولكن(.12:ا3كو2

لالرصفصحح،(ا:34اكو1)كوردئرسفيالكنبة

وهكذا،اللبستخكللاحاحمةبحباراتايجاوزاتهذهبولى

ممارصةأنو!حو.الفاءفريضةعنمكوبةمحلرمةأولوصلتنا

علالدايةفذمقصورةكانتكررثوسنيالكنيسةفيالفر!ة

.(02:7أعأيضاانظر،61:2كوا)الأصبوعمنالأولايوم

بعاءالاحتفالاتر:الرسلعمربعديخماالربعئاء)5(

البومفيأي،الرب!ومفي،الرسلعصربعد،البهبسةفيالرب

وعنبالكلمةالكرازةعنانفصللكنه،أسبوعسنالأول

بمغزىوتغثف-السابقةالفترةفيالحالكان؟-الصلاةاجماعات

اجماعفصلتموهكذا،عينكلتراهأنمنأقدسباعتارهسرى

هوو(ولكأ!سألمه"!!صا!5!ل!-مفورتيكبوكاميسا)ظينعولمرا

يا)المؤمنيناجماععن،للجميعالمفتوحالكيةاجماع

.الرببعثاءقيهيحتفلكانالذى(أللا!3ا!4اع!ولأ-فيديليرم

مشلزماتكلأى،والعسلواللبنوالزيتوالخمرابخزوكان

القالمالأضفوكان.طواعيةسهمالمؤمنونبهايأقي،المحبةوبة

،الحاءممارتفيتتخدمالتىالمناصرنهايختار،يالخدمة

امحسبوهكذا،(أفخارصتيا)ضكربصلاةمصحوبا.ذلك

وأ،ترابين)التقدماتعوا!،اهـأفخارستيااسمالفاء

أخذتأنوما.الذيحةمفهرمتلريحياثأوهكذا،،ذبانح"

الأسقفيعتبرأنلزائاأصبححتىالذيحةمفهوم!الأفخارصناا

الكتابلناويقدم.،الذليحة،يقدم،كاهنا"،بالخدمةالقاممم

فيالكيةفيالعبادةعنفكرة،الرصلتعاليم)باسمالمعروف

الطقوسحلت،الجكرالوقتذلكفيفخى،الثالثالقرننهاية

المموحمنوأصبح،الرسلأيامفيكانتالتىالعبادةباطةمحل

المعمدينالأطفاليتقدمأنوالرقيةالأفريقهالبهاشفيبه

جصدتأكلوالم)نه:القولعلىبناء،الربعاءفيللاضتراك

،(:653!و)أفيكمحياةلكمفليىدمهوثربواالانانابن

وكان.ذلكعلى!بالمحموديةالتجدكد!مفهومساعدوقد

المرضىإلىالمقدصةالناصرمنجقىمامجملرنالمامة

المؤفين.منوالمحبرسين

العقيدىالمفهومتطورنتابعأنالموجزهذامثلفيالمحالويحوزنا

المفهرمنبأالقولوكفى،لأوائلاالكيةباءآكتاباتفيللعئاء

بالنظرةعادةئعرفوالذى،للأفخارضاوالروحيالرمزممط



الربعشاءالرب

أوريجانوسأثالمنكثرونجمنهدافعقد،للعثاءالديخايكية

وغريغوريوس،الكبروباجيوسالفيصرىوورسابيرس

ريوسكووكركرلسنجدخرالآالجابوفي.وغكلهمالنازيانزى

النظريةعنلدافعونالدشقىويوحناالذبفموروحنااليي

نظريةإلى-بدورها-الماديةالنظريةهذهانقمتوقد.المادية

ودمهالمحج!دأباتحادابعدفيماغرفتايى،الطبيعتين"

ايي،الواحدةالطبيعةاونظر!ة،وخمرهالمقدسالقربانبخز

.ود!الميحجدإلىوالخمرالحبزأبتحرلابحدفيماعرفت

ضئايعرف-اللالينلآباءاأعظممنوهر-أوغسطيوسيكنلمو

نحمل،الركة!أنيعئمكانبل،هذه،التحول"نظريةعن

وأن،المؤنينلغير،لعنة5ولبهها،وحدهمللمؤمنينبركة

.،الايمان"في!كمنالمحجد!نالحقيقيا!خو

(أكطعة!؟لا44"+ول)،رادبرتباسكاصيوساوكان

لبهةكعقيدةالماديةلبظريةكاملةصياغةبوضعقاممنأول

الوقت،لبحضالرمز!ةالدبناميكيةالنظريةانتصارورغم.روما

3!-ولع8ددلحه51+وله3)،تورمنيوسنجاربر))داتةأنإلا

عر،الحاديالقرنمننصفمجلولأنهئت(م8801المتوفي

عامة.بصفةالمقبرلةالعمبةهيللحثاءالمادلمةالظريةأصبحت

والكناش-روماكنيةتعثر:والأفخارشاروما)6(

بكلمة،الأفخارضا5بئأنتعيمهاعن-بحامةالتقليدية

فيالمتخدمةالفاصرمادة"تحرل"شنيالتي،هـالتحول

منهيلدبرت"-مرةلأول-الكلمةهذهاضخدموقد.ممارصتها

أقرئم،لهعظةفي(م4311في-ا)4)أ،3ءه*وله+أه)،تور

الجدبدالتبيرهذااضخداممعالتعليمهذا،الثالث)نوتاالبابا

نأوبهد،م5121في(4ءطحط!3أءولولهحا)لاتيرانمجعفي-

ابخزصورةتحتالمذبحكلبالفعلعوجودانودمهالميحجسد

الم!يح،جدإلىالحبز-الالهةبالقدرة-يتحولإذ،والخصر

منذروصابهيةعيدةهيهذهوأصبحت.المحدمالىوالحمر

ودمهالمسيححدإلىيتحولانوالخمرفالحبز،الحينذلك

جعل(الحاءبتأيسهالمشحإنوبقولرن.التقدي!بكلمات

هـالأفخارضيا،بخدمةيقومأنيمكنفلاوعليه،كهنةتلافيهمن

والحمرأالخبز"كظل،التقدصمعجزةو!.ممرصكاهنإلا

هرجدجمدضىءإلىجوهرهماكطيخولانلبهما،مظهزاهماكا

الخبزصورةفيابظرعنمحجربانولكنهماودمهالميحجد

الحنصرين،هذينمنكلفيصجودبأكملهوالمح،والخمر

فكرةأما.المنصرينكلامنالتناولالضرورممطمنفيسثمومن

فهى،العاءعنروماكيةفكرةفيأالميحمعالثركةا

لأنذانه،ايحولا!يالأصاسةالفكرةأما،ثانؤيةفكرة

،إتربان"مجردمنهاكئر5ذبيحة"-مفهومهمفي-أالعاءأ

الذيحةهذهتغذكيوبيما،خطيةذيحة!القداس"يصبحوبهذا

الزمنى،المقابمنوتحيا،الميتةالخطيةمنوتحفظنا،الايمان

لرباعشاء-لربا

الحاضرين،لغربالنبماأفاقوتهالهافإن،مغاالمؤمنينوتوخد

قلبهو،القداس"أصحوهكذا.المطهرفيللموقيوبالنبةبل

علىطرتالنىوالكناضروماكنيةفيالعبادةكلومركز

بخها.

،نحول"تملبمالمصلحونرفض:والأفخار!تيلوثر)7(

الأفخارستيا،5واتجار،ودمهالميحجدالىوالح!رالخبز

وقوة،الكأسمنالعبوحرمان،،القربان"وعبادةذييحة

،الحشاءعنرومامفهوموكل،للمرقىبالنهأالأفخارسيا5

الحاءعناصرأنمن-للرئرالأصلالفكرتغيرماصعانولكن

وأصح-ذلكعلىوختم،الخطاياكفرانعلىعلاماتمجرد

الجدالأدىوتد!.والخمربالخبزودمهالمسيحجسدباتحادأيؤمن

قئلبحدربخاصة-(3،حعاكا44)اكارلاتامعالمرير

معكرالىنهائيالوئردفعال-(7لأهكله38)،ماربرج5صتمر

الحطورووضعتمم1524وفذ.الماديةبالنملر!ةالمؤمنين

المصيح-جسدابأنوتمك،كارلثتاتضدلحعدتهالعريضة

موجود-مكانكلفيووجوده،الكيةوقدرتاللهلارادةطبقا

الإلهيةفطبيحتهالعاء،أتحتو"(معو"،فيأحقيقة

المترهج.الحديدفيالحرارةكرجردابثريةالطيحةفيموجودة

أقروتد."هلاكهمالليؤونهفإالمخفينغيرالحاءلتناوذافإ

عمدةميهذهزالتوما.اللوئريرناللاهرتعلماءذلك

اللوثر!ة.البهبسة

جانبإلى"زوينجلى)وتف:والأفخارستيازوفجل)8(

بمرارةمخوهمنيشعركانالذي،للرثرمعارضتهفي"كارلثات"

يوعالربكلمات،زوينجلى5فروتد.الببلهذابالغة

هذا"أنأو،جديثملهذا5أنبمعنى!ج!د!هوهذاإ

فيمتكاملةصورةفيالرأىهذا.قدم،جمدىإليرمزالخبز

كل!لقأبنوان("ول-ءلم!!ل!ي)،ألبيرماثير"الىصالةر

مجردلشىبأنهلوثرتعليميصفحيثاوالزائفةالليسةالععدتين

!التقويمعيتفقلاطاءلقرأىهوبل1،نحببالينديمفكر

.ما!92في"ماربرج5مزتمرفيالخلافضقة6سحتوقد

تذكارأ!هافي،الأفخارشيا"عنزويخلىمفهومويتلجص

المشححفورزوينجلىفكرلمو.المحوموتلآلامرمزى

إتا!:قال-ذللثمنابقيضعلى-بل،الإيمانعنأ!ام

ىأ،الايمانحلالومن،الكلمةخلالمىبوجردهنستصتع

يعنيهعماونعمر،بإيماشانعتردىالحثاءلىفنحن،روحيةبكيفية

.،المحلموتتذكازاذلكونفعل،لناالايمانذلك

منكبيرقطاعزويجلىبهنادىالذىالرأيهذاتبىوقد

تتته.البروالكنان!

عقبدةمنموقفهفيكالفنكان:والأفخارقيكالفن)9(

لايجلىفزو،زوينجليرأىإلىنهلوثرالىأقربالأفخارصيا
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وحتمرمزأدهفيرىكالفنأما،رمزأنهمناكزالربعاءفيروى

عليهانحصلالتىموتهوبركاتالميحمعالركةحعية)ن.أيضا

فعاء،والكالفنوناللوئريينمىكلعيهيتفقأمر،الحيبالايمان

منرائحةوسيلةأيضافهو،تذكاريةخدمةمجردمنجذااكزالرب

كلانكارفيينجلزوجانبإلىيقفكالفنأنإلا.النعمةوسائل

الأفخارصتيا،فيللسيحجوهرىأومكاقأومادكطحضور

مجردمنأكزعمل!الأفخارضيااأنفيمعهيختلفولكط

على-يجلىزومنحدااكبر-أهمةبضعو،بالايمانالاعتراف

الميحأنفيلوثرمعكالمنويتفق.فاالحقيقىالاشتراكمعتى

الاتحادعلى-خاصةبصورة-ووركزالصثاء،فيبالفحلحاضر

منكلمع،التلاصأيتمالعشاءففي،بالميحللمؤمنالرى

فيينزللاالمحأنإلا.المجيدوضخصهالمسيحموت!بركات

.الصاءفيإليهالمؤشيصدبالحرىبل،للمؤمنالعاء

نأيالعشاءعنالكالفيينمفهرمفيالأصايةالفكرةوقتمثل

الروحبحكلكلهالميحبئخصروحياإتصالايتصلالمثرك

لكتاباتمدققدارسوكل.الأبديةللجاةيتزودو!ذا،القدس

هذاعنكالفنأفكارللاعتراهـبأنمضطرانفهمجد،كالفى

إلمط-ريببلا-هذا-سجعو،ماحدإلمطمحرةومعقدةالموضوع

أ-لاعه-جيعتفقولكن.وزوينجلىلوئربينالو!موقفه

:بأناممكعلى-عامةبصفة

.العشاءفيفقط!روحية،بصورةحاضرالمسيح1()

وليروحيةتكونأنلهذاينبحىالفاءبركاتفيالمئاركةأن)2(

أيضا.حمميماالوقتنفس

الاضتراكيالحىلالإيمانيمبهمفقطالحقيقينالمؤمنينأن)3(

قدللمخلصرالكفارىالموتنمطاثماركةهذهوأن،الحثاء

.العثاءممارسةفيالمحددةالرموزباستخداملاختت

:الربيوم-رب

ايولانيةالكلمةأنتديماالمققدمنكان:لغويا)9(

نحتصا9وأ"فيبالرا،ىأ(مم!ولأ!4لاه؟)أسياكوكر"

أنهاأثيتتالحديثةا!ثافاتأنإلا،تجةصجةكلمةاببالر

يظهرأدفبلالرومانيةالامبراطوريةأياملىالاستخدامكثيرةكانت

وأأالاصراطورى"بمعنىتتخدمفكانت،المصيحىالتأثير

ايتخدامهاأصحوبذلك-الامبراطورأى-أبالسيدالحاصا

!لأ.أمرا(الميحأي)أبالربالخاصابمفهومالميحيةفي

الاصبراطورأ!امفىأنهلافراضمبرر-الوالحعفيرهناك

مأقيصر:اليدهرمن"قضيةأثوتعندما،دوتيان"

الاحتجاجمنجزغاالكلمةلهذهالكنيةاصتخدامكان؟أالمح

قد!الرب!وم"تعبيرأنأيضاالجائزومنبل،قيصرعبادةعل

سنخدصاكانأنهيطوالذممي،أوغسط!بوماعلىردااصنخدم

حاصنجوع-مكرسةأيامعنليبرالامبراطوريةأجزاءبعضفي

الربيوم-رب

.،قصر9لمبادة-

سفرفي،الأصبوعأول"يظهر:الجديدالعهدفي)2(

كسر"ديهيمارسكانالذممياليومبأنه(02:7)الأعمال

أطالراورفاقهبول!الريمولأذالنصمذامننفه!أتا!.أالخبز

ابخز!كر"والإخوةمعيشتركواحتىترواسفياقاتممدة

.الأسوخأوللى

فيص":قائلاكورتترسلىالبهيةبولرالرصرليوصيو

"...ترمماخازنا.عندهنكموإحدكلليضع،أسبرعأول

بصورةهناأالحبادة5يذكرلاأنهومع(.ا:62كو1)

هوكانالأسبوعمنالأولاليومأنالواضحمنأنهإلا،صريحة

.العبادةمنجزغايمترالذىالعطاءلتقديمالملاآاليوم

جارةالجديدالحهدفينجدلا:الرسلبعدماع!دفي)3(

ماكتاباتفولكن(،1:01)الرؤياسفرفيإلا،الربيرمإ

يخقوق،الاشارات!!البهرنجد،صلالرعصربحد

لا5:-أنفاكيةوأصقفالرسوليوخاتلميذ-أإغناطوس9

ليومطبقايجونبل،بمدفيحاالت(الميجون)مجفظون

يومبدأأ:وأيفئا.!(المسيح)نورناقامأيضافيهالذياشب

يوموباكرا):وأيضا(.ا:82متالظر)،الاشراقفيالرب

.(1ة24لوانظر)"الرب

الئامناليومنحفظنحن":،لرنالا،الجوبةالرصالةفيجاءكا

،يومالأحديومأى-الأمواتمىيسوعالربقامميهلأنبفرح

يوم"وي!مونهلهمكحيدالمسيحيودومجفظه-الميحقيامة

ليومجذاناسبأالربيوم9عبارةاضخدامأنكا.،الرب

.(01:ارؤ)المقامالربعنرؤياهيوخافيهتلقىالذكط

الرطلةكابةقبلماإلىالأحديومحفطيرحع:الدابة)4(

أصلذاتصيجةتربةفينبتوتد،كورنثوسفىالكيحةإلى

لمأنهيدوكانوإن،ذلكبدأنىتحدبدبمكنلاأنهإلا،يهودى

الأولىالكنيةأنلموبل،تهانثأبدايةسالمحيةمعيثأ

لمولكن(،46و2:42أع)يومصفيللبادةتجتمعكانت

وضرورة،الأولىالح!اسةفبقور،طويلاذلكعلىالحالي!ت!ر

ماسرعان،المتجددينأعدادوتزايد،الويةالأضغالمزاولة

منوأصتى،عملىكيرأمراالوميةالاجقاعاتتللصأعبحت

يومهرلذلكيومأنسبوكان،للحبادةمحدديوماختياراللازم

الأفرادلعضأقإلا.الأمواتمنالربقيامةيوم،الأحد

زمنخىاليريةاجماعاتهمعلىالمواظبةفيااصتمرو،والجساعات

الوحمداليرمباع!باره!الأحدلوم"ظهوركادوهكذا.متأخر

تدريجيا.أمرا،للبادةالخصص

بيرواضحتميز-حالأيةعلىحدث:والبصالأحد)5(

البادةفيهتقامالذىايومهوالأحديومفكان،والشتالأحد



الربلوم-رب

نأينغىالطقشةللراحةيومافكانالحتيومأما،المجية

انظر،5:3غل)مرسىناموستحتكانواالذينجغيحغظه

ال!زأممحتدكونوافلمانحتونينكرالاعم!ما(21:02أعأيفا

يحد!لم،الرصلعصرفيأنهتما!االمؤكدومى.السبتبحفظ

بالنبةالأحديومإلىنقلهاأوالسبتنجيرمالمتحلفةللقواعد)جاء

فيتفررتالتى-!الراجبةالألجاء!أن؟.الأممنللسؤمنين

حفظتتضسلم-أورضليمفيواثمايخالرسلمنانحقدمجمعأول

نجد-اليض-علىبل(،92و:5128أع)للراحةمعينيوم

ضجبهقد-الدفيالالتزاممنكنرع-بذاتهيومحفظأن

كل)للمسيحإنكازايضمنأنهأساسعلىدرلىلالرص

كو)التيومحفظصراحةلالرصيدينكا(،أ.4:

لمجدمناباوراهمايفملأنالحريةللإلانذلكومع(.2:16

يومفيالحبادةممارسةأنوواضح(.6و:هأ4روية)الر!

-إذامثلا-الأربعاءيوممنقداسةاكزيومافهتجعللا،الأحد

.العبادةنجهافيت

وكانت،الماءفيتغكانتصوليةالرالخدمةأنأيضانلاحظو

مجىءاتظارفيمقدصايومابومكلمنتجحلالقويةالمشحيةالضرة

.اتظارهلطبهمالأمريطولأنيوقعونيكونوالمالذىالرب

اللازممنأصبح،الالتظار!مطاللما:اللاحقالتارغ6()

للبادةفتراتتخصيصلى-ومئاغلهاالجاةدوامةو!في-

حتى،الحياةروتينمنللراحةفتراتتخمعىأيضابل،فحب

الرحمةتعنللحسيحيةالأساسىالتعليمأن؟.شرةالبادةتكون

أمكنتى-ييرم(:7ا2مت)!ذيحةلارحمةأربد،

المتوامل.بالبالاضزافءبمنالاسئحفىأن-ذلك

موضعالمبادكطءهذهلرضعالحامةالقوإعدعياكةأنإلا

نإنقولأنويكفي.الجديدالحهدأزمنةبعدحدثت،ايمد

أحكامعنتمائامتبزةكاتالأحديومبالسبةالكنهـبةالقواعد

-؟733-+أولءاول)أألكوينأوكان.التيومحفظ

إلىالبتيومأحكامنقلتقدالكنشةإنقالمنأول(م408

الكيمةعقدةفيالساثدةهيالفكرةهذهزالتوما.الأحديوم

من-الاصلاحعهدفي-تمائااستبحدتولبهها،الكاثويكية

الميحيةالحربةجانبإلىامحارواالذينوالكلفوناللوثريين

-دل02و2:61ص،6وه:41رو-ة،ا:5غلعئلاافظر)

.(الأحديرممنبدلاالخيسيوماتخاذاقترحكلفنإد

منالمتشددونتمسكأن-ذلكسالقيضعلى-وحدث

ناموسياالأحديومبحغظوالاصكتبديةالانجيكانيةالكناض

.-المجطةالمجححاتفيرخاوةسلاحظوهمابب

حولوالمواقفالآراءتئبت:حالاالأمر-8لا!)7(

فىإجمالهاويمكن.بحفظهالمسيحيوالالزام،الردىيومطيعة

التالية:المواقف

الربصوم-رب

جمبهبمجياسبتاالأحديوميعتبرومو،الشتيالرأى(أ)

اليمضويخادى.الحثرالوصايامنالرابعةالوصيةعلبناءحفظه

بيرمالخاصةالوصيةفيالهامالأعربأنالرأىهذاأنصارمن

فييومخفصيصلل،بذاتهالسابعاليرمتحديدمرليمى،البت

يقولولكن.الناسلكلملزمة.الوصيةلأن،لتلكلاسعالأب

حفظيخجب،الناسلكلملزمةالو!يةأنحيث:الآخرالبعض

ايومأدقتترأىهووهذا.خرآيومحفظيىوالابعاليرم

الابع.اليوموسدافي،الالع

نأالم!يحىعلىيجب)نهالكنسىاللطانأنصاريقرل)ب(

المحتدلينبعضويقول.الكني!ةصلطانعلىبناءالأحديرميحغظ

رطه،طر!قعنالميحوضعهالأحدبرمتحدبدإن،نهم

يومبخصوصالجدورالعهدفيالواردةبالاضاراتويتهدون

الأولى.الكنيسةفيللعبادةالأسبوعىالومباعتبارهالرب

بحفظالتزامتحتلي!الم!يحينبأالأصلاحرحالنادى)%(

.الربيوميحفظأن-اللباقةبابمن-بحنولكن،يومأى

منرأىكلمنثىءعلىتثتكلالكابيةالفكرةأنلدو)د(

عنفكان،جهرديةتربةفيالميجةنجتتفلقد،الآراءهذه

السبتخصائصمىالكثيرالأحد-سميتميرأنالمنطقي

حاجةعلىيدل،للخيقةبالنبةالسبتووضع.اليهودى

الرابعةالوصيةاللهأعطىوقد.للراحةالأبوعفييرمإلىلانانا

أطسئافهى(،71-13:21جخروانظر)خاصةإصرائللبني

أديةمبادىءعلىتتلولكا.اسرائيلئعبعلىإلاتنطبقلا

ماوهو،خالقهعبادةنحومنالانسانواجبتقررأنهاإذ،أبدية

قداللهأنيوعالربذكروقد.للعبادةأوقاتتخصمىيتلزم

لمو.عيهجئاليكونلا،وخيرهالانانلحاجةالتجمل

)نبل،البتحفظأتاعهعلىتلايذهيفرضلمو،هويفرض

الناموسعهدمنغاجزكانالصبتأن!راحةيقررلولىلالرص

وأالميحأنإلىتلميحأو)ضارةثمةويى.المحفطاتهىالذى

منالأولايومإلىال!ابعايخرممنالسبتغئرواقدتلايذه

.الأسبوع

امحبقدالأبوعمنالأولاليرمأنالجديدالعهدمنونرى

أتناكا،ايومذلكفيهيلافيوظهرراتهالمسيحبقياعةخاصةأمية

اليومأنوالرطئلالرصلأعطلصفرفيميةمواضععننعرف

المهدأيامفيللمبادةانحصصاليومهوكانالأجوعمنالأول

استمرارعلىتدلالآلاءكاباتفيإليهالاضاراتأن؟.الجديد

يومامقبرا!صبحلمو،التايةالقرونطيلةللعبادةيومااعتاره

الرابع.القرنتجلوي!يمبايدرإلاللراحة

للراحةيوماالأحديومبحفظمحددأمرالمقدسالكتابفيولي!

ووئايومكليقبرأنالميحىعلىيجبأنهومع،والبادة

قدالمتضاربةالآراءفإن،وبلياقةعبةعناللهفييعبد،مقدسا
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الجماعاتأوباب

ونحتقد.للبادةعددةأوقاتحفظللىالناسمحظمدفعفيفئلت

يدفعأنبدلا،المسهح!وعللربالحقيفيايكرسأن

اليريةماكلهنحيفيه،،الربكلماحفظالىبالميحي

،الأمواتمنوقيامتهموتهذكرىبصغ،الربيعبدجانبا

.جدهلمجدالمسيحبةبالخدمةوتوم

:الجماعاتأرباب

فيوهي(.أأ:أ2)الجاممةنحرفيالعبارةهذهوردت

المقصودالمحنىؤالآراءاختلفتوقدا.عثبوتبحلاالحبرية

ها26:أخاانظر)،انحازن!كراس"بعضهمخرجمها.نا

وأالأمثال"أنهوالعبارةمفهومويكون،(21:52غ،71و

بماأضبهوذلك،االمقدسةالخازنتحفظأوتادثل،الحكماءأقوال

وبعتبرها(.91و228:1رؤانظر)تحذررمنالرؤكاضربهيختغ

مئلفهي،الحكماءلكلماتاوصفا("!ساظ!)،!لزخ)

.،مجمرعاتفيصئاربطتأوتادا

هم،الجماعاتبأرباب5المقصودأنأورضلبمتلمودو!تر

المهرة))الأشخا!!أنهيطاترجمةأفضلأرولدوالنهدريم،

((.منغرزةكأوتادهم،الحكيمةالأقوالبعفي

.،بالسكاذآهلةأوكب!ةابمعنىوعمويةعبريةكلمة

وهى:

لق)يعاريمقريةمعذكرتيوذاجالفيمدينة:الربة(9)

تلألراخفيذكرهاالوراد"ربوقي)هيأنهاوالأرجح(51:06

برخربةافيتقعوهي.العظيمالاكتحتسعصرمنالصارنة

إلىالطربقعلىجازرمنالئرقالىأبالحمسةبعدعلى،الحولة

أورشليم.

فقطربةأوعمونربةأ!ضاوتسمى:عمونبنيربة)2(

،92وا:2،26ا:ااصم،2ا:325،لق31:ا)تث

عامرس،25:ه،21:.2حز،02:اا.أخ،ا:727

.(أ:14

اييالوحيدةالعمونيةالمدتهيربة:جرالتها(1)

باصمحاياوتعرف،المتدسالكتابفيبالأصمذكرت

بحدعلىوتقع،الهاكيةالأرديةالمملكةعاصمة"عثان"

وادكييا.مجتمعرأسعلىلأردناخهرضرقيميلاوعرفىاثن!

هذهإنثاءفيالفضلوهـجع.عوقصهرالىتتدفقالتيعمان

علىالفياضالفزورالنبعهذاإلى،وجودهاواصتمرارالمدينة

صم2)أالمياهمدكنةاأيضادعتولذلك،الصحراءحافة

الىجادجطنصيبفيعروع!صد!ةوتقع.(ا:227
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.(52ة31يثى)ربةكأالرق

فياليها)ضارةأولفى:اهدسالكاليليداركها)لي(

الذىالمكانافهاعاقيل،(311:نث)المقدسالكتاب

.باضانملكعوجللصلكالثهرالحديدي2الربهكان

فالأمر،ايوأليتمننوغاكانالسرررذلكأنابعضو!رى

الحصربدايةفيحدئتالقصةهذهلأن،للطماءعيزازالما

.جذاالثسغالمطالحد!دكانحينكدىالحط

بايفصلتذكر،الححونونعاصسةالىائانيةوالإشارة

بتلكوتذكر،المدينةلتلكيوآببقيادةإصائيلبنىحصار

.(31:ا2-ا:11صم2)وبثثيداودقصةالمناجة

لكنه،المدينةمنباليايعالمحيطالجزءعلىورآباصتولى،قد

كلدلهمانلأ،الملحةعلىوكتول!ل!أقداودالىرصلأأرسل

بتةابعفالآن،الجاهمدينةأيضاوأخذتربةحاربت

قيدعىالمدينةأناآخذبلاوخذهاالمدينةعلىوانزل،الحب

وحاربهاربةالىوذبالمبكلداودفجع.علهاباحمي

.(3-ا:02أخ13،1-21:72!م2)-،وأخذها

محتايم،الىجاء،ألالومابنهوجهمنداودهربوعدما

ثوثييينممنكانالذ-شالأصدقاءبحضمنمعوناتفجاءته

.(92-:7127صم2)عمونبنيربةملكناحاشبن

علهاأقام،ربةعلىاصتولىأنبعد،داودأنواضحاوعدر

.ناحاشنجىمنآخرملكا

أسبحتقدربةمد!نةكانتالنيعاموسزمنوفي

الىحدودهااقدتالتيالعمونيينلهملكةمتقلةعاصمة

قوةمنغزواتهمفيالحمريخينمنبداماوببب.جلحاد

:13اعامرس)ربةمدينةبخراباببيعاموستتبأ،بربرية

نفىينزونالحمونيرنكان،النبىإرمياأياموفي(.41و

إريا)أيضامدينهمخرابعنإريافتنا،جلعادفيالاقليم

.(3-ا:4!

بابلملكأنأولافتنبأ،الحمونيينعنمرتينحزقيالوتبأ

فيهاسيدمرالتيالغزوةنفسفيربةمديةصيأخذالكلدافي

هذهضنجوالعموننعاصةأنالا(12:03حز)أورضليم

منالمرقبنيأيدىعلىفيغتدمكلهاوأما.التدصرعنالمرة

.(7-ا:25حز)الصحراءعرب

،مرحانوادىفيالصحراءسةعلى-بةاوكانت

طويلة،صنينمدىعلىربةثراءصبب،العربمعوالتجارة

مرعىأخرىمرةصتصبحالحمونيينمملكةبأنحزقيالخا

إلىالصحراء!انمنالقباللهذهعودةببصحراويا

عليما.البادة

بحدربةإلى)ضارةأولنرد:العهد!نبينفيماتار!ها)بر(



ت!بز

!ةءعروعير.
.....موآلث...،ربة

:موآب
حارسقبر

..ة-صو

جال
أريحا

ومأد
سعير()

)فيلادلفيا(عمونبخيربة

اشلاءناجةفي،القديمالحهدأنحارفيالمدكورةالأحداث

باصمذلكبعديهتلذلك،عليهافيلادليوسبطيموس

طيلةالاصمهذاتحكلرظلت.لهتكريمااحمهعلى،يخلادلفيا9

أعمرنربة"القديمالاصمأنولو،الرومافيالحكمعصور

أنطيوك!استرلىوقد.الاريجةالكتبلطمراتعدةظهر

عادتثم.طويلحصاربعد..مق812فيالمدتعلىالكبير

رومانيةمدينةوأصبحت..مق991يالمطالمةنفوذةدائرإلى

الأولالقرنوفي..مق63فيفلطينعلى،بومبى"باشيلاء

الذ-كأابطيين..مق03فيالكبيرودىهيرهزم،الميلادقبل

الوقت.ذلكفييبهونهاكالوا

مطنإحدىالروعانأياملطافيلادلفيا!أصبحتوتد

أقمىإلىتقعكانتحيث،(الضرالمدن)ديكابول!
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ليبزر-رئي

.المدنهذهصتالجوب

فيالغزيرةالمهاهنجالعكانت:الأركيولوجيالارغ)د(

أعحادمىولدو.يخالتارمدىعلىالمدينةبقاءصرهىالم!طقة

الحصرفيبالكانمأهولةظلتالمدينةأنالأثريةالحفائر

والعصرالحديثالحجرىالعصرفيثم،القديمالحجركط

البرونزىالعمرينفيبالكانمولةمأكانت؟.الطباشيرى

وكذللث،(اثالثاالحديدبالحصرعدايخما)شالحديدممي

الرومانجة.الهيميةالعصورومأهولةكانت

المدينةثراءمدىعلىيدل،الهكوسعهدمن!روهناك

العصرإلىررجع-رانعمعبدوهاك.العصرذلكي

ونصفيليننحوبحدعلىخلويةبقعةفيالجأخر-البر،نزي

نأالمكتثفاتوثراءالآثاروفرةمنويتفح.المدينةمنالجل

الرقإلىايرص!البحرمنتقلكاتونفيةواسعةتجارة

الثماللينالمألرفةالتجارةإلىبالاضافة،ربةمدينةعبر

الأردنشرقيإلىإصائلليوعولتجيلودلك،والحنوب

شبهلينالنجاريةالطرقأهم!ايمروكاد.موسىبقيادة

ودثق.الربيةالجزيرة

ثمنفأ،القلعةتلفوقالقائمةنطيةواليزمانيةالروالمبالطأما

فيالأرضرشراءنكلفةأذكا.تحالاشبهاهـماتزالأنس

اينقيبعمليةتجعل،القلمةحولالحديثةالمديخة

بالمدتالمجطالحائطويبر.ايكاليصباهظةالأركيولوجي

منالباقيجدالرالأثرهو،الحديدىالعصرإلىيرجعوالذى

الكتابية.العصور

ترجعالأرضسطحفوقالقائمةالأركيرلوجيةالبقاياأما

وأوائلالاليالقرنمنبخاصةوماليالروالعصرإلىلاتقركلها

والعصرالبيزنطىالعصرصتوكذلك،الجلاديالثاكالقرذ

وهر)الكبيرالمرح،الرومافيالعصرآئاروس.الأموي

تعوكان(اقيضخمةصلدةصخرةفيجزئامنحوت

فييستخدمالمرحهدازالوما.شخصآلافضةلنحو

آخرمسرحيقعمهمقربةوعلى.الحاصةالماشاتلحض

شوارعوأطلالللمياهوقناةوحماممبدانبوجد؟.صغير

العصرمنالفخمةالمافيوهذه.الأعصدةجهاتحصكانت

منالجافيعليهكانتمانرىفهاإذ،كبيرةقيمةلهاالرومالط

عنفكرةنكؤنأنمانستعليعبصاجةساريةأضكال

زيارةعدوال!امرةوأرمجاأررضليمعلاكانتاييالمورة

لها.يوعالرب

رئوني:-رثي

كان،أمعلهأوسيد!ممفىأرايةكلمةأصلأوهي

نحاطةلىالودواستخدمها،صادتهممخاطةلطالميديتخدمها

ربح

استخدتوقد.نهملأوتعظيئالهمحترائااومملميمعظمائهم

وقد.يوعللربمرةعئرةواثتي،المحمدادليوخامرة

،7إ23ت)أجدىأبكلمةكثرةمراضعفيترجت

(4:ها21،4:ا1،اهةا.،9:ه،مرتى94و262:ه

،326:،4:أايو)!معفم"بكلحةيرحناإنجيلفيوترجت

بلفظهامرةدكرت؟(.11:8،أ:62،2:ه،43:ا

بلفظهاومرة(،38:ايو)أيامعلمتفسرهالذىربى"الأرامى

.(61ة02يو)يامحئمتفيرهالدىأربرر"

مخاطبةفيالكلمةهذهاستخدامعنتلايدهالربخهىوقد

.(01-:238ت)إخرةجيا3لأبحضابحضهم

:زئان

وجمعها(ا:6يونان)والنويةالملاحينرئىهوالرتان

فيهاومامنوكلالفينةعنلالأوالمئولهوئانالرو.أبابينرا

ؤر،72:11أع،92و82و72و72:8حزالملر)

81:71).

ربيت:

تخمعلىمدية31وهو،،جمهور!مفاهاعبريةكلمة

"دبرة9نفهاهىأفهاوالأرجح.(2.:ا9يى)ياكر

ي!اكرنصيبمنأعطيتاقى(672:أح21:28،1!ق)

الرجمةفيذكرتأنهاوبخاصةاللاوييرعائرمنجرشونلبني

ولعلها."دبروت9باسم(91:02)يئوعسفرفيالسبعيية

وإلىجلبوعجبالعنا-لنولىالقمفيالحاليةأربا5قريةهى

.إإبصاؤ)منالثصال

ربح:

اقرضهماعلىزيادةمذالمقترضيدفعهوماالمكسبهوالربح

العئنبيرالفرقهوالاقتصادعلموفي.خا!لروطوفقا

.الانتاجونفقة

قرانيننمتفقد،العصورأقدممنذمعروفاالربحوكاذ

تحديدعلى-ابراهيمعصري-الأولىبابلحضارةفي-رالميحمو

وقد02%عادةالعرهداوكان،وصالفعلىالفائدةصر

وإذا.الألواحدعضفيجاءكا%31إلمخأو211إلىينخفض

إلىيرتفعالعركان،ضهرينخلالفيالدينالمدي!يدفعلم

/.18.

الحضطةكانتبل،بفائدةاطلإقراضرغاموضوفقطالماليكنلمو

والأرباحالقروضأنلدولا.لفائدةتفرضوغيرهاوالبملوا!ر

الرباعنال!ثريعةنهتوقد.إسرائيلفيعدمعروئاأمراكانت
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القبيحالربح

:2536لا،2ه:22خر)اثيليينالاصبينوالمرابحةوالربح

يقرضواأنطمسمرحاكانولكن(،23:91تث،37و

الحكيملأنالمعقرلحدودفيواممن(23:02تث)برباالأجنبي

يحمحه"الفقراءور-فلمن،والمرابحةبالربامالهالمكز5:يقول

.(:288أم)

منوالمراجكةالرباوأخذوا،الثريعةاصائلفييحفظلمولكن

إريا،5611:)شالظر)بذلكالأنجياءنددخىإخوتهم

.(17،22:12و13وأ:88حز،ا8:.،6:13

الثعبوصرخ،الأمراشد،الابلىالبيمنالعودةوبعد

أنمعئدةبخهموووالولاةالعظصاءوبكتحذافغضبنحياإلى

حقولهمأمنارتهوهمابردوأمرا%تتحاوزتكنأالفائدة

والحمروالفمحالفضةئةمنوالجرءويوتهم!زيتونهموكروعهم

-ا5:غ)ذلكفيله!قدرةواخوتهنضمهوقدم،والزيت

13).

انظر)الثرورلكلأصللأكاالمالبمحبةالجد!دالعهدنددوقد

مماذا":يوعالربنالوقد.(6:24ت،601:فطا

ت)،؟نفهوخركلهالعالمربحلرالانادتفع

قدفهذارجمكالطكانما5:بولىلالرصويقول(.2:هأ6

الممبحمعرفةففلأجلس..خسارةالميحأجلمنحسته

نفايةأحاوأناالأضياءكلخسرتأجلهمنالذىرفىيوع

.(8و3:7في)،الميحأربحلكى

منموضمهافي"ومديندين"مادةالىألضاالرجوعالرجا)

1.(الكتايةالمعارفدائرةامنالالثالمجلد

القبيح:الربح

وألمركزاصتغلالآيخهوالطمعالربحفيالمغالاةهوالقبيحالربح

طريقهفيابناهيلكلما:البيصصوئيلابنيع!ونقرأ.خدمة

صم1)!القصاءوعوجارضوةوأخذ)المكبإلىمالابل

8:3).

..لومبلا"يكونأنيجبالأسقفأنالجدكدالعهدقوجاء

.(5:2بطأ،:7اقي،3:3تي1)"القبيحلالربحطامعولا

طامعينولا..وتارذوى"الماسةيكوذأنيجبوكذلك

الكذبةالمعلمونكادليما.(ا3:اقي1)،القيحبالربح

.(11:أقي)أالقبيحالربعأجلمنيجبلاما)بعلمون

يس:وبسار

منالمجلدهذافيأالخصيادرئيىأمادةإلىالرجوعالرجا

.إالكتايةالمعارفدائرةا

06

رباط

ربشاقى:

وأيد"بممنىأرلصاالأول،مقطحينمنعركب31

نأأى،!الاقي"الأرايةفيومفاهاأضاقي!والثافي،رئي!

ا!ظفاتولكنأ.القاةرنيى!هو!ربناقى)محنى

كانفقد،قدزاوأرفعأثهلمحنىالكلمةلهذهكانأنه6لتيثةالحد

الرطة.رؤ!اءرئشعلىبالحرىأوالضاطكبارعلىيطق

ضحاريبأر!لهمالذينالرؤطءمنواحذا،رب!ئاقى"كان

كانتايىأورضليمتسليملطبواباري!ورترتانمعأشورملك

27و26و91و:1817مل2)أشورجث!منالحصارتحت

3!و12واوا4و2ة36إكأ،8وا:37،94و28و

إلىلخيقعنالثلاثةالرؤساءذبوقد(.8و374:،22و

الملكعلىمناداتهموعد.العياالبركةقناةعدووقفواأورشليم

علىالذىحلعابىألياقيم9همللحلكممثلونإلمخرج،حزقيا

فأبلفهم!المجلآسافبنويواخ،الكاتب!ضبةاليت

رثاقىسسخرو،أضورملكسحرقياالملكإلىرسالةربثافى

مصرملكعلىالإتكالإنقانلأ،مهينةبطريقةحزتباالملك

نأكا،عل!ايتوكأمنكفتخرقمرصوضةقصةعلىكالاتكال

نأيقدرلنلأنه،وراءهامنطائللا!يهوه"الربفيثقتهم

التيبالحرايةييهلمألاحزقياالملكفدوبرفأله.يخلمهم

يفهمهاالتيبالأرايةبل،الررعلىالذ-شالثصيفهمها

:رفع،الطبهذارفص!رثاقى9لكن.حزقياالملكمدوبو

ويستلصوالهفيفتنعواكلامهالثعبكليمعخىأعلىصرته

لكيبدكطأرصكوإيكجدكإلىهل:رثافىلهمفقال05له

ثم..الورعلىالجالينالرحالإلىأيى؟الكلام!داأتكلم

اععوا:قائلاوتكلمباليهودىعظيمبصوتونادىرلاقىوقف

.(35-:8127مل2)،000أضررملكالحظيمالملككلام

نأوالخداعالكاذبةماللآوا،والوعدبالرعد،قىرثا9لوحاو

نأإلا،أضورلملكوالاشلامحزقياالملكخيانةإلىالثبيدفع

مجيبوهواالبفكت9:حزقيالأمرأيناوقفالثحب

.(:1836ما!3)!تحيرهلاقائلاكانالملكأمرالأنبكلمة

مل2)لنةمجاربأشورملكووحد،رثاقى"رجعذلكوبعد

91:8).

فقد،الثقافةعاليرجلأكان!رشاقى!أقنتتنهاومن

كان؟،لغاتبثلاثتحدثأن-الأرجحعلى-قادزاكان

وروحبالشجاعة-الحربيةقدرتهإلىلالاضافة-يتصف

الغطرسة.

:طوبا

دائرةامنائارالمجلدفي،جلامادةإلىالرجوعالرجا

.إاليهايةالمعارف



زئع

زثع:

أيضا.الداروهو،الربيعوقتفيهئزلالذىالموضعهرالرئع

للكتابالعربيةالترجمةفيواحدةمرةالكلمةهذهوددتوقد

ربعه"تخربلا.الصديقلمكنالريرأيهاتكمنلا5:المقدس

قد-(ببةالعرمنقريةوهى)بةالحبرالكلمةولكن(.42:51أم)

،أ.65:،35:7إش)مراتثلاث"مربض5إلىترجمت

.(05:6إرميا

زئع؟

:أحزاءأربمةمنءجزالرثع

ة(:1242مر)فلينيعادلأالربع5كان،النقودمن)1(

يعادل(الرومانيةالقودوحدة)الرومانيالأصاريونوكاد

.الدينارغريمادلكانالأياريولىأنكا،أرباعأربعة

الرحا.المملكةإلاانق!تأتامأربعةمنقمالرثع)2(

دائرة"منالمجلدهذافيأربعرئيمى،مادةإلمطالرجوع

.،الكنابيةالمعارف

بع:رأ-بعةرأ

يقبره(العبريةفياللمظنجضىوهو)،أرلعة"العدد

ويتكرر،مفدعئاكاملأعدذا،الثعوبمنوعيرهمالصراليون

والجديد:القديمالعهدينمنكلفيكثيرأور:ده

تك)الحنةفيأنهارأربعة!هاك،الكمالىإلىلعةأرالعدديشير(1)

،72:دانيال،379:خر)السماءرياحوأربع،(2:01

مرتى،42:13ت،ه:6زك،8:1،11:4

،(أ:12اإكأ!الأرضرأطرافوأربع،(13:27

الترواياوأربع(،7:1،02:8رؤ)الأرصيازراب!وأر

صةإلىسنةسيذهبنإسرائلنجاتوكانت.(1:91أى)

قض)النةفيأيامأربعةالجنعادييفتاحبنثعلىليخن

أردعةالأصباطأفصبةفيالقرعةكانتماوكثبرا(.4.ة11

إليهنحمياأعداءأرصلوقد(.12:8،:917يث!)مدن

المهلكاتسأنواعأربعةوهناك.(6:4غ)مراتأربع

وكذلك،(:3ا5إريا)ضحهتأديبالربإليهاأوكل

حز)أوهـشلىاعلالر!يرصلهايمةأأحكاأربحة

أكي)سلهمنأجالأردتأيوبرأىكا(،14:21

42:16).

رأىفقد:الويةىاشدكثيرا،أرلعةاالعدديتكرص)2(

تمثلأالبحرمنصاعدةعطيةجواناتأربعة"دايخال

أمعتبرةقرودأربحة9و(،71و7:3دالى)!كملولعةأر9

النىزكريرارأى3(220و:8!لمداليال)ممالكأربعتمل

بعوأ-بعةرأ

إصائيلويهوذابددتالىالأربعالقوىتمثل،قرون"أربعة

هم!صناعأردعةو)(،02-ا:18زك!وأورشليم

،(21-:18ازك)الأمقرونأربعةصيطرد،نالذين

منخارجةالأربعالسماءأرواحاتمئل،مركباتأربعو)

أما(.ه-أ6:زككلها")الأرضسبدلدىالوتولى

أوجه،أربعةواحدلكلحيراناتأربعةرأى!قدحزقيال

؟(.22و6و:هاحز)اليهعرضتحملأجنحةوأربعة

أربعةالعرشوحولالعرشو!ي!:يوحارأى

،7:أء،ا:41،6و8و6ت4:6،5رؤ)"حيوانات

والرمللساعة"المعدينأالملائكةوالأربعة1(،ا:94

أ:914رؤ)،الناسثكيقتلوالكيوالسنةوالحهر

الأنجيمامقايي!ومراتعدة،أربمة!كلمة)3(و!دت

المفدصة:

28:،25،26،27حز)الاجماعخيصةفي(أ)

17،36-.!!)

(924:أخ7:2،1مل1)صيمانهيكلفي)ب(

:42،:ه41،41ة04حزأحزقالميكلفي)%(

إخ!(..02،43:41

عدةليثلالةالعددمعبالادل،أربعة"العدداستخدم)4(

وأ!ضا:(.92و24و2وا18و1ه03:أء)مواضع

مناسابعوإالثالثالجيلفيالأنجاءفيالآباءذنوبأفتقدلا

تث،41:18عد،7ة34،ه:02خر)أمفضى

يحتر!أربعون9أي،عثرةفيمصروبا"أرلعة9العدد)5(

نوحأيامفيالطرفاناستمرفقد.مقدضاخاصاعدذاأيضا

ايلإصبنووأكل(،7:4تك)،ليةوأربعينيوماأربعبن!

البريةلطوعاشوا،(16:33خر)سنةأربعينلمدةالمن

موسىومكث(.1033،32:31؟عدد)!عائاأرلحين

،24:18خر)ليلةوأربعينيرماأربعين"الجلفي

صة!لعينأرالأرضاصراحتا؟(.9ت9تث،43:82

يعحلونإصائيلبنوعارثم".(3ا5:،311:قض)-

أربعينالفلطييينليدالربفدفحهمالربعيىفيالر

سنةأرلعينلحبهعاليقضىوتد.(ا:ا3تف!)أسنة

جاءبأصةأربعينابنمرسىوكان(.؟:18مم11

البريةفي!وعالربوصام(.7:23أع)إخوتهيفتقد

منالميمنجامةولعد(.4:2مت)ليلةوأربعين!وطأربعين

.(:3اأع)،يوماأربعين9لتلايذهظهرظلالأموات

وفي)ثمانونأىكر-كأيمضرولا4أرلعة9اسدداتكرر)6(

إريا،303:قض.7:7خر)مرازا(ضيمونيمالعرية
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مربع

(.:2:37،617لو،ه:14

بنى)قامةضوفكانت،ضخئاعم!ا،أربمصلالةاالحددثمل)7(

واصطحب(.لأ51:3تك)،أربحمائة"مصرلي)صائل

كا(.ا33:تك)!قوبلملاتاةرجلأربمملالهممهعشو

،222:صم1)"أربحماثة5داودمعالرجالعددكان

أربحملالةالبعلأنياءوكان(.17وا.03:،25:13

18:91مل1)أربحمائةالصواريوأنجباء،وخمين

اخآبأيامفي)صائيلبخيأداءكانوكذلك(.22و

.(22:6ملا)فيأربمصائة

كانفقد،جذاضخئارفئاضشل،آلافأربعة5العددأما)8(

المبحين"منآلافوأربعة،ابوابينمنآلافأربعةناك

آلافأربعة"لليصانوكان(،23:هأخ1)،للرب

صغالذىالمصرىأخرج؟.(52"9أخ2)،خيلمذود

وأضع(.:1238أع)القلةعنرجلآلافأربعة،الفتنة

ت)والأولادالنساءعدامارجلآلافأربمةيوعالرب

59:38).

كانضد،للضايةضذارقماثمل،ألفأربعماءلة5والحدد)9(

أربعمائةاللهضحبمجمعفيالمصفاةعندالمجتمعون)صرائيلبنو

وضم(.17و02:2تض)الشفيحملونرجلألف

فضموربعامأما.الجبابرةمنألفأربحمائةالمللثأبياجيق

جبابرةمختاررجلألفثمانمائةأى،الحددهذاضحفجثه

.(31:3أخ2)سبأ

مربع:

وزواياه،مش!اويةأضلاعأربعةلهمتوفدسىضكلالمربع

،ا27:خر)،مربعا"امرقةمذبعوكان.قاثمةالأربع

03:2،)خرالبخورمذبحكانوكذلك(،38:\

صدرةوكانت.مربغاكانالعلوىسطحهأنأى(،372:ه

وكانت(.28:16،93:9خر)،مربمةاالكهنةرئيى

مربحةصيمانيكلفيالنحا!ىبالبحرالملحقةالمراحضأتراس

مربمة،حزقاليكلفيالداخيةوالدار(،731:مل1)

في،القدستقدمة،كانتوكذلك(،:0447خر)الثكل

.(48:02حز)،مربحة"رؤ!اهفيحزقالرآهاايىالمدينة

ؤر)"مربعةارؤياهفييوحنارآهاالىالجديدةأورضليمومدية

12:61).

.ايامامماللبفكرةالمربعالثكلو-سحى

بع:راأ

جيث!فيجنودأربحةمنمكونةمج!وعةتحني،الأرابع"

سوهيحرأرابعأربعةإلىبطرسشثموتد.(21:4أع)دسهرو
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نرباتفيجنودأربعةمهاكلمجحوعاتأربحةأي،الجنني

كرةلكلطعاتثلاثأى،اليلطواللهمالمحددةالحراسة

أغرياسهكلودسكانالذىالرومافيالنظامحسب،حراسة

الحضارةصبة)ضفاءعلىيمملونالهرودييىنفكان،يتب

لغةوجملوهااليرنانيةاللغةواصخدموا،الهود!ةالأمةعلىالهلية

اوفى.اللو

حتىالمثددةالحراتتحتأنطونياقلعةفيبطرسؤضعوند

قتل5مثلماالفصحبحدفبهالاعدامحكمتنفيذهرودسيضمن

الابقةالطةولط(.:2ا2أع)بالسيفووخاأخا،يمقوب

عكرونبيننائمابطرسكان،الجلادلبيفبطرسلتقديم

أحدالىبل!لة!ربوطةلمدكلفكانت،بلتينمربوطا

فكانا،الأربحةمجمرعةمنالآخرانالعسكرانأما،السكريين

عأ)والثافيالأولالمحرسوما،الجنلحراصةالبابتدام

اللهإلىبلجاجةصلاةفهاتصرفكانتالكيةأما(.ا.:21

عبرخىبطرسوقادوأ!ظهالملاكفجاعو.(ه:21أع)أجلهمن

المديةالى!ؤدىالذىالحديدبابالىوأياواثافيالأولا!رسا

فارتوللرقتواحذازقاقاوتقدمافخرجا،ذاتهمنلهمافانفتع

.(21:01أع)،الملاك

:أضافأربعة

العهدفياحداهمامرتين،أضحافأربعة"العبارةهذهوردت

قصةالنبينائانقصففدما.الجد!دالعهدفيوالأخرىالقديم

كان،لصمهوهيأالفقوالرجلنعجةأخذالذىالغنيالرجل

د2وذلك/الفاعلالرجلتلأن:الغنيالرجلعلداودحكم

.(21:6عم2)أضعافأربعةابعجة

عهذانفسهعلىفطع-أربحافيالفار!نرئهس-زكاأن!

أربعةأردبأحدوضيتقدكنتإنا:تائلايوعالربأسام

.(:918لرا،أضعاف

يقصيكان،اللبأوال!رقةتانونأننفهمأنيمكنهذامن

الحدكانذلكأنباعتار،أخذهماأضحافأربحةالارقيردأن

بأنتقضىالقديمالعهدفيالريصةوكانت.للضوبةالأقصى

بلأشتين(!وضالسارقوجدفإنا:باثنتينالارق!وض

!احبهوجحدبالربخيانةخانهمنوكان(،7و22:4خر)

عليهوور!د..سلبهالذىالملوبءسد..سلوباأوأمانةأويعةود

.(6-أ6:لاا"لأثمهبذيحةالربالىويأق..حمه

وأجمهورمعناهولعل،بالضبطسناه!علملاعبرى31

:(،ونمراعروا5مفاها-العربيةاللغةفي-فربلرا)،!صرة



،23:33مل2)حماةأرضفيمدنة31هو)1(

الحالإلىقراكبلووطسبنصتةنحوتجمد،سوريافي(52:12

في،ضاتونا315عيهايطلقوكان،بعبكمنالثرقي

في.الثاورمي!الثاكتحنس!أكاممنالغديمةالمصركةالجلات

في..مق806فيفلطينعبربحملةمصرملكنخوفرعونتام

عاولةوفي(.35-23:28مل2)يوذاملكبوشاأبام

الحبفأقام،مجدوفيحيلاله!وضياضد،فرعونتقدملايقاف

بهذا!نهوفرعونيصعدلمو،أييهووضياعنعوضاعلكايهوآحاز

فيالشرعمل)جهوآحازلأنالمهاعنهورضلمكا،الثحبيالاخيار

فأسر،(.23:32مل2)،باؤهآعملماكلحبالرببخي

فييملكلكلاحماةأرضني،ريلة"فييرآحازنخوفرعون

نخو،)أنول!دو.البلادعلفادحةغراعةفرض؟،أورضلبم

قاعدة"ربلة"منوجحلالوقتذلكفي،العاصىخرإلىو!ل

وغئرووضيابنأياقيم5هويهرذاعلىآخرحاكئانخووأقام،لجيثه

.لهوآحازاكبرالأخوهو!بهو!انيم"إلىاحمه

ملكنصرنبرخذكدالىاليطرةانتقلتق.م.506وفي

فيالحريةلحمباكممركزا،ربلة"منالبابيونفجعل،بابل

نبوخذأقامهالذىالحديدالملك-صدفياصحىوفد.فلطين

علىوتمرد،ببلالتبيةتلكمقاومة-الأورشليمعرشعلىنصر

هربأورضليمنمرنجوخذحيثىحاصروكدما.بابلملك

بابلملكالوأمعموه5أريحامنبالقربأصروهأكمإلا،صدقا

صدقياعينيوقلعوا،عينيهأمامصدقافيوفتلوا..ربلةالى

\25:مل2)،بابلالىبهوجاعوانحاسمنب!ل!لتينوقيدوه

.(72-2،:25)رياأيضاانظر-7-

ربلةمدينةموتع

اثبوو-بوةر

ثمانبنمخولعدعلى-الأحداثهذ.مرح-ربلةوتقع

الىكلوتزا88غوبعدوعلىحماةمنالجنوبالىك!لرمتزا

ياحمهاتعرفزالتوعا،حمعى"بث!ةوأعلى،دشقمنالثسمال

القديم.

الهنايغفيتتحكمفهى!را!جيااسترمرقاربلةموقعوكان

بهتكلرخصيبعلو!في،العامينهرتغذىايىالوفكلة

حماةالىقتدالتي،لبالمالمراعيوكذلك،التيةالقمححقول

العدمة،التجارةطرقفي،ربلة5تتحكم؟.والفرات

ماوأرضممربينالمتو!ةالمنطقةفيالحربيةالطرقعلىوتسيطر

،الطرقشالعديدمفرقكدتئعربلةأن!.انهر-نبين

عدةبعدوعل.ودسثقوفلطينيخيقهعلىوتشرف

علىالجبالبينعصورةطر!قتوجد،منهاالجنربالكيلومترات

عنبالدفاعقليلةلقوةيسحممافاطقعدةيينممراثمل،جانيه

فرعوناختيارصبلناينرماوهو،ضخمةجيوشضدالموقع

ابابيونأيضااخارها!،جيوثليادةمقزالتكونلها،نخو"

الحرمحة.لعصلياكممركزايكون

ائيللإصالرقيةالحصردباعتارهذكرموقعاسم،بلةر1(2)

-47:هاأحزقيالسفرفيكذكرلملكنه(.أا34:عدد)

ولحلها،،عين)منالرقالىتقعهذهربلةوكانت.(18

ربلة،هعننبحثبدأنلاوعاله،،اليونمرجاسوىيست

باسمهناكالمواضعأحديمىجثحرمرنمنبالقربهذه

.،أربلجبل"

ربا:

هوالاخصادعلموفي.الزيادةوالربا،وزادنماربؤاءالىريا

وقد.خاصةلروطتبااقترفماعلىزلمادةالمقنرضروربهما

عحتيما،اخوكممنالرباأخذعن)صائيلبنىالر!ةفت

تث،37-52:35لا،22:52خر)الأجبيمنبأخذهلهم

علىيلقسواذلكيحفظوالمإسرائيلبخىولكن.(2.و32:91

حتى،وأولادهمبل،وييوتهمومحاصيلهمثابهموارضتااخوتهم

ا:5نحصياأ!ضاافظر،81:8،22:21حز)بذلكالأفبياءندد

دفى"مادةلالىأربح"مادةإلىالرجوعالرجا(130-

المحارفدائرة"منمجلداتمنشقفيماأ!ا،ومدين

."الكاية

:تابوو-بوةر

لا،42:01تلثانظر)ربواتوجمحهاآلافعشرةالربوة

صم32:03،33:2،1تث،ا:36.عدد،26:8

نق..3:6مز،72و77:ا،غ92:ه،211:أ،18:7

.()غ...ا5:.
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رابية

رابية:

العبريةفيوهي،،روأب5وجمحهاالأرضمنارتفعماالرابية

العظيمةواكسةالمرتفعالتلوتعنى،تذ!العربيةوفي،هـيخذ

.()غ..ء:18قض،33:3عدد،:8ا5خرالظر)

تربيةة-رئي

ايربية:تعريف-أولا

من-خلالهاسالمجتمعينقلالتىالحملياتمجحوعمىالربية

والديخية.والفكريةالاجفاجةوالخبراتالراث-جيلإلىجبل

ريهة،ك!عرصةبصورة-جزثيا-العملإتهذهوتغ

الارية،الاجماعيةوالأنثطةالحياةصوبعضفيبالمشاركة

.الناضيءالجيلعلىتربويةمؤلراتفرضبهدفولش

:بهدفالربويةالعملياتوتخطط

كاطةمعرفة،المجتعلىالاضجينغبرالأفراداعطاء(1)

القراءة)اللغة،ذلكفيبما،وأدوإخهاالحضارةبرموز

والدين.،والحلوم،والفنون،(والكتابة

تجاوأبماوالجماعةالفردعندالمعرفةرصيدتكبير)2(

المحبطة.لبئةالجاشرةالأنشطةمنالمتحملالم!توى

علوحديثاقديما-الثحوببينالديخيةالتربيةوتوضح

فيتيهونفهي،الربيةمحالاتلكلالمزدوجالمظهرهذااء-الو

طريقعنالديةوإفيةالأفكارنقلمن،الرحميعيرجانبا

طربقعنجبلفكل.والقدوةالتقيدمنالمنبادلةالعحليات

الجماعية-والاحنفالاتالدييةالأنثطةفيالفعلبةالمث!اركة

الاقتصاد!ةالظروفطورخهاالتيال!ابقالجلوئثلحرويثرب

بكاملها.العميةهذهظلهافينحدثالىالخاصةوالصاجة

حانبمنالمظمالواعيبالجهدالريهةالدييةايرليةوتبدأ

يمكنحتى(دينيةشركةأوقبيلة)الحماعةفيالناضجينالأعضاء

الطقوسطريقعن-الجماعةفيالناضجينعيرللأعضاء

وأالجأليالتدربطريقعنأو،الحادةالديهوالممارصات

واميازاتهمالدينيةجاعمممارساتإلىيدخلراأن-بكليهما

حالة-كللى-وشكلهالتعليمهذامضمونويتحدد.الريخعة

الئعبوأعصال،الحياةعلىالجعكةالحصارةومرحلةلرعية

البدائيةالأجناسعدالتربوىوالأسلوب.وتقاليدهوعاداته

الثقايخةياتالموعندكهتوغاأتلالتربيةمفمونأذ!،أبسط

البواعثأنأكي،الدييةبالجوانبتبدأتريةوكل.المتقدمة

ال!ئعو!كلعندالربويةالحهودترجهالتيهيالدييةوالأفكار

التربوىالنظامفيلارزأالديناستمرارمدىويتوقف.البدائية

فاعيةمدةوعلى،تقنقهالذىالدينحيويةمدىعلىناميةأمةلدى

تفرككمنوهنا.التالمطالجلإلىالرصولفيالدينهذاونجاح
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يةتر-تير

أيفاصكمن؟أالعبر!ةالقوميةللحياةانتربومميالدينىالطابع

فيوايربويةالدنيةاينيةعلىلإصرائيلالذكيالنظبرمنقطعالتأثير

ديانةكانت!،حيويةدبانةاسرائيلديانةكانتفقد.العالم

تحيمية.

تديماائيلإسليالتربية-ثانا

تطورهملطالعبراليونمر:(البيحتىالآباءأ!اممن)

المعالم،واضحةمتحددةثقافيةمراحلفيوالقومىالاجماعى

أفدمفنذ،لاصائيلالتربوىبالاريخلارتاطهابالاعتبارجديرة

كا-كانوا،عهامعلوماتالفديمالعهدلنابقدمالتي،العمور

الرئيىاهمامهممحررفكان،والرعاةالدومن-اسلافهمكان

والفنرن،الحياةبمقوماتتمدهمكانتالتىوالماضيةالقطحانهو

الأسر.بحضفيتوارثةأصبحتأغايدواليالنافعةالبصيطة

اتصاطمخلالومن،فلطينفيإصرائلبنيأسباطوباشقرار

اصتقرازااكثرالزراعةالجاةبدأت،الكنعانبةبالحضارةالوثيق

والديية-الاجقاعيةالمؤصساتنيتغيراتمنصحبهاوما-

مكادافىترالممكنمنوأصبح،الحضارةمنالبدويةالمرحلةتخلف

بينأوثقاتحادقيامالمنمرةالحروباستلزت؟،الدلانمةللاقامة

الظامآدعارسوخالهايةفيعل!ترتبالذكيالأمر،الأصباط

.داودعهدفيالملكى

منالجكرةالمراحلهذهف!:والزراعهالرعيمراحل1()

والحياةالدينلبنواضحمصلثمةككنلم،والزراعةالرعي

أنهاعلى!جهوه!ولينبينهمالعلاقةيفهمونالناسوكان،العادية

،والرلاءالبنوةبطاعةنحوهالالتزامفجاعليم،بيطةعلاقة

وكانت.شعبهباعتارهمالأبويةبالفاية!بهره9فياويقرم

الذىالثخصهوورأسها،الاجقاعيةالرحدةهى!الأسرة"

السبطرئيسمجمعكان؟،الدي!يتانوالقيادةالسلطةفيتركزت

اليوالاخصاصاتالوضاثصشخصهفي-الجماعةأبأو-

والملك.،والننى،الكاهن:وظاثفالبعدفيماانقست

المدرسةاقيفكان،محياعائيا!وضوعاالريةوكانت

تعلبمهاككانولكى.الوحبدينالمحلمبنوالآباء،الوحيدة

ووقاروجددينيةحماصةحبروكانالتعليمأنإلىبالاضافة.حقيقى

كانسواء،الدلنيةوالمعقداتالحامةالدلنيهللمراسمواخرام

الحرفبحضأو،الرراعةالمعارفباديءهوايعليمموضرع

العملىالأداءأو،الطوتحاليمالمقدسالتاريخأو،المفيدة

لا":نبأأمرنفسهسىموإنيريفوسويقول.الدكيةللطقوس

المعرفةهذهلأن،الاموسأحزاءأهمايتحلمواأنالصبيةلحميعبد

مبادىءتجعيمهمأيضاأمر؟،لسحادتهمومصدرجذالهمنافعة

الاسلافقوانينإلىبالاضافة(والكتابةالقراءة)المعرفة

ثرائعجهلهمئظهرواأو،بخالفرهالاحتى،وأعصالهم

حذوهم.يخذونبالحرىبل،أجدادهم



تريةرتي

العشر-الوصا!اذلكفيبما-يريعأتدمأنفيهريبلاومما

أباكاكرما:لوالد-الأبناءباحتراموأوصىالألويةاللطةاكد

إلهك،الربيحطكابيالأرضعلىأيامكتطوللكيوأمك

منوا،!قتلأ!تلأمهأوأباهضربومن1(،02:21خر)

كليوصييما(.71و51ت12حر)أقتلأيفلأمهأوأباهضغ

الفطر:وعيدالفمحمراسمومغزىمئألابئيوضحأنأب

حينالربإلىصنعماأجلمن:قائلاايومذلكفيابنكوتخبر"

.(:318حر1،مصرمنأخرجني

يترلوالمقادةوالاصتقرارالغزوفترةأبرزت:المليهةكرة2()

قضاةعملراولكنهم،فحسبالمعاركفيالجحالفةالأجاطتادة

الزمنوبمرور.الأصلافديانةعلىالحفاظعلىعملواكا،بيهم

بقيامانهتقويةأحلافينظيمالأصباطبينكافيتعاونحدث

الوحدةهذهكانت!:(؟ح!)،آمزايفولو!.الملكية

الهايةلىأصبحالذىالديخىبالوعيمصحوبةالمتزايدةالسياسية

.إالقرمىليقدمتاجأروع

التجاربة،والحياةالمدنحياةوبدايةالمليهةقيامصاحبوقد

الدييماالمؤسساتبينالفصلتضمنتجذريةثقافيةتغهرات

وظهور،الكهنوتوننظيم،الأحرىالاجماعةوالمؤصات

،عتقومناعىالروعاموس،الئبيإيياوكان.تطورهاوالنبوة

التيالدييماومثالاتهمالبسيطإيمانهمفيلأأبطا،صمرآبنإضعياءو

ظهر-؟.المجاورةالأمعدالماديةوالوثهالحالجةالحكمةبزت

كصلكجهوهإلىيخظرفكان،جديددفيرمز-الملكيةظلني

الدولةتنظيمتضمنولدلك.للدولةالحلياالقيادةيديهفييم!ك

توجيهاتهعلىوالحصول،يهوه"مةلاسظلاعيلزمماادراج

البرلمثاليةأصبحالأنياءتعاليمظلوفي.الهامةالأمورجمغفي

البرىائمالكانيما،الحبرىالدفيالفكرفيالأولويةال!ئ!خصي

؟الربمعرفةمنتمتلىءالأرضايخهوقتإلىيتطلع،للمستقبل

شعرفوننيكلهملأنهمو"(،:9ااإش)،الجرالمياهتعطي

.(3134:إرميا)!كبيرهمإلىصغرهممن

فيتائمةكانتالتى!الأنياءمدارس!يمىبمايتحلقوفيصا

(4:38،هو2:3مل2)والجلجالوأربحاإبليتنطإيلياأيام

المدارصهذهأنملاحظةبنايجدرفإنه،أخرىأمماك!فيوربما

،الجبادلالبيانلغرضنأت،أحويةروابطأوجمحياتكانت

هذهعلىمدارسكلصةالمقدمىالكتابيطلقاو.للنعليمولبى

التريةعنصربأنالزعمستطعلاذلكومع،الأخويةالتجمحات

فيها.موجودالكنلمالدله

مولبة-بفوةالشيما-ضربؤكد:الثهةضرئرائع)3(

الكلماتهذهيكن):وأخلاقيادياأبخائههتهذيبفيالوالد!ن

بهاوتكلملادكأوعلوفصها،قلكعلىالومبهاأوصيكأناالتى

تقرماوحبنتناموحينالطر!قفيتمىوحبنبيتكفيتجل!رحين

ترييةوئي

فيتجلصونحينبهامتكلميئأولادآعلموها9و(،6:7نث)

تقومونوحينتامونوحينالطريقفيثمونوحينيوتكم

؟(.11:9تث)،أبوابكوعلىلتكأبوابقرالمعلىواكتبها

لالثدوكيدوها،كبرةحجارةيقيمراأنوضوحبكلأصهم

تحبرونحبن..الناموسهذاكلماتجغ9:عليهايكتبواوأن

..بالكلروتكلهاعيبالجبلر..الحجارةهذهتقيصونالأردن

أجبذانقاالناموسهذاكلماتجميعالحجارةعلىوتبهب

.(8-أ27:تاإ

خر)أالشريحة"الأصلفيتعنىابي،التوراة"كلمةإن

العليمأوالتهذيباأضاتعني،(7:1،62:64لا،42:21

هىوهذها:القولفيالمفهومصذااستخدتوقد،الدفي

يا!!رائلاحمع...إصائلبنيأماممرسىوضحهاالتىالريعة

ولحلموهاال!ومصامعكمفيبهادكلمالتىوالأحكامالفرائض

لأناوأيصا،(ا:4:44،5تث)،لنعملرهاواحترزوا

!الجاةطر-يقالأدبوتويخاتنوروالريعةمصباحالوصية

.(3:1،4:2أم،91:8صأيضاانظر،63:2أم)

باعتارهم-واللاوبونالكفةكاد:والكابةالقراءة،()

الوالدونظلبيما،للشحبالأسايينالمعلمين-الريعةحراش

الحائلاتبعضوفي.التفيالأنجاءتحليمعنمشولين

ولا.قخصصونمعلمونالآباءبدوريقومكان،الأرصتقراطة

والكتابة.لالقراءةعموماالضعبإلماممدىيحديدأمامناسببل

بمفهونا-الريهةوالتربيةالرحميالتعليممبادىءبأنوالقرل

اليهابعلىبنى،العياالطبقاتعلىقاصرةتكنلم-الحديث

الخصبينمايفرقحيث،(21و92:11)شانظر)المقدس

نأكا.الكلمابةيعرفلاالذيوالئخص،القراءةيعرفالذي

.(01:91إش)،يكتبأن"طفلمقدرةإلىإضارةفاك

وميخا-عاموسمثلأنبياءبروزحقائقمعمجتمحةهذهفكل

حفرواالذين!الممال"وأن،الئعبعامةبينس-المتعلمين

أطربمالصخورعلىنضئراقدسلراموبركةالعذراءنبعبيننفقا

الثحب.عامةبينوالكتابةالقراعةمعرفةاتثارتبين،الحولفي

الأيخرةعهودهاليإسرايلليايربهة-ثالثا

التيالقويةالمأصاةتكنلم:(الميحميلادإلىالسبىس)

تأثيربلا،بابلإلىوالسبيأورشليمبقوطالعبركيبالشبحاتت

خحت،للأمةوالتربويةالدينيةللتنيةبابسبةومحفزئطهرصالح

لتعزيةالأوحدالمصدركان،المضادةالخارجةالضغوطظروف

فيأملكلتبددعسليما،وعهده،يهوه9ضر!ةهر،الثعب

الدييينالقادةفكرتحويلعلى6فيلا!رالقومىالمجداستحادة

تميزتوقد.الم!نقبلنحووتوجلاالحاضرعنبحيدا،واتامهم

خاصةالأولى:بالمسياالمتعلقةالتوقحاتمننجوعينالبيقرة

نجواتتعكهماوموالكهنوتوتحديدالمردةفيبالأمل
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ترل!ةرثي

وئطهرالهيهلوفىمرشليمأوالىالمبيةالأسباطتعوداذ،حزفال

أما.يةالكهووالخدماتالطقوسوتنثط،فيهوالعبادةطقومه

،اضعياءمنالافيالقمعلىالمنيالروحافيالتوقعفكانتالئاية

نأ؟،الأموكل)سرائيلالهوهو،الوحيدالإلههو،فهوها

عدماايي،الأخرىللأمذاتهلاعلانوأداتهيوهعبدهوإصراثل

وتحترفاليهوه"تجد،لمايألبدهصهوهخلاصتهد

نياتحظىضاملةعايةإلىاصراضلمحاناةتؤدىوهكذا،بادته

نبواتأ!حتوقد.ريخعةساميةبمكانةالمتألمة)سرائيلأمة

قلربفيالنبواتهذهأشعيهالذكيالميامجيءورجاء،اضياء

حماوىملكوتعنيسوعالربلتحاليمالطريقتمهدفي،المؤمنين

الروحيةوالركةللفرد،الأخلاقيةالشخصيةكلصسىروحي

المؤمنين.بينايادلة

للكناباتايربويةالألمجةإن:للبراتايريودةاكة(1)

نأهي-الابقةالمراحلرالحالكانكا-الحقةهذهفيالنبوكة

الأمة،يمثلونالذينالحققيينالقادةهمكانواأنفسهمالأنبياء

قممعلىوالحراس،الإلهيبالحقالمنارراةفيلزمانهمسابقينوكانوا

الفاصريكثف،للمتغبلبصرتههنفاذكانالذ!ن،الجال

!،بهمالمحيطةوالديهالاجماعةوالرجهاتالأحوالفيالهامة

المبادىءيستوعبونجعلهمماالايمانوحموالذكاءحدةمنلهمكان

وقد،وقويةفرديةويخمةا!قامةصأصاسهىالتىالأبدية

اللاحقة،والأجيالجلهموعينيوالمبادىءالحقائقهذهطبعوا

البيلممهدت،رطلمجوهرالمستقبلمعلميأعطواربهذا

الربتحاليمفيجاء!والحباةللدكأوأكلاكمللتفو

.يحوع

حملهالذى-الريعةكابكان:الثريعةمحاب)2(

كان!،إسرائيللوحدةالعقدرابطةهو-بابلإلىممهمالمبيرن

فترةخلاللهمالدينيةايربيةومنن،الأمورصنيمرجعهم

تاموا،فلسطينإلىعزرازمنلطالسبيمنعودتهموعند.الشي

باعادة-بابلإلىيشوالمالذين-المقراءمنإخركاوسهم

اليادةتحت-وأيسوا،أورشليمفيايهودكيالمجنمعتكيل

عهديالحالكانممابأكز-مؤسةحد!دةقوية-الفارجة

إسرائللعلاقةالثيرقراطيالمفهومعلى-الابقةالملكية

والأياءالثربعةأضارجمعنمالفنرةتلكوفي.،بههوه)

بأسغارت!رفالىهي،واحدةمقدصةمجصوعةفيوالحكماء

الناحيةمنأبرزها(الريعة)،)يوراةاوكانت،القديمالحهد

يثملونالقرةتلكفىبهمالمحترفالمحلمونوكان.التربرية

ور.واللاوالكهنةإدبالاصافةوالكتبةالحكماء

فترةفيوالكتبةالحكماءأنبهالمقطوعمنلي!:اطكطء)3(

قزايدعدديمتقدإذ،طبقتينأمواحدةطبقةكانراالبيبمدعا

ليىيبقونلحكماءاوأن،متميزتينطقينكافواأنهمالملصاءمن

العارفينأنواعحمغ-جذاالأرجحوعلى-بل،فحبالكتبة
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تربيةرقي

نذودلهموجودهمإلىايليحاتعرتفقد،أيضئابالكتب

جلوقد.الئرقأموسائرإسراثيلمنكلفيالعصورأقدم

يخماإسرائيلتارجفيالحكماءمنالكئير!ىأحماءالمقدسالكاب

شإ،32و4:31ملأ!02-ا:ا4صم2)اليقبل

معاصروهيقبرهكانالذى،سليمانالملكمثل(ا92:.

منالأولىالجماعةثملشخصيةأعظم،اللاحقةوالأجيال

محكمةأمثالصورةفيحكمهمسجلو!الد!نوالحكماءالمعلم!

الحكمةأسفارا!هرأنإلا.المفىعميقة،الحبارةدليفة،الماغة

فيوردللحكماءرائعوصفوناك.البيبحدمافترةإلىتنتي

:يراخبنبئوعحكمةسمر

،الائرةالأقوالخفاياعنييحثا

الأحاجي،ألغازفيويتبحر

،العظماءأكدكطبينفيم

الريى،أمامودقف

يية،الضالأمأرضفييجرل

والر.الخيرالاسفييخخبر

،إرضادهنأديبيين

،الربعهدبئريمةويفتخر

بحكت،الأمتحدث

.مجمدهالجماعةوتثيد

-1:اأيضاانظر،15-ا93:صكلاخبنيثوعحكمة)

)11

للخبرةستودعاالأثالسفريكل:الأثالصفر)4(

فيكتابأقدم-التوراةلعد-بذلكوهووالحكحةالتربوية

هماوالوالدان،نهذيب-الحكماءرأ!يفي-ذاتهافالحياة.الترية

:للأبناءالطيعيانوالمريانالمحلمان

أيكتأدببانجىاعيا5

أمك،شريعةترفضولا

(ا:ا،63:.4،2-4:ا،ا:8أم)

رأس!هيالتي،الربمخافة"حولالأبوىالمليمهذايدورو

الوعدلهالأبو!الالتزامهذاأداءفيوالاحلاص.هالحكمة

:بابجاخ

طريقهفيالولدرلب

عنهأيحبدلاأبضاضاخفمتى

(22:6)أم

بالمرامة،قسكواأنلادهملأوديبمتأكيالآباءعلىوينى



.--رئن.تربية
:2313أم)الضرورةعندديبالتأعصااستخدامفيكرددواولا

فطووثرالانهارلأنابفطنةذلك!علواأنعلهمولكن،(41و

تأديبو!ط(.ا.:71)!الجاهلفيجلد!عئة!نا!هرالحكيم

معلمينيدعلىلهوالتعليمالهذيبمنالمزيدتقديم،البيتفيالابن

ترف!بمقدورهوالذى،الحكمة"تحصل!غيمنلكل،عترفين

إلاالمحلمونكنلمو.الخاصالتحليمهذانوالنفقةالوقت

لأن(9:17جا)،الهدوء"فيكلماتهمئسعالذينالحكماء

،(21:11جا)!منغرزةوكأوتادكالمناديىالحكماءكلام"

(7:5)والحفة(،11-6:6أم)الاجتهادتحلمالحكصاءوأقوال

فيالنفسوضبط(:177)والمدق(،21:ا4)والرحمة

لأن،(35-92و2وا23:02"121:17الخصب8

:أنهو،الحكمةتحاليمكلمنالهدف

دكاغالجهالتمطى"

وتدبزامصفةوالاب

علئافيزدادالحكيمكمحها

،تدبيزابكشبوالفهبم

(وه:4اأم)

العلم،رجالاأو،السوفريم":كانواللاووونالجة)5(

بنخقيامهمبجانب،ومفرينللكتبمراجعين،الكلبةاأو

الامتيزةكطبقةيبرزوالمولكهم،والمحاصرةالقديمةالكلابات

الموقفضروراتاستلزمتأنوبعد،الحكماءنجمأفلأنبحد

الكهنةمقدورفيكانكااكز،ا!عليم:االمحليممنالمزيدوجود

وقد.!دموهأن-قزابدةطقسيةبواجاتالمثقلين-واللاويين

أ8:غ،711:عز)والكاتبالكاهنعملبينعزرابع

بهاوالعملالربثريعةلطلبقبههيأاأنهعنهفنقرأ(.9و

يظهرماوكثيزا(.ا.:7عز)،وقضاءفرضة)صائيلويحلم

الكتبة-عصلأنندركأنوينبغي.للشرحةكمملميناللاويون

المؤسسةعلىأيضاينطقماوهو،بايدرجظهر-متميزةكوظيفة

كافتالذى،المجح"رهي.المتصيزةايهوديةالدييةالتعليمية

همالبةتلايذوكان.الفترةهذهمعمتزامنينوتطورهئأته

القرةخلالأصجواالذين(الانغصاليونأي)الفرييون

الصدويين.أىالكفوتيةالجصاعةعنمميزينالمكاببة

الاسكدرغزوكاد:والرومانيةالونانيةتيراتات)6(

فيالرنافيفيالألظهوربداية(..مق332)فارسللاداكبر

أورشليموربما،فلطيننفهالاصكندرزاروقد.فلمطين

والحفاط،الذاقيالحكما!يازومنحهماليودوعادق،نفها

فيأومرطمفيصاء،والديهالاجقاجةتقاليدهمعل

الذى،اليرنانيةللثقافةالجديدالمركزأصبحتالتيالاسكدرية

تغلعلتالطالةأيامولي.اليهودمنكئيرونتأضهفيأسهم

وهددت،أ،رضليمفيالهوديةأعحاقإلىالونايخةوالثقافةالأفكار

ثورةوكانت.ليهودوالديهالاجماعيةالمؤساتعلىبالفضاء

ترييةرئي

164-174)"إيفانوسألطيوكس"أيامفيالمكابيين

خلالالهكلفيالصجحةالحبادةممارتواشعادة،(..مق

هذهكانت(..مق63-161)ألمكابيينفترة!لالأرالجزء

بالألعابالاضاصةاللوقيينمحاولةضدالطيعيالفعلرداثورة

مك1)اليهوديينوالهيثلالمجمععن،ناراليوحرالمرالأو!ة

الفترةنهايةضهدتوقد(.أ.-4مك1،3،9،13،2

ظهررءالأرثوذكيةوايهوديةالفرييةتصاعدالمكابية

كا،الرديةلىراحامكانالهاوحدتالتيايونايةالاتجاهات

وقد.الارسنقراطيينالصدوقيينعند،اللاأدرية9فيظهر

عنصرا(..مق63)فلطيندالرومانيةاللطةقياماضحدث

فيتبلغأنالهرديةعلىكانالتيالاثدةالأحوالليجديذاحاصئا

العحلية،النواحيفيالروماننجغوتد.المميزةصورتهاظلها

عقائدهمأما،والادارةالتنظيملىبرزوا؟،والعيميةيعبوالتر

كانتبل،الحياةإلىتايةنظرةكطبأتوحيتكنفلم،الدينية

ومى،الحملبةالحياةواجباتلأداءإعدادمحرد،لهمبالنسبةبيةالر

فوملائما،ايهوديةالبادةعلىالروعافيالنفوذتأثركانثم

الونانية.المثاليةتثجيعسبدلأ،الضيقةالفرديةالفريبة

في)عاممائةم!امصرلمد،الرومانيدعلىأورضليموبتدمير

كطقةالصدويوناختفى،الهيكا!فيالعبادةوتوقف(،م07

ييينالفرفيممثلة-الحينذلكفذ-الهوديةوأصبحت،يهزة

عنوخارجا-الأثاءمذهوفي.الشريعةلدراصةالمكرصين

الاسكندرية.يالهودقيالمجمعاتكات-وفلطينأورضليم

لهاكان!،اليونا!والمليمالونايةبالثقافةترحيابهثر،وغرها

،حمالصوعلى.الولافيللمكرالملطفتأثيرهاذاتهالوفتفي

فيالمجيةلةوالرالميحىاللاهرتعلمعلىثيرهاتأخلالفصن

الاصكندريةبمدر!ة-اليونايةالفل!فةتركت،الأولىالمصور

اشححورفيالمسيحيةالريةوأطوبمادةعلىلصماتهاأقوى-

اللاحقة.

الجديدالعهدأزمنةفيالترية-رابعا

:(الأولالقرنكابةحتىالمحيلادس-)

منالميحرسلطاجهوديةاالتربيةكات:الأوليةالملىارس

والفرييينالكتبةأيدىلى،الأرئوذكسيالتقليدىاسوعا

شلعليإصئيس!ةاالمؤسةاشت؟اصتصص.الثقإت؟المملم!

للصغار،مدارسسبهايلحة!كادوما-(())المجاأنمع،الأؤلمط

الأ:ليةالمدار-!ءأماهاميهودتمحتمعكلفيمرجودةكانت

ويمد:السر؟لطئةف!طت-بالمحامعالملحقةبخلاهـللث-العات

الكهنةريخح!جمالا"بنا"يشوعأمرأدبعدإلابكثرةتترلمأنها

الأطمالتعليمومدينةولايةكلىدالمدرمحرديغينبأنم()63-65

شأ"داحار"كاسو،"!صر7-ا-حعمرلأص-المعر3-ارر

للمدرصة.ناظراأيفا!حلماكثيزا،المجامعمدارسياتمرف

67



تربيةرئي

كافت،الأولىالأزنةفيحدثكا:الحلبمموضوع1()

القدبمالمهدأنحاركلعلىتطلقأصبحتالنى-أالنوراة)

علىالركيزاضمرارمع،والذيبالتعليممادةهي-المقدسة

إلىيضاففكان(الكيات)العلياالمدارسيأما.الريعة

الجاةعلىتطبيقهامع(هاجاده)الريحةتفسيردراصةالتوراة

وتكون(.الهايح!ه)لللوكقاعدةأوقانونصورةفياليوبة

مجصوعةوهو،اليودىاليمود!الهايح!هوا"الهاجادةأ

.ايأخرةالعمورمنالتقيديئاليهرديةايعاليممنضخمة

فإن،التعليملأسلوبوبالنسة:والأهدافالأسلوب)2(

علىيذكرتحسيمايدخلوالم،الجديدالعهدزمنيوالمعلينالكتبة

الأصاسيالهدففكان،الابقةالقروذوحكماء!بةممارطت

ثقا!ة.أوعلحامنهاكز-نلبظهرعن-المعلمأقوالتردبدهو

المعلنالحقأضاراكتصلتوقد،توففقدالنبرةصوتكانولما

المقدسالاعلانلهذاالكاملةالمعرفةفإن(،المقدسالكتاب)

فيأما،الفكرىجانبهافيالتريةمنالهدد!هماأصجا،وتفميره

عاداتغرسإلى-عهدهاكالق-سعتفقد،العملىجانبها

كرط،للناموسالحريخةوالطاعة،للطفرسالمنزنةالمراعاة

يعثبرالتي،المحتارةالحمعينالاسرائييينجماعةإلىللانضام

حققتهالدىالنجاحويد!.منهاأنف!مهموالفريسيرنالكتبة

تفاليمعلى،والمعلصوناليهةتبمهاكانالتىالعلييةالأسالب

وييلةكلاستخداميالسيكولوجيةبصيرتهموعمق،عملهمفي

ذاكراتهموتطويعتلاميذهماتاهلجذسلبقوأ!وبماهرة

هى-كبيرحدإلى-عملههاعيوبوكانت.التربوىللنج

ضيقة،التربيةلطفلبفتهمأونظريمفكات،المنهجذلكعوب

والمتقبل،الحاضرإلىمهاالماضىإلىالماتاأكزعو!موكانت

تحا!همفيالذهـوالخثلينالصجحامميزيفشلوارقد

لعامةاملحةاالحبويةالاخاحاتبينوبباالويخقفيأو،الوروثة

الغري!ةوالعباداتالأمكارضداليهوديةصراعولى.الئمب

،جامدةقوالبداحلالتقوقعإلىلجأت،الأجنبيةوالئقافات

آداالاجماعيوالنظامالجديدةالظروفلتمتطويرهامحاولةأدت

لهاذكرمنلقلمشالتى،و!حيةخادعةقاويإلى،التغير

التلحودسفيالمجلةالحكمةأقوالمنمتراكحةمجحوعةسوى

.الجلادلحدوالادسالرالعلينالقر

قداليهوديةالتريةأنركم:اليهوديةليريةهامةتائج)3(

الفكرتقمدإلىومالت،والأسلوبالمادةمنكلفي"حطاءشابتها

طورت1():هامةنتائجأربعحققتأنهاإلا،تحريرهمنلدلأ

إلىحتىالعقولضحذت)2(.الاتدةالديقةللدراصةايدوق

!وكاو)ممرتالريحةتوقيرضجعت)3(الامحراهـ.درحة

الحببينتويةوحدةرابطةضكلت)4(.طلربااحتماعا

.الهودي

حددهااليالأريعالنماطهذهإلىلضافأنويمكن
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ترببةرئي

بتعلي!هاالههوديةالتريةأن)5(:هيحامسةنقطةأدافدصونا

أحياناعارضةبصررة-وتأكيدهااللهوحدايةعنالملتزم

كشرطوالتقوىالبرحباةعلى-أخرىأحيانابارزةوبصورة

النظرةإلىالطريقحمدتقد،الآقيالماملكوتفيللضركة

الأصلالوصرحعلىالغائصةالنظرة،اللهنحررلمالعانحوالميحية

.اعجازهوبساطةيوعتحاليمإطار!ي

وكان،معلممنأكلريسوعكان:معلمأعظميسوع)4(

وقد.للعادةخارقةوشبيةتأثرذامحلمامعاصريهنظرفيلدو

حولهفجمع،عصرهفيتبعةكانتالتيالتعليمأساليباستخدم

بصورةوتعيمهمبتدركهمقام.المحتاريناللايذمنمجموعة

كادونهأتباعهوكان.خلالهممنوتأثيرهتحليمهليحشمرخاصة

بثحبيتهوالفريحيونالكتبةاعترفوقدأ.ياسيدو"!يامعلمإ

في-زماتهفيالهودمحلمويفملكان!-يعئموكان.وقوته

العامةالطرقوفي،الحاصةالجلاتوفيالمجامعوفيالهيكلأفية

بالأسفار-مثلهم-يسشهدوكان.الأحوالدعتكيفما

ولكنه،بهايرتبطوماالأمثالأحاديثهفييتخدموكان.المقدصة

بالثقة.وأوحىالانتباهأ"صارمما،وبلطانبقوةييهلمكان

لبا،دونبالشريحةالحرفياممسكمنالباليةالعاليدوشجب

لمائهم،عليمالبالغوالاشغاقبالاسبالاهمامذلكمتدلا

،يتظرهالذىالرفيعوالمصرالانانبقيةالكبروالايمان

أعظمكانيوعإنقلناولئن.الناستجدبدابالغوالاهام

واحتاربحثكلثةماإلاهذافما،كمحلمنموذجوأحمى

تحيمهدراصةمنبهفيجأنالحديصالتريةلعلميمكنومقارنة

،وتلايذهبل،معاصروهرراهكانوما.الخلاقةيتهوعقرالعطيم

رالملماللهإلىولظرته.وضوحبكلهو120كان،مرآةيكا

باعتبارهاالأجبالعبراننقلتقد،الئرىوالمصرابشريةوالجاة

بهنإلانظرناوإذا.الميعشخصفيلمللصااللهأعطاهإلهياإعلالا

لعابجعلتاليهىيسرعح!اةفلفهأننجد،العقلىالجانب

الفائقةالمحبةعنالنابعالعطفكاد،الأديةالناحيةومن.خالدة

وجهةمنالأمرقناوإذا.نحوهالجموعجذبماهو،خدقهفي

ونقاوتها،حياتهوهدف،عاشهالذىاثالنإن،الارادةنظر

وإذ.تبهالجماهكلجعلتهذهكل،للمساعدةالدامممراستعداده

نألرجدنا،والدائمةالماضرةالاجماعيةتأثراتحهةصقناه

الى"لهة،والبنوةيةالبشرللاخرةالرفيعوافوذجلأعلىااثملوالتعليم

لليريةالحظساءللمحلميننموذجايسوعحياةمنجعلتاييهي

والتياراتالمتصارعةالناسأفكارفوقحمافقد،وحيلرماركلو

وأعادها،زمانهلىسائدةكاتالتىالجضاربةوالمافيةالاحماعية

ووجه،قبلمنالأنبياءبهانطقالتىالراسخةالأطسيةالحقائقإلى

أحاديثخلالىمنثم.البثرىللخ!الأحمىالهدفنحوالإتساذ

واضعا،وإراداتهمالاسضمائرخاطب،واضحةمتقيمة

إلىبهمتفح-سأنأرادبنفدلاوبصبر،العلياالحياةنموذجأمامهم

والحمل.الفكرفيمحهالركةموى



ر،لب-ترتيب-رتة

يوعيلايذبقيت:6ثلالأوللتلاصذالتربويالعمل)5(

يحينالجديدةالقوىوتظيمايحلي!يةخدمتهمواصلةمهمة

تربو!ةدييةطبيعةذاكانالذىالصلهذاوفي.الئريةالأحوال

ووجد،المعهودمنإخوتهمبينللمملمجالأالبعضوجد،متميزة

،:16اغل)المحناجينالأميينمجالأ-برلىثل-آخرون

عصركيةفيالحمللتتيموبابة(.2:7لي2:7،1

كو1)ومحلمينورعاةومبثرينوأنجاءرسلعننقرأ،صلالر

المرصلينالمخولينالقادةالرصلوكان(.اا:4أف،:2128

بول!يخقول،كبرحدالىنعيمياعحلهموكان،كلهاللكنيسة

وكان(.47:1كرا،11:اقي2)ورسولمحلمإنهنفسهعن

.(11و12:01أع)أغابرسمثلخاصةرسالةيحملونالأن!ياء

يما(،8:04أع)فيبسكان!متجولينينكارزنالمثرووكان

رعايةمئويةعليهم-أطتفةأيضاويسمون-الرعاةكان

علمانيينيضمونالمتخصصونالمملمرنوكان.معينةكناش

باخرامعملهمإلىينظروكان.الأيدىعلموضمتوآخركن

كأالمتجرلينالعاملينمنالعك!وعلى.والمجحالكنيةفيكبكل

بصورةتيمون-الرعاةئل-المعلمرنكان،وبر-شرسل

هذامنيعقوبرصالةكاتوكان.محليةمجتصعاتفيثات

المعلمينتحليممضحرنتعكسبههااييالرسالةأنببدوو،النوع

صبغةذاتالكرازيةالر!خدمةوكانت.الأوائلالمجين

كان،البهةتاريخمنالمبكرةالفترةهذهمدىوعلى.تربوية

مياقدزايتضنالمتخصصينوالمعلمينوالمثرينالرصلعمل

والظامي.الدبنيالنعليممن

)رت!

تبة:ر-تيبتر-ثبر

الآتية:المعافيفيالمقدساليهابفيتريبكلمةتستخدم

تعنيهاالتىالأساجةالفكرةوهى:صفوفليايرتب1()

لترتيبفنتخدم.عاترجتالتي،والبونانيةالعبربةالكلمات

المذبحعلىنازاالكاهنهرونبنو:مجعل":المذبحعلىالحطب

مل22:9،1تكانفلى،:7الاا"النارعلحطباو!رتون

هيأما:لتجفالكتانسيقانوتنضد(.03:33إصق:33،!8

منضدةكتاذعيدإنبينووارضهصا،الطحعلىفاطلعتهما

الذبائح:وتجهز.(2:6يشوع)،الحطحعلى(مرتبة)

الحطبفوقوالخمالرأسمعالقطعالكهنةمرونبنويرتبو5

وشحصهرأصهمعقطحهإلىويقطعه،المذبحعلىالىالارعلىالذي

تضانظر،12وا:8لاا!الحطبفوقالكاهنو!رتبن

ال!رجيرتبالطاهرةالجارةعلى5:الرجوترتيب(.626:

،27:21خرالظر،4و3ج24لاا1دائئاالربأمام

-وتبةو،لب-ترتيب

الماثدةوتدخل5:الملأررةعلىالرجرهنجزولوضع(.93:37

،(24:8لا،2،93:37ا27:خر)،تريهاوترتب

.(6:21لااالمذبحعلىالمحرقةولرضع

كل:للمركةالجودلاصطنافالكلصةنفستخدم!

حبرونالىتامبقلبأتواصفوفا!طفونحربرجالهؤلاء

واعداد(.:38ا2أخ1)،إصرانيصعلىداودبلكوا

،للحربوتتدمواوايرسالمجنأعدواا:للمعركةالاسلحة

.(:643إريا)

والادارةالنظامبمعنىالجديدالمهدفيتريبكلمةوتألى

كو)،المحفيلىكلانكمومتانةترتيبكمناظر-ش9:اليمة

الترتبهوللكلصةالأصا!يالمعنىكاننفإ:زفيثابع2()

فيقول،الزمنىال!ابعأوالترتيبهولهاآخرمعنىفهناك،المكا!

،الموتوظلظلمةأرضإلىأعودولاأذبأنقبلا:أ!وب

كالدجى،و)ضرا!اترتيبوبلاالموتظلدجىمثلظلامأرض

ارتاكا"ترتيببلا)بعبارة!نىأنهوالأرجح(01:22أيوب)

بطرسابتدأ"كيفونقرأ.الزفىالتتابعفيانتظامعدمأوزفيا

أضااضمملتكا(.11:4أع)بتريبأى،بالتتابعلهميثرح

رتته،فيواحدكللكنا:الأمراتمنبالقيامةتعلقفيحا

،(:1523كو1)،مجبكهفيللمحالذ-كأثمباكورةالمح

واجتازخرجزصانا!رفماوبحدا:الأماكنتابعوكذلك

جيعيثددوفريجيةغلاطيةكورةفي(بالتريب)بالتتابع

.(:1823أع11التلاميذ

مرتبطاالجديدالحهدنيالمعنىهذاد2و:وتظيمتبوب)3(

لكىكريتفيترككهذاأجلمن):الكنيةأعرربتنظيم

كاشوخامدينةكلفيوتقيمالناقصةالأمورترتيبتككل

.(11:34كو1أيضاانطر،:ه1قي)"أوصتك

كاهنأنت:يدمولنالربأتم"في!:ثالأوثه4()

اقتشوقد(.ا:014مز)هصادقطكىرتبةعلىالأبدإلى

،ا.و6ة5عبانظر)القولهذاالعبرانيينالىالرسالةكاتب

تغرعلىديئالعبارةهذهمنجعلحيث(71و711:،6:02

علىكانإنأيضاوضوخااكزودلك):ويقول،الكهموت

.(71:هعب)"آخركاهنيقومصادقملكى،شبه"

أماميخدمونكانوا!أنهمالكهنةعنفنفرأ:ادارةأوتنظيم5()

فيالربيتسليمانبنىأنإلىبالغناءالاجماعخيمةمسكن

كا(.6:32أخ1)،ترتيمحبخدمهمعلىفقامواشليمأوت

كوا)أترتيبوبحسببلياقةشىءكلليكن5:الرسوليقول

الأولى،المرةفيتكونوالمإذلأنها:داودويقول.(4.:41

حبأوالمرسومحسبفألهلملأنناإلهناالرباقتحنا

96



ترتيببلا-ترتيب

،الربهيهلإلبانرنأصولما(.:1513أخ1)"الرتيب

بالصنوجآصافنجىاللاويينو،بواقبأبملابسهمالكهنةأقامرا)

.(3:01عز)،إصاثلملكداودتريبعلىالر!لتيح

ترتيب:بلا-ترتيب

الكنيسةإلىالرسايينيمراتأربع"تريببلااعارةترد

،(5:41ت!1)!ترتببلاالذينأندروا":ت!الونيكىو

أخذهالذكطايحليمحسبولرتريببلايلكأخكلاتحوو،

2)"ي!-ترت!ببلاللكلملاننا،(،3:6ت!2)"فا

لا،ترتببلانجكميلكونقومااذسمعلألا9،(307ض

.(311:ت!2)!فضوليونهمبلشيئايتعلون

هيالونايةفيواحدةكلمةعىترجمةالبارذوهذه

تتخدمعكريةكلمةأصلآومى(304،،ما)!أتاكتوس5

اصتحدمتثم،الصصولالوفو!ييزملاالذىالجدكلطلوصف

المدنية،القرانينإطاعةيرفضودالذينالأخخاصعلىللدلالة

فوضوياصلركايسلكونالذينالكنيةأعفاءاإديرفهيوعيه

فيوصى،المسيحفيلهمصارتالتيالجديدةالحياةصعكفقلا

تكونواأنعلىتحرصواأن9:دائلاتسالونيكيوالكنيمةالرسولس

أنش؟بأيديكموثتنلواالخاصة2أموروتمارسوا،هادثين

تكورولاحارحصهمالذينعندللياقةتلكوالكى،آأوصيا

.(21و411.:تد1)،أحدإلىحاجةلكم

:أوتاج-رتاج

لهيعلتىماأوالمغلاقهووالرتاح،أغلقهزتحاناالبابرتج

الأرتاجأيتهاارفعن":المرمويقول.!أرتا"وجمعه،الاب

المحد!ملكفيدخللاتالأبواهـالدكلأيهاوارلفحن،وصكنر

بمناصةكتبربماالمزمورهذاأنالعضوروى(.9و:427مز)

ويرى(،:28اءأح1)صهيونمدينةإلىالعهدبتابوتالاتيالى

)لمجدالىوصحودهالامواتمنالميحقامةعا!لبوةيخهالجض

.(11ا:9-أع)

تع:رأ-تعر

خصبفيشاءتكيفرعتأيورتوعارتعاالماشيةرتعت

إذارحلما"فرعونرأىوقد.ترتعحعلهاا!دابةانعوأى،:صمة

حسةالهرمناعةطالقراتسعوهوذا،الهرعدواقفهو

(:218ج41تك)،روضهفيفأرتت.اللحموحمةالمنظر

والثبع.الوفرةعا!دلالةذلكوي

رتمة:

رتامارتم"اباصمعلياوتعرفالحمنلوعالرتمة

07

رتمة

.(ححرهولأ!دا"!))البقرليةالعائلةمن(،!،ح"3ولح،ح)

حتىوحنوبهافلطينصحراءفيالشجيراتأضهرمنوالرتمة

ت!تخدمأنهاإلاالأرضعلىكثمةظلالاتلغىلاأنهاومع.صيناء

-كملاذالصحراءفيالأثجارمنأخرىأنواعوجودعدممع-

إييا:عنفنقرأ،المثس!حرارةقطمناحماءالم!افرإ&ييحيء

مل1)،رتمةتحتوجلرجاءحتىيومسيرةالبريةثطسارثمأ

91:41).

رتمة

الفحممنجدلرعاتاحووجذوعهالرتمجذ:روتتخدم

بجرا"النقل!ن9لثهحتى،كبيرةحراريةصاقةيعطى

سنوعصغفيالرتمةأكصانوت!شخدم.(021:4مر)"الرتم

.المقثات

شدةعلىدللجدورهأوالرتمأصرللألىالاسواضطرار

،للغذاءكحصدرجدافقيرةالرتمفجذور،المحاعةوعمقالحاجة

عبارةأنالبضبعتقدلذلك،صامةمادةعلىتحتوىأغاعلىعلاوة

الرتمجذورإلىلثرلا(0:34أ-سب)أخبزهمالرتمأ!ول)

لاسمعلمياويعرفالرتمجذورعلىيسوطفيلينباتإلىبلنفسه

،(لأءولولهولأل!ه3"هعأعول+لأح)،صييومبروريممويخو9

باصياأحياناويعرف،عليهالتعديةيمكنلحمينيجذوف!ر:هر

بها.لانثاره،مالطةفطر"

حزيرةوشهفلطينجنولىفيلوفرةالرتمشحرةوتوحد

ظلأتحطيقصرةوأوراقهاوطويلةرفيحةالرتمةوأغصان.صيناء

للرتمالعذاثيةوالقيمة.صفراءأويضاءوزهورهامتفرقاضئلا

الحاجةحالاتبإلاتستخدمولاضحيمة،للماشهكعلف

.الديدة



رثمة

)رث!

رثمة:

اصموهر،المقاتمهاتصنعالتي،الرتمضجرة5ومعناها

أرضشادرتهمعنذاسرأئلبخوبهانزلاييعرةالرابحةالمحطة

بينتقعوكانت،يخاءمنارتحالهمبعدالثالنةوا!طة،ممر

أغابدولا(،91و33:18عدد)فارعىورمونحضروت

منالثمالالىيلا52-51بينمابحدعلىالود!انأحدكانت

جزيرةضبهمنالرقيالجانبعلى(حضصوت)"خضرةعين)

.يخاء

إرميا:مراكل

المعارفدائرةأمنالأولالمجلدفيإلهاالرجوعالرجا

اربا.عنالحديثعتص!الكاية

)رج!

رجس:

وأأرحى"بمفىليةالعرإلىتترجمعبريةكلساتثلاثهناك

،43:32تكعدايخما)المواضعجيعود،!مكروه)

الربييغفهااليالمصارساتأوالأشياءالىتفير(46:34

كانتوإنوهي.والطقيةالأدبيةمطالهءوتتعاشض!جهوهإ

القيحوالفعلالجايةمعنهىتؤديأنهاإلا،ضدتهافيتتفاوتأصلا

هى.العريةوالكلمات.المورشالاكنرازيثيرالذى

عنلتعبيرامتحدامايةالعرالكلصاتاكزوهي،توباه"(1)

تجرحالىالحاسةدرجاتأضدإلىتشيروهيالمحنىهدا

نأنيقدرشلاالمصرييرإر":القولفي؟،ائديىالإحاس

تك)أالمصرييرعدرجسلألهالعبرايينمعطعائايأكلوا

لاعتارهمالمصريينلدكأليص!-اسراليوناكانفقد(43:32

.(64:43تك)رعاةكانوا3لأوخاصة،أدلىطبقةمنباءعر

دوتشهيرلأن،بذللثثاناليينالبرغاهاطصريينضموركانبل

يستخدمودولا،فمهييونايايقبونلاالممري!تإنأ:يقود

.إيوناقسكينقطعتهلحمايتذوقرنولا،صحقه

الرثنيين،آلهة،القديمالحهدي!هـرج!بأنهوصصومما

وكمركأ،(الفيبقير)الصبويخبررجاصةعتورتأثل

مل2)!عمرنبنىكراهةوملكوم،الموآبيينرجاصة

23:13).

رجس

نأمنموطلب،اصائيلبنيرحيلعلفرعوناحتجوكدما

رجىذبخاان5:مرسىأجابه،مصرأرضفيلآلهتهميذبكوا

رجاتعتبروالتيالمصر-سن!بدهاالتيالحيواناتأى)المصر!نن

خر)؟،يرجونناأفلا،عيونهمأمام(كيلونالإصعند،توباه"

8:62).

علىتطلقنكنهـلم"الرجاصة"أنالهالاشارةثحدرومما

ماوكل.الههاقدمماكلتلكانتبل،فحبذاتهاالأوثان

عدرج!لأنه5رجايمنبركانا!رمةالباداتبذهيتعلق

عباراتالتثنيةسفركا-بو!يف.(7:52تث)،الهكالرب

لارجاتدخلرلا5:الناموسروحمعتتناسبمرضوعية

نث)،محرملأنهوتكرههتستنجه.مثلهعرمايكونبلايك

انظر)للأوثانمرادفا،توباه"كلمةاصتخدتوقد(.762:

.(44:91)ش،233:1مل3261،2:تث،826:خر

،خطاياافةوالربالسحريتصلماكل(باهتو)رخايقبر؟

الصفاحوبخاصة(81،42:4و22:5،32:71تث)الجنى

أهلعملهاقدالرجساتهذهجمعلأناالحطايامندلكوكير

حزانظر،81:72لاا،الأرضخنج!تتجلكململذفىالأرض

8:6-51).

أدجمةجوانبإلى،ترباه"الكلصةهذهاصتخداماقد!

مكروه"وصكلةكبيرةعاللأوأوزانفاستخدام،وروحية

مأ)،الكذبوضقا01(61-:5213نت)،الربلدى

،2الحرطريقوا(،:ه61أم)لمالقبمثاغوا(21:22

مبرىءو"،(:5126أم)،الشريرأفكار1و،(5109أم)

رجاسةكانتهذهكل.(71:51أم)!ءالبرىمذنبوالمذب

.الربعينفيمكروهةأو

تقدملاذبيحةأىأزعاىاتفقواقدوالأنياءالحكماءأننجدثم

عيبأيمنخاليةكانتمهماأرجس9هى،طاهرتلصصت

مكرهةهوالبخور.باطلةبتقدمةتولىتأتمودوالا":ج!ما!

الأشرار!ذيحةو"(.7:.اإريا،ا؟13)إصق!ى

مأ)رجسهي!الشريعةحماعع!أذنهمجرلصتعلواتو"

158:،21:27،:289).

خل-كاتوإنوهى:!شيهوسأوشيهر9)2(

تمبرعصاوالبغفةالكراهةدواعيصأقا-درحة-عامةلصورة

محهاوتتاوىالأحيانبعص!أكاإلا،"توباه"كلحةعنه

تث)!رج!ئاتأكالا،الحبارةفي"تو!هاكلمةفنجد،الممنى

الحيوالاتاصتخدامنحرمالتىلثريعةكمقدمة(ا:43

الكلمةأنذجد،الوصيةنفسفياللاويينلىأما،ابجة

11:01لا11مكروه9إلىوتترجم،ثيكى"هيالمقحدمة

(:6617"شلارج!!وإلى(،42و4او23و02و-13

تنجوالاا:قائلايأمرهمكا(.أ.8:حز)!نجىأوإلى
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اطرابرجسة

كلمةأننجدومكذا(.ا:143لاا1أنف!كم(ثيكس)

لكلمةمرادفةالأجانبحضفياضخدمتقد،ضيكس،

جذاكرجهةأوصيةأدالإلىفتثر،بهامرتبطةأو،توباها

حز،:4:1،1327إرميا،92:17تث)الأوثانكعبادة

ورجاساتهم،ومكرهاتهم5،(9.1:هرشع،8و02:7

مرادفةاشخدت؟(.2ا-11:81حز،618:1إربا)

1)أالحمونيينرجىملكومأإلىالاشارةني"ترباه!لكلمة

(.أ:هامل

اليالذبحهإلالإضارهفىول!خدم:"بببول1)3(

اللحوموإلى،فدتأو،ضرعيتهاففقدت،مدتهانجاوزت

4:14حز،654:إض،:18،9117ة7لاإنطر)النجة

.(ا:7ملاخيأيضاانظر

:الحرابرجسة

بمعنىأضاكاس"هو!رحسة"لكلمةالعبريوالأصل

علىللدلألةالكلمةاستحدتوقد.!مكروه5أو،بغيض"

مل1)والموآبييرالعمونيينكآلهةالمقيتةالوثيةالحباداتأشكال

.(23:13مل7،2وا:ها

معبدةيتعارضرريئاشرايصفأندايخالأرادوعندما

كلويتركالمسادثرإذللانهزازويدعو،والياقةالأخلاق

الذ!التعبيرهذامنأقوىتعبيرايحدلم،خرائاوراءهضىء

.أالخرابوه"الرجر)بينيجسع

يوعالربذكرهاالتىأالخرابرجة9عارةتردولا

،داليالنبوةلطهدابنصها(13:41مرض،ا34:هت)

ممصية"فيعتلفةبصورمراتأربعإلاأشارقددايالكانوإن

وفي)،(31؟8دانيال)"مدوصينوالحندالقدسلبذلالحراب

الأرجا-!بخاحرعلىوالتقدمةالذيحةلطلالأسروسط

،(9:72دانبال)"المخيربعلىالمقضىوئصبيتيحتىنخرب

الدائصةالمحرقةوتزعالحصينالمقدسوتجىأذرعنهتقوموا

المحرتةإزالةوتتومن"،(11:13)!انحربالرجسوتجعل

يوثا!وتعونومئتاذألفانحربرجسوإقامةالدانمة

رجة9بمعفىايخلفةالعبيراتهدهوردتوقد(.اا:21)

اليرلانيةالترحمةوهى،القديمللعهدالبييةالترجمةفي!الحراب

الجديد.العهدكابكاليةمااقتب!التى

التىاخرابرجةرأيغفتى":يسوعالربقالوعدما

001القارىءاجعهم،المقدسالمكانفيقائمةالبىدانيالع!اقال

تديخس""إلىيشيركان،(31:41مرذس،اء:42ت)

الدين-القادبحف!وررى.أالمقدسالمكاناهوالذى،الهيهل

لماتسجيلإلاهوما،دايالنبوةلطءجا!اأن-الواتينكرود

ذبحعدماالوثنىسرريةملك(إبيفانس)الرابعأنطيركىفعله
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تدم-خللي

وأراد..مق651فيأورشليميكلفيالمقدسالمذبحعلىخنزيرة

الربولكن(.6.-54:امك1)الههوديةالعبادةيمحرأن

بعضجعلمماالمنقبلفيجغحادثإلىكلامهفيلثربحوع

يلىعلىوايكلأورشليمخرابفيتمتلىذلكأنكلواأنالمصرين

ماأنالمفسرينمنالكثرونيرىولكن.م07فيالرومارتطى

-2:3ت!2)أالخطيةانان5عنبولىالرسولذكره

.داليالونجواتلوعالربلائوالالكاكلالاتمامهو(،12

س"الخطيةإنان"لينوضرلكلبول!الرسول:يرلط

لمهملكى،لذلك.ثايةالرتومجيء((الحرا!رحسة))

لىبول!لىالرصدكرهومايوعالربوأقوالدالياللوات

تالونيكي،فيالكبسةإلىالايخةرسالتهمنالئا!الأصحاح

الرجا)بالأخروياتالمعلقةالكتايةالفصولإلىنرجعأنمجب

المعارفدائرةمنالأولالمجلدفيألاتالأخرو!مادةالىالرجوع

.(الكتابية

:قلىم-خللي

فيالطرقوكانت.الحبريةفي5يىخل"اللفظنجفىوهي

الديدةالعنايةتستلزممتربةالرقبلادمنوعوهافلسطين

أحذيةأوجواربيستخدمونيكولوالمأنهموبنهاصة،بالأرجل

وأمفوحةنحالالخدمونكانوابل،الآنالمعروفبالمعنى

كلاكزولل،اليوملمنادلأشبما!لبواسحلاإلىترلطأخمافا

يقتضىكادمماالأتدامحماةيسكلودنهمالكثكلونكادذلك

ونجاصه،المزردحولعديرمصعديدةمراتأرجلهمغل

اللياقةواجباتوكانت.السخادأوبالأبطةالمفروضةفالفرإلى

بهيمومأوبنقهالضيوفأرجلبغسلالمنزلربيقومانتقضي

تك)رجليهلغسلماءللضيفئئدمالأقلعلىأو،الخدمأحد

ق1)الفيافةواجبا!أحدهذاوأصبح(744:لو،81:4

خدماتأحقرمنالخدتهذهتقبركانتالأولىالحهودوفي

إلىررجعكارذلكولعل(،52:14صم1)والجوارىالحيد

إلى،أوأرقىخدماتعلىالمدربينغيرالعبيدخدمةكاتتأنها

السبلهذاولعلها.نجاصةيعتبركانمماالأرجلبتلوثارتاطها

المحبةمتىعلىدليلا-طوعاقدتيتى-تقبركانت

التواضعفيدرسأعظمتلايذهعيوالربعلموقد!اضعوالضو

جورحل"أنكا.(51-31:4ير)أرجلهمبغلبقيامه

يو،316:لو،:7امرقر)الىءنضعلىيدلكانالحذاء

.(:27ا

نعلهاطرءينفضأن-الثرقفيزالتوما-الحادةسوكان

عدالحذاءغبارنفضأما.ابزلإلىالدخولقبلالطريقعلى

اليتعاحبلأنالاحتجاجسنوغافكان،المنزلمنالخر:ج



قدم-خللي

.(31:15أع،01:41ت)المافةبواجبيفومأنرفض

غرأيضاكانتبلفقطتربةالصحراءنيالطرقتكنلمو

،والورمللجروحوالأرجل،لبلىالعاليعرضكانمما،معدة

فيالعب-الكريمةورعايتهالحاصةبعنايته-حفظاللهولكن

هذهتورملمورجلك،عيكتبللمثابك"ةلهمقالحتىالبرية

.(92:ه،8:4تث)أضةالأربعبن

الناساكزحتى،ابازلداخلمطلقاتلبسالنعالتكنلمو

تثالظر)المنزلمنالحروجعدالاالنحليبىيكنلم،رفاهية

المدحل،ردهةنطأوالمنزلخارجتتركالنحالوكانت(.82:65

عندلزولااللهبيتإلىالدخولعندثدةيراعىذلكوكان

واق!أنتالدىالمرضعلأنرجليكمنحذاءكاخلعا:الأمر

(7:33أع،5:هايثى،3:هخر)أضدسةأرضعليه

الحكيم:يفولوصذ!،الطريقفياليرمنالأحذيةلتلوث

.(1ء:جا)،اللهيتالىتذبحينقدمكاحفظ"

العيا،الطقةرجالمنوبناصة،الطركقفيحايخاالسبروكان

،42:71حزالظر)الحزنعلىدليلا،النعاللىاعادواالذيى

.(،-0:22إش،2ه2:إرميافيالمفىنفسولعل

يأخذأنالزوجأخويرفضعندمايغكانغريبإجراءوفاك

تخلعفكانت1،لهزوجة،نلايركلمالذىالجوفيأخيهأرملة

يتإسرائيلفياعهفيدعى،وجههفيوتمقرحيهمننعله

7ة4راعوث،01-25:7تث)لهتحيرا"العلمخلرع

.(8و

وعارة.المقدساليهابفيكثيراقدمأورجلكلحةوتتردد

.جليترتعنى(:423صم1)أرح!يغطىلكى..دخل9

برجله،يقرل،بييهين!ز5:اللئيمالرجلعنالحكبمويقول

حركاتمنفييأماإلمطإضارة(31و6:21أم)!بأصابعهيثر

لكلامه.وتوضيحاتأكيذاويديهورحليهبعينبه

الأعداءأحدعنقعلىقدمهيفعأشورملك

تدم-رخل

عندالييذوجلوسالنواضعإلىإضارةالقدمينعندوالجلرس

ض؟.(:223أع،:0193لو،33:3تث)المعلمقدمى

كان!.واصتحطافاتعبدا(5:22مر)كوعتدمىعديايرس

.(7:38لواوالشكرانايبدعنتعبيراالقدمينتقل

الأعداءأعناقعلىأرجلهميضعونالجتمرونالقادةوكان

،8:6مز،.ا:24لق)الاذلالعلىديلأالمغلوبين

المصريةالنقوشمنوالكثير(94:23)شأيضاانظر،ا:011

الحقيقة.مذهتعلنوالأشورية

والفقير،الغنىبينوامم!زالمحاباةمن!قوبلالرصومجذر

موطىءتحتهنااجلسأوناكأتتف":للفقروالقول

.(-3أ2:يع،)قدس

من!حقوبفرغلماأنه5:الأصباطأريعقوبعنونقرأ

فومه!إلىوالضماسوحاوأطم2المرإلىرجليهفميةتوصية

علىيجلس؟الرورعلىيجل!كانلأنهذلكو.(94:33تك)

اللياقة-بابمن-،الرحلان5أوجلالرتخدم؟.الأريكة

.(61:52حز،:8257تث)الالجةالأعفاءعنتميرا

لكيإلاداخلأنتايىالأرضلأن5:التةضرفيونقرأ

تزرعكنتجثمهاثرجتالتيمصرأرضمثللتتملكها

نعبيرا(11:01نث11حقرلكبتانبرجلكوتقيهزرعك

حيث،الحقولبيرالقواتمنشبكةفيتجرىالتيالمياهوفرةعن

الطبنيالحاجزبإزألةالقنواتبينالطريقيقحالمصرىالفلاحكان

أرضفيامترافئيكنلمماوهو،يد-سجثإلىالجاهلتنابيها

.الأمطارمياهعلىتحتمدكانثايىكنعان

والارتحالبالسرمرتبطةااليرخل"إلىاشاراتنجدماوكئيرا

يوصىأ:القرللي؟،قديماال!ثمبيميزكانماوهو،والتنقل

يحعلونكالأبلىىعلى.طرقككلفيمجفظركلكىبكملالكته

فلتوإذا1(،12و1ا19:مز)،رجلكبحجرتصدمللا

ماوكثيرا(.49:81مز)،تمضدفيياربفرحمتكفدمىزلت

أناأماا:الحياةكياللوكعلىللدلالةمحازياالريخدم

،732:مز)،خطرالقلزلقتتيللولاقدماىتزلفكادت

ذرسالجبال-مملىأص!لو!ا)(ه:32:11،13أيربأيضاانظر

إش)أبالخلاصافيبالخرالخر،بالسلامالمحبرالمر

52:7).

في:؟،اللهعنالحديثومجازيا،الرجل"وتشخدم

الأزرقالمقيقمنصتضهرجيهوتحتإصائلإلهورأوأ9

وقوله:(.ا.4:2خر)"القاوةدالسحاءوكداتالثفا!

لحملهلىروحفالله(.063:1إش)!رجليموصعوأمجدأ

نألاعلانإنما،المفامالمسبحوفدمىبدكطإلىوالاشارة.وعظام

.(24:93لوابالجدمسربلازالماالميح
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جلرا

واجل:

،ا:237خر)،ساكواأي،قدبعليسررجلأي

تض)الجيشفي،اثاة"علىتدلأنها!(،2ا:ااعدد

2:92امل،.ا:6صم،415:4،2:.ااصم،02:2

3وويحاربونيرونالذينالجنودبينللتييزفهي(،إغ..

الخيل،صهواتتمطونوهممجاربونالذءكأنالفرطوبين،ثاة

41:7خر)مركباتهمفوقمنمجاربونالذكنالمركبيةوالجنرد

.(4-ا:9،51و

عدد،ا:237خر)الحصةموسىأضارفيأنماوعدو

.المغاروبينابالغبنالرجالبيناممييز!ابقصد(11:12

الأرجلةذول-أرجل

الريحةفيافامة7دضالفرمنيكنلمالأرجلغلأنمع

دخولهمعندلازماكانالكهنةوأرجلأ!دىغلأنالا،يةالموسو

وكان(،21-03:17خرأيموترالئلاالاجتماعخيمةالى

دافععنولش،الرمزىالطقسيالمنىهولذلكالأولالدافع

أساسا.صحي

تك)الأرجللغلوآنيةماءعادةللضيوفيقدموكان

.(2ا:ا9تض،43:،24:32،2،ا:18:4،92

أرجلبغسلالبيتربةتقومأنالتراضعأوالاعزازبابمنوكان

بغلالحاطئةالمرأةتاتوقد.(4أ25:صم1)الضيوف

7:63لوأبفضلهوعرفانهاتوتجاعنتحبيرابدمو!اكسوعقدمي

-44).

ثيابهوخلعالحثاءعن"يوعالربقام،الأضرالعثاءوفي

أرجلكلواتجدأمغلفيماء!بثم،بهاواتزرنفةوأخذ

-:3ا3!و)،بهاتززاكانالتيبابثفةويمحهاايلايذ

ضكولا.منهايلايذخحر،معتاذاأمراهذايكنلمو.(ا.

المؤمنحاجةأى،الرمزىالمعنىابرازذلكمنأرادالمسيحأنفي

يو)جديدةولادةولدأنبحدالخطيةأدرانمندأئماالاغتالإلى

الذممطبالميحبالايمان(3:4ق،611:كو3:3-7،1

اغتل،قد"فالذى(،:7ا-س1)،خطةكلمنيطهردعها

طاهرهوبل،رجيهكلإلىإلاحاجةلهلى(ثايةؤلد)

الىبالاضافة،الأصاصىالدرسهوهذا(.ا.:31يو)6كله

،341:ور)بحضأرجلبحضهميغحلأنووجوب،التراضع

(2وأ6:غلانظر

مرجل:

الذى،المحادنعنغ!هأوالخاسأوالفخارمنالقدرالمرجل

يطبخأو،لسوائلامنغير.منأوءالمامنالبخارتوليدعمبةفيهتغ
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زخم

في،بمرجل"وترجمت"ذذ)هيالعبريةفيوالكلمة.اللحمفيه

لحم!اطخكاناييالآنيةعلىللدلالة(2:14صم1)

عندالكاهنغلاميحيءذيحةرجلذبحكلما"فكان،الذيحة

أوالمرحضةفيفيضرب،!دهأصانثلالةذوومنشالاللحمطبخ

الكاهنخذه!أاثملبهيصحدماوكل،القدرأوالمقلىأوالمرجل

،35:13أخ2أ!اانظر،14و2:13صم1)،لنفسه

،وسلالصلاإلىالكلمةننسترجتوقد(.2.:41أورب

.(2وا:42إرما،81:6مز،:017مل2)

:حربرجل

داثرةصنالثالثالمجلدفي،حرب5مادةإلىالرجوعالرجا

.،الكاليةالمعارف

زتجم:

يهداىأبناءأحدوهو،!ديقامعناهيكونقدعبرياسم

بنيكاهلرمنلعثصةرأضاباعتارهويذكر(:247أخ1)

.يهوذاسبطمنكالب

ملك:رجم

أحدوهو،.الملكصديقامعناهيكونتدعبرى31

بربيتفيالذئالكفةالى)بليتأهلأرطهمااللذينابعوثين

فيوابكاءالصومفياضرارهمبخصرصلوايأوالأنبياءالجود

وررى.(7:2زك)الهيكلتدمررذكرىفيالحاصالثمهر

وتكون،،لثعراصر5لقابلعلمالي!!ملكرجماأنابعض

.أالملكصديقضراصرإيلل!تأهلأرصللماا:الحبارة

زخم:

أصالرجموكان.خلهجةشخصعلىالحجارةالقاءهو

عادة3وكان.القديمالحهدفيبالموتالأحكامتنيذوصائل

مل36،1و15:35عدد،24:23لااالمد!نةخارج

وجودتيزمالريعةوكانت-الاتهامضهودوكان.(12:31

المهمعلىأيديهميضعون-(:176تت)الأتلعلىضاهدين

الىالجماعةمنالذنبلنغل(ا:77تث،24:14لاا

صائرووميهثمبالحجارة!ريهمنأولالشهوديكونثم،المذنب

!ومنالربزعوذلك(17:7تث)ذلكبحدالب

.(2221:تث)الشعب

(1):رجمابالموتمرتبههايحاتآإجراعرفاكوكانت

من2().(7-71:2تث)حماوبةأجرامأوأخرىآلهةعبادة

)3(0(11-ا:36تث)أخرىآلهةلحبادةأحذايغوى

-2101:مل1،-244123:لاااللهاصمعلىالتجديف



ؤجمة

.(5-02:2لاالمولكذبيحةأبنالهمن!تدمعن(4).(51

عد)البتورمكر)6(.(02:27لااالمرافة)5(

.(42-22:12تث)الزناجريمة)7(.(51:32-36

منكأخذش)9((.21-:2118تث)الأبو!عصيان)8(

.بالنارأحرفوهمثم،لهومنعاوكل،عخانمعحدث!الحرام

لحصهدؤكلولاالثوركلجمكان،فصاتانانائورنطحاذا(01)

لأعدامالوحيدةالحالةهيوهذه،(32-21:28خر)

برجمالانذار(:9113)الحروجضرفيجاءأنهغير.حيوان

عمةكانصاء-ع!الربفزلعتدمايخاء-جبليمىمنكل

وهيضمنابلصراحةالرجمصا!ذكرلاحالةهناكثم.اناناأم

تث)الربوراءمنبالزيغقكلمالذكيالحلملمحاأوالنبيحالة

هذهتنفيذجعلممافلطينفيمتوفرةالأحجاروكانت

أوالغضبعنليب!طريقةأسهلكانتأنها!،يوزالأحكاما

..لكراهيةا

خر)موصىثلبالرجملتهديدأناستعرضماوكثيرا

،(1.ا:4عد)نونبنوكوعتةبنوكالب(،17:4

31:ا.!و)لنه!عرعوالرب(،03:6صم1)وداود

وفي؟.91وا:ه4أع)بولىرالرسول(،ا:8ا،32و

ادوراممعحدث؟ظلماالرجمإلىالهد!دوصلالحالاتبعض

يهوياداعبنوزكريا،(218:1مل1)رحبحامالملكبحوث

المجيةضهداءأولواضفانوس(،24:21أخ2)الكاهن

.(95و7:58أع)

زجمة:

:أغراضلبضعةتقامكانتالحجارةمنكومةالرت

لقومه:قال)ذيعقوبفعل؟،الفاصلةالحلود)1(لان

ضاهدة..رجمةوعملواحجارةفأخنوا،حجارةايغطرافى

اليكالرجمةهذهأتجاوزلاأفيالعمردوضاهدالربةهذه

تك)،للرالقالعمودوهذاالرجةهذهتخاوزلاوأنت

31:46-52).

،7:26يثى)لأنهتحقيزاضخصخةفرقرجمة21(إقامة

.(ا:817صم8:92،2

،\17:اش،:28ا5أروبانظرأالحرابالىاضارة)3(

.(:9:11،1537إريا،52:2

رجاء:

ضرقأورنجةهر،وانتظارهالخرتوتعهو،الأملهوالرجاء

فيللإنانسيكولوجيةضرورةوالرجاء.تحقيقهالانسانكنى

رجاء

كانأو!رر.ماالأملأوالرجاءلهذاكانصاء،المشقلمواجهة

للحراثيننيلأنه5:بول!لالرصوتول.وأوهامخالمجرد

فيضر!كاكرنأنرجاءعلىوللدارسرجاءعلى!كرتأن

!عكلالذىهوالجزاءفيفالرجاء،(901:كو1)،رجاء

طعحا.للتمب

ضىءموكزاالمقدسالكاببهئحنىالذىالرجاءولكن

آخر.رجاءكلتضاءلالرجاءهذاوأمام،تمائاذلكعننخلف

الرجاءكبرونلاالقديملمالحاقالوئنعونوالمفكرونالفلاضةوكان

برلىلالرصوصفهموقد.خادعوهممجردبل،فضيلة

فأ)،لهمرجاءلاابأنهمالوثنتوصفعندماديقاو!فا

31هولذلكالأسا!والبب(4:13تس2:12،1

.(2:12أف)،الهبلاا

كلوعلالبثرحياةعلىالمهينالحيباللهلمحان!رجدفحيما

يصبح،صاعد.كللاتمامعليهالاتكاليمكنوالذى،الخيقة

،صاجأصليىالرجاءوهذا.ممكنا-الكا!بمحناه-الرجاء

لا!،الثرتالامكاناتأوالا4لدةبالظروفعكوفماولى

أوبهيقومأنيستطعماعلىأو،الانسانبمتلكهماعلىينوقف

يكنلمفمثلا.لهغرهب!ومأنيتطيعماعلىولا،لنفه!مله

لأنهولكن،ابناسارةلهتلدأنفيرجاعه!بررماابراهيمظروففي

عل"ورمنأن،الرجاءخلافعلى"اصتطاع،باللهآمن

لا-المقدسالكتابفي-فالرجاء(.5:18رو)،الرجاء

الماضىفياللهفحلهماعلىفبناء.باللهالايمانعناطلاقاكقصل

!ملهماوكل،الانانعنفديةنغ!هيقدمابنهارسالفيوبخاصة

ويفينثقةبكل!طلعانالمزمنيتطع،الميعفييفحلهزالوما

فلا(.ا.:اص2)الآنكلاهالاأنهركمالمتقبلبركاتالى

سيأقفالمتقبل،لهبابسبةوجودهالله!لاحكضبأنيمكن

الكتابفياللهمطملاتفيتفكركلمافىدادورجاؤه،بالأفضل

امد،رجاء5هوفيوالمسيح(،21:21،51:4رو)المقدس

ور)الرجاءهذاعلىيتندالاقوخلاصه،(ا:27كو)

ظعةوهي،،خوذة5هوهذا"الحلاصرجاءوا(.8:24

71،1و6:21أف)الشرتوىمعمصارعئناصلاحفيجوهرية

ولكنهالركاحمهبفير!ثةليىالرجاءوهدا(.5:8نس

كوالأبدىلمالحاأعماقإلىتدخل،وثابتةمؤتمنةلبفىمرماة"

.(6:91عبأالمنظرر

ثابتةحقيقةهوجره2سابأن!قنأنالمؤمن!تطيعوبالايمان

.(5:هرو)يخزىلارجاءهوأن(ا:11عب)

شوللبهه،الرجاءعنكثيزايتحدثلم!وعالربكانو)ن

قول!.المحبالآبيدفيالغدهذالأنبالفديهتمواألابلامهذه

كطعرنجهاقرةصينالون،الآبالىوصعردهتبامتهبعدانهملهم

الفوةوبهذه(،41:21ء)هرعملمماأعظمأعمالأ!ملواأن
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رجاء

مجدهالربمقاحمةإلىويتطلعون،والموتالحطيةعلىكتصرون

كانتفقد،رجاعممبوعالربقيامةأحيتوقد.الأبدى

الرعبهربالقامةمامفا.التاريخكلفياللهأعمالأعظمالقامة

منبوعأقامالذىاللهفيايمانهوالمؤشوإيمان.سوايئ

هالرجاءإلهاموبهنؤمنالذىوالله(.2ا:أبط1)الأموات

في-فيدادومجحله"الايمانفيوءمصروركل"المؤمنيملأالذكي

المؤمنرجاء!دلم،قامقدالمسيحولأن(.513:1رو)الرجاء

المسيحأعبحبل(،519:1كوا)فقطالحياةهذهعلقاصرا

رجاء"!و،(:27ا،كوا؟اقيأ)الأبدوالىالآنرجاءه

بط1)،حيرجاءاوهو،(ا:2قى)االأبد!ةالجاة

عب)القديمالعهدفيكانمما!أفضلورجاء،،(أ:3

مجدهمقاكهرجاءممهاتحملللمسيحالتلمذةودعوة(.7:91

فيله!رضوعالمؤمنورجاء(.1:.2فى،ا:18أف)

يوعالرباصتعلانعدوسيتحقق(:هاكر)السموات

.(ا:13بط1)المشح

يعأنالمؤمنعلىالمخيلمنيجعلالرجاءهذاووجود

1)الحياةتطهرعلىيعكلأنه؟(،31:41عب)زائلةفراحبأ

صببعنيسألهصلمجاوبةدالماستعدادعلىويجعله(3و32:يو

بهأن؟(.3:هابط1)وخوفبوداعةفيهالذىالرجاء

نألالملاحظةالجد-سومن.الفياتفييفرحأنالمؤمني!تطيع

الصبروهذا.والثاتبالصبرالرجاءوربطمامحيراالجد!دالعهد

اللامبالاةمنيحعلونكانواالذينالروافببنمفهومعننمائابخنلف

عنهيعرفلابرجاء!رتبطصبرلأنه،للحياةالمنطقىالأعلوب

.(5-5:3رو،:3اتىاانظر)ضئاالرواقيون

ملازماكثيراالرجاءئذكرأنغرولا،بقماضوءوفي

إلىالرسالةمنكرالحادىالأصحاحفيالايمانبطالفأ.للايمان

27و61و31و11:01عب)الرجاءأبطالأيضاهمالعرانيين

بالمجةالرجاءارتباطهوالنظريصتلفتعاامحرلملولكن(.93و

والرجاءالايمان5:الثلاثيةهذهنجدمافكثيرا،بالايمانشل!ا

،5:8،:3اش6،1:هوهغل،:13ا3كوا)أوإلمحبة

بالمحبة،الرحاءولارتباط22(.و21:ألط،21-6:01عب

بركاتلنمهجو!رلافالمؤمن،الألايخةمنخالياالمؤ!نرجاءكان

نأيشنىفإنه،الثرمنأترانهيحبفاذ،للآخرينورجوهالا

لهم.يمنحهاأنيريداللهأنيعلمالتيالطيبةالأضياءبنفسيحظو!

وإيمانه،عتهعلىدللثلصارجائهعلىبولىالرسولدللوقد

نأيمكنلاو.فليمونجدهإلىأنيسىالهاربالبدصلأرعندما

بغيرالمجةممارسةيمكىولا،الابمانعنعنفصلارجاءيوجد

كو1)الراخةاثابتةالألجاءهيالئلاثةفهذه،رجاء

المؤمنفعل.للحياةالمجىالطريقتكلمغارهي(313:1

والتقوىوالربالتعقلويحيثىالعالجةوالهواتالفجررككرأن

العظيماللهمجدوظهورالجاركالرجاءاتظارلى،الحاضرلمالحافي

.(13و221:قي)الميحيوعونحلصنا
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رحبعام

)رح!

مة:رحا

اضحدتوقدا،مرحومةامعناهاعبريةكلمةأرحامة"

قيلااحمهاوكان(،2:\هو)النبيهوشعلبترمزيااحما

وكافتإ.مرحرمةعر9(أكلط:223،:6اهر)!لورحامة"

اصائيلضعبعنرحمتهححبأنبعدالربأنعننجوةهذه

بول!الرسولوعتى.يرحمهمصيمود،وشرهملارتدادهم

الذىصأدعوأ:أيضاهوضعفييقرل؟!:قائلا،النبوةهذه

.(2ه:9رو)"محوبةمحبولةلتوايي،ضمبيضبىلى

اللهرحمةعلىكدليلالبوةنفرإلىبطرسالرسرللر!

جث-أيضااليهودعلىهي-!الأمعلىالبوةمطبقا،الحظيحة

ضعبنغفأالآنوأماضعبايكونوالمقبلاالذين1:الأمع!يقول

بط1)أفصرحومونالآنوأمامرحومينغيركنغالذين،الله

:201).

:رحبعام

ابن31وهر،يتزايدأوتعالشحب"محناهعبرىاصم

عركأتويهقبللسليمانولدوقد،العركأعلىوخيفتهسليمان

اص!نبلمملكةعرشعلىيجل!ملكآخررجعاموكان.أبيهداود

المملكة.انقسامبعدجهوذاعر%علىيجل!ملك،أول،المتحدة

وقد.العصريخةنعمةأمهوكانت..مق789عامحواليفيولد

-01أ31،2ةأ4-21:1ملأ)فيحكمهقصةوردت

1)فيفنجدهاافصلكةانضامالىأدتالىالأحداثأما(.21

.(ا:3216-9:اأخ12:24،2-أ:43امل

صنة41ملكحيررحبعامعمركاد:المملكةانمام)1(

نأالسبعييةالترجمةتذكرو،(31ة21أح41:12،2ملا)

وقد(.42ت21مل1)فيوذلكصنة16كانملكحيرعمره

مقاومة-أممطبلرنمباضرةأيهصتبعدأورشليمفيالعرشاعتا!

يكنمالمملكةمنالشماليالقمفيالث!ولكن-يدوماعلى

يعقدشبىاجماعليالجديدالملكمعحرارإجراءوطلب،راصا

لمالملكيةأدورعم.اصائلثهالىيالرئيسيةالمدية،ضكيمفي

ضرعيبحقطالبالعبأنإلا،إصائيلفيبالانتخابت!ت

1)ملكاشاولاختيارفيصموئيلبهقامالذىالإجراءإلىيستد

معية،بشروطالملكبخدمةيقومواأنفطالبوا(.2ه:01صم

هذاتحاهلقدالملكداودوكان.حاكمهمهربمقفاهايصع

الذىالحبأما.لهخليفةالهلجصانعينعدماالحكيمالإجراء

وأعمالالثقيلةالضرائبأنرأىفقد،مليكهاخيارفيحقهأمل

الحق.هذاتجاهلتيجةكانت(لجمازنرضهاايى)الخرة



رحبعام

للصقبل.حقوقهمعلىعيكرةأكريوايكوأنإلىهذادفعهموقد

لمطالبم.ي!تجيبأنرجعامعلىوكان

رحبعامتجولعلى-ضكيمفياجماعهمعند-الثعبوافق

فرضهاالتىاثقيلةوالخرةالفرائصأثقالتخفيفلرطملكا

ثلاثةإمهالهرحبعامفطلب.كواهلهمبهاوأئقلعلبمسليمانأبوه

الئوخصئورةتجاهلرجعامولكن.مطلبهمفيللتفكيرأيام

بأنالبولاءامحابي!تطيعأنهلهاكدواالذ!نالاضجين

ثلفيكانواالذينالأحداثم!ثورةواختار،لهمخادئايصير

لابالقوةيحكمأنلرحبحامالأحداثمورةوكانت.سنه

الاجابةجهذهالعبعلىرحبحامأجابأنفكان،لاللطف

بالياطأدبكمأبى.3نيرعلىأزيدوأنانيرآثفلأدا:القاسية

رحبعامأساءلقد(.41:ا2مل1)أبالعقار!أؤدبكموأنا

علىالشعبكان.قدرتهحدودادراكأماء؟،الثحىفهم

ا!زقائذاكانالذى،ناباطبنبحام-سيادةتحتلتمرداضداد

نأيمكنكاناييالفرصةالعنصأضاعوهكذا،ودهاءحنكة

واللين.اللطصفيهايتصر

،داودفيلناقصمأى5:الببهتاف،الملكتهديدقربل

إلىانظرالآن.اسرائيليايخامكإلى،يىابنفيلنانصبولا

الأباطالعحرةخلعوهكذا(.21:61عل1)!ياداودبيتك

باحمهمالجحدثوبطلهملأنفسهمواختاروا،كأالصعنرحبعام

عيم.ملكايكون-!ربحام-

مل1)وعيدهتنفيذعلىبقدرتهوثقالذي-رحبحامفقام

ذلكفزاد،ايخيرعنالمئول"أدورام"لبارط(21:41

رصولاأدورإم"الغاضةالجماه!فرجمتالبثورةمى

خطورة-الأولىللمرة-رحبعامفأدرك،الموتحتىرجعام

يهرذاصبطىعلىملكالضبحرضليمأوإلى،خزىفيمهربالموقف

فقط-ونجيامين

اعتصدلقد،والطغيانالاضبدادهورحبحامخطأكانلمد

قوةوعلى،العبخدمةطر!قعن!كتهلماقيازعلىكثبرا

اصتخدامها.يحنأنثألم،موروئة

انقامالىننظرأنمجبلا:المملكةانف!امأصاب)2(

تدكانتنجمةوحدةأضهىالذىالأمرهركانلو؟،المصلكة

وثيقكرالأسباطبينالاتحادكانالبدابةفشذ،طويلةفترةدات

فلم.مثتركعدوضدمغاالأباطجعاتحدتفقلما،العرى

وباراقدبورةمعالحربفياضتركتالتيالأصباطبينيهوذايذكر

احتلهاالتيالمدنمنصللةهاككالت؟،صيراضد

فاصله،الغربإلىالرقمنالبلادعبرتمتدوكانت،الكنحان!ون

الطبيعيةالحصائصأيضاأسهت؟،والجوبالشحالبين

،والجورالشماليالقحينفيللحياةمختلفةأمماطإنتاجفيانحتلفة

الناتجةالانغصالةنيراناشحالعلىعملتقديمةعيرةهاككانتكا

وحبعام

انهاءجاهداداودحاوللقد.مصطنعةأوطييةأجابعن

لقد.مرتينضدهالاصرائييونثارذلكورغم،القديمةالحداوات

علهمالصمبمنكانالذينالأقوياءالقوادمنالكثيرالثمالأفرز

.حمهوذابطمنلحكامنحضعواان

-مركزيةطريقعنالمملكةترحيدفيأبيهجاسةسليحانواقي

عمل-ذلكمع-ولكنه،حكمهبأبهة!،أورضليمفيالعادة

والجنوبالثالبينالخلافضقةتوسيععلى-غيرهساعر-

التخر،وأعمالالثقيلةللضرائبوفرضهالعادلغرتجييزه

الرباطهىأجهوه)ديانةكانت.عهدهبهتميزالذىوالتبذ!ر

!يمانارتدادأنإلا،مغاالعبأطرافضمعلىالقادرالوحيد

الديهبالقيمالعيقةبمعرفهم-الأنياءورأى.الرباطهذامزق

مملكةفيأتللخطرتعرضقد!بهره!عبادةأن-والياسية

يفتقركانالذى،رحبحامعلايملكراحدةمملكةفيعهانقمة

،أيهوه"دياتةبحظمةالواعىوالادراك،ابصيةالحمافةإلى

مرتفاثهيامنهاوقفكا،افورةالئيولطأخياضجعوهكذا

صلبيا.

إلىرجوعهبعد-رحبعامقام:الأهليةاطربيخعكعيا)3(

رجلألف018منمكونكببرجي!بجمع-مباضرةأورضليم

إصائيل،ضدبحربللقام(رجلألف021البحيهوفي)

القياميجبلاأنهأطسعلى-الحملةبخعقامالنىكعياولكن

ومع.اللهعندصنكانالانقسامهذاوأن،)خوتهمضدبكرب

!الأيامكلووربمامرجعامبينحربكانتاأنهنلاحظذلك

.(121:هأخ2،!143:مل1)

ذلكبمدرحبعامالعل:المملكةوازدهاررحبعامنجاح(4)

المدنمنعددبتحصينفقام،يدهتحتظلتالتيالبلادلخصين

مصرإلىالطريقعلالمدنتلكوكانت(21-:ه11أخ2)

هذهمنأصاصاإلهدفوكان.يهوزالجنودالضيةالتلالعلىاو

مصر.هجماتردهوالتحمينات

نجحكيف(17-:13ا1)اثافيالأيامأخبارلطونرى

أورضليمالىإصراثلعنواللاويينالكهنةهجرةببرجعام

حذا!،رربعامأقامهاالتيالوئيةللحبادةوععارضتهملرففهم

فاروا،الشمايةالمصلكةفيأيهوه9لعبادةالمحلصونحذوهم

الدائصة.للاقامةبل،فحسبالذبايحلتفديملا،أورضليمإلى

أضافالوقتنضىفيأنهإلا.رجعاممملكةثددتوهكذا

للبعلالوارىفنصب،عباداتشأبوهاستحدثماإلىرحبعام

برجودأذن؟،الثمايةالمملكةفيانتشارهاقبلخىأورضليمفي

،يهره"عادةأنويدو.الفجورمنوأنواعأخرىوثيةعبادات

منضئلاتخيعاإلا-الوتتذلكفي-تجدأ،الحفيفية

الملك.

،رحبمامحكمازدهارقصةالافيالأيامأخبارسفرلناويسجل
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منالحد!دفتزوجأبوهضلهماوكرر،ثراءجاةعاشالذى

خأ2)صيةوعوذإمرأةعرةثماذلهكانتإذ،الناء

انجاأختارخىاليهنائهأحبمحكةوكانت.(112:ا

خأ2)الصشعلىبخلفهلكيإخونهبنوفائذارأط،أياا

11:22).

لانضامالمباشرةالتائجاحدىكاتت:كلقفىوة)5(

الةفيفلطينبغزو،مصرفرعونضيثقتجام،المملكة

أول!الأولضضنقاهروشيثق.رحبحامطكمنالحامة

وهو،.البوب!طية"الأصرةأو،والفرينالثايخةالأصةملرك

سليمانوجهمنهربحينيربحاموفادةاكرمالذىآالحانفس

تزوجيربعامأنالسبييةايرجمةفيوجاء(.4.:11مل1)

وهكذا(البييما:1224مل1)ضثقزوجةأخت،أنو"

ذإ-يربعامدبأالظنكليحكلمما،مصرلملكصهراءبعامصار

الماعدةاممى-رحبحامعلوههج!اتمنمأزقفينفسهوجد

الغزوةهذهتلالجزالتوما.البدايةمنحماهالذىصهرهمن

ذإ،صرصيدفيبالكرنكآمرنمعبدحوائطأحدعلىصجلة

هذهوكانت.ضئقعيمااسولىعدينة018بأحماءقائمةنجد

يتعارضرتدمما،الجوبوفيالصالفيالقمينمنكلفيالمدن

لعلأو،لربعامكحليففلطينبغزوقامضثقبأنالظنمع

ولهذا،مصرلملكخاضماأصبحشثقمنالمحونةبطبكلبحام

الكرنك،محبدحائطعلىالمجلةالقائمةفيمدنهأعاءجلت

ثقكاذلقد.الفزوةتللثفيعليهاالاشلاءتمالتىالمدنضمن

مما،كمياقال!لارتدادهموالثبرحبحاملعقاباللهيدفيأداة

خأ2)الربغضبعمفارتد،يتذللونوالرؤصاءالملكجعل

ألفا06،حربيةمركبة0012لثقوكان(.12-ا:ا2

04.ر...القوةهذهإلىيريفوسويضيف.قالفرطمن

تكنلمأنهويبمو.وكوضيينوشكيينليينلومناثماةمنبخدى

أورضليمأنحتى،التقدممنالغازىالجيث!تمنعمقاومةفاك

القصركنوزكلوئهت.الحصارمقاومةتتطعلمنف!ها

فصع،ميصانعملهاالتيالذبأتراسذلكفيبماوالهيكل

.(01و21:9أح2)نحاسمنأخرىالراسارحبحام

وخمسونثمانالعمرمنولهرحبعاممات:رحبعامموت)6(

على!أبيا"ابخهوخلفه،صةعضرةسبعملكأنبحدضة

41:13،2مل1)بائهآمعضليمأورفيرحبحامودفن.العرش

الربنسبسللةنيرحبعاماصموردومد.(:16ا2اخ

.(تا:7)!وع

اخقر،ساتغطرأحمقكانرحيعامإنا:يوصيفوسو!قرل

.،الربرةأفحالهفيالحبفقلدهاللهعبادة

الوحيدالابناصمومو!أرحبقدالربامعناهعبرمماا-

وكاذ(237:1،42:12،62:52أخا)مرسىبنلأليعزر

خأ1)ثكثيروبنونحبيالركانإذ،اللاويينيوتمنليترأضا

23:71).

ىأللرحضوعاءهيفالمرحضة،كلهرحضابالورحض

للغل:

قبل،كاهنكلعلىكان:الهادةخمةليا!لرضة(1)

بماءورحليهيديهيغلأن،للخدمةالاجماعخيمةإلىالدخول

خر)للربوقوذاليرقدللخدمةالمذبحإلىاقرابهعنديموتبلا

مرحضةشيصغأنمرسالربأمرولهذا(.2ا-91ة03

الاجماعخيمةبينويحعلها،للاغتسالنحاسمنوقاعدتهانحاس

.(12،38:8-0:37:1خر)ماءفيهاويجعلوالمذبح

والقاعدةالحوضجزءينمنتيهونالنحاسيةالمرحضةوكانت

-الاجتماعخيمةفي-المرحضةوكانت(.91ر038:1خر)

اللواقيالمتجنحاتالناءمرارامنوصمت،نرعاصغيرة

ترضعوكات(،8إ38خر)أالاجماعخيمةبابعدبخدمن

؟!عزراابناويقول.القدسإىرالمدخلالمحرقةمذبحبين

صباحكليوجوههىإلىيظرنأنالساءعندالحادةكانت)

أنفهنكرصالنوةأولئكولكن،شعورهنترتيبيتطعن

النحاجةمرائهنووهبن،لمالعازيةعنقخلين،الربلخدمة

بابإلىيومكليأتينوكن.المرحضةمهالتصغللر!تقدمة

.!الريعةكلحاتولسماعللصلاةالاجماعخيمة

أجزاءصائرمعالمحةبدهنالمرحضةموسىمسحأنوبعد

خرآحضةالمركات،(8:11لا،92-03:22حر)ايخمة

04:7حر)والمذبعالاجماعيخمةلينمكانهفيوضعهما

كيفيةأونقهاأوحج!هاعنشاالكتابيذكرولا(.3.و

حملها.

بحرا"سليانعمل:سليمانهكلليالمرضة)2(

ايخمة،يكاتالىالمرحضةمحللجل،نحاسمنمشوكا

اليارعنوخماا!ينعنخماوجحا!مراحضكرعمل9و

لكىوالجر،محرقةنهيقربرمما!ايغلونكالرا.ماللاغتال

عرالمراحضلهذهوعصل(.:6،أح2)"الكهنةيخهيقسل

وعرضها،أذرعأرلعالواحدةالقاعدةطولنحاسمن9تواعد

بينأتراطللقواعدوعول.!أذرعثلاثوارتفاعهاأذرعأربع

وكذلك،بيمووكرانوثرأصد...اسالأترعلىو1،جبالحوا

زهرر!ئدواثيانالأسودتحتومن.فوقمنالحواجبعلى

البكرةوارتفاع...نحاسمنبكرأربعقاعدةولكل.مدلىعصل

بكرةكحملالبهروعملى.ذراعولصفذراعالواحدة

تحريكيهل(32-7:92عل1)أمركبة(عحلة)
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إيعرائيلبنىرحلات

تطعةمنهماكل،والقاعدةالمرحفةوكانت.ونقلهاالمرحفة

عبارةمرحضةكلوكانت.بعضهماعنمصلهمايمكنمشقلة

أربحينتعالمرحضةكانتحيث،المياهلحفظمدروحرضرعن

في-المراحضلهذهذكروآخر(.جالولا032نحوأ!ط)بثا

قطعحيثآحازالمرتدالملكبهافعلهماهر-المقدسالكتاب

النحاسثرانعنالبحروأنزلحضةالمرعناورفعالقواعدتراسأ!

.(:1617مل2)!حجارة!نرصيفعلىوجعلهتخهالي

قالهكذاهـلأنه:تائلاالنبى)رياتبأصدقياالملكأياموفي

الآنيةصائروعنالقواعدوعنالجروعنالأعمدةعنالجنودرب

عندبابلملكناصرنبوخذيأفهالماقىاوليةمذهفيالبافية

يومإلىهناكوتكودبابلإلىبهايؤق...يهوياقيمبنيكياصبيه

الموضع،مذاإلىوأردهافأصحدها،الربيقولإياهاا!تقادى

اتمالممعننقرأسنواتببفعذلكبعدو.(22-72:91إرمبا)

بالنارالربيتحرقواوأرضليمأواشكلدانيوندمرعندماالبوةهذه

وبحروالقواعدالربلبيتالتيالنحاسأعحدةالكلدالونكسر"

إريا)"بابلالىنحاسهاكلوحملواالرببيتفيالذمميالخاس

52:17).

؟":لودسلالرصي!:الجديدالعهدفيالمرضة)3(

يقدصهالكي،لأجلهانفسهوأطماليهةأيضاالميحأحب

والكلمة(.52:هأف)!بالكلمةالماءبغسلإياهامطهرا

،(وله*؟داها)لمترونلو9كلمةهى!بغسل9المترجمةاليونانية

أحرىمرةالرصولاستخدمهاالتىالكلصةنفىمىومرحضةأممط

لاواحسانهاللهمخلصنالطفظهرحينولكن5:القولفي

الميلادبغلخلصنارحمتهبمقتفىبل،نحنعملناهابرفيعمالبأ

لطوالاضارة(.وه3:4قي)أالقدسالروحوتجديدالثار

كهةمنمطلوباكانالذىآالداالجسد!التطهيرإلىالموضعين

هم-الجديدالعهدفي-والمؤمون.للخدمةدخولهمعنداسودا

بلبالماءيظهرونلا(،2:هبط1)!مقدسهـكهوت

الروحبتجديد9و(3ات5يو،52:هأف)!بالكلمة"

.(3:هيو،362:هحزأيضاانظر،3:هقي)"القدس

الىءلنضىيرمزلتلايذهيوعالربلهقامالذىالأقداموغسل

.(31:01يو)

اسرائيل:بنيرحلات

:لظروفا-لاأو

الطيعيةوالخصائصالجعرافيةالاعتاراتإلى:البرية)1(

اصرائيلبوفيهالتجووالي،وأدوممصربيرالواقمة-للمحراء

جاءماأصالة!وضوعدراسةفيعظيمةقيمةلها-عائاأربحينمدة

الخمة.الأسفاريعها

يتجه،السوي!والحقبماخليجيلينمثلثاالبريةهذهتئكل

08

إسرائيلبنىرحلات

بينالشمالفيقاعدتهلطروللغ،الجراييةلالجباإلىجنوبارأسه

المافةوتبلغ،ميلا175مخوالحقبةوخليجالوي!خيجطرفي

ماحةتكونوبذلك،يلا025نحووالجوبالمالبين

صعفيعادلعاأممط،مربعيل2..ر..س!كثرالمنطقة

المحالإلىوتقع.الاردنكروغرلىمرقيالموعدأرض!دماحة

ابطقةاأوالنقبوصحراءوجراركزة!ولالصحراءهذهمن

الهضهتضمالتي(13:16عدد-،هـالجنوب)!الجافة

صبع.ئرحولالمنخفضةوالتلال

ماطقأربعالمساحةهنهتضم:قمهزةناطقأربع)2(

ميل13.ر..إلىفيهانطقةاكبرصساحةتصل،تمائاتميزة

قدم4ر...-3.ر..نحوجنوباترتفعهضبةوهي،مربع

فلسطينصهولمخوتدريحياوذحدرالبحرسطحستوىفوق

حميوقد)غزةجنررالفسيحالعري!قوادىإلتعلحيث

الجرصاحلعك(بهالنجلعرائ!لكزةاالعريقوادىا

هذافيجدوتر.عندهابالبحرالوادىهداطتقيحيث،المتو!

موقعمنبالقرب-الثرقإلىيوجدبيما،بارزةجبالعدةلاتجاها

جلإلىجنوباوورتمعالهضبةإلىكصحدثرج-الغريةقادكأ

قدمآلافأربحةيتجاوزلاالجالهذهإرتفاعأنإلا،"المغرة"

.أال!يهباد!ة"3باالهفبههذهوتعرف،الجرسطحفولى

قد-الو!ىالعصورفي-العربالجغرافيينبحف!أدورض

يشيرونلاأنهمإلا.!ائيلاصرفيرحلاتصحراء9علي!أطلقوا

وتثكل.العقبةحتىكلهاالجطقةإلىبلفقطالهضةإلىفيلك

يدورجدازابالحرىأوالانحدار!ئديدمصعذاالجوبفيالرابية

السوي!،منبالقربالساحيةلالسهوفوقويرتفعوضرقاعربا

عنبالقربويوجد.أدوممنالقريبةاالعربة"منوبالقرب

توجدحيثالصغير(النخيلأي)!نخلهـحصىالهضبةمركز

التيه،امنطقةفييرجدلا-عامبشكل-ولكن.!اءعين

ت!مىوالتىالغربيةقادشمنالقرييةالحينأهمهايمرنبضعصرى

إلىتتمى،هـرحولرتنطقةأنجث!قادشعين"

الأمطارخهطلحينالئاءوفيإ.اليه"إلىممااكز،النقب5

عحرارتفاعإلىأجاناتصلالتىبالسيولالوديادتمتلىء،بغزارة

كلأمامهااليولهذهتكتسحوقد،ساعاتلصعأمدام

الصخرىللطحديعاأنهإلا.الانانوخىوالقطعانالأشجار

نهرأوجدولمجرديمبحماصرعانوالبحرإلىالسيلينددعالصلد

تكونوالخائ!تنموالأوديةفياللينةالتربةتوجدوحيث.صغير

منالممالاةفيالأعرابيدأ،الربيعأوائلفيحتىأنهإلا،المراعي

شو،الصخوربيننقرفيأوحفرفيالاتبقىلااييالمياهنقص

والماعز.الأغنامضىفيمثقةيجدونثم

التيما"هضبةاجرفمنالجنوبوإلى:الرملةالأرض)3(

لاالتىالرميةايطقةأى،الرملةدبة9تمىنطقةتوجد

الغربإلىتوجد!.يلأالحشرين،!اجرءأعرضيخاوز



إسرائهلبنىرحلاتإسرائلبنىرحلات

ممه
!بما

ص!8

حم!

"ل!

في

ئج

81



إسرائيلبنىرحلات

المرةابحيراتمنالرقإلىتمدجيريةوصفوحرميةسهول

الرير.وخلج

مخرإلىترتفعجرانيتيةجالصلملةمنالالثةالمنطقةونتكرن

تدم6ر...مخووإلى،الجر!حمرىقفرقدئا8ر055

بعفىولرتوى-موسىجبلمنبالقربالوادكطمتوىفوق

ولذلك،ه"ايهفيمنطقةأكيسأففلبمورةابطقةمذهأجزاء

.وأدوممصربينالرئيىالطريقبهايمر

يأالعربةفهياصابعةاالجطقةأما:العربةفطفةومف)4(

الحقبماخيجبير(عرضئاأميالعرة)العيمالعريضالوادي

فوقالأمطارلمياهمجمعالمنطقةهذهفيويوجد.الميتوالبحر

المالإلىاياهوتتدفق(أبترا9نجوثي)لدمبسبحمائةالخيج

سوىتحتتدما2921عصقعلىاقيالجرإلىالمجمعهذام!

021الواديلهذاالاجمالىالطرلوييلغ.المتوسطالبحر!ح

54نحو،أدومجبالصلسلةمنالقريبالجاهعمعولعد.يلا

الشالإلىيمتدقديماالخليجهذارأسكاذوقد.العقةكالمطيلا

يغلب!"غوديانعيناسبالقرب:يوجد.الآنهرممااكهر

(1يطبات!أنها-سجح)هالطابةعينو!(حابرعميرنأنها

ميلاكرينتجعدبحيرةقكونالثاءفيالمياهتغمرهاطينيةماحة

تلكأسمل!فئةاللىعين"عدآخرصطحوهاك.البحرعن

بطريقةكلهاالمطقةىوئرو.الحقبةعنأيالعرةلحد،الجطقة

عيونفعها،الذكرصالمةاللاثالجاطقمنأىمنبكتيرأفضل

أفضل!ا(عربة!كانتلذلك،الجانبينم!الجبالضرحعند.

فيويعيق.سبقفيماذكرناهااييالحدودداخلللرعيمنطقة

،الرعاةالبدومننصةآلأفثلالةأوأصميزنحوالآنالمطقةهذه

!ان-فىيددلا،ن!مةألفىمخوجاءحرلالمنطقةفيييقبيما

تقيميةالقوالقائللأننسمةآلافخمسةعنالههفبةفطقةكل

والعزالأكامالأعرابهؤلاءوتملك.صبعبيروغزةبينأساصا

سبع.بيرم!!ارقر!إلا!دترلأالماشيماقطحازأما،والجحال

تاقوقد-بعامة!لطيرفييحدث-كايوياالقطعانتقىو

علىالمياهتجبكا.والمرعىالماءلخدالاءفيميلاعثرينمحو

الماعر،جلدمنزقاقفيتحملو،الخيامإف:الحمالالحميرظهور

!بها.ماء،النىالحدلاءالماطقعبر

ا،عتقاد1إلىيدعرماهاك!:للبريةالطييالوصف)5(

اختلافا،الحاليص-الزوعاجالحروزص-لطالظروفباختلاف

عدذاالحديةالأزنةئيالأعرابفطعلفد،حفيقة.كيراماديا

الكانعددأرإلأ،ذاقوولاستحدامهاالسطأشجارمنبهرا

النوىالمفرمعدلىويمل.المطقةليالاتاتعلىثريؤأنشأقل

وتمفط.الجفافسراتعدايخماسويالوصة02-01إلى

لاللودوأدومصيفاءجاتتكتىحيثالثاءوالفعلىالثوج

والأثليوالنخياالنطأضجارتموش.كثيرةأياماالأبيص

؟،البحنخيلمنآلادىخمةمخوفيرانوادكطيوتوحدالأ:دية
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أثجارتنموبيما،أدومووديانالعربةفيأيضاالبلحنخيليوجد

اييه-هضبةكانتوقد.ايههضبةعل(ه:91مل1)الرتمة

كانالذى،المحيطاتلأحدقاغا-القديمةالجولرجيةالحصورفي

الأرجحعلىالهضبةهذهارتفعتوقد،الجرانيتيةصياءبجالبجط

طويل.بزمنالأرضعلالأنانظهورقبلالميويخيالحصرفي

طاشرويةسحيريةعخورمنللهضةالطحيينالتكولصويتأ

الرملىالحجرمنصقةتعلو،والطباضيرىالإيوجنيالعصرين

إلىصيناءعنالطريقامتدادعلىالطحعلىظاهرةتبدو،النولى

سفحوعندبل،اقيالبحرمنالرقيالحانبوعلى،المقبة

وما،اييماهضبةجرففيالعيانهذهوتظهر.جلحادهضبة

الحجرمنأقدمتكوكاث،صيناءسالمالإلىهاكزالت

ولما.الكربوفيالعصرمنذالمحراوىالرمليوالحجرالجيرى

التكو!نعلتمائاتترففالطيعيةالمياهتوفرظروفكانت

نذمنهاضىءيتغيرلماليوهى،الأمطارضوطوعلىالجولوجى

تمثلهناالموصوفةالصحراءأنهيالعليةمالنتيجة،موسىزمن

علىيوثر-صرى؟-وهذا.موسعصريالصحراءنفى

لأله،العربةإلىمصرمناصائلبنر!لكهالذىللسارتصورنا

!بعينمخو)"نخل"أإالو-مناباشرالطريقعلىيوجدلا

علىالماءيحملأنيجبكانثمومن،تقرياللصاءمصدرأكط(ميلا

ثمانينسافةإلى،نخل"شرقييوجدبيما،السفرأثناءيالحمال

فيلةأيالبمدعلى"امميدبير"هومحروففقطواحدمصدربلا

هم-للاصائييينعمياممكنايكنفد،الطريقجنو!

!وكلهمميرزاكانبيما،الطريقهذاسلوك-ومراضيهم

اسرائيلبنيإن!وبلهاوزن9يقولعندماوهكذا.جناءطريق

يأخذلمأنهيظهر،جاءإلىيميلوالموقادشإلىباشرةسارواقد

فيالرحالةمنكئيرونوصفها؟الجطقةتضاري!الاعتارفي

زيارةهويناءعلىيجهمتعرمنالغرضيكنلمإذ،الحديثالعصر

.قادشإلىالطرقأيسراتحاذلل،فحصباللهجبل

إسرائيل،فيبعدديختصفيهماالصعاببعصهاك:صعا!)6(

سبقتفقداسرائي!!نجىعددمثكلةأما.الخيمةوبأوصا!

في!الخروج،مادةإلىالرجوعاضجا)خرآموضعيماقها

بإقامةتحصفياأما(.الكتايةالمعارفدائرةعنالثالثانجلد

،28-25)الحروحصرفيالمذكورلو!فهاالاجماعخيحة

،الحصارةمرطنمصريائيا!اصبنىإلامةنفإ،(36-93

ثلمهرةصناعوجودتفرأنيمكل،الن!تمنئاتبضع

.الأثاثعملوالنطخثالمصريوداصتحدءوقد.بصلئل

الممكنمنتحعللدرجةالصحراءفيينمرلاالسنطضجرأنورغم

الحصولالممكنسكانأنهإلا،قدم11عرضهاألواحصنع

خلمهممايتضح؟،الف!يقطربقصالألراحتلكثلعلى

وأصيا،مصرفيالدهبمنالكثيرهاكوكان.المصر!نتدماء

سلاالتىالزينةوأدواتالحلىأدوالأرجح.صياءفيلي!ولكن

سائرمعالخيمةلحمللموسىقدمرها،المصريينمناصائلبنو
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وغضرا،لحجاباوئراتصعوا!،(63:6خر)الأضياء

ذأعليناالعسيرسولعل.الذبمنرقيقةبطبقةالنطألواح

الحصولأمبهبمأينعن-محلوماتمنلدياماحب-نعرف

خر)القراعدلصغاللازمةالففةمىالكصيةتلكمثلعلى

ناجمهاككانتفقد(274:حر)الخاسأما(.2ه26:

.إالحادمسرالط،مىبالقرب"نم!وادممط"فيللنحاس

العجللحملالذهـلهرونأتراطانساءقدتلقدحقيقة

القليلسوىكهلكلمصيراعجلاكانأنهييدوولكه،الذبي

مكانأى)!ذبذياإلىيوسايرسويئر.لدجهنكانمما

الاطىءعلىأدبامديخةالآدوهي(ا:أتث-الذهب

الحاسوناجميذكر؟،صيناءشرقيفيالحقبةلخليجالغرلى

جبالفيأيفاتوجدكاتالذمصعروقأنويققدإ.فونون!

الذب-تقيلةكمياتبالفعلتوجد؟.القديمةالعمورفيأدوم

ايتالترحملواقدوالأضوريينالمصريينأنأيضاونعلم.مديانفي

كانتالجلودمنكبيرةخيصةاكتثفت؟.جيوضهممعالمدالحو

الئالث-تخسوينحدت.(دا!ه،ول)!هاباسوأللملكة

منبرقائقمغطاةللجمةأعحدةصبعةعن-الخروجعمرقبلمن

كان؟.مجدومنكغنيمةالأعداءملكخيمةصأخذهاالذب

.العصورتلك!معروداالكريمةالأحجارترصيعولقثىلن

أحرىمبهلةهناك:المربهاتبعدديخصيخماععوية)7(

(7:3عد)ئوزاعراثايجرهاعجلاتلتيمكنكيصوهي

وأدواتوالحجابالثقيلةالخثيةالألواحكللحملتكفىأن

نذمصودةكاتالثيرانتجرهااليوالمركبات؟الاجماعخيمة

العرضحصمحتفةحجامبأصعهايمكنوكان،أسيافيالقديم

ممهدةغرطرقعلىتسيرأنالصيرمنكانألهييدوألهورعم.نا

نأنعرفأنناإلا،موآبوفيأدومفيتمركانتالىتلكبخاصةو

حكمزمنفي-فلصيزجبالعبرمركبتهطقمصرياأميزا

يافا.منبالقربأخيراالكرتحتى-الثافيرمي!

معرفهإلىكثيرةإضاراتهناك:المحراءحيوانات)8(

سفرفيوصص؟-!المن"يكننمو.الصحراءبجوانات

ضجيراتتفرزهالذيا-للوالصمغثه-(61:13)خالحرو

فييذوبوالذكط(المنوبينبينهبعضهمربطوالتى)النط

اللوىأط.الأعرابعدماعاويختر،ال!ثسرحرارة

الريعفيالصخراءعركالاالبحرستهاجررالتفما(انثاد)

.(11:31عد،:13ا6حز)يلانخففرارتفاععلىوتطير

سفرمنغرالحاد!الأصحاحقيالمذكورةألطيرروتصى

جودةمرعااأفي،النيماضرسعثرالرالعحلأصحارا،ييراللاو

سرلرواالقوقواعرالغوشليةالبر:يالبحرشواطيءعلىلفحلبا

والبغاءوالكركىواللقلق(مرابسرقىالصحراءلىاوالحام

فيما-أنهالملاحطومن.الأردنوادىإلىأفريقيامىتهاحرائتى

استخدمهااييالاحماءنضهيالحبريةالأحماءيت-الببعاءعدا

إسائهلبنىرحلات

بعد.يخماالأثور!ون

يحبالذىالبريالخنزيرفتثملالديةالجواناتأما

وفييخاءمنبالقربيوجدزالماالذكطوالوبار،ألمستقحات

المذكورةالحيواناتبحضوهاك.البرىالأرنبمعيهوذاصحراء

فيتوجدولبههاالصحراءفيتوجدلا(أ:ه4)التثةمفرلى

ملطين.جهاتبمض!

الختلفةللمناطقيهزةأحماءفاك:للفاطقالممزةالأ!اء(9)

13هو(!ورأى)،ضور"أذفنحد،الخرو!ضرلطالبريةفي

أممها)،سينبريةاوكانت.،التيهصر"تحتالساحليةالمنطقة

ال!اطعةأ!الصحراءهى(3311:عد،ا:17خر-القمر

تذكريخاءغرد!فاران"أننلاحظ؟.الأبيضالطباضكلمى

عد،212:اتك)جالوكم!ةكبريةمراتعر

3:3(،حب33:2،تث26وا:3،3أ:2،16.ا:12

غرثيافيرانوادي،فيباقياالاسمولدو،وتادشصباءبين

إلىالجحورهذهتثيهروقد،الجحورمننرغايفيوهو،يخاء

منمثمانيكرقدالادمأنإلا.ياهأماكنأوكهوفأوناحم

يثيرأنهوببدو،الحرارةشدةإلىاضارة،العرية"ليران"كلمة

في(ا25:صم1)داودلأن(2ا21:تك)لعامةالتيهإلى

منالجوبإلىوالكرمل،،محون!عنبعيدايكنلمفاراد

صينأبريةهعنلقرأثم.(:1118ملاأيضاانظر)حبرون

إلىبريعقادشبمنطقةوثيقاارتاطاترتبطوهى،مراتتح

ثث،02،34:3:ا،132:اعدد!فارانمنالثرق

نخلة"اتفىإنهاالهودمعلمرويقول(.:3ا5يثر،51ة32

القديمبالاصممحتفظازالماالذى،العربةوادى!ينابماوهو

.(1:اتث)

علىتساعد،المحيطةيالاحوألالخاصةايخلفةالأتجاراتهذه

التاريخيةبالسمةيختصيخماتبدوماكثيزاالىالصعابأنتوصح

المتميضةالدراصةوأن،المغالاةمنالكئيرفيها،الخروجلفر

.الخروجقصةصحةنأيهدعلىنساعدانحتلفةللرحلات

الأولى:الرحلة-ثانيا

أوائلليمصرمنائلاصبنوارنحل:الارثحالطريقة(1)

يناءإلىووصلوا(،أيبضهرمنعرالرابعبحد)ابريلشهر

،(91:1خر)الثالثالئهرمنعرالتاصعأوعثرالرابعقي

يلا.711نحوطولهارحلةفيشهرينمخواستغرقوافقدثموصت

الأحمرالبحرعبوربعدأتا!وهمعكرأولبينالفترةفيولكنهه

عرقطعوا،الجلأمامالسهلفيفيهلزلواسضعآخرحتى

عثراثىمنأقلآخرإلىمعسكرمىمرحلةصيخعلمما،مراحل

عند،الأقلعلىبوماخمسينخيامهمليقفواوهكدا.ميلا

إيليم!9عناطقذلكفيبماماءع!ونيخهاتترفراليالجاطو
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جميعهامكدتتكرلمالخيامولعل.قطحانهملإراحة،ريخديموأ

،أميالعدةماحةعلمورعةلل،واحدةياهعينحول

لاحتىالماهمصادرم!بالقرببقطحانهميخمرنلافالأعراب

لهماججبنبالحميرالناء-سصلونكانوابل،الجاهعيونتلوث

.المياه

صار"بونرو"وصمىلقد:معكرأول-المار2()

هلىهفيلهصأحذماوهو،دتةبكلاصائللىرحلات

!ع)يىالوتفدكيالتىاليرنب!-مصكرأ:لكاذ.الدراصة

وعيز.أميالأربعةنحرعاتبمدوالى(موصىوعرر،نجحة

عصقهحوص-فيياههاوتدفق،الرعليةالتلاللينتربضر"نجعة5

بماالريرتمدكالتولكها،راكدةومياهها،أقدامستمخو

بعضهاعرنصبعفهيمو!عونأما.الجاهصتجلئتاحمولته

سبالقربالنجلبمضيوجدو،مالالرإلىياههتربصغير

الىثاناسأأضحارفهالآناتزر؟،الئرلعف!يمو!،المياه

وارمة.ظلالاالخيلمعتعطى

ثلاثة،اسرائلشوانطلق،تاعدةأولومن:مارةياه)3(

ولعلهم(،51:22حر)اماءيخدوالمو(شور)البريةلطأيام

!مارة!إلىاجاعرفلما.الماءعذثحااالجماأرسلوا

حتى،اطربصالحةغيروجدوها(،!مرة":ومعناها))

،حوارة،عيزكدهومارةموقعأ"الواضحومر.تحياتمت

لها،المحا:رةاطاشيريةاللأكمة:دللث،(الأبيضالطباشرعين)

معدلايعطىمما،مو-سعوتعم!يلا:ثلا--يهتعدوهي

تلكطولعلىياهفاكولي!.بوبايلأعراثنيمحوللبر

في!جرادألري-9سالمياهلمضجبرارءاأ-رعمالطريق

"صويرهأبو9باسمالمعروفالصغيرالنعومن،سدروادى9

مرارتهازالتقدالمياهأنالعلماءبحصرويرى.الحرمنبالقرب

زات)!العرقد"ثماربب،اطربصالحةحلوةوصارت

منبالقر!النوكيةالئجيراتبينتمؤالتى(الححفىالمصير

طريقةأمصلىأدفيشكلا:.يةيوفيالمارهذهوتنص!ت.اليبوع

الأعرا!شيحتبر.حمصهمادةإصامةهى،الراكدةالمياهلمعالحة

الفرية.الجطقةكلفيمرارةاليو-أضدالعيرهذهياه

فإصاروا"مارة"وص:الأحرابحربقربالمعكر4()

ماءعينعثرةائتاتوحدكانتجث(اضحبلا)،إيلس)

أتالواعى:صت.(:127دحر)خلةوجعون(ئراليتا

لالمياهتمدهعديرهاكيوحدحيث"غرالديا-"واديهوالموقع

،ااياشهخويماوالحاقة-مارةياهصأففاماؤهاعيون

.الماهعيوتجموارنحياأثحاربهاتوحدكا.ض!!ةسيرةوهى

إلىإطيممنالتدة!صيز"يريةذاثلعدإسرائيلبنودخلثم

(3301:عدد-الأحمرالبحر!وهـ)!وعلىمزلرأ،ياء

الموقعولعل.(\:1آخر)لمصرمعادر-صتواحدشهربحد

وأعرةنحويبعداتيااالطيبةوادكيامنلالفربهوالمرجح
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حتىالتلالسموحتمدجث!غرانديا-!-تيلاعراثنى

حماماحبلالوادكلطثهالمطإلىويوحد.الاطىءنلامريكاد

والجاه.دلداكةالكبريتةالعيونبسببكذلكوحمى،"فرعون

وهى،أمارة"مياهمنأقضل،الطيبةوادكي"قالموحودة

وصفوتد.غرانديلعرتممادرةبعدللاشقاءاسئيىاالمكان

في!المورحات9وجكهرة(34،؟،3!لم)"بوركهارتإ

هذهياهأدالا،الجبالصفرحمنبالمربالرملالححرصخرر

منترب:الموتحكل.والطحال!الأعثا!بهاتكزمرةالبحرة

نحوطريقارمهيمرححيث،2،جنريمتدعريفرصاحلى!ل

عد)الرقيالجوبإلىميلأ065نحوبحدعلىتقعالتىسي!اء

تجعد،محطاتخمرعننقرأالمافةهدهولط(،3311-51:

العبرالينولعل.يلاكرثلايةمحوصيرةالأحرىعنناكل

بخاجميمرلاأنهوبخاصة،والأ!االمنحفمرالطريقأخذواتد

حتىالخادمسرايطعدولزلوا،"المعارة"وادىفيالمصري!ت

.(مؤكدعيرأمروهو)الماجمحراسسهاممرمىص!يبعدوا

أيا-اجقيناوحهعلىلعرهـ-اسا:ساءإلىالطر!)5(

تعنى"فدفقة"،اطريقامنالجزءهذافيالخمةالمسكراتمن

المعلمينرأىحسب-تفى،-ثألو"و،لالقطعان"اعالاصإ

ريخديم!"و،ةالميرمصاعبإلىاشارة!لازدحاما!-دالو

ا!زاوما،لفيرهلالبةأمفلمعسكرإلىاشارةدا!اتعا"محناها

وهو"اذفيروادممي9فيمعرومااليلادىالرابعالقرننذموتعها

81محوصياءكلتإله:المسالة،حاليماءعديرمعللحيخلواحة

سهل"المسمىالف!يحللهلالفرفالطرفسيلا14أ:

شمرأىعلىمحكرهمااصائيلبوفيهاقاموالذكي،،الراحة

على(17:آحر)أحوريب!اسمويطلقأ.حوريبلا

موسى-عمافخرتوها"،رفيديم"حتىعرلاجاءصحراء

قدكاتأدبحد!الماءمنضرا-المخرةيهاضربعدما

ئلاتةيتريحواأنأمكنىأيضاوهنا.الماءإلىحاتجماضدت

الجلمقاللاسهلاإىألأحيرةميرتهمنفواثأنش!أصابيع

مذرحيلهممنضهري!بحداجهإوصلواالذ!(2وا:91خر)

ماالزمنكلتمضىقدوكان.تههخرمؤعمالقهاجمهناو.صصر

إلىليصلواموسىلألاء،مديانإلىرحلمأخبارصوللريكفى

3!لألقربايلالأحدنوقوس(.ه-أ:ا8حر)يخاء

ضديدممروهناك.عمالقمعالقتاتموسىراف،فيراذوادي

الجمال!كانت".الراحةسهل9صالواحةهدهيمصاالانحدار

لملهاسدىا،!ال!وإد!9إفثهالأحواءكدورللأمحهالحاملة

ححة.غرييةترلة*ات"!ميديملا::احة.المحلىالمساركان

القردندهمالموقعهذااختارواقدالميحب-الاكأذويبدو

.المبلاديالثالت

الثانية:الرحلة-ثالثا

عرةشاءحلياسرائيلىنجوم!:ليناءفيالاقامة(1)
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يدوو.(3-ا:9عدد)التافيالمصحبعدوعادروه،أضهر

الريع-في-ضاهدواعدمالأغم،ألجدبعديعاص:هكادرأنهم

عد)"اجحرا"منقادمة(النوى)الصادأصاب

حر)الابقالعاميال-""معحدثكا(،ا:31ا

طريقهمييلأكريرمحومافةعلىاغمللاكالرا(،:13ا6

-"اشهر)!افبور"أ؟،ضأوةقروتاإلى

يمراتعئرالاسهكذاتدكر:برنعتادسمولع)2(

موضعا،عرضةيدقطاقادصث"باصمونذكر،القديمالعهد

.نحا-الارصحراءفي!المقدسالمكاز!هو"قادش!معنىلعلو

عدد)"أدومطرهـتخرءيمدية!بألهالمرقعوصفوقد

،!صمير"جلفي!الحمراءالأرضر"هيوأدوم(،0:216

أححارءبالمقابلةالأحمرالرملالحجربب!أدومادعتوقد

(4و34:3عد)برضوحمحددةأ!اكا،اليفاءالجيريةايه

حزنباليقوايا(،15:3يثر)اقيالبحرجوثي

عقابلاطلادالثرقيالجنودالتخمكانتإنها(47:91)

اليهودبينثابتتقليدوهاك(.غزةمربالقرب)"تامارإ

،أقيا"مدينةهيأبرليعقادش"بأنالراءعلوالمشحييز

علىمات"هارون9إنيقولالذى،يوجفوسرسصنذوذلك

!بترا!لمدينةالقديمالاسموإذ،"بترا"مدينةمنلالقربجبل

،سنكيلوأو9حومتريذكرو.(3!مماح+!)"أريكم!هو

يصيالدى!الحعايارقم"هيبرنيعتادشأن(؟هاع؟وله)

منبالقربالألوادمتحددةاصخورالوجود"الالرانمعدد5

الأرجح-على-تتير!المرخة9أى!جحايا!لاأ،بترا!

،(72:41عد)"قاديقمريبة9عداعرائل"صرخة9إلى

العربيحماالتى،بترا"قي!الحيع9قريةباصمصلةلهاولحل

المؤدكلاالحررلأنتديمتقيداشعر!اسدىو."سىمووادى)الآن

مياه"عندالصحرةضربعدمامرسىعصاشفهتد،بترا"إلى

ماءيمثلالذكطالحاليالمجرىفتفخر،(27:41عد)"انحاصمة

،قادء!مديةأيضايوصاببوسيربط؟أ.قادكأمرية،

معيتحاوبمكانأفغلالتقيدىالموتبممذايعترو."ببتراإ

علىالأماك!أفضلكأحدقبواء!كرحتىالرحلةمتطلباتكل

هذهمعينفق"حصبروت"موقعلأن:!صة،الرحلةمار

،المحصورة!أ،الحظيرة9معناها!حفيروت9و.النتيحة

زالىوسا(.ا:ا،تث13:16.33:17.ا:35اعدد)

فإيلائلاثينمحوتبحدالتى،حضرةعيز9يمرجوداالا-

وكات،"الحربة"إلىاطريقاعلىسيهاءجبلىصقيالرالئحال

عد)"تببرة"هودالأ!ث،أسياءاالعداسالتاالمصكرهي

يعنى!ص(ا:35اعدد)"هتأوةقبروت"اساليار(ا:3ا

.ا!أياكرةقدرهايوميةميرة

المروربحد:صروتإلىصروتمنالمار)3(

ماعلى-الرحلةسارت(3ةا3،:1216عد)محضروت

إسائهلبنىرحلات

ليالوقتبعضحيمواقدأسرائلبىوئعل،مهلعلىيبدو-

مرالجوايرأرسلمر!الأن،"العربة"فيالمراعيأففل

تادشإلالطريقكافحض!!وتصبالقرب"فاران5

فلطينيدحلواأناصرائيلبنوتمىالىالجوبيةالمنطقةولفحصر

المنطقةهذهاستكثفو)وقد(.2او:1317عد)طريقهاعن

صنلالحركطأو،"صينلرية"من(2،32:8ا13:عد)

علىأبوتحور9أى،بحور9س-قالثرإلى!فيبرديزقا"

غيا!وبحد،الغربإلى(أالرحية"الآنوهي)الأرج!

،(31:22عد)حرودميازاروا(31:25عد)يوماأربب-

(عرادتل)عرادحنوفإلىيؤدكطالذيالجاثرالطريقمنعادوا

طريق"أي،أتاريمطريق"المدعوالطريقوهو!تجر!"إلى

باكوراتأيام!لطعردتهموعد(.ا:21عد)،انجواج!

عد)قادثرعداسرائيلفيوجطوا(:23ا3عد)"الحب

ثهالمطنطقةأى،للأرضاصتكافهمتصةتدكرلمو(.31:62

نأأمكنهميوماأربحينعدةفيأنهنقرضأنالصعبومن.نحبرو

منائ!الاإلىيلا35،تبعدالتىالسوربةأحماة"إلىيصلوا

،حوبر"هيبهاالمقصردولعل.هناكمنثايخةعادوثم،بترا

(13:21عد)أحماةمدحل9في(حبرونقبلالمذكورة)

خلاصة"5)القديمة،إليوزا"أو5حلات"هىولحلها

على،رحوبرتضطليأمبلعرةبمدعلتقعالنى(الآن

سيناءاصائيلبنبرتركوقد.حبروذوسعئرإلىثىالرالطريق

هجرةتتوليحصيروتمنقرييزوكانوا،المصحبعديعالري

الوحيدالجاهمصدرحضيروتفيويرجد.(الشان)السلوى

أغطر.فيالحواجرالطلقونها،الجطفةوالدائم

المواقعصظ!:وصروثضيروتبينالمعكرات()4

علىالاستدلاليمكنلأو.معروفةكيرالطريقهذاعلىوالأماكن

حفبروتبعدصةالادالمحطةأدإلا.أحمائهامعارمنإلامواقعها

هوالاصمهذاولعل.(33:23عد)!شافرجبللاعدكانت

تدى"ضامر9إشمبريةلحالثلحةإ.الحصفربجل"الآرالصرزف

نصتصىفقد"العصفر"العربيةالكلمةأما"ايخرؤالتل"

عنيلاستينمحوالموقعهذاوييعدإ.الأصفر"تعىأواليء

الأخرىالمحطاتأما.يرمياأيالعرةميرةأكلط،تحض!ى

الصحراويةالرتمةشجرةإلىاضارة"الرتمة!هي!رثمة!لحإد

أكطالسنةو"،"المعلقالتل"أكي!دارصررمور!.الصاء

تعى"رصة:9.طاضيريأبيفرمثانإلىإشارةأالأبيفر9

المافةنبلغو.،الحصع!مفاها!تهي!لاته:"."الندى!موضع

وقد،بلاوحميرحمةنحو،هورجبل"إفضا!رجلس

:هذه.يوئاأياتثمانيةمصيرة!تجومحطاتصعليحاتد!

وأالخيف!ومفاها(3342:عدد)!حرادة!:هىاحمطات

-،التجمعات!يئم،مقهيلوت9تم.الحبلإلىاضارة"المرعى

إلىالرولإلىاضارة"أعمفلىأوعتاتنىقدالى!تاحت!تم

اجقاءاإلىاضارة"تأحير"أى،تارح"ش"العربة"مطقة
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وأالمرعى،حلاوة)أى،عثقة"ئم.المراعىأفضلفيوالراحة

تدالتي،مكلوت"نم.واضلاءحمتأى،حثمونةاثم.اياه

أنهاركمالأحماء-وهذه.هورجبلمنبالقرب،الحصرد"تعني

الحجر!نوعرةنطقةخلالالرحلةمعتمائاتفق-الآناندثرت

الرعىوادىالىتخدرثم،الأصفرالرملىوالحجرالأيفىالجيرى

ملاثمةكانتالارثحالمافاتأنكا.،العربة"الممى

.للقطمان

:والثلاونالثاليالوات-رابعا

للمرةاصرأثلبنىوصولمنالقرةاستنرقت:التارغ(لأا

عبورهم!ومحتى،الثايةالنةخري!زبرنيعقادشإلىالأولى

وثلاثينثماننحو،الأضرةميرتهمخهايةفيصابفي،زارد"!ص

العبرانبين،منجيلأولخلالهامات،(2:14تث)شة

اصائلبنووعاش.الصحراءمحارلطمنقوىجيلوخلفهم

منتقلونالد!نالرحلالعربمثلبدويةحياةالمدةهذهخلال

-سعون،محينةحدودداخلالفمولحسبآخرمكانإلىمكان

.شاءالمنخفضةالمراعيوفي،صيفاالمرتفحةالمراعيفيصاضهم

أ!ارمنارتاعوا،برنعقادشمنبالقربوصولهموعند

عنالجوبإلىبالعودةموصىأمرهموعندما،وتمردواالجواسش

خليجطريقعنبالحرىأو(الأحمرالجر)سرفبرطريق

سارالذىالطريقعنفلسطينلدخولفاشلةبمحاولةقاموا،العقبة

الحمالقةفنزل"،(45-2ا:ه4عد)الجواصيصيخه

إلىوكروهموضربوهمالجلذلكفيالابهونوالكنعانيون

قض)،عفاة5تدعىالتىوهى،(تحريمأي)،حرصة

عد)،عراداملكأماماسمواأيضاالمكانذلكفيو.(71:أ

أرضمنخروجهممنالأربعينالشةأوائلفي(3و211:

نقب"يسىالذىالمصعدعدالمرقعهذايكرنوقد.مصر

مسافةعلىويقع،الحبراشباحمهمجتفظزالماالدى،الصفاة

علىاهورجبلامنالررالمالإلىيلاوأربحينخسة

هذافيترفرةوالمياه،،بترا9الىحبرونمنالرئيىالطركأ

الىالمؤدىالمصعدسفحعديخبرع،يمنعيناأنكا،الطريق

ثهالىأعداد"مدينةوتقع،.اليه9لهضبماالعياالمصطبة

صارقد-عرادملك-الكنعافيالملكأنفيضكولا.الطريق

كدالذىالمصعدقمةعنليدافعالجنربإلىيلاأربعينمسافة

قادكأاإلىفعادواالعبرايخينمنجيللأوبطردالمصالقةقامنححه

."نعبر

!عالمحلوماتبمضهناك:زاروماالتيالمصكرات)2(

الشواتهذهخلالاصائلنجوزارمااليالمواقعأوالمحطات

الواتخلالضويا!اومرواعادواأنهنمفيضكولا،الطوبلة

مساراتثلاثةوهاك.حالوالنرالتقلجاةمنالثلاثبروالمافي

-33:31عد)الم!اراتهذهلأو(أ):تجوالهمحدود-تر

جبل"منبالقربأسيروتأاسرائيلبنوقهاغادر(36
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الجبلبأنه-الأقلعلى-روصفوسزعنشذالمصوف5هرر

هناكومن،،هارونجبل"الآنويدعى،،يرااكردالكبر

الىومها،الجدجادحورأالثم،يعقانبتي5آبارالىاتجهوا

تث)،الجدجوداأو،الجدجادحرر"وتعني6.علات"

-صورةبأي-الكلمةهذهنرتبطولا،هالرعدنل5(:017

اييأى،،الناتصةايا.هوادممطأو)،غيضغغاهوادىباسم

لأنا،العربة)غررفه!علىينطبقالذي(،غاضتا

موقعأما.(صثزكحرف!همايىوالعريةالعبر!ةالكلتين

صر(:017تث)،ماءأخهارأرض"فيكانتالي،يطبات"

ثمانيةبعدعلىالواقعة،الطيبةالحين"أي،الطابةعينهعدثابت

الطر،قعليلاأربميننحوبعدوعلى،العقبةثهالييلاوعضر-ش

النخيلمنغابةمنبالقربالواقعة-الحينفهذه،هورجبلمن

فيفاالنربإلىالواقعةالثوكة!الطابا"بصةتغذى-

،(المعبرأى)،عبرونة"هىالتايةالمحطةوكانت.،العربة"

الضبية،المنحدراتإلى،العربة5عبورالىثرهذاكانو)ذا

عيئ5كد،جابرعصيون"الىالحردةطريقفيأنفتنجدفإننا

البحرةجانبعلىللتيهالضيةالجحدراتمنتنيالتي،كديان

قادثى.الىندريجياعادوافاكومن،لطباتاالمفابلة

جضافيةإضافةوهر،(7و01:6تث)الثافيالمار)ب(

آبارمنفيبدأ،محيفبتريبالأحماءفيهترد،الرحلاتلقمة

نأالا،يط!اتاثم،الجدجود"ثم،موصر!ثمإ،يعقاننجيا

صنةوالثلاثينالثافيخلالانحيصاتأنجثالأهميةقيلذلك

الينابيع.هذهعندعادةكانت

ا:اتث)النهصفرمتهلفيفنجدهاثالثالمارأما)ب(

قىاصرأئيلبنيالموسىفيهاتكلماييالأماكنئذكرحيث(2و

ضطقةالأماكنهذهوتثمل.صياءمغادرةبعدنحتلفةأوقات

مع،صففبالة5،أ-العربة"في،،البريةافيالأردنقيص

على،ترفيلةاالآنوهى)!توفلو"افاران"بينالمنطقةكل

أضماوووجح)4لابان"إلىبالاضافة(لموآبالجنوليةالحلود

،،حضيروتوأ،(3302:العددسفرفيالمذكورة،لبةا

ساحلعلىأذبامدينةنفهاهىولحلها،،ذبذىوا

منفيهامامع-القائمةوهذه.صيناءضرقيفطالعقةخيج

أحدبع!علىكانتبرنيعتادشأنتذكرجثثميةملحوظات

الىلير-،سرجبل"طريقعلىحوريبمنيوماكر

ولا.أيامهنهايةحتىالثبإلىموصفياتحدثالىالأماكن

،وموآبأدومفيالمسرة،عاماوالثلالينالمانيةرحلاتتشحل

أغافالأرجح،وصيناءحضيروتالىامتدتتكونقدأنهاركم

ولا".يطباتو"،تجرا"بين،العربة،نطقةعلىاقتمرت

عندالثر!هالاحلعلى(حاليا،العقبة5)،اللات"تذكر

لايطباتبكيرةجنولىالحاليالمرتفعالاطىءلأن،الخيجرأس

الصيففي-المسكراتأنبدولا.مراعلوجودفرصةيحطي
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كوفرأنيمكنجثللوادىالغرييةابحدراتعلىكانت-

نحرحدودداخلالنويةالهجرةكانتوهكذا.إبريلفيالعضب

مربع.ميلخسماثة

:الأيضرةالرحلة-خاسا

عد)الأريعينالشةمنالأولالهرفي:المار11(-

دفنتحيثصينصحراءفيتادشفياصاثلبنوكان(ا:02

مرسىفضرب،ثانيةمرة!اءوجودلعدمالثوتذمر،مريم

أمرممرقد(.،خصاما:ومعناها1،مرييةافيالصخرة

اسراثيلبنريهاجمفلم،بوموآأدومفيأقرباءهميالمواأنالرب

اسر!يلبنرونزل.خلفوهماومنوداودشاولزمنحتىأراضيهم

مرآبالىالرنيىالطريقاليصلواأنوأرادوا،تادشحدودعلى

بفعةانسجوا،ذلكأدومملكرفضوعندما،المديةخلالمن

عيهوناحوا،ودفنهارونماتوهناك،هورجبلالىكرباأيال

الئانيةمحاوتهمرفضتذلكوبعد(.2:92.عد)ورماثلاثين

ئمومن(،ا:12عدد)الرئيالطريقعنحبرونإلىللو!ول

(ا:46تث)امحيرةأيامااقادشقادرائلنجومكث

اليهاوصولهممنعاظوثلاثينثمانيةمنأتلبعدالخريففيهاترصو

مخوواصغرقوا،أغطىفيغادروهاأنهمييدوإذ،الأولىللمرة

ضسرىتذكر!ولكن.،زاردوادي"الىليصلواضهر

-3341:،12-2101:عد)الطريقعلىفقطعطات

ولبههم،،!للاتاإلىذهبراقدأنهممطلقابذكر،لا(.44

،أ!رمبأرضليدورواصرفجكرطريقفيهورجبل!منرجعرا

علعبرواأكم(2:8)ال!ةسفرفيحاء!أو(.1:24عد)

بدأواإذوهكذا،جابرعصبون5وعلى،أيلةاعلىالربةطريق

،كثررةأكاماصربجبلداروا،الأحمرابحرإلىالطريقعل

بمد(8وا:2تث)،موآببرية9طرشفيالثسالنحووتحولوا

.(2:4تث)أدومبساحلرمممرو

تانمةلدنجاأنلر:موآبحدودإلىاطم!اعطات)2(

اصرائلفيأننترضأنبالكان،الخصىالمحطاتهذهفيكاملة

أعياليضعة،بئاجنولميمن،العربةفى!قاقىصاقد

بذلكتجبين،محاناإلىالمزدىالطريقعلىشرقاتوجهين

.،الحجطريقاالىوواصلين،الرقإلىبنرافوقالحلياالهضبما

(43و33:42عد)،فونرن5ذكرالرأىهذاوبؤيد

قريةأنهامن!رصابيوسذكرهماقببالووزلك،الثافيكالمعكر

فيالمجرصنكخركانحبثالصحراءفيأبترا"ضطلميأدوين

فيالابقالمحسكرأدو!جح.النحاسعنتنقيباالحفر

الىويقع.ومأهضبةإلىيؤدىمظلحاوادياكان،صلمونة"

ىأ)،أوبوت"عندالئاكالمصكرأهـفرنونشالثال

عى!أو،عييم"عندالرابعوالمسكر.(،الجاهفيقاق"

عية،5عندبايأيهدوهى(البورأطلالومعناها)"عباريم

كلهاالمافةأن!دووهكذاأ.توفل)ثهالمطأيالبضعةبعدعلى

إسائيلبنىرحلات

ميلاعرخمةأي،الأربعللرحلاتميلاستيننحركانت

في،(3344:عدد)عوآبتخمفي،عييم"وكانت.-سميا

.(1:211عدد)شرقالمرآبالمقابلةالصحراء

أرص)صائلبنوغادرعييممن:أرنونإلىعيممن)3(

وثلاثيناثنين!صوقدرها-وأرنونعييمبينالمافةوفي،أدوم

تث)،زاردوادىاهى،واحدةعطةسوىتذكرلا-يلا

الحصياوادى5هروموضعها،(14و21:12،2:13

نأإلا،.عييم)منبالقربويخرج،الميتالبحرفيضبالذى

الكبرالغورأنفيهضكلاومما،الجنوبإلىجذابعيدالموقعهذا

الحج،طركقمنفىبنحر-أنحيث،المقصودهوالكركعند

بمسرةكسحبما،أرنون"الى،عييم)منالعركقمتصففي

،أرنون"بينالتقيدكةوالمطابقة.يلاعسرصتةمقدارهاورمية

عروعيرأوا،هـديانبمواقعتأكدتقدأمجيبوادىوه

الذئالأمورونحدودهو،أرنونوادممي)كانفقد،تييةالقر

تث،21:13علد)انهرهذابخرفىالىالموآيينطردوا

لاالمنلةالأراضيأفضلمنوحرموهم2036(،

،قر!عدمنالبلاددخلواقدالأمور!ونوكان،،خبرنا

صريا،كالميمنقادمبنوباشاندشق-الحثيينمع-وغزوا

بالقربالفراتعلقورشبحوربنلبلعامالئهرةجلبماوهو

.(22:5عدأكركيىص

الرقتذلكفي)سرائلبنوأصح:يحونإلىالرصالة)4(

يريةمنرصلأموصىفأرسل،للحربمتأمباتوياشعبا

منهطاباخبرنفيصيحونإلى(2:26تث)"قدبموتا

وكاتوصآب.أدوممع!دثك!اأراضمهعبرلسلامالمحر

،مرآبصحراءهي،الشرقيةالأراضي،ي)1،"قميرت

الحسةالأضارتصةعلى(3ور+اه5)،كوب!و5اعرض

الةفي،زاردوادىاالىو!لوا)صرائلبنىأنأطسعل

!وآبممالميلغزوأضهرستةسوىأمامهم!قلمو،الأربعين

كلانركوقد)صرائلفيأننذكرأنمجبلكن،وباشانجلعادو

ضطيم،)في،أرمجامقابل(ا:22عد)بمرآلمهوفيأمتغم

.وباضانجلعادفيجيهمتقدميعرقسافاكيكنلموبذلك

مسافة-واحدفصلفيو،لاحقزمنفي-ريونالأضرقطعوقد

تمائاكا!ةكانتالتةالأشهرأن؟-)صاثيلبنوفعلمماأطول

.(36-ه22:عد)بلعامعنلبحثموآبمنلبعمين

أرنونمنالمكلةفيأنهالملاحظمن:ثعطيمإلىأرنونمن5()

:بالمحطاتقا!لمانتوجد،ضطيمالى

تذكرحيث(94-334:ه)العددضرفيالأولى-أ

يلأ،وعبثرينخمسةمخومسافةفيضطمحطاتأربع

،،ودبلاتايم)علمون،،جادد!ون5:هي

المعسكراتأقيتحيثا!وآبصهولوه"نبو"
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يثيموتأيتامنانحتلفةالجاهصادركد

اقي،للبحرالرقيالثاليالسماحلعلى(صيمة)

الآنتدعىوايي(الشطمروج)ضطيمآبلإلى

هذهوفي.!السنطهـوادىأو،ال!يبانغورا

أربحةفاككانت،مربعاميلاخينالبالغةالمساحة

تمازومرعى،الجوذجانبإلىجار!ةجداول

فيللأمةالقيادةمراكزهيهذهكانتثمومن.للماشية

ريير.لأموا--حرو

المزددنقرأ(02-21:13عد)افانيةالقائمةوفي

تمثلوقد.الأمورييربلادفيالحذرالتدريجيالتقدمعن

رجالوراءالرئشبةالجصاكأمسيرةالقائمةهذه

إلىوصلواأرلونوادممطتركواأنفبعد.الحرب

جث،ديبونأمنقريةكانتولحلها،،بئرأ

فيفهايتقرنالأعرابزالما،ضحلةياهبارآتوجد

هـأرنوذ،وبيز.المياهتفيضحينالأودية

عنيقللاماذكرجاء(أنبوأأو)أالفجةو"

بالتحديد:هي،جملاكريننحريمحطاتض

ىأ)!نحيئل"،(العطةأى)"ئانةوه،شر،

وأأبعلباموتاأو)،باموت9(1اللهوادىا

الفجة!،ثم(4ا22:عد-"بحلمرتمعاتأ

هدهمراقعمننرفولا(.2.-21:18عد)

لحلولكن.أالفت!صى،ايهدةمعرفةالأصاكن

العظيمالفورعندتقعكانت"نحليئل"الرسطىالمحطة

بالقربالمياهمنالكئيرهناكوكان،،معينزرقاأإلى

الأخيرةالمرحلةأنلدووهكذا.أمحرنيتأمن

أيالأربعةبممدلكانت،إسرائيلبىسيرةمن

لمو.اكبربسرعةقطعرهاالحربرجالولكن،يوميا

والأطفاللنساء-شكبلا-م!موحايكن

طرد-الأقلعلى-تمأنإلىمطلقابالمدموالغطحان

.(25-2121:عد)خبونمنسيحون

قطعهاصرةكلالاعتبارفيأخدناتدواذ:عامةنظرة-6

الذىللطريقمحرفتاضوءلي،شطيمإلىمصرمنإسراثللو

بعضهاعنتبدكانتالمحطاتأنمرةأىفيمحدلأ،اجتازوه

لا؟.تتحملهأنالماشةأوالشعبقدرةيكانممااكزالمعفر

ولو.الديقالفحصعد،الرواياتمنأيبينتناقضأكينحد

الكتهابيذكرالتى-المعكراتوقائمةالجواسيرقصةكات

بعضيزعم!-تشبأزيمكن-كتهاقدموصأنالمقدس

!أخذناأنبدفلا،بابلفيكبهاعبرافيكاهنإلى-النقاد

طرغرافية-الدقةهذهبكل-يعرفأذأمكنتكيف،العجب

الطبيعية.حاصلاتهاوفيهاالجاهومصادر،المحتلفةوناطقهاالبرية

لاحظافقد،للقصةمردرجمصدرافتراضلتلزملاالامرأنكا
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إصائليشاص!؟.صتتايةصنواتريغفيعرجوذاكانالمنأن

هجرتهافيحايا-بحدث-؟ليلاتط!التى(المان)اللوى

بل،تواصلأالكليكنلموبالطبع.الأردنوادىإلىأفريقيامن

كا،اياهصادرعدالماضية!انلراحةشعوتتهاككان

وتمثل.،وهـحضيروتا.رفيديمو"!إيليم5فيحدث

أفضلفيبدوكةحهاة،الأضرةواللافيالماقالسنواترحلات

حوطا.و!ا،بةالصامنطقةفيالمراعى

علىيسبطرفرعونكان،مصراصافينجوتركوعندما

إلا،الكنعانيونعيهي!يعلىكان؟،الفل!طييينأرض!طرممق)

وصحب،الأمور!ننيدعلىمصراضزتعاناأربعينبعدأنه

فيجاء؟،باضانفيالهزيمةذاقأنبعدأورشلبممنتواتهفرعون

تسعةعنيقللاماكذكرحيث،(6،رقم)العمارنةتلألواح

بخولميلطعامةفوضىحدثثثم،كروتمنبالقربأطكن

سعرمن(الحبرانيونأو)االبرىاظهرجثفلطين

اتهالمرالتاريجةالفرصةكانتهذهولحل.،الحكامكلوهزموا5

المرعد.أرضعلىيثوعوانتمارالأموريينطزيمة

رحم:

أنه؟،الطنفيووعاؤهالجنينتكويرمرضعهوالرحم

كلمةإلىالرجوعفالرجا،أرحاموالجمع،وأبا!االقرابة

."الكتاليةالمعارفدائرةأمنالثافيالمجلدفي"بطن"

رحمة:-رحيم

والمطفالرقةهيوالرحمة.لهوغفرعليهوعطفلهرقرحمه

والنعمة:والخيروالرأفة

تث،34:6خر)الأصاشةاللهصفات!نصفةوالرحمة1()

.(!!-.6212:مر،31ت4

(52:8مز،2.و7:18يخا)الرحمةليفمرنه-أ

فيعنىأوهو،(:13كو2)االرأفةأبولافهو

اورأوفالرحمةكثير!وهو(2:4أف)!الرحمة

.(11ة5يع)

عد،34:7خر)بالعفرانكثيزارحمه-ترقيب

.(16وا:13تط،1ا:418

ورحيم،حنانالرب1:ألاتهبطرلرحمهترقي-بر

انظر،:8ا45عز)االرحمةوكثيرالروخطويل

.(2:4رويةأيضا

،(ا:هغ،8:23مل1)بعهدهرحمه-نرتبط

،(9824:مز)وبأماته(،ا:ا10مز)وبعدله



رحوب

مأ)والحقالرحمةوتخد(،أ:804ص)وبحقه

في"ايقياوالحقفالرحمة5(إغ..3:3،41:22

.(8501:!ز)الصيب

كلعلومراحمهللكلصاعالرب3للجععاللهرحمة-ء

مز)أرضىحيكلدثييدكتفنح..أعماله

.(16وا:459

عز،3:7خر)ومعوتهإضفاقهفيرحمتهتظهر-و

المحفيخاصةبصورةذلكتجلىوقد.(9:9

.(24:أف،58و:54الواالفداءوعمل

،اوه86:همز)لهاحدودولاكثرةالله-رحمةز

.(إغا:64ا9

مز،311:عز،4او:34أ6أخ1)أبديةرحمته-ح

.(!!..ه:الو،136مز،:ه001

منمطلربهأنهاكا،للان!انوصماأضاالرحمةتتخدم)2(

،52:4تث)الجوانومحوبل،الإنسانأخيهنحوالانان

،72ت4دانيال،21:01أم،37:12،901:61مز

لأنمللرحماءطولى5:يوعالربتال!(.6:8يخا

،(3146-25:أ!اتانظر،5:7ت)أيرحمون

اأ!انظر،6:36لرا،رحيمآأباأن؟رحماءوكونوا)

-12:أ4لر،الصالحالحامرىعن36-03:ا.لو

.(3:17يع،16

ترنقأأويقول.بالححةالجديدالحهدفيالرحمةترقي)3(

اللهمحبةخاءهيالعمةفيالأساسيةانقطةإن("حولء3+)

الخطيةغفرانفييتجلىوالذى،يتحقونلالمنالمحدودةعر

منحالةوجردهيالرحمةفيالأصاصيةالقطةلنما،اكلةلأناس

رحمته،إلىحاجةفيكلهافالخلائق.النجدةتتدعيالبؤس

ومؤهلإيهايحتاجالذكيوحدهصو،فقطفللاناننحتأعا

لفبولها.

عنصفحهمجردليتاللهرحمةأنلنايتضحسبقماكلمن)4(

فما،لعامةالخيقةمنوللشالانانموتفهولبهها،الخطاة

.(3:22مراثي)((لاتزول)افهىا!راحمه!ر

:حوبر

اصم:وهى،،فشح)أو،رحب"معاهاعبريةكلصة

ومي،الأردنلوادىالثماليالطرففيضاطعةأوسدية1()

،(21:أ3عد)الحواسي!إليهوصلكالأمكانأقصى

الداببنقمةفيالمدكورة"رحوببيت!علىيظبقماوهو

مملكةمعالبييةالترجمةفيوذكرت(.:1828قض)

النهررحوبوت

؟(،ا:447صم1)الملك!ثاولحروبفيصوبة

صم2)داودضدعمونبنىحروبفيصوبامعذكرت

(باياس9هيتكونقدأنهاالبحضو-سى.(01:6-8

التىالمدنقائصةفيالنالثتحتصىذكرهاوقد.الحالة

ال!قنن.وجهعلىالآنمحاخهالعلمولا،غزاها

،(3.و:9128يق)أضرسبطنصي!فيمدييناسم)2(

؟.(3!:12يق)ينناللاوجرشونلبنىإحداهماأعطيت

الكنعانونأيدىفيظلتاليالمدنبين،رحوب"ذكرت

.(31:اتض)

عندداودالملكهزمهالذىصربةأرامملكعررهددأر31)3(

.(21و8:3صم2)النراتنر

غ)نحيامعاثماقختمراالد!ناللاوونأ!)4(اسم

:تبوحور

علىلاسماهذاسحقاأطلقوتد.،الرجةالأماكن9ومفاها

قدالفلسطييرنكانأنبمدحغرهاعبيدهأعادالتيالثالثةالئر

،الأرضفيواممرناالربلناأرحبقدالآن):قائلا،طمرها

تلألواحفيالمذكورة،بوتارو5أفهاوالأرجح.(62:22تك)

ثمافيبعدعل،الرحايية"أخهاعلىيجمعالرأىو!كاد.الحمارنة

ميئةمنطقةوهي،بعبومنالفررالجنوبإلىساعات

لقديه.مرطئايجدأنالائرعلىليصحبحتىبالأطلال

عير:رحوبوت

تك)الهربنبينيخماأشوربناهااليالمدنثافي31وهو

الثلاثالمدنأس!اءلينالاسمهذاد2ولا.(12واأ:ا.

نأووونالبضجعلمما،الأثوريةالجلاتفيالأخرى

وأشوارعأيعنىلكنه،علماصميى،عيررحوبرت9

أضورملكيرحونذكرهاايىالوارعوهي،،ساحات

.(دورصروكنأوخورزباد)،هـلماحانوباتصرهمعبالارتباط

باستعراض-جونصحمد-آصرحدونأمرالوارعهذهوفي

المظفرةغزوتهمنعودتهعندوصيدونكوندىملكيرأ!ى

المتوسط.البحرلراحل

النهر:رحوبوت

الملوكأحد،شأول"مرطنباعتبارهاالمدينةهذهذكرت

تك)اصرائيللبنىملكملكتجلماأدومأرضفيملكواالذين

معهيهلوصفأىناكويى.(:48اأخ36:37،1

ئرأثمةليىولكن،يةأدودأكاسبيويوساوذكر.مرقعهاتحديد
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رحوم

إلىضدائمالور،الهر"وكلمة.المطغةفيالاصملهذا

لأمكن،أدوممنالبعدهذامثلعلىكانتالمديخةأنفلو،الفرات

ثمايةبعدوعلللنهرالضرالشاطىءعلى"رحابة"هيتكونأن

ونكلر،"و-صى.خابررنجهرالتائهنقطةمنالجوبإلىأيال

ومصر،فلطينبينالحدودعلىكانتربماأنها(!ءا؟ولأ*)

عد)أمصروادى9أى"العريث!وادىاهوبالهرالمقصودوأن

.(51:4يثى،ه:3،

:حومر

وهي:،ومعنىلفظاالعربيةالكلمةنفىوهي

عز)زربابلمعلاصلصبىمنرجمواالذينالقادةأحداعم1()

.(7:7غ)نحياأيضاويسى،(2:2

فيإليمنالعودةبحدوأورضليملهوذاالفارسيآالحاا-2()

نجاءضدضكوىورفقاؤههوكتبالذى،أخورووكأأيام

فيبايقاهـالعكلالمللثعليمفرد(،42-4:7عز)الهيهل

الكاتبوثهاىالقصاءصاحصرحومفقام،الهيكلبناء

وأوقفوهماجهرداإلىأورضليمإلىبرعةوذهبرا5ورفقاؤهما

.(:423)عز،ةوتراعبدر

ترميمفياشتركالدكط!با&أابنوهو،اللاوييرأحداعم)3(

.(3:17غ)نحيازصلىأورشليمسور

وقد(2ه:01غأنحميامعالماقختمواالذينأحداصم()4

رحي

نطالمذكوررحومأو(3:17غ)بارابننفههويكون

.(202)عزرا

غ)لرعول!يلشأبنزرلابلمعاصحدوالدينالكهنةأحد(5)

حاريم!!و(21:51غ)،حريماوبمقارلة(.21:3

غ)،رحوم531صحةأنالبضرأى(42:8أخ1)

وتأضرالحاءحرفهـبتقديمحاريمأوهـحريمهو(:123

البعيية.الرجةفيالاسمهذايذكرولا.الراءحرف

رحي:

يبالدق1():طريقينباحدىتطحنتديماالجوبكانت

كلتاوتدكر،حجرينبينالحبوبب!حق)2(أو،هاون

وقد.(:118عد)للطخالمىلاعدادالحددسفرفيألطريقين

علىالفورع!الأماكنمنغيرهاوو!جازر)والتقبأسفر

.والهاوناتحيةالارمنعديدةانواع

مطلضلححرمنتنكونكانتالرحىأنواعوأقدم

طرلأ،تدئاثلالينإلىقدفاعثرةثمافيبينأبعادهحتراوالكل

بمفرمقعراوكان،عرضاقدئاعثرةضإلىأقدامعرومن

علىليكونالآحرالطر!منحمكااكزطرفيوأحد،اليء

الثكلافيأصطوفكانالأعلىالحجرأماقليلامائلمتوىشكل

بينتيراوحطرلهوكاد.بهماللامساكالطرمينستدق

قليللوقودهاباحيثةمجكوكاد.برصةةعرحمرإلىلوصات

منإمرأةقتلتوقد.الابتالأضلالححرفرقترضعالحبربمن

رحى



رحي

أحجارمنالنوعهذامنبحجربريه،جدعرنبنأبيمالكتاباص

امرأةطرةولعل(.11:21صم9:23،2قض)الرحى

.(18:6تك)الدائهالرحىهذهضلاض!خدتابراهيم

المهدعموروفي،المديمالعهدمنالم!اخرةالعحوروقى

حجرينمنتكونفأصبحتالرحىتطورت،الجديد

أربعإلىبوصةعثرةثمافينحرعهحاكلقطريبغ،مديرين

وفي،الأرضفييثبتالأسفلالحجروكان.يوصةوعثرين

الأعلىالحجرحولهيدورلكىالخثمنصغيروتديثتمركزه

فتحةبمركزهكانإذ،1انردا،"يحىكانوالذى،المتحرك

ثقببهاالخثبمنصتطيلةقطحةفايتت،صغرةمتديرة

.المرداةحولهيحورالأ!فلالحجربمركزالذىالوتدفييدحل

اليالفتحةطريقعنإليهابالقائهابالحبربالرحىيغذونوكافرا

قربتثبتخيمايدلواصطةتدارالمرداةوكانت.المرداةبمركز

ففي،الرحىمنالوعهذامنمختلفةأنواعهناكوكانت.محيطها

والمرداةنحروطيهرمشكلعلىعدباالأضلالحجركانبحضها

الأضل.الحجرحوللدورأيضامخروطةمقعرة

كانتإذاامرأتانأوواحدةامرأةتد-سهاالجزليةحىالروكانت

الرحىتديرإحداهنكاتأو،واحدةامرأةتدررهاأنمنأههلقل

.42:141ت)المرداةفتحةمنبالحبوبتفديهاانيةو

وأأربعإلىميهاالحجرفطريصلضخمةأنواععاكوكات

عمودحولحافتهعلىرأصيايدارالأعلىالحجروكان،أقدامص

الحجرفيوتم!،(الاصلالحجر)الرحىمركزلىي!بترأسى

حولالأعلىالحجريديرلكيثورأوحمارعنقإلىتربطرافعةالأعلى

فيالفلطينيونخرهقدكونأندضكولا.الرأسىدالعمر

استحدامعنعوضاالجنبيتفيالنرعهذامنطاحوفةادارة

.(61:12قض)ادارتهافيجران

وقد،(ه:11خر)الجوارىوالعبيدعكلمنالطحنوكان

عنالريحةنهتوقد(.47:2إش)البيتناءبهتقوم

.(42:6تث)حياةاشرهادلألهمرداتهاأورحىاصترهان

بحضفي-المقدسالكاب!"الرحىأوتشخدم

على:للدلالةمجازيا-المواضع

.(14:24أيرب)والقسوةوالثباتالملابة(1)

ضبيتحقرنمالكم:الثنلثوخ)شحياء)2(يقول

عنتحبوا(31:هإش)،؟ابائينوجوهوتطخرن

واذلالهم.ظلحهم

البيوتواتفارالخرابعلىدليلاحيةالأرصوتانقطاعكان)3(

.(81:22رؤ،52001إريا)!انهامن

رخام

)رخ!

العريةوالكلمة.الاعمالفضاللينالطريهوالرحصاليء

ابراهيمركضا:القوللي،برخص"ترجتوفد،راك"هي

قولولي،(:817تك)،وجيذارخصاعجلاوأخذالبقرإلى

والضمرخصةالأولادأنعالمجدكطأ:أخيهليسويعقر!

كلماتتواحذابومااصتكدوهافإن.مرضعةعدكلطالتىوالبقر

الحبريةالكلمةنضىترجمتوقد.(33:13تك)أالغنم

خأ1)!وغضصغيرافيسيحالىإن!داودفقال،يغفنأ

أمي!عدووحيذاعضالأدابناكنتو،(.ا92:،هة22

والمرأة..المتعمهـالرجل:لطبمتعمترجمتكا(.:43أمإ

الىإضعياءقولوفي،(65و28:45تث)"للتغ..المتعمة

.(47:1إكأ)"وترفهةناعحةتدعينتعودينلا":بابلعن

ضميفتين!ليئةعياوكانتاا:لطضيمىممفىمرةوترجمت

.(:9217تك)

هىالجديدالمهددطابرخمى!المترجمةاليونايةوالكلصة

:يسوعالربقولفي،طرىبمفى(4"دةه95)"هابالوسإ

رخصااغصناصارتى":المثلتعلمواايينشجرةفحن"

.(ا:328مرتى،24:32ت)

:رخام

خأاانظر)المقدسالكتابفيمراتبضعالرخامذكرجاء

تجلورجيرىحجروالرخام(.5:51نث!،6:ااضرو،92:2

كلسيرمكربرنات)الدولرميتحجرأو(كلسيومكربونات)

ضطبالحرارة)ما،تحوبيةظروفتحتتبلورت،(وماغنسيرم

في،مغاوالضغطبالحرارةأو،ضخمةناريةصخوربينجودهالر

فيأحزمةضكلعلىخاصةبصفةالرخامويوجد.الأرضيةالقرة

.الجبال

.صوداءبعروقمربأبيضأونقىأليضعادةوالرخام

صاعةفيالقىايأيضالرخامفيستخدم،اضحداملألهنوعولكل

لطصداءبعروقالمجزعالرخامكلتخدمبيما،والنافوراتامماثل

.الأرضاتوتغطيةالأعمدةنحتفيوبخاصةوالعصارةالناء

الحجر!أكي(43!!هول)،عارمرر)اللاتبفيوالرخام

.،البراق

يشرردسكانلبهه،فلسطينفيالحقيقىالرخاميوجدولا

منكبيرةكياتفلطينفيتوجدولكن،إيطاياو!!الرنان

في،!رخام5كلتةأنيذولذلك،المتبلورغيرالجر!طالحجر
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رخم

كبرالمجرىالحجرمنالأنواعهذهكلتطلق،المقدسالكتاب

فيالمتخدمالرخاموكان.والننعيمللصقلقابلةولبهها،المتبورة

"بتيكرس،جبلمنيستخرجاثاثيلصناعة

في(*كله!)أفاروس)جزكلةوفي،(اء،ولمحم3!عأ)

إيطالافيالأبونيةالألصجبالفي،كرارة5وتثتهر.اليوفان

!،ا!ا!لصناعةفياليؤمت!تخدمالرخاممنفاخرةبأنواع

الأكراضفييصرأوغصعصرفيالروماناصخدمها

المعمارية.

؟(.2:2!أخ1)طيمانهيكلتشييدفيالرخامواسنخدم

أحشو-رشقصرفيالأرضياتوتغطبةالأعسدةصحنعفياضخدم

رخامبعموديحبياساقيالثدعروسوتثبه.(6:اأس)

.(1ه5:دق)والجصالللقوةرمرا

المرمريةالأوافيعملفيالرخاممنالجيدةالآنو)عواستخدت

الحطريةوالروانحللطبالغوارورعملوفي(،22:ا8رؤ)

.(413:1مرذس،:267ت)

رخم:

طريلمنقارله،بسرادبقعاللودأبيفىالرثىغزيرطائر

لذأيضاوله،مترنصفنحوطولهللغعدببطو!لوجناح

.(ابسرروي!)الثواهينأنواعأشهرمنوهو.طويل

والرحمة،الحباتعنيعبريةكلمةمنمقالعرىوالاسم

.نادزاالايقرتانلاالطيورهذهمنوالانثىالذكرلأنوذلك

ولا.أزواجفيبعيقو،صبةتواعدعلىأعثاضهالرخموكيم

رخم

29
مرتلى-ادرثلىا

الكب!ةالأنواعتفعل-!فحسبوالرمالجيففوقالرخممجوم

الفاسدةالمتعفةالبقاياأتفه!أكلأفالكنه-الحلاللةهذهمن

وجحللحماياقانوناالفراعنةأحدأصدرولذا،!هاالئةفينظف

حولالطورهذهاتثرتولهذا،لصيدهاعقوبةالمرت

دجاج)باسمعرفتحتىأ!ماالمدنلى!والحيامالمعسكرات

.،فرعون

فياكلهاالمحرمالنجةالطمورق!لمةفيالرخمذكروردوتد

.(:17أ4تث،:18األااالثربحة

)رد!

ممط:ارذ

الالناسموهر،،اللهأرداهأواللهتهرهامعناهعبرىاصم

خأ1)المللثداودأ!البيتلحمىيسىأبناءمنالحاس

2:14).

مرند.-داوتدا

الىالعودةأووالبهوصالرجوعهوالارتداد

للدلالةعبريةكلماتبضعالقديمالعهدفيوتنخدم

المعنى:

ارميا،نبوةفيكث!يزااصتخدتوتد:أمزته15()

هوشع،ه8:إرميا)"مرتدأوارتداداإل

عصاةاوعاصيةاالىألض!اترجت؟(.4104

2205:6،4.و12واوا8و3:6)ريا

.(2:91إرميا)!الربتركلث"وترجت

إرياا)،هـمرتدةوتربت:!شئوبه1(2)

.(22و3:41إريا)،عصاةوا،(94:4

.ءرالوا

هذاكل

جمتترو

11:7،

فظرا)،

.(7:أ

3:22،

.(:416هر)عيدةأى،جامحةا،تركأ:،صارار5)3!

والرجلطرقهمنلثيالقلبفيالمرتد):،صئوخ5ا()4

.(ا:414أم)!عندهمماالصاع

حياةالىاللهوراءمنالرجوعهوالقديمالعهدفيوالارتداد

)رميا)،عصاةنجرن"فاسائيل،الأوثانوعادةالخطة

جمح5وتد،(31:22إريا)،مرتدةانجةو"،(3:22

.(:416هو)،جامحةكبقرةإسرائل

فيوهى)،"الارتدادكلمةتذكرلا،الجديدالعهدوفي

ثلالةفيصىوصثتقاتها(،ةكه!-،ستازياأبو"اليونايخة



الترديدتقدمات-ترديد

،(93وا:38.عب،2:3تى2192،2:أع)مواضع

2،ا:3تانظر)مرازااليهثارالمعنىهذ!نجدكناوا)ن

ا،ه-3:اغل،9:62لو،17و4:16مرقى،21و

ؤر،2.2:بط6:6،2عب،ا.4:قي2،أ5:هقي

2:4،3:17).

اعتردواقدالذينأنمفهرممجكلالجديدالعهدفيوالارتداد

الحطيةلحياةوعادواالايمانصانحرفواتد،بالمسيحبإيماغممرة

،المفهومهذاحولالنظروجهاتوتخلص.الروحيةواللامبالاة

د!لموالنحمةمنفحلأصقع!قدالمرتدأنيققدونشفهناك

نأيعتقدونشوهناك.(ومدرستهأرينبوسرأي)مخئصا

،الخلاصيفقدأنأوالنمةمني!قطأنيمكنلاالحفيقىالمؤمن

يمترفلمطالماالمؤمنينمن)خوتهومعاللهمعضركهنقدولكنه

نأيعتقدثاكرأيوهاك.(ومدرش!هكالفنرأي)بخطة

حياةإلىيعودلكنه،بالمسيحبالابمانيقرفالذكطالخمى

أصلا.الخلاصيختبرلموحقيقيامؤنايكنلمالخطية

الترديد:تقدمات-ترديد

أمامالكاهنيرددهاكاناييالتقدماتهىايرديدتقدسات

ذبيحةلكفايةرمراجانبإلىجانبمنيؤرجحهاأى،الرب

الحالم:لجميعالميح

الربأمرجثونجيهعرونبتقدي!يرتبطلهاذكروأول(1)

ايكريى،كبقأو!الملءكبقأمن!أخذأنمرصى

الكبدوزيادةالجوفيغثىالذىوالخموالأيةالخم9

ورغبهفا...المحىوالساقعليماالذىوالثحموالكيتين

واحدةورقاقةبزيتالخبزمنواحذاوقرصئاالخبزمنواحذا

يدىفيالجميعوتضع،الربأمامالتىالفطرصلةمن

تأخذهائمالربأمامترديذاوترددهابنيهأيدىوفيهرود

أماموررائحةالمحرقةفوقالمذبحعلىوتوقدهاأيديهمس

انظر،52-2:22!خر)!للربهووتود.الرب

.(28-82:هلاايف!ا

لهرونالذىالملءكب!منالقمىتا+خذ):قائلاأمرهئم

قمىوتقدس.نميئاللثفيكونالربأمامتردبذاوقردده

الملءكبقمنزفعوالذىزددالذىالرفيعةوساقالترديد

خر)،أبديةفريضهوبنيهلهرونفيكونان،وبنيهلهرونمما

.(أوها:921،014:لا،92:26-28

:الرببوقا"لد5!أقيالذيحةمفدمكانإذ،السلامةذيحة)2(

ترديذا-سددهفلكىالصدرأما.الصدرمعبهيأقيالخم

ويكرن،المذبحعلىالشحمالكاهنفيوقد.الربأمام

.(34-703:لاا!وسهلهرونالصدر

يفيءكلرد

الواحدالخروفالكاهنيأخذا:الأبرصتطهرعند)3(

،الربأمامترديذاورددما.زتبمءإثمذبيحةويقربه

.(25-41:12لاأيضاانظر،41:12لاا

فىقىأنالربأمر،الحصيدأولحزمةأو!ايرديدحزعة"()4

غدفي.عنكمللرضاالربأمامفرددهاأالكاهنإلىبها

.(41-239:لاا!الكاهنددها2السبت

حزمةتقديميرمابعدخمينأى)الخسين-سمتقدمة)5(

ماكنكممن.للربجديدتقدمةتقربون5:(الترديد

دقيق،منكونانعضرينرنجفين:ترديدبخبزتأتون

المضمنواحذاتاوتحملون..للىبباكورةحميزاويخبزان

فيرددها.صلامةزبيحةحوليينوخروفيىخطةذيحة

الحروفينمعالربأمامترديذاالباكورةنجزمعالكاهن

.(02-23:هالاا،للربقدصاللكاهنفتكون

تقدمةالمرأةلهدمنالكاهنيأخذ"كانحيثالغوةتقدمة)6(

و!ض.المذبحإلىو!دمهاالربأمامالعدمةوووددالضرة

عد)!المذبحعلىويوقدهتذكارهاالتقدمةمنالكاهن

.(26و2وه5:ها

منيأخذالكاهنكان،اتذارهأيامتكمل!ومالنذيرتقدمة)7(

فطيروترصالكب!قمنمسلوثاالاعد5:السلامةذبيحة

النذوريدكيفيومجعلهاواحدةفطرورقاقةالسلمنواحذا

أمامتردفياالكاهنويرددها.اشذارهشعرحلقهبحد

.(02-6:31عد)!الرب

:يفيءكلرد

الجديد-الحهدفي-المصدرصيغةفي،رذ"كلمةتردلا

!ولحيث،الرسلأعمالضرمنافاكالأصحاحفيإلا

تأقيلكيآخطاياممحىوارجعوافتوبواا:بطرسالرسول

المبثربالميحيسوعويرصل،الربوجهمنالفرجأوقات

التىئىءكلردأزنةالىتقبلهالصاءأنكبغيالذى.قبللكم

391:أع)"الدهرنذالقديسينأنائهحميعلغماللهعنهاتكد

الرسكلتمببزا(مراتثلاثفيكرسهالمعال!12،01-

فقد،القديمالعهدأنياءال،ضىءكلردافكرةوترجع

مرةضبسرداللهبأنتنبأواالوقتلفىوفي،السبىعنأنبأوا

ولكن(.)غ..9:52دإنيال،72:22إريا)أرفالأخرى

أبعدعلىالأحوالكانت،أرفإلىالبيمنصهوذاعادعندما

زمنالىوتاقرافتطلحوا،السعيدالزمنأو!افمنتكون!ا

.والعادةالبركةنبواتفيهنتحقق

بأنهبحاسةاليهودفهمففد،المسيابمجيءذلكتحيقارتجطئم
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ءارد

خايرأنالأشار!رعالربولكن،مادينجاحزمنسيكون

انظر،4:هملاخى)ملاخيعنهتنبأمالبحققجاءالمممدان

زمن!رفاالشحبولكن،(912:مرقى،11ا:7مت

.اتقاده

فيضىه،بطرسالرسولعاتكلماليضىءكلردوأزنة

الىالإضارةفيالمعمدانيوحناعنالم!يحقالهمافرغم،المقبل

هل5:ص!عودهفبلنلايذهسألهفقد،(ه:4)ملاخينبوة

فأجابهم،(:6اأع)،؟)سرائيلإلىالملكتردالوقتهذافي

التىوالأوقاتالأزنةايعرفراأنفملشبأنيرعالرب

فيماذلكسيحققأنهينكرلمولكنه،اسلطانهفيالآبجملها

الروححلتىبالقوةالامتلاءبنتظرواأنفعلهمالآنأما،بحد

و!)الحقجميعإلىررشدهمالذىفهو،علحمالقدس

.(ا:613

كلردوأزمنة5،الغرجأوقات1عنبطرسلالرصويتكلم

الميحيسرعالرببمجىءمرتبطة(12-391:أع)،شيء

فيهاسيتحققالتي"ضىءكلردأزمنة"إلىالساءفيفهو،ثانية

الدهر.منذالقديسونالأنياءبهتكلمماجمع

كاتتماإلىالأمورعودةإلىتثيرالبارةأنالبمضو!رى

خرآمكانأىفيولا،هنايوجدلاولكن،دمآسقوطتبلع!

تحنىالحبارةأناليض-نرعمكا.ذلكإلىلرما،اللهكلمةفي

ممااممرللعبارةتحيلهذاولكن،الحليقةلكلالاكلالحلاص

الكتابةأقرالسلألرضوءفيالبارةتفويجبإذتخمل

.(2:13كو1)"بالروجاتالروحياتقارنين)

:ءارد

الثاقالمجلدمنموضحهافي،ئاب9مادةإلىالرجوعالرجا

الكتابية.المعارف6نرةدمن

:ريلثنعاءارد

رداء1،أريحاعاثممنكرميبنعخانأخذهمابينمن

للذسمسوغأىهناكوليى(.42و721:ي!)!شنارى

منرداءأكط،ضحارىاإلى،شحاركطأكلمةتحريف-سبدون

ملكيارداء"تحنىبأنهاالعبارةيوسيفوسفهموقد.الثعر

جيرومترجة)الفولجاتاوتذكرهأ.الذبمنكلهنسرجا

الهودتقاليدبعضوتقول.أقرمزىرداء!أنهعلى(اللايبة

في)بابلأنوماريالبلينيويذكرإ.أرجوايارداء5كانإنه

مطرزةثياببنجلهركانت(01:01تك-ضعارأرض

فكتالىالأثريةالألواحعلىالكتاباتنثبتهماوهو،فاخرة

القديم.لمالعاأسواقكلإلىتمدركانت)نهاحتى،رموزها

49

زبةمرا-نزبامر

)رذ!

لة:رذا-رذيلة

تدنىلاا:الريحةفيجاءوقد،الفضيلةعكىالرذيلة

رذيلة،الأرضءوتملىالأرضتزفىلئلاللزفىتعرضهاابتك

مز،ا31:اأيوب،02:14لاأيضاانظر،ا:992لاا

43و:27ا6حز،:23ا.أم،15.:ا91مز،2601:

ترجتوتد.(إص!..94-2321:،1وا58،22:9و

،(69:هر)،فاح!ثة5:إلىومئتقاتهاالمبريةالكلصةنفى

،(21:27أم)،غقوه،(أ:هاااريا)أفظائعو،

.(32:7إش)أنجائثوه

هو-ورذالورذلاءأرذالوالجمع-والمرذولوالرذبل

وأالئخصورذل.شىءكلمنءالردىأوالخ!ي!الدون

،17:02مل3291،2:تثانظر)ورفضهاحنقرهالث!يء

.(إغ9:12،91:8100أيوب،7:46ع،2:26عزرا

)رز!

زبة:مرا-نمرزبا

حامي،أي،حتاباواناوهيالقديمةالفارسيةوالكلمة

أشبرانظر)،خلألرابا"الماديةالكلمةعنخوذةمأ،!المملكة

علىملكنائبضبهالمرزبانوكان(.3:12،8:9،9:3

الامبراطوريةإلهاتقسمكانتالتىالكبرىالماطق)حدى

سوريةوكانت.ولاياتعدةتضمالجطقةوكانت.الفارسية

عرينهيرودوتيدكر)الخاسةللنطقةتابحتينوفلطين

عز)،الهرعبر)لمنطقةأى(مرزباننهاكلأيحكمولاية

ترجمتوقد(.3:7غ،17،5:3،8:36و11وأ.4:

.أمراءأوأقطابالىالعربيةايرجاتبحضقالكلمة

مائة5ولى،بابلحكمالماديداريوستولىوعندما

ثلالةهؤلاءوعلى.كلهاالمملكةعلىيكونونمرزباناوعثمرين

تصبفلاالحابإليهمازبةالمرلتؤدى،دانيالأحدهم،وزراء

3و32:دانيالأيضاانظر،4-ا6:دالال)"حارةالملك

منيحدكانولكن،واصةسلطةيملكالمرزبانوكان(.27و

كان؟،للملكدور!ةتقار-سير!ملكيكاتوجودسلطته



حزرا-حرز

.المررلانلسلطةمجضعلا،الحصكريةللحاميةقلالديوجد

:زحار-رزح

لاالهزالأوالاعياءمنبالأرضولصقضعفالجيررزح

الأعم:لجيوشوصفاإشعياءو!ول.رازحفهو،يخرك

همفاذاالأرضأقصىمنلهمويصفربعيدمنللأمرايةفيرفع"

526:إش)!عاثرولارازحفيمل!.سريعايأتونبالعجلة

.(:28:21،928إشأيضاانظر،27و

:ةرز

ومعناهاأواوأهىأرزة"المترجمةالعبريةوالكلحة

فيالرززاستخدتوقد.مغاشبئينتربطأنهاأى،رالط"

الذهبمنتصنعفكانت،اهميصال!تائرلتحليقالهادةخي!ة

،2631:خر)الأقداسوقدسالقدسبينالحجابلتعليق

،26:37خر)الخيمةمدخللجفوكذلك.(36:36

،ا27:.خر)الدارأضاريعليقفضةومن(36:38

.(ا38:.

ارتز:

الحائطفيالمماررزفيقال،فيهأثتهالىءلىاليءرز

وضرببالمقلاع"الحجرداودرمىوكدما.الحائطفيأنجتأى

وضطجبتهفطالحجرفارتز،ج!هفياغلصطييا(جيات)

الحجرأنأي،(أ:794صم1)،الأرضإلىوجههعلى

فها.واستقرجلياتجهةفيدخل

:نرزو

ألداعبنرزونوهو.أميرأو2حامعناهلعلأراميا!م

.(:1123مل1)صوبةملكعزرهددسيدهمنهربالذي

صم2)صوبةملكرحوببنعزرهددداودضربفحندما

واصولى،غزاةرئي!وصاررجالآإليهرزونجع(،6-:83

19:23مل1)عليهاملكانفسهمنوجعلدعقمديتعلى

هددضرمعسليمانأيامكللاصاشلخصئارصار(.25-

جبيفيضركةكمافكان(،ا:14أمل1)الأكومي

الحلصاءوورى.الجوبمنواثافيالثصالمنأحدهماصيمان

دمثق.فيالمالكةالأسرةأصالذىاحزيونانفههوأنه

مل1)طبريمونبنالأولنجددبحفيدهآسااضجدوقد

069حواليأرامحكمتولى،رزون"أنوالأرجح(.51:91

..مق039-

لاوسو

)رس!

)سرائيللنىكرةال!ابعةالمحطةوكانت،،ندى!ومعناها

لبنةبينوئقع،جناءبعدوالادسة،مصرشخروجهمبعد

هىأنهاوالأرجح.(22و332:اأعددو!لالة

منالضلىالشمالإلىيلأ35بحدعلىحاليا،الكونتلاا

عيونبعضوحرلها،جراسا5أيضاوتمى،جابرعميرن

النقب.والسياءالىعد!دةطرقمهاتتفرعكا،الماء

:وسول

هيالجديدالعهدفي!رسول"المترجمةالونانيةالكلحة

أبوالفعلمن!ثتقةوهي.،(10،3ءه،3ه)،أبوشولوسا

،لرص":فحفاها،أ-وسلابمعنى(مم،!لقا&54رشفين

للعهدالشييةالترجمة)متحصلتوقد.أممرث،مرسل

تكانظر)!أرص5كلمةلنرجمةاليونايةالكلمةنضالقدبم

-(:6ا4مل454-8،1:

الجلىيلى:العهلىلي-أولا

الربعنالجد!دالعهدفي،رصلاكلمةاستخدمت

،(31:عب)أكهنتهورئىاعرالنالرص!:نفسه!!وع

و!ذكر(.4:41يوا)ألمللحامخلصا!الآ!أرسلهالذىفهو

7:28بو)،الابنأرسلالآباأنيوخا)نجيلفييهزا

وليحمل1(3:34!و)هاللهبكلامليتكلم1(92،8:42و

يو)اللهثينةويتمم،(5:36،6:92يو)،اللهأعمال

أبديةحياةوليعطي،(47-:537-س)اللهوليلن(،6:38

.(3و71:2بو)

المحيرعالربمنمرسلهوإنما،ذلكبحدرصولوكل

الميحبفبلعبلهومن(،23-62،02:12-7:81يو)

لواالمحشيمعنهيمعومن،(.ا:.4)ت

.(.ا:16

ليىأ:الميحقولفيالمطلقبمعناهاالكلحةاستخدتوقد

-س)،مرطهمنأعظمرصلولا،جدهمنأعظمعد

منمبحوئينالىالإضارةفيالكلمةواشخدت.(13:16

للدلالةاستخدت!(.2:ه2في،8:23كو2)الكنائى

قإاللهحكمةقالت9إذ،قديماشبإلىاللهأرطهمالذينعلى

لوا،وطردونمنهمفيقتلونورصلأأنبياءإليهمأركل

.(أ:94.
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لاوسو

نيمراتعضر!رصل5أو،رسول)كلمةوترد

وثماق،الرسلأعمالضرفيمرةوعضرينوثمافي،الأناجيل

وني.الرؤياسفرفيمراتوثلاث،الرصائلفيمرةوئلاثين

بخدمةللقامالميحدعاهمأشخاصالىتشير،المراتهذهمعظم

الكنيسة.فيمبنة

أحماء،،رسرل5كلحةذكرعدالذهنإلىيتبادرماوأول

اطلفتالكلمةولكن،الر!رلوبول!،رسرلأعثرالاثنى

يفبركانالربأخايعقوبأنفببدو،أ!اهؤلاءغوعلى

؟(،ا:57كواأيضاانظر،2:9،ا:91غل)رصولأ

،(41و4:أ4أع)برناباعلىتطلقأرصلاكلمةكانت

وبرناباأناأما:قولهفيبرناباوبينبينهبولىالرسولويجمع

أضهمارغم(9:6كو1)انتغللاأنصلطانلاي!روحدنا

طوانىاعتاريمكن؟.(:927أع)عرالاثنىمنيكونالم

وكذلك(،2:6،ا:اتى1)رسولينوتيموثاوس

ور)أالرصلبينمئهورانهمااللذس..وممرياسأندونكوس)

ضمن،أللرس"إيىيضمبول!لالرصأنولمدو.(:617

كو1)،والاسللملاثكة،لمللعامنظزاصاروا"الذينالرسل

،كورنثوسفيالكيةإلىالثانيةرصالهفيويوصى(.9و4:6

رصلااإنهماعنهصا!ول-احمصافيكرلم-بأخوين

منوجدوتد(.8:23كو2)،المسيعومجدالكنلاس

رسل5:أنهمباعتبارالأشخاصبحضيكثفأنالضرورى

2)،الميحرصلشهإلىضكلهممغيرونماكرونفملةكذبة

تكنلم،الأولىالكيسةفيأنهعلىدليلهذاوفي(،113:1كو

لوإذ5،حرالئلالةأوعرالأثنىعلىقاصرةالرصويةفكرة

أولئكدعوىذاتهامنبطلت،محدذاالرصلعددكان

الرطلةعلىتعليتفى84"أطهأ،0ليتفوتيقول؟)هالمتطفلين

.(غلاطيةإلى

الميم:رصل-فانيا

منكبرعدديوعللربكان:الربخدمةأثناءفي)1(

جميعهميكونوالملكن،الأرضعلىخدقهأثناءفيالتلايذ

ممهليكونوا"كبيرعددبينمنعضرالاثنىاختارفقد،رصلأ

،(91-13ة13مرقى)،ليكرزواوليرصلهم(لهتلايذ)

،بطرسأيفئاحماهالذىحمعان:رصلأأيضاحماهم)وتد

قى.وبرثلماوسيخلبس.و!وحنايعقوب.أخاهواندراوس

أخايهوذا.اليوربدعىالذكيوحمحانحلفىبنيعقرب.وتوما

ركان(.16-6:13لرا!الإصخريوطيوجهوذابعقوب

.(14-:938مرقى)المسيحباسميحملراأنالرصللأولئك

عددعلىرسولأعراننىمناخدقهأثناءلطالرباخاروقد

لوقاو!ذكرهم(.:28ا9ث)عرالاثىاصائلأجاط

،22:14،ا:ه7،ا9:.لراهالرصل"لاصمدائصا

مطلقا.اللقببهذايوحنايذكرهملابيما،(ا.24:
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لهرسو

الرسلأعمالوفيالأربعةالأناجلينقرأ:المامةبعد2()

،2و.28:91ت)االعالكلالمقامالربأرصلهمكيف

-0:221يو،94و24:48لو،1وه4:1ا6مرقر

منيختارواأدالواحاتأولمنوكان.(8و:6اأع،23

عأ)أمتياس"انتحابفغ،الاصحريوطىيهوذامحليحل

وتد،بنفسهالرباختارهتدبولىأن؟.(26-ا:ها

ظط،9:51أع)رصلةعندفاغاذلكيؤكدأنمرازااضطر

،ا:اكوأ،اا:روأبضاانظر،-17اوه12واأا:

إلىالمشحمنالمباشرةللدعوةإطلاقابديلفلا،(9:1،51:8

.الخدت

والانجيل:الرسل-ثالثا

معه،ليكونواذلككانكرالاثييوعالرباختارعدصا

ماأهممنهذاوكان.(341:مرض)أيكرزواوليرطهم

للاثنيالانضماموضروط.الرصلأعنالسفرفينرى؟بهتاموا

كاناذ(220و1:12)الىصلأعمالسفرفيمذكورةعئر

إلىيوحاسوديةنذيصوعالربمعكانواممنيكونأنجمب

الجحلقةالأحداثصالفترةتلكلىوقحتففد،المحصحود

يوحاممحموديةأناحيلهمالأربعةاليرونبدأوقد.الفداءبحمل

مع((ا:6يوحنا،3:\لو،ا:2مرقد،أة3ت)

فيموجزةلاهوتيةومقدمه،ولوقاتىإنحيلىرتارمحهمقدمة

الكرازةلىالبدايةنقطة!رحنامعحوديةكانت؟.يوحناإبجل

بصعودالأناجيلتختم؟.(13:24،:0137أع)بالانجيل

42005لو،أ!:61مرقر،02-28:61ت)المح

صراحةيئدكرلادلككانوإن،02:17!رحنا،53-

القدسالروححلوا!لتشصلالكرارةاتدتوقد(.يوخاايخل

الكية.فيعملهإلىالأناجلألمحتالذى(إلح..2:33أع)

،2:32أع)للقيامةضهودأنهمعلىخاصتأكيدهاككانوتد

.(31ت31،13:ه

كايتون!لالأنهعضرالاثنىمن!دأنلرل!يكنولم

-26:16أع)للقيامةشاهذاكانلكنه،المذكورةالشروط

ظهور!ايصصالتىواليهعية(.ا:58،ا9:كو18،1

مماشافريذاموضوعيااخئبازااخبرأنهعلىتدل،لهالمح

رأىقدالربأخايعقوبأد؟،اصحوداتبلالتلايذاختبره

1)أخخممائةساكزرآه؟(،:517كر1)المقامالميح

أثناءفيالتلايذسيكونوااللدينلدلاوكان.(:6ا5كو

عرالرصلأقوالىإلىيتدواأن،الأرضعلىالربخدمة

.اغنرةاتلكأحداث

مفريهاكانوابل،الحقائقليكشهودمجردالرسليكنلمو

بماتزودناالتىهىوكاباتهمورفقائهمالرسلوكرازة.أيضا

وفدائهالم!يحيوعالر!عنحقائقمنمعرفتهإلىنحتاج
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الكامل.

:القدسوالروحالرسل-رايعا

بفوةالهادةيؤدونالرملكان:القدسالروحتوة1()

يبراأنإلىأورضليمفي!مواأنعيمفكان،القدسالروح

ناداتهموكانت(.ا:8أع،4.2:94لواالأعالميمنتوة

ولم،(23و02:22يو)القدسالروحبسلطانبالغفران

فالروح،الحسينيرميالا،تمائادعوتهمحيقةبدركوا

،41يو)ضىءبكلويدكرهم!لمهمكانالذىهرالقدس

-س)يوعبالربالختمىالحقجمعإلىووو!ثدهم(16

لالر!فيالاهدهوكانالقدسفالروح(،15-ا:613

2)الروحخدمةهىالانجيلوخدمة(.27وأ:526!و)

.(3كو

المرابمنأنواعهناككانت:القدسالروحمواهب2()

!لالرص)موهبةمقدمالطكان،للكنيسةالقدسالروحمن

الرصلخدمةوكانت.(4:11أف،12:28كر11

،(2:4عب،ا:22كو2)وعجائببآياتمصحوبة

منالحدمةتنمرهبمابالمقارنةثانويةأمرزاتعتبركانتهذهولكن

لعملظواهربعضتحدثوكانت(.92:كو1)تجددين

جاعاتأوأفرادعلىالر!أ!دكطلوضعنتجة،القدسالروح

،91-841:أع)الكرازىالحملمراحلبحضفىالناسمن

دأثمة.الظراهرهذهأنإلى)ضارةثمةلىولكن(،7-ا:91

الرسلأيديوضعدونالظاهرةهذهحدئت،هامموتفوفي

.(48-44:أ.أع)

والكنيسة:الرسل-خاسا

3أخدمهموكانث،للكنيةاللهعطية،الرصاكان

نأنقرأولذلك.(1ا4:أف،ا:228كر1)الحدمات

وقد((2:02أف)والأنجياءالرصأساسعلىبنيتالكية

،(:8أأع)والقرة(6:7مرض)اللطانلهمالربنح

عأ)أبضاالكنيةولبيانبل،فحبلالانجيلللشادةلا

كانالكرازةفبجانب(،131:.،ا:8.كو4:33،2

الؤونلبعضيقومراوأن(2:42أع)يحئحواأنعليم

وخدمةال!لاةعنتثغلهملاالتى(4:37أع)الادارية

التأديباجراءفيصلطانهمظهركا(،4-61:أع)الكلمة

ورعاية(،ه-أ5:كر11،1-5:اأع)البهيةنط

الهاصةوالمشكلات(.61اوه:4كر36،1:اأعه)الكناض

.(ا:56أع)،واثمايخالرسل5مجابتالكيةلي

!قوبلميالمعطاةبابعحةعلمإذ"إنهبولىالرسولوتول

الركةيمينوبرناباأعطر!،أعمدةأنمالمحتبرونويوحناوصفا

يكنلمولكن(.2:9كل)"فللختانهموأماللأمنحنلنكون

رسول

،(إلح..ه:31أع)ليهودبرلىالرسولزيكرأنمنمانغاهذا

الرسلخرجوقد(01)أعلغيكرزأنمنبطرسيخعلم؟

جد!دةأماكنإلىالايخلحاملينالأقطارنحتلفإلىذلكبحد

.(24-41:ا5رو)

الحلاصة-سادسا

،الر!خلالمنخدتهمنالكثريوعالربواصل

محلأحديحلفلم،غرهمالىيتقللم،فريذا!ركزممفكان

يهرذامكانيول!يأخذلمو،(21:2أع)رقدراالذينالرط

بنيمقربمحلالربأخويعقوبيحللمكا،الاخريوطي

وبقرة،التاريخفيفاصلةعرحلةفيالر!لظهرلقد،زبدى

العهدورفقاؤهمئملاوتركوا،الكيةأصسراالقدسالروح

.مىءكلفيللكيمهمرجعالكونالجد!د

لة:وسا

،مكتوبخطابهيالرطلةتالجديدالعهدرطئل)1(

والريهة،الخصية،المكتوبةالمراسلاتأضكالكلتضمفهى

على،رصالةاكلمةوبإطلاق.العصورأقدممنذشائعأمروهو

تفريا،الجد!دالعهدنصفنثكلاليخطاباوالعثربنالواحد

العامالاستخدامفي-تشيرفهي،محددفنيعحنىللكلمةأصبح

مينةكنيةإلىالكتبمامن(ضةأو)خمةبههماإلى-لها

المؤنين.عنمجموعةإلىأومافردإلىأو،عمرماالكناضإلىأو

كتب؟،مارسالةكرةثلاثبولسالرسولكبلقد

يعقوبمنوكل،رسالتينبطرسوكتب،مهاثلالايوحنا

كاتبها.يذكرفلاالحرايخينإلىالرطلةأما،واحدةرسالةويوذا

لالرصرصائلالىبحامةصاثلالرتقم:لمحزةخملامص2()

لالرصرطئلوتنقم.الحامةأىالجامحةوالرطئل،بولى

والرسائل،بهائىإلىالميهوبةالرسائل:قمينإلىبول!

إلىالرصالتانوهي،الرعوكةبالرصلأللوتعرف،أفرادإلىالمكتوبة

إلهاوبضيص،تيمإلىوالرعالة(والثانيةالأولى)يموثاوس

كلعنالجديدالعهدويتميز.فليمونإلىالرسالةالبعض

فييتكونبأنه،االعادياناتكلفيمقدتالمعتبرةالكتابات

ثلالثرقيةللعباداتالدييةاليهبأما.سنصاثلمعظسه

الأفحشا،و"(،افدوسيهاب-7ولمع)"الفيداأ

وكابات(،الزرادشةكاب-2ولح4ح!؟ح!ول)

الثخصةالخاطبةتنقصهافجميعها،وغيرهاكونفرضيوس

اتاج-خاصةبصفة-فهيالجديدالعهدرعائلأما./المباشرة

الحق،تناولفهي،جديدروحيوعمر،جديدةروجةحباة

معتتماملإذ،مجددةواقجةصورةفيبل،مجردةصورةفيلى

مننابعةنابضةرصلاللفهي،وخلجاتهاالداخليةالنفىاختبارات

منرفقاثهمإلىالخدمةفيوضرع!لهمالرصلمن،ملبقلب
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شهدواالذينانحتاوونفايلافي.الحمرذلكفيالمؤنين

مىالقوةنالواوالذ!ن،يسرعالربقبامةأعفبتالتيالأحداث

صاروا،بحدهوماالخسبن!ومفي(:8اأع)القدسالروح

الروحىالتاريخفييثههمولا،الثرمنجديذانوغاروحيا

محبهاايىفالرصائا!وعليه.القديمالمهدأنياءصوى،للبث!ر!ة

مذهل،عقلتحررمنصاحبهوماالمظيمالفداءاختبرواأناس

لنفوسالموجهةالك!ابةمنجدصدانوعاكانى،للنفسوإجاء

وبين،القيامةلحصرالجةالحقائقبينتربطفهى،مبايشرة

لكلوالجماعةالفردلجاةالجديدللنعليمالأصاسيةالجادىء

ظهرتالذىالثكلجبهوالخاصالهدفوهذا.المؤبت

المنهجفيجبهلاءافدفهذافطقويتضح.الرسوليةالرسائلعيه

فيالاقاجةالتحيةنجحد،رطنلهفيبولىالرسولجمبعهالذى

عليهينيالذىالتعيميالأطستامبوضوحيضع،رصالةكل

حسب-ذلكولى،اليويةالميحيةللحياةالحميةالواجبات

الماطفبةوايحياتالخصيةالرطئل-حالةكلمقنضيات

الرسائل.منالمألوفالبهلهذاييمتجا،والتوج!ات

لهاثللاوقوةوحيويةوصراحةوجمالروعةالرسانلوفي

يرتفعولا.العالمأنحاءكلفيمقدصةالمعتبرةالكتاباتصائرفي

الأحادثصرىعليهاكفوقأو،الرصائلهذهستوىإلى

مكرصةالرسائلهذهولأن.ي!وعالرببهانطقالتىالنخصية

أصاسناالمسيحتمليممعصارتفقد،الحميةالروحيةللجاةتمافما

ولهذا،التايةالمصوركلفيالمسيحيةللكني!ةالروحيةللحياة

اللاهوتةالكتاباتكلمناهـهرحيقيةأميةذاتللبهةفهى

(3!"ح"ه!+عأحا"ع)اماخرضلو!رالىريجانوسأواشءتجداا

الكنيحةتاريخ5:محابفي(الم!"ع)،شاف"يقول؟

الرسائلئل-يوضحماالكتاباتمنهناكوليى.،المي!جة

الروحيماثلمافاكوليى،واختاراتهالفداءعملطبيمة-

--خاصةبصفة-وبوحنابولسالرمولينرطئلفيالبادية

تكونأنمنحيويةوأشدعواطفاوأصدقإسايخةأبلغفرصائلهما

تنبضالرصانلفهذه،ئكليةمحاوراتأورعيةمحالجاتمجرد

هذهفصدق.للنفوسالحببأدقوتخفق،للحقبالمجة

أنبياءكاتبيهامنتجعل،العاطفيةوتوضهاوصراحتهاالرمائل

لالصليب،وكارزين،للبئروعبين،بابعمةومرين،للحق

تجل-لكلأنبيهاروحيةكر-الردلأدلهذهقيمةفإنثمومن

تلقائيماالكتابةأضكالأكزمىالرطئلولأن.القياسعن

للحسبحية،الجاةدمهياجديدالعهدرصائلكالت،وحر!ة

بلغةوحكمةوحقاوتحيحا،لاهوتيةدراساتلناتقدم!هى

حتىوتجددهاالجاةنجمثالىلالجويةتنفىوستظل،الحياة

وخصائمىوعترياتتاريخمعرفةمنوللاعنزادة).الدمرآخر

فيرطلةبكلالحاصالجحثالىالرجرعالرجا،رسالةكل

.("الكتايةالمعارف7لرةد"منمرضحه
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الجد!دالحهدرصاثلتيزببما:القديمليالرصائلكابة)3(

والنوعةا!طفيالوعنفىمنالأدبيةالكتاباتسائرعن

كابةصننرعالىتنت!يأغاإلا،علهاوتتفوق،الكتابةوأطوب

الكاباتفأقدم.الحصوركلفيالمألوفةالئخصةالخطابات

سلاسلبعضنتثنلمما،الحطاباتهىالعالمفيالمعروفة

هذهبعضوترجع.والأئوريةالبابيةالقوكأفيالأناب

ترجعولعلهابل،..مق0038الىاليهابةبفن،الملكيةالنقوكأ

منضخمةكميةعنالحفرياتكثفت؟.ذلكقبلماإلى

بينمراسلاتوعن،البلاطالىالموظفينمنالحطابات

حمورا!زمنالىترجعالموظفينصغاربينأوملكيةضخصيات

ا!مدنالعالمانذهلوقد.(.م.ق2275حوالى)بابلملك

الحمارنةتلألواحعلىالمدونةالدوليةالمراسلاتتلكحجممن

م1887فيمصرفياكنشفتوالتي،(ق.م.0148عن)

الكمهذاو!زامن.(أخناتون)الرابعأينوفي!قصرأطلالبين

مصرأرضعن)سرائيلفيخروجزمنمعالياسيةالرساءدلمن

تقر!ا.

العمديعمى،توقعوع:القديمالعهدليالرمانل)4(

الصرقدولبينفيمامكثفةمراسلاتوجودعلىبالأدلةالقديم

،أروبعصرفيبريديةخدماتفاككانتوتد.القديم

أى)،عذاءشأسرعأيامىأ:قولهمنذلكويتضح

والرطهللالبريدلتوصيلصعاةيحملونالعداعونكانإذ(ت9:52

البريديةالحدمةلهنههالواضعوالمثال.تديمافارسبلادفيالملكية

ليالملكأحثرهـوشأرسلهاالئا!رصائلهيافسعاةطرستعن

الخة،إلىالهندمنمملكتهلبالبلدانكلالىأضيرالملكةرمن

،اوه3:13أصتير)صيحةجيادظهورعلىال!حاةفحملها

الحدائينأوال!حاةهؤلاءإنه!ودوتوبقول.(41او.8:

صعةفيرغبة،فرا-أربعةكلبغبرهميسنبدلونكانرا

بنفىوق!أفرايمالىرطئلهحزقياالملكأرصلوقد.الرصول

الأخرىالأمثلةومن(.او.6و03:اأخ2)الطرتة

مموابالىداودرسالة،القديمالحهدفيليالخطاباتللرسائل

11:14صم2)نفسهأور!احملهاوالتي،الحثياوريابخصوعى

لشيرخأخآبباسمكبخاايى!فىابلورسائل،(اوه

وكاب(،9و:128ملا)نابوتبخصوص!زرعلوأضراف

)صراثهل،ملكأخآببنيهورامالىأرسلهالذىأراممللثنجدد

-5:هكل2)نحمانمرضبخصوص،جبثهقائدنعصانبيد

الثوخ!زرعلرؤعاءالىالسامرةإلىياهورسائلوكذلك(.7

ملكحزياالىضحاريهورطلة(.7و6و2وا:01مل2)

.(23:71أخ37:41،2)ش،91:41مل2)يهوذا

لتهئتهحزقياإلىبابلملكبلادانبنبلادانبرودخورسائل

.(931:)ش،12ة02مل2)هديةمعبالثاء

المملوعةالصادقةالجادةباثمورة،اريارصالةوكانت
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الحهدرسائلئبهتكاد،بابلفيالميينالى،المحبةبحواطف

حماستهافيرعويةرسالةكانتضد،والروحالغرضفيالجدبد

كعيارمائلإلىالاضارةمع،بالكاملسجلتوقد،اببوية

.(32-ا92:إريا)الكاذبالننىالنحلامي

الحبرايينبينالرصائللتبادلعظيمادافغابابلبيوكان

أضارمنذللثينضح؟،وفل!طينالسرقودين،المبيبن

نلسطينفيايهودأعداءينايبادلةالمراسلاتثل،ونحماعزرا

،(23-4:7عز)الأرايةباللغةفارسملكوأرثخ!ا

-5:6عز)داريوسالملكالىالوالى!تتاممط5رصالةوكذلك

لالى،(26-711:عز)عزراالأرثختاورطلة(،71

بينالر!للتبادلثم(،2:8غ)الملكفردوسحارسآساف

17وه6:غ)نحياالىطرياورصائل،وطوليايهوذاعظطء

أدفارتنضمن:الأبوكريفاأسفارليالرساءلل)5(

والريهةالشخصيةالرصائلمنعيناتالفديمالحهدفيالأبوكربفا

تدأ-فهي،الجديدالعهدرصائلالأدلىضكلهافيتثبهتكاد

03؟11مكأ)اللامأوبالتحية-الجديدالعهدرصائلمثل

هذهمنرسايبنوفي(.16وأ:2،52و.ا:32،26و

مك2)"السلاموأ:ختاميةبتحيةالرسالةتخغ،الرصائل

وكان،(11:ا3كو2انظر،38-34و33-:1127

الهيلينى.العصرفيالرسائلكتابةفيشائعاذلك

مثالوأوضح:الجديدالعهدزمنليالرصلاللكابة)6(

الأعكلرسالةهر،الجديدالعهدزمنفيالرعةللمرا!ت

أع)بولىبخصوعىالوالييخلكسالىيياسكلوديوس

إلىواثمايخالرصلرطلةبذلكوشبيه،(03-232:ه

ئج)وكيليكيةوصوريةأنطاكيةلطالأممنالذ-شالإخرة

كلوديوسرمالة-الرسالتينهاتينوفي(.15:23-92

مع-مرةول9-نجد،والخايخالرسلورصالة،ياس

يهدى،:للتحيةاليونايةالصجة(،اأ:يع)يعقوبرطلة

.،سلاثايه!رن!أوأسلائا

عأ)والمثاغالر!رسالةأنالعلماءمنالكثيرونويققد

وهى،الجد!دالعهدفيالرصاثلأقدممي(92-ا:523

الىأورضليمفيالرسولميالمجمعأرسلها،جوهرهافيرعويةرعالة

توجيهاتتضشتوقد،وبهبكيةوصريةأنطاكيةفيالكنائس

فيبولىالرصرليبماشبيهة،المسيحيةالشركةبأساستتحلق

رصلأدله.

فبهابخدحاليأورضليمفيالكهنةرئيسرسائلكانتكا

لرصائلنموذجا،دمقمجمعالىو!دمه،الطرسر!ىشاول

،28:21أيصاانظر22:ه،9:2أع)المقادةالرصية

كو2)الترصيةرسائلإلىبولىالرعولويثير(.؟1827

رسالة

ور)الرصائلهذهنفسههووامتخدم(.:613كرا،31:

1)الكناضبعضمنرطءللتلقىأنهذكر!(.3-ا:61

.(71:كو

لالرصأرسلهاالتىالعالرصاثل،الهامةالرصاثلومن

-2:1رؤ)أيافيالشعالكناضالىالمقامالرببأمر-سحنا

بشكلتميالرؤيامفركلأننجدالحيقةولي.(3:22

الرصوليةالبركةبتحية!دأفهو،الرطثلمحماباتالىملحوظ

وهنا.رصائلهبولىالرصرلعادةجهايخمالتىبالبرك!ويهي

الروحفيالجديدالعهدمحاكاتيميزماهرالمباضرالشخصىالطابع

،الصددهذاوفي.مقدتالمقبرةالكاباتساءلرعنوالشكل

نتاجأنهافيسواءكلهاوالرسائلالرعلوأعمالالأناجيلفإن

الثرية.تاريخفيجديدروحىعصرودليل

فاصلدقيقخطهناك:اططاباثعنكمزالرسالل)7(

والموضوعوالجوهرالأصلوبفييى،الرسالة؟الحطاببين

الريوية.للرصائلالامىالروحيالدررفيبل،فحسب

نطفأعمالرصالةأما،جذاوثخصيصريبأنهيتيزفالحطاب

فطبولىلالرصكانوان،للاثارملاءمةوأل!،اطدف

وديةعاطفيةضخصيةوبمورةبتلقلابةيخاطها،للكناثىمحابته

الجدلدالحهدورصالل.الحادلهالمراء!فى!كلاما،حميمة

ومن،الروجةوفاعياالروحيسلطافهابفضلوتتميزتتسامى

كلمةعنتمائاتميزهاوخصائصمحنى،رصالة"لكلمةأصبحثم

الفصروجردالوالتامياثزهذاو-سجع.،خطاب"

دائماو!ظهاوقرةحبويةعلجا!فيمما-الوحيأي-الإلهى

الىعص!هاأخرىكالاتوكل.،وفعالةحبةواتوية

الألد.الىفثابتةهذهأما،الزوال

الجديدالحهدرسلأللثصتأكانلقد:الكيةآباءرصائل)8(

ناحتى،الأولىالعصورفطالمسيحيةالكتاباتعلىجذاواضحا

-زوزالهمنصبتالتى-اليهاباتمنوغرهاالآباء.كتابات

لاكاتجهمففي.الكنابيةالرصائلصورةغالبيتهافياتخذت

الامكانبفصر-الرصوليونالآياءحاول،الأفرادأوالكناش

وألحوبها.وصفاضهاالرطلةضكلعلىالمحافظة-

المنسوبةالمز!ةالرصائلظهرت:الأدوكر!ةالرساثل)9(

الآباءعصربحدبغزارة،الرسرليينالآباءالىأوالرسلالى

الكتاباتهذهلإخفاءالمبكرالاتجاههذاولحل.بكزةوانثرت

أو،الرسلأحداصمتحتالهرطويةالكتاباتمنوكرهاالزائفة

وأالأناثيماتلكزالسببكان،المقدسةالأضارضارتحت

أسهدلأفيا:الرؤياضرفي!وحناالرصولأعلنهاالتى،اللعنة

علىفىيدأحدكان)نالكتابهذانبوةأقواليمعشلكل

كانو)ن،الك!ابهذافيالمكتوبةالضرباتعيهاللهيزيد،هذا

ضرمننصيبهاللهيحذفالنبوةهذهكنابأقوالمنيحذفأحد
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الجامعةالرلطائل

ؤر)،الكعابهذانيالمكتو!ومنالمقدتالمديةومنالحياة

.(91و:2218

تدوخطاباتهمالرصلمحاباتصأناخعراضالصحبومن

رسائلإلىمرازاثيربرل!فالرصول،والصاعالدمارمننجت

ا:9.كو5:9،2كو1)اليوملهاوجودلاولكنكتبها

فيالكنيةإلىبرل!الرسولكتبكا(.3:3أف،او.

إلىأرسلهارطلةمعتادلوهاأنمنهمفيهاطلبرطلةكولوحمط

كو)أيضاهميغرأوضهالاودكيةمنوالتي،لاودكيةفيالكنبة

الجامعة:الرسائل

آباءمنوغرهأوريجانوسأطلقهاصم!الجاممةالرطئل9

ويرحناوبطرسيحقوبمحبهاالتيالسمعالرسائلعلىالكنشة

كناضإلىبولىالرسولبهااييالرسائلعنلهاتم!را،وبهوذا

عامه.رصانللاعتارها،أشحاعىالىأو

بعضوجودرغممعيةحماتفيالبعالرطثلهذهولئرك

فياختلفتوإنرساثلفجميعها،بينهاالواضحةالاختلافات

جمموعةإلىننمىبعفوبرصالةأنيدوحبث،الثكل

الأولىبوحنارسالةأما.اللاذعبالنقدالمعرودةاليونانيةالكتالات

أناسإلىموجهةغرأفاحيث،الرسالةإلىمهاالعظةإلىفأفرب

الأولىبطرسورسالة.بركةأوغيةبأىتتىولا،بذواتهم

فموجهةالئانيةرصالتهأما،محددةفاطقنيالمغتربينالىموجهة

للمرسلتحديدأىبدون)،ثمياإيمانامعنانالواالذين"إلى

وتختلف.أفرادإلىموجهتانوالئالثةالثايةيوحناورسالتا.(إليهم

الميحى،الحقجوانبمنعليهتؤكدفيماالعالرصائلهذه

المسيحيالصبرموضوعالأولىالرسولبطرسر!الةتعابمفشلا

موضوعالأولىالرسوليوحنارصالةوتعابم.التحاربو!في

فيولكها.عمليةأهميةلهاأموزافيتناوليحقربأما.المح!ة

بولىلالرصرصاثلعنلاختلافهاوحدةتكلمجموعها

.المرضوعفيبيهافيمالاتفاقهاولي!،الحبراليينإلىوالرسالة

فيالذ-كأسبطاعرالاثياإلىيكتبيعقوبأن؟

إلىرسالتهبطر!الرسولويوحه.(ا:ايع)أالتات

وببثبماوأسباوكبدوكيةوغلاطةبت!ضتاتمنالجنربينأ

نالواالذينإلىااثايخةلتهرطجهو!ر(،ا:1بط1)أانحتارين

لط2)،الميحيوعوافلص!!ناببرلناماوياثمياايمانامعنا

موجهةتكنلمالأولى!وحنالالرصرصالةأنويدو.(ا:1

اثانيةرسالتهأما.بنواضهمأضخاصإلىأوبيغابهةإلى

ورصالتة(.ايو2)أوأولادهاابخارةكيريةأإلىفموجهة

جهوذاويكتب(.ايو3)،الحبيبعاي!!إلىموجهةالثالثة

لشوعو)لمحفوظينالآباللهفيالمقدسينالمدعوبن"إلىرسالته

الرسلرسالة

بحيهاكيسةالىمرجهةغيرأ!افهي(،ايه)،المشح

الىالرجوعالرجا،صارصالةكلعنالمعرفةمنللاصتزادةا

.(الكتابيةالمعارفداثرةمنموضحهفيمنهابكلالحاصالبحث

الرعوية:الرسائل

إلىوالئانيةالأولىبولسالرسولرسايىعلىيطلقاصم

تتفمنهمابسببوذلك،تيطسالىورسالته،تيموثاوس

المحية.الكنيةرعايةبخصوعىارشاداتمنالثلاثالرصائل

4!يدا)،انطونبول5هو3الاهذاعليهاأطلقمنوأول

رعاة!كونرالمإىالمريلأنوركم.م1726في(أم!+5

تمائا،يلاث!هاالرعوبةالرسائلاسمأنالا،الآنالمعروفبالمعنى

منالكضتعابمالتىالجد!دالعهدفيالوجدةالرسائللأنها

بول!الرصولكهاوتد.الاداريةالاحيةمنالكنيةالمشاكل

علىتقتصرلاوهى.تمائابهمايثقكاناللذ!نرفاقهمناثنينإلى

أفسىفيذاضهاالكنائىنحاطبةإلىتمتدبل،الثخصيةالواحي

الرجا،الرسائلهذهعنالمحلوماتمنللاستزادةاكرتوفي

المجلدمنالتاءحرففيأتيط!وه،تيموثاوس"إلىالرجوع

.("الكتابيةالممارفدائرةأمنالثا!

الرسل:ردع!الة

الأحدمنموجهة،(كاتبالغيرمنسوبة)منحرلةرصالةهى

أصفا،بينتميزأنهاكا،نثائلف!هم)بمارسولأعئر

يردولم.الأرضجهاتأربعفيالبهائىإلى(بطرس"و

مطلقامعروفةتكنلم؟،القدبمةالميحيةالكتاباتفيذكرها

للغاية.صثرهةتجيةمخطرطةفيم5918فياثصاقبل

باللايه.الجزازاتبحضمعلهاكاملةإيوبيةترجمةالآدولديا

ونحلصا،ربايحوعالايمانعلىالرسالةتؤكد،المقدمةوبعد

تصةيخهابماالأظجيلأحداثمنللعديدمرجراوصفاتمطىئم

وقد،.لتوماالطفولةانجيل،فيالراردة،والمحلمهـ!وع

حدثشكلفيالمامةبعدليلاميذالمشحظهورقصةذكرت

واجاباتالتلايذمناضفساراتتتخلله،للمسيحمهب

تجديدعننبوةعلىالحديثهذاويثشل.عليهايسرعالرب

.(بعدهوماواللاثونالحاديالفصل)الكرازىوعملهبول!

والعذارىالحكيماتالحذارىلمثلكر!باتفيراتتضن!

جانصإلى،(عليهوماوالأربعونالثالثالفصل)الجاهلات

يخهأنالانسانعلىمثلا،الميحيباللوكنحت!ةنصائح

ذاتههوأصبحوإلا،للوجوهمحاباةبصرن،يخطىءرآهإذاجاره

دكونة.تحت

فيضبجةالقيامةبحدطحديثصورةفىالمكتوبةوالرؤيا

التي،(يوحناأبوكريفاثل)الذويةالكتاباتببمضأسلوبها



لونلرسواءبالاا-لرسلا

التلايذوأحدالمقاميوعبينالحوارمنالأسلوبنفىلاتقدم

مهم.البضأو

أنهاإلا،بالقوصيةثبهوحوهمنالرصالةهذهفطماورغم

الكذبة(الرسل"منبرضرحتحذرلأضها،غنوسيةوثيقةليست

ربناعداءهـأ(3وله*أ!كلا"،،ل!عح11وكرنثرسشمون"

علىنؤكد!(.والسابعالأولالفصلان)،الميح!رع

كرالحادىالفصلان)القيامةبحدوبخاصةالمحجدحقيقة

العهدعنكئيراتختلفنجدها،أخرئجهةومن.(عرالثاقو

.الأولعمرهافيوالميحبةالجديد

وطى،القانونيةالأناجليعرفكانالرصالةهذهركاتب

للأناجيل،المتحررتناولهأنالا،-سحنالانجيلخاصةمكانة

تكنلمالأناجيلأنكلجحلمسا،ابحييةغيرلكاباتواستحدامه

وضعهاكامل-الرصالةهذهكابةزمنفي-بلتقد

للرعولاللابرقيبالنكرالرسالةهذهالمامعدمأن؟.القانوفي

تنبهاايىالمكانةضوءفيوبخاصة،النظريتلفتلأمر،بول!

اثافيالترنفيمحبتأفها!رجحهذاوكل.لبولىالرسالة

أسيافيبهتقدأشها(أ!لااع!41)كدتويعتقد.ابدممط

الآخرالبضأنالا،م016/017عامىبينفيماالصغرى

اهورنثرألاحظوقد.مصرفيبهتأنهاجح2

،قرانكاباتبحضوبينبيهاتشابهوجوه(+ها)"لاطع)

.الجلادىالثافيالقرنمنالأولالنصفإلىشاريخهاوءجع

:نليولرسوالآباءا-لرسلا

الرسل،عصرأعقتالتىالقرةفيبهراالذينالكتابهم

عامة.بصفةقريمفكرلهموكان

قد،لينالرصالآباء!عارةأنرغم:البارةمعنى-أولا

بطرررك(33+ءول)أماوورس5-لدوماعلى-امتخدمها

أحدوكان،(م518-512من)!أنطاكيةامدينة

الحدثالاستخدامأنإلا،الواحدةالميمبطبيعةالقائلين

الذى(ل.،.هح3!د)ء4)،.كرنيلييه.بج)الجعكلللعبارة

لهالى،م1672فيباري!فيالآباءهؤلاءمحاباتنثمر

فيالعبارةنفىاشخدمالذى(نا!ا-+-سا8)،ل.ت.)يجا

.(م9916عام)ليبزخطض

الىالمنسويةالكتابات-طبمتهز-،يل!هكو)لروقد

وكابات،،)كناطيوس"وكتابات،،الرومافياكليندس"

كا.منازعبلااصموعةتلكالىيختصىالذى،بويكاربوسا

.،هرماسالراعيوه،برنابابرصالة)!سمىماأ!الر

13تحديدلصعوبةبالضطمحددككل،الأضرينالمزلفينومرقع

بعضمحاباتمنكونانقدولكهما،الكابةوتارغالكاتب

وهي-"بوليكاربوساستهاد)اعتارومجب.الآباءأولئك

ليونلرمواءبالآا-لرسلا

-،بابياس"منوجذاذات-العصرنفسإلىترجعوثيقة

هذهضمن-م013-001بينفيماصيتهاضتهرالذي

الاثنىتعاليمأو(عهأ!5ط9)،الديداك"أن!.المجموعة

جزغاتحتبر-عرالتاصعالقرنفياكتثافهاأعيدوايي،عر

المجمرعة.هذهمن

).ر.!جودجد،)أ.ج.طبعةتضمنتوقد

تعاليم،(م0591في)ليينالرصالآباءعن(كمممك!د!

ستقلة.وثيقةباعتبارها(9918)اللالييةالشخةفيالرصل

يهودئامصدزاأداسااعتارهاالأفضلمنبكونندأنهإلا

سيحية.صنهاتمةمزودة"للديداك"

(.ول."3ءهفىأع)،فيحرج.أ.5نضر.م5691عاموفي

محماباتعلىاخصرت،لونالرصالآباء"شجديدةطبة

)ضافة!!بوليكاربوسوه،اغناطيوسو)أاكيشدس"

أضماالا(كلا!هكلم!ل!)،كوادراتوسادفاععنمتطفات

ييقىأنالأفضلمنلحله)ذ،الصوابجانجهاأضافة

الأولهمهمكانالذ-ش"المداشين"مجصوعةمع،كوادرأترس"

بحد،لاحقوقتفيكبواوقد،المجبةالميدةعنالدفاع

الرسولبين.الآباءغالبية

عادة(4!ح"هأ!!لا)،ديرجيتوس"إلىالحطابويعد

الثامنالفرنمنتصفمنذ،الرسولونالآباءكاباتضن

لاحق،تاربخإلىووجعولحله،دفاعيهدففوأنهالا،عثر

.،الرسريينالآباء)مجموعةمناضبعادهالأفضلشوكون

الوثاثقمن،الرسرليينالآباء"محاباتتتكونوهكذا

الآية:

:،اكيندس"برصائليسمىما)أ(

.م59حرال!رومانيكنبتوفد-الأولىالرسالة)1(

ولح!ا،موعظةحقيتتهافيوهي-اثانيةالرسالة)2(

.م014فيرومافيكبت

،م115عامحوالميمحتوقد،هـ)غناطوسرسائل)ب(

ومي:

للقس!ن.الى)2(.الأفسينإلى)1(

الرومانون.إلى)4(.التراليينإلى)3(

حصرنا.أهلالى)6(.يخلادلياأهلالى)5(

.بولهكاربوسإلى)7(

:لبوليكاربوسوثقان)-(

.م115عامحوالىيخبيأهلإلىرصالته)1(

.م061حوالميإلىوووجع،يوليكاربوساسثهاد)2(
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لبونسولراءلآباا-لرسلا

عامحوالميصوريافيمحبتأخهاوالأرجح،الرصلتحاليم)د(

.م09

مصرفيكنبتأنهاوالأرجح،،برنابابرسالة)!سمىما)هـ(

.م013عامحرالمط

.م015حوالىرومامنأهر!اسالراعي))و(

.م125حوالمط،هرابوليىمنبابياسمناقتباصات)ز(

بينيجمعالذىالوجداثمتركالعامل:المميزةاطصائص:لايخا

واتفاصا،نبياالمبكرتاريخهاهو،الرسولونالآباءمحابات

توجدأنهالا،الكني!ةنيطءلذاكانالذىالرأىمععامبشكل

هذهمنالكيرعلىتنطبقلأغانذكرهاأنيمكنصعينةخصائص

:الكتابات

اممر،المجيينالىالأولالمقامفيموجهةمحاباتأنها1()

الكيسة.خارجمنهمللذ-كأمما

ذاتبالمرضوعات-كبكلحدالى-الكتاباتتلكضهتم2()

والحكومةوالكنيةبالدولةتتحلقالتي،العملىالطابع

المقدسة.لأصارواوالأخلاق

إلهى.كاتنومللسحالابةابظرةعلهاتغلب)3(

الاخلألولوجيااتحليمعنتتقصأوتهكلأ)4(

.(الأخرويات)

اللفةهيالكتاباتكل.هذهفيالمستخدمةواللغة)5(

ايونانية.

،كبيزاتنرغاالكتاباتأشكالتتنوعالأخرىالناحيةومن

:فهناك

وضخصة.رعيةخطابات)1(

.اعلانات(2)

.خطاياتضكلفيريهةتحريضات)3(

.عظات)4(

تاريخية.جلات)5(

وعملية.أخلافيةنصائح)6(

تفو!ة.فصوصمنأجزاء)7(

ثالثا-مت!:

مباثرةأعقبتالكتاباتتلكأنهويذكرعاملوأول(أ)

بل،القانونيةالجديدالحهدأصفارتضناالتياليهابات

مثل،القديمةانحطوطاتبمضتفنتهناالبمضإن

إلا.الغانويةللأضاروالامحندردةالشائهانحطوطتين

ولبها،تانونيةكتاباتأفهاعلىقطإجاعيوجدلمأنه

التاليةوالكتاباتالجديدالعهدبينالفجوةصدعلىتاعد

له.

الك!يةعنبمحلرماتالرصوينالآباءمحاباتتمدنا)ب(

ليونلرسواباءلآا-لرسلا

،باشرةالرصلعصرأعقتاييالقرةفيالميحية

طرق،الكيسةفيالفيادات:اليهاباتهذهونتاول

المدنيةالحكوتمعاملة،المفدتالفرائضممارسة،العبادة

الكنيسةوتعاليم،الكنيالتأديبألحوب،للكنيسة

)خضاعويجب.للطاغاالأعلىوالمصدر،الأخلاقية

علىالأكيدقبلالمغادةالنقديةللاختاراتالمعلرماتتلك

قيمتها.

محاباتتخفلم:واشخدامهاابعوعىثارغ-رابط

وقتأكيفيكاملأاخفاءوبوليكاربوس!)غاطيوسأكليصندس

استخدامها:فيالتفاوترغمالأوقاتمن

تحملايىالوجدةالوثيفة،الأولىاكلميندسرسالةنعنبر(أ)

قلممنأخهايقينبكلنملنأنلنايمكنوالتياعه

الأولالقرنمنالأضرالحقدفيالرومافياكليمندس

القرنأواخرفي!كليناوساصتخدمهاوقد.الميلادى

ذلك.بعدترونعمهمدىعلىمستخدمةوظلت،اثافي

الوسطى،العصورأواخرفيقيلاالاتتخدملمولكنها

.أوءثشكلالتداولإلأعادهاالاصلاحعصرأنإلا

القرننهايةحتىإعاطوسرصلأدلالىكثيرة)شاراتثمة()ب

للمسيحالواحدةبالطيعةالقائلونحاولوقد،الخامى

القرنوبحلول.الرصاثلتلكمن3باتجاقصهمصدتأ

وإضافاتمزورةرصاءللظهرت،الميلادىالادس

حتىهكذاالحالواضر،الأصليةالك!اباتالىمنحولة

-1581-فىح!ة،لاح"356)!أضرجيمى5جاء

وفصل،النصوصتلكدراسةعلىوعكف،(م6561

زاثفا.اعتبرهوماأصيلااعترهعابين

تررنطية،هرماسالراعيو)،يرنابارسالة"املت)-(

ئحرىيونانيةغطوطةوجودركمالو!ىالعصور

عثر،الحادىالقرنإلىتاريخها!رجع،برنابار!الةا

فيبارسفيباللالينبةأهرماسللراعى"طبمةوظهرت

وفياكصفوردني،برنابارسالةأوطبمت.م1513

عر.السابعالقرننتمففيفرنا

فياختفتقد(عثرالاثنىتعاليم)،الديداك"أنيبدو(د)

عامفيمرةلأولاليونافينصهاونثر.الوسطىالعمعور

الوقت.ذلكفيكبورةضجةفأثارتم1883

ليينالرصالآباءبعضاكب!:الانجلاقخدام-خاما

القديمالمهدأنحارمن-برناباورسالةاكليشدسشل-

منليستولكها،البعييةالترجمةفيالواردة،الأبوكريمة

نأفواضح،الجدكدالعهدأما.العبريةالقانونيةالأضار

الىوالرصالةبول!لالرصرسائليعضملئاكاناكلميدس

!.الأرجحعلى،الرسلأعمالبسفروكذلك،العبرانيين



لهونلرسواباءلآا-سللرا

أنهحيث،بولىالرصولرصائليعضعلمعلىإغناطرسكان

الرسولرعمائلكلمنبويكا.يوساكب!؟.كثيزانهايفتى

الأولىتالونيكيوربما،فيمونخلاما،عرةالثلاثبولى

الكتابمنجزغاباعتبارهاأفىالىالرصالةويذكر.وتيطس

.(1ة121المقدس

امتخدمه،الأناجيلفيجاءماكلأن،بالذكرجدررهووكما

بين.الرصالآباءمناكزأوواحداليهأضارأو

اللهأنعلكاملتأكيدهناك:الاهوليالجات-مادصا

الأجاءالجمغشيدلىوأنه،الفادىوهو،الخالقمو

ابنالمحطر!قعنهما)نماوالحلاصاللهعرفةوأن،والأعوات

الحميقايركيزهذاالآباءمحاباتفينجدلاولكنا.الوحيدالله

لأجلالميحدمنحك)ضد.بولىالرسرليفمل!النعسةكل

لااللهوعبة5(،7:4الأولاكلمينذسرسالة)"خلاصا

اصخدموقد.(7:3روماالى)كناطوسرسالة)أتنتى

يوعيحياو!،اللهمجيا!):قولهفيالتثينصيةاكليدس

الأولىاكليدسرسالة)،القدسالروحيجاو!،المشح

بالوحى،انحتصهواكليندسعدالقدسوالروح.(58:2

الرسلوكان،الأنبياءفيالقديمالمهدفيالقدسالروحتكلمفقد

اكلميدسأن(.كا42:3)،القدسالروحمنمملوعق"

اضخدموقد(.)63:2،القدسبالروح..كثب"

الابنفي..تفلحوا..حتىا:التثيثصبغةأضا)كناطيوس

نأ؟،(\:31مغنبسياالىالرسالة)،القدسوالروحوالآب

،81:2الأفسيينالىالرصالة)مريمالحذراءمنولدقدالميم

.(9:1المغنسيينإلىالرسالة)الرب!ومفيقامرقد(،اة91

وبرليكاربوسو)كاطوساكليمندسعنداللاهوقيالنعليمويتفق

الأفكارأنإلا،الرصولىالتقيدمع-!دىأبعدإلى-

علىاكليمندسكاباتليكب!أثرلاكانالوثهالكلايكية

فيباديةللوثنيةالأخلا!ةالأفكارفنجد،الخصوصوجه

الئاية،رصالتةفيواكليمندسإغناطوساستخدموقد.كناباقه

فيأوضحايهرديةأثرنجدبيما،القوصبةالمصطلحاتبحض

.هرماسوالراعيالرسلوتحالبم،برنابارسالة

بالرصائلديينالرصالآباءمحاباتديت:لرها-صابعا

واجهتايىا!بقيةباثمكلاتوشقاارتباطاترتبطبل،المبهمة

برجه-فهاويبرز.والثاقالأولالقرنينفيوأعضاءهاالكيسة

بادىء)2(.الكنيةإدارة)1(:موضوعان-خاص

.للفردال!ئخصيةالأخلاق

المهد،مناختفواتدالرسلكان،الادارةمجالوفي

والمامسة،خوافيالأصاتفةالىتطلعالألظاروأصجت

علىالحفاظوكان.يموالحلاقات،مهمكلسئوباتويان

ئديدتريهزهناككان!،الأيةبالغعصزاالكيمةوحدة

الرسولميالمجمع-الرسل

-المقدسالكتابتعاليمتطبقفكانت.المسيحيةالمحبةرباطعل

رسالةكا-فسروقد.مجازيةبأصاليب-المجالهذافي

المشحالى)ضارةألهعلى،ا:27تكاالثايةاكليمندس

هىوالكنيةالعريىهوفالمسبح(،2إا4)والكنية

مجالوق.الرأىنضىيئاركهكانباياسأنويدو.الروس

الا،الثخميةالواجباتعلشديدتريهزهناككان،الأخلاق

ففي،الاجماجمةبالمحاكلقليلاهمامصىخاكيكنلمأنه

منقدربأكبرالمقدسةوالأمرارالبادةتحظى،الديداكا

.الكابات!ثرفيالاءلدالاتجاههويسذلكأنالا،الاهمام

وسولأ:عشرالاثنئانجعل-الرسل

تعليقهمعرضفيالانجيلهذاذكرمنأولهوأوريجافوسكان

لدىليىا:و!قول،(1:ا)لوفاانجيلفيجاءماعلى

منالكوفلديهمالهراطقهأما،أناجلأربعةصوىالكية

وررعم.هرطوقيانجيلأنهعلىدليلاهذاويكفى،،الأناجيل

مثلةالكيةآباءمنالكثرون،أوريحانوسضهادة

الابجلهذابينالكثرونومجمع.وبداوجيروم،أعبروز-سس

فهبمقطفات)بيفانىلنايحتفظالذكيالأبيونيينوانجيل

الرجوعالرجا،وغرهالانجيلهذاعنالمعلوماتمنللاستزادةا

منالأولالجزءفي!الهراطقةأناجيل:أبوكريفا"مادةإلى

.(،الكايةالمعارفدائرة"

الرمولى:المجمع-الرمل

منأورضليمفيانعتدالذىاممععلى3الاهذاعللق

كرللمؤفينالكنائىتجرلمسألةفيللبت،واثمايخالرصلا

اضئدحين(92-ا15:أع)الأممنالراجعينانحترنين

كشرطمو!عادةحسبالحتانضرورةعلىايهودينالحاح

وأناسوبرنابابولسذهابالىالنزاعأدىوقد.الأملحلاص

الأمرعرضواحيتأورشليمفيوالمايخالر!إلىآخر-ش

يرنالاتحدثنمبطرستحدث،ككلةمباحاترسد،عليهم

كلامهخاتماالربأحريحقوبتكلموبعدهما،وبولى

مناللهإلىالراجعينعلىثقللاأنأرىأنالذلك5:بالقول

والزناالأصنامنجاطتعنيمتنحراأنالهمممرصلبل.الأم

صاضةذلكنالوتد،(02و51:91أع)،والدموابخوق

وصريةأنطاكيةفي)الأمكنائىالىرصلاللوكتبوا،الجمغ

:(وكييكية

يلزمهملاأى،الأممناللهإلىالراجعينعلىكقللاأن)1(

موسى.باعوسالخضوع

عأ)والزناوالخنوقالدموعنللأصنامذبحعماتمحواأن)2(

.(92و28و51:02
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الرسولم!العصر-الرسل

جهودية،ظاهرةالكنيسةتعدفلم،حاحماترازاهداوكان

عدالمقبرلةالعقيدةأصجت!،ضاملةعالميةعقيمهبل

.وحدهوالايمان،بالإيمانالخلاصأنهىبعامةالكية

الرسولم!:العمر-الرسل

:الكرازة-أولا

منالمقامالميحرأواقدأنهمللتلايذتبينعندما)1(

أيقنوا،الماءالىصاعذارأوهإذمرةلآخر،الأموات

مغا،فاجتمموا،رصالتهنثرهوالآنعليهمالواجبأن

عراننيأى-عليهكانماإلىالضهودعددواستكملوا

الروحانكابفورالكرازةليبدأواباضرةذلكوبعد-

أورثليم.فيالدايةنيكرازتهموتركزت.علهمالقدس

منالاضطرارىالثتنتجةتجوافمبدايةجاءتثم

عأ)تبلسمرسومةخطةعلىبناءولبس،الفيقجراء

.(:91اا

للاخفالأورضليمالى!عدواالذكنالحجاجلكن

انئرتوهكذا،الانجيلرصالةممهمحملوا،بالأعياد

2ة9أع)الأقلعلىدمقالىوصلتحتىالمسيحبة

الىفامتدتالكرازةدائرةذاتهالئتتوصئعوقد(.91و

أع)للغالكرازةبدأتوهكذا.وأنطاكيةقبرص

بولىالرصرلجهودتحجبألاوصب(.2و.ا:91ا

رلا.الآخرونبهقامماترىأنعنأبصارنا،الكرازية

لايتضحأنهإلا،التبشر!ةرحلاتهمالرسلبدأقىنعلم

كنلمأنه(:91ا)غلاطيةفيالكنيةالىالرصالةش

سوى-كرالاثنىمن-الوقتذلكفيأورشليمفي

إلىالأولىرصالتهفيبولىالرسوليذكر؟.بطرس

عملهم.دائرةاتساع(6و9:هكو1)كورنثوس

تجيلرومافيكانبطرسالرسولأنالمؤكدمنوييدو

ابهود!ونبهاالتيالمتاعبدفعتوتد.اسشهاده

فيغكلتهغلىالدلأثلبعضيذكرأنالى،بولىللرمول

بعدومرقىبرناباكرازةننسىألايبهب؟.ايبثص

وقد(.ا:593أع)بولىالرسولعنانفصالهما

بولسالرسولإل!ايصلأنتجلروماإلىالمسيحبةوصلت

الأولالقرنأوثكأنوما(.:13أرو)طويلبزمن

الىاقدتقدالمسيحيةكانتحتى،الاتهاءعلىلليلاد

الىالاسكندريةمناير!طبابحرالمحيطةالأتطاركل

ماكفاكةعدمرغمشكبلاذللثوراءطوال)روما

أيافيتغلغلتقدكانت!(.محلوماتمنلديا

خاصة.بصقةالصنرى

فيالأمنفكان،العكلاتدادعلىمحرةعواملتضافرت)2(

الرسولىالعصر-الرسل

!،سهلةالمواصلاتطرقوكانت،سباالامبراطورية

وحالت،مكانكلفيانثرتقدكانتابونانيةاللغةأن

نأ!،عياالهجومدودالهوديةبهاتمتايىالحماية

حسنللتلأميذأتاحالامبراطوريةأجراءكلفيالههودوجود

علىالأولىالفتراتفيلهمالمشعينوتوفر،الضيافة

الأميأت،دخلاء!ابالههودعوةأن؟.الأنل

وهو،القديمةللعباداتانهارحدثكا،المجةلقبول

الرقالىالناسوتطلع،سابقيهعنأهمية!قللاعاعل

الروحي.جوعهمإشباععنثحا

ثايا،بولىلالرصمنهجكانفقد،الحملأطليبأما)3(

المدنفيللعملنف!همحرسا،الصفرىالقرىتخبفقد

دونأضاالرئبةالطرقطلكا،استراتبجبةكنقط

،النارخطاتتبعيمكنناوهكذا،جانيةطرقالىالتعرج

كانع،يولسالرسولأضعلهاالتى(هارناكتول!)

ومن،الطريقجانبىعلىتلقائياتنتثرأنابرانلهذهيمكن

أفسى-فيبول!الرصوللحدمةكثمرة-ظهرتثم

وعثر!مائةمخوبحدعلىولاودكيةلوصىكرفيكنائى

هذهوكانت(.2،4:16:اكو)أفسسمنميلا

الحمل.لثتتكررةزباراتالىحاجةفيالكناض

نجف!ها،أصرهاتدبرأنعلىقادرةاصبحتقدوحدماوعندما

ور)الضبإلىينظرهفتوحه،كملقدالرلىقيعملهأن(ص

أورثليم؟ليالكنه!صة-لانيا

مجردأنهميظنونأورضليمفيالأولىالبهيةأعضاءكانلقد

ىصلبهلرنلافهمئمومن،للمشاحقيقىادراكلهميهود

.(22:4أع)المهوديةداخلجدالد،حزب"أوأطريق5

مضايقالة،بلايتكلألرواأد-ابدايةفي-لهمحا-وكان

مقاومةتكنلمو.الوجودفيحقهمينازعهممنناكيكنفلم

،ا:4أع)أفيةاحياطاتسوىحقيقهافي،لهمالصموقيين

5:71).

وهو-أجنبياكانهوجممنأولأن،النظريستلفتومما

عنبحديثهفدهالجصوعأهاجأنهببدوالذي-اضفانوس

يسوعنبهماببرجمولكنه،الوضيكالهيكلخراب

لمو،أورضليمنيالر!وظل(.7:56أع)إيةأمجادص

م41وق.تنموالكيسةواستمرت(،ا8:أع)نهاعلردوا

النزعة-فريسى-الأوللأغر!اسالمجالروماممثلوأفح

أخو!قوبفقل(واضحةغيرلأباباالاضطهادفاندلع

بمعجزةالموتمننجافقدبطرسأما،بالشفزبدىبنيوحنا

)رسالرومااستأنفتكدماالاضطهادوتوقف(.12أع)

منخرةوحلت،م44نيالهوديةلحكمرومانيينولاة



الرسولم!العصر-لرسلا

عأ)متاعبحدوثالىالاضارةعدممنيحو!،السلام

!وصيفوسالمؤرخينكاباتمنوكذلك(.21:17-26

أخا!قوبطقاهكانعصا(ل!ءأ!ول)6وهجيبوس

(؟م62في)اضثهاد.كنلمو.واحترامتقدكلمنالرب

روما،ضدالأخكلةاثورةبقتالتيللاضطراباتنتجةالا

الأردنعبرانحبرايل،أورشليمسيحبوفهالاركلموالتي

أحدبركاسةيهوديامجتمعاواألأحيث(،لح!4)أل!لااالى

الحمليمضقامواوقد.الج!دحسب.الرب)خوةأحغاد

فدكانواابدىائاقالقرنفيأغمالا،الشرق!التث!ى

أدتالتيالحراملأحدصارواأو،الم!حيةجموعفيانصهروا

الإلونية.الهرطفةظهورالى

:نروقىدا-لثاثا

منهموككل)الجماعةهذهأعضاءمنكثرونأظهر

القدرةعدممنمختلفةدرجات،(خارجهااليهودالمسيحيين

قبولفىكبرةصعوبةهناكتكنلمو.للغالكرازةتفهمعلى

،(1أعه،:23غل)،غئصا)باتجارهأغلفأمميميحي

كانإذ،أخرىثكلةفكان،ايك!فيمثارمحهموضوعأما

كل)،نحفما"لهاعنارهمرغمالكثكلنأمامعزةذلك

ييديعدلمالناموسبأنالحاصمالقرارأما.(39و2:12

السهلمنككنلمانهحتى،تمائانحتلفاضيئافكان،الم!يحى

الذىالوقتوفي(.2أ21:أع)!بلهأننفسه!قوبعلى

المعتبرونبكنلم،غلاطيةإلىرصالتهبولىالرعولتكب

الأملينالصلفيفكرواقد(2:9غل)الكنية!أعمدة

هذاولحل.بقرةذلكعنبول!الرعمولدافعوقد.بعامة

افعبأنإلا.(م07)أورضليمبسقرطإلايوقفلمانزاع

نأعلىديلالأولىالرسولبطرسورصالة،تدريجياخفت

المح.فيالأمبحريةأخيزاأقرقدنفصهبطرس

روما:معاول!ات-رابعا

السلطةظلفيبالأمن-ابدا!ةفي-المسيحيةتمتمت

الطوائفإحدىتتبرهاالرومانيةالسلطاتكانتإذ،الرومانهة

وبينبينهاالفرقإدراكعلهاال!هلمنيكنلماذ،الهودية

الحكومةفكانت،(16،25:91-8:41أع)اليهودبة

بأرقالكابع!اوتكلم.لل!لاموضانةللأمنحاية

ومع(.41و2:13بط1،1ا:3رو)وأقواهاالعبارات

فثئاثئا-أنهمالا،تمائاحولهممنيغزلرالمالمشحيينأن

ودنيينهاي!،جماعاتفيمغاايقاربالىيملونأصبحوا-

ضطعيمأثارمما(،ه-:43بط1)ارتاطأقلإلالمالعا

بمدالممالفداءكبثقنكلونعندفكافوا،جراغموعداء

التين،وجهعلىنعرفأنالهلمنويى.روماحريق

منغ!هأوالا!طهادذلكإليهوصلالذكيالمدى

لرسلا0لعما"-لرسلا

رصالةانظر)دوميانوعصرنوونعصربين،الاضطهادات

رمزاروصامن!بمالرؤياضرأنالا،(الأولىالرسولبطرس

للسيح.محادهومالكل

اهمنة:-خامسا

الا،الأولالقرنفيملحوظاالرثيةالحباداتتأثر-كنلم

أنيدولا،الحصرزلكفيشائحاكانالد!اناتبينالجمعأن

الدكانةبينيمزجواأنحاولوا،المسيحيةالىتحولواممنالكث!ين

التيالمحتقداتمنكصهاأو)القديمةمعتقداتهموفي،الجديدة

اخمصرازاذلكنلاحظماأقلماولكن(.بمدفي!اعرفوها

ولكننا،(!ا:592كو1)الصغرةايفاصلعلىالأمر

الحطروفىداد(.23-2:8كو)حيو+مواضيعإلىتمدنجده

.(3:9في،4:3،ا؟4قي1)الرعويةالرصائلفيندة

ذلكعننتجتدأنهنجدالرؤيامفرمناثافيالأصحاحوفي

ودرحناالئايخةوبطرسيهوذارمائلفينجد!.كبكلضرر

أخذتفدكانتالتيالا!وافاتعلىمباضزاهجرما،الأولى

الفرنفياصثرتالتيالغنوجةيدايةفكات،الظهورفي

اثافي.

الريكل:أعمال-الرسل

الجديد-الحهدأسفارمنالحاصالسنر-الرسلأعمال

الجزءهولوقا!)نجهل،للكنيمةتارغأتدممنالثافيالجزءهو

الىتوجههما:منواضحةال!فركنبينفالوحدة.نهالأول

الىالاشارةمع(،\:اأع،4-ا:الوا،ثاويخلىإ

-،بهو!علم!عله!رعاتجدأماجمغعن..الأودالكلامأ

فيانكيدومن-الايخلتحوياتإلىوا!إضارةوهي

لغةفيالقوىالثابهومن،القدسالروحعملعلىالفرفى

هوالفركاتبأنمنالمتواترالتقليدووكدهومما،السفرفى

أعحالأ:3الاهذاولمل.برلىلالرصوريخقمدبقلرفا

وصتىمتىأناجيلالىلوقا)نجيلضمعندعبأطلق،الرصل

ضروجاء،يسوعحياةعنمتكاملةمجمرعةفيوكرخا

التالية.الفترةتاريخبجل،الرص؟عمال"

الحفر:-أولا

شط،الأعمال5أوأالرسلأعصال)يسمىالنفرأنمع

اعمالكجللاأنهإلا،(القديمةانحطوطاتبعضفي؟)

بعضعلثتصربل،الأو!للوأتباعهكوعتلايذجغ

شذالأميننالكيسةنمومتابعةنهاالغرضكانالنىالمحتارات

ذلكلحدوصولهاثم(أنطاكيةالىواتدادها،الخمسين!وم

عنايةال!فرورولى.الروسانيةالامبراطوريةعاصصةروماالى

ويخلبىواستفانرسطرسمثلالشخصياتببعضخاصة

وبولى.وبرنابا
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الربتولتضمنااييالثلاثالمراحلالأعمالضرويروى

القدسالروححلمتىترةمتنالونلكنكما:للتلايذيرع

ايهوديةكلوفي،أورشليمفيضهودالمطوتكونونعليكم

الأولىفالمرحلة(.ا:8أع)،الأرضأقصىوإلىوالسامرة

مرحلةالثايةوالمرحلة،أورشليمفيالأساجةالبدايةلثل

.الأماتجاهفيجد!دةوتحركاتجديدةلأفكاروتطوراتقال

عنورحلاتهبولىلالرصخدمةخغطىالثالثةالمرحلةأما

روصا.إلىثمالصغرىأجاإلىأنطاكبة

السفر:محوياتموجز-ثانيا

الميحية:الكنيسةبدايات

:(8:3-ا1:)الاضهلاليةالفترة(أ)

.(8-ا:ا)للتلاميذالميحتكليف)1(

.(26-1:9)الخ!ينليومالاضمداد)2(

.(6:7-ا2:)أورضليمفيالبهيةتأصي!)3(

.(8:3-6:8)واستثهادهاستفانوسخدمة)4(

.(ا:18أ-8:4)أنطاكية-الانتقايةالفترة)ب(

.(04-84:الامرة)فيلبسخدمة)1(

.(31-9:1)بولىتجديد)2(

.(ا:18ا-01:اقيصر!ة)بطرسخدمة)3(

.(؟283:-ا:91ا-روماأالترسعفترة)-(

.(2ا:ه2-11:91)أنطايهةإلىالانتقال)1(

.(:28ا4-اا:3)الأولىايبثيريةالرحلة)2(

.(35-ا:أ5)أورضليميالمجح)3(

.(18:22-ا:536)ائانيةالتبثص!ةالرحلة)4(

.(21:14-18:23)الثالثةالتثيريةالرحلة)5(

21:ها)ودفاعهبولىعلىالقبضإلقاء)6(

28:31).

الأخكلةالربأقوالإلىبالإضارةالأعمالضرويهل

الىأورضليمفيبالبقاءف!اأمرهمالتى،صعودهقبل،لتلايذه

القدسالروحعلههمحلوعدما.القدسالروحعلهميحلأن

منيسوعالرببيامةللكرازةقوةنالوا،الخسينبومفي

فيموعظنهختامفيبطرسونادى.الميحهووأنه،الأموات

الميح،يوعاص!علىوالمعموريةبالتربةالخمسينيوم

ئلالةمخرايومذلكفيوانضم،واعتمدوابفرحكلامهفقبلوا9

المقاوماتكلورغم(.24:اهـ)أعنفىآلاف

عددصار"حتىالمؤنينعددتزايدماسرعان،والاضطهادات

.(4:4أصا)أآلافخمسةنحوالرجال

منالدخلاءمجامعالإصتفانوسخدمةوامتدت

يهلكيامنالذكنومنوالاعندريينوالفرواليينالليبرتينن"
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أمامومحاكمنهعليهالقضالقاءوكان.(69:أع)اوأصيا

عبارتهوكانت.الكنبةتاريخفيفاصلةنقطةالدريممجلس

أع)،الأيادىصنوعاتهياكلقيككنلاالملياأن

أجبروقد.الهرد!ةالنظرةمنجذاأوسعنظرةتني(7:48

لاالتضتتعلىالمؤفين،اصث!هادهأعقبالذىالاضطهاد

.أخرىناطق

ماطقالىالعمللاسندادالانتقالقرةتميزتوهكذا

فيفيلبىفبث!ر.الأخرىلثحربالكرازةوبدء،جديدة

بطرسودخل(.4.-8:ه)الحثيللخصىثمالسامرة

-.أ:اأالرومالطالمةقائد،كرنيليوسبيتالى

لزعيمالحجيبالمفاجىءايجديدأن؟(.ا:118

كسر(03-أ9:)،الطرصوسىضاول)،المضطهدين

المزمنين،مناللاجنبعضفبدأ،والحرفالكحواجز

ثير!ةلحركةفاعدةأصبحتالتي،أنطاكيةفيالأمبينالعكل

الابراطور!ة.أجزاءكلإلىاعتدتواسعة

قام،منعاقبةرحلاتثلاثالتبثريةالحملاتصلتوقد

والجزء،قبرصجز!رةوغطت،وبرنابابولسنهابالأولى

وقام(.28اة4-أ:أ3أع)غلاطةولا!ةمنالجنولمط

فيالكناش!افزاروا،ولوفاوتيصوئاوسوسيلابرلىبالثانية

:5136)وأخائةمقمونةولاكىالىوعبروا،غلاطيةجنو&

ثلاثخدمةتضمنتفقدالثالثةالرحلةأما(.ا:822-

جولةوأعقبتها،أفسىفيقاعدضاكانت،أمياولايةفيشوات

-)18:23وأخائيهمقدونيةفيالكناثىفيتابحة

ملتفيةأورضليمفيانعقدالذىالمجصعحسموقد(.21:41

لقبولهمكرطالنامرسيحفظواأنالأعممنالمؤفينيلزم

.(35-اا:5)كمؤنين

وبخه،أورضليمفيبولىعلىالقبضبإلقاءالفريختمثم

رحلتهوأخيزا،والروماداليههردمنوالولاةالرؤطءأمامودفاعه

ها:12)الامبراطور!ةعاصةفيبالإيخلوكرازته،روماالى

-28:31).

كانالكاتبلأنحدثذلكولعل،مبتورةالقصةوتهي

حققإذ،بضيفهمالديهيحدولم،يعلحهكانماكلمحبقد

مركزأورضليممنبالابحبلالكرازةاتدادمتابحةمنغاته

الأممى.لمالماعاصمةروماإلىالهودية

الكاتب:-ثالثا

الطبيبلوتاإلىالأعمالسفركنابةالمتوأترالتقليدينب

الثانبةرحلتيهفيبول!للرسولرفيقاكانالذى،ايرنالي

المتكلم،جمعلضراصتخدامهمنذلكتفح؟،والثاثة

للظهررو!ود،17-16:01أعقصةلأولظهرالذى
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.28:61-ا27:فيئم،12:71-هة02فيأخرىمرة

يخلبهيالىورافقهترواسزبولىللرصولالكاتانضموقد

رؤ!افيبول!ظهرالذىالمقلرفيالرجلأنهالبحض!رىبل-

بقيوقد.(16:9)،وأعامكدرنيةالىاعبر5:لهقلأللا

الثالئة،رحلتهفيإلهابولىالرسولعردةحبنالىيخلبيفيلرقا

إلىذهابهنطثمأورضليمإلىعودتهفيدلكبمدرافقهحيث

فيأوأورضليمفيصاءجنهبول!يقاسململكنه،روما

الرسولأ!ئاروقد.منهقربباظلولكنه،رومافيأوقيصرية

فيكبهااليرصاثلهفي،الحيبالطيبلوقااالىبولى

بعدذكرهثم(،24فلعمون،4:14كو)رومافيال!جن

.(اا4:في2)ر!ائلهآخرفيأخرىمرةذللث

(م081حرالي)الكيةءباآحدأ-سيناو)-سيقتب!و

الرسلتلميذ!عنهتلأللا،لوتاإلىوينسبهالأعمالسفرمن-

رفقاءأحد-لتبطىشقيقاكانلوقاأنويحنمل".وريخقهم

،الأعمالسفرنيبالاسممطلقا!ذكرلاالذى-أيضابولى

فيالانجيلفيمدحهالذىالأخ!:بولىالرصولتويقرل

الرطلةهذهكتبتوقد(.8:18كو2)،الكنائىجمغ

مقدونية.فيوتيطس،يخلييفيزالمالوقاكانييما

ائقافة،رفبعروناباكانالكاتبأنتثتالداخليةوالأدلة

الملاحظة.ديق،الذكاءحادوكان،كثرةبلاديننتنقل

كانأنهتثتلوقالغةإن(!ةههول)!هوبرت!ويفول

وصفاأدقوكان،يخةطةعباراتلاستخدامه،طيبا

الداخليةالأدلةوكل.المج!نالكتابسائرمنللأ!راض

الطيب.لوقاهرالأعمالسفركاببأنالتقيدىالرأىتؤيد

كابته:ثارع-رابعا

جنهفيشتينبولىالرصولبقضاءالأعمالسفركتى

ولا،يلادية6162/حوالمطذلكوكان،روطفيالأول

التىالأحداثقبلكتايتهتمتقدالأعصالسفر!كونأنيمكن

القرنفي(ولع"!هول+)اتوبنجن"مدرصةوكانت.جلها

منهماعقاذا،الثافيالقرنمنتصفالىبهنرجع،عرالتاسع

فيحدثتايىللاختلافاتوتبرفىاالميحيةعندفاغامحبهأنه

القرنأواخرالىآخرونبهوررجع.الابقةالحقبةفيالكنية

روسيفوسبكتاباتكابتهنياستعانلوقاأنزاعمينالأول

كانلوقاولكن.م!.تيتكتبلمالى،الهودىالمؤرخ

،منيويفوسكتاباتفيالررادةالمحلوماثمعرفةلهتاخا

البالغةوالدقة.الكتاباتبهذهالاستعالةدون،الأولىمصادرها

ئبتاالتي-والأحداثوالأشخاصالأماكنالىإثارتهفي

لوتاأنعلىتدل-التاريخية،المصادرالأركيولرجيةالأبحاث

عيانثاهدكان!د،جلهاالتيللأحداثمعاصراكان

فإن،بولىلالرصبتاريخالئدكداهمامهورغم.فاللكو

الرسول!الإيمان+قانون-الرسل

إلاتفسوهبمكنلا،بولىالرسولرمائلالى)صارتهعدم

ولهذا،الرسلاللهذ.وتداولجمعتجلالأعمالسفرمحببأنه

.م65عامقبلمحبهأنهفالأرجح

الركل:أعماليعفرفه-خامسا

صواء،الأيةبالغةتاريخيةوثيقةالرسلأعمالضر)ن

الآعمالففر.العصرذلكنيالعالمتاريخأوالكنيةياريخ

جيلثمةيكنلموبلونه،والرطءللالأناجيلبينالفجوةخطى

وكرازتها.الكيةتعاليمالىكوعخدمةشالاتقاليفر

الجضافيوالاتداد،ورفقائهمالرصلعنصحيحةمعرفةوكل

تدملاوهو.الأعمالضرمنأساسانش!دهاإنما،لخدمتهم

والحقلالقالأحداثبعضلنا-سوىولكنه،كاملةالقصةلنا

الكنيةتارغ!معلىتساعدناالتي،العامةواباديءالأصاشة

ونثأتها.الأولى

تحديدعلىالعلماءتساعدالمحاصرةالأحداتالىوالإثارات

فموت.وتطررهاالكنيصةلأةالمرتطةايواريخبحض-

وولاكة،(23-2اا:2أع)الأولأكر!اسهيرودس

وولاية،(17-ا:812أع)أخائيةعلى،غاليرن"

الهودية،على(24:27)فوسثم،(23:24)يخلكس

مثل،الختلفةالرو!انيةالولاياتفيللحكامالقيةوالألقاب

حكاموا(ا:635أع)فيلبىفي،والجلادكأالولاة)

أفسىفي،أسياوجوهوه(،:6ا7)تسالونيكيفي،المدية

منالختلفةالأجزاءدانحتلفةواللغات3(،)91:ا

والتفاصيل،(4و.21:37،ااا:4)الامبراطورية

كل(27،28أع)روماإلىالأخ!ةللرحلةاللقيقةالجضايخة

الكاتبأنوتثت،المعلوماتبأصدقالآنالمؤرخينتزودهذه

ودقيقا.أميناعيانضاهدكان

قيمةالأعمالفلصفر،والروحيةالتعيسيةالناحيتينمنأما

،الأعمالصفربهالنايحتفظاليالأحادثنيقجد،تقدرلا

والحمل،القدسالروحعملوأية،الأولىالكي!ةنمليم

التالية.الأجيالثالهعلىصارتنموذجايثكلالذىالكرازى

الرسولى:الايماننانون-الرسل

لمعظمالأساسلكلوهو،الايمانتوانينأقدموكبر

أنفسهم-الرسلوضعمنليىأنهورغم.الأخرىالقوانين

تمدجذورهأنالا-وروا!اتأصاط!منحولهيحاكمارغم

،الر!تحليمتض!نأنهفيشكولا،لىالرصالحصرإلى

هناكيكنلمحينالأولىالكنسةيعظمىأيةلهوكانت

يكل-الكنيةبهتمصكتالذيالمرجعكانفقد،سواه

الكنيحة:أ!ضاحميتأساسهعلىوالذيبل-الرئييةفروعها

واسحةلمجادلاتهدفاصخراأصحولكنه،!رصلةجامعةا
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هذاويدفعنا.الأسادةموادهبعضلاصتبادعيفةومحاولات

الايمانقانرنمنالموادهذهإلهاتتندالتىالأمىفيالنظرالى

المشحى.

:الايمانقانونمية-أولا

نأونبنى.الايمانبقانونالمقصودماأولاغددأنمجب

الآنلهأنإذ،!ورهأقدمفيالايمانقانوننتسلملمأتانذكر

وتعرف.مطرلةأخرىوصورة،مختصرةصورة:صورتين

،(القديماللاينىأو)،الرومالىالنص"باسمالأولىالصورة

أما(.م014نحو)لليلادالثافيالقرنشتصفالىوروجع

بكئر،ذلكبعدماالىفرجعالحالىضكلهفيالمطولابص

ولكن،(فرفا)الغالبلادجنولىفيالنهائيةصورتهأخذوقد

ضرةتكونوقد)الأرجحعلىالحاصىالقرننتصفتجلليى

نسنهلأنبناويجدر(.للبلادالابعالقرنمنفهفقرتانأو

النصين:بترجمةالدراصةهذه

وصلتوقد:االمديمة(الجه)الروما!ةالم!غة)1(

أنقرةمنأامرسليوسطربقعنالميغةهذهاليا

،ضيءكلعلىالقادرالآبباللهأؤمن1:وهي،(م341)

القدسالروحمنولدالذى،رنجاالوحيدابنهالمحويصرع

ودفن،البطييلاطىعهدفيصلبوالذى،مريموالمذراء

وجل!السراتالىوصحد،الثالثايومفيالأصاتمنوقام

وأؤمن.والأمواتالأحياءيدفىوجأقي،الآبيمينعن

وقيامة،الخطاياوبمغفرة،المقدصةوبالكيسة،القدسبالروح

."الأبديةوبالجاةالجسد

دكرهالذىاللاينىالصفيالأضرةءالحبارةتوجدولا

.(م093-ول+!ول"3)،روفينوسا

القادرالآبباللهأؤمنأ:كالآقوهو:اطماليافمى)2(

ابئالمحوبيسوع،والأرضالسماءخالق،ضيءكلعل

عريممنوولد،القدسالروحمنبهخبلالذى،ربناالوحيد

وماتوصلب،البنطيبيلاطىعهدفيوتألم،العذراء

،الأمواتمنقامالاكالوموفي،الجحيمإلىونزل،وذفن

علىصالقادرالآباللهيمينعنوجلىالمراتإلىوصعد

وأؤمن،والأمواتالأحياءلد-كأسيأقهناكومن،ضيء

القديين،وضركةالجامعةالمقدسةوالكيسة،القدسبالروح

.،آمين.الأبديةوالحياة،الجحدوقيامة،الحطاياوغفران

:الايمانقانونأصل-ثايا

منباملاءشكلهأخذقدالقانونهذاإنالأمطورةتقول

عباراته،منبحبارةمهمصنطقحيث،رصلأعرالاثني

أؤمن):فائلأبطرسنطق،القدسالروحبإلهام)نهيخقولون

ويقولأأندراوستبمهئم.،ضيءكلعلىالغادرالآببالله
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.،ربناالوحيدابنهالمحوبيوع":فائلا(يوحنا:ابعض

،القدسالروحمنبهخبلالدئ":الكبريعقوبأردفثم

...)غ

أوالادسالفرنقبلماإلىالأسطورةهذهوترجع

دليل.الىبطلانهايحتاجولا،الخامى

الاجماعفبكادالآنأما:المعمود!ةعلالمقلاحراف؟()

كانالذىالاعترافالىتحودالأصليةبذرتهأنعلىيعقدأن

الأصلىالاعنرافولحل.سوديةعندالسيجةمحتقبهينطق

لكن.أاللهابنهر!سوبأنأؤمن!:صوىيتضمنيكنلم

ماصعانأنهعلى-ذاتهالجديدصنلعهد-دللهناك

عنبرلسالرسوليخدث،أخرىعاراتاليهأضيفت

فيكر؟،(6:17رو)للمؤنينالمسلمة!التعليمصورة5

ضهودأمامبهاكرفالذى،الحنبالاعتراف"تيعرئاوس

أمامالميحاعترافبذكرأنه؟،(6:12قي1)كث!-كأ

نأويمكننا.(6:13لى1)مابةبباراتالبنطىيلاط!

الى)ضارةتضمنقدتيموثاوساعترافأنالرصائلمننتتج

نسلمنوأنهالمبحيوعالربوإلى،الحياةكحصدرالله

مىقيامتهوإلى،البنطييلاط!أمامضهادتهلهالى،داود

قي1)والأمواتالأحهاءلدينالثافيعةوالى،الأمرات

المسيحيونالكئابذكرولقد(.أ4:،2:8قي6:13،2

نحر)وأرستيدس،(م011)إغناطوسمثلالأوائل

.أخرىعباراتوجودعليدلما(م125

القرنمنتصفقبلأله،بهالمقطوعمن:الايمانتانون)2(

تجلورقد،المعمرديةعلىالمقبلاكرافكالى،الميلادىالثاق

عنكتاباتفلدينا.الكبرىالكناشكلتجلهاصورةفي

كاباتفي.(القديماللاتينىالنصإلىبالاضافة)مضمونه

..وأوريجانوس،ونوفاتان،وترتليانوس،إيرياوس

الحر!ةمىمعينقدرمع،الجوهروحدةفيهاتبدو،وغوهم

بالتدريم--رو!اكني!ةصيغةأصجتلكن،ايعصفي

صها.المحنرفالصورةهي

أهميةالاعرافلهذاأعبح،افنيالقرنمنتصفوبحد

صفتهبذلكواكتب،الضوجةالمجادلاتببجديدة

قانون"أو"الحققانوناباسممعروفاوصار،رحمىكقانون

المفكرينتفيرانخرافلكثضمحكاوأصبح.،الايمان

.المفدسللكتابالهراطقة

الأسفارعنستلا-أصلا-الايمانتانونيألقد

هنارس،للرسلالثفهيالتعليممنالأولالفترةفي،المقدسة

ليحليثىلملكنه،المثتركالايمانعلىكدللقيتكانت

الناسحاولحميث،لهنألذاكانبل،المقدسالكتابعل

الكتابيجردواأن،انحتلفةوامخرافاتهمالمجازيةئفراتهم
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لبهفالايمانقانرنفاضخدم،الحقيتىمفهومهمنالمقدس

وتصوراتهم.مجازاخهمفيالمسيحىالايمان)غراقحاولواالذ-ش

؟الايمانقانونتارغ-لالثا

هذاكانآنفاذكرناو؟:(الحني)الروماليابص1()

بل،روماكيةفياثالطالترنمنتصفقبلسخدماابص

هذالديناويوجد.تصيركيربزمنذلكقبلمستخدماكانلحله

هيايونانيةالصيةولمل)واللابهايونايخةصورتهفيالنص

طريقعناللاينيةالصيةبخاوصلتوقد(.الأصل

كانالذيبالقانونيقارنها)ذ،(م093نحو)،رويخنوسأ

وكانت،(ول4ه!لنط)،اكويليا)-هركنب!تهفيمتخدما

طريقعنإليافوملتاليونانيةالصيغةأما.جذاعريقةكنية

الصيةظلت،قد(.الرابعالقرنفي)أنقرةصمرلجرس

زمنفيابحيرادفنجدها،طويلازساهيكا،ايخصرةالقديمة

الميلادى-التاععأوالثامنالقرنفيأو)تقريياالورصندىالغزو

.(البريطافيالمتحفمخطوطاتضنمحفوظةوهى

المىيتاريخالغصرضمنالكئريجط:الحاليالقانون)2(

غتلفة،أزفةفيةكثكلعاراتاليهأصيتشد،للفانونالحالى

عبارة،فثلا.جذاقديم-ذأتهحدفي-بعضهاأنولر

وجدتاييالصيةفيأولاظهرت،والأرضالمواتخالقا

قدكانتلان،م065حواليالىوترجع،فرفساجنولىني

الىنزل5:وعبارة.أقدمنصوصفيمابهةعاراتوجدت

أوردهالذكيالنصفي-نجدهاماأول-نجدها،الجحيم

ومن.،اكوطيا)كيةايماننانونمنكجزء،رويخوسا

بدونربما)الحاليضكلهأخذقدالقانونهذاأنالمعروف

اوضركة:عبارةوكذلك،ذكرناهاالتيالعبارات

(كدحد381كة"مه)اريز5منفستوسزمنفي(،القديين

علىأروبدهالىوصلحتىانئرهناكومن.م046مخوفي

بعدانجيرافيظهرثم.الميلادىال!ابعالقرنغا!ةقبل!دوما

بلاطعننقلاربماأم085نحونيأكي،قرتينبنحرذلك

مكانالصيغةلهذهأصبحت،العاشرالقرنوفذ(.ضارلمان

نضىنفولأنويمكن،الموجزةالصيغةوأبطلت،الصدارة

الميةأصبحتوهكذا.الأخرىللبلدانبالنبةاليء

.الآنالئالعةهي(الفرنية)((الغاية))

الرمولمي:الايمانتانونضمون-رابعا

أنهبالناعنبغيبالايحب:الأقدسبانلوثالايمان9()

ليى!و،ميافيزيقيةأولاهوتةعةأيالايمانلقانونليست

إنه.تعقذاوأقلهاأبسطهاأيضاهوبل،فحسبالقوانينافدم

الكيةبهاتتسكايىالحظمىللحقائقمن!قبطصدمجرد

أيضا،المقدسالكلاببهايحئموايي،البدايةنذتلمتهاوايي

يتعأنالطىفمن،المحموديةاعترافعلىأصاشائنىولأته

الرسولمطالايمانتانون-الرسل

للمصودية.المألوفةالصيفةفيهى؟الالوثعقيدةترتيب

المواتخالقالقدروالآبباللهالايمانتالأولىالمادةخحلن

يوعالايمان،السابحةخىالثانيةالموادتملن؟،والأرض

والتىبهالمجصةالعظمىوبالحقاثق،ربناالوجداللهابنالميح

بالروحالايمانفهالثامنةالمادةتعلن؟.الايخلبهايهد

الايمانتزكدالتيالاضافيةالعباراتبهاوألحقت،القدس

وياتالخطاكاوشفرةالقديينوثركةالجامعةالمقدصةبالكيسة

الأبد-ت.والحياةالأجاد

واجههاالتيالهرماتبعضنوضحأنهنابناوجدوو

واجههاايىالمنيفةالصراعاتهبةوما،العصرذلكنطالكنية

لعقيدةوضرض(.لىالرصالايمانبقانونمتحصنين)الآباء

؟،لليلادالثافيالقرنمنالغتوسى(!لأ!مول)،أبلىا

نقلا،(ل!مأول+!لاح!4!أساا،ليندصاىبرنبال5ثرحها

:(**ا!م"أ+)"هيبرلبنوس)عن

القوةمنجاءقدالميحأننؤمن5:أبلسعقدة)2(

،عذراءمن!ولدلموأنه،الصالحابنوأنه،الصا!من،الحليا

أخذبأنجسدهصغوأنه،جسدبلايكنلمظهرحينلأنه

الحرارة:الأردعةالحناصرمنأى،الكونمادةمنأجزاءه

فيكونيةقرىعلىحصلوأنه.وايبوسةوالرطوبةوالبرودة

صبوهالودوأن،الحالمفيمعينازمناعاشوأنه،جده

آثاروأراهميلايذهظهر،أيامثلاثةبحدقيامتهوعند،ومات

بأفهيقنهمأنفيمنهرنجةوذلك،جنبهفي(والطعنة)المسامكل

جسدهلهمأظهرأنوبعد،الجسدفيموجودولكنه،خيالأليى

أعاد،ج!دهقيودعهفكأنبعدوأنه،الأرضالىأعاده

هولماوالرطوبة،باردمرلماوالبرودة،حارهرلماالحرارة

الصالح،الآبالىرحلومكذا.!ابىهولمااليبرصةو،رطب

.،تلافيهطريقعنبه!ؤمنرنلمنلمالعافيالجاةبذرةتاركا

حديثة:احراضات-خاشا

وجمكأصةشدروةاعتراضاتلجملةهدفاالايمانقانرنكانلقد

رفضحولعنيفجدل،م2918فيحدثفقد،ألمايافي

-(51+حكلااع)،ثريمف)المدعو-اللوثريينالرعاةأحد

بميلادكلمنيكنلم)ذ،المعموديةعندالرسلقانونيتخدمأن

من!زل.)غ..الأجادبيامةولا،الحذراويالميح

ظهورإلىأدتكبرىمعركةلثتذلكأنروعلى،الحدمة

علىالتغلبأمكنأنهومع.الموضوعهذاحرلضخمةكابات

ا!ر-الئاملالفحصمنالمزكدإلىدفعأنهالا،الصراعهذا

أدىآخرجابمنأنه؟،الايمانقانرنلمعنى-قبلذىمن

النيهىالهجماتهذهأهموكانت.عليهالهجومشدةإلى

من(3!.لمهول؟ىة!4)اهارناكبروفيسور"اليهوجهها

فقد،الأخرىالاعراضاتلكلممثلةاعنراضاتهوتعتبر،برلين
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جهتين:منالايمانتانون،وأتباعههارناكبروفيورانتقد

عقهدة-الرجو.كلمن-كثلالايمانقانونأنأنكروافقد(1)

فيبل،فحسبالأخكلةمرادهفيليس،الحقيفهالرسل

العذراوىالميلادتؤكدالتيكعلك،أيضاالأخرىالمواد

للمح.

العباراتمنللعدكدنحئلهالذممطالمحنىأنأضايبهرون؟)2(

نفسنتخدمأنناأى،لهاالأ!لىالحيقيالمحنىهو

صاغوهاالذشمفهومعنيخ!لفبمفهومولكن،الكلصات

البداية.في

رففهمصوقفمن!كلونهاأصحابهاان:هارناكانخادات

تجسد،لاضندهم،للميحيةبالنسبةجوهريايقبرمالمعظم

فيحقيضةممجزاتحدوثولا،للشححمفقةألوهةولا

نأرومنونلاأنهم!(،بالايحاءشفاءحالاتمجردبل)حياته

شك-قأبدون-فهم.الراميورصقبرمنتامالميح

الميحيةبهدمونبل،الرصرلمطالايمانلفانونأصاسكلبهدمون

كلمتيأنعلى،هارناك"يعترضفثلا.أصا!امنداضها

علاقةلا،القانونمنوالثاقالأولالبندكأفي،والابنالآبا

علاقةالىتثكلانما،الآب"كلمة)نبل،الالوثبحقيدةلهما

الميحظهورالتثصأالابن"كلمةطن،بالخيقةالله

الجد!دالعهدأقوالإلىالرجوعمنأقوىردمن،وليي.تاريجا

كأمرالميحألو!ةوحتمية،اثلالةالأفايخمنجزبخصوص

تملبممنجزغايكنلمالمذراوىالميلاد)نقيلفاذا.جوهرى

الأقوالالىالرجوعالاالف!للعلفما،البداكةمنذالميحية

منماأنهعافي،الأناجيلفيالحقيقةهذهنحصوعىالرا!حة

وبعضالإل!ونونهرطقةعداما-المحكنيةمنقسم

.العنرارىالميلادهظأفكر-الغنوسيةالجماعات

:جوهرهرسم

الذى5:اللهالنالمحعنالحبرانونالىالرصالةكاب!رل

قدرته،بكلمةالأثباءكلوحاملجوهرهورصممجدهبهاءوهو

فيالحظصةيمينفيجلى،لحطاياناتطهيرابنفطصنعمابعد

رصمافاالمترجةايونانيةوالكلمة.(:3اعب)،الأعالمط

طبق"تحنيهيو،(حيع!كلةطح3)،امح!ركارامي،ههرجو

هوالحاتمطابعأن!،حيقتههراليءوجوهرأ.الأ!ل

الحاتم.علىالموجودالنقشمنالأصلطبقصررة

ركن:

ااا:.تك)نمرودأصسهاالتيالأريحةالمدنآخراسم

عكانلاصمالأضورىاللفظهيأرسن"كلمةولعل،(21و

اسمجاءوقد."العينرأس5أوعيى،-راساكدعى

مرساة

نقوضهفيسنحاربذكرهاال!يمدتعرةالماقيبين"رسن"

خومر،5نجهرلرطاثنواتفعاحفرأمحنباتجارها

لمد!ةاياهمصادرأحدالحقيقةفيكانتوقد.(حم!!كا)

أبحد،الشالالتقعكانتالمدتتلكأنمحدوولكن.نينوى

هنا.المقصودةالمدينةمن

على(العبنرأسأى)أرسنااصميطلقأنالطبميومن

.ماءعينفهتوجدموضعأى

مدننيينتفع،رصن"أنذكرفدالمفدسالكلابكانولما

عامة،بصفةالمققدف!ن،(ونمرودكويرنجيك)وكا!يخنرى

نحويمدعلالوا!ة"صلامية5زالموجودةالأطلالهيأغا

بالذكروجدكل.كالحمد!ةمنالثحالالىمتراتكيلوحمة

كانت،لاريااتدعىعظمةمدتأنيذكر،زنوفرن"أن

المددنةنفىهيأنا،بوخارت)وءجح،الموقعهذاتشغل

التيالمدتعنالكانسئلعندما)نهوتول،المكاننفسفي

الكلمةتحورتثم،لرص5أجابوا،الأطلالهذهعلهاتدل

نا،زكوفوناوكول،ايونايخةفي،لار!اا!ارتحتى

ملالةمخرالىارتفاع!اصلكانبيما،قدئا25كانجدراضهاحمك

قاعدةعداوفيحا،أميالثمايةحوالمطداثرضهاعطوكان،قدم

تحدث!.بالطوبمبيماكانتكلهافإخها،الجلرانأعمدة

المبديرجتصدكانولعلهالمدينة!نبالقربحجرىهرمعن

.نمرودمد!نةفي

؟مرساة

.تجرىأنعنالفنةفيسكالماءفيظقىثقلالمرساة

تستخدمكانتكا،متاأومثفوباحجراأمرهاأولفيوكانت

مملوتخثيةصناد!استخدمت!،بالرمالتملأاكياس

الأنراعهذ.وكانت.الرصاصعنبعوارضمثقلةأوبالحجارة

يقاعواحتك!هاالكب!وزفهاببالنينةتئتالمراسىمن

وعندما.المضنةحركةتعوقكبكلةمقاومةعهئتولدمما،البحر

شكلها،فينمدووحدث،المرا!صاعةفيالحدبددخل

البحرا!اعممكأشواكأومخالبذاتمئبةفأ!بحت

الصغ،متقنةكوالمرا!كانتعرالتاصعالقرنبدا!ةوحتى

الحديدأنواعرداعةوبحب،الجيداللحاموصاللنفمىبس!بب

تنفصللأنوعرضةمتقيمةالمرساةأذرعكانت؟،المسخدمة

ثقلهابيوذلك،أعلالىصبهاعندالمرطةعمودعن

فيالمرصاةأذرعفيتحديلحدثثم.البحرقاعفيوانغرازها

تلقىالرسووعد،اللحاموجيدةمنجةفأع!حت،م3811

حبل!طرىالابحاروعند،جانههامنأوالسفيةمقدممنالمرصاة

أعلى.إلىوتسحب،ال!لسلةأو،المرساة

الجدكد،العهدشموضمينفي،مرصاة"كلمةوردتوتد

تقلكانتالتيالاصكندر!ةالسفيةيحطمرأثعوصففيأولهما



الدمريق

اياهعمقتاصالماابوتيةنإن،روماإلىطرتدبولىلالرص

أع)،مراسأربعالمؤخرمنرموا،ضحلةووجدوها

أنزلوااليةمنيهربواأنيطلبونابرتيةكانولما5(27:920

،المقدممنمراصىيمدواأنمزمعونأنهمبحلةالبحرالىالقارب

السينةل!تلازمةتبدركانتعمليةوهي،(2703:أع)

)أعأالمرا!نزعرا5د!حروالكيثم.المتلاطمةالأنواءوسط

:2704).

الذننحن5:الرجاءلتصوكلامرصاة"كلمةوتذكر

كمرساةلناهرالذى،أمافاالموضوعبالرجاءثكالتجأنا

.(91و6:18ب)،وثابتةمؤتمةلنف!

)ريق!

:للىمارث!

الميحلذييحةرمزاالقديمالحهدفيالذبائحجمغكانت

وفاعية،بكفاتالاعترافمحنا.الدمورش،الكاملةالكفارية

عمله.وكفاكةالميح!سوعبالربالثخصىلجانرعزفهو

الابقاللهعلمبمقتضىالختارفىالى5:بطرسالرصولويكب

ا:ابطا)أالميحيسوعدمورشللطاعةالروحتقدكىفي

لاأنيبمقدبل):العبرانيينالىالرصالةكابو!ول.(2و

شردموالى!سوعالجد!دالعهدويطإلى..صهونجبل

.(:24ا2ب1،هال!لشأفضليتكلم

فيينضحأو!رش-القديمالعهدفي-الذبيحةدموكان

الآتية:الحالات

يذبحواأن)سرائيلينىالربأمر:الفصحخروفثم)1(

الحثهفيالأولالئهرمنعشرالرابعايومفيالفصحخروف

..الحلياوالحتهالقاشنعلىويجحلرنهالدممن5يأخذواوأن

لهكونفلا،عبهموأعبرالدمفأرى..علامةالدملكمويكون

الدمفداهم!د(،31-:7ا2خر)اللهلاكضربةعليكم

عنالحبرانيينإلىالرطلةكاتبوكقول.المهلكالملاكيفش

الذىيهملثلاالدموركأالنصحصنعيالايمان":موصى

لخلاصنارمزاهذاوكان(.ا:128عب)،الأبكارأهلك

بالفداءبنحشهمجانامتبررفى):المحدمحابعلى،بالأيمان

ور)،بدمهبالايمانكفارةاللهقدمهالذىالميحبيسوعالذى

وأبفضةتفىبأضياءلااخديتمأفكمعالمين5(،2وه32:،

عيببلاحملمنكاكريملدمبل..الباطلةيرتكممنذب

.(91وا:18بط1)،المسيحدمدنىولا

موصى()حذثضدما5:العهدوك!تللشران)2(

رث!وة

الباحفيككر...الأح!موجمهعالربأقوالبجميعالثعب

ذباصحوذبحوامحرقاتفأصحلأرا...الجبلأضلفيمذبكاوبنى

ووضحه!الدمنصفصعىفأخذ.الثكلانمنللربسلامة

المممو!وأخذ..المذثحعلىرضهالدمونصف،الطوس

محكمالرليقطعهالذىالعهددمهوذاوثالالثحبعلورش

كابوتول(.8-24:3خر)هالأقىالهذ.جمععلى

الشببغكلممابحدمو!لأنا:العبرانببنالىالرصالة

ماءمعواييرسالحجولدمأخذالناموسمجسبوعةبكل

تا*،العبوجمعننسهالكابورشوزوفاقرمزكاوصوفا

آ!ةوجمعأ!حاوالمسكن.بهاللهآأوصاالذىالعهددمهومذا

حبيتطهرتقرياثيءوكل.بالدمكذلكرضهاالخدمة

عب)،منفرةنحصللادمضكوبلون،بالدمالناموس

9:91-22).

كل!قاا!رقةذييحةدمفكان:لمكف!كل!الدمكان)3(

اللامةذ!حةدموكذلك(،ه:الاا،المذبحعلىمتدفىا

ذبيحةدمأما(.7:2لااالائمذلحةودم،(3:2لاا

(كلش)ودنضحالدمفياصبمهالكاهنيغصى"فكان،الخطة

لاا،القدسحجابلدىالربأماممراتجعاللممن

صاء-الخطةذل!حةدمكان،العظيمالكغارةورموفي(.4:6

تابوتعلالذىالغطاءعلىيرش-البعنأوالكاهنعن

وعننضهعن(هرون)فيكفر،(اهو61:41لااالثهادة

.(:17ا6لاا1اعراافيباعةكلوعنبية

الملءذلعحةمناالاقالكبقدمكلشفكان:لثكر!س)4(

ومابههرونعلاللخدمةويهههرونتقديىعندالتكرصأو

معه،فيوثيابوبنوهوثيابههوفينتدس،معهبيهو!ابوبنهه

.(92:12خر)

تث)،حمىاأو(8:6نق)أفب)محناهاعبريةكلمة

أ!ضاانظر،78:48)مز،برق5أو(3:هحب،32:24

لأحدعلمكاصمواستخلت(.76:3عز،البارقةالقيا

كانتكا(،2ه7:أخ1)بريعةابمنرفحابنوهوافرايمأحفاد

البهطنن.عندالاملالخراليأوالوبأالهاصم

رشوة:

لإحقاق!طىماأو،صلحةلقضاء!طىماهيالرضوة

وكانت.القديمالمهدفيكهزاذكرتوقد،حق)بطالأوباطل

شا،15:همز)برىءلادانة،الفضاءيحوجتتخدم

تث)برىءلقنلأو(،5:23اثى)مذبلتبرئةأو،(5:23

الرضوةأخذعنالناموس!وقد(.2221:حز،272:ه



مرصد

،رشوةيأخذمنملعونوه،(ا:691تث،23:8خر)

عاموس،:23ا)كأ)الأنياءبهانددوقد.(272:هتث)

التضاةكونأنيجبوكان.(311،7:3:يخا،512:

صي(:917أخ12،2:ا8خر)الرشوةبغضينوالحكام

تبلولابالوجوه!أخذلااوالله،(7:7جا)أالقلبتفد

.(01:71تت)،رشوة

ملكإقامةطلبرنالنبىصموئلالىالعبجاءوعندما

أحديدمن(فديةأو)رضوةأخذكان)ذاعماسألهم،عيم

وراءمالا")نهاابنيهعنتيليينما(،أ:23صم1)ضهم

أما(.8:3صم1)،الفضاءوعوجارثوة:أخذاالمكب

ش)،:ه15مز)رضوة!أخذفلا،الربمنالمزكىالرجل

،(2601:مز)"رشوةملآنةيمم"الحطاةيما(33:ها

مأ)6التضاءطرقيعوجالحضنمنالرضوة!أخذوالرير)

7123:).

)رص!

مرعد:

،(:317هر،7101:مز)يرقبهالطريقعلىلهتعدرصده

،(47:3)إسقالنجومصد2منأوالرقيبهووالراصد

!ونكانراالحصورأقدمونذ.الرصدموضعهو،والمرصد5

،(9:17مل2)القادمينلرصدمراصدأوللمراقبةأبراخا

فيدائماالمرصدعلىقامممأنااليدأيها":إضحياءيقولولذلك

انظر-21:8إش)،اليالمطكلالمحرسعلىواففوأناالهار

.(2:1حبأ!ا

:رعاص

عندوينصهر،جما1ر34كثافتهتبلغثيلمحدنالرصاص

درجةفرقتكيلهيسهلللغايةيناويصبح،م5327درجة

يكوننماكانتىولكنه،الزرقةإلىعادةلونهويميل.م0053

الجاينا!"هينهايتخرجالتىالرئييةوالخامة.اللونفضى

الصنرىوأصياممرفيتوجدوكانت(،الرصاصكبرتد)

درجة-ولانخفاض(.72:21حز-شيش7لروأسبانيا

وكان.الاناناشخدمهاالتىالمحادنأتدممنكان،انصهاره

%أنحوعلىعادةالجاليناتحتوى)الفضةاصتحلاصفييستحدم

الر)ئب.يؤكدبالتخينأنهحيث(،فضةوزنهامن

22:18حز،و.6:923إرمياانظر)نهاالفضةويخلص

.(2و.

مصرفيللعينكحلا،صحقهابعدالجالينااستخدتوقد

11

ترصيع

الرصاصوكان.الأصراتقبلفيماأىق.م.0034نذ

فيكأثفالاليومإلىيتخدمزالوما،موصىزمنفيصتخدما

ننختأ:نقرأولهذا،الماءفيتغوصيجعلهاالصيدضباك

خر)،غامرةياهلطكالرصاصغاصوا،الجرنغطاهملريحك

مناصائلبخرأخذهااييالغنالمبينالرصاصوكان(.أ.:51

كلماقيقي:قائلأأيوبتمىوقد(.3122:عد)المديانيين

الصخرفيالأبدإلىونقرتسفرفيرسمتياليها،تيهبالآن

نقوشفيحدث؟(،ا:924أى)أوبرصاصحديدبقلم

بعضوجدتحيث"بهتون9صخرةعلىالأولداريوس

عواملبفعلايآكلشلوقايتهابالرصاصمملوعمالحروف

وضوخا.ولتزلدها،التعرية

الأكطيةصغوفي،الأوافيلتزجيجيستخدمالرعاصكان!

كان؟.(8و5:7زكانظر)بهاطلحفظللأوعةالثقيلة

لتحديدالمطمارأوالزجنعا!ةفيكثقل-زالوط-كستخدم

فيالرعاصواصتخدم.(8و7:7عاصس)الرأحمطالاتجاه

أرضيةفيالرصاصرقلألقمنطبقةوضعت؟،الصخورلحام

التربة.رطربةلحفظالمعلقةبابلحداثق

عصورفيللرصاصاصتخدائاالعوباكئرالرومانوكان

.المياهلنقلوالأنابيبالنقردمنهصحوافقد،المقدسالكتاب

قرصيح:

بحجارةللربنقدممفياسراثيلبنويأقأنموسىالربأمر

حجراهناكفكان(.25:7خر)والصدرةللرداءترصيع

الحجرعلىاصرائيلشيأسباطمنستةأحماءلقث،جزع

ترتببحبالثافيالحجرعلىالباقينالشةوأعاء،الواحد

ويوضع،الذبمنطوقانبالحجرينيحيطوكان.مراليدهم

علىالربأمامأحماءهمهرونفيحول!الرداءكفىعلىالحجران

.(41-82:9خر)،للنذكاركتعبما

حائكصحةقضاءصدرةأيصنعأنموصالربأمركا

حجارةصفوفأربعةحجرترصيعصاوترصع005حاذق

بذبرويطوقهاأحجارثلاثةبهصفكل!(كريمة)

علىع!ثراثنىإصائيلبنىأسماءعلىالحجارةوتكون)ترصيعها

أعاءهروذفيحملالرداءعنالصدرةتزعهـولا..،أعائهم

القدسإلىدخولهعندقلهعلىالقفاءصدرةفياصرائالى

-(93-ا38:هخر)((د+شاالرليامامليذكار

نيالعظمهمم!نعنالجالىالحظيمالكفةرئ!ى،والرب

كتفيهوعلى،والحواطفابمركزقلبهعلىيحمنا،الأعالي

:16،0191-4:41عبانظر)ضيثانخىفلاالقوةمكان

-22).



رصف

رصف:

زكرهاالتيالمدنإحدىومىأمتوهجحجراوممناها

أرسلهمعندما-أثورملكشحاربجثىقائدربثاىرصل

أيدىمنانقاذهايشطيعوالمآلهتهابأن-يهوذاملكحزقياإلى

تلكمصيرمنأفضلكونلنأورضليممصيروأن،أشورملك

التليم.إلاعليمفما،المدن

شالشمالالىملاثمانيننحوبعدعلىرصفمديخةوتقع

فيالذينعدنوبنيوحارانجوزانمعذكر!وقد،بالصرا

رصفأنويدو.(37012إش،:12ا9مل2)تلاسار

الأقل،علىالزمادمنبقرنذلكقبلأضورملوكأيدىفيوقحت

تذكرحيثق.م.838فيانلثضلفآصرعهدفيأي

بينفيساأشورملوكقبلمنولاتهاأحماءالأشوريةالجلات

حماةبينللقوافلمركراكانتأنهاويدر...مق6لأ983-3

.العراقعدن)حدى،الرصافة5حالياوتمى؟والفرات

فلمنرصفةاسمومو"توهجحجر)محناهصامياصم

،(42-3602:تك)الحورىسحرأبناءمنصبمونبنأية

يريةوكانت،أجنيةكافتبل،عبرىأصلمنتكنلمفهي

جشقاثدأنجرإيهادخل،ضاولموتوبعد،الملكلاول

فيكانإذ،أبنيرووبخضاولبنايثبوضثفاعاظ،اصرائل

لنفمهالملكيدعيأنرريدأبنربأنالظنعليحملساالحملهذا

،22-61:02صم2انظر)السابقالملثثسريةالىبدخوله

ضاوليتعنفتخلىأبنرأغضبدلكولكن(،2:22ملأ

داودصبحأنإلىالأحداثهذهأدتوتد،داودإلىوانضم

.(3-ا5:،12-3:7صم2)إسرائلكلعلىملكا

فطلب،م!اليةضواتثلاثلمدةجوعحدثذلكوبعد

سارللقتلعقاباحدثذلكأنالربخبرهفأ،الربوجهداود

أيامفيعهذاسهمقطعواتدإسرائيلبنركانالذينالجبعونون

!اذاالجبعونونداودلصأولما(.2.-أوه:93كق)ئوع

سبمةلهمئلمأنطلبرا،شاولبهمفعلهعماتكمبزايطلون

داودفأعطاهم،شاولجبحةيليصلبرهمضاولأولادمنرجال

ونجي،ومفيبوضثأرصقلئاولولدضه!االلذينرصفةابني

المحرلم!،لحدرئلولدتهمالذكأالخسة-ضاولانجة-يكمال

أبريلضهرفيأى)العرحصادابتداءفيالجلعلىفصبرهم

مسحاأخذتإذ،بطوليبعسلأرصفةأفقات(.تقربيا

نزول6ابتداخىالحمادايتداءمنالصخرعلىلنفهاوفرضته

ج!هممحمي،ضهررخسهنحوظلىأنهاأى(اممحوبرلىاالمطر

داودحمعفلما.يئالحقلوجوانات!ازاالسماءطبررمن

معودفنهاجلعاديايقمنويرناهـلانثاولبحظامأق،بذلك

رصين

أجلمناللهاكجاباوهنا،تش!تبرفيصيلعفيالبعةعظام

.(14-ا21:صم2)"الأرض

رصيف:

بحضإلىبعضهاضمالحجارةورصف،رص!هالثيءرصف

آحازالملكأنزلوقد،البناءمنمرتفعوالرصيف،بإحكام

رصيفشعلىوجعله،نحتهالتىالئيرانعنابحاسبحرالمرتد

كلمةالىأيضاالرجوعالرجا0(617:1مل2)،الحجارة"

.أالكتاليةالمعارفداثرة"منالئافيالمجلدفيأبلاطإ

رصيا:

أضر،بني!نعلاأنجاءأحدوهو،بهيجامحناهعبرىاصم

.(7:93أخ1)آبائهمرؤوسوأحد

رصبن:

وهو:،بالضبطممناهيحلملاأرامياصم

)نهالمؤرخينبعضويقرل.دعشققأرامملركآخر3ا1()

الغرلىالجنوبالىيلا32نحوبحدعل!هادارو5منجاء

ربعامموتلهأتاحوقد،الرشواكتصب،دمثقش

للاستقلالالفرصةق.م.746فيإسرائيلملكاففي

تغكجلاتفياحمهجاءوقد.توضهاواصتعادةبدشق

547))سرأثيلملكمنحيممع،أضورملكالثا!فلاصر

الجزيةوردونكانواالذكأالملوكأ!طءبين(..مق738-

رمليابنفقحالىرصينانضم..مق473وفي.أشورلملك

علىلاجبارهجهوذاملكآحازعلالهجومفيإسرائلملك

،ا:537مل2)أشورضدحلففياليماالانفحام

رصينهاجمالوتتذلكوفي.(9-ا7:إش،ه:61

للأرامين،وب!)للأدومببنوأعادهاعل!هاواشولىأبله

والراءالدالحرفيبيئالخلطفيهوالعبريةفيوالاختلاف

آحازوجدوإذ(.61:6مل2-الحدوثكثيرأمروهو

،فلاصبتغكاشنجد،الجهاتصمنمحاصرانضه

فاجتاح(،9-7:ا)إشلهإضعياءنصحرغم

ليونجحوا،إصائيلهاجمواثمفلسطينصاحلالأضرريون

الأشوريونوكان،دشقعلىالاسيلاءفي.م.ق732

رصينوقتلوا،ذلكقبلقرننصفنحونذذلكيحاولون

.(:9ا6مل2)يرإلىدمشقأهلوسبوا

بابلسبيمنرجعواالنثييمسباعةأسلافأحدرصين)2(

.(ه7:خ،:248عز)زربابلمع
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كافعومر-كهر

)رض!

:ضضومر-ضر

مرضوضفهر،فتتهأووجرشهدقهرضاالثىءرض

لا،21:25خرانظر)الديدالكدموالرض،ؤرضيض

،36:6إض،ا:8.قض،23:\،9:21تث،2102:

يأ،مرضوضزشونوزيت1(0ا:.22ت،42:3

لو،21:44ت)ويرضض.(27.2:خر)جبذامحصور

.الرضوضمنبالكيرويمابيتكرأى(02:18

رفعف:

علىبخرزةأى،رضفكعكة9و،المحساةالحجارةالرضف

.(:6أ9مل1)مححاةحجارة

)رع!

رعلى:

التفريغيبب،البرقويضعقبيدوىصوتالرعد

والجاطقفل!طينليالحدوثكثروهو،الهراءفي!كدثالذى

فصلفيحدوثهيدرولكن،والخريفالريعفصلىفيلهاالجاخمة

صموئبلقالولذلك،(الحنطةحصاد)فملالصيف

الذىالعكلالأمرهذاوانظرواأيضاامثلوافالآنا:للثعب

أدعوفإق؟ايومالحنطةحصادهوأما،أبخكمأ!امالربيفعله

الذكطضرآعظيموترونفتعلمونومطرارعوذافيعطيالر!

صموئلفدعا.طكالأنفكمبطلبكمالربعينىفيعملتموه

الضبجميعوخاف.اليومذلكفيومطرارعوذافأعطىالرب

.(18-16ةا2صم1)جذاوصحوئيلالرب

وقد.للعواصفىمصاجاالقديمالمهدفيمرازاالرعدويذكر

أعطى9أن(العشرالضرباتمن)الابعةالفربةئيرتأمنزاد

وبروقرعوداحدثتكا(.:923خر)!وبرذارعوذاالرب

خر)!جذاالجبلكلوارتجف..الجبلعلىئقيلوسحاب

.يخاءجلعلىللثريحةالرباعطاءعد(18-ا:916

يقولكا،اللهقدرةفاتتجلىطيعيةظواهروالبروقوالرعود

(26:14أ!وب)،؟!همفمنجبروتهرعدأما!:أ!وب

.المياهعلىالربصوت9:اللهجبروتو!ففيالمرنمويقرل

،بالجلالالربصوت.بالقوةالربصوت...أرعدالمجدإله

أكي)،جلالهبصوتفىعد":أليهوويقول.(4و92:3مر)

رعلايا

علىاليومذلكفيعظيمبصوتالربأرعدقدوا.(37:4

انظر،701:صم1)،000فانكرواوأزعجهمالفلط!نيين

أعداءيفتقدوالرب(..22:14صم21،2؟.صما

نارولهبوعاصفبزوبعة،عظيموصوتوزلزلةبرعد"

وعندما(.3او03:03إكأأيضاالظر،926:إش)،آكلة

منصوتفجاء.احمكمجدالآبأيها":يوعالربقال

قال،وحمعواقفاكانالذىفالحمع.أيفاوأمجدمجدتةالحماء

.(92وأ:228يو)أرعدحدثقد

الله!وتربةعنتعير!اليهابفيمجازياالرعدويستخدم

ز!،5،04:9-372:أيوب)العريةالأضارفيوبخاصة

.(9-92؟183:1،3

اصمرلدىابنيويوحنايعقوبعلىالربأطلقوقد

بببكانذلكأنوالأرجح،الرعدابنيأى"بوانرج!"

الربتبولللاصيينقريةرففتعندما-للربصالهما

فتفنحمالسماءمننارتنزلأننقولأنأترور!ارب5-وتلاميذه

ىأمنتحلمانلما:وقالواترهمافايفتأأ!اإعليافعلكا

بلالناسأنف!لطكلاتلمالانسانابنلأن.أنماروح

.(56-9:51لوا"ليخلص

؟رعدة

وصضاصة،رهبةأوخوفاالديدوالفرعالاضطرابالرعدة

الرعدةتأخد.قوتعدونالحوبيمعا:الربيةمن

،بفوفالرباعبدو)5(0ا:514خر)،فلسطينسكان

مز)!تخطراولاارتعدوا!(،11ة2مز)أبرعدةواهتفوا

ارتاعوا،!وارأوال..اجتصعواالملوكهوذالأنه1(4:4

مزأيضاانظر،6-48:4مز)"الرعدةأخذتهم،فىوا

منترتحدالربتخافالىوالنفى(-33:14إش،55:ه

،:23اكوانظر)القداصةوكلىالقدرةكلىأنهلادراكهاهيبته

-(2:21في

:رعاع

ولألهمفؤادلاومنوالأدنياءالغوغاءهمالناسصتالرعاع

أمام؟عملهفيمجتهدارحلاأرأيت":الحكبمويفرل.عفل

أيضاانظر،22:92أم)أالرعاعأماميقفولا،يقفالملوك

.(23:24حز

يا:رعلا

الائنيالرؤساءأحدوهو5أرعباللهأمعناهعبرىاسم

ويمى(2:2عز)بابلمنزربابلمعرجعواالذينعثر



النعامرعالا

.(7:7غ)نحمياضرفي،رعيا)

:النعامرعال

(:8اميخا،05:93إريا)منهاالصنارأوالنعامأولاد

تث،:1116لاا،بخحامة!العبريةالكلمةنف!ترجمتوقد

نجات9و(03:92أيوب)،ابعامبرئالوه(،ا:ها4

.(31:12،43:31،43:02)ش)،النعام

وعمة:-عمار

أنجاءشالرابعالابنهؤورعمة،!ارتحادامحناهعبرى)صم

(27:22حز،:017تك)وددانضباولدوقد،كوش

وفي(.9:أ)الأولالأبامأخبارفي،رعما9أ!اويسمى

بأفخر.تجاركورعسةشباتجار5:يقرل،لصورحزقيالمرثاة

أسواتك،أقامواوالذبكربمحجروبكلالطيبأفراعكل

ذكرهاالني،رجما"هيأنهاويظن(.27:22حز)

علىالعربةالجزورة!ثبمامنالثرقيالجنوبفي،بطليموس

)حدى،رعصةاهىأنهاالأرجحولكن،العربخليجضراطيء

العرية.الجز!رةضبهمنالفرلىالجوبفي،صبامدن

رعمسش:

الشمس،إلهأرعابن5معناهفديمعصرىاصمرعسش

أخصبفيعدفةاصموهواخلقهقدرع"مصناه)نأضاوقيل

رحلةنياصائلبخوانطلئومنها(،47:6تك)مصرلقاع

.(وه33:3عدد،:2137خر)مصرأرضمنخروجهم

بناما(مكنوت)مدينتينإحدىأرعصي!)وكانت

تل)،فيثوم"هىالأخرىوالمدينة،لفرعوناسرائيلبخو

،أوناهىثالثةمدينةالسمبينيةالترجمةوتضيف-المسخوطة

سكنوته"وكلمة(.القاهرةمنبالقربهلبوبويسأو

منقربرهو)ي!تقرأوككنبمحنىفحلمنمئتقةالحبرية

بالأضوريةوهي،وممنىلفظااصكن5العرلىالفعل

أنهماالخروجسفرفيعاوجاء،(أضكنرأوه،سكنوا"

.(1اأ:خر)،نحازنمديتى5كاننا

أرضفيونجوهيمقوبفهاصكناليجاسانأرضرتقع

تكنلمأنهالبعضويزعم.بونجطهفرعضرقالدلتافيصوعن

عصرقبل،رعمسيى"اسمذلمنطقةأومدينةهناك

نأمع،الميلادقبلكرالرابعالقرنفيأى،الثافيريم

اسمفيوذلك،الأولرمسيىزمنقبلوجدقدنفطالاسم

اعا،رعأكانولما.عرةالئامنةالأصرةمنحورمحبأخي

القديميمدنةتوجدأنجذاالمحتملفن،،للثسىافديما

رعمسيس

وعليه،،خلقهاقدرعايفىالذى،رعسيس"اصمتحمل

(1ا47:)التكرينعفرفي"رعمسيس5اسمذكر!تبرلا

عاشيعقوبأنذلك!نيلاكا،التاريخيةالمفارقاتمننوغا

ر!كاتبأناحمالعلىعلاوة،الئافيرسي!زمنحتى

فيالمنطقةتلكعلىطلقكانالذىالاسمهنااستخدمالتكو-ش

للسفر.محابتهزمن

الأقلعلىمدنثلاثهناككانتأنه،روجهدكي5وبعتقد

مدية"أي،رمسي!-با315تحملالسفلىمصرفي

نأيفترض("حم!+،)"بروجق"ولكن،،رمسش

علمهاأطلقالتى،صوعن5هوايكو-كأضرفيالمقصودالمكان

الدلتا.فيلملكهعا!مةمهاوجعلاحمهالثاقرميى

نحوفيمصرزارتالتي)،هـسيلماالقديةذكرتوقد

كيلوبمةبعدعلىتقعارعسي!)مديخةأد(م.385

كاتبوصفهاوقد(فاقوسأى)هطرابيةامديخةمنسترات

با-اكانتوأنها،جذايخةمدبنةكانتبأنهاقديممصرى

الملةالمائةالقنواتتشقهاوكانت،القصرمدينةأى"خينو

حقولوتغيابالطيورزاخرةصبهر)تبهاكان؟،بالأحماك

،الكروموحدائق،والسسموالبصلوالقمحوالطيخالعدس

كانكا،مينائهافيالمراكبونرصو،والينواللوزوالرمان

!ستقبلونسكانهاوكان،مياههافيينيانوالبردىاللوتى

أجودتتجكرومهاكافتكا،الزهوربأكاليلالثافيرميى

كالحسل.المذاقحلوالنبيذأنواع

رسي!أن-تجلهمابين-إياريجةالنقوشونجل

الأصىمنالييدمستغلا،رعشىحمن"بخىقدانلط

أنا):ريمقولالمسخوطةتلنقوكأتجلكا،الأصرين

التكر-شسفرفيجاءمامعالابقالوصفويتفق.،ثوملت

قدامك.مصرأرضأ:ليوسففرعونأعطاهااييالأرضعن

أرضفطيكنوا.وإخوتكأباك؟صكنالأرضأفضلفي

.(6:!ا7ثك)،جاصان

بيبالدمحوربهاقاماييالأضرةالأثريةالأجكاثوتدل

،المصريللتحفالمساعدالأمينحمزةعمودوالأشاذحثى

علىالواقحة،قنتصابلدةموقعفيكانت،رعسيى5أنعلى

الىالطركقعلفاقوسمديةكاليمتراتكيلركرةنحربعد

علىوعز،الثالطلرمسي!نخمقصروجدحيث،الحجرصا

منذلكوغير،ولقبهالملكهذااصمعليهمنقوشجيرىحجر

الثافيرمسي!أصهمممنأيوىأصررأسعلىعر؟،الآثار

رأسالهموقد،الزرتاءبالمياءمطليةيخزيخةكتلةسمصوع

أصد.الأص

تاريجاالمعروفلأن،تارخيةمعضلةالأبحاثهذهحلتوفد

جهجرأنإلى،الثاميلادفيحروبهلكزةاضطراثافيرميسأن



رعممميسرعمسيس

رعمسيس()قنطيرموقع

الدلتا،ضرقمدنإحدىفيملكهمقرومجعل،طيبة"مدينة

هىالمدينةتلكأنقبلاالظنوكان.لاقامتهفخماقصرافهاويقيم

الفرما()!بلوز!وم"بلدةأنهاآخرونظن!،أصالحجر"

بلدةأنأثتتالحغائرهذهولكن،والعرئحىبورصيدبين

!الهكانوأنه،اثالىرمشىعاصمةكانتالتيهي،قنترا

يادينحيثالامبلادسمقربةعلىليكونفييقيمفخمقصر

طعوتدك.بلادهمنترييايكونالوقتنضوفي،حروبه

فاككانأنهعلى،تنتر"أراضيفيالمنئرةالررديالجرانيت

للملكمحبدعلىأ!افهاغئر؟،ارعآصن"للالهكبرومعبد

.الأولبني

لرعمشى:الصجعالموقعهياقنت!"أنيؤيدومما
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)1(

)2(

)3(

)4(

تانيس،)فيتجلهماأورمسبسعصرمنآثارنرجدلا

عكىعلى،قبورأوقصرربهاتوجدفلا،(الحجرصا)

.،قتيرافيوجدما

الفرعأوأرعمياهاعلىتقع!رعمسيىأكانت

منللسلاحةصالحاكانالذى،اليلفروعمنالبوبطى

قتبر،موقعمعيتفقماوهو،رعشىمدينةحنىالبحر

.أهـتايسموحمعويى

البردياتتصفها!"رعمسيس"أرضخصوبةأن

أرضعلىوليى!قنتراأرضعلىتنطبق،القديمة

المالحة.المسطحاتتكثرحيث،نايخىا

فيعنفصتينكمدلهتين،تانب!وه،رعسيىاقذكر



رعميا

.المدتلنف!احمانأخهصاينئكا،القديمةالبرديات

عنفلطينالىالطريقرأسعلىارعسش"كانت)5(

علكطبقماوهر(،حاياالقظرةقرب)أصيلاطريق

.!تايساعلىوليس،قترا

عنالمذكورةالأخرىالمواصفات،قتير"فيتتوفر)6(

.مباثرةبحدها،سكوت"ذكرمثل،،رعسشا

رعمبا:

الائنىالرؤطءأحدوهو،أرعبالرب!معاهعبرىا!م

ويمى(7:7غ)بابلمنزربابلمعرجعواالذينكر

.(2:2)عزراعفرفي،رعلايا)

رعو:

ن!لمنفابمابنوهر،رفيقأوصديقامحناهعبرى31

صلسلةداحمهوردوقد،اللهخليلابراهيمأجدادوأصدصام

ر،12:هأخ02،1-ا:18اتك)المحنب

.)3:35

ئيل:عور

وهر:،،صديقالله5أو،اللهصديق"ممناهعبرىاسم

تك)احماعلبنتبسمةأمرأنهمنجمسوبنرعوئل)1(

.(37و1:35أخ17،1و13واو.36:4

حوبالبوأبو،(01:92عد)موسىحموالمديافيرعوئل)2(

.(11ة4قض)مومىحموإنهأيضاعنهيقالالذكطالميي

الحروجسمرفي،ارعوئيلص!حمووي!مى

هو!رسىحماأنأخرىصاضعفينقرأبيما،(2:18)

.(21-ا:31،4:81،81:خر)أبزونإ

:أن،ألمشكلةهدهلحلالبضويقرض

هي-وحوبابويزونرعرئل-الثلاثةالأحماء(أ)

ضرب!جاءمامعيتنافىماوهو،واحدلرجلأحماء

رعوئيل.ابنهوحوبابأنمن(019:2)الحدد

فكانا،وحوبابيزونأما،صسىحمارعوئيلكان(ب)

له.صهر-ش

حوبابأنأو،لرونآخراحماكانرعوئيلأناما(ص)

.ليزونآخراحماكان

حماكانيرونوأن،ويرونلحوبابأبارعوئيلكان(د)

منانفيالأصحاحفي!أبيهنأكلمةوأن،موسى

أمروهو،جدهن"تحنى(2:18)الخروجضر

الحل.هذا!رجحمماالمقدسالكتابفيالورودكثير

راع

)31

)4(

(2:41عد)جادجطجندرئ!ألياسافأبورعرئيل

7:42،ا:14عد)،إدعوئيلالمدعونفسهوهو

فيوالراءالدالبينالحلطأسهلوما-02:أ47،0و

.(الصبيةأوالعبريةفيصواءالقراعة

بنبامنبنيآباءرؤوسأحدضفطبابنملامجدرعونيل

1)بابلفيالبيمنالمودةبعدأورشليمنيسكنواالذكأ

.(9:8أخ

:عرا

القطيعيحفظمنوالراعى،أمر،وتولىحفظهاليءرعى

صاحبوكان.والتدبربالحفظأمزاولىمنوكل،وروعاه

،4:4،03:4تك)أحيانابنفسهمائيتهبرعايةيقومالماشة

الماضهصاحببمهدأنالغالبكانولكن(،3421:حزانظر

الىأو(91و17:11صم372،1:تك)أبنلالهإلىبذلك

تك)أتربلألهلأحدأو(71و2:61خر،92:9تك)بناته

القطيع.رعايةلحنضمانذلكفيوكان(0:331،31:6

)ثى)الخطرصاعةفيتركهاأويهصلهافقد،أجصإلىعهد)ذاأما

يو،17وا:ها1زك،ا.و34:8حز،11و5601:

.(12يهوذا،أ:12.

كانوكذلك(،4:2تك)للقمراعاهابيلكانوقد

،2602:،:137تك)وأولادهو!قوبواحقابراهيم

رعاةكانواوأولادهيعقوبولأن(.23و03:36،37022

رح!غمراعيكللأن"حاصانأرضليصكنوا،موافي

كزونغنمورعىمرسكان؟(.46:34تك)،لل!صريير

كان!(.ا3:خر)ممرمنضبهليخرجاللهدعاهعندماحميه

صم1)اصرائبلعلىملكااللهمحهعدماأيهغنميرعىداود

يختارهلمناعدادضرالراعىحياةفكانت.(12وأ16:أ

.(7:ه،اا:عاموسانظر)شبليرعىالرب

حيثالجيدةالمراعيالىالقطيعقودأنالراعىواجباتومن

!طعأنذلكيقتضىوقد.(23:2مز)والماءالغذاءيتوفر

الجد،المرعىلهامجدحثإلىطوعلةمافاتوتطيعهالراعي

أرضفيالعادةوكانت.(:8انثق)خيصةفييقيمتدوفاك

يو)أمامهبسوقهأنلا،القطيعأمامالراعييسرأنفل!طبن

الحيواناتمنظبحهبحمىألىالراعىعلىأن؟.(ا:4.

عاموس،34:هحز،3وه34:ا7صم1)المفترصة

بالمريض،يهغوأن،(ا:أ.يو)اللصوصومن(،312:

ويطلب،المطرودويسترد،الك!رويجبر،المحروحويحصب

وأن،خاصةعايةالمرضعاتيوليوأن(344:حز)الفال

عيهوكان(.اا:04)ش)يحملهاحضنهوفيالحملانيجمع

لماذا،(31:93تك)المروقةأوالفريةعنيحوض!أن
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الكنيسةفيالرعاة

والغنم.(13-2201:خر)ذلكحدوثيبررأنيحتطع

-:3ا.يو)الضلاءصوتمنوتميزهراعيهاصوتترف

حر)وعكازعمامنتتكرنالراعيأدواتوكانت

للاضنادالحكازيشخدمالراعيوكان،(2304مز،12:02

القطيععنللدفاعوكذلك،(84:زك،2191:خر)عليه

أقضع!بعزفمزعازاأحيانايحملوكان.وتوجيهه

صم1)القموعنفضهعنللدفاعومقلاعا،(5:16

فيهيضعالجلدمنجراباأىكنفايحملكان؟.(4.ا:7

حر)صةفييستعينوكان،(17:04صم1)وحاجياتهأدوانه

.(031:أ!وب)أكزأوبكلبالقطيع

علىللدلالةالمغدسالكتابفيكثرا،راعأكلصةوتتخدم

إثد،اا:ا2جا،ا08؟،ا23:مز)الروحيةالرعا!ة

،3724:،34:23حز،3101:إريا،6341:،:044

؟،(4-5:أبط1،ا4:اأف،17-أ21:ه!و

،:4428إش)الزنيةالأمورفيالرعايةعلىللدلالةتتخدم

لاالذينالماكينوالأفرادالأمالكتابويئبه(.أ63:ا

مل27:17،1عدد)،لهاراعيلاالنيبالغنم!اللهيعرفون

ت،01:2زك،34:8حز،81:61أح227:1،2

.(6:34مرقى،9:36

منذرعاقالذىالله!-موتقبيل-يمقوبويقول

داودتقى؟.(48:هاتك)،إيومهذاإلىوجودى

اللهآمافويخاطب(.أ23:مز)!راعيالرب":بالقول

،04:11إكطانظر-أ0:8مز)!اسرائلكاراعيأ:قاثلا

.(3421:حزتيال،3101:إريا

،(ا:14.!و)(الصا!الراعي!هويوعوالرب

العظيم!الحرافوراعى!،(5:4بط1)"الرعاةورئي!"

فهو،(:16ا.يو)الوحيدالراعىوهر(،13:02عب)

يحسلهاحضنهوفيالحملانيجمعبذراعه.قطيحه-سعىءكراعأ

الراعىعورةأجملوما(،04:11إصر)االمرضعاتويفود

بيقطثم،ورعايةحنانكل-نلدوهي-الثاةيوليوهو

كتدأنإلىعنايتهيولىويظل،ذراعيهبينويحملهالمولودالحمل

راعينامعنايصغفهكذا،بمفردهاليمعلىوقوىعرده

.الصاع

الكنيسة:ليالرعاة

والبعضأنجياءوالبعف!رسلأيكونواأنالبضالربأعطى5

لعملالقدبينتكيللأجلومحلمبنرعاةوالبعض،بثرين

ويو!ى(.12واأ4:أف)،المسيحجسدلبنيانالخدمة

لأنفسكمإذااخرزوا":قائلاالرعاةهؤلاءبولىالرسول
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ئملرفا

كي!ةلترعواأساقغةفيهاالقدسالروحأقامكمايىالرعةولجصبع

الرسول-سصيهم؟(،02:28أع)،بدمهاقتناهاالتيالله

بلاضطرارعنلانظازابيبهمالياللهرعيةارعرا5:أنبطرس

لأنصبةاعلىيسودكمنولا،نجثاطبلقبيحلربحلاو،بالاخيار

اكيلتالونالرعاةرئي!ظهرومتى.للرعةأثلةصائر!نبل

.(4-52:بط1)!يبلىلاالذىالمجد

مرضديكمأطيحواأ:الحبرانييرإلىالرصالةكاتبويقول

يعطونصفكأنهمنفر!ملأجليهرونلأنهمواخضعرا

لكم"نافعغيرهذالان،آنننلابفرحذلكيفعلوالكىحابا

كنا1:كراععواطفهبول!الرسولويصف(.317:1عب)

حانينكناإذهكذا.أولادهاالمرضعةترلى؟و!كمفيقرفقين

أيفاأنفسنابلفقطاللهايخللانعطيكمأننرضىكناإليكم

كو2أيضاانظر-8و2:7ش1)"الينامحبوبينصرتملأنكم

.(اوه1ا:92،24و:28اا

فمن،الغنمأمريهملونالذبنالرعاةعلىكبيرةمسئرلةوهناك

فيالأمناءعررالرعاةعنالربذكرهمااليهابأقوالأخطر

)رياأ!اانظر)حزقيالنبرةمنوالئلائبنالرابعالأصحاح

طدةإلىالرجرعالرجا-38-4،25:34-أ23:

.(،الكتابيةالمحارفداثرة9منالأولالمجلدفياأأسقف

رعوية:

الحهدفيمرتينالمقدسالكتابفي!رعوية9كلمةتذكر

سألعندما(:2228)الرسلأعمالصفرفيفتذكر.الجديد

نعم.فقال.رومماقأنت.لمطقل):بولىالرصولالأمير

هناوصن،الرعويةهذهاقتيتكبيرفببلغأناأعا:الأمرجمابفأ

الرعويةعلىيحصلأترومافيغرلخمىيمكنكانأنهنفهم

نتكااءصو،نيةماالروللدولةيؤديهاكبيرةبخدمةأولبالمالرومايةا

مدنية.أوعكر!ةخدمة

قائلا:أفسىفيالكنيسةإلىبولىالرصرلوي!

عنأجبيينعيحبدومالرقتذلكفيكنغأنكم..أذكرواأ

فيإلهوبلالكمرجاءلاالموعدعهودعنوغرباءاسرائيلرعوية

إلىالانتماءحقلهميكنلمأنهأى.(21و2:11أف)،لمالعا

.بركاتمنلهمكانمابكلواقياللهضب

)وف!

ئيل:رفا

العربيةالكلمةنفىفهي)!اللهضفى"مفاهعبرىاسم



ئيونفار

الذينأدومعوبيدفيمنكمياابنوهو(أصلحبمعنى،رفا،

خأ1)الخدمةفيبأكىجبابرةوكانوا،الهيهلفيبوابينكالوا

26:6-8).

:نئيورفا

فيالأردنشرقيإلىأورشليمجنولىمنسبهماقدشب1()

في،(2وا2و.اا2:تث)وموآبوعصونباضان

الزمزم!نمعدكروا،قريتايموثوىقرنايمعثاروث

كدرلعومرضربهموقد:والعناقييئوالإيمينوالزوزون

كانت؟،(7-:هأ4تك)معهكانواالذ-كأوالملوك

يعيهاأنأبرامءعهذاالربتطعالتىالأراضىبينبلادهم

الىالعبريةالكلمةترجمترقد(.2أ:.5تك)لنله

ملكعوجوكان.الرجاتبحضلطاعمالقة"كلصة

طولهحديدمنصر-سلهوكان،الرفائيينبقيةمنباضان

(21:4يخق،3:11تث)أذرعأربعوعرضهأذرعتصع

201:تث)اضفائينكحائرعصلاقاكانأنهعلى!دلمما

.(اوا

،26:هأ!وب)،هـأخيلةإلىأيضاالعبريةالكلمةتترجم)2(

شإ،2:81،9:81،12:61أم،88:01مز

أرواحأوأضاحتعنىفهي(91و14:9،26:14

وردتوقد(،الهاوية)،شول"سكانأىالراحلين

الحثن(عاصة)،أوغاريتاآثارفيالمفىبهذاالكلمة

.،الآلهةصفار"بمحنىأو

رفايم:واديأوالرفائينوادي-الرفائيرن

ق!)لحميتاتجاهفيأورضليممنبالقربخصيبوادوهو

خأ22،23:13،1و5:18صم18:16،2،ا:58

الىاالبقاع"و)دىيقابلالذيالوادىأنهويرجح(اه:11

سكةخطالآنيقطعهوالذكي،أورشليممنالفرلىالجنرب

مرتينالفلسطييينمعداودتلاقىالوادممطذلكوفي.حديدية

أورشليمبينالاتمالليقدواالوادىذلككزواففد،وهزمهم

.(17-أ:49أخ25،1-5:18صم2)وحبرون

بانتاجهالخصيبرفايموادىأو،الرفاثننوادىاشتهروقد

.(:ه17)ش)الحنطةمنالوفير

رفايا:

اسم:وهو،،شفىفديهوه"معناهعبرىاصم

جاءن!لهومن،داودابنالملكلجماننلمنضخص)1(

.(312:أخ1)زربابل

مرفوض

)2(

)3(

أيامفيثهحوننجيقادةكانواالذينالأربحةبئعيأنجاءأحد

عصايقمنالجفلتينبقيةضربوا"وقد،يهوذاملكحزفيا

.(43و:442أخ1)"أرضهمفيوسكنوا

1)سالبأجبابرةمنوكان،ياكربنلتولاعالثافيالابن

.(2وأ7:أخ

)4(

)5(

1)بنيامينشطمنثاولالملكأحفادمنينعابنرفاكا

.(8:37أخ1)"رافة"أيضاويسمى(.:943أخ

فياثرك،أورضليمفىدائرةنصفرئىحوربنرفايا

.(3:9غ)نحياأيامفيالورترميم

يم:رفا

سق.فيماالرفائيينوادكطأنظر

رفح:

أفرايم،نلمنبريعةابنوهو،ثروة)محناهعبرىاسم

.(27-722:أخ1)نونبنيشوعأصلافومن

رض؟

لاولالربقالوتد،برجلهضربورفوسارفسارفه

ناخى،نرفىأنعليكصحب):صلالربول!عارالذى

.(62:41،ه:9أع)

رفش:

نحاسمنتصيعوكانت،المكحةأوالمجرفةالرئى

،27:3خر)الخيمةفيالمذبحعنالرمادلرفعوتتخدم

7:.4مل1)الجكلفيوكذلك(،4:14عد،38:3

بينالرمرشوكانت.(اأ:4أخ25:41،2مل4،2وه

إريا)بابلإلىمعهمغي!ةالهكلأوافيعنالكلدانجونأخذهما

22محوطولهنحاسمنرث!مجدوفيوجدوتد(.52:18

طويلة.رفيعةيدلهامظيلةمفرفةمنمكونبوصة

رئهوالذكط9:!سوعالربصالمعصدانيوحناودقول

بناريخحرقهاينأما.انحزنإلىقمحهويجمعبيدرهوسينقىبده

اليالمذراةهوفالرفثى،(3:71لو،321:مت)،تطفألا

التن.عنالقمحتفصل

:مرفوض

النبييقولحيثالقديمالعهدفيواحدةمرةالكلمةهذهترد

رفضهم!تدالربلأن،ئدعونمرفوضةففة":الأضرارعن
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مرتفعات-مرثفعة

يرفضهاالتيالمفوشةالفضةيثهونأنهمأى(6:03إرميا)

أزل":قولهفيالحكيمفيكرهاالتىالفكرةنفسوهي،المائغ

بقولو؟(254:أم)،للصائغإناءيخخرجالفضةمنالزغل

إش)،بماءمغشوشةوخمركزغلأفضتكصارت:إشعياء

ور)مواضعثمانيةفيالكلمةفتردالجديدالحهدفيأما

3:8،ق7،2و6وا:ه3كر9:27،2كوا،ا:28

!كزلم،شيئاأساضاتفيوهى6:8(،عب،ا:16قي

.أمرفوضئااأعبحولذلك!القبرل

يتحوالمكاا:الأضرارعنبولسالرصولويقول

ذهنالىاللهأسلمهم،معرفهمفياللهييقواأن(رفضوا)

،.)!موراى.خ"يقول؟أو(.ا:28رو)،مرفوض

برل!لالرصويستخدم.،لهيمةلاذهنإلى":(لأ،+ولا"

في(9:27كو1)الرياضيمااكعابمنيترهاعبارات

غيرنفههربأنهأقوالهويخغ،النفىضبطعلىقرائهتحريض

للآخر-شالكرازةاللوامعلىالممكنمنإذ،ذلكمنمشثنى

أهل!كيرأمجعنامما،بهنكرزمابمقتضىالعئةدون

أنكرواالذينللكوردئييريقرل،الآخرالجانبوفي.للكرازة

فيم،الميحيسوعكانإنليرواأنفهميمتحنواأن،رصولينه

.(7و6و:ها3كو2)مرفوضينيكونونفإنهموإلا

جهةومن،أذهانهمفاصدة،أناسإلىبولىالرصولولر

يقول؟.(3:8قي2)زائف)يمانهملأن،مرفوضونالايمان

لأنهمامرفوضونصالحعملكلجهةمن!إنهمآخركأعن

تي)،ينكرونهبالأعصالولبهم،اللهيعرفونبأنهميعترفون"

16:1).

شربتقدأرضاا)ذالمبرانيينالىالرصالةفيالرصولويفول

مرموضةأفهىوح!كاشوكاأخرحت..مرازاعليهاالآقيالمطر

.لررعتصلحلاأكط(6:8عب)

:تمرتفعا-مرتفعة

فيوتتخدم.مرتفغاحغرافياموقحاعادةكانتوالمرتفحة

تلأوربوةفوقمكانعلللدلألةالأحيانغالبيةفيالقديمالعهد

ترجةوهي،الوئيةالعبادةوبخاصة،للبادةيتخدم،جبلأو

اشخداماالعبريةالكلماتأكثروهى!باعا،العبريةللكلمة

،21:28عد26:03،لا)انظرمرتفحةعلىللدلألة

وفد.(اص!32:13،33:9200تث،4،33:52ا22:

،(ا:231مل1)أالمرتفعةبيتاالمبادةمكانيسى

،34:مل1)فقط،مرتفحةاكمىالأرقاتأغلبفيولكنه

مجردعلىللدلالةالكلمةت!تخدموقد(.!7:عاموس،:117

،21028عد)جبلأوتلمثلطيعيمرتفعأوجنرافيموقع

021

مرتفعات-مرتفعة

صماأيضاالملى،3:21يخا،362:حز،26:18إرمبا

"مرتفماتالمقدسالكتابفيتذكركا(.14و9:13

بمنطقةعلاتةلهاأذيدولاوالى(:238مل2)أالأبواب

إرميا)ودكانفيكانتالمرتفحاتبعضإنبل،عاليةأىمرتفحة

.(3235:،6و731،91:5:

بمعنىأرامة"هيأخرىعبريةكلمةحزقيالويستخدم

مادةالىالرجوعجاالر-31و2وه61:42حز)،مرتفعة"

!(.!المعار!دائرةمنالمجلدهذامنموضعهافيأرامةإ

للدلالة(93و31و61:42حز)!تبة،كلمةأيضايستخدم

الكلصةتسقخدمكا.للحبادةيثيدونهكانواالذكيالاءطرازعلى

من)خايةجرداءمرتفحةعلىللدلالةا)شنىالعبرية

إرميا،:323عد)أرابية)الكلمةهذهوترجم،(الأشجار

32؟إريا،14:81094:9إكأ)أهضابو"(21:21

وأ)،اطضاب"فعلى،(712،41:6:،12،4:11و

فيتصرعاتببهاء..صوتحمع15(الجرداءالمرتفحات

ايممهىباطلةحقالأنه1(312،7:92:إرميا11إسرايل

بالزناتجستقدالأرضلأن(3:33إرب)"الجبالئروة

.(32:إربا)والروحيالح!دممط

وبيدو.طجيتلأورابيةعلنقعافوذجيةالمرتفحةفكانت

كانفقد،نفيةعواملإلىجع2كان،مرلفعمكاناخيارأن

بارنباطاضهاالمحيطةالببئةمسترىعنأعلىالمابديجعلذلك

جثالصاءإلىأتربلأنهيثمريجحلهذلككان؟،الديوكة

احاسأدى،الهري!بينما!ولرفي.الأعلىالممبوديوجد

بناءإلى،عباداتهملمصارصةالمرتفعاتإلىبالحاجةقديماالاس

أعلىئنىوكان.!زيجورات!باسمالمهورةالمدرحةالأبراخ

نحرتة،غيرحجارةسنلثدكانماكثيرا،مذبحالمرتفعة

كانت؟.للآلهةتقدمةبالارتحرقثمالحيواناتعليهتدبحكانت

صتساريةأوعمودعليهايقامأو،ضجرةبوحودالمرتفعاثترقي

أجالا-تثملالمرتفعةكانتكا.المعبودالوئنتملالخثب

مل2انظر)العبادةبيوتفيترضعللأوثانتماثلعلى-

!حزانأوحوص-أجانا-تفمةبالمريوجدكاذ؟(.71:92

للكاهنكوخعليهانىكاد؟.للسكاثبأوللاكالللحياه

لمباكواخهاككات؟.قريياسكنهيكنلمإذافيليقيم

.المامفيالرؤىيحونس

للوصيةكراكانتالمرتفماتلىالرئنيةالمبادةهذهأنومع

الوصايامنالكثيركرعلىأيفااضشلتفإنها،الأولى

ذبائحتقديمتشلزمالعباداتهدهبعفىكاتفقد،الأخرى

جنسية،وممارصات(،والأبناءالأطفالمنوبئصة)لرية

وقد.الجسيوالذوذالديخيةالدعارةتمارسكانتجث

المرتفعاتهذهمنالكثيرعنالكثفعنالأثريةالحفائرأضرت

.وبتراحازرمثلمحيرةمواقعفي



مركفعة-مرثفعات

تبل،فوقهامذابحهملباءالمرتفحاتالكنعافيناستخدموقد

أمرلذلك،طويلبزمنكنعانأرضإلىإصاثلبنيدخرل

منالأرض!سكادكلتطردونأ:قائلاإسراثلنجيالرب

المبوكةأصنامهمكلوتيدونتصاو-سهمجيعرتمحونأمامكم

أنهممنحذرهم!(،33:25عد)،مرتفعاتهمجغتخربونو

أصنامهمويهدممرلقعاتهمونحربقيماقبون،ضرالحهعمواإذا

.(78:58مزانظر،2603:لاا

كانت،أورضليمفيالهيكلبناءوتجل،ضيلوهتدمروبمد

الذليحةالنيصوئيلباركئدو،للعبادةمكاناالمرتفمةتتخدم

!(.14-9:12صم1)المرقفحةعكاثتدمهاالى

منمعهيثلاالمرتفعةإلىللصعردوكلامهضاولصمرنيلدعا

عودته-طرئد-ضاولوقابل(.99:1صم1)الدلجة

وسطهمأفيفتنبأ009"تفحةالمرمننازلينالألياءمنزمرةإ

مسكنإنالأخبارضركاتبويقول(.ا.و1:ه0صم1)

!جحرنفيالتىالمرتفمةأعلىكاد(الشهادةخيسةأى)الرب

أ:3أخ92،2ة21،ا:693أخ1)داودملكأثناءفي

لأنه"المرتفعاتعلىالذبائحتقدمكانتصليمانأياموفي(.4و

وقد(.3؟2مل1)االأيامتلكإلىالرب3لايتئينلم

وأصحدللربوذبحجبعونفيالعظمىالمرتقعةالى!يمانذب

مل1)عرقةألفأصعدحيثفاككانالذىالمذبحعلمحرقة

الأخيرةأيامهفياغرف!ليصانولكنثه6-:3اأح34،2:

مرتفعة!نجنى،الربعينيفيالرعملوأ،الربطريقص

ولمولكأورضليمتجاهالذكطالجلعلىالموآبيينرجىلكمرش

!2أيضاافظر،8-ا:6امل1)،عمونبنيرجى

وريئمجولأنإلىرربعامصعى،المملكةانقساموعند(.23:13

فأقام،والأعيادالمواسمفيأورضليمإلىوالذهاباسرائيلفي

مرتمعاتونجى!ودانإيليتفيروضعهماذبيينعجلين

...لاوىفيمنيكونوالمالثأطرافمنكهنةوصئر

مل1)!عملهاالتيالمرتفعاتكفةإيلبيتفيوأوقف

.(ا:هااأخ2،:33ا3ملاأيفاانظر،-12:2833

داودلبيتصيولد9بأنهيهوذامنأقالذىاللهرجلتأوفد

كهنة(إيليتمذبحعلى)عليكولهذبحيوشااحمهابن

،،الاسعظامعليكوتحرق،عيكيرقدونالذينالمرتفعات

-اة13مل1)عيهالدكطالرمادو!ذرىسينثقالمذبحوأن

رحبعامأيامفيالجربيةالمملكةفيأيفاارتدادحدثكا

عملماجميعمناممر،أكاروهالربعنىقالريهوذاوعمل"

لأنفهمأضا3وبنوا.بهاأخطأواالتىبخطاياهمآباؤهم

ئجرةكلوتحتمرتفعتلكلعلىوصاريوأنصابامرتفمات

-41:22مل1)،الأرضفيعأبونونأيفاوكان.خغراء

42).

مرتفعات-مرتفعة

دينيةباصلاحاتتام،يرذاعلىملكاآساأعحوعدما

.(41-11:ا5ول1)!تنزعفلمالمرتفحاتوأما،كثيرة

ونزع:فيقول،التفاصيلبعض،الأنجارسفركاتبويذكر

أالواريوقطعامماثيلوكروالمرتفعاتالفرييةالمذابح

وتماثيلالمرتفماتجهوذامدنكلمننزعوأ،(:413أخ2)

إسرائيل!منتزعفلمالمرتفماتوأما)(.:ء41)أالثسى

)يهوضافاط(عمل"الهجهدانفىوعلى(.دأ:17)

الضعبكانبلتنتزعاالمرتفعاتأنإلا.الربعينىفيالمتقيم

ويقول(.223:4مل1)"المرتفعاتعلىويوقد!ذبح-فىاللا

الربطرقفيقلبوتفوى9:يهوشافاطعنالأحبارسفركاتب

،6:أ7أح2)أصهوذامنوالوارىالمرتفحاتأيضاونزع

آساأيامفييغلمأنهذلكومعنى(.02:33أيفاانظر

السفاحابهأياموفي.المرتفعاتكلاس!صالويهوثافاط

ليمرتفعاتعملأيضاوهو.آبائهإلهالربترك"،يورام

.(اواا.21:أخ2)"يهوذاجال

نأإلا..الربعيىفيستقيمهومايهوآشوعملإ

ويوتدونيذمجونكأالونلاالعبكانبل،تنتزعلمالمرتفمات

أمصاابنهعملوتد(.3وا:22مل2)!المرتفعاتكل

بل.كانتنتزعاالمرتغعاتأنإلا،أيهيوآشعملماكلحب

مل2)أالمرتفعاتعلىويرقدونفيبحونيزالونلاالشمب

ابن(عزرياأو)عزياأياميحدثوكذلك(،4وا:43

هرما!عزيابنيوثامعملوقد(.4و:3أ5كل2)أمصيا

إلا.أبوهعزمماعملماصحسبعول.الربعييفيم!تقيم

يذمجون-نرالونلاالضعبكانبل،تتزعأالمرئفعاتأن

بنآحازأما(.3هو51:34مل2)،المرتفعاتعلىو!وقدون

سارلل،أبيهكداودإلههالربعيىفيالمتقيميعحلفلم5يوئاء

علىوأوقدوذلحالنارفيابنهعبزإنهخىاسرائلملوكطربقفي

مل2)"خفراءشجرةكل!تحتالتلالوعلىالمرتغعات

.(4-أ:28أخ2أيضاالظر،4-2:ا6

إلىأخطأوااصائلبنىالأنشيحةال!امرةسقوطوكان

أموزاإلههمالربضدسرااصائلبنووعمل..إلههمالرب

..عدغمجميعفيمرتفحاتلأففمهموبنوابمتيمةليست

كلونحتعالتلكلعلىوسوارىأنصائالأنفسهموأفاصا

وعدوا..المرتمعاتجمغعلىناكوأوتدوا،خضراءصمجرة

سوارىوعصلواعجلنمبوكاتلانفهموعملوا..الاصنام

وبناتهمبخهموعبرواالبلوعبدواالصاءجندلجصيعوجدوا

يمفيالثرلصلأنفهموباعواوتفاءلواعرالةوعرفواالارفي

2)!سنمامهونحاهمإسرايلعلىاجاالربفغضب،الر!

.(81-:717مل

،الامرةمدنفيأشورملكأسكهمالذينالأقوامأنكا

عملهاالتيالمرتفماتيوتفيووضعوها"،آلهمعملوا
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مرتفعاتمرتفعة

و!ملونالربيتقونفكانوا5(،92ة71مل2)،الامررون

فيلأجلهم!ريونكانوا،مرتفحاتكهنةأطرافهممنلأنفسهم

.(32-:1792مل2)،المرتفحاتبيوت

فقد،عدىأبحدبا!لاحاتقام،يهوذاملكحزقالكن

حبةوصقالسوارىوقطعاممائلوكئرالمرتفحاتأزال

الأ!امتلكالىكانوااسر!يلبنىلأنمو!عملهاالتيالنحاس

خأ4،2وا:83مل2)،نحئتاناودعوهالهايوتلرن

،أىنهج!نهجفلمحزقيابنفىأعا(.36:7إش،ا31:

أبادفاالتيالمرتفعاتفبنىوعاد..الربعينىفيال!ثرعمل"بل

جندلكلوجد..صاريةوعكلللبعلمذابحوأقامأبوهحزتيا

لكلمذابحوبنى..الرببيتفيمذابحوبنى.وعدهاالساء

،9-21:2كل2)،000الرببيتدارىفيالماءجند

.(91و17و9-33:3أخ2

نأفأصواصعةباصلاحاتالتقىالملكيوشياقاموقد

وللار!ةللبعلالمصنوعةالآفيةجمعالربيكلمن!نهرجوا"

قدرونحقولفيأورضليمخارجوأحر!االماءأجنادولكل

بيرتوهدم..الأصامكهنةولاضى.!!لبيتالرمادهاوحمل

كانحيثالمرتفحاتونجى..الربببتعندالىالمأبونين

الأبوابمرتقحاتوهدم،عبعبئرإلىجبعمنيوقدونالكهنة

وأابنهأحديعئرلالكيهنومبنيوادىفيالتىتوفةوبحس..

للثس!يهرذاملوكأعطاهاالتيالخيلوأباد.لمرلكالنارنيابنته

،يهوذاملوكعملهاالتىآحازعية!ععلىالتىوالمذابح..

...المللىمدعهاالرببيتدارىفيمنىعملهاالتيوالمذابح

أورشليمتبالةالتىوالمرتقعات.قدرونوادىفينجارهاوفرى

اصرائيلعلكسيمانبناهااييالهلاكجبليمينعنالتي

الموآيير،رجاسةولكموش،الصيدونيينرجاسةلضتورث

وتطعاكاثيلكحروالملكنجها،عمونبنىكراهةولملكوم

الذىالمذبحوكذلك.اباسعظامشمكاغاوملأ،الرارى

المذبحفذانك..نباطمنيربعامعملهاايىالمرتفعةزايلبيتفي

غبازاصارتحتىوصحقهااللرتفعةوأحرقهدمهماوالمرتفعة

المذبحعلوأحر!االقبىرمنالحظاموأخذ..الاريةوأحرق

مل2)،اللهرجلبهنادىالذىالربكلامحبونجه

.(اا:3ملاانظر،23:4-02

فيأواسرائيلنيصاءالمرتفحاتضدبشدةالأفبياءتكلموتد

الذىو)رميا،(21:أ15:2،6)كإشياء،المجاورةالأم

إريايذكركا(.48؟35إرميا)موآبمرتغحةعنتكلم

يحرقونكانواحيث"منومابنوادىفيالتيتوفةصتفحات"

حزقيالتبأكا(.:ه731،91:اريا)،بالناروبناتهمبنحم"

6:3حز)اصاثيلبخىمرتفحاتتدمجرعنالأنجاءمنوغره

البادةحزقيالالنبيويصف(.79:عاموس،01:8هر،وه

ذإآباؤآعلىجدفهذافيا:بالقولالمرتفعاتفيالرثه
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فذبثوا،نجعاءضجرةوكلعاليتلكلفرأوا..خيانةخانولط

روأنحهناكوقدموا،المغيظةقراضهناكوقريوا،ذبائحهم

المرتفعةهذهمافمفقلت.سكاثبمفاكوصكبوا،سرورهم

حز)،؟اصائهليايتمنكمأصأل!ل..؟الهاتأتونالتي

0227:-31).

قعلقفيمااصراثيللبنيقاسيادرطابابلالبىكانوقد

.بمدهذكرللمرتفعات!مدفلم،الأوثانبمبادة

رفيعة:

الجزءوهى،اللامةذبلالحمنجزعاالريخحةتغد!اتكانت

عهانترأما،أول.للكاهنويخصصالربأمامورفعكانالذى

خر)الكهنرتيةللخدمةوبهرونتكر!سفيجاءماهو

لكبئىاينىالاقمنتتكونالرفيحةوكانت،(28و92:27

لاأاللا!ةذبيحةيقدمالذيالكاهننصيبمنوكالت،الملء

رفيحةالقربانتقدمةمنفرصأ!ربكان؟،(34و7:33

لاااللامةذييحةدمكلشالذىللكاهن!كون،للرب

وياهملى،طاهرمكانفيالرفيمةتؤكلأنيجبوكان.(741:

منكان!(.اوها:14.لأاوبناتهوبنوهالكاهننها

.(602:عد)النذررذي!يحةمنالرفيحةساقالكاهننصيب

غلةمنواكلهمالأرضدخولهمعنداصرائيلبنيعلىوكان

عد)عجينهمأولمنقرضا،للربرفيعةفموا2أن،الأرض

خر،91واوا18:8عددأيضاانظر،21-ا:591

ريخثللربررفحوصهاالتياصرائلبنيعثورأنكا(.3.:44

نأيحورهمعلحموكان(،:1824عد)للاويننتحطىكانت

:8126عد)للكهنةتمطىللربر!عةالعشرمنعرايقدموا

-32).

منغنموهماكلمنللربزكاةووفعواأنالربأمر؟

أمروقد(.4.و3192:عد)الكاهنلألعازريعطونها،!يان

وعورهموذبائحهمعرقائهمبكليأتواأناسرائلبنيالر!

الىوبقرهمغنمهموأبكارونرافلهمونذورهمألهديهمورفائع

6:ا2تث)يأكلونهاوهناك،الههمالربيختارهالذىالمكان

بابل-سبىمنالحردةبمد-اصرائيلنجوتحهدوقد(.اوا

الخمرمنضجرةكلواممارورفلألعهمعجينهمبأوائليأتواأن

.(93-:0137غ)الكهنةالىوالزيت

وهة:

العرلةاللغةوفي)اأنشوطة5أوارباط"شاهعبرىاصم

لربطحلقأوعرىذوجلوالربق،بالربقربطهأى،زتقة)

مجازاتعنىقدولذلك.(كربتهفرجأىربقتهوحل،الدواب



وفقعة

ربفها.فيوتجعلهاالفلربنأصالني،الجبلة"

باحوركحيدةمرةلأولالمقدسالكتابفياحمهاويذكر

22:02تك)تارحبنناحوربنتوئلبنتفهي،ابراهيمأخي

-42).

هاجربيما،أرامأرضفيتارحعائلةمنالفرعهذابقىوقد

،ناحورسدينة1،حارانوفي.كنحانأرضإلىولوطابرامفها

خارجالماءثرعندبرضة)براهيمعبدايفى،(2401:تك)

ضد(.اا4:2تك)المتقباتخروجعندالماءرقتالمدبنة

أرفإلى-الدمثقىأليصزرولعله-عبده)براهيمأرصل

لألملأنه(،4ة24تك))صقلابنهزوجةليأخذوعرته

تك)بيانمالساكنالكنحانيينبناتمنزوجةلهيأخذأن

مدلهنةخارخالجصالوأناخحارانالىالبدفذب(.2:3،

ووضع،الأمرلهلرأنالربمنوصأل،أرامفدانفيناحور

،الربلهاصتجابوقد،لاصقزوجةالربيحارهالمنعلامة

جمالهوت!قيتقيمالاناصتحدادهاأبدتالتيرفقةلهوأرسل

رجلأيعرفهالموعذراءاجاالمنظرحنةالقاةوكافت،أضا

وكرمنف!هاصفاءتصرفهااثبتتوتد(.24:16تك)

عنلهاوط،معهأحضرهممائمينةهداياالعبدلهاوتدم.أخلاتها

ضيفابهفرحبت.للبيتمكانأبيهاصتفيكانإذاوعمااحمها

لطفهيخعلمالذى..للربوصجدالرجلفخر5،بيهمعلى

.(27و42:62تك)سيدهعن،وحقه

الغرضضرحأنبعدإلالهأعدرهممالهأكلأنالرجليقبللمو

له:قالا،الرجلكلاموأخوهارفقةأبوحمععندماو.قدومهمن

إلىالانطلاقالرجلأرادوعدما.،الأمرخرجالربعندمنا

وتالوارضةفدعرا،صفائاونألهاالقاةندعوتالوا"،صده

لهافكان،أدبا:ضالت:الرجلهذامعتذهبينهللها

ونذبوعائلهايتاتركأناستعدادهاأبدتوهكذا،ابخار

تركتوهكذا.قبلمنترهلمرجلمنلتتزوج،كرييةأرضإلى

-42:57نك)زوجةلهوأصبحتإصقالىوسارتبلادها

عندمعهااصطحتها،،دبورة5اعهامريةلهاوكانت(.67

إسحق.الىذهابها

رفقةوظلت،رضةتروجعندماصنةأربمينابنإحقكان

وولدتحبلتثم.(26-2502:تك)ضةعرينعاقر!

ن)!ولداأنقبللهاالربقالوقد.وكعقوبعيو:ترأمين

الرسرلاعششهدوئد(،25:23تك)للصغيريتعبدالكبر

.(901:رو)اللهنممةاخارعلىيدللبذلكبولى

فقد،قبلشإلراهيمأيهمعحدثماإصحق!وحدث

الى،الفلطنببنطكأبيمالكإلىإصصفذهبجوعحدث

منيقتلوهأنحافلأنه،أخهإنهارفقةعنقالوفاك،جرار

إصحق،ووبخالحقيقةاكت!ثفأيمالكولكن.جمالهاأجل

بموفبد

.(11-261:تك)بالموتإمرأنهأواصقيمسمنوهدد

مرارةفكاتا.حثبناتمنزوجنينلهواتخذعيحووكبر

ذإ!قوبرفقةأحبتوفد(.62:35)،ورفقةلاصقنذ!

أنهومع.لأخيهصذاجكونألهلهاالربتولمنتعلمكانت

والحبز،الحدسطبيخمنبأكلةعيوأيخهمنالبكرريةاضترى

نأليمفوبأرادتبل،الرب!دفيالأمورتركأنلألمفإتها

ويارك،الحطةهىورحمتالحداعبطركقأبهبركةعلىيحصل

يعقوبخلعلىوعزمهعيرغضبإلىأدىممايعقوبايحق

!قوبفأقنت،بالأمررفقةوعلت.أبوهإصقبموتحالما

أضهاوالأرجح.أرامفدانفيحارانإلى،لابانخالهالمطبالهروب

معالمكفيلةمفارةفيودفنت،أرامفدانمنعودتهتجلملات

.(94:31تك)حماخهاطرةومعإبراهيمبرمع)صحقزوجها

محبة،طمرحةالخصةقر!ة)مرأةرضةكافتلقد

اللهولكن،الأصرةتمزقفيعبباليقربالئارهاوكان،لزوجها

مقا!ده.لإتمامالأضاءكلحؤل

يم:رفيلى

ايىا!طات)حدىوهي،،راحات5ععناهاعبريةكلمة

33:13عد)يناءوبريةدينبركةبينماإدراثلبنوفهانزل

،الجدلحولهولورنفهحمناءجلموقعأنوحيث(،51-

لموقعاحتمالاتثلاثةومناك.ريخديمبموقعالجزمالسهلمنفيس

فيأو،مرسىجبلفيالتفليدىالموقعهوكونضد،رفيديم

خليجمنالئرقالىمدكانأرضفيمامكانفيأو،برنغقادش

الجنررالطرففيمو!جلفيأنهالأرجحكانو)ذا،المفبة

نأذلكفمعنى،والعقبةال!وي!خيجيبينصيناءجزيرةلثه

رفالهد.وادىأوفوانوادىهيتكونقدرفيديم

ضرمنعروالامنكرالسابعالأصحاحانويسجل

بنوال!اوصلفحندما،رفيديمفيجرتالتيالأحداث،الخروج

لماذا5:لهوقالوا(صصىعلىفتمردواماءيجدوااإسرائل

خر1،؟بالعطقومواشيناوأولادلاممتا!رمنأصمدتا

فيالصخرةبحماهيضربأنموصىالربوأمر(.ا:73

!ر!ىدعاوقد(.:176)المياهتفجرتفحلفلما،حورب

تسجيلا،وخصامتجربة"أى،ومريةمسة"الموضعاصم

أضاروقد.موسىوخاصمالربجربالذىالثعبلموقف

عدمركماللهبأمانةالشعبلهذكر،الحادثةلهذهكثيزاموسى

،6:16تث،2741:،24و02:13عد)أمالم

مز)المزا!رضرذكرها؟(3251،33:8:،9:22

81:7،59:8).

موسىرفع)ذاوكان،اعرائيلبنيعحاليقحاربريخديموفي

.،كلبعحاليقأنيدهخفضوإذا،يغلبإصرائيلأنيده
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بخى1،وقومهدايق،ئوعبقيادةاصائيلبخوهزمأنوبمد

خر)،راييالرب)أى،نىجهرهاصررءودعامذبحاموعى

.(16-ا:78

)مرأةومعهموسىحمو،مد!انكاهنيزونجاءريخديموالى

فيلمعاوتهقضاةيقيمبأنمومىيلرونولصح،وابناهاموص

.(27-1:ا8خر)الصنرةالدعا،ى!القضاء

خروجهمبعدالثالثالثهرفيرفيديممنالثحبارتحلئم

تذكرولا.(2وا:91خر)صيناءبريةةلىوجاعوا،!رمن

.المقدسالكتابفيذلكبعدرفيديم

)رق!

،!تافهأوفارغ!بمعنىأرايةكلصةمنمشتقةأنها!جح

بالالين!ابمحنىجاءتوقد،،رقبماكلمةالعبريةفيترادفهاو

ولا(.62:هصم2)،سفهاءاوبمعنى،(ا:3أقض)

الميعحديثفي(522:)متىإيخلرإلاالكلصةهذهتذكر

رفا!)كلمةأنوببدو.،الجبلعلىالموعظة)!سحىفبما

التصرفبغباوةأأحمق"كلمةتتعلقبينما،التكيربتفاهةتعلق

خلقيا.أوديخا

متوجبامنالمقوبة!تصاعذافاكأنالبحضويرى

جهنمنارمتوجبإلى،المجمعمستوجباالى،أالحكم

بأنذلكعلىآخرونيعترضولكن(،5:22)ت

)متأمتلمنأعنأيضاقيلت،الحكمهـسوجب

وجوب،هذاتولهمنقصدالربأنيخهضكلاومما(.2ا:5

بالكلمة،النطقفيليتالمثكلةوأن،الإنانإنانيةاحترام

الربقالضد،الكلمةعنهاصدرتالتيالدفينةالم!ثاعرفيبل

ويكتب(.2ه:42لوا5الغبيانأيهااتلاميذهمنلاثينصة

غل)االأغبباءالفلاطرنأبيا5:مانلاللغلاطينبول!الرصول

أيهانعلمأننربدهل5:الرسوليعفوب!رل؟(.3:ا

.(202:يع)،الاطلالانسان

رقيب:

براسةالمكلفأو،ماأمرايلاحظشأوالحارسهرالريب

والكلمة.،الديدبان)فهو،ليلأوبخاصة،حقلأومد!نة

لأنكذلكيهتالتي،المصفاة5ومناأ!فا"هىالحبرية

تك)،وبنكل!نيالرب"لراقب:يحقوبقاللابان

بابفرقبرجأعلىأوتلقمةعلى!فالرقيبوكان(.1:394
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أصمانظر)المديةالىالقادعينليراقبسورهاعلىأوالمدلنة

9:17مل27،2و13:34،18:24صم14:16،2

.(6/5.1:،2106،52:8)ش،18و

حراسةنوبةفيالرقباءأوبك!طلعأنالطيميمنوكان

نشيدوفي.(2111:)ش)النهارنورانبلاجالىضوقا،اليل

،3:3سى)بالمدينةيطوفكانالذىالحرسالىاضارةالأنشاد

.الآنالثرطةرجالأوالدس!ثهماوهو،(5:7

بل،الحصادأوقاتفيوالكرومالحقولمجرصونالرقباءوكان

الباتينأوالحقولفيتفيم-أحبانا-بأصرهاالعائلةكانت

مدىلهمليتاحللنواطكلأبراجاأواكراخامحرنوكانرا،لحراصتها

يأ،02:42أخ71:9،2مل2)والمراقبةللىؤ!ةأوسع

278:1).

الئبلانذاررقباءبأنهمالقديمالعهدفيالأنياءؤصفوقد

إريا،6ة6،52:8،62ة21إش)شرورهمعنللرجوع

رقياجعيكقد9:الىلحزقالالربتالولذلك،(6:17

الأنجيماءأما(.7و6و3:17،33:2حز)،7ديلا!رلبيت

.(5601:!!ق)،عمىفمراقبون"الكذبة

؟،الناسيارقيبلكأفحلماذا9:قاثلااللهأ!وبويخاطب

أروب)الانسانطرقكليراتباللهلأن(7.3:أيرب)

.(:3ا03مزأيفئاانظر-3311؟

مرقب:

تغنهوالذى،عادةالمرتفعالمكانهوالمرصدأوالمرف

عن،الأثريةايمبأعمالكمتوقد.الرصدأوالمراقبة

وبنهاعةالقديمةالمدناص!فيالمراقبةأبراجأوالمراقبتلكوجود

أريحامدنجةفيالطبقاتأقدمفيوجدت؟،انهرينبينبلادفي

المجلدهذامنموضعهفى،مرصد5أيضاانظر-0:24أخ2)

.(،الكتاليةالمحارفدائرةامن

قة؟مرقر

ويقول،ولمعوتلألأ،واضطربتحركوغصهالماءترقرق

فيحبابهاتظهرحين،احمرت(ذاالخمرإلىتظرلاا:الحكيم

ونلدغكالحبةتلعالآخرفي.مرفرفةوساغت،الكأس

كأجود5:الدعروسوتقول(23:31أم)،كالأفعوان

الائمين،شفاهعلىالائحةالمرقرتةالائغةلحينى-الخمر

ثربها.ولذطابتأى،(7:9نق)

رقص:

الأطرافمنإيقاعةبكركاتالفرحعنالتعبيرهرالرقص



المقدساليهابفيالرثصيذكرولا.عادةالموسيفىبمصاحبة

جا،03:11مز،أ21:ا)أىنادزاالااجماعيةمحعية

لر،ا:17ات،51:همرالى،13و31:4إربا،3:4

الجنسيةبالضائزهـتجطلاالكتابفيالرقمىأن؟.(2ه:51

ورجالأتيباسمرودسأمامهكلودياابخةسالوميرقمىباستثناء

وكان(.6:22مرض،:6ا4ت)بلادهعيدفيحاضته

الرومايخة.بالفنرنتأثزاايماثارقصاكانوربما،فرديارتصا

-المقدسالكتابفي-الرقصالىالأخرىالاضاراتأما

الفرحرتمى:مجموعينإحدء،تحتتدرجأنفيمكن

فسنلرفص.العبادةمننرغاكانالذىوالرقمى،الجماعي

خياتبهتاتما:مثالانهناك،الفرحعنالممئرالجحاعى

عند،الدفوفبمصاحبة،يفتاحانجةرأ!هنوعلىإصرائل

،(ا:34اقض)مننصزاعودنهبعدبفتاحللقائداستقبالهن

شاولللقاءوالرضبالفناءاخرجنعدمااصائيلناءورقص

الفلسطينىلجياتداودخلبعدأوبمثثاتوبفرحبدفوفالملك

.(81:6،12:11،92:5صم1)

الظافرالقائدأوالملكاشقالالقديمفيالعادةمنكانولعله

أئورىنحتفيلذلكجيدنموذجوهناك.والرقصبالموسيقى

عشرأحدمنجاعةيمثل،الير!طافيالمتحففيمحفرظبدح

الموكبمقدمةوفي،جديد2حااستقبالفيلتركونمرسيقا

.!رقصونرجالثلالة

ممث!ايخذكر-البادةمنجزءاباعتباره-الدينىالرقصأما

البحرعبرربعد)صرائيلفساءرفصهر،الأ!ثلةأوضحرلعل

!تل!3لمحص-ا!!لي!-حم!!،!امهـكي!-+ج.!؟ولرإ+ا!بماأ-كاض؟2"لما--!؟،ء،ج*!دهلمأ حمس-"-إ++ص!دكا؟!ىج!ىول+ثهبرمأ+ثئ!ا-كت،!،-؟ا
+----*،.حصي!!!*،صب!سا-،،وجمم-2+أ!لأا-!

!،!1/،3،2!-ص+لا!كاع

أ!بم!-لىبه!هى-ء،-أ-نئي+%!!ن!1/!-فيخه5-،-!ا!.أ-،؟+غ-7-لم-اطء

!ا!هائف..4-----اط-!111!.،ك!.-*ب-ص!

طيبةمقبرةمنالموسيقىأنغامعلىلراقمتينصورة
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صدها.الد!"هرونأخت،النبيةمريمفأخذتا:الأحمر

خر)،ورقصبدفوفوراعماالاءجيعوخرجت

خر)الذبيالحجلحولامراثلبنررقمى!.(2.ا:5

الاحتفالفيضيلرهبناترقصتوكذلك،(91و32:6

البعلألياءورقص(.2ا-129:1قض)الرببميدالوى

مل1)النبيايلياأ!امفيالكرملجبلفرقالبحلمذبححرل

6:14صم2)الحهدتابوتأمامداودورقمى.(:1826

.(ا:!52أخ16،2و

الدفي:الرقمىإلىالمزاصرضرفياشاراتعدةوناك

بدفجحوه)،(914:3مز)،برقصاعهلشحراا

س5:الفولفيصياذلكويدو.(4:اء.مز)،ورفص

فتياتالو!في،الأوتارضاربروراءومن،المغنونقدام

صفين،رقص)وفي(،682:همز)أالدفوفضاربات

مرج9يعنيالذى،محولةآدلاالعلماسموني،(63:1نق)

.(ا:916مل1)هاضالر

كانالعبادةطقوسمنكطضالديىالرقصأنفييثكولا

داودلرقصمصرتارغفيمثلوناك،القديمالئرقفيمنثزا

الملكأرالأوكسيتىمنكلعنجاءفقد،العهدتابوتأمام

رقصراأنهم،الفراعنةمنآخرينملوكوئلاثة،الثافيرش!

أماكنفيالحادةهذهوجودالأسيويةالآثارتؤكدكا.الآلهةأمام

لم.الحاشأخرى

نلا،التدماءالحبرايخونمارسهاايىالرئصأصاليبأما

سابكىورورونكانواالراضينولحل.القليلالاعنهانعرف

الصوربعضفي؟،دأئرةمنجزءفيأو،دائر!ةحلقةفيالأيدى

أمامتوتهبكلورتصكاناأنهالملكداودعنونئرأ.الرثية

أماموورئصيطفر..كانمنبأفودتظقاداودوكان.الرب

ثلاثعنلايكثفمما،(6:1416-صم2)،الرب

،الأداءفيالقوة:هيالدينيالرقصمنالوعلذلكحمات

عامة-الناءأنويلر.اللورانيةوالحركة،القفزأووالطفر

،القاءفيوالرتصثطعهنواحدةتقودهن(مغاورقصنكن-

وابخة،اصرائيلوناء،وهرونموسىأختمريم!لتفهكذا

ثاولاصتقبلناللراقالراقصاتواباء،وصديقاتها!اح

الأثورىالقائدأليفانامقلبعدالثعبفعلوهكذا،وداود

.(ا:ها5جمهوديت)

الرقصفيوالناءالرجالبينفصلهناككانأنهوي!دو

فييتحلونحمياكانوالعلهمولكن(،؟3:13))رميا

بىأنهالا،الرثنيينكدأحيانايحدث؟العامةالدييةالرقصات

مز،6:.2صم2انظر)ذلكعلىواضحدليلهناك

.(682:ه

الربشبهفقد:الرتعىالىالجديدالعهدفياضارتانومناك
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رقاق

يادونالأصواقفيجالينبأولادا:الجلذلكأنجاءيح!وع

فلملكمنخا،ترقصوافلملكمزمرنا:ويقرلون،أصحابهمإلى

،يثربولا!أكللا(المحمدان)يوحناجاءلأنه،تبكوا

فيقولون،ويربيأكلالانانابنجاء.ضبطانفيهفيقولون

.والخطاةللعثاريىمحب،خمروثريباكولان!انهوذا

732:لو،91-19:16ت)،بنيهامنتبررتوالحكحة

اا21:)أيوبمنكا،القرلهدامنويدو.(35-

لهوهم.لطالرقصممارصةالأولادعادةمنكانأنه(12و

عندصاأنههي،الجديدالمهدفيالرقصإلىالثانيةوالاثارة

آلاتصرتحمعالبيتمنفرب1،،الحقلمىإكبرالابنعاد

.(2اص:ه5لراالأصفرأخيهبحردةاخفالا،ورقفاطرب

الزوجىالرقصإلىإشارةأيالمقدسالكتابفيبرجدولا

الرمصأنعلىالادلةبعضهناكانويبدو،الحدل!الطرازعل

الميح.عصربمدماإلىاليهودبينقائحااستمرقدالديني

كانأنهيذكرفإنهأالمئنا5كنابنصدقأنلناكانولر

عيدفي،الناءفناءفيالهيكلفي،المضاءبال!ثمعدانرقصهناك

فيوالمتقدمرن،القومعيةمنالرحاليخهلرككان،المظال

كانأنه(أورشليمبتلمودالملحقة)،الجمارااوتضيف.الأيام

أنجاءمنحمعانيدعى-اباجاتتلكفي-شهصراتصتك

وفي.الرصلعصرفيعاشوفد،(اليهودمحلم)غمالائل

يفاءشيابالرقمىاعتدنأورضليميناتأنيذكرآخرموضع

عثرالحامىوفي،تريضهرمنالحاشرفيالكرومو!ي

حغلاتفياليهودكلغريياالرقصيكنولم.آبضهرمن

عاداتمنيحتبرالمضاءةبالشموعوالرقصالنناءأن!،الزواج

الحاضر.الرقثفيالرقبلادبعضفيبالزواجالاخفال

رقطاء؟

التيالبيضاءأو،ببضاءنقطلوبهااييالوداءهيالرقطاء

،93و3وه33و0332:تكانظر)سوداءنقطتثوبها

.(1.و31:8

:رتاق

منأىفطيزايمنعوكان،الرقيقالمنبسطالحبزهرالرقاق

عندالذبائحمع،بالزيتمدهونالمدم،غت!ركرعجين

عندوكذلك،(862:لا،23و92:2خر)الكفةتقديى

معالدقيقتقدمةوي(91و61:هعد)النذ-سأياماكتمال

نأ،المن"عنقيل؟.(2:4،7:12لااالسلامةذبيحة

.(31ا:6)خرأبسلكرقاق"كانطع!ه



رقوق

قا:رقو

عل!،يكتبرتيقجلد،والرق5،،رقأجمعالرفوق

.والعجولوالمعزوالنزلانالقمجلودمنعادةيصغوكان

.رقوقعلىمكوبةالقديمةالمقدسالكتابمخطوطاتومحظم

وأالثرلنزعالجرمحلوليتقعالحيواناتجنودوكانت

تصقل.ثموثدوتجففوتفسلتحلقثم،الصوف

منىمعهيحضرأنيموثاوستليذهبرل!الرسولويرصى

ويلر(.43:1قي2)،الرقوقجماولاأيضاالكتباجاء

ترواسقالرصولتركهاقدوالرداءوالرقوقالكتبهذهأن

لالرصيزلقد؟الرقوقتلككانتوماذا."كاربسعدا

الحهدأضارمنأجزاءكانتالكتبولحل.الكتبوبينلنها

ياكانولعله،المزاصرأوالأنجياءأوموسىناموسش،القديم

بعضعلىتثتلكانتلعلهابل،اليهود!ةالتفاصبحض

محرخهعلىيدلبمارصائلهبحضفيأضارضد،الوثيةالمؤلفات

منها.بالكو

كافتولعلها،الكبعنتختلففكانتالرقوقأما

ايىسلاحظاته،والحبنالحينبينالرصولنهاجلمذكرات

لأ!فاردراضهفيحق!لقمناصتخلصهمامع،بهاالاحتفاظأراد

كانتالملاحظاتتلكولل.اليهبمنوغيرهاالقديمالعهد

مجضرهاأنوأراد،عديليسنبنطوالودرسهقرأهماخلاصة

محه.تيحوثاوكه

فيظن.كثرةاخراضاتصضعالرقوقهذهكانتولقد

القديمالعهدعلتثتسلكانتأ!ها(!هلأولحمما)،كنون"

ضهادةكانتأنها(3كة343)أفارارايظنبيما،باليونانية

أضها(اول!ا)ابلاويظن،يولىالخاصةالرومانيةالجنيما

كانتأنها(!ع!ا"هـما)،لاثام"ويظن،عاديةمحاكانت

حياةمىالقمصأهمعلىتحتوىالأناجيلخلاصاتمننخة

والقيامة.والصليبالخلص

أنها!بهشكلافمما،الرفوقتلكمحوياتكانتومهما

محهقكونأنأراد)نهحتى،برلىللرصل،الأميةمنكانت

وأأطلغأوأياماالحياةبهاتدتاذاحتى،ررمافيسجنهفي

تركأنهحقبةولمل.أرادقىإلهاكلجعأنيطيع،ضهوزا

علىتدل،،كاربىاعندترواسفيوالرقوقوالكتبالرداء

تلكفيالأخيرةالمرةفيعيهالقضألقتالرومايةاللطاتأن

يحتطعلمأنهخى،مغاجئاكانعيهالقضالقاءوأن،المدينة

وأبههأوبردائهليأقيوقتاالجوديمهلهلماذ،محهلمأخذهاأن

أوراته.

فذهنه،عيامجصلأنأرادفإنه،حدثصا!كنومهحا

القهامفيلذتهوجد،الموتمواجهةفيوهوحتى،الدقيقالمرتب

رقية-قيير

مطالحةفيراحتهيجدكانولعله.يتطيعمابقدرالانجيلبخدمة

.،الرقرقميماولا،الكتب"هذه

:رتماء

1)الألرانبمختلفالمنقوصةأو،وبياضادصفهاماالرقماء

الكلحةنفىوترجت،هرقمه"العبريةفيوهي(،92:2أخ

13وأ.أ:6حز)،مطرزةأومطرز9إلىحزقالنبوةفي

تهاويلأذى"وال،(42و61و18،626:1،27:7و

.(:173حز)

زقتم:

عكتختفلم9:بقولهالمرنمويقصد،كنهأىالكتابزقم

مز)،الأرضأعماقفيورقتالخفاءفيصحتحيماعظامي

كؤنت.أوعئؤرتحينأى(:هاأ93

رتة:

التيالمحصةالمدن)حدىوهي،أضاطىء5مفاهأرامياسم

وبهارةحمةبينتذكروهي،نفتاليجطنصبمنكانت

القديمالموقعكانت)غاالهودىالقيدوكول.(91:35يش)

ندلالحدئةالأ!كاثلكن،طبريةمدتهرودسعيهبنىالذى

صعدعلىدالمماءفيبجوارهاو!وجدأالقلاتيةتل"هىأنهاعل

ضاطيءعلىطبريةعنالغررالجوبإلىالميلونصفيل

.ابحرة

:نرقو

المدنإحدىوكانت،،ضاطيءأورقة"معناهعبرياصم

الصالالىمليننحوبمدعلى،دانجطنصيبفيوقتالتي

عحرخمةمخوبعدوعل(اليرقونأو)العوجةخهرمصبمن

الأبيضالجرشاطيءمنوبالقرب،!افامنالمالالىصلا

نحوبعدعلاالريتتل5أناكوندرو!زعم(.916:4يثى)

الرجمةفه-سدلاالاصمهذاولأن.يافامنالثالإلىأميالضة

ولكن،الوقودلجاه5تكرارأنهاالبمضظنققد،البحيية

الظن.هذامعهئستبعدلمما،الكلمتينلينالراضحالاختلاف

قة:ر-يرتي

و)ظهارالاخالفيبالمهارةاللبيحلبأويقنأى(هـووقي

نهتوقد.الحراسخداععلىبالاعمادحقيقهغيرعلىالشيء

أمرفقد،الثبطايةوالجلالآطلبهذهكلعنالشربعة

منولا،انرفىابنتأوابنهيجيزصفيكيوجدلا5:الرب

كلقيمنولأ،عاحرولاتفائلولاعائفولا،عرافة!عرف
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وكاب

،الموق!تحرمنولا،تابعةأوجانا!سألمنولا،رقية

شا)ذلكبكلتثهربابلكانتوقد،(ااو18:01تث)

.(21و:479

والحواةالسحرةأعمالمنوهي،النعو!ذةهيوالرنبة

رقي،)فيالحواةبعضبرعوفد.الناسشالجهلةبهايخدعون

.(8:71إرما،01:11جا،ه:58مزانظر)الحيات

،الآغبهاءالغلاطبونأيها5:للغلاطيينبولىلالرصوتول

خعنكنممنأى،(\3:غل)،أللحقتذعنرالاحتىآرقامن

أالضلالالىلحولكموكذبهبخداعهأبالكموخلب

)رك!

ركاب:

:31وهو،هفارس5أو،راكب5محنا.عبرىاسم

وأخوههووكانبنياعينبنيمنابئووقيرمرنابنركاب1()

أقاعهالذى،الملكضاولبنلإلثوثثكزاةرئيسىبفة

وأل!نادابرونلألانوبخيهشاولمقتليحدجلحادعلىملكاأبخ!

وبعنةركابتآمروقد.جلبوعجبلموضةفيوملكيوع

الظهيرةنرمةنالموهويهالىفدخلا،)لئوثعلى

الىداودالىبه6لياورأسهوقطحاوخلاهبطهلىوضرباه

ولكنه،ومكافأتهاضحانهينالاأنمتظركأ،حبرون

وعلىبتهفيصد!ارجلااكالاباكيينرجليناعتبرهما

وأرجلهما،أكديهماوقطعواصبوهماغلمانهوأمر،سر-سه

.(21-ا:4صم2)حبرونفيالبركةعلىوعلفرهما

ياهولملاقاةخرجالذى(يهونادابأو)يونادابأرركاب2()

وأخز!ا،صرائيلملكأخآببنيهررامخلهبعد،نمثىبن

البعيناخآليوأبناه،أخآبزوجةو!فىابل،يرذاملك

وقالياهوفباركط.،فىرعلفيأخآبلبتبقيمنوكل

فقال؟قلبكمعقبمفظوسميمقبكهل5:له

فأصعدهيدهفأعطاه.يدكهأت.ونحمنعم:يهوناداب

.للربككلقوانظرسهلملهوقال،المركبةالىايه

الذينجميعوخلالسامرةالىوجاء،مركبتهفيمحهوأركبه

الذىالرليكلامحبأفناهحتىالامرةفيلأخآببقوا

بيتعؤص!وهو(23-اه:01مل2)،إيليابهكلم

.(91-352:)ريا،هه:2أخ1)الركايين

ترمبمقاضنركالذيهكاريمدأئرةرئيى،ملكهاألىركاب)3(

منالعودةبحدنحمهاأبامفيالدمنبابفرم،أورضليمسور

ركابنفسههوأنهالبعضويظن(341:غ)بابلبي
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بيونركا

كونوبذلك،طبقاالمذكور(يهونادالي)يونادابأبو

منلدأئرةرئيسافأصحجدهوصةخالفتدملكماابنه

.،الكرومل!تاأىهكارمدانرةهىأورضلمدوأنر

:ركابيون

ركابأنويلو.ركابابن(يهوناداب)!ونادابفلهم

)عراثيلبخيمعكنعانأرضدخلواالذينالقينيينعشائرعنكان

الاخلاطأنركابأدرك،الملكهةعهودوفي(.2:55أخ1)

وصالاعنوانحرافهالصبارتدادعلةهرالكنعانيةبالثعوب

فلا،باطهابكلابلويةالحياةالىبالحودةأبخاعهفأوعى،الله

زرغا،وورعواولا،سوتايواولا،وبنوهمهمخزايشربوا

لكى،أ!اعهمكلخامفيي!كنراوأن،كروماكغرصواولا

-ه35:)ريا)فمهاتضبواالتيالأرضوجهعلىأبامهمنطول

البايلملكراصرنجوخذصحدلما"حدثولكن.(7

ارميا)يخهاوالسكنىأورضليمالىللدخولاضطرواأ-،الأرض

53:11).

،يهوناداب)أبنلالهأص!اءفيالههبالربركابارتباطويدو

،ياهأويهوه)اصمعللثكلفجميعها(حبصينا،يازييا

قد-الركالننييترأس-يرنادابوكان(35:3)ريا)

مل2)ابحلعبادةعلىالقضاءفياصاثلملكياهوساعد

عنتابياتخذالنبياريازمنوفي(.23و1ا:ه.

يلىتالركايينييتينىفدخل،اصرائيلبيدرضاالركا!ين

أمامهموجحل،اللهرجليجديابنحانانبنيغدعالىالرب

،خزايضربواأنمهموطلب،وأقداحا،بخزاعلآنةطاصات

)رعياالنبيواضخدم.ركاببنرونادابأ!هملوصيةطاعةفأبوا

عدمعل)صاثلبنيلتربيخمثالأأبيهملر!يةالركاينأمانة

نجىأعا،أبهموصية5حفظواقدالركابيينلأن،للربأمانتهم

له.ي!حموالموللربأذانهميميلوافلم)صاثيل

قاهللا:الركابيينبت-إريالانعلى-الربوعدوقد

وصاكاهكلوحفظغأل!كموونادابلرصةحمعمأنكمأجلش"

ليرنادابينقطعلا..لذلك،به2أوصاماكلحسبوعملغ

35:18اريا)هالأ!امكلأمامى!فانانركاببن

:هكذاالوعدهذاتحتقوئد(.91و

الزجمةفيراليعنالحادىالمزمررعنرانلطحاء)1(

والراحعرنيهوناداببنربهيزنمكان:))الذىالسبصنية

ال!ى((.منالأوافل

بابرمالذى،ركاببنملكيااعننحياصفرفينقرأ)2(

.(341:غ)أورشليمصرقالدمن

المحكلخدمةالىانضمواالركابينانالعهردىالتقلديقول)3(



)4(

)5(

)6(

للكهنة.بناتهمنزويمطر!قعن

فدركابباكافاأن(كلاكا!ف!عا))،بجبرس5فيكر

.الربأخى!ربمقتلعلىاحتج

فيه،للاحتفالخاصيومللركايينكانأنهايلمودفيجاء

الكهنةمعبالاضتراك،آبضهرمنالابعايوممر

والثحب.

واين،العراقفيتقيمزالتماالركاييننمنببةهناك

خابرأوحابرنلمنلأنهماخييرفياسمعليهمويطلق

.(1ا4:تض-القينى

ركبة:

وأعالىالفخذأطرافأ!افلبينمامفصل!يمعروفةالركبة

صورفيكثوةمرازاالمقدسالكابفيوتشخدم.الاق

لذلك،الركبفيظهرماأوليظهرالجدىفالضعف،مجازية

ش)أيضاانظر،4:4أيوب)،المرتعشةالركبثبت":يقول

،201:ناحوم،5:6دانيال،7:17،21:7حز،35:3

الأبركبتىعلىيوضعالمرلودالطفلوكان.(12:12عب

الجدركبتيعلىأو،(03:3تك،3:12أ!ب)الأمأو

.(48:12،05:23تك)لهمببنوتهاعترافا

الخضرعظاهرمنمظهزاالركوعأوالركبةإحناءوكان

وضعاكان؟(،:ه9عز،845،918:1:مل1)والبادة

،9:04أع،22:14لو،6:01دانبأل)الصلاةأوضاعمن

عنلىالأرضالى!علاخروقلى"(3:41أف،21:ه،02:36

.(ا:842مل1)ركتهبينوجههوجعلالصلاة

مركبة:

جمعراالمركباتذكروردوقد،عليهفىكبماهيالمركبة

واستخداصاكاواثكالهاأنواعهاتطورتوقد،المقدسالكابفي

:الحصورمرعلىمحيرا

اصتخدت:قديماالأوسطالثرقليالمربهات)1(

منالجنولىالجزءفي،الحمصتجرهائقيلةعجلاتلهامركبات

منذلكثبتوتد،الميلادتجلاثالثةالألففيانهركأبلاد

تلفيوجدضد.عقربوتلوكيقأورفيالأثريةاكافات

-..مق0025نحوالىروجع-!غكلنحاسينموذجعفرب

وعمودصطحةطبيةمنوتتكونحم!أربعةتجرهاحربةلمركبة

واحد.سائقو!سو!ا،قرصينضكلعلىوعجلتين،للجر

خيولوتجرهايهزاذلكمنأخصفكانتالحقيقيةالمركبةأط

دفمتعندماابدقبلالثانيةالألففيالاتشخدملمو،صيعة

خيرلهمومعهم،روياجنو!فيالاصتبسقبلاللالثحوبحركة

الحربفنونفطثورةحدثتوقد.انهر-لنبينصرلالى

في!خل"وكلمة.الجلتجرهاالتيالمركباتباضخدام

خيولأربعةتجرهاذهبيةلمركبةنموذج
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كلمةوهيأأجانب5تحنىكلمةمنئتة،المسماربةالنقوث!

إلىترجعالأناضولمنألواحنطتظهر!(3دا؟أ)أ)ضو

لإالمركباتهذ.وصلتفقد،ابدقيعثرالتاصعالقرن

أسياليالحثيرداشطاعمقد،القرددلكليالصعرىأيا

سرريةفيوالهك!رس،الهر-ينبلادفيوالكاضيون،الصنرى

نأ-الجلادفبلالانيةالألفأوائلليودلك-وفلطين

فاصتطاع،الحربيةالمركباتباضخدامحروبهمفييتصروا

بينفبماومصرسرربةللادممظمعلىالاضيلاءلذلكالهكسوس

..م.ق0016-0018عاس

أشوريةمربهة

بينأتطارأنصافتكؤنالتيالأعصدةذاتالعحلاتوحلت

هيئةعلىالتىالعجلةمحل،العجلةوعركزالحارجيالاطار

اليالمجلاتاضخدامبدأحين،..مق0017مخوفي،قرص

كانتالأحيانممظمففي،اكثرأو-أتطارأنصافأربمةلها

القرنحوالميحتىكذلكوظلت-أقطارأنصافستةذات

أضورنا!رعهدفيالأشوريوناصتخدمحينالمبلادتبلالعاشر

ثمايةذاتعجلات(.م.ق985-883نحو)الثالطبال

.الفرسأيامإلىكذلكالحالوامتمر،أفطارأنصاف

فاككانت،الميلادقبلالثانيةالألفمنالثاليالنصفوفي

في(ءأ-للاولول)،الماريانو"يحونالقومعيةمنطبقة

تلورصائل""أوغاريت5و،الاله"نيوجدتالتيثقالرث

الارخيةالرثائقمنوواضحخاصةمربهاتيمتلكون!العمارنة

وما،أياغرلميفيالعظيينالقوتينأن،والنقوشوالصور

فيالحيلتجرهاايىالمركباتاستخدتا،والمصريونالحثيرر

والبهحانيون،سوريةفيالأرايةالولاياتتعلت!.الحروب

قبلالأضرةالألفوفي.المركباتمذهاضخدامفلطينفي

الحربية،المركباتاضخدامفيالأئورلونتوسع،الجلاد

الكاعحة.غبتهمسرفكانت

والجلد،الخئبستصنعخيفة-قديما-المربهةوكانت

فكار.الهامةالأجراءسوىالحديدأوالبرونزمنتصنعتكنلمو

تملقصنفعةعفدمةولها،الأمل!الخثبمنيمنعالمركبةجم

حربيةمركبةفيفلاصتغلثصورة
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مركبة

منمفتوحةوتنرك،والفؤوسوال!هامللحرابجبةبا

جسممؤخرفيالمحوركانالمتأخرةالعصوروفي.الخلف

قليلةغابيهايوكانت.انمتصففيذلكتجلكانيفا،المركبة

لهاعركباتاصتخدمأشورملكينحارممبولكن،الارتفاع

.الانسانبارتفاععجلات

المركباتففي.رجالأبىبعةالىرجلانالمركبةيمتطيوكان

:رجلانيمتطهاكان،الأوائلالأضرورومركبات،المصرية

،رجالثلاثةبمتطيهافكانالحنةالمركباتأما.والمحاربال!ائق

هم.حذوالأشوريونحذاوقد.كطاقروحاملوالمحاربالائق

عننقرأفاومن،الجوا!هذاعلىفجرايلونالاصرأنويدو

عصروفي(.92:همل9:22،2مل1)،وثوالثثالث)

أحبانا.رجالأربمةتحملالمركبةكانت،بايبالأضور

بعضفييظهرولكن،حصانانعادةالمركبةيجروكان

ولكن،الآخربنمعكرج.لائالثحصانالأضوركةالنقوش

خلفها.يربط

وإلى،الهولفيتشخدمماأكزالحربيةالمركباتوكانت

يحوكا،أحياناالجبليةاناطقفياصتخدامهابنيخعلمهذا؟ن

،الثاكثلحأص!دمنابالرات"فيالبرونزيةالبواباتعلى

الدجلة.أعاليدالحبيةالمناطقفيمعركةتصورالتى

فيتتخدمالمركباتكانت:ا!لرممإتامتخدام)2(

نحتلفيوالنقوشالصورمنيظهركا،السلموفيالحرب

والاحتفالاتوالمواكبالصدلياستخدتأنهاالأقطار

لعضالمربهةأماميجرىكان،الجاباتتلكوفي.الدينية

المقلالعظيمللسيدالولاءفرائضتقديمإلىالناسيدعونالحدائين

اليرنانعهدفيتقامكانتكا.(اا6:أصتير،:4143تك)

.المركباتبيرمسابقات،والرومان

فيالمركبةأهمية،والصورالقوشمنكثيرفيوتظهر

المعركة،فياشتركتالتيالمركباتعدديسجلحيث،الحرب

آمونعختوتمركبة

الئاكتحتمرفيقول،كنيمةأخذتالتىالمركباتعددوكذلك

أنهالثانيأمنحتبيذكر!.مجدوموقعةفيمركبة429غنم)نه

لىخثيةمركبة3201،والذبالفضةمنمركبةضينكم

حزائيلضدحربهفيغنمأنهالئالثضلمنأصويجل.حروبه

فيأنهيدعىيما،الجلمن047،مركبة1211أرامملك

نجدةاصائيلملكبأخآأرسل،.م.ق358في"فرقراموقعة

هذهمنالكثيروتوجد.لل!عركةعركبة2...رمن

والأضور!ة.المصريةالجلاتفيالاحصائات

عنفهانقرأصةأول:القديمالعهدأسفارليالمربهات)3(

مصرفرعونأركبعدماهى،المقدسالكتابفيالمركبات

أعطىكو!فأنكا،!:4143تك)الايةمركتهنييوت

لهممنكللاصخفار-فرعونأمرعلىبخاء-عجلات)خوت

فييوصفوذب(.2أ45:تك)كنعانأرضمنلهموما

يوصمعصحد؟(.46:92تك)أبيهلاضقالمركته

.(05:9تك)أبجمانلثيعوفرصانمركبات

حروجهمعنداعرائيلشوراءمركتهفيفرعونصىوقد

قيجميحهاعرقتوتد،تخبةمركبةئةتومحه،مصرمى

ق!،ا:4اتث،91و4ات5،-18ا:46خر)البحر

كنعانأرضفياصائيلبنوواجهوقد(.766:مز،:246

أطرذاتأي)حدلدمربهاتلهمكانتالذينالكنعانيين

لهمالربوعدوكان(،:91اتض،:16ا7يق-حديدية

الربلأن،منهمأكثرقرما،ومراكصيخلارأواإنيخافوالاأن

،يخولعظيةهياكلإكشفتوقد(.ا02:تث)معهم

أجلايمليت)،العجولتلاجانةفيسونزيةلجمممتوأبراء

ليتجبواالجبليةامناطقااصائلنجوغزاوقد(.:158إش-

ولو،الحريةالكنعاليينمركباتضدالسهولفيمعاركخوض

ممهالجحالفينوالملوكحاصورملكيابينعلىانتصريثوعأن

أياهعند(9-ا:4ايقأومركاتهمحيلهمرغم

هجمةأوكميناكاتفلعلها،المعركةطيعةنعرفولاإ.ميروم

ويحرقواالخيليعرقبواأنيخوعجاللىاشلاعفا،خاطفة

كانتأنهاعلىحاصررفيالأثريةالحفرياتدلتوقد.المركبات

شواتانقضتوتد.الكنعانيينعندالمركباتمراكزاكبرمن

التيالسهولعلىالاصيلاءمناصائلنجويتمكمتأنقلعدبدة

الأصاطاصتطاعتزلكوبمد.اممنهعايخيزاأيدكيوظلت

بقيادةالكنعايينجيقيهزمراأن(وزبولوننفتالي)الئحالية

فض)حديدمنمركبةثنسعمعهكانألهركم،سبرا

علىبيادتهمألاحتفاظالمل!طييرناصتطاعوقد.(4:3

لاصنحانتهموذلك،وضاولصموئيلأ!املىالاحيةالجاطق

أدخلدإودأذويدو(.13:هصم1)الحربيةبالمربهات

ممامركبةممئةاحتفظلأنهاسراثلجبرفيالمركباتاشخدام

.(18:4أخ84،1:صم2)صوبةملكعررهددمنكنمه
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الشصمركبات

مصريةحربيةهركبة

،(15:1صم2)أيهضدأبضالومثورةفيالمركباتوتظهر

مدنابنىفقدميمانأما(.ا:همل1)أدونياثورةوفي

وأربعمائةألفلهوكان،(9:91مل1)والفرسانللمربهات

وكان(،ا:26.كل1)قارسألفعثرواثنا،مركبة

مل1)الصغرىأجاومنمصرمنوالخيلالمركباتيستورد

.(92و28ة01

تراتهاالشماليةللمملكةأصح،المملكةانضامولعد

منمجموعتاناسرائيلملكبعشابنلأيلةفكان،المركبية

كان؟(،،!أ:68مل1)رئيرمجصوعةلكل،المركبات

نأالثاكشلنأص!ذكرحيثالمركباتعنكبكلعددلأخألي

مركبة.ألفي(..مق853)!ترقر!لمعركةأرسلأحآب

الأثر!ةقالحفاثرعنهاكئفتالتيالاسطلاتأنوالأرحح

كان؟سلي!انا!بلاتوليستأخآبا!لاتهي،مجدو

.الآنحتىالتنقبإلايصللموالتي،قبلمنيظن

علىفضى،الأرامننمعجمهوآحازوابنهياهوحروبوفي

فارشاخمينسوىيهوآحازييقفلمالمركيةإصرائلقوات

يجلالامرةصقوطوعند.(:317مل2)مركباتوعر

فقط.مركبةخمسينعلىاستلاءهسرجون

،يهوذاجيشفيمركباتوجودالمقدسالكتابيجلولا

سوىيوشيالدىيكنفلم،الجبليةبلادهم!الهاحاجتملعدم

لهكانتاالمركبتينهاتبنولحل،(35:34أخ2)مربهتين

مصرمعرنةعلىذلكفيتقمدكانتيهوذاأنولمحدو.خاصة

.(ا31:)ش)لها

11:04،1دايال)المربهاتالسلرقيونالملوكاصتخدمكا
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عك2)فاجلمركباضهملبعضوكانت،(86:،:18امك

13:2،.

اضاراتزضتوجد:الجديدالعهدليالمركبات)4(

والخصيفيلبسقصةفينهاثلاث،للحركباتالجد!دالعهد

فاالمركبةأنوواضح،(38و92و8:28أع)الحى

أورضليم.الىالحبثةبلادمنالرحلةفيالانتقالويلةكافت

بهاتمجكاتاييالبضلالعفيوالمركباتالخيلتذكركا

أجنحةصرتالرا!ويصف.(18:13رؤ)بابلأعواق

كدروخدروعلهاكان5بأنهالهاويةثردخانمنالحارجالجراد

تجرىكرةخيلمركباتكصوتأجتحتهاوصوت،حديدمن

.(9:9رؤ)،قتالالى

)تكالملكيلأللعظمةرمزاالمركباتثتخدم)5(

ارميا،ا:همل1،ا:ا5صم81،2:اصم41:43،1

منوخيلنارمنمربهةفيإطياصعدوقد(.224:،2ه:17

وألثع-)ييامنكلعنوقيل.(12و2:11مل2)نار

اصرائيلمركبة".الروحيةلقبرضهماورمزالأفهماتحظيما

مركبات"إنيقال!(.2:21،31:41مل2)،وفرسانها

رمزا(3:8حب،:6817مز)،مكررةألوفربواتالله

مز)اللهقدرةأمامثيءلاوالخيلالمركباتكانتوإن،لقوته

.(661:هإش)اللهلدكرنةبهاررمزكا.(8و02:7

،الألوانالجحددةبخيلهازكريانجوةفيالمركباتوتذكر

وقد.(8-ا6:زك)ضعبهشتاتلجمعاللهمنمرسلة

أورضليميالوثنيةالعباداتفي!المثسىمراكبااستخدت

.(2311:مل2)

الثصص!:مركبات

يهرذاطوكأعطاهاالتىوالخيل،السمركبات"تذكر

يوضياأبادوقد،(23:11مل2)الئافيالملوكسفرفيللثسى

يققدونالفدماءالونايخونوكان.بالنارالمركباتوأحرقافي

عرايويةرحلتاتتطعلكى،ومركباتيخلاللضأن

وقائدويخلهمربهه،كى)البابلللإلهكانكا.السوات

للحركبة.

كانتالتيالحاوبةالأجراموسائرالش!عبادةأنول!دو

حز،23:همل2انظر)يهوذامملكةأيامأواخرفيمشرة

منجزةاكانت(8:2ارميا،:3أ7نث،17و8:16

مئلالأحماءبعضدطذلكوييدو!الكنعانيينعبادات

العصورأوائلوفي.(إغأ:.أ5ي!ق)أيتشسى!

إلىخيولبأربعة-رودسجز!رةفي-يلقىكان،الرومانية

بالص.النوىالاحتمالفيالجر



أركان-ركن

:نركاأ-ركن

غل)الجديدالعهدفيمراتخمس!أركان"كلمةجاءت

ترجمتوتد(.5:12عب،و.2:82كو،4:3،4:9

الرسولبطرسرسالةفيأعناصراالىايونانيةالكلسةنفس

.(21و01ة3بط2)انيخة

:اللغوىالاشقاق-أولا

وأبصف"يختصماهواليونانيةفيللكلمةالأساصىالمحنى

،مبدأأوعنصرأواضيءأىأولأفحفاهاهذاوعلى،!رتة

:الخصوصوجهعلىتفيوهى

عناصرأنهاأصاسعلالمنطوقةالأصوات،الهجائيماالحروف(1)

.الحدث

.الكوننهاييهوناليالذرات-للكونالماديةالعناص!ر)2(

السصاو!ة.الأجرام)3(

وأعلمأوفنلأكطالأساسيةابادىءأوالأركانأوالعناصر)4(

.نظام

الجديد:العهدليالكلمةاسحمال-ثانيا

بطرسرسالةفىوتترجم،الجمعصيةقدائثاتأقي)1(

محرفة"العناصرتنحل5:عاصربكلحةالثايةالرصول

والمناصرملتبهةالحمراتتنحل"،(أ3:.بط2)

عاصرأنإلىفاونثو(،321:بط2)،تذوبعترفة

في.الناربفحلتتغيرأوصتحترقوالسواتالطبييةالكرن

أحديحلمكمأنتخاجون5(521:)العبرانيينالىالرطلة

الميحيينأن!نىوهدا،"اللهأقوالبداعةأركانهيما

معرفةوفيالنحمةفي،المنتظرالتقدميتقدموالماليهودمن

الأطيةالحقائقيتملمواأنالاحتياجفيكانوابل،الله

المجي.للايمان

إلىرصالتيهفياليونانيةالكلمةنفسبولىالرصولكتممل)2

هكذا:كلاطةالىرصالتفيفيقول،وكولوسىكلاطة

،االعاأركانتحتستبد-فىكناقاصركأكاتماأيضانحن

الأركانإلىأفماترجحرنيهفو"،(4:3كل)

،؟جد!دمنلهات!تعبدواأنتريدونالتىالفقيرةالضيفة

الطقسيةالفرائضنابولىلالرصويفى.(4:9غل)

كبيرةممةتتلزمكانتالتى،اليهوديةالبادةفي

ولاآباؤنايبطعلم5،"نراافكانت،طويلةواجراءات

المتحددكأفإنذلكومع(.أ.:51أع)،نح!لهأننحن

-سيدون،الاموجةالطقوسهذهالىثانيةرجعواغلاطيةفي

هي،الأركانهذهوكانت.جديدمنلها!تعبدواأن

لالأمورولب!الماديةبالأمورعلاقةلهاالىالمالعاأركان)

أركان-ركن

يكنلمإذ،ضميفةحةشكليةبأعورعلاقةلها.الروجه

نأتتطيعولا،الدنرنةمنالانسانانقاذعلىقوةفها

تمحأنتسنطيعلالأنهاضوةوكانت،الخطيةمنتخلصه

نأبرلسالرصول!ينالصفاتبهذه.السماويةالبركات

الىتنتمى،3مواوأياموحفظوالذبائحوالطقوسالئعاثر

الىالآنوصلتوالتى،الهوديةالديانةمنالأولىالمراحل

الصليب.علىعصلهوإ؟لالميحبمجيءوهدفهاغايها

فيه،اللهبهاأمرالذىالوقتفيضروريةالأضياءهذهكانت

.احتياجفيهال!ا!دلمالذيالوقتجاءلكن

فذ-ناالقمدوكان،أولبةمعرفةعلنثنلكانتلقد

اييوالروحبةالأدببةالحباةنيالنفدمالىنؤدىأن-البداية

المميح.يخعالآنأعنت

في،الأركان)أو،بالمناصر5المقصودأنابحضيظن

للملالكة،الخاضعةالماد!ةالفاصرهي،وكولوسىغلاطة

الرسولإل!ابئبمالنيالملائكةببادةنرنبط،مابطربفة،فهي

:بالقول(2:18)كولرصيفيالكنيسةإلىرسايه!يول!

الملاصكةوعبادةايواضعفيراغباالجمالةأحد2ضرلا"

.،الجدىذهنهقبلمنباطلاع!فخا،كظرهلممافيمتداخلا

وللمناصروللريملنارملاثكةهناكأنيعتقدونايهودوكان

عادةجهالةبيينأنلالرصأرادولهذا،الأخرىالطيمية

علبا.ضهي!نالملالكةأنيظنونالتىالسماو!ةوالأجرامالملائكة

والتفسر،مرجحغيرلكنهعنملللكلمةالأضرالمعنىوهذا

طقوسهي،الأركان)أن!نيوالذىقبلاذكرناهالذى

يولس،الر!ولتماليمومعالايخلمعتنقايهرديةالريمة

هوهذا"إنكلاطيةلرصالةتف!يمهفي،لايتفوت"و!ول

للقريخة.ملاءمةواكزذاتهفيباطةاممرلأنهالمرجحالتفسير

التيللئريحةالبدائيةالط!حةعلىينبركانبولىلالرصأنوعدو

.!لمالعاتاريخمنابكرةالمرحلةتمكانت

نأانظروا5:كولوصىالىرسالتهفيبولىلالرصويكتب

الناستقليدحببافىوبغروربالفلفة!بهمأحديكونلا

نإ)ذا،(2-8)،الميححسبوي!العالمأركانحسب

عائشونكأنكمفلماذالمالعاأركانعنالمسيعمعمتمقدكنتم

هناالكلمةومفى(22:)!!فرائضعلبكمنفرضالعالمفي

للثريحةالطقيةابادىءأوالدفيالتدربع!اعرهو

أسلوبأنهووغلاطةكولوصيرصاييفيفالمحنى.ايهودية

الثديدكان،كلاطيةفيأوكولو!ىفيسواءالكذبةالمعلمين

وهي،النكوضحلألرالاموسلضوفرالهوديةالطقوسعلى

منها-القصدكان،بدائيةأشياء،الجظررلمالحاإلىتتمىأمرر

لمجيءاعداذاتكرنأن-قائحةاليهوديةالئريعةكانتطالما

كانمنحهاأنباكبار،العالمأركانكانتهكذا.المسيح
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كنامر-كنمر

كلاوكان.مسيحيينغ!-نرالرنلافكانواالوثيونأما.جهرديا

كو)"الميححسبهـلى-والوثيالهودي-الاتجاهين

حيهووالذى-الخطيةعنكفرالذىنفسهالميحلأن(:28

هذهمئلمنالمزمنينيحفظ-قدرتهبكلحةالأضاءكلوحامل

الها.الحاجةمنيحفظهمكا،الوصائل

كن:امر-مركن

تجمعأوالذبائحأوالابفيهتغلالذىالاناءهوالمركن

خرانظر)الط!نتلالطت.أوعادةويعرف!،الذبائحدماءفيه

وهي)العبريةالكلمةلضىوتترحم،(27:3،38:3

،4:41عد)"مناضغ9الىأخرىمواضعفي(،مزراق"

،22و11و:48أخ2،:13ا2مل4،2وه704:ملا

كانرلثن،المحاسمنالعالبفيتصنعوكانت.(7.ة7غ

الؤبمنوبعضها(7:13عد)انفضةمنبمضها!غ

.(7:05مل1)

!مر)

لحي:رمت

13وهم،الفكعظمةاكمةأوتلامعناهاعبريةعارة

ألفبهخلأنبعدالحماربلحىكثونفيهألقيالذىالمكان

لحيأ9اسمولحل(.ا:517قض)الفل!طينيينمنرحل

-الوجوهبعضمنئهلأنهقبلمنالمكانعكيطلقكان

51:9تضاةانظر-الغكعظمةأى)اللحيخيالأ-أوحقيقة

منبعيدةكمرالصراروادىفيكانتولعلها،(14991و

وتمة.صرعة

شطنصيبفيمدينةوكانت،،ارتفاع!معناهعيرىاسم

أنهاوظن،(91:12يش)اجنيمعين"معتذكر،ياكر

بثى)أورموتوه،(6:73أخ1)"راموت"هي

تلعلىتقعالتى،الرامة"قر!ةهيأتهاوورجح.(21:92

الفرفىالجنربالميلاا1نحوبعدعلىالسهلمنعمردكا-رتفع

.(،جنيمعيناوهي)جنينبلدهمن

:أرماث-رمث

بعضإلىبمضهثدخئبوهو،الطوفموالرث

صررملكحوامأرسلوقد.أرماثوالجمع،البحرفيوءكب

لا،أورضليمدايكللبناءاللازمةوالروالأرزأخاب

134

رماد

.(2:16أخ5:9،2كل1)البحرفيأرطثأبجحلهاسيمان

رامح:

الىبولىلالرص،يشاسكلود!رسالأ!أرصلند

معالماتقوادمن6سينحراصةفي،قيصريةنيالوالمطميلكى

،(23:23أع)راعوئيفارضاوجعينعكرىئتي

.بالرعاخالم!لحينالمثاةمنجندىهووالراع

رمح:

م!1)بهئطعنالحديدمنسنانرأسهافيقاةالرع

أ!حةمنوالرع.الحربةفياللفظنجفسوالكلمة(.13:91

بحلالرعبدأوقد.(05:24إريا)القوسمعبذكر،الهجوم

كانولكنه،الجلادقبلالأولىالألففيالثقيلةالحربةمحل

القضاةعصروفي،(25:7عد)موسىزمنفيصنحدئا

ثمية،وصنانطويلةمقابضالرماحلبعضوكان(.5:8تض)

وسنانالناجينكنولأقناتهرعالفلطينىلجلياتكانفقد

.(17:7صم1)،لحديدشاقلمنةترعه

مناجل،ورماحهمصككاس!وفهمجطبونالمياملكوفى

يطبونوالارتدادالرزمنفييما،(:43مي،2:4إش)

.(3.1:يؤ)،رماخاوناجلهمفاسيرصكاتهه

:رماد

دالرستذريةوكات،الوقوداحتراقمنتخلفماهوالرماد

الثديدالحزنعلىدللا،الرمادعلىالجلرسأو،الرأسعلى

،84:3إض،3وا:4أس،31:91صم2)والدم،التذلل

لو،ا:21ات،9:3دانيال،3:16مرالط،58:ه

علىرماذاالملكداودبنتثامارجحلت5وقد(.)غ..:0113

علىيدهاووضعتعل!اكانالذىالملونالثوبومزقترأصها

حمعوعندما.أمنونأذلهاأنبعد5صارخةتذبوكانترأسا

وقام!سوخاولبوابصومنادواايونانناداةينوىأهل

علىوجلسبمحوتغطىرداعهوخلعكرصيهعن5الملك

الرمادو!فيأيوبجص؟.(6و3:هيرنان)،الرماد

له:الرباضلانوعند(.:28أيوب)بالقروحأصيبعندما

أ!رب)،وارطدالترابفيوأندمأرفضلذلك5:قال

بمحتنطقي":قائلاضعبهابخةالنبي)رمياحثوقد(.:426

خرابمنعيهاسيأقيوماخطهاعلىحزلا،الرمادفيوتمرغي

ربابيننوححزقيالويصف.(6؟26إرميا)ضرهاعلىعقابا

عليك،صرتهمحححون":بالقولصوردمارعلىالبحر

فيوكحرغرن3رؤوفوقتراباويذرونبرارةو!صرضن

2703:حز)،مرانحيئانفىبمرارةعليكويكون..الرعاد



رفد

و!هامننازاسيخرجالرببأنانيأنذرهاكا،(31و

.(28:18حز)،الأرضعلىرماذاوتصئرهاخ!أكلها

وايذللوالندمالحزنعنايبومنالأصاليبهذهتكنلمو

يلىراجعة،وغوهاالثرونتفالثبابوضق،الحبرانيينكد

فيالافراطعنفطريةتحبواتمجردكانتبل،ديبةتوج!ات

.ايومحتىالموببحضعندتمارسزالتوط،الحزن

الحقارةعنللت!بومجازيا،الرماد"كلمةتستخدمماوكثيزا

ثرعتقد):بالفولنفسهابراهيمنعتكا،الاستحقاقوعدم

أيوبأيضاانظر،:8127تك)اورمادترابوأئاالمولىاكلم

لأصحابه:أ!وبتولأما،:3(.ملاخى،03:91

أنهافمفاه(13:12أأيرب،رمادأشالخطبكما

عنتبر(:9؟.2مز)،الحبزئلالرماداملىوه.،هراء"

ارماداروعى"وعبارة.الربكضببحبالديدالتذلل

الأوثانعبادةوراءمنضئايجنيلنأنهتعني(44:02إش)

الأمل.خيبةسوى

خطية-ذبيحةوهى-،الحمراءالبقرةرماد"وكان

عبانظر،17و91:2عد)ابجاسةمنلتهطص!تخدم

علىللناثحينانبيإضياءلسانعلىالربويقول.(9:13

عوضافرخودهن،الرمادعنعوضابالألأعطحما:الخطية

يخدعون،البائةالروحعنعوضاتسبيحورداء،الرحعن

.(61:3اش)،ليمجدالربغرسالرأضجار

ن)بطرسالرصولوتول.رماذاوصئرهاأحرفهاالمدينةرثد

بالانقلابعيماحكم،وعمورة!وممديتىرمدإذاالرب

.(2:6بط2)أيفجرواأنللعيدينعبرةواضعا

رمز:

كلمينعنالجدممدالعهدفيمرتين،هـرمزكلمةترد

لالرصيقول،غلاطةإلىالرطلةففى.نخلفتينيونايتين

منوالآخرالجاريةمنواحدابنانلابراهيمكانإنه!:بولى

جبلمنأحدماالحهدانهماهاتينلأنرمزذلكوص..الحرة

قظ!الاخوةأيهانحنأعا..هاجرهوالذىللبوديةالوالدسيناء

.(31-4:22غل)،الحرةأولاد..الموعدأولادإص!ش

أيجور!و!"هيهنا،رمزا"ايرجمةاليونانيةوالكلمة

هوالحرفيوسناها،الموضعهذافيإلاتردلمو(ه!حلل!3ص)

خيةحقاثقعنليعبرايضاحوسيلةفالرمز،،أخرىبعبارةا

واضحة.حرفيةمعانلهاكلصاتباصتخدام

الذىالأولالمكنعنالحبرايينإلىالرسالةكاتبوقرل

اليونايةوالكلحة.،الحاضرللوقترعز))نهالقدسلهيقال

رمز

(أىط!!ه!)،بارابولاكلمةهيهنا"رمزا"المترجمة

.(11:91عب)،مثال"الىتربتالتينفسهاوهى،صورة

وقد-هـص)أتيبوس)هيأخرى!ونانيةكلمةوهناك

معنىأف!اتؤدىوهي،"!ي،)الانجبز!ةالكلمةكهاأخذت

وقد،الجدكدالعهدفيمرةعرةتوردتوقد،،الرمز"

،5:14رو،7:44أع)،مثال"بمعنىمراتثترجمت

بممنىومرة،(5:3بط8،1:هعب،11و09:6هوا

روحنا)،لالر"بممنىوصتين،(7:43أع)،تماثيل"

ور،232:ه"ع،صورة)بمعنىومرتين،(022:ه

ئى3:17،1في)!قدوة)بمعنىمراتوض(6:17

.(2:7ق،4:12قي3:9،1ش2،ا:7

بمغنىترجمتوقد(!ف!3)أسكها"كلصةأيضاوهناك

وكلمة،(ا:ا.،8:هعب،2:17كو)،ظل"

،الأضاءأمئلة)فيأثلةبمفى(ه!ف!م")،هيبوديجماا

.(:923عب)

لاي!،ضيئاأوحادثةأوتاريخباضخصايكونقدوالرمز

ى2و.،الطالمرموزايصمىالمقلفيشىءإلىأوضخص

وعمله،المهعشخصيةجوانبعلالرموزتطبيقحمرابمض

علىتطبقالفدبمالعهدليالرموزمنالكثيرآخرون!رىيما

والبهي!ة.القدسالروح

(1):عناصرئلالةعادةيتصيزالصحيحالكتا!الرمزولكن

والمرعوزالرمزبينملحو!لابهوجرهأووجهفاكككونأن

مثال"إنهآدمعنقيلفثلا،اخلافنقطتوجد؟،)يه

رأسكونهعلىتتصرذلكولكن،(4:1ةرو)!المسيح

نأعلىدليلهناكيكونأن21(0الأولوممثلهالبرىالجنس

وألشخصصورةالرمزيكونأن)3(.الهيبتعيينجاءالرمز

شرررشىء!كرنأنيمكنلاأنهمراعاةمع.المتقبلطيفيضىء

طاهر.أو4صاهو/اطرمزا،ذاتهفي

:المقدسالك!ابفيالرموزمنأنواعأربعةوفاك

الرىالجن!رأسكونهفي-آدمكانفقد،أضخاعى1()

عب)!ادقوملكي،(6-ا:3عب)وموصى-

(وه54:عب)وهرون،(28-ا7:،5:6-01

غتلفة.وجوهمنللسيحرموزا

والكهنرتوالقرابينوالذباثحفالفصح،وطقوسلضفر)2(

وعمله.المسيحضخميةمنمختلفةجوانبالىترمزحمبها

البريةفيالنحاجةللحيةموصىفرفع،مينةوأحداثأفحال)3(

-341:يو)الميحلصلبرمزاكان(9و:128عد)

لدخرلرمزاكانكنحانأرضإلىاصرائلودخول.(61
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رمغاء

كالاكلانقالحلاصبركاتواضلاك،،للراحة"المؤمن

المسعح!سوعهوالذى!رعنابقادة(:3اأف)الميح

أنيهفنتجينالحبراننالىوالرصالة،والهيكلالحبمة)،(

وعمله.المهحضخصالىكلمز،فهماكانمماالكئو

اين!وجهةمنمح!ةمدارساتريخمدىعلىظهرتوند

وثلها-الملارسهذهنإحدي.المتدسللكعابالرمزى

اينصفي)يوصإلىاتجتتد-الثاكالترنمنأورجمانوس

إلىالفديمالعهدتوارعصحولث)نهاحتىالقديمللعهدالرمزى

!ورأتذلكأنكرتأخرىمدرصةفاكالمقابلوفي.رموز

تعسفا.الرمزىالتفر

يكونلاالرمزان(ال!)،سارشاالأضفويرى

روىولكن،عراحةالجديدالحهدفيذلكذكرإذاالا،رمزا

،الكابفيالرموزلداثرةثدكذاتضييقاذلكفيأنالكوون

:الرموزمننوعينهناكوان

العهدفييوضرحذلكعنهيذكرماوهر،عريمرعز)1(

لجديد.ا

العهدفيالواضحالتحليممعتمائايتفقماوهو،ضىرمز،2(

العهدفيحقلفهم!شاحكوسيلة!صلحأو،الجديد

الجديد.

رمضاء:

مز1،الرمضاءيسكنونالمنمردونااا:المرنمبقول

النيالحبارةأووالأرض،الحرضدةوالرمضاء،(68:6

كالمسنج!"الائعاثلو!ول،الثس!وتعضدةمنجت

.،بالنارالرمضاءمن

:رمفان

خيحةحملمدلا:الهودجممعأمامخطابهفياشفانوسيقول

لها،لت!جلوا!نعتموهاالنيامملأديل،رمفانإلهكمونجمصلوك

اصريلكنوحملهااليالأ!نامأحدرمفانفكان،(7:34أع)

الفولهذاايتفانوساخبىوقد.لهاومجدواالبر!ةفيمعهم

.(5:26)اليعاموسنبوةفيجاءمماالسبمينيةالتربةعن

ابربةنقيهالذى)،كاورانااصم!طلنونابابيونوكان

زحل.كركبعلى(،رمفاق35باال!به

رمك:

النرس،اليرتكةوه.أ!ا،يىمك"العبر!ةفيوهي

:مردخاىمحبوقد،زتكوالجحلب!لتخذوالبردونة
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رمل

بأيذىرصاثلوأرصالملكبخ!موختماخركلوشالملكداسم"

.(801:أص)،الرمكبنيوابنالالجيادركاليالخليريد

الجعادركابا:،الحياةكتالي"قيالأخ!ةالحبارةترجمتوقد

.،الأصيلةالملكخهلبريدعلوابغال

ومل:

فيالتر!ةعواعلشلمحصلةوهو،الصخرخاتهوالرمل

أغلبنيولكنه،،الييكا"منأصاصاوككون،الصخور

بكربوناتنحتلط-فلسطينأرضفيوبحاصة-الأحوال

انهاع،فه%02-01منتكؤنوالني،(الجكل)الكلصيوم

صواطيءعلالرملىالحجرمكونةالرملحباتبينتربطالتيهي

.البحار

،المتدسالكابأحماثأغلب!اجرتايىوالجاطق

اسرلبلبنيخروجوقتفمن.الرمالتغطعهاصحراويةضاطق

محوةأحانفي!سوونكانرا،صيناءبركةالىوعبورهممصرمن

!تخللهاأنهالأصعخرةحناءكرتأنومع.الرمالكهبرفوق

ئو)طيءتكنف،الموعدأرضوفي.الرملةالهربمنالكو

الداخلالىالزحفمنيخمهالا،رملةمحبانالمنو!ابحر

القدسالكابفي!تكررولذلك،والأحراش!لغاباتصى

."البحررملا:القول

الكاليفيممثكلةمرازمجازئا،الرمل"كلمةوتخدم

:المقدس

بخرعلمهاسكونالتي،تحدلااييالكلةعلللدلأ4)1(

71:11،1صم22:71،23:21،2تك)اصأثل

،33:23)وما،01:22،84:91اش،4:02مل

وكذلك(ا:12اب،9027رومية،اا:.هوضع

712،1:تض،:4ااكق))عر6ييلأعداءو!ففي

يرسفخزناوتد(02:8رؤأ!اانظر،31:5صم

اللهأعطىوا،(41:94تك)،البحركرملقصحا

الذىكالرملقلبورحبةجداكئيزاوفهماحكمة!صان

:أ!بودقول(.8:92مل1)،البحرضاطيءعل

التربةوق)السشدلومثل،الروحأصلموكرىقاق"

أيرب)،أ!افااممر(الرملمئل:الثثعةالانجبزية

اسراثيلبنيعلالربأمطرهاالتيواللوى.(92:81

و!ثول.(78:27عز)،البحركرسلاكانتالبر!ةفي

مناكلفهيأحصهاان5:الصالحةالربأف!رعنالمرنم

عنالنىارحماوقحدث.(ا:9318ص)،الرمل

اريا)،ابحررملمن!رأراملهم"أنأورثليمخراب

الذى،كوعالربضهفقد،الثاتعدمعلىللدلالة)2(



ملراأ-رملةأ

علىبيتهفيجاهلبرجل):جهايعملولاأقوالهيمع

و!دمتالرياحوبتالأنهاروجاءتالمطرفنزل.الرمل

ت)عطئا"ضوطهوكان.فقطالبيثذللث

7:26).

ومصته،كربهعنأ!وبفيقول.الثملالوزنعلىللدلالة)3(

مأأيضاانظر،6:3أيوب)،البحررملعنئقلأ)نها

27:3).

وياكر:زبولونلسبطيالأضرةبركهنيموسىويقول

،الحارفيضمنيرتضعانلأنهماالبرذباثع!ذبحانهناك"

تكونوقد.(33:91تث)"الرملفيمطمورةوذخاثر

.ومحادنسنصدافالرمالفيماإلىهناالاضارة

مل:اأر-ملةرأ

عنهماتتمنهووالأرمل،زوجهاعهاماتمنهيالأرملة

الأرملةبينالعصورأوائلمنذالمفدسالكت!ابويجمع.زوجته

الرعايةوحصنالعطفالىيحتاجونأنهمياعتار،والغربواليتيم

.(1،42:91،62:21؟:41:92،61تث)

نأأو،ثاليةتتزوجأنللأرملةكان:الأرملةمسقل1()

بيتفيأو(،381:اتك)تزوجأنإلىأب!ابيتفيتبقى

لهايكنلموكاهنانجةترملتوإذا.(:16اراعوث)حماتها

أيامفيكانتكاأبهابيتإلىترجعأنإمكانهافيكان،نسل

.(22:13لاا"أباطعاممنفتأصصباها

فلا،ابنلهيىومهمواحدوممات،مغاأخوةسكن)ذاو"

يدخلزوجهاأخو.أجنبىلرجلخارجالىاقياصرأةتصر

أخيهباسميقومتلدهالذيوالبكر...زوجةلنفسهويتخذهاعلا

تكانظر،6وه:25تث)،اصرائلمناحمهيمحىلئلااقي

.(8-ا:4راعوث،3811:

مابكلالمطلقةأ،الأرملةتيزمبأنتقضيالثريحةوكانت

الحالهذهفي-المرأةفكانت،(0:39عد)بهتتحهدأوتذره

المرأةحالةفيولكن.تمافاالرجلثلثلهاالأهليةكاملةتعتبر-

عهدهاأونذرهايلنيأنزوجهااضطاعةفيكان،زوجلهاالي

.(1واأ.03:عد)مرافقةوعدمبهحماعهعند

تزوجأنالأعظمللكاهنمسموخاكنلمالوقتنفسوفي

هذالايقتصر،حزتبالنجوةوفي(.12:41لااأرملةأوبمطلقة

الكهنةحميعالىكلتدبل،فحبالأعظمالكاهنعلىالتحريم

.(22-44:51حز)صادوقأبناء.اللاو

الأرملةواقعأنعمو:الأرملةإلىوالا!سانالثريعة)2(

صضعتكونأنيجبكانلذلك،الكتالةالعصورفيصعباكان

ملراأ-رملةأ

وقافىاليتامىأبو")فهنفهعن!ولفالرب،خاصةرعاية

،2:ه51أم،:4619مزأيضاانظر،ه68:مز)،الأرامل

والمحبوالأرملةاليتيمحقالصانعاو)نه،(941:ا)ريا

:يقول؟.(أ:18.تث)،ولاشاطحاماليمطيهالنرلهب

)تث،والأرملةواييمالغريبحقيعوجسملحون"

،7:6)رصا،ا:17إش،22:22حرأ!سااط،27:91

الحقلحصيدمنيقىماتلتقطأنللأرملةكان!(.ا.7:زك

نصيبفاكان؟(.2ا-4:291تث)والكروموالزيتون

واللاوىوالغريبايتيصع،الثاثةالنةعضرروفيالأعيادفي

.(419:2،61:11تث)

كلتضمتالر!ةأنحقيقة)ن:الثرائعهذهنحالفة)3(

للاهالعر!كانتأنهاعلىلدلهل،الأرملةلحمايةابادىءهذه

الىيحنلا"إنهالثرروالرجلعنأيوبويقول.والظلم

قلبجعلاانهنفسهعنتول؟(.2ا:42أيوب)،الأرملة

بهيتصفماأسرأومن(.92:13أ!وب)،بسرالأرملة

مز)،اليمويمبنونوالفربالأرملةيفلوناأغمالأثرار

لا":أورشليمفيالرؤساءإن:النبىإضعياءويقول(.49:6

.(:23ا)ش)،إل!متصللاالأرملةودعوى،ليتيمتضون

الرحالقصاعرصوقعالربيومفيانهافيملاخيويقول

.(3:هملاخي)،واليتيموالأرعلةالأجرأجرةابالالبين

تك)معينةثياببارتداءتميزكانتالأرملةأنو!دو

ضحانااثيابهذهارتهانيحاولودالأثراروكان،(38:14

.(427:1تث)ذلكعننهتقدالريعةولكن،للقروض

كانت،الكب!ةبدايةس:المحياجممعفيالأرامل(8)

بع،4وا9:93،ا6:)أعخا!رعابةمرضعالأرامل

ألقتالنيالم!كينةالأرملةبوعالربامندحوقد(.:27ا

-21:2لوامعي!ثهاكلألقتلأنهاالهيكلخزانةفيفل!ين

الىالحاجةاشتدت،الرعويةالرسلاللمحابةوقتفيأنهول!دو

حاجةفيحققةأراملهنمنبينوا!ز،الأراملرعايةتظيم

فالموارد،عائلاضهنأفرادورعاهنأنيمكنمنوبين،المحونةالى

الىبولىلالرصيخكب،ذلكالىاضطركاللكيسةالمحدودة

كانتانولكن،أراملبالحقيقةهناللوا!ا!رم5:تيموثاوس

ويوفوال!تهمأهلروقرواأنأولافبتملمواحفدةأوأولادلهاأرملة

التيولكن.اللهأمامومقبولصا!هذالأن،المكافأةوالدجم

1)"اللهعلىرجاهاألقتفقد،ووحيدة،أرملةبالحقيقةهي

أتلعمرهاكنلمإنأرملةلتكتتب:يقولثم(.ه-:53قي

صالحة.أعمالفيلهامهوذاواحدرجلإمرأة،سنةضينمن

أرجلكلت،الغرباءأضافت،الأولادربتقدتكن)ن

أما.عا!عملكلأتبعت،المتفايقينصاعدت،القديين
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نأيردنالمسيحعلىبطرنمتىلأضهنفارفضهنالحدثاتالأرامل

ويدبرنالأولادوطدنتزوجنالحدثاتأنفأريد..قزوجن

لمؤمنكانان..الثمأجلمنللمقاومعلة!طينولااليرت

ناعدلكي،الكنيسةعلىثقلولافيساعدهنأراكلمؤفةأو

.(15-5:9قي1)أأراملبالحيقيةهناللواقيهي

أرملة،"كلمةتتخدمةجمازياالكلمةاقخدام)5(

العذراء"عنإضعياءفيقول.والجدورالقديمالعهدينؤ،مجاز!ا

ولاأرملةأقعدلا..يدةاكونالأبدالى"القائلة،بابلابخة

واحد،!ومفيبقةإلاثنانهذانعليكفيأقي،الثكلأعرف

)مرئبلعنيقول؟.(9-ا:47!!ق)،وابرملالثكل

تذكرتلاترملكوعار،!باكخزىتن!ينإنك5؟أيضا

وقتفيالمد!ةوولقالبي)رباولكن(.544:إيق)ابعد

الثعب!الكثصةالمدينةوحدهاجلصتكيف5:قائلاالخراب

ء(ا:أ!ران)،الأمفيالحظيةكأرملةصارتكيف

تقوكلأنها5:بابلمقوطعنالرؤ!اضرفييوحناويقول

أجلمن.حزناأركيولنأرعلةولستملكةجالسةأنا:تبافي

وثحترقوجرعوحزنمرت:ضرلاضهاصتألطواحدوومفيذلك

.(8و:187رؤ)،قوييدينهاالذيالإلهالربلأنبالنار

ملكضحأبووهو،،الربفىيده"محناهعبرىاسم

منحيمبنفقجا!فهباعالالرثىعلىاصتولىالذىاسر!ليل

ش)،28:6أخ2،وه16:ا،37-2ا:ه5مل2)

كذكرأرمليا5ف!اقكرمرةوكل(.9،8:6-ا7:

فقخ"عبارةأنالظنعلىيحملمما،الثرورالملكفقحأباباعتاره

الوضغ.أصلهإلىالاضارةبهايقصدكان،رمياابن

:رئان

الربيةفيبالاممشبهةفهى"رصن)هىالعبركةفيوالكلمة

اية.لأروا

أك!رمنالرممانوضجرة:فلطينليمثهورةثبرة1()

صجرةإننقولتديمةأ!ورةوفاك،جاذبيةالفاكهةأضجار

ورجعوربما.رمانشجرةكانتعدنجنةفيوالشرافيمعرفة

وقد.القوتازحولوماوأفغانتانفارسبلادإلىصوطنهاأصل

ذكروقد.المصورأتدمشذفلطينإلىالرمانضجرةأدخلت

الجوايمأحضرفقد.صةثلالينالمقدسالكابفيالرمان

احضروامابين-كنمانأرضلاصتبهافموسىأرصهلمالذين

ذكر!(.31:23عد)وتيناورعافاعنبا-أشكولوادىمن

وهماصراثيلبنواخقدهاالتيالأضياءبينوالكرومالتينمعالرمان

انها:الموعدأرضوصصنيوقيل(.02:هعد)البر!ةفي
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رئان

غممافيومانثمرة

،زتزتونأرض،ورمانوتينوكرموضعكلحنطةأرضا

حجىضرفيتكرروصفوهو(.8:8)تث،وعل

.(2:91حجي)

ذبلت،والتيةلستالجفنة:مرثلألهفيابىووئيلو!ول

قد)نه،لستالحقلأثجاركل،والتفاحةوالنخلةالرمانة

.(12واا:ا!رئيل)،الثربنىمنالبهجةلت

جراناتم"بويكا)العلميواحمها:الرطنثجرة)2(

وهى،!الخثذاتالتفاحةاأى(ك!نحدا!4!!ه!ولول)

منارتفا!اعلغ،،الآجة"الفصيلةمنشجرةأوشجرة

الخضراءالبيضاويةبأوراتهاوتت!بز،قدئاعئرخمسةإلىعشرة

اللامعةالقرمزيةبأزهارهانميز؟،الثاءفيتنساقطالتىالغضة

بسلألينجالإلىالأنثادلثدسفرأضاروقد(.712:نق)

.(4:13نثى)،رثانفردوسأغراصك5:بالقرلالرئان

ولوناالتفاحةشكلولهاسبتهمبرشهرفيالرمانئمرةوتنضج

صنعطيصانإنيقال،اياجيثبهكأسائمرةويحلونحاصي

تظهر،لثمرةالخارجىالغلافنزعوعد.مثالهعلىتاجه

عجيب.باحكاممرصرصةالقرنفيةأوالبيضاءاللؤلزيةالجرب

ثكوذقدولكنها،المذاقحلوةبالحصرالمملوعةالحبوبوهذه

تصححتىإلاالحكراضافةإلىتحتاجالمذاقحمضيةأحيانا

الحبوبهذهمنالم!تخرجالمصرمنوصغ.مشاغة

وكان.لذ!ذاطححااثمروباتاكابفيتتخدمخلاصات



وتون

النشيد:عروسققول،الخصورمننوعالقديمفيفهيصنع

لق)،رماقسلافمنالمحزوجةالحمرمنافأصقهك

تثققعدأو،الرئانل!رةالعرضيالمقطعبال)ن(.802:

الواردايحبماأصاسهوكونقد،نضجهاتمامعدطيياالئرة

نقابك"تحترمانةكفلقةخدكا:الأنثادنشيدصفرفي

.(4:3،6:7لق)

حمضمنجداعاليةنشةعلىالرصانثمرةثرةوتحتوي

وابزلاتالاسهالحالاتلعلاجطبيا!خلمالذى،التايخكا

الدباغة.فييتخدمكا،الئةوالهاباتالمرية

فيالملكصاولتحاأقامالتي،الرطنةااكانتنعلمولا

رمانضجرة(ا:42صم1)رجلصمائةمع،مغرون"

.عكاناصممجردهوأمحقيفية

الىالاساراتمنجداكبكلعددهناك:الفنلالرظن)3(

فيالرمانثمرةضكلاصتخدامتؤكد،المقدسالكابفيالرئان

مكانةفيكانتالعبرانيبنلدىمكاتاأنلهبدوحنى،الزنة

أمروقد.وايجميلالزيةفيالمصرتقدماءعنداللرتىبراعم

أذيالهاعلىوتصنعا:هرونرداءجبةبافى!أنص!الرب

،43و:8233خر)،وترمزوأرجوانأعافيفيمنومانات

-صورمنالذى-ح!اماعتخدمكا(.93:24-26

وعملا:ايكلفيالنحاسمنالزينةعمل!الرمانثمارضكل

والرمانات5،(7:28مل1)،الرمانمنصفينللعمرد!

،702:مل1)،الئاقاياجعلىمدورةصفوفعلىمثتان

.(:3:16،413أخ25:17،2مل742،2:أيضاانظر

:وئون

وهو:،،رمانة"معناهعبرىاسم

رئشا-وبعنةركابانجاهقام،بث!وتمنبنياصنىرجل1()

بالغدر-الملكضاولبن،ايثوشثاعندغزاة

فيوضرباهعرروهعلىمضطجعوهوإيهفدخلا،بيدهما

ظناداودالى،حبرونالىبهاوأقيارأصهفقدا،فصاتبطنه

باغنناعبرماولكنه،ومكافأتهرضاهسينالانأنهمانما

فقتلوهماغلمانهوأمر،20سروعلىييتهنيصد!ارجلاقتلا

حبرونفيالبركةعلىوعلقوهما،وأرجلهماأرريهماوتطحوا

.(21-4:2صم2)

يهوذانصيبنيكانت،أدومتخمعلىالجنوبفيمد!نة)2(

،07أ:9لق)لثحونصارتثم،(:32ا5يق)

بابلصبىصالراجعبنبحضعادوقد(.4:22أخا

وتذكر(.ا:192)غ،رمونعينافيلل!بهى

دائما،،عين"معوالأخبارلوعصفرىفي،رمرن"

يدلمما،واحدةمد!نةأغماعلىنحصيافيكذكرانولبههما

ئونلي

زكريانبوةفيأرمون"وتذكر.متجاورتينكانتاأنهماعلى

الربجمىءعندستتحولالئيللأرضالجنوثيالحدأنهاعلى

كز)،أورضليمبخربرمونالىجبعمن،خصباصلأ

علىالواضة،الرمامينأم)هيأنهاوورجح.(\.:ا4

بع.بثرمنالثرقيالثصالالىأميالتحةبحد

فيالمذكورةوهى(:9113يق)زبولونتخمعلىمديخة)3(

مرارىلبنىأعطتوقد،رمرنواباصمالأيامأخبارسفر

هيأكاابعضكلىولذلل!(6:77أخ1)اللاويين

حرفيبينالحلطالسهلمن)ذ،(21:35ض)،دنة"

في،دمنةاجاءتوقد،المبريةفي،والراءالدال"

أفهاوررجح.،ر!وناأكاعلىالقديمةاللاصينيةا!طوطات

الشرقيالشالالأميالصنةبحدعلالحابةأرمانة"هي

.الناصرةمن

الهاهرب،جبحةمنجمالقربمكانوهي:رمونصخرة)4(

صلالرأمامبنيامينهزيمةبعد،بنهامينبنىمنرجلسمائة

كللهمأرسلتأدإلى،أضهرأربعةفاكوظلوا،الأسباط

،47-024:هفض)للصلحواستدعتهمالجماعة

أوصخرةعلىالراضة،رمون"هىأضهاويظن(.12:13

الىأميالشةنحوبحدعلىالجوىالحجرمنمخروطىتل

الثرقإلىأيالثلاثةبحدوعلى،جبعةمنالرقيالمال

،الجهاتبعمنالتلهذارؤيةويمكن.)يليتمن

والجنوبالثمالمنالانحدارثديدةوديانتحميه

.الكهوفمنبهرعددويه،والغرب

:نمولي

عندالخصبالهاصموهو،المرعدامفاهاكادىاصم

أى،رامانو"باسمالهرئبينبلادنقرشفيويظهر،الأرامنن

عنثمومنالأمطارعنالمثرلالحواعفإله،المرعد"

هدد)فيكا،هدداالالهباصمكصلماوكثبرا،،الزرعا

رأسكناباتفي"البل"اصموهر(،12:11زك)،رمون

ألي(الطيبريمونوصحناه)،نطبرص311فىيظهر!.ثهرا

.(ا:518مل1)دمقفيأرامملك،نجهدد"

السريافينعمانأيامفيدمشتىفيمبد"رمون"للإلهوكان

برصه.منالنيأليضعضفاهالذى-أرامملكجيققاءلد-

(طة!محيز*)،مانوافىادمحرروفىعم.(5:81كل2)

معبدأنكا.دمقفيالأموىالمجدأصفليقعرمونمبدأن

للالهمكرصئاكانعهذاأقدممعبدفرقبنيتدكاننفهرمرن

بعاصفة.-ويعلهددشل-إيه-كلمزكانالذى،زف!)
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قارصرمون

:فاوصرمون

،الاخصحامرمانةاأواالثضةرمانة"محناهعبرىاصم

الحامةالمحلة31وهو.(38:92تك،فارصأانظر)

مصر،عنخروجهمبعدرحالهماسراثيلبنوفيهاحطالتيعثرة

وظن(02و3391:عدد)ولبنةرثمةيين،ع!اءبعدوالرابعة

الجنوبإلعلاعركننحرمدعلى،اليارنقب"هىأنها

جابر.عميونمنالضر

نو:ومو

يه.بما(3)نمررنظرا

بنيمنرجلاصموهر،كلتفعيهوه"مفاهعبرىاصم

الذدنأحدوكان،زربابلمعبابلجيمنرجعواالذكتفرعوش

أحد،ريا"اصمولعل(2ا:ه.عز)كرعةناءاتخرا

.(وهرماسورمهامثل))ريااصمأضكال

)رن!

نب:وأ

قاس،وردوقد..محروفالقوارضمنحيرانالأرنب

ضتاييالنجمةالحيراناتقاثمةفيمرتينالمقدسالكتاب

لكنهيجترلأنه"الأرنباصتحريموصبب،اكلهاعنالثريحة

على-والأرنب(.ا:47تث،ا:6الاا،ظلفايثقلا

الحلمي،بالمقياسا!ترةالحيواناتمنل!-أنواعهاخلاف

6المجترةاغيواناتكساهلرأتسامأربحةمنتتكونلاممدتهأنأى

لمفغيعودثم،طحاممنمجدهماييتلعأنالأرنبعادةمنولكن

.الجزقالاجترارمننوعوهو،!سهأنمعدتهعلىعرما

والأعشابوالحشائقالخضرواتأكلةمنوالأرب

طوطتانالخلفنينقديهأنكا،طوطةآذانوللأرنب،والحبرب

أنثاهتلد،ولودحوانوهو.صر!ةقفزاتالقفزعلىتصاعدانه

يننماعادةالواحدةالمرةفيوتلد،تفربيايوماأربحينكلصرة

عرةنيالمثلمضربفالأرانب،أرانبعرةالىخة

الاخصاديةالداجنةالحيواناتمنأصبحتهناومن.الانجاب

.لفراءو3اللحوملاتاخ

وهى،(أف!االعريةفيهي!)هرنة5محناهاعبريةكلمة

رهن

مزفي؟،فرخا"،الصراخأوالهافمنالدولةالمجة

الابناعموهي،أ:412)رمياد!،حزئا5او(03:ه

.(402:أخ1)!نةبنكابنلمنلشب!ونالثان

)ر!!

وهب:

فهى)"رهبةأوعجرفةاأو،عاصفة"تمنيعبر!ةكلمة

وهي:(ومحنىلفظا،ربةاالعربيةبالكلمة!ثب!ة

ويستخدم،ضيطافيكائنأوخرافيبكرىوحثى31أطضا(1)

علىوسلطانهاللهقدرةبيانمجازياالمقدسالكتابفيالاصم

ايوب)ارهبهـأعوان!حنيتحتهالذىفهو،الطبهمة

،ربيحقوبفهمه،الجرفىعجوبقوته5،(93:1

(62:21أيرب)

إضحياءفيقول،،مصر"علىأ!امجازياالاسميطلق)2(

بردعوتهالذلك،وعاباطلاتمينمصر)نه:اببى

ملوكهاعجرفةالى)ضارةفي(03:7)ش)االجلوس

ضعبهعبورعندقوتهاعلىالربقضىوكيف،وجبروتهم

)اضقظي،:النبيفيقول،الأحمرابحرقديما

.."القلمأيامفيكا..الربياذراعقوةالبي،اضقظي

هيأنتألت؟التنينالطاعنة،ربالقاطحةأنتألت

البحرأعماقالجاعلة،المظيمالغمرمياه،البحرالمثفة

.(ا51:.))صق،؟المفد!نلبورطر!ا

،(874:مز)،وبابلربأذكر5:المرنمويقول

تلطأنتا...قرىمئللصمنالجنرد!اربا:وأيضا

أنت.تكهاأنتلججهارتفاععند.البحركبرياءعل

اأعداءكبددتفوتكبذراع.القتيلثلربسحقث

.(01-98:8مز)

زهجة:

في،رهج)انظر)،غباراأو،صرخة9محناهعبركطاسم

نلمنبريمةبنيسلامرانفيالابن31وهم،(العرية

.(734:أخ1)أش!

رهن:

عهد،أووعدأولد-سضمالاعندهحبهرناالشءرهن

لاءماورخهنأنللدأئنوكان،رهلاينوجمحهاكرهنمماوالرينة



رهناء

بلو

)1(

)2(

)3(

)4(

فظتالر!ةولكن.أولادهحتى،المدينمنيشاءش

الحعية:

غروبفإلىصاحبكثوبارتهت)ن:بالفق!رحمة

ماذافي.لجلدهئوبههو.غطاؤهوحدهلأنهلهترد.الثس!

.(13و24:12تث،27و22:26خر)،؟ينام

نث)أرملةثوبأحديسترهنألافأعرت،بالأرملةرحمة

427:1).

حياةيترهن)نمالأنهمرداكاأورحيأحديسترهنالا

.(2:6!ات)

الحارجؤ.فهرفاليرهنالمدفىيتالدائنيدخلالا

2401:تث)الخارخالىالرهناليهالمدفىويخرجيقف

.(11و

رهناء:

اسرأنيل،ملكجمواشأخذهمأناسوالرهناء،رنةجمع

الربيتفيالموجودةالآنيةوجغوالفضةالذبكلمعا

مل2)،السامرةالىورجعوالرهناءالملكبتخزاثنوفي

خضوعليضمن،يهرذاملكأمصياعلىانتصارهبحد(41:41

.(25:24أخ2أيضاانظر)عليهتمردهوعدملهأمصيا

)رو!

روجل:عين-ووجل

عيناأوااليرجلعيناأو،الفمئارعين"وتعنى

.قدرون-وادىفيأورضليمبخرلىرفيوهو،،الجاسوس

الآناياهنهاترفعحيثأ-سببئرهيروجلعيئأنوئظن

العصورزذاتياالمياه!اترتفعكانتبيما،يكا!كيةبطلبة

مريم،صىعيناهوأورضليمشرقيزالثافيالماهونبع.القديمة

مئاتيضعالابعضهماعنالنبان!حدولا،،الحذراءنبعاأو

مياهاهو6الحذراءهـفيأنهوالآنوالمرجح.الأقداممن

نأثتمما(،:133)الأولملوكضرفيالمذكرر،جحون

أكطثت!،آخرضىء،جيحرنوه،ضىء،روجلعين"

أصواتأنالا،الآخرمنأحدماالبصرمرمىعلىيكرنالم

محهومنأدونهاحمحها،ملكالجمانسحساحبتايياقاف

قريبنكاناأنهماعل!دلمما(4او:4املا)ووجلعينفي

وبقراغنثا"ذبحقدأثوياوكانالآخرمناحدماالثيءبعض

ملا)،روجلعينبجانبالذىالزاضةحجرعندومحلوفات

.(9:ا

ووح

،ا:57)كوعفيمرةلأول،روجلعين5وتذكر

؟.وكامينيهوذاشطيبنالفاسلةايخومعلى(ا:816

وأخعمحصيونلأداننيوقفالذىالم!ن"روجلعين"كانت

لداودفنقلاهاالأركيحوئاىمنبرصالةالجاريةجاعتماعندما

.(71ة71صم2)

جلم:رو

المكانوهي،الجواصىأوالقصئارون"محناهعبرى31

آخرفىمعالجلعادىبرزلاىالثريالثيئالرجل!تهجاءالذى

الملكعالوهو1،محنايمإلىجاءعندمالداودهدا!اهميقدعوا

صم2)،جذاعطئارجلأكانلأنهمحنايمفي)تاقهعند

أبثالومالنهصهارئاداودكانعندماوذلك(،32و91:31

بحدأورضليمالىداودعودةوعند.(92-:7127صم12

وطلب،الملكمعالأردنالجلحادىبرزلاىعبر،ألالوممقل

عنه،لكبرفاعتذر،ليكرمهأور!ثليمالىمحه!ذبأنالملكفه

:9133صم2)كمهاملابئا!رامهذاالملكيقدمأنوطلب

-38).

الو!ةايلالفي!وقضهرمنتر!ةكانتروجليمأنوالآرجح

قربمكانلتقعكانتأ!هاالبمضوكلى.محنايممنالثرقإلى

اعايحملالذى،الرحولوادى"منلقربه،برميناتلامن

منالشرقالىتع،برينياتلوه،روجليم311منتر!ا

عنايم.منالشمالإلىيلا25نحربعدوعلىضانجمث

:روح

،روح"كلمةاضخداميتكرر:دالكلمةالمقمود-أولا

العهدؤمرةأربمماهكةنحو(المبرلطواللفظبنفىوهي)

تنفىأابممنىشلمنثخة-المبر!ةفي-وهي،القديم

،(ا:ها8مز)أرعنسة"الىتربتوتد.6نفخ5أو

الكلمةأن!(.إغ013:100خر،ا8:تك)،رعاوالى

2)،نفخة)الىتربت(،نيومااوهي)لهاالمقابلةالوناية

غاليةفيولبههما،(3:8ور)،رع"لالى،(2:8ض

.،روحاالىترجمانالمواضع

يفولكا-فالروح:عاقلماديلاككثنالروح:لانا

غلالحة-الىالرسالةعلىتعليقه!حملا!55)،بررشن"

الكائنسبحبهالذىالمنصرهيأو،الحسمرهفعاتلكالن

ترتبط-لاولبهها،بالجاةترتبطفالروح،.حاسأعافلأ

ماكيزاالمقدسفالكابولذلك،مادكةبصورة-بالضرورة

توجهلهاولكن،لهاأجسادلاكاناتعل،روح"كلمةطلق

.وتوةوهدف
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روح

.روحاللهاانصراحةالجديدالعهدلنا!فول:روحالله-أ

،لهجصراأنفبفيوالحقنجالروحلهصبلرنوالذك

عنبوضوحالجديدالعهديحدئاكا(.،:24رو)

كلعمامحبراالئديمالحهدأنومع.،الفدسالروح"

نأالىطمحعاأ!اكثزاأنهالا،اللهعلىبئريةأوصافا

جاةوفيالطبيحةفيظاهزااللهروحعنوكتكلم،روحالله

خلفة.بصورالناس

عنالمقدسالكتابيحدثنا؟:أضىروعهاعناث-ب

له،خاضعةوهي،اللهخلفها،أرواحاهيأحلاثق"

وتأث!ها!وجردهاالوكو،أجادلهايىولكن

،222:املاثل)مح!ةمواضعفي،الرجاة

تكرنوقد(.؟238أع،42:93لو،ا:ه،أروب

قدأو،(41:اعب)للناسخادمةصالحةأرواحاهذه

ا:614صم9:23،1شق)ضر!رةأرواحاتكرن

اللهروحالناسفييكنوتد.(ا:ا.ت،اوه

الروحا!مككنأو،(41و8:9رو)بهفينفالون

فأ)لهفينقالون،الميةأبناءفيالأن!ملالذى

1)،مضلةأرواحا)يتبونالكذدةوالمحلمون.(2:2

عليحب،الأرواحهذهمثلولوجود.(4:افي

ور11،اللهمنهيهلالأرواح5يمتحنواأنالمؤفين

فيتليلةاضاراتفاك:الجددلونالالحانروح-ء

عندجدهعنالانسانروحانفصالالىالمقدسالكمالي

مكصلين،أبرارأرواح)عبارةفيكا،الجسدموت

1)"العجنقالتيوالأرواح5،(ا:223عب)

معمطلقاتتعارضلاالاضاراتوهذه.(3:91بط

بعدتفإئنا،لول!الرسولعنه!بر!المباركالرجاء

ولكنا،عاريةأرواحانكونلاسرف،الحاضرةالحياة

،السماءمنالذىمكننا"،حماو*أجساداسنلب!

.(5-5:اكو2)

كلمةاصتخماماتتدل:الألانحيااأماس-لالمحا

عل-والجد!دالقديمبحهد*-المغدسالكابفي،روح)

كذلكأنهاكا)الحياةطاقةهيأو،الإنسانحهاةأساسهىأنها

هذه!عطيالذىهروالله.(312:جامحةانظر-الجوانفي

هواللهأن!.ا(:12زك،ه:42"شللأنانالروح

الموتكدأوالحياةفيوسوا،(.01:21أورب)مجظهاالذى

كدىفيروحهالانانيشودع-اغدالروحشارقعندما-

.(23:46لو،:7أ2جا،31:همز)الله

ح!و!ةمصلرأيضاهي-عابكل-الانانروحأن!

خورأوالانسان)عياهفيوصف،ونفاجدكاوناطهالانان

روح

صلا،51:كقانظرأللروحبغقمانه،عزيمتهخورأو،قب

وبناءعب،(21:7حز،7و143:4،ا:423ص،1:ه0

روحهانتحئتقدثأنه!رصفلثاطهالاناناستعادةعندفإنه

،:4527تكانظرأروحهفيعاضتأوروحهاليهرجتأو

!اروسايةتياموسف!،(03:12صم15:91،1قنى

!.(ه8:هلوا،روحهافرجعتا:بالنولالموتمن

روحاعطاءكأنه،باللهالصحهحةعلاقافيالحياةتجد!دروسف

وو!ف!ما.(7:6رو،36:26،:91ااحز)جد!د

ش))أالمنضحينهـلروح)جاءبأنهالمتمراللهنعمةعمل

1)يخهدأالمؤعنروح2تترالمسيحيةالثركةوز(،57:51

.(7:31كو618:1،2كو

درات-لليالضرورة-تتود،للروح"التيالأيةوهذ.

فالانسان.والجدكدالقدبمالعهدإنفيوالروحالج!دبينايناقض

2)ه!تدنىاأنمنهمالكلويمكن،وروحجدمنتمكون

كو1)مقدصئاككونأنمنهصالكليمكنكا(،7:اكو

ا!قي،الخعىهى،الجاةأساسهىفالروح،(734:

الحارجة،الصورةصوالجدأما،الداخليةالذاثهى

يهلكأنككنكا.(262:!ع)،عيتروحبلونالجدوا

كونانوككن.(5:هكو11الروحوتخلصالجسد

،5:3كوا)،يالروححاضزاولكنبالجدغلايبا"الضخص

.(:ه2كو

لو(،8-3:ه)ورحناانجيلفيالواردةالعباراتأما

كلالحةالالرسالةوذ،(41-8:3)رومطالىالرطلة

تممزمووالروحالجدفي!اا!زفإن،(4:12-5:62)

الله،ك!يالانغصالصاءمافملفيوقوتهالانانارادةيين

منالانانمكناللهروحكنحهاالتيوالقوةوالارادةوالحياة

الله.روبدهما!ل

،هالروحوه،الحرفابينفزقالمقدسالكمابأن!

الهدففهموحفظه،المكوباللهلنامرسالظاهريةالطاعةبين

كر2862و:227روصةانظر)القلبومن،المحبةوفي،منه

:36-8).

ضي،أسبفأمر.،النضىوا،الروح"بيناكضأط

وكلصة،روح"كلمةتبدو-القديمالعهد!-الأحيانبعض

تبلواخرىاح!انول،(62:9)شانظر)قرادخين،نفى"

،57:ها)شانظر)مترادخين6قلبو)اروح"الكلتان

الطملهى،الروحاتبدرأخرىمواضعوفي(.2.:5دانيال

وجودعنالنلالج،الحيفالكاثن)هابفساأما،الحياةق

.(:27تكانظر)الروح

علالانانللالنظرةتبمر،الجد!دالعهدزصاضعوثمة

الروحياحبار،وروحجدمنعكرنثناركالنأنهأطس



حرو

.(47و:46الوانظر)ترادفينييدوانبلششابينوابفى

كا"لنأنهالإنانعنالحديثمن!دو،أخرىمراضعوفاك

الأولىتسالونيكيفيالواردة!ثلعارةكانتوإن،ثلالى

يتكلمكانبرل!الرصلأن-بالضرورة-تحنيلا(32ة5)

العبرانيينإلىالرسالةفيجاءماأط.الانانفيأقامئلالةعن

يحبأنهعلى!دل."والروحالنضمفرق"عن(4:12)

يع!رماوكثيزا،صعباهذابداو)ن،والروحالقسبيناممز

التحتى،الجانبو"،الفوقيالجانبابالقولالفارقهذاعن

اغاءمنطقة)ضهاالنفىعنفبقال،الواعيةالأنانجاةمن

صىالروحأما،المادىلمالحامعالان!انمناللامادىالجانب

الله.معلقائهصنطقة

،(1وه2:41)كررنثرسإلىالأولىالرطلةكقجاماأما

!أثرلمالذكيأى،الطييالانسانبينوضرحبكلفيفرق

اللهبروحكقادالذىالروحىوالانسان،القدسالروحبعمل

.(91يهوذارصالةأيضاانظر)

!الروح"منهوممع:الإنانليالجوهرىالكمان-رابعا

مصدراأ!اهي،الروحافإن،الانانحياةكأصاس

كيانجوهرهي،الروح"أنأى"،والارادةالبميرةو!ركز

،روح)لكلمةالكثوةالاصخداماتيعللماومذا.الانسان

تنبه،)أنالانجانلروحفيمكن،والجد!دالقديمالمهدكألط

تهجأوه1،(41:8تك)أتزعجوا(،وها:1عز)

نأكا،(9ة6خر)تصنرأووتنحق،(ا:47لوا

تقي،)والروح،(264:امت)،لطالررح"

متكبرأوالروحطويلالانسانيكونوقد،(203:تث)

ويكم.(:53ت)بالروحعسكيناأو،(7:8جا)الروخ

وروح،(25:28أم)روحهعلىسلطانللانسانيكونأن

،(26:!)ش))يهوتكراللهمخوت!عىايىهيالانان

ور)المؤمنلروحيهدالذىهوالمزمنفيالساكناللهوروح

يشطربالحريأوروثرأنالانانروحيشطيعالمفىوبهذا

موسروحللبحضيكونأنيخمكن،آخرإنسانروحعل

لو،اوه2:9مل2)!طياروحأو،(2وه:1117عد)

1)لمالطروحالانانعلى!يطرأنيمكنوباثمل(.:17ا

.(:133حز)الكذبةالأنجياءروخأو،(212:كر

-كثرةأشياءثمة:الانانعلالسائدالمزاج-خامسا

جوهرفيالانانروحعملبهانصفأنيمكن-رأينا!

اصخدامنحوصغرةالخطوةتصبح،الوصفهذاومن.كيانه

الداممم،توجههأوالانانعلىالائدالمزاجوصففيأالروح"

روح)أو!سانحةروح"للإنسانيكونأنيخمكن

عد)"كيرةروح!أو،(91وا:618أم)،مثواضعة

القدسالروح

روحاأو،(ا8:هرو)،عبودلأروحاأو،(5:41

.(34:9نث)،حكمةروح5أو(11:8رو)اصبات

العبرية،اللنةقأنه،المقامهذافي،بالملاحظةجدورهوومما

روح"فيكا،الصفةعنلبعب!اليهالمضافيتخدمماكيرا

بط1)،الرديعالروحانحادلالتى(ا6:غل)،الوداعة

عن(8:ها)روميةإلىالرسالةفينقرأوعدما.(3:4

روح"عن(17:1)أف!الىالرمالةوفي،،التبنيروحا

،الروح"تعنيهبماالجزمالجسورمنفيى،،والاعلانالحكمة

روح"ويخحهالانسانروحفي!كنالقدسفالروح،هنا

.(:7اقي2)،والنصحوالمحبةالقوة

:القلىسالروح

القديم:العهدلياللهروح-أولا

أوأاللهروح5ذكريتكرر:عامةبمورةعمله(1)

لاولكن،القديمالحهدأجزاءجميعفييهزا،الربروح"

عنمتيزأقومالقدسالروحأنبوضوحالقديمالعهدرزكر

أحداثأطسعلالاجم!ءالمفهومهذايظهرفلم،والابنالآب

روح"يوصف،التديمالعهدوفي.الخمسينوورمايج!د

اللهروحلأنه(511:امزانظر)"تدوس"بأنه،الله

تاجالانانوفيالحيقةليالفعالةالجويةالقوةومر،القدوس

الحليقة.

-،ورف5البدءفيأاللهروح"كان،الطبيعةعالمففي

الخربةالأرضعل،الغمروجهعلى-عهعلالطائرف2؟

-فالروح.الجظملمالعاهذاظهرالحراليهذاومن،الحالية

،الحواءهذااو،الحدمهذامنأوجد-رالحياةللقوةكصدر

أكلب)ويجددهايحفظهاالذىوهو،الجقةالخليقةهذه

!)"المحسالروح5صو،(33:6،401:03ص،334:

.(النيقوىالايمانقانونفيجاء

نفخوا،الأرضمنتراباجبلهفالله،الانانجهةمنأما

فروح،(:27تك)،حيةنفاآدمفمار،حياةنحمةأنفهفي

اللهفروح،الانانجملكهاالتيالفر!دةالقوىصمصدرهوالله

،(32:8أ!رب)الانانعقلمصدرهو،القدورنسمةأو

،(28:3خر،41:38تك)ومواببص!تهمصدرأو

الحرييةوحنكته،(36خر)بصئيلحالةلي!الفيةومهاراته

التضاةفيبدت؟وابطولة،(3409تث)كثوعفي؟

،(3:28مل1)سليحانفي؟والحكصة،(ا:ه3قض)

والأياءلثعراءالامجاءفيتير!والأديةالديةوبصرته

،22:24مل23:2،1صم92،2و2رهأ:17اعدد)

البارقوةفيتدو؟طهارتهوفي(9و:48دانيال،:هااحز

143



القدسالروح

حز،ا.63:)ئى،ا51:امز،9.2:غ)وتوبته

.(121:.زك،36:26

نأنترفىانأطلاتاككنلا،الأتوالهذ.ضوءوفي

الآثخاعىبحف!ضابااللهأوصلهالذىالردهـ،الروحا

هو(61:41،81:01!م1،:923ئضأالأضرار

حتىولكناحاشاه،دنحونةرصالةلانجاز،القدسهـالروح

هوت،الحسدأوللكذباباسيدفعالذى،ءالردىالروحا

لرثر:شوللهذكرنامما،أغراضهوينفذ،خليقتهلأنهاللهصيطرة

ومختاللهخيقةأى،،اللهضطانهرنفسهالئطان)نه

سلطانه.

عصرفذ،مبكرزمنفذأنهنرى:اطلاصلمعمله-لي

نجدون،شبهخلاصفيالحاكلموالربروحكان،القضاة

علىوأعانهم،مغمورينأفراذاالربروححرك،صابقاعداد

اسرائلفخلضوا،الفذةالبطرلةأدالمنراثحةبأعصالالفيام

صم1،ا:46،ا:92ا،3:،1تض)أعدلهممن

شحبهلحلاصوالملركالقضاةعلىيحلالربروحككنلمو

كانواالذين،والأنبياءالر!لينفيالماملهوكانبل،فحب

لاصرائيلوصلتطر!هموعن،البالىاللهارادة!نقلون

حز،232:صم2)للخلاعىأوللادانةصواءاللهرسائل

النيالبارةتلكملاحظةمع،8ة3ميخا،41و321:،2:2

!تولهكذا5:)رمياونجوة،)ضحياءنجوةفييهزاتتكرر

.(،لرب

أمناء-اللهمنمموحبنكانواأنهمركم-الملوككنلمو

وفد.اصرا!لفيوالمدالةالسلامحفظعلىقاثر!أودأثضا

)ريا)للسعصتعدكنغي!الرقابصلبالعبالأنياءوجد

شا)برسالهم!ؤمنأحدلاأنهمنوضكوا(،71:91-23

!رجدأن،الخلاعىفياللهقصدلاتمامبدلافكان،(ا53:

وممسوح،والملكوالكاهنالنبىصخصهفييجمعشخص

الفريد،المحأو،المسياوهو،فريدةبصورةالقدسيالروح

لهضكونالذى،(ا:اااش)يىأ!لمنالنابتالغصن

،ا:42،:112)ش)ملئها!لفيالقدسالروحموابكل

لأنه،اثالىوالملك،المثالىالبيالمحكانوهكذا(،ا61:

.حدودبلاالقدسبالروحمسع

الروحيخكي،المشامجيءعندبأنهالقديمالحهدويتنبأ

)اشالأرضيحىالذىالمطرثلبركلعلىالقدس

.(37حز)اليابةالحظامتحىالتيالجاةونسة(أ32:ه

يسمحونيخجحلهم،انستلوبالقدسالروحانكابوجغكل

مز،952:ا))شالفورعلىكلشهويطعونالله!وت

رحاءمجردالقدسالروحلمصرالرؤياهذ.وظلت.(431:51

القدسالروح

القدوساللهروحوأحزنواالثحبتمردضد،اسرأشلتارعق

مذايتضقولكي.(ا63:.)ش)عدوالهمتحولحتى

بنلاله:هويأقأن،المتجلاللهيفعلأنيلزمكان؟الرجاه

،الجبالتثزلزلحضرتكعن.وتنزلالسواتصقيتكا

.(641:)نىأ

الجديد:العهدليالقدسالروح:لانا

متدمة:-أ

هي،الروح"علللدلالةالمتخدمةالبونانهةالكلصة

بممنى"ير)الفحلمنالمشتقة(أهه*!ه،"نهوما

ية.العبرلط،روح)كلمةبقتطافهي،،!فخاأوايتفسا

وهـروح،،اللهروح5:عباراتالجديدالحهد!ونجد

المهح،روحوا،كوعروحو"،الآبروحوه،،الرب

الباراتهذهوبعض.فقط،الروح5أو،القدسالروحوه

تردلافبيما6الهامالفارقهذامعولكن،القدبمالعهدفيوردت

الاالفدبمالعهدفياندسهروح5أو،الفموسروحك"عارة

منوالتينالثالثالأصحاحوفي،والخسينالحادىالمزمورفي

!.الجديدالحهدفيعرةثمانينمناكلتردنجدها،)ضحياءنبوة

أل!كم،روح5:مثل،جديدةعباراتالجديدالعهدنيترد

روحوه،(،:6كل)،ابنهروحوه،(02ا:.ت)

1،ا:91في،8:9رو)،المبحروح5أو،المحكوع

كل)،الباراقيط)أوالآخر،الممزى"أنه؟(.ا؟:ابط+

.(26-:16ا4

:والروح!وع-لي

عنفنقرأ،القدسالروحمنخاصبنحركالانجيلعصربدأ

منيخلءأمهبطنهـمنأنه-للساالابق-المعمدانيرحنا

أدركالروحمنوبوحي.(8.واه:الوا،الندسالروح

الويموعالطفلشخمىفيالماظهورالئيئحمعان

مريمفيبهحبلالذىأنليوصفأعلنالملاكأن؟.(22:ه

تأ!دتوبذلك،(أ:002ت)،الفدسالروحمنهو"

ت)،القدسالروحمنحبلىوجدت):الابقةالمبارة

يحلالقدسالروح):مريمللحذراءالملاكتالوهكذا(.81:ا

كدعىمنكالمولودالقدوسأ!ضافلذلكنطلكالعلىوقوةعالك

بلابهحبلالذيهووحدهاللهفابن.(35:ألوا،اللهابن

منليمتمدجاء،عمرهمنالثلالينفيلهوعكانوعندما

فولدالقدسبالروحسعوعحبلوكا،المممدان!رحنا

الفدسالروح-المحمودتعند-عليهنزلهكذا،،فدوط"

ت)الفدوسالميابأنه)علائا،حمامةشلجسهةجثةا

هنهالىص!كانبطرسلالرصولعل(.3:22لو،؟3:6

،الناصرةمنالذىيوع"عنللأمالأولحدثفيالحادثة
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.(:38ا.أع)،والقوةالقدسلالروحاللهمحهكيف

يتكلماللهأرطهالذىلأن5:دالقولذلكيلىروحناوك!

.(3:34ور)االروحاللهيعلىبكيليسلأنه-اللهبكلام

وخدته.سوعحياةفيواضحةالقدسالروحتوةوكانت

حيثالبر!ةالىالروحأخرجه،مباثرةالماءمنصحودهنجعد

:-ا4لر،13و:12امرقى36-ا3:ت)ا!ربواجه

ىأ،الأخ!آدم"باعتباره،الفدسالروحبقوةوك!،(3-

الأر،احاخراجعلتدرتهالربنسبوتد.الكاملالانسان

كانوهكذا.(أ:228تأالقدىالروحالى،النجة

الماكينليبئرالقدسالروحمحهفقد،لتعيمهبالنبةالأص

.(:418لوأبالاطلاقللصأصور!ويادى

تلكمنينهرونالناسكان،الأرضعلىهناخدمتهوطوال

،(312:مرقى)،نحتلانه5قالواخى،لهالنىالححيةالقوة

،ططانلهكمن!لمهمكانلأنه،تحليمهمنتهوا5؟

لحاجلألهشجاهلآأجافاللوكان؟.(2ا:ا)مرتى

وبهطمرىانه"عنهابعضتالحتى(431:وو)الجدية

جولةمنالبحونرجعوعندما.(8:48در)،ضطان

.(21:ا.لوا،بالروحيوعظل5،ناجحةكرازية

اللههركوعكان)ذا:الزالهذاابحضيسألوتد

خدمته؟لاتمامالقدسالروحتوةالىحاجةفيكانفلماذا،الابن

فيأخذهالذىالكاملناسرتهالىالجوابمنجانبوووجع

الايةتدرتتحجبنلم،اللهكونهناصتهمنيتللنلم،تجده

فيوع،اللهررحعلىمحتعذاعاكأكاملكانانفهو،ناصت

و!ولهذا،فيهالحالاللهروحعلى!تدكان،اناناصار)ذ

الله،روحسحهالذىأى،المشادورأخذ،الحلاصتدثوفي

يكنلمفهو،المطلقالالهىلسلطانهمدركاكانالوقتنفىوفي

الحقأبل،،الربتولمكذاا:يقلفلم،الأنبياءكاثر

.،لكمأقولالحق

:اللاطعلالقدسالروححلول-ء

القدسالروححلولبينالمعصدانروحنارلط:مقدت)1(

بهذاالآخرينصيعصدالميحأنوبين،مبهبكليوععلى

لأعمدأرسلنيالذىلكنأعرفهاكنلموأنا5؟بقوله،الروح

صذا،عيهم!تقرانازلأالروحترىالذىلىقالذاك،بالماء

حادثانوثمة.(:33ا-س)،القدسبالروحيحمدالذىهو

المسحهذاامتدادعلتدلان،الأمواتمنالمسهحقيامةأعقتا

باشرةالقامةعقبأولاهماحدثت.النلابذكلالىبالروح

،القدسالروحاقبلواا:لهموقالايلايذفييوعنفخعندعا

فيعليهمالقدسالروحمجلولافايةوحدثت.(0:222ور)

نأييدو،الحادثتينهلأفيبينولتوفيق،(2أع)الحينروم

م!ففخالربوكأن،الثانيةالىتحوكانتالأولالحادثة
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وبذلك،،القربالمقبلفيالقدسالروحضقبلونا:قاثلا

الخسين.يوميمدهمكان

بالغأمرالحسينورملطحدثما)ن:اطسينووم)2(

ايجد.!حدثعحاالفداءتارغفيأهميهفييتللا،الأصة

-س)،!نناوحلجسذا5(الابنأقنوم)الكلصةصارفكحا

الىمحهميكثالتلايذعلىالتدسالروححلهكذا(،41:ا

ألنةظهرت5فقد.(17و:16ا4رو)فحموككنالأبد

واتلأ.نمواحدكلعلواسكرتنارمنكأنهانقسمة

ذلكزوكان،(4و2:3أع)أالقدسالروحمنالجيم

فالروح1،الاقيازهذافيفصيبهمنمؤمنيحرملنأنهعلىالدلهل

كو1)،ثاء!بمنردهواحدلكل"!سم،الواحد

وقتفيوفردكةباعيةعمةالقدسالروحفعطة.(اا:21

فها.فردلكلأنا؟،الكي!ةلكلصى،واحد

الكرازةفيضرعوا،القدسالروحمنالقوةالرصلنالو)ذ

فيصاكنينالماءتحتأمةكلمنيهودهناكوكان،بالايخل

،الغربمنالروصاننالىالشرقمنالفريتنعن،أورضليم

بلغته،!تكلمرني!حهمكانواحدكللأنالجميعفبى"

بطزسعظةحمعرا!اذ.(12-2:6أع)،اللهبحظم

،واكمدرابنرحكلامهقبلوا5،القدسالروحبقوةالممسوحة

.(241:أع)أنفسآلأفئلاثةنحواليومذلكفيوانضم

عل!محبزاطلقما-وبدأ،الميحبةالكنيةؤلدتومكذا

عنالبىروئبلبهتبأماوتحقق،،القدسالروحعصر5-

يوعالربقول!ق؟،(92و:28ورز)الروحانكاب

لو،31:11مرق!)فيهمالمنكلمهرجكونالقدسالروحإن

21:21).

المسيحبهعلميخحا،القدسالروحعنالأقوالأوضحونجد

(71عى-41ص)-سخاانجيلف!،الروحامجيءعن

!نأنهو،للروح"الأطصىالعملأنالربأوضححيث

حدثعاهووهذا.الميحبتمجد،الحقفيايلاميذأذهان

فبكرازة،الرسلأعمالسفركلوفي،الخسين-سمنينمائا

خطيةعلنخسسانقلوبكافت،القدسالروحبقوةالرص

.(2:37أع،:8ا6ور)ديونةوعكبروعاله

التياياريخيةالحركةأن،الرصلأعمالسفرشونعرف

بدأت،الجاممةالكنيةصيسنأالوأدتالخسينيومفيبمأت

قيادتهتحتوظلت(8وا:هأع)القدسالروحبمعمودية

الميزةالعلاتهوالقدسالروححضوروأصبح،وصلطانه

الخصىالىالمثريخبىالقدسالروحوقاد.الميحيللمجتمع

8:92أع)،فيبسالربروحخطفائم،الحثى

كرنيليوسالىوتادهبطرسالقدسالروحكئمكافاوفي.(93و

منالقدسالروحطلبكا(.12:ا1،:91ا.)قيصريةفي
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اليهدعاماالذىللحملويرنابابرلىتفرزأقأنط!ةفيالكنهة

نتجتاييالماكلأعوعىلحلالكنعةوأرضد،(:132)

يولىالروحكدعلمو.(إ:592أع)لغكرازكماعن

لانعلىحذر.كا.(:6ا6اع)ييثينيةالىيذبالرسول

،02:23أع)أورضليمفية2!لرالهودمقا!دمنأغايوس

القدسالروحانأفسىممنيسةفيخبرلىوقال.ا(ا:12

.(02:28أع)الكنيةل!عواأساضةيخهاأقاعهمالذىهر

اننصتىذلكلكل.الكنائىلكلذلكقالأنهفيضكولا

العمرأما،،القدسالروحعصر"الكنيةعصرعلنطلق

ي!وعلأن.بحدأعطيقد"الفدسالروح!كنفلم،ال!ايق

!بجذاكبكلوالفارق،(7:93رو)،بعدئخدفدكنلم

يوم!دوعمله،الخمينورمقبلالفدسالروحعمل

الحمسين-

بولى:رمائلدالقدسالروح)د(

عنللتطيممعالجةأوضحعلىبولىالرصولرسلاللتحتوى

سفرتعليممعفبايوافق،الجديدالعهدفيالقدسالروح

مجمع،القدسللروحبارزةمكانةيعطىالذى،الأعمال

تىا)الروجةوالقوةالقدسالروحموهبةبينبولسالرسرل

ض1)والقداسة(ا:6تى1)الحيقوالنرح،(ا:ه

جهةمنأسا.(2:13تى2)وايكري!،(8-:44

الروحيخطئوا،يحتروهاألاالمؤمينأو!ىضد،النبوةموبة

فيعيتعليمكلبذاجة!لواألاأوصاهم؟(.5:91تىا)

كذلكليسحضقتهفيهوبيما،القدسالروحمنبهمرحىأنه

عنأيثاءبعضبولىالرصولويكتب.(2وا2:ض2)

حتى،آخرمكانأىفيالوضوحهذابمثلتذكرلا،الروح

ك!هدالقدسالروح)نفيقول،جديذا)علانااعنبارها!كن

بهالذىهوو)نه،(861:رو)اللهأولادأنمالمؤنينلأرواح

.(8:26رو)،الآبأبا!ا"!دعون

الرسولرسانلفيالفدسالروحالىالإثاراتومحظم

ثمرحياتهفيقيظهر،الافسانروحفيعملهإلىتثصر،بولى

والايمانوالصلاحواللطفالأناةوطولوالسلاموالفرحالمجة"

الفضاثلهذهوكل،(23و5:22غل)،والمففوالوداعة

كو1)للروحيكلامنهوتجعلالمؤمنحياةتزلىالي

أقامالذىروحكانإن5:القيامةرجاءأيضاوناك،(361:

الأمواتمنالمشحأقامفالذى،فيكمسابهاالأمواتمنيوع

ور)،يخكمالساكنبررحهأيضاالملالةأجادآسيح!

روحفيالقدسالروحدلعنبولىالرصوليتحدثوحين

،،الروحابكلمةيقصدماذامعرفةالهلشليى،الافان

و!رز.اللهروحتأثكلتحتالانسانروحأماللهروحمووهل
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،حوالروالجدبينفهايقابلالىالمواضعفيخاصةبصورةهذا

الج!د،ضدوالروح،الروحضدلتىالجدلأنا:مثل

منالخاطىءالضيفالجانبهوناوالج!د(،5:17غل)

الر!ةالروحأنهعلى،الروحائفسرقدييما،الثريةالطبيحة

:أخرىوبعبارة.الجدضدصراعهافياللهروحيدعمهاالتي

ييونالذفىهمالجسدضدأرواحهمتصارعالذ!نإن

أخرىمقابلةتوجدكا.(ه8:رو)،القدسالروححسبا

حيث(2و31:)كورثوسفيالكنيةالىالأولىرصالهفي

،،و)الجسديين،هـالررحيينبينبولىالرصرليفرق

أما،الاقطةطبيحتهع!تتلطالذىهو(الجصديوه

بالروحالمنقادةالجديدةالطيعةحمسبيحياالذىفهر،الروحي"

مغا،!ملاناللهوروحالانسانيةفالروح.لهوالحاضعةالقدس

الروحعليهي!علرالذيالان!انهوبالروحالمشلءفالانسان

ويقمدالقدسللروحيخقادحياتهجوانبكلفيإنهحتىالقدس

نيوفرحوصلامبر5هوالذىالملكوتفي!واطنفهو،عيه

بالرجاءءتملىانانأنهكا،(:17ا4رو)،القدسالروح

.(:13ا5رو)التدسالروحبتوة

الذىبالخمرتكروالا5:المؤمنينبولىالرسولويرصي

الهلومن،!58:1أف)،بالروحاتلأ!رابل،الخلاعةفيه

أيضاعل!مالهلمنأفليى،الخمورالئخمىمعرفةاباسعلى

الذىالمزمنحياةفيالقدسالروحمجدثهالذىالقرقيدركواأن

؟القدسالرو!قرةبل،المدمرةالمكرقوةلا،عيهتيطر

أعتقنىقديوعالمسيحفيالحياةروحنامرس"أنومع

نأإلا،(8:2رو)"والموتالخطيةناموسمن(المزمن)

إلىوبيذفىناموسبربأعضادفيآخرناموصا"فاك

.(23-721:رو)،أعضا!قالكائنالخطيةناموس

الخطية،ناموس،الماكرالث!ر!رالناموسهذاقوةمنوالخلاص

.يالكماليخادونالذينالمعلمينبعضيظن!خاطفافوريالش

الروحبينبولىالريولحقدهاأخرىمقاللةومناك

غل-المكتوب)،لنامرسمتناإذالآنأما):والحرف

الناموس)االحرفبحتقلاالروحبجدةنبداصرنا(2:91

عهد"خادم)نهنفطعنويقول(.7:6رومية-المكنوب

لأن،الروخبل،(المكتوبالنا!وس)الحرفلا،جديد

لأنيى،(3:6كر2)،يحىالروحولكنيتلالحرف

ور-،روحىالاموس"لأناروحيةقيمةبلاانمرس

الإنانيتيمبه،لللوكناموضاباعتارهولكن(،741:

-فالإنان،،الموتخد!ة"هيفخدته.اللهأماميتررأن

معرفة5إلايحطيهأنالناموسك!طعلا-خاطيءلآنه

لمماوهو(.3.2:رو)الخطيةعنيخلصهلاولكنه،،الحطة

ضدوالرو!،الروحضدفاباموس،التهودصنيدركه

ماتقد،بالايمانبالميحواتحدبالروحتجددوالذى،انموس



القدسالروح

للفلاطين:الرسولشيقول.للخلاصكوسيلةالناموسعن

.(5:18غل)،اباموستحتفلستمبالروحانقدتمإذا"

الروحاعنبولىلالرصتمليمعنحدكنانختمأنوقبل

فالروح،والكيةالروحعنكلصةلقولأنبدلا،،القدس

الكيةمميزاتإحدىهيالى،الجامحةالوحدةرباروهو

بولىالرسولفكرنتأملأنفابناويجدر(.4:3أف)الحمميما

-ا:212كر1)بالجسدالكيةتهه،الصددهذافي

لأننا5:الجسدهذاحياةمصدرهوالقدسفالروح.(27

صقيناوجميفا..واحد-سد!!اعتمدلاأيضئاوإحدبروححمينا

هيالفدسالروحومواهب.(21:31ص1)أواحذاروخا

بعضهممجبوالمؤفون(،41:21كو1)الكنيسةيانلأجل

الطالروحفيضركةولهم،(ا:8كو)الروحفيبحفا

الكنيمةوتكون.(3:3في)يالروحاللهو!بدون،(أ:2

،(2:22أف)،الروحفيللهمكنهامغا"مبيينمؤمنينمن

بلبحبرلامكتوبة-المشحرسالة"الكنشةتصبحوهكذا

.(3:3كر2)!الحىاللهبروح

:الأخرىالجدلدالعهدرسائلليالقدسالروحعنالحليم)ء(

أضهاالا،القدسالروحعنكثيزاتتكلمالرصائلصائرأنومع

ثدةاكدوقد.بول!الرمولبهعئمماالىالقلبلإلاتضيفلا

الوحىفيالقدسالروحدورعلىالعبرانيينالىالرسالةكاتب

،المقدسالكئابمنقولأيقتىكانفحندعا،المقدسبالكتاب

يقولهفما،باضرةالقدسالروحمنبأنهإليهلوكانماكثبزا

،3:7،9:8عب)القدسالروحيقولهمامو،الكاب

إنالمثهورالقولنفهمأننستطيعذلكضوءوفي.(ا:ها.

..والروحالنذلىمفرقإلىوخارقة..وفعالةحةاللهكلصةأ

هذهوللكلمة.(:412عب)،ونياتهالقلبأفكاروممبزة

الذىوهو،بهاأوحىالذ!اهوالفدسالروحلأنالقوة

الرصولقوللاحظاومجددهميطيموضهامنيبكيتيستخدمها

أفسس-،الروحسيف5بأتهااللهكلمةعنبولس

روحأ)نبقولهالفكرنذ!بطرسالرسولرددوقد.(6:71

والأمجاد.للسيحالتىلامبالآ"ضاهذاالأنبياءفيكان،المشح

الرصالةكاتبئل-نجطرس.(أا:ابط1)،بحدهاالتى

لا،الالهةالأضاركنابةفيالأولرية!طي-الحبرانيينإلى

بمثئةقطنجوةتأتفلم5:القدسللروحرر.،البثرىللمامل

الروحمن!وتينالقديحوناللهأناستكلمبل،)نان

.(21:ابط2)،القدس

إنه،الكفارىالمميحمرتعنالعبرانونالىالرسالةوتقرل

قدمفقد،(9:41عب)هعيببلاللهنفهتدمأزلمطبروح"

فيالآبضدمتسا-الحيرايةكالذبائعول!-طوغانفه

محى،روح"بأنهالميحعنبولىالرسولقوللاحظاالفداء

القدسالروح

.(4ا:ه5كوأ-

عن-الرو!اسفروهو-الجديدالعهدأصفارآخرويتكلم

القديم،المهدنبواتفيالروحدورالىالنظروجهةمنالروح

يومفي،الروح"فيكان-الفديمالعهدأنبياءثل-فالرا!

يقولهما"هيللكناضمحبهااييورساهدله(،01:ارؤ)الرب

13و92،3:6و16وأوا2:7رؤ)،للكناشالروح

،(01:ا9رؤ)،النبوةروح"هىيسوعوضهادة،(22و

فحالذىالروحنضههو،للأنبياءأوحىالذىالروحأنأى

أعطىالذكيأضاوهو،الأمورهذه!وخائيرىالتدرةالملاك

عبذا"الملاككانولذلك،وكتبها-ساهاأنعلىالقدرة!وحنا

جحة"الىمرازاالرؤ!اسفرودير(.ا.:91رؤ)،ورخامع

جعة،5والعدد(.56:،:ه31،4:،4:ا)االلهأرواح

ولا.الكبةفيعملهكفايةوفيذأنهفيالروحكالالى!مز

إلىصونهيضمبل،فحبالكنيسةالىالقدسالروحبنكلم

.(22:17رؤ)،تحال":للسيحالقولفيالبهشةصوت

:واثلوثالقدسالروح)و(

،5111:مز)،تدوس"اللهروحأنالفديمالحهديحلن

الأقانيماأحدأنهفيكرلاولكنه(،1واا63:.)ش

!حناولا.الكنشةتاريخليهامثورلهتعبيروهو،،الثلالة

هذالكابةالأصسىولانالعبارةهذهسىباختصارنتاولأنإلا

الله.عنالمفهرم

الروحالىكومابهل!القديمالحهد)نالقولمنىوليى

الغدبم-العهدفي-القدسالروحأن،متميزكأقنومالقدس

تك)،اللهروح5هوفالروح،غامضةروحيةقوة!دو

روصفروحهفإن،ذادكيانلهإصائيلإلهولأن(،2:ا

،الحياةوابوباعتباره،6يبةذعمالبأويقرم،ذاتيةوصافبأ

أذهبأفى):المرنمو!سأل.و!كركويحىوررثديهينصو

،(:7ا93مز)،؟أهربأينوجهكومن،روحكمن

اللهيوجدففاك،،اللهروحا-سجدحيثأنههذاومعنى

شإ)اصاثيلممردحزنقدالقدوساللهروحأنكا.بخصه

:6301).

وعدكان،القدسالروحضخصيةعنالأفرالهذهضوءوفي

فإن(:617!وحنا)كهمانطلققىبأنهلتلاميذهيرعالرب

هوالذى(اباراتيط)،آخرمحزئا"لهمصصلالآب

يتفقعوعدوهو،(62و41:61يوحنا)،القدسالروحا

يصوعالربأنوحيت.القدسالروحعنالقديمالحهدنعليم

الروحاأنذلكفممنى،تلاميذهمعضخصيةضركةلهكانت

مثله،أقنومايكونأنبدلا-علهسيحلالذى-،القدس

عدماالكافيالضاءلهممجلبلا،باباراتلط5الوعدكانوالا

الأمورهذه!همونيكونوالمذلكومع.عهمصيدهمحل2
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عليهالثجديف-القدسالروح

اختبروا،الحسينرومجاءلماولكن،الحسينورمتجلتمائا

خانيايهمأنبطرساضطاعحتى،القدسالروحوجودعميا

لدانسعلى"!كذبلموأنه،القدسالروح"علكذببأنه

روح"تجربةعلىاتفقاوامرألهوأنه(4و5:3أع)،اللهعلى

الذىالربعنمتميزاعنهبطرس!كلمكا(.5:9أع)،الرب

عنوجلىيوعارتفعالذىالآبوعن،الصاءالصمد

.(2:33أع)القدسالروحموعدفهأخذوالذى،يمنه

للبهسةبول!الرصلبركةفيبوضوحقانيم19ائمكاللهوظهر

الله،وعبة،المسيحيوعالربنعصةا:كررنثوس!

(ا:314كو2)اجميعكممعالقدسالروحوضركة

يسرعالربأمرفيفنجدهاالثالوثعنعبارةأوضحأما

والروحوالاينالآبباصم"رومنونمنيعمدواأنيلايذه

والابنالالي5بأحماءولبى،(28:91ت)،القدس

الواحد.اللهفيأقانيمثلالةفهم،القدسوالروح

خاتما:)ز(

فيأفنومالقدسالروحأنجلاءبكلالمقدسالكتابيعلن

منأقلولكنه،الملائكةمنأحمىمخلوفاكاءشاويس)اللاهوت

لان،الابنومعالآبمعواحدوهو(،ريوسآزعم؟،الابن

وفي،الحيقةفيدررهالقدسللروحوكان.عنهمامتميزاكان

فيثورهوله.حياةنعسة!هاالتىالخلاثقفيوبخاصتحفظها

الذىوهو،الخلمىمجىءعنللأنبياءأوحىالذىفهو،الفداء

وحل،ملئهبكلعليهواستر،انحلصع!حالممنالرتتفي

واحدةكيةالمؤنينمنوجعل،الخسينيوملطايلاميذعلى

الذىوهو،للصسيحلتئهدالقوةيمنحهاالذىوهو،جاسة

يؤمنالذىالانانقلبيجددالذىوهو.الحقكلإلى-سثدها

وهو.!ياهومطهرا،لههيكلامنهجاعلأفيهويكن،بالمح

يمينهوكا،والثطانلموالماالجدضدصراعهفييينهالذى

الأمواتمنيسرعبهاأقامالتيوبقوته.الصلاةولطالبادة

ور)المسعحمجيءعدالمحينالوقتفيالراثد-شالقديينسيفيم

عليه:التجديف-القدسالروح

الربضفاءبمناجة-تغغرلاالتى-الخطيةهذهذكرورد

!سوعقوةالفريرنفنب،الأخرسالأع!ىللمجنونيحوع

الثاطينيخرجلاهذا:قائلينبملزبولالىالثاطينإخراجفي

لهم:وقالأفكارهميوعفطم،الاطينرئي!يحلزبولإلا

كبعلزبولأنابهت!ان..تخربذاضهاعلىمنقمةمملكةكل

بروحأناكنت)نولكن..يخرجونبمنبناؤآفأالثهافيأخرج

.،اللهملكوتعليكمأقبلضد،الئاطينأخرجالله

لاذاكاعلىابقةنالم!لكة،مزدوخاالم!يحجوابنكان
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السجنليالتيالأرواح

ثمأالشاطين)خراجفيأبنلالهمنجاحنرونكعفثم،لبت

وأن،للناسكفرلنالقدسالروحعلىالتجدفأنلهمأعلن

الروحعلىقالمنوأما،لهكفرالانسانابنعلىكلمةقالمنا

21:22ت)،الآقيقيولالمالحاهذافيلاله!فرفلنالقدس

-ا:هاالو،03-3:22مرتىأضاانظر،34-

.(1.أ:02،2

!ميءأنالمحتملمنكانبياأنههوذلكفيوالبب

يعرفراأنيجبكانأنهالا،وعصلهالمحادعاوى!مالفرييون

!نهرجأنيقدر،القدمىالروح"أنالقدبمالعهدأضارمن

اليدخطةأى،وعمدمعرفةعنخطيةكانتلذلك،ضياطين

فلم(،03:ا5)الحددسفرفيجاء؟لهاكفرانلاالتىالريعة

الذبائحعهاتقدمكانتالى،معرفةعدمأوصهوخطيةتكن

.(31ا:22-5عد)

فهي،خاصئاموقفاكيزمالخطيةهذهارتكابأنويدو

أعمالبأنالقولولكنها،القدسالروح3باكاذباحلفاليست

بالروحمموحاكانالمحليما،الطانعنصادرةالميح

البعفىوهـى.(:38ا.أع،41وا:4لراوالقوةالقدس

وقيامهثخصاالمحوجوديقرضالخطيةهذهارتكابأن

بأنالزعمعلىيحصلماالميحتولنيويى.الممجزاتبحمل

دؤكدبالحرىبل،،الآقلمالعا"فيتغفرأنيمكنالخطا!ابعض

.والآنناكقررالأبدىالمصكلأن

الروحتبهيثمقاوعةعلىالاناناصرارخطبةأنضكلا

لاخطةهي،بالميحالايمانقطحا!فضيجعلهمما،لهالقدس

!و1)،للموتالخطة)أما.(36و3:18يو)لهاغفران

الاضارةلأن،لهاغفرانلاالتيالخطيةهذههيفليست(5:61

الوتالبلالأبدىالموتالىيستالأولىيوحنارصالةفى

.الجسدى

السجن:ليالكيالأوواح

بطرسالرسولرسالةفيجاءماحولكثرجدلثارلقد

...الحطاياأجلشواحدةمرةلمتأأيفاهـالميحأنمنالأولى

فكرزذبأيضافيهالذى،الروحفيعىولكنالجدفيمماتا

هذهانالبحنىيخقول(.3:91)،ال!جنفيالتىللأرواح

صجنفيالموجودكأالمجددفىكرالأمراتأرواخهيالأرواخ

لوانظر)الأبدىممكلهمانتظارفي()الجحيم،الهادز"

علىنصرتهلهموأعلنيسوعاليمفذب،(169:1-31

جحدهقد2كانالتيالثلالةالأيامأثاءفيوذلكوالموتالخطية

.(1و.4:9أف،4:6بطاانظر)القبرفيفها

كرضكانماذاحولطورالرأىهذعلىاعتراضواكبر

هذهشالغرضكانهل،الأرواحلتلكالكرازةمنالميح



يفر-كلةأرواح

إلىالرسالةنيجاءماإن؟للخلاعىثانيةفرصةاعطاءهمالكرازة

ذلكبحدثممرةيموتواأنلباسوضع"أنهمنالحبرانين

يكنلموإذا.تمائاذلكيتبحد،(9:27عب)،الدينونة

نصرته؟أخبارالأرواحتلكابلاغمنالفائدةفماكذلكالأمر

العددفيجاءممايتضح،والمقبرلالمعقولالتف!وولكن

أ!ام!مرةتنتظراللهأناةكانتحينتديماعصتإذ!:التالمط

كارزا)نوحوكان.(2.:3بطا)،ئنىالفلككانإذنرح

روح5هرنوحفييكرزكانوالذكلط،(2:هبط2)،للبر

وكان.(اا:ابط1)الألبياءفييتكلمكانالذى!الميح

ولكن،البرحياةالناسيحياأن-ريدالذىاللهبوجوديثهدنوح

الذىبالطوفانهلكواوهكذا،نوحكرازةرفضواالناسهؤلاء

ني،أرواح"الآنوهم،)يمانهمعدمعلىلهمعقابااللهأرسله

الهائه.الدينونةانتظارفيال!جن

همأالجنفيالىهـالأرواحهذهإنبقولمنوناك

الناسأعوتالتىالثيطانيةالكائاتأوالساقطونالملاتكة

الظلامسلاسلليبل5علهماللهكفقفلم،الرلارتكاب

،2:4بط2)،للقضاءمحروسينوسلمهمجهنمفيطرحهم

و!)الحاحمةنصرتلهميحلنالميحالهمفذب،(6يهوذا

3:8(.يوا،2:14،عب2:ه،كوأأ:ا،36أ:ا2

،أرواحاكلمةبأنالرأىهذا(حم!اع)طوين.أ.جويؤيد

إلاتطلقلا(:23ا2عبرانيينفي!معينبرصفتحددلمإن)

الثر.أرواحعلىمطلقاتطلقمو،روجةكائناتعلى

:(نجسةأرواحأوئ!ياطين)أرواحدرروةأرواح

اللها"أنالاقطينالملائكةعنبطرسالرسوليكتب

طرحهمالظلامسلاصلفيبل،أخطأواقدملائكةعلىكفق

يكتب؟(.2:4بط2)!للقضاءعروصبنوسلمهمجهمفي

مسكهمتركرابلرياعميحفظوالمالذ!الملالكةا:يهوذا

يهوذا)،الطلامتحتأبديةبقيودالحطيماليرمدينونةإلىحفظهم

إلاهىماوالقيرداللاسلهذهأنالعلحاءبمضويظن(.6

شاطهادائرةفيمقدةالكاثاتهذهأنبهايقصدمجاريةألفاظ

الله.بقوة

ضخصاتها،لهاحقيقية-كاثناتضكبعون-والاطين

فيوتحصل،(29:1يع،اه:91أع)وبالاسبالله،معرقها

فأ)روجةضرأجناد!ى،ألغيبدائرةأوألروخدائرة

الجواناتأوالاسأجسادسكنىفيةترولكنها،(6:12

وأالناسأفكارغزوعلىقدرةولها،(32-8:28ت)

ا،3:هاح،أ4:قي1)كاذبةتعاليمليتبعواعليهمالتأثر

الذ-كأالناسنجفوستتملالواقعيفهى،(6-4:1يو

المسكونةوكلالعالمملوكتغوىوصوف.لهاينمحون

.(16-164:1رؤ)،هرمجدون"لموفعةلتجمحهم

عرافةروح

منشئاتمللثالر-سةالأرواحأنالقديمالعهدمنونعرف

أيوب)أكوبقمةفينركيكا،وامتحانهمالناستجربةفيالحرية

يتخدمالذىاللهسلطانتحتالدوامعلىتظلولبهها(،1،2

61:14صما)خطاياهمعلىالناسلمحاقبةبهيممحأولاطها

.(23-222:امل6،1أة9،ا:.ا23،8-

الكنعانيينآلهةوراءالشباطينأوالشرورةالأرواحهدهوكانت

32:تث)اصرائللبنيثركاكانتالتى(أصنامهمأى)

ؤر،2وا02ا:.كواأفاانظر،1؟6037مز،17

الذبائحتقديمالرثيماالعبادةهذهصورإحدىوكانت(.2.:9

ال!بينية-ايرجةفيجاءت؟لل!ثاطيناأو)،للتبوسا

.(ه69:مزأصاافظر-ا:ه11أخ2،:177لا

تسكنكانتشرورةأرواحعنالجديدالعهدفىنقرأماوكئيرا

ثلاتانظر)منهميخرجهايوعالربوكان،الناسفي

لمجموعةيمكنوكان(.اغ51:22،:4:42،8:61،933

الجدريينكورةمجنونمثلواحدإنسانفيتكنأنافيطينمن

لو،17-ا5:مرض)فرقةأىألمجون)بهكانالذى

لواضياطينسبحةباكاناييالمجديةومريم،(803-36:

وروحياياوأطقسيانجسةأرواحهىالأرواحوهذه.(82:

،92،9:42-36،6:18،8:27-:433لوا

11:4-226).

ل!شفراوأرسلهمسلطافاالتلاميذكسوعالربأعطىوقد

ت)ثياطينويخرجواموقىويقيموابرصاوطهروا!رضى

عجزأنمرةوحدث.(2.-:9:1،0117لو،:018

نإيصوعالربلهمضال،افيطينمننوعإخراجعنبعضهم

ضص)والصومبالصلاةإلايخرجلاافيطبنمنالحنىهدا

يموعباصمالشريرةالأرواحالرصلأخرج؟.(9:41-92

.(71-81،91:21-61:61أع)

عرافة:روح

واحدةمرةسرىالمقدسالكتابفيالبارةهذهتذكرلم

روحبهاجاربةأنالصلاةإلىذامينكنابيماوحدث":فقط

.(:1616أع)!اعمبيناعرافة

اصموهو(55؟ك!)،لبزناهياليونايخةفيوالكلمة

-وكانرا،موصروسقصائدفيوردتضخمةأسطوريةجة

مينين،أضخاصاتتملككانتأ!ايققدون-الهيلينىالحصرفي

ومحلقالوعىعنغائبوهوالتنبؤعلىالقدرةتمتلكهلمنوخبم

شو،الحيةهذهقتل،أبولر5الالهإنالأسطورةوتقول.الفم

الفخمةبالحياتلهذاعلاتولا)للنبرةإلفانضههوصارثم

.(،لثون"باليونايةتدعىالتى

بولىلالرص،عرافةروحبهااييالجاريةاستقبلتوحين



روحيإنسان-ووحي

أيائامعهومنبرلسلالرص6ليعتلأ!هاإيمانهافيجادةكانت

الذىالعلياللهعبيدهماباسهزلاءقاهللة"تصرخوهيكثيرة

ضجروعندما(.:17ا6أع)!الحلاصبطريقلكمينادون

نأالميحيوع3باآمركأناوقالالروحإلىالتفت9بولى

وواضح(:18ا6أع)،الاعةتلكفيفخرج،منهاتخرج

قدأنهمواليهارأىفلحا.،ي!كنهاكانضرءاروخاأنذلكمن

السوقالىوجروماوصيلابولىأسكوا،مكبهمرجاءخرج

.(91:!6أع)االحكامالمط

المصرذلكنيالمجتمععلجانجياضوءاالقصةهذهوتلقى

بمدقيحاصاممرعرافةروحجهالجاريةتعة!طىكانالذى

.الروخهذهعنضفائها

روحي:إنسان-روحي

دائرةامنالأولبالمجلد،)نسان)مادةإلىالرجوعالرجا

.االكتابيةالمحارف

روحية:بركة-روحي

،القدسالروحيمنحهاواليالروحيةبالحياةكصلبركةأى

،(:3أأف)،المشحفيالصماويات"الىالمؤمنيدخلوبها

الربفيالأبدكةللحياةاللهعطيةبركةملءعلتدلعبارةوهى

المبح.برع

روحي:!عت-روحي

مغاوربطهم(البهة)المزنينجماعةهمالروحيالب

بيت1،اللهبيتايكلعنوقيل.(ه2:بط1)اللهروح

يو)،الآبيتاالسماءوعن(،21:13ت)!صلاة

ليته،كلفيأمينا...مو!عى!كانإذايخمةوعن،(:2أ4

فأ)،اللهبيتأهل":)كمالمؤنينوعن،(3:2عب)

ومى،(6:91كوا)،التدسللروحيكلوا،(2:91

مجدهفيهي!كن(2:22أف)،الروحفياللهصكن)فهمثم

ونحت.قوتهفيهوتتجلى

روحالي:جسم-روحي

عنبولىالرسولحديثفي،روحافيجم)عبارةجاءت

الحياةفيالجدفيمف،(15:35كوا)العامةجدطبيعة

(44و4.:ا5كو1)أرضي،حيوافيجدبأنهالحاضرة

يدبجسدوهو.الأرضعلالحاضرةللحياةممجدأنهأى

جدهووبالايجاز،الموتالىعآلهضميففهو،الضاديخه

.آدم،الترا!الافانصورةعلىنحلوق

روحيطعام-ووحي

والمهيمنفيالماملأنأى،روحافيفجدالقامةجدأعا

!ك،والأبديةللصاءمم!ووبذلك،القدسالروحهوعليه

،المرتعليهيودولن،والقرةللمجديقامبل،للف!ادقابل

-15:42كو11الصاوىالمسيحجسدصورةعلىفهو

ناكأنحيث،تمهزانجدانأنهماهذاشىوي!.(45

،الروحاقوالحصدالطيالجديينمقطعةغكلاصشرار!ة

83-15:36كواانظر)اختلافاتمنبيماممابالرغم

صورةعلىصيكوناليامةجدأنوحيت(.2ا3:في،24و

لواالمسيحجدخصائصلهفتكون،المقامالميعجسد

إدراكنا.عنيسموأمرهذاأنضكولا،(42:92-43

روحية:ذبهحة-روحي

منالذالحرففيالذثائحمنموضعهاالىالرجوعالرجا

02الكتايةالمحارفداثرةمناثاكالمجلد

روحية:صخرة-ووحيدراب-روحي

أيضاروجةأيةلهاوصخرة،روحيةأيةلهشرابأى

موسىضرجهاايىالمخرةكانتنتد.اللهروحتوةنيهاتظهر

الماءمهافاض،للم!يحرمرا،الرببأمرحوريبفيبحصاه

برلى:الرسولوقول.الثعبفارتوى،محجزيةبصورة

كانتوالصخرة،تابعهمروحية!خرةشلربرنكانواا

الصخرةضقا:المرنمو!رل.(01:4كو1)،الميح

.(41ا:50مز)،ضهزااليابسةفيجرت،اياهفاننجرت

البرلهة.فيتجرالهمفيالئحبالصخرةتابحتالنهرهذاطريقوعن

و!)،أبذاحطقلانهيربمنالحياةماءهووالرب

.(38و4:14،6:35،7:37

روحي:طعام-روحي

حميهم):بول!الرسولويقول.الروحنحئىطعامأى

الىإضارةفي،(:013كر1)،روحئاواحذاطعائااكلوا

:6113خر)البر!ةفيا!رائللنىالربأعطاهالذى،المن"

وخبزباللوىفأتاهمصألوا5:المرنمعنهويقول.(16-

أثضا:ت!ول!،(ا:.504مز)،أضبحهمالماء

خبزالإناناصلى30أعطاالسماءوئرللأكلمئاعلهمأمطرا

بكليوعالربويقرل.(2وه78:24مز)،الملائكة

أباؤناا:لهقالواعدماإذ،لها2ركاذ،المن")نوضرح

!و)هليأكلواالماءمنخبزاأعطاهم..البر!ةفيالمناكلوا

منالحبزآأعطاموسىليىا:!وعلهمقال(،6:31

اللهنجزلأن،الساءمنالحقيقيالخبزيعطيكمأ!بل،الماء

.الحياةخبزهوأنا..لمللحاحياةالوابالصماءمنابارلهو

،السماءمننزلالذىالحيالخبزهوأنا..يحوعلاالى!بلمن

.(هوا35-6:32-س)



روحيةأغالي-روحي

روحية:أغالي-ووحي

بمزاصربعفابعضكممكلمينا:بولىالرسوليقول

فأ)،للربقلوبكمفيومرتلينمترنمينروحيةوأغافيوتالح

وأناثد،تمالدمجرديستوهي(.3:16كو،5:91

بهاوتجغنى،القدسالروحمنأخهاأى،روحيةأكان5ولكنها

نأويمكن.القدسالروحفيبفرحالربمحضرفيالمؤعنون

ليوهر(ا:54مز)والتسايحالأغافيبهذهالمؤمنتلبيخض

اجماعاتفيأو،المحبةو+فيأو،الحائليةالحبادةفيأو،خلوة

أفىرطيىفيجاءوءا.المؤشينمنغرهمعالعبادة

يتركبل،المزاصرسفردائرةفيالمؤننيحصرلا،وكولو!

يقردهمححبما(روحيةوأغافيوتايحلمزامير5واصغاالمجال

.القدسالروح

ا:3(،4،)5:9الرؤياضرفيالجديدةوالتريمة

،(:3ا5رؤ)،الخروفرترنيمةاللهعدمو!ىترنيمةوه

الذيللربالنرنيمعنالأبد!ةيكفوالنالمؤشينأنعلىدبل

فداهم.

روحية:مواهب-روحي

الاالجديدالعهدفي(4!3+د!ها!)،موهبة"كلمةتردلا

بطرسرسالةفيواحدةمرةباسناء،بول!الرسولرصائلفي

الجمعصيةفيالكلةوتشخدم.(\.4:)الأولىالرسول

القدسالروحيخحهاعادلهةغرموابعلىلتدل،مواب)

هذهبولىلالرصويعدد.الكنيسةلحدمةيزهلهمللمؤنين

،(8-:216رو)روميةدالكنيسةالىالرصالةفيالمواب

-21:4كوا)كورنثوسفيالكنيسةإلىالأولىالرصالةوفي

.(21-:47)أفسىإلىالرطلةوفي،(03-28و11

يمكنلابحضهاأن!،ماتجامحةيتالثلاث3القروهذه

كر1)مثلا"فالإيمان05خاصةخةعلىمقموزااتجاره

لاهذاكانوان،الميحيةللحياةالأساصالمبدأهو(:9ا2

الحطاء،"أنكا.ضعيف،إيمانقوىإيمانوجوديتي

بهايتميزأنيجبالتيالصفاتمن(؟8ا2رو)االرحمةو"

ور)،الخدمةو".تفاوتةبلرجات!كنوإن،المؤمنينكل

نأ!بالذيماالهدفأخها!،مؤمنكلمنمطلوبة(7ات2

.(4:12أف)الموابكللهتكرس

للدلالةروحية،!وهبة9أوروحية،هبة9كلمةوتتخدم

للمؤمنينبول!الرسوليقول!،روحيةمعونةأوفاندةأىعلى

روحيةبةأمنحكملكيآأراأنمثاقلأفي:روميةفي

بالحملأوبالكلامتكونقدوالخدعة.(\ا:1رو)،لثبلألكم

نأنجدوهكذا.(7:1اكو4،1-ا6:أع)بكلماأو

إلىتقيمهايمك!،بولسلالرصذكرهاالتيالروحيةالمواهب

الكلمة،لخدمةأصحابهاتؤهلاليالمواب:كبيرينف!صين

روحيةمواهب-روحي

عملى.طابعذاتخدماتلتقديمئعدهماييوالمواب

الكلمة:ثكدمةالمربطةالمواهب-أولا

.(4:11أف،92و21:82كو1):الريي(1)

الاثنىعلىالضيقبمفاهالجديدالعهدفييطلق،رصرل)ولقب

26(.؟و2أ:هأع6:13،لر.ا:2،)تعثر

كو1،1:اروصة)معينةأسسىعلىبول!الرسولاستخدسه

كو1)الربأخييعقوبعلىأطلقأنهيدو!(،إغا9:

أعأبرناباعلىأطلقأوصعوبمحنى(،ا:91غل،ا:57

ور)ويونياسنكوسوأندرو،(6و9:5كوا،41و41:4

الكلمةخدمةهوالأساسيالرصلعملوكان.(ا:67

وبخاصة(إع17:00اكو62،1:أع)بالانجيلوالكرازة

للأمأوليهودصاء،الكيسةخارجلمللعابالانجيلالكرازة

في،رسول"كلمةإلىالرجوعالرجا-8و2:7غل)

.(الكتابيةالمعارفدائرةعنالمجلدهذامنموضحها

،(92و28و21:01كو21:6،1رو):اببرة)2(

.(:3ا4كواانظر،:128رو)أالوعظاتتضمنوهي

يومفي-عامةبصررةللكنيةالبرةموبةأعطتوقد

خاصةبصررةأعطيتولبهها،(81-26:1أع)الحمين

عددأحماءالا!ذكرولا،أفياءبأنهمغرفوا،الأئخاصلبعض

كانا!أنماوسيلايهوذاعنفيل،المسيجينالأداءمنقليل

عأ)أنطاكبةفيأنبياءهناككانكا،(32ةأ5أع)،نيين

أنطاكيةالىأورشليممنجاءالذى!أعابوسو)،(ا13:

أع)الأربعةالرفب!بىوبنات،(28و11:27أع)

فيالكنيةإلىالأولىالرسالةشكضحولكن.(21:9

ناقصينأيكونوالم)ذ،الأنبياءمنعدد!اكانأنهكورنثوس

فيموجودينكانو!الأتجياءولعل(،:7أكو1)أماموبةفي

إلىكنيةمنتجولونبحضهموكاد،سجىمجتبمكل

.(ا21:.،28وا:27أاع)كنيسة

(13:1أع)البوةمرمبةأيضايمتلكبولىالرسولوكان

الكرازةهو-الاشارةبفت؟-أساضالالرصعملوكاد

الكنشةفيالمؤمنينبينللخدمةالنبرةكانتبيما،لمللعابالانجيل

والوعظالبيان"دملوكانت،(22و14:4كو1)

وعن.(،الحياةمحاباانظر-:3ا4كو1)،والتعزية

أ:31أعأخاصةحالاتفياللهإرادةأجاناتعلنكانتطريقها

(11:28أع)قادمةبأحداثأنجةالأنجياءبحضأن؟.(3-

،92:ا12:01،4اكو):الأرواحتمزموبة)3(

ترتطوهي،(ا4:*يو1أيضاانظر،21و2.ء:ضا

تمييزموبةأما،ايكلمموهبةالنبرةفكانت.انبوةكلرهبة

يعلنأنهباعتباريتكلمالننىفكان.للامعبنفكانتالأرواح



روحهةمواهب-روحي

6الأرواحنمييز"مرهبةوكانت(،03:ا4اكو)اللهثيئة

اكو)الجكلمصدقمدىعلىالحكممنالامعينتمكن

أنبياءفاككانكا،كذبةأنياءهناككانفقد.(ا:492

حقأرواحفاككانت!،ضلةأرواحهناككانث،صادقون

كانأنهومع.(2:2تى2أيضاانظر،6-ا:4!1)

اشحانيجبكانأنهالا،اببراتاحكارعدمالواجبمن

)نماأاللهروخمنكأقوما.(2وا502:تبى1)الأتوال

تمليهعماتمبرهيمكنوهكذا(2:41اكر)،روحئافيهئحكم

.الضرروهالأرواخ

وهر،(92و21:28كوأ،21:7روعية)الحليم(4)

جديدةرؤيةعنجديدةحقايقتحلنكاتاليالبرةعنيحيص

الراصخالميحىللتعليمتفصيزافكانالتحليمأما،إعلانأو

(5:12عب)،اللهأقوالبداعةأركان"-عمفاوتطبيقه

التمليم:يكونأنويمكن

اكو)،حكمةكلام5)6(و،،علمكلام5)5(

يما،إعلانأونبوةعنصدر،الملمكلام"ولحل،(:218

!رقيولذلك.وايأملالدراصةنتيجةيأقي،الحكمةكلاما

فبالتعليم.الثافيأما،بالنبرةأولهما

28و21:01كوا)ألنةوترجمةألنةأنواعو)8()7(

فييوضحه،البارةهذهمنالرسوليقصدهوما.(و.3

لطالكيةإلىالأولىرسالتهمنعرالرابعالأصحاح

فيالألنةترجةعوهبةمعالألنةموهة!عوهو.كررنثوس

الفواتعملبعد(28و21:01كو11الروحيةالموابذيل

نأ؟(:28ا2اص)والداسوالأعوانالفاءوعراب

لاومو(.3.:ا2اكو)للجيحيتبألنةايكلمموهبة

محيةبدرجةأوالقدسبالروحوالاتلاءالمرابهذهبينروبط

ترجة،بدونبألةالتكلمممارسةعدميجصكا.القداسةمن

آخرشخصمنأو،(:4113اكر)نفهالمتكلممنسواء

يىووصلامنظامالهوالله.(:4128كوا)التربةموهبةله

تريبومج!ببياقةضىءكليكونأنفيلزم،لو!قاله

بالذهن!المؤمنون!بدأنويجب.(4.و:33ا4اكر)

أنصنذكرأنويجب.(أ14:هاكو)أيضابالروح

،(:138كو1)أألذاتقطفلاالمحبة5أما،ويخةالمواب

.(1ا:3اكو)المحبةفيالموابجمعممارسةويجب

الع!ية:بالحدمةتركبطمواب-لانيا

وترد:ثفاءومواهبمعجزاتأوقىاتعمل2()،(1)

اا:ا8:13،9)الرصأعمالضرفي،ترات"كلمة

منبول!لوالرصالمبثرفيبسبهقامعاوصففي،(12و

لالرصدفاعوفي.الأمراضوضفاءة2الضرالأرواحاخراج

!عتالرصرلعلامات)نه:!قول،رسوليتهعنبولس

152

حياثرو

كو2)،وتواتوعجاثبآياتصبركلفيببنكم

كاناللهإن:العبرانيينالىالرصالةكابوتول(.ا:212

ومرابقنوعةوقواتوعجائببآيات"الرصلمعشاهذا

الرسولثير؟.(2:4عب)،ارادتهحسبالقدسالروح

إطاعةلأجلاالانجيللنثرموإبمناللهأعطاهماإلىبولى

ور)،اللهروحبقوةوعجائبآياتبقوة،والفحلبالقولالأم

كانتالقواتعملموهبةأننرىوهكذا.(91و:18أ5

صدقوا"لباتالكارزينلدلتأالانجيلوثرالكلمةبخدمةمرتبطة

هذهإجراءبمضالرسلأعمالضرلناوهـوى.ر!الهم

الذىأمهبطنمنالأعرجالرجلضفاءحالةفي؟،القواتا

وضفاء،(9-3:اأع)الهيكلبابكديستعطيكان

وإقامة،(35-9:32أع)لدةقيالمفلوج،ايياسا

أفيخوسأ"وإقامة،(43-:936أع)غزالةأوأطاليثاا

.(1.و02:9أع)

هيو،(21:82كوا،21:8ميةرو)ا!دابر3()

فيالعحيةالؤونفيالصائبوايوجةالحكيمةاثمررةمواب

1)الأساقفةأوالضيوخخدمةمنجز"!أصبحتوالتىالكنشة

.(ه:17قي1،ه:12ش

فيوضحهامنوي!لو.(21:28كرا11الأعوان41()

اشخدامولكن،الأيةفليلةموبةأخهاالمواببينخرةشأرتة

البردياتفي(أ،+،ا30*9أ3)،أنيتلمبسش5الونانيةالكلمة

عنلتمبراشخدتأنهاعلىيدل،السبعينيةالترجةوفيالقديمة

ضهاالفمل!يغةاصتخدامهذاووريد،للضيصالقوىمماونة

بولىالرسولمخريضفي(02:ء3)الرسلأعصالضرفي

"فيمضلون"حذوهيحنرأن،أفسىنيالكنيةلئيرخ

ا،أا:في)الشحامةصنهدمةتكونماأشه!ي،الضحفاء

.(5-ا:6أعأيضاإنظر،13-ا3:لق

:تحيارو

بحياةتعلقوالتىالقدسالروحمنالصادرةالأضياءأى

بولى-لالرصوتارن.وخدمةعبادةمنالروحيةالاتان

الأولىرسالنهوفي(،:5127)روميةفيالبهنيةإلرصالنهي

الأصرأى،الج!دياتبين(9:11)كورئوسفيالكيةإلى

وبين،وغيرهاوكحاءوضرابطعاممنبالجسدالمتعلقةالطيية

منالروحومواهببالحلاصالمرتبطةالبركاتأى،الروحيات

وبركاتثماروسائر..وءموتقديىوتبر-سومحةورجاء)يمان

5:22غل،ه:5رويةانظر)اللهبروحالجقادةالجديدةالحياة

منالأولالمجلدفي،روحيانان"إلىالرجوعأيضاالرجا-

.(،الكتاليةالمعارفدائرةا



حةرا

راحة:

بكلمةالعرمةالىئثرجمويرنانيةعبريةكلماتبضعفاك

الممل،أوالحركةعنالكفمعنىتؤدىوجمعها،،راحةا

الذىعملهجعمنالسالعايومفيفاسنراح):اللهعنتلضد

اللهراحةمكانينبرا!كلوكان.(3و2:2تك)،عمل

..جبارو!ك!الكالرب5،(14و132:8مز)

أنمجبوكان.(4:17صفنيا،)محبنهفي(2كتر)يكت

،613:2خر)راحةيومأى،صبتدوم"الاحاليوميكون

السنةفيالأرض2تنرأنيحبكان؟.31:17(،0:201

فيبالراحةضحبهالرليوعدوقد،(وه25:4لااالسابعة

.(ا:23ا!ق،9ا:2تث)كنعانأرض

جمحكاإليتحالوا:قاثلاالر-وعدالجدددالعهدوفي

عيكمن!ىاحملوا.أريحكموأناالأحمالوالثفهل،المتعبين

راحةفتجدراالقلبومتواضعودحلأزمنيوتحلموا

الرسالةنيالرسولوتول.(92و:1128ت)،لنفو!م

يتحققلم،بالراحةالقديمللثمبالربوعد)ن،العبرانيينالى

الله،لعبراحةبقيتاولكن(:48عب)كنمانأرضفي

عنفتيل،صلام"الى،نفهاايونانيةالكلصةترجمتوقد

أع)،مستريحة)أى،،سلاملهاكان")نهالكناش

لم"ترواسجاءالىكدمابول!)نهالرسولتول؟.(3ا:9

اظر،2:13كو2)،أخىمطسأجدلملألىراحةلميتكن

.(7:هأ!ا

لثمبه:رعايتهعنالربو!ول،الراحةمكانهووالمراح

اصرا!لجبالعلىمراحهاوكونجدمرعىفيأرعاها5

،ورعرن3دمرعيوفيحسنمراحقتربضهناك،العاية

.(3441:حز)

ويح:

تياراتيببالجوحرارةدرجاتاخنلافان:صبها(1)

الجو،فيفيرتفعمحانتهتقلالساخنفالهواء،2الرأوالهواءمن

الرياحوتمى.محلهليحلالمجطةالجهاتشآخرهواءويدفع

رياحفهىالنربمنجاعتفإذا،فهاضىالتيالجهةباسم

نيارانتقابلوعدط.وهكذا،الرقالىتهطولكهاكرية

.اعمازاتسببحلزونيةحركةتحدث،متضادان

وهي،فلسطينفيبوباالر!اخاص!وهي:المر!ةالرع21(

شكلعلىت!كثفالذيالماءبخارمعهاتحملابحرمنتأقي

العياالجوطبقاتالىترتفع،بالجالتصطدموعدما،يخوم

غلامتطلعوقد.مطزاخسقطحرارخهادرجةخنخفض،الباردة

أنهناالىنامنوكان5،،!غكلةغهمة"فرأىالنرليالىالجا

ركح

مل1)،عمممطروكان،2والرالغيممناسودتالسماء

الحابرأيم)ذا):للجموعيوعالربتال؟(.18:44

فيكون،طريأق)نهتقولونفللوفت،المغاربمنتطلع

.(ا:254لوا،هكذا

فلطين،علالهبوبمحرةا!حاوهى:الجنوطالرع)3(

كانت!!اأط.أحياناتمطرندولذلك،غريةجنويةغاباوممى

تدفيءساخنة2رهىبل،يخهامطرفلاضرقيةجنوييةأوجنر!ة

حر،صكون)نهشولون،ضبالجنوديريمرأيغو)ذا1،الجو

،ابوزىبرضبلبنألمهوويأل(،ه:ها2لرا،لمحكون

عرمنالأرضسكنتإذاثيابكتسخنكيف5:تائلأأكوب

.(4:61نقألهضاانظر،37:71أروب)،الجنوب

منقادعةطو*وتتمرتوكةعادةنهبوهى:الثمالرع)4(

مأ)هالمطرتطردادأئماصيباردةولآفها،الماليةالجال

تببماويهراطيبةغ!ريمفهيذلكومع،(25:13

والحمى.الصداع

خيبىالصحراءمنتهبلافحةريموهي:الثرتةالرع)5(

عا!فةطخنةرعوهي،(11:اح)زهرهوئقطالحئب

خرفع،وا!ويرماروضهرىفيوالتراببالرمالمحملةضب

أوع!ثرةخمسمخوعليهاضىالنيالمنطقةفيالحرارةدرجة

أقصالحرارةخبلغساعاتثضعخلال!ثو!ةدرجةعر-ش

لمنعابوافذكلقالىالناسفيضطر،العاممدارعلىدرجاضها

كلتلفحالاخنةالجافةالرياحوهذه.والحرارةايرابتسرب

الر!احهذهبوبأنالحظحنومن.(:146تك)نبات

ريموهى.الواحدةالمرةفيأيامثلاثةمن،اكلعادةيتمرلا

.(:24ا1،3ا4:)رميا،ا:91أ!وب)المدمرةالصحراء

خر)،البلكلضديدةئرقيةيريمالبحرالربأجرى5وقد

وومفيالحا!فةبرجأزالها8ابحراسرائيلبنولحبر(21:ا4

تصضالديدةوالر،خ.(72:8)ش)،السرقية(الريم)

مزأترضث!،ضنتكرثرقيةهـبربم:للخطر.ال!فن

التى،(27:14أع)"اوركليصرن"ورج.(48:7

روما،العلمهاسالزابولىالرصولكانالتىالفهنةحطت

تلثفيالخطورةضديدةرجوهي،مماليةشرقيةريحاكانت

ابطتة.

في،فل!طينقللفلاحالفاثدةعطمةالرع:الرعلوائد)6(

ش)،35:ه،أ:4مز)درسهايعدالحبوبنذرية

،(ا:4اجا)الجولر!دتتخدمكانت؟،(أ:713

أع)القديمةالمصورفيالشراعيةالسفئلوضرورتوكانت

تحطمكانتالئديدةالرياحولكن،(3:4يع،28:13

.(8:23لو،824:ت،4:ا-سنان)السفن
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ارود

جمازيا:الر!امتغدام)7(

،21ة27أيوب،11ا:9كل1)اللهقرةتظهر!ا)أ(

،:14718،:1357،ا:!702مز،38:24

،الو4:91هوضع،ا:13.)رميا،03:4أم،أ:488

جنرلةابقونهوساقالماءفيضرقيةريحاأهاج.(852:

.(7862:مز)

حز)،تثقهعاصفةورع):وايسرللتبديد)لي(

هرضع،5:2،124:1،17:21أضاانظر،اا:13

.(72:هت،94:36)رمبا،4:91،8:7

أف)،تحليمرعبكلمحمولين8:الثاتعدم)مجأ

كع،3:8!و،ا:6جامعة،27:16اعاط،4:14

1:6،

الأريعاالماءرياحالىتنفما:ا!تلفةالجهات)د(

ت،2:6زك8:8،ا!اانظر،ا:4اأدانمال

ا:27(.3،مرت!243؟ا

أتحودولاتذهبريما:الزوالوسرعةالحرضر)هـ(

.(35،301:61:ه،1:4انظر،78:93مز)

اثى)،وخلاء2رسبوكاتهم):وا!اهةالضآلة)و(

.(5:13ارياأيضاان!،:4192

:بالفولالريمبهوبالقدسالروحعملالربضبه)ز(

أ-شعنتحلملالكنكصرتهاوتحمعلاءحثتهبالرع

!و)،الروحمنولدمنكلهكذا.تذبأكنالىولاقيتأ

3:8).

:ارود

يتفيكانتجاربةاسموهو.،وردة"محناهيونافياسم

عندماالبابالىجاءتوقد،أورضليمفيمرقى!وحناأممريم

السجن.من-الملاكبوا!ة-الحجبةنجاتهبحدبطرسقرع

قبل(منترفهكانتأنهاعلىدليلوهر)صوتعرفتوعندما

الىانطلقتبل،اببنفتحفلمالفرحعننف!هاعنذهلت

أ!اظانينيصدتوهافلم،الطببالخبرالمجتممينيخطرالداخل

.،ملاكه)نه)تالوا،تقولماعلأعرتوعندما.تهذى

.(16-:12أ2أع)(اندهضواورأوهخحوافلا"

رودانيمة

أخبارسفرفينوحبنيافث-بنياوانأبناءبينالاسمهذاورد

النكويىضرفي،دودانيمااصمويقابله،(:17)الأولالأكام

فيال!بعينيةالترجمةفيأروديين"باسموذكر.(ا:4.)

في،الراءوه،الدال"حرفيبينالخلطالسهلومن.الموضحين

451

رودس

لإهيا،ضارةأنعلىيجمعالرأىوككاد،العرببةقكماالحبربة

تد!كاالفيخقصننعندضهرتهالهاوكان،رودسجزروةسكان

.(اياليةالمادةانظر)

:سوود

الى)فيبرفي(ومدنة)جزكلةوهي،وردة5وعحناها

كئ!ةصخركةوهي،(الصغرىأسيافي)كاريامنالفرب

ولكتها،اب.وفكلةخصبةولكنا،أجزاثهابمضفيايضارص

يكونثئهاويكاد،الزراعةمحعيفةليستالحاضرالوقتفي

قبل.مناج!تقدكاياضهاأنمنبالرغمبالأضجارالآنظى

أص!اؤ!اوكانت،قدم4.ر..مخوجبالهاأعلارتفاعو!لغ

،(هـ!هعهه!)،،أصوا(ه!لا"!ه)أأفبوزا5:الفدجمة

وكانتأ"!ءح(.،)8كوريمياوه)!+ءهه+-،واترفاكريا،

مدتوكانت،الشالأتصىفي،رودسامدي!ةهىالحاصة

أحدالمبناءمدخلكدتوموكان،مز!رجصبناءلهاالتحصينقوكة

للالهالبرونزمنضخماثمالاوكان،الغالقديمةالدنياعجاث

!ك!أء()،كارس"!نعهوفد،(الشى)اهالوسا

(دولار03ر....نحو)وزنةبثلمائة.م.ق092حوالمطفي

.أتدام401ارتفاعهوكان

الرومانأعادوقد.م.ق223فياكررإلزلزلةدمرتوتد

8)(لهدا!الا)،أ!السوساهىالجزووة!نوأر!م.)ةامته

وكان(مدنادا6)،سلبندواو(ط!كاههه)،ماككلووأ)و

جاءذلكوبحد،كريتجزهـةمنصهاجرفىصبههامنأول

هجرةبمدالاحضاركاة2الجزتنقدملمولكن،الكار!رن

اللا!ل!(،)تيبربىه(بنادة!46!ه")الموريين"

بفيادةطروادةحرص!يعدحاعواثم.(الهرشة)الجابرة(حد

ليندوسمدنكونتوقد.(4،لهول!!صع)((إتامينى))

ماوهاليكارناسوسوكنيدسكوسمعوكاميروسو)كالصوس

ضاطيءعلىأبولومبدعقرهوكان،الستالمدنبحلفكعرف

أجايخافيالمتم!راتمنالكثررودسأقاتوقد.كاركا

،سصوو،بهالاساو،بسهوربا)يا!يطافيو.(درو)

الصفرىأياوفي،(جيلا)صقيةوفي،(وسيباريى

.(كوردالا)لييةوف!،(جاجا)كيليكيةوفي،(صول)

المدنانضتأنبحدالاالسباسةعظمهاأوجالجزووةتبغلمو

فيلهاعاصةرودسمد!ةوأست،حلففيالرئيةالثلاث

وأبرطة(أهينايين)البويةالحروببدالهةوفط.ق.م804

منعاتاعثرتحةبعدولكن،أثياالىرودصجزءةانضت

493وق(.م.ق214)أصبرطةإلىعاتحولتلأثياالولاء

أمامباسطوله()!ه!ه!،اكونرنظهرعدماق.م.

!اوضعئمأخرىمرةالأثيويينأيدىفيالجزورةوضت،المد!نة

الرودصيونطردموتهوبد.جيشهمنحايةاكبرالاصكندر



سرردرودس

رودسفيأبولوتمثال
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رودس

نارعفيالذهبهةالقرةبدأتالوقتذلكوفي.الحايةهذ.

دبمترروس)ضدعاصمغعنبباكالأهالم!دافعجث،الجزيرة

كانو..م.ق403في(!5نا5!!*!)،تمىركرلهوبو

حر!ةمعركة-بتينذلكقبل-كسبتدنفسهديمترروس

اله)،فيكتورىاالالهعورةعياورسم،كاحمهنقوزاوصك

الرودسيونومد.الآنالحالم)عجابتحوزوهى،(ابصر

منالضرالجنورالطرف)كارياصاحلمنجزءعلصلطاكم

الجز!رةفيتزدهروالقرنالحلوموبلأت،(الصضىأصها

أثنهاخطب(!حنط!)6أ!نز"هربوقد.الجميلة

"ديموستينيز،أمامهزيمتهبعدرودسالىالثه!،

منالك!وناثها،للخطايةمدرصةوأس!(!!ف)

هزيمةبحدلرومامخلصاحيفارودسوأصبحت،الرومان

ولائها.علفامكافأةكار!اوأخذت..مق891فيأنطوكس

جزءصرىرودسسيادةتحتكار!امن!قلم..مق681وفي

،"كاسيوسالجزهـةاجتاحق.م.42وقي.صنص

لياالرومان!ةأجاولايةإلىض!توأخيزا(.هـول!هقه)

فيتضارع!اأخرىمدينةكللم)نه،صرابو"و!رل.(م44

روماققرةبدأتوعدما.وضوارعهاوأصارهاميناثها

اصنولىئم،الأموىالخيفةيدفية2الجزوقعت،الاضحلال

.(!صأ)جيوسأكدجممنأخنماولكن،ايونانعلها

كاريا

وودس

كلاحكلحطمص!()،كاتاكوز!نوس"حاولم9124وفي

ايونانجهودتكللتاوأخص.كنجحلمولكنهالجزورةاصتعادة

ه!م(.45له!!و)804بروتوباستى،)يودوروسبق!ادةكانجاح

منطردهمبحديرحناالقدصفرعاناصتوطنهام0131وني

،م1522قسليصاناللطانعلمهااضولىوكدما.فل!طين

منرودسوظلت.مالطةالىووحناالقدي!فرسانافتقل

تريهابينالأخكلةالحربال(تركيا)،الحالىالباباممتلكات

جزر"ولاكةالجزرمنغ!هامعنكونت،ابلقانوصلناء

محزاالكانعددنقصوقد.(ه!ممن!ءك!)،الأرخبل

.الهجرةبسبب

والئنوالحمروالزتالقمح:رودسحاصلاتوأهم

ونفاء.الأصقج!ادراتهاأهمومن.الداخعةالمنطقةؤفواكه

الحركفليلأمثىرودسمنمجلانالجوواعتدالالهراء

الكووبها،رانعابحرمنالمديةونظر.الرييعوأوأنلوالشتاء

الأثرية.الكنلاصمن

بول!لالرصمروربمناسبةالجد!دالعهدفيرودسوتذكر

ونذكرز.(ا1:2أع)يصركةالىشونيةمنرحلتهزبها

الرومافيالوزكلال!اأرسلالتيالبلاديينالأولالمكابيينضر

.(ا:523مك1)بالمهودتوصبةكب،لوكبوس"

كد!

ى-ه

رودس

صلانسوس
.كمبروس

ل!رؤلدرسبر

!5

رودسجزيرة
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كسرود

كس:رود

حهوذاخططوكفضحبهخاناييودجيقمنرجلاسم

وصجنوه،اليهردعيهفقبض..مق261فيلأتطعوكسالمكالى

.(21ا:3مك2)ذلكبعدمصرهعنضئانحلمولا

روثى:

وهو:،رئيى5أو،رأس"مفاهعبرى31

الترشوتذصه،(46:12تك)بيامينالابعالابن1()

لبنيامين.حيذاتعتبرهأنهاأى،بالعابنأنهعلىالسبحينية

ل!لهذكرلاإذ،أولاذايخلفأندونماتروشأنول!دو

وفي،(93و26:38)العددضرفيالمذكورةالتر!في

.(5-ا8:)الأولالأيامأخبارسفر

38:2)حزقيالنجوةفيذكرهاوردأرضأوشعب31)2

تفيالمبريةفي،روش"كلمةولأن(.93:ا،3و

:هكذاناالكلمةتربت،!رفيااأو،رأشاا

نأهرالأرجحولكن،وتوبالماضكرثىجوج"

نأويحتمل.وتربالماضكمعضعباصم،روش)

التيالاررايةأوالرماتيةالثحعربأحدكان،روش"

الثالطعرجونوكذكر.قزوينبكرحوليخحاتيثىكانت

في(كلادول")،روسسوااييينهزمأنهأضورملك

417-917في(أرييةفيأراراط)،أورارطو)بلاد

بلاد1،خورزبادفيالئهكلةنقوضهفييذكر.!ق.م.

بجوارلحيلامالفرييةالثصاليةالحدودعلى(ولال!)راسو

الأخرىوالبابليةالأضور!ةالسجلاتأنكا.،دجلةضهر

.،راصواتذكر(..مق006-007الىترجعالتي)

002في"كركانابلادالهاجرالثعبهذاأنويدو

ولن!(3)اجيييوس"المبريةلمعاجمعوقد..مق

ءقةأ!طهناكيىولكن.،رويااوبينالاصمهذابين

وردلمايياروسيا)وبين،روشاالعبريةالكلمةبين

هذاتحتالعاضرالقرنفيالاالبيزنطيةالجلاتفيذكرها

ومن."الفولجا"بنهرالمحيطةالبلادباعتارهاالاسم

المنطقةقلكثلالىجوجمملكةتمتدأنجذاالمستبمد

النالية.

روضة:

الماءلوفرةاباناتلكلرةالجيدالمرعىأوالبستانهيالروضة

العبريةالكلمةهذهتردلمو،آحو)هيالعبريةفيوالكلمة.بها

الذىفرعرنحلمقصةني(18و41:2)التكو!سفرفيإلا

فيالمذصرة(روضةجمع)،الرياض5أما.ووسفلهفسره

اقرو

هيأخرىعبريةكلمةعنفشرجمةا؟7()9)شياء

.الأثجارمنخالبةعراءأرضأىأعروت"

روف!:

يذكرشخمىاسموهو،!أحمر"معناهلاتينىأصلمناسم

الرجلابنيكأحدالأولىالمرةنييخذكر،الجديدالحهدفيمرتين

أبوالتكلوافيحمعان5وهو،يوعصليبيحملخروهالذى

نفىأنهوالأرجح،(2أ:ا5مر)،وروف!ألكنر

عرالادسالأصحاحفيبولىالرسولفيكرهالذىالثخص

فيا!نارروف!علىسلحواأ:روميةفيالكنيةإلىردايهمن

الرصولعبارةولعل(.613:1رو)!أمىأمهوعلى،الرب

كأمبول!الرصولخدتأ!هاعلتدلأميأمهوعلى:الأضرة

خدمتهعلىوقاتاصتضاخهفلعلها،الأوقاتمنوقتفي

)ذا،أنطاكيةفيكانذلكولعل،(03ا:.مرتىانظر)

أع)الأعمالسفرفيالمذكورهوالقروافيحمحانأناخرضنا

.(1:ا3

كبالذ!نعندجدامعروفةضخصيةكانروضأنبدولا

المشحيةالجماعة،المتواترالتفليدحبوهم،إنجيلهمرضلهم

الذيالثخصنضىأنهفيللثكصببثمةوبى.رومبةفي

بينضائعاروف!اصموكان.ايحيةابهبول!الرسولأرصل

اليهأرسلالذىروفىعنبولسالرصولويقول.اليد

،ممتازابارزاثخصاكانأنهأىاالربفيهـالختار:التحية

لهذاالرسولذكرأنبدفلا،مختارونالمؤفينصأنوحيث

له.خاصاتكريماكان،ناالوصف

:قووا

ذكرفهاجاءاييالمواضعمنوواضح..ابيتمقدمالرواق

الهيكلمدخلفيرحبةردهةكانأنه،ايكلني،الرواق"

مئالابنهلجمانداودأعطىافقد.وطرقاتهحجراتعليهاتفتح

خأ1)،الداخلةومخادعهوعلايىوخزائنهويوتهالرواق

رواقأمامالذىالربمذبح،آسا5جددوقد.(اا28:

خدامالكهنةليبك":يوئلويقول.(:8أءأخ2)أالباب

حزقيالأفاانظر،2:17يؤ)أوالمذبحالرواقبينالرب

الهيكلمقدمةفىجزءأولكانالرواقأنعلىيدلمما،(861:

.باضرةالمذبحبعد

هيكلفيأعمدةعلىمسفوفابهرا6!يمانرواق"وكان

الهيكلفناءمنالرقيالجالبفييقعأورشليمفيهبرودس

.قدرونوادىعلىيطل،الخارجى

عدما!مميلمانرواق"فيايكلفييتمثىيصوعوكان

المحهوكان)نجهرالهميقولأننهيطبونالهودبهاحتاط
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تحونروا

الأعرجالرجلوووخابطرسشفىأنو!حد.(:0123وو)

تراكض5،الجميللهيقالالذىايكليابعندأمهبطنمن

وهمسيمانرواقله!الالذىالرواقالىالحعببغالحم

مرعطةبطرسعلمفألقي،(11-ا3:أع)،مندهث!رن

وقد.(26-3:12أع)الأعمالسنرقالمسجلةاثانية

عأ)،صليانرواقفيواحدةبخفىاوالمؤمنونالرسلاجتع

الحب،!لمونواضينالهيكلفياكانواحث،(5:12

.(52:هأع)

أروتةاخسة"أورشليمفي،حدالتالبركةوكان

مرضىمنكثرجمهورمضطجعاكان5فمها،(جانبيةغرف)

كانالذىالرجليوعضفىوفاك،،وعموعرجوعمي

.(9-5:2يو)،ضةوئلالينثاننذمرضبا

:وواتون

،(..مق402-336)زفونتلاميذهم:أصلهم1()

علهمواطلق.الهيلينونالفلاسفةوأعظم،اليونازاليل!وف

أثيا.فيالمزخرفالرواق!درصةفييحلمهمكانلأنهاللئبهذا

وكان..م.ق492فيأثيافيالمدرصةهذهزكرنأصوقد

فيالبرنايخةالمتعمراتإحدى،كينوم)منأسلازينون

قبرعى،لىالاثدالجنىهوكانالاسالجنىولكن.قبرعى

أ!لمنممااعرسامىأصلمنكانز!نونأنالظنعلىحملمما

تالولذلك،فينيقىنهبأيع!ونهاليونانيوننقادهوكان.يلينى

وليستالأصلطيةصبغةهيللرواقيماالميزةالأديةالصبةان

المدرسة،رأسعلىز!نونخلفاءأنالرأىهذايؤيدومما.هيينية

!6لأ"ل!اسأ-)"كليش":الصغرىأسيامنحا!وا

،كر!يبرسو"،أسوسمنجاءفقد(..مق331-232

منكبكلعددكانكا.كيييهةفيصولىمن(!ول"،أ،س"!أ

منكلوفيالرواتيةازدهرتوتد.الصغرىأصامنالرواقيين

لاالرواقيةووصلت.و!دونطرصوسمنلالأجويةالمدن

"بخلأليوس،طريقعنالميلادقيلاثافيالقرنفيروعا

.(..مق901-918حرالمط)رودسمن(لأأ،عمه!9)

فيالحياالطقاتبينجذ)انثرت،الاليينالقرنينكضونوفي

وسنيكاوكاتوسكيبيوأتباعهامنوكان،الروماقالمجتع

(3!+ي!أء!)،)بكتيترسهوكذلك،أوريليوسوماركوس

كتاباتهوالرواقيينتعاليملممرفةمصدروأعظم.الرقيقالحبد

للمدرسةتابعافهاممرمتعاطفاناقذاكانالذىأضرونا

أصاساباعمادهالهانفوذاكبرالرواقيةامحبتوئد.الرواقية

الرومانية.الامبراطوريةفيللتشريع

وكدينتىزيخرنوضعدغد:والديانةفىيقةالمط)2(

عغيدةفي،كريسيبوس5وصاغها،للرواقيةالرئييماالجادىء

فلم،الرواقيةللمدرتالقوميةللحقيدةمحيازاأ!حبحتمماسكة
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قيونارو

كانومهحا.اللاحقينلمحل!هاالنفكوحريةمنالقيلالاسرك

المبادىءاستمدوافإكم،وأتباعهزفرنفكرفيالاميالطابع

6لبع5فمبدأ،الحابفبنالونانببنالفلاضةمننعلبمهمفيالبارزة

ال!قراطة،المدرتمن،الكلبيينامنتعلموه،الطيعة

ميراقيشالأسبقالفيلسوففوالعلىنهجواولكنهم

المقلبأنهالطهحةقانونتعركففي(ول،نل!!عحول5)

،الأنانفيالذكاءأ!ا!ريعتبركانالذى،(لوجوسا

بعقيدةالتعليمهذاخلطواثم.الحالمفيالمتأصلالالهىوالمقل

وحدةعيدةالىيتافيزيتهمنزعتولذلك،المادةحيوية

الذراتتظيمهىالطبهعةأننجدناحيةفمن.الماديةالوجود

ناحيةرمن،واللاؤ!ةالمتقةالذايةقواينهامننابعةبعميةالمادية

عقلاقهدفلتيذأجزائهكليسخرعقلاقكاثنهى،أخرى

.،الله5أو،هـالحنايةيس!ىأنويمكن،الكلفيكاص

الدكاناتوطتوسمراصمكلالروايونرفضوينا

والاحترامبالورعونادوا،باللهالايمانعنداقعوا،المشهورة

الآلهةيعددالأصاسالوجودوحدةفيعقبدتهمأرتوتد.لله

كلهالكونأنحيثلأنه،بالأحاديةاعتقأدهممعاليونانكد

أخرىونيجة.ئحبدأنويمكن،الههوفيهجزءفكل،اللههر

الذكط،الثرمنصرقفهمهى،الوجودوحدةفيلمقيدتهم

!لكنهو،نسضرعرأو.الظامرقضرمجردألهاعتقدوا

الراحتملواولذلك،الكلمعاتساقوفيصاعحقيقه

وجهعلىالأضياء-كلبأنكؤفونكانوالأغمواتجهاجلخاعة

الحر.الىتزدى-الاطلاق

فيالماديةابزعةوتظهر:اطةالمعرلةنظر!ة)3(

البضرىفالحقل..الحسمنالنابحةالمعرفةنظركةفييتافيزيقيتهم

الحواس!نالأولىأفكارهجاءت،يضاءصفحةكانمئهفط

أفها!تقدونكانواالتي،النفىعلىالخارجىلمالماوتأثكلات

ومن.الظاهرالجسممنألطفذراتمنكانو)ن،مادكطجم

الأويةضاهيمهأو،بديجاتهالمقلكؤنالحسيةايأثراتهذه

نبوامدىأىالىالواضحمنولير.أفكارهمخزنثكلتايى

.الخبرةعنانابمةكيرالصرفةتنظيمفيكماملللعقلالابتكارقوة

علىثاليةبستأنها؟،اطلانهاعلىماديةيستفالرواتية

الماديةبينتراوحالمعنىثنائةمصطلحاتهاسظم)نبل،اطلاقها

والروجة.

توجههمأنالأخلاقيتعليمهميين:الاخلاتيالحليم)4(

يعفلم.الأخلاقكانتغايتهلأنروحايخاكانالأساسي

هوعملكهدفإلياسعواولكهم،لذاضهاالمعرفةوراءالرواقيون

الأخلاقيةوصيهموتفسر.واللوكللحياةقاعدةاكساف

6بع5تحنى!ي،واضحثالمطبمعنى،الطبيعة6بع5:العظيحة

خضوعهى.ككلالكونوفيالانانفيكامنهوكا،الحقل

الانسانطيحةواتمام،للكونالحقلاقالنظامأو،للحناية"



مةوو

.للانانالأعىا-حكلهيالطبيمةحبفالحاة.العقلانية

اثلهناوراءللعيحرأالإنككرنأنيمكنويهف

هر-أصاضا-هناكاد!عقيد-يالفرورة-وهر،الأحمى

لحصراوتد.حلهالرواقيونلتطعلمالدىالظاهرىايناقض

العقلفو،الحكيم"هوالأعلىمثالهمأننيالأد!تعليمهم

الهادىءوالضبط،الأعصابهموءخصائصهوكبر،الراجح

،الظروفكلمنوالتحرر،والانفعالاتالمراطفلكل

الكاملعابظامأشاقفينجصةهادنةحياةيحياوبذلك

ولكهم.الحكمةأوبالصرفةالنظاءهذا!كحفوهو.للكون

معينة،واجباتمنجمموعةبأنهالأعلىالمثلهذا!رفونأ!ا

الله.واحترام،الناسبغوعبة،ذاتهقالانسانطهارةمثل

تعليمفي،الأخلاقيةذروتهاايونانيةالفلفةبلغتوقد

المبادىءهذ.شل-الميحيةخارج-مطلقانجدفلا،الرواقيين

منالدرجةهذهتبلغ،وا!تمعالفردعندلللوكالساية

.والضمولوالتناؤلالافانجة

أثينا،فيبول!الرسولكانعندما؟ثاد!حةعلاخا)5(

نأوبحد.،والروايينالأليكوريننالفلاضةمنقومفابله"

يسوعاعنباغوسأرورسفيبولىلالرصكل!هم

ضسعتولونوالبعضيستهزئونابعضكان5،،وألقامة

الحيقةننجاوزولا.(32و71:81أع)،أيضاهذاعننك

همالروائيينو)ن،اصهزأواالذ!نهمالأييكورينن)نقلنا)ذا

الرصولأقرإلقوجدوالأنهم،المزيديمعواأنأرادواالذ-ش

حديثهنيبولسالرصولاقتشوقد.آرائهممعيتفقمماالكثر

أيضالأنناا:ألمضاشعرائكمبعضقالكا5:كاباتهممنعبارة

الرواقيالئاعرأفرالمنعارة!ى.(:1728أع)،ذريته

بولسفتمليم.كهلبكبةفيصلم!من(فىول،!ك!)!6لرسأرا

وروحانيته،والأرضالسماءرباللهوعن،الخيقةعنلالرص

كرازتهأن؟.عندهمومقبولةمعروفةأعور،للجمعوأبوته

يلونكانوالأنهمعدهممتهجناشئاتكنلمبالميح

المنالمي.الحكبمالانان

اثالثالمجلدفي،أخلاق"مادةإلىأيضاالرجوعالرجاأ

.(،الكتابيةالمحارفدانرة

رومة:

مهاكاناليالبدةاصموهي،مرتفع5محناهاعبريةكلمة

جهوذاملكيهرياقيمالملكوأم،روشياالملكزوجةزبيدةأبوفداية

موقحها،تحديدحولالاراءاحتلفتوقد.(2336:مل2)

يهرذاجبالفيالواتعةالمدناحدى!دومة"هيأخهاالبعضفرى

عنمحيزاتبعدولا،(أ:532يق)حبرونمنبالقرب

زوجاتاحدىارميا،بنتحموطلافهاكانتايي،لبنة"

صة(رو)مارو

نأومع.(3ا23:مل2)بهوآحازالملكوام،ايضا!رشيا

أنالا،!لاالحبريةالكتايةز،الراءوه،الدال"!نالحلط

ايربةفيأيضا،بالراء5اعهاورودءيتعارضالرأىهذا

ضرفيالمذكررة،أرومة"هيأضهاآخرونوورى.البية

ماالرأىهذاويدعم.ضكيممنبالقرب(4ا9:)الفضاة

بحدعل،الرمةخربة)الآنهيولحلها.عنادرسيفوسذكر.

رمرنمنبالقربالباطوفسهلفيالصفورية!الىأيالثلالة

.،أرومة"الثالثفلاسرتغلثحولياتفيوتمى،الجللفي

يزوجاتروض!ازواخفإن،الجللفيكافترومةأن!حلاذا

ابلادنرغلمفلاسرتفلثأنعلىلدلهل،الجليلمنياؤهنآجاء

أهلها.وبمالمنطقةتلكغزاعندماالأصليينسكاكامنتمائا

:عزرروممتي

نيمنلاوىاسموهو،،ععرنةأعظمامعناهاعبريةعبارة

المنن!منوالحر!الرابعةللفرقةرئباداودالملكعيه،هيحان

.(31و25:4أخ1)الهيكلفيللخدمة

:(وومية)مارو

الروطنية،الامبراطرر!ةثمالجمهورلآعاصةهىروما

روماوتفع.الم!يحياللالييلمللعاعاصمةبحدفيماوأصجت

منيلأعرخمسةنحويعدعلىالتيرنهرالئماليةالضفةعلى

53541عرضخطعلىتقعوهي،المتوسطابحرفي!ه

جرينتش.ثرقي0512.ا!2طولوخط،ممالأ

الصفةالحطوطكلتماماننطيأنالبحثهذافيصعناولا

نعرضأنالأنسبمنولعله.الخالدةللمدينةالقديمللتاريخ

الهودومع،والمجتمعالرومايةالحكوماتبينللعلاقات

رومالقوةالمبكرللتطورصريعةتغطةالبالاضافة،والميحيين

الموضوعاتلفهماللازمةاياريخيةبالخلفيةنلمحتى،ومؤصاضها

الجوهرية:

الجمهورلآ:دشوركطور-أولا

للقرةالتاريخيةالأزمنةإن:المبهرةالرومافةالدولة)1(

وأحد،ككلعليهاالاعمادجمكنلا،روماتاريخمنالمبكرة

اجهاحهمعد(الفرنسيينقدماء)الغاليينأنهوذلكأصباب

تمعاأنيمكنكانالتيالآئاردمروا.م.ق093فيللمدكة

ناككانتأنهالمعروفومن..ابكرةالقرةعنصادتةضهادة

التقيدىالتارغتبلرومامدتمكانفيقائمةسترطنة

أساطالرومامةالدرلةقاتوقد.(..مق753)لتأسيها

منمجموعاتأو،المتجاورةالصئمل!منعددلتحالفنجة

ا!لسالصئائررؤصاءضكلوقد.الغموضتاريخها!كوطالقائل
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انهالا.الحكمططةمارسالقباثلشيوخمنجملسااو،البدما!

نظامذلكأعقب،كثرىجمتمعأىنطورنيعادةيحدث؟

لل!ثيرخالمفككالنظامعلتضىملكينظامأو،عكري

ذاكاهىالثانةالمرحلةهذهتكونأنا!تكلومن.الد!ورجال

والذى(كلة+4هضا)،للتركردنن"الأصطورىالحكمخرة

"الإلروسكانببنايادةصنجزكاكانأنهروجح

(.ر+اول)ه!ل!

تظيموتم.متجانسةسياسيةوحدةالىالفائراتحادآلوقد

أساسعلىمنيةحكومة)هتيموقراطي"أطسعلالمجتمع

اجماعي،صناعيسياعىمركزالىوتحرلت(الحسبأواللروة

جوتجر)للآلهة(ةههه4ء!ناه)،الكايول5مبدوأتيم

،(ايننةلهةبالآتثجهااتروصكانيةطةآوهي)،ونرفاوجونو

كلقبل-مدينونالرومانولكن،الثحبلكلعامكمبد

النيوالطاعةالنظامعلىبندربجمالأجانبالملوكلأولئك-ضيء

.،الحاكحةاللعلامفهرمفيبمديخمانملت

خرةتقلصوكان،القناصلالىالملوكاقيازاتانتقلتثم

أثدمهما،الحكمباعيةمبدأوقيام،واحدةشةالىالحكم

الزاو!ةحجرأنالا.الهدودةك!اللطةاصتخداملاطءةال!ائج

!سمىما-يلوماعلى-كان،الرومافيةللحريةالحقهقي

أكيعليحكمبألاقضىالذى(7ه!)حلة)،فالريابقانونا

مجلسالىالقرارباسنافلهيسمحأنبصرنبالموتمراطن

الثب.

ينالصراعامتفرق:والطثالأثرافبينالصراع)2(

ماثةمناعر-الجمهرر!ةالاءبحد-والحامةالأضرافطقتي

ضرخأحفادمنككونالأضرافطقةوكانت.عائاوحمين

فكفواالمامةأما.التحديدوجهعلىالياترجالأو،الحائر

بالفرصروماجذلمالذ!الفرباءأوالابقينالعببدأحفاد

الاضتراكبامتيازتمتحواوتد.والتجارةالصناعةفياياحة

هيئةفيئتركوالمأغمإلا،العسكرىالمجلسفيكأعضاء

،6بالروفيأوالرفيةاكفابفينصيبلهميكنلمو،القضاة

الئرفةالحاهللاتتوارثهكافتالذىالمدقالقافونمصفةفيولا

ضفهي.كليد

الماواةمخوزحفهمفي،العامة5إمح!بهاخطرةأولوكانت

اتازالأ!ئرافعن!تخلصواأناستطاعواعدما،الشاسية

(!وللا"ذ+)أايربيريوناوهمينهممنلهمثمليناخيار

فيوظيفمامحبتوقد،الحبحقوقعنالمدافعونأى

والذى،الاعتراضأى5اليتر"حقالمظلومينالعا!ةساعدة

وكانت.آالحاصدرهحكمأىإيقافيمكنكانطرقهعن

واضحةفاثدةذات!لوخاع!ئرالاثني"فيالقانونندويندلية

يسببكان،لممظاسعانوهطكللأن،الدنهاللطبفاتبالنسبة

061
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ببهقها،كامضةكانتا!يالحرعةللغوانينالتفايسف

ندريرامزاجالافنلفةالطبفاتيننالنزاوجشعالغاءأدىثم

ينها،

:(دث!!المالدهلأ):واطكامالثصخجملى)3(

أنهالا،اسثاريةهيةجمردالثوخمجلىمنالملوكجحللقد

ؤتعد.صلطهالثهوخمجلىاترد،الجمهورىالحكمظلق

رغم،الجمهوركةالحكوسةميزتحمةاهمالثوخمجلىططة

الىجزئاذلكوروجع.دصرأوشريعبأىذلكتقنينعدم

اعضاءاخنياريهيةالىأخرىجهةومن،الح!مسلطةانكماش

عمرهم،لز!ادةنتيجةالح!مسلطةتحجيموكان.ال!ثيوخمجلى

الىا!اأدى!،فهملكلالفمبةالامتعازاتتقلصالىأدىمما

أصاالحكامعددزكادةوكانت.كجطعةنفوذهمانكماش

أيضاذلككان!،الادارةوتطورالدولةحدردأتاعكلزمه

تعتبر.م.ق367أحداثولعل.وياجهمالحامةلنذمرتجة

قلحةبالقوهالحامة!حمضندما.العواملهذ.أثريوضعحنموذجا

6بمرأعلىكانتالتي"قنصلاوطبةالىبالارتفاءالنبلاءتفرد

الكفاعرمنقدرعلآخرآحاوجودضرورةفإن،السلطة

ويخفةفانشئت،خرآقازباانبلاءلتحويضالفر!ةتيأ،العامة

أعضاءعلالبدايةفيمقصررةكانتوالتي)عمث!!(أاالوالى

أسبحتالدالمالدصورظلوفي.القديمةالأرضقراطيةالطبقة

)ءنطثل!عهق!(،االقنصل،هى:وظهدفصالحكموظثف

القاضى،5و()،نط!للاهة،!تسباأو،مة!ع!نط!"ه)5لمطالوهاو

.(45!د!"نه.أحاباتعرافب)والنطورهعداه+4(4)ح

سنو!ا.بالاتخاب3الحسىالوظاثفهذهساغلىاخياروكان

فيكحاملالثرخمجلىأعضاءاختارطر!ةذكرناانسبق

الدولةموظفيكبارمارسوقد.الأعلىالمجلىسلطةتطور

لمجلىجلداعضاءاختيارحق-ابدا!ةفي-ايتيذت

ثلمائةوهو،الطييمعدلهفطالثيوخعدديظل،الئ!يرخ

ههحأ(38)المراقبنالىبعدفماالمهمةهذهاننقلتثم.عضو

والقانون،العرفأنالا،دنواتضكلينتخبونكانواالذين

المواطينبينمنالاختياريكونأنحددا-اللاحق-

ا!معفيالمواطنينبينللتميزمتوىأعلوكان،الجيز!

الحكموظالفضنلآخربتحبصأو،الدولةخدمةهو،الروماق

مجلساحيقتهفيالثيوخمجلىصارأنذلكتبعوقد.المامة

الياصيةالحكمةكلضمكا،الأحياءالابقينالحكامصيفم

رغمأتهلدرجةع!مةمكانةلهكانتولذلك،المجتمعوخبرة

كانأنهالا،طزمةتوةأىالتانون!طهلمالرأىعنايعبرأن

عمليا--كانالذى2الحال!لوكمرضئا-بالضرورة-

له.رئيالاللصجلىخادئا

طبقةضدت،الحكموظيةثولميحقللعامةأعحوعندما

همضطالحامةأغنهاءعاثلاتأفرادأنالا،اليايةأياالبلاء



روصة(أروها

حيث،الامتيازاتفيالتوصعهذامنكتقحراأنأمكنمالذفى

العيق،لكبالمملمنتحرزايتطلبالعاصيالمنصبكان

هذهاندمجتماوسرعان.الثخصيالنفوذأيضايتطلبكانكا

ارصتقراطيةطبغةو!ثكلتاببلاءمعالثبعامةمنالعائلات

وكانت.ثراءمننملكهماعلىأصاسيةبصفةاصتدتحديدة

،الاتازكوانهى،الحامةالوظائفثغلعنالاتجةالكرامة

-أيذا-رومافيتكنفلم،أداضهاهوالثرخمجلسوكان

نياالمحدودالعددممثلوكانضد،نظرياالاحيقيةديمقراطة

وظاثفمطلقةبصفةلثلون،الارصتقراطيةالطبقةعلأللاتعن

القديمةالامتيازاتعلىالقفاءمنالممتدةالفترةكلفيالحكم

133فيأالئررةخرةبدا!ةإلى(..مق287ني)الدمعلىالمبنية

عبرالضيوخمجلىدخلواالذ-كأهمفقطوأولك.(ق.م.

الج!هور!ةالادارتينبينفرقثمةلهكنولم.الحكموظاثف

.(الثوخمجلس)والسينلالررية

الحربخرةخلالوالاجماعيةالسياجةالثورةبذورنمتوقد

عننتجوقد.نلنهاالتيوالفترةالثانية(ترطاجنةمع)ابرية

روحانهاكفيخطرةصابقة،للبرلمانالصكريةالسلطةتعطل

لانلاعح!سا3)،سكيبيوكوريخيوس))نحتى،الج!هوركة

يوليوسوه(ولفيم3)،لمارروس5صابقا!تبر(أه!5

منتدفقالذىالذبكانكا.،قيصرأوذسطسوه"قيصر

مما.،الثيرخمجلسأعضاءطمعلجذبطعماروماالىالأقاليم

انحلتوتد.الباصيالاحنرافمنيرعأسوأظهورالىأدى

،عد!دةلأسباب-الفلاحينصغارطبقةأى-الوسطىالطبقة

في-أمرهاعلىالمغلربة-القيةابلادفيالخدمةجذبتضد

تصبحأنفيالمبيدثمنرخصوت!بب،منهمالكوك،الثرق

المزارععددازديادالىذلكوأدى،مرمجةكرالحرةالزراعة

زراعةمحل-جزثا-والزيونالكرومزراعةوحلت،الكيرة

الطبقةوقدراتعاداتيخابلمالذىالأمروهو،الحبوب

الفلاحين.منالقديمة

علالشيرخمجلسقدرةعدمفكانللثورةاباصرالسببأما

نمومعلأنه،المتطرفينأوالراديكاليينمنأعضاثهسلوكضبط

المكتسبة،المادبةالأسلاببازدباد،السباحمطالطموحروح

لتحقيقوصوا،الشعبالىاتاههمالطموحونالقادةحؤل

جملىموافقةعنالنظربغضالعبيةبايثر!اتأغراضهم

فقدانمحنىوكان.والعرفالقانونكتلزمهاكانالتيافيخ

قوةفي،لهكانوقد،صلطتهايهار،المبادرةلحقالحيرخمجل!

وأ)الفيتولحق(3+"!ولهأ)المدافعينالقضاةاسخدام

،الحضوععل،المحاند-كأالحكاملاجبارسلاح-(الاعتراض

المداضبنالقضاةمنواحدأىاغراءالامكانفيكانلأنه

شعبي.لرحأىمرورلمنعاليتوحق!تخدملأن،العرة

طيبار!رس"أعلنكدماانكسرقدالسلاحهذاأنالا

رومية()مارو

القاضىأن.م.ق331في(4+دولفكدا"عه،ته)أسجراص

للحب.ممثلايحتبرلا،الثمبرغباتيحارضالذىالمدافع

تقباتنتابعأنهنابعناولا:الأصاسةالمبادء)4(

سنكتفيبل،الجمهوريةعصرمنالأخ!القرنفيالمدفيالصراع

الفلراهر!حتحتتكمنكانتالتيالحامةالمبادىءلبينبالقليل

ايطورالىانظروجفاأنسبقوقد.والاجنماعيةالسياصبة

مطالبعلىالتركيزوازد!اد،العسكريينالقادةبفوذالمثوم

مغااتحادماوكان.الفترةتلكنيالاتجاهاتأهموكانا،الب

-،سماركلاقاموند.الثبوخمجلسحكومةليادةمدمزا

سباسىاثحادبتكيل-ابظرنقطعحر!امجدااكبأنبعد

-ه!(4)فىداهنحداأسساتررنينووهول!اه()38،شاجلر"مع

هذهوكانت..مق001عامفيالمديخةفيالعبحزبزعيى

تغلبتماصرعانالسيفأمية.الاأنافورةمسارفيفا!لةخطوة

الما"للوكانت.تمالذىالاتحادفي،ال!ثحبجمهورأميةعل

،ماريرسايينالأهليةالحروبؤمرةلأولتحسمالدستورية

الالنجاءأدىوقد.الحسكريةبالفرة(3هلالا)،صولاوه

الدصتور!ةالقيردمفهرمتعتيمالى،الغاممةالقوةالىالمتكرر

بالفمل--الثوخجملسعلىبدتوقد.الأقياتوحقوق

نااء!ل!()،دئيجراعصرزالجزرالللأعراض

وقد.الأقوكاءأعضاءهاليففصلعندمالدةعجزهوازداد

اغنالوفي،القانونحماكةمنالناسحرمانفيقوتهاستنفد

روماأنإلا،احمياالثعبحزباتصرلقد.الشاسننالأعداء

فلم،واحدياسيمركزلهاحضركةثولة-نظريا-ظلت

نأذلكوتبع.وحدهارومافيالاالانتخابحقيمارس

-كبوةبصورة-تتكونكانت،الفعلبةابسيةالجماعات

وكان،المدتفيجذاالعددكثيرةكانتالتىالتافهةالعنا!رمن

فيجمحواالذكوبخاصة،ا!نكونالسياجونالقادة!سوقها

التلابعلىوالقلرة،العسكركةالقلرات،أنف!هم

)!د!ث!ع(وهكراسوس،3()!لللا،سولا"كانضد.بالألفاظ

نونيكومافبهأ،،سكتافيوأواثم،نيوساأنطوو،فيصرسليو-ساو

أوجالرجالأولئكبلغوعدما.الحدثالحصرفيالياصىعبمبالز

لاضبعادضروريةعمية،السيادةعلالصراعأصبح،توتهم

وعدماأالملكية"قيامالىأدىمما،الأصلحوبقاء،الأضعف

القصيةوالسلطة،أوغطسالقبعلىأومحافيرسحصل

الكامل.التحولوقع(..مق27في)

روما:سادة!اع-لانا

والمسيحية،الروطنيةبالاعبراطوربة)الختصالجزءالىارجع

.،الكتابيةالمحارفدائرة"منالمجلدهذالي

الامبراطور!ة:الحكومة-لاالا

مهارة،أوغطس)أظهر:الاعبراطورلآاللطة)1(
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مية(رو)روما

الدستورمنالقديمةوالقوانينالحاصةسيادتهبينالمزجنيواعض

الثريعقرةعلىوأ!اضاثرغاسلطتهقاتفقد،الجمهورى

أعاسعلىظتولبهها..مق36عامفياك!هاالتيوالدفاع

عامفينالهالذىالقنصيةامتيازعلىثم..مق32عامفيأفضل

!دعوأنالسلطةلهصارتالأولالامتيازوبفضل.م.ق27

عليقرضوأن،للانحقادالمجال!منوكرهالثميوخمجلس

القواترئاصةلهخؤلفقد،الافيالاتازأما.آحاأكينرارات

الى،جبوشهفهاتصنقرالتىالمقطعاتادارةوبالتالمي،الصكرية

ومن.الأخرىالقاطعاتحكوماتعلىالحامالاثرافجانب

اقيالامبراطرريةالمقاطعاتبين.م.ق27فيا!زحدثثم

لحكمالحاضحةالمقاطحاتوبين،الاصراطررعنممثلونها2يد

للدولة.الادارىالجهازيحكمهاكانوالتى،اليوخجملى

وأ)،ولاة)يسون،الأقاليمأوالمقاطماتهذهحكاموكان

ما،الجديدالعهدفيمهم،شينذكروردوقد(الاك!ء*3!

بولى!!رجيوسوه،(182:1أع)أخائةني،كاليرنا

ايعتلالسلركبيننتارنأنبناوجدرو(.:317أع)قبرصفي

مية(رو)روما

الهائجينالنوغاءوعلرك،المترسينالرومانونالحكاملأولك

قوايهرديةوفيالصنرىأجافيعبولىتعاملواالذ!

.ايونان

الرومانيونالمواطنونكان:المواطنمنطفاتللاث2()

،الثيرخمجلىأعضاء:اجماعيةطقاتئلاثإلىفقسصون

هذامعتجاناكلهالادارىالجهازوكان.والحامة،والفرسان

أحفادمنتكرنالشوخطقةوكانت.الثلا!ابقيم

التونك،ارداءارتداءاقيازالأباطرةخؤلهمالذينومن،الئوخ

فيللعضويةكعلامة،العرفىالأرجوافيالحزامذى(البات)

مجلىالىللأنضمامبابا،القطور"وظيفةوكانت.الطبقةهذه

الاتسابهىالحبوخمجلىلحضويةالمؤهلاتفكانت.الئيوخ

مليونعننجتهانقللاأملاكحبازةجانبالى،الطقةنلكإلى

خةمخوبحادلطأى-فدبمةرومانجةعملة)!ا.سزس

انتخابحقفيصرطياركوسنقلوقد(.دولارألفوأريعين

عميا--كانالذى،الثيوحمجلسإلىالئحبمنالحكام

(فورم)فيوومامدان
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مية(رو)روما

عنالصادرةللقراراتكان،الامبراطوريةظلوفي.مغلقةيئة

صلطاتالئرخمجلىامحسبكا.القانرنقوةالثوخجملى

الهامة،3الجرفيللنظركمحكمةيحتمعفكان،قضائه

الخاضحةالمقاطحاتمنالمدنيةالقضا!افيالاسشافإلىوالاساع

تقللاثروةيمتلكونممنتتكونفكانتالفرصانطبقةأما.له

الفيئالربطارتداءانيازمع!صنرساألفأربعمانةعن

الأباطرةملأوقد.(العباعة)،"-التونكفوقالأرجوافي

فيالهامةوالماليةالاداريةوالوظائفالمراكزمنالحديدبالفرسان

حكمهم.تحتاليوالمقاطعات،ايطاليا

الروماصة:الديانة-رابعا

ام!-الأصلفي-الرومايةالديانةكانت:الآلهة(أ)

بوجودهاآمنتالتىالآلهةلأن،الاكريقةالديانةمنتما!ا

الماتمنتماماخالةكانت،ايخالةغ!اللالييماالحقية

القرىأوالتأثراتهى،لهمبالنبة،الآلهةفكانت.الرية

للخبرلازمةكانتوالتي.المادىلمللحاالمرنيةالظو)هرتوجهايي

للحقا"لدنظاموجودنفترضأنلنايحقولا.للشريةالمادي

الأخلاتت-الاعتباراتدخلتوقد.الدائيةالفترةفياللاهوتية

الد!انةوكات.آلههممنالرومانموقفدي-عدودةبدرجة

يقدمواأنأنفهمعلىالناسفبهآل،بتعاندشههةالروماية

المقابل،وفي،مختلفةوفروضبعائريقومواوأن،مينةذبائح

أموروصائرمثروعاتهمانجاحفيالفغالالحونالآلهةصنتوقحوا

آلهة،عدةيحبدون-بالطيعة-الرومانوكان.حياتهم

فجربزوغقيولأنه.الآلهةعنلمفاهيمهمنطقيةكتيجة

يسأفهبدفلا،بالوحدةشيهالطببعيلمالمافييكنلم،العلم

حاكمةضابطةروحوجودمنبدلاوكان.ءا!فيوحدةثمة

فيعميةولكلشخصولكل،أشاءمجموعةأوهامضىءلكل

أنفسهم.الرعدديفرقالآلهةعددكانثمومن،الطية

بثكلعلمانيةالحكومةأصبحت،مبكرةمترةوفي)2(

الطقوسلممارسة،للمجتمعخدائاالكهنةوصار،واضح

التىروحها-مبكرةفترةي-فهاالحد!دفقدالتي،الفرائض

فيللمب!معالحقيقيينالمثلينالحكاموكان.تجلالهاكانت

الالهيةالارادةمعرفةمخوالحيفىسواء،بالآلهةعلاكه

الهامة.الذبائحتقديمفيأوباليههنات

و-سجع.لآلهتهمتماثيل-البدايةفي-الر،مانئقملم)3(

إلىأطشايرجعولكنه،الفيةالمهارة!صإلى-جزئاهذا

الىللاشارةبالرموزاكعفواوقد،الآلهةعنمفاهيمهمغحوض

،مارس"للالهترمزأالحربةاكانتفمثلا،الآلهةوجود

تمئلعمبةإل!مدخلتوفد.الحربإله(كلةول3-المريخ)

والاغريق.بالاتروسكاييناتصالهمعندآدميضكلفيالآلهة

سكانيينالإتروالصناع(؟ولأدا!ةه+)،يونالتركو)دعاوفد
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مية(رو)مارو

الديخةامماليلالمحروقالطينمنفصنعواروماإلىوالفنانينالمهرة

.الكابخرلمحبدوواجهات

للئقافةأصبحعندما،الاغريفيةالآلهةأنماطاستقرتوقد

صاروعدما.روماحضارةصباغةؤالأترىالتأثراليونالية

حلت،الحفرأعمالفيالرومانلدىمألوفاالاغريقآلهةشكل

شطابقةكاتوالتي،الرومانيةالآلهةعلبايدريمالاغريقآلهة

بينا.ايخاليأوالحمعىللتئابهك!تيجة،احميامحها

تعددلأن،نبياسهلأأمراجديدةآلهةادخالكان)4(

وقد.عدودتهلعدمبذلكيسمحأن-بطبيحته-يمكنهالآلهة

والى.الطيحةللظراهرادراكهملاتساعتبحاآلههمعددازداد

إقامنهالقلالمهزومةالمدنآلهةدعوةالمعتادمنكان،ذلكجانب

مصدرأغزرأنالا.أعمالهمفيالرومانوماعدة،روطإلى

وقد.(الشبليايةالكتب)والعرافةالكهانةكتكانللنرسع

صركز(ءح!للاخ)أكومى)شررماإلىالكتهذهجلبتم

الأزماتوقتفيإلهايلجأونالاسوكان.أبولوالإلهعادة

الحونلهمتضصنأنبمبههاخاصةطقوستايخهايكتثفونلعلهم

إكركيةال!يبيانيةالكتبفيالعبادةطقوسوكانت.الالهي

عبادةأدخلت،الميلادنجلالحامىالقرندخولومع.نماضا

وعبادةأهرقل"عبادةوجد!؟..روعاالىأأيرلو!

ثم.تقريياالوقتنفسفيفاكالىطريقها،ديوصقورس"

كا.ايونانية،بأرطايى"الايطايةأديانا"الآلهةمزجحدث

حلأأط()3!رأوهحح()!3،سرسامجموعةبينالخلطحدث

دكتر،ا:الأبخيماالآفةومجموعة)هـ!!أط(واليبراأ

،قجفوبرأو(!ة5،+هول5)أسنيسو!ود!و(ء!وليعح3)

عبادةإلىالرومانيةالحبادةتحويلتموهكذا،(360ء!"هحوله)

الاكريقآلهةوجد،افنيةابونيةالحربوبانتهاء.هيلي!ة

المحليةةالصغيالآلهةآلافأما.التبرنهرعلىلهممكازا،الكبار

.انيانطواهافقد،الأو!بجبلآلهةفينظائرلهاتجدلمالتي

الىصيماالفادعنصرتسربلقد:الدنيالانحلال)ب(

الديانةمناعتمدتهاالتيالروافدمن،ألرومايةالديانة

يصفة-جملهاإلها،الهيينىالحنصردخوللأن،الاغريقيما

تدالشكفلفةوكانت.الفلسفةلهجماتسرضة-خاصة

جعلوقد.الرنافيالمجمعفيافقفةالطبقةبينيالفعلتفشت

الفلحفةثبتتوقد.للاصتهزاءمرضوعاالآلهةمنالفلاسفة

منوصار.الميلادتبلالثالىالقرنفيرومالطأقدامهاالونانية

ارطليجى،جامعيةكمدينةأثيناإلىالرومانينظرأنالمألو!

وعلىمدارسهافيتحليمهملاتمامال!االارستبراطةالطبفةألناء

الايمانغاب،الجمهوريةالحقمةبانتهاءوهكذا.فلاصقهاأيدكي

القلاقلوخلال.بيدحدإلىالعلياالطبقاتعنالديخي

العديدوتهدمجةالخارالطقوسحتىأملت،الأهيةوالحروب

،والسلركالديانةببنعلاقةثمة-أبدا-يكنأو.المعابدمن



مية(رو)روماية(روأروما

والحارجالداخلمنللكوليزيؤمصورتان
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مية(رو)روما

الوعودتنيذلضمانيستخدم،بالآلهةالايمانكانعندماإلأ

بهابات

القديمة،الديانة!عيدأنطردقةبكلأوغط!حاولوقد

أطلالفوق،رومافيمحبذاوثمانيناثنينعنيقللامابناءفأعاد

الامبراطور!ةدظلفيدكيةضةحدئتوقد.القديمةيدالمط

عدماحتىالحرافاتفي!نقدونالناسوظل،الرعيةالبادة

للدولةالريهةالديانةتحدلمو،الكفلسفةالحياالطبقاتتبنت

جهةومن،للآعالأوللعواطفسيماتقدملمأنهاإذ،تتر-

العباداتفيالسريةالنا!ضةالمةالىبدةانجذبرا،أخرى

والوريةالمصر!ةالدياتينانتثارفيالببهذاوكان.الرقي

الأدببةالحباةفيالبالغنأمرهمالهصاوكان،الامبراطوريةكلفي

الهودكةالديانةنجاح-جزئيا-نعزوأنويمكن،للناس

.الأسبابنذ!الى،للميحيةالهالطوالانتمار

وأن،لاهوقينظامأىتفرضلمالدولةأننذكرأنويجب

الديني،الخليطمننوغاتدت،ابدا!ةفيالامبراطور!ة

الآلهةقتعددوكان.القويةالمباداتكلعلىحمايتهاوبسطت

للد!انةالوحيدوالثكل.التاع-بطبيحته-!نى،روما

تعددنظاميهاجمالذىالبهلهو،تتحملهالدولةتكنلمالذى

ويحرم،للخطرالمجتمعصلامةيعرضذلككان)ذ،ككلالآلهة

ق-يتوقعونالتىالأخرىوالخدماتالقدماتمنالآلهة

الآلهة.منالرعاية-مقابلها

:والردروما-خاما

عارت:الروما!نالولاةحكمتحتايود!ةنطقة(أ)

هركان!وظل..مق63عامفيصريةولا!ةمنجزءاالمهودية

المهامالهوأوكلت،للكهنةرئي!ا-المكايببنملوكخرآأخو-

أنطويوسأنالا،الكفوتيةمهامهجانبالىالقضائيما

ومنحاهامملكة(.م.ق04)فلطينمنجملاوأومحايخوس

د!الافحليايحكمهالمأنهركم-بالكبيرالمدعو-لهوودس

فرتةشوجود،عل!اجادتهضنوقد.سنراتبثلاثذلك

الجزيةيدفعأنعليهوكان.أورشليمفيمتمركزةالرومافيالجى

نجىوقد.الرومافيللجيشالمساعداتوتقديم،روعالحكومة

جعلهاوقد،قيصرلأوغصطىتكريماقيصريةمدينة!رودس

تصوعند.للحكومةمقزا-بمدفيما-الرومانلمولاة

الأجاءأبخائهببنالمحلكةقست.م.ق4عامفيهصودس

حكمالذىأرنجلاوسنصيبفياكبرالقموقعوتد،الثلالة

ول4حم!اث!"،3)،أثناركالقبنحتوأدوبةوالسامرةالبهودبة

حينم6حتى(ا:32اكر2انظر-((ملكناث))أى-

الروسانالولاةوظل.ولايةمجرديصحمملكتهوانكمتعزل

حفبد)أكرياسهيرودستولىحين،م41الىيحكمرخها

مملكةضمنكانتالى-البلادعلىالملك(النهبيرهرودس
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روصة()روما

اليهوديةعرشترلىم53ليثم.م44عامحتى-جده

الثافي.أكرطس

ظلت،م07فيالكبرىالثررةواتهاءأورشليمضوطوبعد

القواتالىالجيشمنفرقةوأضيفت،منفملةولايةفلطين

اورشلبم،أطلالعندتمسكروكانت،البلادفيالع!كر!ة

(3!!ه+ه!ه)،براتوريون"لتبالرومانالحكامأخذوبايالي

كانالذى،برويهوراتور"(كدا!!!84ءه)لقبعنعرضا

الىالصيةفيكلاماويترجم)فبلمنالولاةعلىيطلق

.(،الوالطا

عهدمنذوالهودالرومانبينمعاهداتعدةتسجيلتموقد

138منذرومافيؤجلواايهودأنالمعروفومن،المكابيين

الذى،بوبي)عودةبعدالعاصصةفيأعدادهمتزايدتئم..مق

بوععنضشرونويتحدث.الأصرىمنالكئرينمحهجلب

كان!مرأنويذكرق.م.58فيرومافيالردمنغضرة

جعحقاصتردوا،أوغط!مودةوبامحسابهم.محهمتماطفا

عائةأغر!اسقدموتد.أورثليمنيالهيكلالىلارعالهاالأموال

بتفدمةأوكحط!أمر!،لهرودسزيارتهعندالهيكلفيثور

الادارةأبدت،عاموبوجه.وحملينواحدئورمن!ومية

الرومانشأعناهمنقد،ايهودبد!انةملحوظااهمائاالرومانة

نأالا.البتكلمفي2المحاأمامالمثولومن،السكريةالخدمة

فيروماقالهوديةالطقوسإجراءعلىضيققيصرطيار!وس

عأانظر)م94فيالمدينةمنكلودكوسطردهم؟،م91

طويلأ.-الحالنينكلتافي-لهدملمهذاولكن،(18:2

اكاببمحاولةرومافيالمهرداثتهر:الدضلاءايهود)دي(

أوغ!طسعصرمنالأدبيةالكاباتوتضم،لليهوديةدخلاء

من-داشا-مطلوبايكنلمو.البتحفظإلىإشاراتعدة

اكةفالدولعل.الناموسفرائضكلمجغظواأنالأممنالدخلاء

وكذلك.(7:هلواالدخلاءأولثكأحدكانناحومكفرفي

بويا،"والامبراطورة،(أا:.أع)المةقاندكرنببوس

.(!هه!هم)

أنفسهمالهودأنالا،دخلاءواكابهاالمهودبةانثارورغم

أوالمديةأجاءأفقرفينامةعزلةفي-غالبيتهمني-عاضوا

سنلملببالفربالتيبرضهرمنالآخرالجانبفيضواجها

كانتأنهابفوكأمنويتضح.المدنةأبوابخارجأو،البهر

.الضبوخمنومجلىخاصمجمعفهالكل،باعاتصعمناك

اليونانيةالنقوشمنالعد!دعيها،جبافاتصاكتثافتموفد

عبرية.نقوشعيايىولكن،اللالييةابقوشوبعض

والمحيونةروما-صادعا

المسيحيةدخلتقىثحديديمكنلا:المحةدخول(1)



صة(وو)ماوو

جماعةبالفعلهناككانتضد،التدقيقوجهعلروماالى

عأ)الحابولىالرسولوصولعدرومافيموجودةسحية

في)صنواتبضعقبلرسالتهالحاأرصلوايي،(28:ها

المهودطردبخصوصجاءما-أنبمامة-المعتدوص(.م58

اضطراياتمنلنهمحدث،لماتيصركلود!وسعهدفيرومامن

عللدبل،م94نحوفي(!ل!كل!)،كرضوس)ببب

،كرصتوساكلمةأنأصاسعلىروعافيالميحيةانتار

كل!صخ!()،كر!توسهكلصةبهاتصد(أنماهلا!)

عاصةدخلتقدالميجةأنالبحضوروجح.،الميح8أى

رومفيأورضليمفيكانواالذ!الروطنبحضكدعلالامبراطورية

ولا.(4واا2:.أع)المسهحبةواعتنقواوآفواالحسبن

بطرسلالرصبأنالتقيدىالاعتقادأسبابمناقثةهنايحنا

بحدأخرىومرة،م05صنةقبلمرة،مرتينروماالجاء

.فاكالكنبسةأسماقدمغاوأخهحا.الهابولسالرسولوصول

نحومنوا!تحالحكومةموتفعلىهناحديظترفيلانما

نذكرأنهنايكفيناثمومن.رومافياستقرارهابمدالمسيحية

لما،!كر!ةلحرأنلهمموحاكانبولىالرسولبأنالقارىء

كان.م64منذوأنه،(:13اق)جن-قايها-كان

الروصاقالمزرخيذكر)؟جذاكئ!ئفاكالمشيون

.(تاسيتوس

الروماصة-اللولةتكنلم:وايحريمالدنيالكاع)لي(

فاصتمغ.وايهودالميحيينبينتفرق-الأمربادىءز

علىأضيفتالتيوالحما!ةبلباتعالهودمعالم!هحيون

تضهاالتيالثموبلأحدفويةكد!انة،)الهودية

نأبمدإلاقانونامحرفادكناالميحيةتصبحولم،الامبراطوركة

!ترعيانسؤالانوفاك.واضحاالمهوديةولينخهااثزصار

ضو)2(أوالهوديةالمجيةبينا!زتمتى11(:الانتاه

هذلن)ن؟جريمةكبرالم!يحيةباعتناقالاعترافأنأعلن

ظلفيالكن!ةلتاريخبالنسبةالألجةغايةلفيالؤالين

الرومانية؟الامبراطرركة

اغبارمع،سرتينوس"عناتجاهاالتيالففرةقبنالو1()

الوقتذلكفيأنهلرأينا،،المح5جاتصد6كرستوس"أن

بومبونبااقصةأنكا.باليهودممتزجينالمححبونكان

زوجهاقدمهاالتي(هنهمم!ه!!!نححة*قه)،جراصيا

مامحيرا،(تاسيتوسيذكر!)غريئادفالاعتاصاللقضاء

طقةعنأتباعللسيحيةكان،م57فيأنهعلىدليلاتؤخذ

المما!رةاللطةبمعرفةالتمةوصف)ن.الارستقراطةالحكام

ىأأوالهرد!ةاعتناقعلىلينطبق-ناتجوسعنهانقلوالتى-

الروماننظروجهةمن،الحدروةالشرقد!اناتمنأخرىديانة

التقشفحياةعاشت،بوبويخا"أنحيث.الوقتذلكفي

نأعلىأخرىأدلةفاككانتولما.4،معاممنذالدور

مية(رو)ماوو

والذى،المحددغدالاخهامفإن،سيحيةكانتابومبونيا"

قدتكنلمالمسيحيةأنعلجزئادلعلا!تبر،تاسترسذكره

متميز.كد!بعدعرفت

!رفالثحيكان،م64ليروعاحر!وقتوفي

كدلمما،المدنة!كرق،كجماعةن!ونواضهمهم،المحون

أن!.الوقتذلكفيكبيزاأ!بحقدكانعددهمأنعل

اعتنقتأخاكلجحايي-(!مه!)،بوي!ااالامبراطورة

هرطقةبخصوصالاصراطوريةالمحكحةأنارت-الهوددة

المجع.عنوأنفصافمالمححين

أصبحتالذى-بايقرب-الزمنتحد!دعاولةعند)2(

الأكسرفمن،الابراطورتالحكومةمنربهاعرمةالمسعحيةت

!ا،جداللاالتيالتوأرغبعض-بدابةكنقط-ت!خذأن

ومن.!نهافيماصدرقدالنحريمقراركرنأنبدلاوابى

اكاقكنلم(م64)الكبوالحريقوقتفيأنهالواضح

أطلقتدبرلىلالرصكانشد،للتجريمأساسامحتبزاالمبجهة

قي2)الامبراطور!ةالمحكمةمنبترارال!جنمنصراحه

كانتالمسحنالىوجهتالتيالتهمةأنعلعلاوة،(؟:47

-ادنواوقد.عرمدكألاعتناقويت،المدينةلحرقالتآمر

.ابثريالجنىنحومنعلالطموقفببب-واضحهوكا

كب،م121فيليئينيةعلحلاإالصن!،بيني"وعدماكان

والارضادالنصحفهطالبا،شهورةرصالةتراجانللامبراطور

المسهحعة،اعتناقهىضهشهمكانتالذكأالمدكدينعاكصةفي

ذاتهاحدفيالمسحهةكانت)ذاداخا!ةبصفةوشفسرا

اكاق-دائحا-تصاحباييالأخطاءأنهاأم،اللومتستحق

المسحةاعتناقأنتماماتوضحالامبراطورواجابة.جديدد!

فمقانونهناككانأنهنؤكدكا،ذنباالوقتذلكنيكبركان

المسهحهةفد!درالذىالقانونأنذلكويستتبع.فدهافعلا

روماحريقلينصدرأنهبدلا،لاضطهادهاسالأطكانوالذى

نأيمكنولا.م112فيمنهةعلبلينىوحكم،م64لي

منبالرغم،الهامالثريميالقرارهذاصدورزمن،بدقةنحدد

نحتلفعنالعديدةابظرياترولهدالذىالدليلوجود

،دوصتان"حكمالىالكنيا!قلبدفيشب،الاحمالات

محرماقدئنابالفحلكانتالميحيةأنيحنىمما،عائااض!طهاذا

إلى(6:9رؤ)الرؤ!اسفرفي)ثاراتوهناك.الوقتذلك

عماالكورننالىرمايهنياكيشدسذكرهمامع،ذلك

جلالررو،أخيلوس"وإدانة،مصائبمنرومافيحدث

مع،الفناصلمرتبةمنرجلهور-(4هحول!دالأاكا8قه5)

ا+8+)!لها،كلبمنس)فلانجوس،الامبراطررعمابن

(!ش!+ن!أه!هنللأ،4)،دوعيتليافلافياهو،(هـولحصعاء

،م59قيهودكةعاداتواعتاقالالحادبتمةمعهموآخريق

.الاضطهادعلىدلهلهذهفكل
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ية(رو)مارو

انطلاقنقطةارجاعفيبالاقيرجد-سةأسافاكأنإلا

الرسولرسالةفئر،،دوميتياناعهدقبلماإلىالاضطهاد

الى-؟رومابهاالمقصودولعل-بابلمنكتبهاالتىبطرس

يقعأنالوشلثالاضطهادإلى،الصغرىأيافيالميحيين

الأرجح-مملىهذاوكان.(16-4:12بط1)بالميحيين

العلصاء-أحدويلاحظ.ن!ونحكممنالأخررةالسنواتفي

نروناضطهادذكرأن-()434"ول،ألارد)وهو

ق-الكبيرالحريقمرضوععنالنظربفض-للشحيين

منعددسطوو،(3ول،حهت؟ول)!سنيرتوسر"كتاب

فيظهرقدبدلا،عامقانونصدورعلىدلللهر،التسمريعات

اتهامأصاسعلىالمرفوعةالقضائبةالدعاوى)قامةزمننفى

عاموبوجه.بقيلالزمنذلكبعدأو،العمدبالحر!قالمجيين

تقررتتدالامبراطور!ةالحكرمةسياسةإنتقولالتيالنظر!ةنفإ

عواملثناياهافيتحمل،نيرونحكمأثاءفي-بالتحديد-

ترجيحها.

القانوننصمعرفةعدممنبالرغم:الاضطهاد()ج

صرفةمنتميها،وتراجانبلبنىبينالمكاتجاتأنالا،الأصلى

الثافيالقرنخلالالمسيحيينمعاعلةفيالامبراطرركةالياسة

موضع-زاتهحدق-الميحبةاعتناقأصحضد،الجلادى

بمبادراتالقضائيةالدعاوىيقدموالمالحكامأنإلا،المؤاخذة

!عونيغدمهاتهمعلىنجاءالدعرىيقيمونكانوابل،مم

كان!،انهاعاتهمعلىالدلبلباقامةفانوناوطاتبون،متطوعرن

.مجهولون!دمهاالتيأوالرحميةغيرالمعلوماترفضيجب

منالمتهمتحفى-المجيةعنبالارتداد-العلةالتربةوكانت

أماموللامبراطورللآلهةالسجودوكان.صلفعماالقصاص

المجية.وان!ر،التوبةعلىكافيادليلا،تماثيلهم

أقلالثاكالقرنفيالامبراطور!ةالسلطاتموقفوكان

،تحقيذاا!حرالمثكلةصارت،الميحيةنجانار،نماصكا

حيث،محنظيمالكنيمةعلىخاصةبصفةالاضطهادوانصب

جتميوس5أمدرم202وفي.خطرةقوةتكلأنهااعتقدوا

بصفة-يحرمماصومر(43"حولأ!لأ3ل!ح!مح!فى)،س2وط

انحرفالمرسومهذاوفي.الميحبةأواليهوديةاعتاق-خاص

)تامةصلطةالحكامفشح،تراجانرحمهالذىالأص!لوبعن

كرنالوقتذلكوفي،صماثمتبهضدالمباضرةالدعوى

فحلت،مداقموامتلاك،الموقلدفنجمياتالميحيون

حكمأيامفيأنهمومحدو.الفرديةالملكيةمحلالحماعةالملكية

روما.فيعلناللعبادةعامةأماكناتخذوا،ساوررسألك!ندر"

كان(م942-442)أفيليبالامبراطور"أنالمققدومن

اضطهادتخللهااليالهدوءمنكرةمرتوقد.بقلبهصيحيا

اعتبرتجما(م251الى025-منلأأ!م3)أدييرس"

للعسيحية.الانماءعدمعلىدليلاالذباثحتقديمعملية
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عدمرعياأعلنففد(م257)فالو!انحكمتحتأما

نأإلا،المشحيينمدافنهدت،الميحيةالهيئاتضرعية

؟)للسسيحيينالمحنلكاتنلكأعاد،م062فيصدرمرصما

.(يوصايوسيذكر

(م274)!أوريليهوساعهدفيقصيراضطهادوحدث

أولصدورحتىاتدتالي،الهدوءمنا!و!لةاالقرةمتخللأ

42-ررة!سايمهف)،سنردقلديا!عهدفيللاضطهادمصمر

مننوعااكنبرافدكانواالمجبينأنويدو.(م303فبرارر

لم-البدايةني--ادقلديانوس"أنحيث،الوجودحق

الىسمىبل،المرتتشوبكبرىبريمةمهمينيعتبرهم

كنائسهم،وهدم،اجماعاتهمبوقفأمربأنتنظيماتهمتحطيم

ياسيالهمتحقرالهمالناسوتجنب،المقدسةمحهمواتلاف

الد!نرجالكلعلىبالقبض-ذلكبعد-أمرثم.واجتماعيا

نأالمشحيينبعأعروأضرا.الايمانيبهروالمماوفتلهم

اصتمرالذي-الأخرالاضطهادوهذا.للآلهةالذبائحيقدموا

والضراوةالدةمنقفاوتةدرجاتوعلى،فتظمةغربطركة

بدعلى(7؟ولأولحكلة)،مابهوس"بزبمةاننى-

مرسوم)رقروقد.(م231سنةامموبر92)قسطنطين

التاليةالسنةفيوليينوسقمطنطينأصدرهالذى،يلان

وسلاعها.أ*كهاللبهةوأعاد،الدينىاياع(م313)

رومية:ليالكنيسةإلىالرسالة-روما

حجمابول!لالرصرصائلأعظم،رويةإلىالرصالةتعتبر

.والادارةوالأخلاقالتحليمحكمةلينمزجهاوفي،وموضوغا

النواحى-بعضفي-وكولوسىأف!إلىالرطفنوتقودنا

روميةإلىالرطلةثلمنلهما-وتمزجان،أعمق)علاناتإلى

المؤفبن،علىالواج!والسلركالبهيةعنالنعلبميةالحفانق-

لنافتقدم.الاتحاهينكلافيأوسعروميةالىالرسالةجمالأنإلا

سامية.روحيةتبيراتفيالميحياللوكعنضاملأرفيفابحئا

أصالةأنفيشكثمةيى:رو!ةإلىالرممالةا!الة-أولا

علىالأدلةتتبعويمكن.جادةوقفةإلىفانختاج،الرطلةهذه

الجديد،الحهدأسفارسائرفي،ثرهاتأواتاعالرصالةهذهألجة

!قوبرطلةوني،الأولىلالرصبطرسرسالةفيوبخا!ة

كافت!قوبرسالةأننحتقدكناوإن-البحضكلى؟-أيضا

القويةالأدلة(ط!أط54"أ)،لايتفوت"قذموقد.فهاأسبق

يع)والتبرورالايمانعن!قوب!هايتحدثايىالفقرةأنعلى

كانبل،بولسالرسوليعليممعارضتهالىثيرما!اليى(2

،الروما!اكيند!راقتبسوتد.الهودمعلميتعاليميعابم

لاالرصالةمنالكئر،و!وشينوسوبوليكار!وسو)غناطوس

تاثتضن(7ولهأء"هة)كاماريهوناكذكرهاكا.روية

عامة-بصفة-نؤكدأنويمكن.بول!الرصولرصائلعن



روميةإلىالرسالة-روما

رصا!دلخمتأنفذالكنيةبهااعترفتروميةالىالرسالةأن

نأهو،أصالهاعلالادلةأعظمولكن.مغابولىلالرص

فيهامابكلفصياغتا،ذلكعلى!ثاهدضرهينف!هاالرطلة

ومتوى،للأمورمحالجهاوأ!الةوقوتها،عميقدقيقفكرمن

و!رز.تزل!فهيتحيللمما،حىالرووحمرها،الرفعأخلاقياكا

الحىمرهفةونفسعظيموقلبجبارعقلفاعبارةكلني

والفدامة.الحقالىدانمانهدف

مجملهافيالرطلةتبوباومع:الرسالةوحدة-ثايا

كانتاذاعماصؤالفهناك،بول!لالرصرصائلكإحدى

يددونتها؟وصلتاقد،تفاصيلهاكلفيأيديخابينالتيالرسالة

وجودهو-خاصةبصفة-التساؤللهذا!دعووما.كاتبا

ونتطيع.الرصالةمنالأضرينالأصحاحينفيالظواهربعض

حيث،بولسالرسولكم!هماالأصحاحينهذينأننزكدأن

هلولكن.بولسالرسولرأثحة،خمماجملةصفينتم

شلعل-فهناك؟روبةإلىالرسالةمنجزغانمائالدوإن

دائرةتمثل(15-ا:16رو)الأحماءمن!للة-اثمال

له،والمحبوبينللكاتبضخصاالمعروفينالأ!ئخاعىمنواصة

ويفترص،الأخرىالرصائلفيثلاتهامنبكثراكبرقائحةوهى

تكونأن-للرطلةمكملجزءالقائمةهذهأنأصاسعلى-

هذايكرنأنيمكنألا.روعيةفيمقيمينلأضخاصالأحماءهذه

؟أخرىرصالةمنالها-الرسالةمحابةبعد-تربقدالجزء

فيأ!دقاءالىموجهةكانت،التحياتهذهنكونأنمجوزألا

فهاكؤنالنىالأماكنوهى،أفس!أو،تسالونبكىأو،فيلبى

هذهتكونوأن،حميةصداقةعلاقاتبالفحلبولىالرصول

مابطريقةلها-ووحدت،مكانهامنصقطتقدالتحيات

رومية؟إلىالرطلةهذهفيمكانا-

نحلنموجزةبحبارةذلكعلىنج!بأنيكفىأنهوببدو

إلىللرطلةقديمةنحطوطةثنئة!كولديناأنوهي،الحقية

منأصحاحأىيقصهامخطوطةأكطبينهالي!،روية

استثناءمع)الحالمطالترتيبوبخفى،أيديابينالتيالأصحاحات

الوتتنفسفييمكن!.(الأخرةالت!بحةهو،واحد

معحميمةلصداقاتبولىالرسولتكو-فىمألةأنملاحظة

إل!ا،يصلأنتجلرويةلىالمقيحينالأصدقاءمنكبرعدد

انتقالباستمرارهناككانفقد،الخط!أوالمستجلبالأمريست

اكيلاولحل.الامبراطوريةأنحاءومختلفرويةبينللكان

عأ)روماإلىأفسسمنحديثاعاداقدكانا-ثلا-وبريكلا

فيحدثت،مماثلةوهجراتتنقلاتهناكتكونوقد(،81:2

ومن،رويةالىالصنرىأصياومنايونانمنالأضرةالنوات

الأصحاحفيالمذكورةالكثصرةليحياتالتعليلعيناي!هلثم

روية.إلىالرصالةمنكرالسادس

علنميفهفي)بجلاءذلكالايتفوت"أوضحوقد

رويةإلىالرسالة-!وما

الأعاءمنفالكئر،(يخلبىالىالرطلةمنالرابعالأصحاح

الأصحاحفيالواردة(تر!ينا،أوربانرس،أبلياسثل)

فيرويةفيشاثحةكانت،روميةالىالرسالةمنكرالادس

المبكر،الاميراطورىالحصرنقوشفيوموجودة،المصرذلك

ورجحهذاإن.قيصربيتمنأعضاءيخهادفنايىالجباناتفي

منوالأصدقاءالمتجددكأبأنالكبرالاحمال-الأقلعلى-

تتحدىلالحلهاقصرةترةبحد)التفواالذين،قبصربيت

الرسالةمحابتعند-رومبةفي،بولىحول(الثلاثالسنوات

فيالمؤمنينالىالخاعةتحياضهموأرسلوا(:422ني)فيلبيإلى

فيآخرمكانأىفيأوفيلبيفييقيمونأصاشاكانوا-يخلبي

الرسولمحابةتبلالعاصصةالىهناكمناننقلواثم،مكدونية

.أأما.قصربوقتر،ميةفيالكيسةإلىالرصالةبولس

لبظرياتدقيقةدراصةبعد-(.ول!!لا4وله")روببرشون

منالجزءهذانقلإن5:مزداهاقويةنتيجةالىفيصل-الحديثة

."الدليليقصهأمر،لأفىمفقودةرسالةفيمرقعه

نقدقي،الدققةالتفاصيلمننقطينملاحظةويمكن

فياكلشىوجودعدمهى)حداما:روميةالىالرصالنموعى.

جظ،قيلة-مخطوطاتبضعقي،(اوه:7ارو)،رومية

في"كلشيوجودعدمفيمماهـللةبظاهرةأيضاتذكرنابطريقة

القولأنالا.أيضامخطرطاتبضعفي(أ:1أف)،أف!

ذلكتميلويمكن،ديلايكفيلا،الأصلهوالحذفهذابأن

كهالىارسالهاتمعامةرصالةكانتربما،رويةالالر!الةبأن

التى-الأخرىالخطوطاتأرلرعتملاهذاويكون،الكن!ائى

افطوطاتمعمتطابقةكانت-الأخيرانالأصحاحان!قصها

الواقع.يطابقماوهوأرويةفياالكلتانجهاتوجدلاالتى

-2ا:ه6)الأضرةالتسبحةأنفهوالآخرالأمرأما

!كروفالمكتوبة-انحطوطاتشالحديد!مها،(27

في)طلاتاتوجدلاييما،عثرالرابعالأصحاحنهايةفيمتصلف

انحطوطاتأما.،ماركيونافيوكذلكمخطوطاتثلاث

الخطوطاتمنالصظعيوالغالبية،كبررةنفصلةبحروفالمكتربة

نأ،جذاالمحتملومن.الآنلدكاهيحيثفتضعها،القدبمة

فترةبعد-رويةالىرسايهمحابةأعادقدبولسلالرصكون

الذىالأسلوبأطوبهافيتشباييايبحةهذهاليهامضيفا-

الحقائديةالاعتراضاتتكونأنالمحتملمنأنه؟..بمديخمااتبه

نأ،جدهـبالذصهوومما.تجاهلهاإلىماركيوند!تقد

،جرىءوشجاعمدققبارزباحثوهو-(يمه*)هورت

يينهىكا-الرطلةوحد5عنيدافع-تزننفهالوقتوفي

!ظ.بلا-أيدنما

ا!عملالتاريختحديديمكننا:الرمالةكابةدارع-لالثا

،51:91رويةمنفاستنتاجا.ايقينمنبثيءالرسالةلكتابة

أوضكقدكان،الرسالةكتبعندمابولىلالرصأننعرف

916



روميةإلىالرمالة-روما

إلى-بالتحديد-يتطلعوأ!بح،الثرقفيخدمتهيتممأن

مرةأورضليمفىورأنأولاعبكانولكن.الغربفيالثر

منعلايامنبمهمالتوصيل،(26و2إها5)أخرى

هذهنضعوإذ.أالقديسينققراءاالى،وأخامةمكدونية

الىالرسالتينفيالواردةالاشاراتمعجنبإلىجنباالاضارة

مامع،أورشليمالىونقلهالجمعبخصوصكورثوسفيالكنية

رويةإلىالرسالةاننقولأنيمكن،الأعمالضرفيأيضاجاء

الىالئايةالرصالةفيكبتالذىالوقتنفسفيتقريابهت

العثر!نالأصحاحفيالمذكورةلأورضليمزبارتهقبيلكورنثوس

كبر-بترجيح-السنةتحدبدويمكن،الرصلأعمالصفرمن

أيضايؤيدهالذكعهلايتفوتتاريخ-يتفتىماوهو.م58بأفها

عامإلمطبهاترجعالحدئةالأبحاثكانتلهان،روبرتون

كبتندالرسالةأنهو،التاريخهذافيالافتباهيستلفتومما

صوعالربصلبمن-اكزعل-عاماثلاليننحوبحد

-الأحداثتشحضرالتىالذاكرةقوةفيولنتأمل.الميح

عائائلالينانطباعالذهنفيحفرهاالتى-والحاعةالحامة

ثلاليننذالبارز!نالأشخاصصورتحياكيفولنذكر،مضت

الىبأفكارناولننتقل،ععناباقيانهمالكوونفىللمو،عائا

عل-لديناأنولذكر،الرسالةكابةوقتالىالأولالقرن

حياةمنجذاقريبوقتفيكنبواحئ!ميحياكتاثا-الأقل

أتباعهمنالكثيرونكانحين،الأرضعلىالميميسرعالرب

جدبدسالرسالةلنقحئم،الحياةقيدعلىزالواما،ومعاصر!ه

الساميايقد-سهذاأنوللاحظ-مرةلأولكاونترأها-

فيبل،خطابيةأوضعريةبلغةلى6كتابفييأيا،الرفيع

الدامغة،والبراهين،القريةبالحججنيضدقيقجمثصررة

نأبدولا.مانحةجامحةقويةرصالةفيالمذهلةالعمليةوالحكمة

هي،والظروفالتاريخفيتأملالهفتيجةأنيئعرالقاريء

المسيحى.للايمانالتاريخيةالأصىصلابةمنايقينمنالمزيد

ثفةبكل-نقررأنيمكن:الرسالةكابةم!ن-رابعا

الرسولكانفقد.كورلئرسفيمحعبتروميةالىالرسالةأن-

ضيما،(:6123روية)،المدبنة"فيالوقتذلكفطبولى

وصدكأكررثوسفيرجلهذاوغايس.،مضيهغايساكد

لولسالرصولويوصي.(4:1اكو11بولىللرصولحميم

،(1:ا6رو)"كنخرباافيالتىالكيةخادمة،بيبىإ

-كورثوسمنالجنو!يالجزءوهي-كنخرياأنوالمرجح

الرلالة.كتابةمكانمنقر!ةكانت

تىالتاريخلايجللم:؟الرسالةأرستلمن-خاما

القيلالانعرفلاأنناكا،روميةالىمرةلأولالمشحيةدخلت

الكثيروناغمسينيومفيحضرضد،فيهاالمهحيةنموعن!جا

نأفيضلثولا(،201:أع)ودخلاءيردا-الرومانمن
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هناككان؟،بالم!يحآنواأنبعدبلادهمإلىرجعو)بعضهم

منحدكاجاءقدكاناالج!بخطياكيلااعهيهرديرجل

تدكاناولعلهما،(81:2أع)6لهإعربريكلامع،لىلعلىية

عصاآخرشئانعر!لا-عملياأنناالا.نفسهارويةمنجاعا

كا،بالفحلئائمةكانتكيةالىالموجهةالرسالةهذهقبلكان

في)ثارةأيتوجدلاأخرىجهةومن.روحياتقدمةكانت

د2لم؟.هناككنيتنظيمال،روبةفيالكي!ةإلىالرسالة

ومن.(بولرلالرصخدمةباضثاء)المسيحيةللخدصةذكر

طويلة،لقرةهناكبطرستبثيرتصةكانتلوأنهالمعقولغير

وتأثرهلخدمنهإضارةأىتردلاأن،تاريخياأمرا،!هاوأسقفينه

الارومافيأتامبأنهالقولجذاالصعبلمنالهبل.وططانه

الاعتقادأنويحتمل.هناكاضهادهقيلجذاقصرةلفترة

فيالكنشةتأصشفيائركاقدوبول!بطرسبأنالقديم

نأمنوليى،ه!اكمغااضثهادهمامنأساشانع،روية

التثيرني-الصررمنصررةبأى-دورلهكانبطرس

الك!ة.وتأضىالمدينةتلكفيبالانجيل

رأيخمكن-الرصالةكتابةزمنفي-ذاضهالرومابالنةأما

ألفثمانمائةنجحو-ضواح!امع-اكتظتوقدنتصورها

يخهاالشرتيالعنصروجودمع،والأجناسالألوانكلمن،نمة

ولعلهم.ملحوظتأثرلهمكانالذينالهودذلكفيبما،بكزة

يصتلفتوندائماكانراأنهمالا،مرهوبينأوأحياناعتقرينكانوا

.والفضولالنظر

الىرسالتهبولىالرسولكتب:الرسالةلفة-طد!ا

لغة،!الائمةباللهجة1،اليونايةباللغةرومبةفيالكنيسة

لماذا:ابحضيسألأنالطبيعىومن.العصرذلكفيالحديث

موجهةالرسالةأنحيثياللاييةرصالتهبوشالرصوليكبلم

منالمظمىالغالبيةحاءتلقد؟اللالينىالعالمعاصمةإلى

لمان،الدنياالطبمة،من،الوسطىالطبمةفقراءمنالميحين

كانتالذينالمهاجرينمنعاليهموكانت،العبيدطبقةمنيكن

كانتمقد،اللايينيةوليتالونانيةهىعندهمالحديثلغه

ومن.المتوسطالبهحربلادفيالثائعةاللغةهىاليونايةاللغة

يونانية.أحماءلهمكانت،الأوائلروماأصاقفةكلأدالملاحظ

نجد،الرسالةهذهمحابةتارغمنعائاأربعيننحووبعد

كورثرسفيالكيسةالىبكتبروما-أستف-اكليمندس

الى!كتب)غناطيوسنجدالثافيالقرنبداكةوفي.ايونانيةباللغة

أيضا.اليونانيةباللغةالرومان

وجهعلىنحددأنيمكنلا:الرسالةمحابةفامبة-مابعا

هناكفي!،رويةفيالبهسةإلىالرسالةكنابةنابةاليقين

عندالحالكانكا)فاكالكيةفيحادةأزمةأىالى)ضارةثمة

تدفعلم؟(.وكولوحمطوغلاطيةكورنثوسإلىالرسائلكتابة

رويةرارقديكنلملأنهالكتابةالىالكاتبالماضيذكر!ات
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:الاحمالاتثمف!نفترضأنيمكنناولكن،لعد

إلى،كنخر!افيالكنةخادمة،فيارحلةقدت)1(

شكولا.هناكالكنعسةمععلاقاتلاقامةصةفرصة،روم!ة

رمالةلهاكبأنيولىالرسولمنطلبت،يخبىااند

الىالمسنفيضةالرصالةهذهكيايةعلذلكضجحهوربما،ترصية

.هناكالكية

روية:الىطريلزمنسنذبرل!لالرصأفكاراتجهت)2(

كلماتوهي(،91:12أع)،أيضارويةأرىأنبخني"

:وقال،الرببهوقف)ضد،بذلكاللهمناعلاناتتضن

قأ!نبغيهكذا،أورضليمفيبمالضهدت؟لأنككابول!ثق"

تحلدتوهكذا.(ا23:اأع)،أيضاروميةفيتشهد

دأنماي!عىبول!لالرصوكان،الساميةالدعوةبذهخطواته

المممعملهوكان.لحدمتهمراكزنهاليتخذالكبرىالمدنالى

،الانماءعلىقاربقد،الثرقفيالهاتالمراكزفيالتئ!في

فكان،وغكلهاوكررنثوسوتالوفكيأفسىفيعملفقد

كانت،رومة"أنبدولا،جماأمهافيأيضرا!كرأنعليه

هىتلكأنسرفتهفإنثمومن،الآمرسول"اهماممحلدائحا

كرجة.أكلالىاهمامهرفحتبدلا،الربارادة

فهى،لكنابنهاالدافععلىضوعاالرسالةأملوبيلقيقد)3(

الأصحاحالالأولالأصحاحمنالأولالجزء.أجزاءئلاثةعل

ايرابطةالظواهرالاصهابمنبثىء!تعرضوت،الثامن

المهوداليأصاصبة)ضاراتمع،والحلاصبالخطيةالمنحلقة

الىالامعمنالأصحاحاتو!مالثانالجزءئم.وغ!هم

بإعلانو!نتىللمسياال!هودرفضموضوعو!حابمكرالحادى

منالأصحاحاتوأخهزا.اللهنعمةضوءفيمسنقبلهمعننبوي

الحياةفيالحملةابراحيوتاولدثرالادسإلىكرالئافي

الىوتحيلألهالكاتببفططفهاالأخ!الجزءويح!مى،الميحية

.الصلاةلأجلوطبتهأسدقاله

الرصالة.هذهلكتابةالدافععلضوءاالظواهرتلكونلفى

جهةمن-ومجاوراضهاموقعهايببرومهةفيالكرازةكافتلقد

عنصر-رأيا!-هناككاناخرىجهةومن،تماقاأممية-

الطبقاتبينوبخاصة،الرومانيةالحياةنيالنأئرقوىيهودي

منكبصةجأعة،اليهوديةالجماعةهذهحولالتفوقد،الدنيا

لمأناسوهم،"الدخلاء"بدعرنكانواكاأو،المنعبدك

غالبيةفياليهودوثاركواايهوديةالبادةمارسوالكهم،يختتنوا

رومافيالأو!ثلالمبسرونوجدوقد.حياتهموأنماطمعتقداتهم

تكنلمو.بيهمللحملخصبامجالآ-الدخلاءأولئكبين-

كنينتضم-بولسالرسولعرفها؟-هناكالكيسة

الهودية،عنوالمتجدد!ن،الرثيةمنالمتجددفى:محددتين

أذهانهمفياختلطتممنالحديدينأ!اتضمكانتبل،فحصب

داخل-التقودأنارهاالتيالمشاصهنهدخلتوقد.العقيدتان
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بقر8،المهحةيلالمتحوليناوالكالى-وخارجها!لكنية

ذمن-خاصةيصورة-هذ.تضهمسنلت،تد.ضطردة

منالئلايةالأولىالأصحاحات!!موكابولىالرسول

،11،14)الأخ!ةصحاحات19!نىفي!،الرعالة

أصةعنارضادالىحاجةفي-جهةمن-كانواضد.(51

الىبالافافة.المنقلفيافتارالجنسومصو7ليلاصرماضي

للكارز!ء،الحلاصطر!قحولالمواثرتلكفيالجدلأن

وأصارالقلوساللهمعالأنانمصالحةلئرحالفرصةالمظيم

ع!هاالتيالكصةوالمئلافى،ضرورعالمفيوالطاعةالطهارة

كالأعيادايحلقةوالمثاكل،ايوصةالحهاةن!الضيةالنظم

هذهكل،القوملأولثكبالنبةا!رمةوالأطحمة،والمواسم

صنصفة.حك!مةطلجةتتطلبكانت

وأمامه،طرب19بهذاالرصالةهذ.برلىالرصولكنب(4)

وعكلمنالحديدخلالش!ر!اكاناييالظروفهذه

لرويةالكبرىالأميةادراكان.وكورنثرسروميةبينالاتصالي

وجمالهاالرسالةئ!كلحددالذىهو-الابراطور!ةتلب-

فهاجزءكلد!مورطلةمحابةهيالتيجةوكانت.المتع

رقيفةيأتوالهنامح!هاوهو،المهود!ةالمثكلةبوجوداحسا!

فها،عرلاالتيابشطةالواضحةالسصاءخطة"عنئركة

عبةسرالآخرالجانبفيتحملخطةهي،وامدوابممةللغداء

المجيلجان-ينضبلا-ئمينكنزالأفرالوهذ..الله

فانوناالجديدةاالحريةالأبطالدفعثم.الأكدلالىالآن

لالغأمروهو،والأضعفالأضيقالآراءمخومنمحبةفيللناع

أشا.نحنلناالأمية

لاقفوت،"وبخاصةالكبارالعلماءبعفىيمتقد)5(

هو،رويةإلىالرطلةفيالرئهيالفرضأن،هورتوه

الرطلةتناولوأن،اوكنيةفيالمتعارضةالمدارسمصالحة

،الرأىهذامنلناولكنا،!طثانوياأعزاجاءالفردلخلاص

خى-روحيةفظروجهةمن-الرصالةتقرأأنالاعليكوما

لجميعاللرامجملىمدركفالرسول.تولونماغرعلىنجدها

مألةان.الألجةيالغأمروهو.المحهةالحياةجوانب

متحركةقحيةيول!ا!الرصفيلنانبصرالخصيالحلاص

هوالمجيالسلوككان!)نحتى،وبرامنهحججهعمق

اباضر.الضض

الرصالا:موجز!ان-لائا

(51-اةا1التجد(1)

(7-1:1)ايجة(أ)

(51-:18)المقدمة)ب(

(8:93-:116)المجي،القعيماسأ)2(
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(71و1:61)مملناللهبر:الانجيلموضرع(أ)

-ا:18)العالمصحاجة:والجزاءالخطةأب(

(32-:18ا)الوثنيلمالعا1()

(61-ا:2)الأفاضل(2)

(3:8-2:71)الهود)3(

(02-39:)الد!نونةتحتالبئرىالجنىص)4(

(5:12-12)3:لمالماحاجةصدالبر:ورالطر!ى)بر(

(31-3:12)اللهتدور(1)

(25-41:)التديمالمهدمناثلة)2(

رجاء،فرح،صلام:للتبركلالمصاحبةالبركات)3(

(11-ا:5)

،21-5:12)والحديدةالققةالبنريةالطبيعة)،(

(8:93-ا6:)القداسةالىالطركق)د(

(23-61:)الحطةمنابحرر11(

(2وا6:)محملاعتراض-ا

(41-6:3)المحموديةمفى-ب

(23-ا6:ه)الرققبسرق"لئيط-%

(25-ا7:)النا!رسعنالتحرر)2(

(6-ا7:)بالزواجايثه-أ

(13-17:7الضمصفجر-ب

(25-7:41)الماخللىالصراع-ب

(93-81:)الموتمنالتحرر)3(

(17-ا8:)الروخفيالحياة-أ

(03-8:18)المدامد-ب

(31-831:)الا!كانكلبة-%

(11:36-ا9:أابارغفياللهير)3(

(5-ا9:)اصر!لأكانعدمشكلة)1(

(92-9:6)المطلقاللهاخار)2(

(21:ا.-903:)الانانسلوية)3(

(33-9:03)العزةحجر-أ

(13-ا:ا.)للبرالالر!تان--

(21-14:ا.)لمالعالكلالكرازة-ب

(92-اا:أ!)اصرائبلنحومناللهقصد)4(

-11:9)ظاليىاصليلرفض)ن-أ

)16

(24-:17ا11الزتونضبرةثل-ب

(92-2:ه11)6!لامررد-بر

-ا:03ا)الثرىالجنسمخومناللهضد)5(

36)
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(:13ا5-ا:ا2)للحياةالمهحيالطركق)4(

(2واا:2)الحيةالذ!حة)1(

(8-:3ا2)للؤمنبنالركةحياة)2(

(21-:219)المحناموس)3(

(7-ا:ا13واللولةالمبحى)4(

(01-13:8)والواجبامبة)5(

(؟،-31:11)الحرجةالأ،مفيالمسعحيحعاة)6(

-أ:؟4)المحيواهبةالمحعةالحرت)7(

ا:6(5

(21-؟:41)المححعةافىية-أ

(23-:13ا4)المسهحهةامبة-ب

(6-ا:ا5)المسحثال-ب

(31-7ةا5)والأمالمح)8(

(ا:627-1:،ا5)الحقة)5(

(33-:14ا5)ئخصيتقرلصر)1(

(2و1:؟6)دضيالتوصة)2(

(16-:3ا6)عدكدفىلأصدقاءتحيات)3(

(02-:6117)خنا!ةولمركةختاميتحريض)4(

(23-21:ا6)لولىرضاءعنتحيات)5(

(27-:24ا16ايجة)6(

الرمالة:ع!!ات-لاسا

ا:1)للرطلةتهد!يولىالرصول!توصع:تممد(1)

اللهدعا.الذىالانجلولجية،ا!اسةدعوتهلؤكد(7-

المسحسوعهوموضوعهو،اللهانجيلهوفالانجعل،يهللكرازة

فمعلاللهيهوعدأنبقولكئ،جدكذاضمايىوهر،اينه

داودالملكنسلمنهوالمحويسوع.التديمنذالألاء

القدسالروحيقوة؟بتتياقهولكن،(الماأنهللهرديبين)

يولىاخار،طاعتهاليالأميأقيولكى.،بقوةاللهابناأنه

لمعامنجزءرو!ةأنوحث.رعولعةنحمةوشحه-عبده-

للمؤمنينققهو!جه،بولىرصولعةداثرةفيتقعفهي،الأم

.،وسلاملكمنعحة5:المحتادةدالعبارةرو!ةفي

!ملأنهلقرائهيؤكد(15-:18):اهدعة)ب(

كلفيبهفادىلهانهملأنلأجلهماللهويئكرياصتمرار!جلهم

النرعى،نرفرعممهرز!اركمعدمجبأنلهموروضح،لمالحا

رومةزيالانجعلكرزلكيكلاممأنقصدمامحعزاانهحيث

صحبم.فيوالتحز!ةبالئركةيت!غولكي،الأمسلالرفيكا

هرطالماعنهيتخلأنيمكنهلا،عالهالنزامهيكالانجيلفالكرازة

الحالم.هذافييحيا

يد!(8:93-ا:16):اكالم!سأماس)بر(

173



روميةإلىالرسالة-روما

الانجلطبيعةعنموجزببيانالرصالةمنالرئيسيالقم

سواء،منكلمنكللحلاصالقد-رةاللهوصيلة!و:وموضوعه

،الارةاللهطبيمةلس-اللهبر!لنومو،الأمأوالعهودمن

بماسثهذاكؤمنمنلكل-نعشهفي-يخحهالذىالبربل

بول!الرسولنسرهالذى(24:حب)البىحبقوقذكره

.(17وأ:16)،سيحيابالايمانتبررمن5:يعنى

:118)بالايمانالااللهبرعلىللحصولسيللاأنهيملنثم

الجن!افلاس-خطوةبعدخطوة-و!رضح(3.2:-

فياللهنحمةوراءالمعتحةالحلفيةوأن.أدديا)فلاساكلهالب!ثرى

فالأفكار،)بئريةتاريخفيالمحلناللهغضبهي،الامحل

والاتهامات.الجاةفيخاطئةأصاليبالىتؤدىاللهعنالخاطئة

ايهوديةالكتاباتفيعألوفاأمراتكنلم،الوئنىلمللعاالموجهة

وعارة.الأمك!ابمنكيرفىمحاباتفيبل،فحسب

تين(28و26و24الأعدادفيتتكررايي)،الله"أسلمهم

للناسقاحةاللهمعرفة)نوقوله.التاريخفيمحازاتهمفياللهعكل

للألينويينبول!الرصرلقالهماله(28-91)الحيقةفي

لينوالاختلاف.(3أ-71:42أع)،لاكوسأريوس)في

وقد.الخطابال!مالموجهالامحيراختلافالى!جعالفصلين

:(41:21)صيمانحكمةسفرفيالأتوالهذهملخمىجاء

فسادووجودها،الفسقأصلهرالأصناماختراعلأنا

.،الجاة

عنرضاعهيدىأمامهواقفاضخصابول!لالرصيتخيلئم

لهليؤكدبول!لالرص)يهفيتحول،الوثنيينلانحلالاضبهاره

الرسولأنومع.(16-21:رو)أفضلحالةفيليىأنه

حتىلغتهأنإلا،افافيالأصحاحبدايةمنيهودياناقذايخاطب

اكر-على-موجهةتكونأنيمكنعثرالسادسالعدد

أنالثخصيكفيلاإذ.اليلوفيخكامثلوثنيلخمى

وأكجحهامجتحقفدمجاكان)ذا،الحيحةالخطا!اكجب

نمائاعادلةاللهفديونة.تحفظااكثربطرقالرذ!للنضىيمارس

كانسواءإنانكلأعمالمعتناصبوهي،أبذاحماعاباةولا

تلكمن!عفىأنهظنواذا.متبيحاأومتحفظا،أمماأويهودكا

صلاحهعلىاللهفليشكر،حيلألهفيتغلماللهمجازاةلأنالديونة

عليهصبرهدللهيأنما،اللهأناةطولأنوليدرك،أناتهوطول

فعلهم،مومىناعوسالهودكرفإذا.ليوبةالفرصةليحطيه

لا،اناصسلهملبىالأمأنوحيقة.تمديهمعنيتوبواأن

نطمكتربالهىنامرسلهمإذ،ايولةضرورةمنتعفم

،أخطأواقدأنهم!دركونفإنهم،كروهومتى،ضانرهم

الأخ!ة.الدينونةفيعيهوجدانرن

217:ا)الهودىإلىباضرةكلامهبولىالر!ولورجهثم

كستشعأنهنترضيجعلهماناكيى:لهفيقول،(92-

اللهخلعهاالتيالاقازاتبشباللهأمامالحاعىالرضىبمركز
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المملبل،الناموسمعرفةهوالهامالأمرفليى،أقهعل

الاعلانخلالمناللهمثيئة!رفالذىفاليهودى،بالناموس

الذىالأمميمنزنجاأعظم-عصاهاتى-يكون،الالهى

وصايالكسرعدد*طرقوناك!الصرنةهذهكدهيست

إضياءالنبيأتوالمنيولسالرمولبيشهدوما.الله

،الأمبينبيكمعليهيجدفاللهاسملأن5:(52:ه)

ليحممةمنللهودكانماوصففي2:24(،أرو

الكئابأقوالنيتمائا!ؤيدهعاله،الرومانيةالامبراطورية

دالذىوالأص.الأمشأوالههردشسواء،لهالمعاصرفى

ستقيماالانسانقلب!كونأنهو،الأمةمنالأولىالمكانة

بلاايخانوعهدسالناصمحرفةتصبعذلكنجدون.اللهأمام

لاالذىالهردىدونمثيئنهنحلالذىالأمميتجلفالله.فيمة

.(ا:16.تثانظر)القلبختانموفالمهم،مثئتهنعل

من(بالمدحاجلألهتفوزالذىالانانهوالحقيقيوالهودى

.(:3،948ه:92تكأفساانظر،92و:228رو)الله

معين.ضعبأيعلىمفصوركر!المدح)وهذا

نأفضلفما:صايلي!ألففد،كذلكالأمركادومنى

هو،الحديثوصطفيلسؤالوالترض؟جهردياالانانكرن

اصتخدمهوقد،ايونايخةفيالإغةأسلربخصاثصإحدى

بأنهبولىالرصولويجب.الرصالةهذهفيمرازابول!الرمول

يكونوا،اللهأتوالعلىاستؤنوالأنهم..وجهكلعلىممثيرا

،أمناءككلمنهمالبعضكانلقدحقيقة.لمالحافيقصدهاتمامأداة

،قصدهيعطلأنالآلةفيلعيبيمكنفلا،اللههواللهلأنولكن

مبقا،اليبهذايعرفكانبدلالأنه،اللهزرمأنيمكنولا

أمتاءغ!كانوالمنيمكنولا،اللهضدقضيةتخحأنيمكنفلا

صيطرقداللهلأن،البرا!ة!اعواأن،)كاهاللهاصتودعهمفيما

مجب،بالح!قيكألكىالشرفحمل.!دهوحزلهأمانتهمعدمعلى

.(8-ا3:رو)دائمايدانأن

لهااستخدامهمفمدم.الموروئةالهود!ةالامتيازاتكلوركم

الله.نظرفيالأممنأفضلليواأنهميعني،مسئولأاعتخداما

القديمالمهدمنالكتالةالفصولمنطسلةالرصوليردثم

ولكنها،الأمعلىتظبق،البثريالجن!كلفسادلاثبات

العهدلهمأعطيالذكأ،الثحبهملأنهم،اليهودعلىأولاتنطبق

نأيمكنولا،اللهمحكمةأماممد!كلهلمفالحا.أماصاالتديم

فاباموس.اللهلنامرسطاعتهأوأعصالهأساسعلىإنانيبرر

عنالإنانعجزالوقتنفسفييعلن،اللهمبئةيعلنالذى

.(02-3:9)ائميئةهذه!ل

عل!اعكوم،اللهأمامبرهلاثباتالإنانمنعاولةفكل

الله.برلادخالالطر!قكفتحوبذلك،اللهمحكمةأمامبالرفض

الفرضلهذاالأميةبالغةالتاليةالآ!اتبولىلالرصوبكرس

لى:!،الأولالجزءعنالتعبوويمكى.(321-23:)
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البرطر!قغ!عن،اللهمعللمصالحةالطركقأعلنتدوالآن،

هو،والأنبياءاناموسمنلهالمثهود،الطردقوهذا،بالناموس

لكلشوهو،الميحييوعالإيمانأساسعلى،اللهتدك!من

أخطأواقدسواءحدعلوالأمفالمود،فرقلا.بهوومن

-والأمالهودولكن،اللهكجدمابلرغعنعاجزكوأصبحوا

اللهمعصحبحةشركةعليحصلواأنبمكن-الواءعل

كلبناء،الخالصةبنمتمجاناهذاويالرا،كفرانهو!شرا

الرىللجنى!دمهفالله،المسيحكوعاممهالذىالفداءعحل

هر،أنجزهوط،الخيعةعنكفرقدالكفارىموتهأنباعتار

ثحاوزفقد،اللهبرظهروهكذا.بالايمانالائسان!كوزهأن!ككن

المعح،مجيءقبلارتبهتالتيالحطاكاعى-أنلألهطولفي-

اتظازاذلكفعلوقد،تستحقهالذىالعقابترقغعنعوضا

يحنونهنإ،نمابابازاهوظلوبنا.الحاضرالزشفييرهلاظهار

معصحيحةعلاقةالىبهمو!أقيبيرع!ؤمنمنكلعن

غضبتمفعالم!هحقدمهاالتي(25عد)والكفارة.،نف!ه

عملالبستصي.الحاطيءمذنربهةوتمحو(:18ارو)الله

ولكنه(مم!أمزاهذاكأن)الله!رضأنالحاطىءيحاولب

هي-العبركةفي-كفارةوكلمة.ابادرةاللهنيه!أخذعسل

كر!أو)،الغطاء"علللدلالةالمصتخدمةالكلحةنضى

اعرفوافىوفبولهغفرانهقديماللثاللهاكدحبث(الرحمة

طريقعنيمكانفما.الكهنةمنثميمخلالمنبخطاياهم

متاخاوأصبح،"بدمهالميحقبفوةالآنتجلىيمليمهمالطقوس

به.يالايمانللجمغ

كانرجلا-الإنسانيبريراللهطر!قهيهذهكانتومنى

مننجعشيءكللأنللاخخارمجالأمامهمفلش-)مرأةأو

وللألمللهودمفتوحةطرلهقوهي.!مامتحقاقمنلا،نعشه

أحدمناكيحدلموهكذا.الجميعالههواللهلأن،صاءحدعل

كثنهبالحريبلالناعوسمحطللاوهذا،الآخرمنأفضل

(3:27-31).

كبتبالايمانالتبرروبدأأنكيفالرسرلل!ينولكي

-ا:4رو)التكو!مفرفيابراهيمقصةالىرجع،الناموس

ابراهيملكانالتبرهـ،سأطهياللهثيئةالطاعةأنفلو.(52

كا-ابراهيمتبريرأساسولكن،(ه:62تكانظر)ثالخكل

ياللهابراهيمآمنااللهلقولتصدتكان-الكتابترل

ونستطع.(:516تكعناتجاصا:3،رو)،بزالهفحسب

الىرجوعهمنبولىالرسولعندالشاهدهذاأهمةندركأن

!قدموعندما(.3:6)غلا!ةالىالرصالةفيأيضااستخدا!

فإنه،الناجر!ررالذىاهوإنهاللهعنليقوليولسالرصول

الناموسفييقولمايفحلالإنجيلفياللهأن،جراعةككل!لن

وقد.(23:7خر)،المذنبأبررلالأفيا:!علهلن)نه

والفعلالاسمبنف!الشحيةايرجمةفيالمبارةهذهجاءت
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يولى.الرصرلاشخدمهمااللذين

للىيولسالرصرلطنفث،ابراهيمعنكلامهيستوفيأنوقبل

للرجلطود5:القديمالعهدفي،يحسب)كلمةاشخدام

-4:6رومية،32:2مز)،خطيةالربلهيحبلاالذى

،يازاحبانهتمافايعادل،للخاطيءالخطيةحسبانفمدم.(8

تؤيدها.داودضهادة)نبل،فرووةابراهيمحالةتكنفلم

،(25-4:9))براهيمالىبولىالرصول!ود)ذثم

ثم؟بمدهأوا!انقبلبزالايراهيمالايمانخبهل:!أل

تحتن،أنفبلبزالايراهيمخسبالإيمانبأنالؤالعلىجميب

.(71:42تك)ك!ةبنينالحتانعهدالله!طهأنتجلبل

علالأممنالمؤمنبنبدخول!سحعهذابولىلالرصيجدوها

-فالاكلان.لايراهيمكورثة،الهودمنالمؤمنينمعالمصاواةتدم

اللهقولمنواضحوذلك،الأساسهو-الحتانوليى

ايراهيم.احمكلهكونبلأبرامبمداحمك!دعىلا5:لابراهيم

رو!ةانظر،ه:17تك)،الأممنلجمهورأباأجمعلكلأق

لممانهكنلمو.المؤنينلجيحروصأبفإيراهيم.(:417

كانت،الحدةبالغةظروفمواجهةفيلكلاناكانبل،صلأأصا

الوادنظردمستحيلاأمزاالايمانهذاثلتجعلبأنكفيلة

أتوىاللهرعدكان،اهيم)لمنظرفيولكن.اباسمنالأعظم

بارفةأىتبرأنقيبالوعدآمنلتد.الظروفنلككلمن

وبنضى.ثزاهذالهخبوفد،نحقيقهلامكايخةاحمالأىأو

فالهاالتي،اللهبكل!ة"فىمنمنلكلبزااللهمجسب،الطر!ة

.والمقامالمصلوب!صوعالربخلالمن

الطبةللأخبارالكافىالأساس،بول!الرصرلأثبتأنوبعد

حاةفيلهالمصاحبةالبركاتوص!ففيأخذ،التبرهـبالاكانعن

ايىاباتهيوالرجاءوالنرحناللام(11-ا:5)المؤمن

لها.فعرضونالتىالضفاتكانتمهما،المتبررونبها!ستمتع

الكلأفضلولكن،الخصةقوةالى!ؤدىالضيقاتفاحمال

،اباتهذ.يكلنحهموالذى،تبلوهالذىالتدسالروحأنهو

فيبداالذيالحلاعىوعكل،قلوبمفياللهعبةسكبقد

الدنرنة،كضبكصكبعدماالهايةالى!عتمر،حياتهم

هوهذا.دمهيفكبررهمالذىانحلمىمنهفهنقذهم

باللهانتخرون!ملذلك،وبهيجاكهدرجاءوهو،رجاؤهم

.(511:)هالمصالحةالآنبهنلناالذىالمشحيسرعبربنا

آدمبينبمقابلةللبراللهطريقع!،كلامهبول!الرسولويخم

كلالوالمرتالحطةدخلتبهوالذى،القديمةالحيقةرأس-

الذى،الجد!دةالحليقةرأسوالميح-لمعصثنتعجة،ذرته

أحدهرالفصلوهذا.لطاعتهتجة،والجاةالبرالىبشعبهيأق

عنمفهوعهبولسالرمول!مايرحاللذ!الرأئحينالفصلين

82-51:12كواهوالثافيوالفصل)الأخكلكآدمالمح
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أخرىمراضع!المفهومهذانجدأنيمكتاكا.(94-4وه

النىالكابيةيالفصولالمفهومهذاربطككن!.رسلأللهمن

علالميمأتمهالذى-الفداءفبعمل،الانانابن5!المذكر

محلهالتحل،سوالبأالحطةسلة،بآدمصلتنااتت-الصلي

المسيحطاعةنتلالجفإن.والرجاءالغفرانحيثبالمح!ينا

نيفروكابلغتوالتيحيلألهطيلةطاعته)بالحلاعى6تايي

الذيآدمعصياننتلألجمنوأعمأعظم.(للصوتخضوعه

.الحرابجلب

:نالجواب،المغهومهذافيابامرسمكانعنصالثارواذ

الميح.فيالحياةمقابلفي،آدمنيالمرتقضيةفيلهأثرلاافه

الوقتفذ!ولى،الكامنةالحيةليبهفاباموسدخلضد

الخطة،عرتجثلأنه5:الحطيةأعمالز!ادةعلعمل

.(502:رو)،جذاابعمةازدادت

-312:)التر!رطربقعنحديثهبولىالرسولويوأصل

الموضرعلحذاو!دم.الفداصةطر!قعنالكلامالى،(512:

الحطة،عرتحيثلأنه5:قولهحمعمنوجودياخراض

فيالانسانيسترلافلماذا:فيأله،5جذاابممةازدادت

أنهوالأرجح.(ا6:)أالزيادةفيالنعمةتشرلكيالحطة

فيأعضاءبعضبولىلالرصعرفضد،خيالياصؤالأيكنلم

الحجة.تلكثلعلىقائما!دوطوكهمكان،الأمكنلاص

الخطية،عنالموت:الضدانيجتمعأنجمكنلابأنهيجيبرلكنه

الصلىالمحنىابراز(1):مركنبأذلكوثرح.الخطةفيوالجاة

الرقنظاممننشبيهاوكتحر)2(.(41-:63)للسودكة

.(23-اه:6)

ولذلك،بهاتحادناعلىندل،المميحيسوع)فالمممودية

معاتحدفقد،،صوعالميحني5المحتمدالثخصكصبح

فيالم!بعمعواتحد،القديمالطر!قعنفمات،موتهفيالمح

الخطيةفياليثةوتصبح،الجديدالطريقفيالآن!حيا،قيامته

وكأنه،المسيحفيلحياتهتمامامناقضة-الثخصهذالمثل-

الإفان)قبلاكانهالذىالانان!دلم!و.سوديتهينكر

يحياهااييالحياةهىالآنيحياهااييفالحياة،(6:6-الغق

ولكن،خطاياناحاعلامرةالميحماتلقد.المقامالميحفيه

ماتقد،الميحفي"والانان.بعدالموتعليه!ودلن

تجلصكان-؟مجبراحدولم،(اا6:)للهلبحباللخطية

كر!اأنعليهبل،للخطيةآلاتوفواهأعضاعه!دمأن-

سلطانمنقحرزانذمهوصيجد،مثئهلأنمامكآلاتلله

عد)،النحمةتحتبلاباصستحتلم5:وعبارة.الحطة

لين-بولىالرمولفكرفي-الوثيقةالحلاقةتضن(14

.(الرصالةمنالسابعالأصحاحالىارجع)والحطةاباموس

تنفيذعلىمجبروالعبد،عبذاتملكبيدالحطةتمثيلويمكن

عيه.سلطانليدهررلم،المبدماتوإ)ذا.سيدهأوامر
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سيده،بالحطةلعلاثتهبالنسبةماتتدالمبحفيوالإنسان

آخر،ليدملكاالحبدأصبحإذا،أخرىبصورةأو.الابق

وهكذا.القدبمسيد.ويىالجديدسيد.!طاعةملزط!مبحفهفإ

.حرثفياللهليخدمأعقولكنه،للخطةعذاقبلاكانالمؤمن

الجديدجد!أما،الموتوهيأجرتهالابقصدهلهدفعلقد

بل،الحدمةعلمكافأةأوأجرةلشت،الميحفيحياةفمهبه

مجانية.بة

هياليالخطةعلىثجعأنهالا،عالحأنهمع،والناموس

فقذأنيتطغلاولكنه،الخطةويد!نكثففالناعوس،ثر

والوجه،الحطةمنواحدوجههرللبرالخطعةمئوالتحرر.منها

منالرسولكتقلثم.للنممةالاموسمنالتحررهوالآحر

منالتحررإلى(الادسالأصحاح)الخطيةمنايحررموضوع

الحر!ةمنالجافبهذاولتوصح.(السابعالأصحاح)الناموس

الزوجعلاقةهي،أحرىضرعبةبعلاقةاصمان،الميحية

حيا.بقىطالمابزوجهاالريحةحسبمرتجطةفالمرأة.والزوجة

آخررجلأتنزوجأنت!تطيعحرةتصبحفإشهاماتإذاأما

الىأوالهود!ةالريحةالىكيرلالرصكانصاءوذلك)

هذافيبههماكبرفرقناككنفلم،الرومانيةالشر!ة

والمؤمن،بالرجلالناموسيثبههناوالرسرل.(الصدد

الذىالمؤمنولكنه،يموتالذىهوالناموسي!ولكن،بالمرأة

الملاتةالموت!صم!أنههيوالمسألة.المشحمعمات

بالناموسعلاقهفصمالمسيحمعالمؤمنمرتفإن،الزوجية

فالارتاط.(74:)الأمراتمنأقيمبالذىليتحدحزاليصبح

الاتحادأما،للموتواممرالثرهـةالشهراتضجعبالناموس

يثروأنالثهواتهن!نكرأنقادزاالانسانفيجعل،بالميح

لله.

فصلا،الابعالأصحاحمن52-7منالأعدادنيونجد

يتحولثم،الماضيالفعلوبصيفة،المفردالمتكلمبقكلمكتربا

المتكلمضصرمع،المضارعالفعل!يغةالىعرالرابعالحددفي

عنعارةالفصلينأن-الظاهرحسب-و!دو.أيضاالمغرد

ذلك.ورونلاالبعضكانوءان،بولىللرصل6ليةذصة

صدىاعتبارهاالىالبعضتدفعرالتمااللاذعةاللغةهذهولكن

لفة)ننقولأنويمكن.الألمبهايرحلنفسضخصاختبار

البعض،نظروجهةفمن.انسانكللغةهيهنابول!الرسول

الجزايدوالاحساسالبريءشبابههنابول!الرسوليصف

نأفوجد،الاعرسحفظعنمئوليتاخرضأنبحدبالعبودية

بولىلالرصيكونوقد.عنهنىمافحلالىيدفابامرس

اكلىعنانهىوبحدتجلآدميصف-أخرىنظروجهةمن-

لالرصطخص،ثالئةنظروجهةومن.المحرمةالخرةش

الىآدممن)اباموساعطاءقبلالبثريةالعائلةتاريخهنابول!

ثم(5:.2انظر)الناموساعطاءوبحد(5:14موصى
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.(5:12انظرأالميمفياباموسمنالتحرربحد(72:ه)

بولىلالرص!واصل،الضصرلفجرالتموكلهذاوبعد

الذىالداخلالمراعليصف،المضارعالفعل!يغةفيحديئه

ولكن،حفظهفيوووغباللهناعوسعل!ادقضخمىلمحاني

فعلعلى-ارادتهضد-يجبره،آخرناموسأذلكمنيخمه

الله،ناموسأخدميذنينضيفأنا05يد2لاالذيالر

مراردفكل(ب7:25)أالحطةناموسثالجدولكن

لعصلتكفىلا-ونياتهمقاصط!فيعوكلرغم-الانان

ذلك،لفعلالقوةالىبيلولا.ال!ثرقوىوتحدىاللهارادة

.(أ72:ه)،ربناالميحبيوعاالا

حرع،المحؤهمالذكن"لكلمناحةالقوةوهذه

وقد)المبود!ةضوبةتحتارهملاصتمرداعثمةفليس(،ا1:8

رأىفي8:افيبالد!نونةالمقصودالمحنىهوهذاككون

هيداخلهمفيجديدةقرةهناكأ!بحتفقد،(البعض

الذي(8:2)أ!رعالمسيحنيالحياةروحناموسا

فح!ب،الناموسوعبوديةالحيةاصزقاقمنيس،صيررهم

نجدحيثالئامنالأصحاحموضوعهووهذا.ذأتهالمرتمنبل

وجودوهوألا،القداتلطريقالرثييالنبع-بوضرح-

المؤمن.فيللجاةالوابالروح

علىالقلرةالمؤمنتمح(17-ا8:)"الروخفيوالجاة"

الحباةتنطيعهالاالتى(8:4)العادلةالناموسمطالبقام

معهايتعاملالتيالثريةالطيعةعجزبب،اباصستحت

نفسهتدم-والدماللحمفيشاركناالذى-اللهفابن.اباموس

الثالث(الحددفي،الخطيةلأجلاصنىهوفهذاأخطةذلحة

الذىروح"فإنوالآن،القامةالىومنه،أالمرتإلىوذب

ويمنحهم(11عد)اللهأولادفييسكنالأمواتمنيسوعأقام

أقصىلذلليستالميحيةفالقداصة،اليامةوقوةجدكدةجاة

فيالروحك!ر.طبالحرىهىبل،خارجيتانونيتذالجهد

الرب،جدهحياةفي؟لهابكلظهرتفضلاللمنالمؤمنحياة

لكلاليرةالسمةهوالمسيحروحفامتلاك.الميحي!وع

علىالقدرةيمنحهالذىموفالروح،(اياععالمدد)مؤمن

االآبأبا"اللهبدعرةبذلكوالاكراف،للهكابنصراثهاثراك

الربفعلكا(أباهالابنبها!دعوالى،بابا)كلمةوهي)

أبا!ا"قائليننصرخفمندما،(36:ا4مرقى)ففسهيوع

الله،أولادأتالأرواحنايثهدففسهالروح"لأنفذلكأالآب

بقامةالمينيمنحناالغدسالروحأنكا.(16وا8:ه)

الذشالمؤفونالمسيحيخهسثاركالذىوبالمجد.الملالةأجادنا

.الآنلأجلهيتألمون

ماعلىالمزمنلمكافأةليس(03-ا8:8)الحتيدالمجدوهذا

كلهاالخليغة)نبل،فحبالحاضرالزمانفيآلامعنتحصله

رو!ةإلىالرسالة-روما

الحليقةستغق،المجدفياللهأبخاءبتعلنعندمالأنه،اليهتتطلع

-91)السقوطنذتحاترزحظلتابىالعبرديةمنكلها

فداءايوم،القيامة!ومفيسيغبالمجدالتسربلوهذا.(22

الميحآلامنتائجكلتثحققكدما(23عد)،أجادنا

سيظل،النهارذلك!زغأن!الى.اللهبناءكأالمؤمنونويستعلن

مئاتحملالأثياءكلويجعل!موي!ثفعضشهمفييمبنهمالروح

،انارذلكيثرقوعندما.(28-26الأعداد)للضر

أولادهؤباحيارهتصدهالذىالأرلىاللهقصدبذلكيتحقق

مجدهم،"الفحلوجاء(03و92)لمالعاتأشتجلالمسيح

اليث!أنهمع،لأنه،الماضيصيفةفي(الثلاثينالمددفي)

الله.مورةفيتمائامترراتماعهأنالا،المتقبل

-31)اللهفي!قخرأنالمؤمنكتطيعالرجاءوبهذا

نأومع،لةاللهفإن،ضدهتبدوالأضياءكلأنومع.(93

!ثفعالذىهو-اللهيمينعن-المسيحفإن،كدينونهقدالاس

فاقةمى!الحافيلهيتصضمالكل!ككنولا.تويدافعفيه

التىاللهعبةعنتفصلهأن،الجحيمعداوةكلولا،وحرمان

الميح.قثحلت

نألنا!دو:(:36ا1-أ1:9انرغلياللهبر)د(

فصلهيكرالحادىالىاياصعشالنلاثةالأصحاحات

ذلككان،فكرهفيولكن،برل!الرسولحديثفيمحترض

للانجيل،امعاكانالذىالشبأنفحقيقة،عنهكاءلاأمزا

مهمجاءنفهالم!يحأنمع،ب-شمنأن-غالبيتهفي-ألى

الحققةهذهأنفيضكولا.(9:ه)،الجدحب"

هل:اللهحكمةفيثمكلةومماصريهبرل!الرصرلواجهت

نأفلو؟البصرةنفاذحوزههل؟هدفهعناللهقصدانحرف

منأولهموأنباؤهأقرباؤ.لكان،صادفةبولىدعاوكي

كانللشكلةبولىلالرصتقدررأنفيشكولا.بها!ترفون

الايمانعدمفيمتورطانفسههركان،الالفةأيامهفيلأفه،اكبر

مقاومةبقضيمايدأ،اثمكطة!واجه!)ذ.الاصرائيليينكساهلر

.ايارغفياللهتصدبتوضبحوتى،للانجيلايهود

نإ11(:للصسألةحلبن-أولا-بولىالرسولويذكر

9:6)الاختيارفياللهقصدترتيبءنتفقللانجيلالهودمقاومة

يكرركانإنماللانجيلمقاومتهفيإصأثيل)ن-)2(،(92-

.(21ا:.-1:903تاريخهطيلةمنهحدثأنب!قما

تفاؤلا:ام!آخرفىبشينذلكبولسالرسولكردفئم

نأعللدليل،اصراثلمن"بقية"لممانحقيقة)ن-)3(

رفضكاناذا)4(-،(61-111:1كأمةسيؤمن)سرائيل

)!رائلقبرلفإن،لغبركةهو-حاليا-للانجيلاصرأ"يل

-ا:117)للعالمأعظمبركةسيكون،المتقبلفيللانجيل

32).
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التارغمدىعلى:(92-9:6)المطلقاللهاخار)1(

)براهيملأدأومناختارضد،آحرويرفضثخصايختاراللهكان

ابنيمنيعقوباختار،التاليالجيلوفي،اعاعيللا)صق

،يرلداأنقبلحنىالاخيارهذاذكروقد.عرلااسحق

الذلىانبل.(31-9:6)الاختيارفيالمطقحتثتلكي

ففرعون.كرهاأوطوكامقاصدهتمموا،اخخارهعم!علم

وتمجبداللهقرةلاظهاراللهبدفيآلةكان،القلبالفاصىالعبد

-91:،)،ثاءمنوتسىيناءمنكرحمصو1،احمه

18).

بذلكيكوناللهبأن،ذلكعلىخرضمنعلىردهوفي

الىصتنذاحاحمة)جابةيجيب،؟مئثتهيقاوممنلأن5ظالئا

ليىالإناءبأن(9:261،54:9)!قانظر)القديمالعهدأنبياء

اختارقداللهكانفإن.الفخارىعصلعليعنرضأننيالحقله

لرحمه،آيخة-الهودمن؟الأممن-أالآنية"بعضببعلأن

برلىالرصول!ولولا؟لدنونتهعبرةلتكون،للهلاكوأخرى

اختاراللهأنلر!ترضولكنه،للهلاكالبعضاخنارقداللهإر

.(24-9:91)مجاصبهأنأحدبملكفلا،ذلكنعلأن

هو-برلىلالرصترلكا-الحيقةفياللهفحلهماولكن

منايدعوبأن،معهودةغكلبصورةرحمتهيظهرأنأرادأنه

ماعلىبناء)ثحبهيدعرهم،ضحبهيكونواأنفيالحقلهمككن

شعبهاصاثيلمنفقطبيةيحفظوأن،(هوضعنجوةفيجاء

لطرلهقتفسو.يخغوبهذا.(اضحاءيزكدهماعلىبناء)الغديم

الموضوعهذاإلىيعودولكنه.(92-:96)الاختيارفيالله

عنه.حوارهخا!ةتجلأخرىمرة

عدمكانإن0(01012-9:03)إيرائلمشول!ة2()

فإنه-،اللهاختيار-واحدجانبمى-ثملاسراثيل)يمان

الذىالعرةفحجر.الث!ريةالمشوليةييين-الآخرالجانبمن

والايخل،الميحفيتحققوالذى(2861:)إثياءعنهتكلم

-9.3:)يخزوالالكىلهذواتهمبلموالملأنهمأعمرهمقد

33).

خلاصأجلمنو!لواتهالقلهأمهعنأخرىمرةويعبر

كيروكرتهم،الحاصرالرقتفي)يمانهمعدموينى،أفربائه

الروراءيمونكانوا)ذ،اللهبربطريقجهلهمإلى،المشنرة

اعمل5-:ه18)اللاوينفيجاء؟الاموسعلىالمؤص

،الناموسعهداتهىقدالميحبمجىءأنهعالمينغر(،كحيا

هذهالبروطريق.به!ؤسمنكلحقعنالآدالخلاصوأصبح

ونسر،(14-03:11)التثنيةسفرعهاأنبأأنسبق

لكليتأيانوالحلاصالبرأنتمنيبأنهاهناذلكبولىلالرص

،الأمواتعنلقياقهبقلبهويؤمن،رهلالحوعبفصه!ترفمن

!ؤمنمنكل":العزةصخرةعنبقولهاكدهأنصبقماوهو
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لالأنه1،صراءولغليردهوالتأكيدومذا،،يخزىلابه

أنه!،(32و3:22رومهةأأخطأواالجميعلأنينهما،فرق

تدمعلىللج!يععقدمةاللهرحمةلأن(:12ا،)هفرقلاا

-1ا:0)،بخلصالربباسميدعومنكللأن"الماواة

13).

وكانت،بهرومنواأنقبل،باحمهابثارةيسمحواأنبدولا

مكانكلإلىالجشرونافطلقفقد،واصةالفرصةأمامهم

جمع!معروقاالأمروأصبح،المفرحةالطيبةبالأنجاركرزون

.(ا:94مزانظر)يهوديةمجتمحاتتوجدجثالعالمأنحاء

بل،!محوالملأنهمذلككنفلم،رومنلمإسرائيلكانفإن

ابى:ضكوىأساسكان،يمعرنهماإلىالاتباهرفضوالأنم

.(016:1رومية،ا53:)ش)"؟خبرناصدقمنياربا

ور)"ومقاوممحاندضب"إلىبالانجيليدهالرببنطفقد

فمتكنلمالذ!-الأمأمكبيما،(65:2)كأ،01:12

حالماالانجيلببركاتبحف-إصائيلإلهءخركة،تبلمن

القديم،الحهدمنالأخرىاتالنبىبعضتممواوهكذا،حمعوه

يفكلهمأنأرادعندمامو!لدفيجاءماالنبواتهذهومن

أنههناالرصرلويوضح.(2ا32:تث)!شحئبايىبما"

فيالضرةهذهأثرويذكر.(ا:91.رو)الأمبمتعد

رفضراتداصأئيلأن-سكدهناولكنه،عثرالحادىالأصحاح

.(21-41:ا10لهمالفرصكلاتاحةركمالانجيل

نلا،(61-ا:11)لهاماليس)صرائيلرفىإن)3(

حاليا)عرأئيل)يمانعدمبأنالظن-حالأىعلى-يجب

حدثكا،بقيةعلىا!اظفإن،داثمانأمرانما،ورفضهم

فإنالآنهكذا،المستقلفيالرجاءمعهيحملوكان،الفديمفي

بولسايهايميوالتى)النعمةاختيارحسب،بقيةاوجود

فبالنة،لإسرأنيلانهاقبالخلاصوعدعليظوى،(لفسه

قهاملاوقحةيقعوالمولكنهم،6ئيلإسرعرقدالحاضرللوقت

بركة!تبرالحاضرالوتثفيأعصانهم"كانفإن،نها

-ا:اا)أعظمبركةبصنىرجوعهمفإن،،للحالم"

16).

لالرصكظر:(42-11:71رو)الزتونةثل(،)

ليس،لحدمتهصايةنظرة-للأمرسولأباعتباره-بولى

بل،فحسبسنلأمللمؤمننضنحهااييالبركةبب

نيجاءماعلبناء،اللهقصدفي-الأمتجديدأنبببأيضا

رويةفيالرسولاخبسهالذى-322:ا)النيةصفر

نصيبهمطلبالىو!دفمهم،)صرأ!لغصةيثكل-(91:ا.

ضعبتاريخويصور.الطبيميلهمصرهيالتىالركاتهذهفي

!التطعم،الأصيةالأغصانبعضنهاتطعتالنيلالزيتونةالله

!كقبولىلالرصعنهايقولديةوهي)بريةز!ونةأغصان

همقطحتالتيوالأكصان(.11:42-،الطبيمةبخلافا)نها



رومبةإلىالريالة-ووما

التيالأكصانأما،الايمانلحدمالأصلعنانفصلواالذ!اليهود

وفا.اللهشبفي،بالايمانطممراالذكأالأمفهم،طعمت

وفيروميةفي،الأممنللسيحيينتحذ-سانلاحظأننتطيع

بلورهاتقطحأنيمكن،طغتاييالأغصانأن،مكانكل

بالايمانل!حد،أولااخطحتالتىالأكصانوتحود،الابمانلعدم

وبعدم،والأمالمهوديخلصوحدهنجالايمان.الأصيةبالزيتونة

.(24-:13ا1)كلاطب!فطالايمان

نأيمكنماكل!وقالثرىالجىبركةفياللهوقصد

الجمع-أنوجدقداللهعنفإذا.!رجوهأوالانسانيتصوره

حمي!علحموحكم،خطاةعصاة-سواءحدعلىوأمماجهرذا

ررحملكى"بل،القصاصبهمليوقعذلكيكنفلم،فيلك

انظر)صيونعنالمنقذيخرحوعدما.(11:32)،الجيح

الجنىستهمغ،يعقوبعنالفجوروورد)(ا:47مز

)يمانعدمأنغنكانش.بهايحلمأنيمكنلاببركةالرى

الفلالق؟الحدهذاإلىللخكلآلةفيصبحكحولأنيمكن6ثلاص

المصدرفهر،الانصانوحكسةاللهحكمةبينللمقارنةوجهفلا

.(36-2ا:ه1)ضىءلكلوالغايةوالمرشد

ن):(ا:539-129:)المؤمنجاةطرى)هـ(

الأصحاحاتفيأوضحهالذىالنعمةانجيلمعالمحيحالتجاوب

عبادته"في،حيةذبيحةاللهالمؤمنحياةتليممو،الالقة

متفقا-فصاعذااللحظةهذهفذ-ذخهليصبح،أالروحية

أشياءبين-بوضوحهذاويظهر.(2وا:21)اللهارادةمع

استخدمأنسبقوقد.للمؤمنينالضركةحياةفي-كئررة

!-27-12:ا2كو1)والأعضاءالجدتشهالرصول

لينفاويذكره،(وكولوصىلأفس!رصالنيهفيشرحه

ومهم!،الجميعقيالجيممناثمتركوالتحاونالمتبادلالاعماد

منجهايقومأننججب،راحدكلبهابقومالتيالخدتكانت

.(8-:3ا2)القلب

المحبةأعمالفيذاضهاتظهرأنبدلا،الروححبوالجاة

الجبلعلىالموعظةولعل.الناسولجمغبل،المؤفينمنللاخوة

معروفةعنوكاتهاكانتولكن،الآننعر!ا!محتتدتكنلم

المشح،نامرس)قاعدةتكلوكانت،الكيةفيجيذا

ألافيجب.هنابولىالرسرلطبقهالذى(6:2غلانظر)

عفرفيجاءمافالالرصوتتبس.المؤمنبالعلىالانتقاميخطر

لاولكنه6...عدوكجاع)ن):بالقولببدأالذى،الأمثال

21إ25أم)،يجاز!كوالربأ:الأخصرةالبارةيذكر

اكلببلالريغلبكلا5:بالقولعاويتعيض،(22و

.(12-:219رو)،بالحرالر

-ا:ا3)بالدولةالمؤمنبحلاقةالحاصالفصلأثارولقد

الرسرلخبرةيعك!أنهفيشكولا،الجدلمنالكثو(7

روصةإلىالرمالة-روما

ولكن.الرسلأعمالسفرفينجدها!الرومافيالقانونمعبولس

ملتزمةالمدنيةالحكومةكانتطالما،وواضح!ل3الدالتعليم

المؤمنطاعةتستوجببذلكفانها،اللهمنلهاالمرعومةبمهمتها

يتعارضكانقىالاأمرعلىيقرضألاالمؤمنوكل،وتحاونه

كحدثولا،(4:91،5:92أعانظر)اللهمطالبمع

الئاكالأصحاحيينوضتان.الموقفهذاثلعنفاالرسول

ضرمنعثرالثاكوالأصحاح،رويةالىالرسالةمنعثر

المايةالحكومةهىالرومانيةالامبراطوريةأنرغم،الرؤ!ا

نأالبالعلبخطرأنيمكنولااالحالينكلتافيالعظمى

لاالملالكةلأن،الملاثكةمنملطاتهمأالفائقةاللاطين"

اباسمنعللبواأنلمحكنلاأنهم؟،جبا!ةولاجزيةيجححون

اللهلضحبخدام)فهمعنهمشولالكابلأن،لهمالخضوع

.(1:14عب)

الميحيعل،باللطاتالخاصالواجبهذاإلىوبالاضافة

حفقة--ماتقد)نه،الناسجميعبحبأنهوعامواجب

القديمالمهدنامرسكلولكن،(7:4رومية)للناموس

انجيكفي!وعالربذلكاكدكا)ا!بةوصيةفيتلخص

هذامنالمشحيتحررأنيمكنولا(،31-9:2أ2مرض

.(01-31:8روعية)الاموس

كانثفقد،يسهرأنالمؤمنوعلى،حرجةالأيامإن

الىلأبأفكارنانرجعأنويمكن،بظلالهائلقىايايةالأحداث

فيثورةومن،م64فياضطهادمنحدثماونرىالوراء

هذ.وراءماالىنظريولىالرصولفإن،حالأىو!ملى.م66

الميح.ظهورسيصاحبالذيالخلاص؟لالىنظر،الويلات

اضداذا،ابورأسلحةالجسواأنالمزشينمنعللبوهو

يتلفتومما.بالميحتليقحباةيعيثواوأن،الروحيةللحرب

حياةنيتجلتالتىالفضاثلهذ.بغرسورصىوهوأنهالنظر

!سرعالربهـالبصوا:بالقولعلخصها،الأناجيلفيالميح

الحد!فىهذفىترأحالمافجأةأوغ!وستجددوتد.هالمح

.(41و:13أ3رو)

مطابفيمتحارضةتبدوالتيالجوانببولىالرصولو!ابم

عليهكاناذ(51:6-ا:41)الميحيةوالمجةالميحيةالحرية

انظر)كورثوسمثلأصسهاالتيالبهاثىفيأيضاذلكيحابمأن

اباديءورضحونا.(33-:13،0123-81:اكو

المشجةالمجتمحاتكاليةمى.رومافيالمؤفينلفائدةالحامة

في-يولىالرسولثل-ضمائرهمتحررتمنبحضيوجد

نأعل!مولكن،والأعيادوالمواسمبالطعامالجحلقةالأمور

الأطعمة،بعضاكلعنيمتنعرنكانواالذينالآخر!نيعايئوا

برلى:صولالريخقرل،خا!ةأيامفيالماديةأضغالهمدكةتأوعن

علىفيجب،(ا:ه4رو)،عقلهفيواحدكلفليتيقنا

أن؟،الأمورهذهفيالمتككأخاهيحتئرالاالمتحررالميحي
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روميةإلىالرسالة-روما

أضاءبروريفحلالذىأخاهيددنألا!بهبالجككالميحي

فيعواء،للربعبدهومؤمنفكل.هوضصرهيرضاهالا

انها!ة.نيالحابصيقدموحدهوللرب،الموتفيأو،الجاة

فيخبرتهمنيعرفكانبولسالرسولولكنحنهذاكل

يمكن،الضحيفالضموأصحابالم!يحيينأن،أخرىأماكن

أصحابوعل.الروحينموهميعطلوأن،بسهولةورتبكواأن

أخاهميحتبرواأن-بولىالرسولثل-الفوىالضصر

علىقيودوضعمحاولةرومضبولىلالرصكانلقد.الأضعص

وكولوصىغلاطةفيكا-!ديهعلىتجددواشوحذر،حريته

منكانولكن،اليهمالمرجهةا!اولاتهذهلمثلالاصغاءمن-

الاختياريةالقيوديقبلأن-الناموجةالقيردرفضمع-الممكن

روية)"لأجلهالميحممات)أخلفلالدةشخصحريةعلى

أنيمكن،المسيحةالمحبةعنالصادرةاللفتة!ذه،(اه:41

المتحررفالمؤمن،المجيةللحريةممارسة-الحقيغةفي-تكون

يمتغ،أنأو!علأنيختارأناستطاتفيبل،لتحررهعذالي!

الروحى.الآخرلىوخكلالربجمدهوإنمااختيارهيوجهوالذى

اقتداء-الضيفالضصرأصحابمنالاخوةأحدشجعفلا

فإنه.ضم!هباهكأضيءضلعلى-القرىالضمبرذويمنبأخ

عاتقعلىالربأمامالمسئوليةوتقع،التصرفبهذاض!رهيفد

أخيه.جهةمنصئوليتهتجاهلالذىالأخ

ولنا،عليهويتأقالضميصكاعدأنالقوىاشيازلمن)نه

يحياأنمنبدلأ!و،المسيحيسرعالربفيلذلكثالأعظم

لأجلهمالعارواحتمل،الآخرينأجلصعاش،نفسهليرضى

96:6مز)القديمالمهدننبأأنسبق!،الآ!تمجيدولأجل

منالاقتاسوهذا.(ا:53روميةفيالرصولاقتبهالذى

يحليمنافعالكتابكلبأنبولىالرسول!ذكرالقديمالعهد

بينالانجاميتحققأنأجلعنكصلىوهو،اللهأولادوتحرض

لله.المحدلعحودمرانه

،(13-:517)المسيحمثالصضوعالرسولويتابع

ليتمملليهود.أيضاوالأملليهودخادماصارالمسيحإنفيقول

أجلمقاللهيمجدوالكيوللأم،للآباءأعطيتايىالمراعيد

الحهدأفوالمنطلةلالرصيرردثم(9و51:8)رحته

علىمبرمنا(والمزاميروالأنياءالناموس)الثلاثةبأقسامهالقديم

التيوالوجلة)الأمإلىالبركةاقدادعنتنبأقدالقديمالحهدأن

قدمعلى-المشحجسدفيكأعضاءباندماجهمالأمبهاسيجح

العهدفياعلن،صا"كانت-الهودمنالمؤنينمعالمساواة

القديم(المهدعهاتبأأنبقجمعهمحممةولكن،الجديد

(:1513)ببركةالرسالةمنالجزءهذابرلىلالرصويختم

الأخصر.الاتتباسكلماتصدىتمكس
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الرصوليتحدث:(:27ا6-41:)15:اطاتمة)و(

-41ات5)عشرالخاصىالأعحاحمنالثافيالقمفيبرلى

التهىفقد،الرصرلم!برنامجهمن-وقتئذ-الموقفعن(33

!قدموحالما،المتو!البحرحوضمنالرفيةابطقةفيعمله

المؤفينلمعونةالأمكناشعطا!اويلمأورضليمفيالعملهذاثمر

عللبوهو.أصايخاالىطريقهفيرومالز!ارةيتطلعفإنه،هناك

الأكامبهالهتأقيقدالتىالخاطريدركلأنه،أجلهمنالصلاةفهم

التادمة.

)المياءكنخرياقالتيالكنيضخادمةفيوضحمل

روية.فيالكنيةإلىالرسالةهذه(لكررنثوسالئرقية

(2وأا:6)بهارويةفيالاخوةبول!الرصولويوصي

بولىالرصولأنومع.أصدتائهمنلمددبتحياتهلعثثم

منمح!ونبهاكان)نعجبلاأنهالا،قيمنرويةكأرلم

وررى.رحلالهأثاءفيأخرىأماكنفيمحهمتقابلالذكنالاس

الثخصيةالتحياتهذهثملحثأناحمالااك!أنابعض

لكنبةمما،وقوولمباشرةبهاصلتهتكنلمبهةإلىرسالةفي

يتاءللا،البحضأسداءذكرمااذاحتى،فردكلفيهايرف

نأنىلماذا:نهمكلفيقول،ذكرهمأهمللماذا،الآخرون

،(ه:61)للسحأخائهباكورةلأبينتوسفذكره؟يذكرفي

ذكراعندماأفس!فيكانااللذ-ش(:613)واكيلاوبريسكلا

منالكئ!-شجعل،(61:91كوا،81:62أع)صةخرلآ

ملحقةكانتربماالتحياتمنالقائمةهذهأنيظنونالمفسرين

طابعائحملالأعاءغالبيةولكن،أفسسإلىمرطةبنسخةأصلا

.(16-:163رو)أفسثافهاكزرومائا

عاجلا(02-أ:617)الأضرالتحريضوي!دو

لالرصبول!فكان،الرطلةفيبقماكلمناممروشخصا

الذكنأمئالمنالمثانجينبحضروميةفيالمؤفينفىورأنثحى

وصيحق.مهمالمؤفينويحذر،أصسهاالتىالكناضأزعجوا

سر!عاأرجدهمتحت-شقاقكلسب-الشبطاناللاماله

.السلاملالهغلصينعابدينظلراإن

،(61عد)الأمكنائىتحياتلالرصلهمأرسلأنوش!ق

أ!لقاهلهبحضيحاتلهميرصل(23-21الأعداد)وفا

بول!الرسولوكان.للرطلةمحابئوقتفيبرفقتهكانواالذ!ن

نهمبذكرلاولكن،يسجلونهاكبةعلىباستراررصاثلهيمل

.(22عد)،ترتيوسااصمالا

فيعهايرجز(27-2ه:ا6)ختايةبتسبحةرسالنهويخغ

الرسالةم!فيتحتهفيذكر؟،الرصالةفيكتبهأنجقما

.(7-ا:ا)



الروماليالفانون-رومية

الرومالي:القانون-روية

والقانون،الخاصالروماقالقانونابحثهذافيستناول

تالحدثصبقففدالدصتورموادتطورأما،الجنارالروطفي

.،بروميةاالختمىالبحثفي

ثرنالواضحتاريخهعلىالخاصالقانوننائةفيوشقتصر

الجنا!القانرنمعالجةعندأما.ذاتهالقانونجوهرمعالجةمحاولة

كانوالتىفيهالدصتوريةالضساناتإلىأساضااهتافافنوجه

النحسفيةالحقوباتمنالروماقالمواطنحما!ةمنهاالمقمود

كانالتيالاميازاتأهممنالفماناتهذهباعتبار،الظالمة

الروماني.الموافىبهاقمتع

كوحدةالأمرةهوالرومانليئريعالأصاصالمصدركان

كمثال-أالأبربةللأصة5الملكيةحقوقوكانت.اتجاعية

ايثريعفيأطسيعضرهي-ايظيممنالأولىالوحدة!ذه

الجاة!طانعلىللدواتالجنالقالقضاءاتتصر؟.الخاص

تحتهمالد!ىعلىالعائلةرأسيمارصهكانماوهو،والموت

مجلسأمامنعدياتهمعلىيحاكمونخلالهامنكانراوالتى،ططانه

لعائلى.اءالقضا

أنهوهيالحقيقةتلكنذكرأنأيضابالاهتمامجديرهرومما

!ضونالكهنةكان،الروماليالقانونتارجنيالمبكرةالفترةقبل

مثل،الطبقاتنحتلفمنتصدرالتى3الجرسالكبيرالمددفي

للقوانينتبعاذلكعلىيحاقبوكان.ا!رقةأوالمقدصاتتدنيس

والجورالظلمعقوبةأما.أهينالذىللإلهكذليحةبالموتالالمجة

كرالائنى"وقانرنالحاصةلير!اتتروكاأصهافكان

آخرشخصقمحبقطعالمهمالخصفيهيعاقبالذى!لوحا

لمو،(3ءح؟ه)أصيرساللالهذبيحة،لثق!بأن،يلا

اللصخلحقأنكا.القدبمالدفيللئ!رحإحياءالاذللتيكن

يمكن،الفعلذاتفييمكالذىالزا!أو،ليلايرقالذكط

البدأيخة.الشعوبنيالضخصيالانتقاملعميةإحياءأفااقيره

صلامةعلىتعدكاباعتارها،للجريمةالجد!دالمفهرمحلوقد

عندماالخاصالقانونونضأ.القديمالمفهوممحلتدريجيا،الدولة

العدالة)تامةإنسانكلمحاولةعنالناجمةالفوضىالمجتبمأبطل

دعواهاتقدمأنالمتنازعةالأطرافالخاصالقانرنفامر،بنفسه

الفاضى.أو2الحاأمام

:الحاصالروماليالقانون-اولا

-الخاصالرومالطالتانونكان:عثرالاثاالألواح(1)

المكتربةغيرالأعرافشمجموعةعنعبارة-الأمرباديءفي

أدتوتد.الأبوىالظامذاتالدائلاتفيإقليدباالمحلمة

اكواحهذهمحابةإلىالقانونهذالثرالروماليالشحبحاجة

اللطاتاعتبرتهاوالتى(..مق944لنىاالشهيرةعشرالاثنى

الروماليالقانون-وومية

هذهأنسبالركم،.وعامخاصقانرنلكلمصدزاذلكبحد

القانونيةالتضر!اتلكلئاطةأوعلميةقوانينتكنلمالألواح

ليواجه،للقانونالبداقالنظامهذاتر!يمتموقد،العهدذلكفي

العدالةيحققبمالتفسرها،الجزايدةالثحبعا!ةاحتياجات

.والماواة

إلىي!تح(53"،53)القاضيكان:المدليالاجراء2()

وبجلها،ابزاعلموضرععامةعورةومجهز،المنقاضيندعاوى

يكنولم.القضيةفيوراهماويقرريدرصهاالذىالمحلفإلى

وكان.خاصفانوفيتلريبأيعلىالمحلفأوالقاضىيحصل

للاشارةطلباالقانونفياثقاةإلىاللجوءحقللمحكمة

الثريعاتفيكبيرةقيسةالملماءأولئكلرأىوكان،القافونبة

سنلأحكاممجموعةتجمعتوهكذا.الحصرذلكفيالقانونية

الألواح)كبواالذ-فىبالعلىخطرتقدتكنلم،والقواعد

.أعئر-الاثني

اتاخت:(كلالى*ول+ل!53!ه")القاءقانون)3(

هذاولأن.القضاةبلطةتحيطكانتاييالظروفمنالاصم

التيالقضايافيالخلافاتلحلصدرتأوامرمنتكؤنقدالقانون

الأوامرلهذهكان،كايخاحلألهايضعالقائمالقانونيكنا0

القفاءتويهفترةخلالالقانويخةقوضهاالقاضيمنالصادرة

كايخة،ترةبايجربةصلاحيهاثتتالتىالأحكامأما.فقط

حتى،عامبعدعائااصدارهاجدونالمتعاقبونالقضاةفكان

الخاضمةالأحكاممنفناتحةضخةكيةماوقتفىشكلت

توازنهيحتفظأنالرومافيللقانونأمكنوبهذا.الشوىللتجديد

.والجمودالمرونةبين

المتجولالغاضيوظيفةإنشاءبعد:الجؤالالفاضي)،(

النيالقضايافييفصلأنمهتكانتالذى(..مق142في)

منشابهةسللةصدرت،أجنئاكلاماأوطرفيهاأحدكون

النو!ةالمراسيموصارت،المحكصةلهذهاخترواممنالمرايم

لأن،الروماقالفانونيوسعهامةودلة،الجؤالللقاضى

بخوفىمنايوفانونمنغالبيهمكانتالقضاياهذهفيالأجانب

بالتدرجأص!حتالي-القانونبادكيءصارتحتى،)يطاليا

ايونافي.القانونلروحتجيذا-القفائيةللاجراعاتأساضا

المصادرالمباضرايريعأبطل:الامبراطورثةالآوامر)5(

الثريعهذاوكان،الرومايخةالامبراطوريةفىللقانونالأخرى

كلفيصدر،العبعيايصدقلوائحضكلعلىأحيانابصدر

ويمكن.امبراطوريةأشامرأوالشيهوخمجلىمنقوانينضكل

إلىالأخرىالمصادرمحلحلتالتيالامبراطرريةالأوامرتقسيم

الأواصرثالعلىالامبراطوريصدرها(،58!")،مراسيم"

(ه!3ء4)،قاوى"و،نالجمهوريوالقضاةيصدرهاكانالتي

القراراتتوةنفسلهاكان،الامبراطور!ةالمحكمةمنتراراتأو
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الروماليالفانون-رومبة

أجوبةوس،ع"()44إشء3اخطيةوهـأجوبة،الابفة

الثريعصوركلوكانت!القانرنتضرطباتعلالامبراطور

.(حكااهفى،لأأ،ه"!)،اتيرسالدااصمبافتص،رىطوامبرلاا

لكبفتم:القانونيةللمؤلفاتالذهبيالعصر)6(

الثاليالقرنفي-(ولأ!لط5!دا!دةألدل)،يولانوسسلفيوسأ

أصبحتوقد.محددةصورةفيالقضا!المرصومبوضع-

ظهرتالتي-!أ"5+ا4"،دالمهن!د!ول3)أيسغااتئريمات

ظهرتالتيالثرييةللمراجعنموذجا-تقربياالوتتنذ!في

.م6181في(آ*"حث!ول3)،ريخبر9أمحمشفهاقدو،بعدفيما

صبقرقوقعلمكتوبة،إيطاليافي(3ء7وله4)!هـفيرونافي

للمؤلفاتالذبمالحصرذلككان.زلكتجلعل!االكتابة

قادرينمفكرينمنم!ابحةمجموعاتظهرتحيث،القانرلة

،(!4لأاد1فى)،ل!بو)،(!!"ةنلأأ،ول)،نينيابا":لمئاأ

(7،!عم!أ+ول3)،سستيهودمو)،(لااهحأول)،نلاوأا

البحثطرقتطبيقعلىعكفواالذين،(شهدولف)اعاي!وا

القالرنوتطوكل،يةالقانوالموادمنالمتناثرةالكمياتعلىالعلمى

الريع.علمأصووضعالرومافي

الأضر:عصرهاليالامبراطوريةليالقوانينجمع)7(

لجمععديدةممحاولاتالمتأخرةالامبر)طوريةفترةنميزت

!تجنان5الامبراطورعهدفيبالنجاحكللص،القوانين

الارزينالقانونيينمجل!)يهاتهىماسروقد(.!زرة،؟!")

:أجزإءثلاثةني،الحملهذاإليهمأوكلالذي!

المراصيممننحتاراثويضم(ع!خ)،القانون9)1(

كابا.عرأئيفي،مادربان!عهديالابراطورية

تتكونالتي،انينالؤجممرعةهـمرجزأو،الخلاصة1)2(

كتالا.خم!ينفيالقانونيةالمؤلفاتمنمقتطفاتمن

أربعةفيمرجعوهي(دولا4فىءا!،أ)االمبادىء1)3(

محب.

في-أساسيةبصفة-،الرومالطالقالون"اليناوصلوتد

هـبرايى"تعبيرحدعل-القانونهذاأصبحوقد.الثكلهذا

المجية،الديانةبعد،مصدرأعى-الثاةأحد(،حء+!)

أوربا.عر!كلفيالفملىاللوكتحكمالتيللقواعد

الرومالي:الجنافيالقانون-ثانعا

عصرفيالجنالطالقضاءكان:الملكيةعصرليالقاء)أ(

الملك،حقعن-الاداريةبالاختصاصاتيتحلقفيصا-الملكية

الىلثرمتعددةبألقابموظفينذلكنييقوضالملكوكان

الىالملكيالاتازهذااتقلئم،القضاءلذلكتقدمالتيالجرام

توقبعجافبإلى-يتضمنذلكوكان،الجمهوريينالقضاة

عنقراراكمطاعةعلىالاساجبار!طة-3الجرعلىالعقاب
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الختلفة.العقوباتطريق

تقديملطالثعصحقثألقد:الامنهافحق)ب(

تتملقالتيالقضايافي،المياالقضائيةالسلطةأماماس!ناف

نإيفال،قانونباصدار،للصواطبنالمدنيةبالمكانةأوبالحباة

(ق.م.905في)الأوائلالقاصلأحدكاناقترحهالدى

الأعلىالقفاءمجلرأمامالاستثنافيالمواطنحقضمنارزى!ا

بهابنطقأحرىصارمةبةعقرأكيأوالاعدامعقوبةتنفيذضد

لتريعاتواتعالأس!نافافيالحقهداتأيدشقد.القاصى

.م.ق992وي،..مق944فيالم!الية

فيمرتوفايكونيكادبالاعدامالحكمكان:العقوبات(1)

الاعداءلينيختارأنللمتهمبالساحوذلك،الحمهوريةالعصرر

ال!تيتخدمونالرومانكانوقلحا،الاختيار!الفيأو

خاصص-معيرحدفوق-الفراماتفرع!كان؟،كمقوبة

عا!مطلفة!طةللدكاترركانالبدايةور.الاصافلحق

ربماي-مقدةالسلطةهذهأصبحتولكن،المواطينحياة

.الاصنافلحقباخضاعها.م.ق003

كاد-(س!"+ول،أء53!*لأط)ابورسافيالقانون)2(

مافةإلىأوالمديخةداخلسارياالاصئاففيالشحبحق

حماقيأنإلا،الحدعذايتجاوزككنلمأنهورغم،حولهامحدودة

بففليكرلونأيما،الرومانيينالمراطينلكلمكفولةكانت

أعطاهمالدي(ملورهتاريخيعرفلاا1البررجا!القانون9

الحنائيةالقضايافيواضحتمييزنئأوبهذا،رومافيالمحاكمةحق

روطإلىالرومافيونالمواطنرنيرصلكانجث،الولاياتي

للقضاءالآخرونيخضعكانبيما،الحطيرةالقضا!افيلمحاكمهم

للثولآالحااصتدعاممإذاإلا،المحليةاللطاتأمامالجالى

للمحاكمة.ضخصباأمامه

القضايافيالعبيالقضاءبدأ:يقلصال!ثعبيالقاء)3(

اليالقوانينبفضلدائمة2محاتامةبإ،تدريجاالقلصيالجناثية

نوجماتليللحكمطصهمتفويفرفيالحقللثحبأصبحبها

.م.ق941فيآالمحاهذهأولىصنحتوقد.القضايامنمحية

.المقاطعاتحكامضدالمرجهةالاممتزازقفايافيالبتلحطة

هذهفيالدعاوىلأصحابالأساصىالدفهوالتمريضوكان

هدهفيالمحاكمةإجراءاتصا!تالببلهذاودعد،القفايا

المحكمةهذهيرأسوكان.المدنيةالقضاياؤالاجراءاتمعآالمحا

وقد.واحذاالمحلفكانأنبعداغلفينمنعددمعالقضاةأحد

عاآيعوجحلهاآالمحاهده(تريب5ةا)ول)،صلاأأعاد

الخيانة،الابتزاز:القضا!امنمحينبنوعناكلتختص

القتل،،الانتخابعصياتافاد،الاختلاس،العظمى

.والاغتماب،النصب



الروماليالقانون-رومية

أعضاءمنأصلايختارونالمحلفونكان:املفون)4(

حقبنقلفانونا(س!.ح34؟ول؟ع)،جراكوس".وقدم.المجلس

سولا،"منحوقد.الفرصانطبقةإلىا!لفينهيئةفيالحضو!ة

وهكذا،الفرصانطبقةمنئلاثمائةلصحرالثيوحمجلسعضوية

.م.ق07فيصدرتانوناأنإلا،المحلفبنططةكلإلحانقل

فكان،اثلاثالبطقاتلكلآالمحافيمتكاكاتمئلاأعطى

شخصا75نمئخار،المحلفينقلالمةفياحما0801نحرهاك

منالمحلفيناختيارفيصريرليوسألفىوفد.قضيةكلى

تصرهمع،الحقهذايصرأوغسطسلهمأعادولكن،الشعب

الشيوخمجل!أعفاءأممفىكا،الأيةقليلةالمدنيةالقضاياعلى

ظلفيالجنائية2المحانظامأميةوتقلصت.كصحلفينالعملمن

محلهاوحلاثافيالقرنأواخرفيتماتااختفتخىالامبراطورية

عندوببرئاسةذلكبحدثم،قنصلبرئاسةافيخمجلى

وضعكانالأولىالحالةو!.الامبراطورمنرحميتفويض

يكونيكاد،الرئيسللقضلبالنسبةافيخمجلىأعضاء

الداثمة.آالمحافيللقاضيبالنسبةالمحلفينلوضعمثابها

والمندولينالامبراطورأنالا:الجاهمة2المحااضاء)5(

الادعانةبدونالأحكاميصدرونأصبحراالامبراطرريين

المنافةبدأتعندما،الثاكالقرنفنذولذلك،بالمحلفين

توقفت،تدريجياتختفىالخيوخمجلىحانبشالقضائية

الظاملىحدثالذىالهاموالتجديد.المحلفينبواصطةالمحاكمة

إلىالدنيا3المحاتراراص!نافمبدأكان،الامبراطوريةفيالقضا!

حق-بهمندومنللبعضثم-للأباطرةوأصبح،الحلياآالمحا

ومنالرومايخينالقضاةمنالصادرةالاسنافقضايافيالنظر

.الرلاياتحكام

الامبراطورية،عهدبدايةفي:روممافيالمحاكمةحق)6(

بالاستجابةييزمواأن-عامبثكل-المقاطعاتحكامعلىكان

وإد،رومافيالمحاكمةامتازإضخدامالرومايينالمواطنينلطلب

وقد،القاعدةلهذهالاسثاعاتبعضهناككانتألهييدوكان

جين-وهو-يول!لالرص،أورضليمآحاليياسأرصل

فيعملهيمكنمافيلكسيفررحتى،انولايةعاصمةقيصريةالى

)أعرو!انيامواطناكانبولىأنحيثالقضيةتلك

اصتخدامعلىبول!أصر،بنتينذلكوبعد.(23:27

أع)رومافيالامبراطورأمامللمحاكمةكروما!اتازه

.(2واا25:ا

مجلسأماميمئل-روماالىالمرصل-الرومافيالمراطنوكان

مئلتنظرأنالمعتادمنكانأنهإلا،الامبراطررأمامأوالمثيرح

بحد-فعلاحلتالتىالامبراطوريةالمحكمةأمامالحالاتهذه

وأصبحت،الاختصاصهذافيالحيرخمحلىمحل-ذلك

عأ)أدعواىرافعأناقضرالى،:أالاعتئافاضيفة

والمسيحيةالامبراطورية-رومهة

كلفيالرومانيةالجنيةعلىالحصولباباتسعولما

منالعديديكونأنبدولا،ن!بياقيمهاقلت،أرجائها

كانواوالى-رومافياماكمةحقئل-الحاصةالامتيازات

تدريجيا،ضاعقد،الامبراطوريةعصربدءفيبهاينكرن

إصدارفي-سلطتهالامبراطوريخولأنالمعتادمنوأصبح

بعدوأضرا.الأقاليملحكام-المواطنينحياةعلىالهائةالأحكام

عانلكلالرومانيةالجنيةأكاراكلا5الابراطورمنحأن

طبقاتحقشرومانيالمحاكمةطلباتيازظل4الامبراطورية

منوالضباطالجيئىوقادةالثيرخمجلسأعضاءمثلفقطمحية

.المئاتوقادةالجي!قفيالفرعانطبقة

والمسيحية:الامبراطورية-روية

الرومانية:الامبراطورنعنموجز-أولا

الاجةالانحازاتأعظمالرومانيةالاصراطوريةتياميقبر

اكبرالاعكندرانتصاراتتبدوحيت،الاريخفينمتالى

أقامهالذيالجينباباءبالمقارنة،ضئيةونابليونوشارلمان

الذي،قيصريوليوسكان.أوغسطىوخليفتهقيصربوليوس

مؤصهو،روماأنجبتهرجلأعظمالرجرهبعضمنيحنبر

.العضامالأباطرةأولهوتيصرأوغسطىكانكا،الامبراطورية

افرمنطريلةعمليةتاجالرومايةالامبراطوريةكافتولكن

أ!يةروماتاريخعلىيضفيمما،والاجماعىوالدصتورىالياسى

الممكنالرحيدالحلهيالرومانيةالامبراعورلآفكانت،عظمى

طبقة!راعقصةمرروماخاربخ.عامسبعمائةنحوداملصراع

صراع،الثبعامةطقةضدالبلاءطقة،أخرىطبقةضد

العبجموعضدالأثرياءحكومةصراع،اكز!ةضدالأقلية

والحكومة،للديمقراطيةالمنتصرةالمبمةتصةإفها.المهحلة

الشحبعامةأصرفلقد.اببلاءلطبقةالمطلقالحكمضدالحية

نالواحتى،بحقوقهمالمطالبةعلى-الهائلةالفروقكلرغم-

والقانويةىوالصياصيةالاجماعيةالماواةصقدزاأخيزا

لمحتىالفر!ينكلاأضعفالطو!لالمراعولكن.طدتهم

علىبقادرتين،المستبدةالأقليةولا،الجاضلةاكزيةلا،تعد

،الصراعفيالديمقراطيةانتمرتفقد.العادلالتوازنتحقيق

رأسعلىعامجدقبولإلىواضطرتنفهاخرتلبهها

للسيحية،بالسبةالأيةقليلالأمريكنلمو.الارضقراطة

داخيةلأجاب-عملياتخطوالرومايةالامبراطرريةكانتففد

الممابلوهو،الواحدالرجلحكومةنحو-خارجةواخرى

والخلصالواحدبالله"تنادىالتىالئاملةللديانةالياصى

.،الراحد

للشحعة:!دالرومايخةالامبراطورية-ثايا

طفلولد،!صرأوغسطسحكمف!رةنتمفحرالى
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والمسيحيةالامبراطورية-رومية

لأساعا،ممبرامبراطرريةعليملكأنالمقررصكان،يهودي

نأعذهلةلحقيقةإنها.القاصرةامبراطوريةمنبقاءوأطول

ظهورمعالرومانيةالامبراطوريةقيام-تقرلا-يتواكب

الامبراطوريةأن،ال!طجةللنظرة!دوأنهومع.الميجة

بل،الأولعهدهافيللسيحيةعدوكاكبربدتالرومانية

الامبراطور!ةأنالا،لهامضطهدأعتىالأحيانبعضفيوكانت

للمشحبة،تمهيدأعظم-مح!ةسنجوه-كافتالرومايخة

كانتضد،لاحليفأفضل-الجوانببحضوفي-بل

ملء"بكلولاعلانا-صيةابالنظروجهةمن-الامبراطورية

أعدراقد-فحلواومهما،كافوامهحا-القياصرةفإناالأزفة

اييالحدماتبمضجراصهنانقدمأنبدولا.للربالطريق

اللهولملكوت،بعامةللبث!ر!ةالرومانيةالامبراطوريةقدمخا

بخاصة.

أدضهاخدمةأولكانت:أالعاوثوجمدالرومالطاللام(1)

فلم،والسلامالأمناضتبابهيلمللعاالرومانيةالامبراطورية

كاتبل،اكبرالاصكندرأ!اممنذصلامالعالمفييكن

منحالةاعتمرارفيعبباالحارجيةوالغزواتالداخيةالصراعات

أوغط!أمسكعندماالمالمياللامأصإرصاءوتم،الغليان

منالامبراطرريةبلادفيالأحوالفاصتقرت،الحكمبزمامقيصر

خهايةروماوضحتلقد.شرفاالفراتنهرإلىكالأبريطانيا

نأوركم،ضمربهابينالحروبجمعأوقفت؟،الأهليةلحروبها

فيتصرفت!،مبرروبلاجائرةالأحبانبعضفيكانتحروبها

التىالثحربتحكمكانتأنهاإلا،الرابرةتصرفغزوانهابمض

الداخليةالصراعاتانتهت.إنايةبروحتميزحكماأخضعتها

مناطقكلفأصبحت،الرقفيالغيانمنالكرجتالتي

وهكذا،لروماخاضةالأوسطالشرقوبلادالصنرىأسيا

تحتواليهوديةوالرومانيةاليرنايخةالثحوبالامبراطرر!ةوحدت

للحسيحية،وأعدتهممغاالثعربهذهومزجت(واحدحكم

كلا:كوحدةالمالمعنالحدث،فقطآنذاكأمكنحيث

صارنقد.واحدةحكومةتحكمهاايي(2:1لوا1المسكرنة

الرومانهةالامبراطوريةهى،واحدةعالمةدولةفيأعضاءالجمغ

الرومافي.الربثحارالجمعتظللالتى

صاهمتلفد:القويةاليودمنوالتحررالعاية)2(

التحررذلك،القويةالقيودمنالتحررفيالجديدةالأوضاع

علمتحت-زالتفقد،المفدوفيالقائدبفتوحاتبدأالذي

المدنوصارت،القريةالحواجزكل-الرومانبةالام!راطورية

أماكن-وكرهاوأنطاكيةوالامكندريةروماثل-الكبرى

توجهراأ!فا-الرومانحملفقد.واللغاتالأجناء!لكلالتقاء

كلفيبا!لافا!ضيقاستقر!،وحضارتهمقوانيهم-

أعدادنزحت؟.ورياضيينوأطباءوتجاركأساتذةافامةالمراكز

النىروماالىوأصرارهمآلهنهمومعهمالرقأهلمنضخمة
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الجيوشفي-الجودوأصبح.لمللعاممغرةصورةأصبحت

صلاحرففاء-الامبراطوريةأركانكلمن،الروماية

والثنافةايعليمذوىمناليدمنالآلافأسهم؟.وأصدقاء

أرفعكانواالأحوالمنممثرفيلأنهم،التحررحركةفي،الريخعة

مدكنةكلفيأنهكا.معلينلهمفأص!بحوا،طدتهممنثقافة

ثتاتمنبهرةباعاتاستقرت-غرباأوئرقا-هامة

.الرد

دانغاالعابةهذهكانت-(!فن!!):الأفلانعقاء)3(

للسيحيةأفضلضىءئمةيكنلمو،الأفكارأفضللتخكلكيزا

ضد.الأفكاروتبادل،الأجناسجمعيينالانصهارهذامن

ومنذ.جيرانهمع!ا!تركايىالأشياءضعبكلاكنئف

الاخوةبئارةيادونوالروايون،الميلادقبلالئاكالقرن

الختلفة،الفلفيةالنظموبانصهار.اب!ئركلبينوالأدييةالمدية

والأدلةالأخلاقيةبالنظرةالاهمامالىالقويةبالنظرةالاهمامانتقل

،،الواحد"أماممتساو-شالجميعأصبحوهكذا.والاناية

الناسواقترب،والرذعلةالقضيلةجهةمنالافرقثمةيعدلمو

إننا5:الثراءأحدقالىحتى،الماعالحكيماالإله"الى

منا!لدهذافي،الرواقية)ممادةالىالرجوعالرجا)"ذرت

اعدادعلاليهودضتاتعملكا.(،الكتابيةالمعارفداثرة)

اليرنانيونتحئمفقد،للسيحيةالرومانيةالامبراطرريةفيالفكر

كلما.صالرومانيونوتحلم،اليوناليينشوايهود،اليهودمن

ايهودضاتالرومانيةوالادارة،الروماقالقانونصاعد؟

قوةوامحبتاليهوديةالم!توطناتعددوازداد،ةكبكلساعدة

قأوقد.الامبراطوريةمن،والغرلمطالئرقيالقمينكلافي

التيالبونانةبالغل!فةممتزجةالواحدالالهبعبادةبلادهبممناليهود

الطقوسكانتوهكذا،الوأحداللهعادةمخوفحلات!ركانت

.الأفرلفيآخذةالوثنية

ايونانية،وهي،العصرذلكقاالعابلفةالهودتكلملقد

منالكثوكبواوبها،اليرنانيةإلىالمقدصةأضارهموتربوا

ولكن،ضحيفةالبدابةفيالرومانيةالروحوكانت.الدخلاء

واختيارالحالميالاتجاهمذاتحتالرومانرنانضوىماسرعان

!اجةواعتقوا،عقولهمتحتاتوحاتهموبازدياد.الأفضل

تحتوجعلرها،المهزومةالئ!عوببآلهةالاحتفاظفيالامكندر

منكانالطر!ةوصذه.آدتىمجتمعالىوضوها،روماحماكة

كانواوفد-المهزومةللثعوبالوئبةالأفكارتحعلرأنالطبيمى

الرومانيين.عقولعلى-حضارةوأعرقثقافةا!ر

الأخرىالجيلةالخدمةكانت:الهونانةالقافةحما!ة)4(

الحمالهةهي،وللميحيةللبثركةالروممانيةاللطاتأسدنهاالتي

نذكرأنويجب.ايونايخةالحضارةتراثعلروماأضفتهاايي

تصنىلاغازيةقربرةقبلأللالاالأصلفييكونوالمالرومانونأن

قدوكانرا.الأعلىمثلهمهيالقزةكانتبل،بالثقافةكليزا
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إلىالدخولمنلغتحذ-س

حضارة:هما،رفيتينعريقتينحضارتينعلىبالفحلقضوا

وحضارة-أثرالهايتركواأندون،أفريقية!الققرطاجنة

الأزفةفي-اكنثفتالتى!علاليافي(كدحأ!8)،6دررريا1

كانماادراكالصعبومن.وبقاياهاأثارهابمض-الحديثة

ثقافةتأئيرتحتتقعالر،لمبالعاتفحلهأنالجبارةلرومايمكن

الررمافيالحربإلهأنولو.الرف!عهوفلصفمهمالراليةاليرنان

ثم!لا!!)،أثينابالاساالاغريقيةالحكمةتهذبهلم،مارس)

الحضارةعلىالغضاءمنوالتتارالوندال!لهمالفحل(ول45ح!ح

أخرىجهةمن-الاكريقأما.البثريةتقدمووقف،الانانية

مرتبطثىءكلفيالتفوقطريقعن،ينزواأنأمبههمفغد-

بالسيف.النزوعلقدرتهممناص!،للانسانالحقليةبالحياة

لحماته.وعياعةعمليةقوةالىحاجةفيالرنافيالغكروكان

،الحرابمنالكربع-البدايةفي-تسببواأنبعدفالرومايون

الحضاراتازدهارفيوأدهصواوتحضروا،ثيثائيئاتحثموا

الروحيةالحصائصكلللعالموكضفراحفظوابأن،التالية

منعرفوهاالي-بالالهالانانصلةوأحذت.للاغريق

استفادوقد.مديأوصإلىتنشر-وأفلاطونسقراط

من،المجيةالكنيسةوتادةاللاهوتنعظماءمنالكثكلون

قالحتى،اللاهوتهوعلومهموفلسفاتهم،الاغريقحضارة

الهود!ة،والر!ةاليونايةالفل!فةإنالمكندرياكيتس

اليونانيةباللغةافيكل

بولى-الرصولأن!.الميحالىلمبالحاأقىالذىالمعلمكانتا

ونادى،اليهردكةالحظوةحبيسةالبقاءمنبالمجيةخرجالذى

منربخا!ةالونا!الفكرمنالكرتحلم-الناسلكلبثمولها

الأولىالمبحيةالارسالياتأنالالنفاتبنرعيومما.الرواقين

واقعاكانماوهو،اليونانيةتتكلمالتيالثحوبالىفقطذهبت

الرومانية.الامبراطوريةمراكزكلفي

منالرومانيةالامبراطور!ةفيالأحوالكانتل!اللغة)5(

أمكنوتد.المشحيةلشريكونماأفضلعلىاللغةجهة

الرأئعةوعبقرتهاومروعاكابأعمالها-اليرنانيةللجمهرركات

!كرجزركلفياليونايةلهجاتهاتنضرأن-التجاريةوامكاناتها

ومن.الهونانيةالأقاليموكلوصقليةالصغرىأسياوصواحلإيحة

!ونانيةلغةأخزانشأت،اليونانيةاللهجاتمنالكبرالكمهذا

أصبحتاكبرالاسكندراتصاراتومع.(،ولأ؟)عامة

الهدكال!فيععروفةفكانتالثائعةاللغةهيالاغريقيةاللفةهذه

علىعلاوةالبميدةالأسودالبحرصاحلوعلى،فارسبلاطوفي

للانجلالأصلالموطنفكان،الجو!بالبحرالمحيطةالبلاد

بل.اليونانيةبالحضارةالجهاتكلمنمحاطا(الهوديةبلاد)

فلسطين!هردوسطفياليونايةواللغةايرنانيةالثقافةتغلغلتقد

هىتكنلماليرنايةأنوركم.هو-علىوالمحافظينالعنيدفى

ء18
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كان،با!لوماعلأنهالا،المسيحيوعلربناالأصليةاللغة

يتكلمكاناييلفتهأما،ذلكالىاضطرتىبهاوقحدث!عرفها

دليلالنا!قدمالمكالننصراعوتارغ.الأرايةفكانتبهاويعفم

.اليهودبينالبونان!ةواللغةاليونايةالثقافةانئارمدىعلىتو!ا

منهيييةجماعاتفهاكان،داتهالأورضليمالأخكلةالأ!اموفي

وكان.أنف!همالهودعندعالميةلغةاليونانيةوكانت،أتقاءيهود

الأم2لتحذللهيكلالحارجيةال!احةجلارعلىالمكوبابفى

اليونانية.باللغةمكتوبا-القنلبعقوبهالخديدئحت-

يننالاثحةاللغةهي(،!أه؟)اليرنانيةاللغةوأصبحت

للتجارةكلغةالبونايخةاللنةصاياالههودأدركفقد،الهودشتات

و!ابوللثقافة-الرئيسيةالهودوطمةهيايي-

الحالمينزالحبييةبالترجمةالمقدصةالأضارنثرواوقد.دخلاء

اللغةهذهوجدوا،الرومابونظهروعندما.والرومافىاليونافي

فيكأملوافلم،الجذوروقأصلةالانثاروواسعةجذ!معروفة

صقلةفيالاا!قةفي،ذلكيحاولوالمبل،علهالغتهم)حلال

وسيلةواستخدموهابهارحبواوبالتدرج،لىطالياوجنود

لهم.الخاضعةالئرقيةالمناطقفيالموببينللالصال

ضد،الرحميةالفزاةلنة-بالطبع-كانتاللالييةأنومع

باللغةوقراراخهمأحكامهم!صدرون-بعامة-الحكامكان

يفه!ها.أنالثحب!درحتىباليوفايةترتجهاومعهااللاتيية

قداليرنايةأنمناللاتييونوالمؤرخونالعراءشكاماوكثيرا

أصبحتاللاتييةوبانثار.الجتصر!نالرومانيينلنةعلىتغلبت

الامبراطور!ةأتطاركلفيجنبإلىجنباعالجتانلغتانفاك

فيالائدةاللغةهىالونايةاللغةكانتولكن،الرومانية

الأولىايربةكانالذىوهو،الابراطور!ةمنالرتيالنصف

الىياطهاالميجةمدتوعدسا.المجية!هاالرتايى

.والاتمالليفاهمجاهزةوجلةاللاتييةفيوجدت،الضب

ذلككانفقد،ليقدرركدعوأمرالونانيةللفةالرومانواحترام

عنتخلتالعالمنحوتتجهبدأتعدمالأنها،الم!يحيةلفائدة

للمالمايخلاالانجيليصحولكى-الأصليةلغتها-الأرامية

الميجونالمبشرونيضطرلمو،اليونانيةالىترجمتهتمت،كله

المثقة.نلكالبونانيةكفهمبل،ألنةأولغاتتحلمإلىالأوائل

زاصها،رومافيالكنيةالىباليرنانيةبولىالرسولكتبوقد

فينترالمجيةكانتويما.!هاضائعةاليولانيةكانتضد

كان،الرومانة.الادارةأجز!لهلينرلطتالذىايونافيالرق

للسيحية.ويعدونهالغربإلىالطر!قبمهدونالرومان

الامبراطور!ةخحتلقد:الامراطورلةفيالأحوال)6(

الرصلفياسارايىالكبرىالطرقالم!يحيةأمامالرومايخة

العالمتربطكانتالتيالمظيمةالطرقفثبهة.والمثرون

الامبراطورىوالحرسالرومانيةالجيوكأتخدملم،فذاكآالمتحصر

الأولى.التثيركةللارصاياتالخدمةنفىأدتبل،فحب

186

والمسيحيةالامبراطورية-رومية

الامبراطورية،جهاتكلفيلأالكناثىبدأتوعندما

مما،لينها!ماوإلاتصالاتالبهلالىتنظيمالطرقهذهسفلت

ذاتها.الابراطوريةعلىأخيزاتغلبوجعلهاالكنشةدعم

هذهكلازدحمت،الامبراطوريةربوعفيالسلاماسنتبوعندمما

تحتايجارةفانتفت،والتجارالفوافلمنثحردالطرق

الماديةالأضياءاباسيتادلولم،تجلمنأفضلظروف

التجارمنالكضونوكان.أيضئاالروحيةوالأضاءبل،فحسب

الأضياءويثترون!عونكانواوييما،المشححينمنوالصناع

بالنة-البحر،كان.الامحللثرالفرسةتفتهملم،الفانية

هامةويلة-المتوسطابحرضواطىءكلتحتضنلامبراطور!ة

البحرفيالجركةالتجارةطرقأصحتأنبمد،للالصال

بومبى1طردفقد،صالقةخرةأىفيكهاأمانااص!المتوصط

لمبوبىصكوسصقوطوعند،البحرمنالقراصنة،الكبص

تروحكانتالتيالسفنأدتوند.معاد!ةبحريةتوةثمة!كن

خدمات-الرو!افيالبحرذلكفيلهاحصرلاعدادبأ،وتجيء

الأولى.المسبحيةالتثيركةللخدماتعظيمةوفرصارائحة

بهحمحتالذىالحريةشالبهبرللتدركاناياع:)7(

الميحيةنموفيفضل،الدياناتلختلفالرومايةالسلطات

الأمر-بدايةفي-الامبراطور!ةمياصةمن!كنفلم.الولدة

عاداتازدهرتوقد.تفتيثىعامانشإءأو،الدياناتاضطهاد

وما.الحاصةفي،مصرومنالرقمنوافدة،كثكلةغريية

سلامعلأوالعاعةالفضيلةعلىخطزاالعباداتهذهتصبحلم

وتحتبل،ماءلةدونبالانتشارلهامسوحاكانفإنه،المجتمع

الرطة.أعين

فان،ذلكالىبالاضافة:جامعةلكنةاكوذج)8(

ظاهرةصورةللمسيحيةقدتقدالرومانيةالابراطورية

فيفكان.الكنيةأمامالرؤ!ةفوصت،الروحىللطموح

بديانةيحلمأن-عالميةامبراطوريةفيكوإطن-بولىامكان

ينتصرأناضطاعقدالرومانصيفكانفإن،الثر!ةكلتضم

يكرنألاالمجاهدةالبهيةعلىفيجب،المسكونةكلويوحد

منهااستمد؟.ذلكمنبأقل،الروحيةالدائرةفيسيها

الجديد،المجمعتنظيمفيالأفكارمنالكثرالأواثلالمئولون

منصورة-بعدفيما-الميحيةالبهيةصارتحتى

منالكث!المشجوناستخدموقد.الروطنيةالامبراطررية

وقيمة،والدفاع،الهجومأصاليبمنهوتحلموا،العصرأطحة

الشامل.التظيم

أ!ولهفيالرومافيالقالونتميز:الروماليالثريع)9(

حبرحميروماققانرنأولصيغوقد.الاصاءاتيأصق

كثرةأخرىأعورفيكافا-الرومانأنالا،الونانيةالأنماط

القديم.لمالحافيالريعأ!تذةوصاروااصتعاروهماطؤروا-

قوايمصياغةأعادوا،وضاهيحهمامبراطور!مأتساعومع
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أصدتهااليالخدماتأعظممنوكان.رعاياهمكلعلىلتطبق

لقوانينالمتاسقالنظامميالقديمللحالمالروطنةالامبراطورية

الحاضر.لمالعافيالقوانينلمعظممصدزاصارتخى،صالحة

الر!مةثورالأهميةفي!ارعدوزاالرومافيالقانونلعبوتد

الطاعة+الناسعفمفقد.المسيحيةالنظمصياغةفي،الهودكة

والمساواةليحضرفحالةقوةأنهعلىوبرهن،اللطاتواحترام

الامبراطورية.أرجاءفي

ممتازةقوانينلرعاياهاروماقدت:مباا!د)01(

ديانةلهمتقدملمولبهها،عصكريةوحماية،نظاميةوحكومة

لمعالجةدبانةالىحاجةفيالعالجةالامبراطور!ةوكانت،مغنحة

نأللرومايخبنأمكنبمافقطيىوهكذا.الميحيةفيإلاتجدها

،الربأمامكلهذاالطر-يقصارأيضاتسوهلمبمابل،يتمموه

القديمةالقويةالدكاناتأثبتتلفد.لمجيئهمهأالضع!وأصبح

روجاالانانلط!حةايزايدةالحاجاتاضباععلىتادرةكيرأنها

الديانةانحدرتلقد.بارزاالأدلىالاظلاسوكان،وأد!ا

يمدولمضكياتمجردالىمجردةفضلاللمنالقديمةالرومانية

د!لمفهو.الروحىلئاطهمجالاالدولةديانةفييجدالانسان

روحه،لصاعليت،دينيةبطقوستوم،المجتحفيذرةمجرد

،ببطءالروزفيآخذةالفردضخصيةوكانت.المجتمعلما!بل

اللامعنللبحثالانسانالجد!دةالفلمهالمدارسدعت؟

الا.شيءكلقبلبنفهعزلةفي-الدولةعنبميذا-اللهمع

وصارخةملحةالحاجةأنوجدتالمدارستلكأفضلحتىأنه

كاملةثالبةحياةالىماسةالحاجة.لجةلا،)يجابيةديانةإلى

الناسأح!وهكذا.الحاد!ةالسرحياةفوق،متحركةحية

معرفةإلىأوجديدةرؤيةإلى،جد!د)علانإلىالحاجةلديد

ذاتهأعلنقداللهأنالفابرةالأيامفيالناسواعتفد.باللهصحيحة

علمجبلذلك،أسلاكم!.الأبطالأوالحكماءمنللأوين

الأولونالرامحونأولئكبهنادىمابالايمانتقبلأنالتاليةالأجيال

صعانولكن-ششرونتال؟-اللهالىأتربكانواالد-ش

الذروةإلىحفقأنبعدأفلاطونفإن،المعرفةمنالكمهذانفدما

الىبالحاجةاعرف،الإلهعنوالعرىالفلفيالفكرفي

بأصار)يناليفضي(!وبرمان)للعادةخارق)ن!انأوضيطان

الأبدية.

القلقمنكرةبدأتالرومانيةالامبراطوريةعمربدايةوفي

فيلهميجدواأنالناسوحاول،المدىواصعالدينيوالاضطراب

ايخامكانا،الغربيةوالطقوسوالتنجيموالحرالفلفة

المكثفالصريعالانثارسببمذاوكان.)يى!شرمجون

برجاء،هااللهمعالمبندثةالعلاقةوعدتالتيالرقيةللأصار

نها!ةفيالحلودنيالملحةالرغبةوأرضت،المرتعندأفضل

لاصتقبالالمشعدةالجادةالنفوسهيهذهوكافت.الزمان

فقدواقدفكانواالآخرونأما،بفرحيوععنالطبةالأنجار

والمسيحيةالامبراطورية-وومية

قاتللهأسأنفهموأسلموا،الد!أشكالبحميعإيمانكل

لهذاكان.والانهازكةبالفناءتبثركانتاييالأببقور!ةواعتنقوا

منحالةالىساليأأوصلهممنعلىرهبسحرايفكرمنا!ط

لوكريتيوس،الئعرقتويةبصورةذلكونرى.الضياع

خرتآو-اللاليئالأدبلطالحيامعمراى-(اعسلاصاالا5)

الكلفل!فةأنفسهمأطموااللهيجدواأنيقدروالمفإذ،غره

،والخلردللجاةجديدإيخلإلىالماسةالحاجةوتتأكد.القاتلة

ذلكفيالفبورعلىالجفوضةوالرومايخةاليونانيةالتوكأقراءةمن

فيميحيا!كونأنكادالذى-،صببهااإنبل.العصر

كنلمو.،جميلكحلماالخلودعنتحدث-النواحىبعض

،(كدا+مح!3ههللا3كداه)،صولينبوسسكلنجوس"لدى

اترلها!مرتفيلتعز!تهلئ!يشرونرصالةكبوهو

عنحديثهفي،لو"كلمةإلا،يهرااختدهاايي(،نلللا)

،الكهنوترئاسةالثغلكانالذى-!صرويقترح.المتقبل

مدىالجنيكونأن-الدولةفيدكيةسطلةأعلىيمثلوالذي

الفاءسيعنيالاعدامأنحيثالأوغادالمجرمينعقابهوالجاة

تدناجيلهرجالاممر-كالرويتحدث.لهمالراحةثمومن

رمادنه.فمر)بيقرر!ةعلىلومأىتلقيلابكلحات-وورعا

لفد.حلبلاالحلودموضوعكتركبأناكمفىفقدضرونأما

أريرسفيمحدثعدمابول!الرسولمن.أئينافلاضةضر

لمالمانيالمثففةالطقاتسلوكهوهذاكان.القيامةعنباغوس

*-هناككانتولكن،المسحيةفجرفيالرومافىاليرناق

الأخرىالطبقاتوكانت.المترالوجودرقويةرنجة-ضك

البفىوكان،آلهةبطريقةيتةقوميةد!اناتطقوستمارس

كان!.الدياأموائهملاضباعمجالاتوعنالاثارةعن!حثرن

أصارفيالمتفبلفيوالأملالسلامعنيحثرنالآخرالبعض

الأدلىالثربيناثييزظهوربدأقدكان.الئرقيةالديانات

قدوالأخلاقالديانةتكنفلم،الخطيةادراكثموعن،والمادى

وكانت.شاكرا4الان!انعقلعردق)وكان،قبلمناتحدتا

اليونافيالفكركان.دملهمنأفضلهىالرسيكةالمسيحبة

النقية.!سوعتحاليميتلقىالاتساعفيآخذاالرومافي

:الدياناتمنالرومايةالامبراطوريةموقف-ثالئا

الديانةتاريخيكف:الدولةديانةأوالروطفةالديانة(1)

واليونانيةالأتروركةوالطقوسالعباداتتنلفلعنالرومانية

الديانةعلىايعرفممكنايعدلمحتى،والثريةوالمصرية

يكضفواأنالقديمالناريخلدارسىيمكنلمبل،القديمةالرومانية

الحبادةأنماروظلتفقد.الرو!انيةالآلهةمنالحديدحققة

مع-اليلأخلتخىباضطرادتتراجع،وطقوساالرومانية

توةأمام-عياغلبتاييالأخرىالغرلةالطقوسمنغ!ها

وفي.الدكيةمطالهازادتالرومانيةالدولةوباتاع.المسيجة

زراعىمجتعد!انةهيرومادبافةكانتالملكىالحكمفترة

187



والمسيحيةالإمبراطررية-وومية

أصبحت،الثانجةالبونيةوالحربالملكيالحكميينوفما.بشط

صالرمنوردبماكثيراالآلهةعلرووزادتعثيذابهزروماديانة

فيالرومافيالنكرتأثرنتد.ايونافيوالحالمالايطايةالأتاليم

ثلالىجاءنامنولحله،الغامضة6لرورياديانةبأصرارابدا!ة

الىدخلأنجقالذى(منرفا-جوفو-جوبينر)الكايتول

أوليكرنوالمالروطنأنعلى!دلمما!ونانيةمصادرعنلألروريا

ليالإغركنطالمتعمراتأما.ايونانبديانةلىلطايافيتأثرمن

أمامالطركقمساماضهاصختقخيةكانتفقديطلياجنود

السيبليايخةالكباوكانتايونان..لآلهةالتالميالغزو

عنجذامبكرزمنفيالروماننقلهاقد(3!نلالاهأ)

.الرومانعندمقدصةأسفازالتصح(ح،!7دلاح)،الكومنن"

الآلهةلثلاقمبدبناءتم-مجاعةأثاءفي--م.ق394وفي

بأسداء(،برسيفونوه،ديوييوسوه"ديمتر))ايرنانية

،(أطمح!!)،ليبر!و،(ص!ع5)سير"هييهلا

الرومانيةالآلهةفيالثقةلانمدامكبداية(!صلاأط)6وليبرا

الرومافي،التاريخفيكئيزاتكررالذىالأمروهو،القديمة

..مق433وفي.الثدةأوتاتفيأجنبيةجديدةآلهةبادخال

ثم(عطارد1،مركورىاتبعهو،الممدرنفسمن"لوأبواجاء

.م.ق9،2لطو.م.ق392في(؟ولأهحاع!)،أصكييوس"

(حعأح!!!)"بروصربيناوا(ف)،دص)عادةظهرت

منأخرىأنماطادخالتمكا.(4!حكلة+!لا)،قرنتر"من

ذلكفيروماكانتلقد.الرومايخةغيروالمعبرداتالمبادات

الدبهالاحنياجاتلمواجهةجاسنهافيالأفقواصة،المصر

؟.ايطالاخارجبذلكتسحتكنلمأنهاإلاللمجتمغاقزايدة

وكانت.للعبادةوالدراميةالجماليةالأضكالنحوالذوقتطور

الرومانيةالدينيةالجاةفيحرجةمترةالئايةالبرنبةالحربخرة

الطبقاتخخلت،المتزا!دالايمانعدمأمامالديخةالحقلالدخرنحت

ف!رق،القديمةالروعانيةيالةالدعن-أيضاوالرعاعبل-اثمقفة

،الحراناتإلىالرعاعمالبينما،الصكعذبفياثفنون

العباداتحلوافأالرعاعأما،الدينمحلالفل!فةانمقفونفوضع

ابلادالىأخرىمرةالرومانوذب.الدينمحلالرتيةالحسية

ومصراليونانإلىالمرةهذهفذهبرا،آلهةلهميستحرواالأحرى

بينهاجمحواماوصعان،اليونانيةالآلهةجغوأدخلوا،وأصيا

191في(-مح!!*)،يتى"دخلنقد،الرومايةالآلهةوبين

ق.م.917وفي.(كط+!لأ؟)،جوفنتاس"باسمق.م.

د!ل.م.ق138وفى.،ديانا"باصم"أرطاميى"دخلت

.(المريخفىك!-)أمارساأنهعلى(الحربإله)اأرفىا

402ففي.نفغاامحرأنهأثبت-الدياناتموطن-الثرقأنالا

،بيوسامن(ءاع!3)،صيل"الرومانأدخلق.م.

وكانت،،الحظمةالأم"باصموعرفوهاروعا(إلىكدامنع!!)

ادخالالىدا!اكانتبمالقديمةالرومانيةللديانةقاصةفربهتلك

الغامه.ضولأسرتالتيالغامضةالعر!دةالحيةالمبادات
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وأدخل.برذائله(الخمراله)،باكرس5جاءماوصرعان

للآلهةبديلأفريجةمن(!)،ما"عبادة(3طاول)،صلا"

وفي.أإ-فيكى5مصرمنأخذوا!(!ههلا!ه)،بلونا"

الى(!3"،أ*)،مترا5دخلت،القراصنةضدبوبيحروب

الىتؤولالدكانةوبدأت.للسيحيةمناذسأعظمفكانتروما

أبدىفيالجمهور!ةأيامأواخرفيصارتحتى،ابسيينأيدى

وتفاقمت،الئكليةالىالمبادةوانحدرت.الياصةرجال

أخذتالامبراطور!ةظلوفي.العبادةعنالكفإلىالكية

الرية.الطقوسوانثرتالد!انةمحلتحلالفلعهالأنظمة

بفحمحاولةمجردقيصرأوكطىأيامفيالديخيةالنهضةوكانت

ناحية،مندينيةخطتهوكانت.اليابةالمظامفيالحياة

امبراطوريةشعبيةديانةلاقامة،الأخرىالناحيةصوصياصية

ضرورةاكففقد.شخصهحولوتدور،رأصهاهويكون

أمدفد-الثرقفيالملوككانفقد.امبراطوريةد!انةوجود

اكبرالاصبهدرأرادوقد.رعاياهملدىآلهةيعتبرون-بحيد

لدويهاتحادكرابطةالأمرهذايشخدمأن-حكبمكياسى-

وبنهاصةالرقفيخلفائهلدىالحادةنمىافثرت؟.الراسعة

أوغ!طىعهدفيالسلاماستتبوكدما.وصوريةمصرفي

ومن.إلهايفبرهأناصتحدادعلىالثرقكان،الحالمنيتيصر

وقد.!متجدةروماعبادةأو،الأباطرةعبادةلأتذلك

نض!وفي.الامبراطوريةفيالدييةالوحدةإلىالعبادةهذهأدت

بذالجهدهذاكلالأآن.الامبراطورتفخيمالىأدتالرتت

الحاجاتوظلت،القديمةالرومانجةالديانةماتتفقد،باء

كانتاييوالأسرارالفلسفةفيضبعهاتجدالامبراطوريةفيالديية

شخصعبادةفقدتماوسرعان.الخلودفيالأملتتضمن

علىوهو-ضهكم!صيانمبا"إنحتى،قوتهاأيضاالامبراطور

عادةأخذتوهكذا.إلهاصوورتهفكرةعلى-الموتفراش

.باضطرادالاضحلاللطالاعيراطور

بها:المرخصغيروالد!انات،جهاالمرخمىالديانات)ب(

ودياتاتبهامرخصدياناتإلىالرومايةكيرالدياناتانقت

شكوارثحدوثبسببنخلفةأوقاتففى.كامرخصغير

الىيلجأونالرومادكان،غيرهاأومجاعاتأوأوبئةأوزلازل

وكان.الآلهةلاصترضاءكويلةرومايةغرعادات)دخال

ثونممارسخاالأجانبلأتاعهايمكنالعباداتتلكأنهذامحنى

فيقيضمبلأىممرحاأصحوعكذا.للعقابالتعرض

معيتعارضلاذلككانطالماالأ!لبعبادتإتامةبحرية،روط

186فيأنهإلا.المحتمعأخلايخات!دكانأو،الدولةصلام

حرلصارمتحقيقباجراءالشيوخمجلسعنقرارصدر.م.ق

الانحلاللرتالتي،باكوس"الإلهثعبادةالخاصةالطقوس

الاضطهادمطلغاتمارسلمروماأنالا.أنباعهبينالأخلاقي

ركم،الرثةوالخزعلاتالأجبيةالطقوسوكانت.باتظام

دائماتعود،الأجانبحضفيالمد!نةمنأتباعهاوطردتحريمها
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الأخلايةالعناصرانالقول!فوتناألاو!بهب.كانتمماأقوى

د!انةمجردفأصبحت،الرومانبةالدكانةعنصقطتقدالأصية

وكان.الأفرادلحلاصولي!،الدولةلخيراصياجةوعكرية

الدولةليجتمعينةمرصمةبطقوسالقياميلتزمأنالفردعلى

للفردتتركبل.ذلكمناكثرتطلبالدولةتكنلمو.المتاب

فيالجمالستمةأوالاثارةعنالبحثفيالحريةمنكيزاقدزا

بينيميزونالرومانكانبينماوهكذا.الأجبهالأ!راردفء

مانادزاأنهمالا،بهاالمرخصوغ!بهاالمرخصالديانات

يتعرضفلم،بهاالمرخمىكرالدكاناتضدالحنفاصتخد!وا

فكرةإنبل،للازعاججهاالمرخصكيرالدياناتمنالكثر

الدياناتمعالتساعمنجحلت-صي!هافي-الامبراطورية

لا،عميا-الدليلةتازلتوقد.ضرورئاأمرالرومانيةكصر

بااحتفظتلبهها،بهاالمرخمىغصرالديافاتفكرةعن-نظركا

مامثل،طارئةأحوالفيذلكلاستخدامالقوانينجلفي

هيوحدهاالحكومةتكنولم،المسيحيةالديانةمعحدث

فيمامتساعةللدياناتالختلفةالأضكالكانتبل،المتاعة

يمحفكان،ابعضبحضهامعطيةعلاقاتوعلى،بيها

الوقتنفسوفي،آلهةعدةعادةأصارفيبالحضريةمالئخص

اعتراضأدفىهناكيكنفلم،أمصرأولالهينكاهنايكونأنيمكن

الناسادراكوكان،وأدويخ!وافىسميزامعالميحعبادةعلى

الواحدالإلهعادةفيالحق7لجيراويعطون،يتزايدالإلهلوحدة

نإويقال.تباينةوأضكالمختلفةأحماءتحت،افي!ول

للاله5الامبراطوريةكلفيمحابدبإقاتص!حقدأهادريانا

.،المجهولا

بالنشة-ايهودلآوتفبر:بهاممرحديانةايودية؟()

لموعأنه.بهاالمصرحللديانةهائاثالأ-المشحيةلاريخ

ذلكمعأنهمالا،الهودمناص!عيدأومنعزلضحب!وجد

الاصةكانتقيصركللرسأيامفنذ.الحقذلكئنحوا

المحاولةبادتثناء،تمائاتامحةوديانمايهودنحوالاصراطور!ة

طويلا.تدملمالى(ل!4كأول)"غايوساأيامفيالمجنونة

سمرخاوكان.لهمالرعاعكراهيةمنالحكومةحمتهمماوكثزا

فيللهيكلالويةصاهمتمارسالمجرية-م07خى-لهم

وسلطاتزاقيحكمباتيازاتلهموعحتبل،أورضليم

فيمتيزةمنعزلةجاعةشكلواوهكذا.بهمخاصةتئرجة

(م07-68)الم!ومةالحربإنبل.الرومافيالمج!معوصط

الرومانأنرغمايهوداضطهادعنيسفرالم،أورضلبموضوط

وأجروا،الذافيوالرحالذاقالحكمصلطاتعحظمسحبوا

للالهالكابنوللمحبدبالغكلعنضرببةدفععلىالهود

ومجمونها،الهوديةبالمبادة!محونظلواولبهم،،جويرا

الخدمةتأديةمئلديانتهممعتتفقلااييالواجباتمنأعفوهيمبل

الألمجةلغ.،الهود!ةالديانةنحوالتاعهذاوكان.الحسكرية

منمصلحانوعايقبروفهاكانواالتىالوليدةللسيحيةبالشبة

والمسيحةالامبراطورية-رومية

البردية.الديانة

نإ:الؤاللزرونا:وحدهاالمهح!ةحرمتلمازا)2(

الاعتدالمن،للامبراطوريةالعامةالسباسةهيهذهكانت

واحترام،والعباداتالآلهةكلأمامالمجالوافساحوالشاع

الأمرهذايحدثفكيف.الامبراطوريةضعوبكلمعتقدات

كانتلقد؟،واضطهادهاوحدهاالميجةتجحريمالاصتثا!

بهاتسمحلمو؟بهامرخعىغيرديانة-الحقيقةفي-الميجة

،الؤالإجابةهذهيتولكن،بالههوديةعحتكاالحكومة

بسرعةونمت،بهامرخصغيرأخرىد!اناتهاككانتفقد

ضهاجمكانتالمجيةلأنالتحريمكنلم؟،الامبراطوريةفي

يتافيحتىالظهورعلىوجرؤت،دخلاءوتكسبالخطأ

تهاجمان،بىإ-فى)وعبادة،يرا"عبادةكانتفقد،،قيصر

كنلم؟.رومامعهماتاعتوعهذا،الباداتمنغرما

يكرهبكنلمالئحبلأن،المبكراهبةبصببذلك

أ-اب!اككانتأتبدفلا،الهوديكرهممااكزالميحيين

.أخرى

الوقتنضفيامبراطوريتانؤلدتلقد:امبراطوريتان)3(

ثوبمنبدلاأمححتىجذاواختلقااجاتثما!اتقرعا

المجتمعأنيؤكدونالمسيحيرنفكان.الموتحتىبينهماالصراع

مملكة،أي،ملكوتأهوأجلهمنويحملونيظرونهالذي

الآتية:نلأبابالصراعمنبدلاقكان

علىالمصيحيون!كرلم:والزفيالروحيبيناطلط-أ

لمو.مسكوقأصاسعلىولكن،عضرىأ!قوعىأساس

،الأرضعلىللهمملكةقياممعنىيفهمراأنالرومانيتطع

ودرعان،دياسىملكوتإقامةفيطصعونالميحيينأنوظنوا

يد!ربلوتخلمىينقذتأتلمالمسيحيةأنإمحثفواما

كلصةمنالم!يحىالحماسجحلوقد.وتمزقهاالابراطورية

منالكثيرينلأن،الوثنتلرطنيةاجاصعجاأمزا،ملكوت"

ظمفيأخطأوا-ثانيةالربلظهورانتظارهمفي-الميحين

الدولةيهددمما،الظهوروشيكةالأرضعلىالميعمملكةأن

،الصددهذافيبايدرجاصتنارواالمسيحيينأنورغم.الرومانية

الرومانيةالاصبراطوريةمنكلوكانت.وقعتدكانالضررأنالا

الجن!كليضماجماعيتنظيمإقامةإلىتهدفانوالمبجة

عد!دة،نقاطفيالمملكت!هاتينتثابهرغمولكن.الئرى

كانينهماالاقضأد!!،،للأخرىالطريقإحداهمامهدتوقد

نحوتهدفالمسيحيةوكانت،بينهمابالمصالحةيسصحأنمنأترى

الحصيةعلىجدبدةقيمةفأضفت،الفرد%ا،لمنالعالجة

الا-نانية.

قدالمسبحيةأنلدو:للشحيةفريدةمطالب-ب

لمالعاأننادتفقد،ييةالضاهابدعاومانيةالروالكبرياءاصقزت
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والمسيحيةالامبراطورية-رومية

،جديدةوأرضجدكدةلسمواتالطريقليفحبنارسيحترق

سأقملكاوأن،تقطأنبدلا،ر،ما"الحالدةالمدنمةوأن

القادمالحرابوسطفيوأنه،الم!حهونيخضعلهالساءمن

.باللامالميحيونخمم

تحتمنالمجهةخرجتأنبعد:المعحةفىافة-بم

!غجد!دةكديانة،الحكرمةفأجأتأنهابدلا،اليهوريةعباعة

د!انةوآخرأحدثوكانت،توكالهاأص!ختوقد،بامصرح

واضحايكنلمو.انذارصابقبدونفجأةالامبراطور!ةفينظهر

ظلفيجيللمدةتنتثرظلتالميحبةأن،الرومافيالعقلأمام

قديمةديانةباعتبارماليهوديةاللأولةكفيهالذىالدنىالتاع

طبيغةذوىالرومانكانفقد(،،تاسخوس)!دكركا)المهد

عهدفيالدولةرجالأعظمفصحوقد.التحديديحبونلاعافظة

)ك!)محح!7(،،يياس)وهو،فيصرأوغطى

للامبراطورية،هرامةجديدةأديادمعيتاعبألاالامبراطور

تثكلقد،كثرونأتباعلهافجأةجديدةعقيدةظهوروأن

.الحاماللامعلىخطرا

كانماوبطرقة:وانفاتهاالمحةالديانةداععدم-د

تاعهمبعدم،الامبراطوريةفياياعروحيهدمونالميحيون

الد!اناتكلتبلتبيما،مجتمحهموانغلاقالأخرىالديالاتمع

علىوكانت،الاختياروحريةالت!اهلالاميراطوريةنيالأخرى

نقاطمعمماا!جكلاخامعالاتفاقنقاطمعللالتقاءاصتعداد

طءلرمعتاعلموالمهادنةتقبللمالمجيةلكن،الاختلاف

الأخرىللحباداتظالمةبذلكوبدت،الأخرىالدكيةالأنظحة

تثرقضأنقبلالحوبمنلكئيرالروحىالندظلتالتي

جاضهاأجلعنأنهعرفنامتىنلومهاأنيمكنلاولكن.الميحية

كانفقد،إلههاالملمالحقفيتهاونألاعلحاكان،ورسالتها

ميتراءبغرحالميحيقبراأناستحدادعلىالوثنيينمنالمديدرن

الانفصالتستلزمكانتالميحيةلكن.وصابيىوايزب!

الديانةفهي،فاف!أىتحتملالميحعادةتكنفلم،التام

ليزيوملكوا
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ولقد.االعاعنالميحأتاعينفملأدو!بهبالمفبولةالوحيدة

معتاوىلافالميحية،موقفهافيحاعةالمسيحكنيةكانت

-وبدت.الدكاناتكلفوقتسوهيبل،أخرىديانةأى

انيالأ!امنلكروحالىبالقباس6ليةعدالروحهذه-بالبم

الىأضف.بالاةبغومغانحيقأناينافةللد!اناتعحت

وثى-لأىصموحاكنفلم،الم!يحىالمجمعانحزالذلك

ايصوفطركقعنالنفستطهكلومارسالورعمنبلغمهما

ماالمسيجةالكيةفيعضواكونأن-الفديمةد!انتوطقوس

فيالانعزالروحظهرتوتد.عليهالعزفىةالأشاءتلكيخبذلم

فيليلايجتصحونالمسيحهونوكان.العامةالحياةجوانبكل

أبغءتكبونبأنهماعداؤهماضهمهموقد،سريةاجماعات

ومعاضرةللدعارة،لالماقامةئلالاجماعاتتلكفيالجرالم

.لانعزا!ذللصصوكان،6دلالرذمنذلكوغوالأمهات

الميجونبهقابلالذىالفاد.الديدذلكالأضف:الغادهـ-ا

للحكامجدامثيراذلكوكان،الامبراطوريةالسلطاتطالب

لودكانهمفيأحرازاالرومان!تركهمأنيمكنوكان.الروعان

نا.للدولةالرحمةللد!انة-شكياولو-الطاعةأ!هرواأنهم

المسيحيينبفاداصطدماقدللقانونواحترامهمالروعاناعدال

شكنوعلهمأعدأمامالئهداءضجاعةبدتوقد،وإاصرارهم

الى،أوريليرساالامبراطورأضاروقد،العنيدالتعصب

الماأشار؟.!عادمحض5:الحبارةبتلكواحدةصةالمبحية

.،عنادمجرد)إخهاقلاللا(نلا!ك!4)أريشيدس

المسيحيون!علم:الولن!ةالدياناتمهاجمة-و

الدياناتهاجوابل،الرئنيةالمسارساتمنالحاصم،بالانسحاب

الميحيينرأممطني-الديالاتتلكوصارت،ضدةبكلالوثة

وعبادةالامبراطوريةالديانةكانت!.،ضياطينتعاليم5-

الاتهامطاءللةمحتوقعواثمومن،نظرممفينجامةالامبراطور

بأنالقولمنوهزأوا،حففيوالاحرامللامبراطررالولاءبعدم

الميجونبداوهكدا.للآلهةاحترامهاإلىترجعروماعظمة

كانتالد!انةأنوحيث.الوثيننظروحهةمن،ملحدين

نأيمكنالالحادفإن،وضرهاالدواتللاعةترتبطمألة

الدولة.علىالآلهةغضب!ستجلب

والكوارثالمصاثببدأتأنما:للأسودالمجنالقاء-ز

المسيحيين.علىباللوملقواأحتى،الرومانيةيةرالامبراطرعلىتنهال

دياناتباصترادالآلهةتسترضىروماكانتماكثرا،الفديمففي

الدياناتبمضاصنبادجتمكانأخرىأجانوفي.جديدةأخرى

المسيحيونأصبحفقد،الآنأما.الففيلةعلىحفاظاالشرقية

وأمجاعةحدثتفإذا.الكوارثتقععندما،الفداءكب!قهم

مطابةالصرخاتترتفع،تويةكارثةأىأو،وباءأوزلزلة

.الأسودالىالمسيحونبالقاء



والمسيحيةالإمبراطور!ة-روية

هدامكحاكل-الميجةإلىالظالمةالنظرةهذهظلتوتد

،كهل!()،ألرك)كدفيروما!قوطحتى-للامبراطورول

الكبرىوالكوارثالمصاثأنالرثنيوننسىوتد.القرطملك

الميحي.العمرقبلبروماننزلكانت-المدافحرنتالكا-

فيبنواتهمللتضحيةاضدادعلىالدوامعلالمشحيونوكان

حدعلىوالمسيحيينللوئهينالحونمقدمين،الدةأوقات

.صاء

علحقدكلتجمعولقد:ابثرىللبىالكرامةء-

وأاابثرىللجن!"بالكرايةاتهامهمفيالميحيين

لقد.،لهمالئرىالجنسبكراهيةاقربلتوايي،للمجتمع

بل،فقطالرعاعمنيس،للغايةمكروهنالمجيونكان

الميحةأتجاعممظموكان.أيضاالمثقفةالمباالطغاتومن

الكصون"يكنفلم.المتقاءأوالحيدطبقةمنالأوأئل

كان!(،26:اكو1)،شرفاءالكثكلوناولا،حكماء

التي3الجربعضذكرناوقد.روطنيينمواطنيرفهمالقليلون

فيمرةلأول"مسبحيين"دعرهموتد،أعداؤممبااخهمهم

كنلمو.،نصارى5الهوددعاهم؟.بهماشهزاء،أنطاكية

أو.النعوتبأحطفنعنوهم،بهموألصقوهإلاحقولقبهناك

بها.يلقبوهمأنمنألغألقاباالرومانالكئابيجد

الأمورمنالمسيحيالايمانيعتبر(ول،أعه+9)!فتاسيتوس"

خرافةابأنهاو!فها،رومااجتاحتالتياليةالبيضة

كرية0(3ولنهه"دا5)هصتونيوس5وصفها!،،قاتلة

نافهة5)نهاا!(الا!،بلينى5عاويقول،،وضارة

ا)ن:4!لا؟(لا)5،يوضى"قالولذلك،،حت!ة

.،الرىالجنىكلمنوملعونينمكروهينكانراالم!يحيين

علىالفلفةجهجماتالحقدوهذاالكراهيةهذهتأكدتوقد

لم،الفلاسفةأنظارالجديدةالديانةضدتوعندما.المسيجة

موقفمعرفةويمكن.منهاللسخريةالا-أولا-ذلكيكن

اكل!وس!كاباتبقرامة-بجلاء-الوئنيةالفلسفة

المسيحيين.المدافعينومحعابات(ولفىا!6)

الوحدالممدرالرومانيةالامبراطوريةككنلم)4(

الجيمد!انةعنبمعزلطويلاالفلسفةظلتلقد:للازعاج

الله.ملكوتدخلعنآخرهم"الحكصاء"فكان،المصلوب

الانصافي،الفكرفيدائحةكقوةأخيراالمسيحيةرصختفعدما

نأإلا،الحبانفيالمجيةأقوالوأخذت،الغلفةتازلت

أصبحقدالجديدالايمانكانأنبعد،حذاقأخراجاءهذا

فيوبدأتصعفهاالفلسفةواكتثفت.لمالعامنفعلامكروها

حدثماومو،مغاود!ئافلفةتكونأنبمحاولةنفهاإصلاح

أمامالعقلفيهاينخىجث،الحديثةالأفلاطويةفيخاصةبصفة

الكيةسلامعكرتالتىالأخرىالقوةوكانت.الاعلان

أعداددخلتفقد.الحظيرةداخلالكامنالعدوهى،الميحية

الثرقيةبأفكارهممحهموجاعوا،الكيةإلىالرئنيينمنكب!ة

والمسيحيةالامبراطور!ة-رومية

الوديةكأفكارهمالهردمنالميحيونجاءثلحا،وايونانية

مدرسةكلوكانت،شنبحةهرطقاتإلىهذاأدىوفد.معهم

انضمثم.القوبمالايمان-الحاصةطرنتهاعل-دؤهفكركة

بفادةالمصلحةالوثنيةهوآخرحبف،المعادةالفوىتلكالى

المبحيةعحاعدمماكان،البدابةففي.كبر!ائهفيمجروحكهنوت

رأسعلغيورونحائلونكهنةفاككنلمأنههر،يهرا

الرقة،والد!اناتالصديةنيكان!،الرومانبةنيةاليوناالديانة

لمماومو،الكفوتصغش6ثمادالدينيالاضطهادكانفقد

الممابدامالبدأكدمامتأخروتتقإلاالرومانلمالعافيبحدث

وهكذا.معارضةكهيةالكهنةقاموفا،،هجرانهاوالمدابح

!ونيوحدهماالرومانبةالامبراطوريةاللطةنقفلمأنهنرى

كراهية-ا:ذلكالىويدفعهايحرضهاكانإنما،المشحية

الهرطقات-04الوثنيينكهنة-03الفلفة-02لهاالب

الكنية.داخل

الروما!ةالامبراطوريةبينالعلاتات-رابعا

والمسحية:

الرومانيةالامبراطور!ةمرقفأنكيفنوضحأنهناعينا

وخي،صراعالىتحول،بالغ!أوودكاابدايةفيكانالذى

أمكتالو-الرومانيةالحكومةسياصةفيانحتلفةالمراحلوكذلك

والاضامات،المشحيةتجاه-مرصمةصياصةأىعنالحدث

أ!ضانبنوأن،المسيجونصاأطعلىحوآايىالاجراعاتأو

نأوسنرى.جريمةبالميحيةالاعترافأصحوكيفتى

لما،الضمفنحرباضطرادتصكانتالرومانيةالامبراطور!ة

ولا!اح.جديدةأرضاالدوامعلىتكلمسبالمشحيةكانت

:خراتتالىالرومانيةالامبراطوريةتاريخسقسمذلك

:م68لن!ونموتحىالمحةبدا!ةمن1()

لللطاتمعروفا-البدايةفي-المسيحيالايمان!كنلم

المهوديةمنكنوعالأمربدا!ةؤالمبحيةظهرتفقد،الرومانية

والمثرونتابموها!نكرلم؟،روحانيةواكثرالمصلحة

الىشظريكنفلم،الهودىالمجمععنالانفصالنيبهاالأولون

كلال!ايختسالىالهودكةالمذابمنكمذبإلاالمسيحية

هذهتوترتطسرعانلكن.موص!ايهودياظلبينمايهودى

منالدخلاءوتجولبالميجةالتثواتاعبببالوديةالعلاقة

الحاتدة،المهرديةمنالويدةللكنشةاضطهادأولوجاء.الأم

المحاآأمامالميحيينضداضتكوامنأولهمالهودفكان

المسيحيينتضهطدأنالرومانيةالحكومةترفضلمو.الروماية

ومناليهوديةالاتهماماتسالجدبدالايمانوحمتبل،فحب

وج!ماوص!ان.32(و213:اأع)النرغاءعف

في-بولىالرسولو!نها!-الميحيونابثرون

بولىالرصلكتبوعندما.للضرحليفاالرومايخةالامبراطورية
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المرتبةالللاطينبالخضوعنصحهمرومافيالكيصةالىرصايه

بالمعاملةتدعمقدالطيبالانطباعهذاأنبدولا.،اللهمن

واطلاقرومافيالأولجنهفيبولسالرصوللضهاالتيالسمحة

قدالرومانالعكروكان.الأولىالمحاكمةفيصراحهنيرون

وكان.جنهأبناءتعصبمنوأنقذوهأورضليمفياليهأصعوا

؟ابالاةعدم)ماللصجيينالهودانهاماتمنالرومانموتف

عأ)"ذلكمنضىء"يهمهلمالذىأخائيةوالمي،غالونافمل

يخلك!فحلكاالمتمينبراءةاكئفواأو،(17-:12ا8

-2541:أع)فترسوبوركوس،(9-تا24أع)

منمذهباباعتبارهاالميجةالىالروطننظروهكذا(22

اتهامفيأخرىخطوةتقدمراالههودولكن.الهودبةالمذاب

أطميرعالربلهاتهمواماوهو)ليصرالولاءبحدمالميحن

أحكامضديحملونكلهم"المسيحيينأنمذعن،(بيلاطى

انظر،71:7أع)،يسوعخرآملكجد!وإنهقائلين،قيصر

ووقفت،المسيحبةمناليوديةتبرأتوهكذا(.25:8أيفا

اكدتالميحيينمنالجزايدةالأعدادأنكا.بمفردهاالميحية

علىعلاوة،الهوديةعنالمسيحيةاضقلال،الرومانيةللحكوصة

ذاضها،رومافي-لالرصبول!هو-رومافيمراطنمحاكمةأن

وضوخا.الحقبفةزاد

نتيجة،للسيحيةالرومانيةالدولةمناضطهادأوليقعلمو

هناكتكنلمكا،الدولةعلىالخطرلتوجسأومعنةبت

فيالحريقأضعلتعارضةشرارةعننتجلكنه،محددةاتهامات

امبراطررأىيأبهلمالتارغذلكفحتى(،م46ورليوفي)روما

أوغصطىحكمفترةمنتصففيي!وعؤلدلقد.بالميحية

يصر،طيار-سسزصفيالجهارية!وعخدمةوكانت،يصر

مبكزاانتهىحكمهأنإلا.وقامالميحصلبأيضاعهدهوفي

لهذابأنهرغم،الجديدالايمانانتاريثهدفلم(م37)

أالبانثيرن)إلىالميحبضمالوخلمجلسقرارتقديمالامبراطور

الحكموفي.(بالبمأسطررةوهى)،ماقالرو(الآلهةمجمع)

يكنلم(م14-37)المجون(كلان!5)،يوسك،القصير

قاموقد.الهوديةعنتمائابعدانفصلئد،الجديدالطريق"

وفي.الهبكلفيلهتمثالباقامةأمر)ذ،الهودضدباجراءغايوس

للهودالرومانمعاملةكانت(م45-14)كلوديوسحكم

هذاأنالبحضو-سى.رومامنمنهمعددبخفىأمروقدقاصية

باعتبارهمالمسيحيينبمضنفىإذ،أيضاالمسيحبينصلقدالأمر

نأالىبلئح(أه5كدا؟3!ح)،كايرسديو"أنالا،يهودا

روما.فيابهوديةالعبادةاثارمنللحدبولااجراءكانذلك

خطوةأولحدئت-م46فيروماحريقبعد-نوونعهدوفي

،تاجوساوكان،المجيينضدالحكومةاتخذضهاعد!لية

نكلونتصرفاتأدتفقد.وصفهامنأولهوالروماقالمؤرخ

كانلأنه،الجعمدالحريقهذافياصبباهوأنهإضاعةالىالطاثة

عملأنهومع.أخمخططأياسعلىالمد!ةبناء)عادةفي-سغب
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بذلكا،للخطرحيات!عرضاالحريقلاخادممبهاكادماكل

الطقوسبإقامةوأمر،الناسغضبيخيفاشطاعهماكل

محلقاظلالاتهامأنالا،غضبهموصرفالآلهةلاضرضاءالديه

المسيحيينعلىبالذنبألقى،الشائعاتتبديدأجلومن.برتجته

فغ.الحغوباتأقىبالميجينوأوقعالجميعمنالمكروهين

التهمةتكنوأ،بميحيميفرفونممنضخمةأعداداعنقال

هيكانتمابقدر،عصذاالحر!قإضعالهىإلههمالمرجهة

استهزاءوصطالفحاياومات.بعامةالشرىللجىكراهيهم

إرباالوحوشفمزقتهمالجواناتجلردألبوهمبعضهم،الناس

النوانضهموأضعلتصلبانعلىالآخرالبعضوعلقوا،)ربا

يفولكالهمبالرثاءيحوناباسبدأخى،ليلاللاضاعة

.،تاصيترس)

هلفاوحلممالمجونأصحلماذا:السؤاليثوروهنا

:أجابجملةذلكفيأسهمتلقد؟للاضطهاد

بولا،"اعتناقفي(3كلة!ه)،فارار"لصى)1(

التفسص-بخبثايهوداشنلهالذكي-للميحية

ذلكلطو-شيده،للم!يحيينالأولللاضطهادالوحيد

ذلك-أننرىأنناالا،(مهم،الهأط4)،لايتفوتا

كانالهردأنرغمكافياميايكنلم-ذاتهحدفي

أعدأثهم.منللانتقامالفرصةهذهانتهازيعدهم

-اللطاتنظرفي-أصبحواقدالمسيحيرنكان)2(

قطار19فيتقارهـالحكامخلالمنسواء،شيزةطاءلفة

واسحة،بخطواتتتقدمالمسحييةكانصحبثالثرفية

اهتاممنرومافيبولىالرسولعاكمةلالارتهمماأو

الضحا!اأنسبكانواوبذلك،ديهطائفةكأحدث

الثحب.وعامةالآلهةلارضاء

)3(

)4(

)5(

)6(

كببشكبلا-كبيرارومافيالميجينعددكان

تضختحتىدخلاءاكنسابفيالدعوبلاطهم

أعدادهم.

ضد،معتقداضهمعنالتمبونيمتحفظين!كونوالم

يطرونوأنهم،للحر!نهاكهاالأرضبأنعرحوا

كلوكان.المجتمعليصلحثانية،ملكهم5مجىءبثرق

بسهولة.بالئكعل!ملهلقيبأنكملاذلك

خحولت،بانعزالبمالحبكراهيةكبوالقد

!)ن.للسيحيينكراهيةالىللهردالحبكرابة

نأبدلا،البعامةكرابةموضعأجحتجاعة

المدينة.دثرطةإدارةرقابةتحتتوضع

كرمنرومافيالمحيينمنكبرق!مكان

المواطنينامازاتلهمتكنلموسن،الرومانيين
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نيين.مالروا

يفسرط-ثالثاالبندفيصبقمامع-الأسبابهذهفيولحل

وقعلقدحالأىعلى.للاضطهادهدفاالميجونأصبحلماذا

وأغراضالحاصةلاغراضهفداءكبشلهكونوانروناخارعيم

حدثوهكذا.(أ+8يدا!نلاح)،تيجلينرس"م!ه

،نرونعنبعيذاالثكوكلتحويلالصدفةولهدالأولالاضطهار

علنهمالحعلىيوجسأو،مرسومةسياسةأيبببيكنلمو

أتاحاضطهادهملكن.3جرارتكبراالميحيينلأنأو،الدولة

.الأجابوتصدضدهمالأدلة!اسلأعداثهمالفرصة

نأالا،عارضاأمزاأطصهفيكانالاضطهادهذاأنومع

صياصةلتارغبابسبةآراءثلالةوهناك.الأميةبالغةكاتتائجه

الجد!د:لجانالرومايخةالحكرمةتحريم

الاعترافلمجردالاضطهادأنوهوالقديم11(الرأى

رأىوهو،ام12ليتراجانأكامفيبدأ،بالميحية

عامة.بصررةقبولايلقىلاالآنأصبح

منالتطورهذاأن(حم!لاه!ا1رصى"صش-2)2(

الاعرافمجردتجريمالى،عددة3جرعلىالحقاب

.م69،م68بيننجساحدت،بالمشحية

و"مومسن،(كل!)4لاا"هاردى،يرى)3(

(3لاههصاا،سانداىوه(ح!!هول)

فيالمسيحيينعاكمةأن(.3هل!!ول)،أنجوصوا

بالمعحيةالاعنرافمجرراعتبارالىتأقدن!ونألهام

.الموتعفوباجربمة

يدملمعارضكأمرالمسحببناضطهاد،لاسسوس5وسذكر

عقابأن(3ولنهه!ول5)،تونيوسسوايذكريما،طو*

لحفظالدائمةالرطةلوائحقاثمةفيمذكوزاكانالمسيحيين

كانتأنهامن،تاسيتوس"ذكرهمامعقفقلاماوهو،النظام

ليستولكن.،المضتةالخرافة5ضدفرورةاسناثيةاجراع!ت

الأولى،المرحلةيذكرأتاسيتوس"أنإذ،متعارصينالروا!تان

الذىالادارىالمبدأعنموجزةعبارة"سوتونيوسايذكربيما

عهدفي-البوليىادارةواصلتفقد،ن!ونعصلهمااليهىأ

ى!!-ذلكوء.دائمةسياسةواعتبرتهبدأتهما-نرون

علىبل،مسيحيينلكوكمالمسيحيرنآيحالم،رمزياص!

أعداءواعتبارهمالأعترافبهذاالمرتبطةالاضهاماتبعضأصاس

النظممعالئعاطفكعدم،ذلكوغ!بالسحرواتهاصمللمجتمع

ذأتهالد-كأأنرأواويالئدريم.للامبراطوريةوالاجتماعةالشاية

عيمالرقابةوأوكلت،كدفىتجريمهفغالجرالمهذهيتضن

وقت-أيفي-الحقلهاأصبحايىالثرطةلادارةومحاتبتم

حبتخاهلهمأنأو،ضدهمعيفةاجراءاتاتخاذفي

ولكن.محرضاديناالمسحية!ارتوهكذا.الأحوالمقضبات

والمسيحهةالإمبراطورن-وومية

بصورةالمجييناضطهادتمارسالرومانبةالحكرمةنكنلم

!توقف-،اضطهادهمعدمأواضطهادممكانبل،منتظمة

ادارتهطيةوعل3الحاالامبراطورمزاجعلى-الوتتذلكنذ

المامالحورحالةوعل،الأفاليمحكاموننارو،وحكعه

اقدقدن!وناضطهادأنعلىمبكردليلهناكوليس.تجاههم

تدمهالذىاثالأنالطبسمنولكن.روماخارجالى

فيالحكاملكلقدوة-بالضرورة-كانالامبراطرر

والأكام،ن!ونلحكمالعاصفةانهايةخلقتوقد.الامبراطورية

للمسيحية.مواتياجؤا،فبايانارتقاءبقتابيالمضطربة

أمامالأولىا!اكمةعدتبرك!هبحد-يولسالرصلأنو!دو

عاد!ة،كصعوائقبدونايبشرىلاطهواصل-الامبراطور

نرونعهدفيوالاضطهاد.الئايخةللمرةروماالىاصتدعيخى

اضطهادفينرونبدأفقد،المشحبةتارغفيبالغأثرله

!.الحكاممنبعدهجاءالمنصابقةبذلكفخلق،الميحيين

التاليةالمرحلةفيانتقلتثملمالحاعاصمةفيأولابلأتاياعبأن

الوفتذلكحتىولكن.النرفيالىثمأفريقيةالثمالرقالى

،الرومانالمضطهدفىأولنرونوكان.محلياالاضطهادظل

وهي،أغر!اسهرودسمئل!فجحةنها!ةجا!لهافهتوقد

5!تانتيوس،محزاعلهاعلقوقدللنظرملفتةحقيقة

الم!حيين.الكئابمنوغره(دولأ،!ثصا)

:(69م68)لنودرأمرةحكمكرة(2

-النظامحولواالفلافيينالأباطرةأن،رمزىاسوورى

تجريمالى-محددة3جرعلىالميحيينلمعاقبةن!ونوضعهالذى

الرومايةللدولةمجانصوناضطهادرسمفقد.ذاضهاالمجية

الأباطرةيشطعفلم،الجديدالايمانمنلموضها-بحدفيما-

وكانت.نكلونرعهالذىالنهجعنيحيدواأنالفلافيون

نفسها.روماوقالرقفيوصنهاصةالانتارفيآخذةالمجة

،فسبايان5!دفياضطهادأيعنخبرأىلديناوليى

أنهعل-الخطأبطريق-يذكرهايلارىاأنرغم)

لاوكذلك،(كداضم-أوهـد!بوسن!ونثلضطهد

ذلكيمنىلاولكن.تيطسافيعهدفياضطهادأىعننقرأ

الأمرأنحيث،الاضطهادمننوعأىع!دصمافييحدثلمأنه

أحداثبعضوتتأنهبدولا،الرطةبادارةنوطاكانكله

كانأنهبدولا.المحيةالظروفحسبوالآخرالحينبينالفف

لسقوطكاقثلصا،الهوديةالد!انةعلىأثرمنأورضليمل!قوط

د!انةفيأثرمن-والجرمانوالوندالالقوطيدعلى-روما

صياية،بديانةتبطكلقومىالهوجردفكرةأضحففقد،روما

فتحررت،المعجةوالدكانةالمهوديةالدكانةبينالهوةوأتحمت

أدركوا-بحامة-اليهودأن!.الهوديةنفوذمنالمجية

اصنعداذااممروأصبحوا،الشايةالأحلامجدوىعدموقتثذ

والهرديةالم!جيةبينا!زوأصبح،الميحيلجانللانضمام
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فرضقدذ!باجانأنومع.والحداءالمقاومةزادتكا،واضحا

،يهودىأصلمنالمهحيينمنبالغضخصكلعلىالضرعة

حدوثعنضبئاايارج!ذكرلاولكن،الواءعلىالههودومن

تطىعنيعرفلم؟.فباجانعهدفيالميحيةعلىعف

سجله!-والميحيةايهودكةفيرأيهأنإلا،ض!هداكانأنه

لنانقلهوالذى،م07فيأورضليمأسامالحربمجلىفي

!نلفت-(+هـهام!!لاهكع!حم!)اسساو!صولنبرس"

نأفيضكولا.نوونبدأهاالتىالياصةعللمراصةالنظر

تمحهص،دون،تايخوساعنذلكنقلتد،ساوالرس"

عنتيطسويدافع.،!رضيرس"ذكرهماياقضأنهحيث

تمائا،والمسبحيينالهودديانةيتأصلأنأرادبأنهالكهنةتدعكل

هما-للأخرىإحداهمامعارضةرغم-الد!اتينهلافيأنحيث

الههودكة،عاءةتحتمنالميحيةخرجتفقدواحدأصلمن

لاأتاإلا.سر!االفرعببيدأنبدفلا،الأصلاسنؤصلفإن

،باشرةمهماأىضدتطسباقامعيفةإجراعاتأىنعرف

لذلك.تمهلهلمالقصرةحكمهمدةولعل

منالحقبماتلكفي،واضحكمضطهد،دوميتان5ويبرز

ضداجراعاتهتكنلمو،الأولىالحقبةفينرونبرز!،التاريخ

قاسىعامةجاصةمنجزءاكانبل،بذاتهقافضاعملاالمحيين

حاولوقد.القديمةللبادىءعودةحكمهفكان.غوهمنا

والطقوس،والرذطةالترفعلىوالقضاء،الأخلاقاصلاح

والفلايعفةالممثلينمنيتخلصوأن،اللاأخلاقيةالثرقية

3كأالدبهذااصطدمالقويةالديانةلاحياءمحاولتهوني.والمنجمين

فلافيوساعمهابنعلىبالموتحكموقد.الجديدالعالمي

أو)المجةلاعتاقه(3ولشط33!ع!حاح)"كلين!

دوميتيلا،ازوجتهلفى؟،(دويتياننظرفي،الالحاد

لادانةكاف!ةتهحةبالميحيةالاعرافيكنلمو.(،"أ،أ!55)

خهةبهمتلصقفكانت،العياالطقةمنالرومافنالمواطنين

لدينا-فضوعرفضذلكتحتويدرج،الحرأوالالحاد

عاتعنالرومانننللموأطينبالنةأما.الغويةالآفة

الميحيةاعتناقمجردفكان،الختلفةالولاياتوضعوب،الثعب

أومحدذا!رصثاالامبراطوريصدرلمو.بالموتالحكميشحق

وقد.نيرونوضعهالذىبالمبدأالصلاستمرولكن،عائاحظزا

صارىحظر(7"أ"وو47!ه)،مرصن"تول؟-ناككان

الاجراءاتأنإلا،الطرققطاععلى!،المسيحيينعلىالمفعول

علىبناءمنتظصةكيرنرباتفيتحدثكات،الفريقينضداليفة

ضدمحددةواحدةخطوةدوتجاداتخذوقد.الأناليمحكامأهواء

ومن،الم!يحييرعلىلتعرفسهلااخبازاوضعحينالميجين

نأهوالاختبارهذاوكان.والتحريالحثعمليةيسفلئم

أيفئاالأمرحذاوكان.الامبراطرر!ثالالسجود-يطلب

وألربتهيادتهلتأكيد،العامةدويتيانصياصةمنجزءا

إليامةللوحدةكرباطالامبراطورعبادةوترجخ
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هذاع!دفيالبهةعحاناةالرؤياضروسكى.للاعبراطورية

.اطورالابر

(ام29-69)الأنطونةالأسرةمدة(3

بمرت:(4+عك!!ح!،3+):وثراجاننرلا(1)

القرةخلالاستحرالذىسلامهاالكيةاستعادتدومييان

الأولعائاعروالنلالة(،م89-6!)نرفالحكمالقصرة

الأباطرةأفضلمنالبضأنالعجيبومن.تراجانحكممن

ودكيوس،أوريليوسمارك!،تراجان)الرومان

منابعضأنحينفي،الميحنعلىقساةكانوا(ودتلديانوس

،(ظ!ه!لأكه9)،سمودوكر"ثل)طرةلأبااأموأ

ا)(ناحهطح!ولول3)،سبلوجاهليو1،(ساكل!للصكل!)4!ركلاكا)و

فيلرعةتثرالميحيةوكانت.!لامفيالمشح!نتركرا

،م111فيبيثةولايةحكم،بينىأترلولما.الهلأوءفترة

المعابدأد-ولايتهمنالرقيالضمفيوبخاصة-ووحد

بعضأمامهأحضر،تمائامهجورةتكونتكادوالهياكل

ببببإعدامهمأمر،سابقوهفملهماأساسوعلى،المسيحون

منجذاالكثكلينتورطاكفماسعانبينيأنالا.ديانم

الرومانالمراطينومن،الأعماركلومنوالنساءالرجال

روماالىالرومانالمواطنينفأرسل.الولاياتوسكان

)عداممناستبهص،الافانيةفزعتهبببولكن.لمحاكمهم

للدولة.الحامةالياصةتقتضيكانتكا،الميحيينكل

بالفمل،بهقامبمايخبره،تراجانالامبراطورإلىبينيومحب

مجبألاومتائلا،معهمالشاعابداء-خفيةبطريقة-محبذ!

المسيحيةعنارتدوالمننغفرألا؟والثابالمشينبينامم!ز

مجردأكولى؟المحولعنرا،الامبراطورلصورةوجدوا

اثباتدوزالموتتخقجريمةالميحيةباعتناقالاعتراف

صنالايمانذلكيصاحبمامعاقبةيجبأم؟أخرىآجرا

فرصةالمهينأعطىفقد،هرأطوبهثرحذلكبمدثم؟آجرا

اعتبرحيث،فأعدمهمالايمانعلىثواالذ-كأأما.للارتداد

إلا.العقاببشحقان-ذاتيهماحدر-واصرارهمعادهم

عريضةلهاقدتفقد،لعحلهالبهيروجدتتجدحلهاالادارةأن

قدموقد.مسيحيونأنهمغالبيتهمأنكر،كثيرةأحماءبهامجهولة

للايمانانتماءهمبالخلأولكأنكروقد،كثرةأخرىأحماءالوضاة

تخلوالم!يجيناجماعاتبأرتمائامقنحابينيوكان.الميحى

لم،ليحذيبالخادماتمناثنتينوبتمريض.الضررمن

لابأنهتراجانوأجاب.خاطئةشطرفةأوهامصىيكتئف

أنهالواضحمنوكاد.وضاملةمحددةعامةقاعدةوضعيمكن

فيليئمعتمائايتفقيكنلموربما،للينىفحلهماصحةيؤيد

الامبراطورأصدرفقدذلكومع.لالانانيةتتمال!ياقتراحاته

عنالثرطةصلطاتتجثألا!ب)1(.هامةقراراتثلالة

تقلألا)2(.معاقبتهمفيحبوأدينوااتهى!اإنلكن،الميحيين



والم!يحيةالإمبراطورية-وومية

من!فون،صهماثته)3(.الميحيينضدالمجهولةالإغات

أنكرواأنهملوأو،مسيحصن!كونوالمأنهمثبتمتىالمقاب

الميجة.

تقينأولكان،تراجانمنالقرارهذاأنالبحضاعتبروقد

حظرهاتمالميحيةأنرأيخاأنسبقولكتا.الميحيةلحظررعى

أثرأدفيهناكيى،ذلكعلىعلاوة.نوونعا؟تعلىبناء

فيولابينىخطاباتفيلا،القوةلاصتخدامجديدبدألأى

عائا.أوفظعاأعزاالميحييناضطهاديكنفلم.تراجاناجابة

مجملهافيأنهاالا.باياعمرسوئاتراجاناجابةتكنلمكا

!تعرضونالتىافاطرصنقللتإذ،الم!يحيين!ا!لطكانت

.بالادارةمتعلفاكلهالأمروكان.لها

ثجعأ؟،الميحيينضدإجراءأىتراجانيشحدثلم

المذنبينعنكغاضىأنالجيققالدمنوطلب.ضدهماجراءأى

محاملةاقرارأملعل،بينىااصثارهوقد.الحصوصهذافي

كانما،صالصفهفيوضعبأنللس!حببناعدالااكز

ضهايةوضعتراجانجواب)ن.عيهالمواضةفىفعلياهوورغب

.،بلينلاالذىالعداء"منالفدبمللنظام

هادر!انحكمخرةكانت:(ول!!ثد"4)مادر!ان)2(

كنفلم،الميحيبنمعنساعفترة(ام38-)117

والك!صالأد،نكلفي!حثففتحابلشحصباهادريان

أسياوفي.الأدكانلكلالحر!ةبركاصتعدادعلىوكان،الأسرار

الرعبمنحالةحدثت،بشدةتنتثرالمشجةكانتحيث

كرفشخصأىفكان.الميحيينضدالوضاةتجيعبب

علالحصولأجلمنالوضاةمنللهدكدمعرضابالمسيحية

أط!لافعأ)،جرانيانوس!راضليينيوساوجدوقد.رصوة

ماكلمراجهةفينضه-بينمثل(-3أ؟لامه!اقلاح!نع!33

وقد.النصيحةيطلبهادريانإلىفكتب،الحصوصهذالط

وهر،"جرايانوسخليفةالىهادركانجوابوصل

أعياالمطو(اءولولأ*لافى3هه،للالاول3)،سنوفونداسمينوعحيوا

الهامالمتندهذاأصالةفيطعنوقد.(ام24حوالمي)

،لاكفوتوه(!ف،)،كايم(و،ح"3ط!مط)،أفربكا

الحثينةوفي.(لأص!ا،رمزىوليمالسووه(،م!أهطهنا)

ىصمنلأنه،الزيفالىماالأصالةالىأقربوثيقةأنهانرى

هذامثلييهبأنيمكنهكان-الذهنالجفتح-هادريان

هادريانإلىالوالم!رفحهاايىالماءللانالجلىوشأالجواب

وكانت.تراجانإلىبينيرنعهاايىللشاكلمابةكانت

جاءمماأبمدخطوة،الميحيةلصاعحاعةخطوةهادرياذ)جابة

الحطوطعلككلهادريانجوابوكان.تراجانجوابفي

الآتية:

فيكان؟)الأبر!اءيحانيلثلا،الوشاةتجاهليمكنلا1()

والم!صمحيةالامبراطورية-رومية

.الاضهاماتتقديمفيالوشاةكاجرولئلا،(بينيعهد

قدالمتمينأنيئتواأنالمجيينكمونمن)2(على

.القانرنيخالفماارتكبرا

ضدبمظاهراتالقامأوعراثضبتقديمسموخالي!)3(

المسيجين.

عقابه.عنبدفلا،دعواهاثباتالواضىيتطعأ)ذا)4(

منوتللت،الوضاةأمامافاطرمنيهزازادتالموادوهذه

مجرداعتباربهاكردولم.المسيحيونلهاتعرضالتيالأخطار

أ!ا.المبدأهذافسخلمولكن.جريمةبالمشجةالاعتراف

)جراءا!تخدامنحومعينادافعاأعطىقدهادر!انجوابولعل

انتظافا.وأدقتحديذاام!

138من):(ول4كلا!نههأ!كلا)سوسأنطوتوس)3(

،وهادر!انتراجانسياصةأنطونيوسواصلوقد(ام61-

بطلساوس،)اعدمحيثعهدهفياضطهادحدثأنهالا

أعدمع!.روسافي()ثافا)هلوكيومماوا(!ع!دم)

ثدةأيدأنطونيوسأنالا.ممرناأسقفأبوليكار!وس"

ضدعيمئحكملمالذيناليحيينحما!ةفيهادر!انسياصة

مح!هكصا()،لاريااالىخطاباتهفىوذلك،الرعاععنف

.،الهيينيينكلأوالىوتسالونيكىوأثينا

161)(لاءك!لملا5لاول3ولنلاع6)أورعلوسماركوس(4)

لهكانقوىفحلردأورعليوسحكمتحتبدأ-(ام08-

وتفشىالحدودحوادثبببوذلك،الميحيينعلىأثره

إلىتهدف!نتالئأورييوسسياسةإلىكما،الولاء

ولط..القرميةالرومانيةالديانةو)جاءالقديمةالمبادىءإلىالمودة

والى(فرناأىالنالبلادالى)الضبالىالاضطهادامتدعهده

.الثاكالقرنفيحدثالذىالعامللاضطهادكمقدسةأفر!ية

ككنلمأنهالا،تغروأىجراءبإعحليايقملمأورلجرسأنورغم

لمأنهحق!قة.الابقةاثلالةالحهردبزالذىاياعناك

حالاتونمود.بالاضطهادمحددنرارأوعاممرصومأيصدر

الكتاباتعرةالىالعهدذلكفيجلتالتيالحد!دةالاست!ئهاد

العهد.ذلكعنوصلتاايىالمفصلةالمبحبة

عنادأن؟،جريمة-ذاضهاحدفي-الميجةظلت

نأ!دوولكن.للحقابصببايكفيكانوحدهالميحيين

"لوجودن،فيصرامتهمعلىالحكاملامتدأورييوس

ن)بل.المشح!نضدالوثاةيثجعلمو،(هـولا4!ول!لا)

نجدلاثموش.،المبحينحامى"بأتوصفهالرييانوس)

الايمانكلللقضاءنظمةأوجادةمحاولةأىالحهدذلكفي

ىأبلاالوتتذلكطوال5:المركزيةالادارةوظلث،الجديد

قدتكنلمالدولةأن!دوإذ،المسيحيينمخودائمةثابتةياسة
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والمسيحيةالامبراطووية-وومبة

.(هاردىيقولكا)،بعدأصهاحزت

-018)(كلا"!هم!)،كوموثوس5عهدفيأما

ابنظيمأنهاردىويعنقد.بالراحةالميحيونتمغفقد(ام29

القرنينفيالامبراطوريةعلىجي!اخطرا!تبريكنلمالمشحي

المسيحية،فيالحطرهناثلرأتروماأنفلو،والثافيالأول

منظةابادةسياسةلبدأت،الاسبراطور!ةداخلامبراطوريةأنهاأو

،تقاومأنمنأضعفالمجيةفهاكانتالتىالفترةخلال

ع-علهاالمهحيةخطرمدىالامبراطوريةأدركتوكدما

،الاجراءاتأقىاتخذت-الميلادىالثاكالقرنفيحدث

وقد،تهارأوتضارأنمنأقوىأصبحتقدالم!يحيةكانت

.والاضلامالضحففيالحينذلكمنذالامبراطوريةأخذت

انليةالفترةوفي:(م482-291)المحرةالأمر)5(

مائةمناقلفيالعرشعلنعافإذ،الاضقرارعدمصادهاالتي

حاكمةأصةمهمكلبدأ،امبراطوزاعشريننحو،عام

نأ!.تقرل!امتاعببلاتنثرأنللصسحيةحمحمما،جديدة

عد6سةالدايقظةوضرورة،المتمرةافيبرةالقبائلحروب

ابتحادأنكا.للمسبحيةمرانةظروفاأوجدت،الحدودنقط

أسرةلكلقبولهممع،الشاصيالصراعحلبةعنالميحن

،الجددالحكاممعالصداممنحفظهم،جديدةحاكمة

رومانيينيكونوالمالأباطرةهؤلاءمنالصديدأنالبالاضافة

لمو،القديمالرومافيبالايمانلهمقرىارتباطلاأجانببلأعلا

للا!كانالألجةبالغكانذلكوكل،تزتةالديهأفكارهمتكن

!كونوالمأ-الأباطرةبمضأثت؟،الثرقمنالقادمالجد!د

يحدثفلم،معهامتعاطفبنبل،فحسبللسيحيةممادينغ!

عهدفيحدثماباس!ناءربما)ضرساضطهادأىالقرةهذهفط

طويلاضطهاديحدثلموبالتأكيد.(داف9)،دييوس"

نضقانظتقدكانتذاتهاالكنيةأن؟،الفترةتلكفيالأمد

تو!ةأ!بحتثمومن،الابراطوريةالادارةبادىءعلى

ففي.كزلم،الحواصفعلهاهبتعدماحتىاقحدة

الا،و!رأفريةفيتاجااضطهاذا،ساوورس5صدأم202

،هبوجابالوس5أما.اللاملهاأعادايقلبأكاراكلا)أن

(1:)باشرغكلبطركأالمجيةطندضد(ه!يعوله!8ثمالة)

ح!ب-عرضوقد،ياياع)2(،الرومايةالديانةبتحقو

ديانةدوالامر!ةوالهوديةالمبجةبينيمزجأن-الكتابأحد

للتوفيق!سمىعتامخا،طوورسألكسندراكانكا.واحده

منلكلتملأيلالحاصمعبدهفيرضعفقد،الد!اناتبير

)قامةنينهفيكان)نهوكالوالميحوابراهيموأبرلرنوسأوريخوس

مثسيميناصدفيمحليفطهادتفجروتد.للسيحمعبد

عاماضطهادأولأما.(3!!+ح،لا!أ!ف*مه)"التراقي

(1):النظرتتحقاننقطانوفيه.،دكيوس"عدفيفكان

بل،بالمجيةللاعترافالمبا!ثرةالمقوكةهوالموتيكنلم

والمسيحعةالامبراطورية-رومية

وانكارالارندادعلالمسيحضلحثممكنةوسيلةصاشخدت

يصفة-جهودهاكلالرومانةاللطات،جت21(0المحيح

بهذهركتأأنبمد،الكيسةفيالمثولينالى-خاصة

هجالوس"واصلوقد.الم!يحيايننيخطورةالصلطات

نجحد(م!لة!)،فال!كان5اما،الياصةهنر(!لالل!ه)

بنفىالد!انةهذهالارمنالحدالىسمى،الاضطهادأوقفان

!وبةيقضقانوناأصدوذلك!دثم،الكناضوغلقالأساففة

ضلقرارأول(كلا!نلل!ا)،جاليوساأ!دروقد.الموت

دخلتويذلك،المجيةالأسلاكوردالاضطهادومغيالتساع

ا!ارجيةانحاطروبخقص.الهدوءمنصنةأربعينفترةالمبحية

فيأعضاؤهاواخهمك،الايمانفيالراعبينعددفلأمامها

اضطهادالاالانحدارهذاروقفلمو،الحالجةبالأمورالانثغال

.دقلديانوس

امبراطورىمرصمأولصدورحىدللديانوسمن)6(

:(م131-284)لاياع

واحئا-الآخر!المضطيد!نبمضمئل-دقلد!انوسكان

ضدالوثوفالم!الأيكنولم،الرومانالحكامأتدرمن

ابتهزوجبحبب-أخهزااضطرأنهالا،المحين

لمو،عننةاجرعاتاغاذال-(دا!عللهقه3)،جالكلووس"

الرابعفيدقلد!انوسأصدرهمرصومأولمنمقصوذايكن

القصدكانبل،المجهةابادةم303ضةفبراكلمنوالحثركأ

موجهاوكان،الصعاصيتأثكلهاواضحافنموهاشالحدشه

أما.المجهةوالاجماعاتوالكنائىالمقدسةالكبضدأصاصا

المرسومضنوقد.الكنيالنظامضدفكانالثانالمرصم

اجبارالسعىلكنه،المجيةعنللمرتدينالحركةالثاك

اعترافاهذاوكان،بتحذ!همالحضوععلىالمنيد!المجين

عقوبةألبتأنو!د.الامبراطوريةالحكومةبفلضمنيا

الموتعقولةباعادةراثعامرسوئا،مك!يمين5أصدر،الموت

فيالنةنفسوفي.للآلهةالذبلالحبتديمالمجيينومطابة

فأوقف،الاجراعاتهذهجموىبحدمدقلديانوساخغم403

ثم،الامبراطور!ةصياصةفيايتلبهذافكان،الموتعقوبة

باتصارو!يااعترافا،ايالمطالمامفيالرشعنتنازله

.6النا!رىا

لوسنراتعشرأو)سنواتثمافيالاضطهاداسترأنوبعد

جالوورس-أصدر(،م131بعدالمحليةالاضطهاداتحنا

قسطنطينمع،نيقويديامد!تةمن-عضالمرضأصابهالذى

بحد،م131أبرل03فيلياععاممرسومأولويينوس

داخلدولةأضهاأثتقدالأثناءتلكفيالمح!حيةكانتأن

تكن!أنهاولوقانونيةكديانةبهاالاعترافنموأخوا.الدولة

الوثنية.!الماواةفدمعلى
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والمسهحيةالإمبراطورية-وومية

الامراطوريةمتوطحىباياععاممرمومأولمن)7(

:(م476-131)اللر!ة

قدمعلى-البدا!ةفي-الميحيةأصجتالمرحلةهذهق

وأخبزا،فو!اعلتئم،الجافةالد،ناتمنككلهامعالماواة

نأوما.والنربالرقفيللدولةالرحميةالد!انةأ!بحت

غونفهاهيأصبحتخىاياععلالميحةحصلت

المنافةالد!اناتلكلامركلمفطهذاأضحتبل،متاعة

أماكنتبرساعلىقطنطينافتصرأنوبعد.وللهرطقات

(7!هـشلأق!حهـ4)،ملفيانقنطرةاموقمةدي(أ،!ءكةولثلا)

،الضبفيالوحهدآالحاهوأصبح،م231صنةامموبر27د

مرصوم،الئرقامبراطور،ليشيوسازيلهمعوأصدر

ميلانو،مدينةمن313سةمارس03فيالضهرالتساع

وهكذا،التاعفيشاوكاحقاالأديانكلاكئ!بتوبموجبه

نعاطفوكان.الوثيةمعالماواةفدمعلىالمبحيةوقفت

نأأرادفقد،اممرهفيياسيةلدوافعالمسيحيةمعقصطنطين

مهلارردادكان،جديدنجاحكلومع.الفائزالجانبمعككون

يحلموكان،و!اكانتمجملهادحيلأءأنركمالميحيةالى

القوانينففستحتواحدمجتمعفيوالميحيةالوثيةيمزجبأن

مدنةوبتأسي!.حالبأىالوئيةيحظرلمفهو،والرائع

المولة،دفى-الواقعفي-الميجةصارت،القطنطيما

بلأتففد.الميحيةعلىويخمةعواقبإلىأد!هاتحالفوهو

وبدأ.يهزاأجلهامنتاتالتىالضمكلحريةخنقفيعدئذ

ورثوتد.ايساععدمبمارسطويلةلترة،التويمالابمانا

كان.الايهةوسيجتهالقاسيةطبيعتهأبيهمعنقسطظينأبناء

،الماواةقدمعلىواقفتينوالمجيةالوثيةتركقدق!طنطين

صارأنوبحد.بالمنفالوثةإبادةفيبعدهأبناؤهوبدأ

لمولأنه،الوحهدالابراطور(4!دماك!هءأفىدا)ق!طنطيوس

الناءمنوبتحربض،والحذرالاعتدالأليهعن!ث

الذبائح.ونعالمعابدبإغلاقتأمر!رايمأصدر،والأساقفة

الاجراءاتهذهتقيذفي،الأتاليمحكاممنالحكماءترددوقد

لمو،والهجومال!يطرةفيالمجيةبدأتوهكذا،المتسرعة

حظرالميحيةفيالأغلب!ةحزبإنبل،فحبالوثةتضطهد

الابماناوالهرطقاتالبدعماجتالمرةهذهوفي.نافيهكل

وقحرتهمتاعهموعدمقططينأبناءعنفولحل.،القويم

نجيالميصبههدتامالذى،،المرتد!ريانوس"لدىالفعلردتبرر

صى،الميحيةمعالتاعيعلنكانوبيما،القديمالدفىلاعادة

رجالامتيازاتأوقفكا،ضلألدهامنبالسخرية)ضعا!االى

والحطاكا،اباتمنالحديدقبولمنالكتيسةونع،الدفى

الكلاجيهاتتحليمونع،العامةالمراكزمنالمشحيينواستبد

فيأضلالميحنلان!صبعأنخيةالميحيةالمدارسفي

فخفخةالوئهالعبادةعلىأضفىوأخوا.الوثنيينحججمراجهة

الميحيةفيالأدييةالقوةأنالا،اليهاالناسلجذبومهابة
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قالقتالساحات)حدىفيموتهوعند.ذلككلعلانتصرت

،االجليلأجهااتصرتلقدا:متأوهاقال،الفرسمعحربه

مدةالدفيالحيادواستمر.(ئقةمصحراليدلاقرلوهو)

مةنا!كا()،حراتيان"خرجوقد.موتهبمدضصة

،الحهادهذاعن(ميلانأضف)،أمبروزووس"منبنحر!ض

علىيخلعأنورفض،الئيوخمجلسمقرمنالنصرتمثالفأزال

الدمو!ة.الذباءلح،حظر،الأعظمالكاهنوثيابلقبنفه

الابخازاتبحضنهاصب)ذالقديمةللدبانةقاصةضربةوصدد

اتخذوقد.الاختارلهةايبرعاتعلتعتمدجعلهاوبذلك،المالة

منكلتجاهعيفةدينيةياسة-الكبوأو-الأولثيودسبرس

كانالذى،أمبروز!وسالىتحصبهوئعزى،والوثيةالهرطقة

علىحقوقأىللهراطقةأوللوثنينأولليهودليىأنهيحتبر

رفضم381ففي.للوثنيةالمنظمالتحريمبدأوهكذا.الإطلاق

م383وفي.المجيةعنللمرتد-ش،الوصبة5اصدارحق

الوثنةالمبادةخزمتم193وفي،الصراثفيحقهمعيمأنكر

الخاصةالوثنيةالعباداتمنالعديدخرمم293ودي.العامة

وهكذا.الذبائحتقديمعلىاكبرعقوباتوفرضت،والعامة

الحنفأنواعصومارست،الوندالبربريةالميحيةارتدت

يقودونوالكفةالرهبانكانماوكثصا.الأصلاكومصاثرة

امماديصياتثيوديوسأبناءوواصل.الأعطلهذهفيالرعاع

الفربفي(ه!يولكلاش)هرنور-سسلعزوقد.الوثنةقعفي

مرصموفي.والعكريةالمديةالوظالفمنالوئونم804في

وتثبت.فيهمكوكاأمراالوثيةبقاءأصبحم423فيلاحق

مصدرزالتماكانتالوثيةأن،الارتدادضدالمتلاحقةالقوانين

الثاكفالانعهدفيصدرتوقد.للناسجذب

توانينالثافيوثيودصيرس(م554-324-43!لةول،*أ)

اضطهادواستمر.سيحيةكنائىالتحوطهاأوالمحابدلهدم

الأمبراطور!ةسقوطعخلوقد.الها!ةحنىالغربفيالوثية

أغلقالثرقوفي.خهائياالوثيةعلىبالقضاءم476فيالغربية

.(م952)أثينافيللفلسفةالوثنيةالمدارس،جستيان)

طائلةتحتالحفاءفيالوئنيةالعبادةئعتاستداديةوبروح

.بالموتالحقاب

الامبراطورولوتحولالمسيح!يةانتمار-خاستا

إلعا؟الرومانة

،والرقللغربريهةديانةبالميحيةالأعترافالآنتم

الذ!المتبربرفىالياضتإصماحتىالغرةمنالميحيةومارت

فيادةتحتوعلحمجاحهمفكبحت،الغربعلىاسولوا

الأمبراطوركةحلودوراءماإلىاتصارانهااتدتحتى،ابابوبة

ممانية.الرو

الامبراطور!ةتحول(حد!7+حاول)،هـمير!الونسب
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هي:أبابأر!ةالىالمحيةالىالرومانية

.المعجزاتوعملالنبراتاتمامفيالظاهرالخارجيالدليل1()

وتقديمللناسالروحيةالاحتاجاتاضباعفيالداخلىالديل)2(

لهم.الفادى

للشجين،البطرلميوالاستثهاد،النقهةالجاةنماذج)3(

الأوا"لل.

قسطنطين.عهدفيالميحيونحققهالذىالنجاح41(

فيالمجبةنجاحظاهرة(!مط"أشه)،جببون)رء!لل

!ط:بماالرومايةالامبراطور!ة

الأوأنل.المحببنوك!هحمماسه)1(

وعقربات!محافآتوجودمعالحلردفيالميحيةاعتقاد)2(

المتل.

.المحجزات)3(

جاة!الواضحهالنقيةوالفضائلالسامىالأخلاقيالقانون4()

المجيين.

الامبراطورية.نظمحسبالتوىالكنسيالميحيالتنظيم51(

نموبعيلتكنيالأسبابهذهقوالممنتاثةشماأنهإلا

.الناصرى!وعدكانةونجاح

الأولالمفامفي-المجيةلانتصاركان:ملةأبالي)"

القديم،لمللحاوالروحىالأدثطالافلاس:منا،سيهأباب-

كلثتوقد.الوثنيةالآنظصةوانحلالالداخلىوالفاد

وجماهكلالفلانحةجميعوهجرها،القديمةالقوصيةالد!انات

فيإلا،كلهاللانسانيةعالمبةديانةتقديميمكنولم.المب

لا،تجةصكياتمجردإلىالعباداتتدهورتفقد.المهجة

الىوملحةماصةمجاجةالاسرأح!،راحةأىالقلبتمح

تشبحها.أنطبيعيةأوفلسفيةلديانةيمكنلا،إلهي)علان

أساضاالجديدالدكنجاحروجعولكن:إجما!ةأصبالى)ب(

المهـيحي،للايمانوالكلةالحماعةبيامن،إيجايةأبابالى

صفاكاتجكوقد،الكرازةوليالحياةفيالصادثةوالجدية

وسطق6لباعهافي-يكرنماأفضلعلى-الخالصةالأصية

فرغمالوثيةأما.لهداثهاالبطولىالموتفيكا،الاضطهاد

فييكنفلم،الأ!ررىعاضهاورغم،المدنيةالقوةمعتحالفها

الىالرثنهةاضطرتوكدصا.الاضطهادمراجهةضمورها

معحدثكاتنجحأنيمكهالم،التطوعيةالهباتعلىالاعماد

جد!ةبلغتوقد.الذاتانكارفيالملياومئلها،المشجة

للربالوشيكالثافيالمجيءقلاعتقادهاالذروةالأولىالمسيحية

فييهزاالمسيحيةصاعدتالاتصالوساثلأن؟.الدهرونهاية

وقد.لأتاعهاالماليةالحياةهىلهاويلةأهموكانت،انتنارها

علاوة،والروحيةالأديةبالفوةالياصيةالقوةالميحيةقابلت

الميحة-القديمالحالمد-المفكروندرسعدماأنهعلى

السببأنالا.والطيحةالعقلمبارىءأحمىتطابقوجدوها

الروحيةالطبيمةمعتعليمهاتوافقهو،الم!حيةنجاحفيالرئيسى

العالممنكوتطاععدعمهقةجديةناكوكانت.للا.سان

؟.المنشودةوالقوةوالراحةاللامالمبحهةلهفدت،القديم

المنافةالأد!انكلفوقجذاضخمةيزةأيضئاالم!يحيةفيكان

كلفيالطبفاتلكلملاعماوهي،الرومانعةالامبراطوركةفيلها

؟.قومىأوعلضىء!اكنفلم،والمتغواتالظروف

نأ!.الاخرةعنالمحاصرللنمرذجصورةأعظمتدت

المسيجةفكانت.المؤمنينمنالحديداكسبهاقدللمرأةاحنراعا

!ن!دطأد"()،عزا"عبادةمنجذا-أعىالمددهذافي-

والحديدالكبوةالاجاعيةالتنراتعصروفي.الحظحىناما

وصهالنف!هابانكارهاالجألميناشهوت،والمحنالكوارثمن

كانتأخلاقوكقانون.الآخرفىسادةأجلمنالد!ب

ايزةأما.المعاصرةوالعباداتالنظمكلمنوأنيأحمىالميحبة

الدباناتكلعلالميحبةبانفوقتوابيبثمنتقدرلاالتي

منالكاملةالمثالبةصوعحياةفيماف!ن،الأخرىوالفلسفات

وحافزامثالآيسوعشخصكانفقد.وروعةوجمالوتجوةصحر

كلمنأقوى،العبوعاتالفلاسفةكلأمامالأصللحياة

مح!ابهفيكل!!أ)،ليكي"وكول.كالأومجردةفضيلة

تحصقانللصيحيةأمكنلقد"،(الأخلاقياتتاريخ"

لذلكالأدعةللأضواقثالأكانتلأنهااباستلوبفيجذورها

كانالذىللسوالأعلافىبصدقجئتولأنها،المصر

الروحةاحتياجاتهممعتجاوبتولأنها،الثراليهيعى

للانسانكلهالروحيالكبانولأن،وعواطفهموأهدا!م

هذهكلإلىأضف.!تأثرهاخلالمنويمتدتعأناصتطاع

الاعداد5:ئانهاابدقآنفاالمذكورةالمرأتيةالظروف

الامبراطرريةتحرلتكيفنفهمأنيمبهناوفيلك-،لل!شحية

المسيح.ملكوتإلىالرومانبة

رلك!-لهووى:

لكىالهاداخلأنتايىالأرض:تديمالثعباللهقال

كنتجثمهاخرجتالتىمصرأرضمئللبستتمتلكها

أنغالتيالأرضبل.بقرلكبتانبرجلكوتسقيهزرعكتزرع

طرمن.وبقاعجبالأرضهيتمتلكوهالكيالحاعابرون

إلهكالربعنا.إلهكالرببها!تنىأرض،ماءتحربالسصاء

تنغويأنمنفاحترزوا..آخرهاالىالنةأولمندائصاعلها

فيحمى،لهاوتجدواأخرىآلهةوتبدوافتزيغواقلوبكم

تحطيولا،مطريكرنفلاالساءوكلقعليكمالربغضب

.(17-1ا:.اتث)،كلتهاالأرض

مصرأرضفيالرئيسيةالركيوساثلبينمقارنةنجدوهكذا
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ربياي

اتيافييا.ترويهابخطةأرضفي،فلطينأرضو!

الىتحتاجولا،ا!ولالوالماقيوالقنواتالترعفيتجرى

الضالدبقدمهالفلاحفىجأنكفياذ،ريهافيكبصجهد

فكانتكنحانأرضأما.الزرعوتروىالميا.ل!دفقالقنواتبين

ريهالطأصاضاوتتمد،وابخنضاتوالمرتنعاتالتلال!اتك!ر

اللهأنالموامعلتكروالكي،،الماءطرامنالما.على

فيطحرنه.لهمالمحاةمصدرهو

-03منتجو!ضاءكنمانأرضعلىالأمطررتقط

اببسطة،السهوليعنىهناكأنكنعلاوهذا.سنر!الرصة04

وتد.الأردنوودكان(فىرعل)،ازدرالون"صللي؟

كجنة..ضييحهاأنالأردن6نرةدكلورأىيخهلوطرفع)

.(01:ا3نك)امصركأرضالرب

-المصررون!ل!-ابابيرنضق،العصررأتدمومنذ

آثارهازالتوما،والحقولالمزارعالىالأضهارياهلنغلننوات

،خابوراضرعندالم!بنبحضأقاموقد.اليومالىبذلكناطقة

هذايكنولم(اا:ا8"ا:76مل2،ااةحز)بابلفي

شيد؟.الزراعيةالأراضيلرىالبالليونحفرهاترعةسوىالر

أخ6،2و2:هجا)والبركالأحواضمنالك!ديليونالاعر

كانتحبث،الينابغمياهوجمعالأمطارمياهلتخزين(62:01

قلمنوي!.والآبارالينابغهذ.حولتثأوالقرىالمدن

كنحانأرضفيمرقماسبحينمناص!أحماءتحترىأنالصدف

و!ر،عيناكلمةعل-المقدسالكتابفيذكرهاورد-

.ابصاكلمةعلمرقحاصينمن

بواسطةوالقنواتالأحواضهذهمنللرىاياهترفعوكانت

الآنمحلهاحلتوقد(.24:7عد)والواركفالصوافي

.بالكهرباءتدارالتيالطل!بات

)رممي!

ر!اي:

بنيجبحةمنربباكليوكان.،يحاهدبهوهامعناهعبرىاسم

،23:92!م2)الثلالينداودأبطالأحدلاتائوا!با،بيامين

.(11:31أخا

ر!سا:

وابنورحناأبروهو،،رأس)سناهأرامياسمأنههـجح

انجيلفيالميحنسبسللةفياحمهورد،ضألئلبنزربابل

.(3:27لوالوتا
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ريفيون

ريش:

منلن!هالربخزلةلهوهو،وزتالطائركوةهوالركثى

!كتدرتهبيان،أروبالربلوصأ.رثوواحدته،الحيوان

منكبأفهو،كلفرفابعامةجناح:الخليقةقنظهر!المحدودة

عنتيزاالمرنمو!قول(.93:13أروب)؟ريقأمرأوف

فأجنحةالحظائرفياضطجعغ)ذاه:بثعبهالداثمةالربكا!ة

.(68:13مز)،الذببصفرةوركهابفضةمغشاةحمامة

وتحتظللكبفوايخها:والتعينالحادىالمزمورفيونقرأ

فاموسفيجاءكا)والخوافي،(19:4مز)"تحتصيأجنحنه

هيأو،خيتجناحيهالطسضم)ذا(ركات،ا!يطمحط"

العبمدرلاتجعهيأو،اباكببحداللواقطالأرح

.الجناحمقدممنالعثرالر!اتدونماهيأو،المقدمات

حزانظر)صغارهوالخوافي،الرل!بهارالتوادموقيل

.(ا:73

أمية-لهزالوما-الطيورمنوغكلهانعاملركقوكان

ودزنون،للرأسغطاءنه!نعونالصحراءأمراءفكان،كب!ة

بالطواوسلهقيتأكانتطيمانضنأنضكولا.دروعهمبه

يعتقدونالقدماءوكان.الجميلريثهالأجل(01:22ملا)

فيكانالذي)بلينيذكرضد.عجي!بةقوةابسرلر!شأن

النررضوضعاذاأنه(الميح!لبوقتعحرهمنالعاضرة

لغابسررلىفإن،الطيورشكرهرث!معصندوقفي

.،الرئىصائرويلهم

ريعي:

رجالأحدوهو.،!ديقاأو،وثود"معناهعبرى31

علالاستبلاءمحاولتهفيأدونباتأيدفيبننركوالمالذبنداود

ع!ا5هوأنهالبمضويظن.(ا:8امل)أييهداودعرصق

ويرى.(02:36صم2)لداودكاهناكانالذممطاايائكلى

داودحرسفيضابطينكانا،ور!يئهمي"أنالآخرابحض

الملك.

:ريفيون

علىايطالياجنردؤمديخةوهى،شق5أو"ثغر5معناها

مياعديخةمنأيالصتةمخروعل!قلبلبوغازالرقيالاحل

أ!لاوكانت.،كالابر!ادكطرجميو"الآنوتمى.!قيةفي

وقد.م.ق072فيتأسست،خالكيسهمنلليونانصتمرة

ولكن.ابدتجلالحامىالنرنفيعظيماازدهاراالاتليمازدهر

387فيسراكوساطاغة"ديوييوس)ودمرمااجتاحها

كلوى؟)الرقيقصوقفيعبيذامحانهاكلوياعق.م.

القديممجدهاالمدينةتترجعلمو(الصقليالمؤرخ،تودورس"



رايةريغيون

ريفيونلموقعخريطة

د!ونيصيوسزمنقجزئياضهفتأ!اولر،الضربةهذهبمدتمائا

الصغر.

شعبتحالف،لاعلاليا(كداط-!)أبرووساغزووعند

منعكريةحايةواشضافوا(..مق082)رومامعيغيرنر

صوفأنهمأثبتواوقد.المديةأصارداخلجندى4ر...

فطالمرتزقةمنفرقةفحيهمار!يونبأهلفعلوالأ-مزعجرن

واصترقواالذكوركلفقتلرا،مي!ابركاز،منالآخرالجانب

-لأاه!6أول3-بوليبيوسالمؤرخانذكر)؟النساء

خىالرومانيونفميقنعىلمو.(3060؟ولأ-سيوسوأورو

قيدعلىبقواالذينالأصليونسكاكااصتحادهاعدما..مق027

أثناءفيرومامعلتحالفهمأوفياءريضونضعبظلوقد.الجاة

ركيونضئتالاجماعةالحربزمنولي.الثايخةالبرنيةالحرب

.ابلدىمجلهالهاوأعحروماللولة

مليطةمنبولىالرصرلعل!اسافراليالفينةلاقتوقد

جحلهممما،صاكوسامغادرحهابعدمضادةرياخابوطيرلم!الى

انتظارفييرئايخهامكئواجثرييونإلىمئعرخاطركاتخذون

نحوبحدعلى(:2813أع)بوطيولمطإلىبهمجاءتجنوبرع

طعة.26نحوفييلاتطفها018

عمورطواكاللغةيونانيةمدينةريغيونظلتوقد

")بيكوس"الثاعررأسسقطوكانت،الامبراطورية

.الميلادتجلالحامىالقرنمتضففي(داحلاه)8

:ويعاث

،ا:3.تك)يىفثا!برالابنلجو!رافافيالابنوهو

هذابين(ع"ه!مم!،كنوبا)البحضويجمع(ا:6أخأ

الىالكرباتحبالطسلة)أالريفائوناجبالوبينالاصم

*"عمه()،بوخارتأومجمع،(صناضاتيالرالشال

أسكويثأيجمع؟،بيثينيةفي،ر!اس5فهروبيربينه

!يشالذى(نأ"نط")،الرعىضعببينوينه(للا"ء3فىك!"4)

)نهمفيقول،يوسيفوس5أما،قزو!نبرمنالثرقالى

.اا؟فلاجويونأ

الأيامأخبارضرفيجاءوقد،منحدر"معناهعبرى31

خأا)،ريكةأهللاءهز):عهمقيلإلأحماء!ىذكرالأول

تقعأ!نولا،الأشخاعىهؤلاءعنشىءيعلملاولكن(ا!4:2

ريكة.

راية:

الأخرىالأقطاروبعضمصرفيكانالراياتاضخدامأنمع



رالة

الىأضاطركهاوجدتاصهاالا،وفارسوأضوربابلمثل

رالاضهمقاصملبيوكان.التديمالحهدعصورفينلسطن

الرا!اتأننفهمهناومن.الموعدأرضالىالبرلآفيمسصتهم

الكا!ة.الصوردمألوفاضياكانت(ضكلهاكانصما)

قديمةمصريةأعلام

تلتفكأعلاملاصتخدامهاوتطورتب!أتالراياتأنبدولا

با.الحاعىعلمهاالجقمنفرقةلكلكانضد،الجيرشحولها

تكنلمو.والمراكبالفنصارىعلىالراكاتترفعكانت؟

بل،ايومنراهاكا،مختلفةأن!جةعنمصنرعةالراياتهذه

عنالهأوطاثرأولجرانتمالأوصورةعنعارةالرا!ةكانت

سارلهة.أوعمودعلترفعاللامعالمعدنأوالحبمن،الآلهة

لكوالرا!ات!أسخدائاوالرموزالصوراممرالنروكان

الراكاتيعفىكانت!.وفوةسطوةمناليههـمزلماالأفطارمن

!أوراراكةفكانت.والمعابدالهياكلفيوترفعالبلدبد!انةترتبط

منفوضا،الحثمنمستطيلا(.م.ق0025حوال)تديما

نأعلكدلمما،الكريمةالأحجاربعضاوبالصدفعليه

منعلمحاصورفياكثفوقد.العهدقديمالرا!اتاستخدام

ش،الحهاتبرأصاتحيطآلهة!ورةع!بالفضةالمضثىالبرونز

أعلامهاعلىترصمروماوكانت.الميلادقبلكرائالثالقرن

وجهعلفعلمولأ.النقوكأمنعغرهالثنالر،مافيالنر

ضرمناثانىالاصحاح)اصأثللقراياتكانتماف!ليقين

بمضدفع،حولهاالأصباطوتجمعالمحلةفيرفهاولكئ،(الحدد

م!ةحضقتهفيكانالبريةفيالاوتحالبأنالاعتقادالىالحلصاء

أخرىلأغر!ىبحدفيماالراياتاصتخدمتوقد.عكر!ة

بحد.عنللتخاطبو!يلةتتخدمفكانت

كانت)ذاعماالملماءمنمحكلينأذهانفيالتاؤلوئحور

تيفالذكيالمركزلتحديدوسيلةمجرداستخدتقدالرايات

لهاكانأم،الجبقفرقمنفرقةأوالجماعاتمنجماعةحوله

مراكزلتحديدأساساتتخدمكانتأضهاوالأغلب.أعمقمض

الذىللثحبالحياالمثلالىترمزكانتأ!ساولبهها،التجمع

واية

والعواطفالحصاتلاثارةنستخممفكانتكتخدمها،

ف!نت،ممينوطنأومعنشخصأومحينلهدفوالنكرص

منباعةو!فيعاليةوالنقوشو!لأيلالصورنرفع

الئبحولهالهلنفدائمةبصورةتلعلنرفعأو،الجماعات

أثهاءبثلالةئثصصأنككنالراكاتفكل،الاتحادأوللوحدةرمزا

،الثيد.والثحارالرمز:هي

علللدلألةعبر!ةكلماتنلاثالقديمالعهدنيوتنخمم

الاصنخدامولكن،ترادفةتبمووهق،الطمأواللواءأوالرا!ة

لعنا:الفوارقبمضبادراكيصحلهاالواصع

ضيء8:الأساسى)ومعناها"دجل"كلمةاصتخدمت1()

!لاتالكبرىالأربعةالأقامراياتعلىللدلالة("واضع

علتهفيكل)سراظبخرو!نزل5:البريةفياسرأنيلبخيأصباط

)صاروينوينزل1،(52:اعد)،بأجنادهمرايتهكدوكل

حوفاالاجماعيخمةقبالة.أيثهملبيوتبأعلامراتعندكل

،الاجماعخيمةمنالثرقالىيهرذارايةوكانت،،صلون

ل!دانورا!ة،الضبيلأفرايموراية،الجنوليالىرأوونورا!ة

،مو!الرب*أعرماكلحباسرائيلبنوضحل05الشمال

صتمععا"لر.حبكل.ارتحلواوهكنابراياتهمنزلواهكذا

تدل،دجل"كلمةأنفامنوعدو.(22:34عد)،آباله

ضكولا.مركزكليهدفحوليجتمعالبمنكب!قمعلى

الموعد.أرضنحوهكذاصارواقد،اصكيلبنىأجناد"أنق

را*"علللدلالةتخمم،دجل!"كلمةأنالمزام!فيونجد

رايتناهنرفعالهناوباصم،ب!!كترنم:،حرب

امبة:عنليعبوالكلمةنف!أيضاوتتخدم(2:ه.مز)

.(2:4)نى،عبةفوقيوعلمهالحمربتالىأدخك"

أطضاومعناهاأ،يئى)كل!ةأ!ااشخدت)2(

مركزعلخا!ةبصورةوتدل("محظم)أو،صفوع"

عليهسلقالذىالجذبمركزتحدد!ى،لثمبالتجمع

عايةصار!ةعلىالمناج!اتبمضفيترفعوكانت.آمالمالعب

مو!بني:عمالهقعلىلالاتصارفبعد.للجمعظاهرةلتكون

أشوريةأعلام



يةرا

خر)،را!تيالرب"أى،ييجرهأاسصودعامذب

رايةصيكوننفهالمهاأن)ضحاءنبرةفيونقرأ.(1ا:ه7

.(:922،اصق)الأمكلحولهانلتف

ش))البرقصوتعندالجنودلجمعترفعالرا!ةوكانت

رسالةلتبيئاكمةأوئلعلترفعكانت!(.:31:2،813

المدنالىللهربالثبانذارثل،(03:17)ش)عاجلة

تركأنكا.(6و4:5اريا)الغزاةجوششللاحتاءالحصية

ش))الهزيمةاعلانمحناهكان،حراسةبدوناكحةعلىرا!ة

وأرايةعلىالبرية!النحابالحيةمو!رفعوقد(.31:9

الموتمنليجو،المحرتةالحياتلدغتهمنكلالمهايظرسارية

.(9و12:8عد)

فيوتخدم،أوت"كلمةهىالعبريةاثالثةالكلمة)3(

،النروعأوالصيرةالجماعاتأعلامعلللدلالةقليلةمواضع

،بأعلام"رايتهعدكل!!راثيلبنوينزل5:العددسفرفيكا

مزمورفيالكلمةنفىترجترقد(2:2)،آباثهمليرت

.،آيات(أعلامهم)آيانهمهـجملرا:آ!اتإلى(744:)

يةوا

تتخدم-حديثااكتئفتايي-فحراننحطوطاتوفي

ىد"ودتول-أتلاورجلألفعلىللدلالة،دجل"كلمة

علىحيفهافيتدللا،يخئياكلمة)ن(لأء"كدا8)،فر

وأ،تلافوق،عموداأر،سارية"علكل،راية"

اصتعداذاحولهاودتجمعوااللاحالجنودليحكل،كمةا

وتد،د!هةرموزاعاوةكانتاغاوترل.الحدوعلىللزحف

3:3كقانظر)الأوتاتبعضفيالدوربهذاالعهدتابوتقام

فيجمعناهاالجدكدالعهدلي،والأعلامالرايات)تتخدمولا

ضيةفيأقلحناأشهرئلالةوبمدا:لرفاويقول.الفديمالعهد

،الجزيرةفيضتتقدكانتالجوزاءبحلامةمرصمةاصكندر!ة

في(أ!ه+!ه،حميوناكلمهوهي(281:اأع)

نريدعلميا5:في!،آية"بمفىكيزاوتتحدم،ايرنانية

!طلبضركلالجهلوهذا،(:2138ت)،آكةنكنرىأن

أو،(أ:92الوا،النبييونانآ!ةالاآيةلهتعطىولاآ!ة

فيالانسانالنعلامةتظهروخذ5:فيكا،علام!"

.(24:03ت)،الس!اء

ومصريةأشوويةأعلام
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بادزا

فى!فأ

ا!)ز

:دبااز

)انظروب،أوأعطىقدا)الرب(:محناهعبرىأيم

اسماوكان.الحطاء(والرفدومحناه،العر!طالمحجمفياالزنجد،

اسم:وهو.بعدهأوال!بيقبليخماصواءالاصنمالشانع

وأحد،ضوتالحوأبوتحثابنهوو،أفرايمصطمنرجل(1)

وخليقهاللهرجلمرسىخادمنرنبنلوعأسلاف

.27(و72:اأ!)1الشعبقيادةفي

)2(

)4(

)5(

ناثانابنوهو،حصرودببتمنصهرذاصبطمنرجل

عدمنضانابنةابنأعتاى،جدهوكان.أملالوأبو

.31-36(2:أخ)ا"يرحع،احمهمصرى

.4(ا:ااأخ)أداودأبطالأحدأحلاممطبنزاباد

وقديهوذا،ملكيوآكأعبيدأحد،الححونيةثهعةبنزاباد

علىوفنلاهالملكعلىالموآبيةثصبتابنبهوزابادءناص

تثبتتعندمايوآشبنأمصاقتلهوقد.فماتصريره

.4(و25:3أخ262،و242:هأخ)2يدهفيالمملكة

!ة،بنهـيوزاكارأنهعلىالافيالملوكضرفياحمهويذكر

الذىالاسرائيلالاسمكانهذاولمل.2(ا:ا2مل)2

به.تسحى

نخلواولكنهم،كرببةناءانخذواالذين"زنوأأبخاءأحد

:01)عزالبىمنالعودةبحدعزراأيامفيزوجاتهمعن

حراز

!أول

..

)27.

ولكنهم،غرلةنساءإتخدواالذينحئوم!9أبناءأحد)6(

لأجلغنمكب!قمقربيننسائهملاخراجأيديهمأعطوا

.33(اوا:9.)عز)ثمهم

تخلواولبههم،غرلةنساءاتخذواالذينأنبو،أبناءأحد)7(

)عزالسبيمنالعودةبحدعزراأياملىزوجاتهمعن

.ا:43(.

:بوداز

ناثانأنه)!جعنائانابنوهو.!إموهوبمفاهعبرياصم

)امللجمانالملكوصاحبكاهنإنهعنهويقال(النبى

المذكور"ناثانبن"زابادنفسهموأنهالبعضويظن.4:ه(

.)2:36(الأولالأيامأخبار!رفي

:رحاؤ

وقد.)يزغ،أو"ثرق،يحنيفعلمنمثتقعبرىاصم

"الربأى،6:6(أخ)اإزرحيا،اصممننحتصزايكون

اصم:وهو،أأضرق

بنتبسمةزوجتهمنعيسوبنرعرئيلابن،أدومىأمير1()

.37(وأ:35أخا17،و13و3و736:2لكا!داعيل

ثحوربنبالعبحدأدومفييوبابابنهملكالذممطزارح)2(

نفسههوأنهالبعضوظن،:44(أأخأ36:33،)تك

صابفا.المذكورعربنرعوئلبنزارح
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الكوثىؤارح

)3(

)4(

)5(

،6:38،0346:21ككفتهئامارمنييوذابنزأرح

القايلةفربطتاولأرواخرجولادتهوعد.(2:4أخا

احمهفدعى،أولأخرجهذا"قاللةيدهعلىترمزخط

ورىكانلان،أولأ،أثرقأوخر!"الذى)أىزارحه

38:27-تك-قرمزاتعنىقدازارح،أنالبعض

)عدالزارحنن،"عثصةنسلهمنخرجتوقد..3(

،ا:24(اغ9:6،أخ)1زارح،بني5او،2(.26:

و!مانوأكثانزمرى5:همالخمسةأبخاؤهوكان

بنلعخانجداكان!،2؟6(أخا)ودارع،وكلكول

18او7:)!قاصراثلمكلوزارحبنزبديبنكرمي

الذىمثبزبثيليبئلفتحباجذاكان!.2(.4،2:22و

منالعودةبعدالثعبأموركلفيالملكورتحتكان

أخط3امعزارحاسمظهركا.ا:24(اأغ!لسى

.ا:3()تصوعنبسلسلةفيفارعى

،263:1)عدالزارحينعثوةومؤضى!عونبنزارح

خر،64:01)تكسوحر،5أيضاوك!مى2(4:4أخ1

6:51).

.4(او62:اأخ)اجرضومبخيمناللاويينأحد

.أيالالبندانظر:الكرثىزارح

الكوفي:ؤارح

ألفشعرمرميحيقيهوذاملكآطعلزحفكوضىفلالد

فلاقاه،مردثةالىووصل.مركبةثوثلاث،مقاتلألف

ففرب،الههالربآطودعا،مرثةعندصفاتةوادىفيآسا

يكنلمحتىوستطواجرارالىآساأمامفهربواالكوضنالرب

آساوغنم،جثهوأمامالربأمامانكروالأنهمحيفم

رجموائموبالأممثيراغنئاوساقرا،جداممثرةيخمةوجيثه

فيالنصربئواحنلوا.ا:9-15(4أخ)2أورشليمالى

،آطللملكعثرةالحامةالنةفيالئاكالهرفيأورضليم

الغنالممنايومذلكلىللرديوذكلواى.م.798حوالىأى

الكوئيزارحجئىوكان.ا(او51:01أخ)2جلبوهاالتي

.6؟:8(أخ)2ولو!نكوثيينمنيتكون

،الكوثي،ازارحضخصيةحولالجدلبعضوورور

البمو،فبللمنغزاةقاهلدسوىكنلمأنهابعضفيحكد

أخ)2وجمالوكنمخعاممنيهوذاكنمهماالبالاشاد

جثهفياللوي!نوجودمن،الآخرابعضوقىى.اأ:ها4

مصرجعق!المرتزقةمنجقتلايدكانأنه:8(ا6أخ)2

أنهوحعث.قه.م.()149-874الأولأوسركونع!دلي

كوضبئافاللأاكانأنهفالأ،جح،ملكاكانزارحانكذكرلم

ضهثقأ!هخوحاتمواسلةكليدكانالذىأوسركونجثىفي
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زاكر

وكان.اليهالأصةأووالفر!نالئايخةالأسرةمؤص

جرارؤاستقرواقدالليبننالبدومنالمرتزتةشالكصون

رحبمامضدضحقصعود!دوحوذاممرحدودلنبعائلانهم

.:9(ا2أخ)2

:نلزارحيوا

.26:13()عد!عونصبطمنك!ة)1(

عخانناوكان،2(260:)عدبهوذاجطمنعضة)2(

من6نانالطفتميكان!.7:17()كقكرسبن

أخ)االحوشاقيسبكاىماداودجبشفيالفرقرؤصاء

.27:13(أخأاابطوناقومهراى،ا(ا27:

:ردزا

(21:21)عدزاردووادى.ازدهار،إمحناهاعبريةكلصة

وادىالىعررهمتجل)سرأثيلبنوفهانزلمحطةآخرهو

منشةوثلاثينثمافينهايةدزاردوادىعبرواوقد.أرنون

منالحربرجالالجيلكلقي"حتىبرنغقادشمنارتحالهم

وظن.14(2:3؟و):لهم،الربأتم!ا!لةوسط

وهو،الحصىبوادىالآنالمسمىهرزاردوادىأنابعض

منبالترتب)وهىالأردنعبرفيالرثييةالأربحةالوديانآخر

.زارد(،أرنون،ايبرق،الوموك:الجنربالىالمال

أنهوحيث.ومرآبأثومينالطبيعيةالحدود!نكلوكان

كانأنهفلابد،الميتلبحرالرقيالجنو!الطرففي!صب

معقحالفةكانتالتيالدأثرةسدنلبعف!المياهمصادرأحد

!حولاالذىصار.فيزاردوادىونحدر.وعررةسموم

اتاعوبيلغ،موآبهفبةمنقدم.0004نحو،يلأ35

الحدثالطر!قالآنتحبر.،أيالأربعةمخوالعميقالأخدرد

.اكرااإلى

الأضلالجزءهو7(:51))س،الصفصاف"وادىأنوظن

.الصنصافبهيخحوصفكلسهلفييمرجثزاردوادىمن

:ااؤؤ

مثتقلحلهولكن،اليقينوجهعلمناهدعلملاعبرىاسم

يوناهياناكيأحدوهو،ابتحرك،جمحنىالعبركة"زفى،كلمةمن

.2:33(أخ)اكلخيلبخيمن

زاكر:

منأول!وظأبخاءأحدومو،تذكاره5سا.عبرى31

-8:92،3:935-ااخا)اصاثيلفيمنجبعرنسكن



زانو!

أنه!ذكرحيث،37(:9أخ؟)با،كرز5أيضئاويمى،37(

الملك.ضاولحدنرأخو

:حنواز

اصم:وهو،أجة،أوامتعمفاهعبرىاسم

،أشة،و!رعةأضتأولمعتذكرجهوذاصلفيمديخة1()

منوكانث.34(و:1533)يقج!معينمنبالقرب

ا:،3(أ)غاليبعديهوذابنوإلياعادالتىالمدن

سكانأصهموقد.وعدلام،"روصثبينتذكرحيث

عنجزءمعالوادىبابترميمفيحافونبقيادةزانرح

هرالحالم!موقعهاأنوالأرجح.3:13()غالسور

الرقالجنوبالأيالثلالةنحوبعدعلىزانو،"خرابة

منالود!انتفطحهنلعلىنقعوهي،ضيتمن

فخاريةأوالطبقا!ابهوتوجد،والمالوالغربالرق

.الملوكعهدمن

يتوثهيلمؤسهاكان،يهرذاجبلقأخرىمدتاصم)2(

خرالة5ولعلها.:18(،أخاأيضئاانظر:51،56)يق

منالنرفىالجنوليالىيلأعث!رأحدبعدعلىزانوتا،

اوادىلعمرا،!تاخرايةأنهاالأرجحولكن،حبرون

"!وطةامنالفررالث!الالىيلنحو!دعلىزنمة،أ!

فيكرةفخاريةبقاكاتوجدجث15:هه()يق

الموتعين.

زاهم:

بمعنى،العرصةنيازهم،)انظر"كرول،ممناهعبري31

لرحبعامالثالاالايناصموهم،(الجنةالريمأوالثحمرأئحة

.91(ا:اأخ)2وريمرثبختمحلةزوجتهمنطيعانبن

زاين:

)الذالحرفييقابلوهو،الحبريةالأببدكةفيالسابعالحرف

أنهكا.الحابفيبعةرقموبحادل.العربيةقوالزاى،

آيةفكل،عئرواياصالملألةالمزمورمنالابعةالفقرةعنوان

.الزاى!كرفالعبريةفيتبدأالفقرةآياتمن

)ؤب!

زتاي:

ىأ"زبديا،منمختصرهوأو"وهب،سناهعبرىاسم

زب

متزوخاوكان،باباىينيمنزتجاىاسموهووب،"الرب

،:28(ا.)عزالسبيمنالمودةبحدعزراأيامفيأجنببةمن

:زئاى

إلىالزاوكةمنئانثاقئابحزمرمالذمميباروخأ!31

أ!امفيأورضليمصرفي،الحظيمالكاهنألاضبيتمدخل

طيغا.المذكور،ازتجاىنضههوولله،2(30:)غنحيا

فييكرةفىرعالحنيكانضد،العشمنجففماوهو

لمجفنرتفكانوا،موحمه!الحاجةعنييضحتىفلطين

ماويهزا.فضكطعامذلكيعدواصتخدامهبهللاحتفاظ

الأخرىوالفواكهوالأعابالتوابليعضمعالضغطكان

أ!جايل-جاعتوند.(ه:2)ل!أفراصضكلعلو!عمل

جاءتفيما-فارانبريةفيداودالى-الكرملنابالأرملة

ندم؟.25:8()اصمالز!بامنعنفودهـبمدتي-الهيه

حرقبمدوراعمالعمالقةتركهالذيالمصرىللغلامداود

؟.(03:21صما)لانماشه،الزمبمنعفرد!5،صقلغ

أخ)الداودالقرسةالأصباطبهأتمابعضاالزبب،كان

هروبهعندداود-ميبوثكلام-صيياولقى.4(.:21

قرصومئةزبيبعنقردومئةخبزرغيفبم!ي5،ألالوممن

الحهد،اتابوتداودأ!عدوعندما.ا(:ا6مم)2..."تبن

الاحتفالعفب-أعطى،داودمدتإلىأدومعوبيدييتمن

اريخف-وناءرجالأ-الثبمنواحدلكل-يذلك

وكانت.6:91(صم)2زيب،وترصحمروكأسخبز

.البدانمنكثرالىفلسطينصادراتأهممنالزبيبأقراص

وسز،للأوثانكهزانفدمكانتالزبببأقراصأنوببدو

ركم،)سرائلكىيحبالرب)ن،بالقولذلكالىهوئع

)هراالزيبلأتراصومحبونأخرىآلهةالىمتفتون5:أكم

:3)1.

منيصنعونهكانواماالىثإضارتذلكيفى)رباولحل

ش)أكحاالظر،4:9،،71؟8))رياالعوات،لملكة"كحك

الزديبأقراصأيضئا"صنحرنكانواأنهم!لر)ذ71،8:27:9

.للئسى(نماهيلضكلعل

رحاعنئايأكللاأنإسرأئيلبنيمنللربالنذورعلىوكان

"أقراعىالمترجةالمواضعبمضول.6:3()عدكابئاولا

اضاقادونفقطاأقراص،كل!ةالعبرىالأ!لفيتردزبب،

.:5(2نق:61،3أخا،6:91صم)2"الزبيب،الى

وبنهاصةفلسطينفياليومالىيكلرةيصغاالزب،زالوما
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وصلمناعزبح

!طالزيبعناقدتغسحيث،الأردنضرقيفيااللط،في

التجفيف.قبلمطهرمحلول

؟وصلفاعزبح

صلشاعأنوالأرجح."ذليحة،محناهعبرىاسمزبح!5

،الأصنامأحداسموهرالمظلمأىإصلمأكلنبنمنمحونة

نققوجدوقد.،حمايتهمغ"صلمأنأى"منعأبمعنىو)فاع!

بهذاوثنيكاهناسمبحكلالعرببلادكالمطفييماءفي

الاسم.

جدعونحاربهااللذانمديانملكاهماوصلمناعوربح

اقرقر،فطيعسكرانالملكانوكان.قتلهماثمعليهماوانتصر

بغمنالباقينكلألفاعحرةخم!ةاومحهما،الأردنضرقيفي

الأردننهرجدعونفعبر،1(80:)قضائرقأبنىجيش

أهلمنثم،)!وتأأهلمنوطلب)اليبوق!منبالقرب

يفدمواأن-فسىصبطمنالرقيالقسمفي-هـفنوئيل،

زبح5يأصرلملأنهساعدتهرفضوالكنهم،لجثهزاذا

بنوبح5صوزاالقوافلطر!قفيجدعونضعد.و!لمناع،

منالفررالمالال،الحالية"جبيهات،هي)ولعلهاويجهةا

منالرقيالجنربالىيلأعحرخةتحوبحدوعلى،عمان

وهزم03(32:تك-يمقرباللهملاكصارعحيثفنوئيل

ورجعوصلناع،"زبحمديانبملكىرأمسكالمديانيينجدعون

.صكوتمنبالقرب8:13()قض،حارس"عقبةمنبهما

وهدم،محاونتهعنلامتناعهمصكوتضيىخخلأنوبعد

وصلناع،"زبحقتل،قبلمنسكا!هاتوعدكافنوئيللرج

2(.ا-ا8:8)قضجمالهماأعناقفيايىالدهبيةالأملةوأخد

وذئب،أغرإبمقلأن1(1)83:المزمورقيجاءمماولدو

نقطةكان،مد!انملكيوصلمناع،ازبحثم،مديانأمرممط

إصرائل.بنيحروبفيفاصلة

زتد-فزبلى:

وأالرغوة:وغيرهاواللبنوالبعيروالبحرالماءمنالزتد

!ولجثالماءكثاءأو"يميف"هيالعبريةفيوالكلمة.العثاء

الماء،وجهعلى)يخميف(كغثاءييدملكها"السامرةإذهوشع

بمعنى"فصفأالفعلمنشتقةالحبر!ةوالكلمة.:7(ا.)هو

وأزبد،فلانإأرغىالحربيةوثي.انفجر،أوكسرأو)فصص

الىالكلمةنذرنرجمتوقد،وتهدد،ونوعد"غفأكط

32(.اة60ا،ة38صا:53،عد)انظرإأسخط"

3"!4(5ءأأاأفرفىوالوفانيةالكلمة)منبدأ21كلمةوترد

)نجيلمنالتاععالأصحاحومرتين،سهمنالرغوةيخرجأى
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زقيي

كانحبثأخرسروحبهكانالذكليالغلاموصففيصقى

أفئاانظر،02و9:81)مرفىوفىبد،"يتمرغالأرضعل!ع

يصفحيثيهوذارطلةفيمنهاالفاعل31و-سد.93(:9لو

.13()يهوذابصيهم،مزبدةهائجةجمواأمواجبأنهمالأدثرار

:ةزبد

ال!ئيءوزبدة،بافضاللبنمنبتخرجماالزبد

والحجلولبئا"زبذاالماو!نلصيرفهابراهيمقدموقد.صتهخلا

بقر"زبدةضبهالربأطعموقد.:8(ا8)تك"عملهالذى

وقد.1(7:324ث...1وكباشخرافصثحممعغمولبن

حابرامرأةياعيلمن-الكنحانونجيققائد-جسراطلب

كا.2(5:ه)قض،زبدةقدت...لبئافأعطتاماء:القيني

ألالوموجهمنمحنايمفيهاربوهر-اليهداودأصحابجاء

السل5:نهاكاناليوالأطعمةالحبربمنبالكئصر-انجه

.2(71:9صم)2والزبد،

ابئاوتلدتحبلالحذراءاها:الماعن)ضياءنجوةفيوجاء

1(،اوه74:)إكأ،يأكلوعلأزبذا.عمانوئيلاحمهوتدعر

وضاتين،بقرعجلةير!يالإنانأناليومذلكفيوهيكون

منكلفإن،زفيايأكل،اللبن!نعهماكلرةمنأنهوكون

.22(و2ا7:)إشوعسلأ،زبئايأكلالأرضفيابقى

،المعصولالخادعللكلاموصغاتسئخدمالزبدةوبمومة

الزيتمنألين.قالوقلبه،فمهالزبلةمن)أنحم:المرنمفيقول

.55:21()مز،مسلولةجرفوهيكلملاله

زقيي:

ىأ)زبديا،العبرىالاسماخت!ارهو"زبدى،أنالأرجح

27:56،)تصالومةزوج1اعموهو،،،أعطىند"بهوه

ت)الربتليذىويوحنا،)يعقوبوألى4(0ا:5صذى

أممي"أجرى،لهكانإذئرئارجلأكانأنهو!دو.2(ا4:

)و)ذ،جيلئاوكان.2(.او:9ا)مرض،مأجورون"عمال

..حمحانأخو!أبصرالجيلبحرعندماشئايوعكان

!قوبآخرينأخرينفرأىفاكصاجتازثم...وأندراوس

يصلحانأب!مازبدىمعالفينةفيأخاهويوحنازبدىبن

)متوتبعاه،وأباماالميةتركافللوقت.فدعاماشباكهما

كان،فيضكلاومما.أو.2(ا:9مرقىا-4:8،22

لأب!ما،كبكلةخارة،الصيدحرفةوهجرهمالأب!ماتركهحا

يتباابناهتركهعدعاجانبهمناعتراضأىعنفقرألاأتاالا

ذلك،عنالرضىكلراضتاكانأنهلدوبالحرىبل،!سوع

اللراقالناءبينزبدى،،افيأم"صالومة،زوجتهعننقرأإذ

عدواقفةأ!ئاوكانت،يخدفهوكنالجيلمنتبنه



زثدممط

لدهنبالحنوطالأحدصباحفيالوةمعذهبت؟،الصليب

وقد.ا(:04،16:ا5صتى:27،56)تيوعجسد

ابناهايجلعىأنفهوطلبتطجدةيوعالربالىمرةحاءت

02:.2)تملكوتهق!ارهعنوالآخريمنهعنواحد

.:35(ا.مرقىأيقئاانظر21،و

زئدى:

:31وهو،،أعطىثد"الربمعناهعبرىاصم

خانالذى،كرسبنعخانوجد،يهوذابنزارحابن1()

.ا7:)يقالربحرمهاالىأريحاغيصةصنخذهباالرب

.18(او7و

.91(و8:6أخ)اآحودنلمنبنياينىرجل)2(

عنمئولأكانالذىداودرجالأحد،الفمىزبدى)3(

.27:27(أخ)االخمرخردنمنالكرومفيما

بنيخابنقنياحفيدهكان،آمافبنيمنلاوى)4(

:17(.11)غالصلاةفيالثبيحرئيىآمافبنزبدكط

:نيوبلىز

وسلبوضربهم،المكالى-سنائانهاجمهاقديمةعربيةتبيلة

)امكسوريةملكديمتريوسضدحربهفيغنائمهم

أمميهـنبطين،كانواإنهميوسيمرسعنهمويقرل.3(ا:ا2

ولعلهم.الحصينةاتجرا،عاصتهاكانتالتيالقيلةالىكتمرن

نأوبحد.لقجمأخذواومها"زباد،مدكةفييصكنونكانوا

عليدلمما32(:12مكا)دمثقالتفدم،!رناثانهزمهم

لين"الزبدا!،ولعل.ودمشقحماةبينيكنونكانواأكم

القديم.القيلةباصمتخفظودم!ثقبعلبك

يئيل:زبد

زبد5بالميراعرييةفيوهو،،الله"عطيةسناهعبرىاسم

اصم:وهو.)زبديلوأاثح!ديةوفي،،الله

منالأولىللفرفةقانذاكانالذىيبعامأ!زبدبخل)1(

تتكونالفرقةوكانت،الأولللثهرالملكداودحرس

.27:2(أخ)األقارعر!نأربعةمن

جابرة)خوتهعلىوكيلأوكان،هجدوليمبنزبدئل)2(

فيسكنواالذكأالكهنةمنوعركأوثمانيةثة،سابئ

.11:14()غالبابليالسبىمنالعردةبعدأورشليم

ملكبالاسالاسكندررأسقىالذىالعررزبدئيل31(

فيلرباتر-)بطليموسبطلماوسالىبهوبعث،صوية

زبرجد

ا:17(.أامك

يا:زبد

اسم:وهو،،أعطىقدهـجهوهمعناهعبرىاصم

الابنوكان،تررحنجيمنابوابيننر!قمنلاوى)1(

26:أخ)اآطفبخيمنقورىبنالمثلمياالثاك

.2(أر

ييوذاملكيهوضافاطأرطهمالذفىالتسعةاللاوووأ-ر)2(

أليشمعومعهم،جهوذامدنفيلحل!وارؤصاله.إلى

.ا:8(7أخ)2الكاهنانويهورام

أموركلفيجوذاببتعلالرنىبئممعئلبنزبديا31(

.1(اا:9أخ)2يهوضافاطأكامقالملك

.؟(8:هأخ)ابيامينصبطمنبريعةأنجاءأحدزبديا)4(

.8:17(أخ)ابنيامينجطمنألفحلأبخاءأحدزبديا)5(

بنيامين،سبطمنجدورمنكلوحامابتيأحدزبديا)6(

:ا2أخ)اصقلغفيوهوداودالىجاعواالذفىوأحد

الرابعةللفرقةقائذاوكان،يوآبأخيعساثيلبنزبد!ا)7(

.27:7!أخ)االرابعللهرالملكداودصسش

ومحهرجعالذي،ضفطياينيمنميخائيلبنزبديا)8(

أيامفيعزرامعبابلصبىمن،الذكورمنثمانون

.8(ار8:)عزالملكارتخشا

تزوجواقدكانواالذفىوأحد،الكهنة)ميربنىمنزبديا)9(

العردةبعد،نانهملإخراجأيديهموأعطوا،غرببةنساء

.2(.ا:.)عزعزراايامفيالسبيمن

جلى:زبر

كثيرةألوانذووهو،الزمردكبهكريمحجرالزبرجد

كيماوئاوهو.القبرعيوالأصفر،المصرىالأخضرأضهرها

منوريةالحجمكبرةوبلورأنه،والبرييوماكوعنيومصيلكات

الشكل.سداج!

يئ!كلعلىسواءالجرانيتيةالصخورفيعادةالزبرجد،يوجد

في-سجدأنواعهوأقضل.للتجاويفغطاءأو!اعروق

منكئيرفيأفئايوجدولكنه،الجو!ةأص!كافيكولرميا

وغ!ها.ومصرالمتحدةوالولاياتواسترالياالهندفيالأماكن

أنهموييدو،الأخصرالزبرجدوهوانرشي!ق،الحبركةفيواحمه

.)أ!بايا(ترشيسفيلرجودهالاصمهذاعليهأطلقوا
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ؤوبعة

صدرةفيالراحالصفمنالأولالحجرالز!رجدوكان

)خرالقديمالعهدفيالكهنةرئيسيلبصهاكانالتىالقضاء

ي!قطأنتجلالثيطانورصف!.93:13(28:.2،

ضارتككريمحبركل.اللهجنةعدنزكنت5:بالقرل

كان؟.:13(28)حز..،وجزعوزلرجد...أحمرعتيق

:خابورضرعدرؤياهفيحزقبالرآهااليالبكراتفظر

عروسوتصف.:9(ا16:0،ا)حزالزبرجد،"كنظر

)لقبالزبرجد،مرصعتانذبمنيدا.5:قاظةعر!هاالنحهد

دجلةنهرجانبعلىرآهالذيالملاكدانهالويمف.1(5:،

)دانال0005البرقكسنظرووجههكالزبرجد"ج!مهبأن

"أصاصاتبأنالمقدسةالماوةالمدكنةالرا!وصف.6(:01

يثبالأولالأساس.كريمحجربكلمزينةالمد!نةصور

.2(.21:)رؤزبرجد،الابع...)الماس(

زوبعة:

عنأيوبويقول.الناروتئ!لئدةتهبريمالزوبعة

ترفهاالتيوكالعصافة،الريمقدامكايبنكونون5:الأشرار

.13(17:)شا:4،مزأ!ئاانظر21:18،)أىالزربمة،

و!دالنحمةعهدبينالفرقالعبرانونالالرصالةكا-بو!حف

والىبانارمضطرمملموسجبلالىتأثوالما:بالقولالنامرس

كانوعدما.18(ا:2)عب...،وزوبمةوظلامضباب

علهاهاجت5،روماالىطرتهفيالينةؤبولىالرسول

.27:14()أعأوروكيلرن،لها!غالزوبحيةريم

مجازئاالمقدساليهابفي"الزوبحة،تصتخدمماومحعيزا

فيالرب.القدرةعظيم...الرب5:اللهقوةعلى.للدلالة

)ناحومرجيه،كباروالحاب،طرتالماصعفوفيالزوبعة

.1(38:)أىالعاصفةمنأممربمعالربتكلمكا.ا:3(

:ا70)مزأمواجها،وتكتخكنالحاصنةءيهدى)ومو

جاءإذا5:المفاجعةالكوارثعلىللدلالةتتخدم!.92(

عيكمجاءت)ذا،كالزوبمةبلببهموأتكحاصفةخرفكم

،2:ه01)أموالخرابالدماروعل،:27(ا)أم،وضيقثده

إرميا66:ها،28،ة5))شالسرعةوعل،92:6(اش

للأشراروتصاصه1(23:9))ريااللهغضبوعل،:13(4

.(033:2)اريا

بلة:مز-بلز

الوللأرضعاذاكخدموكان،والغنمالحمامرجعالزبل

طمائاامنخدموقد.ا(ه:4حزصال)انظرووتوذا،8(ة31

.2(6:همل)2الدررةا!اعةوتتفي

.2(5:ه))شوالتفاهةالحقارةعلللدلالةمجاز!او!خدم
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لونؤبو

جمارئحاوتخدم،القمامةأوالزبلالقاءموضعهيوالمزبلة

:،مراق:7،ا13مز2:8،اعم)وابؤسالنترعلللدلالة

2(.2:53:9،دايال،611:)عزوالدمارالحرابوعلى،(ه

زنبيل:

تمغوكانت،الففةأوالكبيرةالسلةأوالزبيلهوالزنجيل

أعوادأوالحلفاءأوالأضجارأغمانأووسفهالنجلألافمن

واللحوموالخبزالمارلحملوتتخدم،الحبالمنأو،الحيزران

دسئقفي)نهبولىالرسولويقول.الأضياءوسائروالمك

عليه،اثقبضالفاءيد2والمدت!كرسالملكالحارثوالم!كان

كو)2،يديهمنونجوتالورمنزللفيطافةمن"كدقي

.33(و11:32

:لزبو

فيكلمةصنثتفا!كونوقد"صكن،مفاهعبرىاصم

ويهلأزبول"وكان.،محطمأومرتفع5معناها،"أرغاريتلغة

ويل،9:28()قضضكيمملىيةعلىجدعونبنلأيمالك

ميئاأبيمالكوكان.3(.:9)قض،المديخةارثى:أ!ئاعنه

إخوتهمععابدبنجعلجاءوكدما.3(ا:9)قضاترمة،في

أ!مالكوهاجمالحنبمجمعالاحتفالفرصةانتهز،ضكيمالى

منهزبولفمع،9:26-92()تضعيهنمردهوأعلن

المديخةعلىخاطفاهجرئالججملأبيطلكوأرصلالحبارات

رأىوكدما.الخطةهذهأبيصالكفنفذ.03-33(9:)!ى

بذلك،زبولأخبر،المدينةالىتتقدمأبيمالكجيوشجعل

خىألحالكهومنبهقلتالذىفوكالآناأكأ:لهفتال

ضكيم،أهلأمامجحلفخرج.وحاربهالآنفاخرج..نخد!ه

فيالاقاتعنوإخوتهجملازبولوطرد.أيحاللثأماموانهزم

.34-41(9:)قضضكيم

:زبولون

قالتفقد،امحن،أو"رهبة،صفاهكونقدعبرىاصم

ياكننىالآن.حةبةاللهوبنيقد5:ولادتهعدليئة

احمهفدعتبخينستةلهولدتلأقرجلىكرنى()أى

لئةمنليعتوبالحاضرالابن!و،2(.03:)تك،زبولون

كنعانأرضقولدوفد.لليئةالادسوالابن،والجارتين

،(64:41)تكأو!احاللو)يلوناسارد:هم،أولادثلالة

ثلرثلاثرؤوسوصاروا،مصرالى!قوبمعنزلواوقد

تفاصيلعنالكث!نعرفولا.2(26:6)عدزبولونجطمن

بعامة،!قوبأولادعننعرتعاالا،الخمبةزيولونجاة

ذهابهمئم،ل!عاعلبينعذاويحه،ورصفعلحفدهممثل

له.والسخود!رال



لونبوز

زيرلونسبطموقعكان،يناءبريةفيالارتحالأثناءوفي

وكان.يساكر!بطومعهمابهوذارايةتحتالمحلةثرليفي

التعدادفيثةوأربعألقاوحمونجمةجندهمنالمحدوثون

بنيالرثيىوكان.2:8(3،او103:)عدالبريةفيالأول

،الثانالتحدادفيأما.2:7()عدحيلونبنألابزبرلون

26:)عدئةوصألفاشينجند.منالمححودونف!ن

)27.

موصأرطهمالذنالجواصيىيينزبرلرذسبطممئلوكاذ

.1(13:0)عدص!ى،بن"جديئلكنحانأرضلاست!ف

تضيمفيزبولرنصبطيمثلكانكنعانأرضإلىدخولهموبحد

القرعةووقحت.2(ه34:)عدفرناخ،بناأليصافانالأرض

لمو.1(1-91:06)يقالجليلعنالجبيةابطتةفيلزيولون

ضواطيءأوكرئاايو!البحرضواطيءالى!لالجزءهذاكن

بينالقوافلطر-شبأرضهمتمركانتولكن،ثرفاالجلبلبكر

مقرةتكنلمالأسباطحدودأن؟،والسرقالجر!البحر

البحرالى،زبولونطريقيجحلمما،سلأالاتزاجوكان

نبوةتتحققوهكذاميوزا،ضرفاالجليلوجمكركرئاالمتوسط

داكرببطاختلطفعلأأنهو!دو.98:13()تك!ضوب

كذصبهاناهناك:وقالللأباطيرمحهفيمغاموصىذكرماحتى

فيمطمورةذخاءلر،البحارفيضمنوونضعانلأخهماالبرذبائح

.(91او7:338ث"الرمل

منالكنحانيينكليطردواأنزبولرنصبطيشطعولم

)قضهالجز!ةتجتوكانواو!هفيالكنحانيونافكن،أرضهم

لونبوز

)يثى!صيهمفيلحم،ل!ت35بامدتهناكوكانت.3(.:أ

.1(ه:91

دن!)الذىلهئةبنرأوبينمعؤبولونجطموقفوكان

على،الجاربتينأيناءونفتالميودأنوأثصجادومعأيط(فراش

الأصباطالتةوقفيما،27:13()تللحنةعيالجبل

.27:12(7ثللبركةجرزيمجبلعلىالآخرون

فيباراقمعمحاربآلافعثرةونفتاليزيولونأرصلوقد

4:6)قض.كنحانملككالينجيقرئىسيسراضدحربه

)قضالمديانيينضدحربهفيجدعونزبولونصاعد؟ا(.و.

سنينعثرلإصاثيلالزبولوفي،)اطونقضىوقد.6:35(

بالملاح!دججينألفاحمينزبرلونوأرصل.(اا:21)تض

!،ا:33(2أخ)1حبرونفيملكاداودتتويمفيللاشراك

:21أخ)1)صرلانيلفيفرحكانلأنهوطحامبخبزلهيأتونكانرا

"ثمعياالملكداودأيامفيزبولرنصطعلىالرئىوكان.(4.

.27:91()؟أخعوبديا،بن

نغكجبوشاتجاحنها،الئصاليةالمملكةألمامأواخروفي

)صرائيلمنالكوينوشى.م.ق732فيأضورملكفلاص

يهرذاملكحزقياقاموككدما.:92(51مل)2زبولون!مبما

م!بماالثمالفيالأسباطإلرصلأأرصل،الدكيباصلاحه

منقوئاأنالابمويهزأونعانم!حكونافكانوا،زبولون

0:301أخ)2،أورضليمالىوأتواتراضحراوزبولونومنيأض!

.(18اواو

المها:المشابمجيءزبولونلأرضبالركة)شعياءننبأوقد

زبولونسبطموقع
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نيونلوبوز-ليلوبوز

الأخ!كرم،نفتالميوأرضزبولونأرضالأولالزمانأهان"؟

الظلمةفيالسالكالثعب.الأمجلبلالأردنعبرالبحرطريق

علهمأشرقالمرتظلالأرضؤالجالون.عظيئانوزاأبصر

انصرفعندماالنبوةهذهتحققتوقد.2(او9:ش)1نور!

كفرفيوصكنوأقىالناصرةوترك5،الجليلالىيوعالرب

قلما!ملكي،ونغالىزبولونتخومفيالبحرعنداييناحوم

.(1ا-4:26)ت.،..ابىشمياءبإ

صيكونأنه،الأخيرالهيكلعننجرقهفيالبيحزتالوفيكر

وباب!اكروبابكعون)بابأبوابثلالةالجنر!جانبهفي

كانأنهالراديرحنايذكر؟.48:26-33()حز،زبولون

.7:8()رؤ،مختومألفعراثازبرلونسبطامنالخترمينببن

:ننعولوبوز-لي!بوز

عائرهموكانت،!ترببنزبولوننسلهمالزبرلويخون

وعثيرةالإيلونيينوعرةالاردينعثيرةهىالثلاث

.27(و26:26)عداباحلنبليين

:زييدة

."زبودأمؤنثفهر،الممنوحةأو"الموهولةمعناهعبرىا-

وأمالملكروضيازوجات)حدى،فدايةنجتزل!ةاسموهو

يهوياقيمالىاحمهوغئرمصرملكنخرأقامهالذىالملكألاقبم

.(8-36:4أخ37،2-23:34مل2)

زل!نا:

الذدنوأحد،نبوبنيمنوهر،"مرى،مفاهأرامياصم

بعدوذلك،ناثهمبتركعزراوأقنهم،كرل!ةناءتزوجوا

.ا:43(.)عزبابلشيمنالعودة

)زت!

زلو:

إسرائبليةعا"دلةرأسوكان،)بهج،معناهلعلعبرى31

)عزأورضليمالبابلسبيمنزربابلمعأينائهمنالبعضرجع

زوجانهمتركرامهمابعضأن!7:13("غ2:8،

اصميذكر!.:27(01أعزعزرانصهحةعلبخاءالأجبيات

.(01:41)غنحيامعايثاقختصواالذلىالرؤساءبين"زنو،
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زجاج

)زج!

زبخ:

.الرعأضلفيوالحد!دةال!همونصلالمرفقطرفالزج

قائدنكلبنأبنيرليراء-يوآبأخو-عائلصعىوعدما

لاأضربكلماذا.ورالىمنمل5:أبنرلهقال،ضاولجق

بطنه،فيالرعبزجأبنكلفضربيميلأنفأ!...أالأرض

21!م،مكانهفيوماتهناكفقطخلفهشالرعفخرج

.23(و2:22

:جزجا

بينىزعموقد،المصورأقدممنذالزجاجكرف

ذإالصدفولدةجاءتالزجاجصناعةأن-المؤرخ-

بمكانرصاالصودووم()نتراتبالنطرونمححلأمركئاأنحدث

لتجهيزالي!يقيودالبحارةمنهونزل،حيفامنبالقرب

فانصهر،ابطرونمنمحلعلىالطبخأواقوأصنلوا،طعامهم

محهوتفاعلاليكرن()اكدبالرملواختلطالنوانقوةمن

.الزجاجمكوئاعايةحرارةدرجةلط

بكثر،ذلكمنأقدمالزجاج!ناعةأنالحقيقةولكن

عنأخنوهالأنهمللفييقيين،الرو!اناليوناننهاولكن

الزجاجصناعةأنعلىتدلالمصريةالآثارولكن،الفييقيين

فخاريةأوافيامحثفتحيثالقديمةالدولةنذمصرفيكرفت

الأزرقالزجاجمنقطعةوهناك.الزجاجمنطقةعليها

ىأعثرةالحاديةالأصةمن،الثالثا)نتفاصمعلعهانقوش

زجاجىاناءأقدميححلكا.الميلادقبلعامألفيمناممرنذ

قبلسنة00.51قبلماالىكرجعأنهأىالثاكا"تحتمىاصم

تحتسىعهدمندوصريةمصربينالوثيقةوالحلاقات.ابد

منالزجاجصاعةمعهاانتقلتلابد،خماوقوحاتهالثاك

أيةمنالصناعةلهذ.ماالينيقيونوأدرك،صر!ةالىمصر

!ا.فبرعواتجارت

بحفها)نبل،الثايخةكاملةغرالقدكةالزجاجةوالأوافي

ال!تخدسةالموادتنيةيعرفوالمأنهمجث،بالمرةضفافغير

نأ!،الحمرةأوالخضرةإلىلونهيملفأعلبها،الشرائبمن

تلوكنفيالبراعةعلكدلمماوالأ!نررالأحمرالأزرقشها-

.الزجاخ

الزجاجصناعةفيوالفينقيرنالقد!اءالمصر!رنبرعوتد

كصحببصورةالكريمةالأحجارتقلدبهاشطاعواخىوتلوفه

الزجاجالمصرورنصنعوتد.خبصكرعلىيااصز.محها



زجاج

،الماسمنبتطعوزخرفو.،عثرةاثانةالأصرةنذالمغوش

بالأحجارعطعمونهكبردأنتجلاللدنالزجاجيحنرونفكانوا

ليمحأخرىمرةانركدخلونهثم،الختلفةوالرسو!اتالكريمة

وأساورأوانوصياوعكذا،الطحيصتلثمواحدةمحلة

(91او3:8))شالمنقوشالزجاخمن،وغرهاوأحرازورلاثد

الروعة.غايةفي

،المقدسالكابفيكثيزايذكرلاالديقبممناهوالزحاج

عنأيربوترل.للحبرانيينمعروئا،شكولاكانولكنه

!دلمما1(:287)أىجاجأالولاالذهبيعادلهاالا:الحكمة

الذهب.وبينينهجمعحيثالزجاجقيمةارتفاععلى

31(23:)أمالحمريخهاتوضعكانتالتىالكأسأنوالأرجح

منكانت56:8()مزالدموعفيهاغفظكانتالتيوالزقاق

.الزجاخ

الصنكلةالزجاجةالأواقمنكبوةكصياتوجدتوقد

بالدموعالائحرنيخهابحتفظكان،فلطينفيالقديمةالمقابرفي

كان،الأوالطعددزادوكلما،الميتعلىحزئازرفوهاالتى

أيفتاوجدت!.وصحبهأهلهعندالميتقدرعلىدليلأذلك

الزينةوموادوالحنوطالأطيابيخهاتحفظكانتحجحااكبرآية

.للرأة

ممقولبرونزمنمرآة

كانتأنهاعلالفجقيةالزجاجةالأواقتحليلويدل

أوالبوتاسيرمرأملاحوالر!اصوالجراليلي!منمصنوعة

تنؤينهافطيخدمكان!.الموادمنذلكوكيرالصوديوم

وأملأفي،المجىأوالأرجوافياللونلاضناءابجيزأملاح

النحاسوأملاح،الأزرقاللرنعلىللحصولالكوبالت

بلزربا

.وهكذا،الأحمراللونعلىللحصول

كرصفحيثالرؤياصنرفيالجديدالعهدقالزجاجوكذكر

اكزجاجبأنهوأسسهاالساوكةالمدينةصرفيالنقىالذب

"قدامأنيذكر؟.2(ااو12:8-أرؤضفافزجاجأونقيا

)ورأت:يقول؟.:6(4)رؤالبلور"ثبهزجاجبكرالعرش

...وصورتهالوحقعلوالغالبينبنارنحتلطزجاجمنكبحر

.2(:ا5)رؤ،اللهقيثاراتمعهمالزجاجيالبحرعلىواقفين

كو38:81،)خرالمقدسالكتابقالمذكررةالمراياأما

منبلالزجاجمنمصنرعةتكنفلم،1:23(بعا:3،12

والبرونزالنحاسثلجيذاالممقرلةالمحادنمنسفلالح

والفضة.

:ؤجاجمنبكل-زجاج

داثرةمنالثانيالمجلدفيابر،صادةالىالرجوعالرجا

الكعابة.المعارف

)زح!

حف:ازو-تؤحافا

منالثالثالمجلدني)6(احيوانات،مادةالىالرجؤعالرجا

.الكنابية!المعارفادائرة

الزاحفة:حجر-الزاحقة

المجلدمنموضحهافي،الزاحفةحجر5مادةالالرجوعالرجا

.الكتاببة،المعارفادائرةمنالثاك

:فلزخاا

الىالرجوعالرجا4:0(ا)يوئيلالزحفطررفيالجراد

.الكتاية!المعارف"داثرةمنالئافيالمجلدفياجراد،مادة

)-ز-ر!

بئ؟بازو

وكان،،بابلفياالمولودأو،بابل)زرعمعناهاص!دىاسم
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بلزربا

وقد.الملكيكنباأحفادمنوهو،السبيبعدلهوذاحاكئا

رئىولرعزربابلبقادةبابلمنالهودمنعددرجع

أعزأورضليمعلى2وازربابلفارسملكجمينوقد.الكهنة

أصدر.الذىالمرسومحمحلقد.ا(ا:72،و7:6غ2:2،

أورئليمالىبالرجوعللمهود.م.ق538ؤفارسملككبررش

.ا-4(اةعز23،و36:22أخ)2

حماصةبكلويشرعزرباثلبقيادةالسبيمنالراجعونوأتجل

إصرائيلاله)مذبحأرلأفبنوا،أورصليمفيالهيكلبخاءإعادةعلى

وأصعدرا..مكانهالمذبعوأقاموا...محرناتعليهيصعدوا

هو؟المظالعيدوحفظواوالمساءالصباحمحرقاتع!

.ا-6(3:)عزبيومهااليومأبركالمرسوم..مكتوب

ايكل،بناءلإعادةيلزمماكلالسبيمنالراجمونأعد

أساساتزربابلوضع،أورشليمالىلرجوعهمالثانيةالسنةوفي

)عزالضخمالعملذلكفيوثرعواعظيمباحئفالالهيكل

.4:9(زك3،13:ه

عارضينزربابلالىفجاصاالامرةأهلالحملهذاأثاروقد

وبقيةولرع"زربابلولكناالعملفيمعهمالاضتراكعيه

لكمهـليس:لهموقالواالعرضهذارفضواإصرأثيلأآياءرؤوس

إصأثلالهللربنجنيوحدنانحنوليها،لإلهناليئانجىأنولنا

الأرضشحبوكان.فارسملككررشالملكأمرناكا

و!ذعرونهم.جهوذاشبأ!دىكلخرن(وحلفاؤهم)الامرورن

كلشرركايبطلوامثرئضدهمواصتأجروا.البناءعن

)عز،فارسملكدارروسملكوخىفارص.طككورشأيام

الولاةعليهمواستحدواالهودضدضكوىومحرا.(ا-ه4:

بلزربا

إلىثمالملكأخوورشالىالرد!دضكوىرفعواالذ!

)عزالمكلعناليهودبإيقاففأمر،فارسملكارتخستا

كررشالملكأ!امأواخرمنالعملتوتفوهكذا.2(4:6-4

)حوالميالحظيملداربوسالنايخةالةالى.م.(ق053)حوالمط

.4:24(عز-ق.م.52"

وزكرياحجىاليانبدأ،الملكلدارووسالئانيةالسنةوفي

واهتموا،اللهبيتنجاءأملقدكانالذىللشبخدمتهمافي

النبيينولكن،ا-6(ا:)حجىلأنفسهمفاخرةبيوتببناء

الله،دتنجاءفيالعمللاضكمالوضجحاهالعبحرضا

فيوضرعواو!ئوعزربابلبقادةأخرىمرةالثمبقض

منجديدمنالمقاومأتبدأتماوسرعان،الباءاستكمال

شكوىوبهوا،ورفقائهماوضتربوزناىتتناىانهرعبرولاة

ولكن.الملكدارءسإلىورفعوها،السابقةللبهوىمثابهة

الذىالمرسومالملكخزائنفيفوجدراالأمربفحصأمرداريوس

فأصدر،أورضليمفياللهبيتجهةمنالملككورشأصدره

بيتينونالموديركواأنالولاةلهؤلاءأوامرهالملكداريوس

)عزالحملب!لاللازتوالموادالماعداتلهميقدمراوأنالله

.1(ا-62؟

فيآذارضهرمنالثالثايومفيالمجكلنجاءكملوأخيزا

615فيأى(651:)عزالملكدارورسملكمنالادصةالنة

يدىاإن:النبىزكريافمعلىلزربابلالربوعدوتمق.م.

وقد.:9(4)زكتتسانه،فيداهاليتهذاأسستاقدزربابل

خا-6:6،22)عزاللهليتعظيضا"لدثنحفلأأقاموا

و!ان،ذلكبعدزربابلعن!ثئانحعنعودولا.12:47(

السبيمنالعودةرحلة
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.أخرىصنواتبضعبهرذاعلىوالئاظلأنهالأرجحكان

ما:،بزربابلترتجطانشكتنوهناك

أضهماابعضفظن،،ضثبصرزربابلبينالعلاتة)1(

،احمان!كانالمهودشفكثرون،واحدلخمىاسدان

ما!لهكانفدانيال،بابلىأوأصورىوالآخرعبرىأحدما

أننجدوضئصرزربابلحالةفيولكن.بلطاسرهربابلى

احميناعتبارمابمكالىالصحوبةمنيجحلمما،فاربانالاعبن

رئيىكانشبصرأنالآخرالبمضوورى.واحدلئخص

هوأنهوظنونكورشالملكمنبهالمحترفوالقاءلدالط

هوفكانزربابلأما،3:18(أخ)ازربابلعم"صنأصر،

الملكمنتلمفئيثصر.الملكسدارسءذورفيالقائد

مننبوخذنصرأخرجهاالنيالرببيتآنجةجمعكرر!ق

:ا)عزابيتأطسووضعأورضليمإلىحضرهافأ،أورشليم

وزربابل.العظبمالكاهنئوعمعهوكان1(ا-8:546،و7

:احجى68،4:2،و2:2)عزالبيتبناءي!!لزربابلوفام

.4:9(زك14،

كانمن:!ي،بزربابلالمحلقةالثانيةالمثكلةأما)2(

)حجيضألثل،بنازربابلأنجهعلد!لئايذكرفهو؟أبوه

ولكن.3:27(لوأ:12،مت23،و142:2،او2ا:او

علىيذكرزريابلأننجد)3:91(الأودالأ!امأنجارسفرد

نأدونماتضألتيثيلأنو!حو:شألتيئيلأخيفداكاابنانه

الذىزربابلمنهاوأ!بهببأرملتهفداكاأخوهكزوج،،لذابخلف

25:ه-7ثاقيللأخ-الثريعةحسب-ينسب

وردولهذا،داودالملكنلمنفزربابلالحالتينوفي.أ(.

أنا!تكلمنأنالبعضى2كا.!وعالربفبفياحمه

أخيه.ابنزربابلتبنى،عقئانفسهوجد)ذضأليئيل

يينذكرفقد،الهودىالتقيدفيرفيعةمكانةولزربابل

ورووى.:13()94صاخبن!ثوعضرفي)سرائلعظماء

نأ،الأيوكريفيالأولا!راسصفروكذلكيريفوس

أقرانهعلىلتفوقههتاسب!دارثوسللملكصديئاكانزربابل

الحالم،فيضىء،)أتوىعنالملكصألهمجث،الحكمةفي

بأنزربابلفأجاب.الحتىأوالمرأةأوالملركأوالخمرهووهل

صديفاواصطفاهجرابهالملكفاضحنالحق،5هرضىءأقوى

وعينه،اهمكلوبناءأورشليمالىبالذهابتصرخاوأعطاهله

أورضليم.علىوالئا

:9زرحبا

إمملاةوهو،،الرب"أضرقممناهعبرىاصم

ينألحازارينفينحاسنسلمنالكاهنعزراأجد!دأحد1()

عةازر

.7:4()عزالرأسالكاهنهارون

الكاهنعزرامعرجعواالذكنأحدعيناىأليهرأ!زرجا)2(

.8:4()عزالملكارثخسناأبامفيبابلمن

ؤريق:

بمحنىازوطرا،الفارجةالكلمةمنمئقفار!اسم

الآجاجيهامانزوجة31وهر.ابير،)المحدن"ذب،

يعملوايأنهامانعلأضارتوفد،الملكأحشووروشوزكل

الصباحلىالملكمنطلبوأن،ذراغاحسونارتفاعهاخبة

منحذرنه!،1(.ا-5.4؟)أصنصعليهامردخاى!لبواأن

)أسالملكلدىأيزا!بحمردخاىيدأعندماالعراقب

)6:13.

عة:ازر

ورعايةاماصعللإنتاجالأرضفلاحةبالزراعةيقصد

منتوجاتها:علىللحصولالحيوانات

اطصعب:الهلالدالزراعةاكاط:أولأ

ففي،الحضارةأساسهيالزراعةأنعلىالحلماءجمعيقق

حتىللآخرينالطحاممنفائضانتاجمنالفلاحيتمكنالزراعة

وقد.الأخرىايخصصيةوالمهنالحرففيللعكليتفركوا

باحتراف،المقدسالكابعنهاتحدثالتىالبلادمحظمتجزت

وكانت.فبهاالحضارةلقبامأساشاكانتالتيللزراعةأهلها

مارستا!بالزراعةالصلةوثية)سرائلبخومارصاالتىالزراعة

وجررانهم6يل)صرنجوكانكا.القديمةالأو!الرقشعوب

وأعرافها،ولحومهابأبانهاللاتفاعالحيواناترربون

تجوتد.الأرضوحرثوالحملالركربفيولاصتخدامها

فيايبالن،لآخرمرضعمنالئيةالعواملاختلافعن

الزراعة.فيالمتخدمةالأصالب

مصرأرضفيالزراعةلاحظواالعبرانيينأنثكولا

بنىأنورغم.عامكلابيلبفيضانالمرتبطةالنو!ةبلورتها

مصرأرضفيتفربمأثناءفيسنلرعاةجاعةكانوااصرائيل

المبنىالزراعةنظامعلتعرفواقدلالدلكهم،47:6()تك

والحضرالحبوبلانتاج،والصناعيالطحيالرىأصاليبعلى

واصتقرواالموعدأرضإلىإصأثيلدنودخلوعندما،والفواكه

وايرحالالرعيحياةمنانتقافمفترةفيالزراعةمارصوا،!ا

فيالبهحانيينأصاليبمتخدمين،والاشقرأرالزراعةحياةالى

الزراعة.

بينبلادليالزراعةأساليبأ!ئاالحبرانيونعرفولقد

لقد.الحروبوفيالتجارةفيبعماتصالهمطركقعنانهر!ن
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النيل،وادىفيعناتخلفوالفراتالدجلةبلادفياليئةكانت

واضتع،وخطيزاجارئاكانوالفراتدطةغرىفيضانلأن

القنوأتمنالكثصروثق،الفبضانفيللتحكمنظامقيامذلك

تئابهةمحا!يلتنتجانكانتاالجطقتينكلتاأنالا،للرى

إلمحاصيل،نفىإسرائيلبنوزرع؟،الحبربمنوبخا!ة

تتخللهاالتيبلادهمفيالريأسالبنف،!!سحدموالملبههم

.والمرنفعاتالأود!ة

الزراعة:نثأ:لائا

مأدراسةتتفحنالمقدسالكتابفيالزراعةدراسةإن

فيبدأتقدالزراعةأنإلىالعلماءسظمويخلص.الزراعة

حرثطريقعنالحبوبانتاجفيبدأواحيث،الأوسطالرق

أسالبهناككانتوبالبم،الجرحيواناتباستخدامالأرض

ثلأخرىناطقفيبعدفيماظهرتالغذاءلانتاجأخرى

مكانهىالمثكلةويستابلدانمنوغرهاأصياشرتيجنو!

بالزراعةالانساناشتغلهلهيالمكلةولكن،الزراعةمنشأ

.أخرىبطرققوتكسبكانأنهأو،نثأتهمنذ

-الإنانأنالتكوينسفريقرر:ال!بالسجل-أ

بهاواعتىواباتاتال!تأنةالحيواناتعرف-ابدا!ةنذ

قبلالباتينزراعةمارسآدمأنالراضحفمن.واستخدمها

،عدنجنةمنآدمطردأنوبحد.ا(وه2:9)تكالقرط

أنكقوتهعلىلجصلضائاكرافهتطلبتعيدةيئةواجه

،الأرضفىرعكانقايينأنالجلىمنأنهكا.1(3:17-9

-،للغنمراعئاهايلاكانفقدالغنمقطعانروركانهابيلوأن

الكابفأقوال.4:2()تك،الأرضفيعاملأقايينوكان

زراعةمنأصاشاقونهماكتبواقدالبثربأنالقولتؤيدالمفدس

الماشه.وترليةالمحاصل

لوجيابووالأنزولآثاراعلحاءيمتقد:ال!لةغ!رريةبظرا-ب

الطوراتمنمللةالإنسانتاريخأنالتاريختبلماومؤرخو

والمزوليثى،،البالولثيالعصربحامةعليايطلق،ا-لضارية

.(والحديثوالأوسطالقديمالحجرممطالعصور)أكطواليوليثى

الانانكانوالأوصطالقديمالحجريينالعصرينخلالوفي

الحصرفيالرعيالانانوبدأ،للماروجامغاللحيرانصائذا

معظمو!بل.عامآلافعثرةنحومنذأىالحديثالحجرى

علىاعمادهعنبالندرجتخلىالأولالإنانبأنالقولالمؤرخين

)تاجفيوبدأ،البريةالباتاتوالتقاطالبريةالحيرالات!د

هذاوفي.والناتالجوانمنالمتأنةالأنواعمنطعامه

هذاعلىديلأفلسطينفيالنطرفيينحضارةالحلماءيقدمالصدد

مأصائذاأصلأالإنانبدأهل:هووالؤال.الانتقال

زاركا؟

612
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فيالزراعةموضوعدراصةإن:انريميةالآراء--

الؤالهذاعلللاجابةواضامجالأتركلاالمقدسالكاب

يقولهعابصحةنؤمنونحن.الدراصةشحقهيئلمالذى

كاملةغرالأركيولوجيةالياناتوأن،المقدسالكتاب

القدممةالآراءتمجصوعد.مختلفةلاو*!ومعرضة

الانانحياةيولرالمالميحييزالكتةأذالانانيكتشف

التقالدخلالومن.الاهماممنالقليلالاالدائةالاننصادية

تيث!كانتالركةأن"ترتيانوس!اقرض،واليرنايةالعبرلهة

بينالفثرةمذهصادتوقد.الطوفانتبلوالمارالحبوبعلى

للحرمآكلأيصبحلمالإنانأناعقدواالذينالكيسةرجال

الجلادكطالثاكالقرنفي،نرفاتيان!اتفقوتد.الطوفانبمدإلا

،الماريأصكانالطوفانتجلالإنسانأنتأكيدهالرأىهذامع

ورأى.والنباتاتوالجوباللحرمأكلالطرفانبمدلكنه

مرهقة،تكنلملبههاالزراعةمارستدآدمأنأوغمطيوس

حد.أبعدإلىتعاوئاعملأكانتبل

الرأىرشاالكيةفيتقيديةالآراءمذهصارتوقد

تحولالصيدمرحلةفيمرأنبعدالإنصانبأنالقائلالغالب

عر،اياسعالقرنأواخروفي.الزراعةإلطوأيخراالرعيالى

الرأكط3!ح()4!ءاجرلاند،إجورجيدعيالمافيعالمعارض

لبرية،الأصليةالحرفةهىالزراعةكانت..أ.:بقولهالائع

صدسالإنانلاطلمراحلالمليدىالترتببفإنثمومن

الحركانفقد..الحعيىايطوريمثللا،زراعةإلىترحالالى

فإبحدفيماالاساتقمثم،بالزراعةيعملونالأصلقي

نأإلى،القوتإلىالحاجةضنطتحتواضطروا،جماعات

الحيوادتريةإلىالآخروالبض،الصدإلىبعفهمكتحول

نثأصالعلىللإجابةمفتاخااجرلاند"ويقدم0001ورعا!ته

اضظرنجا،صائذاكانالأولالإنانبأنالآثارعلمادعاءعن

-القوطبعد-حراءالئةوعلىالانانعلىاللهحكمالى

صتوانبطىءالفعيفاعائداعرالإنانيخلىأنعجيئايى

واضخاهداولدو.نجاالأيرالصيدإلىلخه،الزراعة

هاليا:أخاهق!أدلحدتايينعلىاللهأوقحهالذكليالقصاصمن

أيخكدميقا-ماهافتحتالىالأرضمنأنتملعونفالآن5

تائفا،قوتهاتعطيكتحودلاالأرصعملتمتى،يدكمن

-أو!اضح.12(و4:11)تكأالأرضفيتكونوهارئا

"وصش:نمرودوصفمن،ذلكبعدألجةاكمسبالمبد

جاركاذالذ!،الأرضريجبازايكونابتدأالذكطنمرودولد

هالر!أمامصدحباركنصروديقاللذلك.الربأمامصيد

.9(وا:8.)تك

الزراعةنصىلعله،المدإلىالان!انتحولوعندما

أمبأةلوالرعيالزراعةأصجتالأتلعلىأو،والرعي

الصحبةوالظروفيخاوبخاصة،الاقصاديةلجاتهبالبة
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للأمافواتقائهالإناناهماموبلون.المرتفعةالمناطق

الحالةالواباتاتالحيواناتوتحولتالحالتدمور!هاوالحناية

الححلية،لهذهتاريخيةأثلةوفاك.أ!لأعل!اكانتالتيالبرية

بحضهربت،أمريكاالىالحصانالأسبانأدخلعدمافئلأ

يخنصفيصاأما.أمريكاغرفىفيبر!ةقطعائالتكونالجياد

الإنسانرعايةلولاأنهعلىالنباتعلماءفيتفق،بالنبلالات

والحواعلالأئاجتوعجراءمنالنباتاتيدهورتوعنات

يقلحالماواضخايصبحالأد)ءفيالدهوره)ن.الوراثه

.6بنعدمأوالإنانبرا!ةالاتخاب

والرعيالزراعةقيامعلالديلأنهي،)ذاالمنطيةوابتيجة

منقليلعددنطاقفيمحدود!كالاوقد-البدا!ةمنذ

الزمنمنطوطةحقبةوبعد.الآثارعلماءعليهسرلم-الناس

)تاجمزا!اامحئاف)عادةفرسةللإنانيتهحالحواكلتجممت

الالاتتالوأصح.واتتالجوانترل!ةخلالمنالطعام

نطاقعلىالم!ثرةالأمورمن،وتطوورماوالرعيالزراعة

أنهمالاكراضالمناسبالديل)دراكللمؤرخينالاحمما،واسع

.)النهوليثى(الحدثالحجرىالممرلظهراتد

الثة:الرامل:لا!ا

الطبوغرافيةالسماتئل،اليئهبالعراملالزراعةترتط

إسرائلفيالزراعةنفهمولكي.التربةوخواعى،والمناخية

كانتاييالمواملهذهمجموععلنتعرفأنلهلزنا،قديما

المحاصيل:إنناجفيتوثر

جبليةأرضعامةبصفةالمقد!ةالأرض:البوغرا!ما-أ

طولعلىالميلضديدةالمنحدراتمنكبرةفساحاتوجودمع

الوادىأرصعلىتاصرةالزراعةيجحلمما،الأردد!واديأخدود

وادىأنومع.مصاطبعلىالزراعةيمكنحيثأو،الصية

الا،نجامستووهو،أبالبضحةالىعرضهيملالأردن

يكنولم.انهرعليهفيضضهفاسهلأيحلوجافسلأنه

بينيلادفيمصر-سأوفيالمستخدمةبالأسايبممكئاالرى

منالماءمناحيا.نجاتهاعلتحصلوغرهاأريحاوكانت.انهرش

نهرصولبى،المجاورةالمرتفعاتشالمنفجرةوالحونايايع

بالتلالالأردنواديغردالئصايةالمرتفعاتونيز.الأردن

الزراعة.لقيامكانجةمساحاتقضمعدكدةأوديةتنخللهاالتي

حدالىشحدرةالأرض،-فإنيهوذائلالفيالجوبللا

المموجةالجبالوقصم،فاكالموجودةالمصاطبأنالا،كبر

زراعةبقعامتسمح،مغوبرأورثليمبينالواقعالإقليمني

حدالى-فهوجهوذ!)جبالمنانفربالىال!هلأما.حقلية

قليلةأود!ةتوجدأنهالا،ققطعةعفوحعنعبارة-كبو

ضارونسهلأماةزراعهايمكنالفربالالثرقمنتثجه

كرثاينتىلكنه،للزراعةفصاع)السامرة(أفرايمغرفىالواقع

المشوىاسدرالرنوادىأما.منافاثدةلاستنقحاتبمنطقة

عةازر

كانتفقد،الكرملجبالطلةمنالصرزالجنوبإلىالواقع

!الى.الجليلنجرصالىالحولةكشطقةم!تقماتالقديمفيتحده

حثابقبحتىتلريجئاالأرضرتنحدرجهوذانلالمنالجنوب

الارتفاعفيالأردنشرؤهفبةوتدأ.الزراعةمنالجفافيحد

،جلعاد،)باضانالمرتنعةابطنةأنالا،الرادىعنبثدة

للزراعة.جذامناصة(موآب،عثون

بالنبةمذهلفاخيتوعالبلدهذاقمغ:افاخ-ب

به!ة،بدرجةالأمطارصقوطو!تفاوت.الصغرةلماخه

ال!الرالأمطاروتسقط.الرضولحطللارتفاعنبغاوذلك

أعطارالمرتفحاتعلظلحيث،علاالاعقاديمكنبنزارة

بعبرشطقةتتقللايما،صنوئابوصةثلالونمقدارها

انتظامعدممعسنوئماالكيةهذهنمفإلاالجنوبني

علىتتطكزورةأمطازاأننجد،شرئااتجهناوكلما.ضوطها

يغلبييناالزوبحية،الحواصفببالمرتفمةالنرلةابحلرات

كر!علىويقط.للرقالمواجهةالجحدراتعلىالجفاف

البحرولكن،صنويابوصةعئرينمنام!المتوسطفياليهودية

كيةكلقى-الرقالىأمالبضعةبحدعلالواقع-اقي

نأنجدسرثاوبالاتجاه،صنوئابوصحاتخىمنأقلطر

تتتاهلمامملأللةمطركيةتتلقىوموابعمونمرتفحات

لانصلحتىضرفااتجهناكلماتتناقعىولكنا،الهودية

العربية.الصحراء

ابكر6نالمطر5،الباردالنصلخلالالأمطارضوطويحدث

وأبرلل.مارسفيالمتأخر،االمطريقطلنماامحوبر،فيل!دأ

موحميعلىتتوتفالزراعةالدورةكانتالكالعةالأزمنةوق

الحبوببكلحقولهفىرعالفلاح،.فكانوالرطويةالجفاف

.الأطارموسماناءعندويحصدها،المطرضوطعدالهامة

سطحعنالارتناععلترتفالحرارةثرجاتأن!

ء،الحامطوالالمرتفعاتعلىالحرارةتقلحيث،البحر

التيالأضجارانتشارو!صر.الثاءشهورفيللصقغتعرضها

المنحدراتعلىالزتحون(ضجرة)ثلالشديدةالبرودةتحمللا

الباردةالر!احومنالمرتفعاتصقعمنالحصايةتجدحث

العايةالجبالفيالانادروالثلج.الرقيةالصحراءمنالفادمة

نزولحسبعاصهلهكأرعديلىالاسروالفلاح.لبنانممالميؤ

الزراعةعحياتوكانت.الأمطاركميةوحسبالصقغ

وتتفيتتم،الزراعيةالعمياتصوغ!هاوالحصادوايقليم

المنخنضة.الجاطقفيبكر

الأراضى!ايربةإخصانمىتأفي.:الوبةء-

لل!فاريىالأهميةفيتالية-آخرسكانأىفيكا-المقدسة

.والمناخالطيعيالنباقيوالغطاء،ايربةمختالتىوالصخور

فايربة.الص!ةالماحةهذهفيايربةيممقولتنرع،هناك
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عةزرا

تكرنتخصبةضارونصهلوفي،الكبرىالأورو!ةبعضفي

اباطقوفيالمرتفعاتفيرلكنما،الطميمنعيكةطبقاتمن

القدبمفيايريةكانتوفد،حجربةرقيفةطبقةعنعبارةالجافة

إلىعكها!لخصبةطفليةتربةصبعلصومنطقةفلطينلى

وكانت.الانتاجمنمجدكانا!افأنالا،بوصاتعدة

رعةحجركةتربةذاتومرآبوعمونوأنرابميهرذافيايلال

منأطسئاوتطورتنثأتجريةتربةأنهاحيثخصبةولبهها

خصبةوجلعادوباضانالجليلفيالثربةأنكا.الجكلىالحجر

أما،تحااليالازلتطبقةمنحديئاتكونتلأ!ا،،فتجة

النلاحوفىيل.حمكاأتلنهيابلشديدةالمنحدراتعاعبةاير

وأكاجلشخدمهاالحقلمنالأحجارمنالكثيرعادة

بفبمها.اليللحصاطبكحلالط

كان)نالواضحمنليى:المزروعةالآراضياقداد-د

حكمهممناطقصالىزراعاتهمحدودمدواقدإمراثلبنو

)سائيلقاضصلحتوتد.وطي!انداودأيامفيالسياسى

ساحلطولعلىالمستقعاتأراضيمنالعديدالحاضرالعصر

ماطقوهي،الحولةوبحررةإسدرالونوسهل،الجو!ابحر

المناطقضعربأنيزكدماوفاك.الغديمفيمشغلةتكنلم

النقبفيحتىأيفئابالزراعةيحملونكانوا،لإسائيلاماورة

لمو.وأدوموموآبدونصحراءحلودوعلى،الجافةضبه

لأن-الوقتذلكفي.اممرأمطارطولبببذلكيكن

قدبأنهالقا"للةالنظريةسدة!ارض)طءولاشه(اجلوك،الحالم

التاركيةالأزمنةخلالالمقدسةالأراضيفياباخفيتغكلحدث

اصتخدامسوءعنتجقدالجفافأنيعتقد؟،المعروفة

عل!ا،المحافظةوساثلاستخدامفيوفله،للأرضالإنان

ناطق،الجافةشهالجاطقمن-مضىفيما-جحلتالتي

غزور.انتاج

علىالتفباستطاعواالذ!اببطيينالىجلوك،5وير

حقولخلقفيالجبارعملهمممتدخا،وابقبأدومنيالجفاف

التربةعلممنوتمكمقدرتهمأدتوقد.الأوديةدطنررعة

والى،خضراءمناطقإلىالأوديةتحويلالى،الماءعلىوالحفاظ

فيموآبأهلولعل.القرىمنالعديدفيالزراعةازدهار

،الإتاجاصت!رارمن-الأصاليبهذهبمثل-تمكنوا،القديم

وابنيهامرأ-لهونمميأ!الكمغادرةفيالجفافتسببأنوقت

.ا-ه(10)راعوثموآبفيليتفربوا،لحمبيتلمدبنقم

الزراعةتحنحدلموأريحادمقحرلحفائاالأشدالجاطقوفي

المناطقهذهكانتبل،المطرعلىالبلالين()كزراعةايخصمة

وأ،أريحا()فياليابمماءمنالريعلىاعماذابكثافةتزرع

لبنانلجبالالمطرةالمنحدراتمنالمن!الة.الطجةاياهمن

هيدصقأنوهى،مهورةقديمةضرلةوهناك.الشرقية

.للصحراءحرمونجبلبة
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امحاصيلة3لوز:رابظ

منالآياتبعض1(639-الأههه"با!"لمالحا!تى

فيالزراعةالمحاصيللأهمكموجزالثافيالأيامأخبارضر

التىوالحمر،الزبوالثع!الجطةوهالآن:قديئا)ص!ليل

كانفقد(.2:15أخ)2لمبيدههفلرسلهاجدىذكرها

غذاءفيالرئيهةالجوادمنوالنبوالزيتونوال!رالقمح

اكبرزراعةيحاولونالفلاحينغاليةكانتثمومن،الشعب

كلجحكانابثيايرعأنالا.المحاصيلهذ.منممكنتدر

المحاصيللتصبححتىمينةمناطقيواحدمحصولاتاج

فكانت.السائدالرثشيللمحصولبالنبةثانويةالأخرى

تجودالعنبكرومكانتحيث،الكرومزراعةفيرائدةيهوذا

)أىأفرايمفيالمالوإلى.المثسةالمنحدراتمصاطبفي

الىليتحولايصكةلعواملالجيرىالحجرتعرضالامرة(ن!

كايخة-أعطاركميةوجردمع-أثبتت،خصبةحمراءتربة

أوديةوفيذلكمنالثمالوإلى.الزيتونلثجرممتازةبيئةبأنها

،الوفرةوالأمطارالغنيةالفركيةايربةجثالمكثوفةالجليل

منبالقرب،الجنوبالىأما.بكثافةالقمحزراعةتجود

فكانت،نادرةوالأمطارالحصةالطفليةالتربةجث.القب

،المطيرةالمرتفماتعلىالأردنضرقيوفي.الثحيرزراعةتتشر

اممرالثعروكانكا،ثهالأباشانفيمحصولأهمالقمحكان

جوئا.وأكومموآبفيأمب

الزراعة:الموامم:خاما

نتتعأنباتتحلأنهاهائاأئرئاكثمفاجازرنفوكأتحتبر

هذاأنولدو،المقدسالكتابعصررفيالزراجمةالدورة

الألظةتذكرعلىالاببحضلمساعدةكمبالحجرىالنئى

فيوردوق!.الإصائييرنالفلاحونتحبحهاكانالتيالموحمية

لزراعةشهران،الزيتونلجمعاشهران:نصهماالنقىهذا

الأرضلإعدادضهر،خرةالجةللزراعةضهراق،)الحبوب(

والاحتفالللحصادشهر،الضع!لحصادشهر،للكان

.االصيفلثماروشهر،الكروملرعا!ةثهران،بالحد

الفلاحأنجازرنقشيذكر:الزيتونجمعموسم)أ(

منتصفمنالزيخونبجمعالسنويةالزراعيةدورتهيدأالإعرائيلي

الرئيسيالحصلوكان.نوفحبرضهرمنتصصحتىتجمبرشهر

منهاالزيتواستخلاعى،الز!تونئمارجمعهوالفترةهذهفي

الاشخداماتهذهوببب.الأغراضمنالحديدفيلاستعماله

والحنب.الحبوببحدالثالثةالمكانةلهكانت،للزيتونالعديدة

الفاية،منالكوالى-بالبع-الزنونأشجاروتحتاج

الأرضتحرثأنيجبكان،عالهةانتاحيةولضمان،ولذلك

طقةوترضعالحشلالقتقلعثم،الرببعفيالأشجارحرل

الطفةنحتبالرطوبةلتحتفظايبنأوالضقمنصطجة

كان!.المطوةغ!الصفضهورخلالللأشجارالطجة



عةاؤو

للأغصانالزأئد!وبغالربعفيالأضجارتقليم!غأنيجب

منبالتالىيختلل.الئجرةعلىطعاتاعئاتصبحأنمن

زهور.ونسفط،ماروفيالزيتونضحرةوتزهر.ا!صول

،ا:33(5"ىتتحهاشتيلةأ!امبعدالصغكلةابيضاء

حينستمبرفيابضجقوتبدأالصحفخلال!لمار،نن!و

بعفيعاللتهخعبدأ،الفلاحأمامالناضجةالمراتأولىتتساقط

علىمالإصقاططو!لةعصئايشخدمونالفلاحونوكان.المار

كانواماكثيراابحطالثبابأنالا،ثمارمنالأشجار

ثماروكانت.الجرأعلىفيايىالمارلجمعالأضجاركلترن

"الغريبذلكبحديجمحهاثملتضجسلركالناضجةغ!الزيتون

.2(.7:24ث،والأرملةوالينيم

معيؤكلمملحماءفيبخللالزيتونمحصولمنجزءوكان

يستخلصفكان،كبرىأهميةالزتمونلزتوكانت.الحبز

نحوتحجرفيبلوئاالمارعصرأب!طهاكان،طرقبحدة

ايىالآيخةالىالمخلمىالزتلتوصيلقناةلهوعاءسكلعلى

الثمارعصرهىأخرىطريغةفاكوكانت.جهايحفظ

لاصتخلاصطر!ةاكفأأنالا،الحجرمنوعاءفيبالقدين

شه،الكبرةابلألينأ!حابيستحدمهاكانالتىهىالزكت

المحاصر،الىالحمصظهورعلسلالفيتنقلالثارفكانت

تزاستخداماتجانبوالى.مستد-سةبرحيتعصرحيث

فيكعلاجأ!ئايستخدمكان،الطعامفيالمتعددةالز!تون

لللامرمزاكدهنوأ!ئا،أ:34(.الوالجروحتضميد

.5(:23)مزوالازدهار

فيالجكر،"المطرنزولبداكةصع:الزراعة3مو)ب(

.الحبوببذراستعداداالحقولحرث!الفلاح!دأنوفمبر

تدالأومطالرقفيالأوأئلالفلاحبنأنابعضو!تقد

أما.الصن!ةالماحاتلتجهيزالمعازقأوالمصىاسنخدموا

الحيواناتتجرهالذىبالمحراثتحرثفكانتالكبوةا!ول

الشكلالىبمهلالحفولضكلوكان.(عادةالثوان)وكانت

صاحةوكانت،للحرثالطوليةالأخاديدمعليتلاعمالمنطل

المنطقة.تضاريىعلىئترقفالحقل

عنسكينةلهالحثبمنمصنوغاا!وذجىا!راثوكان

فيالحديديلبرنالإصاصتخدمأنالى،البرونزمنأوابحاس

القرنفيالفلحطيينمنذلكعرفواوقد،المحراثصلاحسنع

والحارثامارثهذهدينغ!لطا3ونمبغي.ايلادنبلالعاضر

والقلأياتالحادةالضفراتذات،الصلبعنالمصنوعةالحدث

ا!راثكانلتد.التردةمن!رأولرصاتتتقلبايي

.بوصاتأربعأوثلاتعمقالالنركةصطحبخدكأالفدبم

مثل-الآوسطالشرقبلدانبحضفي-اليومقرىأنوككن

عل-سضعنصالتربطالتيالخبيةالعارضةذىالمحراثهذا

.الثكلانأكاق

عةازر

بلادفيالمحاريثببحف!تلحق)بذارة(للذرآلةفاكوكانت

أنجربئخلالصابنورتنكركانتحيث،تديئاالنر-كأفي

لمكيلونالاصأن!دوولكن،المحراثسلاحخلفيقط

بنزهابابذورطقىالفلاحفكان،الآلةهذ.مثل!تخدموا

مجكلالفلاحوكان.وذهائاخةالحقلفي!روموبيده

البنورئطمرثم.خصر.الىمربوطكيسفيأوطةفيابذور

محلةأوالأكصانبعضئجرأو،ثانيةمرةبالحرثذلكبعد

علىتعملكانتايجريفعميةأن؟.الثكلانوراءخية

الطورولمنعالإنباتلضمانالبنوروط!رالحقلأرضتو!ة

يزرعرومكلالحارثيحرثهل5:واكلهاابئورالتاطمن

الشويخزدذروجههاصؤىإذاأنهأيى.ويمهدهاأرفوكق

مكانفيوالئعر،أتلامفيالحنطةوفع،الكمرنوكذرى

هووهفيصا.2(وه28:42)اش؟،حدودهافيوالفطافيمعين

ت)واكته،الطيورفجاءت،الطريقعلبمضصقطفىرع

يزر!االحقولأخصبيختارعادةالفلاحوكان.ا:4(3

.وهكذا،للعدسثم،للعرخصوبةالأقلثم،قمخا

الجأخرة،)الزراعةتمحيثيناورحتىالذورنكرويشر

الدخنالثانويةالمحاصيلهذهوتضم،الأخرىللمحاصيل

وغر،والتوموايخاروالبطيخوالمدسوالحصصوالسمم

الحداثقفيعادةتزرعالخضروكانت.الخضرمنذلك

البذورنزوكان.الفلاحييتومنالقريةمنبالقربوابساتين

اباتينزراعةفييساعدننكناب!اءأما،الرجلابهيتوم

تتراثلقلازالةالزراعةعصياتوكانت.بهاوالفا!ة

.مارسضصحتى

يدأحبتأبربللالمطرصفوطبفل:اطمادمومم)"(

حصادوبعد.مايونهايةفيحصادهغثم،النضجفيالعكل

يريخة.حتىيستحرالذىالقصححصادفيالرجال!دأ،الع!

بها!طعونصنرةناجلالحبربحصادفيالرجالو!تخدم

الذ-كأالفلاحرنأما.:7(921،مزباليديجمعونهاثم،الأعواد

اباتاتسيقان!طعونفكانو)،الماضيةمنأكبرقلزاتملكون

التبنكيةمنيزبحواباشرةالأرضفوق(والقمح)كالعر

لدىيكنلمإذاأما.لهاوفراضاللماشهعلفالامتخدامهااباتجة

،باضرةاتبلأضلاباتصيقانتطعفإنه.ماضيةالفلاح

وكانت.الدرسعحليةعدالذشمنفدرأقلهناككونحتى

الرجالوكان.البدرالىأىالمرسمكانالىتحملالنابل

.اكياسفيجمعهاقيياعلونوالأطظل،النابلتطمون

سفرفىنقرأ!،النابلمنصقطماعلتقطنفكناباءأما

،الحمادموسمخلالالمطر!قطكانماونادزا.راعوث

هناككانذلكوصع.الخائرمنالقيلالايحدثلاثمومن

القادمةاللافحةالرتهالرع:هما،المحصول!هددانخطران

الناضجة.الحبوبتذروكانتمامحيزاواييالصحراءصن
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عةازر

المحاصيل.طمكانالذىالجرادكزوهوالثاقوالحطر

ونكؤموتحزم،حصادهابعدتحملالحبرب.صابلوكانت

ماحةعنعبارةالدروكان.القرىمنبالقرباليدوفي

قطرهاصساحةعلىأو،مستوصلبحجرى!حعلدائرية

وترطبأرضهاوتسؤىالحجارةنهاتزال،قدئاأربعيننحو

ديةوفي.صلئا!خاوتصبحلتجفوتتركتدكثمبالماء

ثحروهي،الثيرانلتدوسهاالأرضعلىالحزمتطرحالدرس

الثرانأظلافتحملحيث،الفلاحفوقهايجلىالتيالزحافة

عنالحبربفصلعلىالزحافةأسفلالمثتةالحادةالحديدوقطع

بحضوكان.عغيرةأحزاءإلىالقشتدرس؟،والتبنالق!

عنقرصضكلعلىمجرفةذإتآلةاستعماليفضلونالفلاحين

وكانت،أيضئاالثرانتجرهاوكانت،الطديةالزحافةاستخدام

الحبوبمنالكئرتهمتكنلملأنهاالعاديةالزحافةمنأفضل

.28(و28:27ش11

يقوم،والتبنالحبربمنكومةالىالقمحيتحولأنوبعد

متهاجزءابهافيرفع،تذريةئوكةباعتخدام،بتذريهاالفلاح

،بعيذاوالتنالق!قخحمل،صازاللرياحيعرضهاالهواءإلى

المساءنحوهوللتذريةميحادوأنب.مكاغاالجوبوتسقط

لاولطبفةمنتظصةبطريقةالبحرنيمبفحلالهواءيتحركعندما

الدرفياكرامفيتجقىالمدررسةالحبوبوكانت.يخاضدة

الرقةمنلحراضها!بهوارهايلأالفلاحينأحديتامكانحيث

للتخز-شقلحملهااكياسق"الحبوبتعبأثم،3()راعوث

أرضبةتحتلعضهااكن!نافتموفد.صوامعأوكبيرةجرار

بعض)وكانالأرضإيجارأنوحيث.القومأثر!اءمنازل

تدفعكانتالضرائبوكذلك(الحقوليستأجرونالملاحين

ظهورعلىالحبوبمنكيةتقلكانتلذلك،عئاعادة

للحكومة.أوالأرضلأصحابكبيرةنحازنالىالحمير

ماوهر،والعيدالحصادمرصمبين!جازر،نقثىبط2و

تتوافقالتيالاجماعيةالدييةالحائرالى-ضكبلا-كير

)شعة:الحصادلدا!ةالتايةالبعةالأطبغفترةنهايةمع

نأتبتديء،الزرعفيالمنجلابتداءمنلكتحسبأسابيع

ثأ)فك،للربأطبغعيدوتعمل،أ!ابغبعةتحسب

الجروفالعيدوهو،1(6او:ه23لاأيماانظر،ا.و:619

بيتطإلىسنوئاالثعبيحجكانوفيه،الخسين")عيدباسم

،،-لإقانةاأورضليمنيذلكبحدثم،شبلوهفيأولأكانالذىالله

.الباكوراتعدضعاثر

حقبالذكلطالتالمطالحملكان:الكرومزراعة3مو)د(

فيكبصةطعنايةتتطلبوكانت،بالكرومالحنا!ةهو،الحصاد

بلتقط.الفلاحكانريعكلففي،الجأخر،)المطرفنرةفيالرببع

الأغصانونزعالأصوارترميمو!يد،الحقلمنالأحجار

عةزوا

للاحن!فاظ،الأنجارحولالأرضروخصأووبحرث،الميتة

ظهوروعند.والخائسالأعابلقلكا،التربةفيبالرطربة

بعمترةشدبدةكا!ةالىالكرمةتحتاج،ونضجهاالحناقيد

الثحالي،الئعالبباخذوا5:عيهاايعدكلطمنالبريةالحيوانات

)ننىأقعلت،قدكرومالأن،الكرومالمفدةالصغار

!سمى-أجرحارسأوالفلاحينأحدوكان.ا(2:ه

،الغرضلهداخحمثا!ام!راقبةبرج!قيم-الناطور

اقرابوعد.الكروممنالحديدعلىبالإضرافلهيسمح

ثهرىفيتقل،بأكملهاالأصةكانت،العنبجنيموعد

الحنب.جمعفترةطوالمؤقتمأوىفيلتقبموشتمبرأغسص

ليحفظيجففالآخروابعض،طازخايؤكلالفببمضوكان

ليصرويخمر!صركانالحنبمحظملكن،زببصورةفي

النببعضرة!ودوالفرحابجةمنجروكان.ابذا،

،البانمنوالاتهاجالفرحانتزعإ:الحنبعصرو!احب

فيحمرادائىيدوسولا،ئترنمولاالكررمنييغن!ىولا

اشخراجوكان.أ(ا:.6"شالهاف،أبطلت،المعاصر

اناءمنالحلوىالطرففيالعنببوضعيغالفبمنالعصو

الىالنلأيجالعصيرفيناببالأقدامويهرس،كبيرحجرى

.الاناءمنالسفلىالطرف

أيضئاوالرئانايينمجمعوكان:والرئاناقيحماد)ء(

وكبر.طوطةخرة!تغرقالتيننمووكان.الصيففها!ةعد

وتبنوكرموضعيرحنطةأرض5:لثحبأصاسئاغذاءالتين

تدمويتضح.8:8()ث،وعسلزيتزيتونأرض،ورئان

وصنحاتينأوراقاخاطاشد،وحواءآدمقمةمنالتين

الأرضنيايينزراعةوتخح.3:7(7للثمآزر،لأنفهما

افامة.الغذائهابباتاتمحظمزراعةتيملااييالحجرية

تعطيخىسنواتعدةالىوتحتاج،اكوبطئةايينوضجرة

اقنصادكاوالاصترارللاستفراررمزاالتيئضجرةوتمتبر.ثمزا

ثمارهاالتنضجرةوتطرح.2(:ه4امل)الإدفيوصاسئا

مضففي-سنيةفيالأولالمحصولو!تج،العامفيمرتين

ففيالثافيالمحصولأما،الماضيةالنةبراعممنالمف

لصنعوقضغط!فالماروكانت.الأهموهوأغسطس

وابلح-ايينويكل.ذلكبعدلتتخدمنهاأتراص

غذاءفيللكررئيابصبؤا-فيصاالحكرنةلارتفاع

لجة!لأغراضتستجدمالتينأقراصكانت!،)صرائلبنى

خذوا5:النبي)ضعباءفالحث،الملكحزيخامحلاجفيح!ث

مل)2على!*الدبل،.فبرىء،وو!يوهافأخذوما،تينقرصى

تاقطمويهةأشجار-كألتين-الرفانوأضجا)

،جد!دةأورافاعامكلفيضهر.أيريليوتطرح،أوراصا

إلىإلاالرئانضجرةتحتافيولا.لامعةاللونقرمزيةودراعم



عةراز

تجمع.حيثسبتبمضهرفيالماروتنفج.العنايةمنالقليل

حسبالرئانجممعتتهيالسنريةالزراعيةالدورةوكانت

تواكبالدينيةالحباةفكانت،جازرنققفيوردالذىالجدول

تقرلئا.الزراعيالتقويم

الماثة::مادشا

مع،الرعاةمنكجماعةالموعدأرضإسرائيلبنودخل

راعئاكانالذىإبراهيمأيامإلىترجعتقايدمنبهاحتفظواما

فترةتضواكنعانأرضامتلكواأنوبحد.13(،نكمتقلأ

الماضهظلتوقد،الزراعةحاةالىالرعيحياةمنالانتقالفي

وأ!مت،الاقتصادىالنشاطعناصرمنعنصراحالأىعلى

كبيرتمكانفقد،أصبا!لعدةللثعبالحضارىالمزاجفي

أصمأللرعىجذافاشاكانولكنه،زراعةبلاالأرضمن

منبحاجتهمال!كانتمدالماشهتكنلمو.ا(1:عا1،ا:ا6

بل،فب!للدخلمصدزالهمبالنبةوتبهل،ايوجات

ذبائعتفديمتتلزمكانتالعبادةطقوسأنأيضئاالواضحمن

عب،ه8:امل)الهيكلفيأوالاجماعخيمةفيسواءحيوانية

.ا-22(9:8

تمل)مرائيلفيالمألوفةالمتأنةالحيواناتوكانت

الجمالوكذلك،والكلابوالحميروالأبقاروالماعزالأغنام

تكنلملأنهابهايحتفظأويربيهاعادةالفلاحيكنلمولكن

،المستقرةللحياةبالنبةالاقتصاديةالاحبةمنلهفاسبة

الصحراءوبدوالتحارسوىالجمالقلكيكنلمولذلك

،خاصاتجارذاتجواناتكانتالخبلأدويدو.الرخل

الفلاحينمحظميقدرلاوالأبهةالفخفخةتجيلمنتقرفكانت

الفرصانركوبفيأصاشات!تخدمايخلوكانت.اقتنائهاعلى

حيواناتفكانتالحم!أما.الملكجث!فيالمركباتوجر

كثرفيمجدث؟وحاصلاتهالانانتحملفكانت،الحمل

الربأنتنىلاالتيالأمورومن.الآنالركففيالقرىمن

:21)تأتانعلىراكئاكاننتصزاأورضليمالىدخلحين

والحملالحملحواناتمنواثيرانالأبقاركلأنت،ه(

ونحتلفوالعزاتةوالزحافةالمحراثتجركانتحيثالثاق

الذبائح،تقديمفيأ!ئاتستخدمكانت؟،الزراعةأثوات

الحالهو؟اللحمأوالبنلإنتاجأساضائرئىتكنلمأنهاو!مو

.الآن

القديم،فيإصائلفيعدالمواضىأهمفكانتالأعامأما

التكو!صفرمنالأولىالصفحاتفيكهاالحدثوردوقد

ذاتالقموكانت.:2(4)تكللتم،راعاهايلاكانضد

مالأن،الآنهيع،الرعاةلدىالمنضلةهيالسمينالذ!ل

كرالرعيظروفتحملمنككها،ذطهافيدهونمنخزنه

مصادرأفضلالضأنوكان.الجفاففمولخلالالمستفرة

فيولنا.الملابىنهوتسجئنزلصو!اكانكا،اللحم

زغل

القطيعوكان.53(ش)1الذبائحفيألجهاتأكيدإلىحاجة

،منتجا!بعدةالراعيتمدفالماعز،الماعزمعالببميضمعادة

الحياموكانت،الخثةالملاب!لصناعةوالمرباللحتمقمده

فيحمصررتقليديةخيائاالماعزاشرمنالمصنوعةالرداء

والرعاةالبدوعندم!تخدمهزال!وعا،المقدسالكماب

التىالزقاقصنعفيالمتخدمةبالحلودتمدهكانت؟.الرحل

الماءيخهايخقلأو،الخمرفيها!كزذأو،البنالراعىفيهايحفظ

عدجذامفضلةكانتالزقاقوهذه.الوائلمنوغيره

بشب)صائلفيجذاكثيرةوالماعزالغنموكانت.الثعب

لتكتحصلأامصرفهي،هناكالرعىلظروفالكبيرةتحملهاقوة

والخيل.الأبقارمنالظروف

العلاقاتتصريرفيالرعىوحياةالقمتربيةوتستخدم

وهو،كرا!االربوبين-كغنم-الببينالروحية

،الرب:وجماعةأفراذابشعبهوعناتالربلرعايةرائعتشبيه

ماهإلى،يربفنىخفرعراع"في.ضىءحرزلطفلاراعي

والراعي،الصالحالراعىهوأنا23،9()عز.!..يوردفيالراحة

.ا:ا-17(.)!وحناالحراف..!عننفسهبيذلالصالح

:قامزر

:لثرعالربوقال.القصيرالرعأوالحربةهرالمزراق

)يئىأدفعهالمبيدكلألطعاينحوليدكالذكل!المزراقهـمد

إكاتالفلطنيجياتأنالكتابويذكر.26(او8:8

ومزراق،رجليهعلىنحاسوجرصقا...حرضفئادرغالابئا

رمخابحملكانأتأى،6(:هو17اصم)محعيما!بيننحاس

فيوالكلمة.26(:93:2341،أيوب)انظرظهرهعلى!علفا

))رمياإرعأإلىأيفئاترجمتوقد،"يهدرون،هيالمبربة

)6:23.

)زع!

:نازعو

ر!بنيمنرجلاسموهو،،أمضطربمفاهعبرىاصم

.ا:42(أخأ36:27(،)تكالحورىصيرنسلمن

)زغ!

ؤكل؟

المعدنبصهرئزالوالتىالمحادنفيترجدالتيالواثيوهو
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لالففةالمقدسالكنابفيعادةالزكلويرنبط.بالناروتقية

.22:18(حز2،وها:22)ش25:4،26:23،)أم

المرنم:فيقول،الأدرللفادرمرامجازا"الزغلأويتخدم

يقول؟.1(9119:1)مز،الأرضأضراركلعزلت)كزغل

زغلأ)سرائلمتلىصار)ف:افيلحزقيالالىب

ضة5:الحكيمو!قول.(91و228:1)حز!فضةزغلصاروا

الثرور"والقلبالمئوقدتانالثفتانهكذاضقمة،قغيزغل

.26:23()أم

)زف!

المقدسالكتابفيوتتخدم.الحبريةفياللفظبنف!وهي

اثقية،الهدروكربرناتمنأنراععلىللدلالةكلماتئلاث

،اا:.4ا:3،اأنكواختر!،6:14(،نكاقار،وهى

منوليى.9(34:)ش2:3،أخرزفت،وه،2:3(خر

علىتدلجميفا!ي،مهاكلمةبكلالمقمودبيناممييزاليسصر

معوالكربونالهيدروجينمنتتركبلزجةصرداءمعديةمادة

الرواصبوهى،والكبرتوالنيروجينسنكجينالقيل

فيوتوجد،الحامالترولتقطودلاتعنالجخلفةاالقبلة

كثافة.الأقلوالموادالوأثلونطا!ريبخرنتيجةالطبيمة

جزيرةفيفدائا114مساحةتفطىالزتمنبح!ةوتوجد

الزفتيوجدكا.الجنوليةأمريكاثواطىءمنبالفربتريخداد

فنزويلا.فيمابهةمجوة،توجد؟المبتالبحرمنطقةفي

قدالبابلونأنالمؤرخينمنوغرههررودوتذكروتد!

أنهممنايكو-فىسفريزيدهماوهو،البناءقاستخدموه

الطين،مكانالحمرلهموكانالحجر،مكان)اللبنامتخدموا

ا:3(.ا7لك

منالأو!الرقفيكئرةالتروليةالروابوهذ.

العصرسوالعراق!انفيفتوجد،نحتلفةجولوجيةعصور

وفي،الطاضيرىالعصرمنوالبحرينالكوتوني،الترتارى

الحصرمنمصروفي،الجوراسىالحصرمنافسعوديةالعرية

ضواطيءامتدادعلىوبخاصة،الإ-سجنىالعصرالىالكربوفي

السريس.خليج

خارجومن"داخلمنالفلكعللىأننوخاالربأمروتد

وعدما.جدرانهمناياهتتذلالكى6:14(7لكبالتار،

هرب،وحلفلاله!ومملكعلىوحلغاؤهكدرلعوصزحف

"كانالذى،الديمادقفيوسمطوامعهومنسدومعلك

موسأميوكابدطلتوتد.(ا.:41)تكأكثرةحمربارآفيه

زفس

ببنووضقه،يخهالولدووضعتوالزفتابالحمرالبردىعفط

)يه.الماءتربمنلتححيه2:كا()خرالنرأحافةعلىالحلفاء

سرفبأنهاقيالبحرشر!في"أثوم،الي)ضحياءوكذر

ععلأ،زفئاأرضهاتصوو،كبريئاوترابهازكاأغارهالتنحو"

الطرففيوعمورةلسدرمحدثبمايذكرنامما،9(34:))صق

الميت.لبحرالجنوفى

الموادوصناعة،الفرقرصففيالآنالزفتويشخدم

،المطاطصناعةرفي،والطوحالجافيفيللرطوبةالعازلة

وغيرالبر!اتوصناعةالأناببوتغطية،الطوبمنوأنواع

ذلك.

:نزفرو

النخمعلىبلدةاصموهو،"راثحة،بمعنىأرامياعملعله

"زعفرانة،هىولملها.34:9()عددالموعدلآرضالشمالمي

.حماةمنالرقيالجنربإلىوحماةحمصبينالواقحةالحالية

:(سزو-كهروؤ)زذس

عداجوقي!وبفابله،البونانينعندالأولمبآلهةكبص

)أفطوك!الملكارسل5.م.لى168عاموفي.الرومان

آباثهمضريحةعنررتدواأنالهودلضطرأثاضيخا)لفانوس(

-اعلىومجعلهأورشلبميكلولدن!،اللهضر!ةيتبعواولا

مؤوى"زوس،31علىجرزيميكلويجحل،الأولميازوس،

فقامت.(2او:6مك)2باء،غركانواالموضعأهللأنالغرباء

المكالى.!هوذابقيادةأنطيوكسضدالهودثورة

ورأت،لرةفيالمقعدالرجلبولسالرصرلضفىوعندما

الآلهةإنقاثلينيكأويةبلغةصوتهمارفعواذلكالجموع

وبولىزف!برناباكدعونفكانوا،اليناونزلوابالاستشبهوا

الذيزنركاهننأق،الكلامفيايقدمهركانإذهرص

معالأبرابعدواكايلبئرانالمديةقدام)هيكله(كان

وبرنابابرل!اسظاعوبالجهد.،يذبحأنكلبدوكان،الجموع

:ا4)أعاللهبكل!ةوبشراهم،الأباطلهذهعنيمنحوهمأن

وبويهىه"فليمونقصةفيأططيرهمفيجاءوقد.2(هـ.

اضافتهمايقبلولمالأرضفيقجولاا.اكاناوهرصزفىأن

أهلولعل.الآلهةرضاءلالااللدينوبركيسفليمونسوى

الآلهة)كرامفيوبوكب!فبمونحنويحذواأنأرادوالنرة

ظم.حب

دعتبرصكان،الأولمبجبلفيضخمتمثاللزفىوكان

المحابد،اكبرمنأثينافيمبدءوكان،العالدنياعج!ب

وكانوا،الجديدالعهدعصورفيالانتشارواصةعبادتهوكانت

والغنم.الثوانمنذبائحلهيفدمرن



أزقة-ققاز

)زق!

ؤقة:أ-ققاز

الربويقول.نافذغرأونافذاالضيقالطريقالزقاق

؟بالبوققدامكتصوتفلاصدقةصنعتأفشى!!سوع

)متالناسامنيمجدواكيالأزقةوفيالمجامعفيالمراؤونيفحل

.يفحلونجماويفاخرونإلأمكائايتركونلا3أأى،6:2(

عاجلأاخزج5:لحبدهالبيتربيقرل،العظيمالحثاءثلوفي

.دونمكائاتتركلاأى2(41:1الروأزفتها،المديخةضرارعال

بعدالجنمنبطرسالملاكأخرجوعندما.تذهـإليهأن

واحذازقافاوتقدماهـخرجاذاتهشالحديدبابلهماانفتحأن

.1(:.ا2)أع،الملاكفارتهوللوقت

المستقيم:الزقاق

اليهابفيبالاسمذكرالذفالوحيدالئارعأوالزقاق

عناصتقلتوالتي،صوريةعاعحةدمقفيوكان،المفدس

فيعررآحايحكمهاوكان،لقيلالميحصلىبعدروما

مناياصعالأصحاحفيالمدونةالأحداث!اجرتالتيالقرة

فيهيقيمبيتالسثارعهذافييقعوكان.الرسلأعصالسفر

دمشقفيالمستقيمال!ثارعمدخل

ؤكر!ي

لاقاهأنبمد،يوذااعهرجلعلصباالطرصوصىشاول

أحد-حنايخاالربأمروقد.دمثقالىالطريقلطالرب

بالأمر،حنانيافصدع.إيهيذبأن-دمقفيايلاميذ

فكان.واعندوقامفأبصرعل!يدهووضعضاولإلىوذب

برلىفيهتجددالذىالمكانهوالمتيمالزقاقفيالبيتذلك

"أماماحمهيحكلمحازاإناءلهيكونالربدعوةوتجلالرصول

.ا-22(ة9)أعا!رائل،وبنىوملوكأم

المشتياالارعالاصمبذاضارعدثقفييوجدزالوما

حتىالنربالىللمدتالثرقيالبابمنيمدصقضارعوهو

ولكن.الثهرةدمثىأصاقأحدبهويقعالمديةقبيصل

ضاوليخهقيكانالذىالارعنفىبأنه!بزمأننصتطيعلا

كانتوان،الئيرمنالكثيرالمدينةعلىطرأفقد،الطرسوسى

الرومافي.الحصرمنالمالىبعضبهتزاللا

:ققافي-قفي

الماءلحفظوي!تخدمضعرهيجزالجلدمنوعاءالزق

الأخص-عل-ي!تخدمونإسرائيلبنووكان.وال!و،لل

.والجمالالثرانجلودأيفئااصتخدموا!.والغنمالماعزجلرد

الجلديطوىئم،وأطرافهرقبةقطعبعدلحنايةئلخالجلدفكان

الو-سالجلديدبغثم.الحيرانكلكنيخلخأنالىالرقبةعندمن

محكئا.ربطا،الرتجةعداما،الفتحاتكلوتربط،الثعرمنه

الزقاقزالتوما.وحفظهاالصوائللحملصالخايصبحوهكذأ

منوكرهاللبنوحفظالماءلنقلالقرىمنالكثيرفيت!تخدم

صم01،3:32:81،2اصم،13و4؟9يق)انظرالرائل

.(31:21إرميا:911،83ص،ا:61

لأنقابلأضيفاويصبحوييبىالجلديتمددوبالاضعمال

الجديدةالحمرمثلفيي!رعالربيفيهكانماوهذا،يق

التخمرفيتستصرالجديدةفالحمر9:17()تعتيقةزقاقفي

فتثقللتمددقابلةتعدلمالعيقةالزقاقبيما،حجمهاو-فىداد

الخمر.وتمكب

)زك!

:يزكر

اصم:وهوثهور!5أوهـمذكور،معناهعبرياسم

.8:91(أخ)اكميأبناءمنبنيامينىرجل)1(

.8:23(أخ)1ضاشقأبناءمنبامينىرجل)2(
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يازكر

.8:27(أخ)أممروحامأنماءمنبنياينىرجل)3(

ليبخيامينفيعلىوكيلأروئلاينهكانبنيامينيرجل)4(

ا:9(.ا)غنحميازص

أورضليمفيصكنواممنبخوهكان،آصافنلمنلاوى)5(

هوأنهوالأرحج،ا(9:هأخا)البيمنالمودةبمد

والمسى،:35(أ2غ25:2،أخ)ا"زكور،نفه

.(11:71)غأيفئا،أزبدى

الذىضلويثأبووهو،مو!بنأليعزرنسلمنلاوى)6(

قدصاالتيالأقداسخزائنجميععلىوإخوتههوكان

.26(و2ه6:2أخا)الملكداود

للرأولنونرئئاأليعزرابنهكان،رأوبيننحلمنرجل)7(

.27:16(أخ)االملكداودأيامفي

،للرب)متطوغا(مدئاعصسياابئكانجهوذامنرجل)8(

.17:16(أخ)2بأسجبارألفثنامحهوكان

عاهدواالذ!نالجاترؤطءأحدألشافاطابنهكانرجل19(

بهوذاعلىملكاأخزيابن!وآشلوليةالكاهنيهوياداع

-.ا(23:خ)2

بيننثبتايىالحربفياضترك،أفرايممنجبار1(رجل0)

فقتل،جهوذاملكوإحاز)صاثلملكرمليابنضح

ثافيوألفانةالبيترئيىوعزرتامالملكابنمصيازكرى

.7(و28:6أ!)2الملك

نحياعهدقيشوعبنيوكاقيمأيامفيأيايتمن1(كاهن1)

.ا:17(2)غالنىمنالحودةبحد

التربةفيويكب،لاوىبنقهاتبنبصهارأبناء1(أحد)2

"زكرى،اللفظنفسوهو2(6:1)خره"ذكرىالعربية

الحبرية.في

زكريا:

اصموس،يذصارب5أوتعر،)يهرهمفاهعبرىاصم

اثنيننحرعلىيطلقجثالمقدسالكتابفيالورودكئير

اصم:صر،شخمئاوئلاثين

تنكيخهكزاالذىالوفتقرأوبينصطرؤصاءأحد)1(

.ه-7(:5أخا))صائلفبا

بوأئاوكان،لاوىبنقهاتفيمنمثلسيابنزكريا)2(

أخا)الملكداودأيامفيالاجماعخيمةمنالمالميلباب

.(41و9:1،2:262
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أخ)اجحونفيسكن)سراثلىأوليحوئلبنزكركا)3(

.ا؟(8:أخأ))زاكر،أيصةو!ي،35-37(9:

داودعينهمالذيناللاو!نمنالثرانطبالربابالمغنينأحد)4(

الذىمكانهإلىالعهدتابوتبإحضاراحتفالأللغناءالملك

وأصبح2(0او8أو4و:3ا5أخا)أورضليمفيلهأعده

وتشيحوالحكرالذكير"لأجلالربتابرتأمامخادئا

1(وه61:4أخ1)إصائل،إلهالرب

اللهتابوت3أمادالأبواقنفخونكانواالذكالكهنةأحد)5(

.أ:24(5أخ)اأدومعوبيدبيتمنإحضارهعند

داودأيامفياللاويينوأحدفهاتبنيمنيشيابنزكريا)6(

الذىنفههوأنهابحضويظن.2(24:هأخا)الملك

.)4(فيذكرهصبق

لا:كط،بنمرارىنلمنلحومةالرابعالابنزكريا)7(

.1(261:أخأ)الملكداودعهدفياليوابينأحدوكان

من!ىسبطلصفرئي!ئاهـيدو،ابنهكانالذكطزكريا)8(

.21(27:أخ)االملكداودذمنفيجلحادني

الملك-جهوشافاطإلهمأرسلالذينيهوذارؤصأءأحد)9(

ومعهميهوذامدنفييمئمواأن-لملكهالثالثةالسنةفي

ضريعةضرومعهميهرذافيافمقموا،اللاويينبمض

أخ)2الثعب،وعلمرايهوذامدنجميعفيوجالواالرب

.:7-9(ا7

روحيخرئيلابنهعلىحل،آصافبنيمناللاوينأحد1(0)

لكى،يهوضافاطالملكعهدفيالجماعةو!فيالرب

علهمأتواالذكأالموآيينمواجهةفيالربباصمكجعهم

بسببترتاعواولاتخافراالا:لهمقائلأ،عرمرمبجيق

لله،بللكمليتالحربلأن،الكثرالجمهورهنا

.1(اوه0:24أخ21

عدمايورامأخوهفتلهوفد،الملكصهوشافاطأبناء1(أحد1)

.21:2-4(أص!)2العرثىعلىأباهخلف

جهوذاملكيرآشعهدفيالكاهنيهولاداعبن)12(زصيا

يهوثبةابنفهو،16(او24:ه22:ا-12،أخ)2

الملكعمةابنزكرياكانوعليه،الملكأخزياأخت

الحبارتدأن،يهولهاداعموتبحدوحدث.روآ!ق

يهر!اداعبنزكرياالربروح"لبىحتى6الربعن

!ول)هكذا:لهموقالالمثمبفوقفوقفالكاهن

لأنكم.تفلحونفلاالربو!ا!اتتحدونلماذا:الله

لأمربحجارةورجموهعليهففننوا.ترككمثدالربتركتم

المعروفالملك!وآش!ذكرلمو.الرببيتدارفيالملك



ياكرز

13(

141

15(

16(

17(

مرتهوعند.ابخهقنلبل،ممهأبوهيهرياداععملهالذى

24:.2-22(.أخ)2أويطالبيظرالرب:قال

الربقصدهالذىهويهرياداعبنزكرياأنوالأرجح

علكمص!أقلكىا:والفرجينللكتبةبقوله!رع

الىالصحديقهابيلدممن،الأرضعلسفكزكيدم

والمذبح،ابخكلبينخيموهالذىبرخابنزكريادم

يرعفالرب.أه(ا:ألوأ!ئاانظر23:35،)مت

المقدسالكنابأعفارأولفيذكرللبرضهيدأوليدكر

الكتابأضارآخرفيذكرضهيدوآخر،:8(4أتك

الثافي.الأ!امأخبارصفروهو،المبركةالترراةفيالمقدس

عنماتالذىلهوياداعحفيذاكانزكرياأنوالأرجح

كانزكرياأباوأن،ا(24:هأخ)2عائاوثلالينمائة

.جهوياداعبنبريخااسص

للحلكصالخاميزاكانالذىاللهبخاظرالفاهم(زكريا

26:أخ)2هذازكرياأ!امفيناجخاالملكفكان،عزيا

أباهخلفالذي،إعرأهليلملكالالطوربعامبن(زكريا

هذالىيخ!اخاضابحثالهوصنفردا:92(،4مل)2

الجث.

)أبية،أو2(:18مل)2هـألى!لأمهحزصاالملكجدزكريا(

.1(ة92أخ21

فيحزقياالملكعاونراممنآسافبخيمناللاويين(أح!

.1(ا-ه92:3أخ)2الرببيتتطهر

أضهدهمااللذينالأينينالاهدينأحديبرخيابنزكريا(

امهرابنهبمولدالبوةعلى-الرببأمر-النبي)ضعياء

:8))شبهئحبلأنقبلمنوذلكبز،حاشضلال

عاليهالمذكورنفسههوهذازكرياكونوقد.ا-4(

.)16(في

الذينالرجالعلىأضرفواممنلاوىبنىمنالقهاتنأحد)18(

.(4:321أخ)2الملك-سضياأيامفىايكلبترميمقاصا

لهمقدمالذفى،يوضياعهدفياللهيترؤصاء)91(أحد

.35:8(أخ)2الفصحلعملالتبرعاتالرؤساء

ومحهرجعوقد،ضكيابنيمنفرعوشبنيمن2(زكريا)0

عزرامعبابلمنعثكلتهمنوحمونمئةالذكورمن

.3(إ8)عزأرتختاالملكع!دفيالكاهن

منوعثرونثمانيةوسه+رجعوقدبابايبن)21(زكريا

ارتحشتاعهدقعزرامعبابلمنعئصتهمنالذكور

.1(ا8:)عزالملك

الملكزكريا

المكانفيالرأس)دوإلىعزراأرصلهمالدبنالرؤساء2(أحد

لتبخدامليأتوااليموإخرتهادولإقناعكفياالمسمى

(02)فيالمذكورفىأحدكرنوتد.1(8:6)عزالله

بماليه.(12)أو

زمنفيأبخياتبناءتزرعراالذكأعلامنجيمنزكريا2(

غمكبقمقربيننحائهملإخراجأيدبهموأعطراعزرا

.:26(ا.)عز)ثمهملأجل

الكامنعزراركاعنافيعلىوضواالذلىالكهة2(أحد

هوكونوقد.8:4()غالربشر!ةسنر!رأوهو

بعايه.2()2فيالمذكور

صكنالذى،جهرزابنفارصبنيمنأمر!اين2(زكريا

اليمنالعودةبحدالرؤصاءمعأورضليمفيعثاياحيده

.4(:11أغ

منباروخبنسياأ!فمن،الثيلوفيبن2،زكر!ا

أورضلبمفيسكنواالذ!نالرؤصاءمن،أصافارصبني

.ا:5(ا)غإلبيمنالمردةبمد

وروحامبنعداكاأسلافمنملكيابنثحوربنزكريا2(

.11:12()غنحمياأيامفيالرؤساءمن

!رياقيمأيامفيالكهنةمنعئوعاثلةيمثلكانالذى2(زكريا

بنزكرياهوأنهوالأرجح.1(:216)غالكهنةرئيى

.(يلىفيما-بالخاصابحث)انظرال!بريخا

)خوتهيقودكانالذىآسافبنيمنيوناهلانبن2(زكريا

غأنحصيازمنفيأورشليمأسوارتدضينعندالمغنينمن

.36(وا:235

تدضينكدبالأبواق!ربونكانواالذ!نالكهنة3(أحد

.4(21:1)غأورضليمأصرار

خاضائخالهوسننرد،عئربنبرخيابنالنبي3(زكريا

علط.فيما

فيطخاضاثخالهوصفرد،المحمدان!وحناأرزكريا3(

علط.

الملك:زكريا

دءمنعثرالرابعالملكاثافيكلبحامبنزكر،وهو

وقد،كاهويتمنالرابعوالملك،الم!لكةانق!امبعداسراثيل

زكريايملكلمو.:92(ا4مل)2ضبفورصبتةالامرةفيملك

ولا+علأ!ئايل!فيولكنه،فخبالأسباطالحشرةعل

كىفيالحرزكزناعصلوتد.أبوهعلبااتجولىايىدمق
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المعمدان-!حناأبوزكريا

ياهو،لجدهالربوعدأولهما:انذارانأمامهوكان،الرب

يخىفيصتيمهومابمملأحتأنكأجلامن:لهتاسلأ

الجيلالفأبناؤك،أخآبلتضلتبقبيماكلوحب

وثان!ماء3(01:0مل)2اصرلاشل،كر!عليجلونالرابع

وربحاميتعلىأقوم5:اببيعامرسفمعلىالربقالهما

بنضلومعليه)خنإذفعلاتمماوهو،7:9()عاباليف،

ذلك...عنهعرضاوملكصتهالبأماموضربهيالى

يجلسونالرابعالجيلبنوقائلأ!اموبهكلمالذىالربكلام

مل)2كان،وهكذا.إصديلكرصعلىلك

الرابعالجيلهوهـبمامبنزكر!اكانضد،ا-12(أ:.5

لياهو.

:انالمعملىيوحناأبوزكريا

الفرقمناثامنةالفرقةوهى،أبيافرقةمنكاهئاوكان

الكهنةهارونبنيالملكداودإل!اقماييوالعركنالأربع

بناتمن-ألبصاباتوامرأتههووكان.(ا.أو:42أخا)

وصاياجمغفيسالكيناللهأمامبارينكلاماكان5-هارون

أليصاباتكانتإذولدلهصايكنلمو.لومبلاوأحكامهالرب

.ا:ه-7(الرأيامهما،فيتئدمينكلاهماوكانا،عاقرا

الى!دخلأنالضعةاأصابت،فرخهنوباتإحدىور

مذبحيمينعنواضاالربسلاكلهفظهر..و!خرالربيكل

لهوتلدضحبلامرأتهبأنوبره،1(1:هـاالوابخرر،

أمهبطتومن...الربأمامعطئاايكون،!وحنايسيهابئا

.م!تمذا،ضعثاللربيهيءلكي...القدسالروحمنءيملى

بالخرسأصابه،ذلكحموث)مكاندضكهزكرياأبدىولما

-62وا-22ا:3الويوحتاختانيومالىصائافكان

حبالثامنايومفييختوهأنوأرادواالصبيولدولما

يسىأنأمهطلبت،ألهاص!عيهيطلقواأنوأرادوا،الوصية

نأرويدماذاألهإلىاأومأواثم،أترباؤهافاعرض،كلحنا

الجميع،خعجبيوحنااحمهظئلأوكنبلوخافطلب.يسى

امتلأو)ذ.،اللهوباركوتكلمولانهفمهانفتحالحالوفي

لشعبهالربخلاصعنالجميلةبالانردةترنمالقدسبالروح

.)ا:67-97(لوقا)نجيلفيالمجلة

الومريمللحذراءالقرابةبصلةتمتأمرأنهأبصاباتوكانت

الملاكبثارةبعد-مريمالمذراءذهبتوعندما.ا:36(

الجينارتكض،أيصاباتعلىوصلتزكركامتالى-لها

واصرختالتدسالروحمنواتلأت،أيصاكاتبطنفي

ثمرةهىومباركةالناءفيأنتباركةوقالتعظيمبصرت

للتيفطوفى...القررأمتأقأنهذالىألىذن.بطنك
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النبيؤكريا

.4(ا:93-هالو"الربقبلمنلهايلمايتمأنآشت

النبي:زكريا

العظيمانبيوهو.ا(:ا)زكعثوبنبرخيابنزكرياوهو

معاصزا،كان،البابلىالسبىمنالعودةأيامفيالربأقامهالذى

بنوبثحوع،البيمنللراجمينالياصىالقائدلزربابل

3،4:6:ا،)زكالنىوحجي،الكهنةرئشيوصاداق

.2(أو5:عزا،6:ا

عائيهورجعت،كهنونيةعاثلةفيبابلفيزكرباولدوقد

الملكأصدرهالذىالأمرعلىبناءبابلمنألفاخينمخومع

ماتبرخياأباهأنول!دوق.م.536فيفارسملككررش

عئو،بنزكريا5وكياعزراضرىفيئسمى)نهخىصغيزا

ا:2،4غ5،1،6:14:عزرا)انظر"عذو،جدهإلىمنوئا

وهو،ونبئاكامئاوحزتيالإريامثلوكان.ا(:ازكمع61

بينثديدتمارضفاككانأنهمنالبعضفىعصهماينفيما

الحدمتين.

خدمتهبدأعندماصغيراكانزكرياأنالمفرينبعضوووى

كانآتحديدالإشارةهذهمنيمكنلاولكن،2:4()زك

المظيم،"المجمعفيعضؤاكان)نهالردىا!قليدويقول.عمره

الهردوتقاليدالمقدتالكتبو!يانةجمعتولإنهيقولونالذى

البابلى.البيبحد

الثانيةالسنةفياثامنال!ئهرفيخدمتهزكرباالنبيبدأوقد

فارسملك.م.(ق521-485)هشابسالأوللدار!وس

)انظرلحدمتهالنبيحجيبدايةمنثهرينبعدأىا(:أ)زك

وكانتق.م.052عاملطخدمتهبدأأنهأى،ا(1:حجي

الهيكل،بخاء)عادةعلىالئعبتشجيعحجيوخدمةخدمته

مدةكانتآنعلمولا.الم!تقبلفيالأمةرجاءو)علان

الرابعةالسنةهونجرتفييذكرهتاريخآخرأنفمع،خدته

بخاء)تمامئاهدأنهالمرجحمنلكن،\()7:الملكلدار"سس

نجواتهأنولابد.ا(اوه6:4)عزبسنتينذلكبحدالهكل

ويقول.الأولىرؤاهمنشواتبضعبعدجاعتالأخيرة

قرعاودفنالهودكةقوماتطوبلآعاش)نهالردىالتقيد

.اليوتروبوليى،/5عنبالقربحجيالبيمن

زكرباوهالنبىمذاببنالخلطعدم-الأرجحعلى-ويحب

العهدفيالحهداءكآخركوعالرليذكرهالذىبرنجا،بن

ماتالنبىزكركاأنفلو.اه(ا:الو23:35،)تالقديم

فيذلكإلىتلميخاولوالأقلعلىلوجدفا،البيبعدضهيذا

كانالربأنالواضحومن.ملاخيأونحمياأوعزراأسفار

.2(240:أخ)2يو،داعبنزكر،الىيثكل



لسفرا-زكريا

تاريخمنحرجةفترةفي!فدمتهزكر!االنبىتاملقد

عرصومهأصدرتدالغارصىكورشالملككانفقد،)صرأئيل

الىبابلمنوعاد.ق.م.(538536،بين)فيماالثه!

2:46-ا:ا-4،)عزالمبيينمنألئاخميننحوفلطين

أورضليمزالربهيكلبناءلإعادةالحماسةملأ-وقد،65(

فيايكلأساصاتووضعواالعملؤوئرعوا،البلادوتعمو

.3:هـ13()عزق.م.535منالافيالشهر

عليهمأنكرولما،الصلقيثاركرهمأنالامرورنوأراد

بدأوا،اصأئيلآباءرؤوسوبقيةولوعزربايلزلك

فيحتىالعملعن!تاسمفيونجحوا،مقاومةأثد!قاومرنهم

لمدةمعطلأالعملواستمر.ا-ه(:4)عزنفكورشأيام

)هتاصبى(الأولداريوستولىأنالى،سنةعشرةأربع

لحثالنيينوزكرياحجىالربفأتام.م.ق521فيالرش

زربابلبقياددقضوا،جديدمنالحملفيالروععلىالشعب

أورضلبمفيايكللبناء!وصاداقبنوبحوعضألتئيلابن

جاءولكن.2(5:او)عزياعدونهما،اللهأنجياءه،معهما

عمنيألونهمورفقاؤهماوشتربوزناىالهرعبرواليتتاىالحم

الحمل،عنروقفوهملمولكن،السورو!!لالبيتياءأمرهم

فأمر.الأمريتوضحرنهالملكدار!وسالىرعالةأرسلوابل

ووجدواؤالأضاريتفيضثوا،الأمرببحثدار!وس

أعدرهالذىالمرصومفيهمكتوئادرخامادىبلادفيالقصرأحمثا

داريوسفأمر،أورشليمفياللهلتجهةمنالملككوركأ

ب!ل3وكرصالهودعنل!نعلواأنورضاعهتتناىالملك

وموادمالعناليهمجتاجونبمايمدوهموأن،اللهييتفيالحمل

.1(5:6:64،.)ص

ذ)،المئكلةمنجزعاكانتالخارجةالمعوقاتولكن

العوائق،تلكفيرأواالذ-ش،الثبموقففيتغصحدث

اليمأرسلالربولكن.المملمواصلةكليدهملاالربوكأن

.البناءاستك!العلوحثهملتودخهمالنيينوزكرياحجي

الثالثالومفياليتاكمل5وهكذا.خدبتهماالرب!وبارك

)عز"الملكدار!وسملكمنالاد!ةالنةفيآذارضهرمن

للضببحلنزكربايدأذلكوبحد.م.ق515فيأى6:ها(

وحكمهالميامجىءقيللشبالله!دهاالىالحطمةالأمور

اميد

زكريا-السفر:

عللقالتيالأنجازبينعر.الحادىالسفرهوزكرياصفر

المهودتيبجمكاعر،الاثني5أو-الصظر،هـالأياءعلها

لا:و!هأصلؤبه:أولأ

هذاعلىالبغضأطلق،الرؤوىالأصلوباستخدمالنبىلأن

لسفرا-يازكر

باللاكةالبرية)علاناتهوتتميز.القديمالعهد"رؤيا،اسمالفر

رؤىمنأسلوبهعويتنر.الأنبياء،"موجزليسمىحتىوالإيحاز

.باضرة)علاناتإلىرمز!ةصورالىنجوكة

عن-وحديثاقديئاالحلحاء-منالكثرونعئرولقد

فذكر.غحرضمن!كوطهماببالنرهذاتفحوصعوبة

والنبواتالرؤىكوربريتطيعونلاأنهمايهودالمفسرون

سفرايعنبروسداهلحتفيوهو.السفرهذاكملهاايى

مائا.

الا،بالفرجاءماكلتفيرالهلشلي!أنهورغم

"خلاصة)نهعنهلوثرطرتنفيقول.أهمبتهمنيقلللاهذاأن

يتناسبممااممرالمسباعننجواتمنمجوكهفماالأنبياء،موجزأو

ووضوحهاالمساعنالنبوإتكزةفييفوتهفلا،حجمهمع

.)ضحياءضرصى

محةوكذلكللحياالأولالمجىءنجواتهفيزكرياوياول

!كراعخدتهوعن،متواضغاودخاجمبئهعنفينكلم.الثاق

ىأ،!رفقته"لرجلالآباللهوضرب،لهورفضهم،لئبه

عودتهعنثم.القمتبددمنذلكعلىترتبوما،لهالمعادل

واقات،الأمبينللسلاموتحععه،اليهالراجعشعبهإلىمجدفي

عناببواتمنذلكوغ!ء،الأرضعلىالمباركالألفيملكوته

.الأخيرةالأز!نة

السفر:محو!ات:لائا

يثملصنهصاالأول،قسصينالىزكريانبواتتقسم

ىأالسفرباقييثملوالثافي،الأولاننبةالأصحاحات

زضهمن!دأمنهماتموكل.الأخررةالستةالأصحاحات

البيد.المسنقبلإلىويمتد

رصائلثلاث،الأولىالمافةعحاحاتالأضمن1()

مختلفة:أوتاتثلاثةفيالنبىأعنهامتيزة

منالثامىالثهرقزكرياالىالربكلمة،ا-16:)1(

شقتأنهاأى..(.مق052)أيالملكلداريوسالنايخةالنة

عامةمقدعةعنعبارةوهى.ثهوربثلاثةتتهاايياببرات

القديمالعهدفيالدعواتأقوىمندعوةعلىئحتوىللفر

الله.الوالرجوعللتوبة

تتىليلبةرؤىئمافيمنسلسلةوهىا:7-6:ها،)2(

منوالحثركأالرابعاليومفيزكريارآهاوقد،توجبخظر

بعدأى،الملكلدارروع!الثانيةالنةمنعشرالحادىالثهر

)حجيالربيكللباءالأصاسحجروضعمنتمائاضهرين

تشجيعالرؤىهذهمنالهدفوكان.ا:7(زك2:18،

الدروسفهائتعلم،رؤىثمافيوهي.اللهيتلبتاءالضعب0

ا.لآنية:
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لسفرا-زكريا

نهاونعرف:7-17()1الألرانافنلفةالأفراسرؤ!ة

مجغا؟الربلهمفبقرل،لهمورعاينهبث!عبهاللهعنالأ

!ولفيها!ىفيتيبالمراحمأورضليمالىرجعت"فد

.)1:16(الجنرد،رب

2(ا-ا)1:8الأربعةوالصثاعالأر!ةالفرونرؤ!ة

سدئرونبل،سيذئرونضعبهأعداءأن!علموفا

ليتبناءمقاومةأىتوجدتعودفلا،الواقعفيأنفسهم

الله.

،الئاق()الأ!حاحقياسحبلبيدهالذىالرجلرؤية-!

كالأعراءئسكنأورضليمججملالربأنعننجوةوهي

أعدائها،صمنسيحممهاوأنه،وابها!ماشناس-!رةمن

خىوتعالمديةوستمتد،الرببيت!نىحالما

)صورسيكونالربلأنأصواربلاكبرةمدينةتصبح

.حولها،مننار

خطاياهحاملأقذرةئيابفيالعظيمالكاهنكوعرؤبة-د

عنهئنزعولكن،الثاك()الأصحاحالبوخطالها

،طاهرةوعمامةمزخرفةثيائاوئلبىالقذرةالثياب

الآقي.الغصنللسيارمراويصبح

الرابع،)الأصحاحوالزكونتينالذهبيةابارةرؤيةهـ-

وأنه،للروحىمبهانهيخلىأنيجبالجظورأننهاوتعلم

الحلمافي،الرجلزربابل(،4:41)،الزيت)ابنىخلالمن

بلمحانيضيءاللهبيتنررجظل،الكاهنويشرع

الجنود!ربقالبروحيبلبالقرةالالأنه،3دباهر

القوةصيمنحهمالذىموالربأنأى،6()عد

الله.يتلبناءوالمهارةوالئجاعة

ئنيعندماأنهوتعنى،ا-4()5:الطاثرالدرجرؤ!ة-و

.الرورمنالأرضتتطهر،اللهضر!ةوتتذاللهيت

للر،مجصمةصورةوهيا()5:ه-االإيفةرؤكة-ز

فعلأيزالالثرأنأي،ضنحارأرضالىوشحمل

ايكل.لنىحالماالبلادمن

اللهعنايةأنوتحني.اء()6:الأربعالمركباترؤية-ح

تطهرواوقد-ضحبهوأن،المقددربتفوقستحل

فيه.آمنينيسكنرن-خطاكاهممن

ابمظيمالكاهنيهوضعتتويمنظر،المافيالرؤىهذهويعفب

!ا9-5)6:"الغصن،اعهالذيالملكالكاهنللمسهارمزا

علىزكر!اجوابنجدواثاصالابعالأصحاحينوفي)3(

اليوم+فيذلكوكان،بالصهامقحلقيخصا،ايلبيتبحور

)أىالملك1لداريوبىالرابعةفن-الةالتاسعالحهرمنالرابع
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الأيامذكرىفييصرمواأنايوداعتادفقد،.م.(ق518ني

الدىالرابعالثهر-أ:المقدسةمديتهمتاريخفيابارزة

الهر-ب6(،:52)إرمياأورضليمعلىنبوخذنصرفيهاصترلى

لشهرا-بر.(31و21ة25"رميالهيكلافيهقأحريالذالحاص

العاضرال!ثهر-د.2(:14)إرياجدلبافيهئتلالذىالابع

.1(25:مل)2أورضليمحصارفيهبدأالذى

اثم:بعبارةحميهاتبدأ،البىلجوابأقامأربحةوهناك

8:ا8،و7:4انظر-كبباما)أو!الربكلامإلىصار

بالنةإلالهيمةلاالصيامأنأ-:نتعلم:نها،18(و

حدثبماكعظوأأن-ب.4-7()7:الطاعةءيدفالله،لهم

قصاصهبهماللهفأوقع،والرحمةالحدلأعلوافقد،آبائهممع

أورضليمإلىجع2أنيتظرالربأن%-.)7:هـ14(

الركة،ستكوناللمنةمنوبدلأ،والقداصةبالحقشعبهلينقذ

ستتحرل-د.ا-17()8:الخرسيكونالرعنوعوما

الومذلكفيكثرةأمقيوشةطيةأعيادإلىصبامهمأبام

.)8:18-23(أورشليمفيالجنودربيطلبوا

الفديمالعهددبرجدولا:91-4الأصحاحا!2()

هذهفيصبدمثلصابالأخروياتالجعلقةالاعلالاتمىيحوىجزء

فيا:نرىجث،زكريانبوةمنالأضرةاللةالأصحاحات

اللامرئيرمجيءضوءفيشعبهأعداءعلىاللهقضاء-أ

.ا-17()9:

الحقيقىالراعيللشاالمكانالأثرارالرعاةسئخلى-ب

:ا).إيىتئتتوامكانكلمنشبهشجمعالذى

.ا-12(

ورفصهولكن،الأضرارالرعاةيحزكأكاالصالحالراعي--

ا:9-)1ضربرراعءبدتحتيمافيالذيالفطيع

.)17

وترب،ضباطحنهمنإلىضيقتهافيأورضليمشظر-د

.ا-14(ا:)2عيقبصنصادقةتوبة

،الماعالراعي!ضربعدما،اليهوديةالنبوةتنقطعهـ-

ا:)3والجاصةالحطيةمنئطهرالذمميالينبرعوئقح

عناتر-رائعةصورةفي-النييكئمفوأخيزا-و

المحاصر،ضبإلى،الزيونجبلإلىثانبةالميامجيء

لائقةلتكونالأرضوئطفر،الحدوعلتمائاويقضي

.2(1-اا:)4اللهبقدا!ة

هذهبتحيقويخغ،والقداصةلتوبةبدعوةعدأفالمفر

.واللامالبرملك،المياملكفيالقداصة
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السفر:ووحدةالكاب:لا!

الأصحاحاتالمانيةكا!بهوالنبىزكرياأدفيحلافلا

الخاعىالأصحاحانع!ايتحدثالتىالفترةفيوذلك،الأولى

بينيمزواأنحاولراالبعضأنرغم،عزراصفرمنوالادس

.الرؤىصاحبوزكرياالنبواتصاحبزكريا

،الأخيرةالةالأصحاحاتحولتدورالمكلةولكن

زكركا،محابةمنيصتالأصحاحاتهدهأذكثرونفيى

تلخمىيقدصونهااييوالحجج.يافياوحدةتكلولا

الآقي:في

الأولاننيةالأصحاحاتبيناللهجة)ختلاف)1(

تمتلىءالأولىفالأصحاحات،الأخبرةالسنةوالأصحاحات

،أضراررعاةعنتخدثالأخررةبيفا،والوعودبالرجاء

إعادةإلىاشارةأىبهالي!أنه!،الأعداءبهجوموتنذر

الهيكل.بناء

أ!امالارزةكالقوةاليونانالى9:13فيإشارةتوجد)2(

.فارسوليستزكريا

والصور،عرالثاكالأصحاحفياببرةتدرمنالحط)3(

فيكتابتهماعلىيدلمماعحرالرابعالأصحاحفيالرؤوية

متأخر.تاريخ

كتبالذىهوزكرلماأنلوأنهتفترفانالأولانوالحجتان

فيكتبالذىالرقتنحوبههاأنهفلابد،الأصحاحاتهذه

تاالتيالمدةلمعرفةأمافاصبيللاولكن.الأولالأصحاحات

يتنبأيدأعندماصغيراكانأنهعلىأدلةهناكولكن،زكريافا

أربعينطيةيتبأ)رمياظلوقد.م.ق052في4(2:زك)انظر

بهذهتبأزكرياأنولو.عائاخمسينمنإممروإضجاء،عائا

لطبهاتبأأنهذلكمفىلكان،شيخوختهفيالأصحاحات

الححاتضحلةبدأتعندما،ونححياوعزرالملاخيمحاصروقت

منوالخوفوالفحفوالفتورايقاعىعلهاومجلتخبوالأولى

.الأعداءهجمات

فا،غرابةفلا،:13(9-)ياوانالونانإلىالإشارةأما

السفرفيواضحةوهىالإلهةبالبوةيؤمنالمعترضيكنلمفإذا

فإن،الأصحاحاتهذهنفىفيوالراعيالملكعنالتنبؤفي

حزتيالنيبالاصمأيضادكرتقدياوان(إأوايونان

أحدباعتارها)66:91(إضعباءفيوكدلك،91(أو)27:3

.مجدهلاعلانالربرصلالهايذبالتيالمواضع

نأ-الحججهذهفي-ابظريتلفتالذىوالعب

56-66())شالثاث،"إضياءيجحدرنالمقرضبنأولئك

ومن.الأولىالمانيةالأصحاحاتكفبالذيلزكركامماصرا

،6(:)6الغربالىذاهبةالمركباترأىزك!رياأنجذاالمحتمل

لسفرا-زكريا

مفربأرضومناثمرقمن!ودونالأصىمفارأىأنه!

باعواقدالفجقينأدإلىثربوئلإذبل،81:7(الصر

غرفشذ،3:6()يؤالياوانون"لىأورضليموبنييهوذاابني

اياعبثح!كلونالمفرىأصيافياليرنايوذبدأق.م.052

.م.ق994وفي..مق005فيبهبرةبنورةوفاموا،لداريوس

994،ول.صاردسفيالفارمىالحصنالأثبويونأحرق

منكرةهزيمةاليونانبلادعلىحملهمفىالفرسافهزم..مق048

وعن.البحرتصلامي!ومعركة،الهيرة،امارلأنونموتفى

ايونانتوةفيررىأنلزكريايمكنكانمحضةبشريةنظروجهة

الفارسية،للامبراطرريةالعربيةءالواطييهددخطراايماعدة

نأمجبكا.فلطينضواطيءعلىكثيزاأكارواأنهمولابد

انبيذكرهاكئرةقوىمنواحدةكافت"ياوان،أننلاحظ

.التاصالأصحاحفي

الثالثالأصحاحدنىالنبوةقدرمنحطهناكبأنالقولأما

يحطلافالكات،التفيرلنىانحرافبلتطرففهو،عر

الأصاصةوالفكرة،نيئاكانلفسههوأنهحيث،النبرةقدرمن

الحطةمنللتطهيراينبوعموتهسقحالذيالمطعونالراعيهي

اببراتشتيوهكذا،اببراتكلكذروة،وابجات

كاذبة.نبرةأنهالابدذلكبحدتصدرنبوةوكل،الحقيقية

الأعحاحفيايخايةالرؤويةبالصورةالمنعلقةالحجةأما

رأىمجردهيبل،ثابتأساسعلىتقومفلا،عثرالرابع

العهدنجواتفيع!يدةبالأخروياتايعلفةفالنبوات،ذاقي

؟،المهدينبينعافترةعلىقاصرةتكنولم،القديم

.كأعحون

بينقويةارتباطوجوههناكالإيحايةالوجهةومن

الحاجة:فثلأ.الأضرةوالأصحاحاتالأولىالأصحاحات

7:ه-1،1،9-اء:9،و4و3:3)1:4،والتطهرالوبةإلى

)1:16الرأسهيوأورضليم،9(13:او1،ا:.9:72،

)2:الأمةورجوع،ا(.و:2،121،6:419اوا:172،و

أعداءواخضاع،01:6-12(8،9:12،و18:7،و.6

،11:)2وتجدكدهم،1(4؟ا1:1،22)اصراثيل

.1(ا-416:9!:7،كم802-3:

بكئرة21،عداعتخدامهمثل،الأصلوبفيلابهيوجدكا

لصيةواشخدامه،ا:8(3ا:7،ا6:ا،5:9،)4:3،

2،و1:ا13،1و84،7:9:9،و1،3:2.و:7)2الجادى

عبارةوهى9:8()7:14،وآئب،إذابوعبارة،:7(ا3

القديم.الحهدفيآخرمكانأىفيتردلا

ولكن،)مجائاالكابوحدةلالباتالسكلمنككونوقد

وجوهمنذكرناهماكلوأمانا،)نكارهامذامعنىلس

-.اب!ثابه
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زكا

ؤكا:
البحضوظن،)مزكى،مناهاعبريةكلمةمنمق31

رئيئاكانغنيرجلاصموهو."زكركا،مننحتصرأنه

انجيلفيالاقصتتردولا.الغامةقمووكانأرمجافيللعار!

الصثار-تىأنالنظر!تلفتومما.ا(ا:ا-.)9لوقا

ولكن،القصةهذهرزكرلا-أصلأللودانجيلهمحبالذي

المحمحبةأنلهميينلكيللامانجيلهمحيالذىلوقا!ذكرها

الله.عنالعدينانسالأفاتمتد

كنئهاكانوأنهللمشارفىرئيئاكانازكا،أنلوقاويذكر

جباةعلالإضرافيتولىكانأنهشكولا.91:2(الو

منفاالضر!بجمغاشازاشرى،المنتةتلكليالضراث

تحتالجباةمنلحلدالضراثبعوأوكل،الروطمةالحكرمة

يذكر)!والبلحمابجللهاتينتئترأر!كاوكانث.)ضرافه

!افابينالرئيىالطر!علتقعكانت!*جفوس(،

الضر!بجباةعلىال!هلعنف!ن،الأردنوضرقيوأورضليم

أيغضمنكانواأنهمولايد.عللاللةثرواتلأنفهميجمعواأن

الرومانة،الحكومةساونونكانوالأكمصواطنحمعداباس

لذلك.ظلضا6ثالضرتغدفىفيينالونكانراأنهمعلىعلاوة

رجلعندبيتدخلانه:فلا!لين5،!وععلالجمعنذمر

.:7(91الوخاطيء،

يحتازون،كبعهايىوالجموعوتلات.سوعكانوعندسا

زكاعرف،الفصحلحملأورضليمالىطرتهمفيأريحافي

ورأعرفيبانهخى،هو،منيسوعيرىاأنوأراد،ذلك

نأله!بققد!كنلمأنههذامنو!مو.الجصوعهذهكل

"ركضالقامةاقموكانولأنه!.عنهحمعولكنهكرعرأى

أمزاكانأنهفيضكؤلاا.يرا.،لكييزةالوصحدمتدما

فيالمئار!رئ!ى4-زكامكانةفيشخصئاأنصتغرئا

المكانالىيسوعجاءولما05يزةو!نلقءكض-أريحا

نأبنغىلآنهوانزلأسزعزكايالهوقال،فرآهفوقالىنظر

عرفلقد.فرخا،وتجلهونزلنأصع،دتكفيايومأمكث

رأىأن؟-يقزكاقلبرنجة-ثيءيكلالعلبم-الرب

.ا:48()رونثنلألل

أريحا،فيضجةأثارذلكبحدحوارمنحدثماأنولابد

معإكحاونينالحونهأحد،بيضئاعثارفىرضأنكيف

وهناك.يوعتليذايمبح،المتب!رةالرومانيةالحكوعة

نملمولا،هناوخدحته!وع.حهاةأثناء8تجدعوا-قيممنالآلاف

حعث،لوقاالث!ضتهبافصجلز؟أما.ض!ثاعنهم

ألآ..لألمحهاالمحبةخنتصر7،افبةنجعمع!تقابلللخطاةرثانرى

لحالن:لفا!نجل!-ركالةهق!اوهنر!لأ(في؟1؟دكوا)،ألذاتقط

الوهلك،قدماويخلمىيطلبلكيجاءقدالإنسانابن

023

زكور

.)91:01

مؤمئاعظبمبفرح!سوعأمامووقفونزلزكاأصعلقد

وتوقي.!؟انهعلالم!ليةالدلائلتظهربدأتالحالوفي،به

بخطاياهفاعترف،المحمعتغابلعندماتمائاحيلالهتتنكللقد

وهو،للساكبنهأموالمينصفأعطيياربأناها5:قاثلأ

أبحدهوماالىذبثم.ظلممنقبلأيخحلهكانماعك!

أربعةأردبأحدوضيتفدبهتاو)ن:فائلأذلكمن

الهوديةالثرحةبهتثضيكانتماضعفد2أى.أضحاف،

اليوم:يسوعلهفقال605(:5عد،ا2:2أخرالارقعل

بلقطلزكاليى،ا:9(9الر"البيتلهذاخلاصحصل

الذكيفيبيسجان!حدثكامحهآفوا)ذأ!ضئاييتهلأمل

.34(و31:ا6)أعيالله،آمنتدكان)ذلةجمعمع"ظل

!قت،للموعدابئا،،لإبراهيمائا5حفازكاأصبحوهكذا

الذىالماروهو،خطاياهالميحلهغفر)ذ)براهيمبركاتله

.:17(18ت)انظرتجائا)كالرثنيهكبركان

زكاأن)3:63(الأبوكرنيةاكيندسيةإالمواعظفيوجاء

تهمر!ة،علىأصففارسموأنهكطرسللرصلرفيفا!ارفد

الحقيقة.منلهأطسلازعممجردولكنه

ؤكاي:

رأضازكاى،5!وصين-زكر،،5ألاصغ*اختصازأنهوالأرجح

معالبابلال!بىمنرجحواثخصئاليجتينمثةمن-صبعلعائلة

لأ:14(.ةغ2:9،)عززربابل

ؤكور:

وهو:تنبه"5أو،"متذكرامعناهعبرىاتج!م

أحدليكونرأوبينسبطمناضرالذيثهوعأبوزكور)1(

بريةمنصوسىأرعلهمالذ!عثرالائنيالجواصش

.أ:4(3أعدكنحانأرفنيتكثفوافاران

أخ)ا!حونبط.منشماع.يقحمرثلبنزكور)2(

،لك)حماعيلأيناءأحماءبينمثناعاسمو!رد.:26(4

زكورأنيظنونالبحضجعلمما3(0:الاأخا25:4،1

وأمكعوفيرجلبيننحتلطزواجتجةكانحموثيل-بن

العكس.أو)حماعيية

زمزفي،لاوىبخهمرارىينىمن!زيايثمنزيهور،؟!!

.:27(2؟أخا)الملك؟إود

داودأكامفيالمضينوأحد،إللاوفس.آساففيشزكورول)4(ا

زكر!االمدعوأحفادهأحدوكالط(-صالاو22!؟أخا)اكللك



زكا-يزكو

تدضينعندبالأبواقالضارببنالكفةأحد-سناثانبن

ولحله:35(،ا2)غالبيمنالحودةيحدأورضليمسور

والمدعر(اه:9أخا)آصافبنزكرىالمدعرنف!ههو

.:17(اا)غزلدى،5أضا

أورضليمصربخاءفيبنوهاضنركالذىإمرىبنزكور)5(

.3:2()غنحمياأكامفي

الترضلألانحميامعايثاقخمواالذكأاللاويينأحدزكرر)6(

.ا:12(.)غالبىمنالحودةبحد

منحانانالمدعوأحفادهأحدوكان،ضابىزكور)7(

علىخزنةأتامهمحنىنحمياعهدفيأفاءحسبواالذ!ن

.13:13()غاللهيتخزائن

زكا-يزكو:

وصلحطهرفلانوزكا.وزادنماوزكاءزكؤاالىءزكا

وتترجم.!ر-أىفلا!ارزكق.أزكياءوبعهازكي!و

ميعبريةكلمةعنالمواضعكابيةلطالقديمالعهدفيالكلمة

ترجمتوقد.ايفهتعنيوهي،تمائا(العربيةفي)؟"زكا،

و)تقهة،3(0!:)أيوبيدى،"نظفتفيالنظافةبمحنىالكلمة

ا:2(،6)أمنفط،عييفينقيةالانانطرق"كلفي

هوأمن:التيمافيأليفازوتساءل.1:16("ش:)تنقرا،

:أ5)أيوب؟،يتبررحتىالمرأةمرلودأوروكوحتىالإنسان

الإنسافييتبررفكيف5:الرحيبلددأضائساءل؟.1(4

وفي25:4()أيوب؟،المرأةمرلودكو2وكيفاللهعند

مترادفينككونانيكادانفهما،التبربرمعالتزكيةتجتمعالمرتبن

73:مز33:!،،1:ها3أيوبأيضاانظر51:4-مز)انظر

.2:9(0أم9،:ا13،91

ايونانيةالكلصةعنالجديدالعهدفيالكلمةوترجم

))داكايوس"الفعلمنسثتقةوهي"دوكيموس(*!ث!صأممل!4(

)انظرت،يبرر،أو"يتبرر،بمحنىعادةكرجمالذي)فىهنجةكلنه(

:أ18،:ها926،:ا30،وه7:92لو:9:12،37،اأ

"مزكى،وتترجم.ا!34:،2:13رو:13،93أع،41

16.:18:1،61،رو)انظروالممدوحالمقبولبمعنىوشتفاتها

ا:12،يع2:ء،قي3:72،.ا:18،كو2ا:91،ااكو

ا:7(.بط1

:ةؤكا

لتزكيهمالكمنأخرجتهوما،اليءصفوةهيالزكاة

فيالاالمقدسالكحابفيالكلمةهذهتردولم.وقطهره

الربأمرفقد.العددصفرمنوالثلالينالحادىالأصحاح

لزلةز

لاالحارجينالحربرجالمنللربزكاة)ارفع:قائلأموصى

والحميروابنراباسمنضةصكلمننفئا.واحدةالقتال

عنكنموهااييالغنيصةمنوزلك،31:28()عد،والغنم

ئةتالغنممنللربالزكاةوهكانت.هزيممبحدالمدكانجين

6ينبنللربوزكاضاألفاوثلاثينصتةوالبفر،وسبحينوحم!ة

واحذ!للربوزكاخها!ثةوخىألئاثلالينوالح!كل،وبحين

اثنينللربوزكاخ!ألفاعثرصةانسونفوس.وشين

لألعازارالربريخمةالزكاةصرسىفأعطى.نفئاوثلافي

.4(31:37-ا)عدمرصى،الربأمر؟الكاهن

)زل!

ليج:امز-لاجمز-بمز

أما،بالد!تحأنها!،،المغلاقأوالنرياسهوالمزلاج

مو!ويقول.مزاليجوجمعه،بالمفتاحالايقحفلاالمغلاق

ملوكعلالغلبةفيومحوتهالرببإحاناتالثمبتذيهرفي

محصنةمدلاكانتهذهكل5:مدنهمعلىرالاستيلاءالأمرريين

البهرةالصحراءقرىصىومزاليجوأبوابضاغةبأصوار

.3:5()تثجذا،

زلزلة:

الأرصةالهزاتعنتحبيزا"ر!،هيالمبريةفيوالكلمة

ومناصيزمرزأ5هرالوفانيةوفي،الأرضارتحاشأو

.الزلازلقياسجهازأو"الصيزمرجرافأ

نحوبمعدلإلزلازلوتحدث:الزلازلناطق)1(

الاصتحانةدونبالحواسإدركهايمكنالنةفيزلزلة000.05

ماديةأضرارعنهيتيماخدروفىيدلاولكن،الحاصةبالأجهزة

آهلةناطقفيمراكزهالرجودالعامفيزلزلةملألةعن

وبخاصة،لأمحروفةمناطقفيالزلازلغالةوتحدث.بالسكان

الأبجبالحزاموفي،الهادممطبالمحي!يحيطالذىالحزامق

وتركيا!ورانعبرأصيابخولىويمرضرفابررصامنيمتدالذى

ضرقيمنالمتدالأخدودوكذلك،وايطالياوالونانبلفارياالى

.الأردنووداىالميتوالبحرافيحمرالبحرعبرأفريقية

مربهزهالذىللزلزالالكبرالحزامحافةعلىفلسطينوتقع

ييلوالتيا،للزلازلممرضةفطقةكانتولذلك،أرينيهؤ-

.سالكتابيةالعصورفيحدرثاءاكثركانتأكا

الرثيةللحرايلئت!جةالزلازلانحدث:أصبابها)2(

الآية:
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لزلةز

تبريدمنفحابحدثفما،الأرضبةالطقاتانزلاق-أ

علتلتوىيجعلهامماوانكماشهاانقباضهاي!بببطيء

لهذاتتجبأنمنأصليالطبقةكانتفإذا،بعفها

علهاالضغطهذااستمرارخدثأنلابد،ا!تواء

يتج،الأرضسطحمنعدكدةأيالعمقعلىصدغا

مركزمنموجاتشكلفيترزلزلةحدرثعنه

.الصدع

،الأرضعطحتحتمحبوصةوغازاتأبخرة-انفجارب

المحاهنهاتتسرباييالبحارأضلالمناطقفيوبخاصة

تترضجثأسفلهاالطبقاتالىأرضيةفوالقفي

ضغطهايتزايدأبكزةإلىفتحولمرتفعةحرارةلدرجات

.الأرض!حفيزلزلةمحدثةالطبقاتهذهتنفجرحتى

شديدارتباطفهناك،البراكينئورانالزلازلتصاحب-ب

فيالمذكورالببأنوالأرجح،والزلازلالبراكينبين

.زلازلمن!اجهاوماالبراكينحدوثعلةهو)ب(

الزلازلمنالكثرالتاريخفجل:أورثليمدالزلازل)3(

منطفةأما،حلبحولالشمايةالمنطقةفيوصنهاصةسوريةفي

منطقةفيو-سجد.الزلازلمنللكئ!تعرضفلمأورضليم

حلرثعلىودلاللكثررةبركايخةبقاياالأردنعبرحوران

،الزلازلمنكثيراالاحيةاباطقعانتكا،عنفةهزات

وعبرال!احلىالهلبينمرتفععلىوهي،أورضليممنطقةأما

.مدمرةلزلازلكثيراتتعرضفلم،الأردن

الكنابتكر:المقدسال!بليالمذكورةالزلازل41(

:الزلازلمنقليلأعدذاالمقدس

:91)خرالريعة)عطاءعندصياءجبلقزلزلةحدثت)أ(

.:26(21عب8،

وقومهموأب!اموداثانفورحواتلعتالأرضانثقت)ب(

.32(و3ا:ا6)عدلهمماوكل

ورناثانضربعندما،عظيمارتحادفكانالأرض)رجفت)ب(

.1(ا:ه4)اصمجبحةفيالفلطنيينمصكر

حوربحبلفيالنبىإبياكانعدمازلزلةحدثت)د(

.1(ا:ا9)امل

0،97047عاميبينماالملكعزياأ!امفيزلزلةحدثت)هـ(

)عابهااصرخوا)نهمحتىالقوةمنكانتأنهاوعلو..مق

.5(:ا4زك،ا:ا

الربموتعندالصخورونثققتالأرضتزلزلت)و(

.اه-54(27:)متىيسوع

الأمواتبينمنالربقيامةعندع!صةزلزلةحدفت)ز(
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.28:2()ت

ويلابرل!كانعدمامقمونيةفيعظبصةزلزلةحدثت)ح(

:26(ا6)أعيخبىفيالجنفياللهويبحانيصيان

المجونين.قيودوفكالحنأبوابانفتاحعانتج

فيعظيمةزلزلةحدرثالهوديالمؤرخيوجفوسو!ذكر

بالقوليصفها،البهرهرودسالملكحكممنالابحةالنة

الاسمنبهيراعدذاتلتفقدقيمنثلهايحدثلمإنه

والمواضى.

:المقدسال!بلمجمازئاواصخدامهاالزلازل)5(

)المزعزع:اللهقوةعلىدليلأالمقدسالكتابيالزلازلتذكر

ربةوعلى،:6(9)أيوبأعمدنها"فتتزلزلمقرهاعنالأرض

،(313:1إش7،ت81)مزركضبه،:8(68)مزاللهمحضر

،91و6:21،8:5،11:31رؤ،92:6)إشىودبنونته

الربظهورقل،أماكنفي"زلازلستحدثكا.ا:18(6

.24:7()ثالئافيمجثهفيالسحابفي

اسموهو،يقطر،أو"نجقطمفاهيكونقدعبرىاصم

)تكيحقربإلىزفافهاكدلةلاتجةلابانأعطاهاالتىالجارية

،يرذاالرابعابنهايحقوبلةولدتأنوبحد.2(أ92:

جاريهازلفة)فأخذت35(92:)تكالولادةعنتوقفت

-0:39أتكوأضير،جاذالهأفولدتزوجةليعقوبوأعطا

الذ"بنوأحفادماأولادهاعددوكان.2(26:37،:31،35

-746:16دكنفئادئرةصتمصرإلىيعقوبمعنزلرا

)18.

المالمناثافيالقسملأشيرجكون،حزقيالنجوةوفي

الحامىالضملجادويكون2(را48:)حزدان،5بمد

.الو!فييهرذاويكون27(48:)حزالجنوبمن

)زم!

زمجر:

والزجر،والصياحالصخبأكززمجرةالرجلزمجر!ال

معنازلأ:متونكانوعدما.غاضئاالزئررددالأصدوزمجر

.:5(ا4)قض،للقائهيزجمرأسدبشبلاةذ،تمنةإلىأبويه

أفراههمعلى"فعروا:ي!وعالربعنالنبوةبروحالمرنمويقول

تزجمر"الأشبال:ويقود.1(2؟23)مزمزمجرهمقرسكأصد



مزهار

ويقول.2(أا:40)مزطعامها!اللهسولتلتمسلتخطف

...جلالهبصوتررعد،صرتافىمجر:اللهعنلأيوبأيهو

)أيوبيدركها،لاعظاممميصنع،عجبابصوته!عدالله

ومنيزمجرالحلاءمن!الرب:البىإرمياويقول.(وه374:

.03(:25))ريا0001زئبناكأئر،صوتهيطلققدصهمسكن

ويزمجرون،كالبوةزمجرةلهم9بأنهالأعداءهجومبومف؟

سقذ"ولاويتخلصوضهاالفريةويمكودويهرون،كالل

ويصف.ا!(:7000ا9حزء:38،ا)رياانظر5:92،)إش

وعلبححابةمتصربلأالسماءمن"نازلأفوىبملاكالربالرالى

...ناركممودىورجلاهكالمىووجههتزحقوسرأ!

.أ-3(:ا.)رؤالأصد،فىمجر!عظيمبصوتوصرخ

:مزمار

أوعقمأوخبأوبوصمنتصنعالنفخآلاتمنالة

أنجوبمريكونوتد.صغيريوققصتهاتتىممدنأوعاج

وصهولةصنحهلسهولةبكزة!شحملوكان.اثنينأوواحد

فمل،الممررأقدمفذاستخدموتد.بهوالعزفاضخدامه

ضاربلكلابااكان:إنهقاتنلسلامكبنيولالعن

فيكثيزايتخدمالمزعاروكان.2(ا:4)تكوالمزمار،بالحود

)أيوبالأحزانأوالأفراخفيأو،4(:051)مزللربايبيح

انظر7:32-لو:17،ا9:231،مت21:12:03،31،

.:7(ا4أكوأيض!ا

المزاير:سفر-مزمور

القديم:الحهدفيالأولالعرىالكتابهوالمزاميرسفر

الا!م::أولأ

ومعناهظيم،5هوالعريةفيالاصم:المضمونعلبناء-أ

عتوياتمنالكثربعكساصموهو،االتيعهأو"الحمد،

.لداود،(إتبيحة:145المزمورعنوانثلأ)انظرالفر

التيالحبر!ةالأحماءمنفالكير:الحكلعلىبخاء-ب

فيالمخدمالأد!الأصلوبعلىتدل،المزامرتصف

كانت،أناضيدأوترانيمأوتسايحأوقماهلد!ي،إنشائها

المرصمه.الآلاتعلىالعزفممصاحبةترتل

غئىأىازمر،الفملمنشتق)مزاصرأالعربيةفيوالامم

وقد.الموشقبةالآلاتمنكيرهأوالمزماربمماح!ةأنثدأو

كا!لطنجولنفههوداود11:الايممهناالحدبدالعهدأقر

مكتر!هرمايميتمأدلالد"و(02:42لراالمزاصر*

لأنه7و،،4:244لراوالمزاصر"والأتجياءموصنامرسلطعئ

الاسمهناو!ك!.2(.ا:)أع"المزإمكلسفرفيمكنرب

المزاصرسفر-مزمور

للفر.ال!ثرىصربالى9

المزاعر:كبة:لاتا

تفيريةعاوينالمزايرمنالكثبريبق:الفاوينأ-

جانبإلى،محاياناجةإلىأحيائاولربلكاتجاإلىت!ثر

الموصيقية.وايوج!اتالريالأطوبزكر

لسليمانأولداودتشيحةأوصمورعبارةتظهرماومحيرا

ع!ارةفي"اللام!فحرف،المزعوركاتبإلىليرمما،.الح..

المزمرركاتأنإلىلرا(3:حب)انظرمثلالداود!"مزعور

المزمورهذاإهداءإلىأيفئالثرتدالحرفهذاأن؟،داودهو

ذواتعلىالمغنينلإمام9:مثل،اللامجكرفالمجرورالاصمإلى

كتبهالمزمورهداأنأى،4()مزمررلداود"مزمور.الأوتار

لداود،)مزمررعبارةتفرقديما.المغنينلاماموأهداهداود

.دارداصمعلهاأطلقمجموعةاليختصيالمزمورعذاأنعل

يقصدالمزاميرصفرفيالحرف،الهذاالفعلىالاصتخدامأنالا

الربلعبد،المننين"لإمام:ذلكثال،داودهوالكاتأنبه

أنقذهالذىاليومفيالئيدهذابكلامانربكلمالذيداود

،18)مزفقاله.شاوليدومنأعدائهكلأيديمنالربفيه

السابع.المزعورعنوانأيضئاانظر

لليصانومزموران،لداودمزموزاوسبعونثلاثةوينسب

،88()مزالأزراحىلهيمانواحدومزمور،127()72،

،31(:4أملانظر98،)مزالازراحيلايئانواحدومزمور

قررحلبنيمزمرزاعروأحد،9(0)مزلموصىواحدومزمرر

يمانمع84،85،8788،،44-43،94وضم)42

73-مز0،5)مزلآصافمزموزاعحرولأتا،الأزراحي(

عنرانفيهيمانباعمقورحفياسمارتجاطأنوي!لو.83(

أما.كاتبمناكزبينجعأنهإلىإضارةأنه،88مزمور

محين.لاصمتنسبفلاالباقيةمزموزاوالأربعونالتسعة

عاوينالمقدسلليهابالسلبيالنقدورفض:ابقد-ب

فايفر"هـ.إر.يخقول،الأبةتليلةأنهاأطسعلىالمزاعر

أسداءةإن،افردةالمزاصرلتأريخ)بالنسبة:.،.ة8أحآ!)3ءمآ

هيمانباصتثناء-المزاميرعاوينفيالمذكورةالكاتيين

ئلأننرىأتاإلامطفا،بالموضوعلهاعلاتةلا-واثان

داودبأنالاعترافترفضثوريةنزعاتمنتنبعالآراءهذه

ألفالىتعودفترةفيالممدمةالروحبةالمفاهبمهذهكاتهو

نأ.؟(.للا)ءالا+ولط+تيرتل!.و.أجوبزعم.ابدقبلعام

لاالسابقللمزموركنذيلبعدفياوضعتتدالعناو-!هذه

بالاجماععرفوضاأصبحزعمولكنه.اللاحقللمزمرركعنوان

.الآن

أصالةلانكارأساسثمةيس،النصوعىنقدنظروجهةو!ن
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المزاميرسفر-مزمور

العناو!ن،هذهمحوىالعبردةالخطوطاتفكل،المزاصرعناو-ش

هذهتترجملا-الر!ايةخلافيما-القديمةالترجماتأنكا

ايىمعانابعضتفرفيأحيائاتخطيءبل،فحسبالعناو-ش

الترجمةفي؟،عليهاطريلةعصررلمضىغامفةأصبحت

تدرجالحديثةايرجاتوبعضالعبريةوانحطرطات.البعينية

آيةالمزمورآياتعددرزيدمماالآياتترقيمفيالمزمورعنران

6لتين.أو

الآنيحترفوذالجمغفإن،الأعلىالنقدنظروجهةمنأما

ثبلالفديمالعهدفيظهرتتدمزاموضكلفيالقصائدبأن

،15ألخروجفيموصترنية)انظرطو!لبزمنداودعصر

القضاةفيدبورةوترنيمة32،33،التثنيةفيصسىوفيد

كشفقدمصروفيبابلفيالأركيولوجىالبحث)نيل.ه(

؟.عديدةبقرون)براهيمعصرتجللد-متقدبةأناشيدعن

الحثيين()عاصةأوغاريتفيالكنطنيينآدابعنالكثفأن

كا.موصعصرنذللمزاميرمثابهةهامةبقصائدأمدناقد

مصر!ةترنبمةسع401المزمورمن02-.3الأعدادتتشابه

قبلعثرالرابعالقرنمنأخناتونعصرمنآتونللإلهقدبمة

عنمق!سوالعشرينالتاسعالمزمورأنوفىعمون،الميلاد

باصم"البعل،اسماصتبدالمع"للبعل،أوكاريتعنقصيدة

ترتبأن،أوغاريتفيالأثر!ةالبهوفمنلضحكا

يدمممؤكدمما،جذاتديمالسايةاللغاتنيالأبجديةحروب

ترتيبحسبمنهالمحتكلبدايةحروفالمرتبةالمانيةالقصائد

،9،01،25،34،37،111112،مز)وهىالأصبهطية

.داودالىمهاالأولىالأربعةالمزاع!وتنب.1(411،191

المزاموبحضنبةفيباصتمرارالمحدثينالحلماءترددويرايد

هذهفيأراميةتحبصاتوجودب!ببمتأخرةزمنيةخراتالى

الموابمنبالبهريتشعكانداودأنالمصوفومن.المزاصر

:61اصم)الحودعلىالضربيحنفكان،والأدبيةالمو!قية

رثاءفيقصيدةداودكتبوقد.6:ه(عاموسا-6،18

أبنورثاءوقا-27(ا:9)2!م،ابنهويوناهـلان"ضاول

ا-اه.22:)2!مللربصلالهولي،34(و3:33صم)2

داودأننرىالمقدسةالأضارضهادةومن.1(8مزنفهوهو

أخا،ا:6،561:صم)2إسرائيلفيالعبادةطقوسيقودكان

كانالفدسالروخوأن،3(7،692:0:أخ51،61،5،22

:21مرض2،و23:1صم)2الحلو،)صرأثل"كمرنمبهتكلم

4(.3،4:هواا:3616،2:03،أع

."(05،ولسوند."ر.يالذىالشاملالتحلبلأط

صمضمونمعللمزامصداودمحابةتوافقأنبتفقدول!راةد!

علىاليءنفسوينطق.العناوينقاليهفسوبمزمور

23،

المزايرسفر-مزهور

والأربعينالرالعالمزمررأنالعضفىعمفشلأ.الأحرىالمزامير

عمرمع!فقأنهالواضحشولكن،المكايينعهدفيكب

وحروبه.داود

ضل،المزاصرريحضداودصلةمرازاالجديدالعهدويؤكد

96مزمور،6(:4)رو32مزمور،2(2:5)أع61مزمرر

مر22:44،)ت011مزمور،11:9(روا:16،)أع

نألايصحذلكومن.2:34(أع02:42،لوا:2،36

بل4فحبداودقحبيراتنفسيتخدملمالجديدالحهد

تولإلىيتدنفسهالربفإن،لهاداودكنابةبوضوحيؤكد

.41-44(0:2لو01،1)مز0005لرثطالرباتال:داود

،محهتكاتبإلىعناوياتشالمالتىالمزاميربعضوهناك

مزموراضحديدوبا،داو-نظممنأنهاعلىالجدلدالعهديذكرها

.:7(.4)عص59و!زمور،2(4:5)أع2

أضاربعصتذكر1(501،60)6!،المزاميربحضأنكا

ويرى.:7-36(ا6أخا)داودكلاممنبأنهاالقديمالمهد

داودإلىالأقوالهذهيشبلاالأيامأخبارعفرأنابحض

ححل،أولأ،اليومذلكفيحيئذ5:يقولولبهه،مباثرة

يزكدما،:7(16أخأ)"داخوتهآطفيدالربيحمدداود

وعلي،للربالثكرتقديمإلخاصةكايةوتجهقدداودأن

مزا-15،اة50مزمنمقتطفاتمىعكونةت!بيحةذللث

سفركا-بأنإزاالواضحومن.48(و47او:ا60مز69،

سفردكرهماأنبل،المزاصرهذهوأمامهيكتبكانالأخبار

هذهلديهمكانتالثعبكلأنيين:36(ا)6الأولالأخبار

وصبحواآمينالضحبكل"فقال:أيفئاالمزامرمنالمجموعة

.:48(ا60مز)انظرأالرب

المزاميرمنالكثيركبداودأنهذاعنلناتضحولعله

المهممنولكن،بعينهلأحدتنسبلاواييعناوينبلاالتي

يتضمنأواخرلك!بيخبممامزمورهناليىأفهأيقئا

النى(مزاميرمنوهو137مز)مثللاحقةتاريخيةاشارات

.داودالمظيمالملكإلىالمقدمةالأ!فارفيئسبتد

المزاير:كابةمنايمبات:لالثا

-)4301المتحدةالمملكةعصرنيالمزاميرمحظممحبت

ىصالقديمالعهدأسفارمىيقهالأوبذلك،.(.مق039

الدقيقايحديدالصحبومن.راعوثإلىالتكوكأمنالأسفار

مناعرتبلغفترةفيالمزام!هذهفيهابهتالتيللناجات

.عامساءلة

المنوبةمنمزموزاعربعةاأعناوينغدد:العناو!ن-أ

تاريحئا،الأضارفهملطئسيآوهي،كاتهامناصبات،لداود



المزامعرسفر-مزمور

الزمني:تريهاحب

مذهبة،ظكلاعلى،المفنين"لاماموعنوانه5915(مز

الحادثوهو،،يقتلوهاليتوراتبراشاولأرصللمالداود

علىالضوءيلقيوالمزمررا:9،11اصسمنيالمسجل

.12(95:)مزداودأعداءضخصات

بينابكصاءالحصامةعلىالمقينالامام:وعنوانه561،،مز

فيالفلسطيبرنأخذهعدمالداودمذبة.العرباء

)اصمجتفيداودخوفأدىكيفولين،جت،

.56:12()عز)يمانهتقرقىالى1(210:

أيمالكامقاعقلهغيرعدمالداود9:وعنوانه،1345مز

نحوهمناللهصلاحالمزمررفييذكروهو،فانطلقفطرده

21:13(.اصمانظر34:6ء،)مز

.المغارةفيكانلمالداودقصبدةأ:وعنوانه،"ا4)2مز

:421)مزالمزمورهذايصنهالذىوالاضطهاد.،صلاة

)اصمعدلاممغارةفيوهوداوداختبارالىقسر6(

.57()مزجدىعينقوهوايىممااكر22:أ(

عندعالداودتمدة.المقينالامام:وعوانه،)52،مز

الىداودجاءلهوقالثاولوأخبرالأدوميدواغجاء

كرثب!52:3()مزثاولشرعلىيئبروهو،أخيمالكا

.9(:22صما)للواغ

.الأوتارفواتعلىالمغنين"لإمام:وعنوانه،"54،مز

ألي!:نولوقالواالزنيونأقىعندمالداودتصدة

انظر54:3،)مزالزيفنيدكأ!و،عندناهمختبثاداود

.:13(23اصم

ظك.لاعلى.المننين"لإمام:وعنوانه،571،مز

،"المنارةفيثاولامقامنهربعندمالداودمذهبة

!ئاولوقععندماجديعينكهرففيكانعندماوذلك

انظر57:6-)مزلداودأعدهاالتىالمصيدةنفس-في

.1(24:اصم

بببللربغتاهالداوداثجوية:ركوانه،)7،مز

البنياينيكوشاخ!راءيصفوهوابنيامينيأكوشكلام

.12(اوا24:اصمانظر8-و7:3)مزعليه

داودالربلعبد.المغنهينلامام5:وعوانه،)18،مز

أنقذهالذىالومفيالثيدهذابكلامالربكلمالذى

وقد،فقالضاوليدومنأعدائهصأيدكلعامنالرفيفيه

زفياويتمى،122صم21فيمجملهفيالمزمورهذاتكرر

.1(7:صم)2الى

ضهادة.الوسنعلىالمفنينهـلإمام:وعنوانه،016"مز

المزايرسفر-مزمور

صوبةوأرامالنرينأراممحاربتعد.ليمليملداودمنمبة

عراثنىالملحوادىفيأدومعنوضربكوابفرجع

-ا.)مز.6:الخطرةالأدويينحملةالوكر،ألفا،

1(.ا:ءاامل18:12،أخا14،أو8:3صم2ان!

عدمالداودمزمور.المننينلامام5:وعرانه،،115مز

ويتناول،أبثئعالىدخلمابمدالنبيناثانإليهجاء

)2!مالحثيأور!اامرأةمعبخطيتهداوداعنراف

14(.اوا:23

وجهمنهربحينمالداودمزمور5:وعوانه،"3!مز-

أبثالومعصيانوففيداود)يمانويصف،"ابنهألالوم

.لأ(:6اءصم2انظرء-3:أصابنه

بريةفيكانلمالداودامزمور:وعنوانه،63،صا-

ضرفاداودهروبعلىالضوءالمزمررهذاويلقي،جهوذا!

الابقةالهروبصاتفيلأنه،2(:61صم)2المرةهذه

ط!،أعحقدكانهاولكنه،بعدملكاأعحقديكنلم

.1(631:)مزهبالله!بفرحالملك"أما:فيفول

الت.تدشينأغن!يةمزمور5:وعنوانه،)013ص-

الملحة6نهبقرلاخخارهداودخطاياإلىوظحح.لداود،

الفصرالوبأقبل2(:24صم2انظر6-و03:ه)مز

وتوبئا-17(،21:1أخاا-24:3،17صم)2

.1(22:أخ)اايكلوموقعالربلمذيحوتدضينه

فإن،كا-بهااص!عناونهاتذكراييالباقيةالمزامصومن

قورح)ينيإسرأئيلقللمقينالجوبةمزموزاوالحركأالثلائة

عائراضرتحث،نحتلفةخلفياتقبدى(آصافوبخي

المغنون5:البىبمدمايلىحتىعصلهمزاللاوونشالمقين

معظموكتمي.1(2:،)عزوعرون!وثمايخةمالةآصافبنو

ائالثوالمزمور.ولجصانداودحكمخرةالىالمزام!اهذه

فيآطفبخيمنزكريابنمجزئيلحدعةمعيتلاعموالمانون

.18(و2او02:أخ2مع838:همز)تارن.م.ق852

الحتاميةوالفقرات97،ومزمور،74مزمورئنسببينما

علرالذ!قورحوبنيآطففيإلى8898،للمزمرركأ

االلهم:.م.ق586فيأورضليمخراببعدماالىعاشواأنهم

جعلوا.قدسكهيكلنجسوا.مكلاثكدخلواقدالأم)ن

.4(998:4،و8و74:3انظر97،1:)مزبهوائا،أورضليم

منالخاليةالمزاعوبعضترجع:المزايركابةدارع-ب

أنهاراعلى:السبىفترةإلىكاتبوهائبرفلاوالتىانعناو-فى

إلىالرجوعوقتالىأو\(:ا37أمز000،جلشاهناكبابل

الذقالربمفديواليقل:مثلق.م.537فيصهوذاأرض

ومنالمثرقمنجمعهمالبلدانومن،الحدويدمنفداهم
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واعندما،3(و:7012)صابحر،وشالشالمن،المغرب

بناءاعادةفترة!أو،\(ا:26)مز،صهيونصبيالربرد

ضددفدالأنه؟.م.ق444فينحبايدعلىأورشليمأصار

.:13(ا47)مز،داخلكأبناءكبارك.أبوايكعوارض

نأفيمكن،مأصاةوقوعتصررالتيىالأخمالمزاموأما

ذلكضابهماأوألالومثورةسثلالاضطراباتبفتراتترتبط

،صهونوترحمتقومأنت5:داودواجهتالتيالمصابمن

مغاالثموباجماععند...الميعادجاءلأنه،الرأفةوقتلأنه

ضيقهمالىفنظر5(2(2او:2013)مز،الربلعبادةوالمحالك

الأمبينمنواجمعناإلهناالربأجهاخلصنها...عصراخهمإذ

.47(و601:44)مزبتبيحك،وتفاخرقدثاصملنححد

أمةد"ط)ن.،كنحأ4)ه!لهولماربس،لرد"ر.و!ول

فيماإلاداودعصرتتجاوزلاالمزاموفيانريجةالإضاراتأن

.137مزوهو،لأحديشبلمالذىاليبمزموريختص

السبيعصورالى-عامةبصورة-المزام!منعددويشر

0،8،85مز:مثلأ)انظرالهيكلحرابفتراتوالى،والدة

نأنذكرأنولابد،عامةضعريةأوصافوهى.912(

نفسهداودإنبل،مرةمنام!وئبتحرصرتقدأورشليم

منأىئنبلمو.يتهداخلمنالعصيانمنمرتينعاققد

قديكرنأنيمكنبعضهاأنرغمداودالىالمدكورةالمزامرر

.بقلل،ذلكبعدأوأيامهفيكب

اخزامير،عناوينفيالمتحرر-فىالعلصاءضكعلىوعلاوة

فنبوا-قأخرةلاحقةتواريخالىالمزامكلنبةالىيملونفإغم

قيقول،ابد(تبلالثاقالقرن1المكابيينفترةالىناالحديد

بسفرالخاصالحقيقىالؤال5)ن."(.ول)3ء"أء"!"فمايفر،

عصرفيالمزامروبعضيضمالنركان)ذاماهويى،المزاير

كانتإذامابالحرىواإنما،ابدقبلالثافيالقرنمن،المكابيين

هناكأنالواضحمنأنهالا...السبيقبلكنبتقدمزاميرئمة

كلمنتمائاخالان45(مزا،24:7-.)مزضطمزمور-كأ

بهماالرجوعويمكن،الييبحدفيماالهودىالفكرمميزات

بمضأنالمؤكدومن.ايلاد،تبلالسابعالقرنتلماالى

مزمورفي)كاالمجردةالأحماءبهاتنتىكالتيالنحوبةالميغ

تاريخالىترجعفهيئمومن،أراميةصيئهي)نماا:3(01

الحروفترتيبكتبقد25،مزأنأيضئاوفىدون.متأخر

عندوزوجتهالكندر!انيوسالحئمو!آللحاتمجيذاالأبجدية

افطنفسعلى011مزكتب؟،ق.م.301فيزواجهما

.(.مق351ا-)43ععان"5هوآخرحشمرفي2لحاتمجيذا

.(!أء3!الميفرفا)

البحرلفاثفاكافقبلوضعتقدالنظرياتهذهأنإلا

لكلنحطوطاتتضموهي،المكايينعصريلىترجعالياقي
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وك!اثافو!ة()مزاصرالثكرتابيحوكذلك،القانونيةالمزامير

.الكتارالمزامير!رمنأجزاءتتضمنأخرى

لمعزرابأنالانجيلىالاقراضتدعمقمراننحطوطات)ن

الأرجحبل،فحسبالأيامأخباروسفرىعزرانحريكتب

فيبماالغديمالعهدفيالقانونيةالأ!اركلجمعالذىهوأنه

داريوسالملكأيام)فيبقيل.م.ق424بحدالمزاميرنحرذلك

.ا:22(2غفيالمذكورالئافي

المزاير:بع:رابئا

وثمايةمائةتشكل،مزعوزاوخمنمائةمنالمزامرتيهون

والعاضرالتاصعالمزمورممنأنجث،متقلأمزموزاوأربعين

النرنببحسبأيانهامكنوبةواحدةفصيدةمغابكونان

أنهماعلى-الشحييةالترجمةفي-شاويحسبان،الأبجدى

والثالثوالأربعينالثافيالمزمورفىأنسدو؟.اياصعالمزمور

القرار)انظرواحذامزموزاالأصللي!كونانوالأربحين

مز؟أ..فقثنينولماذايانفيفحنيةأنبالماذا:المتكرر

ولا،العاضرللمزمورليسأنه!،43:ه(42،11:هو

عنانفصلاولعلهما،متقلعنرانوالأربعينالثاكللمزمور

التوالمط-على-والأربعينالثاقوالمزمورالتامعالمزعور

المزاصرضرفيالأصحاحاتترتبإن.خاصةطقيةلأسباب

ووريد.واحدككتابجمعهوفتالىهـجعقديمترنيب

ايرجمةفيايرنيببنفىوجوده،للمزاميرالحالمطالترتيب

ائالثالقرنغايةتبلفيهاالمزامبرسفرترجمةنمتالتيالمبعينية

ئربولسالرسولفنجد،الجديدالمهديؤيده!،ابدقبل

المزاموجزازاتأن!.13:33()أعالثافي،االمزمررإلى

اكئفت!وال!ى-الاولالم!حىالمرنمنالمانون!ة

فيتثابه-ام679ا-659فيولرتقمرانكهوف

بحض)معالعبريةانحطوطاتفيالمزاصرترتيبترتيجا

بينوضعت90،1181،471مزاميرأنفنجد،الاختلافات

قبل148مز146،مزوضح؟،101501،المزمورين

.بعدها(911مزووضع،132ا-21المزاصرمجموعة

التربةفيوالماثرالتاسعالمزمورينضمالىوبالإفافة

والمائةعشروالرابعالمائةالمزمررينأقئاضتفإنها،البية

فقط،طقيةلأب!ابوذلكواحدمزمورفيعروالحامى

المائةالمزمورينمنكلاتقسهالبييةالترجةلأنولكن

إلىمنهحاكلا،والأربعيروالابعوالمائة،عروالسادء!

مائةفهاللمزا!رالاجمالمطالعددبقي،عنفصلينمزمورين

الموجودوالخمونوالحاديالمائةالمزمورأما.هو؟وخمين

اليافطوطاتفيعبريأصلفله،السبمينيةالرجمةفي

النصادإلا،قمرانكهوفمىالثاتيالكهففيامحمت

الحميةوالنتيجة.العدد"ج"خالمالإضافةهذهبأثينوهاليونافي



المزاصرمفر-مزمور

ولابالمضمونترتبطلاالبعينيةايربةفيالاختلافاتأنهي

وساثرالفولجاتاعاأخذتوقد"بايرقيماولكن،بايريب

عنها.المنقولةاءيربات

من:هىمحبخمسةإلىمزموزاوالخسونالمائةوتنضم

الى59من98،إلىك!7273-،إلى42عن41،إلىا

منجزءأومزمورظهر،تد.015إلى701ومن60،1

،04مزمنوجزء41مزفيظهر،مجموعةمناممرفيمزمور

فيالتوالمطعلى5307.المزصر!نفي،الأولالكابمن

57،المزمررينمنالأضرانالنصفانيجتع؟.الثالطالكتاب

فيواثامنالمائةالمزمررفييظهرا،الئاقالكتابمن.آ

منكتابكلأنالمحتكلشعلرثموعن.الخامىالكتاب

-ككابماوقتفيالأقلعلى-ظهرقدالخسةالكت

منالأضرالمزموركانلمافإنه،ذلكعلىوعلاوة.متل

كختامتبحةأوختايةبعباراتكتهىكا!()أومجموعةكل

91،98:52،او41:1372:8،مز)انظركابلكل

للكتابختائاوالخسينالماهدةالمزصروكلا:60،48

منكتابكلفها!ةلتحددكبتأنهافالارجح،الحاص!(

الخسة.الكنب

كاتولما.4اصداودكب:لداودنسوبةمزاصر)1(

)يخماداودإلىفوبة41(إلىا)مزالأولالكتابمزاصرببة

مقدمة!تبرالذممطالأولالمزمرر:هيمزاصرثلالةعدا

قصيدةالتاسعالمزمورمعككلالحاضرالذىالمزمررو،اطكتاب

يتكلبدا!ةفيأبجدئاترتئاالمرتبةالقصائدمنقصلةواحدة

نأفييدو،له(عوانلاالذىوالثلاتونالثالثوالمزمور،فها

قيلالمزاصرمنالأولىالمجموعةهذهجعالذىهونفهداود

مزام!منأساشاالأولاليهابوييهون.م.ق079فيوف!ده

.داودللملكالثخصيةالخبراتمننجحتشحصية

34-:61أخأ)انظروالادسالماثةالمزمورداودكب!

تجيلأىأكفئاداودجمعهقدالرابعالكابأنفلابد،36(

المزمور)هولمومىمزمرزاالرابعالكتابريمل.م.ق079

مزاصرجانبإلى(الإطلاقعلىالمزاصرأتدموهر،ايصعون

هذاعزاميرمعظمولكن،1(10،130)69،لداودأخرى

يأغاالكابهذامزاصروتتيز.عاوءكألهايىالرابعالكاب

الكابلمزامكلالخصيةالصمةمقابلفي،لينورجةطبيعةذات

.الأول

الثالطالكابانعدى:للمانفوبةمزامرو)ب(

ا!نلاحظأنأيضئاويمكن،القويةبالؤوناهمافاوالئالث

من7صر"الله،الجلالةلفظا!تخدام83(المزمور)وبخاصة

)المنوفيصلي!انالملككانولما.)يهوه(الرب،315اضخدام

91،او72:8المزصرتبيحةكابهوق.م.(039ني
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ومبارك،وحدهالعجلابالصانع)صائلالهاللهالرب"بارك

ثمآمبن.مجدهمنكلهاالأرضوثتلءالدهرإلىمجدهاصم

نأ!،الئافيالكابمزام!جعالذىهرأنهفلابد،"آمين-

(7202:)مز!ى،بنداودسلوات"تمت:الختاميةعبارته

نصفمناع!محبقد-داود-أباهأنالى)ضارةأغااليدو

فقد،72(الى42)مزالثافيالكابدالأ!حاحاتهذه

عداما)ربما07الى51مزبالتحدكد-داود-كب

منالمزامصوتنسب.67(66،العنوانمنالخالنالمزصركن

الخمسونالمزمورأما،قورحفىمنالمفنينلفرفة94الى42

يينتامنطالقفاك،قبلمنرأيناو؟.آسافالىفينسب

اشخدامعدافيما،والخسيئوالثاككرالرابعالمزموربن

،االربمكان،والخسينالثاكالمزمورني"الله،الجلالةلفظ

أصلآالثافيالكابوجوديؤكدمماعرالرابعالمزمورفي

والرابع.الأولالكاببنفيداودكناباتعنصنقلأ

الثاكالكابيثتحل:البيلفترةابوبةالمزام!)بر(

والمانبنؤالتامعوالسبمينوالتاسعوالبعينالرابعالمزاميرعلى

586عامفيأورضليمخرابالى)ضاراتويخها)98:38-52(

علىوالمانونالتاصعالمزمورويحتوى.أ(:ثالثا)انظرق.م.

نأو!لو.اثالثالكابجمعزمنتحلدختاميةتسبيحة

منالأوللالجزءكلتبط5(382-)عددالمانينوالتاسعالمزمور

المنوانيحملان8898،المزمور-شأنومع.88المزمورعنوان

أثنانكبماوقدأ(:سادسا)انظر،تحليميمررمز"أىهاشليم

وأيثانالأزراحىهبمانما،سيمانعهدحكماءمن

تسبيحة:بالعبارة!دأ88المزمررعنوانأنإلا،الأزراحى

وكلمةللغناء،الحردعلىالمغنينلإمام،قورحلبنيمزمور

)انظرفرحتسبيحة-عادة-ض88()مزهناكيحة

المزصر!)انظرثقةتسبيحةالأقلعلىأو،(354(0المزمور!

يتعلقفيصاواحدأمرعلىيجمعونالمفسركأأنالا،1(8302،

كآبة.المزاصراص!هوالمزبورهذاأنوهو88،بالمزمور

أنهمن،والمانناثامنللصزمورالموضوعالمنرانولعل

المزصرمضمونمعيتناصبلافرعأأكنية)أى"تبيحة،

المانبنالتاسعالمزمورمنالأولالجزءمعيتابولكنه،نفه

يىوالثمانيناثامنالمزمررأنررجحمما2(و1الحددكأ)وجمنهاصة

والمانينالئامنالمزمررينيضممزمررشالأولالجزءصوى

ينطبقالحنرانشالأولالجزءفإنثمومن،مغاوالثمانينوالتاصع

مغا.المزمور!نعلى

أيثانكبهالذىالمفرحالجزءفإنذلكالىوبالإضافة

أضبفقد،أ-37()منوالمانينالتاصعالمزمورفيالأزراحي

كونوعليه،)98:38-52(البيزمنفيمحبجزءإيه

ايا!حالمزموومنالأخكلالجزءهذاكبواالذءشهمضرحينو
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فلابدثمومن،والمانيناالامنالمزمورنغمةنفسعلى،والثمانين

586بهدالئالثالكابكلوبعواكملواقدقورحكيأن

بفبل.ق.م.

،نحتلفونأشخاصمحهامزامكلأيضئاالثاكالكابوفمم

المزام!سافآومحب.والمانبنالاذسالمزمورداودكبضد

قورحبنووكب.والمانينالثالثالم!والسبحينانلثمن

والأنين.والابعوالثمانينوالخاصىوالمانينالرابعالمزامو

والكنابوالثافيالآولالكايينيينالئاكالكابوبوضع

فكان.السبيزمنحتى)سرأثيلمزاير!كملفإنه،الرابع

ضمالىالمرحلةهذ.فيو!لتدالمزامصبعنيالالهيالحمل

مما-الأخيرةمزموزاوالأريعنالأربعةماعدا-المزامصض!

بأنه:المزاميرضرعلىيطلقونهالذىالوصفدقةعدمعلكدل

يتجاهلالو!فهذامثلفإن،الثاق،الهبكلترانيم)كالي

فإنجهةفمن.محاتوتارنجالمزامكل!فرمحايةمنالنرض

نأ-كابتهاعند-مطلتابهايتصدلمالمزامومنالعدكد

بيافإنهأخرىجهةومن،طكا()انفلىعامةتا!حتكون

الي،بعدالثافيالهيكلأ!امفيموجودةالمزامكلكلكانت

أ!ا.الأولاهمكلأيامقوجودلهكانمعظمهافإن

يمائلالحاصالكابفإنأخيزا:الشيدعدمزام!)د(

الحديديضملبهه،اليتورجةأهميتهفيلداودالرايعالكاب

والسابع-الماية)كالمزمورال!بيبعدمحنبتالتىالمزامصمن

وواحد،لداودمز!وزاعثرصةإلىبالإضافة،3(و701:2

بعدخمعقدالحاسىالكابأنفلابد،127()شلليصان

ككتابقائضاخرةراصتمرق.م.537فيالبيعنالعودة

المزموروجوديفسرماوهو،السابقةالأربعةالكتبعنمتقل

57:مزمنمزبمهوالذى-طبقاأضرناكا-والثامنالماثة

واضحهوكالداودجميعهاوهى06:6-12،مزإ،6-ا

كاونها.ش

بضم-القصبالررحمرقا-كلابدلكبعدماملم

المزايرالهامضفا،الأولىالأربعةالكتبالىالخاصالكا-

والادسالماثةالمزمور)منهرمحهاالتيالأخصةالحمة

ختاميةظيلك!ؤاصر(والخمسينالمائةالمزموروالأرسينلى

حوالىكتبتقدالأخكلةالحمسةالمزامصكانتولما.كلهللفر

بالر!ةعزراناداةوقتفي:13(ا47مز)انظر.م.ق44،

فالأرجح،1(0الى8)غالهيكلفيالمبادةوبإعادةالمكوبة

)انظرللفرالنها!الجمعبعمليةتامالذىهونضعزرأأن

.1(1:70،اوا.3:عز

النر:قانونة:عاما

بهااموحىمزموزا(والخمسين)الملالةالمزام!ضركلان

الحقيقةوهذه.24:44(لوافظر3:16،قي)2،اللهمن
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سفرمنفقراتبحضاقىقدفبطرس،الرسلضهادةتؤيدها

بفمضالهالفدسالروحصقالذى"المكتوبباعتبارهالمزامص

بقولهةذلكيزكدنضهداود)نبل،ا:16()أعداود،

،23:2(صم)2لسافي،علوكلمته،فىنكلمالرب"روح

يجعلهمما،إلهيمصدرهأنأى،قانوفيالهيصفرالمزاصرففر

.للايمانأصاضا

شبرأن-بالتالى-جوهرىعأ:ء))فهالقين)1(

بوا!ته!بح،معينزمنفيأناساتخذهلقرارراجئاالتقين

ذأته،لىمقدضاهرلبسماأنلوكا،ططانذاالكبأحد

-جر!هـ.)وليم.اباسمنبقرارمتدشايصبحأنيمكن

،(القديمللعهدعامةمقدمة5:كابهفي-.*.+!+!أ

!فةعليهائضفىأنأوقانونيةتصبحأنيمكنلافالكب

كانلو5:الالهيةابظروجهةف!ن.اباسمنبفرارالقانرنية

محمائايكونأنفلابد،الإلهيالوحيعن!ادزاالكبأحد

-.5."83!لاه-فججي..))ىمحابته،لحظةمنذقانؤ!ا

علىأوذلكعكىعلالإصرارأما،التديم،(العهد"مقدمةفي

ثونمقدصةتعتبرأنالمقدسةللكنبالأ!ليةالطيعة"منأنه

لأسباب-ياطةفحعناه،)جر!دأذلكأبهاكصدأن

ثمومن،مكتوبالهىمرجعوجود)مكانيةانكار-بديهة

قانرمة.نقرورالبشر!وملأنمبررفلا

لوكاتبدوالمزاصربعضفإن،الإنساننظروجهةمنأما

واضحشاثراكدون،الانمانلروحكانسكابلثأتأضها

بهاموحيوبادىءمحارو!تصبحبأنهاكتابهاعندالكاتب

بصبحالحالاتهذهثلففى.013(مز42،مزسثلأ)انظر

"إدراكأنهذلكمنالمفهوميكونأنلر!،!رورئاالتقنين

فيالإلهيالعملمنحفا!االمتأصلةالكامنةبالحقيقةواقرار

.بما،الموحيالأنحار

نألابد،المزا!رمنوالرابعوالثاقالأولللكبفبالنبة

الثامنالمزمورأدرجفقد،كبرةبصرعةتمقدثانونيةاعتبارها

لصموئلالقانوقالفرضن-اثالسبيلعلى-كر

الأبحاث)قارنداودوفاةمنترننصفخلالفي؟2(صم)2

-اا:77صم27:62،أصمالآيةبالفقراتالمتعلقةالزبخة

.كاتها؟أ(هوأخي!عصأنيحتحلوالتى3،ا-.:9ا218،

الحدمةفي1(501،60)69،المزاصربادتخدامنامداودأنكا

.ا:7-36(6أخ)الإصاثلحكحهبدا!ةنيالمامة

لفيادةالمفنين،الإمامالأخرىالمزاميرمنكثونسبةأط

جعأن؟،للمزاميرداودتقنينعلىواضحدللصو،العبادة

جاكما،أثناءفيوالرابعوالثادالأولللكتبوصيمانداود

المزاصرهذهبقانونيةالاعترافعلىالهادةمنالمزيد!دم

المبكر.الوقتذلكفي-الأقلعل-والمافنالتعة



المزاميرسفر-مزمور

المسببين-من-قورحبنيمنالمغنينجماعةتخموإذ

الىالربأمبارك:التسبهحبعبارةوالمانينالامعالمزمور

الكتبمثالعلى98:52(-)مز.فآمين،آمين.الدهر

الكتابلقانونية)دراكهميؤكدونبذللثفإنهم-السابقة

)مزالأخرةالحمسةالتبيحمزاصرأن؟.أيضااثاك

الكتبقانويةتعنيلا،الحاصالكتابمنها(ا-.46

والخمسين،الماثةالمزاموأنأيضئاتتضمنبل،فحسبالحمسة

المقدصة.القانونيةالأسفارمنقميزاكاملأجزةاأ!بحتقد

بينالمزاميردفرقبولعلىخارجيةضهادةثمةتكنوا

ذكرتحين،الحهدفىبينمافترةخىالقانونيةالأصار

والأنبياءالملوكأنجارمعداود،)محاباتالأبوكريميماالأسفار

عفزاباعنبارهامباضرةالمزامكلمناقتبست؟،:13(2مك)2

المزاموصفركان؟.97:2(مزانظر7:17،امك)قانرنئا

تبلالثاكالقرنفيترجنهتمتالذىالمغدسالكتابمنجرةا

!.السعينية،الترجمة5باسمالمعروفةالترجمةوهى،الميلاد

الجلاد-قبلالئالطالقرنمن-ممرانمخطوطاتلناتفدم

في،وثاتةمحددةكانتالقانويةالمزاصرمجموعةأنعلىدليلأ

والتيالمزاصروتضمالتىالرئيسيةواللفافة.المكابيينأيام

إلى-قصرانكهوفمنعثرالحادىالكهففياكتثفت

اللفافة-هذهمنأحزاءأصلأ!!ء،أحرىحزارالىطىحانب

.والخاصالرابعالكتابينمزموزامنوأربحينواحدمعتفق

الفديمالعبرىالترتيبحسب:المزاميرمفركريب)ب(

بعدالمزامرمفريأقي،القديمالعهدفيالقانونيةللأمفار

وهوالقديمالعهدمنالأخكلالقمأولوفي،والأنبياءالامرس

.24:44(لو)انظر"بالكتابات،يرفالذىالقم

القرنمن،يوصيفوس!ذكر؟-القديمالحهدوييهون

أنحارخة:هي،سفزاوعشربناثنينمن-المسبحيالأول

الأولين،للأنبياءأسفار)ثمانيةللأنبياءصفراعئرثلاثة،لموسى

،راعوثمعوالقفاة،لثوعالتاريخيةالأسفار:هي

نحيا،معوعزرا،الأياموأنجار،والملوك،وصموئل

وهي:،الجأخر-شللأنبياءأضاروخمسة-وأيوب،وأضر

،ودانيال،و-ة.قيال،)ريامراقمعو)رياإضياء،

الأضارأما.واحد(كفرالصنارللأنبياءضزاوالاثناعر

لبثرحكمةومورات،للهتسايحخشلالأخرىالأربعة

،والأعثال،المزاميرأصفار:لالتحديدوهي،الحياةفيللسلوك

الرابعالقرنفيولكن.لمليمانالأنحادونئيد،والجامعة

الحالمطايرتيبالى،يتورجيةلاعتبارات،الترتيبتنرالجلادى

أضارمنعدذافنقلوا،)الرايون(الههودالمعل!ونوضعهالذى

الأقدمالترتيبأنالا.الئاكالقمإلىالئاقالقممنالأنبياء

الترجمةنيالأضارترمبفيبهأحتفظقد،القانونيةللأسفار

والأمفارالمزامصرسفرلكن،الترجاتمنوغيرهاايوناية

المزاصرسفر-مزمور

الأثال)وهيروسعفوسذكرهاوالتي،الأخرىاثلاثةالعر!ة

الأولينالأنبعاءأصفاريينوضحت،الأنثاد(ولئيدوالجامعة

المتأخركن.الألاءوأصفار

السكل:مم!يات:ماثئا

في-الطرلجثمنإربالسفرتاالاالمزاصرسفريأقي

موضوعاتأهممنبعضاو!م-بالعبركةالفديمالعهد

اهم!المزاصرسفرمنالجدكدالحهدكثاباقتب!وتد.الوحى

الميحيينباهماممجظىالمزامكلمفرزالوما،آخرصفرأىمن

وجدافي،عاطفىصخصيسنرالمزام!وضر.اليرمحتى

.المقدتالأضارفيقصةعزموزاوالخمسونالمائةوتمئل

ولا،العبرىللثعرالثكيةالحصائصمزموركلفيوتظهر

بالحرىبل،فح!سبوالوزنالقا!ةتوفرأساسئاهذايعني

فيبيتكلمنالثافيالثعليعبرحيثالأفكارنيالتناظر

الثطرفيللمعفىتفصيلأأولهتوكعذاالمعنىتكرارعنالقصيدة

"هرمانعرضوقد،المضمونفيالقمائدوتختلف.الأول

لشتايقيماتمنعدذا!عه!ءول(5"ء!لالاجونكل،

علىبناءالتاليةالأنماطنمعزأننشطيعولكننا،مقبرلةحميها

:الموضوعاتأوالحناوين

عناعر:خمةالمزاموعناوينفيتظهر:الغاوت"(

محين.لخصالمزمررنسبة)1(

المويقى.)2(

.والضضالأدثبالأطوب)3(

الكاتب.(4)

هوالسترنوالمزمور.المزمورفهاكنبالتياباسبة)5(

العناصرهذهكلعلىعنوانهكملالذيالوحيد

وهى:،الخمسة

المغنين.لامام)أ(

.)الموصيقى(الوصع!أ()ا

.تهبة،"ضهادة:الأدلىالأسلربأ(ا)أ

لتعليم.والنرض،داود:الكاتبأ()7

أرامعاربنهعد5:المز!ور!اكباييالجايبة)!،

أدوممنوضربيوآبفرجع،صوبةوأراماليرين

معظمعناوينوتضم.ألفا،عحر!شىالملحوادىفي

الخمة.الحناصرهذهمناممرأوعنصزاالمزام!

علويطلق،القائيةبالصغةالمزامرمنكب!عددوتيز

بحة)فيالوتريةبالآلاتارتاطهذكرمعامزمور،31منهاكل

تبهحةأوقصيدةأوترنيمةاممتحكلأو،مزموزلى،حمبن

.مزموزا(وعثر!نتعة)فيالمرحةالموسيقىعلىايركيزمع

والأربعين(والحامىالمائةالمزمورفي)كاعائاالتيحيكونوتد
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عناللهبإعلانالخاص،عرالتاصعالمزمورفي)!محدذاأو

.الخطتة(لىنفسه

،ا!لاةهعنبرانبحكلماالفنلايةالصيغةذاتالمزاموومن

،والتسعون،والمانونوالسادس،عشر.ال!ابعالمزام!وبر

المزام!هذهوبحض.والأربعونوالئافيوالمائة،واالادوالمائة

لآلطلمياشجب،أذنككاربأمل:مثلرثاءعناصرتتضمن

أنتخلصالهي!ا.تقيلأدنفىاحفظ،أناوبائىسكين

ايومأ!رخ)يكلأنني!اربارحمني..عبكالمتكلعدك

منوالكثكل.تختلفال!مةولكن.86:ا-3()عزكلهه

لله.صلواتعنعبارة-مناجزءأوكلها-المزامر

الحزنشاعرعنخمعبر(ا:3حبقوق7،)مزالثجوية!5أما

تدعموهى(أحزنه،ضجؤاالأمرضجاه:الريهةاللنة)وفي

بعضوتقترب.والثخصةالقرميةللمرار"جونكل،تضيم

98:ص74،مز4،4مزمنأجزاء83،مز:)مثلالمزام!

-ا:9اصم)2والبرناظنلثاولداودرثاءلغةمن5(38-ا

)رميا،ومرا!،24(و3:23صم)2لأبنوورثاءله،27(

لا"رثاء،كلمةأنركم،الفديمالعهدفيالمرارمنوعكلها

الحبر!ة)مثتام،كلمةوثرجم.المزاصرهذهعناو!فيتظهر

المزامصعناوكأفي(الذهبمنبرقاثقعغطاة)أى،"مذهبةبكلمة

الحطاكاتغطةالىالمزامكل)ضارةبببربما،06الى1656،

المحنونةالمزاصركلأنوالملاحظ.(هوا:06مزفي!!وصها

مرالط.عنعبارةاسذهبةا

نوعا-16(ا34:مز)مئلالمزاميرمنأجزاءنيوعلأو

مز)انظرالأئالبفرأضبه!لهامماالمعرفةأوالحكمةعن

.ل!يمان(127مزوئصة37،94،73،128،133،

نفىالىتمثوولبهها،الحكمةيكابةضبفاأتلمزامصوهناك

محنىيحملمماالتحليم،عنوانتحملالتيالمزامووهي،الاتجاه

كرثلائةعناوفىفيالمبارةهذهوتظهر.التأملأوالغليم

.مزموزا

كاوفاكهاب!وحمه:المزاصرموضوعات)لي(

وقد.مرضوعاضهاأصاسعلالمزام!تقيميمكنفإنه،المزامكل

لاالبلوغ-اببونكل،اكداء-ا!دثينالنقادبمفىحاول

المزامكلصفرقص!لدتصبففحاولوا،موضوجمة!ررأى

منيتكرنالذىفالمزمرر.الكليةالخصاثمىيعضحصب

دالبوويختم،المرنملآحزانوصفييا،وابتهالاتتوسلات

بأنهرو!فالمزمورهذاضل،)بره،الربفيالثقةعن

هداأنإلا،الأثكالنلكيعضنوجدوعانه.امرثاة،

المزامكلفيالدكدالتنوغكسببجهةمن،كافيككلالمدخل

لفقدحتى،قمكلتحدكدفيالتساهلمنالك!صتلزمكا

كوالمزمورضكلأن!عمواخرىجهةومن.عحنا.التقيم
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يمكنكيففمثلأ،مضمونهمنبهاايكهنيمكنقاعدةعلى

إبداءثمالمثكلةوشرحالابالاتخلالمنالاعرئاةعنالتحبكل

للهأالشليم

يستلبهها،المضونأساسعلبيةالتاليةوالأقسام

وأبرزأهممنجزةاتغطيبل،الأحوال0منحالبأىضاملة

اللهبينالملاقاتعنالمزام!سفرقتظهرالتىالموضوعات

والثر:

كلفيالمركزيةالخصيةهوالله)ن؟الح!ح)9(

بدعوةالابنهاجعننحبرالكايةوالفصائد،المفدشالكاب

وأ-التحابيحهذهوتبدأ.خالقهاااللهألتبيحالحيقة

)اهتفوا:فيكا،،)يهوهالربتعممالىيالدعوةعادة-الرانيم

الرباحمدوا.التيحييقبالم!قيحين.بالربالصديقونأيها

أغيةلهكنرا.لهرنمواأوتارعثرةذاتبربابة،بالمود

ذلكولى.ا-3(33:)مزتهاف،العزفأحنوا.جدكدة

للتمبيح،الدعوةأساسيمثلالذىلل!زمورالرثيسىالضم

الربكلمةالأن:مثل،،الأنعبارة-عادة-وكقدمه

مثل:"الذى،الموصولالاصمأو4(33:)مرمستقيصة...،

ذنوبك،جيعيغفرالذى5،:7(61)مزنصحنى،الذي"...

حياتك،انحرةمن!دىالذى،أمراضككلكفيالذى

يختجددعمركبافىيعالذى،والرأفةلالرحمة!كللكالذى

افيالخاتمةنأقينم.أ:3-6(30)ص..،ضبابكالنرمئل

الرب"باركواثل،المزموريهبدأماتكرارالىتعودفد

صوتحماععندأمرهالفاعلين،قوةالمقتدريى!املاثكنه

مرضاته،العاطينخدامهجنودهياجميعالزبباركوا،كلامه

باركي،ططانهمواضعكلفيأعماله،بيعالربباركوا

د!شاليستولكنها.2-22(ا:30)مز،الربيانغي

الدعوةمنبهبدأمابنفىينتىلامثلأ335،فمزمور،هكذا

.147مزوكذلك،لبسببح

ولصفات،للطحةبو!فهاالمبريةايبيحترانيموتتيز

مجاراةلمجردوليى،لهالمباشرةالصلاةأولهللثهادةسواء،الله

صفريحاوللأ،المقدسةالأسفارص!لرفيو؟.المألوفةالصية

"وجودعنتتحدثاييفالمزامكل،اللهحيقةيثبتأنالمزامو

لاأنهأفكارهكل5:في؟53،،01،41المزام!روهي،الله

:41)مزاله،لص:ت!فيالجاهلوهتال،4(:ا.اله،-)مز

:القوا!في!،للهابظريبالإنكار-أساضا-تهملا،ا(

وردىمما،اللهلوجودالحملبالإنكاربالحرىررإله،"ي!

،ا:4(.!زأيفئاانظر4،وا:42)مزايهالإساعةالى

اصافهناكأنلناليبصرحئىواقعيةلعباراتاللهوروصف

السواتفي)الاكن:في؟اللهعلىالب!ثرصفاتخلعفي

تأكيدمذاكلوفي.(2:4)صبهم،يتهزيءالرلي.!حك

اللهونم!يقبياسخرةخلاثقهكصيهغالله،5وجودلحقيقة
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.73:26()مزالدهر"إلى

فهما،عشروالتاصوالمانةعرالتاسعالمزمورانأما

)مزالطيعةنيعامةبصفةصاءلنفهاللهإعلانعنتصيدتان

ص)بهاالموحيكلتفيخاصةبصفةأو،6(ا:9-1

مراجهةعلعضرالتاصعالمزمرربقتصروبيما.1(:8-4ا9

حمعلا.كلامولاتولالا:اللهعطمةبحقيقةالإنان

بقدمعضروالناسعالمائةالمزمررفإن،3(:91)مزصونهم،

(41و9و:9117)مزأمامهوقبولهماللهالىالأبديةالحودةلبضر

الرئيسيالموضوعوهي.موصىضريعةخلالمنوبخاصة

يتكون))ذالمفدسالكا!أصحاحاتأطول91،1للمرمور

الله،أالجلالةاصمالمزمررانمذانوكئخدم،آية(176من

"يهره!الخصيالاسم!ستخدم!،ا(:ا9)مزايعالى

أمزويخلصليدي،بذاتهكا!لن"أنه!يوالذى،)الرب(

.3:14(خرانظرا-91:7-4

؟-اللهوحدانجةعروالحاصالمانةالمزمورو!ؤكد

صرىليتالأمآلهةوأن،93(و74:35ثالشريمةتؤكده

فضةأ!نامهم.صغضاءماكل،الماءلطإفا)إن:أصام

ولاأعينلها،تتكلمولاأفواهلها.الناسأيدىعصلوذهص

ذكرتفإذا.:4-7(ا15)مزقسمع،ولاآذانلها،تجصر

أما.فيهاالناسبمضاعتقادبببتذكرفإنماالوثننآلهة

)مزهوحدكاللهأأنت:تؤكدفإنهاللحزاميربابة

عنتتحدثالتي-الأخرىالمزا!روفي86:.ا(.

إلىتيرفإتها-الحقيقىاللهغ!-أخرىشخصات

وبهاءوبمجد،الملاثكةعنقيلأاتنقصه:فيكا،الملالكة

البثر،مناللهئملونمنإلىأو،2:9(عب،8:ه)مز،تكلله

يقضى!الآلهةوصطفي،اللهمجمعفيئالم"الله:القضاةمثل

:21:6(خر82:7،مزأضاانظر1،ة82)مز

ثاتهأصاسئاهوليس،اللهصفاتمنالمزاصرتبرزهماوص!

تبلى،كثوبوكلها،تبقىوأنتتيد"هي:تغيرهوعدم

)مزتننى،لنوسنركهرتروأنت،فتتنكلتغرهنكرداء

معمماملتهتكيفعلىتؤكدأيضاولبهما27(،وأ:2026

الكاملالرجلمع،رحيماتكونالرحيممع5:فتذكر،سافي

تكونالأعوجومع،طاهزاتكونالطاهرمع،كاملآتكون

.26(و2:هأ8)مزميوتا،

سفرفي،الإلهيةالصفاتمنرئييةمجمرعاتثلاثوتبرز

اصر:المز

والتاسعالماثةالمزمورضقرات:اللهعلإودكةلا-1

الزمانلياللهعدودكةعدمعلىكئدةتركزلا،الرائع،وا!لالين

الأرضأبدأتأوالجبالتولدأنقبل)من:صثلأ)انظرفحب

09:2،مز-،اللهأنتالأبدوالىالأزلنذ،والمسكونة
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دورإلىوذكركجالىالدهرفإلىياربأنت"أفا:وا!ئا

،المكانليعدود!تهعدموعلىبل،:12(أ20مزفلور،-

ومن؟روحكمن"أذهبأين5:مكانكلفيموجودفهو

اللهرويكل.:7-12(ا93)مز.001،أهرديأينوجهك

الساءفيالرب.قدسههيكلفيأالرب:عيتهاال!صاء

مجددأنيقدرنعشهنيفإنهذلكومع،11:4()مز،كرسيه

)مزصيناءفي:مثلأ،اتريخفيحدثكا،بيةبمكاننف!ه

أورضليموفي.(وه5:4ثض33،2:تثأفئاانظر8،و:687

لكلقريباالرب:بحينهضخصمعأو،4(0:2،2:27)مز

18،:451)مزبالحق،يدعونهالذكأ،!دعونهالذ!ن

الملم:كلى!و،علمهفيمحدودغيراللهأنكا.:18(913

الالسافيفيكلمةل!لأنه...وعركنياختبرتنيقد"يارب

ارتفعتفوقيالمعرفةهذهعجيه...كلهاعرفاياربوأنت

القدرةكلصو،ئولهوفي،ا-6(:ا93)مزأستطيمها،لا

)مزيقئا،ذلكقعرفونفيأعمالكهيعجيبة5:والقوة

الملكعن39-99منالمزاصرأ!تاانظرا-13-8:ا93

.أيهوهإ(للربالأبدى

الأنك:الخاعرالمزمورفينرىكا:أروه(الرببر-2

يارب...الرءيساكنكلا،بالحرئرالفالتأنت

هناك،الصددهذاوفي.8(و5:4)مز...!بركالىاهدفي

"اقى،هما،اللهبرعنخاصةبصفةللفايةمعبرتانكلشان

لحوفئلبىوحد،حقكفيأسلك،طرقكياربعلشى5:

هواثات(:حرفثا)وععناهاللهفحق.1(861:)مزاحمك،

9:8،)مزاالاصقامة،هيالثانبةوالكلمة.بالمدأامم!ك

أكزبمعنىأو،اللهحقاظهاروهي...الح(ا.45:6:69،

المتفيم.الصاثالفعلهيدقة

وبخا!،وايبيحالحمدموضوعوهو:اللهصلاح-3

ارحمةعلىكلهوالتركيز.المزاميرمنالعديدوز301مزفي

منليبنكعبكالمتكلبن!امخلصمراحمك"ميز:،الرب

رحيمفإلهياربأنتأما5:وأيضئا7(ة17)مزالمفاومين،

؟.ا(86:ه)مز،والحقالرحمةوكثكلالروحطويلورؤوف

يضني،والربنركافيفدوأميألى)ان:اله،"أبوةعلىتركز

وقبل.:7(57:1،63مزأيضئاانظر،9862:،27:01)مز

الا."بالرحمة،المترجمةالدائمةالثابتة،الله،!ةتبرزضيءكل

ئنتجمما،عهدهلكلمةاللهوفاءعنأعاسأتعبرالكلمةهدهأن

.والعدلالبر5!ب:الاملالكاملاللامالىووردى،عدلأ

أروعوما.33:ه()مز،الربرحمةمنالأرضاتلأت

)مزتلانما،واللامالبر،النقياوالحق)الرحمة:القول

)1.:851

بايتيزالتىهالله"قدامةعلىمجمو!افيالمزام!وتركز
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مفرد)،صفةمجردمناممروهي.02:26(لا)انظر

اباصعالمزمورفيعارأتثلاثفطنراها؟-فالفداصة

وطيغها-3(:99)مزوحمو.اللهعظمةتصف-وايمين

)مزالشاملالفداليعملهتصفكا،وه(99:4)مزالأد!ة

."اللاهوتهـملءهيللهبالشبةفالقداصة.99:6-9(

منطغاالمزاميرضرضائدتنتقل:الطحة)2(

لمالمزامصفأصحاب.الماد!ةخلقة2تقدالىالحالقتيح

الدى-اللهرأوالكنهم،الطبيحةإلهإلىالطيعةمنتقلوا

وهناك.الطبيحةكلفيظاهرا-الاعلانطركيعنعرفوه

وجهعلى-تملن65(05،92،)401،مزاموأوبعة

والمزمور.اللهعلىالكوناعمادمن،الحلاتةهذه-الحصوص

.الكونمصدرهوفالرب،الخيقةعنترفمةهروالرابعالماثة

(ا-13.منالأعداد)وبخاصةالحمونالمزمرر!تحدثكا

الذىالعالمالىبهحاجةدونالربعندالذاقيا!عفاءعن

الربوالحثروناياسعالمزمورويبح.وميكهصانعههو

أما.الكونجد!و،92()عزالأبد،الىملكا5يجد!الذى

فيوالحمدالشكرعنبتمبره-والتونالخامىالمزمور

،لباسبركاتهاللهنحكيفيخصفا-اإلى9منالأعداد

.9(و33:5147:8،مز)انظرالطجعةعالمخلالش

التيالمزامررفيجاءتكا-الأرضظواهرأثارتلقد

أجائا،المزاصرضرضدالنقدمننوغا-الطبيحةعنئثحدث

أسطور!ةباعتارهاأخرىوأحياتا،صجحةكركانتلو!

صحيحة،غرالمزاميرهذهبأن،الأولللاتهامفبالنة.تمائا

التفصومفاصلفرانينالثعرىالخيالئخضعالاجمب

بباطةتحني9(65:)مزماء،*نةالله"صاقيعارة،الحرفي

ا:5(40)مزقواعمما،علالأرض)المؤسىأنكااالمطر،

عليهايقوماييالمبادىء!نيقدأو،الئابتالمتقرنظامها!ي

،السمواتاعاء:عبارةويت.75:3()مزالبثرىالمجتمع

ا!ر)فهناك،مماءلأعلىتفضيلصورةسوىا:4(48)مز

الرابعالمزصريذكروعندما.2(:21كو2فينرىكاحماءمن

وعلى،أصهاالبحار"علىاللهأن،الأرضعنوالعشرون

!رددالمزمورأنهذامضفلي!،24:2()مزثتها"الأضهار

نحلوهاص!ضةعنعبارةبأنهالمالمعنالحاطىءالبابلىالمفهوم

عنيتحدثيباطةولكنه،عسيقةهوةوأسفلهاحجريةقبة

بط0:24،2خر)انظرالبحرسطحمترىتملرالتىالأرض

منالدتيقالوصف!ؤدىأن!تطبعالإلهيفالرحي.(3:ه

مز)انظرالقدماءعدابكرخلالمنمماا!هر،الثصخلال

.ا:6(40

فإتاء،أ!ورتخعالعةصوربالمزايركأنانقالاتهامأما

أنهاعلىالط!حةظواهرتفسصرتجنبعلىحر!ةالمزامصنجد

يل،الأساطكلجوهرثكلالأمرالذى،وحوشأوأثخاص
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"لوتان،الحرافيوالرحشالنقادلينهربطالذيالو!اثان،حتى

غلوقصوىيسالولمائان(فإنه،الكنمانييناله"البحل،خصم

رمراواضخدم،:40126مزفياحمهوردبالحوتضببه!كري

مناالوياهلان،كلمةاستخدت)وقد7441:صفيمصرلقوة

نمائا،(14أي-امماحأو،74:31مز)تنبن،لكلمةصادفة

ش)انظر1-.و98:9،،87:)مزمصرالى)رهب،ترمزكا

الىوتبهاأمجادهاالطبيعة!سلبالأساطيرأما.ا(.و51:9

عنالط!عةتمييزعلىالمزاموحرصتوقد.أعلىكائنات

.9(و89:8)مزالثعرفيج!دضهالبها،الأضخاص

!نعةباعنبارهاالطيحةباللكللفد-فىاالمزاصرسفرويدى

هذاويئ!مل،\(اء4او:هـ.471مز)انظرالحالقيدى

فيإليهالمئارالخوفنيضعلىا:47،9)مزالبر!ةالحياة

دثكلع.(المصرية"أترن،ترنيمةثل-الوثيينأناشهد

الزراعةال!شربةوالدورة،133:3()مزاليومبةالظواهر

الطيعةفياللهبقوةالمرنميتنىكا.65:13()مزالرعىودورة

)مزوأفراحها8(و:2017)مزالحياةوأحزان،8(و:247)مز

621)5:.

وتوجيه1(8،)مزاللهتمجيدهوالطبيعةمنالغرض)ن

-فادل!ذايتفحو،(4و91:1،8:3)عزإليهالبشرنظر

الإ"لثاقاكا:المزامكلضرفيالمهاتفي-خاصةبصفة

)مزالله،يااليكنفسىتشتاقهكذا،اياهجداولإلى

"بخرك،(ه:301)مز،ضبابكالنسرثلفيتجدد5،(24:1

كلهاوهى.ا:3(28)مزماءلدتك،حولالزيتونكروس

والروالإيل،اياهكجداولالطبيمةفيلعناصرتثعهات

.الزترنوأضجار

الفر،فيالفنيةايشبمهاتفيأيضاالنرضهذا!دو؟

تضعحيثلنفسهاعثاوالسنونةيئاوجدأ!ئا"المممور

.8:3(4)مز،و!الهيملكي،الجنودياربمذابحك،أفراخها

العصفورفيهيضعمكاثاكانالربمذبحأنهذامحنىوليس

ملجأالربمذبحأنهوهناالضنيالثبيهولكنه،عشه

عثه.فيالعصفورمثل،باللهفيهالإنادمجنميحقيقيوملاذ

تبقى،وأنتتبيدهى5:فناءالىمآلهاالط!حةأنالمرنمو!رى

:ا40)مزالإنانلحدمةموجودةفى،ا:26(20)مز

.:33(401)مزايهوهأويح،ا-23(.

وصطفي-المزاصراهماميتركز؟لاوثح!يةمزام!)3(

الأضارأنكا.خاصةبصفةالثرتاريخعلى-المادىلمالحا

الفداءالىحاجةوفيطتكباعتبارهاالركةالتنظرالمقدسة

انظر،4:21أع،6؟41)يربالمصيحالأ3أنممكنلاالذى

قبلللقديينهذاكانوسواء.(البحثهذافيالتويةصامو

اللهمعالمصالحةفإن4(.ا؟91:ها،)بيعدهأوالمسيا
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(17او9:6)عبالميحدم،الأبدىالمهدبدمحفاتمتقد

فياللهأداة،الجدووالحهدفي!القديمالعهدفيكانالذى

عهدساريماولكن.الئرلكلالحلاعروتقديمالفداءصغ

فيبدأتالتاريخيةالعهردعنسللةفي-القديمفي-الله

تمركزكانتوايي6:7(هوانظر3:ها،أتكعدنبخة

هوويكونضحئالهيكونوابأن،بالمصالحةالوعدحولدائئا

تعبرإلىبالفداءالوعدهذارصلفقد:7(،ا7)تكإلفالهم

)خرجناءجبلعلىالبمعاللهقطحهالذكيالعهدفيمحدد

اصأهليل.بنيمعخاصةبمفةبالأرتاط6،63:7(ا:هو9

جددهوالذى،ابراهيممعاللهبمهدالعلمالمزام!تبدىوبيما

بهعاهدالذى...عدهالدهرالىاذكر:لهالالينالآباءمع

عهذاولإصائيل،فريضةيحقوبثبتهلإصحقوقمهإبراهيم

أظهرهماعلىركزتالمزاصرأنإلا،ا(:هـ.501أمزأبدئاه

.8(و68:7)مزصيناءفيعهدهفينحمةمنالرب

عئ!رئمناص!.د(.وللأع!أ!5،رافنهـ..)جيويذكر

ينىجاةفيجرتبأحداثكاتهاارتطتقوئامزمرزا

46،47،،41،44:هيالمزامكل)وهذهكححبإصائل

48،،53،66،68،74،76،97،08،83،85،87

أربحةوفاك.912(24،125،126؟،80،1،122

معاملاتتنعجثمفصلةتاريخيةمزاميرتمتبرأخرىمزاصر

،1(78،8150،160،:)وهيالماضيفيعضعبهالرب

اللهنحهاالتيالماديةبالبركاتمئلأ550،1مزمورفيدأ

في-تدأأنهاالا90(وا:506)مزلهورعاية،لإبراجمم

والضريات8:8(0)مصرمنبالحروج-عامةبصفةمجموعها

)مزالأحمرالبحروعبرر2-36(،:785013،)مزالعئر

)صزالبريةعبرلشعبهاللهوقياد،78:13(،66،6،74:13

)مزالموعدأرضكنحانعنتتحدث!.ا-92(78:4

وعن3(و44:2)مزاسرائيلينيافتصاروعنا(أا:50

أمزالربعدلوصاياالبامالوعن83:9()عزالقضاة

،والكوارثالمصائبحلولهيالتجةوكانت37(،او.78:

:7)ريا4،اصمانظر78:06-)مزضيوهفيحدث؟

أباطلينمنجهوذاجطعلىالرباختياروقعثم12(.

اللهاختاريهرذاصطومن78:68(.2،و661:)مزإسرائيل

)مزللميمجداوليصبح،لهموراطاإعرائيلعلىملكاداود

:78)07-72.

وكيف،للعبرانيينالمعاصرةالحالةالقويةالمزامووتصف

،:7(46)مزيحقوبوإله،:9(47)مزإبراهيمإلهالربأن

فيالملكوهو،8(وا:807)مزحرالاثيالأساطلاله

ولهم،(ه:64)مزضعبهوسطفيوهو.(44:4)مزإصائيل

في-هناككانأنهإلا.2(ا:أو24)مزجانبموعن

يحمدواأن97:13(:44،8)مزالثنعلواجب-المقابل
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الألممجلبذلكفيوالتقصر،1(:447)مزعلحوهوأنالرب

،91-44:4)صففطاللهمنبأمر،(وه41:4)مزوالمحاناة

تمسكفياللاأنهفىعمكانامراثيلضبأنإلا،4(0:8

فيخئاولانيناكوماعيناجاءكلههذا5:العهدبمواعيد

الىانظر5:عهدهيذكرأناللهمطالئا،1(:7،)4-ك،

اعند.وضحهكردأنإلىويعى،2(.74:)مزالحهد،

لأ!امحداالله!عوأنا:7(،4)مزشبه،سبيالربرد

الخطحةرفعتإذاالاذلكيتحققلنولكن،والضيقالمقة

.3(و97:985:2،)مزلهموغفرت

ايىاياريخيةالصورةفيالمزاصر-تناولتوكذلك

عنايةعنالمزامكلبعضفتتحدث،)صائيلمستقبل-نعرضها

...صهرنصنىالربرداكدما:السبيبعدالمجيبةالله

أ:26)مزترنصااوألتاضحكاأفواهناامتلأتحه!ذ

1(،،:8،)صوالأبد،الدهرالىالهناهوهذااللهلأن5ا-3(0

.4(:ه8:1،601-.ا50)مزالأبدإلىعهدهفيكروالله

!عرففيما،)سائيلرجاءعنوضوحبكلالمزاميرعبرتوتد

وصهيون.122(84،87،،48)مز،صهيوناأغافيياصم

لحالةبرمز-ومقاد!اأورضليم-الضبقمعناهاتتعدىهنا

تتخطى!،ه-7(87:)مزاللهمعالروحيةالمصالحةفيالثر

إالصالحينالىبالنسبةعامةعالميةمديةلتصبحالهوديةحدرد

المزاعرهذهأن؟.أ:4(25)مزأالقلوبالمشقيميوالى

أواخرفيالنهالىاللهبانتصارتخققأرصةمملكةتتوقعاياريخية

:47،3)صأقدافا،تحتوالأمتحتناالثعوبايخضع:الأ!ام

حيثعدلمملكةوضكون،68:23(44:ه،أيضئاانظر

ثحبيخها-سجع،1(581:)مز،الأرضفيتاضإله"يرجد

)مزقخلص!بوجهكوأنرأرجعنااللهيا5:اللهالىاساثيل

الانتصارمعالأدفىالانتصاريخققوجئذ.91(و7و08:3

)مز.،..يطعالماءمنواليريبتالأرضمنالحق5:المادى

حين،ذروتهالانرغيصلاباكةوفي.ا-13(ا85:

)مزالأبدية22(21،رؤ)انظرالجديدةأورضليمعنيتحدث

للهلشجدالأرضشحوبكلتأقي!ال!ا،ا-13(او:488

إصرائهلمنالقصديتحققوهكذا2-32(66:4،68:9)مر

:ا83:1860،)مزالعالمكللحلاصوسيطاكونأنفي

الصلةونجفةالاجماعبةوالمزاصر:اجتماجمةمزامي!)4(

وطبيعخمالبثرأصلعنتتحدثوهي،التاريخيةبالمزاصر

القصاثدوهذه.لهمانهالىوالمصرالأخلاقيوالهدف،وحالم

والحمد،الكريتساببحالمعروفالنوعمنأكانإئاالاجماعبة

يمكنأنهومع.والابتهالايضرعبمزا!رالمعروفالنوعمنأو

الطبيعة-عناصرمناخرعنصراالبرىالجنىاعتارأحبالا

أيضئاثكلأنهالا،1(4:ا40)مزوالحيواناتالرحرشمع
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السيادةآدماللهوبفقد.ا:3(..)مزللهخاصةخليقة

أصبح،عدنفيمقوطهفذأنهالا6(8:هو)مزاالعاعل

الأضر،آدم،المحعلالانطقلاالحالمعلىاليادةأمر

ذلك،الىوبالإضافة.3:6ء(عبانظر4،:ها5اكو)

من-ستلكفرد-ينال،اللهخيقةمن)نانكلفإن

(311:هأىافظرأ:93،13)مزالرحممنجد!دةحياةالله

"وفي:اللهصفرفيالأزلنذمكتوبحهاةكلمسارأنرغم

قائلأيؤكدداودإنحتى،(931:61)مز،كنبتكلهاسفرك

.1(31:ه)مزآحالط،يدكافي

منالكتابيةالأضارطثرتقررهماالمزامكلسفرويؤيد

الضحيفا:14(30)مزالترالىجسده:الإنانازدواجية

عجبمنبهامتازلماقيهتلهذلكومع78:93()مزالفافي

صررةعلىالخلوق)النف!(الروحىوكيانه،1(:9134)مز

عنللتبوأجائااروح،كلمةتستخدموقد.8:ه()مزالله

الجواناتفيكاالحياةتأو:3(ا78:8،2،)مزالسلوك

عنتعبرالأغلبلطأنهاإلا،ا:4(46و.401:92،3)مز

،الانسانمنالأحمىالجزءأ!ى31:52()،مزأالخالدة"الروح

إلىتحياولبهها،7(و6431:4،و77:3)مزالجسدداخلفي

.ا:26-28(41:1220،أمزاللهمعالأبد

اللانها!بالزمنقورن)ذاالألجةقلليعدوالإنانأنورغم

هامأنهالا،4(و8:3)مز.بالفضاءأوا(اوه:4ا30)مز

الإنسانيتحدوطالما،و!(82:أومز)انظر،للهبالنبة

مزموزاالثامنالمزموريعتبرأنكتطيعفإنه1(5:7)روبالمسيح

بلامة5:أماندهي-اذا-المعذلةفالنض!،بهخاصئا

طمأينةفيمنفرذاياربأنتلأنلث،أنامأضابلأضتطجع

ثقةفيالفداءنالتالتىالنف!تيثىكا،4:8()مزتكننى،

عوئاثحد؟،31:8()مزورحبسعةوفي،25:13()ص

!دعلا.يعولكفهومكالربعلى)ألق:اللهفيألدئا

.55:32()مزالأبد،الىيتزعزعالصديق

والشكر،الحمدأوالاعترافمزاصرتأقالخبرةهذهومن

عبرىأعلمنمئشقتانوالثكر()الحمدالكلمتينفكلتا

منواحدعملفيتقديمهاويمكن،شكرتقدمةفهما،واحد

نذورى،أوفيك،بمحرقاتبيتكالىأدخل5:.العبادةأعمال

)مزأدعو،الربوباصمحمدذبيحةأذبحافلك،66:13()مز

عنالمرنمفيهايعبربمقدمةالمزمورل!دأطوعادة.ا:17(16

)مزتضرعاق،!وتيسمعالربلأناأحيت.للهالشكر

ااحمدوا:ذلكعنللتمبرالآخركأ!ا!دعوأو،ا:\(16

ثم.ا-3(:ا70)مز،رحمتهالأبدالىلأنصاعلأفهالرب

اعترات-كابا-متضنةالمرنمظروفالمزمرر!ستعرض

الهاويه،ضدائدأصابتني،الموتجالاامحنقني:باحتياجه

ج!!ءو.أو-ا-ا(-ء4وأ:ا:3)مز)6.."وحزلاضيفاكالدت
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رإالهناوصديقحثان"الرب:بالجميلالعرفانشضسنبداء

تتضنوأحيائا.1(6و1اوه2و8:ه611)مز.،..رحيم

الربوباصم5:الاختبارهذائلالىالآخريندعوةعلىالزم

مزاأ!اانظرا-9او8و17او4و:13ا16)مزأدعو،

الأخكلالأمرهذاروولوتد.22(و12او6اووه9و:7018

وقد34:6-16،مزمورفي؟،التعيصيةالمزاصرمننوعالى

.43(او:ا70)انظرالمقدتفكرةنجفىأجائاالمزمورنتى

)مزاللهنمجيدهىالحيفةوكلبلالإنانغاية)ن

59:6(،)مزوالجودالحباداتفيوبنهاصةا:31(40

اللهبناموسوالفرح،(بخاصة015مز،43:4)مزواييح

فيممالرجودوالاثتهاج،بئصة(911مز4:7،ا:2،)مز

.بنهاصة(84مز27:4،43:3،ا:ا،5)مزاللههيكل

)مزالربعدونزيلغربالأرضعلىحياتهفيوالانان

)مزالقداسةحياةالىيلغأنهوهدفهولكن93:12(

الاجتماعيةالمزاميرتقدمئمومن.الربمخافةفي7(و51:6

اللهثعب،اللهغافةعلىالمبيةالثخصيةللأخلاقمحيازا

،ا:3(59:700،)مزمرعاهوغنمشحبهلأ-الله!طيحون

فيأمامىالرباجعلت:اللهالىالظربمداومةهذاوتحقق

وهكذا.ا:8(6)مزأ-لزعزع،فلايمنيعنلأنه،حينكل

ويتطلب،و،(24:3)مزجاتناعلىالأد!يةاللهصورةتنطبع

تلبى!تتعلمايارب:الذاتنحومنالاتضاعموقفأخذهذا

منالاعتقامةوموقص،2(او:ا31)مزعيناىهتتحللمو

اللهعنالجزاءعنهينالالذىالأمر،15()مزالآخر!مخو

الى-أحيائا-أدتالجزاءبهذاوالمطالبة.7(وأ:6ا)مز

ييدومابب،داودو!نهاصة،المرنمينمنلكثصينالقدتوجه

حبالرباكاكني:الذا!برهمعلىتأيهدهممنذلكفي

يمكنولكن.(ا:7:371،مزأيضئاانظر81:0،2)مزبرى،

الخاصةللتهماشنكازاباعتارهاأفضلبصورةالعباراتهذه!م

لاخلاصتأكيذاباعتارهاأو،كذئاداودإلىوجهتايي

الهه.للربوتكربسهالملك

الاجماعية:المزاميربهاتتغنىالتيصةالخاالصفاتومن

)مزكاللحنةعظمضرالف!لأنا:7(10)مزاالأمانة،

مزاصرفهناك،24:4(ا:5،2)مزواالصذق!.ا:7(.

،012(12.52،)مزالكذبثرعنتخدثبكاملها

:15)مزوالرثايةالاخراءأحاديثمنالاسيحذرأنفبجب

)مزوعهودهمأتوالهمفيحذرفىيكرنواأنكبغى!،3(

ياربأمامكمرصةقلبىوفكرفميأقواللتكن5،:،(ا5

موضوعهيواالصداتة،.ا:14(9)مز،وولىصخرقي

تميربلونالموافقةتفىلاولبهها،1335،المزمورفيالاخوة

المزمورفيالزوجةلمحبة5-المجةتمتدأنويجب،.4(:51)مز

.7:4()مزالأعداءحنىلنثنلالآخرتالى455،!.-



المزاميرسفر-مزمور

الناحيةمن-المزامونركز،ا!تمعبأخلاقيختمىويخما

الملكلكابةانعكاشاربما،الياسةأ!ورعل-الاجماعة

شاعلاالأمورأعظمصالحدالة،5وتعد.المزامكلهذهمنالكو

،5(ة51)مز)-أ+صوة،المزامكلهذهوتدفى.بئصة(82)مز

،ا-4(72:)مزأحكامهفياللحكمةهطلئاالملك!ل!

)مزاالرحمة،عنيخدثوالبوناثافيالمزموروءتتدم

.415،(مزأيضئاانظر-بالماتختصوهيا-72:214

رغموذلك،7(وا:026)مزثمبنمطلباالسلام"أن؟

مز:)ثلأالمزاصرمنالحديدفيللحربالواضحةالحصاصة

(33:12)مزالأعةهدفهىواايقوى،.ا:42-34(8

داودنممنخرجلأنهخاصةأبةذاالحثرونالمزمورويقبر

بافي،وهؤلاءبالمركبات"هؤلاء:يقولصو،ا!اربالملك

.02:7()مزنذكر،)فاالرب3فانحنأما

سنرفياكبراهمائاتجدأغافرغم،المجعاخصادياتأما

وذلك،الربا!ارضفداود،تجاهلهالاالمزام!فإن،الأثال

الد!ون:ت!ديدضرورةعلىواصراره،بالفقراءاهمامهإطارز

الذى.ءالبرىعلىالرشوةيأخذولا،بالربايعطهالااضنه

.21(37:،15:ه)مزالدهر،الىتزعزعلاهذايصغ

:4-ا)مزالر،5هوالمزاصرفيالأساصىالاجقاعىوالمبدأ

أ!وباضطرو؟.2(37:ه)مزجزاثهعلىالتأكيدمع6(

فيالآثامبسبب،لفحصهاالقسأعماقالىالدخولالى

التفسراتمنسللةخلالالميرةالمزاموضريواصل،الحياة

مزاصر،أرتفيتتشلوهي،الر(صثكلة)مقابلاللهلحدالة

فيأما،)37:ا-3(سريمةالمجازاةنجد371،المزمورففي

أدركحئىا-14(73:2)مزأعمقفالأمر1731مزمور

صارواويهف...الأضراراآخرة-المزمرركا-ب-آصاف

)الىاللهفيأخذهمالأبرار،أما)73:17-91(بفتة،للخراب

تورحبنويترنم194،المزموروفي.2(4)73:الموتبحدامجد

الهاويةيدمننفسي!دىالله،)نما:الموتبعدالحياةبرجاء

السابعالمزمور!داودويقول.1(اوه4:)94كأخذفي،لأنه

فينصهم)الذ!ن(الدياأأهلمنضرر!يبهلن)نهعثر

)ذاأشبع.وجهكأنظرفبالبرأناأما5(1:41)7،!اتهم

.1(ا:ه)7بشهك،اصتز!لت

صفر!دىلاأخرىمواضعفيأنهالا:اللعنةمزامرر)5(

البر،تحقيقفيالإنالطالمجتمعبفلاللابالاةتلكثلالمزام!

اتوبة،عنأوالفة،عنتحبرالتىالمزامصبحضجاعتهناومن

مزا!رفهى،الضرهوالمصدركانفإن.الفئلىمصدرحب

توبة.مزاميرفهىنافسهالمرنممنالفثلكان)ذاأما،لعنة

هزيمةلأجلصلواتيأنها،اللمنةمزامكلقعريفويمكن

الكتبفيالمزاصرتلكمثلوتظهر.بهموالإطاحةالأشرار

المزاميرسفر-مزمور

،35،96901،المزا!رهيأهمهاولل،النرمنالخمة

)انظرأخرىمزامكلفيالمماللةالعباراتبعضوجودمع،137

،5،7،284.5،55،58،95،97،83101،المزا!ر

بحد-اضطرإرياولكن،لداودمزاصروأشهرها،913(

23!1821ا!15،17:8:ه))رمب-قرونبأربحةذلك

الىا:92(6:143،)غالبيبحدفيماونحيا،02:12(

هذامنأقرالوناك.المعنىهذافيقوكةعباراتاصتخدام

.1(6:0رؤ،4:41قي5:21،2)غلالجدكدالعهدفيالقبيل

)دانةإلى،المتحررةاللاهوتيةالميولذوىمناصلحاءاويميل

تنتحيياعتبارهااللعناتهذهإلىالنظريجب5:اللعناتهذهمثل

الىوليى)يلياروحإلىتتمىإنها...القديمالعهدتدبيرالى

فيهالناسكانالذ!يالحصرلغةتستخدمفهي.المسيحروح

.5:43()تأعداعممعغضواوأنأترباءهميحبواأنيتعلصون

أكاالواضحمن)5:43(متىإنجيلفيالراردةالعبارةولكن

بينالفترةدالهود!ةفيلأالذىالكتا!غيرالنقليدتدين

يتضح)كاالأعداءي!غضةينادىالتقليدذلككان)ذ،العهدين

الحهدأما،(قمرانكهوففيوجدتالتيالوثائقبعضمن

لاوه،23:4خر)انظرذلكبمئليخادىفلانفهالقديم

هذهأنأوط:أمررثلالةملاحظةويجب.18(أوا؟97

تبدرالتي،الأخرىالأصفارفيالحباراتمنوغيرها،المزامير

محبتلبهها،عاطفىوضهورانفعالعنتصدرلم،قاسية

وهي،صالحبضيرللهمرفوعةوترانيمصلراتأنا؟،بعناية

.القدسالروحمنبهاموحى،لبههالرئاتاخاليستأ!ئا

الوحي:سجلهاالتىالعباراتلهذهالمبرراتواليك

مننوعفيهاأوعابرةصورةفيتبدو:ثعريةعارات)أ(

23،و6821:)مزيالدم،رجلكتصبغ"لكيني؟،المغالاة

أسلوبصرىيىللأعداءاللهواتاء.(ا.:58مزأيضاانظر

الىالصلاةعلىوتحليفا.قساةأناسبأبدىلدصرهمشعرى

:ال!ودعنإرمياالىالربانظركلام:137،9المزمورفيالله

والذى1!4او13:3)إرميا!أخيهعلىالواحداوأحطمهبم

أخيهعلىالواح!رأسحطمالذىأن،وتاريخاضلاحدث

نفسه.اللهولىالثرمنالأعداءهم

-نضرورةب-القديمالحهديلعنهما)ن:اططةمقتأب(

القديمالعهديدينوعندما،2:91()ناالحطةشناعةهر

عقوبةلأنفذلك،2(05:امزمورفي)كاو!ربخهالإنان

جمغأبيداباكرانفهالخاطىء-دالضرورة-تضنالخطة

:101)مزالاتم،فاعلىكلالربمدبنةمنلأتطعالأرضأضرار

،8931:1)2.

ورم)نوالجزاء...النتمةلى5:للهالائتامترك)بر(

مثلوهناك.ا:91(2رو6،32:35ثقركب،ملاكهم
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،25:22()اصمللانتقامالإنانخططفقد،لذلكتارفي

،3(25:32-ه)اصمللهوالمجازاةابقةتركأخيرالكنه

المزمورويحثمنا.25:36-93()اصمالانتقاماللهفأجرى

عدالته!ملينفذاللهليدىالحطاةن!لمبأنوالثلالرنالابع

.11(3:58،وه:34ا40مزأبضئاانظر9،و37:8)مز

داوداثتهر:اطاصالدفاعوراءإجما!ةأهداف)د(

!دكيأنه؟،مرازاالملكضاولعنبهاصفحاييبالطريقة

ذلك،رغمولك!نها:2-ه(90)مزللاننقامتحطهعدم

دفاغاالأضرارعلىاللفات-اللهمجدعلكرتهفي-يتنزل

عينيوتبصر5:نفهعنالدفاعزلكيتضصنوقد،اللهبرعن

ا29:ا)مزأذناى،تسعبالئرعلقوبالقاثمين.بمراقبى

فطبق،اللفةلاصتزالالتررروهذا.:7(45أيضئاانظر،لأوه

:داودقالضد-اللهسحهالذى-داودعلى.خاصةبصفة

عنالدفاعيضمنكا،:6(52)مز،ويخافونالصديقون)ووى

شمبأعداءضداصفوعةالصلاةفي!،أمتهعندفاغاالله

عهذا،تحاهدواعليك...مؤامرةمكرواشمبك"على:الرب

.:8(ا37مزأف!اان!83:3-5،)مز

اللفاتنفىإن:اططةمناللهموتفعننجوات)هـ(

.البواتمنأخرىمواضعفيتتكررقدالمزا!رفيالمذكورة

فلا،الغموضضد!دةالميريةاللغةفيالفعلعررةتكونوقد

طرقإلىالعادلرنأما5:في؟المضارعصيغةفيكانإننعرف

فيأو:ه(ا25)مزمور.،الإثمفعلةمعالربفئذهبممموجة

نبواتعدةوهناك.فيبهم،الر!اليتأكي،الطلبصيغة

،و.ه13:94تا:.45،2مز)انظرباللحناتأضبهنجدو

.5:92(ير

اللفةتستنزلالتىالمزايرأنإلىنخلمىأنيمكنكلههذامن

الله.عدالةعندفاكاالإنسانلغيرةقويةأمثلةحفيفتهايهي

يكونقد5:.ل!.+4!ش3)!ه،دافيسون.ت."ويقولفكما

وياطةغ!-في-القديمالعهدرجالأنندركأنالميدش

مجنكان،الرضدصلأبغيظفهمكان-تقواهم

ن).حذوهمتحذوأنالوافةالضبفةالمتأخرةبالأجال

دعوةلهوا(.79:)مزالثر!ابغضراالربعبيايا:القرل

.!زمانلكلتصلحولكها،راحدجيلعلىتقتصرلاقوية

علىاللعناتاصترالبمزاميرورتبط.:توبةمزامو)6(

عنالتوبةمزاصرهى،المزامكلمنآخرنوع،الآخرينأحطاء

للربتضرعات!ضنانالنوعنوكلا،نفهالمرنمأخطاء

."المرار،اسمتحتواحدتمفيمغاابحضويضمهما،يوه

وتشل.المزام!ضرمنكبيزاجز!االمرارهذهوتثكل

القانونية،الاتهاماتالىالخطرالمرضمنتمتدوأوضاعمواقف

هذهأبرزأنإلا.الطييةوالكوارثالصكر!ةالهزيمةإلى
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،32،38،51201،)6،البعةالوبةمزاميرهىالمزامرر

بالحاجةالأقلعلىأوبالذنباعرافمنيخهابما1(013،43

يشرانلاوافاقوالماثةالسادس)والمزمورانإلهيةنحمةإلى

.كالبهسا(خطاياإلىصراحة

علىتركيزهاندركأنيجب،جبذاالمزامررهذهنفهمولكي

كنت)إن.البثريالجنىلكلوكولهاالإنسانمعصيةحممة

فييثبتمن)أىيقف؟(ف!نباجد،كاربالآثامتراقب

.:2(ا43ا:4،3مزأ!اانظر:3-013مز-؟عضرك

سفرأنمع58:3(51:5،)مزمتأصلذنبالثريةذنب)ن

الا،الأصلبةالحطةموضوعفيمنطفنابحئايحثلاالمزامهر

الله:ضدأساضاهيالحطةأنعلىواضحةعباراتباأن

51:)مزصنمت،عييكقداموالرأخطأتوحدكهـ)يك

ن)بل،ا-91(78:7أمزالربلإرادةانتهاكفهي،4(

منالأولىالأعدادفي!-الخطةعنالمستخدمةالألفاظ

عنخطيركانحرافطبيعتاتحدد-والخمسينالحادىالمزمور

(511:)مزمعصيةأ5الجرجمةالحبريةفالكلمة.اللهناموس

)مزه)!م،ايرجمةالحبريةوالكلمة،)الحصيان،هوالحرنيمعناها

الجرجةوالكلمة،التواء،5أو،"انحرافالحرفيمعناها،(15:2

وكلمة،،الهدفأخطأ5:حرئاتعني2(51:)مزاخطمة"

ضوضاءأوعيفازعاجحر!ياتنى51:4()مز"الر،

يدركأنعنالإنسانعجزالا!وافاتهذهعنونتج.ضديدة

تحبرراللهولكن،1(91:21،04:2)مزإثمهيعرفأوخطيته

للممل،أ!ئايضطرقدبل،أء:4()مزوقضائهحكمهفي

(1اوا.ا:20)مزاللهغضبفيبعيذاالانسانليطرححتى

.73:27()مزالهلاكالى

لاأنهفمع،4(و:3ا03)مزالفداءفيكمنالرجاءلكن

اللهفإن،12(:0:611،801)مزالإنانمحونةمنجدوى

)مزأعلنهالذىعهدهعلىبناء65:3(شه،32)مزيغفر

علىتترقف،لوضمهالاناناستعادةفيوالثقة.ا:91(11

والخلاص.25:7(6،4:)مزوعدهلكلمةأمانتهوعلىالرب

الخطا!ا:ئمحىبهقضارخلاص،الموضرعىالمفهوم!هذا

.9(او51:)مزآئامىأكلواعخطايايعنوجهكاسترا

الربلهيحسبلالرجلاطولى:بازاالإنانئحسبوهكذا

اللهأنفهي،الخطةغفرانطريفةأما.32:2()مز،خطية

)مزالهالكشعبهيفديوهر،85:2()مزالحطية""يتر

القديمالعهدفيالفداءوسيلةكانتوقد.ا:4(013،8:30

المياعوتالىتضالتي51:91()مزالدمويةالذيحةهي

.1(16:ه)مزالحياةيلوحدهفيهلأن،فيالئاعوئا

الشرعىالطهوجانبالىفعلئاتطهيراالخلاصوكضمن

أولأذاقيتخصيصيتحققأنفلابدثمومن،7(و51:2!ص

.1(0:أ43)مزالقدوساللهبروحالتجديدعملخلالمن
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فحسبالحطيةمنالإنانحفظعلىبعمللاالقدسوالروح

بنه4(،وبختار32:)مزعليهايكتأفئالكنه(913:1)مز

85:4(23:3،08:3،أمزإيه65:،(،ورردهم)مزأناضا

تكونأنولابد.2(4و:93123)مزأبدىطريقفيويقودهم

مزاصرانظر)باتربةسلبية:ذلكبحدالانانإصتحابة

78،59،مز-والقرمى32،51،الفردى،الاغراف

)مزالحطةعلىالحزنعلىالحققيةالتربةوتثقل،601(

علىولكن،32:ه(51:3()مزبهاوالاعراف،38:18(

51:17،)مزنسحقةوروحنكربقلب)دانتهاالأخص

.78:37(مزأضئاانظر

هيإمجاببةخطوة-الفدبمالعهدفي-النجدوربخطوثم

بهاابىالوحيدةالوصية!ر11(،)عبالإيماناختبار

.1(:ا243،او:013)مزاللهالىيأقيأنالحاطىءيتطيع

،1(.32:)مزاللهعلىالاتكالموتفالمرنمإيمانوتضمن

المتوكلللرجل"طو!:عليهوتكلالربالىطجأفبالإيمان

6:2()مزمنهالرحمةامماسذلكويتبع،34:8(أمز!عليه

نأوركم.37:7(6،أ:هو03)مزللهصابرانتظارفي

ل!دىأنهالا،قيلأيكونقدصنلايمانالمعروفالمضصون

الذىا:7(9)مزاللهلكلمة،الإلهىللإعلانواضخاالتزائا

منلابدأنهمع51:16(04:6،)مزالذبيحةمنأفضلهو

.51:91()مزذلكبحدالذييحةتقديم

مجدثأنيجب؟تقدصبنغمةعادةالتوبةمزاصررتتى

)مزتوة"إلىقوةمنابذهبون:الحلاصاختباركلفي

الفسرالروح!ىاصاسعلى،؟خروقعبر.(84:7

الطاعةحياةالإنادجاةتصح1(511:)مزوقوتهوإرشاده

،51:12()مزالحلاصاهـبهجةدتائجهامنالتى24:4(أمز

قزعزعلاالذى5أاللام1و1(03)مزالأعماقمنوالهتاف

23:6،صأيضئاانظرا:أ،25أمزالدهر،الىيكنبل

.12(و301:3

،3(و04:2)مزالنداءمدىعنالجدطة،"ايرنيمةوتعبر

فياممجيدئم،الحالمهذاقيودمنالمتزايدةالنجاةتأقيوأيخزا

.73:24(1،اا:6)مزالآتيالعالم

)المسرح،تعنىعبريةكلمةالما،5و:الم!طمزاير)7(

)مزيهرذاملوكعلى%القدالعهدفيتطلقوكانتاالمسيح،أى

بالدهنسحهمبعدعناصبهميتولونكانواالذين5(أو98:38

بأعرتثيروكانت.اغ(01:1،6113:000اصم)المقدس

وعلصهم،الآنياصرأفيملكلداود،الأعظمالايرإلتحدبد

أبفئاالأياءالمزاصرعفريصف؟.2:2()مزالمستقلفي

أنبيار،إلىتئواولا،مسحا!تموالا5:)صحاء،بأنهم

اصائلكهنةكان؟.(91:61مل1انظر،1هلا:501)عز
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يذكرهالذ!ا!الربجد5أما.للربليكهنوايم!حونأيفئا

أيغئانفسهفييجمعفكان،نبئاالممسوح،ا(61:"شاضياء

94:7،))شالملوكىاللطانمعالكفويةالريات

المسيحأ5هوأنهأعلنقدالمحيوعكانولما.12(53:

:4يو22؟37،الووكملككخادمعملهجانبالى)المسيا(

المزاصرهىالما،امزاصر)ننقولأنالأفضلفمن،2(6و52

وعمله.المحكوعشخصةمنجوانبعنتتنبأالتى

المزامير،منالقسمهذاصحةعنايثككونالنفادويتساءل

فيواحدةتصيدةسوىيجداأنه)"محكلأفامحه(ادلتزخ،فيزعم

مزموروهي،الماعنباضرةنبراتبهاالمزاصرمفر

يختصمزمررأىوجوديخنكر)حوللي"ح(!اكينأما.!1011

المزا!رأنفيوواضخاصريخاكانالمسيحأنالا.بالميا

ناموسفيعنيمكوبهوماجمعيغأنالابد:عنهتتحدث

الكثيرالأناجيلوتؤيد.4(42:4الووالمزاصراوالأنبياءموسى

قاطعالجديدالعهدأنفيشكولا،المياعنالبراتهذهمن

.الخطابفصلذلكوفي،الأمرتافي

ثلاثةهى،مسيانيةبأنهاالمقطوعالمزاميرأنالبحضو-صى

حسبأوالشكلأصاسعلىتصنيفهابمكنمزموزاعثر

علىبناءأقامثلالةالىتقسمالثكلأصاسفحلى.المضمون

وأانحاطبصيغةأوان!صيغةفيسواءالمسياالىالإشارة

نمنغهاأنفيمكن،المضمونأساسعلىأعا.الغائب!غة

وكملك:وككاهنكنبي:للسيحالئلاثالوظائفحسب

،2،8،45،72،98011،هيعبحةالملكيةفالمزامر)أ(

132.

16،22،04،96،مزاميرشةوهيالآلامومزاصر)نأ(

،201901.

ثلأفيتأالسابقةالمزام!منأجزاءوهي،اببويةالمزامير

القيدالمجدعنوالعضرينالثافيالمزمورمنالثاقالقسم

عبانظر22:22-.3،)مزالمشحيسوعلربنا

.)2:12

المزاير:امتخدام:سابئا

فيواضخااختلائاتختلفوالحصينالمائةالمزايرأنرغم

والعامة.الخاصةالصلواتفيتستخدمأنهاإلا،مضوفها

منعدذاوالثاكوالئاقالأولالكتبفيالمزاميرعناو!وتضم

العبرية:باللغةالموصيقيةالعبارات

الجرحرفيسبقهاماكثيزاالمزاميروهذه:الأطان)أ(

الصبح،أيلة"على:مثل،المعيناللحنأوالنغمةلتحديدااعلى

75(95.إلى57)مزظك(لا"علىوكذلك.22()مز

نأ5؟:اضعياءنبوةفيجاء؟،الكرومأغنيةإلىإضارةفي
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يركة"فيهلأنطكهلاتائلفيقولالنقردفيلرجداللاف

)مزالنرباء،بيىالبكطء)الحسامةلحن!رجدع.:8(65"ش

،45)مر،الرسنواعلى،9()مزأالابن)موتولحن،56(

وما.08(06،)مزضهادة،-السوص"علىولحن،96(

أ!ئاكانتأنهاويدو،مجهولةالأنفامأوالألحانهذهزالت

قبلالثاكالقرنفيال!بعةللترجمةبالنسبةحبرةمصدر

.الميلاد

كحضالمزامكلبحضعاوفىتحتفظ؟:الطرقأأ(

لها،الأصحلىبالمعنىالجزمنستطغولا،المويقيةالتوج!ات

.،المومتيالأداءأسلوبتحددكانت-الغالبفي-أنهاالا

عا؟صوئاتفيأفهاهـجحمما،الجوابعلى5:هيالطرقوهذه

النقيضعلىكانتولحلها2(.ا:5أخأانظر46،)مزحاذا

الصوتأى21(:ا5أخاانظر،621،)مزالقرار،"علىمن

8،81،)مز،الجهعل5أ!ئاالحناوكومن.الفيظالخفيض

العود،وهعلى."جت،منمويقيةآلةكانتولعلها،84(

مزام!:صبعة)وهيالأوتار،ذواتوهعلى،88(53،)مز

حبقوقالىبالإضافة4،6.54،55،61،6776،

ضرا!"أغافيالىوالونالتاصعالمزمررلروعندما.(3:91

الأكافيمنخاعىنوعإلىلوأنهفيبحو،المحكر،)96:12(

.05()مزالاىأوالمزمارمثل،القخ،)فواتمنآلةعلى

)حدى،"رفع،ومعناه"صلاه،اللفظوردوقد)ننأ(

3:3حبقوقنيورد)عمزموزاوثلاثينتسحةفيمرةوسبحين

خهاياتعدبل،الفاوفىفيتذكرلاوهي.13(و9و

درايةوضةالىلكلولحلها8(و4و3:2مز)انظرالفقرات

البركةفيهئدالذىالموضعالىتثرأو،الصوتيةللموثرات

عبارةوردتوفد.88(05،84،85،87،)مزالحتاية

(9:16)مزللتأملوقفةبمفىسلاهأ.الأوتاراضرب

الطقوسبأضها،الفنيبمعناهااالحبادة،كلمةأخذنالوأ()7

ليبدوفإنه،جماعةمنوبنهاصة،الديانةلممارصةالخارجية

فيلاضخدامهاخصيصئاوضعقدالمزايرمنالحديدأنعتملآ

عين،أورشليمإلىبالتابوتداودجاءفعندما.الحباداتهذه

بطشعثائرثلاثمن-و!دوثونوهيمانآصاف

أخ)االهيكلفيالحبادةفيالموسيقىخدمةلقيادة-لاوى

المقين")رئي!أوالمفنين،ه)مامكلمةوردتوقد.2(ا:ا5

المزاموعناو!نفيمرةوخمسينحمسا،الغناءفر!ققائدأى

هذهأنعلىالحبارةهذهوتدل.1(39:حبقوقال)بالإضافة

لفرضرفقاهلهأحدأوآسافإلىقصذانسبتقدالمزامكل

أ!ئاانظر36-)مزليدوثون،المقينالإمام.في!،العبادة

خدعةزدورهم!ؤدونوتادنهمالمقرنوظل.77(62،مز

وتشخدم.م07فيالهيكلوتدمرأورشليمخرابحتىايكل

صرمنمأحوذةوصلواثترانيم-بانتظام-الهود!ةالمجامع
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موصىأضارعلىالقرا"دروسفيالاخصار)ركمالمزامكل

وتلايذهالمبحألدوقد.الأيياء(أنحارمنوأجزاءالحسة

العئاءبعد(181-151صالمزامكلأحدلملهااالرافيإحدى

صتجزءاتشكلالمزاميركالت؟.:26(أ4)مرضالأخر

،5:91أف:ها،ا4اكو)الأولىالكيةفيالحبادةخدمة

.3:16(كر

المزاصر:سفرليالآقة6اطما:لامئا

،2(41:4)أ!وب؟،أفيحيارجلماته)ن:أكوببفول

المزاصرفيتوجد؟أكوبصرخةعلالمزام!شريجيبفماذا

الحلودفيرجاءصتنفيأنهاظاهرهافيتبرتعبراتبعض

منالهاويةفي.ذكركالموتفيليىالأنه:ئل،الحيد

عنياخمر5،(03:9مزأيضئاانظر،6:5)مز؟أيحمدك

الأمواتوهيى،(31)93:أوجد،فلاأذبأنقبلتبلجفأ

)مزهالكوتأرضالىينحدرمنولاالربي!بحون

بالموتباللهصلتهتنقطعأنثحى41!نمكانفقد،ا:17(15

الأنجباءأواصائلضصاءمنأحدلاأنجيذالنذكرولكن.

المفرحباليقيناستشعمنهمابعض)نبل،صراحةالحلودأنكر

إلىفالحياة،الآتيالحالمفيالآبلمحةامعسركةدباركةبحياة

المزموركاتالهاكملعكانماهيالربمحضرفيالأبد

.1(:15ا6)صعزاعهذلكفيمجدوكان،كرالادس

الدنيوكهالنجاحمنأفضلالمرترقادبحداللهوجهصاينةأنكا

والبمينالئالثالمزموركا-بومجد.ا-15(17:3)مز

تنقطع،لنثركةاللهمعالثركةيقينفي،القلقلفكرةراحة

:73)مزالدهرالىاللههوونصيبه،المجدالىصيأخذهفالله

للغوالأربعيناياصالمزمورأنالبعضوورى.23-26(

المتقبل،فياتةبجاةالإيمانفي-الفديمالعهدفي-الذروة

الاراللهيفدىييما،الثروةعليتكلرنالذ-شررعىفالموت

.1(اوه:944)مز)بالمؤمنويأخذ،الهاوكةيدمن

الميحيةةالبادةيهالمزاير

الأولى:الكنةا،ملي:أولأ

منوالجديدالقديمالحهديرموقفلينملحوظتبا!نهناك

فياعخدامهويوجبالمزام!صفريبرزالقديمفالعهد،المزامر

،9:3351،27:61:9،أخا،68:4،69:2)مزالعبادة

نحويئدهاالقديمالحهدمزاميروكانت7(25:او23:03،

الفرقاكبرمنيعدعددهو(،،ه23:أخا)عازفآلافأربحة

مزامصعلىمجتركيفلأالجديدالعهدأ!ا.التارغفيالمويقية

اضخدامصراحةيفرضلاأنهكا،العبادةفيلاستخدامهابينها

المسيحبة.العبادةفيالقديمالعهدمزامبر

الحهدمزاصراصتخدتفلقد:ثاملكواشخدام)1(

الأبامفيعياالأمركصرلملكنالنطاقواسحةبصورةالقديم



المزاميرسفر-مزمور

الروحمنبإعلانمزايركانتفقد،الجديدللعهدالأولى

سبهمواحدفكلاجتمحغمتى5:كورنثوسكنيسةفيالقدس

اكو)"تربةله،إعلانله،لسانله،تعليمله،مزمورله

-الاعلاناتالىبالاضافة-المزاصرهذهوكاتت.:26(41

يمكنولا،للمؤفينالربأعطاهااليالحارقةالموابنتيجة

الكنيسةبمزامكلئحتفظلمأنهكا،القديمالعهدبمزاميرربطها

لبعضالثعرىالباءأنيعتقدونالمفسرينبعضأنولو،الأولى

المزام!لتلكصدىأضهاعلى!دلقدالجديدالعهدفيالفصول

،3:16اق13،اوا:22عب:4،8في5:14،أف)ان!

.:17(ايع

الروحية،والأغافيوالتسابيح"المزاميرأنعلديلثمةوليى

سفرإلىالنحديدوجهعلىثير3:16(كو5:!ا،أأف

ضرمنأبعدهوماالىتمتدبل،الييةالترجةفيالمزامرر

صامير!اككانتذ!كعلىوعلاوة.القديمالحهدفيالمزاصر

وزكرياصيمتسبيحاتأن؟.14:26()اكوسبحية

المقصودمنلاصتبحادهامبررثمةليس،الشيخوحمعانوالملائكة

نفترضأنأيفئاالمعقولمنولير3:16،كو،اء:!أفني

فيالجديدالعهدمزامهرنطاقعنيخرجلاالرسولتحريضأن

سفرمجفظون،الهودمنالم!يحيونفيكانالذ!الرقت

عبارةأننفهمأنالأقضلمنأنهفيبدو،قلبظهرعنالمزامر

العهدينمزامكل-تشملكانتأروحيةوأكاقوتسال!حأمزامر

والجديد.القديم

نظروجهةومن:البادةليالاشخدامحمةعدم)2(

ورتبطانلاالهر-شالفريدبنالئاهدينهذينفإن،أخرى

إلىيتجهفهماالكلام،فمياقالكنيسةفيبالبادةارتاطاباشرة

بالخ!رتكرواولا5:الج!اعيةالعبادةإللا،البويةالجاة

بمخئابحضكممكلمينبالروحامتلثوابلالحلاعةفيهالذى

قلوح3فيومرتلينفرنمين،روحيةوأكافيوتسابيحبمزامير

بلجماعيةعادةإلىلشفالإشارة،91(أو5:8)أفأللرب

.أفرادببنحدثال

الجديد،العهدلكنب!ةايىالحريةمعيتمشىهذاوكل

واجبفقطعلهالي!الجديدالحهدبهةبأنالاثحاهو!ؤيد

فيحريتاأ!فثافابل،الفديمالعهدمزامربسلطانالاعتراف

صياغةفيوكذلك،المزام!لسفرابظومةالترانيماسنخدام

الإلهى.الأعلانمعتتفقجديدةترانيم

أغافيصياكةحر!ةلهاليسالكةأنلو،آخرجانبومن

وصيةأيوجودعدمظلفي،الجماعيةللعبادةروحية

بالنالميلحايكونفلن،غكلهادونالقديمالعهدمزاميرباشخدام

ملزمةتكونبل،التبدبةوالصلواتالمظاتعياغةحرية

الشعريةابرباتنمائاوت!بحد،الكاي!ةالنموصباضخدام

المزامرسفر-مزمور

لها.الحرفيةالنرجمةوتتخدم،المزاميرلصفر

عهدهوالجديدالحهدأنورغم:الأسماصيةفتها)3(

واصعةعامةبادىءالميحية،ووجودبالبادةتملقفيماالحرية

عروالأحديوعالربثالأصا!نازالفسا،الكنيسةيوجيه

:26(أ4)مرقرالأخيرالفاءبعداللهحعبحونوهمتلمذا

)منالمزاميرصفرفيالواردةالتالعالأرجحعلىمستخدمين

أورشليمزالتلايذإذثم.الإضارة(جفت؟ا-15118

صجنفيوسيلابولسكانكا،:47(2)أعاللهيبحرنكانوا

.2(:ه61)أعاليلمصففيهاللهويبحان"يصليانيخبي

فليرتل،أحدهـأمرور:قانلأقراءهالرصوليحقوبويتحث

المزايرأيةعلىبول!لالرصيؤكدكا،5:13()بع

أف!رسالتى)فياليويةالحياةفيالروحيةوالأغافيوالتابيح

تفعلالكيةأنإلىثاياهفيلثرالجديدفالمهدركولوسى(.

إلهةكعطيةلل!زايرعادتهافيمكائاأفسحتهىإنحئا

الحديد.الحهدكنيسةلتتخدمهاثمية

:الإملاححركةتيما:لاما

الأولىالكفي!ةفيالخدمةكانت:الجماعيالترنيم)1(

الجماعىالرنيماضرومد.لرل!لهاأوالمزاصربقراعةلصتهل

،ا:أ68:43001:4،11)مزالحبرالبنبينشائغاكانالذى

الرسلأيامفي1(31:عز،3311:إرميا6،:ا132:16،05

الكنيةلدىكان،المزاميرهذهإلىوبالاضافة.47(ت2)أ!

نمطعلىالكندرى(كديمندسإلبها)(ضارترانيملضعرلىالى

.ىالعرالنعر

عدمرمرقةمكانةللترانيمكانوقد:متبدةدرانيم)2(

،مزموزاوخحونمائةبهلترنيمكائاوضعواالذينالقوصنن

ترر،م036نيلاودكيةلمجمعوالخسيناياصعالماتونولكن

ىأولا،أفرادوضعمنالبهةفيمزمررأىتراءة"عدم

القانولة!الأمفار...فقطئقرأإنما،تانرنيةغيرأضار

.والجديد!القديمالمهدين

قاصزاابرنيمبكونأنأبضئاوبدأ:ليرنيمخامةفرق)3(

لمحععرالحامىالقانوناشبمدوقد،مدرببنمرنمينعلى

الترنيمفيالرحميينالمرنمينغرأفراداضراك،م036فيلاودكية

،.ايرنيممحابمنءنمواأنعليموالذين...الكنيةفي

نحتلفةبأصواتالرنيمأنولدو:الأمبروزيةالألحان)4(

و!صف.،الأنطاكي"إغناطرسالثرقإلىأدخلهقد

إلىالفريق"نغمشلىكاكبدوكيةفيظهورها"باييوس،

فيذكرالضبفيأما.الآخرامماتمكليجاوب،قسين

إلىالطريقةهذهأدخلالذيمو"أمبروز-سس!أنايوطبيوس،

عصرإبانوذلكللراحةفرصةللمرنمينيعطيلكى!لانر

924
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الفتىفيالمرتلةالمزامكلهؤه6لرتوقد.الاضطهاد

،أذقفيأصواضه!مانابتالقد:يقولفكب،أوغسطينوس

فاضتحتى،وربةخشوعوتملكني،قلبيفيالحقوقطر

.الؤخأبدموعمآني

وج!ومالذبفمعهودوفي:ابرثصرةالأطان)5(

لأنليطركلقابلةالأمبروزيةالألحانأصبحتوأوكطوس

ممافيعنالاتاهتحويلللرجةئ!ةكانتالمضلةمرصيقاها

عرنتاييايمديلاتبعض)دخالالدعامما،الكلمات

الجرمجررية.بالألحان

:لعدهوماالأصلاحإبان:لاالا

يصتطعالمزامصسفرعنالأختامأزالال!!لاحأنسد

.وكاايبوعهدامنبحريةأخرىمرةكلأنالمحضحب

فيأ!احدث)!ظل!(،الأيجنس"معالأمركان

وفشجهعفرحصبالمزاصرسفركانأن،الإصلاحعهدأثناء

.والأخطارالتجارليأوقاتفيوتعزية

النرنبماللوثرىالإصلاحأعاد:الجماعيايرنيمعودة9()

67،،12المزام!نظمقدلوثركان1524عاموفي،الكنسي

هوكانأنهرغم،بترانيمهللحركةقويةدفمةفأعطى013،

كرنز!أ"ادمقالوقد.اللايينيةباللتبالمزام!مرلغانفه

.بههحا،منلالراأيعديزاومزامكللوثرترانيم))ن:الي!رعي

كلفنرأىوقد:ال!ثالعةداللعاتالثعرلآالترجمات)2(

هذهام545فيفكب،الحبادةنطأطسيةأهميةللمزاميرأن

هذهوضعالذىهواللهأنثقفإفنانرتلهااعندما:الكلمات

ع.،مجدهلتحظيمفيناورتلهروكأنه،أفوانافيالكلمات

للعبادةأحرىترانيمصاغةفيالحر!ةللكنيةأنررىكانأنه

عحانوترني!ة،الرسولمطالإكانلقافونشعريةترجةعلىتحتوى

الملالكة.وائودةالربايةوالصلاة،العروالوصا!ا،الثخ

ثمايةعلتحتوىأم93ءفيصدرتالتيالأولىالطعةوكانت

بيما،كتابتهافيوماروتكلفناشترك،مزموزاعر

وأطلقام562فيوذلكطبحاتعدةبعدبيزااصتكملها

لغاتالىترجمتوفد.،بالفرنسيةالمزاصرانظم:عل!ا

"ثورت،فيعقدتالتىالمصلحةالمجامعاعتمدتوقد.عديدة

قاماليالهولنديةالترجمةام1574618،عاميفي)+!

لتسببحاتضعريةترجماقيتضمنتوقد)!ول!ماداتبن،بها

ولقانرن،الفرللوصاياوكذلك،الثخوحمحانومريمزكريا

م1773وفي.المظةقبلتقالوصلاة،الرصولىالإيمان

.الآنحتىتستخدمزالتمامنقحةأخرىلترجمةاصنبدلت

الزاصرمحابوهربكنسزكنهولد"ممحل،إنجلزاكنيةولي

ذلكتبمتثم،بالانجليزيةشعرئاصياعةبعدام563فيكله
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معام696فيربرادى"نات5بهاقامالتىالجديدةالترجمة

اوشننر،مزامكلكابأما.النرانيم!نأخرىجمموعة

عمفقد،"راوسهترجمةعنوالمنفحام643فيكتالذى

.وانجيرااسكتلندهفيالمثعفيةالكناضفياستعماله

اجونأهاب،القديمالعهدمزاصرأهميةعلىنأكيدهوفي

ابيالحذبةالألحانلتلكال!ع"ترهفأنبالبهةنركى،

م1858وفي.،القديمنذآباهناالىالقدسالروحبهاتكلم

ولكن،"راوس،ترجمةالمتحدةالمثيختالكنيةاضخدمت

ترانيمعلتحتوىجد!دةطبعةاستخدامفيبدأتام872في

نمللمزام!آخربكناببعتهاثم،مخنلفةمصادرمنعديدة

المعحدانبةالكنيةأما.ام884قالمجمعبمعرفةتنقيحه

للبادةوايرانيمالمزاصر"محابام857فينثرتفتدالانجليزية

.والحا!،والاجماعيةالجمهورية

تربةمعهمالمهاجرونجلبفتد،لأمركابالنةأما

)المزامررظهرتام064وفي.من!()!+ه*8ه)يزوارث،

جماعة-القديينوبخيانلفائدةبدقةمترجةالمنظومة

ام787وفي.،الجديدةانجترافيالأخصوعلى-وأفراد

ايرانيممنوالكئيراواتس،ترانيمفيلادلفيامجمعاعتد

الهولندتالترجمةاستحدتفقدالمملحةالكني!ةأط.الأخرى

الكرادلةجممعأجازوقد.الأمريكيةالئورةقاتحتى"لد6لين،

مزامكل"نظمبعنوانلهاالانجليز!ةايرجمةام767فينيو!وركفي

...الربايةوالصلاةالإيمانوقافونالفرالوصايامعداود

وفي.،نيويوركعديخةفيالمصلحةالهرلنديةالكنيسةلاستخدام

نرنيمة015إضافةعلىالمصلحةالكنهسةمحمعوافقام978

لكن،المزاصربحضمحلأخرىترانيمحلتيما،المزاميرالى

أخذتوقد.بالهولنديةتحدثالتىالكنائىفيذلكيحدثلم

التي"جرريون،وتايحمزاميرالمصلحةالألمانيةالكنية

ألمايخا.فيالمصلحةالكناشمنواسستردامماربورجفيطبت

اتاتترجةأقرتفقدالأمقفيةالبروتسناتيةالبهي!ةأما

الأخرياعتراضعدمورغم.قليلةأخرىترانبممعوبرادى،

الكناضأعلنتفقد،المزا!رصفرعلىوهوا!فيلدويسلي

المعصدانيونواصتخدم.بالترانيمتمكهااثميردستيةالأضفية

.الأخرىالترانيمبعضمع)*ه،3(الو،االمزاعير"كتاب

بل،واصعنطاقعلى"المزاصر،الكنائسبمصرتتخدم

البهةالكناشهذهوأبرز،ال!اأخرىترانيم)ضافةودون

،ام219فيوضعمزامرممتابتشخدمالتيالمتحدةالمشخية

وتتخدم.ام269نيالترانيممنمجموعةاليهأضيفتولكن

المزام!كابمعالكتابهذاالمصلحةالميحيةالكنبسة

الألمايخةالطبحةجانبالىام773فيصدرالذكيالهوبدى

في"المزامو،تستخدماييالأخرىالكنائىأما.،"لجوريون



ملمانمزاصر

امر!كا،صالىفيالمثنركةاثخيةالكنة:فهىايجح

والكنافى،الجنوبفيالمثتر،المصلحةالبه!ةوصودس

بسكوتلندة،ابثقةالأولىوالكن!ةبهولند.،المصلحة

وأمركا.وأروبدةبكوتنمهالمصلحةوالمث!خهة

نتخلىممتعددةيروتتانتيةكنلاصفإنذلكعلعلاوة

اللاينيةالكنالىفي!القرامروفيالحبادةؤالمزامصسفر

صفر3ألقد.كب!ةمكانةالمزام!سفربحتلحثوالونانية

الكابمنآخرجزءأىمناصالمجيةالحبادةفيالمزام!

الميحية.الكنهةفروبغفيوذلك،المفدس

:ميمانمزامرو

مزمرزادئرثمانبةمنرككون،"الزائفةال!كات)حدىهي

ليمانالمزام!هذهوتشب،ال!لىالمزاموضرنمطعل

باليوناضةمخطوطاتفيالآنوتوجد،الملك

.ضقودعبرىأصلعنترجمتأنها،وواضحوالسريايخة

الاصكنمرايةالخطوطةفهرسيدل:اكثالهالأرع)1(

فيصيمانمزام!علىتثتبلكانتالأصيةالخطوطةأنعلى

نأابمضوظن.نهامنتودجزءوهو،امطوطةنها!ة

يمكنلاأمروهو،افئاعيادثيكانتالائ!ةافطرطة

.مفقودتانونهاياا!وطةبدا!ةأنحثلألبلامه

نأالى،الوسطىالصورطوالالمزاعكللهذهذكركلدولا

أوأئلفي)أوجزبرج،محبةقلهامخطوطةأحدهماكثف

ولكن،ذلكبعدا!طوطةهذهاختفتثم،عثرالابعالقرن

ذلكوبمد.نصوصها)حهص!(صدا،5نئرام626في

عددهاتبلغ،لهاالأخرىافطوطاتبعضاكئت

وغطرطتين،كاملكصو!ضهاكاملبحضها-سنانيةغطوطات

القرنفيالعل!اءبعضدراتموضوعوكانت،كالريانجة

بعدباالاهمامبطثم،المضر!الترنوأواللعراياسع

ذلك.

أنهاعلجممعونالطاءولد:والكميكاتجهاثارع)2(

له،،الابقالقرنأوالمبلادقبلالأضرالقرنفيكبت

ا!بة،تلكالىتسنهالمذصرةالتاركل!فالآحداث

يظهر،المهود!ةفيالحالمأهلوكةاذلقاءخةبنفالصراع

ضايةيدىفيأورضليموقوعالمزا!مذهشرركا.جلئا

يعن!!تقدوبينما.افكلتخربوكذلك،فو!ةأجنبهة

زمنالىثوالأحداثهذهأنالمزام!لهذهالدارصين

يرونالحارصننغالةأنالا،والمكايين)دعفانى،"أنطوكى

-46فيالروما!القائدكوبيزمنأحداثمعتوافئاجمرأخا

فها.الثافيالمزمررقالإشاراتوبنهاصة.م.ق46

سليمانمزامير

الملككبهالمالمزاع!هنهأنالواضحمنأنهوحث

أطلقلماذا:السؤالهذاالذهنيلىتادرأنفلابد،!مان

ضخمىيجمالمأنهاكرضنالاذا!اسلمان"مزامصاسمعلها

بالمزامكلجذاثزاتأكانالكاتأنفالأرجح،لجماناحمهآخر

وجث.(والمحتوىالأصلوبفيو!خا!مرما)وهوالكالة

الكاتفلتل،داودإلىتنبالكنا!ةالمزامرمنالككلأن

الىفنشها،بارزةضخصيةالىيخسبهاأنأراد(الكاتبين)أو

كانالذىالمهاقلطابعهاوبفاصة،وخبفتهداودبنطي!ان

له.رمراسليصان

المزاموصمنامموعةمذهكانثاذابماالجزمككنولا

توجدلاأنهفحيث،ضاعرمناممرأوواحدضاعرتألف

فهامزمررأىفيا!ترىأوالأطوبفيواضحةاختلافات

تعددلاخراضسندثمةفل!،المجموعةمزامكلماثرعن

)أوالكاتأن،ومدرضهولهاوزن،5قرروتد.الكاتجين

الصدوديبنالالإشارةمنوذلك،الفرحببنمنكانالكانب!(

نتيجةوهى،اللطةكرا!علىالمتربحوناالأضرار،بأنهم

لإبرازها،ذلكعلىوعلاوة.الحزونفيللصراعمنطقه

والجزاء،والم!ا،الئوقراطةعنالمهورةالفركيةالتحاليم

علتمتاليالدراصاتولكن.الحرةالإنان!ارادة،الإلهي

بهذهمالأن،جديذايائاخحتتد،ئمرانوادىمخطرطات

الصدوقيين،تألهفمنيتأنهافقط!ثبتأفكارمنالمزام!

هاككانيل،الفر!نعلوضاتكنلمالأفكارهذهلأن

!طلقأنبمكنوالذكأ،تمثهلخوقمرانباعةتمثلهثاكفركق

والتلميح،الواضحالمسيافيفالطايع،،الأخرو!ن5الهودعلي

محابةمنأنهاالكصان)نما،المزام!هذهفيالقيامةالىالحفيف

الفريسيين.الممامئىالثاكالؤبقمذا

لفتهافإن،المزام!منالمجموعةلهذهالأصيةللغةبالنسبةأما

ولكنهاأصلأاليونافةنيتكبلمأكاعلىتدل،اليونانيةفي

.عبرىلأصلحرفيةتربة

ابظرةأمامالمزام!منا!موعةهذهتبلو:!و!اكلها)3،

اثاعرننى!اخظهر،ال!ي!ةبالمزاموالثهشدطةالحابرة

الىالتضرعوعن،الرثاءالىايحمنبداية،وايبوات

أضدكانتو)ن،الأساليباليمتدايابهانيل.الثكر

الزكفة.المزامصهذ.زتعقذا

فالكات،الدينونةفكرةعليهاتغبفإنا،ذلكعلىعلاوة

،2:16أمزتمافاالله!رردالحرىبل،دينونتهعلاللهيلرملا

"أضرشهمبل،تصدقلابصورةأضرارفالناس.8:7(

صادةوصففيوقب.14(او8:2)1:8،الوفنون،

الناساناق،قد.1(41،5،)13الأشراروعقابالأدرار

التقوىجمظهرظهرونالذكنقادتهموراءالثرهذافي
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سليمانمزاير

وقالاقفااخطاة،حبقتهمفيولكنهم،)4:2(والاخلاعى

يشغلون)ذ،لبيرتمخربونبأنهموتصفهم،)4:4-6(

.)4:13(شهواتهملإضباعالرفيحةمراكزهم

الحلهوالحطاة.ا(ا:8ا:2،)1ضعبهتركلم!للهولكن

،6-8(:1)7الأرضاللهأعطاهمالذكنالحشصونيين(الىيثر

الشيالذبواقد،وثيةأرضايجحلوهاأنحاولواوالذكأ

الرجلوذلك.2(4و8:23-ارصتوبولىالى)ضاسةالحلها

ياهفيهلكتد)8:18(لهخضمواالذى(بوبيالعلهالحظيم

.صنكل(قاربمنيقفزوهوظهرهفيبومبيطعن)فقدمصر

في-همييما،عليهيتعظمونمنكلاللهجمازىوهكذا

.3()2:32-همفا!دهلتقيذآلاتالايسوا-الحقيفة

علىيتكلالذىالمتواضعالبارالرجلفإنالآخرالجانبومن

بقبةلهفالله،6(ات0،2،6:82)5:أبذااللهتحركهلن،الله

.)7:9(ويحفظهاكرمهاأنلابدأصنة

:ا)1ضعبهعناللهسيحاعيفيهطذىاليومذلكوصيأقي

فروضتقديمالىوتسارع،)صائهلمجدالأمكلوصترى،8(

.3(وه34:ا)7)صرأثيلاله،راللهلإصرأئلوالطاعةالرلاء

،الرب"المياسيملكحيثأ،طانهمالىالمنفيينوسيطلقون

والعدلاللامملك،ا:23()7داودنل،ا:36()7

.3(2-اا:ه)7

هذه)منعشرالسابعالمزمورقضن:المساليالطايع)4(

أوضحمن،المصيافيالهوديالرجاءعن)فارةالمحموعة(

اغوطاتأضاتوقد.الهودتالكتاباتكلنيالإضارات

ولكن،المعلوماتمنالكثوتمرانكهوففياكنئ!فتالتي

مفزعة،لدرجةالتحفيدضديدةخياليةصوردجاءنهاالكص

ضخمىهوفالمسيا.أوضحلفةفيفاالمفهومنفىنجديما

ومع،داودمملكةاتهاءركم،اللهلوعدتحقيفا،داودابنوهو

"الميا!سمىأنهإلا،لألوهيتهواضحة)ثارةتوجدلاأنه

"مياهيأصلأالبارةأنفىعمونابعضكان)وان،الرب

المزامصهذهفيتشخدملااالرب،كلمةأنوحيث.،(الرب

علوعلاوة.واضحفالمعنى،وحده"الله،الىالإضارةفيالا

تكونلنالمبسيضمهاالتيالمملكةأنأ!ئاالواضحفمنذلك

صتزول،للطبيعةخارقةمملكةصتكونيل،عاديةدركةمملكة

الأموييد،اورضليمفسيطهر،والآثامالأخطاءكلنها

)مرائيل،لأصباطالأرضو!طي،الحطاةو!دكن،الفاجرة

فميمذلكومع.وسطهمزالذ!الوثنيينمنيخلصهمأنبعد

بكلشه،الأرضفسيضرب،الحربأدواتبدرنذلككل

ولا.قطعهالراعىورعىكاثحبهيسوعى،يبرهالأموطر

عنالكابيةالفصوليعضفيجاءداالأقوالهذهغتلف

تحافظأنهاالات!باه!رعىومما.وقودةئاملةهناولكنها،المش!

،الفادىالمياو!نالجصرالظافىالمماينالنصوفىذلكعلى

ؤمزي

.يوعزمنفيكثرفىحئرماوهو

:نمراؤ

أوكى،5أو"زقرهالفملمنمثفاكونتدطساصم

13وهو.الجبلى،"الكبقبممنى"فيير،كلمةمنأواضتهرها

.32(ا:أخا6،25:2لكفطورةمنالبكرابرايمابن

المصاةالقيلةولعلها،العربتجاثلمنقبيلةجدأنهوالأرجح

ن!كنكانتذريتهأنألبعضوظن.2(هة25)ارميا)زمرى،

ذكرها،مكةغرفىالأحمرالبحرضاطيءعلى"زمبران،

العربقبلالل)حدى"زعاريني،ثبيلةأنهمأو.الجنرالطيطيرس

تاريخه.فيبينىذكرهاالتي

:ؤمرة

)اصمالأنبياء،منافزمرة،والجماعةالفرجهىالزمرة

مانمجماعةأوفوجهم6:9()هوأالكهنةوازمرةا:ه(.

.5:14(أمأيضئا)انظر

:زمرد

ثديداللونأخضركريمحجرعل"زمرد،كلمةتطلق

.بخرهزاوأصفاه"أجودهخضرةوأضده،شنافالخضرة

العهدفيمواضعئلالةفيالمقدساليهابفيالزمردويذكر

،9301:،:2817)خر"برتات،الحبركةاطكلمةتربةالقديم

الكريمالحجرهوماايتينوجهعل!لمولا.28:13(حز

كلصةمنمثتقةالحبركةالكلمةأنالبمضوروى.بهاالمقصود

اللونأحمرحجزاتمنيفهيوكتوهجيلمعأى،كبرقاتزق

الأحمر.العقيقمثلالصىضوءعيهصقط)ذا!وهج

عننقلأ،الرؤياضرفيمراتثلاثزمردكلمةترد؟

)!كل!ح!(مامارجدينوس،5(1):رونانيةكلماتثلاث

:12)رؤك!(84)!هكاه)صاعارجلو2()،3(:!ا)رؤ

هلمايي)8ايرطوس،1)3(0،ذيار)زمردإلىوترجمة(91

نأوالأرجح..،يلقي"زمردالىوتربة2(21:.)رؤ

مادةالىالرجوعأالرجاالمعروفالأخضرالزمردهوبهاالمقصود

.الكابية(المحارفدأئرةمناثاكالمجلدفي،كريم"حجر

زمرمم!؟

،الجبلى،اي!5أوالجبلى،الكبثى5ممنا.لحلعبرىاسم.

وهو.زئار،5صو)زقر،الفحلمنمقأنهالبعضوكرى

اصم:

(2541:)عدكعونسبطرؤصاءأحد،سالوبنزبرى)1(



الملكؤمركلي

)صرائلبنوبدأعدما،هرونبنألحازاربنفينحاسقتله

الىالئبفدعون،موآببناتمع"فىنونضطيمفي

الطقوسفيلثتركوا،2(أو25:)عدآلهنهن!ذبائح

مرصىالربفأمر.(هة52)عدفغوربعللعبادةالفاجرة

كانويا.الفجورهذافياشتركواالذ-كأكليقتلأن

علىالاجماعخيمةبابلدىييكوناصرائيلجاعةكل

يقدمهذابزمرى)ذا،بيهمالوبأوانثارالرهذا

أخذ،ذلكمينحاسرأىوحالما،مدبانيةامرأةلاخوت

كليهما،وطعنهماالقةالىالرجلوراءودخلرمخا

.25:6-9()عدالوبأفاشع

أ:36-9)تكللموآيينعمومةأولادوالمديانيون

بناتمنعدذالثمل،موآب)بناتعارةأنويلر38(

ضرمنوالثلالينالحادىالأصحاحفيجاءفقد،مديان

المدلهانيين،منذكركل)!رائلنجوقتلكيف،العدد

لهم:وقالموسىفغفب،حية،أئىكل5أبقواولبههم

-بلعامكلامحب-إسراثللبنيكنهؤلاءن11

،الربجاعةفيالوبأفكانفغورأمرفيللربخيانةسبب

.4:3(تثأيضئاانظر31،16:هاو)عد

ويمى2:6(أخ)ايهوذابنزارخبنيمنزمرى)2(

كرمىبنعخانجدوهو.7:17()لىأكماازبدى،

.عاىأ!امالهزيمةفكانتالربخانالذى

8:36،أخ)أثاولالملكنلمنجهوعدةبنزمرى)3(

)9:42.

.إيالبة(المادةله)شفرد6يلاصملكزمركلط)4(

إريانبوةفياحمهاوردفطقةأوعربيةتبيلةوهى،زمرى)5(

25:)إرياومادىوعيلامالعربتجائلمنكرهامع

و)ن،ايتينوجهعلىمو!هاأوصطنهانحلمولا،25(

.25:2(7دكزمراننلأتهميظنونالبعضكان

الملك:زمري

انقسام)بحدالنالية)عرائللمحلكةالخامىالملكوهو

أاملألمام!بعةصوىالعرشعلىيجلسلمولكنه،(المملكة

الملكمركباتنصفرثىزمركطوكان.16:9-.2(

الأعرله!لوتد.يدهضدمرايآفيمركزهواصتهغل،"أيلة،

وذلكللففطينيين،التىجبثرنيحاصركانالذيالج!غياب

بيتفيويكر!ثرباأطةاالملكوكان."ع!رى،بقيادة

وعند.المؤامرةفيضالظكانأنهلموالذكي)أرصا،وكيله

أويائهمعبعابيتكلضربالعركأعلىزمرىجلوس

الدىالربكلامحسببعثابيت"كلفأمنى،وأ!حابه

القصبةزمام

.أ:12(6)أملالبى،ياهويدعلىبعثاعلىبهتكلم

صرعانإذ،الجثىشتأييذاالمرامرةهدهتجدلمولكى

تائدهمفا+ناموا،جبثونفيالجثىإلىأخبارالجريمةوصلتما

اعمرىافأصع.ايومأذلكفيإسرائلعلى"ملكا"عمرى،

فلصا،المدينةاصتسلتماوصعانترصةأ5وحاصرواثحه

نفهعلوأحرقهالملكيتقمرالىدخلذلكزمرمميرأى

يدملمملكبمدالفاجعةالنهايةهذهاتىوهكذا،فماتبالنار

والغدرايخانةمنمخزئاسجلأوراعهوترك،أيامصبعةصوى

ياهورأتعدما-الجآمرينجدةوهى-اايزابل،)نحتى

مل)2؟!سيدهقاتللزمرياأصلام:بالقرلقابلته،فىرعلفي

.31(ة9

مزمة:ز

ويقول،الرعدصوتوتتابعدوىلهالبيدالصوتالزمزمة

صوتهرعدحماغااعموا5:وجبروتهالربعظ!ةعنأيهو

)أيوبعجئا،بصوته-سعدالله...فيهمنالخارجةوالزمزمة

.(وه372:

نه:مزيوز

كانواالذ!نالرفائيينعلىالممويونأطلقهالذىالاصم

أنهمرغمفطردوهم،2(.2:)ثتبلهمالأرضككنون

،21(2:)تثكالعناقينوطويلأوكثيراكبيراضعئاكانوا

هاكوكان.1(31:)تثبيتهممنباشانملكعوجوكان

صم)2الملكداودأ!امفيرافا(لاد)أوالرفاثيينمنالجابرةبمض

تدمعهالذينوالملوككدرلعومروكان.22(و2.أو21:6

أصعفهممما(:ه41تك)قرنايمعئتاروتفيالرفائييرضربرا

علهم.والحلولطردهم-بمدفيما-للحمونيينوصهل

القمبة:زمام

الفلطينونضربداودأنالثافي!موئلسفرفينقرأ

صم)2الفلسطحخين،منالقصبةزمامداودوأخذوذللهم

ترجةوجاءتهأمة،اثجهيالعبريةفيوالكلمة.8:أ(

وجاء،جت،عاصتهمعلىااسرلةالحاة،امحابفيالبارة

ونفهم.العا!،زمامداودوهأخذ:الكلالوليكيةايرجمةفي

"جت،كانتعاصحمأنالأولالأبامأنجارصفرفيجاءمما

وزللهمالفلسطييينداودضربذلكوبعد5:يقولحيث

)ذاأما.(ا:81أخأ)،الفل!طينين!دمنوقراهاجتوأخذ

ولكن،مرتجهنعلمفلا،محدذامحا"لاتنيالعبربةالكلمةكانت

جت.منبالقربالفلسطينونسهلنيكانأنهلابد
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لزمنا

وهو،،خدعةأو"مشورةمعناه!كونقدعبرىاصم

602:أخا)لاوىبنجرشومبنيحثبن!ميابن،لاوى

منروآخبنعدنأوعدووحيدهورآخابئوكان.42(و

بكلامحزقياالملكأمرحبوأتوا)نفدصاالذ!ناللاوش

.1(اوه2ت92أخ)2،الربلمتيطهرواالرب

الزمن:

الامونعندكا-العبرانيينكدالزمنقياسأساسان

صاعاتالىايومتقيمأما.القمرىوالحهراليومهو-بحامة

العبي،بعدماإلىشالغاكنلموربما،مؤخزاحدثضد

نرعالىتشو38:8(إش،02:9مل)2اآحاز،مزولةأنرغم

كاناليلأننحلم!.مانوعصخراتالىاليومتقسيمعن

المشخدمةالكلمةتردلمو،افزع،أومحددةخراتإلىمقسئا

اضاعة،وهيالأراميةاللغةفط،الزمنمنصاعةعلىللدلالة

هناوحتى.5:ه()4:33،دايخالسفرفيالاالقديمالحهدني

اصتبدالهاويمكن،الزمنمنعددةغ!خرةالىتشونجدها

المحنى.يف!أندون"الوفت،ككلمة

،المصورأقدمعنذاعتخدتاورم،وكلمة:ايوم1()

تدلشكبلاوهي.ا()تكالحلققصةفيمسنخدمةفهي

"كانبأنهنوصفكانتوإن،الزمنمنمحددةغكلفترةعلىهنا

كانأنهنعرفالذىلبعلأمطناواحذا،!وئاصاحوكانماء

منأكي،صاعةوعرينأريعأساسعلىاليرمحابفيمتغا

غروبما.المطال!ثمىغروب

ثلإثةالىيق!ثم،اليىقبل!ماالللكان:اللهل21(

خنماالطولنحتلفةخراتوهي.هزيغا،5عهاكليمىأقسام

التضيمهذاالىوئشار،7:91()قضيقصرأوالليلطول

حدودأيذكربدونولكنالفديمالحهدمنكرةمواضعفي

.:148(ا09:491،مز)انظرله

الالليلتسونالرومانكانفقد،الجد!دالعهدفيأما

:41ت-)حكل!للا"ه)فولاك،باليونانيةتسحى،هزعأربعة

الأولابتقبمكونأنالمحتصلمنولكن.:48(6مرقى،52

من"الفترةعلىللدلالة"بوم،كلمةواستخدام.أ!ضااشرقد

لهتمييزاالارعلللدلالةامتخدامهاأو،الغروبالىالثروق

مز،41او:013)كثىالآنهو؟ضاثغاأمراكان،الليلعن

كلصةاضخدامهوضيوغااكرأنإلا.4:18(أم91،2

،م،ايوذلكوافي،،الربا!رمفي!المحددغوبالمحنى"!ومه

تحدكدادون!والملالنهارأجزاءنذكر!.الح..الدينرنة،.وا!وم

العثية،،الماء.،انهاز،الفجرطلوع،الفجر:ثللها

..الديكصياخ،الللنصف

452

منخراتأوأسايعالىالزمنتقيمكان:الأ!بوع)3(

معروئاكانأنهولابد،القديمنذمستخدئا،أيامسبعة

البابلتعندمستخدئاكانجث،موصىثريحةفبلللعبرانيين

الكلمةوئثق.الخليقةضةايهأشارتوقد،)لراهيمأكامقبل

الأجوععلللدلالةالقديمالحهدفيالمتخدمة)ضتبرع،العبر!ة

راحة-رمالابعابومكانولما،ابعة،أياثبع،كلمةمن

مرادفةإسبت،كلمةأ!بحتاضبت،()وبالحبريةاسبت،أى

ت)البتإلىالبتمنالزمنيةالفترةأي"أسبوع،لكلمة

:125،:ه23الاالقديمالحهدفياليءنفسونجد،ا(28:

الأول5:ترتياحبتسمىالأصبوعأياموكانت.8(

رومذعيوقد،التهووالابعوهكذا.....والثاق

الوللشتالاشعداد،ابيوم-الجديدالمهدفي-الجمعة

)23:54.

الهلالفظهور،القمربأطوارالثهورتحدد:الثهر(4)

كان؟.اشهر،(أى"حودش،المبريةز)وهوالضهربدا!ةهو

ومثقةأقدمتسيةوهي،"القمر،كلمةأ!االهرعلىعللق

وجدتفقد،فأخرةأزفةإلىتخدموظلت،اليييةمن

أحماءأما.سرر!ةزالميلادىالثا!القرنمنأرام!ةنقو!قفي

والأرجح،متأخرزمنفيالعبريةالىدخلتوقدفبابيةالثهور

أسطءولكانأتالا،وبحدهاالبيخرةفيحدثذلكأن

لمو،لل!ئهورالينيقبةالأحماءمنمشنقةأقدمزمنمنأخرى

،ألب،5:هى،العبريةفيالآنحتىباتيةنهاأربعةتزل

،لبوهو،الابح)الثهر،و)أيئانيم،(الثافي)الشهرزيو،وه

.(الثامن)الص

العبرية(في"شنه،)وهىالعبركةالنةتتكون:الة)5(-

الكبهسة،النةفيضهزاع!ثرثلاثةأو،شهزاعثر،شمن

النةمعتتوافقحتىالقمربةالشةالىشهربإضافةوذلك

الثحسبةوالسنةالفمربةالسنةببنالفرقأنوحيث.ال!ثسمية

ضهر)ضافةذلكاضلزمضد،ءسئاعرأحدأوأ!امعثرةقو

شهورعبة)ضافةأوشواتثلاثكلالفمريةالنةالواحد

الاعتدالعندفافالشهرهذاوكان.شةعرةتعكل

هـآذار،ضهرأى،لهالايقالهرحبو!مى،الردعي

الا،التحد!لهذاتمقىنحلمولا.،انفي"آذارصمىفكان

الي.بحدصارئاكانأنه

المدنيهالشةإحداما،مسنخدمنانصتانهناكوكانت

تبدأالمدنيةالشةوكانت.المقد!ةأوالديةالسنةوالأخرى

23:16،)خرالحروجصفرمنيظهركاالحر!ففي

النةخهاكةفي!عكان،الجمع،عيدأننجدحث،341:22(

بتمبر/يقابلماوهو،المقدسةالنةمنالابعالضهردأى

.9(ة25ألاامحعوير
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!ان

انمص

تموز

ليآ

ألمول

ترى

مرجران

كلو

طهت

ضاط

الناد%أر

الأنرنجيايترملتايلما

لىيرس/امار

كومال/أكر

نهوير/يوما

ليونويكلرو

لر/أغصطى!ر

أفسطى/ستبم

برص!بم/امحو

!وير/نرفبر

نوذبر/د!بر

دسبر!نالر

نارو/فبراكل

فبرالر/مارس

العبرئا!ويم

اثوحصادكداة

الثع!حصاد

الفصححماد

النين-الفبنضبم

الكرومنالفكداة

الحرثالجكر،المطر

والنوالفمحزرع

المكلشهور

للأضبارالجدتالة

اللوزازهار

النيءضهر

ىأضنه،-ها-اروشباصمالنةبدايةتمىوكانت

-ذلك،بتحد!د!ومرنالذ!همالكهنةوكانالنة،"رأس

،البداتفيا2لقمرمراتبةعلبناءشهركلأولبحدثونكانوا؟

معالفلكيةالحساباتبحد-فيحا-اضخدتولكن

دقيقنظاموضعأخيراتمأنالى،القمربرؤيةالارتباط

رأسوكان.الميلادىالرابعالقرنقبلذلكيغلمو،للحساب

قوثا.عيذايحتبرالسنة

أو،والصيفالتاءالفصولمنئذكر:الفمول)6(

ممطرضلهناكفلطبنضي.الحصادوبرصمالزرعمرصم

تقطلا-جافوفصل،ايرلأومارسالاممولرمنبمتد

فصلهوالأمطاروفصل.السنةأشهربقةو!م-أمطارفيه

،الجوبويذرالزرعموصحموهو،(اخورف)وبالمبريةالاء

موصنموهواالقبظ،("ؤالصهففصلفهوالجافالفصلأما

.الحصادأوالمارجمع

تكفيككيةالمبكزالمطريسقطحالماالزرع3عو!دأ

بععقفيالحصادموسمعدألما،للحرثالأرضلنرطيب

-،المحتالبحبرمنيالقربايأدلىالأردننطقةشل-المناطق

فيشهرتاوبثهرذلكبحد!دألكنه،أبركلشهرلط

المط!.الموصمحتىوصتر!فاانرجعو!لأ.المرتعات

ا:ا،اصم)2للحرب،الملوكخروجوتت"أنوالأرجح

.يخسانضهرفيالأمطار3موخهايةالىككل02:22(امل

القديماليكذكرلم:محدد6زتالأاللىناكلمحت)7(

المكاييين.حتىذلكمنضهئانجدولاالزمنلحساببدا!ةأي

تستخلمأنيمكنكانالأحلاثبحضتكررة)شاراتوهناك

،1(6:امل)،الهيكلوايناءاالخروج،،فهناك.زيخةءبلا!ة

.(1:1)عا"واالزلزلة،ا(:33:1،204)حز،واالبى

وبغد،الحكمالملوكتولىبنيعادةتحدد2التواروكانت

اشقلوعنمما.فارسملركحكمكنيكدداصبحتالي

أوي.م.142)183/!لسلوقينملوكعنالمكا!عحان

ش2للتاربدا*لنفهحددأنهيمدو،د.م.(913138/

منجممرعهاليهنبنا)ذاوذلك،بالحكماشقلالهوقت

أنولاكد.)صائيل،"اصخلالب!اممنبدايةالمورخةالعلات

بمامطأواالذيناللر!نننأرغبطركةدرايةعلكانوااليرد

كانتالنىالأخرىالمحيةفةالأأكبضوكذلكق.م.312

أنهمبكلدللثمةليىلكن،الفينيفهالمدنيمفىتتخدمها

استخدموها.قد

الأيخر:الزمان

6لرةادمنالأولا!لدفيالأخرو!ات8الىالرجوعالرجا

.االكايةاولرف

52-ه



زمانونمفوزمانانزمان

:زمانونصفوزمانانزمان

الحهددمرة،المقدسالكنابفيعرتينالحبارةهذهترد

)رؤالجديدالحهدفيومرة12:7(،:)دانهالالقديم

"منأنمنلدايالالملاكذكرهماالىوبالرجوع.1(4:ا2

وممتانألفالخزبرجىو)قامةالدائمةالحرقةإزالةوتت

الرؤباسفرنطجاءماوالى،ا(ا:ا2)دانيال!وئا،وتسعرن

)ألفأيضئاوهي،شهزاوأربعوناثانهىالمدةتلكأنمن

منالمفصودأننفهم،3(وا:2أ)رو!رثا،وضونوضتان

سواتثلاثأغامو،زمانونصفوزعانينزمان5:المبارة

ونصف.

ةث!يءكلردأزنة

منالراءأ"بابنيشىء!كلاردمادةالىالرجوعالرجا

.،الكتابيةالمعارفادائرة

الجديد:العهدأزمنة

أساسعلى،يوعالرببملادالميحيالتارغ!دأ

لكن.الميلادى(السادس)القرن"د!رييوس،حابات

درونجسيرسححاباتأنأثبتت،ذلكأ!تالتىالحسابات

الأفل.علىأعرامأرقيمتأخرةجاءت

العهدأحداثمنللحديددقيقةتواريخنحددأنالصحبومن

يلآ!ةةللأسبا*الجدور

المعحيةالىكظرونالأولللقرنالمؤرخونكان)1(

المرتبطةالأحداثبذكراتموامانادزاثمومن،باحتقار

المؤرخأعة+(4)؟دا"تاسيتوس،تحدثوعندما.بالكنيسة

نكلونحر!قأعمبالذيالمسبحببناضطهادعنالرومافي

اسممنسثتقةامسيحى،كلمةأن،ليرمحأضاف،لروما

الحكمالبنطييلاطىفيهنفذيهردكطلرجللقبوهواالميح،

.بالإعلام

الميحيالأولالقرننيالزمنحسابطرقاختلفت)2(

القسر،!حبةالتواريخالىيثرالنىالحباراتأصبحتخى

التقوبم-قيصريويوسعهدنذ-الروماناستخدمفقد

لدبهمكنلمأنهالا،بنا-سبأولالمامعدأبحيث،الثمسي

ولأن،منتظحةبصورةالواتعددلحابواحدنظام

محابةفياضخدامهاالصحبمنكانالروعانهةالأرقام

ستالبنتهاعاملكلتحددالتواريخكانت،الوات

ومحهزا.عملهالقنا!لأحدتولمطأو،العرثى6طورالامبرارتقاء

ومما.الحاديةايقويمشواتمعتنقلاالتوارعهذهكانتما

تفو!ضايتخدمونكانواالهودأن،الموقفتعقيدمنفىيد
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النةرأس،.فكانالنةلرأس-سمانفاكفكان،ذرئما

وهويان(بحدوفيما،آذار)أوأبيبشهرأولهوالمقدت

.2(:ا2)خرمصرأرضمناصراثيلبخوفيهنجاالذكطالشهر

فقد،الهلالظهورعلىتتوقفالقمرىالثفربلايةكانتولما

أبريل.أوائلحتىمارسأوائلمنالقرةفيالةأول!ع

السابعالثهرمنالأولاليومفيتبدأفكانتالمدنبةالنةأما

1(،:92عدد22،،3:،236:1خر)تارناتشرى،ضهرأى

وكانت.الحالمطتقويخامناكوبر/سبتمبرشهرىو!ابل

الةبدايةمنتحبليلي!الإصالملركحكمومدةالأعاد

ملوكحكمتراتذلكفيبما-الأخرىالأمورأما،المقدت

الىأضف،المدنببالنةتحسبفكانت-الأخرىالأظر

وأأيامبفرةالشيةالةعنتنقعىالقمريةالسنةأنذلك

بإضافةالمكلةهذهعلايهودتغلبوقد،يوئاعربأحد

الاعتدالفيوذلك،المقدصةصنتهمشهورالىعثمرثاكثهر

عرتحةكلفيمراتسبع)أوأعوامثلالةصنهوكلالربيعى

.عائا(

الزمنغدكدوراعونالحصرذلكلطاباسيكن!)3(

الجزءوكذلك،منةيقبرال!نةمنالجزءكانبل،دفيقاتحدكذا

31(:02)أع،سنيناثلاثمعنىفيس،-سئا!تبراليوممن

صبةايدتيقوجهعلىكانتلعلهابل،كاملةضواتثلاتأنها

.1(:هـ.ا9)أعالشةمنوجزءسنتينأىثهراوعحر-كأ

وشحيناثنتين42:17()تك،أياماثلاثةعبارةتعنيلاكا

وعلى.18(:42)تكالثاكاليومفيأطلقهمأنه)ذ،ساعة

(04:ا2)تيال،وثلاثأ!ام"ثلاثةعبارةفإنالقياسهذا

23:لر17:23،ت)انظرالندبعدأىالثالثاليومتمنى

،54:24.)1.

:يموعجاةليالأزنةترتب:أولأ

:يوعميلاد)أ(

وقتفي(ا:2)تالكبرهكلودسموتقبل!وعولد

كانالتيالمنطقةفيجرىالذىالاحصاءأوالحاما!اب

أصدرهالذىالمرصمعلىبناءوذلك،هوودسيحك!ها

قبلشسوريةعلىوالئاكيرينيوسكانحينقيصرأوذسطس

منلمجوسنجمظهريسوعولادةوعد.2(أو2:الوروما

.1(2:)متلحملصتفيالصبيمكانإلىوتادهم،المئرق

الوفقطضهوربتةبسوعيكبرفكانالمحمدانيوحناأما

وكان(ا:52،:االوأيضئاهيرودسأيامفيولدوقد.:36(ا

ايكهنوهوالملاكلهوظهر.أبئايرتةمنكاهئازكرياأبوه

.ا:5(،،الواللهأمامفرخهنوبةفي

ولديوعانلوقاقول:كرك!وسبأمراحالي11(

بأنالأمرحسبلحمبيتفيي!بانومريم!ومفكانلما
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الأولاا!تتابإنلوقاويقول.بلدتهفيواحدكلبحب

وكرض.2:3()ئوصرية،وأليكركوسكان)ذجرإى

-المقدسالكتابخارج-أدلةتوجدلابأنهالحلماءبمض

ليىبل،سوريةواليكرييرسعهدفيا!ابإجراءعلى

ولاةأنحيث،صريةحكمقدكريخيرسأنإلىإضارةثمة

.س:كانوا!رودسلحكمالأضرةالواتخلالفيسور!ة

9-6-3ولق+ح3ولأ،33ولأولول)5أسلألررنيوسصانيوس"

6-4-48ا!أول؟ولا7)؟ولكلهسفاروسكونتلو.ب،(+م.ق

إلى-عاعةبصفة-يمرأوغسطىحكمأحداثوتفتقر

الأولمنضيءكلتتغاقدلوقاكانتىولكن،الدقيقالتوئيق

اصمتحدكدفيبالثقةجد-سأنهفلابدأ:3(،الوبتدثيق"

مثلللمهودمثيرةأحداثوفوعتمائاعرفقدأنهولاب،الوالمط

ا!ابإدلوقاويقول.5:37(أع)انضرالروما!ا!اب

ولادةوقتفيلحمليتالىومريممموتذببهالذى

منسلسلةضمناالأول،ا!ابكان،2:2(الركوع

فلحطين.وثهلتروماافرضتهااليا!ابالف

حكمقرةعنالوثائققلةضوءفي-المفهومومن

حكمتولىكيرينيوسأنالمحتملمنأن-قبصرأوغسط!

،ا!ابأئنائهافيجرىالتيهى،فقطأضهرلبضمةصورية

.وفاروسصاتورنينوسحكممعتعارضلاماوهو

محفرظ،التلفبعضأصابهنضىاكافمؤخزاتموقد

حكمتولىروطنئاشخمئاأنقيهجاء،"لاتيران،متحفق

الثخصهذاأنس5)ولحمو!7لا"!من،وورجح.مرجمتصرية

.العلحاءغاليةذلكفيويؤيده،كويبرسهوإليهالمثار

فبصاوبقول،حطأفيلوقاوفوعاحمالرمزىوليمصوينفي

تعينروماكانتزميةفتراتبعضفيإنهبكيرينيوسيختص

وفيالاقليمتفىعلىقيصر،"نلألبالمرتجةنف!منحاكمين

يترلىليما،الاصيةالشزونأحدهمايتولى،الوقتنفس

نيشريكاكانكيرييرسأنوالأرجح،الجيىقيادةالآخر

.يوعولادةخرةفيالشايةبالأمورونحتصئاصور!ةحكم

بصفةوالمشلكاتللأفراديحرىالرومافيا!ابوكان

نعرفولا.عليهاالواجبةالضرائبيقدوروذلك،خاصة

أوراقولثر.ايحدادهدائلاجراءكيفيةعنالقليلصى

بانتظامفهايجرىكانايحدادأنالىعصرفيالمكئفةالتمداد

.م258حنىم09عاميبينماالفترةفيعائاعرأربحةكل

بانتظاميجريالنعدادهذاكانولو.م62عامفيتحدادجرى؟

الأعوامفيتحدادجرىقدأنهفلابد،الاصراطور!ةأجزاءكلفي

قدأنهعلىأدلةوهناك.م48م،34م،02م،6،ق.م.8

قد!وعأنهذامنوكدو.م02عامفيفعلأتعدادجرى

الجديدالعهدأزمنة

عبارةلكنق.م.8عامفيأجرىالذىالتدادخرةفيولد

فيأجرىقدالتعدادأنتمنيلا،ا(2:الو!المسكونة)كل

نإاممسن،ويقول،واحدوقتفيالامبراطوريةمناطقكل

.م.،ق28أعوامفيإبع!يافيتحداذاأجرىتيصرأوكطى

قدتحداذا)نوليفيديوكاصيوسيقوليماام.4ق.م.،8

ييزلرقاأنوبيد!.م27عامفي)فرنا(الغالبلادفيأجرى

أخرىفطقةأيفييبريكاناكي!!اببينعبارتهفي

المناطقعليالذيالجد!دالأمرهذاوبين،الامبراطوريةمن

التنظيمأننلاحظأنيجب؟.الامبراطوريةمنوايطرنةاباثه

لابد،الأولللا!اب)عداذانربةكلالىاتدالذىالمعقد

بحدةا!ابعنالإعلانبعدماإلىالحملهذاأخرثد

.ضهور

محددتاريختميينالمستحيلمنيصبح،شمقماكلعلىوبناء

!كلنأنفلابد.،.مق7عامفياعتبرناهفلو،يسوعبد

أمر-النقصانأوبالزيادة-أممزأوصةفرقأنمفهوئا

جاهلز.

النجمظهورتفسرالبعضيحاول:اجموسنجم)2(

برجعدواثشرىزحلكوكبىاجتاعكانبأنهللمجوس

لاأنهالا.م6/7عامفيحدئتالتيالظاهرةوهي،الحوت

فهو،لوتايقولهوماالفلكيةالظاهرةهذهبينالجمعبمكن

-الأخررةالمرحلةفيالأقلعلى-المجوستادنجمعنتحدث

البيتذاتالىبل،يوعفيهولدالذىالموضعالدتةبكل

نأ؟،معجزىأمروهو،2:9(الو!وعكانحيث

2:3-8)تالمجوسمجىءعندحيازالماكانهيرودس

عامريعقالكبوهيرودسمات:ميرودسموت)3(

عامفيروماقيمنتح!نهشذالبلادحكمأنبحدق.م.4

كالينس،!ويتيوس"كايسقنصليةخرةأفيق.م.04

ولنةظ(6كوليوأسينيرسوكاصأ!س!(كطادولا،فه!ول+أ!لم!ح)3

نأبعدأورنلبمفيعائاوثلاثينبعةلمدةلمان!دأ!،5ألاه!)5

المدكنة.خمكلىاصولى

وطبفا،للقرخسوفحدثمباضرةه!ودسموتوقبل

32فيفلسطينفيللفمرخوفحدثالفلكيةللحابات

مارس12،ق.م.5منةعشبر15،ق.م.5سنةمارس

ايواربخهذهوأرجح،ق.م.اسنة2ينا9،ق.م.4ضة

الخوفوبعد.الميلادقبلالرابحةالسنةفيمارس12هو

بخمسةذلكبمدهوومات،أنتيباترابنههرودسقتلباضرة

فيالنةتلكفيوقعالذكطالفصحعيدذلكبعدوجاء،أيام

أيامصبحةأقامقدأرخيلاوسكانولما.أبر!لمنعرالحادى

هيرودسموتأنفلابد،الفصحعيدتجيل،أبيهعلىحداذا
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21!ميلننأى،والفصحالقمرخ!وفتارفيدنحدث

.ايرل4،مارس17ونأدقبمنىأوأبز!ل11،مارس

من-موتقبل-الأطفالبقتلأمرهكلودسأنوحث

!رمانجمراواقذا!وسأنوبفرض،دونفماصتبنابن

،ضهوربضعةامتفرقتقدرحلغموأن،يسوعالنلولد

أناعتبارمعق.م.6أو5عامفيولدفديرمأنفلالد

كاطة.سنةال!نةعنالجزءبحبونالهود

والثهراليوم!دقةنحددأن!ككنلا:وال!ثهرالهوم)ة(

جذاضديلهمعارضةناككانتفتد،!وع!ماولداللذكأ

لأعهادالاحتفالدالوثيةللحادة-الأولىالكنة!-

52!ومالاحخالفيالفرل!ةالكيةيأتوقد.المحلاد

"هيولهشهويفول.العرشفسطنيشارنفاءدعد،د!مبر

وقد.الثاقالغرنفيبدأتالعادةهذهإنأ!داضاممهة+

بمعلادللاحتفاليناكلمنالادسيرمالرقيةالكيةاختارت

52يومالنر!ةالكنيةاختيارجبكانووبما.!وع

الهدعيداليومذلكفييحتفلونكانواالرومانانهو،دكسمبر

الوقت.هذا"دمجدثالثتوكليالانقلا-كان؟،الش!

والممارصاتالحاداتلتحويلاليرمهذاالبهيةاختارتوقد

منكلرددوقد."الميحبوعالربلحبادة-سمالىالوثية

!لرعاةصهرلكن.الفكرةهنه،الفمذهبيودوحناكبريانوس

معيتحارضالههودلمةتلالعلىلنطحانهمحراشهمعلىايد!

كدكدامكانمةعدمركمولكن.الثاءزصوعولادةاحتال

.م.ق5عامتحدكدأنالا،كوعضهولدالذىالثهرأوالرم

الدتة.منلالك!يتسمد.م.06أو

:!سوعمةخد()ب

المعمدانروحناخدمةبدا!ةلوقامحدد:المعمودة11(

ايارعومجمد،والهودالرومانمنالحكاممنبعد!برطها

قيصر،طياركلسططنةمنكرةا!امةالنةفي5:بقوله

ولعسوه!ودس،ايهرد!ةعلوالاالبنليروسكان)ذا

وكورةل!طوو!ةعلىربعرضأخرهو!لبس،الجلهلعلربع

صرأ!امفي.الأببةعلىربعرئيىولعانجوس،تراخرنجش

.ا-3(3:الووقيافا،حنانالكهنة

موتيعدالرشارتقىطارورس)ن،ورسهفوسوتول

علىويناه.؟م4عاممنأعغطى!9دقيمرأوكطس

اطامةاللةكانت،الزعنححابقالمعتادةالررمانطردقة

لام28أكط!91عنتمدثبصرطباريوسلسلطنةعثرة

القائلالرأىتجلون/لاالعلماءمحظمأنإلا.م92أغطس91

تنىويالتالى،الوقتذلكالىالمحمدانيرحناخدمةبتأخر

لملوقابأنل!)+"؟8آوضرالأنحفاقتراحالعلماءمحظم

مندل،أوذطىمرتصابتداءلجاروسسلطنةمجب
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عامنذأىالحكمفيممهيخصرأوك!طسأضركهأنوقت

فيطاريرسللطنةعرالخامةالةتقعويذلكام؟

أواخر!حدثتقديوعمحمودكةتكرنوعل!،م26عام

.م27صنةأوأهللأوم26

ولاثةشالرابحةالةفياعتمدالمهحإنيوصاي!وسوئول

منكرةالثايةالنةمخوفيوالئاغينييلاطىوإن،!لاطى

بنىالذىالأصاستمائانعلملاولكن،ثصرطيار!وكأ!لطنة

تدبيلاطىكونأنالمحتملغ!فمن.كلامهكوعاييوسعليه

لمدةحكمهفترةبذلكتكونوأنم27أوم26تجلحكمهبدأ

ومجلر.م37فيطارورسموتتجلانتقدصنواتعر

أخذنافإذا.م272-9فيالحدثهذاتاريخالآنال!ببمض

فيبوعسود!ةرتاربخ،!رعميلادتاريخالاعنارفي

المححدان!وحناخدمةمدةوفصر3:23(الوعمرهشالثلالين

خرففياعتعدقديوعأنبالبدا.م28فيصئجنالذى

.م26

صةأثلائبننحولهكانكوعابتدأولما5:يوععمر)2(

ع!رنحديدالمنومنبحعلانحر،وكلمة.3:23(الو

امصرأوأقليكوذفقد،بدقة-خدتهبدءعند-يوع

يتولىأناليهودعادةكانتلماولكن.شتينأوبنةذلكمن

نأفلابد،عمرهمنالثلاثينبلوغةبعدالضادةمركزالرجل

نأكا،خدتهثدأعدمااثلافيعنأتل!كنلم!وع

قدكانأنهباخراضت!محلاوموتهبخدمتهالمرتطةالأحداث

يوعأنيحتمللا!،خدقهبدءعندكثزاالثلافيبحاوز

،ه:15،21؟9لؤثلأ)انظرمهت!!بهازإلىيسارعكانالذى

اباصبالوتتنيخدمته!دأأنعنتأخرتد3(اا:4رو

الثلافي.سنوهوللخدمة

بدءبعديوعحضرهفصحأولفي:فصحأول)3(

)لهوصنةوأربعينستفيفيا!كلثد)نالمهودقال،خدته

بهقامماإلى-ضكبلا-بذلكلمح!ونوكانوا،2:.2(

ضرعوالذى،زربابلبناهالذىالهيكل)صلاحشه!ودس

سعثرةالئامنةالنةفي-يويفوسححبءقول-!ه

بخحدثالذيالفصح!عوبذلكق.م:36.ا!لم9وهيحكمه

م/.27أو26عامفييوخاعنه

تجلالمممدان!رحناسبنلقد:المعمدان!وحناموت41(

فيدرخابقىرقد،الجيل!وخدتيوععصلبداية

انتا-35(7:8لو11:2-91،)تمالترةالجى

موتنجأوعلوقد.أتاسهر،دسمنبأصرأ!بفطع

مرض1،:3-412)تالجيلذيخدموهويوعال*خا

افزامان!ويفرسويقول.9:7-9(لوا-4،92ش6

،م36صيففي)الحارث(أريتاسيدعلىألئيلىهرروس
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يويفوسأنورغم.يوخاخلهعلىالهئاعقانجاالباعبهره

الحداءأصبابأحدكانأريتصلابنةاصتيبلىطلاقأزيذكر

تضصمنأو،هذامننتنتجأنيمكتالاأنهالا،لما

وهزيمةيوحنامرتبينالفزةتحديد،أبخبل!لهزكلةالثعب

.أتيباس

يفترضونالغلماءكالبيةكان:!وعاخدحة6مد)5(

نجين1مااستمرتقد!سوعخدمةأن-قربوقتحنى-

!.الرأيهذامن!وصاي!وسوكان،شواتأريعالىثلاث

يمملظليرعأنيذكرام(65)حوالمطايلينرس،أن

هذارمزىوليمصكليدو-2.صنواتئلاثمدةالمحجزات

.الرأى

اصترتقديسرعخدمةئترةأنالىالبحضذبوفد

)نجيلفيجاءماأساسعلىدنحاوسومهم،صنواتدفر

فقال.وفرحفرأىورميووىبأنظل)براهيماأبوآ:ورحنا

وعلى.57(و8:56)يربمد،سنةخمونلكلهس:الهود4

فلابد،الأعماركلمنالبثرليخلمىجاءقدكسوعأنأساس

فيصيدأالإنانأنوحيث،الأعمارهذهكلفياجتازأنه

قديرعخدمةأنفلابد،ناضخارجلأ!بحأنالآربحين

صنفيالشيخوخةأعتابحتىالثلالينسنمناست!رت

الآربعبن.

:61"ش،المقبولةالرببسنةاكرز5:عبارة)نقلنالان

قدالربخدمةأنهوالحرفيمعناها91(و4:18لو2،و1

القيضالطرفعلىذلكلكان،فقطواحدةصنةاضصرت

الثافيالقرنينفىالآباءبعضالرأىهذاأيدوقد-السايقللرأممط

.فالنتيانوأ-لباعالكندرىاكيندسيينهمومن،والثاك

"فونمهم،المحدثينالملماءمنالرأيبهذانا!ونمنوهناك

.)+ه+،واهورت)!كي(،صودن

مرورعلىندلالنيالأحداثمرازاالصبوحنا!ذكرويظ

امتائاالآمرهذايولونلاالآخركنالثلالةالبشيرينفإن،الزمن

23،6:4،او2:3)روالفصحروحناذكرفقد.كبرا

وعيد،2(7:)!والمظالوعيد،ا(:13،!:521.:ه11

،(5:1)!وتحدولهدونعيذاذكر؟،2(01:2)ورالتجد!د

أبريل.!عادةلدأالذى:35(4)يوالحصادعنويخحدث

صنلزمانخرةينطلبمماللفصحأعيادثلالة!ذكرنجدهوهكذا

جمغذكرقد!وحنابأنالجزميمكنولا.كاميبنصتنتتجاوز

يحصىكنلمأنهحيث،يوعخدمةمدةفيالفصحأعاد

خلفيةولوصمأورضليمفيدوعوجودببذكربل،الآعياد

فعله.ولما!سوعقالهلمامنطقية

فترةأنعلمرقىامجلفيدلائلثمةأنالبحضويعتفد

)فطفالىفإنارنه،الأقلعلىشبناصنمرتقدكوعخدمة

الجد!دالعهدأزمنة

رل!غا،آنذاككانالوفتأنعلىديل2(:23)مرقىاتبل،

أمر،الفصحوه،93(6:)مرقىالأخضر،االمثبوكذلك

مبررلهاكونقدالأخضر،االحبعبارةأنالا.ا:ا(4

،مباهجمولأوياهينبوعمنالجطقةنلكقربهر،آخر

ريغا.كانالرفتلأنولب!

ضط،واحلهسنةكانتيسوعخدمةأنهورتوفىعم

)6:4(ووحناانجيلزالمذكورالفصحعيدباضبعادوذلك

فيالزعملهذاأ!اس!وجدلاأنه،.إلامتأخرةإضافةباعتاره

مجردالىالزعمهذالييسنندوهر.قديمةتربةأومخطوطةأي

يوعرحلاتعنحدثهعندالفصحهذافيكرلم!سيناوسأن

حجةهى،الصتمنالمشقاةالحجةولكن،أورشليمالى

وابة.-أحرالهاأنضلني-

الوالثلافيصفيوهوخدمتهبدأكوعبأنوالتأيهد

يمكنفلا،صنةمنام!اضرتخدعتهأنيفترض،23(3:

انتقد!سرعخدمةأنيعلموهوذلكعاتلكا-بتكرأن

.العامنفىفي

صتاستمرتقديسوعخدمةأنتضحصبقماكلمن

النة.ونصفسنواتثلاثالىالأقلعلصتين

خارجالصديبالى!سوعسار:وموثهكصوعصلب)6(

والئاي!لاطسكانعندما،الفصحعيدوقتفيأورشليممدفة

ورا،23:لوا،ا:5مرقى27؟2،)تايهودتعل

6:13،اقيا:3:13،4:273،28،اع1،ا:180929،

رئيئاقيافاكان!،44(:ا5تاسيتوستارغالىأ!ئاارجع

وهوودس،:13(18،:1194!و57،و26:3)متللكفة

مدةوكانت.23:7(الووبصيةالجيلقربعرئشىأنتيباس

قيافاورئاصةم،36الىم26منضواتعثرييلاطىولأية

..مق4منأنتياسهرودسوحكمم،36إلىام8منللكهنة

.م93الى

فيوقعقد،يسوعخدمةأثاءفيفمحأولكانولو

.م03فيوقعالرابعالفصح)أىضحآخرأنولابد،م27

للبتالسابقاليومفيحدثالصلبأنالبثيرونذكروقد

،2345:لو،24ة51مرض27،62:)تالجمحة!ومفيأى

نأالأولىالئلالةالأناجيلمنونفهم.42(و3اوا:4ا9ور

،نيانشهرمنعثرالحاساليومورافقكانهذاالجمعةيوم

بالحساباليومنذىق)أوالفصحخروفك!التالطاليومأى

غروبهاحتىالشم!كروبمنعبايومأنباعتباراليهودي

الا7:0(22لو12،:أ4ص،17ة26ت-التالمياليومفي

عئاءأنتض!ن-محكلونووىكا-الرابعالإبجلأن

13:ا:8،28)يركسوعضلبعد!اأكلقديكنلمالفصح

هذابفىتلصحالأولىالثلاثةالأناجلأنأفاون2!،2(9
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.5(23:4لو،251:24،:41مرقى،ه:26)تالرأى

41يوميوافقكانهذاالجمعةيومأنالفلكيةالحاباتوتدل

إلا،(الحسابطريقتى)حسبم03عامننيامن15أو

.اكيدةغيرالننيجةهذهمثلتجعا!الهودىالحابطريقةأن

شهرمنالابع!ومم03عاممننيان15الجمعة!ومو!وافق

ي!وع!وتيحدد،الآباءعهدالى!جعتقيدوهناك.أبريل

الثكركولكن،أزرآ!محس!(جيينىقنميةعهدفيم92في

أصابه.ومدىاينبداهذأصلحولنحوم

:الأرضعلىيوعحماةليالهامةلبوارعملخعى)7(

.روما(تأسيىمن)748ق.م.6فييوع-يلادأ

تأسيسمن)075ق.م.4فيالكبرهيرودسموت-2

.روما(تأصيىمن)977م26فىيسوعمحمودية-3

من)078م27فييوعخدمةأثناءفيالأوقالفصح-4

.روما(تأعميس

.روما(تأصبسمن)783م03فيوقيامنهيسرعصلب-5

الر!ط:عمرأزمنةتريب:لائا

المطوماتإلىالرسوليالعصرلأحداثريخالتأتخدأنلابد

والتي،الجدبدالعهدرسائلوفيالرصأعمالسفرفيالواردة

التاريخفيمين!تبأضخاصأومعينةبأحداثالارتاط!اظهر

النحرهذاعلىالمحددةالارتجاطنقاطومن.الرومانيالونافي

بدرجةللأرمنةالنبيللنرتيبالرئبشةالخطوطرسميمكن

الترجيح.منكبيرة

)أعدمقمنبالقربوهوبولستجدد:بولىتجديد)1(

.:17(1غلا-21،26:2،18:ه-9:3-921،

الخمسينيومعقبمجدثلم)شاول(بولىتجديدأنوواضح

فيالكنيسةلتختبرالكافيالوقتمرورمنلابداذ،مباضرة

نوفرمنلابدكا2:44-8:ا(،)أعالثركةحياةأورضليم

المدنإلى...المجامعكل"فيالم!بجينيفطهدلاولالوقت

كافيوقتمرأنهولابد.ا(26:ا)أعالخارخأفيالتى

اضطهاداتعنليحوا،صر!ةعاصحةدمقفيللإخوة

فيالم!حبنبع!وئقأن!طانالهوأن،للمسبحينضاول

.(41او:93)أعدمثق

،9:91()أعأأيائا،دمقدمكث،بول!تجديدوبعد

وكان.الاضطهادموضوعنفصههرأصبحإذبعدهاهرب

)أعصرربةملكاالحارث،والىالوتذلكفيدمشقبحكم

والدهوهذااالحارث،وكان.33(و11:32كو2،2:ه9

ليتزوج،طلقهاهيرودسأنالا،أفتياسهوودسزوجة
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لر6:17،صرقر49:3،)تأخبهيخب!امرأةهروديا

)3:91.

أيفا،الطلاقبببورمما،الحدودعلىالنزاعوببب

وعندما.والحارثأنبباسهيرودسبينمر-وةحربشت

ايييرس،طاريوسمأر!،بالروماناصتجدأتيباساضهزم

يييرسكانوعدما،أتياسلجدةصريةوالمي7()فىولأ"ح،ة

الحقلهيدلمأنهفاعمد،طاريوسبمرتحمع،العدةئحد

محث.فانحبالحارثمحاربةفي

هرلبحيندشقعلىملكاكانالحارثأنإلىبرل!ويتر

مديةيحرسكانالملكالحارثوالمطدشقأفي:مهابوض

منزنبيللىطاقةمنتدقي،يمكنىأن-سيدالدشقي!ت

نأتجكنولا،33(وأ:32اكو)2،يديهصنونجرتالور

قضىأنبمدبل،بولىتجديدعدحدثقدالهربهذايكون

القرةفيالعريةإلىبولسذبمغد،الصيةفي!نواتثلاث

الأصحاحمنوالعشرينوالافيوالعشريىالحادىالعددينبين

قدبولسئحديديكونوبذلك،الر!أعمالسفرمنالاصع

.م34أو33فيحدث

معلومالاأهمإن:الأولأكرياسيرودسموت)ب(

أنهيدكرالدى،يرجفوسمصدرماأغرجباسهيرودسعن

)كايجولا،علىيطلقكانكاكاير)أوكايوسارتقىحالما

عرشعلىكاليجولا)جلسلطياريوسخلفاالرشال!!ل!ح(8

أعرياسمحم(41فيأتجلىأذإلىم37منالامبراطورية

وعكدا،أنتياسمنطقةإيىأضافم93وفي،فيلب!نطقة

ارتقىعندماوالأبليةساليهوديةالامرةعلىملكاأكرياسأعح

،41(شةيناير)24م41لطالامبراطوريةعركأكلرديوس

الهوديةحكم،صنراتجعهيرودسحكمخرةكلوبلغت

أع!الضرفيآلواردةالحبارةوتضن.فقطصواتثلاثفا

الذىالحيد!وميماتأكرياسهيرودسأن:23(1)2الرصل

خلالفيماتإنهيوصيفوسويقرل.الربملاكفيهضربه

.،م(4أوائل)فيأيامخمة

منبا!نهمايمدماعليهحاالقودمنقطقيناكافتموقد

الاخفالأنلولكن،أغرداسلحكموالتاسعةالثانةالنتين

!ذكر!ليصرتكريضاكان،أغرلاسأثنائهفيماتالذى

بخابةكارذلكأنقلابد6المراجععالبيةتؤكدو؟يوصيفوس

والتي،صواتأربعكلتقامكالتالتىالأولميةالألعابدورة

أكاولابد.ء.،ق9عاميقيصريةفيالكبرصرودسبدأها

روايةنؤيدقرلة؟دلةوهاك.م45عامأو44عامفيجرت

.يوسيفوس

(!3)ألض-ص!وص!-!!يهقومقليكردأدامحتملومن

ومما،\،مي:الأسجح،أعرياسحكملدايةفيحدناقد
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بهذاقامقدأغريياسهيرودسأنإلىلوقا)ضارةذلكيؤكد

موتعدأنهويبدو.:3(ا2)أعالهودلرضىالاضطهاد

.اليهودمنبهيربتهقدكليحظىكان،أغرياس

أغابوستنبؤإن:قصركلودروسأ،مليالمجاعة)بر(

جاءا:28(ا)أعقيمركلوديوسأيامنيالمجاعةبحد!وث

)أعالأولأغريياسهرودسيموتالأعحاقصفرفيمرتبطا

كلوديوسحكمأ!امفيعديدةمجاعاتحدثتوقد.:23(21

ذكرها،م54إلىم41منحكمهامتدالذكلط،قصر

،أ*(5دهـح3لا؟)3!صوسيوكاد5و3("ءلاولأ+ه)3،سنيرتوص"

في-لوناأنيدوو.أفىه!ه(ول)3،جوسأوروهو،وناصبوس9

،م41فيحدثتايىالعظيسةالمجاعةالىلر-الأعمالضر

م41فيبالفيعقوببقتلباشرةذلكبحدارتبطتحيث

حدثأنهتاشترسأ5ذكروقد.2(أوا:2ا:28،ا)أع

"سونونيوس،و!ف؟.م51فيالغذاثيةالمرادنيعامنقمى

،ضدكذانقصئاالحبوبمنالجزيةمعهانقصتضدكدةعاعة

اجتاحتمجاعةإلىفيشيريوسيفوسأما.تارنحهايحددلالكنه

فادوس،كابيوس5منكلولا!ةأيامليكلهاالعهودية

منفاثوس)حكمألكسندروطييار-س!ر،ولء(فىولا"3)كطامة!

الواضحومن.م(46ء4منألك!دروحكمم،44-46

!رسيفوسويذكر.ضراتبضعاست!رتئدالمجاعةهذهأن

الىخدامها-الوتتذلكفي-هيلانةالملكةأر!تكيف

فلسطمن،فيوالمجاجينالمحوز!نعلىلتوزعهطحاملراءمصر

جوغا.الهودمنالكثرونماتتدوكان

الدفيقالتارغتحدبدوصوبةالمعلوماتتضاربورغم

قيمر،كلوديوسعهدنيلوقاإليهالكلالتيالمجاعةلحدوت

وعلى،م4145،عاميبينفيماحدثتأنهاييلوأنهالا

.م45فيالأرجح

تادةمناثنينإلىكمالائلأضار:ايهودمنايمردون)د(

:5)أعالجليلىويهوذاثوداسهما،روماضدالفاشلةالثورات

قامثوداساحمهصاحرعنيوسبفوسوبحكي.35-37(

وقد.م()44-46الهوديةعلىفادوسولايةأثناءفيبتمرد

صتنفلقالأردنمياهأنوزعمالأردنصالىأنباعهثوداسفاد

علجمقطعفادوسلكن،اليابةعلىيحبرواأمرهعندنصفين

أتباعه،منالكثيرينوقتلوا،ثرداسفأصروابفرسانهالطريق

زئا،سجهئاثوداسظلأنوبمد.أحياءالباقنوأخذوا

للجميع.عبرةأورشليمالىوأرسلترأصهئطحت

الذىثوداسنفسههوهذاثوداسإننقولأنويصعب

أحداثالىكئصرغحالائلكلامأنجث،غمالائلعنهتحدث

موهذاثوداسولحل.لمويفوسعنايتكلمالتيليكطبقة

ولر.)يوداسهأوايهوذا،يوميفوس!صيهالذىالرجلنفه

الجديدالعهدأزمنة

،حزقياسابنيوداسنفههوهذاثوداسلكانذلكصح

هوهاجموقد،الطرقوقطاعالعصاباترجالزعماءأحد

يجذبولكى.وأموالهأصلحتهوبهوا،الجيلفيالقمرورجاله

الكثرين،الىأساء،ملكاففسهمنوكصبإيىالظر!وداس

عليه.القضاءفيكبرةمثقةهيرودسووجد

اكتابأيامفيفكانغمالائيلزكرهالذىيهوذاأما

وأعماله.نثاطهعنتفاصيلأىنعلمولا،الرالمطكرييرس

وصيئاوكان،ميرودسعبيدأحدحمعانأ!اهناككانكا

وبعد،كثوينأنباغاحولهبع،الحضلاتمفترلالقامةطوكل

أحرق!،أريحافيالملكيالقصرلأحرق،ملكابنفسهنادىأن

أمكنولكن،مختلفةأماكنفيالملكيةاليوتونهبودمر

وقطحواحممانعلىالتغلبجراترسبقيادةالرومانللجنود

تاريخولاحمعانأحداتناريخبالتحديدنعرفلاولكن.رأسه

.صهوداأحداث

وبرنابابرل!زارعدما:الوالىبول!يرجوس)هـ(

ا:3)أعبول!مرجيوسالوالمييحك!هاكانتبرسجزيرة

،الأولالقرنإلىلمحرجع،قبرسفيوجدنقثىوهناك.8(و7

أ!امفطبأبرلويوستعلقحادثةفيهمذكور،م53عامإلىوربما

اثانيةالسنةإلىيرجعآخرنققوفي.بولى!رجيوسولاية

والئاكانباسوسأيرسأنمنهيدو،يصرلكلودبوسعئرة

باسوسذكر.الذىكرردسيولوسكانولر.م52عامفي

حكمتولىقدبرلىصجيرسلكان،لهالابقالراليهو

لقيل.م51عامقلالجزكلة

وجاءأثينامنبرلسمضىلئا5:يمركلودروسأمر)و(

كاناكيلااعهجهودىبرجلالتقي،الأولىللمرةكورنثوسال

كانكلود!وسالأن،امرأتهومعه،!!طاليامنحد!ثاجاءقد

.2(18:او)أع"رويةمنال!ودجميعيمضيأنأمرقد

ثرنالمرصومهذاود!وكاسيوس،)سوتونيوسمنكلويذكر

المرسوملهذايؤرخ)أوروعيوس،أنإلا،تاريخالهيذكراأن

وصلوعندما.م94دأىكلوديوسلحكمطتاصةالنةفي

منحد!ثاجاعاقدوبرب!كلااكيلاكانكررننوسإلىبرلى

-.روما

)أعأخائة،يترلىكايونكانالما:!الونولاية)ز(

روما،فيالئ!يوخلمجلسالحاضعةالأقاليمولاةوكان.1(81:2

بولىالرسولوقفوتد،فقطواحذاعائافاصبهمفيلقون

هذاأنولابد،لكورنئوسالأولىزيارتهأئاءفىغاليونأمام

مجل!الىأخائةكلوديوسردحبنم44عامتبليحدثلم

بالاضافة،والي،5برتبةالمجلسقبلمنآحاليحكمهاالئيوخ

غاليونأخوهيكرنأنالمتحيلمنيجعلصيكاتاريخأنإلى

صوهةغطوطةوجدتوقد.م05أو94تجلأخائهتولىقد
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بينفبماغايونولابةبدايةتاريخنحدبدعلتعاعد"دلفي"لى

كاليونكانولما.م52أو51منأغصطىوأوليناير25

تعنه-أنفلابد،كورنثوسفيوهوالملاريامنعافىقد

ينمرلم-ابحضورى؟-م51!ويوأولفيتمالذى

فيمكثقدبول!أنلوقاعارةولحل.واحدعاممناكز

الى)صارتهجانبإلى،غالونأماموقوفهبعدألمائاكورنثوس

ا:8)أعكورلئوسفيبرلىأقامهاضهزاعرثماية

الحنةنهايةقربغاليونأماموقفبول!أنترجح،18(أوأ

بولى)قاتأنمعه!دومما،كورنثرسفيبول!لإقامةالأولى

حتىم51أوائلأوم05أواخرمنامتدتتدكورنثوسفي

.م52فتصف

ن)لرقايغول:27(ت،2)أعفتوسولايةأح(

أمضىأتبحدايهوديةعلوائا"فيلك!،خلف"فترس،

أما.24:27()أعتجمريةفيالسجنفىشتينبولس

؟ولنهأ"ولحلأ(كومانوس!"فنتيد!وسخلفالذى"فيلكى"

نأيوسيفوسو!ؤكد.م52فيالولايةتولىفقددا!ة!لاس!)3

وتد.كلود!وسحكمأثناءفيايهوديةحكمتولىقدفيلك!

بلا-تدخلهفيالعنفلاعتخدامهرومافيفيلكسحوآ

قيصرية،فيبالشغبقا!راالذينوالأمالهودبين-جدوى

فيلكىبأخينكلونارتباطبصببالعقابمننجايخلك!أنإلا

رغم،بالاسإنتاجوسويقول.للة!)83بالاس،5المدعو

علىتجأثيرهيحنفظظل،م55فبراير31تجلفصبهعناقصاله

بدأقدنيرونكانليما،م62فيبالاسماتوتد.الامبراطرر

أمبرظنبرلىعلىالقبضإلقاءوعند.م55صيففيحكمه

التيالفتة!نعالذكلطالمصريالرجلهربولسأنالكيبة

حدثوقد21:38(،)أعنيرونحكمحلالقحعهافيلكس

سجنفيشتينمكثقدبول!كانولما.م55ريعفيذلك

يمكنفلا،24:27()أعمنصبهمنيخلكسخلعخىيصرية

.م57قبلالهوديةحكمتولىقدفتوسيكونأن

العاضرةال!نةفيالحكمتولىفتوسانيوصايوسوبفول

نولىالثالطأغربباسأن!وصبفرسوكذكر.الثافطلأكربباس

لحكحهالماشرةالسنةبدءيخكون،م05يانأولفيالحكم

الحكمتولىفستوسأنيضحناومن،م95نيانأولهو

فيعجنبولسأنرمزكطوليميرويرجح.م95صيفني

.دم9فيالحكمترلىفتوسوأن،م57

بينابوفيقفيالصموبةمنشىءفاك:يولسحهاة)ط(

بحدتحركا-لهعن2()اوكلاطيةالرطيهفيبولسقصة

أعمالنحريالتحركاتهذهنفسعنلوفاوقض،تجديده

الرسل.

ناكومكث،دمثقإلىطربقهفيوهوبول!تجددلقد
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في-بولىويذكر.ا-22(9؟9)أععديدةأيائاايلايذمع

ررجحالتي"العريةاإلىدشقمناتقلأنهغلاطةالىرسالته

خاضعةكانتابى،دمقمنالقريةالصحراوبةالمنطقةأنها

افلاثالنراتولحل،"العربية"ملكلحكمالوقتذلكفي

والحر-كأالحادىالعددينبينكانت،العرلةفيقضاهاالتى

الرصل،أعمالضرمنالاصالأصحاحمنوالحثرينوالثافي

دأيذكرحيتعرالناسعالحددبينالمقارنةمنذلكويبدر

الثالثوالعدداأيافا،دمنقلىالتلايذمعكانشاول

هذايينكا."كثيرةأ!امتمتإولما:نقرأجث،والعضر!ن

ثلاثبحدأثمالصيةمنطرقهفيأورشليمفيتوتفهعدمشب

صراتثلاثبعدأى:18(،ا)غلأورضليم،إلىصعدتشين

أورشليم،إلىذبحيانه(محورأصبح)الذىتجديدهمن

)أعالرصإلىقدمهبرناباأنالا،تخافهالكيةوكانت

:ا)غلالربأخاوحقرببطرسرأىوقد.9:26-28(

صريةإلى)تقل،أورضليمفياضطهاذاواجهو)ذ.1(9و18

بثرحيث2(اواا:8)غليوئاكرخمسةبعدوكيليكية

اليلاديةكناض)نحتىالمبحباسم-ضكبلا-هناك

الآن!ثر،قبلأ!طهدناكانالذىأنيصمعود"كانوا

هوبرناباوكان.ا:23()غل،يتلفهقبلأكانالذىبالايمان

يتةلمدةهناكظلحيثأنطاكةإلىبالحردةبولىأقنعالذى

أورضليمالىبرحلتهفيلكبعدتامثم.26(و2:ءأا)أعكاعلة

الىعادولما.ا:27-.3(ا)أعالعظيمةالمجاعةببب

الروحدعاهماحتىوبرناباهويخدمظل2(:ه12)أعأنطايهة

1(،13،4)أعالأولىالنشيريةبرحلنهماففاما،للمملالقدس

.م48حتى46!وفيوذلك

"ويأكلالاخوةمعيمملبطرسوجداأنطاكيةإلىرجحاولما

خوفابطرستراجعأورشليممنقومأقلماولكن،"الأممع

حدثتوقد.1(2اوا2:)غلاللومبول!اليهفوجه،منهم

ناحية،منوبرنابابولىبين،بقليلةليستومباحثة)!نازعة

إإنأنهالأمعنالإخوةيعلمونجعلواالهودية،عنأقرموبن

:ا5)أعتخلصواأأنيمكنكملاموعىعادةخصبتخوالم

أحوالىأورشليمفيالكنيةمعالأمرمناقشةفتقرر.2(او

منمباثرتوجيه)أىاعلانبموجببولىصحدوقد.م(94

إأعمدة،أنهمالمقبرونالاخوةامتقبهوتد.2(2:غل،الله

.بحفاوة

الرحلةفيلهرفيفاسيلابولىاختارأنطاكيةالىالحودةوبعد

كلاطةأقالبمفياتجازاولما.م()94-52الثانيةالثكلية

أخائيةإدثممكلرنيةالىعبراونا،ترواسالىوصلاوفريجية

18:)أعكورنثوسفيأضهروشةصنةبولسقضىحيث

غاليونأمامالولايةكرسىأمامبولىوقفوهناك.ا(ا

إلىوالانيةالأولىرسالتيهكبأنهوالأرجح.م(52)حوالى
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.لكورلئوسالز!ارةهذهخلالفيتالونيكىقالكنيسة

فيوهوتالونيكيالىرصايهكتببرل!أنعلوالدليل

عندمغاكانواو!موثاوسوسلابولىأنهو،كورنثرس

قولمنكا،ا(1:تى2ا،ا:)اشالرصالتينهلأفيكتابة

عدمومن،(ه:18)أعكورلئرسفيمئاكانواثلاثتهمأنلوقا

وواضح.الرطأعمالسنرنياباجةتلكبحدسيلا31ذكر

التراخىلأن،الرسالتينكابةل!نضهوربضحةفصلتقدأنه

قدكان،ا(ا:4)اتىالأولىالرصالةفيالمذكورالثغلفي

نس)2الثانبةالرطلةكابةكدخطرةصورإلىنحول

أرطهمنأمامكافوتتيمضيأنلابدكانكا.1(36-5:

في)يهليحردا،تالونيكىفيالأحوالعلىللاطلاعبولى

.فاكالأوضاععن2وبترالأولرسالتهبننلألجكورثوس

أفىطر!قعنأورشليمالىذب،كورنثوسبولىغادرولما

.2(ا:.8)أعأنطايهةإلىعادثم

53-منالأرجحعلىافالنةالتبئربةرحلتهبولىوبدأ

وبعد.:23(18)أعأنطاكيةفيزمائا،صرفما)بحد.م57

مدةقضىحيثأفس!الىذهبوفريجيةبغلاطةئانيةمرأن

عأ)انظرضهزاوثلالينوضةشهراوعركأسبعةبينتتراوح

الكنهسةالىالأولىرسالتكبجث31(1:02،.وا:98

علىهناكخدقهنهايةترب16:8(أاكوكورلثوسفي

(2:12كو)2تجرواسمر،أفس!غادرأنوبحد.الأرجح

كتبوقد.ا(02:أع،7:هكو)2مكدونيةالىطريقهفي

فيالكني!ةالىالثايخةرسابه-مكلونيةفيوهو-بولى

وقتانقضاءوثبل.ه-7(7:،2:13كو)2صرثوس

فيأشهرثلانةنحومكثجثاليونانالىذب،طويل

عبرومهامكلويةإلىخطراتهتابعثم.:3(02)أعكورنثوس

أورضليم،الىنجفاأسياصاحلبمحازاةأبحرثم،ترواسالى

الأثناءتلكوفي،الجنفيووضع،عيهالقف!ألقىوهناك

روما.إلىطفروأخيزا،فتوسأمامثمفيلكسأ!اموقف

الرصلأعصالصفرلوقاكنب،روماليصتنمكثأنويمد

الجنفيوهوبول!كتوفد..3(28:)أعم63نحرفي

وقد.وفبلبيوفليمونوكولرصيأفس!الىرسانلهرومافي

4:7-9،)كوالوقتنفسقالئلاثالأولىالرساهدلكتب

هذاذلكويؤيد22(و62:اأف12،اواوا.فيمون

إلىالرصايينفيالموضوعوفيالحباراتفيالبهيرالثابه

فيليإلىالرسالةكتبأدهالواضحومن.أفىوالكولوص

الرسالةمحابئبمدالرقتبمضروعاؤقضىقدكانأنبحد

لأجلهالصلاةعللبأفىالىالرصالةنينجده)ذ،أفىالى

سو،بالميحجهازايكرزذ"اخاحعندكلامله!طيلكي

فيلبي،إلىرسالتهفينجدهدا،6:91()أفسلالفيسفير

نأأ!اوواضح.ا-14(ا:2)فيهذهرتجهتحققتوتد

روما،فيالزمنمنخرةقضاءبعدكئتتديخبىالىرطيه

الجديدالعهدأزمنة

فيالكيةأرصلتقد1():أبفرودضعنأقوالهشوذلك

)فيروماقالجننيأنهعلمواأنبعدلولىبعطةفيلبي

كافوقتفيلبيفيالكنيسةأمامكان)2(.4018(2،2:ه

لدىكان)3(.2(:26)فيمريضئاكانأبفرودتىأنليصفوا

حمتتدفيبمفيالكنيةأنليعلمكافوقتأبفرودتى

تلكفيببطءتنتقلالأخباركانتولها.2؟26()فيبمرف

تجلضهورعد!رومالمكثقدكانبولىأنفلابد،الأ!ام

أو62فيمح!اأنهوالأرجح،يخبيالىالرطلةيكتبأن

بنحوذلكقبلبههاففدالأخرىالئلاثالرصائلأعا،م63

السنة.

الافراجترقعكان،يخبيالىالرطلةبولىمحبوعدما

ليىولكن،ذلكتحفقوقد.24(و2:23)فيعنهالرح

أصبانيا.الىالذهابفيأمنيتهثحففتفدكان)نالواضحمن

،1:5()قيكرتفيتيط!تركالفربالىسفرهوعد

فيرعة!قتوربما.ا:3(قي)1أفسىفيوتي!وثاوس

أفهوببدو.22(فل)انظرأيضئاالوتتذلكفيفيمونزكارة

التضألتىثم.12(3:)قيبويىيخكومدتفيالثاءثضى

:13(،4قي)2ايالىالصيففيترواسفيوهرأخرىمرةعليه

:13(.4قي)2الاءئدوممعرومافيال!جنفيننهووجد

.6-8(4:قي)2المرةتلكفيي!ثهدأنبولىتوقعوند

رومامديةخارجاأوسيا،طريقعلىقلإنهالتقيدوكقول

.ن!ونمنبأمر

قدبولىأنفلايد،م68فيماتقدنرونكانولما

جاةفيالأحداثأممالتاليالجدولويوضح.م67فياشثهد

بولى.لالرص

ئةدلحاا

برلىمرلد

بولستحديد

للإخرةالعطايالليملأورشلبمزيارته

الأولىاببثكليةالرحلة

أورضليمفيالمجح

النانجةاينص!ةالرحلة

اثثةايثريةالرحلة

أورضليمفيبولىعلالقبض

قيصريةفيبولىصجن

الأولللمرةرومافيبولىجن

رومافيالئانيةللمرةبولىجن

بولىاسشهاد

ريمباا

3م

4م

م4-48

م4-52

م5-57

5م

م5-06

م6-63

م6-67

6م
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أصعبهيغلاطةفيالكنيةإلىالرصالة:بولسرصائل(1)

نولهوالحيرةوعصدر.كابخهاناريخنحديدفيرصانلهكل

اثاكالقرنففى.ا:2()غل!غلاطةكناشإالى:بول!

شرقيطريقعنالغالبلادمنالكثرونهاجر،الميلادقل

،أفقره)وأصبحتالصنرىأياكالميلطالاقليمإلىأوروبا

باصممعروفينوأعبحوا،(مدغمأهموتافيرم،وبينوس

،الصغرىأياعلىالسيطرةلرومانمتوعندما.العلافيا9

)فيغلاطية..أجراءوفريجيةوبيسيديةليهأويةمناطقجعلت

.ق.م.(25لىأوغط!عهد

المناطقهذهبربولسإنالشمايةا"غلاطةنظريةوتقول

عرته!عند،:6(أ6أأعالثانيةالنبيربةرحلتهقيغلاطبةمن

وأنه،:23(18)أعالثالةالتبئيريةرحلتهيالمنطقةتلكعبر

علىأومنبدلأ،غلاطةإلىالرصالةفاكالمؤنينإلىأرصل

نظر!ةأما.ودربةولشرةوإبقونبةأنطاكيةبهائىمعالأقل

نيالتيالكناضالىرصالتهكنبإنهمتقول!الجنوبية"غلاطة

رحيهفيأدسمهااييالكنائىوهى،ضطغلاطيةجنور

الأولى.الثيرية

غلاطية،الىالرصالةكتابةتاريختحديدأنالواضحومن

التىالكنائسموقععلى-بقليللىحدإلى-يوقف

غلاطةرسالةكببولىأنفلر.الرصالةهذهإلهاأرسلت

كالتالرطلةهذهأنفلابد،غلاطةجنورفيالكناشإلى

.1(5)أعأورضليمفيانحقدالذىالمجمعتبلربما،رطئلهأولى

غلاطية،ثهاليفيالكائىإلىكنبهاأنهلوالأخرىالاحيةومن

أ!شاءفيكنبهاولمله،المبكرالرقتهذا!ئليييههالمفهو

الرسالةفيهكتبالذىالوتتحرالمطفياالثالثةالتشيريةرحيه

روما.فيالكنشةإلم!

الث!اية:غلاطةإلىالرسالةلكظبةالمؤيدةالحجج1()

لابد،معروفةمنطقةفيضعبأولجماعةيكتبمنإد)أ(

وليى،الثمببينالجدارلةالثعبيةالعريخةالأحماءيتحدمأن

ضرففى،المنطقةتلكفيللأماكنالياصيةأوالفنيةالأحماء

بشيدية،9فيكانتإأنطاكبة،إنلوقايقول-ثلأ-الأعمال

ورذا.اليكأونية!فيكاتا،ودربةالزةو)ن،1(31:4)أع

يعنيناماهوللأحماءبولىاصتخدامأنملاحظةيجبذلكعلى

لوقافاستخدام،الأعمالضرفيلوقااضخدامولي!،فا

لير-الجاطقهذهإلىإضارتهلى-العيةالعرقيةللأحماء

أما.غلاطيةمنجزءاتكنلمالجنوبيةالمنطقةأنعلىحجة

مئل:،الرحميالرومافيبمدلولهاالأحماءفيشخدمبولى

خانهة.أ،نبةمكدو،ر!ةص،كييكبة،يةدلهوا

محبإنمابرل!أن،الآباءمنالكتاببحضاعتقد)ب(
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هذاأدوالأرح!،اشمايةإغلاطةفيالكنائرالىرعاله

التيالظروفعلىبناءجاءللمرقعالآباءتفرأنالراجع

بول!.الرسرلرسنيلا،3زماليصائدةكانت

:4)غلبول!صحةاعتلالعنثالوقاقيكرلم)%(

لايكتبكانأنهلوفيكرهأنلابدكانالذىا-15(3

حجة-الأحرالأ!لعل-هدهولكن،الجنوبيةغلاطة

الرأور.منأىلتأييدنكفيولاالصتمنستمدة

مننوعالالمحعن"سركا"اللاطننتحرل)ن)د(

أكمفلابد،شقبينكانراأنهمعلىيدل7(و9:6)غلالهودية

احتفظالغالشحبأنالمعروفومن.أصلأ،الغالمن5كانوا

جهةومن.الرو!انحكمغت6لعهوشرولحتهالأصليةبا-يانته

)أعبرلىتحاهلترةأهلموقفنيالريعالتغيرفإن،أخرى

تقلبهم.مدىيبينإنماا:*-91(4

الرصالة-التحليمناحيةش-غلاطةإلىالرسالةد5)هـ(

ثالواردةالايضاحاتبمضعلىوتشملبل،روميةالى

ولكن.الوقتنف!فيكتاقدأنهمافلابد،رويةإلىالرطلة

مختلفتانأضهماالا،عديدةأ،جهمنماتهينحقاكانتاوإن

الدا!ةالظروفأن؟،أخرىأوجهفيضاسغااختلائا

الرئىايعليمهولصاللتضابهتعليلوأفضل،مختلفةلكتاتجهما

كتابتهما.تزامنوليى،منهحاكلفي

الجو!ة:ررطةإلىالرسالةل!بةالمؤيدةاطجج)2(

المسيح،فيحيلالهعنالتفاصيلمنالمزيدبرل!يذكرلم)أ(

أنطاكيةفيلطرسمواجقهذكرأنبعد،غلاطيةإلىالرسالةفى

ذلكنحوالرصالةهذهكبأنهمعه-رجحمما،1(21:)غل

الوقت.

كلاطية،الىالرمالةفي،عابمبولىالرسولأنرغم)ب(

)أعأورضليمفيكلهاالكنيةفيحوارمثاركانتالتىالمثكلة

أورضليم،فيانحقدالذىالمجمعالىاطلافايثرلمأنهالا،15(

واراعه.موقفهيدعمما،تاكيدبكل،فيهكانوالذى

لقارئيهتمائامعروفاكانلو؟برناباعنبولىتححدث)ب(

برنابازيارةفياذكرتالتيالوجدةوالمرة.(13او:2)غل

الأولى.التيريةالرحلةفيكانت،لغلاطية

فياضركتغلاطيةبهائىأنالىبرلىالرسول!)د(

كانبيفا،\(ا:6كو)1أورضليمفيللإخوةالصدقاتجع

ا-02،6:)أعايقدماتوممهأورشلبمالطريقهدبولى

لىللكناشنملأىاسمبذكرولم،24:17(أع8،كو2
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الجنو!ة.زر!كمن6دنن3اصجلأنهمع،الحالةفلالحة

الأصحاحنلكلالحةلىسلإفامةذكركلدلم)ء(

ضطذكرولكن،الآعمالسنرمنعرواالاعنعرالادس

فيأحتادتدذلمأنهودو،ونرجميةكلالحةزاجازأنه

امثددأنعلخدتركزبل،الرحلاتهذهلالناء!كلالحة

-.ا-6(:61مع:8123"عالتلا!ذ،جمع

الرسالة.ؤالنايينالخاصةتلميحاتناكلت)و(

تأيئاارجحا:6()كلالغلاطننقليصرعة)ن)ز(

علىالأصرمنكانحث،الجنو!ةلنلاطةالكابةنظر!ة

!ث،الجو!ةغلاطةمدنالىيذهبواانأورضليممنابهود!ن

الماية.غلامةمدنيلمما

الصالهةكلاطةفيكناصوجودصخبرناكيى)-(

.م002عامتي

فالأرجح،الجنوييةغلاطيةلنظركةالمؤطةالحبجلقوةونطرا

أنطحيةمنالجنويةغلأطةالىرسالتهمحتبولسالرصولأن

.م94فيعور!ة

لالرصكبهاقد،الرعو!ةالرسلاللأنالواضحمنو!دو

روعا،فيالأولىالمرةسبةمنصراحهاطلاقبحديول!

أحدأثاتذكرانيطىالىوالرسالةمموثاوسالىالأولىفالرصالة

فيوردت!،برلىجاةمنابكرةالنزةفيلهامكانلا

المالبيل!لى.الأخرىبولىرسهللوفيالرعلأعمالنحر

تبصوثاوستركقدبولىصلالياناللى9الأالكاباتسرلم

تركأنهولا،:3(اا!)مكدونةالىهوذب!ماأفسىفي

نأعزمبولىأنتذكرلاكا.أ:ه()ركرت!يطى

رصالتهكبوعندما.1(32:)قيبولب!!كوفيالثتاءكضى

)فيقر!اصراحهطلقأنترفعكان،ملبيؤالكنةالى

وبحد،تحنقتدايوتعهذاأنالواضحومن،2(،2:2،:ها

ثمأفسىإلىونهاكرتالبولىلالرصذبذلك

وواضح.3:12()قيمكمو!ةإلىثم،22()فلكولوص

صجيئاكان،مموثاوسيلاثايخةرصابهمحىجنأنهجدا

ع16وا:8قي)2المرةنلكدبالموتعيهالحكمنكلىوكان

،2:9)4:6.

بولىالرسولرصاملعنذكرنا.مانلخمىأنككنسبقمما

الآفي:الجمولفي

طلةلرا

غلاطية

نيكيتالو

نيكىتالو

كورت!وسا

اكورنثرس

رومية

أفس!

كولوسى

فليمون

فيلبى

اتيموثاوس

نبطس

اتيموثاوس

ول19

الثايخة

لىلآو

نانبة

لأولى

نانبة
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ك!ابامحان

سوريةفيأنطاكية

كورنثوس

كررنثرس

أفسس

مكلونية

كورنثوس

روما

روما

روما

مارو

)!(يةمكدو

(؟)نبةومكد

يخرلناا

م94

م51

م52أر51

م55

م56

م57

م62أو61

م62أو16

م62أو16

م63أو62

م46

م46

م67

الرسالةكتابةناربختحديدكمد:العبرانيينإلىالرصالة21(

بولىفلو-كان،كا-لاتحديدعلى-ماحد-إلىالحبرانيينالى

.م67محوتأنهاذلكمحنىلكان،كالبهاهوالرصول

بول!الرصلموتفبلمحبتقدلكانت،غرهآخركانولو

فيالرومانيدعلىأورضليمخراببعدليىولكن،بقليل

بولى،غرآخركابإلىتصرالأدلةمحظمأنالا.م07

لى:ممايظهر؟

الرصولأن-دليلدون-الآباءمنكثرونافترض)أ(

آخرونتككليما،الحبرانتإلىالرصالةكتببولى

كثروننهام()792-373أثاشوسوبحد.ذلكفي

الرسولالى،مصروفيفلسطيننيالكيةكابمن

وألوقاأويلاأوبرناباإلىغيرهمنبايما،بولس

أوريحانوسوذ!.وغيرهماكليشدس

العبرانيين،الىالرسالةمحبمنإأما:م(ا-254)85

.هو،منيعلموحدهفالله

الرسولبأنالقائلالعليدوأغسطيوسجرومأقر)ب(

فيالكيةاقتنمتوقد،الرسالةهذهكتبقدبولى

.لرأىاا!هذلضبا

بولى،لالرصإلىالرصالةهذهنسبوكلفنلوثررفضأ%(

بعدهم.من-بعامة-الحلماءتبعهموقد

إةالرساإلبهأثارتوقد،حتامازالتيموثاوسكان)د(

منأنهإلا،بولسالرصولعنتصدرأنيمكنبمبارات

عننعرفهماوبينتيموئاوسسجنبينالوفيقالصعب

حثبولسلالرصاستشهادفقييل،بولسحياة
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في)2خدنهفيأوفرلخاعةيمضىأنعليمرثاوس

اضجابةأنوالأرجح4:ه(،2:3،ا:هـ12،

بخه.إلىأدت،الخريضلهذايموثاوس

الرصالةتلقىقدبأنهالعبرانيينالىالرصالةكابحترف)هـ(

لمماوهو،4(و2:3)عبآخر!خلالمنالميحية

23،ةأ91،1:اكو)انظرمطفابولسالرسولبهيقل

.3:3(أف12،ا:اوغل

لكاباتالميزةالتحياتالحبرانيينإلىالرسالةينقمى)و(

بول!.الرصول

تى)2نهرطلةكلعلبإمضاءلهوقعأنهبرلىكد)ز(

المبراننن.الىالرصالةؤاحمهيذكرلاولكن،3:17(

)ايرجمةاليرناقالنصمنبولسلالرصاقتبىييما)ءا

الىالرسالةكاب!تخدم،الحبرىابعىومنالسبعه(

وحدها.القديمللعهدالبينيةالترجمةالحبرانيين

الر!سولفكرمعالرصالةهذهفياللاهوفيالنكركفق)ط(

الجدكد.المهدأضاركلفكرمع!،بولى

منأبلغاليونافةفيولغتها،العبرانيينالىالرسالةاصلوب)ى(

أنهاعلىدللثمةوليى،بولسالرصولمحاباتصالر

ايونانية.المتربة

الجكلأنعلىتدلالرسالةكانتولما،نندمماخوءفي

عب)ميهخدمتهميردونوالكفة،قائمازالماكان

الذينالقوموكان،ا(اوا.:أ1،13:ا.8:64ا-5،4:

:01،36)عبالتجاربمنفنرةعلىمقبلينالرصالةلهمكتبت

.م96نحوفيبهتالرصالةأنصبدوا:4(2

بينيخمابهتالرصالةهذهأنالأرجح:!ثقوديرمالة)3(

بظ،لمجرتاريخفيمحبتقدأنهاابحضوورى.م4505،

وكذكر.يعقوبحياةأواخرلطبهتأنهاالآخرابحضورى

بحدالكهنةرئيىحئانيدعلىخلقديعقربأن!وعيوس

.م62فيلأ!"اول()3أليزسوصولوقبلفنوسصت

دليلهناكوليى.بكثيرذلكبعدكبتأنهاظنمنوناك

و!تقد.الرصالةهذهكتابةتاريخيحددقاطعخارجيأوداخلى

كتابتعنديحقوبرسالةأمامهكانتبولسالرصولأنالبعض

أ:2-4،يحقوبمع5:3-5رومتانظر1رويةالىالرسالة

فديمفوبرطلةأنبحنىمماأ-16(4ة3يعمع7:23رو

.م67قبلظهرت

م62نحوفيرصايهمحب!قوبأنالبحضويحتقذ

الحاطةالمفاهيمبحضلتصوببقيلموتهقبلمح!هاأنهمفترضين

البعفى!تقدبيا.بالايمانايبرورعنبول!الرسولتعليمعن
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)مخوجدابكروقتفيمحتقديمقوبرصالةأنالآخر

بدائيةصورةعنتكفالرسالةأنيعتقدونلأغم،م(45

المهود!ةبينوصلكه!زةتبوولأخ!ا،البهشةللتنظيمات

المشحوصيادةالآخرينعبةعنالتحليمأن؟،والمهحية

الكيمةفيالأذهانتلنلكانت،صريغاالثافيعةورجاء

أساسعلرأيهم!برناجاقأخربتاريخالفا!للونأما.الأولى

بولى،الرسولعنداللاهوقيللفكرمناقضةتبدوالرطلةأن

التريهد،درجة!الاو!مقوببولسبينخلافلاليما

علىكديلالأعمالعلىيؤكدولكنهبالإيمانصترفيخضولي

السلوكأع!هعلباضراررصاثلهفيبولى!زكدبيما،الايمان

-لبانكث!رالرفيعالأخلاقى

تاكيدها/أ-اسعلىبكرتارغالبالرطلة-سجحونمنأمما

وما،"سبمجيءوقرب،الميحوحادة،الأخويةالمحبةعلى

هذهأنفاكمفقد،الكنيةفيالتنظيمبساطةمنتتبهف

وهكذا.الجد!دالعهدمحاباتكلفيعامةبصورةتظهرالأمور

رعالتهمحهقديعقوبالرسول)ن!قولونمنأنعدو

حقعلى،بالإكانالتريرلتحليمالحاطةالمفاهيمبعضيصحيح

.م62فيمحبتالرسالةأن!جحمما

تاحتوسيذكر:واثافةالأولىطرسالرصولرمات4()

خلالاستثهلواقدالميحيينمنغفوةباهكلأنالمؤرخ

الميحيينمحاناةورغم.م46فينكلونبهقامالذيالاضطهاد

:72،وا:6)ايطالأولالرصالةمحابةعندالاضطهادمن

فإن،5:9(ا-6،18و4و4:3ا-3:3،17ا-9،25

أصابتاقي(4:21بطأ)،المحرقة"البلرىعنيحدثبطرس

دوقيانحكمزمنفيالأقلعلىا:ا()ابطلهمكتبمن

كعدوالرومانةالدولةتبدو،الرؤ!اسفروفي.م()6519

الأولىرصالتهفيبطرسلالرصيحثبظ،للعجيينعنيد

ا-2:3)اب!المديةللرثاساتالحضوععلىلل!يحيين

المدنية،لللطاتبالنةالمرفففيالاختلاتوهذا.17(

كلذكروقد.نحتلفينعقد!نيمحباقدال!فر،نأنووكد

و!ذكر،رومافياستهدبطرسأنوأوريجانرسترتيانوسمن

فيماتنكلونأنوجث.نصونبأمرقتلأنهنرتلبانوس

رصايهكبأنهفلابد،م67فيبطرسواسشهد،م68

.م65أو64ضصفيالأولى

الرصولبطرسرسالةكبالذىهوبطرسعانكادو)ذ!

ككرولكن.م67فياصتئهأدهقبلكهاأفهفلابد،الثانية

القرنالىبكاتهاو-كلجمونلهاالرسولبطرسكابةكث!ون

محابةعلالآباءعصرمنشهادةأقدمأما.الجلادىالثاق

الترنعتصف)فيأورجمانوسعنفجاءت،لهاالرصولطرس

لبهه،محهاالذىهوالرصرلبطرسأنيعخد!و،(الثالث

في-الكنية)مؤرخمموسابهوسأما.الئكمنضهئايدى
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التيالأسفاربينالثانبةالرصولبطرسرصالةفي!جلم(325

34-0)جكلومويقرف.الكناشمنالعظمىالغابةقبلتا

أيضئايذكرولكنه،بهاالذىهوبطرسالرصولبأنم(024

فيالكبكلالاختلافبببزلكفيسثكونالكئكل!أن

هذ.أنالا.الأولىلالرصيطرسرسالةودنند!االأسلوب

الذىهوسلوانسبأنتعليلهايمكنالآصلربفيالاخلافات

الرسالةأنيدوبظ5:12()ابطالأولىالرسالةبخطهدؤن

دليلأنرىأنويمكننا.نجفسهلالرصثطرسخطهاقدالثانية

الى)ضارتفيالثانيةللرصالةالرسولبطرسكابةعلىراخلئا

-16او4اةبط)2المسبحيسوعالربمعالشخصيةخبراته

اثاليالأصحاحقالموصوتالهرطقةأنالبعضوروى.18(

أضهايدركواأنكونبطرسعصربعدظهرت،الر!الةمن

الكيةإلىرصالتهوبول!الرصلهاجمهاالتيبالهرطقةضيهة

كولوحمي.فط

اثايةلالرصيطرسرسالةأنبا!تضحصبقماكلومن

.م66نحوفينفسهبطرسالرسولمحهاقد

أخييهرذاالىالرطلةهذهنبرنمن:عوزارصالة)5(

لابدولكن.م08م،64بينفيمالهارورخون،يسوعالرب

ضنأورضليمخرابالكاتلذكروالا،م07قبلكبتأنها

رسالةأنالكوونويتقد.5-7الأعدادفيبهاصهدما

ورونالبحضكانوان،يهوذارطلةقبلكبتقدالثايةبطرس

،متعازااسئاتحصلأضهايمتقدونمنأما.ذلكعكى

صحعحةحجةثمةليىولكن،ام05مخرفيلهافيؤرخون

نم.65فىمحابتازمنتحدكدضد

الراحالانجيلإنالكنىالتقيد!ول:روحاكالات)6(

لىيناوسوتول.ابدىالأولالقرنمنعقدآخرفيمحب

ولأن.الأولالثلالةالأناجيلظهوربعدظهرقدالانجيلهذا)ن

بحضفإن015،،فبلوتطررهانمرهاكمللمالننرسية

يخصامحب!وحناانجبلأنفىعمون،الحدثالحصرفيالمفكرش

قبلكتبقدأنهاثاكالبعضوكلى.ام01106،بين

يوعبينا!ادلاتعلىبثدةكلكزأنهأصاسعلى.م07

تجليكنلمالإنجبلغرضلأنواهبححةوهى،والمحود

ابنالميحهويوعبأنال!!كانتاكبدلكن،المجادلاتتلك

وليى،عرحاالمجادلاتذكروجاء31(،و0203:)كلالله

.م،9،69بينالتقيدىاباريخضدتاطعببثمة

علىتحماعدقللة)ضاراتصىفيهافليسورحنارصا"للأما

،ا:،ايو)كذيةمعلمونمناككانضد،محاتجهازمنغديد

اكارتدالههودىلماولكانولو.\(االو13،اوا.كل2

ورحنارصاللحملت-روخارساللكابةكدحدكا-

الحقبفة.تلكالالإضاراتبحض

الجديدالعهدأزمنة

وايطابتةؤبلالابهةالحباراتشالكووناك

والإنجيلالأولىالرسالةفيناظرهامامعواثالثةاثانيةالرسابين

أكا!و!،حميهامحباقدواحذاكاسئاأنيتمما،الراح

.م09،69بينفيماكتقدحمئا

بكرتارغزكتبالرؤ!اسفرأنعلالحججبمضوفاك

ا:ا،ارؤ!جاءلماالحر!ابفكلمنمتدةم(07)تبل

الرؤوكةالطيةضوءفيواهيةحججلكنها17،1؟9-ا

منالأخ!الفمإلىالرؤباضر!رصاببوسوينسب.للفر

الأدلةوسكل.يريخاوس!حلوكذلك،ثوتانحكم

القاصى،2المرالاضطهادمنخرةالالرؤكاصفرنيالداخية

مخوأى،دوتجانحكممنالأضرالقممعتمائايتابمما

.م69

الجد*:العهددالأحداثلأزنةملض)7(

م35برلىنجديد

م44زبدىبنيعقوبموت

م44الأولأغر!اسه!ودسموت

م4844تيصركلودروسأكامفيا!اعة

م05تجلب!ولةطر

م45-94الأولىالتثويةبولىلهالرصرحلة

م45-.9نبصركلودورسمرسوم

م51نجلبولىصرجيوسولا!ة

م05أورضليمؤوالمثاغالرصلمجمع

م5-053ائايةالثويةبولىلالرصرحلة

م25/53كورنثرسمنوا!انيةالأولتالونيكيرسالا

م25/53غاليونولاية

م80ءهائالةايبشصكةيولىلالرصرحلة

م54-57أفسىفيبولس

م55-57أفسىصنوكلالحةالأولىكورلئوس

م57مكدريخةمناثا!ةكررتثوس

م57/58كوردثوسمنروميةرطلة

م58أورضليمفييولسعلالقمى

م57تجللي!-الولاكةكرسيفتوسارتقاء

م06والأرجح

م64أو61-63رومافيمرةلأولبولىجن

م62رومامنوأفسىوفبمرنكولوعير!دل

م63روماصنفببمرصالة

م66-47والث!رقالفربفيحلالهوربولسسراحاطلاق

الىوالرسالة،ت!رثاوسالىالأولىالرطلة

م65ء6مكمونيةمن!طس

م67روماعنتموناوسللائابةالرصالة

م67/68رومافيبولىاسثاد
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،الأعمالوسفرالأولىاثلاثةالأناجل

المبرانونالىوالرطلةجهوذاورطلة

روعامىواثانيةالأولىبطرسرصالتا

رومافيبطرساش!ثهاد

ابارحقوباضهاد

أفسىمنالثلاثيوحناورسائل!وحناايخل

بطصجزكلةفي-سحنارؤيا

بوحناموت

م67قبل

م64-67

م64-67

م66حوالمط

م001تجل

م001قبل

بينما

م8-9001

القديم:العهدأؤمنة

الكثوتوضيحعلى!ساعدالفديمالعهدأحداثتريب)ن

زمانفيفعلأوقوعهاوتاكبد،الكتا!الارغأحداثمن

معيننن.وعكان

صد:-:لأأو

-المقدسالكتابدارسر-ساجهأنلابد:المعودات(1)

أزنةتحديدفيالصموباتمنالعديد-وإضحةلأصباب

كاباأ!امئاليس-شيءكلأول-الفديمفالعهد،الأحداث

التديمالعهدأن؟.كذلكيكونأنبهئصدولم،لياريخ

أرقاممنذكرهوما،الأحداثيأريخعدذانظائايتبعلا

توفعفلا،روحيةبحقلالقلارتباطهاأساضاذكرما،وتواريخ

الكصوجودرض،الأحداثيسلدتيفاترتئانجدأن)ذا

الدقيقةالبياناتمنالكرورجدكا.بدقةمزرخةالأحداثمن

الأن!اب،جداولفي!،الشخصياتبمضتحاقبعن

.الملوك3وفوالقضاةوتعاتب

واحدحادثالقديمالعهدفيليى،ذلكالىوبالاضافة

الآنيحدثكا،الأحداثبهتؤرخ،محددواحدتاريخأومعين

لذلك.المح!وعيلادمن!ؤرخالذىالمجياياريخفي

باختلافيختلفالأزمنةحسابأوالافطلاقنقاطكانت

وأالانطلاقنقطةنجدالمراحل)حدىففي.الزمنيةالحقب

خروجأوابراهيمدعوةأخرىمرحلةوفي،الحليقةهيالحساب

فالتراريخ.وهكذا،المملكةانقسامأومصرشإسرائيلبنى

نأبمحنى،نسبية-عادة-كلها،الزمنإلىوالإضارات

وفاةشةفي5:)ضياءقولمئل،معاصرطكحكمإلىتنب

كانسواء،عادىغرحدثإلىأو،ا(6:)إش"الملكعزيا

كز1:ا،)عاالعظيمةالزلزلةمثل،تاريخئاأوطيتاحادثا

بدا!ةتقبرأحداثالىإشاراتبعضثمةذلكوء.(:ه41

.1(6:ملا26،و16:1ا)قضالخروجنل،جديدعصر

الكالى،اياريخدارحمطبينالاتفاقعدمصعوبةالأمر!زيدومما

وقد.الصددهذافيأهـنيندارصيناتفاقبعدمالقوليمكنبل
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النين.منئاتبضعالىالأزمنةتحديدفيالاختلافيصل

كدعوة،الأحداثأبرزحولالرأكلطفيكبرتجا!نوروجد

نجاءوبدا!ة،الحروجوزمن،حمررارالثصومحاعرها"يراهيم

حولأتلالاختلافكون؟نالطيعر،ومن.لجمانهبكل

الامرةصقوطثل،بعضها!تبريل،اللاحقةالتاريخأحدات

الاريخ.الثاتةالأحداثمنأورثليموخراب

تحصفيماالآثارطءآرا?تبينكبرتفاوتيوجد؟

اجوديد"العالماناختلففقد،المعاصرةالواريخبأحداث

ايارغأزنةتحديدحول)اح+*ه*(و"هرمل،ك!ل!(3)كههم

خمسائةالىتتدروهمابينالزنيالغرقوو!ل،القديمالبابلى

عصروخها+بدايةتحديدفيالزمنيالفرقوصل!.عام

لغفلألاويخفى.امالأع!منثاتبضعإلىممرفيا"ك!وس

الحبركةالنصوصفيالمذكررةوالتواريخالأرقامفيالاختلاف

)براهيم.لعصرالسايقةالزصيةالفتراتعنوالسبعينيةوالامرية

ف!ثلأ،الفصولالىالقديمالعهدفيالعبر!ةالشهورولض

)خرالريعمنالأولالثهرثملالثعر(ضابل)أىأيبشهر

ثلافيمنتكونالعبرىالشهووكان.ا(:ا6نث،ا23:ه

وأخمةبإضافةولكن،1(71:مع4و8:3تك)انظريوئا

بضعكلعثر()ثاكضهربإضافةأو،الةضها!ةفيأيامصة

تقويثاجميهنيالحبرىالتقويمفكانضوات(الأثصنوات

ضهر)أيالحصادأوالجمعبميدالعامنهايةتحددتوقد،!ا

،الحروجلعدولكن.22(34:،23:61خرانظر-جتبم

)خرالةمنالأولالشهر)الربيعيحددالفصحعيدصار

الهودكةالةاتباعإلىأخيزاإصرائبلعادتئم.ا:2(2

هناكأ!بحوهكذا.،القديمجازرنفريم5أو،الجديدة

وتبدأالدكيةوالسنة،الحريففيوتجدأالمدنيةالشة،تقويمان

يتضحكا،انحتلفةالتوارغبينالارتباككسببمما،الربيعفي

\6:امل)طيمانهيكلبناء؟عوامبسبعةالمرتبطةايواريخمن

لحكصه،الرابعةللنةالثافيالهرمنتدأايي38(و37و

احبرتوقد،لملكهعثرالحاد!ةالنةمناثا!نالهرحتى

بعالظاهرزهيمفا،6:38()املسنبنجعكلهاالمدة

المدفةالسنتينونالحلطنتيجةوذلكونصفصنرات

والدكة.

الأحداثوبعضالبر!ةفترةباستثناء:المطلقايأر!)2(

العهدنإن،مصرأرضمنالخروجمنلهايورخايىالأخرى

والبحينالحا!سةكالشة،نيةزنيةنقاطااصتخدمقدألقديم

ماالمزرخةالأحداثمنهناكولشى،الآباءأحدحياةمن

المطلقوالحابالقديمالحهدأحداثبينالربطمنككا

فا!لأحداالميحميلادباعتبار،حالاكالمتخدم،للسنين

ذكرهاالتيالواتفحنى.الميلادبعدوماالميلادقبلمابين



القديمالعهدأؤمنة

:أد)نجال-السنينمنأسبوغا)96صنة83،وهيدانيال

إشىبدأتبمتىالجزميمكنلاالمسيامجيءحتى24-27(

انتهت.

،ق.م-747فذبابلحثاملراتدقيفاصجلأنجد

جغرا!)وهربطليمرسأ"قانونفيالمجيالثافيالقرنوحتى

جل؟ام(،076-امنمصرفيعاشوفلكياغر!ي

خوفثل،محققةفلكيةظاهرةلمانينوآرخأيضئابطليمرس

ق.م.523يولبو16وفيق.م.721مارس17فيالقمر

جث،القبائلزعصاءلأحماءآبقواالأضرريوناحتفظ؟

ولما.الدولةفيالهامةالثخصياتمنلثخصيةضةكلتنب

يويخو15فيحدثلئسىكوئاتذكرالقوالمهذهكانت

ق.م.298منالأحداثلكلالتأريخفيمكنق.م.،763

ملكالثافيصجونكانلماأدهعلىعلاوةم.،ق648حتى

907عامأنه+ءلبتمعينتارغفيبابلعرشاعتلىتد)أشر

فإن،الأحماء،3افو،-وفيبطليموس"قانلأنمنكلفي.م.ق

الأثوريينالملوك3قووترجع.المصدر!ندقةعلىيدلذلك

منبدايةوبخاتباثقةهجدءوهي.م.ق0002عالح!والى

خطأبهاعق،فصاعذا.!.مق0071)خواأداصى،أسرةعصر

القو3أن؟.م.ق0014عامبعدديماسنواتعثرمنأفل

الأضور!ة،القوالمعلىمراجقهايمكنوالتيمصرمنالمئابغ

القديمالعهدأزمنة

للأمرةتؤرخ،الأخرىالفلكيةوالظواهرالملاحظاتؤعلى

وللأسرةق.م.0991-2133عاسببنعرةالحاد!ة

)المملكةق.م.1786-0991عاميبينعرةالثانية

تؤرخ؟،اهمالهيمكنصئلللخطأهاش!مع(الوسطى

-ا057عامبينالحشرينحتىعثرةاثامنةمنللأسرات

.(الحديثة)المملكةق.م.8501

ذكرهاوردالىالقديمالعهدأحداثأزنةتحديدويمكن

نبوخذنصرسبيتاربختحديدفيمكن،المؤرخةالجلاتفي

بكل1(24:2مل)2لملكهاالامنةالشةفيلأورشليمبابلملك

تحديديمكىكماق.م.795مارس16فيحدثأنهعلىدقة

عاميفيوياهوأخآبمعالأضورىالثالثضلنأصراتصالات

الممدسالك!ابكانولماءال!والمطعلى.موة184.،.مق853

ملكينهناكأنحقمةفإن،الاتصالينهذينمنإلايذكرلا

نأتثبت،عائادثرأثىلمدة،ياهروقبلأخآببعدحكما

148عاموأن،أخآبحكمفيسنةآخركان..مق853عام

مذهع!حاباتنايناواذا.ياهوحكمفيضةأولكان..مق

الم!لكةوانقسامسليمانوفاةتاريخنحددأنفيمكننا،التواريخ

حدثمصرمنالحروجوأنق.م.،039عامفيحدثبأنه

.!6:1()املق.م.1446عامفي

الفديم:العهدفينحدبدهابمكنايىالأحداتأهموإليك

نةدلحاا

ذ!اسوربنات

العودةعرسوم

أورضلبمصقوط

الصامرةصتوط

المملكةانتحام

ايككناءدالبدء

مصرمنالحروخ

مصرإلىابزول

شؤليولادة

اصقولادة

ايراهمول!

التاو!فيالأطس

الأوللأرتحثستاالعحرونالسنة

الئافيكورشللملكالأولىالنة

ببرخذنصرعئرةايامعةابنة

الحاسل!ثلشأدرالأخ!ةالسنة

انالثللمنأصالادصةالنة

6:اا:42،اامل

6:اامل

)السبعينية(ا:.24خر

25:26تك

21:ءنك

،\1:26نك

عالتار

ق.م.444

ق.م.538

ق.م.586

ق.م.722

ق.م.039

ق.م.669

ق.م.1446

ق.م.1876

الصبعيبة(..ماق8!ا)3

..مق6002

البعيت(..ماق)739-

.م.ق-6602

السبحنهة(..مق02)33

.م.ق6612

الخهة(.آ.ق2؟+3
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!تمد:إبراهيمالىاطلقةمنلب!ثريةابدائيالتارغ:لانيا

على،)براهيمحتىالخليقةبدءمنالحقبةفيالتراريختحديد

ويفصلا-26،.ا:اتك،هتكهماالأنسابمنصلسيين

.نوخطوفانبينهما

ليىأنه؟،الحقبةهذهحولجازمتأكيدأىهناكوليى

أدىوقد.الأمرهذافيالتثددإلىتدعوحاجةأوسببناك

،الأعاءمنالقائصتينهاتينفيالمجلةوالأعمارالأحماءتحاقب

-:نظرياتعدةلوءالى

رئ!ل!5)3!"فىأشركانوالذى:الحرفيالتفو)1(

أساسوعلى،ام(656عام)توفيدعاتهأفضلالأساتفة

ترجماتبعضحاشيةفيحددهاالتىالتواريخوضعتحسابات

لمرلدالمذكورةالتواريختأخذالنظريةوهذه.المقدسالكتاب

كلمرلدبينالزنىالفارقوبإضافة،هىكاالآباءوممات

مولدعندآدمعمرإلىمجمرغا،يليهمنومولدالآباءمنواحد

الىالحليقةمنعائا1656الكلىالمجموعيكون،شث

بناءوذلك،إبراهيممرلدإلىالطوفانمنعائا092،الطوفان

منيتضعولكن.)الماسورية(العبريةالوراةفيجاءماعلى

الجيولوجيةوالاعتباراتالتقديراتأس!علىبناء-البداية

للحقائقيتسعلاالحابهذاأن-تحفطاوالانروبولوجية

،الأرصعلىالان!اندسعنولا،الأرضعمرعنالمعروفة

الأزنةتحديدفيالجحفظانماجإنبل.الثاتةالواريخعنولا

فيثابتتاريخأولمجعل3!()4?،ءح"بريشيد،للبروفور

أصاس)علىالثعرافيالنقويمبدابةبالتحد!دوهو،مصرتاريخ

يسبقأنهأى،ق.م.4241هوا!اية(الثرىنجمظهور

الىبالإصافة.عامبماكىلمالعالخلقأشرا9حددهالذىاياريخ

مما،الزمنلحا!فلكىأطسهاككانالحهدذلكفيأنه

أدركوقد.بالفحلمضىقدكانالمافةمنعصراأنيدى

فيالاختلافاتمنتضح!،الصحربةهذهالأوائلالمضرون

حيث،والبعينيةالامربةفيالقديمالعهدنصوصبينالأرتام

آخراسئاتفع!،عاموخسحائةألفنحوالسبعبنيةتضيف

صفرمنع!ثرالحادىالأصحاحفيالمذكورةالقائمةفيجديذا

حسابفيالحرفيةالطر!ةعلىاثيةالملاحظاتومن.التكرين

الشمين،ص)براهيمبلغأنإلىيعي!قنوخاتجعلأغا،الأزنة

.يعقوبمعاصزانجملهحتىطمعمرتمدكا

لأعمارالكبيرةالأرقامأنوتزعم:الأصاتنظرية)2(

كلأصةفيهاسادتالتيالمددإلىتئميرانما،الأولينالآباء

ل!ثيث،عاتا219أعقبه،لآدمعائا039رقمفثلأ،مهم

هناكأنإلا.النينآلافلتغطيالأرقامهذهتجحوهكدا

الابتةللثأةتعلللافهى،الظريةهذهعلىقويةاعتراضات

أغا؟،صابقامنيكونماأقربعا!،تالةأصرةلكل

الجن!تلليت!رضأنهفيللوحيالواضحةالخطةتتجاهل
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وأحقبخلالشوليرعائلاتخلالسايرى

.امبراطوريات

القديمةالممورفيالزمنوحداتأنالبعض-نرعم)3(

أصلأكانتالزمنوحدةوأن،الآنعاتختلفكانتللانان

ثورة969متوضالححياةتكرنوبذلك،الفمردورةهى

عائاثمانينعنتليلأفىيدماأو،ثهزا969أى،قرية

تقاسالنةأصبحتأنابراهيمأيامفيحدثئم.الآنبحابنا

.الحامنصفنحوأىالخريفيالاعتدالالىالرلميالاعتدالمن

لتقدالينيةالترجمةفيالاخلافاتتكونأنالمحتحلومن

الابنفيولدالذىالمحرالىأضافتحيثالفكرةهذهعلى

تجلماأجيالكلفيالآبعمرالىالأتلعلىعائا162ابكر

والمئاكل،الصحعابكلتحللمابظر!ةهذهولكن.الطوفان

هذهفيهحدثتالذىالوقتإلى)سارةأدفىلديايىأنهكا

نأنجد،الحكىعلىبل،الزمنوحدةفيالجذريةالتغروات

مفاجئةبطريقةولي!تدريجئاحدثقدالإنانعمرفيالنقصان

نأباقنراحاثمكلاتهذهمواجهةالآخرالبعضأراد)،(

اليهودعادةعلىقياصئاوذلك،حذفتتدالسلةحلقاتبعض

وثال.الأنسابتائمةمنلهاأقيلاالتيالأحماءحذفي

سللةكلألأ-طاءبحف!حد!ىمنالبثيرتىفعلهماذلك

عرأربعةمنتكوذحقبةكلجعلعلىللحفاظالميحنب

تصصالبيةالرجةأذذلكيؤيدومما.ا:8()متجيلأ

لوأيماانظر11:12،)تكوضالحأرفكادبينإقينان!31

)3:36.

نقبلاليالنظريةكانتمهماأنه،ثقةبكلفقررأنويمكن

نقرضأنالمحقولفمن،إبراهيمقبلالنبسللةعنبها

السلة.مناعرأواصمإضاط

فيالأنابلقواكمالحرفيايفسرعناباتجةوايواريخ

هي؟،اليهوينسفرمنكروالحادىالخاصالأصحاحين

علط:

الحديتإلىالفدبممنالوفا4يع

آدمخلق

ضيثمرلد

أنوشمولد

تيانمولد

مهللنلمولد

ياردمولد

.م.قابارغ

1093

3771

3666

3576

6035
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.م.قالتاريخالحدثالىالقديممنالوقلايع

مولد

مولد

مرت

مولد

مولد

ست

موت

مرلد

)ونا

ولده

لدمو

مولد

مرلد

مولد

لدمو

مرلد

مولد

مولد

مرت

صوت

موت

موت

مرت

موت

موت

موت

موت

مرت

توصاع

لامك

نوح

سام

لامك

توضاع

أرفبهاد

الذىقيناناصمالشعينيةتدرج

سنة(013وعمرهأرفكشاد

لطوفان

ضاع

عابر

فابم

رعو

صروج

حورنا

حنار
براهيما

فابم

ناحور

نرح

رعو

سروج

حرتأ

رفكثادأ

شا4

صام

برعا

3214

2703

7192

2845

2345

0225

2245

2245

2245

0221

0218

2146

2116

8402

5402

2502

5591

7091

7091

1885

1887

4ء18

0182

6018

1777

1745

1716

السببيةالترجةوضعتهالذىلقينانسنة031أضيفتفإذا

وتتضح.م.ق3104فيآدمخلقيمبح،وساعأرفكثادبين

رأرفكادوصائانوخاأننجد)ذ،الجدولهذامنعجائبلا

وعابروثا!سائاوأن،)براهيمعاصرواقدوفابموعابروظلح

وأخوخآدموأن.يعقوبمولدبحدأحياءزالراماكانوا

توضا4حياةوأن.البعضبعضهمعاصرواولامكومتر!ثالح

.الطوفانيخهابدأالتىالنةفيانهتالمديدة

فيالمذكورةالقوالهمهذهإن:محتيلفيم)5(

القديمالعهدأزنة

بهابقصدلمأنهيبو،التكوينضرمنالأوليالأصحاحات

الأليححبل،الأزنةلحابمانغاجامغاديخقاصجلأنكونأد

الجنىلأصلنحتصرايالاأو،عائامرجزالناتتدممحتأفا

!كونأندون،اللهعنوارتداده،المبكروتاريخه،الثرى

ك!أو،الأنابسل!لةفيحلقةكلتسبيلماالهدف

علىالقرائنمنالكثروهناك.ابثرىالجنىتارغفيحادثة

التويه-لبقوقد.اللهأراده!،المعقولايفصيرهوهذاأن

العريالصبينالاختلافات:منهاالىالقرائنهذهببعض

فيالمتكرروالحذف.والامريةال!بحينيةوبينالماسورى

الحفيديحتبرحيث،اهم!أولجيلالهرديةالأنسابسلا!

ومغارنة،لمالحاعمروتقدوو.أبخاء-البحيدونالأحفادأو-

!.الأئريةالحفرياتعنهكشفتمما،لبشريةالقديمةالتراريخ

عرةيسجل-إيهالموحي-الكاتبأنملاحظةمجب

الطرفانمنأيفئاأجالوعرة،الطوفانالىآدممنأجال

ققرببية،)جماليةأرقاممعيتعامل)نهلأكولوكأنه.ابراهيمالى

رمزكةبصورةيردفهو.الدقةفيتايةأرقاممعولي!

البثرية.السلالةقصةموجزة

مناكبرالريةعمرفيهيكونقدالذىالوفتفيأنهبيد

التكوفى،صفرفيالمذكررةللأرقامالدقيقالآلميالجمعحصيلة

الدرجةإلىكبيرأنهونصدقنخدعبأنلأنفنانسمحألايجب

الذ!ن،والانهـروبولوجياالجيولرجياعلحاءبمفرلنالصررهاالتى

فالأرتام.تقدهـاتهمفيشديدةمغالاةفيغالونايخالبهميثطح

الأحقابتلكمنالحغيقةالىأقربايكوينضرفيالمذكورة

نهرأوديةخكويات.بهايقولونالتىالزميةوالجاهاتالمدورة

هي،للانانالأولالوطنكانتالتى،الفراتوضهرالل

فيشةآلافسبعةمنأ!هرإلىترجعلاقدحديثةنكوينات

رهيبةلكارئةتجيلهر)نماالطوفانعنكنبوما.ايلاد

جلاتولد!نا.الينمنالآلافمذهخلالبابثريةحلت

الخصبةالمواقعهذهفيالمتحضرالعاقلالإنسانوجودعن

لأصلهلالنسبةشيءلدنالشىأنهالا-النكوينحديثة-

والتاريخالآثارفحلماء،لآخرموطنمنوتحركا!لهوتطوره

يالانان-مقدماتوبلرنفجأة-عينا!طلعرن،القديم

نذ.التكولمنحد!ثةاباطقهذهفيجذااستقرالذكطالجحضر

وأفكارهاأعمالهااياوصلتالتىالشعوبهذهجاءتأ!ن

تارئحا-بيدحدإلى-محددةحقبمابداكةنذ،العظبمة

قبلالثالثةالألفحتىالهر!بينبلادظلتلقد.وجفرافئا

قبلإثانيةالآلففيفلطينأرضأن؟،الكانقلبلةالجلاد

وعليه،.من/إلناسقيلعددإلااضوطنهاتديكنلمابد

كثيراتمدلاالأرضعلىالحاقلالإنانجاةبأنالقرلفإن

نفىوفي.صحهحقولهوإنما،الكتاييةالأرقاممجموععن

تفبزانفرضأن-حالبأى-الضرورىمنليى،الوقت

أثراخفاءأجلمنالاتذكرلمالتيالأرقاملهذهدقيفاحرفئا
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حسيالتطوراتويان،العلافاتونابعةالبئريةاللالة

بعينها.صنواتلتحديدممااممر،الإلهيالقمد

دعوةيينماالفترةوهي:اكلوجحىإبراهيم6دعومن:لأليا

4614مخوفيمصرأرضمن)صأئلبنىخروجحتيإبراهيم

تكو!نخرةأو،الآباءنجوالكرةعيانطلقويمكق-%ن.م.ق

منكبصقدرعلىشثمومن.طفويهاأوالاعراثيليةالأعة

يدقةوتاربخهازنهاتحديدككنلاأنهالا.ودبنئاتاريخئامة19

بضباصتثناءالقدجمهـ-العهدأحداثأنحث.الجدلتقبللا

أضخاعىالىأوسيةعصورالىتبلا-النادرةالحالات

أفئاالأمهذ.أزنةتحديدأنكا.لهمالمعاعرةالأممنيفم

بفروق،الآثاروعلماءالمؤرخنمحيفبينجدلمحلزالما

النين.ئماتتقدرزفبة

زمنهيالأزمنةتحدلمدفيوالجدلالحلافعلالهامةوالنفاط

زمنوتحدكد،مصرفي6ييل)صبنيتغربومدة،،الحروج

.حموراد

يبنماالآراءانقتفقد،الحروجلزمنيالن!بةأما)1،

في،والفرينعثرةوالتاسعة،عرةالئافةالأسرعصر

سر.أرضمنخروجهمئم)صاللفياشبادعمرتحدكد

و)ذا.خطصةاعتراضاتعلهأن!،القويةحججهرأىولكل

عصراعتارالأفضلمنأنهلوجدناالأموركلاعتارنافيأخذنا

اصرأئيل،بنيوخروجاضطهارزمنهوكرةائامنةالأصرة

ايالهةالشواتوأن،الاضطهادفرعونهوالثاكتحنسىوأن

وذلكمصر،ارضمنإصائيلبنىخروجخرةهيلموتهإ

الآتة:للاسيالي

هيكلبناءمنالزعنحابمع!تفقالفرضهذاان)أ(

والمانينمئةالأريعسنةفيواكان:الحروجالرجوغاسلمان

لملكالرابحةالةفيمصرأرف!مناسرائيلكيلحروح

هذاأن؟.أ(6:)أمل،للربالبيتبنىأنه...طيمان

الفترةعنالمقدسالكابفيالمذكورةالأرقاممعكققالافتراض

اخراضينا،بحد(فيماالجينالجدولعنجتضح)كاالمتوسطة

ايوارعمعيمارضأنهمح!و،الحثرفاأوعرةالتاصةالأصرة

رسيسبزعنالخروجغديدأما..المقدسالكابدالمذكورة

حسابات!وءفيممفولك!فيبدوق.م.0012بحدالئاك

الفدبم.العهد

ذلك،عرةا!انةالأصةملوكبيننجدأنبمكن)ب(

أوللأن،:8(1)خر،يرصف!مرفيكنلم"الذىالغرعرن

الهكوسعلىانتصرالذيهو،الأولأحمىملوكها

-الأجو!صعلىدفيئاحقئاو؟لار،وطردهم

معتمناصبمما،بالباءمولغاالثالثتحتسركان)%(
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حائاأيضئاكان؟.حكمهفترةفيذلكفيإسرائيلفيتخر

الصبةكانتثمومن.لهوكاقا-طةإله-آمونلعبادة

التىالأمورمى،صراعمنصبقهؤما،للخروجالدكية

.الفرعونهذاحكممعتناب

بنىأنإلى،الثافيرسيىبنمنفتاحنقوشأشارت)د(

كرنأنيمكنلالذلك،أيامهلفلسطينليكانوااسراثل

رسيس-أبوهيكرنأنولا.الخروجفرعونهومنفتاح

مضطهلمم.هو-اثفي

والمثرينعشرالتاصةالأصتينفراعنةثأنالأكراض)هـ(

حث،الأمتقليلاعتراض،عياوحمطروافلطينغزواقد

وكان،فقطالاحلىالمهلالىالاثمتدلمالزواتهذهأن

يأوضاعهامحتفظةأمانفيتظلأنمناطعةأومدنةلأىكلكن

إصأئلاجتاحت،اللاحفةالقرونود.الجز!ةد!ت)ذا

أما.القوعةوحدضهاتضطربأندونلكن،عديدةكزوات

عصرعلندلانورعسيى!ثوممدتيبأنالاعترافى

ولكنه،طولبزمننبلهأنخماأكمافالآرجح،الثافيرمهس

ففط.جددما

الثافةالأعرةعهدفيغتداطروجاننرىالأجابولهذه

مناثافيا!لد!)الحروج،مادةالالرجوع)الرجاكرة

.الآراء(خعلفلاسئعراضال!!ة،المحارفاداثرة

وهل،مصرأرضفيإصأئيلينيتنربمدةعنأما)2(

المف!ودعلىبتونففذلك،عاتا215أوعائا043هي

!نكرروالذكلطتفر!ا(عام004)أوعائا،043)الاملبالرتم

اصأئلبنيتغربعدةالىالإضارةقالمقدسال!ليفييهزا

7:6،أع،04:ا2خر"51،13)تكغرمةلأمةواصغادهم

.3:17(غل

التفربزمنالىتثرأنهاعلىالمباراتهذهتفسكلويمكن

كنعانأرضالىإبراهيمدخرلمنالمدةالأو،ممرفيالفعلي

التغربفترةوريدومما.مصرأرضمن)سرائلبنيخروجحتى

الأثرتالاستكثافات،عاثا215اى،مصرفيالقصوة

بتاريخومعرخنا،علهاالجيماالجطيةوالاشتاجات،الحديثة

حكممدةوتقصو،المماصرةالحتبماتلكفيوظرو!امصر

عمامتأخرزمنفيكانحموراربأنالرأىوقبول،الهكسوس

عائا،215أيفئاوهي،الباقيةالقرةاما.قبلمنظنكان

ومجحع،مصرالىيعقوبنزولإلى)يراهيمدعوةشالملةخغطى

!!.هيالحروجالىللراهيمدعوةمنكلهاالمدةأننجدالمدتين

عائا.

14.()كأمرافلبأن،عليهاممعالرأىتجلنااذا31(

فإن،الأولالبايليةالأسرةملوكمنالشهكلحمورارمرنفسه
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آراءتائلملو،)براهيممحاصر.زمنغدكدعلى!اعدناذلك

فالعا!،الكبوةالصورةبهذ.حمورا!زعنتحدكدحولالحلصاء

7922،عامىبينحمورارحكمزمنمجدد6سبيد"جود

-ا772هوالمرجحالتاريخأنفرىهومل،5أما..مق4522

فىيدالرأ!نبينالفرقلأنالدمةث!أعروهو.م.،ق1717

فيالمؤرخين)سرافمدىعنوكف،عامحمصاثةعن

مدةتحديدعننلألجهناوالاخنلاف.الفديمةالحصورتحد!د

أسرةتمقبيجعلهاجيد،افجود،الايةالبابليةالأصةحكم

الأسرةفيعتبر"هرمل،أط،عائا036لمدةوتتمرحمورا!

ولكن،الثمابةأوالأولىللأصرةمعاصرة،الجنوبيةأو،اثانبة

الأسرةأنلابدلأنه،ابيضبنبيننقعالحقنةأنهوالأرجح

مدةالحكمفيظلتافهاولابد،سقلوجودفاكاناننة

الوسطالرأىوهذا.حاكمةأصرةبهايالاعنرافتحظىأنتجل

0091عامفيحمورا!،"برضد،.فيضع،عائاتجولأجمد

ق.م.،7591نحوفييخضعهأه!!!ادافيز،أماق.م.،

الحدثللالقديممنصتةالأحطث

ايراهيمأ!تارحصلد

اهيمايرمولد

طرةلدص

ممنعانالىحارانمنايراهيمهجرة

مصرل!!لراهيمنزول

وأمراةلكمرلحوركزوة

اعاجملمولد

ودورةسحومتلمكل

اصحقمولد

24:67(6لكطرةعوت

ورضةاصقزواج

ويعتوبعحومولد

ارواهيمصت

حارانللحبرونمن!عتوبهردي

وراحعليلةمنيشوبزواج

الأرجح)عللاوىصلد

روصفمولد

عومعو!تابلأرامفدانتركيقو!

راحهلومرتشبماصبنعولد

نه!يعوسف!ةاض

ممرعلحاكمأسححورت

سرالنزلونوأولاء!عنوب

الأرجع)عل!اتصلد

عاعأ147عن!فربموت

القديمالعهدأؤمنة

وهذه.ثقلل.م.ق0002بحدأ!)!"ء!ابثزايضحهو

منكضح!،القديمالحهدفيالمذكورةالأرقاممعكفقالآراء

هـأضر،حالاتعنكئبراتختلفلاوهي،!دافيالجدول

نأاكبار!ككنثمومن.الكايةالأرتامعلابية)س"ثرل!

ق.م.0021أو.م.ق0091نحوفيعاضالابراهيمحموراثط

نأالا.عائا043كانتمصرفيايضبخرةأنحصبنالو

تلفألواح،الأرجحأنه!دو.م.(ق0091)أىالأولالرأى

ع!ثرالرابعالقرنينفيبالمراصلاتلناتحتفظاييالحمارنة

عشرةالئافةالأصرةفراعةبينابدتجلعروالخامى

الابراطرركاتملوكنحرفوفها،وبابلفلطينوحكام

القدبم.العهدحساباتنؤ!د،والفراتاليلبلادفيالمعاصرة

واتصالاضهاالحثةبالامبراطوريةالمرفةازد!ادأنالمحتملومن

ذلك.تامميدفييهم،وبابلوفلطينبمصر

النالى:الجمولفي،الايفةالنتالجتلخصويمكن

ق.م.

2502

5591نحو

9391

0188

1878غو

1875!و

1866

6ء18نحو

1855

1816

1815

5917

0178

لأ718

807؟

9916

8916

1687

1674

1664

1647

7،16

)يهمضائاانرغ

لينرديسنة215

ممرفيالطويل

ق.م.

224

217

902

902

702

991

291

88؟

187

186
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الحدتالىالغديممنمرنبةالأحداث

كوضاموت

الأرجح()علىدسامصلد

لاوىموت

هارونمولد

مو!مولد

مصركهموحماهروب

حوربفيلمو!الرديظهرر

عصرأرضمنالحروج

الممتدةالفترةوهى:المملكةانقامالىاطروجمن:رابغا

إلىالمسلكةانقامالىمصرأرمىمن)سرأليلبنىخروجمن

الأحداثلدبمعد!دةأسبابوهناك.وجنريهةضالة:مملكتين

التتابع)1(ةنها،ايباعديناياريخينهذ،نبينالكتالة

ككلللفترةالاملةالأرقامبعضذكر)2(.لتاربخالمنتظم

سفرفيالزيخةالبيانات،6:ا(امل11:26،قض:)مئل

المملكةزشفيايطوراتالىباسرةتزدىالتىالتضاة

الملكأعامالطريقمهدتالتيراعوثقصةثل،المتحدة

.داود

،0204،ضل،الحقودأرقامتكرارالترةهذهيمزومما

دعصقلربل،دائئاديخفةاعتارهايلزملاايى08،

لهذهالزميةالحدودالىنصلولكي.تقردهةأرفامالىالأجان

نها!ة.ملكمنعائاوئلالينجمةباترغنعودأنكلزفا،الفترة

للحقه،يمزةواقحةالىبنايصلمما،.(.مق039)فيسيمان

في..مق689أو..مق679فيايكلأساصاتوضعوهي

من947وبإضافة(\(6:مل1)لجمانللملكالرابمةالة

عامفيالحروجوهوالفترةلهذهالأولالحدالىنصل،النين

516كلهاالفترةطوليكونوكذلك.م.ق1447أو614،

عائا.

بفتراتالحاصةالأرقامبإضافة:الزمنياليداخلمؤثرات

أكبررفمعلىنحصل،الترةهذهملوكمنملكصحكم

عنابصفينبحثأن!بهبئمومن،عائا516مناجا

منكلحكمففترات.تغتةايواريخهذهيجعلالذىايداخل

)أعوضاول،ا(ا2:)املود)ود،11:42(مل)1لجسان

منضافانجدولحبا،عائا04مناكل!لغ2(13:ا

:أكل)9دا،دموتقبلملكاصليمانأصبحفقد،التداخل

صموئل،خدتلفترةذكرانجدألا*هثنابل.43-48(
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ق.م.

4915نحر

1587

0157!ص

1532

1528

88،1

1448!و
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)يهمضائااياربخ

للتضليصنة512

مصرفيالطورر

9018

1785

المرجحوالبب،الأمةحاةفيأ!تهبحكممفترضئاكانكا

لحكم-كبيرحدالى-مواز!ةكانتخدمتهأنهوفنا

مدةالكاهنعالمطإلىوئشب.الكاهنعالمطوزمن،ضاول

المن!وبةالأرقاممجموعأن!.4:18()اصمسنةأربعين

)قضضةأربعينيثوعحكمفقد،أعرام041علغللقضاة

ويصل.أخرىعائاأربعينالبريةفياليهخرةغطت؟،:8(2

ينوقرقموهو،عائا067نحوالأرقاملهذهالكلالمجموع

عأ6:ا،اكلا:26،اقضفيالمذكورةالحاباتممثيزا

8،وا:7.)تضالقضاةسفرمنالواضحومنا.ا:39

متعاصرتينكانتاوالفلطين!نالعمونيينحكمخمرقيأنا(:ا3

قضفيالمذكورالرقمكونثمومن.اجاقداخلتينأو

قيادةتحتبهماندخولمنيمتد،عائا003وهوا:26،ا

مدداعتبارعحفاؤيمكن.و!ناح!نوز،عصرحنى!ثرع

يقاحمعقزامنة12:هـ13()قضوعبدونو)يلون)بصان

ولو-المجموعفيحكمهمسراتتدخللاوع!،و!ون

وعالمطثهونمنالراتعددأنونجد.الأقلعلىجزثا

ضة04،لئمونسة02فهي،تقريئامحددةطينانالى

هذهمجموعوبضم.لداودصة04،لاول!نة04،لحالمي

البرية،فيعائاوالأربمين،يفتاحقبلعامالثلثمائةالىالأرقام

)املصليمانالىالخروحمنللمدةالكلىالمجموعالىنصل

واستباد،ثهرنأويفتاحوبعدقيالشواتوعدد.ا(:6

معيتفق،عائا015+تقرئاعائا033وهى،الفلطييين

)4:18-22(،راعوثفيالأنابصلا!فيجاءما

الأولالأياموأخبار22:9()49:3،الأولوصعوئيل

التالمط.الجدولفيبينهو؟14(2،6،)الأصحاحات

للتمائةالكبيرالمجموعفيالعجزعننبحثأنلابدولذلك

.بشوعإلرجرغانصنهمنالمددفي،عائاوالبعين

حكملفتراتمعاصزاكا!الفلطيالاستعبادأنوباخراض
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الفاثلةأبيمالكمحارلةوأن،اللاحق!أوالمابقينالقضاة

)04جدعونحكمفترةضنكانت(9()قضملكاليصر

بحدترلواالذينالثلالةالقضاةبينمحتملالتزامنوأن،صنة(

السابقينالقاضيينوكذلك،1(إ*-213)قضمباشرةيفتاح

بينالتوفيقالممكنمنيصبح،أ-ه(أ:.)فضباشرةله

علىوالدليل.الاجالطوالحددالقضاةسفرفيالزنيةالأرقام

المنوبةالنواتمجمرعمنأئصركانتالفضاةحكمفترةأن

البادىالأجيالبينالغاربهو،حدةعلىمهمواحدلكل

ئعقالوا

مو!لقبادةمصرأرضمنالحروج

سيناءدإسراثيلنجو

الثانيةللمرةقادشفي)صرائلبنر

هارونموت

مرحمهموت

كوعبيادةكنمانالالدخول

3:8()قضرضعتايمكرضاناضباد

قنازبنعثنيئيلفضاء

إصأثيللبىموآ!استحباد

(3،4:1وا03ة3)تض

:3(4)فضإصرائيللبنيالكنطنيناسحباد

مغاوباراقدلورةضاءئرة

6:1()قض)صرأئهللبنىمد!اناستحباد

أليمالك(ذلكفى)بماجدعونقضاءخرة

للحكمأبهمالكاغتصاب

تولعقفءبدا!ة

اصتعبادفترة)تثحليا"لرقضاءبداثة

لإسرائلىعمون

نتاحقضاءخرة

لإيلون()معاعزاإبصانفصاءبداية

زبولونفياعلرنمضاءبدايه

أفرايمفيعبدونقضاءبداية

)صائيللبنيالفلسطييناضعباد

ئضلعالمط)مماعزاثهرنقضاءبداية

(1ا:3

عالىقضاءلداية

(21:ه7:صما)صمرنينفاء

صموفي)اضرارشاولطكبداية

قاضئا(

داودمولد

لداودصمونلمح
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،القضاةضركايةفيالمذكورةالموجزةالقصيرةالقصمىفي

راعوثضرأن؟،وعقابهيامينوخطية،الدايينهجرةمن

منيتضح؟،المتأخرةوالأجبالالمبكرةالأجيالبينيقارب

.4:18-22()راعوثداودنبطلة

الحسابعلىبناءالأحداثتواريخ-سعحالآقيوالج!ول

التداخلاتبحذفايخمرالح!ابعلبناءوأضا،المضول

مجردوأكا،للجدلقاكلةالأرفامهد،اعتبارويجب.الزيخة

نهائية:كراخراضات

ا!صرالتزاضالحاباالمطرلال!ابعيالحاب

ق.م.التارغاالنينعددق.م.ايارغاالسنينعدد

04

04

02

04

23

22

14

14

13

13

1243

3012

7911

9118

9117

1171

1131

1111

7101

201،

93

97

93

93

9

93

14

14

14

14

13

12

12

11

9112

1124

1124

1115

9601

9401

2301
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ئعقالوا

القدبمالعهدأزثة

انحتصرالتزانيالحاباالمطولايابعيالحاب

يهوذاعلىجملكداود

إصرالئيلكلعلىيملكداود

ا(مل)1ملكاسيمانمسح

فيلهصليصانماركةمعداودموت

الملك

الهيكلأصاسوضع

مصرعلىيملكشثق

ممرالىبلجأوربعام

المملكةوانفسامسيصانموت

المجموع

ق.م.التاريخاالصنينعدداق.م.التاريخاالينعدد

32

16

4001

729

949!ص

8،9صص

339

067

7

32

16

3001

729

949!ص

48!نحو

339

517

الأزنةتحديدماكلأعقدان:ادمةانقامفرة:خاما

هذهفيفنجد،المصلكةانقسامخرةفيتوجد،القديمالعهدفي

منأد!،التاريخيةوالإضاراتالتواريخمنكيراعلراالفترة

الهامةالمصاثرمنالكثرهناكأن!.أخرىخمرةأى

التراريخ:هذهترتيبعا!تساعدالتيوالصجلات

تساعد!ي،وييوذااصائيللمملكىاباظرةالجلات(1)

جث،الأخرىعلمهصاكلجلاتمراجعةعلى

)حدىفيوموتهللعرشالملكاعنلاءتاريخووتبط

تبط-سكا.الأخرىالمصلكةملكالىبالإضارة،المصلكبن

البحض.بمضهامعالأحداثمنالكص

سجل،منهأجزاءالأقلعلىأو،المملكينتاريخإن)2(

وأخبار،الملوكأضار؟هى،متناظرةمصادرثلالةفي

.والأنبياء،الأ-!ام

وهى،السجلاتأممحلتعتبرالأضوريةالسجلاتإن)3(

توالمثمد)ذ،الزمنمنالحقههذهفيانقطاعبلامتصلة

حتىق.م.398من-انقطاعروون-الأضوريين

ق.م.065

الفترةهذهأنمني!دوقدمامعالاخلاهـ:أسباب)1(

ثتأنهالا،الأزنةيرضبالمؤرخأممامالفتراتأفضلهي

فهناكوبالتالمي،اليقينالتاربضىءأىالىالوصولالمحالمنأفه

هذهأسبابأحدوررجع.والمدارسالأفراديينكبرراختلاف

والمجموعالأشور!ةالمليهةالقوالمبينالفرقالىالاختلافات

فيالمجموعفهذا،الفديمالعهدفيالفترةهذهلنواتالكلي
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وخينبواحدالأضوريينقواآفيممااكبرالقديمالحهدأصفار

المجموعتجرل1():الاختلافهذالتصويةطرتانوثمة.عائا

القو3أنواعتبار،الأصحأنهعلىالقديمالعهدأصفارفي.الكلى

أو،حسابامنعائاوخمسقواحدأأضطتقدالأشورية

الأضور!نن3وقوالقديمالعهدأسفارححاباتبينالتوفبق)2(

الملركحكمفتراتفيتداخلصنروجدماالاعتارفيبالأخذ

مثالخصولحل،قصوةلفترات،الحكمفيمغاائتركواالذكأ

يهوذاحكمفيويوثامعزيااضتراكهرالحكمفيايداخللهذا

الاثج،أفضلتعطاالثانيةالطريقةهذهولعل.(:ها5مل)2

البحث.هذافيباصأخذولذلك

فينضعأندائئايبفى،القرةهذهصعوباتمواجهةوفي

التواربخوأن،حولياتكتابمجردلي!القديمالحهدأناعتبارنا

لكيبل،ذاتهاحدنيلأهميتهالا،!وردهاإنما،يذكرهاايى

الواريخيوردالعادةفيوهو.ويؤكدهاالأحداثلينهـيط

وليى،المعاصرينوالأضخاصالمحليةالأوضاعإلىبالإثارة

.ايارغفيبارزةعظيمةحادئةأو،محددةثابتةبنقطةبربطها

المملكةانقامشةإلىبالإشارةيى،عزياملكبحددفمثلأ

-سبعامالإسرائيلمعاعرهإلىبالإثارةبل،الهيكلبناءلتاريخأو

الثافي.

المحمدةالواريخبمضهناك:اولمهالوارعبض)لي(

بكير-الدويةأهميتهاببب-علهاالاعاديمكناييالثابتة

وارتقاء،ق.م.()721السامرةضوط:ئل،اليقينمن

الجز!ةياهوودنعق.م.(،)745الحكماثاكنلاصرتغلث

منواحدأو-أخآبودفع.م.(،ق)842الافيلثلنأص



القديمالعهدأزمنة

شثقوغزو.م.(،ق)854اثافيلث!لشأ!رالجزية-أسرته

:ا4أمل)رحبمامالممللى.الحا-الةفيل!وذا!رفرعون

تواريخهاتحديديمكنالممليهينفيقزامنهأحداثوهناك.25(

لتحديدانجطلاقنقاطاتخاذهايمكنبحث،الدقةمنبتوع

هذهأممولعل.الجاظرةللتواريخمراجعةنناطأو،ايواريخ

بخسىالامرةصقوطقبلحزقياملكبدايةهوالأحداث

)صراثيلملكالثافيبحام2وتزامن،1(0ةا8مل)2صنوات

ارتقاءتاريخاضخدمفقد،1(5:7أخا)يهوذاملكيوثاممع

مل)2إصرا4لهلملوكأزنةلحاب،شاأالرشيوثام

يهوذاملكأخزياموت)عمرخط،آصةفهايةوتوافق،3(51:0

الرتت.صى"فيملكهماوياهوعثليابلأتوهكذا،9امل)2

.وزحبحامالأولربعامملكوبدايةالمملكةانقاماسنخدم؟

حكم.ا-لممجموعأنبحدالثابتةالتوارغهذهوباستخدام

التاسعة)الةق.م.721عامفي،وجهوذا)سراللملوك

وعثليا،كاهوحكمبداية..مق438لحزقيا(،والسادسةلهوشع

النواتمجموعفإنوبالمثل،المملكينلكلصمنعائا221هو

منالقدرنفسهوق.م.843عامالىالمصلكةانق!اممن

.السنوات

هذهوأخطرأبرزونجد:عااطببصكليات)-(

المملكةأحوال!ارتحينالترةهذهأواخرلالمحويات

الملوكحكمخراتتداخلتوعندعا،الفوضىالىالشمالية

عائاعثر-ش-ثلأ-فقحملكفقد.واضحةحدودلون

عامفيلأشورالجزيةدفعقدمنحيمأنالا،ا:27(5مل)2

فقحأخذومنه،سنتينلمدةضحياابنهخلفهثمق.م.،738

منواتصتحقيقةفقح!املكالتيالمدةيجملمما،المملكة

اييالاضطراباتففى،النصقرائنفيالتفرويكمن،فقط

ال!نرقيالقمعلىفقحاضولى،الثافيوربحامموت!دحدثت

اثافيملوكعفرفيجاءمااليهيئصماهووهذا،للأردن

مصائاعزياكانوفد.ا:ا(6مل322،وا:527مل)2

حكموقد،حيلألهمنالأخكلةعائاعرةالستةطرالبالبرعى

مدةكلركانت.(:ها5مل)2-سئامافيالفترةتلكنيمعه.

أخرىعائاعشرستةويس،فغطعائاعرصة!رثامحكم

ساهذلكأنحيث،الحكمأباهصها!ثاركاليالمدةعلىعلاوة

كرأ!روهو،عمرهمنالتاسعةفيوهوأبيهمعحكمقدأنه

داخلةحكمهفترةكلتكرنوبذلك،:33(ا5مل)2مقبول

ماولسبب.أبوهحكمهاالتيعائاوالخسينالاثيندتقرئا

سنىفبحاب،مرتهقبلمعهالحكمفيآحازابنه!وئامأشرك

سقوطقبللحزقياأعوامخمسةإلىبالإضافةعثرةالستحكمه

عزياموتقبلالعرشاعتلىأنهذلكسنىكون،السامرة

لمدةأنهذلكمعنىويكونق.م.741عامييأى،ويو!ام

وبالرجوع.متزامنينملوكثلالةفاككان،اعوامستةفي

القديمالعهدأزمنة

الفروقلالى،2(:18ملز.االعرش/علائهكأ.حزتجاعمرالى

النواتمذهأنلناكفح،قيا-"آصارسياصتيبينالجذرية

حكمنهايةفيوآحازحزقيابينالحكمفياشراكاتكنلمالست

قدويرثامعز!اأن،أ.إلماضعياءنبوةمنيؤخذوقد.آحاز

لكلهما.الجاشرالوريثآحازوكانواحدوقتفيماتا

تالحيث،عزياملكببدا!ةتتعلقأخرىشكلةوهناك

قاموأنه،عمرهمنعرةالادتفيأمصياأباهخلفانه

فمنوعله،22(و2؟:ا4كل)2أل!همرتبمدجيلةأمور

مارمحهبدأتفتى،أمصباموتتبلملكاكانأفهالواضح

د!علىأممعاهزيمةعدحدثذلكأنالأرجح!الحكمفي

حكمه،منعرةبالخاصالسنةفي،/)صاثيلعلكيهوآش

وعاش،الملكفطمعهعزياوأضركبعدهاثارالثحبأن!دوإذ

فإدطوبذلك،:17(41مل)2ذلكبحدعائاعر!ةأصيا

فهاحكمالتيعائاوالفر-كأالتسمةمنعائادثرمة

الشواتفيأنهالىبالإضافة،عزكافهامعهائترك،أمصبا

فيئاركةفاككانتربما،يهوذاملك!رآشلحكمالأخوة

الواتتلكفي،كثرةبأمراض5مريضئاكانأنهحيثالحكم

ملركحكمخراتمجموعأننجدوهكذا.2(24:هأخ)2

16)5ييوذاملوكحكمخراتومجموع،ضة(ا،)6)صرأئل

حقيقهافيهيق.م.،721ق.م.،842عامىيينماضة(

كراثفيوالمئاركةالتداخلصنواتحذفدحدسنة121

ذاضها.النصوعىمنييدوكاالحكم

يينماالفنرةهذهمنالأولالقمفيالثداخلات.:)د(

نأنجد.م.ق843ليالملكعلياهوواضيلاءالمملكةانقصام

ومجموع،سنة89هو)سرائيلملوكحكمخراتمجموع

هناككانتأنهلابدلكن،شة59يهوذاملوكحكمفترات

هيكا-و!اهوأخآببينفالفترة،الفتراتلنتداخلات

أخآبأبناءمنأئينلكن،شة21هى-أشرر!جلات!

21يهوراموحكم،شتينأخزيافحكم،سنة41لمدةحكصا

فهااضهزموالتيلأخآبالأخ!ةالمنةأنالواضحومن،صنة

الثانجةالسنةكانتكا،لأخزياالآولالسنةهيكانتكركرفي

،ا:2(مل)2النراشولزمالكوةش!هاضطايىهىله

الطوطةالفترةولمل.يهوراملحكمالأولىالنةنفسهاوهي

لهيهوشافاطبمثاركةاتهت،بيوذاملكآسا!هاحكمالتي

هذهمجمرعاختصاريجبئمومن.:23(ا5امل)الحكمفي

شة،تسحينكونقد،ماحدالالمملكينزالشوات

طأ..مق339حواليحدثفدالممدكةانقساميكونوبذلك

غزافقد،والعشر!الثانيةالأصةومؤصصرملكضثق

النةوفي،2(:هأ4سل1)لرحبعامالخامةالسنةفيفلسطبن

نولىأنهفلايدوعلبه.بقبلقبلهاأو،لحكمهوالعشر!نالحاد!ة

مصرإلىنباطبنكلبعامهربوتد.م.ق059فيمصرعرش
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و!ضحمو!،صنةعئرينمن!ملكالج!انظلأن!د

فلاكدثمومن.ا:27(ا)املالقك!ناءرو!امارتاطش

وجلاتمخقماوهو.ضثقحكملدا*ؤهرليير!امأن

حكم؟فاءفىكلاتلايد4المحادضهثقأسرةلآن،القديمالي

ملككدا!ةلنحكمكانتالتيالفرعوفةالآسرةلأن،طصان

ارشتدضخقكونولذلك.معهتحالفةكانتمالمان

عامليلهوذاغزوتهوكانتق.م.059عامفيمصرعرش

ق.م.339ليالمملكةانفاميعدق.م.929

هو،!لفترةهذهفيالحكم!للئاركةواضحثالوفاك

)صافىملكأخزكاللأ)ذلأنه،وج!وراميهوضافاطماركة

ومات5(2:21ملا)لمهوئافاطعحرالابعةال!نةفيخكمه

هيتكونوفلألهصنةفإن:17(!مل)2لمهوواماثا!ةالنةلي

قدوالأينالأبوكون،لمهوضافاطعرةالامنةالنةنفها

يهوضافاطأنأيغئاالواضحومن.أعويمحمةلم!ةمغاح!

!دا!ةمنعسويةحكصهخرةأنحى،أمهموتتلحكمتد

أحداثيحنىناكولكن،،(؟22:مل)1الحكمم!ازكه

مل)1آطموتعدبمنرد.حكمهخرةمنيمئامؤرخة

لحكمالتمواتأنوالأرجح.3:ا(فل22،52:ا

الملككلآش!احكما!يستالأربعينضمنعسولآعثليا

االمديمالمهدأزمنة

(؟25:أخ)2الرشارتق!لهعدأمصاالنهعمرفإن،الرعي

.الاحمالهذاكلجح

لملة2(24:هأخ)2الحكمقأمصاوابنهبآشواضنراك

ارتقاءالالمملكننملوكحكمصنواتمجموع!بهل،سنتين

-أعوامبثلاثةعزياارنقاءقبلوذلك-العركأاثافيكلبعام

شراتثلاثظرهفرقووجود.المحلكنفيتمائاتطايغا

حكمالىالانقاممنذالمملكنملوكحكمكراقيمجموعفي

،الملوكمنملكلحكمالأخكلةالنةيأنتحل!لهككن،ياهو

أما،اصرائيلملوكللحهمنلحكمالأولالنةنفهاهي

اباليةالنةمنتحسبالجدورالملكلحكبمصةأولفإنبهوذافي

النةفيحكمهآ!ايدأبيما،فثلا.القديمالملكلوفأة

ملكالذىممربطمفإن،9(:51ملا)نباطمنلصبعامالعثرين

النةفي،أعوامبثلائةذلكبحدمات،سنةوعئر!اثنتين

هذ.الامحتبارفيأخذنافإن،2(ا:ه5)امللآسااثانعة

،كلبحاممدالأواثلالثلالةالملوكار-لماءلواتيالنشةالقاعمة

نمائا.نبئاآساحكمو!بحتمائاالاخلافنحي

فيالتوارع!نتوفقاييا!اثقهذ.ينالآقيوالجمول

المملكبن:

اهلرةا!وار!روالجنولياث!المملكيش!!وافق

6يلاصمملكةق.آ.يهونامملكة

يهوذاعلكلكرحبعام

2(هاة4)اسللعوذاضثىغزو

(1:ا5امل)أيهعنعوضئاأياوطك،رصبعامموت

ا:9(5)املآساوطك-أ!امرت

لآصااالانة!لسنة

لآصاالثاالةالنة

:9،ا4أخ)2النبيعزركاظهورالكوضي،زارحمعالحردي

الرارحناد-لآصاعرةالسايحةالسنةز!ثا9(معالحرب

لآصاوالححرونالادسةالنة

لآعاولصثرونالسا!ةالنة

لآصاوالثلاثونالحادكةالشة

لآصاواثلالونالثانةالسنة
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339

929

159

139

119

019

898

887

886

881

875

)صرانلعلمملككل!ام

الأوللكلبعامكرةالانةالنة

الأوللكل!امالصئرونالة

الصثىنادابابوارتقاءالأولم!ربطست

:33(ا5اول)جديدةحاكمةأسرةيؤصسثا

5؟:17(مل)1الرامةيناءفي!لأيحث!ا

7(وا:66)اكلبمانحلفأطة

البوانقسام،أيلةمقتلبمدضوةخرةعكمزمرى

(16املأوتبنيعمري

ا:6)املمقاويهعلوينتصرالسامرةيشيعرى

24(و23

ا:92(6)املموتهبحدعمريأدا.يخلفأخآب



الفدمالعهدأزمنة

بهوذامملكة

المحددةايوارغفيوالجربالحمالمملكىبينايوانق

ق.م.

القديمالعهدأزمنة

)صرأ"ديلمملكة

لآساوانلاثيناياصةالنةفيالحكمآصابخاركيرضافاط

(؟16:2أخ)2

(2241:امل)بالحكمبهوضافاطوانفرادآساموت

أييهيرثافاطمعالحكمفيبهوراماثراك

(221:)املأرامضدأخآبيساعديهوشافاط

،:17امل)2ليهورامالثانية،لهوشافاطعرالثامنةالنة

(8:16عل)2بالحكميهوراموانفرادجهوضافادلموت

أيطبهرراممعبملكأخزيا

9:27(مل)2أخزكايقنلياهر

(3-؟ا:امل)2أخزبمرتبعدالعرشتنتصصعئيا

منالابعةفىيوآشملك2!اإا1مل)2بثياالإطاحة

أ:1(2مل)2عره

ليوآشوالثرونالثاثةالة

يهوزاملكليوآشوالثلالونالسابمةالنة

أخ12،ا:.3ا:ا،4مل)2الحكمفيشر!كأمصيا

2(24:ه

(21و1ا:2مل)2يهوذاطك!وآشموت

إسرأثيلملكبرآشيدعلىلأمصانكراءهزيمة

(14:هـ14مل21

22(و2ا:ا4مل21ملكالعزياالنعباختار

2(25:هأخ2ا:4،17مل)2أمصبامرت

(1:ا5مل)2لإصائلالحضوعمنبهوذابحررعزيا

(2أ-أأ:66أخ)2يالبرصر،عزياإصابة

ا:5(4زكأ:ا،)عاالعظمةالزلزلةحلأوث

32(:هوا5مل)2الحكمفيعزكاأباه!ثارك!وئام

لعزياوالئلالونالتاسمةالة

(1ا:037،ا:5مل21الحكمفيورئامأباهثاركآحاز

لعز!االحسرنالنة

لضياوالخمسونالثانيةالنة

874

872

087!ص

857هـ6

856نحو

854

085

843

843

837

082

816

608

408

308

097

787

775

748

738

736

لأخآبالرابحةالنة

(17:1امل)ايثيرسياظهرر

أراممعحروب

(921:أمل)اليزرعيلنابرتتغتل)ممرابل

5(ا22:)املأخآبمعالحكمفيأخزيااضنراك

لأثورالجزكةدفع.كررمركة

ملا)أخزيايحلفجهورام.أخزيالاصابةأخآبموت

(17و2:امل22،37:2

إصأثيلطكلحورامالحاعةالنة

(9:92مل)2إصاثلطكلييورامعرالحاديةالنة

(9:24مل)2جدورام!تلياهو

مل21الركأعلىويولميدرىيتعليقضي!اهر

36(؟ة.

لأضورابزيةيدنجرياهو

لياهوالابعةالنة

(1ا:3مل)2الحكمليالعجوزياهوأباهيناركيرآحاز

36(و3ا:ه.مل)2ياهوموت

(1.او:13مل)2اضلكصهواحاهـر-أباهنركصوآكأ

(1:ا3مل)2إعرائبلملكجهوآحازصت

:41مل)2الثافيوربحامويخلفه،)صايلملكيهواكأصت

23(ا؟6

:8(ا5كل)2الافيلربعاء.اصابحةامحى

(1:ايؤنان2،:ها،مر)2اسبىيونان

الأ.ش7:9ا:1،)عاالنىعاموس

جلعادفيالعرشكتصبفقح:الياسيالاضطرابقرة

(101)هراببىوهوضعا:8-16(،5مل)2

ثهورشةويمنك:8(ا5مل)2الثالتكلبحامأباهيخلفزكريا

ا-17(أ:53مل)2عهعوضاويملكضلومقتلفحيم

(15:91مل)2لأضورالجزكةيدفعنحيم

23(وا:522مل)2موتهبحدمنحيمأباهيخلففقحيا

27(و2ء؟:همل)2فقجامقتلبحديملكضح
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القديمالعهدأزنة

يرذامملكة

المحددةابراريخزوالجنوبالثمالمملكتىبينالتوافق

ق.م.

القديمالعهدأؤنة

)صاثيلمملكة

(61:)اش)ضحياءرؤ!اا:2(5مل)2عزياموت

قصيرةخرةبالملكروثاموانفراد

(61:1مل)2بالملكآحازانفراد-!وثامموت

الملكنيبوثاماضتراكلبدايةالصثرونالنة

اثاركةضواتذلكفيبمالآحازعثرةالثانيةالنة

ا:1(8مل)2العر!قبرنفيحزفبا

18:9(مل)2حزتياللملكالرابعةالسنة

(1و.18:9مل)2لحزقياالسادسةالنة

:!الاصصقوطبعدوعوذاالأشور-لننكرة-مادشا

الشمالمملكةيقوطبعديهوذامملكةتاريخالقسمهذاكاول

الأزشةالىالإشاراتكانتولما..مق721لىالأضوريينبدفي

والسجلات،وواضحةكرةالمترةهذهعنالمقدسالكتابفي

فياياريجةالمثاكلفإن،أبفئااضبحةووكاملةعنهاالأسورية

وتكمن.المستعصياشوعمنأوكثرةليستالفنرةهذه

وآمونومنسىحزقياحكمصنواتمجموعفياثماكلإحدى

حزقيااعتلاءمنالمدةعنسنتينأوصنةبمقداريقلإذ،ويوثيا

ثمةولكن..مق906فيشاوموت.م.ق726فيللعرش

21:23مل)2آمإنحكمأواخرفيفوضىحدوثعلىديئ

بينماالأقلعلىسنةاحتسابمنلابدأنهوالأرحج،24(و

الملكين.حكمى

أثناءفيصحارببفزواتفتتعلقالرئييةالصحوبةأما

شحاريبحملةتحديدتجةالايباسويأقي.حزقياحكم

عرةالرابحةالنةيا..ق107فيثحهأودتايىالثية

محاولاتعدةجرتوقد.ا:13(8مل)2حزقياللملك

حزقباحكمبدابةتحديدالبضفيرى،التاريخينبينلبوفبق

الدقيقةالعباراتيغفللألهستحبلأمروهو..مق571عامفي

الأنالامرةسفوطقيالملكحزياحكمبدايةتحددالتى

18:مل2-الملكلحزتاالسادتالةفيسقطتالامرة

منبدلأوالعشرينالرابعةالنةقراعةآخرودويرى.ا(.

لاافتراعىهذاأنإلا،ا:13(8مل)2عرةالرالمةالنة

الأصحاحاتففي:ومقنغاب!يطاحلأهناكولكن،لهأصاس

الواضحمننجد36(إش،18مل)2الحادئةتسجلالينض!ها

نأويفلب.لنحاريبغزوتانأوحملتانهناككانتأنه

تراريخ.صدنهااكزمرضرعيةالمقدصةالأضارجلات

لهوذاضحاريبتهديدهو،هناالت!جلموضوعفكان

القصةوتشل."صهوه،الربصنعهالذىالحجبوالخلاص

082

735

734

073

972

726

723

15:32(مل)2اصاثلصعلىلفقحاثانيةالة

(71:ش)1ليهوذاورصينفقحغزو

ا:03(5مل)2ضحموت

ا:1(7مل)2ملكاهوثعقيفلاسرتغك

هو!ثعللحلكالابعةالة.الامرةحصاريدات

)صائلمملكةونا-الامرةسفوط

)713لحرقياكرةالرابعةالشةفيالأولىالغزوة:غزوتينعلى

وكانت،درجونأبيهجودقيقرددنحاريبكانحين.(.مق

ا:8مل)2عهلرجعأضورلملكالجزيئحزتيادفعنتيجا

عنهاالحدلهثفيدأالانيةالغزوةأوافانيةالحملةأما.1(أ-46

منأخطروكانت،ا-25(ا:87مل)2اياليالحددفي

صارحينق.م.107عامحملةهىأفهاوالأرجح،الأولى

أله.موتلحدملكاصنحاريب

حكمأنهوحيث.م.ق906عامفيألملكيوضهاتوفيوتلى

.م.ق963عامفيحكمهبدأقديخكون،1شةوثلاثينإحدى

ق.م.632فيأىلملكهالثانةالشةفيالمظيمةأعمالهوبدأ

النةوفي،يتاارميايدأاياليةالسنةوفي.3(34:أخ)2

علىوالعثورالهيكلتطهيرتم.(.مق)621ليوشباعرةاثانة

منصنةحدوثوبافتر)ض.34:8(أح)2الريحةضر

642عامفيالقصيرملكهبدأقدآمونيكون،الاصطراب

وخمسينضة)مدةالطولحكمهبدأقدمنسىويكون.،.مق

عافاوكرئت!حةحزياملكوتدق.م.796عامنيعاثا(

ق.م.726نطبدأت

الحقبة:لتلكالمعاصرالتاريخفيالهامةاثابتةالتواريخومن

ق.م.626فيالعظامأشورملوكآخربانيبالأضورموت

الابيةالامبراطوريةعصرولدأ،لابلاستقلتذلكوعقب

الثانية.

عندق.م.668عامفيالطويلحكمهبانيالأضورلدأ

681عامفيصنحاريبأباهخلفالذىآسرحدونأييهصت

722عامفيأشورعرشاغتصبقدصرجونوكانق.م.

قصوةخرةالرابعضلنأصروملك..مق507فيومات..مق

نيأما.الثاكفلاصرلتغلثخلفاق.م.722إلى727من

هىالأثيرييةالأ!رةأووالححرونالحاسةالأسرةفكانتمصر



القديمالمهدأزنة

6آ7حتى.م.ق072عاممنمصرفيالحكمبزمامالمصكة

هذهملوكمن6نبناعاالمقدساليهابفيوردوقدق.بم.

،71:4،91:9مل2)"ترهاتة،والملكاصوا"الملكماالأصة

والعضروذالادسةالأسرةتولتذلكوبعد.37:9(إش

فرعونملوكهاومن،صجحةمصريةأسرةوكانت،الحكم

فيالفترةهذهتواريخاجمالويمكن،آ23:92مل)2ا!فوأ

:الآقالجدول

الحدت(الىالفدبم)منالرفائع

اثاكنلاصتغكيحلفالرابعضلنأسر

حزقياحكمبداية

الامرةحصاروبداكة،إصانيلملكهوضعنمرد

أضورعرش!ترلىصجون

الثمابةالمملكةنهاية-الاصرةضوط

(02:1د)إشأشمرخذو!أ.فلطينبغزوصجرن

مصرعرشتولم!صا،5أواسباكوه

مرةلأولفلسطنيضوضحاريب

حزقيامرض

حزقياالىبلادانمردوخضارة

الحكمز،يخلقهضحارب-صجونمرت

أوردنليموحصاهـه-ممرعلىسنحاريبحملة

جثهتجدصراتىالذى

الركأنىوارتقاءحزتاموت

النبيإضعباءموت

شحارباغالا

الامرةفيالنرباءئوطين

مصريضوحدونآص

الحكمفيآصرحدونيخلفبانيالآثور

بابلإلىئحملمنسى

نىموت

الاضطراببدا+-آصوناكتيال

عمرهمنالثانةفيوهوطكايوشاإعلان

صالحةبدا!ة-الرضدسنورضيابلوغ

أصالضبالكثيينغزو

لملكهعرةاثانبةالنةفي!وشيا)علاحات

خدمتهيطأارمبا

بابلونهفة،بانيبالأضررموت

الريعةضرعلىالحثور-المجكلطهررويخا

نخوفرعونحكمبدابة

سة31حكمبحدورشياموت

.م.قالناربخ
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نحو3

حوالي

!و2
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7

7

7

7

7

71

7

7

7

068

67

65
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وتتداخلالفارجةالضرةهذهون!بق:الابيةالمزة:مابغا

الفترةهذهتجدأ.لبابلكورصقوبغزوبقدومهاتتهيثممعها

وتمتدالعظامأشورملوكآخرلبابأشوربموت..مق662في

القديمالعهدأؤمنة

بابلعلىحاكصاأصحقدنجوبولاصاروكان.م.ق538الى

أصبح،بانيبالأئ!وروبموت.أضورليادةوخامئا

فيدخلبقيلذلكوبحد،لبابلسقلاحاكمالبربولاصار

الامبراعلرريةتضيمتمئم،أشوربحكمل!حاطةمادىمعتحالف

الحظيحةالمدكنةب!قرطوذلك،ومادىبابلبينالأضرية

الأشوريةالامبراطوريةافهارتوهكذا..(.مق06)6نينرى

3+أ43"5أثم"طول+)،نيبهررجثا!ملوكهاخرآنوكا،ل!ظبسةا

أضررابنوهو"صاراتوسإ(3باالتاريخفيالمعروتو،س

أشرك..مق406عامفينبوبولاساريموتأنوقبل.بانيبال

ألمعنجوخذنصرأ!بحوقد،بابلعرشنبوخذنصرفيابخهمعه

مملكةبتاريخصلةوأوثفهمالجديدةالبابلبةالامبراطوريةملوك

الطربليحكمهمدةاتهتوقد.الأخيرة!نواتهافييهوذا

.م.ق562

الأضوريةالامبراطوريةعلىقضىالذكماالصراعكانويما

بيربلاداهماءكليستغرقان،اضطراباتمنأعقبهوما

تجدد،وقويةجديدةحاكمةأصةظلفيممركانت،الهرين

فرصةالثافي!نهوفرعونفاتهز.آيافيوأطماعهاطموحاتها

ق.م.906قيفلطينليفزو،أضوروعجزالاضطرابات

فوقف،النهر-فىيينبلادلمهاجمةفل!طينعبرالصرعلىعازئا

لقىلكنه،الأشررتلسادتهنهوفاء،طريقهفطيوضاالملك

وثلافيإحدىدامحكمبعدمجدومعركةفيوفتلنكراءهزيمة

ظاهرها-في-أنخو!لفرعونيوشامقاومةوتبدو.صنة

في!نخر!أهدافمنيكنلملأنه،لهاداعثمة!كنلمحماقة

فيأنخو!انتصارولعد.يهوذامملكةعلىالاضيلاءمسرته

صريةوأخضع،الشرقيالشمالنحوسيرتهواصل،مجدو

بهزيمةئنىأنهإلا،النهر-كأبلادأمورفيثأنلهيصبحأنمزملأ

واضطر..مق706أو..مق606عامفيكركم!شفيمنكرة

حدثاالخارجنصرنبوخذيدعلىوذلك،مصيإلىالفهقرالى

نصرنبوخذزحفالعامنفىوفي.نيوىعلىالاتصارمن

فلسطين،أرضعبورهفيأورشليملهفخضعت،مصرعلى

كار،بابلإلىالأشرافمنوأصىسباياالههودمنوأرصل

أيهنبربولاسارموتأنإلا.الثلانةورفاقهدانيالمنهم

نخوأنوييدو.فوزاالعودةإلىاضطراه،العرشعلىوخوفه

نأبعدكركيثىموقعةوقبلمجدوععركةبعدمصرإلىعاد

أسيرامعهأخذهالذي،يهرآحازعنعوضاملكايهوياقيمأتام

ومواصيهكركينفينجوخذلصرانتصارأدىوقد.مصرالى

فتحمماوبابليهرذاب!الروابطتوئقإلى،جنوئاالزحف

ةلىوالبيأورضليمبسقوطالمأعاو!طالفصلذلكإلىالطريق

تلكفييوذاملوكأزمنةتحددالتاريخيةالأ!راثو!ره.رادل

الجلولمنيتين؟،جهوذالمملكةالحتايةوالأحداثالحقبة

النالمط:

281



القديمالعهدأزمنة

إلىطلدث،التدبم)منالرنانع

بانيالأضورمرتبحدالحكمترلنوبولاسار

مصرعرشنخو.فرعردارنفاء

يرآحازللحلكالقموالحكموخرةيوشامرت

جمرذاعلىمل!يوياقيمقينخوفرعون

نبنوى!ورو

!كلوهزيمةكركيقمركة

وكانالأولالي-فلطينيغزونمرنجوخذ

اثلاثةورفاتدانبال!ضم

العرشنجرخذنمروارتقاءنبوبولاصارمرت

ي!ذانجرخذلصروغز،ةصهوياتيم،تمرد

بابل.إلىوأسرهيهوياكينللمللىالقصرالحكم

حزقيالوبهبابلالىانفيالنى

بهرذاملوككآخربهوذالعركأصدتاارتقاء

(1ا:)حزالبيحزيالخدمةبداية

الناكوالسبىأورخليمنحرط

مصرالالهودبعض،وهروبجميامقتل

(41:)حز.لحزيالنجوةآخر

(25:13)إرياال!جنشيمو!اكينصراحاطلاق

لابلعرئىمرثوخ""أوكلوتولمطنوحذنصرموت

بيلاصر(أبر)ومركأالر،نبوكداس5تولم!

(1:ه)دايخالالبلادحكمأباهثاركبيثاصر

لثاعروموتبابلضوص

..مقانربخ

626

906

806

61606

6/606

606

06،

895

795

586

585

572

561

561

542

538

في.التاريخمراحلآخرالفترةهذهتمثل:الفارسةالفتر،:ثاقا

ونحمياعرراأعمالأننجدالفترةهذهوفي.القديمالعهد

فارسملوكحكمبسنواتلها!ؤرخ،الهودالفادةمنوغرهم

لمطوبان،ا(2:ا،ا:غا،ا:عزا،ا:زك\،ا:حج)انظر

وقد.القرةهذهفيالأزفةتحديدفيكبرةصعوباتثمةلى

الواردةالأحداثلوضعالخرافيةالجهردمنالكثيرمؤخرابذل

وجودزاعمينالبابا!طالبيفترةفيونحمياوعزراأشيرأسفارفي

مردخاىلمثل9أ-ماء)منإلكتاليةالأسفارفيذلكيؤيدما

بالفثل،باءتجهودلكها،7:7(غ2:2،عزفيمذكورة

بينووجودها،ضاثكانتالأحماءهذهأنفهسكلافسا

الدليللهدمكافئالي!،زربابلمعبابلسبىمنالحائدينأحماء

ارجاعمحاولةلي.ونحسياعزراسريفيالقبرلةللتواريخاياريخي

نحميابينوالربط،الملادقبلالادسالقرنالىالتواريخهذه

محاولةهى،زربابلتبلنحمباعملووضع،وعردخايودايخال

تاريخمعتتفتىأنيمكنلامحضئايخالأباعتارهادحضهايهل

القديم.الحهد

عزرافيبهئؤرخالذى-ملكهالأولأرتحثستابلأوقد

فيأى-لحكمهالابمةالنةوفيق.م.465في-ونحصيا

)عزأورضليمإلىبابلمنالملكبأمرعزراذهب-..مق584

282

القديمالعهدأزمنة

البادهوأدو)تمز؟اخ-اله!!آبةمعهوأخذ،7:7(

مر،الطئديرايهودمنضخئاعدذامعهاصطحص؟،أورشليم

الثءتالةؤالقصرضوضنشنححياتبحهوقد.البى

لحهودالجرف!الفثلعنحمعأنبحدا(:اأغأرتحئ!اللملك

إشجاكة،والحكيمةنحياوبيادة.والكآبةالحزنفترلاهعزرا،

منالكثرتمكا،برعةالمدينةأسراربخاءإعادةتمت

فيالملكخدمةالىعائاعراثنىبعدعادثم.الاصلاحات

أنجارجاءتهحت!طريلأطبثلمولكنه،ا:6(3)غشوضن

أنفقجت،اصلاحاتهلاستكمالإل!افعاد،أورثليم.نسبئة

العمل.ذلكفي-!درماعلى-ضرهبقية

هذاأنإلا،ذلكإيضاحعنالمقدسالكنابصحتورغم

صاكليعكسملاخيصرولأن.يوبموسبهيمثهدصاهو

تحديديمكنلاولكن،)يهاءجعنهفلابد،الفترةتلكوشرور

.م.(ق)046مبكروقتفيكبربماأنهحيث،بدقةالسنة

.ق.م()042متأخروقتفيأو

.م.(،ق)58،عزرابقيادةالبيمنالرجوعبينوالفترة

يكاد،.م.(ق)516الأولدار!وسحكمليالهيهلبخاءوا)تمام

الإشاراتبحضباضثاءضاعايذكرلأالمقدسالكتاب

أسترضرأبفئاالفترةهذهالىينتميأنهنحتفدلكننا،المارضة

الدينيةالجرلتلكايهاتحى!.المزامووبعضملاخيونبوز

)صلاحاتجعلتوايي،الىمنالحلالدينتوالاجماعية

الستاريزيملاالقديمالعهدأنالا.ضرورئاأصاونحمياعزرا

فعرفأنيمكنناحتى،الزمانمنالقرنالنصفذلكسرعن

الغامضة،القرةهذهخلاويخما.التطوراتونتابعالأحداث

بنائهفيبدأالذممي-الثافيفالهيكل.محددةالتواريخنجد

عامنمطأممطلداريوسالادصةالةفيأكملقد-زريابل

اصنف،أنافيةلأسبابفيهالعملتوتفأنوبعد..مق651

حجىالنبيينمنبتحر!ضلداريوسالثانيةالةفيفيهالعمل

حكمهالكيرداريوسوبدأ.ا:\(زكا:ا،)حجوزكركا

وكان.م.ق527فيالعرث!فمبيزتولىفقد.م.ق521عامفي

ذلكتبلوبالماد%..مق545فيليديابرشأطاحقدكورش

وبعدهاق.م.538فيبابلعلىاصتولىثم.صواتبخسى

الىالرجوعفي-كورشمرسومعلىبناء-الحودبدأبقليل

دأفلابد.الأقلعلىث.م.536فيفو!لرها،أورشليم

)أوا!كل.م.ق555عامفيفارسعرشنولىكورش

للصراعالبابالصغرىلأصياغزوهفتحوتد.دلك(بعدلي!

داريوسواصلهالذى،وايونانفارصدينابدةعل

..مق331عامفياأربلا"فطأخيزاانتىوالذي،شوأحوص

جديد.عصربدآوبه،اكبرالاصكندربيادةاليونانبانتصار

العهدتاريخفيفارسحكمخرةأحداث!ينالتالمطوالجدرل

القديم:



القديمالعهدأزمنة

الحديث(إلالفديم)منالوقائع

الأرجح()علىكررشولادة

وفارسعلامعلىكورشجادة

وماديفارسانحاد

ليدياملككروصيوسعلىكورشاتصار

بابلعلىالفرمىاصلاء

كورشبأمرأورشليمالىالهودرجوع

الرشقبيرواعتلاءكورشموت

مصربقحقميز

فارسعرشيعتل!ستابشداريوس

النيينوزكرياححيخدمة

لداريوس(الادصة)السنةالهيهلبناءمنالانهاء

6لونمارفيايونانيدعلىداريوسهزيمة

الرشأخورشاعلاء

أصتكلضرأحلات

للعرشالأولارثخشاارتقاء

لابلمنوجماعتهعزراعودة

الأرجح()علىملاخيصضكابةتاريخ

وا!لاحأورضليمالىمرةلأولنحياعودة

المديخةأصوار

1306()غفارسبلادالىنحصيارجرع

أورضليمالىثايةمرةنحمياعودة

الأولأرثخاصوت

نححبامرت

..مقالتاريخ

556

055نحو

5،5

538

536

527

525

52-

516

486

048نحو

465

458

045نحو

33،

432

045!ص

التراريخنهايةبين:والجد!دالقديمالعهدفىبينالفترة:لاصفا

منترةكلسرعولادةوبين،القديمالعهدأسفارفيالمسجلة

الطويلةالسنواتهذهأنوركم.عامأربعمائةنحوتبلغالزمن

،الأحداثمنتخللمأنهاالا،القديمالعهدأصفارتسجلهالم

والإعدادالهوديةالحياةتطورفيالأهمةبالغةأمورتخللهابل

العهدكن)يينالكتابتاريخ!مكانتهافلهاثمومن.المسئالمجيء

عامبعدولدقد!سوعكونأنيمكنولا.والجديد(القديم

نلكمنأبركلنيماتقدالكبرهرودسأنحيث.م.ق4

..مق37فيالمهوديةعلىطكاأصبحقدهيرودسوكان.السنة

كيادةأورشليمالرومانودخلفلطينعلىروماانتصرتوقد

روما.حمكمتحتالهودأ!بحوهكذاق.م.56فيبومبى

الملوكبمصرعرفتفترة،الروماقالحكمخرةسبقوفد

وبذلك،بالمصاهرةالأدومىأنياترالياانتمىوالتي6الكهنة

عنوكرلئايهودثا،ملكاالرومانأقامهالذىهرودسكان

الوقت.ننىفياليهود

الرومانبحزل..مق93عاميالتهىالذيالمكايينعصرإن

بحكم..مق681قبدأمدكان،هرودسلصالحلأنتيجونوس

القديمالعهدأزنة

74فيالمهوديةعلىوالئاغينالذيأت!اترأنكا.المكاريوذا

عنالطوتيينحكمفترةوتمتدق.م.43فيأغتيلق.م.

أنطوكسبحكمنهاتهاحتى.م.ق312فيسلوقىمؤسسها

وجهةمن-الأصةهذهملوكوأشهر..مق281فيالسابع

175منحكمالذي)بيفانسأنطيوكسهو-الههوديةالنظر

للقيامللعكالينالفر!ةهيأوالذىق.م.164الىق.م.

وبخا!ة،مظالمهعرةبببوذلكق.م.168فيثورتهم

انطيوكساصتولى..مق302وفي.أورشلبملطاله!كلندنهسه

-.مق223فيسوريةعلىملكاصارقدكانالذى-الكبو

ق.م.891عامفيصرريةإلىاليهوديةضمئم.أورشلبمعلى

الا!ندرموتبعدلأنه،لمصرتابعةاليهوديةكانتذلكوتبل

بطلبموسفام،امبراطور!نهوتقبمق.م،323فياكبر

فيلادلفيوسبطيموستولىوقد.مصرالىايهوديةبضمسوتير

الأسفارتربةعلىثجعالذيوهو.م.ق028فيمصرعرش

التيالسبعييةالترجمةظهرتوهكذا،اليونانبةاللغةإلىالعبر!ة

اكبرالاصكندرانتصار)ن.الميحيةلانشارالطريقيأت

قد.م.ق331فيأربلافي)كودومانرس(الالثداريوسعل

فيالاعريقأماقوحقق،الفارصيةالامبراطوريةعلىقضى

-الونجمانرس(ارتخستاحكماقدوقد.أماعلاليادة

465عن-المفدسالكنابفيالمذكورالفارصىالملكوهو

ق.م.424الىق.م.

لحط:يخماالفترةهذهأحداثأهم)مجازويمكن

الحدت(الىالقديم)منالوقائع

اثاليداريوسوارتغاءالأولارتثحتاموت

الصش

ملوكآخروهو،العرشالثالثدار!وسفارتقاه

فيالمقلوفيفيبأكا.يخلفا!برالاسبهصر

مقدونهةحكم

لأورشليما!برالاسكندرز!ارة

الفار!ةلالامبراطرر!ةوالأطاحةأريلامعركأ

أمبراطوريتهوانقاما!برالامحندرموت

مصرالىالمودكة!ضمسون!طال!وس

ويدا!ة،صور!ةعرشالأولصلونىار-!قاء

اللوضنعصر

مصرمجكمزودلفوسطلموس

البحخةايرنجةلىالحمللبداكةالنقلدىالنارغ

صربةعلكلكالبهوأندوكى

سرر!ةالىالوديةيضالكبوأنيوكى

،الرضروتتى)!نانىأنطوكى

للهيكلإضانىأنطوكىتدفى

المكالضوئورةم!اسمفاومة

المكا!ييرذااتصار

..مقالتارغ

42،

336

336

332

331

32!

312

283

025نحو

223

891

75؟

168

168

166

283



ميرةؤ

الحدكث(الىالقدبم)عنالوتاثع

اليادةوونايانوتولمييهوزاموت

النادةععانونولى!ونلأمانمتل

الكفةرثى!عبحعحان

حمحانيخلفمم!كانىرو!

الكهنةرنهى!بحالأولأرضويولى

كانوسألكدر

أورضلبمعلىينولميالروماديوبي

الحود!ةعلىوائاكبنأبخب!ير

أتجاقرعقنل

العركأروتفيالمكايينآخرأتهجونوس

علىمل!و!حأتيجونوس!تلهصودس

يةلصدا

روطعلامبراطوزابحأوغسطى

ا!كلبناءيدا!ة

لحملصتفيالمحيوعولادة

الكبوم!و!كطموت

ق.م.ريخ

143

2،1

135

63

47

43

37

نحوه

:ميرةؤ

الفعلمنترنيصة()أىمزموره5مفاهيكونقدعبرىاسم

)انظر،الحجم)!غرحنيوتد.(العربيةفي؟العبرية)فيزقز

أخ)ابيامينبنباكرأبناءأولاصموهوعر!ط(،محجمفيزيز

)7:8.

)زن!

زنابير:-زنبورأوؤنبار

القديم:المهدفيمراتثلاثالاالكلصةهذهتردولا

منوالحثيينوالكنطنيينالحويينخطردالزنابمرأمامكوهأرص

،(42:21يض،702؟تثأيضئاانظر،:2328)حز،أمامك

كنحانسكانلطردالعجيباللهتدخلالىاضاراتوكلها

كانإذاعماكثيرجدلوهناك.ضبهأماممنالأ!لبين

كلكن)ذ،للكلسةالحرفيبالمحنىحقيقيةزنابيربهاالمقصود

هاللةبكزةالجيوشأوالكانتهاجمأنالزنابكللأصراب

تتخدمأن!أو،مهاالفرارالىوتدفحهمالرعبفمخبب

المعنىعلىالصرءبمنىالآتةالأقوالتلقيوقدمجازئا.

الطو!قفيليحفظكوجهكامامملاكامرصلأنا)ها:المقصود

أرمل25(،23:0)حزأعددنه،الذيالمكانالىيكويجيء

وأعص،علهمتأقطالذ!الثحوبجمعوأزعجأمامكيبتي

482

زنجار

)خر...،الزنابرأمامكوأر!...مدير!أعداثكبغ

الله،و"هية2(،0)عد"الملاك،ببنفبالجمع.28(و23:27

هوالمقصودأنللبعضيدو،28()عدالزنايص،وه27()عد

أمامهمالأعداءوطردلعبهاللهعا!ةلوصفاهازىالمعنى

ذلكلتحقيق،لهمالمجاورةالأمجيرشباستخدامهوذلك

استخدامنجدإضحياءنبوةفيجاهماالىوبالرجوع.الهدف

في)و!كون:وأشورلمصرالحربيةللقراترمزاوالنحلالذباب

مصر،ترعأضىفيالذيللذباب!فرالربأناليرمذلك

.7:18()إشأشور،أرضفيالذىوللنحل

الأجنحةفواتمنالزنجور!ةالحاهدلةمنخرةوالزنجور

مستحمراتفيتيقاجتاعيةحشرةوهو،الخططةالقائه

الكروفيفل!طينفيالالاركثرةوهي.الأحجامنخلفة

الثيهبذنجهاتلعهالذىالجمفيحمهاوتنفث.البلادمن

منهالأصفربالخراتبالاخياتالزنبورويعيش.المحفنبابرة

أصحابيقومولذلك،خلا!اهافيدمرالنحلعلعلىأو

السومبوضعم!تممراضهاوتدصرالزنابيربمطاردةالنحلخلاكا

بالعسل.مخلوطةفيها

الحقلى:زنابق

تتعبلاتنموكيفالحفلزنابقأتآملرا:يسوعالربفال

كانمجد.كلفيسليمانولاإنهلكمأقولولكن،تنزلولا

اليوميوجدالذىالحقلعئبكانفإن.ماكواحدةيلبس

جذابالحرىأفلي!،هكذااللهيلبسهالتورفيغذا،علرح

.6:28-.3()تأ،الإيمانتليل!اأنميلبكم

لدليل،الحقلعبنفسهاهىالزنابقهذهأنحقيقة)ن

فيتنموكانتالتيالبر!ةالزهوربعضالىيثيرالربأنعلى

روجهأنأرادلقد.بينهنوعإلىويى،حولهمالحقول

تخطفوالي،الضيفةالاتاتبهذهاللهعايةالىأنظارهم

نكونبالحرىفكم،وألوانهاأضكالهاوتمددبجمالهاالأبصار

صورتهاعلىخلقهالذىبالإنساناللهعنا!ة

:ؤنجار

القدر.جدرانعلىيتكونالذىالنحاسصدأهرالزنجار

زنجارها،علاهاقدخاسمنبقدرأورضليممدكةالربيبه

وعدوقد.بهاتنجسترذائلمنيخهانغمتماعنبها!ة

وكورالتجاربنرانفيبادخاطانجاضهاشيطهرهاأنالرب

علىافارغةبوضعهازنحارهامنالنحاستدرتطهر!،المقة

زنجارها،و!نىفهاقذرها!ذوبويحرقنحاسهالهحمىالجمر

.24:6-13()حز



زنخ

زنخ:

العجلوزغ.رأئحتهتنرت،زغفهرزنخاالدهنرغ

ضاقت:زنخةوإبل.حلقي!أوغصمىعنرفعها،رأصه

فيهي)؟"زتخ"هيالعبر!ةفيوالكلمة.عطثابطونها

،مرةعرينالمبرىالمقدسالكتابفيوردتوتد.(العربية

أهويثعواحدةمرة""زغالىفاندكك(7لرجمةالعربيةإلىترجمت

،23و34:2،44:9)مزمرةعشرةأربعرفضأ5وإلى.(ه:8

،98،38801:11:،8841::01،47:1،77،7او:06

لالى.ا:6(.زك31،ة3مرالقا:4،اأخ28:92،أخأ

مرة"طرخ،والى.8:3(هوضع:2،7)مرافيمرتين،اكره

)مراقواحدةمرة"أبحد،لالى،1(92:9أخ)2وأحدة

نأ-سجحمما،6(:91))دقواحدةمرةإينتى!وإلى،(3:71

فاحتقدأنههو)8:ه(هوضعنجوةفيباالمقصودالمعنى

صفوض!ا.صارحتىالكريهةرائحته

:زتار

الرداءلتثبيتابطقةموضعفيالو!علىئدحزامالزنار

،93:ه27،92:5،و28:8خر)الظرالجح!دعلىالثوبأو

.3:24(إش8:7،لا

زنيم:

المعروفواللثيم،منمليسبقومالملحقوهو،الدعيالزنيم

العبريةالكلمةهذهنفىترجمتوقد.:6(9)ركوشرهبلؤمه

تؤديهالذىالمعنىوهو،23:2(أثزفى!"لابن"مامزرأ

.ا:8(2)عب)نغول،كلحة

لى:ز-زنا

الحضاراتئكنلمو،الرعيك!الجن!ىالاتمالهرالزنا

زوجةعاضرإذاإلا،للرجلبابةوجنهاصةتؤثمهالقديمةالوثنية

منالابعةفالوصية،ئمائامحظوروهو.نحطوقيأوآخررجل

،5:18(تث02:14،)خرتزن،الا:تقولالفرالوصايا

لزرعمضجحكصاحبكامرأةمعتجحل"لا:امحرربتحديد

18:.2(.الابها،فتتجى

الطرفين:لكلاالمرتالعقوبةركانت:الزناضوبة11(

يقلفاله،قرييهامرأةمعزقفإذا،امرأةمعرحلزفى"إذا

طريقةعلىالثريحةتنصلمو.ا(.0:2الا،والزانيةالزافي

يفولكاولكنها-،العقوبةهذهفيبالموتالحكمتنمد

أيامفيأنهييدوولكن.بالثقتتمكانت-اليهودالمعلمون

تنيذطرلمقةكافت،الأرضعلىبالحسديوعالربجودش

زنى-ناز

الىوالفرييونالكةتدمفحين.الرجمهىالموتعتوبة

الناموسفيوموسى5:لهقالرا،زنافيأم!كتامرأةكوع

المرأةتلكلحل،لكن،8:ء()رو،ترجمهذهثلأنأوصانا

ثلفيأنهعلىاباموسنصضد،لرجلمخطوبةعذراءكانت

،ثمعهااضطجعالذىوالرجلهىترجمالحالةهذه

كات،تزقالتيالجزوجةالمرأةحالةفيولكن.2(4و22:32

الحقربةتتيذلطريقةتحديددونولكن،وثرككهامىتقتل

الزايخةعقوبةكانالرجمأنحزقيالويذكر.2(ا22:أث

أخرىبخطةالزنايقرنفاأنهإلا،23:47(04،ا:6)حز

المحلمينتف!يرفيفلي!ثمومن،:38(61)حزالدمسفكهي

نفترضأنبالطبعويمكن.النبيقولمعيحارضماايود

بمرور-طرأمامعوأنه،الأزمنةبتضروالمادةالعرفاختلاف

إنانيةاكزصورةيقبرالثقكان،تاهلمن-الوقت

بالرجم.العقوبةتنفيذمن

المذنبونالأضخاصكان:بالحلىلباعاكمه)2(

في)أمكراتىهيواحدةحالةفيالموتل!قوبةيتعرضون

الود()المملمونالريونأثاروقد.8:4()يو،الفعلذات

الجريمة.علىمباشرضرعيدليلعلىالحصول!عوبةمألة

دليلبغير-زوجتهفيالزوججانبمنالثكمجردحالةوفي

-اا5:)عدالريعةمجكمتجبرالزوجة-كاتتثابتضرعي

منبوع-الخطثةعنللكث-الخضوععلى03(

وهو-!اللهاحكم:عل!يطلقونكانراماأو-ابحذيب

إناءفييوعحمقدشاماءوكان،المراللمنةماءالمرأةتشربأن

وبالماء،المقدسالمكنأرضفيالذىبالبارويمزج،خزفي

.كنابفيمحبهاثمالكاهنرددهاايىاللعناتلهمحيتالذى

النتائجإلىاضارةالمرأاللفةاماءاصمالماءهذاعلىيطلقوكان

إذا،أخرىجهةومن.مذنجةكاتتقىللرأةتحدثالتي

براءضها،علىديلأذلككان،المرأةعلاللعنةأعراضتظهرلم

هذاإنااثنا،وتقول.محلهافيتكنلمزوجهاغ!ةوأن

يوخاألغاهقد،)داتاأوبراءضهالإثباتالمرأةتجعذبالحكم

لمجيلهفيالرجالأنأساسعلى،م07عامبعدزكاىين

طهارتهم.فيالشكمستوىفوقيكونوا

هذهلأن5ضنعاءجريمةالزنا!تبر:لمحنعاءجريمة)3(

الأصاءوكان.ا(ا31:)أى،للقضاةي!رضأهموهي،رذيلة

فيوالناءالرجالداثظروسنهون،إصأنيلفيوالمعلحون

كرالحلاقاتالىأدىالذى،الأخلاقلانحلال،أجالهم

الترفلدواعىالحنانيطلقعدماأنهالطييومن.الرعية

اي!يبعنتنرفإفها،الكبرىالمدنفيوبخاصة،واللهر

قرىبابعلىيكحنالزافيكارالم!اءظلامففيوالإباحبة.

مأ24،1،31:92:ه)أىوجههعلىعتزاواضغا

صباهاأليفالتاركة"المرأةتفعلكانتوكذلك،ا-27(7:
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زنى-زنا

الملكاببينائانواجهوتد.2:17()أمأإلههاعهدواباصية

له:قاثلأ!دةروبنههالخىأورباامرأةيثثيمعبخطةداود

بمزمورداودبحدهاوترنم.ا:7(2)2!م،الرجلهو"أنت

الأنبياءأن)رياو!ذكر.اللهأمامفذللأنادئا51()مزالتوبة

)ارياأصحابهمبناءوزنوافقواقدأ!اعهفيالكذبة

.92:23(23:.ا،14،

الزناعلاناتالجنادالغانون!ابمت:ايأدبالقانون)!ا(

حالاتكلبلأئارفضئاهـفضالأدلىالقانونفإن،فحسبافابتة

في-ويزق،"زناتمنىوليما.والمرأةالرجلنيابجا!ة

جماباتفإن،الزواجلحهدخيانةأى-المقد!ةالأسفار

،والدعارةالزنابين-القانوفيالجانبمن-تميزالمهودالمطحين

الوصهةوتئصل.اكبدةبعباراتنجدةالدعارةتدينجث

والعبنالقلبويقبر.الدعارةحالاتكلتزن،الاالابمة

علىالخطةفكريقبركا.الفلط!ي()التلمودللخطةوسيلتين

عهذا5:أيوبو!ول.الخطيةكفعلالرمنالقلرنفى

وتول.31:ا()أىعذراء؟أفيأتطلعفكيفلمينىقطحت

،الأنياءأواتمرسلأنقضجتأفيتظنواالا:يوعالرب

يتفقبذلكوهو،5:17()تكمل،بللأنقضجتما

منالفصدموضخا،اليودكدوالدينيالأدرالتعليممع

قلأنهحمعغقد5:بقوله،الناموسمنالسابمةالوصية

امر%الىكظرمنكل)نلكمفأقولأناوأما.لاتزن.للقدماء

فملوكا.28(و5:27)تقلبهافيبهازقفقدي!ها

اضحدادعلىنرابمممنكسرعالربعخر،ا(ه؟4)هوهوثع

لذلك،خطةبلا!كرنوالمأنفهمهمأنهممع،المرأةلإدانة

)كلبحجر،أولأفلومها،خطيةبلامنكمكانمن5:لهمقال

)8:7.

المرأةهذهمنيوعالربموقفعنالبحضويتسانل

!،المرأةلىالحطيةتجاهللموهو.أ(ا-ا8:)برالحاطكة

اضهموها،الذيىوريدكان!رجئابالموتعيايحكملمأنه

والطهارة،والفر!ونالكةفيالكذبوبخفيه"الحقولكن

أعرهاأله!.(رايتج.س.!ول)؟فيا،الثهوةأدانتفيه

.أبفئا،تخطخيولاااذهبي:قاءللأ

ذلكيكنلمو،القديمالحهدفيضائغاالزوجاتنعددوكان

:يوعالربقالإذ،كهفبنىالجديدالعهدأما.زقيعد

!تركهذاأجلشوقال.وأنثىزكزاخلقهماالبدءمن5الله)ن

.واحذاجذاالاثنانوككرنباصأ-سهولجتصقوأ!أباهالرجل

أ!ئاانظر:4-6-91)تواحدأجسدبلأثنبنبحدبا)ذ

.12(و3:2افي:4-4،6ان!

الحصورفيالزنااتئرفقد،الواضحةالوصا!اكلورغم

عندالبعلعبادةمنجزءاالدعارةممارسةفكانت،افتلفة
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زاية

يمارصعاهراتالرننةالمعابدمنالكئوفيوكان،الكنحانينن

الأدفىالاغلالضيرععلدلائلترجد!المغدس،511البغاء

،1ا-2069أم24،1:31،9:هأ!وب)انظرالقدبمالعهدفي

شاهلغاالانحلالهناكانبل1(ا-23.4:اريا7:ه-22،

،1811:لو8:38،مرتى)انظرالجديدالحهدزمنفيأيضا

ا:4...ا!(.3عبه:91،كل6:9،اكو

وجد"لأنهعبارةكانتلما:للطلاقكأماسالزلا)5(

غص24:ا()ث،طلاقمحابلهاوكبشيءعبفيها

اخنلافاالبود()معلميالريينببنالرأىاخنلففقد،عددة

مدرصةكانتيخنا،للمرأةالرجلطلاقأصابحرلكيزا

ثىمدرسةكانت،الأسبابلأتغهضرغاالطلاقتيح"هيل،

تمائا!وعالربقالهساوهوفقطالزناعلةعلالطلاقتقصر

لاالرييرنكانالأدلةالوجهةومن.ا:9(5:329،)ت

العلاقةاسشراريجحلالذىالوحيدللببالاالطلاقيحبنون

متحيلأ.-الأدييةالناحيةمن-وزوجتهالرجللين

،المقدسالكتاب!تخدم:امازيالاشخدام)6(

عنوالامخرافالأوثانعبالةعلىللدلالةمجاز!ا)الزنا،،بحهد!

،21-2:3هو،34و32:72حز،9و38:ار!يا)انظرالحق

بئعبهاللهعلاقةأنأس!سعلىوذلك:4(4يع:93،ا2ت

هوشع27،و2:23:14،"رميابزوجتهالزوجبحلاقةئثة

-الزواجأنكا.9(و91:22،و:918رؤ39،2:ور8،9:

جيلأرمزايمتبر-محةورابطةثركاعهذاكضمنالذي

.2-27(5:ه)أفبكيةالمحلعلاقة

زانحلأ:

علاتاتتممارسايىالمراةعلىللدلالةالكلمةهذهتشخدم

كا.قزوجةكصرأومتزوجةكانتصاء،شرعيةغ!جنسية

علىكلماتمنضابهاوما-القديمالمهدفي-تطلقكانت

ننهاضبماييأو،الأرثانممابدفيللدعارةالمكرصةالمرأة

ثلوجدتوقد،مادىكسبأجلمنوالفجورالضقلحياة

ذلكنيبما،القديمةالعوبحلىبينالناءمنالفئةهذه

هو،العصورأقدمفذالئةهذهوجودعلىوالدليل.)سرائيل

.38(أنكئامارفحلتهما

والجنيةالاجماعيةللظروفنتيجةالفئةهذهظهرتوقد

الأجيةالتأثراتتدفقتأنوبعد.مكانصالىاتدتالتى

،الحزىأعماقيلىالفئةهذهامخدرت،صليصانأيامفيالمفدة

))شالثهوانةالحلحةالزوافيأغافيالىالأنبياءأشارحتى

ثجهاحتىفيهابرعنالتيالإكواءقونوالى،23:16(

3:؟،)رميا1،:236اش64،2:701،9،2:23:)أنمالأنياء

الأموالوكانت.1(:237تثأيفئاانظر،2ه:61حز:7،ء



زانهة

والغافلونالضحفاءوكان.الزواقمنالئةهذ.نساءعلئغدق

التقىالأدياهماماتأعظممنصارحتى،بحبائلهنيؤخنرر

القس"تقتصاييالرروةالمرأةمنابنهيحذرأن،اسرائيلفي

امرأةأنهاالزا!ةعنالحكيمتمبرومن26(و6:42)أمالكربمة،

ومن.(ه7:)أمكرءية،)اصأةأو23:27()أمأجبية

أفئاانظر6:28-)أم،الأجنبيةلان)ملقعنالتحذووات

الأيامتلكفيأنهنستترأنيمكن:2(01عزا-3،:11امل

،الفرلماتالأجنبياتمنأساصاتتكونالطقةتلككانت

إصى!ائبل.خارخصشاالفادطت

لا5:الخطةالىابنتهيدفعألىأ!--،!ء!محظوزاوكان

أنهامحدولكن.أ:92(9الاللزر!بتعرين!هاانجكتدف!

ئاعارحادثةإلىح!!)ارإت-؟،و-الطرذلاثراخبفيحرةكانت

زفىابميدضا!!لابأثجمضي"ا!امرسصكات.38(تلثفي

لآ.2ة23أتثالربةجماتفي

الظروفضوءؤإليهناتظرشىتامةأشدلوداالأصويأخد

ضد،الأمربهذايختصفيماقديئايةصو)فيثاعتالتياثنة

كافتفثد،اجتماعيخطرأومثكلةمجردمناممرالزانيةكانت

وأضدأئزاأبحدكانتفيلكوهى،(مقدسة)أى،قدلة5تحتبر

كاناذ،"ي!وه،ديانةلقاء!هددابظامذلككانضد،خطرا

.الإنانفياياسليةوالأعضاءالطيعةقوىورتهالنظامهذا

وشحا"لرفاجرةبطقوسأوئانهميعبدونالنظامذلكأ-باعوكان

قدية،5بأغاتوصفالمعبدليالداعرةالزانجةوكانت.خيعة

الرجالانحد!وهكذا.للممبدالكهنوتةالهيثةفيوعضو

المعابدوتحولت،آلهتهمعادةلطالدعارةممارصةالىوالناء

في!رددالخط!الؤالهذاوظل.للدعار-موايضرالىالوثية

وئصحالعبادةهذهمثلنقومهلوهو-مالوقت-اصائيل

ومن.قبلمنايونانوفيبابلفيحدثكا،)صأئيلفيبها

بينمجالألهاوجدتالدئةالهواتاستثارةأنالمؤص

حيةصوزاالأنبياءوطي.1(:43هو:2،7)عالييينالإصر

الربوعبادة،وعثتاروتالبحلعبادةبينالجععنواضحة

المحيةالمقادستحويلاليهوصلالذىالمدىيذكرون!،"يهره،

الفجورقمةباعتارهبذلكفنددوا.الضادمنالصورهذهال

علىويهرضافاطآصاأخذوتد.اللهدنمرنةكشجلبالذى

المقيتةوالرجاطتالفسادهذامئلمنالبلادطهراأنعاتقهما

بخفيالثر!ةوأوصت.22:46(12،:ا41،24:5امل)

إلىالدنةالمكابادخالحظرت؟،والمأبونينالزوالط

منمأبونيكنولا،اسرائلبئتمنزانيةتكنلا5:ايكل

الرببيتالىكلبثمنولازانهةأجرةتدخللا.)صائيلينى

)تثالهكأالربلدىرجسكلهمالأضهمامانذرعندالهك

لهبخخذأنالكاصعلىالربةحظرت!.18(او23:7

:21الايأخذوا،لامدنحةأوزانيةامرأة5:الزوافيمنزوجة

زهور

ااذا:تزلطالتيالكاهنابنةتحرقأنالريعةأمرت؟،7(

الا،تحرقبابار.أباهادنستفقدبالزقكاهنانجةتدنت

)21:9.

،ودعارةزلىباعتبارهالروحىبالارتدادالألاءنددوقد

عنبخأى-ماحدالى-أ"يهوهالربعادةأصبحتوقد

الربتأدبطركقعنوذلك،بهايحدقكانالذكيالخطرهذا

السبى.فيللعبالمارم

بالمسيحيينغطمشاجهةأخطاركانتالجد!دالعهدأزفةوفي

ور92،و02ا:5)أعالصغرىوأجااليونانبلادفيوبنهاص!ة

الآراءكانتفقد،5:91(غل6:9،اكوا:24-.3،

فيهعاشالذىالجبلفيضا"دعةالجةالملاقاتعنايببة

العارضة)شارأتهمنواضحوهذا،بالجسدالمحيسوعالرب

بالطلاقالمتملقةالأصئلةعلىرذاالخاصتمليمهجابالى

لكلامرأتهيطقأنللرجليحلأهل:الؤالفيونجد.والزنا

بينجدلمنيخوركانماعلىدليلأا:3(9)مت؟،سبب

،الموضوعحذورالىرجع!سرعالربولكن،الهردالمحلمين

زفىفقدلبثههاامرأةإلىينظرمنكل))ذ:الحاممةبعبارته

علىيسوعالربعبارةتقتصرولا.5:28()مت،قلبهفيبها

ت"ليالراردللتعبوالمامةفالمة،الجزوجةالمرأةحاك

بعدالخطةعلمقمورةالمبارةهذهأكفكرةتلني5:28،

الربفحلهمانذكرأنيفوتناولا.متزوجةامرأةمع،الزواج

أنقذهاوكيف،زنا،في)أمصكتايىالخاطئةالمرأةمعيوع

ت)والفداءالنعمةدائرةالىبهاليألى،الفر!يينبراثنمن

تعاملهفيالرحمةناحيةالدوامعلىينحركانفهو32(و2131:

الأصحاحفيالرائعةالقصةتلكفينرى؟الحالاتهذهمثلمع

.1(1ت7:853)يو-سحناإنجيلمنالاعن

)زهـلأ

:هورذ

قصلففي.الزهورعلىللدلالةعبريةكلماتعدةتوجد

الزهورمنشدسبةبحلةفلسطبنأرضصظمنكس!يالربغ

أزهرالتعبرثوةوتبدو.1(22:)نشوالألرانالأضكالمختلفة

مز14:2،)أيوبالإنانزوالصرعةعلىالدلالةفي،الحقل

صاهالذيالأمروهو،ا(.اةح0،4:6اشا:ها،30

الحلةهذهتلبثلاحيث،بوضوح،فلسطينمثلأرضسكان

إلىوتحولوتجفتذبلحتىقيلةأطلغالزهورمنالرإئعة

رمادافتتحوليالاريحرقونها،ثكلولالهالرنلايابسةأوراق

كانتأنبعدمشققةجرداءأرضعنوتكثف،الر!احتذروه
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زواج

تثملكانت،العروسوالدمنللزوجأوللزوجةهدية-.

في6او24:95تك)انظرواليدالجوارىمنعدذا

منفطعةأو،(ليئةحالة92؟24.صفي،رفقةحالة

9:16امل،عكةحالةفي؟أا:ه)تضالأرض

ذلكغيرأو،طي!ان(تزوجهاالتىفرعونابنةحالةفي

الهدا!ا.من

الحلىمنعادةنتكونوكانتللعروسالعربىهدابا4-

.24:53()تكلرضة)براهيمعدقدمهاكالتيواثياب

الثفهية،للعقودالمقدسالكابفيأمثلةبعضوترجد

92:18(،)تكسنواتصبعلابانبخدمةيعقوبكتحهد

ا34:ا،نكيطلبونمادينة)خرةيمطيبأنضكيموتمهد

.12(و

الزواجمراصم)جراعاتأهمكان:الزفاف3مرا)ب(

لمأنهملاحظةمع،الزوجيةالرابطةبانمقادالحكالإقرارهو

اباية:الحطراتكلأباعالمحتممنيكن

أحيائا--سالعرونتفكا:والمريسالمروس!!-ا

،1(.61:)اشوحتا،14(و45:13)صمطرزةئيائاتلبس

كان!.(742:56يكقغابرو،(2:23ريا)إنطقةو

مجازكةإساراتنجدكا.ا(.61:))كأبعمامةكز!نالصيى

ؤر5:27،)أفالميحعروسللكنشةاليضاءالثيابالى

.21:2(ا:9،8

المزمورقنقرأ5:وصديقاتهاالعروسجواري-2

عذارىإثرها"فيبأنالملكةالروسعنوالأربعينالحاص

صاحباتعروسلكلكانأنهولابد.1(45:4)مزصاحباتها"

أ!ضئاللعريسكانأنهبدلا!.عرحماموكبفيبهامجطن

)رئىولعل.3:92(يو،11:ا4قض)انظرورفقاءأصدقاء

.9(و2:8)روالرفاقهؤلاءأحدكان6اككأ

ثكان،المساءفيعادة!غالزنافكان:الموكب-3

بهمتحف،الروسييتالىموكبفيرفاتهمع!الرس

ل،أحيائاهناكالصئاءويةتمدوكانت.واثاعلالضحوع

،14(قض92:22،)تكذلكتحمالروفبحضكات

كانا-13(25:)متالمذارىالحثرثلفيأنهوالأرجح

منكانلان،الحثاءلويةالروسشزلالىك!الصص

يتالىعروسهيصطحبذاهئاكاقالرصأنأيضئاامتمل

22:ا-تا،اوه45:4مز)انظرالويةتتامحيثأء

.ملكئا(زواخاالحالتينهلأدينفيالزواجوكان1،،

والموصيقىالغناءنغماتعلى!أجائاالموكبوكان

.25:7(أتالمصاححوأنرار7:34("رمهاوالرتص
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اجزو

ت)الحريسبيتفيعادةتقاموكانت:العرس-و!ة4

25:،22:13)تكائاالليلرفي،2:9(يرأ،ا-.22:

وكان.والأ!دقاءالأقرباءمنكئيرونمجصرهاوكان.6(

.1(.و2:9)يوأصدفائهأحدأوالرب!عنوكيلبرأ!ا

الضيوفوكان.22:7()تإهانةبقبرالدعوةرفضوكان

وكان.12(أوا22:)تالرسثياب!رتلرنالمدعوون

فيالو!ةتقامأن-القولمبق!-الظروفبعضفييمكن

معالمحاجماعو!مى.92:22()تكالعروسبيت

)رؤ،الخروفعرساعاء-مجازئا-الماءفيقديه

نأمرتينالقديمالحهدفيجاء:العر،سدنطة-5

،:8(ا6حز3:9،)راعوثعروسهعلىذيلهب!طالعري!

)سلر!"ج.ويقول.حما!تهفيوضعهاإلى!!ثارةذلكفيولعل

عروسهالعريىكطىالبدويةالقبائلبمضفيإيهأ!3)!حا

.صواى،أحدكطيكلنالآن،منذ:لهاقائلأبعباءة

الصوسينوالأصدقاءالوالدونوي!ارك:البركة-6

1(.4:1راعوث24،06:)تكوفلاحخبركللهماوتنون

كليقطعأن،الديخيةالاجراءاتمنوكان:العهد-7

بعضفيذلكنلمح؟والأمانةبالوفاءعهذاالعروصينمن

؟2ملاخىا:6،8حز2:17،)أمالقديمالحهدفيالأقوال

)أخذواأنهم)الأبوكريفى(طوياصفردجاءبل.14(

.7:16()طوبيا،الزواجعقديخههاوكبوا!حيفة

خاصةغرفةئعدكانت:العريسنحدعأوالحبلة-8

يوئل،:ها9)عز"حجلةأأواحفة،تسمىللعروص

فيوالعروسالعريستحهايحتمىخبمةأصلأوكانت،:16(2

.الزفافحفل1هتاء

،الحجرةهذةإلىالعروصانيزفكان:اعام-9

.92:23(أتكيزفوضهماالذبنهمالوالدونكانماوكثيرا

قي:العبرلمةاللغةفيذلكعنكبر!أو،صغايجتمعاأنوتجل

اللهالىصلاةهـفعانالعروسانكانعروده،العريس"يعرفأن

.(84:طولما)انظر

ملطخنديلأوقميصيعرضكان:الغذزةعلامة-01

2(،اا-:223)ثعذراءكانتالعروسأنعلىعلامةبالدم

.الآنحتىالبلدانبعضفيعاريةالمادةهنهزالتوعا

أصبوكايمتدبالعريسالاحتفالكان:الاضالاتا!-ا

أعبوعينلمدهوأحيائا،ويئة(يعقربحالةني92:27)تك

هذهيتخللوكان.وطرة(طويا8؟23-طويا)انظر

78:،54)مزالرسييةالآلاتعلىوالعزفالنناءالاحتفالات

.اء1(:2ا4)قضوالألنازبالأحاجيرالتية،63(



اجزو

:امرمالزواج:لا!ا

ضرمنعشرالثامنالأصحاحفيثروخاذلكونجد

والنهية21(أ-02:7)اللاويينفطبإجمازنجده!،اللاوت

فيادافيالزواجعل!طبقدلكأنونرى.02-23()27

منالزواجباضثاء،مرتهابمدأوالأولىالزوجةوجودحالة

اخاعلىامرأةتأخذالا:صريمالأمرلأن،الزوجةأخت

قيوجأنيستطيعأنهضئايحنيوهذا،:18(أ8الا6للضر

الزوجة.تريتتىالزوجةبأخت

؟.2(ا02:،لكالثيفةغ!أختهإبراهيمنزوجوقد

وقد.3(2-.7:921لكواحدوتفياخينيحقوبتزوج

.الحالاتهذهثلمخريمعلىالربحةتصأنتجلذلكحدث

كانا(5:اكو)كورنثوسفيحدثماأنالبضوطى

تكونأناحتى:يقولالنصأنحيثولكن،الأبوفاةبعد

كانتأفهافالأرجح،أديه،("أرملة)ولىأيه،امرأةللإنان

الابة.اثايخةالزوجةمعمروعةغرعلاتة

ايولي:الأخبزوجةالزواجثريعة:رابغا

واحدوماتمغاإخرةسكناإذاأنهعلىالريمةوتص

رجلالخارجالاقيامرأةتصرفلاابنلهولىنهم

ويقومزوجةلقهويتخذهاعلهايدخلىالزوجأخو.أصبهي

أيخه3بايقومتلدهالذىوالبكر.الزؤجأخىبواجبلها

وواضح.6(25:هو،ثإصرائيل،مناحمهيمحىللااقي

أونان!اقصةفيهذاحدثفقد.للمثريعةصابقةقديمةعادةأفها

ولكنه،موتهبعد"عير"أخيهامرأةعلىدخلالذى،يهوذابن

فقبح5،مهايلدأنثألم،لهيكونلنالنلأنعلمإذ

.1(38:6-.7لكأ!ئا"فأماته،فعلهماالربعيىفي

.الأصةتنظيمبموضرعلهعلاقةلاأمروهذا

،الأقرباءعلىترىكانتالحادةأنراعوثضرمنونرى

-الأقربالولمطرفضعدمافإنه،فغطالزوجأخىعلىولي!

يوعزالىاتقل،الراجببهذاترمأن-احمهيذكرلاالذى

وليىراعوثمنتزوجبوعزأننجد!.راعوثمنفتزوج

فيتقدتتدكانتنحميلأنحدثذلكولعل،نعحيمن

إتههابئاراجمرثولدتولما.الإنجابعلىقادرةتعدلموالأيام

.:17(4)راعرثبممى،ابنولدقدقائلاتاسئاالجارات

لدر!،بناتولادةحالةفيتطبقالريعةهذ.تكنلمو

البعضكانوان.ا(أ-ا27:)عدصلفحادبخاتحالةمن

ماتتقدكانتصلفحادزوجةأنلابدبأله،ذلكعلىرردون

القريبالولمطأوالزو!أخاأنأو،ذكرلهاكلدلماذ،قبله

حتىتجبلمأنهاأو،شاختقدلأنهاكافتمهاالزواجرفض

النربب.الرليأوالزوجأخوتزوجهاأنبعد

جازو

ا:8،16الاالأخبامرأةالزواجعنالريمةضتوقد

الأخزوجةمنالزواجضرقينيجاءماضوءود.2(أ0:2

نألايتفح1(،25:ه-.)ثنسلأ!قبأندونالجوفي

قدالأخكانوا)نحتىالأخبزوجةالرواجعنتشالريحة

هرودسالملكالمعمدانروحناوبخوقد.حياتهفيطلقها

علزالماأخوهكانليما،أخيهزوجةهكلودكامنلزواجه

.4(و:413)متالحياةقبد

الشر!ةهذهحالاتمنغري!ةحالةالصدوقيونافترضوقد

ت)القيامةموضوععلىاعتراضئا!وعللربوقدموها

)22:23-33.

:لطلاقا:خاما

منمو!)ان:يوعالربيقول:القديمالعهدلي"(

الدءمنولكن.ناء3تطلقواأنلكمأذنتلوبكمقساوةأجل

ئوصرولمموصىأنهذاومعنى.91؟8()تهكذا،يكنلم

أل!ضحمفهرئايعطيوهذا.جاريةعادةنظمولكنه،بالطلاق

الحددبدايةفيأإذا!مكلمة،ا-4()24:التثنيةسفرفيجاءلما

حتىتمتدالتثنيةسفرمنوالعشرينالرابعالأصحاحمنالأول

فحلأ،مرجرذاكانالطلاقأننحرفذاكومن،افاكالعدد

حرةتصبحكانتالىللزوجةئعطىمحابفييكتبكانوأنه

.أخرىمرةللىواخ

غامضة:عبارةفيبلبوضوحالطلاقأصبابفاتذكرولا

النىالعبارةنفسوهي،ا(24:)تث!ثىء،عيبفيها"وجد

الكابفيتشخدمشلا،1(23:4،نثصىء،"قذرترجم

"كمى"مدرصةترحمتوقد.الموضعينهذينغيرفيالمقدس

ترسعترلكنفقط،الزوحة"ا!محانةدلك(المسيحىالعصر)قبل

رصىياللأضرءلأكيشاملأدلكفجعلت،اهيل"مدرصة

ضروطيقررلاموسىأنندركأنعليناولكن.الزوج

فعلأ.آفاكأمرتبلهولكنه.الطلاق

زوجاتهم)ذا1():الطلاقفهماكتغحالتانفاكوكافت

)ذا(2).(1ا-223:9أثكاذئاالزواجقبلبالحيانةزوجته

قزوجهاأنع!فكان،غطوبةغيرفتاةمعرجلاضطجع

.22:28(أث،أ!امهصطلقهاأنيقدراولأ

طلقأنعلعزراأصرأنالشيمنالعردةبعدوحدث

نحياأيضتاوانظر،01!،)عزراالأجنياتنساءهمالكهنةبنو

طلقواتدالبضأنملاخىنبوةزونقرأ.ا:23-.3(3

)ملاخىوثياتأىكريبالهبناتليتزوجواايهودياتناءهم

.(؟ا-6.:2

في!وعالربأتوالتارنااذا:الجد!دالعهدلي)ب(

مرض91:3-5:32،12،)تالأولالثلاثةالأناجعل
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زوجهت

الزواجثمالطلاقيصفأنهنجدا:18(6لوأ:12-2،.

الزنايجعلمتىانجيلزذلكعنحدئهول.زنابأنهبعده

إنجلفيتذكرلاالحبارةهذ.ولكن،للطلاقالوجدةالعلة

يهردىثمةكنلمأنههرذلكنيالبولعل،ولونامرف!

كافيةعلةصكلالزفاأنفيدكرونافيولارومافيولا

أمزاباعتارهاولوقامرقسالبضصانتكرهالمولذلك،للطلاق

رويةالىرصالتهفيبول!لالرصثرلم!.معروئا

الرومافيوالقانوناليهرديةالثر!عةلأن،الطلاقإلىا-3()7:

ذلك.ينررانكانا

فيقول،المسيحلكلماتتفسيراتبضعةظهرتوثد

الذى،الزواجقبلالعروسرناإلىيوناالزناأنابعض

ن)آخرونويقول.بعروسهالدخرلعدالزوجاكثثفه

منالروسلأنباطلأكانزواجهمااناكفاقدالزوجين

كلماتانالكاثؤيكوبفول.حدوثهيستبعدماوهو،امارم

ولكن.أخرىمرةالزواجويىالانفصالتقرريوعالرب

الربكلماتفيأخرىمرةالزواجفكرةاصتبادالصعبمن

مرةالزواجدونالانفصالعادةليهودتكنار.:9(91)ت

.أخرى

زوجهاامرأةطلقتواان:المبارةصحةفيالبمضويثمكك

الزوجةأنأساسعلى،(01:21أمرض،تزفيحربآوتزوجت

كانتالههوديةالمرأةزوجها،ولكىنطلبقتملكتكنلمالهودية

وكانت،لهاالزوجمعاملةل!وءللصحكصةالأمررفعحقتملك

الناحيةومن.بالطلاقللز،جةالحكمإصدارتملكالمحكمة

اليونافيالقانونانأي!ئافكرهفيكان!وعالربلعل،الأخرى

زوجها.تطبقفيالحقفهحاللزوجةوكان،والرومافي

جاءمابأن،والكاثوليكالروتتنتبينقوىرأىوفاك

نجدوهناك.للطلاقآخرأصاصئا!كلا-16،.7:أكوفي

،الأرضعلىوهويسوعالربقررهأنسبقمايذكرالرسول

موقئالأنجد!ذاشيئا-القدسالروحبإرضاد-ضيفثم

كان،الوثنيينالزوجينأحدتجددفعندما.يأقدجديذا

أصر)ذاولكن،الآخريهجرالاتجددالذيالطرفعلىيجب

الأختأوالمؤمنالأخيكونفلا،الانفصالعلىالآخرهذا

!نيولا(،721:أكو)،الأحوالهذهثلفياستعبذاالمؤمنة

نألابدبل،فحبللانفصالأحرازا!صبحانأغماذلك

.أخرىمرةمنهماصليتزوجأحرازا!بحانأكماأيضثايعني

حعت:زو

منيثعىانجىأحدوهو.امتكبرأمعناهلعل،عبرىاسم

.2(4:0أخا)يهوذاسبط
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فازو

:نيوشوز

الشعوبمنشحبوهم،القوكة،"الأممفاهعبرىاسم

في!كنرنوكانوا.1:ه(،)تككدرلحومرهزمهاالتي

أناالقربنةمنيدوولكن،بالضبطمكاكابطمولا،"هام"

خمةبعدعلىهام،"تلهيولعلها،الأردنضرقيفيكانت

عصرىالأطلالهاترجعإذ،أربدمنالغرفىالجنوبالىأميال

كانوااليهودأنتمرانمخطرطاتمنو!دو.والحدكدالبرونز

.2:.2(أتثالزمزمنوبينليممجممون

زوفا:

،21:22)خرالتديمالمهدفيمراتتع"الزوفا"ذكرت

،51:7(مز،:413امل،18و:916عد،94و6و41:4لا

)ناءوكان5:!وحنا)بخيلفيفنقرأ،الجديدالحهدفيومرتين

علىووضحوهاالخلمناسفجةفحلأوا،خلأمملراموضوغا

الرصولزويقرل.ا؟92(9)كوفصه،الىوقدموهازوفا

الثمبجميعكلممابمدموصىالأن:المبرانيينإلىالرصالة

ماءمعواييرسالعجرلدمأخذ،اباصوسبحبوصيةبكل

الحمب،وجغنفهالكتابورث!وزوفاقرمزئاو!وفا

..2(او9:9)عب...،العهددمهوهذا:تاثلأ

واكسوهازوفاباقةخنوا5:قائلأموصىأمرقدالربوكان

بالدموالقائتينالحلياالقةومواالطتفيالذىالدمفي

الفصح.أساسهذاوكان،:22(ا2)حز"الطستفيالذى

بالزوفا"اطهرفي:والخسينالحادىالمزصردوالإشارة

"بدونلأنهالحملدمرشالى،ضوحبكلت!ثر51:7()مز

.9:22()عب،مغفرةتحصللادمضك

عن"تكلمإنهتول،!يحانلحكمةالكتابوصفوني

الحائط،فيالنابتالزوفااللبنانفيالذىالأرزمنالأضجار

نجاتهوهـلالزوما،المقصودأننامنوواضح.:33(4امل)

الحوائط.أحجاربينينموأنيتطيعصنر

خحبالكاهنايأخذأنمجبكانالحمراءالبقرةضريعةوفي

)عد،البقرةحريقو!فيو!طرحهنوقرمراوزوفاأرز

،قر!زىنسيجمنتطعةبلدمالزوفاعلىيوضعلمو.:6(أ9

.الدمالىواضحةإضارةذلكوفي

نأيجب،بالزوفاالمقصوداببات31الىمصلولكي

أنه؟فنجد،الكابفياليهسنصاراتوردماكلنفحص

أطرا!ا.تنفقأنيمكنضجرةيكرنأنيج!)1(

بسهرلة.الساثلبهايحلقأن)2(

الحائط.أحجاربينب!هرلةتنسوأنيمكن)3(

ما.!مادعطرةرائحةلهاتكونأن)4(



انزو

."مطفرة،تكونان)5(

ليليون!الإصراسنخدمهاحيث،قصرفيتنموأن)6(

مصر.منخروجهمنجلالدمرثى

البقرةحر!قفياستخدموهاحثالبر!ةفيتنموأن71(

.عاميعدعائاالنصحطنوسوز،الحراء

إعرأمل.فيأ!ضئاتنموأن)8(

جهاوتصد،محددةغ!الكلحةأن،كلهذلكمنوي!لو

الذىالنباتجهةومن.الحثائشأواباتاتمنأنواعبضعة

"الرجام،نباتالىالإضارةأنفئظن،بكلرةسرفيينمو

كلحنافيأيضئاالمفصودهوولعله،الريخمة(الذرةمن)نوع

)انظرتالغصةصثهطئالبباتأنحيثا:9،92

.ا:36(5صض27:48،

الىالإضارةتكونأنفيمكنالحالط،فيالنابتالزوفا5أما

!يناءفيبكلرةيوجدوهو،صنلنباتات(يشبهما)أواالصعترا

باقةاسنخدامالإمكانفيوكان،أورضليمفيالحرأئطعلىوينمو

بالحل،المملوعةالاضنجةعيها!وضعالنباتهذاأطرافمن

الصيب.علىمملقوهو!سوعالربفمإلىتصةعلىوترفع

خروفدملرشالمتدسالكابفيالزوفااضخدمتوتد

،9:91(عب)انظرالمهددمولرش:22(ا2)خرالفصح

المصابالمنزلوتطهر،6(وا:44الاالأبرصتطهكلوفي

)عدالحمراءالبقرةمعوللحر!ق،:94-52(ا4الابالبرص

الحادىالمزمورفيالمطهرمفعولهاالىويشار.ا:6-2(9

.51:7()مزوالحمسين

:نزوا

3صاناهتيولنغ،"لوليمالحلمياحمهعشبينبات

التفرىويتحذر،القمحنباتبينمحيزاوينمو)!د!4!للا!+

11111اأاافىلأأاا111

الزواننبات

زي!شا

البسومنلهسولذلك،البدا!ةفيالقمحنبلاماتويينعنه

،البلالاتنضجتعنىولكن،الفمحو!منالزواناخلاع

الحصادعد!ه!االفصلدسهلوعندئذ،راضخاالفرق!مو

قداو،للناروالقائهجمعهفيوالأولادالنساء!تفلجث

لاحتو6للاسانا!سمميسشوئد.لليعورطعائا!سنخدم

الامة.الفطر!اتلعضعلىكابا

-ا:324)متاللهأولادوسطلللأضراررمزوالزوان

)متاابب!،هوزرعهالذكطوالعموالشركل،بخر5!و.3(.

31:36-43).

اوكا:ز

وتضمفهضلحينبينتجمعلأخاركنههىالبناءمنالزاوكة

الئر!عةوكانت6أطرافهأوأركانهأىالحقلوزواكا.ناحيتين

حتلكزوا،تكمللاأرضكمحصحدتحصدرناعدماتأمر

.1(.وا:99الاهتتركهوالفريبللسكبنالحصاد...في

الأرضوزواكا1205(و7:8)أمناصيةهىال!ثارعوزاوية

الأرضأطرافهي2:8(7،10:رؤ7:2،)حز،الأربع

،موآبوزاويةا05الأربعالجهاتمنأجز!لهاجمعأوالأربعة

.موآبتخمهى4(48:ه"رميا

الزاويةتباب-الزاوية

الممارف)دائرةمنالثافيالمجلدلي"باب،مادةالىارجع

.الكايية،

لزاوية:احجر-لزاوةا

الممارفادائرةمنالالثالمجلدفي"حجرامادةالىارجع

.ايةلكاا

)ؤى!

زيت:

علىللدلالةغالاالمقدسالكتابفيزكتكلمةتستخدم

)أصترالمر،"ز!تثلذلكغوذكراذاالاالز!تون،"زكت

عيه:اطمولطر!قة:أولأ

-المصوراقدممنذ-،غالزيونزتعلىالحصولكان

وتكاد.أخرىوصوائلالزيتفهافيخرج،الزيتونثماربعصر
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زيت

الآنحنىتستخدممازالتاييالوساثلتطايقالكتايةالشواهد

التنقبأعمالعنهاكفتالنىوالمعاصر.وفلضطينصور!ةفي

محاصعرفيالآنيجرىفما.ذلكتثبت،جازرمئلمواقعفي

صورةيمطينا،وفلطينصريةفياستخلاصهوطرقالزيت

)ص!ليلأ،مفيالغابرةالحصورفياستخلاصهلطرقحقيقية

قد!ئا.

وذلكجيذا،كضجحتىالزيتونثمارتتركفكانت

يمكبئأنهرغم،الز!تمنممكنةكمبةأكبرعلىللحصول

تنضجوعندما.الحضراءالمارمنالزيتبحضاصتخلاص

الستوروفيالماروتبدأ.الأعراللوناللونهانحولالمرة

بحدفيجمعالرئييالمحصولأما،شتمبرضهرفيالئجرةمن

نرذبر.فيالمبكرالمطرنزول

،الرياحبفحلأوذاكامنلاضقطاييالزيتونوثمار

ث)لإضاطهاطويلةأعمدةبواسطةالثجرمنيخبطرنها

اباءتحملهاسلالفيالأرضظوقمنالثماروتجمع.2(.:42

الزيت.مماصرالىأوالمنازلالىالحمكلعلىأوالرؤوسعلى

المعاصرالىمايحملأما.للأكللايحنفظالمنازلإلىيحملوما

تكوالىيؤديالذىالاخمارفي!دأحتىاكوامفيفيوضع

وعدما.اكبرالزيتمنكميةاستخلاصفيهلالزيتخلايا

بندرماوهو،ا(ه6:)ميخابالأفدامتداس،لينةالئمرةتصبح

اكعسفتوتد.بايدتدارطاحونةفييسحقأو.الآنحلرثه

كان!.جازرفيزيتمعصرةبجانبالطاحونةهذهضل

كلمنوالهدف.خبيةومدقاتالخشبمنهاونيستخدم

يخرجحتى،صليةابواةوتركالث!رةسحقهوالطرقهذه

.2(27:.)خرنقئاالزيت

الآناستخدامهاالشائعالطاحونةاستخدامتاريخوهـجع

تصميممنوهى،الرومانعصرإلىوابواةالث!رةلسحق

الج!ى،الحجرعنضخمةعجلةضكلعلىوهي.بدالط

أحجارمنبقاياوتوجد.ثر)نأوبغالأوخيولبواسطةوتدار

جبلفيالقديمةالرومانيةالمحاصرجمبهانبالنوعهذامنضخمة

اباطق.منغكلهوفيلان

طلبهناكيكرنأندونالزكونفهاكثرالتىالمناطقوفي

يخلطثم،هاونفيالمارالبيوترياتتطحن،للزتتجارى

وطفوالصبةالأجزاءتربأنوبمد،بماءالمطحونالجزء

فوقمنالنقيالحلؤالزتتثط،الماء!حفوقالزيت

غكللنى،الصمحلوز!اتعطيالطردقةوهذه.الماء!ح

كانالذى،المرضوضالزت5هوشكبلاوهذأ.اخصادية

.2(270:)خروجالدينهةالدوسفييستخدم

البوصمنحصكلةعلى-عادة-المسحوتةالماروتثر

فوقالرزمهذهوتكومالمارعلىأطرافهاوتطوى،المعزضعرأو
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زي!شا

عنعارةقبلأ3القوهذهوكانت،دود!ةقوالمبينبعضها

لتوضعشقت،حجريةا!وانةضقىأوالحجرمنعمودك

المجوفةالكبيرةالأضجارجذوعزالتوما.تجويفهافيالحصر

أعلىسطححجرروضحثم.الآنحتىصوريةفيتخدم

أحديثبتبحيثفوقهالحبمنثقيةكلةتوضعثم،الكومة

الكومة،منبالقربصخرةنيأوحائطفيتحويفنيطرفها

ثم.الئالطالنوعمنلرافعةارتكازنقطةالتجويفهذافصبح

الضغطلزدادالرافحةمنالآخرالطرففيكبرةأثقالتعلق

المماصرالآنحلتوقد.عصوهافهافيسهلالماراكو)معلى

البدائه.المعاصرهذهمحلايدرولكية

منوكوهزيتمنالمعصرةمنتسبلالنيال!وانلوتتكون

ويترك.جرارأودنانفيوتصب،وماءالممخلصةالمواد

منالزكت!حبثم.الطحعلىالزيتيطفوحتىاللالل

منبالقربثتبخلالمنالروابتسحبأو،ال!طحعلى

أخرىفترةالزيتوترك،الوعاء!الزيتتاركة،الجرةقاع

،كبرةخزيخةأوانفيبخزنثم.الرواسبكلمنللتخلمى

كياتنسع27:28(أخا)انظرالأرضتحتأحواضفيأو

منأطنانبضحةمنهاكل!سعالأحواضهذهفبعض.اكبر

2(..21:أم12،هو:ا3غ32:28،،11:أاأخ)2الزت

متحددةصغصةخزفيةجرارفيالزبتفيحفظالجازلفيأما

نهاالزيتصكبيسهلمزرابلهاككونأنكلب،الأضكال

عنالمقدسالكتابفينقرأكا.4:2(مل2ا:7،12)امل

.ا:93(امل13،ا:او6أاصمالزبأوالدهنترون

!ه:اسحما:لائا

بعدجذاالزيتونزيتخفظ)ذا:للثبادلملعة)1(

و!،عديمةصنواتللاستحمالصالخاظلأنيمكن،عصره

حزتال1(،51:امل)للدمعويلةتصلحر!لجةتجاريةطعة

.(81:31رؤ،61:6لوقا،\:21هوشع،72:71

الزيتاسحمل:التجيلمستضراتلييستخدم)2(

.والأطرافالرأسلدهنوبنها!ة،ليجملوسيلةالقديممنذ

زالوما.الغرضلهذاالعطوربعضإليهثضافوكانت

نيالرأسوفروةالجلدنعومةعلىللحفاظيستعملونهالأعراب

فر!ةتوحدلاحيث،الجافةالصحراوبةالمناطقفيالفرأثناء

حدالىالزيتونزيتمحلالمسمزيتحلوقد.للاغتال

منوكرهموبينىهوم!وسذكرفقد.الغرضهذافيما

أنهبلينيوذكر.للزيتالاصتحمالهذاالفداميالكئاب

.البردمنالجملوئايةأيضااصتخدم

تجبلو!لةا!نخدامهالىالكا!ةالث!واهدمنكثروتثو

،21002صم3:32،راعوث،28:04حهسنية5:2،6)خر



ا،ا:ه2940:.ا،23:ه،مز2:12،أضا:4،2

.4116(7:لو،اه6:يخا:61،9حزقيال،ه:1041

الطبيةالمراجعفينافعكحلاجالزكتيذكر:كدواء)3(

فيالربكتاباتحتىالقديمالمصرىالأدبعصورمن

تزتئضمنالطبيةالوصفاتمنفككل.الوسطىالعصور

وحمزازيتاالصاعالامرىواض!خدم.مكونانهاببنالزكنون

الواللصوعىيينوقعالذىالإنانجراحاتلتشيد

.6:13(مرتىأفئاانظر01:34،

مدىعلى-الزتونزيت!تخدم:كطعام)،(

وفي.الموسطالبحرسكانطعامفيالزبدمنيدلأ-واصع

فيكخدمأنه؟،الأطممةتلىد!تخممالمفدسةالأراضي

والحدسالفولثلالمطوخةالبقولالىوف!اف،الطهي

منوغوهاوالجبن،الحمضئواللبناللاطاتلال،وابازلاء

لجبة.نكهةلإضغاءالأطحمة

،الحاديالخبزعبينمنتصغالدققتقدمةفط!ةوكانت

:2الاخبزهاتبلالأعشاببعضعياوكلشبالزتوللت

الدامفيالزتاسنححالعلىك!ةمحايةضواهدوهناك.4(

:12ا7امل32:13،:23،ا7:134،تث:8،ا1)عد

2013:أخ0،42:ا2أخا7،و6و:42مل162،او4و

:2هرثع18،او:3ا6حز21:17،أم3:7،عزراا،وه

.6(:6رؤ،2:21حبم،22و8و5

العمررحتى-الزتونزتظلللأدار6:)5(

وما،الإضاعةلأغراضالحالميالمتوىعلىيشعمل-الحد!ثة

الئهالبدا!المصباحتشعملفل!طينفيمحصةعنازلزالت

اضعمالالآننحتفىوكاد.قد!ئاإصرالبلبنوكتعملهكانبما

ىأاضعمالكانييما،المقدصةالأماكناضاعةقالزيتونزيت

25:6،خر)انظزتبلمننموكاللإضاعةأخرىوصلة

8(.و4و25:3مت28،93:37،و،او2735:8:.2،

الد!ة:الطقوسلي)6(

28:18،)تكالمقدماوالأثهاءالكهنةلكرصد)أ(

اسم،:9،عدا-2،7:لا23،و2او7ة92خر35،1:،

9:امل2ا:93،املا:21،صم132،ا:او6.ا:ا،

دهنفيالأواثلالمحيوناصنحملهوقد.2(.98؟عز6،و3و

الملوكتكرسفييستمملزالوما.5:14()كعالمرضى

الكنيسة.فيالمايةالرتبوأصحاب

نتديمعادةوعازالت،وع!ررهاوابلىووالكدماتلي)ب(

ومحيزا.الدياناتمنالكودمترةالمقدسةللأماكنالزت

أوطر!قجانبعلقدص2.أماممئتعلةنارلاهدما

الموامعلىبالزيتفىودها!غرةمصالحمن-الكنلالىفي

بالزيثالمسح-زيت

ئقدمةز)صرائيلينيأكامليالزتواضمل.محوونأناس

وتطهرالحيمةوتكرصالكهنةتقدصتقلماتوفيالدقيق

:4،9عد2-8،:2لا،91-04:5ة92:2)خرالأبرص

:ا933،و:37ا.غ،31:هأخ9:922،أخاا؟8،4نث

.7(:6مهخا،4،64ء،91و61:81حز،21و5

هذاالقديمةالمصريةالبردياتتذكر:المولىلكفيند)س(

العهدفيالعادةباضرلهذ.ذكركلدلاونكن،الاصتخدام

أبتبدفنهبخصفيماالهايسوعالربأضاروقد.القديم

:ا!:3ءأا2ور56،ة23لوعه":3ا4مرقى26:12،

مجازكا:امحماله:لالا

7ثوالازدهارالرخاءعلىعلامةالزيتوفرةكانث

ور9،2:6أورب32،:81مل334،22:،32:31

والجوعالقحطعليدلالزتنقمىكانكا.24(اوا:9

النرحدهنبأنهالزكتوروصف.11(ا:حجيا،.ا:)رو

ا:9(.عب45:7،)مزالاباخدهنأو،61:3()اش

بيثةتصصأى،كالزكتمتجركطالأفهاريأنحزصالويتنبأ

الضقوكلمات.32:14()حزياهمنبهامالتلةالجر!ان

وتصبح.5:3(أم55،21:)مز،الزيتمن"ألينوالخداع

.:18(ا.!)مزالحظامفيالزيتكسركانالثريرعنداللعنة

21:17()أمايذكلعلدليلالزتاشمصالليوالاسراف

.21:.2()أمالحكيمصفاتمناختزانهعما

معهاانفاقعلبناءمصرالى)صرائيلمنيصدرالزتوكان

.1(:21)هوضع

مرضوكه:ؤيت

ال!ية.المعارفدالرةمنا!لدهذافيارضن،لمادةارجع

الزيت:شجرة-ريت

الاالعريةفيالمقدسالكتابفيالز!ت،اثبجرةتذكرلم

اصموهي،)ممن،العبريةفيوهي،،:91()1اضمياءنبوةفي

نفسترجتوتد.منهاالزتاستخلاعىلمحكن!ئجرةعلىيدل

تببهاكذكرأنه،حيثا(8:ه)غبرى،ازيونالكلمة

فهاالمرادأنفلابديرى،زتوناوأكصانثمزتون،،أغصان

فدال!!ئارةأنالبعضويملن.الزكرن،)ضجرةغكلثجرة

الصنوبر.ضجرةالىتكون

بالزيت:المسح-ؤيت

وقصبعطرةوقرفةقاطرمرمنيصنعالمحةدهنكان



الزيتونشجرة-زيتون

)خرمعيةبنسبزيونوزتوسليخةالذرروة

أجبيكلجملهأوثلهتريهبمحظوزاوكان.2(0:322-4

03،31:)خرللربمقدص!ا،)دهئاكانلأنه"3:33()خر

)37:92.

آيختهوبيعوالمذبح،فيهمماوكلالمسكنبهيمحوكان

رأسعلىتيصبكان؟.لمديسهاوقاعدتهاوالمرحضة

7ةا8:12،0الابرؤوسعلىوكنلكيقد-ومحهمرون

)عدالكاهنهرونبنألعازارةعهدفييحفظوكاد.(ا.1:2

تو!رنالكهنةبنوكانالمتأخرةالمصورفيأنهوييلر.1(:46

الطيبالدهنالىرمزيةإضارةوهناك.3(.:9أخ1)بتحضره

يستخدم،كان.:2(أ33)مزولحيتههرونرأسعلىالنازل

ا!(أ:9300امل13،او:ا6ا،ا:.)اصمالملوكمحفي

.ا:16(9)املالأنبياءمسحوفي

:الزيتونشجرة-زيتون

ممرمنالتاريخمدىعلىالزيتونشجرةكانت)1(

-سثامضربهالذىالمئلوفي.فلسطينفيونفغاأهميةالأضجار

دعيتضجرةأولهىالزتونشجرةكانت،جدعونبن

)سرائيلبنوجاءوعدما.9(و9:8)قضالأشجار،عل)مملك

،6:11)ثيضصرهالمزترنأضجاراتلكوابهصنأرضإلى

أتدمالىكنمانفيالزت!ونأئ!جارزراعةوتعود.2:13(4يئ!

.العهود

وضهادة،الزيتونضجرةإلىالمتحددةالكتا!ةوالاضارات

صكاناقتصاددعمنيالشجرةهذهوأية،القديمةالأثارعلم

الموطنهيكانتالبلادهذهبأنالاحماليضزهذاكل،عورية

.الزيتونلزراعةالأصلي

الحاركةالأرضفيالمنروسةهى)ثمازاالأضجاروأكثر

جبالفسفوح.32:13(أتثالبحرمنوالقريةالصخرية

،الجيرىالحجرطقةفوقكثيزاالتربةتحلولاحيثفلسطين

والندى،الثسىأشعةلفحمعالقائظالجاتالطويلوالصيف

أضجارمموالظروفأحنضىءهذهكل،الحريففيالثغيل

.الزبتون

الداثالحملمنصواتتتطلبا!وبطيئةالزيتونوضجرة

درجةنموهاويستلزم.الكاملالإثمارالىتصلحتىالصبور

نأيطيعمحادئاجثالأن،واللامالاضقرارمنمية

لجيلين.الدعوبوالعملالاقالجهد-قيلةأيامفي-كلف

.للسلامشحازااتخاذمافيالببهوهذاولعل

))رياالزيتونثجرةبالالىالكتابفصولبعضولير

.ا:3(28)مزثمرهاوفرةلال،ا:6(4هوضعا:16،أ
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الزيتونيثجرة-زيتون

الف!حة،وأغصافها،لأوراقهاالمميزالزيتوفيالأخضراللونإن

علالدلاثلاكبرمنلهى،العفدكثرةالملنويةوجذوعها

مغطاةالأراضيمنواسةعساحاتوتوجد.السكاناستترار

بووتمنبالقرباثهورالزيئونوقين.الزكونبأثجار

أبلمنوفيرةأعدادتوجد!.مربمة،أميال"خمسةكثغل

لحم.يتشبالقربالقديمةالأشجار

اورشليمهنبالقربالزيتونألثجار

عادةالفلاحيدأ،الزبونأضجارمنبسنانزراعةوعند

فيبرفرةينصوالذىالبرىالزلمترنمنصغصةشجواتبغرس

ضجرةمنمقطوعةأغصائايغرسأو،البلادمنكثكلةأجزاء

الحمر،منسنواتثلاثالئجراتتبلغوعندما.أخرى

وأثلاثمروروبعد.متخبةممتازةأضجارجنوعنيتطعم

إلىتحتاجلبهها.المارحملفيتبدأتد،أخرىصنواتأربع

ضجرةوتتطلب.الكاملالاثمارحدلتبلغأخرىصنواتعشر

حولوتقلبايربةتحرثأنيخجب،كبصةعنايةالزيون

الىابكرالمطرمياهتصلأنويجب،عديدةمراؤاالأضجار

.السادمنوافرةبكمياتالتربةتزويدويجب.الجذور

أضغالفيكبيرةقيمةذىبخضبالزيونأشجاروتمدنا

فلسطين.نيكوقودبكئرةيستخدمأنه؟،الخجارة

منعايدفتظهر،ماووضهرفيالزيتون-كأهر:الثمار)2(

ت!فطالتي،الأوراقأباطفيتبت،الصنرةالبيضاءالزهور

ينضجالأماكنبحضوفي.:33(51)أ-سبالأرضعلكوابل

ئجمعالجبليةالأماكنفيولكن،تجمبرفيبكزاالزتون

المبكرةالمارمنكثروكقط.دبسمبرأونودمبرفيالزبترن

.الحصادفييجعحتىالمالكويتركه،الأرضعلى

2(.240:أثطوعلةبمصىالأثجارضهز،الحصادوعد

أطراففيالمارالىليصلواالفروعالأولادتسلقماوكثيرا

علىالمتساقطةالماروالبناتالنساءتجمعيما،الماليةالأغصان



الزيتونشجرة-ؤتون

الز!ونثمار

بعدتبقىالتيالناضجةكرالمار)ضباءويصف.الأرض

حتان،زتونةكنفضخصاصةفيهوتبقى5:بالغولالحماد

))شالمثصرة،أفنانفيصأوأربع،،الفرعرأسفيثلاثأو

.2(.7:24ثللفتراءالحصاصةهذهوثرك.ا:6(7

!كلرفقد،أخرىالصنةمنالزتحونئجرةاتاجوتحلف

.أخرىلطوقلصنةفي

خجمع.فلسطينفيالغناءفيهائاعضزاالزيتونو!بر

سحقاصقهابحدمملحماءفيوتخللخضراءوهيانربحض

نضجه،!دالأصدالزيونمنالآخرابحنىويجمع.هيئا

الملحيخفف،الحايينكلتاوفي.مملحماءأوملحفيوروضع

الخبز.معالزتونوفىكل.المرالطمممن

الناجةصكبررةأمةالزيتونولزت:الزيونزيت)3(

الحباتتحقبأن،بدائيةبطريقةأحيائاوكتخرج،التجارية

أخرالزتيخهايجرىصطحيةقاةلهحجرتجويففي!لوئا

أميخابالقدمتداسأنالقديممنذالحادةجرت!.2(.27:

طواحينواصنطاقعلىالزيتعلىالحصرلويمكن.ا(ه6:

الحميرظهورعلىسلالفيالثمارخقل،الأضكالشرعةالزت

كب!ة.أثقالدواصطةتسحقحيثالطاحولةالى

التيالطبقةمجحعالزتمنأفضلنرععلىالحصولويمكن

معالمارتسحقمماوكيزا.الحبوبعمرمنأولأتنفصل

محورحولعمودئاندورصتدكلةحجركةبطاحرنةالنوى

ؤثام

بركاتمنبركةالزتمنالرفكلا!صول!تبروكان.مركري

أحدهذاكونالزثتونةعبليكذبوعندما.2(24:)ورالله

.3:17()حبقوقبالربالإيماناختبارات

الحبزقطعيخهتغصىحعثطعائاالزتونزتويئحكل

.1(54:*ح:34،ا.الوعلاخايخدمكا،اك!أثناءفي

مت،23؟ه)مزللرأسدئاالغديمةالمصورفي!تخدموكان

.(المادةهذهمنبقفهصاالزتونزكتالىارجع-06:17

اليدةالحياةان5:يترلرومافيسا"لرمثلهناكوكان

منوالز!تالداخلمنالخمر:هماساءللينعلتعتمدالمديدة

.الحارج،

منهاونرة!رالتديمةالعصورفيالزقوناأثجاركانت)4(

فلحطين،فياليومبكلةالزتونأشجاروجودفرغم،اليوم

أ-لاغا،اممرما!وئاكانتتديمازراعتهاأنئبتماناكفإن

حصرلاوايي-الصخرفيالمنحرتةوالزتالخمرفححاصر

تدل،بهازرمدينةأمواروخارجداخلامحشفتالتي-لها

الآنلهامماأعظمأيةلهاكانتوالكرومالزيتونزراعةأنعلى

الكروبينعحلفيالز!ونخثباضخدموقد.فلطينفي

هيكلفيامراببابمصراعيعملوفي،التابوتكطاءفوق

.6:23-32(امل)طيمان

:الزيتونجبل-الزيتون

ادأئرةمنالثافيالمجلدفياجبل،مادةالىالرجوعالرجا

.،الكتابيةالمعارف

:زيتان

بلهانأبناءأحدامموهوز!ون،شجرة5معناهاكانربما

.1(.7:أخ)ابنيامينجط.من

:زثار

الخصبانأحداصموهو،"المننصر،!نيقدفارصيامم

)أسش2أحثوالملك!ديبينيخدمونكانراالذئالبة

:9.)1.

:زيثام

ايناصموهو،،لامعأو"مضيءمفاهلعلعبرىاصم

هووكان،23:8(أخ)االجرضونيينمنحفيد.أو،الحدان

.26:22(أخ)االربيتخزاثنعلىواخوته
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زي!ج

زيج:

المدايك.لتويةالحائطعلىيمدهالذىابئاءخيطموالزيم

يكثبالزجيمتحنهوالرلي،حاثطأوببناء)صرأئيلضبهوقد

الا:بالفوليعقبولذلك،8(و7:7)عاموساستقاتعدم

مقادسونخرب،اسحقمرتفحاتخقفربمدلهأصفحأعرد

.9(و7:8)عاموسبالععف،!ربعاميتعلىوأنوم،إمرأئبل

طحازا،والعدل)زخا(خيطااالحقمجعلأنالربوعدوقد

.1(341:))كأ،الخراباخيطأيضئاانظر:17(28)إكأ

تحنىهنازيمفكلمة،1(4:0)زكأزربابليدالزبم5أعا

أصناقدزربابل"بدىبأناللهلوعدتأ!ذامطمازاأوثقلأ

.4:8()زكقتسانه"يخداهالبيتهذا

:زبزا

اصم:وهوبروز،أوه)ضراقمعنا.لحلعبرى31

فياشتركواالذينكحرنفيرؤساءمنضفعىبنزفىا1()

ليفتشواالوادىشرقيالىجدورمدخلإلىالأرضاتداد

.38(و4:37أخ)الماضيخممرعىعلى

ألالرمبنتمعكةزوجتهمنرحبعامالملكابنزورا)2(

ا:.2(.اأخ)2

ز!زة:

"اشراقممناهولحل،)زفىا،منأخرىصورةجمرىاصم

الجرشونيينمنلثمعيالثافيالالنزكزةامموهوبروز،أو

أخ)االربييتفيللخدمةفرفاداودقمهمالذك

"زثا".الأصحاحنترمنالحاشرالعددفيويسمى.ا(أ:23

زيع:

بنىرؤساءأحدوكان"مرتحئا،.محناهكرنقدعبرىاسم

.5:13(أخ)1بانانأرضفيسبهواالذكأجاد

ؤيف:

اسم:وهو،"سا!دل،معناهلعلعبرياصم

والأرجح.42(:2أخ)اكالببخىمنمثاعبنزيف1()

./2(التاليةالمادة)انظر"زيف،مدنةاسمأنه

.4:16(أخ)1يهوذاصبطمنيهلئيلبنز!ف)2(

:ينة(ملى)زيف

اسم:وموا!دل،معناهلحلعبرىاصم
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زيناس

خمسةنحربعدعلىجهوذاأرض!النقبعحراءفيمدينة)1(

البحرمنالضلمطالجوبإلميلأئلاثينالىوعحرفى

الحاليةاالزيفة،أنهاجحكل،بيمعقرعقبةمنبالؤبالميت

.ا:24(5بث!)انظر

أميالخمةبعدعلى(ه:ه15)لىيهوذاتلالفيمدنة)2(

زيف!"تلهيأنهاويظن.حبرونمنالثرقيالجنوبالى

أصهاوقد،الصحراءفييخكمحمينصقعلهاالتى

اختبأالبقاعتلكوفي.42(2:أخأ)كالببنماع

:23صما)الملكضاولوجهمنهاربوهوتبنصداود

لحمايةرحبحامالملكحصهاوقد.26:2(14-15،

.أ:8(1أخ)2الجنوبمنأورثليمإلىالطريق

علىمدنلأرلعبالعبركةأصداءلين"زيف،31اكتضفوفد

الأربعوالمدن.الملكحزقياأيامعنمليهةجرارمفابضأختام

)الحكومة!أممطواممث!يت!وزبفوصكوهحبرون:هى

هيالأربعالمدنهذهوكانت.(أورشليمالى)شارة)ولعلها

.يهوذامملكةفيالاداريةالمراكز

زيفة:

أبناءأحداسموهو،زيف،315منالتأيثصيغةوهى

.4:16(أخا)انظريهوذانسلمنيهللئيل

:زيفيون

وكانوا،حبرونمنالشرقيالجنوبإلىز!فصكانوهم

.4:16(أخ)ايهللئيلبيتمن،يهوذاجطمنعئيرة

وشواوقد.والخمسينالرابعالمزمررخوانفياحمهمو!ذكر

الملك،ثاولوجهمنهروئازيفبريةإلىلجأعندمابداود

.26:1(ا-24"23:9)اصمنحتلقينمرتينفيوذلك

أخ)9الجرشونيينمن!عيأبناءمنالثاقالابنوهو

الأعححاحنفسمنعثرالحاديالعددفيويسسا(.23:

:سزينا

)أو!زيوس"هةومحناه"زيودورسأمنمحضريونافياسم

:زف!(

قبلأنةأىالناموسي"!ز!ناسبولىالرسو!عنهيقول)1(

شريعةأى،اليهودممطالناموسعلماءأحدكانمجئا!حأن



زيناس

للئحب.وتعليحهالاموستصرفىفبغافكان،موءى

إلىجاعواالذيناباموجينبعضصالأناجيلفيونترأ

تحدوهلكي،الأرضعلىحباتهأثاءفي!وعالرب

ماذا"!امعلم:ليجربهوصألهناموسيمرةفرقف-عادة-

قائلأ:الربجابهفأ.2(5؟01الرأالأبديةالحياةلأرثأعمل

.؟!تفرأيهف.الناموسفيمكتوبهو"ما

ارفضوا:الفر!ينمعأنهمالنامرسيينطا"دفةعنونقرأ

قبلأنفقبل.7:.3(الو،أنفسهمجهةمناللهمشورة

المفرينأحدأىناموسئاكان،الميحيسوعالربزنماس

.مو!لناموس،بهمالمترف

ال!هودىالكاتبأنحثأنه)+ح"28("زامن،ى2و

جماعةعننضطيفصلبذلكفإنه،ميحئاصبحعندما

بأصايبالاخفاظأنوحيث،الهود()المحلينالربيين،ا

بولىالرسولنظرفيتزكيةتكناالريين،5نفكروطرق

ناصس،"معلمبأنهفا!رصفلاازيناس،فإن،:7(اأقي)

لاوهيأ!7!(كا!ا)9"ناموعى،بكلمةبلول(ف!5هـ4أ؟هلة،3

الذى2ا!اأمامالمحاميعلبل،للنامرسمحلموطيةعلىتدل

فبلوتارك،5،القضايانحتلففيوالدفاعالحقودبتحركلتوم

اموكيوسالثهرالمحاميعلىالهونايةالكلصةنفى-عللق

هوالأولالرأيأن!دوولكن.لاس3)هـاه!ه!كلاعافولا،

الآرجح.

كانأكأبالضبطيمدملا:لزكاسبول!تمات)ب(

طلبولكنه،نيطىالىرسالتهمحبعندمابولىالرصول

يثتىأنعزمحيثيخكوبريسإلىإليهيأقأنتيطىمن

وأبلوسصالاصزيلى"حهز:بالقولذلكدف2و،ناك

)قيضيء،يحوزمالاحتىللفرباجتهادالقدبم(بول!)رفيق

نأيد2كانبولىلالرصأنهذا!نىوربما.1(3او32:

يكولىلاقدولكن،نيكوبرلىفيمعهوأبلرسزيناسيكون

ممافإن،الرصولإليهقصدماكانومهما.المقصودهوهذا

الرفيقبنبذ!نتبط!ىيوصيبرل!لالرصأنابنلىكتلفت

عليدلمما،سفر!اأثناءفيشىءيحوزهمالاحتىالغديمين

هوكانبينما،وبراحتحابهماواممامهنحوهمامنمثاعرهعمق

العزكأينالرفيقينأنفيشكولا.بعبدةأرضفيكرمحانضط

زيو

الداكة.الحواطفهذهيبادلانهكانا

-ككلالمبرايونوكان.وحنهجحلهاليءزان

ألوالفاخرةالمزخرفةوالملابىالحلىببىينرمرن-الشرين

نويخمرضعفكانت،ذلكنيعالمبالغة،2(:2يع،725:

.2(ا-.:138حزا-24"3:6إثى1الأنجياءمن

أنكالحوانم:هيللزكنةنخدمكانتابيالحليوأهم

،4:222،لكوالأصاور،2(22:4إربا،2وها38:8

والحز2،3(32:خر7،35:4لكرالأقراط،1(0:ا2!

،(81أو36:))شوالخلاخيل،(61:21حز،:4247)تك

:61حز،14:24)تكوالأطواق،(38:1"شوالضفائر

دايخال،4:9لق8،26:قض،1:305)عدوالفلاثد،(11

.2(6و61و:57

.33:4-6()خرزتكلتخلعكانتالحزنأوتاتوفي

وفضلالابفىجمالعلىللدلالةمجازئا)الزية،وتتخدم

نظرفيالثمينة-الخارجةالزتلا-هيأنهاباعتارالقداسة

بط01،1و2:9في011،3:1مز،04:01ا!وب)انظرالله

بلباسفواخهنافىينبأناباءيولىالرسولفيرصى.4(3:

كثكلةلآل،أوذبأوبضفاثرلا،وتحقلورعمعالحثمة

يأعمال،اللهبكوىضحاهداتنجاءيليقكابل،الثمن

تكنلا5:بعلىسالرسولودوصي.(ا.و3:9قيا)،صالحة

ولبسيالذبوايحلال!ثرضفرمنالحارجيةالزتزينتكن

الروحزينة،الفادالعديمةفيالخفىالقلب)نانبل،الئاب

كانتهكذافإنه.الث!نكصاللهتدامهوالذىالهادىالوديع

أنفسهنفى!،اللهعلالمتوكلاتأيضئاالقدياتالناءقديما

.3:3-ه(أابطلرجافى،خاضحات

زيو:

ضهروهو،القديمةالعبريةالسنةضهورمنالثافيالشهروهو

وماورأبرلهلضمرىو!ابل،البيبعدماعصورفي"للار!

ت!!مانفيهأصالذىال!ثهروهو.الجلاد!ةالنةمن

عشرةالحادكةالنةفيواكمله،ملكهمنالرابعةالنةفيالرب

.37(6:او)املالثامنالهرفى
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سأف

!6

وو!!

)سء!

ساءف:

عنتنيالريحةكافتالتيالنجةالطيورمنطائراصم

العبريةفيواحمه(،أا:ه4تث،11:16لاااكلها

.،هزيلأويخف"معناهاكلمةمنمثتقةوهى،أشحف"

رمادكيلونه،الأجنحةطويلالبصرحادصغ!بحرىطاثروهو

منكرهأعشاشعلىتجطفلهولهر،بالحمرةشربزتوق

لطائرأصلأوهو)بالع!الموجودمنليضةيخقذف،الطيرر

صاحب)المضيفالطائرفيحضهاييضتهمكاخهاويضع(آخر

الطبرببضفبلعادةالسأفببضةونففى.(الأصلالعش

تفقس.عندماالعقصاحبفراخفتطرد،الع!صاحب

حصبنجئالاعتبارهولكن،الحضراتعلىيحذىوالأف

باللحوم!تغذىطائرأنهيعنىذللثأنءونالبعضفإن،الثريمة

،الماءزبمأوالنورسهوبهالمقصوديكونوبذلك،بالجفأو

فلسطين.شواطىءعلىتكثرالطورهذ.أنجث

:افرسا

اوشتعل5أو،ضركفامحناهيكونقدعبرىاسم

بنشيلةبيمنومو،(موضحهفيصرافيمانظر)"محترق

أوداودأيامفيربما،موآبفيالزعنمن!ةحكموقد،يهوذا

خأ1)عنهاضئانعلملاالتي،لحم"العادثم،سليصان

4:22).

ةرسا-يسارا

6وس!ح

..

:سارة-يراسا

إبراهيمزوجةوهىأصدة5أو!أموة"محناهعبرىاسم

كاتإد،لهضقيقةغيرأخاكانتكا(،03وا:92اتك)

.(02:12نك)أمهابنةتكنلمولكن،أبهانجة

للأمرمةمثالأ)ذ.!تبرونهااليهودعندعطمةمكانةولسارة

بمورة-بهتتغنىىالدالفائقبجمالهاتهركانت؟،ليقوىو

جاء؟.الحهدينبينماالىترحعي!وديةكابات-أصطورية

البحرنحطوطاتمنأراميةنحطوطةفيلهاشعرىهـصففي

الباهربجمالهاتحتفظوالستينالخامسةصقوهيفكانت،ايت

نزولهكد-خشىإبراهيمإنحتى(21:4،717:1تك)

ولكي،بيهاالمصروونتتلهأن-الجرعبسببمصرأرضإلى

.(13-ا.ا:تك)أخنهأنهااذعى،الخطرهذامن!لل

لاالكلدانيينأورمناتقالهفي)براهيمصارةراضتوقد

أرضالالزمنمنخرةبعدانتقلواثم،(11:31تك)حاران

خبمتهوأفامضكيمإلىإبراهيمجاءحبث(:ه12تك)كنعان

بنىوهناك،(8-21:6تك)ضرفاوعاىكرئاايلييتبين

مصر،إلىانحدر،الأرضفيجرعحدثولما..للربمذبخا

إلىفضمها،نرعونلدىومدحوهاسارةالمصر!ونورأى

الربوضرب.بيهاعظيئاخيراأبرامإلىوصغ،حريمه

الحقيقةفرعونفأدرك،بببهاثديدةضرباتوبيهفرعون

له،كانماوكلوامرأتهفمثيوهرجالهوأوصىلدةأبرامووبخ

.كنحانأرضإلىمعهومنأبرامفعاد

الجنوبإلىإبراهيمانتقلعدماأخرىمرةالأمرنفسوتكرر

فضها،أختههىسارةأنابراهيموادعى،جرارأرضوصكن
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ةرسا-يراسا

اليلحلمفيالربلهفظهر،حريمهإلىجرارطكأسصالك

لزوجها.دها2أنوأمره،بوءسهاهو)نبالموتوأنذره

وأهدى،فميهعلىووبخهإبراهيمأبيمالكاشدعىوهكذا

الى)براهيمفصلى5،صارةايهوردلإبراهيمعظبصةهداياأبب!الك

الىبلأن،فولدنوجواريهوامرأتهأببمالكاللهثفى،الله

إبراهيم،إمرأةصارةببألمالكبيترحمكلأغلقندكان

.(81-ا!ا:02نكأ

كانتبأكاتوصف،الكعابفيصارةفهاتذكرمرةوأول

عازادلكوكان(،ا:03اتك)أولدلهالي!عافراا

صارةأعطت،كنمانقالإقامةمنشواتعثروبعد.عظيضا

فلما.ابئامنهايرزقعل!ايدخللإبراهيمالمصريةجاريتهاهاجر

،صارةذلتمافأ،مولاكاصارةاحتضت،حبلتأنهاهاجررأت

وأمرهالهاظهرالربملاكولكن،البريةإلىوجههامىفهربت

إبراهيميتإلىهاجرفحادت.لهاوالخضوخمولاتهاإلىبالعردة

ةرسا-ايرسا

لوعد)تمائا،للربجذايحتبرالذىإعاعلأنجهاولدتوناك

،الكزةشيعدفلانسلكأكرتكثيرا5:بالقوللهاالرب

.(02ا:7تكأيضئاانظر،ا.ا:6تك)

الربغثر،عحرهامنايعبنفياساراى)كانتولما

لأمآبايكونابئايحطهاأنووعدوباركها،طرةاإلىاحمها

الربظهرذلكوبمد.(17-اه؟71تك)ضعوبوملوك

صارةحمتولما.ائالهستلدصارةبأنالوعدلهواكدلإيراهيم

وزوجها،شةتسحينابخةكانتلأنهاصهافيضحكتذلك

.كالناءعادةلهايكونأنانقطعوقد،صةماءلةاين)براهبم

ولادةمنسنةعرةأربعنجحد،تحققلهاالربوعدولكن

وافلأت(.3-ا21:نك)إصقصارةولدت،اعاعبل

احتفالأعظمةوية)برايمصنعأنإلى،وصعادةجهجةسارةحياة

غكلضهافدفقها،صحقبإيهزأاحماعيلسارةورأت،)سحقبفطام

الجاريةابنكرثلاحتىالجاريةطردأنابراهيممنتطلبأنإلى

المكفلةفيسارةتر
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سار!

كاناحماعللأن)براهيمعبي!الأمرفاء.)صحتىابنهامع

كدعىبإصقلأنه"لارةي!معأن)براهيمأمراللهولكن،ابنه

برثة!وتاتفمضت،واينهاهاجر)يراهيمفصرفانللك

21:8-تك)فارانبر!ةفيوصكنتجاءتثم،جعبثر

ذلكالكيرضهادفعتهاامرأةصىذلكفيصارةتكنلمو.(2ا

الله.مقاصدلتغ

وهي،صنةوعرينوسبغامائةبلغتحتىسارةوعاضت

.المقدسالكتابفيموضهاعندعمرهاذكراييالوحيدةالمرأة

بهاكان،حبررنفيأرضقطعةإبراهيماشترىملاتوعدما

لعاثلةخاضامدفئاأصبح،،المكفيلةبمغارة"!عرفكهف

و!لوه،(02،52:01،94:31-:233تكأإبراهيم

.سجذائستخدمبناءالآن

الرجلاصمعلى،أربع"قر!ةت!ىقبلأحبرونوكانت

زمنفيالجبابرةمنجاعةموطنكانت)ذالحناقيينقالأعظم

الى)سائيلبنيدخرلعنديفنةبنكالبامتلكهاوتد(الحروج

ابرايم،زمنفيأما.(15-41:12ئ!أكنمانأرض

)براهيماثمترىوفد،"حثبخواالمنطغةتلكفييسكنفكان

منضاتلما"لةبأرحالحثىعفروناحمهرجلمنالأرضقطحة

أوتصانشكلعلىتوزنالعهدذلكفيالففةوكانت.الفضة

-!ادلالحاقلوكان.بحدغرفتقدالنقودئكنلم)ذأصلاك

.الجراممن1را424-المتو!في

الأمةولدتالتيهىأنهاعلى،سارة)النياشجاءويذكر

مملألية"الىبولىالرسوليثركا(.2ة51إش)اليهودية

ور))براهيم)يمانطريقفيعقبةيكنلمالذى!سارةستردع

كلذانحوآقيأنا):لإبراهيمالربوعديذكركا.(4:91

.(18:01تكانظر،:99رو)،ابنلارةويكونالرقت

في-احمهايذكرأنثون-أيفئابولىالرعولالهاوير

الجار!ةبخاءقأ،الحرةوابن،روثلاالذىالجاريةابنعنحديثه

)محق،فنظر"المؤمنونأما،ومستحبدونالجسدمنمولودون

.،الروحمنمرلردون،الموعدأولاد

اييالفاضلةللزوجةكشالصارةبطرسالرصولوكذكر

وثمدحها.(6و3:هابط)ميدما!كاهداعةزوجهاتحترم

أخذتأضانفصهاصارةبالايمان5:كالقولالمبرانيينالىالرسالة

حبتإذولدت،السنوقتوبحد،نل)لاءعلىقدرة

.(ااإااعب)ا!ادفاوعدالذى

:رحسا

ابنةاسموهر،أفيض)أو،وفرة)مفاهلعلعبرىاصم

وهى،(7:03أخا،62:64عد،64:71تك)أش!ص

معمصرالىممهمفزلتوقد.وبريعةوي!ثوىوبحوةيخةأخت

ببىردسا

واصما:عددةعبارةقالمددضر!ثروتذ.يعقوبحدهم

مرسىعملهالذىايعدادفي(626:4عد)،سارحأئرانجة

البر!ة.أبامنهايةفي

ممل!ر)الريرنزعم،اثلايةالجداولفياحمهاولبروز

)!هاأصاطكلهموتقول.اجابارزةشخميةكانتأنا(الهود

لذلكوأكا.خازالمايرصفبأنيعقوبأخبرمنأولكانت

نحرفيجاءحصمانازلأربعةتوجدجثالفردوسالىنقلت

شهرةامرأةالجارلهدهمنمنزلكلعلىوتضرف،صوحر،ا

صى،صاخفنتالتيفرعونوابنة،أسرابنةطرح:هن

النية.ودبورة،مو!أمويوكابد

:نيوردسا-ردلما

اسموهو،ههروب5أو،خوف)معناهلملعبرىاصم

اييالعئثيرةاسمهر،وهـالسارديون.زبولونأبناءأول

هذاوردوقد(6:262عد،46:41تك)صبهمنخرجت

الحين.عاصت"أ،غارت"وئائقفيالاصم

:سردسا

أف!تربطالتيالرثشةالطرقالتقاءنقطةعدساردستقع

وكانت.الصغرىأيافيالوسطىبالهضبةوبرغامىوحصرنا

تسيطر-القديمةعاصها"صاردس5كانتالتي-ليد!امملكة

نقطةفكانت،والداخلإيجهبكرطحلبينالموا!لاتطريقعلى

صاعدمما،الصغرىأصياحفاراتمعايونانيةالحضارةالتقاء

وعاهابرخائهاصاردساشهرتفقد،الاقليمازدهارعلى

(،قارون)أو-كلاهـصيعح)،سكروسواأيامفيوبخاصة

به.يحيقالذيالمفاجىءوالدمار،والكراءالقى،فيالمثلمضرب

خهروكانوففبما،ذمديةنقردأولسئكتصاردسوفي

!رلةفيالمثلمضرب،فهابالقربيجريالذيأبامحولوس)

رماله.منالذهبعلالحمول

جبلجرفيمتدإذ،جغرافيةألجةصاردسولموقع

الو!ىالهفبةمن-طردسعليهتقومالذى-أتمولوسأ

،هرصوس5ضهروادىحملعلىالحادةالتوءاتو!رف،ضفا

الترءاتهذهأحدوعلى.تمولوسجبلكهيحيث(3!-حول)

قدم0051نحوارتفاععلى،الحصينةصاردسقلعةتقومكانت

أوقاتفيبالكانيزخركانالذىالخصيبالهلفوق

كانتأضهاحيثمنبطروادةشبحةساردسفكانت،اللام

صكنتأصهابدولا.وحاضيتالملكإقامةومقر،و*ذاحصئا

لهاوصار،،هرموس)واديالىقديئاالانسانوصلأنمنذ

قبلكرالثاكالقرنفييديالمملكةالأولىالأياممنذأيتها

.الميلاد
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ردسسامهردسا

ساردسموقع

اتد-ا!ساردسالذبىاسصرا-،3!كروسواأيام!في

مث!!الأيوليهالمدنوإلىإمجهبحرسواحلإلىيديامملكةحكم

القوةإنثورةالمأميرودوتأقوالومن.وغيرهاوأفسحميرنا

وجدومد،بالحرابتتهىوالغطرصة،الغطرسةيلداناءوالز

كات.نقولهتأيدأكبر،ملوكهاوأعظملاردسحدثفيما

تجلالادسالقرننقصففيالصعودصلمترتقىفارسدولة

ريقوت.قلقةبحيرالأمرهذايرقبكروصسوكان،الجلاد

تصىقد"كررش!أنعرف،كروصوس9إن،:هيرودوت

كلقوةتزدادفارسوأصبحت،،أصتاجيى"امبراطوريةعلى

قوةامتحانالمصكىمنكانإذاعمانفهلمطيفكرجحلهمما،يوم
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علىصيطرتلقد.،اغصةاإىيملىأنقلاعاعدأالتمىهذا

وقانة.حر!عاحفرصيرد:هو،واحدهمكرةكروسوس

سوحذره،!سولون!العظيمالم!مرعياردسفيرارهولحد

تهىأرإلىصيذاإنسانأييخسبالأوأ،الداتعنالرضا

مجرىثطمفاجيءتغييرأىأحطارسيتخلصوهكذا،الحياة

أكبريحمعالذ!الرجا!إتيايدكط،:صولونلهوقال.الحظ

،اصلافييموتثم،مماتهيوءإىبهاوتجمطامافعامنعدد

لقبيحصلألىيستحقالذيالرجلهو-دظريي-يكون

مامكثيرا،الأمركايةننتظرأنضىءكلييخجب،!سعيد!

ولزيادة."الخرالب!اجئهمثمالعادةمنلمحةللناساللهيعطي



ردسسا

أجايته-التي،دلفينيه"كروسرساصنار،الحبطة

صتدمرالهالزفهرعبرت)ذاا:الغامضةالعبارةبذه-كالمألوف

الهالزضعبرفقد،ضلأحدثماوهو.،عطمةامبراطور!ة

امبراطوركته.هيعظمةامبراطور!ةعلىففض

.كورشجيوكأوتعقبته،قلعتهالىكروصوسوتقهقر

منعثرالرابعفي5:أعابنهالنيالكارئةه!ودوتو!ف

لأولكبكلةمكافأةسيعطىبأنهاعلالاكورعقأصدر،الحمار

وتراجض،جدوىبلونبهجةقامثم،الحورممتلقجندى

عزم(!-*)،هـه!ويادساعهجندياولكن"جوشه

عيهتكنلمعكانمناخحامهاوعاوكالغلحةمنالاخرابعل

ضد!دةالجانبذلكفيالمخرةكانتفقد.كافيةحراسة

فلم،اخحامهامنخرفأدقثمةالكنفلم،ومنعةالانحدار

ليد!اجندكالاحظقد،ه!و!ادس"وكان..حراسةعلهاقوضع

ورأى،القصةمنشطتخوذةلشتعيدالصخرةعلفزل

خطته،ورصمرآهفيماففكر.باويحودالحوذةلهلتطالرجل

بخودمنكيكلعددحنوهوحنا،نضهالصخرةخلق

!لودسا

هوالبوكان،،طردسعلىالفرساصولوهكذا!،!فارس

إنهحتى،نخلفةموادمنالمكرنةالصخرةفيتآكلاتحدوث

القلمة.عبهتقرمكانتالذياقيمنالقيلإلاي!قلم

الفرس(ولاة)مرازبةمناجحل،وفتهاموقعهاوببب

ماصرعانولكن،الأرويونأحر!ا.م.ق105وفي.لهممترا

عيااضولىق.م.334وفي.مكالاواصتمادتبخاؤهاأعيد

يدماذلكرلكن،استقلالهافحهاالذكطاكبرالإسكندر

لحجااضرلىق.م.322فغىعائا،عر6لنىسوى

.ل!تغتق.م.ق103وفي.(ثلا!هطأح!)،أنتيجونوس"

..مق9:1وفي.لحكامهممقزاوأصبحتاللوقينالملوكيد

ططانمنتحررتأنبحدبرغامىمملكةمنجزئاأصبحت

مللت،الثاكأنالوس"وهبق.م.133وفي.اللوقينن

نجمهاورقبوهوالرومانيةللإمبراطوريةمملكهبركامى

أيالولايةالإدارىالمركزساردسأ!بحتوهكذا،الصاعد

طارورسمأعفى،عيفزلزالدمرها.ام7وني.الروماية

المديةأهلضام،المديةبناءوأعاد،الضراثمنأهلهايصر

ساردسلياوطايسهيكلمنعمودرأس
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ردسسادسوسا

ساردسأطلالبعض

فيفثاعت،لتكريئاعظيممكلبإقامةاماورةوالمدن

التيدةعظمهاتتردلمالمدتولكن،الإمبراطررعادةساردس

أياولايةتمزقتعندما.م592وز(3:12روانظر)

كا،أخرىمرةليد!اعاصمةساردسأصبحت،الروماية

فيوأخذت،الأولىالمسيجةالحصورفيلأضضةمقزاأصبحت

ودعرما،ام104فيتي!ورلنكجاع!احتىفثئاشعئاالازدهار

قركةالآنأطلالهاعلىوتقوم.ذللث!دقاثمةفانقمفلم،تمائا

اعهاصدىيخهتردداسموهو)"صت"تمىصنرة

الحديدالكةبطرلىالأطلالهذهإلىالوصولويمكن.(القديم

وفلادلفيا.عكلنالين

رصائلالربال!ا!وجهالتيالخامةالكنيسةهيوساردس

أعصالكعارفأنا)ةلهاويقول،(ا-36:رؤأؤياإاصفر

:رمزىوليمصكلوتول.،ميتوأنتحي%نكاصصالكأن

رائحةصررة-تاريخها32،لخمةمدتصاردسكانتلقد

مدىوكذلك،صابوأنه،البضرىالمجدزوا،لصرعة-

ولينوالاغترارالشحوخبينالحطوةوقصر،البثركةالقرةضحف

فيجاءماوكل.،...بحدماصاملأاييالقاصةالكارثة

تاريخها:فيحئاواضانراه،الرؤ!اصفرالها.فيالموجهالخطاب

لقد.الرهيبةوابخة،اليلنيواللمى،الكاملةككلالأعمال

،والاضرخاءالزهوروحفيهاالمجةالكةالىتربت

صالرفيكشركواولم،ثيابهم!جوالماالذكأهمفقيلون

.ثالمدتمتشرةكانتالتىالوثيةالبادات

603

1491-0191بينفيصابرنتونجامعةبعئةبدأتوقد

هانمانمصترالحملواصلثم،طردسأطلالفيالقيب

أرطاصسمعبدمنركنليأقيص!كعسة-بقا!ا

الولنيةعلىالمسحيةلانتضاررمزا



رونسا

كشفلمو.م5891فيهارفاردجامحةمن(!طة+ا!ة*أ

لاولكن،!وحنالالرصلهاكبالتىصاردسكنهةعنبعد

المانجةالأ!ويخةبأعمدتهالمظيمأرطاي!مبدصفروخاأنبد

فيبديءوقد.قدئا58نهاكلارتفاع!لغوكان،والبحين

،أبذانجاؤهئستكمللمولكن،اكبرالإصكندرأدامفي)قانه

القرنفيكروصرسأقامهقدكانمحبدأطلالفوقضيدوقد

اكفام629وني.،سبيل)للآلهةايلا،قبلالادس

الفرنمنالأولالنصفإلىروجعللهودكب!رامجمغاالأفركلن

باروجدكانأنهعلىوفخامتهحجمهويدل،المعلادىالالث

المصهحي.المصر6فلأوفيوثريةكبرةجرديةجالية

:سارون

(9:35)الرصلأعمالصفرفي!ذكرالذى3الا)1(

ابحرطحلعلىوقيصرت،فابينالمتدضارونسهلعلللدلألة

المحارفد!لرة"منمكانهافي،ثارون5انظر)الجو!

.(،الكايية

الذيصوريةملكإببفانوسأنطبوكسجثىتاهطاعم)2(

امك)حورونل!تفيق.م.166فيالمكارجهوذاهزمه

3:13-24).

ساريد:

،(12و01:ا9يق)زبولونسبطنصيبفيمديخة31

الا3أنالعلماءغابيةيظنولكن،يايحديدموتعها!رفولا

على،ضاثودتل5هوالحالىموتعهاوأن،صالوداعوأصلأ

الىأيالحمةنحوبعدعلىاصدرلونسهلمنالشالمطالطرف

.اباصرةمنالغر!طالجوب

ساعير:

منالمجلدهذامنمكانهفي!ععر"إلىالرجوعالرجا

.،الكاصةالمعارفدائرة)

ساف:

أحداسموهو،،عتبةأوحوض"معناهلعلعبرىاصم

أحدالحوضىصبكاىقتله،رافاأولادمنالفلطييينالجبابرة

لييظن.(12:18!2)جوبفيمعركةفيداودأبطال

علىدليللاولكن،الفلطينيالجبارلجياتابئاكانأنهالبحض

.(02:4أخا)أسفاى5أضثاو!مى.ذلك

:ساكار

:31وهو،،جزاءأوأجرة)مفاهعبرىاصم

سالع-

أح1)الثلاليرداودأبطالأحدآخيامأ!الهرارىطكار1()

،ضارار"باصمالثافيصحوشلصغرفيوصمى،(ا:35أ

.(23:33صم2)

خأا)ابوافيعانلاتإحدىورأسأ!ومعويدبنطكار(2)

62:4).

سالع:

العد!فيكذلكترجمتوقد،،سخرة5مفاهاعبر!ةكلمة

نيالاكنأيهاخدعكفدتبكتكبر5:عوبديانبوةمناثاك

حبماأنهاوالأرجح.(94:61)رمياانظر)،الصخرعاجىء

المدية،أثومعاصحةالتئكلفإفها،المقدسالكاليفيتذكر

وهو)،اببتراءأباصماشتهرتالتيموصىوادىفيالحصينة

.(ك!!4اليوفانيةاللنةفي"ص!غرةاعحنى

الملحوادىمنالطريقعلىضهقصخرىشقفينقعوهي

يكونيجىاضرموقعوهؤ،عقربيمبعقبةيمرالذىأ!ومإلى

،بالأسرتاالمقصودأنوالأرجح-36:اقض)منهتاحصئا

أدومعلىيهوذاملكأمصيااتصروقد.(،الأدوعيون)همفا

القلعةتلكالىيحيهقحرلأنابطتيعنوكان،الملحواديلي

بالأصىألقيصالعرأسومن.(أ:47مل2)الحصية

خأ2)جيغافملالوا(أدومشأخذهمالذ!(لافالآالمشرة)

هيولعلها-41:7صل2)،تثيلاحمهاودعا1،(52:21

هـوقابةتعنيفدالتي4:18أخاأ!وثئ!هل"كلمةنفس

.،(الله

محاجىءفيالاكنأ:عوبدكالبوةفيالواردةوالمبارة

الذىالجبلذلك،أدوملجبلحئاقصويراالاليت،،الصخر

يلمائةنحوويمتد،عشويرسكنحيثالأرجواقبلونهكصيز

الأحص،المج!ىوالحجرالرحمامىا!رمن،عر-شبعرض

الحالم.كلفينطراالصخورأبلويقبر

،ا:ا6)إضياءنبوةفي،سالع"أنأيضئارالأرجح

و!ول.الحظبمة"التراءأمدينةإلىتثحر(ا42:ا

وتسمىأدومأرضفيالعربيةفيمدينة،التراء5إن:يو!ايوس

اصمعلىاركيم5فشموخهاالوريونأما،أهـيخيلأ!ا

يذكركاصسىعصرقبلأسهاالذى،مديانملوكأحد

محفرنوالمحاولةعيرا!البتراء9إلىالرصولوكان.برسيفوس

فيزاروهاوالمتكغينالاثحينمنالكثرينولكن،بالخاطر

المدينةتلكعنالعميقةانطباعاتهموصجلواالأخيرةالشوات

الجروفبهاتحيطشاسةمساحةفيأطلالهاوتئر.الرائعة

العرجمةروادىإلىتخدروايى،الصخرفيالجحوتةالئاهقة

بلأخمبنمخربعدعلىهررجبلفاعدةمنفريةوهي.الغرب

البحربينالطريقمصفمنتمائاالشصالوالى،اقيالبحرمن
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سالع

السيق!9إلىالمدخل

موسى،بوادىاالآنالوادىهذاويسى،العقبةوخيجاقي

منالعهاالوصولويمكن.البىبموسىالعربعندلارتباطه

منالرثيبالطريقأو،الوعورةشديدبعلربقالنردالجنوب

نأبستطيعلاعميقضبقشقعنعبارةاليهاوالمدخل،الرق

يلغ،الممرأى،السيق"يسصىجنبالىجنافارصانيخهيسصر

عين"من!نغمجرىالضبمخويخهويجرى،الميلصنهوطوله

تر!ةتقعالصخريالشقهذامنالرقوالى.أموسى

جايا،31با-سصابيومم!يذكرهااييوهي،،الجى)

غورفيطريقهالممر!ثق،القريةهذهوباجتاز.(!د95)

خذ2الممرفهايةوعند.الصحورمنعاليةأسوارتكلتفهتعرج

،وقبورهياكلمناظر،والروعةالجمالمنالغا!ةفيبمنظرالمرء

ودقةفائقةبمهارةالصخرفيمنحوتةحميها..عظيموسرح

منفالكثو،الديروأيابالزمنعواملعلىاستحصت،بالنة

لإدراكويكني.فقطبالأصحفرتوكأنهاتبدوابقوش

تدئا،117قطرهالمعرحأننعرفأن،الحملهذاضخامة

!كشحكانتالنيالمقاعدمنصفاوثلالونثلالةبهوكان
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سالع

.تفرجآلافثلاثةمن

الحصورق،الرائعالمرقعهذاثلتجاهلالمخلشكان

وقد.عظيحةمدينةبهتقومأنالط!ىمنكانبل،القدكلة

،الميلادقبلالرابعالقرنفيابعنعهدفيعظصايرزت

للقوافلهائامركرافكانت،انريخفيهافادوزاتلعبوبدات

تسيطرفكات،والرقوالمالوالغربالجنوبمنالتجارية

قيضةنيوظلت.الصدالخليجإلىالصحراءعبرالطرقعلى

عليهاوأطلق،م601فيالرومانعليهااشولىخىابطيين

عاصعانولكن،،هادريانا5فدعاهااحمههادريانالامبراطور

.(الصخرةأى)6البنراءااصمعلهاوغلبالاسمهذااختفى

اصتأنفتحبثالرومافيالحكمتحتالذهبيةأيامهارأتوقد

فيالاخصاديةأمهاتفقدبدأتولكنها.ابارزالتجاريدورها

تلكمنروماصلطةبزوالنجصهاأفلثم،الاكالقرنأواخر

نذتمائاموقعهائسىخى،السابعالقرنننصففيالأ!قاع

،بوركهارتااكافهأعادأنإلىعرالثاكالقرننهاية

.م2181نط(ك!ل!حكلا!،4)

فيالراءزاربولىلالرص)نالقديمةالتتايدبمضوتتول

دليليرجدلاولكن(،:117غل)،العريةافي)تامتأثناء

أحط،الحارثاأ!امهفيدمقيحكموكان.ذلكعلىئابت

طريقعنالأولالقرننذالم!جيةدخلتهاوقد.النبطيينالملوك

الفرنفيصيحيةلأسفيةمقزاوأصجت،جهاالحابرةالقوافل

الرابع.

ابخراءفي،يارةأمرأسافيالأثريةالحفرياتأمفرتوقد

منفخاريةبقايااكافعن9291،3391،3491في

صالع،"هيأنهاالعلماءلدىرجحمما،الأثومنعهد

3ر007نحو،ييارةام"وترتفع.المقدسالكتابفيالمذكورة

،بتراامدينةعليهتقومالذيالهلأعلىالبحرصطجفوققدم

،.الغربالىعربةلوادىالجميلالمنظرعل.-ولرفالرومانية

لطالطييةالفلعةتلكلقمةالأثريةالحمرياتكسفتوتد

متذصكنوهاقدالأدومنأنعن،ام16069!0691،63

ياصمخاتم،باعليهعثرومما.ئبل*الميلاداثامنالقرنأواخر

.يهوذاملكلجىمماصزاكانالذىأدومملك،جابرقرعى"

الصقل،ديوثورالمؤرحدكرهمامعاببطونبافيبقاياوتتفق

213ناتيحرنوسعنهاورثوايلقلمةاحتلواقدالنبطم!بأن

تجلافامنالقرنقبلماالىترجعبغاياعلى!زلمأنهوحث

عنالحثمجبأنهالعلماءبحضرأى،،ييارة"أمفيالميلاد

واخرحوا،المقدساليهابفيالمذكورةالالعاآخرمونع

،ابتراءامنالالإلى!يلأثلالينبمدعلىأثرمفيصنكلةترية

سالع،)تصى(،بصرة5أو)،بوع!ة)شبالقرب



لومةسالعالو

المرتفعاليالد-!فيمعبد

إليهالصحوديمكنلاالانحدارئديدصخرىمرتفعماوبالقرب

ح!فوقمنالتقطتالنيالقاياوتدل.واحدطز!قمنالا

وجدتالتيتلكمنأتدمتاريخالىترجعأنهاعلى،الموقعذلك

الناحيةمن-انطبائااكزالموقعهذاوعدر،،ليارةأم"في

.البتراءموقععن-الجغرافية

سالو:

رئيىاصموهم،،موزونأونقيل"مفاهلحلعبرىاسم

جاءالذىاسالوبنزمرىأبووهو،همعونسبطمنعائلة

-مدكانأمراءأحد،ص!وربنتكز!هى-مديانةباعرأة

6نبل،إصبنىجاعةكلوأعبنموصىيخيأماملإخونهوقدمها

يخخاسذلكرأىفلما)الاجماعخيمةبابأمامعكونوهم

رمخاوأخذالجحاعةوسطشقام،الكاهنهارونبنألعازاربن

كيصا،وطنالقبةالىالإصرائلالرجلوراءودخلبيده

)صأثيل6عنالوباءفاتغ،بطافيوالمرأةالاصرائيلىالرجل

.(2:26امكأيضئاانظر،25:6-15عد)

لبتراءالشماليةت

سالومة:

اصم:وهو،،اسا"معناهعبركياصم

كانحينوخدفهيوعالربتجعناللراقيالناء)حدى(1)

متىذكرهماوبمقابلة-(4واا:.54مرقى)الجيلفي

(2وا:04،16ةا5)مرضذكرهوما(27:56)ابثكل

وقد،ويوحنايعقوبوأمزبدىزوجةكانتأنهالايتضح

يجلىأنتوطبنلهوجدتي!وعالربإلىتقدت

فربخها،ملكوقهفييارهعنوالآخريمينهعنواحد،ابناها

02:02ت)التلايذباقيغيظطلهاأثارع.ذلكعلىالرب

ضاهدناللواقيالناء)حدىسالومةكانتكا.(28-

اللراقيوكذلك،(51:04مرض)بعيدمنالصلبأحداث

مرض)كوعجدلدهنالأحدفجرالفبرالىبحنوطجن

(91:52)كلخاالكلذكرهمما-البمضويظن.(ا:61

أمهأختأنآخرونووىينا،مريمالعذراءأختكانتأ!ها-

ياسماختانتسمىأنمتبعدأمرولكنه،كلربازوجةصيممي

واحد.
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فاليم-ساليم

التي،فيب!ه!ودسزوجةهرودياابنةصالومة)2(

،أنتيباسم!ودس،الثقيقغرعمهامولدحفلفيرقصت

مورةعلىويخاء.!اطلبتمهحاأنهبقمووعد،فرته

هيرودسكلبخكانلأنه،المحمدانيوخارأسطبتأمها

41:3مت)أيخهزوجةلهتكونأنيحللاإنهلهقائلأ،أنتياس

هذه31الأناجيلتذكرولا.(28-67:1مرض،11-

أنهاأيمايرصيفوسمننعلمو.سيفو-سذكرهولكن،الصة

(31:لوانيشتراخوربعرئىيخبسعمهامنأولأتزرجت

خالكيى.طكهيرودسبنأرستوبرلوسعمهاابنمنثم

شاليم:-ساليم

اسم:وهيأسلام5معناهاعبريةكلمة

تك)صادقملكيعليهايملككانالىالمدينة)1(

منبالقربتقعوكانت(،762:مز،2و71:عب،418:1

الهودكدالغابوالرأى.أالملكوادى5أو،ضيوادى"

بالقولذلكهـدفالذي،يوصيفوسيقول؟أورشليمهىأنها

ن)يقال؟.إبراهيمزمنفي،سر!ا"باصمتنهركانتإنها

هوالعبريةفيمحناهاأنوذكر،سو!اأباسمذكرهاهومصوس

نأالكنيسةآباءوكتاباتالترجوماتكلوتزيد.،الأمانا

اصمورد؟.لأورضليمنحتصراسمهو!ضاليمأوطليما

4لذكرضحاريبنقرشوفي.العمارنةتلألواحفي،يررطيما

شيثاالينتظقحيث،وورضيمو5أو،يورصليمو5با-

ا!لدفي،(ورشليمهطدةالىالرجوعالرجا)الأشور!ةاللغةفي

.(،الكتابيةالمحارفدائرةامنالأول

الرسولكبكدماجيئما-بدولا-معروفاكانمكان)2(

!رخاكانالتى،نونعيناموقعمجددأنهحيث،إبجلهبوحنا

.(3:23يو)!صاليمبقرب"كانتبأنها،فيهايعصدالمحمدان

(04:ا3:36،0،:28أ)يوحناإنجيلفيجاءمماوينضح

تحديدبخصوصمحيرةآراءوهناك.الأردنعبرفيكانتأنها

ثلحيم"هىأنها(ولهأ4!)،ردلفوأأيرىمصلأ:تعهامو

أنها(!+ف!اع!لا!)بوضجوررى.صرذاجرفطفي،وعين

وادى!هىأنها(حكة!14لااباربهلىيرىيما.،كاريمعين)

وادىفيالينابغهي،نونعينجاعلاكاةمنبالقرب!صليم

كانالتىالبقعةعنكثيراتبحدالأماكنهذهكلولكن.فارعة

كراهماعلىللاعتراضويكفى-المعمدانيوخافيهابعمل

الىالهلفيالواقحةصاليمأنهامن(وله!4!ح)هكوندر"

في،عيوناهيأنونعين"أنداعتبار،ناللىمنالرق

منبالقرب،الامرةقلبنيتقعإفانقولأت،فارعةوادى

بها.نونعينموقعيحددأنأولىوكانت،ثكيم

أيالثمانيةبعدعلىنرنعينموقعوج!وم-سساييرسو!دد

منبالقرب(يسان)،صكثربولي!"منالجنوبإلى

013

سام

الثالطالجانبعلى،ردغةتل9فيأى،والأردنسالرياس

خرائبفي،قيلبحدوعلى.،صليماليئامقامكرجدجث

تمىأنيمكنالمياهغرورةي!ابيعجحةتوجد،الحصدانأم"

بأنالاعتقادكؤيدماوناك."الينابيعمكان"أى،نونعين"

داثرةفيتقعكانتبل،للسامرةتتصىتكنلمالمنطقةهذه

.(ديكابوليى)المدنالفرإحدىكانتالتيصكثوبوليى

سام؟

تك)لنوحاكبرالابنومو!ابنأأو!اصم)محناهلعل

الأمو!لىاليهودجاءونه،(3:36لو،:4اأخا،5:32

!سام!يذكر،اثلالةنوحأبناءأحماءذكرتومملحا.الساية

!أونكلرس5ولكن.(الح100ا:9:18،0تك)أولأ

عابربنيكاىأبرصام":عبارةعلىبناء-يرى(؟هاع؟وله)

يافثتصف،الكبيرأأن(01:21تك)!الكبيريافثأخو

وأرفكثادوأضورعيلامتأنجاءخمةلاموكان.صائاولي!

مبمنأصياكردفيصكنواوقد.(01:22تك)،وأرام

غرئا.المنوصطالجرشواطيءالىشرئا

ويافثوحاثاسافاولدعندماصنةئةخىابننوحوكان

أنهالا،الطوفانعندزوخاكانصامأنومع.(5:32تك)

أبيهماعورةصترفيأخوهويافثهوتحاونوقد.أبناءله!كنلم

أخويهوأخبرحامفرآه،خبائهداخلوتعرىصكرعندمانوح

الرداء5فأخذاو!افثطمأما.بأبيهيهزأوكأنه،بذلك

أبحاعورةوصتراالوراءإلىومثياا!اكحاعلىووضعاه

بذلكنوحعلمفلماأأبحاعورةلصرافلمالوراءالىووجهاهما

تك)كنعانابنهشخمىفيحامولعن،و!اثعائابارك

.:92-27).

نك)صنةما"لةابنساموكان،بنتينالطرفانوبعد

خلالفيوبناتبنينوولد،أرفكثادابنهولد(اا:.1

بركة)تمامنرىأنويمكن.ذلكبعدعاضهاالتىالنةالخصماثة

أبناؤهاحتا!فقد،طمنسلفي-وعيهاستردأنبعد-نوح

وأرض،(لوداالصغرىأسبافيولبدبا(أرام)سوربة

ونسلهأرفكثادأنيرونالبعضكانو)ن،)أرفكشادالكلدانيين

فارسمنوجزءا(أشور)وأشور،(أرينيةمنطقةفيسكنرا

بنثالحبرعابربن!طان)العربجز!ةوضبه،(علام)

لهكانسامأنالأولالأيامأخبارسفرفيونفرأ.(أرفكشاد

وماشكاوجاثروحولعوصا:هم،آخرونأبناءأربحة

مؤلاءأنالتكو-كأصفرمننعرفولكتا،(ا:17أخا)

.لامأحفاذافكانوا،(013:2تك)لأرامأبناءكانواالأربحة

أريخه،سهولفيطويلأزمئاعاشواأرفبهادأولادأنول!لو

عل،الجنوبالىوبخاصة،اتجاهكلفيالبقمةهذهمنانطلقراثم

الىغرئاونها،،زاجروس"جاللسللةالضرقيةالسفوح



ساهيونميرنسا

أبناموقع

كانأنهعلىالأثريةالأبحاثوتدل.(11:2تك)ضنمارأرض

الىحفارخهانقلواوتد،العصورأقدمنذبمصرصلةللامون

صمر.

تحتولكن،الأجزاءهذهبحضفيالكنعانيونصكنوقد

-92:هتك)نوحفبرةتحققتوهكذا،الاعيينعيادة

الساميينأنبهدوكيةفيوجدتاييالألراحمنولمحدو.(27

أنهايدوولكن،ا.خطقةتلكفيأ!ضئاسكنوا(الأضرون)

نتلمنكانواالعيلاميينأنومع.لهمصغرةمتصرةكانت

أخرىشعوببهاتكلمبيما،سايةاخةيتكلمرالمأنهمالا،سام

.(الكنعانيينمثل)سامنسلمنليوا

:ساميون

صاممنتللتالتيالعوبعلىأصاصئاالاسمهذايطلق

الطضرالأصحاحفيالمذكورالأمجدرلفيوردت!نوحبن

هذااشخدممنوأول(13-01:12تك)التكو!سفرمن

.ام781في(3ممزهلاا!)،ضلوزر.أ.ل)هوالوصف

نلفيالاممهذايحصرونلاالحاضرالعصرفيالعلصاءولكن

فييتوسعونولكنهم،الأصحاحهذافيجاعوا؟سام

أولادبين،عيلام5نجدفمثلا،لغويةأصعلى،استخدا!

لغويةأصىعلى-يعتبرلاالآنولكنه،التكوينسفرفيطم

أصلآوهم-الكنعاينفإنالرثنضىوفي.الساميينمن-

سام

يغبرون-ساميةلغةكخدمونكانواولبههم،حامنلمن

الساعون.من

وضرقيأصاغردفيأصلأتقطنالسايةالثحوبوكانت

إلىغرباالمتوصطالبحرثواطىءمنتمتدبلادهموكانت،أفرييا

الرببرإلىثهالأأرمييةومن،ئرئا(الحاليةإروان)فارس

جنرئا.

فيموطنهمأصلبخصوصالرئييةابظر!اتوتتلخمى

تي:لآا

وهرمل.وجويدىكريمرى2؟بابل1()

ورايت.وشرادروسايكسبرنجرورى؟الرببلاد)2(

وريلايجاضروى2كاأسيافيالعربوبلادأفريقه)3(

.ويلجرفو!ارقين

المصريوننشأوقد،الأصلىالموطنهىالصببلادكانت)4(

منالأ!لونوالسكانمهاجرفىسامننأتواماتزاجمن

وبرستيد.ويدعان!رى؟،زنجيةشبهأصرل

بيننقعوكانت(الم!ماريةاللغةفي،أورواوهي)أمورو(51

كلجحونايرمالحل!اءكالةولكن.انهر-شوللادصرية

الثافي.الرأممط

فلب،الفديمانرغفيبارزأثرالاميةللئوبوكان

الهلالتاريخفيبارزاثوزا(وأضوردنبابليينمن)ا!مد-ون

لفموظلت.م..ق538إلى.م.ق0235لنفيماالحصب
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ينةلمدا-لسامرةا

وبرز،ال!صدةالحايةاللغةهي-عامألفمناممرمدىعلى-

،وحمررار،الأولصرجونأضصهممنكانحكاميممن

وضحاريب،،اثاكوضلمنأص،الأولفلاسروتغك

وبابل.ونينرىأورفيرفيعةحضاراتوقات.نصرونبوخذ

المتنوعةوالمؤلفاتحمورا!بقوانينديةاكمالحضارةاشتهرتوفد

.بانيبالأشورمكتهفيوجدتالتي

طدةكانراالذينالأراميرن،الاصيةالئحوبومن

وكان،الأخرىالأمحضاراتصحهانقلواالتي،التجارة

أيامفيدثقعاصتهمكانت؟،صريةفيالأ!لىصطهم

.الميلادقبلالتاصعالقرنفيقوكمأوجبلغواوقد.صيمانالملك

بمضمحعبتوبها،السبىبعدالأرايةاللغةالهوداصتخدموتد

.الهردىالتلمودوكذلك،وعزرادانيالضريمنأجزاء

النهر!بينفياأرامفدانفيحارانمنكعقربعودةويحد

تث)،تائفاأرائا)كاننهبأ!رصفأصبح،(42:01تكأ

الحبر!ة!كلمونكانواالذينكيبونالإسركانوهكذا(.ه:62

بكلوسطئاولغةأ!لأصاميين-غريةكاليةسامبةلغةوهي-

ساميين.كلمةنبهما

اكثفتالذ!نأالكنمايرن،القديمةالايةالئعوبومن

اشهروقد.والأثيويونوالرب،(أوغاكأيتفيحضاركم

.ابحاربارتاد-الكنعانيينمن-الييقيون

لغاكم،العالمحضارةنيالاميونبهصاهممماوأهم

والأرايةواكديةالعرل!ةهىالايةاللغاتوأبرز.ودكاناتهم

الكلماتأنفيحميهاوتثترك،والأمهر!ةوالعبر!ةوالسريايخة

جميعهاأن؟،ساكنةأحرفثلاثةمنيتكونأصلمنلئق!ها

،الشالإلىايينمنتكتب-واكح!دكةالأمهركةباس!ناء-

الكوبيهاويوجد،النحوتواعدمنالكثوزجميعهاتئترك؟

اثمنركة.الكلماتمن

ممافإن،الآلهةتعددالايةالعوبمنالكلراعتق!وبيما

الهودية)اثلاثالأصاصيةالتوحيددياناتأنالنظري!تلفت

الساية.الئحوببينأ!لآظهرت(والإصلاموالميحية

ينة:لملىا-مرةلساا

عاصةوكانت،الحارسمركز"مفاهعبرى31الامرة

.(الشايةالمملكة)إصاثيلمملكة

الرائعبموقحهاالسامرةمد!نةتقيز:الامرةموقع-أولأ

ميلأ،أربعينلنحوأورشليممنالثمالإلى،جبلقمةأعلىعلى

وتكشى.ميلأوعر-شخمةبنحرالمتوسطالجرعنتبعد؟

الامرةملكوكان.الزهورتتفتعحينالرلعفيبيةحلةالمدت

يرىأن-الفرليالىضرهضرفةصنتطلععدما-صتطيع

213
ينةالمد-مرةلساا

الصروفالخصيبالوادىأطمهببطكان؟،الجو!أبحر

الىومنهثارونصلالىوالمؤدى،الثروادكي"باصم

ابحر.

المشدسالرث!يالجبلىالطريقعلىتقعالامرةوكانت

طلةمنالغربالىتقعكانت!،جنوبهاالى)سرائلثهالمي

بحدعلىوكانت.!ترصة)الابقةالعاصةمنالمتدةالجال

عاصحةأولضكيممنالنر!الثحالإلىونصفأيالستة

للسلكة.

نحوروتفعالكلييضاو!تلقمةعلىالامرةبيتوتد

الثرقجهةمنالا،المحيطةالتلالبقيماعنويقصل،قدمثلمائة

الممتدةالجبالنجللة،آخرمرنفعخلالس،تملكانحيث

عيهتقرمكانتالذىاقيأنومع.الجوبالىال!ث!المن

عنهاعحدكانأنهالا،يهالمجطةايلالمنارتفاغاأقلالسامرة

صديخةقاوتوقد.إل!اتصلأنمهاللقذاثفتسحلابمافة

بل،الأرايونعيافرضهااييالحصاراتمنالعديدالامرة

شواتثلاثلمدةلهاالأشورونحصارأمامأيضئاصمدت

الماءفيأنعرقا)ذاوبئصة،عجيبأمروهو(،:ه71مل2)

علىالاعقادمنللكانبدلاوكان،ميلبنحوالمدينةعن!عد

دعاها،السامرةبناءهرودسأعادوعندما.الخزانات

الادمهوفب!طة)يصرأوذمطسلمولاهتكر!ضا،سبطة"

عدالقلاسةالعربيةالقرتزالتوما(.لأوغطسالإغريقى

صيوقد.،شطة315تحملللموتعالرقيالطرف

وصلماأقصىولحل.أهاليهامننمة27ر092نحوصرجون

أربعونهو-الجديدالعهدعصرفيحتى-سكاضهاعدداليه

فهي،المدنةحجمفيتحكمافيتمةمساحةأن)ذنسصةألف

قدانا.العشرينتتجاوزلا

مانةمناممرالامرةمدبنةاصمورد:المدينةدارغ-!انئا

بنحولجمانموتبحدبنيتأنهاركم،القديمالمهديمرة

عرىيدعلىق.م.875نحردتأصستنقد،عائاخيئ

برزنتينضامرمنالامرةجبلاثرىاالذى،)سرأنيلملك

باصمنجاهاايىالمدلنةاصمودعا،الجبلعلىوبنىالفضةمن

ومات.(:24ا6امل)،الامرة،الجبل!احبضامر

لمو،أخآبابئفأكعلهاالجدممدةالمدنجةنجاءيغأنقبلعرى

الابقةللمدينةنطوكزاالا،الامرة"الجد!دةالحاصةتكن

.،هـنرصة

فيالمدينةموقعفيبالتقبهارفاردجامعةبحثةقاتوتد

وفي،(+طحه!ولطع)اثوماخر.ج"باثرافام809

.(-ول3ءولثف")،رافىنرأ."باثراف1/0191!.9

بتصويل.ام339-3191فيأخرىاستكمثافبمثةوقات

فيالعبريةوالجامحة،هارفاردجاعحةتضم)عديدةجهاثمن



ينةلمدا-مرةلحااينةالمد-مرةلساا

السامرةموتع
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المدينة-مرةالسا

واكحلأدية،نلطيناضكافوسدوق،أورضليم

أورضليم،فيالآئارعنلبحث(البر!طانيةوالمدرسة،البرطانة

المذكورةالبريطايخةالمؤساتتاتام359و!.والامرة

،كراوفوتو.جى.ابإضرافثايةتقيببحملية،انفا

مذهتأضرتطأهمبمدفيماوسنذكر(!ىكمى5.".،ا

:الحفر!ات

المبكر،البرونزىالممرفيمأهرلةاجبلقصةمنطقةكانت

الملكاضنراهاأنال،زراعةأرضالىتحولتالأرضأنإلا

واكحلهاعمرىبناثهافيشرعاييالمديةأن؟.عمرى

وأجزاء.!دفيحاحديثة)نثاءاتمحظمهامحلحلت،أخآب

كانتأنهاعلتدل،الآثارعلماءعنهاكفايىالأصيةالمدينة

عمالأكانواببنائهاقاممنأنوعدو،ابناءبد!ةالتصيمجيدة

!يةفيمثابهةأعمالعلىالغورتمجث،فينفهمنحمرة

أحآبتزوجوفد،متحالفتينو!ور)صاثيلوكانت.عور

بغرهشيفاالملكفصروكان.فينيقيةملكاك!ةمنإصأشيلملك

منفكان،الطرازنفىعلىبنىحثالأدفىالثرققصورمن

كل2)الثاقالدورنافذةمنأخآببنأخز!اعفطوقد.طاثقبن

التصميمنفىعلىكانتالقصرأبخيةأن!لوكا.(17-2:ا

فسيحةأفيةحولبنيت)ذ،العهدزلكفيللقصورالمألوف

بحوةعن-الأفنيةهذ.أحدفي-الكفتموقد.مقوحة

ونصفقدئاوئلاثينثلاثةطولها!لغ،الثكلمتدلةضحلة

أخآبمركبة!هاكسلتقدئاعثرةصعمخووعرضها،القدم

ا*7898نحوللقصرالكليةالماحةوتبلغ(22:38امل)

مربئا.تزا

عا،22:93ملا)،العاجييتايدعىالقصرهذاوكان

فالحجر6ايسيةهذهينرنظرياتئلاثوهناك(.أ3:ه

حسب-بغبر،بنلألهفيالمنخدمالمصغولالأيضالج!ى

هذهأنآخرونررىبيما.الماجلونفي-النظر!اتهذه)حدى

اقامةفيبالحاجمطعصةخبيةألواحاستخداممنجاءتايمية

هذ!خععزو-أرجحهاوهي-الثالثةابظريةأما.الحو!لط

صغبرةفالحصوات.بالعاجالمطعمالقصرأئاثالىايمبة

الضخمة.الحوائطلألواحمماا!رالأثاثنمطتاب

وبمضها،الماجمن!كخسمافةمنا!طرعلىالحثررتموقد

بعضهاغطى!،واللازوردوالميناءالزجاجمنبقطعمزدان

الط!عة،منستوحاةتماهـديلشكلعلىوكانت.الذببرنلأدق

أ!ئافاككانت!.بر!ةوحيواناتوأضجاروأزهارنيلاتمن

فينق!قتدالعاجأنالمرجحومن.المصر!نآلهةتصورلرحات

تصيماخهائقلتقد-الأقلعل-افاذحبمضوأن،فينيية

ؤجدبماشبهةأعمالسور!ةفيوجدتوفد،مصريةنماذجعن

.الامرةفي

413
ينةالمد-مرةلساا

الأختاممنالحدبد،القصرفيالهامةالمكشفاتوش

لإضناءالبردىأوراقبهاتخمكانتايىالأخناموهى،الخزيخة

نأبدولا.المنرلأوآالحاختميصمةعلمهاالريهةالصفة

فيتحفظالذىالموضعكانالأخنامهذهفيهوجدتالذىالمكان

فيويظهر.والداخليةالخارجية،الريهةالحكويةالمتندات

أوراقبهتربطكاتتالذيالحيطمرضعللخاتمالداخلالجانب

.البردى

عريننحوتغلالسامرةمدنمةكانت،القول2بقو؟

عامةوكان،للجبلالفريالطرفأعلىقالقصروكان،فدائا

الئرقيالطرففيأىالمدتمنالأسفلالجزءفي!يثونالثعب

نا.

وكان.وداخلىخارجي،بمور!نمحصنةالمديةوكاتت

أفصىوكان،فدئاعر!ننحوالخارجىالسورعرضمتوصط

لإطلاققحاتبهوكان،قدئماوثلالينلأنننبنلهعرض

وكانت.الحصةوالمماقلبالأبراجمزوذاكان؟،الفذائف

،السوربمرض،ضيقةمتطيلةكرفعنعبارةالفتحات

!لغالحجرمنفكانالداخلال!ورأمما.بالترابتملأوكانت

ئاكدفاعيصرهناككانأنهويدو.أقدامخىنحوحمكه

ثمةيىولكن،مباضرةالخارجيالسورأسفل،التلسفحعلى

ذلك.علىقاطعدليل

الجهةفيللمدينةالرئيسىالبابيكونأنالطبحىومن

هذاولحل.الرئشيةالجلبكلةالتلقصلحيث،الرية

ليستمعاويهوضافاطأخآبفيهجلسالذىالمكانهواباب

.جلعادراموتفيأراممعالمعركةنتجةعنالأنبياءلأقوال

جالسينيهوذاملكويهوشاقاط(أخآب)6ديلاصملكوكانا

عدساحة!وجالينثيابهمالابينكريهعلىواحدكل

أخ2)،أمامهمايتاونالأنبياءوجع،الامرةبابمدخل

الرجالعندهجلىالذىنفسهالبابهوأ!ئاولعله(.18:9

نجهددحصارتهدورتحتيختارونميتةأىعنمغايتحدئونالبرص

المكلفالجندىعندهماتالذىالابنفسأنهيبدو؟،للصدينة

بعدالطعامنحواندفاعهمفيالئبأقدامدهمتهعندما،بالحرات

.(02-ا:71مل2)الحصاررفع

نصبمنقطعةعلىالعئورتم،البرابةمدخلمنويالقرب

نأتصلحلاأحرفئلاثةسوىعليهلقأ،ضخمحجرى

هذهوترجع.عل!صجلةكانتاييلنقوشمفتاخاتكون

مثلوكانت.الامرةملوكأعظمانقوربحامعصرالىالكتابة

ؤجدتوقد.الكبرىالعواصممداخلعندمألوفةالنصبهذه

منتيجانلها،الجر!يالحجرمنأعمدة،أ!امنهبالقرب

قائحاكان،وهائاعائابناءأنعلىديلأ،البدا!الأ!وقالطراز

الملكمفدصاضخدمهبماضبههةأعمدةوهى.ابقحةتلكفي



ينةالمد-مرةلسااينةلمدا-مرةالسا

السامرةبوابةخرائب
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ينةلمدا-مرةلساا

طيمان.

فيهيمماأهمأضورصجلاتني،ع!رى)مكانةونجدو

عركأعلىالححمةالأصاتتعاتبفرغم،المقدسالكابتارغ

!تاياصمجمحهاالماتثصكانتأضورأنالا،اسرأنبلمملكة

الكابتارعفيدروزااعر!مرأخآبأنالا.،عمرى

!كلابل،زوجته!بانيالحجمض!ليموأنهركم،المقدس

)رفاءللبعلمعبذاأخآبدنىضد،النبي!لجاتجا.وبخاصة

،صورسدتول،ملكارت"الإلهتبدكانثالتيلزوتجه

23ت61مل؟)علهاملكاثموعنعرركهنةرثيىأبوهاوكان

يألاظهورالىأدى،يؤابللزوجتهأخآب)ذعان)ن.(33و

حوللاكاذبةآلهةوالوارىابعلأنولباتهالكرملجلعلى

ابحلمذكحعلالآنحتىالآثارعلماه!عرلمو.طولولالها

علماءعلصعوبةالآمرزادومما.السامرةفيأخآبأقامهالذى

مجحلمما،مراتعدةبناؤ.أعيدقدالواحدالمبنىأنهو،الآئار

ترجعالتىالضخمةالجارأجزاءعلتفيلأالتعرفالس!من

.وأخآبع!رىعصريبعدماالى

ليلنالإصرأنالا،الامرةأرامعلكنجددحاصروقد

كانحيثالأرامننفهزصا،مفاجةقركةهجمةنيخرجوا

-02:امل2)المعركةوقتفيو!سكركثربملكهم

التالية،النةربيعفيثانيةمرةبنهددعلىأخآبوانتصر.(22

مرة)صراثيلالأرايونوهاجم.لأخآبأر)مملكوامتسلم

ومات،جلحادراموتفييمئاجرخاأخآبجرحوقد.ئالثة

نيمركبتهوك!لت،الامرةالىالوصرلمنككنانقبل

.(38ا-22:امل)الفولم!بق!القصربركاحدى

ومات،ضطصنتينلمدةالعر!قعلىأخآبأباهأخزياخلف

مل2)الامرةقصرفىالثاقالطاكقشرفةمنضوطهنتجة

عاصرةالىبخهددرعاد.بورامأخو.وخلنه،(71-2:ا

الىالبعضاضطرأنلدرجةجدافمهاالموقفساءحتىالسامرة

انبيألي!ثعوتبأ.(3.-6:42مل2انظر)البشرلحرماكل

حدثماوهو،داعةوعثركأأربعخلالصكلفعالحصاربأن

اصاثيلعنيتحالفواقدوالحثيينالمصرتأنظواالأراميينلأن

وتد.(2.-ا7:مل2)لمهابتهمجا!واقدوأنهم،ضدهم

.(9:42مل2)جئهقادةأحدياهوورعلىحتفهيهوراملقى

نمى.بن!اهوأصرةلتخلفها،عمرىأصرةع!دفيلكوانتى

الذتيورلمرجال!دعلىعمرىأسرةعلىالمبرمالقضاءتم؟

ياهرأمرعلبناءأخآبعاثلةمنالذكورجمغرؤوسقطحوا

خاصةعادةخدمة)قامةالى!اهوودعا.(اا-ا:01مل2)

اقلأوعندحا،لإيزابلأخآبأقامهالذى،لبملالمظيمالمحبدفي

فضربوهم،جميغاكتلوهمأنرجالهلماهوأمر،البملبعبدةالمعبد

تمثالوكرواوأحرقوهاالبعلتتماليلأخرجواوااليفبحد

مل2)،اليومهذاالمزبلةوجعلوهالبعلليتوهدموا،ابعل

63-ا

نةلمدا-مرةالسا

.(27و01:26

الاابعلعادةلاسصالاصتطاعماكلشل!اهوأنومع

أيىالنىعجولجمادةفىنبا!يبئوريعامخطاكاعنمجدلمأنه

.(3لأ-01:28مل2)دانذوالتي،يلمتلى

تجد،!اهوأ!امزئفبةهزيمبحدةاصاثلمملكةئتوفد

مل2)مملكتهالىالأردنعبرمنطقةكلأرامملكحزائيلضم

علكاثفيلثلشأسرخاضغاياهووأصبح،(33و01:32

بنيهواحازعاق!.الملكذلكجلاتفيجاءحماأضور

حكمخرةفيتغ!تالأصرأنالأ،الأراميينكدعلالكو!اهو

دثق،علىالأشور!نضغطفببب،يهواحازينيهواش

وغزابل،الأردنضرقياب!داصنحارةمنيهوآشالملكقكن

-:8ا4مل2)غنممنأخذ.بماالاصةوأثرىأورشليم

مملكةوسلتعهدءوفي.اثافيكل!امالعرشتولثم.(41

(حماةمدخلالالحقهخيجمنألها6لاعأقصىالى)سر6ليل

فيوعاموسهوضعالنيانركزماوكثيزا.مجدهاأوجبلنت؟

ماقلةشكالرغمالمصلكةعاصةالامرةفيالجاةعلنبواتهما

.القرةتلكفيألمدنةهذهعنالتاريخةالأسفارجيه

فهانقباييالمناطقفي-الامرةبناءاعادةتكررت

المبافيمنقيلةأجزاءموىمنهاباقيايكنلمحتى-الأثررون

ولا،ياهوعهدفيحدثواصترميمأولأنو!مو.القدبمة

)عادةشجمل،زلزالحدوثكانولعله،ذلكسببنعلم

الجطتةءتاريخفيعرازاتكررتالزلازلأنجث،ضرورةاباء

يمدلم)ذ،بوأخآعمرىبناهممافخامةأتلالجديدالحملوكان

الافيالدوروجاء.المهرةالفييقيينبالحمالالامت!حافةالإمكانفي

علىالثروةتمفقتحيما،الثاقودربحاميهوآكأعصرفيالباءلى

تلكفيتمتالتيالكثكلةالأبيةورغم.ناحيةصمنالامرة

أزيلتضد،الأولىابافيشروعةأتلكانتأكاالا،النترة

فخامة،أقلحدثةمبافيعلهاوحلتاييةالضخةالمبا!

الجص.منحميكةطقاتتحتالباءعيوب)خفاءوحاولوا

حمىهي،الفترةهنهمنعلمهاالعثورتمالتيالأضياءوأهم

وهي،الثافيروبحامعصرإلىترجعالفخارمنشقفةوستون

منوكانت)الفخارمنقطععلىمكوبةعملوثا"لغعنعبارة

.(العاد!ةالأعمالتجيلقيالمتخدمةالكابةمرادأهم

أنهاالا،الفخاريةالقطعهذهطبيعةحولالعلماءآراءوتختلف

كفر!لبقدت،وزيت!رمنكياتعنللصالاتتبلأو

وموطه،الضر!ةدافعاسمعياوسجل،السامرةحكومةإلى

التيالإداوكةالأقامأنعنهاوبيدو.الشردةعصلاسموكذلك

أثينذكربهاوردوقد،قاءسةزالتماكانتطيمانأقامها

.مدتوعشرنا

الا،اثافيكل!امعهدفيمجدهاتحةبلغتالسامرةأنومع



ينةالمد-لسامرةا

عاثا.وعثركأخمةنحربعدانملللدمارتحرضتأنها

زكركااكيلفقد،ومصاثكوارثكلهاالأخكلةالفترةوكانت

أضهر،ستةكجاوزلمقصوحكمبحدشلرميدعلىبحام2بن

في(41-:8ا5مل2)وإحدضهربحدبلررهشلومقنلثم

من-جادىيننحيموهو-القاتلوكان،الامرةمدية

الثرقالىوالراقعة)صرائيللمعلكةالابقةالعاصسةترصةمد!نة

منحيمفدفع،غرئازحفواالأضوريينأنإلا،ةالاصجبالمن

،فول5المدعووهو،أضورملكالئالثفلاصلتغكالجزكة

قصرفيمنحيمبنففحيائتلذلكوبعد.(ا:591مل2)

ا:523مل2)جثهقادةأحدرملبابنفقحلهدعلىالامرة

فلاصتغلثفجاء،أشورعلىفقحتمردأنوحدث.(25-

ثلاتالىوقمها،اصائيلمنا!برالجزءعلواضولىالثالت

.(51:92مل2)ودور،ومجدو،جلعاد:أضوريةولا!ات

رميابنفقحعلىأيلةبنهوثعخناالحربهذهأثناءوفط

قبلوهحيث،الأضور!ننبماعدةحدثذلكأنويحتمل،وخله

.(3:ا:5مل2)الماليةالمملكةمنالاتيةالبقيةعلىملكا

أحىعندماولكن،الوتممعضلأشورموضعوأخلمى

فيوأوئقهعل!قبض،عليهللثورةيخططهوضعأنضلنأص

وصمدت.(6-ا:أ7ول2)الامرةوحاصرالجن

ملكيدفيسقطتأنهاالا،ضراتئلاثالحصارأمامالمدبنة

الحفر!اتوتكئف.م.ق172فيالثانسرجون،الجديدأضور

بالنارأحرققد-الأقلعل-المدينةمنجزةاأنعنالأثرية

27ر092ننىقدأنهصجونجلاتوتذكر.الوتتذلكفي

.الامرةمنشخصا

مماأعظموجعلهاالسامرةبناءأعادقدأنهصجونسجلوقد

منبقومأضورمللثوأقى5،الإصاثيليينحكمتحتعليهكانت

الامرةمدنفيوأ!نهموصفروايموحماةوعؤاوكوثبابل

مدضها،فيوصكنواالسامرةفاقلكوا)صأثيلبخىعنعوصا

المقصودكان)ذاالواضحمنليسولكن،(ا:724مل2)

منالمز!دسبههاوقد.نفسهاالحاصةأمالاقليمهنابالامرة

عز)أضورملكآسرحدونحكمتحتالأخرىالبلادأسى

عزأالثريفالحعلبمأصنفر-لابيالأثورأياموفي،(4:2

منأورضليمالىيفدونالأناءالربعبيدظلوقد(.\.و4:9

)رميا)المدينةعلىنصرنبوخذاستلاء!دحتىالساصة

من6شيناحميعنالأثر!ةالحفرياتكثفتوقد.س!41:ه

كا،الميلادتجلالابعالقرنفيالصامرةلمدينةالأثورونالحكام

المسماريبالحطلوحةمنقطعةعلىالمدتأطلالفيالعلماءعمر

بابلى.آحاالىمرجهة

فيالفترةهذهمنالأدلةمنالكثيرعلىالآثارعلصاء!ثرلمو

بناءأعادواحين،والروماييناليونانجين)نحيثالقصرمنطقة

عيقةأططتوحفروا،القديمةابافيمنالكثرآزالوا6المدينة

يةالمد-مرةلساا

الفلىالمديةفيالأثريةالحفرياتولحل.أخرىفاطقفيللمباق

عنتفر-العبعامةفيهيقيمكانالذىالجزءوهي-

.المنثردةالأثريةالمحلومات

اش!روا،الأثوريينمنالقوةزمامالبابيرنإنتزعوكدما

با3يعرفأعبحالذىللاقليمعاصةالا!رةمدينةجعلفي

ظلتكا.بأورضليمالمجطالإقليمبهاوألحقوا،اصامريا"

الإمبراطورتأكامفي،سامريناالإقليمعاصمةالامرة

كيزاثوزالحبقد،الإقليمذلكآحانجلطأنومع.الفازصية

مرةصىتذكرلانفحهاالامرةأنإلا،البيبمدماخرةد

.(:417)عزراصفرفيواحدة

المدينةاكبت:العهدفىلينماخيرةليالمدية-دارعثالا

فمارت،فلطينالىاكبرالإصكندربقدومجديدةصورة

نفوزوأصح،فلطينوسطفي)غر!ةمدنةأهمالسامرة

ذلكنذ-ضكيموأصبحت،الدكةاناجةعلىتاعراال!امرة

يكلبباءالذروةأهميهاوبلغت،صامريةمدينةأهم-الحين

جرزيم.جبلمنبالقرببها

عين،ممرلفتحجنوئااكبرالاصكندرساروعدما

،أندروماخرساأنإلا،للامرةحاكئا،أندروماخرس

هربواالذفىالامرةزعماءبحفىكدىبأفنل(ولث!ء8!ه!4+ول3)

الأمريكيةالمدرسةبفةكثفتوقد.الأردنواديالىذلكبحد

الك!رعلىوعزت،بهاحتمواالذىابخأعن،الثرقيةللأصباث

الإصكندرعاتوقد.القرةتلكتاريخعنالقئصةالمطوماتمن

عحرةإلىالمدتوتحويل،عانهامنتنمبنفىالمدينة

.ق.م331فيمكدونية

برد!كاس،5!دعلكيراتطوزاالمدينةدفاعاتتطورتوقد

العلماءبمضوروجع.المكدويوناحتلهاحالما(ح!كمث!نه6أ

واللوقيين،البطالمةبينالحربزمنإلىالدفاعاتهذهبتاريخ

الدفاعاتذلكنياضخدتوقد.عتحلغرأمرولكنه

ذعتالوصطىالمصطبةعلىالجدرانأنإلا،القديمةالإصرائيية

الراحدقطرتوصطوكان،بمهارةبخة،ضخمةدالر!ةبراجبأ

دفاعيحائطعنالبهفتموقد.تدئا48-42بيننها

القرنإلىتاربخهجعوكل،واضحةضرباتأوجههبأحد،جدوو

قدئا،31نحوكانالحائطهذأحمكأنورغم.الجلادقبلالثافي

اضولتعدطاختراقهمنتمكنتهوكانسووحناتواتأنالا

..م.ق701فيالسامرةعل

نأعل،الفترةهذهفازلفيعلياكزاليالأضياءوتدل

الحضارىالموىوأن،نموذجةورنايةمدينةكانتالسامرة

وأإصلأنيليةمدينةأىفيالمرىنذسعلىكان!االعام

علاقةعلكانتأفه!وي!دو،اخصاد!امزدهرةوكانت.روماية

.رودسخورمقابلالحبوبلهاتيعرودسة2جزمعتجارية
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ينةلمدا-مرةلسااالمدينة-لسامرةا

ليماثةتناةأطلال

!ر)رودجةجرارمقابضمنضخمعددعلالحثورنموتد

اليرناننآلهةتبدالامرةوكانت(.مقبضألفيكأ

لبطالمةالمد!ةخضعت،الإمحندرمرثوبحد.والمصريين

أكدىالانتقلتحينق.م.891حتىالوقتمحظم

اللوقيين.

علىاستولىأنبحد،السامرةمحوهركانوسورحناتحركوفد

السامررونواص.جرزيمجبلعلىالامرىالمحبدوهدمشكيم

هزمه!كانوسورحناأنالا،وابطالمةالسلوينتواتمنالعون

علهاواصتولىالامرةحاصرثم،لمحاربتهالمرطتينالفرخينكلتا

السامرةوادى

المدتأنووصيوسوووكد.ق.م709قواحدعامخلال

علىدلتالأثر+الحفرياتأنالا.أثرلهامحقلمحتىتمائادمرت

آهلةالمدفةكانتفقد،المبالغةمنالكثكلفيهالفولهذاأن

فيهااصتولىالتيالفترةفي-الأقلعلىنهاقمفي-بالكان

36فيالرومايخةبالإمبراطوركةوألحقهافلسطينعلىبوبي

اصتيلاءبحدأخرىمرةالمديةحصونتثيدلمأنهإلا..م.ق

صرية.ولايةالىالرومانضصهاوقد،عياه!كانوسكلحنا

75-لان!ن"ه!18،جالييرس"الرومافياطآأمروق!

أحدثهاايىالثفراتورمالامرةبناءبإعادة(.م.ق55-
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ينةالمد-ةمرلساا

وأتيت،ستقيمةجديدةضوأرعفيهاوضقت،هركانوس

تموتد.ايومالحالهر؟،نتظصةصكيةمربعاتنيابازل

بينماعرضهايتراوحجذاضيقةمختلفةشوارعخمسةاكتثاف

فينازلأر!ة!مسكنيمربعكلوكان.أقدام8-01

يشغلالمنازلأفضلوكان.ايجاريةالمحلاتمنو!فاالمتوصط

عثرةوض،تجار!ةمحلاتثلالةوبهالحكنىالمربعنصف

بالجمى،تطلالحوائطوكانت،مكث!وفينفناءينحرلحجرة

والأرجوافيالأحمربالألوانمدهونةخضبيةبألواحوتكسى

المدفةفيالحياةعنجيدة!ورةتعطيناوهى.والأصفروالأبيض

العامالثكلولعل.الجديدالعهدأزفةفيالرومافيالعصرفي

نأالمؤكد-منولكن،الفترةهذهالىورجعالمدينةلاحة

فيالبناةأعظمسلي!انيكنفلم،أكملهافدالكبيرهيرودس

وكانت،الكبصهوودسهوأعظمهمكانبل،فلسطينتاريخ

بدأوقد.ممكنةطر!ةيكلفز!ها،الهالمدنأحبمنالسامرة

بهاالعملوواصل.م.ق03فيالسامرةبناء)عادةفيهرودس

شعطةأااسمعياأطلقثم،الأقلعلىسنواتعرلمدة

"أوكسطس،(كلصةتقابلالتيأليونانيةالكلمةوهي-)ءلمث!هء3

-درى!صرموضعوفي.أوغسطىالإمبراطورلمرلاهتكريئا

لعبادةجميلأمحبذاهرودسأقام-المدكةفينقطةأعلىوهو

(ه!ودس)نفهوهو،الفالاغبارهأوغصطىالإمبراطرر

الميح!وعالربزارهالذىأورضليمفيالربهيكلبنيالذى

.تجسدهأيامفي

،ه!ودسلامرةموجزوصفعوىوويفوسوللمو

لقد.اصاةالىالمدينةهذهيحيدواأناصتطاعواالأثرررنولكن

طولوكان،بالأبراجوحصنهللصدتجديذاصزاهرودسبنى

الأبراجمنالسفلىالأجزاءزالتوما.يلينمناممرالور

قائمة،-للمدفةالغرييةالبوابةت!ثكلكاشهالتى-الدائرية

والأرجح.الآنحتىعهاالكثفتمالتيالوحيدةابوابةومي

أسوارمنضاعلاأقللأخهاعليونحرفيونبهاقامالبناءأعمالأن

مبانيه.أفضلهرودسفهاأتامالتيأورشليم

ه!ودسبناهالذىالمعبدمنصضةأجزاءسوىتقلمو

جذرئاوتعلريرهالمعبدهذاتريمتموقد.قيصرأوغطىلعبادة

وكان.سفرودرسبتموسحكمفترةفيربما،لاحقزمنفي

042نحوضلحهطول!لغتقرتاالئكلمربعأماميفناءللمعبد

.عديدةأسواربهتحيط،قدئا

بعرضسلالمتوجد،الأطميالقاءمنالجنرصةالجهةوفي

تموقد.السلمدرجاتأولعندالمعبدالىعدىقدئاتحين

الأنقاضرسطفيرومافيامبراطورتمثالمنكبرجزءعلىالحئور

ل!مبراطورثمالأنهالطماءبعضوحتقد.المذبحشرقي

يضمكانالممبدأنو!دو.لهتكريئاالمحبدأقيمالذىأوكسطس

كلوعل،تدئا54عرضهكانالذى،المقدسأمامواضاروائا
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لاقليما-لسامرةا

المقدسعرضجمعلمما،ضيقممرروجدكانجانجيهمنجانب

منالمحبدفيالمتخدمةالأعصدقوكانت.الرواقلعرضماو!ا

الكبرىمئروعاتهفيهكلودساضخدمهالذىالكورنئيالطراز

ضخمة،مبانعدةتوجدكانتالمحبدمنوبالقرب.الأخرى

للكهة.ساكنكانتلعلها

بعض-اكبرال!!ندرفعلكا-ه!ودسوضعوقد

السامرةفينهمكانأفهيرسيفوسويذكر.الامرةفيجنوده

تراقيةوكلاطةمنكانتالقواتهذهأنذكر؟.آلافصتةمخو

الكلدفهايقيم،عالميةعدينةالامرةكانتفقد،وجرمايا

علىعلاوة،والرومايونوالمقدونيونواليرنايونوالامريرن

الأجانب.المرتزتة

نأالا،أرحيلاوسلابنهالامرةالكبيره!ودسوبوقد

تحتالسامرةووضمترومافعزلته،ضعيفاحاكئاكانهذا

قيصريةوقمقرهكانالذىالرومافيالوالمطحكم

الهوودصيةالمدينةهذه:الجديدالعهدليالامرأ-رابفا

فيبارزةبصورةالامرةتذكرلمو.الجديدالعهدصامرةهي

باعتبارهاذكرتفقد،الرصلأعمالسفرفيأما،الأناجيل

الحددفيجاءوقد.(8:9أع)الاحرسيصونعملمركز

منمدنةالىفيلبىفانحدر5:الأ!حاحنفسمنالحامى

الرسلحمعولماضءاعرالرابعالحددفيجاءولكن،"الامرة

الجمأرطوا،اللهكلمةقبلتقدالامرةأنأورضليمفيالذين

هيكانتذاغاالامرةمد!ةأنمحهرجحمما،،وروحنابطرس

دفنقدالمحمدانروحناانكولقوىتقلهدوهناك.المملعركز

الم!ودثاروعندما.ذلكعلىدللئمةليسولكن،الامرةد

تعرضتالتيالمدنأوأثلمنالساصةكانت،روماعل

م66فيوجوهاعلهاواستولواالمهردحاصرهاشد،للشاعب

اصنعادتقدالمدينةأنبدلاأفهالا.لثورضهمالأولىال!ثهورز

فباجانل!مبراطيرنققمنبقهةفهناك،أخرىمرةمكالتها

السامرةعنالمملرماتمنالكثكللدناوي!.الرأىهذالؤيد

الرومافيالعهدفيالسامرةبلغتوقد.الجد!دالعهدأ!لامأواخرد

المدتأطلالفحمظم،م023الى081منالمدةفيعظمتهاأوج

.الفترةتلكالىترجعالآنلراهاالتىادومانية

الاقلم:-السامرة

اقليمحمودتفاصيلتمافانحلملا!-ا!ا-أولأ

بطصكنهالذىالإقليمكانت-عامبوجه-ولبهها،الامرة

الجنو!ةالحمودؤكانت.نسىمطمنالغرلىوالقمأفرايم

عبرتنحدرثج،!للييتإلىأريحاشالممتالةالطريقهىللامرة

منالث!اليةالحمودوئثكون.ا!وصطالبحرالىعجلونوادى

منويحدها.يبصاالممتحةوالتلالجبوعوجبلالكرملجبل

منكلوتقع..الأردننرالرقومن،ابر!البحرالفرب



لإقالما-مرةلساا

إلا،الإتليمهذامركزمنبالقربالامرةومدينةشكيممدينة

مصاروروكانت.الغرفىالثصالالىأفربكانتالسامرةأن

مكوسعنتحيماوماالزراعيةأرضهاتنتجهماهى!االمروة

بها.تمراييالدويةالتجارة

والفاكهة،والكروموالزكرنالحبوبت!ئسلفتجاكاوكانت

الامرةيجاتوكان.والأكامالماضيةقطعانالىبالإضانة

الملكأخآبنزوجوقد.المجاورةفينيقهبلادفيراثجةصق

التجاريةالطرقافدتوقد.واتتصاديةسباسيةلأسبابإ-فىابل

الساحل،طولعلىطريقهناكفكان،الجوبالىالشمالمن

إفليمداخليمرانكلاهماوكان،المرتفعةالهضبةامندادعلوطريق

وكان،وغرئاثرئاتجرىطرقثلاثهناككانت!.الامرة

المترسط.البحرالثمالبيتالىأريحامنيمتدمنهاالجنولى

جبلبينشكيمعدطبيممرخلاليمتدالأوس!الطريقوكان

للطر-!قاقداذافكان،الصاليالطر!قأما.عالوجبلجرزيم

وادىإلىينحدرئمجنينإلىدوثانصلحبرفكان،الساحلي

عيهاأطلقايي)!ضانييت5عدالأردننهرالىونه-نررعل

وكات،(3ا!!يأ3)*سكيثربرلبى!اإسمبعدفبما

.الامرةبمنطقةتمروسوريةممردينالتجارةممظم

الامرين،).كلمةتظهرلم:الاسيالتا،غ-لانها

الأثورىالملك!دعلىالسامرةهزيمةبحدالا!ياصىمحعمبكل

لكلصةالوحيدالاشخدامأماق.م.721فياثافيصجون

وردنقد،الامرة)ئليمعلىللدلالةالتديمالعهدفي،الامرة"

سرجونعياأطلقوتد(.92و71:42)اثافيالملوكسفرفي

27ر092ترحيلصرجونجلاتوتذكر.!طمريناااسم

أنهالراضحمنولكن.الإقليمعاصصةالسامرةمدءلنةمنشخ!ئا

منكبيرةأعداذاأعكنلأنهالأخرىالمدنمنأصىأخذثد

وحماةوعواوكوثبابل)مننقلهم،الامرةمدنفيالمهجر!

الامرةمدنقمكن!.(ا:7.24مل2)"وضروايم

أسنفر)بايخبالأشوروابئآسحلونأيامفيآخرونمهجرون

الكايةالقاعدةأنالا،(ا+و4:2عزرا-الريفالحظيم

السامرينعقدةفينؤثرلمحيث،ييينالإسرمنأصاضاظلت

المهجرونمارصاالتيالد!اناتمنديانةأى-داثمةثمفة-

.الإدال

نأروضياحاول،الأضوريةالإمبراطرركةضحفتوعندما

نخو،فرعونمنافهيدفيوتعتأنهاالا،إليهالامرة)قليمكضم

،بلورهفقدهاماصعانإذ،طوكلأضفويدفيتظللمولبهها

الىالإقليمهذاضمأنهي!دوالذىنصرنجوخذيدفيلتقع

إتليمكانالوقتذلكوفي.م.ق612نيابابية)مبراطور!ته

منالمدتهذهنجتلذلك،ا-للبتحتىجنوئايمدالامرة

ويدو.م.ق587فيأورضليمنصرنجوخذأحرقعندماالدمار

نأمحدو؟.القديمالامرةبإقليمأورضليمحولالمنمةألحقأنه

لاقلما-مرةلساا

المئرلكانضبلطلأن،البابيةالسياصةنفىواصلواالفر!

يدعلاليءبحضحجصهتقلصالذى،الافليمهذاعنصياصا

بيادةسياضامتقلةضبهنطقةأورضليممنطقةحعلالذكطنحبا

الكهنة.ساءرؤ

فيالامرة)قليمعنانريخيةالمحلوماتمنالكثيرلديخاوي!

نحيا،زمنفيأورثليمأسواروبناءالبيمنالعودةمنالفترة

منالبهورويفوسسجلوقد.اكبرالإسكندروعصر

نأالا،فلطبنفياكبرالإصكندرعهدعنالمثوةالفصص

منولكن.يخالمحضباعتبارهاررفضونهاالمؤرخينغالبية

علىحميهمن-جنود.بحضأصكنقدالإصكنلرأنالمعروف

الروماقالقلالدالإقليمثعبفتلوقد.السامرةمديةفي-!رر

عقانجابالمدتفأوقع،الامرة)قليمعنمثولأعينهالذي

ذ)،آخرهعنأبيدقدالامرةشعبأنليبدوحنى،صارئا

اكدتوقد.غاليافيورفانيةمدينةذلكبعدالمدنةصارت

وهكذا،التفاصيلهذهالحدثةالأركيولرجبةا!افات

و!دو.ال!امرةفيالوحيدةالكب!صةالمدينةهيضكيمأ!بحت

المقدةعلىدائئاظلالامرةاقليممنالجنورالقسمأن

فيهصادتفقدبالحاصمةالمحيطال!الىالقمأما،المامرت

الوثية.

ومنالهودمنأصىالإسكندر!ةالىبطليموسأخذوقد

المدينةفيأهميتهماالدينيتينالطاثفتينله!لينظلفقد،الامر!نن

فىعجلم)يفانوسأنطيرك!أنوي!دو.الجدكدالعهدأيامحتى

صحيحة،62؟مك2فيالواردةالفقرةتكنلمما،يينالاص

ل!لهجرزيمجبلعلىالامرةيكلكرسأنهتذكرحيث

السامرووننيحاربلمأنهحثولكن.،الضباءمؤوىزوس"

فيكانواالامرتأنحيث،صحيحةكصالفقرةهذ.أنفيبدو

تدنيسضدالتعمبشديدى-معروفهوكا-العصوركل

مك2)جرزيمجبلفيحاكضاوضعوقد.جرزيمجبل

5:23).

عدعا،المكاببينتارغفيمرةلأولالسامرة)قليمظهروقد

فيالقلعةعنالحصارلرفعه!ونلألانبمكافأةديمتريوسصلوقىقام

واللدةأفرايم:الامرةفيناطقثلاثفأعطاه،أورضليم

يتولمطأنهركانوس!وحنااضطاع..مق281وفي.ورمتايم

.هناكالامرىالهيكليهدموأن،جرزيمجبلوعلضكيمعل

فقد.ميغايرنانئاحصئاالعاصمةالحامرةمديةكانتولما

وكانت.تقطأنقبلعاملمدةالهوديةالقواتأمامصدت

بلادكلعارتوبقوطها.تقطمدكنةئافيسكبثربويى

.الههردأيدىفيالامرة

يلىالامرةمدينةضم،فلطينعلىبومبياستولىوعندمما

المحيةالقوةهم،أخرىمرةالسامريونوأصح،صوريةولاية

تمدشالامرةكانتالجديدالعهدأزنةوفي.ابطقةفي
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لامهلأعثرعةمخو!مدحطالثهالأوبخينمحربوبى

ضكيم.مدالجوب

:نمريولحاا

مل12واحدةمرةالاالقديمالحهدرالكلةهذ.ئذكرلا

وتد.الامرةاتلبمأوالامرةمدنجةلكانوصفا(17:92

وصكانفلطيرو!!انبينالانمصالمنلرعظهر

عدمابروزاالانفصالهذازادولكن،القصاةرمن!الجوب

عهد!الماللي)صاثلكللكةوتكوت،المصلكةانقت

.(لاباطبن-سبعام)الأولبغام2

والدنىوالاجماعيالعر!إلاخلاطمننوعهاككانولكى

يونرلأضراعزا.م.ق237ليو.ييرالكعاوئييراالاصبير

)صانل،منالرقيالصالميالجزءائالتنلاصتفلتعهدفي

و)حلالالمحيينالكان)جلا،رالمرصرمةسياضمومارصا

هداكرروقد.(51:92كل2)مكاكمأحرىبلادسأصرى

محانمن27ر092فأجل..مق172ليالارصجونالأمر

وحاء(،اتصار.عنجردصحلاتروردحما)الامرة

موأ!رضر،ايموحماةوعزا،كوثبابلامىي!حرآبأناس

و!واالامرةماشلكرايلاصبىعىعرضاالامرةمدنر

.(:1724مل2)،مدنهاز

بيمىالأرصلطوالاقيبينهمتزاوجحدثالرقتوبمررر

هالأرضالهقضاءيعرفودلالأكم"الاعوهاجمم،)صائل

)كليتإلى(الميينمن)الكهنةأحدلبارطأضورطكفأمر

وكان.(28-71:25مل2)،الربكقرديهصليلمهم

آلههم،وجدورالربيتقونكالوا"لأنهم،عدوذاغاحه

مرججاتأدعزراصرصونعلم.آ33-719:2مل2)

آسرحدون،صجونحمداتجمهاقد،نخلفةبلادمىالكان

2:،عز)،الئريصالحظيمأضفر"المسحىبايبالأضوروافي

.(1.و

ينا6قرربابليحاونر!أرايخلطالنلهذاصابحضوأراد

معهومنزربابلولكن،الالهنفىجد،دأنهمبدعوىالجكل

ايكلباءعطلمما،متاوترمبدأوا،الرضهذارفضوا

أصاربناءقمححيابدأوعندما.(ه-4:2عز)الوتتبحض

مىمكوننلارحلفتاومه(.م.ق4،4حرالمي)أررشليم

ا.2:غ)الحمرروطرياالر!وخمالحورو!نجلط

.()غ6:\،لأاة،91و

أرض)يخلهةحزكلفياكئفتالىالبرديات)حدىنيوجاء

صبدنيالحالةأسوانمدنمةمنبالفرب12:،9اش-سينيم

،الامرةكلحاكئاجلطكالى.م.ق804قأنه(مصر

جلط،اأنومع.وشيمايادلاياانجاهدلكفييمارنهركاد
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نأإلا50جاةوبندصبن(الإله1):سا.بابل31

احمنولدولعلأطلقمقد،ايهو."الربيبدكانأنهالأرحح

دلكيطقوتد.(ايو.5عصر)هيا.ابالمقطعكتجان

عدأاصموهمأ،حنانبهر"ابهحمىفقدأيصئااطويا"عل

ل!صممكنلمذلكولكى.(،يهو.هس)هجرابلفظ

عربه(هرما)كلمىاالبتطهروعاويه،ر.محيا

زواجكلمىايخلصالبمنطلب(،إ:303ع)

الحظيمالكامنألاضبأحفادأحد،!رياداعوكان.نخلط

فطرده،عنهاالانفصالرفضأله،لدر،ضلطالةشمتزوخا

نأكيف!رجفوسوى2و.(31:28ع)أورضليممنمحيا

اكبر-الإصكندرزمن!الكهةرنجىبدوعأخا-مسى

فيالبادةوأص(آخر)،شلط"انجةايخكاص"تروج

ايهودبينالحداءبدأفاومن.جرريمجبلعلالهيكل

وأحداثالقصةمذ.بينبخلط!وبموسولكى.والامر!ن

والاسكندر،(..مق331-335)افالثداركوسعهد

الإصراطرركةعلتصىالذى(..مق323-336)اكبر

غؤالتارجمهابالفاتمنبالكثرتختل!روايتهولكن.الفارية

..مق544اليينإلامرانقصالتجاريخحعنرمجحلنامما،المجصلة

عيا.سرسعدو!

الجاعةهذ.الىيثكل"الامريين315أصحنا،مى

.الامرةانليمأوالامرةسدتسكانعمومالى،بى،الدية

باقيوروفضونالح!ة-،ايوراةأضارصىيقبرنلاوهم

قرارالذلكجع2بهلالجزمالصرومن.التديمالحهدأنحار

بحكمأو،(إلهمأضورملكأرسلهالدىالكاهى)نصمن

الحسةالأضارمذ.مننحةصىسهيكنلملأنهالظروف

يقدصون،حمغاوالهودالامر!نفاد،حالأىعلى.فتط

البتوبحفطون،مو!ويحترمرن،باللهويؤفرن،الر!ة

.والختانالكبرىوالأعاد

اقيرهمفهي،الهودعندتتفرلاالتيالسامريةالهرطقةأما

نيصهيونجلوي!جرزيمجبلهرالحيفيالبادةمكانأن

المكاناالى)ثاراتعدةال!ةضرفيجاءتوند.أورضليم

تثئلاانظر)هيخهاحمهلجلالهكمالربيحارهالذى

موصأمرهموتد.المكانذلكاسميحددأندون(12:11

جلعلالبركةايجحلواأن،بهعانارضالىدخولهمعدأنه

!.(13و27:12تث)أعالجلعلىواللنةجرزيم

قحاء؟)جرزيمجلفيللربكيرامذبخالنواأنأمرهم

تث)عالجلفيتجطهالصريةاة!التولفا،(الامريةالترراة

المركز،شكيممنفزبمرقعفيالحالتينليوهو،(27:4

.الجنوبالجرزيموجبلللثصالعيالجبلبيرالقديمالدينى

أرض!مكانأولكانت)ذ،خاصةمكانةلنكبمكات؟

كعفوباضرى؟.للربمذبخافبهويقيمإبراهيم)يهبأقبهعان



يونمرلساا

تك)للربمذبخاهناكوبخىضكيم.فيالأرضمنقطت

أصبحت،كنطنأرضالىدخولهموبمد.(2.-33:18

وفي.(:027يق)الأردنغر!فيالرئييةالملجأمد!ةشكيم

ر!ا،(42:32كثى)!رصفعظام)صاثلبنودفنشكيم

الشب.معالحهد!ثوعجدد

أفرايم)ووصفنل)نهمأنفسهمعنالامريونويقول

نقلعدماالكاهنعالميلألباعرفضواالذ!الأمناء(وفى

.ضيلو.الىشكبممنالتابوت

وجد(ق.م.332)فلطيناكبرالإصكندرغزاوعندما

ضكيم،الىفنقلهم،السامرةمدينةلطالسامرونمنكبيزاعدذا

دو.تبلأكانتمماث!صامريةمدتضكيمأصبحتوهكذا

كهففيالبردىورقمنالجزازاتمنمجموعةوجدت5291

)دار!ةوثائقوهى،أريحامنالثمالإلىأمياقتحةنحولعد

عدكنةفيمحبتوقد.م!ق335-375نحوالترجعصاص!ة

زلكأودعتوقد-السامرةمدن)حدىنيأوذاتهاالسامرة

الإسكندروجهمن--صىماكىنحوبهرعندماالكهف

.ناكقتلواولكنهم،ا!بر

الطداءعن(..مق؟08حرالمب)صاخبن!ثوعويمئرء

نة-صيمئتحاأمتان5:فاثلاوالياص!ننالمهودبينايزايد

،والفلحطوذ،ةالاصجبلفيالساكنون:مةبأليستوالثالثة

.!622و05:52سراخ)،ثكيمفيالاكنالأحمقوالثمعب

ءببةبأعة.ضعئايىبماأغكلهما:بالرقولالبذلكككلولحله

(23:12تث)،أغيظهم

ان!سكركانوافتد،والامرينالههودبينالعداءوركم

تحوثلفي)!فانوسأنطوكىحركةو!ارضولت،بالتوراة

بتدنيىاللوقيالملكهذافاموعيه6ايونانيةالثقافةالىالئعب

اصمعلىأورضليمفيالجكلنجعل،(ق.م.167)ايكلين

فيوسهاسمعلىحرزيمليوالهيكل،(زف!)الأوليزوس

المملكةداخلالنزاعأتاحوقد(.6:2مك2)،الغرباءمؤوي

يدمرأن،الهرديآاللاهكلكانسنيوحناالفرت،السلوقبة

ق.م.128دجرزيميكل

يقولكاا!برالإصكندر6منباذنالامرىاهمكلئنيلفد

المابةالقمةعلى،الراستلافيأطلالهوتوجد،كلسبفرس

،6691،6891فيحفركاتبهاعملتوقد+جرزيملجبل

الإمبراطورثنا.رومافيمعبدأساساتتحتنقعأنهاوظهر

طولالكلمربمة،ضخممذبحقاعدة.منوككون،هاثر!ان

؟-وترجع،قدئا62نحووارتفا!ا،تدئا56نحوضلعها

المحكلهذامحنلمو.الهيلييالعصرالى-الفخاريةالأوافيتدل

الامرين،نها!ةذلكفييكنلمولكن،أيذاذلكبعدالسامري

الا!رىالمذبوظل،المجمعإلىالجصهور!ةالعبادةانتقلتضد

يونمرلساا

احماليتجنبرننهمالأتقاءفكان،الهردجنبفيضوكأ

المروربعدم،الهراطقةالامر!نمنالطقسبةالنجاصةحدوث

طرس!لكونبل،الاعرةطر-كأعنالجليلالىايهرديةمن

ولكن.للأردنالغريةالضفةبمحازاةيسكلونأو،الأردنشرقي

العدائةالروحهذهثليظهرالمكوعوالربالمحمدان!وحنا

..الهردكةأرضإلىوتلاميذهكحوعجاء5!ندما،للامر!ن

مياهفاككانلأنهصاليمبقربنونعينفييعمدأضايوحناكان

فيكانتنونعينأنايقبيدويذكر.(3:23رو)،ممث!ة

الأردنفطقةكانتلوولكن،الجليلبحراتجاهفيالأردناعالمي

هناككانتلأنه5:بالقولذلكرردففلماذا،المقصودةهي

بضحةبعدعلىتقعكانت"ساليماانفالأرجح،؟ك!ةياه

المرقعذلكمنبالقربحا؟وتوجد،ثكيممنالثرقالىأمهال

الأراميةمنمقالاصمهذاأنوالأرجح،،عيون)قر!ة

رأسعلالواقعةالمنطقةأنالواضحوص،،صغرةعين)بمعنى

جزءاأنمعهكلجحمما،الينابيعمنالكوبهاافاوعةوادىا

قريئاالامرةفطقةنيكانتونلامبذهالمممدانيوحناخدمةمن

ضكيم.من

ولاالمعمدان!وحنارأسقطعتأ!شالمقدسالكعابيذكرولا

قلحة"فيخلأنهكوجفوس!ذكروبيا.جحهدفنتأين

جدبأنقرىنقلبدفهناك،المتابحرشرقى،مكاروس

بحدعلى(الامرةفي)،جته8مديةفيدفنالمعمدان*حنا

شكيم.منالفر!الثالالىقلبلةأصال

خدتهبكورففي،بالسامرونعلاقةيسوعللربكان؟

فيتذكر،!قوبئرمنبالقربالسامرةفيمديةالىجاء

فيتذكرولبهها،،صخار5بأنهااليونانيةافطوطات

الأرجح،وهى،ضكيمايأنهاالريانيةالحنائيةالخطوطات

الغرفىالضمالالىالحاية"بلاطة"قر!ةفيالأئرىالتنقيبلأن

الرومافي،الحصرفيضكيممرقعهىأنهاأءلبت،يمقربئرمن

.ملى701فىهكلكانىروخادص.النيضكعملتلملاعقةفكمانت

فطلب،للماءطفاالعنيقألبثرالىالضامريةالمرأةجاءتوقد

لاالهرد"أنتطمكانتولأنها،ليئربتحد"أنصوعمنها

واصلتولكها،اندهشت(:49!ر)،السامريينيحاملون

أصارها،بأحديوعالربواجههاوعندما.معهالحوار

مذارجدواأباؤنا5:قائلةالدنيةابواحيالىالحديثحرلت

ئسجدأننبغىالذىالموضعرضليمأ،فيانتقولونوأنغ،الجبل

الحيقيةالحبادةأنيوعالربلهافأكد،آ4:52وو)،يخه

.جاءتدالمياهولأنه،أورضليمفيولاالجبلهذافيليست

تركت،امرأةمعككلمأنهمنوتحجواايلافيعادأنوبحد

سأله،ليوعل!ئهادتهاوتهجة،المديةالىومضتجرنهاالمرأة

ور)،رومينهناكفمكث5،كدهميمكثأنالسامروون
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السامريةايوراة-السامرة

..!نيرونبهفآمن،بيخميكرز(4:04

،مناصباتعدةفيبالسآمر!ريرعالرباهماميطهر؟

،(37-01:،3لواالصالحالساصىئلفيوبخاصة

لرالثائهاللهيمجد)يىوحدهرجعالذىالصامرىوالأبرص

فيضهوذالهيكونونانهمللنلاميذقال!.(17:52-56

عأ)الأرضأفصىوالوالسامرةالهودبةكلوفيأاورضلبم

العهردمنالمسيحبينبعصأورضليمفيالأولىالكيسةفيوكان

للسامريين،الكرازةفيأتاغاا!طرنظرةلهمكانتالذكأاليونانون

الاختيارعيموقعالذينالسبحةالمامةأحدنجب!فقام

-ا:6أع)،العبراننعلىالونانيينمنتذمرحدث)عدما

،(8:هأع)الامرةمنمدينةفييالمحبالكرازة(..ه

فيالجمغتثته،للكنيسةالعنيفاضطهادهضاولبدأفحندما

وعندما.(ا8:أع)االرسلعداماوالامرةاليهوديةكور

ويوحنابطرسذهب،الامرةفييخبسبنجاحالر!ممع

عأ)أالقدسالروحفقبلراعيهمالأيادكاووضعا5،إلها

ثرعندللتلاميذيسوعالربتالهماوتم،(8:14-17

رو)،تبهمعلىدخلغقدوأنغتحبواآخرون5؟يحقوب

قرىبثرا"الامرةمنويوحنابطرسرجوعوعند.(:438

.(8:52أع)،للامريينكثكلة

نبرمنالتخلص!ريدون-الهودمثل-السامريونوكان

كا-التيجةوكانت6فبا!يانجيقوجهفيفهبوا،الرومان

اضطهدوقد.مهماار006خلهي-يريفوس!ول

والامبراطور(م138-171)هادركانالامبراطور

منالكرفهلك،الساصون(ام39-081)كومودوس

نعرض،فلسطبنالعربغزاوعندما.المقدسة3محابات

تلكعلىالمغولاشولىام925وفي.كثرةلجاعبالسامر!ون

قسوةالعصورأشدالعثمانيينالأتراكعصركانولكن،المناطق

عليم.

في،ويافانابصفييعيشون،منهمقليلعددالآنو!رجد

412عددهمكان،0691تعدادوحسب.أبيبتلضواحى

جبلهمهوجرزيمجبلزالىوما،يافافي132،نابل!في

عند3النةأيامىوأقد،الفصحبحيدهناكويحتفلون،المقدس

جماعةفهم،السبتمجفظيتسكونأنهمكا.الكفارةيومهو

أمامبنمثيلهمالكهنةرئشوبقوم.الجزنينالمتديينمن

الحكومة.

السامرية:التوواة-السامرة

هو،نابلسمجمعفيالمحفرظ،ال!امريينعدالمقدسالكتاب

بدرج)تعرف(الخمسةموصىأسفار)الوراةمننسخة
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انهيقولونو،موسىأحفادأحد،أببااالىينبرنهاذاأببا

طذاأساسلاولكن،كنمانكزوبمدعسرةائالثةالةفيكنبه

وأالقديمالحبرىالخطمنمحدلةبصررةمكربةوهي.الزعم

فيوالنقض،موآبحجرعلبالكتابةالئهالكنحا!الحط

.قمرانغطوطاتيحضالأخصوعلى،لخيقوألواح،طوام

الخطرطة،مناكبرالجزءالتلفأصابالكوارثبحضوبسبب

الأخررةافلالةالأصحاحاتسوىالقديمةانحطوطةمنييقلمو

منالمرجودةالحوأقدم.التثةصفركلمعالعددسفرمن

ولكن،ام015فيبميمهاملحوظةعيهاالسامريةالوراة

وتوجد.قرونببضحةذلكمنأقدمنفسهاانحطوطةأنالأرجح

ترجعأخرىنحطرطةتوجديما،ام402فيميهوبةمحطرطة

فيلللندزميهبةمجمرعةفيعفرظةام/1211212الى

الحامةالمكبةنيام232إلىترجعوأخرى،مانشتر

.-سركبخيو

آباءبمضعندمعروفةكانتالسامريةالتوراةأنويمدو

ولكها،وجروماليصرىويوصابيوسأوريجانرسئلالكنية

،د*فالبيتروااكتثفأنبعدإلاالنربعلماءعندتعرفلم

وقد،ام616فيدمقفيمخطوطة(هكدأ!!لل!4ءلةلأ)

فينصرصهاونثرت،الكتابعلماءبينضخمةضجةأحدثت

فيبارصليلرتالتىالنغاتتعددةالمقدسالكابنخة

تديمدوجيحواريقفسامريكاهن

نابلسمجمعلي



السامر!ةالتوراة-السامرة

لنثرتالتياللغاتتحددةابسخةفيوكذلك،ام632

.ام657فيلندن

العركة،للترراةفقخانمئائمل،الامر!ةالتوراةفيوالنص

عنيختلفوأحيائا،اليتعنأوالمبريةصيختلفأحيائاصو

الصامر!ةابسخةبيناختلاف6.ر..نحوو!زجد.الاثنتين

تم!ولاالنسخفيأخطاءوأغلجا،الماسور!ةالحبريةوالنخة

موضع0091نحرفيالامرىالنصوكفق.جوهريةحقيقة

بينالاختلافاتبحضأنوواضح.البينيةالتربةمعمها

يأ!دمفصودةتغيكلاتالىنرجعالماصر!ةوالحبرتالامرية

.(27:4نث)جرزيمالىجمبالتيوثلعقلالدهمبحض

ماأنهإلا،القديمةالسامر!ةالكتاباتمنالكئصضياعوركم

وتمى،العبادةفيالمشخدمةايسابيحمنالكوفاكزال

عنالمأخرذةالصلواتمحابأو"الدفتر"التايحهذهبمض

!حنيهوالذي،المبلادىالرايعالفرنمن(48.دة*)،ماركا"

الامركةوالعيدة.عدهماللاهوتعلماءأعظمالامريون

هوواحدومزع،،يهوه)هوواحدبإلهالإيمانتؤكدالقديمة

مقدسوموضع،،النوراةاهوواحدمفدسومحاب،موسى

يت"أىالحقيقي،رللبت5فهو)جرزبمجبلهوواحد

لي!)ولكنوالخلودالملاثكةفي!تقدون!.،(الله

منجأقالذىوبالمبا،والدينوتةالنقمةوبيوم،(بالقامة

كياموثريعا

الوحدةوسبميد،اللهضده2لافائذاوعيكون،!وعفسبط

إلىالعوبكلشيدأي،،أمسع"وخضع،لإصأثل

الامر-!ة.الدكانة

اسمكنطقونلأنهميينالاصيد!اليهردىاتراثأنورغم

ق،(السيد"باسمعنهالاستحاضةمنبدلأ)،جهوها

ن))ذ،الأوثانعبدةمنمطلفا!عنبروهملمأنهمإلا،أقامهم

وكجنبونبل،الواحداللهببادةيتحسكونالحفقةفيالامر!ن

الرئيس!ةالأعيادومجفظون،اللهعلىالثريةالصفاتاضفاء

ضرمنوالمرفىالثاكالأصحاحفيالمذكورةالثلالة

.المظالوعدالكفارةويومالفصحوهي،اللاو!ن

الساصيرنيحتفللا،جرزيمجبلعلىالهيكلتدمووبعد

يفحلكان!-ضوئايححونولكنهم،المجمعفيالفصحببد

المحبدأطلالمنبالقربجرزيمجلضوحالى-أصلا!م

ويخظفونويلخونهاللفصححملانبعةكذبحونوهناك،القديم

وكامملونها.أحثاعما

كي:اموثرسا

تراكى،1،5طموس)هماكلتينمنمكونرونافياصم

ايجهبحرفيتقعصغ!ةجرروةوهي،أتراكيامرتفع"أى

ساموثراكيموقع
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كياموثرلما

ضهرمصبمنالجنربفيتراكيا،اثاطيءمنبالقر!

منالئطلوالى،مكدوليةضرقيفي!د!ءول3)أهبروس"

الثرقيشالئحاللالى،(ول)3030)،إمبروس"جزروة

منالردالشالواالى،(ه!!ءح9)،ينوس)جزهـة

إلى("!ء3أكل!)،فنجارى"جبلو!افيوورتفع.ترواس

بكر!الم!فيالرئيةلمالمعاأحديشكلوهو،قدئاره577غو

:طروادةسهول،بوميلأون"اضطعفوقهمن)نهوقال.)يجه

.،بوصيدونجزورة)الالياذةفيهوصروسحماهاولذلك

ومضيق)مجهبكربينالبحرىالطر!قعلطموئراكىوتقع

حتىمأهولةالمدينةتكنلمو.الأصودابحرالىوتالدردنيل

انهابلنىيذكرولكن،ضواطئهالوعورةالملادقبلالابعالقرن

تمخرالتيالفنضواطهاعلىترصوكانت-الضرورةبحكم-

)حدىاضركتوتد.ليلأالفرلخاطرتجنئا)يجهبحر!الم!عباب

الحربفيالثهيرةالبحر!ةملامشمعركةفيماعرئراكيضن

.(.م.ق048)وفارساليونانبين

كياثرموسا

.(3ءاول)سيببلالعظيصةالأمببادةتشترالجزهـةوكانث

(+ءأه!ح)،كابكلى"التوأمعبادةازدهرتاليونانيةالعهودوفي

)ع+ه"هح!س!(،وابرسيفون()،ح،ءحه،ديمراعبادةونافست

،(اههـأهحا3)أولجاسوزوجتهالمقدوقفييباليهاوانتسب

ولا.هادريانالامبراطورمثل،الرومانعظماءمنالكثرونو

لاهرودوتودنهما،التوأمالإلهينهذينأصليعرف

ابمضونبهما،6للالأوايونانبلادسكان،الإسجيين

يخيية.أوفرمجهأصولالىالآخر

القرنفيونماوكةفرنهبغاتالجزررةفيباينقيبتاموقد

وقد.يوروركجامحة!هابايقيبقاتوأخيزا،عرالتاسع

مدهـةومقصورة،العظامالآلهةممبدعنالتنيبكشف

النافي.بطيمرسثركةالثانيةأأرسيوىاالمصريةللملكة

الموجودأالمجحالصر"تمثالهوالتقيبعنهكئفماوأهم

برليورصي!اديمترورسا)قامهقدوكان،اللوفرمتحففيالآن

البحرىالانتصارذكرىلتخيدنافورةوسطفي(!ذأهحامح!953)

المجنحالنمرتمثال
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ساموس

.ام863فيواكف.م.ق003ليللرودسيين

ترواسمنوصحبهبولىبالرسولال!فينةأقلمتأنوبعد

نيابويىهإلىالفدوفي،ساموئراكيإلىبالاستقامة5توجهوا

شراطىءمنبالقربليلةباتواأكمأى،(اا:ا6أع)

توقفأنهوالأرجح.الجزدرةفيمرفأثمةيكنلماذ،سامرثرممي

طرتفيالأ!امالخم!ةخلالفيالالةرحيهلطأخرىمرةفها

.(02:6أع)ترولمىإلىمكلوفيةش

:ساموس

جبللوجودوذلك،،جبلأومرتفع"مفاهيرناق31

موسسا

وماصس.قدم4ر007نحوارتفاعهيبغالذىاكركي"

يدكةضاطيءمنيلنحوبحدعلى)يجةبحرجزرأضهرمنجزررة

الضلىوالثمالأفسىمنالغرفىالجربالى،الصضىأصيافي

الفخاربصناعةتثنهراسامرسامدياوكانت.ييشمن

خصيب،صهلوعطفيتقعكانتإذ،الزتونوزراعةوال!بيذ

نيالجزهـةازدهرتوقد.الفنلناءبالأخابوكذلك

عهدد)الجلادقبلالادسالقردفيوبفاصةالقديمةالحهود

(38ءلأاه!"ا-ق.م.522-533)بويكريضطاعها

ئم،الميلادقبلالخاصالقرنفيأثينامعمتحالفةكانتحيث

،خضعتذفيوبحد،المصريينيدفيثمالغرس!دفيوقحت

منجز"!..مق84فيواصبحت..مق133فيبرغامرلمملكة

ساموسموقع
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ئيرنسبا-نسبئيو

تتشعأ!بحتايلادىالأولالقرنوفي.الرومايةأصياولاكة

.وه!ودسأكرلماسمرقسالجزكلةزاروقد.الذاقيبالحكم

نحوعرفل!لغمضيقترجليوننتوءعنالجزكلةويفصل

المضيق،هذافيأرتبولىالرسرلسينةأنوببدو.الميل

ولا.(02:هاأع)اثالثةرحيهمنعودتهطركأفيوهو

فيالجزيرةدبالإيخلكرزقدبولسالرصولكان)ذامايذكر

جهوديةجالية!هاكانأنهنعلمولكننا،بهاالقصوةاقامتهخلال

إلهابحثالتيالأماكنأحدكانتحيت،عد!دةسينفذ

امكأبالودتوصيةبرسائل،الرومانيين2وزلوكيوس

.(ا:523

)سب*!

وجتةحويلة)خوتهوكان،حامبنكوشبنصا11(

.(:9اأخا،ا:7.تك)وستكاورعمة

أنهمالوافحوش.العرببلادجنورفيوضعببلاد)2(

سبا،االكلمتينأنفالأرجح،ثباوثعببلادالىينتبون

نفسعلىللدلالة،القديموالحبريالقديمالعرلمطهما،وهـضبا

الثافيالمزمورففي.اياريخفيالهكلةسبامملكةأكط،العب

أمامه،-هناسليمان)يهورعزالذي-الملكأننجد،والبعين

كللهويجد.هديةيقدمونوصباضباملوك..الريةأطلتجثو

،واوو!.(\ا-729:مز)،لهتبدالأمكل.الملرك

الصارةقكون"أى"تحنيأنبمكننا،وصاشا!بينالحطفى

.،جا"أى،ضاا

مصرجحلت5:الننىإضعياءلانعلىلعبهالربويفول

وأن(،:433اش)،عوضكوسبا(لايرلااكوكأفدتك

إلهيىأنهوكرونباللهميعترفون،القامةطوال!البئيين"

الديانةاثارفيأولأتمماوهو.(45:14إش)ااخر

الخمسةالقرونخلالالميحيةانشارذلكبعد،البهرد!ة

وكوكأ(!ر)أفر!يةوبينضباأوسبابينوالربط.الأولى

جنوريالعوببينوالاختلاطالديدالارتجاطتجةجاء

بابوبوغازالأحمرابحرعبرأفر!يةوضرقيالربجزورة

.الميلادقبلالعاضرالقرننذوجمنهاصة،اندب

4وأ:ا.)الأولملركفي،جأ5أو،جا"كلمةأما

فهى،(6:91أ*ب،12و9و3و9:اأخ13،2و1و.

دائرة"منموضعهافي،ضا5انظر)الحبرىالأكل!!ضباا

.(،الك!اييةالمعارف
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سبا:سبا-ملكة

حمحتلماولبهها.المقدسالكتابفيصاملكةاصميذكرولا

ا:01ملا)ومكلفةوضاقةطريلةبرحلةفات،صليمانبخبر

ولعلها.بمائلممتحنه(12و9-9:1أخ13،2و01-

!طرسليحانكان)ذ،تجارئااتفافامعهتحقدأنأيضئاأرادت

أهممنالتجار!ة.القوافلوكانت،الرئييةايجارةطرقعلى

لنظمنتيجة،بهاالناجحةالزراعةرغم،لباالدخلمصادر

والأماب.اثهور"مأربسد")تامةفيالباديةالحطمةالرى

مل1)لسلمانبهاأتا!يالكريمةوالحجارةالكووالذب

التجارية،الفوافلتحملهكانتمابحضهي،(ا.وا:3.

وجنولى،وابد،أفريتيةضرقيمخاتبينتجمعكانتايى

بمكةعارة،ودمثقغزةأعواقإلىبهاوتذب،العرببلاد

.ونجماءوالمدبنة

بلادفيملكاتبوجودوا!نيةالأثرركةالنقوشوتثمهد

استئناسأن؟،الأقلعلىالميلادقبلالثامنالقرنمنذالعرب

أوقرنيننجحوسليصانعصرقبل،القوافلفيواضخدامهالجعل

فمهاقطعتالتىبرحلخاسباملكةفيامالإمكانفيجعل،اممر

.(ا:2.أمل)ايائاوثدهاذهائامتركيلوألفىمناعر

أقاصيمن)سباملكةمجىءبينكوعألربقارنوفد

تجاهلويين،(21:24ت)6سليمانحكمةيسعالأرص

ىأ،اييمنملكة5ويسمهها.سليمانمنأعظموهو،لهالهود

.،الجنوبملكة)

فيوبنهاصةتبجيلبكلالملكةهذهالأثيرييةالأماطيروتذكر

لأسيوياطكةباعتبارص(،الملوكمجد5:أى)"كبراناجتا

هذهوتعكى.لإثيوبياملكبأوللحيصانمنحملتالتي

بخودبين-العصررأقدممنذ-الديدالارتباطالأ!ورة

ليدعوهاحتىيوصيفوسيهنوهوفد.أفريقيةوشرقيالعربثلاد

النيصي.غربنورىفحلركذلك"والحئةممرعلكةا

نأالأرجحولكن،يلفى"العريةالأساط!ونسجا

ولكن،قرونبعدةعليصانبمدجاءتملكة31"بلفشا

اسمكانلأنه،سليصانزارتالتىسباملكةعلىاحمهااطلق

لدبهم.المعروفةالوحبدةالملكة

:نئيوسبا-نسبئيو

مقاض!منكلمةوهناك،نمائامعناهايعلملاكلمةوهي

فيجاءممانتنتجكا.(23:42حز)،سكارى"قثرجم

منأي،الشي)بمعنىتكونقدأنها(ا:ها)أيوبسفر

ش!وهم.الممتلكاتلسبيالقبائلمنككلهمعلىيغ!ون

تك)قطورةزوجتمن)براهيمابنيقثانبن6شباامنسامى



لتث!بو-لتسبوسباليون-نسبئيو

-ومأوبسبأموقع

فيوحمرزيتمنالثافيبعام2للملكالثيرنبهيأقيكانبماالجطقةلطالعرببلادكر!بخورفي!طرنوكانوا.(ء2:3

فيذكرهميردكا.الملادتبلالثامنالقرنعنالأولالنصف.وحضرموتباينحالاالمعروفة

،الميلادقب!+اثاكالقرنمنوالجضافتالمؤرخينكأباتامربابلادمنالجود"طرففيبلادهملمرغوكان

والإثيربية.الوريةالدنيهالكاباتبعضفيوكذلك.:فالدتان

دولمبلأواأنهم،واللغريةاياريجةالأبحاثبحضمنوي!دو،الثصالفيظهرتاييالقوىعناجابحيدفىكانوا(1)

منتصففيالجوبالىفهازحفرائم،الصبيلاد!الىفي.نسبئاآفينفحاشرا

القرننذهناكتمائااضقرواأ-و!لو،الجلادقبلاثايخةالألف+.-

.مأربيالحصيةعاصتموأصوا،ايلادتيعثراثافيبخقلفاشتغلواواندامرلهقةبينضو!صمعلطكا!وا)2(

واللبانالذبفيتماجرونفكانرا،الجهاتهذهبينالمتاجر

اورضليمالىبرحلتهاملكهبمفاث،الميلادفبلالعاشرالؤنوفيإثى،ا72:همز)وك!هاوالحاخالكرجمةوالحجارةوالأطياب

الفر!تيأوالم9فياالتجافل\القطا!ملىضكوقمعهلفتفالجاضنلزبماو؟نت.(38:31"72:22ص"6:02)رصا"ء06:6

ثولةأصبحقدالعر!ةة2ا!زجنودوكانالاالمحلادىالثالثانهم!لأو!(.6:91أروب)المناطقهد.كلبحوبقوافلهم

الحصبةعالأرضأن؟.(3:8رو)الرقيقفيقاجرونكانوا

الابع.القرنممصفحتىهكذاظلت،قى!ة-اوررو،!أرب!)فيتو؟-المتثدمةالرىنظم

النالى.ا!فاءذاتابلادمنجحلخم

ثبولت:-لت.
مو،المفدسالكمابمنعنهمنعرفهماعلىناريخهم!تصرولا

وأ(962:مزانظر)،يل5محناهاعبر!ةكلمةضلتملوكتذكرالتى،الأضوركةايواريخمنالكضعنهمنحرفبل

أ!وب،22:راعوث7،-ه:41ئكاظر)،صنبلة5..مق571منذأضورلملوكالجزتتدمونكانواالذكنالثيين

اضخدمهاايىالمروركلمة،شبولت)وكانت.(2424:!اناتعلهامجلخزفيةقطععلىالسامرتالآثارنظ؟
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سبات

.(6-ا:21قض)أفرايممنالهارب!!تئافالجلعاديون

مناكع!بأنيدونالعموئيينعلالجلعادىيفتاحاتصرأنفبعد

بهم،والاضهانةلامالهمأفرايمرجالغضب،المساعدةأفرايم

يحرسوابأنرجالهوأمر،عيمفاتصر،لمحاربتهعيهفاتجمحوا

الأفرايميرنكان)ذ،الأفرايمينبفلولللاماكالأردنغاوض

البن(عنعوضئابالسبن)،سبولت5الكلمةهذهيظقون

نحاوضعلوذ!كوهم،أفرايمفلرلالجلحادرونامححفوهكذا

أفرايم.منألفاوأربعيناثنيناليومذلكفيفقتلوا.الأردن

سبات:

مراتسبع(فانديكترجة)القديمالحهدفيالكلمةهن!ترد

،43:1أيوب،26:21صم2:12،51:21،1نك)

مىالعبر!ةفيوالكلمة.(ا.92:)ش،:ها9أم،ا33:ه

تك)،الفبودة)الىبصلقد،عميفانوفاونعني،نرديما"

الرؤىكانتلان،رؤىالإنساننهاكلىايى()غ..51:21

.(15-2801:تك)المادىالنومحالةفيأ-ا!اتأفيق!

منواحدةفأخذ،فنامآدمعلىباثاالإلهالربأوقعوقد

أخنماالتىالضلعالإلهالربوبنى.لحئامحافهاوملاأضلاعه

.(22و2:12تك)آدمإلىوأحضرهاامرأةآدممن

روية)الجدورالعهدفيواحدةعرة،سباتاكلمةوترد

هنجدامطهما()،كانوكشىاالبونانبةللكلصةترجمة(11:8

العبرية.الكلمةمعنىنف!نؤدىالنى

سبت:

البت:منثأ-أولا

نحلفة:نطر!ات"(

ارتبطالسبتمثأأنالكثيرونفوى:الملكطابظرلهة(1)

،أنعئرالتاصعالقرنفيالمصكدوكان،الأصبوعبخشأأطشا

توترعنأصلالأ،أيامصبعةمنالمكونالأسبرعاسنخدام

الفلكيينعندالكواكبهنهوكانت.السبحةللكواكيالقدماء

والزهرةواثمنرىوعطاردوالمريخوالغرالئمى:هيالبابلين

بايريبالكواكبهذ.أعاءالسبمةالأيامعلىوأطلقوا،وزحل

ولكن،(اللامنيةاللناتفيالأسبوعأيامأصطءفماوهو)

الحصربدايةقبلاصتخدمتقدالأعاءهذهأنعلىدليلثمةلي!

بهذهمعرفهمأن-القنوجهعل-نململاأنناكا.المصيحي

،أ!امشعة،الأسبوع"جعلإلىبهمادتثدالسبعةالكواكب

دئر.التاصعالقرنانقضاءقبلالنظريةهذها!هارتفقدولذلك

هىابظركةهذهوكانت:الحاملالباللالمصدرنظرة)2(

يينوكاصةعرالتاصالقرنختامفياسازاالنظركاتاعر
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كل!أخذقدالعبركيالسبتانتفرلوهي،المتحرر!النفاد

بهوشعدد-القرنذلكفي-اكفضد،انبابلن

هذهمنالمدبدوفي.الممارىنجالحطالم!ضوبةالبابليةألألواح

تخدمالكلمةهذهكانت..،شتوم!!طمةجاءتالألواء

عن،اب!ر"وقتأتاضهرامنثالخا-!اليرع!علىللل!لالة

أحدؤويرصف،بابلفي.-حسخدثاكادالذىالقمرىالثهر

.،الإلهتهدئة!أ--وأو،ا!قلبفحصينروم"بأفهالألواحهذه

ابعوا!السا!!أيامأنعلىلأخرىاالباييةالألواح!فنوتدل

،رافثههبمضمن،وافعثرب!واثامنوالمئرينوالحاديعثر

ياصلىأنالملكعلىفيهايمتغفكان،ضرأوضؤمأيانمتعتبركات

يخغكاق؟،النارم!تهطعامأىأوالفحمعلىالمشوىاللحم

!.الدولةونثةفاقثةأو،ثيابهتضررأومركتهركوبعليه

!الجواأنالأطاء.على،لآلهةاكت!ثكلواأنالكهنةعلىيمغكان

الأخرىالابيةالفخاريةالألواحمنمجموعةفيوجاء.المرض

.كورةالذالأدامفيللآفةخاصةذبائحتقديموجوب

بال!امالخاصةابواهىيينبمي!دةشبهوجوهترجدو!ما

،المذكورةالأكامفيالبابلالملكعلىئفرضكانتوالتيوبالفر

الاختلافاتفإن،التل!ومايعلقةالكاييةالثرائعوبحض

أوجهاجابكثصرتفوقالهودىوال!تاببيةالأ!امتلكبين

أما،الهرأولمناتجازائحبابايليةالأ!امفكانت.الثبه

مه!االأسبوعفيالابعاليومفيمجظفكانالهودىالبت

بفئاتاخصتابابيةالنواهيأن!.الثهرمنموقعهكان

لكلراحة!ومالههودىالتكانلنها،اباسمنمينة

الأكامفيالحملعن!كفونالبابليونيكنلم!.الشب

كنلمعما،للحملالأكامأفضليحتبروكاكانوابل،المذكورة

علىعلاوة.الهودىالبتأيامفيالحملمننوعىيأمموخا

بل،الأيامهذهكلعلتطلقئكنلم،ضبتوم"كلمةفإنذلك

الشهر.منعضرالحامىاليومعلىدلالهاتقصركانت

ضطيىاالبت"يومابابلىالمأنظريةخونكانرا؟

يوموينابىبية،الؤماأيامبينالمزعومةالئبهوجوهعلى

ابابيةبالألواحجاءمابينالثهوجوهعلأيضئابل،الت

ألكتر)ويقول.المقدسالكابقالخيقةوقصةالخليقةعن

الروايةبينافيبحضوجودرغمانه(فول4اح)،!دل

غحلفأخهاالا،التكوكأسفرمنالأولينوالأصحاحينابابلة

أنهالىويخلمى،الحليقةعنالكال!ةالقصةعنجوهركااختلائا

الكاسة.التصةفينهاثىءأىاشعارةعلىإطلائاديللا

اذا5:و!ينحزمباممر(7!نة)ماهـ،والتر)و!ول

ضرمنالأولوالأ!حاحابابليةالملحمةلينعلائةثمةكانت

ثاهتةصورةالاهىماالمماركةالقصهلهأنلدفلا،ايكو!ن

ال!بنيالمعلنالحقصدىتردد،وأصطوركةوغامضةسشوهة

.،المفدس



سبت

بنظريةصلةلهاأخرىنظرتوهي:القمريالمدنظرة31(

عدبقاكاهوالمهودىالسبتأنوهى،انملالبابلالمممر

عا،مأخوذغ!أو،بابلعنخوذامأيكونقد،قدبمق!رى

يجمعمافكيزا،المقدسالكابفيرو!دهامالهاأنكلون)ذ

فيهايذكرمرةكلفي،الهرورأسالبتبينالمقدسالكاب

.(8:هعاصس،:13أإش،:23،مل2)الثهررأس

كدعم(أوه1:2311اللاولنضرفيجاءماأنأشئاوكلون

غدامنايرديدلخدمةيحشواأنالربأمرفقد،النظريةهذه

منرومأول،كد5،الهودىالتقليدعلىبناءوهو،،البت

هذاصحواذا.،البدرادرمدائئا!وافقكان.الذىالفصحأيام

موبل،الأصبوعىالتكلمليىفاالمقصودلكان،النفيد

الفمر.امحمالوومأى6البدر"!رم

تفريا.أيامبعةكلكوالىالأربمةالقرأوجهوكانت

القمر،لالهالذبا"صحتقدمكانتالأربعةالايامهذهفيأنهوالمغقد

بحضوهناك.الحملمنللراحةأ!ائايعديخ!اأصبحتأنها!

أ،محفظبينايابهمننوعوجودبهاوريموناييالاعتبارات

الأصبوعى:السبت!وموحفظ،القمرأوجه

القمر.حركةيتبعقدكئاالتقريمكان)1(

الذبالح،وتقديمبالصومالثهربرأسمجتفلونالهودكان)2(

،34-02:18صمأأالصلعنبالاقناعأ!اوالأرجح

.(4:23مل2

اعاليومءتترافقسينةبرتأيامالمهودعندكانت)3(

أصترأالفوريموعيدالمظالوعيدالفصحأعيادوهي،الفمر

البابيونيخدمهاكاناليشبرم!ءكلصةإذ)4(

بومأممط،الفمرىالشهرمنع!ثرالحاساليومعلىللدلالة

العبرية."سبت"كلمةلفوياتقابل،القمراكتمال

كانبل،القربأوجهدرتبطيكنلمالهوديالبتولكن

الضهرمنموتعنابظربغض،أكامسبعةكلثورئايحل

:)صة!س!(املجرام،وكساءل.الحمبةالنةاوالقمرى

،اكمالويومالثهربرأسالاموناحتفاليتحولأنبمكنيهف

إلى،شؤمأوضركأيامالأربعةالقمربأوجهالاحتفالأو،القمر

الإفايةأبالمسحة!يزالذكيالأصوعىالسبتيوم

الأجوعأنهي،الحاالوصوليمكنالتيالوجدةالنيجةإن

الإنانية،للراحةووممنفيهبما،أيامبحةمنالمكونالهودى

الد!انةقدتهماآكلنمنوهو،اليوديةالد!انةبتنفردأمرهو

.البئرتللحضارةالهودية

:ال!دا!ليم-ب

المتدسفالكناب:اط!ةن!الابعايومحدكي11(

يصفأذ،البت-سمقدسالذىهونفسهاللهأنكؤكد

علالحيقةفياللهعملايكوفىضرمنالأولانالأ!حاحان

ايرماللهوبارك5،السابعاليومفي،امتراح،أ!امستةسدى

اللهدلالذىعملهجعمناستراحفيهلأنه،وقدصها!بع

لفظةهناتذكرلاكانتوان.(3و2:2تك)،خالفا

،،اسنراح5وهو،منهاشنفتالذىالفملذكرلكن،"صبت،

.،راحةاتحني،سبت"فكلصة

فالوصية.ذلك!عززذلكبمد،الشت"عنجاءوما

:تقرلالحروجسفرفيجاءت!العثرالوصايامنالرابحة

السصاءالربعغأ!امصتةيلأن..لئقدصهالشتدوماذكر"

لذلك.السابعاليومفيواستراح.ف!اماوكلوابحروالأرض

وما.(اا-02:8خر)،وقدصهالسبتورمالرببارك

لاالانسانلأجلخعل)نماالسبت"أنمن!رعالرديقاله

بتقدص!ودان)نما،(:227مرف!)،السبتلأجلالانان

وأن،الأصاللهقصدالى،مو!ىشريعةقبلماالى،الصبثا

.الإنسانبثأةلأالسبت

السبتا"يومالحاعىللتحليمالإلهيالأصلأننضحوهكذا

بكتفلم،المبكرالتاريخذلكفشذ،الئركةتاريخبدا!ةمننثأ

ىأ،وقدصهباركهبل،السايعاليوملحفظمثالأتدمبأنالله

ضظعنثئاالكابيذكرولا.وفاثدتهالإنانفىأفرزه

،أيامسبعة5ذكرتكررقدكانو)ن،السبتليومالأو،للالآباء

8:.ا،و.ا7:4تك)والطوفاننرحقصةفيمرازا

وراحيل!قوبقصةفي،أسبوعاكلمةذكروورد.(21و

السبه،)عرفواقدالآباءكانوسواء.(92:27تك)

التحفظأنلموصىأعلناللهفإن،يعرفوهلمأووحفظوه

الحليقة.أ!امختامالىورجع

كلة!اوردتمرةأول:المنكلعوصالأمر)2(

الجعلقةالتحيماتفيجاءت،المقدسالكتابفيأالبتا

بر!ةدطإصرانينركانعدما،(:1623خر)ااالن11جمح

يجمعواأنللعبعوصقال،الربأمرعلىفبناء.اصينا

خر)!ومكلييقطونكانواماضعفالساد!راليومفي

أعرنفذواأنهم،مويىالجماعةرؤصاءأخبروعندما.(ه:61

عقدسصبتعطلةغذا5:الربقالماهذاةلهمقال،الرب

نأالثبمو!أمرالغدولي.(23و61:22خر)،للرب

الهوم.جئاايرمللربلأناالأمىمنبهاخفظوامايأكلوا

فيهالابعايوموأما،تيتطونهأيامصتة.الحقلفيتجدونهلا

الامرهذاورغم.(62و61:52خر)"فيهروجدلا.جت

فلملييقطواالابعاليومدال!ثعببعضخرج،الصريم

!ظراأنتأبرنمتىالىا:لموصىالربقالوفا،يجدوا

لذلك،البت2أععلىالرب)ن:انظروا!وثراثمىوصا!اي

فيواحدكلاجلسوا.-سمينخبزالسإدساليرمفييمطيكمهو

فاضراح.الابعاليومفيمكانهمنأحديخرجلا.مكانه

.(03-:27ا6خر)،السايعاليومفيالشمب
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ئبللإصرائلمعروفاكان،"السبتوومأنعلىهذاوكدل

صيناءالىيصلوالم)صأئيلبنىأنإذ،يخاءفيالرحةاعطاء

الأتوالهذه)نبل.(\ة91معأ:61خر)التالىالثهرفيالا

بشريحة6ييل)سربنىلمعرفةالأولىالمرةتكنلمهذهأنعلىتدل

ضوءفيوبنهاصة،لهمضاجأةكنلمالربأمرفإن،البتورم

نأمعناههذاأناذ،وشرائحهلو!اكاهعصيانهمعلىلهمتويخه

الىا:لهمترل)ذ،قبلمنلهممعروفةكانتالسبتضريعة

.(:6128خر)،أوضرائميوصاياكطتحفظراأنتأبونتى

الرابعةوالوصية:العرالوعايامنالرابعةالوصط)3(

ذإ،البتبحفظللأمرالأولىالمرةتكنلمأفهاعلىتدلنضها

مما،؟02:8خر)،السبتيرماذكراةبالفولت!تلأضها

امل.أوئسىولكنهفبلمنمعروفاكانأالبتاأنعلىيدل

اللهأنهوالح!بتكلمتقدي!فيالسببأنالوصةوتذكر

وهكذا(11-02:9خر)،الحابعاليومفياستراح)

البت.لبومالأولالأصلإلىالوصيةرجعت

ب!نعبغتضاأمزاالبتسالرابعةالوصةجحلتلقد

في)صأئيلمعاللهقطعهالذكيالعهدمنهائاوجزكا،اصاثيل

بهاتكلمالتي!العرالكلمات)منقكونالحهدفكان،سيناء

.(21-4:13،5:2تث)الجبلعلمننفسهالرب

بينتربطفهيالصثرالوصاياليمركزىموقعالرابعةوللوصة

نحربالواجباتإيطقةوتلك،اللهنحوبالواجباثالمتعلقةالوصاكا

.لإنانا

الذىإلهكالربأنا5:القولالعشرالوصا،وتمدر

وهذه.(5:6تث،0:22خر)،مصرأرضمنأخرجك

نأكا.)صرائلبنيعلالاالحرفيبمعناهاتظبقلاالكلمات

)صراثيل،بنىالىبالتحدطموجهةأنهاعلىتلإلنفهاالتعبرات

اييالأرضعلىاالأيامبطولوعدعلىتثتسلالحامةوالوصية

نأ؟.(5:16تث،02:12خر)،الهكالرببعطك

الببأنتتضن-ال!يةمفرفيجاءتكا-الرابمةالوصية

منأخرجهقداللهأنهر،لل!بتإصاثيلفيحفظفي

كانالبتحغظأنع.(اه:5تث)مصرأرضفيالبرد!ة

أفئاانظر،13ة31خر)للرب)صرائلفيولاءعلىعلامة

.الأممنغ!همعن)صائلبنىيميزكانأنهكا.(9:41غ

وتطبقها-أطصاق-الويةأنفيضكأدفيئمةوليس

)يرائيل.بنيالىموجهةكانت

يمكنبادىءعلىالرابعةالوصيةتشتمل،الوقتنذسوفي

الإنانعلالأدفىالواجبتبين!ي،الشعوبكلعلىتطبيفها

معمينةوأماكنأوقات!لزمهاالني،خالقهعبادةنحومن

الإنانحاجةتبينأضها!.الحادكةالحاةأعمالعنالترقف

حاتجه!تالإنسافيفتارج،الأبوعفيورئاللراحةالأصاجة
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الأصوعفيورمكتخصهصوالذيخةالجدكةطاقاتهتجديدالى

بىترفركانتالت!ظا!تصةوالوصهة.الروحهةللبادة

.الاحئياجاتهذهكل)صاثيل

السبت:تارع-ثاما

التحفظأحكام)ن:المودويةالثرسةليالت-(

منالابعأيومحفظيجبفكان،بطةالموسويةالثر!ةفي

والاماءالعيد:الجميععلمحتئاواجئاهذاوكان،أمبوعكل

ابيتأبوابداخلالذ!نوالنزلاءابيتأفرادوجمغوالبماآ

ذلكفيالعملعن!كفواأنالجميععلىيجبفكان،الهودى

.(15-5:12تث،11-02:8خر)اليوم

الشت-يومفيالعملمنللتحررالانسا!الجابو!تأكد

البنحفظأنالىيحكلجث،الهضرفي-خاصةبصورة

5:14تث)مصرأرضفيالعبوديةمنإنقاذهم%لىجع2

خر)التوومؤالمنبعتائاحظرامحظوزاكانكا،(اوه

خر)التيومفىابارإضعالوكذلك،(92-:27أ6

فيهعملأىبعكلالسبتيومتدني!عقوبةوكانت.(35:3

فيحطئامجمعؤجدالذىوالرجل.(3141:خر)الموتهي

.(36-:32أ5عد)الموتحتىرجم،البتروم

الكهنةفكان،وخمرلكل-سمالبتيكنلمولكن

خبزتريبطزمفكان،الهادةخيمةفيبخدمانهميقومون

يجبكانكا.(:428لااجترومكلفيالمائدةعلىالوجوه

وسيههاالدأثمةالمحرقةعنفضلأجتكل)ضافيةعرقةتقديم

فيهوقعلوالبتجمومفييغالختانوكان.(أ.و:289عد)

روأ!ضاانظر،ا:213لاأالطفلمولدمنالثامنالبوم

يخادون5!االتيالربمواسمفيالبتويدخل.(7:22

محفلأعطلةيمتبرفكان،(3-ا23:لاا،مقدسةمحافل

كلتجتمعفيهيرئاكانأنههذاومحنى.،23:3لاامقدص!ا

العحل،منراحةيومالحبترومفكان،للبادةإصأثلجماعة

الله.مقدسفيعبادةويرم

التديم:العهدلطوالبو!ةا!اريم!ةالأضارليالت-لي

تاؤلفي،اياريخيةالأضارفيمرةلأولالسبتيرمذكرءد

مركلماالنبيألثعتستضيفكانتالتيالثونميةالمرأةزوج

الغلمانأحدلهاورسلأنزوجهامنطلبتتدوكانت.بئونم

الههتذهبينلماذالهافقال1،اللهرجلإللتذبالأتنواحدى

الت،5ذكرجاءوقد.،سبتولاضهررأسلا؟ايوم

العمل،عنالكفكافتالعادةأنعلى!دلولكنه،عارضا

البت.يومفيابىوزكارة

عددعلىمقصورةكانتالسبتيومفياليزيارةأنولابد

كومفيالهكلزيارةأنعلديئهناكولكن.الناسمنقليل



الىالإثاراتمنعددالأكامأخبارع!فرففي،أعمكانتالسبت

،932:أخا)الشتيومفيالهيكلفيالباداتببمضالمام

نأ!.(31:3،،:31،32ة2:4،8أخ32:13،2

كانتأنهالىث!أفهمحدو،العبادةفيللرياء)داتهفيإئعاءالنبي

.(:13ااكأ)الت!رمفيالهيهلفياجماعاتتمتد

أ:12)زمانهلطضكلئاال!بتحفظدخبفإشعياء

عنالإنانرجوعهوحفاالتحفظأنوترر،(13و

!.(41و583:1)بالربوايلذذ،مرتهعملوعنطرقه

السبتاضخدامإصاعةعلىاحتجاخاأصراتهمآخرونأفبياءرفع

(هو8:4عاموس،22:8حز،22و71:12)رميا)

علىجزئئاولو-حدثا،العبوصبيأورثليمتدص!رواعتبروا

02:23حز،:1727)ريا)التيديىنتجة-الأتل

)سرائيلأفراحكلصيبطلالرببأنهوشعتناوقد.(24و

لعدممراعهموبيعوبوتهمثهررهمورؤوسوأعادهم

الأبدالىيكونلنذلكأنواضحولكن.(اا:2هو)أمالهم

.(44:42حز،2؟663)شانظر)

الأعادسائرمنا!هرألمجةللسبتأ!بح،اليكرةوفي

كانتبيما،أورضليمفيبالهيكلكلقييكنلمأنهحيث،الدينية

فترةوفي.الهيكلبرجرد-مابشكل-ترتبطالأخرىالأعياد

فيوبخاصة،ال!بتحفظألجةبرزت،البيمنالعودة

اليومتدنيىانثارأزعجهفقد،نحيابهاقامالنىالإصلاحات

،الحصادويجمحون،الحقولفييثتغلرنالاسكان،إذالمقدس

،يهوذاعظماءفربخ،السبت!ومفيجهازاويشزونو!يعون

-أأ:ه3غ)السبتيومفيأورضليمأبواببغلقوأمر

22).

أعفبتاشىالسنينفي:العهدفىبينيخماالبث)بم(

مجمرعةالكنبةمنخلفاؤهموضع،ونحياعزرااصلاحات

فهاالهدفكان،السبتلحفطوالأحكامالقوانينمنمفصلة

حفظلضمان،النواةالق!ثرةتححىكا،البتيوموحمايةصانة

الواقعيةافيحرالكلفيبحثهمبهموأدى.دقةبكلالناموس

بأىالقيامعنتهيمادةوئلاثينتعوضعإلى،والمقرضة

بحكممنهبدلايكنلمط،منزلمطأوصناعىأوزراعىنشاط

.القاهرةالظروف

ليرماللازمالاحترامخلقفيالكنةجهوداممرتوتد

،ايهودىالضميرفيتأصلأالبتحفظفأصبح،السبت

إلك!يرونفضل،المكايينزمنفي)نهحتى،فردكلعليهيحرص

عندفاغا،القنالعنفامتنعوا،الصبتيدنسواأنعنيموتواأن

طغبانضدالثررةفاندصناولكن.الشترومفيأنفسهم

يومفيالسلاحبحمللهممسوحنهبألهمأفتى،الرابعأنطوكس

.(41-231:امك)أنفحهمعنللدفاعال!بت

كثرةفتاوىأمامابابفتحتاذ،أيتهام!يالفتوىوكان

أدىوتد،النامرسوحرنجةالسبتحفظأحكامحولللدوران

المعلمينتضركانفمثلأ.واصةخيايةتفسواتالىذلك

منأحديخرجلا-مكانهفيواحدكلاجلرا5:للأمرالهود

فيرحدأىأنهو.(:92ا6خر)،الابعاليومفيمكانه

إئاته.محلعنبيذاذراعألفىتتجاوزألايجب،البتيوم

!كفيماالطعاممنالانانفيهضعالذىالمكانيعتبرونوكانوا

!طعأنالمافر)مكانفيفكانوعليه.)قامنهمحلعر،وجتين

بضعكانت)ذاوبالمثل.المكانذلكيعدأخرىذراعألفي

متركة،ماحةعلىتقحخاصةيوتفينعينىعائلات

حملفإد،الاحةتلكفيطحائا-السبتقبل-وضحت

.للناموسك!زا!تبرلالآخربيتمنالطحام

أصبحالذى،ا!معنث!أة،الفترةتلكلممعاأبرزمنوكان

أورضليمعناجاالبعيدةالآماكنفيليى،للودالدينيالمركز

وأصبح.أورضليمفيللهيكلالمجاورةالأماك!وفيبل،فحب

،(4:61لوانظر)السبتيومفيالمجمعدالاجماعالمعتادمن

ارتباطايالمجمعارتطتالتيللعبادةيوئاايهودىالتوأضحى

.يذاضد

الجديد:المهدليالت)د(

المعنىكان،الجدورالعهدبداتفيتوالبتكوع)1(

الضخمةسللك!يةنتيجةالغموضبهأحاطقدللبتالحقيقى

!حئاالبتحفظأصبحخى،لحفظهؤضحتالتيالأحكام

منام!الشكلياتعلىحريصينالناسفأصبح.وث!كفا

يوعبينالزاعيحدثأنبدلافكان.للإنانالماسةالحاجات

إلىيذبأنيهـرععادةمنوكان.البتحولالهودوقادة

،،:16لو،3:ا،ا:21مرتى)البتيومفيالمجمع

القديمالمهدناصسوصلطانصحةتحليمهفيوأيد.(\.:31

ا:16-9،91،-16أ:ا02،5-ه:17)ت

حفظعلىكيدهتأككىلمولكن.(617:1لو،22:35-04

ايىاللهلم!ثيئةالصادقالاتمامعلىبل،!حئاحفطاالناموس

.(9-48،91:3-2ا5:ت)الناموسأساسهى

الفرضبيان،للسبتالحقيهقيالمحنى!وضحأنيسرعوأراد

لا،الانسانلأجلخمل)نماالسبت)ن":بقوله،تالأصلى

.(2:27مر)!السبتلأجلالإنان

وأفكار!وعبيننزاعحدث،محيفةناسباتتوفي

فيالنابللقطفهمتلايذهعنفدافع،البتبخصوصايهود

التقدمةخبز5اكلواوكيفورجالهداودالىبالإشارة،الت

ت)،فقطللكهنةبلصحهللذينولالهاكلهيحليكنلمالذى

وهكذا.(4-ا:6لو،62-2:32مرتى،4-ا:21

اباموسمعواحدمستوىفيالبتوصيةيسوعالربوضع
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مثه

وعلم.للكفةالاالمقدسابخزاصعنكنىكانلمذىالطقس

ذكر!.النامرسيةالالتزاماتعنالأمبفيةلهاالإنسانحاجةأن

،أبرياءوهمالبتيدنونايكلفي..الكهنةأن5:ناقدكه

الأطفالبختانالكهنةيامالىبذلك!شروكان.(ه:21ت)

جق-!مولدهممنالثامنايومذلكوإفق)نالبتورمفي

للناموسكانوهكذا.(23و7:22ير،1203لااالقول

علالأسبمة-الثامناليرمفيالطفلختانبضرورة-الطقي

انماالبت)نه:كوعقالالمناصبةتلكوفي.التثر!ة

مرض)اال!بتلأجلالانسانلا،الانسانلأجلجحل

لحاجة!أنهعلىالبتالىيخظركانأنهعلىيدلمما،(:227

المناصبةتلكوفي.ثقيلأناصشاالتزائاوليس،وخ!هالانان

،:8ا2ت)أأضاالبتربهر"أنهيوعاكدأيضا

.(6:هلو،2:28مرنى

مجعفيكانواالديىايمودأولكعلىكفبهيسرعأعلنولقد

منأكثر،ضكلئاالبتبحفظاهتمامهموأبدواكفرناحرم

فملأالرجليدوضفى.كدهاستخداممنعرومنانبإاهما-

المجمعرئيساكتاف!أخرىفاسبةوفي.(ه-ا3:مرقى)

سنة،عرةثمافيمنذضعفروحبهاكانامرأةضفىيوعلأن

نكمواحدكليحلألاهـ،مراي:بالغولفعلهعما!رعفدافع

لوا،1ويقهبهويمضيالمذودمنحمارهأوثورهالبتفي

انسائايوعشفىعندماأخرىومرة.(17-اا:.3

-ساقبونه،كانواالذينوالفريسيينابامويينعيونأماممست!قئا

بئرفيثورهأوحمارهيسقط"مخممن:بزالهمعملهعندافع

.(6-أ:ا4لوا،؟التيرمفيحالأ!لهولا

المهودقادةلخاصمةالباقيتينالمناتجين!وحنا)بجلوصجل

الأولىالمناسبةوكانت.السبتفي!ثغاءبعملليامهلوع

صنة،وثلافيثماننذمرضبهكانالذىالرجلضفىعنمما

الرجلضفىعندمافكافتالثانيةأما.حدايتبركةعند

الرجلضفاءفيحقهعندافع،الأولىالمناسبةوفي.أعمىالمولود

ما)الآنحتى!عكلأد"لهمقاهللأالمملعنيكفلمأباهبأن

الايةالمناعبةوفي.(71-ا5:كوحنا)،(البثر!ةخ!يخه

.(14و04و7-ا9؟يوحنا)الروحىالفر!ينعمىدان

الإنسانحاجةيضحأنهيوعأظهر،الحالاتهذهبيعو!

بقلولم،بوعيفعلوا.شكلظالبتحفظممارسةفوق

التيالاقيازاتمنالإنانيحرمأنأرادبأنهالظنعلىيحملما

بأنالزعميمكنلا،أخرىناحيةوعن.الراحةووملهيحها

علىصارياأودائئاأمزاالهودممطالسبتمنمجعلأنأراد!وع

مرةولو-ذكرأنهالأربمةالأناجيلنسجلولا.الناسجميع

وراءالكامنةالجادىءوبتأكيده.الرابعةالوصية-واحدة

الأحكاممنبدلأ،نهوالقصداباموسروحأى،الناموس

المهدنوايىكللإبطالالطريقأعد،والطحيةالكية
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سبت

الكية.وفرائضهالطقسيةالقديم

كاالأوا4"لالمجبرنكان:والتبولىالرصول)2(

عأ)أورضلبمفيايكلفيورئاتحبصرننكانوا،الأشاءالهود

،9:.2أع)المجامعؤويخدمون(،2:46،5:42

وكانوا.(18:،(1و.2و17:ا،ا:ا13:14،4

منالمسيحيرنوظل.(21.2:أع)مو!ناموسيحترمون

المسيحي،المجتمعالالأمدخلوعندما.التمجفظونالهود

هناكفكان.الههودىيالاموسيصلتهميتحلقفيماثكلةنئأت

ناموسوحفظالحتانلطقىخض!وعهمبضرورةيتمصكرنمن

.(5-2:3غل،وها:51أع)البتوصبةفيهمماموسى

!زملاأنهوركدون-بولىرأسهمعل-آخرونهناكوكان

حيثأغمورىبرلىوكان.أولأتهودواأنالأممنالمتجددين

يلزمهمفلا،ايهودىالناموسحفظبدونالقدسالروحتبلوا

انظر،32:غل)البرحياةيحيواالههرديةللطقوسيخفحواأن

.(27-ها3:أبضئا

فهتحررعبود!ةن!الناموسيحتبربولىالرصولكانلقد

الرسرلبفرقلم،الناموسعنحديثهوني.(ا:5غل)المؤمن

منجزءفكلاهما،الطقىوالتاموسالأدلىالاموسبينبولس

ضكولا.(341:كو2)المسيحفيابطلالذىالعتيقالعهد

فيعيناكان"الذىالصكمن4اجزكان،البت"أنفي

الوسطمن(الله)رف!وقد،لناضداكانالذىالفراثض

السبتذكروردوقد.(241:كو)،بالصليب)ياهس!زا

216:كو)،الميدةالأمورظلهيالى"والأهلةالأعيادمع

اصتعبادهو،وسنينوأوقاتوشهورأيامحفظو)(17و

كوأيغئاانظر،01و4:9غل)،الفقكلةالضحيفةللأركانا

الانانخصائصإحدىهر،أيامفحفظ".(2:.2

.(5-ا:ا4رو)،الايمادفيالفحيف)

علىالهوديالسبتلفرضسئابولسالرصوليجدولا

وروح.الناموسبءمنالميحىتحررضد،المسيحيين

الحفظهذاالىحاجةبلوناللهمةلإتمامالقوةيمنحهالمسبح

الىالرسالةكابثتول!.الناموسلمطالبالحارجى

هـلراحةرمزسوىيكنلم،المهودىالبت)ن،الحبرانيين

،(01-ا:4ب)اللهضعبلكلميراثهيايى،الله

:بالقولثحهمبالحرىبل،البتبحفظقرائهعلىكرولا

.(1ا4:عب)أالراحةتلكندخلأنفبجتهدا

آباءئجع:الجديدالعهدعمربمدفبماالتأهـ(

غوالميحيينأنعلىوالئاكالثافيالقرنينمنالأوائلالكيسة

تمائا،أبطلقدنهبأمنهمالبحضويجزم.البهودىبالبثميد!ن

الرمز!ة.!فتهالآخرالبحضوبرز

قي،أنطاكيةوأسفف!وحناالرمولنلميذ)كناطيوس!كت



الأولبعدالثاليالبت-سبت

لا5:الثافيالقرن6دلأونيمننعافيالكبةالىرصايه

زباماكنا)دلأتا،عبقةصنهرافاتأوغرعةيتعاليمأحديخدعكم

لمبأننانغرفبذلكفإننا،المهودىابامرسحسبنحي!ق

ن!ثأواتد5:قراءبأنبالقوليردفثم.،النعمةعلنحصل

نلم،جديدرجاءالآنلهمأ!حولكن،الققابظامثحت

.،السبتيحفظونيعردوا

المجةعنالمدافحبناوائلمن-الشهيدورصتتيوسو!ضرح

ظ!لالماذا-تر!نونءحوارهفي،اثافيالفرنمنتصفل-

بحفظرنولا،ا!انيمارصنولا،موصىنامرسالمحون

ووركد:.الت

صبتحفظهرالجدروالعهدفيالحفيقىالبتحفظأن1()

الحطة.عنالابنعادمن3د

وأثالمونوخوأخنوخوهاملآدم،القدماءالأدرارأن)2(

البت.مجظواأنبموناللهأرضوا

ضرهمبحببثيليينالإصرعلىالتفرضاللهان)3(

قلوبهم.وصلابة

القرنصالأخ!النصففي،ليونأسئف-إكلكاوسأنكا

المتقبلفياللهلملكوترمزمجردالبتأنى2كان-االافي

على،اللهخدصةعلىثابرالذى،الإنانصيجلىفيهالذى"

باللهآمنالذىللثخصمثالأ)براهيمويذكر،.اللهمالذ

.،البتحفظوبمونختانيون"

ن)ا:الثافيالقرنختامفي،السكندرىكلمدسويكب

.،ابضىضبطعلىممدلأسه!لو،الرعنبالاشناعالسبت

لاعلاتةلا5:الثاكالقرنيدايةفي،ترتلانوسو!ول

الأعادمعوبالأحرى،الأخرىالهود!ةبالآعادأوبالت

أجلمنيناضلونالذكأانآخرعوضعفيو!ول.،الوثهة

وهاولآدمأنلألباتعكل،السبتضظالالتزاماضراو

.الأضباءهذهحفظواقدأصئا!ادقوملكيونوحوأخنوخ

الحطة،منللراحةرمراكانالبنانبالقولذلكودردف

طقوسكلومنمنهالضضوكان.اللهفيانهاكةوللراحة

حمأقيالذىالجدكداثمرع!أقأنإلىتتمرأنالناموس

.الظلالهذهإلمهامضا!ىبالحقلالق

وفي.الآنالىالبتيحفظرنالم!يحنككلالهودزالوصا

الابعءايومالهودالمسعحننبعضحفظالأولالعصور

علتأئوهمولكن،الأصبرعمنالأولايومفيللعبادةالاجماع

ن).م07فيأورشليمخراببحدتضاءلماصعانالم!جة

فريضةكانأالبتاأنهينهقيةجممعقبلالكنعسةآباءضهادة

فامالأصبوعأ،لففي،المعحننللمزشبنملزمةك!بهودية

،(02:62كل)يلاميذهنف!هوأظهر،الأمواتبينمنالرب

اعبحوهكذا(ا:2أع،الحسندومفيالفدسالروحوأرصل

الذى(01:ارؤ)،الرب!رم5فهو،الأكامأعظمالبمايةنذ

.(61:2كرا،:027أع)للعبادةالميحيونفيهيجتحكان

عوضعهافي،رب"عادةفي،الرب!وماإلىالرجوعالرجا

."الكالةالمعارفدائرة"منالجزءهذامن

-مفرسبت:سبت

الرصلأعمالصفرفيالا،سبتضراعارةنردلم

أخذالذىالزتونوجبلأورضليملونالمسافةلتحد!د(21:!)

الهردالمحل!ونوكان.صعر!هورمفيايهتلايذ.كوعالرب

المعوحالمافةعلللدلالةالبارةهذهيشخدمرن(الرسون)

كحزاذلك!تبرأن!ون،الترومني!طعهاأنللهودى

تحيماتحبالمافةهنهوكانت.الشتحفظلوصية

.تقيالذىالمكانأوالثخمى!نزلمنذراعا+لفيالر!ن

ونتكونأنالربأمرالقالمافةكانتذلكأصاسولعل

،نترض.(3:4يق)وراعهالالروالبالعهدتابوت

وخيمةالحدبخيام!نالمافةنفهاهيكانتأغاأ!ئا

!قديمالجمةيلىذهابهمفيالمسافةهذهتطمونفكانوا،الاجماع

ضىفحلمولا-!برةفيكرالهملأناءفيالبتدومفيالذبلالح

يموولكن.الحبتيرم!للفرمضاثاالمسافةهذهأصجت

علكوعالربوجودأ!امفيطر!اكانا!حدلهدهذاان

كاردةألفمخوتبلغوأ،رضليمالزلهتونجبللنوالمافة.الأرض

وعيةالرييرناخرعوقد.تقرئماذراعا!فى!ادلماوهو

العودىفكان،الر!ةعلىا!حدىلتجنبالمافةهنهلإطالة

ا"لفيبحدعل-الحتقبل-الطحامبمض!حأنيتطع

إقاقهعلهيالنقطةتلكأنمحبا،اقاتهعلعنفراع

أخرىذراعأمافةك!أنيمكنهكانوفيلك،المؤقت

)لكروا!.للرصةق!!ا!تبرأنثونالنقطةتلكمناتداء

حدوداعتبارثل،الرصيةعلللنحالهلالوصاثلمنذلكغ!

البدا!ةواكبروابل،ابدايةنقطةهوالخصفهقيالذيالحي

خحسب،أصارذاتمد!نةكاتتتىنفهاالمديةأصوار

غديدولحل.المدتأبوابأحدمنابتداءذراعالألفىصافة

حدودأنأطسعلىأيضئاقام،سبتلسفر"ذراعالألفيسافة

عد)جانبكلعنذراعألفىكانتالكهتةمدنمارح

:الأولبعداثاليالسبت-شت

لوا،الزروعبيناجتازالأولبمداثافيالبتوفي"

:،الأول"اليومهنابخموعىكلفةآراءوهناك.(ا6:

.الشراتالبممدةمنالثانةالةمنالأولالبت)نه1()

الأولالسبتأى،الفصحمناثاقاليومبحدالأولالبت)2(
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ستا-سبتة

نأإصائلبنيعلىيجبكانالتى،ال!بوتالسبعةمن

لااالحسينيرمإلى،البتغد)منلهم"يحبوا"

.(أ23:ه

ممصنحو)الدينيةاليهوديةالسنةمنالأولانت)3(

شتصفنحو)المدنيةالةمنالأولالسبتأنباعتار(مارس

الأرجح.هوالأولالرأىولمل.الأولانبتهو(سبتمبر

سبتا-مبتة:

منالئاكالابن31وهم.هضارب"معناهلملعبرىاصم

كا،(:9اأخا،:7ا.تلث)نوخبنحامبنكوشأولاد

أنهاوالأرجح،ن!لهاستوطهاالتيالمنطقةواصمنله31أنه

ولكن.الضرقيصاحلهامنبالقرب،العرببلادبخورقتقع

الوبةمنثيرنالكوانئرفقد،اليقينوجهعلىتحديدهايمكنلم

بابويوغازالأحمرالبحرعبرالعرببلادجنولىالى!الأ

.ابدب

سبتكا:

(9:اأخا:01،7تك)حامبنلكوشالحامىالابناصم

لمو،نسلهاصتوطنهاايىالجطتةواسمكذلكنلهاسمرهو

جنورفيصكنواأنهموالأرجح.الي!قينوجهعلىضديدهايمكن

،السيداكيون"همأنهمالبعضوكأعم.الربيةالجزءسةضرق

،العر!للخليجالرتيالساحلعلى،كار!انيا5اضوطواالذين

.الأحماءفيالتئابهبعضصوىالزعملهذاأصاسلاولكن

تسبحة-تساييح:

وترد.للهوحمذامدخاضعريةأغيةأوأنثودةالتسبيحة

لانصالهاالفدبمالعهدفيكثبرةمرازاالختلفةبا!ثتقاقاتهاالكلمة

مزمثلأانظر)وضكرهاللهتحظيمعنوالتبر،بالبادةالوثبق

بصيغةالكلمةوترد.(إغ..ا.:42إش،ا65:،:43"

وفي،(5:91)أفسىإلىالرسالةفيالجد!دالعهدفيالجمع

)نجيلفيالفحلبميةتردكا.(316:)كرلوسىالىالرصالة

ترنيمالىإشارةفي41:62)مرقىإيخلوفي،(62:3)تى

أعمالوفي،(181-151الظيلمزامصمنانفيالجزء

وهمااللهويبحانيصليانكاناوكيف،وسيلالىبوصسلالر

الىالرصالةكاتبويقتبس.(2ه:61أع)فيلبيفيالجنفي

وسطفي)خولطباحمكأخبر5:النبرةبروحالربقرلالحبرانيين

.(22:22مزانظر،212:عب)،أصجكالكنيسة

الكيمةحماتمنحمةكانروحيةبأغافيالترنيمأنوواضح

:ها41)كوردئوسإلىالأولىالرصالةفيذلكنركي؟الأولى

الأناشيداضخدتوقد.(53:1)حقوبورصالة،(26و
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مريمتسبحة

97،2:92و:55،168-16:4)لوقاإنجيلسجلهاالتي

التيحفي،الجديدالحهديجلهمماغرهاالكرمع،(32-

كو)الإبمانفيليمليموكويلة،المبحيالفرحعنتعبيزا

المسيحية.العبادةفيرئييوكجزء،(3:16

،5:91أف)اروجةوأغالطوتسابيحمزاصر1وعارة

نحتلفةأنواعثلاثةتحنيأنهاعلىتؤخذألايجب،(3:16ص

نأيمكنناولكن.قداخلةمرام!الأنالرافيأوسنلأناشد

مزامونهجعلىأولهماسار،الاييحهذهصننمطيننلاحظ

جقتاييلوتاانجيلأناضدفينراهطوهو،القديمالحهد

،2:41لرمثل،ترأنيلعلىيتملاثانيوا!ط.إلههاالإش!ارة

12و5:9،اوا4:8رؤ،16وا6:ه،ا:17اتي

مهايالكئيريشخدمكانالتي..(الح13،7:1200و

أجزاءكانتأنهاددوفمولأفاكأنالبحضيرى؟2.المبادة

لغةفيوضمهاإلىالمرضوعروعةدفعتحيث،ترانيممن

،ا1:3-ث،أ!3-93ا8:رو،13اكوثل،نعربة

ئدبةعقاأوتمبديةصيغمنالمقت!اتبعضوهاك.اا-2:5في

-2:11قي3:61،2فطا،1،:5أفثل،المةهذهتحمل

.7-34:قي،31

مريم:تسبحة

مقابياعقبمريمالحذراءتبحةلوقاإنحبللنايجل

وهي.(55-:46الواالكاهنزكرياامرأةلأليصابات

حنةشرنيمةالثبهوشد!دة،القديمالمهدأناشيدنمطعلىأنثردة

.(01-ا:2!ما)صمرئلأم

نلافيجاضتالتىمريمالحذراءمثاعرعننحبروالتبيحة

:مقطوعاتأربعمنتتكرنوهى.وفكرها

يتاوحمدهاضكرهاعنوالتعبر،للربمريمتعظيم)1(

وبركة.فضلمنعلهاأسبغه

يكرمهمنكلمنوموتفهالجعمةاللهبطبيعةالحنى)2(

ويتقه.

منللتضعينالمتفاضلةوتجهالمطلقةبيادتهالاقرار)3(

الر.

ائيل.لإصانصةبرخهالاضادة()4

اللهأنهو،التبحةبهذهايرنمإلىمريمالعذراءدفعوط

كانتماأعظمباليحغق،الجضعةالقاةوهى،واختارهاتازل

عندوأيهاالأمومةعظمةأنمالأرجح.يهوديةفتاةكلتتماه

هوإنما،الجةوالفرحمعاقأعمقمنعلهاأسبغوهوما،اليهرد.

الجظر.انحلصهوالمولوديكونأناحمال

الذكيللخلاصضعرىوصفالجةمنالأخروالجزء

وير!ص.الفدمألمهدمنمقتشوصفوهو.الم!ايصنحه



ائممبر

ضطهدبهمشمنالقريةالنجاةالىتشكلببراتالفداءهذا

قبلمالغة!المياعنبهبحبركانالذىالأطوبوهو،الر

يتخدحماولكنه،يناقضهالاالجدكدالعهدولكن،4الجدالعهد

!و.(8-:6اأع)الآفىالدهرفيالماظهورعنللتعبكل

يصهغةالماأعمالتوصف،القديمالعهدنبواتفيالحالكان

الفلتوةلهاللهفوعد،فحلأتمتقدكانتلر!،الماضىالنحل

والسلطانالقوةكلحةهىوكلشه(،أ:3تكانظر)ذاته

:54الوا،خاه)صرائل)هواللهرحمةوموضرع.المطلق

منولي!.(3.و62،4:72و3:31أعأيضاانظر،5وه

في؟التقيةوالبقية،"ككلالأمةبينيميزثمةكانازاالواضح

بينهي53-51الأعدادفيالمقابلةتكونوقد.القديمالمهد

.الأممنوغصهاالمهودكةالأمة

ئم:سبرا

فيمدبةوهى،،ضاعف(ملاممناهالعلعبر!ةكلمة

،حماةوتخمدمقتخمبين)بأنهاالنبىحزقيالذكرها،صورلهة

ضروايم،5نفهاهيأنهاالبحضويظن.(47:69حز)

،31وا:724مل2)أضورملكشلمنأصأخربهاالتي

خرية"هيالآنمو!هاكانوربما.(37:13)ش،:13ا9

أمهالثلالةنحوبحدعلالحصبالقنهرالغريةالضفةعلى،شبرية

آبل.منالثرقيالجنربالى

مبط:

هىالحبريةفيوالكل!ة.المحربشكالقيلةايودكأالبط

غصنأوصرلجانأوعصا5أصلأومعناها.،ضبط"

وأالقادةعصا!دهفيبحملالفبيلةزعيمفكان،،أوفرع

وكان.ضبأوأمةمنالفرعهرال!بطأن!.!ولجانها

ي!وتشوالعثصة،عثائرمنككون-القيةأو-الشط

كلمةاسنخدتوقد.(7:14ثى)انظرعاللاتأو

مصرعثائرعلالنبى)شعياءأطلقهافقد،الهودلغر،أسباررا

.(ا:913)ش1،أجاطهاوجوهمصروأضل5:تولهفي

بنودخلوعندما.وذر!هم!قوبأولادعلىعادةنطلقولبهما

يتسب،(قبيلةأو)سبطاعراثىكانراكنعانأرضإعرأظ

قستوتد،عرالائنيحقوبأولادمنابنالىنهاجطص

جطيندوصفابناومنسىأفرايموأعبر.بالقرعةالأرضيينم

كنلم-للخدمةأفرزالذى-لاوىسبطأنجث،صتقلين

بطكلنصيبمنقئاأخذبل،الأرضفيففصلنصبله

وجادوأويينلسبطيأعطىقدعرصىكانأنبعد.الأجاطمن

32:33-عد)الأردنضرقيفينصيبم،منىسبطرنصف

.(41ة21-13:41كق،42

،3431:،3:16خر)رثيىأوشيخصبطلكلوكان

وكان.(22-27:61أخا،61-ا:اعدأيضئاانظر

يخوضأنمصينلطيمكنف!ن،ذاقاصتقلالضبهصبطلكل

:ا4كى)الأصباطمنغيرهمعبالاثتراكأووحدهالحرب

نأإلى،(الخ300وه634:،:46،:13تض،12

بنضاولوكان،البىصوثيلأيامأواخرفيالمملكةتأست

وبه،لإمراثيلملكأولهو-بخيامينصبطمن-قيس

.(ا:7أاعمانظر)كلهالبقيادةتوحدت

المملكة:قمبنالىالمملكةانقستطبمانمرتوبمد

منتتكرنوكانت-الصامرةثمشكيموعاصشها-الثحمالة

أفرايم،جطمننباطبنووبعامالىانحازتأصباطعرة

أورضليم-وعاعمتها-يهوذامملكةأو،الجنربيةوالمملكة

رحبعامالىانحازااللذ!وبيامينيهوذاسبطيمنتتكونوكانت

.يهرذاسبطمنصليمانبن

انظر)القديمالعهدأيامأواخرالىالأسباطبيناممييزهناوظل

إلىبانمانهممنهمادءضروناخفظبل.(ا9:زك،5:2أخ2

زكر!اأنلوقافيذكر.الجديدالعهدأيامفيحتىمعينجط

لاويصبطمنهارونفسلمنكاناأليصاياتوامرأتهالكاهن

الوأضكلسبطمنكانتالنبيةحنةوأن(،ا؟هالو

.(4:36أع)لاويجطمنكانبرناباوأن،(2:36

في)بنيامنصبطمنأنهنفهعنبولىالرسولويقول

كوعالرب)نالحنرانيينالىالرصالةكالبويقرل.(3:ه

عضرالاثنائذكركا.(741:عب)،يهرذاجطمنطلع)

7:ا-،رؤا:ا26:7،كعأعأ:9،28عطا)ت

أسباطعددعلرسولأعشر6ثنيكسوعالرباختاروقد.(8

6:21لو،6:7صقى،ا:01:1،11مت)6يلإصفي

الماوكةالمدثنةالرالق!وحناويصف.(:13اأع،16-

وأحماءملاكاعئراشيالأبوابعلوأن،بائاعشراثيلهابأن

المدبنةودور...عثرالاثنيإصرائيلأسبا!أحماءهىامكتوبة

عثر،الاثيالحروفرصلأحماءوعلهاأصاشاعثرأئالهكان

.(14-21:12رؤ)

المقدسالكتابفيالأعدادأبرزمن،سبعةاالعدد)ن

وللرقم.المقدسالكتابفيمرةسمائةمخووورد.دلالةوأبعدها

معنىمنالأحوالغاليةفييخلولاولكنه،أسا!ئاالعدديةدلالته

دأعلىالممار!ةالكتاباتفيواضحةأدلةوخاك.رمزى

الذ-ش-السومر!نن)نبل.الكمالعددحتبرونهكانواابيليين

مرادفا(سعةاالعدديحتخدمونكانوا-البابليونعنهمأخذ

عبةمنالمكونةالابليةالأبراجوكانت."الكل"لكلمة

تحيزا،بعةاالعدديتخدمونكانوا؟.الكونثمل،طوابق

المجالإلىطريقهوجدوهكذا.قدرةوأعظمقوةاكبرعن
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فكانت،.المبلادتجلالثالثةالألفمنتصفمنذبماإ،الدفي

نأالبن!ويظن.!الآلهةجمعأتعني،آلهةجعة)البارة

ولو.يعرفونهاكانواالتيالكواكبالبةبآلهةمرتبطاكانذلك

الرمزىممناهاكصبقداالعددهذاإنيقولونالآخرالبحضأن

المحيطةوالأمالابيينعدمألوفاذلككانفقد،بكثرذلكتبل

نأبدفلا.والجرمانالكلتوبين،والصينالهندوفيبل،بهم

الجمع،ماهدةمرضعكانت،واقعةحعمةعننثأذلك

أ!امسبحةنهاكليتغرقالتى،الأربحةالقمرأوجهولعلها

الكنابفي-الرفمهذامدلولفيننأملأنوبمكنا.تفرئا

:وجوهأربعةمن-المقدس

يلعب،صبعة5فالعدد:الطقوسليأشعة"العدد)9(

الثريحة،حسبوالتطهرالعبادةطقوسمنالكثيرفيبارزادوزا

أ!امسبحةهناكوكانت(،2:3تك)مقدشاالسابعاليومفكان

لااالمظالماعيدأياموعبعة،(إغ34:18خر)الفطير

تث،21:2خر)الإبراءسنة،الابعةوال!نة،(23:34

ثلاثمذابحبعةموآبملكبالاقنجىوقد.(\أة5

ا:23عد)كباشوسبعةثرانصبعةمرةكلفيوذبح،مرات

عنالكلصفيحملانصبمةبتقديمالريمةوأمرت.(92و41و

هارونكانكا.()غ..27و91وا28:اعد)الأعاد

:1614لأادفعتيننيالكفارة!ومفيمراتسعالدمينضح

وتطهيرالأبرصتطهرعمديةفيمبعةالعدديتكرركا.(91و

27و16و:5،417.و3وا27و2وا13:4لاانظر)بيته

ضهرفييغتلأنالر!افينعصانابىأيثعأمروقد.(اهو

الرلادةحالةوفي.(ا.:5مل2)يخطهرمراتسعالأردن

للسابعالتالىايوموفي،(21:2لااأ!امسبعةنجةالأمتكون

يجبوكان.(:3ا2لااالولدفخن(الامنالومفيأى)

للربذل!حةتفديمهقبلأمهمعأيامجحةالطاهرالحيوانيكونأن

"أيامجعة"مدةتكرركا،(22:27لا،2203:خر)

3وه92:03خر)الكهنةتقديىعميةفيمراتثلاث

الئهادةبخيمةبخملقيخمابعةالمددينكرر؟.(37و

،(4:2زك،82:عد)سرجسبحةللمنارةفكان،وأوانها

كيم.ذلكوكر

الحددكلد:تاريمقاواستخدامه،سبة)المدد)2(

منابعضشذكر،التاريخيةالأحداثفيكثيرا،سبعة5

راحبللأجلمرتينصنواتسبعيعقوبخلمةثل،أهمها

سععولأيخه!قوبوسجد.(27و92:.2تك)

وصغ،الئمبعسنواتجعوهاك.(33:3تك)مرات

تك)الشابلوال!بع،القراتوالسبع،الجوعضوات

الو!ةأ!اموجحة،(2:16خر)!لرونبخاتوسبع،(41

اوثقالتىالأوتاروسبمة،(41:21تض)كضرنزواجعند

الشحة!ىوأبناء(91و:617قض)رأسهخصلوجع،بها
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،(21:6صم2)السبعةشاولوأبخاء،(ا.ا:6اعم)

.(42:13،ا:2أ!وب)السبمةأيوبوأبناء

أصارحول،اتافأبواقسبعةوسهمالسبعةالكهنةودار

6:8كق)مراتسعدارواالابعاليوموفي،أبامجحةأرمجا

مراتسعالكرملجلقمةإلىإيىغلاموصحد.(16-

قاممراتشعالثويخةالمرأةابن:عطى.(:1843امل)

بأنبابلملكنصرنبوخذوأمر.(4:35مل2)جابعدها

يحمى،أنممتاذاكانممااكزأضمافعبعة"الأتونيحصى

لإصابئالناسبينمننمرنجوخذوطرد.(3:91دايال)

.(.232وه23و4:16دانيال)أزفةجعة،بانجنوك

وأ!ئبع.(2:36لوازوجهامعشينجعالنبيةحنةوعاث

منسلالصبعةرفعواثم،خبزاتببعالآلافأربحةالرب

فدمهاالنىالمسألةوفي.(37-ا:534ت)الكر

ت)إخوةسبعةذكروا،القيامةبخصوصللربالصدويرن

مرقى)المجديةمريممنضياطنسبعةالربوأخرج(.2ه:22

عبعةأورضليمفيالكيةفيالرصلوأقام.(82:لر،16:9

أع)أبناءسبعةلسكاواوكان،(6:3أع)للخدمةرجال

.(:14ا9

بممناهالحددنأخذأنيحبالمواضعهذهمنالكزكاروفي

.رمزىمحنىمنيخلولاذلكمعولكنه،الحرفي

كثبزا:الكزةعلللدلالةواشخدامهامبة5العدد)3(

ويسدو.الدةأوالكزةعلىللدلالة،جعة)العددكستخدمصا

:أخرىأحيانفيوصضمزاالأجانبعضفيصربخاهذا

،أضعافصبةالقايينإلانتقامفيثلأواضخافنرإه)أ(

28:7تث)،طرقبم"فيوالهروب،(ا4:هتك)

وتبيح،(5:91أيوب)شدائدجعمنوالجاة(،2وه

شعو)،(ا:91164)مزالنمارفيصاتبمالرب

وكلإم5،(6:16أمأ!ضئاانظر،26:25أم)،رجاصات

مز)أمراتدبعممحوصة..مصفاةكفضةنقىكلامالرب

اليومفيصاتسبع..كأحوإليكأخطأإن:فيو؟،(21:6

انظر-4ر:713لوا،لهفاغفرتالبامراتبعإليكورجع

،21:54ت)ضر-سةأرواحوصبعة،(81:12تأعئا

مز،2:هاصم،4:هاراعوثأيضئاانظر-:26االو

97:12).

صغاالربصوت)عبارةتكرارفيمضمراونراه)ب(

عل!يطلقونالبعضجعلمما،والعشركأالاسعالمزمورفيمرات

شإ)الربلروحالبةوالأوصاف،البةالرعودمزمور"

ليئيربل،عفزاإلعددهذايذكرلمالحالتينكلتاوفي.(11:2

المطلق.الكالالى

ت)الربايةالصلاةفيالبعالطلباتالجديدالعهدنيويخد



تأالسحراتلملكرتالسبمةوالأثال،(6-13.!

16واوه13ة23ت)للفريررالبحةوالريلات،(13

يرعالر!يقرلمراتسبعوأيفئا.(92و27و2وه23و

،6:35،8:12يو)يرحناابجلفي!هوانا5:المح

الشعةوالتلاميذ.(ا:6،51:ا2،4:ه1،11وا:7ا.

كثيراأصحة"العددويتكرر.(21:2يو)طبريةجكيرةعل

ور)الثدلاندمنأنواعيسحة!اك،الرسانللىأبفئا

-21:6روبة)الفدسالروحمنموابو!بع،(835:

،(3:17ح)فوقمنالتىللحكمة!فاتومع،(9

،(7-ا:هبط12الإبمانفيتتوفرأنمجبفضائلومع

ؤر)للربوالتحظيمالثكرتبيحنيفيأشياءبعةوهاك

)خناءيحاولرناباسمنكاتوبع،(5:12،7:12

.(16و61:هرؤ)العرشعلىالجال!وجهمنأنفسهم

سبعة!5العددككرر:الرؤ،مفرليامبعة5العدد)4(

:الكناشالمبععنققرأ،النظرشتلفتبصورةالرؤياصفرفي

اغ(00ا:12)الذيةالمناءوالغ(،)غ..ا:4)

الملالكةوال!عة(،و.2ا:16)الكواكبوالسبعة

الأرواحالبعة،(هة4)نارشمصابيحجعة،(02ة11

،(5:ا)خومعبعةوللسفر.(4:ه،3:ا،ا:4)

وجعة،(5:6)أعينوسعترونصبعةلهفاممموخروف

،(:013)رعودوبحة،(82:)أبواقسبحةسهمملائكة

السبعمعهمملاثكةوسبعة،(ا:31)رؤوسصبعةلهووحثى

منمملوعةذهبيةجاماتوبحة،(ا:ا5)الأخ!ةالضربات

التيرؤوسسبتلهقرمزىووحى،(:7ا5)اللهغضب

.(1و.9و117:3ملوكوسبعة،جبالجعةهي

عر،أربعة5العددالى!بعةاالعددأيةوتمند

،الحالاتبمضفيرمزئا،541العددفيتخدم.(7*2)

6:ا2خرأالفصحعدهرالئمهرمنعشرالرابعاليومفكان

منيومكلفيخروفاعرأربمةيقدمكانكا.(إغ1600و

.(1وه92:13عد)المظاللعيدالشحةالأيام

قست،الميمإلىابراهيممنالأجيالعددأننلاحظ؟

،(ا:17ت)جيلأعشرأربعةنهاكلأقامثلاثةالى

قصذاناكأنيدولاولكن)معبنلهدفكانذلكأنوواضح

نأويجب(.أ2:غل،:2ا2كو27:27،2أعفيمعيئا

واليونانية،والعربيةالحبر!ةفيأعرأربحة5الحددأننذكر

مهماولكلاعرةوه،أربعة)هماعددينمنتكون

مدلوله.

مرتننيذكرأأصابغسبعة"عبارةفي،7كرهـ7العددنجدثم

.(231،25:8:ه)اللاوونصفرفي

علىللدلالةيشخدم(اك!.7)،سبعرناالعددكانكا

القديم:العهد!كثيرةمراصعفي،الناسمنكبيرعدد

،جعودمصرالجاءتايييحقوببيتنفوسفجميعا

ضبوخوكان.(أ:22.تث،1:هخر،46:27تك)

24و11:16عد،9و24:اخر)أسبعون"اصائل

وأرجلهمأ!ديهمأباهملازقأدو!قيملكاوجعون،(2وه

،(803،9:2:قض)لجدعونابناوصبحون!(:7اقضأ

قض)جخئاجمينعليربهونلحبدونوحفيذاائاوبحون

.(7و6واا:.مل2)لأخآبابئاوسبحرن،(:14ا2

.(1ا8:حز)للأوئانيحدونرجلأبمينحزقيالورأى

بكىفقد،الزمنعلىللدلالة"شحوناالمدديشخدم!

)ضياءوتنبأ.(05:3تك)يوئاشعينيعقوبعلالمحر!رن

وتبأ.(17و23:هااش)دةصبعينعىصورأنعن

اا25:إريا)سةسبعينجسبىإصرأثيلضعببأن)ريا

دايخالوتا.(7:ه،ا:12زك،9:2دانيالانظر-12و

و!قول.(9:24دايالأضعبهعلىقصتأسبوغاشعينبأن

.(09.1:مز)دنةصبونهيالإفادأ!امإنموصى

عد،:27ا5خر))طيمفينخلةيبحين)سرائيلبخروجد؟

ثوزاسبمينالمحرقاتمنالملكحزتياأيامفيوقدصا.(33:9

نضحةالأجاطرؤوسمنواحدكلوقدم.(92:32أخ2)

.(اغ7:1300عد)ضاقلأجعونوزفهافضةمن

.ا:االوتلمهذاسبمينع!الجديدالعهدفيونقرأ

غ!همأمةشحينهناكأن!تقدونالودوكان.(17و

بخراولعلهم.ملاكاعبمبنرعايةتحت،لفةصبعبنيتكلمون

وكان.ايكوفىسنرمنالعاشرالأصحاحفيجاءماعلىذلك

الترجمةوتنب.شخاصبعيننحوالهودىاللريمأعضاء

كانراأنهموالأرجح)بترجمتهاتامواشيخاسبعينإلىالبعيية

الىترجعصبعينللعددالأهميةهذهأنبدولا.(وصبحيناثنين

.ا7*.ضربحا!لأنه

لامك:حدثفيمرة،مراتثلاث،577الحددوكرد

وسبمين،فبةللامكوأما.أضعافصحةلقايننيتم)نه)

سكوتضيرخعل!تحديدفياثانيةوالمرة.(4:24تك)

قربهاالتىالخرافعددتحديدفيالافةوالمرة.(842:قض)

.(8:35عز)إصرائيللالهعرقاتإصرائهلبنو

مرة2):الرببطرسلكأإذ،،707*1العددوفاك

فبقرل،؟مراتصبعالىهل،لهأغفراوفأأخيالىيخطيء

مرةصبحينالىبلعراتجعالىلكأقرللا5؟يوعالرب

يكونأنهوالواضحوالمعنى.(81:42ت)،مراتسع

.الدرامعلىللنفراناصتمدادكل

الملوكصفرفي(7001*.!71.ر..االعددنجد!
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تلميذاسبعون-سبعة

الذ-شعددعن(ا:4ارويةأ!ئاانظر،ا:918)الأول

.الكاثرةاممثرةاعلىيدلوهو،إيلياأيامفيلبحلركبةيحنوالم

دانيالانظر)خاصةأهمبة،57الحددلنصفأن!دوكا

ؤر،5:17يع،42:هلوا:7،29:27،2،7:ه

(.،13:ها:12

:تلميذاسبرن-سبعة

أيضاآخرفىجمينعيناالربأنالثرلوقا!جل

كانجثوموضعمددنةكلالىوجههأمام6ننين6شينوأرطهم

العددركان.(16-ا:ا.لوا،!أقيأنمزمفاهو

عددالىإضارةفيهولمل،اليهودعدرمزياعدذا،سبعونا

عد)الثحبمسثوليةمعهليحملواموسىاختارهمالذينافيخ

أعضاءعددكانأ!ضاالشبلهذاولحله.(25-:1116

؟(.ذلكنحوأو)صبعين(لليهودالأعلىالمجلى)الدريم

العاضرالأعحاحانظر)سبحونالأمعددأن!تبرونالهودكان

ايىيعقوببيتنفوسجعاعددوكان.(ايكوكأش

ابعضورىولذللث.(:6427نك)،سبعينمصرالىجاءت

الهدفأنعلليدلايلايذمنالمددهذااختاريوعالربأن

حدثلل!بعينالرباختارأنو!جح.الأملجميعالكرإزةهو

الحيد،أيامبحةخلالفيئقدمكانالذىالمظالعدقيل

-9:221عد،36-:2333لااللربمحرتةثوزاسبعون

)نجيلهكبلوقاأن-سونالذينالمفرينبمضويقول.(34

يقابللرقاإيخيلمنالجزءهذاأن،الحسةالتوراةأصفارنمطعلى

.العددضر

:سبوعأ

عرفهوقد،أيامصبعةمنتكرنالزمنمنوحدةالأصبرع

الماءالربصنعأيامستةافمي،تاريخهمأقدمفذالعبرانيون

خر)،السابعالومفيواستراح.!اطوكلوالبحروالأرض

تسمىالأياموكانت.(3و:1،23تكانظر،ا02:ا

الئاقايوم،الأولاليرمعلههايطلقفكان،الأصبرعمنبموفحها

،02:.اخر)(السبت)الابعاليومالىوهكذا..

92:27نك)أصبوغان!نرالرسوبةوكانت.(311:ه

تلى)المناحةأيامكانتوكذلك،(ا:612قض،28و

.(31:13اصمأيضئاان!،أ05:.

في)الكلمةتدلكا،أيامسبمةمنالمكونالأصوعيكنلمو

الرومانحهفقد،الحوبكلعندمعروفا(والعربيةالحبرية

الثهريقمرنتدكتاالمصردونكانكا،أكامثمايخةأطسعلى

منأولهمالرومانوكان.أيامعئرةعهاكلأتسامثلاثةالى

هذهزالتوما،الأصبوعأ!امعلىالسبعةالكواكبأحماءأطلق
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أسبوغاسبعون-سبعة

.الآنحتىاللاييةاللناتدأحماءها

على(27-9:42)دانبالفبرةفيأأصبوع"كلمةوتدل

عندماأفهحيث.(سنينأجوعأى)صنواتجعمنمدة

ثلالة5:بالفرلحددهاأياممبةمنالمكورالأصبوعبهاقصد

مادةالىالرجوعالرجا-(3و2:ا"دانيال)،أيامأسابيع

.االكتايةالمحارفدائرةأمنموضعهافيازمنفى

أسبوكا:سبعون-سبعة

سبحونا:(27-9:42)دانيالنبوةفيالحيارةهذهترد

مالإتمام،المقدسةمدتكوعلىثحبكعلىقضيتأجوغا

بأفي:

المعصية.تكيل)1(

الخطا!ا.شيم21(

المصالحة.)تمامأوالإثملكفارة)3(

.الأبديبالبرليزق)4(

.والنبرةالرؤياخغ)5(

.(9:24دانيال)القدوصينسقدرمح)6(

أورضليملخديدالأمرصووجأبوغاالبعوذهذهوتبدأ

.(92:ة)الرئيسالمحبزمنوتتهي،وبنائها

أسابغ،سبعة:أفسامثلالةإلىأسبرغاالبعونوننف!م

الاثينبعدوا.السبعيزالأعبوعثم،أبوغاوصين6ننينو

المدينةبخرا!!ايهاوترنبط.أالميحيقطع،أصبوكاوالنين

.(27و9:62)وايتدمةالذلحةوابطال،والقدسالمقدسة

تتفق،أسبوغاالسبحينلهذهأل!ايةتفسراتثلالةوفاك

مجموعهافيكون،سنواتجعهوالأصبرعأناتجارفيجميمها

شة:وتصعينأربممائة

عهدإلىالمفربنمعظم!نقهوكان:الطدىالرأى)1(

علىالكاملالمسيحبعملتنتهيأصوغاالسبعينأنوهو،قريب

صدورمنالمدةهيشةوالشعينالأربعمائةوأن،الصليب

الميم.صلبالىأورضليمببناءالأمر

نا،)يهائار،الأمر"الىبالنبةالنظروجهاتوتخلف

وارسالأرتخستا،أمرا!دورمنتبدأأغاكرونفالكثرون

الأدوعمجحلمما(ق.م.458حوالمط)أورضليمالىعزرا

صنويح!بونه،الأرضعلى!وعخدمةزمنمعكفقالبحين

إلىتشر،الميحيفطع"عارةوأن،كسوعمعمود!ةوفت

ابحضووىببنما.معصودبتهمنونصفسنبنثلاثنحوبمدموته

ق)كور!قأأمر5صدو)منتبدأأصبوكاالبينأنالآخر

.(ق.م.538



الصليبعلىالسبعالكلطت-سبعة

وأن،الثافيالقرنفيكتدايالنبوةأنالنقاديضررى)2(

فيتبدأأجوكاالسبحينوأن،تاريخا!جلبلتمبألاالكات

رثىبخلع.م.ق172فيوتنتىكورشبمرسوم.م.ق538

وان..مق؟72فياكالهثم..مق751فيالئاكأوياشالكهنة

ودعتبر.واغتيالهخلمهفيماالفترةهيونصفسنواتالثلاث

منالتا!عالأصحاحمن72و62الآنينأنالرأىهذاأ!حاب

أورضليم.على)!فانىأنيوكىهجومالىدران،دايالنبوة

لا..مق721الى..مق538منالمدةيأنالرأىهذاعلىوفىد

فهي)سنةوالتعينالأريعمائةأممطأعوغاالبحينمذتغطي

لابأننا،وردونالنظر!ةهذ.أصحابولكن(.فقطسنة366

الحقه.تلكفيالنينحسا-كهفةعنالفللالانحرف

أسبركاالبعينأن،الألفيلالملكئرفونال!فىروى)3(

أجوغاوالتيرالتسع!وأن،أرثخ!ا(مربصدوربدأت

هيثانيةمجيئهالىالميحموتمنا!لدهوأن،الميحبموتاتت

ترتبطلأكاأسبوكاالبمينحساليدندخللامعنرضةمدة

وعلدايخالضعبعلىقيتأسبوغاالبعونل!ما،الأمبزمن

مذهيالبمينالأ!بوعأنوهـون.(9:42دا!ال)مدينته

مدةننسهاوهى،أورشليمل(المبحضد)الوحىحكم

ضعبهيخلصفانةبالي!ظهرضايتافيالتى،المظبمةالصبة

والرجا-الرؤياسفرمن91-6الأصحاحاتانظر)منها

المحارفد!لرةمنالأولالمجلدفي"عنةالألفامادةإلىالرجوع

.(الكاببة

الصيب:علىالس!حالكلطت-سبعة

علىوهوالرببهانطقالني،الغالكلماتهذهتكحف

فهااثنتانتكثفكا.ضخصعتهوجمالعظمةعن،الصليب

صدرتأنهاوالأرجح.والجسدكةالنفهةآلا!عمقعن

)،لولأعدائهللغفيانطلئاءله)1(:الآقبالترتيب

23:34).

.(23:43لواالتائباللمىلصلاةاستجابته)2(

أ:926ورأيحبهكانالذىوالتلميذأمهالىحدئه)3(

.(27و

،27:46مت)،نربهيلماذاالهيالهي5:عرخه)4(

.(:34ا5مرفى

.(ا:928رو)أعطثانأنا):توله51(

الر)،كنلقد5:يقولهالكاملةالنمرةاعلان61(

91:03).

لوا،ررحيأشودع!يديكفي5:للآبفوله)7(

23:46).

عاعاتقبلالأولىالكلماتبالثلاث!رعنطقوقد

ئالهعنتكث(23:،3لواالأولىوالكلصة.الظلمة

السابعةالشة-سابعة

مصمبفي،(5:44ص)بهماعلم!والمجةللغنرانالكامل

الودوقادةالرومانوالجنودللاطىصلاله!لتفقد،اقحان

تعلن؟.*!شهزئرنكانواالذينالثبوعامة(3:71أع)

بماال!علوعلمه،ورتحنانه(:2343لرااالانيةكلمته

من،تابةنف!رخلاعى!المطلقوسلطانه،الموتبمديمتظره

أما.الأبديةالبركةمكانفيمحهتكونأنومنحها،الهلاك

واجبهشلمأنهعلخدل(27و:26ا9ور)اثاثةالكلحة

فكانت،!2:35لواصفتبهافييجوزوهى،أ!همخومن

نهالاهتمامهناأنبدولا.موتهقبيلكإنانكلماتهآخرهنه

الحصيب.الوقتذلكفيلهاعزاءشيكان

،اثلاثالكلماتهذهبحدصتالصتمنخرةأنولابد

الظلصةصاغاتفي،كهائعبرلاعيقةآلامفيفمهايحرزكان

،27:46ت)الرابحةالكلمةذلكبحدجاءتثم.الرهيبة

عنتحزا(ا22:)المزعورعنمأخوذة(34:؟5مرتى

الحامة:الكلصةوكانت.الآب!دمنخطاكاناعتاباحماله

(96:12)المزمورببرة)تمائا(:9128رو)،عطضانأناأ

الكلحةاما.حلفه!ستاييالرهيبةالجصا!ةالآلامعنوتحبيرا

بإتمامالتامةانصرةعنتعبيزافكانت(:3ا9!و)الادصة

واحدة،كلمةايونانيةفيوهى-،كملثد"الذىالحمل

لحلاعىيلزمماكلاكملضد(ن!ا!لم!ول)،تلناىاوهي

الأيدالىاكمل5جهاواحدةذلحةالخطاياعنئدم)ز،الإنان

الابعةالكلمةتجيءثم.(41-01:21عب)،المغدصين

فيروحهاصتودعحيث(ء31:)المزمورعنمقتبةوالأخ!ة

!دعوبأن!تحيلاأنهوجث.(23:46لواالآبيدى

نأأ!ئا!تطعون،انطلاقهملحظةفيفإنهم،اخوةالمؤمنين

.الآبيديفينفوصم!تردعوا

الأساييع:عيد-أسال!ع

دافىة)منالثاكالمجلدفي،حمين"مادةالىالرجوعالرجا

.،الكايةالمحارف

السابعة:السنة-فنابعة

جئا؟عطلةجتللأرضيكونففطالابحةالنةأماا

لاحصدكزرح.كرمكتقضبولاحقللثتزرعلا.لدرب

تكونعطلةضة.تقطفلاالمحولكرمكوعنب،تحصد

الزرعمنسنواتتفبعد.(وه25:4لاا،للأرض

!نمووما،الابعةالسنةطيلةزراعةبلاالأرضنترك،والحصاد

خرأالبريةلوحوكأوفضلتهمللفقراءيتركضؤا،ضا

حث5الابراءصنة5أفئاالشةهذهوت!ى.(ا!2:ا

عد.و!طلق،صاحبهأترضممايدهد!نصاحبكلييرىء

للأرهوعنغمهصتزويدهمعحرا(العبرايةأمتهأو)العبراق
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شةالسبعون

.(18-ا؟ا5قثزالربباركه!،معصرنهومن

فإفي5:الربوعلمم،والجوعالحوزمننحاو!مولإزالة

سنين.ثلاثغلةخحملالسادسةالةقلكمببرمحيآمر

النةالىالحتيقةالغلةمنوتأكلونالثافةالنةكزرعون

-252:.لا1،عتيفانأكلونغتهاتأقأنالى.التاسحة

غ)نحياأيامفيالوصيةهذه)سا!لبخوحفظوقد

وقد.(53و6:94اث)المكاييينأكاموفي،(31:ا.

أرضهميخجحل،ذلكأهملواإذاعيمبنضهالربأنذرهم

،،سبوضها(الأرض)توفيأنالىاخربةومدغمموحشة

.(22-3441:إرمياأضاانظر،43-:2633لاا

،مراتسعصنينعع.صنينسبوتجعةلكوتمدا

ئم.سنةوأربحننتسغاالسنوكةالصبوتالبحةأياملكخمكون

الكفارة!رمنيالئهرعاضرفيالمابعالهرفيانفبوقتحئر

لجميعالأرضفيبالعتقوتنادونالخمسينالسنةوتقدسون..

ولاتزرعوالاالخسونالشةلكمتكونيوبيلأ..سكانها

الىكلترجمون...لكمتكونمقدصة.-سيلانها..تحصدوا

.(25:8-16لا"املكه

عممكلالسابحةالسنةفيالأرضراحةأميةتقصرولا

الزراعيةباللورةلهاعلاقةلاأنهكا،الكيماويةموادهااصتنزاف

و)راحتها،صنواتجعالأرضزراعةمن،الشاعيةالبهعانة

صبعكلواحدةسنةالأرضتسترعكانتبل،شراتشع

لاا،للربسبئاالأرضت!بت"لكيوذلك،صات

.(25:4لاا1عطلةجتللأرض!كونو!ا01(252:

والرب،للرببللهمليستالأرضأنكضمنذلككان!

بمتلكون!كونوافلم.(25:23لااباليفوااليهمبهايعهد

تث)إلههمالربضماهممصرأرضفيعيذاكانوالأكمشا

الىبالإحسانيخلوافلاعيماللهفضلوليذكروا،(51:51

)خوثهم.

سنة:السبعون

2511:إرميا)النبيإرمياعنهاتنبأ!ابابلالبيمدةوهى

ةا:اعز،22و3612:أخ2أيفئاانظر،9201:،21و

إ،للملاالرابحةالشةفيالأولالبىمنمحصوية(9:2دانيال

جت.(ا:ادانيال،36:6أخ28،2:امل2)يهوياقم

علىبناءوذلكيهوذاملكيهوياقيمملكشا!الثةالنةأغايذكر

أسدراييالنةالى.ق.م606سنةنذأىالكللادالح!اب

فيبلادهمإلىالمبينبعودةأمر.فارسملككورشفها

.م.ق536
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زمابه

السبعينية:

اياءحرففي،البييةايربة"مادةإلىالرجوعالرجا

.،الكتاببةالممارفدائرةسنالثافيالمجندمن

سابق:

يو-"الىالإضارةفيالكلعةهذهتتخدمساكثيزا

ملاكىأرسلأنذاها:ملاحينجوةفيجاءماعلىبخاء،المعمدان

يوخاجاءفتد،(ا3:ملاخى)،أماميالطركقفىء

مرقى،اا:.أمت)الربأمامالطريقلي!ءالمممدان

عظيحا"صيكونافيانزكركالأبيهقالالملاكأن!.(2:ا

.(7-ا-1:51لرا،!،يئبروحأمامهوتقدم...الربأمام

وتاالقدسالروحمناتلأعدمانفهزكريارددهماوهو

العلىفيالصيأيهاوأنت..بلإصالهالرببارك):قا+للأ

-:67الوا،طرقهيعدالربوحهأمامتنتدملأنكتدعى

76).

العهددواحدةمرةالابلفظهاتذكرلم،"صابقكلمةولكن

كا-بيقولحيث،المسيحيسوعالرب)دإشارةفطالجديد

بالرجاءصكالنجأناالذ!نحن"ةالعبراننالىالرسالة

تدخلوثاتةمؤتمةلبفىكمرساةلناهوالذى،أمامناالمرضوع

ص!لرالأجباكابقكسرعدخلحيث،الحجابداخلماال

-6:18ب)،الأبدإلىكهنةرئش!ادقعلكىرتبةعلى

"برودرومرساهياليونافيأصلهافيوالكلمة.(2.

علىللدلالةتخدمعكركةكلمةوهى(،ه*هكله*ه3)

الزاحف.للجهثىالطركقلإعدادكفدمالذىالكئاف

وأالشخصمنوقدزاأهميةأقل،الابق)يكونأنوالعادة

،الكئافافكان.الطر!قلهملهعد!خدمهمالذئالأضخاص

-6:9أستص،اا8:اصم)الملكمركبةأماميركض

الرسلوكل،المحمداندرخاعلىأيضئاهذاويخطبتى.(اا

لواالامرةقرىإلىوجههأمامصرعالربأرسلهمالذفى

،،"كابقالمح!وعالربحالةفيأما.(9؟52

إلى-الحجابوراءماإلىدخلففد،الصحيحهوفالحكى

الأبد.الىكفةرئيىصائزاألأجلناا-الأتداسقدس

لاخوتهيمكنحتىالأقداسالىدخلتدالحظيمالكنةفكرأس

لتلايذهي!وعالربقالوتد.هودحلحيثالىكبوهأن

،الآبإليذهابهأهدافأحد)ن-العليةفىوهم-جلاءبكل

الآبيتفيمحصةمنازلتوجدانهحيثمكائالهم!دأنهو

ئقة"الآنللمؤمننأبح،الحقيقةوفي.(3و:2ا4يو)

فقد،(01:91عب)،يوعبدما*مداسالىبالدخول

أف)السماوياتفيمعهوأجلهمالمسحءاللهأنامهم

الىوأفكارممبقلوبهم!مدونوعبادتهمصلواتهمولي.(2:6
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دخلتد"يصوع)ولأن.الدرامعلمعهوككرنونالرب

السيدخلونماورئابأنهماكيدالهقينفلهم"لهمكابق"

،الآنلهالذىبالمجدوضشعون،هودخلكاالصاء

أ!تاهمكرنونهويكونحيثحتى،إلههالمسهحفاخذهم

لا!لونبهالذى،الطريقاهوفالمهح،(:3ا4دو)

.الآب

المعرفة:سبق

حدوثهفبلالأمرمعرفةأيبقةادالمعرفةمو،المرفةسبق"

أناسعنالجديدالعهدفيمرتينالعبارةهذهوردتوفد.بزمن

الهودعنبولىلالرصيتولكا،تجلعنبالأمر!عل!ونكانوا

.(26:هأع)،الأولمن!عالميناكانراانهماورضليمفي

أبهانغفأ):الحمكبالذينللعؤمنين!طرسالرصوليتولوكا

.(3:71بط2)،،00احترصا،ضرفمبقمقد)ذالأحباء

هذينكولي-مثتقاضهاوخ!-العبارةعنهنخممولا

،892:رو،؟223أع)اللهععرفةعنتجهزاالا،الموضح!

.(و.2ا:2ابط،11:2

بكلعليم،المعرفةكللأنهخصلاكصمنهياللهوصرفة

منه،جزءكلزيحلنالمفدسوالكاب.ضخصوبكلضيء

مكانأىلطشيءعالهمجيبىلا،علئاكىءبكليحيطاللهأن

"44:12مز،42،37:61و28:23أىانظر)زمانأو

3و1،48:2و.46:9)ش،16واوه12-اا:93

فلى.(3.2:ارو،اواا.2:اكو،ا:هاريا،وه

اللهكانفإذا،الكاملةالسابقةاللهمحرفةلنازعةأوئكثمة

حموثه.كنهةؤإطلاقاضكنلا،يحدثماكلم!بفاهـى

ضىءكلبل،عنيأوطارهـ-أوعارض!،دوجدلااللهشد

حهاكمظروفكلبأنكقواأنالمؤنينعلىويجب،تمائامطوم

وبخلصهم.إلههمعدتمامامعلرمة

الاأشرناايىالآكاتئكلهاالعوةالأسثلةمنالك!وناك

ايط،ا:8:92،12رووبخا!ة)بالحلاصوالمملقةآنفا

،(8:92رو1،عرضمالذين)أنفيضكولا-(2:ا

إلى!ثكلانانما(ا:2بط1)،الابقالآلياللهوعلما

والصثروناياصعالحمدانوكضع.سواهملا-ا!ارين

سللةروعيةالىالرطلةمناالاشاالأسحاخمنوااللائون

هذهت!ثصلهمومن.با!دتنتىالتيالأحداثمنمتتا!ة

الذينأن؟.(33عد)،اللهغتارو)المينونهمالسللة

ابط)"افتاركأ،يدعوهم،بطرسالرصوليخاطبهم

،،فعرصمصبى"يينالعلاقةط:هووالؤال.(ا:ا

الايق،الآباللهعلم"و!ن(8028رو)،فعينمسبقوا

صبقاأن9الكصونيحتقد؟(2وا:ايط1)والاخنهار

الأضخاصمؤلأءبأنالابقاللهعلمهوالآ!اتهذ.د،المرفة

المعرفةسبق

الذينهم،صزمنون3أفرفاللهسبقفالذ!،جؤمنون

.للخلاصاختارهم

الكتابشنعلمفإننا،البساطةبهذهالمألةبتولكن

كستطبعفلا،ذاتهالإنسانفعلمنلهسنف!ه،الإكلان)أنأ!ا

،(:28أف)،اللهعطيةهر"بل،ووشأنذاتهمنالإنان

4وه44و6:37)!يرنصريخاالرببهعفمماهوصذا

لالرصيهعفمماوهو(8-3:3يو)وتلمعخا(6وه

،(ا:92في،01-2:8أف،9-8:هرو)بولى

هوفرآهاللهصبقالذىفالإدكان.(ا:ابط2)يطرسلوالرص

!فدرلاا:نفهالر-فيقول.يخحهأنموقررالذىالإكلان

ور)،أرسلنيالذىالآ-يحتذبهلمانإلى!تلأناحد

رو)(القئفلوتمفمالآبمنحمعمنكلوا،(6:44

و!)،ا!من!طلمانإلىكأقأنأحدمدرلاوا،(64:ه

فيالمطلقاللهصلطانتلنىلامشقاالإيمانفرؤ!ة.(6:65

اللهارادةعلتمائاللارتماءالإنانتدفعبل،الحلاصعميات

.اليادةمطلق

صاتأملان،(892:رو)العميقةالحبارةهذهوتقتضي

الصح!ح:ممناهابكثفكمقة

صبقالدفى5:يقولبولسلالرصأنملاحظة!بهب)1(

والرأى.مميزاتهمأوموا!فاتهممجددأندون،فعرصم

للرصلثب،سضفونأنهمفرأىسبق)نهقولالذى

هذهيحغمحافىشبفاككنلمومتىص.تلهلمشيئا

نسألأنويلزنا!ضينها.أنأحدحقمنفيى،الإضافة

!ستلزملا،فعرفبقالبارةمعنىثمةهلةالؤالهذا

المفىهذاوجل!!)ذانفصهاالآ!ةنيمرجودكرثىء!فرض

فلا-الأخرىال!بأقوالتؤورهالذىالمعنىهذا-

تحمل.مماام!البارةثحئلإضافةلأىضرورةثمةتكون

لحبارةمفهومجلىتفسصوجودعلقوىديلوهناك

اضافة.أىكلستلزملا،فعر!مسبقالذ!)

هىرئهبةكلمةمنتتكون،فرفسبق")2(عبارة

من5أو،سابفا"تحنيالتي،جقاوكلصة،يعرف"

محناها.وتحدكد،!رف"كلصةعلالتركيزفيلزم،،قبل

مجردعلىللدلالةاللهكل!ةفيمحزاالكلمةهذهوتستخدم

أيضثاتتخمممامحيراولبهما،،الادراك5أو،الصرفةا

والارادةالحاطفةفكرةتضمنوأعمق،أوسعبمعنى

يملم،5أو،!عرف"كلمةتتخدموعندما.الميزتين

ذلكعلىوالأمثلة.واضخامنهاالمقصوديكون،المحنىبهذا

خر،:91ا8تكثلأانظر)العهدينكلازعدكدة

عاعوس،ه:31هوشع،:ها)ريا،:016مزء،2:ه2

قي2،:،49كل،8:3اكو،7:23متى،32:

هنا،!لم5أو،!عرفافكلمة،(ا3:ايو،291:
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3(

وت!د،والهدفالططفةيتضمنخاصكاعتارالمعرفةتحنى

وضوحباهم!ذلكويتجلى.،يحب"لكلمةمرادفةتكون

كلمةنيالكامنالمفىعنكبرعدماالتديمالعهدفي

،،:37تثمثلأانظر)،مجب"بكلمة،يعرف"

أخ2ة:019امل،23؟ه،1:ه713،01:هو

ملاخي.،:،ا11:1،8هو،31:3اريا،9:8

كلمةأنهىنهامهربلاالتيوالنتجة(.1:2

)الممرفة2تكونوبذلك،،كباتني،"!عرف

تأمهسقبلمنومحبةخاصباعتارالمعرفةهى،السابقة

(8:92رو)،فرفبقو)،(ا:،أف)العالم

)ضفاءدون،المحبةهذهموضوعهم،عرفهمالذئتجعل

عليهم.أخرىمواصافاتأى

فعندما.أفسسالىالرصالةفيجاءيخ!الذلكنألذانجد(

4:اأف)،للتبيفخناصبقإذا!بةفيا:لالرصيقرل

المحبة،هوالوحيدأصاصهالتعيينسبقأنيعلنفإنه(وه

نفسعنتعئر(81:92رو!ةأنكا.منهايعفهو

التحيبنوسبقالمحبةبينالحبوىالنرابطعلىالتاكيدمعالحلاقة

ليازدواجووجدفلا،،اينهصورةمئابهينليكونواا

التىابممةعلىالنظرتركزفالمحبة.الفصلينمنأىفيالفكر

لهتحينالذىالرفغالمصرعلىيركزايعيينوصق،تختار

(ا:،)أفسىفيألهضئانرا.ماوهذا.الحبةصلتهممن

ودلاقدكبنلنكونهوالمشحفياخيارناإن!فولجث

ثمرلاعيمةعاطفةليت،تختارالتيوامبة.قدامهلوم

معأبعادهافيسشابغا!ةالالدوامعلتدفعلبهها،لها

.الغا!رةالمحبة

معتفقلا،الإكلانعلى،المعرفةأوالرؤكةسبق5قصرإن)4(

هنافا!اكيد،(03-8:28)رومةفيالأساحميالفكر

هوفالله،المطلقصلطانهعل،المحتومةاللهأفعالعلكقع

هذاعوتحفق.وكجدو!ررو!دعو!حينيبقالذى

الذىالهدفببانومع،528العددفيالمذكورالتأكيد

علىيحمل،وحده،الرؤكةفبق05،ذعوا5قدلأجله

الففالفالحمل،الكلامسباقمعكفقلابسبهةالظن

المتوىالىررتفعالذىوحدههوا!بةاخنهارفيالكامن

ولكنه6سيكونط،رؤيةبقاهوفيى،المطلوب

.صيكونساالىوردىالذى"الرؤ!ةبق"

!يلا،الهامانمصلهذأصفيأنهتثتالاعتباراتوهذه

قاعزا!لهيبارات-باللهقعلقفيعا-"فةالمصصبق5تفير

.معناهمن!حفمما،بالنيبالعلم5مجردعل

ضفه،بقالذىشحبه"أنواضح،(11:2)رويةوفي

وب!.(:1128)رويةز!ككل)صائلضعبالىل!ر
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اختارعنتحدثأنههي،واحدةنجةالىتزديالاعتبارات

قولهو،بالنيبهـالعلممجردبأنهوالقرل،ا!بةفي)صائيل

رومبةفيالواردةالصورةنط!قيمكنلاأنهومع.القصورواضح

أنالا،(ا:12)رويهفيجاءماعلىبكاملها(8:92)

علايي،اللهجابمنا!بةوهو،واحدالأصا!المحنى

،:437تثانظرأخاضاثعئالهوأفرزهاسرائيلاختارأساصا

الاختيارعلىهوفالتركيز،(ه23:،1:ها13،0و7:8

علىاييالمجةأنبرلىلالرصلاووركد.لإصالئلالإلهي

اللهبأنالضمانوهي،دائصةعلاقةهىالاخنارهذاتمأصاسها

وعمقتوةعلىآخرديلهذاوفي.نهائئاالقديمضبهروفضلم

.،فعرفصق"عبارةفيالكامنالمعنى

بط1)،العالمتأجىتجلسابتامعروثا5:القولوفي

فيأظهر5وقد،4صايفامعروفا"بينمقابلةنجد،(ا:.2

مايينا!زنجد،الميحالىالإشارةوفي.،الأخكلةالأزمنة

تبرأنالواضعومن.الزمانكلءفيتحتقوماالأزلنذزسم

تأصيىقبل5(،سابفامصوئا"منبدلأ)،رؤىأنسبق"

فالفكر،بطرسلالرصاليهفصدعماكثرأنيمكنلا،،لمالعا

لم،الحا!دأأنتجلالعصللهذااخترتدالمسيحأزاهوهناالأصاسى

تحئرايىالفكرةأنومع.،الأخوةالأزنةفيأظهراولكنه

،،ضينصبق)متوىإلىتبلغلا،فرفصبقاعبارةعنها

نأفرىأنخاعننتدمعوليها.ظحظكادلاالفرقأنالا

اللهخطةوتحدلهدتعيينفكرةعنتعئرأنككن"!رفصبق"

رمورته.

أعمالصفرفيجاءماالىبالنبةعديدةاعتباراتوهناك

وعلمهالمحتومةللها.ئمورةسلطأخذممره+هذا:الرصل

العلم5بتفوارتجاطلها،(2:23أع)هالسابق

:،السابق

1(

2(

!لبنيتمتايياللهمررةأثعلىالحبارةهذهتدل

منونصف.نغسهاللحادثةصابقةكانت،المعهح

هذهأن(2:ابط4،1:اأف)أخرىصاضع

العالم.تأحىتبل،الأزلمنذكانتالمثورة

الابق،علمهوه،،المحنرمةاللهثورةابينوالارتباوو

ويى.قغكلأنيمكنلاالذيالثابتاللهثصدعلىيدل

مررةاتمامحتميةعنللتحبوذلكمنأتوىهوصاثمة

ئمورة"أصلبمقديسوع)نطرسالرصولفيقول.ال!

وهكذا،معابالأمرفىأى،الابقوعلصهالمحتومةالله

طأ.،المجومةثورتهوه،السابقاللهعلم"يننصاوى

لأنه،المتوىهذاالىكلتفعفلا،الييعلم5مجرد

الكابوركدماوكثرا.أالمحتومالفرار"قوةيتضمنلا

الحلم5ل!ونا،آخرمرادفاعلهيعطفبأنأصرآ

اللهمررةولض،،الايتىالتصن"إلى،الابتى
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تعر.أنيمكنلاالذىالسابقالقرارإلىالمحتومة

فيالمنكلمنفههوالرسولبطرسأنملاحظةيجب)3(

فحتمية،(2:23أع،02:ابط1)الحالين

توةعلىديى،02:ابط1في،صابقامعروفا

.2:23أعفي،السابقالعلم)معنى

يدكفحينتشقتماكل5:القرلأنالمفهرممن)4(

الىي!ئ!كل)نما(4:28أع)،يكونأنوصثورتك

،2:23أعمالفيعمايختلفبأسلوت،اييينصبقا

الحلم"أنتثتالآخرىالاعتباراتيعضأنحيثولكن

التمعن"معنىوردى2:23أعمالفياالابق

الجلبالعباراتنتجاهلأنالمصكنغكلذق،،السابق

تفسوعند4:28أعمالفيالمذكررة،!البسلاايى

،المرضوعنضىعلتركزانفالعبارتان،2:23أعمال

علنهو،2:23أعمالفيايكلمهوبطرسكاننإن

هو!كنلم)ن)4:28أعصالفيالمتكلمبنأحدالأتل

فمن،الحبارتينلغةفيتقاربفهناك،(الرثييالمتكلم

الأمركانومتى.التحلبمنفس!لناننعتبرماأنالطهعى

!ؤدى،2:23أعمالفي،الابقالعلمافإن،كذلك

.(4:28أع)6يكونأن...فيتصبقتامفى

متى،السابقالطموه،فعرفشقاأنهىوالخلاصة

اممرعل!دلانفإنهما-المقدسالكابفي-اللهإلىنسبا

هاتانتشصالحالاتجمغففى،ثىء،بكلالعلمامن

هذه)دينظرفصلكلأن،مع.المحت!ةاللهإرادةالىالعبارتان

تحملجميعهاأنهاالا،الكلامسياقمعتثناشزاويةمنالإرادة

نأويجب.الغكرنفسعنوتعئربل،فمينبق"معنى

.الخلاصبدائرةتعلقفيماالاتستخدملاأن!نلاحظ

منالثاكالمجلدنيالاختيارموضعالىأيضئاالرجوعالرجا)

.!الكايةالمعارفدائرة"

التعين:سبق

ولا،أمه"هم!()02"هوريرولرو9ممدايرنايةافيوالكلمة

يملكفلا،اللههودائئاوالفاعلالاالجدبدالعهدليتتخدم

ور،31:48،:428أعانظر)صاهأحد،التعيينسبقا

الرجوع(-الرجاأواا:هأف2:7،أكر،03و8:92

ا!لدفي،الاختار"وموضوع،المعرفةسبقاالسابقةالمادةالى

.6الكابيةالمحارفداثرةامنالئاك

-مسمبوك:سبك

لطأفركهثم،الحبثمنوخلصهأذابهجكاالمعدنسبك

،5:221،62:37خرانظر)المطلوبالضضحبقالب

.ة:91،إث!،5!:همز36:36،37:3،،32:4

الأعامهر(ا:49امل)،المبركاتره،4401،001:

معدنجة.صبانكسالمصرعة

سب!ي:

،داودأبطالأحد31وهو6!تدخلي!ره"مناهعبرىاسم

،"حوشة)بلدةالنشة،الحوضا!)أواالحوشي"ولقبه

.احدىوفي(.اا27:أخا)يهوذاصبطمنزارحيوهو

وأأصاف"خل،جازرأوجوبفيالفلطييينمعالمعارث

،21:18صم)2فذلوا،العمالتةرافاأولادمن،سفاي)

راودجيق!الكيارالثلالينالقوادأحدكان؟(.02:4أخا

يخدمونألفاوعرونأربحةفرقتهفيوكان،(11:92أخا،

صوئلسنرفيو!سى.(اا27:أخا)ائامنالهرد

الحبركةوفي،(23:27صم2)،الحوشاقيمبوناي)الثافي

.أبرناىو"أسبكاى)حروفبينالحلطيهل

سبيل:

والجلة.والب،فهوضحماأوالطر!هوالببل

القديم:العهدلي)أولأ(

:الحياةطريقةهو،بالانان!حلقفما)1(

الصذلىل!نانسواءمصوهأوالجاةليالإنساننصب)1(

اللهالناسينالفجارانسأو،(:267)ش)البارأو

.(8:13أورب)

وأاللوكعلىللد!ة،جلاكلصةتشخدمماغابا)2(

نظر)اثر-فىااوصالخاصلوكاكان!را-،الحياةاسلوب

،ال!لوكنوعتحددبكلصةعادةوتردف6(2:هاأم

،2:13أم)،الاستقامهجل"فيكابالإضافةصاء

مأ)،(الحدل)الحق(شلأو)سالكوه،(اا4:

الفهماسبيلوا،الحق(صيل)طر!قوه،(2:8

مأ،ااة16مز)،الجاةصبلوه،(04:41اش)

جلوه(28اة2أم)هالبرسبل:ه،(2:91

كابوصفتردفأو.(:202،418:أم،الصدتين

.(95:8إش)،محرجةجلألأنفهمجعلوا8في

لله:لال!بةأالعثاالكلطتس!خدم)ب(

مز)اباسمعاللهوصحاملاتالإلهيةالحناكةطرقلوصف)1(

:2501).

طرفكا:ل!نساناللهأعنهاايىالدفبةوالمئلالمبادىء)2(

شإ،25:4)مز،علشيصبك.عرتي!ارب
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--مسلسبل

.)2:3

الجديد:العهدلي-لا!ا

صتقي!ةهجلهاصنحوا05للحبالمممدانيوحنامناداةفي

الكلمةنذسوتترجم.(34:لو،:13مرقر،3:3ث)

مالكلأرجلكم"اصعوافي،هـسالكالايونانية

.(أ:213،)بصشنية

مبل-مسبل:

خرجأى،(93:اخر)همبلأالثكانلأنا

وبها،أبيباهيالعبريةفيوالسنبلة،،صنبله5أو،صبله"

ثهورأولوهو،سنبلهإخراجالثطرتيدأالذىالهرص

.تعرالراحايومفيتعالفصحوكان،الد!نيةالحبر!ةالة

الرعيمدنمنمد!ةاصموهو،،بلسم"معناهعبرى!صم

لطيأعطتالتىالأرضوهى،ويعزورجلعادأرضفي

وبملونبووألحالةوحثبرنقريتايممعونذكر.وجادرأويين

نفسهاهىأغاوالأرجح(31:91ض،32:38عد)معون

(32:3عد)الأصحاحنفسمنالثالثالحددفي،ضبام"

أصبحتالأنبباءأبامفيرلكن.وع!ايكرومهاتثهروكانت

الرببد!نونةوإ)ريا)ضياءوتبأ،صآبمنجزعا،سبمة"

،9وا:68)ش)صبمةوكرومخبونضولخذبل،لها

حم!مائةبعدعلتقعكانت)نهاجوومويقرل.(48:32)رميا

أمغعنكانتبأنهاو!فها،(خبرن)حانمنخطوة

تفعاييالحالبة،صوميةاهيولعلها،الجطقةتلكفيالموافع

ميلينشبعدوعلى،ح!انوادىمنالجنو!الجانبعل

ضخمةحجرقىتوالتباقديمةأطلالبقاكابهاوتوجد،حشان

الكب!ق،فرن"أنهاالبعن!وروى.للعنبحجر!ةمعاصروآثار

منالغرلىالجنربالىأيالثلالةبعدعلىنبوجبلمنبالقرب

.حثبون

السبي:

:(إمراول)الثعاليةالمملكة-أولا

528-086)اكلورملكاثادثلنأسرغزوات(از

قبلأنفينصنةضكوفيالأشريىكةافيمبراطرريةتأصست(..مقي

صدفيوبرذا)سرأئلبمصلكيلهااحتكاكأولوبدأ،المحلاد

ملوكصفرلىرالمذكرالرايعسرضلمناغكلوهو،اثاقثلمنأص

قرن!نحواثادضلشآسربمدجاءوالذى،(1718،)ائاق

طويلآ-حكمالذى-انفيشلمنأصروكان.الزمانمن
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السبي

جهوذا،ملوكوجهواكأوأخزياويهوراملمهوضافاطمحاصرا

ائللحزوكذلك،)صرائيلملوكياهوورامويولاأخزوولأخآب

.موآبملكويغ،دمقلطأرامملوكالثافيوبنهدد

والملة،أرييةصخورعلأيامهقنغثماهىتاريخهومصادر

،نمرردفي(4*لا،ط)،لايارد"اكثثهاالتيالسوداء

علىالمحفررةوالصوص،الريطاقالمخففيالآنوالمحفرظة

هورموزداامحثهاوالتي،بالاواتافيالبرونزيةالآبواب

قصرفيالدوارةالأبوابيخهاورأى،ام878في،رثلمام

الحادسةالنةفيواجهأنهالمصادرهذهكلمنونحلم.سرشلنأ

تحالفتايي،وكرهاو)سر،ليلوحماةدمشقتوات،ملكهش

فيتمائاالفواتهذهاستأصلولكنه،غرئاتقدمهلمقاومةمغا

تدالكا-الحطرهذاوكاد.(..مق854)،ترترامو!ة

الكابيةالقصةتؤيدهماوهو،ايحالفالىوإسراثلسوريةدفع

-02:34امل)اللهفيضجا،بينهمامماهدهعقدعن

و)سائيلأرامبينحرببدونسنينثلاثبعدهاأقاموا،(43

أونحها3التيابكراءالهزيمةأن!لوولكن(.\22:امل)

ذلك-بعد-لأننا،التحالفهذاعلىنضتقد،ضلشأص

فاضلةعاولةفي-بهوزاملكيهوضافاطمعتحالفأخآبنجد

أصابتهماأنبحدأرامصجلعادرامرتمدتلاسترداد-

.(22امل)أخآببقنلاتهتالمحاولةتلكولكن،الهزكلة

ضيئاعنهاالمقدسالكابيسجللم-للضبأخرىغزوةوفي

ملك،هو)ومن،وص!لأونصورمنالجزكةضلمنأصرأخذ-

ية.الأضرلآثارافي)صا!لعلىطلقكانكا-،عمرىأرض

إلىيثوثهزحفالذىالتالىالأثوريالملكوكان)2(

حيد(.م.ق978-081)ان!اريرفوناهوالنرب

،المقدسالكلابفيبالاصمكذكرلمأنهومع.الاقشلمنأص

الملوكسفرفيالمدونةالأحداثفيونفوذهوجودهنلصأنناالا

)صرأئلعنقبضتهاترخيأرامجعلإلذىهوكانفقد،الئاق

احما-يخضعواأنإصراثيلدثحبفضلفقد.يهوآحازأكامفي

فيقريبلملكالحضوععن،نينوىفيبيدملكليادة-

الخلصهو،نيراريرمون"وكان.الاضطهاديسومهمدمق

الأراميين،كدتحتمنفخرجوا)لاصائلالربأعطاهالذى

.(23وه:13مل2)

:(.مق727-745)اثاكللاصرتعك)3(

وقئا،أضررضوكةضعمت.م.ق781فيفيرارىرثرنبمرت

ومملكة،الملكعز،أكامفيذايهرمملكةيلفثالوتنفىوفي

..مق745وفي.ثوكماأوج،الثافيكلبعامأيامفيليل)ص

،اثاكفلاصرتغكباسموحكم،أض!عرث!،فولااعتصب

أخ51:91،1مل2)المقدسالكظبد،فولاياحمهوكذكر

على،الثاثفلاصتنكاالثافيباعهدذكرولكنه،(:526

نأالمررخينلدىالآنالمؤكدمنوأ!بح،الآثورتالآثار



السبي

.واصدلخصالاعين

فكان،التاسيخزكاالملوكأعظيءز،ده،ا)ء4فلاسرتغلثوكان

قياملمالعاعرفهالذقئافطعلىربرةبرإطواتكوينحاولمنأول

منالجزكةعلىبالحصوليكنففلم،الرومانيةالإمبراطورية

غزاها،اييالأنطارأمبحتبل،هزمهمالذينوالولاةالملرك

يجمعونأضورورن(ولاة)مرازبةعلهاإمبراطورتهفيلايات"

اعتلاثهيحدطو*علبثلمو.الإمبراطوريةالمخزيةالجزية

-لأرفادحصارهوبعد.الفربنحونظرهوجهحتى،العرش

علىوسار.صر!ةجحافلهاجتاحت-حلبمنالضمالالى

ك!هموإحلال،المغلوبةال!ثعوباجلاءفيالأضورىاكثج

فلاسرنغكجعلالذىبالسببالجزمالهلمنولي!.محلهم

ملكمنحيموضع،تايةغزوةوفي.بهوذاالتحرئىعنيحجم

صجلأنجدهماوهر.الجزيةتحثالملوكمنهوككلكيل)س

علأشورملكفولفجاءا:الثاقالملوكسفرلييالتفصيل

يداهلتكونالفضةمنوزنةالفلفولفحيمفأعطىالأرض

اسراظعلالغضةمنحيمووضع.يد.فيالمملكةبثت،معه

عنفضةشاتلهسبنأضورلملكيدفعابأسجبالرةجمغعلى

مل2)،الأرضفييقمولمأضورملكفرجع.رجلكل

.(2و.ا:591

فلاعرتغلثجاءاصر!ليلملك(رملابن)فقحأ!امودي"

المايةالأجزاءعلىواستولى،أضورملك(فولنفسهوهو)

.(:5192مل2)أضورالىالشعبوج!)صأثيلمن

بالأضور!استجديهوذاملكآحازأنكيفذلكبحدونقرأ

أرامملكرصين،المدخنتينالثحلثينهاتينذفي5ضدينصروه

الأشور!ننمحونة!ضنولكي.(7:4!!قأرمليابنوفقغ

خزأثنوفيالربمتفيالموجودوالذبالفضةآحازأخذ"

.(:8ا6مل2)،هدكةأضررطكالىوأرسلهاالملكيت

،الضبعلىجدورةلحملةئعدالوقتذلكفيفلاصتغكوكان

.غزةالوصلحتىالجاخمةوالأراضيسرريةبقواتهفاجتاح

الىيدمر!اأندونالسامرةعلىاصلىعردتطرلىوفي

الأضورىالملكنأفام،فقحاغتالقدالثسعبوكان،الأرضر

جادةتحت،ضحعنعوضاملكا،المؤاصةقلالد،هوثع

.أثور

مات:(..مق227-727)الرابعثلمأصر(4)

الرابع،ثلشأسروخلتق.م.727فيالثاكفلاسرتفلث

نترأزولكتا،حولهاته)ياتصللمو.تصصةعدةحثمالذى

)صرجمل-علكهوضعأن(17،18)الثافيالملركصكل-

طيبةفرصةفلاصرنغكموتأنظن-مصرمنكعلىاعماذا

مملكةكانت)ذفاضلةمحاولةكانتولبهها،الاشتلاللإىا،ن

اضلمقدالثمبكانفقد.انهايةعلأوضكتقد6لهل)ص

السبي

ضد.وعاموسهو!ثعالنبهانعلاوبخهمالتيوالرورلمللمظا

قاللأ:،وصقوطها)صانلانحلالعنخاصبكلهوثعتا

آونشراغوكلخرب،الماءوجهعلىكغئاء!دملكهاالسامرة"

وترلونمذابحهمعلىوالحكالرككطلع.إصرائيلخطية

انظر-8و7ةا.هو1،علينااستطيوليلالغطناللجبال

عن-وصخا)ضياءنجواتتكنلمو.(اوه41عددىأ!ئا

فخرجملبلوبل)ةصرامةبأفل-الامرةيننظرالذيالمصو

وادىرأسعلالذىبهائهبالالذابلوللزهر،أفرايم-رى

أجلبنهذاكل1،(281:)ش)،يالخمرالم!رو!نحمالن

؟يعقوبذنبهوما.اص!ليليتخطمةأجلومنيمقربلأم

مغارصالبر!ةفيخربةالاصةفأجعل..؟الامرةهوأل!

منمعونةهوضعللملكتأتلمو(.6وه:اميخا)،للكروم

خارجأصت،علاليةقواتعواجهةفيوحيذافوقف،مصر

واجتاحت،يخنوىالىأصيزاأخذأنهوالأرجح،الامرة

أعلنأنصبق؟،فساذا!اوعلألواالبلادا)فاركةالجيوش

.الأنجياء

منكفةمفاومةوبعد:الامرةعلكشولى!رجون)5(

.(71:3اش)،أفرايممنالحصنزال5،المدتعنالمدافعن

فيشطت،سنواتثلاثالامرةالأضوريونحا!رأنفبحد

الكابروايةمن-الينابخيلوفد.(:هأ7مل2)أكدبهم

القوشمننحلمولكتا،ضلنأصر!دفيضطتأخها-المغدس

تنازلقدضلنأسركان،السامرةاشلامقبلأنه،الأضور!ة

أحد،صرجونأضورعرشعلوجلس،مماتأوالعرشعن

الكنابفيواحدةمرةالاتكرلمولبهه،أضورعلوكعظ!اء

خلفهاالنىالكل!ةابقوشمنونحلم.(ا0:2اش)المتدس

ويى-هوأنه،خورزبادأطلالفيامحشفتوالتي،صرجون

وأجلى()صرأئيل)المتمردةالمملكةكزواكملالذى-صضلمنأ

بدا!ةفي5:حولياتهفيصرجونفيقول.أثورالسكانها

إلهه()،ثهاشابممونةالسامرةسدكنةعلىاضوليتحكمي

سكاغا،منأجزا27ر092وأخذت..ابصرليضنالذى

الاضيلاءأعدتلقد..فهاملكيةمركبةخمينعلىاصتولتكا

ينراعىكزوكاالتيالبلادمنأناضافهاوأسكنت،المدنةعل

علىكاوالضراثالجزيةعلهموفرضتعليهمحاكئاوعينت..

الكتابنيجاءماءيدهاالحوياتومذه.االأضوريين

و!ف.النقطةهذهفيالآخرأحدماج!صلكا،المقدص!

أخذلهوشعانصحةالةفي5:كالقولحدثعاالكعاوالمؤرخ

حلحفيوأصكهمأشورالىإصرأئلوشىا!مبرهأشورملاث

لصوتيسحوالملأ!م..مادىمدد!وفي،ج!ورارنرو!ابور

الربعبدموصىبهأمرماوكلعهدهتجاوزوابل6)!ماباص

اا:ا7،8وا:76مل2)هيعملواولم!سممواقم

.(12و
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؟:عكلجصرهم!احلالالامرأص!نإجلاء)6(

ضحو-منبأقوامأضررملكجاءكيفالمقدسالكتابيصف

بابلمنبقومأضورملكوأقى:السامرةمدنفيوأ!همأخرى

الامرةمدنفيوأسكهم،وسفروأيم،وحماةوعؤاوكوث

مدنها،فيوسكنواالامرةفاقلكوا،إصائيلبنيعنعوعا

وهى،الحقيقةهذهيرجونفقوشوتؤيد.(24:ا7مل2)

كا.الامرةفيوأسبههمحرودهفيسباهمممنبغرباءجاءأنه

رفلا!تغلثأنرأيافقد.دفعاتعدةعلىحطثذلكأن!ع

منحكائاعليموأقامأضررالىالثماليةالأسباطأجلىأنجق

ثم،حدونآصحفيدهجاء،بزمنذلكبحدأنهونحلم.قيله

منبأناس(الشر!فالمظيمأسنفر)بايبالأضرر-ابئ

4:2عز)الامرةفىوأمحم،الرقفيعراهاالتيالنعوب

منبواحدايليتفياليملمثواأنأشورملكوأمر.(\.و

الهقضاء9ليعلمهم،السامرةمنجاممأن!بقالذينالكهنة

ويمبمونالربيتقونكانوا)أغمعنهمذكروقد.،الأرض

.(:7133مل2)،يهممنبوهمالذينالأمكمادةآلهتهم

الخليطهذانلهم،الأناجيلفيعنهمنقرأالذين،والسامريرن

.الامرةمدنفيأشورملوكأصكهمالذينوالأمالهودمن

الىيتطرقأنيجبلا:البيلطالعثرةالأباط)7(

،(اصائبل)الثاليةالمصلكةعانكل)جلاءتمقدأنهأذهانا

أن،البابليالشىعندحدثمثلحاهناحدثأنهفيشكلا)ذ

وفلا-ين،صامينالأرضساجمنمنأبقىالضرطرئيس"

سوىكونوالماجلاؤهمتمالذكنإنبل.(25:12مل2)

الأصباطمملكة-الحايةالمملكةولكن.الثعبمنقسم

أضورية،ولايةمجردوأصجتانتهتقدكانت-العئرة

الأصىأي-الجلاءعنأما.أشورملكقبلمنواليحكمها

اعتصهمقدأنهمنظنالافيجب-مادىمدنالىنقلراالذين

المهود!ةتقاليدهماحتفظوابل،ينهماستقرواالذينالثوب

اليهودضتاتمنجزظوأصبحوا،وتماسكهموممارطتهم

-اندمجواأغماجاالمحتكلومن.الثرقبلادكلفيالمنتثر،ن

نصرنبوخذسباهمالذ-ش،يهوذامنالمبيينمع-بعديخما

لمكا-واحذاضحئاويهوذاأفرايمأ!حوهكذا،بابلطك

صواءالجميععلىعللق،الهود315وأصبح-قبلصيحدث

الجنوصةالمملكةمنأو(6ديل)سر)الثاليةالمملكةمنتجلأكانو)

.(بهوذا)

:(عوذا)الجنوصةالمملكة-ثانا

ظلت،ملك!ةأسراتعدةالثمايةالمملكةعلىتحاتبتلظ

قاتفقد،انها!ةحتىداودلب!تموالتينوأورضليميهوذا

أورضليموصمدت،رصوخا!رأساسعلىالجنوبيةالمملكة

نحولمده،بالامرةأطاحواالذ!الأعداءأعامضهاوكهنو!كلها

843

.الامرةصقوطبعدونصفقرن

الذىصجرنبحدجاء:الأثوريةالأمبراطورية!فكك(1)

بقرحاتهماشرواعظامعلركق.م.722فيبالامرةأطاح

شحاركبفجاء،عصرهمحضارةتملالتىومبانيهم

526لبانبيالأشررماتأنوبعد.بانيالوأشوروآدرحدون

فوفت،الانحلالعلىالأضرريةالإمبراطوريةأضرفت.م.ق

،يوىعلىاممردفيضموجهاوبدأتالنرليةانطقعلىقبضا

جبالبينالواقمةالجاطقمنالزحففيصكيثهعصاباتوأخذت

حتىالأثرركةالامبراطوركةأملا(ثالى،قزوينومجرالقوقاز

أسالجهمعنوصفنيا)ريافياتوتم.ومصرفلطينحدود

الحدودعندأعقابهمعلىزذواولكهم،البربرلةوشراسهمالحربية

.جهوذايفزواأندونالثالالىعادواأنهمويبدو،المصرية

الجحافلهذهثرعتئم:.مق606لينيوىمقوط)2(

فيبدأتقدتوتهاكانتالتي،يرىنحوالزحففيال!الية

مملكة!مالذىحللفرصورةابيناحومو!رصم.الاضمحلا!

عهـلىهو!ا..يوىعلىوحي5:فينوىسقوطلتوقعيرذا

أوفي،أعيادكيايهوذاعدى.بالسلاممنادمبثرقدطالجبال

كله،انقرضقد.المهلكأيفا!كيعبر!ود،نه!إ،ركنذو

واضعاد(.11-3:8أيضثاانظر،اوها:اناحرمأ

جاجزرص،املكهمبقيادةوتحالفوأاصنقلالهمالماديون

بقيادةذلكبعدئارواالذ!نالكلدانونمع)؟ك!!3(

هذهكلنجوبولأصئاروخد.أشورقبلمنبابل2حانبربولائار

يدهفيفسقطتأضور،عاصمةوحاصر،رابخهتحتالعناصر

:بالقولالنيوصفهاوالتي،العظامالفاتحينعاصحةنيوى

ضطت.(361:نا)،الماءنجوممناممرتجاركاعرت"

ضوطا،والكلداننالماديينححافلأمام..مق606فينينرى

الكلدانية،الإعبراطوريةأنقاضهاعلىوقات،أبذابعدهتقملم

أبوهأضركهالذىنصرنجرخذملوكهاأبرزمنكانالتى

معه.الحكمفينجوبولاسار

صببجذانفهمأنونستيم:مصرفرعوننحيوتمرد)3(

.الأضورتوالامبراطورتنينوىلسقوطيهرذاعئمالذىالفرح

اباطقستحاركيامححعندما،اللهبرحمةأورضليمنجتلغد

المدنودمر،نفئا02ر.015نحومناوأصر،بهاالمحيطة

د!،البغضأضورن!تحتترزحيهوذاوظلت،والحصون

اليل.ووادىمصرعلىبل،فقطيهوذاعلىليىنفوذهابطت

بجيثطوزحفأضورعلىمصرفرعوننخوتمرد..مق806وفي

ولكن،بهوذاملكيوضامعالمراجهةقركبةبهتكنلمو،ضرئا

ولاء-رو!ثهافاعترض،جهرذاأرضدالمرورعنلهلايدكان

نأو!مو.مجمومعركةفيضتل،فرعونطر،ق-لأضورشه

عينأنبحد،كلضيابنيهرآحازمحهآخذاسرالىرجعفرعون

.ابلادعلىباهظةجز!ةونرض،جهرذاعلملكايدوكاتبمأخاه



عنحمصروجعلم:ق.م.406ليكركمهقمصكة)4(

نهرو!لحتىيجثهققدم،الثرق!ءوالزحففيمدفه

ملكنصرفبوخذيدعلىفكرةهزيكلةلقيوهناك،ارفرات

وضج..مق406لطكركميضفي-احمةسركأفي!بادل

منجهوذاوانتقلت،ليةالضأجاطدةوهمالمعركةمنالكلدايخون

دا،ل.بدةتحتوأ!بحت،أشورسيادةتحت

نصر،نجوخذصدليالجد!دةابدلةالامبراطور!ة)5(

ونوةابابليينتوةلينفرقثمةكنلم:.مق562الى406

مائلةهيا:الكلدانيةالأمةعنحبقوقيخقول،الأضور!ن

ذئابمن(أثرس)وأحدافورمنأصرعخيلها..ومخوفة

الىالمسرعكابرويطرونبيدمنيأتونغاوفرط..الماء

معركةبعد-نصرنجوخذوأصبح.(8و:7احب)،ايك!

منوكان.يهوذافابماأياكرلىكلعلىجذا-كركي!

ذراعنصرلنبوخذكانتفقد،بمصريهوذاتستجدأنالبث

طاعه.علىيخرجمنكلبها-شدبطريلة

تاريخفيالمميهالأوتاتتلكفي-البيإرميارسالةوكانت

أمامطرقهميصلحواوأن،بابللملكيخضمواأنهي-جصرذا

فيخبرهم،!هددهمالذيالالهىالفضبمنكجواحتى،الرب

والثعوببأورثليمستحلايىبالد!نوتة-الرببأمر-

يقضونهاالتىيالمدةيتاإنهبل.الكلداننن!دعلى،ا!اورة

خرائاالأرضهذهكلوتصر5:الكلدانيينحكمتحت

)ريا)"صةشعينبابلملكالحعربهذهوتخدم،ودهحثا

لمصر،الموالينعندمقبولةكررصالةهذهوكانت.(أا25:

ب!رببخه-إرباولكن.أورضلبممناعةعلىبنكلونكانراالذين

فيتحملأ،أورضليمبمصرأنبأهم-ر!زيةعمالوبأ،القارص

تعرضتنفسهاحياته)نبل،الديدالاضطهادذلكجيل

للخكل.

:(ق.م.795-806)وكابهعو!اتيمتمرد)6(

نصر،لنبوخذخضعئم،مصرفرعونبخوأولأيهر!اقيمخضع

بالجشع)رعيايتهمه)ذ،والفسادالشرمنضعبهثالعلىوكان

))رياوالاغنصابوالخطفوالظلمالبريئةالدماءوضك

النةهيليهوياقيمالرابحةالسنةوكانت.(22:13-91

موقعةقينجصرهاتىالذي(أ:52)ريا)نصرلنبرخذالأولى

وأصبح،الغر!لمالعافيملحوصةعرتهوأصبحت،كركمي!

الحالهذهعلىوظل،نصرنيوخذللحلكعذاالحائنجهوذاملك

مجانبهيقفولم،نصرنجوخذعلىدحلماتمرد،سنواتئلاث

الكلدانيينكزاةعليهالربفأرصل)،المجاورةالثموبمنأحد

علىوأرسلهم،عمرنبنيوصاةيينالمرآوكزاةالأرام!نوكزاة

عيدهيدعلىبهتكلمالذىالربكلامحسبييدهايهوذا

.(42:2مل2)"الأنياء

داليالصر!نقرأ:(.م.ق566)الأولالبم)7(

نصرنبوخذذهب،يهوذاملكصرياقيمملكمنالالثةالنةفي"

محهوأخذ(ا:1دانيال)،وحاصرهاأورضليمإلىبابلملك

،يهوذاوشرفاءالملكيال!لمنأفرادوبمضاللهبيتآليةبحض

ورفاقه.البىداليالبينهمعنكان

يذكر)ذ،غامفابيدوجهوياقيمحياةمنالأخ!الجزءوتاريخ

اضطجع-ض!11ملكأنبحد-يهوياقيمأنافافيالملوكصفر

يتةماتأنهزلكمنونفهم.(6و24:همل2)آبائه!

الأولالسبيأن،دانيالسفرمنذكرناهممابيدوولكن،طبيحية

حيثالأخبارصفريؤكدهماوهو،نمسهيهوياقيميثصلكان

نحاسبلا!وفيدهبابلملكنصرنجوخذصعدعيه5:يقول

:الملوكسمرويصف،؟36:6أخ2)"بابلالىبهفيب

أخذبابلملكلأنارفمنيخرجمصرملكأيضئايمدلموا

مل2)،مصرلملككانماكل،الفراتضهرإلىمصرضمن

الأولالشيصنةمنصنةالسبحبنمدةوتحسب.(24:2

.(ق.م.606)

795ليعوياكينأيامليوصقوطهاأورثنليمحع!ار)8(

فقطضهورثلالةجهوياقيمأباهخلفالذى،يهرياكبنملك:.مق

شبي:قد-قبلص!يهوآحازملكهاالتيالمدةلفسوهي-

حزقيالو!ف.بابلإلىيهوياكينوشي،مصرإلىيهوآحاز

كنا!ة-لبوعةابني،أسدبثبلىفيقارغعا،رائعةمرثاةفيججما

،الاسوأكلالفريةافتراسنهماكلتحئم-إسرائلعن

لكيلابخزاثمقفصفيوؤضعا،الأعمحفرةفيوقعاكيماولكهما

-ا:ا9حز)!!رائيلجبالعلىدلكبعد!وتهمائسع

9).

بنضهنمرفيخذجاء:(..مق795)افافيالي)9(

فأخذ،!هوياكينلهفاشسلم،لأورضليمعيدهحصارلأنناءفي

ورؤعاءهوعبيدهوأمهيهرياكينالملك،بابلملكنصرنجوخذ

وبع،م!بيآلافكرةاالبأسجبابرةوبيعوخصيانه

!،الأرض!ثعبساكينالاأحد!قلم.والأتيانالصناع

وك!ئر،الملكبيتوخزائنالربيتخزائنكل"محهحمل

يكلفيإصائبلملكصيمانعملهاالتيالذبآيةكل

،آلافصبمةسالبأأصحابوجيع..الربتكلمكا،الرب

باهم،الحربأهلالأبطالوجميع،ألفوالأقيانوالصناع

وعيزتعوضئاعصهتبابابلملكومئك.بابلالىبابلملك

يهويايمنوعاثى(17-24:01مل2)أصدقياالىاعه

يحظىكانأنهوييدر.بابلفيأصيزاسنة37المسكينالملك

أو!لرفعأنالمط،يينهمعا!قالذينالمسيينوولأءباحترام

مل2)السجنمنيهوياكينرأستملكهصنةفيبابلملكمرودخ

52:27-03).
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السبي

إريارؤكةموضوعهووالأيخانوالصناعالأمراءإجلاءوكان

الأخرىرفي،جذاجدور)حدماؤكاناللتبن،الينللني

ناين.(3-42:1إرما)بهردامنلؤكللااجاردىءتين

الكلدا!ننأرضالىأخنراالذفىيهوذامنالمسبيونهمالجيد

فيوالباقونوالأعراءصديخاالملكصمءالردىالتننأما،للخو

وجهعنيفنواحتىتايةدينونةتنتظرهمكانتالذ!نأورضليم

.(01-42:4ارمبا)الأرض

بينكان:ق.م.057-295حزتمالخدمة)001(

حزقيال،خابورضضفافعلىوضعراالذينيابلالىالمصبيين

رؤكا.يقصبدأ،صنراتبخسالىوبحد.الكاهناببى

كنولم.بابلأنهارعندللميينأصتهاو!علن،الحجيبة

عل!متخيمكانتالذ!-للسبيين!علنأنليشطيعحزقيال

ايومالى،والكناياتبالرموزالاأورضليمتدموأنجاء-الكآبة

وخرابيموذامملكةضرطعنالمحزنةالأخبارتوصلمالذى

لأولك-حزقيال!علقلمولكن.ا!كلوحرقالمددنة

)رميابهانطقكالتى،الحزكةبالمرا!-ابا"سينا!طمينالأصرى

وقيامالمدتبناءإعادةعنمفرحةبأخبارلمتنبأبالحرىبمل-

العظيم.الهكلتضييد!)عادةالمملكة

رغم:..مق588-795أورثليملي)رصاخدمة1(1)

كنوزونهب،بابلالىوضرفلامهالشبضبابزهرةجي

لدىوكانت.تهسينزالاماكاناوالهيكلأورضليمنإن،ايكل

الىسئبواللذكأوكذلك،الأرضفيابقيللئبرصالة)ريا

نأفممؤكذا،يخضحوابأنللصسبييننصيحةقدمضد.بابل

كلجعونتجحلهمأنيجب،حولهمالتيابغيضةالوثنيةالحبادات

والروح!ةدالأدبيةالحالةهـفعونوهكذا،الههمئريعةإلى

أناأقيعرفوفيتلئاأعطهم..:الربتالهكذا):وسطهم

بكلالىورجعونلأنهمالفالهمأكونوأنا!ثغالميفيكونواالرب

عند،6لهومثررنبواتهتجدلمو.(7و:ه42)رميا)،قلوبهم

للاضهامعرضتهبالحرىبل،صاكيةأذائا،أورضليمفيالباقين

تلك،نأشزاوأوضهاغذرراتهأضدوكانت.وللهلئمبهلالخيانة

الى5وارصالهاعنفهعلىوالأنيارالرب!وضعمنالرمز!ةالصورة

ععررملكلالىعمونبخيلالي،مؤابملك!الىأثومطك

نكوينفكرةلديهمكانتأنهلمرالذ!،يدرنملكواالى

صدتياحثكا.(اا-ا:27)ريا)نمرنبوخذضدحلف

للسبنيسمحبابلطكلعل،بابللملكالخضوععلىالملك

معتجآمر.الفرصههذهأضاعصدقياولكن.بالحودةجهوذامن

بتحر!ضوذلك،(أبريى)،حفرع5،الثنمصرفرعون

بابلعلكعلىصدقياتمردوهكذا.لمصرالموالمطالحزبمن

.(242:.سل2)

:ق.م.586-588أورثليموحمارصدناتمرد1()2

تجلأننصرنبوخذطوقفي!كنلمو،جريثةخطرةتلككانت

053

،الضبالالفورعلىفزحف،6لباعهأحدعنالحيانةهنهشل

هرأقام!ما،أورضليمعلالاستلاءمهمةنجوزردانالىوأوكل

عبرالأثناءتلكو!.سور!ةدالأورنتنهرعلىريلةنيقاعدته

الكلدانونوأجبر"حلفاثهلمماونةالحدردجيثهمعمصرفرعون

إريا)محركةقمعهوالألتحام،أورضليمعنالحصاررفععل

تيأعقابهعلىراجغاضفل،ضجاتخانتهوهنا.(37:ه

أورضليم،ماصرةبجثهنبوزردانفعاد،معركةفي،الدخول

قبل.مناممرالحناقعلاوصق

لانحاب،الصحداءأورضليمصهاتنضتالنيالقرةوفي

ضأنفيعنلأسثيلدتهقا!ذاالمدكةمن)رياخرج،الكلدانيين

بأنهوأتهمحروجهوأكتضف،(51-3711:)ريا)عائل

بيتفيالجنفيووضععليهضم!،هللكلدانيينقع)

وصأله:الملكاصتدعاه،الجنقيهروبيما،الكاترونلألان

:(خرفبلا)اريافقال!الربقبلمنكلصةتوجدهل)

.(37:17ارما)،بابلعللىلدتدفعانكفقال،توجد

الحر!ة.منبنوعذلكبعد)رمياتمنعالملكصدقامنوبأمر

أعداؤهتحاهد،الاشسلامعلللثعبتحر!حهواصلاذولكن

وحل-بلماءبهكنلمو-ماءجبفيبهوألقوا،تتلهعل

الملكولكن.جوغاالموتأوالاختناقلخطرمعرضئاكانحيث

لأعدأئهيسمحولنيقتلهلنبأنهووعده،ثايةمرةاشدعاه

لملكبالاضلامأخرىمرةالنيعليهفأشار،عيهبالقضاء

الحرية.منبخوعلإرياوشمح،بابل

:ق.م.586لياثاكوالي،أورثليمكدعرو)13(

لصدتياعرةالحادبةالنةمفى،افربتقدالمدينة!هاكةكانت

الشهر،مناياسعايومق،الر)بعالضهرفيق.م.586في

الحصارأرهقهاأنبعد(2وا93:)ريا)المديةثغرت

حتىبالمديخةكنتظروالمالحربوكأجالصدقياأنوييدو.و)لمجاعة

منالملكجنةطرتهـفييلأالمديةمنهربوابل،ضوطها

جيقولكن،المربةمخوثرئاوساروا،،الور!نبينالعاب

أريحا،سهرلفيصدقيافأثركوا،وراعممسعىالكلدانيين

ملكضل.ربلةفينصرنبوخذالىوأحضروهأيزاوأخنوه

وقموهع!دقياعبنيقلعواثم،عيهأمامصدقابنيبابل

.(7-25:4مل2)بابلالىبهاوجاكلنحاسعنبسلتين

أحرقفقد،القصرولاالهيكلولاالمدينةلاالمرةهذهفيينجلمو

أحرصا،العظعاءبيوتوكلالملكويتالربيتأنبوزردان

وكل.أورضليمأصارجنود.هدمكا،(52:9مل2)،بابار

كانلقد.بايلالىئتل،اثصينةوأمتقهايكلكنوزمننجاما

الحزنماعرعن)رم!امرارصفرويحئر.كاملأأورضليمخراب

بالمدنةحاقيتاعيانضاهدنفسفيجاضتايىوالماروالأصى

فينازاوأثعل،كضبهحمرصكب،كيظهالربأئم5:المقدسة

سكانوكلالأرضملوكتصدقلم.أسسهافأكلتصهيون



ال!ي

وسقوطهاأووكل!ليموحصاويهوذانصرنبوخذغزوعلهس!جلبابلىلوح

مرالى)،أورضليمأبوابيدخلانوالجغضالعدوأنالم!كونة

حزنهذاأجلمن.أخطأناقدلأتالناويل05(21و4:11

صهيونجبلأجلمن.عيونناأظلتهذاأجلمن.تلبنا

.(18-5:16مرار)،فيماضيةالثعالب.الحرب

أرضه،مقيهوذافسبىا:بالقولالأحداثهذهإرمياوطخمى

.(2521:كل52:27،2إربا)

عز)ريانبوةفينقرأ:ق.م581ليالرالعال!بى1()4

الابعةال!نةففي.البابلالبيمنالأخيرةالثلاثالدفعات

تصرنجوخذجى(.م.ق795فيأى)بابلملكنصرببرخذ

586فيأى)عرةالئاشةالنةوق،المهودمن23003

ىألأوالمثر!الثالثةالسنةو!.ضخصا832صبى(..مق

منضخصئا745الئرطرثيىنبرزردانشى(..مق581في

:25)ر!يا)م!لهوتآلافأربحةابفرسجلةأنأى.الهود

.(61-42:41مل2أفئاانظر،28-03

الئافيالملوكسنردجاءماعلىبخاء-آدمجورجو!در

،62ر...بينتمراوحكانالمشينمجموعآن-إرمياونجوة

الملكيالنلمنأفرادشبى..مق606ففي.نسمة7.ر...

جيق.م.795وفي.(4-ا:ادانيالأيهوبراوضرفاء
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مساكيناصىكركأووالأتجانوالصناعوالرفاءآلأمراء

سبىلى.م.586وفي.(24:14مل2)،الأرضسب

ماكينمنأبقىولكنهاالمديةفيبقواالذبنالثمببقية"

581وفي.(25:12مل2)،وفلاحينكرامين"الأرض

نبوزردانصبى،نصرلنبوخذوالحثرونالثالثةالشةوهي..مق

.(25:03إرميا)نفئاوأربعينوخئامئةسعالئرطرئيس

المثقفينغرالفلاحينمساكينعنمجمرعةصىتركلموهكذا

الأعداءبهموأحاطالجوعأككهم،تنظيموبلاقائدولاهبكلبلا

الذينعلىعبئاصاروانجل،مهملةكيةكانوا.جانبكلمن

الامة.بناءواعادواالسيمنعادوا

نطالباقينعلىحاكئاجدلياغين:مموذاآحاجديا)15(

بابية.حايةومعه،لحكمهمقراالمصفاةمنفجحل،البلاد

ففضل،يهوذافيالبقاءأوبابلالىالذهابفيالحيارلإرياوئرك

علىجدياوبمتل.لجدياأمرهماوكلالذ-شالئحبمعالبقاء

يهوذامملكةوكأنبدا،الملكىابسلش،نثابنإحماعيليد

اريامورةورغم.أبذاقائمةلهانفومولن،تمائاانتقد

مصر.الاللجرء-قاريمبنيوحانانبقيادة-ابقيةقررت

قضىمصروفي.محهمنريابنوباروخارياأحذعلىوأعروا

بالقربفيلهجزررةفيمؤخرااكتثفتوتد.الأضرةأيا!إويا

ايهودأولثكأحفادتركهانحطوطات،ممرصعيدنيانأصمن

بالأرايةبرد!ةغطوطاتمنتكونوهى.مصرالىنزلواالذكأ

عبارةوهي.)رمياموتبعدعامالملألةيتجاوزلاتاريخالىتعود

علىمنهاندل،نحتلفةأنواعمنوصكوكوعقودحاباتعن

جهرديةجايةهناكتقيمكانت،الميلادقيالخاصالقرنفيأنه

ومذبحيكللهاوكان.صاهلا،يهوهاوتعبد،منضلةتعيق

الهيكل.تديرقبلأورضليمفيأجدادهميفملكان!،وذبائح

والدينيةالاجماعيةالظرو!عنلمحاتالبردياتهذهلنارتقدم

.اللاجئونأولئكعاضهاالتي

المبي!لنعنالأموربمضنعرف:لابلليالمسعون)16(

من،بايلأفهارضفافعلىوأسبههمنمرنبرخذب!اهمالذت

حجينجواتنينقرأ؟.البىومزاصرودانيالحزقيالنبوات

أورئليمأصوارترميمعنونحمياعزراصفرىوفي،وزكر!ا

بالحطالمكتوبةالألراحلناوكثنت،ايكلبخاءوإعادة

عنالكثر،نبور)مديتةحفاثرفيامحفتوايىالمصارى

هذهنيالمحجلةالأحماءبينونجد.للمبيينالاجماعةالأحوال

بالقسطنطية،الحثماقالجحففيالآنالمحفوظةالمماريةالألواح

أيامإلىترجع،نبور"نيلأعمالارجالببنديةالأحماءايهوشعل!ا

ومما.(..مق504-464)اثافيوداريوسالأولأرثخستا

فينقرأهاأمماءهيالأحماءهذهمنالكثرأنالنظرييفت

وعزراوالأحيارالملوكأسفارفيالواردةالأنسابسلاصل

تك)!كلنة)هي،نؤر"أنالتلمودويذكر.ونححيا
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السبى

كدهرأىالذىالكلدالينأرضنيخابورضهروأن،(01:01

ملاحيةقناةكانأنهالآنمعروفاأصبح،رؤياهاببيحزقال

."نترر)عنكثيزاتبدلاواسحة

وصففيالمغالاةيمكنلا:ودطورهااليهودةظهور()17

يفول؟)جهرذاف!بي،االهوديةأتطررفيكعاملاليأثر

اياريخنيالأحدإثأهممنكان(جاكصرننوكىدكور

فإذ.،الهودتاريخويبدأإمرائلتاريخيتهي)فبالبى.يخىاك

نجاصاتعنانفصلوا،رثنيةشعوببينأنفهموجدوا

نحرضواو)ذ.إبراهيمبإلهالآباءبإبمانونحلفوا،ج!انهم

أنضهمعلىتقوقحوا،حرلهمالأممنوالاحتقارلل!خر!ة

بلاأصبحوالقد.لهمطابغاأصبحت،منعزلةتجمحاتوكونرا

دركوافأ،كشعبلحياتهمماديأساسوبلا،طقوسوبلا،وطن

منإليهموصلالذىالروحيدهمنرألجةفبلذىمناممر

على-الجديدمحيطهمفي-قوميمفبنوأ،الماضيةالحمور

وحزيال)رمباوبنهاصة-أنبياؤهمشجحهملقد.الدفىأطس

.بالعودةوبالوعد،لهمالتيالروجةالركاتعنبالكلام-

فيكانواكذلك،بالسبىالإنذارفيصرمجينالألاءكانفكما

وصفياميخاأذ؟،البقيةعنبحدثهفإشحياء.بالحودةالتبؤ

عنبالحديثالأمةأمامالأفقأنارواثد،وغيرهموحزتيالو)رميا

جبالف!تعود.اسرائللكلبلفقطلهوذايس،الحودة!ين

عنإرياتبألقد.بل.وتينهابكرومهاتزهويهوذاووديانالامرة

بابلملكجخدمونالأراضيضحوبأنذكرعدماالسبي!ة

يجدلموهكذا.(92:.ا،25:12))رمياسنةشحين

فأص!حت،موصىبريمةاممسكفيالاصندمنلهمالميرن

الحقد.رابطةهماوالمحمعالشريمة

اضولىعندما:.مق538ليكووشبأمرالعودة)18(

فيالبابليةالإمبراطوريةعلىوقضىبابلعلىالفارسيكوركأ

هسالفأ"كورشكانفقد،المسبيينآمالانتحشت..مق953

تبأوقد.(512:.إرميا)بابل،جهوهابهايسحقالتى

يهرذاولمدنصتعمرأورشلبمعنالقائل(الرب)ه:قاءللأإضياء

القلالل.أجففوأنهاركانئفيللحةابقائل،أقيموخربهاسئبنين

-عئبنىأورشليمعنوكول،يتمممسرلىفكلراعىكوركأعن

.(28-4:26آإثى)أصنؤصوللهيكل

علىسنةتمضلم:ق.م.536ليالهكلبخاءإعادة)91(

الاذنالجيربمنحمرصوئاأصدرحتى،بابلالىصرشدخول

عز،23و3622:أخ2)أورضليمفيالرببيتوبناءبالحودة

نمريخوخذأحضرهاالتىالهيكلآيةأخرج؟.(101-4

شثمبمرفأصعدها،يهوذارئيىضشبصرإلىولحسهابابلإلى

-:7اعز1،أورضليمإلىبابلمنالبيإصحاد!عدمعه

11).



السبي

وفيونحمياعزراسفرىفيالعودةعنمفصلةأخبازاونجد

بضادة42ر036المبيينمنرجعوقد.وزكركاحجينبوقي

الكاهنصادوقبنلوعأياموفي.العبيدعلىعلاوةضيشبصر

ايكل،أططتووضعواالمذبحبنوا،ضألثهلبنوزربايل

باثركةلهمالإذنلمدمالسامريينلمقاومةتوتفالعملولكن

علالثحببثوزكركاحجيابيانتاموهنا.اباءفي

جكونالبيتهذامجدكأنبالقولوتشجيعهمالعملاس!ناف

فيأذارضهرفيواخيزا.(2:9حجي)الأولمجدهمنأعظم

المملتم(ق.م.515)الملكلداريرسالادسةالنة

.(18-ا6:هعز)فيهبالفصحواحتفلوا

المقدسالاريخصست:ونحصاعزراإصلاحمات)02(

المودةفيعزراضرع..مق458وفي.الينمنضودلبضحة

اليهودأنووجد،ضخمىرا008نحووممهأورثليمالى

،الأرضشعبمعوتزاوجواتحالفواتدالبيمنالراجحين

بالرثنيينبالاختلاروالقوميةبهزاتهمفقدانخعلىقوأصبحوا

وجهودلجهودهنتيجةالحطرهذاتجنبأمكنولكن.(9عز)

شةدثرةبثلاثذلكوبحد.ابنىملاخىوأترالنحيا

بحالة-،أرثخا)الملكطتي-نحياحمع(..مق544)

إذنعلىفحمل،آبلألهقبورمدينة،المقدسةالمديةزالخراب

للحكامتوصيةرسائلالملكوأعطاه،أورضليملزيارةالملكمن

الىبلاموصلوأيخرا.الملكغابةعلىرللحراسالطريقعلى

الثبودعا،صار19حالةبنفهواصتبهف،أورضليم

جانبمنوافتراءعداءكلوركم.الحرأثيرميمللممل

الأبوابوأقيتاكملوقدالحملكلىأنأمكنه،السامر!

الىيشمعالثمبوعزرانحياوجمع.بكانهاالمديةواتلأت

دأعهذاوقطعوا،للعبوفسروماقرأوهاحبثالثر*

يخظواوأن،الرثنيينمعتمزاوجواوألا،مو!ناموسيحفظوا

وأن،الجكللخدمةعةكلالاقلثلثيدفعواوأن،السبت

.(93-:0128غ)والمئورالباكرراتيقدموا

الذكنالعلماءبعضهناك:6العودعنحدثةنظر!ات2(1)

)عادةأنوفىعمون،الملككورشأياثمفيالمينعودةينكرون

وفيجهوذافيالسبيمنبقواالذكاليهودبهاقامالهيهلبناء

سفرىلتاريخيةرفضهمأصاسعلىنظريخمودنون،أورشليم

اليدعواماالصعوباتمنبال!فرينليسولكن.ونحمياعزرا

ونحميا.عزرامنكلع!لهوما،المبيينعودةحقيقةانكار

تحملالنيالوظقتؤيدهالقصةياقأننجدبالعودةيتعلقفميا

عظيئاعملاأن؟.جدلأيحتللاالذىالاربخيالحقطابع

يقرهأنممكئابكنلم،والإيمالىوالمهارةالطاقةهذهكلإلىيحناج

عرفنافقد،الخارجمنتويةممونةثونالئنمنالباقونبه

أنيمكنلاالذ!نوالمساكينالضعفاءسوىالبلادفييقلمأنه

حجيصتأن!.الضخمالحملهذابمثلالقيامفمينتفر

السبي

لإنكارصل!ئاأسائايكونأنيمكنلا،العودةموضوععن

فيكانوااباتينالهردبأنالتولتؤيداليتصةوكل.العردة

والحماسالضرة!ميملوابابلمنالحائديقالىماتحاجة

--.للحمل

والقرةنحمهالحصركانلقد:ونحصاعزراكرأمية2()2

المحتقل.فيا،لرأيحدلهاكان،حاعةنتابمباضرةبقةايي

هنتر،هاى5دكوريقرلكا)السنينمنالمائةهذهخلالففي

تحلبمأصحا(:،البيبمد"كتابهلي-لاهـولس"صداول

وتمت،المقدسةالأسفارتحددت؟،الفوصةالحياةسأطمو!

جنرىتنورعيايطرألمالتيالصورةعلىاليهودىالمجتمعصياغة

وسقوطثارغعليهاسجلخزفمةامطوانة

العظيمكورث!لدعلبابل
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ستارأ-ستارة-ستر

التيالقوىظهرت،المهدذلكخلالففي.التايةالقرونطيلة

القرنذلكرأىضد.الطانحازتالتيوالقوى،الميحقاوت

والصدوفبن،الفر!ببنبأكاءبعدفساعرتاليالجماعا!ميام

منالهودصوقفوتحدد،(اليهودالمملمين10الربينوجماعة

الانفصالبدأكصاالحيا،اللطةمركزإلىبالكهنوتوذفع،الأمم

.،الامرى

)لرت!

:رأستا-ستاوة-متر

كترماصهوالتارةأووالتر.واخفاهغطاهأىالىءصتتر

!يبيءالذىالحفيالمكانأى(ا:9امز1،الفلستروه.به

عتروه،خعتصنروه.الأخ!رمنلحصانهمأولادهيخه

مز)جناحههغتأوخيمتهداخلالآمانسطنأى،جناحيه

-(27،61:4:ه

خهمةبفناءتحيطكاتالنيالستا"لرهي،الدارأصاروه

بوعىمنمصنوعةوكانت،أعمدةعلمعلقة(الدار)الاجتماع

ملالةوالجنوبالثتالاجهتيمنصفيطولهاوكان،مبروم

صينال!ثرقجهةوفي،ذراكاحمينالضبجهةوفي،ذراع

وكان.ذراكاعشربنعرضهكانالذىالبابفيهابمافراكا

،18،35:71-27:9خر)اذرعصحميهاارنفاعها

.(:362،426:عد،،.93:،389-71:

رجل"إئهالمسهحكوعالربعنالنبي)شحياءويقول

نحتدفلمعتقر،وجوهناعنهوكئسئر،الحزنونحتبرأوجاع

ايه.ننظرظم،وجوهناعنهحوباأنناأى(53:3اش)،به

سترى:

وهو،،ملجأاأو،مخبأاأو،ستر"معناهعبريامم

خر)لموصىعمابقفكان.لاوىبنقهاتبنعزئيلأبناءأحد

6:81-22).

:5أستا-لاستا

.(91:4أخا)السوثأوا!دبرحلقةأوالعجزهوالاصت

بأنهمداودرسلؤعمونينيملكحانونضكوعندما

منثابهموقمى6لحاهمانصافوحلقأخذهم،.جوا!يى

لنعركضهم،(201:4!م)،اطلقهمثمأصتاههمالىالوصط

.(115:أخا)،جئاخجلينفكانوا،والعارللخزى
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سجلى-سجود

ممرسبيأشورطكي!وقهكذا):النبى)ضحياءو!رل

،الأستاهرمكوفيوحفاةعراةوالشهوخالفتيانكرشوجلاء

.(02:4)ش)

سنور:

يخائيلابنوهو،،خفياأو،معتور)بمعنىعبرىاصم

مويىأر!لمالذيىالجواسشىمنواحذاوكان.أضوجطمن

.(313:1عد)كنعانأرضلبستكثفوا

)سج!

سجلى-سجود.

خرأو،وجثاانحنىأو،ونطامنخضعسجوذايجدسبد

عنتيزا(59:6مزانظر)الأرضعلىج!هواضئا،وركع

والأعراءللملوكالاستعطافأو،والنوق!والمهابةالاخرام

،الأرضلثعبجد")نه)براهيمعنقيل.وغررهموالحكام

وأولادهرنساؤه!قوبجد!،(:237تك)،حثلبني

)خوةوجد.(6-33:3تك)لاصرضلالهعيولأخيه

وصجد،(3،:42:6،26،ا37:.تك)لهووصف

ئمورآلهوسجد.(:187خر)كزونلحباحترائامو!

وكذلك،(33و:22ا4صم3)داودالملكأمامألالوم

امل)وثثبع(18:28صم2)أخيمحصأمامهصجد

أثونباوسجد.(4:2.2صم2)اليبوسيوأرونة،(1:61

أماملجحانجد!.(:153امل)عنهيعفرصيمانأمام

.(2:91مكا)واحترائاتوقيزابثثيأمه

كوعوصجد،(ا:ا9تك)للملاكينلرطصجدكا

الرا!ووحناالملاك!وقد.(541:يث!)الربجندلرليى

ومعمعكعدلأفي،تفعللاانظر)ةفائلألهالجودعن

لله،اسجد.الكا!هذاأقوالمجظونوالذينالأنبياءاخوتك

المثةقايد-كريبوسبطرسالرسول!؟.(22:9رؤ)

2ه:01أع)،انانأ!ضاأناتبما؟قائلأله!جدأنعن-

نث،ه-:023خر)بنائالفر.السجودعنالله!وفد

جمنهرأن.!سوعالربمنال!طانطلبوعدما.(5:6-9

لأنه.!اضيطاناذب):تللأالرباتهره،لهويجد

،4:01ت)،تعبدوحدهواياهتجدالهكللربمكتوب

وأمرالذهبيتمالةنصرنبوخذأتاموعندما.(6:13تثانظر

الأتضاءالفغةفضر،للتمثالويسجدوا!فروا:نرعاكا.جميع

ذلك،كلفهمومهما،صورةبأىاللهلغويجدواانالثلاثة



تكن"فلمحفظهمالربولكن.المتقدةابارأنونفيالقواحتى

،تحترقلمرؤوصهممنوشصةأجساصمعلىقوةلبار

داليال)،عيمتأتلماباروراثحة،تتنرلموصاوعلهم

اباك!.مناص!اللهأطاعرالأنهم،(3:27

سسخس:

ىأالسجىفهمأوتعالقوموضى،كئرهالماءسخس

ليتجسوامويمىأرلحهمالذينالرجالأنونقرأ.الثب

علالمذمةبإضاعةالجماعةصعليهوجسوا)رجعوا،الأرض

وأحدئواالجماعةكلعل!6لارواأى(:4136عد)،الأرض

!ها.الثنب

رجالأاتخنوا1،تالونيكىفيالمؤمن!كرالهودأن!

(71:5أع)،الديخةرجواوتجمعواالصوقأهلمنأضرارا

والقلاقل.الشنبفجموأحدثواالعبأثارواأى

!نعأنمر!بالرأمروقد،التارةأوالترهوالحجف

وبوعىوقرمزوأرجوانأحما!بهوفيمنالخيمةلمدخلجفا"

منأعمدةخمةللعجف"!نعوأن،الطرازصنحةمبروم

قواعدصلهاويسبك،ذبمنرززها.بذفب!طهاصنط

،38و351،36:37:ه،37و36ة26خر)لمنحاسمن

ذراغاكروناطولهصجفالداربابكان!.(93:38

،الطراز!نعةمبروموبوعىونرمزوأرجوانأس!ا!بهوليعن

،35:17،أ27:6!و)،%رنجعو!واجمده!أربمةأعمدله

يفصلكانالذى1،:)+الحجابأن!(362؟عد،9304:

حجاب)أيضئايسىكان،الافداسموتجلإسالقدسبين

.(4:هعد،93:34!35:124ضر،-)الجف

أبثالوم-رجالبنخوئا--كأنجيمبصلوئلأطدآثلأوعتدظ

المرأةأخذت"دارهئرفيوأتجا،نجكوريممنجلبىبيتالى

ئعلمفلم،نهيذاعليه1ؤططختالببرفمغلى!جئاوفرئث

.،12-؟1717صم2)،الأمر

لتضىءونازامجقاصحائابط)اللهإن:المرثمو!رل

البر!ة.فيشهوفيادةلحماية(ا:5093عز)،اليل

سخل-ئسبل:

منلهحفطإكاب!فيأكا،الجلافيكعيه6الشىسجل

الأحد!!،-تجبجليهلإ،برطالخصهووالئخل،الضاع

محم2)يلاطهفطالمنخل(وطييماالملكبإودأنثأوقد.الهإمة

المملكة.أحداثتجيلكملكانعملهأدظو!دو.(861:

-سجانسجن

صبم2)داودللملكسحلأ"أيخلودبنيهرضافاطافكان

مسجلانفسههوكان؟.(اه:18أخأ،42؟816،02:

،آصافبنيوآخ"وكان.(4:3امل)صليمانللحلك

.(36:3إش،37و18:18مل2)حزقياللملكسجلأ

أخ2)روضياللملكمسجلأ،ورآحازبن!وآخ)وكان

الإطفيالقدررفيعةوطيةكانتأفهاوي!دو.(34:8

البلاطرجالمنخر!نآأتينمعالمسجليرآخنابفقد،الملكي

أضورملكشحاريبجيققادةمعالتفاوضفيحزتياالملكعن

36:)كأ،37وا:818مل2)أورشليميحاصركانالذى

ومحياأصلياينضافانا:يهوذامللثروضاأقام!.(3

الرببيتترميملأجلالمجليوآحازبنويوآخالمد!نةرئ!

.(34:8أخ2)،الهه

علىدلل،روضياأكامحتىداودأ!اممنمسجلبنأحماءوذكر

.يهوذامملكةنهايةحتىتلاسةظلتالوظيفةهذهأن

:سجان-مجن

حريتهمنللحدمجبسأوالإنانفيهيحجزمكانالجن

وأجرمعلىللحقابكوديلة-كافا-ذلكويغ.وحركه

به.اتهمأوارتكبهخطأ

سجونالعبرانبينعدكن!:القديمالمهدلي-اولأ

القضحالالمجرمينمحاكمةتغكانتإذ،المعروفبمحناها

،جديدةاوضاعوواجهمالبركةفيكاتواوعدما.علهم

فياللهاصمعلىجدفالذىالإصرائييةالمرأةابنوضحوا

منفكرهالربلهميملنأنال(الحراصةتحتأى)،محرس)

لااالجماعةكلتربهبأنالربأمروقد.الأمرهذاجهة

يحتطبوجدوهالذىالرجلوضعواأنهم؟.(42:01-31

وجوبلهمالربأعلنأنالى،محرس"فيالسبترومنيحطئا

لمو.(36-:32ا5عد)المحلةخارجبحجارةأيمئارجمه

أصبحالملكيةعهدفيولكن.الجنعقوبةالثرحةتقرر

.(32:3إرباانظر)الفصاعىأساليبأحدالسجن

كان!-المقدسالكابفي-االسجن5!ايذكرمرةرأول

*صف5،الرطرئيىفوطيارأخذعندمامصرقيذيك

عبوصينالملكأسرىكانالذىالمكانالسجنليتدووضعه

.(23-9302:تك)،السجنيتفىناكوكان.فيه

فيوهي؟اصوهاراهيفا،جنا)بةالمترالعبريةوالكلمة

.،الأصاربهتحيطمتد-سبنى"علىتدلالسايةاللغات

التي!،الحصونأوالقلأع)حدىفيؤضعيوصأن.كظنولذلك

تتح!بمالمصربةالسجونوكانت.الثرطرئيسفيهايفيمكان"

الاحباطيللحبسأو،الافةبالأضغالبالحملللحفابأ!اكن

مصرملكصاقيمعيوصفوضعوقد2.ياححاكمةانتظأزا

بيتفيحبىفيفوضعهماإ..سذهماالىأذني"أللذكأوالخباز
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-سجانسجن

ورشفكانالذىالم!ن،السجنتفي،الرطرضعى

أمرما.زالنظرنمأنال،(3-ا:4،تك)،فيهمحبوشا

فأعرعوا،روصفودعافرعونأرسلاستنبنحوذلكوبمد

.(:414جامحةانظر،04:14تك)،الجنمنبه

الطوجاء،صرأرضكلعلىحاكئادرصفكانوكدما

تك)،أكامئلاثةحب!في"وضعهم،قمخالثتروا)خوته

.(91و2،:17

ت5ؤوضعوه!ث!ونالفلطنيونأصرأنو!د

2ا:ا6قض)كلا!وأوثغوهعييهقلمراأنبحد،الجن

.(2وه

جرن!،ملكتدالذىالسجندار"فيإبي)رياوؤضع

انظر،21،33:1،37:12،38:82و8و32:2ار!ا)

كان،الحالاتهذهأكلبوفي.(3:52،21:93غمهاايضئا

ثعرض،،كزنزانات"تتخلمآيارالسجونهذ.!روجد

،2.و3761:اريا)جوكاالمرتأوللخطرالسبينجاةفها

))شمنمةال!جونهذ.كانت!(.13و38:6

منهائعبهالرليسعخرجالتيللعبود!ةرصافكانت،(:427

.(:97الوإضاانظر،18-26:هاأع)

لأماتهسجنلوضعالذيالرحيدالنيهوارياكنلمو

حنافيعلىيموذاملكآصاضبضد،اللهرسالةتجليئلي

فيووضحه5،الر-كلاصتناد.لحدملهلتو!خه،الراق

)صائيل،طكأخآبوضع!.(\.:؟6أخ2)هالجن

وماءالضهقخبز5!م!و.أنوأمرالسجنفيكلةلنصخا

اخ22:27،2مل1)رو!د!لهقنبألملأنه،الضعق

18:26).

ضد.السجونفيالمهزوموناللوكروضعكانماومحيزا

أوثفهقوه،)سرالململكأ!لةبنهوشععلأضورملكتجفى

!اللملكنصرفبوخذشلوكذلك.(71:4كل2)،البن

أنال،سنة37لمدةالجنلفوضمه،صهوذاملكيهو!حين

،42:21مل2)تملكهسنةفيياللملك!رودخأولضهأفرج

نيوخذفصرضل!.(33-25:13ارصا،52:72-92

ويذكر.(اا52:)رعا)يهوةاملكسمتاالشءنفى

،3!به!ز"ضعىفييالالاخذتديهرفيأنابيحزمال

.(ا:99حز)أشهفي

كلحناعلهصودسالملكقض:اطد!داليد:لأفا

!بمأصأةه!ود!اأجلمنسبنفيوطرحهوأوثئه،الحمدمان

لكانالبنهنا)نروسفوسويقول.(:413تأأخه

ا!ضيأنحرومد.المىال!حرنرفيصتل"م!روس"قلمه

.قوديقا!ايإح!حاؤجد،زنزانتىاكافمحنخاك
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السجنحافظ-سجن

يهم4أ،محهومنالكهنةرئيىأقى،الحسينيرمويحد

انظر،5:91أع)،العامةحبى5زووضعوهمالرسلعل

.(:43أعأ!ا

الجن-فيبطرسلالرصهوودسالملكوضعوكدما

بحديخمايولىالرصولؤضعجث-أنطرياقلحةفيكانولعله

الصكرمنأرابعأربحةالىاأسلمه-(21:34أع)

جاسهعنعكريينإلىبليينمتهثاوكان،،هيحرص

أع)حدكدىبا-للجنوكان.(7-ا:23أع)

حراصةفيالجنفيوصيلابولسالقي،يخلبيوفي.(ا.:21

.(61:42أع)المقطرةقارجلهماوضعالذىالجنحافظ

تجاعدةالشقانفمهاتوضعكانت،مح!صةثفوببالمقطرةوكان

سجنثم.ليحذ!بكانتكا،الهرليمحاولةعدملضان

.(2335:أع)!مرلمةفيه!ودسقصرفيبولىالرسول

معوحصرقيمأنلهأذن،روميةفيصجيئاكانلماولكنه

أتامحهث،(28:16أع)،محرسهكانالذىالسكرى

.(2803:أع)،لنفهاشأجر.متفيكامتينشتين"

ت)ا!رصنفىوروانيأتلا!هدصوعالربأوصوتد

بولىكانكدماأنعفررسننذ.ماوهو،(25:36-93

.(17وا:16قي2)روصةفيج!ئا

فيالتيالأرواح"فيكامجازئا،ال!جن"كلمةوتتخدم

فيمرةتتظراللهأناةكانتحينتديئاعصت،ايي،السجن

نأ!.(2و.3:91الط)ائنيالفلككان)ذنوحأ!ام

ودنلقالهاويةفيوطرحصنةألفويندعيهحقينىالشطان

.(3و0:22رؤ)عيهويختمع!

الجن:حافظ-سجن

حراسةعنالمسكولالحارسهوالخانأو،الجنحافظ"

العهدفي،احدةمرةالاالبارةهذهتردولا.المبونن

علالقبفىألفىعندماضلبيفيالبنحارسعن،الجدرو

فيوألقوماكلصةضريات.(عيماووضت،وصلايولس

أخذ)ذوهو.بضبمجرصصاأنالجنحاف!وأوعواالجن

فيأرجلهماوضبطالداخلالجندألقاعا،هذهثلوصة

.(61:32.42أع)"اثمطرة

ويسيحاندصلان5وصلاكولىحماعهمنالسجانتأثروتد

أصابهصايتاوالكوىالأننمنثدلأ،الجنفيوما،الله

الزلزلةحدثتعندما،النروةثر.تأودلغ.وجروحجلدإتمن

كلها،الآيوابوانفتحتالجنأطساتوتزعزتالعفمة

يالحرىبل،وحملايولىيهر-لمو،الجمع!ردوانفكت

قدالمبونىأنوظناسنتظعنسانضهمتلأنمنمنحا.

أخلمى8لكيأشلأنننيماذاداصعدى5:فحأدا.هريوا



الحجنفىالتىالأرواح-سجن

..يتكوأهلأفتفتخلمىالمحيوعبالربآمن:فغالا

الاعةتلكفيفأخذهما.الرببكلسةبتهفيمنوجميعوكلماه

له!اوقدم..الحالفيواك!دالجرأحاتمنوك!لهحااليلص

16:25أع)،لاللهآمنقدكانإزيةبعمعوظلماثدة

السجن:ليالتيالأوواح-سجن

صالجزءهدالي!االراءحر!ا"منمكاتهاإلىالرحرعالر-ا

."الكثايةالمحارفدائرة*

سجوب:

:31وهو،،فبعأومرتفع"محناهعبرى31

دأماككلافيمن،يوذاحيدحمرونبنصجوب)1(

طريقعنلعله-لهكانالذى!ائ!سجربولدوتد.جلعاد

2:12أخ1)جلعادأرضفيمدينةوعرونثلاث-النزو

.(22و

كدماماتالذي،اليلىلحئلالأمنرالابنسجوب2()

تديثرعوكان.(:34ا6امل)أريحاأبوابأبوهنمب

الرجلملعونا:قائلآأريحانجاءبإعادةيقوممنلعنأنصق

وبصغره،بؤسهاببكره.أريحاالمديخةهذهو!نىيقومالذى

قامعندمافعلأتمماوهو.(6:26لق)،أبوا!ايصب

الترجومفيجاءماعلىنجاء-البهيرونويعتقد.أرمجاي!اءخل

المدية،أساساتوضععندالبكر،ذبيحةابخيهقدمحيئيلأن-

عدوثنيةعادةهدهوكانت،أبرابهانصبماعناوالصغر

تحتصريةياكلثلاثة،جازر"فيوجدتوقد.الييقيين

نأالبعضويرى..مق0018نحرإلىترجع،أعاصاتهابمض

مفاجة،بحادثةفهماكلماتقد،حييلابنيوصجوبألرام

أبوابها.نصبعدوالثافي،أرمجاأساساتوضععندأولهما

)ل!ح!

سحاب:

حابة:نهوالقطعة،الننهوالحاب

سوىالمقدساليهابفيتردلم:فلمطينلطالحاب-أولأ

فيفالطقس.الجوكةبالظواهرال!محبارتباطإلىقيلةإضارات

.البلادمنكرفيمنهتقلئاوأقلاشقرازاأ!هرفلطين

الجو!البحربينيمدضقطويلضريطعنعبارةففلحمطين

سحاب

دائئاتأقي،الغربمنضىالىوالرياح.ضرئاوالصحراءغرئا

شخفضةالبلادفوقالحرارةدرجةكانتفإن،بالأبزةمحملة

كانت)ذاأسا.الأمطاروهطلتالحبنكثفت،كايخةبدرجة

ظلفلا-الخسةالصيفأضهر!!-مرتفمةالحرارةدرجة

مبدة-عاتبصفة-فالماء.الحبظهوررغمالأمطار

ع!فا.وصافيةضتاءباليرم

العراصفكبالحركففصلفي:المطرةال!حب)1(

،)نانكفقدر"صغ!ةكمةمجرد!دووما،ابحرمنفجأة

البحر،منصاعدة(ا:844امل)!لماغلامرآهاكالتي

صوداءعاصنةالىقليلةساعاتبضعخلالفيتتحولماصعان

الضبيةفالر!اح.(184:همل1)أعظيئامطزااتهطل

.(54:ا2لوقاانظر)دأئئاممطرةالنربيةوالجنرية

وماثرأبرلالضصرفيأجائاخب:ب!ةصجه)2(

رميةصئامحهاتحملالصحراءمنفادمةضرقةرياحوشتمبر

ضهرفيوبخاصة،الصيفوفي.ضىءكلالىوتنفذالجوتملأ

عل-الأصيلوقتفي-الجوبمنتزحفتد،أغطس

بالمحاق5علمئاتعرفمنخفضةسحب،البحرصاحل

فىكدممابالرطوبةالجوتملأ(5+.دأ!-كأ845ول3)،ططقى

،عاءبلاغرم،بأنايهوذايصفهااييوهي،بالقيظالإحاس

شا)،غيمبظلحرا:)ضمياء!ول؟أو،(12يهوذا)

اضخدامالمقدسالكتابفيككلر:امجازيةالامحمالات-ثايا

فيوبخاصة،راثعةمجازيةصورفيرمزئااسخدائا،الحابأ

.أروبسفر

فيبمجدهكتعلن،جهوه"الربكانالقديمالعهدضي1()

خر)،الحابظلامفيإلكآتأناها5:فيفرل،الحاب

المكانمجدهملأوقد.(34:ه،24:16أيضثاانظر،:919

فيظمرقدالربجمدفإذا5التفتراجث،السحابفي

عد،04:38أفئاانظر،1.ا:6خر)،السحاب

تقذلاحتىيالسحابالخفتا:البيولمقرل.(:34ا.

القدسمنالكهنةخرجلماكانوه(3:44مرالط)،الصلاة

.(801:مل11!الرببيتملأالحابأن

علىصيأقيالانانابنأن،الجد!دالعهدفيونقرأ

صابعلآياالإنانابنويصرون):فبفول،الحاب

،62:46أ-!ئاانظر،42:03ت)،ممث!ومجدبقرةالاء

التجلجلوفوق.(12:27لو،41:62،:1326مرقى

،(5ة71ت)6نكلةسحابة"و)يباموسىومعهالربظللت

أعينعنصابةأخذتهصعودهعدالمحيسوعالربأن؟

.(1:7رؤ)السحابمعثانيةوسيأفي(.:9اأع)الرصل

لملاقاةالمحبلى3جميغاسنخطفالباقينالأحياءنحنثم"
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صحاب

تى1)،الربمعحينكلفكونوهكذا،الهواءفيالرب

4:17).

اللهلوجودرمزاالسحاليعمودكان:الحابعمود2()

أنت5:الموعدأرضالرحلاتهمفيلهمويخادنهضحبهوسط

عمودعمفىلولم،البردةفيئثركهملم!لكصةبرخك

المادةانظر)(9:91غ)،الطريقفيلهداتهمنهازاالحاب

.(العاية

علامةهذه:لنوحالربقال:الحابليالتوس)3(

فيقوسيوضعت..وييبهملىوورأناالذىايثاقء

شفيكون،الأرضوينبينييثاقعلامة!كون،الحاب

أذكرأفي،السحابفيالقوسونظهر،الأرضعلسحائاأنضر

يئاقالأذكرأبصرها،السحابفيالقوسكانتفتى..عثاقي

.(71-9:21تك)،..أبدكا

الجويغآالمترافالحاب:الطوءهجلاالحالي(41

انهاروظم):اببيحزقياليخفول،للد!نونةرمزاوينخدم

حز)،الربأناأقفيعلمون..سحابةخنث!اها..ضنجسفي

.(2:1عرالىأيفاانظر،91و03:81

ثرجاتينكبرفرقعادةكوجد؟العالرةالححي)5(

فالنهار.النهارفيالحرارةولرجات،فلسطينلياليل!الحرارة

حرارةبفعلتتلاضىمامحيزاالبحرمنالقادعةوالمحبءدافي

!قولوهكذا.تكنلموكأفهاوتختفى،اليابةفوقالجو

ش))أخطاكاكوكحابة،ذنودككنيمعوتتدا:الرب

السحابهذازوالصعةالىهوشعالنبىكثصكا.(4:22،

وكابدى،الصحكسجاباحانكم)نه:كالقولالحابر

بالسحابسعادتها!وبولثه.(6:4هو)،باكزاالماضي

.(031:هأى)،سحادقيكالحابشبرت5:العابر

فالله:ايهمانوجطلةالمطتاللهوتدرأالحالى)6(

غبارالحابو)،(8ة26أى)،صبهفياباهيصرا

كطر،فلابمطرلاأنالغيماكأمرأنهكا.(:3انا)،رجله

الفيوميحصىمن5:للإنانبابهأ!ا0(5:6))كأ

.(38:37أى)،؟السمواتأزتاقيكبومن،بالحكمة

أى)61مظلتهقصفأوالغيمضقعئأحديحللهلوه

الكاملمحجزات،السحابموازنةأندرك5،(36:92

كلافبمن5:الجامعةويقول.(3761:أي)،؟المعارف

يتحكمالذىهواللهلأن.(:4ااجا)،مجمدلأالحب

لأن،اللهحكمةغوريبرأنالانسانكتطيعولأ،ال!حبفي

.(22:41أى)،فىىفلالهصترالصحاب"

منيالعديدالسحبارتبطت:والرؤىال!حاب)7(

منجاتعاصفةبرجوإاذاا:حزقالرأىفقد،الرؤى
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السحابعمود-صحاب

:الرانروحناويقول.(1:4حز)،عدمةصابة،الثمال

ابنشبهجالىالسحابةوعل،بيضاءصحابةو)ذانظرتثم)

ؤر،71؟3دانعالأ!ئاانظر-1،:1،رؤ)،الإنسان

.(11:21"ا:01

للخوفأيضئاالحابلرمزص!:ا!اال!حاب)8(

.(3421:،03:3حز)أغيملموم"الربيومفإن،والدمار

يوم،ودمارخرابورم،وثدةضيقووم،صخطورم5وهو

!.(أا:ه!ف)أوضبابصابورم،وتتامظلام

))رميابصمد،)كسحاببأنهالغازىالعلأر!رصف

،وخامظلاميرم)بأنهالجرادهجومعنووئلوينبأ(.3:1،

؟.ومجازىحرفيلثهوهو،(2:2يؤ)،وضبابغيمورم

جا)،المطربحدالسد*"برجوعاليخوخةالجامحة!به

.(ا:22

منالحديدفيالحبوتستخدم؟أخرىدث!حهات)9(

الطائرونهؤلاءمن5:الحركةسرعةمئل،الأخرىايضبهات

علىراكبالربوهوذا5،(06:8)ش)،!كسحاب

وكقيد.(:3ا40عزانظر،اا:9)كأ)،سر!ةصحابة

كا.(38:9أى)6ذاطهوالضبابلبا!الحاب:للبحر

طولهالسمواتبلغولو8:الاهتىالارتفاعالىالحبتث!ص

فوقوأصعدا،(02:6أى)أالحابرأسهوص

!.(ا:414)ش)،العلىمئلأصكل،السحابمرتفعات

،هذهمقدارالضهودمنصحابةلنااذ5:فيكاالكلةالىتثر

المطر،كبمضيءصحوصباح5ووومز(.ا؟ا2عب)

المجدإلىالسحابي!ثوكا.والعدلالبرجوالى(32:4صم2)

.(ا:7رؤ،ا:9أع،16:2لااالمسننر

:السحابعمود-سحاب

لهم،وحماتهشبهوصطاللهلسورمراالحابدودكان

نهازاأمامهم!سكلالربفكان).رحلاتهمبعفيلهموفيادته

ليضىءنارعمودفيوليلأ،الطر!قفيليهديهممحابعمودز

نهازاالحابعمودجرحلم.وليلأنهازا!ثشوالكي،لهم

ولما.(22و31:12خر)،الئمبأماممنيلأالاروعمود

ملاكانتقل1،الأحمرالبحرأمامالثعبوجث!فرعونطارد

عمردوانتقل.وراءهموسارامرافيعكرأمامالائرالله

ع!كربينفدخل.وراءهمووتفأمامهمعنالسحاب

وأضاءوالظلامالسحابوصار،)سرأثيلوعسكرالمصريين

ا:416خر)،الليلكلذاكالىهذايقتربفلم.الليل

فكانلأعداثهمأما،وص!رانوزا)صرأثللنىفكان،(2.و

ظلاثا.

الحابة:لتحركتبغايتحركونإسراثيلبنوكانالبركةوني



كلغلرن!6ليل)سربخوكانالمكنعنالحايةارتفاععندا

كومإلىيرتحلونلاالحابةترتنعلموإن.رحلاتهمجع

وكانت.نهازاالمكنعلىكانتالربسحابةلأن.ارتفا!ا

خر)،رحلاكمجمعفي)ص!وليتكلعونأمامبلأنار!ا

عنتحمهم،لهمغطاءبمثابةالسحابةكانت!.(37و04:36

صحانجابط5:المرنمفيقول،البر!ةفياللافحةالثص!أضعة

سحابةكانتوا،(ا:5093مز)فوقهمستارةأىجفا

شاأ!ئاانظر،1:،01:34،41عد)،نازاعل!مالرب

مز)،وناربنوركلهواليلغازابالحابهداهمو)،(ه:4

:7841).

خيمة،المسكنالسحابةغطتالمسكن)تامةيومولطا

.الصباحالىناركمنظرالمكنعلكانالماءوفي،الهادة

ومتى.للأالنارومنظرتغطهالحاية.دائئاكانهكذا

.ورتحلون)صرائلبخوذلكيحدكانايخمةعنالسحابةارتفحت

.ينزلون)صرائيلبخوكانهناكالسحابةحلتحيثالمكانوفي

الربقولوحسى،!رتحلونإصأيلبنوكانالربقرلحب

كانواالمسكنعلالحابةحلولأيامجميع.ينزلونكانوا

بنوكانككلةأيائاالمكن!علىال!حابةتمادتوإذا.يزلون

علىقيلةأيائاالسحابةكانتو)ذا.كلتحلونلا..6ليل)ص

الربقولوحسب،ينزلونكانواالربقرلفحسب،المحكن

ثمالصباحالىالماءمنالحابةكانت!)ذا.تحلون2كاتوا

رومبنأو..يوئاأو.!رتحلونكانواالصاحفيال!حابةارتفت

قرلوحب،ينزلونكانواالربقولحسب..صنةأوشهزاأو

قولحصبالربحراصةيحرصنوكانوا،لمرتحلونكانواالرب

.(23-9:هاعد)،موسىييدالرب

سحج:

هووالحج.فيهفأثرعضهاوثرهأىالشىءصج

وهو(.ايونايةفيالكلحةوهي-الدكتارياأى)الزحار

تجبرزوقميز.بايليةبكرياأوأييةطفبياتعنبتسببمرض

يهؤصفوقد.وتعنالميصحبه،ومخاطدممعظمهمتقطع

مري!ئا-مالطةة2جزآحا-بوبيرسأبوكانالذىالمرض

بح!ىمغرىمضطجغا"برلىالرصرلوجدهفقد،به

فلما.فثفاهعيهيدولووضعوصلىبولى)يهفدخل،وصج

كأتونالجزصةفيأمراضبهمالذ!الاتونكان،مذاصار

الرصولاكر!واالجزءةأهلأنالنتجةوكانت.،وكفرن

)يهيحتاجونكانرابماوزودوهمممئرة)كراماتممهومنبولس

.(01-7ت28أع)

المرضنفىأنهوي!مو.الجزروةفيمئثزاالمرضهذازالوما

في)فرولأنهنترأ)ذ،يهوذاملكيهورامالرببفربالذى

ذصبوحبوومالىدرممنوكان.شفاءلهليىبمرضأمماثه

،فماتمرفبببخرجتأععاعهأنضتيرخايةعندالمله

مننوغاكانالمرضأنمحهممايغلب،(91و:2118أخ2)

الأمييية.الديسنتاركا

ستخ:

صبهأىالماءوص.أدفلالىأعلىمنسال،ونحوهالماء-

لقدرةومفهفيوأصحابهلأيوبألمهوو!قول.محيراحابغا!ئا

ىأ)،ضابهامنممزاتح.الماءتطاريحذبلأنها:الله

36:27).

تخر:

هذاالملكضاولاخاروقد،الفجرقبيلالليلآخرهوالحر

،انارحميحتى"فضربوهم،الحصوننعلىللهجومالوقت

مز)،صزاأضقظأنا":المرنموكول.(اا:11اصم)

و!بحه.للهليصلى(،ا:57:8،802

لبخر:

وأالاسفيالتأئيرمحاولةهوالحر:ما!ته-أولأ

قوىبتضرأو،والثعوذةالخداعبرصائلإما،الأحداث

أذىا!اعأو،مفرةدفعأومنفحةلجلبوذلك،شطانية

ظاهرةوالحر.بالغيبوالرجمالمملاصتطلاعأو،بالغر

أقدمفذالعوبكلوبينالأرضبقاعكلفيتتثرعالمية

وا،اللعناتتوجيهيكونفقد،موعهصوروله.العصور

بتحطيمأو،والأحرازاكللامباصتخدامأو،التعاو!ذبترديد

غرأوالطينأوالخثبأوالثعمنممنوعللعدونموذج

أوالرملأوالكؤوسأوبالورقالطانعبقراع!أو،ذلك

،والجومالكواكبحركاتأو،ال!هامرميأو،الحصي

فحصأوالحيواناتحركاتأو،طرانهافيالطيوراتجاهأو

وراعما،طانللاالتىالأطليبمنذلككرأو،أخائها

ما.جدوىولا

العبرانيرنكانةوفلطينوممراثورلال!حر-لانا

:عديدةقروننذالحرفييمارسكانبحالمعاطين

ايخ!دىالثبىالراثفيجاء:وبابلأثورلي)1(

الىحاجةي-البرصالرثل-كانواالآلهةأنالومرى

ففي.الآخر!الآلهةمنأنفسهملحمايةالسحراستخدام

بر)كان،أنكىإئأ"أننجد،ابابيةالحلقملحمةا

تعاو!ذهلأناتياماتاال!!دأمردوخ"افيهزموقد.(الرقى

آتوابهاكئاباتإيناوصلتوقد.تحاو!ذهامنأقوىكانت

والاجراعاتوالطقوس،لباسالأذىتجلبالتيبالأمورطوطة
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قراءةعنتنحدثأضوربةألواحهناكأن؟.فاليطهراللازمة

الطررحركاتصالريةوالأحداثالنجرمباستطلاعالمتقبل

عاصمة)نجوىعنالبىناحومويقول.الجواناتوأعضاء

صاحة،الجمالالحةالرايخةزلىأجلمن09(أضرر

.(34:نا)"بحرهاوقبائل،بزلاهاأثماالبائعة،الحر

الآلهة!رعاهثائفاأمزامصرفيالحركان:ممرلي)2(

في-ا-نر!اسنخدتوثد.وا!زصتوتأثالالعظام

الإلهعلايغلبفيالحر-المهورةاأوررريى"أسطررة

فاالحريحلمونوكانوا.الحياةالىزوجهاو)عادة!ست،

.(،الحياةيرتايموغاوكانرا)بالممابدالملحقةالمدارس

وللأمواتللأحياءالحرممارتفيمخصصونكهةهناكوكان

تعرفمخطوطةوفاك.الآخرةحياةفيإلهيحتاجونبمايدهملزو

0022حوالميإلىنرجع)امريكارللملكتعيمات5:باصم

اقديمة،امصرفيوالطبالحربينالوثيةالحلافةتببن(..مق

اضهر؟،متقدئافئاالأحلامتفيروكان،بابلفيالأمركان!

مرسى.عهدفيحدثكاالعجائىبعملالمصر!نال!حرة

وابرالآلهةأنالكنحانيةالملاحمفيجاء:فلطينلي)3(

غلبةانقبت،،البعلملح!ة"ففي.ال!حريمارسرنكانوا

التيالسحريةالوسائلبفعلهزيمةالىأبعل"على،مو!أالاله

أمطورةوفي.،عنات5أو،أنات"الإلهةاصتخدمتها

كثبرةطقوسئا!الاالإلهأجرى،أوغاربتملك،تربطأ

تخدثالتىالملاحمهذهمنالكثروهاك.صحتهللملكليرد

والتجيم.لل!حرالناءاضخدامعن

م!حرية،علاماتعلبلكبدنموذج

.م.ق0153-لأا083إلىترجمع
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كانلدلا،العالمبةالظاهرةهده:والحرالفديمالعهد-لالثا

فيالوضوحكلاض!!والقديموالعهد.اصائلبنىعلىها6لرلها

هذافيالقوةبالغضىوهناك.الحرصوركلعنالى

لا،الهكالربيمطيكاليالأرضدخلتش5:الصدد

يجيزمنديكووجدلا.الأمأولئلثرجسثلتفملأنتتعلم

متفائلولاعائفولاعرافةيرفمنولا،النازفيابتهأوابخه

تابمة،أوجائايألسولا،رقيةلىقيمنولا،صاحرولا

الربعدمكروهذللثيفحلمنكللأد،المرقىيئيرمنولا

وتكاد.(62ة91لاأيضئاانظر،41-81:9تث)،...

الحر.أنراعكلتضمالبارةهذه

منالكئرتجنبأنصاهفذكملمالاصرائيلىوكان

واعتبارها،حولهالعوبتزدجهااييالدبنيةالممارطت

ععادةجنبالىجئاتوجدأنيمكنلا،خطرةخرافات

طحرةتدعلا5؟رجئاالقتلالحرعفوبةوكانت.،يهره"

وأجانامرأةأورجلقكانو)ذا1(22:18خر)أتعيش

:02لأا،عيهدمه.روجونهبالحجارة.يقتلفإنهتابعة

قالواو)ذاا:فثلأ،الأياءفيالموقفهذانفىونجد.(27

المئقثقينوالعرافنالوابعأصحابالىاطبوا:لكم

لأجلالموقأيأل؟إلههشحبيألألا.والهامسين

وعرالأنجيائكمأنغتسمعوافلا1،(891:إش)،؟الأحإء

ياون)نمالأكم..!كلمونكمالذينوعائقيكموحالميكمفيكم

آدم،ابنياوأنت05(1و.27:9)ريا)أيالكذبلكم

ذواخهن،تلقاءمنيتبأناقاللوشدكنجاتضدوجهكفاجعل

بخطنللواقيويل:الربالسيدقالهكذاةوقلعيهنوتبأ

لكل(أقعةأو)مخداتوتصنعن،الأكدىأوصاللكلوسلألد

يذهبنكنوبذلك.(:1318حز)،النفوسلاصطيادقامة

شحبييضلونالذفىالأنياء5:عنميخانبوةفيجاءمماأبحدإل

فييحمللاوالذى.علاموينادونبأسنانهمينهشونالذ!ن

فكانرا.(3:هميخا)،حرثاع!يفتحونثيئاأفواههم

نأول!در.للدفعالائلاشمدادحسببالثرأوبافىيتن!أون

02الحدداد)أنضهمالحرةطبهاكان،والخداتالوساثد

الاحر(أو)الاحرةولعل.(81عدد)والحملاء(2او

ضكلعلى،الخصمثل(الأتنعةأو)الخداتمذهتصغكانت

ويظن.التعاويذبعضعيهاوتقرأالوقتبحضتبهاثم،دمي

بالنفوسأصكتقدأكاتزعمكانتالساحرةأنالعلماءبحض

يمكنوكان.علهاتقضىحتىوانحداتالرعلالدهذهفيوربطها

يخمىمماليءوانحداتوالر!ائدالدمىهذهعنئتعاضأن

تاعه.منضىءأوأطافرهأوشعرهأودمهمثل،الخصم

امتحانحجرصبنفيصيقيمالرببأنينذرهمالبيولكن

الحقوأجحل.جهربلاآمنمن،مؤصثاأصاساكريئا"

..الكذبملجأالبردفيخطف،طعازاوالحدل،طاض



الهاوبة.معيثاقكمثتولا،الموتمع!دمويمحى

28:16اش)005للدوسلهتكونونعبر)ذاالجارفالوط

-91).

و!ا!ايطعوالمالقديمالثبمنالكيرفىأنا!زنومن

عنققرأ.والححرةبالحركصلماكلعنبالابتحادالرلي

عينعزافةالى-الربعنهتخلأنبحد-لجأأنهضاولالملك

منوكان.(9:22مل2)،صحريزابل"عننقرأ!.كور

عبدواأنهم5،البوشياصاثلمملكةعلالقضاءأصباب

وباعواوتفاعلواعرافةوعرفواالنارفيوبناتهملهموعبرواابحل

.(717:1مل2)،لإكاطهالربعيقالرلحيأننهم

وتفاءلوعافاترفياينهعئراصهوذاملكفىأن!

لإغاظته،الربعينىفيالثرعمل7هرووتوابعجاياواصنخدم

فإن،الربأطاعيوضياايقىحيد.ولكن.(21:6مل2)

التيالرجاساتوجعوالأعاموالترايخموالحرافون"السحرة

كلامليقيمروضياأبادهاأورضليموقيهوذاأرضدزئيت

.(23:42مل2)،الرت

عد)الكذاباببيبلعامموآبملكبالاقاضأجروقد

ضعبنيلعن(31:22ثم!)والعراف،(42:61-ا:22

رغضا-فصهفيوضعبل،فيلكلهيسمحلماللهولكن.الله

علحنهلممنألعنكيف5:فقال،اللعنةعنعو!االبركة-ت

،(23:8عد)،؟الربكشهلممنأضغوكيف؟الله

أر!هف!باركقد(الرب)فإنه.أباركأنأمرتقدإفي"

42:02عد)")صاثلعلىعرافةولايحقوبعلعيافةلهى)نه

جمغفيالشطانتالفوىاللهأولادبخحىألافجب.(23-

أف،25:34تانظر)،الربباركو"لأنهم،صورها

:بالقرلوالرافةالحرجدوىعدمالبىإضعياءويصرر

الساءتاحمويتف..صوركعرةوفيرتاكفيتني"

مماويخلصوك،الهوررؤوسعدالمعرنونابجومالراصدون

لا.النارأحرقتهم.كالق!قصارواقد)غمما.عيك!أقي

.(15-47:12)ش)،اللهيبيدمنأنفسهمينحرن

ضجبالجدكدالعهديواصل:والحرالجديدالعهد-رابئا

بول!الرسولفيضع.بصلةلذلكيمتماوصوالسحرةالسحر

ثبه؟.("5:91غل)البغيضةالجدأعمالبين،الحر"

مو!قاومراالذفىبالحرة،الحقكاومودةالذكأالأشرار

أيفئاهؤلاءكذلك،موسىويمبري!يني!قا،م؟5:قائلأ

الإيمانجهةومن،أذهانهمفا!ةأناس،الحقيقاومون

الأضرار"بكلمةينميرقدأنه!.(9-ا3:قي2)مرفوضون

والعرافين.السحرةإلى(13عددفي)،والمزور!ن

وكان)،كبوعددآمن،أفسإلىبولسالرصولجاءولما

-منسحفاسحق

و!كرقركاالكتبمجمعون،الحركتحملونالذ!نشك!رون

الفضة.منألفاخمينفرجدوهاامماغاوحبرا،الجيعامام

91:91أع)،بشدةوتقوىتنوالربكلمةكانتوهكذا

.(2.و

الحر!تعملضوناعهرجلاكان،ال!اصةوفي

كبحونهوكانوا..عظيمضىءإنهقا+للأالسامرةضحبوكدهق

صدقرالماولكن.بسحرهطو*زمالااندهثواقدلكونهم

يسوعوباسماللهبملكوتالختصةبالأمرر!روهوفيلش

رأىإذنفهضونانحتى،ونساءرجالأاعنملراالمح

.(13-8:9أع1،اندثى،تجرىعظيةوتواتآ!ات

كانالذى،الساحرعليماعنالرسلأعمالصنرفينترأ!

وعن.(8-31:6أع)الايمانعنتبرعىجزورةوال!د

عأ)فيلبيفيالعرافةروحبرلىلالرصنهاأخرجالتىالجار!ة

أع)أفسىفيالبعةمكاواوأبخاء،(18-ا:616

كلضى.اللهخدامعلهمانتصروكيف(،17-ا:913

وانبهفخزيهمظهر،اللهكلمةمتاومةالسحرةحاولمكان

زيفهم.

من!حفا:-سحق

.وأبلاهأهلكهأووطحنهالدقأضددقهصفااليءصق

عداوةوأضع5:الحيةاللهبهتوعدماهوبالفداءوعدأولوكان

يحقهو(.الميح)ونلهانسلكوبين،المرأةوبينيك

صلبالى)ضارة(،أ3:هتك)،عقبهتسحقينوأنترأصك

المحأنوإلى،تابحيهواض!هادناسوتهوانسحاقالمسيح

ظافزاجهازاأ!ثهرهمواللاطينالرياصاتجردقد"بالصليب

الىالرطلةكاتبيذكرو!.(ا2:هكو)،فطبهم

ىأالموتسلطانلهالذىذاكبالموتعيدلكى5:العبرانيين

.(2:14عب)أ)بيى

القلبوالمنكسرالمحكبنبينالمقدسالكابيجمعماوكثبزا

،ها:57إش،51؟34:18،17مز)الروخوالمنسحق

الربأماموالتواضعالانكسارإلىإضاراتوهي(،66:2

.(1ه:57)صق)،اعهالقدوس،الأبدصاكنالمرتفعالعلى"

ونسحقالقلبمنكسرتاءلئاإليه!تقدممنصدائمايقبلفالله

.الروخ

الربقولفي!،الجدبدالعهدفيذلكثهماونجد

.المواتملكوتلهملأنبالروحللماكينطرلىا:يوع

أيتعرشرلأنهم(عنهاوالتائبينخطيتهمعل)للحزاقطو!

توبةسثىءاللهمثئةبحبالذىالحزنلأن1(،5:هت)

اللهيدتحتفتواضحوا5،(701:كو2)أنداتبلاطلاص

.(5:6بط1)،حينهفييرفحكملكيالقوية
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-مسحولةسحل

-مسحولة:سحل

.يردهاليءوسحل،واحذاطافاخلهسحلأالحبلسحل

كلمةجاءتومندا،عيهاماتكثطاىالأرفىتسحلوالر!اح

مبرودةمفاهافسحولة.علهمايحرفالماءأنأى،الاحل)

!مغأنموصىالربأمروتد.منو!ةلتكرنمكئوطةأو

!نعأنوكذلك،(84:عد)،ذبمنمسحولةالجارةا

،المحلاتولارمخالالجماعةلجاداة..محرلبنفضةمنبوفين)

.(01:2عد)

.صورعنالربو!رل،وقثرهجرفهمحؤاالىء!حا

عنهاترابهاوأسحي،أبراجهاوبهدمرنصورأسوارفيخربون)

.(26:4حز)"صخرضخوأصوها

)سد!

:تراسد-سدوة

لأعنأيربصفرفيوجاء.النبقث!جرةهيالسدرة

الدراتتحتأنه5انرفرس"أنهروجحالدي،بهيحوث،

يحيطبظلها.السراتتظللهوالغمقةالفصبشرفي!طجع

.(22و2ا0:4أ!وب)،السواقيصفصافبه

يبم:لسلىا

الحثيةالكلمةعنمأخوذةالعبركة،صديم)كلمةتكرنقد

علىوهوبذلكصحفلو،،الملحاتعنيالتى،جانلأس)

الديمعمق5:الئاكالعددفيتولحبثصحبحالأرجح

الديم،عمقالكان(،منطقهفي).أى،الملح!كرهوالذى

كذكرولأ.اتابحر-شاخمكانتالتيوالحمرالملحبطاحهو

ايكوين،صنرمنعرالرابعالأصحاحفيالا،الديمعمق"

وحلفاؤهجملامملككدرلعومرفعهحارليالذىالمكانانهعلى

وملكأدمةوملكعمورةوملكسمومملك،(ملوكأربحة)

حدثتالمعركةهذ.ولعل.(ملوكحمسة)يالعوملكصبرييم

البرونزىالعصرفي،المحلادنجلالمرسالقرنأوائلفي

الآردنضرقيلىاللطافيالطركق!الملوكصاروتد.الويط

طكعلوحلفاؤ.كصرلحوصفانتمر،المعركةمكانبلغواحتى

،هناكوصفطاوعمورةصدومملكاوهرب،وحلفاثهسدوم

-اا:4تك)كثكلحمرآكار،الديمعمق"فيحيث!كان
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سدوم

:سلىوم

اسموهو.،عروفاأواحرائاامعناه!كونتدعبريابم

عاشجث،الحسىالدلألرةأوالسهلعدنفيالرفيسيةالمدت

لرها.الربدمرهاوثد،لوط

الكابفي،سدوم)تذكر:اثمدسبال!ليسدوم(1)

تخوموكانت5:نقرأحث،الأمجدولفيمرةلأولالمقدس

تجيءوحيما،غزةالىجرارنحوتجيءحهنماصيدونمنالكنحافي

)تك،لاضعالىو!بويموأد!ةوعمورةصلوممخر

.الآنالأماكنهذهموقعبالتحدكدنعرفولا.(019:1

مواضيورعاةأبراممراثىرعاةبينانحاعمةحدئتوعنلما

داذ.يركدهااييالأرضيختارأنلوطعلىأبرامعرض،لوط

نأرأىضرئاونظر،لمليتفيالمرتفحاتأحدعللوطوتف

و!كنزافجاء،مرطالهفاختارها،تحىالأردندائرةكل

.(21-:ه13تك)،سصرمالىخياعهونفلالدلانرةمدن

التي.الصركةالتكو!ضرمنعثرالرابعالأ!حاحودجل

الدائرةمدنملوككان)ذ.،حمسةمعملوكأربمة"بينحدثت

عرةلنتىوبمد.علامملكلكدرلمومرعمبدفىإلحمس

فلسطين،قأملاكهساءلرمععالهتمردوا،الحبود!ةهذهمنضة

كانواالذفىالحوبضربواقدكانواوحلناعهكدرلعومرلأن

المعركةلطخمواأنقبلوكربهالمبالبحرجنوفىفييكنون

.(9-:ها4تك)وحلفلاولصدومملكبع

ذ)،الديمعمقفيالصركةمكانعندتفاوسئاو!بد

.(01عد)امحصةحمرآيارفهكانالديموعصق):نقرأ

سدوماملاكبيعوأخذوا)،وحلفاؤهكدرلحومروانتصر

أيرامأخياينلوطاوأخذوا.ومضواأطحمتهموبغوعمورة

-11عد)،صدومفيطكئاكانإذ،ومضو)وأملاكه

وحلفاعه،كدرلعومروطاردكلمانهأخذإبراهيمعلمفلما(.41

،أبراميكافىءأنسدومملكوأراد.لوطاوأنقذدانالىوتبعهم

41:12)رجالهاكلهماالاشئاشهيأخذأنرمضأبراملكن

فيالمسجلةالأحداثمنجاءتوعمررةسمومضهرةولكن

ضي.التكو!سفرمنعروالتاصععرالثامنالأصحاحين

صراخ)نالربقال)،المائصضيوفهمع)براهيمحدث

18:تك)،ضاعظتوخ!معرتدوعمورةسموم

أنايراهيموحاول.بالحراليصيممعلالحكموصمر.(2.

ف!ايكنلمولكن.(33-ا:822تك)سحومفي!نع

لوطلز!ارةصدومالىالملاكانفذب.،أبرارعثرة"

جمعهمسومرجالولكن.وفادكملوطكرمبىتد.وغذيره

له:ت!لنلوطيتأحاطوا،الثمخالىالحدث"من



موشدموسد
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مدوم

شو-سماالجنىلممارصةأى)،لنعرفهمااليناأخرجهصا"

23:تث،ثون4"كلحةانظر50سدوصة"كلتجاعتهنا

.(237:كل22:46،2،ا:012،ا:428امل،17

لورويأفلم.وعاثتهو"لحي!لهيهرليهانلوطاالملاكانوأمر

الىيربأننهحاواص،يحدلأنهالجلالىيهرليان

صوكرلوطدخلوحالما.(22-91:21تك)،صوغر)

..الساءمن..ونازاكبرئاوعمورةصومعلالربامطر"

-:9123تك)،الأتونكدخان!صحدالأرضدخانلاذا

مددنةباتجارهاالمقدسالكابزذلك!دصحومتذكرولا

خرابها.منذلكأفوماخطهاذكرتكررولكن،تاسة

الجديد.الحهدوكبةيوعوالربوالآنجاءص!ذ-لرهاضد

الخطةعلاللهوغضبلل!ثرعنوائاودورةسمومفأصيحت

،3:9،و.اا:9اش،92:23،32:33تثانظر)

حز،8:6مرار،05:.،،94:18ارصا،ا:391

،ا:ها.ت،2:9صفنيا،4:11عاعوس...6؟ة61

ور،9:2؟01:21،7لو،611:مرتى،42و:1123

.(:118رؤ،7برذا،26:كط992،2:

الدلايرةمدنبموحيخصيخماالآراءأرجح:الموير)2(

الجنرلىالطرفمها.تحتالآنأخهاهو،!ومفيهابما،الحس

يزيدلااجاضحلةالل!انجزروةضهجنوفىفالمها..المتلبحر

ابحركاننريبوتتوالى.أندامعثرعنعمتهاتر!

صرعةمنث!ابهالماخلةاياهلأن،الاتاعفيآخذاالميت

في-كنلمالجنودالطرفأنجداا!تحلومن،،ابخرا

خصئاصهلأكانبل،فح!ب!ابتا-الأوقاتعنوقت

:41تك)،الكثةالحمرآباراولما!.بالسكمانمزدحئا

المنطقة.تلكعلىتزحفابهيدأتجثكانت(01

الطرفغرلىأميالحمسةتمتدالجبالمنسللةوهناك

،المتبلورالملحمنممظ!هافيتتكون،اقيلبحرالجولمح

الملحية،الأعمدةمنالكووهناك،،صدرمجبل"وتصمى

.،لوطامرأة5أحمماريسمى

ح!غتالآنترئدالمدنهذهبأنللاعتقادالآخروالب!

أمهالخمة!عد،الدرابابافيدكيمزاروجودهو،ابحر

مدنلأهالم!محبذاكانأنهوئعتقد،اللانمنالئرقيالجربالى

الى00302عام!والىترجعبهالنخاريةنابتايا.6لرةالد

)براميم.زمنمعتمائاففقمما.م.ق0.091

،الأردندائرة"كلصةاصخدامهوذلكعلاعتراضوأقوى

463

سذاب

الى-عادة-تثوالعارةه!.لأن(21-31:01تك)

نثانظر)الميتالبحرمنالشمالالىالواقح-العريفىالعهل

هذهضو،فيالجنو!الموقعيبركلالوحيدوالمبل.(34:3

الأخمودكلالىككل،داثرةاكلصةأناعتبارهوأالكلمة"

.اتوالبحرالأردننهركغلهالذي

م5391دتأست،اسلرمتسىمدكةحافىوتوجد

جلشباثرةالثمالالىاتللبحرالض!الاحلعلى

.سمرم

:سدومضنة-سلىوم

اثافيالمجلدمن!كاخهافي،سمومجفنة"الىالرجوعالرجا

.،الكمابيةالمعارفدائرةامن

ى:سلى

فيطولأبمدماوهو،اللحمةخلافالئوبمنالئذى

أنهعلالريعةنصتوفد.عليهعمودلمةاللحمةوتمد6ابسيج

منأواللحمةالدىفي..برصفريةالثوبفيكان)ذاه

لاا،الكاهنعلىتعرض..جلدفيأو،الكانأوالصوف

سعضغرتإذا:لدبلةثهرنوتال.(94وا:348

وقلعنومهمنفانتبه..يالرتدفمكتما.الدىمعرأ!خصل

.(41و:13ا6تض)،والسدىابسيجوند

ذ*!سطر

:ابسذ

وهو.الذايةالفصيلةمنطبيةنجاتاتجنىالذاب

خضراءوأوراقها،أقدامأربعالىقدمينمخوترنفع!غرةضج!ة

غكلولكها،الثرتيونالهايرج،نفاذةرائحةلها،باهتة

رأسكطاءعلىمهاعرفا!ضعونماومحيزا.الفريينكدمقبو+

لاصتخراجالذابوفىرع.الحدمنلحفظهكتميمةالطفل

ايهودوكان.والأغذيةالدواء!ناعةفيواضخدامهارائحته

في،بقلوكلوالسذابالنفع5وذكر.الحثورعئه!ئدمون

إنجل-في!الذاب)كذكرلالما،(ا:142)لوقا)نجيل

23:ت)اوالكمونوال!ثبثالحغاكذكربل،متى

23).



ساكواسر

)سر!

كوسا:اسر

،73فيالكورنثيونالمتعمرونأس!هاهامةمدتكانت

الطاغية،جلون"حكمفيالتارغفيصراكوساوتبرزق.م.

حكمه،خها!ةوترب(.ق.م.478-04ء-!ه!)

084في)!همرا)فيالفرطاجننبهزمأن،جلونااسنطاع

صلامسمعركةفهاحدثتالتى.النةنفىوهي،ق.م.

يحد-مدتصاكوسا-*أهمأصبحتوبذلك(.الثهصة

صرهاوبلاأت،المترصطسنلبحرالفرلىالقسمفي-قرطاجنة

ساكواسر

،جلون1(ه+!ك!5)،الأولهكلون)وخلف.الذهبى

االطاياالىصاكرسانفوذأثاثهافياشد،سنواتعثروحكم

-514)صراكوساعلىالآثينيةالحملةثلتوعندما.نف!ها

السكرلهةتوخهاذروةالىصكوساارتفمت(.م.ق413

ومجدها.

بلأأت(..مق367-043)الأولددونشوسحكموفي

دكلالورىحكمتحا!.منوأبحت،هيهاتففدصراكوط

القرطاجنننطردقمطامعهتحقيئعندوويسيوسوعجز.صافر

اضطرهمما،مراتبضعأيديهمعلىللهزكةتعرض)ذ،.الجزيرةمن

عيه.القرطابخننانقضاضليتجنبمعاهداتيضعلعقد

الذى،اثا!د!رييرسحكمفيواضخاضمفهاوأصبح

سراكوسا.مؤت!ع
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ياسرا

ثم.الحكمأصولكعثمهأنعب!احاولثد،المظيمأنلاطوذكان

عنفوكاللمدينةاضادالذى(اهصي!ا+)،تيمولون5جاء

أعفابهم.علىالقرطاجهبنالمهاجمينورد،الدصتورىالحكم

كانماعلىضى(!ل!د!)،أغ!سكيى5المدعوولكن

928لومات،ملكانفسهمنونصب،تيولونعملهتد

المدينة.لعظحةالها!ةبداكةموتهوكان.م.ق

الثالثالقرنقصفبحدصقليةببزيرةيهنمونالرومانوبدأ

لكلاحربةكفاعدةالألجةبالغةالجزروةكانتفقد،المبلادقبل

لننالصراعونب.وترطاجنةرومابينالحربفيالطرفين

أعبحتوهكذا.المدكنةفيلقرطاجنةوالمشا!ينلروماالماحين

حماروبعد.للمعركةيدائا،ة2الجزكلبل،صاكوصا

الطيعةعالمعهاالدفاعفييخارككانالني-للمديةريب

اضطاع-ايعددةباخرعلألهالمدانعينويمد،أرصدس"الهكل

على!ولىأن(!ول"ع!3!ول)"مارييوس"الرومافيالقاثد

رومانية.!دينةصراكوطأصبحتوهكذا..مق212فىالمدت

الهاأرصلوتد.حاكصهاومفرالجزهـةمدنأعظمظلتولك!ا

منوجعل،المحمر!بمنىق.م.21فيقيصرأوغطى

)نهاه:عها!قولضبشرونوكان.رومانيةمشعمرةالمدينة

منالفزاةاجتاحهام028وفي."وأجملهااليرنايخةالمدنأعظم

ولكن،الميحيةدختهاكيفنعرفولا.وبهوهاالفرنجة

دخولعلىتثهداييالحراديبمنكبررةمجموعةبهايوجد

بالجز!رةبولسالرسولقضىوتد.مبكروذتنيإل!االمجة

مرسو!ةاعكندريةضيةمالطةمن)يهاحملتهعدماأيامثلالة

برطوليالىومهاريغيونالىسافرهناكوش.الجوزاءبعلامة

.(28:12أع)

يا:سرا

:31ومو،،الربكلبقدامحناهعبرىاسم

ويحى،(8:71صم2)الملكداودكاتبصايا1()

1(:43ملأ)أضثاوأ،(ه0:2صم2)!ضيواأأيفئا

حكمكانخدمته،لاءوفي.(18:16أخا)،شوشاوه

.الذروةبلغقدداود

587/586فيللكهنةرئيئاوكان،عزريابنصايا)2(

قبضوقد.وأحرقوهاأورشليمعلىالبابليرناسترلىعندما..مق

منغرهمعوأخذه،بابلملكشرطرئيىنبوزردانعليه

فيوقتلهمبابلملكفضربهم1،ربلةإلىبابلملكالىالأصى

52:24إرميا،21-25:18مل2)،حماةأرضفيربلة

منلاوىنجىبينالأولالأنجارسفرفياحمهويذكر.(27-

أخذهالذىيهو!اداقأبوهرو!رايا.وصادوقحلقيانسل

فيالمظيمالكاهنيوعأبوهرالذى،البىإلىنصرلبوخذ
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سرب

هداصاكانلمنعزراكان؟.البابلىالشيشالحودةأكام

.(71:عز،1وه6:41أخا)

حاعواالذ!نالرؤ!اءأحد،النطوفاقيتنحومثبن!رايا)3(

قلمنجهرذاعلحاكئاجدياغينعندماالمصفاةنيجدياالى

بالخضوعجدلانصحهموقد،بابلملكنمرنبوخذ

ووعد،(9و:048اربا،42و:2523مل2)للكلدانون

أدتعحويخةمؤاعرةولكن.(ا.:04اربا)معاملتميحسنأن

ومناكاصأما.الملكيالنلكأئنيابن)عبليدجدياقتلالى

مصر.الفهربواممه

فكان،(41و43:1أخأ)لتنازائا!الابن،سرايا)4(

منالصاعأبر،روآباحمهابنهذالراياوكان.لحثيئيلأخا

.جهوذاسبط

(:435أخا)كحونسبطسيخلبنصاكا)5(

ياهو.وجذايوضبيااباوكان

أورشلبمإلىزربابلمعبابلمنرجعواالذكنالمبببنأحد)6(

ا:ا2)نحيافاالمذكوردرا!انفههوولحله.(2:2عز)

.(7:7)نحيالي،عزريا5أبفئاويسمى،(12و

.(:2أ.ع)نحمياأيامليالمبئاقختمواالذينأحد)7(

.(6)الابقالبندفيالمذكورصا!انفههوأنهابعضو!رى

بيتافيخدمواالذينالكهنةأحد،حلقيابنصرايا)8(

.(1ا:أاغ)نحصياأكامفيأورضليمفي،الله

406لطايهوباقبمالملكرجالأحدعزرئيلبنصايا)9(

الكاتبوباروخ)رمياعلبالقبضالملكأمرهمالذين(.م.ق

إرياخبأالربولكن.الملكعلقرأوهاالتىإرمبالواتببب

.(63:62)ريا)خباروو

صديا،الملكحاضيةرجالأحد،نريا؟نصرايا)01(

495)لملكهالرابعةالنةفيبابلإلىالملكمعذبوالذى

ال!ثربكل-صفرفي-نجوتهيحملأنإرياأوصاهوقد(..مق

بحجر،بربطه،فاكتراءتهبعديقومبأنوأمره،بابلعلىالآقي

منتقومولابابلئغرقهكداأ:تائلأ،الفراتضرفيوبطرحه

و!دو.(64-51:95إرميا)أعلاجابىأناالذىالشر

نيريا.بنلباروخأخاكانأنه(3212:)إرمياضرمن

سرب:

ايىالجرفاءوالقناة،لهنفذلاالأرضتحتحفرالسرب

فييقرا)نهاللهقدرةعنأ!وبوبقول.الحائطالماءمهايدخل

وكا.(ا.:28أى)!ثمينكلترىوعيت،سرئاالصخور

معالذئب!سكن"حيث،اللامعهديأقيأفه)ضحياء



صراب

د!الفطيمويمد،الصلصربعلالرضغويلحب..الحروف

.(8-ا:6ا)ش)،الآفعوانجحرعل

:سراب

الحر-اضتدادعند-انارفتصفدكلىطهو!راب

الاهووماابالأرضيلصق،الصحارىأوالمغاورفيماءكأنإس

)نهالربوتولالمىأشعةانكارظواهرمنظاهرة

(35:7اثى)،ماءينايغوالمحطثةأجماالراب"سجحل

الجدياءالمتنرةالأرضو!غطىحيتةالىالرابشحولأنهأى

.ماءينابغ

:مراج

ذلكوبعدالفخارمنأولأنصنعكانتصحكلةآنيةالسراج

بلوالفضةوالنحاسالبرونزثلالمعادن!نأ!ئاصنحت

منبقاثلوتزود،زكونزيت3!اكوضعوكاد.والذب

عصورفيمروفاالئعكنفلم،للإضاعةوئحل،الكان

.المقدسالكاب

فقد،بحامةالسرنجلبهلتحديدالمقدسالكتا!فيوليى

ذلكعلتدل؟،والأطكنالمصورباختلافأضكالهااخلفت

ضي.المراقعغتلففيالألر!نتنقيبعهاأضراييالحرج

0091-0012الأولالبرونزىالعصرنتصف)إبراهيمزمن

،الفخارمنبطبقشبحةآنيةعنعبارةالصرجكانت(.م.ق

دخولقرةوفي.يخلةالأربحةأركانهامنركنكلليوتوضع

حياتهمفيليلبونالإصراضخدم،كنعادأرضالى)صاثيلبخى

الراج،وكانالواحدةالقيلةذاتالكنحانيةالرجاليرية

أحدفينتوءللطبقوكان،الزيتفيهيوضعطقعنعبارة

سراض!

ض*مع-الراجهذاوظل.الفتعلةبهتوضعجوافبه

وقد.عامألفمناممرلمدةمنخدئا-المحتلفةايحد*ت

جعلوضعنتوعاتصبحةذاتصجأ!ئاالمقايرفيوجدت

نأنجدوهكذا.المحابدلاضاءةتتخدمكانتأنها!مو،خائل

زمنفيالاجماعخيصةؤالعالشمبذاتابارةوجود

بعضيزعمكان؟،قأخرزمناختراعمنتكنلم،مو!

.ابغاد

الفلة،لوضعالأنبوبةذاتحجضاالأصضالبابلهةالرجأما

.المحلادتجلالادسالترن!فلطبنالىطريتهاوجدتفقد

أناوالأرجح-للزكتترفيزااص!كافتالرجهذهأنومع

فل!طينفيصريفاتنتئرلمأخهاالا-أتوىضو!اتطيكانت

الفخاركةالأوافيصانعيعدجيذامعروفةنكنلمصناكهالأن

فلسطبنفيانئر،ابدقبلالرابعالقرنولي.الحبرانحننش

صغ!فكان،المغالمحكمالجصيلالهونافيالمصباحاستخدام

الفورةعصروفي.الزتمنه!نصكبأندونحملهبمكنالحجم

نفوذكلالهودرفنى-ابدقبلالثأفيالقرنفي-القوية

بدخولولكن.بالطبقالشيهالراجلاصتخدامفحادوا،أجنبي

إماالرجكانت،الميلادقبكالأخرالقرنفي،الرومافيالعصر

أجنية.فاذجتقيذاأوأجنبية!اعة

للأشتعلأ-الأقلعلى-واحدبمصاحختفظوكان

التي،الحجراتفيللإضاعهالقدبمةالعصورلطالببتفيونهازا

-مصدزانكونلكيوأ!ئا،النوافذمنتخلوكانتطكثيرا

مثكاةفييرضعالراجكانماوبهثيزا.الارلإقاد-!ستمزا

الىالمؤد!ةوالخنادقالقبورجوانبلطوكدلك،البيتحائطفي

.اياهخزانات

للدلالةجمازئماالمقدسالكتابفيأسراجاكلمةونتخدم

الجديدالعهدإلىالآباءد!منالسرجمنمج!وعة
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سراج

بط6:23،2أم،.اا:ه91مزأاللهكلمة)1(

.(أ:91

المنص،المرقدالراخهوكان)الذىالمعمدانكوحنا)2(

القديمللثباببوىاللهسوتهوكانضد.(5:35ءس)

.لدبطرتال!ء

!ضءوالرب.!اربصراجيأنتلأنكا:ييلهارش!اد)3(

.(6:32أم،ا:72مزانظر،2!22:9صم2)،ظلتي

ثى.المبصراجالإناننذس):الإنانضر)4(

.(:0227أم)،الطنمخادعكل

إخ

إ

ال!!ةالعصورمنضلفةسرج
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جونلنر

برهايخرجحتىأهدألأأورضليم..أجلمن):الخلاعى)5(

.(621:)ش)يقدكمصباحوخلاصها،كصاء

النور..ينطفيءالأضرارنور5:المرتمقابلفيالحياة)6(

،6وه:81أكوب)،منطفىءفرقهرصربه،خيشه!يظلم

-(0:202،4:202،:139أم،:2117

الهورفيكا!ايتى5:والنجاحوالنرحالركة)7(

علصراجهأضاءحين.!هااللهحفظنيالتيوكالأيام،السالفة

.(:923أووب)هرأسى

يكونواحذاسبطاابئوأعطى:العائلةواضرارالذرية)8(

،ا:36،54اةاامل)"الألامكلعدىلداودسرافي

لبأقينلألداوداللهأبقىففد(:13217مز،8:91؟كل

.،المالمنور5الميافه

:نسرجؤ

ومفاه،ضارركين)هوالمساريةالوثاهلقفيباكح!ديةواحمه

اسمفيكرولأ.1(الإله)ثئتهالذى5أو،الرعيالملك"

.(02:1إشأواحدةمرةإلاالمقدسالكابفى-سرجون

نأإلى،القديمةالوثائقفيمعروفا،صرجون"اسميكنأو

فذالمساربةالجلاتعنالأثريةالتقبأعمالكثت

في،النهرينبينبلادفيظهرأنهالآنمعروئافأصح،ام843

أثاننماضهر،صجونباسمحكامثلالةالقديمةالعضور

أيامهما.فيواصةضهرة

باياريخمساصئالهاأنإذالحاكمينهذينتاريخمناوسنتاول

الكالى:

كلحكمصاميآحاأولوهر:اثكلأ!ي!رجون!1!

الأشورية،المار!ةالنقرشوتجل.الهرينبينبلاد

موصمرلدبقصةتكرنماأضبهتهلةعنأمطورة،والبابلية

بهجلتسرجرنأمإنفيقال.(ا2:.-ا:22خر)

الهر،فيوطرحتهالحلفاءمنضطفيوضمتهثم،سراوولدته

،أضدهبلغولما.لهكابنورباهالقاء،عكى"منهايقطهالذى

سائاأولأدل.محن!عسكرئاوتائذاداهيةصاصئاأصبح

صرجونخلحهماوسرعان.،كيساملوكآخر،لأورزاباباا

،هأرك"ملك،لوجالزاجيزىأالآخرمنافسهمئوتخلمى

منعاصمتهونقل،الأولا!ديةالحاكمةالأصةوأص

.(.م.ق0218-0236حوالمط)،ممد"إلى،ك!س"

أولمملك!هفكانت.شةوخمسبنضافمهاحاكضاظلوتد

حتىصمرمنكلأأخضعفقد.انرغفيعالم!ةامراطررية

أصطورةمنهجحلتغزوات!دةقامذلكولحد،الفمارميألحيج

عصرحتىت!جلوعفاخر.أمجاد.ظلتوقد.الجميعفمكل



سرجون

وأشهر.وفاتهبعدعامألفىاممر-منمدىعلىأى،نبونيدس

ملك"أى)،تمحاريهـضار3باالمعرومةهيالملاحمهذه

كانواالذ!-الهر-كأبينماتخارأنفاجاءوقد.(،الحرب

،ب!رجوناصتجلراقد-الأناضرلبلادفيتجاركميمارسون

.البلادتلكوفنحدعوتهمفبى

وكوش5:الموجزةالبارةمعهذاصجونتاريخوبمقارنة

مملكلمهابتداءوكان.الأرضفيجبازايكونابتدأالذىنمرودولد

خرجالأرضتلكمن.ضنحارأرصفيوكلنةواكدوأركبابل

نيوى-بينورسن،وكاععحورحوبرتنينوىوبنىأضور

سرجون

دحتقد،(12-8ات.تك)،الكبرةالمدينةاهى.وكالح

لي!ولكنأ،نمرودانف!طهرالأولصجونأنالملماءبعض

.هذاعلىقاطعدليلثمة

وهو..مق507-272سألورملكالثالطمرجون2()

وقبل.الخامىشلنأصرأخبهوخلبفةالثاكفلا!رتغكابن

يةيخلطونالحلماءدحضكان،رموزهاوحلنقوضهاكئاف

الرابع.أنهخطأ!عتبركان)الذكلطالخاصضلشأصرسلفهوبين

فيولكن.صنحاربابنهوبينبيةخلطالآخرالبضأن!

-للا!!(-س!افا!ه!)هـ،5برتا")ميلبولائرع،مص3481

الثادصرجونقصرمنإنن!انلأرأس3لهمجنحلوو
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سرجون

فيالتنقيبفي-بالحراقالمرصلفيالفرنيالقضل

)أى،دارضاروكين"القديمةالمدينةأنهائبتالتي،خررزاباد"

إلىيلأعثر!ننيبحدعلىتقعوهي،"(صجونقلحة"

الدجلة،نهرالض!ةالضفةعل،الموعلمنالثرقيالضطل

ضرعنالكئفعنالتقبوأضر.!نوىأطلالمقابل

صجونتارععنللكفالطر!قمهدهكذاو.اثاقصجون

يقومالتيالماحةوتبئ.التارغزاللايفةمكانتهواعطاثهنفسه

الفصورأفضلهونفهوالقصر.فدائا25نحوالقصرعلمها

،المدتأ!وارفوققموهو،ب!نهاحتفاطاالأضوريةالملكية

وكافتفناءةوئلاثين،حجرةماكيمناص!علبحتوىوكان

النقوكأ.وجملةالزيةبالغةالحوائط

عنالتقيب)عم!!ص!أس،بلاصيخكور"واضكمل

،بارزةنفوشعياايىاللوحاتبعضوأخذ،صجونقمير

تحفإلىونها،ابصرةالىالدجلةنرطريقعنمحزاونتلها

.يبارصاللوفر

مجاسةالرثيةالمراطتمحهدبحثةقامتالحالطالقرنوفي

)+له!ولفرنكفورتهنرىاضرافتحت-ضيكاغو

وبحد.،خورزاباد"فيالاصتكثافاتيعض-8،3(+هآ؟ول

)+هثلاول،لاكاردهنريأوضناقامنجتن"بوتا"أدال

بابضب-البريطانننالأئرونرواروأحد-+ل!ول(4!،ما

لايلأعثريىبعدعلالحدكة(نمرود)وهى،4كا"في

الملكةالقمورامحثفوفاك،الموعلمنالرقيالجنوب

لرجونآخرقصربيهاومن،الأشرريينالملوكمنللحديد

مصفةأمكن،وغوهمالأثريينهؤلاءلجهردوتجة.افاق

.وعصرهصجرنتاريخ

727)فيأضورعرشالخامىشلحنأصاعتلاءمنقيلفبعد

الجزيةدفععن-)صراثلملوكآخر-هوضعاتغ.م.(ق

الصوضددفاعةمحالنةمصرمعيشدأنوحاول،لأضور

مصر،وقوةأضررلقوةهوضعتقد!صوءأمنروقد.المترك

ذلكفيمصرحالةتكنفلم.ل!!رليلالمواقبأوضعن

حدثوهكذا.لهوشعحييةساعدةبتقدبملهاتمحالوقت

الامجدفلم،اصاعيلعلىضلنأصزحفأن..مق724في

العاصحة،عداماالإدكلالأشوررونفاخل،ضثيةمقاومة

الحصحارنقاومأنواستطاعت،حصينةاالسامرة)كانتفقد

ق.م.722721/فيأيخراصئمتولبهها،شواتثلاث

ومحظم،خلافموضعللامرةالحقيقىالفلالحزالوما

حكمهبلايةفيأنهمننقو!ثهفيسرجونذكره!اكقبرنالعلماء

سكانها.مننفا27ر092وجىوفتحهاالامرةحاصر

الملوكضرفيجاءماأنلاحظراالآخر!العلماءبحضولكن

هوضلنأصرأن-ثاتجةكحقيقة-!ؤيد6(-:13)7الثافي
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سرحون

ملك"أنالمحتملغكلمنأنه،؟بإبخارإباعرةعلاستولالذى

المذكوركرخرآملكالىدثكلأنبمكنالادسالحمدفي،أضور

جاءماتؤيدالباللةالجلاتانعلعلاوة.السابقةالأعدادءأ

مدينةدمرصشطشأأنيخجل،الصمدهذا!المقدسبالكا-

.(1الاعرة)،صامار!ا

الثافيالملوكضرفيجاءماهوالمشكلةهذهحليكونوتد

الامرة(أخذوا)أىأأخذوهااكلمةنجدجث1(0:ا)8

،النزاةالأشور!ننالىحودتدالذى،الجمعضم!المدة

هرأفه!جحالذىوشركهضلمنأصالىتمودأنيمكنكا

هر4أنه)!رجون،دعرىفإن،حالأىوعلى.،صجوق"

مبالنة.منتخلولاالسامرةخحالذى

واعتبرت،اعرائلادارةتنظيمأعيدالامرة.تدمووبمد

.أثورى2حايحكمهاطمريا،35باأضوريةولايةمجردالإد

عد!دةأجزاءنينوراتواجه،الصشصرجوناكلىوحالما

مركوخ5عل!ثار..مق172ففى.انصةامبراطوريتهمن

نجحوقد.اليلاميينمعبالاتحادبلادان()مرودخ،للدياأبلا

منأخرىأجزاءفيالمثقينمنغصهدثجعمماثورتهفي

بابل،ولايةحكمبلادانمرودختولىوقد.الإمبراطور!ة

يخلعأنسرجونيتطعفلم،سنواتعثرمناممرلمدةستقلأ

ظرده،النربفيالمتاعبمنتخلصأنبعدإلاالمغتصبهذا

حين.الىالبلادمن

ودمقوغزةحماةنيائرراتتاتق.م.072وفي

راتالثوهذهعلىيضيأنصجونواسطاع،نضهاوالامرة

حتىجنرئازحفئم،،قرتر"موضةفيالثمال(ولاياتالي

)أى"ترنان11هـبسيبونكراءهزيمةأوفعحبثرفحإلىوصل

ملك،هابرلوالنجدةأرطهالذى،مصرفرعونجيوشقائد(

أشورملكأن2(71:4مل)2اثافيالملوكمفرفيونقرأ.غزة

حيثالسامرةفيوأسكنهموكرمارحماةبابلمنبقومأق

جاءجميغاومنهم،ائيليينالإسمنبهالالبافنناختلطوا

.شنمرالسا

!وعكوملك-)يداس(،يتا5ثار.م.ق717وفي

قبلمن-الحثيآالحامعتحالفا-الصغرىأسيافيالفريجية

ولكن.صرجونسيطرةضد،صريافيكركيث!على-أشور

وسبيكركميئىوتدصرعالصاإلانتصاراضطاع!رجون

صجونهاجم،تقرلئاالوتتنفىوني.أضورالصكانها

تدكانتاتىالطولةتلكشوكةوحطم)أراراط(،أورارتوا

الضحف.فيأخذت

ال!اية،الولاياتفيبالأحوالجمرجونانثغالولحل

ن!منأنغسهملتحركلأخكلةعاولةبذلالجنؤم!ةالولا!اتشجع



سرجونسرجون

الحيليقودونلأسرىسرجونقصرمن

371



بولسسرجيوس

الو!ياتسائرومعهأشدردملك،أزورى5ثار.أضر

الحاصةالأسرة)منصرملكمنبوعد،الفلسطنية

ولكن..م.ق4/71713دصجونضد-والحشرك(

اثائرشقعلىالتضاء-خاطفمجرمفي-اضطاعصرجرن

أضدودملكلنجدة!رلحلممصرملكلأنوبخاصة..مق171

إضعياءنصبحةعلىنزولا-يهوذاأنوواضح.2:3(0))ش

وهكذا6(-ا0:2))شأضدودثررةديتننركلم-البي

.الرتذلكفي7الحطرمننجت

،مكانكلفياتتصاراتسرجرنحقق.م.ق071وفي

جبالطلةومحظموفلسطينسورياكللهفخضعت

المصرورنكانكا،جراحهاتضدأراراطوكانت.زاجروس

لملكهم،يعاثونهكانراوالفريجعننالحيلاميينولكن،كالمونه

-بلادانمرودخحكمتحت-بابلوظلت.عاربئعلىيجرؤا

اثانيةللمرةعلازحف..مق071قيولكن.بخبهفيشوكة

الىبلادانمرودخأفرهاعلىهرب،فاصلةنصرةعليهاوانتصر

جهودكلوفشلت،ازديادفيصرجونصهرةوأخذت.جلام

أوجبلغتالتى،الأشوريةالإمبراطوريةمناللفيالأعداء

.لرجرنالأخكلةالسنواتفيوقوتهاعظمتها

كاعفييعيقأن-حرلىكقلالد-!بسرجونوكان

أشورقصرتثييدفأعاد،للإمبراطور!ةالحربيةالعاصمة)نمرود(

مدبتهفيلهقصربناءالىدفتهكبرياءهولكن.فيهوأقامناصريال

،سرجونتلحةاقصرهأصاصاتومع..مق771وفي.هو

فيالبناعونواستنرق،خورزابادمنبالقرب(ضاروكيندار)

.ضراتعشربنائها

فاصتطاع،لسبيسلامفيالأخكلةشواتهفرجونقضىوقد

ت!جيلالىالتفاتهووجه،الحظيمةالمبافيبتلكيقومأنأئنائهافي

قتيلأ..مق507فيحتفهلقيولكنه.العطعمةوأعمالهكزواته

وطنه،عنبعيذادفنو،الصغرىأيافيالحدودعلىمتاوضةفي

.أشورعرشعلىسنحاريبابنهوخلفة

بولس:سرجيوس

قبرسجزيرةعلىوالابولسصرجيوسوكان،لايى31

(م48أو47حوالمط)برناباومحهبرل!الرصولزارهاكدما

دقةوتظهر.(12-:4ا3أع)الأولىالتبشير!ةرحلتهفي

نأ)ز،بولىسرجيوسعلى!والي9لقبخلعفيلوقاالبحكل

أملاكمنقبلأقبرسكانتفقد،الرحميةرتتهكانتهذ.

مجلىالىملكتهانقلتجصرأوغسطىولكن،الإمبراطور

تؤ!د!،ولاةيحكصهاولايةفأصبحت..مق22فيافيخ

العهد.ذلكإلىنرجعالتىالقبرسيةالقودذلك

الوالمياستدعاهمابافوسالىوبرنابابولىوصلوعندما
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راسرأ-سر

رجلأى،فيرجل"يأنهيوصفالذكلط-بولىسرجيوس

ولكن.(:317أع)اللهكلمةنهمايمعأنواصى-حكبم

عليه،لينالرصتأثرمنخي،،الاحرعليم5أوبار!وع

يالعمىضئربولكنه،،الايمانعنالرالي!سد"أنفحاول

آعنجرىما"الوالىرأىوعندما.(اا-ا:38أع)

ثرقألمأنهعلىيدلوهذا.(21عد)،الربتعليممنندثا

نأ،البدا!ةعنامم!التى،اللهبكلصةبل،فحبيالمعجزة

لمصمها.

اسمنضطعلىأطلقبول!الرسرلأنالبعضزعموقد

با3!ذكرلمأنهحيث،بولىبرجيرساعجائا،بولى"

الأرجحولكن.الأ!حاحهذامناياسعالعددفيالا5بول!"

بينالظابقوجاء،فبلمن،بول!ايدعىكانالرصرلأن

مصادفة.الاصين

:رحمسا-سرح

اللاوصنيحطواأنااعرائلبنييو!يأنموصىالربأمر

..حوالاللمدنومارحللكنمدئاملكهمنصيبمن

وأموالهمل!ائمهمتكونومارحهاللكنلمالمدنخكون

تكوناللاويينتعطونالتيالمدنومسارح.حيواناتهمولسائر

خيرن.حواليهاذراعألفالخارججهةالىالمدينةصورمن

كلمنوهكذا،ذراعألفيالثرقجانبالمدينةخارجمن

مسارحلهمتكرنهذه.الو!فيالمدينةوتكون"جانب

تقيمعدهذاثوعنفذوتد.(ه-ا35:عد)،المدن

طأا:تاعلاالمارحهذهوكانت.(4:ا4لئى)الأرض

لاا،لهمىدصملكلأنهاتباعفلااللاوتمدنمارححقول

52:34).

:دقسرا

لعرسالناسفيهتجمع(الخيمةأو)الفطاطهوالرادق

كر"إنهابيإضعياءفمعلىاللهويقوق.ذلكلنكلأومأتمأو

))ش،للكنكحيمةولمحطهاكرادقالموات

فيتتخدملمو،،ذكاهيالحبرتفيوالكلمة.(:0422

العربيةالكلصةمنقريةوهى،الموضعهذافيإلاالمفدسالكتاب

كاإقاقهتسهلالرادقلأنوذلك،هدمبمعنى،،ذذ)

هدمه.!سهل

:راأسر-سر

الر،"كلمةوتستخدم.المكتومأوا!فيالأمرهوالسر

ولكنه،غئاأومكوئاكانإلهيحقعلىللدلالةالجديدالحهدلي

صبعفأ،والأفباءالرسلفمعلىالقدسبالرليحللناسالآنأعلى



سرارأ-سر

القدسبالروحبالاضنارةيفه!و.وأن!عرفو.أنللحزمنينقاخا

!م.الاكن

القديم:العهدلي-أولأ

ليالمضمونبهذاالقديمالعهدفي5عر"كلصةاستخدت

لم.العاوممالكأممثالبخصوصنصرنبرخذحلمعندانيالنبوة

السواتفيالهروجدا:الملكنمرلنبرخذدانال!فول

الأيامفييكونمانصرنبوخذالملكعرفوفد،ا!صاركاضف

أنأى.(03،47-91،27و2:81دانيال)،الأخ!ة

المعن.الوقتفياللهكئنهقد،جمهولأخفئاصراكانما

لهاللهبعفابالمتحلقالآخرحلمهبخصوصالىءنفىوحدث

دامالعا!تحدثايينالأصرار.(4:9دانمال)كبر+لهعل

ما):مقدئاعبهدهبهاعرفوقد،الأبديةاللهخطةشجزءهى

دانال)،كونبمايعرفكالأسراروكاشفهذابمدمنيكون

29:2).

الجديد:الييا-لا!ا

)أ(معاها:

في(7حمأ؟لأ*!ه15صترورن"وهي-،سرهكلمةإن

اسلأمثقةوالكلمة.مكترئاأوكبوكاضئاتحنى-ايونانة

تعنىصي،(الحبنأو)الفميغلقا:أصاشاصيضلش

فيولكن.يدركهأنذاتهمنللانانيمكنلا،خضاأمزاا

الوتةفيبروحه!بهأناللهصتد،سراكانما،الجديدالحهد

د!لموهكذا،بالإعلانالكلمةترتبط،المفهوموبهذا.انمعين

اللهمناعلانانتظأرفيمضىفيصاصاكانفقد.بمدصاالسر

.(8:91روبة،:7ااكوانظر)مرماهادراكيمكنحتى

اصتخداماك!:)ب(

الآناجيلفي،أسرارآوصراكلمةتردلا:الأناجللي-1()

عنيسوعالربذكرهاالتيبالأمثالبالأرتباطمراتثلاثإلا

ولببر.(ا.8:لر،4:11مرقى،11ة13ت)الملكوت

ظقاصاوشظل،الملكوتأصراريعرفواأنالمؤمنينلغ!تاخا

المؤمنين.غكلأمام

كدمةبودىالرمولبتخدم:لولسالرصولرماثللط-2()

تذكزالتيالمراتالأربععداميصاأنهالواقعبل،كيزا،صر"

الاناجيلفيالمذكورةالثلاثوالمرات،الرؤكاصفرفيالكللمةفها

رصاثلقبرةوعشرين)حدىتذكرفإفها،القوليق؟

الئماقهذهفيالجديدالعهدفيتذكرولا)بولىالرنول

بولىالرصولرصائلفي،سر)وكلصة.(مرةوالصثر!ن

:جوابأربحة1*تتضمن

اللهبخطةيتعلقأنه"حث:مداهليأيديأزلىإنه-ا

ارأسر-سر

مضمونهوالذى،الطيبافي)هو،فالر5،للخلاص

المحفيترصالذىاللهصصو،(6:91أف)اللهاءن

مضمون!ووفيلك.(ا:2كوأأ!ئانظرا،2:2كو)

اللهشقاوايي(39:أف)فيهوسكتومالأزليةاللهمورات

صمعنعجوبةوكانت،(2:7اكر)أالدهورتجلفيها

اكو)أالدهزهذاعظماءمنأحديحلمهاولماالانان

ظهرولكنالأزليةالأزمنةفيمكرئا5صاكانتاذ،(2:8

بروحه،بااللهأعلنه")ذ،(26و2:ها6روية)،الآن

.(2.1:اكو)

المسيح،صراهوالرفهذا:إعلانهليثارضإنه-2

كو،ه-3:3،:9اأف)ففهالمحفي-اللهأعلنهالذى

مركزهالذىالسرصو،(4:4غل)،الزمانملءق1(:43

المحكوعالرليضخصفياعلنوالذى،الميحوعوره

أ!ضاانظر،5:18كر2)!لنفهصالحنا5قدبموتهالذى

فأ)بهللكرازةالرصولبولىذعىوالذي،(2:2كو1

أفس!،فيالكيسةالىالرصالةوفي.(ا:4اكو،9و3:8

الرجاء،"ببنالقوىالارتاطعنبرلسالرصرلتكلم

بل(12:اأف)المؤنبن،رجاء5هوفالمح،،السروا

باصار،الميحعملعلىوبخاء،(01:اأف)الكونولكل

فعلأالمؤمنخلصقدإذ،وحقيفى(:18اأف)مجهدرجاء

ولغللهودأصحوهكذا.(6ت2:4أف)الميحمعوأقيم

سضمون.(3:8أف)الميحفيجديدةوحياةجدكدرجاء

.(:27اكر)،المجدرجاءفيكمالمح)هوالر

أصرارأنالأناجيلفيرأينافقد!!مهليروحي)نه-3

نفىبرلىلالرصويذكر.للروحنإلاليتالملكوت

فيضركاءالأمأنوهو)،المحصاأنيذكرعندطالفكرة

،3:هأف)بالروحوالأنجياءللرسلالآنأعلنقد(المكلاث

فهميجب،الاتجاههذاوني.(31:2،41:2اكوأيضثاانظر

بالزواجبتعلقفيما،سرألكلمةبول!الرصؤلاستخدام

.(2:7نى2)،الاتمسروا،(بم5:2أف)المجى

بينبالربطادراكهيمكن"الأصار"لهذهالروحيوالمرمي

.(7-:173رؤأيفئاانظر)الروحيةوالبصيرةالإعلان

مما،حهنهفيأعلنالذىفالر:نتيجهليشبهلىإنه-4

الذىالمعنىهووهذا.الأبديةفيالكاملالإلهيالاتماميتظرزال

قدأنهفمع.(7ةا.رؤ)،اللهس"عبارةبهتفهمأد!يجب

صوتأيامفي"الايغلنأنهالا،الأنياءعبيدهبر!،أعلن/

أبضئاصوهكذا."يوق-أنأزمعمنى.الابعالملاك

كذولكن،كنانرتدلا:لكمأتولهسرهرذاا:الاختطاف

كو11،الأخ!الوقعندعينطرفةفيلحظةفي،تبرر

فثل.(17-ا:ه4ترا)أيضئاانظر،(51:51-55

لمأنهالا،بروعتهيذهلناأنهوركم،اعلانهرغم-الرهذا
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سئزة

الحبةفيمقترفة5قلوبخاتتعزىلكيلنااللهأعتولكن،!د3

كو)،والمس!حالآلياللهص"لمعرفةالفهميقينكىلكل

2:2).

لافمفهوم،يالنراثض!علقفما،صاكلمةاضخدامأما

.متأخرةعصورؤظهرولكنه،المقدسالكتابفيووجد

عئزة:

الصرىالجل!تىكانحيث،البطنوسطفينقرةالرة

ثفاءأالر-نقوىإنالحكبموتول.الولادةعنديتطعالذى

لجسدك،ضفاءأى،(3:8ام)،لحظامكوصقاء،لحرتك

عرسو!صف.الكلعنللنعب!الجزءفهيستخدممجازفهو

!وزهالامدورةكأسصتكا:بالقولعرومهعاصالثهد

و!فاحزقعالالنبيويتول.(7:2نق)اممزوجثراب

كله،الفديموال!ئحب،اورشلبمعياكانتالتياباثةللحالة

للتنظمفبماءتضلىلموصتكنفطعفلمولدتوومملادكأما"

تقطعالاهرللرليدأعالأسوأوكان.(ا:64حز00،1

.والهلاكللخطريعرضهكانمما،سرته

ئر:اسر-مرووة

فيقال،السرمنفهي،نفسهفيالإنانككمهماالسرررة

!لاةفيداودو!فول.القلبطيبأى،السريرةمبا

مز)نفسيأعماقفيأى،حكمةتعرفنيالريرةضي5:تويته

كمونهماهي(2:61روية)،الناسوصائر1(15:6

قلربهم.خفايافىأيالظاهرةغوأعررهمعن

:صارى-سرة

الرارىاتخاذعادةوكانت.المصلوكةالجاريةهىالسركة

انهر!يينيلادفي-القانونفكان.القديمالعهدأزمنةفيضايعة

اللولةد-لكوخوكان.إمامه!اشرانلكوج!يح-

زوجنهعلعلاوةالسرارىمنالحدكداتلهخذ!أان،الآضور!ة

فيالحقالر!ةلأيناءوكان.للزوجةيخضعنوكن،الحرة

نلدالتىالسر!ةبأنتقضيحمورافىشر!عةوكانت.المواث

لاولبهها،كأمةمعاميهايمكن،متحجرئاسلوكاوتلكأولاذا

فبلعثرالآ!عالقرنفي-حولهاوماكبدوكيةو!.تباع

محددةخرةخلالفيانماتببلاالتيالزوجةكانب-الجلاد

نألزوجهايحقكان،(الترتيبعلىصواتصبعأوثلاث)

مكملةتمتبرالريةكانت،أوغارتؤفي.بأخرى!زوج

تك))براهبملزوجهاهاجرجارينهاسارةقمتوقد.للعلايلة

زواجهاعندجاركةا!تيهمنلكللابانأعطى؟.(3و61:2

حفظتوقد.(92و9:243تك)ويلهةزلفةهما،ييعقولى
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سرير

تث،11-:127خر)حتر!نللرارىالمرصكةالر!ة

قض)الزوجةعنفزلةأقليعتبرنوكن،(2151-41:

،(ا:121أخ2،ا:3اامل،5:13صم83،2:ا

غالىوتد.(14وا21:.تك)تطلقهنالهلمنوكان

وكان،والرارىالزوجاتتحددفي-سلمانثل-الملوك

صم2)العرشلاغتصابععادلأالملكصريةمعالاضطجاع

وجردوكان.(42-212؟امل،22و12:ا3:7،6

حثوقد.الحهردكلدالعانلةمحطدالتوتريكلالعرارى

-2:41ملاخى)يواحدةالزواجعل-!دفيما-الأنبهاء

الزوجةالا!حرفلامجتعفيامرأةهىالفاضلةوالمراة.(16

.(31أم)الواحلة

بزوجةبالزواجيرعالربأعرفقد،الجد!دالعهدؤأما

بذلكأمر!.()!..12-:3ا5:32،9ت)واحمة

ايونانيونكانلا.(12و3:2ارأالجدكدالعهدكاب

تخنونايونانيونفكان.الرارىيتخنونوالرومانيون

أولكمنالمولو!ونالأبناءوكان،للاضتاعالرارى

الزوج!تأما.(:8ا2عب)،نغولأا!عنبرون،السرارى

بتخنونالرومابونوكان.النرعببنالأبناءثلدنفكنالحرائر

الزواخهذامن-للأبناءوكان،زواجمراميمبدونصرارىلهم

الحقوقكافةلهتكنفلم،(السر!ةألأمهالقانرفيالمركز-

الرحيدةالقاعدةهوبراحدةالزواجفكانالميحيونأما.المدنية

وأزواجهاعلىمجبر،صيةولهالجزوجغصالرجلوكان.المتبة

سودتح!ه.ئرفض

مرير:

للدلألة-المقدسالكابفي-،سرور"كلمةت!تخدم

،الثرقفي-الفقراءوكان.ع!ئضطجعأوخلسماعل

منجزكايقرضون،الأرضعلىصنامون-القديمةالعصورفي

ن)ا:الثر!ةفيجاءولذلك.آخربجزءويلتحفون،ئيابهم

وحد.لأنه،لهتردهالسىكروبفإلىصاحبكثوليار!ت

22:26خر)،؟!امماذافي.لجلدهثويههو.كطاؤه

ثردهفيفاملكىالشغروبعدالرهنأليهرد1،(27و

.(42:31تث)،الهكالربلدىبرلكصكون،وداركك

اليل،فيغنصهعلساهزاأو،الصحراءفيمرتحلأيكونفعندما

قطتأوالثيابمنصرةكوصدوقد،وغطاعهفراشهالرداءكون

حارانالىطريتفيوهويضوبفعلكاالحجرأوالحث!بمن

.(2811:نك)

منالمضفورة،الحصو"استعملت،الأحوالوتجطور

توضعالحص!وكانت.كفراشابباتاتأليافأوالثجرأغمان

حئهةعليهاتوضعكانتالأحيانبعضوفي،باضرةالأرضعلى

ر!تذلكوبمد،الحيواناتضعرأواينأوالخرأوراقش



سرير

-؟!ت

اطصمر

هن!وكانت.الضفةأرضعنقللأترتفعصطبةعلىالحثهة

وخهازا،لبومليلأت!تخم-الفراشيحلوهاالتى-المصاطب

.الضيوفواصتقالللجلرس

ت!وعةوأطرحواملعلىالأصرةرفعبدا،الحضارةو!تقدم

الكلماتتحددفيواضخاذلكو!در.والأحجامالأئكال

منتصنعوالأطرالحواملهذ.وكانت.ذلكعلالدالةالحبرية

،الموادمنذلككصأو(311:تثانظر)الحديدأوالحثب

فاومن.فوقهاوالأكدةالخياتلوضعحبالأطرهاكنتمد

،(33و:94؟تكانظر)،الفراشعلىسمداالتعبرجاء

.(132:3مز)،فراضيصركلعلىأ!عدلاوه

.....-.ض-.-غ!برخ!ت!.:ءبم

الأوضعلى.حشمة

حث،المح!وعالربأثالفيواضخاهذاو!لو

نحتأوالمكمالتحتليوضعيسراجكلقهلا:كسأل

توسراتجانرتدأحدلعسوه،(4:21مر1،؟2الر

.(8:16لوا،ص!تحتفعهأويإناء

.مكان.منوابتلالحملصهلةالأسرةأوالنركأهذهوكانت

بي.23:،22:27أم،2ا:ه9اسمانر)مكانالى

كان،حل!تمريض،الرجلصكلأنوالأرجح.(4ا

له-خففخثبيطارمن!تكونكانأنهأى،النوعهذامن

5:8رو)حملهكسهلفكان،حبالأطرهينوتمتد،حواكل

المفلوجالرجلحالةزكاكنقالةاستخدامهككنكان!.(9و

سرير

9:18-25(.الو

:02مل2انظر)الحاطببرارعادةترضعالأعرةوكانت

ئتخعكانت،طايقمناجمرمن!كونابيتكانو)ذا.(2

يعنىفيوكان.(:4امل2انظر)لبومالأعلىالطابقغرف

مل4:7،2صم2)لبومغادعأوخا!ةكرفاليوت

أعلبن!ةكانتتى،علةاأحهائاتصمىوكانت،(:112

المرأةدلتوقد.(أ:791أمل،3.2:تفى)المنزل

،صفكلة(المدفةصور)الحائطعلعلة"النبيلأليثعالويخة

رجل!ها2لتروفارةوكرضاوخوائاصردرا5فهاووضمت

الذىالأثاثويدل.(\.و4:9مل2)،لهمزكارتهعندالله

.ثراءذاتكانتأضهاعلىالعيةتلكفيالونجةوضعته

ووسادةحشمةعليهسررو

المر!ضول،والنراشالأسرةصنعفي!سرفونالأئر!اءوكان

مصر،منمحانبموضىصركلىفرضتبالد!اجا:الركلة

وكانوا.(71و7:61أم)،وقىفةوعودبمرفراضيعطرت

لظراكالعاجيطصمهاوأطرهاالأصةقر!تزيينفييدعون

شثحةوكانت.(\:؟عا)الملكعز!اأكامذ(64:عامرس

ا!محةهنهمثلك!ردأضورملكسنحاريبلأن،حزقياأيامفي

كانت،أست!أ!امدأنهوفزأ:حز!اصأخذهااييالجزدةق

بهتمنجمزععلوشةذبمنأصرة"أحثوكلوشللملك

انيوسنوسويتول.(:6اأس)،أصودورخامومرمر

الكهنة!رئىأطزاريلىارصل،مصرملكالثاقبطليموس

بضهطصانعملوتد.ضةمنأرجللهااصةعرةأورضلبم

وروافدضةاعمدتهعمل.لبنانخثبمن(سفىاأو)ختا

.(1.و3:9نق)،أرجوائاوشلهذهئا

مصوكا(11وا3:تث)باضانملكعوجصركلوكان

كنلأنهمح!ونكلىبحيثالضخامةمنوكان،حدكدمن

له.ناكوئاالواقع

لوا،بياجدفراشعلائنانكونا:سوعالربونول

منك!كئيأصةهناككانتأنهعلىكدلمما،(:34ا7

ئلايةدترتأنهشهطلبجاعهلمنالصدىيقول!.واحد
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مرسخيم

أيفئاانظر-:7االوا،الفراشفيمعيأولادي5:أركفة

.(18و؟7:6ام،:16؟نق

فيللتأملكمكانجمازئاالمقدسالكابفيالرروويستخدم

عمليسنلزمعنماالريرعغامرةويجب.(63:6مز)الله

نقالةأومممحفةيتخدمكان!.(132:3مز)ذلكالرب

لإعلانعوضفاالسركلوكان.4(2:صرنى،ا:ه91اصم)

،(2:28)دانيالبابلملكنصرلنبرخذاللهمقاصد

وهم-الأضرار!لرلوقد.(4و3:3اصم)ولسوئل

هو)مراحمهدلتسواأنمنبدلأاللهضد-أصتهمعل

الأبرارضدبالإئم،مضاجحهمعلالأثرارقفكركا.(7:41

الأشرارمعالمضجعووضع.(أ:2يخا،4ة36مز)

والاضطجاع.(8و:577إش)الربعنالانعادعنكاية

والفرش.(322:هحز)سصهنممثارمحهممناهالقلبن

الذىوالزاش.(41و713:1أروب)الموت!عنيالهاوةفي

عنكنايةالالتحافعن!نقالذىوالنطاءا!م!عنتصر

!عضدالربولكن.(2.ة28إش)الحرجةوالمواتفالمآزق

فيكلهمضجعهعهدت.الضحففراكأعلىوهو5المدكأ

.(41:3مز)أمرضه

سرسخيم:

فيجلراالذ!،يايلملكنضرنجوخذرجالأحداصم

للملكعرةالحاد!ةالنةفيخحهابحذلأورضليمالأومطالباب

هذازالوما5(93:3اريا)ق.م.587فيأى،عحمقيا

ر!سأنهائاكالعددفيذكرضد،خلافموضعالاصم

نأذكرالأ!حاحنفسمنعثرالثاكالحمدوفي،الحصيان

لفظانالبحضممهروىمما،،نبوثزبان5هوالحصهانرئش

!بهب،سرعخيم"قبلالمذكور،حمجر،باصمالملحق،نجوا

غر!ا،نبوسرسخبم5ليصوولو!لحقصرسخبماسميسبقأن

بمعنىلقغا،صسخيم"كونقدأو.،نبوشزبان8لاسم

.،رثيى"

سروغ:

لأورضليم:الربو!ول.الضيفةقضبانههيالكرمصروغ

حقزرع(نوعأجودمن)سورقكرمةكرصتكقدوأنا"

)ارنيا".؟اغر!ةجفنةصروغلميئحولتفكعف.كلها

وجاجممتء.غرصسااتيالجذالكرمةتبحلمأناأى(2:12

فاسدةكرمةالىتحرلتفيهفا:الجاةمحابلالبارةهذ.

لأ(.7-5:ا)شص،08:13صأيضئاانظر)،أكر!ة

سرافمم:

النبى)ضعياءرؤيافيالاالمفدسالكمابفيالكلبةهذ.تردلا
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قشسا-قسر

وهذه.اللهعرشبكراسةوالكروييمالرانيمو!توم.(6اش)

ولكن،در!ةهطةفيكانتاضحاءرآها!لتىال!اودةالكائنات

الخشهةعنتبيزاوجههيفطييائنين،أجنحةشةفهالكلكان

و*شين،اللهعضرفيأنضاكارجلبهينطيوياثنين،الله!ةمن

المتتدرفى5:اللهملاثكةعنيلحث،اللهأوامرلتنفبذيط!

.(301:02مز)،كلاعهصوتعاععندامر.الفاعلينقوة

و!دو.العركأفوقواتفينالرايخمرأى)نه)شحياءوترل

كانحيث،المبادةفيال!ماويةالكثنات!رثونكانواأكم

،فحوس،قدوس،قدوسا:ئلاللأالآخركنادىنهمالواحد

.(6:3اش)،الأرضكلملءمجلهالجنودرب

أصاصاتاقزتحتىالقوةمنكانالنحهذاأنو!دو

بخجاتوضعراببيفارتب.دخائاابتوامتلأايكلعتب

أخذهاقدبرةوييدهالرافيممنواحدفطار5،للأكلهواعنرف

تدهذ.5:لهوتالاببىفمباوص،المذيحعلمنبملقط

-6:4اش)،خطكعنوكفرفاتزعكضفتهكمت

7).

علهمملائك!ةكاساتالصرافيمأناضياءذكرهمماويدو

وتسبيحهاللهوعادة،الرشحراصةفيمنةم!ئوليات

؟.اللهعرشمناجاقر!امركزايئنلونوكانوا.وخدمته

النبى.لشفتيالتطهكلبخدمةقامفمواحذاأن

حيث،،صافبم"كلمةاضتقاقالقينوجهعلىئملمولا

عد)،ا!رتةالحات"لوصفتتخمم،صرافاكلمةأن

منمضتقةالكلمةتكونفقد8:ها(.تث21:6،

بلللإضا!ةلا،يحترقأوكتعل)بمحنىالعبر!ة،صاف"

كلمنالمحلةلتطصالبرتفيا!رقةالحياتكانث!،لبطى

حلف،تلافيحجرىلوحعنالأثروونكضفوقد.نجاسة

وجمنصررأسلهخرافيلكلالنصورةعب(جوزانفي)

وسطه،تحترأربعة،محفيهعلىاثنان،أجنحةضةوله،أسد

تمئالعنمصرنيكسفواكا.م.ق008مخوالىتاريخهو!جع

13ا!روكيفيةاللغةفيعليهوعللقجناحانلهخرافيلحعوان

.،سييرف"

:ساوق-سرق

وجمكن،والحيلةاعباتأوخقاءفيالفصرمالأخذميالسرقة

.(17و1ا:هأروبانظر)سابةاوفردلذلكقويمأن

،4:2هومئلأانظر)العملهذاالأنجياءضجبماومحزا

فيالسرقةعصاباتوجوداشروقد.(2:8صيخا،6:9

فكانرا،الإدارةرجالبينالفادضاعحيثالربرمافيالعهد

هذهبعضوكان.العصاباتهذهعلىلتترالرضاوىخنونممأ

تدفحهاالآخروالبحض،المالفيالطمعمجردورضاالعصاثات



هياكلسارق

،03ا:.لرانظر)الاستقلالدالرغبةمئلصياصةعوامل

.(37،21:38و5:36أع،23:91

أحكامالخروجصفرمنوالحر!نالثافيالأصحاحفيونجد

اللازمةوالعقوبات،السرفةمناميفةللأنواعبالنسبةالريعة

كلبحبقيشهوتختلف،محتئاايحر!ضوكان.حالةكلفي

صقهعماللتعوكضبملكوماالارقياعأنبمكنوكان.حالة

الغتلالعقوبةفكانت،إنسانسرقةحالةفيأما.(:223خر)

خمىاليهوبضافالمروقرديجبوكان.(24:7تث)

تغيرأىالتخومفقلبائامنضكنوكاكان!.(ه6:لااقيمته

.(27:17تث)الأرضلرتةالحدود

اطلاقمنبدلأاطلاقهالثعبطلبالذيباراباسوكان

لوا"وقتلخنةلأجلالسجنفيعلرحقداالميحبوعالرب

وكو!ف.(18:4ور)أضا،لصئا"كان!(23:91

بأنهمايار.وعنيمينهعنيحوعالربمعصلبااللذانالمذنجان

أنبدولا.(:5127مرض،27:38ت)،لصيناكانا

وقد.بالموتعيماخكمحتىكبرىجربمةكانتجريمما

لوا،فعلنامااصتحقاقننالهـلأننا:قائلأأحدهمااعرف

3-2:41).

هاكل:سارق

الصاخبالجمعلهقدمعندما،أفىمد!نةكاتبيقول

الرجلينبهذكأأتيتملأنكما:أالمكدونيينوأرضرخ!غايىا

:9192أع)،آلهتكمعلىمجدنينولاياكلصارقيياوما

بالكنوزبمنلىء(أرطاميى)د!انا!كلكانفقد.(37و

أيفئاانظر)والآخرالحينبينللسرقةتترضكانتاييالشينة

.(2:22روية

أخوهأقامهالذىليشماكىورصفالثافيالمكابيينضروفي

لأنه،الأقداسصالب"أنه،الأعظمالكهوتعلىمنلاوس

مالمنكيرا-منلاوسمنباغرإء-طبقد)كاد

مك2)بقيهالأمرواتىعبالجمهورأهاجمما،،الأتداس

493:-42).

:سرملىي

لاالذىوالرمدى،ينقطعلاالذىالطركل3الدالرمد

ولالهبدايةلاالذىاللهأوصافأحدوهو.آخرولالهأول

،السرمديالالهالربباسمهناك(إبراهيم)ودعا".نها!ة

الله()أمورهلأنا:بولىالرسرلوقول.(:1233تك)

قدرتهبالممنوعاتمدركةالحالمخلقمنذئرىابظورةغو

.(02:ارولماعنربلاانهمحتىولاهوتهال!رمدية

اويلسر

سرو:

الأشجارمنوهو.الصنوبريةالفصيلةشضجرالرو

فكان،كثرةفوأئدولحبه.(063:1)كأ)لبنانفىالرثة

كا.(6:هصم2)الموجمهالآلاتصنعفي!تخدم

اسلأالأرزخبمعايكلبناءفيالملكسليماناضخدمه

بأخابالبيتأرضفرش)وقد،(اأ9:،1و.58:

؟.(ه:3أخ2)سقوفهوكذلك.(6:51ملا)،صو

الأطةدلوفي.(27:هحز)الفننجاءفي!تخدمكان

.(2:3ناحوم)الرماحصنعوفي،(؟17انق)الفاخرة

مترا،وعركأخةإلىعشرةمنالجرةارتفاعو!لغ

لنىاللقلقكانولارتفاعها.الصنرةإلىضاربأخضرولونها

حز)تمدةعركضةالرووأغصان.(401:71مز)فيهاعه

.(:418هو)الخضرةودائحة(31:8

مل2)والقرةالعظمةعلللدلالةمجازيا،الرر"و!تخدم

علىدليلالاديةفيونموه.(31:8حز،:418)ش،:9123

.(55:13)ش)رضاهوعلى،(41:91إض)اللهئدرة

عنالحكمةتقول،صاخلن!وعحكمةضروني

جالفيوكالرو،لبانفيكالأرزارتفعت5:نفها

الكاهنأويابنحمعانيشبكا.(27:1،سراخ)،حرصون

صراخ)،الحبإلىالمرتفعالروأواثممربالزيترناالمظيم

0:511).

:سروج

رعوأنجاءأولوهر،،ثباتاأو،غصن"مفاهدافياسم

،11:02تك)لإبراهيمالأجملىوالجد،نرحبنطمنلمن

تمىومدينةمنطقةهناكوكانت.(3:35لو،:26اأخأ

اصمعلىحميتأخهاغن،حارانمنالفربالى،صروجر"

.جصو

يل:اوسر

أجائاتمتدوكانت،يماوماوالركبتينالسرةيغطيصباس

علىوكان.حدةعلىوصاقفخذكلنغطيأنعلى-،الكبينإلى

كلم)أن-العظبمالكفارةرومفي-الكهنةرش!عرود

ويتنط!!،تهعلمحانيلشرابىوتكونمفدصئاكتانتميص

لاا،متدسةثياب)نها.كتانبعمامهوكعمممحعانبمنطعة

خدمتهكتصمأنوبمد.الأقداس-قدشالىبهأليدخل(4:ا6

ويحمفهاالاجماعيخمةداخليخلعهاأنعليهكان،اليومذلكفي

(إ:623لااناك
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سركاني

لنركانشصراولالمحواان"الكهنةعلكان!

هرونعلخكون.تكرنالننذ!الالحنوفىمن"الورة

المذيحالىاخرابهمعندأوالاجماعخمةللدخولهمعندوكنى

-2804:خر)،ويموتوا)نمابحملراللا.الندسلىللخدمة

.(:4418حز،601:لا،43،93:28

أوثقرا،ممأبكملكنجوخذنصركلاط-!القوةجبالرةأنكا

وأرديهمواقمصمصاوطهم!5وعبدننروصخضدرخ

تكنلم،لكنهايتدةانرأترنوصطي-وألقواأوباصم

،تحترقلمسنؤو!موشعرة،أجامهمعلىقوةلبار

دايخال)،عيمتأتلمالناروراثحة!لتنرلموسراوعلهم

..(27-2ا3:

ني:سركا

كانالذئ"نسان"علالجدورالحهدفياللقبهذاياللق

رجلأكان؟نهيأوورصفلا،(حالاسوريا)أرامملكلجهقتالذا

إصائيلعلكإلىأرامملكأرصلهوند.أبرصكانلكنهعظئا

ملكأنأطسعلثيابه)صرائلملكفمزق.برصهشيثنبه

8رربأنوأمرهاضدعا.أيثعالنبيولكن،له!تعرضأرام

وبحد.سوطهرالطلحمهفوجعمراتجعالأردن!ويغتسل

صيكلخملحمهورجعظهرألغأمر.!واغتلذبتردد

.(41-5:1مل2)صفكل

كلصودلرصا:بالقولالحادثةهذهالى!سوعالربوكئكل

نحمانالامهم!طهرلموالنبيأيثعزمان!)سرائلفيكافوا

.(4:27لوا1ال!رياق

:ارىسو-مارالة

عنعارةنت5،ا"لار!ة)أنالود!ة،اثنا"محةيظن

العهدقكاجاءمابفحصولكن،العبادةلهاتقدم،شجرةا

ميةلآكرمزانمبالخثبمنعموذاكانتأضهانجد،القديم

وئصغ،(أء:41ملا)ئعملكانتوأفها6(6:62قض)

بلا!.وئبى(61:12تت)ستضو،(71:8)ش)

،،(1وه236:مل2،:213تثأوتحرق،(:4123

،،وء.بم28و62:هنض،لا:هتث،34:13خر)وتثطع

،ئقلع،(ا31:،4/-ا:3أخ3،2؟:14،ا:84مل2

،لها!كانث!تقام.(34:4أفي2)وئك!ئر،(5:14يخا)

تمماثيلاو،أ71:3خأ2)تتفعامرو،(71:2يار))بحامد

،1:13(،امل)فيالساريةنمثالولايذكر.(34:4أخ2)

4صال!و!شجناناءكانتكا.(ا:516أخ21:7،2مل2

.(:237مل2)للارية

محاص!ة،كومصادرمن،السارية)عنالكرالآنونعرف
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سريون

،أوغارتأهلعند،!كل"وزوجةالبحرربةهيفكانت

الذى،ابعل"نهم،الآلهةمنالمد*أنجبتقدبأفهاوتوصف

.(03-3:7،6:26ضى)المقدسالكابفيمعهايذكر

أض!قيه-عدىاهوشخمىباسمالممارنةتلألراحونحتفظ

ينمن!د!انناأنكا(،،ا!رول"أى،أش!اعدأى)

في"عت!اث"الريةتذكر!.ه6لو%ضر"الربةكدكر،النرين

.بالصبلادجو&

الأواهللالآباءناريخفي(الارية)،لأضبرة5زكررودهـ!

د!،تذكرولكنما،اكحذالمملكةزمنفيولاالتكوفىضرفي

عملفقد،والجنويهةالصايةالمملكتينتاريخفي،الانضام

مل2)اللهتفيتمئالهاووفع"ساريئ5يهوذاملثفى

الهيكلمن،الارية"خراجبإالملكيوضهاوأمر.(7و12:3

!واأن)صائلبنيالربأمروفد.(32:4مل2)وحر!ا

ث)كلرفوهاوأن(،3:13خر)"الكنطنينسوارى

للارقىتمالأيكونضجرةأىغرسعنغاهم؟.(:123

.(61:12تث)الربمذدح!برار

مثلمرتفعاتلأنفهم)سرأئلبنوفيعدماولكن

،:4123امل)والسوارىالأنصابأفئابنوا،الكنعانيين

،ا:72)ريا،27:9،ا:78)ش،16واا:.7كل2

ابنى!يلاأ!امفيالوارىأنبياءعلدوكان.(41و5:31ميخا

الكرملجلأحداث!البحلأنياءمعاضركرا،مكةأربع

.(:1891املأ

ابحل،وه،الار!ة"تأحهائااتتدسالكا!ومجمع

ونيجمع!،(23:4مل2،اس9ا:8امل،3:7قض)

قرل!الإثارةأنويموإ.(2:113قمى)وابحلعثتأروث

مو)،تخبرهوعصا.،خة!ألضيي5:هوضعفيالرب

.،الار!ة"الى)ضارةهي،(4:12

3:نمركو

كانالذىالاصموهو.،درع5أو،صدرةامحناهاكلمة

المرنمويجح(.39:تث)حرمونجبلعلالصعمونيون!طلقه

كالعجل،يفرباننججحل5:الفولفيسررونوجللبانببن

92:6مز)،الوخيكالثوردقفز(سريرن)نحرصوجبل

محاباتفيالحبارةهذهكةماونجد(.،الحاةمحابا-

من)6أرزهوأفىوصرون،وأضجارهلبان5:أوغارت

وصكلنلبنانيينالجحمنو!مو.(وعاتبعلضيت

لبانجالسللةكلكليطقكان،صرورن311أن

الرفية.



)سس!

سسماي:
ايناسموهو،،ممتاز(الرب)كا.5مفا.عبرىاصم

ككرحمثل2ينيش-،يهوذا"سطمنضئوموألى،ا"لعاسة

لبد.أعطاهاالتىضثانابنةنلمن،فارعىبنحصرون

.(04-234:أخأ)ورحعالمصرى

اتس:ستر

الرابعأنطوكسالملكعهدفيأورشليمفيللفلمةحاكئاكان

علنلاوسالكهنةرنيىمنيحملأنوحارل.(ابنانى)

ولكن،للكهنةرئعشايمينهالملكبهاوعدقدكانايىالأمرال

كيمافاضدعا!ا،الأموالهذهمنضاروفيأنرفضنلاوس

4:27مك2)6سعزعنذلكبمدضيء!لمولا،الملك

!)سن

مسطار:

أولثاربهاالصارعةالحمرةهي،اليطارأوالئطار

دصمكل5:فرونالربوينول،الحدثةأوالمرةأوالحامضة

!عطوخاالتيأبكارعن؟والحن!ظةالمطار3دوكل،الزت

أخ2،ا9:؟تضانظر-18:2/1عد)،أعطالكللرب

،22و2:8هو،.2:7،إش،3:01أم،13:5،32:82

.(.9:17زك؟اا:احجي،2:9"\،ا:.اوو"9:2

سطنة:

ابياثامةالبثراسم،هو،،خمامامناهاعبر!ةكلمة

تك)ءجزاررعاةعلهافخاصمهم،اصحقرعاةحفرهاأعاد

وادىفيتقعولكنما،البوهذهصقعتمائا!لمولا.(62:92

اشطتة"هىأفهاالبمضوروى.ورحوثوتصعلئربينجرار

،-الاحمبنمذ!دونجد،الرحبةوادىمنيالقرلي،رحبة

*.،رحوبوتوه؟!ةاالقديمنالاعينصدى

:.طينساأ-نةاسطوا

إلمجلدكلنلإموضيعهال؟ا.إمكاطبرمادةالىالرجوعالرجا

ساع-سعا!

.6الكل!ةالمعارفدائرة"منالأول

)سع!

ساجملى:

صاجد.والجمع،اعلىمنوالكفالمرفقبينماهوالاعد

والفكينالاعد5:الذكيحةمنالكاهننصبوكان

ارالأئرصاعداأنالمرلموكذكر.(81:3تث)،شوالكر

وتقول.القوةالىرومزفالساعد،(37:17مز)أتنكسر

صاعدك.علكخاتم،نلبكعلىكخاتماجعلنى:الدعروس

.(8:6نثى)،كالهاوكةقاصةال!ة.كالموتقوتالمحبةلأن

والأصنر:الاكبرالسعلى

الربنركواالذدنأنغأعا5:الربفول)ضحياءنبوةفينفرأ

للسعدوملأوا،مائدةا!رللعدورنبوا،قدمحيجبلون!وا

الحبريةزوالبرتان.(اا:56اكأ)،ممزوجة!زاالأ!نر

.(الأ!فرالعد)،مافيوه،(اكبرالسعد)أجاد)ما

الانجليز!ة:التراجممنوغ!هأالحياةكاب)فيتربتاوتد

الىالرجوعالرجا،وللاضزادة."التدرالهوا*،،الحظبإلها

داثرة"منالئادالمجلدمنموضعهافيا(اله)هجاد)مادة

.،الكايةالمحارف

سعوريم:

فض5منا.)نالبضو!رل،،ثعكل"محناهعبرىاسم

فيللخممةالكهنةمنالرابعةالفرتةرئ!ساصموهو،.كآبةأو

ألمازارينيمنوصافوقالملكداودبالقرعةقسمهم!،الهيكل

.(24:8أخا)الالاربنيمنوأخمالك

:سعاة--صاع

.،يمدراأو.،يجرى"بمحنى،زوس"ا،لحبركةقيوالكلدة

الحرسكبهلون،،العداءن-"أر،العاة؟هؤلاءوكاذ

،13و11:4مل2،:4127ملا،221.:7صماأ)،الملكي

أكامفيلهمرليئا،يهوياداعبن-هوبنا،وكان+أعة:ا2أض!2

،8:18ص!2)0الملكسيمانأيامليوكذلك،الملكداود

نمي،ينيهزشافاطبن!!اهواصتخدبهموقد.(44اةملا

اضخدمهم!.(2ا!؟ه.مل2ص)البعكعد؟علىالقضافيق

،جوذاعلىملكاأخزيابنورآشاقامةفينتهلمحاوالكاهنجهؤياداع

.(-،491ءاول-امل2)عئلياجملىالقضاءرفي
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سير-ساعير

للوعولطوطةمسافاتقطعيتطعونالسعاةوكان

ليحدث!،الإدأقصى!الىوفتأسرعدالملكيةبالرصاثل

أخ2)بالفصحمجفلأنأرادعنالمايوذاطكحز!اعهد

.(او.03:6

لترصحلوايغالالحيلروكبونصاةفارسملوكلدىوكان

أس)الاصةالفارسيةالإمبراطوركةأطرافالىالرساثل

.(14وا8:.،3:13

،ايخرترىلاوتفر.عداءمنأصعأكاميا:أوربلويتو

-.الأياممرورعرعةعنكنا!ة،(92:هأى)

سير-ساعير:

اسم:2وهر،الركث!5سنا.عبرياصم

النىالجبيةاباطقعل!هأطلقالذىالحررىالأمص11(

.(03-3602:تك)ونسلههرسبهها

غمامتدشدا.؟51:01)يشوعضرفيذكرموقع)2(

الىوعبر،صصجب!؟الغرئا!لة"منيهرذاسبطنصب

أنهوالأرجح.،كالونهي.سنلئ!عاليحاريمجبلجانب

منجزءاكانولحله.الغالاتتغطهالأرفىمنمرنفغاكان

عبر،صارصمنالثرقيالثعالالىتمدالىالمرتفحاتطلة

زالتوما.،الجيباهضبةالىابئروه،العنبقرية"

الموقع.ذلكفيقديمةكابةبقاكاتوجد

الىوتقع،أدومجبالسللةوهي،،يعكلجل315(

وادىجنو!منوثمتد.توازولوتكادعرلهوادىعنالرق

الرثي!عةمعالمهايينومن.العقبةمنالقربإلىضلأنالىأرنون

السلسلةلهذهالوعرةالجحدراتوتحدد.هوروجبل.البتراءا

أدومحمودالىالرتيةنحدراحهانمتديا،لأثرمالفرمةالتخوم

فوققدم6ر...الىتدم006يينارتفاصاويتراوح.الرضة

كانتلآنهاللحبرا!نجداهامةالمنطقةهذهوكانت.البحر!ح

جابرعصونالىالمؤد!ةالطرقدتحكم

الحورشاصطانوقتالترجعأخها!دوالتىلىالتقاليدوتتول

صص"مناعهااثتذتيإصها،(ق.م.0017ا3حوا)لها

تك)المنطقةتلكفيالحكامعنع!للةأصالذى،الحوركي

وفملالمندةهذهعلعسواستولىوثد(362-03:.

نيو.(2:21تث)بالكنعانن)سرائلكنرفعدهما،بالحورصن

سع!جبل.الى!عرننجىشباعةذهبتالملكحزقياأيام

4:22اخا)فناكوسكنواعمال!قمنالباثينوضربوا

أرضره،صكلجبلوه،صر"أصبحوهكذا.(43و

،ا.0:2أخ3603،2:تك)،لآدوم"مرادفة،سع!ر

.(1ا25:
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الجبيةالمنطقةأيضئاتثعلكانت،سع!"أنكلىشوهناك

تثفيجامابينكالجمع11(ةالآتيةللأبابعربةوادىغر!

رادىكر!تقعكانتالمنطقةأنيتضح،ا:44تث،:2ا

انهااشا!مو5:4قض،332:تثونبالجمع)2(.عرلة

أنطأيثا!و!)3(.عريةوادىمنالضبيلتغعكانت

منالجنوليالىمرقثايتطلب،:7ا11:17،2ثوعقجاء

عرية.وادىمنالضبالأى،فلصطين

الطوامعلنئملكانت5ص!"أنابعضروىهذ.كلمن

وبخاصة،آخرونروى!نا.عربةوادىجانبىعلابطتة

علىأصلأتطلقكانتالكلحةأن،(طعوولس!)،جلوك"

الأ!ويرنانثرعدماولكن،مميبةوادىضرقيالراضةابطتة

ليثمل،صعوااسماتد،ابابلاليزمن!ديخماغرئا

أ!ا-الجديدةالجطتة

المنطقةالى،صع!"اسماقدادفكرةالآخرالبعف!وكرفض

تحديلمايمكنلاالعباراتبعضأنأصاسعلبةصوادىكر!

وبحض.(ا:27،ا:17اض،ا:2تث)بلقةجنرامثا

ضق،33:2تث)ش!ر!ةعباراتالابيماالأخرىالبارات

،:44اتثفيواحدةعبارةصىتبفىلاوبذلك.(5:4

وحدها.الحبارةهذهضوءفيالموضوعفيالبتيمكنولا

سعرة:

معطاةأرض5أو،الثعر)محوامفاهعبرى،س!

كلأنبعد)هودايهنجاالذىالمكاناصمرهو،،بالغابات

الجبيةابطتةفيوكانت.(3:26تض)موآبملكعجلون

يمكنلمولكن.(3:27ضق)أريحامنالضبإلىأفرايممن

اللغاتفيالكلمةاضتاقالىوثالرجوع.تمائاموتعهاتحد!د

معهى2مما،،كابة"تقيكلمةمنمثتقةأغانجد،الامية

يقانظر)أفرايمجبلفيمحينةكابةالىتثوكانتأنهاالبعض

فياييالغابة"إلىنجا)هودأنالممنىويكرن.(18وا:ها7

.،أفرايمجبل

)سف!

سفار.

الأصحاحفيونقرأ.6عدأو)حصاءهسناهاحما!ةكلمة

سكمكان،عابربنيقطانبنيأنايكو!ضرمنالعاضر

)تك،المثرقجبلصفارنحوتجيهحماميثااعن

لأرضنالرتيايخم!كلضارجيلفكان.(ا:.3.



سفح

ومدنناطقواحماءيفطانأيناء.أعاءينالكبكلولثبه.يقطان

نأالمزكدمن!دو،الرل!ةالجزكلةضهمنالجنوبىالجزء

بهذامد!نتينهناكرلكن.العر!ةفي،ظفار"هي5سفارأ

منالجنوبالىتفع)حدما،العر!ةالجزكلةثبهفيالاسم

ملوكأحدشام!هوبخاهاالذي)نتديمتقيدوكقولاصنعاء

تتعالثانبة،ظفاروه.لجودلأزمئاعاسةلهمظلتوفد،جأ

منالثرقالىهاالضحرمنطقةفيالثرقيالاحلعلى

تكفيإلهاالمارهيالثانية،ظفار"أنوالأرجح،حضرموت

01:03.

مفح:

صفيالانعلالرديودنول.وأرسله!بهالممضح

الرب!لىأخطأوالأ-كالحمىفيمضونالناسوأضالمق5:النبي

.(ا:17صف)،كا!لةولحمهمكالتراليدمهم!سفح

خئؤكطفخاصاحبهيقىلمنو!ل):النبيحبقوقو!قول

!مياى(2:51حب)،عرراكميلللنظرأشئاومكزا

عورنه.خنكئفوعطلففده،الأئرضدتممزوجةمزاله

الفسجة-سفوح

تث)ثرقمنالممتابحرعلتطلاييالفوحهي

سفوحوهي،(ا:.32"ا:23كق،!ا:3:17،94

اباورةالوثمانمخرالانحلارثديمة

ميؤ:

طدةللادبرعالرجا-الدرجأوالكا-هوالنر

.،ال!!ةاولرفدالرة"شانكاملدفى،لرج"

:آدمصفر

منالأولاملدد،مآ"عنالكلامللىالرجوعالرحا

.هال!مةالمحارفدكرة"

الرامم:مفر

في،ابراهبمعهدوا،"ايراهبمرؤ!االلالرجو!االرحا

.هالكا!ةالمحارفداثرة"منالأولاملدل)يراميمعنالكلام

:أخعوخسفر

الآولصا!لدد،أخنوخ"عنالكلامالىالرجوعالرجا

.،ال!مةالمحارف6يرةد"

الحمسةالأسفار

:اطياةسفر

محتويالذىالجلهو-الجدروالحهدفي-الحعاةصفر

وقد.المحهحفيأبد!ةحهاةلهمصارتالذ!افلصينأحماءعل

بهظمحزا،الحروفحهاةضروا،الجاةمفر5ذكرورد

71:8،02:12،:318،ه3:رؤ،:43د)المحنى

الرؤ!افي،الحياةضراعبارةأما.(1،21:27وه

انظر)،الحاةضجرة"هيلهاالدتجبقةفالترجة(22:91)

وربماق،02:ا.لوفيالمفهومنفىوءجد.(الحياةمحاب

.12:23عب

مز)القدبمالعهدفيالأحيأء،سفراعبارةوتوجد

.(1؟21دافيال،33و23:32خرأ!ئاان!،82ة96

ماالذ!الأ!اءأىسجلهوالقديمالعهدقبهاالمئصودولكن

منكا!واالمفهومكونوكذلك،الزمنذلكفيعثثنزالوا

!اةمناموهو،ك!تالذىمحابك5أو،الأحعاءسفر"

الحاللة.صللةعلىوالقضاهالجدىالموتأى،ذاغا

طسفذلكينليمن5:(3:ه)الرو!افيالربوالتول

نأالك!ونوروى،.الحماةصفرمناعهأعوولنمضئائمائا

نقدأنككنلاافئصالثخمىأنهوالقولطاالمقصود

ثصولكوكدالذىالأمر،المعح!مضعونلأنهخلاسه

أحداصمسعصحو"الرب)نتقوللافالآ!ة،اللهكلمةفيعديدة

،6الحعا)ضرمناحمهأعولن"كالحرىيل،،الحعاةضربن

اكو)،المسيحكوعبربناالغلبة!عيناالذىوهو"

اكمة:الأسفار

النكو!)القدسال!بمنالأولىالخسةالأضاروهي

أحماسصة5علعاياللقوناليودوكان(.التثخة-

أصلأ--،الوراة"كلمةأ!ضاوتستخدم.،الردعة

اتد!-كشرحة-ولكنما،الحسةالأضارهذهعلىللدلا4

.(1،8:16.ا:)شأنظر)أ!االنبولمةالآقواللشمل

التحدثهوالحسةالأسفارمنالغرض:ا!يات)؟(

و)عطلالها،الإصراليلهةالأمةاختارلط"تجلتايىاللهبنحصة

فيالثريةتاريخوتئبع،لمالحاخلقبقصلأوتدأ.النامرس

الموعد.أرضالىدخولهمالىالفديماللهكحبعلات

قس!ينالىا!سةالأسنارتقيم-ابالأ-ويمكن

حيث،2ه:91ض-ا:؟تكمنالتاركليالقم:كبو!

انالى،الحلقةفذكالر!ةمرتالتيافتلفةالمراحلوى2

ت!ثر!ي،فمماالادوالقسم.كهنونيةأمة)صأئيلأبحت

الوصاياعلويثشل،الثنيةضركا!ةالا0:2خرعنيلأ
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اطمسةالأسفار

والذبائح،الشهادةخيمةبإقامةانحتصةوالتوجحاتالعثر

وغوها.والكهنوت

مجبفكان،الثافيللقحمتمهيذاكانالأولالقمأنوواضح

صرائحه.اللهيعيمالعالمعناللهثحب،ننصلأنأولأ

ووضمه!والإنانلمالعاخلقتصةايكوكنضرن!رى

و!و،الجنةمنوطردهالحطةفيالإنانشوطئم،عدنجنة

،بالطوفانالحالمإهلاكالىاللهاضطرحتى،للخطةال!رح

مرة.آولبهنجديدةبدايةلمالحايدأ،وعائيهنوخاضظولكنه

يدعوأناللازمشاللهفوجد،والرالفساداشرىأخرى

نأإبراهيمبدعوةهذاتموقد.الركللمالحاعنللانفمالشحبه

سفروهـوى،للمؤمنينآبايصبحوأنالبهلدانيينأوريترك

ضحفركملمواعيدهأمئاظلاللهأنبئاوتجوالهطاكهالتكو!

.الإن!ان

ئصةوكلوى،مصرقإصأثيلينىالحروجسفرو!دأ

فيضر!عتهاللهأعطاهموكيف،عو!بيادةالحظيمخلا!هم

خبمةلإقامةتحليملالهأعطاهم!.عهدهلهمواكد،سياءجبل

ضمبه.و!اللهككنلكىالهادة

فكمان،للبادةاللازمةايخلفةالشرأثعاللاو!ضرلناويقدم

افله،عنالإنانتفصلنجاصةكللإزالةالذبالحتقديميجط

والله.الإنانيننالركةولاضحادة

.للارنحالوالاشحدادات،المحلةنرنبيالعد!ضرووروى

الأحداثعذكر،بصاصرلإلى!يناءمنالحبوتجرال

الطريق.زلهموقعتالتى

للحب،الأخكلةمومىخطاباتعلىفثتسلالنهصفرأما

عهدوثيقةضكلفيوهو.كنعانأرضإلىللدخول3واعداد

الحثه.بالمعاهداتيكونماأضبه

متصلأ.عوضوغاتنضحنواحدةوحلهالحمسةوالأسفار

هوموسىأنجلاءبكلالمقدسالكتابيعلن:الكثب)2(

الأعمفارهذهقفصولضةفهناك،الحمةالأنحارمحبالذى

خرانظر)كتبهاالذىهوموسىأنوضوحبكلتذكرالخحة

تث،2وا33:عدد،8،34:27-24:4،ا:714

فصولثلالةوتختص.(3.و3122:،26-42و319:

رهذه.الاريخيةلالأقاموثلانة،التشر!يةلالأق!امفها

الأضابى.هذهعتر!اتمنتخزألاأجزاءمىالتةالفصول

الىليرمانفهالفرفيفيى،ايكوينلفروبالنبة

الخ!سة،الأضارمنيخزألاجزءايكو!نسفرولكن،كاب

لا،ايكر-شصغروبدون،الحروجلنركلهدالتيهى6لهفأحد

وجوديفترضالخروجصفرأن!.الحروجسفرفهميمكن
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الحمسةالأسفار

عليدلمما،"الوا،"الح!بحرفيدأ!و،ضرايكر!

هومو!كاننتى.لهالابقايكودنضرعلى!طفأنه

بدفلا،الحسةالأضارهذهمنالأخكلةالأربحةالأضاركاتب

التكوين.صفركابأيضئاهوأنه

الأربعةالأضارفيالبارزةئييةالىالخصيةهومو!أن؟

الىاللهخلالهمنتكلمالذىالوصطهوكانفقد.الأخرى

باتامةالحاصةالتعيماتاللهأعطاه!.الثريحةوأعطاهم،مة19

يهزاويتكرر.البادةفرائضكللهوأعلن،الث!هادةخيمة

..،صعىالربأمرو!5،قاللأموصاللهوكلما:القول

ذإ،الجونضىفيأنفشانجدال!نيةصفرإلى،صلناومتى.اغ

جغموصىبهكلمالذىالكلامهوهذاا:بالقرلالفري!دا

موصىأمامنايبرزالفركلوفي.(ا:اتث)،)صائيل

فيه.الرئييةالشخصيةباعتاره

الأسفارأنلاضرارنجد،القديمالحهدأضارصاثروق

لهالذىالرحيدفالناموس،مرسىإلىتنسبالأولىالخسة

ضريحةاأو،موصىناموساهوالقديمالعهدفيالسلطان

يقانظر)،موسىتوراة5أو،موسىعفراأو،موصى

،8:اغ،ا:46مل2:3،2امل،83،23:6:ا

*خي،ا9:ادايال،25:4،35:12أخ13،2:ا

4:4).

الحهدفىفالاخباسات،الجديدالحهدفيالأمرنفسونجد

،:918تانظر!موعىإلىتنسب،الأصفارهذهمنالجديد

،44و:2:22،4227لر،5،21:26-:013مرتى

،322:أع،ه8:،23و791:،47و546:،7:1أوو

العهدكأفكلا.()غ..:0128عب،:ه51،:1393

الثر!ة.أصفاركا!بهومرسىأن!لنانوالجديدالقديم

نظريةظهرتعضرالثامنالقرنفي:امحلفةالوللأدقنظر!ة)3(

حميهاليستالخمةالأصفارأن-متفاوتةبدرجات-تدعى

سفرلطافتلفةاللهوألقابأحماءمنواتحذوا.مرسىعملمن

ضرأنالىوانتهوا،للسفرالكاتبينتعددعلىحجةاليوين

المحرر!نأحدقام-الأفلعلى-وثائقثلاثعلىكتملالتكوين

أجزاءأوالثلاثالرثلالقهذهأنزعمواكا.مغابض!هاخر!المتأ

صفرأما.والعددواللاورزالحروجسفرفيأ!ئاموجودة،منها

حركةزمننيمتأخرعصرمنآخرمصدرالىنسبوهضدالنه

التيالنظريةهذهولكن.جهوذاملكروشياباقامالتىال!!لاح

الديقوايناسرالراضحةالوحدةتهدم،النقادبعمىبهايتصسك

المزاعمبحضإلالهاسندلاتظريةفهي،الخعسةالأضارهذهبين

.مامالأوو

الأصاسهيالخمسةالأصنارهذه)ن:نهاالنرض)4(

نحوىفهى،المقدسالكتابفيالأسفارصائرعليهتبنىالذي



تذكرةلمفر

عنتخبرنا؟،رصالاتهمالأنياءبنىأصاعهاعلىالتىالرية

والذى،القديمالعهدثخصياتوأبرزالمظيمالمرعموسئ

تصةلناوتروي.اللهابنالمحعنوتبأالمقبلعنضهد

.بالفداءوالوعدللانساناللهوافتقادالقرط

:تذكرةسفر

واحدكلالربقفوكلمجئ!ذ5:البيملاخى!ول

6لقواللذلنتذكرةضرأمامهومحبوحمعأصفىرالرلي،قر-

موضعأيفيالعبارةهدهتردوإ*.،احمهيوللمفكركنالرب

لكن،الحياةبفرارتباطلهالتذكرةصفرأنالبضو!ى.آخر

الذكأولادهينسىأنيمكنلاالربلأنمجازىتبوأنهالواضح

قاتضا،والجوقاجةالظروفبدتصهما،بهوعلتصقونيتونه

لاابأكاليلويكللهم-محةعند-خاصةلهصيهونونلأنهم

.(952:أكو)،تتى

:نوحسيفر

المعارفدائرةامنالأولالمجلدني،كريفاأبو5انظر

."الكاية

اليولل:ميفر

المحارفدائرة"منالأولا!لدفي،كريفاأبو)انظر

.،الكاية

قفرسبشا:

المحارفدائرة"منا!لدهذالط،جتامادةانظر

.،الكا!ة

:سفاوة-سفر

رثبىلدىدولتهثملالذىابحوثأولالرصهوال!فكل

رجالكبارمنكونعادةوال!فر.اليهائعثالتيالمولة

رطهيهوذاملكأرصلوقد.الفوعملهىوالفارة.الدرلة

وقد.(03:4إش)،حايخ!رطهفبلغ5مصرفرعونالى

عنليألو.حزفياإلى"بعوثينأو،ضراءلابلرؤطءأرسل

وقد.(323:اأخ2)،الأرضفيكانتاليالأعجوبة

مالمط"لهلقوليوضياضراءإلىأورسلأمضرفرعوننخوأرسل

يتعلىولكن،اليومأنتعليكلست.يهوذاياملكولك

حزقياوأر!.(2ا35:أخ2)،بإسراعىأمروالر!حر!ي

،اللامصفراء5أو،اللامرسل)أضورملكضحاريبالى

.33:7*(اش)

يميونالعفرو-يمسفروا

الذ!الرصلإلىالإشارةفيالعبريةالكلصةففسوتستخدم

أرصلهموالذ!،(32:3تك)أخيهعبوإلىبحقوبأرسلهم

سكانتظامروند.(02:14عد)أدومملكالىموصى

-:93!ق)لوعالىصلام(سفراءأو)رصلبأنهمجبمرن

،ا:2-ه2:8.1،0!م،ا:12اأيضئاقض-انظر18

)ريا"18:2إش،ا:99،ا:817،:ا5امل

.(1عربد،،ا:ها7حز،94:41

الشر،فييقعالرورالرسول5:الحكيمطيحانويقرل

)ذا)نهالربويقول.(:17ا3أم)،ضفاءالأمينوالفو

نه:أفوىاخرملكعواجهةمنأضعفنف!هالملوكأحدوجد

انظر-أ:432لوا،للصلحهرماويألصفارةروسل"

.(ا؟914لوأيضا

فيقول،مجازثا-الجديدالعهدد-سفركلمةوتستخمم

المشحلأجل)نهروماليصجينوهونفهعنبولسالرسول

كواحدنفهعنيقول؟(.6.2:أف)أ!سلقضر"

يحظاللهكأن،الميحعنكفراءنعى)ذاه:اللهأولادمن

،هذا(.5:02كو)2،اللهمعتصالحواالمسيحعننطلب.بنا

عنسفراءيكونواأنالمؤنينلكلبلالربلخدامعظيمثرف

لم.العاهذافي-الأربابوربالملوكملك-المسيح

:نيميوسفروا-يمسفروا

أثورطكسنحاريبضراءقولالتيالمدنمنمدينةاصم

ا:8،34مل2)يدهمنآلهطننفذهاولمغزاهاقد)نه

النيالأماكنأحدأنها!.(36:91،373:1اثى،91:31

بنيعنعوضاال!اصةفيأسبههميقومأضورملكناأق

يحرقونالسفروالمحونأهلهاوكان(.17:24مل2))سرائيل

.(71:31مل2)ضروايمالهيوعنلكلأ!رطكبالناربنهم

أنه!االعلماءبعضظن،المثنىصيغةفيالحبريةفيالاصمولأن

،ضاماساالإلهتعبدكانتايى"ضارة)!النوأمالمديثان

موقعهحااكفواللتان،انويختاتحبدكانتإلتي،ضارةو)

اليلأ16بعدعلىم1881في،أبوجة"فيرسامهورمزد

ضقيعلمتقابلتينتقحانوكانتا.بغدادمنالئرقيالجنوب

منالكثوعنأطلالهمافياينقيبكحفوقد.القنوات)حدى

المكان!سفارةاكانتنجويدسأ!اموفي.والنقوشالآثار

كرركأوصقيابلطئ!نجرنيصابنبينالصركةرصفيدارتالذى

الطر!قانفتحتوبذلك.نبويدسابن!اواضهزم،الفارصي

بابل.علىالفرسلاعيلاء

الالهتحبدانكاتاسفارةمدينتيأنتجد،الآخرالجانبوفي

المقدسالكابفيالمذكوركأوعملكأدرملكوي!الثسى

حماةمعتذكرمنرو+ايمأنعلىعلاوة.(3ا:أ7مل2)
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اسفاى

صري!.كأ!كرتأنيجبمرتعهاأنالىكثكلماوهو،وأرفاد

االالث،ثلشأصركزا.،ضبار!ن"!دعىمكانوهناث

حزقياللبوةفي،سبرالم5المدعوالم!ننذسأنهوالأرجح

ابحضروىهناومن.وحماةدثقبينالحدودعلى(47:61)

.هذه5آسبرا"هىبفروابمالمقصودأن

:سفاى

فرإ،إدلرةامناروج!دعذامنموغىتر،صافاانظر

.هالكاية

:سفرة

؟عضاءأحفحتانيزوبخهودثي.،جميله"بمعنىأرامياعم

يرقيخةبئ،ضكلذ)اسموجدوقد.؟ورشليمفياباضثةالكية

كذكرلاولكن،أورئليمنالمظاممقايرمنالكثيرفيوالأرامية

ا5:)الرصلأعصالضرفيالاالمقدسالكتابفيالاصمهذا

قدميعد-زوجهاصقطمثلما-يتةتحطتوقد(.1-1

فيسالقفالروحعلكذبهماعللهماعقائابطرسالرسول

كا!!دمانبأغماادعياثم،باعاهالذىالحقلثمنمناختلاصهما

الرصل.تصرفتحتيكونالئمن

!ايحدثالتيالأولىالمرةكانتلأنها!ارئاعقابهصاوكان

لمحذكلذلكفيفكان،الناثئةالكيسةفيوالخداعالكذبهذا

القصاصعيمايوقعلمبطرسأننلاحظأنويجب.للجحيع

منرحمةكانبهماحاقماأنالبحضوروى.بهتبأبالحرىبل

،يسوعالرب!ومفيالروحتخلصلكيالجسدلهلاكاالله

لم.32-ا:92ااكرأفتاانظر،5:هاكو)

سفموت:

يهوذاجنوفىفيمديةوهى،،مثمرةامحناهاعبريةكلمة

الهاأرسلاييالمدن)حدىوكانت،بابحديدموفطئحلملا

عنيعبرلكي،العمآلقةمنأخذهاالتىالغ!يمةمنقئاداود

شاولمنهروبهأكام!رعايةمنبهأحاطوهيماوامتانهتقد!ه

موضعأىفيالمديةهذهاصميذكرولا.(03:28اعم)

زبدىاموطنكانتولعلها،المقدسالكتابمنآخر

في،الخمرخزائنمنالكرومفيماعلىاكانالذى،الئفصي

.(27:27أخا)داوداستأ!ام

-مفن:سفينة

)9(نثأ!ا:

،رالأتماتشة،د.اك.بينوب!دمصرأرضكانتتمأ
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-سضسف!ينة

امارىهمرليوررجلةاخراعاللازمشكان،والقنوات

هيوصلةأولوكانت.والأثخاصالجاجربنل،المائة

منحزمشدطتصغيمنتالتي"الأطراف5أو3الأرماثا

هن!استخدمتوقد.ثاالحلفاءأوالبوسأوالنبرعداذ

ترجعط!ةألواحعقسورهاخظهر،إلعصورطدمفذالومي!ة

..مق5-00مصخرال

منطقةفيوبخاسةمزدهرةحرفةالأرماثعاعةوظلت

نموذجوجدوتد.ابهر!نفيبلادبخورفيوالبركالبحكلات

أضبهوهر..مق0035!واللرجع،إر!و"فيلقاربخزفي

منوالمصنوعالمتدكلةبالقفةالئهالصنربالزورقكونما

التىالقبررأحدعلىأثورىنقثىفيوالمرسوموالجلودالححب

.الزاتنرعلىكتخدمزالماوالذى..مق087الىترجع

النقلوكان.بالققا!شوةالجلديةالأرماثتتخدمكانت!

تحركين،ومؤخرمقدمذاتزوارقبواعة3صمرفي

قرقمنبجرهاأو،يالمزراقبدفعهاأوبا!اذ!فتص،ومرتفعين

روجع،فارا"فيتبرفيالزورقلهذانموذخوجدوفد.انطيء

أختامعلىالزورقهذائلصوروتظهر..مق0003نحوالى

وفي.الحصرذلكنفىالىترجعمصريةإصمويةا!وانية

بينب!دلنايجارةحركةنثطتالمي!دقيأثاثةالألف

الخيجعبر،الخدىالمجطكالمينيالواتعةوابلادانهرفى

ت!شخدمكانتالتيالفنعنالقللصوىنعرفولا.العرر

الترجعاييالجلاتأحدنيجاءأنهولو،المصرذلكفي

،..نحومجملزورقناككانأنهق.م.0002عاممخو

.(طئا28حمو!ادلساوهو)،جورا

ضبيهةمصرفياستخدتالتىالخث!يةالزوارقأفدموكانت

عنبرصماتتزتوكانت،الردىحزمشالمصنوعةبالأرماث

الأضكالالجوعةال!فنصررالوبالاضافة.اللوتىبراعم

حيقية،مراكبعنالكحففإن،المقابرقزينفيالم!تخد!ة

أقدماكفتوقد.المصريةالفنعنصحيحةفكرةأعطاناقد

بمراكباالمعروفةوهي،بالجيزةاكبرالهرمبجوارالمفنهذ.

طولو!لغ(.م.ق0026عامنحوإلىونرجع)،الثصى

دئورفيأخر!انلمجادوجدتوقد.ترا43ر4المركب

1786-11991عرةالنافبةالأصة!دإلىنرجعان

عصر،فيالعنلبناءالصالحةالاخ!ابلوفرولعدم(و.م.

علىهذاعحلوقد.لبانمنالأخئاباشرادالأمراضلزم

السفنارتادوكان.البحارعيا-ثمخرايىالسفنصناعةنطو-س

علىقديضاللثعبالربتحذ!وراء،فلطينلحواحلالمصزية

التيالطريقفيصفنفي!رإلىالربو-سدكأ:موصىلسان

وليىو)مماءعيذالأعدائكفاكخباعون،تراهاتمدلالكقلت

الأيوورالبيدأنوبئصة(28:68تث)،يشترىمن

حوالمي)أسحررى5عهدمنذضنفي..محرااذاينقل!كانوا



-سفنسفينة-سفنسفينة

مصريةحر!ةمفنة
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سم!ة-سفن

ضنفيالأحمرابحرعبربغاتأرطت!.(ق.م.0025

القلإعبقوةوت!،تراثلاينمخومهاالواحدةطوليلغكان

لتكيفحبلبوجودكحيزالمصريةالسفنوكانت.وا!اذ!ف

خبيةقو؟فوقوبمر،ومؤخرهامقدمهايين!لالينة

الفينةتماسكليحفظبفوةوئمد،السفة!حفوقمشبة

العا!فة.الأمواجمواجهةفي

القديم:العهذليالسفن)2؟

سقعهمولكن،البحارروكبثعتا)صاثيلبنودكنلم

فكانت.ومفنمالبحريرجالاتصالعلىجعلهم،الجنراد

منوثتفي-تطونوأثكلودانو!حرزبولوناسباط

،33:91تث،94:31تك)ابحرصاحلعل-الأوتات

صادةوالفلمنسنالينيقنمنجواكموكان.(5:17قنى

يدعوأمزاال!نننظركانذلكومع،العصورتلكنيابحار

ابحرعوروكان.(03:91أم)ليلالإصرعندللعجب

كا.3(.-:70123)مزوتدرتهالله!لاحعلى!يلأيلام

ثليترغأنهأى،البحرقلبفيبالمفطجع"الكرانكثبه

أكوبيئبه؟.(2334:أم)الآصاجئتقاذ!اايىالفهنة

!قف!كنر،الردي!فنمعتمر..عذاءمنأصرعبأنهااأ!امه

.(926:اورب1،تصهالى

،(31:14أم)،التاجرصفن)المقدسالكنابو!ذكر

-سفنسفينة

.(22:48مل1)،ترضقضنا-الأرجععل-وهى

جضانيمكانهوبترثيقالمقصودكان)ذابماالجزميمكنولا

ضنأنالملصاءبحضويعتقد.الفنمنمعيننوعهوأومحين

(..مق007نحر)ضحاريبقبورعلالمرصمةالفييقيةالنقل

للصجاذ!ف.!حانفاكانضنوهي،ترضئى،اسفنهي

تطورتوتد.قلوعوجردلعدموذلكثكموضعأمرولكنه

منذلكنعلم؟،الميلادقبلالثا!ةالألففيالفييقيةالفن

ابقوشهذهتتكئفاذ،المصر!ةالمقابرفيوالكاياتالنقوش

تمدرئيماعارضةلهاكانشد،الممر!ةال!فنعناختلاصاعن

طورداجلهاكانكا،موخرهاالمقدمهامنقاعهاني

دعقدليما،الر!احششارةكانأنهالبعضيمنفد،بسطحها

أبحر.قالتافطمنالحنةلحماكةكانأنهالآخرالبعض

نأ.م.ق0021عامالىترجع!ارأسمنبو!قةجاءوقد

ىأدون،طا045!ادلماتحملكانتالسفنهذ.)حدى

بهذهيخنةأنبدولا.اسنائةحالةكانتأفهاالىتلميح

علىنعتحدتكنولم،الغلوعقوةعلىتضدكافتالضخامة

.الطرارىءحالةفيتصكلةلمافاتالاالمجاذ!ف

كانتأنهامحدو،يافافيالنييونانالهانزلالتيوالسننة

يلىنرجع،كأسعلىمرصمة!ونايخةبيةأضبهكب!ةسينة

ه:ارونان)رئشوعليمنرنيةباضدكان..مق055عاممخو

.(6و

صفنةفينيضة
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مفينة-مفن-سفنسفينة

سيمانسفنإحدى

البضائعبقلصف!ةسفئايحتخدمونالفييقيونوكان

تتيزوكانت،باماذ-يفتسكلوكانت،القصوةلد!افات

أحدعاوكان،ومؤخرهامقدمهاعندمرتفحينعمودفىبوجود

مثلعلىطقونكانواالإكر!ق)نحتى،حصانرأستمثاليحصل

نحوالجع2أضررىنقشوناك.،الحول)اصمالسفنهذه

ضخااييبالسفنأثبه،أخائاتحمللفينةق.م.071

.(5:9ملا)الملكطيحانالىأخانجاصورملكحكلام

الفنعلىتطق،أونيساتاهىعبرلهةكلصةوهناك

وقتفيأورضليمأننقرأحيث.(332:اإش)الحرمة

تجتازلاعطمةوصفهنة،بمقذافقارب!ا!سرلا01السلم

؟،الرعةلهالموفرانشا!سجمالسفنفذهوكان.،!ا

جاتكلعلىصطحانلهاكانكا.عفدمتهافيفجنيقبهاكان

وكان.إصاعهالضمانالمجاذكفلتثغيلالنوتهلجلوس

هيولحلها،ال!فنبهذهالمحاركدخولفيماهرفىاليرنانيون

،11:03دايال)،محيممنسننابحبارةالمهاالمحارالفن

تستخدمدكانثلرعتهاوباببة.(24:24العددانظر

.(03:9)حزابحارعبرالحاجلةالرصلال!!يل

الجديد:العهددالسفن).3(

فيأصائاتستخدمالجليليةالحفنكانت:لمجلنلثكرد)أ(

،و.2ا:91مرض،13و4:12تانظر)ال!صكصيد

منالجموعيكلمأحيائا!وعالربوكان.(11-12:3يو

5؟2لو،،:أ)مرتىللجمعصوتهل!صلصفنةفوق

3(.و

6سحتوقد،ضخحة-الحادةفي-الننهذهتكنلمو

ولكن.(ا.8:مرضائظر)ونلاميدهيسوعللرب)حداها

واحمةبثبهةبطرساصطادهاالتىالمكمنالكبوةالكمية

-عادة-بهاكانأنهومع.(7-هة5لواضينتيئملأت

فيال!منيصكنبمجاذكفأيضئامزودةكانتلكها،تلوع

بحرتجتاحكانثمايهسزاالتيأضاالعواصفوفيالهادىءالجو

.(6:91رو،6:48مر)الجليل

عبابتمخراييالفنتتغ!لم:اكلمطابحرلي)ب(

الحر!ةالفنوكات.طوطةكلرونعبرتليلأإلاالجوصطابحر

!ت(عرضهاأثالعثرةسلغكانالذيبطولاوتمتاز)

السفنأما.الاطيءعنبحيذاتسصكانتوقل!ا،بالمجاذيف

أرسةأوأشالثلالةطولها!جاوزلا،عر!ةوكانت)ايجارية

تزودكانتأخهاولو،الفلوععلىتمتمدفكانت(عرضهاأثال

ال!الىيخلأدضئاهيوكانت،للطوارىءبمجاذكفأحبائا

عابسقكانتالمواتيةالظروففيولكن،الساحلبمحاذاة

-07دعادلماصنكراوحالسفنهذ.حمولةوكانت.البحر
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-سفنسمة

تحملكانتضينةعنشحدثالجنياكانو)ن،طن003

لجا.ار003ةدلما

الثويةرحلالهسظمفي-كخدمبولىالرسولوكان

ركب،روصاالرحكفيولكنه،صكلةصاحلةصا-

لامصرمنالغلالتقلكانتالتىالتنمنكب!تينضتتين

وسبحينضةلماشينبهولةكسعالسفينةوكات.!!علأيا

ورزكر.(37إ27)أصاوالمافرفىابوتيةمنضفمئا

سيةفي-تقريئاالوفتزلكنحوفي-صافرأنه!وصنوس.

(ام05نحوني)لريانويصف.ضخمىصمائةغملكانت

عنالبحارأعماقؤالمنقبونكحفوقد.كبصةحبربصة

الفبنةعنفكرةنكؤنأننتطيعوهكدا.قدبمةسننحطام

التى،(2819:أع)،الحوزاءبعلامة)مرصومةكانتآلتي

سارلهاكانأنهبدفلا،طلطةجز!ةشبرل!!لرصلباأقلع

الرثييالثراعويحكل،طويلةعوارضيحكلمنتصفهافي

فيممائلطرأيضئالهاوكان.صيزاثاثاوشراغا،المربعالكب!

منكرنلاعندماالسبنةلترو!نيزا.ضراغايحمل،المقسة

27:أع)الديدةالر!احمنالكاملةالاستفادةفيهالمركوب

حيث،للعاصفةالانياقلتجنب-الينةولتحول،(04

االقلوعأنزلواالبرضقيتحواأنخائفينكانوااذا:نقرأ

.(27:17أع)

-سفنسفينة

يدلمرصمأومحفرر3برأعلاهلقىالفينةمقدموكان

أيفئامرنفمةالمؤخرةوكانت.(\ا:28أع)الفينةاسمعل

الذىالمرفأزالمعبودل!لهتمثاليحلوها،أوزةرقبةبصورةوتتى

يمملانالفينةمزخرة!مجذفانهناكوكان.اليةاليهتنتمي

03الدفةعمل

سظحهاولكن،الحدكدصنعصنوعة.المرا!بنفىوكانت

.الأحجارأوالرصاعىمنأذرعلهاخشعةناعذمنيتكونكان

ينصلوكان.جرامكلوصمائةمن!رتزنفهاالواحدةوكانت

!ينةكلعلوكان.موقعهاعلللامندلالعوامةمنهابكل

ئنزلكانت،الاطىءعلىالرعووعند.!رأومراكرثلاث

بأطنابمؤخرهايربطيا،السيةمقدممناثنتانأومرعاة

منالمرا!تلقىكانتعا!فةعواجهةحالةوفي.الثاطيءالى

فيالأعماقلغاسبأئقالئلغىوكان.(27:92أع)المؤخرة

بمادةتطلىأجائاوكانت،(27:28أع)الضحلةالأماكن

.القاعمنعباتعلىللحصوللزجة

كلفعاالهادىءالجوفي،صف!فاربالسيةالروممطوكان

الأمراجتجرنهبلأ،(ى.271617:أع)غاصنةبوبعند

منهامحر،المرانيءنييستخدمالقاربهذاوكان.تحطمهأو

!تخدموناباجونكاق،الفينةتحطمحالةوفي.نجاةكقارلي

الحبوبلنقلرومانيةسضنا388



-يسقطسقط-سفنسفينة

روطنيةحرييةمفنة

بولىبالرصولالسننوتد.انكرت.الاطيءبلوغحطاصها

.(11:52كو2)روماإلىرحلنهنجلمراتئلاث

6لدهافوكانتولكن،عظيمةبالبحرالصفرنحاطروكانت

هوالمركب!احبوكان،(9:1ا8رؤانظر)أ!اكب!ة

فيولكن.محتر!ربانبمماونةأو،بنفسهالسفينةيحكمالذى

-21-27:9أع)رايهمايض!للركابركك،الخط!ةالواقف

الفنهةعنوب!،باعتهعنمئولأالمائةقاءلدكانحث

يجهزكان،صطوحئلالةالكبصةالسفنلبعضوكان.(ذاكا

يصونكانراالركابمحظملكن،الناخرةثالرياشعنهاابمض

عابرها.فيأوالفينة!حعلى

وصواريهاقلوعهاعنهاخرفع،تحنىعادةالسفنوكانت

فبراكلمضفالىنرفبرنتصفمن،الثتاءعواصفلنجنب

.2؟(3:ق،2ا4:قي2،ا:6-68اكو،ا28:ا)أع

أع)وبحدهالنارغذلكتجلثهركرةأشئاخطرةتعنبروكانت

ت!لبدكانالجوأنإلىا!ضئاءجعكانذلكأنومحمو.(9؟27

أوبالشسىاضرضاذا،الملاحةونبح،الدنياخعمبالنيرم

الملاحة.!تحكمالجوكةالعواملفكانت.مستحيلة،يابجوم

رومافيكاصالامبراطورمنخطابا)ندوينوسو!ول

المهودية.فيبتروضوسإلىليصلثهورثلالةاضنرق

علتحني(27:17أع)،اليةحازمين"،غبارة

ل!بتحنبالىجنبمنتمتدبحبالالسفينةرط(الأرجح

تتفكك.لاحتىأخشابها

جمازئا:استخدامها(4)

الجدكد،العهدفيالسفنلمعامناسئعاراتنترأأنابادرمن

للنذ!كمرماةلنااانهالرجاءعنبول!الرسوليقولولكن

اللانيوبلالرصيئه؟.(6:91عب)،صتمنة

.(وه34:ح)العظ!ةالسفنتدكلالتيالصرةبالدفة

)سق!

-يسقط:سقط

اختلافاالمقدسالكابفطالكلمةهذ.استعالاتتحملف

ثلأانظر)أعلمنالوقوعأىالحرفيالسقوطفهناك،واضا

منالجننوشوط()غ..02:9أع،ا7:همز،22:8نث

الرجهوسقوط.(إغ51:800كوا،12:22خر)أمهيطن

والفوط.(6و،:هتك)النضبأوالخجلأوالحزنعند

قض،ا:43عد،14:.اتك)ك!هاأومعركةفييئا

تجاربأوصباتفيالرتوعأووالقوط.(اغ26:00ا9

تضرغاالوجهعلوالقوط.(1:2يع،17و2:61،أم)

فيوال!قوط(.71:ارؤ6ه:41عدد،71:3تك)ومهابة
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لسقوطا

.(2:هرؤ،6:6عب،54:غل،11:اارو!)الحطة

للعدو.واصنعحلممرليأى(93:9)ربا)للعدووضط

:السقوط

الإضارةفي(،بأل"المضفة)،الفوط"كلمةتستخدم

آدمسقوطعنايكوفىسنرمناثاكبالأعحاحجاءماال

اللهخلقهماالنيالكصالحالةمنفغطا،اللهسصيةفيوحواء

.(2:14اقي،5:12رومبةانظرأعلحا

القر!ر:ناصة1()

لآمرعيافهماالىأدتاييالفكرةوحواءآدممنتنعلم

لهذهالمباثرةالآداةوكانت،والإغراءللغوالهةنعرضالبههما،الله

الجةأنعلالقصةوتدل.(ا3:تك)الحيههي،التجربة

)فكارككنولا.الأخرىالجواناتبساثرشبحةأ!لأكانت

(341:تك)عيااللهبهانطقالتىواللحنة.فحلةحيةوجود

وراءالثطانوكان.عيهتظبقانيمكنكائنوجودثضمن

،:113كو61:02،2رو،844:روخاانظر)الحبةهذ.

فيالمذكورةوالتصة.(02:2،ا:29رؤ،3:8ارو

اييالتاليةالإعلاناتتكئلهاالتكويقسفرمنالئاكالأ!حاح

ما،الاقطالإنسانتارغيمايةفذائهلناتؤكد؟،لوكدما

.ودهاءقوةبكليعملالرعدوزال

تك)و؟لهاللهاصدقعلىال!مهوالجريةعرركانلند

)نكارجمردأو،اللهعلمفيتثكيكانكنفلم.(وه3:4

الحفلالقوتزيعفوالخداعبالغقاللهاتهمالمخربإنبل،لتوته

لنفسهكلتفظلكيكذئاارتكبقداللهأنمذعيا،عمدعن

الطيمة-شكبلا-تظهرهذاوفي.والرالحوبمعرفة

الإنان؟ليحطمأنالشيطانقصدكان-الادعاءلهذاالثيطانة

التي-الكاملةاثقةهيالكمالطر!ان.الله!لفي)يمانهجهدم

حقهيالتي،المطلقةبالادةلهوالاعتراف،اللهفي-خزلا

وحله.له

القو!ل:م!ب)2(

،الإنصانفهاضطايياباسبةهيالتجربةكانتلفد

فيخد!ةلي!للثجربةفالتعرض،صقوطهعلةتكنلمولبهها

أبونامعحدثماوهذا.الحطةهولهاالانقيادلكن،ذاته

آدماستجابثم،المجزبلغوايةحواءاستجابتفقد،الأولين

.حواءلإكراء

يذكرولا.أولأالمرأةالىبغواكتهتجهأنا!زبخ!وكانت

تغأننتطعولكننا.ذلكقالبالمقدسال!بلنا

الله،لوسهة2الصرالحم!انحدالىصبهواءوصلتايىالعصلة

الشجرةأنافرأت،الثجرةالنظرت،الحيةلإغراءفبإذعاغا
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الحقوط

للنظر،ثه!الجرةوأن،لليونبهجةوأخها،للأكلجعدة

فصلت،ثقاكبتفدالحيةأنعليدليمما،(3:6نك)

الخرة"أنفرؤيتها.اللهصدقعلىوتجد!اهجوئاكعتبرما

عبدتوهكنا،اللهوعيةمعتماثاقمارفىتيئا،ضهة

نأفيثلهاكانوتد.(2:هارو)،الحالقدونا!لوق"

(34:تك)،نموتالنا:ا!زبفرلوتتبهرلدةترففى

الحطة،ليهولوجيةنموذخافكانت،فعلأارتدادهاعلىدللأ

:الربتال؟،للفلبالداخلالموففمننعالحلنيفالفعل

..الركلةالأنكارنخرج،اباستلوبمن،الداخلمنلأنها

مر)،الإنانوتنجسالداخلمنتخرجالرورهذهجمع

فلم.(23:7أم،؟وه1:41أنئاحانظر،721-23:

منداخيةحركةعنتب!صىالمحرتالخرةاصكن

عنتخنلفآدمحالةولكن.الثطانخداعلحظةفي،الارنداد

مارتحد!ديمكنولا،(2:14اقي)،ئئؤلمنهو5،ذلك

الفعالةالإرادةأنمنالمبدأنف!تطب!قمنبدلالكن،تفكوه

والعقل.للقلبالمبقالموقفعنتنفصلأنيمكنلا

تك)وحواءآدمعلالمفروف!الحظرمنالتصدكانلقد

وهوالا،باللهالإيمانفيالفاصلالحنصر6لباتهر(2:17

اللهحقالحظرهذاتضنوتد.اللهلوصةالكاملةالطاعة

ككنلمو.وقداضهوعدلهوصلاحهوحكحنهوططانهوصادنه

الله،بإلاصتهانةكانبل،التافهبالأمرالوسيةعلىالتعدى

حكت،زواصترابة،صلاحهدوشكا،لبدتهوجحذا

كالاتمعصتقبمخطعلئثناض!فا!ية.لصدتوا)نكازا

وتبعاتها.خطورتهاكانتمناومن،الله

:القوطصاب)3(

تغيزاالإناننزعاتتن!تلقد:ثغعةصالب)1(

لفد(.ا.-3:7نك)اللهنحومنموقفهتف!ضد،جذرتا

ليلذنهمجدوأن،اللهمعضركةفيليكونأ!لأالإنسانخلق

الله،وجهأماممىجهربقجدهالغرطبمدأما.اللهحضرة

سلصكللأن"الإنانقلبعلوالخوفالحزىملكإذ

ر!)،أدالهئوكخلكلاابررالى!أقولا،النور!غضالعثات

:302).

ضد،ياللهالإنانعلاقةتغرت:موضوعةعوالب)ب(

هذهتكنلملي.والإنساناللهبينالقطيعةببهيالحطيةكانت

له!قائلأآدم،الإلهالربنادىأنفبحد.واحدجانبمنالغطيحة

!كنلماللهضخصيةمنجابظهر،(3:9تك)،أنتأين"

تجلمنالإنانبههددقدكاناللهانولو،فبلمنظهرقد

واللمنةوالإدانةايو-منذلككضحوقد،(2:17نك)

الغضباصداءوهي2(،4و23و91-7:341كوالنصاص

عوتفتغ!فقطتفىلاالخطةأنمودرسأولوكان.الالهى



السقو!

.الإناننحومنأ!االلهموقفوتن!بل،اللهنحومنالإنسان

كضبأيضابل،فحسباللهعنالإناناغترالينحنيلا)فها

.الإنانممصهةعلالله

ر،حداخلحدئاالسقوطكان:كوفةعواقي)بر(

لنظامها،خلخلةآوالطبيعةفيئامااضطرأئاكنلمو،الإنان

اللاروصةالمادىلمالحاقمأطوكةبصورةلالرضدذلكومع

أخضعتفقد،(3:17نك)،بكالأرضطحونة"

تاجهوالإنانكانلقد.(8:.2رو)،للبطلالحلقة

ماكلالالفسادعبود!ةامندت،الإنحانسفطفلصا،الحالقة

الذىوحد.هر،الفداءعكلو)تمام،الإنانعلهكودكان

انظر)الإنانخيةببببهحلتالنىاللفةمنلمالعا!كرر

.(3:13بط23،2-8:91رو

صتوطعاتجةتضح:كلهابثرىالجسهتصش)د(

من:البثرةنارعكلل!تابىالحطا!اقاهلصةصوحواءمآ

تراكتلفد.وك!هاوزناوظلموكفوخلوحقدححد

تك)هالأرضنيصقدالإنسانضر"إنحنيالتالج

وثبت.(6:13تك)،ظلئااشلأتالأرضلأن5،(ه:6

فيأنرهلهكاندل،فردئاحدثايكنأآدمسقوطأنالتارغن

السبب،عنالمقدصةالأصفاروتكث.البئرىالجنسكل

هذهلنا!رمما،وفرقهآدملينوايرابطايضامنعلاتةمينة

فحب،البثرىالج!لكلأبمجردمآكنفلم..الموات

الىالحكمصارواحدة!ة"لأنه،لهوممئلأنائئاأيضاكانبل

الكوونخحلالراحدالإنانبمعصهة؟..للدنونةالناسبغ

الجمغ،يموتمآفياأنهو!.(91و:518رو)،خطاة

الحكملأن001الجمغأخطأآدمفيهكذا،(51:61كرا)

5:12روأ!اانظر،5:16رو)،للد!نرنةواحدمن

فيمعآمئتركاابثرىالجنىكلخبلقد.(اوه

تفسصهرهذا.خطتهاتجتهالذىالفادفىوبالثالي،خيته

.والموتوالدنونةالحطبةلعمومةال!ب

الثمرةمنلاصعقائاالمعلنالوعدكان:الموت)هـ(

تكأ،نموتمرئانهاتام!روملأنك5:هوامرمة

التىالحبارةتلكفيالوعيدهذاتمكهفونرى.(2:17

التكو!:ضرمنالحامىالأ!حاحفيكثيزاتكررت

.(31و27و2.و17و14واوأ8و5:هتك،)وماتا

هذامنابجاةككنملم،6للالأوالآباءهؤلاءحهاةطولوركم

.(:927عب)،مرةيموتواأنللناسوضع5قدلأنه،الممص

الفاصربانفمال،ذأتهالإنانكيانالىالتحللدخلفبالقوط

تك)،تحودترابوالىترابلأنك5:م!اتكؤنالتي

الروحوترجع،كان!الأرضالىالترابفكلجع05(391:

المقدسالكابوضهادة.(:217جا)،أعطاهاالذىاللهالى

أجرةهروأنه،آدمتعدىعننتجالموتبأنجيةواضحة

السقوط

،:217تك)الإفسانطبيمةلىأصلأجزئماكنلمو،الخطة

.(ءا:22كو5:12،6:23،1رو!ة،3:91

دأنللزعمتأيداالكصكبلند:ال!فوطدارههة)4(

روايةأوأ!ورةالاهوما،النكوينضرمنانكالأصحاح

كلمعيحدثماتصوررواية)!ا.نارخاويى،خيالة

التاريخفجرفيواحدةمرةحدثتفركدةقصةويست.)فان

فجيحنا،)نانكلهوهنامآأنفىعموذانهم،ابثرى

.آدمأخطأ؟نحطيء

نأفيالكعا!ةالعيدةمعتتفقمفبولةفكرةهذ.تبمووقد

:بالمغالطاتمملوءقولولكنه،اخطأواقدالجمع

فهناك،آدمأخطأ؟يخطئونالجميعأنصحيخاليس(1)

أما،خطاةؤلدناقدجميغاقحن.وفرتهآدميينجذرىفرق

لضحفخطاةنصبحلمأنناكا.أصلأخطاةككونافلموحواءآدم

خطاةنحنبل،الأولينأبويناحالةفي!،إرادىوتعداختارى

ضؤرنا،ثدنجالائم،أخطأالذىآدممنؤلدنالأننااللهأمام

أبناءبالبيحة"ومخن.(51:همز)بناخبلتدوبالخطة

فأ)،والحطاكابالذنوبوأموات"،(:23أف)،الغضب

وضهادة.مآفيخطاةبحسباننابلامحائاي!،(2:ا

ور)،آدمنحدىشبهعلى)نخطيءلمأتاهيالكتاب

5:14).

كالإنسانوتفرد.تمهزهآدمعلىلأنكرنا،آدمجهفاكنالو)دي(

اكو،91-5:21رو)والمحآدمبينوالمقابلة1الآول

وبكمالاخلاعىبطريقترقي(94-4وه22و21:اء

باملكتاييالطركقةبينالفرقباتينالمقابلةوهذه.الإنجيل

والتبرورالبرباجاءالتيوالطرتة،والموتوالدكونةالخطة

البرصاروبالمح،والموتالحيةكانتمنجآ.للبروالجاة

نيزةبعلاتاتبابشرورتطانوالمسحآدمفإنثمومن.والحياة

كرنأنصتلزمانايناقضوذلك،المفابلةوهذه.لهانظصلا

حققةضخصبةالمهحكانمثلمافريدةحيبةضخصيةآدم

لي!التكوكعفرمنالثاكالأصحاحبأنالفول)ن.فر!دة

مثلمايخطيءآدمهومناواحدكلوأن،تصويريةقصةبلتار!خا

ماأعيةمنو!غض،مآخصوصيةيهدمقرلهو،مآأخطأ

.وفداءخطةمنتاريخنالي

انافيالأصحاحينتارمجهالجديدالعهدأفوالتؤكد)بر(

العهدأسفارفيإضاراتفهناك:النكو-فىسفرمنوالثاك

عاراتنهاخشتفدبل.التكو-كأ!فرفيوردماالالجديد

تكمع8و:017مرفى،6وهة91متئلأانظر)بألفاظها

تدل(5:41رو)آدمتعدىالىالإثارةأن؟.(لأ2:4

الىبهالخطةدخلتالذىالواحدالإنان)أنعلىبوضوح

الواحدالإنسانخطةوأن،مآهواا(512:رو)،العالم
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سقاط

الىالأولىالرسالةو!.آدمخيةهى)نما(91-5:51رو)

اثارةتوجد(94و47و،:ها5)كورنثوسفىالكنية

الرصالةوفي.(2:7)ايكو!عنر!وردماالىواضحة

ماعلىكلامهلالرص!ني،(:213)يصوثاوسالىالأولى

الرسالةنفىوفي(.23-22:.)التكو!ضرفيجاء

التكو،نسفرنيجاءعاالىواضحة)ضارة(2:14اقي)

كسوعالربأنلاثاتالأئلةهذهوتكفى(.31و6-ا1:3

ضرفيالمذكورةالقصصأنوركدانبولىلوالرصالمح

أقوالهما.فيإلهايستدان،صحيحةتاربخيةقصصهىالتكوبن

،المذكورةالفصولفيالموجودالتمليمهذابينالفصليمكنولا

التكوين.ضرفيوالمذكورعليهئنىالذيوالأساس

سفاط:

فيقول،الرجهزضهااذااي!ضجارمنكسقطماهوالسقاط

جندكلننى5:صفالدينونة!رمفيإنهاببي)ثحياء

كاصارنتثرجندهاوص،كدرجال!واتوتيف،السموات

.(344:)ش)،التينةمنوالسقاط،الكرمةمنالورق

!ضالسماءونجوم:بالقولالأمرنضىالرالىيمف-وكذلك

ع!مة2رهزنها)ذاضاطهاالنينئجرةتطرح؟الأرضالى

.(6:13رؤ)،..

أسقف:

الأولالمجلدمنمكاغافي،أضف"مادةالىالرجوعالرجا

.،الكا!ةالمعارفد،لرة"من

:سقاة-ساقي

الملوكبلاطفيالرفيعةالوظائفمن"الاقياوظيفةكانت

وصائرالحمرلميقدمالذىاهرفكان،قدكئاوالمظساء

مؤامراتمنالملكصلامةعنمولأبالئالىفكان.المثرويات

!ببكان)ذ،الاتيوظيفةأمةندركفاومن.بالمتتله

منبهرأحيائاورجدوكان.ثقةوموضعأمئاشخصئايكرنأن

.،القاةرئي!اروأ-فكان،الملكبلاطفيواحدساقي

فيالكأسدقدمكان،فرعونبلاطفيتحاةرئيىهناكفكان

وكان.(23،14:9و12و9و04:2تك)فرعونيد

ذبتعدماصباملكةنظرهمأذهل،،اسفاةطبمانللملك

قيكانكا.(94:أخ2،ه:01كلأ)صليمانحكصةلترى

رئىولأه،ضاةرئى5،بابلملكنجوخذنصربلاط

وكان.(16وااا:دايخال)وأصحابهدايالعلىالحصيان

منو!لو.(ا2:،1اا:غ)أرثخستاللملكنحماطقئا

أنه،يحانبهجالةوالملكةوالملكنحمبايننجرىالذىالحدبث

الحدثله6!احت،للملككاقريخعةمكانةلنحسياكانت
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س!كة

راشجاب،(8-22:غ)أمامهماوالقوةالثجاعةبطه

.طلباتلكلالملك

ملكضحاربأوفدهالذى6رباقي)أنالبحضوظن

)ثى،ا:98،ا:817مل2)جهوذاملكحزتياالىأشور

ملكسقاةرئشكان.(13،37:8واوا4و36:2

برامفاهااث!دكةاللغةني،رئاقياكلمةلأن،أضور

علم.31أنهكلونالبعضكانوان،القاةرئ!أى،القاة

سواقية-ساتية

الأرضتقيالقناةهي-المقدسالكتابفي-الاقية

مز،8:ه،7:91خرانظر)،صواق5وجعها،والزرع

الئى"الوديانساقيةوا(..اغ.91:6)ش،64:4،5.6:9

الماءجمرىهي(،1ه:6أكوب)الغادرينأ!حابهأورببها!ثبه

.ماءالحطانفيهيجدفلا،الجفافصيع

اسنسقاء:

وهو،البريتوليالنجويففيصلىصاللتجمعهوالاشقاء

!وعالربثفاهالذىالرجلوكان.منهبرءلاعضالمرض

مصابا،الفرييينرؤطءأحديتفيصت!ومفي

رغم،وأطلقهوأبرأه"!وعالربأمكهوتد،بالاضسقاء

مصائاكانالرجلذلكولعل.(6-ا:ا4لوالهمراقبتهم

الكلى،أوالكبدأوالقلبفيبفلأوبالرطان-أصلأ-

.بالاشقاء)صابتهعنهتجمما

:ماءاسيفى

الحدمطبقاتقأمنيعتبرالماء!ستقىالذىالأج!كان

كونواأنالجبحويونفضلفقدذلكومع.(اا92:تث)

23و92:اثى)الحربفييمرتواأنعن،ماءمتقى"

النرة-عادة-اليرتفيالخمحةبهذ.!رموكان.(27و

.(2:9راعوث)والغلمان،(11؟2،تكأ

)سك!

صكاكة:

31وهو.،بياجعاط5أو،صصون"مناهعبرىاسم

ومذدنالنئانمنبالقرببرذابر!ةفيالتالمدنعنمدفة

في،حمراخرابة"هيإنهاالبعضويقول.(6اا:5!ق)



واسكا

،قمرانمنالضدالجوبالىأميالعةبمدعلعخور،ادى

أنهاالبعضعلنيئ.الميتلبحرالنر!الشماليالطرفقرب

الثاطيءعلىالحديدىالحصرمنمواقعئلاسةأحدثكونقد

.6591/6691فيكهاالكفتمالمتللبحرالضر

:م!وا

رث!يهودىرجلاصموهو،،موافق5محنا.!ونافياسم

على!زمرنالذفىالطوافينمنأولادصبةلهكانأفسقكهنة

اصم!تخدمواانوحاولوا.مهملطردهاضريرةأرواحبهممن

رجلضرهـمنروحاخراجفي،برلىبه.كرزالذىكوع

لهم:قالالئرورالروحولكى(41و:13؟9اع)بهساب

.؟أنتمفمنأنتموأما،أعلمهأناوبولى،أعرفهفأناكوعاما"

وقوىوكلبم2الثرالر،حفيهكانالذيالإنانعلمفوثب

ها:91أع)،ومجرحينعراةاقيذلكمنبربواحتىعم

منكثرشرجرعفيالحادثةهذ.اللهاشخدموقد.(17-

.الربالىأفسىأهل

أفسى،فيحيقوكان،!رنافي31،سكاوا"أنوجث

!لويل،أورضليمفيالكفرتهللح!يلةكتميكنلمأنهفالأرجح

دهرأفس!وكانت.للتضلهلكهنةرلبىلقبانتحلأنه

كتصلونكانواممنكئ!!ناننقرأإذ،السحربأعمال

لامما!احبواوه،الجمهعأمامواحرثرهاالبجمعوا،السحر

.(:91ا9أع)،النضةمنألفاخميننوجدوها

سكيب:-سكب

وكان.المكوبهووالكيب،صبهأىالسائلسكب

حجممعكنتاصي-القديمالعهدفي-السكيبمفدار

للكبثى،الهينوثك،للخروفالهبنربعفكان،الذ!حة

،9:204خر)الحمرمنالحكبوكان.للثورالهينونصف

منالوثنيبنسكاثبعنيدكلأكانالخمرولحل.(28:7عد

العباداتفيشائغاأبزاالكاثوكانت.(16:4مز)الدم

حز،31؟7:إريا،!57:6اثن،3238:تث)الوثية

0228:).

.(:7ا5)،عدللربصور6لحةر!تبرالكبوكان

للكاهنيكنفلم،للرليكلهيقدمالكيبكانالمحرفةومثل

،(28:7عد)القدسفي!هيكبكانبل،فينصب

خر)البخورمذيحعلسكيبأىكصكبيكنلمولكن

03:9).

92:.4خر)ايو!ةايتدمةمعتدمالبوكان

،(:289عد)الصبت!ومتفدمةومع،(:287عد،14و

.(2841:عد)الشهررأسونتدمة

سكر-سيكر

28:)عدالفال!عيدعرقاتمعيتدمالكيبكان!

28:عد23:13،الاالباكورةورموز16-24(،

الأثواقعيدور23:18(،الأالخسين!ومود3(،26-ا

)عدالكفارةجمدوفي45:17(،حزأ!أافظر92:6،)عد

)عدالمظالعدأ!اممنطيهومااثافياليرموفي1(،92:7-.

حصيخماذكر.ع!مأنوالأرجحاض!.2000،وا92:18

فيهمدمكناأنه!نىلا92:12-26()عدالأولثال!وم

مكيب.

قربانهمعيتربأنانتذار.أ!امتكملدومانذروعلوكان

الأبرمىنطهكللالبهبيذكرلاولكن6:17(.)محدسكيط

والاثم.الحطةذبلالحمعوكنلك2(،1-..؟:4الا

للصلتتدفىا،القدسالروح!الفرحالىالكببوورمز

وقدافة.لمجدالصلببعلالمحيوعالرببهملهالذى

اضشهاد.عنلتعب!جمازئا)الكيبهبرل!الرصولاصنخدم

.:6(4ر2:172،)فيالإنجيللأجل

هسكر:-سكر

"(ثعوعه:

اخاءأنالىالمقدسال!بفيالإضاراتمنالمدكدهناك

بينتفىقد.الحصور(فدممنذالروركبرمنكانالحمر

ذلكفيبماالمنو!ابحرودولالأو!الرقأمبهع

وب!يادة،الطبقاتجمعونشلا!حأالكرفكان.)صائيل

الفردكةالحالاتمنيىذلكلناوينضح.الز!ةالطبقات

)تكولررو92(،7:9ككنوحمنحدثمثلصا،فحسب

أسكر.الذىوأور!ا36(،25:)اصمونالال3(،وها:933

ملكوأطةا:28(،3صم)2وأمنونا:13(،اسم)2داود

الجحالفنوالملوكأرامملكونجهدد9(،:61مل1)اصاثل

ضعلن،اجتاضاضزاالكركانبل16(،02:)املعمه

6:6(.)عااطمرهكؤوسمنلثاردنن5الو"،لنبىعاموس

علازواجهن!كرضناللراقيياثان()!تراتالرياتواباء

مرهرلةكابعلى"كنمددونوالذدنا(،:4)عاا!مرمحافرة

يتز)المدنين(المنزمينمرودثربونمذبحص!بانب

اء،22:28،او2؟وا5:اشأ!اافظر2؟8،)عا،آلهتهم

)انظرتالجدكدالعهدفيذلكالىإضاراتنجد!

انس5:18،أفأ،وه2:13اع21:"3،لو24:94،

كانوافهمالبعفىلآنالكورئتثولىالرسولووريخ5:7(.

صكرون-الربعاءتبقكانتالتي-المحيةولاسهمفي

-عادة-همالأثر!اءأنملاحظةومح!2(.اا:ا)اكر

ضاهدغاكانالكرأنعلىديلثمةولبى.الرذطةلهذ.المعرضون
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سكر-مس!كر

عل!.يقدرونلابذخاذلككان)ذ،الففراءيين

+:ونتائجهأعراضه)ب(

:بوضوحالمفدسالكابويذكر

)أروبكالترغ،الجمانيةالحكراعراض!ض)1(

اريا،:918:1،929أ!ق:701،27مز2،ه:21

)أمالينينوازمهرار،جببلاوالجروح25؟16(،

.28:4("شوالذلرل23:92(،

43:34(،7لككالانتحاء،العقليةآئارهوبعض)2(

:01الاوالإدراكاممييزرفقدان2(،6:1أتكالوعيوضدان

.1(4:1هو:28،7)ثىا،هـ.

تلعالآخر"فيالحمرلأنوتعاتضقاءمنيجبهوما)3(

)أموالكربالويلالىوتؤدىكالأفعران،وتلدغ،كالحهة

وكول21:17(.2،ا23:)أمالفتروالى23:92-32(،

بهاكترغومن،عخاجالمكر.متزثةالحمر5:الحكيم

.02؟1()أم،بحكيمفليس

الأحكامتعوجفالخمر،والروحىالأددتأصرهما)4(

الغضبوتث!23(،و5:22)ش31:ه،)أمالظلموتبب

)أفالحلاعةالىوتدح23:92(،،0:21)أموا!اصات

)-شوالفسوقالميروبينييها!وثيلاليوجمع5:18(.

روحوتخلتى،الروجةالحاسيةتميتالكلوفوق3:3(.

.5:12())شالروحيةبالأموراللامبالاة

اطمر:ثربعنينىالمقدسال!ب)بر(

!ئربواأنالكفةعلىمحرناكان:القديمالعهدلي)1(

نأيتطهعوا،الاجماعخي!ةإلىدخولهمعدمسكراأوحمزا

بنىولنعليم،واطاهرالنجسوبينوالمحللالمفدس)ين!كزوا

الا،موسىبيدبهاالربكلمهماييكضالفربغ)صراثبل

يئربأنالنذكلعلىيمتغكان؟2(.ا:44حز،1:هـا01

!ثربولا،المكرخلولاالخمراخلمنككرمماضيئا

من!اصلا..كابئاولارطئاعنئاياصولاالنبنفيعمن

)عدالئر،حتىالحجممنالخمرجفنةمنئعملماكل

ولاخزاكربواأنللملوكويى2:125(0عا4،و6:3

ضربعنالركاصوناقنعوقد(.وه31:4)أمالمسكر،للعظماء

فيوسكنوا،الح!رضربعنالامتناعفضلوالأنهمالحمر

)ارياابملعادةمواطنعنبمدكأيكونوا،الخام

كأطايب5يتنجراأنورفاتهدانبالرفض!1(.ا-354:

.هـ16(أ:)دانيال،مشروبهبخمرولاالملك

نأمنساسيهكوعالربحذر:الجديدالمهدد)2(

انظر21:34،الوالحباة،وهموموسكرخارافيقلربمكقل

493

سكر-مسكر

ذلكالىالإضاواتقلةولعل(.21:54لو،42:94تأيفئا

ينمننشزاكانالمكرأنالنرجع،يرعالرباحادثفي

كالب-نيالربأحاديثوكانتالأغاء،طبقات

.الففراءالى-الأجان

فأ5،2:ا)كلالحمرعنيهزابول!الرسولوتكلم

24،25:أأعوالتمففالبرعلىثددوقداخ!.5:1800

و!ثترطا:6(.بط2أيضئاانظر-5:18أف23،ة5غل

)اقللخمرمدئاأحدمايكونالاالماسوقالأضففي

!لكأنالمؤمنعلىأنكا3(.و82:2،وا:7قي8،و3:2

4؟ا،)أفالمجةوفيابوروفيالماويةللدعوةيحق!

صكروألاأ:27(،)فيالمسيحلإنجيليحقو؟8(و5:2

لأخههضعوالا5:18(،)أف،الخلاعةفيهالذىابالخمر

.هـ13(8:أكو2،ا-ا:3ا4)رومحثرةأومصدمة

بعدمافيتكنلا5:ييوثاوسبولىالرسولقولأما

وأضامكمعدتكأجلمنقليلأخمرااضكلبلماءشزاب

خاصة.عرضيةلحالةطبيةوصفةصى5:23(،)اقي،الكوة

جمازئا:السكزامتخدام)د(

أكضتا،مجازثحا-المقدسالكتابفي-"السكر،يستخدم

وترغ5نوروليىالظلامنييتلسىبمنالروحيةالح!ةمثه

23:9(.)ريا،41:؟9إكأ2،ه:21)أروب،السكرانثل

حز،:13ا3)إرمياالمصاثأماموالعجزالحصةبهتئبه!

)يقايلون)ذالحاصفةأمامالملاحونبهكبه!33(.ة23

)مزاتجلعت"حكصتهموكل،ال!كرانمثلو!ترمخون

الربيرمفيكال!كرانالأرضص!رغوكذلك:27(.ا70

الضهقعلىللدلالةالترغ،اكأسوئستخدم2(..:42"يق

)يقأ!ئاانظرا-517،23:"شالربلغضبتيجة

و!ول75:8(.مز23:33،حز25:ها-27،)رميا63:6،

...كدىبالقضاءوأسكتالبارقسبفيصتته)ذا:الرلي

انظر32642:)ثلحئاأديفيوياملىبدم،صاميأمحر

.1(46:0إرمياأيضا

*زقاالتي..الح!مة،.الزانية5،"بابلعنالرؤ!امفرويتول

وندزناها،.خرمنالأرضسكانوصكر،الأرضملركمعها

ضهداءدمومن،القد!سيندممناصكرى:ورحنارآها

.ا-6(:ا7)رؤصوع،

منالثاكا!لدفياعر،مادةالىأفئاالرجرع)الرجا

.الكمابة،(المحارف"د،لرة

ساكف:

الحتبةهوأو،الصائرفيهطورالذىالبأبأعلىهوالاكف



ي!كة-سيكك

والقائتبنالمحرابيابصاكفسيصانعما!وتد.للبابالحيا

..."روافابيتهفيدلكا3(.ا6:امل)الزتونخشبمن

-7:6)املقدامها،(أعمدةعلى)ضرفةوأصكفةوأعمدة

.41:26(حزأيضئاانظر

سبكك:-سيكة

أ!اموفي.الأرضبهايشقالتيالمحراثحدكدةهيالكة

كانبل...)صرائيلأرضكلفي!انعكنلم5،الملكضاول

صكتهواحدكلمجددلكيالفلسطينيينالىإصائلكلينزل

والمناجلالككحدودكلتعندما،ومعولهوفأسهوفجله

:13أاصمابايى،ويرويىوالنؤوسالأشانوالملثات

.21(أ-6

الأمبين)يقضي-الرببملكعندما-الأيامآخروفي

ورماحهمصيككاصبو!مفيطبون،كيرينلشعربوينصف

فيالحربكعل!ونولا،يفاأمةعلأمةترفعلا.ناجل

.و،(4:3يخا2:2-4،)إشبحد،ما

مساكن:-مسكن

اداثرةساثافيا!لدفي"يت!صادةالىالرجوعالرجا

.،الكتابيةالمعارف

مسكين:

الضعيفوهر،عالهيكفىماعندهلي!شهرالمحكين

-الذبل:

فيكبرةأمةدلسكين:القدمالعهدلي!أولآ

الد،شبفيففكلهناكيكوقالايجبفكان،المقدسالكناب

نصبئاإلهكالرب!طكاقيالارضفييارككااالربالأن

)ذااالا،لهتحفقذلككنلمولكن:4(،ا5)ثممتلكها،

التىالوصاكاهذهكلوتعمليحفظالهثالربصوتحمت

تفقد"لاإنه:لهميقول؟15:ه(.)ثاليرم"أوصيكأنا

يإكاخح5:قائلأأوصيكأنالذلك.الأرضمنالفقراء

فكان11(،15:)ث،أرضكليوالفقيرالمكينلأخيك

والمكينالفقرعلىك!فقاللةأنهوايهود!ةالديانةأساس

.والمظلوم

المخدمة:الكلمات(1)

الفتراءعلىللدلالةتخدمعبركةكلماتعدةهاك

23:3،خر)انظر"سكبن،الىالريةفيوتترجموا!تاجين

،2414:أى2:8،ا!م24،14:نثا،؟:؟9لا

%،اخ!،2:00ا9:180،مز03،2،34:28:ء92:12،

ج9:21مز،9و02:9،42:4أى،42:41مل2)،ماكين"

،\د:22:52،32:6،03خر)انظرو"فقر،اغ(01:1000

الح(24:14000أكيا،اة22!م24:ها،ا:5،7تث

،ا02:.أكلي1،أ:ا5نثا،23:اخر)انظرو)فقراء،

.21:17()أموهمحوز،..الح(،244:

والماكين:بالفقراء!قفىا)2(

ث)ستبدتكانوالأكممصرمنالعبأنقذفقد(1)

قي.ولاماأرعدإلىتحيءلا:قائلأأوصاهملذلك22(:42

ضنىيخحميصراخهأحمعاليصرخ)نفإنهالهأسأتإن

15:9،تثأيماانظر-22:23)خرأبالحيفوأقتلكم

جا،917:1أم،:ه9:18،21مز2:8،صمأ،اه4:2

25:4(.اش5:8،

أحد،فقيريخككاناإن:بالخاءالثعبوأوصى)دي(

أخيكعنيدكتقبضولاقبكتقسفلا..إخرتكمن

.1(7-.15:)ثله،!دكافتحبل،الفقبر

خاصة:ترتياتلهمأعد)بر(

تلكنطمحمولكعثركلتخرج،سنينئلاثآخر)ق1()

والتيوالغربللاوى،أبوابكفيوتضحهالة

إهثالرسداوككلكيويثبونايخأكلون،والأرملة

:2آ92،و:28ا4)تث،تعملالذىيدكعملكلفي

.13(او2

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)خرالابعةألةليالأرضمحمولللفقيركان

.5-7(25:لا1،ااو23:.

رأوالعرباللمكيزالكرموبقاياالحصيدلقاطكان

.24:91(تث1،23:22،و.91:9الاصنةكل

كرمأيمنيأكلأنفيالحقجائعضخمىلأىكان

)تثشيئاسهيأخذلاولكن،حقلأو

.2(وه23:24

)تثالحصادفينصبو،لأراكل،الأت!امللفقراءكان

.ا:12-9(6

ث!كصاحبكلابرىءكان،سنينبعكلنهابئفي

النةفيأنه؟2(.اوةا5)ث،صاحبهأقرضممايده

)خرحزأالعبرافيالعبدظلقأنيجبكانالساثعة

نمادىكانالحمسيق(،)النةاليوبيلضةوفي21:2(.

باعقدكانمنوكل،عكانهالجمغالأرضفي"بالغق

.25:هـ17(الاتمائما،يتردهأ*كهمنضا

!ونالفقرلإقراضرمتحذايكونأنيلالإسرعلكان

تث25:35-37،لا22،2:ه)خرمرا!شأوربا

الربأن)25:93(اللاولنسنرفيونجد8(.و:7ا5
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اشخدسهوإاذا،الفنكلالعبرافياصغادعننهىقد

25:43(.الالحنفعالهكسلطألافيجب،كأج!

تثا:9،13الاوومئاأجر.لهيدعأنويجب

ثأالأرملةنوبيسترهنألا!ب!ا(.24:ه

الريةللحياةلأصتهمامرداخاأورحىولا24؟17(،

لصضهنالفقكلبيتكدخللا!بهبوكان24:6(.6ث

ده2أنب!لا!ل،فبهكمفلاثوبارتينو)نشيئا.منه

ث)ثربه،فىدناملكيالمىغروب"عندله

كرلك!كون!اركك*لكيوذلك،(24:01-13

قكونالربإلىعليك!رخولثلاالهك"،الربلدى

.1(اوه24:3)ثخدة،عليك

؟(:27:9تث23:6،)خربالحدلالفقكلمعاملةيجب)8(

.،والأرملةواليتيمالغرييحقيحوجمناعلحون

5:7،الاالإنانتدرةحسبنفدمالتفدماتكانت)9(

)12:8.

لكسرمعنةعثوبات-الدوامعل-فاكتكنلم)د(

ئجبون،المزامووكبةالأنجياءنجدولكتا،الو!اياهذه

كثصةثحريضاتتوجد!،ظلمهاووالفقكلالمكينالىالإساعة

ا:946،وا:2.مز)انظربالعدلوالمساكينالفقراءلمعاملة

،61:94حز34،:2)رصا،1اوه34:)شاغ،...

-341:حب،2:74:11،عا71،22:9،2او81:2

أمثالاغ،4100و02:91،42:9أكلبأفئانظرا

41:1)3.

،المغدسالكابفيمحيزاقرددبالفقراءالمنايةواجب)ص(

مأا-4172:2،15:ا،)مزبذلكترتبطالهيةوعودمع

حز،22:61إرميا58:7،اصق27،و:283،:5229،:71

روبأأيضئانظرا.اغ7:0100زك،4:72لنيادا،81:71

.:!(ا12مز،03،231:91:ه،16او92:2

والفرحلالحلاعىصأيى،علهفيالردييجيءعنلما)ى

للسايهنيالعدل"فقضي(51-72:21صأللساكن

"103،":4اايثىأ"الأرضلباشىكلانمافوعكم

.(؟92:91:61،

منأفضلاباروالفن!اثة،أمامتاو!انوالفت!الغنيا)ز(

ء4:13(جا22،2:او22،0اوا:9)أمالر!القى

الننرالىاييءتؤدممقالأجابالمتدسالكابركأ)!ذكر

112:24،.ا:،،6؟ا؟،أم)انظرالأثالضرفي

،71،32:12و2:5أ/لا،32،02:31؟81،41و31:4

82:91).
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الفي:الفقر)3(

فحلأ،المساكينالصقماكلفي"سكين،كلمةتث!

وذلهاصقهافيالإصائيةالأمةهاسكينكلمةتفىقدولكن

،51:21،:9:13،:4117!!-،68:01مز)انظر

الى)3:12(صفيانبرةفياصكيز،كلعةوتئوا(.ا54:

،01:21)مزالمتفحبنالأتياءتحنىوقف.المشقبلفياصرائيل

.7(:2عامرس"ا:716،:92:91،23اش

أ!ضئاالجديدالعهدفيتجد:الجديدالعهدلي:ثانيا

الربنيبدت!المجةمبدأعلىعلاوة،بالمكينا،همامنف!

كو)2بفقر.نتتيلكيكني،وهو"افتقرنعتفيالذى

بالفقراءالصادؤالاهمامالىالمؤمنينيدفعماوهو8:9(،

يوعالربأعلنوتد.القديمالعهدفيكانمماكروالماكين

الو000،المساكينلأسرسحنيلأنهجمكلىالرب"روحأن

ي!ثربأنذلكعلىبرهنوقد61:.ا(.اشإنظر4:18،

أيهاآطوبا5:وقال22(،7:لو،:هااأت"المحين"

لوأ!عئاانظر6:.2،)بواللة،ملكوتلكملأنالماكن

الماكن)كم:3(إهقى/إبحيللطويفول22(.و2.ا:6

ت)للنتراءبالعطاءيوصي!،ايضمونأى،بالروح

كللي"معكمالذكن22(:أ8لو21،:01مرتى21،:ا9

لوعيكا:8(.21ورحنا:41،7مرقى،أا:26أتحين"

21(.او:3ا4الواب!ينبل!الأغنياءو+سناالىندعوبألا

أعطيياربأنااها:اللربضاكتبعدالعأرازكاتالوقد

!وعالربمدح،تد:8(.ا9الو،للمساكينأموالىنصف

.21:3(الوالففصةالأرملةقدتهما

"الأملاكأن)ذبالفقراءاهمائاإلأولىالكنهةأظهرتوقد

لكليكونكاالجيمبينويق!مونها!هحوضاكانواوالمقتنيات

ا!معأعلنوعندما(.4،4:32،961ه:2)أع،احتياجواحد

قرر،الناعرسبوالخضوعمنالأماعفاءأورشلبمفيالأول

)غلالفقراءأنذكراأن--.برلىالرسولذلك-!.يذكر

كغعوااأنوأخاسةمكلويةأبلابتحنوفداا(.؟:.

ا:26(،5)روأورضليم،اؤالذفيالقدكينلنكلإءتوزدئا

عله.تبض،العطا!اهذهيوصلبولىالرسولذبوعندما

أعطي.)فرق:المزمورفيجاءعالولىلالرصويتبى

مزانظر9:9،كو)2الأيد،-الىبر..دتى.المحن

ا:9(.12

هاثاتهمأ!امهفيالمؤشذ!نىيتوبلالرصو!رثخ

لالرصوقصاول2:ه-9(.)كعبالفقراءواضهاتهمللأفاه

محاخاأخا.وفظر،المالممضثةلهكانتمنأما5:يرحنا

)؟ير؟،فيالهجمةكبتفيهف،عنهأحشاعهوأكلي

توالا5:العبرانونإلىالرسالةكابر!ترل8!(.و17ة3



)عباللة،!رهذ.مثلبذبائحلأنهالحو-والتوزحفعل

.ا:16(3

ستكينة:

داود-الربوعدوقد،والاصتقرارالطمأيخنةهيالكينة

أخا)طيمانابنهأ!امفي)صراثيل،فيوسكينة"صلائامجعلأن

)22:9.

سكين

،91:92قض،01و722:6سكوالقطعللذبحسلاحوهي

3(.و5:2)يقالصوانمنفدكضاتمغوكانه؟(.034:أم

بعدالسكاكبزصمتوقد.حدينأوواحدحدذاتوكانت

الحد!د.منثمالبرونزمنذلك

اليفأويالحنجرشبة-عام-بوجهوالسكين

أوهى،كالشوفت!قق-عادة-تكنولم،الص!

عثرالىتمنمتفيمصلاحمنتتكونوكانت،متضها

أما.مقوسسلاحداتصكاكينوجدتأنهولو،بوصات

واححة،قصة،السلاحمادةنفىمنتصنعفكانتالمقابنى

بربطهاإماكاللاحك!بت،الحثبمنمفابن!لهاتصغأو

فياللاحمنجزءبإدخالأو،بالمسام!أو،مختلفةكأربطة

المقفى.خبفيمحكمضق

!تخدعون-الضرقونساءلرئلثلهم-ال!ودكنلمو

كانبل،الآن!برى!،المائدةعلالطعامقناولفيالكين

ف!نالحزأصا،للاصتقديمةقبلصغصةظغايقطعالليم

-*----.بايدتطغ

الماكبنالتهامالىالإشارةفيمجازئاالكثينوتخدم

كنتانلحنجرتكلمجئاضع5:الحكيمويقرل(.0:341)أم

فلااك!ينضه.الإنانيضبطأنأى23:2()أمضرفا،

نهئا.كون

اعتخدمضد:نحتلفةلأكراضتستخدمالسكاكينوكانت

3،و5:2)كق)عرائلينىيختنصوانمنصك!ين!ثوع

.2(4:هخرأ!ئاانظر

حكلكم،في،ابىاطياأكامفيابحلكهنةاصتخدم!

)امللبحلاسنزضاءأننهمتتطيعفيسكحين()أوصوثا

.28(:ا8

وقد.وتتطعهالحيوانذبحفيتنخدمالكينوكانت

اصقوحيد.ابئلتفدبمذائاكانعندماسكيئامعه)براهيمأخذ

تقيعفيصكئااللاوىاضخدم!ا(..و226:،تكمحرقة

تشخدمالحادةالعكننكانت!92(.ةا9)قضصيتهخة

سكونى

5:1(.كمو!للحلاتة)حز

13:أصم23،2:ها:6،9)ثالمناجلوكانت

،13او.3:يؤ05:16،)رميا،:ها2:48،اش2،او02

الأرجح-عل-:14(أ4رؤ4:92،مرنى4:3،بخا

.ابلاصاتلحصدمتوسءحذاتكب!ةصكاكبنعنعارة

الملكسلصهاالتىللأثياءبينصكانأنهعزراضرقوجاء

)عزسكيئا،وعئرونتست8-ذارضلبصركررش

الذباهلحذبحؤ-ضك-لاتتمكافثا:9(،

بمض-قفا"في،كلصةجات"وتد،و!حها

.بخرة،ومحئرونتع5-الترجمات

:سكوت

مدنتبن:اصموهمظلات،،5عحنا.عبرافياسم

،جادجطنمبفيوقعتكنمانأرضفيملفة)1(

الأخصاعى،"بئالآنالمروفالمكانهىأنهاالبمفىوكلى

رروى(..القصبأوالثجرأكصانمنمظلات)والأخصاعى

بل!بعدعليقعالذيعئة،دء"نلهيأغاالآخرابعض

ثلاثةمخو!حدوعلىالزرقا(،)نهر!وقضمنالثعالالىواحد

الآثارعلماءأغلبوررجح.الأردننهرمنالنرقالىأيال

اكشفوقد.صكوتوادىفينلوأبرزكبرلأنهالافيالموقع

)هربده(لهدنمنا-6491()069فرانكلينج.هـ.به

البرونزىالحصرمنوكازنمنازلعدةبهتحطكب!زامعبذا

قبلعرالثادالقرفيأوائلفيلندمكلتعرضوئد،المتأخر

.المحلاد

هي،المتدسالكابلصكوت،5!هاتذكرمرةوأول

ث!

سكوتموتع

أفرايم.

أربرط.
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بنوثسكوث

أرضالىانهر!نأراممنعودتهطر!قق!عتوليإلهاجاءكحعا

دعالذلك.مظلاتلمراثيماصغ،م!ئالنفسهوهدنيكنمان،

نأهذا!نيلاولكن33:17(.6ك"عكوتهالمكان31

هاراممعأخرىمرةأاسكرتوتذكر.ناهاالذىهو!توب

.ا:27(3أيشجارنصبمنكبزءوصافوننمرةوت

علكىوصلمناعزبح!طاردونورجالهجدعونكانوعندما

يكنلملأنهبابخزرجالهيمحواأنمحوتروصاءرفنىمدكان،

رجع،عيماانتصرفلما،وصلمناعزيععلىدحدتجن!قد

ودرصمئهارؤطمنرجلأوسبعبنبسبعةوأسكسكوثالى

لرونسورويظن4-17(.8:)تض!ابوارجالبر!ةأشواكمع

كانلالمدينةجدعونأوقعهماأنالعبرت(الجامعة)ش"أهاروفيه

الثافيالفرنأوائلفيذكر.(سبق)الذىالمحبديتدم!مصحوئا

.المهلادقبلعر

"سكوتيبنخزفبةمنطقةطمانالملكوجدوفد

الأوافيفها!بكأنتصلح،الأردنغورفيزصردة(،وسرتان

:17(.4أخ764،2:ملا)لليكلاللازمةالمصنولةالنحاحمة

:7(0:6،6801)المزاموسنرني،سكوتوادى5ذكرو!رد

.الأردنضرقيالاقليمكلعلللانتداررمزا

إصراثيللنو)يهوصلم!نأولهى،مصرقمدت)2(

بقيادةمصرمنخروجهمعند،رعمصمنارتحالهميعد

البعضوورى6(.و335:عد،02؟3731،:21)خرمو!

مد!نةمحوتوكانت.المخرطةتلهوالحالمطموقطأن

(حاصانارض)الطلاتوادىمنالرقيالجزءفيحسية

في"سنوحىهقصةفيوتذكر.المرةالبحواتمنالضبال

اصكوت،اصمانسبسونج.ولهقولأنستازى،.ابرد!ة

مجردكانتبل،دأثمةمدتتكنلمأفهاعلىكدل)مظلات(

المنطفة.نلكلمؤفنةعلة

*:للوثسكوث

طكائاليسرجونبهمأقىالذينابابلونأقامهصنماصم

مدنفيوأصكهم،هزمهمالذينالعوليمنغ!هممعأضور

.24-.3(ا:7مل)2أهلهاصبىأنيحدالسامرة

مماالمنات،ظلات5،الحبرلآلىينوثهاصكوثومض

ئمارسكانتظالاليل،الهالىكث!لاأنهابحضكلى

تم!صلناوضمتمظالأكانتأنهاأو،ابغاءالحايلاتنها

.الآلهاتلبعنى

3واالاصمهذاينعلاقةروننون،"ص!ولرى

الإلهعرثوخزوجةالبتزر(خالقة"ىازرثانهتو،أو"صريافت!و،

.البال
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سكبون:

مع،ممرملكثثقجي!قفيكانواالمرتزقةصباعة

بنرجعامأ!امفييهوذاعلىزحفهكد،والكوضييناللوينن

أخ)2فارسألفوضونمربهةومئاألفومحه،عيمان

فيدكرواالذفىهمالكصننأنوالأرجحا:ا-4(.2

وكانوا،تجرك!بنه5أواتجوكو35ياالمصريةالسجلات

أطحةويحملوذ،مصرجيقفيكاخاطىأوكطلايعيخدمرن

همأنهمآخرونو!عتقد.ييأعلمنكانواولطهم.خبفة

الأراصة،كاللغةالبردياتاحدىقاسكاى!باصمالمذكورون

عيدفيأصانمنبالقرب"ألفنتين،جزكلةفياكفتايي

.ابدتجلالحامىالفرنالىترجعواليمصر،

صالىفي"سواكن،منكانواأغمالجفرافيينبحضوفىعم

.الودان

صكونلىيى:

منلأننينأحداصموهواثافي،،5منا.لاتينياس!

منطر!قهقيرلىالرصولراضااللذين،افلونيكيين

الفتراءالمؤنينللالكنائىعطا،لالحملأورضلبمالىمكلونية

واتظروهم،معهومنلالرصورضاؤ.هوصبقوقد.فاك

ثوالذ!أحدكانأنهوالأرجحوه(0:24)أصاترواسفي

عأ)افظرالحدمةبهذهللقاممعهالكناشمنكبعوثينإل!م

ذلك،وعل8:23(،كو4،2و:163اكو،18او247:

أورضليم.حتىبولىالرسولمعالرحلةواصلأنهبدلا

سكش:

منمحكلونكان)و)نالقديمالحهدفيالاسمهذاكذكرلا

صفرفيأأشكناز،اصمتحتالمذكررونأنهمروجحونالعل!اء

وهموتوجرمة(.وريفاثأضكنازجومربنو-01:3التكوين

جنو!موطنهمكان،الآرىالهدىالجنىشبلوىثحب

وقد.تزوكأوبكرالقوقازوهضبةالأصدالبحرهمالى،روجا

الملادتجلالثامنالقرنفيالأوصطالئرقمخو!زحفرنبدأوا

أخا:01،3تك-)جومرالكيمر!نمثلأخرىضعوب!

القرنفيمصرحلودالىبخوئازحفهمدوو!لواا:6(

كهاصمممولكنق.م.(.632)حوالطايلادتجلالسابع

علوأضلودأضقلونفتروا،سرفرعونالأولبسملأ!ك

منوقت-فيالعلماءبحفىظنوقد.فلحطينصاحل

الالمنأورضلمسعونكانواالذ!الأعدا.همأنهم-لأوتات

:34!-1،15:)إرجاوصفباإر!اكهمتكلمالذنه"

.1(.؟:صفا-ه،6:؟-5،17-!ه5،3-ا

فيالأضور!ةللأمبراطورثةحلناءأسلأالكثيرن!وكان



سلامس

علاثارواولكنهم.(،.مق067-681)آصحدونعصر

ذلكوبحد51:27(.ارط)افظروالأراراطببنالمنونمع

.الثالالىوطردوهمفيموهمأنوالنرسابد!وناستطاع

ق.م.538فيباكلالزسهزقيفيدوزالصبراوند

مئوحق،!ثحبيأنهمالرايعمحايه!هووثوتو!صفهم

الأصدابحرمنالثمالالىالنخومعددةغرنطنةيتطنون

لاالرحلالبدوشجماعةوكانوا،قزوفىوبكرالقوفازرجبال

ظهوروعلعرباتفيدتجولون،يحصدونولافىرعرن

فلم،قنرةعاداتلهموكانت.أمتحتممعهمحاملين،الحيل

يتيونهعلوأولدمثربونوكانوا.ألذابالماءيغسلونكونوا

فوطا،أوشادولالأعداءرؤوسفروةويصتخدمون،معركةفي

الآلهة،عنالحدرزلهموكان.!هالريواكزوضاوالجحاجم

أهمكانولكن.اليونانيةالآلهةنفسهيسظمهافيكانت

الأص!يقممونكانوا!،الملولللبعبادتهمموكيزممما

هيالحربوكانت.لآقمقربائا،أس!ماءلةكلمنالأخكل

ذا،أعاكر!ضحوبكلعلبلاءفكانواالرلهيعصلهم

علىويأتون،وأضورمد!اعلىالجرادكأصرابفىحفونكانوأ

يلنغا،خرائاالخضراءا!ولونركون،والهـايرالأخنر

فيللهمجيةثالأيذكرهمبرل!الرسرلأن!موفاومن

يىحيت5:الصضىأصافيكولو!ىؤالبهةالىرصالته

بلحرعبدسكيثيدربرى،وغرلةختان،ويهودىيرنافي

.1(3:ا)كو،الكلزالكلالمح

تسمىفكانتثان،"!تفيامترتمنهمجماعةأنوظن

مدلمنةأى)"سكثربويس":والبيزنطىالهونانيالعصرؤ

خلفة،عصورفيباعاتممظهرتوتد.البهن(

أسسواالذفى2:9(أع)انظر"الفرتهون،أبرزهممنوكان

وخهرابدتخومحتىالنراتمناتدتضاصعةامبراطور!ة

لروما.فافىأقوىقرونمدىعلوظلت،جيحون

)سل!

سلاميس:

،قبرسلجزيرةالرقيالاحلعلىميناءهي:المولع1()

جوضا،فامامدتمنالحالالىأميالنلاثةمخوبعدعلىتقع

أقصىفي)بدبيوس(أابد!اس%منبالقربتفعوكانت

داخلالىبمتدكانالذىميزور!احملمىالنرفيالطر!

الجزيرةعاصحةقد!ضا(الغكوجايقوسياعدينةحتىالجزورة

روابعليهطغتولكن،جيدعرفأللايىوكان.حالئا

مدنأزمىكانت!.ابهديابى،%مجلبهكانالذىالطمي

سلاميس

لهاوكان.والرومافيايوناقالعصر!فيس!لاواممرهاتبرس

فير!نهات،ومصروصريةكييكيةمرا!معواصةتجارة

كاصرمنخيطاسكانهاوكان.والملحوالزتوالحمرالحبوب

اليونافط،بالصبغةمصبركةكانتولكها،وفقهروفانية

كآكب!)زروس(زفى،5هولهاالرئيسىالمعبودوكان

اليونانن.

هوبناماالذى)نقديمنقلديقرل:القدمداركلها)2(

حربقالهاملرساةاليرنافيالقائد)سءد!+("ترص،

ءيىجزكلةمنأصلأوكان،الاياذةفيجاءع،طروادة

موطنهباسمالمدنةفدعا،أ!نامنيالقربأتهكمال!احلالمقابلة

نارغمنذوجودهاعلتدلالأثر!ةالكوفولكن.الأ!لى

اممائيلفيالأضوردننأثرويدو:بهااييينلاستقرار،أقدم

.المدتموقعفياينقيبعنهاأسفرالتيالفخاركة

مدينةباعتارهاالملادقبلالاد!رالفرنفيالمدينةوتبرز

و!دعمها،"توصر،الىتتبملكيةعلاللةتحكمها)كريفة

جورجوس،5ملكهارفضوقد.القيروانمعتحالفها

ضدالأيونيةالورةإلىالانضمام.م.ق894فيل!()؟لا!53

تزعم(كد"أ!*)"أوملرس!أحا.لكن،لغارصالحكم

ولكن-،للاصتقلالطثااللاحوحملو.المد!نةرجالمنفرثا

وا!غاثوا،سلامىأسوارعدنكراءهزيمةهزعوهمالفرس

وفي.عنهمنهلئاللحكم)جرشجوس،وأعادواعياصلطتهم

الفيقيالأ!ولأئيزيةبضادةبه!أسطولهزم..مق944

ولكن،!يىمنبالقربالفرسخدمةفيكانالذى

المعركة.بعدانحبواالأثيوون

سلاميسموقعوعليهاتبرصجزيرة

منباستربأخرىمجريةمعركةحدثتق.م.603وفي

)ص!،هناه!برليرريهى،-ديمرروس5فمهاهزمملايى

)حدىبحدولكن.عصرملك)سوتر(الأولبيموسقوات

قبض!ة،فيالجزورةأجزاءطهلرمعالمدينةو!ت،عنةكرة
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سلايس

85لطلروماخضمتأناللممرتابمةوظلت،بطليموس

الرسولانفامعندما:وبرنابابولسلينالرصزيارة)3(

طوكيةيخاءمنأ!كرا،الأولىالتث!يةبرحلهماوبرنابابول!

ونزل،قبرسالوصافروا،مرضيوخاومعهما،سوريةفي

فياء،ميلأ013نحوقطعواأنبعدصلاي!قئلاتهم

نابكلصةهـنادياوفاك،سوريةصاحل-ساجهكان!ميى

،الاتاهتصترعىعارةوهى،ا:ه(3)أعالهود،مجامعفي

وجودعلى!دلمما،للهودمجامععدةوجودالىتثرلأنها

الاصتيطانعلىال!ودبطليموسشجعفقد،كبيرةيهرديةجالية

فيالأمبئراالرصولينأنالمقدسالكتابيذكرولا.يخها

مدىولا،صلامبسقمكثاهاالتيالمدةهيماولا،سلابى

فيتيلةأيائامكئاأنبعدأخهمايدوولكن.فيهانجاحهما

يفيمما13:6(،)أع،يا!وسالىالجز!ة)اجتازا،سلاميس

فيالأتلوعلى،الجزيرةأجزاءكلفيبالانجهلنادياقدأضهصا

عاصمةيافوسالىو!لاحتى،جهرديةجالاتجهاالتيالمدن

الغرلطالجنولميالطرففيتقعوالتي،الوتتذلكفيالجزورة

برناباأما،أخرىمرةصلايىبولىالرعولفىرلمو.ة2للجز

كيسةمنبالقرببرناباتبر

سلامهسمنالنزبلي

سنتت

دوحناأخذفقد-ملاميىمنأصلأكانأنهيظنالذى-

فيوطفر-بولىالرسولعنانفصالهبحد-معهمرقى

اثانيةابركةرحلتهفيا:93(،5)أعتبرسالابحر

عهدفيهناكاصئهدبرناباإنتولتقيدوهناك.للجز!ة

.6برناباادء3بايحىدرويهموقعفي،نرون

المرصوفةالكب!ةالمد!نةساحةضاهداوبرنابابول!أنبدولأ

بهاتحيطكانتالتيمربغا(قدئا018*)075بالحجارة

زفى.معبدالجنولىطرفهاعلىويقوم،الحوانيت

سلاميىفيالساحةأطلال

ثررةالقارسةاليهودتامم161في:اللاحقالتارغ)4(

ولكن،ومانبيناوااليونابينمن،001،24مخووتتلوا

بقوةالورةأخمدم()117-138هادربانالإمبراطور

أكحلوتد.مهجورةأطلالأتصبحإلمديةكادتحتىتاية

أعادوقدم.332342،فيحدثاعيفانزلزالانتدميرما

اصمعلههاوأطلقم(36)337-ااثافي،قنطنيوس5نجاءها

أضهروكان.بالجز!ةالحكممقروجعلهااحمهعلى"تنطتا،

يخداعدؤاكانالذيلان!لعطهأء!()8إبيفانيرس"5أساققها

الأسقفيةمركزوضغل،الربخةلحركةقوئاومؤ!ذاللهراطقة

ليدمصالمدينةتعرضتم647وفيم.367-204من

بحضفاكزالتوما.العربيدعلىوالنهادالكامل

،.الأطلال

سننت:

أيضئاوالحلب.عل!واصترلىقهزاانتزعهطئاالثسءسب

.اللة،5لهافيقال،الحبالنهتصغالثجرمننوعثر

أيكحامراضىالدسلبفقد5:لزوجتهيعقربوكقول

لاا:2،26خرأيفئاانظر16(و319:)تكوأعطافي،



الشفبجبال-لتفب

.1!22:6000أى91:13...

الانسانأيلبتاليملاخيفمعلى،ل!ثمبهالربو!رل

الحوربي؟صباكبمانتلخ.سلتوفينإنكم؟اللة

.9(و38:)!لاخى...،والتدمة

الشقب:جبال-سنتب

ضلب.ال!لبجبالمنأمجدأنت)أبى:المرنم!قول

فيالعبارةهذهجاءتقد(.وه764:)مز..،القلبأضداء

وفيالحالده،.الجالمنجلالأوأعظمأمجدأأنت:الحياةكتاب

ص)،الأبديةالجالمنبأبةتنير)إنك:الكاثولييهةالرجمة

المعنى.بهذاال!بييةفيجاءتلأنهاذلكأنويدو،75:ه(

عرتسمةفيتربتوقداييرف،هىالحبريةفيوالكلمة

عد!4:9،تك)انظرإفريسة،المقدسالكتابفيصضثا

مر38،93:،92:17!،:4:11،42أيوب23:4،2

)مز)بطعام،مرتينوترجمتاغ(،000ا:1،2246:ا40

1(،ه31:)أم""بأكلأخرىومرة1(،30:ملاخي،ه:111

.9(17:)حزالخرأوراقبمحنىواحدةومرة

سلاح:

القديم:العهدليالأسحة:أولأ

بمحالجةالمرضرعهذانتناوا،أنلاالأسهلمنكونتد

لطذكرهاوردالىالهجويةالأطحةثمالدناعةالأطحة

ي!والمالالهةالأصفاركشبةأنونلاحظ.المقدسالكتاب

الدى-ثلأ-هوميروسفعلمئلماالأصلحةهذهصفو!في

،بتروكلرسأرايهلاصلاحفيقطحةكلوصففيأصهب

لبسها.وترتيب

كارالتيالدفاعيةوالأ!حةالهجوميةبالأصلحةقانمةوبحد

منخوذة،رأصهأعلىكانالذيالفلطينىجياتيححلها

آلافخمسةالدرعووزن؟حرضفادرغالافيشكان،نحاس

بيننحاسومزراق،رجل!علىنحاسوجرموقا،نحاسضاقا!

الاجين،كنولرمحهوقاة،ظ!ره(إلىمربوطا)أى!كتفيه

بمثىكانالرسوحامل،حديدضاقلمئةترمحهوضان

فيموضرعايفامحملكان؟.5-8(17:)اصم،أمامه

-جياتسقوطبعد-غمدهمنسداودناخترطه،كمده

.51(ا:7)اصمرأصهبهوقطع

أتراضاالجث!!لكلبأالملكعزياأنذلكبمدنقرأثم

أخ)2أمقالعوححارةوف!ئاودروعأوخوذأورماخا

ملكنصرنجوخذاتصاربعد-إرمياقصيدةوفي.1(264:

جقأ!حة!فنجده-مصرملكنخوفرعونعلبابل

سلا!

.للحربوتقدمواوالرسالمجنأعدواأ:بالقرلفرعون

اصقلوا.بالحوذانتصبواو،الفرسانأيهاااصحدووالحيلأصجوا

منالك!وفاك.4(و:463)!!ميا،الدروعالبسوا،الرماح

والحثية،والمصركةوالكلدانجةالأضوريةالأثريةوامماثلالنقوش

أسفارفيذكرهاجاءايىالأطحةعلىالفوءمنالكيرتلتى

السهامرماةمنأشورىجندى
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سلاض!

المغدسالكماب

الجديد:العهدليالأملحة:لانيا

الذىالكاملاللاحبولرالرسوللنايصفرائعمجازفي

الصورةمنيزا،الروجةحربهفيالمؤمنبنلحأنمجب

والحذاءوالدرعابطتةنيذكر،الرومافيالجدىأسلحةمن

أوالرعيذكرلمأنهملاحظةمع،واليفوالحوذةواقرس

:6)أفالهجويةاللاحقطع-أهممنتحتبراييالحربة

13:)روالورأ!حةعنأيضئافحدثكا.ا-17(.

ؤتد.نم6:7كو)2وللشار،ليمينالبروهصلاح،12(

:ضال،ديفاوصفاالرومافيالجندىسلاحايوبيوس،وصف

منضىء-كلأول-الرومافيالجندىبس"ككون

،وخوذةرمحنمنثم...جفايرسهذاوبع...ترس

علبرونزيةصفيحةبوضعالفاببةتسلحويكمل...وجرموقين

احارصةويمونها،ناحيةكلمنضبرنحوتمتدصدورهم

...ر.\عننز!دضريةورفحونمنولكنالفلب،،

،زردذاتدروغا،الصيحةهذهبدلطبسون،دراحمة

.المدصرة؟اللاحنطععلعلاوة

الهجوطالأسلحة:لا!ا

الراعيمجملهاالتيالأ!حةأنواعأبطوهي:العصا(11

أوضجرةغصنعادةوهى،الآنحتىفل!طينفييدهفي

ولعلتوللهجومللدفاعكتخدم،أملسقوىذثبيقضهب

ا:7)اسمالمصاهذهبمثلوالدبالأسدتجلداود

فبادةودعياللالكاءعماهالراعيويسنخدم34-36(.

يعز!اننيأهماوعكازكعصاك5:للربداودويقول.قطبعه

27:الانطعانه)حصاءفيالراعييتخدمهاكا4(.23:)مز

9:4،)ش2:9،)مزوالحقابللضربأداةوهى32(،

.(711:حز،اوهه:ا"

ثرطأومجلرلحبلمنالمقلاعويتكرن:المقلاع)2(

الجزءهذاكون.بكيث،فتصفهفينرغاعريض،الجلدمن

.بالمقلاعوميهورادماأوالحجريخهايرضعكفةضكلعلى

كفته-فيالحجرو!عبحد-الحبلبطرفيالرامىويمك

الطرفين،أحد!فلتثم،رأصهفوقوقوةبرعةو!كركه

زالوط.الراميقصدحببعيذاثطوخاالحجرفيندفع

الطورلطردأو،ثاردخروفلردالمقلاعصتخدسنالرعاة

المفلاعلأاستخدامويمكن.الحفولعن-الحبوبتأكلالتى-

جلاتكلفيداوداصخدمه؟،الأعداءدقتلالحربفيأداة

"أصحابوكان5(.و،ا:794)اصمالفلسطبنيالجبار

ألححةيحنلونالذكنالمثاةمن!تبرون2(ه3:مل)2!المقالع

اشخدامفيالبيامينيرناشتهروقد.السهامرماةمثلخفيفة

سلاخ

ولاالعرةعليالمفلاعالحجركل!رن5فكانوا،المقلاع

حربأداةيستخدمالمقلاعوكان16(.ة02)قضكطثون،

لانعلىأورضليمالربو!نذر.والبابليةالمصر!ةالجوشفي

هذ.الأرضسكانمقلاعمنرامهأنذا5:قائلأ،النبي)ريا

أ!ضئاانطرا:18،.)ارياثعرواهلكىعليهموأعقالمرة

25:92(.اصم

أهممنوالهامالضيكانت:وال!هاما!موس)3(

صاء-الهامرماةوكان،تدكاالحروبفيالهجرمأطحة

6يخيةالإصالمجوشفيهائاعضزا-الماةأوالنرصانمن

والأضررية.والمصرتوالفلطية

وجعبةوسبهامتوس

خه،عصامنئثكرنكانت:اطرابأوالرماح)4(

منممدليصانأؤنصلفهايتهافيفىكب،الأحجامغتلفة

ا:7(.7)اصمالمتأخرةالمصورفيالحد!دمنأو،البرونز

كدل،خيتأمامالأرضفيمركوزاضخمىرعوجودوكان

وصفهفيابيناحومومجمع26:7(.ا!م)اتامتهموضععل

3:3،)ناالرعوبركقاليفيببين،الأضوريةللجيوكأ

.:4(46إرياأضاانظر

الثقهل.النلحذاتالفرقمن!تبرونالرطححملةوكان

8:18)كشالهجوصةالأملحةمنالقصكلالرعأوالمزراقوكان

والكلمة!-6:23ار!ا41:92،أروبأ!تاانظر-

.(الثلاثةالمواضعفيالكلمةنفسهى،المبرية

طعنعدماواحدةصةالاالجدكدالعهدفيالحريةتذكرولا

علىالروحأسلمأن!ديشؤعالربالحسكرشواحد



ملاض!

أيووماء،دمخرجوللوقت!كربةاجنبهفي،الصليب

.ا:34(9

،

اتجا

وجرابفؤوس

المتدتالآسنارقذكزاالأصلحةث!وهو:الس!ف)5(

صم1)الحديدمناليفنصلوكان.للهجومأوللمفاعصاء

الجانب3لا!لقالسعفوكانا(.3:.رو.2،او13:9

بنههامود!غوفد.والطعنالقطعفيويستخلم،الأيسر

ابى،نخذهعلىثهابهتحتوننلدهنراعطولهحد!ذاصنا

يرضعذدللسيفوكان1(.6او3:ه)ثضاعركانلأنه

بل!يفيكمدمنالصيفاستلالوكاناه(.:ا7)اصمفيه

والبارق:3(،3)ناالملتهبالسيففهو(،:3-ه12)حزالقتال

ياصلىالذىوالصيف(،64:61))رياوالصارم(،12:01)حز

بالدماء،وظلوفىوى(،21:21ارصا8،:81صم2)الناس

)تثيارقصهفالربوسيف6(.،3:هو)إشيالثحم

.1(21:9-احز47:6،))رمهاالر-تضاء!فذ4(ا32:

تديمةمصريةسيوف

يش!اوماالحربعلىللدلالةمجازئاالعفالأنبهاءودتخدم

.21:28(حز35-05،37:"ر!اكوارثمن

ت)الحرفيبمحناهاالجدلمدالعهد!هـسيف،كلمةوترد

ويشخدعها37(.و1134:با:2،2أعواه،2647:

سلاح

،الروحس!ف5انهاايذكلمةعن!تول،مجازئاورلسالرصول

اللةاكلمة)نالعبرانيينالىالرسالةكاليو!قول6:17(.)أف

،4:12)بحديى،ذىجفكلعنوأمضىوظلةخة

.1(99:ها:16،رؤأ!اان!

الهاملرميتديئا!تخلموكان:اببنق)6(

مدتسورقثغرةلاحلاثأ(26:هأخ)2اثتلةوالأحجار

21:22()حزلوالاتهاتحطيمأو26:9(4:2،)حزعاصرة

حرففيافجنعق،مادةالىالبرجوع)الرجامنهاالمدنةلاخعحام

.الكا!ة(المحارف6لرةدشاثافيا!لدمناج،

الدفاعة:الأصلحة:رابتا

وكل،ءحمن*ئوقعاكلوهو:وجمناكرس"3!

رصيانكلمنانالعبرلآوفي.قرصةفهوالإنان7كهترما

تفركلثونمجن،5أو،"يترسالصبيةفيكرجمانوامجن"اصئة،9

الىبخئامحيزاكلداناحهماركم،الكلشينترجة!واص

حزصال:46،3)رما35،2،19:4:مز)انظرجنب

:23،24)38:4.

الجد،كلكعليكادالذىاالقيلالترسهىواال!ئة،

يحملهوكان،الفلسدفيالجبارلجلياتكانالذىكابرس

فكان6اا!نأما(140و71:7صما)تدامهثميآخرثخمى

كانواأكميهوذاملكآطجيقعنونقرا".الهامرماةيحصله

.:8(ا4اخ)2،القىودث!ونالأنراسامجصلون

الأغصانيوالحضبمنقدكماتصغالعادثالتروسركانت

التىهيالخ!ئةاذلراسهذ.أنويعمو.بالجلدالمغطاةا!مولة

ويثحلون)صالل!نب!طنو!فرج:النبيحز!الكهايقول

والحرابوالهاموالتيوالأتراسوالمجانالسلاحو!كرثون

.93:9()حز،صنينصعاباربهاو!وتدون،والرماح

كاندل،المحادنمنذلكيعدعنحثالأشاسولكن

وثلاث...مطرقزهيمنترسمحا5:عظشهللسي!ان

هنهوكانت17(.او6:ا.مل1)مطرى،ذهيمنمجنئة

صرملكضعثقاوصحد.الاشعرفى!ردالنبةالأتراس

،الذبالراسبمواخذ5-رحبعامأ!امفي-أورضلبم،الى

)امل،نحاساساسعهاعوضئارحبحامالملكشل

2-27(.ا:ه4

علىجلدىصكزامئمحملالترسكان،للحربالحروجوعند

القاليدءكدتئمكفغطاءعادةللترسوكان،الكعف

.22:6()اش

لححاتنرس)تالربعنصقال،مجازئاالكلشانوتتخدم

1(،ا:5)تكلك،ترساأنا:لإكراهيمالربفال!،ضحبه
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سلاخسلاض!

والحرابالأتراسحملةمنممر!ةلفرتةخشبينموذج

"ترسالرب)نالمرنمويقرل2(.33:9)ثلئحبهترسأنهكا

وهترسا!،0325:2000،:18)مزبه،المحتمينلجميعهو

.1904()مزحقه"ومجن

الكاملالذصلاحعنحدثفييولىالرسولوتكر

نأتقدرونبهالذىالإكانترسالكلضقحاملين5:للمؤمن

!شخدمومو6:16(.)أفالمل!ة،الردر!امجمحتطفئرا

الرومافيالترستفيالني"ثورروس،ايونايةالكلمةفا

البهر.

أسلحةغلفمنالرأسلوتاكةباسالحوذة:6اطور)2(

تلون2للحثصننرصم،الكرنكبدجدرانوعل.الهجوم

القوادمنوالحظماءالملوكتديضاطبسهاوكان.خوذا

اجعلئابه3داوطبىأنالملكضاولأرادوعدما.والأمراء

جياتكانكا:38(.ا7)اصم،نحاسمنخوذةرأ!عل

)اصم،نحاسمنخوذةرأصه)عليلبىالفلسطيصيالجبار

مصرفرجمونجيرشتالحمنجزغاالخوذوكانتا:ه(.7

وجيرش2(،234:)حزأثورجوشوكذلك4(،:64))ريا

27:.1(،)حزوفوطولودفارسمنالمرتزتةمنصور

وقده(.38:)حزوتوبالماضكروسرئيىياجوجوجيوش

أخ)2الأسلحةمنغ!هامعبخرذجيرشهعزياالملكزود

)26:14.

أواثنلالكانأوالحثبمنأولأنمغالخوذوكانت

القولصبق؟ابحاسمنصنضثم.الحارصحتىأواللباد

وومانمةخوذة



سلاح

ظلتذلكومع8؟(.و71:5صم1)الملكوضاولجلباتعن

حيناللوثيينعصرحنىالخرذصناعةفيتتخدمالجلود

ايونايخةالحرذوكانت6:35(.)امكبالنحاساستبدلت

د!فيجيذامحروفةابحاسأوالجلودمنالمصنوعةوالرومايخة

ال!ودسيين.

يخفرل(واتعةالفرةعلللدلأ"الحر"تجازئاوتستخحم

علالحلاصوخونة،كلرعالر"بى)نه،الربعناضياء

كقطعةالحوذةبولىالرصوليذكركا95:17(.))شرأ!،

معحربهفيالمؤمنيبهأنيجبالذىالكاملاللىصلاحمن

6:17(.)أفالحلاعى،خوذةاوخنوا:الروحهةالشرأبخاد

الإيماندرعلايينننصح5:تالويخكيفيللصزنين!تول؟

.5:8()اتى6الحلاعىرجاءهيوخرزة،والمحبة

الحديدمنحدقاتمنالفممىهوالدرع:الدرع)3(

الأطحةمنفهو،اللاحمنوقاكةئلش،مثابكة

ثم،وال!ينالرتجةلحمايةالبدا!ةفيكتخعموكان.الدفاعة

الركبتين.حتىوالفخذ!يل4وابطنالمدرليحمياستطال

خسةوزنهحرضئا،ادرغاطشالفلضجلاتوكان

ا:5(.7اص!م-جرامكلومالةنحوأىنحاصصاقلآلاف

.نحاسمنحراثفتكسو.جلدمنفمهصئاكانأنهو!دو

القرنيرجعملى"نوز!اأطلالفيالقبيلهذامندرعوجدوقد

الملكضاولدرعداودوجدوثد.الميلادقلعرالحامى

.ا:38(7)اسملهاثيينمعأنمن6نتل

رامرت!ا!سنالمعركأفيدركايلبىالملكأخآبوكان

كلا)قاثلة)صالةاللوعأوسالفيأصايهصئاولكن،جلعاد

دوع

سلاح

ورماخا"لألراشاخهلكلالملكعز،يأوقد22:34(.

العامليننصفكان؟(.62:41أخ)0002،ودروغا،ضذا

اليمنالعودة!دأورضليمصرثناءفي-نحميامع

غ)،والمروعوالقسوالأتراسالرماحايمكون-البال

.الأعداءجانبمنالمفاجةالهجحاتخه4:16(

الملكجمع،الم!!أ!امليصور!ثمعركةوفي

علعمريةملأوثلائينوائنينجرارةجيوثاأنطوكى

الدروعلابصينرجلألففيلكلعندوجحل،الحرب

)امكدروكاأي!ئاالفطةعلىوجعلبل،المسرودة

42-6:92(ة

تلايلأالرلي)ضياءيخمف،مجازلهاادرع،كلمةوتخدم

لجغضههمجازاتهعنكناية95:17())ش،كدرعالبر"بى

غريضزالممنىهذالول!لالرصاخبىوند.والحقبالعدل

ضدالروحيةحربهمؤالكاملافةسلاحلبىعلالمؤمنين

ولاكن،بالحقأحقاء3ممنطققفاثوا5:!قولالثرقوات

)أما:تالونكيفيللمزنىوتول1(.64:أأفالبر،درع

ن!نا)/والمجة،الإكلاندرعلاكبنفلنصحخهارمنالذ!مخن

ونعالجرموق

كانالجلدأوالنحاسمنجور-الجرمؤق:الجرموق)8(

الجرموق!ذكرلمو.الحربوتتفيلحماشاالساقحولكليط

الفلمنيالجارجياتت!الحوصفدالاالمقدبرال!بد

.:6(ا7اصم)

عادةتصغوكانت.الوسطيهئدنعزام:ا!طقة)5(

ترصعالحربليالجندى!بسهاا!يابطتةو؟ت.جلدمن

سينهبالهحلقا!اربوكان،المحدنمةيالقبعئوكالما!



السلاححامل-سلاح

امل02:8،صم)2القتالعنديبرده،كصدهفيموضوكا

ايى:الأشور!نجيقعنإشصاءويقرل2(.أ2:5:3،

حزمتنحلولانامونولابخصونلا،علالرولارازح!م

جيقحزتيال!حف؟5:27(."ش)!ناطقهم(أحقاثهم"

.(1:ه23)حزأحقائهمأعلىبخاطقمنطقين:بالفولالابيين

الملازمة،الصنةعلللدلالةمجازئا"ابطتة،وتتعمل

والأمانة،قنيهفطقةالبريكون5:المياعناضعياءيخقول

فيلل!ؤميىالر!ولوبقرلا:ه(.ا"ثىحقويه،فطقة

.1(64:)أف،بالحقأحقاءآنمطقينفاهـلبنوا5:أفس!

:اللاححامل-سلاح

بعضوربما،الكبرالترسيحملمحارئاالسلاححاملكان

أمامأو31:4(،اصم)الملوكأمامبهائيالأخرىالأسلحة

وأ7(و6ة41اصم)الأصرأو:37(23صم)2العامالقاثد

المرافقين،هزلاءمثلالقوادلكباروكان:7(.71اصم)البطل

طلب،امرأةاخيهعنه!الأنجدعونبنأيمالكخيفلما

9:54(.)قضوكتلهجفهيخترطأنسلاحهحاملمن

نيالحاحمةالمعركةفيجرحأنبحدالملكضاولفعلوكذلك

معروئامحارئااللاححاملوكان4(.31:اصم)جبرعجبل

هرعملهوكان،والحئ!نوالأضوريينالمصريينمركباتفي

.القتاللالناءفيالمهاجمر!قهحماية

سلكة:-صلخة

اصموهو)الطريق(،..)طوكأواجاحة،محناهعبرافياصم

باعتيارهاا(.31:التثيةصفرفيمرةلأولذكرها،ردمدنة

يحكمهاكانالتيالمدن)حدىوهي.لباضانالثمرقالتخم

المدن)حدىكانتأنهابدولا(.:ها2)يثىباضانملكعوج

)لىالأردنضرقيفيفىجطنصيبفيوقمتالتيالتين

لاحق-تاريخ-فيجادبنىأنونقرأا:32-92(.3

حتىباشانأرضفيالرأويينيين(مقابل)أىمقايلهم"سكنوا

تتغوكانتالأباطتخومأنولدوأ(.ا5:أخ)1سلخة،الى

آخر.الىحينمن

علتقعالتياطخد،مد!ةالآن،ملخةموقعفيوتوجد

)جبلباثانلجبلالجنولىالطرفعندحصينمرتفعمكان

فوققدم003مخوارتغاعوعلى.بركانةتلةوعلى.اللروز(

ويدو.القلحةتقوم،بركانفوهةكانتأنها!دوالتي،المدينة

،الأردنشرقيفيالمناظرأبلمن-الفلعةشرفةعن-الجظر

الأراضيوكل،حرسنوجبلحررانعلالىابمريمد)ذ

الىالاصمةوالصحراء،الامرةجالحتىببنهماالواقحة

لقالقديمة.الرومانيةالطرقزالتوما.الئرقلالىالجنوب

بصرةإلى!ا،ايواءلا،مستقيمةخطوطفيالجهاتهذه
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قلعةحتىالصحراءعرالرقيالجربالوتمتد،ودرعا

بنواالذدنأنوالأرجح.العررالحليجحتىوضرئا،الأزرق

موتغاوكانت.نجاعماالمربأعادثم،الرومانهمالتلحة

بهااسلخدهالحدكةوالمدكة.الصلهالحروبأكاملحص!ا

الجنوبالىالسفرحعلوجنهاصة،القديمةالمازلمنالكر

منياههاوتت!د.اللروزمنوسكانها،القلحةشالرق

.الأمطارموصمفيباياهتملءالتيالأحواض

من،أفايموأخوفادابابنوهوااتجاج،بممنىعبرى31

سلدماتوئد.يهوذابنفارصبنحصرونبكركرحمئهلنل

.":3(أخ)1نجينبلا

سلسلة:

بعضهابتصل،يثبههاماأوحلفاتمنالللةئتكون

22،او28:4)خرالذبمنتصنعوكانت،يعض

)قضالنحاسمنأو:91(،04)إشالفضةمنأو93:ها(،

تتخدمةوكانت2(،اا:6

اليدرصأوالقدمرصحولتبىفكانت،للزية)9(

دانبال:01،4،9:ا)نقالرقبةحرلكقلاقدأو2،،30:)إش

وصدرتهالكهنةرئيىأفودفياصتخدمت؟92(.ار6و57:

بذشاللاسلهذهوكانتا(93:ه28:14،)خر

)املذببلاسلالمحرابأمامصلبمانسدوقد.خالص

ايكلفيالحمودكأياجيذبمنصلاسلصنع؟2(.أ6:

سلاصلتصنعكانتكا1(.6هو3:أخ2انظر،7:17امل)

قلالدشتوضعوكانت(.049:1)إشالأعناملزتفضةمن

.26(و821:)ضىالمديانيينجمالأعناقحولذب

علىعلامةكأطواقتخدمالذبيةاللاسلكانت)2(

معفرعرنفعلكا1(،16:ا)حزالريخعةوالمنزلةالتكريم

:5)دانيالدايالمعنصرونبوخذ41:42(،)تكيوسف

.92(او6و7

الفل!طيرن!دفقد.وال!جناءالأصرىلتبهل)3(

رثائهفيداودوبقول2(.ا:أ6)قضنحاسيلاسلصثرن

فيتوضحالمورجلاك،مربوطتينتكرنالماكداك:لأبنير

كان،الرومانعهـدوفي3:34(.صم)2"نحاسصلاصل

فكان،الحرسمناثنيناوعكرىالىبلا!ل!قيدال!جين

7(.و6ا:2)أععكريينالىبستينمقيذابطرس

)أعبستينبولىالرسول!دأنالأمصأمروكذلك

الم!يح،لأجل)نهنفهعنبولىلالرصويقول21:33(.

المأنيسيفورسوا)ن2(،.6:أأفسلاصل،في"صفيزاكان



كانتاللاسلهذهولملأ:16(.قي)2ب!للتي!يخجل

والقصدير.الخاسمنصبيكةمنمصنوعة

الديونة،انتظارفيال!جنعنليعبيرعازتات!تخدم41(

الظلامسلاصلفيبل،أخطأواقدملائكةعلىيثفقلم"فالئة

انظر،24:بط)2للقضاء،محروعينوسلمهمجفموطرحهم

مننازلأ"ملاكا:رأىالراريوخاأن؟6(.يهوذاأيفا

علىفقفى،يدهعلىعطيةوطلةالهاو!ةمقاحمعهالساء

ألفوقيده،والثيطان)بلي!هوالذىالقدبمةالحية،التين

.أ-3(02:)رؤلبه!ءوأغلقالهاويةفيوطرحه،صنة

سليط:

الوقحةالناءمنوالسلي!،لسانهطالمنهوالس!

اببي:حرقياللانعلىأورشليمالربويصف.اللسانالحادة

فحل،هذاكلفحلتإذالربالسيديقولقلبكأمرضاما

.03(أ:6)حز،سليطةزانيةامرأة

متسق:-مسفط

،المتصرفآالحافأصبحاللطانلهمنحمنهوالمئط

يوسففسرأنفبعد.المطلقاللطانلهمنهووالجلط

يرفعلاوبدونه،!رأرضكلعلىجحله،حلمهلفرعون

وهكذا؟43(.41)تكمصرأرضكلفيرجلهولاوله)نان

42:6(4)تك،الأرضعلالمسلطهر)يوتأصح

إكانوكذلك.:8(645دكمصر،أرضكلعلى)ومتسلطا

فلسطينأرضإلىالهرمنالممالكجغعلىمتسلطاسليان

.21(4:)امل!ر،تخوموإلى

آبائناإلهايارب:صلالهفيللربالملكيهوضافاطويقول

ممالكجغعلىالمت!لطوأتص،السحاءفيالئههرأن!أما

)!أخمعك؟،!فمنوليىوجبروتقوةوبيدك،الأم

:4دانيال...22:28،95:13،66:7،مزانظر0،2:6

النبوةبروح)شياءبقولأنأعجبماولكنا!.200اوه7

إسرائلفادىالربقال-)هكذا:أتضاعهفييسوعالربعن

)إشايسلطين،لعبدالأمةلمكروهالنفسللمهان،قدرسه

)4:7!.

سلاف:

صالماهووقيل،نها!مرماأولوسلافتهاالخمر!دف

أخلصهاالحمرمنواللافة.65:8()ش)انظرعصرغرش

يتبكوأدخلأقودك5:الئدعروسوتفول.وأفضلها

)نشرعافي،سلافمنالممزوجةالحمرمنفأسنيك...أمى

تخلبوالسلالةوالخمراالزق:النبيهوثعويقول8:2(.

.2:13(أعانظرا،ا:4)هو،القلب

-استلسل

سيففة:

راعرثوكانث.زوجهاأخيزوجةهيللمرأةاليلفة

لأخرء-زوجبتكانتاإذ،لراعرثطفةوعرفة،لعرفةسلفة

ماتأذوبهعد02نممىزوخأيالكابنيوكيونمحلرذهما

لمقت،أرصهاإلىترحعأنلعمىوأرادت،الثلاثةالرجال

إلىطنتكرجعتقداهوذا:نعميلهافقالت،راعوثبها

1(.ا:ه)راعوثطقك،وراءأنتارجعى.وآقهاضبها

الربباركهاوهكذا،نعميالحاحركمترجعلمراعوثولكن

.2:12()راعوثبخاجهاتحتتحتميالكيجاءتالذى

دقيقاللعدذمنخيطوالسلك،اللكمنالواحدةاللكة

منكلكةضقاك9:لصوسهالثدعريسويقول.غيظأو

.4:3()نقحلو،وفحكالقرمز

:سئلأء

الطرفحادطويلشوكوهو،انخلةضوكهواللاء

فيإصائليىوصفاالنبيلحزقيالىالربويقول.موجع

لاكلاصموصن،نمتخففلاآدمابنياأنتأئاأ:عهده

الحقاربابينصاكنوأنت،لد!كوصلاءقري!3لأ،تخف

.24(28:حزأ!فاانظر2:6،)حز

-استل:سل

سلا!قا؟،برفقوأخرجهانتزعهاليءمنءاليصل

أخرجه،واستلهغمدهمنالشفوصا.العجينمنالعرة

صلواقدالأضرار5:المرمويقرل.للقالاضداذاغحدهمن

المنقيملقتل،والغقيرالمكينلرميقرسهمو!واالشف

)مزتبهر،وقيمقلبهمفييدخلصيفهم.طريقهم

هأنذا5:البيحزيالفمعلىلأورشليمالربويقول(.3741:

...والركلالصد!قمنكفأتطعكمدهمنسبفىوأستلعليك

بئركلفيعلم...بثركلعلىغمدهمنيفييحرجفلذلك

...أيفئا!جعلا،كمدهمنجفيسللتالربأناأق

)حزروح،كلولىالأيدىكلوترتخيقلبصيخنوب

)21:3-7.

الكفةرئيىعدوضربسيفهاواستليدهبطرسمدوقد

الذ-كأكللأنعكانهإلىيفكرد:يصوعلهفقال.أذنهفقطع

مرقى52،و2651:)تالجكرنبالفاليفيأخذون

الزلزلة:بعدفيبيسجاناصيظولماأ(..:18!و47،:ا4

قدالمجونينأنظائأنفهيقلأنمزمغاوكانسيفهاستل5

.2(61:7)أعهربوا،

457



-ملال--م!لةسيل

!دهوأمسكهغمد.منأخرجهالذىهوااليفوهستل

ا!،....21:هأخا3:26،مل24:92،صم2الظر

-سلال:-صلةميل

(لموالجرأكصانأوالتصيضتاقمن!صنعوعاءاللة

والحاسلاتالف!هةتتجع،وصمفهالنخل؟فأوالحلفاء

،أكادلبعضهاوكان.وتنقلتحفظأ!ضاويخه،وك!هاالزراعة

مادخها.ننىمنأكطةبعضهاكانكا

القديمةالممريةالسلالبض

الفدبم:العهدلي)أ(

.:طةأوسلالكرجمعبريةكلماتأربعفاك

أنواعكلعلىتطلقكانتأنهاوالأرجح:ادود،)1(

الطينلحملمصرز)س!ييلبخوكستخد!افكان،السلال

المرنم:فيقول،لبودكهمرمزاأصجتحتى،والطرب

81:6(.)مزالل،عنتحونعلاه.محفهالحملمن)أبمدت

أهلخلأنوبعد.متينةبهيرةسلالأكانتأنهاضكولا

صلالفيرؤوسهموضموا5،الحبحينآخاببنيالسامرة

وتتخدم.:7(01مل)2كأرعل،الى)!اهح)يهوأرسلوها

لو،لإرياالربأراهمااللتينلللتينالحبركةالكلحةنفى

لاجداردىءتينالأخرىال!لةوهفيجدا،جهدتين)حداهما

كانتأنهاعلىكدلومما2(.او24:))ريابه،ردامنروكل

هيأخا،الأوعيةأواللالأنواعنخلفعلللدلالةتتخدم

!ال2(،.41:أروب2:14،)اصم"مرجل،الىالمتربة

.35:13(الأأخ"قدر،

البهكلةالسلالىعلتطلقكانتأنهاو!دو:صا،5)2(

والفوممهالحبوب!اتحفظأوفمهاتنقلكانتا!ىالممعقة

كانتوفمها17(و285:)ثوك!هاالزراعةوالحاصلات

.4(و26:2)ثالمتدسالىابثوراتكمل

804

هذافياصتخدافاالحبر!ةالكلماتا!طروهي:سله5)3(

علللدلالةتشخدماييالكلصةوهي،القديمالعهدفيالمحنى

فرعونقصرفيالخباز!رثىكتخدمهاكانالتىاللال

أنهاوعدو18(.او7او046:)تكلفرعرنالطعاملحمل

عدالدققتقدمةفهاتوضعوكات،بالطبقأشبهكانت

31(.و26و82:لا32،و23و923:)خرالكهنةتقدس

.6)عدانتذار.اكمالدومالنذروتقدمةفيوكذلك

الذىالمضىجدىلحمجدعونوضعوقد91(.او7او5

نضىوتتخدم.6:91()قضصلفيللربذييحةقد!

.6:9())ر!االقطاف!لعنالحبريةالكلمة

نبوةنيالقطافسلةعلىللدلالةوتستخدم:كلوب"5)4(

جثبالففمىأضهكانتأغاوعدو2(.ا:او)عاعاموس

.5:27("رميا"قفص،الىترجمأنها

الجد!د:المهدليأب(

الجدممدالهدفيوهسلاله"سل،ألىاكرجمة!يونانهةوالكلحة

،37:61:01،؟5ت)انظرأكقلأهد("صكلص،هى

)كوفينوس،هىأخرىكلمةوهناكو.2(.8:8مرقى

صتى،41:02،61:9)ت،"شةوترجممن!هه،()80

اصلكلمةأنونلاحظ1(.6:3ور،97:1لو6:43،8:9،1

.الآلافالحسةاشباعبممجزةكلطقفيماتتخدم،وسلال

الرصولانزلفقد)القغة،،مناكبركانتالسلةااأنويدو

2(.9:5أع-)بكلصاصل،فيدثقصرأعلىصبول!

تدلى)فه:كورثرسفيالكيسةالىالثانيةرصالته!و!قول

.ا:33(اكو)2السور،منزنبيلفيطافةامن

يل:

هزال!ببمعروف!هوو،الدرناواللهرالل

أنذروفد.بالرئةقروحوجودعنيتجطويلأوسحالأابدن

فإنهبها!ملوالمووصا!اهرفضوا)ذابأنهمقديئاسبهالرب

الاابفس،وتتلفالحيينتفنيوحمىوصلأ"رعئاعيميلط

.2(282:تثأيضئاانظر،26:61

سئى:

وردمكاناسموهي)طريفا،،مفاهايكونقدعبريةكلمة

وخواعبيده"قامجث،جهوذاملكجهوآكأالملكمقنلقمةقي

مل)2طى،الىكزلحيثالقلحةببتفييرآكأوخلراخة

اجزةكانتأنهافالأرجح،)بالقلعةترتبطأنهاوجث2(..:21

مها.قريةأوأورئحلبممن



مةسلا-سلام

سلأي:

مفاهأنابعنىوكلى،،سلال"سانعيعنىتدعبرىاسم

وهو:،،فنىرا"

أورضليم!صكنواممن،ملامبنيمنبتياينىرجل1()

.ا:8(ا)غابايلالبىمنالحودةبحد

2(،.ا:32زربابلمعبابلمنرجحواممنكاهن)2(

.:7(ا2)غطو،5أ!ضاويسمى

سفو:

وهو:ثمين،5أوموزون،5محنا.عبرىاصم

(ورضليملي!رافىبامينبئمنملامبنطر1()

.9:7(أخا-ا:7ا)غ

البيمنزرداللمعرجعواالذينالكهنةأحد31)2(

.(21:02)غ،سلأى5دفثاويسئم(21:7)غللالبا

سلامة:-سلام

والانزعاجالخوفمنوالحلووالاطصنانالأمنهواللام

لأعبابأوخارجهةلأبابصاء،والاضطرابوالقلق

وجسمانئامادكاوالعادةوالصحةالنجاح!نيأنه!.نفة

وفنشا.

الكاب-دباللامتوصفالتيالمواقفوكراوح

وجودوعمم،الأمبينالعداءمنالراحةمن-المقدس

المنازعاتمنالتحررالى،دنيةأومدنيةاضطرايات

معهايتضئالئيالاجما!ةالمواقفتجةالأفرادلنوالحصومات

وروحئا،نفسفاالقلقمنوالحلو،صحئاأو!اما.الفردنجاح

حد.أبحدالىالضجعجوظ،وا!وءالسكفةك!وفروحى

موقفجمردهوموقفالمقدسالكابفيلبىولكن

الأثريتجلى،الإنسالىالثاطوجوهجمغضي،كثرى

ذلك.خلالمنلل!لامالكا!يالمضون!مويجب.الإلهى

السلاملمفهومآخرعصزاأضافتفتدالجد!دالعهداضارأما

،والإناناللةفيالمصالحةأصاسأنبإقرار،القديمالعهد!

هوإنما،ونفسهالإنانوبنيل،والإنسانالإنانوفي

،القدسالروحرعمل،ويامتهالمسيح!وعالرليموت

.للأنانقاخااللامأصبحوهكظ

القديمالعهدمحئاب!سنخدملم:القدعاليدليالسلام)أ(

ن(دون(سلام"ى!شالرم"كلمة-الأحيانأكلبلي-

وهي،دنئامفهوقا-الأقلعلى-قلميخاذلكتض!ن

لي:ت!تخدم

!،صحتهمعنوال!ؤالالأصدقاءبينالمألوفةالتحية1()

92:6،تك)انظرالوداععندا!ئاتستخدمكانت

لجدعونالربضال2(،9:0إ11،:ه18تض27،و:4323

6:23(.)قمللك،االسلام:لهظهرعندما

وكانت،والنجاحالفوزيمنيمما،الأعداءمنالسلام)2(

لثحبهاقةمنمنحةاللاموكان،الأعةعندأنيةأعظمهذ.

وبخطمرونيركةوكانت26:6(.الاطرتقصاروااذا

)عدصلائا،ويمنحكعلكوجههالرباروفع:هىللضعب

وه)ذاا!...ة2:12إإثىا،ا92:مزأ!اانظر-6:26

)امكالمونه،أدمئاأعداعهجعلإنانطرقالربأرضت

وكان24(.و523:)أدربتسالمهالرحوشحتىبل:7(،61

:2امل:ها،ا5تك)انظرفردكلأيخةهوسلامفيالموت

اخ!.43:2800أخ6،2

علالجكلينالألرارنصعبعنوكان،الداخلاللإم)3(

2(،221:)أيوصيخكل،كأضكبذلك.واسلميه!تعرف،اللة

مزانظر85:8،)مزولأتنائه،لضعبهلالسلامتكلم"لأنه

لأنهسالئاصالئا5!ظه17(،3:أوأما:ء4:891،16،

،واللامللحاةمعهصدىهكان:3(،26))كأ،توكلعلك

.5(2:)ملاخي

)مزوراعماوكعىالسلامةيطلبأنالبارعلىكان)4(

.91(او86:)زك،والسلاماالحقكيوان1(034:4

هوالذىالمسياعصرمعالمأبرزمناللامصعكرن)5(

:2)شأكضأانظر،9:6،11:6أاشماء،.السلام"رئي!

(9:01زك،2-،:،ميخا،43:52حز،4

هياليونانيةوالكل!ة:الجد4العهدلاللام)ب(

"ضالوم،الحبركةالكل!ةمعنىففسوتؤدى)4!د،(،"لاكليني،

السبفية:التربةفيالكلمةبهذ.تربتايي

الول!نساناللةمنسلامرصالةهوالمعحفإنجل)1(

!سوعباللام!ثر...أرطهاالتيالكلمة5!و1(،2:4

صحلاملنا5صاروقد36(.:01)اعالكل،ربهوهنا.الميح

لالإنجمليناثونومنا(.5:)ووالمس!ح،!سوعبربنااللهمع

اهووالمسحا(.:ه01)رووبافىاتباللام!ثرونإنما

!نالملاوة،أىاكوع!النهاجح!لط"نقضالذىسلانا،

.!هامعنصرال!لامأنكاا(.اوه2:4)أفوالأمالهود

ا:17!،.4)روافهملكوت

الرباوصفقد،ودتبموه!هو.،نالمؤفينعلجمب2()

وصالمواملحأنفكمللكماليكنءتلاميذهالميع!!وع

المؤمنيندولىالرصولومحكرفىه(..9:)مربمضئا،ب!كم

ممكم،حكونوال!لام!ةواله،باللاماعيشرا:قلاللأ



السلامةذليحة-س!لام

.!(7:هاكو،:18ا2روأضاانظر1،1:أ3كو)2

وخوسلامكلوماغمصدر!و،السلام)الههووال!ة)3(

اللامارت5وهو2(،10؟!:33،ا5رو)انظروبركة

الرسوليةوالطلبةالتحيةوكانت1(.36:تى)2السلاموعحطي

والربأسنااللةمن"سلاملكميكن:هيالكنيسةأجلمن

.ا!00ا:2كو1:32،أكو)انظرالميح،يوع

لو:01،13)تلوفةالمأالتجةكان"اللام،أنكا)4(

كسعىوالذىللسلامالمستحقهو،اللاموهاينا:ه(،.

اصلام:يلامين!يحوعالربتحيةوكانت6(.:01الوللسلام

يفار!م،أنوفبل26(.و2او0:291*س36،:42الولكمه

ليس،أعطيكم!مى،لكمأتركسلاثا5:لهمقا"يئرباركهم

تالماوكئبزاا:27(.4)يوأنا،أعطيكمالغالمبعطى؟

.5(70:لو5:34،)مرقىيسلام،"اذب

منروحيصلامأصاصاهوالمحصنعهالذىاللام)5(

تالوتد.الروحفيوصلام،القلبفيصلام،ا!ومعافة

جتما.الأرضعلىسلائالألقيجتأفيتظنواالا:الرب

إمثيرا5(ا:ا2لوا:34،.)متسيفا،بلسلاقالألقى

انضاماتمنعهاصيتجوماالفاحصةدعوتهطهعةالىبذلك

والجاةالإنجيلروحأنفيشكلاولكن.الواضحالحقحول

نحوكعىأنالمؤمنواجبومن.اللامهوالميحية

والمنازعاتللحروبحدوضععلىيحملوأن،السلام

وجد.أينماوافاصمات

السلامة:ذببحة-سلام

ادائرةمنالثالثالمجلدفي)ذبيحة،!ادةالىالرجوعالرجا

.الكتاببة،المعارف

:السلامصانع-ملام

"الموعظة!سمىفيماالربحديثفيالاالعبارةهذهتردولا

بدعون،اللةأبناءلأنهم،السلاملصانحيطو!5،:الجبلعلى

فيالقولهذاصدىونجد،.اللام)إلههرفالذ5:9(.)مت

يفحلونالذئمناللامفيفىرعالبروثمر5:!قوبرصالة

،اللام8!انعكانايرنافيالأدبوفي.(381:أممع،اللام

دينصواءالسلاموغقهقالمصالحةلاتمامكعىضيرعنعارة

همليوا5:9()ت،اللامواعانعو.الأفرادأوالدول

منبل،فحبالمتخاصمينبينالسلامصنعفييعونالذكأ

هرالسلامأنباتجار،اباسلجمعاللامتحيقفيكحون

سلموني

،اللاموهرب33(:51)رو،اللاماله8هوالذىاثةارادة

.1(3:6تى)2

سلما:

بكرحورينكالببنيمنوهرالاب!،،معنا.عبرىأصم

لحميتأبوبأنهويوصف!نة(.بنكالبغكل)وهوأفرأنة

الصرعي،الجوحيوحصيكوآبليتوعطروتوابطوفافي

.5(5-ه2:0أخا)القييينمنالكبةعثائرأبوأيفئاولمله

سلمامي:

منعا"دلةرأسوهو)مكسو،،أو)كساء،محناهعبرىاصم

48(،7:)غزربابلمعبابلمن.سبىعادواالذكأالثينيم

46!2)عزاطلاى،أيفئاويسى

سلمو:

)طمون،وكمى1(21:أخا)بوعزوأبونحضونابنهو

.(اياليةالمادةانظر)المواضع!كللرلط

سلمون.

.اللاممنشتفاكونوقد"كاء،،محناهعبرى31

وجد،الموآبيةراعوثتزوص!الذنيبوعزوأيونخونابنوهو

فيذكرهووود2(.او402:)راعوثداودالملكأثيبسى

مماونعرف3:32(.لو،وه4ا:)تالميحنسبسللة

ق!اوهي(،:هاإتراحابمنتزوجأنهتى)يخلفيجاء

بوعز.مخاوولد،يشوعأيامفيأريحاخحتصةبطلةراحاب

.1(ا2:أخ)1طصو،5أ!خاو!مى

سلمولي:

الث!رقيالطرففيال!ثمالنحوتجهصخرىنتوءعلىميناء

ومن384(.)فىه؟ح،امدروسرأسحالئاوهى،كريتلجزورة

كاناقي-الفيةنعتغربيةثدايةر،!اأنالراضح

ماحلبمحازاةالصمن-ورضاؤهبول!الرسول!تقلها

ليرجهفاضطروا،كنيدسقرليالىالوصولبعدالصفرىأسيا

بمحازاةأى،كريتتحت)سافرنا:لرقاوتول.كركتنحو

حتىبالجهد،صلموفي،متجاوزين،لكريتالجنوفىالثاطىء

.6ء(27:)أعلايةمنبالقربالحشةالموافيالىوصلوا



سلاه

3-ضص

لطاككلشأ
.-ة

محراستالألأ.لأيلبم

س:ا-!

س!ا--

لأ..اقيثا

حمصغ.ةإ..ي!د.غا

أبمدكةلا؟

كيو:--

!!زح!سكا:3.

سلوامبركة-سلوام

ييةفرأ

سلموليموتع

.للصلاةأيديكمارفحواأىالربية(فيوالمعنىاللفظ5:سلا

)انظرالمزاعوفيمرةو!بحين)حدىالكلصةهنهتكررت

2،02:3،.او96:،7:ه4،و2ة84،و4و32:مز:مثلأ

،11،44:8و793:5،وهو01،32:4و12:2،42:6

نطمراتثلاثوتكررتاص!147:4000،او7و463:

تذكرأغاويلاحظ13(.و9و33:)حبالنبيحبقوقصلاة

ئختم؟.شريةقصيدةفيخاصةدلالةلهاعبارةنهاكةفيدأئشا

علامةكاتأنهاوواضح46(.9،24،)3،مزاميرأربعةبها

وظن.مابالمقصودالجزمنتطيعلاكناو)ن،موجقية

درجةلرفعللموجقيينأوللمرنمينإضارةكانتأ!االبمض

صواءللوقفأو،ال!ييةالربةفيالراردالمحنىوهر،الغمة

منمثتقةالكلمةأنأساسعلى،للمرنمينأوللموصيقيين

بتاء-الآخرايعضوووى.روفعبمنى،"ضلآلالعبركةالكلصة

)ايربةوالقرلجلالااكيلاترجوممثل،قدكةترجماتعلى

الحابدكأ،منصادركجوابالأبد،"الىبمعنىأنها-اللاينية(

لرفعدعرةأنهاآخرونوورى.واآمين،اهللوكا،مثلثلها

)بخنس)صلوا،ائح!دقىالكلمةمناضنتاتهاأصاسعلى!لاة

:سلوامبركة-سلوام

رئامورذا،المتقطعةالعذراء()عينجيحونبركةكانت

غ)،العين"بابأضلتقعوكانت،أورضليملمديةلليا.

تجرىياههاوكانت.المدينةمنالرقيالجوبوإلىا(،ه3:

الثرقيةالجنربةالجحدراتعلىببطءقي،مكوفةقاةق

،(8:6إكأ-مرصلأ5ومفاها-طوام)أوضيلوهتمىالني

003كلفقطسنتتراتخمةننحدرإذ،الانحدارقليلةوهي

تسمىالتيالميقةالبركةأىالفلىالبركةقياههاوتفرغ،م

علىالوركأبينالمنو!الوادىطرففيالحمرا،"بركةالآن

بركةسورأضلالفريةوالجوبية،الريةالجنوسةالتلال

الجحدراتعلى"الملك"جنينةوتروى3:ها()غصلوام

لها.الملاصقة

التيطواما"بركةهيالحتيقةالبركةهذهأنوالأرجح

)روللاضثفاءللاعشالالجديدالعهدأيامقتتخدمكانت



سلوامبركة-سلوام

المظالعيدمنالأضراليومفيأنهالتل!ردفيوجاءا(.:7-أ9

طواميركةالى،الذمبمنبابرلهقالكهنةأحدفيبكان

ورغم.الهيكلالىحافلموكبفيبوكشصمائهامنويملأه

ه*18)حوالميمكشوفوخزانه!ودسلحمامآثاروجود

الجانبفيلرجولهم،22ضلحهطولمربغاأصلأوكاد!،2م

و!ظنالغقة،."البركةهيبأنهاالجزميمكنلاأنهالاالنرلي(

ترتفعاييلحوان()عينالعليا،)بالبركةا!يطةالمنطقةأنالبض

فكانتالفلىالبركةأماأطوام،،تصىكانت،نرمائةنحر

الأنحل.جيحونأو2:14()غ،الملك"بركةتس!ى

سلوامبركة-سلوام

فيالأضورىالجيئىلهجوميهوذاملكحزفياتعرضوعندعا

الجداولجمغأىالينا!ع،جيعطموا5،شحارب-أيام

فيالجاري"الهرقدرونوادىالىتجرىكانتالتيوالقوات

عن"باركر،بعثةكصفتوقد4(.32:أخ)2،الأرضوسط

)حزيا(و)سد.العهدذلكإلىنرجعمط!ومةقنواتبقا!ا

الفرييةالجهةإلىالأرضتحتوأجراهاالأعلىجحونياهغرج

المدينةالىالمياهأدخلوهكذا3(،320:أخ)2داود،مدنةمن

حص!ن)حزقيا:عيراخبنثموعويقول02:.2(.مل)2

وبنىبالحديدالصخرحفر..جيحونماءال!اوأدخلمديته

الملهوس!ر

ه

مهحدنص

!تاة

امسلو)ت

فىثغ

صلوانقرسة

الحلأصة

!!

ثهركةلمحطما

(سوانيركة)

كةالع!لر،الت!مة

سلوام!ركة

سلواملمنطقةتوضحىوسم
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!نسلواسلوامبركة-سلوام

648*4-ملا.3/!ة.وكاههلا،!ىءور!2.4.مملاكة3

2!يرسكح!+!بر!ىووكر،ء.!ص.+س.لآكاامى9-6!يإ!ضم!جمصر!لملىبر

!63

لم6!وكاكلأ،.!زىور!حهي!و!س!بر!!!و!ء6.6!!ر!ر!رمم!

ر!ا06صلا!ىنر+7ورمحمثتأحى+3صصس!س2!ث!ممم7،ممت672رء2

،وكاعح!يص+.!ء.!!رح!هـ!أس.و!ركابر2ء

حزتيانفقداخلوجدال!ىالنقش

هذاحصنحزقياأنبدولا1(.:489)صكلاخللماء،آبازا

بقولهة،حزقياعملهماالى!كل)ضحاءولحل.الجدورالمجرى

)اشالعتتة،البركةياهالورينلينخندئاواصنعتم

الجاركةضهلوهمياهرذلالحبهذالأن5؟تول!1(،22:1

انرياهعليهمضيدالربالدهرزالذلك...بسكوت

.(6و8:5)اش،يةالفو

المياالبركةفييستحمالصياد-كنأحدكانم0188وفي

وجدأمتارحمةبعدوعلى،ابنقفيردخللحوان()بركة

فياصتانبولتحففيالآن)يرجدبالعبريةنقثئاالنفقداخل

سةبه،النفقأرضيةمنأقدامثلالةارتفاععلىنركعا(،

...الآتيةبالطريقةالحندق()هذاحفرتملفد5:سطور

ثلاثصوىتبقلموعندما،زيفهمقابلفيواحدكلبالفؤوس

)فيزيلهيخادىالحصالأحدصوتحمع،الحفرليتصلأذرع

وعندسا.ايينمخوينحرفأنهسهثبتمماالآخر(الجانب

وجرىالفؤوسوالتقت،زميلهمعرجلكلتقابلالحفرلصل

ارتئاعوكان.الحزانالىالعينمنذراع0012سافةا"ء

الك!ثفتموهكذا،.فراعمانةالعمالرؤوسفوقالصخور

العظيم.الهند!العحلهذاعن

قدمين،عرضهمتو!ي!لغ،المقطعم!تطيلوابفق

حرفشكلعلىمتعرخاو!كل،أقدامتارتفاعهومتو!

قدئا،،101مخوتبلغمستقيمخطفيالمافةانحتى013

لتجنبكانذلكولعل،قدئا9174النفقطولييلغل!ما

.القبورمثلأخرىمنثآتأ،الصلدةالصخور

جيحونعينمنالماءينقلكانقديمنفقمنحزقيانفقو!دا

طريقهاعناصتولىالتىالقناةهوولعله،اليبوسيينمدتالى

.5:8(صم)2المدينةعلىداودرجال

الرقيالخندقعلى،الحديثةطوانقريةأضلو!وجد

وايي،الصخرفيالمحفورةالقبررمنعدد،للفلعةالمقابل

أحدهاويحمل،يهوذامملكةوأشراف،فرعوناابنةلدفننقرت

ئبا،هوأنهورجخ،الملكوكيللذكرىاحياءعبرئانق!ثئا

16(.أؤ22:ه))شاببيإضعياءوبخهالذى،الملكجل!

الطيية-اليابغ-"أورضليم،مادةالىأيضئاالرجوعالرجا)

.(الكناببة،المعارف"دانرةمنالأولالمجلدفي،طوامفناة

:سلوامبرج-سلوام

منالئرقيالجنو!القطاعفييقومكانالبرجهذاأنئظن

المدكة،لمممامن-قاآوهو-يعتبروكان،القديمةأورشليم

ابرجأنوالأرجح:4(.)13لوتاانجيلفيعنهجاءمما!لو؟

ومقلالبرجصقوطأنيطو؟.سلوامبركةشبالقربكان

لحدبثال!امحينذاكرةفيقوئازالماكانرجلأعضرالمانية

عثالأكانواعرالمانيةأوبكأنالبمضوفىعم.يوعالرب

أنهمآخرونيظند!ما،منهقريبشروعفيأو،الرجفي

بسرعالربفإنحفقمكانتومهما.البرجفيصجناءكانوا

اباسبغمناممرمذنبينكانواأنهمخلهمشبيكونأنننى

.:4(13الو،أورشليمفيالساكنين

سلوانس:

!حادل"عهلا،اليونانيةفيوهوالشلا،،اللاتينىالاسم

عضؤاملوانسوكان.محئول،5ومعناهالحبريةقي"ضاول،

الر!رلورافق23(وا:522)أعأورضليمكنيسةفيثارزا

.15ء1()أعالثانيةالتبثبريةرحلتهمعظمفيلرلى

ملزمينغ!الأممنالمزفينأنأورضليممجمعقرروعندما

ستقدمينرجلينوصيلابرطباالملقب)يهوذااخاروا،بالحتان

وسور!ةأنطاكيةفيالكناثىالىوبرنابابولىلمراضة،الإخوةفي

!،المجمعقراراتبهاكتواالتىالرطلةرمعهم،وكييكية
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يملوان

.أ:22-27(5لأعضفافاالفراراتهذ.بثرحقاموا

!كيكلامالإخوةوعظامصنأضاماكاناإذوصهلااوبهوذا

.ا:32(5)أعوشدداهم،

يدعىالذي"يوحنابسبببرناباعندولساخرقوعندما

فيلمراففهصيلابول!اخنار،ا:36-93(5)أعمرض،

ضيثانسعولا.41(وا:504)أعالثايخةايبث!يةرحلته

فيلبيعد!نةفيوسهلايول!علقبضأنالىصلاعنمباشزا

السجن،قوا"لقومافضربوما،المدنةفيبلبلة)حداثيتهمة

منيمنعهمالمهذاكلولكن.المقطرةفيأرجلهماوضبت

والمسجونوناللة"ويسبحانالليلنصففي!ياأن

تزعزعتخىعظيمةزلزلةبنتةفحدثتكسمعونهصا.

وانفكتكلهاالأبوابالحالفيفانفتحت،الجنأصاسات

خلاصعنذلكأضروقد.ا-26(61:9)أع،الجميعقيود

،رومانبانوسبلابولىأنالحكامعرفولما.وينهالسجان

منيخرجا(نوسألوماوأخرجوماالههماوتضرعوا"جاعوا

فيواجتازافبلبيفغادراا:37-93(.6)أعالمدت،

إلىوفاا(:17)أعتسالرنيكيالىوأتباوأبولونةأمفيبوليى

ولكنه،لالياالمنادرتهاالأضئابرلىا!طرحيث،بو!ة!

أثياومن.ا(اوه17:4)اعهناكوتيحوثاوسصهلانرك

لمولبههما،يمكنمايأصعاليهيأنياأنالحمابولمىأرسل

وربما:ه18)أعكررثوسإلىوصولهيعدالايولسطحظ

أ:9(.اكو2

فيوتيموثاوسوطوانىهوكرازتهيولىالرسولوكذكر

رصالتىفيذكرهمامعينفقماوهو:91(اكو)2كرردئوس

اللتينا:ا(،تى2ا:ا،)اتىتالونبكيفيالبهيسةالى

كل!جث،الثايةالكليةرحلتهفيكوردثوسمنمحبهحا

سيلاكانالتي،تالونبكيفيالكنيةإلأيضئاومحاخهصاتحاثه

و!ثكل.أ-9(ا:)أء7تأيسهافيبول!للرسولرفيقا

ابعد:قولهدفيلبي!وسهلاهوجنهالبولىالرمول

:2تى)1فعبى،لي-نحلبونكا-عليناوئغيفبلاتألمنا!ا

يصهغة-ابكلملضصكليولىالرصولاستخدإمأنكا.2(او

علدليل،تحالونيكيفيالكنهسةالىالرصايبنفي-الجمع

.الأثناءتلكفيكورنثوسفيمحهوتيوثاوسسي!وجود

)ييد؟الأولىرسالتهختامديطرسالرسولوتول

قللة،يكدماتإديكممحت-أظن؟-الأمينالأخطوانى

فكلى،البارةهذهبمرمىالجزمجمكنولا.5:12(بط)1

تمنىضد،الرمالةحاملكانأنهمجردمن!رتعنيأنهاالبحض

الذىهولملهأو،يطرسالرصولمنياملاءلهاالمحؤنكانأنه

كانالرساللمسجلأنفالمعروف،الأسلوبهذافيصاغها

أفيومع.سادتهمأفكارعنالتحبوفيالحرتمنكب!قدرلهم

الأف!وأنالا،الرسالةسجللنةهيعادةتكوناللغة

يمكنالحالةهذ.وفي03أملاهاالذىالدأفكارهيالأسا!ة

لبحب!المؤمل،الأمبنالأخ5صلوانىدوثقتدبطرسكونأن

!يخافيالأمشالمؤنيننحومنوماعرهبطرسأفكارعن

وصنهاصة،الجديد(للعهدمقدتهييازاهن،!ول)!الصفرى

لالرصيطرسرصالةبينوالتعبراتالأفكارفىلابفاهناكأن

تالرنيكيفيالكيسةالوالثانيةالأولىوالرصالتينالأولى

الرسلمنأورضليمفيانعقدالذىالمجمعأصدر.الذىوالقرار

كنائىالحملوهالذئأحدجلاوكان15(،)أع2والمثا

هذهمثلله)ناياأنالمستبدمنإنهكرلونأنهمكا.الأم

مسجلمجرديطرسالرصولكتخدمه،التلا!يذبينالمكانة

الأنكارفيابا*لمألةعدكدةتنواتثمةأنومع.لرسايه

لرسالةالمجلهوكانطوانسأناخراضانالا،التبووفي

الذ!علىالحاس!الردفيهككونقد،الأولبطرسلالرص

أسىعل،الرسالةكاتهربطرسيأنالاعتراف!فضون

ثملايونانية!كبأن،تعلميضرلصياديمكنكيف)ذلفو!ة

.أوالبلاغةاللاسةهذه

ايحعةفيطوانى31ذكرعلم)نالآخرابحضتولثم

الكنيسةالىالرسالتينفيالاخاحيةابحيةفيذكر؟الاخاحية

الكنهسةالىالرسالةكالباترتيوس،أرسلو؟،تالونيكيفي

بدورقامسلوان!أنعلىلدبل:22(،61)روتحيتهروبةفي

عارةأنوحث.،"المجلبه!قومكانالذىالدورمنأصنر

فلبى،الاحمالاتمذهلكلئنعغامضةعبارةلحوانىا"ليد

التينلهجةمنالرصالة!ودوما.بمرماماالقطعالهلمن

رصلأكونأنبدلاكابابأنالقولعلعمبا،والقوة

إليكمكبت5:الرسوليطرستولوكدما.مجلمجردلأ

يكبلمأنه!فيلاهذافإن،5:12(يط)1،قليلةبكلمات

منواثفا،بإمجازالرسالةكبأنهبالحرىبل،الفللالانها

!عبمابئرحيقوم-إلهمموفدهالذى-طوانسأن

...نهافهصهعيم

،وبطرسبولسالرصولينورساللصلوانمىيينوللعلاقة

الىوالرصالةالأولىبطرسرصالةلنضبهوجوهووجود

الىالرطلةكابهوصلوانى)نالبعضتول،العرا!نن

مجردهىل،زلكعلىدلبلثمةله!ولكن،العبرا!نن

مزاعم.

سلوت!:

الإسكندروفاةبحدصريةملوكمنستةاسمهذاكان

أريعة:صوىنهمئهرلا،ا!بر

)الفلالح،أى)!يملميخكلألورالأولصلوتى)9(



سلوكية

وكان،مقلويةفيءأحدابنوهو،.(.مق028-)358

الىحملتهفيراضهوقد،)يهالمفرييناكبرالإصكندرتوادمن

ولا!ةحكميتولىأناصتطاع،الاصكندرموتوعند.الرق

مدق.م.603في)ملك،لقبلنضطاتخذأنوبحد.بابل

اشدوقد.الصنرىآصيامناكبروالجزءصريةالىحكحه

صاروقدق.م.028فيموتهحتى312.ق.م.منحكمه

ايونانبة.الحضارةلرفياكبرالإسكندرنهجعلىطوض

)نهروصيوسويقول.طوكيةفيويخامماأنطاكبأصوقد

الحمالملكأنهالبمضوكلى.للهودمدنيةاقازاتفح

.ا:5()1دايخالتبوةفيإيهاثمار

اابتصرأى)دلانهأللةح(كايبرسالثافيسلوض)2(

ائاوكان.م.ق226إلى.ق.م246منحكموقد.ا!يد،

نبوةفيإيهاثمارالشمالملكوهو،)سونر(الئاقيلأنطوكى

!ورجش،الثالتبطلبموسطردهوقد.7-9(:11)دانيال

وماتفر!عنوقعحيثالصضىآمياالىففر،مملكتهمن

..مق226صنةفي

223--.226انحلص)أىسوتراثالثطوتى)3(

حكمهأيامصرفوتد.وخيتهائاقسلوقسابنوهو.(.مق

ملكأتالوسمنالصغرىأصيافيأملاكهاسترجاععاولةفي

.الحر!فيماتولكنه،بركاص

منوحكم(لأيهالمحب)أىفيلوباترالرابعسلوقى)4(

الكبررالثاكابن.أنطيوكسوموق.م.187-175

ادعاهلقبوهو3:3(مك)2أصيه""ملكويمى.وخليقه

ا:13،ا8:6،اعك)انظر-دمهمهزكلرغمالحلوقيون

لروما،فاححئادئامديئاوكان.32(و3ا:ا3ا:2،93

اطةولكن،أورشليمفيالهيهللنهبوكيلههلرثورسفأرسل

دانيالأ!ئاانظر-14-.3:مك)2بمحجزةايكلأنقذ

.2(.ا:ا

وملوقى،.م.(ق124-)125الخامىسلرنىأما

المكايين.أصفارفيلهماذكرفلا.(.مق39-)59الادس

الأولالمجلدمنمكانهفي-اأنطيوكعن،الىأ!ئاالرجوعالرجا)

.الكابيةإ/(المعارفادائرةمن

سلوكية:

الثرقيالمالمطالركنفيصرياساحلعلصلوكيةتقع

منالصرقيالمالإلىأيالخمةمخوبعدعلىالمتوسطلبحر

عهدفيسورياعاصمة-أنطاكيةوتقع،الحاصينهرمصب

التيالنقطةعندالداخلفيأميالبضعةبعدعلى-اللوقيين

ملوكية

ثهالأسصتهبعد-حادةبزاويةالعاصي%كدهافحرف

أدتوتد.المتوصطالبحرإلىضرئامتجفا-لبانجبالبين

بنحوالملادقبلبدأتالتيبنانجبالكاباتاج!ماثعملة

صكان-الفينيقيوفيأدركعدما،الزمانمنقرئاعرثلالة

،الأرزلحثرائجةعايةصوئاهناكأن-الاحلالريط

.ايومخىحاصئاحلألهاتجدلمالتيالتمريةمكلةخلقال

التيالتربةمنضخمةأحمالأيحملكانالعاصيضهرفإنولذلك

حكمةثتت،التمريةلهذهوتيجة.ابحرالطريقهفيجرصا

وكان.الماصيضرصبصالمطقليلبحدعلىصلوكيةيخاءبخاء

أعرضنحاالجنوركان،حجريينحاجزينمنتكونايناء

الرياحمنعئاسدخلأكؤنمما،فوقهوورتفع،الثالم!من

الهر،يجرفهالذىالطميتيارأماموعائفا،الائدةالجنوث

طولعلئرب،انهرجلبهالذىالطمىفإنذلكورغم

فهوالآنايناءموقعأما.الميناءمدخلاختقحتىالاحل

الفلبلالاتمببزيمكنولا،الطميروابمنمكونسطح

أيتاليع!لوكيةوكانت.القديمةالمناءمبافيبقا!امن

13حملتمدنتعمنواحدة،لأنطاكيةياءلتكون

المجاورةواباطقصوريةحكتالتىالأصةملوكأولطرتى

يحد-الروماناشولىأنالىالجلادقبلالثاكالقرنبدايةفذ

ايرسط.البحرضرقيالمنطفةعلى-ونصفترنيننجحوذلك

ا!طفيتغرمنحدثماالتاريخيالظواهرأعجبوصن

الإصكندرقوحاتبعدابوسطالبحرشرفيلمنطقةالياصي

الذبنقوادهلينقحهاالتيالأقاليموتقبم،الريعةاكبر

أطلقالذى،صلوتسأحدهموكان.ملركاأنفسهممنجعلوا

منكانأنهركم-(الفاتح)أى"نيكاتورألقبنفهعلى

منال!ئسابةالولاباتحكموتولى-الإصكندرفرادصغار

مملكةسلوضوأص.الرقفياكبرالإسكندرامبراطورية

فيءبنى.م.ق103وفيق.م.312فيسوريةفياللوتن

وأنطيركسسلوض:الاحمانوكان.احمهعلهاوأطلقعلوكية

احميإطلاقيفرمما،السلوقيينملوكبينضائعيناحمين

المنطقة.فيالمدنمنالكثيرعلى،وأنطاكيةأسلوكية

بيريةأأسلويهةباسمتمرفالسوريةسلوكيةمدينةوكانت

الهر-شبينبلاد"مائطالاصمنفستحملالتيالمدنعنلهاتمحزا

بناءباسمبحنفظ"برية،اصمأنويدو.الفريةكببكبةوفي

يىولكن،المياءهذاالأولطوت!،أنقاضهعلىأتاميخيقي

يناؤه!كونأنالسررىالملكقصدوقد.ذلكعلىدليلثمة

مملكط.الىالرن!يةالمداخلأمممنواحذاتحرسحميةتلعة

فصفبعدحدث-والصاعيةالطبيحية-قوتهاكلورغم

طوكيةعلىبالاصتيلاء،"أورجيىالثالثبطيموسقامأنترن

قبرسمن-الأرجحعلى-متخذاسوريةعلىهجومهعد
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سلوكية

مملكة!قصكانمابببوذلك،ا:8(ا)امكلهقاعدة

البطلمية،مصر*تثمغكانتالذىا!اسكمناللوقن

الأتاليمعلىتجضتهاتحكمأنصرلمةعلالصكلمنكانحيث

وولاياتمنبابخةشعوئانفمالنيالبيدةوالحدود،امختلفة

فيضريكهاممرمعم!نمرتناف!فيصر!ةوظلت.تافرة

التيتلكشأئدلهزيمةتتعزضلمأنهاالا،الإسكندرخلافة

القلبمو!عفيطحنهاالذىائاكبطليصوسيدعلتلقتها

!خ!أنطاكيةلأمنتهدفياالمصريينلمدفيطوكيةوظلت.فها

.م.ق921فيالكب!أنطيوكىاستردهاثم،عائاثلاثينمبئ

وتتضمن.م.ق146فيالبطالمةيدفيأخرىمرةوقعتلكنها

حصارعنص)؟ولنطلااه!بوليبيوسمحبهاالتيالفصول

والطوغرافيةالحربيةللأيةبليعاوصفا،للوكمةأنطوكى

اياء.لتلك

منجزةامصرمنللوكبةأنطيوكساسنعادةكانتلقد

السلوقيين.مملكةأقاليمنخلف!للجمعالمحاربذلكبرناج

يناءاكبر)ذ،أولأسلوكيةيستردأنيحيأنهواضخاوكان

.م.ق502في)نهويقال.الحكرىبجاحهرمزاسلركية

في،االاقيالإصكندروكأنهظافرموكبفيطوكهةدخل

نفهعلوخلع.ائغنممنضخمةوكياتالفيلةمنطابور

باسميعرفوأ!بح،العظيم)الملكلقبالمناسبةهذهفي

جملةمد!نةملوك!ةأ!بحتعهدهوقالكبر،اأنطيوكس

أنطايهةعنللدفاعقاعدةلتكون)فامتهامنالغرضتحققحصينة

الحاصمة.

عاولاتهلي،البيدةالكبوأنطوك!لحملاتوتجة

قبلمنخاضمةكانتالنيالمناطقكلعلىاليطرةلاصتعادة

،الرومانمواجهةفينضهأنطركىوجد،الصلو!ةلسررية

ايزامهمإلى-الثانيةالبرنيةالحرببفعل-تبواالذفى

تمتدأنبدلا،قريةحدوذايقيوالكىأنهوأدركوا،الدولمط

منوكان.الجو!البحرضرقيالهيينيةالممالكالىسيطرتهم

القوةادراكفيثلههوالياسيةأنطهوك!أخطاءأعظم

فمد،المتو!البحربثرقيالشديدواهقامهالروماالجصاعدة

ددعلىنكرةهزيمةفلقي،كرئااسظاععاأبعدالىخوحلاله

فهرعلى-أبابافيالرومانمعمعاهدةوبتويحه.الروعان

صوريافيال!لرقبةالمملكةتمدلم.م.ق188في-الماصى

بمكانتااحتفظتأنهاإلا،المتو!البحرحوضفيعظسقوة

ماحبئذسلوكيةمدينةوكانت.الأوصطالشرقفيكقوة

نحرنعىروماتكنلمو،الرريينكدفيعيئاحصثازالت

وآمنة.ثابتةضرتيةحدودمخرتسمىكانتمابقدرانتصارات

الرومانظهرأنالزمانمنقرنمناممربحدالامجدثلمو

منكلنظروقد.الصور!ةالإمبراطوريةتلبليبقونهم

سلوكية

يبركن!،وه،بنطسملكأللأ()!دكهكطا"ب!ريديتى،

قوةتعاظمإلىوانعداءالرعةيحينأرييةملك)"مه!-

فيعامانارمنحدثماوبب.الصضىأيافيروعا

مجصخؤل،ا!اورةوالأناليمالجو!ابحرضرقيابطتة

66فيبوبيالمظيمللمحاربخاصةصلطاتالروماقالثيوخ

الهاولعحيدالجطقةفيابزايدةالفوضعلىليقضىق.م.

،الرقفيبوميأتامهاايياثلاثالنواتوخلال.اللام

وجد،بوبيوصلوعندط.فذوا)دارىعكرىيعحلقام

طويهة،أما.أورشليمحتىوصلقدالبنطيالأرميالغزوأن

ضوكةفظلت،مضىقرنحذئمتالتيالمنيحةتحصيناخهافبفضل

اصتعادأنبمدبوبيفإنولهذا.الفزاةجبوشمؤخرةفي

.حرة،"مدتسلوكيةجعل،الفراتكرلىالأقاليمكلبصرعة

حتىالصغرىأسامنالمقدةالواصةللشطفةتن!مهوعد

نندهورظلتابياللونجنلمحلكةأنركلعلىمضى،مصر

وابازعاتالداخيةالانتاماتأضعنتهاأنبعد،طويلأزئا

هذهبوبىأدركوإذ.حدردهاخآكلت،العرشعلى

صلوكيةوظلت.رومانيةمقاطعةعوركةمنجحل،الحقيقة

علىللسطرةرئئاويناء،الاقلمهةالحدودداخلحرةمدفة

ثللتصبحالمحناءتحصينفيورييوزاد.الداخليةالمناطق

حصية.حر!ةوقاعدهيناء-الاحلنفىعلى-قبصرية

طالمامنطفةفي،اللاموسها،الروما!ةالسيادةوبحلول

سلوكةبدأت،المتواصلةوالحروليوالنوفىابازعاتمزتنها

كانللميناءالبحرىالثاطأنثدولا.الازدهارمنقرئا

مقاطعةالىوالدخولللخروجمنفذمجردتعدولم،عظئا

كانتزمنفي،للفنمرفأأ!ضاأصبحتبل،هامةرومانبة

الواحل.بمحاذاةالكلتففلفيهالملاحة

)أعتبرسالىطوكيةمنوبرنابابولسالرمولانأبحروقد

،قرننصفبنحوذلكوبعد.تضويةرحلةأولفي:4(ا3

الاضئهادالطريقهفيبلوكيةأنطاكيةأعثفإكاطرسعر

نف!منعا!اوبرنابابولىلنالرصأنبدولا.رومافي

أطلالفيروجدأنهالقديمةالقاليدومن.26(أ-:4)أعالطريق

وبرنابا.بولىباحمىرصيفان،الطمىكطاماايىالقديمةالميناء

أبكرفداننجةالت!كةرحلنهفيبول!أنأ!ئاالمحتملومن

ايارويص.4(وا04ا:5)أعسلوكبة!نسبلامع

نأإلا،الشرقيالشمالميالاتجاهفيالاحلبمحاذاةالبحرى

نأللسافرككنوهكذا،ايارتأث!تحادلالاحيةالر!اح

.روممنأتلنيقبرسالى!ل

تأيدوقد،حرةكصدنةكوضحهاصلومميةاخفظتوقد

وظلت.م07فيفباصانالإمبراطورمنبمرصومزلك
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سلوى

الرومافيللأ!ولتاعدةالأولالملادىالقرنطوالصلوكة

تحننعلياصتمرارالرومانهةالحكومةعملتوقد.صورلهةفي

نفقأمهامن،الرومايةافند!تللأعمالآثاروفاك.ايناء

منالمتدفقةالسيوليحول،،ردة002نحوطولهضخم

ثكلةأنالواضحفمن،الميناءعنبعيذا،المجاورةالتلال

نتوضاابنقويحمل.جاداهمامموضعكانت،والطميايعرية

سلوكعةأنعلىديلأهذاوسدر.!صواكنهفباصعانباس

خلال)مدادوميناءكقاعدةكبصةأميةامحسبتقدكانت

علىوافحةيزةللوكبةكانفقد،الهوديةذالكبرىالثورة

ألقتالمهدانعنالنبيلبعدها،الناحيةهذهفيتيصر!ة

.الحماباتوغارات

رأثحةعديةكانتالزمانذلكفيسلوكيةمدتأنولابد

جبلجرففيفحوتضخموبمرءداثرى،بمعايدهاغنة

كانتالتيالحدمةالطريقكبعككن!.قاثمةبقاكاهزالتما

السامقةالأطلالتثاهدزالتوما،بأنطاكبةملوكيةتربط

لجبلالسفلىالمنحدراتوعل.ائدينةصررقالسوقلبوابة

كانتأكائظن،الإنسانصنعهاكهوفنوجدداج،"موعى

البحرية.تجارضهاورواجسلوكيةازدهارأكامفيمخازن

/،الأطلالمنضاصةمساحةعنعارةالآنوصلوكية

عاممنذآثارهاعنالتضبالأئريةابحثاتمنعددخرى

وأصوارهاوأبوابهامبا!هامنالكثكلكفتموقد،م1632

حفرهاالتيالعطمةوالقناةالداخلىوالميناء،وصرحها

اليولمياهلنقل،الصلدالصغرفيم338ققططيوس

القاةوكذلك،المدينةعنبحيذاالبحرالىالجالمنالمتدفقة

اختفتقدكانتواييبالبحرالداخلالميناءترلطكانتالتي

بيدزمننذالطميتحت

سلوى:

المعروفةوهى،العردةفي!)صلوى،العبريةفيوهى

أشهالدجاجياترتبةمنصفرطا"لروال!لوى.لمائى،"با

ادأئرةمنالثاكالمجلدفياليه)ارجعايالحجل"تكوقعا

وأدكنحجماالحجلمنأصنركانتوانالكتاية،(،المعارف

وبه،نهاتؤمقصوصكأنهريث!هاو!دو.ركثئاوأغزرلوئا

.بوعاتسبععنطولهافىبدولا،ليضاءصغكلةخطرط

02الى12بينماالأنثىوتحتضن.لذ!ذطرىالسلوىولحم

جموارأعثاضهاوتبيالخلاءمخبأيفةطيرروهي.بيضة

.الحقولوحولالطرق

فيمراطهامنالثاءأواثلفيتهاجر،مهاجرةطيوروهى

الريغأوائلفيوتعودوالودانالحثةالىآجاوكر!أوروبا

814

سلوى

وفلسطن.وصاءبمصرمارةالأصلةحواطهاإلى

الماءفي)فكان:هي،المقدسالكابزئذكرمرةوأول

ستعطكانالصباحولط،ا!لةوغطتصعدتاللوىأن

سرئاكانأنههذاومعنى.ا:13(6)خرا!لةاحولالندى

ثريةفيذلكوحدث.كحابةالمحلةغعلىانهخىجداكييزا

مرةحدثنم،أصاىمتةكنحوصصرمغادرتهمبحدسيناء

أن!دأنهالممدصفرفيفنقرأ،قأوةقبروتفيوهمآخرى

2راخرجت،لحئاكامملواأنواضهواالربعكال!ثحبتذمر

مخوا!لةعلوألقهاالبحرمنصلوىوساقتالربقبلمن

ومخو،ا!لةحواليهناكمنيرمومسرةهنامنورممكلة

وكلانهارذلككلالثبفقام.الأرضوجهفوقذراعن

عرةجعقللالذى.السلوىوجمعواالندكوموبواليل

ا:ا)عد،المحلةحوالميمساطحلهموسطحوها.حوامر

الصاءفيضرقيةأهاج5:المزاصرضرفيونقرأ03-32(.

وكرملالترابمنللحئاعلحم،اوأمطرجنوييةبقوتهوصاق

حوالىعلموسطفيوأشطها.أجنحةفواتطيوزاالبحر

78:)مزبثهوتهم،وأتاهموشبعواقامملوا.ماكهم

لطورصورةوهيا:4(،50مزأ!اانظر-26-92

.مهاجرة

.يبما

؟!ثي

في!؟د.

غ

يرفئ

*لم!

ال!لوى

دققوصحفوهو،)عين"الحبريةلياسلوى،كلمةومحنى

لهات!وفرحيثالجنوبؤالاءتقضيأنبحدالدورلهذه

أبركل،شهرفيالربغأوائلهوحالوقتوكان.والنذاءالدفء

رحلةوهي،أوروباالىأفرقيةفنعودتهاطر-ق!والسلوى

رواجههاوعدما،عديدةمراحلعلىالطيورهذهتقطعهاطويلة

فيوالقرطالتعب-خهتضطر،كبومايسطح

الاتجاهفيالبحرعبرتحملهاصاتيةربحهبوبلانتظار-البحر

وجهلتفطيحتىجذاكبوةأصرابفيونتجمع.تقصدهالذى



ئتدتل

علقيحتى،مجهدةاليابسةالىتصلن!دوما.الماء

الإنسانعليخ!هلثللارتفاععلنط!3!بطءأوالأرض

)عدالأرفى،وجهفوقفراعيناغووعبارة.بهاالإمساك

يارتفاعالآرضعلكواقاكانتأنهاتعنيقد3(ا:ا1

صطحفوقذراعبنارتفاععلتط!كانتأنهاأو،ذراعين

الأرجح.وهو،الأرض

ت!حةينحوأسكراقداصاظينىانالطماءبعضولهقالر

ص!تبحدلا-ضخامتهرغم-عددومو،السلوىمنملاصنن

وفي.فهاملونينمخوسنو!اأوروكاالىتصمرمصركانت!د

ملاين.ثلالةغوصدرتم0291

ئتشل:

لانهارضةفالتوتد.يهنفطفأييكناتفى

عسوعنعوضااصقأولعنالبركةأخذأنبحد!رب

)تكقيك،يأنجهتكمنقلأخوكعحوهوذا5:أخيه

)27:42.

ملخة:

فطعبرأصعاضرقيمنيأقكانط!ةرائحةلهشجرلحاء

فلسطنن.الىالقوافلتنتلهحثالربللادجنو!الىابدى

مكةصقاطرامرشتكونللسحةالمتدسالدهنوكان

وقصب،وهينعحينذلكنصفعطرةوقرفة،ضاقل

،الغدسكاقلمكةخىوطيخة،وحمينم!ىالذركلة

فيوالكل!ة.24(و0323:)خرينا،الزتمونزيتومن

الكابقتذكرولا.منلخضجرثرلأنها،"تدةهىالعبركة

ن)!ولحيث)27:91(حزتيالفيالااخرىمرةالمقدس

مشغولحدكد.)صور(أسواتكفيكزلآتدمواو!اوانادان

طخةكلمةاما.،سوقكفيكانتالذريرةوقصبولحيخة

فهي08:8()مزوملخة،وعودمر!ايككل5:الحبارةفي

شراثحعلأيضئاوتدلالجمع!هغة)في"يبوت،المبركةفي

العطر.اللحاء

سلمان:

منشتق.طمانواصم.لإصرا!لالئاكالملكهو

الاسمهذاويذكر.،لمما5أو،سلاماومناهاالعبركةائالوم،

العهدفيمرةعرةولنتي،الفديمالعهدقمرة003مخو

ودعاالنبينلأصان"!دالربأرطصليمانمرلدوضب.الجديد

.2(وه42؟21صم)2"الربمن)اموبأىيدددداهاحمه

،داودللملكالحاثرالالنلجمانكان:العاللة)1(

الحثيلمأ.لأور!ازوجةكانت)التيبثثبعمنلهالئاقوالاين

.ميمان

وكيلابأفرن:همحبرونفيأيناءمتةلداودولدوقد

صم)2خلفاتأمهاتمن،ويزعاموضنطاواثونهاوأيالوم

.2-ه(3:

فيوتر!ا،الثعبعامةعنلآياءوداودشاولؤلدوعما

أورضليمقداودالملكأدط!رزؤلدسلبمانفإن،الر!ف

فرىوضاهد،ال!لطةورجالالملك!ةالحاشهوسطفيونثأ

وقد.الحصهانأحدثهاالتيالفوضىضاهد!،الملوكيامد

وابنضةوادسدالحداععوافوعرفتعليمأحنتعئم

اخوتهمنعددكان،ابلوغصالكصلأنضل.التايلة

6لهأخواحدىتعرضت؟،ضلأتوا.حنهمتد،نها!بر

.للاكتصاىال!ئ!ضتاتككل

لجمانلم.!اصر:داودموتعالدالعالميالموش)2(

لقد.الفوضىترد.عالموصط!تركةتحلةعبرا!ةامةالا

ولكن،داخليةثوراتتهجةالهزاتلبعفىداودحكمتعرض

طعدوتد.داودأ!امنهايةالواحدةأمةظلتالاصر!!هليةالأمة

كان!ا،الساسيةوحنكهالث!خصهةداودقوةذلكعل

مئاكلمنشالىمصرفكانت،ا!اورةالأماسابقدالضعف

منها!خلمىلم،الملادتجلعرالئادالقرنكلاتمنذثولهة

مصرتكنلمالأثناهتلكوفي.الزمانمنقرنينض!دالا

سليصانتمغأنأو،بجوارهاقوكةثولةكاملونتحولأنبفادرة

قوةظلتأنهامع،وثروةقوةمنالههوصلمايلوغمن

تجار!ة.

لهجماتالحثةالإمبرطورتتعرضتالوتتنفسوفي

منقدعواالذينوالفلسطنببنالفريحعنمنالمجاورةالثعوب

نأكا.وتبرعىوكرتايونانبلادوجنورالأنافرلك!فى

كانتابتيالصاعدةأثورفوةعاتالظروفهذهنفى

ثلاثةنحوذلكامنمروفد،الدجلةضعلنينوىعاستها

حالأ.أحنتكئلمابابلهةالمولةأنكا.ترون

الرقامقنطرة5علمهايطلقكانمنطقةسلمانحكملقد

طرقفييتحكماصنرجمجيموقعلبلاد.فكان،الأوص!،

.والشمالالجنوديرينن،وأصهامصرونالرم!ةالمواصلات

عناصتهينطحونكونوالمولبههمئثيونجصانيهمجيطكان

يكون)صرائهلأمامذب!ةفرصة!د.كانلقد.السافرالمداء

.النبيهاعصرهاكانلقد،عالمهاعلىتأث!أقوىفا

لاالذى.الحقلسال!انيكنلم:العر!ثموأمالمان)3(

.الأحعاءداودألناءكبركنلملأنه،الصشورأئةد،نازع

ورائةحق!كنلمولكن،طمانمنكبرأبناءلداودكان.لقد

الوقت.ذلكحتىثابتةأصعلاسترفد)صركطفيالعركأ

.الصشعللجمانغلفهأنرعئاأعلنتدداوديكئولم
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الأكامأخبارصفرمنوالعثر!نالثافيالأ!حاحمنونعلم

علصيخلنهصيمانابئأنلداودأعلنئدكانالذأنالآول

داودأن17(او3:ا)الأولالملوكصفرمنونملم،العرش

الئبلكلأعلنذلكربمد.بذلكسلمانأمبئشبعأخبر

كرحمطعليجلسسليمالىالكو!أبنلالهمناختارقدالذأن

.(92:1،ه:28أخ1)المحلكة

يمد)جراءأىاتخذتديكنلمداودأنالواضحمنولكن

بتحيينالعرشارتقياقدوداودضاولمنكلالأن،رئهاذلك

لأدويخاذلكأتاحوتد.اببيصوثيلبواسطةالكةمنباشر

نفذأنوقرر،العركأتوليفيطمعأن-اكبرداودابن-

منأيهرجالبهارمنأنصازالهووجد،مفا!ةبضربةذلك

وأيياثار،كبيرنغوذلهكانالذىالجيققلالدووآبأثال

وجودهكانكا،لداودالمثارلىأقربكانالذىالكاهن

علاوة،الدفىرجالبمباركةتحظىأغاطابعالحركةعلى!فى

غرما.كثكلكأعل

أنهفادعى،ومفاجعةماكرةالحركةتكونأنأ!ونياودير

فليلبعد)علىروجلعينعندمقدسةبتعةفيد!احفلأيقيم

الملكبني)خوتهبغو)دعا،قدرون(وارىفي،أورضليممن

وبخاياهوافيناثانوأما.الملكعديهوذارجالوبغ

.1(هـ.ا:)امل!دعهم،فلمأخو.وسليصانوالجبايرة

فذب،الحميمداودسثار،اببىناهـلانالالخبرونمى

للحكلداوداسثلدفعالحطةفرحما،الأخباربهذهبثئعالى

ونجحتا-27(،اابز)املصر!ةمضادةحركةفي

وبناياهوالنىونائانالكاهن)صادوقالملكفاصدعى،الحطة

في)عرائلعلىملكالجمانيمحواأنوأمرهميوياداع،ين

جمعوقالبالبوقاوضربواالأمربتقبذفقاموا،جيحون

.أ:93()امل،طمانالملكليحىالثحب

،اتظاركرعلىأثرنياأنصارالحركةهذهفاجأتوقد

واحدكلوذهبوا5أدونياعنفتفرقوا،عواتجهاايوعلىففهموا

.ا:94()امل،طريقهفي

سراحهسليمانفأطلق،المذبحبقرونوهتمكأد:نياوانطلق

يكفأن!شطعلمونياأولكن.حئاطوكايسلكأنعلى

برئةظامرهافيتبموماكرةحيلةإلىفلجأ،لللطةصيهعن

لجمانأنأطسعلى،ميمانأم،ئشبعالىفذب،تمائا

سيمانمنتطلبأننهاواثى،طلئالهاكرفضأنيمكنلا

ضجرخته-فيداودحاضة-الشويخةأليثجيعطهأن

.1-17(23:امل)زوجة

الطليفنقلت،الماكرةاللحبةهذهوراءمايئشبعتدركلمو

بلادفيالحادةكائت)ذ،فوزااللعبةأدركالذىلجمانالى

024

تصبح،الملكنساء)حدى!أخذمنأنتدكئاالأو!الرق

لجمانخصرف.الملكموتعندبالعرشللمطالبةحجةلديه

ملا)فماتبهفبطقيهوياداعبنبنا،هووأمروعرامةبرعة

.2(وه2:42

ر!فاكانلأنهالكاهنأبياثاربقتليأمرلمطمانولكن

و)مح!فى،داودأعامالربتابوتوحمل،ثدتهأ!امفيلداود

كايوثفيقيأنوأمره،للربكائاكونأنعنطرده"بأن

.(27و2:26مل1)عانلتمقر

داودرجالاتاكبرمنكانلفد.حطاأصأفكانيوآبأما

بنأبخ!قتلإذ،كبر!جرمينارتكبولكنه،جيوثوفائد

وكأنه،(ه:2علا)إسرأثلجيوشرئشيلهثربنوعماصانكل

ياتبه،أنداودكتطعلمو،داودللملكفهولاءهذا!ل

جريمتاأنهمايملمكانداودولكن.لهالجيثىولاءيفقدلثلا

حكمفيهينفذأنطيصانفأوصى،*آبعفابتتلزمانقتل

.6(:2ملأ)العدالة

يعطفيحظىأنيتطيعولاانكثفقدأنهيوآبأدرك

وتمسكالربخيمةالىيوآبفهرب،الجشولاءأوالمثمب

ل!طثىأنيهوياداعبنبناياهوأمرسيصانولكن،المذبعبقرون

صلمانالملكوهجعل،يتهفيودفنه،وقتلهبالأمرفصدع،به

صاثوقالملكوجحل،الجي!علىمكانهيهو!اداعبنبناياهو

.3(28-ه2:)املأبيالار،مكانالكاهن

داودسثالذكط-اليابنيج!ابن!عيلقىماوصرعان

)املالمموهذانفى-ابنهأبثالومعنهروبهعدالملك

:2)36-46.

كبارشمحارضةأىدونلسبمانالئلكخلصوهكذا

ح!ماالمملكةيظمأنيدهلطوأصبح،داودالملكبلاطرجال

ريبأوتيدأىهناكيكن!،ابثريةاباحيةوعن.ى2

لحصهاكاافةوثرائعفهالثمبصقفالا،حكحهدعليه

احفظ.رجلأوكنافثدد:الأخيرةوصيتهفيلهأبوهداود

ووصاياهفرأئضهوتحفظطرفهفيت!راذإلهكالربضعائر

تفلحلكيصسىثريعةفيمكتوبهو!وضهاداتوأحكامه

الذىكلامهالربقيلكي.توجتوجماتفعلماصفي

أماميوسلكواطريقهمبخوكحغظا)ذا:قائلأعنيبهتكلم

رجللك!دملاقال،أنفهموكلقلوبهمكلمنبالأمانة

تمقماوكذلك،2-4(2:)امل)سرائيل،كرحمطعن

لتة.الثخصيةلجمانمقابلات

اختارحدث:ثابكملكالروحيةعلمانحياة)4(

،جبعونفيللربي!جدكانيينماسليمانجاةفيهامررحى

ندكانالتيالاجتماعخيمةعليهاأقيتفديمةمرتفعةومى



سلعمان

ن!الغر!الئالالىأيالبضحةبعدعلى،موصىعحلها

علىحلمفيلليماداللةفظهر،2-ه(ا:أخ)2أورشليم

.1(5-ه3:)املوسلحاناقةبينحوارضكل

ماذاطيماناللةصألإذ،اللةجانيمنابادرةوكانت

وكان.ببائحلهو!دمالديعبدسيمانوكان.نهطب

علىواحئاشيئاصألرلكنه،طيمانأبامجذاواضاالمجال

كفاءته.بعدمطيمانداحساس،أببهلداودالله!لهماأصاس

ونجاحه،محارضهمعالحاصمالسريعتصرتمنفبالركم

لاجماعلألهالثبواستجابةا(3:امل)مصرمعالديلوما!

الضخمةللعسكويةكفثايىبأنهيئرزالماكان،الديخة

حاجتهالابالملكلمى،اطةمحضرففي.،يواجههاالتي

بهاحكمةيمنحهأناللةمنفطب،بهاواعترفبوضوح

وعادلأ.صالخاحكئاشببحكمأنيشطع

لجصانفمنح،معهصخئاركان،لطلتهاللةاصتجابوقد

الملوكسالرمناص!والكرامةالننىذلكإلىوأضاف،حكمة

ويحفظالربطريقفيصيمانيسلكأنبسرط،أكامهفي

شكرهعنسيمانعئروقد.أبرهداو!!ل؟وو!اياهفرأئفه

واصعادهأورضليمفيالربعهدتابرتأمامبرقرفهللرب

عيدهلكلعظيحةويةعمل!.سلامةذباثحوتتديممحرتات

.1(3:ه)امل

منالكثرأنالأرحح:الأدار!ةصلماننطمات)5(

،داود!دمنجذورهالهاكانتالاداركةسيصانتظيحات

طبحانولكن،المصريةالننظيصاتإلىمعظمهافيترجعوايي

.الحاصطابحهعلهاأصفى

والوكلاءالرؤصاء:حكوتهفيكبرانقسمانفاككاد

:)4الأولالملوكصفرفيالرؤساءبأعاءبيائاونجد.دثرالاثنا

:4)أملعئرالاثنيالوكلاءبأحماءوأيفئا2-6(،

.)7-91

الذى،الكاهنصاثوقبنعزرياهوالرؤصاءرأسعلىوكان

كانوببما.لل!لكالمشاركأأقرب-الأرجحعلى-كان

ابنيوأخئاأليحورفاثنينسيصانعئنواحدكابلداود

أنهصاوي!دو.مصر!ةكلمةمنشنئامحمواسموهو،ضيثا

يهوشافاطأما.والخارجعةالحاصةالمراسلاتعنصلولينكانا

القوميةالسجلاتعنمرلأفكان،المسجلأخيلودابن

البلاطفيالعامةالحلاقاتعنأ!حاوربماالمملكةوحوبت

عائاقائذا!وآبمكانيهو!اداعينبنا!اهووتولى.الملكي

كاهنين،باعتبارماوأبياثارصادوقويذكر.العاملللجق

لاشتراكهسيصانبأمرالخد!ةمنأشبيدقدكانأبيلالارولكن

)وهوهوعزرياوكان.الرشعلىللاضلاءأ!وتيامؤامرةني

أيضئا(نلأصان)ابنوزابود،الوكلاءعلىصليمان(أخىنلألانابن

سليمان

مئرلأ،الأولالبلاطوزررأخئاروكان.للملكعثازا

)ووافحعبدابنأدونكلاموكان.ومحاتيالقصرضؤونعن

،02:42صم2-داودعهدفيكانالذىأدورامنفسههوأنه

عاصرفكأنه:18أ2امل-رحبحامرجالبينأيضتاظل؟

الصللفوةعنمسنرلأ(ملوكثلاثة

عافظين7-91(4:)املاعثرا!ثاالوك!ءوكان

.للأباطالتدبمايتسيممعكنقلاسيمانحد!هالولايات

الملكقصورتزوورعنومئولينضراثجباةأصامئاكانوا

)أملالنةفيشهرابذلك!وموكيلكلوكان،بالطعام

تحتومركباتجندوكيلكلمع..وكان23(و22و47:

للمملرجالتوريدعنأيضئامشولينكانواأنهمي!مو؟،اذنه

مشروعاتعنمسئولبنكانواكا.الحاجةحسبللجيشأو

في-الوكلاءمنأننانوكان.مناطفهمفيالطرقواف!ثاءالبناء

أنحادابابنهما،ل!يانصهر!-الثايةاباطقأتصى

:4)املنفتالمطفيوأخيمممى،دورمرققحاتكلفي

.1(اوهأ

قدمما،الشصاليةالمناطقعوىالقائمةهذهفييذكرولا

حنى،وبهوذااباطقهذهببنبالعداءيفركانميحانأن!تي

الترجمةفيجاءوئد.نفصلةإدارةلهاكانتيهوذاأرض)ن

.1(4:9ملأ)واحد،وكيلبهاكانيهوذاأرض"أنالبية

منالرضىءالحب!تحملواأن)صائيل!المطعلىكانفإذا

،والجنربالشالببنالنونر)دلمراك!صعبفلا،الضراث

.صليمانحكمنهايةفيالانفجارنقطةإلىأدىالذى

فطفنجد،التسخيرفرقتظيمعنالتفاصيلبعضوثمة

يحملرلىرجلألفسبعونفاككانأنهوالأخبارالملوكمفرى

ماعلههموكان،الجبلفيالأحجارلفطعألفاوثمانون،أحمالأ

بنيغيرمنهؤلاءكلوكان.مثرف0036إلى0033بين

وكان.18(او7و2:2أخ2أ-53،18:)امل)صرائيل

الموكلينليليينالإصرمن02555-.بينماهؤلاءكلووأس

.1(7-.8:أخ022-9،23:امل)انظرالأعمالعلى

ثديذاكانالبناءثروعاتتنفيذفيالعملضغطأنوييدو

يعمنرجلألف"ثلالينتخيرالىاضطرسليحانانخى

بالنربة.الئهرفيآلافعرة،لبانالىفأرسلهم،)سرائل

:5)امل،بيوتهمفيوضهرينبانفيشهزايكونون

ضدلاحتجاجهونفوذهشهرته-ربحاماكبوقد.1(،او3

.(2-01:4أخأ،4و21:3ملا)ئلينالإسرسخبر

،داودوضعهاالتيالسكريةالتنظيماتأنالبعضويفنرض

والاضاناتايضرواتعبحضلجمانعهدفيهى!ظلت

يتكونوكان،العاملالنظاميالجيشفاكفكان.الطممة

كحرسالمرتزقةمنوجماعة،مدرلنمحترفينجنودمنأصاضا



موتهبعدولكن،الجيثىرأسعليوآبوكان.للملكخاص

الجي!قعلرئيئا،الحرسرليىيهوكاداعبندنا!كوأصبح

فرتةكلتتكونايليئامنفرقهناكوكانت.الجيرسوعل

وكان،تائدفرقةكلرأسعلوكان،ألفاركر!أر!ةمن

.1(ا-ه27:أخ)االنةفيضهزاتخدمأنفرقةكلعل

اضرافتحتسالمانعدقتحملكانتالنرقهذ.أنويحو

.:7(4ملا)الركلاء

زادوقد.والبغالوايخلالمركباتبعضداودلجبشبركان

أخ2ا:26،.4:26،)املصليمانعهدفيجذاعددها

رئية،حصونئلاية!والخلالمركباتمفروكان.2(9:ه

التيالاسطبلاتأنظنوكان.وجازرومجموحاصور:هي

ولكن،طبصاناسطبلاتهيجمموفيكهاكثف

جاءالذيأخآباسطبلاتأكاأثبتت،الأحدثا!حافات

اتيالأ!لاتوكذلك.الزمانمنبقرنسلمانبمد

لسليمانكانلقد،حالأيةعل.حاصورفيامحثفت

دفاعيةمركزتعتبركانتالتيالثلاثةالأمحنهذهفيالجلات

اصترائبجهة.

مفاجةطنرةحدثت:الناءديالمانمصووعات)6(

وكان.الاخصادىالارووفي،اصائلفيالمحيثةموىفي

عاصتجحلفيوضا!دخرفلم،ل!سرافصالأصلمان

هو)يهاتجهعظيممئروعاولوكان.عطمةمد!نةالمتواضحة

.أبوهلهالتجهززضرعقدكانالذىالمحكلبناء

يتطع،ماعللإأفضلاللةبيتكونأنلجصانوقرر

الحجمولكن،اللازمةالموادمنالكئكللهأعدقدأبو.وكان

ليانمتروكاكان،ذلكإلىوماوالزخرفةوالطرازانهالط

اضترى!.صورمنمماهرفىصئاغافاستحضر.بعيدحدال

رجالفكان،وصوأرزمنالأخشابأنراعأفضلصورمن

البحرفيأرملائاومجحلرنهاالأضجار!قطرنمحررملكحوام

يلىينقلوفه،طيمانالملكلهم!كدد.الذىالميناءالى

ولا-مجكلكانطيمانيكلأنالبعضوفىعم.أورضليم

قامواالذكلأنالقديمالينيقيالعمارةفنمنالككل-بد

ولكن،الحاذقرنالفينيقيونالحئالهمشاثهفياكبر.بالدور

عه،المنملالوصففيجاءماهوابكلعنئعرنهعاكل

،ها-.2:73-6،36:)اكلوالأخبارالملوكسفرىفي

.4:22(-ا3:أخ2

أقامهاالتيالهادةخعسةنمطعلىأصاضاامحلئيوقد

لكن،الربيهأمرهالذىالتخططحبالبريةفيمو!

داودوكان.الحهمةمقاسضعفتكونكادتايكلضاص

ونحادعهوخزأئةوببونهالرواقمئالافي"سليصانأعطىفد

لد!اربالروحعندهكانماكلومثال،النطاءوتالداخلية

وخزاثناللة!تولخزائنحواليهالخادعولجمغالربل!ت

.1(2أوا:28أخا)الأتداس،

وتم،سليصانللملكالرابحةالنةفيالمحكلبناءبدأوقد

نوقالمر!اجبلنوققومايكلوكان.ضراتجعفيابناء

وكان.2(او3:أخ)2ايبو!ارنان!مرفي!خر!ةذ"

أممرجكتوقد.واسعفناءبهويحيطالثرقالىكجهايكل

ماهرصانعبمعرفة،الاردننهرعلىسكوتفيالنحاصةالأوافي

بكصياتمزيئاالهيهلداخلوكان.ح!اماحمهصورمن

الشحبلعامةالهيكليكنولم.والفضةالذبمنضخمة

سليمابركة
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سليمان

سليمانبركة

أوقاتفيالكفةالاأكابهيطألانمقدسئاكانبل،فيهليبوا

خاصة.وبضروط

باذخاقصرالنفسهسيمانأقام،ئينىإلهيكلكانوبيما

و!رواق،الأددة،و"رواق،!لبنانوعر"بيتعلىيثكل

.(1-7:12ملا)الفضاء،ارواقأوش(الصأأوالكرصيأ

الملكبيتأما.والفخامةالروعةمنغايةكلجميعهاوكانت

.7:8()املقريةأخرىدارفيفكاناالملكةويتالخاص

والوس!القلعة!بناءالأخرىالكبرىالمسروعاتبينومن

صيمانبنى!.أورشليمفيالجديدةالأبنيةمذهبكلالمجط

لتبنى؟.وجازرومجلوحاصورفيحصينةمدنثلاث

انحازنعدنمنوعدذاسالبريةفيوتدمروبحلةالسفلىحورون

.15-91(9:)املالؤطنومدنالمركباتومدن

فرقالطوالطما،بأمركأسبصانأفامهاالنيالعماثرونمناز

حز)انظروالرجين،حجراتالستذاتوالوابات،الور

نذعرفتتدالطوادذاتالأسراروكانت.5-16(:04

مدنكلوفي.الحئينعندوبخاصة،سيمانعصرقبلترون

.الطواقهذهالأئر!ونوجد،عنهاالتنيبتماييطيصان

،طيمانعماثربهاإضهرتالىلبراباتأثلةوجدتوفد

السفلى

أيضثا.جازرفيمؤخزاوجدت!،وحاصورمجدوفي

أبيهداودعنلجمانورث:سليمانمملكةامتداد)7(

الجنربالعريفيواديإلىكالأالفراتضهرمنتمتدمملكة

والصحراء،الفربمنيحدهاالمتوسطالبحروكان،الغرد

الثحالمطالطرفإلىجنوئاتمتدكانت؟.الثرقفيالعرية

العقبة.خليجمن

المباضرالحكمتحتمنالجاطقهذهبعضخرجتوقد

-لأدومداودغزوعند-أدومىئابهربفقد،ليمان

،ويوآبداودمرتبعدبلادهإلىعادولكنه.مصرإلىولجأ

ا:ا)امللجصانمىأدوميتخلمىأنواضطاع

عزرهددصيدهعندمنهربالذىزروقأنكا.1-22(4

علىوبملكددثقعلىيستولىأنأيفئااضطاع،صوبةملك

11:)املإصرائيلأعداءأقوىمنأصجتالتيأرام

2(.23-ه

الحرية،بالفوةعليهيترلم!أنطيمانيتطعلموما

اصترلىفقد،والمصاهراتالمحاهداتمنبسلسلةعليهحصل

مهراوأعطاهافلطينأرضفيجازرعلىمصرملكفرعرن

.!:16(أمل)طيصانامرأةلابة
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سيمان

سلبمانبركمة6لقحمد
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صيمانعتدهامعاهدةأولالدوية!العانعتات)8(

نأاضطرشد،نماثاصالحهفينكنولم،مصرمغكانت

يكنلمو.فلسطبنمنطمةعنسخلىوأن،فرعونابنةيتررج

علاخطمنذلكبعدكئيزااسكادولكنهلهكامئانعويمتاجازر

مصرمعا!جاربة

كانفقد،مجدكة!ورعلكحراممعمعاهدتهوكانت

بحرثةقوةلهادولةيحكموكان،د)ودلأببهصديئاحكلام

وقد.حاذقينوعمالأخنهةطبيحةمراردوتملك،ضخصة

الجممارية.عشروعلأدهليالمواردهذهكلمنممثيزاصليماناسقاد

.ا-14(5-9:ا-5،12:)املوالبحريةوالنجار!ة

ملكحكلامأعطى،سليمانئلكمنصنةكرسنهايةوبعد

ىء-كاصداذا،الجيلأرضفيمدتعثر!نصرر

:9مل)1صورمناصوردهاالتيالموادلثعنالبحف!-

فيلحجزضإئاكانتأنهاالآخرالبحفىكلىد!ما،ا(اوا.

:8أخ)2أخرىمرةاستردهاسليمانأنحبثالتجارىابزان

.2(او

:ا.)املكتلفةثولمعمحاهداتبلةسيمانضدكا

منالكراتأخذأنهوعدو،24(و923:أخ22،وه24

زوجاته)حدىلهولدتوقد.المعاهداتلهذهضمائازوجاته

فلا)العركأعلىخلمهالذىرحبعامابنه-عمونيةوكانت-

41:1)2.

التحالفاتمنمحرفيدخلالتجار!ةللاعتباراتكان!

لبجىاصترموفععلىبيطر6ئبلإصملككان!د،الياشية

ابحرلاحلالموازىالرثيسىالبرىالطر!قعلىثرف،هام

كانالذي،الأردنضشر!الرئييالطركقوعلى،ايوسط

عليحصلطمانيكنولم،والثمايةا!نوبةالأمهـبط

بل،نحسبايطرقبهذهالمارة7اياجر"علىوالمكوسالضر!ب

ا.المتاخمرا!ل!هونطايعملكان

الحيليستوردفكان،بئصةالخيلثحارةسليمانوأحب

،الأخزىل!و!بعها)كيليكية(وكوىمصرفيوالمركبات

.28(ة01كل9)لممرالأخئا-!دوكانكا

ضرأءعلىصورملكصبهكلامسيمانعلاقةتفتصرولم

أ!ااصتطاعبل،الماهر!ن!ورعمالواضخدام،الأخثاب

أسطرليانثاءفيصوربهااضهرتالتيالبحر!ةالقونيتغلأن

)1*ت(جابرعصهونمهناءمنمتخذاالآحمرالبحرفيلهصبهرى

العرببلادمنالمتاجرنقلالأسطولهذاوكان.له.قاعدة

الفرد!ةالغنيةالنحاسمناجمسلماناستغل!.أفر!هةوسرقي

اكشفتالتيوالمابكالمصامروأنثأ،جابرعصيونمن

لم.العاأنحاءمنلكئ!رالبرونزالنحاسيصدروكان.بقا،ها

بنقليقومكانايو!البحرفيح!امأ!ولأنو!دو

.22(؟و2اوا:2801،و9:26ملا)الممادنهذهوتوزح

ملكةالفضولدفعحتى،ميصانحكمةصهرةذاعتوفد

الدرافععلىعلاوة،ليمانانعثهورةبزكارتهاالقامالىسبأ

تتمتعكانتماعلىليمانقدمتهااييالهدا!اوتدل.ايجارية

،13او.:ا.امل)تجاركةومرار*وثروةغىمنبلادهابه

.12(وا-99:أ!2

"تنطرة،علىوالهادة،المجاورةالأممعاللاموعلاتات

البر!ة،التجار!ةالطرقأهمعلىوالبطرة،الأوصطالشرق

مذهلة،برعةاصرائلعلىالزواتتدنقعلىعملتهذهكل

أورضليم،فيناثرةأشاءالأرزرخشبوالفضةالذبيحدلمو

الأرزوجمل،الحجارةمئلأورضليمفيالفضةالملك)جحلفقد

ولكن.:27(ا.امل)الكزة،فيالسهلقالذىالجميزمثل

العصرذلكق-الجزانيةتسلملم،الضديدسليحانلاسراف

الحجز.من-الذبى

اللةظهرأنبعد:الدييالمجالليصالمانأعمال)9(

بناءفيالفورعلسليمانثرع،جبعونفيحلمفيل!يمان

لجمانحياةليرائعةفرصةالهيكلتدشين.لموكانالهيكل

رؤوسوكل)سرائلضيرخكلاجاءحيث،الأمةوحاة

.2(:5أخ)2،أورشليمالىاصرأثيلبنيالآباءرؤطءالأصباط

أممتافعلىمحمولأالهكلإلىداودخيصةعنالعهدتابوتونقل

هوالوقتوكان.مهيبموكبفيالكهنةبهيحف،اللاويين

.8:13(أخ)2الخريفىالاعتدالبعدالمظالعد

نابو!أدخل،كب!ةأعدادنينقدمالذيلاصعكانتويفا

اللةأعلنوند.الجديدالهيهلفيالأفداستدسإلىالحهد

الحرقةوكلتال!ماءعنابارانزلتبأن،+للعملباركته

الرباوتراءى10(7:أخ)2،البيتالربمجدوملأوالذبائح

المكانهذاواخترتعلالكحمعتفد:لهوقالليلأل!يصان

.7:12(أخ)2ذكيحة،ي!لمي

اللةعنهامةعد*ةحقائقعرفيأنهصليمانثهدوقد

ولكنه،رؤيتهيمكنلاالدىالحالقفهو،الحقيقىالواحد

وذمامواعيداللةأعطىأنسبقوتد.شحبهبينليكن!تنأزل

وعدأنه؟.ملكاداودوبإعطائهم،مصرمنالضبنجاةفي

وقد.سيمانفيتمصهماوهو،بحدهسيملكنسلهبأنداود

ينهم.اللةلوجودهـمزالذىللتابوتاللةبيتبنى

بوحدانية!كانهخماكجلىمهيبةصلاةطمانرفعذلكبعد
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.كله،الحالمفيولاالهيكلفيوجودهينحصرلاا!وأن،اللة

ايكلخلال.:وشلهبالجودالهكلنياللةاصم)كرامويجب

ضحط.لصلواتو!نجب،لحبهمثتاقةيحلنوالكهنة

روجةبركاتوكنحهملهمكفرأنه؟،ضعبهآيحاواللة

الد.أمامالتضرعاقيازأدتاوللنزيلللضكبحتىبل،ومادية

الأخرىالثحوبجذب،ايكلبناءأهدافبينمنأنونجد

.8:42()املالحقيفىالواحدفةالصلاةإلى

اضنركع،ايدشبنصلاةمنلجماناتهىأنوبحد

الأخيرايوموفي.أكامثمانيةلملهتصلةاخفالاتفيرؤصائه

ئنىلايوئاذلككانلقد.وابتهاجفرحفيالثحبصر!

.الأتذاكرةمن

مرةالربلهتراءى،ابناءيرنابممنصليمانانتىأنوبمد

الطاعةأنأساسعلىولكن،الهكلعنرضاهلهوأعلنأخرى

علىنلهياسترارلداودوعدهاللةلهتمملازمشرطال!6نعلر

الذيالبأمامهمنلهطرحاللةيجحلالعصبانولكن،الرش

.ا-22(72:أخ21للبيالبويدفع،قدسه

علىالكهنةفرقأيطداودقضاءحسب)سلمان(أوقف9و

فر!محسبوالبوابين...حراصاتهمعلىواللاوونخدمهم

.1(اوه84:أخ)2،باليكلعلى

بينبالثقافةالاهمامزاد:العافيةمالمانأعمال)01(

الكابأسفارخارجورجدولا.سليمانعصرفيليلونالإصر

لمو،المصرذلكفيالأددالإنتاجمنالفاللصى،المقدس

.جازر،اتئويميسمىصفصنقشعلىالاالعلماءيعهر

حكمةسيطنا!وأعطى5:المقدسالكتابكويجل

صليمانحكمةوفاقت...قلبورحبةجذاكثيزاوفهئا

منأحكموكان،مصرحكمةوكلالمشرقبنيجمغحكمة

بثلائةوتكلم:حوايهالأمبغفيس!يتهوكان...الناسجمبع

الأضجارعنوتكلم.وخمساألنالائدهوكانت.ئلآلاف

وتكلم.الحلالطفيالناتالزوفاالىبنانفيالذىالأرزش

يأتونوكافوا.السكوعنالدبيبوعنالط!وعنالبهمعن

مدوكجمعمن،سلمانحكمةليحسواالثموببيعمن

أتت!9203-34(4:)املبحكشه،حمحواالذفىالأرض

سلميانفأخبزها،بقلبهاكانمالكلوهكلمتهصباملكةاليه

)املبهايخبرهالمالملك!عننحفاأمريكنلم.كلامهابكك

2(..أوة9أخ12-3،.ا:

الىاإلقديمالعهدفيالحكمةمحاباتمنكبصجزءوينب

الجةوالمزمور،واببعونالمزمورءإبافياييفينسب،طيمان

ضرفيواضحة)ضاراتثلاثوفاك.والحرونوالابع

يعتقد!.\(:1:1،01:1،52)أممليصانالىتنبهالأمثال
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(1:ا)جاأورضليمهفيالملكداودابنالجاععة)كلامأنكثوون

:بالحبارةيدأالأسادسدسفرأن!.لجمانإلى!ر)نما

.ا:1()لىألي!انالذىالأنادالثد

بعضجمعلجسانعصرالىالعلماءمنكئرونويشب

وضرىوراعوثوالقضاةثوعمئلاياريخيةالأضار

والثافي.الأولصموثل

منالأخرىالكتببعضالىصجزةإشاراتبعضوتوجد

ملا)،سليحان)أعمال(أمورأمفر:هي،صليحانعصر

،الثيلوق،أخياوهنبوة،اببي،ناثانوإأخبار،41(1:1

.(9:92أح12،الرار!دورؤى5و

بطابعتتيزلجمانعصرالىترجعاييالكاباتوجمع

.الجازمايوحيدمنواضح

إمراللحاةليصلمانبهأسهمماملخص)11(

مننوغاطويلةبفترةإصراثلتتمتععرةلأول:القوصة

طبقاتمختلفبينوئامهناكفكان،والازدهاراللام

ضدثوراتأوالأصباطلينخصوماتتحدثفلم،المب

منتعرتلمدرجةالىالثبمعيةمحشوىوارتفع،العرش

التجارةرواجعلىساعدتالمعاهداتصل!لةأن؟.قبل

.واللامالأمنواص!باب

أورضليم،لطللعبادةقوميمركزللأمةأصبحمرةولأول

وعورإسرائيللهنيالدييةالحباةمركزهوالهبكلفكان

ق.م.587/586فيالكلدانيوندمرهأنالى،تفكرهم

العودةبعدبناؤهواعيد،بالهمعنكيبيجملهلمذلكوحتى

دمر.أنالى،الكب!هصرودسووضهبخاعهأعادثم،السبيمن

.م07فيأخرىمرةالرومان

الاحتفالوانتظم،-الكهنةلفوذازدادالهيهلويناء

ازدهارهافيصئاكانأورشلبمفيالهيهلوجودأن؟،بالأعياد

رابطةالهيكلوأصبحافة،"مديةباسمتعرفأصبحتحتى

3.الأمةوحدةفيالعقل!

نموذخناكأصبح،)صائيلتاريخفيأ!امرةولأول

منذلكوكان،للابنالأبمنوهدوءيرنيالحكملانتقال

الحكمعلىتوالى،قرونأربعةنحومدىجلىالاصتقرارعوامل

نظولهايكونالايكادمدةوهى،داودنلمنملوكفيها

قبلوالادسالعائرالقرنبنبينفيحاالقديمالشرقتاريخفي

.الجلاد

أصبحتفإفها،سليمانأقامهاالتيالعماثرتكلفتهماورغم

وثراءقوةصبلغتهعاعلىوعنواتا،وزهرهاالأمةفخرموضع

.وازدهار



،كيرا)صرائيلنيالثقافيا!الفيطيماناحمامكانلقد

يبرعفلبم،التأليفمجالفيكانبهأعمماأعظمولكن

عنالريمةنتإذ،والرصمالنحتقونفيدييونالإص

وأابطرقةبالكلمةالتعبيرننولكن،وامماشلالصورصنع

لهم.متاخاكانالمكوبة

،لغاتجملةويدة،العهدحدثةلنةالمبريةاللنةكانتلقد

نأوأتباعهسي!اناسطاعولكنمحدرذا.،تاريخهافكان

بل،وعلومهم7آدالنقلتصلحلغةنهاويجحلوا،يظوعوها

وكذلك،الإلهيالحقلنثرالهامةاللغات)حدىأصبحت

لدىكانلتد.الإلهىالوحىهذبهاايىالانانحكمةلازاعة

الحكمةولكن،وأحاجيوحكمأناضيدقبلمنإسراثهلبني

الكتاباتكلفيثيللهايكنلموعصرهصليمانفيظهرتالتي

الاهمامضملةبكتاباتهسليحانأوقدفقد،العصرذلكفيالوئنية

تظفيءفلم،حكمةمنالإفان!!حثهوما،الإلهيبالحق

.أفيا)صرأ"يلفيجنوضها

طيمانحكميخللم:ييمانإدارةنقائعىملخص)12(

لبهها،باهرةحكمتهكانتلقد.عظتكلرغم،عوبمن

بدتالتىحصافتهكلفرعم،خطوةنقائمىعلىتظوىكانت

الحيالولدأمكالتأجهماواكنئاف،المرأتينبينالحكمفي

اللطةعلىتيوذاهناكأنيدركلملكنه،أ-28(36:ملأ)

يمكنقد،وكعيوأدونيايوآبفيالموتحكمقنيذ،المطلتة

كانأنهالواضحمنولكن،جيلهأماموبخاصة،ظاهرئاتبر!ه

أنفسهم.عنالدفاعفرصةيعطهملمو،ذلكعلىاليةلتقد

.رعاباهحياةعلىحدودبلاصلطةليمانكانلقد

ينفصهاكان،صيمانحكومةفيالإداريةايط!اتأن!

السل!اضخدامإساعةمنلححايا،الكافيةالرقابةعنصر

الأقاليم،فيأوأورضليمفيصاء،للحكامكانلقد.وصكزيتها

فكان،الثب!وتمعهايعأنجمكنيكنلمريهططة

هروبكنلمو.معارضةكلوإخمادالأخطاءلغط!ةالسهلمن

.4(26-.أ:1)أملذلكعلىديئإلا-ربعام

الحكومة،مصروفاتعلىصنقلةرقابةهناكتكنلم؟

ولا،التجاريةللسياسةولا،العنريةللياسةمراجعةولا

كلفيينخرالوسكانأنعجبفلا،الخارجةللاسة

كلالفوضىعصت)ذ،موتهعندهذاوتجلى.المجالاتهذه

.مكان

معفعل؟طيمانصيطرةتحتكانواالدينرجالحتى

فيآلاتصارواوبذلك،27(و226:امل)الكاهنأبيالار

الأنبياءصوتأنكا.الحبلإخضاعيخدمهم،الملكيد

عهدفيواضخاأثزالهنجدلا،أبيهداودأيامفينوئاكانالذى

نأيمتطيعالذكينا!دان()مثلالقوىالييظهرفلم،سليمان

حسبال!ووجربالىوكبهه،أخطاثهإلىالملكنظرئلفت

وضرائعه.الربوصا!ا

لم،للحابرصايه-الكافيالإحاس-!يمانمجىلم!

منوبالقرببل،بلادهفيالوثةبالباداتحمحبالحرىبل

نثرفيواضحجهدأىييذلولم،أورشلبمفيالربهيكل

الفرصةهذهسهفضاعت،المجاورةالموببينيهرهعبادة

...كثرةغرلة"نساءأحبأنهذلكمنوالأدهى.الذبية

الأممنوحئاتوصبدونباتوأدومياتوعمونجاتموآبيات

وهم،إليمتدخلونل!،إصائللبنيالربعنهمقالالذكن

ماوهو.،آلهتهموراءقلوبكميميلونلأ:كماليهميدخلونلا

آلهةوراءقبه"أملنضيخوختهفيلأنه-للأص-تحقق

...أبيهداودكفلبإلههالربمعكاملأقلبهيكنلمو،أخرى

منللمد!دمرتفحاتوفي،الربعييفيالشرسيمانوعمل

ويذبحن-سقدنكناللواقالضيياتنائه"لجميعالأوثان

الهالربعىصالقبهلأنصليمانعلىالربففضب،لآقهن

المملكةيمزقالربجعلمما...أمرتينلهنراءىالذىإسرائل

تعددفيوكان،1-13(أ:ا)أمللعبدهويحطهات

حرله.وللحالمللئمبيئاثالأالزوجات

الملكبدأدقد:الثخمةسلمانلجاةملخص)13(

ترر،موهوئاشائافكان،شىءكليملكوهرحكصهلج!ان

مناللةحباهماعلىعلاوة،داودأبيهحفنفيتريةأفضل

وكرامة.وكىوتمييزحكمة

وكانت،الربهيكلبناءهرسليصانعملهماأعظموكان

نطقالتيوالكلمات.سليمانجاةفيالذروةهيتدضينهلحظة

وعميق.وا!ىروحيفهمعنتكشفالجا!بةتلكفيبها

فيطلكازالماكانأنهعلىدليلثانية!رةلهاللةوظهور

أخرىمرةذكرهالربولكن.7:12(أخ)2الربطريق

.الربوصاياحسبيالسلوكالتزامهبضرورة

انحرفأيامهأواخرفيصليمانأنصراحةالكتابوكذكر

ذلكوراءالحبوكان،عينيهفيالثروعملالربطريقعن

السيداتالن!اءمنمئةسبعله"فكانتزوجلألهتعددهو

.:3(11مل1)قبه،ناؤهمالتفأ،ال!رارىمنمئةوثلاث

منوالبهو،العصرذلكفيضا"لغاالزوجاتتحددكانلقد

يعارضكانولكنه،ياسيةلأغراضيغكانالزيجاتهذه

الناءالملكيكعربألاتأمركانتالتىالربشريعةمعتمائا

منللكئواتسيمانحمحوتد.:17(ا7)تثقلبهيزيغلئلا

محابدهن،لهنبتىبالحرمميبلآلههنيمبدنأنالرةأولئك

اممركاؤهكانتييما،لإلههبالهادةييالمطصيمان!دفلم

)نهحنى،عيهالربفغضب،بآلهتهاواحدةكل،اهتمائامنه

المملكةديمزقابنهزمنفيبأنهوأنذرهووبخهئاثةمرةلهظهر
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سليمانبرك-سيمان

ا:9-13(.امل)1

الغرلماتبائهصليصاننجاهاالتيالوثيةالمعابدهذهوظلت

23:مل)2الملك!وشياهدمهاأنإلى،لإسرائيلفخا

ال!!لاحأيامفيلل!ثرمثالأطيمانخطةوظلت.14(او3

أيتالذىالمكانوصئمي.ا:26(3)غعزرابهقامالذى

.23:13(مل)2!الهلاكاجبلالمعابدتلكفيه

أنباعتبار-الجامعةسفرمنضئانستنتجأنلناكانو)ذا

أنبحد-صي!انأننرىأنيمكنفإننا-كا-لبههوسليمان

استطع-والاحباطوالانحرافالضعفمنتراتفيجاز

الكتاياتجيعأنوصباصة،الواحدبالثةإيمانهالىكعردأن

كانتلقدحالأيةعلى.الجازمالتوحبدطابعتحملاليهابسوبة

التالية.الأجيالفيديليينالإصلكلوإنذازاعبرةحيلأده

:سليمانبرك-سليهان

الئافيالمجلدمنصكاغافيإيركة،مادةالىالرجوعالرجا

.الكتايية!المحارف"داثرةمن

:سليمانحكمة-سليمان

المجلدمنمكاخهافيصليمانأ"حكمةمادةالىالرجوعالرجا

.،الكتابيةالمعارف)دائرةمنالثالث

:سليمانرواق-سيمان

منالمجلدهذامنمكاصهافي،"رواقمادةالالرجوعالرجا

.،الكتابيةالمعارفادائرة

:سليمانمزامير-سيمان

هذامنمكانهافي"سليمان"مزاصسمادةإلىالرجوعالرجا

.الكتاية،المحارف"د!لرةمنالمجلد

:سليمانع!ط-سعمان

العظيمةوالعمائرسليصانعهدفيالدولةضؤوناملزت

منأصلأكانواالذيناليدمنكبيرعددوجود،أتامهاالتي

الذينواليبرسينوالحوونوالفرزيينوالحثيينالأمورييننل

عبيد،)تسضرصليانعليمجعلفقد،إصرا"ليلبنىمنلوا

)انظرمرازامليمانعبيدذكرتكرروقد.2(او902:ملا)

نأيمكنعيد!5لفظةكانتوان،5:6(3:ها،املمنلأ

خاضعينأكيأللملك"جمبيذاباعتباربمالملكرعاياكلعلىتطلق

هىكة.خاصةالىلرهناأفها!دوأنهالا،)ثارتهورهنل

.التسخ!،اعبيد

إلىالراجمينبينمنكان،الابلالبيمنالعودةوعند

:7غ55-2،58:)عرصليمانأعيد)بنو،يهرذاأرض
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سقر-مسمار

الذكأسيمانعيدنلكانواأنهموالأرجح57-.6-(

:9)اسا-إسرائلبىغصمنالشخكلتحتجملهم

،وصهوذاإصائلفيمعروفةطبقةكانواأنهموييدو.2(؟و02

.2(74:عز)انظرالهيهلفييخدمونالذ-شبابثييمأشبهوكانوا

!مس!اله

سمجرنجو:

خحبعدجاعواالذين،بابلملكنصرنجوخذرؤصاء"أحد

)إرمياالأو!الابفيوجلواق.م.587فيأورضليم

)93:3.

الحدكة-الانجيزيةالرجةفيجاء)!العلماءبعضو-كلى

لمح،جزئهب!تيفصلأذيجبالاسمهذاأنل!(!!

خيميرونبو،حمجررئيىضراصرنرجل9:الأحماءقائمة

.0001الحدودقواترئىثر)صرونرجلالخصيانرئيس

جاءحسمابابلفيولايةأومد!نة31اعجر"تمبحوبذلك

"نجر،وتصبح،نصرنبوخذعهدمنمسماريةنموصفي

تحريفاصرضر،انبوليصبحاسرسخيمأاصممنالأولالمقطع

نذسمنعرالثالثالعددل!االمذكرر01نبرشزبان"ا3لا

هذاءموضعهفياصجبم"إلىالرجو)الرجاالأصحاح

.اليهاية،(المحارفأدائرةمنالمجلد

سمذ:

الدقيق.لابأىالأيضالدقيقهوالميدأوالميذ

لارةقال،ممرابلوطاتعندلإبراهيمالربظهروعندما

واصنعىاعجنى،يهذادقيقكيلاتبئلاث"أصعى:امرأته

مأ:91،أ7صم2أيضئاانظر-6ة18)تكمفة"خبز

.1(3ة81رؤ،91أو61:3حز،72:22

سفر-مسمار:

صروفةالم!اميروكانت.بالماصرضدهوكرهالخبسئر

عنقيلأوالكلالحجمفيتخلفكانتولكها،القديمنذ

ولى،يدوئاتطرقكانتإذ،حالئاالمتخدمةالمامير

.الآنالحالهو؟بالآلات

تصنعكاتتكا،النحاسأوالحديدمنعادةتمغوكانت

الفضةمنأوالذبمن،كلهاأو،الماميربعضرؤوس

حد!ذا5:الهيكللباءالملكداودهيأرقلى.الزتلأكراض

.22:3(أخ)1"وللوصلالأبوابلمصارحللماميركئيزا

"خمرتالهيهلبناءفياشخدمتاييالمامير،"وزنوكان



سموط

المنم،صانع)شعياءوصفء9؟3:أخ)2ذب،منشاقلأ

ويقول.7(إ41))شيتقلقل،لاحتىبمامومكنه5:لأنه

وبالممامير،فىنونهاوالذبابالفضة:الأصامعنانئا)رحما

.ا:4(."رياكحرك،فلايشددوفهاوالمطارق

ذ)،ورجليهكدولفيالمامكلدقراالمجدربصبواوعندما

)صبعيوأضع،المامو6لركدبهفيأسرلمه)ن:توما!نول

.2(2:ه0)ءلو،أؤمنلاجبهفيكدى،وأضع،المام!لالرفي

الذىالصك)محائديوعالرب)نبولىالرسولو!ول

الرصطمنرفعهوقد،لنا!ذاكانالذىالفرأئضني!لنا

.2؟14()صلالصيب،ي!اهم!را

سموط:

عريىو-تول،فيهمنظوئاونحوها!رزدامماالحيطال!

،إبقلادةوعنقكبسموطخد!كأبلفا:لمروصهالثد

.1(ا:.)نش

سمعان:

اقدومحناه"كعرن،العبريللاسمالهونانعةالصينةموعحان

:المفدسالكمابفيالأثخاصمنعدداسموهو.)اللة(،حمع

-6:3(مرنى،هه:31)ت:الربأصصطن1()

الأولالمجددمنموضعهافي،الربهإخوةماررل!الىبرعارجا

-الكاية،المحارف"دأئرةمن

الإخريوطىيهوذاأبووهو:الأمخر!وطيص!طن)2(

مادةإلىالرجوعالرجا-26(و2أث6،7112:4،3:)ور

.الكال!ة،ءالمعاليفاداثرةمنالأولا!لدفيه)صخريوطي،

كانوفبما،كهافر!ةفيبيتهوكان:الألرصعان)3(

الثمنكروطببقارورةمحهاامرأة)يهتقلمت،مته!كوع

مرقى7،و266:)تشكيء،وهورأمهعلىفسك!ته

منيحوعالربضفاهمالذ!أحدكانولحله.ا:3(4

قبلعليهكانماعلىبناء،الأبرص"عحانعنهفيقال،البرص

الىالربدعاعدماممافىسيئاكانأنهبدلاإذ،سثفىأن

المرأةهدهإيهوذهبت،لمته

الرجا-عشرالاثنيألربتلاميذأحد:يطرسم!ان)4(

المحارفادائرةمنالثافيالمجلدفي"بطرس،الىالرجوع

.الكامة،

بطرسالرسولصكثالذىالرجل:الدئاغصولننم)5

أ!ئاالرجوعالرجا9:430()أعلهافافيكثرةايائامحته!

الكتابية،الممارف"داثرةمنالثالثالمجلدفي"دئاغامادةالى

صعمعان

!ولت،أورضليمفيرجلأوكان:الثخصان)6(

القدسوالروح،إصائيلتضكةفتظرتقبابازا)كان)نهالكتاب

الموتكلىلاأنهالقدسبالروح)يهأوصندوكان.ع!كان

وعدما.ايكلالىبالروحفأقى.الربمحروىأنتبل

،الناموسعادةحسيلهليصنعاأبراهيصوعبالصبيدخل

صيدياعبدكتطلقالآنا:وقالاقةوباركذراعيهعلىأخذه

الذىخلاصكأبصرتاتدعييلأن،بسلامقولكحسب

ومجذاللأمإعلاننرر.الثحوببعوجهقدامأعددته

هاأمهلمريماوفال،وكلصفمريموبارك.)ص!ليل،لثبك

ولعلامةاص!نيلفيكثر!وقياملمقوطوضعقدهذاان

منافكاريملن،سعفنفكفي!بوزأفتاوأنت.تتاوم

.3(2-ه2:5الوككلة،قلوب

لغصالاثبلوأباهليلاينكان)نهاينايدبعضوتقول

ىأثمةلسولكن-أقدامهعديرلىلالرصتعلمالذى-

الزعم.لهذاتار!نهيأصاس

ويةالى!وعالربدعاالذىوهر:الفر!سيصان)7(

ب!ابقارورةخاطئةامرأةجاعتءمتكيهووعفا.!تهفي

قديهتبلواشأت،ثاكيةور6لهمنقديهعندووقفت

قديهوتقئل،رأصابحعرتمحه!اوكانت،بالدموع

نفهنيتكلمذلكالفر!سيرأىفلصا.بالطيبوتدنهما

وما،تلسهالنيالامرأةهذهمنلعلمنجتاهذاكانلو،قائلأ

عندىععان!ا:لهوتاليسوعفأجاب.خاطثة)نها.هي

ة!الربلهفذكر-،محلمكاانل:فقال.لكأتولهثيء

وعلىدنمارعسئةالواحدعلى"سدوونانلهكانالذىالمداين

.جميغا،ساعهما!وصانمالهعاكنلموااذ.حمسونالآخر

لها:وقال،الكثرةمحتهالأجلالمرأةكوعمدحنهايتهاوفي

.5(36-.7:الو"بسلاماذبي.خلصكتد"لىممانك

علىالأبرصوعمانالنركيحمحانونالملماءبحفىويجمع

إنجيلفيالمذكورةالقصةنفسهنايروىلوناالبثصأنأساس

أنالواضحمنولكن.1()4مرقس)نجلوفي،261(متى

وأن،وصقىقىإنجيلفيعمامختلفة،لوقاانجلفيالقصض

الأيرعى.حمعانغصآخرضخمىالفرييعحان

ت)تليذاعشرالاثنىأحدؤهو:القإنوي!عان)8(

حمعانعنلهتميزابالفانرىولقب،3:18(صفسا:4،.

"قانوى،كلمةولكن،اقانا،منكنماتا-كنلموهو.بطرس

،ا)6:هلوقاإنجيلفي!دعىكا"الغيور،تعنيأراميةكبمةهنا

يهؤدممطحزبانأصلأكانأنهوعلو.13(ة1أعايضئاانظر

الحكميحارضونكانواالذ!الغيوزنحهحزبهو،وطني

العنف.اصتخدامالىويملونالرومافي

عندماالحقلمنآتياكانالذيوبو:الق!واليولن)9(
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سمعان

فسطر.الجلخةالىطريتهفيالصلييحاملأكريسوعكان

!سوعحلفالصليبليحملالقكلوافيحمعانالرومانالجنود

تويقول.23:26(لو21،ا:5مرقى27:32،)ت

بد-لا-كانااللذ!نوروفى،ألكشدروساأبوإنهمرذلى

)نجيله،مرضطممحبالذكأالمؤفينبينجيذامعروفين

ور:33،ا9أع)انظررومافيالكنيةفيكاناأنهماوالأرجح

.:13(ا6

135-143)منبطيالملقبالمكافى!عان)01(

جممانبن!وحنابنلمتاالثافيالابنوكان.2:3(ا!.م،ق

المكابة.الثورةوراسمود!نمن،!و!اربيمنيمنالكاهن

متئاأوصىوقد.إلمكافيليهوذااكبرالأخعانوكان

مورة،"رجللهمحمعانكونأن-المرتفراشعلىوهو-

الجعثىرئشجهوذا!كونوأن،)أبا،أيضئالهميكونوأن

ارجلأنهفعلأكعانأثبتوتد66(،و265:أامك

-يأفوسالملقب-روناثانوأمرجوذاموتوحد.،ثورة

رأسعلىجهوذاأرسلهلتد.الثورةدالرمساللورحمعانلحب

ودنطنق،الجيلفيالذ!الهودلاعتنقاذالرجالمنآلافثلالة

ونجحالجليلإلىورجالهعانفانطلق.حملعادالىويرنلألانهو

ذلكبمد.ونجدها-23(57:)اعكياهزانجاخامهمتهفي

أخهما!لقتلهمكلرىبنيمنللانعتامحملةيقودانأخيهكلنلألانمع

دارتالتيالمركةفياضرككا.35-42(9:مك)1روحنا

)حوالىيكيدس!هاوا%م،بكهدسضدحجلةل!تحول

د!الحملةدوكذلك،62-96(ة9امك-.م.ق156

تر!فونبينالمراعولي.74-82(ا:.)امكأدلونيوس

منقالئا-5عحانالادسأنطوكسعئن،الثافيوديمترورس

تمكنأنومد.ا:95(ا)امكمصر،حدودالىصورعقبة

القلالدسعانأسهح،طلماسفيممونالانأصرمنتر!ون

دفعمما،أورشلبمالىزحفهفيلتر!رنوتحرض،بهالمترف

إلىحمعانفاغاز،:23(ا3مكا)يرنائانكتلأنالىتر!ون

"فيأنهحدثوهكنا.يوفاتأمينشرووعلىدتجرروسجانب

الأمنو)خلع.(.مق421-1)3،والبعينهالمئةالنة

حصونيناءلاعادةحمعانثمام،4(1؟ا،أ؟مك)مرأليلهعن

دخلهاالتيأورضمليمفلحةوعلىغزةعلىواسترلى،اليهود!ة

السنةليالثافيالهرمنوالحرتالثالثاليومفيعظيمبموكب

ا:3مك1-ق.م.141/)142والسبمبنوالحادلآائمة

.ا:5(4مك)1بحرثامخاء!انامنوحمل،43-52(

لأمته:الماخل!الث!ؤونادارتهفيعحانحكمةوتجلت

أمنه،مصلحةههوجحل،عحانأ!امكليهوذاأرض"!دأت

جازروامتلك...الأ!امكلومجد،بسلطانهمبتهجبنفكانوا

منيكتلملى،النجاداتنهاوأخرج،-والقلعةصورودت

واسبرطةروماواعترفت.4-7(أ:4)امك،يقاومه
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سمك

اعترفت..مق941وفي.(-23ا41:6مك1)يسلطانه

أمين،فييفومأنالىالدهرمدىأعظموكاهئا"رئاالأمةبه

مة،الم!الأصةنأستوهكذا،4-94(1:ا4امك)

باحمه.النقودوصئكت،)سرائيلفيجديدعصروبدأ

السعاصيةصركةأمورفيبنفهزجسنراتببضعذلكوبعد

دبخرروسامنالسابعأنطيركىمعمعاهدةوعقد.(.مق1)93

ابصر،عنأنيوكستأكدوكدما.ترينونضدصراعهفي

علبالزحفقالده،كندياوس،وأمر،عحانضحونةرفض

ايني-ويوحنابهوذاولكن،93(و38:أءامك)ايهودية

-1371مود!منبالقربالغازيالجثىهزما-عان

لقيق.م.135وفي.ا(ا-.ا:6امك-ق.بم.136

حمعانصهر،أبربسبنبطلماوسيدعلىكدزاحتفهحمعان

أسرته.وكلعحاناكالالىوسى،اللطةفيطبعالذى

أر!ا،منبالقربإدوق،حصنفيويةالىوأبناعهحمعانفدعا

الالث،اتولكن،كدزاويهوذائتهاوالهععانخلوهناك

ينفسهفنجاالمكيلةخبر)يهنما،جازرحاك!،هركانى!حنا

أنهفيسررطناعظمةوتتلخص.الأسصنيةللأصةرأصثارأ!بح

عنناماستقلالفياليهردلآالأطةوترك،وونلالانعملاكمل

)أعونين،الأ!االرجوعالرجا.ثورر(!ول)!صرية،

الكابية،الممارف6لرةادمنالأولا!لدفي

الكخةدوالمحلمينالآنباءأحدومو:!ر1(!ان)1

حمعانوأن،اليونافياحمههو"نيجر،أنلييدو.أن!يةفي

يرناياأفرزواالذ!بينمنوكان.العبرياعههو!عون(أأو

:13)أعالقدسالروحأمرعلىناءالثكليةللخدمةودولى

آخر.شيئاعنهنعلمولأ.ا-3(

سمك:

جمععلىللدلأةالمغدساليهابفى"عك،كلمةتشخدم

للتمييزالناموسفيجاءصماالا،ييهاتمييزدونالأعاكأتواع

:الطاهرةككلوالأحماك،للأصالصالحةالطاهرةالأمطكبين

وحرثفزعانفلهماكل:المياهفيماجمبعمنتأكلونه)وهذا

ماكللكن.تاكلرنفإكاه،الأنهاروفيالبحارفي،المياه!

عكروهفهو...الأنهاروفيالبحارفيوحرضفزعانفلهليس

ا!أ..و9:ا4تث9-12،:ااالالكم،

،28(و21ا:،لكالخلفةتصةقالبحر،عك5وكدصة

مسننفماتأنومع.الماهفيتسبحايىالأحماكجميعتمل

مجرهوالصمكمفارخأخصبأنإلا،بالأحماكترخرفلص!لمنن

بح!ةوكانت.اليبوثوبخا!ة،وروافدهالأردنونهرالجيل

أصابكانتاذ،بالأحماكتع!ن،حولهاوالم!تقحاتالحولة

كثافةلكن،لهايئهئاطعافا،الخراتمنوغيرهاالبوض



سمك

بها.الصيدعمل!ةتعوقكانتالبردىنباتات

تنتمي،فلسطينوجمككلاتأغارليالأعاكمنكرةوأنواع

أفريقيا.!الميوأغارالنيلنرفيالموجودةالأنواعنفىالى

الذىهـالبلطي،عاثلةأنواعمنالكثصعلىالجيلبكرويحتوى

الففةالأحماك،كذلك،الدكعرف،فيهالظهرزعنفةلثه

.:27(ا7ت)انظرثطرس،و)عكالزاهيةالألوانوذات

أعاكوهي،"البني،منوبخا!ة"الثبوط،منأنراعتوجد؟

05-04المنهاالواحدةطولولوتد،الدملذيذة

21مخوطولها!لغ)التيالسردينأنواعوجودويندر.صم

الواطىءفربتظهرولكنها،النةفصولنحتلف!3(

نوعوورجد.وأبريلد!سمبريينفما،لهاحصرلاأصحرابفي

نحوالىالصكةتنحووقد،طوطةبث!واربيتيز"الركاد،من

ولوجود.،كجم-45نحووتزنطولأا،ايرونصفعتر

نأالأحماكهذهتتطع،.الحياثيمفوقهؤأئهحوورت

ثعابينمننوعورجد؟.الطعامؤراءصغاالأرضعلتزحف

تحرمالثرحةوكانت.الروافدونيالثواطىءقربالسمك

لها.حرئفأوزعانفوجودلعدموالثعابينالرغاداص

بعض-وفروعهالأصفلالأزدننهرفي-الأحماكلأوتختلف

السريعالأردننهرتيارويحمل.الجللصبرفيعا-الثيء

سهلاطعائاوتصبحتموت.حيثاقيالبحرالىكئرةأحماكا

نأيمكنلاإذ،الجطقةفيتعيقالتى،الأحماكآكلةللطيور

حولهالمالحةايناييعفيولكن.الميتالبحرفيالأحماكتحيق

منأنواعنوجدبهتحيطالتىالملرحةخميفةوالمستنفمات

.الصغيرةالأسداك

ليجودهممنذاصائيكلبنيطحائاكانال!كأن!ذكرومما

اعراصتخدامهثاعولكن،2(2و11:5)عد!رأرضفي

الجديدالعهدليوكذلك،ا:16(3غ)انظرالىبعدفيما

،4أو638:مرفى34-38،:251،أ-أ41:7)ت

:1،12او69:ور9،9:134:2،42،و56:لو

)013.

برأسعكةيئةعلىالفلسطينيينمحبودداجونوكان

بيتالىالربتابوتالفلطنونأدخلوعندما،)نان

الىوجههعلىصاقطاداجونوجدوا،الئانيةللمرةداجون

علىمقطوعةوبدا.داجونورأس،الربتابوتأمامالأرض

.(5-ا5:اصم)"فغطالصكةبدنبقي*العتلأ

،كبيرةعبهةصىالنبىيونانابتلعالذىالحوتكنلمو

ت،ا!17:!-سنانارفرشأم!اكمننرغ!اكانتلحلها

.ا:.214

الانسات1معرفةعدمعلىللذلألة)مجازئا،ال!مكوي!تخدم("

السمكباب-سمك

،912:)جامهلكةببهةتؤخذالتيكالأحماكنجهو،لمصكله

.1(1:4حبقوقأيضئاانظر

اصياديسيجحلهساإنهأندراوسوأخيهبطرسالربويقرل

ملكوت)نالربوقال.:17(اصض،49:9)ت،الناس

كلمنوجاممةالبحرلمطروحة)ضبكةيثهالسموات

وجمحراوجلسواالثاطيءعلأصحدوهاامتلأتفلما.فوع

:ا3)متخارخا،فطرحوهاالأرد،ءأما،أوعيةالىالجياد

بكرحولالصياد!رأىانهاترسترام،و!فول.48(و47

للبحرويطرحون،عكمناصطادوهما!حصونالجليل

.للصوقتملحلاالتيالمكصغارمع،الطاهرةغوالأحماك

الصمك()!يادىجزافيئالأرصلنذاهأ5:إرميانجوةفيونقرأ

كوتالأرسلذلكبعدثم،يخصطالونهمالرب!ولمحيرفى

وعنجبلكلعنيخقتنصوضهماليور()!ياديالقانصينمن

رؤ!اوفي.ا:16(6))رمهاالصخور،شنوقوشاكحةكل

الىتزلوايي،اليتبخةتحتمنالحارجةالميا.عنحزقيال

حظتدبحيةنذسكلاأن،اقيالبحرإلىوتذبالعربة

تأفيالمبا.هذهلأنجذامحع!زاالسمكو!كونتحيا،الهرانيأقي

ويكون.إلههالنهريأقيصاكلويحيافتشفي،هناكالى

...عجلايمعينإلىجدىعينمنعليهواقفينالصياثون

جذا،كيزاالعظيمالبحركحمكأنواعهعلحمكهمو!كون

منالمبسوطةوالئمباكالكثرةالأحماكوهذها(.و47:9)حز

الذىالبهوالتضرومدىعلتدل،عجلايمالجديعيئ

تحتمنالخارحةالجاه)يهتملعندماالميتالبحرفيسيحدث

علىللدلالةالثباكبط!ستخدم!.)الهيكلابتغبة

)حزللثاك،بسطا"فتصوخرابمنصور!يبمامدى

.1(4و265:

حمكمنأجزعا-القيامةبعد-الربالتلايذناولوقد

الو،قدامهمواكلفأخذعليثهدمنوثيئامرى

بكرشاطيءالىخرجواعندماالتلاميذان!.24؟42(

جمزاانظروا،القيام!بمدالرباليمجاءعندما،طبرية

وأخذ!وغجاءثم...ونجزاعيهموضرغاوحمكاموضوغا

.9-13(21:)روال!ممك،وكذلكوأعطاهمالحبز

به!تعرفونرمزاالسكةمنتتخذالأولىالكنيةوكانت

وهيبايونانيةاحمكة،كلمةحروفلأن،ابعضبعضهمعل

كلماتمنالأولىالحروفهي،)!لأطا"!أ(216أكتيس

ايونايخة.فيا!لص،اللةابن"كلوع!المببيح:العبا!ة

السمك:باب.-سك

كيأنهوالمفروض.لأورضلبمإلمالم!الورفيبائاكان

.:16(ا3نحمياانظر1السصكسوقمنلقربه"بالنبةكذلك
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إلىكرباداودمدتخارجصوزا5يهوذاملكنىينىوفد

اكمةوحؤط،المكبابمدخلوةلىالوادىليجعحؤن

تنبأالذى،صقياويذكر.(3341؟أخ)2جدا،وعلاهبسور

الربيقولاليومذلكفي"يكونأنه،يهوذاملكيوضهاأ!امق

وكرالثاقالقممنوولولةالمكيابعنصراخصوت

الشي،منالعودةوبعد.1001()صفالآكام،منععم

برجمنالغربالىالمحكباببخاءباعادةهاعةبنرقام

.ا:93(2ا،3:3)غحنكهل

الذىأفرايميابهوالك،"بابأنالحلماءيحفىويرى

،الأولاباب5أيضاويسمى،أنرايمأرضالثرالأرو!ىكأن

.(41:01زك)انظر

أورضليمدخلالفصوافيعحان)نتديمسجيتقليدودقول

صلبلحملالرومانالجود!خرهأنتبلالمكبابش

هذا!كونأنوكلكن.23:26(لو2،اا:5)مرسوع

أنطونيا.قلحةفيكعكانولطىبلاطأنلوصحعخا

سمكما:

بنيمنالبرالينأحدوهو،،الرب"عضد.معناهعبرىاسم

والأرجح،:7(26أخا)أثومعريدنلمنالإو!نفورخ

."عكيا،كلمةنفىهي31:13(أخ)2"صمخيا،أن

هو-الصييةفي-)والملاثوب!سناهعبرى31

لبنىملكضقكقبلحاأدومملوكأحدوهو.ابالمي(الثوب

شوكان48(و47ا:أخا31-36،36:،نكاصرالهل

يحدهوجاء.اعوت،منبدادبنهدادخلفوقد.مصرقة

انير.رحوبوتعناصأول،

مئم:

وأللجسمملاستهاعدئحدثمادةأىهوالسم

عنالجسمالىعادةالسموموتدخل.بهضرزا،فيهامتصاصها

الحبركةفيوالكلمة.الجسمفيبحقنهاأو،الهضصيةالقاةطريق

منالسمكسببهلماذلكولعل،احرارة،وسناها"حمة!هي

المقدسالكتابفيفقرأماوقليلأ.الجمفيصىمتىعخونة

البريةفيالحبوصلوعندما.الفمطريقعنالسمدخولعن

نطرحمر،لأنهمارةماءمنماءثربواأن!دروالماومارةال

عذئا،الماء)صارالماءدالربللاهاأراهالتيالثجرةموسى

.2(22-ه15:)خر

الذىالبرىالقئاءقصةعنالئافيالملوكسفرفيوفقرأ
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من!أكلونهموهفيما،الأنبياءبىالسيقةقمرفيوضحو.

فألقى،الته،رجلياموتالقدرفي5:وقالواصرخراالليفة

:4مل)2السمأثرفزاذالقدرفيالدتيقمنثدزاألثع

38-41).

اللمنةاطءعنالمددضرمنالخاصالأصحاحفينقرأ!

كمهاالتيالمرأةإدانةأويبرثةالكاهنيستخدمهكانالذىالمر،

.3(ا-اأ5:)عدبالخانةزوجها

هي،السمالى-المقدسال!بفي-الإضاراتوأغلب

)عدوالعقاربوالأفاعيليالئعابينالحياتصمالاضارات

مز58،4:مز33،و8:3224:ها،تث21:6،

"صمالثركل)نلأووبالنحماقيصوفرويقول.ا:3(04

.(02:61)أى!ضع،الأعلال

يم!حرنكانواالتىوالحرابالسهامالى)شاراتوهناك

الضر-سوكلام.4(6:)ا!وبخكااممرلتكونيالمأطراصا

حمة،كحهةألتهماسنواضد،4(:58)مزالأفحىبسمأضبه

الرسولاخبهماومو،:3(041)مزضفاههم،غتالأ!ران

الأ!لالاسمبالقولروصةفيالكنيسةالىرسالتهفيبولى

االلسانإنأ!ايعقوبكقول؟.(31ة3)رو،شفاههمتحت

.3:8()حيمئا،صئامملوءيضبطلاضر

:السمومر!اح-سصم

أينازويتول،حمالموجمعها،الحارةالريمهيالعومركاح

لا5:الثر!عنكلامهفي-أروبأصحابأحد-التيمافي

فمهوبنفخة،السسومتيبسهاخراعيبه،الظلمةعنهنزول

.03(ء15أأىفىول،

ممنلىله:

رطاالزنجبيلثل)نباتالبه!يأكلبالهندطائر)نهيقال

وإنهآخر(طائرأوحيرانلكلقلأللسمفيهنجتوربما،و!ابئا

"نهدل!الجربةالعبريةوالكلمة.بهايحترقولابالنار!تلذ

إلىالأخرىالمواضعجميعفيترجمتوقد،أحرل،هىهنا

ترحمتكط،الكالرلييهةالزجمةفيحاعتومكنا،اأرمل

.الحياةمحابفي،الرملاحبات

اسم:

بهويستدل،الشخصأوالئيءبهيعرفماهوالاصم

:2تكالىء.)انظرأوالخصلتحديدلازم2و!هو،عليه



اسم

القديم:العهدليالاسم:أولأ

الاسم:اطلاق)1(

لوليدهمابالةالوالدانفيهنكرعاأول:ثخمىعل)"

عصربعد-اليهردعادةأنو!صر.لهاسماخيارهو

عندالثامناليرمإلىذلك!جلواأنعلجرتقد-)براهيم

.2(2:اا:95،لوتا)انظرالولدختان

نحوتحتشخمى2ر004نحوالقديمالعهدفىويذكر

منجمرعلىأطلققدماال!رأن)ذ،عيفاصمرا004

نأصراحةذكر،حالةوأربمينستنحووفي.ضخمى

بذبكالأموتات.وليدهماعلىالاسمأطلنااللذانهماالوالدين

1:9173،اا:4،26:هتك)انظرحالةوعثر-شثمافيق

2.او8و13اواو8?6و3:03،وه33و38:9232،و

...2:421،.1:اصما:3،24ضى-24،35:18،و

5:3،)تكحالةعثرةثماليفيبذلكالأبوقام.اخ!

أروب7:3،2أخا"،21:42صم61:51،12:2،2

حالاتوني.احم!900و6و4؟اهوبمع8؟3،)ش،424:1

"موصى،فرعونابنةعتكا،/المولود-يتسمعةآخرونتامقليلة

ولدنهالذى"عوليد،نف!ىلجاراتوحمتا(،2:.)خر

دحضفييالاصمالربامركا.:17(42)راعوثلبرعزراعوث

)تكه)حماجمل،مئل،بحدهاأوالولادةقبلسواء،الحالات

ا!بوبأأىكدكدكا،هو،(71:91)تك،اصقوه،(61:11

نوئيل،عصا5و،(31:2ملا)،ضايراو،(21:52صم2-

وافىرعيل(،ا8:))شبز،حاشضلالوامه!،(741:))ش

المحمدانروحنا،وه،9(و6و4:ا)هوثعولوعني،ولورحامة

.21(:ا)ت"يحوع"والرب،ا:13(الو

تخلذاأو،الوالدفىأصنياتعنتعبهزا)ماعادة3الاوكان

عندالشلايعمنكانأنهو!دو.محينةسناجةأومحينلحدث

بتكرارذلكونرى،الجداصمعلالمولودتسيةالحبرانيين

وأخيمالكالئافيوأيانار،وأخيمالك،أياثارفيكا،الأعاء

ومعكة،8:17(صم222،و21:229:ا،)اصمالثاق

امل3:53)2!مرحبعامزوجةمعكةثم،أدالومأم

صم2زأئمالومابخةئاعارثمأبئ!الومأختوثامار،أ؟2(5

شاولوحمديوناثانبنوميبرشث،14:27(13:ا،

9:6،صم)2ر!فةصر!تهمنشاولاينومفيبوثث،الملك

)املوورامبنوأخزكا،أخآبينوأخزيا8(و217:

إص!ليل،ملكأخآببقووررام،8:24(مل22،42:.

نرىكا.2(ا-864:مل)2بهوذاملكيهوشافاطبنوبورام

تمصيةعندوزكرياأليصاباتوأترباءجواداعتراضفيذلك

بهذاتسمىعضمرتكنيأحد"لي!:بقولهم،الممصداناروخا،

.6(58-ا:االو،الاسم

اسم

والمواقعالبلدانأحماءمنالكركان:م!نتسم!ة)لي(

!،إلطاصر6يلبنيدخولزمنمنأقدم،كنمانأرضفي

مدنملوكأرسلهاابىالحمارنةتلخطاياتمنذلككضح

وأمنحتبالئاكتخسىنقوشمنوكذلك،مصرإلىكنمان

معبدحوائطعلىومرلاحالثافيورعي!الأولوسيتيانفي

ضط--اثالثخصجلهااييا!ملالحةننى.الكرنك

فيالمذكورةالأمكنةمزمكاناسمحميننحوأحماءترجد

القديم.العهد

المدكةأصمنيلىالأعاءجهذهالقديمالمهدووجعساويهزا.

تث32:42،عد9،ا:مو4:170،نك)انظرفتحهاعنأو

نأيرآبأوشكوعندما.اغ(9147:000ث!3:4،1

علىانزل5:قافلاداودالىارسل،عمونبنيربةعلىكتولمط

عم)2عل!ا،ياصفيدعىالمدتأناآخذللاو!ز!االم!ينة

.ا:28(2

الا-:)2(!صر

القديم،العهدفيالاصملتغروحالاتكرمناممرهناك-

طلقافةفكان.جدطهوظالفأوارتباطاتأوعلاقاتبسبب

الىأبرام31ضر،الختارفىأناسهبمض.علىجديدةأعاء

،1(:ه!7)تكسارةالىصاراىواصم،(ه:71)تك)براهيم

وغيز.أ(.32:28:35،)تكاعرأثيلالىحقوبواسم

وغئر،4(:ه41،لك!بح!فناتالى-ستا!مفرعون

ويخرر.23:،3(عل)2!ر!اقيمالىألياتم31فنهوفرعون

رئىوغئر.؟(24:7مل)2صدقياإلىمتنيااصمنصرنجوخذ

الىوعزر!اوصثائلوحننيادانيالأعاءبابلملكخمان

.ا:7()دايالوعدنغوويغوشدرخيلطشاعر

فيلأورضليمصعطىالذىالجديدبالاسمهذاويذكرنا

آخر،اسئااعجدهسيسىالربأن؟.2(:62)إشالمسنقل

.2:17(رؤأ!ضاانظر65:ها،أ)كأ

الا3:مة)3(

يمز،عنوانمجردمنأعمقدلالةللاصم،آنفاذكرنا!

للأعاءوامتخدامهم،الاصمأهميةكدركونإصرائيلبنووكان

ذلك:يين

قضن،العبرانيةليالاصمان:والثخصهةالأسم)أ(

محوبك،و!غج:المرنميقولولذلك،الشخصيةمفهوم

.7:17()مزالملى،الربلاسموهأرنم1(،501)مزاحمكأ

همفالمؤنونجوهر.،معرفةهىالشخصاسمفمصفة

لأنهاأرفمه:اثةكول!.:ا(.9:)مزاللةاسم)العارفون،

.19:14()مزاحمى،عرف

433



اسم

وخدقه،الثخصماهيةتغيصريتضمنالاسمتيروكان

والخص3الابينالوثيقةالروابطعلىيدلالاصميكنفلم

الثخصارتباع!علىأيضئاوللكانبل،فدبوضخصته

الشخصابادةمعناهكان،عوهأوالأصمقطعإنحتى،باحمه

مز:14،27مل22،ا24:اصم)ان!ذاتهالمكانأونفسه

صورتهفيالإنانفوجود.(4:اصف22،:41اش83،4:

الحياةمنالخصمحومفاهالاسمومحو،باحمهيرقيالأرضية

.بالموت

الجمعصيغةاصتخدامفيوضوحبأعرالارتباطهذاوظهر

:02،3او8و1:2عد)انظر،الأشخاص5علىللدلألةأحماء،ا

3:4،رؤ18:ها،15،أ:أعوأيضا4،26:53،وا04

.ا:13(ا

كشلينأكي،اللةباسموتصرفواإصائبلحاربماوممثبرا

مجردمناص!-الأحوالهذهفي-اللة،ااسموكان.له

فكان،الحملهذاوراءالغوةكانبل،معينعصلعلىمواضته

)مزوانتمرعملالذيهو3،"الالأن،ينجح)صائل

ويخبيءويدافعيسنداللةفاصم.5:3(4:5.يخا،4،:ه

.(81:01أم،أ:02)مزاليهحوكضمنوكل،ابارويضى

وكأن،الربيمئلالمنكلمأنيحنيكانالرب3باالتكلمأن!

،2602:إرميا،189:1تث)اتظرييهلمالذىهونفهالرب

446:)1.

تدعىأأورضليم!فشلأ،أيتهاعلتدلالهدنأسطء)ن!ل

،1(06:4"شأالربو)مدينة،:26(ا"ش!العدلأمدية

)إكأ!المطلوبةوه(،62:4"شبها!"مسرقيأيواحمفصببة،

كرامةعيهاتففى،قدبمةلمديةجديدةأعاءوهي،1(622:

.جدكدة

علىاسناأحدممبطلقعدما:والسلطان3الأ)ب(

افلاكأو،عليهسيادةعلاتةوجودعلىيدلبذلكفإنه،آخر

الاناناللةأخلقعندما،عدنجنةفيحدثماوهذا.له

واملأواواكزوااممروا:لهموقالاللةوباركهم...!ورتهعلى

الساءطكلوعلىالبحرحمكعلىوت!حلطواوأخضعوهاالأرض

وأحفر.ا:28()تك،الأرضعلىيدبحيوانكلوعلى

آدمبهدعاماوكل،يدعوهاماذاليرىآدم"الىهذهكلاللة

اقىهذاوكان.2(.و291:،لكاعها،فهوحيةنفسدات

ودعاهاوالأرضالصواتخلقالذىاللةسلطانمنمسنمذا

)تك،"امرأةزوجتهآدموسئى.(ا.و8وهو1:اأتكأيضئا

عظحةيأملوهونفسهيضبطأنالمرنميستطعولم.2:23(

يدنا،الرب"أيها:فهتف،اللةخليقةعلىكيدالإلان

ضىءكلجحلفقدذلكومعا،الأرضكلفياعكأيما

.6(و81:)مزالإنانقدمي!ت
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اسم

مديخةكاذسواء،اصئاع!يطلق،الانانيمتلكهعا،كل

أو،1(ا94:)مزأرضهأو،:28(ا2صم)2علااضرلى

لحفظلالنةأيهىلهمالأبناءإنبل.ا(4:)إشزوجاته

أيخهأرملةالأحيتزوجبأنوالأمر.(72:17)مزالاناناصم

إصافي!مناحمهئمحى"للاكانإنما،نلايعقبلمالذي

.4:5(راعوثا،5-.25:)تث

)مزفحببأحماءوالكواكبالنجرم!دغلماللةأن؟

صم)2الحهدنابوتعلىباحمهذعىبل،ا(:43إصق،471:4

)إرياأورضليموعلى،ا(.7:)إرياايكلوعلى،6:2(

إكى،741:أخ)2إسراثيا!وعا!،(1؟98دايال،52:92

المكانعلىاعهايفع9صلىبألهضبهاللةويمد.63:91(

.1(أو12:5)تثفيه،احمهليحل9و،!الكناهيختارهالذى

،بهعاذأرضإلىدخولهمقيلذلكإصائلالربوعدوفد

يخهااليالأماكنكل"ي:القديمللرعداشمرازاذلكوكان

.02:24()خروأباركك،إلكآقيذكزالاحميأصنع

وأاللةيمتكهفما،الحمابةفكرة،اللطانبمفهومويرتبط

أخ8:43،2امل)انظرحمايةتحتبكونأنبدلا،الإنسان

دايال،أ34:ه9،:أ34،.أو4اوواأ.7:إرميا،741:

.(921:عا،91او:98

وتمد.ويكبرالاصميوتد:واثهرة3الا)بر(

ققد.ننهللخمىاتدادفهو،ذئاأومدخاكانوصاء

ايكوينضرفيققرأ،ومجذاوعئاضهرةالاصميكتب

لهموولدنالناس"بناتعلىدخلواالذينالطغاةعن)6:4(

)أكي131ذووالدهرفذالذي!الجبابرةممهؤلاء.أولاذا

نصغ5:أنهولهمالدافعكانبابلفيالبرخنجاةأن؟.(شهرة

منمغاومةصصىوجدوقد.ا:4(ا)تكاسئا،لأنضنا

مهورينأىاصم،ذوى...الجماعةرؤطءوخمسينائتين

والئوخأالبالصفياسذيرتاالثحب!جمعوقال.ا:2(6)عد

أمراتةفييأسااصنع:وراعوثبوعززوا!شهدواالذين

بعضعنقيل!.\(ا:4ث)راعرلحمأبيتفي31ذاوكن

بأسجابرةارجال:إنهممنىصبطنمفآباءييوترؤو!

الذلىفإن،القاسنفىرعلى.5:24(أخ)311،وذوو

أأيوبعيتولالهمضهرةلاالذينالمجقرونهماصم""بلا

الحظيماالغنىسأففل(الطيب)الاسمالصيتوا.03:8(

.1(7:)جااالطيبالدهنمناخيرأئه!،ا(22:)أم

أحبخكلذلك،مهراقدهن)احمك:الثدعروسوتقرل

هوضخمىعلردىء،"اسمواضاعة.:3(ا)نقالحذ،رى،

.91(او224:)تثنفهللخصاصاعو

الجديد:العهدفي:ثانئا

ذلكيكرنمايهرا،الجديدالعهدفي3،االاكذكرعندما



اسم

ذكرناهأنسبقماعليهينطبئوهكذا،الفديمالحهدساقتاضا

عأ26،و17:6!و93،إ3123،:ا69،2:ت)انظر

.2:12(عبا:5،9رش2،2:ا

والثخمة:الامم)1(

)أعأضخاصعلىللدلالةأحماءا9الجمعصيعةفشخدم

علىللدلالة3الابخدم؟.:13(3:411،رؤ:ها،ا

ا:13الوالمعمدانأ2يوحنااصممثلالخصعحل

ضحبهيخلصلأنه5"مخلص8مفاهالذى،و"يوع،95-63(و

اسمكللوق"اصملهويوع.2(ا:ا)ت،خطاياهممن

:2)!لان!كلويقر!ركبةكليوعياصمتجثولكي

.1(و.9

المكانة،أوالحملأوالصفةتغروعلىالاصمتيكليدل؟

وشارل،18(او16:7)تبطرسالىحمعاناسمتغر!

ريوخاو!قرب،13:9()أع"بول!،الرومافيالاصمإلى

)مرذ!الرعد،"ابيأىابوانرجىأإلى-زبدىافي-

)3:17.

:واللطان3الا)2(

يمبههمحتىلناسأعطاهالذىسلطانهعلىيدليرعاصم

بصلواوأن،بهيكرزواوأن،وعجائبآكاتبهيصنعراأن

هذأ؟،صنعغاصموبأىقوةابأى!سألونوعدما.للآببه

،722:ت)انظرالمبح،يوع)باصم:دائئاالجوابيكرن

.:17(ا9،:4،7:1618أع24:47،لو9:93،مرض

)أعالخطاةيررأن،واللطانالقرةفيلهيسوع3فا

.2:12()ا!وخطاياهملهموكفر،1(61:اكو:43،ا.

:والثهرةالايم)3(

الرحيدهوالاضارات،الجديدالعهدفينادراضخداموهو

.3:ارؤ6:22،لو6:14،مرقى:هىالمعنىهذافي

المح:)4(31

ايو2:23،3:18،ا:12،يو)انظر:لاىالايمان)أ(

بابنالإيمانبمعنىباحمه""الإيمان!ستخدم؟.5:13(3:23،

هنافالاصم.13(أو.5:يو18،1او36:)يويوع،افة

وقبولكالماتجرلههوبالا-والإيمان،نفهالثخصهو

علاقةفيالدخولىحق،بهللمؤمىيصحوبذلك،عصله

.1:12()بوالاوكطالآبمعجدبدة

فاتذكرعراضعأربمةهناك:باممهالمعمودية)ب(

2:38،8:16،)أعالمحايوعالرب)باسمالمعحود!ة

)روالمشح،ليوعأالمححوديةتذكرومرة.(ه:91،:0148

التلاميذالربأمروقد.3:27()غل)بالميح!ومرة،:3(6

اسم

ت)هالقدسوالروحوالابنالآبباصم5حمدوااذ

عدالثخصأنمفاها،المحايوعوالمحمودبة.(28:91

بثخصكحد،،المحيوعابالرببالإيماناكرافه

فكانت،الاتحادلهذاخارجيةصررةإلاالمحمرديةوما،المح

الآباباسموالمحمود!ة.للسيحايلصذةلدايةميالمممودية

وحدةعلتدل-..بأحماءولير-"القدسوالروحوالالن

بينمجمع)2:38(الرصلأعحالسرولي.ومنهاللاهوت

311هونهاكلأطسأنعلىيدلمما،والمعموديةالتربة

.الميحاكرع

صلراأنالنلافي!وعالرلىعفم:باممهالصلاة)بر(

92:23،)ض!أيفاانظر6:9،)متاحمك"اليتقدس:قائلين

:41)ورباحمه،5!لواأنالمزمنينعلىأن؟.36:23(حز

باحمه،التوسل!نيمما،26(و:1415،16:1623،او3

والصلاة.منهالمرسلالوجدانابنهويوعبأناعترائا

؟و.وفكرهالميحطبيعةمعتققصلاةهي،يدوعباصم

،5:16()حفعلهاهفيكثيزانقدرالبار"طلبة:بحقربنول

.مقدرةصلاةهي،الفدسالروحبفوةالحارةالصلاةأنأى

،الصلاةبائخغصر!ةتحررزةالاسمأنهذامعنىويى

اييومقاصدهوارارتهوططانهالرببثخعىاكرافهىبل

الا3هذافيوالابنالآبييرالرحدةوبحد.الاسمتضعا

الآبليتحجدأفعلهفذلكباحمىسألم،ومهما:!وحنا)نجيلفي

.14(او:143)-س،أفعلهفإفيباحميضاسألغإن.بالابن

با53ايلاميذعملعندسا:لاممهالمعجزاتعمل)د(

والأرواحالثاطينأنوجدوا،وططانهبقرتهأىيرع،

.1(:994،017:لو72،2:)تالإسملهذاتخضعالريرة

9:38،)مرن!ايلايذدائرةخارجائقوةهذهاتدتوتد

3:6،)أعوالقوةالثاءانسنالالاسمفبنا.1(:617

والاسمالقوةأن:7()4الرسلأعمالضرفيونجد.ا(.:41

المرضىوكان.ا()54:المزمورفي!المضموننفىفما

هذا!نىولا،ا(5:ه)يعالربباصمبالزيتك!حون

نأ!تخدمهمنعليجببل،اوصفةأمجردالاصماضخدام

علىاليهودمنالمعزمونأقمفقد،بالايمانبهارقيقديكون

تائجعلىحصلواولبهم،بوعباسمضريرةأرواحبهمالذفى

.1(ا-91:36)أععكسية

المزنونيترضتد:اممهأجملمنالاضطهاد)هـ(

بيرعبإبمانهميعترفرنلأغمأى،احمهأحلمنللاضطهاد

!رقى91:92،24:9،ا:22،.)تونحلمئارباالميح

5:41،أع17،او6:2221:2،لر13:13،ا:92،.

بين3مجمع)01:!2(مرضإيخلوفي.ا:26(9:16،5

أعصالضرفيبيما،(احمهلأجل)أىألأجلهو!الايخلإ،الأحل
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نأنجد)7(الثالئةلالرصروحنارصالةوفي،4(1)5:الرمل

:4ابط)انظركسيحىوالآلامالاهانةتحملينىالاصم

هوالكرازةوموضوععتوىكان:!الاصم6افادا)و(

وبول!،1(82:)أعفيلهىشلفهكذا،،المسيحكسوعااصم

فكان.7(رو)3ال!رزكنوكل:ها(ارو9:27،)أع

.:47(42الو،الأملجميعالحطاياومففرةبالتوبةياعه"كرز

ليحملمختاراناءلم!ه!ا5:الطرسوصيضاولعنالربوقال

وور!ي.ا(9:هث!ع)صراءيل،وبنيوعلوكأمأماماعي

3:6،ش)2الميح،يوعربخااباصمالمؤشينيولسالرسول

الميحشخصعلىروتكزسىءفكل،5:4(ا،ا:.اكو

ورعالته.وططانه

اطة:أسماء

منالأولالمجلدل!افة،أسداء-"افةالىالرجوعالرجا

.الكابية،المعارف"دائرة

:لأعلاماءسماأ

الأحماءالحلاءغابية!قم:الأعاءلركيب:أولآ

)2(بيطة،)1(:قمبنال،تكوينهاعلىبناءالعبرية

مركبة.

تتكونالقديمالعهدفيالأصداءواممر:ا!لرقيالأليء1()

سنقلتبنكلتينمنتتكونكأن،أصلأومقطعمنب!مر

:الكلماتهذهينالعلامهتكونوفد.كلنبنمناعرأو

تكونأن)2(.واحذااصئايكرنامغائزجااعينكرناأن)أ(

الأولالمفطع!تىماوكثيزا.كاملةجلةعنعبارةالكلطت

مثل،)جر،مجرفالاسميدأوقد.(المتكلم)ضمو"بالياء"

.اللة،ظل)فيأىابصلثيل،فيالباء

اللغاتفيضالعةأحماءهي،جملةمنئتكونالتيوالأحماء

وحا:،النيياضعياءالنيأحماءثل،العبريةونها،السامية

ضلاليليامهكل.،تؤوبأوعترجع"البقهةو!ني"شآر!ر-،

7؟3،))شالهب،وئرعالغنيمة"كخلومعناهيز،حاش

الورحامة،:اببيهوشعأولادأحماءوكذلك.8:ا(

ضعبي،لىه)نه:ومعناهوالوعس!،،رحمةتجدلما:ومعناها

مل)2بها،امسرقومحناه"حفصيبة(واصم،9(و6:ا)هو

تكونقدواحدةكلمةمنوتتكون:البسعطةايصء)2(

أو،الئةأحماءأحدفيهائدبممركبلاصماختصازاصف!أو

.وهكذا،)أعطي،أىاناهلان،ثلنعلأ
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نحوالقدبمالعهددوبوجد:أث!خاصءأي:لانئا

طلقونلاالعرانيونوكان.شخعى0042لنحواسم0041

ضرورةحالةوق،مرلدهعندواحذااسئاالاأولادهمعلى

.أسلاتأحدأوأببه3باككنيكان6تمييزه

ءشأوكاشاس!-عادة-وهي:ال!سطةاكطء(1)

بدركواأنمعاصريهعلى!سهلكانمما،ظرفأوصفةأو

اطلاته.وعلة،معناه

:الأعاءلهذهمجالاتثلاثةوهناك:الطحةمنأمماء)أ(

أجراماحماء)3(.نيلاتأعاء21(0حبواناتأعاء(1)

فبمااسئاوعثرونلأننان!وجدالحيواناتأعاءفمئ.حماوية

،)نعجة(اراحهلأ،)نحلة(دبورة،5أسامن،الشيقبل

اعكبور،،عرس(ابنأو)خلد"خلدة5،،كلب5،)كالب،

ورفان،5،صن!(ثدىحيوان-)غزورضافانكا5،)فأر(

منالأئلةهذهإلىوبالإضافة.)ثودة(هتولع،،)حمامة(

مثل:،عبرىغكلاصحاعر.أحديوجد،العبريةالأحماء

،(ابكر)،باهـغر،()عجلة،عجلة)،(ئب)ذ،ئبذ"

عفر،5،)حنثى(،ش"ناحا،عل)و،!اعيل5،)حمار(،حمور"

.العصفور()أنثى،صفورة5،!غير()غزال

هداصةه5،)نخلة(أ؟ثامار،مثل،ضليلةالناتاتأحماءاط

،نمور)،()زتونأزيثانا،)بلوطة(،أكلون5،س(لآاشجرة)

زنبقة.بمعنىالجدكد(العهد)فيواموصنة،،)رئان(

اباراق،:فشل،الماويةالظراهرأوالأجرامأحماءأما

)شروق)نوجا،،ممى()تصغر-)!ون،،(أبرق

وثه.عصا!رمنأحماءأنهاوءجح.الشى(

معينة--فيجسصانةاوعافأعلأهغأساء)ب(

مثل:،الشخص

)ايضصوحر،)أي!ض(،والبنى"لابان،فيكااللون)1(

،)أحمر(،األرم،)أصنر(احاروص5،(بحمرةشرب

.(اللون)نحامحطفينجاسه"

.)صن!("هقاطان،مثلا!جمأو)2(

وأ)أفرع،وفارحفورح5:ثل،خلفنه،زعبوب)3(

عثيق!5،أخرس(أى)أبكمحرش،180أ!لع

،)مجدوء،)جدعون،"جرب()جارب،؟)معرمج!

.أذكر(اجابر"،)متحكر(وفاصيج،"فاسج

مثل::ظروهـمولده)بر(

عيدأىوصجث،وحجيا)حجيفي؟،مولد؟وقت)1(

فيمولود)أىضبتاى،5،الأغياد(أصدفيولدواالأنهم



علاملأاءسماأ

)2(

)3(

)،(

.تجه(روم

الى)اصارةويهودى،)يهردتثل:رأصهسقط

.كوش(في)ولداكوثهط،،يهرذا(فيمولدمط

.)البكر،()أىوبكورة،)باكرمثل:الولادةفينرتيه

منرت،عهجورة)أى"عزوبة،شل:الولادةظروف

.7لوأم(و)توماأ،(الولادةعندالأم

"نابالافي!،للخصوصفمثل:ئوعةاساء)د(

"فنتة،ثلشوعةأشياءأو،)حلوة()نحمى،،)أحمق(

،)خلخال(اعكة،،(الغنملربط)حبل،وهرفقة،)مرجان(

،(مض)،حيممنا5،(كر)باخهروهـبا،(لمر)،لثاو"

.صغ!()حنش"نحثون،

الأسداءمناشخدائااكزوس:صكباأي!ء)2(

ون!نمل:،البهطة

أوفعلمع)ي!لأأو)جهوهاثةأعاءأحدضمن(طء)1(

ألاثان،أوو"نثائيل،(أعطىقد)يهره"يهوناثان،ثل،اسم

.كبت(أويتيماللةالبتيهو!اقبم،5،(أعطىقداللةأى)،!"ل،

.افة(هوجهوه)أى"ورثيل،في؟شاالاحمين!مأو

الا3بدايةلي)ما"جهوه،اعم!ايدخلالأعاءهذهوممر

)!اهو،:صفةفي3الاغايةفيأو،وو،أوايهو:يغةفي

نحتوىاصئا156فاك)نجراىص.في.و!ول!اءا،!ا.

005نحوعلىتطلق،الصيغهذهبإحدىايهوهه31على

القديم.العهدفيضخمى

الاصمبدا!ةدصاءاايل،امم!ايدخلايىالأسطءأن؟

اعئا.135نحوتبلغ،نهاكتهأو

تدلالتيالمفاطعوأهم:قرا!ةعل!دلعركبةأمماء)ب(

وبت،)ابن(بن،5واعمى"،واأخي،األمط،هيترابةعلى

أعاءثلاثةمنها،اسئاوفلالينواحدفيألىفتظهر.)ابنة(

علىتطلق،الباقيةوالعرونوالأربعة،عالليةوأربحة،أجببة

ضخمى.شصعلطقبعضهالأنشخصئاوأريحينواحد

)ماأحماءحةنها،اصئاوكرينشةفيأخي،5وتظهر

ونلاثبنثلاثةأعاءهيوع!ئرونوواحد،عاثليةأوأجنبية

أخهود،ألهود،الأعاء:هذهأمثلةومنإصرائيئا،

وبثغ.،بنيامين)عمهود،،

باتكفلأنهاأ!تهالهاأحماءوهي:6السادأساء)بر(

هذهول!ل.انحنلفةالحهود!لإس،ليلالد!يةالحالةعن

في!.(لكلماا)،ول1،(لدا)،فيثوأ5،،لكمما):ءسدالأا

منككلفيض!لمةأحماءوهي.كليعل،أدون!ام،أمحمالك

اصئاعرأردحةنحوفهناك.الفييقيماوبنهاصة،الرقبةاللغات

سماء

قتلاصضاعثرواثا،امالك،علتثنكلالقديمالعهدفي

تمةوتوجد.فنهقيواصم،أثرياناحماننها"بعل،على

نرىوهكذا.كنمايان6ناننها،"أدوفي،علتشلأعاء

وصياكا.أصلهافيكنعايةايياتهذهأن

الأمكنة:أيطء:لاالا

وتصل::وعفهةأصطء(1)

فجة،رومة،راموت،رامة:ثلالاركفاع)1(

،)كنف(شكيم،)مرتفعة(وجبعونوجبعة،)ارتفاكأ

.)جرف(سالع

.مراتجة()برجمصفاة،)!لثارون:مثل،الموتع)2(

ب!ماء(،)عينعبن:شل،وجردهعدمأوماءوجود)3(

آبل،ماء()بلاصهرن،)يبوصيجيحرن،)بئر(

.)عرج(

)قاتمقدرون،)ألمض(لبانمثل:جمالهأوالموقعلون)4(

كركل،)أصفحنون2،)معتم(صل!ون،السواد(

.)مبجة(ترصة،(بساتين)أرض

عربة،خمه()تربةأرجوب:مئل،التريةحالة)5(

ياييق،(بركانيةصخررمن)هضبةبصقة،)صحراء(

.)كابى(حورتأو

،المكانبهايهرالتىالغاعةأوالالاجأوالحجم)6(

بصرة،ضعة(أو)رحبةربة،)صغر(صوكر:عثل

،)صر(قر،حمأ)صمصرةتجه،)محصة(

.(قريةأو)مدنةقربات،حا!ور

ن)الاهـعته(جراكلط.ب!.ويقول:الطحةمنءأم!2()

وثلالونثلالةشها،الحيواناتأ--ءمنمثةنحوالقديمبالعهد

ثلاسة)نهاكائرأحماءوثلاثونوأربحة،الأمكنةأعاءمناضا

أثنان)نهاأقرادأعاءوئلالرنوثلالة.عبراية(عائروعرون

،)بلوطة(أيلون:المدنأعاءومن.العبرانبين(منوعشرون

،)ضض(صوئيم،الحم!ه)ييتكارلت،برى()حمارعداد

ييت)بقرة(،بارة،)أ!(لايق،الجدى()عينجدىعيئ

.وهكذا،)ئعلب(ضعبيم،(الحجلة)ييتحجلة

،والأضجارالبلالاتأسداءمنمأخوذةأس!اءناكأنكا

التفاعأ،)متتفوحيت،(السنط)مرجضطيمآبل:ئل

صنر،(طةبلو)نيلوأ،!عليم،تطوأ،طةأ،(نخلة)رماثا

.اللوز()شجرةلوز،)كرمة(عكاريموييتأضكول،)رمان(

سماء:

الصمومنشقةوهي،اثها-اهىالمبريةفيال!اء

وفي.،المرتفماتاأو،الأعالى"ننىفهى،والارتفاع
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المفى.نفروتؤدىوله(34ول)30!أورانوساهياليونايخة

على:للدلالةالمقدسالكتابفي،عاء9كلمةونتخدم

الذىالراءوفا،بالأرضمحيطالذىالجومماء-)9(

كدروترتفع،،التروبوسفيراباصمعلمياوتعرف،تضه

يملرالذىالفضاءأما.الأرضسطحفرقيلاعر-كأمن

.،الترأترصفرافهوذلك

هى:،المقدسالكتابفيالمذكورةالجويةالظراهروأهم

هذهوصففيالكتابيةالفصولأروعومن.والثلجالمطر

عبنهكذا،الأرضعنالسمواتعت؟لأنه9:الظوامر

المطركزل؟لأنه.أفكارمعنوأفكارىطرقكمعنطرقي

الأرض-سويانبل،فاكالى-سجعانولا،الماءمنوالثلج

للآكل،وخبزأللزارعزرعاوتحطىوتبتتلدويجملاضها

فارغةالىترجعلا.ذ!منتخرجالتىكلشىتكونهكذا

))ش،لهأرصتهامافيوتجحبه!ررتماتحملبل

فيصمى،الماءمنينزلالصقغأن؟.(اا-55:9

نأوالأرجح.28(:38)أ!وبالسماء،هـصقيع

،السماءمن5الأموريينبهاالربرمىالتيالعظ!يمةالحجارة

منكبرةبردحجارةعنعارةكانت،جبحونمعركةفي

يذكر؟.(18:13مز،01:11يض)ثلجبةعاصفة

أمحنةخقول،السماءمنالرعدمرارأالمقدسالكتاب

،(2:01صم1)اعلهم-سعدالسماءمن5:صوئل

مز)،مطرأللأرضالمهىءسحاباالسمواتالكاسى!وهو

471:8).

كز)،الأربعالسماءرياحاالكتابيذكرماوكثيرأ

.،التروبوضرطبقةفيوتتحركضىفالرياح،(2:6

خر1،السصاءمنخبزالكمأمطراعبارةأنأقماوالأرجح

قد!.الجويةالساءإلىلر(78:24مز،16:4

الطيورأن؟.اللهمنعطيةكان(التأالخبزهذاأنتمنى

23:أم03،و26:ا)نكالماءاهـطرنمى

قدكاالانسانلخيرالجويةالظواهرهذهتكونوأجانا

عندمن)نزلااللذ!ن،وابارالكبرت"مثل،لأذيتهتكون

.،وعمورة!وملتدمرالماءمنالرب

الثاسعالغضاءوهي:ال!ماو!ةالأجراممماء-21(

وكواكبونجومصئدممنالماو!ةاالأجرامفيهتدورالذى

جلدفيأنرارلتكن:اللهتال)الحليقةبدا!ةففي.وأقمار

الساء،نجوم"هيوالجوم.(14:اتك)السماء

الرطلةكابويقول.(4:99تث،ه:15تكانظر)

عب)،!د!كعملهىالسموات5:الحبرانيينالى

الكابفيالكواكبمنيذكر!.(33:6مز،01:ا
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بعضتذكر!،(41:21)ش)،الزهرة"،المقدس

،9:9أورب)والجئاروالمرياالنضئلالنجيةالمجموعات

.(5:8عا،38:31

الماولمةالأحرامهذهعادةعنإصائلبنياللهنىوقد

ذبانحتقدبمهمأجلمنالربعافبموتد.(02:4خر)

عن!هاهم!.(25-44:17اريا)،الماءلملكة"

عارةوتثر.(47:13)اشبالتنجيميتصلعاكل

كلإلى(7:27دانيال)الساءاكلتحتالمملكةا

الثر.

!لشاالمقدسالكابأنمع:اللهسكنالسماء-)3(

وأذ،(8:27مل1)الله،تعلاالسمواتحماءاأن

ن)أ!ايقولأنهإلا،الكرنفيمكانكلفيموجودالله

الأبد،طكنالحلىقالهكذالأنه":اللهسكنهيالساء

ومع،أسكنالمقدساهلرتفعالمرضعفي:احمهالقدوس

ولأحسالمتواضحينروحلأحىالروحوايواضع،المنحقين

ال!واتمنتطلع"،(57:15))شالج!حقينقلب

وجبروتك؟غرتكأين.ومجدكقدسكسكنمنوانظر

.(63:15إش)،اتنعتنحوىومراحمكأخاهلكزفص

نأوريدعندماوبخاصة،،الحلالرب5:المرنمويخاطب

لينجيهش)يهيتضرعوعدما،انقاذ.علللهالئكر-سفع

وفي.(7:71،81:31،57:2مز)الصق

يذكرماكثرأ،حولهالأممع)سرائلصايذكرالتىالفصول

،هو4:أع،36:23أخ2)،الساءالهالربا

للحذراءجرائلالملاكبثارةوفي.(44و2:37داشإل

لوا،يدعىالعلابناإنهيوعالربعن!رل6!ريم

الر،الحلنجى"يوعالربيذكركا32(،:ا

6:.)35

القديمالحهد!نفي-الماءعلىتطلقالتيالأحماءوبيع

هيالأصاصيةفالكلمة.(الم!كن9فكرةتحصل-والجديد

البرية.فيمو!ىأقامهاالتيالخيمةإلىبالاشارة،الخيمة"

عب)،انسانلاالربنصبالذىالمكن)أووالخي!ة

علىيكلفياللهصكنىوفكرة(.اا:8،29:

.(13و8:12ول1)الماءفييكناهترتبطالأرض

خيمةفياللهسكنىإلىالإضارةفيتستخدم،ققدس"وكلمة

عناهإىالاضارةفيت!تخدم!،(25:8خر)الئهادة

.(12و8ة!،8:2)بالسماءفي

الثهادةيخمةإلىالاضارةفيتستخدم،مسكن"وكلمة

مكنإلىالإضارةفيكا،(26:8مز"15:13خر)

سكانجعإلىتطلعسكناهمكانمنا:الماءنيالله

،63:51ايق)أيضاانظر(33:41مز)6المسكونة



سماء

16:9(.لر

عنصواء!بيت"كلمة،اشخداماالكلناتاعرومن

هذهواضخدت.الأرضعلىأوالماءفياللهعنىمكان

هذاماا:اليهر!ضرفيمرةلأولالمفىهذافيالكلمة

ويكرر.(28:17تلث)،الصاءباب:هذااللهيتالا

الهيكللدثينصلالهفيمرةعرةخسذلكصيمان

علىحقاالله!كنهللأنه5:الرائعقولهفيوبخا!

فكم،تعكلاالمواتوحماءالسواتهرذا..الأرض

وهر.(8:27مل1)،بيتالذىاليتهذابالأقل

ور)،كةنازلألىيتفي5:الربنولفيالمعنىننى

ثانيةمجيئهثم،الآببتإلىعودتهالىالإشارةفي(41:2

.(65:4مزانظر)قد!طل!أخذ

الىالإفارةفيأ!اتتخدمالنى،هيكل)كلمةثم

والىبل،الأرضيايكل)ذوكذلكالسماءنياللهعسكن

علىالأمثلةومن.(9،3:3:اصم1)الثهادةخيمة

الهيلالى،الربدعوتضيقينيا:داودقولذلك

أذني،دخلوصراخي!وقيعيكلهمنفسع،سرخت

.(6:1اشأضاانظر،22:7صم2)

في،الأتداسقدس"الىأجانا،تدساكلمةوتر

:السماوىاللهمسكنالى!،المحكلؤأوالثهادةخيمة

الأرضإلىالسماءمنالرب،تد!علومنأثرفلأنها

.(8:2عبأ!ضاانظر،201:91مز)،نظر

الحهدفيصواء،،اللهكر!االماءتمىماوكثرأ

)رميا66:61)ش،11:44مز)الجديدأوالقديم

(.؟)غ...7:94أع5:34،ت14،21:

لاأوالأرضيةايخمةالىالإشارةفي،مجد)كلمةتخدم

فىجم،استفانوسكانفمندما،الماءالىأوالأرضيالهيكل

،(7:55أع)،اللهمجدفرأى5السماءإلى!طلعكان

.(3:16!1)،المجدنيزفعالمسوعالربأن!

نفه،اللهالىالإشارةفي5السماء"كلمةنشخدموتد

،14:91ت)،الس!اءمخرنظرهورفع"عارةفي!

،الساءالىأخطأتا:الضالالابنويقول،(9:61لو

أيضاانظر)اللهالىأخطأأنهحنىوهو(15:18لوا

.(23:22ت

يوعالربقولبال!ماء:المحعلاتة-)4(

الذىبالمجدذأشكعندالآبأيهاأنتمجدرالآنو):للآب

كانأنهأى،(هة17بو)،الحالمكونقبلعندكلمطكان

منكانالذىالكلمةفهو.السماءفيعالآبالأرلنذ

الوحيدهـالابن:!وحناعنهويقول(2و1:1يو)البدء

يمبرماوكئرا.(1:18يو)،الآبحضنفيهرالذى

سماء

-س)،السساءمننزل)بأنه،الجدفيالمسيحمجىءعن

الحياةخبزعنحدئهفي-يسوعالربويكرر.(3:13

منالنازل9الحبزبأنهنفهالىالإشارةفي،مراتت-

يجىءمراتوثلاث.(اه-33؟6ور)،الماء

،"الحيبابنيهوهذا5:الأناجيلفيالماءمنالإعلان

التجلىجبلوعلى،(17و3:6ت)المحصوديةكد

ورحنا:إنجيلفيئم،(18:ابط17:5،2مت)

)!وأضأ،وأمجدمجدتالسصاءمنضوتجاء"

12.)28:

الصليب،علالفطءغملبوعالرباكملأنوبعد

،(17ة02دو)نفسههو!لن؟أالسماءالىصعد"

!و،(9:اأع،24:51لواالث!لوقا!علنو؟

(3:16ق4:01،1أف)بولسالرصولينهد

الماءالىوالصحود.(3:22بط1)بطرسوالر!ول

فيالمظمةيمبنفيجل!حيث،الآبإلىالصحود"!نى

.(3:أعب)الأعالمط

بدهورالإنانخلققبل:الآنال!ماء-ن-)5(

العهدفيئذكرونالذفىالملالكةمكنالماءكانت،طويلة

بأنهمنهممجمرعاتإلو!ار.مرةوسبعينماثة،3القد

ملائكته،جمح!اشحوه5:المرنمكقول؟،،اللهجنرد"

مزأيضاانظر،481:2مز)،جنودهكل!اشحره

أورب)،القديبن)كلمةأنفيلاضك؟.(2أ:301

القديين،"أنكا.الملائكةالتثي(ه:5:1،15

الملائكة.ثصك(14:15)زكريانبوةؤ

منوطردهالانسانسقوطعقب،الكروبيم)و!ذكر

سفولهبالكروبيمعدنجنةضرتي"اللهأقامحيث،الجنة

كا.(3:24تك)،الحياةضجرةطريقلحراسةمتقلب

.(22-01:1حز)حزقيالرؤيافي،الكروبيماهيذكر

الحية(الكاثنات)هالجوانات)أنفسهمهمأنهموواضح

الفر.نفسمنالأولالأصحاحفىالمذكور-ش

خدعةبدايةفي:الآنالسماو!ةاطيا!إمكا!ة-)6(

ثيثتكلتكن5:قلأللينيصلواأنتلايذهعفم،يوعالرب

ط"(6:01ت)،الأرضعلىكذللثالسماءفيكا

جاءبمايذكرناماوهو،الأرضعلىيهسالسماءأنكي

همالملاثكةأنص(1:14)العبرايخينالىالرسالةفي

!حلواأنيمكنلاالحقيقيرناللهوخدام.،خادمةأرواح"

للمؤصنينبرل!لالرصويقول.اللهمشيثةطاعةفيهماإلا

كعيدبل،الاس-سضيكمنالعينبخدمةايخدموالاأن

.(6:6أف)أالقلبمزاللهشيئةعاملينالمشح

فيلبى،فيالكنيةإلىرصالتهيبولىالرصولويعلن
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سماء

بط2صر،بالحماءالمزمنعلاقةعنالحقالقأروعمنحقفة

بأنهالعطصةوالحقبقة،الحاضرةالحياةعلالماءتأث!بين

صورةعلىأجادالسماءفيللمؤنينصيكون-مايوما-

ايي،المواتفيهينحنصوتا"لأن:الميحمجدجد

سبنكلالذى،المسبحكوعالربهومخلصاننتظرأيضافها

بحب،مجدهجدعورةعل!كونتواضعناجدشكل

ة3)فيضىء،كللنفهبخضعأناستطاعتهدل

21(.و02

بولشيوما،"هى،صوتنا5فاالمتربةاليرنايةوالكلمة

!ثةفيالآنهم،الفرباءمنمستممرةوتحنيا!ع)4!ولح،أ

يثوناييالبلادتوانينحسبيبثونلا،وطنهمخارج

هذهنفسوتترجم.الأصلالموطنتوانينحببل،!ا

)أع،"رعو!ةبكلمةالرصلأعمالضرفيالكلمة

.)22:28

قمغ!قدكنمفإن،:كولو!الالرصالةفيونقرأ

الله،يمننعنجالىالمححثفوقمافاطلبواالمسهح

الىرطلتهفيدولىالردوليملن!.(\:3)كو

روحيةدبركةيكلاياركناقداللهأن،أفسى

،02،2:6،3:01و3:اأف)،السماويات

الكلمةهى،الماو!ات"المنرجمةوالكلمة.!6:12

في"جارةتردولا.ول!ي(ن!ل!3)4،ابررايخا"الىظقي

الرباضخدموند.أفسالىالرسالةفيالا،ال!اوكات

،الساوىهـأ!ط:اللهالالإشارةفي،حماوكطاكلمةنفه

وصففيبولسلالرصكستخدمها؟.(18:35ت)

صتخدمكا(15:04كو1)،الماويةالأجام"

وملكرنهالميحالىالإضارةفيكثرأ،الماوىاكلمة

،ا:16اعب،4:18قي94،2و15:48كوا)

الأضياءالىالإضارةفيأجاناوصتخدمها،(22ا:2

.(9:23،عب)السماوية

غرالحالمإن):بالقرلالعبارةهذهعلىوضكوتو!لق

لأكلىلاالذىهو،،الروحيلمالحا)نسميهماأو،المحوس

،حاضرأبل،متقبلياأونائياليىوهو،بالفكربلبالحيان

حيلأله،تركزفيهوالذي،المؤمن!حارعيخهالذىلمالطصو

.،فصرتهوتتحقق،قوتهوتظهر

كو)السمواتفيلناموضوع،يسندلاالذىوالرجاء

عب)السماويةالدعوةضركاءسمنمضوالمز.(ه:ا

3:1).

الإثاراتباصاء:الرؤ،صلرلالماءصلطان-)7(

كلمةأننجد،متى)يخلفي،السواتملكوت"ألى

ىأقمماام!،الرؤياضرفيجدأكث!أتتكرر،الماءا

سماء

الكابليآخرسفرأكلطمنمتابهأصحاحأوعحرلناننين

علىمرةوخنأنمتين،الرؤكاسنرفيتذكركى.المقدس

هذاكهايتنبأالتيالخطرةالأحداثفكل.التحدرروجه

مرةالفرهذافيو!ذكر.الساءمنبأمرصتحدث،السفر

كلتبطماوكيزا.(11:13رؤ)أالسصاءإلههواللهأن

(،الكر!اأو)،،بالرش1،الرؤكانحرفيالسماءذكر

منابتداء-الرؤياسفرفيمرةوثلاثبنضايذكرالذى

إلىجع2مفهومومو،الأضرالأصحاحالالأولالأصحاح

8(.:اعبفيالمقبس6،:45)مزالمزامكلصفر

السماءالىاضحدعدماروحنارآهالذىالصشعلىوالجالس

؟.(6-ا:5أيضاانظر،4:2رؤ)الآباللههو

ؤر)،بقبئاراتهمفمربوناالملاثكةمنجمهورأيوحنارأى

14:2).

وظهرالسحاءفياللهبكلانغتح5تدأفهارارارأىوقد

لأمانةورمزالعهدوتابوت.(11:91رؤ)،عدهتابوت

هذاذن.أعدائهممنوالانتقامشحبةإلىالإحسانفيالله

انظر)الأخرىبعدالراحدة،الدينوناتتخرجايكل

قدسفمن.(16:17-17،15:5و14:15

الجمعوصفهاالتى،الانتقامأحكامألمضاصدرتالأقداس

.(91:2رؤ)،وعادلةحقابأخهاالححاءفيالكئر

نأعليدلان)،العهدتابوتوظهوراللههيكلوانفتاح

ومطملاتالمهدبثعبتعلقإنما،رؤىكلتذلكيحفبما

.(ألفرردبفولكا)"محهمالله

ؤأرايخلفةاللهد!نوناتيعلنونالذكأهموالملاثكة

بئرمفتاحأعطي!.(17-ا:9:1،16-أ:8

تحتالذبنالملاثكةوهناك.(ا:9)الملائكةلأحدالهاولهة

:12)الماءفيضحدثالتيالحربفيميخاثيلرثا!ة

دنونةلاعلانالسماءمنملاثكةصسلأنه؟.(7-9

جمعويثترك.(21و4و:1701،181)بابل

بغرسالخاصة،الرؤياسفرفيعثرةالثانيةتالترفيفيمح!

.(8-91:6رؤ)الحروف

سللةبدايةفيمفتوحةالماءيرحنارأىأنوبعد

...كثكلفىملائكةصوت)ع،(ا:4)الد!نرنات

وفي.(أا:5)رؤ،ألوفوألوفربواتربوات

مفتاحمحهالسماءعنفازلأملاكا)نجدالأخرةالأحداث

الفدبمةالحيةالتنيىعلىضض!،يدهعلىعظمةوسللةالهاوية

الهاوكةقوطرحه،ضةألفوقيدهوالثيطانابليىهوالذى

.(3-ا:01رؤ)،عليهوخغعليهوأغلق

المراتخالقبالله!دأالمقدسالكتابنجدوهكذا

يتممالسماءمننازلأاللهبابنالجديدالعهدولدأ،والأرض



السمواتملكوت-الماء

الساء،لمعهالأبديةالجاةالمغدررنليحيا،الفداءعكل

اثردابكدالعهدأسفارآخرت!ضمنأنالملاثممنفطن

انسلىحمئئركالذى،المهحضدالاملالأخير

صوالماهأننس!.المحوضدوملاتكتوالطان

حلما!بر!بكلمقدمايعلمونالمائنمنصا

يل!رى!كلعلىاللهديولةإجراءفيوسثركون،الأرض

فعكدأنهالحقيةتلكنهائاستتحققوهكذا،ضدهاصطفت

لنفهصيخضعوأنه،ططانكلوحدهيوعللرب

الله.معالأبدىسكنهمإلىمفدءوسيحضر،ضىء

:السمواتملكوت-السماء

الله:وملكوتالسواتملكوتونا!تى-اولأ

،المواتملكوتاهل:الؤالمو!ترضنامافأول

ورنونالذ-شبعضويقول؟واحدضىء،اللهملكوت5و

،محتفان)غ!ا،المعظهوربعدصيكرنالألفىالملكيأن

الأرضيالملكوتإلىيثير،المواتملكوت")نوقرلرن

ملكوت"ثرلنا،القديمالعهدفيشبهبهاللهوعدالذى

ومن)المفديينقلوبفيللسيحالروحىالحكمالى،الله

كلى،ووليم،جابلينوارنو،ضافر:الرأىهذاأصحاب

ومن)ترادنانأخه!انهمالآخرابمف!ومول.(وآخرون

بوسرل.أ.جلاد،جورجالرأىهذاأسحاب

والذكأ،الألفيبالملك!تغدونلاالذدنأما.(وآخرون

البارتينأنأيضأفرون،الميحظهورسسيقيأنهكقدون

.ترادخان

شىأننجد،الكتابفيالحبارتيناصتخدامويدراصة

تخدمولاأمرة34المواتملكوتعبارةيتخدم

يتخدمبيما.آخرموضعأيفي،ال!واتملكوتاعازة

،6:33ت)مراتخى،اللهملكوت"عبارةقى

أربعاوفي.(43و12:28،91:24،21:31

،االمواتطكوتاعبارةمتى!ايتخدم،منامبات

ت)اللهملكوتعبارة!ستخدمانولوقامرقىنجد

،9:2لرمع01:7ت،15:امرضمع4:17

ضصمع3:11ت،6:02لومع5:3ت

.(8:01ولوقا4:11

وكخدمها،مرة14،اللهملكرتامرتىوكتخدم

مراتتوترد،تينص-سحناويتخدمها،مرة22لوتا

الرسولرساللفيمراتوئمافي،الرصأعمالضرفي

.(12:01)الرؤياسفرقواحدةومرة،يولى

ملكوتاعبارةيستخدمقىأنالواضحمنو!دو

،للهود!كتبجهردكاباعتبارهالمراتغالبيةفي،الموات

السمواتملكوت-ءالسماء

.الإمكانبتدر"الله311اضخد)معدمفيعادتهميخخرم

أالمواتملكوتاعنالحديثفإن،الآخريلابوئ

ببما،الآلهةنعددلمفهرممقوحأالمجالقركوالوثنتلغ

يتخدململذلك.اللهوحدايخةتزكد،الله!لر-"سدوت

.،المواتملكوت)عبارةالآخرون!ثةث!د

"ملكوتعبارةاستخدمقىأنيظنونالذكأ!ا

عبارةوبينبينهاويفرقون،لاهوتيةلأصباب،الوأت

عبارةكتخدممتىأنملاحظةيخلزمهم،،اللهملكوت"

وفي.(الإضارةسبقت؟)مراتخمى،اللهملكرت"

ت)كترادكينممأالبارتينيخدم،الضىالابحالة

1(24و91:23

:للملكوتجلألبانفاك:الملكوتجوانب-ثايا

ومستقبل.حاضر

للملكوتالآنالمنظررةكرالصورةإن:الحمافرفي(أ)

الربثمالممحدان!وحناجهانادىكاللتوبةالدعوةفيأمامناتبدو

!.(4:43لو،23و3:2،4:17ت)نفه

أتهايكرزواأن،اثنيناثنينأرطهمحينتلايذهالمحأمر

وكذلك.(01:7ت)،السراتملكوتاتربقد

المسبجة،الجاةفيأساصىكعنصرالفداسةعنالمسبحنحلبمي

عنحديثهوفي.(7-5ت)الجبلعلىالموعظةفي؟

كلوهثملل!لكوتالخمهالبدايةعنوبخاصة،الملكوتأسرار

الألفيالملكفيتماطيتحلنأنإلىالإيخلعصرفيوتطوره

ث7و،هو44و33و31و24و13:91)ت

.(4:03مرض،52و

علىالآناللهحكمأنلاتملنفصولاالرسائلفيونجد

وئقلواالظلمةسلطانمنانقنراالذينفييظهرإنما،الأرض

ورجدفالملكرت.(13ة1كو)اتجهابنصلكوتإلى"

تغئرأينماأي،اللهثمةخضرعفيالمزنونيعيئىأيناالآن

ليىاللهفملكوت.(2.:4كو1)الاسحياةاللهنممة

هولل،كربأويأكلهأنيريدماعلىالإنسانحصولهو

المؤمنين،مىغيرهمعووفاقصلامفيوالميةالمستقيماللوك

.(14:17رو.32القدسالروحفطفرحوفي

الماجملكعدماذلكجحدثتالمقبلفي()ب

؟،أورضليمفىملكهمقرمن،الأرضعلىظاهرأملكا

،01-ا:03تث)القديمالحهدفيعديدةفصولتذكره

-ا:11،)ش92،011-2،72،98:91مز

،44-32:36)ريا،16،65:17-66:24

-!:14زك،21-3:17بوئيل،33:4-18

.ابظورالملكوتهذاالىتطلعونايهودوكان.(17

)نما،متى)نجلمنعرانلثالأصحاحفيالملكوتوأئال
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(جديدةوأرض)جديدةمماء

ودنموروحاأولا!دأالملكرتأن:الرهذالتعلنكانت

كدلهقفلمالربولكن.الإمحلعصرقلليانظاهرغير

مثلذكر،لأورضليمالأخكلةزيارتهفحند!الحدهذا

ايلابذليعئم(،العثرةلبيدهالدأعطاهاالنى،الأمناءا

ظوالأنهم،المشفبللطببدأزالما.الأرضيالملكوتأن

-91:11)الوالحالفيبظهرأنعتبداللهملكوتأن

27).

،صحودهقبلللربالتلاميذسألهالذىالأخروالؤال

هذافيهليارب5:الملكوتمنالمشقلىالجانبعنكان

لهميقلولم.(6:اأع)،!لإصرائيلالملكتردالرقت

الملكردأو،أرضىملكوتاحمهضىءفاكليس)نهالرب

قبل،منالقلهذامنثيثاتللمأنهوحيث.لإسرائيل

ابن"ملكوتعنمفهومهملتغيرمعهلهماجماعآخرعدأو

الميحملكفياعتقادهمعلىظلرافقد،ضعبهعلى،داود

حهلفيتركهمقدالمحيكونأنيمكنولا،المتقبلفي

يكونمتىيخبرهمأندونولكن،حاطىءاعتقادعلىأو

ذلك.

الألفي،الملكاوأالأخرويات)الالرجرعأيضاالرجا

.،الكابيةالمعارفدئرة"منالأولالمجلدفي

:(جديدةوأرض)جديدةمماء

للكونالأخكلةالكطلىحالةتصف،أخروية)عارةوهي

تصةفيجذورهلهالكونخلق)عادةومفهوم.الخلوق

تك)أوالأرضالسواتاللهخلقالبدءففى"،الخليقة

الكونكلتحمل،هنا،والأرضواسوات01(1:ا

الكرنخليقةوكانت.(3و2:اورحناانظر)انحلوق

اتقنتالعالمينأننفهمبالإيمان5فإتا،،ضىءلا"منخليقة

عب)،ظاهرهوممافىىماتكونلمخى،اللهبكلمة

)مزأفصارأمرهو،فكان)قالفالله:3(،11

33:.)9

الجو،الأرضفوقهوماكلتعنىنا،المواتو)

السماءتشللافهى،عاويةأجرامعنفيهبماوالفضاء

.انحلوقالكونخارجصذه،الرمدىاللهسكن

،جديدةوأرضجديدةحموات"خلقاعادةفيوالسبب

:الخلوقالعالمعلىاللعنةجلبالإنسانيقوطأنهو

.(3:17تك)أبسببكالأرضملحوفة"

منمحوةفصولفيترد،الكونخلق)عادةوفكرة

،91:28ت،51:16)كأ)المقدسالكتاب

،31و27-13:24مرقى،35و24:92-31

(.وتذكر28-12:26عب،23-8:91رو

فا42

ياتيطو-ولوى

في)البارةبصريمأالجديدةوالأرضالجديدةالموات)

ؤر3:13،بط65:17،66:22،إش

الآتجة:النقاروأمافاتضعالفصولوهذه.(ا:21

هأفذا5:الجد*الكونهداممدرهواللهإن11(

مع65:17!!ق)أجديدةوأرضاجديدةحمواتخالق

والمجنمعالمنجددةالبشريةالحياةفرجاء.(66:22

بصورةاللهيخلقه،جديدعالمفييتأصل،المتحدد

جذرية.

:الارعكهاةدالجديدالكونه!االلهمهخلق-)2(

أخلاقا-الئربةالحياةتكونعندماالأ!امآخرفيهذايغ

ضص)الانحلالدرجاتأقصىإلىوصلتقد-وديا

بط23،2-8:91رأ!ضاانظر،13:24-27

ت)العالمكلفيبالانجيلالكرازةوتغ،(3:3-13

فيكرارتوقوعنتيجةذلكوصبحدث.(24:14

:13مرقى)وتنقيهلتطهرهبللتيةلا،انحلوقالكون

بتغورذلكوصيحدث.(13-3:3بط24-27،2

الخيقة!حدث!العدممنبخلقليىولكن،جذرلمحه

ت)أبالتجدكداذلكيوعالربوصفمد،الأولى

كلرداعنه!ولبطرسالرصولأن؟.(28ة91

مثابهةبمورةسيحدثالذي،(3:21أع)ثىء،

بط2)بخارالحاضرالعالمف!هر،يالطرفانالحالملتطهو

.(7و3:6

الجدكدةوالأرضالجديدةالسماءعنالله)علان)ن)3(

21:2رر)الجديدةأورضليمبموضوعوثيقاارتاطاررتط

ؤر)جصفردوسوجودفكرةيض!نالذى،(22:5-

22:2).

:تسماويا-وىسما

الإنسانوعلاقة،للسماءالنبةعلى(حماوى"كلمةتدل

المعنىودنضح.الأبدكةالإلهيةالأمورول؟،الروحيةبالحقاثق

،الأرضيات"بينالمسيحقارنوقد.القرتمنحالةكلفي

،الماوكاتوه،الأرضعلىثانيةالإنانبولادةيتعلقفيما

ابن،الماءمننزلالذى"المباركبثخمهتتعلقالتى

،(13و3:12)يو،الماءفيهرالذىالإنسان

.كمكانالسماءفكرةتتضمنأنهاوواضح

مواضعثلالةفيالكلمةهذهبول!الرصرلاصتخدموقد

الرطلةمنعرالخاسالأصحاحفيفالفكرة.مختلفةبمفاهيم

يتحدثحث،أخروكةصتقبلةفكرة،كورنثوسالالأولى

بمقارتا،القامةفيالمؤمنينلأجسادالم!بدةالطيةعن

نأفكما،(48و15:04كو1)السماوبةبالأجرام



،حماوتاأجادلهمفيهون،اأرضية)أجسادأللحؤمنين

مىالمقامالممجدالربجدمئل(9،:15كو1)

في،3:18كو15:22،2كواانظر)الأموات

3:21).

فيالمزنينمقامعنفهىأفسىالىالرصالةفيالفكرةأما

.الآخرةزاكملبصورةجتجلىوالذى،الآنالميح

كلافيشريكاأ!بح،كالإدكلانالآنبالميحالمؤمنفباتحاد

ضد،(02و3:اأف)،الصماو!اتفيروحيةبركة

الميحفيالصاوياتفيمحهاوأجل!همالمؤعنيناللهأقام

.(2:6أف)،كوع

علىنصرتهؤشركاءأصبحوا،بالمهحالمؤمنوناتحد!)ذ

،الساو!اتدالروجةالرأجناداواللاطينالرؤساء

في،المكانيةافكرةنجدكا.(\.:6:12،3أف)لأ

،الأبدىالميحملكوتوا(2:01)فيلبيإلىالرصالة

.(4:18ق2)

كانتالشهادةخيمةأننقرأ،الحبرانيينإلىالرسالةوفي

الأضياءأمثلةوفجا(ء:8عب)اوظلهاال!صاو!اتضها

أنيلزمفكانأعيهاالماوياتاأما.السمواتفيايي

.(9:23عب)الميحذبيحةهى،أفضلبذباثحئطفر

اللهعضر،،ع!ابالماءاهنا،السماويات)وترقي

.(2!ا:9ب)

سيرنا:

،،مر5ومعناها-"حصرناو":ا!مديمةالمدية)1(

علىالصرىلأسهاالضلىالاحلعلىكبكلةقديمةمدينةوهى

يبههاوكان.يلاثلاليئنحوالداخلإلىيمتدخليجرأس

امح!.48ح)3،بالللاج!ا!رفونأميورونقىمأ!لا

0011مخوفيعيهااستولواالعولسيينايوناننأنيحموولكن

الضخمةالحجر!ةالمبافيبعضبفا!اهناكومازالت.م.ق

انتقلت.م.ق688وفي.المبكرالحصرذلكإلىترجعالي

مدناحدىوأصبحت،الأوونيينايونانتالىالمد!هملكية

عيهااصتولى.م.ق627فيولكن.،الأ-سفيالأتحاد"

أعاد.م.ق103،281عاميلينوفيما.الليد-سن

الفريةالشماليةوابطقةتراقياحكمالذى)اليبصاخوس"

اكبر(الإسكندر)مبراطوريةتقسيمبعد،الصضىأصامن

مرقحهامنالفررالجنوبإلىجديدعوقععلىالمدينةبناء

القديم.

الطرق)حدىرأسعلىممتازكميناءالطيحيوبموقعها

واياء،عطبائحاريامركزأأصبحت،الداخلإلىالرئشية

في)فهاحتى،الصنرىأسياحاصلاتيصدورالرثى

سميرناموتع

،الصغرىأسيامدنأعظمفيتقبركانت،الرومايةالعصور

الواصمةلوارعهاتمتازوكانت.وأفس!برغاصىتنافى

،الحصور.أتدمإلىجع2الذىعمتهاونظام،المرصوفة

تشهركانت!.عصورهانحتلفمنعيناتنهاوتوجد

الجيلةوبمبانها-الطبفيو!نهاصة-وعلومهابمدارسها

حصرناإناذ،،هومصوسقاعة5د1منكانالتىالرائص-

هوصروسرأسمتطأضهاتدعىاييالعديدةامدن)حدى

،باغوساجبلضحعلىيوجدوكان.ل!ظيمالاعر

.اثاهد!منألنالفرينيتسعسرحل!4!)3

وأمهيصرلطيارورستكريماهكلبهائنيم23وفي

ووبطكانالذى،الذبيالارع"انشىءوكذلك،جويا

منالفرفىالطرففي(-)زدرس،زفى8معبدبينما

في-الأمالإلهة-3()ءاعم،سيبل5ومحبد-المديخة

ىأفيشارعأىمنأجمليقبروكان.مهاالشرقيالطرف

ومعابدوساحاتياد!نعدةبهاوكان.العصرذلكفيمديخة

ومكبة.

ربما،لمجرزمنفيعكلنادخلتقدالمجيةأنولابد

91:9أع)أفسىفيبول!لالرصخدمةطريقعن

،بعدهواصلهاقدروحناالرصرلأنسدووالتى،(01و

ايي،أصيافيالسبعالكناش)حدىعصناكنيسةكانتفقد

صيمناوفي.(اا-2:8رؤ)شحناالرصوللهاكنب

كلخالالرصوتليذ،الهرأسقفهابوليكاربوساصهد

وكان.روماحكومةممادتةعلىالحصولدون،م155في

كانواسصنابهو!أنسطو)ذ،ال!ودمنبتحريضذلك

بجمعقامواإكمحنى،المشحيةضدالتعصبشديدي

ورمكانأنهركم،بوليكاربوسجاأحرقواالتيالأخحاب

.اليومحتىمداقهافيقائحاقبرهومازال.!صت

منالكرمنحميرناعانت،الصضىأسيامدنوكاثر

،178عامىبينفيمايخمةزلزلأعابتهافقد،الكوارث

العصوروفي.الكاملالتدصرمننجثولبهها.م018
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سميرنا

ل!ميرنامنناظرثلاثة
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صناءة

تلكأكفهاكان،الضواتمن4للحدترضتأوصطى

بحضونذكر.الميحيبنضديمورلنكشاايىالزوة

منألفرؤوسفيهبرجا.اشخدمع!نافيبنىأنهالمراجع

عمدتذلكومع.الحجارةمنبدلأ،قتلهمالذ!الآصى

فيأضرأشطتحتى،الم!يحيةالمحاقلآخروكانت،حم!نا

و!!قأمريكااكافكان!.م1424فيالأتراك4

حم!نااقيعلالقضاءفيسيا،الهنذإلىالصالحالرجاءرأس

.تجارىكمركز

،اكبرثافيالحديثةحمكلناتماز:اطدثةالمدت-)2(

نعة،طيونربععنتعدادهاوفىول،الصفرىأجافيمدث

وهو6،أزمكل"هوالحديثواحمها.ايوناضنمننصفهم

وهي،مزدهرةالآنوالمدية.القديملاعهاتركيكرف

أيددن.ولايةعاصمة

النيالحدبديةالككمنخطوطدعحةبالداخلوتثصل

بغمنضنبخلألهاالىوتأقي.القدكلةالطرقبمحاذ%تر

قد،بولىالرصولزمنفيكانالذىوالمحناء.لمالحانوأحي

طحةعلىقات!.وأسواقحوايتفوفهوتاتردم

فوقالآنالحدثةاباقوتتوم.حديثةبان،القديمةالألحاب

من7هرالآنوبهاتحتهاالمدنونةالقديمةالمدتمنمصرةأجزاء

الحكوميةابافيالجديدالميناءبرصفوثحف.!سجدآأربعبن

بعضتوجدولانزال.الأجنبيةالدولتا!لومقار،الفخمة

،هـباكوسجبلمنالفربإلىوورجد.القديمةالأسواربقايا

-الأتراكيممهاكا-السرداءالبوابةتوجدكا،أفيبوابة

التلحةتاريخوورجع.الحديديةال!كك!ةمنيالقرب

وترتفع،اليزنطةالعصورالى،باغوس"جلفوقالمرجودة

إلىأزصرأهميةترجعولا.البحرسطحفوققدمأ046غو

أيضابل،فحسبالصغرىأياإلىمدخلاواتجارهاينالها

صبا،حازاكانلان،والخريفالريعفيناخهااعتدالالى

التبنبزراعةيثتروالذى،بهاا!طالإقليمخصوبةإلى؟

توجدس؟،السوسوعرقوالقطنوالأفيونوالفالوناوالمنب

للاسفنج.صايدبها

)سن!

سناءة:

الذفىلنمنا!ةبنووئذكر.،مكروه"معناهعبرىاصم

وصهوذاأورشليمالىورجحوا،بابلصبيمنزربابلمعصعحرا

عددهمأنعزراليويذكر.(7:38غ،2:35عزأ

ولعل،0393كانعددهمأنتحميايذكربظ،0363كان.

ويجب.أخرىأماكنفيتخلفوانح!هاذكرهمالذينبعض

(35-21؟2)عزرافيالأعلامأحماهبيعأن.ملاحظة

بنر"أنفهمهم،شاعةلنووا.مدنأحماءأنهاعدو

وأوقفراتحفو.وه،السكياب5ينراالذ!،هاعة

في،فالهاء5-3:3غ)،وعوارفوأتفالهمصارلهحه

سفرفيو!ذكرون.(العريةذايصكف،ألاهىالعبر!ة

أ!اغانظر،9:7أخ1)،هسنرأة"لاسمالأ!امأخبار

11:9).

كانت،!سشأوة"أن-عددهملضخامة-البحضوووى

نأأصاسعل،السبيمنرجمواالذكمنلطائفةوسفا

منكانرا-أنهمعلىيدلمما،"المكروهبناتحنىتدالكلمة

أورضليم.فيالطبقاتأضر

.احياة!نحه(القمراله)صليت"يحني!دكطاصم

منعملعتودثشناييالألواحفيكراككرراسموهو

!شاسبس.ودارروسونجويدسنصرنجوخذع!د

أصوار!ناءاعادةضدالمعارضةحملةصنبلطتزعموقد

،،بالحورولط5ه!اسنبلطوطقب.نحميابفياثةأورضلبم

علىأفرايمفي،حورون!تاإلىكتسبكانأنهوالأرجح

كق)أورشليممنالفر!الثمالالىيهلونرآثلائيننحوبحد

منكانانه!قولوفىالبمضكانو)ن.ا(.01:

48:3)رمبأ،ه:15إش)الموآييةالمدينة،حورونايم"

بنا6أن-البعضرأىفي-خثىولعله.34(وهو

،السامرةزالمفيمينايهودولاءفيسيؤئرأورثليمأسوار

ألفنتينجزررةبردياثفيجاءحصبما)علاوالياهوكانوابي

الىالفرضكدفعقدمما،(مصر!ميدفيأصوانمنلالقرب

السامرةالىذلكيمتدوقد،تمردأىلإحمارالعنصاصتعمال

تمتدأنفيطمعكانأنهالآخرالبعضوكلى.نفسها

ظهورفكان.أثضاايهود!ةلتثمل-الفرسيبلمن-ولايته

فيإيىوانضم.مطامعهعلىتا!ا،المهود!ةعلىوالانحميا

غ)العردوخمالحصوفيالعبدطويانحميا،مقاومة

(91و2:01

بأنالخريةصورة،الورلبناءمقاومتهأخذتوفد

غأ"حائطهنمحجارةبهدمفإنهثحلبصعد)ذا!نونهطا

غ.نحمباضدالحنفباصتخداموالتديد،(3-ا:4

مقابتطلبوابأنوالغدرالحداعحاولواثم.(13-لأ:2

ثم،(4-ا:6غ)هناكليغتالوهاأونو"بقعةفيلهم

نفسهمنليحعلفارسممثعلىاممردفييفكربأنهاضهصوه

استخدامحاولراثم،(9-6:5غ)أورضليمعلىملكا



سنبلط

6:01غ)دالهروبواغرائهلتخويفهالودصالحونةبحض

-31).

،،ا"لفننبن"جز!رةلرد!اتدصنبلط)بنياحماوردوند

كانواالذ!الكهنةورفقاؤها،يدون!ا5ارسلهاالتيالرعالةفي

حا2،(أوكوا)ينوهى5)د(ألفبنجزكلة)،يب"في

،،نجوص"االافيلدارروسعرةالا!ةالنةفي،المود!ة

لهمكلسلأننه!طلبون،م.ق804/704فيأى

،المصردونهدمهأنبحد،ب"قايكلبئءبإعادةتصريحا

.السصاءاله،يهوهانظرلينه،صدقة"ذلكوسهكون

وأرطوا.!لبغوهياالفضةمنهد!ةخطابهممعأرسلواوقد

.،وثلماكادلايا"صنبلطابنيإلىالحطاليمنصورة

-،جموه"أى،!ااكناناللذين-الاعينمنوو!ح

كانأنهمحهيحتكلمما،)صرائيلالهجهوهيمبدكانسنبلطأن

منأو.م.ق721فيللييتذبلميهودكةعلايلةمن

الآلهةمنبغر.،بهو."عادةخلطواالذفىالسامر!نجماعة

عنعورة،!دونيا"!)رسال.،33و17:32مل2)

قدكاننجلطأنالظنعلكلمل،صنبلطابنيالىالخطالي

ابنط.أيدىفيالامرةفيالفعلةاللطةوأصبحت،شاخ

ا!لياضببنيولهاداعالنمنسبطابنةتزوجتوقد

صهرأ؟ياضبأضادأحدصاروكذلك،الطيمالكاهن

أورثليم.منيطردهنحياجحلمما،،الحرروقالنبط

سنبطعداوةأن،لآياشبسنبلطمصاهرة!البعضوروى

ككل.الهردىكا!تمععلاقاتهتقطعلم،لنحيا

!حفتالتي)ال!امر!ةالبرد!ةفيصنلطاضموردوقد

وجهمنهرثواالذ!ىيحفىأحماءبين(م6391فيالاعرةفي

داليا.وادىكهوفالىاكبرالإصكندر

جرزيم-جبلعل-الامرةيكلإنيو!فوسو!ول

كانالذىمنصىوصهر.السامرةآحانجلطعهدقكيقد

داركلسعهدليالعظيمال!هنليحوعوأخا،عطيملكاهنالنا

الإعندرغزاعندماأى،(م.ق331-336)انلث

آخرضبلطالى!ثكلروصهفوسأنولابد.ظطيناكبر

الذىصنبلطزمنمنترننحوبمدالا!رةعلىحاكمأكان

،(ابدقبلالحامىالفرنمصفق)لنحميامعاصرأكان

العهدفيالامرةحكامص(الأفلعلى)!ثنانهناككانضد

أحفادأحد)االالثصنبطأنولابد،سبلطكاسمالفار!

علوايىالئالثداركلستالذىهوكان(الأولسبلط

جرزبمجلعلىايكلبناءفيشرعالذىوهو،الامرة

.(4:02روحنااظ)

سخاريب

مدنتيخي:

المؤفات)حدى31وهو.،عصظة5معنا.ورناقاصم

اعهاأخرىأختوبينلنهاوكان.فيلبيكيةؤ

ولكن.كانماذالانعرفالحلافمننوعهاأفود!ة

إلىأطلبا:بالقرلمنهحاكلإلى!توجهبرلىالرسول

،الربفيواحدأفكزأتتكراأنشيخيالىوأطلي،أفودت

ونصطلحانزاعمنمماماتعالجاأناى،(4:3في)

افلص،)شركهمنيولىالرصوليطلبكا.معأ

أن(الثمركهناامميذكرلملأنه!تصدمنئعلمولا)

اليهالإنجبلءفيمحيجاهدتااللنينهلألين5!اعد

4.)3:

لفيلبىالآولزيارتهالىفاثموثولىالرسولأنولابد

وكرازتهم،(16:12أع)ونعوثاوسولوقاصيلامع

المصوفة.الرسالةالمياكىكنيةخأعست،بالإنجيلفاك

صاعدتائم،وشخخيأفوديةهناكتجددوامنأو!لل!نوكان

،،الإنجبل!سجاهدتا"وعارة.خدمتهفيالرصول

حرجةالظروفكانتنتد،ابحيمجردمناممرتفي

والمعاناةللخطرورفقاؤهالرصولفهاتعرف!،عنيفةرالمقاومات

.ألديدة

فيالرصرلمعجاهدتا-أخبينبينخلافووجود

نهماينلبولذلك،عزناأمراولاضككان-الإنجيل

،الرصرللطلبةاصتجابتاأنهماولابد.تصطلحاأنلالرص

سر!اأخرىمرةفيلبىاليذبأنعزمهضوءفيوبخاصة

.(2:24ليأ

م!نحاركب:

زادئد(القمر)الهص5:معناهساعاصم

.(.مق682-407)الث!هكلأثورملكوعو،،الإخوة

العرثى:احعلاؤه-)1(

اصص،يدلو!.اثمافيسرجرنأل!همرتبحدالعرشاعتلى

وحاكاللعهدوليااختصولبهه،عرجرنأبناءكبرهوكنلم

في6لهجروكانت.المضطربةالماليةالحمردلمنطقةعسكريا

موقفه،دعممما،العدالة)جراءفيوحزعه،الصعبةالمواقف

علالاسظءالأصرع.م.ق507فيأيوهاعتلفحالما

المثقين.علىدزحفأنقبلالعركأ

اطارجمة:صاس!ه-)2(

القبكلعكصجونانتصارنذ:الشمالهةالقبهل(1)

أو)الك!رونمنلضغوروتعرضوا،الئاية

يتحركونكانواالذ!(الأضور!ةاللغةد،الجمراى)



ريبسنحا

شحاريبوتاد.يد!انحوالضبالىالقوتازجبالمن

وكيليكية،تابالوالىزاجروسبالإلىحملات

طرق!ظانهدفهوكان.طرصسعلىواضولى

اباطقخارجالصد!ةالنحوبأماممفتوحةالتجارة

نأوابتطاعالحمودحمىوبذلك،حدكثأغزاهاالتي

امبراطوريته.!قلاقلاكرللناطقجهود.كرس

سنحارب!هاتولىالتىالننةنفىفي:دابلولاية)ب

مرودخ)،أبلا)ذفااعردوخبابلعرثىتولى،ا!كم

منبتأيد!اكينييتوشيخ،أ!هعمو(بلادان

اغلبكصرفصنحاريبوكان.العلاميينجحافل

موطنهالىأقربكانتلأنها)بورسئا،فيوخه

الأراميين.منثأتباعهعهاالدفاعدواصل،الأصلى

الثلالرفى!اربةجثهسنحاريبساقم.ق307وفي

نهبأنوبعد.كيشمنيالقربفهزمهم،عليه

ألحوبةملكاعلمهاوأقام،أصص0000.802أخذ،يابل

.،ابنيبعل)اعه،نينرىفيترلىانش!ق،يدهفي

إلى،الجنولةالمستقعاتإلى،ابلا)د!نامردوخافلجأ

علىيحصلأن-ضواتثلاثيعد-استطاعأن

والأمورية،الكلدايةالقا"للويئو،العيلاعيينماعدة

الأشررفيزحفولكن.،ابنيثعلامعوكآمر

استقلاله.بأيدالحلفذلكمحاولةعلىتضىالسريع

الفارصىالخليجعبرأبلااديامردوخفرالمرةهذهوفي

شحاريب-وأراد.نحبهقضىحيثعيلامجنوفطالى

بنزوةنتام،جنورهمنالشرعلينضيأن-كعادته

صورمنملاحونيقودهاالسفنمنبأسطولبكرية

الدجلةنرىفيالفنوصارت،وتبرصوصيدون

بغاراتقامالاحلعلجصررأسومن،والفرات

منالفار!القباثلرجالآوتابىالقرىعلىتأديبة

.المستنقحاتأرض

،3دأثرلهايكنلمالتأدل!يةالغاراتهذهولكن

نهرفيفاروا،بالاتقامالحيلايونفامماصرعاناذ

في،ضومي-نادفى-أضور)وأصروا"الدجلة

عرشولاهوقد،ضحاربأبناءأصغروكان،سئار

عرشعلىعلهوحل(م.ق496-996)بابل

."ثوثزيبنرجلااحمه،عيلامأنصارأحدبابل

فنأضور!ةجيوشزحفت.م.ق396فيولكن

،،نبور"في،كلشزيينرجلاوهزمتالجنوب

كانالتىنفسهاباللعلىالاستيلاءتصتطعلمولبهها

وفي.،مرلوخموشزب"احمهآ!وآراسعايدافع

صلعكبأكيدقو!ةبحملةشحاريبقامالنابةالسنة

فيوهزمهمالميلامتضابل،الجنوبفيأضور

ري!بلمنحا

،عيلامالى،مرثوخموضزلهباوهرب،6الدرر"

ليللأضور!نليكمنواوالأرابينالحبلامببنوأكرى

تكنلمولبهها،دمو!ةموقعة"جرتحث،هالول"

دونعلامفيالداخلةالانقاماتوحالت.فا!دة

أضوردةقوةفاستطاعت،لموضزكبمساعدكااضمرار

شطتوعندما.ضهورتصحةطيةبابلفيتحاعر.أن

،مردوخ5واخذ،وانهبلللبتعرضت،المدت

سنحاريبحوياتعلهفشورىعمود



وي!بم!نحا

حكمنها!ةالهادئة،بلوظلت،.أموى"الإلهها

.سنحارب

بإضاء،جهوذاملكحزفياأنددو:عوراعلحمد(-)

بابلملكلأبلادانصودخ)،اذنماأبلا!رثوخامن

02:21مل2)أضورضدالحلفالىللانضام

يلمنعقرونملك،لادياعلىقبض،(13و

رفضتوعندما.(18:8مل12الأضورن!

وخه.مق107ليالجز!ةدحوصورصيمون

الساحلفاكحالنربالىاثالثةحملتهسنحاريي

ومحالبوصرفةصيونعلواصئرلى،الفييقي

وعكا.و!وصو31(:اتن!في،)اأحلب

،،!ثبلامحلهوحلسورملك،!طرلى"ومرب

المنعالبحرىالميناءهذاتجارزشحار!بولكئ

و!لوسوأروادصيمونملوكلهوخضع.(صور)

داجونويتعفلونولكن،وأثومعمونومت

في؟حزقيامقاومةوكانت.وخبهاففنحها،قاوقهو!افا

كدماأنهوبخاصة،جرثاعملأالظروفهذهو!

،(91:44يق)،التقيةاالىالأثورونزحف

محونتهم-علىكدكانالذ!نالمصرونهزمرا

الأشوريونوطخ.الأضررورضدالحلف-ولاثك

ملكهميسلمهم،أجاءوهمضرونضوخجلود

لعدفسقطتلاخقالأضوررونحاصرثم.لحزقيا

فيوقركةمد!نةوأربعبنستاوبهرا،شدكدحصار

وركم.كوةوغنمأص!أ051.002وأخذوا8يهوذأ

ألى،أورشليمتطوقكانتالنيالعدكدةالحصارأدوات

ريبسنحا

-ا:63)ش،-أ81:7مل2)الاستلامحزتيا

.)21

بعدلهدفعحزقياأنفقوشهفيصخاركبويذكر

وثمانمائة،الذبمنوزنةأربحين-كجز-كة-ذلك

البضائعمنذلكوغ!كريمةوحجارةالفضةمنوزتة

-18:13)الثافيالملوكمنرو!ذكر..اباثرة

الفضة،منوزنةثلئائةلنحاربدفعحزقاأن(61

الىالفرقهذاررجعوتد.الذبفيوزنةوثلالين

لاختلافأو،أخرىأضكالزدفعالجزيةباقيأن

الأضرونلجلأو،الم!تخدمةالأوزانوحدات

.للحغالاة

،بادى"صاحأطلقحزضاانصنحارثبووركر

أراضيمنقيكانتالتياتطقبمضئنحالذى

ويقول.أشورسبيلفيتحملهماعللهتمويضا،صهوذا

فيحزقياجتالأثاءتلكليإنهاسنحاريب

وأتت،تفصفيكط!-ملكهعاصمة-أورضلبم

صيرؤمنكلحتفهيلقىلكيالمدفةحولحراسةمراكز

.،المد!نةبابمنالخروجعلى

فأجرىجققدكانحزقيالأنالحصارنجحولم

داخلالجيحوننغمنالأرضتحتنفقفيالماء

،(32:03أخ02:02،2مل2)أورضليم

علىويس،عليهالوطدواتكالهاللهفيالعطمةولثته

.(34-91:32مل2)خارجيةمعونة

!صهم!!!يملأ!!!م!!م

لا-ه.-ا"55*ت!؟ه.-5-ه4-ن-5!"9+5

11عء8كاأ"فىحزتيا"8ءلاا!ح!48دىايهبم

!!مال!!!!خ!.!ص!م!!م!!م!م
"5+..دةلاام"د-"لا-ة..!أ-م15.5لا3-5!-الم-+.-لا+-

اأ؟!،844،ء،!4!"،أ*.+8"8.ءلم851؟!3ءا+ءا-

نا-ففمىعوسفيطبرداخلصدينةأورضليم

!م!!!!كاهم!لأ!

أ"8ع81،أ"8لم؟أ،ا،لا"؟"لا

عاص!أحاصرماالي

طزقياحصاوهسنحارلبعلطسبلال!يالنقشمنجزء
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ريبسنحا

هذانتجةعنضئاتاريخهفيسنحاريبرزكرولا

وهزيمة،لهكاملةخيبةييجتهكانتفقد،الحصار

وخةألفئةالربملاكنهخعلالذىلجثهساحقة

.(91:35مل2)ألناوثمانين

كانضحاريبجيئىهلاكأنهوودوثوفىعم

باليلزحفتالئرانمنجرارةجيوثى"بسبب

التىالمناطقوكل،الحلروأقواسسهامكلوقرضت

فيالقالبدأواشدما...3تروبهايئدونكانوا

فييجدوالم)ذالكبصةالأعدادمنمضطتايالم!اليرم

.اأنفسهمعنبهكدافعونسلاخاأ!ديهم

الأحداثهذ.كانت)ذاماحرلكبصجدلويلرر

نايقولونفالذكأ.مرتينفيأوواحدحصارفيجرت

الىالإضارةأنررون،مرتينأورضليمحاصرصنحاريب

النوثيالملكنرهافةبيادةالمصريةالقواتافنراب

حصارعلىندل(37:9اش،91:9مل2)

ريبسنحا

فيالامصرعركأعلىيجل!لمترهاقةأنحيثآخر

عملترهاقةبأنذلكعلىالردويمكن.م.ق096

علىاكيذادليللا)ذ،ذلكقبلمصرلجيقعامأقائدأ

يقودأنمنأصغركانوبذلك.م.ق907نيولدأنه

.م.ق107فيالأولالحمار6ناءفيمصرجيق

الحصارفيانه،الحصارترلينظريةأصحابومول

سراخوأطلقالجزتحزتادح.م.ق17فيالأول

نحر)الثالطالحصارأطمثبتذلكبحدثم،بادى

العربعنحاريبهاجمعندما(م.ق968-686

الأضرريةالسحلاتعنهتذكرلاماوهر،دمقخرى

نألألباتطزمهمالنظريةجهذهدقرلونوالذكن.ثيئا

وجعلرهماالمرتينبينخلطواقدالحبرانونالمؤرخين

الملوكصفرفيجاءمايفسرونأكمكا.واحدأحصارأ

مذهبأن،ضحاربمقتلعن(91:37)الثالط

منعودتهبحدحدثشحاركبمقلأنتحنىالعبارة

ذلكتتضمنلاالكنايةالعبارةولكن،باشرةفلسطين

طيش!نالمكقبلجالساتمثلهننوىليسنحار!بتصرمنلوحة
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انسنلى

الىعودتهبينالزمنمنمضىآتذكرلافهى،مطلقا

عل-ذللثحدثفقد.م.ق681فيومقتلهنينوى

كلتافيالحصاربعدشواتمضيبحد-حالأي

حصارأكانأنهينفىتارصبهىدليلثمةفيى،الحالتين

يلقىأصبحالذىالأمروهو.م.ق107فيواحدأ

ا!فى.لدىقبرلأ

إشحياءونبوةالثافيالملوكسفرقحاءممانعلم:موكله)د

نسروخببتفيساجدآكانينااناهاغنالهينحاربأن

وأغصا.(37:38اش،91:37مل2)الهه

عوضاابنهآصرحدونوملك،أراراطأرضالىهربا

ذلك،عنضئاالأضوريةالجلاتتذكرولا.كه

،،ابنه)يدخلأنهتذكرالباثبةالسجلاتولكن

هوالابنينأحديكونقد)ذ،عادىاختلافوهذا

آصرحدونيشيرولا.عليهأجهزالذىهوأوالمحرض

و)ن،العرشارتقلألهقصةفيأبهمفتلالى)شارةأى

قنالالىواضطراره،لهأخويهممارضةيذكركان

أنهويذكر.العرشررتقيأنقبلوهزكتهمالمحارضين

الىنماثنانفرونها،،هانجالبات"فيهزمهم

ثلائينبنحوذلكبحد-كايالأضوروفيكر.أراراط

الهبنثمالمييينشحققد:شحاريبجدهأن-سنة

.هحارصبن

الداخالة:صعات-)3(

بعدلهداشهرولكنهصارمأح!شحاربحكم

الأرجحعلى)الغربية.السايةزوجنهمنويتجغ.وطنه

)عادةفيكبكلةجهودأصرف،،زكوتونقية5(فلطية

قصره5بناءفيالحربأصىوسخر.فينوىعاصعتهبناء

الأرزخشبمنالحجراتأثاثودل،،لهنظ!لاالذى

00009منبأعرلطهاحووز!،والأينوسوالجوزوالرو

حمار.ذلكفيبما6لهاتصارتصررايىابقرشمنمربعتدم

لحيق.

الماءوكان.م6591فيالقصرهذاعنالكئمفتموقد

والبلألينالمد.لنةلرىو!ودقواتطركقعنللمدنةيجلب

زراعةسنحاربأدخلوقد.وخرصدجلةنهرىبينحولها

.أشورالىالقطن

:انسلى

ا"لمطرئةيينهو":ويفال.الحديدعلعهالحداديطرقما

اشحاء/وقرل.ثركلاهماأمركنبينأنهأى،،والندان

لأخيهو!فولصاحبهيساعدواحدكلا:الأصنامعابديعن

علىالضارببالمطرقةالصانل.الصائغابجارثدد.ن!ثدد

41:6))ش،تقلقللاحتىبمامكلفمكنه...السندان

.(7و

:نياسنلى

فيوتوجد.صند!انةواحدته،الفابةأضجارمنضجر

فيواحمه،والبطمالبلوطومنه.منهأنواعبضعةفلسطين

بمعنىالعربيةفي،هـترزانظر)،صلبة"أىأترزة)العرية

الأهمية،فليلأنراعهوبمض.صلبشجرفهى.(ضفت

كر!يفكلا،كوركىاالعلحىاحمهفهنوعهناكولكن

إلىينرضخمضجرعنعبارةووراح!*()8!أ!هح

و!قول.فلطينفيكئ!أو!نمو،اصأوقدماأربمينارتفاع

الهضابعلأفتح5:ثدرتهليانابياضعياءلانعلىالرب

.مياهمفاجراليابسةوالأرضماءأجمةالقفرأجحل...أنارأ

السروابادكةفيأضع..والآسوالنطالأرزالبركةدأجحل

انظر،91و41:18))ش،محأوالثربينوالندكان

الآ!امبعضتصنعكانثوشه.(06:13)شأ!ضا

.(04:02إشأيضاانظر،44:14)ش)

م!نسنة:

فيسدكنةاصموهو.،النخلهـصفمعناهعبركياسم

ي!ق)يهرذانصيبفيمدنةمنبالقربابقبأقصى

نفسهاهيأكاروجح،المدن3ثروبمتارنة.(3ا:15

،،الحيلدار)ومعناها(ه:91ثمى)،سوصةحصر"

دار)أيضاوتفي(4:31أخ1)،صويمحصروه

كلجحولكن،القينوجهعلىعوقعهايعرفولا.أالخيل

عرةنحوبعدعلى،الثسافياتخربة5هوالحالمطموتعهاأن

جع.بثرمنالرقيالشالالىأمال

سنط:

الذىألقرظوثمره،الفرنيةالفصهلةمنشجرالئنط

وكز،الحارةالأقاليمفييخمووهو.الجلوددباغةفيكتخدم

العبريةفيواحمه.فلطينفي!مو؟،والودانبممر

واحمه(العربيةاسط،بكلمةأضبه)،ضيطةاأو"ضطةا

صموولكن.حهما)!هلا*،نهلوقيكااكاضيا"الحلمي

تطلقكانت-المقدسالكاب!-العبركةالكلمةهذ.أن

!تخرجالنطومن.الصحراءأضجارمننوعمن!رعل

هذا!سحىولذلك،الحودانيه!ترالذىالعرلىالصمغ

هذالحاثهفيجروحمنيسهلاذ،يالعال"النطمنالنوع



السنطوادي-سنط

قريةوثماره.الصناعاتمنكثوفي!تخدمالذيالصغ

صغ!ةوأزهاره،مزثوجة،البهلرلةوأوراته،محززة

وثد.حادئوكذاتالطضجرةوأغصان،مكورةصنراء

فطريصلقدكما،ممثرأوقدئاعثرينإلىالثحرةترتفع

المظلة.ضكلالجرةتأخذماومح!أ.قدمينإلىجدع!ا

علىال!هلمنولس،سرمتينالشطوف

ذكروقد،الحمرةالىيميلأحمروهو.تتخرأنالحئرات

العهدنايوتصنعومنه،المفدسالكنابفيمرةوعر!ستا

وعوارضه،المسكنوألواح،وعصويهاوالمائلة،وعصركه

"بأمرموسىأقامهاالتيالئهادةخيسةفي،وعصويهوالمذبح

23،26:51و13واو.25:5خر)البرتفيالرب

ا:7،03:1،36:02،37وا:26،27و

أبياضحياءذكروتد.(01:3تث،ا:2،38وه

.(؟41:9اش)البر!فياللهنتهاالتىالأشجاربينالسنط

السنط:وادي-سنط

قاثلا:اببىروئيلعنهيتنبأالذى،شطيموادى5أو

عصصأتقطرالجبالأن(الربموم)الومذلكفي!كونا

يتومن،ماءتيضجوذاكابيعوجمبعلبناتيضوالتلال

.(3:18!ؤ1،السنطوادىو!قىيبوعصيرجالرب

لعله،الميتالبحرمنالنرلىالمالالىمقفراواد،وكان

أورضليممندنحلأرالذي(قدرونوادى)،النارواديا

المبت.البحرالىضرقأ

سنطهر:

منجحمهاوكان،ابالقانون،أشبهوتريةموسيقيةآلة

وصلحتىاضحمالهاوانثر،الصيدرنيوناخترعها،ذفب

.(7و3:5دانال)بايل

-السن:ين

مكاناسموهى.،قمةأوشة)مفاهاعبريةكلمة

لتحديد(7:12)الأولصموئلضرفيإلا!ذكرلا

المصفاةدين5المعونةحجرصوئيلفيهأقامالذىالموضع

فيالمذكورة،ي!ئانةاتكونقدأنهاالبعضويظن.،والسن

.(13:91)الثافيالأيامأخبارسفر

:أسنان-سن

منوالن،الفكفطالناتةالعظمقطعةهى،الن"

وتستخدم.يئتهاعلعددسننجزءكلهىالي،

سئئة-شنن

نق،11:33عد)والمضغواممزيقللقطعالأسنان

(94:12تك)بيضاءوالأسنان.(9:8رؤ،4:2

الكلمةنفسوتستخدم.(01:26أم)بالأحماضتأثر

امماخذلكقبما،(32:24تث)الوحوشلأنياب

فى،41:14،4:01)أيوبوالأمدوالأثبال

أ!وب)الأضرارقوةعنللتعبيرمجازياتنتخدم؟.(6:ا

عيخا)الكذبةوالأنبياء.(3:7مز،92:71

الأضراراصنانوت!ثئه.(9:7زك)والأعداء،(ه:3

تشخدم!.(03:41أم،57:4مزأالنقاكةكالهام

أسنانمئل،الأضانيهشيءأىعنللتبرالكلمةنفس

أرودي)الصخورصنوكذلك(2:13صم1)المثال

36:)-28.

ص5:مثل،أصالهاالتيالمجاز+التبوات0بحضوفإك

تث،24:02لا،21:24خر)الثريحةفي،بسن

المصابالجزءعنالتريفىأى،(5:38ت،91:12

الحقلهوالذى.الحمودهذهالعقابيتعدىلاوأن،فحسب

نأالمصابللثخصوي!انحتصالقاضىهوذلك)جراءفي

وأالمكسورةالنتحنى!المهتومةالنو".لنفهتقم

25:)أمعلهاولا!تمدوظيفاتالاتؤدىاييالتالفة

ضومحهمكريعنى،،الأشرارأضاننهيموه.(91

آخذلماذاا:أورليو!قول.(3:7مز)تواهموتعجيز

(13:14أووب)أ؟بكفينفسيوأضعبأصنافيلحعي

أيرب)،أصنافيمجلدنجوت5:تول!.بحيلأصهيجازفأى

جز،جدهفي!قلمأنهبذلككفيوقد(،91:02

كتلنهكاد(اللثةأى)بالأصانالمحيطاللحمأنأو،سليم

.المرض

من)الصادرةالنعاجبقطيعالجصيلةالأسنانولثه

الىترمز،الحديدمنالأصنانوه.(6:6فق)"الغل

.(91و7:7دانبال)الاحفةالغوة

.(6؟4عا)الجرععلعلامة،الأسناننظافةو)

الجحيمفيوالمذابوالندملمالأعلعلامة"صرهـالأصنانوه

:51،25ة05،22:13،24و13:42ت)

.(13:28لو،03

ئنة-سئنن:

ىأ،وكهوأمرهحكمهاللهومن،والرةالطريقةال!نة

يصدرهطعلىللدلالةتشخدمكا.ضنن،5وجمعها.شر!ته

اللهأمروقد.وضراثعوأوامرأحكامعنواللاطبنالملوك

ور)،اللهمنمرتةهىالكاثنةاللاطين"لأنلهابالحضوع

.(15-2:13بط7،1-ا:13
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منهدريم

هيشر!يعاللاطينبحنىبصدرأنأجانايحدثولكن

يطمها*مجبوهذه،اللهحقلمقاومةالثيطانوحيمن

:5أع،28-ا:03،6-3:8دانيال)اللهأولاد

ستصدرالتىالجائرةوالقوانين.(42-04و26-92

لآتباعالموتبلالاضطهادستجلب،الجسيحضد)عصرفي

المؤمنطاعةلأن،(17،02:4-أ:13رؤ)الميح

:1رؤ،5:92أع)آخرلأحدويىللهتكونأنمجب

9،12:11).

تنغكل،لاابأنهاومادىفارساشن)ؤصفتوقد

دانال)،تنخلاوا،(6:15دانيال،91:اأس)

بأناليهودثراهيععنهامانتالوقد.(12و6:8

.(3:8أس)،الشعوبلجميعمظصةشنهم"

أوالسصواتصننعرفتهل5:لأروبالربو!ول

38:33(،)أيوبأاالأرضعلىتلطهاجملت

جمغلحركةاللهوضعهااييالنوانينهى،السمراتض!نوا

كاأفلا!*فيالماوكةالأجرام

سنةلساغاوفي،بالحكمةفعهاتقح)الفاضلةوالمرأة

(31:26أم)أالصروف

سبتة:

نيحادةصعخرةوهى،أشوكةامحنلماعبريةكلمة

الآخرالجانبعنكقابلها،جبعمنبالقرببنيامينأرض

محبرنحكمانوكاتا،"أبوصيصتبسىأخرىصخرة

الىوردىالطريقهذاوكان.(14:4عم1)غحاس

القل.مجاركهفيالتلتوادىمعو!سكلاليهوديةمرتفمات

ض!قمحبرمجردتصححتىالطريقتضيقمخماسعنوبالقرب

إلىهاما6ليجيااسترموصاوتكون،الصخرتينهاتينبين

للفلطنيين.الألجةغايةفيكانتلذلك،الهوديةصتفعات

حفظةالىالمحبرهذاكحبراأنسلاحهوحاكليوناثانكلوكان

صلاحهوحاملورجل!!ديهعل!وناثانفصعد.الفلسطينيين

رجلا،عشر-ننحووضربا،(14:13صم1)،وراعه

مقدمةهذاوكان،الفل!طبنيينصفوففياضطرابفحدث

.(23و14:22صم1)عطمةلنصرة

سنهلىريم:

)!هش!مهس؟(أسندريوناعننقولةعبر!ةكلمةوهي

وأمشيخةمجمعأى)امعأالجالحون)ومعناها،اليونانية

(.الصر!نمجلس

المركزكةالقضاهلةبالل!تومالحدريممجلىوكان

الأمر)صدارعند-الجديدالعهدفيالبهو!ثار،للهود

ت)،الئحببشيوخ5-كرعالربعلكالقبض

وتد.(52-11:47ور)،المجعوه،(26:47

-26:57مت)،صوعالرب"للمحاكمةأمامهوقف

أعانظر)والتلايذالرسلبعضأمامهوقفكا.(27:2

قدأنهيذكرجث،04-5:21،ا؟-4:5

أ!اويسى،،(وانكتبةوإفيخالرؤساءاجتمع"

6:12،)أعالرسلأعصالسفرفي،)المجمع

:22:03-23.)01

شعدالنهدريمأعضاءعددكان:اعماؤه(أ)

واحدأعل!هم!بح،رئيسه)لمحملاأضيفو)ذاآضخصا

الجد-لدالحهدأ!امقاجماعلألهروأسوكان.شخصاوسبعين

ا!لىأعضاءوكان(26:57تانظر)الكهنةرش

الدينيينالمطمينوكبارالكهنوقيةالمائلاتمنختارون

هلاينلنوبالجمع.الريعةمعلعيأوالكتبة3باالمعروفبن

رجال)الصدوتنمن!تكونالنهدريمكان،الفين

عددأ!مكان؟،(الكبة)الفر!صنومن(الكهنوت

الإضاراتومن.الفئتينلهاتنكمونلاالذينالثوخمن

كانتكوينهأنندرك،الجديدالمهدزا!لسلهذاافتلفة

وبهةالكهنة"من!كونفكان،الظروفباختلافيختلف

البةمعالكهنةرؤصاء"منأو،(2:4مت)،الشعب

والمجمعالكهنةرؤساءأو،(27:14ت)"خوافي

رؤصاء:المبمجة)أو6(41:00مرض)كله

الكهنةرؤطء5أو،266(:22لوا،والكتبةالكهنة

رؤصاثهماأو،(23:13لرا1والضعبوالعظماء

الكهنةرؤساءاأو،(ه:4أع)!وكتهموشيوخهم

.(4:32عأ)،خفياو

بمنأالههودمحلمىتقليدروجع:فثأه()ب

بهماستمانالذينضيخاالبعينالى!الأعلىالنهدريم"

وفي.(2وه24و17و؟ا:11عد)البريةفيموصى

السبيفبلفيما،متفرقةأوقاثفي-هناككانالواقع

ملاانظر!ضررىكمبلسالثوخمنجماعة-وبحده

حز(91:8أخ23:1،2مل8:1،02:7،2

هناككنلم،ونحمياعزراأ!اموفي.(\:14:1،02

:5:5،6:7،01عز)فحسبالثيوخمنمجلس

عز)الئعبكلأحيانايجتمعكانبل،(4:14غ،8

أية،الأمةصاجماعالجدأوكان.(ه:7غ،01:9

فتحولت،ذلكبحدممكنا!دلمذلكأنرغمكبرة

فيالمركزىالمجمعالى،الأمةكلاجماعااختصاصات

الأمة.لكلممثلاباغبار.أورضلبم

الأمةضثون)دارةفيالشهدريمصلطاتتفاوتتولقد



فيفمثلا،الحكوماتوتغر،للأمةالياسيةالظروفبحب

،.336وه12:6مك1)المكايي!الحكامبعضعهود

الحكم.فيكبرنصبللسظريمكان(13:13مك2

قاصرةتصبححتىاختصاصلالهتضيئكانتأخرىأحيانوفي

ايكل.فيالبادةضونعلى

فيالمركزيةاللطةبأعمالال!هدريمقام،عاموبوجه

الدينية،الئؤونعلوبالاضراف،لأورئهـليمالمديةالإدارة

نيالحدالةتنيذوفي،ايكلفيللخدماتخطةووضع

لمالتيأو،ا!ليةالسلطاتبهاتخمىتكنلمابيالحالات

يختعىفكان،الرومايةالسلطاتفمهاالبتبحقتخغظتكن

أياموفي.التوراةوصا!اوحفظايكلبثرنالجعلقةبالقضا!ا

تختلف،بالموتالحكمفيالهدريمسلطةكانت،الرومان

أعمال،18:31-سحناانظر)2الحاصياسةباختلاف

تنفيذوقففيالحقالرومالطآللحاوكان.(23:27

السنهدريمممصدرهاأحكامأىفيالنظر)عادةأوالأحكام

.(22:03،23:28أعانظر)

المهوديةخارجالهودعلىصلطاتيمار!رالهدريموكان

الحكومةتكنلمو.(2وا:9أعانظر)المجامعطريقعن

الهودكة.لأخارجاللطانبهذاتحترفالرومانية

نجد(أورشليمفيالمركزكيالمجمع)الشهدريمالىوبالإضافة

انظرت)محيةجهوديةمجامعالى)شاراتالجدولالعهدني

ترلىا!يةا!امعهذهوكالة.(5:22،01:17

اممعمنالغرزططةتملكوكانت،د!لرضهافيالمدالةتقيذ

انظرت)البدنيةالعقوباتونوفع(،16:2يو)

.(11:24كو91،1ة22أع،01:17

محلمجمعفي(شكلأأو)عضواالرامىورسفوكان

.(3،:15مرق!)

وهى،،الحركةطاثر5ومناها،دروراالعبركةفيوهي

طو*نضيقانجناحانلها،الخطاطفنوعشصن!طلألر

سريعةوهي(26:2أم،84:3مز)سنفوقوذيل

فيالطينمنأعثاضهاتبنىلذلكاالناستألف،الطران

فيترجمتوتد.عذب!وتولها.العبادةو!ورالماكن

،هبايامة5،الحواضيذىالمتدسللكاليالفلالحاضية

.الجاةوكابالكاثويكيةالترجمةفيجاءتوكذلك

العبريةفي9أسلها(38:41اش)،المزقزقةوالونة)

حرفوجودلمدمالبمضوورى.،دروراوليس،سوس"

أهدرأصيحهكذاصتزقةكنونة5:العباردينبينعطف

يمامة()سنونة

النونة5أما.واحدطالرهوبصاالمقصودأن،كحمامة

والأرجح،أجوراالمبريةفي!ي(8:7-)ريا)،المزقزقة

.،الكركي5هوبهاالمفصودأن

الفديمة-الحوبكحلالر-العبرانيينقدماءلدىكان

الوصالللديهمتثوفرتكنلمأنهوغمالزمنمرورلحسابنظام

كاملببانلدكاورجدلاأنهو-.الآنالجاحةالدفبفةالملمية

وفيالمقدسالكابفينجدأنناالا،الإسراثيلىبايقويم

هذاعنعامةفكرة،القديمةالأوصطالرقبلادجلات

المصتر.للتنروتعرضعرناتقويماكانبأنهعلما،التقويم

الأوسملالرقبلادعائرفي؟-اصائيلفيالتقويمكان

الأجرامحركةأطسعلى-بحبدحدالى-نوم-فدبما

حدالى-تأئركانكا.ونجوموقرضمنالساوية

الدينية،والأعادالزراعيةالفصولضلأخرىبحوامل-أتل

كإصامل،،كهنرمةدولةفني.ايارغقاللهبأعمال!

الزمنوحدةوكانت.كبكلةأعيةالاميةللاعتباراتيكنلم

قياصها.طرقاختلفتو)نالنةس،الأصاصىالتغويمفي

الأجراملحركةباببةالنةلقياسالطرقأهمكانت

الةوفي.القمرتوالسنةالشيةالنةهى،الساوية

الاغدالأوالرمعىالاعندالابداكا!هىنقطةكانتالشية

ولعلهم،ورط365ال!ةالةأكامعددوكان.الحرنى

الفراعة،عندالمصركةالنةكانتفهكذا،مصرعننقلوها

،ضهراعراثيمئتكونوكانت.ه!ودوتيذكر!

أو،ضهورثلاثةكلروم)ضافةمع،شماثلالونمهاكل

وأخنوخايرييلضرىقونجد.الحامبداكةعندالفرق)ضافة

قمرانمخطوطاتفيوكذلك(الأيركر!اأضارمن)الاول
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بدقة.الثسيةالسنةح!ابكيفية

هيالأصاجةالوحدةكانتفقد،القمرىالحابفيأما

ف!ن،الثسىكروبعندالهلالبظهورمحدأالذىالهر

وكان،"الشهررأس)هوافلالظهور!قبالذىالهرم

ص،01:01،28:11عد)مقدطيوما!عتبر

،8:3عاموس،2:11هو،66:23)ش،81:3

.(2:16كوأضاوانظر

عنماالقمرىالثهرقضفليقعالفصحعطوكان

كانوبه1(23:5لا،12:6خر)بدرأالقمريكون

ككونالفمريةالسنةوكانت.(23:6لااالفط!عبد!دأ

أو92منيتكونالشهروكان،أش!أضهرأعرائنيمن

ونصفروماوعثرونتعةالفمريالضهر)ناذ)!وما03

يوما،435هوالقمركةالشةأ!اممجموعفكان.(تتر!اورم

ووما.عضرأحدبخحوالح!ةالنةعنتقلكانتأغاأى

لإعادةوآخروقتل!نكرثالثضمراضافة!لزمكانلذلك

التصوكبهذاوكان.والثسىالقمرىالتفويمينورالتوافق

العهدمنالمتأخرةالعصورننى.لآخرعصرمنح!لف

سنضراتلبع،اثافياذار5ثهرضافكان،الفديم

بينالفةشعلاحتىمعينقيصي،قمريةضةعثرةت!ع

ا!وكين.

حابقوالفمرىالثسيايقوكلاننداخلوهكذا

انظر)المواضعبعضفيذلكونلمح،ليليينالاصرعندالزمن

الىفالإضارة.(26-18:،17،3-23:81خر

نجد!ما،يالاعتدالبنترقيالتىالثسعةالسنةتمثلالأعياد

تثويماالعبرىالنقويمكانوفكذا.قمركةنفهاالشهورأن

الفمر،دورةأساسعلتحسبالثهورفكانت.تمر!اب

الشةمعليتشىمحددةخراتفيالتقويميصوبأنعلى

البدا!ةفيالثهورأحماءأخنواالحبرانيينأنوييدو.الثسية

أربمةموىالمقدسالكنابزمنهاكذكرولا.البهحا!نعن

أ:6مل1)وزور،(13:4خر)أب:هىضهور

مل1)وبرل،(8:2مل1)أكانيم،(37و

تذكرالثهوركانت،العهودكلفيولكن.(6:38

خر)أبببثهروهوالأولفالئهر،السنةمنمرقمهابحسب

،(6:1مل1)زووضهروهوالثافيوالثهر،(12:2

،(27:7ا!1)والرابع،(ا:91خر)وائالت

،(72:9أخ1)والادس،(33:38عد)والحاص

بولوهووالثامن،(8:2مل1)أكانيموهووالسابع

والعاثر،(01:9عزرا)واياسع،(38ة6مل1)

والثافي،(3:اتث)عثروالحادى،(ا:25مل2)

.(3:7أس)عثر

ابقريمالىالبابيةالئورأعاءدخلتالشىبحدوفيما

،و!دهالبيقبلفي!االثهوربأعاءجدولأواليك،الحبرى

كللتقعكانتالتيوالأعياد،الآنالضهورمنيقابلهاوما

ضهر:

الفملاالآن!ابلهامااليابعدالبيتجل

أبيب

13:4،خر

،1!:23:34

16:ا18،تث

ني!ان

3:7(أس

2:اغ

يلبرأس/رما

الريع

حرالمنأالمطر

الكمانراالنعيحما،

ولوارجمهاالأعاد

23:5(لاا:2،18)خرالفمحعد-14

(23:6لااالفطرعبد15-21

اواا23:.لااالباكوراتعيدأ--6

ملازير

37و6:ا
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!كار

صيوان

8:9أس

تموز

ما2يل/برأ

نيو/وريوما

(ااو9.1:عد)المتأخرالفصع-14الجفاففمل

(21-ا23:هلااالخمسينعيد-6المبكرالنيننضج

،34:22خر)الحصاد-الأسابغعدأو

(16:16لا

الحبلوغ!طس!جمع



صنوبر()برسنو

هي:المقدصنالكاليفيبأحملالهاضولئلالةوتذكر

...6:8ام،74:17مز،8:22تك)الصعف

ول،92:4أرو!انظر،41:8زك)وا!ريف،(إ!

أم،7:،7ص،8:22نكأوالاء،(2.1

.(اع02:400

نأعلىتدلالمفدسالكاليفيالإضاراتأغنبأنومع

الأخرىالاشاراتبحضمناكفإن،الر!عفيتدأكانتالة

ثلاانظر)الحركففيتتىأونبداكاتأنهاعلتدلالتي

كانتأنهذلكمنو!مو.(25:9لا،34:22خر

،12:2حز)أ!بيثهر،الر!عفيتبلأديخةسنةفاك

الحريف.لينبدأزراعةوصنة،(13:4

حكمبداكةشتحبالنينكانتالجدكدالعهدوفي

:2،3وا:2لوانظر)الهودىأوالرومادآالحا

در)الموديةالأعيادالىيالرجوعالأكلبوعل،(2و1

.(16:8كو2:01،1أع،2:13،7:2

قادةأن(18:28)ووحناانجلفيجاءمماوتضح

جاعواتالذىاليومنيالفصحك!يتحمونكانواالهرد

الفصحصوعالربعملييما،ملاط!أمامالى!سوعيالرب

!سوعالربأنمعه!ملمما،الايقايرمفينلاعذهمع

هذاونجد،القادةينبعهكانالذىالتفويمغ!تقويماينعكان

ت!رانغوطاتفيواضحاالنصحتحد!دفيالخلاف

الرجوعالرجاأ-(الأبوكرينيايرللسنرفيوكنلك)

المحارف6يرةد"منصضعهافي"أزنةامادةالاشا

.(،الكايية

الوي!ل:وسنةالسبنبةالسنة

دأئرةمنا!لدهذافي،سبحة)مادةإلىالرجوعالرجا

الكتا!ة.ألممارف

:(صنوبر)صنوبر

المنوبر!ة.افرولجاتمنالحضرة3دجلىضجيالصودر-.

ولبعفى.قدمأأردعينالىالمربرثجرةارتفاع!لوتد

الصلابة.ضديدوخه.الطعملذكذةسفوةبنورأنواعه

أ)كأهكنمهوالمطرسنربرأيغرساالأصنامصانعوكان

455



سير-ثنير

44:14.)

سير-ئنرو:

.،النررأواتجبل1مفاهايكرذقدأراميةكلمة

عهايخنمك!الئلوجتحطيهكانتلأنهكذلكحميأنهوالأرجح

جبلبينالأردذفهرمنالرقيالمالإلىيقعوهو.الور

وكاد.(5:23أخ4:8،1نق)حرعونوجبلأ!انة

صاعةفيالصوربرنيشخد!اكانالتىالروبأضجاريهر

يطلقهالذي3الاهو،سرو!.(ه:27حز)السفن

يسصىوكان.(3:9تث)حرمرنجبلعلىالأموريرن

الصدونيوني!حيهكانيما،اك!ديةفي،سنرو،

سفرفيذكروتد.(92:6مز،3:9تث1،ص-،نا

(4:8نق)محأوحرمون(ضنر)ضر،الألادسد

صللةمنمعينجزءعلىيطلقكان!سنيراأنمحه!دومما

حزائل،)ننقوشهفيالئالثضلمنأسرويقول.حرمونجبال

ويطلق.لبانلجلالمقابلسنرجبلحصشقددسقملك

(م1225حوالمط)الحموكطياقرتومم،العربالمؤرحون

صللةمنوحمصدمقبينالمحصورالجزءعلى،سرجبلا

نأ(م439)المسحودىكذكركا.الريةلبانجال

ضر.نطقةفيتقعبحبك

)س!!

سهلى:

بك!ألهجالهدد5:المرنمويترل،الأرقهوال!تهد

،النومفيايجافيهالتىالأوقاتفيأنهأى،(63:6مز)

سكبنصلاة"فيجاء!.وحمدهاللهتبيحإلىينصرف

:(201مزعوان)"اللهتدامشكواهوسكبأعا)ذا

)مز،السطحعلىننردكعصفورو!رتاسهدت

يماني.كانالذىالمقشدةمن(201:7

سهر-ساهر:

.وصرانساهر!و،ب!هأواليلصكملمأىحمر

باهرو)ذا5:حلحه!رأىانهبابلملكنصرنجوخذوكول

وكان،(23و4:13دايال)االساءشنزلوقدوس

الأمرهلاا:أ!ضاونول.الماءمنمرسلأملاكاهذا

الأحياءشلملكى،القدوسينبكل!ةوالحكمالاهر!نضاء
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-سهامسهم

،(4:17دايال)"...الناسمملكةققلطاللىأن

حماععندأمرهالفاعلينتوةالمقتدربناالملائكةإلىإضارةوس

.(301:02!ز)!كلامهعوت

أنافقلت؟إرميايارا؟أنتمازا):إرياالربلوط

أفالأر،الرؤيةأحسنت:لميالربفقال.لوزقضيبراء

ىأ.(12و11:اإريا)،لأجريهاكلتيعلىصاهر

كلمتىبيرتورية)وناككلتتحققأنلابداللهأذ

.(المبريةاللغةفيأسامر)و"لرر"

سهل:

تبلغلاانىاللينةالمنبطةالأرضهيالأرضمنالسهل

الجخففةالأراضيعلىالقديمالحهدفيوتطلق.الهفة

الهولحتىالنربإلىالوديةنفعاتصسفرحعنالمنحدرة

تث)انظروالجنوببالجبالبالمقارتةوذلكالاحلية،

:أ11:16،12:8،قص01:4،أ:7،يى

17،26،32:44:إرميا26:01،أخ92،

مرتفحاتمعالمنطقةهدهوكات.(7:7زك،33:13

،حهرزامملكةمىالرئيالجزءهياقيالبحرحتىجهوذا

خأ01:27،2مل1)بأضجارهاغيةوكانت

.(27:28أخأأ!اانظر،15،9:27:ا

-أسهم:سهم

الفرديخصالذىالجزءأوالنمبأوالحصةهرالهم

ينقصأوفىيد،الركةمالرأسمنجزءهوأو.اليءمن

لابنه-مرتهقيل-يمغوبو!قرل.بضاعارواجقي

فوقواحدأسهمالكوبتتدوأناا:يوسمىالمحبوب

تك)أوقوصىبسبفىالأمورينيدمنأخدته،إخرتك

هينا!ماأاايرجةالعبريةوالكلمة.(48:22

.أكنف"بمعنىموضحاعرسبحةنيترجمتوقداجيهمأ

في3أعرةلمطا:يهوزالرجال)صائيلرجالوقال

والكلمة،(91:43صم2)،يداودنكأحقوأناالملك

جانب.أوقمأى،يد"هىهناالحبرية

-سهام:سهم

دائرةامنالمجلدهذاني،سلاحامادةإلىالرجوعالرجا

."الكال!ةاولرف



سها-يسهو

مها-يسهو:

صرأوفله.عهغنلصوا-فيأو-اليءعنسها

اللههيأوقد.عمدكرعنأى،جهلعنأوضلةعنأي

وكانت.الهرخطاياعنليكف!وسيلةالقديمالمهدل

-4:1لاانظر)حالةكلفيمعينةذ!حةتقديمهىالوصلة

الكاملة.المصحلذبيحةرمرا،(6:7

كوعنبل،غفلةعندالضرورةتكنلمالخطاياومذه

لملأغاكاالتكفويلزمفكان.ترددأوضحفتججةقصد

كانواالذفىأما.اللهلشر!ةالمصيانأواممردتصدعنتصدر

أنلابدفكانعصدعنالثرورتكبوناللهكلمةيحقرون

:القولحبعلاجلهميكنلم)ذالببينمنئحطعوا

،يالربتزدرىفهي...ر!عةيبدتم!لالتيابفسوأما"

الربكلاماحتترتلأنا،ضبهابينشابنستلكخقطع

!)،عليهاذنجها.النفستلكتقطعقطما.وصيتهونقفت

31(.و15:03

"أجنويا،ايونانيةالكلمةالمفىمذافيوقتخدم

الرسولمحبوقد.المرفةعدمأوالجهلبمحنى)!أه!(

ور)،الإخرةأبهاتجهلواأنأريدلت5:مرارأبولى

...ا:01:1،12كوا،13،11:25:ا

عدمفيبجهلفحلتلأفيزحمتلكنني5:قالكا.()غ

قال،أ+لينافيكرزوقفوعندسا.(13:اقي1)،لكلان

يتوبواأنمكانكلفياباسجمع!أمرالآنالله):لهم

.(17:03أع)،الجهلأزنةعنتغاصا

بغلاظةالمزنينغيرقيالجهلروتبط،الآخرالجانبوفي

يسبباللهحياةعنومتجنبرنالفكرمظلموهم)ذ:القلب

،(4:18أف)،قلوبهمغلاظةبببخممالذكيالجهل

تضىءبلاالمؤمينغ!أذهانأعمىتدالدهرهذااله)لأن

كو2)"اللهصورةهوالذىالمح)نجيل)فارةلهم

ذإ،بالإثمالحقيحجزون5لأ-عذربلاوهم.(4:4

غرأمورهلأن.لهماظهرهااللهلأنف!مظاهرةاللهمرفة

قدرتهبالمصنوعاتمدركةالعالمخلقمنذئرىالمنظورة

-18:ارو)،عذربلا)نهمحتىولاهوتهالرمدية

.(01:3روأكضاانظر،3:5بط32،2

!وس)

ا:سو

ه!أرصلالذىمصرملكاسمباغباره3الاهذاورد

ترسبالمو

أئورملكعلىتمردهبحد،به!تجداصأثيلملكهوسع

ملكصحداذ،ضيئاذلككفمهلمو.الجز!ةدفععنواتاعه

حتى،شينثلاثالامرةوحاصرالحاصضلحنأسرأثور

وأوثقرهزهوضععلفقضرا،الآضور!ننكدفيستطت

مادىوسدنأضورمدنإلىالامرةشبرب!وا،الجن

.(6-ا:17مل12

زعمشد،،صاأضخصيةتحدررالسهلمنوليى

الرابع،أوصكرن9اليببةالأصةملوكآخرأنهأبحض

الدلتاغرلميآحاأفهأو،(م.ق727-716)

ملوكصغارأحدأو(م.ق072-727)،تفنختا

جمكنلا،سوا)اصمكانولما.الدلتاثرقينيالولايات

كنلمأنه؟،،نفنختأأو،أودركون"ادمساضتقاقه

البعضزعمفقد،هوضع!ساعدأناتليمي2حاأىقدرةفي

الأصة،الأثيربيةالفرعونبةالأصرةمزص،ضباكا5.أنه

ابحضوتال.بعيداضتاقأيضاولكنه،والمر-شالحاعسة

حربهفيغزةملكإلىانضمالذىالمصرىالقائد،شةا)نه

هزمهما!صجونولكن.م.ق072فيالأضررونضد

ذلكبحدالمصريونواضطر،،صبئة5وفر،رفح"مرقعة

في،سئةاعنتالكيفولكن.للأضرريينالجزيةللفع

072فيقاءلدمجردبكونثممصرطك)له.م.ق725

ر!كة،5هوالأشوريةالسجلاثفياحمهأنثت؟.م.ق

.اسبئةاوليى

فىم!ول(،جولديكطنضا!ال،م6391وفى

13هووالفييمهالعريةفي،سواأإن40ء8)عمماحأ

!ان،العهدذلكزالدلتاغر!نيمصرعاصمة،سايس"

أرسلاهي،مصرملكصواالىرصلأأرسل5:المبارة

طكوكان.همصرملكإلى،(صايى)صاالىرسلأ

تفنخت،5هو،)سر!ليلملكهوضعزمنفيمصر

ولمل.،ساي!اعاصتوكانت(م.ق073-072)

ا!أرجح.هومذا

صوءة:

وأالأستعلىنطلق!،الفيحةالحلفةهيالوعة

مادةالىالرجرعالرجا)الدبرحلقةجهايرادوقد.العجز

.،الكتاييةالمعارف6لرةد"منالمجلدهذافي،صته)

:سترباسو

منالمؤمنينأحدوهو.،الأبوينصاع"محناهيونافي31

راففواالذينأحدوكان.(12-17:01أع!بومة

سبتواوتد.مكمويةالىايونانمنعودتهعدبولىلالرص
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سوض!

فهاكةفيوذلك،و!حبهالرسولانتظرواحيثترواسإلى

منواحداكانولعله.(02:4اع)الثالثةالتبث!يةرحلئه

أورئ!ليمفيالكنيةإلىعطاكاهملحملالكنالىانتديتهمالذ!ن

نفههويكونقدكا4(.و:163اكوإانظر

ور)روميةيالكنيةالىالرطلةفيالمذكور،سوعيياترسا

سوخ:

البعضو!ول،أامتياز)أو،ثروة"معاهعبرىاسم

منصوفحابنوهو،،خات5أوأفضلاتاتمنىفد)!ا

.(7:36أخ1)أضوسبط

.الدوربينالفضاءالأرضأوالواسعالمكانال!ماحة

كا،عربةلمرورنجالكادتكفىضقةقدكاالثوارعوكانت

عادةتوجدكانتولذلك.والفضلاتبالقمامزتمتلىءكانت

المددنة.مداخلعندأوالطرقمفارقفيقسعةصاحات

كلفماليجتمع!كفىما-أحعانا-الاقاعمنتبلغوكانت

كانت؟.(16و3وا؟8غ،9:؟.عز)الثب

.(4:6أس)2الحاأوالملكقصرأمامطحةأحياناتوجد

المددنةبوابةعندالساحةفيعادةمجعحالقضاءمجلىوكان

،92:7أى،9و4:1راعوث،ا:91تكانظر)

.(55:11مز

ساخ:

بهمالأرضوساخت.الآرضفيغاصت:توائمهصاخت

ىأ)،وصاخكرشجلدىا:أروبو!ول.انخسفتأي

منساختا:المرنمو!قول.وانخفتجمدأى(ه:7

عرةمنحدقهاانخعفتأي(6:7مز)،عينيالنم

الىيوخييتها"إنالضلةالمرأةعنالحكيموتول.البكاء

.الموتالىروتادهبمنيهطأى،(2:18أم1،الموت

:سوخار

الهرديةبنطر!ففي!وعالربأنروحنا)نجيلفينقرأ

بقربصخارلهايقالالاعرةعنمدينةالىأقاالجلبلال

بئرفاكوكانت.افيليوص!قوبوبهاالتىالضية

،33:91تلثأيضاانظر،6و4:5)!وأ!قوب

الموضع.مذاغكلنيابلدةهذهاسميذكرولا.(48:22

لا3تحريف،سوخاراانيرصايرسعننقلاج!ومو!ول

فط،ضكيم"باسمجاء،صخار311أنكا،،شكيم)

458

سوخار

القديمة.الر،نبةالخطوطات

دلتوتد.الرأكيهذالا!بلونالآنالعلماءلكن

رايت،.ا.ج5بهاناماييالحدتالأثرتالحفر!ات

701!كمدفةانتىشكيمأنعل.5.5(ط!+*)4

هكلكانىورحنا!يادةاورضليم!ردلامكدمام.ق

جلعلالامرىايكلتدعص.(م.ق134-401)

701فينفسهاضكيمدمرواممم،م.قاإ8فيجرزيم

توجد،بلاطةتلفي،الأطلالتلكوصطليولكن.م.ق

المصرالىالامرورعصرمنذمأهولةكانتأنهاعلدلإثل

الىالجلنصف!كوبحدعل،يعقوليئر"وكع.الرومافي

للوادىالثرقيةالحافةعلتعفهو،يلاطةقربةمنالحرق

مصاسةك!طبفةوهناك.وجرزبمعببالجبلىينبمرالذى

منترأعثريننحوعهئعلالرتاعأضلابازلهمن

عمرمنذ-والحطامالأنقاض2وقيا.الوادى!ح

وعصرفىخمةالىعئراثنيتعلرضكيمأصبحت،الهكبوس

وهر،عصبقةالبئرأصبحتويذلك،الوادىصطحفوقترأ

وابكرلكلادلوجديا5:الامرثةقولمعيتفقما

.(4:11رو)،عميقة

!!:.شك!م

ث!-حى!ء

.6+3
لمانرا

اريحا

اورسبلسم!ى

لحمبيب

سوخارموقع

قر!ةهىافها+ولل!لم!!صل!.!.لي،أولبرتاوتول

كلصة،الحسكرو).(شكيم)نابلسمنالقر!ة،السكر"

ونمع.(الحسكر!ةالحاعبهأو)،العكرعفر"نحنىعريه

نحوبعدعلى،عيباللجبلالرقيالسفحعل،السكر)قرية

ضكيموثر!،!قوببئرمنالمالالىايلنصف

نأا!تملمنفي!،ذلك!شكهاكولكن.مباشرة

لاسمتحريفا(عربيةكلمة)وهي،"الصكرتكون

بكرعنضكيممنأبحد،العسكراأن!.،"صوخار



مميد-سيلىممط

لحاجةكافمنامصر7دماءنجع،بالحكر5و.يحقرب

تذبأنالامريةبالمرأةحاجةفاكتكنفلم،القربةأهل

نأالمحتملمنفيسدلكوعلى.يمقرببئرمنللاستقاء

.،صوخار"هى5الم!مكرانكون

سيد-سيلىى:

ومن،والثريفوالمالكالربعلى،البد5كلصةتطلق

الربأمروقد.لأمرهويخضحونيطيعرنهوخدمأ-باعله

أن)يحبونوالفريسيينالكة)نقاثلا،تلايذهيرع

ئذكؤافلاأنغوأما.سيد!،جدى:انسبدعوهم

مت)،)خوةبيعاوأنغالميح:احدمعلمكملأن،سيدى

ربوفيأاكلمةإلىأيضاالرجوعالرجا-(8و23:7

المعارفدالرةصهالجزءهذاليا"الراء"حر!منمرضعهافي

."الكاببة

سودممط:

.،ثقنيموضع"أى،صىصاحبامعناهعبرياصم

واحدأاختكلالذى،زبولونبطمنجديئيلأ!31وهو

يتبهفوامو!ىأرطهمالذفىجاسوسأعثرالاثيمن

.(13:01عد)كنعانأرض

:أساور-سوار

ئبىكالحلقةمتدورةغ!هأوالذهيمنحليةالسوار

الحماليقيذكر)ذالرجاليلبهاكانوفدالعضدأوالمعصمز

علىالذىا!لل5أخذأنه6الملكضاولعلىأجهزالذى

ىأ.(ا.:اصم2)،ذراعهعلىالذىوالوار،رأسه

الأعلالجزء)الحضدعلىبل،معصهفيلجهكنلمأنه

.(16:11حز)ابساءتلبهاكانت؟.(الذراععن

اييالننالممنللىبكرسوهبما)صرائلبنىرؤصاءجاءوثد

عد)بينامنالأصاورفكانت،المدياننمنأخذوها

صينزعأنهالبي)ضعياءلسانعلالربوأنذر.(ه.:31

والضفائرالحلاخيلزينةا:ايبرجاتصهيونبناتمن

.(24-3:16اش)،000والأصاوروالحلقوالأهلة

سور:

منيؤدكطالذىالبابكانلعله،أورضليمأبوابأحد31

الكاهنيهوياداعأوتفوتد.ايكلأفيةالىالملكيالتصر

المللثلحراتأعدهاالنى،والجلاد!نالماةفوةنلتعند.

(6:ا؟مل)2عثلياالرءةالملكةعلالقضاءفد

:23أخ2)،الأطسباب5أضاالبابهذاو!مى

سورقوادلى-سورق

.)5

:سورة

وحدتهشدته،ذلكغيرأوالحمرأوالغضبصررة

مزالرؤصاءيمرضرصلكناكلم"ابيهوضعويقول.وهياجه

اخساءمن!كزونأنهمأى،(ه:7هو)"الحمرصورة

.والدوارالهياخيص!محتىلالملكاحتفالاالحمر

:سووقوادى-سورق

)ريا،5:2إشافظر)!نحتارهـكرممفا.عبرىاصم

منالنربالىخصبزراعىوادوهو.2(ا:2

بالقرب"رؤكفرصاباسممديةجرومذكروقد.أورضليم

رأسصقطهىصرعةوكانت.القديمة!رعةمديخةمن

وجد،سورقوادىمدنرفي.(13:2تض)!ون

)حداهماوكانت.أجصاالتينالفلطيتينالفتاتين!شون

منوالأخرى،(أ:41تض)تزوجهاالتىوهى،تمنةمن

للفلطننوأط!تهبهغدرتايىدليلةوهى،صرقوادى

.(61:4قض)

أالصرار"لراديالمالبةالسفوحعلى!رعةوتقع

توجد،النربإلىابلأرباعثلالةمخوبعدوعلى.الحظيم

،جكلومذكرهاالتى-ولاضك-وس،،صركأضبة"

أطلقالىالتديمةالمدتمرتعتحددأحهاجكلومءجحوايي

.الواديكلعلىاعها

ذكرهندرةرغم،والجفرافيةالتاريخيةأهمتهصرقولرادى

وادىنهرامندادهو،الصرار"ووادى.الفديمالعهدفي

ينغالذيحنينيتوادىاتصالمنتكونالذى،الصائن

سهلعاهفيهتمبالذى)الكةووادى،البكلةمنبالقرب

الحديدكةالسكةخطو!طع.(أورضليممنبالقربرفايم

(م9918فيءانثىالذى)أورشليمالىيافامنالواصل

أورضليم.الى!لحتىالكةووادىالصائنوادى

الواديعلىضطعللقكان،سورقوادى"ولعل

الآنبهوتكثر،الكروملزراعةالصاعالمكثوفالخصب

،مجراهفيشتظمغووهو.والذرةوالثعرالقمحزراعات

بحدعلىالمتو!ابحرلييصبحتىضارونسهلويقطع

.(حالياأيبتل)يافاجنو!أميالعرةمخر

وعن،المالالىالمرتفع!رعةتليننالوادىهذاويمر

يففومن.الجنوبالى(نمنة)ونجة(ممىببت)ص!

الحديديةالكةخطكلىأنيمكنه،!ىستأطلالعلى

منالصاعدالطريقعلى،أميالمدىعلاثرجطريقهيق



يةسور

ناثوتتجرانالبقرنانفيسارتالذيالطر!قوهو،عقرون

صم1)كىليتالىالفلطنونأعادهعندط،العهد

)صرائعلبنوضرب،الوادىهذافيأنهوالأرجع.(6:21

.(14-7:5صم1)وهزمرهمالفلنين

سورية:-

افغها:جمر-لاأو

منللكثكلصريةحدودتعرضت:وا!ودالموتع1()

أطلقتفقد،الياجةالظروفبتنرالقرونعبرايفوات

مركزهاكاناييالقويةاللولةعلىأصلا،صور!ة"كلمة

علىعللقونالأضوروونوكان.دشقوعاصمتهالبنانمظقة

يأ)،الأصروأرض)الفراتغردالواقعةالمنطقةهذه

القديمةالمراجععلىبثاء،الجغرافياعلماءولكن.(الأمورون

هىسوريةحدوديحتبرون-العربوالجفرافيينصرابوثل-

،الجوبفيسيناءوصحراء،لهطلأالفراتونرطورسجبال

.الثرقفيالوريةوالصحراء،الغربفيالمتوسطوالبحر

يفصلون،غ!هموكثكلكن،المقدسالكتابعلصاءولكن

الهلالقوسهيصريةأنو!تبرون،وفلسطبنسوريةبين

الجنوبومن،الجو!البحرالضبمنيحلما،الحصيب

الصحراءالرقومن،وباشانبالجليلالآنمايعرف

وكات.أمانوسوجبالالفراتنهرالثالومن،الرر!ة

هنا--شعثبرهاولكتا.ضنيقية-الأحيانبحضفي-تضم

النررالجنرليفييحدهاوأنه،وفلسطينفينييةعنففصلة

ساحلعن-انحيةهذهني-سور!ةتفصلالتىلبانجبال

البحر.

مناطقعدةمنصر!ةنتكون:ابخرا!ةأقاعا)2(

ومنالجبالمنسسلثم،صاحل!لشخمكون.نحتلفة

رمليةأوصخريةفاطقومن،بزراعاضاغنهةخصبةوديانا

صاتنحدمتكادوعرةمناطقأوصحراءعنعبارة،الشرقفي

الزراعة.

منمبلأربحصائةنحوالئرفيالمنو!البحرطحلوتجد

اممرمنوهو.جنوبامصرحمودحنىثهالأالاصكنلرونة

،الكب!ةالحلجانمنيخلوبكاد،اشقامةالعالمفيالواحل

عددش،صرريةنيعب!قعوكان.الجزربهتحفلا!

لمحصاورأس،(قديمالاودكيةااللادقبةثلالصغرةالموالط

ىص(أنطكيةيخاء)سولك!ةتكىلمو.(فديماأوغاريت)

عرضهيكنلمالذى،الاحلالهلوكان.للسفنمرصى

عكسعلى)سرريةتارغفيالأيةقلل،أميالبضمة!جاوز
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سورية

منعركضضرطصىيسفأك!(،لفينيقيةماكان

.والشجراتالحثائى!ضتغياالتيالرمليةالكبان

تبدأالجبالمنطسلة،الاحلالسهلهذاعلىوتطل

التصلحتىجنوباوتمتد،الحالفيأمانوسجبالمن

الىارقفاعهالهصلالتي)أمانوسوجبال.جنوباصيناءجبال

،طوروسجبالمنجنودفرعهي(قدم000.5نحر

فيالجبالهذهويقطع.الصغرىوأسياصركةبين!صل

الطرقبهوتمر،(العاصى)الأورنتنهركورالجنوفىطر!ا

دوجدالجبالهذهفوقالرئيىوالصر.وحلبأنطايهةإلى

00214ارتفاععلى،السورتالبوايات)أو،بيلان)في

جنوثطضامتدادهافيالجبالمنالللةهذهوتتمر.قدم

قدما،ره075نحوارتفاعهلعلغالذىعكاحبلإلىالماصى

باسماللاذيةجنوبفيوصسىلالاكيا،إلىويمد

دكلالذممطالكبرنهرالح!وبفييقطعهاالق+،الأنصارية+حبل

فهالجوبالىتمتدوالذى،ولبنانسرر!ةبينالحدودالآن

.لبنانجبالا

وابركوجد،الجبالمناللسلةهذهمنالئ!رقوالى

أرينيةمنيمتدالذى،العظبمالأخموداقدادهو،عميق

يالقربصريةفيو!دأ.الأحمروالبحرالعقبةخليجالىوللأ

طلةقاطحاالضبالىالعا!يخهربتجهحبث،أنطحيةعن

عر!فىالداخلىوالهل.المترصطالبحرفييصبالجبال

بينيطءالعاصىوادىدرتفعأنطاكهةومن.الحمعوبةوضديد

و!لغ،سوريةكاليفيالمرنفعةوالهضبةالنر!ةالجبالسلسلة

066.1حمصوعندفدما150.1نحوحماةعندالارنفاع

لن،ابتاعوادى"حمصبمدالوادىهذاويمى.تدما

عرضهويتراوح،الرقيةبنانوجبالالضييةلبنانجبال

ملا،75نحوطولهو!لغ،أصالوعرةأميالسنةببنما

ومراعه.بزراعلألهكىوهو

السرريةالهضبةمنترتفعالثرتيةلبنانجبالوسلملة

طولأتحادلهاوتكادلبنانجالصقابلفيوتسكل،حمصجنور

وادى،تمينالىو!سمهاالسلسلةهذهولق.وارتناعأ

وروتفع.دشقمنطقةوروىالذى(أيانةأو)،بردىنرا

جبلباصمويعرف-الثرقيةالسلةهذ.منالجنو!الجزء

أعلوهو،قدما232.9نحوالى-الثخجبلأوحرمون

صور!ة.فيتمة

انحدارأحرعونلجبلوالرقةالجنوبةالفوحوتنحدر

منبركافي!خاليومطحها،الثاسمةحورانهف!ةالىضدددأ

الركايةالحمموتغعلي.خصبةطفيةونرتجها،الأضبار
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سورية

عرضا.يلأوسينطولأيلاستينمساحتهاتبغفطقة

لإنتاجالأوصطالرقمناطقأجودمنحورانهضبةوتقبر

الفمع.

فيشلتجرىالرقيةلبنادجبالسلسلةمياهوتتجمع

بحدعلىدمقوتقع)الشرقيةالصحراءنحو(أبانة)بردى

!لغهضبةوعلى.(حرمونجبلمنالرقالىيلاثلاثين

نحرماحهاخصيبةبقحةتوجدقدم002.2نحورتفا!ا

الحضارىالمركز،دمقمدكةعياتقوم،مربحاميلأ051

فيفروعخمةالىبردىضروينفم.الصحراءفيالمنقدم

و!لغ)الصحراءفيزلكلعدلينابالئهيرةدثمقغوطة

بنانجبالصللةمنآخرنهركبع!.(ميلا45نحرطوله

مناالجنوبالىيجرىالذى(العوجة)فرفرنهرهرالرقية

ضرقيالم!تقعاتفي،يختفى،مهامسافةوعلى،دمثق

-أرامملكجيق.قائد-السريافينعمانوكان.المدنة

مل2انظر)موطنهرورياناللذكنابهرينبهذينفخورأ

الوركلةالصحراءتقعحررانهضبةمنالضرقوالى

مدينةالمنطقةهذ.فيوتفع.الاصعةالعربيةللصحراءاقدادأ

بعدعلى(المظيمالقوافلمركزالقديمةتدمروهي)،بالصرا"

حدينأأتيموقد.دمقمنالثرقيالشمالإليلأ135نحو

نهرمصبمنميلا25نحوبعدوعلىالفراتنرعل!

البحصرةولكن،صوريةفيالثحالهةالمناطقلرى،ابلخ

القديمة.كركميشمدينةأطلالشغطىالسدمنايكونة

ثاريم!ها:-لانيأ

العصورنيسوريةحكم:القديمةالعصورلي)1(-

،والحثيونوالميتافيوالهكسرسوالأمور!ونالكنمانيرنالأود

بدأتالتيالامبراطوريةعصرفيالمصريونخاصةوبصورة

تفاصيلكللردهناالمجاليتحولا.عرةالثاتبالأصرة

طدةالىالرجوعالرجا)،القديماياريخمنالحقبةهذه

.(،الكايةالمحارفهـدأئرةمنالثالثالمجلدفي،الخببن"

الأثريةا!رياتذلكعلىئدل؟ع!مةمدنيخهاقامتوقد

نرنحنىمنبالقرب(م.ق0012-0031)الالهفي

.ومارىوكركميشحدوفي،أنطاكيةشرقيالعاصى

:مونالأرا-(2)

بنسامنسلمنوهم)الأرايونكان:لاريميهم(1)

ات!ثرواالذ!البمومن(23و01:22تك-نوح

الىالسرر!ةالعربيةللصحراءالحماليةالأطرافمن

462

)ب

ريةسو

منالعياابطتةفيناشتروا،الحصيبالهلالناطق

تارغذلكعليدل؟الآباءعصرمنذالنهر!بينبلاد

دن،-نارام)احمهثخصونقوصق،ويحقوبامحق

تك)الهر!أراممركزوكان.حمه"!ول-3)!أ

:25:02،28تك)أرامفدانأو(01ة24

وربما.(المقدسالكتابفيالمذكورة)حارانهو(2

تجلوو!هاموريةهمالميالىزحفواقدالأراميونكان

عثرائافيالقرنفيوتعتالتيالأحداثولكن.ذلك.

فيللاستقرارلهاثيللافرصةلهمقدت،الميلادقبل

وضاعت،اضهارتتدالحثنقوةفكانت،الجطقة

كنولم،أجاغرلىفيالمصركةالامبراطور*

حكمتحتالقبائلمنمجموعةصوىالإصاثيليؤن

.القضاة

الي،صوربةفيالأراميةالممالكأفوىوكانت

أرام"هيالملادفبلعرالحادىالقرنفيظهرت

منالثمالالميكانتأنهاالآننعلمأ/التيصوبة

ولابد.حمصمنطقةفيكانتأنهاوالأرجح،دمشق

مملكة"منجزءأالوتتذلكنيكانتدمقأن

)تثوالحورتالمحكيينممالكأما،.صوبة

13(،و131:ا،هة12كد3:14،

فيكانتأضهافيفلب(هو11:3قض)وطرب

دمى.منالجوبالىايماردنضرقي

)صأللفىةظهرتعدمأ:ويل!انيداودعلاقاكهم

الممالكمععمونملكحانونتحالف،داودعهدفي

صم2)ومحكةوطوبورحربصوبةفيالأراية

القوةنمو-ولاشث-تخشىكانتالتي،(01:8

وخملنكرةهزيمةالأرامونداودهزموقد.الإصرائية

عكركةقحايةووضع،ودمشقصوثةشمحكلين

.(6-8:3،!او01:18صم2)دصثق

دثقمنالمالالىتتعايي)صوبةداودهزمولما

حماةفيالحثيينعلكتوعيأرسل،(القولصبق؟

بيادةمنهاعترافاداودالى-اينهيورامبيد-هدايا

خمحها.ايىالمناطقتلكعلىداود

أ!ه،داودعنورثهاالتىالمملكةصيمانوسعوقد

ثرفطذلكفيبماالفراتالىمصرمنالمنطقةكلوحكم

علأضانغوذهبطبل،(9:26أخ2)الأردن

الوسيطكونأنالجغرافيموقحهلهأتاحوقد.فينيغية

والممالكوفينقيةومصرالصببلادبينالتجارى



يةرسو

.الصغريوآصياصوريافيوالحئيةالأرامية

ضعوبكلتكنلم:انقامهابمدبالمملكةعهم)ء(

أورضليمفيالعظيمللملكمالمينأتباعاوصريةفلطين

إلىفاضطرعليهتمردتصوبةأنفواضح،(سليمان)

فطالمملكةبدأتوعندما.(8:3أخ2)اخضاصا

حركةرزونتزعم،لجمانحكمأواخرفيالانحلال

11:23)أملدشقعلواضولىعصيان

خصماكانتجديدةملكيةأمرةوأقام(24و

الولاياتكلبدأتصليصانبموتأنهويدو.لإصأئل

اضقلالها.)علانزلهالخاضعة

ابئبعدهحكم،سيمانعلىرزونتمردوبعد

.(15:18مل1)الأولبفددحمدهثمطبريمون

الممالكبينالعداءأساسوضعرزونأنوواضح

.(11:25مل1)البدايةنذوالمبرانونالورث

فرصها.نالا،القوةقتزايدتدسث!قمملكةأنومع

.ويهرذاإصائيلبينابزاعبقيامجاعما،الكبرى

بببضيقمأزقفينفسهيهوذاملكآصاوجدففدما

كيرةهدكةأرصل،لهوذا)سرائيلملكبصثاغزو

الملكفزحف،النجدةمنهطالباسوريةملكلبنهدد

.الضمالفيالمدنمنأعدوأخذإصرائيلعلىالورى

،(م.ق855حوالمط)أخآبحكمأواخروفي

يثأرأنوحاول.ا%مولكنهاصرائلعلىنجددزحف

هزيمةولقيأخرىمرةفزحفايالىالحامفيلنفه

اذلالفيهيستطبعموتففطأخآبوأصح،أضد

رأى)ذ،عنهيعفوأنفضلولكنه،الثصالمطفافسه

علىالأضورىالزحفلمراجهةالقوىكلتجنيديجبأنه

الأعداءزحفوهكذا.(2.مل1)الفريةالمناطق

ضلنأسرلملاقاةجنبالجنبا(وبنهددأخآب)الألداء

الأضوريونواتصر،حماةكالمط،كركر)فيالثالت

ذلكبعدلأنه،فاصلةتكنلمولبهها،المحركةتلكفي

نأالضرورىمنأنهضلمنأصوجدضواتبخص

حلفايهزمأنفاصتطاع،صريةعلىأخرىمرةفىحف

!)رهولنودمقملكنجهددبزعامةملكاعرأننىمن

سنهتين،بنحوذلكوبعد.(م.ق845)حماةملك

ملكيةأصةوأصالمرشواكتصبنجهددحز!ليلئتل

سورية.فيجديدة

ضلشأصراضطاع،اياليةالقليلةالنواتوخلال

أخرىماكلجدتولكن،مرتينحزاثيليهزمأن

)د

5(

سورية

سورية.علىالزحفعنفكفوا،الأيثوردنضنلت

)سرائيل،ملك!اهومنينتقمأنحزائلأرادوهنا

وجلعادالأردنضرقيفيلهما.كانكلعلىفاستول

أذلوهكذا(33و01:32مل2)وباشان

الملكومزمجنوبازحفذللثبمد.)ص)ئلحزاثيل

ولكن.(18و12:17مل2)جموذاملكجهوآش

حزائيلفمات،الأفولعلىأوثكقدصر!ةنجنمكان

لاالأشوررونوعاد،(م.ق008حوالممافي)

)صرائلملكيهرآشاضطاع؟،عوريةالىالزحف

صبقماويتحيد-حزائيلابن-الثاقنجهدديهزمأن

.(25و13:24مل2)6ن!لحزعل!اصتولىأن

الانتصارإصائيلعلكيهرآشابنالثاليبمام2وواصل

خاضتبنوحماةدشقصارتخى،صريةعل

.(41:28مل2)الوتتبعضلاصاثيل

)صانبلعنأخرىمرةاصتقلتدسئقأنوالأرجح

تولىئم.رصينملكهاعهدق،م.ق075حوالم!فى

744727-)الثالثفلاصتغلثأضورعرش

رصبنفدفع،مجدهالأشوري!يدأنوأراد(م.ق

وبيما.لهالجزية)سرأئيلملكوفحيمدمثقملك

الشالةالحدودعلىآخرينبأعداءالأضوريونانغل

اسرائيلملكوفقحأرامملكرصبنزحف،الفربية

فيإلحماالانضماملرفقهجهوذاملكآحازلتأدب

أورضليم،جيرضهماوحا!رت،أضورمعصراعهما

الحقبة،خيجعلىجابرعميونمخوجنوباوزحفوا

.(8-82:5أخ2)يهوذامنكبصةأعدادأوقلوا

تغلثالىلعئة)رطلإلىيهوذاملكآحازاليأسودفع

ثمةهديةإرسالمع،لأضوربخضرعهمحترفا،فلاسر

بهذهأشررعلكورحب.(8و16:7مل2)له

دمقحداثقودمريهوداأعداءعلىفنزل،الفرصة

مل)2.مق732فيممليههاعلىوقضىالتاء

16:.)9

الإمبراطوريةمنجزءأسوريةوظلت:الأجنةال!يادة(

612فيالبابليينيدعلىتحوطهايومالىالأثورية

الابليةالامبراطوريةمنجزءاصوريةفأصبحت،م.ق

953نيالفرسيدعلىصقوطهايومإلىالجديدة

الحامةالولابةعاصةدمضقأصبحتحيث.م.ق

القليلسوىنعلملاولكننا.الفارسيةالامبراطور!ةفي

والفارسية.الابليةالإمبراطوريتينأيامفيعها

اكبرالإسكندرزحفعندما:السلوتضامبراطورية(

معلحكصهصريةأخضع،الفارسيةالإمبراطوريةعلى
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ترسسيباسو

:ترسس!اسو

رضاءأحدوكان،،أبخلاص)معناهيونافياسم

كبعندماكورنثوس!وجود.أثناءدبؤلىالرسول

الكنهسة:تلكالىسلامهوأرسل،روميةفيالكيسةالىالرسالة

و!اسون،لوكيوساعنالرسرلويقول.(2ا:61رو)

أنهمبذلكنصدأنهوالأرجح،،أنسبالط)،وصوسيعا!لرس

نأأفاوالأرجح.(9:3روصةانظر)مئله%يهركانوا

.(،:02اع)،صلاترس"نغسههو،صساترس"

موسيم:

،الحاء"حرففي،سوجمحصر"الىالرجوعالرجاء

.،الكتابيةالمعارفداثرةهمناالثالثبالمجلد

سوط-سا!:

كانسواءغ!هأوجلدمن4!ربماهوالرط

توتيعأوايعذبفييشخدموكان.يكنلمأممضنورأ

سيوربهاتتصلخبيةيدمنعادةكثونوكان.الجلدعقوبة

أوالحيوروبهذهتملقوكانت،غرهأوجلدمنجالأو

ا*ما.أضدلتكونالحظاممنأورصاصمنظعاليور

سوط

وبين"بال!ىالفربابينبول!الرصرلفرقوقد

جلدةأربينقبلتمراتخمسالههودمن):فقال،الجلد

:11كو512بالحصىضربتمراتثلات.واحدةالا

.(25و24

الجر3لبمضالجلدعقوبةال!هودكةالر!ةقررتوقد

جلدةأريحينعنالجلد!زورألاعلى(3-25:1تث)

الأ!للأن،الثبأعينفيبالجلدع!المحكومتحقرلاحتى

مننعاأنهويلو.(26:3أم)،..للفرسالرط"أن

معحدث؟،جلدةوثلاثبنبتعئكفى؟ن،الحدتجاوز

آنفا.ذكر؟بولىالرصول

جسدهوبخيركبنيهعلىكلكعيالجلدعلبها!كوموكان

على!ربثم،ضجرةأوعمودالى!داهوتربطالآمامإل

.العارىظهره

كلاممن!دو!)صاليلليضائحةالجلد.عقوبةوكان

أؤدبكموأفا،بالحياطأدبكمأ!5:)سراثللزعماءرحبعام

اصتخلاممنوكذلك.(اافي12مل1)"يالعقاوب

مت)المحيةامامعفيللعقابوسيلةلهالمهوديةالسلطات

:5أع)الشهدريممنأو.(22:91أع،لأا:01

المتهمبنلتحذيبوسطةالجلدالروماناستخدموقد

تعرضأنبول!الرسولوكاد.منهمالاعترافاتلاضخلاص

د!على-الجلدمنأعفتهالرومانيةجنيتهولكن،لذلك

.(92-22:25أع)اذلالمنفيهيتا-الرومان

وهو،رحمةبلاجملدون،بالصلبعلمالمحكوموكان

وجلله،يسرعاأخذاذي!وعمعورطىمافعله

على":البرةبروحالربتالأنصبقوقد.(أ:91يو)

(912:3مز)،اتلامهمطولوا.الحراثحرثظهرى

جسمهصتالتىالجلداتأحدثهاايىالجراحالى)ضارةفي

وخدىللضاربينظهرىبذلت5:أ!ايقرل؟.الطامر

))كأ،والبصقالمارعنأضراوجهي.لنلأيفين

وفدائناخطالاناعنايكفكلبيلنيذلكوكل.(05:6

بط53:5،1)ش)6ضينا(بجلدته)بحبره)لأننا

2:24).

كانواالذين5وجد،الهيكلالىيسوعالربدخلوعندما

سوطافصنع،جلوساوالصيار!وحمامأوغحأبفزا!يعرن

.(1وه2:41يو)،الهيكلمنالجمعوطردحبالمن

سوطاممي:

علاللةرأسوهو،،جانبأقحرلجهوه"مناهعبر!هاصم

البيمنزربابلمعنسلهبمضرجع،صلهمانعبيدمن

.(7:7غ،2:55عزأالبايلى

في-زيخةكوحدةالصروفبمفاها-صاعةكلمةتردلا



ساعة

لتضيمنظاملديهميكنلم6ليل)صبنيلأن،أبدأالقديمالمهد

عدهمالمعروفةالارأقاموكانت.مظحةوحداتالىاليوم

:43تك)والظهر،(ه:انك)والماءالصباحهى

ثلاثةإلىاليل!حمرنكانوا؟.(55:17مز،16

*،(91ة2مرار)الهزعأول،اليلهزيع:هىأتسام

خر)الححوهزح،(7:91قض)الأو!والهزيع

14:24).

ضرفيإلاالقديمالمهدفي،الساعة"كلمةتذكرولا

وتعنى(ه:51،4:33،5و3:6دانيال)دانبال

.(5:5دايال)نترةتحنىقدكا،،فورأأوالحالفيا

قستالتيالشعوبأو،للمنكانراابابلينأنو!لو

ن)هرولوتيقولاذ،مت!اوكةقسماعثراثىالىالنهار

آحازمزولةأما.البابليينعنابظامهذاأخنرااليونانن

أنهافيفلاضك(38:7إش،02:11مل2)الثسية

البابليين.عنأخذت

الىالمىضروقمنالارصاعاتمجبرنالهودوكان

باختلافيحيفانوغروبهاالثصضروقكانولما،غروبها

لحانجامطابقةعندهمالاعاتاتجاريمكنفلا،الةأيام

لحسابالدتجقةالأجهزةعدهمنكنلمأنهوبحاصة،الآن

-،ساعتهم"فكانت،الآنمعناالحالهو!الوتمرور

الة.مناليرمموقعبحبوتقصرقطرك-رميةكوحدة

كلفة:بمعانالجديدالعهدفي،صاعة"كلمةوتستخدم

ت)تحديدبدونالزمنستصصةفترةعلللدلالة)1(

26:04).

الاعةفتذكر،اكبرزيخةبأقامبالارتاطا!خدعت)2(

مرتى)اباسةوالاعة،الادسةوالاعة،اناثة

التاصةالحالميمجانجاتقابلوالتي((33و15:25

الاعتانوكانت.ساءوالئاثة،والظهر،صباحأ

،2:51أع)الهيكلفيالصلاةصاعىوانصةالنالثة

الماحذبائحتقدمكانتو!ما(3:1،01:03

والرومانالبهودعندواللبلانهارأفساميبنرسم
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سائغة-نمسا

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.ءوالما

،انرمن12/1هىالزمنصنعددةخرةعلىللدلألة

مىانرصاعاتأنالجديدالمهدفيواحدةمرةفيذكر

أيضاهناكرلكن،(11:9يو)"صاعةعثمرةائاا

والاعة،(91:34أع)طعنينمدةإلىاضارات

:1ور)العاشرةوالاعة،(4:52يوأال!ابعة

والحادكةوالناصةوالسادصةانلةوالساعات،(93

.(11--02:3تأعرة

منحادث!اوقعاليالزنيةاللحظةعلىللدلالة

.(8:31،9:22،51:28ت)الأحدات

تأالتاريخفياللهلندخلالمحددالوقتعلىللدلالة

:13مرقى،05،25:13و44و24:136

ؤر،46،22:53و93و12:12لو،32

:15،18و7ة14،ءا:01،9و3:3

الربجاةفيمحينةلأحدافيالمحددالرقتعلىللدلالة

حددفدالآبأنمرارأالمسيحاكدفقد،الميح!وع

بخا!ة!وحناإنجيلفيذلكو!ظهر.حيلالهأحداثكل

:27،13:1،17و2:4،12:23ور)

ت)الأناجيلسالرفيأضاواضحةولكنها.(ا

وقد.(22:53لو،41:35مرتى،26:45

فلم،(7:03،8:02يو)ذلكتلاميذهأدرك

كان)نمافحلهماكلبل،عرضاحياتهفيأمرأىيحدث

أبيه.مئئةحبيفعله

الربقولفيكا،الزمنمنعددةغيرحقبةعلىللدلالة

أورشليمفيولاالجبلهذافيلاساعةتأقي:للامرية

حينالآنرهىساعةتأذ...للآبتسجدون

والحقأبالروحللآب!جدونالحقميونالاجدون

.(2:18ايوأيفاانظر،28و52:هير،-4223:ايو)

سائفة:-ساغ

وايح.جازأنهتني؟،وهنؤطابأياليءساغ

احمرتإذاالخمرإلىتنظرلا:الحكيبميقولالأولوبالممنى

:23أم)،مرقرقةوساكتالكأسفيجبابهائظهرحين

النثيد،عروستقول!.وجذابةطييةبدتأي،(31

عليهخرد،الخمركأجودحنكك5:حبيبهالها!رلعندما

الناءلمينأشفاهعلالسلالحةالمرقرقةالائغةلحيبىا:قائلة

.(7:9نثى)
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سوفرت

!الأنصوغ)!بطرسالرسوللمفول،الثا!وبالمع!نى

الهبول!لالرصبفول!.(2:92أع)"جهارألكم

يصوغولابهالايظقكلمات):الثالثةالماءفيحمع

.(12:4كو2)أبهايتكلمأنلإنسان(يخرزلاا

مكاناص!وهى،،الغابقمب"مفاهعبر-اصم

)سرائيلفيمر!كلمحيثالأردنشرقيفيكانأنهير-ت

قبالة،(موآبصهول)العربةفيالبر*ليالأردنعبرفي"

أحد،ذبوذىوحضروتولابانوتوللفارادبينسوف

برنغأقادشالىصكلجبلطر!قعلىحوريبمنيومماعثر

بحدعلى،صوفةخربةاأ!اوئظن.(2و1:اتث)

.بهذاالجزميمكنلاولكن،ميدبامنالجنربالىأيالأربحة

:21)الحددسفرفيالمذكورة،صفة"هىتكونوتد

مجراباعتبارهاوالفولجلألاالسبينيةترجمتماوقد،(14

،مجرصفاالىالرجوعالرجا-العقهخليجأي)،سوف

.("الكعابيةالمعارفدائرة"منالاقالمجلدمنموضعهفي

بلادفيمنطقةاسموهو،،عاصفةامفاهعبرى31

:21عد)أرنوننرمنبالقربكانتأنهاهـجحموآب

،سوفصو-أيضا-باتجارهاالفولجاتانرجمغاوفد.(41

أبالأربحةتبعدالتىاسوفةبفربةاصلةلهاأنالأرجحولكن

نرمنالثحالالىأيالخمةونحو،يديامنالجنوبالى

(1:ا)تث،سوف5نغهاهىتكونرقد.ارنون

يذلك.الجزميمكنلاولكن

:سوفبحر-سوف

مناثافيالمجلدفياالأحمرالبحر"مادةإلىالرجوعالرجا

.،الكابيةالمعارفدائرةا

:تسوفر

،سليمانعيدأحدوكان،،كابامحناهعبرىاصم

(7:57غ)البالجطالمجطمنزربابلمعأحفادهرجعوقد

(2:55عز)،هوفرت5عزراسفرفيو!سى

في،أل"ثل)التعريفأداةهىالعبريةفي،الهاءوه

.(الربية



اقسوأ-قمو

؟.قاأصعو-قسو

أورحبمكانأى،رحب"الحبريةفيالرقوتسى

،"الاجماعمكان5ومفاها،أجورا"الونانبوفي،مض

والثراءلبغيىمكانقدبمةمدنةكللكانفتد

ضؤونومد)رتللحواريخهالناسولاجتماجبل،فحب

عادةيخهتقامركانت،(22-27:14حز)المد!نة

عبريةكلمةإضعاءفيوردتوقد.والمعابدوامماثيلالأعمدة

"متجرة"ونربت،ضخراهىالوقعلللدلالةأخرى

.(23:3إكأ)

مدخلعدتعمكانفيتمقدعادةالوقوكانث

فيالأسواقتقامكافت!،الثرارعتتفرعومنها.المدت

كرأوسقوفةاعنتصواء،الشوارعجوانبعلىدحمين

سفوفة.

وقد.للحلاجطلباالمرضىيوضعكانالأسواقتلكوفي

كانكا،(6:56مرتى)منهمالكثكلفىيحوعالربضفى

وبنتظر(،7:32لر،11:16ت)الأولادفمايلعب

ت)مجتاجهامنعلىخدماتهملرضالعملمنالحاطلونفمها

فيالخياتكتادلونالناسوكان.(ه:17أع،02:3

...محبرن"والفريببنالكبهأنالربوذكر.الأصالى

:21مرتى،7و23:6ت)،الأسواق!ايجات

!وصونكانوالبهمو،(11:43،02:46لو،38

.(7:4مرض)الناموسحسبنجاسةكلتجنبعلى

البغأغراضعلىنفتصراليهوديةالأصاقكانتولما

ئجرىفكانت،الأكراضنحتلففيالأماستخدمها،والراء

عأ)فيبىفيوصيلابولىمعحدثكا،أحياناإلمحا؟تفيها

المجت!حيئليهودأثينافيبولىلالرصكرزوقد.(61:91

فاكوالرواقبنالأدقرريينالفلانحةمعتحاوركا،الوقفي

.(18و17:17أع)أبضا

:سيقان-ساق

.والقدمالركبةبينماهىالجوانأوالإنانمنالاق

فروعطصتثعبإلىاصلهاببنمارنحوهاالخرةعنوالاق

وتستحدم.،ضوق"هىالحبريةفيوالكلمة.وأغمانها

الآتية:المعاقفيالمقدساليهابفي،ساق)كلمة

،728:35ثللإنسانالفلىالأطرافعلللدلالة)1(

92:22خر)وللحيران(إغ..ا.:741مز

.(الح72000و

سوكوه-سوكو

2(

3(

4(

5(

ماتخصصكانتالتىبالأجزاءكتعلقفيماالذبائحفي

:7لا،92:22خر)،الرفحةطقا:للكهنة

.()!...6و32-34،8:5

،(147:01مز)الإفانضمفعلىللدلالةمجاز!ا

،متدلديانالأعرجساتا5:الجهالكلامنفعوعدم

وكضف،(26:7أم)"الجهالفمفيانوكذا

؟.(7:2،اش)والحزىافزيمةعنتحبروأالاق

طقيالنثيدعروسفتصف،والجمالالقرةعلىللدلألة

ة5نق)ارخامعحوداطقاه5:بالقولعريها

صاقا)الفلطبنببنضربإنهكونعنولمال.(15

.(15:8تع!أأعطيأضربأفخدعلى

دلدرلةعلىللدلالةيابلطكنبرخذنصرحلملينجر!اتخدم

الحظيماممثالفيالممثلةالأربعاللولمنوالأخكلةالرابعة

:2دا!ال)،حديدمنصاقاه5:تول)ذ،رآهالذى

إلى)ثارةذلكفيأنالمفركأأغلبى2و.(33

وعاصحتهالفرلى:قصمينإلىالرومايةالإمبراطوريةانقام

يتئل!)القطنطينية(،بيزنطةوعاصستهوالضرقي،روما

بحضهماكاناللتينبالقدمينالرومايةالامبراطوريةانحلال

.خزفمنوالبمضحديدمن

المصلربينجقانبكسرواأنالرومانعادةمنكان

!)كرعالىالحسكرجاءلماولكن،بموتهمتمجيلا

(91:31ور)،ماتقدرأوهلأنهمساقبهكسروا

منهاواحد.عظامهبغيحفظ5:لببرة)تمامأوذلك

.(91:36يو،24:02مز)،ينكسرلا

:.سويق

نأبعبارةوالمراد:والشعرالحنطةمدقوقهوالويق

دفامدفوقةنكونأنهوأصويقاجرنا"التقدمةتكون

.(43-ة،مل2:14،2لاانظر)ناعما

موكاتيم:

بخيبينئذكرون،جيمعانالكبةعشاثرمنعثرة

ركابننأوقينيينكانواولملهم.6لهأفربكرحورابنكالب

.(2:55خ11

:سوكوه-سوكو

نأالبعضوظن،،أشراك"معناهأن!رجحعبر!اسم

اصم:وهو،،أضواقامعناه

ث!)وعزتةعدلاممنبالتربجهرذاصهلفيعدينة)1(

للحربجيوشهمالفلطييونجمعو!ا.(15:35
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ضمرسؤاله

وقد.(ا:17صم1)جلياتمعداودمعركةتجا،

خأ2)المدنمنغرهامعتحصينابإعادةرحبعامقام

أيامفيعلهااستولواالفلطيينولكن.(11:7

الآنهىأنهاويرجح.(28:18اخ2)آحاز

الىيلاعرأربحةنحوبحدعلىتقعالى"عادتحربةا

لحم.بيتمنالضدالجنوب

ضاصرمنبالقربالجبلفييهوذاعرتفحاتفيمد!نة21(

على،الشويكةخربة)الآنهىأنهاوالأرجح،وتير

يش)حبرونمنالنر!الجوبالىأميالعشرةمخوبعد

15:48).

الفر!طالمالالىأيالعرةبحدعلىيفعمكاناصم)3(

ابن")دارةتحتكانشارونسهلفيالامرةمن

وقد.(ا.:4مل1)لجمانالملكأيامفي"حد

اشولىالتيالبلادأحماءفي67رقمتحتذكرهاورد

التىالبلادأحماءلي38رتموتحت،اثاكتحتسىعيا

علىمسجلهو؟،مصرفرعونضقعل!ااسنولى

الآنهىأنهاوالأرجح.الثهرالكرنكمحبدحوائط

.طولكرممنالضماليالى،الويكةخربة)

حابر"اسم(4:18)الأولالأيامأخبارصفرفيجاء)4(

صكو،"بأنالجزمال!هلمنوليى.أصوكوألى

أصداءبينيردفالاسم،مكانادمأوضخصاسمنا

أحماءهىهناالمذكورةالأحماءشكثرأولكن،جهوذابنى

.(58-15:48يقانملىأيهوذابخو!فيبلاد

نأأو"صوكوااعهلثخصأباكان،حابر"أنفإما

على(15:35ئى1،سوكوهابمدينةارتبطاحمه

.المدتهذهمؤسسهوأنهأساس

ضميرسؤال

وسخازالةيست"المعصوديةإنبطرسلالرصتول

المسيح،بوعيبامةاللهعنصاعضصرسؤالبل،الجد

الى،صاعضبر"سزالوي!.(3:21بط1)

تقدمهعندحد!ثاالمتجددللصؤمنئقدمالذىالسؤال

الضميراختبارهوأو،(8:37أعمالانظر)للمحمودية

.(12و3:02رو1انظر)الممموديةقبلاللهأمامإلصاع

المرادالمعمودية5:الكاثويكيةالتربةفيالعبارةجاءتوقد

لدىالصا!الضمكلاخنباربلالجسدعنالقذر)زالةلابها

للكتابالتفسيريةالنرجمة)الحياةمحابفيوجاءت.االله

يامةبفضلاللهأمامصالحضيمتعهدهىبل:(المتدس

.،المسيحيوع

بونمرلسوا-مرسو

:نيومرلسوا-سومر

لينبلادفيصكنتممروفةأمةأتدمهمالسرمر!رن

بابل،بلادمنالجنو!الجزءتثغلسومروكانت.انهرين

التى،اكد"مملكةأما.الحاليةالراقمنالجنولىالجزءأى

اصميذكرولا.الغر!الئالالىتقعفكانت،أعقتها

تك)،ضمار5ئذكرولكن،المقدسالكتابفي،سومر"

..11:11)كأ،9وا:2،14ة01:01،11

ذلكومع.واكدصصنطقتيت!ثملضنعاروكانت.(إ!

القديمة.العظمىالحضارات)حدىالبلادتلكفيقاتففد

لغوياأوعرياالسومر!ونكانمنتحديدسنلصيرومازال

ولكننا،(عديدةلغاتعناصرمن!كونةالرمريةفاللنة)

جاتهم.وأطليبوديانهمتاربخهمعنالكثررنمرف

ثارث!همةملخص-(أولا)

جاعواأنهممجتملولكن،السومريونجاءأفيمننحلملا

رأسالىوصلراأنهمويدو.اروانوراءفبماالجبليةالماطقمن

فيالقدماءالكانعلىشلطونوابتدأوا،الفارسىالحيج

.الميلادتجلالرابعةالألفمم!ف

.(م.ق0028-0033ماببن)اثارعلجرحقه)1(

تقدماالحقبةهذهوعاصرت،تقرعيةهناايوارغوجميع

بلادلحضارةالمميزةالفاصركلظهرتففعها،عظيما

حوالي)الكتابةظهورهوانجازأروعوكان.انهرفىبين

الأضكالوهى،رمزيةصورضكلعلى(م.ق0033

اكح!دورنإلاأضافوقد،الرعريةللكتابةالأولى

.الكلماتمنالكثيرالايون

:(م.ق0236-0285)الأولىالأسراتضة)2(

هذهوتقم،الكلاصيكى.السرمركيالعصروتمى

والأخامالمبافيشرىبحبلآثارهابالنبةالحقبة

الأصة)والثاثةواثنيةالأولىالأسراتالى،الأ!وانية

هدهعنالمراجعوتثمل.(الأولىأورأصة-الثالثة

حدالىتثابهوهى،الومريننبالملوك3قو،الحقبة

الكتابفيجاءما-ملوكهاأعمارطولفى-بعيد

عنفيسجل،الطوفانقبلالأجالأعمارعنالمقدس

الين.منآلافعدةحكمأنهملككل

الألواحمنكبرعدد،م6591فيامحعححفوقد

كراثنيمخوبحدعلى،سلابخأبوتل)فيالومرية

ومن.م.ق0026فيالمطترجعأنثورامنيلا

الآدابعصريبقبحضهاولكن،قراءتهاالصعب

نأثبتوقد.عام008بخحوالكلاسيكيةالسومر!ة

هى،كيقمحبدترانيمو)،،ضوروثاكهـوصايا
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يونمرلسوا-مرسو

)3(

)4(

.اجاالعهدقديمةنصوص

لاجاش،منأورفانقا!بةهذهملوكومن

اغتصبوأخكلأ.انفيو)ناترم،و!فتصنا،و)ئاتوم

،جيزىلوجالزا"منهاعتصبهثم،جناأوروكاأالعرش

تأسب!فينجحوقد.()4*وللا،أثه)آحا

ومائرلاجاكأكزا)ذ،الأولالصوبريةالإمبراطررية

ولكن.لهعاصمة،أرك"منوجحلالرمريةالمدن

،،اكد"علك5البهرصجوناهزمهماسرعان

حقهبدأبل،فحبجدبدةأصةيؤصلموالذى

الاميين.حكممنجديدة

:(.مقي0182-0236):الأولىاثلأديةالأمرة

وكان.الأولصرجونأوالكبيرسرجونأصهاوقد

وتد.،ضرعىالملك"أي،ضاروكين"اكيدىاحمه

مغتصبلضرعيايكنلملأنه3الاهذانفهعلأطلق

التاريخفي،الذهبيالعصراحكمهمدةوتحتبر!للرش

الكثرةالنقوشمىالأسرةهذهتاريخوصصادر.البابل

صرجونسجلهاايي،القديمةبايخ!ديةالمكتوبة

الرتجا)الأساطرمنالعديدحولهوندور.وخلفاؤه

المجلدهذامنموضحهافي،صجون"مادةإلىالرجوع

،ريموش"ابنهوخلفه.(،الكتايةالمحارفداثرة"من

مايثوسو،)احمهلرجونآخرابنبلررهخلفهالذى

.لرجونحفيدأكانأنهوررجح،،ين-نار)ماثم

الذىالنصرعحودعلى)بطلا-كجده-ويصررونه

علىخلفهثم.(المتأخرةالكتاباتفيوكذلك،أقامه

ملوكأربعةخلفهالذى،،لارىشاركا5الصكأ

قوى،الأصرةهذهأزاحتوأخكلأ.تصرة!دذاحكموا

جبالمنجاعواالذين،الجويون5بينهامنكانخارجية

الأضرينالأربمةالملوكحكم،الواقعوفي.زاجروس

الجوتيين.جانبإلى

كان:(م.ق0602-5812)الجويينعصر

يقبرالحكمعلىالجوتي!واتجلاءا!اديةالأسرةسترط

،المخضرةغرالبربريةالجحافلحلتإذ،عظمىكارثة

والنفوش.المريفةالحضاوةصاحبةانحلأدبةالأصةمحل

ينهاالربطالصعبومن،قليلةالحقبةهذهإلىترجعالي

كانأنهالواضحمنوكدو.الملوكأحماء3قواوبين

لهمتستتبلمالجوتيينأنأى،حكامهماوأركللاجاش

أوتواوطردممهزمهموأخبرأ.اللادكلعلىال!يطرة

حامهناككانحكمه6شاءوفي.أركملك!هيحال

بلطةالبدايةفييغرفكانالذياأورلاموااحمهلأور

،أور"منوجحل،هزمهأخرأولكنه،أوتويجال

انثة.أورأسرةوأص،لهعاصة
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يونلسومرا-مرلعو

وكان:(م.ق0591-0602)الاثةأورأمرة

ين،-أمار،ضولحي،أورنامو؟ملوكحمةنها

فتصففيأنهوواضح.جمن-و!ر،صين-ضو

لأن،أبنائهمعلىاعدبةأحماء)طلاقليبدأواعهدهم

الآنوكهر.اص!دبةأسداءالأضرةالثلالةالأحماء

محاصرأكانولحله،ينااليبالقوانينأنامو-أورا

علىاستولىالذى،نامو-أور"منوبداية.لإبراهيم

ملكاأنفهمعليطلقونأورملركبدأ،البلادمحظم

الؤونتركزتالعهدذلكوفي.،واكدصمرأرض

ذلكإتجازاتأعظمشوكان.الملككدفيالاقصادية

مثلتائمابعضهامازالالتيالعظيصةالمبافيالعهد

فوقمحبديعلوه،مدرجبرجوهر)،الزاجورات"

اكضفوقد.،ناص-أور)بناءهبدأالذى(القحة

ذلكالىترجعالتيالاخماديةالنصوصمنالكثص

العهد.

حاآ"جوداا،السومريينالحكامأعظموس

كان(؟للسلكنائبا)حكمهأنكلكنالذى،لاحاش

كبرأعددأتركوفد،افالثةأورأسرةحكملدايةفي

الديوريتحجرمنوحمط،واممائلالنقرشمن

الصلد.الأسود

-!"حكممنالأضرةالقبلةالسنواتضهدتوقد

؟؟ا!3مبنب+،تول!!لأ!!كل!!*غ!!!!غ؟!سيط!حهإجم!ح3!

جوداتمثال



بونمرلسوا-مرسولسومريونا-سومر

الومريةباللفةألواحأربعة
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لسومركونا-مرمو

علىقا!رأحكصهأصبححتى،جدكدعصربزوغ،جن

في،صو!االأيرأواخذ،عرثهضدوأضرا،أور

و!مو)تامأتد!رأ،أور"الحيلامعوندمروقد،علام

الأسرةعلىقضتالنىالأجنبيةالفرىكانواالحلامنأن

انضموقد.(الحكمعلالجويينابخلاءقبلاك!دت

غكلضعي،"أورعلالقضاءليالعلاميينالى

.،سواااسمعلبه!طلق،محروف

وكانغر!ةطيةاولءالحصرذلكفيونظهر

حضقهم-نيالأحماء-هذهبحملونالذلىالناس

!و،مارتواالسومريةقعمويطلق)/أصرون

اللناتإحدىيتكلمونوكانوا(،أمررو"ايك!د!ة

والعبر!ة.والأوكارفيةاليبتةمنالقر!ةالكنحامة

في:(آ.ق0017-0591)لارسا-)سنعصر)6(

حاآ،)ثوراهظهر،آنفااكأكورالصراعناية

فيسكرةكانتالتىالعلايةالحإحمةفطر!،،)صه

ملكخامىأصدروتد.")سنهأسرةوأص!اور"

مجموعة،اثتار-ليبيتاؤهو،الأصرةهذهعلوكمن

أخرىأصة،ءالأصةهذهيعاسر،كانولكن.قوانين

آخرهزموأخصأ،،لارسااأصةهى،الجنوبفي

أصرةملوكآخر،،سين-اريملارصاملوك

تدملمالوحدةهذهولكن،البلادووخد،،)صنا

بابل-مدتملك-الأمورىحمورا!هزماذ،طريلا

وكانت.لارساأسةملوكآخر،،سبن-ريم)

كنحوحمورارقبلظهرتقديابلفيالحاكمةالأصرة

كلتوجدفينجحالذىهوحمررادولكن،ضةمالة

بابل.يلاد

،الميلادقبلعراياصالقرنبداكةفيفإنهوبالإجماز

ولارسا،،)سن)الثلاثالمفمةالأسراتهذهكانت

لأثوركانحيث)القديمالبايلىللغضرتنتمى(وبال

ولكن.(ستقلونحكام،النرلىالش!الفيوماري

-1728او0175-2917)حموراربفتوحات

التي)الأولابابلةلاصرةأصبح،(م.ق1686

،بحموراروأ.الكاملةالشادة(م.ق0851فيبدأت

التيالسايةالدولة،بابلتارغويدأصمرتارغكتى

.(كرامرتول!)صومرةأصعلتات

الومرلأ:الدلانة-لانها

كبروكان،،الكبارالآقى"منجماعةللومريينكان

ا!درونودعاه)الجراله،آناهمثلالةالذكورالآلهة
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مريونلسوا-سومر

انلل،او،هأرك"فيعادتهمنروكان(6آنواأخ!أ

اله،)فكيوا،،نيبور5دعبادتهمقروكان،الهواءاله

متروكان(ا!خمدكةفي،)كاهو!سمى)والحك!ةالجحيم

لمجمعرئعسا،آناويظهر.،)رطو"فيالرشيعادته

كبكلهو،)نليل"أ!بحذلكوبعد.المبكرةالحصورليالآلهة

أبح-القديمةالبابليةالدولةفي-حمورافىعصروفي.الآلهة

الآلهة.كبصهو،مرثوخا

،!دةبمحنى،نن15،لوداالإلاهاتكبارومن

(،الأمالإلاهة5أوالرلادةصدةأى،ولادةجمفى!،تردوه

)نهاالبعضوقول)،دلمون"فيالرثييعبادتهامقروكان

معابدلهاكانولكن،(الفارصيالحالجل،البحركأامى

الجوسيدةأو1،)نائااكانت!.وكيشلاجاكأفيأخرى

الالاهاتكبارمن،والحربالحبإلاهة(!لصاءملكةأو

،،أركاأي،آنافيالرئييعبادضهاعقروكان،أ!ا

(،الصاءيست"أى،!ائا"كمى)مبدلهااكفوقد

التاريخ.فجرعصرإلىورجع،ارك"في

اله:،أوتو1)1(:همآخرونآلهةثلالةهناكوكان

عبادتهمقروكان،(،صاس"الاميالإلهوهو)الثص

في،ين5وهو)القمراله،نائا5)2(.ولارداميارفي

عبادتمقروكان(أوروحارانفيئثدوكان-افح!دكة

وهر)الضىاله،اشكر).)3(0،أور"فيالرثشي

عند،ول"نفسهوهو،بافح!دية،هدد5أو،حدد"

.(الكنعاننن

سورةزئصزر،العظامالآلهةأولثكمنواحدكلوكان

الحالكان؟)حيوانيةصورةفينهاأحدئصؤرفلم،بشر!ة

.(طائرأوحيوانبرأسالإلهئصزركانحبث،مصرفي

عددشفاككان،الكبارالآلهةهؤلأءالوبالإضافة

،تموز5وهر)،ديمررىاالزرعالهمثل،الآلهة!فار

عند،أدونبساويقابل،8:14حزيخالنبوةفيالمذكور

كلللحياةيعودثميموت،د!وزى"وكان،(اليونانيير

الصغارالآلهةمنوكان.الفصولالىكلمزفكان،ضة

والجن.الثاطين

صومر:لطالحاة:لالثأ

الومرية،"اللغةني!سمىكان:ألفابه1():الملك(1)

ىأ،لوجالايسمىكانكا.،الد"أىانسي

كانت،)نى"كلمةأروعلو.،المظيمالرجلا

أما،واحدة!نةمندولةيحكمملكعلىتطلق



يونلسومرا-سومر

إب

اكرمندولةيحكمملكعلىتطلقفكاتالوجالا

مدكة.س

يؤله!"الفرعونيةمصرفياسىكان:لا!ل!ه)2(

الأصاتعهودفيلذلكأثرلاولكن،،إلها5يحتبرأى

العصورريظهرولكط،الننرينبيربلادفيالأول

وأور،الأولىاك!ديةالأصةعصرعثل)المتأخرة

عصرمنذتمامأالظاهرةهذهتخفيولك!.(الثالثة

.حموراد

لإلهالكاصبواجباتيقومالمفككان:واجبثه)3(

علىوثرف،الإله3باالمدينةضؤونويد-س،المدينة

وحفر،والمحابدالماقإقامةوعل،الصرلةثؤونكل

أنهكا،المسلحةالغواتوقيادة،الجسوروبناءالقنوات

العدالة.تنميذعنومئرلأ،القضاةكبركان

!إيجالأقصرهأوالملكمقريسىكان:قعر،)4(

ىأ،يكل"كلمةاشتتومنها،المظيماليتأى)

-ابكرةالحصورفي-بتيمكانالملكولعل.(مبد

المبد.فى

فييوجدكان،أورفيالثاكالحصرقبل:المبد

،واحدةمدينةمنالمكونةالدولمنكبيرعددصمر

والاقتصادىالروحىالمركزهوالمحبدكانحبث

ماحاتالمعبديمتلكأنذلكمفىوكان.والياسى

عددبخدتهايقومأنت!تزمكانت،الأرضمنكبرة

المعبد.علىممشتمفييقدون،الاسمنبهر

وماثيوألصألفبيربنرواحالاسأولنكعددوكار

لاجامقصكانكلأنول!دو.(عاثلاتهمماعدا)عامل

ذلكوكان.المحبدعلىمعيئتهمفييحتمدونكانواتقر!ا

والشالين،،والرعاة،6لبنوالحر،الفلاحينبثكل

من،الوظائففيدرجاتخاككائت!.والصيادممن

والصناع،الجحةوصناع،وطباخينخبازكأ،

والذين،الأحجاريقطعرنوالذين،والصياغ،الماهر!ن

الطحننيتعملنالن!اءكانت!.الاحتاملصنعون

)يركبونساةهناككان؟.والجوالغزل

مفشونأولئككلعلوكان.للسفنونوية(عربات

.وحرفرن

هذهيتولىوكان.الرتبهذهكلفوقالكاهنكان

الآلهةكهنةكبرهواسثفكان.والملكةاسصالوظيفة

الآلهة.من.الإناثكاهناتكبيرةوالملكة،الذكور

بأعمالهللقيامآخريفؤضالملككانماكثرأولكن

لسرمريونا-مرسو

أنهمعلىالمحبدخدامالىننظرألاو!ب.الكهنوية

العيدأما،أحرارأيعتبرونكايوالأ!م،عببدأكالوا

أممرتلمنسومرىتمثال
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سيئون

قيلا!عددهموكان،الحارجمنئترردونفكانوا

.الومريالمجتمع

ليى،الأرضهوللدخلالأطسىالمصدروكان

كانتالتيالايجاراتمنأيضابل،المحاصيلمنفقط

المصادرأحدالصيدكان؟.بالففةأجاناتدفع

ماثةيشخدملاجاشمحبد)كانللدخلالأخرى

الحارجةايجارةعلالمكوسهناككانت؟.(فيد

يرجديكنلماييوالمعادنوالأخابالأحجارمن

وكانت.النهر-شبلادمنالجنودالجزءفيمنهاضيء

بالحليجالمحيطةوالمناطقعلاممعواسةايجارة

الهركأبينبلادمنالثمايةوالمناطقوسورية،الفارصي

ابد.بلادوحتى

منمتكامتينغ!مجموعتاناليناوصلت:ا!طنون)-

ناثو،-أورو"قرانينمجموعة:السومريةالقوانين

فصالىترجعأنهاأي،،أوراليالثالثةالأ!رةمؤص

الملكأإضتار-بت"جمموعةثم.م.ق0502

.م.ق0185الىترجعوالتى،إسن"فيالخاص

،والطلاقالجشةوالخطا!ابالزواجالقوانينهذهوكحلق

،الضراثدفعواعال،والعبد،والاعتداءوالقذف

القوالينهذهوكانت.)غ...الث!انوتأج!،والم!اث

احمورالط،قوانينامثلوالأضهرالأئهلللقوانينطبقة

مناثافيالجزءفيأبابل"مادةالىالرجوعالرجا)

في،حمورادامادةوإلى،هالكتايةالمعارفدائرة"

.(،الكتاييةالمحارف6لرةدمنالثاكالجزء

)سى!

سهئون:

حرمونجلأأعاأحدوهر.،قمة)محناهاعبريةكلمة

حرمرنيدعونالصدوفيرن"وكان.(48:،ث1

وربما.(3:9تث)،سنويدعونهوالأمرريون،-!ون

جبل)حرصنقمم)حدىعلطلق،جثون"اسمكان

.الثلرجنغياابيالحاية(الآنالعخ

:تجاصيا-ساج

وأالطينأوالحجارةمن!سنعالذىالورهرابج

كالأسلاكغصهاأواللالكةالأضجارأكصانأوالضرك
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سيحون

لجعالغضاءالأرضأوالحديقةأوبالحقلللاحاطةالا!لكة

،ه:5اثى)بهاوالمبثإلهاالدخولمنوالجواناتالاس

طريق5:الحكيمويقول.(ا:12مر،21:33ت

مأ)،منهجالمستقيمينوطريق،ئوكمنكسياجالكلان

.وأثراكعقباتكلهالكلانطر!قأنأى،(15:91

الحوبم،مثلأحنهما:الأضرارعنانىيخاويقول

استقاعةلاأى،(7:4يخا)،الشركسياجمنوأعدلهم

.الثوكثليجرحبلفيه

:اأى)لحمايتهبسورأحاطهأىأحولهاللهسج)و

مرالق،3:23أىأالحركةعنومنعهلحصرهأو،(01

.(2:6هو،9و3:7

بامجتمىوكان،ياجبهايحيطالتيالأمكنةوالياجات

:14لواالآمطارأوالئسىحرارةعنالبيلعابرو

:الساجحالط-سياج

منالاكالمجلدفياحائط"مادةالالرجوعالرجا

.،الكتابيةالمعارفدائرةا

سيحون:

فيجاءمماونمرف.خبونعاصمتهكانتأمررىملك

نأ(48:54)وإريا،(03--12:26)العددسفر

حتىأرضهمعلىواضرلىالموآبييرحاربقدكانصجون

مد!ايونأعراءخمةأتباعهمنوكان.الجنربفيأرنوننهر

الىجنوباأرنونمنيمتدحكمهوكان.(13:12يق)

عد)ضرقاالصحراءالىغرباالأردنضومن،ثهالأاليبوق

علىاسنرلأنهأضاويلر.(11:22نض،21:24

:12:3،13ي)كنروتبكرإلىالببوقضهروراءما

27):

أرضهفيإصرائلبنيعررفي!شأذنهإيىمر-ىوأر!

ولكز.(28-2:26تث،22و21:21أعد

جيوضهجمعبل،بالحبور)سرائيلبني!حأنأ!صيحون

وتلو؟)سرائيلبنوفهزمه،البريةفيإصأهليلنجيللقاءوخرج

.(32-21:21عد)أرضهعلىواعترلوا،ياهصفي

منىمبطونصفوجادرأوبيرلسبطىأرضهأعطيتوقد

جابركان؟.(ا.:13ثى،38-32:33عد)

مل1)صيحرنأرضعلىميمانللملكوكيلاأورىلن

4:91).

،صعحونعلإصأثيلبنيانتصارذكرتكررماوكثرأ



وذصت،(31:4تث)مو!فذكره.تاريخهممدىعلى

:9يق)الجبعونيونوذكره،(2:01ثمى)راحاب

اللاو!ونوذكره.(2ا-11:91ضى)ويقاخ،(01

المرنمذكره!.(9:22غ)نحصياأيامفياعترافاتهمفي

جبلاومازال.(11،136:91:ء13)المزاموفي

(المقدسالكابفيدسون)!انمنالجنوبالى،صحان

نيوجاء.يحك!هاكانالتىالمنطقةنيالملكذلكاسميحي

لعرجأخاكانسيحونيأنقديمتقليدالأثربةالجلاتبحفى

.(أصاأمورىوهر)ياشانملك

سيخو:

مكان)عن،تطلعأوأضرف5محنا.عبرىاسم

ضاول)يهجاء،وجبمةالرامةبينمكان31وهو.(مرتفع

ويحتمل.(91:22صم1)داودوراء!عىوهوالملك

الئمالالىأميالثلالةيعدعلىالواضة،الوكةخربة5أكا

جيدأصروفتلاسم،صيخوايكونوقد.الرامةمن

،الناسعندهجممعماءحوضكلجدكانحبثالراصةخارج

يركد.عمانمي!نحلمأنل!نانوككن

سملىن:

الرومانوناوزكلكوليوسال!اأرسلبمف!ية!مدينة

وأن.م.ق913ليوذلكظالمقيمينيالهردووصي

مك1)الكفةرثىحممانالىهاربصهودىص!لصوا

!صبمنبالفربتقعصيدنمدكةوكانت.(15:23

قدوكان،الحاية،أدالياإصكي"موضعفي!سمحوننهر

سمدنموقع

بينجمثرتمعركةأعامهاحدثت؟.اكبرالإصكندراحتلها

فمهاوافهزم،الكبصأنطبوكىوأسطولالبحركةرودسقوات

قاعدةكانتالميلادىالأولالقرنبكوروفي.أنطوص

كيلبكية.لقراصنة

أطلالهمازالتالذيالبهصبمناءلهاتشتهرصيدنوكانت

الكبرالرومافيوالمسرح،ونحصينلألهضخامتهعلىئاهدة

عدديبههاكانأنهعلىدلائلهناكأن؟.بكانالذى

البيزنطة.الحهودفيالهودشكبر

:اءاطلىسيور-شر

وجمحه،متطلانهئاماهرومخوهالجلدمنالو

:5)ش)بسهررالقدمإلىتربطتديماابعالوكانت.ص!ور

ورحناوقال.(41:23تك)،النعلضراك"هى،(27

حذاءسيررويحلفحنيأنأهلاليىانهنفسهعنالمحمدان

:ارو،3:16لو،7:امر)المسيحيسرعالرب

.الخدمبهيفرمحفكلأعملأالحكلهذاوكان.(27

:سيرة

مزانظر)،أيصرفرالسلوكالجاةطرتةهىالرة

،يرليكاوهىمناالعبريةفالكلمة-37:41،05:23

الجديدالحهدفيالمترببماالبرنامةبالكلمةالسبحييةفيترجت

هىبسرةالمتربةاليونانيةالكلطتوامحر.(،صرة"

المعنىبهذااستخدتضد،)نط،هكأكهمه("أناضروفي"

4:22أف،13:اغل)انظرمرةعرةثلاث

،13:7عب،(تصرف)4:12قي1،(تصرف)

2او:،18،2:123و5:ابط3:13،1يع

مناالفعلورد!.(2:7،3:11:بط16،2و

:3قى12،1ةاكو2:3،2أف)،!صرف)

بها،ذعياايىللدعوةيحق!بالتشيقنلكأنفيجب

(15و8و4:1،5:2أف)نور،-كأولادالمحبةفي

س!تنااتكونوأن،(27:افي)المشحلانجيلجمكقو؟

قديسيننكونوأن،(ه:13عب)،المالمحةمنخالية

وأن،(2:3قيانظر،15:ابط1)صةكلد

نكونوأن(2:12يط1)حسنةالأدمبينصرتناتكون

.(3:11ئط2)وتقوىمقدسةصيرةؤ

حتىألرجالهنيخضنأناباءبطرسالرسرليو!ى؟

ابساءبسكلةفىبكون،الكلمةطيمونلاالبعضكانو)ن

بط1)،بخوفالطاهرةص!تكنملاحظن،كلمةبدون

.(2و3:1
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يومسيرة

نأمن(3:02)فيبيإلىالرسالةفيجاءماأما

الم!تخدمةايونانيةفالكلمة،،المواتفيهىنحنصرتنا)

يأ،رعويةاوتعنيولولح،نا!أ)4،بويتيوما"هى،هنا

الله()أقا!نا)ذحماوىضبفنحن،إيهننتميالذىالوطن

:2أف)،!وعالمسيح!السماوياتفيمعهوأجلسنا

:يوممسيرة

الهارفى،قدبعلىصكلأالانسانيقطعهاالتىالمافةس

ينمااوكانت.(ساعاتبمافيعادة!درالذي)الواحد

سأطعلمقدرة(يوسهفوسيذكر؟)كيلوقرا32-04

كانتولكنها،الاعةليكيلومنراتأربحةصعةمنر!

المسافر.وقدرةالطريقحمرلةعلىعمياتتوقف

:3وونان،3ة11عد)يومسيرةالقديمالعهدويذكر

أيامسبعةومسوة،(03:36تك)أيامثلالةومسرة(4

!وماع!ثرأحدومسرة،(3:9مل31:23،2تك)

.(2:اتت)

أبحادتحددلا،المدينةفيأ!امثلاتةالنبىيونانومسكلة

مهلعلىيسصإنانكعتنرتالذىالزمنعلىتدل)نما،المدينة

.(3:3يونان)مص!منالمدينةيتظربماللناسيادى

ليجداورجحاأنقبل!!ومميمة!ومريميوسفذبوقد

أصاانظر-(2:44لواالهيكلفيالمعلمينبينيسوع

المجلدهذامنموضعهانيأسبت9مادةفي،سيتهـسفر

.،الكتابيةالمعارفدائرة)من

:السرةبئو-السيرة

السرةوئر،االثوكشجيرة)محناهاعبر!ةكلمةالصة

وذهبوا،(أبنر"!وآبر!عندهمنأخذالذىالمكانهر

بطنهفيهناكوضربهصراليكلمه"لهمالالذىيوآبالىبه

)نه!وصيفوسو!ول.(27و3:62!م2)،فمات

منالثصالالىيهلوتراتأربحةنحوبعدعلتعكان

ميلنحوبحدعل،سارةعيناأنهاالبعضى2و.حبرون

أنهآخرونويظن.حبرونمنالغررالشمالالىونصف

.حبرونمنالشمالالى،صارةحمام)

:خسرا

في،صاخبنيئرعحكمةامادةالىالرجوعالرجا

.أالكعايةالمعارفدائرة)منالثاكالمجلد
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سئارة:

وقول.القافلةهىأنهاأى،محأترالجماعةهيالسئارة

:6أكللي)"رجوهاصباشارة.تيماءقوافلنظرت:أيوب

:الجاةمحابفيالعبارةهذهترجمةجاءتوقد.(91

.!عياالعثوررجتجاءوقرافل،تياءقوافلعهابحثت)

السرتس:

التيالمتحركةبالرمالالميئةالواطىءعلىالاسمهذايطلق

صها،خطعنبيدأالفنندفعالماءمنثدكدةتياراتبها

فكان.المنرصطالبحرعلىوتونىلبصاحلتتاخموهى

في(سرةأو)،سرت"خليجفييتعالكبكلالرض

الىالمغيروالرتى،اليبيالاحلمنالرقيالجانب

يونى.المجاورقابسخليجباسمو!عرف،النر!الثمال

حتى6لةصسرمنيهلومترأ443مخوالليىالساحلعلىوتمد

الىأغطىضهرفيحرارتهدرجةوترتفع،غازىبني

المتو!.البحرمياهكلمنحرارةأعلىفيكونم531

ايرنة.يصيدالخليجهذاويئشهر

في،بول!لالرصعلحاكاناييال!فينةكانتوعندما

علاهاجت،كريتجزكلةتجاوزتئد،روميةالىطر!ها

فييخقمواالزوبعةتجر!مأنالنوتيةفخاف،زوبحيةريم

،سرتخليجنطايحركةالرمالتلكعلىأي،اليرتى)

(..18-27:14أع)للنجاةعارلةفيالقلوعفأنزلوا

ا:سيسر

لملركلفباكان،يابيناأنوي!دو)!ابينجيققائد1()

:11كثىانظر-ممرلملوكلقبافرعونكانكاحاصور

،صيرا"واسم.الأمحروضةفيجشهقاعدةوكانت(ا

وسيسرايابينضايقوقد.(4:2تض)طمئااحمالي!

انظر-4:3تض)دةعرينبشدةإصائبلفي،قائده

.(12:9!ما

لاراق-والقاضيةالنبيةدبورةطريقعن-اللهدعاوقد

الأصبارومنخاباراقفجمع.نقالىتادشمنأيينوعمبن

فوات)يهانضستكا،وباكر،وزبولوننفتالى:الضماية

،(15و5:14قض)وينيامينأفرايممنالجنربعن

:4فض)أفرايمصبطمنالجنوبمندبورةكانتحيث

محهفذمبت،لهدبورةمراضةعلىباراقوأصر.(هو4

آلافعثرةحرلهاتجمعحيث،(9و4:8قض)

سهلفي?يراليحاربتابررجبلالىبهمصعد،رجل

.(7-4:4فض))صدرلرن



سيعا-سيعها

لبنىيكنلم-حديدمنمركبةئةتحلشراوكان

سيراونزل-المئاةمنجيثاكانوابل،مهاضيء)سرائل

المركباتوعئى،فجأةفاضالذى،تيئونوادىإلىبجيثه

وهكذا.(2أ:5)قضالمعركةفيفائدةلهاتعدفلم

الذىجراجثىكلعلىيقضواأنإسرائيلبنواصتطاع

،(17-4:15قض)رجيهعلىوهربمركتهصنزل

ملكيابينبينصلحكانلأنه،القينىحابرخيصةالىولحأ

حابر-اصأة-ياعيلفخرجثالقينيحابروبيتحاصرر

فنام،باللحافوغطتهليشاوت.4بهورحبتسيسرالاستقبال

الله،ضحصلنصرةفرصةوجدضهاياعيلولكن.مطمئنا

يغطوهوصي!راصدغفيألوتدودقتالحيمةوتدفأخذت

.(21-4:18تض)فصات،نومهفي

خلمىالذكطالمظيمالانتصاربهذاوباراقدبورةترنمتوقد

عر!ناستمرتالي،حاصورلملكالحبرديةمناعرائلبنى

.(01و83:9!زأيضاانظر،03-ا:5تض)سة

الذفى(الهيهلخدام)النئينيممنعائلةرأساصم)2(

:7غ،3ء:2)صزربابلمعبابلسبىمنرجعوا

س!عا-سيعها:

عائلةرأساصموهو!جماعة5مفاهيكونتدعبرىاسم

:7غ)زربابلمعبابلبىمنرجصواالذينابثينيممن

.(2:44عز)،شمهااعزرافيويصى،(47

هذامنموضحهافياسلاح)مادةإلىالرجوعالرجا

.!الكتابيةالمعارفهـدائرةمنإلمجلد

سيكيون:

اغريقيةمدينةاصموهو،،الثاءمديخة"حنىيونافياصم

بعدعلىالثحالة)فىولفىحولولهءهاح!أبرليبريزيا5فيتديمة

سهلفيكورنثرسمنالغرلىالثالإلىيلاعثرأحدمخو

مملكةأسسخاوقد.البحرمنيلينمخويحدوعلىخصي!

ورعلاصملالهانالتحتىلهاخاضعةوظلت،أرجوس

.م.ق066حوالمي)ثع!عه!"ي!ه(،أورثاجوراس"

منقرنمخوالمستد-فىالطغاةمنطسلةحكمتحتوظلت

"كلثى،حكمأيامفيفوضهاأوجوبلغت.الزمان

الحربفيلاصبرطةحليفةوكانت.)؟ع!عط،؟أع)ح(

م.ق251وني"(م.ق404-431)البوليونزية

الاحرسمون

،مم!(4أ)كملااأراتوصابفيادةديمفراطةحكومةلهاأصبحت

صيهيوناشتهرتوقد.أخاثهحلففيهاممركزلهاوصار

المصنرعاتوطئرالخزفو!ناعةوالختالزخرفةفيفنوفا

.(وضرابوبلنىمنكليذكر)!

ضت.م-ق146فيكورنثرسالرو!اندمروعندما

اييالألحابالهاونقلت،كورنثوسأراضى)يهاجكيون

أرصايىالمدنبينكاتم.ق913وفي.بهااضشت

صاالميمينبالهودورصي،الرومانيينوز-سلوكيوسال!ا

لاهاربجهودىكليلمواوأن(15:23مك1)

كببرعددبهاكانأنهفيلونيؤكدو.الكهنةرئي!حمحان

.البهودمن

سيلا:

المجلدهذامنموضحهفي،طرانى9إلىالرجوعالرجا

.،الكتابيةالمعارفدائرة"من

الساحر:ميمون

الا-ة:أولأ

اليونافياللفظوهو،،سامع"بمنىيونافياسميمون

-،الاحرالقبطلقولا.الحبرى!حمحان!لاصم

ينطقلقبولكنهالمقدسالكتا!فيسيمونعلى-بلفظه

أعمالضرصنالثامنالأصحاحقتجاءبحق،حيماعب

كانأنهعهجاءالاسعالعددففي،(24-8:9)الرصل

العددفيوحاء،أالاعرةشبويده!الحر"!تحمل

قدلكونهمتجعونهكانواأنهمال!امرةأهلعنعرالحادي

أهلأعينفيلدووكان،،بحرهطويلازمانااندهحرا

منيتبعونهالجمغكان))ذ:حارقشخمىأنهالامرة

:8)،الحظ!يمةاللهقرةهوهذاقلأدلينالكبرإلىالصنكل

:والرطيمون-لافأ

إلىأورضليممنوالئماساثمريخلشجاءأنحدث)1(

فآمن،(هعد)،بالمحلهميكرزكاد5وال!امرة

منكثيرينلأنصحهاايىالآ!اترأواوتد،كثرون

بصوتصارخةتخرجكانتنجةأرواحبهمالذ!ن

8:6)،شفواوالعرجالمفلوجنمنوكضون.عظيم

إنهحتىعطياسيحونعلىذلكوقعوكان.(7و

:8)"صتجرىعظيسةوقواتآياترأىإذ...آمن

يوعباسميجرىفيبررأىأنههداوممنى.(13

أهلبهيدث!كانماكلمنأعظممعجزاتالميح

947



الساحرسيمون

فرةمنجداأعظمفيلشقوةكانتفقد،الامرة

*زموكانواعتحد،آمنقدباعتارهخقدم!صيحود

كدعلىتجرىالتىوالقراتالآياترأىو)ذ.فيبس

فيالمتخدمةالكلمةنفىوهى،،اندث!افيبس

صهمونلأعمالبالنبةةالاصأهلفعلردو!ف

الحرية.

الر!الى،اللهلكلمةالسا!ريننقبولأخباروصلتولما)2(

لمااللذين1،وروحنابطرسالمأرصلوا،أورضليمفي

ثم.أالقدسالروحبتبوالكىلأجلهمصيانزلا

:8)،القدسالروحضبلواعيمالأيادىوضعاا

الأكام!-التدسالروححلولوكان.(14-17

ولما.محجز!ةمواهبظهوريصحبه-للكنشةالأولى

تابراللذ-شانضماعهمنبدلأ-حدثمايمونرأى

دراهمعيمعارضاالرسلالىتقدم-حقمةوآمنوا

يقل،يديهعليه!ضعمنكل)نحتىالسلطانلاعطائه

وزجره،حقيقتهانكثفتالحالوفي.القدسالروح

طلبخى،بالرعبأصابهضديدأزجرأبطرسالرسول

يضبلأحتىأجلهمنالربإلىيصلياأنالرسرلينمن

.(2!ا-8:18)اللهغضبعليه

نحرفيالمجلةالساحرصيمونتصةهو-مرجزهدا

خطيةتذكرظلتالالةالأجيالولكن.الرصلأعمال

خطةعلى،اليمويخةااصموأطلق،الشيعةيمون

الدبنية.بالمراكزالجاجرة

والأنجيل:الحرة-ئاثا

،الحرةضدصراعفي!دخلالانج!لنرىانعجبلا

منكبكلعددهناك!كانوالافيالأولالقرنينفيلأله

بهاحاولوا،خارقةقوىامتلاكهميذعونالذيرالأشحاص

قلوبفيالربرةالزعاتتملقونفكانوا،الاسخداع

كانلذلك،وأصاليبهمأفكارهمفيالناسويجارون،الاس

للامبراطوروكان.الكثيرينوئقة)عجابموضعالسحرة

بلاطه.فيالحرةمنجيش-أياعهأوانجرفي-طيباريرس

ساحر-دول!صصجرس-قبرسحزررةواليمعوكان

رجلاالواليوكان.!باريثرعاحمه5جهودىكدابلبي

كان،،الساحرعليم5لقبسيمونعلىلوقاويطلق.فهيا

.(8-13:6أع)الايمانعنالوالييفسدأن9يحاول

عقبةييبهل،الناسعلىالحرةهؤلاءتأثيروكان

وسططريقهثمقأنعليهكانالذى،الانجيلنئرطر!ق

قلو!الحرةبهاخدعالىوالأضاللالخرافاتمنالكثير

لئكوأليالإنجيلبينالمواجهةحدثتوعندما.الكيركأ

واياتقواتاجراءكلزمالأمركان،وأعصالهمالسحرة
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الساحرسيمون

أولكوخداعسحرمنلانقاذهمبقوةالناسأنظارتيفت

وند.الإنجبلحققبرلعلفادرشوجحلهم،الحرة

!صلكانجثتجرسمنكلزفعلاالمحجزاتهذ.أجرت

الناسكدمقيعونكانحيثالاعرةوفي،الساحرعليم

محجزاتمنعاحباو!الالإيخلالكرازةولكن.ب!حره

المخادعينالحرةتاثرمنخلصتهمثم،الناسانتباهضدت

.(02و91:91أعانظر)

الأواثل:ال!ب!ثهادة-رابعا

أعمالمفرفيعنهجاءبماالساحربعونتاريخ!تىلا

القرونقالمسهحونالكتابمنمحرونعنهكتى)ذ،الرسل

الأولى:

ان-طمركانفههووكان-الهديوسيزس!ول)1(

!.الامرةق،جيترن"تدعىقريةمنكانصيمون

روما!كانوا،قيصركلرديرسزمنفي)نهيقول

و!انه،السحركةقواهعلىبناءالهاباعتارهضونيمبدون

علىنقثوا،التيرخهرفيجزروةعلىتمثاللهأقيمقد

فيأنهالمجبومن.،المقدسالالهجمون5تاعدته

كانأنهعدوحجراستخراجعنالتنقبأسفرم1574

،المقدسالإلهيمون5:علافقوثى،تمثا!قاعدة

يمو)،ل!لهمكرصاكاناممثالأنأىأالمقدسفيديو

منويلر."الابينىهركيرلز"ابهأى،سانكوس

اعتارفيأخطأيوضينوسأناحمالالأثرىالكثفهذا

يقولو؟الاحر،ليمونتكريماأ!ماممثالأن

نأئصدقلالمحا)نه"(الكيةتارغلطا5ياندرأ

الساحر،ليونتمثالايقيحواأنبالروطنالغباءيلغ

باعتارقرارأالرومافيافيخمجلىمنيضدرواوأق

الذىالحجرفهذا.!الرومانآلهةسالهاالاحرسيمون

الحلطمصدرعنيكثفم1574عامفياكص

.!وصتبنوسفيهوقعالذكط

عنالأوائلالم!بحينمحاباتفيالكثيروهناك

التىوالأططيربالخرافاتملآنةولكنها،الساحرشمون

منيكنلمإن،الصحةعنعاريافاالكثيرسدو

.المستحيلات

كاباتعنينقلبألهيحترفالذى-جيروميذكر)2(

كلمةهـأنا:نفسهعنتالضرنألى-نفسهصيمون

وكتب.،الله"نا،القديرألا،المعزىأنا،الله

اعهاامرأةاضرىصيونأدا:صيونعنإءياوس

صور،مدينةفيالباءتحترفقبلاكافت،هيين

منبنتأولإنهاعاوقال،جولاتهنيمحهواصطحبها

في-باو)نه،الأضياءكلأمهىوإنها،أفكارهبنات



العاحرسيمون

الملانكة،ورؤطءالملالكةخلقنكرةئهجاابدء-

نزلت،أبها)رادةعرتواذ.بهمنهحبلتوهكذا

؟،والفواتالملائكةولد!وهناك،الفلالحالمالى

حب!وهاولدتهمأنبعدولكن.العالممذاخلقبهاان

آخر،كاءلنذريةكحتبرواأنياعوالملأنهم،حذا

كلنم!انت...هوعنهضئايعرفونككونوالملأنهم

فيأ!االأخرىمرةلاتعودحتىالالمأنواع

جصدنيحبصوها)نهمحتىذلكفيوغالوا،الأعال

منالعديدفيالطويلةالحصورخلالومرت،شرى

هى)ضهاقال؟.آخرإلى)ناءمن!،الأثويةالأجاد

نأوبحد...طروادةحربأجلهامننثبتالتىهيلين

الدوامعلىئقابلكانت،آخرالىجسدمنانتفلت

الحروفوأصجتالبغاءأضرأاحنرف!طحتىبالثنالم

أولايخلصهالكيبنفهجاءهذاكلبتاءوانه.الضال

معرخهمطر!قعنللناسالحلاصينحثم،البودمن

لأن6المالمحكمأعاصاالملاثكةأنجثلأنه،له

هونزللذلك.الأولالمكانله!كرنأنأرادأحدهم

وأصحهيثتهتتنكلوينزوله.الأضاءصلودبنف!ه

انسبينوظهر،والملاثكةواللاطينالر!اطتثل

قالكا...يتألملمأنه-،المهودمنلمتأقدأنهفظو.

صورواالذكنالملائكةأولكمنبوحىتبأواالأنجاء)ن

ريخقتهوفيفيهرجاعمملمضعونفالذ!لذلك.الحالم

يفعلواأن!تطيعونبل،بهميالرنيحودونلا،هيلين

بخممتهيخلصونلأنهم،أحراراأناصاياعتبارهميئا!ونما

لأنه6الصالحةأعمالهمببيوليس،(صي!وننحمةأ

حسيبالصدفةبل،بالطبعةصالحةأعمالتوجدلا

والذكن،لمالعاخلقواالذينالملاثكةوضعهاالتيالقوانين

السبيوفذا.اناس!تعبدواأنالفوانينبهذهوركدون

الذ!حكممنلههمالذ-فىو!كرر،المالمطلقأنوعد

.،الحالمخلغوا

:الآطورياكارعه!اعمالر-عاما

الاحرلسي!ونالأ!ورىالتاريخلهذاالرثييةالمصادر)ن

الىتحودالتيأالهرطوقةالكلينتيةالكاباتمجموعةهى

فيدرسأنه!اجاءفقد،(الميلادىاثافيالقرننتصف

الهرطوقيمعالمعمدانليوحناتلميذأكانوأنه،الإسكندركة

دوجوسيدكلتتلمذئم،8!ا)كد!طأدوضوس

وصعمونبطرسلالرصبينحوارأتجل!.خيفتهوأصبح

هناكأنجمونخلالهفيأعلن،أيامثلاثةاضمرالاحر

سهمونينحبثم.كاملغرالهالقديمالعهدالهوأن،الهين

الرسولولكن،صيدونالىونهاصورمدتالىالاحر

ويفندصحرهليواجهمكانالىمكانمنسيمونتابعبطرس

الساحرسيمون

نفسحوللاودكيةفيآخرحواربينهماويحدث.تمايه

.الآمور

فدصيحيااحتجاجاتكنلمالكليفتيةالكت!اياتوهذ.

بالحرىأو،غوجينمذهينبينصراعاكانتيل،الننوية

،)!،ن!اهنطءمم!*(الماريهونيينوأه!أوله)ىننالأيريبن

مننبيسوىكبرانهولا،المسيحلاهوتكلاما!نكروكان

.الهودانهاء

بطرسيقاومالاحر0سبصرنالأصاطيرهذهونصور

الأساطوهذهوتوجد.ويدحرهأحراكفهالذى،الرسول

الرصولبينالحوارانأفدمهاخقول،نسخةمن!رل

هذاالرسولهزمحثأنطاكعةفيحدثوصعمونبطرس

نسخةفيجاءييما،جمونماتأيضافاكو)نه،الهرطوقي

روما.فيحدثذلككلأنأخرى

موله:عناقايد-مادسا

روفنوهبأنأتباعهأمرقدال!احرهذاإنالتفايدهذهتقول

.انكال!ومفيفسيقوم،ذلكتممنىأنهووعد،تبرفيحيا

تملمونهاتذلكفيكانتولكن،ودفنو.امرهمكاضعلوا

ثانية.

رومافيحتفهلقىسبمونان-أخرىرواتفي-ويقال

!يحونفرفع،بطرسالرسولمعوأخوةعاصفةمواجهة!د

الرصولانفصلى،الثركلةالأرواحبمحاونةالهراءزنفط

.وماتالأرضالىفهوى،وبرلىيطرس

عرضضونأن،التقطدهذانفسمنأخرىفخةوفي

الله،الىصاعدأكط!بأنقوتهلهيثبتأنروما)مبراطورعل

استجايةولكن،رومافوقالرفتبعضالطيرانفيونجح

وانكسرتالأرضالموى،وبولىبطرسالرسولينلصلاة

د!علىنجاءتنهاتأنالنخةهذهوتذكر.ساقيهاحدى

.ماتحتىبالحجارةرجهالذىالضعب

الموية:-مالما

يمتنقون،ضقلبةجماعة،صهمونألباع!:السيمونيونكان

ايهود!ةشوأحيانا،الوثنيةمنمتصدةوأفكازاآراءأحيانا

كان؟،المسيحيةمنأخرىأحيانوفي،الامريينوضاهلد

يهزأونأخرىأحيانوفي،متنكونأ!مأحافاعل!م!دو

هوالساحرسيمونأنيعتبرونوكافوا.أخلاقيةقوانينبكل

!ورةفيظهرالفادىالميحمنصورةأنهأو،ميحهم

،الصغرىالغنر!ةالمذابأحدالشمونيونف!ن.كسوع

الميحهة.والأخلاقالميحىالإيمانعنبيدأشطواوثد

يكونرالمأنهمسيمونأ-لباععنأوريجانوسو!ذكر

صورةبأىكرفونلا)غمه:فيقول،ضكلبأىسيحيين
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وكان.،اللهقوةهوسيمونأنوكذعون،للهابخاي!سوع

الىعددهمتضاءلقد-أوريجانوسأ!امفي-جمونأثباع

في!ي!ونأتباعكلأنأعقد)تيه:عميكتبأنهدرجة

نأأخحى)ننيبل،شخصاثلاثننعنفىيدون.لاالحالمكل

.أالحيقىعددهمتجاوزتتداكون

ائفنو!عا:بتدعهوصمونكانهل-لانا

بينو!ع.وأتاعه.سيمونعنالكويو!ناوسذكر

الأصحاحفيالمذكورالساحروصمونالأ!ورىصمون

قائمةفيالأولمجعله!،الرسلأعمالضرمنالئامن

منه.نبعتتدالقوصية)نكول؟.يجلهاالتىابراطفة

أصبحتأ!امهفيأنهتكر،الصعمونونعنحد!ثهوق

ير!ناوستامميدتبررلاالحققةهذهولكن.غنوسيةتعا!مهم

مبتدعهوالرصلأعمالسفرقالمذكورصيمونبأن

المشحيينالكابغالهأفا!ذكرهماوهو،القوصية

المعلوماتمنلكنوا،حقعلكانواولعلهم،6دلالأو

بابادىء!لتهبمدىنتطعأنالصمبعنبصحتهاالموثوق

الأططكلهذهو!ضي.(ألنورددقول!)،القوسية

لهذهأساسثمةكونتد،شمونحولتدوراييالكرة

المستفبل،لوا!نافاتالأبحاثتؤكدهافدالتيالحفيقة

الساحرصهمونعنالنظرغضككنلابأنهالرأى3تدوالتي

يىالغنوسيةفأصل.الننوسيةمهاامنقتاصيالينايغكأحد

عنذئمأتأنهاعلدليلئمةليىولكن،بهالجزمالهلمن

أعصالصنرمناثامنالأصحاحقالمذكورةالأحداث

ىأ،لنهماالربطاحتمال)نكاريمكنلاذلكومع،الرصل

حقلالقولكن.القوجةالهرطقاتو!ضالاحريمونينن

الحصرأثناءفيالغنومهةاباد!ه!انتثارعلتدلالنارغ

الفلفةفيالجادىءهذهفتوجد.تبلهومنبل،لمطالرص

منغ!هاوفيكولو!فيالهراطقةنعاليموفي،الامحندرانية

الوثيةالفلفاتالكمن،الغنوسيةفياتزجضد،الأمكنة

،فارسمنبالزرادضتةاختلطتاييالصوفطا!ةوالأفكار

ابد.منوالبوذكة

مين:

إله،سينامنمقألاصمأنوالأرجح،صبرول)1(

في)سراملبخو!اصارالتيالبريةاصموهو.القمر

:16:1،17خر)صناء!بلالى!طيممنطريقهم

أعطاممصينبركةوفي.(13و33:11عد،ا

ضركطوهى،،الرملةدبةاأفهاوالأرجح.المنالله

ثهمنالضرالجنوبفيالتيهجبلضوحتحترمل

سهلفيتتعكانتأخاابحنىظنولكن.خاءجزكلة
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سينبرية

بر!ة"بينالحلطعممو!بب.الاحلى،،المرخة

.(02:1عد)،صينيركةوه،،من

القديمةالمصركةفيمعناهاأنوالأرجح،صين"مدينة)2(

كدمةمنمئتفةانهاالبعضتولولكن،،حصن"

ايونايخةفييهتولذلك،،طين5معناهاقدكةمصر!ة

تل"الآنوتسمى.،الطينمدت-اأى،بلوزيرما

23بحدعلىايوسطالبحرصاحلعلىالفرما،

يورميد.مدتمنالرقالثمالالىمترأكلو

القادمةالنزواتضدمصرعنللدفاعئر!احصناوكانت

03:51حزانظر)فلسطينطركقعنالثرقمن

ويجب.أمصرحصناحز!اليمههاحيث(16و

:92حز)اأسران"مدتوبينييهاالخلطعدم

01،03:6).

سيناء:

الثافيالمجلدمنعوضحهفي،شاءجبل"الىالرجوعالرجا

.،الكايةالمحارفد!يرةامن

سنعم

نبوةفيالاالمقدسالكابفيتذكرلا،جنيمأرضا

زإ،الأرضأطرافأتصىمنالئحبعردةعن)ضعياء

منهؤلاء.ترتفعومناهجىطر!قاجالمطكلأجحل:يقول

منوهؤلاء،المنربومنالثمالمنوهؤلاء،كأتونبحبد



سيناءجبل
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)ضارةأنهاولابد.(12و94:11)صق)،صينيمأرفم

،الثالأقصىفيأوالجوبأقصىفي)ما،بميدةبلادالى

ر!وقد.الصينبلادإلىلوأخهاالعلماءمنكث!ونوروى

الصين.الىالطر!قعرفواقدكانواالحبرانيينأنا!تملك!من

بلادمعتجاردةعلاقاتفاككانتالجكرةالعصورمنذولكن

الفارصي.والحلجالصببلادطر!عنالأضىالرق

اليعدعلللدلالةالاسمهذااستخدم)شياءانبيأنويحتل

سين،"مددنةأفاالبحض3وز.بحينهابلادعلوليى

الثرقية(الشالهبمامصرحدود-علىحاياالفرماأوبلوزيوم)

.الصبيلاددالمي،س!5أو،(16و03:15حز)

مصرجنولىفي،أصبوانامدنةالىل!أخهاابحن!ظن!

فروضهذ..بهلهاولكن.(92:01،03:6حز)

معهورجحمما،فلطينمنالأمكنةهذهلقربمحتملةغو

الصين.بلادالىفعلاهىالإضارةأن
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سيوان

السينئي:

منبالقربيقطنونكانواالذينالكنعانبالعوبأحد

.(15:اأخ17،1:.-اتك)فينيقهفيوأروادعرتة

على،سياثوامدينةأفهاعلىالثاكفلاصرقغكويذكرها

بالقرب،ص)باصممكاناجيرومويذكر.الصيىالاحل

جبلعلى!صااتمىقلعةسترابريذكر!.عرقةمن

.أالسييون"هممنالهقينوجهعلنعر!لاولكن.بنان

:نسعوا

السهرويتابل،الدكةالعبر!ةالنةمنالئالثالثهر

تقريادفابلوهو.(8:9أس)المد!ةالشةمنالتاصع

لمقعوكان،!ريخرمنالأولوالضفمارومنالثافيابصف

الأصايع.عدأوالحسبنعدفبه



شوبيارشآ

6ل!

وو!

ء!)يق

:بثؤياثآو

الرببأمراصطحبهالذىاببىلإضياءاكرالابناصم

اعهومعنى.(7:3إش)آحازالملكلمقابلةذهابهعد

لإسرأنيلونبوةعلامةالاسمهذاوكان،،ضرجعالبفةا

ضآر،ضوبالىأضارإضحياءأنويحنمل.(8:18)ش)

على،(17-7:15إش)آحازاطلكإلىتحدثوهو

المقلفيالعذراءضلدهالذكيالابنولس-الابنهذاأنه

العلامةهو-"عمانرنيلا.احمهشدعىالذى

،وبرذالىاصائلأر)معلىسيزحصأشورملكبأنللملك

صترجع.البفيةأنلأبدولكن،أرضهمنسئبىالشعبوأن

خدته،بكورفيبدأ،البقية"عنالبيحدثأنوواضح

ابيالنةوهى.م.ق735قبلولدضآرياشوبأنحيث

مادةالالرجوعالرجا)الملكآحازلمقابلةأبوه!ااصطجه

.(،الكاس!ةالممارفداثرةمنانفيالمجلدفي،بقية"

أبناءأحدوهو،،طلب5أو،صال5عمنا.عبرى31

-ووا!وا،أجنبياتنساءمنتزوجواقدكانواالذفى،بافي

يتدموأنالأجنياتناعمميخرجواأن-عزراوصةعلبناء

.(92و01:91أعزإمذليحةغنمكبقضكل

ثألتيئهل:

ممناهأنالبحضوروى.،اللهمنسأله"معناهعبرىاسم

ثئتيئيل

ث!!ح

..

يرذاملك(جهوكين)دكنياأبخاءأحدوهو.،ترسالله"

2)بايلللأصأباللملكنصرنبوخذعيدأحذهالذى

زربايلأبوأنهكا.م.ق795في(15-24:11مل

أورشليمللىبابلبيعنرجحواالذ!منباعةأولقادالذى

ا؟احجي،أ:21غ،2:ء81و3:2عز)

فيالصفةبهذهيذكر؟.(23و14،2:2و12و

ولكن،(1:12)تىإنجيلفيالمحيوعبلادسل!لة

مكلتبن:هناك

ئذكرالأولالأيامأخبارسنرمناثالثالأصحاحفي)1(

-3:17أخ1)يكيابنفداكاابنهوزربابلأن

أ!ص،اكلمةأنتعتبرالحدثةايرجماتومحظم.(91

وصف،ولبهما،علما-يت(3:17أنج1)

لمو)خوتهشألبديلأنأى6أصأأخذا!تىيكنيا

نفه.كياأبناءبل،يكياابن،أياأبناءكونوا

أنالمبحكوعتطسلةفيلوقا)يخلفينقرأ)2(

ذأكصا(3:27لوا،ن!-بنمرثأيئلبنزربابل

لاويىداودبننلأمانالىضأللبنسبكلجعلوتا

الملك.لجحانه

يخلفأن!ونماتكنياأن،لذلكتفسصأابمضوروى

كون!كيابأن(03-22:82)ار!اببوةي!!أأولادأ

وحلا!داودكر!علجالأأحدنلهمنكنجحلاأعشا

لجعاننلوبانتاء.(.22:3اريا)،جرذافيبحد

بهوفيتبنا.الذىلثأييبلالصكأوراثأصبحت،!كبا

لحةألواحوهناك.(12:اأتيابلصبيحد

ملكيهري!ينفمهاذكر،بابلفي)شتاربوابةعندامحثت

ويىأعاؤهمتذكرأندونالخسةيهرزاملكوأيناءيهوذا
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لولثأ

ضلا.يركاكيننلعنيكونواأنالضرورىمن

بابلفيأنجاءأنجبتديهوياكينأنوهرآخرتفص!وهناك

عقيااعتبرولكنه،(03-602:27:ها24مل2)

الذىتياعمهخلفهبل،العرشعلأبناثهشابنبخلفهلم)ذ

.(24:17مل12صدتاالىاحمهبابلملكغير

أبناء،كلفأنثونماتبكنباأبخاءأحدأنويحتمل

ناوولد(6و25:5تث)نوىأخوهأرصيهتزوج

نض!وفي(لوقا!ذكركاأالفحلىالأبنكلىفكان،ضأييئل

تكر!)الملكيكنيالجدهيثرعاابناضأللكان،الوتت

.(ش

لزربابل؟الفملىالأبهوفداياأوضأللكانهلئم

الملكي،ابسبويى،الفحلالنب!طيلوتاأنوحيث

ولكنه،زربابلولدالذىهوشايثلأننفترضأنيخمكننا

إليهفنسبوتبناهفداكاد"فرعاه،باصرةولادتهعقبمات

أخوهوتزوجضيحاصاتضألتيثلأنأو،(3:91أخ11

حبضألثلالىفنبزربابلمهاوولدأرعتهفداثا

.(6و25:5)التثنيةسفرفيجاءما

لا:وثأ

وهر:،،(اللهمن)مول"عفاهعبرىاصم

بنيملكملكتبلماملكواالذ-كأأثومملوكأحداسم)1(

منحملةخلفوقد،النهررحربوتصوكان،)صائل

36:13تك)عكبرربرحانانبعلوخلفه،مريقة

خأ1)،ضاول5أيضاويسى38(و37و

.(94و48:ا

تك)البهعايخةامرأتهمن!قوببن!حونبنثأرل)2(

وهو،(26:13عد،6:15خر،46:01

.(26:13عد)الاوليينعرةرأس

فاجا!ما:

أبووهو،بالهرارىو!لقب،اتاثه"محناهعبرى)سم

ولدو/.(11:43أخ1)افلاصينداودأبطالأحد-سناثان

"الهرارىآجىبن!ة"عناثافيصموئيلسؤنيجاءمما

ذكرومن،(23:11صم2)الثلاثةداودأيطالأحد

صم21ائلاييرالأبطالفي،الهرارىكةااسم

ننههرآجيوأن،أخو!كاناوكةشنالانأن،23:33

.ضاجاى
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حينرولثا

:ثاراو

أبطالأحدأخيآمأبووهو،قوىعدوامعناهأرامياصم

،(23:33مم2)بالأرارىوطتباثلاثينداود

خأ1)،الهرارىساكار"الأولالأيامأخبارصفرفيوي!مى

:يرايفا

،باقأيناءأحدوهو،،جوهحرره"معناهعبرىاسم

وتد1،عزرازمنفيأجنبياتناءنزوجراقدكانواالذيى

)ثمهمالأجلكنمكبشمقربيننائهملاخراجأيديهمأعطرا

.(04و01:91عز)

رفى؟شا

الثافيالابنوهو،أصل"أواجذر"محناهعبرىاصم

.(7:16أخ1)محكةلهولدتهالذىمنىبنلماك!

حين:روثا

المدن)حدىوهي،،الحنالمكن"معناهعبرىاسم

.(6!91لق)!حوننصيبفيوقحتالتىيهوذافي

نميبمع(9-أ:91يق)ممحوننصبوبمقارلة

دق)أشلحيم5نفسهامىشاروحينأنروجح،بهوذا

(4:31أخ1)أضعرايم)أيضاتمى!،(15:32

.كتعانأرضمنالغر!الجنوبأقصىفيتقعوكانت

المصريةالجلاتفي،"شاروحينذكروردوقد

البطلبقيادة-الظافرةالممريينمطاردةفح!ند،القديمة

حصيةقلعةضاروحينكانت،للهك!وس-أص

ثلاثمدىعلىالمصريةالجيوشثدةقاوت،للهكصوس

صقوطهافىوكان.عل!االاستلاءيتطيواأنقبل)ضوات

،ايلادتبلعرالادسالترنفيالهكوسحكمنهاية

لتكر!المصريةالحيوشأمامأسياالىالطريقانقحوفيلك

فتحهاانكتحتمىأعادوقد،الثامفيالمصريةالإمبراطور!ة

.مجدولحصارطريقهفيرهوالزمانمنقرنبنحوذلكبعد

تلاالآنمكانهايثغلأنهعلمجسعالعلماءرأىريكاد

إلىكيلوقراثلاليننحوبمدعلىبصورضهرعل،الفارغة

الجوبالىميلاعثرثمانيةنحوبعدوعل،صبعبرمنالغرب

فىالموقعفيباينقيب!ترىفلندرز!قامفقد،كزةمن

ولكن،،فالتببت"أنهااعتبارعلى2791-9291

ايغي!كاأضراننى،الهكوسبقايامنالضخمةالكمية

اصمأحدهاعلىنقوش،الجمارينمنكبوعددومنها)



نرولثا

تل"أناكبارالىأدت(الهك!وسملوكأحد،حهان"

القديمة.ضاروحينأنفاضعلىقاتقد،الفاركة

:نشارو

وهي:،مو!ةأرضأى!لمفاهاعبر!ةكلمة

خمين!ولماهةيمتدفلطين!عاحلىسهلاكبر11(

نروشا

القر!إلىيصلأنالىهمالأالكركلجبلجنوفىمنمبلا

الزرقانرإلىبخوبااليرقون%بينيمتد!ر،جنوبايافامن

!تةبينماعرضهويراوح.(يافاإلىيصريةمنأو)ئهالأ

مرتفعاتمن.الضرقبهوتحف،بلاعر6ليالىأمبال

أفرايم.

للزراعةوصلاجةبخصوبتهشارود!لاضهروقد

،(2:1لق،33:9،35:2)ش)المترة

ثاوونسهل
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نلثارو

)كأ:27،92أخ1)لل!راعىصلاحيتهوكذلك

فيواحدةمرةإلاضارون!لرزكرولا.(أ.:65

من!يياسضفاءبمناصبةوذلك"طرون"باصمالجديدالعهد

الثنينجمغورآه5،سنراتثمارالفراشألزمهالدكيالفابم

-9:33أع)هالربالىرجحواالذفىوصارونلدةفي

تكؤن-المايةالجهاتفيوبخاصة-الأناروكانت

حولت،الحديثةالصرفطرقولكن،المشنقحاتمنالكر

الشالفيوتقع.4للمواوبلألينمزارعالالمشنقعاتهذه

أحدكانالذى،حدابن5مؤكانتالتى،صوكوهامدينة

منكلكانتكا.(أ.ة4مل1)المبكع!يمانوكلاء

يثوعهزمهمالذكنالملركصغارلأحدمقرأوالجلجالدور

.(12:23يق)

مدنمبنوكانتا،الجنوبفي،اأونوولردأنويدو

37(،:7غ،2:33عز،8:12أخ1)محصتن

13:91!ماانظر،11:35)غالصاعووادى

البي.منالراجعونسكهاقد(02و

أالأردنكبرياء"مثل(35:2إصق)اثارونبهاءو)

ليروشا

ابلوروأشجارالى)شارةصما(21:5،94:91أرميا)

اهملتاأفهمايدوولكن.المنطقتينتغطىالتيالننبةوالزراعات

)إشبالصحراءأثهوأصبحتا،الأوقاتمنبرقتفي

شا،5:16أخ1)للىعيالأتصلحلا،(33:9

البقرعلىمرفاالاروفيضطراىكانفقد،(65:01

.(27:92أخ1)الملكداودأيامفيشارونفيالاكم

لق)الثدعروسبهتتغنىالذى،ضاروننرجسوه

ظهورهايتعاقبالتىالجميلةالزهورالىكو(3-ا:2

.ضارونسهلفىالأربحةالفصولطوال

خأ)1الأردنثرقيقجلعادفىشارون)2(

نأابعضويظن.جيدةمراءأرضوكانت((5:16

الى)ضارةأ!اأى،صروون"لكلمةتحريففا،شارود"

جلحادهضبةأنهاالآخرابحضكلىبينها،حرمونجبلصاعي

.(3:01تث)أرنونووادىح!ثبونبين

ني:ئ!ارو

الذى"الاروقضطراي"لفبوهو،شارونالنسبة

داود(الملكأيامفي،شارودنيآالاالبمرعلى5مرفاكان

صهللمرعى
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لثاثاى

.(27:92أخ1)

:ئاثصاي

بافيأبخاءأحدوهر،،كريمأوأيض"معناهعبري31

لإخراجأيديهموأعطوا،بأجنياتتزوجواقدكانواالذفى

عزراأمرعلىبناء،امملأجلغمبهقمتربين،نائهم

.(04و01:91عز)

فاثق:

أبخاءأحدوهو،ضوق5أو،رغبة)منا.عرىامم

خأ1)ابخاكرأحدلهوكان،ينياسبخىمنألفمل

.(25-22و8:14

شاعف:

كلمةاضهاابحضويقول،،انقام"بمعنىعبرىاصم

اصم:وهو،،لان"بمعنىأراية

كادءنلمنيهداىأبخاءمنالادسالابنشاعف)1(

.(2:47أخ1)

بأنهوورصف،كالبصيةمحكةولدتهالذيشاعف)2(

نلهأنأومدنةمدتأصالذىأنهأى،مدمنةأبر"

.(94و2:48أخ1)!اسكن

:ث!افاط

1(

2(

3(

41

وهو:هقاض5سنا.عبريسم

الجواسب!أحدوكان،!حرنجطمنحورىبنضافاط

الموعدأرضلاستكئافسوسىأرطهمالذ!عثرالاثي

.(13:5عد)

فيعرلةآبلقريةفييقيموكان،النبيألثعأيوصافاط

ولملها،وأنرايمكاكربينايخومعلالأردنوادي

91:61مل1)الياب!وادىفي،المنلوبتلا

.(3:11،6:31مل91،2

عاش،الملكصيماننسلمنثهعياأبناءأصشضافاط

خأ1)زرباللأحفادأحدومو،السبيمنالعودةبعد

3:22).

لاضانفييكنوكان،جادصطرؤصاءأحدضافاط

إسرأئلملكاثاليبعام2وجموذاملك!وثامأطمفي

.(5:12أخ1)

شافان

الأودكةفيابذىالبقرعلىكانالذيعدلاىينشافاط)5(

.(92!27أخ1)الملكداودأيامني

:فامشا

العبركة،فيجاء!،جادصبطفيالثافيالرئي!31وهو

،ثافاط5وهو)،ضافاط35باالرلةفي!ذكرولكنه

منالخامىالآصحاحشعراثافيالحددفيأولاالمذكور

.(الأولالأ،مأنجارصنر

:شافان

وهو:،(03:26أمانظر)،يربار)محناهعبرى31

الملكحاضيةنيالبارزفىالرجالأحدالكاتشافان)1(

الأخوةالأ!امأحداثفيوأحفادهأبخاؤهاثترك،روشا

كا،!وشياللملكالحاصالكاتهوضافانوكان.لهوذا

منالمديدعلكومكانأنه!دو)ذ،الدولةسرأمبنكان

المولة.ضئون

فيالر!ةصفرالمظيمالكاهنحلقاوجدوعندما

روثاالملكالىبيذبأنوتررضرأهلانانطصه،ايكل

وكان.(2ا-43:8أخ31،2-22:3مل2)

بهقامالذىالعظيمالإصلاحأصاسهوالفرهذااكاف

يأمر-وآخرونأخيقاموانجهضافانذبوقد.يوضبا

كل2)الربكلامعنليألرااليةخلدةالى-الملك

الذىهو-ثافاناين،هذاوأخيقام.(22:21-41

))ربالبقتلو.،الثعبليدلايدفعحتىاارماص

26:24).

،الكاتضافانبنجمر!اهو،لثافانآخرابنغدعوفى

الحلياالدارفيالربتفيارياكلامالفرفيباروخقرأ

.(01و36:9)ريا)الجد!دالرببيتبابمدخلفى

وكلأباهأخبرالذىهوشافانبنبركابنويخا!ا

الفركلامبكليهرلهاقيمالملكل!تفيالمجتمعينالرؤصاء

منرسالةالنبى)رمهاأرسلوقد.(13-36:11إريا)

وكلوالأنبياءالكهنةوالىالبيضيرخبيةالىأورشليم

رصالة،بابلالىأورشليممننصرنبوخذصاهمالذينالحب

!دياأرسلهمااللذ!حليابنوجرياضافانبنألحاصةبهد

-ا:92))ريابابلملكنصرنبوخذالىيهوذاملك

أخبفامبنجدلبابمقنلالئ!هصةالعلاللةهذهطسلةوتتهى
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شافر

جهوذاعلىحا؟بابلملكنصرنبرخذأقامهالذىضافانبن

إيهئحسنلكىالنبيارياواصتودعهأورشليمصقوروبعد

،93:14)ريا،25:22مل2)لمثورتهويتمع

.(2او:11،41و9و04:5

أيوأنهعلىحزيالنحرفيضافاناصميذكر)2(

منرجلأصبينو!فيقلاساحزيالرآهالذى،يازنيا"

عخرون،يدهفيمجمرتهواحدوكل)سرأئللتضيرخ

العلماءمنكثرونوووى.(12و8:11حز)لإلأ!ان

نأيمكنلا،الأوثانعبادةيتزعمكانالذىأمذايازنعا9أن

أخابكونأنبمكنولا،النفىالكاتبضافانببتمنبكرن

آخر.:ا!انأتوررفلا،وجمرياوألحاصةلأخبقام

شافر:

فيجبلوهر،،بال5أو،محان5معناهاعبريةكلمة

انتقلواوفه،!لالةمفادرتهمبعدإصائيلبنويخهنزلالبرية

الآنمونعهئحلمولا.(24و33:23عد)حرادةإلى

قادشإلىيناءجبلمنالطريقعلىكانولبهه،بالفط

برنيع.

يثافير:

مديخةاصموهو،ألامعأوحمل9مفاهاعبريةكلمة

عر!انةضافيرساكنةيااعبركي:بالقوليخاالبيخاطبها

عفارقةهناك،العبريةاللغةوفي.(أا:اميخا)"وخجلة

كثكلونوكان.،وخجلةعريانة"وبين(جميلة)شافيربين

حتبعدلذكرها،السواصرتل9هوالآنموتعهاأنيرون

ولكن،أشدودمنالرقيالجوبإلىالفلسطينيينأرضفي

فطحبرونغرلمياالكومخربة"أنهاهوالآنالمرجحالرأى

قيه!رددالذي،السفاراوادىفيتقعوهي،جهوذاأرض

التديم.3الاصدى

شاقل

وتقابل،وزنأى،ثقل"ممناهاالعبرية"ضافل"وكلمة

الأوزانوحدةهوالاقلوكار.العربيةفي"ثقال"كلمة

معيارهناكيكنولم.قديماالسايةالعوبعندللمعادن

عياالعثورتمالتىالأثربةالأوزانقطعإنبل،للثاقلثابت

فتد،الرزنفيتاويةليت،الرعوزنفىتحصلوايي

وأوزانعاد!ةوأوزان،ثيلةوأخرىخيفةأوزانناككانت

-03.11فيبماالمراجعأغلبفيالثاقلوتدر.علكية

094

يثاقل

عشرونالاقل)دحزيالويقول.الجراطتمن11147

صاقلا.ستينكاوى،المنااو،(45:12حز)ج!ة

خر)،الشاتلنمف5فيذكر،اثقلكورتذكر!

الثاقلوربع(01:32غ)الاقلوثك،(03:13

أربعالمكفيلةحقلفيإبراهيمدفعوقد.(9:8!م1)

ذكرهاالتىالفضةلحفرون)براهيمووزن5،فض!ةثاقلئة

التبارهعدجائزةفضةضاقلئةأربع.حثبنيسامعفي

لهذأتمزأذكرتالأخ!ةالحبارةهذهولحل(23:61تك)

جوةعر-شيعادلكانالذى،القدسشاتل!عنالاتل

يأننحميافرلذلك!سروقد.(03:13خرانظر)

ثلثهىأنفهمعلجعلوهاالتى،للهيهلالتقدمةتكون

نمفأنهاعلىالشريعةتنصيما،(01:32غ)شاقل

ئحلقأدالومرأسضعروكان.(38:26خر)الثماقل

يعادلماوهو،الملكبرزنضاقلئتيفىدكانو)،سةكل

كانأنهعلىيدلمما،(41:26صم2)أرطالأربعةمحر

وكان.اليهالرجوعجمكنعددرصميارداودعصرق

حجرمنثقل!اك،الملوكشكوهكجذلكفيينهجداود

،(ق.م562-506)نصرنجوخذعهدمنأ!نا"وزنه

قررهالذىالرزنعلىساهـتهتمتقدأنهعليهومنقوش

ثقلوهناك.(.مق.0002حوالى)أورملكأضولحىا

يدل،أناءثمايةدعادلعنلحله،مرسيئبيتفياكث

بحةامحشفتوقد.جم41.11فىنكانالثاقلأنعلى

ونرن،(يكآ)ضاقلنصفأنهامهاكلعلىمنقوشأحجار

-جم40.6بمتوصطجم6165-8.5بينمامهاالواحد

الوزنهذاأنويحو.جم80121ياوىالاقليجعلمما

تلفيامحثفتالتيالأوزانأنحيث،المعتادمناكركان

سبقكا)جم41.11الثاقلرزنصترعطكان3مرلت

تدلالقبالورمةيمزةقطمةعرةجعهناكأدكا،(القول

جم.53.11أوزانهامتو!(لأاالضاقلعل

42،38:42و03:13خر)،الفدسضاتلاأمما

يعادلفكان(إغ..3:47عد،5:15لا،26-

وقد،العادىالاقلعنيختلفكانأنهوئظن،جكلةعشر-فى

ايكل.فييحفظكانعيارىوزنالىالاضارةتكون

تحدلمد!وضوعتعقيدمنزادتأخرىأوزاناكفتوتد

قو!فىنضواقلفاككانتأنهيلوحيث،اثقلوزن

فيتصتخدمكانتلملها،جرا!اعثمرئلالةنحوناالراحد

(ثهرارأس)أوكاريتوفي.البضائعمنمحيةأنواعوزن

الناقلفكان،الاتلعلىللدلالةكلشانقصنحدمكانت

فيوزنووجد.الأرجوافيالكتارلوزنيخدمالأئقل

ضراقل،أربحةأنهعيهومقوصقجمداه58فىن،الجب"

فىوجد؟.جم91218يحادلكانالئاقلأنكىمما



شالح

تترياوهر،جم64147فىنشواقلخةمنوزنجازر

أخرىأوزانئلالةجازرفيوجدت!.جم98.12*5

فاالواحدوزنوتوسطوزكا،عيامنقوشك!

مجموفي(!!ثفتجم69012*5أى)جم83.64

كف،الثبتل"وفي،جم4013تزنصازيوحدة

ناككنلمأنه!تضحوهكذا.جم3013نهماكلوزنان

أوزانهفيالاختلافهذا!رجعوقد.الاقللوزنعددميار

الاتلوزنيخيضيلهناككانفلعله،عواملعدةالى

قبمةبتحدكدرحميةقراراتتصدرفكانت،الزمنبمرور

الأوزانببناخلاتهناككانأنهمجنكلكا.لهجدبله

نحتلفةأوزانهناككانتلحلهكا.الرعيةوغ!الرحمية

تأث!ننىولا.البضائعمنالختلغةالأنواعلوزنتتخدم

العوامل.منذلكغ!إلى،الخنلفةالمهردقيالأجنبيةالظم

للثاتل:محالصثلالةهناككانت)نهالترليمكنوبالإحمال

.جراماتعثرةنحرورنوكانالقدسثاقل)1(

جم.711.فىنوكانالعادىالاتل)2(

جراما.عثرثلالةرونوكاناثتيلالشاتل)3(

ثالح:

،ارفكئادابنوهو،،فرخأوهـنبتةمعنا.عبرىاسم

01:24،11:21تك)نرحبنصامنلمنعابروأبو

36(.و3:35لو،24و18:اأخا،15-

جاءماوهر،أرفكثادبنتبنانابنكانثا!أنلوقاوكذكر

.التكو!لفرالشحييةالترجمةفى

ثالق:

أنهالبعضوظنأطى5أو،مطع5مفا.عبرىاصم

منيتورأس،يلامائالثالابنكانلأنه،ئلاثة"!ني

.35-(:7أخ1)أضرسبط

كل!الف:

ابناءمناالاقالابنوهو،،مملود)سناهطمىاصم

،01:26تك)أخاعر6نالهوكان،عابربنيتطان

النيالربتجاثلمنقبيلةرأسهور،(02:اأخا

بئنفوشفيالاصمبهذاتيةذكرجاءؤتد.ايناصتوطنت

.الربللادجنوفىفياكثنتابي

فاليم:

الرجا0(14:18تك)،صلامامحنا.عبرى31

شاير

داثرة"منا!لدهذامنصضحهاز،ساليم"الىالرجوع

.،الكتابيةالمحارف

:ثاماع

وأخوههووكان.،!ع(الله)همعناهعبرىاصم

1)الملكداودأكطالمن-الروع!ىحونامابنا-ي!وئل

.(11:44أخ

ثيامرة

:31وهو،هحارس،محنا.عبرىاصم

ملكدريشهاضترا.الذيالامرةجبلصاحلاضامر1()

اصمودعاالجبلعلويني،الفضةمنلوزلئين9ليلاص

صاحبضامراصمعل،الامرةابناهاالتيالمدينة

.(16:24مل1)الجبل

.لاوىبنمرارىنلمن،بافيوأ!محلبنضامر)2(

خأ1)الملكداودأدامفيالهيكلفيالمغنينمنوكان

،3(،:7أخ1)أث!بطمنحابربنضامر)3(

نفىمنوالثلالينالثافيالحددفي،ضوتراوكى

.الأصحاح

وهو،ينيامينمبطمنا"فعلأبخاءمناثاكالابنضامر)4(

.(8:12أخ1)اوتراهاولودأونوفي"

ئامع:

،هو:،خبز5مفا.عبرىاصم

رولد،يهوذاصبطمنكابنلمنحبرونبز،ضا-)1(

.(44و2:34أخ1)راقم

خا1)رأويننسبطمنعزازوأيويرصلضاعبن)2(

الحدافيالمذكور،!عا"نفسههوولعله.(5:8

.الأصحاحنفىمنالرايع

:فامور

في!نلاوىوهو،،صوانأوضوك5مصنا.عبرى31

.(24:24أخ1)عزئهلبنيمن!خا

دث!اصر:

نضرترجمتوقد،،عرانأوثوك5مفا.عبرىاصم

كز،3:9حز،ا:7؟ارحما)،الماس5ل!الكل!ة
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شانبيت-لثان

اسم:وهو،(7:21

دوثوبنفواةبنترلع!اصكنكانأفرايمجبلفيسدكنة1()

تضىالذىوهر،ياكرسبطمنكانأنهركم

شلىطتوف.جدعرندنأيمالكمقنلبحدلبللإسر

أنهاوورجح.(2وا:01تض)!هاودفنضاموني

بحد.فياالاعرةعليهيتالذىالموقعمنتريةكانت

وجنين.السامرةبينالواقمة،سلألور"هيحالاولملها

أغاوالأرجح.(48ة15يق)يهرذاجبلقيمدنمة)2(

الثالالىيلاعرثلاثةمخربحدعلى،الومرةخربة

.حبرونمنالضد

:شانلعت-ثان

الىالرجوعالرجا.،الكونبيتامعنا.عبرىاصم

دأئرةمنالافيبالمجلدالباءحرفمنموضعهافيشان!ت

الكال!ة.اولرف

:ثاول

وهو،اللهمنصلاملاأواللهمنصئرلشا.عبرى31

اصم:

:36أخ1)ومأطوكأحدرحوبوتمنشاول:أولا

:اأخ1)شأولأشاوكسى38(و37

.(94و48

)صا!ل:بخيملوكأولتىبنضاول:ثانجا

المبكر:ثاريمه-)1(

صفرققيىبنضاولعاللةشبرةنجد:عال!ه)1(

ولكننا.،أئحي"جدهواصم.(ا:9)الأولصموفل

ن((8:33،9:93)الأولالأكامأنجارصفرذلمجد

صوئلضرفيعمهأنهعل!ذكرالذى،ن!5هوجد

أ!كل.اكاعاوضن!وأن(51و14:05)الأول

العرية-فيع-البرة!أنهأصاسعلذلكتفوومكن

لاع.ا!دعلللدلالة،ابن"كلمةنتخدممامح!أ

تطلق-كافت،المبكرةلأزمنلأتلكثيلط!لهرلةأنهفوتنا

وأالحمومةأيناءوعلللالأضقاءك!علأختأوأخكلمة

اطؤولة.

جمة"!سىحتىجحةعنشاولكان؟موطه)2(

ال!هجبحة5أيفاحمتكا.(11:4صم؟)هضاول

نلاعوتعفيكانتأفهاوروجح(،ه:01عم1)

منالمالللىأيالئلاثةيحدعل!عالذى،5الغرل

شاول

6أولبرت5دكوريخهبابخضبفاموقد،أورشليم

صاثاولتصرعنوكف2291في)؟!!لم!(

د!لرة"منالثافيالمجلدفيجبةمادةالىالرجرعالرجاء)

.(،الكابيةالمعارف

صفرفىتاريحهمنلتطاتنجد:دار!هممادر)3(

لجاةمفصلتاريخعلىلامجتوى!و،الأولصموئبل

.التارغهذاضابعةالصبمنمجملمما،ضاول

ضةفيشرازيةخطوروهناك:للملكاجاره41(

صم1)لذلكصموئليوجهاللهفكان.للملكاخياره

الحارجةالضغوطكانتآخرجانبول.(!9:01-6

اكلحكرمةالىبكاجتهمالإحساسالىالثبشيوخندفع

علعلاوة(27،215-8،01:17صم1)مركزكة

تارغوطوال.الوقتذلكفيقاضياكانصوثيلأن

!اية،شطقة:واضحةناطقثلاثفاككانت،القضاة

القضاةضركابويتقل.جنود!ةومنطقة،ضرفيةوصظفة

سو!لكأقيثم،منتظمةدوراتأربعنيالمناطقهذهبين

والجلجال!لببتفيكدور5واثلاثالمناطقمذهببنوكفل

وكان.المواضعهذهجمعفىلإسراثيلويقضىوالمصفاة

المناطقلهذ.كمركزاستخدمهاايى،الرامةالىرجوعة

.(17-7:51صم1)اللات

هذ.الىيملصوئيكان:اخيارهأبب)5(

!.ملكالىالحاجةفيللنفكوالبهبأمما،المركزية

ص!وئيلأن)1(ةلذلكأخرىأصبابثلاثةالكابكذكر

مركزمجلأنأى،قضاةكتجمحلأنوأرادضاختدكان

ا:8عم1)بنلكجدكل!اكنا.يكنلمو،وراثاالفاضي

عم1)-الفلضنمنالمتمرالننط)2(.(5-

عم1)عيمالع!ونينزحف)3(.(9:61

21:21).

ومقوطه:ملكه-()ب

علناءمل!صصوثلمحهلتلى:الأولىا!وات)1(

اضدص"(.ثما:9:15،01صم1)لهاللهتوجه

)اعمهالمصفاةالىالربيلى!بصوبل

وقالواالعيكلفهتف"ضاوللهموقدم(01:17

جاعفأنيبئولم.(،01:2صم1)االملكيح!

ناحاش!دشنتذهملكىجلعاد!ق!اص!نمنالدعوة

صم1)هضاولعلاللهروحفحل1،عمونفيعلك

ووراءوراءللخروج)سرائلغومص!لىوأرص(11:6

ضاولوضرب(8-؟:1311)للحربعموئل

مل!،*شرفالمبكلجحلمما،المموننوجعث

وعلكوا"صعموئلمنكدعوةالجلبالالىالثحبكلوذب



شاولشاول

جبعةدشاولقصرسووأطلال
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لفاول

-11:11صم1)،الجلجالليالربأمامضاولهناك

.)15

ضرع،انجاحهذابعد:اصرفطيمإعادة-)2(

منضبهانقاذوهو،حعاتهرطلةاعتبر.بماالضامؤضاول

رجلآلافثلاثةمننظاباخافجمع،الفلصننتسلط

وكان.(13:2صم1)رونلايانابئوصادة!ادتهتحت

أدخلمنأولفهم-ومركباتحدرر!ةأسلحةللفلطض

كنلمو-كرتذالأصلموطممنفلطبنالىالحد!د

قدالغليين)نل،البرونزصىدعرفوناصاظبنو

سانعيوجد!كنفلم5،الأطحةهذهصناعةمنحرمرهم

نأو!مو.(13:91صم1)،)سر!للارضكلفي

المحارثوصككوالفؤوسالمحاولعلىتقصركانتأطحخم

.(21-13:91عم1)

فربعندماعواجهةأولحدثت:كماس!ركة-)3(

بنيأنعالفلسطشونفحندما.الفلطبننبيرن!يان

بع،(4و3:؟3صم1)عيمثارواقدإصأثهل

وللأصف،غماسفيونزلواومركباتهمجموعهمالنلطيون

رجلطةتنحوصىممهمحقولمضاولجقتفرق

أحدسلاحهوحاكللمونلالانوهاجم.(14:2صعم1)

جحافلأرعبناجحامجوماالفلطينيينمراكز

الحبرانيونضاولالىوالضم،جمرعهمخبددت،الفلسطنن

ثدوا،(41:21صم1)للفلطنيينعيدأكانواالذكن

الهومذلكفيفضربوا5(14:23)الفلسطييينوراء

.(14:31صم1)هأيلونالىغماسمنالفل!عطنن

بأمر-لثاولصموئيلفالثم:عمايهقهزيمة-)4(

ثاولفأرصل.مالهكلو!كرمعمايقيضربأن-الرب

بيالأحسنواقدلأنهم،طريقهعنيحيدواأنللقعنبن

دابقضاولوفرب.مصرأرضمنخروجهمعند)صاثيل

ملكأجاجعنعفاولكنهأاليفبحدالعبجميعوحرم"

.(9و15:8صم1)والبقرالغنميخاروعنعماليق

تعرفلا:لهالرببرضثا،ليعلنمح!موثل-)5(

كنفلم،ضاولمنصوئيلموقفكانماذابالضبط

بل،لإصرأثلملكبإقامة-ابدا!ةمن-كرحب!موئل

ظلولكنه6(،8:صما)،عيهفيالأمراطء

شاولقيامعلىفاعترض،الدكةالأمورع!الأولالمحول

الايجوزذللثككنلم)ذالمعركةبدءقبلالذيحةباصحاد

صوثلفقال05(15-13:01صم1)للكفة

نأشالربفرفضك،الربكلامرفضتلأنك...لشاول

حدوا.(15:26صم1)أ)صائلعلىعلكاتكون

صم1)صعوئلمو!يومإلىضاوللرؤيةصموثل

شاول

الينمنآندرىلا:ثاولالىداودقدم-)6(

المملكة.ضزونيدكلتركهولكنه،ضاولعل!موئيلناح

نأنقرأثم.صنةعرةحمسبنحوالمدةتلكالبعضوتدر

قدوأناشاولعلتنوحقىحتىا:لصموئيلقالالرب

وتمالدفاقرنكاملأ؟)صائيلعليملكأنعنرفضته

علكاابنهفيلميرأتندلأفي،البيتحمي!ىالىأرسلك

ضاوليمعأنعنصموثيلوخاف.(ا:16صم1)

16:2سم1)صاداوديحاللهنأرصله،نيتلهذلك

قبلمنردىءروحوبغته،ثاولالرليروحفارقوه

أمامهفرببمنعبيدلهفجاء(16:41صم1)،الرب

سوىالحزادهذاكنلماللهمنوكتدكل،فضهخطيببالعود

)صانهل.علىملكاصاسمونلسحهالذىداود

ممو:طاتمقييعدثاولأمامداودمول-)7(

الادسالأصحاحينفيجاءمايينتاتضاناكأنلبعض

داودنفديمعن،الأولصموئهل!نرمنعروالسابععنر

فيجاءمابين)طلاقاتناضىثمةليسولكن،نول

و3،دالضبطالأححاثترتبنعرفلاقحن،الأصحاحين

مجدلم،حالأىوعل.الزمانمنالأحداثهذهاصتنرقت

لملمافالنادرحلأنضرورةالأولصسوئيلضركاب

أحداثولمل.لهمعرخهأبنرأنكرولماذا،داودضاوليعرف

الأصحاحأحداثمنأصبقكانتعثرالسابعالأصحاح

.الموضوعبهذاايعلقعرالادس

ضاولاللهنمافدكانوصاء:دداودداولححد)8(

رأىماسرعانضاولفإن،لاأملداودصموئيلمحخبر

ذلكالىيدفعه،لهخطرأفافا-لجياتخلهبمد-فيه

ضربا:قائلاتكنينابساءن9الحدأولهما:عاملان

كا.(9-18:7صم1)أربوانهوداودألوفهضاول

.(28و18:2صم1)داودأحبتثاولابنةيكالأن

داوديناصر،!دهولمطكلنلألانابنههـىأنخقاوزاده

(02:03).

نأضاوليتطعلم:داودمنللتخلصمحاو!ه-)9(

ظندل،(24:9صم1)الولاءلهيخلصداودأنصدق

العرشعلىيحلفه،عبللاشلالي6ديةموفرع!أوليتحينأنه

.داودمنكخلمىأنمهصفكان،أصرتهكلعلوتضى

الفلطنيينعلىللاغارةأرسلهأن،محاولاتهأولىوكانت

ثم.(92-18:21!م1)بهدهمئقلأنمزملأ

حاولثم،(أ:91صم1)داوداغتالعلىعيدهحرض

نجاولما.(.\و91:9صم1)غدرأيدهيقتلهأن



فاول

الىحتىاقدشديدحنقالىعيهضاولعصبتحول،دأود

وثمافينضةصمفقتل،داودالىأحنواالذيىالكفة

اليف.صبهدالكفةمدية"نوبعدتوضرب،رجلا

-22:17صما)،000والأطفالواباءالرجال

علارد!آخرالعكانمنداوديطاردوظل.(91

.(26:02صم1داود.)لهقال!،الجبالقالحجلا

فاكأنالبضيظن:لحاولكلعن!ثفداود1()0

والادسوالعر-شالرابعالأصحاحين!الحادثةلقىتكرارأ

ولكن،شاولتلعنداودائاعبخصوص،والحر!

دأيمكنعاديةافيوجوهأنباتضح،اللتقةبالمتارنة

الحادئتين.بينواضحةاخلافوجو.هناكوأن،تيهرر

ضاولأصطاعهفيلكنلم:المثهثاولجصد)11(

نف!فيللفلطنيينودفحهلداودمطاردتهبينيجمعأن

،معونبريةزالطريدداوديحاصرأنكادوعندما.الوقت

ضاولفرجع،الأرضاقتحمراقدالفلسطييينأنخبرجاعه

.23:27صم1)الفلطيينللقاءوذبداودأتباععن

اخنع،خلهعنمرتينداوداتنعأنبعدأفهولدو.(28و

خالهم.إلىفانصرف،الفلطييونهمإنماالحققيعدوهبأن

موقفل!أنهثاولاأدركلما:للزالةاستثارى)12(

بالأوريمولابالأحلاملايجبهلمالربوأن،منهميئوس

،دورعينعرافةإلىلجأ،(28:6صم1)بالأنبياءولا

العرافةموطندورعينقرية

ث!اولإليهالجأالتي

شاول

منوايوابعالجانأ!حابننى"أنجقتدكانأنهرغم

الربأنالتيجةوكافت.(28:3صم1)،الأرض

تحدثأن-فهادخلللصافة!كنلم-ممجزيةبطريقةحمح

هلمأنفهملأمماالفاجعبمصكل.وتخبر.،صموثلروح)يى

..12.(0-28:16صم1)وكأصأ

نيجوشهمالفلسطيونبع:جل!وعمعركة)13(

مقابلجلبرعجبلفيجهشهمعشاولونزل،أفيق

هزيمةإصائلبنوواصم،القتالرحىودارت،الفلطيين

،وأبناؤ.ضاولوخل،الفلطينيينأماممنوهربوا،فكرة

فيووضحوهسلاحهونزعوارأسهوتطحواالغلطيونفجاء

يتصرعلىلهوأجادجدهوحمروا،دئتاروتت

عيمالسابقبفضلهاعترافا-جملحاديالث!سكانلكن،ثان

جسدوأخنوايلأصاروا-(11-11:1صماانظر)

يالئىإلىبهاوجاعواشانبيتصرصبخيهوأجادضاول

فيالأثلةتحتودفنوماعظامهموأخذوا.ناكوأحرقوها

.(13-أ:31صم11أيامجحةوصامرايايثى

مصكةفييماجرحأضاولجرح:ثاولموت)14(

بهويفعلونالفلطييونيأقأنرخي،جبوع

ويطت،يخهيتلأن!حهحاملمنفطب،ئاعونما

:31صم1)عليهوستطاليفثاولفأخذ،ذللثفأد

وبينالروايةهذهبيننعارضاهناكأنويدو.(4و3

نأشهطلبضاولأنمن،لداودالعحاليقيالرجلذكرهما

رأسهعلىالذىاجمبلوأخذفقنله،ويقنلهعليه!ف

:اصم2)داودإلىبهحاوأقذراعهعلىالذىوالرار

هذاتصةفيطمدىلمعرفةسلمنويى.(.ا-2

أجهزالذىهوأنها"عىأنهوالأرجح،صدقمنالعماليقي

ذلك.علىسيكاخهداودأننهظناشاولعلى

بثاولإصراثيلفيملكيةأسرةأولبدأت:لحاولزرية1()5

الأولصموئيلضرفيأولادهأحماءونجد.بهوانتتق!بن

وا!ا،ومليهثوعوثومم!يوناثان:3و(14:41)

خأ1)،اشبعل)نفههرويرى.وميكالميربابيه

صم2)!ايثرشث)يسمىأنه؟،(8:33،9:93

:31صم1)ابينادا!اسمأيضاإليمويضاف(2:8

فاصتصت(نثاناجهر)نلألانروأما.(8:33خأ2،1

جابرةرجالأ5كانرابأغمأحفادهبمضواشهر،دريته

.(93-2:34أخ1)القسياصتحداممجنرن!بأس

ملكيئوعقتلفقد،انقرضواقدضاولذريةباقيأنوييدو

،31:6صم1)جلبوعجبلمرقحة!ويوناثانوأليناداب/

بقلبلذلكبعداسثوضثواعيل2(.:01أخا

منآخرانابنانلاولكان؟.(6-4:2صم2)

فيمعداودأصلمهمااللذإنومفيبوثأرموفيهمارصفة
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يثاول

الحبمونيينإلى(18:91صم1-يكالولير)حمرب

ليوناهـدانوكان.(9و21:8صم2)الجبلعلىفصبرهم

صغ(4ة4صم2)مميهوثاحمهأعرجابنشاولابن

-9:1صم2)أيهيونائانأجلمناللهاحانداودمعه

13).

:ثاولصفات-)ء(

الأيامأنجارصفرفيوصفلاولضاوللحياةتلخيصانجد)1(

منالربخانبهاالتيعانتهشاولفماتا:الأول

إلىطبهلأجلوأيضا،يحفظهلمالذىالربكلامأجل

وحرل،فاماتهالربمن!الولم،لل!ؤالالجان

و01:13أخ11،كىبنداودإلىالمملكة

آخر-إنانأىثل-لحاولكان:ضاولأخطاء)2(

ترددهكانصفاتهأخطرأنويدو.ونقائصهفضائله

الهلمنفكان،المناسبالقراراتخاذفيحزمهوعدم

الموخهنالمدج.اباسأوالأحداثشأثريارجحأن

عيرةيقدجعله(8و18:7صم1)لداود

حدالى-مدفوعا،لداوداضطهادهفيوكان.وحدا

.(24:9صم1)حاشةرجالبأقوال-بحيد

:24صم1)الأجلقصرةولكنهاعيقةتوبتوكانت

محهايعرفلالدرجةندفعاوكان.(2ا:16،26

فاتملىوكان.(91-22:17صم1)يقصأين

كانتمثلماضديدةلداودبغفتهكانتفقد،عواطفهفي

إلىجبنهودفعه.(18:2صم1)البدا!ةفيلهمحت!

وأصح،(22:17عم1)ضيمةجراممماتراف

وكان(8و22:7مم1)حولهمنكلفيلك

حولهمنفيجارىالخارجيةللموثراتيخفعذهنه

24(.11،91:و01:01أصم)

الفضاثل،بمضلاولكانالوقتنفىولي:فضائله)3(

،(01:22صم1)مركزهمسئولاتيخشىفكان

الفورعلىاشجابللحكلالظروفاصدعتهحالمارلكن

لأهلنجدتهذكرىوكانت.(9-11:6صم1)

ج!هواشرجاعالخاطرةعلىلهمدا!اجلماديابث!

نأورغم.(13-31:11)أولادهوجثث

قدالربأنهووأدرك،علناضاولرفضقدصوئل

؟.الهايةإلىالثبعنبحاربظلأنهإلا،رفضه

حمىيواجهأناضطاعخىبالئجائيتصصكانأنه

الرحالمنالقليلبالعدرالأعداءوسالرالفلطين

.(88و14:47صم1)

وينيه،لاولرثالهفيداودتغنىلقد:لهداودرثاء)،(
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فيوبجاعه،ضارلفيمح!!وفضائلبجايا

الرثاءهذاأنوبخاصة.الثبمعوكرمه،الحروب

-91:اصم2)ثاولالرجالأعرفعنصدر

27).

الطرسوسى:ثاول-ثان

مناثافيالمجلدمنمرضحهلىأبول!"إلىالرجوعالرجا

."الكتاسةالمعارفدائرةا

ب!)يق

فبا:

.(01:7تك)كوشبنرعمةابناوددانضا)1(

تك)قطورةزوجتهص)براهيمبنيقانابناوددانضا)2(

25:3).

تك)نوحبنسامنسلعنعابربنيقطانأبناءأحدضبا)3(

01:28).

عربيةقيلةا-هوشباأنالثلالةال!ثواهدهذ.منو!دو

أوددانشبا"بأنالقوليئيروقد:(طميونوالعرب)

القائلهذهبعضأنإلى(01:7تك)كرشنلصن

بنلواختلطثالجدببابعبرلأليرياإلىهاجرتالساية

)براهيمنلمن،وددانضبا"بأنالقوليثصر؟.كوكأ

.المالإلىهاجرواعائرهمبحضأنإلى(25:3تك)

اضوطتيقطاننلمنعرييةقيلةكانتضباأنفالواقع

وأحماءشبا3وا.(28ة01تك)العرببلادجنو!ي

تطلقمازالت(صنحاء)وأوزالحضرموتثلاخوتهبحض

الربية.الجزيرةشبهجودفيأجزاءعلى

كانواضباأوجاأملالسبئيينأنالمقدسالكتابويذكر

مكانايصتوطونكالراوأنهم،والأطيابالذهبفييتاجرون

:06إش،2و01:1مل1انظر)ملطينصبيدأ

،72:51مز،27:22حزيال،02ة6إريا،6

يؤ)الرققفيتاجرونكانراأنهممحدوكا.(21:42ت

:1:15،6أ-سب)البدومنكزاةكانراأو،(3:8

العظيمالحيدهوشباأوصبا)نالعربالئابونويقرل

حمهرأبووهو،القحطانيةالعربأعل؟يقطان)لقحطان

مبيرأخذمنأوللأنهابا"عيإفهويقولون.وكهلان

جا،"عاص!ة،مأرب)أصالذىهروإنه،الحربفي

تلعا.وبى



مننشده)نما،سباتاريخعننعرفما:تاريميهمأ()

التنقيببدأالتي،العرببلادجنو!فياكنثفتالتىالنقوسق

العملاتمنوكذلك،عرالتاصعالقرننتصفمنذعا

،م015إلىم.ق015شالحقبةإلىترجعاييانحتلفة

؟.الهمدافيوتجاصةالعربوالمؤرخينالجفراقيينبحضومن

517إلىيرجعأضورينققفىالئينالملركأحد31ورد

لهمامح!فتكا.ملوكهمأوليكنلمأنهوواضح.م.ق

ابدىالسادسالفرنحتىالتاريخذلكقبلماالىترجعآثار

دولم.دالتعندما

فيالعربيةالقباثلحكمفيالبئيوناضتركالبدايةوفي

مدتفثئاشئاولكن،القا"للمنوغرهاحم!ءالجنرب

المسيحي.المصربدا!ةبحدالقاثلهذهكلثهلحتىسلطاخا

الأقلية،حكممننوعأأوجمهورياكانالحكمضكلأنومحمو

منامحرفاككانأنهويدو.القائلعليهتتاوبأنعلى

وييدو.(4:47تثقترىثلصا)واحدوقتفيسلك

الشحب،وعامةالأشراف:طبقتينمنيتكونكانالثعتأن

فيللماركةالقلاعيناءوحدهمالأضرافحقمنوكان

الحكم.

علىالآلهةمنعددأحماءابتوشتجل:الديانة(أب

مذكروهو)،كتارامخموكان،وتحبالمفيارأحمم

الكتابفي)رمود")وهوورامون(،عاروت

والشىبحئتاريلحقوكان.وغيرهاوالثسى،(المفدس

.(المقدسالثتابفي،بعلامئل)القبيلةأوالمكاناسم

ذبائحوتقديم،للممابدالمطاياتقديمتنملالعبادةوكانت

بعضهناككانتكا.والصلواتوالحج،ابخوروبنهاصة

وفي،!لادوادور،الوضوءأوالاكتسالمثلالطقوس

الحابدقلحةحماية!ترلىالإلهكان،ذلكضابلوفي.ذلك

ويمطيه،والفاكهةوالخفربالحبوبيمدهكا،وتملكاتهوآباره

.الذكورمننلا

الثيين،عند!نةأهمكانت)1(:ضارتهم()بر

نبرعوفيبلادهممنتجاتبأهمقلأسةونجد..والتجارةالفزو

الأشورية.عالنقوشنمامأتفقوهي،(06:6)إضياء

تحبرالتىالكلمةأنأهميةمنبلغالذى،البخور5أمهاوكان

فيأالذب!علىتدلالتىنفهاهيالئينلغةفيعنه

البالغة!أهمتهاللزراعةكان!.الناميةاللغاتمنغيرها

نقوشهم.ذلكعلتلىل

قصةمنيتضحكاالمناصبأعلىتضغلالمرأةكات21(

الرجلمعتتاوىكاتالمرأةأنوصدو.و!يمانباملكة

والدييماالمديةاباصبلضتئغلوكات.الرجوهيعمن

لم3ألدو؟.الرجليثغلهاكانالتيوالعكريةلل

ثئولت

.الزوجاتتعددكارسوا

النىالأبجدكةان،مارجليوتالبروفور5يعنقد)3(

وكها،السايةالأبجد!ةأصاسهيالسئيننقركأكاكبت

عنأخذوهاأنهمفييلأوالفنونأما.السا!يةاللغاتكلأخذت

ايونانبمملاتأضبهوعملم.واليونانوفارسأصور

الرجوعالرجا)الفاريةالأوزاناصتخدمواييما،والرومان

منالمجلدهذامنموضحهصافي،الشيينوه،صبااالى

.(،الكتابيةالمعارفدائرةا

ريمشبا

13وهو.،شقوق5أو،محاجر)معناهعبرى31

:7يق))صرائيلفيعاىأهلإليهطاردالذىالمكان

يعلملاولكنوأريحاعاىبينتفعكانتأنهاولابد،(ه

أوعاجرموضعبهاالمقصوديكونوتد.بالضبطموقعها

يخدرالذكيصيسلوادىأولريدوادىفيكانهارةجروف

وأرمجا.الجلجالإلىوعاكيلللبيتش

ثباط:

يدأوهو.الدينيةالمبريةالنةمنعرالحادىالضهرهو

الذىالثهرهووضباط.فيراررضهرفيي!رالذىبالهلال

ذلكوكان،الثايةللمرةالنبيلزكر!االربكلمةفيهجاءت

.(7:أزك)فارسملكلدار!وسالثانيةالسنةفي

ثبام:

معناهاإنالبمضويقول،برودة5معناهاعريةكلحة

الواضةالمرتفماتعلىالمراعيومطفيمد!نةوفيا.،بلم)

رأويينبنوطلهاالتيالبلادلينوكانت،الأردنضرقيفي

لتريةءمراعأرضلأنهانصيبالهملتكرنموسىمنجادونجو

صبمة،5نفصهاهىأنهاوالأرجح.(32:3عد)الماضه

وفاكقهايكروعهاتهرسبةوكانت.(32:28عد)

مىأخاوئظن.(48:32)ريا،9و16:8)ش)

أميالثلاثةبعدوعلىنجوجبلمنبالقرب،الكبىقرن"

لرادىالجنو!الجانبعلى،صية)أخهاأو،خبرنمن

هذامنموضعهافي،سبمةاإلىالرجوعالرجا)حبان

.(،الكتابيةالمحارفدأئرةأسالمجلد

شسئولت:

،ضهأو،(96:2مز)،سيلمحناهاهعبريةكلصة

وأ(42:42أيوب)أسنبلة"أو،(27:21)ش)
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ثبتاى

الكل!ةهذهوتظهر.(4:12زك)،فروع5أوعقود

ابزاعلثعندماالأفرا!نهروبحاد!فيالحبرىبلغظها

محهللذهابكتدعهململأنه،الجلحادى!تاحوبينيم

الأردنمخاوفىرجالهوأخذفناحفحاربم،عحونفي!اربة

ك!ثفولكي.أفرايمرجالمنهايرليأنلابدالتي

دنكزمنكلمنطبرنكانوا،الهاريالأفرايمونالجلحاديون

ونطقهاأخطأفإن،شبولتاككلمةينطقأن،أفرييأنه

الأفرجميينلأنأفرجميأنهعرفوا(بالسين)،سبولت"

الأفرجمنمنالجلمادكلنخلوهكذأ.،الثين"دنطقونلا

.(6-أ:12قض)ألفاوأربحنائنينالوتتذلكفي

ثبتاى:

لاوىوهر،،جتكلمفيمولرد"صناهعبرى31

فيتقوةفيويكز!اعاليلبنلونلايان-وثلامهو-صاعد

ناءتزوجوامنبانفصالكعلقفيمااعزليعلىاعراضهما

منبينضناىويذكر.(01:15عز)نحائهمم!نكر!ة

باعتارهيذكر!.(8:7غ)لثحبالرحةصرحتولوا

ليتالخارجىالحصلعلىاضرفواالذ!اللاوونرؤساءأحد

ابتوشفيالاسممذاوجدوتد.(11:16)غالله

.بالم!اونقركأالطة

ثييث:

:الربتولفيالاالمقدسالكتابفيالشبثئذكرلا

تعثرورلأنكم،المراؤونوالفري!يونالكتبةأيهالكمويل"

ت)اسالناصأثقلوتركغ،والكمودوالبثالمنع

نموايخبةالعائلةمنحرلمينجاتوالثث.(23:23

صغرةزهررله،أقدامثلالةالقدممنارتفاعهبيلغحتى

بالث!ر.أضبه،المرةإلىضاربةبيفاويةوثمارهصفراء

الثثوكصو.طليشراتخةنحوعنهاالحبةطولودلغ

عطرية،راثحةلهاوبدوره.المتو!البحرحوضبلادكلفي

كا.عبهعطريةنكهةواضفاءالطعاملتتيلويتخدم

عاءويخدم.الأمحاءمنالغازاتلطردالأدويةفييخدم

وبنررهوأوراقهالنباتجقانوكانت.ضبياعلاجاالثث

-الحوربظامتخضع

يثيبر:

ومو،بالتفرجوالابهامالحنصرطرفيبينماموالثبر

انظر-!م23نحو)بوصاتتعنحرأوذراعلصفيعادل

:04إشى،4؟17صم28:16،93:9،1خرو!

موذا":المرنمويقرل.(43:13حز،21
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لثتع

:93مز)،تدامكضيءكلاوعمرىأضازاأكاميجعلت

زواله.و!رعةالعمرقصرعلللدلألة(ه

ئتتر:

انالبعضوتول،،ضق5أو،محجر"معناهعبرىاصم

خا1)ممكةصرشهمنكالبابناسموهر.،أسداسا.

2:48).

ثتبع:..

وهو:،،قم5أو،جعة"محناهعبرىاصم

نميبداخل"كانتصحرننصبفي!كةاصم)1(

رولهوالآقصدضولحل،(91:2يق)،يهوذا

صبع.بثرمنالثرقالىيلينبمدعل"البعةتل"

سبع،بئر"لاسمتكرارأخهاالعلماءبحضويظن

نيتذكرلا"شع"أنوبخاصة،مباضرةتجلهاالمذكورة

:4)الأولالأيامأخبارسفرفيالمدنهذهقائصة

مدينةأنهاأساسعلى،!ثغ"حبتلوأنهكا،(28

عرةأربعالمدنعددلكان1،جعبئر5غوأخرى

الادسالعددنيجاء!مديخةعثرةثلاثوليىمدية

هىأنهاالآخرالبعضوكلى.(91:6شى)

:15يق)ممائلةأخرىتائمةفيادذصرةأئ!اع"

26).

فرصةانتهزوقد،بيامينسبطسبكرىبنضع)2

ليثور،أئالومثورةاخمادعقبحدثالذىالاضطراب

فيتمبايىا:وقالبابوقفضرباداودضد

يخمتهالرجلكل.كىابنفينصيبولا،داود

)يهفانضت،(ا:02صم2)،يلإصريا

لهيجمعأنعماصامزداودفطلب.المالةالأسباط

عنعماساتأخرفلما.أيامثلالةفييهوذارجال

بنثعئورةيخمدأنأياىمنداودطلب،موعده

!وآببأخيهيتحينأنلابدابهثاىأنمنواثقا،بكرى

اختارعنبالطبعراصاكنلمالذى،المحنكالقائد

يوآبتقابلولما.عنهعرضاللجيققائدألعماصاداود

ءسآبيدوأمكت،بهبابرحيبتظاهر،عماصامع

كانببوطعنهبهغدرولكنه،ليقبلهعحاصابلحية

!اتوهكذاالأرضإلىأمحاءهفدلق،فطفتهليمجة

عحاصا.

فيحاصرهخىبكركطبنضبعمطاردةفيأخدثم

ولم،اسرائيلمنال!الأقمىفي،سكةبيتآبلا

البرويين-سوىبكرىبنضبعمعبقىقديكن



منالثعبلانفضاضضتىالثررةأنويدا-عوت

منالريختأنأراديوآبولكن.ب!حول

امرأةناكوكانت.الورتخريتفيفأخذ،جذور.

وشمبا،مدكتهاعلالحربدجرهمارأتحكيمة

بكلالقصاعىيوقعانكلووكان)ذاعماورآبفألت

الثائررأسالالغىلابأنه،يفطةأجابالبهه،المددنة

جميعالى)المرأةفجاءت.الملكعلىررهرفعالذى

الىوألقرهبكرىبنضبعرأسضطعوا،جمكتهاالئعب

شعثورةعلىفضىوهكذا.السورفوقمن،!رآب

الملك.باودضديكرىبن

فى،جادصبطمنحورىينابيجايلأبناءأحدضع)3(

ووثامأيامفيعاللتهانتبتوقد.جلحادفي!مونكافوا

6ليلإعرملك(الثافي)بعام2أياموفي،يهوذاملك

.(17و5:13.14أحاأ

الذى3الاوهو،،قصمأوجعةامحناهاعبرتكلمة

جرار،وادىفيحنرهاعدهأعاداييالرعلىاسحقأطلته

.(33و32و26:25تك)صعبئروهى

ثبقتى:

)يخلفيتفصهاجاء!،ترمحني"بمعنىأرايةكلمة

.(15:34مرقىأيضاانظر،27:46ت)مى

منصضعهافي"ضقتنيلماإلوىإلوى"الىالرجوعالرجا

.،الكتايهةالمعارفدافرة"منالأولالمجلد

ف!بكة:

نحتلفمنيخوطأوحبالمنتصغالثاككانت

عصورنذالأوصطالحرقبلادفياسخدتوقد،الألياف

عيدفيالقديمالحهدفيتتخدموكانت.اياريخقبلما

الطيرروصد،(91:8حز،51:02إش)الحبوانات

:9جا)الأحماكو!يد،(7:21هوضع،1:71أم)

.(91:8إش"21

لصيدافيكمنوالحجومالأضكالعيفةأنواعوناك

فمنا:،الأس!اك

تعطسثممسنديرأضكلافيأخذالماءسطحلوقيطرحما)1(

البهةفتأخذ،كاالمعلقةالأئقالبفعلالمياهفيأطرافه

مزالثبكةتسحبوعندما،الجرسأوالخروطشكل

ذإالمحروطاحنواهاالىالأحماكصمعهانحب،الماء

شبل

الثباكمنهوطرح.أيض!االأثقالبفعلأطرافهتف!م

!غالمياهقيصلحأفهكا،محيتمهاراتييزم

منضبكةطقيانأخاهوأندراوسبطرسوكان.العميقة

فهماليجعل!وعالربدعاهماعدما،النوعهذا

الكرازةأن)ذ،(4:91ت)االناسصادى"

روحية.ومهاراتموابإلىتحتاج

طر!اأحدبتثبيتصواء،الجا.فيتجراكبرشاكوهناك)2(

حالطاالكةخكون،بهتربطأنفالبوا!ةالقاعفي

الاطىءفيطر!اأحدبط2أو،اياهمجرىفيرأجا

ضهحركةفييرقارببرا!ةالآخرالطرف،ئجر

عك،من!هابماسحباثم،الطرفينبينللجمعدائرية

حركةفييص!انقارلينبينتجرأدأو.الاطىءإلى

أحدالىالثكةخحب،يلتقياأن-إلى6لريةدضه

الأحماكمنثححافيكوهذه.الشاطىءإلىأوالقاربين

واقي،والحىء،والردىوالجيد،والكبصرالصغص

13:74ت)السمواتملكوتالرببهاشئهلذلك

.(48و

لتصوورأيضامجازيا،ضباكأوشبكةاكلمةوتخدم

:9:51،01:9،52مزشلاانظر)الأثرارصامرات

:92أم،8،014:5،041:01و15،35:7

الئ!رروةالمرأةقلبيثبه!.)4(7:2.0ميخا،ه

الرجلاطراءأنكا.(7:26جا)الأحمقلصدببكة

:92أم)لصاحبهوالرجلببطهاثبهة!ثته،لصاحبه

صان،66:11مز)اللهعقابأيضابهادة!.(ه

.(7:12هر،32:3،:12:13حز"1:13

ثباكة:

والهيكلالثهادةبجمةيحلقفيماالكلمةهذهتتخدم

موصىالربأمرضد.البكةي!ئبهمحدقنحعلىللدلالة

وأن"نحاسمنالشبكةمنحةضاكة"المحرقةلمذبحيصغأن

ويجعلها،أطرافهأربحةعلىنحاسمنحلقاتأربع5لهايمنع

،27:4،35:16خر)أصفلشالمذبححاجبتحت

للتاجين"صليصانصنعوكذلك.(38:4،93:93

:7مل1)الهيهلرواقلي!العمودينرأمىعلىاللذين

17-02).

شل:

أسد!كلماتوترد.أشبالوجمحهاالأصدولدهوالثل

صواءالمقدسالكنابفيكثيرأ!وأشالضبلوا،أوأصد

،أثبال"أو،ضبلاكلمةوترد.المجازىأوالمعروفبمعناعا
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شبا-ثبنة

اريا،33:22تث،9:9،تك)الأسدالىمضانة

أيوب)البوةإلىمضافةأو،(2:11ناحوم،51:38

شإ،34:01،19:13مز)مطلقةآو(4:11

.(13ة2ناحرم،هو3و91:2حز،11:6

يحقوببنيوذالرصف(الأصدحرو)الثلفيتخدم

،(33:22تث)يعقوببنودان(94:9تك)

بابلفطالباقينوالسكان،(9-91:2حز)يهوذاوأمراء

:لفرعونالربويقول.(51:38إرميا)خرإبهابعد

الىناحومويتنبأ.(2ة32حز)!الأمثبلهـأضبت

وأشبالك،دخانامركباتكاسيحرقالرببأننينوىعلى

ميخاويقول.(2:13نا)أالسيفيأكلها(أولادك)

كالأصد5:صيكونونبأنهم،الأمبينيحقوببغيةعنالبي

يخا)هالقمقطحانبينالأصدكل،الوعروحوشبين

5:8).

الصدبقونأ!ا،طاردولاجهرب2الر!.:الحكيمويقول

الربأمانةعنالمرنمويقول.(ا:28أم)!!تفكثبل

الرلبطالوأما،وجاتاخاجتالأضبال":لأولاده

الربووعد.(ا.:34مر)!الحرمنضىءيعوزهمظلا

الثل،تطأوالصلالأ!علىا:هو،شرهفيللاكن

ملكوت)ضحياءويصف.(19:13مر)أتدوسوالحبان

افرووربض،الخروفمعالذثهـفي!كى:بالقول،اللام

صعروصبي،معأوالممنواللوالعحل،الجدىمع

.(6ة11إش)!يوفها

ئدبنا-يفبنة:

علىالاصمهذاوردوقد.،ضال!امحناهلعلعبري31

26و18:18مل2)اثافيالملوكسفرفي،شبنة)صورة

يكونوقد.(22،37:2و11و36:3إش،37و

:15أخ1)،شبنيااأو،ضبنياهو"منمختصرينالاحمان

24).

فيفكان،حزقياالملكبلاطرجالكبارمنشبناوكان

لإضحياالربيقول)ز،إث41لحدمركزثافييشغلالبداية

الذىضبناإلى،الملكجيىهذاإلىادخلاذب!:اببى

رئي!"عكانةفيكانأنهأى(22:15إكأ)إبيتعلى

ئلصلث.،الوزراء

وبائهلكبرياثهالنبياضياءلانعلىيوبخهالربولكى

حتىههنالكومنههنامالك5:بالقولالصخرفيتبرأ

الناحت،قرهالعلوفيالناقرأيها،تبراهفالنفسكنقرت

طرحايطرحكالربهوذا.مكناالصخرفيلنفسه

وفاكتموتهناك.الطرفينواسحةأرضإلى...رجليا

منوأطردك.صبدكبيتخزىبا،مجدكمركباتتكون

أدعوأقايومذلكفيويكرن.يحطكمقامكومنمصبن

وأجحلبمنطقتلفوأشدهثربكوألبهحلقيابنألباقيمعبدى

.(21-22:16))ش،يدهيسلطانك

حيث،الثافيالملوكنحرفيجزئاالنبوةهذهاتمامونرى

وثة،،التعلىالذىاهوأحلمابنألياقيم"أنمحد

يثبناقبرعلىوجدتكابة



وكيلأكط،انبيتعلللذى"التالبةالوطيةوهي،كالبا

شأ،37،91:2و26و18-18مل2)الملك

علىالملكيحرضضبناوكان.(11،37:2و36:3

:03)ش)مصرعلالاعتادمنالبىإشعياءتحذرراتتجاهل

عنعرضا(9-3،36:6-5،31:1-ا

مثعحزبرأسعلكانأنهييدوإذ،الربعلىالاتكال

يدعو،التغهابقةرأسعلىكانأياتيمأنعدوينا،لمصر

.وحدهالربعلىل!لكال

ومن،ههنامالك:لثاالربقولمنالبعضو!رى

منيكنلمأنهأ؟نبرأههنالنفسكنقرتحتىههنالك

م0871فياجانوكلكلمونت"اكضفوقد.جهودىأصل

جبانةفي-قبرأقلرونوادىمنالرقإلى!وانتريةفي

أمحن،نقاالعلياعتبتهعلىمنقرشا-قبرأحميننحوتحوى

اليت.علىالذىياهو..القبرهذاا:وهى،رعوز.فك

ملحون...زوجتهوعظامعظامهبل،ناذبولافضةلا

(22:15))شفباأنوحيث.،القبرهذافتحمن

ضخمىووجدولا،،ضبياهو5مختصر-الأرجحعلى-هر

علىالذى5صكز!ثفلونكانواممن،القديمالمهدفيآخر

وخطأ-لغة-الكابةأن؟،،ل!اهر"احمهونتى،اليت

الذىضاقبرأنه!تثدونالحلماءفإن،حزقياعصرمعتتفق

وضاضبنا31ؤجدكا.حزقا!دفيابتعلأولاكان

فيامحثتالتيالجراروأيادىالأخاممنالك!رعل

فلحطبن.

رجاللنجرتاييالمفاوضاتفيضباضارك،تد

أحدكان!،جهوذاعلكحزتاورجالأضورملكسنحارب

النبياضمباءالىحزياالملكأرسلهمالذ!اثلايةالرجال

36:3)!ق،37،91:2و26و18:18مل2)

.(22،37:2و11و

ثبنا:

اأعادفيأو،توىاالرليعحا.:لعلعبرىاسم

وهو:"،الر-

أسامبالأبواقنفخوناكانواممنداودأيامفيكاهناصم1()

أثومعو!د!تمنالنالوتاصمادعد"اللهتالوت

.(15:24أخ1)أورشليمال

!لوندرجعلوضواممنذماأرام!اللاوين-أحط)2(

في)عرائيلبنواجعكدما،للربوتعبلأون،!ترفىن

ممترفبنوترابموحوعيم،للصومالمظالعيد

أنه!رجحكا.(9:4غ)آبلألهموذنوليب!يطاكاهم

:01)غنحمامعالمحاقخت!واالذ!أحدكان

شتات

والأرجح،نحمياأيامفيالمثهاقختمواالذكنالكهنةأخد)3(

رثيىروياقيمأيامفيكافاأصبح،يوصف"ابنهأن

.(01:4،12:14غ)الكهة

:01غ)نحياأيام!الميثاقختمواممنآخرلاوى)4(

ثبوئيل:

،،اللهأعادهاأو،اللهسبي"معناهيكونقدعبرىاسم

وهو:

رئياوكان،اللهكليممر!بنجرضومأحفادأحد)1(

(23:16،26:24أخ1)اللهيتخزائنعلى

.(24:02أخ1)أفانولاثيلويهـمى

-أكدتحتوكانوا،عرالأربعةيمانأبخاءأحد21(

والعيدانوالرباببالصنوجالرليييتفيالغناءلأجل

منالحشر!الحددفيئذكر!.(25:4أخ1)

منالمكونةعثرةالثالثةالفرقةكرأسالأ!حاحنفى

ويسس.وحراضهاللهببتفيللقاءضخصاعرائى

.(25:02أخ1)ضوبلابلأيضا

يثبيا:

أالربيحمههالذى5أو،الربأعاد.5سا.عبرىاصم

:8أخ؟أ.خودشزوتجهمنضحرابمأبناءمنبنيايخيوهو

تؤررهااييا!طوطاتيضفيضياوكمى.(ا.

فياصكما،ويمى،والسبنةالر!ايةالخطوطات

هو،!كها"وسنى.الفولجاياتؤكدهاأخرىنحطوطات

.،نيتدالرب"

)ثرت!

ثتات:

كنحانأرضس!ثنلهكأن)يراهيماللهوعدأنفذ

ينلكاسر!ملضحبتارعارفي،(17-13:41تك)

البركة.موضعفيالأرفىدفهمالمقيمونف!ن،الأرض

الميين،5أو،الى"في!منبرونفكانواخارجهاالذ!أما

.(7:35رو)"الات5أو(!:2،ا؟:اص)

جطاعشرالاش)الىرطلته!فو-لالرصكبوقد

يطرسالرسولكب!.(ا:اكع)هالاثرالذ!



شتات

وعلاطيةنجن!ضناتمنابضوناالالأ،لىرصالته

.(1:ابط1)اوليثنبةوأباوكبلوكية

ضرذ،كنمانأرضعنالأمةتضبعننبرةأولونجد

نلكأنيقينااعلم5:لإبراهيمالربقولحيث،ايكو!

يخذلونهم،لهموصحبمون،لهملتأرضفيغرعايكون

تك)،جز!لةبأملاكيخرجونذلكوبمد...شةمثةأربع

فيتضبفيالبوةهذهتمتوقد.(15:13.14

فها.خروجهمثممصرفيإ!رائيل

نألمو!اللهأعلن،عصرش)سراثلبنيخروجوعند

عصو.)ذاالأرضمنبالطردصماتجهماللهأنمن،الأمةمجذر

-ا:25،03و28:15تثانظر)عنهوارتلوا

الماليةللصصلكينالعديدفىالأنجياءاللهأر!ل!.(4

)ريا،3:!هو:مئلاانظر)2التحذهذابنفس،الجنو!ة

هذاسببجلاءبكلذكروا؟.(4:13حز،8:3

،الربيفولتركوفيقدآباءآأنأجلمن5:القصاعى

تركواوا،ى،لهاوصجدواوعبدوهاأخرىآلهةوراءوذبوا

مناعرعصلكمفيأسأتموأنغمجفظوها،لموضر!عتي

.(51-61:11)ريا)،...آبائكم

فيأسكموه،المالةالمملكةأضورملكسبىوقد

:17مل2)،مادىمدنوفيجوزانضووخابورحلح

اصتولىعدما.م.ق722فيالبىهذابداوقد.(6

الثمايةالمملكةسبيصبونجد.الامرةعلىالأضوردرن

ثحذوومنوبالرغم.(2.-17:7)الثاذالملوكصفرفي

فرءزجهرذا(مملكة)الجنوديةللسلكةالأنياءوانذار

عدمنيالجولةالمصلكةتمادت،المايةلجارتهاحدثط

586فىبابلملكفصرنجوخذغزاهاحتى،الارتلادوفيالإيمان

:24:24،25مل2)بابلإلىأهلهاوبى.م.ق

أخبارضرفيموضحاالبيهذاببونجد.(أاو6

ولحبادتهمالأنبياءلتحذوراسماعهمعدموهو،الثافيالأيام

.(61-36:13أخ2)الأوثان

بابلملكأقامهالذىايخقامبنجدليامقلبعدوحدث

بنوورحانانهوشحيابنعزرممابعأن،الأرضعلوالا

معالثرطرئىنبوزردانتركهمالذفىالأفف!صأقاريم

نكلكا،بنوباروخابيلارياشافانينأيخقامبنجدليا

)ريانمعلىأالربلصوتصححرالملأنهممصرإلىنجاعوا

.(8-ا:43إريا)مصرفيتحفنحيسالىاوأقي

جزروةفيم3918،8091بينفيمااكثثفتوقد
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لثتات

منمجموعاتثلاث6مصربصصدأصانأممامألفتبن

-ومكوبة،أجلادتجلالحاسالفرنالىنرجع،البردكات

بوضوحوئدل(الحصرذلكفيالدولةاللغة)الأرايةباللنة

الجز!ةهذهعلىالمرتزقةالجنودمنيهوديةستحرةوجودعل

عصرحدودعنللدفاع،الفارجةالامبراطوريةأ!امفي

هذهأجدادجاءتىاليقينوجهعلئعلمولا.الجنوية

مصر.إلىالجماعات

كانتفقد،سابقةهجرات-ولاثك-حدنتولقد

)صائيلملكأخآبعهدفيدمثقفيجود!ةجاليةناك

وتجارتهنفوذهمدقدكانطيمانلأن،(02034ملا.)

عودةعنمفصلاضانعلملاأتا!.بالمحيطةالإدكلالى

الايةالمملكةمنأضورطكسباهمالذ!الحرةالأباط

.ابلدانمنالكليمفييثنواولحلهم،(17:6مل2)

بابلسبىمنجع2لمأنهونحمياعزراضريمنونعرف

فغد،الأتلبةالا-فارسطككوركأعهدفي-أورضليمالى

وولدواالجناتوغرصااليرتوبخوافاككاليتهماستوطن

.(7-92:4)رميا)وبناتنجين

منالككلونارتحل،الاجاركة.الهجراتهذهالىوبالاضافة

توجدفكانت،الخارةوراءصياالبلدانمختلفالىالهود

لم.العافيالهامةوالموافىايجاريةالمراكزكلفييهوديةجاليات

منجديدةحقبةجمدأت،اكبرالاصكندروبقوحات

الاسكندركانفقد،ايخلفةالمناطقإلىاليهوديةالهجرات

الجديدةالمدنإلىالهجرةكجعون-عامبوجه-وخلفاؤه

مصر.ملكالأولبطيصوسكزاوعندما.ألأوهاايي

أعدادانقل،أورضليموكحفل!طين(م.ق232-285)

هامامركزاأصجتالتىالاصكندريةالىالهردمنكبيرة

بايلبلادمنعاثلةألفى،صريةملكأنطيوكسنقل!.لهم

أجابلادمنوغيرهاوليد!افريجةال(!وجفوسيذكركا)

علىبو!بياصتولىأنوبحد.(أ:1بطاانظر)الصغرى

أصرىايهودمنالكثر!نمعهأخذم.ق63فيأورضليم

حرتهماشعادواأنلثراطولكنم،رومافيعبيدأيباعوا

حدث،م07فيأورضليمتدم!وبعد.المدنيةحقوقهموكافة

.البداننحتلفإلىمنهمكبرةأعدادثتت

يهوداأنالرطأعصالضرفينقرأأنلاعجبلذلك

تحتأمة)كلمنالخحينعدفيأورضئيمالىجاعوا

بينماوالاكنونوعلايون،ومادكلنفرتيرن...الماء

وبمفيليةوفريجةوأجاوينتىوكبدوكيةوالهردكةانهردى

كرتيرن.والرومانيونالقير،اننحواييلييةونواحىومصر



شتاتلثتات

الجديدالعهدأزفةليإسزائيلبنيشتاتمواتع

فيغالبيتهميتركزمليونبنحر!روفي،أيضامليرنلناتتبواأنهمومع.(اأ-9و2:5أع)،وعرب

و!الى!يطابمنكلفيا!لفوبمائة،حولهاوماالا!ندريةاحتفظواأنهمإلا،لينهماستقرواسالذينالثحربوثقافات

.(فيلونيذكر)؟فلطيننيونصفوبمليونبن،أفر!يةالىبالذهاب،فلطبنمعوبروابطهمالديخةبتقايدهم

)نهحىصدينةكلفي!رج!وناليهودان،-ابو"وتولقراراتوبالخضوعالثلاثةالكبرىالأعادفيأورضليم

وهكذا،نفوذهمومنمنهميخلوص!ناتجدأنالهلشيى.تدسررهتجللليكلالانلنصفضريةوصدمع،النهدريم

!ثفلطينخارفي-ابابلالصبيمنذ-المهودعددكان

فها.عمدهممنالمهودعدديقدركان،ابدىالأولالقرنخلالوفى

أنهوهو،نشلهلاجمب،الئاتمنهامجانيوفاكبنحووصرتأنطاكةوفي،ميونبنحوالهر!ينن!ابلادفي
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كلطثازبوف!ر

نأالا،وارتدادهماانهمعدمعلعقالاتشئهمكانعنا

)كمالربلهمفالضد،الأملركةأدضاكانشهالقصد

أنهمأي،(91:6خر)هكهنةمملكة"لهصكونون

يثرواأنعليهمفكان،والأماللهيينوسطاءسكونون

3لإبرااللهبركأفإن،ذلا.اسنودعهمالذىاللهحق)علان

ولكن.(31:3تك)الأمكلبهاتتباركأن!ب،ون!له

انغلقوقد،اليهاأوكلتالتيبالمثويةنقملمالحودكةالأمة

ولكن.اللهوصا!اينفذوافلم،ذاتهعلالإصرائيلالمحتمع

قمددون-اللهمعرفةوصلت،الأمبنل!واعندما

تاصيتوس،)ثلكئابف!ن،الألمهؤلاءإلى-فهم

ف!جيل،وه،3()9لانههىلها،سونونيوسوه)!له4فه-

بركةييكونالوديةفيثخمىظهررتو!ونال!ولك!

ملكطلبوناليهوديةيلىأتواا!وسأنفيولاضك.لملك

منوصلهممانتيجةوكذلك،فمالنجمظهررتجةالرد

.(12-ا:2ت)الناتجردمننور

نيبالإنجلالكرازةفيالواضحا!لرهمالهودلثاتوكان

بالابجل،كرازتهفي-بولسفالرصل،الجدكدالحهدزمن

مدينةأىؤ،دائماخدمنهيدأكان-الرومافيالمالمفي

للهود"مدفىأنه!درككانلأنه،الهردمجمعفي،جد!دة

ىأفياليهودشتاتفكان.الحلاصسارةلهملهحلن،أرلا

لالرصكذبلمو.الإنجبللليتمعونمنأولهممجتمع

.(81:6أع)رصالتهاييهودرفضبعدالاالألمالىبول!

الرخيمةالمراقبمنالهوديةالأمةيسوعالربحذروفد

ت)بالدنمونةوأنذرهم،لهرفضهمنيفادتهموراءللانسياق

والهيكل،أورضليم!صابلهمتنا؟.(21:31-45

نمماوهو،(93-23:37ت)أخرىمرةوتددهم

الأممنعدوسة"ضكونأورضليم)نلهمفالكا.م07في

حدكثهوفي.(21:28لرا،الأمأزنةتككلحتى

آخربخراببوضوحأنبأهم،الزتونجبلعلىليلايذ

نجوةفيجاءلماتأ!دا،(21-24:15ت)لأورضليم

نبوةالبحضفيكلىماوهو،(41:2-13:8)زكر!ا

عد،الأ!امآخرفيالحظمةالضيقةزمنفيجحدثعما

ثاية.مجيئه

:ينابوؤثتر

غلصاأو،ابجمبهاء5مفا.!كونتدنار!اصم

والىتثاىمعالفارصيةالطولةموظفىأحدوكان.،المولة

هورأىفلما،(الفراتغر!ألواشةالبلدانأى)النهرعبر

متيون،معهاوينالكاهنو!وعزربابل،ورضاؤه

محبوابل،الحملعنيرضوهملم،أورضلنيقالذىالله

المرضوع،فهالهيرحونلدار!وس/الملكتزنةرسالة

الشتاءبيتا-شتاء

كورشمنأمرفحلاصدرقدكان)ذاعصاالبحثوطبون

الحزلانن،فيبايتشالملكفأمر.البهذايناءالملك

مكوبدرج،مادىبلادقالذىالقمرفيأخافيفوجد"

فياللهبيتبناءأمرالملكلكورشالأولىالنةفيأنه،،يخه

فأرسل.بابلملكنصرنبرخذفيماكلو)عادة،أورضليم

الله،ل!تعكلتركواأنوأمرهم،وجدهبمادار!رسالم

يحترضهممنكلتهدكدمع،!لزممابكليمدوهموأن

ذلك،تجنيذورشاؤماوضتركرزنايتتنايفأسرع.كالصلب

:5عز)ابابلىالبيمنالعودةيحدايكلبناءتموهكذا

.(6:15-أ

ثتاء:

والحواسف.والأمطارالبردفصلموفلطينفيال!اء

وبردوحصادزرعالأرضأيامكل"بأننوحاالربوعدوقد

:8تك)،لاتزالولهلونهاروثتاء،وصبفوحر

تخومكلنصبتأنت5.للربالمرنموكول.(22

.(74:17مز)،خلقماأنتوالثاءالصيف.الأرض

فيتعطي،الشتاءبب!كرثلاالكلانا:الحكيموتول

الكلانأنأى،(02:4أم)هيعطيولاالحمادفي

مجدفلا،الأمطارضوطعد،الزرع3عوفيالزراعةيهمل

صرصهالننهدعرصوكدعر.!د.صاالحصادكد

مضقدالثاءلأن"أينمتاييالحقولإلىمعهللخروج

.(2:11نق)،وزالمروالمطر

الرب!ول،والعواصفالأمطارموسمهوالناءولأن

ولافيضتاءفيهرككملأ!كونلكي!لوا5:لتلايذه

الحا!فالممطرالجوفيالوعيم!رحيث،بت

.(13:18مرن!،02:،2أت

:01!)التاءفيأورثليمفيايكلتجدكدعيدوكان

بادر5:يموثاوستلمهذهمنبولىلالرصوطلب.(22

مجتاجكانلأنه،(4:21قي2)،الثاءقبلتجىءأن

نأ!.(4:13قي12ترواسفيتركهالذيالرداءالى

.(28:11أعانظر)الفريخهصمبالثاء

الثاء!ضيأى،ثتياالفملأفاالكابويستخدم

.(3:12ق،16:6كو18:6،1)ش)

الضتاء:لعتثتاء-

حرفمنمرضعهفي،الثاءدت"الىالرجوعالرجا

.،الكايبةالممارفدأئرةامنالثالىبالمجلدالباء



شضى

ج!)يق

ثخ!:

برجأعلىمنالمرأةطرحثوعندما.ضقهأىشجاشجه

،جدعونبنأيصالكرأسعلىالرحىحجر،تاباص

فيالربيقول!.(91:53قض)،بجتشجتأ

ال!مأرطهالذىالبداصقبلراإنهم،الحرنةالكرامينثل

مرق!)مهانأ،وأرسلوهوضجرهفربوه5،الكرمصاحب

جهته.أوبرأسهجرحأأحدثواأغمأى.(12:4

وبنوا:لاصائيلقولهفيمجازياالنيإرعاو!خدمها

ىأ(2:16إرما)،هاقكضجواقدو!ي!نوف

.لوكوأأهانوك

:رث!جاأ-ثجرة

!ؤدىمما،والارتفاعوالتربةالجاخفيتجرعفلطينسيز

المصورفي-تثملكانتالتيالأضجار،تنوعالى

والئريبنوالرووالأرزوايقاحواللوزالنط-الكتاببة

وابطموالجيزوالحوروالدلبوالصنوبروالنيلوالبلرط

الكتابية-الحصررفي-فلسطينوكانت.والصفصاف

فحوامل.المرتفحاتليوبخا!،الآنهيمماأضجارأاممف

لإقامةأو،الزراعةعلهالتحلالآضجارواجتثاث،الترية

.الأشجاركافةمنتللت،الماكن

وثمارها،للظلتتخدم!ي،كئكلةفوائدوللأضجار

اهم!تحرمالر!ةوكانت.وللوقودللبناءوأخابها،للا!

-91:23لاأالأولىالأربعالسنواتخلالايأضجارثمار

الحربفيالأشجارتطعأواتلافتحرمكانت؟،(25

.(02و02:91تث)

ظهروتد.القديمالحالمفيمقدصةرموزأالأشجاروكانت

:12تكأممرابلوطاتأو،مورةبلوطةعندلأبرامالرب

نيأئلأ)براهيمغرس"!.(ا:7،13:18،18و6

تك)أالرمدىالإلهالربباسمفاكودعا،بمئر

هيالكنحانيينعندالخصبإلاهةوكانت.(21:33

.أشجارصكلعلصاركيأوبأضجار)يامز2و،عرة"

لملاقا،الأضبارو!البادةاصاثلنميأنبياءضجبوتد

:1)ش،12:2تث)الكنمانيينكدالدكنيةبالمحارطت

،6:13حز،2:02،17:2)رميا،ه:92،57

.(13و4:12هو

والقصمىالأئلةفيمجازكاالأضجارت!نخدمماومحكلا

-9:7قض)بحامةلباسرمزأ،الكالةوالاستحارات

بهجةأنجار-ثدجرة

اللهلبورمزأ.(47ة02حز،41:9مل15،2

ور،42-71:22حز،91و01:81)ش)بئصة

-4:01دايال)بعيناولأمة،(11:17-24

الحمرولطرل،(41-3103حز)للقوةورمزأ،(26

:9،91-41:7أكلب)وللىجاء،(56:22)ش)

،3:امز)الربيتعالذىالحكيموللخص،(01

كوعالربوأضار.(17:8)رميا،13و29:12

الثمرعهاي!ظركأضجارالناسايمانالىالمعمدانوووحنا

وكثه.(02،12:33-3:01،7:17ت)

فيتآوىضخمةبثجرةالمواتملكوت!رعالرب

.(13:32ت)السماءطيورأكصانها

:ابأشجار-شجرة

بئهها،ماأو،ابلان5أو،ابلماأضجارأغا!ظن

فعلاترجمتوقد،الدموعصثهلامحةبيضاءمادةتفرزالتي

أكاابحضوكظن.،الحياةمحاباق،ابلم5بأضجار

المكا!ينسفرفيهكذاجاءتوقد،،الأسودالتوت"صجرة

نجفىوهي)،البكاأضجار"وكانت.(6:34مك1)

انثرالذيالرفائيينوادىفيبكزةتنمو(العبريةفياللفظ

ورائهممنيدورأنالربفأمر.،داودلمحاربةالفلطييونقيه

عوتنححوعندما،البكاأضجار)مقابلعيموبهجم

ذاكإذلأنهاحترصيخئذ،البكاأشجاررؤوسفيخطوات

:5صم2)،الفلسطينيينمحلةلضرديأمامكالربيخرج

.16-14:13أح22-25،1

في"البكاءوادممط-بكاءامادةالىالرجرعأيضاالرجا

الكتالة.المعارفدائرةمنالثافيالمجلدمنموضمها

بهجة:أثجار-يثجرة

أمرهم،المظالبحيدلالاحتفالللئعبالربترجهاتفي

جهجةأئجارثمرالعيد(من)الأولاليومهـفييأخذواأن

الرادكط،وصفصافعبياءأضجاروأكصانالنخلوسف

.(23:04لاا،أيامجعةالهكمالربأماموتفرحون

فيجاءتكانضرةأضجارأنها،بهجةبأضجاروالمقصود

ايلمودتولولكن.،الجاةمحاب"وفيالكاثريكيةالتربة

بهذاالمبريةفيوتعرف)،الأترج5ثمارهيجاالمقصود)ن

ذية،الحيارأوالكباركاليمونثماروهي،(أفا3الا

القلدهذاو!رجع،حامضعصرها،6نحةالرذكية،اللرن

يحملرن-المظالعدفي-المهودزالوما.المكاييزصدالى

،صفوالصفصافالآسالأخرىالهدوفي،يدفيالأترج

نوعاتحددلا-المبرىالأصلفي-الكل!ةولكن.النخيل
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الحياةف!جرة

النفى.!بمفظرهابأنعاموصفمجردبل،المارمنحمنا

عدنجنةفيمحرمةكانتاييالثجرةأنهاالبحف!ويعتقد

.،آدمتفاحة"البعضكم!اولذلك،(3:6تك)

:اهماةئجرة

الجنة،و!زالحياةشجرة"كانت:عدنجنةد)1(

ضجرةمنواكلاوحواءمآأخطأوعندصا.(9؟2تك)

صارتدالإنانهوذا:الإلهالربقال)،والرافىمعرفة

منو!أخذ!دهكلدلحلهوالآن.والثرالخ!عارفافاكواحد

الإلهالربفأخرجه.الأبدالىويجاو!أكلأيضاالحياةضجرة

،الإتانفطرد.منااخذالتيالأرضيحملعدنجنةمن

لحراصةمتقلبيفولهيبالكروبيمعدنجنةضرقيوأتام

.(24-3:22تك)،الحياةضجرةطر!

حالةفيخالدكأوأ!بحاأكلالوأنههيالفكرةأنوددو

عاكألولأئه،ولنلهمالهماريبةكارثةذلكلكان،الحطة

يدركهالامصيبةذلكلكان،الأرضعلالأبدإلىالحطاة

الأرضولنحولت،ستجلايصبحالفداءعملكانإذ،عقل

هذاثلولمغ.مالاخها!ةالىالريخهيكاثرجحيمالى

حفوفبالكروبيمووفع،سنلجنةاللهطردما،الاحمال

الجنة،بابمنالاخراب!تطيحالالكي)تجا.كلفيمتقلب

.الحياةهذهفيبالجسديخلدأنالإنانعلاشنعوهكذا

الجاة،ضجرةمنكلاأنلهمايبقلمأنه!نىوهذا

الأبد.الىالفرصةهذهنهماوضاعت

كافى(غ!ضر)أخنرخل!فرالحثيةالنخةفيوجاء

وأن،رأئحةكلمنأزكىرائحتهاكانتالحياةضبرة"أن

جملثمرهاوأن،أبدأتيىلأ،وخئجاوأزهارهاأورا!ا

:(النرنفىمن)اللافيةابخةوفي.،بابلحأضبه

وصفهايمكنلاالتى...الحياةشجرةو!هافيوكان"

.،ردحتهاوطبالفائفةلروكها

تداعبالحياةثجرةصورةظلت:الأثالسفرلي)2(

كرنأنككنمالكلرمزأوأصبحت،)صراثيلفيخيال

هذهتتامى،الأمثالمفروفي.والحادةللبركةمصدرأ

مصدرالى،الدنيوىللخلودمصدرأقكونأنمنالصورة

،حهاةضجرة"فالحكمة.والأدليةوابفيةالروحيةللبركات

،الحهاةضجرة"إلىضكبلا-فاوالإضارة(18؟3أم)

احاةكبوعالصديقفمابذلكوضبيه.(3:22تك)

السامعنفستنصقالطيةفالكلمات،(01:11)أم

الصددقثمر5:أ!ضاالحكيمويقول.الصالحةللجاةوتمفعه

نغهيالصالحةالحياةأنأى(11:03أم1،حعاةشبرة

المماطلالرجاءا:ودتول.خر!نالآعلصهاتأ!للدلاح
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نارتةثجرة

:13أم)،حياةضجرةاكصصةوالهرة،القبكلرض

علالحصولأنهوهناالمقصردالمعنىأنو!دو،(12

الحياةوتملأالقلبتفرح،اللهعندالمرضيةالصالحةالرغبات

:15أم)،جاةشجرةاللانهدوءا:ويفول.يالبركة

علالطيتأث!هالهانعمةالممتلدةالهادئةالكلماتأنأى(4

الآخر!ن.حباة

الحياةضجرةالىالراركوحنا!ئكل:الرؤ،صفرلى)3(

صورفي،(14و7،22:2ة2رؤ)مراتثلاث

صورةحزفيالسفرفيونجد.المفدتتتظرالتيالمجدهللحياة

وسسزاكد،اللهمقدشمنالمياهتخرججث،الميحلملك"

لكل"الجاةياههتمنح،لايعبرصباحةشقصحخى

كلناكومنفامنضاطئهعلىوينبت...اليهالريألىما

!كرضهركل.ثمره!قطعولاورقهيذبللاللالىضجر

وورتهللاصثمر.و!كون،المقدسمنخارجةيا!لأن

يفول،مثابهةعورةوفي.(21و47:9حز)،للثفاء

يأكلأنفسأعطيهينلبش5:أق!كنيسةلملاكالرب

،(2:7رؤ)االلهفردوسوسطفياييالحياةشجرةمن

لمنمتاحةشكون،الكاملةالمجيدةالحياة)مكاناتكلأنأي

كانمماوأبهىأوصعبمعنىخالدأصيصبحالغلبةنجهذه،كلب

الجدطة،لأورضليمتصوورهوفي.مآ:الأولللأنانتاخا

ناكومنهنامنالنهروعلى،سوقهاوسطوفي5:نول

ثمرها.ضهركلوقعطي،ثمرةعرةلتتيتصنعحياةضجرة

أضبهوهي،(22:2رؤ)،الأملثاءالجرةوورق

طولى5:ثولثم.ذكرهاالسابقحزقيالنبوةفيبالصورة

،الحياةشجرةعلسلطانهميكونلكيوصعاياهصنحونللذك

سو،(22:14رؤ)،المدتالىالأبوابمنويدخلوا

لهمفأبحت،المهحدمق!ابهمغلواالذكألجمغبركة

بل،الوجودفيا!لودجمردئحنيلاوهي،فيهأبدكةحياة.

:17رو)مجدفيالميحمعواحداصكونونأنهمنحنى

.(8:03رو،21-24

الزيت:ثجرة

المجلدهذامنموضععهافي،زكت"عادةالىالرجوعالرجا

.،الكاييةالممارفداثرة"من

ئصاوتة:ثجرة

،ناضرةثارقةضجرةئلالر!ررأتقد5:المرنمتول

:37مز)،درجدفلمواممتهبموجودل!هوفإذاعبر

أضبهماولكن.وبهاءصسناشلأبةتمني،ضارقةوه.(35

ضثا!اجمدنلمسرعالرببهاعرا!ىايينبخرةالضركل



والشرالخرمعرفةلثجرة

الحر!يةوبالأضجار،(91و12:81ت)ضطورقاإلا

مز،13-21:7أروبانظر-12جهرذا)ثمربلاالتي

الله،كقيمنويننهذابينوشتان.(318-ة73

ثمرماتعطياييالمياهمجاريكدمغروصةكخرة"يخكون

:امز)أنجح!نحهماوكل،يذبللاوورصاأوانهفي

والثر:الجررمعرفةشجرة

لبظرضهيةثجرةكلالأرضمنالإلهالربأنجتا

معرفةوضجرة،الجةو!قالحياةوضجرة.للأكلوجيدة

آدمالإلهالربأوصىوه.(2:9تك)،والرافى

صرفةشجرةوأما.بهلاتأكلالجنة-ضجرجمعمن:قائلا

قىتأموتاشهاتأكليوملأنك،نهاتأكلفلاوالرافى

لمدىاشحاناالوعيةهذهفكانت.(17و2:16تك)

وصأل-القديمةالحية-الطانوجاء.وحواءآدمطاعة

كلمنتأكلالااللهقالأحقاا:قانلا،ماكرأصؤالاحواء

نأكل،الجنةشجرثمرمنا:للحيةالمرأةفقالت؟الجنةضبر

منهتأكلالااللهضال،الجنةوسطفياييالثجرةثمروأما

ولاحظ3(.-ا33:)تك،تموتابلا،لاتماه

هذافكان،اولاتما.اتاثلة،اللهوصةالىحواءأضاكهما

وأاللهكلحةالالاضامةمنالربليحفظنا.السقوطبدا!ة

.(91و18ة22رؤانظر)نهاالحذف

يومأنهعالماللهبل،تموتالن:للمرأةالجةضالت"

والثر.الخ!عارفينكاللهوتكونانأعينكماتنفتحنهتأكلان

وأن،للعيونبهجةوأنها،للام!جبدةالثجرةأنالمرأةفرأت

وأعطتواكلتئمرهامنفأخذت.للنظرصهيةالثجرة

أنهحاوعلماأع!مافانفتحت،فأكلمحهاأصارجلها

.(7-3:4تك)"عركانان

عهماوورث،الخطبةفيوسفطاالحيةخدعتهماوهكذا

د!نونةنحتوأصبح،الاقطةالطببمةهذهالثريالجىكل

.(5:12،6:23رو"51:5مزانظر)المرت

:غبياءأشجاو-شجرة

نجياءوضجرة،!عرفهفلمعهخفي،فلانعنالىءكبي

أمروقد.بداخلهاماتخفي،والأوراقالأكصانكثيفةأى

الأولاليومفي5:المظالعيدفيكأخنواأن)سر!ليكبنيالرب

0001كبياءأشحاروأغصانابخلوسفبجةأثجارئمر

:8غ)نحياأيامفيفعلواوهكذا.(4.:23لاا

-علىاصأثيلبنيجعاقبانهالربو!ول.(35

مذامجهمحرلأ!نامهمو!قلاهم):فيكون،رجاصا-

شحريا

وتحتص،الجالكلرؤوسوفي،عايةاكمةكلعل

تربواالذىالمرضع،يخاءبلوطةكلوتحت،خضراءشجرة

،13-6:11حز)أأصامهملكلسرورراثحةفيه

02:28).

!،السابعالمزمورعنوانفيبالمفردالكلمةهذهوردت

:3حب)النييحبقوقصلاةمقدمةفيالجمعبصيةوردت

كلمةمنمثتقةعبرىأصلمنتكرنتدكلمةوهي.(ا

بالحماتمليثةقصبدةفهى،ايهبمأو،ا!رهبممنى

شقةفتكون،اكادي)أصلمنتكونفدأو،والعواطف

حزيةأىضجيةقصيدةأفاأى،الحزنأى،الثجو"من

.،الجاةمحاب)فيجاءتوهكذا

)ثىح!

يثدخ-ثخا:

فالغ،به!نهلءبالىوضح.وعرقلضحاالماءضح

بالح،يزرعمنانا:بولىالرصولوتول.الخلهو

اأ!نجالبركات،بالركاتفىرعومن.يحمدأضافابثح

.(9:6كو2)،محصد

كلحر-يشحر:

كحرمن.ننطيحفظفمهيحفظمن5:الحكيمتول

وأخحهأىذ"وضحر.(13:3أم)،هلاكفلهشفنيه

ضطمن5:،الحياةمحاب"فيالآيةهذهوجاعت.فره

نصصوه،بكلامهتهورأضديه!رومن،حماتهصانلسانه

صانفاهضبطمن5:الكاشيكيةالترجمةوفي.االدمار

.،الدمارفحظهضفتهفتقوص،نضه

يم:ئحرا

في،متخر"كلمةفهي)،الفجران"ممناهعبرىاصم

امرأتيهطلقبيامينبطمنرجلاصموهو،(العربية

أييطوفيحوضيممنولدأنبمدوبعراحوشيمالهوديتين

سبمةمنهاولدالنىخودشموآببلادفيتزوجثم،وألفعل

.(01-8:8أخ1)كب!ةأصرةربفكان،ءأبناء

كل!حريا:

وهر.(الخرأى)،الفجرهريره5مفا.عبرى31
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ممنبامينجطعثلألررؤوسأحد،رروحامأبناءأحد

.(8:26أخ1)اليبحدأورضليمفيصكنوا

شحصيمة:

مدتوهي،،مرتفعات5ممناهاأنروجحعبريةكلمة

كينكاكربطنصيبشالضمالميا!خمعلىتقعكانت

يثنلهموقعهاولعل.(91:22كى)ممىويثتابور

الشرزالجنوليالىأميالحمسةبعدعل،المرقرشتل"الآن

آمةعلالحئورعناينفيبأضرجث،تابورجبلمن

.الميلادقبلالثانيةالألفالىقرجعفخاركة

ثحم:

والكلينينالأحثاءننطيالتيالدهنيةالأنجةهوالحم

كلوكان.الآكناما"لةدروجد!،والكبدوالحاصعرتين

الذ!حةأجزاءأضلياتجار.،المذكحعلروقدالذب!لحضحم

-3:3لااللربصورراثحةليصحد(92:13خر)

-7:3و35و31و26و91و16،4:8-01

سحم!اموأنياتاغريماالئبعلعرمأفكان(،ه

لااضحبهمنيتعكانمهما!اصمنوكل،ودمهاالذبهلح

7:22-26).

الذليحةنفدبم!ومنفىزالذبانحضحم!تادمجبوكان

ضدمنها!ئ!لنجربةأحديتعرضلاخى(23:18خر)

12:51)اكةصنرفيجاءمماونعرف.الربو!ية

ابيالمحواناتعلكرىلاالنحربمهذاأن(،2-21و

فكاقالحمأما.للىبكذبالحوليس،لاب!تذبحكانت

.(23و12:16تث)تماماعرمأ

جزءأفضرليعني،جمازكاأحياناالدسمأوالخمويخدم

(45:18تك)هالأرضدصم5فذكر،ثىءكلمن

:81مز)،الحنطةضحم5و.الأرضتتجماأفخرأى

فها.ماأفضلأى(16،147:14

!يخن:

فهو،اللطانقبلمنابلدلضبطالكفاعةفيهمنوهو

،اصاجاناالحبر!ة!وهي.ولاكةأومقاطحةحا2

!الولاةللىالاشارةؤالاالمقدمىال!-قتتخدمولا

والمولة،(23و21و6ة23حزانظر)الأضورتالمولة

أحزلوقد.(2:84،3:2،6:7داظلأالبابلية

ف!الحلملهفرعنماللانالالعطا!انصرفبوخذالملك

جمععلال!ثحنرضوجطهبارورلايةصعلوططه"

.(2048دانيال)"باللحكطء
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ثدرخ

)يقد!

ث!لىخ:

لامكقالوقد.وجرحهضجه،ضدخاالىءشدخ

:4تك)،لدخيوفي،لجرحيرجلاخلتا:لامرأ-يه

فعلاترجمتوقد،حبرراه"هىالمبر!ةفيوالكلحة.(23

:53إش،02:03أم،ه:38مزانظر)،خئر"ال

وإلى(21:25مز)،جرحاالىتربت!،(ه

.(6:ا)ش)،أحباط"

الفى:حابرامرأةياعلعنلدهافيدبورةونقرل

صدغهأوخرفتوضدخترأصهوسحقتجسراضربت"

الىترجمتوقد،محااالمبريةفيوهي،(5:26قفى)

انظر)،يحقاوإلى،(17و8ة24عد)هيحطم"

مز،5:18أى93،:222!32،93:تث

(.إغ38...:18

:ثلىرخ

ملكنصرنبوخذخصيانرئي!أعطاهالذىالاسموهو

رثي!ضره،،تحننحوه"ممناهالذى،لحيا"بابل

اللغةفييحنىأفهورجحالذى،ضدرخاالىالخصيان

عندهم.القمرإله،اكىجد5أو،أخىعبد"الوصكة

أمرالذينجهوذاضرفاءيخانأحد،(حتيا)ثدرخوكان

بنىمنيحضرهمأنخصيافهرئىأضفنزنصرنبوخذ

كلفيحاذقينالمنظرحانصهمعبلاخيانا5:)صاثل

3:ادانيال)،بالعلمفهموفرىصرفةوعارفينحكصة

وحتادايال5:الفتيانأوبكبينمنفكان.(4و

فحى،أحماءالخمانرئيىلهمفجعل،وعزرياوم!ئاثبل

وعزريا،مغومائل،شدرخوخا،!لطثاعردايخال

.(7و6:ادايال)،عدنغو

وهرالملكأطابتاولرفض!ورفقاؤهدانيال6لنقوقد

رئىعيمولأهالذى،القاةرضصفطبوا،شرويه

وثربونالقطافي!ايأكلونأ،مكرة!بربمأن،الخصهان

أحنشاظرهمظهرت"المدة!هايةوفي.لهمفمح،الماء

دانيال)،الملكأطايبمنالآكلينالقيانكلمنلحصاوأحمن

نصر،نجوخذالملكورىبينوقفواولما.(15-11:ا

فيالذ!نوالسحرةا!وسكلفوقأضحافكرةوجدمم"

.(02و1:91دايخال)"مملكهص

ليكئفللهالصلاةفيعدايالاللايةالفتهاناضركوقد

.(؟8و2:71دايخال)وتضوهمصرفيخدحلملدا!ال



شداي

دانيالالملكعظم"وتفيمهبالحلمالملكدايالأخبر،لما

فطلب...بابلولاكةكلعلىوططهكثكلةعطاياوأعطاه

ولالهةأعحالنغروعدويثخضدرخفرئىالملكمندايال

.(94و2:48دانيال)،بابل

فيدورابقحةليالذهبيتمثالهنصرنجوخذالملكأقامولما

وولاةوضحنمرازيةمنالدولةرجالكلوجع،بابلولاية

أمرهوأصدر،اثاللتدشين،وحكامونفهاءوخزنةوتضاة

الموسييةالآلاتصوت3حماعندأنهالئحبلجمغ

منإنذارمع،للتثالوييحوا!فروا%ن-،ايخلفة

القبماهؤلاءأفى،تقدةنارآتونوسطفيبالطرح!سجدلا

لغ!و!جلواالملكلطلبكتجيبراأنالأمناءالئجحان

موذاا:ضجاعةبكللهقالوابل،الملكوعدكلركم،الله

ابارأتونمنينجعناأنصتطيع،نبدهالذكيالهاكلجد

سلومافيكنو!الا،الملكأيهايدكمنينقذناوأن،المتقدة

الذىالذبممثالن!جدولاآلهتكنعبدلاأنناالملكأيهالك

.(18-3:1دانيال11نصبت

،أفعافسبحةالآتونمج!وابأنوأمرالملككيظفاضتد

ومن،المئمةالنار6لونفىويلقوهماثلاثةالفتيةورثقواوأن

يلقواالثلاثةالفيةر!واالذلىالرجال!باخل،النرانشدة

!وفييتثونافوجدهمالملكنظرثم.الأتونقبهم

فناداهم،الآلهةبابنشيهرابعومحهماضرربهموصاابار

خرجواولما.،وتعالوااخرجوا،الحلاللهعيد!اا:قائلا

تكنلمالذشالرجالهؤلاءورأوا"المولةرجالجميعاجتمع

،خرقلمرؤوعممنوشرة،أجامهمعلىتوةلبار

تأتلماباروراثحةك!غيرلم(بهاأوثقراالتى)وصراويلهم

الههمالملكفبارك.(27-91ة3دانيال)،عل!م

علبالوءييهلمودولانوأ!ةشمبكلبأن5أمراوأصصر

وئجعلاربا)ربائصئرونفإغم،وعدنغوومئخضدرخاله

هكذا،ينجىأن!تىآخرإلهلي!إذ،مزبلةيوتهم

وهكذا.بابلولايةفيالملكوقدمهم.(3:92دانيال)

الله.اعممجدواوشجاعنهمبأمانهم

(95؟2)الأولالمكايينصفرفيإلهم)شارةوهناك

إلهمولص.المكايبنعصرلهداءمجمامثالهمفكان

الذ!ا:بالقولالإيمانأبطالبينالحبرانتالىالرصالةكاب

عب)،...انرقوةواأطفأ،أصودأفوا.سدوا..بالايمان

.(43و11:33

:ايثدلى

المجلدمنمرضعهفى،أحماؤه-اللهاالىالرجوعالرجا

.أالكتابيةالمعارفدأثرة"منالأول

براشو-ربثا

:ثديئور

،اينر(الفدورالله)ضداكط"معناهأن!جحعبرىاسم

الذىالأولالاحصاءعندرأوبينسبطرئيىأليصورأبووهو

الانيةالةعناثافيالهرفييخاءبريةفيمرسىأجراه

5،2:41.7:03:اعد)مصرمنلحروجهم

.(35،01:18و

)يقر!

م!ر:ثرا-صرئدرآ

وسنا.،!وصردثاربعلامختمرأنهروجحاكادى31

!لشا!ر،ااصميتابلوهو،،الملكيحميبحلية"

:31وهو.(ا:5دانيال)البابل

رئلكأأخيهمعاضركوقد،أضورملكسنحاريبابن1()

نروخءتلىساجدوهوبالفأبمه!اضربلي

شا،91:37مل12أراراطأرضالىونجرا،الهه

سنحاربأنياررجلاتفيجاءوقد.(37:38

اسم)نيوطموسويقول.لجتمنالححركأفيخل

93:3))رحماشراصرنرجلهوشحاريبالن

.(13و

رجمامع!!ليتأهلأرطه!!لببتمنرجلاصم)2(

الرابحةالنةفيكلوفيالتاسعالضهرفي،علك

عنليألرهمأورضليمفيالكهنةالى،الملكلداريوس

كز)أورضليملخرابتذكارأالخاصالضهرفيابكاء

فمعلى-ذلكعلالربردوكان.(3و7:2

وللكفةالأرفىلج!عضمبفل5:هو-اببيزكربا

الابعوالثهرالحامىالثهرفيونحتمصغلما:قلاللا

...؟أنالميصومأصمغصل،صنةالسبمينهذهوذلك

مع)نانكلورحمةاحصاناواعملرا،الحقتضاءاقضوا

ولاالغريبولااينبمالأرملةولاتظلموا،أحيه

فيأخيهعلىضرانكمأحدولانكر،ولاالفغص

.(01-7:4)زك،قلبكم

:رباثو-ربشا

وكانت،الرمنالملباالثفةعلىبختماهوالنارب

رأصهويكثففيابهالأبرعىكقبأنتقضىالر!ة

ا!ىالأيامكلانجس،نجى5:ونمادىضارل!هيغطىوه

خارج،وحده!قيمنج!)نه.نجاكرنفيهالضربةتكون

.(46و13:45لاا،مقامهكونالمحلة
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شربيا

وألا،امرأتهلموت!كىألاالبىحزقيالالربوأمر

لفأمواتعلىناحةتعكلولا.صاكاتنهدبلا:ينوح

ولاتغط!رجيكفينعلكواجحل،عيكعصابتك

تغطةكانتإذ،(17-24:15حز)،ضاربيك

-الحزنعلىدللاالحارب

بأنه،الكذبةللالبياء،النبييخالانعلىالربويقول

...عرافةبلونلكمظلام،رؤيابلايلة)لهمستكوذ

ضواربمكلهمويغطون،العرافونويخجلالراؤونفيخزى

-3:5يخا)!اللهمنجوابليىلأفه(الخزىمن)

7).

يثدربيا:

تكرراسموهو.،يهوهسحرارة9معناهعبرىاسم

واحدلثخصاحمايكرنوقد،ونحياعزرا!ر!وكثيرأ

:واحدةعائلةمنلأشخاصأو

وإخرتهب!همع،كسما"منجاء،فطنرجل5)1(

واضتركوا،أهوانهرعدعزراإلىيضموا(أقربائه)

سمي!اطريقاالربمنليطلبواوالصلاةالصومفيمحه

.(24-8:18عز)طمماولكلولأطفالهملهم

كانيماللمبالربعةضرضرحفياضتركلاوى)2(

الهتافقادةفياشترك؟.(8:7غ)يقرأهعزرا

وخطايابخطاياهمللهوالاعرافعظيمبصوتللر!

شربيانف!هووصحله.(37-9:4غ)آبائهم

أولا.المذكور

أنهوالأرجح،نحباأياميالمثاقحغفياشركلاوى)3(

.(01:12غ)بعايىالمذكورنفسهو

وئوعرربايلمعرجحواالذي!اللاويينرؤصاءأحد)4(

.(،2و8و13:1غ)البىمنالحطيمالكاهن

شربين:

وأزكى،حمرةأضدأنهإلا،كالروضجرةالربين

أجودنهيتخرح،ثمرأوأصفرورقاوأعرض،رانحة

بسىصغيرنوعومنه.(المحيطعطفيجاء؟)القطران

جاءوهكذا)البقىضجرإنهالبعضويقول.البرىبالعرعار

.(جيصسالملك-الإنجليزيةالترجةفي

روحى:شراب

هذامنموضعهائ،روحي"مادةإلىالرجوعالرجا

.،الكتابيةالمعارفدائرةأمنالمجلد

شرار

خمر:ثريب

ضرفيوجاء.ضربهافييرفالذىهوالخمرثريب

.(23:02أم)،يققرانوالمسرفالسكر5:الأئال

يأكللا(المصدان)!وحناجاءلأنه5:يسرعالربويقول

الإن!مانابنجاء.شطانبهيخقولون،خمرأيئربولاخبزأ

خمر،وشرببا!ولإنانهوذا:فيقولون(ويحربيأكل

:7لوا،بنامنتبررتوالحكمة.والخطاةللفمارينعب

وكانت-،(91و11:18أضاتانظر،34و33

ءوضب!أكلرأوهلأخهمالربضدكاذبةتهحة-بلاضك

المجلدفيلمخر"مادةإلىالرجوعالرجا).والخطاةالمثارين

.("الكتاليةالمحارفدائرة"منالثاك

ذمة:ثير

وغيرها.افمرةمنوألقطعة،الاسمنالقيل:الثرذمة

بعديهوذاملكيوآشانحرفوعندما.وضرإذيمضراذمجمعها!

اللهأرسل،الهوقتل،الكاهنيهوياداعالصا!صرهموت

جيقاأنرعمالثحبرؤصاءصفأهلكوا،أرامجيقعيه

جداكثيرأجئااجدهمالربودقع،قليلةلرذمةجاءأرام

ا-سآشعلىقضاءفأجروا.آبائهمإلهالربتركوالأنهم

.(24-24:21أخ2)

دودةياتخضلا":البىإضمياءفمعلىالربويقول

ش))001الربيقولأعيكأنا.إيرأثيلثرذمةيايمقوب

41:41-16).

:يثرار

جممنعادةتنفصلمتوهجةصفيرةأجزاءالرار

واحدته،الكهرلىايفريغمنالحادثالضوءأو،يحترق

:لأيوبيقول،للوياثانالربوصفوفي.!ضرارة"

تخرجفيهمن.الصبحكهدبوعيناه،نورأييعثعطاصه5

،(91و41:18أى)!منهتتطا!نارضرار.مصابيح

خيقته.فيالمتجبةاللهقدرةليانمجازىوصفوهو

:للأضرارالربساتجةعندإنه،النىإضعياءويقول

معأكلاهما!حرقار،شرارأوعمله،شاقةالقوىبصر"

مقطماهيواثماقة-31:اإش)!يطفىءمنوليى

صريمةوهي،تمطهعدالحر-سأوالكتانأوالئعرمن

فارأالغادحبنجميحكمهؤلاءهـيا:يقولكا.(الاشتعال

.أوفدتموهالذىوبالرارنارآبنوراسلكرا،بحرارابظقين

:05إش)،تضطجعونالوجعفي.هذالكمصاريدىمن

.بالهلاكعلحمتعودالأ!ثرارفأعمال،(11



ثير

شر:

!يأنهوحيث،(17و2:9تك)الخرضدالثر

وكلمة.والألمالحارةوب!ببيؤذىدائمافهو،خكلأ

أوائفد،يعنىأصلمنمئتقةالعبريةفي،اثر

الر.يفحلمنهووالثرير.(ئحطما

الرورفهناك،بيااممزيمكنالرمنأنراعوهناك

وأالدينىوالر.والطبيعيةوالاجماعيةوالأدبيةالدكة

،02:43حز)خطيةفهو،البرنقيضهو،الروحي

الئروهذا.(23-7:21مرض،33:11-13

محصةاقتراف!يظهرلموإنحتى،الانانفلبفيكامن

ألهالمقدسالكتابويريا.(5:28ت،ه:6نك)

والتلبوالضم!والرنجاتوالأفكارالكلماتتكونأنيمكن

لعلاجوا(02و21:43،51:91متنظرا)كلةضر

خطيةكلمنيطهرالذىاللهابنالميحدمهرالوحيد

:7(.ايوا)

،العوبوئقافاتعاداتعلفتوقفالأد!طالرأما

المدنيةاللطاتمنعليهحاقبوقد.تحرمهوماتوغهوما

:13رو،23:9أع27:23ت)جريمةباتجاره

51-سمماالنقيضعل،أديامستاغغيريكونوقد،(4

:17،6-21،5:13-2:18جا)صواباالانان

،الاناننظرةحسبشرفهو.(7-2،01:5وا

لايكونأو،اللهكلمةضوءفيخطةيكونقدولكنه

كذلك.

ثلمختلفةماكليالاجماعيةالئرورنرىأنويمكن

وفساد،الأعسالفيوالضق،وانحدراتالكحويات

والفقر،،والبطالة،للتحليمالفرصتوفروعدم،ابصة

7:9زكانظر)!!..والحروب،الحنصرىواممييز

.(71و01،8:61و

خائرتببايىالكوارثفيالببعيةالروروتبدو

واب!ان،،وا!اعاثوالبراكينالزلازلثل،جية

يترلاييالثرورهيوهذه.وك!هاوالأوثة،والياضانات

:3عا،3:38عراق،45:7إكأ)خالقهاإنهاللهعها

العالم.زمفاصد.بحقبق،(6

قحملأنفعلي،اللهنواي!الإناذيكرفعندما

،5:14رو"9:2،23:35ت)أعمالهعوات

الإناذتيالألمكحلمفالله،؟5:5،13:11أع

:8رو)للطلاحلنةاخضعتوقد.طريفليفحص

تك)الإناذخطمةكبالأرضئفتإذ،(91-23

.(18و3:17

شريرةعين-لثر

لبر!؟للمؤنينوالاضطهاداتبالصيفاتاللهويح

بط4،1-2:ايع،11-12:6عب)الروحية

عقابا،ويتوتقويمتأدب!ى.(إلح..7:ا

:8رو)اللهعبةعنالمؤمنتفملأذكلهاالذهيمكنولا

،8:18رو)للمجدئيرهبالحرىبل،(93و38

،(7:49رؤ،3:13أف،18-4:16كر2

تك)خيرأالضرمنيخرجأنكستطيعالذىهووحدهفالله

والأحزانوالآلام.(41:41قضأيضاانظر،05:02

الخطة،علىللغبةقوةوتمحه،واللطفالرحمةالمزمنتعلم

.(إغ..1:92في،8:18رو)اللهمعضرمحهوتعئق

الثرير:

:5تانظر)الثيطانعلىتطلقالتيالألقابأحدمو

:2يو6:16،1أف،17:15يو،37،6:13

الربأثالففي.(91و14،3:12،5:18و13

عراثاكالأصحاحفيالصمراتملكوتعنالمسيحيسوع

يخطصبأنهالزارعئلفي"2الر5!ذكر،متىإنجيلمن

.(1!عد)يفهمرفماولايسحرضهاالذ!نقلوبمىالكلصة

بني-أولادهيضعالذىهرإبليىأننجد،الزوانثلوفي

وقتإلىمعأظلونحبث،اللهأولادو!في-الثررر

.(42و13:36ت)االعاانقضاءعندالحصاد

الربفيقول،شخصةلهكائناالر-صاأنرولاضك

تأخذهمأنأصأللتا:اللايذأجلمنصلاتنيكسوع

انظر-17:15ير)،الرررمنتحفظهمأنبلالعالممن

.(6:13متأيضا

منالأولالمجلدفي،إبليى"مادةإلىالرجرعوالرجا

.،الكنايةالمعارفدأهلرةا

:يفريرةعين-شر

بلادكلفيتثرالر!رةالحيرأثرعنخرافيةفكرةفاك

إلاالإضاراتبمضوهناك.الئرقبلادفيوبخاصةالعالم

مأ،56و15:9،28:54تث)المقدساليهابفي

مرذس،6:23،02:51ت،23:6،28:22

المقدساليهابفيوتخدم.(11:34لر،7:22

اتلاكوضهوة،الطمعأنراعويعض،والن!ةللح!دمرادفة

ماكثكلأالأمهاتكانتولذلك.زوالىتمنيأوللن!ما

المزعومالضررمنأطفالهنلحمايةرايعاوكذالأحرازكتخدش

حتى،أبنائهننظافةبهملنماكئ!أكل،الرررةللعبن

ا!ودلاالحاصدثزذىوالح!د.الحدمرضعكونرالا

المجددمنموضعطفي،حد"مادةللىالرجرعالرجا)



ثركه

.،(الكالةالمحارفدائرة"مناثاك

ئركه:

الكلمةهذهتردولا.شيرسدهوخلفهساءشراسةثرس

القديم،المهدفيواحدةمرةالا(فانديك)العربيةالترجمةفي

الضعب..عيناكتنظربهائهالملكا:لعبهالر!وعدني

والكلحة.(91-33:17إش)،00نرىلاالرس

بمعنىترجمتكلمةمنمئقة،،يعز"وهيالحبرية

..21:14أم"14:21خر،94:7تك،)ضد!دا

،14:،1فض،28:05)تث،جافية"و،(اغ

(،و)مقز،91:4،)إث!قاسوا،(8:23دانيال

صم21:24،2عد)،قوىوا،(13:28عد)

.(الح18:7000مز،22:18

واحدةمرةالجدكدالعهدفي،شرسين"كلمةترد!

"(3:3قي2)الأضةالأ!امفيالاسوصففي،أيضا

،ممهيم!د5(3)فىههأنيمووساايونانيةالكلمةتشخدمولا

الموضع.هذافيإلا،متوحش5ومحناها

:عمشتر-رعثا-عشر

المشترعأووالارع،الئريعةصأىاضرعأوضرع

:يهوذالابئبرمحهفي!قوبويقول.الريمةواصعهو

أكلي)رج!بينمنومثرع،جهوذامنقضبفىوللا"

،ضعوبخضرعيكونوله،ضيونيأقيخى(نلهمن

وثول.الم!يحعنواضحةنجوةوهي.(ا.:94تك)

الارعمنقمهناكلأنها:حادلطبركهفيموصى

الربحق!كل،للثبرأصاقأقى،عفوظا(اثمترع)

.(33:12تث)هوأحكامط

ضارعناالرب.قاضيناالربفإنا:البيإضياءويقرل

.(33:22)ش)ايخلصناهرملكناالرب.(مثزعنا)

هوذا5:المشحكوعالربعنإضباءلانعلاللهويقول

وموصارئيا،للثعوب)مضرعا(ضارعاجعلتهقد

؟القولفيأيضانجدهماوهو،(55:4إش)،لثموب

،الربكلمةأورضليمومن،الرصةتخرجصهونمنلأنها

2:3)إصق"كثر!نلثعوبو!صفالأمبيننجقضى

.(4و

(الحقوقمن)،عقق)وهيالعبريةالكلمةنفىوتترجم

:21عدانظر)والسلطانالملكرمزلأنه،صولجانابمعنى

،تضاةاترجمت!،(06:7،801:8ص،81

.(5:41قض)

بحموص،روجةالرطبهفيبرل!الرصرلو!ول

شرائع-ف!ر!عة

والعهردوالمجدالتبيا:لهمكانانه،القديمالثمبامتهازات

حسبالم!حومنهمالآياءوفم،والمواعيدوالعبادةوالاضراع

ور)،آمبنالأبدالباركاالهاالكلعلىالكائن،الجد

واضعهوواحدأ:لالرص!فوبتول!.(هو9:4

أنتفمن.ويهلكيخلصأنالقادر(اثترع)النامرس

.(4:12ح)،!غكلكتدفىمنكا

ئع:اشر-ئ!ريعة

"تورا.،الحبريةللكلمةنرجمةضريعةكلمةتستخدم

،نوموس"صياليرنايةفيالكلصةأما،،تحليم5ومحناها

القاعدةعلتدلالكلتينمنوكل.،راضةعادة)ومعناها

أحمى،قوةمنالطبيحةعلأوالإفانعلىالمفروضالقانونأو

:عصانكلضاببثقيحتفظالر!ةومصدر

حركةتحكموايى،الطبيمةفيالموجودةالخيةفالقوى)1(

ومصدر،الط!عةنرايىأوضر!يع"تمى،الكون

والأرضالعمواتخالقفهو،اللههوالقوانينهذهكل

الله،بمجدتحدثواالسوات(.ا:ا)تك

الذىفهر،(ا:91عز)،!ديهبحكليخبروالفلك

،كخيمةودسطها،كرادقالسوات"!ثر

نجوعها)كلبخدهابحددئخرجالذى...للكن

وكونهالقوةلكلرة.بأحماءكلها!دعو،(وكرابها

21-:04)اشأحد،لا!نقدالقدرةضديد

فالله،(38:38-36:22أىأضاانظر،26

الأشهاءكلحامل5وهو،الطفيعمل"الذيهو

.3(و2:اأب،تدرتهيكلمة

:اباسقلوبفيمكوبناصصهأواللهضريحةإن)2(

لأنانسجمغتلوبفيمكوبهوجانبفمن(أ)

1:62تك)الله!ورةعلىخلتىالانان

عندهميىالذينالأمفإن"ولذلك(27و

بالطيحةيفعلون،(موعىناموس)،الناعوس

2:41رو)الضصربحكماباموسنيهوما

كو27،1و1:26روأيضاانظر،15و

مكتوبةاللهشريعةفإن،الآخرالجانبوعلى)ب(

:31إريا)المؤنينقلوبعلىخاصةبصورة

36:،02و11:91حزفيال،31-33

وذلك،(8و7و3:3كو25-27،2

،(5:17كو21الجديدةللخليقةنتيجة

522:)غلاروحثمرفيذلكوظهر

4:71!و1)الكاطةباصةرنأكد،(23و



موسىلثريعة

18(.و

لأنلل!ؤنيزوبالأخصللجمبعملزمةالدولةشرائعإن)3(

-ا:13رو)!اللهمنصتجةهيالكائنةاللاطين)

بعضتصدرقدولكن.(15-2:13بط7،1

غروهذه،للهالطاعةوابمعتتعارضالتىالقوانين

،الناسمناكزاللهدطاعأنلنبغىالانهللمرمنملزمة

ت3دانيالانظر،42-04و92-5:26أع)

زمننيقوانينوضمدر.(8-03،6:1-28

اتجاععلوالمرتبلالاضطهادسخلب،الم!حضد

طاعةولكن.(7،02:4-ا:13رؤ)الحمل

للانانلاللهدائئاتكونئغيجبوأخيرأأولاالمزمن

.(9،12:11:ارؤ،5:92أع)

المبحثمرضوعوهى،لموسىأعطاهاالياللهضريعة)4(

ايالمي.

:أنهىوالخلاصة

(02:117خر)اللهأعطاهاتوانينناك(أ)

.(9-6:6دايال)الإنانوصعهاوقوانين

!)محينلزمنأكيالوجةأيهالهاتوانين!ب!

صم2انظر)أبديةوقوانين،(4-ا:01

7:12-16).

:5)تثحجريةألراحعلىمكتولةقوانين)-(

عب)الناسقلوبعلىمكتوبةوقوانين،(22

.(3:3كو2مع8:01

وتوانين(01واة15أع)فقطلليهودتوافيز(د)

.(7-28،9:5:اتك)الثرلكل

موسى:شريعة

فيتلجصهاويمكن،لهاانحلفةالجوانبأولا-

الآتة:الملحوظات

الرصايافي؟،امصلقةأوامرهيالريعةأحزاءبحض)9(

الأخرىالأجزاءوبعض،(71-ا:02خر)الفر

؟)!إزا"بكلمةعادةوئشهل،خاصةحالاتتمابم

الثريعةبادىءهيدالأولى.(21،22حروجفي

فتظبقالثانيةأما،(طلقةقاطعةقو)نيرفهي)الأساية

مينة-حالاتعلى

ضرفيجاءتكاالرائعبينالاخلاماتبمضأثارت)2(

من،الكثيرالةضرفيحاءت؟والرائع،الخروج

اعطيت؟الضريمةبينالاخلافاتهذهولكن.الجدل

صهولفيموسىاستعرضها؟والريعة،سيناءجبلفط

ضربأنتفيمهايمكر،ضةأربم!تبحد،موآب

موسىشريعة

أما،لموسىاللهأعطاما!الرأئعهذهيذكرالحروج

الثب،أمامصسىاضعرضهاكافيذكرهاالةسفر

ايرحالحياةشالئحبلاتتالتبعاالظروفتغبرمع

تعقبدأاكثرظروفإلى،البربةفيابيطةالدوية

نأوشكعلىكانراالتيالموعدأرضفيباستقرارهم

يدخلوها.

فيالاموسمنالموقفبيناخلافاالبحضورى!

لموخا،)محلفينهوالموق!،الأولىالثلالةالأناجيل

نامرية:لهحة،الأولىاثلالةالأناجلفيفاللهجة

نإيقولونيما،(01:28لوا1فنجاهذاافعل9

عدماالمكلةهذهوتختفى.ونعمةمحةكلهيرحناإنجيل

اليهاب:فيبأ!وبينعائمئرالثريمةأننذكر

لعبأعطيتلأكا،الفرالوصايافي!الىبأسلوب

تحبا:الحظميينالوصيتنفيإيجالميوبأسلوب،متمرد

كلومننفسككلومنتبككلمنإلهكالرب

،(22:37متانظر،6:5تث)!قوتك

انظرت،91:18لاا1كنفكقريكتحبوه

الجانبعلىتركزالأولىالثلاثةفالأناجيل.(22:93

بيما،الايجا!الجانبعلىممااكز،للاموساللبي

الجابعلىممااص!الايجارالجانبعلىيوحناإنجيللركز

الجانبيمتبدالجانجينمنإلاأنلظنألاويجب.السبى

وهوبينهمايجمعالميمكوعالربهادإذ،الآخر

الاعوس.يعلقالوصيثين!اتينأ:بالقولالوصايايلخص

:13روأيضاانظر،22:4ت)والأنجياءكله

والمدنية،الأدبيةالثرائعبينتميرأهناكأنالجضيرى)3(

والواردة(الفرائضأكي)والطق!ية(الأحكامأي)

العثر،الرصساياتوجزهاالأدبيةفالريعة،الترراة

الأديةالئريعةتوضيحاتفيتوحدالمدنيةوالريحة

الحادكيالأصحاحينفي؟)معينةحالاتعلىوتطيقاتها

أما.(الخروجيفرمنوالعرينوالثافيوالعثرين

؟)والذبائحالكهنوتيةبالخدتفترلطالطقيةالريعة

،04-31:17،35-ا:25الخروج!فري

ت01-ا:1العددسفروفي،اللاويين!روكل

وشتناول.(36-28و91-17و15و01

المسيحياعنالحديثيالتفصيلمنلثىءهذا

الجث.هذانهايةي،موصىونامرس

-رقيأالتيالرائعبيناممزمننوعهناكيكونتد)4(

الصئر(،الرصايافي)؟معينةبقضيةصدورها

-ا:7عد)معينةمواقفاقتضهاالىوالثرافع

.(12-ا:11،36
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ايخانضل،صيناءلجبلالابقةالرائعبينفرققاك)5!

-ا:21خر)والفصح،(27-17:9تك)

ايي)يخاءجلفيأعطيتايىوالرائع،(28

.(قبلمنإل!اأضرنا

بغيرأطسأتخصابيالرائعبينفرتانرىقدكا)6(

:91لا،9ة32خر-باءالضأى)ائيينالاص

إصاثلببنىأصاصاتختصالتيوالفوانين،(الح0100

.(33-03خروج)

بالكهنةتختمىالتيالرائعبيزتمييزاهناكأن!)7(

ايخصةوالرائع،(01-الاويينفي؟)واللاويين

.(36-91التثنيةلي؟)إسرائلبكل

لد،الضرائعهذهنحتلفبينتاقضثمةلي!ولكن

أبلنهاالذىلموسىاللهأعطاهاوحميها،متكاملةهي

للثعب.

الأدبيةللريمة:العثرللوصاياابارزةاكه-لايا

ربارزةمكانة،صياءجبلعلىلموصىاللهأعطاهاالى

الآتية:للأسبابوذلك،المقدسالكاب

خر)باصبهاللهكبهاالتىوحدهاهيالوصاياهذه)1(ءان

:هتث،24:12،31:18،32:15-16

.(11و22،9:01

بابخارهاالعهدنابوت!و!حتايىوحدهاهيإنها)2(

،ه-ا:01تثأو!!رائيلاللهبينالمهدأ!اس

.(8:9ملا

الأتوالفيالمقصودهوالر!ةمنالجزءهذاأنلدر)3(

،ا)صاللهبناموسالمؤمنينمرةعنتحبرايي

911).

فكرنيكانالذىهوالريعةمنالجزءهذاأنالأرجح)4(

القلوبعلىالمكتوبةاللهضريعةعنكلامهمفيالأنبياء

،34-31:31إريا)ضعبهمعالجديدعهدهفي

:27،37-02،36:25-11:17حز

24-28).

الرصاكاكانت،اللهناصسعنالأسثلةئثاركانتكلما)5(

الثريمةخلاصةباتجارهاإلهاث،رالتىميالححر

ور،28-01:25لو،02--.آ:91مت)

:1قي01،1و9:،2:1723-7،7:13

7-01)-

بولى:الرسولكهتالىالذىهوالريحةشالجزءهذا)6(

ور)وروحى(7:21رو)هوصاعوعادلمقدسا

ور)للإنانالحطيةيكفالذىوهو،(7:14

514

موسىيث!ريعة

.)7:7

وهوالمحنكرفياييهيالحرالرصاياكانت)7(

-5:21ت)المظهرولىالقبطاعةعنتحدث

.(01و1309روأفاانظر،48

القرنفيثارتلقد:موصىئر!ةمنالموتف-لالثأ

هناكفأصبحت،للثريحةمر!كابةقفجةعرالتاسع

الجذريةالاختلافاتوتتلخمى،والمتحررةالمحافظة:نظريتان

الآفي:في!نهما

خر)بناءفيالمعطاةالضريحةبأنالمحافظونيتصك)1(

هي(ال!يةضر)موآبحمولوفي،(9عد-91

بيما.مو!يدعنللحباللهأعطاها،واحدةثريعة

عصرقالثريحةهذهوجودالمتحررونالنقادككر

وأمختلفينمؤلفينإنتاجمنأنهاويزعصون،موصى

سذإلىتمتدالتاريخمنفترةمدىكلمتعددةمدارس

البابلى.السبيمنالعودة

الأعفارفيالمسجلةالأحداثبتاريخيةالمحافظونيؤمن)2(

نإبل،المتحررونالنقادذلكفيلكيما،الحسة

هذهنيالمذكورةإلبارزةالأحداثيخكرونبحضهم

المتحيزكأالكاببحضمناضافاتأنهابزعم،الأضار

تأخر.عصرمن

مرسىلمصرالمحجزيةالأحداثبصدقالمحافظرنيؤمن)3(

المتحررونالقادأما،ناضىءفيشكأدفىبلون

المعجزاتهذهأنزاعينالأحداثهذهرفيثككون

مؤرخبقلموليتتأخرينكتابأوكا-باختراعمن

.للأحداتمحاصر

بابهافيفريدةالمرصكةالثرائعبأنالمحافظونك!سك)4(

الفديمةالحصورفياثمابةالثرائعكلفرقوتصو

النقادأما.(الثهرةحمورالىتوانين)كمجموعة

يملونفإنهم،بعضهابموتليمهمفمع،المتحررون

منعاصرهاأوجقهاوماإسرائيلضرائعبينالماوةإلى

الطقو!بحضبأنالزعمإلىالجرأةبهمتجلغبل.ضرائع

إلىالرجوعالرجا)وغيرهمالكنعانيينعنأخذتقد

المعارفدائرة"منالثافيالمجلديهتوراة"مادة

في!الخسةالأسفار"مادةإلىوكذلك،الكاية

.(المجلدهذامنموضعها

الربعةألمجةإن:إصرائلتارغليال!ئرية-رابعأ

الريع:الموجزهذامنتضحإسرائيلتاريخفيالموصر!ة

أمرما-دقةلكل،لموسىالتالىالجيلفي-دوعنفذ)1(

:18،4-1:13يق)الرحةفيموسىالرببه
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2(

3(

4(

5(

6(

7(

02و15و0335،11:12-:01،8

:4،02:2،21:،1417-23،14:1و

6(.9،23:ووه4و8:222،و2

إصأئيلتدعوالنيالريعةوصاياالشبعلىئبن(

،3-ا:2مل1)الهامةالمناصباتكلفي،للطاعة

:9،92و13،28:8-22:11أخا

91).

مل2انظر)عددةصناسباتنيالريحةوصاياطبقت(

عدمع15:15أخ24:16،1تثمع14:6

خرمع23:13أخ15،7:9،1-ا:4

،01-44،03:6و-28:1،92:3337

8:31أخ8،2-27،18:3-6:23عد

:23أخ23:37،2لا،-23:1417عخر

مع9-24:6أخ31،2-28:1عدمع18

عدمع02-03:16أخ14،2-03:12خر

-3:6عدمع22-6:81عزرا،41-ا:9

لامع12-9:11عزرا،13،8:6-91

3-ا:13غ،7:13تث،18:24-03

.(35-:23تثمع

تاريخفيتمامأتمت،الر!ةفيالجةالمصانعواقب(

:92تثمع12-18:11مل2انظر)إمرائيل

34:42أخ15،2-21:8مل24-28،2

:اغ،68-28:15تثمع32-25.03و

،38-9:13غ،61-ا:03تثمع7-9

.(43-32:15تثمع13-9:11دايال

موسىإلىالئريمةنشت،إسرائيلبنيتاريخكلو(

،3:4قض،7،22:5،23:6:ايق)

:8أخ12،2و18:6مل2:3،2مل1

،01و6:18،7:6عزرا،13،34:14

4(.:4ملاخي14،ة89،و7:أغ

عمرإلىالخيمةفيوالعبادةالشتبحفظالوصاباتت(

:9غ،3:اأخ21:92،2أخا)مرصى

14).

:17مل2)الرحةلأقوالتأييداالألياءكلامكان(

.(41-9:01دالال،23ر13

المهديثريعةفيالكامنةالروحيةالمبغةخاسا-

الموصويةالشريعةأنةالقديمللعهدتارىءلكليتصح:القديم

الىللجادةالائيةالصورةكاتولأزاتها،فيغا!ةتكنلم

؟،الجديدالعهدلإعلانالطريقتيدكانتبل،اللهيطبها

الآتية:الموجرةالملحوطاتمنيتضح

موسىشريعة

بتغيرالاإتمامهايمكنلاأفهإلى)ضاراتالر!ةتتفمن1()

،01:16،03:6تث)الإنانطيةفيجذرى

.(26و01،9:25ة6إرياأيضاانظر

بأناالنبواتوفي6نيلإسربنىتاريخفيللهالطاعةتوصف)2(

-15:21صم1)والفرائضالطقوسحفظمنأهم

11-17،هوا:04:6-8،)ش23،مز

هوبكانماكثرأ،الئر!ة)تمامعنالإتانعجز)3(

:51عز،38-9:13غ)اللهضعباعترافات

.(91-9:4دانيال(9-ا

نبهالثريمة،حتىلحفظالحارجبةالمورةفدتمالحد)4(

اريا،17-11:اإدق)اللاخيةالطاعةإلىالأنبياء

-6:6سخا،2،-5:21عا،7:21-28

)براهيممثالفي،الإنانتبركلعنالر!ةعجزيتضح)5(

كل،25-ا:4رويةأيضاانظر،15:6تك)

\:32مز)داودتأكيدوفي،(3:9-92

:53)ثى)الأنباءوتليحاتتمرمجاتوفي،(2و

:33)ريا،2وا:12،06:21،62و11

ضد،(01-ا:3زك،2:4حب،16و15

.الإنانفادمدىلكفالربحةأعطيت

يخهالذىالزمنالىيتطلحونالأنبعاءكانذلكعلىنجاء)6(

ألواحعلىوليىاثجلدالقلبعلىالحريعةستكنب

11:91خر،33و31:31إرميا)حجرية

.(02،36:24و

)نهمحتى،وغاباقوياالميالمجىءالأنبياءافتظاركان)7(

بناءفياد،الحبادةفيصيحدثكاملأتغييرأأنأدركوا

فينصبلغوجكون،(48-04حز)الهكل

:4،56-ا:2،)شالذ؟لحتقديموفيالعبادة

انظر،11:ا*خي،15و6:13زك،3-8

.(22-2:11أف،12-15:9رويةأيضا

عنتكلموا،ا!يدالرجاءهذاالأنجاءأمامكانإذ)8(

في-لابدوالتي،أورضليممنضخرحالتيالرب

كلفيبه!كرزالذىالإنجيلأضها-الجدكدالحهدصوء

صع5و،:2:3،51إش)المقامبيوعلماول

ور،48-8،13:46:اأع،24:47لو

انظر)ل!نجيلمقدمةالر!ةكانتوهكذا(01:18

.(25-3:91عل

الميحعةايجازيمكن:موسوثر!ثةكوع-صادسأ

الآقي:فيموصىلريعة

ء51
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:4غل)!(الريحة)سمواكتحتأ!يرعاولد(1)

سصقوسخاضعاكانأنهإنتثيرإنماهنا!تحتوا(4

هذهحفظرأنه،(27-2:21لواالريعة

وعئم،(1:12،41:12مر)الأصاصبةالطقوس

فقد،(5:41،17:41لوابحفظوهاأنالآخر!ن

فيابطلتأنإلىصاريةوالطقوسالفرائضهذهكانت

.(27:51مت)الصيب

الحوائبكلمنالأدبيةاك!يعةيوعالربنفىلقد)2(

:5ت)ايهودباألصقهاالتىالحاطةوالتفسرات

مذهثلمنالطضيةالريعةنقىكا،(27-48

نفقاذلكوكان.(\ا-ا:15ت)النوائب

.(4-ا:3ملاخى)بالبواتجاءمامع

مت)اللهمنبأنهاضهدبأنالضريعةعنالميحدافع)3(

هولأقرالهمعادلةوجعلها(16:17لو،5:18

لواعهنبراتديهاأدوذكر،(47-5:45يو)

46(.و45ةه24،يوو24:27

ت)وللقريبللهالكاملةالمحبةيالريحةالميحلخص)4(

-12:28مرقس،7:12،22:34-04

.(37-01:25لو،34

،(27-2:21)شرالطقسيةالريعةهوتمم)5(

ت)الرومانيةالدولةلقالونخضعبأنالمديةوالثريعة

والئريعة،(2-27،22:71-22،:71

!االتىالطاعةشهي،اللهلوصاياالكاملةبالطاعةالأدبية

دايال)الريعةكاسرللخاطىءالكاملالبرهومار

كو4،2و01:3روية،3:51ت،9:24

.(5و4:4غل،5:12

والشرائعالفرائضالصلبعلىبمرتهالميحأبطللقد)6(

نطق،الصلبقلبل،(27:51ت)الطقية

الأبطداالجادةإلىللطريقتمهيدآكانتبأقوالالمح

،11:41لر،91و7:15مر)الإبجلعصر

ة01:15،11أعأيضاانظر،24و4:23يو

:01عب،2:16كو،12-ا:14رو،9

.(16-18،13:9و14و01

الريعةبينالعلاقةكانت:والإنجيلالثريعة-يعابعا

ايحلبمدكثرفهموصء،واضحةأخطاءثاروالإنجيل

الحاضر.يومناإلالرسلعهدشذالمشجةوالممارصات

إعلانفوءلىالعلاتةهذهجواببعضنذكرأنبنايخحسن

:المقدسالكتابفيالكاملالله

،سهناءجبلفيللئعباللهأعطاهاالتيالثر!ةتغ!لم)1(

:12تك)لإبراهيمأعطاهأنسبقالذىالنعصةوعدمن

615

مويمىشريعة

،وه91،22:18،26:4و3،18:18

3:ا-18،غل4:ا26،روو3:25أع

لاظهارالاموساعطيلقد.(18-16و5-9

،11-7:7رو)اللهدحمةضوءفيالخطيةشاعة

نأالدوامعلىنذكرأنويجب.(25-91ة3كل

تد،القديمالحهدقدبى،كلومو!إبراهيممنكلا

-ا:11عب)وحدهوبالايمان،بالايمانخلصوا

عدالإنانقلبفيمحبتجوهرهافيالريعةإن)2(

ور)الانانضسيرلانارة،هناكزالتوما،الخليقة

أخطأأنبعدللأنانأعلنفقدالإنجيلأما.(2:14

61:52رو،3:61يو،3:51تك)الانسان

الناموءلى()يعةوالحمر.(9-3:3أف،62و

يقدرالذكطوحدهفهوالايخلأما،المسيحإلىبناتؤدى

.(25-91ة3)غليخلصأن

أساسعلخاطىءبأنهالانانعلىالريمةتحكم)3(

الامحلأما.(2.:02،5و3:91رو)عصانه

يموعبالربالايمانأساسعلىالانانتبريرفيحلن

إريا،17ة25،54و45:24إش)الميح

-4:6،-3:2228رو،16:،23:633

كو03،2:اكو24،5:91،1-22و8

.(3:9لى،5:21

بر18لااالكاملةالطاعةضرطعلىبالجاةالثمريعةتحد)4(

3:01كل،ه:01روية،01:28لو،ه

الإنسانعلىستحيلمطلبوهو(2:01يع،21و

.(61ت2غل،3:02روبة،31:93أع)

الرببطاعةالإيمانأساسعلىبالحياةالإبحيليعدبينما

دانيال،12-53:01إكأ)الكاملةالمسبحيوع

:3قي،2:8لط،91و5:18رو،24ة9

.(17-7:9رؤ،4-7

كو11،2-7:9رو)موتخدعةالريعةكانت)5(

الانجيلأط.(2ا-21:81عب،3:6-9

،3و28،17:2و01:01يو)حياةفحدمة

-11:هبو5:21،6:23،1رو،02:31

.(02و13

،15:01أع)عبود!ةتحتالإنانتضعالريعة)6(

-21و11-9و7-أ:4كل،8:15رو

المحفيالحريةإلىبالانسانيخأقيالانجيلأمما.(3ا

:2:4،3كل،3:17كو8:36،2ير)

.(13وا:23-26،5
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:24حر)حجربةألواحعلىاللهوصايابهتالريعة)7(

وصايافيضعالابجلأما.(28و4وأ:12،34

:11ص،33و31:31إريا)المؤمنقلبفيالله

-7:6،801رو،27-02،36:24و91

،23و5:22غل،3،7:12؟3كو01،2

.(8:01،01:16عب

ولكها،لللوككاملأمفباصأللإنانالئريعةتضع)8(

-7:21رو)المقياسهذالبلوغالوجلةتمنحهلا

يمكىبهاايىالرجلةالإنسانيخنحالإنجيلأما0(25

بالرببالايمانوذلك،للبراللهمياسبلوغللمومن

:4،01-8:1رو!5:02ت)الم!يح!سوع

.(3:9في،2:21غل،3-01

-ا:2رو)اللهغضبتحتالإن!انالثريحةتضع)9(

الإنسانفينقذالإمحلأما.(92،3:91،4:15

!ت6،1-2:3أف،5:9رو)اللهغضبمن

.(01،5:01ةا

المجحةالعلاقةهىما:مومىويثر!ةالميحى-ثافا

جدلاالسؤالهذاأثارلقد؟مرسىوثريحةالآنالم!يحيبين

طر!120وما،وتجاعدةتحارضةمراقففهناك.كىلا

جمصتمتى،مانعجامعحلمنوليى.آخرطرف-سففه

الأولالبندفيذكرنا!ولكن.تمييزبلاالموصيةالرائعكل

يميزهاك،،للريعةايخلفةالجرالى"عنالبحثهذامن

،(الوعابا)الأديةالر!ةبين(26:46لااواضح

الطقيماوالريحة،(الأحكام)المدنبةوالن!ريعة

فيالأمورنضعأنعلىياعدلاايقسيموهدا.(الفرانض)

الصحيح:نصا!ا

الأدية:الثريمة(أ)

الحثريعة،منالجزءهذامنالميحىموتفتلخيصريمكن

يلي:؟

وهده،الصثرالوص!ايامحفظإسانيخلصأنيمكىلا)1(

أع)فحسبالجديدالحهديواضحةنحدهالاالحممة

الحريعةانظر-61ة2غل،3:02رو،13:93

واضحةيحقيقةهىبل!(الابقابدووالإنجيل

والجدبد.الفدبمالحهدبركلا

طبيعةلل!سيحىتكشفلأنهاأهميتهاالوصابالهذهمازال)2(

ور)الحقبهذابرل!الرسولعفموقد.وقو!االحطبة

.(3:91كل،3:02،5:02،7:7

نأفلابد((7:12رو)"مقدصةاالريعةلأن)3(

قالهماأجملوما.اللهلأرلادروحيةمرةموضعتكون

موسىفريعة

لهجى،هىكلهاليرم.ضريقكأحيتآ":المرنم

.(911:79مز)

الحثر-الوصايافجمغ،الميحيةللحياةنموذج)نها)4(

ملزمةنجدها-البتمجفظانحتصةالوصيةبإستثناء

ور،48-5:21ت)الجديدالعهدوللحجي

-6،01:14-ا:8كر13:9،1(7:7

نرىوهكذا.(3-ا:5،6-5:3أف،22

هامجزءوهي،اللهإرادةإلىترضدناالأدبيةالثريحةأن

يمكنلا،الوقتنفسوفي،القداسةحياةلبلوعلازم

فيالقدسالروحبحملإلاالريعةهذهمطالبإتمام

.(4و8:3رو)المؤمن

:(الأح!م)المدمةالثريعة)ب(

ومازال،إصرائللبتىملزمةالأحكامهذهكانتلقد

مععلاقاتهوفي،الحياةأمورفي-سشدهمافجايجدالمزمن

قلما،الآنالدولتاالتيالمدنيةالفوانينوغالبية.الآخرين

يخضعأنالمؤمنعلىويجص،الأحكامهذهمعتتعارض

في5،1-ا:13رو)اللهمنالمرتجةالكائةلللاطين

وكلمته.للهالأولالولاءبكونأنعل،(2:13-16

:(الفرلأئض)الطقهالريعة)بر(

ضوءفيالواضحةالحقائقبعضالميحييلاحظوهنا

الجدور:المهد

وتتإلىساريةكانتوالطقرساللاويةالفرائضأن)1(

ذلكمذولكنها.(اه:27مت)الميحصلب

-أ:5كل)الميحيحياةعلىتسرىتحدلمالوقت

الطقوسهذهكاتفقد،(23-2:16كو،12

صعهالذىللخلاصرموزأ،إسرائلعلىمفروضة

ماتأنبعدولكن(01و9:!عى)يسرعالرب

تحدولمتمامأالفرائضهذهالطلت،وقاميوعالرب

والعودة.(18ر01-01:8عب)للبادةطريقا

بالروحالحبادةمعإطلاقايمقلاالطقوسهذهمثلإلى

.(3:3لى،24و4:23يو)

الروحيةالمعافيالمسيحىيهملأنلايعنيهذالكن)2(

نأالآنيدركفهو،الفرانضلهذهكانتالتيالكثيرة

92،:أيو)الحقيقىالفصحخروفهوالمح

ككاهنيشطيعالآنمؤمنصوأن،(5:7صا

دبائحيقدمأن(1:6رؤ،9و2:5بط1)

:12رو،11:املاخي)اللهعندمقبرلةروجة

.(16و13:15عب،4:18في،ا
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ف!ركات

:شرغات

،لأضورعاصةأولعلالعربأطلقهالذىالاسمومو

أضور،"القديماحمهاوكان.،ضرغاتتلعة)فموها

نعلمولا.باحمهاكلهالإتليمتمىالذى(01:11تك)

حوالميكانذللتأني!دوولكن،المدبنةنأتمنى

المالإلىالبابيينمنجاعةرحلفقد.م.ق000.2

مصفإلىوصلواحتىالدجلةبيراينىالضفةامتدادعلى

موقعبينأى،الأسفلوالزابالأعلىالزابخرىبينالمسافة

المدينة،بنو)وهناك،الآنبغدادمدينةوموقعالموصلمدية

الابليين.الكهنةعنجاعةيحكمهابابليةمستعمرةظلتالتى

قبضةوضعفت،سياصيةأهميةالمدتاكتسبتالوتتوبمرور

الامبراطرريةوظهرت،لبابلولاثهامنوتخلصت،الكهنة

الباسية،قوتهانمت.م.ق0012وحوالى.الأضورية

منالثالالى(كالح)،نمرود"فيجديدةعاصصةفأنثشت

.م.ق722وفي.بالدجلةالأعلىالزابنهرأ-لصالنقمل

507وفي.،شاروكيند!"إلىعاصمتهسرجوننقل

عاصمةظلتالييوىشحاريبوسع..مق

الرجا).م.ق606فيانحلالهاوقتإلىللامبراطورية

داثرةامنالأولالمجلدمنموضعهافيأأشوراالىالرجرع

دأئرةمنالمجلدهظفي،سرجوناوالى،الكتايةالممارف

.(الكتابيةالمحارف

شرق:

الجهةهوالغربأن؟،المىنهاتثرقايىالجهةأى

:القولؤالجهتانذكرتوقد.الثسىفياتفربالتى

:301مز)أمماصناعناأبمد،المغربمناثرقكبعد9

12).

عللقوناقامأربعةالىالعالم!مونالحبران!ونوكان

رياحأربعاأو،الأرضزوايااأو!الأرضأطراف9علها

،ا7:رؤ،37:9حز،11:12)إصق،الأرض

!عتبرون-الام!نكا"در-العبرانيونكانكا.(02:8

يكونالرقإلىيظرف!ن،الأسايةالجهةهوالرق

ومن)ا!ينإلىوالجنرباليارإلىوالثال،وراعهالغرب

.كعانأرضمنالجتوبإلىلأنه"اين"تيةجاءتهنا

.والمغربالمثرقماوائمرقان

:المشرقبنو-شرق

التىالضعوبعلى،اثمرقبنى"عبارةتطلقكانت
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اكشرأ-لث!رك

منمعظمهموكان،فلطينثرقيالوافعةالمناطقتشوطن

صالأأرامفدانمنتمتدالمناطقهذهوكانت،البدويةالئعوب

وبلحام،(ا:28:2،92تك)لابانقيكانحيث

(11:14)ئى)جنوباوأدومموآبالى،(23:7عد)

94:82اريا)العرييةوالقبا!للقيدارإلىذلكوراءوما

.(92و

تك)ظورةمنابراهيمنسلمنالقبلأللهذهكاليةوكات

مع)صرأثيلأرضغزواالقضاةعصروفي.(6-ا:25

،33و6:3قض)جدعونزمنفىوالممالقةالمد!انيين

.(01-ا:7:12،8

وفي،،أوغاريت"كاباتفيالمثرقبلادذكرتوقد

فلسطينفيالأحوالتعكسوهي،المصرية،سنوحى)قصة

.الميلادقبلالصثرينالقرننيومورية

.(1:3أيوب)،المرقبنىكلأعظماأوربوكان

ن)صيصانعنقيلخى،بالحكمةالمثرقبخواضهروقد

مصر،حكمةوكلاثرقبنيجعحكمة)فاتتحكت

أورشليمالىاجاكلالذ-شالمجوسأن؟.(3.:4مل1)

.(2:1ت)اثرقمنجاعرا،يوعالطفللووا

ثرتة:ريح-شرقهة

المجلدهذامنموضحهانا6ريمامادةالىالرجوعالرجا

.،الكناببةالمحارف6لرةدامن

شارتة:دجرة-شارثة

منالمجلدهذامن،ثجرة"مادةفيال!االرجوعالرجا

.،الكتايةالمحارفداثرةا

:ئراك

لاالرجوعالرجا-القدمظهرعلىالنعلصهوالثراك

الممارف6لرةدامنالمجلدهذامنموضهافي،صكل"مادة

.،الكاية

:كثراأ-فرك

للدلالةعبريةكلماتجملةوفاك،الصدحبالةهوالشرك

وضباكأضراكالىالعرببةفينربتوفد،المحنىهذاعلى

فاكوكانت.(ا.:18أى)ومصيدةواحبولةوفخاخ



شركة

،الطيررلصدبحضها،والفخاخالأضراكمنمتعددةأنواع

جا،19:3،124:7مز)الحيواناتلصيدوبعضها

الصيد.لاجتذاببالطحومعادةتزودوكانت.(9:12

وأالحبالمنألوطةعنعارةالأشراكهذهبعضوكان

فكانلبحضهافكان.عقهاأوالفر!ةقدمعلىتط!بقالأسلاك

فيالجوانأوالطويدوسهماأويمهماحالماآليايطقان

علىتطرحالتيالئاكتتخدمكانت!.الطحمالىطريقه

الفركةعلىتغفزايىالفخاخأو،(71:02حز)الفريسة

.(3:5عا)أضلمن

ضبكةأو،نحفيةحفرةعنعارةالفخأوالئركيكونوتد

،(01و141:9مز)الفريةيخهاتقعحفرةفمفوق

،الحقرةمنالصيدنجا)ذاحتىالحفربجانبالفخاختوضعأو

.(44و18:22،48:43)ريا)الفخبهئسك

الفريسةيغرىالذكطرالطعم،والمفاجأة،الاخفاءووسائل

مجازيا-تتخدم،حذردونالأضراكهذهمنبالأتتراب

وأصنامهمالكنحانيونفكان.المقدسالكتابفي-بكثرة

انظر،(2:3قض،7:6تث)ائيل)صبنىاكااضر

،18:21صم23:13،1يش،7ة01خرأضا

،ه:18مز،9،22:01،34:03و18:2أي

،12:13أم،38:12،96:22،601:36

:12حز،05:24إربا،8:14إش،7000!18

مأ)الهايعىلمنفخهيالزانيةالمرأةأن!.()!...13

7:23).

منإنيصوثاوسلابنهرطلتهفيبولىالرعولو!ول

وئهواتوفختجربةفييسفطونأكياءيكونواأنرويدون

ليا)!والهلاكالعطبنيالناسئنرقومضرةنجيةكثكلة

تستخدم،ومفاجأتهالفخانقضاضصرعةأنكا.(6:9

حاقتالهاويةجال5:المرنميخقول،المرتعنليبومجازأ

.(18:5مز)،فقافتضبتالموتأضراك.ر

يوعالربفيقول،بالفخبغتةالميحمجىءو!ئه

الومذلكيصادفكم...لئلالأنفسكمفاحترزوا":المسح

كلوجهعلالجالسينجميععلى!أقيكالفخلأنه،بغتة

.(35و21:34لوا،الأرض

شركة؟

مثركضيءأطسعلىالآخرفىماركةهىالركة

التالية:النقاطفي،الميحيةالركةالىانظرويمكن.بينهم

ثركة

هىالمسيحىوضركة:الوليتةالصلةأوالمثاركة)1(

المبحبوعالربومع،(6:ا!و1)اللهسعأولأ

كو2:1،2في)الفدسالروحومع،(9:أكو1)

:41رو،3:ا!و1)والابنالآبومع،(13:14

:15وو)المؤنينمنك!هءضركتثم.(26و23و6

7(.و3:اووا،12

المجية،الركةأساس:المؤننثركةأصاس)ب(

الله،ابرهوالمسيحبوعبأنالصريمالاعتراف:أولاهو

-7لو3،2و4:2!و1)الجسدفيجاءتدوأنه

تبررونا،لأجلوأتيمخطاكاناأجلامنماتوأنه،(11

ثلواضحةخطايافييعيقألا:وثافيا.(4:25رو)

:5كو1)والكررالطمع،الأوثانوعبادة،الزفي

المؤفبن-كيرمعو!مليختلطأنيخمكنهذلكومع،(11

ني!يقلأنهوذلك-الحطاياهذهبهنهمتثيعقدألهرغم

:5كو17:15،1يو)مطيخرجأنفيلزمهوإلا،العالم

روتكبونالذكأالمسيحيينيخالطألاعليهمجبولكن.(ا.

خطورةمدىءسينامما،(5:11كو1)الحطاياهذه!ئل

ك!هوعلىبل،نحب!ترصامنعلي!،الحطاياهن!

:5كو1)كلهالمجينتخمرصنرةخمكلةلأن،المؤنينمن

المؤنينكيرمعنرتحتكونألايجبالمزشأن؟

كببول!لالرصكانلقد.(18-6:41كو2)

بدأأنالا،قريبعهدنذالوثةتركواالذتللمؤنين

يعلمونعمنالاففصالعلىأضاينطق،الوثنيةعنالانفصال

،هو4:2يو1)المسبحبحوعالربعنخاطةتعاليم

9(.:هغل7،11:يو2

يطغللركةمجالاتخمةهناك:الثركةبحالات)بر(

بها:يستمتعأفىالمؤمن

:(21-01:16كو1)الربعثاءليال!ثركة)1(

بموتوبضر،الكفاريةالميحبذليحةبإيمانهيعترفوفيها

"26-11:23كر1)ئا!ةيجىءأنإلىالرب

هذهبخصوصدقيقةتعبساتيرل!لالرصويعطي

بحزكأنقبلنف!هيمتحنأنالمزمنوبأمر،الركة

.(28و11:27كو1)الربعاءفي

هيالتيكنيستهالمحأصلقد:الكةليالحوية)2(

المالمنحلمىاللهابىأنهبهالاعترافأساسعلى،جده

الياجحائطأنقضوقد(.16:18)ت

فيالائنينيخلقلكي001والأمالردبين،الجو!
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مثسترك-شركة

:2أف)،!دمأصانعأجديدأواحدأ)نانانفسه

عروسه--البهسةالمشحأحبوتد.(41-16

الكني!ةوفي.(25ة5أف)لأجلهانفسهوبذل

الروحيالغذاء-شركمفي-المزمنونمجدا!ية

؟01عب،31و14:26كو1)وابيانللتعليم

بالضركةوالاستتاع،(3:16ملاخى،25و24

.(2:42أع)الصلواتوفيالكلصةدراصة!

الىالأولىالرصالةفيصرمجاالأمرونجد:العطاء)3(

العبرافيينالىالرطلةوفي،(6:18)تيمرئاوس

ور)المتظمالحطاءكملأنويمكن.(13:16)

بملوقد؟(8:4،9:13كو15:26،2

أوتاتفي،الثخصيمتلكهماكلأوكبيرةمبالنيعطاء

وفي.(اا-اة37،5و4:36أع)خاصة

أنهأى،اللطانكاملللمحطيفإن،الكلاعطاءحالة

يكونوقد.(5:4أع)اختيارىعطاءالدوامعلى

عنالثخصئقلععدما،الأوقاتبحضفيلازماذلك

القيللابالربتال!،المالوحبالطمعخطة

.(22-18:18لوا

عأ)الأخرىللكنا"صالجعفيكا:للقد!يناطدمة)4(

،(4و16:3كو15:25،1رو،11:92

،12:13رو)احياجفيالذ-كأالمجيينومحاونة

لناحب)إذ،الناسمنوغرهم،(4ة8كو2

،الإيمانلأهلولاجصاللجصبعالخ!فلمكل،دفرصة

نأعليايجب!.(13:16عب،6:01كل)

نقرفوأن،(أ:15رو)الآخر!نضعفاتمحتمل

ابعضبعضنالأجلنصلىوأن،بالزلاتلبعضبعضا

.(5:16ى)

كأعضاءتحملهاالنيالآلاموهى:الآلامليال!ثركة)5(

فجيملميتأواحدعضوكانإنلأفه"المهحجد!

بهذا)تاإذ،(12:26كو1)هسهلمتتأالأعفاء

:1كر،3:01في)،الميحآلامضركة5نخبر

24).

الركةتحليمبتلزم!دىأمميإلى:اثركةحدود)د(

لقد؟والاتحادبالاندماج،الطائفيةالحرإجز)زالةالميحية

ولي.الأخكلالقرننصفطيةالأذهانالؤالهذاشغل

من55%،والمستقليرالمئودتكنلالىكلاتحدت2391

!.االمتحدةالكنبةاوكونتكندافيالمثبخيةالكنانس

البروتستيةزالكناش!بينوبخاصة،أخرىاتحاداتنكرنت

فيالانقاماتشالكثربأنت!ليحناوسع.المتحدةالولا!ات

أضرارها،لهابل،لهاداعىلاانقساماتهي،الم!هحجد

025

واحدةكنيةلتكوالنالاخلافاتكلعنايغاضيولكن

أخطارأو!ثكل،التساؤلاتمنالكثيريث!،قحدةعظيمة

الكنبة.على

الجميعيكونةقائلا-حقيتة-يوعالربصلىلقد

ومع،(22و71:12يو)أواحدنحنأفنا؟...واحدأ

وحدةفأى،الاتحادعلبهايقومالتيالأسفحمىيجبذلك

هرالمسيحبأنالحيينالمؤفينبينالجعأساسعلتنبني

ليحملالصليبعلىوعاتتجدالذىالرحيداللهابن

وأناس،اثاكايومفيالممجداليامةبجسدوتام،خطاكاهم

تكونأنيمكنلا،الأسايةالحقاثقبهذهتؤمنلابهلاسأو

كاية.وحدة

وماذابل،المسححهوبمنالإيمانعلىقاصرأالأمروليى

لخلاعىالكانجةالوحيدةالواحدةالذبيحةقدموهل،فعل

بدونتكفىلاالذيحةهذهأنأم،خطيتههمنالحاطىء

اللهبينالوحيدالوسيطهوالميحوهل؟الصالحةأعمالا

نشعينأنيجبآخرفىوسطاءهاكأنأم،والناس

بثفاعتهم؟

أجلمنولي!،الركةوحدةأجلمنالمحصلىلقد

كو2)الروحوفيالجديدةالحياةفيوحدة،التنظيموحدة

الج!دفيالأعفاءيوعفمهاالتيالوحده،(13:14

صلاله:في!وعالربطلبوكا.(12كو1)الواحد

:17رو)اواحدإلىمكملينليكونوافيوأنت!مأناا

23).

شركة-مث!ترك:

الحصسين:يومعفبأورضليمفيالمؤنينجماعةعننقرأ

ثىءصعندهموكان،مغاكانواآمنواالذ!نبغاأن

كلأن):أيفاعنهمنقرأكا.(2:44أع)،مثتركا

وبأنونيبونهاكانواببوتأوحفولأصحابكانواالذكأ

علىورزعفكان،الر!أرجلعندو!عو!هاالمبيعاتبأثمان

.(35و4:34أع)أاخياجلهبكرنكاأحدكل

ذ)هبأنهبالذكربرنايااختصاصأن-الواضحمن-ولكن

الرسل،أرجلكدووضمهاباللراهموأقىباعهحقكلهكان

للج!يع.ملزماكنلمالأمرهذاأنمعناه،(4:37أع)

مالهماعتبرواالكنيةتلكفيالمؤسينأنهرنتخلصهوما

ذلك،الحاجةاخضتشالإخوةكللمنفعةاللهمنوديعة

برنابا.فمل؟

الرصل،منوص!ةأوأمرعلىبناءكنلمهذاأنوواضح

الميح،في)خوةبهعابأنهمالاحساسدافععنصدريل



شريكي

كعاثلةجعلهممما،فليلةجماعةزالواماكانواأنهمإوبخاصة

الحارجيةالضغوطمنعيهموقعماعلىعلا،ة،واحدة

بأنهمو)دراكهم.بايرابط)حاسهمفيزادمماوالاضطهادات

نأيجببأنهميحونجعلهم،واحدةظروففيثركاء

اصثرارمننوعذلكفيكان؟.شىءكلقضركاءيكرنوا

ذ)،الأرضعل!وعالربخدمةأثاءفيمجدثكانما

يهوذاعدةفيكان،واحدصندوقتلاميذهلجماعةكان

وضوةحنانياموت!كنلمو.(12:6يو)الاصخريوطي

الحقمة،بغوتظاهرالأخهمابل،الحقلثمنكليقدمالملأغما

)مكانهمافيكانبيما،الآخرينواعجابللصدجطلبا

وهو،لىءأحدطزمهماأندونبثمنهأوبالحقلالاخفاظ

قبكالثطانملألماذاحنانيايا5:بطرسله!اقالهما

أليس؟الحقلثمنمنوتختلى،التدسالروحعليكذب

عأ)؟سلطانكفي!كنالميعولما،لكيفىكانباقوهو

.(4و5:3

يكىلمإذ،طويلاالركةمنالأسلوبهذايستمرلمو

خاصة.ظروفوتحت،مححودةدائرةفيإلاممبهاذلك

بإزالةير!ىولا،الفردممةالملكيةحقيقرالجدبدوالعهد

يوصيماأما.الاحيةهذهفيالمؤنينبينالموجودةالفوارق

،23-3:21كر11الروحيةالأمورفيالمشاركةفهوبه

المادية،الأمورفيوليس،(13-3:6ش2ايضاانطر

أعطاهماعلىكوكيلمشوليتهمنالمؤمنيعفىلاهذاولكن

الآخرين،وخيراللهملكوتلامتدادبأمانةيستخدمهالله

:2في)"أدفهممنأفصلالبضيحضكمحاجين)

(4:34)الرصلأعمالليجاءماعلى،مايراوبحلق

واعمادهاأورضليمفيالكنيةدقرأنالمحتملكيرمنليىلأنه

.لهذاراجعاكان،الأخرىالكنائصعطاياعلىطويلازنا

ييررهمالهكانأورشليميالأولىالكيةفعيهماأدفمع

والفقرالمواردفقصمنتائجهلهكانأنهإلا،حيهفي

بعد.فيماوالاحتياج

يفريكي:

بولىالرصولقولفي،واحدةمرةإلاالمبارةهذهتردلم

أضاأنتأصألكنعم):فيلبىفيالكنيةإلىالرطلةفي

الايخل"فيمحيجاهدتاالتينهاتينصاعدالمحلصضريكي!ا

مىايونافيالأصلفي،شريكى"وعبارة.(4:3ي)

!وصآراءعدةوناك.لح!!3()*8"صونزوجوس"

الريك:هذا

شص

ضخصاهنايخاطببول!الرسولأنالمفسرينغالهيظن1()

الكرازةفيمعهعملأنسبق-احمهيدكرلا-عحينا

لوتاهربهالمقصودأنابعضى2و.!لبىفيبالإنجل

تيطس.أوجلاأوتيحوثاوسأوأبفرودتىأو

عأ)،ليديةايخاطبفالالرصأن،رينانافىعم)2(

قدبولدأنوروعم.(.4و15و16:14

الخلمى،ا!فةأنالزعمهذ!يدحضولكن.تزوجها

في،اليونانيةنيتأقي،الئريكهذابهايوصفايى

.اصرأةلارجلاكانالشر!كهذاأنأى،المذكرصيغة

علاوة.أفكار.بناتمنالرأىهذااخترعرينانوأن

كو1)زوجةلهتكنلمأنهيؤكدنفهالرسولأنعلى

.(8،9:5ة7

"سونزوجوسااليونانيةالكلمةأنيمتقدآخررأىفاك)3(

.أضريك"محناه،علماسمهى،أشريكاايرجمة

ئريكىيا"صنزوجوسا!اأنتأسألك!ولوكأنه

إسماشخدم!التوريةمننوعدي،الخلص

الىالرصالةفي،(نافعا)ومفاه،"ان!يمس

الكلمةهذهبأنالبعضيعترضولكن.فليمون

آخر.مكانأىفيعلمكاممتردلم،سونزوجوسا

ها:ثر-هث!ر

علهحرصهاضتد،عليهوضر.،وكوهالطعامإلىضر.

ويقول.الحاجةفوقكاصمنهورالثتير..لهواضهاؤه

:23أم)،سرهامحتانلحنجرتكسكناضع5:انحكيم

شرهةالكلاب):اضياءوترل.لهاحئاضعأى(2

.(56:11اش)،افيترفلا

)لقص!

الربويقول.السمكبهايصادعقفاءحديدةالشمى

،(41:1)أي؟،بثصلوباثانأتصطاد:لأ!وب

البي:إشعياءويفول.اللهتدرةأمامصعفهلأيوبليكف

اليليضصايلقونالذينوكل،يئونهـالصيادون

،يحزنونالماءوجهعلىشبكةييطونوالذين،يوحون

الر.لجمافوذلك(91:8إش)

المكنى،الجعجرفاتالامرةباءالننىعاصسويقول

يأخنونكنعليكنتأقىأيامهوذاا:باضانببقراتعهن
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وهى،(4:2عا)،المكبضصوعىوذريتكن،بخزالم

وسبمالامرةعلىالأضورييناشلاءعندتمعمانبوة

.أشررأرضالىللشحب

يكتحونوكيفالكلدايخينعنانيجقوقويفرل

حب)،لثيههاوتصطادهمبشصهاالكلئطلع9:الأم

.(15:ا

)شط!

شطر:

اليءوضطر.نصفينوجعلهتمهضطرأالثيءضطر

نمفه،أىالثرفياليتضطرومنه.تجزءأونصفه

.وضطورأشطروالجمع

لاالميتوالولدالحيبالولدالزانيتانالمرأتانقفدتوعندط

الحيالولداضطرواا:قائلاالملكأمر،بيهماليحكمسليمان

:3مل1)،للأخرىونصفاللواحدةنصفاوأعطواائنين

والكلمة.الحقيةوظهرتالملكحكمةتجلتونا.(25

وأقطعةأيضاالعرييةفيومناها)،تجرر)هيالحبريةفي

مل2انكل)محيرةمواضعفي،قطع"ترجمتوتد.(شطر

..53:8!!ق،ه:88مز،26:12أخ6:4،2

.(اغ136:3100مز)،ضقولا،(اغ

يهودىقرألماكاناجهوياقيمالملكأنإرياسفرفيونقرأ

بمبراةشقهأنه(إرمياصفرمن)أربعةأوأثمطور"ثلالة

والكلمة،(36:23إريا)،النارإلىوألفاءالكاتب

وأ"باب)إلىكثكلأترجتوتد،يريتاهىهناالعبر!ة

:41حزتيال،ا:45إش:ثلاانظر)،ابابمصراع)

24).

:فطراى

وهو.،!ررأويسضرجهوهأمعناهلعل،عبرىاسم

وكان،الملكداودرجالمن،بالاروفيأطقبرجل

:27أخ1)ضاروننيورعىالذىالبقرعنسئولأ

:الثسطان

الأولا!لدمنموضحهفي،إلجيى"الىالرجرعالرجا

.،الكلايةالمحارفدائرة"من

-تشغب-شعبةشعب

:الشطانأعماق-الشيطان

الكيةملاكالىالمقامالربرصالةيالمبارةهنهترد

الذكأكل،ثيلأليرافيوللباقينلكمأقولولكنيا:ثياتيرالط

ؤر)أالطانأعماقيعرفوالموالذين،التعليمهذالهملي!

هى،الثيطانأعماقاهل:البمضيألوهنا.(2:42

و!فأنهأم،الكذبةالمعلمونأولثكمعركهفيعىكانما

اللهأأعماقامعرفةيذعرنكانواأنهمأم؟لضلالاتهمالرب

بل،اللهأعماقايسيعرفونهمابأنذلكعلى!ردوالرب

أعحاقانقيضفإن،حالأىعلى.،اليطانأعساق"

أيضاانظر،2:01كو1)،اللهأعماق!هى،الحيطان

33(.:11روية

:الشيطانجممع-الشيطان

في،الشيطانمجمع-جمع"مادةإلىالرجوعالرجما

."الكابيةالمعارفدأنرة5منالثافيالمجلدمنمرضعها

شطيم:

دأئرةامنالأولالمجلدفي،شطيمآبل"إلىالرجوعالرجا

.أالكتابيةالمحارف

)يقظ!

أشظة-شظاظ

وجمعها،الجوالقعروقي!تدخلعقفاءخبةالظاف

موسىالربأمروقد.بالخطاطفالمعروقةوهى،أضظة

الئتينوتصل،ذبمنضظاظاخمينوتصنع:قائلا

:26خر)واحدأالمكنيخص!بالأضظةببحضبحضهما

الثتين،نيالمتقابلةالعرىفيالأضظةيضعأنأى(6

نأأمر.؟.اطيمةيفطةواحدةنطعةونصجانخصلان

ضعرمنالمصؤعتينللثقتيننحاسمنشظاظاخمين!شع

:26:11،36خر)للسكنخيمةلتكون،المعزى

.(33؟35:11،36:13،93خرأيضاانظر،18

)ثىع!

-تشفب-ئعبة:فعب

تفرقأوتحبماهووالمب.وتفرقائرتثغب



ثتغر

ائلالةنوحبنىمنأنالتكوينضرفيونقرأ.منهالقبائل

خرجتمنهمأى،(9:91تك)!الأرضكللثحبت"

.الأمكل

الجفرعةتفىتد(3:7ن!)أالمثبةالجبالو"

منالئافيالمجلدفي!جبل"مادةفيالاالرجوعالرجا)

.(!الكتابيةالمعارفدائرة"

الطريقهي،وضحابشغبوجممها،والثبةوالثيث

طربقلأىتتمكلوقد.جبلينبينالماءشلأوالجبلفي

.(3:5لو،18:51إريا،92ة2صم2انظر)

فيللنارةكانوهكذا،الخرةمنالفرعأيفاوالث!بة

ضبثلاث،جانبمهامنخارجةضمبتالاجتاعخيصة

،33و32:ء2خر)أفرصائلالةأى،جانبكلعن

.(91و37:18

ثتغر:

الجواناتوبمضالإنانوجمرأسعلىينبتماالعر

الكتابفيالثعرئذكرماوكثيرأ.وبرولابصرفليىمما

فيمحيرأالأماختلفتوقد.الرأسشروبخاصةالمقدس

وتهذيه.بالثعرالعايةفيعوائدعا

إلاضعورهمبحلقونالرجالكانالممرورنقدماء)9(

يحلقرنهاكانواالأطفالرؤوسحتى،قيالحزنوقتفي

كافواوعدما.القوةعلىعلامةقليلةخصلاإلايتركونولا

بلاروفيللخدمةالأخرىالأقطارمنالعيدأوبالأصىيأتون

نرعونأمامثولهمنجلولحاهمشعورهميحلتونكانوا،الملك

طيةبمورهنيحقظنفكنالناءأط.(41:41تك)

أشهرقيعةضفائرضكلفييخزلأحياناوكان.مضفورةطويلة

المصريينتدماءعدالثعر

شعرأعلبسنأحاناوكن.الكتفينلوحىتحتماإلىبالخيوط

شعارأشعرأأضالج!ونالأ!ثرافوكان.للتبهرمنعارأ

دهاصشعارةلجةيلبىالفرعونوكان-الكتفينإلىيزل

بالآلهة.

عك!عل-الأثوررونكان:الأثوركون)2(

تنرانولحاهمرؤوصهملثعوريسحون-القدماءالممرصن

3رؤوضحور!فررنأحياناوكانرا،حدأطولال

كطاءمنهوجمعلونمتمارأضعرأالمهاو!ضيفون،ولحاهم

.3لرؤو

الأشوريينقدماءعدال!ئعر

عموما--الهونامونكان:والرومانالولان)3(

الواء،علوالنساءالرجالعلالطويلبالر!جبون

الحاداتولكن.حليةأرخمىهوالشعرأن!تقدونفكانرا

ئم،طلونهالبداكةفيفكانوا،وآخروقتبينتختلفكانت

أخذوارايأخرةالأزنةرفي،رؤو!منرقيعقصونهبدأوا

.نفموه

بدأوائمثعورهميطيلونالدايةفيفكالواالرومانيونأما

البحضكانلل،قرونثلالةبنحوالميلادقبلتفصيرهو

الاهمالعلىعلامةاللحيةإطالة!تبرونوكانوا.يحلقونه

جحلمماوتزيينهالئعرضفرفيمحالغنالناءوكانت.والفذارة

قي1)ذلكمنالمؤمناتيحذرانوبطرسبولرالرسولين

.(3:3بط2:9،1

جز!االثعريحتبرونالحبرانيونكان:العبرايخون)4(

وللصغرللكبير،للإنانالجماليالثخصيالمظهرفيعا!ا

الاءوكات.(\ا:5دى،16:31أم)الواءعلى

:11:2،12يو،7:38لراالطوبلبالعرتيزز

ليصبحيقصونهفكانواالرجالأ!ا.(11:6كو3،1

والا،3رؤويحلقواالاالكفةعلوكان.مقدلآطوله

حز،هة21لااجرايجزونهبلكثرأيطولدثعرهميدعوا

يحذونكانواالثعبيائرأنوالأرجح.(.44:2
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لثتغر

الاعجابعوضعالطويلأنجضالومضعروكان.حنوهم

.(14:26صم2)

:6عد)نذرهأيامكلشعرهمجلقالا2النذعلىوكان

على-كادلأنهالقراعمنيغرعونالحبرانيونوكان.(ه

كانلذلك،(13:04لااالبرصمرضنتيجة-الأغلب

ضتيمة،أقرعيا":النبىلألثعالليتصبيانقول

فيتمامأئحلقالشحروكان.(2:23مل2)مقصودة

،7:92إربا،34و3:17إسق)والحزنالصقأوقات

عدمارأسهضمرأ-سبجزوقد.(ا.:8عا،48:37

.(02:اأكلط)المصاثببهحاتت

الأصداللونهو-عادة-لثعرالمفضلاللونوكان

أحيانائركأكانت)نهيويفرسوبقول.(اا:5شى)

!بغونيكونوالمولكنهم،العرعلىالذبمنذرات

جلالعنللتعبير!ستخدمالنقىالأبيضالعروكان.العر

الأشيبالعركان!.(41:ارؤ،7:9دانيال)الله

عمرهموقارمعيقق(02:92أم)للثيرخبهاءيحتبر

كا.(71:18مز،12:2صم01،1:ءا)أى

منيحتبر-صناعياأوطياسواءالمجحد-العركان

لأنياهواكراءافىابلحاولتوتد.الجمالعلامات

.(9:03مل2)،رأسهاوزينتعييهابالاثمدكحلت"

:16قض)خصلجعفيمضفورأثهثونضعروكان

بأمثاطفىين-أحيانا-الركان؟.(91و13

بالأطابيدهنالثعركان؟.ايل!ودفيجاءكاودباييى

مز،14:2صم3:3،2راعوث)العطر!ةوالزيرت

فيوبئصة،(3:24إسق،5.45:27ة23

:7لو،6:17،26:7ت)والأعيادالاحتفالات

:5حزقيال)المصررأقدمفذالحلافونؤجدوقد.(46

،الرأسشرمحاملة-تقريبا-ئصاملاللحيةوكانت

علاماتمناللحية!تبرونكالواالأصبويينسظمولكن

كانواولبههم،اللحيةيحلقوذالعيرايخونيكنوم،الرجولة

كانواولكنهم.(91:24صم2)بهاويفرن-بونها

)ريا،05:6إكأ)النرحأوتاتفييتفونهاأويحلقونها

الحزنعلىعلامةأض!ائهملوقد،(9:3عز،ه:41

.(91:24صم2)

الأبرصتطهوكدواجاوالرأساللحيةضعرحلقوكان

الثصقصعنت!الريحةوكانت.(14:9لاا

ولاتفدمستدروأرؤوصكملاتقصروا5:ستدورأ
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معزىثعر

العربيفعلكانمثلما27(:91الا،عارضك

،9:26،25:23إرميا-صتديرأالثعرمفصرصو)

أووثيةكطقوسذلكيفحلونكانواولحلهم،(94:32

قى،(16:6إريا،ا:41تثانظر)يتعلىحزنا

ذلك.فملعنإصاثلالله

يحصلاالذىالحددعنتعبصأالرأستخدم!محازكا

الانسانلطماأتلوعن،(04:12،96:4مز)

،3:27دانيال،14:11صم14:45،2صم1)

:27أع،12:7،21:18لو،03:ا"ت

الوتارعلىعلامةالأضيبأوالأبيضالشحروكان.(34

،(16:31أم،91:32)الععرفيللتقدموالاحترام

،7:9دانيال)وجلالهاللههيةعنللتعبيراضخدمولذلك

.(14:ارؤ

وأالفقرأوالصقعلىعلامةنتفهأوالعرحلقكانكا

اللهديخونةنتجةالكاملالحرابعنتبراكان؟.الخزممط

الصاهوشعواضخدم.(.7:2)إكأللئحب

.(7:9هوضع)إصائيلمملكةلانحلالرمزأ،الأضب

رمزأفهجعل،المتمرافوعلالثرقدرةأن!

الحياةلتكري!رمرأ،ويطوليخموالئرتركفكان،للحياة

ثل،كان،(ه:13قض،21-ا:6عد)للرب

ثهثونحالةيالأمركان؟،وقوتهاللهبركةيعنيالذرهذا

ديلاكبرحلقهأوالعرتصكان؟،(ه:13تضأ

:18أع،6:18عد)انتهتقدللربالانتذارأيامأنعلى

.(24و18،21:23

عيسوكان؟جسدهعلىالشعرعزيرالخصهووالأضعر

:1مل2)النبىإيلياكانوكذلك،(27:11تك)

معزى:فعر

أكطبةمناثايةالطبقةشفقصاعةفيالمعزى!ثعراشخدم

ضقة،عثرةإحدىعددماوكان،الثهادةخي!ةفيالمكن

.أذرعأربعوعرضها،ذراعاثلالونالواحدةال!ئقةطول

موصلنطالباقيةوالت،واحدموصلرماضوكانت

خمينلىئدخل،ضظاظابخمسينالموصلانويتمل.آخر

واحدةتطحةفيصيرانالموصلينمنالمتقابتينبالحاشييرعروة

جلودسغطاءفو!اويوضع.المبرومالبرصشققئنطى

-26:7خر)تخ!جلردشغطاءيلوها،محمرةكباكأ

14،36:14-91).

يخامصغفييخدمكانالمضىضرأنوالأرجح



القديمالعهدلىالشعر-يثيعر

منالمصنرعالنحلأن،البريةفيلل)صروبنىالمديانيين

تنقلاتحركةفيالمتكرروالربطالفكيتحملالمعزىضعر

صنعفيرلصجهغزلهبعدأيضاينخدمكانبل.انحيمات

.الغلاللنقلالزكائبصنعوفط،(31:02عد)الاب

افظر)الومعندعلاالرأسلاصنادالوصائدصنعفيوكذدك

.(16و91:15صما

لفعير:

الر5ومفا.،العريةفيبهضيهالعبر!ةفيواعه

المحاصهلأهممن-الآنهو!-الثوكان.،الطو"

وكرموضعكلحنطةأرض5:بأغاوصفتوقد،فلطينفي

.(8:8تث)!وعلزيتزتونأرض.ورمانوتين

.(11:أيؤانظر)قوبةكارثةكبرمحصولهتلفوكان

والح!رللخيلعلفالاستخدامهأصا!ئافىرعالثعيروكان

صناعةنيأيضايستخدمكانولكنه،(4:28مل1)

رو،4:42مل2:17،2راعوثانظر)للفقراءالخبز

المدكافيالرجلحلمتفكلهذافيولمل.(13و6:9

محلةفييتدحرجضعيرخبزريخفو)ذاحلصا)حلمالذي

فرقالىوقلها،فقطتوضربهاالخيمةالىوجاءالمديانون

الاذلكيى5:وتالصاجهنأجاب.الخيمةنقطت

31؟7قض)،)صاثيلرجليوآشبنجدعونسيف

لجشالفقكلالأصلالىكرالثعكلفرغيف(،14و

نفهجدعونأصلإلىالإضارةتكونوقدبل،جدعون

.(6:15قضانظر)

حزقيالالربأمرالذىابخزمكوناتأحدالشعووكان

الىإشارة،خبزألهليكونابقرخثيعلىيخبزهأنالنبى

وتول.(17-4:9حز)ضقمنالحبجعانيهما

ينجسنكنإنهنكذباتبأناللواقياصاثلبناتعنالرب

منخاتولأجلضع!حقةلأجل"الحبعندالرب31

!ستخدمالمكلطحينوكان.(13:91حزتيال)،الخبز

بنصفلمحاعالثميروكان.(5:15عد)الضرةتقدمةفي

ئمنكان!.(ا:7مل2)القمحبهيياعالذممطالثمن

.(27:16لااضعرمنتغلهماححبعلىيقدرالأرض

شعرأركفةبخصسةالآلافالحمسةالربأ!ثعوقد

فيدائمافىرعالشعيروكان.(ا.و6:9!و)وحمكين

تجلالريعفيمجصدوكان،،الجكرالمطر"نزولبعدالخريف

يحصدالعكلفكان.(32و9:31حر)القمححصاد

يمتدكانالمرنفحاتعلىولكن،وأبريلمارسفيالسهولفي

ال!حصادوكان.وونيوأواثلأوعارونهاكةالحصاد.

22،2؟اراعوثانظر)الأوتاتبهئحددهاماموحما

تتخذأالثرحبةاكانت؟.(21:9صم23،2

.ا!فصةاالأطراللقياسوحدة

ئر:شعا-شعيرة

فيهعاوكل،المباداترسوممناللهفرضهماهىالعائر

وقد،،شريت)هيالحبر!ةفيوالكلمة.اللهطاعة

:اعد،18:03،22:9لاا،ضعائر)الىترجمت

،حراتاإلتربت!(إغ3،3:7،31:47000

..9:27،23:32أخ38،1-3:7عدانظر)

.(4:27عد)خدمةلالى(اغ

القديم:العهدفيالشعرثيعر-

عواطفه،وأعصقأفكار.أحمىعنالإنانيعئرالثرفي

حبهعن-جلضعرياكاعفي-للتعبوالعنانيخالهوطلق

يكرنوكان.وأحلامهامالهآعن،وأحزانهلاعهآعن،وقحبده

تلب!زىالنمي-المقدساليهابأنلرللعجبمدعاة

يخلوكان-الإناننحومناللهقلبعنويكث!فالإنان

6دع.الرالاميالشعرهذائلمن

القديم-العهدوبنهاصة-المتدساليهابأنهيوالحققه

ماكثررأالعريةطيهأنومع.الثعريةالكنبأعظملمن

فيالئ!ركةالفصولأنالا،الختلفةالترجاتقاخنفت

أ!اتغبربل،فحبللإناناللهتعلنلا،المقدسالكتاب

له.ونعبدهللهالانانمحبةعن

يكنلم،عامماثىمخومنذ:البرىالثعر-أولا

فمع.ودراصةاهماممحلالقديمالمهدفيالمبرىالعرمعظم

أضارهيوالأمثالوالمزام!أووبمثلمجصلاأضارأأن

بالمقاطعيتقيدكنلمالحبرىالصلأنولكن،ضعر!ة

ظلت،الكلاسييهةالكتاباتفيالشعريةوابحوروالقوافي

ثكمناممرأنرغم،خافيةالعر!ةالأسقارهذهطيعة

الأنياءرصلأللمنفكئص.شمركةقصالدعنجارةالقديمالعهد

أممرلتكونفتطيى،أشعار-العبرىأصلهافي-هي

تحتفظالتىالذاكرةفيطو*أ!ضالتفىبل،وجاذبيةحيوية

الاعمادكانعصورفيو!نهاعة،بايلرممابالعر.امحرعادة

متاحةتكنلمالتي،الخطوطةالكتبعلىمماا!الذاكرةعلى

والأصفارالثرحةأسفارفيحتىونجد.القليلةللقلةالا

لامك:قولمثل،الثريةالفقراتمنالكثكل،التاريجة

لتاونئنتمانه،لدخيوخى،لجرحيرجلاخلت"

4:32تك)،وبعينفبحةللامكوأصا6أضحافسبحة

.(27-94:2تك)لأولادهيعقوبوبركة.(24و

-ا:15خر)ومريمموسىبهاتغنهىالتىالاتصاروأناشد

،24-18و01-23:7عد)بلعامونبوات.(2ا

ء-52



القديمالعهدفيالشعر-شيعر

،(5قض)دبورةوتثد.(24-15و24:3-9

.(01-ا:2صم1)صموئلأمحنةصكروصلاة

فيالعر"عنكتابوأعظمأولصدر،م1753وفي

أقوالمنالكثرلفهمجديدأ!دأفتحمما،،المقدسالكتاب

لرث!روبرتاأعاد،دقيفةدراصةبحد.النعريةالكتاب

ونثر.الحبريالثعروتواعدأصاكثاف."()"*هط

ذلكوكان،!المقدسالعبرىالئعر!كتابهفيإليهوعلما

عنه.أبحاثهموشردراستهعلىالبهيرونيعكفأرعلباعثا

منالكنراكثاف،العبركطال!ثعردراسةعلىساعدومما

الكتابلأزمنةالمعاصرةالأزنةفيالقديململلعاالأديةالكتابات

خلفعةتحداوهى،وكنعانويابلوأضورمصرمن،المقدس

احتكاكلهاكالأالنيالإدفي،المصورتلكوفكرثقافة"عن

محاباتاكمافصاعدكا.المفدسالكتاببشحب

تكاد،ساصضعبلحضارة،!رارأسفي،أوغاريت"

المقدسالكابأضحار!معل،مر!لزشمحاصرةتكون

لمالربيد)نهاأ:العبارةصنىلينوضتان.وتفوها

أفهاعلىأخذناهالو(ا:95إصق)،تخلعىأنعنتفصر

ضعريا.خيالأباعتبارهامعناهاوبين،ن!ر

عنممعلومات،الفخارية،أوكاريتاألواحزودتاوقد

ايعبواتشالكضعلىالفوءمنالكرألغت،اللغةفقه

ضعرفيهوهوالحامنابدأ.البهالىالعرفيالغامضة

فيوالمطابقةالتوازنوهو،العبرىوالعر،أوغاريتأ

داباالحلماءامحشف؟.الجنىفيلاالمنىفيأى،الأفكار

سواءالقديمالعهدوضعرالكنعمانيةالملاحمألحوبينكبكلأ

.الحباراتاوالكلحاتفي

الشريمزماأهمإن:العبريالعرخواص-ثايا

والقوافيبالمفاطعاييدعدمهو-الفرلجق!-المبرى

بالمحنى،بلبافيكر"يحفلكنظم،الريةوابحور

الآية:الأصايبفيذلكونرى.الجثورالرإلىأتربصو

الغكرةنفىتكرارأى،الثطرفىينالمعيلاطايق1()

انثرضقدلآنهرب!اخلمى5:مثل،اخرىبمبار)

:12مر)االبئرينيمنالأفاءانتطعقدلأنه،النقى

،الغمامالأمانتك،رحمتكال!واتلي!ارديا

تقاكلوالغمام،الرحمةتقايلفالأمافة-36:5ص)

،3-ا:15:1،24مزأشاانظر-العوات

..6:4،13:7)ش،18:7عم25:5،1

اع(.

شاضا!ادالثطر!المحنىكونوفمه:ا!اض)2(
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رأسالربنحاتا:سئل،الأولالطرفيللصمنى

أم)،والأدبالحكمةفيخفرونالجاهلونأما،الحكمة

حزنالجاهلوالابن،أبا.يسرالحكيمالابن05(7:ا

.(01:1أم)،أمه

في:؟،للمقارنةوجهمناممرهناكيكونوقد

الطريقوالمشقيم،الصدتينمكرهةالظالمالرجلا

:01أ!ماانظر-92:27أم)،الرورمكرهة

5،16:9،27:2).

اثقالثطر!يفوفيه:الناليأوالىك!الوازى

ضل:،نرهأو،الأولللضطرجد!دأسنى

القلبتفرحمتقيمةالربوعا،)

الين"نميرطاهرالربأمر

الأبدالثابتنفيالربخوف"

كلها،عادلة،حقالربأح!م

الكووالالرفىالذبمنأشهىا

الهاد،ونطرالسلمنوأحل

ا:8-.1(9)مز

ومثل:

.ييدونأعماؤكهوذا.!اربأعداؤكهوذالأنه"

.(29:9مز)،الامفاعلكل!تدد

أربمةفيالمحافيترفيتقاطعوفيه:ا!اطعال!ازى

،اثاكمعواثافي،الرالعمعالأولنهاتنقضطرر

في:كا

أناأناقلىدنرححكطقلبككان)نافي!ا"

،بالمتهصاتضفتاكتكلمت)ذا،كليتاىوتبخج

16(و23:15)أم

ومثل:

جمني،ئنى،أورضيميانمتك)نا

،أذكركلم)ن،بخكيلانيلهلتمق

(6و137:5مز)

كلمةمناكلأوكلمة!كرروت:اللنوياكلازي

في:!،ضطررمنفىهمما،الأولالثطرش

صخط،وذومنتفمالرب،وفنقمغيورإلهالرب"

أعطده،علفضبهوحافظ،مبنضههمنمنتقمالردي

21و7و6ر5:3قضأياان!ر)(1:2نا)

،72:17،121،124مز،27و23و

.(اغ6:400هو،2:7)ش،126

مكملأثافيالثطركونوضها!امحد:ا!اري

ثل:،الآولللشطر



القديمالعهدفيال!ثعريفيعر-

الله،أبناءلماللىب"تدصا

البريةفىلزلالرباسوت

بالفدرةمحزة!اربهـيمك

وعزامجدأللربقدموا

(92:1مزأ

،نادشبر!ةالربفىلزل

(92:8عز)

العالواتحطمكاربيمينك

(15:6خر)

وزنمنالثطرانكونأنأى:الاقاعيا!ازى)7(

:ذ؟،واحد

فمك6كلماتعحواإذاالأرفىملركع!ار!المحمدك

(138:4مز)

،ا!و01،17:13و61:7أمأ!اانظر)

.(2ءو91:02،12:23

الحبر!ةالكلماتعدديكونأنوهو:الطملال!ازى)8(

)ذاأط.افافيالطرفيلحددهاماو!االأولالطرفي

كامل.كصفالتوازى،تمساوكالم

الأطلببضيتخدمالحبرىالرأن!

تظهرلاولبها،المبرىالنصفيتظهرالتي،البلاغة

نل:،الشجماتلي

.(6:8،27:17)المزامكلفي؟،الجناس(1)

والحروج،(94:7)النكو!زكا،الجع()ب

.(3:2)رالنية،(41:41)

أروب،(423)ايكو!نيكا،التامة)-(

المزام!في،"؟الحرفابنفىتاليةأ!اتبدء(د)

والثلاثين،والابع،والئلاثينوالرابع،اباسع

مرا!ضرمنالأولىالأربعةوالأسحاحات

والتاسعاكةالمزمورهولذلكثال.صواكرإرميا

وعثرش6لتينمنالمزصريتكونحث،عر

كلتبدأ،آ،تثمافيمنمقطوعةكل،مقطوعة

.الحبرىالأصيدىالحر!بنفسالمقالوعةمنآية

الأمجد!ةالحروفترتببحسبمرتةوالمفطوعات

أيياضها.بهاتبدأايىالحبر!ة

والتحالمىوالعاطفيالقصصىفهالعبرىوالثعر

.أوربضرهوالدراصللعرمثالواكبر،والدراى

!و،التضاةسنرمنالحامىالأصحاحد؟والنصصي

.والسادسوالمائةوالحاصوالمالةوالسبعيناباصعالمزام!د

ونثعد،والأربعنالخامىالمز!ورنيفكصاالعاطنىأما

وضر،عنروالناصعالماثةالمزمورفي!رايعلمي.الأشاد

.الأمنال

ثعر-ثاعر

الجديد:العهدليالثيعر

اماوهو،الئرمنجداالقيلالاالجديديالمهديى

ز!،مثالهعلفظومأو،القدبمالحهدضعرمنمقتى

زكر!اوترنهمة،(55-46:الوأالمذراءمريمنرنيمة

الغديم.المهدأناضدنمطعلوما،(93-68:الوا

لوأالخعحانوأئوثة،(2:14لواالملائكةثطثم

بالمزيص.أضهوما،(2:92-32

أصلوداالحيرى!لرأثبهالرؤياسفرفيالمذكورةوالترانيم

.اليوناقالصنمطعلوليت.وممنى

الطو!اتشلضحرأاعتبارهايمكنأخرىأجزاءوهناك

للتلاممذالربعفصهاالنيوالصلاة،(01-5:2مت)

-ا:1)ورحنا)نجلومقدمة،(13-6:9تأ

؟8روميةأنويو.(13كو1)المحبةوألودة،(18

-2:6في،3:16قي5:14،1أف37-،-31

عهجة.ترانيممنمقتطغاتكانت،11

:الونانضراءعنالأقىالبمضيولىلالرصوذكر

:71اع)،فريتهأيضالأننا:ا!ضا!كمضحربحضقال؟)

!)ص!،كل!س،5الحرذكر.ماالىاضارة(28

منينبى!.الآلهةكب!(زكلس)6لزفى"ضهدته

:15كو12،1:اقي)ويناندروأراتوسأيصمندس

33).

شعر-ثاعر:

فاندكترجمة)المقدسالكابفيثاعركلمةتردلا

نرل!،لرسلأع!الصنرد،واحل!عرةالا(العرية

!،ونوجدونتحرككابهلأتا:للألينوونبول!لالرص

:17)أع،فر!تهأيضالأتاألهضاضعرلكمكعضتال

تد)ص!،دوئس"ايونانةالكلعةكانتو)ن،(28

بكلحة!اوترجمت،أخرىمو!عسةفيوردت

،25و23و22:اى،2:13روانظر)،عامل"

الثاعرالىهنايثوبولىلالرصأنودمو.(اا:4

للا،ا!!ةصالأولالجزءفيكرتمن،أليفدسا

!الثالترنمنكعلعكهةضعراءأحد)!م!،أرأنوس"

منننهم*ومجب.الآ!ةمنالأخ!الجزءؤ،المحلادفبل

ثحراءمن،قىالهتأيدممقدحثكانبولىالرسولأنه!ا

خلقةدظاهرةاللهمصت)نلهميقولكالحرىبل،الوثين

02،2:41-18:اوو!انظر)عنر*اكمحئى

.،ا:91مز،15و
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شعرايم

يم:ثعرا

اصم:وهى،،بابادأممناهاعبريةكلمة

أورضليممنالغر!الجنوبالىصهوذاعولفيمدت)1(

وبعد.وعزيقةصكوهمعدكرت،(36ة15بق)

قدجبارهمأنالفلطينيونورأىاجلياتداودفتلأن

ولحقواوهتفواوجوذاإصأئيلا!رجافقام.هربرا،مات

أبراب،خى،الوادىالىمجيئكحتىالفلطينون

الى،ضعرايمطر!قفيالفلطت!نخلىفسقط،عقرون

.(52و17:51صم1)،عقرونوإلىجت

ولعل.الوادىفيتخكمكانتشعرايمأنمفاهوهذا

نلحتىالىإثارةفيه،أبابانامفاهالذياحمها

علىموقعهايعلمولا.وعقرونجتفيالفل!طييين

ايحديد.وحه

وبمفارنة،(4:31أخ1)ثهعونسبطمدنإحدى)2(

نجد،!عونصبطنصبفيوقتالتيالمدنقوالم

)كق،شلحيم5ننسهامي-الأرجحعلىأنها-

،15:36يق)،ضاروحين"أي،(15:32

الىالرجوعالرجا)شعوبكلكزةبين(91:6

دائرة"منالمجلدهذامنموضمهافي،ضاروحين"

.(،اليهايةالممارف

ث!عريا:

آصبلأنجاءأحدوهو،،آالحاهوصوه"معناهعبرىاسم

:8أخ1)اسرائيلملوكأول،قيسبنشاولنسلمن

38،9:44).

ثعشغاز:

أحدوكان.،الجمالباء"محناهلحلفارسى31

علمركلاوكان،فارسملكوش2أخوبلاطفيالخصهان

المذارىالفباتاليهتحودكانتالذى،الثاقالناءبت

سأ)اصتحانهينلنأنثون،للملكمقابتهنبحدالجيلات

2:41).

ثعلة-مضاعل:

وتغصىؤعصارأسعلئلفوخرت،الئلة:اللهب

انرقلاضعالأو،بهاللاستضاعةوتوثدنحوهأوالزت

الفلطنونمنيقمأنصونأرادوعندما.آخرمرضع

ثلاثأمك5،لآخرزوجتهااكنىاحموهاع!لىأنبحد

ووضعذنبالىذنباوجملمثاعلوأخذ،آوىابنم!ة
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نارأاثماعلأضرمثم،الو!فيذنجينكلبينمشحلا

والزروعاكداسفأحرق،الفلسطييينزروعلنوأطلقها

.(5و15:4تض)!التينوكروم

آرامملكرصين-البىإشياءفمعلى-الربضبهوقد

اصق)،مدخنتينبشحلتين)،إصائلملكرميابنوفقح

ضعلتينعنا!صريكونافلملشأضهحا،تحق!أ4(7:

مدخنتين.

متثلةشبملةاوالضيقالخطرمنضحبهنجاةوصور

بهو!ضعنالربتول؟.(4:11عاموس)"الحركأ

:3زك)،؟النارمنم!ثلة!ثعلةهذاأيى5:الكاهن

.(12:6زكأيضاانظر،2

علللقفىوالخدامبالجندالاسخريوطيجهوذاجاءوعندما

بمضاعل)هناكالىجاء،جثسيمافيبستانفييسوعالرب

كان)ذبهاللاستضاءة(18:3!و)"وصلاحومصالح

لبلا.الوفت

الضعلبوني:

؟23صم2)داودأبطالأحدالثعلبوفيأليحبالقب

باسممدينةإلىنبوهو33(،:11أخأ32،

.(التاليةالمادةانظر)،ثحبيم5أخهاءجحالى،ضلحبونا

شعلبيم:

فيالأمررالونأجبروعندما.أثعالب"معناهعبرىإصم

،الواديالينزلونيدعوهمواالجبلقالكنىعلىدان

:ا)قضضحلبيموفيأيلونفيحارسجبلفيسكنوا

وأكلونهمىويتضعبيمكانتالملكلجمانزمنوفي

ماتصفيدتراينعل!اكرفكانايىالمنطتةفيحانانمت

!ى،)عبننفهاهيصىوبيت،(4:9مل1)

كاناييالمدتهىضحلبيمأنوالأرجح.(2،:91كق)

روجحكا.داودأبطالأحد،الثعلبوقأليحبا5ألهانتسب

تكونوبذلك،(91:42!ق)!ضحلبين5نفهاهيأنها

خسةمخويعدعلوأيلونص!ول!تأضتاؤلسنطقةفيضحلبيم

وعل.داننصببفي،أورثليممنالنر!)دءعثر

أمالثلاثةمخوتبدالتى،حالا،صلبيطاهي،الأغلي

الشمالالىأ!الثمامةومخو،أطونمنالضرالمالالى

كذلك.الجزمبمكنلاولكن،!تمن

شعلبن:

وأطوذكىبيتمعوتدكر،،ثعاب"مفاهعبركلي31



أكامحهورجحمما،(43ة91يق)دانصبطنصيىي

الايق.لالدالمدكررة!شعلبيم"نفسهاهي

شعليم:

ضارلكانوكدما.،ثعالب"معناهيكرنقدعبرىاصم

عبراثمأفرايمجبلنيعبرا،فىأل!هأتنعنفثانوكلامه

فلمشمليمأرضفيعبراثم05يحداهافلم،ضيةأرضفى

:9صم1)"يجداهافلمبيامينأرضفيعراثم.توجد

مرتفعاتالمالأواتجاجمةمنخرجاولعلهصا.(4

وعيه.ثمرقأاتجهاواخكلأ،جنودائمكرباتحولاثم،أفرايم

الفحعلى!ثحليموأرضضليثةأرضتكونأنترقعأنيجب

منالرقإلىالواقعةالفوحعلى،الجباللسللةالنرر

ننهاهي،"ئحليمتكونأنمحهجمحلمما،لدة

".اضعلبيم

غ!)يق

شفب:

:لأيو!أليهوو!ول.وجبةفتةرأشعلالريجشتغت

.(92ة34أكط)أ؟كنبفمنسكن(الله)هوإذا5

عنالمناضونيكصهناك5:الموتأرضرعنأوربويقول

سيصيبعماإثياءويتبأ.(3:17أكي)"الثغب

الرؤياوادكطفيالجنودربلليدإنا:تخريبمنأورضليم

الجبلأإلىوصراخصرنقب.وارت!اكوثوسشغبيرم

الاثمنجسةبأنهاالبيحزقيالريعا.(ه:22)اش

.(22:5خر)أالبكرة"

يمكواأنوالثرخوالكتةالكهنةرؤصاءخثىوفد

ت)،الشعبلىضعبيكونبلا"اليدفيويقتلوهيوع

ورفن!أنييلاطرخي؟.(14:2مرقر،هة26

.(27:24)متأضبيحدث"بلاصبهطبم

منبتحريضبول!لالرصضد"ضمب"حدثوتد

-23ة91أع)لأرطابسنضةياصصانعدتجركلس

يرأدىمماأورضليمرأفاحدثكا.(\:92،02

:42أيضاانظر،12:34أع)بول!لالرصعلىالقنى

18).

شناف:

النبيهرضعونذر.وحتالقلبصرراءهوالغاف

ثفطيا

ثكلكدبةأيصدمهىالربلأن(ا!ماليةاالمملكة)أفرايم

.(13:8هو)!قلر!مشعافويشق

)لقف!

يثفام:

اصموهو،!جرداءأرصأوقمردمماهلعل،عرىاسم

عد)إسرائيللأرصالريةالحدودعلىجبيةقريةأومكاد

:47)حزقيالنبوةفيتدكرلاولكنا،(11و34:01

وربلة،عانحصربينتقع،شفاماوكانت.(51-18

إلاأنهوالأرجح.حرمودمنبالقرب-ولابد-كانتايي

منالكرومفيماعلىكانالذى،الثميزبدى"نب

.(27:27أخ1)داودأيامفياخمرحراث!

شفرة:

القابيينإحدىاصموهو،هجال5مفاهعبرىاسم

الذكوربفتل،مصرملكفرعرنأمرتمذالمالتينالحبرايتيز

إلهمااللهفأحسن،الاناثواضجاء،المبراننمراليدكل

.(22-1:15خر)اللهخافتالأضهما

يثفطان:

ألي31وهو،،دينونةأوقفاء5معناهعبرىاسم

معيثتركصسىاختارهالذمميأفرايمجطرئ!تموئل

تقسيمفيالأسباطرؤطءوطئرنونبنويحوعالكاهنألحازار

.(42-43:61عد)الأرض

ادم:رهو،،دانقديهوه5مفا.عبرىاص!

منحبرونؤولدهالذىالملكلداودالحامىالابن)1(

.(3:3أخ3:4،1صم2)أطالزوجنه

مدةلملكهعاصمةحبرونمناتخذ،داودملكففدما

أورضليم.إلىينتقلأذقبلسنواتبع

إلىجاعواالذكأالايختأبطالأحدالحروفيضفطيا)2(

الملك.ضاولوجهمنهارباكانعندماصقلغفيداود

والهاماطجارةرمىزبارعينالأبطالأوبكوكاذ

.(5-12:1أخ1)واياربايينالتيش

زمنقللثمعرنينرنساكاذالذكليمعكةبنضفطيا)3(

.(27:16أخ1)داودالملك
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يئفع-ثفاعة-شفيع

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

وئد،الس!عةصهوذا-ملك-بهوضاناطأدناءأحد

معوكفوزهلافضةمنكيرةعطا!اأبوهمأعطاهم

افهلهررامفاعطاهاالمملكةاما،يهوذافيحصنهمدن

وأيضاباليفإخوتهجمعتتليهورامتثددفلما.البهر

.(4-ا:21أخ2)إصائيلرؤساءمنبعضا

الكلامحمحواالذكأيوذارؤساءأحد،تانبنشفطا

يلصوابأن،البكلبه!كلمإرمياكانالذى

حتى)ريابقلالملكصدقياعلىفأضاروا،للكلدافيين

الشحبكلوأيادىابقبنالحربرجالأ!ادىئضعفلا

.(4-ا:38)رميا)

معضخما372بابلبيمنماعادعائلةرأس

18فهارجعكا،(7:9غ،2:4عز)زربابل

علىكان،فارسملكارتختاأيامفيعزرامعضخصا

.(8:8عز)ميخائلبرزبديارأ!م

رجحواممن،طيحانعبيدبنى"منأخرىعائلةرأس

:7غ،57و2:55عز)عزربابلبابلجىمن

.(95و57

بئمينفيرؤطءأحدشلأموألى،رعرئيلبنشفطيا

خأ1)اليسالمودةبعدأورضليملي!نواالذين

9:8).

اتدبصهوذا،بنفارصبنىمنمهلثيلبنضفطيا

أور!ثليمفيللسكن،عزيابنعثا!ابقيادةنسلهمنالبض

:11غ)نحياأيامفيالبابلىالسبيمنالعردةبعد

-شفاعة-شفيع:شفع

الشفاعة:ماية-أولا

بغى،"هىالمعنىهذافيتستخدمالتيالحبريةوالكلسة

تجاوز)أصلأوتعنى،(العرييةفيوالممنىاللفظبنف!وهي)

وطلبهأراده"وابتغاهالىءبغى)أن؟.،واعدىالحد

،16:اراعوث)،يلح)فملاترجتوقد.طبهقوألح

:12أى،32:8تك)"يلتسىوا،(7:61إرب

يرجى،وه،(27:18إريا)هيتوصل9و،(15

.(51:11إرميا)،تضرعو"،(36:25إريا)

اانتجخانوأ-الجديدالعهدفي-ايونانيةفيوهى

يرصلاأويلتصاومفاها،ومئتقاتهالأ،+!(48"حول)5

ة34،11و27و8:26رو،25:24أعانظر)

ق1)هابتهالاث5مرةترحمت!.،25؟7عب،2

.(5؟4قي1)أصلاة9أحرىومرة(ا:2
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ث!فع-ثفاعة-ثفيع

وهي.الآخركأجلمنالصلاةأوالترسلهيفالشفاعة

بأنواءاثراكعنبل،المنفعةأوالحاطفةمجردعنننبعثلا

واجماعةل،فحبفرد!ةعلاتةيتبالإناناللهعلاتة

يجباذ،الإنانكأخيهالإنانعلاقةالىتمدصي،أدضا

.الإنانكأخيالإجماسةعلاخيفيكاللهعلاخىتظهرأن

القديم:العهدمنأثلة-ثانا

)1(لي

2(

3(

4(

)ب(لي

1(

2(

3(

الآلاء:ع!د

أسحدهوللرليمذكابنىعنمانوحجاةفي

الرضاراثحةالربخم،المذبحعلىمحرقات

:8نك)،أيضئاا!رفىطعنيعودا3ووعد

:17تك)احماجملابنهأجلمن2)ير(اهيمص!لاةني

:18تك)صومأجلمنوصلاله،(18

ملكأييمالكأجلشوصلاله،(23-33

.(02:17تك)جرار

ومن،(ه:اأى)أبنلالهأجلمنأ-سبصلى

.(01-42:8أى)أصحابهأجل

خرأفظر)صررجلالصرامعلىصسىكان

15:35،17:4،17:8-16،32:

:3،12و11:2عد،9:،31،3

،ه:21:7،27،!؟-13،14:13

:9ل!،25-3:23تث،27:15

قلي!نخرجتصلواتجمي!حهاوهي.(18

!لوات،اللهولئمبللهبالحبييضكان

مقدصة،وعثاعرمرهغةنفىمنصحلتحارة

بنيتارغليأم!اومع.صبماأوقاتفي

قامدحاةعنر!لعةلمحاتأيضاأ!االا،)سراثيل

لله.أصوخادم!في

الارجمية:الأضار

أجلمن!لواتفيبموسىأضهصموثلكان

11،8:6-7:3صماانظر)الحب

.(23و9؟:21،13و

-7:18صم2)بيتهنحومنداودوصلى

ل!قوسل؟،(27-17:16أخ92،1

،2:17،صم2)الثحبعنالوبألرفعالله

أ!اضحبهمخومنوصلى(،21:17أخا

:92أخ1)اللهيتلبناءعطاياهمتفديمعد

ضمبهليحكمحكصةالربليعطهطيانصلى

تدصينعدوصلى(،15-35.:مل1)



لثفع-شفاعة-ثفيع

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

:6أخ16،2-8:21مل1)الهيكل

.(24-ا

يدهلثفاءيصلأداللهرجلمن1يربحااممر

.(13:6مل1)

الكوضى،رارحعلىليفصرهللربآسترسل

.(14:11أح2)الربلهواضحاب

الربفأعطاه،الموتفهذاثلييهوثافاطصلى

:02أخ2)عمرذوبنىموآبفيعلىالغبة

5-13).

صيداصرفةأرملةابنإقاسةأجلمنإيياصلى

الكرملجبل!طوعلى.(17:2مل1)

18:63كل1)للربالعبقلوبلارجاع

سنواتبمدالمطرأجلمنوصلى،(37و

.(18:42مل1)الجفاف

فأقامهـالربالويخةالمرأةابنأجلمنألثعصلى

يقحأنالربمنطلبكا.(4:33مل2)

نارومركباتيخلامملوغاالجلليرىغلامهعينى

.(6:17مل2)ألغحول

يدمنومديةضبهليقذالملكحزقياصلى

-91:14مل2)أشررملكضحاريب

منطلب!(،21-37:14إكى،91

مل2)الأمرهذاجهةمنيصلأنالبيإضياء

صلى؟.(4و37:3إش،4و91:3

لأنهمالفصحيأكلرالمالذ-كأأجلمنأيفاحزقيا

.(03:18أخ2)يخقدصوالم

رجاساتعنالعبانفصالأجلمنعزراصلى

وصلى.(15-9:5عز)بهمالمحيطينالأم

الأمرنضىجهةمنأيضااللاو!ونوصل،نحيا

.(38-11،9:4-د:اغ)

المزاصر:عفرلي()بر

المزامير،نحرفيالضفاعةالملواتمنالكثيرنجدلا

الاعرافعنتحبر،عائةأضحارصظمهفيفهر

لخطاياوالخط،للهالمصيقوالكر،بالحطايا

الصلواتبعضمنلايخلردلكومعالآخر-كأ.

منالثعبصلاةالعر-شالمزمورفيقرى،الثاعية

المزمورمنوالعثريناثافيالحددوفي.ملكهمأجل

كلمنإصائللفدإءصلاة،والفر-كأالخامى

يصلىأنه(35:31مز)أ!اداودويذكر.صماته

أجلمنبالصلاةالتربةمزعورويخغ.أعدائهأجلمن

نأابمضى2و.(91و51:18مز)أورضليم

انجهأجلمنداودسلاةهووالبيناثلتالمزمور

-شفاعة-ثفيعشفع

وايا-والبيزالرابعالمزمورينرونجد.صليمان

والئمب.المقدسأجلمنآسافصلوات،والعين

طاباوالئمانينالتا-المزموريالأزراحياثانويصلى

ويصلى.(601:47مزأيضاانظر)للثعبالرحمة

سلامةأجلمنوالمثرينوالافيالمائةالمزمرروداود

أورشلبم.

:الأنجهاءمنأثلة(د)

أجلمنالملكحزتياطلبعلىشاءإضمياءيصلى)1(

:ا!مل2انظر،4و37:3إش)أورشليم

.(4و3

أجل،منالشحبأجلصأيفاإر!يايصلى)2(

-23،41:7و01:4إريا)أورضليم

:2مراق،22،24:4-ا!:9،41

صلىألاالربويأمره.(91و؟:02،5

،7:16،11:14إريا)البلأجل

14:11).

:9حز)الثعبأجلمنأيصاحزقياليصل)3(

8،11:13).

الربلهليكفأجلهمندايخالأص!حابصلى)4(

دانيالصلى؟.(2:17دايخال)المللثحلم

:9دانال)المفدسةوالمديةالمبأجلمن

.17(:2يؤأيفاانظر،4-91

الجديد:العهدفي-ئالثا

جديدةصررةالجديدالعهدليالفاعةالصلاةتأخذ

يصلواأنتلايذهالميح!وعالربعلمالبدايئمنذ.قرية

فكم،(5:44ت)أإلىكيثرنالذينلأجل5

طابحاالصلاةروحأخذتوهكذا!الأحباءأجلمنبالحرى

بروحو!بقبالمحبةيتضوعجوانتشمهناذحن،جديدأ

يلايذهالربعلمهاالتيالصلاةفيواضحهوو؟.الغنراذ

الأبناءحديثهيالصلاةأننجد،(13-6:9ت)

.الحطوفالمحبأبحمإلى

الأناجمعلةفي(أ)

قائدطلبفيكا،كضةناباتفيالثاعةروحنظهر

صو،(13-5؟8ت)غلامهثفاءأجلمنالجة

-9:2ت)ليثفيهالربإلىبالمفلوجالرجلأصحاب

الأناجل.طثرفيالأمروهكذا،(6

منالصليبعلىوهوالربصلاة،ثالوأروعوأعظم

ماذالا!لمرنلأنهملهماغفرأبتاهيا5:صاليهأجل

.(التالميالجحثافظر-23:34لرا6!فحلون
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المسيحلثفاعة

الرصل:أعمالسفرلي()ب

عنالصفحعللب-جدهم!تعلموقد-اصتفانوسنجد

.(.آ:7أع)االحط!يةهذههمتقملار!باا:تاتلبه

ه:12أع)بطرسنجاةلأجلبلجاجةتملياليه!ةونجد

وبرنابابول!أجلمنأنطاكيةلىالكيةوتصلى.(12و

:13أع)الثريةلخدمتهماالحروجي!ئروعهماكد

الصنرىأصهالالبهاشأجلمنوبرنابابولىو!لي.(3

أجلمنأنطاكيةلطانكبصةتصل؟.أ14:23أع)

عنبول!لالرصويصلى.(،:15أع)وسيلابولى

.(36-02:32أع)أف!بالكيةشبرخأجل

الرطئل؟لي(")

:ارو)روبةفيالكنيةأجلمنبول!لالرصيصلى

وعللب.(ا:01رو)جنهفيأجلمنويصلى.(9

.(15:03رو)أجلهمىتصلىأنرويةفيالكنيسةمن

:أكو2)أجلهشكررنثوسقالكةصلاةويذكر

7((:13كو21أجلهممنهووصلاته(،11

،23-16:اأف)أفسىفيالكنيسةأجلمنوصلواته

جميعلأجليصلراأنمهمطلبكا.(2ا-3:14

311-:افيأيضاانظر-6:18)أفالقديين

:2،5:اتدا،9،4:3و3:اكو،91و

11(.اةض252،و23

وابالاتوصلراتطباتتقامأنضىءكلأول!ويطلب

.(2وا:2ر1)0001الناسجمعلأجلوتكرات

ولأجل،(3:اق2)تيموثاوسأجلمنيصلىكا

.(4فل)فليمون

أجلمنالكيةشيرخيملىأذيحقوبالرسولويطلب

:13عبأيضاانطر،18-1،:5يع)المريضالأخ

14-16(.:هبوا18،21-

صلواتأنهاهواطالاتهذ،كلفيملاحطهيجبوما

.أح!اءأجلمنأحياء

المسيح:لففاعة

لأجلالآبمنوطلباتهصلواتههيالميحضفاعة

اهمدفيوهوالآنخدتهي،إلهليرماواكز.الآخرين

!الآنال!اءفيحدتمنالجانبوهذا.الآبيمينعن

الأهمية.بالغ

أثناءفيالمحضفاعةإلىاضاراتبعضالأناجيلفينجد؟

فيصلالهلذلكمثالوأبرز.بالجدالأرضعلىوجوده

محظمهافيفهي-،يوخاإنجيلمنعثرالابعالأصحاح
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المسيحلثفاعة

يو)كلامهمبشببصيؤنرنوم!تلايذهأحلمنصلاة

الآنيالمشحشفاعةمضرنسلمحةوهى،(17:02

لطرسةقولهلىهدهخدتهإلىالر!أضار؟.الماء

طلبتولكني.كالحنطةيغربلكملكىطلبكمالثطادهوذأ9

.(32و22:31لرا!إيمالكيفىلالكيأحلكمن

منالصلبكلوهوطتهبقوةأمامناتبرزأنهليولاشك

مادالايعلحونلأنهملهماغفرأبتاهيا":صاليهأجل

.(23:34لوا،يفعلون

وهويالآنالميحضفاعةإلىواضحةاضاراتونجد

هوالله؟اللهنحتار!هعلىسيثنكىمن9:القولفي،المحد

بل،ماتالذىهوالميح؟يديرالذىهومن.يبررالذى

يثفعالذى،اللهيمينعرأيضاهوالذى،أيضاتامبالحرى

هذاوأماأ:القرلولى.(34و8:33رو)فياه

.كأوللاكهنرتلهالأبدإلىييقىأنهأجلفمن(المصيح)

إلىبهيتقدمرنالذينا!امإلىأيضايخلصأنيقدرثمفصن

7:42عب)هفهملثفعحينكلليحىهوإذالله

ليلايذ:قالعدعاذلكإلىنفهالربأشاروتد.(25و

إلىمحكميكثاخرمحزيايخحطيكمالآ!شأطلصوأنا

.(17و14:16يو)،الحقروح،الأبد

خاصة:دا،لةلهماأمر-كأنلاحظونا

فيواضحانراهماوهو،الآبإلىتوحهالثفاعةأن)1(

!ر)أالآبأيهاا:النداءتكررحيث،الربصلاة

ء2(.و24و2ااوواهوأ:17

محاياالمشحبحكلوثعاارتاطاترقيالثفاعةهذهأن)2(

معزيا":القدسالروحعنفقوله.ضبهعنمدافعاأو

!الأولاالمعزكطنفههوأنهبتضمن"آخر

منالثافيالمجلدفي"باراقيط5إلىارحع-الباراق!)

ىأأالباراق!9فهو.(،الكتايةالمعارفداثرةإ

فالفاعة.(ا:2يو1)!الآبكدالثفيعأ

الدفاعأوالتوسلتتضمنأنهاإذالصلاةمجردمراكثر

:25أعأنظر)الفاعةهذهتشلهمالذي!تضيةعن

.(11:2رو،24

انحتلفةالأدوارإلىإضارة،ضعبهوالميحسفاعةوفي

غايتهاتبلغلمالتيالخطةوهى،الفداءخطةفيالثلاثةللأتافي

الاية،وحكتهالغامرةاللهمحةمعيتفقفصما.بحدالهائة

خلىبموتهشبهيفدىالحالمإلىالوجدافيالآبيرسلأد

يتمرأنوحكتهالآبمحةمعأ!اتفقومما.الصليب

الابنابايقومالتيالوصاطةخلالمنالفداءمورةتحيق

الثفاعة.في

إلىالإضارةحيث(8:34)رويةإلىالرصالةوفي



القدسالروحشفاعة

عليتكىالعدونرى،السحاءفيالآنالميحيثفاعة

وقيامتهموتهأساسعلىفيهمكفعالميحولكن.المؤمنين

الذيلحبهكاملضمانهذاوفي،الآبيمينعنوجلوصه

بأنللمؤفينوطيدتايهدهذارفي.ومعهفيهاحدأصار

الىوتجاربمبصراعاتهمالدوامعلىيهغ،الممجدالمقامالرب

فياتصارهم!ظمبهأنهوالنتيجة،فموكفع،بهمتحيط

.الأعداءمعوحروبهموممارعاتهممماركهمكل

المحشفاعةنجد،(7:25)العبراننإلىالرسالةوفي

كامل،ضاملخلاصةكو،ا!امالىالخلاصللحؤنينتؤكد

وأبديا،نهائالحلاصهميلزمماكلإلىالثاعةمذهتمتدإذ

لكلضمانالشفاعةفهذه،وزمياروجاأعرازهمكلوسد

يو)الكاولالكفارىعملههوالمسيعضفاعةوأساس

المحإلىالإشارةنجدرويةالىالرطلةنفي،(91:03

ور)،يخنايثعأيضاالذي...قامبالحرىبلماتالذى"

المحضفاعةترتبط،العبرانيينإلىالرسالةوفي.(8:34

الكاعلة.ذيحتهأصاسعلىالكهنرتيةبخدتهوئقاارتباطا

في(2وا:2بو1)الأولىلالرصيوخارسالةوفي

لأزمةومي،لحطا!انابكفارتهترتبطثفاعته،العلاقةنفس

الكامل.النهالقخلاصناوضمانخطا!انالمغفرة

وقائه!ى:وجهانلهاالمحيوعالربوثفاعة

،(32و22:31لو،17:15يو)الريرشلحفظنا

،الآبعندضفغفباأحدأخطأإنالأنهأيضاودفاعية

.(2واة2يو1)"البارالمحيوع

:القدسالروحثفاعة

،17و41:16!و)،الآخرالمعزى"القدسفالروح

المؤمنين،فيأ!ايثع(14و15:26،16:13

يمينأيضاالروحوكدلك":روبةإلىالرصالةفيفنقرأ

ولكن،يبغي؟لأجلهنصلىمانعلملنالأتا،ضعغاتنا

الذىولكن.بهالائظقباشناتفينايفعنفسهالروح

مثنةبحبلأنه،الروحاهمامهومايحلمالقلوببفحص

ففي05(27و8:26رو)،القدبينقيثعالله

أناتترتمع،داخلهيخبوبالرجاءالمؤمنيحس!االياللحظة

قلبهكستطعماكلمنوأقرىأعمق-ومركزةمقدصة

الساكنالقدسالروحاللهعنتصدر-بهينهطقأنالمتجدد

القبفتحق،طية6دحةرنيم،الممةعركأإلىفيه

تغرهفي!ك!5"حودتيقولكصاأ"الحائرالمكين

.(رومبةالللىصالة

شفو-ئفي

شفعي:

ألونهبنضفميوهو،هغزارةأووفرة"معناهعبرى31

حزقيازمنفيعاش،ثهعونصبطمن!يانلمنزفىاوأبو

الوادى!ثرقيالىجدورمدخلإلىصاروا"ممن،الملك

وجيلأ4خصبامرعىفوجدوا،لماثيتهممرعىعلىلبفتثرا

خأ1)امكانهممكنراوه،فيهصابهينكانوامنفطردوا

4:37-41).

شفيم:

وهو:،أثحابينأمعناهعبرى31

.(7:12أخ1)بنيامينبنيمنعوواب!حفيمأخو)1(

منأحرىصبغةهماهوحفيمشفيم"احميأنويلو

وضقوفان،(26:93عد)"وحوفامضفوفام)

أيضا،ضفيم"يسمى!.(ه:8أخ1)وحورام

أختهما،محكةتزوجوتد.(2ا:46تك)"مفبم)

.(7:15أخ1)جلعادأبوماكر

بابحراصة،حوسةوههوعيهكان،اللاو%أحد)2(

أورضليممنالنررالجانبفياللرجمصحدفي،ضلكة

.(26:16أخ1)

-ام!تف:شف

فيالتيماقأليفازويقول.كلهضربهالاناءقيمااشتف

أى)،ثروتهمالظمآنيئت5:الغبىالغنيأبناءوصف

.(56:12)شأيضاانظر).كلهايأكلهاأممط(ه:5

شفمي:

منالمجلدهذاشموضعهفي،ضفام"الىالرجوعالرجا

.،الك!ايةالممارف7لرةدا

:نميوئفوفا-مفاثفو

هذامنسضحهفياليهارجع)ضغيمنفههوضفوفام

هموالثفرفايون.(،الكتالةالمعارفدائرة"منالمجلد

.(26:93عد)بيامينبنيمنشفوفامعسرة

:شفوفان

.(8:5أخ1)؟نفاالمذكررضضمأوضغرفامنضههر

ثفو-ثفي:

منالرابعالابنومواأجردأوأصلعأمفاهعبرىاصم
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-يث!فاهشفة

:36تك)أدومأرضفيالحوريصرسلعنضوبالبي

خأ1)الأولالأ!امأخباردفرفي،شفياويمى.(23

5:-لثفاشفة

شفة،)العبريةفيوهي،حاحهأوحرفههيالثيضفة

الذىالظاهراللحمىالجزءهيالأنانوشفة.الحربيةفي؟

إلىالإشارةفيالمقدسالكتابفيوتتخدم.الأصنانيشر

..601:33مز،5:4لا،6:12خر)الكلامعضو

تهج،"بل(27:4أى)فقطتتكلملاوالثفاه.(الح

،(3:16حب)،ترتعدوه،(71:23مز)

:63مز)أتبحاو،(5:2أم)!فةالمصتحفظو،

.(31:6أى)"تدعىو!،(3

البحرشاطىءعلىللدلالةأيضاالحبريةالكلمةوئتحدم

..ه:12دايال،22:17،41:3تك)الشأو

:01،28و26:4خر)ايخمةشققوحاضية،(ا!

طيمانهيكلفيالمسبوكالنحاسىالبحروشفة،(ا!2600

:43حز)المذبحوضفة(.26-7:23مل1)

13).

اللغة،أواللانعلىللدلالةمجازأالكلمةتسشحدم؟

شفةوا،بالأحمقلاتيقالتىال!ودد!!ضفةفهاك

الائموشفة.(17:7أم)بالريفتيقلاالتيأالكذب

.(17:4أم)الشرفاعلإليهايصنىبأدئ!رالني

مثلفهما،وخثاحقذاالملقبتانأكط!الجرتدتانالمتانوا

.(26:23أم)أضقفةتغئيزغلفضة9

آخرأوبلساذلكناءبفة9بأنهال!نبالربأنذروقد

شإ)الواضحةلكلصات!سمعواأنداعوالملأنهمجكلمهم

28:11).

:13أم)!هلاكفلهشفنيهيحرمن):الحكيمويقول

ضفتيهالفابطأما9،متهوزاضفتيهيفغرشأى،(3

تتلعانه،الجاهلشفنا9وكذلك،(01:91أم)"فماقل

انزعأ:ترلكا.الهلاكلهتببانأى(01:12حا)

،4:24أم)اامحراهـالثقينوابعد،الفمايواءعك

.(3:01بط34:13،1مزمورانظر

تدالثعبهذا9:النبىإشعياءفمعلىالربويقول

عنى!فأبحدهظبهوأس،بميهواكرمنىبفمهإلىاقترب

.(7:6مرتر،8:أءمتانظر،92:13إصق)

النححةات!كبت5:الربعنالنبوةبروحالمرنمويقول

الإبجل:لينقرأولدلك،(45:2مز)!ضتيماكل
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-لثفاءشفى

النحمةكلماتمنويحجبرنلهيشهدونالجميعهـكار

.(4:22لوا،فمهمنالخارجة

وارجحواكلاماممكمخذوا:لثعصالىهوضعويقول

عجولفنقدم،حناواتبلإثمكلارفع:لهقرلرا.الربإلى

التيحذبائحلكنقدمأى.(14:2مو)أضفاها

انظر،13:15عب)،باحمهمعزفةضناهثمر5والكر

.(51:15،63:3مزأيفا

-لث!فاء:شفى

بوصائليكرنقدوالثفاء.عيهمنأبرأهالعيلاللهضفى

فحلذلكالاشاراتمنالكثيروهناك.بمعجزةأوطبيعية

:المقدسالكتا!

وأوالحقاقربالأدويةسراء:طيةبويعائلالثفاء)9(

وصففيالنبىإضعباءويفول.جراحيةبعطياتأوبالرفاند

عن.صقيمالقلبوكل،مريضالرأسكلا:الشعبحالة

واحباطجرحبل،صحةفيهليسالرأسإلىالقدمأسفل

:اإش)!بريتنلينوأتعمبولمتعصرلمطريةوضربة

وئضمدبتينقرصيؤخذأدأوصىإصعياءأن؟.(6

.(02:7مل38:21،2إضى)فيبرأالملكحزقيادبل

فرعوندراعكرتإقا:اليلحزقيالالربو!ول

عصابةبوضعولارفائدبوضعتجبرلنهىوما،مصرملك

اببيوياءل.(2ا:03حز)!الجففتمسكلتجبر

فلصادا،طيبهناكلي!أم،جلعادفيبلانأليى5:إرميا

:46أيضاانظر،8:22)رميا)ا؟ضبيبنتتحصبلم

الرجلجراحضمدالصا!السامرىأن؟.(8ة11،51

لواوحمرأزتاعليهاصببأن،اللصوصبينوقعالدي

.(34:ا"

...بينكمأحدأمريض:يعقوبقرلفيءونمنوهاك

لمهذاأن،(5:14يع)"الربباصمبزيتويدهوه

المريضيدمنكان-الصلاةمع-بل،دينىطقسمحرديكن

ومراهمدهاناتحاليات!تخدمكا،بلسمأوبزيت،عادة

.والعضلاتالمفاصلأوجاعدعلاجمحتلفة

عنالمقدساليهابنيكئيرأونقرأ:المعجزىالثفاء)2(

.علاجأكطبدونأومحينعلاجاضخداممعسفاءمحجرات

يعكلفة!(نعلىبرهالاكانبل،الناءمحردمرالهدفثيكىلمو

.الأفاءضهردهلتا"يدخارقةبصورة

باجراء،الأرضعلىالميحيسوعالربجاةتميزتوقد

مما،والعجزالأمراضمنللعديدالماءممجزاتعنالكثير

جميعويميضرايصنعهـجالمقد،لسردهاالمجاليتعلا



تقر-أشقر

التلايدأجرى!.(01:38أع)!إبليرعلبهمايسلض

نقرأ؟بالامحلكرازتهمأثناءفيالماءمحجزاتمنالكثر

وعجائببآياتمعهم"ي!ثهدكانإذ،الر!أعحالصمرفي

عص)،)رادتهحسبالرو-القدسومواهبمتنرعةوقوات

2:4).

ي،روحيةمراهب"موضوعإلىأيضاالرجوعالرجا

المعارفدائرةمنالمجلدهذافيأالراء"لابمنمرضعها

الكتايية.

ق!)يق

ثقر-أ!قر:

علاماتصوكان.الحصرةالىميلمعالبشرةياضالئرة

أضقرضعراالضريةفييكونأن،البرصبضربةالاصابة

.(13:03لاا،دفبق

صحهعندما،الينحلاوةمعأضقر5صبياداودوكان

زكريارأىوقد.(16:12صم1)أيهليتفيصسوئل

يخل"وخلفهأحمرفرسعلىراكبارجلا:رؤياهفيالني

6:3أيضاانظر8،:ا)زك،وشبوشقرحمر

7(.و

شقشق:

إذا،كانرئةشيئافصهمنوأخرجهدرأىالجملضقئق

لهامحنىلاأقوالأوأصوات)صدارهيفالثشقة.هاج

ايوايع،لأصحاب5وصقاجاءتوتد.المثحوزكأكعادة

أيضاانظر،8:91)ش)"والهامينوالمثفئقينوالعريين

ولم،صفف"هىالحبريةفيوالكلصة.(92:4إش

ش))،مرفرف"الىترجمتوقد،اضياءالايشخدمها

.(38:14)ثى)،أصيح"والى،(01:14

ثقفةة

تسمىفهوالقطعة،منهالمكورأوالحزفهوالئقف

بالقرحأصبأنمد-أروبأخذوقد.،ضقفة"

،الرمادوصطؤجالىوهوبهالعحتكضقفةا-ءالردى

ال!وصةقاثليالئتنة!ضربكا.(02:8أيوب)

،26:23أم)النفاهةوفي،(22:51مز)رالجفاف

.(03:41اش

العصررفيعليهللكايةيهزاالففاعخدموقد

مشاقة

كانلذلك،البرديصحائفمنأرخمىفكان،القديمة

والحاباتوالايمالاتالرصائلكتالةفيالفقراءبتخدمه

وكرها.

مصرفيالشقفمنالقطعآلافعنالأثر!ونكضفوقد

العهدلمصرربالنسبة،اضحةأيةماللبعض،فلطينوفي

لطأخآبالملكثصرأطلالمناصتخرجنقد.التديم

عل!اسجلالثقفمنتطعةوبعرنض،الامرة

وربعامالملكعهدالىيمضهاوكلجع،والخمرالزيتكميات

مديةأطلالمنايتخرج!.(م.ق077مخوأال!اق

عامإلىتاريخهاجع2الث!قفمنتطعةوعرونإحدىلحيق

الأئريرنوجد!.إرياالنبيزمنإلىأى.م.ق958

عد)عرادمدينةموقعفيالثقفمنتطعةخمينمناممر

ترجع،القبتخومعلحصناكانتالتي(3-ا:21

منهاالاقيو!ود،الميلادتجبلالرابعالقرنإلىنهاقطععر

حاصورمديةمرقعفيالتنقيبأضر؟.السبيتجلماإلى

!.الميلاتجلالئامنالقرنالىترجعالنىالقطعبمضعلى

أورضليم.فىالقلعةنمةقنهاتطحةوجدت

71و07؟22لوعليهاشقفة

عل!ايعلروالني-علاالميهوبالحزيخةالقطعوطذه

الحبر!ةاللغةعلىضوءمنتلقيهيمآكب!ةأمة-المواقعتلك

انحتلفة.المصورفيالكتابةوأصلرب

عصورالىترجعالضقفمنتطعصرلطامحشفتكا

الأناجيلمننصرصعليهصجلفهاوالبعض،الجديدالمهد

المقدصة.بالأسفارالئمبعامةاهتماممدىييرمما

مشاتة:

عندالحرررأوالبهانأوالحعرمنصفطماهياثماتة
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-شققثقة

نمرضت)ذاالاحتراقسريحةوهى.الئسالةفهى،اثط

،الربأعداءعنالبي)ضياءفمعلىالربويقول.للهب

كلامايخحترقانشرازاوعملهماقة)!ر،خممالقوىإن

.(31:ا))كأ،يطفىءمنولي!محأ

-شقق:شقة

وقد.متطيلةالثيابمنوقطعة،اليءنصفالثقة

بوصضققعثرامنالمسكنيصغأنموصالربأمر

حائكصنعةبكروبيم،وفرمزوأرجوانوأ!انجوذبروم

وعرضها،ذراعأوعرونثمافيشقةكلوطول.احادق

يحض،مو!ولبحفهاضققضكلتكون.أزرعأربع

الئقةحاضةعلىأحما!بو!منعروةخمسين!نعوأن

منضظاظاخينيصغوأن،الموصلينمنكلمنالطريخة

يخصر،بالأشظةببحضبمضهماالشقتين!ل!وأن،دب

.(13-6،36:8-ا:26خر)،واحدأالمكن

خيمةمعزىضعرمنشقةعشرةإحدىيصنعأنأمره؟

أربعوعرضها،ذراعاثلاثرنضقةكلطول،المكنعلى

الأخرىوالت،شصلةالنققمنضوتكون.أذرع

منالطرفيةالئةحاشبةعلىعروةخمينويصنع،تصلة

،نحاسمنصظاظاخمسينفاويصنع،الموصلينمنص

خر)واحدةخيمةويصرا،الموصلانيملالعرىنييجحلها

26:7-11،36:41-18).

الشققشهذهبغزلالقلبالحكيماتالنساءقاتوقد

شعرومن،المبروموالرصوالقرمزوالأرجرانالأ!انجوفي

.(26و35:25خر)المعزى

منبيتفيساكن)فيا:انبيلناثانالملكداودوقال

،7:2صم2)االشققداخلساكناللهوتابوت،أرز

!.(ا:17أحاانظر

،كوبالنرراللاصا:اللهعظصةعنالمرنمويقول

شاأيضاانظر-401:2مز)،كفةالمواتالبا!

الربلاركعدما،النبرةبروحإشعياء!ول؟.(04:22

ماكك،صققوئتط،خيتكمكانأوصي5:ضحبه

.(54:2اش)

...وحميةسرداءأنا":نفحهاعنالنثيدعروسوتقول

.(5:؟نق)،سيصانكضقققيداركخيام

شاقل:

المجلدهذافي،اش"منموضعهافيالحاالرجوعالرجا

.،الكتاييةالمحارفدائرةامن
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شكر

)ثىك(

ث!كر:

بالجميلوالاغرافوالثناءالحمدعنايبوعوالخكر

شل،عمناهملءؤالثكريعرفمنولس،للهوالاجلال

فاذا5ضىءكلخلقالذىكالخالقاللهيعرفالذىالمؤمن

ل!شانالفماءو!نع،(31:اتك)،جداحسنهو

قسهالذىالمسيحيحوع"الربابنهبموتوذلك،الساتط

عدةوكل05(3:25رو)،بلمهبالإيمانكنارةالله

الأنوارأرعندمننازلةفوقعنهىتاتعربةوكلعالحة

مما،(1:17بع)،دورانظلولاتيوعندهليىالذى

31فيشيءصعلىحينصشاكر-ش"نكرنأنممهيجب

:5تى5:02،1أف1،والآبللهالميحيسوعربنا

مز)لوعود.اللهأمانةتنمل،عديدةللهالكرودواعى

وحمايته.(اغ01،701:8،381:200و75:9

:41844،و35:17مز)أعدلهممنوانقاذهملشمبه

:142مز)السجونومن،(اغ8،54:600و7

38:81اض،13و86:12مز)الموتومن،(7

.(901:03مز)القضاءأمامكهمونهموممن،(91و

علىمراحمهأجلومن.(75مز)العادلالقاضيهرولأنه

:51خر)2القدالافيهوولأنه،(ا:21إش)الحطاة

-17:11لو،91:22)ش،301:3مز،26

.(اخ!9100

:2لواالحظيمفداؤههولأجلهلبهرأنيجبماوأعظم

.(7-63:5مز)مراحمهكللأجلنئكره؟.(38

أويمجلوهلماللهعرفوالمااأغمهوالأمخطيةوأساس

.(1:21رو)،كإلهيثكروه

خأ1انظر)القديمالعهدفيالحبادةمحورهوالشكروكان

3،56:12،مزاو8ة0312،غ:،164:23

القادمينمنوجمنهاصة.(اغ17:26،33:1100إريا

كا.(4،138:2:؟..مز)الأعادفيأورثليمالى

؟57مز)معرفتهنثروصلاللمنوسبلةكانللهالثكرأن

جاعةالكيسةعبادةأصاسأيضاالثكرنجدأنناكا

.(3:افي،16:؟أف،11:اكو2)،وأفراذا

للهالثكرتزيد،وخدماتهااللهلنعمةالكيةضهادةأنكا

.(4:15،9:12كو2)



ثكرون

ملكوتاتابلرنونحنا:العبرانيينإلىالرصالةكاتبوشرل

مرضيةخدمةاللهنخدميهثكرعدناليهن،لا!تزعزع

.(1228عب)،وتقوىبخوع

الأفعالأرالأتوالعللا!نصرالصادقوالشكر

،(3:23كو)القلبموقفأساسايتضحنبل،الظاهرة

انظر،23:62أم)!قبكأعنىابنى!اأ:الربويقول

الله،يمجدالحمدأوالئكرأن؟.(16:7صمأأيضا

:05مز)اللهخلاصلرىالاناقبصكلةعنوكشف

فإنه،6لهذلطجميكهمالأج!،الكرالإنسانقدمفلو.(23

نعمةمعكجاوبممااكز،نفهويخدعذاتهيمجدبذلك

.(4:7كواأ!ضاانظر،14-18:11لواالله

:ثكرون

بالقربكانتمدبخةاصموهو.اضكر،معناهعبرى31

وجبلعقرونبين،يهوذالسبطالئصالمطللتخمالزرالحدمن

وجهعلىالآنموتعهايعرفولا.(اا:15!ق)البعلة

تيلاالئالالى،الفولتل)هيأخهاهـجحولكن،الدتة

.صرقوادىمن

الثاكلة:ضامر-ثاكلة

التخطى،حنةهىثلالةا:سئاتقيةاينأجوريفول

الذىوالملكالاكلةضامر...ستح!نمثبهاوأربعة

الشاكلة،ضامر5و.(93-03:92أم)"بفاوملا

بها.المقصودبالضبطيعلمولا"الخاعرتبنضامر)مفاها

الكلسةمنقريةوهي،،2زرر"هيالعبر!ةقوالكلمة

بهاالمقصودبأنالظنالابحضدعامما،،زرزوراالمربية

ابالكبالانجليزكةفيترجمتببما.هالزرزوراطاثر

الحياةمحابفيوترجمتالصيد(.)كلبالسلو!ا

بالمحزوم)الكائرليكيةالترجةوز،هبالطاووس)

،للحربالحارج،الجواد)أنهآخرونوظن.هالاكتين

.للقتالالمتشطقالمصارعأنهغ!همويظن

يثكم-ثكميون:

رؤوسأحدوهر،،امحفمفاهعبرى31شكم

تحمىعنوتهوكانت،منسىصطمنجلعادعانر

.(17:2يق،26:31عد)الهنبة6بالبهمون"

صبطمن!داعبنىمن،ضكيم5المدعوهوأفهوالأرجح

.(7:91أخ1)منى

ثكعمة:

و!ول.الفرسفمفيالمحترضةاللجامحديدةهيالثيهمة

علييجانكلأن5:أشورلملك،النياشحاءنمعلىالرب

أنفك،فيخزاشأضع،أذفيالىصعداتدوعجرفتك

في!جتالذيالطرلمقفيوأردك،ضفتينفيوشكيشى

ضحاربمعفعلاحدثماوهو(،37:92)إش

-91:35مل38،2-37:36اشانظر)وجيث

37).

ثكنط:

ومو:،،!سكنيهوه"معناهعبرىاصم

داودفلمن،زربابلنسلمنعوبديابنيمنضكيا)1(

هوأنهالبعضوكلجح.(22و3:12أخ1)الملك

.(8:3عزرا)عزراسفرفيالمذكورشكنيانفسه

،الرقيابحارسكحياأيوشكنهاأيضاهوولحله

:3غ)نحمياأيامفيالسورترميمفياضتركوالذكط

92).

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

مرونفيمنالكهنةمنالحاضرةالفرقةقائدضبهيا

الهيكلفيللخدمةبالقرعةلهمالملكداودتقيمحسب

.(11ة24أخأ)

الملكعينممن،حزقياعهد!الكهنةأحدضكنيا

الكهنة،مدنلطلاخوتهموالتقدماتالمطايايوزيع

.(31:15أخ12بأمانة

إلىبايلمنعزرامعرجعالذىمجزئلبنضكنيا

ارثخسناأيامفيالذكورمنمئةثلاثومعهأورضليم

.(8:5عز)الملك

الجماعةعننابالذى،جلامبىعنيحيثيلبنضكيا

روجدويأنه،بالأجياتالزواجفيبالحطأالاعراففي

باخراجاللهمععهدأ!طعواأنواخرح.لإصائيلرجاء

:بالقولعزراوضجع.نهنولدواوالذينابساءكل

عز1،وافعلتشجع،معكونحنالأمرعيكفإنقم"

وقعتدككنلمضخصهاهرأنهويلو.(01:2-4

المجلةالقاسةفييذكرلماحمهأنجث،الحطأهؤافي

.(44-01:18)عزراضرفي

أحدالعموفيطو!ا،صهرهكانالذىآرحبنثكيا

:6غ)أورضلبميوربناءقنحمياضدالمقاومةزعماء

زربابلمعرجعراالذفىواللاويينالكفةأحدشكنا

المذكررنفههوأنهالبعضوكظن.(12:3غ)

حرفيأنحهث،01:4،12:14غ)ضياباسم
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ثكى-مشتكي

ومن،العبر!ةفيكابمافيالئهضد!داوالكافالين

بالآخر.أحدماابدالالهل

فكى-مشتكي:

آخر،باتهاميتوممنأو،آخرعلالمدعيهواثتكي

ذلك:يكونوقد

للمرأةالربصالفي؟،آخرانانعل)نانمن)1(

و!)"أعلكالمنكونهمأبن،امرأةمماا:الخاطئة

،35،24:8و23:03أعأيضاانظر،8:01

25:18).

كتكىالذى،الثيطان)على،المشتكيالقبيطلق)2(

انظر-01ة12رؤ)ويلانعازااللهأمامالمؤمنينعلى

،8-ا:12،2-6:اأى،8:33روأيضا

الكهنةرثيى-يسوعالربولكن.(أ:3زك

نيدثع-الأعالمطفيالحظمةيمينعنالجالسالعظيم

!ر8:34،1رو)الكاملةكفارتهأطسعلالمؤنين

علىالدينونةمنثىءناكيحدفلم،(2وأ:2

.(8:1رو)،!وعالميحفيهمالذ!

شكيم:

،مو،،كنفامحناهعبرى31

نهابتاعالذى،الأرضرئيسالحوىحموربنضكيم)1(

التيالحقلقطعة،أرامفدانمنعردتهعند!قوب

إلهإكل5:ودعا.مذبحاأقاموهناك،خيشهيخافصب

دكنةوخرجت.(2.-33:17تك)،)صرأثل

فرآهاالأرضبناتلتنظر،ليئةزوجتهمنيعقوبابنة

غ!وأنيتزوجهاأنوعرض،واغتماوأخذهاضكيم

بنوفأجابه.اسرائلبنيوبينبينهمالمنبادلالتزاوج

كليختنواأنوأيهضكيممنوطبرا،بمكرإسرائيل

حغر!ابناألى،قوجحودهموفيما.فرافقرا،ذكر

ذكر،كلوقلا،المدينةعلدينةأخوا،ولاوىثهحون

وخرجا.أخ!همادينةوأخذا،ابنهوشكيمحموروقتلا

:34تك)المديخةوبهواالقلىعلىبعقربنجوأقىثم

.(31-ا

ني،دنمةو)،حمور"مادقيالىالرجرعالرجا)

.(الكتابيةالمعارفدائرةمنالئالثالمجلد

،(7:91أخ11فىصبطمنكداعبنضكيم)2(

:26عد)،ضكماالمدعرننسههوأفهوالأرجح

.(سبقفيماالههارجع-17:2يق،31
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في،فلطينأرضو!!تقعهامةمدبةضكيم)3(

منىسبطمعحدودهمنبالفربأفرايمسبطنمب

عدةمفترقعلى،(7:28أخ17:7،1يث!)

عيالجبلبينالواتعالرادىصدخلوعلى،هاتطرق

علىتقعوكانت.الجنوبفيجرزيموجبل(المالفي

هناومن-جبالجبلمنالرقيالجنو!،الكفا

27:21تث)،الكف"أى،شكيم"اعهاجاء

كاليميلا31بعدعلوكانت(9:7قض،13و

.الامرةمنالرقيالجنوبالىأيالوثمانية،أورشليم

الكابية:ئتها(أ)

إلى.جاء،كحانالىحارانمنرحيهأبراموا!لعدما

فبني)،هناكالربلهوظهر،ممرابلوطةالىضكيممكان

،(8-12:6تك)"الربباسمودعاللربمذمجاهناك

.المقدسالكتابفيصكيماصمفحايذكرمرةأولوهي

واضرىضكيمإلىأقأرامفدانمن!قوبعودةوعد

أقاموهخيتفاونصب،الحوىحمورنجىصأرضقطعة

-33:17تك)،إسرائلالهإيل"ودعاهمذبهناك

انجةدية-الحوممطحمورابن-شكيماغتصبوناك.(2.

الرابعالأصحاحفياهدونةالأحداثجرتجث!قوب

ضكيم،عدالتىالبطمةوتحت.التكر-شضرمنوالثلاثين

ييتهأهلأيدىفيكانتالتيالنرييةالآلهةكليمقوبطمر

.(35:4تك)آذانهمفيكانتالىوالأقىاط

عدأبيهمغنميرعرنيمقوبأولادنجد،ذلكبعدئم

ويينبينهممستحكمايكنلمالمداءأنعل!دلمما،شكيم

أرسلهناكوالى.(دكةبببحدثمابحد)ضكيمأهل

:37تك)إخرتهصلامةعنيسأل!وسفابئ!توب

12-14).

ئصحدواأن-موتهتبيل-إخوته-يرسفامشحلفوقد

،(05:25تك)مصرعنخروجهمعندمعهمعظامه

فيالسنةالأربمينطيلةمعهمفحملوهاذلكحققواوتد

في،ضكيمفيدفنوها1،بهحانأرضدخلواوعندما.البرية

صكيم،أدحمورنجيمنيمقوباضتراهاالتيالحقلقطعة

.(24:32!ثى)

البرو!!ضصبألىالعمارنةتلرسائلفيجاءوقد

اضولراتد(الحبرانيونهمبهمالمقصودأنالكرونوروى)

تمأنوبعد.الميلادقبلعرالخامىالقرنفيضكيمعلى

أسباطجمغ!وعجمع"،الإدعلى)صائيلبنىاضلاء

أمامهمواصتعرض،(ا:24ش)،شكبمالىإصائبل

ودعوة،الفراتنرعبرفيأجدادهمصكنأنمنذتاريخهم



دييون.

.-.-.*
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شكيم

الأرضأعطاهمحتى،وب!لهلهالربوبركة،لإبراهيمالله

عهدأيثوعوقطع01ويمفوبواصحق)براهيمجهاوعدالتى

ضكيم.نيوحكمانر!ةلهموجعل،ايومذلكنيللث

حجراوأخذ.اللهضر!ةسفر!الكلامهذايوعوكتب

لتكون،انربضدسعدابلوطةتحتهناكونصبهبهرا

.(27-24:25كثى)علهمضامدأ

(02:7لى)"أفرايمجبلفياضكيماختيرتوقد

بنينصمنوكانت.الستالملجأمدن!حدىلتكون

.(67و6:66أخ1)لاوىجطعنتهات

:8قض)ضكيممن،جدعونبنأيمالكأموكانت

الىضكيمالىأيمالكذب1،جدعرنمرتوعد.(3ا

يجعلوهبأنضكيمأهلاقناععلىبهمواضعان،أمهإخوة

فاستأحربريثبعلليتمنفضةضاقلجحينفأعطره،ملكا

وقتلعفرةفيأيهيتإلوجاءأطائينبطالينرجالأ

.(6-ا:9قص)الحكميخارعوهلاحتىال!عينإخوته

وقع،عنواتثلاث6يل)!رعلأبيمالكملكأنوبحد

بنجحلبذعامةعليهفثاروا،شكيمأهلوبينبينهحلاف

الئعبوكل،الثورةيخمدأناضطاعأيمالكولكن،عابد

-9:22قفى)ملحاوزرعهاالمدينةوهدمصهاكانالذى

رلما.الجحدةالمملكةعصرفيضكيمعنشىءفيكرولا

شكيمالىذب،لجمانموتبعدالعرشرحبعامتول

بنبعام2بزعامةنهطبواولما.ملكااصأثلبخريسحه

ودعرا،عليهفثاروا،لهميمعلم،ابرعنهميخففأنناباط

يتعولم،الشمايةالأجاطعلىوملكوهناباطبنكربعام

.(02-ا:12مل1)وبنيامينيهوذاصبطاالارحبمام

.(12:25مل1)يخهاو!نضكيملاءروبعاموأعاد

مل1)ترصةالىانتقلثمإل!اواتقلفنوئيلبنىقيلوبحد

.يهوذالهجومتعرضاأقلعاصتليجملربما(14:17

هوشع.زمنفيقاهسةكانتضكيمأرعلىيدلماوفاك

:41إريا)النبي)ريازمنفيوكذلك(6:9هو)ابخي

العصرر.تلكفيعهاالقليلالانحلملاأنناولو،(ه

!.والبابلىالأشورىالمصر!نفيكانتكيفثلانحلمفلا

عننعلمولكن.اليزمنلعدضيثاعنهاالكتابلذكرلا

جمبالوجلالحاليةنابلس
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وقد،للسامريينالرئةالمدبنةأصبحتضكيمأنيوصبفوس

وبحد.مبدهاوهدمعلهاواصتولىهيركان!يوخاهاجمها

،أبلاطةتل"منالغربإلىباؤهااعيد،م07حرب

تكريما(الجديدةالمدينة)،يخابوليىفييخاأاسمعليهاوأطلق

أخذتهناومن.،قسباسيان!لايخوس"الرومالطللامبراطرر

السامريين.منقيلعددبهاومازال.!نابلس"الحالياحمها

ا!ةئرية:الحفريات-(ب)

الأثريونفبدأ،أبلاطةتل"هيضكيمأنالمرجحكان

،1391/1491الراتفيأطلالهافيالتنقيبالألمان

عملتثم.2691/2791،2891،6321،3491

،5691،5791فيهارفاردجامعةمنأثربةبمثةهاك

.68،9691!ا،0691،6291،6491،6691

الموقعهذافيكبيرةقريةخاككافتأنهعلالدلائلولر

وأالأموريينأنوالأرجح.الملادفبلالرابحةالألففي

الاريخيةأ!يتهاظهرتحينالمدينةأسسواالذينهمالهكوس

0155-0091)الثاليالبرونزيالعصرمنتصفلى

-المقدسالكتابخارج-ضكيمميهاتذكرمرةوأول

جرزيمجبلمنبالقربال!ثرقيثكيمباب
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الثالثجزوسترسعصرمنمصرىضابطذكرهيخصاجاءت

اصلتتد،سكبماأنمن(م.ق1878-1843)

على5هددأي!اضكيمآحااص!ئذكر!.المصريةللقوات

!.م.ق0018نحرإلىحع2اللعنةمملأيلمنصغرثمال

(م.ق0155-0175)بهاالهك!وسآثاربقاياوتنكل

المدتلسوروكان،ئحمئنمعبدفرقهئى،قديممعبدصاحة

فيمداخلوثلاثة،الرتيالجانبعل!خلانالسيك

الضية.المايةالناحية

أعاد،قرنبخحو،(م.ق0155نحوفي)خرابهاوبحد

عكهايتراوح6لطبحوالمبدوحصنرا،شكيمبناءالكنمانيرن

المبدطرلوكان.ونصفأقداموسبعةأقدامصبعةونما

الجافبعلمدخللهوكان،تدمأ41وعرضه،تدمأ53

الفناءفيقثمةمقدسةأحجارئلاثة"وكانت.اكبر

هذاأنفيولاضك.حجرىلمذبحورصيف،المكثوف

قفى)،برثبمليت"اصمعيهعللقكانالذيهوالمعبد

0115نحوفيأيمالكدمر.والذكي،(46و9:4

.الحفرباتضواهدتدل؟.م.ق

)داركا،مركزأوجحلهاضكيمنجاءالملكلجمانأعادوتد

ضث!قهجومعندأخرىمرةللتدمكلتعرضتأنهاعدوولكن

بحام2أعادذلكبحدثم.(14:25مل1)مصرملك

ثكيممنبالقربالروماليالعهدمنماءمجرىأطلال

542



مشودعابهاوضيد،المدكنةتحصين-خلفائهأحدأو-الأول

للتدمكلتعرضتولكنها.الممبدأنقاضعلضخماحكوميا

الحامىشل!نأسربالأرضوسؤاهادمرمافقد،مراتجل

أخرىمرةمجدهاشكيمتتحدلمو.(م.ق724حوالي)

اتقلالرقتذلكوفي.الميلادتجلالرابعالقرنفيالا

يوحنادمروقد.ضكيمفيواستقرراالسامرةمنالامريون

.م.ق701فيللسامرةتدمرهعدضكبممديخةهركانرس

مدينة-القولسبق؟-الروماقبنىوقد

.الحرأثكرثيفي-الحالية،نابلى"وهي-،يخابوليس"

اقي.منالجنربإلىالحدثة،بلاطة"قريةوتقع

ف!كينة:

الىوتو،،عن"بمفىأسكنهأالعريةفيوهى

..وتدضعبهو!فيالاكناللهعضرمجدأولممان

نفه،اللهالىالاشارةفيال!ودومعلصوالترجوماصتخدمها

عاطفة.أوصورةللهينبراأنيأنفونكانوالأنهم

ظهرتفقد،المقدسالكتابفي،ضكينة"كلمةتردولا

الحهدكأكلافيئعمضصوغالكن،الكتابعصورثحد

ضعبهو!فيالله!ىصىتنفمنفهي،رالجدبدالفديم

العباراتهذهففي،(46و25:8،92:45خر)

كلمةجاتماالتي،"أصكنكلمةتترددوأمئالها

،.هـضكية

الله،مجدوا،،اللهضكينة"عاراتالترجومويخدم

للدلالةالراقعقيتخدمهابل،كشرادفات،اللهكلمةوه

علىللد!ةوالمجيرنالهردويتخدمها.نفهاللهعلى

الكروبيمبيناللهمجدجاءظهورني!ظاهرةبصورةاللهعضر

-34:.،،22-25:02خر)التابوتكطاءفوق

الى)شاراتثمةولمل.(23-33:41خرانظر(38

،(17:5)شو)نجيل،(06:2)إشحياءفيذلك

..(9:4)روميةالىوالرطلة،(2:9)لوفاو)نجيل

.ا!

)يقل!

يثلحي:

أداسموهو،،محاربأوتسلحابمعنىعبرىاصم

يهرذاعلىملكالذكليجهوضافاطوأمالملكآصازوجة!عزوبةا

.(02:31أخ22:42،2مل1)أيهموتبعد

ففوم

ثلحيم:

بالبند،!ثلحياجمغهوأو!قذائف"بمعنىعبرىاسم

أرضفيجهوذاسبطنصيبفيوقمتمدتاصموهو.الصابق

ضاروحين"5أ!ضاوتس!ى،(15:32يق)بهعان

:4أخ1)،ضعرابم"تحى؟،(91:6يق)

هذامنموضعهافي،شاروحين"الىالرجرعفالرجا،(31

.!الكناببةالمعارفدانرة"منالمجلد

ئلشةة

مناياصالابناسموهر،اهـثلالىمناهعبرىاصم

.(7:37أخ1)أشرشطمنصوفحأبناء

ئلكة:

الفر!الباباصموهى،"رتى5ممناهاعبريةكلمة

وكانت،(26:16أح1)"الدرجمصحدفي)للهيكل

بنيمنالبوابينمنوحوصةثفيمأبخاءنميبمنحراضه

ايكلو!ونوادىمنصاعدأدرجاكانأنهوالأرجح.تورح

الاعم،"علىناء-البحضظنوقد.الهيكلمنالنربالى

أمرولكنه،الهيكلونفاكاترمادفهكأمىكانأنه-ضلكة

ال!نرقالىقدرونواديفيئلقىكانتأكاحبث،مستبحد

الرقي.الجنوبأو

ثفوم:

منكبيرعدداصموهو،،جزاء"معناهعبرىادم

مهم:،المقدسالكتابفيالأشخاعى

الثافي،لربعامبنزكرلمااغتالالذىياش!بنشقوم(1)

،الامرةفي)ص!يلملكياهوأصرةمنملكوآخر

.يهوذاملكلعزياوالثلاثيناياسةالشةفيوذلك

ثم(م.ق747ق)واحدضهرلمدةضثوموملك

وملك،ترصةمنجادىبنمنحيم-بدوره-اغتاله

اصممنيفهمكاجلحادمنكانضلرمولحل،محانه

.،يايق"أيه

اخارهوالذى،!وضياللملكالرابعالابنضئوم(2)

ئلائةابنوكان،العركأعلىأباهليخلفالعب

:22)ريا،3:15أخ1)سةوعركأ

906فيأشىالص،ثلوم)تولىحالماو.(اا

:23عل2)يهرآحازاسملقهاختار(م.ق

ال!ثبلرهو.(2وا:36أخ31،2و03

-أ:91حز)النبيحزقالأحجيةفيالأول
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لثنوم

أدره،أورثلبمفيأثهرثلاثةملكأنوبعد.(!

أخاهمكانهووثى،ربلةفيمصرملكنخوفرعون

.أيهو!افي"الىاحمهوعيز،!وشيابنأيا!ماكبر

هناكماتحيثممرالىسهشفرمفرعونوأخذ

.(21-22:01إرميا،23:34مل2)

وزوح،الثيابحارسحرحسبنتقوةبنشئوم(3)

عنليأل،الملككوضياإلحاأرصلايي،النيةخلدة

وجدهالذى،الربثريعةبفرتحصفيهماالربأمر

في!سكنوكان.الربيتفيالعظيمالكاهنحلقيا

خأ22:41،2مل2)أورضليممنالئافيالقم

حارسكان)ذاعماالكتابيذكرولا.(34:22

الهيكل.لطأوالملكىالقصرفيالثاب

بكريرحمئليتمنألحاسةبنسماىبنصتوم(4)

خأ1)يق!يةأبووهو،يوذاسبطمنحصرون

.(41ر2:04

،كحرنأولادمن،الكنحايخةبنضأولبنضفرم(5)

تكأيضاانظر،25و4:24أخ1)باموانجه

.(26:13عد،6:15خر،46:01

حليا،وأبر،صاثوقوابنالكهنةرئيسشئوم(6)

عز،13و6:12أخ1)عزراأسلافوأحد

:9أخ1)،هـ!لامأيضاويسى،(7:2

.(11:11غ،11

:7أخا)يعقوببنففتالميأنجاءأصغرضئوم(7)

عد،46:24تك)ضتيمأصاوب!مى،(13

26:94).

مننلهمرجعالذين،ابوابينرؤصاءأحدضتوم(8)

:7غ،2:42عز،9:17أخ1)بابلصبى

خأ1)،مئليااأبضاالممىهوولحله،(45

ولعله.(26:41أح1)اوضلبا1(9:21

ضفومأو،)9(التالمطالبدفيالمذكورضقرمنفههو

.)11(البنديىالمذكور

رؤساءأحد،قورحبرأبيادافبنتوريبنضفوم(19

وتد(31و9:91أخ1)اللاويينمنالبوابين

الابق.ابندفيالمذكررشئومنفههويكون

أبامفي-أفرابمفيرؤوسأحد،يحزقياأبوضتوم(01)

علىاعرضواالذكن-اسرائيلملكرميابنفقع

أعادوهمبل،الامرةالىيهوذابنيمنالصبىدخول

إلموأحسنو!وأصقوهمأطعموهمأنبعدأريحاإلى

.(14-28:12أخ2)

منرجحواممن،اللاوونمنالو)بينأحدضقوم(11)

شلمان

وتخلوا،أجنباتبناءمزوج!نكانراوممن،الي

ولعله،(01:24عز)عزرازمنفينائهمعن

بعاليه.الثامنالبندفيالمذكررنضههو

نسالهمصانفصلراالدلنوأحد،بافيبنىمنشلوم(12)

ة01)عزعزرالدعرةاستجابة،الأجنبيات

وقد،أورشليمدائرةنصفرئيس،هفوجىبنشفوم)13(

بعدأورثليمسورمنجزءترميمفيوبناتههواضترك

:3)غنحم!اأيامقى،اليابليالسبىمنالعودة

12).

حقلهباعالذىحنشيلوأبو،)رمااببيعمضفوم)14(

الفضة،منضاظلاعرب!بعة،لإرصاعاثوثفي

.(15-32:6إريا)صكفيذلكوكتب

البى)ريازمنفيالهيهلبابحارسمعسياأبوضئرم)15(

.(35:4ارياأ

لثئون:

رثى،كلحوزةبابن)ويلقب،جزاء"محناهعبرىاصم

مصاريعهوأقاموصقفهالعينبابنجىالذيالمصفاةدائرة

إلىالملكجينةعدطوامبركةوصر،وعوارضهوأتفاله

احمهويكتب.(15؟3غ)داودمديخةمنالنازلالدرج

.،ضئوم"الترباتبمضفي

ثئحم:

بننفتاليأبناءأصغروهر،،جز)ء"بمحنىعبريا-

أيضاويصى.(26:94عد،46:24تك)يعقرب

منالابعالبندانظر-7:13أخ1)،شثوم"

.(،ضنوم"

ئفيمهون:

.(26:94عد)يعقوببننفتالمطبنئثيمنسلوهم

شلمان:

وئخرب9:لإصائلانذارهفيالنبيهوشعيذكرهاصم

يومليأربئيلليتشل!انكإخراب،حصونكجميع

.(01:14هو)أالحرب

الننىإنحتىاجيامعروفةحادلهكانتأفهابدولا

هى،شلصان)كلمةولحل:لإصائيلتحذورأ!تحدمها



ثلمنأسر

الىل!أنهاأو،أضورملكضلحنأصلاسماختصار

تغكحولياتفياحمهوردالذيموآبملك!ضلمانو)

زكرياالمللثاكتالالذىياييقبنشفرمإلىأو،اككفلاص

وببدو(بعاليهموضحهفي،ضئوماانظر)الثافيكلبحامبن

تذكرالبي!ةالترجمةلأنالأرجحهوافالثالفرضأن

بيت"كانتواذا.(أربئليت"عنعوضا،يربعامبيتا

أحدأنفيحتمل،الأردنضرقيفي،أربد"الآنهي،أربئل

علىزحفةليالمدكنةتلكاجتاحقد،أولاالمذكرركالملكين

ذلك.فىيدماهناكلي!ولكن،الأردنثرقي)صاثلأرض

سر:شلفأ

شولمانو"اكهمدىللاسمالمبريةالصررةهي!ضلحنأص"

خمةناكوكان.،الأعلهرشولمانالاله)أى،أضاريد

الاسم:بهذالأثورملوك

،(م.ق1242-1273):الأولثلنأمر1()

فترةبعدفوتهالأشوراصتحادالذىالأولنيرارىهددابنوهو

وقد.الحثينومملكةالجاقمملكةصابرزت،الضمفمن

نملم،السكريةضلنأ!رغزواتتفاصلبحضإلاوصلت

،أراراطجبلمظقةضعوب)،ايورارطيناحاربأنهضها

يمىكان؟"هانيجالباتابلادوحارب.أرينيةجبالني

بينض!لمطفيالأرايينوحارب.العصرذلكفيالمينايخون

ذلكفيأياملوكأعظم-الحثينملكأنومع.الهرين

لم،عظيمكملكالأولبثلصأصرالاعترافرفض-الحمر

القرذنمفخلالفيحدثالذىأقهايهاريخعأنبظع

عالجة.نوةتصبعأنشأضرريمنعأنيظعلم؟،الالمط

وهو(م.ق9101-1301):لياثسرشلنأ(2)

حقبأظلممنحقبةفيعاكأوقد،الأولناصربالأ!ضر"ابن

الباءعصلياتواصلأنهإلاعنهنعرفولا،الأضررىالتاريخ

بلادفيالحصرنبعضعلىاستولىوأنه(حالانمرود)كالح!

الصكرية.حملالهبمضفي!لارىإ

ومر(م.ق824-985):اثالثثلنا+صر)3(

أحدويعتبر،عظيمامحارباوكان،الافيناصربالأضورابن

أثورىملكوأول،الجديدةالأشوريةالامبراطوريةمؤصسى

بلادإلىالعسكريةحملانهوصلتفقد.لإصرائلتصل

بلادفيغرباتعمق!،جنوبابابلولايةوإلى،ثمالأأراراط

وكييكية.صورية

حارب،حكمهمنالأولىالثلاثالصنواتحلالوفي

نأوبحد.الأعلىالفراتضركل(،أدينىهـيت)الأراي!

تل"الآنوهي)!بارسبتل"الماصمةعلىاستولى

اسمهوأطلق،صكانهامهاننل.م.ق856في("الأحمر

ثلمنأسر

)يناءأىأضاركد،كارضولمانو5فماهاالمدينةعلى

.،شلنأصر

الولاياثفيالضع،الركأبلادث!لميفينجاحهأثاروقد

ملك،ارهويني"بزعامةحلفافكونت،المتلةالورية

الكابفي،نجهدد"باسمالمذكور)،هدد)درىوه،حماة

.الأضورىالزحفوجهفيللوتوف،دم!قملك(المقدس

.م.ق853ني-المتوقع-الأشوريالضوتحققوتد

اثالثلشلمنأصالسوداءالمسلة
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شلفأسر

حتىنقدمهوواصل،وحماةحلبعلىكبأصفاضولى

حدثتجث،سورثةتلبفيالعاصىضهرعلى!قرقر9

اعترضوتد.المتحالفةالفواتوببنبينهالوطب!حامبةموتمة

الثسال،فيكيبكيةمن،امةعثرةإثنيمنمكونحلف

أكزمنيتكولىمجيقالأشورون،الجوبفيالعمونيينإلى

حرية.مربهةآلافأربعةونحو،الماةمنألفاستينمن

الحلفاءجبقأمدالذى)صرائيلطكأخآبالحلفاءبينوكان

نصفحوالىأى،حربيةمركبةوألفىمقاتلآلافبفرة

.الحلفاءجقمركبات

أنه-المحاركبعدأشورملوككعادة-ضلشأصويذكر

مصداتجته،يوبشكئمةأنيدوولكن.باهرأنصرأحاز

تمولم،مباضرةالمعركةبحدوطنهإلىمجيشهرجعلأنه

شواتبخمىذلكبعدالاأخرىمرةسوريةعلىبالزحف

جيوشاضطاعت،ذلكحدثوعندما.م.ق848في

فيالمرةهذهالأضورىالزحفتوتفأنالسورىالحلف

شلمنأسر

سنواتبثلاثذلكولحد.حماةمنبالقرب!أشتاموكاا

عرمرمبجيقالنربالأخرىمرةضلشأصزحف،أخرى

يحرزأنيسضطعلمولكنه،جندىألفوعثر!نماثةعنرويد

.المن!ودالنصر

،الحورىالحلفنبدد،نجهددموتبعدأنهببدوولكن

منعددلهقدم.م.ق841فىشلنأصرزحففمندما

مللث،ياهو5بينهممنوكان،والولاءالجزيةالسوريينالملوك

.(01:13-9:2مل91:61،2ملأ!ائيل)ص

اكتشفهااييالسوداء-الملةعلضلمنأصنققوقد

،م1845فينمرودفي+ولحيمكله،هأ)4،لاياردفرىا

يقدمياهوالملكصررة-البريطاقبالمتحفالآنوالموجودة

أعلىمن!الثافيالصففيياهوفيبلو،لشلشأصالجزية

الجزيةلهويقدم،شلشأصقدمىعندالأرضيقبل(المسلة

رجاليحملهاالتي،الئينةالمعدفيةوالأوافيالقفبانمن

الحديددعقملكحزا"ليلأنحدثولكن.كاهرحاضه

الثالثشلمنأسرعهدليالأشوريةالدولة
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،15-8:8كل91:15،22:1،2مل1)

جبل!الأشورىالجيشمعتقابلبل،يخضعلم(01:32

دثقنحوشلنأ!رفتقدم،فكرةهزيمةلقيحيث،حرعون

لمولكمه،بالمدينةالمجطةالحدائقوأخرب،حزاثلعاصمة

الاحلنحوفزحفالحصيما،المدينةعلىيشرلىأنكتطع

الشمالإلىالكلبنهرعندالجبلنحةعلىحجريانعبالهوأقام

.بروتمن

ابنيبينبابلعرشعلىالصراعقضلنأصروتدخل

تثبيتعلىوعاون.م.ق851فيإدسنأ*--نبر"

واجهالأخبرةصنتهفيولكن.بابلعرشعلالرعىالوارث

ضدالمت!رد!نمنالعديدبسببداخليةاضطراباتضلشأسر

حكمه.

ابنوهو(م.ق772-)783:الرابعمرثلنأ(4)

قيلضحافملركثلاثةأولوكان.افالثانررارىهددا

زاضوور.ادالثفلاصتخكالحظيمالملكالمرشيتولىأن

ملك"أرجيتش9ضددفاعةحروبعدةالرابعشلشأسر

الأضور!ة.الأراضىبعضخسرأنهتيجهامنكان،أراراط

وهو(م.ق272-727):اطاصثلنأمر)5(

سوىالمللبنهذاآثارمنصناولم،الئاكفلامرتغلثابن

معبدمن،ايز!دا"تذكاريةا!وانةمنتطعةعلواحدنقثى

له.تابعةكانتبابلأنئتمما،،بررسيباافينبرالاله

ملوكقائمةفيجاء!،لاىأولو"باسمبابلعلىملك.وقد

)نما،الخاصشلنأصعنذللثغرنملمهماوص.بابل

(17:3،18:9مل2)المقدسالكتابمننتده

لناوتكثف.البابيةالسجلاتومن،يوصيفوستاريخومن

لهفقدم،فييقيماعلىزحفحكمهأوأئلنيأنهالمصادرهذه

وتمردعادولكنه،والطاعةالولاءفروض)صرائيلملكهوثع

شلمنأصرعليهفصمد،مصرفرعونعلىمتكلائلشأصرعلى

انتهتصنواتثلاثاشمرحصارأال!امرةحصارفيوبدأ

)!رائلمملكةعلوالقضاءهال!كان،و)جلاءالمدينةتدمبر

خلفالذىالئافيسرجونويذعي.(6-17:3مل2)

فيالامرةخحالذمماهرأنه،نقوشهفي-الحامىضلشأصر

السامرةأنالملوكنحرمنوببدو.ملكهمنالأولىالنة

ولي!.م.ق723/722فيثلمنأسرموتتجيلسقطت

ميةماتوهل،شلحاصموتكيفيةعنقاطعخبرفاك

الرجا)عهعوضاالملكيترلىسرجوناكتالهأم،طبيعية

دائرة"منالمجلدهذامنموضعهفطأصرجوناالىالرجوع

.(!الكتايةالمحارف

شلما:

وهو:،أكافأتديهره)معناهعبرى31

شلوموث

)1(

)2(

)3(

)4(

،(9:21،26:1أخا-مثصيامخنصر)شلميا

أحدوكان.القور!ننمنآصافبنيمنقورىابن

الاجتماعيخصةبوايينالملكداودعجمالذفىاللاو!ن

\:26أخ1)الثرقجهةمنابابتركهوأصابت

.(1،و2و

الذى،انثنيابنجردى5وجد،كرضىبنشلميا

قرأالذىالدرجلهمليحضرباروخإلىالرؤطءأرعمله

وقرأهبالدرجوجاءالدعوةفلبى.الثعصآذانقيفيه

.(15و36:14اريا)آذانهمفه

صدقياالملكأرملهمالذ-شالثلاثةأحدعبدئيلبنثليا

الربولكن،اببيوإرمياالكاتلاروخعلللقمى

.(36:62)رمبا)خبأما

صقيامعصدقياالملكأرطهالذى،جهوخلأبوضلصيا

أجلهمنللربليصلىالنبي)رياالىالكاهنمصيابن

يهوخلأاأنكا.(37:3)رميا)الثحبأجلومن

النبي)رياكلامععراالذممنأحدكان،ضلميابن

أكادىيضحفلثلاإرياكلنهطابينلل!لكوأبلغوه

-ا:38)ريا)الحبكلوأ!ادىالحربرجال

)5(

6(

)8(

)9(

قبضالذممطالحراسناظر،ورئيا5أبر،حنيابنشلميا

إلىبهوأقى،الكلدانيينالىالهروببثهمةالى)رياعلى

:37)ريا)الجنبيتفيوجعلوهفضربو.،الرؤصاء

13-15).

ناءاتخنواقدكانواممن،بافيبنيمناثنان(7و

نصجةعلىنجاءزوجائهمعنالتخلىعلىوواففوا،كريبة

.(41و01:93عز)عزرا

صالافبنوحانونهورمالذى،خاأبوضليا

:3غ)غياأيامفيالسورفيثاياقماالادس

علىخزنةنحمياأفامهمرجالأربحةأحدالكاهنشلميا

!مواأنعليموكان،أفاءخ!بوالأنهما-فزائن

بيتلخدمةليتفرغوااللاويينمن)خركمعلىالمطايا

.(13-13:01غ)الرب

:ثشلومو

ومفاه(34:27عد-،ضلومى"جمع)جمرىاصم

لاوى،بنقهاتبنيصهاربنيمنوهر.،صلامفي5

ورؤوسالمللثداودأمامهرونبنىعاخوتهموقفواالذين

ضلوميث!5أفاويسى(24:22أخ1)الكهنة

.(23:18أخ1)
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شلومي

ثلومي:

الرئىأخمهودأبووهر،،صلام"فيمعناهعبرىاسم

ويثوعالكاهنألحازارمعللاضتراكأش!فيمناخت!الذى

كر!فيالأرضلقسةالأسباطرؤساءسائرمعنونبن

.(27-أ:34عد)الأردن

شلويئهل:

صوركداىابنوهو،،!مالله"محناهعبرىاصم

فيللثمبالأولالاحصاءكدثهعرنلب!رأطكانالذى

منلحروجهمالثانيةالنةفيالثاقالثهرأولفيسيناءبرية

ثملاكان!.(6،2:12وا:اعد)مصرأرض

فيقرلانهقدموتد،الاجماعخيمةتدثينفيالبطلنفى

صبطجندرئشوكان.(4او7:36عد)الحاصاليوم

.(01:91عد)ا!لةاوغالعندصعونبني

ث!لومة؟

:31وهر،،ضلرمي"مؤنثعبرىاسم

رجلاتزوجتوقد،دانسبطمندبرىبنتضلوية)1(

رجلمعالمحلةزتخاسمولدلهحاوكان،مصريا

،وباللهاسمعلشلويةابنفجدف،6ليل)سر

الربلهمليحلنالمحرسفيفوضحهمرعىالىبهوأتوا

حتىهذاثلكلجمأنالربحكموكان.فيهحكمه

حتىبالحجارةورجمو.المحلةخارجفأخرجوه،الموت

.(23-11:،2لاا!ات

:3أخ1)وحننياملامواختزربايلبنتشلوية)2(

91).

شلوميث:

:31وهو،،ضلومي"مزنث،عبرىاصم

أيامفيلاوىبنجرشونفيرئيىثهحىبنشلويث)1(

!حي،"أنوالأرجح.(23:9أخ1)الملكداود

!مي.بنصلويثهوالحاثرالمددفي

لاويبنقهاتبنيمن،يصهاراكبرالابنضلويث)2(

ويمى،(23:18أخ1)الملكداودأيامفي

.(24:22أخ1)أضا،ضلومرث"

وكان،مو!بنأليضربنيمنزكريبنضلويث)3(

عللاخوتههووكان.الملكداودأكامفيبارزألاويا

والرؤصاءالملكداودتدصاايىالأتداس6لنخزجمع

.(28-26:25أخ1)

548

شماتي

معكةزوجتهمنالملكرحبعامأبناءأصغرضلومبث)4(

.(11:02أخ12أبثالومحفيدة

مثةومعهروضفياابن،بيهمنجاءالذىضلويث)5(

أيامفيبابلسبيمنعزرامعالذكورمنوستون

ناالبمفىوكلى.(ا.:8عز)الملكارثخستا

ورضفيا.بنكاننفسهضلومثأنالحبارةحقيقة

شليشة:

ال!الالىمندة31وهو،،الثالثامحناهعبرياصم

الر!ى.)صراثيللجالالنرلىالفحعلى،لدةمنالرقي

6لنعنبحئاوكلامهشاولفعاعبرالتىالمناطق)حدىوهي

نفىهيولملها.(9:4عم1)جدوىبلا،تىأله

.(4:42مل2)،ضلةبحل5بهاكانالتيالمنطقة

وايقاربالممنىفيليرافق6التلتكفراخرابةأخهاوئظن

اللفظ.في

)!قم!

شمآم:

ابنوهو،،سئمحة5أو،صتمع"بمعنىعبرىادم

.(9:38أخ1)بيامينبطمن!وئيلنسلمنمقلوث

.(8:32أخ1)ه!داةاأيضاوكمى

ث!مئمبر:

ملكاصموهر،،ابطولةروعة"معناهطمياسم

منكوبرضاع،صدومملكعبارعتحالفوقد.صبوئيم

وجهفيللوقوفبالعوملكأدمةمللثوضنآب،عمورة

وحلفاؤه!ومطكواصم.وحلفاهلهعيلامعلككدرلعومر

.(12-14:1تك)السديمعمقفي

يثماة:

بعايه.!طمالىالرجوعالرجا

شمالي:

بكرحوربنكالببخيمنضوبالنلشعلاللةلفب

.(53-2:05أخ1)حاريمقريةعشائرمنأفرات



ثماع

لثماع:

جهوذامدناحدىوهي،اخبرأومررع)معناهعبريادم

.(15:26يق)أدومتخوممنبالقربالجنوبأقصىفي

ضع،5نفهاهيتكونوقد،بالضبطموقمهائحلمولا

:91يث!)بهوذانصببداخلالئعرنبينمدنببنالمذكورة

.(2وا

ثماعة:

الجبعي،ثياعة5وهو.،خبرأوحمع)مفاهعبرىاصم

صقلغفيورجالهدإودإلىانضمااللذكأويوآشأخيعزرأبو

.(3-12:1أخ1)

ثمجر:

ضيمك(الاله)همعناهحورى31أنهالبعضوررى

بحدأي)بحدههـوكان:القضاة!فرفيونقرأ."أعطى

مثةتالفلسطين!نعنضرب،كاةبن!جر(،هـ)هود

ة3ض!)"6يل)مرخلصأيضاوهر،ابقربخاسرجل

31).

ني):دبورةثيدفي،كجراإلىأخرىإثارةوفاك

،الطرقاستراحت،ياعيلأيامفي،عاةبر!جرأيام

،(5:6قض)!معوجة!سالكفيسارواالبيلوعابرو

بقالاعتحجكانثالعهدذلكفيالطرقأنعلىيدلمما

تامالنيابطولةلأعحاللتيجةالأمناضعادتولبهها،الطرق

يتاأنجثنفتالميسبطإلىكتىكانولعله.!جربها

،91:38يق)نفتالميصبطنمبلىتقعكانت،عناة

الطر-شهيأتثهجرغزواتأنوالأرجح.(33:اقض

البهحانيين.لهزيمة،باراقبزعامةنفتالميجطأمام

اعمأن-واضحأساسغصعلى-الحلصاءبعضوكقد

ييهررالذي،صيقارى"الحوريبالاصمعلاقةله،!جرا

صتحالغاع!كر!اقائدأكانوأنه،"نوزي"وثلالقفيكثرأ

أيه،اصمهر،كاةاأنالبعضورىكا.النافيريم

،عاةابن"أنأو.أوغارتفي"الحربالاهة"اصموهو

وللمما،ا؟هةتلكاسممنشقة،عكريةرتبةكان

مرتزقا.فاثذاكانأنهعل

أنهرغم6لإسراثبلقاضياكانثهجرأنصراحةيذكرولا

لأىانتاؤهرزكرلاأنهوحيث.وباراقإهودبين!ذكر

كنحانبا.كانأنهالحلماءيحفىيظن،سبط

الحشبمنقصبأوكصنعنجارةكانالقرومنساس

شمري

وآخروقتبينتروسالىغتاجمديبةمحدفيةبرأسينتى

البقر،مناساأنالبعضوفىعم.(2ا:13صم1)

باضربوالتي،قيادضهايرلىالتيالحربيةالفينة31كان

تارفي.ضدأىلهليىزعموهو،الفلطن!ن

شمحوث:

داودحرسرؤصاءأحدوهو،،دمار"مفاهعبرىاصم

وعرونأربعةفركهفيوكان،،بايزراحي"ويلقب،الملك

أنهالبمضو-سى.(27:8أخ1)الحامىللصهر،ألفا

وأيضا،(23:25صم2)،الحرودىكةانفسههو

.(11:27أخ1)(الهرورىلصتا

ثمرة؟

كعيأبناءأصنروهو،تيقظأوساهر"محناهعبرىاصم

.(8:21أخ1)ينياميننسلمنايسعة

:شمرون

اصم:وهو،،متيقظأوطهر)معناهعبرىاصم

الى!عهنزلواالذينمن،يحقوببنلاكرالرابعالابن1()

:7أخ26:24،1عد،46:13تك)مصر

معحلففيكانتالتيكنعانفيالملكيةالمدن)حدى)2(

بقيادة)سرلانبلبنىوجهفيللوقرفحاصورملككابين

ياهعدنكراءهزبمةهزمهمكثوعولكن.يئوع

،02-11:1يق)مد-علىواصنولى،مكلوم

نصيبلطذلكبعدالمدينةوقتوقد.(.12:2

كروداأبضاوتصمى(91:51ي!)زبولولىسط

الآنموتعهاكلمولا،(12:02يق)هصأون

بالضبط.

:ننيوثمرو

:26عد)كساكربنممروننلهمالشرويخينعرة

24).

شمري:

وهو:،،تقظ)أو،صاهر)منا.عبرىاسم

كعونشطعثاثررؤساءأحديداياوأبوثهيابنكرى1()

.(4:37أخ1)
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شمريا

حأ1)الملكداودجيث!أبطالأحدبديعنيلأبرممري)2(

11:45).

عيه،وقدمرارىبنىمناللاويينأحدحوصةبنكرى)3(

يكنلمأنهومع.الهيكلفيالبوالينمنواحدأداوداسث

.(26:01أخ1)رأسأجعلهأباهأنإلا،البكر

اتد-ممن،جرضونبنيسأليصافانبنيمنثرى)4(

:92أخ2)الرببيتيطهكلليتقدصواالملكحزفيا

13).

شمر!ا:

وهر:،أجوهيحرصه"معناهعبرىاصم

وهوصقلغفيداودالىجا!واالذينالياصبنأحدهمريا)1(

الحجارةرمىيجيدونوكافوا،الملكضاولمنمطارد

.(12:5أخ1)والياربايينالقسيمنوالسهام

زوجتهمن،سليحانالملكبنلرحبعامالثا!الابنلمحر!ا)2(

:11أخ2)داودأخىيسيبنآياببنتأبيجا!ل

91).

الغريةدناثهمعنتخلواالذ!نحاريمبخىمن!ريا)3(

:01عز)الابلالشيمنالعودةبعدعزرازمن

32).

زمنفيالغربيةنائهمعنتخلواالذينبافيبنىمنثهريا)4(

.(01:41عز)البابلىالبىمنالعودةبحدعزرا

شمريت:

موآليةامرأةوهي،"قيقظأوساهرامعناهموآراصم

زابادمعاشركوقد،بهوذاملكيوآشعيدأحدصهوزابادوأم

20سرعلىفقلاه!وآشالملكعلىالفتنةفيالعمرنبةكحةبن

.(26و24:25أخ2)

شمس:

وساثرالأرضحولهتلررالذ!االجمهىالئس!

علالطاقةالأرضتتمدومنها،الثمسيةالمج!وعةكواكب

البدءفيوه.الحياةأنواعلكل،اللازمينوحرارةضوءشكل

جلدفيأنوارليهناللهوقال...والأرضالحمراتاللهخلق

لحكماكبرالنور:المظيمينالوريناللهفعمل...الماء

الله!وجعلهاوابجوم،اليللحكمالأعنروابور،الخار

واليل،ابارعلىويحكم،الأرضعلىلتضالحماءجلد

14-18(.اوا:)تك

وينظميحفظهاالذىوهوالثسىخلقالذىهوفالله

055

،11-02:9مل15،2و01:12نمق)حرك!ا

الثسىوضروق.(31:35)ريا،8و38:7اكأ

وليل.غاربينايوملنبمطييةظاهرةأعظمهماوكروبها

وكروباالثمىضروقيننالقرة!سونالحبرانيونوكان

صم1)الش!تح!ىحتىالروق!ن:أقامثلا!ةالى

الىالضحىمن،الهارحرو"،(7:3غ،11:9

:4صم11:11،2صما،أ:18)تكالعصر

عندطأكا(3:8تك)أالنهارريمهبربعندوا،(ه

فمن-الثفقوقتأى-،هـالعيةأما.انهارحريبرد

16:4تث،6ة12حر)الفاءقيلإلىالفروب

ضروقها:فيالثصلروعةجميلةشعريةصررةوهناك

؟،(ه:91مز)احجلتهمنالحارجالعرسمثل"

لأنه(84:11مز)،مم!ومجنالربلأنا:المرنميقول

كالشسىالأبرارسيضيءو".والهجةالروحيالنررمصدر

يسوعالربأن؟.(13:43ت)،أيهمملكوتفي

:17)تالتجلىجبلفرق!كالضوجههأضاء"

كان،بطسجزروةنيالحبيبليوحناظهروعندما.(2

.(16:ارؤ)،فوتهافيتضيءوهيكالشوجهه5

:4*خي)،أجنحتهافيوالثفاءالبرصىسترقو)

المح.!رعالربمجىءعننبوةوهى(2

:33تث)الماروئنضجالنباتاتتنمىالتيهيوالثمس

الأرضفيتتأصللمالتىالباتاتتيىالتىهيأنهاكا(41

ثلاثالمزايرضرفيالثسىوتذكر.(13:6ت)

.(7،98:36و72:5مز)للدوامرمزأمرات

إش)الثمىضرءمنوأنقىأعظموالميحاللهومجد

،21:23رؤ،26:13أع،24:23،06:91

22:5).

فيللباق...لتهجابجبارسارهافيال!ثسىودئه

.(91:5مز)،الطريق

ضرفيمرةئلافينحوأالشىتحت"عارةوتكرر

منيصدرماعلىضاهدأنها-مجازيا-تعنيوقد،الجامحة

المواتأقصىمن"لأنالأرضعلىأشالمنالإنسان

حرها،منتحفيضيءولا،أقاص!اإلىومدارهانجروجها

.(91:6ص)

الصيفدفصلفيوبنهاعة-النهارعنتصفصىولأن

مزانظر)الحطرضديدةفهي،القيظثديد!-فلطن

للبقعولحل.(ا.:94اش،21:6؟،19:6

الملاكيسكبعندماللئسىجحدثبماعلافةالشمسة



ثمسفربة-ثسمس

احتراقاالناسيحترقحتىحرارتهاخدعياجامهالرابع

تنى"الربدكونة!وموفي.(9و16:8رؤ)عظيحا

.(13:01إش)،طلوعهاعندالص

،الانسانخطةد!نونةحا*!وعالربصئلبوعندما

متصفأالسادسةالساعةمنالأرضكلعلىظلصةكانت)

،56-27:45ت)ااياصحةالساعةحتى(النهار

.(94-23:44لو،41ت15:33مرض

الثس!الى)حاجةفاكتكرنلن،الأبدكةالحالةوفيا

والخروفأنارهاقداللهمجدلأن،فهالضيكاالفمرالولا

أيضاانظر،52،22:5-12:32رؤ)،جهاصا

.(62:31أع،02و42:23،06:91إش

وثلتالقحروئكالض!ثلتسظلمالرابعالوقوبحد

فيالانانابنعلامةظهوروقيل(8:12رؤ)النجوم

الثصى"ضظلم،الأحياءلدبخرنةمجثهظهورعندالماء

وقواتال!صاءمنتسقطوالنجومضوءهيعطىلاوالتمر

:13إكأأيضاانظر،24:92مت)هتتزعزعالسموات

.(8:9عا،2:12يؤ،01

!س-فربة!:

يصيبهتد،طوطةمدةالشصىلأشحةالإنسانتعرض)ن

الجهازضللأوالاكماءلهيببقدمما،الثسىبضربة

.الوفاةالىرودىقدمما،الجمحرارةبتنظيمايخمىالعبم

ى!ضربةعننتجتالضونميةالمرأةابنحالةأنوالأرجح

الصىأنالكعابيذكر؟.(2.-4:18مل12

ويقول.(4:8يونان)،فذبلرونانرأسعلىاضربت

،النهارفيالشىتضربكلا...حافظكالربا)نالمرنم

-(94:01)شأفاانظر،6و5:؟12مز)

ال!ثمس:عبادة-ص!

أعظممنالثس!انالحصورأقدمفذالإنانأدركلقد

اتجهالتىالمحبرداتأولمنكانتولذلك،الطبيحةفيالقوى

والآضورءنفالبابالرن.(25:اروصة)الإنانإل!ا

المدالةالهوهو،!مماث!اباسمذكرأالهاباغبارهاعبوها

أوغارتفيكمى،االثسىالالهوكان.عندهم

وكان،خا!ةبطتوسالذياثحلهتتدموكانت،هضاثوا

:اصف،91:13إرياانظر)السطوحفوقأحبانائحبد

مركزوكان،،رع"الالهفيالئس!ىكدتمصروفي

وكان(،أونمدت)،"هيوبويىمدبنةفيعبادته

ال!ثمسعبادة-ثص!

كاهنايرصفحمو(،رععطةا:ومفاه)،فارعفوطى"

الملكحاولوقد.(41:45تك)أونفيرعسبدق

بعبادةايوحيدمننوعا!فرضأن(أخا-لون)الرايعأنحتب

،الحياةمصدرالوجدالإلهباعتباره،أترن"الصىنرعى

بموته.الدكةالحركةتلكانتولكن

ذكورأالئصآلهةمنالمبيددعبدونالحثيرنوكان

عادةبانثارالجزمويمكن.،)صتانوهأضهرهاوكان،!انلألا

وذلكش،الاإصائبلبنيدخرلفبلفل!طينفيال!ى

ش!)،صت"ثل،والترىالمدنمنالكؤأحماء

!ثىأ،صعبنوه،(اغ15:01،91:2200

الشمسقرصأماميعبدأخنالون



الضمسعادة-لث..صى

)صائهلنجي!الربأنورغم.(51:7،18:17

:4:91،17تث،03ة26لاأالباداتهذهثلعن

عبادتهاالانزلفوانهمابحضأنإلا،(23:5مل3،2

انبل،(16و8:15حز276و31:26أورب)

لكل-ط5-ايقيالملكحزقياوابن،يوذاملك-نى

نأوالأرجح.(33:3أخ12،وعبدهاالماءجند

للثس!بوذاملوكأعطاهاالتى"الشىومركباتالخيل

الثس!بمركباتأضبه)نماذجكانت!الرببيتمدخلعند

الذىالسماوىللزورق(اكبرالجيزةهرمعنداكتثحفتالتي

وفد.يومكلالساءق!ةفيهتحبرالسىأنيعتقدونكانرا

الشمسعبادة-ثص!

قبلماالترجع،والمركباتللخيولخزفيةنماذجوجدت

.عديدةمواقعلى،فلطنفياصائيلشعهد

ملوكأعطاهاالتيالخيلابابادةروضاالتقىالملكقاموثد

مل2)،بالارأحرقهاالثسومركبات...للئس!يهوذا

23:11).

القرنالررجع-صوصةفيالبرونزمننموذجوجدوقد

منويتكون،أالفجر"عبادةثمل-ابدفبلعرالثاق

و!داهتحبد-أحدما.الجردوضعفيعارونلرجلينتمئالن

للتطهكل،للماءبكوضالآخريمكيما،الأمامالىممدودتات

الفراعنةعندالضمىإلهحووس
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الضمىمدينة-شص!

ومرحضة،والوارىوالأعمدةالمذابعا!وذجسطحوتحلو

للكعب.وأحواضكب!ة

الشمس:مدينة-ممس

منالأولا!لدمنمرضحهافي6أرن"الالرجوعالرجا

.،الكنابيةالمعارفدائرة"

شماس:

ال!ريةالترجمةفي،!اسة5أو5ثهأكأ"كلعةتردلا

الرصالةفي؟موضعينفيإلا(فافديكترجمة)المقدسللكتاب

:3)تيصوثاوسالىالأولىالرسالةوفي،(أ:1)فيلبىالى

دكاكونرس،اوهىايونايةالكلمةولكن.(8-13

فيمرةثلالينمخوقذص-،خادم5ومعناها-)*ولهكلهنه(

دياكرنيوا5وهرنهاالفحلويذكر.الجديدالعهد

خدمة،"رمعناه3والا،،يخدماومفا.،)ده!هكلةنه(

موضع،المائةهذهمعظموفي.أخرىمرةسبمينمخو

البهي!ة.ليمعينةوظيفةالىاسارةأدقنوجدلا

هوالولانيةلي،دياكونوس"لكلمةالأساصع،والمعنى

وأاالنادلاعلللدلالةكثكلأتتخدموكالت،،خادم"

اليونايةفياستخدمتوقد.الموأندخدمةعلى!قوممن

الممابد.خدمةعلللدلالةالكلإيكية

خدامعلىللدلالةاستخدت،الجد!دالعهديونايخةوفي

:3ض1)،اللهخادماوعلى،(22:13ت)الملك

خادم"إنه،أبفراسعنبولىالرسولوتول.(2

عنيقرل!،(7:اكو)،للسيحأمين(دياكونوس)

:1كو)وللكنيةللايخل(دياكونوس)خادمانهنف!ه

د!اكونر"االفحلبولرلالرصي!تخدم!.(25و23

انظر22-:91)أع،يخدمونهكانوا"الذيقالىالاضارةؤ

فيادياكونوس9كلمةويستخدم.(13فلي!ونأ!ا

(دياكونوس)والحادمالحبببالأخ"تيخيكسالىالاشارة

أحدوكان،(4:7كو،6:21أف)"الربفيالأمين

بالإيخل.الكرازةفييعاونونهالذ!

فيتتخدم،وثتفاتها،دياكونوس)الكلصةنجد؟

:15روأالماد!ةالاحتياجاتبخدمةبالارتباطالجديدالحهد

كانواالذ-ش،الحداماعلوتطلقبل،(8:4كو25،2

مرثاخدمةوعلى،(9و2:5كرأالجاللقاناعرسذ

عنقيلو؟،(01:04لوا،وحدىأخدم"عارةفي

.(31:أمرقى)أتخدمهمصارتوإ:بطرسحماة

بللجدميأتلما)نهنفسهعن-امدله-الربوتال

:01مرثى)،كثكلينعنفديةنف!هوليبذلليخحم

ثمال!

صنىابلايذتعليمفييوعالربو!شخدمها(.45

كالأصنر،ليكنفيكمالكبر":الآخرينخدمةفيالواضع

ويفول.(26ة22لوا1(د!اكونوس)كالحادموالمنقدم

خادم!ارقداانهالمشحيوعالربعنبول!لالرص

:15رو)،اللهصدقأجلمنالحتان(دكاكرنوس)

دليل،المفىهذافيللكلمةبولىالرسولفاستخدام.(8

الحدمة.منأدقنوععلىتدللاأضهاعلى

جمغالىاتحباضهصاونيصوثاوسبرلىالرسولوورسل

أصاففةمعيخلبىفيالذ!!وعالميحفيالقدكين

نوعينشيذكرأنهوواضح.(ا:افي)،وثهامة

انجلؤالتفربةالترجمةفيجاءتوقد)الكنيةفيالحاملين

فيالمقيمين!سوعالمحفيالقديينجميعإلى5:الحياة

.(،ومدبر!رعاةمنصمبمن،فيلبيمدت

الىالأولىالرصالةمنالثاكالأصحاحفيونجد

وأ)الأصفففيتوفرأنيجبالتىالأوصاف،تيموثاوس

فيتوفرأن!بالتيالأوصافباثرةو!قا،(الراعي

مع3تتلاعفاتوهي(،الحادمأي)أالشحاس)

وبخا!ة،الاجماعيةوالحدمات،والتدبريةالماليةالمرليات

مألوفاأمرأالمحبةويالمكانتحيثالأولىالبهيةعمرفي

.(12صهوذاانظر)

جسدفيعضوهرالمحليةالكي!ةفيفردكلأنومع

ايدبكليةالخدماتهذهأنإلا،محيةخدمةعيهالمح

:21رويةانظر)الروحيةالمواب)حدىكانتوالاجماعية

كلصةاطوريمكنأنهومع.(أاو01ت4بط7،1

بصفةتحتخدمأنهاالا،للميحخادمأمم!على"دياكونرس"

ثل،المذكورةبالخدماتيقومونمنعلىللدلالة،خاصة

.(16:1رو1،كنخريافياييالكيسةخادمة"يخنى

هىفيبيكنيةفيالصمامةخدمةبأنالجزمولايمكن

.(28ة12كو1)كورنثوسفيالأعوانخدمةنفها

ممينةوظيفةتكنلم،دياكرنرساكلصةأنعلىيدلومما

بعدأنههو،عامةبصفة!الخدمة"الىتثيربل،الكنيةفي

ال!ثصامةفيتونرهايجباييالخاصةالأوم!افعنتكلمأن

اصتخدامإلى-باشرةذلكعقب-رجع،(دياكرنوس)

كونأدنف!هتيموئاوستحريضفيالعامبمدلولهاالكلمةنفس

:4ق1)أالميحلي!وع!الحأ(دياكونوس)هـخادسأ

.(11و01:ابطاأفااتظر،6

صفرمنالادسالأصحاحلطجاء.،الىلارماوكثيرأ

لهممهودأايكونونرجالسبعةانتخابعنالرصلأعمال

:6أع)الأراكللحدمة،وحكمةالقدسالروحمنومملوءين

الكابولكن،الشامةاتامةأصاسأنهعلى(6-ا

553



دمةخا-سةشما

لفبفمواحدأىعلىأوال!بحةهؤلاءعلىلاطلق

خدمة،اكلمةأنذلكمنواكربل،"لمح!اس"

عأ)،المواثدخدمةاالالاضارةفيتتخدم(دياكوما)

!.(6:4أع)أالكلمةخدمة"وكذلك،(6:2

خدمهماأنعلىتدلان،يخلبىوخدمةاستفانوسخدعةأن

جاءطأيةوتركش.،المو!لدخدمة"علىمقتصرةتكنلم

عللبى،الرسلأعحالنحرمنالادسالأ!حاحعذافي

مثالأولباعتارهابل،الكيةفيمعينةوظيفةانشاء

الأصخاصالوالاجماعةايدبو!ةبالمثوياتليفوض

كنائىحذوهميحنو،اللازمةوالمواببالأوصافالمؤهلين

خدمةمنتجزألاجزءهيالحدماتهذهبأنوالاقرار،الأم

الميح.

دمة:خا-سةشما

روصة:فيالبهةإلىرصايهفيبولىلالرصكنب

فيالتيالكنيةخادمةهيالتيفيبيبأختنا)يكمأوصي"

نفىالثولوقاو!تخدم.(ا:16رو)،كنخريا

...ابدلهةمريم"عنتولهفي،د!اكونيواالهونايةالكلمة

،كث!اتوأخروصوضة،هرودسوكيلخوزىامرأةوروئا

.(3و8:2لوا،أعوالهنعن(دياكونيو)يخدنهكن

-الأولالمصرفي-الكنائىمنالكثرفيأنهوهـجح

اخقادعاتقهنعلىأخذنالشداتمنمجموعاتناككانت

.الشداتمنالمزمناتوغر،والمجاجاتالمرضى

نأيجبهـكذلك:القولفيالاشارةأنالبعضو!ى

كلفيأمياتصاحياتثالباتعروقارذواتالناءنكون

،الئماصات)الىاضارةمى)نما،(3:11لطا)،ضىء

انسجامأاص!يدوهذاأناذ،الثمماسةزوجاتالىوليس

غكل"عبارةعلىالجصوصييودورويعلق.الكلامصباقمع

التيالأصراريذعنلاأن!أى(3:11قي1)،ثابات

.للعائلاتوافتفادهنخدمتهنطريقعنبلقهن

إلىتؤلرأ،ليةآحابينىرح،م112وفي

باستخدام-اصتجوبأنهفيه!ذكر،تراجانالامبراطور

)كاضينخادمتينيموضماجاريتين-التحذبو!ائل

يمارصهاالتيالطقوسنصاليرف(،دياكونوس"

لحرميأكلرنبأنهمالمسيحيينيتهمونكانواجث)المجيرن

.(ابثر

وجردإلىصريحةاصارةثمةيىأنهنرىوهكذا

قبل-حاياالارىبالمفهوم-الكنيةفي،صاصات"

.الثاكالقرنفي،الدضولية5ظهور
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ثمشون

شمشاممي:

فيكا-لبأوكان.6لاعأومئصامحناهكلدافيامم

بما(النراتضفى)،انهرعبر"ولايةفيالفارصةالحكومة

ومحاى-القضاءصاحبرحوممحنبوتد.فلسطين!ا

الملكأرتحشتاالىأورضليمضدرطلة،ورضاؤما-كالبه

ئحلمنحن":لهقلاللين،الورنجاءبا!قافأوامرهصدرلكي

لككونلاأصارماواكملتالمدينةهذهبيت)ذاأنهالملك

.(816-:4)عز،النهرعبرفينصيبذلكعند

المدنة.بخاءفيالمملبايقافوأمرلكواهمالملكفاضجاب

بنراعوأوقفوهمأور!ثليمالىورفقاؤماوصثاىرحومفامرع

ملكدارووسملكمنالثانيةالسنةالىالحملوتوثف.وقوة

.(42-4:71عز)فارس

:شمضراى

مناكبرالابن31وهو.،بطل"معناهعبرى31

أورضليمفيسكنواممن،بيامينسبطمنلكلوحامالنةالأبناء

.!28-8:26أخ1)البىمنالحودةبحد

شمضون:

ومن،دانسبطعننوحابن،الإسرائ!البطلاصمهو

-2،ء:31قض)صوئيلقبلفهو،كيل)صقضاةأواخر

سثعتايكونضد،اعهبمعنىالجزميمكنولا.(3ا:16

ثلاأو،اضبمعنى،اكقالعبريةالكلمةمن

كنذورعليهصيكونيمآتوقحاأبواهعليهأطلقه،"الشس

بمعنى،ممام"المبريةالكلمةمنمشتقايكونقدأو.للرب

.،المدئر"ثهونمفىويكون،!يدئرا

قبلعثرالحادىالقرنبدايةفيؤلدكونأنوالأرجح

بنيعلىالفلسدمنيينسيطرةبدا!ةوفي،القضاةزمنفيالميلاد

مقابلتقعاليصرعةمدينةفي،(ا:13قض)إصر،ليل

عنبالقرب،صوقوادىمنالأخرىالجهةفيضبيت

.الأيامتلكفيوالفلطنونإصائيلبنيبينالفاصلةالحدود

:6صم1))سراثيلبنييدفيوق!ذ،!سيت"وكانت

الثالثةالطبقةفيالأثريةالقاياولكن16(،12-

تحتترزحكانتأناعلىتدل(م.ق0012-0001)

الفلطييين.تر

:مثونموللى)9(

يحتبرذلكوكان،عاقرأكانتأمهلأنولدلأبويهيكىلم

وكان.(03:23تكانظر)الأمعلىوىاصة!اعا

يعاونالابنأنكا،العلاللةاصممجمللأنهمرحةالابنلولادة



شمضون

زوا-فيكانالابنأنعلىعلاوة،الزراعيالمجمعفيأباه

كبيرةعطيةبتقديموالدهاطتزمكانالتيالابنةمنتكلفةأفل

برلادةالكبرالاهمامعننقرأأنعجبفلا.زواجكهدية

،ا:16تك)طرةمعحدثمثل!ا،عاترلامرأةابن

52تك)رفتةومع،(3-أ:181-15،21

22و2وأ:03تلث)راحيلومع،(21-26

يوحناأمأليصاباتومع،(أصم1)حنةومع،(24

.(25-5:الواالمصدان

كئرألذلك،نادزاأمزاكانعاقرلأمابنولادةأنوحيث

لابراهيمملاكأعلنوقد.بذلكبايثرملاك!ومكانما

العاقرتينزوجت!ماأنأيماباتزوجولزكريا،صارةزوج

الملاكيأتفلم،!ونحالةفيأط.انجامنهماكلستلد

أخبرتفلما.احمهايذكرلمالتىزوجتهالىبلفوحإلىأولا

،أخرىمرةملاكهالهمالرسلللربصلى،زوجها

اللازمةالحيماتوأعصاهالملاكوجاءه،لهالربفاصتجاب

عهماالملاكفصعد،للربعرقةمنوحفأصعد،الولدلتئئة

.(21-13:8قض)ينظرانوهماالمذبحلهيبفي

منللربنذكلأيكونالصبيإنالملاكلهماقالوقد

،لبجاتمصلركلعنلتمدأنالنذورعلىوكان.ابطن

الخمر،جفةمنيخرجماوكلوالمكرالخمرعنيمتغوأن

الملاككرروفد.(2ا-6:2عد)رأسهموسىبعلووألا

7و1305قض)للأمرتأكيدأمراتثلاثالنعيماتهذه

حتى(للربتمامامكرطكونأنيجبكانلأنه،(14و

مسكرأولاخمرأكربالاففهاالمرأةأوصىالملاكإن

.(13:4قض)نجساشئاتأكلليلا

:ثشونح!اة)2(

ابواهيهذهكرمنطلةئهونحياةكانت)أ(

يأنالسلةهذهمنحلقةأولبدأتوقد.لنذعيالثلاثة

فلطه،مدينةتمةوكانت.(4-ا:41)نمنةإلىنزل

فيثهضونبيتعنقليلةأميالصوىتبعدتكنلمولبهها

أمرأالفل!طينيينأرضإلىإمرائيلمنالانتقالوكان.صرعة

الجنرفىالضمعلىيطرونكانواالفلطيينلأن،!لا

امرأةأحبتمةوفي،(51:11قض))صائيلعنالغرد

لهيأخذاهاأنأبريهمنوطلب،الفلسطعنبنات!ن

نزلافإخهما،لثرحةذلكنحالفةأبريهمعارضةوركم.زوجة

تمةالىنزولهعندوحدث.زوجةلهوخطباهاتمنةإلىمعه

روحعليهفحل،للقائهيزجمرأسدلئلإذاواالثانيةللمرة

ه:14)"ضيءيدهفيويى،الجدىكضقثتهالرب

يأخذلكيأ!امبمدأخرىمرةالهانزولهوفي.6(و

فأخذ،علأبهافوجدالأصدرمةى2لكيمال،زوجت

شمضون

يقولأندونفامملاوأمهأباهوأعطى،وام!كميماعلىمه

لنذرهتديخىأولذلكفيوكان.السلمصدرعنلهصا

علىالأمرأخفىأنهبدليل،ذلكيعلموهر،ميةجثةبلصه

.(9و6ة41فض)والديه

بامرأتهزواجهيتمملكيتمنةالىالرابعةرحلتهوكانت

حسب،-اويةعملوناك،(14:01-02)

ايىالخمرضربتتضمنالحبريةفي،وية"وكلمة-المتع

نأصراتورذلاأنهومع،الفلسطييونيستطيبهاكان

ذلك،علىتدلالقريةأنالا،ناشربنفهكثرن

لنذرر.اثافيالالتزامكروهكذا

أحجةاالنلطنيينئهشونحاجى،العرسويةوفي

لتعرفتتملقهأنعلىزوجتهأجبرواأنبحدالاحلهايشطحوا

فظلت.بالنارأب!اوبيتعرقوهابلاجهاوتخبرهمالأحجية

لأنها"السابعالبومفينأخبرها،الويةأ!امجمةلدولتجكى

بلورهم--الذين،ضعبهابنىالأحجيةفأظهرتضاكه

ئلالينوتتلأضقلونالينزلأنفاضطر،ئهونبهاأخبروا

الأحجية.لمظهرىحللهميحطيالفلطييينمنرجلا

:14)،أيهبيتالىوصحدزوجتهفتركغضبماحميوه

الدخرلمنأبوهافعه،امرأتهلزيارةتمنةالىعادوعدما

1501)زوجةلصاحبهأعطاهاتدكانلأنهحجرتهاالى

ففضب.الص!ةأخها!أخذأنع!وعرض،(2و

وجحل،آوىابنثةثلاتاصطادبأنبفسهوانتقمثهرن

أضرمثم.الو!فيذنجينكلبينمئعلاووضعذنبالىذنبا

،الحصادأكامفيالفلطيينزروعبينوأطلقهانارأائماعل

علمواولما.الزيونوكروموالزرعاكداسفأحرق

ولكن،بالناروألاماكشونامرأةوأحرقوااغتاظوا،الب

-ا:15قض)عظيصةضربةضربهمبأنمهمانتقم!ون

جهوذارجالوأجبرواجهوذافيونزلراالفلطينيونوصعد

فل!ا.لهمو!سلموه!وثقوهحتىكونعليحتالواأنعلى

الفلطينيين،منحدثمالهوروواإليهيهوذارجالنزل

هميغحوالاأنتحهدواأنبعديوثقوهلكينفهأطمهم

الفلسطيييناللهوذهبوا،جديدينمجبينفأوثقوه05عليه

الحبلانفكان،الربروحعليهفحل،للقائهصاحواالذ!ن

طر!احمارلحيورجد،بانارأحرقككنانذراعهعلىاللذان

.(16-15:9)نهمرجلألفبهوضربفأخذه

الكفةاللهفثق،للربو!لى،الثديدبالحطشوشر

روحه،واتعحتنشرب،ماءنانخرج،لحيفيايى

أو)"الصارخفياأكي،هقوريعين"المكانفحى

555



شمشون

.(تدىا

أصرةنيلأثونأنرغم:!زةليهثون(ب)

،مرةمناكثرلوالد+الربملاكظهوربدليلاللهتخاف

الانفمالحياةمجياأنعيهللهفذورأنهتماعأ!لمكانأنهورغم

اتمامفيليشخدمهاخارقةبقوةاللهزودهوقد،للهوالانفراز

6لهضهرمنالدوامعلمغلوباكانأنهالا،اللهمقاصد

زانيةامرأةإلىودخلكزةإلىذلكبعدنزلفقد،الجنة

شمشون

بابعندكلهاليللهوكمراالفلسطيونبهفأحاط،تث

كثرنولكن،الصباحضوءعد!تلوهأنمظربنالمدية

والقاثتينالمديةبابمصراعيوقلعاللبلنصففيقام

ليوكان.الجبلرأسإلىبهماوصحدكفيهكلووضحهما

صرهي،المديةأبواب"لأن،عزةلأهلعطمةاهانةذلك

.(3-ا:16)ومنحخاقوتها

امرأة!ونأ!ذللثبحد:ودليلة!ثون-()بر

ف!مشونتحركات
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شمشون

صرعة،مىأيالبضمةبحدعلى!قعالذى-صورقوادىفي

الفلطينيينأقطابالحافجاء.دللة،5احمها-الأصلموطه

ألفامهمكليعطمهابأنووعدوها،(3:3تض)الحمسة

ئةوضآلافخةيعطوهاأنأي،فضةشاقلوئة

.الأبامتلكبمحاصجدأضخمايعنبركانمبلغوهو،ضاقل

مثلعلمهاصضرا)-حتى،الأصلفلسطنيةتكنلمولعلها

فيكونأبةعلىتدلالتى،الضخمةالرشوةهذه

ملحطيية-ولابد-كانتأنهاررىمنوهناك.نظرهم

معهم.السرحيجاوبها

صثرناكراءفيودلالهامهار!هاكلديلةواصتخدت

أنهورغم،مرإتئلاثخدعهاولبهه.قرتب!رلجبرها

ظلأنهالا،للفلطبونتيصهتريدوأنهاهدفهااكف

أبم)بهأسكالذىالفخالىكالأعمىوطر،بسحرهانحدرأ

أخكلالهاكف،واغراءاضهاالحاحهاوامام.(32و7:22

فاستدعت.رأصهمو!حللمللربنذرروأنهبقلبهماكل

-ود،ركبتهاعلى"كضونوأناتالفلطيببنأفطاب

قدالربلأنقوتهففارقتهارأسهخصلسبعوحلقترجلا

.(02-16:4قض)،نذرهيدنيهفارته

دليلة،حجرمنالفلسطيرنأخذه:ممثوننهالأ(د)

،نحاسب!لاصلوأوثفوه،غزةالىبهونزلواعينيهوقلعوا

الجن.بيتفييطحنوجحلره

ض!هأنفيضكولا،ينبترأ!ضعراتجدأالجنوفي

وأراد.لنذرهوتدنيسهخطاياهعلىويندميستقظبدأأ!ضا

لأنهم،إكللداجرنعظيصةذبيحةيذبكراأنالفلسطييون

طابتولما.عدوهمصونليدهمدفعالذىهوأنهظوه

بينوأوقفوه،الجنيتمنبشثونجاعوا،قلربهم

هناكوكان.كمهرجأمامهميلعبلكيالكبيرالمحبدأعمدة

وامرأةرجلآلافثلالةغوالطحوعلى،الأقطابجمغ

أنبيدهالماسكالغلاممنكونفطلب.لعبهعلىئفرجون

ثهشونورفع.علههاقالمالبيتالتيالأعمدةعلىكتنديجعله

وانحنى،الفلطينيينمنلحييهللاتقامالفوةينحهللربفبه

وعلىالأقطابعلالبيتفقطالجوعطيرالعصوررينعلىبقوة

الذ!نمنا!هرموتفيأماتهمالذبنالموقىفكان،الثحبكل

لإصراثيلقضىأنبحد!ونماتوهكذا،حياتهفيأماتهم

.(31-16:02تض)شةكردن

الايمانألطالبينئذكربحده،كونأخطاءكلوركم

عب)العبرانيينإلىالرصالةمنعرالحادىالأصحاحفي

الله،قوةعلبالانكالبطولاتهبكلفامففد،(11:32

موته.عندالأخكلةعلالهفيأيضاايمانهظهركا

فيمغى

ثممى-انضمص؟

ذعروانشصعيفا،طردأطردهاالدواب!مى

بيتشاللهعهدلتابوتالملكداودنقلوعند.وأجفل

،جدمدة.(مركبة)عجلةعلىوضعوه،أورضليمالىأ!اداب

فصد،وأجفلتفزعتأى،اث!انانثسصتاأنفحدث

اللهفضربه،كقطللابالتابرت!ككدهألناداببنعزة

كلزمكان)ذ(13:9أخ6:6،1!م2)فحاتهناك

انظر)قهاتنجىمنالكهنةاكافعلىانبوت!ملأن

.(4:15،7:9عد،25:14خر

ق!قع:

اصم:وهو"خبر5أو،حمعامفاهعبركياسم

وأخوههوكانوقد،بيامينبنيمنألفغلأبناءأحدمحع1()

عانمنهاطرداوقد،أعلرنلكانآياءرأحمطممرحة

.(8:13أخ1)جت

الجبرعلىالكاتبعزرايمينعنوتفواالذنالرجالأحد)2(

.(8:4غ)للئبالئر!عةسفر!قرأوهرالحثي

شفع:

عضوكةعوادسخليطمنتتكونرخوةضبهمادةالشع

مادةمنؤتقيته!دالنحلصعمنويصنع.دهنياكبا

ستخدمالثمعوكان.الترولزتمتخرجاتعنالبرافين

الئعولآن.علهاللكالةألواحولصنع،الوثاهلقلحمفدبما

تستخدمدفإفها،للنارتحرضتاذاص!اتضهرمادة

صعةعلللدلالة-الركةالأصاليبفيمجاز!ا-الكناب

،ه:22:41،68:2،79صانظر)والزوالالنوبان

.(4:ايخا

ثمعا:

،داود)خوةأحدوهو،يعالرب"مفاهعبرى31

خأ1)الجبابرةرافاأولادأحدقتلالذىصوناثانأبووهو

13:3صم2)،!حى8أيضاويسى(7و02:6

م!1)،ممةاكمىكا،(2:13أخ32،1و

16:9).

ثيمغى:

وهو:،ا!سمعالربامعنا.عبرىاصم

(3:5أخ1)بشبعمنالملكداودأبناءأحد!غى)1(
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شمعاتيم

أخا،5:14صم2)أئهوعاأبضاويسصى

14:4).

:6أخ1)مرارىفيمنحجياوأبو،عزةبنصعى)2(

!عا")انعلى)جمهوناثانكاوأبوالملكداودأخوكعى)3(

.(بحاليه

يفمعاتيم:

خأ1)يهوذاصبطمنييصصكانلكبةاعاثراحدى

.(وصوكا-يمترعاتيم"هماالأخريانوالحشرتان،(55:؟

ثلاث(حماءهيهناالمذكررةالثلالةالأحماءأنجروموررى

وهو،والمسجلونوالكبةالمغنونهمالدكنرحالمنكات

نأيذكرالترجومأنكير.النراجومفيجاءمامعكفقما

وروى.النبوةروحعندهمكانالذينهمأالركاتيما

الكلمةمن)الأبوابحراسهم،الرعاتيم"أن،برتوا

الأحماءهذهأنالآخرالبحضررىلما.(،ترا"الأراعية

،،ترعاابأحماءرجالمنانحدرتعثاثرأعاءهيالثلالة

الغمرضشديدةعمومهافيوالحبارة.أصوك5،!!حيإ

.برأىيخهاالجزمويصحب

كعة31وهو.،خبر)أو!حمع"معناهعبركاا!م

فعمعون

أفاالمدعو(12:21مل2)،يوزاكار)أمالحمونية

وقد،ورآشالملكعبيدأحد(24:26أخ2)،زاباد"

روآشالملكعلىالفتنةفيالموآيةكريتبنجهوزابادمعاضك

القلحة.بهتفيوخلوه

شمعون:

)1(

وهو:،،مثمعأأو،حمعامفاهعبرى3

:92تك)ليئةزوجتهمنيعقوبأبناءثافي!عون

تتلصفيلاوىأخيهءثهحوناضتركوقد.(33

اغصبالذىافيوضكيمحمورفهمبماضكيمرجال

لثصحونوكان.(3ا-ا:34تك)دكةأخهحا

يوصفطلبفعنلىما،وإخوته!رصفتصةفيبارزدور

القادمة،المرةنيالصغيرأخاهممعهميحضرواأنمنهم

حنىعدهرهينةليكونعيونهمأمامويخدهئهعونأخذ

.(24-42:91تك)الصغرأخاهممجضروا

دوردكانلأت،صواهدونصحوناختارأنهويدو

لأنأو،للاحماعيلونرليعهمنهالتخلصمزامرةفيبارز

مخوألدىالذىرأوبينبعدالثافيالابركانكعون

.(22و37:21نك)الرحمةمث!اعرروسف

لياركهم،بنبهودعاأجلهبدنويمقوبثعروكدما

فينهماحدثماعلىووبخهماولاوى!عونبينجمع

ظلمآلات.أخوانولاوي!حونا:تاهللاضكيمأمر

لحمعونسبطموتع
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ثمعونسبط-شمعون

)2(

)3(

بمجمعهما،نفسيلاتدخلمجل!هحافيسيوفهما.

وفيإنساناخلاغضهمافيلأغما،كراقيتتحدلا

شد!دفإنهغضبهماملمون.ثورأعرقبارضاهما

وأفرقهما،يعقوبفيأفسمهما.قاسفإنهوصخطهما

نلهماتفرقوقد.(7-94:5تك)،إسرائلفي

إصرائيل.تخومكلفيبعدفيما

صتةلشمحونكانمصرإلىوبنيه!قوبنزولوكد

وضأولوصوحروياكبنوأوهدويامينبموفيهبأبخاء،

الأبناء3وسلاء.(\.:64تك)الكنعانيةابن

فيعنهالكلاموجأقى)محمرنسبطمنمتسلطالذين

.(التالميالبد

غرببةبناءنزوجوافدكانراممنحاربمأنجاءأحد!حون

عنتخلواوقد،البابلالسبىمنالعودةبمدعزراأ!امفي

.(44و01:31عز)عزرارصيةعلىبناءناثهم

الملكنلمن،!ونانبن!رصبنجهوذابنئهحون

وقد.الجسدحبيموعالربأ!لافوأحدداود

.(3:03لوايرذاملوكزمنفيعاكأ

:ممعونسبط-ممعون

مصر،إلىوعائلتهيعقوبعأبيهنزولهكدلث!عونكان

وأ)وياكبنوأوهدوكاميننموئي!له)أوكلوئلهم،أبخاءضة

.(64:01تك)وضأول(زارحأو)وعوحر(ورب

سبطعائرمنعرة(أوهدباخاء)منهمكلكؤنوقد

.(4:42أخ1(41-62:21عد)كعون

.(33تث)للأباطمومىبركةفيكعونئذكرولا

إثايةالقرعةكانت،ضيلوهفيبالقرعةالأرضفتوعندما

.صهوذابنىنصيبداخلالجنوبأقصىفيكمونبنيلبط

وثعصبعئر5:المدنمنصهوذافيو!فيلهمفكان

وحرمةوبترلوأيولدوعاصموبالةوحصرضرعالومولادة

باوتويتصرصةوحصرالمركبوتويتوصتلغ

:91يق)،ضهاعهامعمدينةعشرةثلاث،وضاروحبن

نأكحونبنئمنجهودابنوطلبلوععرتوبمد

والفرزيينالبهحايينالربودفع.قرعتهمفيممهميصحدوا

17(.و1-3:ا)تضبيدهم

في،صياءبريةفيمو!ىأجراهالذىالأولالعدادولط

الصالحينالرحالعددكان،مصرمنلخروجهمالثايخةالنة

أدفاوخ!ينتحة،فصاعدأشةعر!نابنسللحرب

التعدادفيأما.(23،2:13و22:اعد)مئةوثلاث

شمعونسبط-شمعون

فمايةنطأريحاأردنعلىعوآبعرباتفيتمالذىالافي

الرجالعددكانفقد،البريةفيتجوافممنالنةالأربميئ

عد)وما!لينألفاوعرفىاثنين،فصاعدأسنةعر-شابنمن

ولعل.عددأالأصباطأقلجعلهمما(26:12-14

عقبحدثالذىالوباءفيملأيوافدالطمنالكثرين

جاءالذىصالوبنزمرىأنوبنهاصة،فغوربحلأحداث

كلوأعينموسىعيىأمامإخوتهالىوفدمهاالمديانيةبالمرأة

هذالأن،الثمعونيينيوتمنيترئ!كان،الجماعة

عد،15-ا:25عد)الوباءبعدحدثالثافيايمداد

26:1).

جبلعلالوقوفضرف!مونلبطكانذلكورغم

:27تث)الأردنعوربعدالحبيباركوالكيجرزيم

آخرفي-للأصباطبركةكدموصىأنومع.(12و11

ئحعقرالم!حونبنيأنومع،كعرنسبطيذكرلم-أيامه

يذكرالبىحزقيالأنإلا،الأرضتقسيمعندستقلانصيبا

نصيههمعونلطعميكونأنه-الأيامأواخرعن-نجوتهفي

رؤياهفي!وحنايذكر؟.(33و25و48:24حز)

بطمنانحترمبنمنألفاعراثنافاكجكونأنهأ!ا

.(7:7رؤ)الأصباطك!ائر،ئهحون

والمحريخنحامآلالشمعونيونهزم،الملكحزقاأياموفي

4:42أخ1)جدوروادىفييميثونكانواالذدن

ذهبوا!عونبنيمنرجلمثةصأن؟.(41-93و

خأ1)مكاكموسكنواعماليقبق!ةوضربواصحرجبلالى

.(43و4:42

أيامفيمملكتينإلىالإفرائييةالأمةانقستوعدعا

،الأولليربماماليلوفيأخيااليأعلن،سليمانبنرحبحام

،(93-11:28مل1)أباطعثرةأعطاهقداللهأن

والىالحمالالىيقعكانفقطأباطتحةنصبولأن

كانراالئمعونونغابيةأنبدفلا،وبنيامبنصهوذامنالرق

الثماليةالماطقالىيهوذاجنودفينطقهممن9هاجرواقد

بعدحدثتالهجرةهذهأنوالأرجح.أفضلمراععنبحثا

الرجالعددلأن،حبرونفيداودحكممنالأولىالفترة

ئهعونسبطمن،حبرونقداودالىانضواالذين

(008.6)صهوذارجالعددعناكبركان(001.7)

عىعبارتانالهجرةهذهحدوثو-سيد.إيىانضواالذ-ش

نقرأحيثيهوزاملكآصاعصرفيالأولى:الشمالبةالمملكة

ومن!ىأفرايممنمعهموالغرباءوبيامينيهوذاكلجمع"أنه

رأواحينبكثرة)سرائيلمنإليهسقطوالأغمكعونومن

معثهحونذكرفجاء،(15:9أح2)،محهإلههالرب

والبارة.إسرافيمنإيىضطوا7وأ،الثصايةالأصباط

فقدايوضباالتقىالملكعنوهي،أيفابهذهضهةالثاية
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نقالمي،حتىو!حونوأفرايمفىمدنالىاصلاحاتهامتدت

الحاضرالبطكانلم!ونأنفهعدوكا،(34:6أخ2)

.الانقمامبعدالثماليةالمصلكةفي

شمعي:

به!عدداسموهو.،حمعقدصهوهامحناهعبرىاصم

وأالسبىقيلصاءالمقدسالكتابفيالمذكوركأالرجالمن

نهم:الكو-كأضخصيةتحديدالصعبمنيجحلمما،بعده

،6:17خر)لاوىبنلجرثونالثافيالابخ!!مى)1(

كز،01و23:7"6:17أخ3:18،1عد

منالناسعالمددفي،كي5أما(.12:13

،الأولالأيامأخبارصفرمنوالفر!ناثاكالأصحاح

فيالمذكرر،لعدانبنيحيئيل"هوالمقمودأنقيدو

أبوهومذاوكعى.الأصحاحنفىمنإثامنالعدد

.(3:21عد)المينكوة

.(6:92أخ1)لاوىبنمرارىأحفادأحد!س)2(

رئبىآسافأسلافأحد،جرضومبنبحثين!عي)3(

نفسههوأنهالبعضوكرى.(6:42أخ1)المغنين

بعاليه.)1(البدفيالمذكورثهمي

جهذانحىمنأشهروهر،البيايخىج!)بن!مى)4(

يعيقوكان.الملكضاوللفيرةيتسبوكان،الاسم

جلمنالآخرالجانبعلىبرريمفي،داودأيامفي

اصرائلعلىملكاأصبحالذيداوديكره،كان،الزكون

ثهعي.قريبضاولعنعرضا

جاءوعندما،النهأبئالوموجهمنداودهروبوعد

وءثقداودبجكلابن!ميخرج،جمكوريمالى

،اخرجا:لداودويقول،معهومنداودبالحجارة

عليكالربردقد.بيعالورجلالدعاءرجل!ااخرج

وأراد.!عنهعوضاملكتالذىشاولتدطءكل

الملكداودولكن،ويقلهالهيحبرأدعرويةبنأبثاى

لهبقالالربلأنيبدعره):لهقاءللامنعه

كظرالربلمل.لهقالالربلأنيسبدعوه...داود

صم2)!مبتهعوضخكلأالربو!كاكنىمذيىال

ملكه،الىعودنهطر!قفيوديرد،أئالوممتلوبحد

منرجلألفومعه،اباينيجرابن!عيبادر

بن!ىوعقط،الملكأمامالأردنوخاضوا،ينيامين

وطلب،أخطأقدبأنهواعترف،الملكأمامجرا

تلأنأخرىمرةأياىواخرح.ذنبهعنالصفح
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5(

6(

7(

8(

ئ!معي

ذللث،داودفرفض،الربمشحبلآنه!حى

أفما!6لهل)صرفيأحدئقتلآليوم5:لأبيئاىوفال

الملكتالئم؟)مراثيلعلىملكالرمأفيعلصت

.(23-91:16صم2)،تموتلا:لصحي

!مي،يخاتفيكلتابظلداودأن!درولكن

اينهملبصانأوصى،داودوفاةأثامقربتلماا)نهإذ

منالياينىجوابنكحيمعكهوذا...:قائلا

الىانطلقترومضديدةلحنةلعننيوهو،بحوريم

بالربلهفحلفتالأردنالىللقارنزلوقد،محنايم

لأنكتبررهفلاوالآن.بالسيفأميتكلاافي:ق!للا

بالحمضيبتهوأحموبهتفعلمافاعلمحكيمرجلأنت

.(9و8و2:1مل1)،الهاوكةإلى

له:وقال!عيودعاالملكأرصل5،طيحانتقكولما

الىتخرجولا،ناكوأقمأورضليمقبيالنفكابن

اعلمن،تدرونوادىوتعبرتخرجفيوم.ناكأونا

ضبل.،رأصكعلدمكولهكون،تمرتصتابأنك

،شواتثلاثأورشلبمفيوأقامالملككلام!عي

مللثممكةبنأخيثنالىلشصعىعبدانخايافيهرب

بلغفلما.بحبديهوأقجتالى!عىفانطلق،جت

بالمهدوذكرهمعىاصتدعى،ذلكالملكطيمان

،يهو!اداعبنبخاياهووأمر،نفهعلىقطعهالذى

.(3645-:2مل1)،فماتبهفبطق

تحتبالنناءالحبير!نوالمانينوالمايةالمئينأحد!مي

بنوهومحهالحاشرةللفرقةرئيساوكان،آطفاضراف

:25أخا)ايكلفيللخدمةعراثناواخوته

17).

فياضتركواممن،هيمانبنىشاللاويينأحد!حي

:92أخ2)الملكحزقياأيامفيالمحكلتطهكل

كوقياأيخهصعذلكبمدالملكعينهرقد.ا.(4

ليتالمقدمةرالأفداسوالعررالتدمةعلىللاضراف

.(13-31:11أخ)1الله

بناءالنرعةنلالهمعنتخلواالذكأاللاوينأحدكعى

:01عز)السبىمنالمودةبحدعزرافصحةعلى

23).

معكونوالمالذفىالجبابرةداودرجالأحدكي

عل1)أبيهداودعرشعلىللاستيلاءمؤامرنهفيأثونبا

أيلابن!عينفسههوأنهالبعضوورى.(8:ا

ول1)ثنياميننيلهوكيلاالملكمبمانعيهالذى

4:18).



أخذهالذىالملكيكنيانسلمن)فدايابنصحى()9

الذىزربابلأخروهو.(بابلالأصأنصرنجوخذ

يهوشعمعبابلجيمنالراجحينرأسعلىكان

لاعادة.م.ق538فيبابلسبيمنالحظيمالكاهن

خأ1)فارسملككورشبأمرأورضليمفيالهيكلبناء

3:91).

11(

12(

13(

14(

بئرفيقيوكان،كحونصبطمنزكوربن!عي

كانتبأنههذاكحيولهر.الملكداودزشفيسع

.بناتوتانجاعمثرصتةمزتكونبهرةأسرةله

صكلجبلالىأحفادهذبالملكحزيازمنوفي

وي!ىمكانهموسكنوادايقمنابغلتينوضربوا

.(43-4:26أخ1)،ثحي5أيضا

خأ1)رأوبينسبطمنميخاوأبو،جوجبنكمي

،(8:21أخ1)بنيامينصبطرؤساءأحدممعي

نف!منعشراثالثالحددفي،ئهع5أيضاويصى

لكانآباءرأسىكاناوبريعةأنهيذكرحيثالأصحاح

،(8:13أ!1)جتسكانطرداوقد،أيلون

.(8:28أخ1)أورضليمفينسلهصكنيما

الملكداودعينهوقد،بهرذاسبطمنالرامينهحي

.(27:27أخ1)كرومهعلىدثرفا

بناءالفرل!ةنائهمعنتخلواممنخ!ومفيمنكحي

:01عز)السبيمنالحودةبعدعزرانميحةعلى

33).

نجاءعلىالغرييةنائهمتخلواعنممنباتىبئمنكعى)15(

.(01:38عز)المبيمنالعودةبعدعزرالصجة

مردخاى-وجد،بنيامبرسبطمنقيسبنثهعى)16(

دورألعبوالذكط-عمهبختلأسترمربياكانالذكا

.(7-2:5أس)أشصضرفيبارزأ

كبيرعدداسموهو،"يمعيوه9معناهعبرىاصم

تحديدليصبحتى،والأنجياءواللاويينالكهةمنوبخاصة

وهم:.الدتةوجهعلىضخصاتهم

طكسيمانبنرحبعامإلىأرسلهالذىالا؟رجلثهعيا(11

لكي،الضحبوبيةوبنياعينصهوذابيتوكل!هرذا

الأسباطالعئرة)إصائلبنيإخوتهميحاربوالا

لكلامفمعوا.الأمرهذاعندىمنلأن1(الثصالية

)2(

)3(

)4(

)ء(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

خأ24،2-22:.12مل1)أورجمواالرب

الىأخرىمرةالبي!عياجاء!.(11:2-4

منأورضليمفياجتمعواالذ!نيهوذاورؤصاءرحبمام

أورثليم،يحاصركانالذىممرملكضحقوجه

تدلأكمضقيدتركهمتداللهإنلهممححياوتال

كهمضا،والملك)سراثيلرؤصاءخذلل.الربتركرا

خأ2)نجاةبرصالةلهمثالثةمرة!حياوأرطالرب

الرا!وعلوافيثهعياوكت.7(-12:5

.(12:15أخ2)والأخيرةالأولرحبحامأعمال

الملكداودنسلمنزريابلن!لمنشكنيابنكحيا

الرجالأحدأنهابمضوورى.(3:22أخ1)

منالعودةبعدأورضليمصرتريمفيساعدواالذفى

الثرقبابحارسوكان،نحمياأيامفي،ابىلىالسبى

.؟3:92غ)

أحدثفعىبنزفىاأسلافوأحدكرىأبو!عيا

.(4:37أخ1)!عونصبطكائررؤصاء

،(5:4أخ1)رأو-بطمن-سئيلبن!عيها

.(5:8أخ1)!ضامعانفههوأنهوالأرجح

اللاوونمراركلطفيمنعزريقامبنخرببنئهيا

ابايلىالشىمنالعودةبحدأورضليملط!نواممن

رؤوسمنالمسئولينأحدوكان.(9:14أ!1)

:11)غاللهلتالخارجىالعملعناللاويين

ة9أخ1)اللاويينمنيلأوثونبنجلالبن!عيا

.(11:17)غ،كوع5أيفاويسمى،(16

رئياوكان،تهاتفيمنأليصافاننجيمننهعيا

اضكوقد.مئتينعددهموكاناللاوتإضتعلى

أدومعويدبيتمنالحهدتابوتلقلروإخوتههو

.(15-11و15:8أخ1)داودمدينةإلى

أحماءجلوقد،اللاو!ننصالكاتثنيلبن!ميا

تنطيهعدالملكداودأ!امليالكفةهرونبنيفرق

.(6ة24أخ1)اللهبيتفيللعبادة

ونجوههووكان.لاوىفيسأدومعريدبكركعيا

داودعهدفياللهليتحراشاعملوا،بأسجبابرة

.(7-،:26أخ1)الملك

ملكصهوسافاطأرطهمالذ!ناللاويننأحدكحيا

رؤصاءخمةمع-لملكهالئالثةالةفيجهوذا-

الربضريعةجهوذامدننيالعبليعلمواوكاهنين
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1(

2(

3(

4(

5(

6(

7(

8(

9(

خأ2)!البوعلموايهوذامدنجيعلطفجالواا

17:7-9).

فيساعدواممنكان،المغنينيدوثونبنيمنكعياأ(

الملكحزقيابهتامالذىالاصلاحأكامفيالمجكلتطهصر

هويكونقدأنهالبمضو!رى.(1،:92أخ2)

بعاليه.)6(الدفيالمذكررنف

قورىااضرافتحتكانراالذكأاللاويينأحد!عياا(

اقيععلىكانوهأالشرقمخوالبواباللاوىيمنةبن

لعطوا،الأقداسوأقداسالربتقدمةلاعطاءللهبه

كالصفص(الكبيرالفرق)حسببأمانةلاخوضهم

هوأنهالبضوورى.(15و31:14أخ2)

بعايى.)11(البندفيالمذكورنفه

في-للفصحقدمواالذ!ناللاو!نرؤساءأحد!يا\(

ثةوضالننممنآلافخمة-الملكيوشيازمن

.(35:9أخ2)البقرمن

أيفلطأخويهمعأحضرالذى،أدونبقامبنيمىثهياا(

فيالكاهنعزرامعبابلسبيعنرجلاستينويفل

.(8:13عز)الملكارتحثتأيام

الىوأرسلهمعزرااضدعاهمالذكأالرؤصاءأحد!يا\(

نأفهليطبواكسياالم!ىالمكانفيالرأس)ذو

:8عز)اللهيتفيللخدمةاللاويينمنعددأصل2

.(17و16

عنكلواالذينأحد،حاريمنجيمنالكاهنكياا(

نصجةعلىبناءاليمنالعودةبمدالضييةنائهم

.(01:12عز)عزرا

عنتخلواممن-الكهنةغيرمن-حاريمبنيمنثهياا(

نصيحةعلىنجاءالىمنالحودةبحدالغريةنسائهم

.(01:31عز)عزرا

اضركقالذيالرقبابحارسضكنيابننهعياأ(

أ!امنيبابلسبىمنالعودةبعدأورشليمصرترمبم

المذكورنفسههوأنهويرجح.(3:92غ)نحيا

بماليه.)2(الندفي

طويااشأجرهالذىمهيطئلبندلاياابنالنبيكحيا\(

!والىالهروبعلىوحملهنحصيالخو!فونجلط

وألىمؤامرتهمكضفنحميالكن.أبوابهوغلقالهيهل

.(41-6:01غ)الهيكلالىوالدخولالهروب

غ)نحيامعايثاقختمواالذ!نالكهنةأحدثهحيا2(

01:8).
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فمعيون

شأليهلبنزربابلمعصعدواالذيرالكهنةأحدمحعيا)21(

12:6)غبابلصبىمنسرايابنولرع

البنددالمذكورنفههوأنهالبعضوورى.(18و

.2(0)الابق

سورتدشينفياشتركالذي،جهوذارؤساءأحدكحيا)22(

:12)غنحياعهدفيتريمهاكالبحدأورشليم

34).

ركرياوجد،آدافبنزكرربنيمنمتنيابنكعيا)23(

بالأبراقيضربونكانواالذينالكفةبنىمن!وناثانبن

.(12:35غ)الورتدضينموكبفي

الذيىالكهنةبنيمنيوناثانبنزكريا)خرةمنهميا)24(

.(12:36غ)الورتدضينفياضتركوا

فيبالأبواقيهتفونكالواالذينالكفةأحدكعيا)25(

.(12:42غ)السورتدضينمركب

كلتبأقدكان،يعاريمقريةمنالنبىأورياأبوئهعيا)26(

الملكفطلب،اببيإرياكلامبكلوصهوذاأورضليم

إلىوهربخافأورياحمعفلحا.يقتلهأنيهوياقيم

فأخرجواصرإلىأناصأيهوياقيمالملكفأرصل.مصر

بالففضربهيهو!اقيمالملكإلىبهوأترامصرمنأوريا

-26:02اريا)الحببنيقبورفيج!هوطرح

23).

ر!ثلأرسلالذى،الكذاباننى،النحلاميئهعيا)27(

كلوإلى،أورشليمفيالذىالشعبكلالباحمه

كلامصارولكن.النبيإرياضدليحرضهمالكهنة

ثهمياجعاقبالرببأن،النبي)رياإلىالرب

الذىافي-سىممأحدلابأن،ونحلهالنحلامى

.(32-92:24إرميا)لحبهالربجصعه

يوشيابن!هوياتيمأيامفيالرؤساءأحددلاياأبوثهبا)28(

فيالكاتبمخدعفيجلوسأكانواالذين،جهوذاملك

شافانبنجمريابنيخاياأخبرهموالذين،الملكبيت

كلامالسفرفيباروخقرأعندماحممهالذىالكلامبكل

.(91-1):36)رميا)الرببيتفيالبيإرميا

شميون:

:6خر)لاوىبنلجرثونالثاقالابنكمينلهم

كعيأأإلىالرجوعرجاءمع(21و3:18عد،17

.!الكتابيةالمعارفدائرةامنا!لدهذامنموضعهفي



يثماله

شمال:

هىالثالعلىللدلالةالمسنخدمةالعبر،لةالكلماتاكز

ولعل.!مظلماأوأخفىاأو،مخبوء)وتعنى،صفونا

بينأرضمنالثمالالىالواقعةالمالةالجباللأنذلك

المنطقةهذهضعوبعندالعالمآخرنعنبركانت،النهرين

كانوالأنهم،الشالأأى،ممولاأ!اوتسمى.تديما

فكان،الشىمرقالىالنظرأصاسعلالجهاتمجددون

ض!الهم،"الىأىيصارهمالى،الثالوا،الأمامالىالشرق

.(41:15تكمثلاانظر)

،الربمنالمتوسطابحريحمحافلطينأرضوكانت

وبابلوأثوردمقأنومع.الضرقمنالعربيةوالصحراء

الأ،فلسطينمنالثرقالىتقعجميعهاكانتوفارسويديا

منفلطينعلىتنزلكانت،فلسطينالىجوشهاطريقأن

،41،3:18:ا)رميا،41:31إشانظر)الثال

:2صف،26:7حز،6:1،25:9،46:6

هذهعلىيطلقون)صرائيلنجوكانذلكعلىوبخاء.(13

:2كز)،الصالمي)أو،الئمايين"اصمالرقيةالثعوب

.(41:25)!ق،02

كانت،الأو!الثرقنيالقديمةالديخةالأساطكلوفي

الشالفي،الآلهةجبلاعلىللتاورتجتمعجميعاالآلهة

بحدعلى،كاسيوسجبل)وكان.(41:13إشانظر)

(ثهرارأس)(أوعاريتامنالمالإلىكيلوترأأربعين

،الشمالسيداأى،صفونبعلاالكنعافيالالهمقرهو

.(33:7عد،14:6خرانظر)

مدينةال!ثمالأقا!ىفرحابأنهصهيرنجلويوصف

فلسطينجنورفييقعأنهمع(48:2مز)"المظيمالملك

الله:جلالوصففيلأيوبألو!ول!.ثهالهافيوليى

أ-سب)،مربجلالاللهعد.ذبيأقالمالمنا

37:22).

وبيتجيوشهوكلاوجومر:انبيحزقيالويقول

محكلفىضعوباجيثكلمعالئمالأتاصىمنتوجرمة

أرميةبلادالىناالاضارةولعل.(38:6حز)،معك

:27حز،1:6أخ01:3،1نكانظر)وراعماوما

41).

:37)أوربضرفي،الضمال"ايربةالمبر!ةوالكلصة

اأو،بدد"بمعنى،فزى"صنلفعل،م!ذاريماهي(9

وعفا،(العرجمةفيوالمحنىاللفظبنفىفهى)،ضتت"

.النومنبمداييال!اللرياح

ضرمنعشرالحاديالأصحاحدالمد!دأوالاضارات

النيالحروبالىأساسأل!لملها،الحمالطكالىدانيال

"طكوبين،السلوقونمنصريةملوكبيناثتعلت

وروى.البطالمةمنمصرملوكالىاضارةفي،الجنوب

أواخرفيأىالمحتقبلفيأحداثالىأيضاتيرأناالكثرون

.الأكام

ثدملاى:

زربابلمعيابلجيمنرجعواالذئالتئينيمعنعاثلةرأس

،طماىاالىالرجرعالرجا-6،:2عز)أورضليمالى

الممارفداثرة"منا!لدهذافىالسينحرفمنموضحهافي

.(،الكناية

شفا:

منصرنحاباءاحدوهو،،هـخرابمفاهعبرىاسم

.(7:37أخ1)أضربط

شما!ط:

وهو:،،كمعيهوه"ممناهعبرى31

،عطارةزوجتهمنحمثيل2بنلأونامابكرالابنلطكله1()

مااينانلثصاىركان.جهوذاج!منكالبنلمن

.(2:28أخ1)وأب!صورناداب

كالبنسلمن،صرربهتألىمعونوأبوراقمبن!اكي)2(

.(45و2:44أص!1)صهوذاجطمن

أبوهوكان.فرعونبنتبئهزوجتهمنمردبنش!اى)3(

خأ1)يهوذامبطمنكالبنلعنعزرةبنيمنمرد

4:17).

ثمة:

ومو:،،خرالي5معنا.عبرىا!م

ابنةكسمةزوجتهمنعيوبنرعوثيلأبخاءأحدصة)1(

،17و36:13نك)عثرةرأسوكان،اعاعل

أ:37(.أخا

.داودوأخو،اليتلحمىكسىأبناءمنالثاكالابنثض)2(

وراءالحربفي،شها!بروأخواههواثركوتد

عالقواتكانوا!،الفلالعنيينضداللكثاول

أخوهمداودخلعدما،ابطموادىفيالإص!هلبة

.(91و17:13سم1)الفلسيننجبارجلات

اختارعندممالحممتفيأ!ه!تفيأعوجووكان
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3(

4(

أبناء)خوتهكلببنمن-أخاهداودالنىصمرثيل

.(16:9مم1))صاثلعلىملكابسحه-يى

:13صم2)وونادابأبر،صعىانفطهووكة

أبوأصعاوه(2:13أخ1)،كغىوه،(3

طو!لالأكشالفلطشالرجلضربالذىيهونلالان

صم7،2و02:6أخ1)رافاأولادعنالقامة

.(21و02:02

:7قض)،حرودعين"منكانولمله،الحرودي!ة

أطالمنواحدأوكان(،حلودعين5حالاوهي-ا

أ!ضاو!مى(25و23:23عم2)اللاثينداود

هىولصت.(11:27أخ1)،الهرورىضصت"

أنمافالأرجح"الهرورى"أط.،كص"منالجمعصيغة

بينالحلطيهلأنهحث،الحرودى"لفظةنفهاهى

والأرجح.(الصيةني!)الحبركةفيوالراءالدالحرفي

قلالداكانالذى،اليزراحى!حوت"نفههوأنهأيضا

أربحةفرخهفيوكان،الخاصللثهرالخامةللفرقة

.(27:8أخ1)ألفاوعرون

أحدوهو.(اا:23صم2)الهرارىأجىبنئهة

الملماءبحضوظن.داودجيقفياياولالث!صةا!بطال

فيوتفأنهكهونقرأ.،الحرودىثهةانفسهموأنه

الئبهربأنبحد-عدشامملوعةحقلقطعةو!

القطحةوأنقذالفلطيونوضرب-الفلطينتأماممن

23:11صم)2عطمأخلاصاالربفصنع

الىيشبابطولىالصلهذانضىأنوببلو.(12و

:11أخ1)الأولالأيامأخبارضرفيالثلالةالأبطال

الذيناثلايةالأبطالأحدكانهذا!ةأنكا.(41

لحم،لتبكرمنماءواسنقواالفلسطينيينمحلة5ضفوا

.للرب!يبل،كثربهأنكثأفلمداودالىبهوأتوا

الرجالدمهذا.ذلكأفعلأنربيالىحاشاوتال

،17-23:41عم2)،بأنفهمخاطرواالذفى

.(91-11:16أخا

ثموت:

الهرورىلحمةآخراصموهو!صة"منالجمععبغة

27(.:11أخأ)

يفموع:

:31وهو،،م!وعامعناهعبرىاصم

الاثىالرجالوأحد،رأوثنسبطسزكورب!!وع)1(

لاضكضاففارانير!ةمنمر!أرطهمالذ!نعر

موثاشصر

)2(

)3(

)4(

الرجالأحدوكان.(13:4عد)كنعانأرض

حصيماالمدنلأنالأرضمذمةأشاعواالذفىالعئرة

.(33-13:31عد)جبابرةوسكانها

التقالهبحدولدممالذك،الملكداودأبناءأحدثهوع

:41أخ5:41،1صم2)أورشليمالىحبرونمن

.(3:5أخ1)،!تى5أيضاو!مى(4

عوبدياأو(11:17غ)عبداوألمطجلالبنموع

عوبدكا()أو،عبدااابنهوكان.(9:16أخ1)

أورضليم،الىبابلسبىمنرجعراالذفىاللاولنأحد

.(9:16أخ1)،كيا)أيفاويصمى

بابلسبيمنرجحواالذكنالكهنةأحد،بلجةبن!وع

:12)غالكفةرئى!وياقيمأ!امفيزربابلمع

18).

ثموئط:

،،اللهمنالمسرعاأو،اللهاحمه8ممنا.عبرياصم

المواضعفي،صموثيلاالىالمنرجماللمظنذ!الحبربةفيوهو

وهو:،الأخرى

اضرالذى،!حونبنىصبطرئىعمههودبنئهوئل)1(

بنولوعالكاهنأليحازارمعللاضتراكالشطهذامن

عد)كنحانأرضنقيمفي،الأصباطرؤصاءوسلألرنون

34:61-02).

تولاعأبناءوكان،ياكربنتولاعأبناءأحدضصئل)2(

.(7:2أخ1)بأسجبابرةأيهميترؤوس

:اعثدميلى

الاصم،يعرف5أو،الحكمةاسم"معناهعبرياصم

أولادهوكان.فسىجطمنالتةجلعادأبخاءأحدوهو

:17يثى،7:91أخ1)وأنيعامولقحيوضكيمأخيان

.عيوناشميد

عد)منسىبنماككلبنجلحادبنممداعذركةوهم

26:32).

:ثموثيصرا

وهو:،،الأعلىهـالاصممفاهعبرى31

من،الحاءبآلاثالمتبنعناللاو!نأحدصوامرث)1(



ثنآب

فياضتركواوممن،الملكداودعهدنيالثانيةالرتبة

صهيرنإلىأدومعولدبيتمنالحهدتابوتاحضار

الربتابوتأمامخدم!.(2.و15:18أخ1)

:16أخ1)للربوالنيحوالكرالذكرلأجل

الةفيالملكيهوضافاطأوفدهمالذكااللاوينأحد)2(

الربشريحةجهوذالتحليمرؤياثبمضمعلملكهالثاثة

.(17:8أخ2)

)شن!

ثنآب:

ملكوكان."أ!(القمرإله)ا-ينمظهاكادىاصم

)براهبم،أيامفيكنعانجنو!فيالخمسةالملوكوأحدأدمة

عل!مفزحف،عيلامملككدرلعومرعلىتمرثواالذش

.(12-ا:14تك)وهزموهموحلفاؤهكمرلحوعر

ثنأعر:

.(القمرإله)،ين!اأحمىامعناهلحل،ا!دى31

خأ1)زربا!لوعم(يهركاكبن)يكياالملكأبناءأحدوهو

3:18).

الض!نيالسهلعل-القديمالحهدفي-ضنياراصمطلق

باصمذلكبمدعرفوالذى،والفراتالدجلةضىيين

؟01)التكو-شسفرمنالعاضرالأصحاحفيونقرأ.بابل

وهى)وأركبابلفيكاننمرودمملكةابتداءأن(01

وأ)واكد،(،وركةاحالياوتسى"الومرلة"يوركإ

الألففيسرجونالثهيرالاميالناتحعاصةاأجاد"

وجهعلىمرقعهايعلم)ولاالميلاد(،وكلنةقبلالثاثة

:01إشعياءصفرفيالمذكررة،كلتو)هيولعلها،ايحديد

كيث!!"منكانأجادملك!رجونأنوجث.(9

:01-التكو!نضرفيالمذكورة،كوش"هىولعلها)

علىانتصارهيجلنفهسرجونأنوحيث8(،

اسمبأنالظنهذايررفقد،اأرك"فيالومريين

الرمريننسلطةعلىقضىالذىللئعبرمزأكان،نمرودا

التاريخذللثفي-ضنمارأرضأنبدولا.ضحارأرصفي

القديمةالسجلاتفيالمعروفةالمنطفةكلتثملكانت-المبكر

ولايةباسمبحدفيماتعرفأصبحتوالتى،واكدبومرإ

بابل.

ئ!نعارأرض
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يرشنعا

اسمتطلق-ال!ها!ةإل-القديمالعهدأصناروظلت

:5زك،11:11اشانظر)بابلأرضعلىأضنعار)

.(2:ادايال،11

نجاءنوحنلمنإل!اذهبواالذ!حاولضنعارأرضوفي

.(11:2تك)الثمهكل"بابلبرجا

كانأمرانلأن(9وا:14)ايكوينضرفيونترأ

الشعبعلىملكاكانأنهأى،إبراهيمأيامفيشنعارعلىملكا

.ابالأمورو"المعروفالامي

تحتصمنابتداء-الحظاممصرفراعةصجلوقد

هذهفيويوجد.حكموهااييالبلادبأعاء3قو-الثالث

في،شحارالكلمةالمقابلوهو،،ضنخار"ا!م3القو

أمكل311بأنالممركاتعلصاءبحض،يجزم.المقدسالكاب

-0145)،الثافيافحتب"لوحعلىالمجل،شهار

)أىشنعارالكوكانممفي!افي(.ملتى1425

المحرين،اع!5مو19هذامعكذكرمصرملكأنوحيث.(بابل

،(الحثيينأى)،ختى5وأمرالركأ(بينبلادصالى)

ففهاهىاضنهار،أناقراضحدأالمحقولفن

بلاد3باالحةالوثلقفيأكضا3الا!ظهركا.،ضنارا

وألزيا،(قبرص)وألاضياوبابلأثوربلادمع،شهارا"

ومصر.(دجلةضهرأعالى)

مناثافيالمجلدمنموضمهافي،بابل"إلىالرجوعالرجما

منموضعهافي،صومر"والى،،الكتايةالمحارفد!لرة"

ا!لد.هذا

:ثنعارى

اعترافهفيكرميبنعخانودتول.ضحارالابهأى

فيرأت5:عايأمامال!ثمبهزيمةل!أدتاييبخانته

بذولانفضةضاتلوئتينفياضنعاريارداةالغنيمة

فيمطمورةهيوها.وأخذتهافاشتها،ضاتلاخمونوزنه

.(7:21ثمى)،ثحتهاوالفضةخيميوعطفيالأرض

كانتفقد،سنببخيوطمزخرفارداءكانأنهولهرجح

الأنجة.هذهمثلبصناعةتشتهربابل

:أثنان

حرفامنموضحهافي،أ!نان5!ادةالىالرجوعالرجا

.أالكتمابةالمحارفدائرةأمنالأولالمجلدفي،الألف

ئ!ير:

(4:8)الأنضادنثهدسفرييطلقالذىالاسموهو

ةشهاد-هدشا

موضمهفي!سنو"الىالرجوعفالرجا،سنكلاجبلعلى

.،الكناييةالمعارفدائرة"منا!لدهذامن

هـ!)يق

:شهادة-هلىثا

علم.بماوأتر،تاطماخبرأيهأخبر،شهادةكذاعلضهد

ويقرالثهادةممؤدىمنوالشاهد.عاكنهاغادثوشهد

علىواحدضاهديتوملااأنتتررالريعةوكانت.يعلمبما

ئخطىءالتىالحطاياجمغمن!اخطةأوماذنبفي)نسان

الأمر،!قومضهودئلالةفمعلأو!ثاهد!نفمعلى.بها

،35:03عد،17:6تتأيضاانظر،91:15نث)

:91،عبهاقيا،13:كو18:16،2ت

علىالفرالوصايامناياسمةالو!ةوتنص.(01:28

.(02:16خر)،زورضهادةقرعكعلىتهدلااأن

كبررأذنجايعتبركانتأدق!اعنالامتناعأوالئ!هادةكمانأن!

.(1ةهالا

الشهودعلىيجبكان،عهمعلىالموتحكمتنيذوعند

لصدقاطمئناخهمعلىأوريهمادليلااليهيمدونمنأوليكونواأن

:7أع،42:41لاأضاانظر،71:7تث)شهادتهم

كان،أيخهعلىيالكذبضهدقدانهدأنثبت!)ذا

كانمهصابأخيهيفعلهأننوىالذىالقصاعىكحكلأنع!

النىهذاورغم2(.ا-91:18)تثنوعه

:27مز)المجتمعفيالزورضهادةثات،والتحذررات

،ه:6:91،12:17،14أم،12،35:11

.(6:13أع،26:06ت،91:5،24:28

الى:الشهادةتنسبأنويمكن

الحجارةورجة!قوبأوضهالذىالحمردمثلالحاتلك!(1)

خالهوبينبينهثاهدةلتكونورجالههوعملهاالتي

نمهالذىالحجروثل.52(-3144:)تكلابان

شاهدأ"لبكونالربمقدسعدالبلوطةتحتكوع

.(27و42:26ث!)"الهكمتجحدواللاعليكم

سبطونصفوجادرأ،بينشطابناهالذىالمذبحوثل

باقيوبينبيم،شاهدأ"يكونالأردنشرقيقمى

22:62ممق)بحدهمسأجياطموبيناثيل!نجي

فيللربمذبح"ميكونبأنهإثعياءتنبأ؟.(27و

فيكون.تخ!هاعندللربوعمودمصرأرضو!



الروحيفهادة

:91إش)امصرأرضفيالجنودلربوضهادةعلامة

.(02و91

:نئيدهلأنفهم!كبواأنليل)صبنيصسىأمر!

)صائيلأبنىعلشاهدأالنثيدهذالمطيكونلكىا

.(21-31:91نث)

)صراثيلفيللربضهادةنفها!الر!ة"كانتكا)2(

،ه:78مز...2أو16:34،25:16خر)

لوحافيهوضعالذيايابرتكانولذلك.(911:2

،25:22خر)،الثهادةتابوتايسمى،الثريعة

كانتفهاوضعاليوالخيحة،(الح31:18000

،8و17:7عدأ،الهادةخيمةاأيضاتمى

يفصلكانالذىالحجابوكذلك،(24:6أخ2

حجاباكسمىكان،والقدسالأقداسقدسبين

.(24:3لاا،الثهادة

من،القولصبقكا،الناسالىأيفاالهادةوتنسب)3(

ثلاثةأوشاهدينبثهادةالاأحدعلىئحكمألاوجوب

علىلهدأنمجبكان!.(ا!91:15000تث)

-32:6إريا)ثهودوالزواجوالراءالبيعصكوك

.(11-4:9راعوث،44و52

:12،44وا:43)ش)للهشهودهمالاسأن!)4(

عأ،35-1:7،5:31يو،24:48لو،8

الرسلهمالجديدالعهدفيالثهودأهموكان.(8:ا

:22،3:15،5و21:اأع،15:27يوأ

:أيو5:1،1بط2:01،1ترا،32

:22:15،26أع)بولسالرصولوبئ!،(2

للربضهرذايكرنواأنالمؤنينكلعلىويجب.(16

.(02و28:91ت،8،13:31:ا)أع

ور)اللهأولادأنهمالمؤنينلأرواحالقدسالروحيئهد)5(

.(3:42،4:13،5:01بو8:61،1

الحاضرالعهدفيللسيحدأنحاالقدسالروحلهد؟

يكونماومحوأ(8و5:6ير51:26،1ور)

!،(17-15ت01عب)الكلمةخلالمنذلك

4:13أعانظر)الروحيةالموابخلالمى!ثهد

.(2:4عب،33،02:23و

التالمما.البندفياالروحضهادةاأيضاانظر

:الروحيثهادة

إنماالقدسالروحضهادةأنجلاءبكلالجديدالحهديقرر

يو)للتعليمولالقهـهلا،للمشحشىءكلوقبلأولاهى

الروحشهادة

أ!اتانظر،14:26،15:26،16:7-15

22(.02-2:يوأ،17و16:16

يسوعالربضخصعلىتتركزالروحضهادةأنمعولكن

المركزيةابقطةتلكمنأيضاتمتدأفهاالا،وعحلهالمح

يشكل:

.الانانخلاصفياللهعمل؟ل(أ)

.المقدسللكتابالمطلقالسلطان)ب(

الله.منوموقفهالاقطالان!انطية)-(

ايتبن.ونحهاللهشعبتعليمخدمة)د(

الربهويرعأنهوالجديدالعهدإعلانفمحور

ضد"ينكرهالذىالحقهووهذا(2:36أع)والمح

،القدوسعنمسحة"لهإذبهعوقنالمؤمنولكن،،الميح

ور،17و16:16تانظر،22-2:02يو1)

بأميةالروحيهدالاعترافهذاوثمل.(ا.و01:9

كو1)للفهمالمؤمنعينرتنفتح،الالهيالفداءبرناجكل

نأوحيث.(18-3:12كو2:01-16،2

قي2)اللهحقبكتابةغتار-كألرجالأوحىالذىهوالروح

بصصة!طيالذىهرفإنه،(21:ابط3:16،2

الله،كحقالموضوعىالإعلان2لتقدللمؤنينداخلية

أيضا.محناهولادراك

بر،وعلىخطيةعلىالاس!كتالذيهوأ!اوالروح

كا.(اا-16:8ير)القادمةالديونةمنمجذرهم؟

،16و8:15رو)باللهالوثيقةعلاقتهمللمؤمنبنيؤكد

روية)الأمورممزروحيةبصرةويمنحهم،(4:6غل

الحقاثقف!ن9(.ةاكو،01:اني2،:12

صلواتهفياللهيخاطبلا،ثانيةالمولودالخصأنالواضحة

و)ذا.المرفةالفلالقةمحبتهفييئقالذىكالآببل،كالديان

مذنبإتي5:نف!هقييقوللافانه4اللهأولادأحدأخطأ

دأماعرجرحتلقدا:!ولبلأالدكونةانتملى

باتجارهتلقائيااللهالىنصرخأننافحقيقة.،الساوى

أننااذ،اللهأولادأتاعلىالقدسالروحمنديل،5الآبا

روح5أخذنابلأللخوفأفاالعبوديةروحأنأخذلم

يهدنفطالروح.الآبأبا!انصرخبهالذمميالتنى

بماثم05(16و8:15رو)،اللهأولادأننالأرراخا

أبا!اصارخافلوبكمالىاينهروحاللهأرسل.أبناءأنكم

جاءفداللهابنأننحلماونحن.(4:6غل)،الآب

يسوعابنهفيالحقنيونحن.الحقلنعرفبصيرةوأعطانا

يخحالذىهوالقدسفالروح.(2.:5يو1)،المح

ليعلمواأذهانهمعيونوينير،الروحةالضيرةهذهالمؤمنين

القديسين،فيمرراثهمجدغنىهوو!ادعوتهرجماءهوط"

عملحسبالمؤمنيننحننحوناالفائقةقدرتعظمةهيوما
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ثهلى-مشهلى

وأجلهالآمواتمنأتامه)ذالمعفيعملهالذى"ضتهثدة

.(23-18:اأف)،...الساوكاتفيبميةعن

:01عب)،...القدسالروحلناكهد"وعارة

العهدأقوالمنذلكبحدالرصوليفبسهماإلىس!(15

ب)،..القدسالروحيقول!"جمارةوكنلك.القديم

تدايىاللهكلمةبحسبثهدالتدسنالروح.(3:7

بها.أوحى

لل،فحسباللهأولادقلوبفيسهدلاالقدسوالروح

وعارة.يانهمصدقعلضهادةهو،ضهموجود.ظهورأن

أنتعني(11:2عب)،للقدماءضئهدهذافيفإنها

.(11:93عبانظر)3بايماضهدالقدسالروح

،(23و5:22كل)المؤنينفيثمرالتدسوللروح

:اأف)تجديدهمعلىضهادةأوبرمانأوخغهوأنهكا

.(22:اكو13،4:03،2

في،القدسالروح"موضوعالىأيضاالرجوعالرجا

المعارفدائرةامنالمجلدهذافيالراءحرفمنموضحه

.،الكابية

ثيهلى-مشهلى)نظر(:

مكانأوالناسشالمجتمعهوأو،ساهدماهواثهد

المدينةفاقلأت":الفولوالمقصودهووهذا،اجماعهم

معهمخاطفينالمهدإلىواحدةبنذ!واند!وااضطراباكلها

عأ)،الفرفيبولىرفيقيالمكدريينوأرصترخىغا-سس

91:92).

ومعناها)!ثيروناوهياليونانيةالكلصةنف!وتتخدم

صرنالأتاا:بول!الرسولقرلفيمجازيا(،مرح"

:4كو1)،والاسللملاثكةللعالم)ثترود(منظرأ

ثدهيد-يثهداء:

يموتلأنه،حقأنهيؤمنماسبيلفيئقتلمنهوالثهبد

الكتابفيالكلمةهذهوتطلق.به!ؤمنالدىللحقثاهدأ

يصوعيالرب)يماغمصيلفيحياتهمبذلواصعلىالمقدس

ت7أع)المسيحيةضهداءأولهواستفانوسوكان.المح

إلىرصالتهفيالرب!ذكركا.(2.-:06،32-،5

عه:قائلا"أنتباسا،برغاصفيالتيالكنيسةملاك

ي!كن،الثيطانحيث2عندفيلألذىالأعينضهيدى"

الحظيحةبابل"رأىأنهالراثي-سحناويذكر.(2:31رؤ)

القد!يندممن!رى...ورجاسات"الأرضالزوافيأم
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هيناشو-ثاهين

.(6و17:5رؤ)،كوعشهداءدمومن

،شيدىالمواتفيهوذاالآنأيفا5:أدربقولأما

الحبرىالأ!ولففي،(61:91أى)،الأعالميفيوضاهدى

الآيةهذ.جاءتوقد.،علقالثاهد"أى،ثاهدى"هي

،الصاءفيضاهدىالآنهوذا):الحياةمحابترجمةفي

ناا:الكاثوليكبةايرجمةفيوجاءت،هالأعالمينيوكيلى

أو)ومحا؟،السماءفيضاهدألىنفصهاالاعةهذهفي

.!الأعالمطفيعى(!افعا

:شهور-شص

المجلدهذامنمرضعهافيأ!ة"مادةإلىالرجوعالرجا

.،الكتابيةالمعارفدا"لرةامن

هين:ايثو-هينشا

وقد،الصغرجنىمنالطكلجوارحمنطافىالاهين

:14)تثاكلهاالريمةحرتايياليرربينذكر

الحادىالأصحاحفيالمماثلةالقائمةنييذكرلمولكنه،(ا-

الحدأةمننوعأنهمعهالبعضيرىمما،اللاويينسفرمنعشر

ال!ثاهين

الليليشقرهاك:إشعياءويقول.القائشينفيذكرتالي

تجتمعناك...ال!كازةتحجزناك.محلأبفهويجد

.!15و34:14إش)أببعضبعضهاالضراهين



الأممكلمشتى

ثهوة:

رنجةتكونوقد،ماضيءفيالديدةالركبةهيالهوة

ضد.بهاتلحقالتيالصفةأوالقريخةحسبشرورةأوصالحة

الفصخهذاآكلأناضجتهـضهوة:نفهيسوعالربقال

أنياء)ن):قال!.(22:15لو1،لم6لأأنقبلمحكم

:13ت)،..ترونأنمماكلواأناضراككل!وأبرارأ

71).

اضاءلىا:همليفيالكنبةالىرولسالىصلوكب

:1ل1،جذاأضلفاك.عالمحوممونأنطلقين

ثوقهعنتعبكلأتالون!كيفيللقدسينويقول.(23

صاكأزمان3فقدناقدفإذالإخوةأيهافضأماوا:لرؤياهم

نرىأنمحربائهاءاصاجتهدفا،لابالقلببالوجه

.(2:17ض1)"وجوهكم

كأطنال5:،لتولالمزنينيطرسلالرصو!ثرض

يه،ننموالكىالغقالعدبمالحفلىاللبناضنهوا،الآنمرلوددن

اللهأعطاهاالتيالاعلاناتعنتول؟.(2:2ط11

ايىالأمررا:الجديدالحهدقللمؤنينالقدسبالروح

...القدسالروحفيلروآالذفىبواصطةالآنأننمبهاأخبرنم

.(1:12بط1)،عياظلعأنالملائكةتثتىايى

واحدكلأنستى5:المبراننالالرصالةكالب!و!فول

عب)"النها!ةالىالرجاءبتينعيهالاجتهادهذائظهرنكم

6:11).

ظلهتحت):لعريهاضوقهازالنيدعروسرتقول

.(2:3نق)،لحلتىحلوةوثمرتهأجلسأن)شت

ياربأحكامكطريقففيا:النبي)ضحياءوكول

بخفى.ابض!شهوةذكركدالىاحمكالى.انتظرناك

:911مزأيضاانظر-9و26:8)ثى)،اشتك

اللهاضها.الذىالجبل5:باضانجلعنالمرنمويقول

صهوناختارقدالربلأنوه،(68:16مز)،لكنه

.(132:13مز)،لهسكنااضهاها

:01أم)،ثمنحالصديقينضهوة5:الحكيموتول

.(11:23أم)،ففطخكلالأبراردثهوة)لأن(24

!لرنجةعنليب!الكلحةاستخدمعلالديلفهصبقوما

.ا!ودةالصالحة

الجدحاجاتعنلبعكلأدضاالكلمةتتخمموئد

12:51تتانظر)للطمامال!رشلانررعةالببعبة

أيضاالخطأمنولكن.(02،14:26،23:24و

،:11عد)انظرالمروعةالرغ!اتهن!قالأنراط

ور،03،601:14و92و78:18مز،34و

(.هو4:4تى3:91،1ن!،16:18

أنماالمقدسالكابنيالكلصةتتخدممااممرولكن

:5تث،02:17خرانظر)الركلةالرنجةعلللدلالة

الوية:لهنهتوض!حايوعالربويقول.(اغ2100

فلبه،فيبهازفىضدلثههاامرأةيلى!نظرمنكلان"

:21أم)هالضرتثتىالثرورنفىوا.(28؟5ت)

الجسدضهرةالعالمفيماص")نيوحناالرصولويقرل

لم،اولمنبلالآبمنيى،المحيةوتحظماليونوضهوة

و!ضع.(17و5:16غلأ!اانظر،2:16وو1)

لطا)الرذائلأنواعأضربين"الحهواتابطرسلالرص

4:3).

5(،:3)كو"الردئة"الهوةعننضأ!

ور1،النباصةالقلوبهمئهواتفيأكفااللهأسلمهموه

:27،6:21،13:أروأيضاانظر،42:ا

،(4:22أف)،الفرورضهراتوه،(1،

والفبور،(2:22ق2)،البالةالهواتوه

،6:9قياأ!ضاانظر،2:12ق)،الطلميةوالشهوات

.(اغ18000و61يهوذا،3:3قي2

انجذب)ذاخزبواحدكلاان!قوبالرسولو!ول

والحطة،خطةتلدحبلتاذاالحهرةثم.ضهوتهمنوانخدع

.(15و1:14ء)،موتاتننجكعلت)ذا

مض!كلا!م:

:يفولحيث،حجينبوةفيالاالعبارةهذهتردلا

فللبمدمرةهى:انجنودربفالهكذالأنهنخافوالاا

كلوأزلزل،ويلاكةوابووالأرفىالسصواتنأزلزل

برقالمجذااليتهذافأملأ،الأمكلسثتىويأقي،الأم

هذامجد.الجودرب!قولالذبولميالفضةلمي.الجنود

-2:5حجى)،الأولمجدمنأعظم!كونالأخكلاليت

9).

قلربالحزنخامر،زربابلزمنفيايكلاتاعةضند

أحرقهالذيسيمانهيكلعظصةرأواالذكنالثوخ

نأطكنلاالذىالجدددالبناءهناو!ننصنهوقارفرا،نبوخذتصر

حجيابىاللهنأرص،ونخامةروعةسليمانيكل!ارع

ال!واتجزلزلقيلبحدوأنه،معهمالرببأنلنجيحهم

شضص!أقوها!موصواليابسةوابحروالأرض
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الأممكلمثتى

،الأولمجدمنأعظمالأخ!البيتهنامجدفيمبح،،ا!م

:الآراءيعضومناك.(لجمانهيكل)

عنواضحةنبوةهذهأنالمضرينعنالكثكلونوكلى)1(

السصواتزلزلةوأن،التج!دعندلمالعاإلىالمحمجىء

عبارةتشويظ،مجازبةصورةوالبابةوالبحروالأرض

علىستطرأالتىالتغيراتإلى،الأمكلأزلزلوه

وتتضى.،نارسعلايونانختضي،العايةاللطات

زربابلكانالذممطالبيتوأن.وهكذا،اليرنانعلروما

أعظممجدوهو،)يهالميحبمجىءمجدأجشلىءبببه

يعترضولكن.سليمانهيكلفي،البهنةامجد!ن

بخاءبينقرونخمسةنحوتبئفجرةهناكبأنالبعض

وتثذتحدثلمأنه؟،اليهالمسيحومجىءزربابلهيكل

تالمفىبأىثم.للأمزلزلةأو،الطبيعةفيظراهرأى

فيالجميعرضهيما،الأمكامض))نهالمسيحعن

.نجدهأبام

الرديصبلايكنوإن-الاعتراضاتهذهأدتوقد)2(

ثايخة،الميحمجىءعلىالنبوةتطيقإلىبالبحض-علا

هيكلوكنى،القدبمشمبهمعللنعاملاللهبعودحيث

الظواهركحققوعندئذ،(48-04حز)آخر

محيرأايى"الحظيسةالضيقة"فيالأمكلوزلزلةالطبيية

سبأفيوالي(الرؤباوضرالفديمالعهدعابنكلمما

:3ملانجى)ملكوتهلاقامةجمدهفيالمسيحفهايتهافي

.(اغ0300و24:92ت،ا

بالبةتبلتالتيالاعراضاتبعضأيضاهناوثور

زربابلبناهالذىالهيكليكنلم:فشلا.الأولللرأى

تجدأيامفيقائماكانالذىهرودسهيكلنفسههو

.حزقالعنهيتبأالذىهوليىتأكيدوبكل،المشح

بذأتهالبنىلصالمقمودبأنالاعتراضهذا-علوالرد

الدينىبمعناهاللهبيت،ايكل5هوالمقصودولكئ

.المصارىبمفاهولش

قرونخمسةكانتصراءالزيخةالفجوةأيضاهناكثم

الزمنأنهرذلكعلىوالرد.قرناوعرينخمسةأو

يومالأن1،طوعلةعصورإلىيمتدتدالنبواتحابني

واحد،كيرمضةوألف،!ةكألفالربعدواحدأ

عندواحدةكلحظةكلهوالزمن.(3:8بط2)

أصركأضهماحادثينبيرالنبوةتجمعماكئيرألذلك.الله

كانفقد،متباعدةأزمةالىك!انهمأظ،واحد

طويلة،أحقاببياتفصل،آفاقإلىكطلمونالأنياء

نفهالمسيحيحوعالربجمعوقد.واحدثىءوكأخها

،م07فيالرومافيتطىكدعلىأورشلجمخراببين
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النساءسهوة

عينايصبحتىالأكامأواخرفي،المحضداوأكام

.(24ت)الحادثيندينأثوالهفينفصلأن

ثانيةالميحمجيءإلىثكلحجىفبوةانيقرلرنومن

حجيأقوالبينبالمقارنةتولهمبدعمون،ملكوتهلاتامة

منوالفركوالثافيوالمركأالحادىالحدد!شفي

الحبرانننإلالرسالةفيجاءماولين،اثافيالأصحاح

الحبرانتالىالرصالةكابفإن،(27و12:26)

فيوماجاء7و2:6حجيقجاءمالينيجمع

بدأ،واحدأحادناباعتبارعا22و2:21حجي

جميمهالىويمتد،نجلهأ!ام!ا!كلالىالمحبمبىء

،2751:،3:17تانظر)ملكوته!امةثافة

،24:27تمع2:2،4:31أع،28:2

.(16:02،02:11رؤ

لصلابأضابالقرل،الحقدةيحلواأنآخرونمجاول)3(

،الأممثتى"عبارةوكرجمون،الماالىمطلقا

ىأ،الأمكنوز)أو،الأمتثتهاالتيبالأثاء5

،11و06:5إشانظر)للهيكلالشينةعطاياهم

تدلالعبريةالكلمةبأندعواهمويدعمون.(61:6

تكنلمالمباوأن،أالموصوف"ولش،الصفة"على

الفعلوأن،العالمالىجاءعندماالأمكلنث!ه

الفاعلأنأى،العبريةفيالجمعصبةفيجاء"يأقا

بعدالربقولأن!.،الأممجات"يكونأنصيهب

(2:8حجى)،الذبوليالفضةلي5:ذلك

السبيهالترجمةأنعلىعلاوة.الفكرهظمعيشى

ذلك.تؤيدالصريانيةوالترجمات

الىتجطلعكانحجىالنييأنالواضحمنولكن

وفي.،الأضرالبيتهذامجد"إلى،ابيدالمستقل

للسيا،كرمززربابلالىيتحدث،23و22العددين

بنيهوشععننجوتهليذلكابىزكركاينعلكصا

.(13و6:12زك)،الحظبمالكاهنيوساداق

:النساءلثهوة

لالمطهـولا:أالمحضداعننبوتهفيدانياليقول

بتحظملأنهياليلاإلهوبكل،الناءب!ثهوةولا،آبائهبآلهة

سياقمنوواضح37(.:11)دايال،الكلعلى

كلوه،اباثهآلهةابين،النساءضهوة)ووضع،الكلام

المسيا،وهر،الهيشخصهوالحبارةبهذهالمقصودأن،،إله

بأفيالنيالأمهينكونأنتتمنىإسراثيلبةإمرأةكلكانتإذ

ابنالخطةإنان!عنبولسالرسولويقول.الميافها

،،عحبودااوالهاورعىماكلعلىوالمرتفعالمماومافلاك



شوا

ض2)،عيئهبظهوروعطلهفمهبخفخة!يدهالرباولكن

2:3-8).

)يقو!

ا:ثدو

منأنهابعضوكلى،،ئطل"محناهلعل،عبرىاسم

ما!وهو.،ضيهاعحناهيخكون،العربيةفي،سواء"كلحة

وجمامبهاأبوومو.معكةصريتهمنلكالبالثالطالاين

.(2:94أح1)

ثوى:

عمق)أو،ضوىدقوه.امهلامحناهاعبر!ةكلمة

فيهاضقبلالذىالمكانهو(18و41:17تك)االملك

وحلملاله.كدرلعومركرةمنعردته!دأبرامصدومملك

اعهيذككلابنله!كنلملأنهلهنصباألالرمأتامأ!اوفيه

.(8؟:18صم2)

ئريتايم:ثوى

عناها،قرتمايموه،،قريايمصهل5محناهاعبرتعارة

سهل5هو،قركتايمشوىامعنىفيكون،القريتانا

وحلفاؤهكدرلعرمرفيههزمالذىالمكانوهو.هالقريتين

يجطحملأكانأنهفيولاشك.(ه:1،تك)الأيميين

:13يق،32:37عد)رأوبينمدن)حدىوهىبفرينايم

تبحدقريايموكانت.الموآيينيدزأخ!أوقحتالتي(91

،القرياط"هيأكاالكئكلون.وروىددونعنأيالضة

حاليا.

ئط:شوبا

المجلدهذامنموضعهافي،ثبرئل"الىالرجوعالرجا

.هالكاييةالمعارفداثرة"من

:شوباب

وهوة،،راجع5أو"صتد"محناهعبركي31

خأ1)عزوبةزوجتهمنحصرونبنكابألناءأحد)1(

2:18).

لداوديئعولدنهمالذينالأربعةالأبناءمناثافيالابن)2(

فوبيق

:3:5،41أخ5:14،1صم2)أورشليمفي

:ثسوبال

وهو:،،فائض5ممنا.عبرىاصم

عرفتالتيالأرضحكمواالذفىالحورىصعكلأبناءأحد1()

لغب)خرقهوعلىعيهوطقأدرمبأرضبعدفيما

:36تك)شحبهمقبلأيلرؤساءأى،الحو!نأصاء"

.(04و38:اأخا،92و23و02

:2أخ1)!اريمفركةأصوفد،كالبأبناءأحد21(

كالبنلمنضربالنفسهمرولعلهبهوذاأحفادأحد)3(

.(2وا:4أخ1)

ئعوباكلي:

منعاللةرأسوهو،،مجيديهره)محاهعبرىاسم

زربامملمعالأولىالزمرةفيرجعواالذكأايكلفيابوابين

.(7:45غ،2:42عز)أورضليمالىالبابلىالبيمن

ئوبك:

قائدوهو،،تارك5أو،طكب"محناهأرامياصم

وقد.داودمعحربهفيصوبةأرامملكعزرهد!جق

اصمواولبههم،حهلامفيداودللقاءأرامجيوشاص!طفت

عزرهددعجدالملوكجمعرأىلماوا.نكرةهزيمةداودأمام

لهم،واصتعبدوا)صاملصالحرا،)صابلأمامانكسرواأنهم

.(18-91:16أخ91،1-01:15صم2)

شوبي:

الملكابنوهو،،شيايبيمنامحناهعحوفياسم

وهوداودإليآخر!معجاءوقد،عمونبنيربةمنناحاش

الفركأمنمؤونةمنيلزمهمماولرجالهلهوقدموا،محايمفي

أبالرمافيمنداودهروبأشاءفيالمتوعةوالأ!

.(92-17:27صم2)

كل!وبعق:

أحدوهو،،نحتمرمنأويبقمن5محنا.عبرىاصم

التىاللهشريحةفيللسرنحميامعاثاقحتمراالذ-شالرؤطء

الحيدوصايابجمعوالممل،اللهعدموصىيدعنأعطيت

الأرضشعوبمعيتزاوجوالاوأن،وفرائضهوأحكامهالرب
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لحشوتا

أنفهمعلىفرضوا!.ال!ابمةوالنةالسبت!ظواوأن

-92و01:24غ)اللهييتلحدمةصةكلضاقلثلث

33).

ثوتالح:

وهو:،،التكصعوت5ممنا.عبرياسم

ك!ةرأسومو.ورمفبنلانرايمابكرالابن)1(

:7أخ37،1-26:35عد)الونالحبن

02).

.(7:21أخ1)أفرايمبطمنزابادبنشوتاع)2(

:شوتالححون

.(26:35عد)لأفرايمابكرالابنشوتا!عثكلةهم

ثوح:

من)براهيمأيناءأص!غروهو،،م!خفضامعناهعبرىاسم

ان!32-:اأخا،25:2تك)قطورةزوجته

.(لىيخما،شرحى"

:نميوحايفو-محايفو

ومؤصدانابنوهر،،منخفضامفاهعبرياصم

وبسى،(43و263:42عد)الوحاميرعرة

فيإيهالىبرعنارجا(46:23تك)أيضااحوضيما

المحارفداثرة"منالثاكبالمجلدالحاءحرفمنموضحه

."الكناببة

شوحة:

دبطمنرجلوهو،أ"ضخفضمعناهعبرىاسم

.(4:11أ!1)كلوبوأخو،جهوذا

شوحي:

وهو،الثلالةأوربأصحابأحد،الثوحىبلدد"لقب

تك)قطورةزوجتهمنابراهيمأبناءأصفرثوحلقبيلةينتسب

:2:11،8أ!وبأ!ضاانظر،32:اأخ25:2،1

كانتأينيحلمولا.(1،18:1،25:1،42:9

منقرلةكانتأغاالمرجحكانو)ن،القيةهذهق!توفى

.(2:11أى)أوربموفىعوصأرض

572

ثور:

وقد،ومصرفلسطبنلننالصحراو!ةالمنمةهي

:94تك1،حالط"بمنىأالعر"فيالكلمةاستخدت

المبريةفيفالئين،(18:92مز)4صراأو،(22

هذاعليهاأطلقأنهابحلماءبحضو!تد.العر!ةفيالينهى

هضبمايهتتىكانتالذىالجبلىالحالطالبالنبةالاسم

نأآخرونكندمما.الاحلهةالهولمنئرىكا،ايه

عنممرتفملكانتايىالحصونسللةمنمئقالاعم

مصرأرضلحمايةقصلكورتدوفكانت،سيناءصحراء

عليهطلقونالمصركلنوكان،الأعداءغاراتمن

.(الحبر!ةفي،ضارو5أوأالقديمةالمصر!ةفي،سورتاروا

صيفه(أبوتلأو)ايلكمىالحصونهذهأحدوكاق

خر)،!ثام35باالكابفيالمذكررهوأنهوالأرجح

ضور،")نالبعضيغول؟.(33:8عد،13:02

الىيلا14ال12بحدعلىيمدالذىالألن!الجرفهى

جبلاعلططلقمازالوالذى،السركىخيجمنالشرق

.(العريةفي)،الثور

الملاكوجدجث-(16:7تك)،صرروطريق"

منبمتد،للقوافلطريقاكان-البريةفيالماءجمنعلىهاجر

لن)براهيم!نالأوقاتشوتوفي.سرالىصغبص

موطنكانتأنها(،!ا:02تك)،وشورقادشا

مصرأمامالتيشورالىحويلةمنسكنرا)الذ!ن.الاحماعيليين

الحمالقةأنكا.(25:18تكأاأضورمخوتجىءحيما

مجيئكحتىحويلةمن"ضرجهم،الملكشاولضربهمالذ!

وصحد.(15:7صم1)،مصرمقابلالتىشورالى

ث!وربرية



اثصتار-رشا

لأنوالحمالقهوالجرزيينالخورتغزواوهورجالهداود

مصر،أرضإلىضورعدمنالأرضصكانقذيممنهؤلاء

(1!27:8).

شرقيتقعكانتأشور!أنالحروجيفرمنويتضح

صوفبرمناارتحلوا)صائيلبنيلأنةباصاسوفبر"

أنهايحنىمما،(15:22خر)،شوربر!ةإلىوخرجوا

تمتدوكانتالمرةوالبحيراتا!صاحبحيرةضرقيتقعكانت

.(مصرنر)العريثىوادىحتىضرفا

:رلفتاا-رشا

.اضتارهوثلها،الخبةمنامتخرجهثورأالسلشار

الأسدشبلضقهمنأيامبمدرجعلماأنهثهثونعنونقرأ

عحل،!الاسدجوففيالنحلسدبرإذاوه،يديه

فاومن،(9و14:8تض)!كفيهعلىفهفاضتار

خرجتالجايومن،اكلخرجالآكلمن:أحجتهجاءت

.(1،:41تض)احلاوة

:مضورة-مشر

الرأىكدىمنهووالصر،والنصيحةالرأىهىالمورة

؟،اثصرينمنعددقديمابالملوكيحيطوكان.والصجة

فكان.وضورىثبومجالى!يرونالومللحكاميوجد

خأ15:12،1صم2)داودللملكميرأأخيتوفل

تلكفيبهاييركانايى"ثمورتهوكانت،(27:33

علىأخيتوفلمحورةكلهكذا.اللهبكلاميسألكمنالأيام

وبعد.(16:23صم2)أجميحاأبثالوموعلىداود

لداودمشيرير!وألياثاربايابنصهوياداعاأصحأخيتوفل

شيرأ9داودعميهوناثانكان؟.(27:34أخ11

.(32ت27اخ1)!وفقيهاغتبراورجلا

أمورفيالنصيحةللملكيقدمونالمثرونهؤلاءوكان

:11أم)"المثرينبكزةفالخلاص1،الوط!عنا!!اع

:22أخ2)الحربأمورلطوكذلك،(41،15:22

.(02:18،24:6أم،ه

تأقالأشرارأوالحصقىمنافيونهؤلاءيكونوقد

الأحداثرجمامإضثارعندماحدث!باللاءشورخم

أماميقفونكانواالذيناليىخمحررةوأهملممهدأراالذ-كأ

مل1)المملكةانقستأنالنتيجةوكات،أبيهسيصان

.(91-01:6أخ2،.12:6-2

لأنأخآبببتطرقفيطكاجهرذاملكأخزياأن؟

أخآبيتثل...الربفعلعليهتثوكانت(عثليا)أعه

شولثا

ذلكفيفكان،بمثور-فلك...موكألهكانوالأنهم

الرجلالمرنميطوبلذلك،(7-22:2أخ2)هلاكه

ىأ،ا:امز،.)الأشرارمثورةفييسلكاالذىأ

كمعرالم":القديمالشحبعنإريايقولكا.(21:16

الثريرأتلبهموعنادموراتنيصاروابل،أذغميميلوالمو

.(13؟601مزأفئاانظر،7:24)ريا)

طكنصرلتبرخذفكان،م!وهمالأململوككان؟

كان!.(72،4:63و3:42دانال)همضيروبابل

،28و15و7:14عز)مثيروهفارسملكلارثخستا

حكماءصرينصبحةأيضالاحضو!ردقوكان.(8:25

:أأس)وضنيالملكةأمرقمررتهمأخذ،)يهمقربين

13-21).

روحعليهمجل5:المياعناببرةبروح)شياءويقول

روح،والقوةاثمورةروح،والفهمالحكحةروحالرب

أيضا:عنهيفولكا.(\:11اش)أالربومخافةالمعرفة

،السلامرئ!أبدياأباقدكلأإلهامرأعجيبااعهويدعى5

الرجل)المياعنالنبيزكرياويقول.(9:6))ش

ومجلسالجلاليحملوهوالربيكلسنىهوا:(الفمن

وتكون،كرجهعلىكاهناو!كون،كرسيهعلىو!لط

وككاهن-كحلكلهأى)،كيمابينهصااللاممئمورة

.(6:13زك

المررةلمياالججد-:الحكمة-الربوكول

:8أم)أعدلأالعظصاءونفضىالملوكنملكلمط...والرأكط

.(21:13أيوب،91:21أمأيضاانظر،15و41

رفضوااوالنامويينالفريسيينأنالجديدالعهدفيونقرأ

مثررةوأن،(7:03لرا،أنفهمجهةمناللهمورة

أيضاالظر،2:23أع)،محتومة5لأنهاتغأنلابدالله

.(11:33روية،05:45إربا

الذى،ال!ثريفالمشر!الرامىيوسفعنأيضاودقرأ

مرقى)اكراممىبهييقبمايدقهلكىيسوعجدطلب

علىيدلهاأميراولقب.(ه:23لو،15:43

مادةإلىالرحوعالرجا)النهدريمفيمحترماعفواكانأنه

المحارفدائرة"منالمحلدهذامنموضعهافياشهدريم"

.(1الكتاية

شوشا:

الملكلداودكاتباوكان!الثم!ايعنيفدأرامي31

نفسههوأنهنجدالنموصوبمقارنة.(18:16أخ1)

أ!فايدعى؟،(8:17صم2)،صرايااالمدعو

.(4:3مل1)وضئا،(02:25صم2)،ضبواا
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ثنشو-قيثتتو

أنئأهااييالوظيفةهذدلغلىضخصأول5ضوشا5وكان

منالمذكورينبينالوحيدأنهالنظريستلفتومما.داودالملك

-18:14أ!1)أبيهاسميذكرلاالدى،داود:جال

الأرامي،اعهالىبالاضافة،(18-8:51صم17،2

!بأنلمو)ذ،أجنبها-الأرجحعلى-كانأنهعلىكدلمما

لذلك،الأخرىالدولمعالمراسلاتكابةيتولىكانالمملكة

لكون-الدولهذهلفاتمجيد-أجيارجلاداوداختار

وهمااضثا،-أواضوضاأابناكان؟.كاتاله

مل1)الملكطيصانأيامفيأيضاكا-دبين-وأيخاألجور!

4:3).

ثوشن:-شويثدان

ملوكها-أحدكدرلحومركانايى-عيلامعاصصةوهى

ثنشو-نشاشر

خهرمنبالقربفارسبلادمنالفر!يالجنوبنيتقعوكانث

بمدعلى،ضبرراو(تاروننهرالآنو!مى)،أولاىا

إحدىضوضنوكانت.العردالحليجثهالمييلا015مخو

الذسنزدهرت،الأخمينيينالملوكأيامفيالمليهةالحواصم

وكثيرا،،هـصوصهايونانيةفيوتسحى،عهدهمفيالمدينة

.ايلادقبلالثالثةالألفنذالبابليةايواريخفيذكرها-ردما

عنرؤياهدانيالرأى،أولاىنهرعندالقصرضرشادوفي

عالميةكامبراطورياتالحكمعلىعتترالىالنيالأربعالممالك

فيارتحثتالل!لكطقيانحمياكان؟.(8:2دانيال)

عاصةالقصرشوشنوكانت.(ا:أغ)الفصرضوشن

(2:اأس)أسترمننزوجالذىأحئوبروشالملك

مقر،القلعةأىالقصرعلىتطلق،ضوشن"كلمةوكانت

(12و11و3:15،8:41،9:6أس)الحكومة

ئ!وشانموتع
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شنئو-نشاشو

كانتالتي(8:15"3:15أس)الكبوةالمديةوعلى

غر!فيصاردسالىالمؤدكةالتلطايخةالطرقمفترقعلىتاقع

اكتانافيلفارسالأخرىوالحراصم،الصضىأسيا

وبرسبوليى.

القردشتصفمنذشوشنموقعفيالتمبالحلماءيدأوقد

الألفنذبال!كانعمرتالمدبنةأنوثت،عرالتاصع

الغصرمنأجزاءعناييبكثفوقد.الميلادنجلالرابعة

ام!شالأطلالوتغطي.الصناعوأجاءوامازن،الملكي

ابحرتةالملة،مررجانأوجدويخها،مربعةأميالحمسة

،حمورا!ثر!ةعياكتوالتى،الد!وركتحجرمن

كن!وهاقدالكاضعونالملوكوكان،قطعثلاثالمكصورة

ضوضن.ل!ونقلوها،الحربفيلاكلمن

شنشو-نفايئو

بموادمزخرفاالأولدارروسنما.الذىالفخمالقصروكان

صورةنقوضهوقصنا.عدتوأقطارناليةبلادمنجلبت

كلوثنتصرمنعمودرأس

خوزستانصهلليإووانليثوثنلمدينةالجومنشظر
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يثوثنيون

عهدفيالقمرالناردمرتوتد.ضوشنفيايوميةالحياةمن

بناعهوأعاد.(م.ق234-464)الأولأرتخستا

هوالفصروهذا،(م.ق953-404)فيانأرنخسنا

أصت!.صفرأحلاثفبهجرتالذى

الكاضيينالملوكقصررتجلمنالموقعهذا!ثفلوكان

نصرنبوخذاصتطاعولكن،وبهوهابابلعلاضولواالذين

نحوفيشوشنعلغارتهفيالبابيةالكنوزيتردأنالأول

في)الممىبانيالأشوراصتولىوقد.م.ق0112

:4عز-،الريفالنيأصنفر35باالمقدسالكاب

ونفى.م.ق064فيوضههاضوضنعلىأضورعلك(01

ال!امرةمدنفيوأمحنهم(الوضنيين)سكانهامنالبعض

.(01و4:9عز)

بعد.م.ق331فيضوضناكرالاصكندردخلوقد

عظيمة.كنوزعلواشول،الئالثلداراالاحقةهزيمته

زواجحفللاقامةالقصرفيالأعمدةبهواضخدمذلكوبعد

الأصة،الفارسيةالآصمنلفتياتجنودهمنكبرعدد

احتلأنبعدولكن.العريقةالأسرمنوغيرهاالمالكة

مديةمحلهاوحلت،الأفولفينجمهابدأ،المد!نةانتيجونوس

.لبلامعاصمة(المدائن)طسيفون

:تثدنيوشو

أضورملكبايبالأثورنفاهمالذ-شثوضنأهلهم

العظيم"أسنفراسمعزراصفرفيعيه!طلق)الذى

الذينالصعوبمنغيرهممعالسامرةمدنإلى(،الح!ريف

.(01و4:9عز)فنرحاتهفيجاهم

:ستشاطا-طشا

واضاط،الاحتراقفاربوضاطةضطاالشيءضاط

جاء5المعزتي!أنرؤياهفيدانيالرأىوتد.غضباالتنأى

الىوصلقدورأتمه...الأرضكلوجهعلىالمغربمن

...قرنيهوكصرالبهقوضربعيهفاسثاطالكبىجانب

وهى.(7-8:5دانيال)!وداصهالأرضعلىوطرحه

الفارسيةالامبراطور!ةعلاكبرالاسكندرقضاءعننبوة

.(22-8:91دايالانظر)

شوص!:

وهو:،!كى"ممناهسامياسم

تزوجهاايىالمرأةأبووهر،عدلاممنكنعانطرجل31(1)

تك)وضيلةوأونانع!مهاوولد،!قرببنيهوذا
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شوك

.(2:3أخ12،1و38:2

البابلي!معحزقيالنبوةفيذكرعاجاءقبيلةاسم21(

علىصهجمالتيالأمبين،والأضوريينوالكلدايين

في،صوتر"باسمالمذكورونهمأنهموالأرجح،يرذا

قيلةوكاتوا.العمارنةتلألواحوفيالأضوركةالسجلات

دجلةنهرضرقيالأوفاتمنوقتقيسكنتبدويةأرامية

معمصتمرةحربفيوكانوا،موريةصحراءوفي

.أبدأاخضاعهميستطيعوالمالذينالأضورون

شوعا:

وحوثاموضوصريفليطوأختأضرجطمنحابرابنة

.(7:32أخ1)

:شوعال

وهو:،،ثعلب5محنا.عبرىاصم

صبطمنعرالأحدصرفحأبخاءمنالثالثالأبناسم)1(

.(7:36أخ1)أسر

الأولىالفرقةالياتوجهتعفرةمنبالقربنطقةاصم)2(

فيالفلسطينيينعلة!نامربينشالثلاثالفرقمن

بالضبطموقعهاكلمولا.(13:17صم1)مخماس

مخماسمنالثمالإلىتقعكانتأنهاورجحكانوإن

بخيامين.في)!لبتمنبالقرب

:ن!وفانعطروت-ئوفان

فيكانتبلدةوهي،،الوكر!ليل5محنا.عبرى31

.(32:35عد)مرابسهلفيجادسبطنصب

شوك:

مجددصلبادتيقاالاتأوالشجرمن!نهرجماهوالوك

،لتيننحوالمقدسالكابفيوتتخدم.كالايرالرأس

يىولكن،الوكعنللتعبيرويونايةعبريةكلمةوعئرين

حالة،كلؤالمفصودهوالوكعننرعأىنحدبدالمبسورمن

تمو!التيالثويهةوالنباتاتالأضجارأنواعأ!رفصا

الحارفالجو،الأو!الرقناطقمنوغكلهافلمطين

فيوبخاعة،انئكةالنبلالاتهذهمنالكونموعلىياعد

!االكلالإنسانعلىيتعذرخىالصحراو!ةضهالمناطق

.سئدةطرقتوجدلاجث

فيهي،المقدسالكابفيالركص!ايذكرمرةوأول

وحكاضوكا...بسببكالأرضملعونة"ةلآدمالربقول



شوك

هذهأنالبعضو!ظن.(18و3:17تلث)،لكتنبت

وقال.الرضارائحةالربخنم5:بالقولانتتقداللفة

:8تك)،أيضاالأرضألعنأعودلا5:قلبهنيالرب

الذيالعقابيطللاالقولهذاأنواضحولكن.(2أ

للإنانقنبتمازالتالأرضأن؟،آدمعلىالربأوقمه

وحكا.شوكا

:34إش)،والعوسجوالقريصالثوك))ضياءويذكر

أيوب،33:11أخ42:31،2أمأيضاالظر-31

...9:6ضعهو(2:2لثد،62:9أم،14:2

لهالباذنجانيةالفصيةمنضائكنباتجنىوالعوسج.(ا!

شائكوبرذوفباتالقريصأما.الحعقخرزكأنهمدورثمر

.ضديدةحكةبهأحدثالج!ملامىإذا

جاجاتشخدمالكثيفةالثوكيةالنباتاتهذ.وكات

ويظن.(ه:5)ش،15:9أم)والمزارعللحداثق

لأن،أيوبتملكاتحولطيحياتنموكانتأنهاالبعض

بيتهوحرلحولهسيجثأنكألي!5:للربتولالثيطان

ولكن،(01:اأ!وب)،ناحيةكلمنلهماكلوحول

الربأنهربهاالمقصودوأن،مجازيةهناالبارةأنالأرجح

برعاية.لهماوكلأيوبأحاط

صلاحيهاوعدمالأرضجدوبةعلىدللالثركووجود

قبلاكانتأرضخرابعلأو،(6:8عب)للزرع

:25،32:13،34-5:6،7:23إش)منصرة

صورة32النىاضياءولكن.(01:8هرضع،31

:بالقول-تمامأذلكعنتختلف-المتقبلفيللبركة

يطلعالقر!م!عنسرو،وعوضاينبتالركعنعوضا1

.(55:13)ش)!آس

يجتونهل،تعرفونهم3ثمارمنا:يسوعالربويقول

.(7:16ت)،؟تيناالحسكمنأوكباالئوكمن

:58)صزوتودأيشخدماثتحالهلرعةالوكوكان

غضبعنالتمبيرفيمجارياذلكو!تخدم،(706جا،9

:أناحوم،18،01:17،24:4ش9)إدقالله

ضكيمأهلعلىضهكحهفي،جدعونبنيوئامويقرل

الأضجارقالتثم5:عليمملكالأيمالكلاختيارهم

:للأضجارالعومجفقال.عيناواملكأتتعال:للعوسج

تحتواحتمرافتعالراملكاعل!كمتمحرننىبالحقكنغإن

تحتهيحتمىظلللعوسجولي!،(9:15قض)،ظلي

.الإنسان

الأعداءخطورةعلىللدلالةمجازياالثوكي!تخدم؟

الجسدفىشوكة

،23:31يق،33:55عدانظر)آلاممنيببونهشما

.(206،28:42حز

:الشوكمنإكليل-ثوك

شوكمنإكليلاضفروا5العسكرأنتى)يخلفينقرأ

بمينه،فيوفصبة(كسوعالربرأس)رأصهعلىووضعوه

ملكيااللام:قلأللينبهويهزئونقدامهيجثونوكانوا

،رأ!علىوضربوهقصبةوأخذوا،عل!وبصقوا.الههرد

ويوحنا،15:17مرضأبضاانظر03و27:92ت)

.(2:ا!

فما،الم!كراستخدمهالذيالثوكنوعتحديدبمكنرلا

ولم.أورشليممنبالقربتنوالتيالوكيةالباتاتاممر

ولكن،الصلبعقربةمنأصيلاجزعابالوكاليهيليكن

منهوالسخريةلهالاصهراءزيادةذلكمنالعسكرغايةكانت

اإد،تعذممبهفيالامعانعلىعلاوة،ايهودملكباعتاره

بالقصبةفرقهضربرهبلرأسهعلىالشوكاكليلبوضعكتفوا

بببالأرضلحتهنتيجةنبتتايي-الأضواكفانغرزت

الطاهر.جينهفي-الإنسانخطة

الجسد:ليثوكة

،الاعلاناتبفرطأرتفعلئلاا:بول!الرسوليقول

لئلاليطشيالئطانملاكالجد،دضوكةأعطبت

نأمراتثلاثالربإلىتضرعتهذاجهةمن.أرتفع

الضمففيقوقيلأننشىتكمين:لمطفقال.يفارقنى

.(!-12:7كو3)،ئكمل

منالكئيرالربأعطاهأنبعدالشوكةهذهاصابتهوقد

منأنه؟.والكبرالانتفاخمنلوقايتهودلك،الاعلانات

المضارعالفعليستحدملأنهتكررةكانتأنهاالواضح

الذين-كورئوسفيالمؤفينأنفيولاضك.!يلطني"

نأإلا،الئوكةتلكتمامأيعرمونكالوا-ذلكلهمكتب

حدسموضعالأمرفأصبح،كتبفياعغايفصحلمالرسول

:4كل)جسديامرضاكانتإكايقرلمنفهناك،وتخمين

انظر)بالمينمزمناالهاباكاتإنهاالبف!ويقول.(13

اضطهادأأو،الصرعمننوعاأو،(15-4:13غل

وأوغ!طيزسالذبفمقالهكذا)عيدمقاومسضديدأ

كانألهالمصلحبنبعضوظن.(وغرهمالموبستىوتيودور

المتواصلة.جهودهرغمالروحىتأثيرهنيضعفمنيكو

فيمرصاكانأنهعلىيجممونالآنالمفسرونيكادول!ت

الملاريامنيشكركانأنهرمزىوليمصوروجح،الج!

والآخر.الحينبيرتهاجمهكانتالتي
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ثولميث

شولمث:

يالقول:النئدعرصمجياطبهاالتيالماةاسمهو

اك.تشالرارجعيارجحي.ضوثياارجمي،ارجي8

.(6:13نق)،؟ضوفيفيترونماذا

مل1)الونمهةأ!ثجالىد!الكلمةأنالبحفىوروى

سيطنأنباتجار(22و21و4،2:17و3:ا

اضخدمطيمانأنأو6العرشاعلالهبحدزوجةلهاتخذهاقد

ثلصابجمالهنئتهرنكن،ضرنمانساءلأنالاسمهذا

اصممؤنتهوالاصمأنآخرونكلجح؟.أ!جكانت

حبلاله.وثر!كةالملكعروسعلىللدلالة،طيحان"

شوصر:

اصم:وهو،،حافظأوحارسامفاهعبرىاسم

!مةبنروزاكارمعاضركالذى،ضومكلبنجهوزابادأم1()

:12مل2)يهوذاملك!وآشاعالفيالمحو!ة

الثافيالأيامأنجارصفرلىيهوزابادأموتمى.(21

.(24:26)أالموآبيةممركت"

،(7:32أخ1)أضربنبريمةبنحابربنشومكل)2(

ثونم

.(7:34أخ1)ثامرأيضاوبس

ثدونم:

نمبفيتقعمدشةوهي،،راحنان5مفا.عبرى31

ضرنممدبنةاسموردوقد.(91:18)كئىياكر

الحصارنةتلر!لوفيانك!صىسبلاتفيالكنحا!ة

ضونمفيثجموشهمالفلطييرننزلوثد.،شوناما"3با

جبوعجل!زضاولالملكمعالأخ!ةمعرمحهمقئل

الرنميةالمرأةمرطنهىضونمكانت!.(42:4عم1)

ولما.النبىأيثع!ايصيفعليةيتهافيعصلتالتي

:4مل2)الأمواتمنافيالنبيأقامه،وماتابنهامرض

8-37).

ايىجئاالجمطةالفتاة،أ!ج"مرطنكانشونمأنع

فيوخادمةحاضنةلهلتكونالملكداودعبيداختارها

.(15و3مل1)ضبخوخته

وادىعلىتطلالتيا!هـسوهوالآنموقعهاأنوروجح

مافةعلىوتقع،المريايلالفردالجنورالفحعلىفىرعبل

مجلو.منالرقالىأيالسبمة

ثونمموقع
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شويخة

شونمية:

1(

2(

3(

على:اللقبمذاأطلقوتد،شونممد!نةإلىالنبةوهي

لينزلبتهافيعيةابىلألغأقاتالتيالئريةالمرأة(

أسرعت،وعاتابهامرضولما.لونممركلمابها

انجهاوأقاممحهافجاء،الكرملجبلفيألغاببيالى

.(37-4:8مل2)حياالطودفعهالموتمن

الىتنطلقأنألبئعأمرهاالنبىأنذلكبعدوحدث

صبعالأرضعلصيأقالذىالجوعمنهرباثاءحيث

صلتهاكانت،البعالينبعدالمرأةعادتولما.ضين

مل2)وحقلهالتهاالملكلهاردأنفيسبباألغبابي

.(6-ا:8

عببداختارهاالتىجذاالجيلةالفتاة،الثونميةأبيثج

ثجوخته،قوخادمةحاضةلهلتكونداودالملك

أنوبمد.(4و3:أمل1)يعرفهالمداودولكن

صي!انأمبثثغمنأدوياطلب،الرش!لهطنتولى

زوجة،أبيشجيحطيهلكىسيمانلدىلهتوسظأن

.(25-2:13مل1)تلهفيصياذلكفكان

أصلاهي(6:31ل!)،ضولمبتاأنكثكلونروى

اللغةفيوالنرناللامحرفيبينالحلطلهولةضويخة،،

العبرية.

:ننيوشو-ليفبو

بنبدالثاكالابنوهو.،طكن"معناهعبرىاصم

:46تك)مصرالى!قوبمعنزلواالذ!نوأحد،!توب

جادبنيمنالونيينلحثرةرأصأضرفيأصحوقد.(16

.(26:15عد)

يثونيز:

وأالبركةحبةهيوبذوره"اليوننجاتأضبهنبات

الكموناباصمالحامةعندأ!اوتعرفالوداء،الحبة

ش))بالحصايخبطبلبالنورجيدرسلاوالونيز.،الأسرد

.(27و28:25

شوهمة

الكريمة(الحجارةمننوع)،جزع"مفاهعبرىامم

الللاوينأحدوكان،يعزياوابن،عرارىنلمنلاوىوهو

الملكدا،دأيامفيالرببتفيللخدمةقرعأألقراالذ!ن

.(31-24:27أخ1)

اللهمشيئة-ثاء

!يقي!

الله:مشئة-شاء

تدلقدفإكااللهالى(الإرادةأو)المثثةت!سبعندما)1(

صنععلىوالقدرة،صفاتهدلكفيبماالأدبيةطيعتهكلعلى

كلوتفيذ،(4:35دانبال،115:3مز)ياءماكل

:4رؤ،01و9:أأف)نفسهفيقصدهأنسبقما

يقاومشهاكفيى،وأهدافهخططهكلوتحقيق،(11

.(02:6أخ9:91،2رو،\:21أم)سثيئته

:7ت)اثيئةهذهالماقلةالخلائقكلتطيعأنوالمفروض

اللوامعلىهىاثةنهذه(4:34،7:17يو،21

.(12:2رو)اوكاملةومرضيةصالحةأ

مطلقةوهي،الأشاءلكلالأولىالعلةهىالإلهبهواثم!نه

بئىءمروطةوغر،(33:11ص)ليضقابلةغوثابتة

مثل،اثمئةهذهتتاجهيأنماالأشياءوكل،نفسهخارج

:اعب،18:6)ريا،135:6مز)وحمظهاالحليقة

،\:21أم)الحكوماتوقيام،(4:11رؤ،3و2

،61و9:51رو)والرفف!رالاخيار،(4:35دانيال

:2أع،22:42لواالمميحوموت،(ه:اأف

؟2في)والتفديس،(18:أح)والخلاص،(23

:3بط1)القد!بنوآلام،3(:4نى13،1

:18أع)ونهاكتهاجاتهومصارالإنانووجرد،(17

تفاصيلوأدقبل،(4:15ح،15:32رو،21

.(01:92ت)الجاة

ا!ييزفبجب،اللهمثئةإلىترجعالأضياءكلأنوحيث

بينأي،اللهممثئةفيالسلبيوالجابالايجادالجانببين

به.يسعحومااللهير!دهما

شطوقة،بكلمات:شوعةبطرقللناسمعنةاللهومئة

:اأع،18-3:14خر)اللهمنباشربكلامأى

:16أع،32-ا:41تك)والرؤىوبالأحلام،(8

مز!انريخيةوالأحداثالطبيعىلمالحاوبظوامر،(6-01

وني،(11،53:01و46:01)ش،01و98:9

،01و9:أأف،02:27أعانظر)المقدسالكتاب

:أبط91،2و4:17بط17،1-3:15قي2

الأولىالعصورفي:الله،مثثةالميحناصوت)2(

طيعةللحسيحهل:المحشخصعنصالانثار،للكنيسة

له؟)رادةوآ؟طيتانأمواحدة

957



اللهمثئة-ثاء

اثة"نملىيةأصحابظهورعنائافيالؤالأضروتد

سثئةتتلزمالمحضخصوحدةأنأطسعل،الواحدة

بأنالبمضفنادى،!ررتانالوحدةلهذهكانوقد.واحدبر

فأصبحت،الإلهيةالمث!ثةفيتماعأاندمجتالثريةالمئيئة

مركبةمثثةبأنهاآخرونقالبيما.الماطةهيالإفيةالميئة

عارضواوالذين.واحلهمثةدالمثيحينانصهارعننتجت

أطسعلىرأيهمونجوا،،اثيئتينأنصار"علهمأطلقذلك

لهكانتأنفلابد،طبيعتالىلهكانتالميحأنجثأنه

من!ان.

فيانعقدالذىالادسالمكوفيالمجمعتبنىوقد

تحليم،روماأتحفبمواضة،(م068ني)القطنطينية

ولكنه،(القويم)الأرئرذكىالتعليمباعتاره،اثمئتين"

علىئفهمأنمجبالإنانيةالمحصئثةأنذلكإلىأضاف

بدلأ،الإنانيةفاثيثة،الإلهيةللشئةخاضحةكانتأنها

الإيةبالمئةباتحادهاوكملتحمت،قدرأأدفىتصبحأنمن

كاكل.توافقفيد!ساتصلاذاثميئتانفأصبحت

الأولىالعلةهياللهمئةكافت)ذا:والحطةاللهمئئة)3(

ويى؟الحطيةمىء)ذاهوأفيى،الوجودفيضيءلكل

الاناندحترفأنومجب،تمامأاثمكلههذهحلال!هلمن

كانوإن،كاملأ)دراكااللهطرقإدراك!اولةعنبعجز.

:الحلولبحضتقديمحاولواتدالبحض

الحل،تستلزمثكلةأفهاأوغ!طيرسوجدفقد(أ)

الروأن،الرسبققدمنطقياالصلاحبأنفنادى

أمرألي!فالثروعل!،الخكلبعضعدميةهو

افي.عدمولكنه،ايجاييا

ولكن،صالخاكان،ماد!اكونااللهخلقلقد

التغر.)مكانيةذاخهافيتحمل،سقرةغررالخليقة

ىأ،الحرعدميةصورةفييكونقدالتنروهذا

ال!ثر.

جوابا،أوذمطينوسأماموضعايف!كلوهذا

المطروحة:للمضكلةمزدوجا

عنشخصأىلماءلةشىلاأنه:أولأ

لاضىء.

مجمللم،صالحاكونااللهخلقلقد:ثانيا

صتر،غيركانلأنهإلاالرإمكايخة

والمسئوللاحقاكانالرفدخولوعليه

.(7:03لوانظر)انحلوقهوت

بالفولالمثكلةمنجهربواأنأرمهوسأتاعحاول()ب

سبقعلىبخاءيالحيةعحتقداللهمثئةبأن

الأ!لأنمعوهكذا،الإنانباختاراتعلحه

058

اللهمشيئةلثاء-

.الإنانعلتقعالمشويةأنإلا،اكيدةكانت

هذهحلفيكبكلةصعوبةالمصلحون)-(وجد

قاطعحللديهمي!أنصراحةفأعلرا،المئكلة

أفحالنثكلالالهية!المثورةا)نوقالوا،لها

ولبههم،(2:23أعانظر!الحاطئةالانان

مناللهئخلىبطريقةذلكفهميجبإنهقالرا

الله،ويعمله!يد!مابينبامم!زوذلك،المئولية

الله.بهيمحوما

بم!ئبئةالمرتجطةالأصارأحد:الإنانومئةاللهمثئة)،(

ومئولةالمطلقاللهسلطانعنالكابتعليمحولطورالله

نأأم؟وتحدهااللهمئةتقدالإنانحركةصل.الإنان

آلة؟إلاليىالانسانأنبمبنى،عددةالانسانأفحالكل

الإنانأنفحيث،المحدودالإنانادراكتفوقصثكلةوهي

الإلهيةوالقوانينوحكمتهاللهعلمطبيمةيدركأنيستطيعلا

يدركأنالإنانطوقفيفي!،الإنافيال!لوكتحكمالني

نفىوفي،الإنانحريةفيهتبدوأنيمكندلاأنكيف

نأصتطبعإنسانهناكوب!.المحتومةاللهإرادةهرالوفت

إثى،9:01أيوبانظر)وطرفهاللهأفكارتماثيدرك

-2:9كو11:33،1روية،55:8-11

11).

يظناليالحريةبينالحلاتةسثكلةفإن،حالأىوعلى

أخفتصبح،المطلقاللهوسلطان،يمارصاأنهالإنسان

علىالقدرةأنهاأساسعلىئهتالحريةهذهأنلو،حدة

الضد.اختيارعلىالقدرةمنااممرالانسانهـورهمااختيار

أمامالحميةالأمررأعظممن:اللهم!نحرفكيض)5(

لحياةخطتهلهفالله،اللهمئئةسرفكيفهو،المؤمن

:13عب،!:أكو)لهمبعلناأنووريد،أولاده

كأ،المقدسالكتابفيالله)علانيكتملأنوقبل.(2ا

،المسموعبالصوت)مباشرةبطرقمثيئتهاللهأعلنما

هذايعدلمولكن(الح..بالملالكة،بالظهور،بالأحلام

.فادرأأصبحالحالاتأفضلعلأو،الآنمتاحأ

ضخمى،لكلبالنبةفريدةاللهمحاملاتطرقأنومع

:بايجازوهي،الجميعكمبادىءصتةفاكأنالا

الله،شثلمعرفةصادقةرنجةفاكتكونأنلابد(أ)

،2وا:12رو)اثمةهذهلعملتلبىراصتمداد

:7كر،04:8،143:01مز،6و3:5أم

17).

تمامأتتغقأنلابد-ضخصأىجهةمن-اللهميئة()ب

نغه.لاياقضفالله،كلتفيسلنعاهرمع



لث!يئون

-(

)د

)ء

)و

القديم.الحهدمعتامتوافقفيتصرفنفهوالميح

يمتلىءأنمؤمنكلعلىيختحين،كذلكالأصرأنوحيث

.(8:ايق،04:8مز)اللهكلمةمعرنةمن

كر،5:14!و1)للصلاةاشجابةشئتهاللهيعلن

ي!تولكى،المؤمنلارضادالظروفاللهيتخدمقد

لأن،دائصاعلبهيمتمدمرشدأذاتهافيالظروف

خططه،لتنفيذمواقيةظروفايخلقأنكتطيعاليطاد

المواقف.أصبإلىالمزمناللهيقودقدبيما

ليقودهفيهالاكناللهروحعلالمؤعنكسدأنيجب

:5غل،8:14رو)السابتةالحواملخلالمن

.(2:27بو25،1و16

في)والفكرللقلببالسلاممحهاتأقياللهيخةمعرفة

ثلالمؤساخقدفإذا،(3:15كر،7و4:6

كان)ذاعمانفهيألأنفعليه،اكيداللامهذا

له.اللهمثئةحيقةأدركتد

شيئون:

إحدىاصموهو"هلاكاأو"خراب"معناهعبرىاسم

،(91:91ثق)باكرسبطنصيبفيوفعتاليالمدن

الثمالالىأيالثلالةيحدعلى،ضاعين"هيأنهاوررجح

.تابورجبلمن

ثسبث:

الابنوهو.،ئعئنأوجمؤضأوبديل"معناهسامياصم

فدعته،هابيلعقتلبعدلهماؤلدوقد،وحواءلآدمالثالت

عنعوضاآخرنلالمطوضعقداللهلأنقائلة،هـضيثاأمه

:4تك)أأنرش"ضيثولدوفد.(4:25نك)هايل

الميمجاء"الزمانملءولي.(8-26،5:3و25

129عنثيثماتوقد.(3:38لراضيثنلمن

.(5:8نك)سنة

ثيثار:

فارسرؤساءأحدوهو.،حمد"ممناهلحلفارسىاسم

أولاوجملسونالملكوجهررونالذكن،للحلكالمفرفيالبحة

امرفيأحشورووكأالملكاسثارهمالذكأوهم.الملكفي

الملكةبمطع(مموكان)أحدهمعلهفأضار،الملكةوضى

الملكوعي،والرؤصاءالملككدالكلامنححن،وثش

.(22-14:ااس)اثورةمذ.جمسب

القديم(العهدفي)يثيخ

ثصيح:

وهر.قويةطيةرائحتهالمركبةالفصيلةمنلباتالثيح

ك!كلأوبشخدم،فلسطينفيالالاروواصع،كثكلةأنواع

الترجمةفي،عليق"الىالكلمةترجمتوقد.الد،اء!اعةفي

.(7و03:4أروبانظر)الحياةكابوفيالكاثوليكية

ثهحوو:

نهراسموهو،احررسمجكلةاممناهاممركةكلمة

وكان،مصرمنالثرقإلىأى،صرأمام"بأنهروصف

ضيخوخةأ!امفيللامتلاكالباتيةللأرضالجنوفىايخمهو

أحدكايةكانضبحورأنو!دو.(13:3يق)لوع

فيجاءط-هذاوقفق،البوب!طىأوابيوزىاليلفروع

لل!لمرادفا،ضيحور5!ذكرحيث(23:3)إضمياء

.(2:18)رباأيضاانظر)

(13:5)الأولالأكامأخبارفي،شيحوراويذكر

لوادىمرادفامجحلهمماداودلمملكةالجنولىالحدباعتباره

مصر.عنداورمملكةبفصلكانالذىالصيق

لبنة:ثصيحور

يحددكادضهروهو،،الأبيضالأصد)معناهعبرىاسم

أنهوكلحح.(91:62!ق)أضيرلطالجوديالتحم

الشبيةايرجمةفصلتوقد.امماحضيرأوالزرتافهرهر

منفصلين.مو!ينباعتارهماوبنةضجوركلشيفي

:(الفدبمالعهدلياثيخ

ىأميحيارجلاوتحني،ذقن"هيالعبريةفيوالكلمة

يحظىوتورآجملهمماوالحكمةوالخبرةالعمرقناضجارجلا

وكذلك،(05:7تك)ضيرخهلفرعونوكان.بالاحترام

وللجبعونصن،(22:7عد)والموآيينللمديانيينكان

والصبوالرومانللونانكانكا.(اا:9!ق)

ضيوخهم.

فيابداوةعصريلىالهردكيالتاريخنيالثيخأصلوورجع

لهمكانفقد.كنحانأرضالدخولهمقبل،6ئيل)صرحياة

اذمب5:موسىالربأمرفقد،صرأرضفيوهمضيرخ

:4أيضاانظر،3:16خر)،)سرائلضيرخواجمع

وأعطاهما)صائلشهوخبيعصصىدعاا؟.(92

-12:21خر)الأولالفصحيعملالخاسةالتحيمات

ونادابوهروناذت...اصمد5:مو!الربوأعر.(42

بيد،منواجلوا.اسراضلضيوخمنوجعونوأبمهو
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القديم(العهدفي)ثيخ

فيالجماعةكلعن!نوبونكانوا!.(9و24:1خر)

شيخاصبعونوانتخب.(4:15لااالحطةذيحةتقديم

.(17و11:16عدأالضعبثقلموسىمعليحملوا

.(8:3مل1)الكهنةمع)صائلثيوخئذكرماومحصأ

.(91:2مل2)للكفةشيرخناككان؟

فيالحكمأهمهامنكان،عديدةبمهامالثرخقاموقد

المدينةأبوابفيمجلونكانواإذ،العدالةوتنفيذالمنازعات

المدالةمراعاةالأنبياءطلبوقد.(22:15تث)للقضاء

فكان،(8:16زك،12-5:01عا)القفاءفي

يقبلراوألابالزوريثدواألاضيةعكمةفيكأعضاءعلحم

علهمكان.بالعدالةلليلالأغلبيةوراءينساقواوألا،الرضرة

.ءالبرىببرئواوأنالمذنبكدبنواأن

وكان،(91:12تث)شيوخهامديةلكلوكان"

نأالملجألمدينةالهاربالقاتلحقموضوعفييواأنعليهم

الحكمحقلهمكان!.الدمولمطليدئسلمأنأوفايقى

-21:18)تثرجمابالموتالماردالمحاندالابنعلى

فكرالتيالفتاةعذراويةموصرعفييحكمونكانواع.(2ا

الأخموضوعوفي،(22:15تث)عذراوكتازوجها

:25تث)لهزوجةالمتونيأخبهامرأةكأخذأنيألىالذى

والراءالبيععئودعلىكهدونوكانوا.(،71-

.(4:4راعوث)

:8يئى)الحرربفيبالقيادةيقومونالثبرخوكان

،الملركاخيارفيدورهملهموكان.(4:3صم01،1

:8صم1)ملكالهمقيأنصموئيلمنطلبواالذفىفهم

)صرائيلكلعلىملكاداودمحفيواثتركوا،(هو4

والأرجح.(3:17،5:3صم2)ضاولموتبحد

لجمانموتبعدثكيمفياجتحعراالذينهمالثيرخأنجدأ

لمأنهمييدوإذ،ملكابهالاعترافقبلرحبعامموتفلمعرفة

نآمرتوعندما.(12مل1)آياالعركأوراثةبحقيعترفوا

وأضرافلضيوخمحبت،اليزرعلىنابوتقتلعل!فىابل

علىجدفبأنهنابوتعلىليهدوازورلهودليأتوارورجمل

-21:8مل1)الموتحتىلرجم،الملكوعلالله

11).

إرمبا)القلمنالنيإرميانجاالحكماءالئبرخوبمشررة

الىاخذواالذ!بينالثيرخوكان.(26:16-91

.(8:1حز،ا:92اريا)الحبي

نارغطوالأهمبةذامكانابثلونظلواافيخأنويدو

منالحردةبعدماالصرفيكانواأننذ،)صراثيلفي

الىوأورضليميهوذافينداءأطلفوااأغمحيث،دابلسبى

مررةحب...أورضليمفييحتحوالكيالبيبخىحمع

582

لثيخا(والع!ثرونالأربعة)ثيخ

.(01:8عز)االث!يوخوءصاؤلرا

،الأسباطصيرخمجال!تنظيمعنضاالكمابيذكرولا

كانفقد،امتحعكثافةعلىيترقفكانعددهمأنويلو

ومن.(8:14قض)ضيخاوصبمونسبمة،صكوت"في

اليرخكلصملليوخمجمعهناككانأنهالمحتملغير

.الأباطكافةمنالجتخبن

قبلعرالثالطالقرنمن،مارىادولةسجلاتوفي

القرنفيسرجرنلأسرةالملكيةالمكاتباتزمنحتىالملاد

كان(قرونأربحةنحرمدىعلأي)الميلادتجلالثامن

نأدونلكن،حقوقهعنويدافعونالثحبيمثلوناليوخ

الحثهالاسبراطوريةفيالثوخوكان.إداريةوظائفتولوا

المحليةالمنازعاتفيويقضون،البلدكاتضئونيدهـون

الفيقيةللصدنكان؟.الصكريةالحايةفائدمعبالاشتراك

جلاتهابذلكتئهدكاضيرخهاوبيبلوسصورمثل

التاريجة.

:(الجديدالعهدفي)شيخ

ا!لدمنموضعهافي"أضف"مادةالىالرجوعالرجا

.،الكابيةالمعارف7لرةدامنالأول

:(شيخاوالعشرونالأربعة)شعخ

عركأحولعرضاوعضرينأربحة،رؤياهفييوحنارأى

جالينضيخاوع!ثر!أربحةالعروكأعلىاورأى،الله

ؤر)،ذهبمناعليل3رؤووعلىبيضبثيابمتربلين

أماماكاليلهمطارحينساجدينالثوخمؤلاءوصير،(4:4

،(11:16،91:4أ!ماانظر،4:01رؤ)العرش

هىفيرأمملوعةذبمنوجاماتثاراتواحدكلولهما

(01-5:8)،القديينصلرات

ترمزوا!بلهموعروضهم،اللهضحبثملونكيرخوهم

خدمةإلىترمزوحاماتهمجودهميئ،ملكيةمكانةالى

كفةكسلكةالمفديينيمثلون3أيدووهكذا.كهنوية

،9و2:5بط02:6،1أيضاانظر،6:أرؤ)

وعثر-شأأربعةاعمدأنالبمضوورى.(91:6خر

القديم،الحهدفيالكهنةمنفرقةوالعشركأالأربعإلىثو

اضي5المددضاعفمنفكونأنهالكصرونررىيما

اضارةفي،القديمالمهدفيبطاعثرالاثنى!ثيل،،عثر

إلىاشارةفيتلمبذأعثمروالاثنى،الفديمالعهدفديسيالى

الجديد.العهدقدكي



الأرضإلىالأردنتعبرون!وم!:قائلاموصىالربأمر

وتثيدهاكب!ةحجارةلنفسكتقيمالهكالربيمطكالتى

تث)،الناموسهذاكلماتجغعياوتكتب،بافي

جمىمنالبناءبهفىماكلهروالثد.(3و2702

عليا.الكتابةيمكنملسا،حوائطهتصوحتى،ونحوه

ة:فبم

يتنتالتيأفرايمابنةوهي،نيب"مقاهعبرى31

.(7:24أخ1)ضكلةوأزكأوالعلياالفلىحورون

:يثيزا

رأسكانالذىعديناأيروهو،،عب"معناهعبري31

.(11:42أخ1)داودجيقأبطالوأحد،الرأويبون

فضا:

منأفهالبحضوروى،االثىايحنىقدأراساصم

المسىنفهومو،،يخاصم)جهوهيفىعبرىأصل

هذامنموضحهفيأضوشا!الالرجوعفالرجا5ضوضاإ

.أالكنالبةالمعارفدائرة)مىالمجلد

ثيشان:

ويقول،،الزنجقاأىاالسوصابحنيقدعبرىاسم

ن!لمنأفايمبنيضعيابنوهو.،بيض!محناهإنالبعض

بلنجونلثانيكنولم.يعقوببنيهوداحفيدحصرون

لحاعطى،،يرحع9احمهمصركيعبدلثانوكان.لات

خأ1)،عتاىالهفولدتامرأةعبدهلوحعابختهئثان

.(35و34و2:31

شيثاي:

الثلاثةعناقأنجاءأحدوكان،،مبيض)صحفاهكنعاراصم

فييقيمون،موسىأرسلهمالذينالجرايىوجدهمالذبن

طردهموقد.للجواسيسرعبمصدروكانوا،حبرون

أرضالىإصرائيلنجىدخولبحد،فاكمنيفةبنكاب

.(01:اقض،15:14يئى،13:22عدأكنمان

ثنيثبصر:

ساهإنالبعضويقرل،الشىإله"معناهبابلىاصم

ثيشق

زربابل،اعلىأطلقالذىالبابلى3الاوهو.،الارعابدا

صدوربعدأورشليمإلىبابل!بيمنالراجعيناليهودقادالذى

وكلى.(8،5:14:اعز)كوركأالملكمرصرم

-صا:ا!يدى3الاعنعرفالا!مهذاأنابمض

.،الأبمجمى(القمراله)سنقي)أى،-سسرر-أبو

جاءمامقارتةمنفواضحزربابلنفطهوضيثبصرأنأما

زربابلعنجاءوما،شعئبصرعن16-5:14عزفي

إلىالرجوعالرجا)4:9زك،4-2:2حجيلي

المعارفدائرة"منالمجلدهذامنموضعهفيزربابل

.(،الكاية

ثيثق:

وئسى،والعر-شالثانيةالأصةمؤصمصرفرعونهو

والأرجح.أضبثقاأواضئثقا:المصربةالنفوش!

الجودأمراءمنكانواأجدادهوأن،ل!بىأصلمنكانأنهجدأ

،الرتبمضيوالذ!،المصرىالجبىزالمرلزقهالليبن

الواصةالاقطاعياتأصحابالارصتقراطيةالطبقةمنصاروا

وثقافة.لغةالمصريةبالصبةواصطبحوا،الأراصىمن

صان1،هكلاكليوبوليى"ضيقعائلةاشوطنتوقد

محهااشطاع،عاليةمكانةجدهبلغوقد.الدلتافي(الحجر

والعركن.الحاديةالمالكةالأصرةأميرات)حدىينزوجأن

الأولشيشغ-عهدمنالأساورمن.زوج
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ثيشق

الكرنكمبدليثي!ثقحائط
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يثشق

الحاديةالأصرةملوكآخرالثاق،بشبحانو"ماتوعندما

،البحرىالوجهسوىتحكملاالواقعفيوكانت)والفرئ

استطاع،(طيةسآمونكهنةيحكمهفكانالقبلىالوجهأما

ثرقي)،بوبسطةامنمتخذأالمركأعلىيترلمطأنضثق

ابنهزؤج،ضرعئاوضحايكتسبولكى.لهعاصة(الدلتا

نيواصتطاع،والحضرينالحاديةالأ!رةأميراتإحدىص

مصرعلصلطانهببسطأنالحكممنسنواتضخلال

كلها.مصرعلىملكاأصبحوهكذا(القبلىالوجه)الحيا

إحدىنحوأكط.م.ق249-459منحكمهامتدوقد

سنة.وكرنحه

)1(

)2(

نقطبن:فياليهالىبالتاريختاريخهيتصل

منلحياتههربعندماناباطبنبعام2علىحمايتهبط

.(11:04مل1)يقتلهأنأرادالذيسليمانالملك

والنة،طيمانبنرحبعامللصلكالحامةالنةفي

علىممرملكضثمقصحد"ضثقللصلكعرةالانية

مرقي،وم!يبألف،الربخانوالأنهم،أورشليم

جاعواالذكأللسعبعدديكنلمو،فارسألصوضين

وأخذ.وكوثيينوصكيينلويبينعن،مصرمنمعه

خأ2)،أورضليمالىوأقليهوذاالتيالحصينةالمدن

الى.النبى!عيااللهأرصللماولكى.(12:2-4

لطاتجمعواالذ!يهرذاورؤصاء(الملك)رحبعام9

إصائيلرؤساءتذلل...ضئقوجهمنأورضليم

ولملجكهملم،تذللواأغمالربرأىفلما.والملك

ثهشقفامحفى،ضهئق!دأورشليمعلضبهينصب

الربتخزألنوأخذا،عبيدألهيصبحوابأن

النبألراسوأخذ،الجمعأخذ.الملكييتوخزأثن

انظر،12-2:5؟أخ2)،صلي!اندلهاالتى

26(.و14:25اكلأضا

الحائطعلىالحملةهذهأخبارصثقالملكجلوقد

حيث،مصرصميدني(طيبة)الكرنكفيأمونلمعبدالجنو!

علىحملتهفيغزاهامديةوخمينمئةمناممرأحماءيذكر

فقدالباقطأما،الأحماءهذهنصفقراءةويمكن))صرائل

مدنبحض،المدنهذهبينومن.(الزمنعوادىشوت

يتفقماوهو)وأيلونوأدورايمصكوهمثل،الحصينةرحبحام

يذكركا.(12:4أخ2-المغدسالكتابجاعقمامع

مجدولييثي!ثقعمودبقايا
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شكبم:ثل،(-سبحاممملكة)إسرائلنيالمدنبعضأيضا

حجرىعمردبقايامجلوفيامححفتوقد.ومجدوضانويت

الىاقدتعزوتهأنعلىيدلمما،،ضثق315عليه

فيولاضك.بربحامالقديمةعلاخهرغمأبفاالئماليةالمملكة

اصمباجاءكا.أورشليماصمأصلاتثكلكانتالقاثمةأن

-المفدسالكابخارج-اضارةأولوهي،أيرامضل"

.،ألرام315فهاكذكر

ذإ6للنهبكارةمجردبل،خحاشيئقغزوةتكنولم

غزاها،اييالإدلاحتلاقتكفىعمر.قمصرترةتكنلم

نأوريدكانماثريلكنوزهاعلالحصولفقطأرادولكنه

ايجارية.الطرقتأمينأف!اوريدكانرلعله.بانمنتي!ه

ثيشك:

:25:26،51))رياطغوزةكلمةأغاالأرجح

للحروف،الأبحد!ةآخرمنالمقابلةالحروفمنتتكون(14

(ل-ب-ب)،بابل)كلصةفهاتتكونالتىالأساسية

الأبجديةفياثافيالحرفهي،فالباء1،الأبجديةأولمن

أى)الأخوقبلالحرفوهيأالبن5تفابلها،الحبر!ة

عرالئافيالحرفهي،اللاموه.(الآخرمنالثافيالحرف

اثافيالحرفوهي،الكاف5تقابلها،الحبريةالأبجديةفي

-ش"الحروففتكون،الأصبهديةآخرمنمحسوباعضر

وبذلك،أل-ب-ب"للح!وفالمقابلهي،ك-ش

ار!ياأنوبخا!ةأبابل"هىالئثك"المقصوديكون

ولكن.(4ا:51إرمبا)الآيةنذ!نيصراحةبابلكذكر

لجزءأولابلآخراحماشلاكان،شثك"أنالبعضررى

الأقل.علىنها

شيلو-يثيلوه

لفيعة:

انظر)والأنصارالأتباعمنوالجماعةالفرقةهيوالثحة

اليرنانيةفيوالكلمة.(5:17،24:5،24:14أع

مدارسعنمدرسةأوحزببمحنى)!ن!كن!"أهرزس"هى

مادةالىجوعالمفالرجا،،بدعةاأضاترجتوقد،الرأى

."الكتاييةالمحارفداثرة"منالثافيالمجلدفيابدعة"

شيطان:

المجلدمنموضعهانيأ)بليسامادةالىالرجوعالرجا

.،الكايةالمعارفد!لرة"منالأول

يفيلة-ث!يليون:

لههرذاالثالثالابن31وهر،،طلب"محناهعبرى31

وأونانعيرايخهموتويعد.الكنعاقشوعابنةامرأتهمن

لابنهزوجةيأخذهابأنيهوذاوعدها،ثامارمنينجباأددون

قنكرت،لهابوعده!برلمجهوذاولكى.يكبركدماضية

تمتة،طريقعلىالتىعينايم!خلفيوحلستزايخةزىفي

فارصلهفولدت-كنتهأنهايحلملاوعو-صهوذ!علهافدحل

،26،46:12و14و5-38:2تك)وزارح

عد)السليينعثرةأبووهو.(2:3،4:21أخ1

كل1)،الثيلونيون"همأنهموالأرجح.(.26:2

.(11:5غ،ه:9أخا،11:92

5:ث!يلو-شيلو

مرضع5معناهاعبريةكلصة"ضيوهاأو،ثبلو"

ثهلوهموقع
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ثيلو-ث!يلوه

ست!المطتقع،أفرايمصبطلصيبفيمديةوهي.،الراحة

وجنولى،صكيمالى)يلبيتمنالصاعدةالطريقضرقيإيل

تبحد،ضيلوه)كانت،وعيه.(21:91قض)،لبرفة

قليلاالرقوإلى،أورشليممنالثحالالىعيلاعرينمخو

أيامفىضيلرهفيالعهدوتابوتالئهادةخيصةوكانت.شها

عبادةمركزهيشيلوهفكانت.مموئبلزمنإلىيشوع

.،صيلونخرابةاهوالآنوموقعها.)صائيل

اكرلية:احثافات)1(

شيوه!أن،م1838في"رونجرن.ء5قرر

ولابهالسطجةا!ئافاتعلىبناء،الحاية،سيلونا

قات،2691،9291،3291السنواتوفي.الأسداء

رأىتأ!دعنذلكوأصفر،الموقعنيبايقيبدانمركيةبعثة

فيبالكانمأهولاكانالمرقعأنثبتفقد.روبنصون

0016-0012حوالم!)البرونزىالعصرمنتصف

لوجودأئرأيوجودعنالتقيبكفرلمولكن،(م.ق

-0016نحو)ايأخرالرونزىالحصرفيبهاالكنعانعن

عارالموقعأنعلىدلانلاكثفتولكن.(م.ق0012

كذلكواستمر.م.ق0012مناتداءأخرىمرةمأهولا

منها-أجزاءأوالمدتتعرضتعنسا،.م.ق0501حتى

على،الفلسطينيينيدعلىوذلك(للدمار-الأفلعلى

توصمنأولكانوا)حمراثيلفيأنالواضحومن.الأرجح

صوريقا!االموقعفياكثفتكا.الموقعذلكفيالبناءفي

مما،ميحيةوكنيسةيهودىمجمعبقا!اوكذلك،للمدينة

طويلةقرون!دىعلبالكانمولأمأكانالموقعأنعلىيدل

ذلك.يعد

بالهدوء!يزه،للعبادةفاصامكاناشيلوهموقعوكان

الغرلى،الجنوبعداط،جانبكلمنالتلالبهتحيطحيث

نه.بالقربالجاهيابغوتوفرالمراعىبهتحفكا

:اهدسال!ل!ليلمحيوه)2(

أولاكوعأتام،بهعانأرض)صرأنعلبنودخلأنلعد

.(1ة618،:14)!ثىثبوهفيثمالجلجالفي

نعلمكناوإن،ضيلوهعلىالاختاروقعلماذابالضبطنعلمولا

الرقت،ذلكفيبالبهعاننمأهولأكنلمالموقعأنالآن

كلاجتمع5وهكذا،الوثةكالحبادة،ملوثا"الموقعيكنفلم

،الاجماعيخسةهناكونصبواضيلرهفياصاثيلبنىجماعة

،،مطصمنرجالثلالة5واختاروا،(ا:18يق)

أنصبممجسبوكتبرهاالأرضفيليوواثوعفأرسلهم

بمةالىالأرضق!ئم،ذلكاسمموافلما.يشوعبهاولأتوا

لمالذ!البعةالأسباطعلىلترز!هاقرعةوألفى،أقسام

:91-ا:18لق)قبلمنأنص!مأخذواقديكونوا

شيلو-دثيلوه

منىسبطرنصفجادوسبطرأوونجطأقاموكدما

ضدذلكوكان-الأردننهرالثرهمةالنفةعلعيحامذمجا

لكيضيلوهفي)صاثلنيباعةكلاجتمعت5-اللهئريعة

.(12-22:9كق)،للحربالم!علوا

هذامن!قلم،ينياسبطمعالأهلةالحربو!د

صخرةالىالبر!ةإلىهريوا،رجلثةستسوىالبط

بنرفأرصلناءلهمكنولم،(02:47كلض)رمون

ضدالحر-فيتثتركلملآضها،جلحاديامىالىحملةاصرامل

منهاصقلمو،جلحادكاعقصكانكلالحصلةضتلت،بخيامين

وبذلك،(21-12:8قف!)عذارىخاةأردعماثةصى

ضبرخلهمشال.ناهالحاجةفيبباينيرجلمحابقي

ليوكمنوااضوا...ض!لو.فيالزبعدهوذاا:اصائل

،الرضفيلعدرن!ثعلوهيناتخرجتفإذاوالظروا،الكروم

امرأ-لهواحدكللأننكمواخطنواالكروممنأنثمفاخرجوا

.(21-21:91تض)،شهلوهبناتمن

حنةصلت-الثهادةخيعةكانتحيث-ضيوهوني

الربأعطاهاولما.(ااو3:اصم1)ابناليعطهاللرب

عالىأمامالحي!ةقللخدعةثيلوهالىبهجاءتصموثل

.(24:اصماأالكاهن

حفني-عالمياياأخذ،الفلطينيينمعالحربوعد

انهزمايي،المعركةإلىضلو.منالعهدتايوت-ونجخاس

الفلحطييونوأخذ،الكاهنعالمطابتاوخمل)سراثيلينو!ا

وهكذا.أبدأذلك!دضعلو.الىالتابوتيمدوا.التابوت

اصلاثيللبنىللعبادةمركزاظلتأنبمد،أهميتهاشيلوهفقدت

،18:31قض)عاليأيامفمهابما،القضاةزمنطيلة

الىضيلوهمنالكهنةواتقل.(12و4و4:3صما

.(22:11صم1)أورضليممنالشالالنوبمدنة

بنهـيعامزمنفيالثبلوفيأخئاالنبييقيمكانضيلوهوفي

:14ملأ-م.ق229حوالى)إسرائلملكنالاط

.(18-ا

ورفن!اجا6ثل)صورذلاكضباللهانالمرلمويقول

مز)،المدوليدوجلالهعزهللبيوسئم...ضيوسكن

موضعأناببيإرماكلاممنوواضح.(78:95-61

اتخذ)نهحتى،خراباكانأ!اعهفيضيلوهفيالربسكن

،14-7:8اريا))سرائيللبنىوعبرةعظةذلكص

مأهولةكانتنفهاالمدينةأنيدوولكن،(26:6-9

الحصرفيمأهولةكانتأنها؟،(ه:41ارياانظر)

علىتدلكاالبيزنطيالمصرحتىكذلكواست!رتاليرنافي

الأثرية.اكافاتذلك
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شيلو-شيلوهشيو-دثيلوه
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588



(هشيلو)شيلون

:(يلوه)ثيلون

ضبرووللا5:ليهوذاالأخبرةبركهفيحقربيقول

يكونولهضيلون!أقحتى،رجل!بينمنومثرعيهوذامن

.(94:01تك)هئعوبخضرع

الذى،الميا)ضخصالىهناالاضارةأنالكثرونوكرى

ماغ)تحنىقد-علمكاسم-والكلمة.يهوذاسبطمنجاء

منوياعل،المتقلالىكطلع!قربكانضد،،الراحة

الموعودالمرأةنل،،الما"سهأقأبئلهمناينأىنسل

رأوبين،الثلالةالبهارأبناؤهكان.(3:15تكأبه

اخ!رفوهمابب،ابكرر!ةحقفقدواتد،ولاوىوكعون

منكانوهكذا،(7-94:4تكانظر)خطايامن

بركاتمنيصاحبهمامع-الحقمذايملأنالطيي

ماغ)"ضيونايأقيأنإل،يهوذاالرابعالابنإلى-إلهية

.الحوبسنخفعوله،(الراحة

لهميكودأنفيللههودالحقالفرسملركنحوقد

الأحمرنونزمنوفي.ونحمياوعزرازربابلئل،حكامهم

وأمتلينحكامهمكان-اليونافيالعهدفي-(المكايين)

قيصرأوغسط!خلع،الرومافيالعهدوفي.مستقلينضه

ولايةالهود!ةمنوجحل،م6فيأرخيلاوسهيرودس

النهدرمفقدوبذلك،و،سهاالامبراطورلعين،رومانيه

العليااللطةلهتعدلمو،بالمرتالحكماصدارملطةاليهودممي

وجدعندماأ:،را؟ن"الربيويقول.الداخليةالشؤونفي

،والموتبالحياةالحكممنمجردينأنفهمالفدريمأعضاء

ولبسرا،بالرماد!روووغطواالرعباصا!م

منزالقدالقضيبلأنبااو!ل:،وصرخراالموخ

.أياتلموالمس!ا،يهوذا

.هذهيعقوبلبركةكثرةأخرىتفواتوهاك

!قط:مناثلاثةش!تعرض

إلى،جمهوذامن(الئلكصولجان)القضيبيزوللن9)1(

الدفاعيهللارأىوهو.ضيلوهإلى(يهرذا)يأقأن

تقعكانتالتي)ضيوهدطلقايحدثلملأته،عنه

.يهوذاخاصةعلاقةلههامأمر(أفرايمنصيبفي

راحتهإصائيليجدأنإلىيهوذامنالقضيبيزوللن5)2(

بهرذاالبوةعلاقةيخاهلتفيروهو،كنحانأرضفي

إخرته.كلوسيادته

حقلهالذىيأقيأنإلىأيهوذاصالقفب-فىوللذ)3(

يمودرأىوهو(الترجماتبعضلىجاءت!)،الحكم

فيوا

ويدعم.المياالى)ضارةالبركةبأنالقائلالرأىالبخا

أجحله.منقلبامنقبامنقبا5:البىحزيالقالهماذلك

فأعطهالحكملهالذىيأقيخىيكونلاأفاهذا

.(21:27حز)،ي!ا.

:يثيلونمون-كلدملولي

أخئاالفبومر،،ضعلوهاالىاببةهى،الثبوفيا

منهاربوهو،ناباطلمنل!يحامتناالذي،الثعلوفي

كل11أباطكرةعلالصلكسعطههالربدأنطيمان

ة01أخ11:92-38،12:15،15:92،2

اليوقأخئهاالى6لهامرأرسل،روبحامبنأييامرضولما

الغلامبأنأخيانأخبرها،للغلامكونماذايألهضلوهالى

،(12-ا:14مل1)المد!نةالىدخولهاعندصيموت

فحلا.حدثماوهر

:9أخ21)الملكسلمانتارغاليلوفيأخئاكب؟9

:9أخ11:5،1غ)ضلو.صكانهمو(لشيلونيون

بن،ضيلةاالىتبرنإ-يقولونالبحضكانو)ن،(ه

:ث!مون

من(تجيلةأو)رجلاصموهو"قفرامعناهعبرياسم

خأ1)،ويلونحنانبنورنةأنون01أبناؤهكان،يهوذا

4:02).

ثان-يشين:

وتول.والقحالحيبهوفالين،عابهضياضانه

رأصهعلىولهتبأأو!لرجلكل5:بول!لالرص

غيرورأسهاتبأأوتملىامرأةكلأما.رأصه!ثين،ضىء

كو1)،بحنهواحدضىءوالمحلوتةلأنهارأصاقثينمنطى

هيإليونايخةفي،كين"والكلمة.(هو11:4

مجلبأوخجلأوئخزى5وعحناها)!نطحا(،كاتايىا

.،العار

:ئ!يوا

منالمجلدهذامنموضعهفى،شوشا!إقالرجوعالرجا

.،الكتال!ةالمعارفدأثرةا
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ئانيةط!عة

()-هالكعاكيهالمعارتدائرة

القاهرة1-892.بص-الثقافةدارعنصدر

وأنشرإعادةأواقتاسيستخدمأنيجوز)فلاللدارمحفوظةالطبعحقوقجميع

إعادةحقوحدهوللناشر،الناشرإذنبدونمنهجزءأيأوللكتاببالرونيوطع

الطبع(

59-2/99-5/هلث2ط/01638

26/5199:الكتاببدارالإيداعرقم

.*.!.3.)779-213-473-ممو

سيولرسبمطبعةوطبعجمع



مةمقلى

المراجع،إلىتفتقرالعربيةالمكتبةإن.العربيةاللغةفيالمقدسللكتابمعارفدائرةأولهذه

وقد.خلالهامنالعطمةالمفاهيموإدراك،اللهكلمةدراسةفيالتعمقعلىالدارستعاونالتي

المتعمقةالدراساتمنالمفرداتجانبإلى"المراجع9تقديمعلىحريصةالثقافةداركانت

الدارسين.كاتلكافةوالمتخصصة

شاملة،مكتبةيكون،كلهالمقدسالكتابيغطى،شاملمرجعإلىالعررالقاريءويحتاج

مفاهيمها.فيوالتعمق،دراستهاإلىوالمشتاقين،اللهكلمةلمحبىالثقافةدارتقدمهماوهذا

درستالتىوالمصادر.!شاملأ!المرجعهذايكونأنهو،واكبرالأولالصراعكان

مدققة،علميةالدراسةتكونأنعلىالمحررونأصرولقد.متعددةفيهالواردةالدراسةلتقدم

لمكتبته.أصايسىكمصدرالقارىءعليهيعتمدكتابأالمرجعليكون

،الحروب،الزراعة،التاريخ،الختلفةالحضارات:المجالاتكافةالمرجعهذاغطى

الكلمةلهاتتعرضالتىالدياناتوتقاليدها،المجتمعاتعادات،الأسرة،القوانين،الطقوس

،الحفرياتدراساتنتائجعلىالمرجعاعتمد.الختلفةشالمهارات،والحرف،الفنون،المقدسة

وموقعها،الماضىفيإليهامشيرأ،وموقعهاالبلادجغرافيةعلىاعتمد؟،التاريخيةوالمراجع

فيالدارس.تعاونالتىوالصوروالخرائطالوعموممنضخمبكمالدراصةعززناوقد.حاضرأ

دراسته.

واستعمالاتها.الرمزيةوالكلمات،ومعانيهاللكلماتالمرجعتعرض؟

الفكريدورالذكطفهو،المسيحيسوعربناشخصهو،المقدسةللكلمةالرئيسىالمركزإن

الأصيلللمعنىمدركةمحافظةدائرة،هذهالمعارفدائرةتكونأنعلىحرصناوقد.حولهكله

لدراستها.ومركزآ،أساصأيصوعالربشخصمقدمة؟المقدسةللكلمة

يعتمدسفرآالمرجعهذاكان،هو؟الحقتقديمعلحريصينوالكاتبونالمحررونكانولما

.وعقائدةوأفكارهخلفيتهكانتأيآ،دارسكلعليه

المشتغلين،صتكبيرلعددثاقعملوليد،كبيرجهدالمرجعهذالإخراجالمبذولالجهدإد

الدارسيعاون،مدققمرجعتقديمعلىالحرصكلحريصةالثقافةودار.طوالسنواتعبر

الله.كلمةفهمزيادةعلى

العالم.أنحاءكلفيالعرديللقاريءكبرىبركةالمرجعهذايكونأننصليإننا

النحريرمجلس



قدوصا

وو،جم!!أ

)صا*!

:وقدصا

وهو،!صيذيق9أولملاراأوأعادلامعاهعرياصم

القديم:المهدوالرجالمنعدداصه

وكاد،الأحماءهدهأضروهو،أيخطر!لرصادوق)1(

دلكوبعد،(8:71صم2)أياثاراساكأجمامع

صى2-الأولأياتارحمدكانلحلهاآخرأياتارمع

-داورزمنيكاهنن،(02:25

رراءهخرج،أبتالومافيمنداودهر!وعهدما

الله،عهدتابوتيحملردمعهاللاوييروحمبعصادوق

صه2)أورضليمإلىبالتابوتيعردلأنأمرهدا،دولكن

51:24-92).

.لداودصادقأولاخالدوامعلىصادوقأظهروند

الأحبارسلنقلرسولأصادوقبنأخيممصعحلوقد

82و15:27صم2)الربةليداودإلىأ:رضلبم

-21،18:91-36،17:17ر35و

92).

إلىالملكداودأرصل،ومقنلهأثالومهربمةوبعد

لدعوايرذاضيرحيكلماالكانينوأبياتار!ادوق

.(14-11ت91صه2)أورضليمإلىالملك

حكمطوالمعأالكاهادوأبياتارصادوثوحدم

لىتجدم-الأ:قاتمحطهي-صادوقوكان.داود

.(16:31أح1)جحونفيالخيمة

قودصا

!!ا!

نأححيثبنأدونياابهوأراد،داودضاخوعدما

صادوقأما1،الكاهنأياثارأيده،المرشكليولي

يكولرافله..ابروناتانيهرياداعلنوياياالكاهر

خبربلغولما.(16و8ت1مل1)!أدونيامع

ولاثارالكاهنصادوقأمر،الملكراود،أدويخامؤامرة

بهويتادواسيمانياخذواأنجهوياداعلنوباياالنى

كلعلىملكاجيحودببممحهصادوقوقام.ملكا

.(!323-تاملا)إسرائل

بكر-أرعمألالارطرد!احلساتالملكا!ولما

يتعارردهنكلمالذيالر!مملاءلانمام!لر!كاهط

!1انظر،27و2:26مل1)أخيلوهفيعالي

مكادصادوقالملك:هـحعل.36(-2:27

هرأصحصادوقأنأي،(2:35مل1)"ألياثار

رثي!وطعةالعلتوهكذا،للكهةرئياوحده

.هروردنألعازارنلإلىالكفة

الكهةرئيرمر!صثغلونونلهصادوثواشمر

لصربوخددمرهأدإلىلجصانبناهالذيالهيهلو

الارالهيهلئىوعدما.م.قد86يلابلملك

الكهةرئيرمركزضعل،البابلالبىسالمردةبمد

وسله(3:1،6:11زك)يهوصاداقبرجهرشع

الرابعأنطيركرعئنح!ص.م.ق171إلىبحدهمن

رثاصةلىصادوقسلوظل،للكهةرئاينلاوس

لىيوتوبوليرليالهردلاهالد!المجكلفيالكهرت

أورشليمفيالهيكلتدميربحدفاياذأغلقهأذإلىمصر

أباءكفوتتؤيدقمرادحماعةوكات-ء07و

عودته.تتطر؟،صادوق



الم!ادوقيةالجذاذة-صادوقية

ألاءاللاوءتالكفةإننبرتهفياحزقاويقرل

بنوصلىحينالر!مقدسحراسةحرصاقدصادوق

.(44:51،48:11حز)إسرائيل

،حبرونفيداودإلىاجاعرممنبأسجارعلاءصادوق)2(

:12أح9)قائدأوكر:داثناذأيهيتمنومحه

دفسههوأنهيويفوسوممالكئبرونو*ى.(28

آلفا.المذكورالكاهرصادوق

يهوداملكيوئامأوأعزباالمللتاعرأهيروضاألوصادوق)3(

.(27:1أح15:33،2مل2)

المذكورالكاهنصالوقسلىمناخيطوب+صالوق)4(

فيسار1الذكطالكاهرصادا:أسلاهـيهووأحد،أولأ

!أ1)!نصرلرخذيدشأورشليميهوداالر!صبي

:11غ،د-7:1عررا،6:12،9:11

وحده:اصهأيه.ا-صادوقاصىبنكرر09(11

تكرر!افكثيرا،دلكوغرابةولا،القائسةهلىه

.الواحدةالعانلةفيالأحماء

رسنحزءترميمفياضركالذكطبنابنصادوق)5(

:2عزأيصاانظر،3:4غ)نحمياأيام!أورضليم

2).

سورسحزءترميملياشتركالدكيإئيربر-صادوق)6(

.(3:92غ)محياأياءفيبتهمقابل،أورضلس

عزراأياموالماقختمواالذكنالرؤصاءأحدصادوق)7(

المذكوريرالاثن!-أحدهويكونوقد(01:21في

"آ،هالبدينلى

عا!خرنةعرهمعخديايخهالدكيالكاتبصادوق)8(

عا!يقصمراأرعليهمكاذ5،أناءخبرالأ!يالخزاثن

هوكونقدألهالبضو!رى(13:13غ)إحوكم

صادوقأو،إئيرسصادوثأوبفاب!صادوقلف!ه

.الخاقخغالذكي

:1)تاعذراءامريمرجليرسفأصلافأحد)!(

العادوقة:الجذاذة-صادوقية

مهاامحشفت،قديمةعبريةمخطوطةعلىأطلقا-وهو

محمعحزالةووذلك،الو!ىالعمورإلىترجعاننختان

.م7918فيودلكبممرالقديمةمصرلياليهودمميعزراابن

ألفمائةنحوتبغالمتوعةالخطرطاتمنضحتكميالتبه-

سكنريلورم0191لىاغمرعةسروفد.حداذة

مافون

حماعاتإحدىكتابات!-وهى.(الا"+.3303ع"?؟ح3)

تش:حاد،ألاءأ-+رلذعركالواأ:+حيت،احد:لبتا

ط2مه1د:44حزالظر)صليمارعهدلطاممهفةا

محطرطاتيا!وعادصص-ص-الجذاذاتواكتالى.(22

!!بصلةئمتجماعةكالوابأنهبالطاإيدعو،الميتالبحر

رأحيث،الأيي!تصلرعاكانواولعلهم.قصرانحماعة

لىدثقأر!والجدبداعهدا"إفتثيمالجراراتمده

صامحلد"دمق!مادةفي!دمقعهد"إلىءجواصاحااش)

.(افكتايةالمحار!دائرة!تالثات

الشحر:عارث

نيمدينةوكانت،الفجر"أوالشخر"روعةمعناهاعبريةعبارة

يا،إشدصولا.،اءادقياحبلى9لىلام!-ص!لصبب

لالصط،موقعها:لائعلم،(لأ13:9)يرعضر

خولعدعلىتقه!كاتبأضهاالظرإلىيدفعماهاكىاممن

قيلةأمياتلمدعلىيدياشالرفيالحنو!إلىيلاعرير

وتذكر.الحيتاصحرالىاصرقاءاكرمصىلقطةحوش

إحدىقرنجابم:كات.:صبمةفرنجا؟مع"الضحرتصا؟"

الحنو!إلىأيا-كرةلعدعاىموري!!الأملثيحودمدد

.!الخرصارث"مرالرتي

:صافون

ائوادك!فيمديخة:كانت.أاسما-أ"مصاهعبريا-

(1327يخص)حادجطنصيبليالأرددضقي

فإالجرحمة)أفرايمحاق؟إلهعرالدكليالمكادأكاوالأرجح

:12قفر-العريةو"صافررإلى!هـ-الثصالجهةأ

!ل!تببىشث.للممولي!-هزقيلعديقاحلمحاتجة(\

راتز.معهالحمرله-لمقاتلةيدعههلملأنهمعركةيقا

.(آ-12:4قض)يقا!أمامأفرايمأرحا

اتاصةةالاصالحمريةالحلاتليأصا!رن9اصهويرد

لا-الحمارتتلرسائا،زإدالرلاأ،3باعشرة

المعرلة"الأصردجدةاتحىأصرةطبتفقد،"صابونا"

،نصالر"الاصهأذالبضويرلى.الراةلطردفرعوذمن

حر)!صفونبحلى9لبادةمقرأمرةكانتأخهاعليدلقد

نا-"أكانااجا،حاموفحهاعنآراءعدةوناك

الحانبعلى!3القرتل9و،(صردةانظر)9الصيدية

:ادقيعاىيطلارالموتب-:كلا،الرجيىلوادلىالصافي

21!)دتلأ؟اصمحا؟كلفللابعدكلاهماس،ددالأر



عالاف

:لافع!ا

الذ!حانودألووهو،"الكترنجات!مفاهعبركيا-

.(03؟3غ)نحياأيامنيأورشل!صرلطقصارم

ععالق:

اللاث!-داودأبطالأحدوهو،،ضقأمعاهعصولىاسم

.(11:93أخ23:37،1صم2)بالحمورويلف

:صانان

اللحةوفي.(اا:ايخا)جهوذاغر!رمدينةاصم

يخرح،)وكلمة"صالان!اسمبينتوريةتوجدالعبرية

هىأنهاوالأرجح،بالفبطالآنموتعهايعلمولا.بحدها

.(15:37لر)،صنان5لفسها

لهـب)مما

صباءوت:

فرب"،أالحودأتصى،الحمعصيفةيعبريةكلمة

بر"يعى(!!47:4إش،3ةاإشد)،الصباعرت

الأولئلعموسفرىومرة42الحبارةهذهوترد.أالجود

هذهوتصل،النبويةالأصارفيمرة025ومخو،والثالي

الظر)حماويةوأجرامملائكةصفبهامماكلهاالخليقةالحبارة

لى"أجناد،علىتطلؤ؟.(04:26إكأ،ا:2تك

وتسنحدم(52و3:اعد،21:14خر)إسرائل

،92:أرو)الجديدالعهديالعريةيهى!العمارةنصى

المحلدلط،اطهاأ-ماء9إلىأيضااشجوعألرحا)(5:4تم

.(!الكتابيةالمحاصدىدائرة،م!الأرلا

المبح:كوكب-الصبحبنت-صبح

ص!موضعهافي!الصبحترهرة9إلىالرحرعالرحا

.االيهالةالمعارلىدائرة9صاثالىالمجلد

وهو،الألاةوطولالاحمالوح!نالتحلدهوالصبر

موقفالي!وهو،والظلهوالاستفزارالممارضةوحهلىاقاسك

محةهولهداوالدافع.إيحارإراديموتصهوبل،سليا

للآخرير.المبحيمحبةثمومن،الله

هداعا!للدلالةالفدبمالعهديالمنحدعةالحربةشالكلمة

بكلحةأضبهفهى،طويل!أيأعريق"كلمةهى،المفهوم

الحكيم:يقوأ.الكريمالأص!بمعنىالعريةفي،عريق"

:7حا)،!:الرتكرص!حير(الصر)حالرش!طو9

يقابللألهالتواف!فييمترضرهما،الروطول:9.(8

."الروحتكبر9

دإالقدسبالروخلرضالرصولويقول.اللهصبر-)أ(

دطىء"اللهأنكا.(ه:15شو)"الصبرإله":هوالله

،(4:2يونان،2:31يؤ!43:6حر)أالعمب

:86مر،9:17ع،41:8عد)"الروحطويل9و

انطر)"الألاةطويل9و،(15،301:8،451:8

:3لط2:4،9:22،2رو،15:15إرميا

15).

الذكطالخاطىءالانادمعتحاملهفيالله،صبرتحلىوقد

:11هر،48:9!!ق)ودينوشهعمبماسوىيتحقلا

لكىعلامةلقايينالربحعل9أخاهتاييرقتلفعندما.(8

بعدأله!.(4:15تك)أ:جدهم!صبفنلهلا

ول!!بينهماقعلامةليهوذالحا!فيتوصهوضعالطوفان

بص1الطر،71-9:11تك)الأرض!علىجةيفىص

ضعهوعصيانتمردعلىصبرالمراتسوآ.(.3:2

تحلىو!.(9و11:8هو،14:22عد)القديم

:يم.(اأ-9:،،3:01بولاذ)لبنوىعنعفره

.12مرتر،37ت23ت)أورضليمعلىتأقمرةمن

الم!يويتأق.(34و9-ا:13لو،11-ا

؟(3:9بط2)للتوبةفرصةللخطاةليعطىثايخةمحيئه

:2رو)"للهلاكمهأةغفآيخةكثيرةبألاةامجتلأنه

.(5،9:22و4

للمؤمبتالكاملايخالهوالج!:المهحصبر-(ب)

ثأعيافي!،(9:ارؤ،ه:3-2)الصري

ثرإلىناظرينأماماالموضوالجهادوبالصرعاضر"

أمامهالموضوعالرورأجلمذالذكط،بوعومكملهالايمادا

،(2و12:1عى)ألالحرىمتاالصليباحتمل

لا!،وكير!ء،الثيرحالكهنةرؤصاءاهالاتاحتحللقد

،ث4-27038تتالطر)الصبعا!اللصير:نعبرات

مروأيضا،93-23:35لو،32-15:28مرض

.(21-28،61:1-ا:2201-21،35

المؤصإتيحرضالقد!-فالروحةالمؤنينمبر-(بر)

عب،ا:11كو8:92،1رو)بالميحتمئلواأد

؟تسلكواأز9(23-2:21بط2،1:ا:12

أناة!بطوا!ووداعةتواص!!لكلى!ادعيغاييالمدعرة!كق

3



صئبرة-صتر

:اكو،2وا:4أف)!المحبةفيبعضابعضكمتحصلين

الروحبحصلإلاهذاتحققأنيمكنولا.(11،3:12

لاويقرل.(4و8:3رو،5:22كل)القدس

؟،(21:91لرا"ألصكماقتوابصرآ":الرب

:01)عب،الصرإلىتحتاجرنلأنكم9:لايقرل

وصرمحبهتىتبلأجا-التمالوييهيزشيمتدح.(36

.(91و3:2رؤأيضاانظر،3ة1ت!1)رحائهم

يعيقالمؤمنإنإذ:ايجاربعواجهةليالمبر-(د)

والضيقالآلامأنواعامملفيهيتعرضالثريرفيوضعاعاو

في،13:7كو5:3،1!و،16:33يرانظر)

.(13:01رؤ،11-7:ة،1:3يع،92:ا

كلمنالأصراربهيجطالمالمفيالمؤسوجودومجرد

شديدةتجربةلهو،شرهمركمناجحينلهمورؤت،حانب

:3أم،37:1،73مز،15-21:6أمميانظر)له

الذكطهووالله.(21إرعيا،31،23:17،42:21

الذيوأ.(ء:3تر15:5،2رو)الصرهذايخح

:21لو،13:13مرتر)!يخلصىفهذاالمتىإلىيصبر

.(3:01رؤ،91

يقويةهوإممالايأديب:ايأديبتحتالصبر-هـ()

هىالتىالقداصةلخقيقوتم!كاالؤسجاةولانالإيماذ

:1بط4:3،1تر1)مؤصكلأجلمناللهإرادة

قداستفيلركوالكرأولادهيؤدبفالرب،(15و14

المؤمنفيهوإنماالتأديب!ذا.(13-12:4عب)

:8رو)للحيرتعملالتيالأضياءأحدفهو.ونفمته

في!حينكلفيرفرحأنالمؤمنعلىمجبلذلك،(28

الفيقأذعالمامتوعةتجاربفييقعوحيمابل،(،:4

صبرأالايماناتحانيثميءكا،(5:3رو)صرأيثىء

.(3و1:2يع)

عبرة-ضبر:

بلا،غيرهأوطعامسحمعماأو،الكومةهىالضبرة

:7ل!،9-31:6أح2)عددولاوزنولاكيل

الكلمةدف!وهي)أغرمة9هيالعبريةفيوالكلمة.(2

:05إرميا،3:7راعوثانظر-ومعىلفظاالعربيةفي

إلىأيضاالكلمةترجمتوتد.(2:16حجى،26

.(4:2غ)!كوم"

أصابع:-أع!بع

أصابع.والجمع،القدمأوالكفأطرافأحدهوالأصبع

العبرانيير،عندالطولةالمفايي!أصفرالأبمعرض:كان

-صباغةصبغ

عمودكليعئمكأوغلظوكان.بوعة4/3!ويحادلوكان

علىالصوركيحيرامعملهمااللذيرالخاسيينالعمرد!نمن

.(52:21إريا)أصابعأربع،مجرخينا!راتينشكل

:صبعون

"الحوىصبعون"ويمى،!ضعامفاهحورى31

فييعيرفيالحوريينأمراءأحدوكان.(36:2تك)

صبعونبنتعىنجتأهوليامةعوأخذوقد-أدومأرض

:1أخ92،1و24و02و41و36:2تكانظر)

تك)"صبحرنبت9إنه!عنىاعنويقال.(4.و38

!صبونابن"أنهدلكبعديذكربنا.(14و36:2

عاوهو(04و38:اأخ92،1و36:02تك)

والريالية.والسامريةالسبييةالرجماتتؤيده

-صباغة:صبغ

إلا،الصباكةموادصاعةيذكرلاالمقدسالكتابأنمع

!نذإسرائيلبىعندمعررفةكانتنفسهاالصباكةعصيةأن

الموجات-الكثيراشخدمرافقد،الريةفيأيامهملداية

،14و26:1خر)الثهادةيخمةإقامةفيالممبوغة

35:23-26).

قفر)الحروبفيآالغاأه!فيالمصبوكةافيابوكانت

الصباغةفنونتعلمواالإسرائييينأنوالأرج!!.(.5:3

منصليمانالملكطلبحيثالفييقيينسثم،المصري!تس

الذهىصناعةفيحكيمارحلالهيرصلأنصورملكحيرام

!...والاسررانجوليوا!قرمروالأرجوانوالحديدوالخاسوالفضة

.(2:7أخ2)

!مالختلفةللألوانالماعةموادعلىمجصلونوكانوا

الأرجرالي)الرحويةالحيواذاتذإكفيبما،عديدةمصادر

لنباتاتاو،(صالقر)إتالجرددوو،(البنفسجىشلأحمروا

وكات.(والأصدوالأزرقوالأحمروالرتقاليالأصفر)

المفاخأه!منلفهاالصباعةرمراد،الصاكةمرادخامات

.(42و72:7حزقيال)يةالخار

تلبلدةفيالصاغةمصانعبقايامنالكثيراكئشفوقد

المروعكاذحيتالميلادقبلالابعالقرنإلىترجع،مريم

منأطصاييهرذمهاالراحدمزلأ،وكانتلاتيننحويصم

فتحاتمهماكلأعلىكطمتديرادحجرياندلانبهاحجرة

أحواضرالدنيربموهاتويحط.صبعهاالمرادالخيوطلانزال

الصباعةموادلحفظحراروخدت؟.الفائضةالجاهلمر!

ثتفىيحتخدمانكاناجثوالوتاسالجيروعذلك

الصبة.



صبفة-اصطبغ

يترالحديدىالعمرمنأصغرمصابغاكحفت؟

عمياتلىيتحدمممامواداكثفت؟.النصبةوتلكى

.الونا!المصرإلىترجعصوروبيتجازرفيالصباغة

هر،الجديدالبهدفيالمنرجاتصخمنيذكرماوأهم

91:2يو،61:91لو،51:17مرقر)الأرجراذ

ليديةكات،يلميإلىبول!لالرصوصل،عندما.(هو

الابجللدعوةاشهجابمنأولهيثياتيرامنالأرحوانبياعة

الص!رى-أصياي-ثاتيراوكانت.(16:14أع)

لقابةكاللماغينكانبل،الأرجوانيةالأنسجةبصناعةتثهر

آثارها.علىالنقوشبحضبذلكثهد؟حاصة

اصطبغ:-صبفة

أنحصرويهف،أصطبغهاصمعةلي!:ي!وعالردىقال

الجرحمةالودانيةوالكلمة.(ه.:12لوا!؟ئكملحتى

الجرجمةالكلمةنفهاهيالمواصعهذهجميعفي!صبغة9

الآلامسوديةإلىيثيرفهو،المواضعسائرفي"معمودية"

حتىتحصراله،لاوعبتهللآبمحهكانتإذفاجازالتى

عصله.يتب

واحداباهايجلسألىيقوا!أنربديابنيأمصا"لتهوعدما

!وعأحا!"،ملكوتهفييارهعدوالآخر،يمنهعد

اليالكا"ستثرباأدأتشطيمان.تطبانماتعلمانلماوفا!

ألا؟بهاأصطبغاييلالمبةتصطبغاوأن،أناأيثركاسردى

وبالصبعة،قمثرلانهاكأسيأمالهمالحقال.نستطيعا،تالا

،23-02:02ت)!تصطغانأياكاأصطبغالتى

نأالآدالمؤمنيناقازفمن.(.4-01:35مرقس

لأجلوهـلكمقدلأله9الآلامسالمغةكذهيصطبنوا

في)"لأجلهتتألمواأنأيضابلمقطلهتؤمنواأذلا،المسيح

معرفةي!يزدادأنيشبولدالرسولوكان(92:ا

ي)!بموتهمثا،آلامهوض!كةيامتهقرةو"يرعالرلى

3:01).

صبوعيم

وهو:،"صبا!"معاه،الحمعصيغةيعبر!ا-

نجيامين.أرضومخما!!صالجوبإلىصبوعروادكي)1(

مقيب-معهماالدىوالثحبويولاثارضاوا!كادفعندما

الخربينمنفرقثلاثخرجت،بامينجعفي

التخمطريقفي"الثالئةاغرتةاوتوجهت،الملطينيين

؟13صم1)أالرلةنحوصبوعيمواد!علىاثمر!ى

أبروادي"هوالآنموقعهأنوالأرجح.(16-18

.الحنوبسالقلتوادكلطلىيصبالذيأضبع

بنياميرلومهاسكرالىليامنإحدهـمدنصوعيم)2(

وللا!حاديدمعوتدكر.بابلسبىمنرححواالذي!

الثمالسإلىكانتأكالالأرجح،(11:34غ)

.لدة

صبوييم:

الداثرةمدنإحدىوهى،"ظاء!محناهعرممط31

ملكمع،ثهير"ملكهااشتركوقد.أدمةمنبالقرب

وحلمائه،جلامملكلعومركدرعلىاثصدفيوحلمائهسدوم

الجبلإلىوهربوا،وحلمائهكدرلعومرأمامانهزمواولكنهم

دتروقد.(91ة01أيفاانظر،12-14:2تك)

وكلوعمررةصدومعلىوكبريتانارأأمطرعندماالمديخةالله

.(92:23تث،25و91:24تك)الدائرةمدن

للراللهلعقابالملوصرييمبأدمةالبىهوضعويصر!

صوييممرضعأنالعل!اءسكثيرونوير!.(11:8هو)

اقي.الجرمنالجودالطر!تحتهوالآد

صابى:

وجهه.أكيالرعأوالسهموعالى،الجهةهوالصوب

محوهعاصاصاف"،داودتلمحاولهفيالملكضاولأدولقرأ

الترجمةيجاءتوقد.33(!02صما)!لطعه

كتا!وفي،"ليطحهإيىالرعضاوللحأشرع":الكاثوليكية

.أليطعنهنحوهالرعشاولفصؤ!":الجاة

)صح!

صاحب:

المجلدمنصرصعهافي"حليل!كلمةإلىالرجوعالرجا

.!الكتابيةالمعارفدائرة"سانك

:القضاءماحب

عا!الفرسولاةأحدرحومعلىاطلقالذىاللفوهر

وقد.(9و4:8عز-الفراتعر!يأالهرعبرمنطقة

العددفي)،القصاءضونالمتولى9:الجاةكتا!وترجت

الترجمةيجاءتش(التاصالعددفي)!الوالملا9و(ايخاممت

."القضاةتاضى9(جبمسرالملك)الانحيرية

عئخر:

يمرحأو:حمرةبياص!يخهاالتيهيالصحورالأتان



صاح-صحو

كانماهوأوالاصهبسالقربهروالاصحر،برجلها

وأتانأصحرحماريقال.تليليا!!إلىحفيفةحمرةيأغر

لىالبيةدبورةوتقول.صئخروالجمح،وصحراءصحور

!عالحالسود،الصحرالأتنالراكبونأيهاأ:ألودتها

.(5:01قض)"بحواالطريقلطوالالكونطاف!

وكذلكأالهبالأتر"الكاثرلييهةالترحمةفيحاءتشقد

.الجاةكتا!فط

عحو:-صاحء

وصحا،افاقونحرهادال!كروصحا،استيقظالائمصحا

المتخدمةالونايخةوالكلمة.غفلةأوهوىمنتيظاشقلب

الغفلةأنراعوكلالسكرمنالحلوعلىللدلالةالحديدالحهدفي

والتحقلالهدرءتحيوهي،وثتقاتهاحول()535!يخمواهى

انطر)والعملوالقولالفكرفيوالاعتدالالفروضبط

،ه:4ذ11،2و3:2ذ8،1ر6:هضا

8.(.:1:13،4:7،5بط2:2،1قي

)صخ!

-متابة:صخب

الحروصحب،واخلاطهالصوتعلوهوالصخب

الريرةالمرأةالحكيم،يصف.صاخبمهوأمواجهتلاطت

ءأ)أقدماهاتمرلايتهاب.وجامحةهىصخابة)لأنها

حمقاءصخابة5إنهاالجاهلةالمرأةعنيقولكا.(11ت7

.(9:13أم)!(الحجلمن)ضيئاتدرىولا

صخر:

ال!بليعيهللدلالةالمخدمةالكلطتأولا-

وهي:،المفدس

حنبوس)3(؟أصور9)2(،،سالع"1()

ىأ)يهفيم)4(،(العربيةنيالكلحةلفسوهى-صواذ)

الأرامية،وأكيفا"وهي،(4:92إريخا،03:6

،صفران،،!هـمفاةنفهاوهي)حجرأىأصفا!أو

وهيايونالةلىتجرا)5(،(الأملسالحجربمعىالرببفي

.الصخرة

بنصمحأتخدمانماكثيرأ،صورو"!سالع"وكلتا

(صور)صخرةلىكنأ:في؟،الحبرىاصغرارالمحنى

ومعقلى(صالع)صخرقيلأنالخليصىملحأبيت،حصن

في(صرر)!صخورأضق".(3و31:2مز)"أنت

صخرةمنمحاريجأخر.عظيمةلحجمنكأنهوضاهمالرية

6

78:51مز)"كالأنهارمياهاوأجرى،(سالع)

:61).

؟.كمترادقيرتستخدماذالكلتينأدفاالواضحومن

في:؟،معأ6حلبوسوا،صررأالكلصتادتخدم

المواد،مياهغدرادإلى(صرر)المخرةالمحولا

.(114:8مز)أعياهينايعالى(خلبرس)

:اجمازيالامخلىام-ثايا

الكتابفيمجازياأصخرة!كلصةتخدمماكثرأ)1(

وحمنى!صخر!الرب":للهرمزأتتخدم.المقدس

صحرةالله5،(18:2،71:3مز،22:2صم2)

مز،18:2مزانظر،22:47عه2)!حلاص

عز)،طجأىصخرةإلهى،(7،98:26و62:2

إلى09(17:01إش)"حصنكصحرة!،(49:22

نفريتكرر؟.(61:2مر)أخهدفينيأرفعصخرة

،31و03و18و32:4تث)موسىنثديالمحنى

.(22:32صم2أيفاانظر

فيموسضربهاايىالصخرةعندولسلالرصويقول

المشح،إللثرإنها(02:11عد،17:6خر)الرية

.(01:4كو1)الروحىللانتحاشالحىالماءيخبرع

:48إريا)مجارياوحرفيا،ملاجىءالصخرر2()

:401مز)للودارملجأفالمخور.(41ة2دق،28

فلسطينلىالم!افربنمنوكئيرون.(03:26أم،18

أرضرفيعظيمةصحرةطل"لطوالاتعاشالراحةيجدون

.(32:2إكأ)"مييما

شإأيفاانظر،5:3إريا)الصلابةرمزالصحرة)3(

وكلمهاللهقلىرةثملالصحورتحطيمكانلذلك.(05:7

نأ؟.(91:11ملاأيفاانظر،23:92إريا)

قي9:أبربفيقول،والدوامالثبا،تإلىترمزالمخرة

لأليالأبدإلىولقرت،سفرليرحمتلتهايا،تكتبكلما!

.(42و91:23أى)"الصخر

قفر)عيهاالذبائحلتقديمملائمامكاناالصحوركانت؟

6:02،13:91).

يوعالربيقصدهكانمامعرفةممكادالأهميةس)4(

هذهوعلبطرسأتا:فيبريمريةيل!طر!بقوله

ت)"علاتقوىلنالجحيموأبواسكنيتىأبنىالمخرة

دأيقصديوعالر!يكنلموتطحا.(16:16-18

،اححر"مفاهاحه(3)فىه!سفبطر"،المخرةهوبطرس

ليما(،مخرةمنصغيرجزء)أىالمذكرصيةني

صخرةوتعنى،المؤنثصيغةفيعه()ء43،الصخرةإ



الدهورصخة

حجرهولفالمحإنيقولنصهبطرسلوالرص.كبيرة

كحجارة(بطرسومنهم)المؤنونئبنيعليهالذكيالزاوية

.(2:02أفأيضاانظر،8-2:4لطا)حية

يضعأنأحديتطيعلا!:جلاءلكلبولسلالرصويقول

المسيح،يسوعهوالذى،وضعالذىغيرآخرأساسأ

.(3:11كو1)

علياجنىالتيلالصحرةيقصدالمسيحأدالحضويرى

الحى"اللهابنالميحمو"أنهلهالأعترافهى،الكية

.(16:16عت)

مجئهفيالمحيوعالربملكوتعندانيالويتا

لي!سأى)يد!نبغر"فطعالذكيالححربأنه،الثان

ضربالذ!الحجرأما..،فانسحق...اممئالفضرب(ابر

:2دانيال)،كلهاالأرضوطزكيرأجلانصار،اثال

.(35و34

ويكوذ5:يرعالر!عننجوتهلىالنيإضمياءويقول

ففى.(8:14إكأ)أعزةوصخرةصدمةوحجرمقدسأ

ور،118:22مز)لليردعرةصخرةكانالأولعيئه

يكون،ثاليةمجيئهوني.(23:اكوا،9:32

.(21:44)تالمؤمنينكرلدينونةصدمةصخرة

:الدهورصخر

لأديالأبدإلىالربعلىتوكلوا":اليإثعياءبقرل

الصخرأي،(26:4إكأ)االدهورصخرالربياه

،324:تثانظر)يتزعزعلاالذكطالأبدإلىالدالمالابت

25(.و724:ت،2:2صما

:رهونصخرة

منالاقونرجلئةالستإلياهربالتيالصخرةهي

وأقاموا.نجيامينلبطالا!باطسائرعاربةبعدبيايرسبط

!47،21و02:45تض)أضهرأرلحةرمونصخرةفي

علىالواقمةورامونالصخرةهدهبينالبعضومجمع.(13

بحدوعلى،جحةفيالرقيالمالإلىمخروطىجرىمرتفح

بمسرؤيهاوبمكر،الليتمنإلرقإلىأيالثلالة

،والضبوالجربالثسالمنالوديانتحميها؟،الجهات

م!ا.الاحماءيمكنكثيرةكهو!و!ا

روحية:صخرة

المجلدفي!روجة"مادةلطموضعهاإلىالرجوعالرجا

."اليهابيةالمحارفدائرة"منالرابع

صدأ

:الزلقاتصخرة

بزجث،،الهربصحرةاأواالافنراقصخرة)أو

ضاولمذب،محونبريةإلىداودتبعوا،ورجالهضاول

عنالجلحانبع!ورجالهوداود،هناسالجيلجابعن

فلما.8ضاولأماممنالذهابفييفرداودوكار،هناك

رحع،الأرضاقحمواقدالفلطييبن"لأنشاولحمع

دعيلذلك،الفلطييينللقاءوذهب،داوداتجاععرشاول

25-:23صم1)!الزلقاتصخرةالموضعدلك

وادكلي"لطصداهبخرددعارالالاصمأنويدو.(28

بر!ةعنالكرملجبليفملالذىالكبرالغوروهو،!الملاقي

رأجة.حروفولهقاصممون

:غرابصخرة

مديانأمير،غرابااأفرايمرجال!اقتلايىالصخرةمي

إسرائيلفياللهبصرةرمزأوأصبحت،(7:25تف!)

قرقيوهى،(01:26إش،\:83عز)المدياننعلى

.الأردنلرالريةالضفةمن

:الوعولصخور

الاحلعلىجدكطعينمنبالقربالبريةفيمكاناسم

لتللداودالفرصةضحتوناك،اقيلبحرالغرفى

تحريضركمأالربميح9لأنهعنهعفاولبهه،ضاول

.(7-24:2صم1)قتلهعلىلهداودرجال

)صد!

صدأ:

تكونالذى،الأحمرالحديداكدهو-أطصا-الصدأ

توفرمعالهراءاكحينمعلتفاعلهنتيحةالحديدسطحعلى

فيفول،المحادذطنرصدأعلأيفابطلققدولكمه.الرطوبة

علىمولول!!أبكواالأيخاءأيهاالآدهلتمأ:الرسوليحقوب

ذبكى،الحثاكلهاوئيابكمضهرأتدآكا.القادمةضقاوتكى

ويأكلعيكمشهادةيكوروصدأهط،صدئاقدوففتكم

حدئهفيالربويقرل.(3-ا:5يع)"كنارلحومكم

علىكنورألكمتكنزوالا9:الحلعلىبالمرعظةالمعروف

الارقوديخفوحيث،والمدأالسرسئفسدحيثالأرص

.(6:91ت)!نقوبرو



صلىد

د:صلى

علىعوقعوهو،أالجلحانب"يعنيقدصامي31

،(15!47خر،34:8عدألملسط!!الئمالةالحدود

حمصمنالرقيالجنوبإلىالحاليةصددنفهاهىولعلها

.(تدمر)بالصراإلىرللةمنالطريقعلى

الملأيم:

فيحصينةمدينةوكانت!جوانب"مفاهعبرىا-

هذاعلىالتلمودويطلق.(91:35يق)نقالينصيب

حطير!!هيأنهامحهئظنمما!حطةكفر"اصمالموتع

وكل،طبريةمنالنردا-الئماإلىأميالخمةبعدعلىالحالة

ولبر،!حطينقرون9منالثصالإلىواحدميلعنأقل

القين.وجهعلىموقعهايعلم.لا

ر:على

العقدونماالإفسادشمن،ضىءكلمقدمأعلىالصدر

وربما.ونحوهما:ابعرالفر!منوكذلك،الجوف!فاءإلى

عبريةكلماتاربعوهاك.فيهلكونهصدراالقلبحمى

:الصدرعلىللدلالةتتخدم

فيويقابلها(23:21حز)!صاد!أوأداد19()

ثدكيإلىغالاوئي)5054،+("ماستوس"اليوناية

،3:،مراد،22:9مز،94:25تك)المرأة

هو)اللها!دينونةرمرالديويبرصة.(11:27لو

للدلااتتتحدم!.(23:92لرانظر،9:14

.(16:7وحز4:5نق)المرأةجمالاكمالعلى

والزاءالفبععلىللدلالةمجازياالكلمةلضرتحتخدمكا)2(

.(06:16،6.6:11إكأ)

كارالذمميالديحةصدرعلىللدلالة:ت!تخدم!خارة9)3(

،34و7:03لا،92:26حر)الر!أمامئردد

.(6:02عد،8:92

وهى،(2:32ادايا)أحذكط"الأرايةوالكلحه)4(

المهدو)؟ه؟اعافى(أضيوساليوناليةالكلمةتقال!

الديدالحررعرتصيرآالصدرعا!ئقرثجث،الجديد

:18:13،23لو،2:7دا،332012-إ)

واغةالاعزارعلىداجلالمدرعلىرالاتكاء.(48

علىتدلحصركلمةوتكاد.(25و23ت13يو)

ي!حضراكلمةإلىالرحرعفالرجا،المحفىيص

.!الكتاليةدىالمعاردائرة"منافالثالمحلدسموصعها

مئدرة

:رةع!د

كانت.الصدريخغطىئلسثوبالصدرةأوالصدار

:مو!الربأمرفقد،الكهةرئي!يابمنقطحةالصدرة

الرداءكصعة،حاذقحائكصعة،قضاءصدرةوتصض9

مبروموبوصروقرمزوأرجوانبحوليوأس!ذ!من،نصنعها

وترصه!.شروعرضهاضبرطولهاثةمربمةتكود،تصحها

أحمرعقيئصف:حجارةصفوفأربعةحجرترصعفا

:اضاراوالصص.الأولالصص،وزمردأصفروياقوت

ع!ت:الثالثوالصص.أبيض!وعققأررقوياقوتبهرماد

ولث.وجزعزبرحد:الرابعوالصف.وجمحتالهروثم

أحماءعلىالححارةوتكون.ترصيهافيبذهبمطرتةتكرن

الحاتمكنقق.أحماثههعلىحجرأعثرأ-نى،إصائيلفي

:28خر)!سبطاعث!رللاثنىتكوناحمهعلىواحدكل

15-21).

ا-للقتينوتحمل.دبمنحلفتنالصدرةعلىوتصنع"

علالحلقينلىالدبضفيرقيوتجحل.المدرةطرفيعلى

.الطوق!-والآخريرالضضرتيرطرفيوتحعل.الصدرةطرفي

صحلق!-وتصح.تدامهإلىالرداءمحفيعلىوتجعلهما

كاهنصدركلالقفاءفدرة



يقصلى

جهةإلالتىحاضياعلالصدرةطرفيعلىوتضحهمادب

علىوتجعلهما.دهبمنحلفتيزوتصغ.داخلمنالرداء

زلارفوقص!وصلهعندقدامهسأسملمنالرداءكفي

منيخطالرداءحلقتىإلىمجلقتيهاالصدرةويرلطون.الرداء

عنالصدرةولاتزع.الرداءزنارعلىيكورأحمامحوق

علىالقضاءصدرةفيإصانيلبنىأحماءهرودفيحمل.الرداء

وتحعل.دائماالر!أمامللتدكارالقدسإلىدحولهعدقلبه

عدهرونقلبعلىلتكونوامميمالأوريمالقفاءعدرةفي

!تعلىإسرائيلليتضاءمرونفيحملى.الربأمامدخوله

وقد.(ه؟03،92-51؟28خر)!دائماالر!أمام

-93:8خر)مرصىالربأمر؟تمامأالصدرةصغتم

الأوريمحجركطلرجرداالقفاءصدرة"تمىوكانت

حكحهأواللهقضاءالكهنةرئيىيعرفكانوبهما،بهاواقي

فيه.اللهإرادةمعرفةيريدود،مبتأعرفي

كريمارحجرأعرللاليالكهنةرئيىحملوكان

يوعللربرمزأكتمبماعلىالجزعوحجرىقلبهعلىالصدرة

المحى،قبعلىالمزمنينيممجملالذكيالحظيمالكهنةرئير

اللهيراهمجث،دائصااللهأمامالقوةكتفيعلىيحملهمكا

كربمة.كححارةواشحفاتهالمبح؟لاتفي

عذيق:

هىالعبريةلى!برأفكلمة،الارهوالصذيق

فهى!صتذيق"هيالعريةفي"لار"وكلمة،،صذق"

مادةإلىالرجوعفالرحا،ومصىلمطاالعريةوالكلمةنفر

المحارفدائرة9صاسالياالمحلدمنمرضمهافي"تبرلر-لر"

.أالكتاية

:نقووصد

ف!الارصتقراطيالكهوقيالحزبإلىالاصمهذالثر

-(بابلجيسالعاثدودبناهالذممط)الالىالهيهلأيامأواحر

محاولةأئناءفي،الكالي!!ثورةلعدالحز!هذاظهروقد

الحزبالصدوقيودوكان.موريةعنالاصتقلالالأحموني!-

كانراالمرييرمنكثيرينأنركم،للفرييمالمعارضر

الصدوقيرنعليهيسيطركاذارركطاالسهدريمفيأعضاء

.الارشقراطيو&

الاسم:(1)

-ناثاتالرلمي)الردالمعليزأحدكتالاتلىحاء(

"صاد:ق"ع!احمهمأحذ،1أ!م،م0001حوالي

دأ.يص3.صركهصانتيجولو-تلايدأحد

وقيونصد

القيامةدأنكرأشاذهتحليمدهمأساء!صادوث"

أصا-علىالحز!أصروهكدا،الآقيالدهروجاة

.الآراءهذه

!عكتالهوأ"!(ولأ+4"ه)5سإلماليويذكر)!(

الكلمةمنمقالمدوييناسمأد،الهرطقات

يقرض!ولكن،(أدار9أي)،صذيق!العبرية

رالاء"حرهـ5لاتجدال،هداعلىالبف!

.،صدوقيين"في"الواو9برف"صذيق9

مثقصالاصمأنفهو،الآنق!ولأالآراءاكزأما

الملكأياموعاشالدىالكاهزأصادوق!اص!

:2مل1)للكهنةرئاسيمانعينهم،داود

قروناالكهنوترئاسةتولىذرية!ظلت.(35

علىتطلق،صدوقيىن"الكلمةأصجتثم.عديدة

كؤنواالذين،،صادوقاأولادياعرمنكل

الأحمونييرعصروظهرالذى،الصدوتيين9حزب

موضحهافي!الأحمولبت9مادةإلىالرجوعيمكن)

.(!المحارهـاليهاييةدائرة9سالأولالمحلدس

رجمهم:تا(2)

كتاباتسنتمدهإنما،الصدوتيينعننعرفهماكلإن

الجديدالعهدلىعهيجاءماعلىعلاوة،عهميوعيفوس

،يوسيفرسكتالاتفيإليمإشارةوأولى.الوديةوالمثا

أخيهبحدالأمةقيادةلولىالذكب،المكاريرنائانقرةإفتحود

الوقتدلكفيألههو،يوبفوسيقولهماوكل.يهوذا

،الفرييرن:هي)"فكريةمدارسثلاث،توحدكانت

كلعناللمحاتبعم!ويذكر.(الأجيرنوا،والصدوتيور

مثأها.عنشايذكرلاولكط،المدارسمذهمنمدرسة

التيالارضقراطةالطبقةمنثأواالمدوقيرأد:الأرح!ث

ئورةتلثا"الذيالسهدريمأعفاءغاليةت!ثكلكات

يريموسيذكرثم.الأحمول!تحقبةطيةواصتمرالمكابيين

401-135)هركان!يرخاالكه!ةرئ!أنكيف

وكاد،المدوقببنإلىالفربيينسولاءهنقل-(م.ق

اشمرالذى،الكهنرتبرئاسةالصدوقييزارتاطلدابةهدا

أص!ع!-طيعىتحالفولأ.الحديدالعهدزمنإلى

.الأحمرلي!-وأمراءالأرصتقر)طينالصدوقب-بير-ياسية

اضزث،الصدوقيونبهاحظىاليالبارزةالمكانةهذهولكى

لىيالير-!روجهاحلفتاترألكندرةصالومييدعلى

فمحت،روجهانجصيحةوعملت،(م.ق76)الحكم

سلطات-اصحصاغالةتويدهمكانتالذ*-المري!ت

تنارع،(م.ق67)ألكدرةماتتوعدما.كيرة

تأيدص-الافطأرصتوبولرهـاسظا،خلاماعلىأباؤها

9



وقيونصد

كانالذكيالثارهركان!نامهعلىيضرأن-الصدوتب!

أنياتر-منبتحريص-هركان!ولكن.الفرييونيؤيده

القائد-بومبىكزاانإلى،الاجأجلمنالصراعواصل

الثاقن!كاهركأ!و،(م.ق36)ضليمرأو-رماواض

.م.ق04وفي.دساعدنهعلىلهمكامأةللكهمةرثبسا

الذكط،الافيأرضوبول!7أنتيحرنوسنا!دوقهاطلد

وعدما.الثالىهركانرص!الكهنوترئاصةالتزاعفيمحح

-صواتبثلاثذلكبعذ-أورثليمعلهيرودساصتولى

كبيرصعددبينموكاذ،أنتيجونرسالمارساتقم

فلل!.كثيرأالصدويينسطوةصعفتوهكذا.اصدوقيرا

فلم،الكه!وترلاسةونفرذالدريمنفوذسهيرود!

إنه:يوسيفرسويقرل)اختارهعلىلاءبا!،ورأتجةتصت!

سقر!إلىهرودسرمزس،سنوات701خلاا-فى

.(للكهنةرئبسا28ع!بقللاماقام،أورشليم

أصتى،م6ورومايةولايةالهوديةأصبحتوعدما

الكهةولرث-ذلكعا!باء-!للصدوقبتللد!ير

الواليرقالةتحتولكر،اللادحكهواكرسلطات

الكهنةصرؤطءكار،اياريخذلكشس.الروماني

.أعماءكاليةكانتوكدلك،الارضقراطيينالصدوقير

كازذلكومع.(4:1،5:17أعالظر)الهدريم

أتية،كالواأنهمرغمال!دريمومصموعوتللفريير

الثعب.عدففرذهملاتاعوذلك

اختفى،الهيهلوتدمير.م07فيأورضليموسقوط

كلركزمهمرتبطاوجردهمكارفقد،التارجمنالصدوتيود

يعدلم،هذاكلرالوعندما.الياسرونفودههاالكهنو!

اياريخ.مرحعلىمحار-الفريسببسالعكرعلى-لهم

كم:امتقلى(3)

ممكههمحادظينيقرولىكانراالصدويينأنالحجبس

الهيهل.فيالذبائحلظامالعيقوتقديرهم،القديمةبالتعاليم

فهمحولتدورالفري!يينمعاختلافهمنقطةوكانت

ولك!،الوراةبسويحترفانكاناالفريق!تفكلا.الثريعة

كادلين،فقطالميهوبةبالريعةتمكواالصدوتي!ت

المدىعلىتحمحتالتيالماليد-بصوذالمربسيوذ

الصدوقيرنكان.الثريعةىواحدمستوىو-الطويا!

لقد.المكتوبةلالثريعةمباضرةتا"لدهيمكنماإلايقبلونلا

لماعدةحصينباجالنامرسإحاطةيريدونالفريصيولىكاد

الصدوقيونكانيما،ايىميةحياتهمحوابجعفيالاس

الحقيقية.لتقر!إضعافادلكييرون

ذأحيث،للمدويهبالموضوعرللتحيلاصبيلص-وي!

مجىاتلك،معارصيمكتاباتمننحدهعملعلمهماكل

وقيونصد

للصدوي!،المنسوبةالمعتقداتاستعراض!بحدرينلكونأذ

همكتاباتهمسشىء-اليومحتى-ئكثصلمأنهحيث

أنفمهم:

0001بعينوعينبخفسنفىأبخريعةيتلقيخما(أ)

كان،(91:21تث-24و21:23حر)

الفرييودكانلا،فاالحرفيالتفيدعا!نيصرشالصدوقيرذ

وفي.الجريمةحامةمحسىالعقوبةتقديرفيت!اهلااكز

باعداءيطالبونالمدوتيوديكرلم،الرورضهادةحالة

باعدامالحكمعنالم!ئولةهيثهادتهكانتقىإلا،الاهد

اقىإعدامتمقديكونأنلحدالشاهدإعداميغوأن،المهم

حالماالر:صضاهدلإعداميطالبونالفرييرنكاذليما.ظلحا

الفرييونكانالحالةهذهلفى.المملإعداءالحكميصدر

دأيقبرورالصدوقيونكاد؟.الصدوقيرستزمتاأشد

عسئواغير(35و21:32خر)الحمارأ!الورصاحب

عنأيضأبل،حدثالدىالفررعنالتعويضعنفقط

ليما،آخرضحصبأكيضررأأحدثالذلىالمبدصالتعريض

المئولة،لىيشاوىنفسهالصدإديقولودالفريسيودكار

صدهرترريطس،يدهعلىإلاخطالعلىلمعشذلك

فيها.لهلايدقمايا

تعطىالهوديةالريعةكانت،الميراثحقوقوفي(ب)

ولي.الأبتملكاتميراثوالحق-للالةولي!-للابن

الابنيتركأددود،أيضاالاب!وموت"الأ!موتحالة

الحمدةأريرودالمرييودكاد،(حفيدةأى)اللةسرى

كاذيما،الأبالةدودالميراثحقلهااليوحدهاهي

.الميراثتماحمانوالحمدةالابةأديرونالصدوقيون

تث)الجوفيأخيهلزوحةالأخزواخحالةود(بر)

بخصرص!عربتفسيرللصدوقيينكاذ،(6و25:5

صبعةتزوحتالتىالمرأة!!يحوعللربصألرهالذكطالؤال

-02:27لو،33-22:23ت)ايوالم!علىإحوة

الايغلاالزواجهذاأنيققدوذالصدوقيونكاناد،(38

تزوجتالتىالمرأةحالةيوليس،الخطوبةالمرأةحارفي

إلافعلاتتزوجلمالمرأةأنيققدونكانواصؤالهموفي.ف!ملا

القد.هذاعندهميكنفلمالفرييرذأما.الابعالأخ

كانواالذيرالفربب!صيسحرواأنأرادواالمدوقيينوكا"ن

أزواخ،صبحةتزوحأريمكرواحدةامرأةأنيحتقدود

القيامة.عقيدةمنالحريةوكدلك

كانتالاختلافاتأدفيدو،الطقوسأمورليأما(د)

علىهوالصدرقييزعندالرئىالاعتراضمكان،صعيرة

ملزمةيعتبروكايكونوافلم،المكتربةعيرالريعةتفامل

لميرديخضمور-الحالاتبعضلي-كانواأخمولو،لهم



مونوعد

البويةالتقدماتنمنوكان.اللاويةالطهارةمثل،كثيرة

اليهالفئدفعأنيريدونالفرييرنفكاد،خلافموضوع

ص-تدفعأنيريدونالصدوقيودكانليما،العامةالحزالةس

الفرييرمنزيحرشالصدوقير-وكاد.التطوعةالحطايا

الطهارةموضوعفيجذايدققونكالوابينما،الدائملاغنسا!

.(91عدد)الحمراءاجقرةالفدمةمجتم!يما

يثعددودكالواالمدوقيينأنحيث:التيميةالواحيهـ()

بذلكتأثراللهع!فكرهمفإد،الإن!اليةالواحيكل

مطلقالدخللاألهإلأ،اللهبرحوديؤنونكالوانجما.كثيرأ

يؤموريكونوافلموعلب،الناسمصائرأوالتارجمارفي

:الشرفالخير،الهاسأمحاللىدخلللهفيى.التي!-بسق

فكالراالفريسيونأما.الحرةالالانإرادةدائرةوينحمران

وبعضها،الإلمجةالفايةشيحةهيالأفعالبحضرأنيحتقدور

.الحرةالالسانإرادةشيجةالآخر

،خالدةنفا،للانارأريعتقدودلاالصدوقيرنوكان

يؤنرذيكونوافلموعيه،الجسدبمرتتموتالفرلأد

الملائكةوجوديكرودكالرا؟.المستقبلفيبالديولة

الغب.دائرةفييدحلدلكلأذ(23:8أع)والأرواح

إلهيظهوريعترو!افكانوا،القديما!هدايالملائكةذكرأما

مادية.عيرصوري

كادبيما،الأمراتلقيامةيؤمودلاالصدويودوكان

.(23:8أع،22:33ت)لدلكيؤمونالفربيرد

!-قيامةوحوداساحيمكنأنهيحتقدودالفرييوذوكاد

الصدويينولكن،المقدسةالأ!اروسانروالألاءالريعة

الأصالمرحعأنعلىيمرونكانواإذ،ذلكيروذبكرفيالم

علىردهفييسرعالرباسثهدوند.غرلاالتوراةهو

مت،3:7خر)الثريغةمنرائعةبأتوالالصدوقين

:02لو،27و12:26مرتر،32و22:31

ولي!ضناالأقوالهدهيوالخلودالمامةتحليمويرد،(37

صراحة.

الجديد:المهدفيالصدوتيرن)4(

يتناوللاالصدشتيينصالحديدالمهدلىحاءماإن

كموصوعالمامةيذكرواعه،الحزدباررلكالمحتلفةالحواب

،27-21:81مرض،33-22:32مت)رئيسي

القامة.يخكررنالصدوقيردكانإذ،(38-02:27لو

يخوحا.معأمجتمعيروالمرببمالمدوقي!!نرىماوكثيرا

-7ت3ت)ثديدةعباراتمعأللحزلينيوحهالمعمدان

مت)مرارأمحألهماالتوبيحوحهيسراض!أن؟.(12

محأالحزلادجاءه؟.(11:12،21:45و16:6

:14مرقرأيضاانظر،ا:16مت)ليحربوهأيضأ

قةصلى

53-55،15:1).

عأ)اشصلىعلىالأياديألقوا،الرسلأعمالسعروي

-ايىدمنالمؤموذوكان(18و17:ء،2و1ة4

الكثرسفيالمرييينمعثركون-الأولىالكنشةي

وحوهأشدصنكانالدلى،القيامةموصرعيوجمكاصةالآراء

.(9-23:6أع)الصدوقيينوبيزبينهمالاخنلاف

نفرعلىاغريي!تواالصدوقي!تكليكللمبأنهاضويها!مجص

منالكثيرينإنلل،ايهودسللمؤم!تالحداءمنالدرحة

ايخح.لالرهـيصوعآمواالفريشيرومنالصدوي!!

صلىقة:

الله.لوحهوالمحتاحب!للفقراءيعطىماهيالصدقة

صراحةأصدقة9كلمةتردلا:القديمالعهدلي(أ)

واحبعلىيددالقديمفالعهدذلكومع،القديمالعهدفي

اللهفيقول،اليهموالاحانوماعدتهمالفقراءعلىالعطف

أنالدلك،الأرص!سالفقراءتفقدلالأنه5:قديماللثص

أرضك،يوالفقيرالمكيرلأحيكيدكاقع:قائلاأوصبك

خصدوذعدما":الريعةتأمر؟.(أا:15تث)

ولقا!.الحصادلىحقلكرواياتكمللاأرضكمحمبد

كرمكوثار!لاتعللهوكرمك.لاتيقطحصيلىك

إلهكم"الربأنا.تتركهوالغريبللمكين.تلتقطلا

حصدتإذا9و.(01،23:22و91:9لاا

*ترحع،الحقلىفيحزمةوسبحقللثفيحصيدك

الر!ممارككلكىتكوروالأرملةواليتيمللغرب،لتأخذها

تراحعملاريترنكخبطتوإذا.يلىيكعملصيإلهك

تث)"...يكونهـالأرملةواليمللنريب.وراءكالأغصان

24:91-22).

للففراءحاصةلعتةي-اطلإصرائلىصموحا:كان

به،يمرحقلأىصنابلمناثحتىيأكلأر-:الحيا

23:42تث)عمهشيئايحمللاأنعلى،كرمأيوثمار

.(25و

ئحرحأنالإصرائلعلىكاد،صينثلاثكلآخرفي.

منهلأحذألوابهفيويضعهالةتلكلبمحصولهعركل

تث)الةحتىليأكلواوالأرملةوالينبموالعريباللاوكط

الةفىررعللاتتركالأرص!كانت؟.(92و41:28

.(23:11خر)،شمبكفقراءلأكل"الالعة

لامرالطاعةهروالخاءالكرءهذالكلانجيماللىوكان

الحبردية،بيتمنأحرحهماذمعهممراحمهوفيكروا،الرلى

.(22ش6،24:91-15:2تث)المجازاةووأملا

!الأر!!ص!الفقراءتعقدلا"أفهيدكرصاأرعليبمشكالى
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قةعلى

أمرأولي!اشاءأكمقرهذاكادولكن.(15:11تث)

-3:ءاتث)اللهضريعةيطيحودكانراطالما،ضائعأ

عادةالفقرفكاد،رراعاشباكالواإعرائلبىولأن.(6

-02:4،42:03أم)احى:الترالتكاصاشيجه

نأ"هو،الكاهنعاليدتعلىاللهقما!!وكان.(،3

وريخصفصةقطعةلأحلا،!جديأقيليتهويقىمنكل

لآكلالكفرت:طائفإحدىإفضصى:ويقول،خبر

الدى2الرعقابأن؟.(2:36صم1)،نجزكحرة

وييسواري!تمطواتيهانأنجوه"يتوهأنهواللهأولاديضطهد

.(901:01مز)"!ربهمصتخبرأ

-92:12أى)للفقراءبكرمهثمهوراأيو!وكان

علىالرحمةأنالأثالصعروئعلن.(23-16؟17،31

الفقيريرحىعن"وأن،(41:21أم)الصلاحدللالفقر

وتد.(91:17أم)،يجازيهصروفهوعدالربيقرض

الوضيكةالديرنةسببأنهوأعنراالفقيرظلمالأيخاءضحب

.(8-8:4عاموس،3و3:41،01:2إسق)

بدأانيمنالعودةلعد؟الأبوكريفاأيفارلي(ب)

)الظريهمنترأكادالفقرلأنبالصدتاتالاهمام

حرفةالولوأصبح،(محياضرمنالخاصالأصحاح

الدافعالاحادصغمقد،!اوضا.والماك!!للمقراء

،للحزاءطبايمنعوأصح،اللهبا.فضالالاعترافشالداخلى

واضحاذلكوبحد.والكفارةالدبائحقيمةا!أناعبروابل

الاريطفىء6الما9:يقرا!يخت،سيراح!!ثرعحكمةفي

:92أيضاانظر،3033)!الحطاياتكفروالمدقةالملهة

منتحىالصدقة9:طوياضرفيجاءبيما.(16و15

وافيةالرحمةا!لواالإنسانوتؤهل،الحطاياوتمحو،الموت

بأعمازالياء"اعر:افقد،(9ب21طويا)"الأبدية

الله،لطرنياالاالاسانيحبأديمكنبهاوجلةالرحمة

.أالاموسوصايااتماممثل

ب!-،والصدقةالرب!!الخلطمرالطرةمذهطدتوقد

إلىأيفامتد+،الأرض!علىالمححياةأياموالبهود

اكروا-إذ،(6ود:11)الأئالىصمرلىجاءما

كالراكا.الصدقةصعهوفاإيهاثمارالرأن-خطأ

خطاباكفار:5:لمرلوخذداليالقالهماعلىيتدون

ول!.(4:27دالال)أللساكينلالرحمةوآثامكلالبر

الرحمةويعملحطاياهيفارقأذنصرلبوحديقللمداليال

اللهلعلأي،أاطمئالكئطاللعلهلابل،خطاياهتغفرلكى

يقتةرما.كبريائهلاذلاتلها!قاباالزاللىع!يخمهل

أعطى.!رق":(!:112)المزمور--لودالرصول

يقصدلم،(9:9كو2)أالأبدإلىيبقىبره.الماك!-
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قةصلى

خارحيةعلامة:لكها،الإلانتبررالصدقةأنالرصوقبه

ا!بم.االبروعلىالمستقيماللوكعلى

اقي،الجرنحطوطاتيالصدقةعرثىء-صدلاوبكاد

لأخديكرفله،شتركةحياةيميرذكانرالأنهمشذلك

احيابر.

العهدلىا(عدتة9كدمةترد:الجدلدالعهدلي(بر)

فيترجت،مرةعثرةأربكل-اليولافيالأصللي-الجديد

وأصدتة!إلى(فانديكترحمة)العربيةيمرةغرةائتي

،14؟11لر،4و3و2و6:1ت)"عدفات

،13و01،01:4و3؟3:2أع،21:33

،،9:36أع)أاحانات"إلىرمرة،(24:17

.(01:2أع)!حنات!إلىأخرىومرة

ضوءوالصدقةعنيوعالربتحليمنفهمأنويج!

-62:)متىإيخلفيفا"قواله.يهالفروالممارطتالآراء

فحلوقد.صدقاتيصسعودأيفاأتباعهأنتفترض!(4

لمفهو،(13:92بوانظر)فعلادلكشتلاميدهع-

لمعوتاهيممفاحر--وولكسه،الفقراءماعدةيدن

صدقة،صمعتفى":وعبارة.للمدجطباالصدنة

نحملألانجب(6:2ت)!لالو:قداصكنصؤتلا

،ذا!يفعلودكالوا7أعلىدلبللاإد،الحريمعناهاعلى

منيصعولهعحاالإعلاذكلفى،المجازىالمحىعلىخملبا

.عدنات

،5:42مت)بحاءالعطاءعلىالر!حث:لقد

المجةاتدحبا-،العطاءمقداريمتدحلموهو.(6:38اء

:21مرقر)للىلكدفعتالتي،اتاللىوانكارالابارو

روحيةدوانجكلع!-العطاءعلىأتجاعهحتوقد.(،42-4

أكلاقيخطمالعطاءلأن،(11:41،12:33لوا

مبوط5:أنهتلايذهعئي؟.(91:21ت)الماد!ة

.(02:35أع)"الأحدمناكثرالعطاءهو

الكنيةسالواحبلالاهمام،بالفقراءالعاية:حظيت

لا-،لهأمرااء-ضئاإنيقولىأحدبكرلم"إد،الأولى

أحدفيه!يكرلمإدمثزكا...ثرءصعدهمكان

أإحتاتلهيكوزكاأحدكلعليورعوكان...عتاجا

انتخرا،اللايدعددكزولما.(14:32-35

-1ت6أع)الفقراءحاحةعلىللقياممىا!رحاسعة

لفه:اصعاللفقراءا!ضاءاعا!لولرالرصولحثوقد

ج1آكو27،1-2د:15رو،24:17أع)نالأ

بدلكعلم!.(.أ:2غل،8:9كو2،2وا



ولكط.(6:81قي4:28،1أف،21:31رو)

.(3:01ت!2)الكالىويرالفقراءاعطاءعلىحث

منيعطىأن"للحؤمنليهونالعملفيالاجادعلىحث؟

تمل!فيمكاناطترلميس.(4:28أف)"احتاحله

برل!.الرسرل

افيفحلتسوالا!:العبرايخبنإلىالرصالةكاتبويقول

:13عب)،اللهئرهذهثللدباثلأنه،والتوزيع

أيةعلىبرحاوالرسرل،يحقو!لالرصلدد؟.(16

دلكفيإذ،أعواز!فيالفقراءلماركةقلياالمؤمناشعداد

اللهمحةوأد(17-2:14يع)حىإيمانهأنعلىالدلل

.(18-3:16يو1)حمقيةفيه

هو:و،"عادا-أولا!!اسااصماهعركطا-

:18أ28،2-22:1مل1صديا!كنهعة))1،

الدين،ئةالأربعالملكأحآبأنياءأحد،(1-27

-جلعادراعرتوللحرلىذهابهتجلأخآباصثارهم

جلحادراموتالىالصعودعلىالانبياءأولئكيجعهوقد

كنعنة7-صدقياوعر!.ليدهصيدفعهاالر!لأن

تطحكذاالر!تالهكذا:وقال،حديدقرفيلنفسه"

طلبعلىسا؟-أخآبوأرصل.!يف!واحتىالأرايين

واشدعى-الحربيوشريكه،يهوذاملكيهوشافاط

وأذ،الحربيصهزيمتهأخآ!ألأالذى،يملةب!ميخا

هيىقدكذ!روحلأن،دلكغريقولودإمماأنبياءه

علىيحاوصربك!هفةصدتا!تقدم"،علبهم

"؟ليكلمكميالر!ر:حعبرأينس:وقال،الفك

.(27-ا:18أح28،2-ا:22سل1)

نتيحةأحآبومات،يملةبنيخاقالهمماتحققوقد

كة.المصليحراحه

محاصرأكاذالدىاشكداهـ،البى،معابر-صدقيا)2(

تولايالروأخآبمسيالنصدنياتاوقد.البيلأريا

لالعودة-الرلىلاصم،كذلا-بابلل!للس!-

إرياوتأ.إرمياقالهماجمدعلى،اليسالسريحة

لابل،ملكنبوخذنصريى"جدفمهماالرببانعحا

بيلكلىلعةمهحا!تؤخد،جونكمأمامبقيهما

صدقيامئلالر!يحعلكلحيقال،لابلوالدينجهودا

إريا)!اضاربالاللملكقلاهمااللدينأحآ!ومتل

92:21-23).

جهوذارؤطءأحد،(36:12إريا)جاسصدقيا)3(

فيالرؤساءباقيمعيجد!كان،الملكيهوياقيمأياملى

الملكممدقيا

)4(

)5(

)6(

حمريا-بنيخاياأحرهىعدما،الكاتبمحدع

كلاءحباروقرأعدما-طعهاررىاالكلاءلكل،شافاد

لههيا"قيليريابرباروإلىفأرسلرا.النيإرميا

،حامواععوافلما.آذانههلىوقرأهفجاء.بالغر

إلاذيعلمولارإرياأنتواختبىءاذهىلبارو!تالواو

إريا،بكلاموأخبروهالملكإلىدحلواثم.أنماأين

مصراةالدرتضقبا-،الربكلاميمعأدثا"لمولكه

.(26-36:11إربا)الارإلىوألقاه

الالي.البهحثلهوشفرد،يهوذاملوكآخرصديا

:36أخ2انظر،3:16أخ1)يكياب!صدقيا

اله""كلمةأذالمفري!بعضويرى،(01و9

حليفته.بهايقصدها(3:16أح1و)

الحودةصلعدائماقحتصواالذيرالرؤصاءأحدصدقيا

.(01:1غ)الى

الملك:صدقيا

وقد،جهوداملوكوآحر،الملكليوشياالثالثا،ل!1ومو

إريا،3آأح24،2مل2)شةعرةإحدىملك

ح!-عصهمنوالعشريرالحاديةلط؟كاد.(93،52

الدييهرآحار:أحويهلحدوملك،إخوتهأصفروكاذ.ملك

انلىأخاهتعوصاومثك،مصرصلكنحوفرعودأسره

جرياكينابهملكماتولما.يهريافيمإلىاحمهوطترألاقي

خلعهحيثء،أياموعضرةأضهرئلالةصوىيملكلمالذى

عهعوصاوملك،لاباإلىوجاه،بابلملكتصرنبرخذ

وكاد.(24:17مل2)صدفياإلىاحمهوعئر،عمهتيا

حميمتأعهواصه،صةوعشر-كأإحدىملكحيرعمره

ومحاطاشائكا،تولاهالذىالصشوكاد.لةمنإريا

منه.اكبركانتاليالمثاصمىسالبهر

الله،لثريحةللخفوادتحدادهألد!،حكمهبدايةرلى

ىاحدكليطلؤأرفأمر،النبىإريالميحةإلىوالاصماع

ول!-9،فأطاعوه،العبرايخةوأتهالعبراكأعدهالفحىص

أطلقوهمالذينوالاماءالجيدلحأرحعوادلكلعدعادوا

-34:8إرمبا)أإماغ؟عدأرأخصحوهم،أحرارأ

11).

جاهمالذينالشبصإلىبابلإلىرسلأصدقياأرسلكا

يوتال!راآرإريامنرسالةوممهم،لابلملكلصرنجوخذ

بابل،صلاميطلبوا"أر،هاكهـيتقرواحاتويغرسوا

صلاملههبكونللامهالأله،الرلىإلىلأجلهابملرا

.(7-92:1إربا)
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يقصلى

للمكايدمركرأكادصدتياللاطأدطهرماعادسرول!-

واحتت!لصدقاالرابحةاشة:ي.بابلصدوالمؤامرات

.عموتوموآ!ادوءص،انجاورةالأعبمصصراءأورضل!

فيإنيهىالالفحاملاصدقاالملكليعروا:صدونوصور

الحطههدهعارضابيإرياولكن.لابا!صدمرامركا

عقهوحوديهعهعلىمجملوهرالرسلأماموطهر،الحمقاء

ليدالأمهذهأعطىقدالربأنأمامهملمحثلخيايرأ

أما،يحيرد،لهيحصعولىوالدين،بالاملكلمرسوحد

فيلكرر،بابلمللىفيالحفرتويأبرنيتردوذالدين

.(27إرما)

إلىوصلتتد،الوضيكا!ردهذاأخارولعل

،(51:95إريا)لابلإلىصدقافاشدعى،نصرنبوحد

الوقت.دلكلىاممردحدوثعدميفسرماهداولعل

خالفعندماحدثتدقد،عنااطتمردالتاليةالخطرةأما

صرحياتالحركةتلكلصرلبوحذأعبرإد،مصرمعمدفا

وعزيقةولخي!أشرضليمعداماالهوديةكلفعرا،صدقيا

ذلكأنيرجفوسويدكر.(17حر،37،،3إرميا)

صديا.للصلكالثانةالحنةوحدث

لصدقيا.الاسةالسةرلأ:رضليمالأحيرالحصاربدأ

ا!ويا،25مل2)العاشرالثهرسالعاشرايوءني،الملك

حفرعبا"نأحارلصرلوخدوصلتوعدما.(93،52

الكلدايودرفع،المحاصرةالمدينةلنحدةطربقهيمصرملك

توفرعدمورعم.فرعرنجيقلملاقاةأورضليمعرالحصار

،فرعونج!هرمواأصهميبدوأنهإلا،حدثمانفصيل

-37:8)إرمياتأ؟أورشليملمحاصرةاعادفىأنههحيث

الحصيةالمديةصحدتلقد.منهمثوياالموتصوأصبح

يلاتالنمحبخلالهاعار،:نصصسةمحوالحمارأماء

رأ!وإد،الأسواريثعرةحدثتأخيرأر.اسبأواالحوع

،الأرددادكط.إلىالهرلىحاو!،تحيءكلمفدفدألهصديخا

لصرلرحذإلىبه:حاءوا،وأصروهردوهصإالكلداني!تولكر

عيىقلحواثم،عييهأمامصدقيابنىقتلواوهناك.ربلةفي

باباإلىلهرحاءوا،!اسصتسلحت!سىقدوهصدقيا

كانمتوهكدا.هاكماتجث(6-23:4مل2)

وحرقيا-،(34إريا)انرإرمياعهكاتأالتيالوات

.(13حز)ا!ى

ملىيق

ص!مرصعهالىأحليل"إفجوثالرحااض

."اممتابيةاالمعار!دائرة"ص

الثالتالمحلد

ع!رتان

)صر!

:نصرتا

.هى،"اعالهاأ:ا!ظبمةااصحرها"معاهعرياسه

دثالأراصإ-صائاليجور!عد.الأردتخهرعلىمدية

النهر،مياه:أرحلهما!عمسعدما،يوبعاد،

صالمهحد.ةالماه.قفت9،ضطوطهجصرإلىءهتاا"!ا
هـ--!-ط!حر

حا.إفانترأداءصحذالجدأشاحدألذا،قامتلوث

منفىعد"أدام!.نفه.(\آو3:15ير)ااصرتان

!صرتاد"كانتهلىتمامأيعلمولا.الأرددبهراليبرقص

بففد.لل!رالعربةالصفةعا!أءالرقبةالضمةعلى

تا9هوالآدموفعهاأد*(اته)مماحءدا"جلريكلل!ور9

تا!)أداءصتاستماتاإلىيلا14حريعدعلىأاليدية

بحتقدب.الأرددمراضقهالصفةعلكاتالى(الداية

لغدعا!!خندأمتل9هي"صرتار9أدأهاروفييوهالان

.أداممديةصالترقيالمالإلىدقطميليز

لىاضحدتاضاضحاجةاوالأدواتالأوارمنوكثير

،الأشدزعرص1فياشصوشكيحيرامسبهها!لجمانهيهل

،ء.7ملى1)ااوصرتانسكوتب!-الحزفأرص!في

الأياءاأخباشسفرو"مردة"علا:يطلق،(46و

مركرآالمطقةسحعلتالأر!!لطبيحة،(4:17أخ2)

.الأيامتلكوصاعيا

ا،:كيلا،سلما-الملكرحالأحدأخبلودلنسا:كاز

يت:كا.محدضتعكتثملىكانتاتراشالعةالمنطقةعلى

ا!4012ملى1)يزرعاتحتصرتادنجاباليضاذ

صرنك

!لأ.

!!

أر!حا.

صرتانهوقع

.ضكمم

إيل.ليت

أورفمليمة



صرث

المديانيين،ئةالثلاثورجالهجدعونضربوعندما

قض)!(صرتان)صردةإلشطةيتإلىالمديايونهرب

7:22).

خمةماحةيعطىرائعمرقع!اليديةتل5وموقع

فوققدماوثلالينمائةمناكثرإلىويرتفع،فداناوعثرير

ضرمناستراتيجىمرقععلىويطل،الأردنواديأرصة

محولمدوعلى،منهالغربإلىميلمخوبعدوعلى،الأردلى

الكفرنجة.وادى!ا-الثماإلىياىدةمائة

بالقنقيص.!.ل(3!)34!؟ء،أبرتثارد.بجيص!قاموقد

وقد.(6691-6491)موا-ثلاثةيالتلهذالي

الجانبإلىيودىكان،وسقفجدراناءسلمعنك!ف

-الدرحاتيقحمحاجزهناكوكان،عزيرلعمنلشماليا

والأهم.طريقينإل-أقدامتماالراحدعرضكارال!ى

عراثالاالترلبنإلىترجعمقبرةع!ك!ثفأنهدلكس

وأملكةجثةالقبررأحدوووجد،الميلادفبلعروالثالي

لموادعاجيةوأوا!،جميلةحلىعلا،الأميراتإحدى

تلاقيحاملعلىعلاوة،نحاسيةأوافيوأربع،النجميل

مرجلوعلى،نحاسىطقفوقهالقبرصىالطرازمنالأرحل

واحتوت.فلطينفياكثفنحاسرافاءاكريعتبريدانله

نحاسىوكأس،الشربلأوالطمخاصىطقمعلىأحرىمقابر

محاسيةومرآةمحاسىوحوض،غزالرأسضمكلعلىيدله

سالمقدسالكتابدكرهماتؤيدوحميها.وسيوهـمحاية

النحاصيلأعمالمركزأكانتوصرتانصكوتمطقةأن

.سيمانأيام

الحالميموقعهاأن-تويأ!اسغيرعلى-البحف!ويظن

وادىإلىأفرايمجالص!يررالذي،صرطةقرداهو

.الو:صرمصىمقاللالأردن

مرثة

أشحورابناسموهر،!بهاء9مفاهكانركلاعبرىاسم

.(4:7أح1)حلاةامرأتهستقرعألي

:صردة

اسم:وهو،"لرد"معاهعريا-

،(11:26ما-1)نالاط3!يربحامماكانقرية)1(

هذهمردةأنفلابد،أفرايمياكاريربعامأذجث

محفوطالاسمولحا!،أمرابمسبطنصيبفيتقر!كات

سالغر!إلى"عسالةدير"في،حريدةع!!1لى

الحنولىإلىيلا17لمدعلىللرطديرواديليالامرة

منالغربإليلا12مخولمدوعلى،ضكيممنالعرد

صرصر

شيلوه.

الجزءهدامنموضعهافيإلامارجعلصرتانآخر31)2(

."الكتايةالمعارفدائرة"س

صز-عئزة:

اليءفيمايجمعهيوالصرة.شدهاالمئهرةصر

كانوإد.الأنجةمنونحوهاالدراهمفيهتمروما،وئتد

مصر،منبالقصحعودتههبعدعدالهميفرغرديمقربأنجاء

ففتهمصرررأوا!لصا.عدلهلىواحدكلففةصرةإذا"

.(42:35تك)،خافواوأبوهمهم

(الأطابأحودمن)المرصرة":الدعروسوتقوت

كصرة9:الحكيمويقول.(13:انر)أف!جينى

مأ)"للجاهلكرامةالمعطىهكذا،رجمةيكريمةححارة

26:8).

يمر":اللهقدرةعنأير!قولقي؟مجازياوتتخدم

8(.:26أ!)"تحاالغيمفلاتجمرقجهرالمياه

الصواتإلىصعدمىأ:متامميماابنأجررويتاءل

،؟ثو!فيالمياهصرص-؟حفنتيهفيالرججمعمن؟ولرل

علامختوممعصيت!!:أيضاأبولىويقول.(03:4أم)

.(14:17أى)!ائمىفرقعل!سوتقفق،ص!رة!ث

:الأسنانصرير

الذيالصوتهوالأصانوصرير.الصوتهوالصرير

صري!،لهايمعحتىيحضبحضهااحتكاكهاعنيصدر

:إ-يرفضونهع!نالربويقرل.يأسأأوألماأوند!اوذلك

يكررهاك(الارأتونلىا،الحارجيةالظلمةإلىئطرحود"

،05و42ة21،13ة8ت)!الأشانصرير.اجكاءا

،(13:28ا،،22:13،42:51،25:03

راحةتكونلاو،الآلدي!أبدإلىعدابهمدخانيصعد9حيت

.(02:01رؤأيضاانظر،41:11رؤ)،يلأونهارأ

صرصر:

شىءعلىيمقىلاالذىاضطاطاالحرادسنوعالصرصر

حكايةوهي،صلصلاهىالعبريةيوالكلمة-أخضر

طيرانها.عمدمنهالكثيفةالأصرا!تحدثهاالتيالحلبةصوت

فتصصلصوتهي!صعوالمإن3لأفديماشبهالله!بدر

يولأهأرصكأتمارصأضجاركجمع":منهاالتىاللعاتعليم

.(82:24تث)!الصرصر
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عةرمصا-عرصا

رعة:مصا-عرصا

وولدت!قوبلزوحهابلهةجاريهاراحيلأعطتعدما

اللهمصارعات:قالتلأكاانفتالمط9ا-مهدعت،ثايخاانجاله

لىنقرأ؟.(8و03:7تك)"وعلبتأخىصارعت

بمديعقربأنالتكوينسمرعنوالثلاثينالئاراالأصحاح

...الفجرطلوعخىإدانصارعه"،يبرقمحاضةعبوره

:32تك)أمحهمصارعتهفييعقوبفحذحقفانحلع

كلمةسمقأأيبوقاصمولعل22،25-

.(العريةيأمصارعة"

أش!رورجاليوآبرحالبينحدثماأنالبعضويرى

اثاقامجث،المصارعةمىكنرعبدأ،جبحردبركةعا!

عدمنرجلاعراثنىبمصارعةداودعدمنرجلاعر

سيعهوضربصاحبهبرأسواحدكلأمكو"،ايبرشث

12-:2صم2)يعاأوسقطواماجهجنبفي

الفلسطييينمنالتقامهفيكثودعنقبلماأن؟.(16

:15لضر)"عظيساضربافخذعلىصاتاضر-1أنهس

ممارعة.عنلياتديرأيكونقد(8

،حزاممصارعة-القديمالعهدفي-المصارعةوكانت

الجمارعيستيمخاصاحزامايبسالجصارع!تمنكلفكان

سومر"9في،خفاجة"فياكتثرولقد،منهيم!كهأدمعه

-الملادقبلالالثةالألفمن-لرونزيوتم!الححركطلوح

مضأالمصارعةمنالشوهذاوكان.الممارعةهذهيصرراذ

في،حتببتاح)قبرنقرشبيظهر!،مصروأيغا

أربحمائةمناكزيظهركا.القديمةالدولةأياممنسقارة

الو!ى.الدولةأياممنحنلىمقالرنقوشفيتصارع

مدينةيالثاكرمسيسمعبدوتصارعينصررتظهر؟

العريد.الأسرةمن،(الأتمرمنالغرليبالر)حابر

لمصارعةبولرالرصول-سعهاالتىالمحازيةوالصورة

المرةهى،الساوياتلىالروحيةالرأحادمعالمؤمنير

وهو،الحديدالعهدفيالمصارعةفاتدكرالتيالوحبدة

المصارعةوكانت،اليرنانجةالألعا!منالصورةهدهي!نعير

المصارعةتحلمالتيالمدارسوكات،الألحابهذهأهمم!

الميلادقبلالادساغرناصداليولايةالمدنلىالانثاروإسة

ب-الهدفوكان.الرومايةالاصراطرريةأيامنهايةإث

كنفاهيمربجثأرضاالخممطرحهو-اليردانبالمصارعة

.الأرض

شدةوفيالر!فييتقوىأنإدتخاحالمؤمىومصارعة

فأ)الكاملاللهصلاحيلب!وأن،(6:01أف)قوته

لإطفاءالإيماننرسالكللوقيحملوأد(6:11-15

16

ريعمصا-عممرا

علىيواظبوأن،(16:أهـ6)الملتهةالريرسهامحميع

.(6:81أف)الصلاة

:عمصرو-عصر

يخبربةتصحهاالمركزىالعميالحهاروعلةالصرع

ذاع"يوعأنمتىإنجيلفيونقرأ.الحضلاتفيوتتج

المصاب!تالقماءبمإيىفأحضروا،صريةجعفيحبره

والمفلوحينوالمصروعينوالمجال!تمختلفةوأوجاعبأمراض

جلفوقممتلزولهوعد.(4:24ت)9ففاهم

ارحبمصيديا:وقائلا؟لهجاثارجلإلهتقدم5،التجلى

وفياالمارفيكيرأويقع،شديدألمويتأئصرعفإنهابمى

9:81مرقرأيضاالظر،17:15ت)"الماءفي

.(42و9:93لو،02و

ولهء،أولحامحر(4)أ!ما!طصييارو،هىنانيةالوفيوالكلمة

القمر-أدالائعالاكقادكادإذ،أالقمرضربهمناأى

وجودحالةفيونحاصةالثريؤدى-وجوههبعصدوهر

اطأصاسلااكقادوهو،متقطحةأودوريةصفةلهاأمراض!

هذاتببأديمكنكانالثيطانسكنىولكن.الحقيقةمن

:17)متىإيخلدجاءمامقابلةمنيصح؟،المرض

:امرضأيضاالظر،9:02)مرضوإنحيل(15

.(9:42)لرقاوإيخل،(26

مصاريع:-ممراع

-عادة-للأبوا!فكان،جرأيهأحدالا!مصراع

ثهونقلحهما،مصراعانغزةمدينةلبا!وكان-مصراعان

.(16:3قض!)الجابهماوصعدوالعارضةالقائصتينمح

:45إصق)نحاسكلتمصراعانبابلمديةلبابكانكذلكر

حعل،السىبعدا3أ:رفصرمحصيابىوعندما.(2وأ

.(15،7:1-ا:3ع)بمماردعهاأبرابجملةفيه

ص،صراعان"شماذعيكللىالمحرابلبابوكان

الذىوللهيهل.(32و6:31مل1)الزيترنحثب

،مصراعانولبابير،بابانوللقدس!:حرتيالكهتأ

.(41:24حز)بابلكلمصراعان"يطويارمصراعان

مديةفوصف،مجازياأالمصاريع،تشخدمماوكثيرا

صتقطأنهايعنى،عوارضولالهامصاريعلابان،محصة

،11ت38حز،94:31إرياانظر)الغازىيدلى!لة

.(26:2حروأبضا

تشقصى:لااليقوتهعظصةلبانلأيو!الربويقول

أ؟الرحمسفحرجالدفقحيزبمصاريعالبحرحجزمنأ

يمتحمن9و،(8:01أيضاانظر،38:8أئ)



مئرغة

ويقول.(41:14أي-لوياتانا!؟دمهمصراعي

!الحمواتمصاريعوف!!لحوقمنالحا!مأمر)اةالمرم

الحكمةويقول.(7:11تكأيضاانظر،78:23مر)

عديومكلساهرالييسصعالذيللانارطولى":المتجسد

.(34!8أم)!ألوالىقوامحالحطامماريعي

ضركة:

وأ،خلدة،صربة":مماهيكودقدعبرىاصه

.(15:33يتر)يهوذاصهلفيمديةوهى."زنجور

:13قص،91:41-)دانكسبطتابعةأعلاوكانت

قض)ثهحونوابنهموحموطنوكانت.(2،18:2

الر!روحاتجدأ1،الر!وباركهكبرلماالذكط،(13:2

13:42تمى)"وأشتأولصرعةليردادمحلةفيصيركه

قف!)موتهبعدالمنطقةنف!وثهثونذفر؟.(25:

16:31).

تخلصاسمطقهممنيهاحرواأنالدايونقرروعهدما

ذوىمن،مهمرجالخمةد!،دالفلطيي!-صصايقة

للبهىمكاذعرللبحثأضاول"صصرعةس،الأء

لاوجدوالالرإلىحاءواولما.(18:102تصر)

ئةتمحهمفارتحل.بالأحبارالإحوتملرححوا،ليتهم

صرعةموقع

رفةميا-فاعز

أشتا.ول،وسصرعةمناالحر!بحدةنسل!ترحل

:18تض)أليمدانباسمورعوهالايقعلىواستولوا

27-92).

أفرايمبجلمرواأنهم،لاي!إلىطريقهملىوهموحدث

:الرافيموالأفردالجحوتتمتالهأخدوا9ومجايت.دحلوا

تدكانالذىاللاومميالغلامسهمأخدوا؟"المبركوائال

.(02-18:11قفر)لهكافاميحااتخذه

رح!عامءأعادالىالمددبينمنأصئرعة"وكانت

بيرصرعةكانت؟.(ا.:11أح2)تحصيهاسليماد

رجعراالذ-سيوذانجيمنالبصيخهاللسكنىعاداليالمدز

.(11:92غ)الباللىالنىس

باسمالعمارلةتلرصاثلني"صرعة!اصموردوقد

الشاليالحاتعلى!عرعةأهوالآنوموقعها،أصرحة"

،الواد!علىبطلتلعل(صرقوادي)الصراروادىمن

جرين.ليتمنالشمالإلىميلاعرخمةنحولعد،عل

:نعيوعر-عيصر

عيورلصراو،(45ود2:3حأ1)!عيالصر9

من!ضوبالبىمنعرعةصكانهم(4:2أح1)

رأالطنوأغلب.(2:لأ،53؟2أح1)جرذا

أولئكعيرسلمافيص-(2:54أح1)"أ!رعىا"

.شوبالبمىمنالذير

صيارفة:-صزاف

لهايمتما:صالوثهيكرهرن-لحامة-اليهودكاث

صررةعيالفوداستخدامعدهممقبرلآي!فلم،بحلة

دمعفعند.وثيةرموزأيأضالوثيةالآطهأحدأوالفيحر

بب!سلكلىالتاقللمفوكانت-للهيهااسويةااصريةا

نأبحىكان-(16-03:11حرأالعصرسالفري!

وطيفةنثا"تللىلك،للوثةأثركلص!خالةلعحلةتدفع

:كدكك،لانتاقلايخلفةالعملاتتعييربخدمةاطقامالصاردة

،نصفاضاقلاص)صغيرةسلاتاخكبيرةاعملاتااصتداث

الأعيادصيالقادم!-والدحلاءالهوددكار.(اصتاقاا

بالعملةايخلفةعحلاتهماستدالي!تطيعرر،اللدادمحتلص

والتقدمات!الذلاوتاء،الويةالضريةلدحأليهودية

ودقيو.نحر!ىصملر!وريتوحمروثيرانحملارمنالمحتلفة

رث!-ححاياأباءكار،المشحيوعالر!أياموو

الجاجر-الأجادأيامافترابكد-يقيموذ-الخقاعدأححمةا

يختارحيث،افيكل!!حرالحاشالعناء.و،اضصيارمةموائدش

-عادة-الصاردةوكان.للعادةالهيهلىإلىداحلى
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صريف

يدلونها.التيالمملاتقيمةمنا%2نحويتقاضون

فيأورضليمإلىجاءعندما،يوعالربخد!ةبدايةوفي

كانواالذينالهيهلفيوجد"،الهيكلودخلالعصحعدأيام

صوطافصع.جلوساوالصيارف،وحماماوكمابقرأليعون

وكث،والفرالغنم:الهيكلمنالحميعوطردحبالمن

ألمييتتحعلرالا9:وقال،موائدهموقلبالصيارفةدراهم

.(17-2:12يو)أتجارةيت

جثلأورشليمالأضرةزيارتهفياليءنفرحدثوقد

يبيحونكانواالذينجميعوأخرجالهيهلإلىيسوعدخل9

لهم:وتال،..الصيارفةمواثدوقلبالهيهلفيويحشرون

شارةحعلتحوهوأنغئدعىالصلاةبيتبتىميهوب"

:11مرضأف!اانظر،13و21:12ت")لصوص

.(7:11إريا،46و91:45لو،17و51

اصتدالعلىقامرأالميارفةهزلاءعكليكنولم

المصارفبهتقوم!الهبمايفومرنأيضاكانوابل،المملات

فييتغلرخهاأو،بربايقرضوفهاودائعتجولمن،الآن

انظرت)مناسبةأرباحمعلأصحابهايردوفهاثم،الخارة

.(91:23لو،25:27

صريف:

وأفتحهعندصوتمنعنهيصدرماهوالابصريف

بكراتهاعذيصدرصاهوالمركباتوصريف،اغلاته

،47:3إريااةظر)ترهاعندصوتمن(عجلاتها)

.(5!2بؤ

عرفة:

أرصل،الملكأ-حآ!أيامفىالحرع-اتثلاثأثاءفي

مدبةإلى-إسرائلعلىالحكههذاأعلنالذى-إلجاالله

يعوله،هناكأرملةإلىألصدوناليصرفة9هيفينيقبة

كفملء"سوىلديهايكناأنهرغم،المجاعةتهيأنإلى

مل1)،الكوزفيالزيتمنوقيلالكوارفيالدققمن

صرحإيلياولكن،الأرملةابنماتثم.(17:8-16

لأمهإييافرده،المرتمنالربفأنامه،أجلهمنالربإلى

.(24-17:17مل1)

سالجنوبإلىأميالئمالةنحوبعدعلىتقعالمديةوكات

وقد.صورالىالطريقعلىالجو!البحرساحلعلىصدون

ررثوذإصاثلبىمنالج!هذاسيإن:تائلاعوبدياتا

.(02عو)"صرفةإلىالبهحايينصتهمالدين

رأ--)أوغاريتلصوصفيأصرفةأا-وردوقد

18

صروعة

البرد!اتلىوكذلك،ابدقبلدثرالرابعالقرنمن(ثهرا

وببروتيبوسمع،الجلادتجلاثالثالفردمنالمصرية

لبحرالرقيالاحلمدنأهمباعتبارها،وصوروصدون

قدأنه،وآدرحدونسنحاريبمنكلويذكر.الموصط

با3الأضوريةالنقريقفيتذكرالتى)"صرفة!علىاسترلى

.(1صربتو9

كر،

ص

ص

صيداصرفةموقع

من.ل(3!أ)34!"ء4رئاردجيصبدأ96916وثب

صرفند،قريةبحوارقديمموقعفيالتقيبفي،بنلفانياجامعة

منبالعديدقويةصلةتربطهاكانتأنهعلىالقيبوأضر

البحرغررفيقرطاجنةبمدذوكذلك،الفيقيةالمدن

الفخارية.الأوافيمنعاد!ةغيرنماذجيخهاوجدوقد.المتر!

اكثفالتى،اتايت!الإلهةورموز،المعماريةوالأ!الب

صقليةيالمواقعبمضدب؟،قبلمنقرطاجنةفيثلها

منالرتتدالميبقيةالحمارةبأد!ثهدمما،ويرديا

.الجو!البحرغرثيإلىلبنانصاحل

:صرور

أسلافأحدوهر."حزمةأوصمئرة9مفاهعبرلىاصم

أبييلوأبربكورةوالن،بنيامينسبطسضاولالملك

.(9:1صم1)

صروعة:

يربعامأماسموهر،مصا!أوألرص!"معاهعركياصم

مل1)المملكةانقامبمدإصائيلملوكأوا!،لاباطبن

11:26).



ع!روية

ية:عرو

صترا:انظر)أالداميةأوالمجروحة5معناهعبركياسم

يوآ!اموهي.أبالمعةالمعطرة9أو(عرلىمعحمفيض!رؤا

أختبأنهاوتوصف.داودجثىتادةوعائيلوألثاممط

روجةمن،شقيقةغرأخاكانتأنهايبدوولكن،داود

عماساأننقرأحيث،لاحاكأاحمهسابقزوجمنليسى.

أبيجايلإلىدحلالذىائلىالاصيزااحمهرجلابن"كاد

.(25؟17صه2)،يوآبأمصرويةأختلاحاشنجت

يمرةوعشرينخاالأقاعلىئدكرصرويةأنومع

أنهإلا،(والأخباروالملوكصموئل)اياريخيةالأدفار

،داودجقرئشيوآ!إنبل،مطلقاروجهااصميذكرلا

صرويةأبناءبأنهممرارأيدكرون،وعائيلأبيئاىوأخويه

،(18:8،16و2:13صم62،:26صما)

ويطن.لارزةقويةشخصيةكانتبأنهاالظنعلىيحملمما

إلىيرجع،زوجهااصبد!صعنالكتابصتأدمحثيرولى

وأ،أجنبياكانلعلهأو،مبكرأماتفلعله:احمالاتجملة

لأ!اأو،القويةشخصيتهامجا!ضعيفةضحمةكاذربما

الملك.داودأختكانت

يةصرشأشاءعلىالميطرةاصعباسألهداشدأدركتد

ت3:92،16:01،18صم2)المراقصمنمحيرفي

الولاءشديدىكانواأنهمفمع.(12-16،91:22

الظر)للانتقاممح!!عذارينندفعينكانوا3أإلا،ارراود

:03،16:9،18و3:27صم8،2؟26صما

.(14،91:21فى5

صري:

أحداصمصهر."بلحما!مفاهبكوتقدعري31

للربوالتشيحللحمدالملكداودأقامهمالذي!المويقيين

العدديوي!ى.(25:3أخ1)أيىبدنودبدنحت

الأسهولعله،،يصركي"الأعحالضصعرالحادكي

-الأولالاصمستسقط"الباء"حرف:أد،الأصح

*!عص!الو

المسيح:صعود-ع!عد

القرةعلىأالمححياة!ع!يكتبرنسيقتصرماكثرأ

ذلكقبلتبدأالمسيححياةيما،الصعودإلىلحمبيتمن

الابد.إلى،الصعودبعدماإلىوتحتمر،الازلفذ،بكتير

المسيحصعود-صعد

العهدحقانقمنعظيمةحقيفةمحردالصعردوض

،المبحبترحياةالمرحياةيهامكصرولكه،الجديد

تثص!أدبدونالميحيرعإلىالظرةتكتهصلأذيمكنولا

عملهدروةهرفالصحود،وتائجهالصحودالظرةتلك

الماصى،صب!،بخالتارمحهوالأناجيلدميح،الغدافي

عررةهي،الحديدالعهدفياطميمالكاملةالصورةفىلكن

ا!ظمةيايمينعنالحال!،المقامالميم،الحىالمشح

رألجرءاررلك.والمتقبلوالحاضرالماضىمح،الأعالمي

الصحود،إلىتثيرا!الجديدالعهدفموللدقةلدرس

تعاليم.منتتضنهمابعايةوفتأمل

الأناجيل:في-أولأ

منالكتروللصعودإضاراتهاك:التوماث)1(

الم!ييورنجاخدمةتتاولالنىالأناجلفيالفصول

،6:62،7:33ير،3151-::9لواتجدهأيام

17و01و5ت2816،و12،32:1412:

الصعودأذعلىتدلالفصو!فهذه.(28،02:17و

متصمماكارالصعودأدكا.اض!فكرياررواماعلىكان

سحاهـالسماءعلىالأركرإلىثانيةمجيئهإلىإشاراتهكلفي

.(24:03،26:64ت)

زأ!:مرقرإنجيلينقرأ:الصعودقصةتجيل)2(

ص!وجلم!الماءإلىارتمع(تلايده)كلمهمبعدماالرب

اصهـوا،مكادكلووكرروافخرحواهموأما.اللهيم!ت

16:91مر)هالابحةبالآياتالكلامويئتمحهميعصل

.(02و

يتهىلرقاإنجيلأن؟،ملخصصوىليسهذاولكن

وأخرجهم"ةيقولحيثالصحودحقيقةإلىواصحةبإضارة

هووميما.ولاركهميديهورفعيمابيتإلىحارحا

لهمجدوا.ائحماءإلىواصعدعمالفرد،ياركهم

.(52-24:05اص)!عظيمدفرحأشرصلبمإلىاررحعر

لموصوعيوحاإنحيلذكرعدميمكلةتمة:-!

-(وله)(م!رتهو،دكتورلىيقو؟-دلحالصحو،دالصعر

لدايةيهوالصحبعفمكانه...الألاحي!دائرةحارحيقه!

الرصل.أعمالضر

الرسل:أعمالسفرفي-ثايأ

سفرسالأ:لالأصحادالفصة:المعودقمة)9(

المسيحيسوعالربتحدثفقد،تماماواضحةاسصلاأعمال

ارتفع1،الحديتأتاءوي،انريتوزحلعلىتلايددمع

.(9:اأع)"أعيهمسسحابةوأخذت،يحظرونو!
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كايراوفيما"،أنظارهمعناختفىخىجمدهارتفعلقد

وقفا7قدرجلادإذا،دطلقوموالماءإلىيحصون

بالكمما،الجليليودالرجالأيها":وقالا،أبيفرللباء!

عمكمارتفعالديهذايوعإر!المماءإلىتح!رورواقف!ت

أ)"الصاءإلىمنطلقارأيتموه؟هكذايأفياسماءاإف

.عيانضاهدشهادةهذهأنفيشكولا.(ااو9:01

.(4-ا:1ا،الظر)مدققامؤرخالوقاكادوتد

تصريحا!الصحود"يدكر:الصعودإلىالإشارات)2(

-2:33أع)الرسلأعمالسفريمراتحملةتليحاأص

:5،22-9:3،آدر36.3:21،7:55

تؤكداضصوصراهده،كل.(6-8،26:13-15

العالم.وعاملا،الماءوالمهح:حود

بولس:الرسولرسائلفي-ثاث

أربع(8:34)لالرلمريقرر:رويةإلىالرسالة(1)

وقاتهمرتههي،المسيحبالرهـيصوعمرتبطةحفائق

نأوواض!!.الؤمنيرو:شماعته،اطهايم!-عنوحلرصه

.اغداءاعملدروةهماالأحبرت!-الحعمتير

روبة-إلىالرسالةتؤكدبيما:أفسىإلىالريعالة2()

الرسالةأنكد،القامةحقيقة-اتصاااسالقمدحب

حققة-منهاالأسا-حيالقصدمنكحزء-تؤكدأت!إلى

القامة،يتحاور،الجحياللهعملهعاأننحدإد،الصعود

.!طانياسة1كللرثالساوياتفييمنهعنأجله"إذ

:اأفص)!اطبهةخيءكلفوقرأصا،..وصيادةوتوة

معهأقاما"أنههي،أخرىحقيقةيذكرئم.(02-23

:أهـ2)!!والميحفيالسماشياتفىمعههـأجلا

دإ":القرلو،وضوحبكلىاصعوداحقيقةوتتجلى.(6

ألهوأما،.دطايااصاساوأعطىساسبى،العلاءإلىصعد

الدىهولزل5،الد...أولاأيضالزلألهإلاهوفماصمد

:4أ!)!البما!يملألكىالموا!حميعلحو:أيصاصعد

هاتانتؤكدهمماأوصحهوماهاكويى.(\.-8

،وصعودهالمحقيامةعنمعأالرسالتاد

رفعقداطهاأناسسولايذكر.يخبيإلىالريعالة)3(

ر!عه"الذكىهر!لضهوضع!فالدي،اتضاعهلعدالمشح

؟.(11-2:6في)!اصمكلفوقاحماوأعطاهالله

السمواتفيهىالآنحرتهم،المؤس!!إنالرسوليقوت

لىا!الميحيوعالرلىهومحلصاتظرأيصاماالتى"

3:02).

الم!محىءعلىالنأكبدإر:تالويكيإلىالريسالة(4)

حققةيقرص،نالويكيإلىالأولىالرسالةليثانية
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(1:01)السماءساللهابريظرونفالمؤمون،الصعود

ينزلسوف،اللهوبوقملاثكهرل!بصوتبهتاف9الذي

.(4:16)أالسماءس

الصعودإلىالإشارةترد:يموثاوسإلىالرسالة)5(

امميةافيمعروفةتريخمةكارأنهيدوماخاميبوضرح

المجدأفيزفع...الج!دلىظهرالله":القولفي،الأولى

:4قي6:14،2قياأيضاانظر،3:16فتى1)

العبرانيين:إلىالرسالة-رابعأ

مهااكز،الرعالةهدهفيونتائجهالصعودإلىالإشاشات

متلفيفقرأ.الجدبدالعهدأسفارمنآخرضرأكيو

لخطايانا،تطهرألفسهمنعبحدما...الدي5:الرصالة

ذلكيضمهبما(1:3)أالأعاليقيالعظمةيمينيجلى

إتايقول؟.(13-1:4)وال!لطانالمظمةصكزمن

ألمأحلمنوالكرامةبالمحدمكللالراه9:المؤميركل

رثير"با"نهالميحيرعويصف.(9ة2)،الموت

:4)"اللهابنيسوع،ا!مواتااجتازقدعظيمكهة

كسالق(الححا!داحلماإلى)دحلحيث"،(14

فإكفةرئي!،صادقملكيرتبةعلىصاثرأ،لأجلنا

له،الأبدإلىيبقىألهأحلاوس.(2.:6)"الألد

الذيىاقامإلىيخلصرأديقدرئمفس،-في:للاكهوت

ميم،ليفعحب!كلليحىهوإداللهإلىلهيتقدموذ

.(25و7:24)

ثلىكهنةرئراخاأن"هيالرسالةفيالرثييةوالقطة

:8)،السواتيالحظمةعركأيم!-فيحلسقدهذا

أبديا!فداءوحد9قدأنهتفمنهاكومركزه.(أ

21!9)،لأحلااللهوجهأمامالآديظهروأنه،لضه

التطاروهو،اللهيمينع!هداجلوسهأدنقرأع.(24و

.(13و01:12)،لقدميهموط!أأعداؤه)ايوضعأن

ثرإلى9يظرواأنهرللمؤفينالأحرةالتحريضاتوأحد

الله"عرءتيميرلىجلس"اتيا!يوعومكملهالإيمان

(12:2).

:بطرسالرلعولرسائل-خامسأ

اررىاالمحروحانوضوحبكلبطرسلالرصلذكر

والأمجادللمشحايىلالآلامفشهدصبق!قدالأنبياءفيكاد

يختصفيما-لقول؟.(ا\و1:11)!بعدهاالتى

يسوعبقيامةالمهاعنعاعضميراسؤا"!!ا-بالمحمودية

الساءإلىمضىقدإد،اطهايمبنيهوالذي،الميح

.(3:22)!لهمخفحةوقواتوسلاطينرملائكة
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يوحنا:الريولكابات-يعادسأ

باضرأضئارطنلهلىيرحنايدكرالا:الرصائللي)1(

عمدضيمفلاأحدأحطأإن":يقرلولكه،الصحودص!

وكلمة.(ا:2يو1)"اصاراالميعيوعالآب

والتى،الإمجيلو!المعزكي5كلمةنفسهاهىها!ضفيع"

الفبعموفالمبح.(41:16يو)الفدسالروحإلىنثبر

المعزكطهرالقدسوالروح،الآ!معالعلاتةفيالمعريأو

يخا.الساكن

الميمع!كثيرأاسؤيااسمريتحدث:الرؤكادفرفي2()

والدممط،الحالموفيالكيسةفييعملالذى،الماءيالحي

ة02،5-13و1:7)يملكلكىظافرأنانيةجاق

-5،91:11-ا:5-13،6:9-17،14

كانالذىالميحوبينالفمولهذهبيروالأرتباط.(16

أيضاانظر،1:18)الآلديرأبدإلىحيالآنوهوميتا

صعودعلى-لنكمحالابدعلامما-بلىل(2:8،5:6

.السماءإلىالمشح

التعليم:موجز-يابعأ

صعودحفمةإلىالنظرالجديدالعهديوحه:اطمقة)1(

إلىبثارماوكثيرأ.اطهايم!تفيجلرصهوحقبقةالمبح

،المعودئدكرعدما،والحاضرالائةالمزمررفيجاءما

المسيحكفرتمعتا!طبالار،الحرايخيرإلىالرسالةفيوجنهاصة

فالصعود.اللهيم!-عن:الكرامةاللطادمركزفيووحوده

فيوالمح،الألاحيلفيالميحبيرالاتصالنقطةئقبر

الرسائل.

ارتمعوإذ":الحسبنيوموبطرسلالرصويفول

هذاسب،الآبمنالقدسالروحموعدوأخذ،اللهبيمين

مكان.(2:33أع)أوتسمعرنهلهتبصرىالآنألغالدي

وكان،قياعتهلعدالمسيعتمجيدفيالدروةلفطةهوالصعود

اليجةهودالصحود.السصاءوالميح!حيدحد،ثهسلالد

يكودأنإلىحاحةيالكرارةرسالةنك!لىو.للقامةالحتبة

المدراوىالجلادثلذلكلىمثله،ماجزغاالصعود

لغيرممااكزللمؤسينتعليمايتضصنالىمكلاهما،للمئبح

عملوإكاا!ليحدالممطقهالخاتمةهرمالصمود.المؤنير

الممحدةحالهفيللعملأوسعمحالإفوللدخول،الفداء

.(1:7آ،7:93لو)اممنبتهوكأأس:كاهنكرب

الجديدسالعهديقولهمالوجرأنيمكسا:اضصة)2(

فإصعدفقد،السماءفيالآنالمسيحيسوعربماوجود

،(109أع،د24:1لو،16:16مرت!)السماء

:اعص،ا:3كو)السحاءواللهيمينعنحالسوهو

المسيحصعود-صعد

الروحكطيةسكبالدكدوهو.(3،8:1،0112

يضمالدمميرهو،(3:33أع)الحمس!!يومفيالقدير

عملالذيوهو.(2:47أع)يحلصونالذينللكية

وهر،(16:02مرقر)بالإنجيلكرارتهمفيالتلايدمع

.(3:16أ)الهيهلبابعندالأعرجالرجلضفىالذئ

وهو،(7:56أ)ضهيدأوللاشفالوقصالذممطوهو

الدىوهو.(ه:9أع)الطرسولىلاولظهرالذى

اتياومو.(7:25عى!8:26رو)ضبهفييثع

لضعفاتههوير!(2:18)بالمجربينيعينأنيقدر

:7عب)امماماإيخلصأنتادروهو.(4:15عب)

:1رؤ،7:25عب)الأبدإلىحيوهو.(25

:4:14،7عب)العظيمالكهنةرئ!لناوهو.(18

ب)يز:للاكهنوتوله.(2اة26،8:1،01

:9عب)لأجلااللهوجهأمامالآنويظهر،(7:24

وهو،(ا:2يو1)الآبعدشفيعناوهر.(24

لغديهصطئاأعداؤهيرضعأنمطرأاللهيمينعنجالى

.(13ت01عب)

:الاعتراضات-ثافأ

الظريلزمالالصعوديختمرفيمااعتراضادعادةهناك

فيهصا:

مماأعطممكلةالصعوديوليرالطيعةقوانين)1(

قيامةحسدكنهندركلافنحن،التجسديأوالقامةو

وص!!الدممطالحدعنيختلفكانأنهنرفهماركل،المح

الجد،لفرفهو،الجحدنفسأماسأكانأنهمع،القبرفي

رشالجاةالطيعيةالحاتمةالمحردوكان.عهيحتفذلكومع

!عإطلاقاينفضللافالصعرد،الأرضعلىالميحيوع

يختمىيخماالقيامةعريقالأديمكنمافكلوعليه،القيامة

.الصحودعلىأبفاينطبقالطيعةبقوال!!

!أعلىالبعمريعتر!!:الروحياالعامكانتحديد)2(

لأدالقوا-يتضس،الصعودصالرسلا!أعماسمربجاءط

للقصةأحدأهداألرول!.الأ!ضرفوقتوحدالحماء

دع!مفي!حالةمكارفالصماء؟فحبالحروبمفاما

ا،حهدمكانالالضرورةتتزمالثحمةأ-حيثش.الرقت

بأنمالقوا،الوقتلفموا،نماد:االإا،ا،رلاشحص

-أوعليا،سمزيتصيرمحرديكونقد،الأرصفوثاصسما؟ا

الاشقاقسيممااكز،ا،حاإلىا!ةحاصاالاشقافيلافكر

!لاألى..هوللصعودالحقايىفالمعى...م!طرإلىمثاد

وأ-!لأ-!وحو!إلىوامحدودباتالصبودعالمص!اسحى

الكررصالآدمعهرمهاالاخلا::لاأمية.اطهايوجدحيت

لتحدترشافما،الحديدالعهدأياموالممهر!ءع!،الحادكي
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بالمفىصحيحاليرهذاأنمع،بها!عروالشمسشر:ثعر

اعتباردودالظركلتالمسيحاختفىوه!!دا،الديقالعلمي

تمسردونالحققةهدهنقلوش،الأخاهاتاأ:للممامات

والحقيقة،الرحودلحالةتغيرأالمعودكاردغد،فاعلمى

نحققة.التلايذأنطارص!اخمىارتفيمألههىالأساصية

الحقبقتينوكلنا،المامةحممةمثلايهدةحقيقةالصحود

.متلارتان

نف!ه:بالمحوعلاكهالصعود-تاسعأ

اكملأنلعدامشحليووتمحيداتعطياالصعودكار

كا!تمحده11(ةثكمجدفللميح،(2:9و!عصله

محده-)2(.(17:5يو)التجدقلىالأرلندالله

-(اآ:3قي41،1:اير)الحدفيطهرالذيكااطه

:24اص)والصعودالقامةبعدالمرتفعاللهكالنمحدد-)3(

بالسةالكبيمصاهكلصعودمكان.(1:21لط26،1

ا!هداتعليمفيالمفىهذاإلىألانتاهاثريخبةير!للرب

على:ارراجلىا،اكلهه!-ع!وحلوصهصعردهلفى.الحديد

مز)الكرا!مكانتجوئه)2((4:8أف)التصاره)1(

اليادةالقوةمكاثأخذه)3(.(2:6عص،01101

حوده:()4.(12و1:02أ!،36-2:33أع

:ى،8فى46:7مز)وال!عادهوالألهاحالمرحمكادفي

العمل،إنماملعدالراحةمكاذووحوده)5(.(21:4

:اأسالأعافيفيائعظمةيميروجال!الآنأدهحيث

ذإ،الأبداإلىوال!مرالرفعةمكاديوحوده()آ.؟3

.(2:9ي)!ا-كللوتاحماوأعطاهأيفااللهرفحه"

للمؤمين:بابسبةالصعودفية-عايثرأ

اشعادهلافي،للمؤمبتلالةالصعودأمةتكس

القيردمنحرالآتفهو،روحياقرلهفيبالحرىبل،جسديا

اصصولناالفمانهىالماءووجاته،الأرضةدياتانحدو.

:(14:91يو)!ستحيودفألشحىأناإفي"،إلا

عروجلرصهالم!يحصوديإن:اقدالفداء)1(

ولى،(ا:8عص)المداءعملإ؟لعلىالدليل،اللهبمير

يصلفلكى.الإسارلأحلبرهكمايةإضهارقتاليلفر

:أمراديلزمه،الماءإفالخاطىءالإلاد

.(إجاليا)الروحود!!).(صدا)الخطيةإرالة)أ(

اصعودأوأطهر،الحطيةعنالكفارةكفايةالقامةأظهرتوقد

هـقداصةوبرااشلهسحكمةلاصار"دقد،الركفاية

عا!،الماميسكتاللهروحش.(3.:اكو1)!صمداء

يتمقومما.(ا.:16يو)!أفيإلىداهبلأيى...بر

إلمىإضارةصأن،ا!برال!!اإفاءالرصالىنحدألاهدامع
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تمتقدأضاعلىلةدلا،الماضيصيغةيترد،الجحكفارة

الأبد.وإلى"واحدةمرة9

الرصالةفيالرئيسىالموصوعهووهذا:كهةرئ!)2(

تقديمهوالكهوتعملفيحابوأهم،العبرالي!تإف

:5عب)اللهمحصرلىاثموليعيمما،اللهإلىالالانا

هرورونجد.محصرهلى:الكنىاللهإلىالاقترابإنه،(ا

الكاه!.ضخمريخمتلىصادقملكىأما،الكاهنعكليمثل

قدمأنلبعد.أيضاالكهنه!تيةوالديحةالكاص-هروالميم

.(9:12ع!)!لفهلدم5الساءإلىدخل،اممفارةا

نأ1قاد-قت01،لىالاناناالاله-كصةء.! ا،لصر-ءوء!صليص-س

،(218ع!)يعينأن:قادر،(4:15!ص!يرلي

.(7:25عى)اكامإلىيخلصرأروقادر

أهـ)للك!يسةرأساالميحصارفبالصعود:ردت)3(

هـبفهوولدلك(2:91كر،د\ر9:22،4:01

،بجدهعلاتهلط"ملك"أنهئذكرلا،وحياتهاالكنية

.ورب3!رألها.هربا!،اليهةأي

الحديد،اعهدادصوتممالكتيروبحد:الثفاعة)4(

:8رو)الآنالماءيللمحيحالرئىالعملىهوهذاأن

قي1)شاخاساللهل!-الكاماالويطفهو.(34و33

:2ير1الآهـ)أعدشمياومر،(8:6!،ه:2

لئبه-الصمادك!فياللهيم!-ص.حوده.محرد(ا

صعودلينوتيقأرتاطهناك.القدسآلروحغطة)5(

أحد"اللهيم!!ارتمعفإد،القدسحصاساوحلولالمح

:2أ)شعهعلى:سكه!الآبمن3-القدالر:حموعد

:1آلر)الحضاهسكىاتىاهوالفدس:الروح-(33

يو)الحقصإلىويرشدههالمزس!تيعذاتىاوهو،(9

14:26،16:13-15).

3:وجإداطسيحصحردضوءلىإله:الدائمةرفقه)6(

:القررهداثلقوةلدركأذشصيع،ا!سماءاوالأت

"؟جرده.(.28:2ت)ااالأباءكلمعكمأناها)ا

مؤمنلكلوالاهامةالقه!صدرهوا(الأبدإلىحر"

مذأنهتجدالحديداسهداأسفارمعي.ككلىولليهة

نحيا!كلومجياته!حىالج!"بأ-الأكيدهناك،الصحرد

في"نعمةونجدرحمةنال9و،اللهمعلالشركةونتمتع

.والموتوالحزنالحطيةعا!بالانتصارولعرح،اليويةحياتا

يم!-عنالآديخلسالبحيوعفىساإ-:الاتظار)7(

اعديه"موطئاأعداؤهيرضعحتىدا!لحدعخلرا"اطها

لها!!صسالق)ااصاءاإلىدحاقد!هر.(01013عى)

شبهصلأذضصانالماءفي:ئرجرده.(2.:6عى)



يثعياء!صعود

ثانيةممحيئهتمامآمرقيصعودهإنلل.الجاةهذهمقاحموله

.(9:28عى،4:16-!21،1و02ة3ي)

المؤمورتعيرشالأأصالم!يالأمواتجفومالمحىءهداوعد

الأجاءالميعيد+ثم.(17و4:16ت!1)الأحياء

فحجيئه.(8و4:1فط2:61،2رو)والأموات

،3:21أع)والمحدوالعادةبالفرحأسثعبهصيأقي،ثانية

لالدينونةفيأتي،لأعدائهأما.(ا!و8:18ر

.(2:8،01:13!،15:25كو1)

يم!تصالمشحيسرعرنجا،حردص-صماصرءوفي

الروحس!بوقد-ممده،لأتجلاالحاءفيالآهـالآتا

ومرشدا،هاكبوجودهفياضافحا-ابم!ةاعلى3اشقد

،اقامإلى:نجلصهمويبههلثبهيرفى،ابمنةورأما

كدالحيبالمسيحقلونجاباشغاللأنه!وقإلىقلوبالحنرح

الألدبةعلاقتناوضساد،ائلهإلىالاقترابويص!،السلاءسر

المسيحجياةا،رتباطلاأنها!رالببااإاسةالرساص!:نحلم

س-اغرثايدركواأدمودالمزيستطيع،المساءوالآ!

،(6:1،01:1عب)غاليووعدمالروحىا!لوع

ضىءكلفو:الحقعذاتأيهدهواصسالةاهدهلالهدهـمز

اتحادى،اللهإلىالاقترابحريةديالةهىفالمسيحية.آحر

اللهإلىالاقترا!امنيار:ي.الماءودالمسيحالمؤمب!

المتبةالامةالقولةالحاةا!كنجد،لاط!:الأخاد
--صص!من.ط

.اغرحلا

:إشعياءعحعود

الأواالمحلدص-موضعهلىأإضعياء9إلىالرحوعاضحا

.!اممتابيةاالمعارلىدائرة9

المماعد:ترانيم-مصاعد

مزمورأصغرالحسةعلى"المصاعدتراليماا-يطلق

الاصممدالاصلاقتصراتلفعةوهاك.012-134

المراير:هددعا!

كارأنه،صدجمة6الي"اطا!!!تىأحدفيحاء(1)

لمكوردائريةسهصلالىا،أ:رضلرفياسثارا

الاداءإلىاشحالقاءصترقدرجةكرة

ص!قيةالهلالآلا!المزاميرهدهيعرفردبورالم!وا

،اطظارعيدصالأ!لاجرءاماءلىالدرحات

،"المماعدترال!"عواراكتتاميرالمر

الهيه!إلىا!اعدةاكأصة!الحصمالدرحالت

(وآحرو-:دلتز3!حيو)آخروتيققد)2(

الهيهلىفي

حى-س

وكات،ء

هذهعا!

هذهأث:

هدهأد

-صعننيمععنايم

)3(

)4(

ليدرح،المصاعدمزاميرأوترانيم"علياأطلقاتشامير

تمامايطقا،أمروهو،!ااءاردةاالأمثا!افيالمضاعد

حميعا.علا

الحمسةهذهأد(الآلاءابعف!شيودريت)البمصويرى

إلىالبىصاساثدونأ!ايترنمكانمرصرأعر

وههـدهؤلاء":عزراسفرلىحاءجت،أورضلجم

صاهم3-الدالميينسبىمم-اصاعدوناال!صرة

أ:،شل!إف.رجمرابالاإفلابلملكلمرلوحذ

حاءكا.(ا:2عر)!مديتهإلىواحدكل،ويهردا

يصعدصاشدأالأواالشهري9أنهلفسهعرراعن

هددتطالقالمزاميرهذهوبعف!.(7:9عز)!بايل

الهيهلوحوديقرصالآخرلعضهايما،فعلاالحال

عدموجردأا!يكلىي!و!،فيهالجتطمة:الخدمات

الي.ساخحودة

-ثاتر!جم!تالمراميرهذهأدهوالآنالآراءأرحت

ا!لالةاالأعادفيأوضشليمإلىصمودهمعدالجماعات

مجمرالمةيمراتثلاث"ةالربأمرحىامصرىا

،ه!فتااسدمم!االمكانلىإلهكالر!أمابمدصصكحمير!

:1،تث)،المظات:عدالأسابع:عيدالفطريمدو

.(23:17،34:23:42حرأيصاانطر،16

الحد)الحالىهدهتطالقعثرالحم!ةالمزاميرهدهوجميع

،122،125،126،128المزاميرحاصةبصورة

132،133).

صواعق:-ع!عق

عدسفيالماءمننحفطلاروهى،صاعقةجمعالصواعق

يأيربويقرل.الحبليراككصفياضمريغالجةضديد

للصواعق!وصدها،فريفةاطصطرححل9:اللهقدرة

وطريقاللهطلقنواتفرعمن"و.(28:26!ي)

.(2دت38أكد)"؟اطصواعق

صعننيم:-صعايم

بينقادشمنلالقر!لفتاليلميطحدشدعلىمكاراسه

الموقعلفص-:في.(91:33ي!)الأ!ددصهر،رنابحل

قتلتحيت(4011قصر)المتئحابرحإهتوحدكات

قص)حاصورملكياليركأقائدسيراحابرامرأذياعبلى

حرالة"هوالآدقعهاموأدالبعضيوض.(4:81-32

ا!الثمماإفأمياتثلاثةخولعدعلىالحليلىنجرغريى!سوم

هوالآذاموقعهاأنآحرر-يظربما.تالورحبلمنالرفي

اكمىالمدنأع!ء:لكل،قد--أيىرتلمحدول!ت"لخود"
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هوموقعهاأنترج!(16:33)يترومعهادكرت

لحدعارر،:دمقضاريتب!تاطريقاعلى!التحارخاز،

أدامى.صالشرقيالجو!اإأيالأربحةخو

صعير:

موقعوكات."ضيق"أو!صحيراصعاهعرىاسه

عيه،عصتالتيادوميهوداملكيوراءفيهاهرمالتىالمعركة

يخامهم،إلىالعبهر!إذأدومجيقعلىيفضلىىاممنه

8:12مل2)خيهرذاللحضوأد:منصطرلموعكذا

العفرويظن،أدومسقريةكالتأنهاوالأرح!!.(22:

"صيعور"هيأنها(السبييةغطوطاتدعمرعلىداء)

كانت"صعير"ائكلحةأنيدوولكم.(د15:4-)

مما،علما-من1(!ضق"ممحنى)للمكادصصفا

صتعها.خديدالمصصيخعل

)صف*!و

الأ-وهو،!حجر"ومصاد"كيفا!الأراميةيوهو

بهحاءعدما!عمار"علىالميحبحواصباأطلفهالدكي

بن-معادأتت".لها!فقا،يسوثالرباداخوهاسدراو!

"لطرس(ايونانيةبا)تفيمهالدممطصفاتدعىأنت.يرلا

ححرأ9معناهاجوناليةاو!لسطرس،،،42:اير)

-(الأملساالعريفىإطحرممعىالعريةي"صفاد9الظر)

صتاصنالىاالمجلدفيمرضعهفيأيطرس"إلىالرجوعالرجا

."الثتابةالمعار!صدائرة"

عفاة:

ا،سه1حو!عفاةو!."حار--برح"معناهسامياس!

إلىقليلةأيالبعدعلىتق!!مديخةوكانت،،لحرمة"القديم

أيخهكحو-معيهرذادهب)فقد.بعبيرسالترث

حرمة،احمهادعواشحرموهاضصفاةسكاذالكنعايير:ضرلوا

اسحاا)تمامأعياقضواأكههدامصىش.(17:اتصر)

الالتصالمجلدصموضعهالى"حرمة"إلأيضاالرحوث

."اممتابيةهـاإالمعادائرة"

صفاته:وادي-ع!فاته

الوادىوهر،!3!الحارلرتوادي"معاهسامىا-

رارللاقاةوحيوشهجهوذاملكآصايهاصطصالدي
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صفم!اف

ئةوثلاثمحاىبمليرلىكلتنجيرإليهحرخالديالكوشر

لأنهالوادى:يوصف.(ا.و14:9أ2)،مركبة

ص-الرقياتمالإفالمحففرحامةعلى"مريةعد"

سفوحعلىتحدرالتىاسدياراص-الكثيرصههاك.!-

بدقة.الوادكيهداغديدليصم!حتىممربثةالمحيطةاضلا!ا

:صفارد

هدايذكر!ا،-،الفصا!9محاهيكودقدسامياصم

بعصفيهكاثمكانألهعلى)02(عوبدياذوةيإلاالأ-ا

تطهرايى،صفردا"أ-ياالع!ريطن:.أ:رضليمص!اسبي!-

.كالت،والآسرحدودالتافلسرحونالأضوريةالحولياتي

الودلعفردايقيموكار،يدبامنالغرليالحو!إلىتق!

هىأكاالأرح!:لكن.الميلادقلالثامنالقرنمنلى

كيراللفظىفالثابه،لدياعاعصةكانتايي!ساردس9

بالأرايةلقغصارد!ي.حدأصهص!اصة،الا-م!تس-

يذكر،الجلادتج!الراأوالخاصاغرداإليرحع،والنيدية

ء-القووتدكر"3-صارد"أذ؟"صفرد"لاسمساردس

.!سفاردا"لا-الفارصية

نبوةو"صعارد"دكرأدخد،سقماصوء،و

لليهودكانتألهيديإذ،كرةتارجهأهميةاله،عوصديا

ابر.لدبااعومعاحرم!:قتو"د!-صاض"يمعمرة

ل!-اءاسملةاا!ر:اعالىخارقيكمركز3!صاردأهمبةومع

يقيمأدعحىلا،اصعرىاأعاوداحلغرلاإيخه!وموال!

اغريةصاالحديتة!سارت"ومدبة.الجيرنالوديخها

اغديمة.اصاردسموتروتقوه،تركيابأرصر

عيرعا!-اوريايةاترجمةكدلكرااكجرريدكر

-اإصلاثحاءهاو!،أصالاهرصماسدأت-أسا!!

11.عا"دءالحفا"
.!ر!يود!-ار

احخاهـاي%نخدء،!ضفنيمالمصهمؤتصفيرأصمر

!أ6:8،2ما-1):افمانةالهرءعلىاطدلالةالمفد-!

،9،91:8إ-:81إريا،27:23أي،92:8

:د.،81و71ة81،92:81،94و52:9

،72:36حر،2:51:61مرافي،31،15:37

،16:دقصللسداء)أ%،(2:15صص،-\:آمى

.(8ة01رك،18؟7،ا-5:2إ--

صفصاف:

مفمصةعيرمنادلةأرراقهاضمرعايخراصفصاهـضحرا



الصفصافوادي-عفصاف

محاريفوقأعصاكاوتدلى،الحافةمنثاريةالثمكلهرمية

ضحرىيدكر.الثعرصفاثران!دالتلاليابفيالماه

كلمتيرصلقلا،المقدسالكتابيصاتتالصفصالى

:عبريتهت

وتصمى(العرليةباللفظلصروهى)"صفصافة")1(

الكلمةبهذهتردولا،ا!5()*أ،اعسسا"باللاتبية

.(79:5)حريارلوةياحدةرمرةإلاالحبرية

،23:04لاامراضعخمسةووردترقد"جمير!")2(

،51:7!!-،371:2مز؟04:22أيوب

137صزمورهوالمواضعهذه"ضهرولعل.(44:4

لابل:لىالمبب!حاللصاذكانتترنيمةتوجدجث

تذكرلاعدماأيصابكضا.جلاخاكبالاأ!ارعلى1ا

0005أعوادناعلمائر!هااشصمصاهـوعلى.صهور

.(2وا؟137مز)

كثونكاأوثقواالى!الطريةالأوتارا!أذالبعف!ويظن

تنصوحيثالمفصاهـ،أعصا-صكانت(16:7قض)

،22ة04أممط)الجاهمجاريعا!-دلسصإفيكتيرةإتأنرمه

.الجاهمجاركطعا!معروألواءمهتنركا.(44:4إكأ

ي9لأنمهمياةحذودإصرائيلشوكاد،االمظاعدوي

أضجاروأعصارالنحا:صع!!جةأشحارتمرالأ،لاليرم

أماميمرحودش(23:04لا1،ا،ادقي1:صفصافعاء

يممرتياصاخنىالمظاتلىلالاقامةأياءسةإلهههاشب

.المذكورةالأصجارأغصاذ

صالصفصاهـ)علىالأعوادوتعيقالكاءل!!والارتباط

المقصودلأرالظعلىالعصريخم!(2وا:لم131

المعرو!أالصفصاهـالمشحى9هر،لالممصاهـها

.ا"3(ا1الة،111111ء؟؟ا،؟"ائبالالياصمصا%ا"داص!(ا،+يةلا

ي"لمدكواهـالممصاأد(7!آ(!أ()"تمامو"فبرش

حور"لاص!يعرفالحورصتلوخهو(137:2)المزمرر

.كاء(هلاالا3علا"ه1،3أ،ح)أاتلفرا

:المفصافوادي-صفصاف

اكحاربرريعبرهكان،\مواهـوأدوب!-يفصاوادمميا-

هذاأدوالأرح!!.(7:ادإ--)كورهمم!موآ!ص!

امحرى،االقررحيجل"هوبصافصالهينترالدياسادكطا

عوشكار.!راردوادى"هوالدكيالححىلوادىالأضل

،21:12عد)اصيةاوخواحنم-ثايةهولهإسرائيا!بى

ولى)ا!فما!ا:ادىيكود:قد.(14و2:13نث

نمرهو("العردةضهر9أي-!عردةهاصهارا:العبرية

متفورة

:،-عا)ائيلىالإسالجواف!اضحمايثزنا!دقيا"عربةوادممي"

صفصف-مصفمف:

عا!!اطها:دمو-.ضقشقأ:صاتالمصثررصفمص

ا!عو!اتر!ةيد-دأصابت":ا!درتهبيانا،اكب!إشياء

بشالأرص-اكلألاجحتمهحرربيعرئجمعو؟،كعق

:01إيغ!)!مصمصصلاوفم!الحالارحناحلصمرلري!

حاءت؟قد.حوتائصدرمم-هاكيكللمأى،(14

يخركص-ي!-ا:":3!يةامماتراالترحمةفيالأخيرةاسارةا

يخر:فل!":الحياةكتا!وفي.،ببمأضفمايفت!أوحاحأ

.11!سةينرأويمتفاهاأوجاحأيخركأذأحد

يتقخقىإلىترجتوقد!صفصأهىالعريةووالكلمة

و"أصي!!اوإلى(ا!:92:4،8إكأ)تقثقيرأو

38:)ا"،أص!هكدامزتزقة"كنونة:احارةا
سء-ط

.(1لح

ع!قوو:

ملكبالا:أفيا-!هو11عصفور"مفاهموآ!يا

لرلر!عدما،الرلهلىإسرائما!ليألامأ:احروموا!

ط:22:2عد)نجاأرد&أرفيشصآ!موعرلاتفيائبلىإسر

:11قص،2:9ث--،61،23:81و01:

:عتقورة

يزفىرلاتإحدفهي.،"عصفورة!معاهمدبافياصه

!ةصفور"الله:أعطى،لمدلادكاهابز:دوكاراساا

اءحر9،عودفرحه.صمصرصبههرسبعد،روحةلمو-ى

ضوءحصهمااب-لموس!صفورةلدتروقد.مدلان-أ11 --رص.ى

.(4و3ة22،18-2:15)حراجعاراررأ

احر:ءلىائ!إ-لمىداصقرمصرإثمر!ىرحوء!عد

.(02:،حر)صمورةسهجحتص،ممرفياجرديةاس

اءهـااضقاهاأن-جددلىمكادي-الفريزي:حدث

رإيودقيتقليد:يقول.(4:24حر)يقتهأت!طب

اشيو+وابنهصقدي!أسىمهالأدمو!ىعا!ععصاكله

-17:9تث)إلراهيبمهاطهاعهدحىمرلددصاضاصا

اكىلدا:قد.محاح-"لصهمو-سأ-أ(ة14

ا!ثاعرا!ةقصتحوانةصعورهلحا"حدت9الأمراصمورة

فيالمببحردسإفالحرأبمكرولا)"رج!ومصت

!قاكت9،(الأرحىوهو،موسىإلىأمالاإلىأ"شحليه"
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فعنيحصفنات

،(26و4:25حر)،عنه!العك،لىدمعريرإلك

مرسى.حياةألقدتوهكدا

مصر،إلىالضريقكلمرسىترافقلمصفورةأروواصح

الضرلاتيبدأتعندماأبيهايتإلىصرلهاموسىأنأو

لمروصلعندماألهنقرأحيث،(18:2حر)ممر

مرصىحموبثرونأ!!،سياءحلإلىمو!لقيادةإصاث!

جملعدلألاكالىحيثالريةإلىموصىإلىوامرأتهوابناه

.(3:-18حر)أموصى

امرأةاتحدمرسىأن(\:12)ا!دداصفرفيولفرأ

لأنضهكوبا.خها،صفورة"توصفأنالمحتملوص.كوضية

،الرببلادسالضكطالثصاليالطر!إلىتمدكاتمدياد

ىصمتلعلها؟.الكوشهالقائلبعفرتعيقكانتجث

الاءبترةع!تختلفحمراءكانتتر-ثالأنكوشةلا"تها

.الإسرإئييات

ابةأميزوداللةعفررةكانتهلموصوعع!أما

لىأرعوئيل!إلىالرجوعفالرحا،حرلالىابنةأمرعوئل

.!الكتابيةالمماردىدائرة"منالرابعالمجلدمنموصعه

فعنيح:صفنات

والأرحى)مصرملكلرعونأطلقهالدىالمصريالاسم

عدطيوصعلى(أ!وبيسأوأبوثطتالهكوسىالملكأله

لهفرأنبعدمصرأرص!كاعلىلحدهال!ارالرحلجعله

لمالحا)ضابيرنفرهوقد.(94:45تك)أحلامه

الله"يعنىبأنه(الهروغيمةاخلغةرمورلحكاصطاعالذي

ا!لولك!."ييق(اللهإليهيتكلممن)هوأو،ينكل!

وجاء.!للمالمالغداءواهص5:هىللاصىالارجحاترجة

."الاسراركاصص!معناهأنيهوديترحومقى

صفنيا:

وهو،!مترأرجأأ:كمزقدالرب9:محاهعرىا-

)1(

)2(
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لاوممط،لنقهاتبيمنقورنسلىص!اللاويينأحد

:6أح1)المعنى:هيانالىأسلاهـصموبمل:أحد

36-38).

سراياالكهنةرئيرزصفيالثادالكاه!مصيالنصفنيا

صدقياالمللثأوفدهوقد.يهوذاملركآخرصدتياأياملى

لأدأحلهمنليصلىإرياالمبىإلىمرتيز(آخرء-مع)

إريالأقوالرحاعرا.مجاربهبابلملكراصرلوحذ

ماعدةعلىمتكلابايا!ملكيقاشءلابأدالملكإلىالى

.(21:1،37:3إريا)ا،مصر

)3(

)4(

صفنيارؤيا-صفنيا

ثهياصخطابمشابرصماإفووصل

حنهلعدمفيهيرتجه-لابا!فيكانالد!-ابحلامى

ا!يتقروألكىلابلقيالمييرإلىأرصلألهإريا

:هـترأ،ل!طوقالسبىلأنحاتويعرسوايوتاويبنوا

:92إرمبا)ياالنيإرياأذ!فيالرصالةهدهصصيا

أورسليم،علىالبابليرراض!ولىأنوبعد.(24-92

وصفنياالأولالكاه!صايا"بابلشرطةرئ!أحذ

إلىبهموسار...الثلالةالباب:حارحمي،الثالميالكاهن

ربلةيوقتلهمبابا!ملكفصر+،ربلةإلىبابلملك

.(27-24ت32إريا)"حماةأرضفي

حزيا،بنأمرياب!جدليابنكوثىبرالبيصفنيا

و!ر(ا:اصف)الملكيوضياأيامفيتبأالفى

مما،حزقياإلى،اصانماالحيلإلىلهذكرعلىحرصر

ص-كادالنىصفنياأ&أي،اسثحزقياألهمعهيرحت

أورضليم،فيدل،جهوذاويقيموكان،الملكىالسل

أنه!.(1:4)!المكادهدا9عنهايقولحيص

منولير.(\او1:01)بدقةالمديةممالميدكر

13يرشباملكسقلى،ماتنأالتىالملىةاضحلىيلىجل

.(22:1مل2.).مث9.آ064-مي-شة

قييرضاح!-صالأوفاحواتافيتأصفاولعل

كلغرةالتامةالصةفيالدينيةبالاصلاحاتقيامه

ملى2الظر)ذلكقب!أو.م.ق622وأممط،ملكه

-8و7-34:3أخ2،2؟:2203،23

33).

ذلكوصهودايهددكانالدىالعدرأنالبحفرويظن

أجاوعرلمطعلىجطرشااوريرتاالسيهتيرنهمالرقت

،(هيرودوتيقرل؟)القرنذلكسالأخيرالرلع

إلىهيصمادوةفيالاضارةأنالأرجحولكر

،م.قآ25حوابنبرتهلدأقدكانوإذا.الابلي!ت

الذيالوتتلم!حوافييحدتهلدأقديكونفإله

.(لسفرهخاصأ!ثاصمرد)أيضاخدمتهإرميافيهلدأ

رأاضزكرياالر!أمرالذكط،حبت5يوضاأفيصفيا

ليفعهاصالدهبالفحنةسالتيحانا!ملليتهإلىيدخل

:6رك)اعظراالكاهريهوصاداقبريهوثر!3!!أعا!

01-14).

صفنيا؟رؤيا-عفنيا

اليإدالمنويةالزائفةاليهوديةاليهالات)حدىهى

175،م.ق001بينليمايهتأ!ا:ا/لأرح!،صفيا

ممروكتتأضهايرححردافيوناكاروإر،الميلادبعد



صفنيا-سفرصفنيا

توجدلاولكها(الونايخةلاللغةأصلاكتبنوقلى.071قبل

والمجرياتالطوليتختلفاز)قطب!محطوطتيزفيإلاالآن

كليندسمحالاتفيمقتصحرءمايوجد!.(واللهجة

ومع.(م082حوالي)ييفورسوكتايات،السمكدرى

يكشص،منهابقىماأنإلا،فقدتدماالأعظمالحزءأن

نلكإلىترجعالىالهرديةالكتالاتبائرضبةأكاص

السحاءوالراؤ!اقامكونيةرحلةعننحدثفهى،الحقة

الجح!.وأهوالالساءأمجادأثائهايورأى،الحامسة

وعقابالالهةالديونةوصصعلىأجزائهابعف!وتركز

طالماالتوبةعلىوالتحريض!،الارشفاعةإلىوالحاحة،الحطاة

.الفجارعلىاللهكصيقينيةعلىوكدلك،بقيةالزمني

صفنيا-سفرصفيا:

هووكاته،الصغاربالأيخاءيحىفيماالاسعالفرهر

ملكحرقياأنهيرححالذىحزقياللمنكوثىبنصفيا

كان،الملكيالل-توباعتاره(1:9صص)المىصهوذا

.(1:8)حطايا!علىالأمراءبقوة-يوأزعلىقادرأ

كلحةإزبالقرللوتهتارخالبىمجدد:البىةتارغ(أ)

:1)9برذاملكآمونلنيرثاأياءفي!اجهإصارتالرلى

.م.ق612قيإلاتدئرلماليايوي!لذكرثم،(ا

البالليينإلىصراحةالاشارةبعدموكذلك،الباللي!!يدعا!

.الوةهذهكتالةعدعالجةكقوةالررسفديكونوالمالذي!

ا،أصاوالنقادعلاةلعفىحادا-الفرأعالة(ب)

أماله،توكد،الحدتةالدراصاتلكن،الفرأجراءبعض

والرفالاجماعةاالمظاديهشاتمحتمععريكشصفالفر

الذى،مسىدلحلكالطويلالحكمعفالدينىا،محطاطصا

الرتية.اصاداتاأيامهفياشسرت

الرهـيوممحىءابنىيعلرأنلعد:السفرمفمون(بر)

عننأ،(6-ا:1)الرتيماالعاداتعلىوالقصاء

وشدةصق:بوم،(13-107)يهودافاددعا!الديونة

ذلكتجنبيمكنرل!!،(18-1:14)ا!حىا

الكرببتأمةوسنعر.(3-ا:2)الر!إلىعلالرحر

ستصب؟،(7-2:4)الفردةدوطأةكحانوأرصر

الصرلةوصتتد،(11-8ت2)وعمونموآبالضربة

أضورعاصمةيخوىحرابالنتيحةصنهكوتش،أشورإلىثهالأ

(3:12-41).

:3)صرؤصائهاأصرشلسحطاياتويخإلىالبى:يعرد

اضقيةااطميما:الحماية،اغحاراعلىاسحصامعلا،(7-ا

حبثالأخيرةالأيامبرعدالنوةوختش.(3:8-13)

صفنيا-سفرصفنيا

-3:49)اللهببركاتواممغأرصهإلىالعىيعرد

هوالموةالأسا!ساالموصوعةالأساص!ا!لوضوع(د)

أكزالقصيرةالبوةهدهوالعبارةهدهتردإد"الربيوم9

11،وأقوالقديمالعهدأسفارمنآحرضرأيلمبورودهاس

فهو:،الوضوحعايةي"الربيرم"عن

.(1:15):!امظلاميوم،وسحطغفصيوم1()

.(9:14)قربيوم)2(

.(1:8:17)الحطيةعقاهـعا!بوم)3(

.(3و1:2)الحيقةصسيصبيوم)4(

:2)الأمسائرومنإصائاص!بقيماعلىشقي)5(

3،3:9-13)4

بالأنبياءضبه:جرهوفا،جامعةضاملةصفيافنوة

ملكلركاتيصف02-3:14يأنهومع.المتقدمير

.الوةكلفيذكرهيردلانفهالملكالمسياأنإلا،الميا

الفر:جممل)5(

101مقدمة)9(

(3:8--1:2)عامةديرلةإعلار)2(

(1:2:3)الأرصركلعلىدبولة-أ

(2:3-1:4)يهوداعلىديونة-ب

:4-7(1)والارتدادالولية:البب-ا

(8:1-13)أورضليمارأشصىكل:المدى-2

)1:14-18(الحظيماسبايومطبيعة-3

1-3()2:الر!اطبوا-النحاةطريق-4

(1د-،:2)الأع!اديولة-

(7-4:)2الغربيفلس!-1

(11-8)2:الثرقلىوعحونموآ!-2

إثيوبيةصأسرةتحكمهاكاتالىمصر-3

(2:12)الحو!

(دا-2013)ا-النمماوأضور-4

.(7-3:1)أورضليمعلىديولة-

.(3:8)ا!الطاالربقول-

.(02-3:6)الأاغىباكمرحالرعد)3(

(01و306)المتض!والأ!تحديد-أ

(13-01ة3)إسرائ!!خديد-ب

اصجهاطهاخلا!نجموصصمنياتريمة-ص

.،02-؟3:1)
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صفو:
لأاجفازالثا!الاس.هر،،حراسة!مفاهعرىاصم

.(داو36:11لذ)أد:ءأمراءوأحد،جولر

.(36:اأخ1)الأياءأخاصصري"صمى":يمى

:عفون

اكبرالالن:هو،انتطارأوحراسة!معادعبركطا-

عشيرةجدوهر،(2:15آعد)يعقو!ب!لحاد

:4آتك)!صعور"التكويزسمرلىوبمىالصموير

:عفويون

صفررمنجاءتالتىالحرةعاررئطلقالديالاسموهو

.(26:15عد)جادبر-

صفي:

بحاليه.!صفوأالظر

عفيون:

لعايى."دصمو"الظر

)صق!

صسقيع:

ميجمدالحاءمم!بفطلدىوهر،الحبدهوالصمع

يكونأنيمتلزمالدىرصرط.اصداضدةسضالأعلى

الصافيةالليابيعادةالمقعوتكود.لالرطولةمباالحر

وأالخمددرحةإلىالحرارةدرجةتحمضح!!الاكة

تحتها.

احهوا!اووملطينسرريةفيالممعيتكودأدسيندر

بدءأالاءووالمرتمماتاضلالاعلىيتكررولكه(المحمصة

.العامأيامطيلةالعايةالجالعلىويتكود.لوفمبرضهرص

أدريل،أوانلأ:ماركألىالردبعأوائلليالصقعوصغوط

الحراراةدرجاتلترضالمافيالحوففى.لالثاركثيرأيضر

الهولفي:نحاصة،واليلاصهارال!تماالديداطقلب

لىبهت":لايانلخالهيعقو!تالهماأصدقوما.الداخية

تك-اصقيعاأو)"الحليدالليلوو،الحريأكنيالنهار

31:04).

28

أهلك":موصىأياموممريحدثعماالمرءشيقوق

.(78:47مز)!دالمقبعوجزهم،كرومهملالترذ

إحد!هدهكانتولكن،ممرفيحذالادرشرءوالصقع

.اطمادةالخارقةالصرلات

يعطيالذكي9ةاللهقلىرةوصفبأيضاالمرنمويقول

:147مر)!كااءمادالصقيع:يدركيكالصوهـ،الات

بطلمبفيأصلأكانت،فلط!!جنوفومدبة

ذكرتولكا.(4:003أح91:5،1يق)تهعود

القبمطقةفيوالصثري!التعالمددبيرومدنةحرمةبير

.(15:31يق)حيولاأدومحدودقر!لهوذاالتابعة

الفلطيير،لحكىخاضمةكانت،ضاولالملكزكلول!

هارلاسكادعدمااسداودجتملكأشالملكصأعطاها

أ:12أخ1؟6و37:5ص!1)لهضاشلمطاردة

العوهـضدلغزواتهقاعدةداودواصخدمها.(.2و

كاروعدما.(اا-27:8صم1)ا،المحاورةالختلفة

ضاشدع!الأخيرللهجومجيوشهميخدونالفل!طيون

داودانضماءسالفلطب-أقطا!خى،إسرائلملك

،لثاوااسرصاء3:لعدر3خوللا،إلهم:رحاله

صقلغموقع



صك

ولما.صقلغإلىيلاميرحعأنحتملكأ-!نهمطلب

عزوهاندالعمالقةأدوحد،صقلغإفورحالهداودحاء

داودفطارد!.فاكناللواقيالاءوسبوالالاروأحرقوها

غلامأربصائةسوىمهمينجلمحتى،عظيصةضربةوضربهم

الدينوالأشاءالاءكلداود:استرد.وهربراحمالأركوا

أحد.مهميفقدلم

فىجهوذاليرخالصبةمنهاأرسل،كثيرةعاموأحذ

عدرجالهوالىإيىأححواتدكالراالذير،الفنطقة

-12:1أح31،1-03:1صم1)عليهمتردده

02).

جلبوعمعركةمنرج!!جاءهعندماصقلغفيدا!دوكاذ

:1صي2)المعركةوابنهويوناثالىضاولبموتوأخبره

منطقةضمملكاداودأعىوعندما.(\.:4،4-ا

مكهاالتىالمدنإحدىصقلخكانت؟.مملكتهإلىصقلغ

:11)غلاللصبىمنرحعواالدينيهوذابىلحفر

الخريليمه!تا!لاالآديتعلهالديهرصقلعموفع:لعل

يتتلمنالعرلطالجوبإلىاأمياحمةخربعدعلىالواقع

الشرفيالثممالإلىميلاغرأحدلعدوعلى،(دلير)مرسيم

لحدعلى!الريعةتل"هىأكاالأرححولكن.صبعليرس

فيالتقيبأسمروتد.الغربإلىكيلوصترأعرحمةخو

اصرولرياالعصرتدمأهولأكانالمرقعأنصالريحةتل

-صأصاهـالموتحرماعلىدلائا!وهاك.الفار-حيالعمرحتى

والأرجح.(الملسطي!ترص-)الحديدىالعصريتحرب

وأحرقوهاالعمالقةكزاهاعندماتم!اهوالتخريبدلكأن

.(14و03:2صم1)لالار

)صك!

صك:

اشترهـإرميامعدما.صفقةأدينا،تاتوثمةالصك

وحتمهصكلىدلككتى،عمهالرحفثيلىمنالحقلانر

.(44و41و32:01إرمبا)شهودأوأشهد

،احدكلدعاا:اسشدهلهوضىالدكطائوكيلىتلفي،

ققات؟ليدمميعليث3:للأ:اا!رقاطصيدهمديرىص

!اكتصعاحلأواحلرصككحذ:فقالى.ريتبىئة

.(7-16:1لوااطافيوهكدا،!حمسير

كادالديالفرائفرلىعلباالديالصك9المسيحمحاوفد

-ميبصلب

كو)"بالصيبإياهئئرأالو!منرفعهوقدا!اضذا

2:14).

اصطك؟-صك

واصطكت،بالآخرأحدهمااحتكالثجئاذاصطك

الداباباملكبيلتاعررأىوعدصا.اضطرتجاالركبتان

أفزكه:"هينتهتعرت،فصرهحائطمكل!رعلىالكاتبة

دايال)"ربهتاهواصطثت،حقويهحرر:انحلت،أفكاسه

.(6و5:5

)صل!

-صليب:صلب

الفحليردلماالجديدالعهدفيمرة28صيبكلمةترد

العهدوللاعداءوسيلةالصبيكم-ولم.مرة46س!ا

:5أسترسفرو:متقاتهاأيصلبأوكلمة)اغدصاا

دإ،("ئعلق9أو"يشؤ9مداها01و41،7:9

تعلهتأربم!-كانولك!.الرحمهيالاعداءوجلةكات

تت)عرةليهونحتبةعلى(رحماالاعداملعد)الجث

حتتهئعلقمنوكانت.(01:26در،33و21:22

-إ،دولررالرصيقولهناوص،اللهمنملعونايحتر

غل)الحليبخبةعلىعلقلأتهالأحلنالفةصار"الجح

الجة،عا!المعلقجةتبألاجمبكان؟.(3:13

الطر،21:23تت)اليومنضروتدنرأنيحصكادبل

دأدهالمسيعصليبعنالتصيرجاءهاومن.(3ا:91يو

لط03،01:93.13:92.1:دأعأأخثة"

.:الحارللادلاا-رمرأ(2024

عل!بعدء"حارو:اسعا!ةالدابهفيالصلب:كاد

احوسيموتحنىالمحرمعليهئعلقعمردمحردأو،امجرم

اض:مارعهدلىأص!!حىمراحلىعلنطوضم.الأجهادشا

عاىيخصحمعرضةحثةالأعلىطرفهبتتثعمردأ

الثكلوهو،لق!العياالايةقباأ:،"+حرهـ،شكلى

وقد.اللاتيسالصيبلالميعرفوالديالألوهـللصليب

اصلباضهر،شساويت!!المتقاطعتادالحثنانتكرت

"*حرهـ"ض!كلعا!الصبي!صرأدأو،اجونافيا

هدااستحدء:تد،-اشأندسالقديرصبويعرهـلاسم

.الجا"خرةماليةالراعصورالىاطصلباش!صلا

فقد،التر:يللإعداءوسيلةالصليباصتخداملدأقدفى

أنهميعبالدير،3الفرع!لقلاالأك!!سكدرالااصتحدمه
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-صيبصلب-صليبصلب

نحتلفةصلبانثلاثة

واضار.الأشوريونيتخدمهكانالذىالخازوقعنأخذوه

المقيين-عنأخذتهالتىقوطاجنةسالفكرةالرومان

لأسععقاباالعيدعلىبالصلبالاعدامالروماذقصروقد

يتخدمكاذوقلما.الولاياتأهلمنالواروعلى،الجرائم

ولط.(ضروذكربذ!)رومالطموافىلاعدامالصليب

كمواط!)الرسوللولرأنمناياربخيرويهيماتفيرهذا

مأعدم(رومافيكر)لطر!أما،رأصهبقطعأعدم(رومافي

صلودا.

دأالحادةكانت،بالملصالمجرمعلىالحكمصدوروبحد

قطعفاثبتفروعجملةص-الجلدمنلوط،عاريائجلد

يحرغ.التعذبوفعالهاسلتزيدالعظامأوالمحددس

فييففذالذ!المرقعإلىصيبهحملعلى،عيهالمحكوم

يسبروكاد.المدبنةحارخعادةذلكيرىوكاد،الإعدام

منعيهخكمالنيالتهمةعلبهالوحةيخملشخصأطمه

يخملهويما،اغرمرقةياللرحةهدهتعلققدأو،أحلها

كتفيه.علىصب

51يدوترلطالميبلرقأرضايطرحعل!المحكوموكاد

قدماهترلطكاتت؟.الصبإلىتصانأو،دراعاهأو

رأسيأثتلكى،عيهبمنيردعالصليبكادثم.ت!مرادأو

رلكى،الأرضالمدمانتلاصلاخيث،الأرصيحعرةو

3+

ثقلوكان.الصورب--!ييدواتىاالكبيرلالارتفاعلير

ثتةبارزةتطعةعلى-بالعجزأوبالقدمين-برتكزالج!ا

علىكلهبنقلهالجمتحلقلاحتى،للملبالرأصىبالقالهم

يخننعمثدودةالمدرعضلاتيحعلمما،الممريرالذراعين

منقليلةلحظاتبمدمحتقاعيهالمحكرمويموت،التفى

منتحملقدالمحرمأنيرونالحراسكانوعدما.تحليقه

لقدميه!رتكزلاحتىسايهيكرونكالوا،يكميماالعداب

الدراعين،علىمعلقاكلهالحمويصح،البارزةالحهعلى

معحدث؟،ويمرتعيهالمحكرمميختنق،التفرف!تعذر

الصكرجاءكدماأما.يوعالربمعصلبااللديراللصين

ولكن.ماتقدرأوهلأنهمطتيهيكسروالم"يوعإلى

هوماءدمخرجوللوقت،لةبحرحبهطشالعسكرسواحدأ

إنزاليمكرحتى،موتهمنللتا+كد،(34و91033بر)

.(91:31يو)يلاطىمنايهودطب؟،الجد

أحرىإدنطقةمنتختلصكاتالصلبطريقةأرويدو

كاتسالععليةأنيدوو.الواسةالرومايخةالاصراطوريئفي

اعطاءسالعصرذلككئاباستكفحنىوالفظاعةالقوة

وسانلوأثعأقىمىنحترفكات،لهاتمميلوصص

،الموتحتىوأطاعنفه:ضع"الر!ولكر،العقاب

.(2:8لطا!الصبصت



-صليبصلب

منيؤخذ؟الصليبعلىالجسموضع

أوريثليمبقربوجلىعظميهيكل

كل-6891صيفر-الأثر!تمنفريقكثف،قد

أورشليم،منبالقرلى"المصارفرأ-،وجهود!ةتجو!لعةأ!

ماتلالىعظمىيكللهعندوقعا!يختوىهاأحلى1:كا

عيهكالدل،م7،66ب!تماإلىتاريخه.يرح!،مح!لربا

فيوجدتالي-دصبالهبرعصركل-انمخاصبةالأ!ات

شفد.!يوحانان5ا-المندو:على:نقو!.اغرا

يلقىقدمما،موتوطيعةأسبابءتدقيقةأنجاثأحريت

الميح.يوثربا!لبيهمهعلىانفوءبع!-

خبةإلىمسرن!ت(بداه:ب)الرحلىدراعاكا-

ة02يو،24:93اءفي"يدبه1كلمة:ا!ا)ائعيب

نأج!ءلأراو.("عاهاذرا-يائقعد،72و2د:02

الخشىمنقطحةعلى،العحزكد!رتكزكانالجى+-

كدنحني!تاصاقازاوكان.امحيبا4قاإلىثةةباش

قامممإلىواحدبمصارثت!تاعاحلاذار،الحلفإلىاسكبتتا

أنه،الصببلفاياس:حدتضطه-ثبتضقد.ائعب

مكورلا-الاقاركانش.اصتر-احثبصمعوعأكا-

اللذىتاللعبتمهحدثثلصاةيخمةبعربة-لد:ان؟

.(91:32يو)يرءمحعبا

أشكالأقىكادالد!أندالمعاسرشالمؤ:خوثيدكر؟

الحديةالميمآلاماصرإذايعفشلا.االإعدا

رفعموقد.!هـكلوه:اغوا!لايكتن!وربا.ا!معيالا

.(*27:3مت)الآلامهمل-أ-يأحذأتالم!ح

-صليبصلب

الميح،لصليب،الجديدالعهدكتةاهمامبك!ولم

الناحيةعلىبل،التارمجهالاجةعلى-أصاط-يمب

الله.ابنالميعيوعالربلمرت،الأبديةالكفاريةالمعنرية

الخلاص!،إيخلعنمرجزأتحبورأ(الصيص9كلمةوتتخدم

فكانت،،خطايانالاجلمات"قدالمسيحيموعأنعن

لالمسيع"أوأالصليب9كلمةفيتركزبالإنجيلالكرازة

،(18،2:2و17:اكو1)،مصلوباوإياهيوع

المسيح"يسوعربناهـبصليببولسالرسوليفتخرولذلك

عملكلتعنيها!الصيب5فكلمة،(6:14كل)

.الكفاريبموتهالميحيرعالرباكملهالذمميالفداء

كر2)"الممالحة"كلمةهى!المليب"كلمةأن؟

..واحدجحمدفي"والأمالهوداللهصالحفقد،(5:91

!الح(،بل16-2:41أف11لهالعداوةقاتلابالصليب

،(02:اكو)"صليهبدمالصلحعاملألنفسهالكل"

لا،ضذاكانالذممي،الفرائضفيعليناالديالصلثمحاإذ9

الرياصاتجردإذ،بالصيبإياهممرأالرصطمنرفعهوقد

2:41كو)!فيهبىظافرأجهارأأشهرهمواللاطين

،والاتفاعالعارإلىرمز-الجديدالعهدفي-والصليب

:1كو1)،اللهوحكمةاللهقوةاتحلىفيهول!

والاعدامليحذيبكآلةلي!رومااصتخدمتهلقد.(24

أحطعليهئعدمكانإذوالعارللخزيكرمزولكن،فحب

تث)اللنةرمزلأنهعزةليهردالصليبفكان!المجرمير

ماتهالذىالموتمووهذا،(3:13عل،21:23

عب)،بالحزكطمهيناالصليباحتملإفقد،الم!

أنهالمحاتفاعسلمفيدرجةآخروكانت.(12:2

لهذا.(2:8في)!الميبمرت،الموتحتىاطا"

الظر،23:اكر1)لليهود،عزةحجر9المبكان

.(5:11غلأيضا

عندمألوفاأمرأللصليبعبهالمحكرمحملمثهدوكاد

هىلهالتلصذةطريقبانمراتتلاثالميحخاطبمصت

لو،8:34مرقر،38ة01مت)"الحليبحمل"

احمه.أحلمنوالإهانةالخزكلطحم!!أكي(27؟14

فقطولر،المبحصعاخادلارمزهوالصبإنثم

مرتهففى.يخايفعلهومالأجلمافحلهيخمابل،بهاقداثا

:5كو2)،يه5ض!تا،الصبعلىعاالار

6:4رو)!محهصئنتدالعنيقو"انسالا(،؟ا

لسلكض"أ&يخناالاسبروحهنطي!لكي،،دو

،2:02عل،دو6:4رو)"الحياةجدةيأيفا

15:4يو)!في9ثابو&وضر.(6:14؟24:د
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الرقبةصلب

-!4:1،1و،21:اكو41:4،2روية،11

.(إخ!...8و3:3

الرقبة:صلب

العصواقردوروحالفادع!للتبرتشخدءعبارة

مصرصخروجهمبعديناءبريةي،حوده!أتناءفياليردي

9:6تث،5،34:9و32:9،33:3حر)

الىهوسع:صصفيالمكرةلعى-وتجدو(إط...13و

انطر-4:16!)!جامحةكقرةإسراثيلجم!قد:لهم

:7:62،71مياإإ،9:61ع،71:4مل2أيصا

العيدالئورصورةع!مأحردةوالعبارة.،23،91:15

فكان،الدرسأوالحرثلى،سيدهلارادةيقادلاالذي

محدنيةلقطحةصردهيتى!ناصئايدهبمجما!الثورصائق

اثوررقبةبايعزأو،سيرهلىليسرعالثررمحدكايغرمدبة

للتوحبه،ي!تحيىلاعدأالئوركانلحإذا،سيرهلىلقدل

اسبارةاجاءتهاوس."الرقبةصلب!:عنهيقالفإنه

الله.يوجيهيتجبلاسكلوصصيمجاريالتتخدم

هذا-الميحيةيشهيدأول-اضفالوساستحدموقد

:بالقول،اطحقالمقا،مينالاسلوعفالمجاركطائتبر

دائماأنش،والآذادلالقلوبالختول!!وعيرالرتابقاةباإ

.(هلأ:7أث).!الفدكى!الر؟تفاومور

صلتاي:

رؤوهـأحدوهو."ملحأأوظلجهوه9مفاهعبرلىاسم

صقلغ،فيوهوداودإلىخلالضمامذهواالذير،مىسبط

ءأ1)لأ!!حبالرةكالوالأ-الزاةعاررداودوساعدوا

12:02).

:صولجان

الفارسبهايفرب،الطرفمعقومةعصاالصولحان

الملكمجملهاالتىالعصاأممط"المللثعولحاد"ونا،الكرة

رؤساء،حفرهابئر:البئرنتميدليوحاء.لسلطالهرمزأ

يأ(21:18عد)001لمولجانالفعصضرلاءحمرها

في!:المرنمفمعلىاللهويقول.وقوةسلطارمنلهمبما

مز)أصرلجافيجوذا،رأسىخوذةوأفرايممىوليحلحاد

الملكى،الطهريهوذاأنباعار(801:8!06:7

الظر)المطلقاللطادصاحبأالما"صبأدمهوالذي

.(33:22إص!،94:01تك
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مصالحة-ع!اع

مصالحة:-صالح

الحلاهـ،أوالعداوةإرالةأش،الحمومةانتاءهيالمصالحة

ممولعلع.!الالحتراقالابنعادلعدوالوحدةالوماقوإعادة

،والالاداللهل!تللمصالحةماسةالحاحةأن3-المقداليهاب

.الإسا-جا!صنالحطيةبسبصينهماالعداوةحصلتفقد

ودترالمهادرةأحذالذيهواللهأنالمقدسالكتابيعلنا؟

الميع.يسوثالر!الهمموتالمصالحةأمر

المصا!ة""كدمةترد:الممدسال!بفىالمصاحه1()

و1تشحد،مراتأرح،الجديداعهدافي،اليولاليةو

:5ر:)رالإنساراللهب!!المصالحةعلىللدلالةماثلاث

مصالحةعلىللدلاا،ومرة،(91و5:18كو11،2

.(11:15ر:)القديمالغبلرفصتيجةالحالم

لتصي،لايةالوال!طمةنعر-متقةأفوىصورةوت!تحدء

.(21و1:02كو،16:أهـ2)"الكاملةالمصالحة"

للحلاصر،اليهايىاطعىالمصالحةلكلمةبكودوعدما

:95إش)الخضيهةليحةحاءت،قىيلهاالتىالعداوةلاةد

اليهسةإلىالتاليةالرسالهفيجاءمماأيصاهداويتهفت!.(12

:بالقراالمصالحةقيتطحيت(5:91)كورثوسفي

."حطاياه!فهحاصبع!ر،

مراددةالمصالحةئبدو،بوضالرسولرصائلمنكثرولى

:3:9،5كر5:9:01،2روانطر)اطترير

النموتهىالمصالحةوايطةلأدلغربهداولر.(18

برهوحانالمحي!وعفمرت.(\.:5رو)الله

،والإناراللهبيرالعداوةسببإرالةأساسهو،للخاطيء

الحطة.وهوألا

فكلمة،"الرير"سأوسعمعنى"للمصالحة9ولكن

:7كو1الصر)المحتمعدائرةمنمأخودة!المصالحة"

ل!-اصحيحةاالعلاقةاستعادةعلى-بمامة-تدلفهى(91

هدهاطإراكيعيةخدبددودالعداوةعلىوالغلى،طرفين

فيأ،بودسولاصاكتالاتفي!المصالحةو".الحداوة

:2أف،5:01رو)"العداوة1مقايالىتتحدمما

معنىلهاوإمجابيا.(22و1:21كو،15و14

كر،16و2:15أف،01وا:5رو)"اصلاما"

ص-حالةعهاي!ى،العداوةسببا،!إرا،(21و02:ا

.الحداوةينهماكاتاللدىالفرفينل!-ا!لاما

الكتابيالمصطلحهو-اليهالىبالمعنى"-واللام"

وط!دا،!المصالحة"أى،والإلاذاللهب!العلاتةلاشادة

معسلاملهابالإيمانتررلاقدإذ:يفرلأنالرسوليتطير

.(5:1ضو)!المحيصوعدرساالله



مصالحة-ماع

لموتتيجةحاءاللامأرالمقدسالكتابويعلشا

:اكو)أبالموتلريتهجم9فيصولحناإذ،المع

أتا(5:01)رويةإلىالرطلةفيونقرأ.(22و21

فينقرأ؟.!اللهبموتاللهمعصرلحناقدأعداءونحن9

لدء9الصلحعحلاللهأن(1:02)كولوسىإلىالرسالة

(.الميح)صليبصليبما!

الأمبمصالحةالارتباطفي"المصالحة"كلمةتقخدم؟

الرسوا-يقولجث،(11:15رو)القديمالحهدبعب

إصائلرعويةعنأبخينمحبلاكافراإنهمالأمعنبول!

ععالمبحول!!ارحاءبلا،الموعدعهودعرصعرباء

الأ3وجعلالعداوةأبطاالذي،لمسلاناهولأله"اللام

يخلقلكىفرائ!رفيالوصايالاموسنجسده9أبطلإذ،قريبير

صالعا،جديدأواحدأإنالانفهو(والأمايود)الاثنين

معواحدجدي(والأمالهرد)الائيرويصالح.صلامأ

-(16-2:12أف)!بهالمداوةقاتلابالصليبالله

ضوءلى!المصالحة"منالحوابمذهكلإلىالظرويجب

عاملالنف!هالكلبه(الله)يصالح"أنوهر،العامالهدف

فيماأمالأرضرعلىماكانسواءبواسطهصليبمابدمالصلح

الديللمدىيانهذاوفي.(2.:اكو1)أالسوات

الحلاص-إنجيللأنالقوليمكنخيث،المصالحةإيىتمتد

إمحلادعرة:إد،!المصالحةحدمة)اهو-معانيهأوسعلى

الله-معللمصالحةدعوةهىللحاطىء

بوضوحلرالىالكتابيةالفصول:المماطةتعليم)2(

الأنانمصالحةع!-اصاءبدون-تتكلم،المصالحةإلى

لي!ولكن،الأ،صانمعاللهمصالحةعروليس،اللهمع

اللهأما،اطهاصاشعدالذكطوحدههوالإنارأدهدامدى

اررأصح،الحطيةبببإنهإذ،إلساناعنيعدفلم

صوأقدسأطهرفالله.ولفةالحادلةاللهديولةتحتالثرى

حقها،العادلةاللهديخونةتستوفيأنومجص،الرإلىبنظرأن

الكاملة،الميحيوعبدبيحةالحقهذااضوفتوقد

اطمصالحةنهلابدالذكط،الحطيةع!التكفيرتصىلحالذبيحة

الله.مع

وهاكالمدلحإفقرلالكقدكأإن1:يقولالمميحإنثم

اقداقربانكهاكفاترك،عيكشيئالأيخكأذتذكرت

وقدمتعالويخنذ-أيخكمعاصطلحأولاو)دهبالمذلح

أنءالخطىيأمرفهو.(5:23:24مت)!قربالك

يريلبأدأي،إيىأحطأمنمعيصطلحأولايدهى

سبالذيموقفهلىتغييريخدثأدي!.!هأخيهشكوى

صبصإرالةأولامجببأنهيعئم-منا-فالمح.الاعدهذا

العلاقةلىوهكذا.قربانهتقديمالعابدي!طيعأنقل،التباعد

صلاح

الان!ادجابمنمرقفمجردلي!فهو،والاناناللهبين

لةتالتىالتاعدحالةهرتغييرهيج!ماللاتجرهيجب

ذأفيحب،الاعدهذاإزالةسا،بدكانفإدا.الخطيةعن

عصتتحقالتىالخطيةوهو،اضباعداأصاسأولايزول

واكه.ردينونتهالله

اليهابيربطأرعجى*،كدلكالأمرأنوحيث

يوعمرتألاسعلىالتبريروتمليمالمصالحةتحليمبينالمقدس

الم!،ديحةهرالمصالحةحققات!فا.الكفاركطالمح

لهوحب،ودينوتهاالخطةدنبمنالحاطىءأعقبهاالى

منالتحرريتضصنالديونةسالققأنوحيث.الميحبر

علاقةللمصالحةكانلذلك،مديةدفعطريقعنالعبردية

.بالفداءرتقة

تيجةوالالاناطهابينالجديدةالحلاقةأصبحتلقد

4:4علانظر)اضنتيجة،الويةعلاقةهى،المصالحة

المصالحة،فيالحظيمالمهاقصدمنالهدفهوفالتنى،(هو

:،،26و3:25رو)والتريرللفداءمباشرةنتيجةوهو

في"تبر-س-لرامادةإلىأيضاالرحوعالرجا-(25

."المعارهـالكتابيةدائرة9مناضهافياالمحلدسمرضعها

:صلاح

هووالصلاح،العيبمن!اللامةالاصتقامةهوالصلاح

فبه،الجأصلةالأدليةالقيحةلأجلالاستحسانيتحقما

يخدمالمقدسوالكتا!.الظاهرالافعتأثيرهوبب

حبدأ"إنهالدهىصثلايفال.المحمييركلايالكلمة

والشاباالقراتع!ا-يقا؟.(2:12تك-صا!أو)

الأشجار:ع!،(2آ:41تك-صالحةأو)حنةإنها

لراالصا!والكز،(7017ت)صالحةأرجيدةإنها

فدإدولم...(8:8لواالصالحةوالأرض،(6:45

:14لو،5:13ت)لثىء،بعديصلحلا...الملع

34،....!!

بالمصىا(الصلا"أيضابشحدمالمقدساليها!ولكى

الصلاعنتعيمهإيجارويمكن،خاصبكلالادلى

كالآقي:

يتكلمدفدما:عالحهومالكلالأعلايخلهوالله(1)

كالمثلنفهاللهيقدمفإله،صالحهرما!تالمقدساليهاب

رحمته.الأبدإلى.صالحالر!لأذ!:المرنمفيقرل،الأعلى

يخططهمافكل(ه:001مز)!أمالتهفدوردوروإلى

!لالواتعويصالح،عنهويرصىبهويأمرويخلفهويمعله

مرقر)اللهسرى،قيودأوحدودبلا،صاعموصهاك

.صا!هويضاوالمقرروالدئادائمالمهو،(01:18
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صلاخ

ماكاكانإذاإلاصالحاآخرشىءأيأوالاسالىيقبرولا

لمئئة،مطابقالله

صفاتهعنتنماللهفأعمال:عالحةاللهأعمال)2(

91:أرو،32-401:24مر)وقدرتهوحكمته

العالم،اللهخلقوعدما.(91مز)مجدهوتحلن(02و

خلقماإلى-خطوةكلبعد-يمظركاد،حطرةبعدخطوة

21و01و1:4تك-صالحأى)!حس!9أنهويرى

اللهرأى"،ضيءكلتموعندما..(25و21و18و

:أ)تكجذا!()صالححىمرفإذاماعملهكل

.)31

توحدفلم،الحالقمنول!انحلوقمنالحطيةلدأتوقد

شر،للاصالحايعملأريستطعلماللهلأدالعالملىالحطية

الحطية.فعل-إرادتهحريةملءفي-انحلوقلأنبل

جودهعنتعبرلأ!ا.:صاطةوعطاياهاللههبات)3(

:يعقوبالرسولويكتص(خيقهولصالح،ورحمتهومحته

منلازلةفوقمنهيتامةموبةوكلصالحةعطيةص9

يع)!دورانظلولاتييرعندهل!الذىالأنرارأليعد

لحيعصالحهومايصنعورحمتهعنايتهففى.(17:ا

،35ة6لر،5:45مت)والأشرارللصالحين،الاس

صالحةعطايايعطى،كاملحماوىكأ!و.(41:17أع

.(7:11ت)أولادهلكلحبدة

وعودهفي،القديمالعهدلىلعبماالدصلاحويدر

،12و7،11:11:!إش)والسلامبالركةالحديدة

والازدهاروالحجاح،(02-ا:3يؤ،02و66:91

.(51-9:13عا،02-3:17بز)

بلخيرمعأنعملالأشاءكل9أنالحديدالعهدفيونفرأ

ذلكوبما،(28؟8رو)للمؤمينأ!"اللهيحبردللذين

:ايع)أاضحارباوه،(01ة12عى)لمالتأديص"

:4كو2)،والاضطهاداتوالاتحانات"،(2-12

لطلباللهإلىللالتجاءالمؤمنتدفعالأمورمذهفكل.(17

.القدسالروخوتوةبركته

المكاسهياللهشريحةأنفجث:مالحةاللهأوامر)4(

لالمثل.مثئتهو؟أالأدثط؟لهتعلنوصاياهفإن،لصفاته

ت)الآ!اللهما!ةهوالمقدساليهابلىللصلاحالأعلى

الربوتعاليمحياةووكلتفيصلنهر؟،(48!5

بلاللهناموسلق!رلاالمسيحجاءففد.الميحيرع

فالناموس05ا-(9-5:17ت)تبر-صنالأجللتمه

،(7:12رو)!وصالحةوعادلةمقدصةوالوصبةمفدس

وهي،نرضيهفالطاعةةعاظةاللهلوعاياالطاعة)5(

34
لا!لاحا-صلاحا

3:22،5:2!و1)المتحابةوالصلاةالركةأطس

أعدهااييالصالحةبالأعمالالمامفيثمارهاوتجدو.(3و

كو،2:01أف،5:16ت)نيهايلكللحؤمنالله

.(9:8كو01،2:ا

عندط؟4عابأنهعملألىيرصفأنيمبهنمحنىوبأى

فيالمعلنللشالومطابقااللهمةحسصالعملهذايكون

وعندما،(17و3:16قي2)بهاالموحىاللهكلمة

للهالمجةبدافعأى،صحيحدافععنالعكليمدر

،5:41كو2)إحايهواللهبففلوالعرمان،وللآخرين

صالح،لهدفيغوعندما!(6:01عب،3:اضا

:5مت)ولمجده،معرفتهونئراللهملكوتلامتدادأى

بط6:02،1كواأيفاان!،31!01كو16،1

2:12).

إيكابيةصيغة:صقيرفيللانانالامرساللهأعطىوقد

ور)الناموستكيلهيالتيالقريبوعبةاللهعةتضمن

العرالوصا!اطئرفيسبيةوصيغة،(01و13:8

قداستهوتير،محبةفالله.والخامسةالرابعةالوصيت!لاضثناء

المحبةببنالإنسانيحمعأنيجبوهكذا.جنبإلىحناومحته

حقاصالحةأفعالهتكرلىحتى،بالروحفقادطوكيوالبر

فالأعصال.(23و5:22كل،4و8:3رو)

كدمامريم!علت؟،المحةأعمالهي-إدأ-الصالحة

إنهاعاقالفقد،المحيرعالربعلىالطي!!بت

-3ت14مرض-صالحا)"حنأعملا5ولعملتقد

،21-9ة12رو،16-5:13أيصاتال!،6

إلاصالحةحياةيحياأذللمؤمنيمك!ولا.(\.-13:8

-11و3و8:2رو)فيهالساكرالقد--اضوحبقوة

:الاع!لاح-اصلاح

العرايخينإلىالرسالةفيإلابتصهاالكلمةهذهتوجدلا

القديمالعهدفرائضسالرسولكتصحيث(9:01)

فيوالكلحة.،الاصلاحوفتإلىموضوعة"كانتأفها

تعنىوهى،4(أ30"(53)؟أ!ديورثوزس)اهىاليونانية

وأاصلاحعلىللدلالةتستخدموكانت.التقويمأوالتصويب

تصحيحتفىالعبارةهذه.فيوهي.!المحوجاتقوص

لوقت9فالمقصود،اللهمكرحصوحعلهاالأوصاع

والفداءالكفارةواتمامالمحمحىءوقتهوها!الاصلاح

قوة!بل،جديةوصةلاعوسمجبي!1،لدمه

ليرسبدمري!5،(7:16عب)أتزوللاجاة

فوجدالأتداسإلىواحدةمرةدخ!نفحهبدمبل،وعجرل

عناقدبعدما"فالميح.(9:21عب)!أبديافداء



لأله...اللهيميرعنالابدإلىجلرواحدةذيحةالحطايا

:01عب)!المقدسينالأبدإلىاكملقدواحدبقربان

12-14).

صلصح:

مكاناصهوهو."الشسرمنظلىامفاهعبركط31

معد.(2؟01صم1)راحيلتبرعنا!ربلانجياميرلى

كانت.علاماتئلاثأعطاه،ملكاشاولصصوئيلسحأن

فيراحيلقبرعدرجليراسيصادفألههيالأولىالحلامة

الىالأتنؤجدتقدإنهلهيقولان،صلصحوبنيامينغم

عها.يضثرذهى

يعل!ولا.الموضعهذاكرفي!صلصح9اصميدكرولا

لبوة-يفهمكادوإن،بالضبطراحيلقرموقعأوموتعها

قرأن(2:18)متىإنجيلومن،(31:15)إرميا

يق)نجياميننصبفيكانتالىالرامةعنقرياكانراجل

أرض!"ماتتراحيلأنيعقوبذكروقد.(18:25

إلىآقيخىس.الأر!مسافةدقيتإذالطريقوكنحان

تك)!لحميتهىالىأمراتةطريقيهناكفدقا،أ!راتة

موقعهايكونوقد.(35:91تكأيضاانظر،8:7،

.الغربنحو،لحموليتإيللببين!جالايت"هرالآن

أصلع:-صلع

لمو.ومطهأوالرأسمقدمع!التعرامحارهرالصلح

.(41و13:04لااالئريعةفينحايقبرالأصلعيكر

!الحمرةإلىضارلةيماءفرلةالصلعةو!كانإداولكن

-13:42لاامج!فهوثمومن،أبرصيعتبرفكاذ

للتعيرالرأسفي،تصدأالقرعةعملأوالشعرجزوكان

محرمأأمرأ(48:37إربا،15:2إكى)قيالحزنعن

للكهنةوبخاصة،(ا:41تث،91:27لااالريعةفي

إيز)الحزىعلىعلامةيعترذلككانإذ(ه:21لاا

إكأ)والعبودية،(8:01عا،92:18حز،7:02

صخريةموضعالأصلعأوعالأقركانولذلك.(3:24

.(24و2:23مل2)البيألثعسالصيانحر؟

:22إكأ)التوبةعلىللدلالةمطلوباذلكيكونوقد

.(1:16ميخا)الثبجىعلالحززوعلى،(12

علف:

عرويحيديحىالحكيم9و،وايفاحرالئكبرهرالصلف

وجقضى.(41:16أم)،ويئقينصلفوالجاهل،الر

صلفحاد

قدلأنهزهمهوتطلعتةفيمعد1،9الئمالي9علىالرب

02(.2:،)!ؤعملهفيتصلف

كير"يكونأنيحبالأسقفإنبولرالرسولويقرل

قي1)أإبليسدينولةفي!بمقطتصلفللاالإيمادحدبث

الثطانحطيةهر(الكبرياءأممط)الصلصلأن(3:6

تعليحايعذمنيصفكا.(ءا-14:13!!انظر)

وهوتصلفقلى"با"نهالمحبحوعربناكلماتيوافقلا

كيرالاسوجكون(.6:4قيا)صئا،لايفهم

محبتتصلفينمقتححينخائ!ت!الأحيرةالأيامفيالمئر!ن!-

نكرونولكمالتقوىصورةالم.اللهمحبةدورللذات

.(3:4تي2)!شكاقو

صلفحاد:

اسموهر.أالحر!ىمنحمايةأ:ظل"مصاهعبرياصم

ماتيوتد،نىصبطمنحلعادبنحافربر-صلفحاد

ولوعةمحلة:هرشاتخم!تركلللورلهيكرلىو،البرية

الكاكلا!ارار:أموسىإلىافتقدس.ولرصةوملكةوححلة

:قائلاتالاجتماعحيمةبا!لدىالجصاعة:كلوالرؤساء

-ايحذفلماذا.لونلهيكرلمو...الريةيماتأبونا

إخوةبينمل!طأعطا؟ابنلهلب!لألهعئيرتهلينمرأبيا

،2:33آعد)!اص!اأمامدعواهرموصىفقدم.أيا

.(7:15أ-ا،5-ا:27

صلفحادلاتتكلتنجق:قائلاموسىالر!فكلم"

أييلصبوتقل،ألهرإخرةبيننمبملكفتهحطير

لهوي!ماترجلأيما:قائلاإصائلبيوتكلم،إلي!-

ملكهتعطواالةلهتكنلموإد.ابنهإلىملكهتنقلود،الن

وإذ.أبيهلإخوةملكهتحطوا،إخرةا،يكرم:إن.الإخوت

منإيهالأتربلسيهملكهتعطوا،إخوةلأبيهي!-لم

!اض؟.أمرفضاءفريفةإصائللنيفصارت.فرئهكيرته

.(01-37:6عد)"موسى

صصباتقالصنجلمادفيعيرةرؤصاءخشىفلصا

تفدموا،آخرصطفيتزوحنإرآخرسطإلىصلفحادلات

قراحىائ!-!بىموصىفأمر"،موسىإلىبرأيهه

:رثتتكل...يرصبمىسبطتكلهبحق:قائلاالر!

كيرةسلراحدامرأةتكرنإسرائيلليأسباطسنصيا

آبائه،لصيبواحدكلإسرائللويرثلكىأبيهاصط

أبطيلارمبل،آخرسبطإلىبط-نميبيشول*

.(9-36:1عد)ث!نصيهواحدكلإسرائابي

لينالأرضرتقيم،عد،الموعدأرص!دخولوبحد

بناتاوالرؤطءالكاهنوألعاراريثرعأعطى،الأسا!لى
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.(6-3ة17ث!)الر!قولحبنصبرصلفحاد

للكلمةترجمةالقديمالعهدفيمراتتالكلمةهذهترد

،16و02:41أبوب،32:33تث)"تجد9العرية

واحدةمرةوترد.(11:8إض!،58:4،19:13مز

القديم.العهدمناقتاصا،3:13رو)الجديدالحهدفي

كلفيالإئارةأنوالأرجح.الجاتأحبثسجةوالصل

والتىمصرنيتوجدالىالكوبراسنوعإلىالمواضعهذه

فكل!أةل!(،)أ)*،ا!"لاياهاجياللاييةدتسى

أغا:علىتدل،المقدسالكتابلىإل!االإضارات

صامة.جة)1(

(الكوبرا)الصلعصةانالقديممصرتاريخمننحلم)2(

تقتلكانتأنهاعلىيدلمماللاتحارت!تحدمكانت

سمكانبيما،الأعصابفيي!رمميسمهالأنصريعا

لمضيأياملضعةبتعرققد،المفحولبطىءالأماعى

.الدمفييرلىحمهالأن،المصابعلى

على"جلعبالرضعأن(11:8)إضياءفينقرأ)3(

غالباتيقوالكوبرا،(جحرهعلأى)"الصلستز!

.الأرضفيححورفي

يدالأصمالصلفل1:(58:4)المزمورفيحاء)4(

رقيالراقيتالحواةصوتإلىيتعلاالدي،أذفي

أسيافي-والحواةالقديمةالعصورومنذ.أحكيم

في"الكوبراجة!يشخدمون-وأفريفيما

صماءالجاثكلأننحلمو!ص.استعراضاتهم

مزمارهجمكركةاتاههايترعيالحاويولكر،تمعلا

.الصوتطريقسوي!
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صلمون

!وضمهاسني"حية!مادةإلىأ!ماالرجوعالرجا)

.(1الكئابيةالمعارفداثرة!منافالثالمجلد

:صفتاى

عائلةاصموهو.!ملحأأوظليهوه9مفاهعرىاسم

.(8:02أخ1)لامينسبطمنكعيسنلناء

عيفة:

إحدىاعمموهو.!حما!ةأوظلامحناهعرىاصم

قايينتولال"لهولدتوقد.قاييننلمنلامكزوتجي

نعمة.قايينتربالوأخت.وحديدنحاسمنآلةكلالضارب

لامك،امرأقيباقولياحمعا:وصلةعادةلامرأيهلامكوقال

لدخى.وتى،لجرحيرجلاقيتف!!:لكلامىواصغيا

وسبين!فبةللامكوأما.أضمافبحةلقايينيتقمإنه

لهاتخذمنأوللامكفكان،(24-4:91تك)

.الزوجاتتعددبذلكولدأ،زوجتين

صلمئا!ا:

المظلم(أى)صلم(الإله)مفاهأنيرجحسامىاصم

(وصلشاعزبح)مدياذملكيأحدوهو."حمايةمعقد

وفتلهمابهماأمكحتىوطاردهماجدعونحاربهحااللذي!

المحلدفيأ،صلناعزبحأإلىالرجوعالرجا0(8قض)

.هالكتابيةالمحار!دانرة"منالثاك

علمون:

اسم:وهو!مظلمأمفاهعبرى-

،جلىعونبنأليمالكإيىصعدصكيممنبالقربجبل

صرح!علىووضحوهاأضجارأغصانوجمحواورجاله

رجلألفنحو9فيهبمنوأحرقوه،بريثإيلبيت

الجبلهذاأنولابد.(94-9:46قض)،وامرأة

لهلموفعأثربوجدلاولكن،ضكبممدبنةسترياكان

افرايم،جبلكلفي،صلمون9اصممنقريب31

الذى-"اللميةاالعردالاسمفييكونقدولكن

!.ملمرن5لاسمصدى-عالحبلعلىطلى

هذانحرحإلىصحدواورحالهأيصالكأنوالأرجح

.الأضحارأغصادلغطعال!ريةالجل

:البارةني،المزمررنيأصلمود"اسميذكر!

اصلمونفيأثلجت،فاعلوكاالقد-سضتتعندما"

بجلكالاررقيفلطينفيوالثلج.(68:14مز)

أيامغاليةبالثجقوجةنشهرؤيةيمكنحيثحرمون



ع!فى-علاة

فصلىفىالمرتفعاتعلىأيصاالئلجيوجدرلكر.الة

قدتاللهأدموالمرمقصدهمايكرنوقد،الاء

.صلمونجلعلىالثلجرقائقالرجتحت؟الملرك

نيصلمرنجبلعنالجثإلىبافلاحاحةوعب

ر!زتحاءماانحيىآخرمكانأىأوباسان

سكم.منبالقربمكانهمجدد)9(القضاة

!2)الثلائينداودأبطالأحدالأحوخىصلمون)2(

ر!في!الأحوحىعلاممي"وبمى،(23:28

.(92:لأ1)الأولىالأيامأخبار

صلمونة:

بهنراالد!المكانأسموهر"مظلمامعناهعبرياصي

33:14عد)هورلجبلمغادرتهمبعدالريةوإسراثلبر

أنهالاسمصويدو.لمفونون"يلرلواوبعده،(42و

حبلىممالرقإلى؟أدومهفبماإلىيؤدقيمظلما:اديآكار

.مذكورلرعهدهرون

:علاة-صئى

اللهأروحبث،الغنيةلعتفيباللهالاتصالهىالصلاة

اللهالاقتراهـإلىالجوديكرنأدنجىوالحقنجالرورنرح

لأذ(02جودا،6:18أفأيضاالطر،4:42يو)

"!روهوالروحص-والمرلود،هوحدالجدسالمولود"

:الاعرا!ىوالحمدالكرشصساصلاة:ا.(3:6لو)

الصلاةطمعوالله.والطلبوالترصلىوالصروالابهال

.(65:2مز)لر!!يأقي؟إئيه

وم!نها:الملاةأتاءفيالأوضاع-أولأ

الله،محمرلىللمثولمع!توضعهاكلي!ر

انظر:قرهـ)وهمالقديورصا!مافكتهرأ

22،ء8:ملا2،آ1:صماضلا:

فىالكرىالصلاةوكانت.(إظ...9:4

؟.الوقوهـ!صلاة"تمىالوديانجمع

،8:54ما1)راكموزو!البمضصلى

مت،9:6دمر،ه:9عز،6:13أح2

،22:41لو،14:35مرش،26:31

وقد.(04،02:36؟7:06،9أع

مراتثلاثركشيهعلىجاثوهودايخالصلى

ومىالبصرصلىأو.(ا.:6داليال)البومفي

يق!،8:22مل؟)كيديالأالطءفقوو

؟2تلا63:4،1مز)رفعهااو،(15:ا

الكلاءهذاحمعتفلما:كمياويقول8(.

وصيئ،وصتأياماونحتوبيهتجلت

بب":برل!لالرصويقول.(4:اغأ

الم!يحهيوعرنجاأ!لدىركبتىأحنىهذا

.(3:14أف)

تدثبعدصلاتهليالحكر1سليمايقول(ب)

ئجالأرصعلىحقااللهيكنمل5:الهيهل

فكم،ت!عكلاالحصراتوحماءاصحواتاهودا

ت8مل1)!أببتالذكطالبهذالالأتل

وجما،الإلانحدكلأيناترفعدالصلاة.(27

:2ثالظر)اللهإلقلبهرفعإلىحاحتهيدرك

هوالقديمالحهدأضارل!ضبةالأواالهميكنلمو

بل،مكانهاأوالصلاةأئناءفيالأوضاعذكر

إليها.دمتالىوالحاجة،نفهاالصلاة

القديم:العهدفيالصلاة-ثايأ

خوالفديرالعهدفييرحدإلهحا؟ه!ا()3!كوهلر"يقرل

كاملأ،مزمورأت!نحوعلىعلاوة،صلاةوئمانبزص

:صلواتتقبرأنيمكن،مرمورسجزءأعرشأرلعه

:الآباءععرفي(أ)

،4:26تك)!الر!باسىالدعاء5هيالصلاةكانت

فإباضرةبالتوحهتتميروكانت.(12:8،21:33

،33-6،18:22-15:2"تك)معهوالألفةالله

.(28-26و24:12-14

:13تك)ذبيحةبمديمترتبطالصلاةكانتماوكثيرأ

.(22-28:02،ء4،26:2

لإرادةالإنانإرادةاتحادتبيزذيحةتقديممعوالملاة

ولدو.لهوخضوعهاللهتمامأالنفىتل!وكذلك،الله

ناندربادأردهـصلاتهحيىيحقوبملاةئحياهدا

تك)لهاللهيع!ماكليمترصأذ،إلهالهالربيكرن

28:02-22).

)1(

الي:قيفما(ب

التوصل،القرةهذهفيالصلواتيمراتأهممنكاد

حطثهذاأنولو،الآخرينأحلمزوالالالاللهإلى

.(33-18:22تكانظر)الآباءعمرفيأيفا

لل،اثأجلمرشوسلأموسماصلىفكئرأ

كفرتإزوالآن":قواءحدإلىتو!هليذب

حر)!كتبتالذيكتابكمنفاعيإلاو،خطيهم

،16-35.33:12-31و32:11-13
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،91-15،14:13-11:11عد،34:9

.(21،01:01-9:18تث،21:7

وصلى،(27-6:22عد)هرو&صلىلكوكلى

نألطمحاصاأناأماو!:للتعباقاالذىصحريل

أحلكم"سالصلاةعنفا"كفالربإلىأخطىء

وصلى.(23و13،12:91-د:7صى1)

مل2)وحزتا،(53-8:22مل1)صليمان

91:14-11).

فيالحطلقالمطاد-الحالاتحميعي-والمه

حكمته،تقتضي؟استجابتهاعدمأوالصلاةاصتجابة

اخمىلصلاةالر!استحابكيصعامرسلبوةفيلقرأ

ذلكبعدلقرأثم،(6-7:1عا)التعبأحلص

الأله،أرضهص!سيىلألهاشهـال!فعبألدركيمى

.7عا)"بمدلهأصف!!أعودلا...الايةأتتقد"

ذأافيياالرهـإرأمر؟.(8،8:2:3ر7

،14ة7:16،11إرياأالشعبلأحلىيصلىلا

41:31حزقياق،ا:داأيضاوانطر،41:11

.(02ش91و14و

91تك)لوطلطلاتاتحاهـاللهكيفلقرألما

مو-س:،(02:17لك)إلراص!:،(17-23

أيو!و،(51-9:لأ2عد،9:37-33)

.(01و42:8أيو!)

الحمة،الرراةأ!ارصلىأدها!رايتفتمما)2(

-ا:26)الثة!رلىإلاةلالصا3أمريوجدلا

ففى،للصلاةمهااكزللحادةصيغةلىهاهور،(15

13،41الحددي!وفي،الثكرمحد11-5الأعداد

إلا:الأبهآتالوصلنحدولا،مضىديمابالطاعةالاقرار

الخادهـعر.العددث

)3(
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الألبياء،خدمةيكأ،أمرآكاتالصلاةأنيبدو

ويالر!اا،تصاديتلزمكاث،اللهاعلاناتفاصتقاد

مساإر،4-ا:7،37-6:5!!ر)الصلاة

.(4-ا:24،آ-اة11:2-32،21

داليال)ويعترفيصلىكادييمااررالالالرؤياجاءتش

تجطرحبقوقاليالر!ترك09(21ش9:02

:سرهـص!.(3-ا:2حب)الرقتبحف!مصيا

احنبا!لىجوهرياأمرأالصلاةكاتوإدألهإرمبا!ر

حرةيكونتدعياتالياانإلا،وخدتهابر

ولى،(18-23،02:7-18:91)عاصفة

:01،01-1:4)اللهمعطيةضركةالرتتلفر

-91و9-4،41:7-ا:23-25،12

صتى-صلاة

-91،17:12:ا-22.15:15-18،1

.)14

والتقافقالمثاليالأعلول!-سمزيحاالمراميرضرفيمحد)4(

كا)القدسلىللصلاةالريهةالصيغةممع،الصلاةو

صلواتنوحد،(01،001،015-24:7في

،(آ3)وائىكة،(د11المعرةكطلى،صخصب

ئةاضبراص،(6)اسثفاءاو،(75)يةلحماا

كا.(301)لالحمدتمم!اتصلوو،(901)

:آ54:6،6)المزموريرو:الصلاةا!ذبيحةاخ-

13-15).

اليةكرةفي(بر)

ر9دطهورهو،الفترةتلكلىماحدتأ!اكان

يعدلى.،ا!هالليرايدعلىالمجكلىندميرصأرلحد،"امحم!"

!!امخمع"وأص!،لالاأرص-بثدلاتقديمالامثاري

حتا-سالديبةا،ترامات1ب!ت:س.اكاودكطاالمجتمعمركز

لكلكا&إذ،أهميهاللحلاةكات،البترحفظشصرم

تراءةتشحيتالبيؤ!همجمع،النىفيصعيرمحتهـت

لعدس.الصلاةقي،المقروءالحزءتميرش،3الحقدال!!

محاالحديدالهيكلجلىء،أو!ضل!إفال!بىصاعردةا

محلىاتدبحةا:ا،،اعافامحلالكاه!جملأ؟،المحمع

!راء.الملاةمحاالطقوستحلروهكذا،الحيةالكلمة

تفيرأوالكهوتبةالطقو-!فيوصاء،المحمعلىأوالهيهلىلى

،001:2مر)الر!وحهبصبالعىالعابدكاد،اممتةا

بضر:الديوجههلورفيلركتها!ويا،(ه-63:1

.(11و7فى08:3ص)عيهبه

الي:بعلىفيما(أد

لكر،الاطارهدانصصو،انصيصحديخماالصادةظلت

عزراصمريومحدهماوهو،المرديةالحريةسمزيدمع

المرائص.يعةاثتطبؤعلىإعرارهمارعه،اطذد!اكمياص

ضددالإنهصا،اطعبادةالاحماعةالظاهرعلىضمومن،والذبا

7:27،8:22عر)الحمادةوحيالرشالحالبعلىاصسز

صلوا!!حاكات؟.(:9ث:2:4،4:4غ،23و

:!،11-5:اع،15-9:6عر)المضىعميقة

-أ!يمكا.(91-9:4داياتأيفاانطر،5-38

اخادهويخب-يروصه!ثمةييرةألهأيصاهانلاحظ

ميةماعاتهاكتكرلم!،تجلسدكرناكااصلاةاأثاء

،55:17مز)وقتأمميوترفعالصلاةفكالت،للصلاة

المز!،البيلحدمافترةفيمجد:هكذا،(6:01دانيال

المحمعفىالعادةولاطة،الهيكل!الطقوسترياتب!

الحصبة.البادةكأتلقائية
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:ضعهاالمنجلص-كا-اصلاةاأرهذاكلسوواض!ء

.محددابتاأوحا-لظامي

لامجدولك!،للصلاةنماذحاغديماالمهدلىونجد

فالصلاة.أدائهاكيميةأصمحتوياتهاخكهملر!تحليمات

فهايةقر!إلانطهرلم،قواهـمحددةيالممبولةأوالر:تيية

:صواء.الأناجيلىفيجيادلكنرى؟اعهد+الينماالفترة

وتفيرهـالصلاةالححدوأ!أورضل!فيالهيهلذلاتو

ىحفظالحتادوأو،اختاتافيالمحمعحدماتفيالكلمة

كاد،!الصدقاتالأصواءالقحوروتقديمالت

الفررإلىيعرن-المحمعفيأ:الهيهايصاء-اشعابدوذ

الله.عدلالقرلى

الجديد:العهدفيالصلاة-ثالثا

ائع.اسكل،الجديداشمهدوالصلاةص-اقياهاك

المي!خياةهرائصلاةص-ايعلر!لفىالدياضئيي

وأفواله.

الأناجيل:في(أ)

تلىفمى.لالأثاراعلاةاصالكثيريحمرالربعلم)1(

عديقهسيطلىاطيلانصفيمصىاورياالصديق

يحلصا،(8-11:5اء)أضعفةئلاتةيقرصهأ-

عيهنقومالدمميوالأساس،الصلاةراللحاجةالمشح

احماصيالآهـااكرمهوالصلاةبالالحايالمة

؟قاحيالأرملةمتلىأر؟.(11-7:7مت)

(8-18:1ا،)الصلاةعلىالمالرةيعقمنا،الطلم

اعدءلر،الاسخالةلىاللهتمهللأر،نمثلىأندون

وتعمقه،إيماشاتقؤمميأرلريداليمحنهبل،بالاته

اظروهـ.اكللىبلتقأروتمفصها

(14-18:9لراوالفاراعري!رامثلىوو

ياءاممراص-ومجذر،والولةالتواصىعلىالميحبثدد

الله.حهشيحدانالداراسراالكرياءلأن،الذاقيوالبر

الظالمالبدشلىو،الحير:معلىللمحةالم!ويدعو

بالغعراذالمصحربةفالصلاة،(35-18:21ت)

أهمةيعقصاألهكا.اللهيتحيهاعلاة،ئلآحربر

،23:14،آ:05آمى)اشصلاةفيالباطة

جىإد،(47ت02لو،04-12:38مرق!

يخى،وتظاهرادعاءكلمنخالصةالملاةتكونأد

حت!.ارراعاوإحلاص-القبلاطةمنتغأر

،13:33مرف-انظر)الصلاةيالهرعلىالر!

الإيمانيخنصعأنيجب،(26:41ت،41:38

ت)الصلاةفيا،تحادأهمةعلىيؤكدكا.والسهر

صقى-صلاة

،المؤب-منجاعةصلتفمى،(02و18:91

يكورأرفلالد،القدسحالرىلط،الميحلكر!

لإيمادمصحوبةتكونأنيحص:امم!،تأتيرهالصلاصبم

فالصلاة.(11:24مرش)تطدماستنالبا!!ا

مرقم)اطهابتحيحاصلاة،للر!كاماوتسل!لإيماد

9:23).

الص!!)الصلاةأهدافبحمرإلىأحادتةوالربأضار)2(

5:44،6:11ت،92ر9:28مرقر

.(11:13ا،،38-3آ:!،13و

هام!:هـأمريرالىدكرفقد،اصلاةا!أسلوعنأما)3(

،(9:23مرقر)لإبما-العلاةنكو&أد-أولا

مو:نرتىوألا،(31-9:27ت)ولاخلاص!

-31،02:02-27؟14ت)يبىما

يو)المسيحاسمفيللهالصلاةترحأن-ثايخا.(23

إذب،(1،16:33:24آ:1د،14:13

:4عىأيفاالطر،18:أهـ2)الآلىإلىتد؟ءاسا

صا!؟نكونأتتقتضىالمحباصهااصلاة:ا،(16

أعله؟الآبإلالصلاةئرنح!أنيخب؟.نفهالجح

صلاةمحورهىكاتالآ!مئةأ-؟.اساا،+1

طريق:هواهسجىملاةيمرأ-بشصا.الم!

يرت()اصاكر!11قداشلهالإقتراهـإلىحديد

-01091عص)اصليباعلىممرته،"حديثا

الأ-ياالآ!لمئةمطالقةائصلاةتكرر!أد.(22

الم!.با-مرفوعة

:6،اآ:5لراالحفاءويوعالر!صا!وقد)ث(

-12:02يو)الر:حىالصراتأ:فاتولى،(12

الصيىعا!هو9وعلى.(46-93خ22اص،28

:قدهو.(4لآو23:34اء،4آ:27ت)

:11،11:آيو،01:21لوااف!صلواته

ا!لاةافيكلهاليلى!تفى.(26:27ت،41

.(6:12:13لواعخرالائىتلايدهاحيارقل

الآ3أحل.وصا اس2،آ6-:17)لرحرلنسلى

23:لو،01:16مرش22-31،34:

شكار.(11:25مت)الآبامعوخدت.(34

عشرصاصالعاالأصحايالأساصىص!لهموضر

الكحيسة.وحدةهربوحناإنحيل

كرأالىللامدهاض!عتمهاال!ىالصلاه:لى)د(

إليهايالرحوعالرحا)"الربايةلالصلاةااتسمىط

دائرة"صالرالمجرالمحلدل!حرهـاشاءمنموضعها

الديأيانا":الخاطةعبارةلعدعد(!اممتاليةاالمعاردى
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31-!6:9مت)اصباتت!المواتلى

وملكوت،اللهباسم!صمنهاالأولىاالتلات،(!

عاجاتتخنصالأحيرة:اللاث.اللهومئة،الله

ثم.الررسوالجاة،والغمرار،الجزإلى:اإدا-ا

تلاتةزبها!(،)13نمحيدبتبحةالصلاةكئ

!أالر!أمر؟قد.ومجده:قونهاطهاملكعرإعلانات

.ا-اطراهداعا!أكي،هكذا"تلايد،يص!

الرصل:أعماللي(ب)

الأداحيلىاد!!الوصلحلقةهواصصلىاأعماقو!ر

اض!تعليمتمدالثيةمحداضسلأعما!دف!.صائلإوا

:!أ)الصلاةحولىامميةافئلدتلاقد،الملاةعر

:2)اغدساالروحعلإ+احا!الحوهدالص!:و،(14

:آ،2042)الصلاةعلىالكي!ةاصبتووا.(،-ا

الصلاة؟-وثيقأطآهنا%ارتيأدالكيحةأدركت؟.(6ى4

،الأرماتمواحهه:في.(031؟)الفدسو!لاض:الامتلاء

:03،12-4:23)تصا!أدإلاالكبةأمام-أ

رحا-أمامايررالرسلىأعحا!!رص،ي.(12و5

،16:25،!:9:04،01)ححلاةكرجالايمةا

02:13)معهمالصلاةعاىم!-أايحتودكا،(28:8

.(د:36،31؟

بولر:الرسولرسائلفي(بر)

ئي:حونجرا-الر!صهورلعدألهاضظرايتفتمما

داههلألها:لحاياعهالر!بفرل،دمةإلىالطربق

يكتثمرة-الأشألهالأرح!.0(9:11أع)،يصاى

جاتهفيالتيركار!غد،حعمتهالىالصلاةهىمابرد

.صلاةرح!لودأص!ء،اللحطةتلكومذ،قوياواصحا

.(21-122017)يصلىوهراجهااشبتكلملقد

أحاساضرصلوا،للهالكرصلراتهتضمتفد

2:اتر1انظر)معهاللهحصورمناجق!-ا،الآخري!ا

يعهالفدس!الروحأن:أدرك.(23-اآةأهـ3،1؟

:8رو)واتمامهااطهامتيئةمعرفةيطلىرمو،الصلاةي

ا!وفىالملاةل!!الوتبقةالعلافةاخنركا.(27و26فى41

وحت.(!:اكر،لأ9-14:14كر1)اطعرلةي

.(12:12رو)الصلاةعلىالمو،اظةعلى

عنيطلبحيت،اطجىسلاحيهاءجرءوالصلاة

وصلبة!صلاةحلمصل!-،درايكرأتأفسريالمزم!!

لأحلوصلحةصاظةبكللحيهلهداوساهرير،الروحووقت

وكاد.(2.--39:أهـآ)"ولأجلى،القدي!-بم

تر16،1:اأف،1:9رو)لهيعفممايعبقلود

جاةلبالصلاةأهمةعاريؤكدكاذواتاك،(1:2

-صلاةصفى

.(3و4:2كو،4:6و)م!-المؤ

أجلسلالصلواتبودالرموقرسائل!تمتلى،

لعضعلىصريعةنظرةللقىأنلافيدت،القديس!ت

الكثير:عاشنتعلم،صلراته

أحله!كلاطهاضاكرأتل!يكص:رويةإلىريالهفي1()

.(أ1:9)بروحهاللهيعدألهسيهف،(1:8)

.(!9ت1)انقطاعللاأحلهماسيصل!كيص

اتجاتهم؟وحيةهةيمحهملكىلرؤيههضوقهص.بعبر

ديىقيتعز!إليههمحاوأده،(11و1:01)

.(1:12)اثمتركبالإيماد

أبفايير(ا!-دا:1):أفرإلىرمابخهفي)2(

كيلأحلهم:دصلى،(16و1015)أحلهمساطها

لتبر،اللهفةم!ىو:الأعا،نالحكمة!رشاطهايمص+ا

دعردرحا-هومااا!عنمه،(أ17018؟1)قر-+

خلتالىاطهاقدرة:عفمه،ميراتهمحدوعى،المها

.(16:03هـش1:18)الحت!قبامةو

،(18-3:14):أفسإلىالرسالةفيوأيفا)3(

المؤب-لأحلى،اطي!يصرلاأراطهاإفتصر

اقيلادلىلر:حهبالغوةايد؟افياممى!فقائه3،

قلو-يا،قاديااطسب!!ليحل،(\آعد)"الباط!

محةيعردوأ5،المحصةفي:يأصوااجتأصلوا،(17عد)

اللهملءصإلىاتتئهل!ص،الحعرفةالطئقةالج!

(3:18:91).

فياطؤم!-أحاص-الصلوتن!هات!!!:--

المعرمةالمؤمرديارأر:طلماتئلاثو،ألحس

بسنطب!صريقهما!ص-،اطب!ءمحةص-الالعتهبوالفوة

.اممما-اايلعرأدوكجماعةكألرادالمؤموذ

يصلى،(12-1:9):كولوسىإلىالرسالةفي)4(

اللهمثئةمعر!ةصالزموريمتاىءحىاضص-أبصا

تطالقلكى(،9عد)روحىوفهمحكمةكاب

فيقوةيكلىبتقوواوأ-،(01عد)لته!صرجانهبم

أح!كلاللهضاكربايثربأد4،(11عد)حباتهم

!ىصارالدمميالمصتاروالمركرالعطيةالامتيازاتهذه

.(14و1:12:13)المحيحوثاش!في

!عمعرقاإلىلولرالرصوليضيمهماأعطهلحللبرس

،الفدسالروحشل!!لبهاالرلصهو،المؤم!-صلاة

في3!القداضوحعملص-هى-حممهاي-امحلاةفا

يصاكيوفالمؤمن،(16-14:14كو1)المؤص-

.(02يهرذاأيصاانظر،6018ا!)الروح



-علاةصفى

إلىئرفعأكاحيثاطهشاالمؤصد!!الصلةهىمالصلاة

بالا!القدسءالررقرةفي،الا+-لا-،الآ!

.،8:26:27ر:الطر)ائؤمر

و!وخا:يعموبرلائلوفىالعبرانينإلىالرسالهفى)د(

للصلاة!ه!افي:اصحااصهامأاشصرال!-إلىاءحاافينهم

"لأرشداث،لصا!أدإمثالاأصئلماذافرى،المس!حبة

-4:14عص)"اللهاء-يو!عظيمكهةئيرر"لا

فهههـ،(1:3)!الأعايىوالعظمةيم!تلافيالحالر(16

رحمةنا-"لصابوعدما-(2دة7)يخأ.يثفعاصايرفي

الرسرلىجر؟.(16:ث)"حبههي،عولالعمةضحد

دمو.سدبدلصراتفدء..حدهألاءفي9المبحأدإلى

؟6عى)!ا،-مر9:ف،اصهاإلى"تمرصاتطلا!

اتسكةالملاةأهمةعلىالتا"كيدئحدءا.(ا.-7

اعطيرش...امحةعا!يصاطنسسلعضالعصا":ملاحظة

م!!ا-أدمخد09(2د-01:16عى)أبعصابعحا

كالةيردحاحيت؟اححا!داحل11هوالحلاة

.(6:91:02عى)"،لأحلا

-أ.الصلاةصهامةدحو-ثلاتةيعفر!رصاعةلىخد

ت!ودأد.،(8-لى:1)!مرتا!عيربايما&"خص&

الهثنهاتتتسيلصاوأن،(3-401)!مةاعلدش

.(81-31:*يه)اطرص!+

تقةصملماقدولاتدصاةإد".الرسو-حابرشيقوت

دعماصصاياهرمحغمظالأ!امهدا!،لاسا!مهما،اللهخو

ا!لاقةاخددء.(3:21:22)"أمامهالمرضههالأعمالا

اساالىالتقةهى:هدد":ثلالغهالدهضمتنةالصلاةل!!

بر1)"ا!ابحه،مئة!صاضلاإدأله،عده

الابق:اللهوعلمالصلاة-رابعا

ثأقبلىإلهختاحولىمايعلمآأداإر11:يوعالر!قا!

كتاحماكليعلهاللهكا-مإدا.(6:8ت)"تسألو،

ا!كىئحاىالاألااصحذاابا-إيه؟لصاملمادا،اجهإ

يد!ير،تسءلك!عل!اطهلا،يعلمهاا،حولأضياءاطهائعد

!!يتضرألىالمومنعا!يخصفلمادا،جدهعطايايعص!!أد

إلله؟

نأمستحدآاطهاكاتمهما":ع!()،4ت.يهـ.يقوا!

يعصياذا،ألهأيصاالحقصفإر،عطاياهألحفلىيعطى

فصنه-:ص،حقمة-إله.يريدهالأأس،ميها-!عىالا

إلألرا!اعلىبمطر،الصالحيروارالأضسعا!ث!سهثيثمر"

*يع!ثاالعمةعطاياأما،(4د:5ت)"والفاالميز

صقى-صلاة

بالحاحة،عيقإحساسمهاك.اعةاساعيرأواطاليةعيراطنمم

ألصلىيم!!اللهيحعامما،عادثنصركلوراءتويةورعة

."لب!لقرمااستحدادعاىأيصا!يجعلاى،خاعصياد

!ا:لالطريتة،يخناءمايمعلىأ-يطبهالفديرساعله

ا،لحاال!ضد:تأضاءبعخمبمعاأدا!اكأصفد.يختاضها

هـاد:طرعا!لاءا،إفأحرأسباءلثعلىالاأاحهارش،ا-

!صدهيصل،ا؟لأحوا-سولى.أحالا:!!الا،محلص

شامىاخحدا-ثداالإساراعا،فةاح--ش،يع!سلاحوهو

ليصكار،شحصاالأدلعبراطهاألعا!أدلد::فد.تعر

طتلناستائاالآدأصب!،لداته!خفياعهيأسادصمصى

تعير.ا!دياهراإلاثلا،الإتادا

الصلاةأحدلى-اطقد-ااممتا!اب-يهرهحالات:و

تديما،انتطاطهاعضبلتد،!صيرأأتييرعفاعة

ا!رهـلانلا:صا!مو!سا!و-:،لا،اءلايصر--اأ"ادأر:

عمرترك!ا،لعمنىكعفمةالحنعصحداد!ص!اصدت"

صمحتقد5:تاشلفثا-."ههاإلىمحرساحتعصالهدا

.(1اد-14:11عد)"قرلكحى

مصنى،اخملطيي!!سائيلإببتماب!دئتنعدص

ضعد!ا،ا!ريةاالآفةاا!ريضر.أ-اءايترأدصمرئيلىهـ+

كا"حده.!اصا!عهد!اتشادمساصاضالعميم"اعودش

ددءالمصحرء،الملصبررعا؟داما.أحليمصصموئلى

فا!خاهـكه...!اضإو..:صر!!قةيئلصيم

عط!-!11عدأ"!11ا ...الوءداسكو.-بصو!ص!ر...س

-7:3صه1)ااائاإصأماءالالكرعجهمأش،

،ا!الات!ددييحماأثادأصاخلهأداخ!اساصش.(\آ

.للصلاهاصحا!يحماآدلالحرفلا،عا،ذلا،د:لر

لى:لصمحنارهسمركولا"اخع!اباححلاك!إصافا-ومرة

،23:ا.آمر)!اتا،فهمصغمهايصر:تدامهالثر

:23حر،هو16،63:4:د8إشأيماالطر

03).

متى،العامتا"صيستجاص!يعلمافاالأرهلى،ولثن

ال.:تإر(مدىللاالصلاةيخعلدلثلإد،الا!-صيماب

الوميةر:حتهستقالله،صرياعياببعديعردعدماأله

يقللص،دلىلكالمسقعلمه!هل،ت3اغها!االأحصا&لا

شعهحلا!أمردلرالديفاللهأاللحفةولضرةاطفاءابهحة

اصب،اعاىالهطرت-العاءتا"بتهل-"فدائهبم

الاشجالا!ا:أعد،:كموا-+اضحهطلا!عرهـأيحنا

حكممه.مسردحمى

41



-صلاةعفى

:الصلاةمعوقات-خامسا

وحكمته،:محهاللهتداسةمفاصدصعتفهالأسا!

أجالاالمقدسالكتابيدكر.طلىلكلىاللهيجىلأ

:الملاةاستجالةلعدءعديدة
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قلبىلىاثماراعيتإد".القلبوحطية!حرد(

.(81:آ6مر)لا!اشوبصنصر!لا

أذفا!يحو3-":لأداللهشريعة-!صالأدد!ويل(

-(!:28أء)"هةم!صلصلإتهاخريمة-ماكل-

إكل-الفر)عنهالقلىالحادمعاصتق!-ناانلهإكراء(

26:13).

إ-!)يسمهلاحتىاطه:االإن!ادل!!تمث!االحصه(

.(12-41:01إرعياأيكاالطر،6:2ء

-7:املاحي)اكلهكرامةمعتتفؤا،ذلاثتقديم(

51).

د:6ت)الاس-ص-المد!ا3!نا!الصلاة(

:6)-

-18:11لياضانمشبا:نفدءثعحباضماحرا(

14).

"إىصاؤهبمكملاإبمادرر:د9لأله،الإبماتاعدء(

.(آ:19عص)

اصتةامرنا!عيرلإبمادليصلىلا::الاإنجا!الث(

:تدفحهةتاسخطهاكحرسحابيةلى!اقيالأت

11اس!عدصضيئايما-ألهالإلارداسكيطر!لا

.(7وا-ة1لع)

.(4:3بر)المدا!فيالانما:إدبهأضباءصلى(

بط1)سوخهمعالمطةجىاض:!صوكعدء(

3:7).

الم!تجابة:الملاة-لما

:اطصا!ةيستحبأراطهاوعد،الأحر!ااساحيةاس

اصنهما%الفا:*7الأصساتكاءشاتسصلارهأ:امتإدا

.(09:01د8إش)والدصيلللحاث

-11:22ذسص)يطلصما!يادهدأصاإذا

24.)

.(26؟2د:11مرض-)3-ا،لأحرعفرإدا

.(9:13:41ثير)إط!تلا-صأ-إدا

.(1:7دير)كل!نه.وامبرءثينتادا

.(6:89أف)الروحقا!لاةاكالتتى

.(3:22يو1)اطهاكوصايااكفاعةتولرتتى

5:41يو1)اللهمثيئةحسصائطلىكارقى

.(1د؟

-!لاةصفى

مآملراللهيص!أدمحنادطئراكتردهلىتو!رلرصا!

شص"طكلتتدءيهأنيهضكلاممما،ا،متحالةبا

حئ،حتيافتتاتفيمإنهذلكومع،المخالةالملاة

"أتتريد؟ل!أناأريد؟لر:ا!!:اغرقباصلاته

&ألهص-ائرشحماأدولو.(44-2:36آت)

لرا-!ال!تخصهدااممار.صلواتهاشحالةيرق!

:خحه،الحديكهاضصبعمه2الله:ع!،ثإصبا

لةممعو-تمعهلحلم،الحديلوكةا!ذدليجتنعمةأعطاه

(76-:12ك!2)خدمةأعطميخدءأدص-!لله

أعطاه!)ا:6!هاتماطدعا!إصرافيلمرأصر:عدما

:601مر)!أتفهموالأهزاوأشسلسؤ!مم(اطها)

ميلا،ا!هإساساإجتاحلاداأتلعلمألىي!.(اد

!اعحه،امحةش:الحثمةالفدرةكلىالصا:يا،لآ!كاماتل!

اكعالىاا!روهـلبا!-بوحهأداطصلاة-اصتحاعة-يطع

ل!طمةالأضياءاكاحاما9فههس،علإهريفراوريا

.(1:3عى)"قدإ-ته

صص)%الحهصالنحرىعا!جص!أثامصىا:يتصهح

،(138:3سش)انصصايقرة،عا!،(آسد:118

.د8إ-):الحد!احرسص،وصغا؟لنادأإصبالىأ-9

،(27--02:.ددالياث)فقماحثمة؟،(11--6

،(6:6ت)ومثا!اءة،(2:32يؤ).الخفرصتخاذ:

1032أبر)اكنرءءملى؟،(11:13اب)جدةعمايا:

اعلواصاعحرص:،(7و-.ثو)اعلإء،!(2،:

.(7!دلض1)ا!مه؟

..اطهاليص+،فيالآصلأجلدما!أ-ستصير!ع

آلمهه،(11-1د:اأ:)معردسهفياإعلار:االحثمة

وأن،الص!لةلائقةاليعمحةيعرموا!أد،اصاطاافيساذو

نجز:ا:أ!ط(91-30.1أ:)اطهاتما؟إ&كلنلئوا

يواشيحبالدممباعرهرس!اختلئهأدشاهتحاخمةالأمورا

ح!حصهكافيانلهمةصرمة:ص-،(11-9-افي)

تص7!صىصاطرهـو!ئ-؟يلكرا،أر،روحىهـفهم

:اكو)لغرحألاذوطو!صركالىصآءعصا"
--!-!ليب

نغرىكاوإئةهامطئهحاةلفحوا:أر،(6-12

المحةثييريدهه9يم!+أت9،(2:102في1)ش؟قا!

اطهاأماءآلقداسةيفدو-+يتت؟،اطحميهاسعصلعضه!

اطهااءعردأهلالوال!صأ-،(31.-1-3001)

:اش2)بقوةالإخادوعحلاصلا!اصرةصيكملىض

وعم!كلامصب!وبئبتههفلو-بعزلى:أث،(11:12

محةإلىملر-+يهدقيوأر،(لم11!2:16--2)حا!

ثسكةلهعاتكودوأن،(ه:3تع-2)اطسب!!!صبراطها

!أر،(6فيمود)ا!لا!امعرلحةكافيفغالةالإيماثاو



الربانيةالملاة-صلاة

هرماكلوعملمتيثتهلصعصاءعم!!كلويكملهم

.(13:02:21عى)اللهأماءمرضى

لكيبمميمرصا!مقد،الطمعيالحاملىتاثيرها:للصلاه

وطلص.(ا.ة،أح1)الرص-:بحعطهخومهاطهاص!!يه

-(9-03:7أء)غىلا9لقرأاللهيحصيها،أأجرر

-2:7يرلاد)الحوتلومناللها!نحبهيولا-وصلى

ت)اليوميخمرهبمبصلحواأدنلايذهالميح:عذ-(01

يالؤم!!اللهيحفظأثدولرلىالرصصلى.(\ا:6

.(5:23اض)وجدأ:لفاروحآاءيكيتسا

5041نم)المرضىأحاسلصاببأريحفر!:أوصى

:5يكل)تمطنثىتما،تمطراممىإببا:صا!.(دا"

-(45-ث17:1،18:9مل1الطر،18و17

ليماى.(3أ:4أت)اطكادترعرعاضلاميداصلىوعدما

فتحترلرلةحدثتمبليصحرفييصليهادويلابودكار

(26و16:25أ!القيردودكتاحبم!ألراهـا

:دتم)"دعلهافييرأتقتدصاساساصلبة!أتهيىالحممة

16)

!!المؤمب-أح!!ما،المضطر!الحالمهداوصط:لي

لىفىإخونهمأدمسهمأحلىصصاللهعملأحلمنالصلاة
-العاةكاأحلىرمندا-،ا!الما

الربانية:الملاة-صلاة

الحاضلامحلد"اءاصاهـ!حرفيإهـموصمهاءحراضحاالس

."الحمارهـالكتاببةداثرة"

-مصلاة:ضقى-يصطلي

صيايصلبهاطحماوصنفى.دجااحترثوحماالاصصتى

با.اسدفأا!ابا،اصصلى.اطلاحراثالاصلىاغادأأرضاه

ا!يداأأصر،المحيحالرهـيرمحاكمةعدألهونقرأ

لطر-وكانيصطلونوكات.لردكارالألهحمرأاا:الحداء

.(18:18ش)"يصطاسمحهبماقفاؤ

اءاحدةاوعبرها،للط!رئصبالأتراك،اطصالي

جيهفى"إديرالرء!الأيرحىالخرللدد!يقر،جمصلآة

أير!)!ضبكةإلىفيمتي(اقىكأي)المملاةوتدفعاله

الأر":الجاة!صتابيالآيةاهدهحاءتوقد.(18:8

الترحمةوفي."حمردفي.تطرحانهالركوتوقحانهتديه

علىيحطو،الأشراكإلىتوقانه!حيةلأث"ةامماتوليهيةا

".مفكةحعرة

!مص!الو

يم:ارعما

وهو،أالزدوحةاغمةاعالة"مفاهأريرح!عرياسم

)1(

)2(

العرلةلتل!!دكرتلام!-سصلبفيمدشة

تعكاتأحماالأرح!!.ا0(1:22لم1قي-)إياليت.

الا-موقعهاأت-اغث!س؟ا:بض.إيللت!انر:إ!

فإاأمياأهـبعةخولعدعا!حرالة"،!هىالمرة"هو

-011منةازا-لا،غاأااخماا
-هصصصعرهـص!ر-3!-

الملكعلبهوفروالدي،أفرايمواررياصمارايمحا

إ-ساث!ممكلاط3يرلعاملبحترحعاه+ألبا

إ،خاد1!!ا!ودة:النهمحاصعدءعا!،محهاورقيااضعىاو

هداأدوالأرح!ط.(4أ13أط2)داودلينساءا

حمه،اأخدناش،صمارايرمديةصقرياكاد

.إيا-ببتص-قريا!!لاها:كان

:ريلمماا

:01ندث)الأمهاحد%ري9اصمارقيا"النعصدكر

يخملمما،:اطمابى!ادقيالأصبر.(\آ:اأ1!18

ورد.قد-:حماةأ!وادب!-يفهكادص+بلا"-الضعا!

،وادأ؟مهصلهالحما!تا-أكوا!اق"صا-ىااا-ءمثارد!

س!ص-

انحرساحلىعاى،اكمرة"فريةهرالآراموقعهاولعل

فإ!نصىبلنحولعد:عا،طراللحواداسأبتالوسط

امصرا11-11
..-سم!ص!ساصسحا

أصم:

المقد-إلثما!:يتحدء.اشم!حاصةفافدهوالأص

عا!ئمدا،لةمحاريابسنحدمها؟،الحروقحاها"أصه"كلمة

،أ،(38.4مز)الاميةسالة11لسم!صتعدادالاعد!
؟سط

:38مر):حاليةاااصف!العهمعاىاغدرهاعدءعلىللدلالة

الصمنجعايخثاغوةاصالألباءا!طصاس:كات.(13

شمتى،.(362:81،34:8-!)تيممحر(ياىمحا)

،26،18إش)انسباممحىءا!مىا:عر!الصمآ!اث

33:5).

-(16:14لاا!الأصاضش"ص-اصربمةاخضوقد

:7مرف!)الصممحا،تخسدهأياءاطيلنفى!قد

.(2آ-32-37،9:18
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صموثيل:

.!(الله)إدلاعه"أ:!اطهااس!"معاهعرىاصم

اغضاةاآحريق!صفهو،الالعالةالمترةوصموئيلعاصقدى

خدملقد.اثللإ-ملكأفىلىشا:-حلعهوقد،أعطمهمر

الأرتئ!ا!سمرولض.سىىسكاهركماصصمونما

صحرئل.يخاةالأسا-ساامرحى

يالاشألقالةوكالى.:حنةاغالةأهماحموئلىوالدا"كاد

هرورلملمنيبىلم.اممنه،لاومملا-قهاتتاص

حبلص-إنها!الةأص-يفاتول!.(33و2آ:آأح-ا

الجليةيالمصقةوييقكاتلأده(\:أ!1)أفرايم

صو!بم"هـانايم9لأءثاترصصائنىاسا!ةلىألرابملصيب

الاصبم.كذاالمسماةالمددص!عيرهاكل!الاتمييرا

للعبادة!كايدهانوكالا،اشلهجالاثتم!ألواهوكان

كا-ليما،أ!ا،دلحةي!-ت:ه.شيوهواسهادةاخيمةو

ملنم!ةالربأماملمسهاحة:صكت.لأدأمنةعضرةيا

هـلزما،اااشحا!إدألههـلدىت،الايعطيباأ-منه

.(18-أ:اص1)حياتهأيابمكلللربستعصيهلإكا

الألىقائمةصموئيلا-صهدت"،اباالربهاأعصاا؟عندما

ضكرأحةصلى.(2.ج1-9)!صألنهاص!ص

.(01-ا:2صم1)ائعةاشألردضثاألدتو!لمر

عاوإفلهحاءتلحطمتهفعدما،لذضماحةىحمطت

اضرا:تحت3إستهادحيمةبالر!عيحدءتبرهوالكاه!

الرامه،يديماإلىحة:ألفالهحر؟قي.امماهراعالي

ا!ذيحةااورلحا،حتما1يخمةاإصةضيأتيادكالا:لكهما

.ا،"صبسةحة)اتقديمشالنهما:رؤبةيةالر

-أسحاءصموئ!!أ&:مع

فتلفقد،شبلوهوالقىالحو

انطر)التئيةسمروالر!أمر

ضرير.فيحا!-حصىالاهلكاث

!ياللهيهالارلآ؟،احتااشكا!-

صعلىعيهمااللهغصأتارمما

(3آ-2:27صم1)اطها

حتىطمواستهسصحرنلىعاش!

هدايخ!لمألهالأإ،تقيةة

حبألانهيةفيبعافي

ا:18-25(.اتت

حذا،لامجرمادألاهما+

ممكهمة،ممئولبانهمااقاما

رحلىدألبأ؟،لية:عايى

،ضلإهيا!وهداوي.

.صباه

كلمةىكانت"-ضاحقدعالى:كاد-الأتاءاتلكشي

،(3:1صها1)!كثيرةؤيخارخسلم4...عريرةاش!

فلم(18-ا:3!1)صموئيا%فالنهكلمةحاءت

دلثأدركعافيولكل،إيىيتهدهاللهأرالدايةويد!ك

:(الرابعةللمرةادعاوتىيقوتأنصموئيلىوأوصى

.(3:9صم1)"سامععهدك!هـلأتياتكلم"
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ليتعا!لالقضاءصرئلالر!أنأ،دلكحدت:دا

تقدمةأولدبيحةعهئكفرا،عافييتشرأن:يهص،عافي

.(41-3:01صه1)

أقصىي)داذمرإ-سائلعرهـجمي!ء"وهكدا

أرض-تدأله(الجوبأقصىفي!شبئرإلى(ا!ثحالىا

.(3:02-ا1)،لؤبلاثيا-صب

الصصكةودياائلإ-نجواخدرمدىأيإلىلاتصت!.

عا!أفيؤمصقةكباعلسطيبثا:يئسب-حدنتاتاحاصلةا

أورضل!،كلالعريىاخما-اإلىيلاوتلاتيزحم!ةخولعد

عهدتابوتاءاحضاعافيالمىسفطلوا،ائبيورالإ-ىاكزمو

عاىاسلةاصسعيم-داطثاأضناكة11مدار11!ا"
أ--مهمطعر-،!س

تحملكاتاترتيةلالحتعوهـالرذاكيمقتدير.أعدائهم

رإصحىاضفخمهه2اخدىلقد.الحر-إلىمعهاآخ!امماليلى

ا-اللهوأد،.التابوتاطهاب!-ماديةعلاقةلوحودطهمحد

يمسحهميتدحلأ-الالدل!،ئغلىأ!ئ!بمنفهيترك

:احذاخزمواعدماأصاته-اختىالصدمةأعظمما09اخمرةا

المعركة.وعافياث:فلالابوت!-

ء!سقصحتى،اضالو!اأخدحرعايحمكلطأ&+ما

(-11218.ماتقةتلال!ال!-س :4ص!)سر-حلا

الوقت،دلكيهتيهمديةدمر!ااعلطيي!!اأدوالأرح!ء

،41و7:12إرياالظر)دلدلعد:حودطايدكرلاإد

.(78:06مز،6؟2:6آ

قريةألياداهـلىليت:وعياضابوتاأعدسواتبعدش

صموئاأن:ا،بد.سةعثر+هاكظلجت،يعار؟

فيصالتعصتعليمفي-انواتهددخا،ت-اضتعا

.(3-ا:7ص1)اض!إوابرحعرأدإسرائيل

دعاهه،اسريةاالأ!ةاولزعرا!هاخعىااسخا!وعدما

صامواحيت،دهاع!!أصصياهمعاذافيللاحماصمرئل

تقدمرا،الملسطيي!!إلىج!ماعالاهداحرمماولما.وصلوا

يئو،اء!استحا!اباساإىشيا!مب!فصأئل،إ-صلةمحاض

عا!عظ!لصوتالربأرعد،امحرتةيصعدحمرئي!كاد

الدهوتحلبدآ.إصرائيلىأمامدالكمر:اوأرعحهماخفلصبب!!

تائلا:"المعولةححر(ادعاه:حجرأصمرئلأقام،ا!ادثة

صهاحتإلالفنسطيبردبعدلمهكدا"الر!أعالاهاإلى"

.(14-د:7صم1)صموثيلأباءصإ-رائب!

ص1)للر!مذنطلىحيتاسامةافيصموئيا!:أتاء

إلى"سنةإلىصةمييدهى"صموئلوكاث.(7:17

-المواصىمنلعيرهاورضا-شالمصفاة!ا!لحالإيا-ليت

امحصلقد.(اأ:7:15!1)لإس!!ائيلاجقضى

يوئلابنيهواممن،سكنىكقاصاصعباكلاخراممموئيا!



مموئلمموئيل

الرامةومدنلثيلوهموقع
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القضاء،وعرجار!ثوهأخذاباطريقهفييسلكالموأبيا

لهوقدموا،ملكالهميجعلأناصاثيلضيرحمهفطلب

ذأ-وثانيهصا.طريقهييسيرالمالهأن-أصلهصا:صبير

شكل،صوئيلعينىفيالأمرفاء.الثحو!كسائريكونوا

انتىدالمئولياتيخبرهموأرلصوتهميحأنلهقالالر!

طلبهم،صموئيلاشجابوهكذا.الملكعليمجفرضها

.(22-ا:8صم1)لذلككاره:هو

ملكا،ضاولبمتى-نياباعتاره-صمرئيلوقاء

مصيرع!لألالرامةفيإيىذهبكدماصراأوالافمحه

.(01:27-ا:9)علاومحهعادش.أيهحمير

:9)اللهشحص-لإصرائيلرئياشاوتئحوهكذا

،(01:1)،م!!اثهعاى"رئاأ!،(16

فيويهه،المملكةدقضاءالغبصمرئلكلمو"

نأالأرح!ت:ا.(01:23)!الربأمامووصعه،السفر

:31تث)مرسىكتبهأدسقمااإضمهألهذلكمعنى

وكانت.(26و2د:24--)ئوءكتبهشما،(9

ححصاللهطاعةفياسثعص:االملكيلكأنتقضىالريعة

.(02-17:14تث)لمو-!أعلهاالتىضريعته

وتذكرهاضاوتحدير،لاوكاهالاعتارهعموئيلوقام

الجلحالى،إلىصمرثيلمجىءاستبطأشاول!لكر.بمصئولياته

صموئلحاءولما.الذبيحةوأصعدالكاهرعملىلفمهتوف

أنذرهشالر!وعةتمدىلألهلضاصعلىغف،ذلكورأى

.تدوم!!ممن!ضهلأد

:يصر!لبدهبضاولإلىمموئلالر!أرصلوعدما

وحاو-،اللهقصاءلميديضاواتهاون،:مجرمهعحالق

له:قادالخدعةك!صمرفي:لثن،صمويمليخ!أث

الديحة،سأفضلالاستماعهوذاا:الم!تهورةتولنه

15:22صها1)،000ال!جاششح!صأفضلوالاصغاء

لى"9والترتا.رقفهقدالرلىلأنضاوا!وألد!.(23و

يرصرئلوظلى"موتهبوماإضاوللرؤيةصموئلبعد

.(15:35صم1)شاواعلى

داودوبمعلحمبيتإليدهبأنصموفياشبأمرثم

ضاوليعلمأندودإسرائيلعلىملكايمىأولادأصغر

.(16ص1)

فيصموئلإلىلجأ،شاشدحهمنداودهربوعدما

شالجاءفلما.،نايوت"فيوأتاماكلاهماودها،الرامة

فتنبأاللهروحعبحل-داودصخثأ-نايوتإلىرحاله"

بكاه،صحوفيما!:عدعا.(24-18:ا!صماآ

:25:1،28)الرامةفييتهفيودفنوهإسرائيلبم
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.)3

موتبعدجاءته:شاولإلىصموئبلسرسالةوآحر

عيرليبعرافةالاستعالةإلىضاولاليأسدفععدما،صصرئا

فوج!ت-ناتدحلولدرد-لفحهاالعرافةولكن،دور

با.ذألأهحيث،ماشرةلاوتومحاطنهصموئيللطهور

:بوههريخقلى،اغلطينببائيدمعهإسرائيا!ىصيدفحهالرب

.(91-28:4صم1)محه

مماأعطمأرإلا،وكاهركقاضرحدءصصوثيلأدومع

يخما.كبىحدمتهكانتإنما،الديةإلرائلحباةفيلهأثر

موسى،صريقص،كاملةاإسرانااللهإعلالاتأعظمحاءت

الداليالحرشدهىموسىصحلهاالىاصباأقوالفكات

الثالةالمرتةبإصافيبيعديقبرصموئلفإد،9لثبة

سوىأنياءذكريردلمالقصاةحكماأتناءوي.موسىبعد

:6تف!)ا-!هيذكراآحروفي،(4:4تفر)دلورة

8).

تجيلهيي-للب،لهاللهلدعوةصموئيلاصتجابوقد

أحيااانهاضريعاملأالبويةحدمتهكانتبا،لححسب

ال!لاثانمثل-اءالأبسقاممنأدالأرحىا+.بعدهفية

علىاتيمدرقدكانوا،داودأياملى-وكيرهماالرا!يوجاد

.(01،91:02ش01:5صم1الظر)صموئيلىيد

لعدهداودفعل؟،الشهادةلحيمةسالينصموئلوأقام

العصحبيدصمرئيلاخنملكا.(2آ-9:17أ1)

:ء3أ!2)الملكيرضاأياملىإلائلهبعمللماحتفالأ

أمامووصعه9المملكةبقضاءسفراصموئيا!وكتب.(18

الملكداودأموص"أن؟.(01:25صم1)!الرب

وأحارائيااصموئلأخبارسمرفيكتبتوالأخيرةالأ:لى

.،92:92أ!1)"الرافبحادوأنجارالنىلاثاد

إلىوخدمتهحياتهقصةيهبالذيهرصوئا!أنوالأرح!

.الأولصرئلسفروسجلةهىكاموتهوقط

أجلسوتوصلصلاةكرحلأيضاصموئي!يهر

:99مز،12:23،15:11صم1انطر)الآحري!

خطا"أيالمقدسالكتابيذكرولا.(ا:15إريا،آ

شيحوحته.يالاهعل!ظهرماسوى،صموئلحياةي

ورجالإسرائ!لوقادةأنسياء!-بارزأمكاناصموثيلويئعل

عب،3:34،13:02أانظر)العديمالعهديالايمان

11:32).
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ه!ددنعمرئلأنيظالذىالقبر
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صموئيل:سفرا-صموئيل

أصلا.واحدأسفرأ.اسريةالىعموئاسفراكار

ديايههاعلماءأن؟.واحدكسفريوجعوسويذكرهما

التاص-الأصحاحسوالعشري!الرالعةالآيةعلىتعبقهم

الوسطىالآيةشحايعتر،الأ:ا!صمونياسمرمنوالحرير

،(واحدسفرالفر!أدأساسعا!)عموئاسفري

سمرلم!إفصصوئيلىسفرقمتاسبعييةااضجةول!

الأقاءهدهعلنرأطلقى.،كالملسفروفملت:كدللث

.اءاحا،،والالث،رالتا!،الأولالملكوت:الأربعةا

رلكه،اللالةالمولحاتافيجير؟بمالمبمهذالى:تبمها

علمافاةطلق،صموئلاصمريالعبريالأسماشعاد

-"بوصرخ"اتعوتد.اثايىرصحويا،الأهـلصموئي!!

!لم/1131يالندقية!ديةرالعبريالحقد!!للكتابطقهلى

الأ:تصموثبل:أحماءتحتالتفبمهدا،نمم،م1517

اضافط.اوملوكالأوقا:ملرك،الثالىوصموئيل

احعرايكا!ر(احدفىكعر)صموئاضراكادو

الاريجة:الأربعةاالأصمافىهي9،ا!قدب-الأناءلىالالت

صمرئلسفراشيحطى.تلوك،صموئل،فضاة،يثو

ح!-أواحرحتى!ئ!مواررص-،صةئةمحوتمدفترة

عموئيلسفرا

بص:ا-لاأو

الماسورىالعبرياصصرا-يرالاحتلاماتدعضهاك

عنئرحمتأ!اا!لماءادعصيرلىاتى،السبمييةوالترحمة

اكتمتاكتىانعبريةالمحطرصاتاأ:نجاصة،أدثيعبرلمم

الترحمهمعالمراضعسكيمئيتتفق،اميتاصحراكهو:في

نظرةالبييةاضحمةإفوديصا!لماءاجعامما،ا،اصبعينية

لل.ص!إلبيا-ثا-بظر:كاباممالعأ؟

الفرين:كة-ثانيا

قتالعامنصلاتاريخاالارالأوتصموئلضرايتكللا

العلماءعاليةصلكل،اسمهىاللتهرتبالدقيقلالمعنىمحيا"

صه2وكذلك،دصم2-دا!ااعتافىعاىيمقون

لعرو،لاألا:مع.واحدكا!لملممصلهقصه،02-ه1

المفد3اح!تا!اودلائلهاكأ-ا،إ،السفرننهذيركا!ص

اررتاهماصافطاجاد؟ابرولاتارالىئا!صصرأدعد

كتبصموئلأر،01:25ص!افيلحدكتوهما

،92:92أحافيقرأدما،"الر!أمامووضحه"سفرأ

يفريمكنولةهىةالأصواالأشفاطمكادداصأمورلاأد
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صموئيل

."الىاساجاد!أخبارالنبيناثاث:أحبارالرافطصمرئلأحهار

الأشدسالحرءسرىمحبقدصموئايكرنأنيمكنولا

:25صم1ييدكرموتهأدحيث،الأوتصموئلسفر

لصيخةداودحكمكايدكر5:5صم2أد؟،\

.الجزءهداكت،ددافىلعدعا!!شخصاأرفلابد،الماضى

أحدهما،صموئيلاصفركيمصدشي!هاكأدالقادويذعي

يسرنش،ايخلادقبل3!الادالقر-منتصفإلىيرح!متأحر

!ص2،12،15،2صمانلالأصحاحاتالحفرإيى

،أياديعدةكتابةصصموئاصرمم!أديزعمون؟.7

سوايت-هاكإ-فيقولرد،الجناقضاتصالكثيرفماأزفى

78،21،صمالىإحداهما،إسرائلوالملكيةأصلع!

-6صم1ف:الأحرى،ائلهإرادهصداطلكيهأدلصرالى

اصعص.افياللهإرادةحىكاتالملبهةأرتمقراشنى11

!-حققي-تناقصهناكليرألهرؤيةالعسيرص-:يى

اطهاعلاقةفيمحيفيرحال!-عا!يركزادلك!ما،الرواي!!

كمحار!داهـدوصفب-تاقفاهناكإ-ويقولونبثصه

سزارعندووصمه،23-16:14صهلأفىوموصيقى

"؟أليرياامحلاماهداصأ:اغرلىلا،أليرسعهضا،ت

فيالأحداتلعصلا"ندلكتمسيرفىيمثر.(17:55)

احرماصهلاص!:ب،رمنباتريامرتةعيرصصوثيلسص

الآحر.ي!قلأيهما

ففد.التاريخيةللأصما!صورةأقدمئيلصصفراوثمل

واحخا-الوثاثقصالكثيريون:الأشوامصريوناالملوكسجل

الدعايةسلوعاكاتلل،محابدةعبرلظروحهةسكات

الفلىداردلححداطفد-ال!بوهاأما.لأضحاصهم

-أك!.وا!سالخيرعهيصحدسبترأكولهع!يزيدلا

الطببعةوالبصيرةلعمقيتميرالسمرينيالأدفيالأسلر!

لة-11للعهاطص-4آ.تته.الا،لة:11

صر-سلصريردبحر!ءيمرص--

االآداهـائقديمة-؟لب

الحفرين:جممل-ثايا

:7-1:اعه9)وحدمتهالاكرةصموئبلحاة1()

.(أا:4-1:!)صارصموثيا!!واد(أ

.1(7:4-بأ:)4الفلسطييينمعالحرب-!

35(.:دا-أد:7صم)1لشاواصحوئلحدمة)2(

22(.:8-دا7:اصم)ملكاإ-!اثيا-طلب-أ

25(.:ا2ا-:)!ملكا:تصيهشاوراحتار-ب

-1:)13الملطيي!!صدالاصتقلا-حر!-!

41:)52.

صموئيلشرا

-ا:15)عمايقعلىللقفاءالمقدسةالحر!-د

3(.د

)3(

)4(

)6ط(

ضاول

السوا

81)

26)

.(31:13-11:اآصم1)دودار

(13-ا:16)المشقبامنكداودمت

91-41:اآأتشاوبلاطيداودرطهه

17).

.(26:25-18:ا!)المطاردداود

03-ا:27)اعلسطينييناللادفيداشد

31)،

.(31:1:13)!يرنالا&ضاو!موت

8-ا:1صم2)داودحكممنالأ:وا!

ه:د-1)أ:حرودفيمل!طئمىددا

5)إصرائالكاالحديدةالعاصمة،أهـشلبم

.(81-ا:8)دتاوأخرلىاتاشصا؟

02-9:1ص!2)للاصهفيالملكداود

.(13-9:1)لمميرثداودمعاملة

01)دا:د:خطية،عمو-بىصداطر!

.(12:31-ا

.(18:33-13:1)أبتهالومثورة

\:91)ح-هـكطسشييم.نورذداودعودة

02:26).

-ا:21!)2دا؟دحكهص-حواف:ملحقات)6(

.(2د؟24

.(14-ا:21)الحوع-أ

.(22-21:15)داودأبطالأفعادهـ-

.(ء1-22:1)ضكررمزمر-!

.(7-ا:23)داودرصية-د

.(93-23:8)داودابألطاقائحةهـ-

.(2د-24:1)والولأالاحصاء-و

السفرينةملخص-رابعا

:شاوا!ئلح!مر:ضحصاتتلاثصمرئاصرايتاوت

الأواصموليلسالأولىالمبعةفالأصحاحات.وداود

منجعاالذكطالعطركالقاثدصمرئاد،سصتحدت

الحثمإلى،اقلىااعصاةاحكهساصعصلاالاتقالىاصهلا

لهأصب!ءالدىالنبوبالدورأبر!الوقتلف!ح!وي.الملكى

-61الأصحاحاتتتاوتس.إصرائباملوكعلىالكبمتأنبره

:لعصهاسثضاورنا!بخ،الأوا!صصوئبلضرص-31
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عنان

.الحربفيوأبائهضاولومقتل،لهومطاردتهلداودالثديدة

قتحدث.داودالملكتارثالثالطصموئيلصروتاوا

ثاولأسرةسالحكمالتقالعنالأ:لىالأربعةالأصحاحات

فنجد.داودحكمأحداثالمرباقيويتاول.داودإلى

أعقهاوماألالرموثورة،12-01الأصحاحاتفيحروله

نفسها:هي)22صم2يالثكر!ترنيمة.2.-14في

.2مل1فيإلاداودموتيدكرلا:لكن.(18مزفي

البوسىأرولةلدرداودبراءائا!صموئيلسفروبهى

اميهللجماذشىاللإرهدا:على.للربمذمحافيهليق!

.للر!

)صن!

صنان:

فيمدينةا-وهو،،القطعالىموض!!!معاهعرياصه

:15)يخ!الهافي،يخثم!طقةفييهودالصيب

ميخانوةفيالمذكورةصاناننغسهاهيأفماويرحح،(37

.(11:أميحا)

صنوبر:

الرابكلالمحلدسموصحهاي!صرلر9إلىاصجرعاالرجا

.،الكتالةالمعار!دائرة"من

صنوج:

فيصدشآخرط!بهيفربنحاسمنمنديرقرصرالصحج

أقراصهىالصوخأنأ:،(ا:13كو1)لينرداصرتا

نم!كالدهـأواطاروتتمتديرةصعيرة،3نحاس

المرسميماالآا،تسالصوحوكانت.الراقمةأصابعبا

أ6:3،1!2افظر)الهيكلوالعادةرالمتحدمة

:3عر،5012أح13:8،15:11،25:1،2

.(015:5مر،12:27ع،01

:ععندوق

تحمظ،خوهماأومعددسأوخىسوعاءالصندو:

برذاملكيوآ-عهدفيالدينيةالهضةرشوفي.الأشاءافيه

لماالريرة-الملكة،عتبامقلبحد-الكاهرويهوياداع

الكاهنجهرياداعأخذ"،الهيكلص-تهدمماترميمأرادوا

بجافححلهص،كطائهفيثقاوثقب،صدوتا(الملكبأمر)

والكهنة.الربليتإلىالإلاندحولعدا!ينعنالمذبح

صانع-صناعة-صنح

،!الرلبيتإلىالمدحلةالفصةكلفيهجعلوااصاباحارسر

والكاكلالملككاتىيفرغه،الصندوقامتلأكلماوكار

مل2)العللعاملىويدلعونهاالمصة:يحسود،الحظيم

.(12-24:8أح2أيفاالظر،12:9-12

منموضعهاي"الهيكلىخزالة9إلىالرجوعأيفاالرحا

."الممارهـالكتابةدائرة"ممالئانتالمجلد

:صنلىل

صثايفهر،الرائحةطبالألوادنحتلصخهضجر

سيماتالملكطلى،الهبكللاءوعد.بالاحراقأ:لالدلك

شسر:أرزخت"لهير!أنعورملكحيراءص

تأفيحيرامسصمكانت.(8؟2أح2)!وصدل

حذاقيأالصددخب!أويرمنالدهبء،احبماد

لتدرالزيااصحدقاحفسيماذفعمل.كريمةوبخحارة

مثلئرلمويأتلم.للمغنينورلاباأعوادا.الملكالرهـوليت

01:11مل1)الرمهذاإلىدلكالصندلىحف

.(11ر6:01أء2أيفاالص!!،13و

الحشبهو،هااهدكوراالصدلخث!أنالبصرويرى

.حا!(3!+ط!3داها!،+354دا+أ)3اللاتيةلىيمىارزيأالأحمر

التديدللصقاال!قا،اضىاعاليه!دكطخصوهو

حيرامصفرأتيبدوولك!،ا!انويتلاوهو.:التمع

الهد.منلهتاءفيكات

:منارة

اعلدص-موصعهار،ضص!!مادةإد!حوالرجااش

."المعارهـالكتايةدائرة"ساسابعا

مانع:-مناعة-صنع

تك)مواصضأصحا!رعاة-أصاسا-إصرائلبوكان

ئيتحواه!5مصرصحروحه!ولعد.(46:32-34

وعاشواكعآنأرضردخلوا،سةأرلع!-مواشيهممعيةالر

والحرفالصاعاتمممارصةقامهممع،زراعىكمجتمعفا

هماالرعر:اعهالر!كانت؟.الرعىحباة:لالرراعةترتطالي

،15.3:17ة2تكالظر)الإنادلهاشتغلماأول

2:د9،:01تك)الصيدثم02(:29،:4

(.إع-..27

علىوالصرب،(4:02تك)الحيامعاعةص-لقرأش

خاسمنالآلاتوصاعة،(21؟4تلث)والمرمارالعود

ضحمادل!طبيألىلواشصا(؟4:22نك)وحدبد

.(16-6:14تك)



خيامصانع

اشعمااضلزم،مكنالهيقيمأرمرسىالربأمروعدما

نحارةسعديدةصناعاتفيالحملمنالكثيرالهادةيخمةفي

،و!اسدهـوفصةمىالمعدلةالأوافيوصاعة،الأخاب

والصباغةوالظر-نر،والصوهـودجهماالكتانوكزل

،والخاسبالذهـوالفصةوالتصئية،والرصيعوالحراطة

وصاعة،الكريمةوالحجارةوالمعادلىالخشبعلىوالنقق

الدقيقة.اصناعاتامنذلكوكير،العطروالبخورالمطور

الأجبدىاترتبحبموضمهاوصاعةكلصشاول

."الكتابيةالمعارفاسداثرة"

:خياممانع

حرهـمنموضحهالباجام5مادةإلىالرجوعالرجا

."المعارهـاليهايةدائرة!منالئالتالمجلدي"الخاء"

:المئتاعوادي-صئتاع

قدلأنهكذلكوحمى،"خراضرجى"العريةفيواعه

ت!لمرسرايابنيوآبللىص-اصئاعاسجماعةسك!ه

الىمنالعودةلعدسبهته؟.(4:14أخ1)تار

هذاودص.(35-11:31في)نجياميرنيصجمماعة

تقر!الىديادالهأحدالهإلىيير،وأولولودمعالموص!

صرمدأ:الثلاا:اديألهويرح!.ضارونسه!خرمعلى

يصداهيترددالقديمالا!مأنالبعفريظن؟.الخرا!

وهدا،(حالااللد)لودمنالرقإلىالواقعة"حرضا"

خارحمواقعفيعاضتيهرذاصبطم!الحائلاتبمف!أديحنى

بيزالماهر!تالصئاعاتقاللسهولةودلك،ال!بطحدود

.مكانكلفيإليهمللحاجةالختلمةالماطق

:ضئاع

رحيكأجملما":عروصهمحاطباالتدعريريقول

يدمميصنمةالحلىتللحخذيكدوائر!الكريمبتيالالنعل!!

صعته.والماهر("والصاع+هر\:7نق)!صتا

:الأصنامعادة-عنم

على،ممدنأ:خزفأ:خبأوححرمنتمثالالصنم

يص!عه،انحلوتاتمنغيرهاأوطيرأوحيرادأوثرهيثة

،الالصارعنعونهمطمحت"فقد،لهلتبدالاناد

ذإ،(02-18؟44إش)،ايعقاعروقلوبهم

:2إكأ)"أصابعهمصعتهإضا،أيديهملعمليسحدوذ!

،115:8مز)مثلهايصيرونالأصاميمبدوذومن(8

.(9:01هو"2:5إربا

الأصامعبادة-صنم

المكانالمحدودالإلاداكان:الأمامعبادةق!تأ(أ)

تواقاكار،لافةمظررلرمزالتعدإلىدائمايمل،والزمار

هذهأحذتوتد.الإلهحضورثململموسمنظورضىءإلى

!اضكالاعديدةصررأ-الانالميالارثمدىعا!-الركبة

الحقيق!،اللهعبادةامخرهـص-قدالإناركاروإدا.مترعة

المنظررعيراللهيتدا-أنحاولولكه،للتدينييهرلىلحإله

ويلمسها.يراهاكاذدةلآطة

بأر،عقادا-أ+أول،"+5.")،حيةاىلأرا9فكات

جاةالاأضاءترتيرأوعادة(روحأ،فيهماوكلللكون

الإلادعبدكا.وعيرها:الايعوالأفارالأححارثل،فا

رمزأاطقدصةكاا!حرل،الجرالات5الأثجارثلىحيةأشاء

عهاغلحلأنها،الحياةلتجددرمزأوكالح!ة،الإلاوللايحالى

العقابتلوكااطور.حديدحرالىمحلهليحلالقدبمحراكا

كاروأحبالا.ائصروفوةاطحكمةرمزأ،انروالصفر

الرية.والأحادالحيوانيةالأضكالهذه!تغمعالإنسان

والقمرالثسرثلالماويةالأجرامعبد.الإنحان؟

والاروالرياحالعواصمثا!الطيعيةقويعبد؟.والحوم

للزراعةآمةهاكفكات،الأرصاص،الماء

مثل)الأماا،هةاإاهي!للخصودةا،هةإهاككانت؟

أفر.يوحدتانتىاقاتيلذلكعلىندل؟،(ديالا

وكار.الحهارة:خحيدالج!عادةالبادةهدهثهلتوقد

عبادةإلىاقدتالتي،الطللعهادةالاثالملأيضاهناك

القميلة.أوأسلاهـالعيرة

،المحردةالمعايىعادةعلىا،حةأ()*؟أ"اجةالمتا9ع!لت؟

:الملركالألاطرةأرلدكرأديفوتهالأ.اتاعدا:االحكمة!ثل

ضعو-جعلمما،وموتهمرعاياهمجاةلىيتحكمونكالرا

.تؤفه!ا

يصهـتأرينطييمالذياسحبداامحلوقهووالأنار

الفودتقدمعلىالأصمامعادةعملتهكذا،اقايل

الحورمحرقالأصاملهدهتعداإناداوكاد.والفاعات

والذهى،وتزيينهلالفضة،وتعثيتهااممثاوتقبيلوال!جود

كانوا.الفاحرةباليا!وكسوته،واللآلىءالكريمةالأححارلا

طائفةلهاوييو-،محاريب-عادة-الأصنامالدهيقيوت

.الحدم!!

ائفةالرالفلماتالأوثانعادةت!ملىقد،أو!حمعنىوو

التعطيم-وتعطى،(1:23رو)اللهمحدصتغص-لأخها

والملفةفالمذهـالطيمي.اللهلغير-باللهإلايليقلااتيا

شكذلك،الأ:تاناعبادةصصورهي،والمقلانيةا،لحالة

هذهلكل،أضهوماالأ!واحومحاطةوالحروالعرافةالقمحيم

.تانالأعبادةتحتتظرلى
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خيامصانع

بأرضكانتالتيالأمفيالأعامعبادة(-)ب

بالممريينالقديماللهصب.احتلط:حوطوماكنعان

الرقشمربصوغردبوالالييررالأشوريين:الكنمانيير

أكمالمصريننقدماءولفوشآثارسولعر!.قديماالأو!

أنفهبمالفراعنةكانلل.الآلهةمنالعديديبدونكالوا

تمساحاأوثررأأنيققدوذكانوابل.للآلهةتحيدأئحتبرون

روحفيهاتتقرأنيمكن،إلح..ضجرةأوصقرأأوحمكةأو

الديرالآلهةص!الكثره!اكوكاد.إلهاتصبحرهكدا،إله

-حيواناتأوطورورؤوسلرأجسادلهه

-المديدةوأسمائهبأشكاله-الكنعانييرعدالبلوكاد

كاد؟.الدعارةفيهاتمارسكاتاييالياداتراعيهو

إلاهة"أضار9:والالببنالأضوريينمبوداتأهممن

لاضيرادمولحيركانواالبابليينأنويدو.والا!اباخهوةا

تحتيضحرنهاأويغرو!اايىابلادآلهةأو،المحاورذالأمآلهة

والحر!اتحل!:تقرياضىءلكلإللهمكازللىلك،الحرية

والماءرالرثوالحو،والحصوبةوالولية،والأمومةوالار

والقمرالشرإلىيالاضافة،النلوالعالمرالأرصر

البابيينع!يقلونلاالأسوريوذوكاذ.والخوموالكواكى

القديمةالثعوباكزكانوالا"نهماشارممعلىعلاوة،وثة

:عاديه.قوه

ن!إبراميمعاكأ:ائل!ليالأنامعادةتارغ(بر)

تعدأذهو،غرباارتحالهببوكالى،الاولاذيددعالم

يحبدحديدصفىعنيبحثوأن،ا،ثية1الكلدانيينأورعن

إبراهيمنلبينأنالسظريتفتومما.الحقيقىاللهفي

.الثلاثالتوحيدديالاتظهرت

فيفجاء،الأصاهعهادةعنحازماكياالريحةكتقد

أحرىآلىلكيكرلا":العرالرصاياسوعتنأ:ل

العاءومماماعررةولامحوتاتمثالأانتصتىلا.أمامي

تحتمنالماءيوما،غتسالأرصرلىوماموقمن

،ه-02:3حر)"تعبدهنولالهرت!جدلا.الأرض!

عبادةوكانت.(91:4لاأيمااظر،9-5:7تث

خىالر-عقولا،الحقيقيالحرللهجانةتقرالأصاء

.(7-17:2تث)الموت

تروالمفإنكى9:لأنفههحذامجرصاأناللهيأمره!4

اسلا،النارو!سحررببيالر!كلمكمبومماصتورة

شهماثالصورة،نحوتاتمالالألفمكهوتعملواتصدوا

!ذماطرضبه،الأرضعلىممامايهمةضه،أنثىأوذكر

شه،الأرض!علىماديبثه،الماءفيطيرممابخاح

إلىيخيننرفعوبلا.الأرمرتحت!الماء!مماماحمك

...الماءخدكل،والجرموالق!رالصسوتنظرالماء
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الأمنامعادة-عنم

انعلر-91-4015تث)أوتبدهالهاوتسجدمتغتر

.(115مز،01و44:9إصق،4:12هوأيضا

للهنكونأدمجبفالحبادة.مطلقةحماقةالأصامفبادة

روحوهو،الأشاءكلحالقالحىالالههرأنهحيث،وحده

ضكل.لأىنمثيلهأرتصر-سهيمكنلا

راحيلعرقةبحادثةالحرالينعدالأصنامعبادةئمةتدأ

تكنلمراحيلولعل.(31:91تك)لالادأليهالأصام

فيالتقبعنهأصفرمالأن،الأضامه!ده!!!ةتوممط

المائلةرئاسةأذعلىيدل(النهرينبينبلادفي)!صورو9

ألىتريدراجلكانتفلربما،أصنامهايمتلكلم!تتقلكانت

أبيها.لعائلةرأصأيعقوبستجعل

فيإصائيلبهوقفاهاالىالطريلةالشينأدفيولاضك

حز،24:14ثمرانظر)لأصنامهائفترنححتم،مصر

51أجرفيامصرآلهةموسىتحديولذلك،(8و02:7

.(33:4عد)معحزاتصت

إصائيلبنرطلب،سياءجبلفوقموسىغالىوعندما

.(32:1حر)أمامهمتيمآ!لهميصغأنهرونس

لهمصنع،مصرفيرأوهبمامتنبعةكاتأفكارهمولأن

:32خر)،ائلإصياآقكمهذهفقالوا،صبوكاعجلا9

هرونولاد!،أمامهمذبحالى9هرونأنعجىومن.(4

دلكوكأن،(ه:32حر)أللربعدعدأ:وقال

إلىبرأدىمما4(جهوه)!الرب9تملكانالذبيالحجل

91و18و32:6!الحجلأمامعراةويرقموايفواأن

في"أيس"بالعجلالاحتمالفيمجدثكانئلصا(25و

بوعمصحوباكان،والرقصالناءهذاأزلاشكص.مصر

-32حر)أاللعب"كلصةأدحبث،المثبرةالح!كاتس

يلاعبأ!كلمةالظر)جيةمداعاتصفىتتفمى(6

وكضباللهغضبأثارمما،(8؟26تكفييدأعبأو

:المرمويقول.(2.و91و8و32:7حر)موسى

أبدلوا.يركالثالوسجدواحوريصفيعحلاصحوا"

.(02و601:91مز)ادفبآكلئوركلثالمحدهى

افتنعندماضطيمفيالحطيةهذه!إصائيللووقع؟

دبائحإلىادعو-اللوإرمرآبباتنجمالإصرائلارجا

\:25عدهـ)لآلهتهنوسجدواائمىفا!كل،آلههن

بالكتيراخكرا،فلطيزأرضرإصائلنجردخل!عدما

لأدأمرهمالربأدومع.الرثهالحباداتأضكالمن

هذهيقذوالمأغمإلا،(3و12:2تث)تمامأيلاشوما

.(لأ4-1!:2تف!ئلاانظر)كاملأتمدأاصصةا



خيامعانع

صدلع(حدعرنأبي)الأبيعررىيوا!!يتي!كاد

25-:6تص)يهدمهلأنجدعونالر!أمر،لبعل

مديخةووجملهاجدعونصمهاالتىالأفودأز؟.(32

ت8)ق!رإسرائيلدىولكلليتهفخأصارت،عفرة

وبمدواإسرائلبنورجعجدعونماتوحالما.(37

قفر)"إالأ(العهدلعل)برثبعللهبوحعلواالعليم"

8:33،9:4).

اساصواعرالسابعالأصحاحيرفيالمدكررةميخاوقصة

العائلاتلعضأنعا!دليلاتعطيا،القصاةسفرصعثر

الخاصةأصامهمهمكانت(6-17:1قض)الألرادوا

كاهايكودأنيقل"لاويا"أدوالأغرببل.يرضمداحل

.(27:15تصالظر)لصن!

عيهضاماوحد،صرائاتلاالفصاءصموئلتولىوعدما

:7صم1)وصطهمسالعريةالآلهةدرعلىثحهمأن

.(4و3

لمددبزواحهائرثيةإلىللارتدادالطريقلجحانمهدوقد

لا"صفامهامنز.احدةكلجاءت،أنجاتساءمنكبير

وكمرش،اضيدونب!-اإلاهةعثتورتفطهرت،وعبادتها

كثير.وغيرها،عمودبنىصنموملكوم،الموآبيينصنم

الآلهة،لهذهمرتفعاتالزيونجبلصتقممثلاثعا!وأيت

،8-11:5مل1)"الهلاكحبل!الرايحهالفمه:بهت

.(41و23:13سل2

صهودا"!عصا،عمونية،سيصاذبنرحبعاءأموكات

لألفههأيماهموبوا...وأعارورالربعيىفيالر

كلونحتمرتفعنلكلعلىاري!ب:ألصابامرتفحات

فعلو)،الأرضيمأبولونأيصاوكار.خضراءضحرة

.(24-14:21مل1)"الأماأرجاسكلحسب

عجلى-زمامصرفيعاشالدي-لباطدتيربعاموأتام

33(.-12:26ما!1)ودادإيلليتفيدهب

هو)أ!!رائلحطية":البادةهدهالىهوضع!ي!ى

.(8-دت01

لىتارثوالأ!ثارعبادةشحتهملىسأعظموكان

!م1)ايزابلالصيدولةوزوحتهأخآبالملك،إسرانجا-

ومدنمهيكلنجاءيكتصلممهو26(،و21:25

الربأتياءأيضااضطهدبل،الصيدون!تبملألمكارت!

اجعلاألبياءإيلياتحدىرقد،(33-16:31مل1)

مجدصدفاعأ،اخهيرةاالكرملجبلحادثةفيوالوار!

.(18مل1)وحدهالحقمي1،له،الله

علوكهابقيادةتسير(ائلإص)الثماليةالمملكةوأصبحت

الأصنامعبادة-صنم

تعرهـأصحتحتى،لاطلريرلعامطريقفياطعاقبين

:16مل15:34،2مل1)!إسرائيا!ملركطريق"

بالعبإسراثيلملوكساروهكدا.(3،17:7-18

.أضورملوكغزاهمأناإ،الر!صا،رتدادطريقي

المملكةإلىالأوثانعبادةيهوذاملكآحازأدخلوتد

دمثق،فيرآهات!االمدبحثالعلىمذبحافبى،الحنولية

:16!2)أورسلعفيالهيكلىفيالمحاسىالمدلحمكا-في

وقدم،(3:اآمل2)النارلبالنهوعئر،(دا-01

.(28:23أ!ا2)دمقلآلهةدلائح

همواكشحكماالملركأطرا-مى،يهوداعلكنى:كاد

:33أخ2)مرتهقلللربرحعألهومع،وارتدادأضرا

عملهأنسبقماآتارإرالةي!شطعلمأنهإلا،(01-17

هيكلىوتفجيىوالحراعرافةامزالعديدةا!اصيةسواتهي

وللحارية:لبحلالسحاءحدامملفيهمذابحلاءالر!

ليحةسوكار.(32:34إريا،9-21:1مل2)

عادةآمونابنهأعاد،موئهثم،بقيلتربتهلعدأنه،ذلك

وعدهاعملهاقدأبرهكانالتياتماثللحمع:دبحالأصام

.(24-21؟33أح22،2-21:91ما!2)

الأنياءيتزسأن،والرئهالارتدادصورأبرزصركان

:23ما2)الأضرارالكهنةبعضسييدتةالحركةهده

وأه!،الر!!هرأينيقرنرالمالكهنة"فا":لثك(.ه

ببعلتا":اوالأنجاء،علىعموأوالرعاة،بعردو!مالشريعة

حأ2أيضاانظر،2:8إرمبا)،ينفكلءلامارراءودهوا

15:3).

عادةليرللخلطالمحاولاتلعصتهاككانتأنهيبدو

:41إريا،17:32مل2)الأصاموعادةالحقيقىالله

الرثية،الأص.اللهسحببتحالزاسأنفيهلاصلثمماش.(ه

-3:14لاحر)الأصامعادةمخوالأولىالخطوةكان

:13غ،9:2،01:18عز،4و7:3تث،16

23-27).

أصاءأضكالحائطهاعلىزسمعرفةحزنجالويصص

مصر.عنلقلوهاأنهمولاشك،غةوحيراناتودبالات

لهاوأوتدواصمإلىنظرتهمالنحاسيةالجةالىلظروالقدبل

.(18:4ما-2)البحو!

مل2)الأصامعبادةعلىلهمعفالااليابلىالبموجاء

لعدوفيما.(2.-36:15أح24:1-4،2

:احه،:خلفانهاكرا،سبهد!اأيامفيوبخاصة،النى

-1:04مك1)الأوثالىعادةصعايةعاصفةالهرد

نأع!بستثهدواأنالأماءمنالكثيرونففئلحتى،(05
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.(48-4دو26-2:23مك1)لهايجدوا

لحرقاسدمبىاللررمحهأتارالكير3-هيرودأيامشفي

يذكر؟،ا،حتجاحمنعاصفة،الهيه!!إحدهـلرابات

.يرصيموص-

أمبمل!-الأوأئلالمميحيودعاصق:الجديدالعهدفي(د)

مراحهةعليمكانساأوكتير،(9آ:79أت)الأوثاثتحد

يدبحوءيااليماللحرمنالأكلىأعادههوالأضتراكماكل

2:41رؤ،4:3بط15:02،1أع)للأرثا&

.(8،01كو1)3!كورلتوووخاصة،(02:

:3!ص)أ،تانعادةاصبراأناحديدالعهدلى:لقرأ

مجدأدأحديقدرلا)اةالر!يفواا!،(ه:أهـ5،ه

:6ت)"والما-اللهخدمراأدنفد!:دلا...صبدي!

.(لأ16:3لو،24

لالعاداتيرنطلاالريرةاتاصتىاصافديدوالتحدير

فحسى،الأفىفااطحيةصاعصراوضائعةكاتايىالوتية

:دغل)الجنسىالمصاهـلالهوسهدالحصرناألرمهمالا-

.(16:18روأيضاانظر،3:16و،02و91

الإرادة!االحرالقلصأساصأمرثادالأفىاعبادةب!إد

إشياءمعلوصارسسو!يتفؤ،.(21:21ر)برةالشر

الولة،إلىاللهصرفةصامحدرقداإلساداأدو،اكحبى

شياءإ،9رومهنظرا)اللهمعرفةلىإلوثيةامنارتقىنهأولي!ر

الأصما!اعادةصهرهـصأدالكتابيا"مرلارلدلئى،(،4

.(21:+يو01:14،1كو1)

)صهـ!

جيراد-إهودا!تامعدما،أاص!ت"بمفىأمرلملاصه

ققال.انلكأيهاإلك-سكلا*يى"مرآهـ:ملكلعحلور

:3قمر)"لديهأساقفيراحمتىعندهمن:حر!!صه

.اضامما،ءاهداعيردأحدي!صرأنيألمالأله،(11

:مصاهرة-صهر

:زوح،الابةروخو!اصة،بالر:احالقربهواعصا

أصهاره:كلملو!خحرو".لمأصهار9:انجصع.الأحت

سليماذصامر"و.(91:41تث)"لاتهحديرالآ

.(3:1م!1)"فرعودبتوأخدمصرملكفرعرد

!ون

ني-اشواحيخوهـالأالمرالىاالمحارماكشريعةحددلتهـقد

بتلث":سالأمصاهرةص!!تكا.(18-18:6لاا

ورافيصتابكيردلأف،لاشكتأخدلاوشه،لالهتعصا،

:34حرأيضاالظر،!و7:3تث)"أخرىآلهةيخبد

.(7:93كو41،1ة6كو41-16،2

-صهيل:صهل

أصهلى":إضجاءشيقولى.مؤتصهيا،ا!رساصهل

إرياياقوا!.(11:31إشأ!حتيمتبالصرت!

عاىواحدصصهلوا.صائةمعلرلةحصاصار:ا":الى

تنتقمماأوالرهـ؟!يقرهذاعلىأعاتأما.صاحهامرأة

:13إرياأيصاانظر،5:8إهـيا)؟3كهدأمةسنعسى

37).

صهيون؟

لالعم:ا-لاوأ

(1صهيود"اسميرد:اليهابفيورودهمرات)1(

اب!الملسمرلىيخد!ص،اغدءاالعهديمرةدا.صاكز

،مرةعضرةخم!إربامرائصفرو5،مرة،تلاتينثماث

:حميرصعا-إضياءلفرفي"نجاصة-الألياءأدفاروفي

حه!على"دصنههص)امعىهـيعرالا:مفاه(2)

إلهودحرآ(ا!5!س!االا)9ابمحميو-"لديقو،التحديد

."حى"أ:"يبس"ممعىا(صها!عرىأصل!ثنق

العريةالثدمةصمتقإلها!(أ123)"ح9ديترك"لىويؤ

25(ع*()+حءلم"ب-تزو"ليقوى."مأقا"هعنى!ىسة"

يرىيئ."حمى"ممعنى"صالى"كلمةصتتقإله

قمةممعى"عهوة"،ا!ربيةامملمةافيلهاحلاأيصاس.

كأالمديخةمرقعيطالقمفى:هو،"القلعة"أوالجبل

.(5:7صم2)"دصهيهحصر!أصلائدعىكات

الجرافي:الموقع-ثايا

استولى،يوشاحصاأصلاكانت:بهعانيةقلعة)1(

"ددارمدية":دعاها،اليوص!-يدمنورجالهداودعليه

.(9-6:دصم3)

!صهيون!أنالبعضيرى:الشرقيالجوبيالجل)2(

الشرقيدالجرالاتشعلكاتاتالمورذالمديخةصتتما

!ديةمى،عهو-حص!!:أديد!حيث،سن:رضليم

كانت؟الكنعانيةالمديةأءياأ!،(7:دصه2)اداود

ألىوبعد.م.ق3001ددداعليهااصتولىعدماقائمة



مهيونه

كدفإله،المرياحلتهلتحت!كا،أ،رضلىلجصادوشع

.م.:158لىالحبلهداعلىلاهالدلىللهيكللدضيه

مديةمناضبعهدتتابرصعادلااإلرائيلشيرحجمر!

م:.(5:2أ!8:1،2ما-1)"صهيوتهىداود

الأإا!رداالحريىالت!علىخطأصهوناصمأطلقأديخدث

.الأولالمجىالعصربحد

المديخةفيالربعهدلالوتحودإن:الهيكلجبل)3(

،صهوت9عا!أضمى،الرقيالحوفىاضااعلىاكقديمة

الله"مدية"تعرهـبا"كافأصمحت،مهيةدييةصحة

،(46:4،48:2مر)"العظيمالملكمديةو)ا

هـك،ا:2يؤأيضاانظر،2:6مز)31المقدالجلو"

؟9:11مز)"هاختاراصذيااطهاس!و"،(8:3

:02:2،78مرانظر)"اكله3مقد:لأ،(132:13

،(8و84:5مر)اللهاسادةالداه!!:مقصد،(96

،(02:2،96:35مر)!خلاصهعونهومكاد

.(1:،،9:14مز)وعادته!تبيحه

اصهيطلقأصب!!،المرياحبلالىالابرتو..-

78:68)مزاه!لعليهفياتياالجلعلى!صهرنا1

!ال!قمارأقاصىفرح،صهودجل"لالحركطأو،(96و

عاىبدا،د"صهر!ر،و!اليثا"وأص!!.(48:2مر)

.(001د05:82،1مياإر)احد:مكان

يطلق"صنهيرن!الهأصحرأ-يلىأو:أوريثليم)4(

لاسممرادفافأصح،اللاقسعددأختلاليالعاصمةعالى

جل!كلمةو-3:21ميحا،04:6إص)"ضليمسأص"

فيالحمعصيعةفيأصلاهي،3ة133مري!صهه!ر

7المتأصالألاءوعند.("صهيو-حباد!:ا!بريةا

"صه!رصدلنو"أش(17:اك)!صهبور"أصحت

صإ،3:11ش)"صهودشاتو"،(4:2مراث)

.(31.03إريا)سضليمأوسكادتعنى(01:32

كم!طنالحصيةيودامدقسائرمع!صهيولى"تذكر؟

.(5:11مراتأيضاالص!!،6ود:4إرميا)للأماد

.--.العصاةالررأيهاارححوا":للشعبالر!يقولولذلث

.(3:14إرميا)"صهيورإلىبكموآقي...فاخذ!م

التىالمدينةل!لغسيدأ،صهيررلنت"عارةتستخدءا!ذشك

إلىحاحةفي(6:امرافي)بهاءداتحميةبامرأةتته

.(17،2:1:امرالط)تحزية

اصماطلق،اك!ىزسفيجهوذا:أرض)5(

الاكنةوصهيهسنياتخى"ةالسيصعلى"صهور9

د37بالبىص-العودةوبعد-(2:7رك)"لاللبت

سبيالربردعدما":الىسائراجعينص-قيل،م.ث

،(5:د.ياإضأيصانظرا،621:1عز)!صهيرد

ياءتو&"فإنهم،يهوذاوقرىمد&مختلفسكالواأنهمرعه

نأكا"(31:12إرميا)"صهيورمرتميمفينموروير

:(23:آإشبا)الأصةكلعا!تطلؤ،صهيونالة"

لأنفيويا:قائلةيديهاتبصا.ترلحرصهيودابةعوت"

.(4:31إريا)!القاتل!!لسبعلإياأعمىقدلف!

:6سك)"ا-ياشأباء"معكأمةثيدكرى"صهيور2%أبا"

31).

اللاهوتية:الدلالات-ثالثا

القدمة:في-المحالىهذار-الدييةاررا،الاتاترر

537فيدصههسىرداسدنمطاهوالر!إر:إيجايا(أ)

أصأ-افييةاظراوحهةص-ذنككاثإذ.ا.ق

،(126:1مز)"كالحاب!كمالرا3إحتى"يصد:لا

"صهيودواصا!اضبي!:اغو-لانفطاطها:يممهه

بقوا؟.(16:ادأبفاالظر،01:24إ-)

اضهـإلها"إو،ص!!دإلىلصعدقومرا":المميإذ

:4:-!)صهيون"شاتو"!ألاءو".(31:6إريا)

عا!قةلالربله!الدي!هى(6:9زك،2:23يؤ،4

إء-،1:21،ملى2)،صهردابةاءا!دإا:".خاصة

:41:17،18:13،31إرمياأيفاانظر،37:22

مديةأنهاتدى(5:2عامههـس،15:امرال!،21ش4

،(:2133مراكط)قلىسكاتف!!ا،ئقتحملاصبعة

:347!إ"بالااشةالعذراء9انفر)كاالربا!ناية!داك

تتع"؟،(4:11آإرياممىهـ!تعدراء:!،\

:48:11،79مز)"أحكام!أحلىسيهرذاتا!

إلىيك!لا-يخزعرعالاا!ذكطاصهيردجملىوا.(8

لل.(أ:12دمز)الر!علىللحت!ط!-ر%ا،"اررهرا

تتهإء،وقصررهاومتارصهالألراحها"صهيولى،مديهةإد

-48:12مز)الأبداإلىعليماللهرعىعاوداجلا

مز)"الحمالى!لصهور":عنهايقالىشا!ذاصك،(14

مز)،(اشب)أحمهاصذياصهيرنحل"!،(05:2

:87ص)"يعقوبمساك!حميعصتاكز"،(78:68

ولجاك،(99:2مز)،عهيودفيعظيماسباو"،(2

،(134:3،د:128مز)"صهيوذصاشعبهالرب

،(74:2عر)للر!مثا"صهيوتجل"أع!!!قد

ئحذثر:"(201:13مر)ورأفتهرحمتهومرضع

:13د،21ر201:02مر)"ابابا-صهيون

الأعياداوي،(2!137:3،914مز)لالترليم،(21

.(33:02إكأ)

ألهإضعياءأعل.م.ه!726فياصازالملك!رتشعند.
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صهيون

وقتوكايحتمىضعهمإ-،صهيودأسم!الربألىب

هحوءاتربعدمماوبحاصة،(14:32إستر)ضدت

صهونعراللهدفاعستكلى.م.ق107لطسحاريص

أشوريفط"جث(ه-ا:31:4،33إشر)

.31إكل)"يأكنهإسا-غ!روجص،رحلىغيربسيف

يديتقطلىصهيودأنجراءةب!طويع!(.9فى8

رإ،-،(35-32!37:22إء!)الغازىالعلو

لنهوثصهودإلىجهرلوابأزيمصحون،المصرودبالموآلي!!

.(16:4إ---الأشو!قيا)اعرهـا(حه:صتلا!مشرأ

،الكوضي!تسخصهه!دضقدءاتيالهد)ياىتالبييتاك!ا

-18:7!!)3اتواالحامسةالأصرةاص!صرحكاء

.37إث!-سحاربلهمخار3!كوملكهاقةرسخحر!الظر

قربتتد"تلالقوا!الأحداتهدهإضياءيلحصر09(9

عهوزياحعا.لأنجأحروحلامح!ىآلايبعد.بري

7ش2!52:1أيضاانظر،46:13إش)"حلامأ

يتفصيااقي،اللهمعالخاصةا!لاقةاهده:سيا(ب)

كاتبل،عهاضىاعلاقةدائماتكر1،"صهيور!اعم

،3:17إ-انقر)اطهاصاسثحباالأبتعادلهارففاأحيافا

الييتبأ؟(1.ه:2،6؟آإريا،46:14

اوراك4،(4:31،1:23إرميا)اصهير&لالويلات

:8إسيا)"(صهيودونيىاص!ااطأ":ابريتاءا-

يحئدللأأص!!إتمهاالألىولكهاالبىميحايدس؟.(16

،(2:4مرا!أيصاالطر،12-3:01يخا)

الأعاثاممدوداتبخ!تيتحامح!صهيوتبات!أصبحت

افعبأصىش،(3061إصث)"...حمهنليوات:عاص

أحسحواوكأكم،(\:آعا)ا(حهوريمترص!إ

يقرأ؟.(ه:921مر)"-صهه!محعصى"صت

الرعد3أحدت.الحفاةحسهيودوارتمى)اإضباء:

"صهرن"كرهقداطهاالألى،(33:14إ-)"المافقير

ياإريخذرهم!.(03:17الظر،14:91إريا)

الربهيهل:حردلمحردالكدبكلاءعا!الاتكالىمنالني

شجلبمالحطية،(12س8و7:4إرميا)سمثههسو

بحدثمارهو،(9:91إريا)صهو&عا!الخرا!

حرحتعدما،(3د؟024ادإياإ).ء.قد8ة

بحا)باللإلى:تأقيالبريةوتكلاطدينةاسصهوذبت

كدمايبثواأنإلأالم!-اصتطاعةلىيث!لمو.(ا.:4

.(137:1مر)صهيونتدكروا

اصهيورحدلثماي!لم:الأيامآخرفيعهون(بر)

دإإذالمطاهـ،!ايةهو،م07يأو،ء.قد86لى
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ع!هيون

بروداودقالفقد،الأياءآحرعراتالرلىلاررأمكاناها

الما،،اللهابرإ-.ء.ث0001حوافييالبرذ

علىوضلد،(7:آص2:2مز)مهاملكاصسح

ا!وءايأتلاأنأحامنصلى..(011:102مز)أعدائه

يغرحىشعبهديهص،صهيودصاخلا!ييألىيهالدي

.(3014صثصأبضاالطر،آ:د1:7،3،مر)

ياكريةاوصحصص!صهررفيصرصيزاللهلا"ثاضجاءتا"ك!

؟(28:16)!!إالأ-كر!آصمممؤسا.أساسأ

قد:!إليهايأفيعمدماصهيه!توهتاهـانفرحع!ننأ

،(12:6،95:02إشر):سطهالىعطحاائيلإسص

:03إش).التهدالحرريهر!با!ل!طءهاكلكود؟ا3!

يؤ)صهيررسكأصداش!ويرمجر،(3:01د،91

3:9دإض!)امعدياشبه!يحمع.يرد.(ا-\:3

يمى.ا.صهسورويمىاخديأرلكوث:أحرأ.(ا.!

ة34!إ)مجدعطاءعلجيوي!صداللهصوحلعملىثاسأقدو"

احغاتإفالماويانجدهداظهوروجؤدي.(د-3

،8و92:7إخ!)حدوىللاامدبمةاعا!لمهحرمأولاالأع

صء!حر،(2!210203،41:1زثأيصاالطر

الأماءاللهيمقدلكر..(اآ:16رؤ)نهرمحدمعركة

اءالحرسة؟الأتغاهترءيأفط+،(17لدياعو،2:32يؤ)

،41:آ.،3!32:2تإ)"صهيه!&دعرىأجاس"

،(1لم:4ميحا)من!ءص!كرستكودالأ"كا(4:2يحا

ة(ا:2،-إس)كفاءبرهايخرحخىيهدأللأنه

الرب!بلث،(63:3!!-)!رحإلىدوحها:لبحو-

في(4:7يحا،14:01ةصص)الألدإوحهيرراءإ

!!)"الألداإفأوتادهاتقلعهـس،تتغما!لر"النيمدينه

:02ر:،23و24022إ:-أيصاالطر-33:02

.(د:11-21:3،22

العهدفيللمؤم!-!الرسويقوا-:الجديدالعهدفي(د)

-..بالارمصطرءملمو-حلإلىتا"توالمالألكم!:الحديا-

أورضلرالحىاطهامديةشإلىصهيردحبلإلىأتيشتدلا

كاتوإر.(24-12:18ب)"...يةالمماو

اقتاصااغد!ااسثاإفإضاسةفيالمواضر!بعض-يتمتحدبم

بمصاهاأ،(2:6لط9:33،1ر!)القديمالعهدص

:21يو،1205مص)أ:رضلرمدبةإوإشارةوواب

محه!امفديور-تايةمجيئهعد-امش!!يقفءا.(دا

ص.،(2اعولدياالفر14:10ة!)صهونحلعا!

:آ32مرانفر،11:26ر!)الأبدإديملكهاك

مادةلى"داودمدينة"إذ!الرجرأيصاالرجا0(41و13

هـالمعادائرة9صالالثاحملدسموضعهالى"داود"

."الكتالية



صهيونبنت-صهيون

:دهيونبنت-عهيون

محا!يا"صهيود-اةعبار!القدالعهدألاءيستحدء

إريامرافطيدمرأ-:س!-6اأورضلرمدبةإلىالإضارةفي

كاعا!تمدا،اء"إسراثيلىتضيوح9صت(2:01)

ليس!لت9لكلمةاحمارياضيماهداأن؟.أ%رشلى!ار

أالال!ت"صأيصانقرأإد،أصهوثت!علىفاصرا

إةاصرا3هداضإضياءيتخدبم؟.(7108؟مز)

(1ترضيضلت"9،(01:03إثر)،حل!لت9المحارية

،(23021إش)"صبدودست9و،(23:01إض!)

إتر)،بابلبت"ر،(22ت37إضر)"ضليمصأوت!.

مرتنأمصربت"الىإريايد!ص؟.(\:4لآ

أيماصصت!ت"لالاتوأ،(24ش46:11إريا)

:48)!ديبردلتو!،(05:42،51:33إريا)

مرنه-!أورضلبمتلائدكر،إربامرافلا:و.(18

مراتتلاث!يهودالتو".(د\و2013مراثظ)

مرقي"أدومتو"،(هو15،2:3:امرالي)

يقصدالحالاتهددكاوو.(22ر4021مرافي)

كلها.الأمةأ!اخديةشصلالعباصة

أ:رضلح!ا،نجة"مرادفة!صهبونالة"عاصةأ:تس!ح!د

لتلعا!ةإشعياء:بتحده(.2ا:91ملى2)

إحدىإرمباي!تحدمها؟،الحفى-يدامراتصت!صهون

!داوركريا!صفيامجايخدمها؟،أيصامرةكرة

أيضا.ا!حى

ناء"إرمتتر"أورشليمبات!الحمعصيةأما

:5،2:7،3:اصتانظر،3:16إش)"أورشليم

نر)!صهيورلنات9شكدلك،(5،5:8،8:4

3:11).

)صو!

بة:صو-صوبا

طملثةالأ:لىالعهردأياهياردهرتأرايةمملكة

ضوبه!":العربةلىهو)احمهاأناجحصا:برى.إ-صائبل

غيةماحمهالأن،الأصعرالنحاصأي"الله"صمق

!!دلكحميتأكايرح!الآخرالعصكانوإد،المعدنكدا

توحهالديلنادخلابالمقارلةالذهةالقمحمحقوللاشتارها

الممالثل!-المفدساليها!ولهاذكرأولورد،قد.الثلوح

.(14:47صه1)شاودالملكحاربهاايى

صوبة-صوبا

خوءش!يهأ-دا:دأصادعدطشالأولىداودحرب(1)

حوبص+عرصهددصريقهاعتر!،الفرات-سحتىهل!ضه

داوديىثااصتر!.ذكيرمعركةب!صا!وقت،!ولةملث

هددححدةدمؤاءأصدحاء"،لىالأسراصكبرعددعا

!د!ضيرآاعتامى.عمل!صا-هريمة-ا.د!هرمهم،عزس

هددمديتىناقيلبر:رباصتص-أحدك!.اروهىاأنراسذأحذ

صلىأش،دا!دحماةملثعىفي-طه:لماحذاآكنبرخاسأعرر

هددعا!هإاتاعا!ثهإذقي-يداياددأه!!يوراءابه

،11-8:3!2)لوعيمعحر:!ا،كانتالألهش

.(المتينالمرمواصعوارأيحاالصر،12-18:3أ!ا

مهحرهـدا؟دأتاءفي:ايايةداودحرب)2(

رحوهـوأراملتصحيوتانفيالعمر/:،"جرا-،العمرلبت

لىوالحر:صاحنحماتاصإصرائباا!هاحمر،مع!صةصصولا

عإ!هددا!--".اخمابايواهـالحلص!هزء.احدشوقت

حيا،ءإىلأتوا،ا!اتاء+عرئنأرامص-جو!-اصتخد

بوالحيص،جيةرأسعا!نمةدا:ددغاللهم،بكضوبقيادة

!!أراهملوكاصفرش*الحركةثيبكضه:فت!،أط!!-

!أ91،1-ا-:01!2)إصائياعهصلحعتد

91:3-16).

كأ-ألطاب!-"لةصرص.،تا-+-جآ9اسهيدكر

.(32:63حه2)دارد

عدصأليدا3هرهـ.ر.ن،سيمانأيامفي)3(

دسو،عارابحنآله:جحو،شعرهددسسده

صيمالىأياءصلإ-ىائي!صعاديةأحسحتممل!تم!اوأ-

عاىصيمادا!حىدلدلحلى.(25--11:23ما1)

.(8:3أ!3)علإثا:فوقيحولةحماة

لحماةتاخمةكالتحوبةأرجت:الجرافيا!لوقع)4(

أكاللالد،(399ة18أح01،1و8:9صم2)

ل!-اكاناثوالأرح!ءا:عا!،حماةص-الجو!إوكات

الط.كاد.3-لجلرص-الرث!لى،لاتحا!!يى

دثويسىاحو!إلىكاتدا:دحروبكلأدلدنجا

ا-ااطقد!-احصتا!ايعليائملقاكتي)حوسانمطقة

اخممارلهتاشرسائلالحصريةالحلاتول!-،(!باضار9

.18أط1)عزرهددمديتىا(وحودطجة9أ-علىتدد

اسحلاتاأد؟."حمصحماةحوىالمطقةثكالنا(8

تدصاخما!ا11تف!كانتس"لةص!أدكدنزيةرالأضو

--،س!

عا!تقهكانت"صوبة"أرا،لدوعيه.!احمهإفصايم-

.الصحراءعلىونط!!،الداحيةلناراحساالرقيةالسعوح

مديةالأ:قاتابعض!بلصمكات"صولة"مملكةشاحلى

حمص.
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صوحر

المرجح()صوبةموقع

الفينيقية(المدينة)صور

شوشى!9لا-باليبالأشوريذكرها!صولة"وفاك

يرجحاييوهي،حورانمطقةر!راساماصطوانة"على

!ص2)منهاحاءداودجي!أبطاتأحد"ناثانيجآل9أن

23:36).

منشنحاصةالمعدنيةنجزوتهاصولةمملكةاضهرتوقد

ا،لد،الماكهةوحدائقبكرومهايخةكات!!النحاس

إصرائيل.ملوكوقوةثروةيزادتأنها

صوحر:

ي،صحر"الظر)ألامعأوأليض9مماهعبريا-

هر::،(العرية

إبراهيمفهاشترىالديالحتىالأميرعفرونألوصرحر)1(

تك)سارةروجتهفايدسمقرةلتكونالمكفيلةمحارة

.(9:ء23:8،2

إلىمعهلزلوااوريايعقولصبركعونأنجاءأحدصوحر)2(

أيضاويسمى.(اء:6حر،46:01تك)مصر

.(4:24أخ26:13،1عد)!رارح!

يهوذاسسبطص!تفوعألىأشحورألاءأحدصوحر)3(

.(7ة-أح1)!حلاة"جتهزر

:(الفينيقيةالمدينة)صور

المدينةصوراسموهو،إ"صحرمعماهطمىاصه

المتوسط،لبحرالرقيالساحلعلىالهيروالجناءالميميما
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ونحر،صيدونمنالجوبإلىكبلومترأ04!وبحدوعلى

وت!مى.عكامنالحالإلىكيلرنرأوأرلعيرخمة

في،داروو!الأشوريةفي"صوروو!،الحبريةفي"صرر9

اصمجاءونااليولايخةفي"تروسو"،المصريةالقوش

مىئتكود!صور"وكانت.الامحيزيةفيلأ+!3اع

مقابلها،الاطىءعلىوالآحرجزيرةعلىأحدهما:جزءب

وكانت.الأضوريةالنقوضري!يوصو"الممىهولعله

علىتطروكات.اطبطالىاخهرمنياههات!مدالمدية

.صداصرفةتقر!كاتحيثالثالىيلهاالمجاررالهل

0027محونأ!ست"صور9إندرتهير:يقرل

0185نحوإلىقيجعممريةنقوكألىد!صهاويرد.ء.:

.(أوغاريت)كرارأسمنكنعافيشعروفي.م.ث

مصر،معواصةتجارةالقديمةالممورتلكفيلهاوكانت

(عئرةالامةالأصرة)الالثتحتمرأياملىالمصرييرددعمما

العمارلة،تلأيامولى.الفبنيفىالاحلعلىا،!بلاء1إلى

لأمنحوتبوكت،لمصرمواليا،ألييلكي9صورحامظل

صدونملك!أريرو"صدبهيتجد(أحناتون)الرابع

0012محوفيصيدونالفلطينيوزغزاوعندما.الأمورى

يدعوهالدلك،صررإلىسكانهامنالبهيرونهر!.م.ق

أواحروي.(23:12إش)"صيدوننجت"النبيإشعياء

أعطث،!محصةمدينة9صرركانتالجلادتجلالثانيةالألف

رمناالهرةهذهعلىوطلت،(91:92يق)أضيرلط

-(24:7صم2)طويلا



الفنيقية(المدية)عور

صورموقع

المنهقة(المدينة)صور

ثورةعقب-الجاطقتلكعلىممرقبفةارتختوكدما

اليادةلحكامهاوأصبح،صوراصتقلت-الدينيةاخاتون

.لناد!دنمنوراءهاومايخيقيماساحلمدنعالهعلى

وأرسل،الملكلداودصدكاصورملكالأولحيراموكان

فيلداودالملكيالقصرلباءوالموادالصالمنالكثيرإيه

:14أخ5:1،1عل5:11،1صم2)أورضلبم

خثب)يىفأرصل،صليانمعابسةهذهوواصل.(ا

خأ21،2-5:1مل1)الهيهلباءصووخبأىر

كا،طعامأذلكمغابلفىلجماذوأعطاه،(2:3-16

-9:01مل1)الحليلأرضفيمديةعري!أعطاه

14)"

الصانعحورامفبههمما-الصوريونالعصالساعدوقد

المجكلنجاءيونجاصة،الختلمةمثر:عاتهليلجمان-الماهر

.هعيرش

الاحلعلىبايناءالجز-رةبربطصورملكحيراموقام

ملكارتاطمعبودينععبدأفي!،عاعىبجصرالريخ!ى

التحارية،إتصالى*تهتوجعفيجاضهعلىونجاء.وعئاروت

لجسانعيدءللعمل،بابحرالعارفينالنواقيعبيدهأرصل

البحرفيتبحركانتالى،جالرعميرنياءفيضةعلى

أيفاافدإلىوربما،ال!ثرقيةأفريميماصاحلإلىالأحمر

.(28و9:27مل1)

الذبي،بعصرها"يسىمابدألصورحراموبحكم

:23إكأ)ابحاروصادةالتاررؤصاءصوررجالرأصبح

فييتجروروكانوا.(26:17،27:32حر،8

فيوكذلك،صاعتهمراكزأبمعرركاتالذىالزجاج

صورسفنأبحرت؟.!مااثنرتاللدينوالقرمزالأرجوان

أبانيا،لىقادسثللهاصتعمراتوأصتالفربإلى

مماأبحدإلىتججازتهمو!صلرا،أفريقةكاليفيوترطاجنة
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المييقة(المدينة)صووالفينيقية(المدينة)صور

صورملىينة

حىالأطلطىعالىلمحر:ا،محدهاخأولىصد:دوصلت

أفريقة.وعردبريطانياسواحلوصلوأ

اوليا،عثتاروتعد"ثم!آرربع!"حيرامخلف:قد

عوصا"غتار:!يثوس"أكرهموملك،إحوتهقله

تتلهالدى"كاصموس"ثم"3!عتتارتو"خلفهئم،عه

الكهةشئ!محلمه،(ء.ق798محو!)يخيىأخره

.اضطرالاتصالمترةتلكساد!اعليد!مما"إثبل"

اسه:أعطاهإسرائلملكأحآ!مع"إبثبعل"!الصوفد

البعلعادةدحلتو!ا(16:31مل1)زوحةايزالل

ملكالأ:ا!لددأيصامعاصرأإينحلوكان.إصائلإلى

صدتورتهفيمحاحهولعل.ضة32أيثعلملكوقد.أرام

،أضررملكاسثالياداصردالأضورعز"ةإلىئرى،فيليح!

لىأحرىلطمةصورللفتس.!ورعلىالحربةدرصرالدى

-أضورملكالتالثضلصتا.صرفرضرعدما.م.ق841

لعيحنصر،"علىثميةحزية-ملكهمنعرالثامةالةفي

قدءالدممطالوتتلصص!ي،إيت!علىحلصالديصورملك

ر!عدأضورلملكالولاء!روص!،إسراشلملكياهويه

امملى.ا

لحمهاروحةااإليئما"اشهأعطىالدي"تان"حلمهتم

فيثارافواممر،اصماإالحكمولقل،لمصيهارباس9

وأعدموا،نادلرليحمالونالعركأعلىوأحدوجهيهما

ييةأمرإلىبحرأالنلاءسفريقمعإلثاوهرت،جكارداس

.م.ق825خولىقرطاحةمديةأسسواحيت

6"

الحزيةدفعتاليعورعلىالأضوريالصغطواصتمر

فييذكرالذي.م.ق308فيالثالث"لهددنيرارممط"

مناداصنالده!-ورنةاء.أحذحثهقائدألىنقوضه

لاضور،سلسياصورومجضو.صورملكالثاد"

وتواصل،الذاقيالاستقلالمربوعتخفظأداشطاعت

لحوذلكبملىالبىإضعياءكتمهممالمهى؟وتحارخمااردهارها

.(23:8إش)الرمانمنقرد

فيصورحاصرالحاصشلمنأصإن3يوصيموويقرل

صجرنيدفيالامرةمعالمديةوسقطت.م.ؤ724

اصتخدالى-مصركانتولكر.م.ق722يالثافي

إصرائيلىألاءحعلمماكثرةفاعصسبص-الموريودكا

باعوالأنهم(6و3:5يؤ)لالويل.صيدودصوريذرود

جطرةتحتعوروقمتثم4ليولاليرعدأيهردالي

حاكمهاهرب،صحاريبإلااقتربوعدما.صيدور

أنقذهروبهولكن،وطهعرصيلىأومات"اسرلابوسإ"

أتا!مأحدأمرهاوتواالأضرريينلأد،الىسالمدية

.م.ق107في(الالثإبن!عل)"توبحلو"الممى

عدأضورملكحدوذآصتل.م.ق677نحروي

الركأعلىلالأو"بحلى!مكالهوأقام،صدورملكمكليئى

منتأ--صورولكى.أضوريعبمماهدةتجدهأدلمد

ولكن،المدجمةفحاصر،اصحدورعلىعصت-مصر

تمردرعدما.نتاللصرلأضررمحمرعهالمدبةأنقد"لعلىا

أشوريدلىالمدكةنحطت.م.قآ64وأحرىمرة



الفينيقية(المدية)ع!ورالفينيمة(المدينة)صور

عورفىفينول!لمعبدالحارجىالفناء

الهأحرأحدص،علإياملكا"لعلأري"أقامأرريالاليبات

دوممبإلى7!رهادا،طهرحاد3-7!والكثبر

627-636ا!ثحب)ا؟لألولوأشور3لدأ:عدما

صوراصترد!،لالا!أضررحثم!ايةق،(ء-:

ضاإكأما:امم!،الحريةخار-ياسوال!صنبرالدازح!صمها

(11-22،2701؟32إرميا)اطايلي!!عهاخصرتا"

-82،92:81-201إ+)الىاقباحركدا!:

حدلوحاصرقد:.(9024)ألىياكررأ(02

تما!آ،يدمرها.كادسةعرةتلاتمدةصوراضافيالص

الطر-صبمهلهياقوت؟-ثد74-587افيحرإ

لوهصالأ:فاالمرحلهلنحممت(9201802حرقبال

هـاكأصألافى"لحا!"ا!ي-؟.(31-3-26)حزقار

:ا،دصراهـج!صهاعضرألدةالمدلهوطلى،لاللسيادة

الالية،ولةاللىدالتعلىمالكرو.الالل!!قلص

ححمعتتم،قحبصهمدةاصنقلاطانعدأدصو!اشصاعت

يةا،صراطواص1عهدطيةهكدا!ضلث.أ.ق25؟لىأطصس!-

اءقي.التحاداطهاصيقدلى!حط-أول!،سة1اعاا

اءحصت،لبيمبماعا!اشالأدكسدرارحمىعدما

ألواكا،أطتق!!أرأتصورأمم!،مقا!مةلدورمد!اص

فاصطر،أ!ردارربهبكرمو،ضهرصسةلمددلحاصرها

مهي!ىأنفلولكر،الحريرةإلىاسساحلاسحراصاء

نأا،!مدر1علىدكاد،المهاحب!طرد!أ!رالصوربهدمره

علىالاضيلاءيستطهل!اقئلا!لهشإد،الح!رلاءبعيد

الىأعببقبةاالمدرس-سضاحمع،خربةمعاوسةبدودالحريرة

بممع؟أد،الجاءيحله!أداصطاثاحصأ:!دهلهحصعى

أمكرأررياالحديداعصراضدبصماو!افىصبامحاصرير-

،هـ،.لعرهإحداثلاءمكم-،المديهسورحىأحرآلوصله

ظادلث!مع.امديةاا،سكمدهـإف1قراتمهاالدفعت

بقودالأدالأسكدرا!اصمر،مدبمع!يدالعرداحرربودا

أهلهافيوأعملعوذوحرسههرمدحلها،لصهاطملة

فيايهتاو!لصى000.8القتلىعددللعحتى،اخيف

000.03عددهمللهالدير،:العدالأطمالوالسماءفكو

لحصرلهاىاشحلى،اصحاصهأأصوا:يعدأ!اكهم

:هكد!،!ل!إلوعد"ا-حهسحصاعباأناءص،الكار

.(21-03ا+2)أحرنباسوةمدالاليةألمرحلةخقفت

لص!صصر!!كا!،ا!راالاصكدرمو!!د:

عل.أ.ث31!يالبحولر-!اصرففىعدما،3- طلمر
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صورعقبة-مور

قبلضهرأعرخمةلمدةفحامرها،عررقاومته،يخيقة

قوتهاتتميدأناصتطاعتأنهاعلىيدلمما،لهنشلمأن

مملكةصجزءأصوروأصجت.اكبرالاسكندربعدبسرعة

فيسرريةمنالبطالمةالاكأنطيوكسطردعدماالحلوقيين

بحضفنحوهاأهمياالسلوقيونوأدرك..مق899

مدينةاعتبارهااقازذلكبعدالرومانمنحهاثم،الاقازات

وعندما.لهحلفاءرمجل!هاحكامهاانطويوساعتراذ،حرة

.ء.ق04فيعيهاواصتولواصريةابرتيردهاجم

حريها،منجردماأوغحط!ولكن،صورعليماصتحمت

وهو!كبرىعاصمة"اعتبارهاامتيازهادريانمنحهاثم

عملا.علىيظهرما

صورعملة

ا!لهالدلى،الرثيالمعبدالكير3!هيروديخابىوتد

صوسلمنطصريارتهعديرع!الى!امرعندماقائماكات

-24ت7مرف!،28-15:21ت)وصيداء

:6لو،3:8مرفر)ليهدصورأهل"ت:قد.(3ا

الوثتيز-المدينيز-وعيداصور9إنوقال،(17

وليتلكورزينمما!الدينيوماحمالأاكزحالةلهماشكون

.(14و01:13لو،22و11:21)تصيدا

إليهفحضروا،الصوريرعلىساحطاأكرياسهرودسوكان

الريرررارها!.(2.:12أع)يتمطعوهقيصريهلى

أورشلر،إلىالصنرىأصيامنعردتهطريقفي-بولر

-21:3أع)نلايدبهاشجدإذأياءصبعةبها:ص!ث

.(م234)أوإيخانوسا!لامةاذفرصوروفي.(7

:صورعقة-صور

التىلننطقةالثماليالحدأنهاعلىأصررعقة"تدكر

المكالميرحممانسلطةتحتالادسأنطيو!الملكوععها

هيأنهاالأرحتوا.(11:95مك1).م.ق143

اخدارآالأعاىالجليلىمرتفعاتتخدرجتاضاقورةا3أ1

إ-صائلب!تيفصلطياحاجزأفتكور،الجرإلىصديدأ

اوصور
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صورة

صور:

وهو،أصخر،ممناهسامياصم

،كزد،وأبو،مديانفيأببيتقبائلرئيىصور)1(

بنزمركطمعألعازاربنفيخاسقلهاالىالمديانيةالمرأة

بهاجاءعدما،الثححوليبنمنأبيترئبىسالو

:15،31-25:6عد)لإخوتهوقدمهازمرى

ومديانإسرائلبينالحربفيصورفلوقد.(8

اليالمعاركيحدثذلكولعل(13:21يق)

الأصريين.ملكوصيحودإسرائيلفيب!تدارت

،جبعونفيصكنوقد،البنياينىيعوئيلبنصور)2(

:8:03،9أخ1)الملكضاوللقى،لىأحاوكان

.(36و35

:!بوق)رصو

الموجقهالآلاتأحدوكان،يخهينف!ثالقرنهوالصور

!أصوار"وجمعهاالهكلفيوالهافالترنيمفيتخدمالتى

نوعوهو.(89:6،015:3مز،28ت15أخ1)

ترجمتوقد!ضوفار"هىالعريةقيوالكلمة.الأبواقامن

.(5:8هو،13:14أح2)"قرنإإلى

:موار

وخ!الهر!:المرمويقول.اجقرامناغط!تاهوالصرار

دقطعالمرامينالثحو!عجولمعافيانعوار،القصب

:68مز)!بالقاليرونالذ!العوبث.فصة

بض!المحيطيرالأعداءإلىللإضارةمجاسيةصوسوهى.(3.

الله.

:رةمو

القديم:العهدفي-أولا

تمثالألكتصنعلا،:الراص!!الصرجاللهأمركاد)1(

فيوما،فوتمناصصاءارمماماصورةلا،،نحوتا

الأرضر.تحتمنالماءقيوما،تحتم!الأرضر

إلهإلهكالربأفالأفي.تحبدهذولا!تسجدلا

قاثلا:مجذرههع.(هو02:4حر)أغبور

يومماصورةتروالمفإلكى.لأنفكمحذاافاخفضاإ9

تفسدوابلا،انرو!شحرريبفيالربكلصكه

ذكرشهماثالعورةنحوتاتمثالألأنفكهوتحملرا

ىذماطرضبه،الأرض!علىممامابهمةشبه،أنىأش

الأرض!،عالىماديبضه،الساءلىيطرمماجاح

ترفعولئلا.الأرضدتحتمنالماءفيمماما-مكشبه



ةرصو

كا:النجوءوالفمراننحص:تصراصماءاإثعك

:4تث)!وتبدهالماوتحدفتغتر...الماءجند

إصائلبوعصىماكثيرأذلكومع.(15-91

حزالظر)توليحهمإفالأياءدعاخاالصرخالأمرهدا

.(22:41إريا،8:8-21،23:41

)2(

ثايا

اللهصورةعا!.صورنهعلىاإسادااطهاحلق9ا!د

.(9:6(27،3:2و1:26تك)"خلقه

الله!صورةأنيرو-المفرلمتص-البهيربنأد:ء

اطيعةواوالكلامشالأشكارالعقلىفيتدواإصانا

بعض-وب-ككلىالاناذأنفالأرجح،الروحية

هوفالإنان،اللهصررةعلىخلق-فقطمهالحوانب

يو)"روحالله"لأن،الماد!يغيرللهالماديةاصورةا

أطسعلىقامالحيقةك!يدالاسادفدور.(4:24

72:اتك)خدقتد"اللهصورة9علىأت

اد.اللهثملهوككلى-اثيلالجم.(28و

بأنهأنانااعنالمقدسالكتابيتكله،القوطولمد

الإلار،دمفافك9ولدلكأ،اللهصورة9

عملصورتهعارراللهلأن.دمهيفكبالانان

.(6:!تك)أالإنادا

الجديد:العهدفي-

فيدالعبارتان،القديمالعهدأصاسعلىالجديدالعهديبي

((7؟11)كررئرسفيالكيةإلىالأولىاشسالة

الالانمركزاستمرارتؤكدان(3:9)يعقو!!رسالة

.السقوطرعم"ومحدهاللهكصورة9الخليقةلطامو

على-حاصةلصررة-يركر،الحديداعهداول!

يخراطهاصررةهوالدممط"الجحيرعالر!شخص!

عارةوهى،(4:4كو15،2:اكو)،المنظرر

صنذالآهـ!الابر9ب!تالمرجردةالفريدةالعلاقةتصرر

،(18-ا:ايو)الأرلامذ!الكلمة"!هو،الأزا

.الجطو!كيراللهمجدتمامأيعكرأنالقاد!حلىهسفهوللىلك

إلىاضهرساي-القدسبالروحبود--الرسوتويقول

رأحلسةيحسبلماللهصورةبكادإد!الدى:فيلي

الرطلةفيونقرأ.(11-3:6في)"للهمحادلأيكود

وحاملحرهرهشر-مجدهبهاءهوالذي9:العرالي!!إلى

.(3:اع!)!قدرتهلكلمةالأشاءكل

حالةفي؟-افبهمحردتعىلاها"صورة"فكلمة

جوهررسه"دهو،اعاملةاالماواةتفىبل--ا،نان1

الوحيدفالابر!،رأمف!إأالم!ظورغير"صارفيه،أالله

وهو(18:ايو)"حترهوالآسحضفىهوالذ!ط

التيالجديدةالخيقةرأس(ء15:4كو1)،الأحيراآد9

عرعن

لماللهصورة9هرالميحلحيسوع.مهجاتهاتتحد

الديرإلهجنراطكطاالمثالهوالوتتنف!روو،اغريدةا

كو8:92،1رو)اطهالىونجياتهمللهبمعرفهملهيديرذ

.(3:2يوأ،3018كو15:94،2

لإلاذلا9ثقاوتباطاار،الله.ةرحو"ةداستطترو

3:72غل،3:01كو،4:42فأ)ألحديدا

تيهماقيالهامةا،جماجمة1لالحوانصهذابذممرناص.(28:

شركةسواء.و،المؤب-جاةلطتنعكر؟،!ا(صوإة"

إلىاضارةر2:8عب)الطيعةعلىسيادتهيأفىالكيسة

.(ايامدالمزمرر

الكاملالخقيقفإن،اكفالهعدميحىأحروىئعد:ماك

تتحولىحيرالميحظهوريطر،الم!يا*ناناللهلحطة

امماملةاالميحيرحالرلصصورةإلىانفالبةالرا!صوسة

بستبدوهكدا،(21و02:غو،15:94كو1)

تمامأ.اللهصورةالإنان

صوريئيل:

وكان،أدبحايااسوهر،أصحرالله؟ععاهع!ىىاصه

وكانت".الريةي،لاوى+مرارممطعانراجترئشا

وعرارضهالمكرألواحوحملحراصةهيمرارىيىصئرلة

الداروأعحدة،خدمتهوصأتقهوكلوفرضهوأعصدته

.(37-3:35عد)!وأطابهاوأوتادهاوفرضهاحوالها

:اىيثدع!ور

أبرضلريئيلوهو،!صحرالقدير5مصاهعبرىاصم

الثانيةالةفي،البريةفيالأرلالتعدادكدكعونجطرثب!

،6،2:12:اعد)مصرسإصرائيلبنيحروخبعد

.(41،01:91و7:36

صوعن

سحدد،أحماؤهالعددت،القديمةمصرمدنص!دية

الذىالادمهوأحمانهاأشهرولعل،علامرتالىالمصور

اليل،دلتاضرقيوتقع،أتايخس"ومو،الاعريقعليهاأطلقه

.دياطسالث!رقيالجنو!إلىيلاغرثمانيةنحوبحدوعا!

الدوامعلىتحرككانتالدلتاضراطىءأدنذكرأرومجب

النيلييجلبهكانالدىالطميرواببفعلالثمالمخو

إبراهيمعصورفي"هـصرعنأنفالأرجح،الفيضانأوقات

أكاأ!،البوبسطيالفرعمصبعدتقعكاتويعقو!

القرييةوالحلحاذالمنزلةبكرةأنجى،البحرعلىميناءكانت

بالدريم.ذلكبحدتكونتقد(المرما)ريومبلرمى
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صوعن

أحدمحوبعدعلى!قنصير،هيصوص-أرالبف!!يضا!

(.الحجر)صا"تانير"منالحو!إلىبلاع!تر

الخصةالتوراةأسفارلىساحدةمرةإلا!صوعن"نذكرلاو

تج!بنيتحبرورأنيدكرحب(،13:22عد)

تك)إلراهرصكنونحبرولى.ب!ببع"مصرصرعر"

13:18).

وحدتفقد،حؤاقديمةمديخة"صوع!"أنرولاشك

الفرعوليةالأصةص-،الأولالتيالملكعهدمنآثار!ا

عاصمة(الرعاة)الهكسو-ملوكصاحعلرقد.الاد!

اسهعلياوأطلقوا،الأصلىامرطىسلقربهام!

لأرالقوا!بؤيدمما،داآتارهموحدتوقد.!أمارير"

تك)!رعميص!أرص9هر،كايخيطكاراتكياالهل

إصرائابوفاسكنالى،(12:37خر،47:11

الهكوسملوكأرلباءهاأعادقدوكاد.لرصأياءي

هو!أفارير"ألىلرجحجث،أسلاطيح!"المسى

مدينةإيديالدي"هوارة!الفرعورالإ-تحريص

الذي،صوعدأاصممعيمقمما(الهر:بأو)"اطركة

ءأدشرعاةكان،العصورأفدمسأنهيبدو..!الهجرة9يصى

المرسومة"آمو9لصورة،المنطقةهذهعلىتجرددورودلطير

إلىبعائلاتهمقادم!-،تصورهبمحنب!ىمقابرجدرانعلى

،صياءسنعواا-هداياهمومعههالحميرطهورفرقمصر

،عرةالايةالأ-سةمنالثاليأوسرتعصرإلىترح!ءهى،

!-رعاةهحرةالارثيحلى؟-الهث!وسعصرقلأكي

دطبعد(عثرةاختاصعةالألرةمن)منفتاحعمرفيأدوم

الثامةالأسرةعهدبدايةو،قرونبعةأصلأكزالهكوس

الطبما.الأصأو،عخرة

ملوكأحد)"أليى"باصمخرطرصةأماريت"حد.؟

تمالأوجد؟،قديمعصرستمثالدراععا!(3!الهكو

حكامأحدألهحتءالذكطأحيان"اسهيحملاهوتلأفي

أبيبى""إرالمؤرحب!قداميلعف!ويقول.أيضا!!

يوصمى.فرعونهر،ألويخر"أو

باءالثاىرمي!أعاد،الجلادقبلىكرالرالعالقرن:لى

المؤرح"مالثوث9يذكرر.،رعم!أ،دعاهاالمدية

:أنههترونحمةكومصرحكمواالهكوسأن،الممري

حاعرح!-.م.ث0017عاهنحولىمصرص!طردوا

وطرد!أفاريى!"،عرةالتانةةالأمؤسر،أحم!ا

مصر.سالمكرس

الا-هـةعهدفيأصوع!"فيالاءحركةصثطتوقد

عاصمة(صوعن)"تاير"وأصجت،عرةالتاصحة

المصريةوالامبراطوريةفلببالمو!لموقعهاربما،لمصر
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العهد.داث

لملوكمقابرعل"الحجرصا9لىاضنقيىاكثفوقد

مبدوأطلال،والحرلىوالئامةاعشرينواالحاديةالأصت!

صوعنموقع

اصبير،ا9اصاصاافصمررفيأيصا!صوص9وتدكاس

للادمصرأرصيأعحولةص!"الر!أنلقرأحب

آياتهمصريجعلى:حيت"،(78:12ص)"صو!!

يدعلىودلك(78:43مر)"صوعرللادلاعحائبهى

كادالد-،الىإشياءصيقوا.حافىررسفيمرصى

466-571)انحربر:االحامةأياضولةاةشلأ-صمحاصرآ

91:11)"أيخاءع!-صهر:صاءإ-"ة(م،ث

إلىإسرائيلليمنيلحاة!دالدي!إذيقرا!كا،(13و

إض!)الخحلسيولاهم،صوصورؤسائهرفرعر&حصن

الادصةالأسرةارمنو-اتحزقيويتنا".(!-03:3

سيفرمالربدا-(.م.ث525-664)والعرت

:03؟)!لروأحثاما"ويخرى"عدحريأيأر"

41).

صائغ:

الحاثيعملهياصاعة؟ا.الصياعةحرفتهسههالمائع

صرهـ"1هيالع!ريةب:الثلمة.!حوهماوذهىفضةص-

لأوا-الحرمةهدهدكرتوقد."بصفلى4أينفى!!محاها

،التهادةجمةلصعا،رتاطبا-آلمقدسالكتالىومرة

...أورىبرلصبيلدعوتتد9خلموسىاض!قاتحيث



موغر)شخص(

صحةوكلوالمحرفةوالفهمبالحكمةاللهروحس:مئرله

ونقق:النحاساررهـوالفصةافيليعملمحترعاتالاختراع

،ه-31:9حر)!صنعةكلليحم!!...ليرص!ححارة

.(33-3:03د

نقابةهاككانتأنهفهئفهمما!مياسفرفيوحاء

.(32ر31و3:8!)زمهوللماكة

طريؤعنفلسطينإلىاتقلتالحرلةهذهأدالعمرى2و

الحلياكزوما.(212:13،14افظر)الفيم!-

فدماءآثارفيوحدتالتى،الدهصص-المفوعةوالأدوات

ثمةتعدلمحتى،الحالىتاحوالآدتلألهي،المصرييز

الصاغةأولئكوبراعةمهارةمدلىلادراكللحيالحاجة

الممريين،منالفنهداتعلمواالهودالصاعةولعل.القدماء

.(12:35خرانظر)مصروامامهمعد

تمل:الحرمةهذه:كانت

،17:3أم،ا:38أيوب)وتمحيصهالذهصتمه(1)

:3ملاحى،25:اإكأ،25:4،27:21

:المحدرذثيهل)2(

:04إكأ،33:52عد)الأصاءلك(أ)

.(13:2هو،91،46:6

،4و34:3أخ2)المحرتةا!اتيا-صر!(!)

.(14:الاحوم،01:14إريا

:25خر)والمطروفاتالمحروطاتصاعة(بر)

18).

:6مل25:11،1خربالدهـ)التعئ!ة(د)

02).

.(41:7إش)اللحامهـ()

.28:6خر)الذهبيةوالخيوطالصفانعصناعة(و)

فيتجريالعملاتهذهزالتوما.(93:3

للماغةحىوسجد.الرمإلىالأوسطالشرق

يقومونولعلهم،والقاهرة:حلبدمث!قمنكلفى

كالتالتيالأساليببنف!العملياتهذهبكل

القديمة.ملعهودفيبهاتتم

(:موغر)شخص

كادالذمميأبرثائيا!وهو،"صعير"!حناهعرىاسم

موعىأجراهاورياالأولالاحصاءعديساكرلطرئيا

عدابخافياليوءرياكرسطشقدمةقام؟.جاءلريةي

8،2:5،7:81:اعد)الاجتماغخيمةتددتب!

.(23،01:15و

ينة(ملى)كرصو

:(مدينة)صوغر

طلىالتيالمديةاسموهر،!صغير"معاهعرىاعم

هودا":قائلا،إلايالهروباءيمحأدالملاكساءط

إلىأهرب.صغيرة،هي،إليهاللهربقريبةهدهالمدينة

أسر...اسهفقال.لفسىفتجا،صعيرةهىألت.هناك

إلى!ىءحتىضيئاأفحلأدأضيملالأ!.هاكإلىاهر!

-91:02تك)"صوعرالمدينةايمدعىلذلك.هناك

:13)التكوءتسفرفيقبا!فيدكرت،قد.(03و23

كدراعومرطعلىتمردتايىالمدلىإحدىكانت؟.(ا.

-(8و2ة14تك)!بالعلأتدعىوكالت

وعمورةسدوموهى،الدائرةبمدنصوغرمرقعويرتبط

المددهدهأشهرصد:ء:كانت.وصوعر:صبوييموأدمه

ولكاء،سد:ءمطقةلىكانتصوغرأنولالد.الخمر

.لرططلىعلىباء:ذللث،الدائرةمدنسائرمعئدضر

(ولطيصوسسايوسويو3يوصيفو:مثل)المزرخوذويكار

عدتقر!كاتالمدنهدهأنعلىيجمحون؟العربوالجعرافيون

عندتقعكانتصرغروأر،الميتلبحرالحنولميالص!إف

الهلصدالقردىاقيالبحرمنالشرقيالجنولىالفرف

؟ياثخسةأ:بعةإأبعدعلى5الخة9باسمالصروفالمقفر

هدايؤيدومما.الميتالمحرفييصالذيزاردواد!أعاى

الموقعلضري"سدومحبل"يممىحلوحود،الموقع

الأملاحرواسبمنضخمهكمياتوحودوكدلك،الآن

وعمورةسدومتدميربقصةعلاقةفاأنيظنالتى،المعدلية

صوغرإلىطريقهايوهيملحعمودإلىلوطامرأةخزل9

دأعاالجيرلوجةالو+أهدتدل؟.(91:26تكآ

المطقة؟تدميرعنبالمدكررةأتجهلكارتةنعرضتالم!طقة

يخددبا.(.3-91:22)اليهوينمفرفيمدونهو

لريالبروالعصرستصفرالكارثةهذهءوقوالعلماءبعض

تك)الدائرةمددأنإلى:الحيولوجةالأثريةالدلائلوتير

اقي،للبحرالطرهـالجوثطميا،كتالآنتقع(91:92

بةمصحرعظيةزاءلةحدوثلتجةكانالثاملتدبسهاوأد

اطبية.االعازاتواحتراثوالالفجاراتالمواعقسعض

جاءماعلبماءالمرقعهداعلىيقرضرصتهاكولكن

موسىأرىالر!أنس(3-34:1)التتية!ري

والدائرةوالجنرب...الأرضرحميكل9الفحة3!رأموقص

يتجهأداطجىا:س."صوكرإلىالنخلمدينةأرمجالقعة

الطرهـصلالقربالأ!ددلواد!الرقيالجابإلىالظر

التقليدىالرأيمنتمامأالعكرعلى،الميتلبحرالثمالى

عرفاإذاومحاصة،نهالجنولىالطر!ىأقصىلىيضعهاالذممط

علىيطل،موصىعهنظرالذى،(الضحةأو)نجوجلأن
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صوف

الحاكصوجاأ:لهشوحدارربااسخا!اام!الا-فياضصاصخا-ا

سامد:اكإدضاصعىاسآله!؟اد-الأشاص+رساععرفي

:ااصاسهااععدامدعا!لدا-يرا-+صال!-ممصحيوأعر
س،ء

فيكاثسكص.(اتتث)افيا-صاصالح!!

و!حا!لىم!أطتاخحرفيحرفيرسا-أ-ىمهعةاحتفا

حى-كقعصآتإلافد!!*(3403تت)جااإأمتهالا-آ!!رفي

عيهلهصطكرأ-؟؟امحمرضثاصصتهابتكلعاتا!صا"اصص

(304صر12--13001تك)الأردا-داذ!3يمأفإ:

تم!حدعا،.عاقيإيايهتالمقال!اصه!ااإىيتيرما

ايتأطسصاكطرهـاحولىساتصاص!يالال!!أر

نحددةاررانرةامدد-ائر،عرحولهصأثنرفحداص:

-16:69)اضءير1سثرصلعفكاا-9،انحضلا

كا؟-:إداالجاف:-اعياتثتني!،!أ-ثا(03

،!اخدصادف.لأحه-11نلمس،ألحرثاعصأتح!الأ.
"-.هـصبسكطصس!ص

حريتت!صأتمو،ةالموافيا!قايدا!ا-.ءتمهطامإث

ص!لديا""!ادشساض-إلىا!سحباتقاعدةعد

عرعهاا:بفص.!أياتعدذاصركمااحةشحدلراصاإماجت

الححبة"اسدائرؤا"بقاباأكابرح!،أبات؟تلاشةميليرسب

.شو!اكأا؟هااني

،د:1د3إ)الألياءاأسكلا!وأيضاعرصتدكر.

:84ماإر)قي"صاص!اص"كلمةأن؟.(84:43ميآإر

دلررو:تعها؟اعسصهاضحمهلى"صرعرطءهـ9!(ث

أ-كا:،اكعرلةاككاتويثيةحمة:اض،لةالإخل!ااترحما!لع!

اهـ.موو

صوف:

الصم،كرش.الما"ثحلديعطىاطياالصساكحوهـهو

أما.:تش!ونؤسرتمطغ:المالو-لالماءالحرةتعسلىص

اور"ا.اطداصاصاتا!وهـاا
لاصتحداءلحلودص-ير!مملاصبع-ء

الحثاتصهيفيتخدا؟اخففأا!برتلىيهيائيةمواد

التاهـألحارحةأىاصدلاشالصعالمو!:يسم!:امحداهـ.

.(31:02أيوب،13:48لاا

ويهانحوفميالمحنفضالثو!-صالئربعةنهت:فد

&إبرحه!دالمثولعا،(22:91تث،91:16لاا

تىاشايكبة!!رلاءصايمادلا%ا!رااخ!طكيخدفما

عدءإلى-الر!حبةاصاحيةافي--داسكمربس.لا!لسهااصيقا

عاكانص.لالحسدواجبةبآاصوحالجاد؟!الخلض

لىكى

:18تث)أكامهمحرارأوثال!ةيعطراأنائلءض

4).

هـاضدعودصالصوهـالجأكدةصسحدعوداص!حدم:!د
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عوف

)ل!-ا!

دألرأا-إ

؟.-3-.ث(.

تصلى"حكتا

(13:31أء)اا

؟لتبث

ب+ط

الأت-صنرفيا!!ه

جديمشتعا؟قتا!،س

حص؟حبةل!ااختحمهخا-لعدما-ى؟"!ب

لاش!:طاصصوسشاب:ءسامرص-ابا:-ممعحراادءحدأص!عام!ا

.(131:.دعى)"اخعى%-باك!!ناهـشة:1!-

أننصئهائساإصصصل:11ا-بمعثي!فأت:.ط-

كات:.(؟-3ما-2)"-اخب!--أئ!صائه::صر

،!اه-أسه%دمضة!ناشص11-اسحاشهاآححمس!احها
سصص--.!ج!!.

.(18:لم21صس)

ضتاشمهم.ا!اا!تع!ا"11اضعاءلح!كا111لنه.
-صص،-ص-ءأ!!ص!--ص

:كااحهثانعتااهـبآ!عهمكاعتر"الأ-يا،إب؟ح!ءقى!ااداش

!ئر.إفحا،عص؟لثرتالألدادإففدصأما،--آاعرطاكلهم

ءمراابالاس-!سحا-ءع.(8.داإ--)ا(،شد؟

هـ.اض-يقرصت!اج!حدم011-يشوجت،داحمهاص:اعلاء

حصراعكاتإد،كاخل!ت!-بماخرمرحصاياهكاتإ-

أب!ا.ء!110لم:1إص)!:كاشعبتحسبركااروردفي

اصرثص---الأباائحتعريةبم،ا.(\آ:1لم21!بب

اخثكد؟!(\؟:ا:؟،ا7.3ا-ياا-)هححولا-ءالأباا

.(2:"ت)احملةايخحاءا21لأصا-كهته

اكحمت!طهق)ا:كدخاعاداشحابلىإصا-بمو.

حر)"ا،لصمعورترا،ش،افس!لدخرد.:احواشورر

اغهـدكااالحىنا"ا-ابرضه!هردىعا!-يقو؟.(3:؟3

ححريبعحنر-انديرامحىاءأدهـ01ا-قا":كرايهكاد

هـأفيتعرأ!...ابتىأشص.يتى.!ىئ.وحر،ما:

مصب،خهولمح!:احدخهأصكدآث،ياأعطتأنا

!ح)9رتثاعرضالمد+ا!صتافيرفيكرألزو،تةفىو

2:5-6).

ع!وف:

)2(

اسه:هو؟11ا!سااضهد!معماهعرقي-

اطيأهـسلألهيوكو،اضصموئ!أحدادأحدمحر%

لسااصالا:باكانح!صهض،موطا(\:1صم1)

صرلحافي"!يصى؟.(3د-33:آأح1)قهات

(2آ:آ)الأ:ثالأباءاأحا!صمرر

أيهأفي-كل-خا.علامه-ضا:دحلهااتصودىس-أ؟

ئاحمهألواغالةأ:ح!ر.(د:9كه1)اتا!اا

كارأء:يده،أوءا؟حاوصوصرراتايبمص-اكمبر

أطلةقدالماثلةهدها-أذ.جنط،المنطقةهذهس
ا-هـ

هـا،1-،اخطقمةعا
لالحط.ا،ت1مرقعهابعر:اصى



يصوف

:صوفاي

آحراصه!هو،إالعسلىضهد"صتاهعبرىاصه

.(6:26أح1)البيصمرثيلأجدادأحد(لصوفا

صوفح:

معاهأرالمف!ويقن-أحرةأ:ابرب"مع!اهعرقياسه

أحدله:كاذ،أضيرصبطصهلابم4.ا.هر،!ئفر9

.(36و7:35أ!آ):لدأعر

عوفر:

وأأسافر!أو"يمفص"مصاهأنيظرعبرياسه

الديراخلاثةاأيو!أصحابأحدوهو.أصغرعمفورإ

لهلرثرايأتراأدتراعدوا9أيوهـ،أصابمالكلى-معواإذ

.ألالعمافط"صوفروبلف،(2:11أكي)":يعزوه

احمهابلدةمنأو""نعمةتحىتيةمنكانفلعله

يكولراسأوأصحابهأيو!أذحيثواممن،"لعمةإ

غرلىر"نعمة!صيكورأنالمجحلىغ!سلش،للص!-

.(9:41ديق)جودا

،11الأصحاح!ت)يمرت!!إلاصرفريتكلهلم

للددكلامعقب-الثالةالمرةفيصمتهأ-ويبدو.(2.

لمأنهمفاهكار--3سوالحثالخاصالأصحاحياخوحىا

وكاد،لأيربيقولولهآحركلااضلاتلةاالأصحا!عديعد

انظر)اجهإحديةفيعماأيو!أصحابأضدا!ع!اتاصولر

أيو!يترأنعاظهفقد،(3.02:2:3و11:2

وحهصأولصوفروكاد.اللهإلىاللرم!يوجهمظلومأنصه

إثمهسأقلكانلهاللهعقا!وأذ،لأيوبماضرأاتهامأ

عمؤإلىبصلأديخاوا-لألهأبو!نمشيو.(11:6)

داطث!مع.(12-11:7)تتفصىا،النيألىاأصرار

كوففدهماكلواصتعادةبالسلامبعده-صاحيهثلى-فإله

سرعادولبهه.(91-11:13)ا،ش1صواتعدتا!

فتتلص،الأضرارعونأما9:بالقوا!الأولىالغمةإلىيعودما

.(11:02)أالمىتل!جاؤب!ا،يد:مامهم

لأير!تعيفهي7الآحرايبد،الأخير.اضافياحديته:و

-د:02)اضيرإصجاااءيلا!:صمهفيعاي!هللع

.أبو!إلى:اض!!نلمي!ي(26

صوفيم:حقل-صوفيم

عا!م!اراصم:!.،الحراصحما"معاهعرىا-

ايلصربعر-للعاءمرآبملكلالا!ابإأحذ،ا!جةارأ!

.صوم

احزخإلايرىأنيستطيعيكرلمحيت،هاكسإسرائيل

"رشلدكو9يظن:.(41و32:31عد)الننحبص

نجوجبحمافةإدتؤدممطالتى!الصوفةطلعة"ألهولهح()3ء4

."صوميم"القديمالاصمفايترددرأتفما،الشمالص-

صوفيم:رامتايم-!وفيم

المحلدمنموضعها!أرامة"مادةإلىالرحرعالرحا

."اليهايةالمعارفدائرة9سالرابع

صولة:

وذهو09وئفال،وئحوهاابدىقيالطوةهىالصرلة

مارسملككلمواإنهمعرراويقرل.مقدامأي"صوا!ة

وعصبهوصرلته،للخيرطاليهكلعيلىإلهايدإدقائل!9

.(8:22عز)"يتركهص-كلعلى

عوم:

الزمن،ص-لمترة:الشرا!الطعاءسالاماكهوالصوم

مدته:هوأو

القديم:العهدفي-أولا

:الصوميكولوجة(أ)

الحزرأوقاتوكليماأواباتأ!الطعاءع!الاماك

اممتابالىدفرأش.اصمو!ا!!كيرل!-شاأمر،الصؤأو

الولر!ا!أيالطعامع!اتعواكربركلالمقد!

+أحةثل،والحيرةوالعضىائعيرةفي؟الديد،

تأكلأولملكت"لهاضرتهالعيرأماءالتي،صمونجا

عدما،الملكشاول+-يوناثاندع!-؟..(1:7ص1)

.(02:34صم1)داوديقتلأذحاو!ألاهلأدغفب

كرمه،الملكأحآبيبير!أن،اليز!عيلنابوترفصروعندما

أبىايأكللمو"...معمومامكباليتهإلىأخآ!رجع

اتر-الحالاتهذهوكا.(4-ا:21مل1)

.بالد-تعلاتةلماي!لما!اص-ا،تاع1س-دكرناها

ديهنرأ-المقدساغابافي-بالحبادةالمرقيالصرءأما

هذاأد:يبدو.والرمادالمو!ودلالحز-مصحوباكادما

للهةبقوقوكأله،صيكولوج!أسا!-لهالتدافىمرالو

بكحاجةفلا،متكرأأومعالياصاصت،لادمتاثألا9

اضرحامأيضايتفصلعلهلل."دلكمناكزلاذلالي

الذىافمر!عدماداودا!ةحاقيواضحاهذاوخد.ا،له1

الصبيأحلص!اللهفا"د،معهاحطةعفيثب!!:لدته

لامالولدمما!:لما،صدالأإعا!:لاهـمضطحعأصوما:حام

جاءثم1،الربليتيويحدثيابه:لدلىصاد!واعشلى
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صوم

دفة!أىفلما.اادأكاخرألهفوضعواطلبلبهإلى

الأت!بكيتصمت،جاا!دالهكانلماا:ط!ماقا،عده

قدالآرى،لداكوويخيااسلىايرحمرربما؟يعلمم!:قلت

.(32-21:61ص!2)"؟مصرأاددلما،تصا

؟،الر!أصامالاتضاصتبرأالصوميكونقدكا

علىسحاجعلعدماأحآبع!الىلإيياالربيقول

اتف!تكيفسأيتهل":بالمعواضطجع:صامحده

الشرأجلصلا،أمامىاتضعقدأنهأحلفمر؟أماميأخآب

.(92-21:27مل1)"أيامهو

يدكرمرةوأوت،الآباءصامصضينااليها!يذكر:لا

وأريح!!خهارأأربعين!صامعدماموصىمح!هى،الصوءفيها

.(9:9تث،34:28خرشناء)حلعلىوهو،اجلة

.(9:18تث)يعةاكضلوحيكرأدبعدذلكوتكرر

)ب(

)أ(
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:المومفاسبات

يداطواأنإسرائلليعلىكادحيثالكفارةيوم

27-:92،3423-:16لاالفوسهم

تديل"أدوولاشك.(7:!2عد،32

الصوء،كلمةأنإذ،أالصوم9يتصمن!اسفسا

الخمة.سىمرأصفاسفيمطلقاتدكرلا"ومئقاتثا

الريرالكاه!أنقمرارنحطوطاترحاءشقد

يومإىإضسارةفي)ااصاهايوم"فييعزوديححلهم

أمرتالديالوحيدالوءهركالىفقد،(الكمارة

!يه.أدالصرالتريعة

في-مموعأنه،اجهودبةا،المشا!!حاء:قد

وأالاصنحمامأوالر!أوالأكل-الكفارةيوم

حلوإدا.جبةالروةالمعا-صأ:العالضأوالادهان

الأولويةللصوميكود،صبتيوبمليالكفاسةيوم

.(91:9"ماهوت"ما)

بق!!وكان،الأهمةلالغكارا!وماهداأد:حت

قدوءبقر!بدرحلرلهكاث،ي!افىفصلىلبدائما

صويارمانمضىاما":ألهنقرأولدلك،الاء

يرم)الصوءكانإذ،حطرأالبحريالمر:صار

ففد،(27:9أع)"مصىقدأيضا(أممفارةا

لعدخرأال!فرالحطر!أنهيعترودالىومانكان

شاتايم!أدويخ!،ستمبرس-كرالحاديايوم

الاإئتألصا،ص،لوفم!صسعترالحادياالولحد

محلميلمضكاثديما،مارسص-الحايثراليومي

الفصحعيدمنخرأالفريم!أنهيعتبرودا!هودا

.المظا-يمدحتى

)ب(

صوم

-الكفارةأيورالصومإرلالإحامة:اثدةوقت

رويعرميدابياىكار-يعةاضالهأمرتالذي

خاصةو-الثريمة-!اتا"مرء-أحرفأشقات

عامأ،مهاالبمضكاد،والضيقاصدةاأشقات

فرديا:الآحرالبفرر

صامنقد:بالحربايهديدأوالحربزمنفي)1(

ليضدحر-عدإيا!لتيإ-سائالو

عدالممماةورب.(02:26تض!)لياب-

لمو.(7:6ص!1)اعلمطييينامع3حر

والليل"!طهالاصطحاما9اممكاضاوابا.كل

-28:7ص!1)دوشعينخعرالةريارتهقي

الحارب!بيعلىالصاملرضريم!وكاد

:7صى02:26،1-قص!)االقتاوفت

مطلرلاأمرأكانأنهعلىداجلى،ألهشاس،(6

إلىجزأيأكلرحاكلضاوللروقد.دائما

ابئيوناثانتعرصوقد،أعدائهصيتقمأد

تدحلىأدلااس،أليهاهـأمرحالأنه---

.(54-41:42عم1)،نقاذهائصىا

عدماولكىداودصاءفقد!المرضوت!)2(

اعتسل،الولدماتلما"امم!،اسهمر!!

غ،الر!ليتيرحدتيابهوبذا-وادكل

16-:212!)أكاطعامأطلى

و!:إلهأعدائهع!المرصويقوت.(23

اصوءباأذللت.م!حألا--كادمرصهه

35:13(.ك!)مزلف!ى

جلحاديايررجالىعاءلقد:الوحوتت)3(

:31صه1)دشامقلىأحاصأيامصبعة

دا؟دصام؟.(01:12أ!13.1

يولاثادصشا:-الأح!أيصاالمماءإلىاصثوا

(2!1:21).

تعنراطصاثكاتلقد:والوبةالدموقت)4(

!بلةاصتولةااخدمافكاد،ااغصعلىدللا

أمامأحآهـصاتصهصاملقد.م!االحلاص

اطتلهيطرها!يالالمص!سإبباألدرهعدما!اصا

كادكما.(21:27ما1)ايزرعيلىتابرت

مسر!+وعلبإسرائبالوعامهالديالصوم

ء)والوبةالدءعرتحبيرأعرراأياءفيترابر

9:1).



صوم

الموآيودأقفعدا:الداهمالحطروقت)د(

كلفيبصومنادى،يهوصافاصعلىنيو-ا!مر.ا

3!يهرياقيمنادى؟.(02:3أط2)حهوذا

-صالاصر!الهرفيلصوم،جوداملكيوضيا

.(3:9آإرميا)ملثهصالخامةاسةا

اسهالربرعايه!لصوءعر!الاد!

كاتلقد،وطهإلىلابا-س-احعاضاطشبص

يطلبأدثألمو،ذكتيرممخاطرفةمحمهاءحلةا

8:12عز)لححات+:درصالاحيمثااملكاص

،22)-

أ:رتلرلىالحالةى!هععد!اخياوصام

رأعلمواعدماال!ودوصام.(1:4

مرسوماأحثوير!الملكصا!سحسدرهامار

أصبرسما!:.(4:3إء-)لالادء+

الملكإلىدحوفاقبلى،معهمارمزومردحاب

ومردحابهرأوحت؟.(4:16إش)

لادى؟4(9:31أ!-)الفوريميرميصوم

ضيوحا-حمبه!بفدمراأدالثيوئيل

ياعرو،صحارصالاأصما9لا،لاشاو

-1:41،2:21يز)قاصو-صآعر:و

.(1آ

،ولعدهاكىأتاءمميةالكوارثذكرىفي()آ

بههحاقتالتىاالأيامذكرىيأصواطحخصوا

،الحا-!الشهرصالعاضرالوم:امموارتافا

52:21إرمياالطر)اطيهلىلبهثأ-اتفيا

ايرأ،الابعالهرس!افايىالرمو.(13و

:22مل2)أجقاه7حدلالحيهأعيلالدي

:اليوء،(2و1:ا؟إمباإ،23-25

الاليودليهلدأالديالعاضرالهرصالحاشر

واليرء.(ا:2ءم!2)أورضلرحصا!

سقطتفبهارر!ا،!الرااسهراص-التاصر!

2:3دمل2)اصاللي!!اأيدكييا!دية

لهلسألوالىبا!صرإىإيا!بحالىس:حاء

،ةالذكورالأياماهدهوا!وماا!صرص-

الاحادا:عماا!دتااحراءإنركربافا!قات

فيالنميرعدمو،أحبهمعإلا-كل،حمةاصاو

الحرءصاضدىدفرفيأمى،قلر-لىالشر

حوءإث!فا-؟.(14-701رات)

-+!داكيتويكون"رشحه،الأياءاهدد

.(8:61رث)،طيةأعادآصحأضالن!احا

صوم

؟:اللهمنالإعلانلاسكالاشدادأالموم)7(

:9تت،34:28خر)مو-سمعحدت

.(9:3)وعدالبال!(18و9

-صواحديوملمدةعادةالصومكان:الموممدة(بر)

،2،:02ق!ى)مصكاإلىالشم!ى-سوث

.(1:12.3:33صم14024،2ص!ا

:اسممر.(6018دايخا!):احدةلليلهورمماكاد

هددأ-بد:ض،!هارأللاأأياثلاثةأسنرحموم

أهلىوصاء.(اآ:4أس-)خاصهاصةحاكانت

:31صه1)ضاوقلحوتأياءسبحةجلعاديابيق

ألامصحهدارد:صاء.(01:12أط13،1

.(81-21:61صه2)اللهص!مرعند

،34:28حر)يرماأرلعه--ىمرصاءوقد

:91ما1)إيليااصاوكذلك،(9:9ت

،أياءأساليكلثلالةناثحاكت!:داليالىيقولىر

هـفمىيلدحلى،لىشهياضعاماآكل:ء

!أياءأصالكلت!لةتمتحتىأد!تلمو،خمرشالا

دللأثيصمىلاولك!ه،(3و01:2دانيال)

حرسأ.

:هر،لصومهبميناهورالاءلدأ:الموماظهار(د)

هوذا!كعا!هحرءأقوى4.الأنبياءهاجهما

امادا":اطسأقا-عدماإضبآحلرةفيحاءما

3إ)"ئجتلاحصالموأنفنادللا،تمظرلىوصحا

ي!ص-هداأمثل":اص!الهميقوث،(5803

يختي،نقهالإلانيهيدلا-يوما؟أحتارهصوم

!ه.رمادأمسحانحنه3وبمررأصهكالأ!ة

شإ)"للرهـنجمقبولا.يرمأصومأهداتسحى

قهو.اض!عدالمقو!المرمأما.(د:د8

المحوقرواطلا:اليعفدلك،الرقيردحا!

اطحائهل!-أرألي!.لرصفىقص!ءأحرارأ

إدا،لتكإلىالائههبالماكيرتدحلوأن،حبزك

.(7و6ة58إكأ)"ئجتثرهأدعربالااسأيت

وأرا،يا-قلو؟يمرقواأتدعاهـيوئياكا

كلررالر!سقال(2:13بؤ)اص!اإليرحعوا

ديصوصح!!":المرتداصثعىاعرائرإرياب

.(14:12مياءإ)،.-.صراحهمأ-طعا،

الجديد:العهدفي-ثايا

:3ورص)آ!!تيرموايصرأنتلايدهالمعمدا-حايوعتم

ال!!يةفيحاءيوءالرلىأدإير.(33:ثفي،18
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ع!وم

افخر،،س-اعواحتص-:كا--(02؟عو!2:؟مت)

!--ةااشتكاصيةا:سطوياء!لحهماعديهب!--ةألهالأشلى

.اشفريسباخستةأتالأإ-:الألأححا:ا-ااس!اصرى-يا

اغربميير،اشحايوتلامبذءجمحرطادا!.ذاثل!عل!افهاكأس

ما":علإ+شده!ار،"؟-بببلا!نا،ميدك:أما

ور-.؟معهها!ر-اداءماا-صيرآذاعر-اعريتصييما

عت)صيصوموث!حيئذ،!+اعر-ايرلهح!أياءستا"ف

33-:داء،16؟2:18مرتى،د\ثر؟9:1

-(3د

متى:":لانلااضفاحر:اياءاصاءحرءيراء!اهـل!قد،

ههمحو:-:بة+لإ،ات-كا!رعال!-لواحصللاح!ء

دوااسهندإنهيئكه-أقوالحق.صائم!!كلا-يطهر:ااممر

.اعس!رأ!ثلادحي-،صتفمتىأت.أما.أحر!

فيات!يالأليكبا،صائماخنا!اتصهرلااممي،.حهك

ت.)"علاليةجازيكالخفاءويرلىاتممطالأبرك.آلخماء

.(18-1آ:إ-

"ا.ا-11د!1111الفرالقه. ليمسعوءءلىد.صرركطلمثلىلىبى!--

يمرت!!أأعو...":الآحر+يختفر:دألراصأ-الألعهما

الفرييودكان!غمد.(12-18:9لوا"الأصوا

أسو.ك!ص-:الحير-الان!-بومىدببح!

حهكما!فمد،معأ:اكثو*احلاةاخنحهماا؟!ب!

"؟-ثاصأا!لا؟طباتبأحواء9اخي!الىاطهاتيك،اصبيةا

الا-خرلااخاط!اص.-األه،هاك.(12:37)
ء!--ءسهـ

.(9:92مرش،17021مى):الصوءلامحلاة

دشؤإفاطريقافياص!اا!هطهرأ-لعدا-لرحاء:لد

عدماأياءبعةأصلدة!مائما!لييريمكارش.،16:6

.(01:03أ)اللاكاءطهر

:األرص9:ألطاكيةنيلما،مدافدء!اشاضقا-%عدما

حينئدلصاموا،إجهدعوتهمااسدياكلعحلى:شاوقلرلابافي

.(3-13:1أث)"اكلر:

أ)لوا-يغشلراحتىاا!واعا!ا-6!دالعحىاتغت-صقد

هد3تلىأتاب!وديةاالخايحاءقد4.(1،-23:12

تمذها.ا!ا-ضحاتىممزمةتعتبرلااند:ر

لحه1أمدهاعميمةفلوا-ءكالوااورىاالرجات،كاء

بودثاءصوايكتب..(27:33أ)يو!اعر

موافغةعا!يكونأتا،إالآحرأحد!يسلىا،":علر:جب-

.(7:6كو1)!اصالأذا؟أحلحرعراتنصىاحصح!!إف

في،أتعابلى..!سرحررب9:ا!هاجدءكارإنها-:يقر

كو2أيماانظر؟د:6كو2)!..أح!واءو،أصهار

07

مئوى-صؤة

يةاصطراركاتالأكواءاهدهأداخعصافيىر.(11:27

.(15:32تاغر)لا!طهما:حودعمدء

:انعؤ

شر!مهيتصاير،صلالةفيهالححارةصصر!الصوار

هىيهالعروئهاصااحلحمها:.لادلرحهقدعد

ححرشهى!حلوء!1اشعربةويقابلهاش،حلمب-!

.اشقدأ-

أساصاصدس!ص:،تلأنغاا:ادالأخراممعدداراحرا:

حرالظر)الماسسصلابةأقاوهو.ناجي!ااكص!دتار

علىاطيعةافيويوجد.الصلىصأحلدولبهه.(3:9

ية،اجصراضواصىي:!اصة،متط!يركرويضهفا

لثاثاتاخطشةاصقايااص-كبرحدإلى-تكو-اتى

اصينبة.أ:لبييهةموادص!نخلفةل!محدتيفهية

ثطافييالحيريةالماطقوالصوايةالأحجارهذه"ترحد

شرقيويةماطقوفي،اخغردهالحليلىودراحىآاصامرة

مصر.صحارقيفيشا"لأردذ

حرارةصاصعرلهاعواممالععلىاكصرارأححاص:سمى

وا!دان،اطقطعتصلحالأطرالىحادةرتائة-ة!،.حاقي!

ا،تكآ-ا!دائيةااسصوساووخاعة-الإنارآصتحدمها

الدلحاصولى،الجوالاتلصبلىأصلحةص،الفأوللقفع

عرلةوتطعتصوالة"مو-ىامرأةحفررةاضخدت:قد

ممتصثاكإ-يوتصى.كدا!ك،(2د:4خر)"ا!ثا

عررلعد،إعراثالىسحتانهيبئلىمصلحتار!يراد

.(د-2:ديز-)الأردن

علىللدلاا،مجا!يا3انقدالكتابو"الصواد!هـيتخدم

:جهىجعلتلدلث":ابإضياء!يقو-،!القرةاحلابةا

يقوت؟.(305:7-إ)"ىأحزا،أتعرتئرا-بمكصر

أصلىصكالماسحهتثجعلتقد":لحرتاتاض!

اغويةأالجلىحوافرتة؟.(3:9حز)أاعوادا

.(28ج5!!-)انبالص

لثعهاضهـأحرح!إد،صلالةص!ا!وا-ابماى.!

الظر،دا:8تت)"الصوانصحرة!ماء"يةاصافي

:زيتاصححرصعلأأكأصحه:ه،(\/؟11ثمرأيصا

(32:13تت)،اعخراصواد

:صئوى-صؤة

قر،ثقررجمةأو،اصريقاعاىعلا!ةيكودححراشعرة



الأعاهـ،ىاقاتافوقهائتنصىالأر!سوارتفكلعلظماأص

أورضليملتطهبرالحلكيوضياحر!عدماى.عوىوالحمع

اكصوةهدهماا:ا-دقا،صوة!ألىالرجالا!صحو!ما:ما

الدقياطهارحلىترهي:المديخةرجاراءنقا-نجأرئايي

:23مل2)"ع!لتالتىالأموركدهونادىيهوذاسحاء

لمكالمبي5:المرتدللثعبابىإرياويقول.(17

الظر-31:21إريا)أأنصالأا!شلثاجعاكي.صولى

.(21:16حرأبصا

)صي!

منادأنالبفرويظر؟بالفبطمقاهيعر!ا،أرامىاسم

وأ،الملكثولبيتعبيدأحدصياوكان.".9

الملكدا:دلمقابلةاستدعوه،بيةعاىالقائم!تأحدلالحرى

،ثا:-ابأحدلعديوحد5كادإذاع!االملث!طعدط

وداسك،(2!9:1آ2)"ااطهاإحاد.معهلأصه!

.(42و02:14صع1)يوناثادمععهدهحب

وكار،يرناثاد!(مربعل)مفيبوثعنصيافأحره

ليتمنمميرث:اضدعىالملكلأرصل.الرجليرأعرت

!لىلهورد،الأردناشرقيفيلودبارقيعيئا!بنماكير

عده.وبوههواءيختتلىأذمادداصوأمر.ااصاوكانما

"صبدكابنلين"لالحرىأو،"حبرصدكلابنليهود"

يا"كاكاذلفهمفيبوضثلأن(اصسبعينيةاوجاءت)!

انجاعرخمةلصياوكان.الملكمائدةعليحبزأداثما

.(01ة9!2)عبد!وعرون

ألالواتامعدماأورشليملمحادرةداوداضطر:عدما

الملك،يتلركر!حمار-كأصياأخذ،أيهعلتجورته

خمروزقتينقرصومئةزبع!قودومثةخبررغيفوئتي

تالى،معيبوشثعنداودالملكسألهلما.ليأكلراللغلحان

ا-قالألهأ!رضليمومقيمهوذالم:لنملك-كاذبا-صيا

لميباالملكمقال"."أرمملكةإسانجايتلىيرداليوم

.(4-ا:16عه2)ألمفيبرشثماصلكهوذا

لبداودشرع،نورتهعلىوالقفاءأشالوممقلولمد

غلاءصيباحاءالطريقأئاءوي.أورشليمإلىمحايممنالعردة

الملك،أماءالأردنرحاضوا،زعدهلوهومعهضاولليت

91:71صا2)المللثبيتتعيرفياصتخدموهقاربلى

للقاء،الحزثعلامات.عليهمفيبرثودرل.(18و

للملكقال،معهذهابهعدمسببسالمللىصألهولما.الملك

تا-عدكلأ-"حدعهصاإن

أعرعبدكلأرالملكمعىأد!

!الحماشفييتد(ئصيما)ا،

ىإلعدكوتىو!(:الريالة

ياتهأنرأمر،الأمرايالملك

امملىالحليأحد:اطملكمم!وشت

حب2)"يتهإ!دلاءالملك

فا"!حصالحماىا!سىأضد

تلت،لأ:لالحركيأو،!ت

اصبييةايحاء)؟

يخققفلم.أالحل!يدكط

فقا-".الحقلىركياهو

جدىجاءأ-بعد،أيصا

:مو:،!ياسأ"معاريكو-قدعريا-

سهبعاد(افي!ا-حداء)اخشيبصتأسرةرأص-)1(

.(4آ:7ح،2:43عز)رهـبابا!مهأباللىالعبى

.11ع)الأكمةافيسبهواالذيناصتيه!ارئىأحد)2(

لا.أ؟رالمدكيلفههول!صر:لد،(31

الديك:عحياح

مم-ويدأ،الليلى!تالتات(تماكر)اغ!ايسمىس

،(الحافيالتوقيتحص)جاحأاخةالتاإداطبلامصثى

اطاء:مى،أقاءأرلعةإلىأطيلىايضموتاسوماذاكانفقد

ي!اصادكرها:قلى.:الصا!افلىيك:صاءالبلونصف

لأل!-.إذآااسهرإ"تالةمجيثهص-تلاميدهإلىحدية

ءأالجاانممىأمأماء،البيتر!يأفيمئىتعلمودلا

.(35ج13مرقي)أحاحأأهالديكصات

لالثارمرتجطا"الديكصياح"،الأرلعةالير:ذويدكر

هدهوإنك":الر!قارمقد،مراتثلاثللشح--.

حدتما:هو"مراتثلاتىنن!صدي!يصىأنق!!اليلة

،1:03؟مرفأيحاالظر،74و26:34ت)لعا،

.(13038،18:27بو،آ.-22:34:58لو

نفهاهىاخصدعا!فلدالالةالستحدصةالحريةوالكلصة

:6ص)أراد"إلىترجتوقد،ا!رليةافي؟!صيد!

:أيوهـ13:15،38!)!طعام"وإلى،(41و5

القديمة:القركأالرسوما!تدل:والصدالإنان)9(

بالمعرةراض:االكهوفحدرارعاررالمدافىالإنانر-مهااتر

ي"اضامبراأو"،فرنافي!اسصكر"في؟)والمحم

:ا!له.صادأكاتيخال!ارتلىماإسارأدعاى(إء..أسالا

اصيد.ايللنحاحيحريةكتعاويدالماظرتلكرصى
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صيلى

تحدلم،الرراعيةالمجمعاتواشقرارالحيواناتوباس!ناس

الدارالإنسانكانفقد.قب!!منلهكانتالتيالأهمةللميد

)منوالملىالطعامعلىللحصوا!الحيواناتيمد

لبضاستثناسهوبحد.نفسهعندفاعأأوحلودعا(،

الضوارىضدعهايداقعكان،للقطحانوالهتائهالحيوالات

تهاجها.التي

الصديمارصونأشوروملوكمصرفراعنةبعضوكان

اشتهرفقد.والثحاعةالقرةولاظهارالرياضةمنكرع

الأسودلصيد(م.ق1375-1411)الئالتأمنحونب

67قلواحدةرحلةفيأنهمفتخرأفي!جل،الئيرانومطاردة

يحل؟.دفعاتعلىالأصدمن201قتلوأنه،ثورأ

(.م.ق0011حوالي)أثورملكالأولفلاسرتغلث

وعرينوتححائةيخلاعحروأربعة،بريةثرانأربمةقتلىأنه

،الهدفاصابةفيودقتهوشجاتمهارتهعلىللتدليل،أصدأ

بأصه.ئخشىمحارباتيجعلمما

الأصردقديمافيهاتعيشكانتفل!طينأرضأنويدو

فض)تمنةكروميأسدأقتلأنهثهثرنعنفنقرأوالديئ

:17صم1)ودباأسدأقتلداودوأن،(6و14:5

فيأصدأضرب"يوياداعبننجاياهووأن،(ء3و،3

هذهولكن.(2.:23صم2)"اثلجيوءفيجىوسط

ثمةولى.الميدبابيتدخللاطارئةحوادثكانت

وإن،المبدرياضةمارصاقدإصرائلملوكأنإلىيخيرما

إدارةلهكانتالكبيرهيرودسأنيذكريوجفوسكان

الريةالحنازيريصطادكاننفههرودسوأن،ئلميد

واحديومداصطادوأنه،الوحثيةوالحميروالوعولالأبائل.

لريا.حيوالاأربعين

العهدلنايسحل:القديمالعهدليالمياد!نأشهر)2(

:01تك)"الر!أمامصدجبار"كارأهـنمرودانالقديم

له.نظيرلاصدحباركاذأنهالعبارةهدهتعنىوقد.(9

أما،نجاتياالالانعاكأ-الطردانقبل-أنهالبضويرى

لكمتكردحيةدابةكل9؟لنرحاللهقالفقد،الطوفانبعد

.(4و9:3تك)!...الأخضركالحئبطعامأ

فيسكنإبرهيمبنإحماعلأنالقديمالعهديذكركا

وأد،(21:02تك)"قوسرامي"يمووكان،الرية

وقرصهوجبتهعدتهيأخذأنإصحقأبوهمنهطلبعضر

يحب،!أطحمةلهويصحصدألهليصيدالبريةإلوجرج

.(4و27:3تك)يموتأنتبلوياركهمنهاليأكل

الضباءوسإعرائيلبىمنإف!ادكل5:الشريعةوتأمر

يؤكل،طائرأأووخا،صيدأيصطاد،و!كمفيالنازلين

يرمى!اوهو،(17:13لاا!بال!رابويفطهدمهيفك
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عيلى

فهايؤكلألاشر!،مباحأكانوالطررالحيواناتصيدأن

،(41ت،11لاانظر)طاهرأطيرأأوحيراناكادماإلا

.بالترابويغطيهالأرضعلدمهيسفكوأن

ثروةأما.صيدألاتمكالرحاوة):الحكيمويفول

.(12:27أم)"الاجهادفهىالكريمةالان!ان

المجازيةالمورةوالأصدصيدإفضميةإشارةوهناك

وأجرائهاالبرةعنحديةفيقديماللشعبحزتيالرسمهاالي

؟.(01:16أبو!أبضاالظر،9-ا:91حز)

أسودااصطادواأنهميعنى،بابلفيللأسود!وجودأد

.(6داليال)الحبفيووضعوها

مصموحأكانالتيالريةالحيواناتبعضذكرحاءكا

الظبى":أولاصدهاقضمنهداوكان،الريعةفيبأكلها

-14:5تث)"والمهاةوالثيلوالركموالوعلواليحمرر

الرعلصيدإلىإضياءويثير.(23و4:22مل1انظر

الحجلةصيدإلىإشارةوهناك.(2.:51إكأ)بالثكة

ئةئلاثثهثوناصطادكا.(26:2صم1)الجبالني

.(15:4قض)أومميابن

لمالىالطاهرةالطيورمنعدداالمقدسالكتهابيذكر؟

-14:11تث،91-11:13لاااكلهاالريعةتحرم

والسهمبالقولرالأسودعيد

6يم!

!

!!!"

فيتستخدمكانتالتىالأدواتأهمتالميدوسائا!31(

:41أيؤب،27:3تك)والهامالقوسهيالصيد

ابقركأفيكثراتظهرايىوهي(24ة7إش،28

بالناصرلأشرر-اثاليلعلى-صورففاك.الأثرية

الأولودارلوس(م.ق086-885)أشورملكالثالث

بالسهمالأموديمدان،(م.ق005حوالى)فارسملك

.والقوس



باليفأسدآيقتلبانيبالألثور

انظر)والمقلاعوالمقمحةوالرعاليفيشحدمكان؟

الكبيرةالحيواناتوكانص.(92و28و41:26أيرب

:24إسق،35:7مز)طريقهافيكيرةحفرةلعملئصاد

..8و91:4حر،44و48:43إريا،18و17

انظر)ببكةتعطىكالت،بحاحأأكزالحفرةولجمل.(إلح

صيدهبعديوضعالأصدوكان.(35:7مز،91:8حز

توضعكانكا.(91:9حر)حفظهأولقلهقفصفي

مل2أيضاانطر،!و91:4حر)حهاليجرخزامةمكهلى

.(92:4،38:4حز،37:92إش،91:28

منأيراهممعالطريقةهدهالق!اةأضورملوكاستحدموتد

لصيدالثباكتستحدمكانتكا.(اأ:33أح2)الشر

تدل!.(.2ة51)إشالوعلثلالجواصاتبحض

أنهم،والأضوريةالمصريةالآئارعلىوالرصومالقوش

.الحيواناتلعصصيديالكلا!استخدموا

والشراكوالعخاحوالثاكالمصاليتخدء:كات

-1808أيول!انظر)بالطيورللاماكوالمصابدوالحبائا

،ه:17،6:اأم7،:3124،:19مز،01

.(35:عاموس،9:12حا

الكمتا!يخدمماكثيرأ:جمازياالصداشخدام)4(

مجازيا،،عليهايدلماأو،ومثماتهاأصيداكلمةالمقدس

،تصادالتيالطيورأوبالحيواناتالناسنفوسلثيهمثل

مز)"الصيادمخمنينجيك(الرب)لأنه9:المرنمفيقرل

أيرب)"كأصدتمطادفي":أيوبويقول.(19:3

يبهسرواأ:المرندالثمبعنإضعياءوبقرل.(01:16

وملوبنهوبضعب،و)نه(28:13إش)!وئصادوا

حبأيضاانظر،42:22إش)!كلهالحفرفياصطيدقد

يكحنونحميعهم":البىيخاعمويقول.(15؟ا

.(7:2مى)لمبعضابعضهميصطادون،للدماء

صيادين()حزافينإلىأرسلنداهـها:النبيإرياويقول

إلىأرصلدلكبعدثم،يخصطادونهم،الربيقول،كئري!

ا!مةكلوعنجبلكلعنميقتضونهمالقانصينمنكتيرين

عنيقول؟.(16:16إرميا)!الصحررشقوقومن

مراقي)أللاسىكحصفورأعدالىاصطادتىقد!:لضه

فيلانميخىلخطواتافحاخانصبرا529(،3؟

.(4:18مراذ)!صاحاتنا

لكلوسائديخطنللواقويل":النبىحزقالويقول

لاصطاد،قامةكللرأسنحداتويصعن!الأيديأوصال

؟أأففكنوتتحييرضبينموسأفتصطدد.الفرس
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السمكصدصيد-

13:18(.)حز

تحرقوذآلهتهمهـتماثيل9:لالقولقديماضبهالربويحذر

لصادللا،لكلتأحذعليهاممادهباوفىفضةتئتهلا.لالار

:901مر،21:03تتأيفاان!!،7:25تث)"به

11)*

لبطرسقرلهفيمجارياالكلحةيسوعالربيشخدم؟

"الما-!صيادىفأحعلكماورافطهلم":أندراوسوأخيه

؟.(\.:5اء،1:17مرقد،4:91ت)

رؤساءالكنةمحاولاتوصصفيمجازباالكلمةتشخدء

انظر)الحيثةبأسئلميوعالربلاصطادهموغيرالكهنة

:11:54،21لو،29:13مرقد،\د:22ت

ثونأيضامجازياوالقضالفخبرد!الريصول:يستخدم

،3:7قي11:9،1رويةانظر)إصيد"كلمةذكر

.(ء7:3كواأيضاانظر2:260قي6:9،2

السمك:صيد-صيد

منهامأجزظ-الدايةنذ-بأنواعهالمكشكللقد

اللهباركهم"شالاناناللهخلقأنفمنذ،الانانعذاء

وتلطواوأخفعوهاالأرضواملأواوا!لروااكلروا:لهموقال

علىيدبجوانكلوعلىالسصاءطيروعلىالبحرحمكعلى

.(28:اتك)،الأرضر

النيلمنالسمكيصيدآمونعنختوتلملك

صيدون

قالخى،القديمةمصرفيضعياطعامأكانأنهوساضح

كناالذيالسمكتذكرناقد9:الريةدلمومىإسرائلنجو

مو!ويقول.(ه:11عد)!...مجانامصرلطلأكله

...يرمينولايومالاليأكلوالحمايحطبهمأنوعدعندمالله

يجمعأم،يكفمولقرعنملهمأيذبح:الزمارمنضهرألل

.(11:22عد)؟،يكفيمالبحرحمككل!م

منلابد،(1:28تك)الححرحمكعلىوللحصول

عر!االيالمهنأولسالمكعيلىكانلذلك،علىه

بكرفيوبخاصةفلسطينلىالكثرلمنمهنةفكات.الإنان

تصبالىوالأنهار،وروافدهالأردنوصهرالحولةومجيرةالجيل

اليلحيثمصرفيكذلكالأمروكاد.المتوسطالحروء

صيديمارصنوابءالفراعنةوكان.وبكيراتهوفروعه

المقيوذوكان.النفرعنوالترويمالرياضةتبيلمنالك

انظر)وصبدونصورفيالجو!ابحرمنالأحماكيصطادون

لىلييوهبهويأتون(14،47:01و26:5حز

باب5يسىبا!يوجدكانحيث(13:16غ)أورضليم

سرق-الأرجحعلى-نهبالقربيوجدكانلأنهاالحمك

01(.:اصف33،14:أح)2للصك

القدماءينخدمهاكاذالحكلمدعديدةطرقوهناك

بهايصادكاناليالحرابأممط"السكإلال9هناكفكانت

.91إكأ)النارةأووالمر،(7؟41أى)الملث

انظر15:17،27،تأ:حب2،:4عا8،

.(41:1أيوبأيضا

بمختلفالثاكاضحدامهيالخاريةالطريقةولكن

مادةإلىالرجوعالرجا)استخدامهاوأصالبأنواعها

-"الكآيةالمحارفدانرة"منالرابعالمجلدفي"نجكة"

،32:3،47:01،!؟26حز،91:8إشالظر)

،6-5:2لو،1:91مرقر،02و4:18ت

.(6؟21بو

وإصلاح،أيفاتويقهيحملالصكصيادعمل:كان

:9مرت!،ه:26حز)الصيدقوار!وصيالةالاك

كانإذالصيادينيهارمناكالرايخهوزبدكليأنلابدو.(91

مرموقة-ضخصيةباعتباره-يوحناأد؟،أجراءلديهم

فأدخلالرابة:كلم،الكهنةرئي!عدمعررفاكا&9

.(18:16يو)أبطرس

ميلىو&:

أباءاكراصموهر!الميدمكانامصاهطمىاسم

.(15؟01تك)كنحان



ءاعيد-نوعيد
ءاصيد-نوصيد

الجيلبحرعلىالميد

:ءاصيد-نوميد

ومو!ا:اممها-أولا

أقدأص-:هي،"الصدمكاد"مصاهسامرإ-جدهـن

البحرصاحلل!!محعررجقحما-فيتقهء،المجيميمااالدد

والها.تفريا4533!عرشحطعاىاصادصحبلىالجوصط

خوطولهويبلع،الجاهمصادربهتوفرحعىحما-باالمحيط

الطرهـسلالقر!تفه!القديمةالمديةوكات.أياتعحرة

،مياءاد!اوكان.قوكطصسلهيخيطاطهااخمافيا

عركا،ياردة002،طوالآدةإياد..لاناتتيااخمافيا

الجاءأما.الإمرا!حاحرضادميرةاالحزرصمحمرعةخب

اجابةابهيخطمربمةادةياث..*006ف!اخهالحو!

مماالبحرعلىلحمقحةاسرلةاالحهةأما؟حهاتثلاثص

.ئلألوأءيعرخهاكا-

مذكررةيخدها!امماالمديةنأصتمىنعلى:الأ

ندكر؟،الجلادقلىكرتااسا-اغراص-اسماصلةأتا-ا!اسأ

اممنماىا-لأااصمالياكالحد،01091)اضكر+اصرب

ح!ولا.عرةإفخدكالتات

يض-)،ا!ظممةادحدس"لاصمين!وتصمرلي؟لدكر

ركر!وا!يمهاالما-دصاسانده؟كا!.(11:8

اسلاعاهـالحرمحر؟اميأ:ا-ملاحرهامكا-.ا!ائ!حا

انعلواسأ؟ااحد؟لبوراكاث؟.أاصحرسامترضد+

المد-صانرد،د-صهرميرصدكربمقد،ا!وناراللاد

بكلهار:+اث*واحت.الأودية"الأاجمهادهار-ا!يقيةا

عحلوو،(5:6مل1)الأحشا!قطعولىالفون

الأن!جةصماعةوفي،والررنزالمصةصالحيلةالأدوات

والأرجواية.،المطرزة

المدرسائرمثا-المليهةالحكرمةصتلرعلصيلىودوكان

تلكعلىاليادةسلوعلصدونكانولكر،الفييقية

قي،الداحللىصتعمرةلهانؤسسرأنحاولت؟.المدذ

لكارثةانتالمحاولةولك!،الأردرتالععد(دان)الا-

المحاولة،هدهيخددوامله،(28و27و18:7قص-)

قيفكانت،الحارراء.يخمام!حمراتلهمأسحواولكى

المستعمراتتلكأصلىصتتبرصو

ريخها:تا-نياثا

الامةت!-الأصردراعهةلىعدمااشقلا!ادحميدوفقدت

5012-10158وصريةملط!تعرةاخاصةفىاعره

أ!ركأاعلىبالمقاءصيدودلملوكسمحواول!+.(م.ق

ياد:+يطونطلوالعلهملل،الحزيةيدمحرزظلواطالما

ارختوددما.قلىص!!محاعمةكاتاليالمدزعا!

(م.ق13751358)أحاتررعهدرمدرتعة

ألراءسيطهر!،مد!لرعه!طرجا-ودملكأديدو

معرملكإلىحلملكارياد!!لكىإد،الححارلهنل

يكنصب،العدوإلىالعهتددبدودملك!ريمريدا!أد

مرالارالماأله!رملكإلىرسالنهولصهأربمربدا"

لرتا!كطالحيلأعبهااسولىتدصديخهأررس.اء

،الأحرىالميعه،المدردحدوإصملتهكداص(\ة7
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ءاصيد-ونصيد
ءاصيد-صيدون

عيدونموقع

أضافتوربما،الجنرببةالمدنعلىسبطرنهاصيلون.واضعادت

كادوربما.الفلطييينسيطرةتحتكانتالتىأثوراالها

الثاقيالقرذنتصففيالحربنئوبفيالبهوذلك

كولراأنالفلييرنفيهااستطاعالتى،ابدتجلكر

فكانوا،!ورإلى-نهاضر،ون!وهانغهاصيونكل

قوضها.زلكبدصيحوناصتعادتثم.ازدهارهاصبب

الممالقةمعاعتركواالصيونننأنالقضاةضرو!ذكر

ولكن،(01:12ض!)إصائلبخيمضايقةفيوالمعونيين

جثاليقرنهمهنابالميموتونالمقصودأنالأرجح

الحهد.ذلكليمدنهمأهمصجدونكانت

،(..مق7601-4111)الأولفلاصتغكأياموفي

الجرصواحلعلىالواقعةالبلادالىحملةلأثوررون2ول+ر

.وأروادوصدرنببلرسمنالجزكةوأخنوا،!اير

وأمد،وصيمانلداودساصرآصورملكحراموكان

فيالهيكلباءالموادشوبالكثر،الماهركنبالفنانينسيمان

فيأ!ولبناءفيلجمانطعدكا.(2أخ2)أورضليم

-9:26كلاأيفاانظر،8:17أخ2)الأحمرالجر

الكثراتلجمانناءينوكان.(اا:28،01

وراءذهبإنهحتى(ا:11مل1)،صدونيات"
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.(11:5مل1)الصيدونيينإلاهةعثورث

يسيطرونالأضوريونكان،الميلادقبلاياصالقرنوفي

الثافيناصربالأضررفأخذ،المييقيماالمدنمنعددعلى

وبيبلوسوصيدودصورمنالجزية(.م.ق9ء883-8)

والنحاسوالقصد-روالفضةالذهبتثلوكانت،وغيرها

وأخذ.والعاجالبقىوخثبوالأبنوسالكتانيةواثياب

منالجزيةأيضا(.م.ق824-858)الثاكضلمنأصر

والفرينالحاديةالسنةفيوذلك،وبيبلوسوصيدونصور

زحف،الزمانمنقرننجحوذلكوبعلى.حكمهمن

إلىالثالثةحميهفي(.م.ق681-407)صحاربء

مزيمةصيدونملكهزمبانهحولياتهرويقخر.ص!دوذ

:23إكأانظر)نحبهقضىجثقبرصإلىفرحتى،نكرة

عليهوفرصصيدونعلىملكاإيثبعلسنحاربوأقام.(21

آسرحدودعلىصيدونملك،ملكوتجد9تمردثم.الحزية

آيرحدوندعامما،أشورملك(.م.ق068-966)

،.م.ق6771676فيصيدونمنكبيرجزءتدميرالى

،وعلامبابلمنأصىمحلهموأحل،سكمانهاغالبيةوجى

.أآصرحدورمديةاأىاآصحدونقار"ا-علياوأطلق

واصتحادت.العيميينفيالجددالمرطنوناندبمماوسرعان

بابلملكنصرنبوحذولكن.أضورلسقوطقوتهاصيدون



ءاميد-ونصيد

حماره،قتوصيدونحاصر(م..ق62ء-أ.5)

بحرالوباءفتكصأذبعدعلاواصترلى،وصورلأورضليم

أصبحت،صوراغوةلبوخذلصروشدمير،سكاكانصص

المنطقة.مدذزعيةصيدوذ

عيدوتاشردت(.م.ق38ء)بابلبقوطو

.الفرسعلهااصتولىإد،الزمنمنقيمةلفترةأنما!ا

عاونتالىالمعيماالجريةالقواترأء!علىصيدونوكات

.ال!وناذمعحركمفيالفرس

التالى،"تابنتاملكهابقيادةتمردت.م.:351وو

خوعددهابلغ،اليونادمنمرتزتبقواتواصنعانت

مللث(الئاذداريرس)،!أوكوسولكن،مفاتل000.01

،افاةمن0000003عددهبلغبيقإليهارحففارس

تليمإلىييادر"تات)حعلمما،ا!رسانامنألماوثلاست

الخيانة،هدهيقبرالمالمديةأملول!ت،خاتهليجوالمديخة

واولادهمحاتهموزروهم،يوتههثمأولاأصطولهمفأحرقوا

الذكط،،أوكو!-"يدىفيالوقوععنالموتمفضلين،لا

قدإنهويقال.،هـتانجتفيمبمايديهل!!وقعمنكلدنم

الحريق.ذلكفي000104نحوهلك

الحك!أثناءفيصيدودملوكبا"حماءقائمةإلاوصلتوتد

تحديددونولكن،والنقودالنقويقمنودلك،الفارصى

حك!هم.اضواريخ

الذكط،الأولأبإسرلصر"الملوكأولكأسرةوتبدأ

والموجود،الأسودالازلتمنتابوته،18551فياكثف

إلىضمأنهعليهنقثروقد،ياري!اللرفرمتحفيالآن

آ،دأماصتررتالأولتالتوخلفه."ويافادور"مملكته

لتابنت،(برداستارت)الأولداستراتو،الثاقإثهونصر

الالهمبدعلىمفقوشاووجد.افاليلا-اتو،ادافط

وابنهشارتبودااصم،مؤخرآاكتصالذى!إثمرن"

صتراتوهو"لوداشاشت"هالعلملا:لكننا.نملكيالو

جدهللعلملاوكدلك.آحرشخصرهوأوذكرهالسابق

يحلر.لمأمالعريقعلى

حاندألهلمصهعلىيطلق،!لوداشارتأن:حيث

حواليحكمالذيالأولشراترهرألهدالأرحح،إثهولصر

قدالأولإتهونصرحدهيكونوعليه.م.ث374-363

ضراتو!":كاد.ذلكتجلأو.ه.ق004محولىحكم

للادالأكبرالاسكندرعزاعدماا!رشاعلىجال!االافي

مما،صررحصارفيساعدهبالحرىلليقاو!هولم،فييقه

لمدقوتهابمضراستعادتقدكانتصيدونأدعلىيدر

ملكأوكوسدارووسيدعلىعانتهاالتىالمريعةالكارثة

لهاصانتقاماالاسكندرحملةيترىكاتولعلها.مارس

ءامد-ونصد

ص،احبراالاعكسدريدعلىصورتدميراد:وقد.الفرس

إلىصد.!نضت،الا!ضلرموت،!لحد.صيدونالمجة

انص!ث!أانتصرانإلىكذلكوظلت،مصرليالبطالمةمملكة

فانتقلت،(م.ق891)صكوباسبطليمو"علىاضالثا

صتنوعامنحوهاالذير!اصوماناإلىومنهم،الملرقييريدإلى

لمودهاسكفي.!الحقومجلسهاولملاتهالهافكاذالذاشالحكم

:.الرودرس

-ة17،،اأ-/--اؤ*،،،---=":لأل!-!ب؟آربخأ!-ا؟؟ا*آ!كأنمكابم،نر!اكاء!3،-قيتن-"-ء.ئم!!!أ21

+-)آار!دابر!؟؟-ء/؟؟!إ؟(أءيماأ-لم!ءج?ا؟إذ-((؟2(

-؟(.:-لإ-ير!-!!كو!!إ(!تم-ج!سص-!لا-(-ت-ل!؟-:إ"2ا

بم-ء-،"كا!د-ءيمكاثمظ"؟ا؟أفيبم،!ءع-لا

إ-بمة!قي"31"")أألا-جمك!ل!ا؟بر-/لم

-؟قيخ-!-:.---إد3-؟"!؟-*-"؟

خا3--.إ+يم-إ+ؤتر"كأ؟*-ء

!ث؟اظآ-ت*؟ا؟لي!غكاورا،لم"ي-

تر-ا--قيأ!الا--ء6؟خفييمي"؟يز.-----ايم!-!؟-

1،!1(30س،*،و-اأال!-03!كأير%لم-بر"
/و؟.-قي-3؟تن"9!!!-!ا-في+

لاخأيرو-خيرعنياب،/خ!نجلأكأ"-:ف--*رز-:2ل!1-لم!-

3ميلىونمنعملة

،"دإثهراهوليرتللصيدوئيسىالرلإاطاوكاد

آلهةكلجزءامعآا،ثاذ1وكان."ملكارت،وللصوريير

،تملها،القديمةالعصورفيالأوصطالرثياف

عند":أوزوريسواكأيس9،الابلي!-عد!وتمورأضتار9
عندالرئيىالالهكاد،إكون9أن؟.اغراعنةا

جنيين.طاالقر

الجديد:العهدفي(صيدون)عداء-ثالثا

الجديد.العهدفيمراتحملة(صيداءأص)صيدونتذكر

:الحي!!مخرإفي!وعتهعالدىاممتيراالجمعبينفكان

أتواعععسمعواإدكثيرجمر!وصيداءصورحولالدبن9

توليحوفي.(6:17لرأيفاانظر،3:8مرق!)!إيى

لكويل":يقول،قواتهوصنعفاكررالتىللمدنالرب

صررفيصعتلولأنه.صيدابيتيالكويل.3كو!زيا

الموحفيقديمالابتافيكاالمصنرعةالقواتوصيداء

لهحاتكو-وصيداءصورإر):لكمأقولولكن.والرمماد

-11:02ت)!ل!صاكاالدي!يوماحنمالأا!زحالة

.(14و01:13لوأيضاالظر،22

،!وعيداءصورنراحي"إلىيرعالر!ذهب!قد

كانتايىابتهاضفاءمنهتلت!م!الكعايخةالمرأةجاءتوهاك

-7:24مرقر،28-15:21مت)حذامجنولة

03).

لأقاسبص!ريةإلىوالصداوي!!الصرريينسوفدوجاء

صرضههلأن"أغرياهـالأ:لى3!هيرودالملككلالمصالحة

-(12:02أخالملك.")كورةصتقتاتكانت
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ءاصيلى-نصملىو

عدونفيمليبيةقلعة

فيالفينةرست،روماإلىبولسالرسول!رأثاءوفي

بولىالرصولالجةقائديولوسعاملحيثصداءياء

عنايةعلىلجملأصدقائهإلىيذبأنلهوأذنبالرفق"

بهةبهاكانأنهعلى!دلمما،(27:3أع)،مهم

يقيةمححقأسقفهااضتركوقد،مبكرزمنمذميحية

.م325في

وطاريوسيصرأوغطىعهدفيصدوناضتهرتوتد

اليرنانيين.من!انهاكاليةكانتإذالفلفيةبمدرضاقضر

مدرصةاتفلت،م551ربرتيوسمدبةزلرالسمروعدما

.صيدوذإل!هاكانتالتىالحقوق

الصليية،الحروبزمنفيكبيرةأيةلصدورتكنوأ

أهمبة.تفوفها"عكا"كانتإذ
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صيدونأطلالعلىمبنيةصنرةفمدينةحالياصيدونأما

المنتظصةالأثريةبالحفرياتالقامالصيرمنحعلمماالقديمة

القديمة.المدكةآثارصللبهف

؟نونيولميدا

:13يق،3:9تثانظر)صيدونمديةمواطوهم

إنه":الملكصليمانعهمتالوتد.(3ت3تض،6و4

مل1)!الصيدوييرئلالخصقطع!عرفأحدينناليى

5:6).

حصينةيمديةوكانت،"صخرإمعناهعرىاصم



+البابصائر

على-نفعتكاو.(91:53يخ!)لينفنانصبص

جمومنالعر!إلىالواتعةالتلالسفوحعلى-الأرجح

لمديةآخراعاكان،صير"أنالبفرويظن.الجليل

مادوذ!9أنحيث(11:1،12:91يق)"مادون"

.لوعسفرمنعرالتاصعالأصحاحفيتدكرلأ

:البابصائر

.(26:14أم)المابعيهيدورالذىالمحورهو

ثرليهية.الكاالترجمةفىءجاكمااالنجران11أيفا"وشس

عيرة-عر:

الأرع!سقطعة-عادة-وكانت،الحطرةهىالصيرة

؟.الاءأوالأخثابأوالخرأكمانمندياجمورة

ضوكيةضحيراتأعصان-أحيانا-الياحأعلىتوضعكانت

إلى!ادوبورأووربلرحاءوذر.الحمايةوسالللمفاعفة

حيثالأردنثرقيونميبميأحذواأرإليهوطبواموسى

هلا:قاثلاموصىاعرضفلحا.لمواضيمالمراعيتترفر

له:قالو!؟هه!اتقعد،بىوأنغاحربإلىإحوتكمينطلق

نحنوأما.لأطفالاومدلا،ههنالمواضاصرغمنجني9

إلىبهمنأتيحتىإسرائلبىقدامسرعينف!جرد

-ا:32عد)الرطهذاعلىموسىفواففهم.!مكا!م

هيةاليموعجول.،24:3صم1أبضاانظر،27

!6عاموس،46:21إرمياانظر)المسمةالمحلوفةالمجول

.!4:2ملاخي،4

صيص:صيص-عقبة

عفةوكانت.ألمعاذ5معناهاعبريةكلمة!صع!"

)ع!-تامارحصرنبينيصليهوذابريةفيممرأصيص

بريرح،زكريابنيحزئيلىويقرل.يروئلوبرية(جدممي

وموابعمونبوجاءعدما-جهرذاملكليهوشافاط،الر!

تحادرالا.لكمالربقالمكدا":لمحارتهطعروجل

لكميستالحربلأدالكتيرالجمهورهذالبولاترتاعوا

عقبةفيصاعدونهمهوذا.عل!مانزلواغدأ.للهبل

ذكر،!نبلبروبريةأسامالوادمميأفصىفيتحدوهم،صبص

:02أخ2)"تقوعلريةإلىحرجواوهوجثهيرشافاط

لذلك.تقوعمنقريبةكانتأنهايعنىمما،(16-23

جدكط،عينسالثحالإلىأحصاصةوادممطأأ!اير-ح

يرددالقديمالاسمومازال.تقرعصتالرقيالجوبوإلى

الجرعبرواالأعداءأنوواصح."خصاصة9اصمفيصداه

خأ2)اللسادفيضحلةمخاضةطريقعنموآ!منالميت

عينمنبالقربصيمعقةإلىووصلرا،(2وا:02

الصيفبيت-صيف

جدممط.

صيعور؟

الىسنلملىد!يةاصموهو،،صير9مفاهعبرى31

كثيروذويرجح.(15:54يق)يهودانصيبفيوتت

إلىأيالخسةبعدعلىالراقعةالحالة!صير9مديخةهىأنها

هىأنهاالبضويظن.(الخليل)حرونسالرقيالمال

تؤيدهماوهو،(8:21مل2)،صعر"مدينةنصها

القبوربحف!بالموفعويرحد.السييةنحطوطاتبعضر

موضعهافي!صحير9إلىالرجوعالرجا)الصحرفيالمحفورة

.(المجلدهذامن

منويمتد.(8:22تك)الأربحةالسنةدصولأحد

لدويخه،فلمطيزفيالجفاففصلوهو.امموبرإلىمايو

:6أء)المحاصيلوحمعالحقلفيالحملفصلولبهه.الحرارة

تحمعو.(2+:8ياإر،8،01:5،03:52

الحيدالتينوهو(28:4إش)أالميفتجلالتينباكورةا

منيفدحمعهتأحرإذاولكن،(24:2إرمياأجذا

إريا)رداءتهمنيؤكللاجذارديئاويمبحالميفحرارة

.(2و8:1عاموسأيضاالظر،24:2

تثةصورةني!الصف9كلمةيسوعالربويستحدم

،ائما!تعلمواالتينضحرةمن5:القولفي،الثاليمجئهعن

دأتعلمون،أوراتهاوأخرجترخصاغصهاصارتى

فاعلمواكلههذارأيغمتىأيضاأنتيهكدا.قريبالصيض

!13مرض،24:32مت)"الأبوابعلىقريبأنه

.(31:03لو،28

الصيف:يت-صيف

عن،عامومرلوةفيإلا"الصيفيت9عبارةتردلم

يتمعالثاءيت"سيفربوأنه،لإسرافياش!عقاب

يقولالعظيمةالبيوتوتضمحلالعاجليوتقيدالصيص

والفخفخةالرفاهيةإلىإشارةفي،(3:15عا)أالرب

يوتلهمفكانت!والحظماءالملوكيخهايبقكانالتى

القيظيضدةمنهرباإليايلجا"ونللميفوبيوت،للئاء

وحدهلهالرودعلية"موآبملكلعجلونوكاد.الصيض

ممصلىمىرتكنلىالحليةهذهولعل-(3:02قض)

للرقايةالمصفيإلايلجأقصرهو"علية5-كانتبل

الحر.ص
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صين

صيلع:

:2تكانظر)،حانب5أو،ضلع9مفاهعبرىاصم

سامينفيمد!نةاصموهو.(16:13صم22،1و21

مدينة.كرةأربعبينتذكرحيث،(18:28يق)

منالشمالالىقيلةأيالبمدعلىعامبكلتفعفكانت

داودأخذوند.بالتحد!دمرتعهائململاولكن،أورضليم

الذ-شجلمادياي!قأهلمنابنهووناثانوعظامشاولعظام

الفلطيون،علفهاحيثضانيتضارع--سرفوها

صيعفينجيامينأرضفيابخهويرناثانضاولعظامدفنواوه

حالياولحلها.(41-21:12صم2)،أيهقيىقبرفي

الضرالشعالالتليلةأميالبعدعلىأصلاحخربة"هي

أورضليم.من

صين:

."نحدرجرفاأو!واطئةأرض"محناهطمى31

الجو!الطرفمنالغربوإلى،يهوذاجنردفيصحراءوهي

التيقادشهىالتيعفاطعينتضموكانت.الميتللبحر

،(41:7تك)معهكانواالدينوالملوككدرلحرمرضربا

عصيونمنارتحالهمبعدإسرائيلنويخهانزلالىبرنيعوقادكأ

الجواسي!موسىأرسلوعدما.(33:36عد)جابر

بريةامنصعدوا،كحانأرضلاستك!افعرالاثي

،(13:21عد)حماةمدحلفيرحوبإلى،عين

المدنعنالمزعجةبالأخبارقادصقإلىفاراذبريةإلىورجموا

حكمصدورإلىأدىمما،يهاالساكتينوالجابرةالحمية

.(38-14:26عد)الريةفيالجيلذلكبفاءالرب

المرجح(عين)بريةموقع



اليالصخرةمرسىوضرب،مرسأختمريمماتتوهاك

الموعدأرضالىالدحرلسفحرم،يكلمهابأذالرباعره

.(32:51تث،\!ا:13،27-1"02عد)

ا!يزيبكانوإد،بالتحديدص!تبريةعوقعيحلمولا

يخاءصحراءيوريخديمإيلربير!بت9بريةسبينيها

.(12و33:11عد،ا:16:1،17خر)

وسمر(ه-34:1)العددضرلىجاءماعلىوبناء

منقريبةكانص"ص!ت9أنييدو،(4-ا:15)لرع

وأطلق،ويهوداأد!ملينالحدودتكلالني،عقربيمعقة

منطقةكانتانهايدوال!ي،بهاالمحيطةالصحراءعلىاعها

الحدأصيربرية"وتثكل.فاصلأحطاولبتخرم

:13عد)الحواسي!اشكثفهاالتيللأرضرالحوبى

،14ة02:1،27عد)تادء!معوتدكر،(21

تطلقكانتأنهاعليدلمما،(32:51تث،33:36

والممراتجناءحدودعلىبريخكلقادسبيرالواقعةالمطقةعاى

الأمر،اي!ومهما.العربةمنالصاعدةالجرو!تخترقالى

ا!وف!ائعظ!القفر"سحزءاأعب!برية"كاتلحقد

تكوهاسذىا،الأمطارالادر،(91،8:15:اتث)

الرية.عواملدزتهاالتىوالرمالوالصوانالصخرر

تلكلىأقامقدألهعا!الحديةالأمجاتتدلذالمثومع

البطيينفىالاسرائي!-صتالآلاءاعهدمىألاسالقا

طريقاكانتإذ،تحللهاالتيالودياربحضفيوالزلطييز

بريةإرجهود)تحوءعا!ححونبقاياوهاك.للتجارة

.!صين
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ضأن

وو،!أ

مالوض؟!

ضأن:

وهو،الصر!دوهو(العرليةفي)الفممنالصائ!

الطاهرةالحيواناتسوكاد،الضا"دوحمعها،الماعزحلا!ى

كاتع،(14:4نت)دأكلهاالريعةصرحتالتى

حر،3:7،4:32!9:01لااا!دلائحايتقدم

43:23،45:15).

أدنولابأنالست":دفسهص!الى3!عامووقال

وراءمناض!فاءحديى،جميروحارراعأنالل،نى

7:41عا)"لثبرتبا"ادهبلياوقاالصا"د،

صش""وهي"ضأد!الجرحمةالعبريةوالكلمة.(15و

عموما.الق!عناغديماالعهدفيصة025خوتستحدم

:الضأنباب-فأن

الراويةسلالقر!كادأنهوالأرحح،ريتلبمأوألوا!أحد

رتد.(93ة12ع)اغديمةاالمديةمنالثرتيةاجةالما

الكاه!ألياضب،الابلىالىمنالعودةلحدلترميمهقام

شالخارالصاغونورم.(أ:3ع)الكهنةوإحرتهالعظيم

.(3:31ع)!الضأربا!إلىالعطفةمصمدبينما"

معجرةيوعاش!أجرى،قرونخمةشحوذلكوبعد

وكان،مريصاصةوثلاثودثمانلهكارالذيالرحلسفاء

الضأدلا!عندكانتالتىحدايتلركةعدمضطححا

.(9-5:2ير)

ضباب

!أحمبم

)ضب!

حيتالحريعةحىالحةالدويهاتصدويةالصص

كلبد!اولياالدلي!سلكمالنح!ىهووهدااةميهاحاء

"..أحاسهعلىوالضىوالمأرعرسأ+.الأرص

دالورلى،أشبه،السحافيص!درعوهو.(92:الأأا

عريصبدلصالغليظحسمهويتهي،سم45محوطوا،ويلغ

أعقد9:افلبهايصر!حتىحرضميماعقدسيتكونخن

."الفبدبمن

فباب:

المباحلىويكز،كالدحانالأر!!يفثيصحالص

دراتصالصبابويئكور."البورة"وهو،الباكر

:د9!!!الطر)الرؤيةتمعتكادحتى،الماءمجارمنمتحمعة

فل!طيروكثيرأالصبا!يحدثولا.(34:12حر،01

الودياروالحدوثكثيرولكه،الهرلعلىوصرية

الصاحثهسلر:قويحمى،الليللىفيتكاثف،الح!لية

.(2:4سبحانحكمةاهمطر)

الأرص!منيطلعضبابكاد"؟الحليقةقصةفيولقرأ

&أعلىيلىلمما،(2:6تك)!الأرضوجهكلويقى

تمامأيتفقماوهو،الكرلوفيالحصرلىرطاداخاكانالحو

الحديث.العلمبهيقولمامع

قدرةوصصو-أصحاهـأيرلىأحد-ألهو،يقول
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النفسضبط

مطرأتح.الماءتطاريجذبلأنه...عظيماللهموذ!5:الله

لدورةوعفوهو،(27و36:26أى)،ضباباعن

الماثية،المطحاتمن!نهارأالماءيختصاعد،الطيحةفيالماء

.الأرضعلىمطرأكاقطئم،والحابللضبابمكونا

للصحردموسىودعا،سياءجلعلىالربنزلوعندما

فاك!ربموسىوأما.بعيدمنالمبوقص5،الجبلرأسإلى

أيفاافظر،02:21خر)،اللهكانحيثالضبابإلى

مل12:18،1عب،01ة22صم4:11،2نث

،18:11مز،38:9أى،ا:6أخ12،2؟8

79:2).

غيميونم،وخامظلاميوم"بأنهالربيومويوصف

ديخونةبوملأنه،(15:اصف،2:2كؤ)!وضاب

.للخطاة

الوالىيخاطبوهوبول!الرسولالاحرعليمقاوموعدما

لعليمتال،قبرسجزيرةفيبافوسدبرلىسرجيوس

إبلي!،ابنيا،نجثوكلغقكلالمتلءأيهاا:الاحر

فالآذ؟المتقيةاللهشلتفصدتزالألا،بركلعدويا

إلىالشتبمرلاأعمىفتكون،عليكالربيدهوذا

!لررفجعل،وظلمةضبا!عليهضطالحالففى.حين

.(11و01ة13أع)"يدهيقودهمنمتسا

النفس:ضبط

انفحالاتها.فيوالتحكم،مجزمأخذهاهوالنفىضط

لم5:لاخوتهحققتهيوصليبهفالوتتحانوعنلىما

:فصرخ،عدهالواقفينجميعلدىنفه!ضبطأنيتطع

تك)"بالبكاءصوتهفأطلق...عيإن!انكلأحرجوا

يفطوالمإنا:ايزوحينكرعنبولصلالرصو!ول

ايحرق،منأعلحايزوجلأننليزوجرا،،أنفهم

أنفصهميدربرنوماالركاصينعنويقول.(7:9كو1)

كلرففهيضطيحامدمنكل5:الفوزأجلمنعليه

الجسدشهراتكلعنتمعأكي(25ة9كو1)اشىء

الصروطوش.البدنيةبلياقةيحتفظلكيوالثرابوالطعام

فىلنفسهضابطا"يكونأ&:الأ!ففيتوفرهايجباقى

.(1:8قط)،ضيءكل

تمفف،"إلى،اليرنالىالفحلنفسمنالاصمويترجم

6(.:1بط5:23،2غل،24:25أعأ
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فبع:

تد،عموعأوالفاع.المقرسةالوحوشمننوعالضبع

كامدةفلطينوضاع.اللونقاتمةأ،منقطةأوكططةتكون

الجطقةلىالضباعوتميق.قاتمةعرضبةبخطوطمخططةاللرن

كبروالضبع.اللحرمآكلةرهي.أفريقيةكاليإلىالهندمن

يكرانبهايتطيعقولةأسانله،الفكين3توكي،الرأس

فوقعرفله،الثمرحى،نخاعهاليأكلالفر!ةعظام

افتراسوعند،إثارتهعندضعرهينتصب،وظهرهرقبته

الأمايتير،تدبمنكلفيأعابعخمةوللضع.الفريسة

نفرحيواناتسائرفي؟الخلفيتينقدميهسكلفيوأربعة

ثلة.ولا

كزتها.رغمنهارأئرىتلما،يليةجواناتوالضاع

،الكهوفأوالححورفيوتكن،حبانة،توتهارغموهى

تادرولا،ضحيجكهايصدرولا،الصحررو!تحشأو

أشهلألهمتحبغيرغريبعواءهاولكن،عادةلالهجوم

بالعويل.

ثهكل!

جمأ:

يخلىالقبرربقوتدعن،الجفعلىالضاعوتتفذى

الماطق!انعدمكروهةجواناتفهىلدطث،الموقىجثث

مإنها،الجفعلىالمثورعلانحدروإدا.فاتميقالى

الماعز.أوافيعامتفترس

-ردولكنه،المقدسالكتاب!!الضع،يذكرولا

معناه(26:2)تك""فصبون،الأعلامبحض

:13صم1)هضاع5معناها!صوعيموا،"ضع"

.(11:34غ،18

و(2:23إر!يا)"ضبةناقة"عارةوتستخدم

الضبحة،نانتة5،ابحليموراءذهابفيالتديمالبوصف

الحبقوهو،القغ5ضهاوالاصم،الفحلتطلبالتىهى

:12إرياأيضاانظر-(24نر2إريا)الشهوةاضدادأ



فتبئ-ضجيجا

يأ":(الأبوكريفى)سيراحلنيوعسفرووحاء

"؟والفقيرالعىدينصلاموأى،شالكلبالمبع؟تصلام

(13:22).

)ضج!

فتبئ-ضجيجا:

حرأوضيقأوفرحمن،وصاحأحلبةأحدثصى

ضحيجتيقالالماجةاصحراأمواح:صردت،كوهاأ:

إكأ،6507،74:23مز،4:41صم1)الحر

:25إريا،ه:5:49،17:12،24:8،25

ت5مرقر،2:2عا،7:11حز،55:ا!،31

هـواممر:الربيوممجىءعزبطرسالرصلويقرل.(38

ال!واتتزولفيهالدىالربيومالليلوكلصجأ!

الأرضوتحترق،عرقةالعاعروتنحل،بفجج

.(3:01بط2)أفاالتيوالمفرعات

:ضجرأ-عتجز

،ه:4أى،22:3عد)وتبرمضاق،ضجرأضتجر

الفجر،سبص"أضحروأ.(16:18أع،6:3مي

هل:داوديتيااحمعوالا:آحازللملكالنبيإشعياءويقول

إلهيتضجرواحتى،الناستضجرواأدعليكمقيلهر

.(7:13!!-)"؟أيضا

فح!!اله

صخ:

.الأرضمناستمكنإداضوءهاأوالسرالصيخ

الشسىلأشعةالمعرضالعارىالصخرهو!الصخرضح9و

.(24:7،26:4حز)الفحىفي

ضحك:

حزءوهو،لذلكيدعولموقفعاطفيةاضحالةالضحلث

وقتللبكاء...زماذشىءلكللاأدحيث،الحياةمن

يكونماكتيرأوهو.(4-1ت3جا)!وقتوللضحك

عنيكودقدفالفحك.(01:91جا)الاباخولائمو

،(6:12لو،126:2مز،8:21أي)حمقىحفر

باتضر-بةضر

،17:17تك)ئصدقيكادلاطيىتجيرللمفاجأةأو

حأ2)والأصتهزاءللخريةأو،(15و13و18:12

،03:1،93:7:18،41:92أ!،03:01

حز،3:14عرافي،92-02:7،48:26إريا

،(1:7مرالف)للشحاتةأو(1:01حب،23:33

:8ا،،4:ص:5مرقس،9:24مت)الإيمادلعدأو

لىالا!":ومؤامراتههالأشرارعنالر!اويقو.(53

انظر،4ة2مز)"3يستهز!ءالر!،يمحكالموالت

.(1:26أم،5:8!،37013مرأيفا

:21تك)أوانهوحاءمتىلبهمرغربااصحكاويكود

كانرتىصتهداأحيالاويكون،(126:2مز،6

.(7:6جا،ه:01:23،17أء)موضعهغير

ضحكصالنايةفيوفرحههالأبرارضحكوجهحتلص

أيضاانظر،22و5:22،8:21!أيو)الآدالأشرار

.(6:21لو،22:91

لا!ا،والباءالعر":الفاعلةالمرأةع!الحكيموكول

تدلأنها،(31:25أم)!الآفيشالزعلىونصحك

في9:أيضابقول؟.ياوأهلهيإلهتحتاجماكليأت

:14أم)!حزنالفرحوعاقبة،القببكتفالضحلث

ضحكأ9يكونإذ،عحيحأساسكيرعلىكانمتى(13

منحرالحزن"كادلذلك،(02:2جا)"مجرنا

.(7:3جا)!الفحك

اكئبرا...الخطاةأيهاأيديكملقوا":!قوبويقول

إلىوفرحكملوحإلىصحككمليحول.وابكواونوحوا

.(9و4:8يع)اعم

)ضر!

:تباضر-بةضر

سواءاالمصائبأوالضيقأوالدةسنوعأىالضربة

فرعونأخذفعدما.ذلكغيرأووباءأومرض!شكلفي

ضرباتويتهمرعونالربضرب"،إبراهيمامرأةصاراى

نقرأص؟.(12:17تك)،ساراكطببعظيصة

كادببممرأرضالرهـبهاضربالتىالعرالصربات

المحثلهاوصمرد،12:03-7:91حر)فرعون

.(التالمط

خر)الذبىالعجللبادتهم،المصالربضربا؟

85



العضرالفربات-فربة

ص4:قائليزموسىعا!البتدبشعدما.(32:35

!!اشساأص،(11:4عد)،؟لحمايصممما

عضىحمى...أسا!م7لهلحداللحمكا-إذص9،ىال!لو

عظيةضربةاسهـالشباوضرب،البعا!الرب

الجواسيرا،لألاالربأهلك!.(11:33عد)!جدأ

:14عد)!الأر!علىاسديئةاالمذمةأشاعواالذين"

ولطوالترالذىلالوبا"007.14أهلك؟.(37

.(05-16:46عد)وجماتقورحتمردعف!اثعصا

بناتمعالبررعدماشطيمفيبالولأ.00024وأهلك

مز،17؟22يقأيضاافظر،9-ا:25عد)موآب

601:28-03).

عهدتابوتلأحذهمبالواص!رالعلطينيينالر!وصرب

وصرب".(4؟12،6و9و6:ءص1)الرب

سوضرب.الر!تابوتإولظروالأ-ثم!يتأهل

لأنايخبماح.رجلاوصبعيررجلألفحميرالثص

.(6:91صها1)"عظيمةضردةاشعبصربالرب

فماتالميحادإلىالصاحمنإعرانيلفيوبأالر!جعل9!

،24:15صم2)"رجلألصبحود...البمن

دا:دأمركدماودلك،!03-12ة21أحاأيضاانظر

الثعب.باحصاء

وخمسةألصئةأثورحيض!ص"الربملاكصرسكا

أياميأورضليميحاصرضحاربكانعدماأألفاوثمانين

.(37:36إكأ،91:35مل2)الملكحرقا

الأياميشحدثضرباتعدةعنالرؤياصمروبتنا"

6و21،11:6،15:1-9:15رؤ)الأحيرة

:8،21:9،22و21،18:4و8،16:6و

.(18و41:1215ركأيضاانظر-18

العثر:الضربخات-فربة

قال،مصرمنالشعبليخرخموصىالر!أر!لعمدما

بيد،ا،تمصوريدعكملامصرملكأنأعلمولكنى":له

فيها.أصعايىعحائيبكلممرأصربويديما"مد.قوية

لحأخرحهى(.91ة3)خرأيطلقكمدلكوبعلى

ريخعةوذراعضديدةويدوحربوعجائبوآياتلتحارب،

هرالرلىأد9ليعلحوا...!فحلماكل!ثلعطيةومخاوف

وعلىفرقسالسماءيالإلههو...سواهآحربالإا،

.(93-4:34تثأ!سواهيى.أضلسالأر!!

المصريوذفيعرف!عطيةوأحكام"وعجائبآياتفكانت

،،78:3مزأيضاانظر،5-7:3حر)"الربأداأفي

.(22و27،601:21و501:5
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صرلىمصرإلىإسرائاشبعمايةفياطهاأرصا!اغد

خر)الدوديةصويهقذههيققد!،الأ:اد!حاء،بوسرو

سلأر،ذاكيحققاحصش.(8و2:23-25،3:7

الغوية:اصرباتاهذهمصرعاى

:78مر،2د-7:41حرأدمإلىالماءتحويل1()

أضكالها.ممحتلفاطحياةلارموالماء-(44،501:92

!،اليلهةامهي،مصرفيالماءمصد!هواصي!ا:!ر

،بمصاهالماءيضر!أدموصىالربوأمر.لغرهلهاجاةولا

فرعونعيىأماماخرفيالديالماءوصربالحصافرفع"

...دمأالهرفيالدكيالماءكلتحرل،بمدهعرنوأمام

حوالىالمصريربموحمر...مصرأرصكللىالدم:كاد

.(24-7:11خر)"لتربواماءلأحلالهر

:قتوالنيلىماءلردإلىاشارةدلكفيأدالمفرويزعم

والموادالطمىسصحمةكياتالجاهتحملعندما،المصار

جاءماولكن.بالدمأشهاللودداكنالماءتجعلىالتي،العالقة

،الفيصانوتت!حدثدلكأنعلىمطلقايدللالالكتا!

خر)"ليريواماءلأج!-الشحواليحفروا"الممريينأناد

،الفيفانوقتفييكنلمالهرأنكليدلمما،(7:24

وكلوالآحاموالسواقي(المياهمحاركط)الأنهارإلىوالاضارة

:7خر)الأحجاروفيالأختا!فيحتى-المياهتجمعات

تغمرالعضانوتتيلأله،ذلكعلىآخردليل،(91

وقتفيالمياهأنعلىعلاوة،النهرحواليالأراضيكلالجاد

.كااسدءحمراءفىلتاطوناحمراءت!صنالميفاد

المقايير-بكل-كانتأنهاالوحيدالمنطقىوايفر

موتأذإلىبالإضافة.طبيعيةظاهرةولت،إلهةمعجزة

قدطيمىعيرضئاأدكليدل(21ت17حر)الأس!اك

،المصانياهعلىمقادينالمصريودوكان،الجاهفيحدت

روايقلىلمإنهم"عنهميقالحتى،ذلكإدراكيفوتهميك!مو

.(24و7:21خر)!الرماءصتيربواأن

للحصولالهرحوالييخفر:اأنالمصرييراستطاعةأذكا

وسطفيلالشباللهرأدةعلىواضحدليل،للحربماءعلى

المصريوذكان.-وقمهامن-لوعا-خفصإذ،الضربةمذه

الهرفضل!يتعبيرأ،الآلهةمنعددولينالهرلينيربطرد

يصورونهوكالوا؟"حابىالاله"عليهيطلقونوكالو،عليم

بحفىيديهوويحمل،ترهلصدرلهضحمرجلشكلىعلى

آلهةإلىموجهةاكضربةهذهفكانت.اكخيراتسالثمار

الس.

،78:54مر،51-ا:8خر):الففادع2()

،"اليرالربضرببعدماأيامسبعة9بعد،(03؟501

مد!،العبيطلقأنألىولما،فرعونإلىموسىدخل
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أرص-وكطتالضفادعفصغدت،مصرياهعلىيدههرود

حتى،الضخامةمنعددهاوكان،(8:6).حر"مصر

ليرفعالر!إلىيصياأنهرونوموسىمنفرعرذطلب

منموصىفطب.الثعصفيطلق،ضصهرعنتالضفادع

فحدد،الضعادعلقطعلأجلهيصلىتىلهمجددأنفرعرد

الربمثلىلي!أ&تعردصلكىكقولك":لهدقال،"الحدله

.(11-8:8خر)!إلها

الضفادععاتت"المحددالمرعدوفي،للر!موسىفصلى

حتىكئيرةكوماوجمعوها،والحقولوالدوراليرتس

أغلظ،المرخحصلقدأتفرعونرأىفلما.الأرصرأشنت

اطقحيلومر.(15-12ة8خر)لوعدهوتكر!تلبه

طبييا،أمرافرعودمعموسىحدده؟الأمراتماميكودأن

الله.يدولبهها

قدماءعد!الولادة"إلاهةأحكت9الالاهةوكانت

هزتالفرلةهذهأنليولاضك،ضفدعرأسالا،المصريير

هيبها.من

:501مر،91-8:16خر):ابعوض)3(

أمر؟الأرضرترابوضر!بمصاهيدههرورمد.(3أ

لمو"البهاموعلىالناسعلىالبوض!صار"،مومىالرب

:لفرعورفقالوا،هكدايفعلواأنبمحرهمالمرالونيحتطع

.،اللهأصبعهذا9

،87:54ص،23-8:02حر):نباالذ(4)

أرضربيرالضربة3هذلىالرلىميزوقد.،3ا:501

وحدد،إسرائيلنجويقسكانحيثجاسانوأرضالمصر%

ذبانفدخلت1،دلكوتم."الآيةهذهتكونكدأ"أناء

مصرأرضصوفي.عيدهوبيوتفرعونبيتإلىكثيرة

مو!ص!فزعرنطلبحتى،!الذدا&س-الأرضرحرت

إلههميللرلىليدخواليطلقهم،لأجلهيصياأروهرون

نكثالدبانارتفعولما.،بيدأفيبوالا9أدعلى،البرية

.عهده-فرعو

موصىأنذر،(7-ا:9خر):ا!لوالثيفيالوبأ)5(

الحقل،والىمواضيكعلىتكونالربيدأبا،دلرعور

ىيمز.حذاثقيلاولا":العهوالقراالحماوالححروالحيلعلى

كلسيموتفلا،ا!ريينومواضىإصائيلمواضىب!تالر!

يفحلعذا:قائلاوقتاالر!وعين.ضىءإصرائ!!لبيما

الغد.فيالأمرهداالرلىففعل.الأرضرفيالأمرهذاالرل!

فلمإصائلب!مواضىوأسا.المصريينمواصىيمفحاتت

يمتلمإصرائيلمراشىوإذافرعونوأرسا!.واحدمايمت

الب.يطلقأنفرعورألىذلكومع."واحدولاما

فكان.المراضىهذهتملهاالمصرييرآلهةمنعددهاك،كان

العضرالفربات-فربة

كانكا.بقرةضكلعالىأهاتورلاوكانت،أألي!9العجل

.وهكدا،كث!شكلعلى!حنوم!

موصىأخذ.(12-9:8خر):الدمامل)6(

أمامووقفا،الأتونرماد9-الرلىأمرعلىبناء-:هرود

ا!ةطابثوردماملفصار.ال!ماءنحومرعىودراه،لرعرن

عوسىأماميقفواأنالعرافونيتطعلمو.الائموفيالناص!في

كلويالعرافيروكانتالدمامللأن.الدماملأحلص

.عادهعلىظلفرعون:د.!اد!ريين

،78:48مز،35-9:31خر):داتجز)7(

الرهـذكر،الضربةهدهوتوعوقبل.(33و501:32

ولكىقولطأريكلكي9:الفرباتمذهمنالهلىفلفرعوذ

قائلا:وحذره،(لأ9:9خر)"الأرضكللىباحمىيضر

بهع.الحقلفيمالكركلمواضينأحمأرصافالآدأ

إلىئحمعوزولاالحقلفييوجدونالذينوالائمالناس

كلمةسخاففالذى.في!وترنالبرديخزل!علهم،البيرت

.!البيرتإلىومراضيهبعبيدههرب،فرعونعيدمنالرب

الر!أعطى9،الر!أمرهكاالصاءنحوعصاهموسمدولما

متراصلةوناربردفكان.الأرض!علىناروجزتوتجرذارعودأ

أرضركليثلهيكنلم،حذاعظيمضيءالردوسطلي

جميعمصرأرض!كلفيالبردفضرب.أمةصارتمندمصر

وكترالحقلعبوبم...والبهالمالناسسالحقليما

إسراثيلبنوكانجثجاصانأرضإلا.الحقلضجرجمع

الحرلإلاهة!رجهةالضربةهذهوكات."بردف!ايكنفلم

.،نوت"

أحطا-واعترهـلا"نه،وهرورموسىودعافرعودفأرسل

تلكليوق!الر!الىيصلياأنمنهماوطلب،المرةهذه

المديمةسخروجرعد:موسىلهفقال".الريبةالعاصفة

أيصا،البرديكونولا،الرعودفت!قطعالر!إلىيديألسط

الضربةوهدهحدثتوقد.!الأرضللر!أنتغرفلكي

والكتهاذ،صبلاكادالئمعرلأر1،الزراعىا!اماأوائل

،متاةحرةكانتلأنهاتضر!فلموالقطاشالح!طةوأما.مررأ

.(32و9:31خر)

،87:64مز،02-ا:01خر):دلجراا(8)

عات)رلزاادلحراديهدماأكثر.(53و501:43

هذهولكن،!الأالرقبلادمنكثرفيصالمحاصل

جرادقبلهيبرلماجذاثقيلاشيئاكالت،الحرادعنالهحمة

الأرصكلوجه:غطى.كدلكلعدهيكونولامئلههكذا

تمروحمتالأرضرغببمواص.الأرضأظلمتخى

الثجرفيأخضرشءي!قلمخى،البردتركهاررىااسجرا

01:41خر)،مصرأرضكلفيالحقلعبلىولا
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منالبلادحايةتعتر"ايز-"الإلاهةاوكانت.(15:

إلىمرعو-لأسرع.ايهاإموجهةطعنةهدهلكانت،الحراد

طلصص،الر!اإأخطأبأنهاعتر!ورهرودمولىاستدعاء

هلىااليرفعالربإلىيصياوأن،حطةع!الصفحمهما

:هـيحا،لالحرادلاءقيضرقهريحاالر!واصحدم."!الى

الأحمر.الحرإلىتطرحهالحرادلتحما"حذاضدبدةعرية

.كادهإلىعادفرعونولكر

ص،92-01:21حر):الداصالظلام)9(

علىباء،السحاءمحويدهموسىمدعدما.(501:28

ثلاثةممرأرمركلفيدام!ظلام9صار،له"سبأمر

.أياءثلالةمكانهصأحدقاءلاو،أخاهأحديمصرلم.أيام

خر)"صاكنهمولوره!كادإصرائيللىجميه!ولكر

:اخمم!اآلهةضدالضربةهدهوكانت.(23"22:!.

يقرلأنفرعوناضطرحتى،ههوعيروأتوموخفرر!

تجقىألقرعوعمكمأدغر.الىباعدوااذهرا9:صرلمو

:لرعوراءا!ففا".ذانمو!ىلرففر.(0124حر)

تركىيوءإلك.أيصا.حهىترا،0احتر:.ادهـس

أرىأعودلاأنا.قلتتعصا:موسىفقال.تموتوجهي

.(92و28:لأ.حر)!أيضاوحهك

:01،12-ا:11حر):الأبكارموت1()0

موسىأنذر.(78:51،501:36مز،92-32

مصر،وسطفيالليلىنصصمحو"صيخرخالرببأنلرعود

عا!الجالرفرعرنبكرص،مصرأرصرفيبكركلفيموت

بكروكل،الرحىخلصالىالجاريةبكرإلى،كرسيه

ثلهيكنلم،مصرأر!!كلقيعظيمصراخويكود.!يمة

كلىينلاإسرائلبنىجمعول!ت.أيفامثلهيكرنولا

-11:4خر)"3الاإلىولاالناسإلىلا،إليهملانه

خروفدم:ركأالفصحبعملإصائيلب!ىالربوأمر.(7

ئكمليكوذ"،بيتكلفيالعياوالقبةالقائقيزعلالعصح

وأعبرالدمفأرى.ميهاأنغالتيالبيوتعلىعلامةالدم

أرض!أضربحينللهلاكضربةعليكىيكوذفلا.عنكم

هذهممرأرصفيأجتازفإليلا،(12:13خر)،مصر

والبهائم.الاسصمصرأرضفيبكركلوأضربالليلة

:12حر)"الربأنا.الممريينآطةبكلأحكاماوأعغ

12).

مصر.فيعظيمصراخكمان"،الأمرهذاالربنفدوعدا

مو!(فرعون)فدعا.ميتفيهلىبيتيكنلملأنه

وبخوأنماضحبىببنمناخرجواقومواوقال،للاوهرون

:21حر)"تكلمغالرهـ؟اعبدراواذهبرا.جميعاإسرائل

92-33).
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اسفرأ-جمزس

أحداتأ:ياأدركواي!-الممرأ-،ذانكرمنيمحس

طيية:عير

،مددها.!ترفبة!اا!رلاتااسدة)1(

ضدتها.ترايدقيالإلهىاممدكأهامخاى؟)2(

موىألأ؟،ةاصرإاعا!فى،الرفتفيوحدوثها)3(

الوقتوي!لانهماعلىباءأيفاور:الها.:مرون

.حددا!الدكط

الىاشبكاثجثحاسانأرصإلىامتدادهاعدبم)4(

يف!.

لفعها،:عدمالهحرييرآلهةعحراصرباتاهذهأتبتت؟

لأ!ا،الحقيقةيلهادحرصا،1وأفىهالطلأنهاثبتبالحرمميأ:

الحممىالحياغديراالإلهصطوةمنلمهاتحمىأدتظعلم

.(17،8:91،9:27و7:5خر)

ضر-فتز:

لد-وضدةأفقرأوحا-سوءم!كارمامووالضر

النمريرإذ،لأيو!اخيمائااجمارأيفرت.مكروهأأدىأ

اطوعيأمعدكملكعليهيتحبراد.والمقالضريرهه"

إلىأدخلت":الرهـلأيو!يقواكا.(15:24أي)

لوقتألقيهاانتى،البردمحازرألصرتأم،الثجحزاءت

.(23؟38أى)!؟والحربالقتالليرم،الضر

:فنزة

روجاته،إحدلىأر،اصحلازوخيإحدلىهىالضرة

للضر!أخاعلىامرأة9اسجلايأخدأدال!ثريعةنهتوقد

حنةامرأتار،يروحامبرلألقانةوكان.(18:18لاا

أيفاتيظهاضرتها9فةفكانت،أولادلحةيكنلمو،وفة

.(6ةاصم1)"المراعمةلأجلغيظا

فتزقى:

ويفول.الحامضتاولمنكثت،صرصأأصانهضرت

لعلى:يقولورلاالأيامتلكفي":النبىإرميافمعلىالر!

واحدكابل.ضرستالالاء،اصان،حصرمأاكلواالآباء

إريا)!أصنالهتضرسالحصرميا"كلإفانكل،لذنبهيموت

.(03و31:92

لر:اف!رأ-سصز

.وضروسأضراسوجمحها،الطاحنةالمنهوالضرس

أيوبفيقوا،محازياالمقدسالكتابفيتستخدمماوكثيرأ

الطالم،أصراسهثت5:للمظلومولمرتهعزهأيامداكرأ



فحطرما-ميضر-مفر

.(92:17أممي)،فريةحطفتأصالهل!!شس

اطهم!ا":قاثلاأعدائهس،أسبباالرموبتيت

مر)"ربيا،الأشبالأضراساهم.ألواهه!فيأسا+

58:6).

سير!ف،أصانهجيالا:دالقوتالأضرارالحك!:يمص

.(03:14أم)"الماكبتالأكاصكافي:أصراصه

صعدتقد":قائلاالأشوريةالأمةالييرئلويصو

ولها،الأصدآسنانأصاكا،عددبلاقويةأمةأرصيعلى

ص!توتهاوشراضا.(،ي6:ايؤأ)اللوةأمراص

:فطرما-ميضر-مفر

أ،قدهاالناروأضرم،اضعلتفىاتقدتصرماا!اراضرت

ترديماوفيا.واضتدهاالشر:اصطره.وأضعلها

؟أيو!فيقول،محاريةصوريبعهديهالمفدساليهاب

أممط)أكأعداثهوحبنيعصبهعلى(الرب)وأضرم"

:17إرمياأيضاالظر)علي-عصهاضتدأي،(11!91

.(11:8هو،48وط02:7حر،4

،الأرص!علىنارألألقىجئت":يوعالر!ويقول

ويطلب.(12:94لوا!؟اضطرتلوأر!دفساذا

ذأأذكركفلهدا5:تيوثاوستليذهمنلوداصسوا-ا

نأأى(آ:افي2)!يخكالتياللهموهبةأيضاتصرم

العبرايرير:إلىالرسالةكاتويقرل.قوة!تزيدهاثددها

عى)،بالارمضطرمملمرسحبلىإلىتأتوالىلأنكم1

كله"كادالذىيناءحبلإلىإضمارةفي،(12:18

دخالهوصعد،لالنارعليهنزلالر!أناجامنيدحن

(91:18حر)أحذاالحبلكلوارتجفالأتونكدخان

.لمو!الناموسالربأعص!!عندماوذلك

..الإثمعالم.داراللان":يعقوبالرسودويقرل

حهنهأمنوئضرم،اممو-ادائرةوئضيرم،كلهالجميدن!

.(3:6يع)

)ضغ!

ضفطة:

سأ:المسيحيرعالربعن،البرةبر:حإشعياءيقرل

لىوالكلمة.(3:8ءإش)هألاحذالديونةومنالضئغطة

وتترجم.ا!يقاأوالضغطومعناها،أوتر!هيالعبر!ة

ضفدع

ريحنوريقلودش:القوقو!صعص"إلىنفسهاال!طمة

إلىتر-؟.(701:93مز)"احزنرالئرضفصمن

:03اأ)2العغيم:الرحبالها:ية":القوتوأضيم1

16).

)ضف!

ف!فدم:

وممط،الباردالدمذواتمنفقريةحبواناتالفمادع

إلىالمائةالحياةمنالاتقالطورنجهايظهربرمائبةجرانات

،الأحماكفيالتىالعواماتلاخماءذلك5،الابسةعلىالحياة

أطرافها.فيالأصابعبوجودوكذا!ك

تتفىحيت،الماءوالأولىأطوارماالضمادوئمضي

الرطبةالأرضعلىالكاماطورهاووتعيق.لالحياشيم

؟،الرئةلواسطةالجرىالهراءوتف!الجاهمنبالقرب

رمناصاكنةالقاءيمبههاالطريقةوبهذه.جلدهامنتتنمس

تفرزعددلوحودرطبحلدجسمهاويعطى.ذفربدون

قليلة.لدرجةسام!المادةوهذه،رطاالحلدلحفظلزجةمادة

الطويلة،الخلميةأرحلهالقوةالأرضعلىالضفدعةوتقفز

وجودذلكعلىوياعدها،الماءإلىننرلع!دماكانعوم؟

كالمجداهـ.اليرحلىيحعلمما،أصابعهالينرقيقعاء

ال!تتاءيأما.:الصيفالريعفيالصفادعوحودويكز

لراطىءالطينفينمهاتدفى-حيث،حتفائهاظهررهايخدر

دالات9يمىيخما،وكيرهاالأحجاراشتحتالترع

أوائلفيلظولكا.ولاغذاءحراكدلا!الشوكلي

لقيقها.فايرتفع،لييةحملاتفيمعأوتخمع،الريع

علائفرغ،هلامبةكتلشكلعلىيضهاالأنثىوتمع

نحوبعدالخصبالبيضويفق!.المويةالموادالذكر

،كالأحماكمتطيلةصنرةكائاتمهوتخرخ،أجوعين

لأنها،الطويلبذنبهاالماءوتعوم،أديخبةبأثي"تمى

وتتغدى،لايخاشيموتنفس،الأطرافعديمةتكرن

الأطرافئم،أولاالخلفيةالأطرافلهاتنوثم.بالباتات

الرئتادوتتدىء.تدرمجياالتلاضىفيالذبويأخذ.الأماية

رئويا4عندئذالتنفىويمح،الحياشيمتتلاشىثم،افرفي

هذاوكلتغرق.الأرضعلىوتعي!الماءالضفدعةف!رك

بالغة.ضفدعةبعدهتصبح،ضهورثلالةمحرالتطور

والخراتوالديدالىالقواقععلىالبالنةالضفدعةوتعذى

98



ضفائر-ففيرة-ضفر

دإتاط!!ااطريا-ابلا-ثاتقتضهاررممبا،الدلا!سخاصة

اعمدعةاتؤدىيداث.،حاملامحهتججردا!دبالةالهتتصق

لعضتا"كلافحو!لعضأرعلىعلاوة،للاناذخدمة

.ءاصفاداءألوا

كانتاحذياوليبا!اضفدعةاقت!صأرالجتف!!كان،

الأتثاشكل.،(31-11:92،)خاتعترهيحةات

الجرالاتصيعتبروهاةانردعلماءفإد،ا،سهلاتذكرلأ

.-لمسهاا-ا الجرالاتإر!:يمورا!-ليقوت.يحص

يدكرل.ل!،تجصاتىهييعةاشثيلالا-المدكورة

يعترهااصحضآكانوإر،،ا!سلحفاة:ا:الففدعةاشتحانلينما

-(91:92لا-ياية!امذكرر)""الفكل-.دوعا

الساد-الملاكسثىعدماألهالرؤياضرفيونقرأ

انجىبوص-الوححقفم:صتالت!فمص-9حرت،جامه

أرراحفإنهمضفادء،شهخةأر:ا!ثلاثةاممدابا

قدماءجع!:فد.(14-16:12رفى)أضباحل!!

ا،هةاإافيممتلةالجاةلأصلىرصأالففدعةصالممريهير

امرأة-جمهافكاز،"الولادة"حارصةلمجيهت9

ضرهـ-يااليالايةاشصربةلىوكان.ضمدعة3-رأ:رأسها

انظر)الالاهةلهذهبالحةاصاءة،موسىيدعاىمصرأرضرالله

.(41-802حر

ضفائر:-ففيرة-ضفر

؟أ،لحفرعلنقبعفه،ضفرأ:عرهال!ثعرضفر

وقد.حدةعلتصفرحصلةكاهىوالفعرةضفائرحعله

سلاصل":الكهةرثرصدرةعلىيصغأنمرسىالرلىأمر

28:22خر)"نقىذهبص-الضفرصعةمحد:لة

.(17؟7ملى1أيصاانقر،24،93:15:

رأسه"عا!ووضعرهتكصإكيلا"الصكرضفرشتلى

:15مرض،27:92ت-الميحيوتاص!ارأس)

.(5:ا!يو،17

:أطباصواء-المضفورأوالمححدالطوي!الصوكاد

تدس.خاصةالساءر،ا-الحماعلاماتصيقر-صناعيا

دلكواليديرع":تائلا،صهيوزلناتإضياءالبرألدر

فىافىاش...الحصائبو....والضمائرالخلاخيلىزيةاليوم

...والأرديةوالحطفالمزخرفةاضيا!وا،الألفوخزائم

إيز)الريةأدواكاأكط"والأرروالعمائم:القمصانوالمرافط

3:18:23).

بلا-ذواشيريزالناءأن:لولرالرسرلويوصي

أثرلآلىءأوذهبأوبففائرلا،؟تعفلورعمعالححة

09

ضملى-يضملى

تمعلهكاتما.هو،(2:9فط1)"السكيرةما،سم-

صر-اضعريإك!ا.الألطافىا،حندا!،مانجات:اضاعاء

يةاشيظىن!-ا،":فائلاهـا.تالمةا!اءالطهـء

لا!اضيا!ا:شاررهىلااضحا!.ااش!صاحعرس-الخارحية

اءدتماالر:!ربة،اعادااكعديمةواطمىالفإنان

3؟3لط1)!اشئصكتياطهافداءهواررياالمادلىء

:4)-

:ضفاف-فحفة

:ساحله،شصهكحىاخوادقيأ:ا-*اأ:21كحرساحفها

:أماا:قائا،يوتاس!أمر.قد.صقارهذهص-للكا

تا"توذعدما:قاثلاائعهدتالوتحاقيالكهةفامر،أت

.(3:8-)"ثدالأصونقمود،دتالأساياهصفةإف

،الجادحفة؟بائتابرتحاما!احخةاأصحاانعماص":عد

!االما--.طها:حمهأاتمادثإلأ:شا

س-ةلمخلىسل!ى....!و!ىىء

ير،ا!رلةا!حرإلى:الجحدرذ...احدأ:لذاقا!:فوث

:3يز)أأريخاعقالااصصا:عرطامأالقطعت،المل!

(16ش1د

)ضم!

:اضمحلال--يضمحل

،تلاثىحتىلئاضيئاشاخلىصحص:اضحل

وكذلك،(7:9ألمحي)"-:برصيضصحلىاححالىدا1

لأضراروا.(ا-:د1!!-،27:7مز)اتاش!صو:ائقمر

الفر،1!:73مز)!اكد:اهىص-:يفوثيفمحلون"

الإناثجاةإث!بمقو-صاسا!:بؤ.(\د:3عاأبصا

،(4:14لمجر)!يفححاثمقيلايطهرجار"م!إكلا

ولايضمحا،وا،يد-لايفى":المؤصميراثبيما

.(1:4دط1)أالصمواتومحموط

ف!ملى-يف!ملى:

-إضعياءقا!وقد،لالصحاددضذهدكيمأ:حالحرصصد

ويصمد:هت!تقرصريا؟خد:ا"أت-الملكحزقياص!عدما

اسامريامركدما05(38:21إش-!!يخرأاوربا!اعاى

--فرقعيخاأرإفضدحرأوستلألاركاد"الذكطجلاضأى:ر

،!مى،حىل!-:تركوه:ممواحرحوه،!هفص،اصو!

زنجاغليهاوصىجراحاته:ضمد!الغريىاصمامريانعدء

.(34و09:03لوا!خمرأو



ضمير-فمائر

ضمير-ضمائر:

فشميرإلادااداحاإكلهاأ:حددااتاحاسةههاكحبس

عا!لهداحاب--حبأ:.صصا،ما:عممهااسيخبمالر-

صأ:لفالإممسارلحهبصى!ا،ا-صاص.اححيا،:)أت.الحهس

.ك!طامحمحأ،له-جص!إ

:ا*-،اكقديما!هدالىبممظها"كبص"!طصةصدا،0

قدص"أ!د!قرأ،،لالقلى"عهمح!ءأالح!هوءلمحصحديه

.اب.(د:2ثح!1)ااساهـ-حهكفعهعا!كرلهدا:د

لمقلىه:معزمصدمة"حهدا!ثع!ا-،اءحا:؟لالاتأصه

عذلعدماقلبهدا:دحربا؟.(2031دص1)

قبى:أيوب!:يقو.(\.ة42حه2)!ا!عصا

.(آ:27أ!ي)"أيامرص-يومايفير،،

محا"صمير5كلصة:صر!نج!-،الأقوا-اهدهكافمى

في-5الحتا:،-!نجى!احبريةافي،هر)"!د"كلمه

تلى"9كلمةحاءت:لد.(إاآحملى"هو-اعريها

اطعهداصييةااترجةفي(آ:27أقييفىةالمدكه)

ا!هداو"اضميرلا!المترجةاجوياليةاحطمةالفص،يماغدا

الأحاايسراء)الحدبداكعهدفي!حم!س!كلمة:ترد

تا،تهـعا،مرةتا+ل!-:أرلعا(اعرليةاحمةاضفيأ؟ا!يولافيا

است!-صااصايخاصةر،لوضتصواصاسائاشفيمرةدشسنسر

احلحمةاتردجث،كوصلوصفي4احاإث:اشنالةا"لأ:ف

يمرت!!نوا-!-اصصهايتحدمهانم.مرةكرة!أش

.(1ة:33:1،24)ا-طاأعما!سفسيأحادته

الححهعدءا!ا"ا111لفه

2-ة-!ب!سوس-!:-

للرءاروانلا:اخثسمبرإفبىء،اطها

أيصابلا،فقضا!ضبالسى

ء-لطرصسو!-:..(د جىاله111!-

فقطالمرفضيرا!مابيخى،المسادة

أحدس-أحدكاتإدلحححامدا!لأ-

3:6لعدا)الاكظل!ا!اتاأحزالا

عليهلث!صأ!الملإتربشهدألى-

يوأيحاالصر!11:دس1.2

-صالمرفللملطا&ء

-ب،ا!هيحمتأ-

.13رو)!أضميرا

هةل!!ا""الحضو

أيص،اطصعفاءل!،

جتما-المهاحركمير

أممضم!أدكا-(\

؟6،دا:2ر؟)

7!كرصتإلىا!،:!ا!هاسساا!تام!طمةاصتحداه:لدت

الإ-ا-اأنعا!،(21--80712،01025)

المحصير9ى،واحصا"إصوا!اا!صرااصربهكليعرث

ا.لإلادإلىث!سهاالم!اضها"ضصرإأ:"اصبصا

.ا!وباأواصيصا

--يفمن-فحماناضمن

ي!صثأدتجر:ا،،اخصاةصمامعصر-اكميمض

ت)يتحىأت:!-،اطحصأصمصسالأله،-كائبايحا،

ألااس-كلت!!نيموتار!!ىالملأ.اءصااضيألؤص..(\د:1

الصيم"يرجد؟(4:2)أصمائر!موسومة"كدلة

:1هـ0)الإلاداقلبنهيتطهرأثيخىاررىا"صانشر

خأ)"الماغاصيما!كلاحديدا!هدايت!طبم!ا.(22

لض13:18،1عى،91:ك!:1في23:111

اشسوتفيقوت،،عشهـةللاصم!!:9،(2؟ضاآ؟3

عثرةللاضيمداثما!اء-اج!صلفسه!يدشلى"إلهلوا-

طاهر!عصرو!.(اآ:24أ)،اظ-؟أالمها!وص

سمةييقيملا-ضميرأي(3:ات3:9،2بلأا

اشصصريتطهرأنيم!:لا.صالإحيلىيحر؟+لعىاور

ا!ديا"اطش!!بدءيتطهرأذيلرءلا،اغديرااكحهدلدلائ!

ا-أعماصصصئريميطهر،عبللااطهلصهفدءأرفلر:

حصدلا،ولكى(1،ة9عى)أالحىاحلهااضحدموامتة

.(01:2عب)"خطاياصرأيصا!ى

الشاكلة:ضامر

موصعهاصلى!ضاكلة9اد"11حما11
صجو!ءس

."اخالةإهـاالحعاائرةإ"

الرابامخلد

-يفمن-ضمانا:ضمن

يقفرقدماعهيزديأداترءأركفله:اصحااصى

يجبما.مماوحلوهجرهـبملاجته:اترءوصى.أدائهلى

الثعبل.هواصاصتا:

لرولهفي،يعقو!أليهعدبيام!!أحاهج!!ذاضممشقد

لدلكيرصو:أحر،(43:9تث)مصرإفمعهم

:؟4تك)لساب!عوصاصعدأبوسصيأخدهأد:عرص

32:33).

هرص!.نمسكعدضانىكا9:اطهأيوبو!ود

الأياديصفق+كا-،(17:3أي)ا(ئجيدييصفقارويا

يفىلأناللهإلىيتوسلىسهو،الضماداشهارعلامةهه

:مالمريقولىكا.براءتهمجدما:يومالفسهسمحثظألها!ه

ويصاكط.(911:112مر)!للحرعدكصاص"

قديار!":قانلا،مرضهص!يت!يهاممىللر!الملكحزيا

.(38:14إش)"ضامأفيكر.تحايقت

دأأ!صاحهالإلانيضمأن-الأمثا!سفروجدر

قائلا:الصاصتيص!!لل،ب!اغر(يصىأش)كفهيصعق

فاقعاإدأ،قيكلكلامأخدتإد.ممفكلاءيعنقتإدإ

حاحد.عا!2وألراءادهى-.لمسك:لبئلىياهدا
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ضطهادا-ضطهدا

كالفبرنفكلخع-لعاصآأحمافك!لا،!وماعيينا،تحط

انظر،د-ا:6أء)!الصياديدصكالحصمور،اجداص

من"لصص.(2،27:13آ:2؟،02:16أءألضا

.(18:لأ7اأ)"المهملاقص-9باءلهصاحهيضس

صارتد،يرإدالحراي!!إلىا،اسسااكاتبا-!يقو

عهدوصيط(،مهوب22ة7عىأ)ضامالعهدأفضلى

ا!هداهداضاسأيحاهوي!،فحبوشحبهاطهال!-حديد

الأعالي.لىالعضمةيم!تبحلرسهوصحردهشياتهبموته

)ضن!

ثيء.كااصيؤص:ا،والصتث:صاص!يمثهخمتئك

اصهعىاالأن.صكفيأ-+اإسسائما-اإصارأكىرلما"

اصرش:اوالصخوروالمباص!المعابريالتاخا".تضابق

:14ص1أيصاانطر،13:6صم1)ا(والألآر

،2).

)ضهـ!

:دفمطهاا-فحطهدا

ا،حابوتجاصة:إد"،ا،،ظلمهوا!منجا:اخحطهده

ا!دير.اأرالرأىأواصطداأوالعرثوا،ختلاف1

القديم:العهدفيالاضطهاد-أولا

الر!قادوفد،الدابةمدالإلارلاسمفدبر!الاضطهاد

قتلةألناءأنكمألمكمعالىتقمهدودأنش":للفريسي!ت

،الأرصعلسهفكركىدمصعيكميا"تيلكى..االأنبياءا

تلتموهالديلرحيادزكريادمإلىالصديقهاللدمص

.(3د-23:31مت)"والمذلحالهيهلل!!

إبراهيم،النى:إسحقإحماعلىع!-لردالرسرل.يقر-

الد!يضطهد(كا-)الحدحبولداسدبا)اإ-طاعاإن

الأضراراصطهاداستمر.0(26-4عا!)((الروححب

بالقولى:العراييرإلىطأتاضكاتيلحصهمما،اللهلأولاد

ألحصلى.تيامةبهالوالكياحاةابقلوا4:غذبوادآحرى،ش

حبر.ضأيضاقيودفيتم،شحلدهرءوخربوأ،آحرشر
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حلردفيطا!وا،لالسيصتلاماتوا،خربوا،ائشرى،زحموا

لىوهم.مدل!!،مكروبيز،معتاشين،معرى:حلود،عنم

ومغايروحالدراشىفينائهينهـ.صتحقاالعاريكى

.(38-3د:11عب).االأرصر:شقرث

الجديد:العهدأيامفيالافطهاد-ثانيا

.-.ك)أحدهمص!.ا-الأعصاسفسفي(أ)

أعما-كل!اشداء،الارخلىالبهيةمار(لاتوربت

تأصتأ-فما."ا!اصعةامه!يسارت"با.نها،الرصل

بصرسالرحول!!عافبصرحتى،الحمس!-يومفيال!صيسة

عانصش.(22-اة4أ)الصيدربمأمامومئلاحاوير

:آأ)الميجةضهداءأوت3-اسقمانوقتلىإلىذلكأد!ما

عالىعظ!اضطهاد":قوءدلكوأعقب.(6.:8-7

الييودية!ءرفيالحميعفتثتت،أورشلبمياييالكنيسة

قلى-اخطرصوصوشاوتوكاد.(ا:8أع)،والسامرة

:9أع)"اضبتلايدعلىوقتلأتهددايفثا-خديدد

بميرث-أ-اكثهةصاءرفئتجبلىص-صلطادله":كاز.(\

.(9:14أط)الج!يو!!اضباسم"ديدعراصدى-ا

:12أث)صولاابعفر!لفت!-الحلكدسهبرىأمروفد

اسبأدلولاأبمابطر-يقلأرمرمعأوكار.(2:ا

.(01-3"12أع)بممجزةألقده

،(8:4أ)"بالكلمة7تبرا،1حاتواوالديرإ

عمد:ه!1الأماحمير!اوتلمذوادهبوا9:!الالأمراثامأ

جمرنجقطواأتعلموهم،القدصحالرووآلا+الآبلاسم

"الد!سانقصاءإلىالأيامصمحكمأناوها-لهأ!صييهمما

اصنصالككما":!تالى!،(02ر28:91ت)

ضحهودايلىون!صلون،عبثم3!اكقداصوحاحلمتىفوة

أ)"الأصصأقمىإفشاصامرةاشالجهودبةفيفى،شليمصأر

1:8،.

:دت)الاضطهادات!دهألبا"أنسبققدالربوكا-

.(33و16:2يو،22:آلو،4:17مرذ!،11

أبفولةفيئلاضطهاد:رففاؤهلودالرسوثنعرضر:!د

ة1؟أت)فيلبىوفي،(11و14:5أت)؟لترذ

،(17-18:12أث)كورتودروقي،(؟.-99

الظر،33،22:23-21:27أ)أ:رشل!وو

.(33-11:24كو2

ا!هدا!يائلتكص:الجديدالعهدرسانلفي(ب)

الدوامعلىايمةاسارتففد،الصورةلعسعرالحدبد

لالنا!ترقدالتىا!ليقةا11متاف!طنت،انيادألوروسط

.(302خراتظر)"خرقءولكها



فطهادا-فطهدا

يكت،تالويخكىفيالكةإلىالأولىالرصالةففي

تجلشإد:بالربباتمثن!صرتموأنغ!:بول!الرصرل

:اتر1)،القدسالروحبفرحكتيرصقلىالكلحة

حتى!:تيوثاو-ابنهبولراسسرلالهمأرسلىوتد.(6

مذهرأحديتزعرعالاكى،إيمانكملأجلويعظكمثتكم

:3تر1)!لهداموضوعودألاتعلمولىفإنكم،الضيقات

يحيخواأنيريدونالذينجع9إن:يقول؟.(3و2

.(3:12في2)أيضطهدونيوعالميمفيبالتقوى

منلحسباقد،الاركانماتأجلكصإتا:أيصا:يقوا-

.(8:36رو)اللذنمغم

أنكهمع9،يتجراأذالمؤميربطرسالرسوليخع!

لكر،قنرعةبتجاربييمأتحزلور-يجبكانإن-الآذ

أنهمع،الفا!الذهبمناممنوهي-إيمالكمتزكيةتكون

اصتعلانعندوالمجدوالكرامةللمدحتوجد-باباريمتحن

-4:12أيضاانظر،7و6:ابط1)أالمحيوع

16).

يوقعهكادالذىبول!الرسولاضهادإلىتليحاونجد

بيهميمابطرسأنذرلضهالربأن؟.(8-4:6قي2)

.(91و21:18يو)اضثهاد.

يرحاأناخيوحالالرصيكتب:الرؤياصفرفي(-)

المحيسوعملكوتوفي،الفقةلىوثرككمأخوآ

كلمةأجلس،بطصتدعىاليالحزيرةفيكتت.وصبره

وقد.(9:ارق)"المحيوعشهادةأجلومنالله

لملاكفيكت.للاضطهادالصفرىأسيادالكنائ!تعرضت

له.لمتتأأنعتبأفتمماالبتةتخفلا":حصرنافيالكية

.تجربوالكيالحرفيمكمبحفايلقيأنعزمعابيسهوذا

:2رؤ)!الحياةإكللمأعطيكالموتإلىأيناكن

إلىفعلاأدىقدفكان،برغام!فيالاضطهادأعا.(ا.

؟-(2:13رؤ)للربالأيرالهيدأتاساصهاد

احمالههلأجلوثياتراأفس!فيالمؤنينيرخالالرصيمتدح

لأ-يخلادلمافيالمؤفينيمتدح!(2:2.91)وصبرهم

فيللاضبطهادتعرضواأنهميعنىمما،الرب31ينكروالم

الخغتحولما.(.او3:8)فصبروا،دلكجل

أجلمنفتلواالذين!رسالمذبحتحت9يوخارأىالخام!

قللا؟."عد!كاتاييالهادةأجلمنوالككلمة

رففاؤهمالعيديكملخىأيفاييمأزصانايتريحواأنلهم

.(11-3:9)"ثلهمئقتلواأنالميدولىأيفاوإخوتهم

.(02:4رؤأيفاانظر)ليوقفيكنلمالاضطهادأنأي

الرومانية:الدولةمنالاضطهاد-ثايا

الكية،اصطهاديجلبأذالمقدسالكتابيكتفىلا

ضطهادا-اضطهد

الدانح!وكاد.الاصطهادحوي:اردمرتتأ!اي!تلل

يكهاالتيالديدةالكراهةهو،المؤبتلاضطهادالأوا!

ة؟رو)أللهعدو9الطبيعىمالإنان.ولمجهاطهالمالى

نأأحديقدرلا"إد،للهعداوةهيالعالمومحة.(\.

فإجاءقداضر:او".(6:24ت)،7-صيدمجدم

:3يو)هالورصاكزالطلحةالماسرأحى،العالم

حاصعاهريىإد،اطهعداصةهرالحد1اهتماو".(91

.(8:7رو)"يظيعلاأبفالأله،اللهلاعوس

مإن،اطهالكراهةهواللهأوالادا،صطهادالدافعكاد:إذا

صلواوقد،بطيودلواللهعلىالفماءهو،الهدهـنه

يكش5لماص.(2:8كو1)أالمجدر!9اللها+

جهدحمصرلحواف!!م،لضهاطهاعلىيقصواأناستطاعهمر

سعدما.أولادهمنوالنحلص،لهالثهادةعلىالقفاءإلى

سالر!لهقال،المؤمبنبضطهدالطرسرصشاولكان

(9:5أع)"تفطهدهأنثالدمميبسوعأنا":الماء

نفه.اطرباضطهادهوالمومنينفاضطهاد

شهيد،وإضاهد"إكلمةأن،النظريتلفتومما

الاهد""هوأالهيدلمى.واحدأصلمن!ضهادةو"

:بوا--لالرصويقول.بدمهللهضهادتهخغالذي

التىوالحدمةسسبفرحأتممحتىعندىتميةنضىولا"

:02أ)!اطهانعمةلارةلأشهديوعالر!منأخذتها

الدي،الحققيالمزص!معدنعنيبهصفالاضطهاد.(24

:د3إش)أولثع(الميح)يرىنفهنحىمن9يه

.(11و01

يع)"اللهبريصعلاالإسانعفب"أذيىولاضك

الإنادعصبجحلاأنيطعاللهول!-،(02:ا

يطلونالمؤنوديكنلما!داث،(76:01صر)"مجمده

يتكلموااضحاعةايمحىأدبل،الحطرمنحمايماللهمن

.(03-4:24أع)عاهرةبكلبكلامه

يهاجمالريرأفالعا،اللهتمجيدإثيؤوا-:الاضطهاد

الجة؟كاتماذاولكن،هوادةوللالففالصغرالقطيع

.وقوةممواتزراداليهةكاتي!ا،نصهيدصالحالمكان

ويموتالحمليخيثر،الحملالذفيهاجمأذأعحبوما

محاولاتومجول،هدايفعلأريطيعاطهاعيروس!الذث

لها!بركةإلى،يهستهعلىللقضاءالعالم

تحققمقد.للكيةلدةلازماالحقمةهذهإدراككاد

أبرابلأدوعدفقد،الاصطهادطريقءلهاالميح:عد

المؤمونتاباوقد-(16:18ت)عليهاتقولىلنالجحيم

أحاسيهانراأدماهليرخرالأ-"بفرحالاصطهاد

.(5:41أعانظر)!احمه
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ضطهادا-فطهدا

فيالرفىمالةالدولةسئلكيةداضصه!الأشحدثوقد

كا،أسلالمهارومامديةي(ء68-64)ليرو-أس

كدالحامالرأىتارفحدما.اصومافىاالمؤرتانجوسيذكر

فداء!الميح!-منهواتخد،ما9رنجعرثلأتثامه!رود

هذاوو.الجريمةتللثاتترفواآاروينهم3بأ،اتهمهم

فيكمعوبطر-!بوداينصالرمزكلاشهدالاضطهاد

هم.عير

نحتهلفة-أجزاءفيعماأضداضطهادحدثولكن

أياموف،(م117-89)تراحادأياءفيالاصراطررية

أيامومداهأقصىبلغولكه.(م138-171)هادرياد

كففقد.رالرابعالاكالقرليرفيودقلديالوسدييرس

فاويشهدروماإلىطريقهلىوهورصائلهإعاطوس

بوليكاربوساسهد؟.الرحوكأإلىبإلقاث،ء115

.م155وبالارحرقا،الجىيوحاوتليد-يرناأسقص

لتأضها،الألفىلالحيدتحنفلروماكات2485وفي

كانتالظروهـالتىضوءدي،ألمجيدالماصىذكرياتوكانت

ايبربرةالقباثلتهديدصةازادهاالتي،وتتنذكائة

الآلهة،لحفذلككلي!سبونحعلتهه،للامبراطورية

علىالآخريروتحريفهمالوثةللمعابدالم!جبتلهجران

يلزمهه،الآلهةأولئكلإرضاءأفهالأداطرةفرأى.ذلك

إلىالعردةعلىواحبارهم،"الملحدين،المجيهبعلىالقضاء

أصدروقد.الاصراطررية!تالحطراورفع!الآلهةاعادة

باحارمرسوما(م251-942)أديير!!9الاصراطور

عهميقالموس.للآلهةالدباثتقديمعلىالمجييزكل

والفىوالنعذيبرللح!،ممنلكانهلمصادرةنعرضر،دلك

كلإلىووعولهالاصطهادهذاق!وةرغمولي.الموتأو

!،أمامهالحقيقيةالكيةصدتفقد،الامبراطوريةأجزاء

،جالوس"عهديأعقبماالذكطالاضطهادأمامصمدت

.(م251-253)

قادةعلىالحيفالاضطهادتركيزبأرروماضعرتود

أصدر،الميحيةلاشصا-أحدىيكرنقد،الكية

،257فيمر-ميز،(م026-253)فالرياذ

لضرورةالميحىي!اللىرجاليأمربأنيبهففله،م258

عنا،إلههمبحبادةالقامعليمحرمبل،للآلهةدباثتقديم

والئيرحالأصاففةمنكبيرةأعداداشهادإلىأدىمما

من-والاءالرجالمنالكثيرونتمرض!.والامة

الأواصر،لتلكالاماللرفضهموالموتلتعديص-اتحوءاعبة

هذهعنفولكنإ.كالأكارالح!فداءدمافال

ما،الاستحرارالمتحيلمنجعلا،واقدادهاالاضطهادات

رهاأعلىافيالمرابم(م268-026)جالبنوسفألعى
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ضطهادا-ضطهدا

صنة.أربعيرلمدةاطمجب-ا!بةباالحوفهدأ،أبوه

موحا!أعفالمشحبونواجه،السواتهدهلعد

أرادفغد.سيواصحاوسيالودقلدعهدلىالاضصهاد

فحالى،اخابرامجدهاشلاصراطوريةيتعيدأددقلديانرس

تكرذأدأشادهافقد،اضطهادأعفعهدهفيالمجيوذ

وامرهأفأصدر.ا،مبراطوريةالكنيةبهيئالماصلةالمعركة

يو.للآلهةا(روبائحبتقديمالمجييرالجنرديالزاءم592

الاضطهادلىاسئر،الحيققادةكبارأحداضتهدء892

ثلاثةعا!لاء،عامأالاضطهادأصتء303رر.افيفي

المجةروحتهأمرأنالأمربهللغب!.تباعاعدرتمرايم

الم!يجة.الجا!بهدمأمر؟،الالهةالذبافيبتقديمواشه

الكتبوأحرق،واليرخالأساقفةمنكبيراعددأوسجن

الرعة،حقوتهمكامنالمصيحيونوخرم.المقدسة

م503خىكذلكالأمروظل،للتعذيبالحميعوتعرض

فلسطينفيوبخاعة،الث!رقيم311وخى،الغربفي

سنةتمترالمصريةالكنيةجملمما،كثيرأعانتالتىومصر

القبطي.تقويمهابداية،م284فيالاصراطرريةعرشاعلائه

،عهدهنيالمبحيينمىبهرةأعداداستتهدتلقد

،الايمان-دالايمالمشحيينس-كثيرونأدكرأيضارلكن

الاضطهادهداولكن.للحريقالمقدصةكتبموسلموا

لل،الميحيةعلىالقصاءمحاولةالعبثصأنهأتت،العيص

القضاءالمتحيلمنولكن،الامبراطوريةتهارأنيمكنقد

دأإلاالامبراطوريةأمامخيارهاك!دفلم،الكيةعلى

قطنطيرعهدفيفعلاحدثماوهو،الكنيةمعنصطلح

.م313مارسوالحقدةمحريةميلانمرصمأصدرالذكي

المجيةمنوحعل،م323وبالعرشقطحطبرالفردثم

مرحلةوبدأت"الاصرىاشمر9وهكدا،للدولةرحمياديا

الم!جية.الكنبةتاريخبجديدة

:الاضطهادنتاثح-رابعا

الذىهووحدهفالله،الطيبمالائحهللاضطهادكانتلقد

:حلاوةا!فيومناكلاالآكلمنيخرجأنيقدر

من،للحسيحأناءشهردظهورإلىالاضطهادأدى)1(

تجحلم،والفتياتالقيانومنبل،واباءالرجال

.ثبا-اعنإثنائهمفيوالرهبالترغيبوسائلكل

ثلرجالبرز،الاضطهاداتهدهفبفضل

وترتليادوكرادراتوسولوليكاربوسإغناطوس

فالميحى.عيرهموكثرينوكبريانوسوأورمجانوس

يمكنلا-بلينيالوالىبلىلكشهلى؟-الحقيقي

حقتالتيفالضربة.إيمانهإنكارعلىإجباره

فصلتاليهي-أغطيوستال؟-القق



افطهاد-ضطهد

.الر!احتارهاالتىالثيةالحبوب

،يموتلاخالدالمسيحىالإيماذأنالاصطهادأثت)2(

فروما،!ايةالميحلملكفي!،العالهداوحتى

يوحاالرسولييهاكاالمطيةلابل!هى-اءثةا

عاىللقضاء-!دهاأقصىلدلت-اشؤياضرفي

القديير"دم!"سكرتصقد،الميحكية

عليا.اغفاءافيتفلحلمولبهها(17:6.ؤ)

ثلاثةنحويتمرأنالحاشمالحرهـتلهدااللهحمحلقد

يق!تلكى،أنهارأأولادهرماءفيهاطلت،قر:ن

معاءالرؤطوتآمرالأرضرملوكتام"وإنأنهلمالعا

لححتتهي،(2:2مز)!مسيحهوعلىالر!على

ألرا!"أنالر!وعدلقد.لالمئلمؤاصاتهمص

،(16:18مت)كنبصنهعا!"تفوىلتالححبم

ا-إتجاعنداللهيجها.تزعرخفل!ر!هافى"وهر

يد!اضككانتلقد.(ه:46مر)!ا!تحا

الكيةتبغونم.الأعاصرتلكوسطفيالقدير

أياملطإلا،وازدهارهااتدادهاروكلرهاقرتهاأقصى

-الاصطهاد

كاتالتىالطاعةالعالميةاطقوةحرىوماذا

القائلضرباتأمامصطتلقدتضطهدها؟

واكقت،الاصراطرريةاكتحتالتى،المتربرة

وحمل،الحديةأورورادواوكؤنتالمجية

وأفريية،وأضراياأمريكاإلىالإتجلرطلةأحفادهبم

العالم.كلوإلى

هامأعاسلأ-لعيدمدى-.إلىالاضطهادكاذلقد)3(

فمى.الصجحةالميعيوعالر!تحاليمحفظب

وا%مت،العوسيةماتتالاضطهادعصرر

،م325فيالمقدالدىيقيةمحمعوفي.الأريوسية

وفي،الجاثاتلطاضتركراالذينالحاضربنبينكار

يحملرذيكانراممنالكثيرود،المحمعترارإصدار

-تححلوهماب!يوعالربحمات"أجادهم

.وآلامتعذبمن-إيماغمشيللط

حكمةلأن،المباركةالتاثجهذهإلىالاضطهادأدىلقد

كلمقاليدبيدهيمكفهو،الكيةفيبدلكحمحتاطها

تالوكا.لأولادهللضرتعملحميهاومجعلها،الأمور

.أالكيةفيارهوالثهداءدمإنأ:ترتلياد

التراثهذاوأثمر،الكيسةتاريخالاصطهادأ!لرىلقد

عرقالما،الاضطهادلولاالدين،الث!هداءميرسالضخم

بوجود،:العداباتالآلامويطفي،شعروالقد.شئاعنهم

-ضيافةضيف

:اسنفلإا،ونشجعوافتددوا،شعدهحىممهمالميح

وماتأحبمارركطابالربيلتقرذطريقهصإد،بمرحالموت

فأعضيك،الموتإلىأيخاكنلا:قائلاووعد،لأحلهم

.(2:01رش)،الحياةإكليل

!يض!الو

تكللةالتىأكي،الئيتةوالأرص-العقارهيالضيحة

وهي-الحبريةالكلحةترجمتوقد.(4:7عاموسالظر)

.(3:31كىعامو)!قطعة!إلى-بذل

عد،عئوصمروأكثر"الصياع؟كلمةتكر!ش

أممب،"ضياعهاولاالمدنفتدكر،الأساطبينالأرضرتقبم

،28ش13:23يرالظر)بالمديةالملحقةوالقرىالحقول

.(15،16،18،91،21الأصحاحاتأيصاالظر

:5مرت!)الجديدالعهدفيأيضاالمدى!داوردتوقد

.(12:!،8:34لو،د6و36:آ،14

دإ!تلاميذهمعحاء،يسوعمبهاألحمالتىاليلةوفي

:14مرذ!،26:36ت)،تجيمافيلهايقالضية

.("ريتونريتممصرة"معناهاااحثسي!افيوأ-32

الحليل،إلىطريقهفيالهوديةيوعالربتركوعدما

التىالضيةبقر!سوحارلهايقالاصامرةامنمدينةإلىأقإ

:33تكالطر-4:5ير)يوسفلانهيعقوبوها

.("الحقلتطعةأعهاأ!يقاحيث91

سوبول!الرسولإلاوصلالتى،مليطةجزيرةفيوكاد

:28أع)االجزيرةلمقدمضياع"،السفينةغرقبعدسه

.مزارعأوحفولأكط(7

ضيافة:-ضيف

المنايةأنونجد.ضيماعندهألزله،ضيافةقلاناضاف

الله.كلمةفيالأيةبالغأمر،والنزلاء،بالغرساء

القديم:العهدفي-أولا

ترحع،القديمالعهدفيالغريباضافةأهميةأنالبحض!-سى

لهذازالفحا،البدومن-أصلا-كانواالأوائلالآباءأنإلى

تجلىوقد.الآنحتىالبدويةالقمائلعندالبهيرةأيتهالأمر

يابوتفواالذيرالئلالةللرجالإبراهيم-إضافةدطذلك

الظر)للكرممثالأظلتالي،(8-ا:18تك)حيته

59



-ضيافةضيف

(املا!ء)حل!11سهحرو!دأل!طكفعا(13:2عى
----سءص-

\:16تك)صد:ءفالصفيا-حاحو.شاهماعدما

:ا!سأد،(\د:13قص-)ءمرفعاكدكلث:،2؟

.(01-08؟ما12("لأختهطيةافخه
-)حر!.

كاتلا-،عادةمحر!اغدبهااحعهدفياحمبافةنر-ءا:

مم:احاله:اكرالالثخها،اطرلىأسارر+كلآلع!!ألحا

اس-اأ:حىمقد،(لم\ةد8إص،31:32أير-)

ة16ا،،22:21حر)باضام!املةصمددأ

.(01:16تت،01

اكلهصامعافابح!يتهلا-،با!سااءأ!صاهطا!كات:

-2:2د!1)-صاال!اص،(؟:3203ت)

ساعالعتهماإلىاكمر.نج!-.(17-د.8!ص،28

نمكرهاص-كعانجشرئبرلبرااغىاحالراصأة

اطروالطشهـ،ابمها:لابركاتكاءله-اصيا!هاكواحات

حمياعتىاحولا!بحانلةعائدتهاتر!كانتاشا!ائليةا

.(10،1قؤان!)موسى

ألها،1،اصا!احم!شماكاثاصالحةا.احىأثومه

ء--!---رط

!ق،41-26:1تك)للأترلاءخاصةلصوضديخهكار

صبم2)الله!داءص،(7:د8إص،21-1:01اد

:4ملى61،2-71:01ملى71:72-92،1

8-01).

كا!-أصا:و!د

:2خر)ر؟حةاتجه

أعصاد،يةيأصكهصسمرمديا-

لا"يسلامتهكصانصالصيصحمابة!لترءالضجص:كار

الدين،مدوم!جاصساءكصموقصئنيدهـ*لكعا،قي-

حلى"سش،(8-؟:61تث)عيمهإىالاصاءةأادصأض

.(-16:24:2تصر)حبحةوال!

دإ،المديةلابساحةو-عادةةيظراصصلصازكار

فمر،ا:91تك)عليهضبعاليتهإنبدعوهصيثتدأأر

:24تف)اغاءمكانيقرأيفاانئركاد؟ا.(داج1ه1

ذارأجالاتشاالميافةكات؟.(2.:2حر،13-02

.(04--61:32عمي3:02،2حر)ساب---
طم!

،4؟23ت)للصفيقدءماأقلهمااطماء9الحنركا!؟

حدمهأوهوأيقرالصص"كان.(11و17:1ما1

:18:4،91تك)يقا!راعثاخصالصروجلإابصلى

أجالا؟أصه!يد!-،.(021ا!قص-،2،24032

:بمت.(7:64خرقاالمر-آ:آعا،د:23مر)

با،الأطعصةافخرا،ويقدا،اطضيصالو،لم،أحياتاتقام

صه8،1-18:6ننز)واللر:"صلداشلحوءدككفي
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-ف!يافةضيف

نك)أص!صألحيرالاتاكعمروئفدءكااث؟.(3018د

المرأةحيست:قد.(21:إهقض،1032،:3،

هـيا-رو-اطاحةاحةاضصائا-+!!ا--ثاعرلمحةمةاصةا

.(4:01:11قا-12المهاحارالأنث!

الجديد:العهدفي-ثانيا

011صا*تا-االفامةحوه"صاممضاأيصاهناحد
!هدبصى-!!-

اصدكلشا15،الحصحا.احاماءبقدء!اخخبعص.احقدء
!--صس-لير-

ا!يولاترجىقبلةداسك!!ا!دحداخعهد:يصص،ضأصه

.(4آ-7:44فو)

حدتهأتاءوءيو!اصتحلعود-ألاأصاثماركتيرآ

7.،لو916؟دة26،032؟:1الأإص-)مرعا!ا

.(39:2بر؟1؟-3701:38.:،كأ

جملراألاأوحاهب،نمحدأاحبع!-ااص!اأرسلى:عدما

آكل!9،ئصجفهممنلتفييقيمرا!أن،دآمزفىلافىكيما

.(7-01:1لو،01و01:9ت)،شارب!-و

اضالحةعلىنخواهـللحدمةريعتمدودكالواالرس!أن؟

.(7و6خ16:15،17،آ:01أع)مهالاحوه

عدماوالحدا؟اطرا!ىل!!أطقص!أ2معياداثسب!صدبا

جم!!أمامهويختمع،محده-بكرعلى،عيوالرب!جلح"

.(3146-:2د)تإالخعو!

انعكاسأسوىنجست،الاحيةهدهرثالحؤص:سشرا!هة

مثلفيالميريصورهارويا،السماوكيالآ!ااممرءفميفا

لو،01-22:2ت)عفبمأصخاءارريااطك

الميحعطاءخلىلقد،الكلو!وق.(14:16-24

،02:28ت)مدعوبهعرفديةلفهلددب؟وكرمه

.(2:6قي01:45،1مرقر

عحلىعلكثصريخةوصاياالحديدالعهدرصائاووبحد

وكات.(\:6عا)إطادالأهلىولاسيماللجيحالخر

-خاصلشكل-تدعو،الأ:تالمرنياغروهـالائدةا

:8أ)المؤتبتضتتإلىأدتفا،صفهادات،دلثإى

بلادهم،مرنجروحهدأنهملى!لاضك.(1،11:91

تسدأد،المحلبةاخصانص!على:كالى،احتبا!يأصبحوا

ضثابا!حذور،اكانرلأ-،المتحرليرالمبترلماحياحات

3:31قيأبصاالظر،8-3يو3)العالمأهلىص-

ال!سدبةالمعلم!!ايقبرألاالمؤم!!عا!كانل!-ص.،ا":

.،01يو2):+ابيوفي

،أحرىللادإلىللادهمديعادر.الديرالمؤمنيرعلىوكاد

إليابذمبردالىالحهات!يللكاضترصةرصانليخملواأث



-ضيافةضيف

حهءمبالربكولكى،(\:3كو61:1،2ر:)

اخركهينياءصرا،حماعا!1تمكفيالؤم!-ص-لرحيص

حمه.(صرفأ؟الاحماعا!ا

فيثترك!"الزنود-يكرآربود!الرصوتويوصي

ور)"الغرلاءاحا!ةعلىعاك!!،القدي!صاحتاحات

12:13).

ثإ":بىقاثلا،طرف!كوء-ح!!امم!ةاصرصكءا

.ىا--يفوات..(\.ت4كو)،افاقلوهإليك!أفي

.(16:23)رر"كلهاالكنشةرمحيف"مفمى

أرحرالأىمرالأأيصاليأعددا:قائا،دفيمرص:بصل!

.(22رو)"امممصأ:ه!دصلوانكمأشى

ل!األى.الا-أر!ىا-ااصفاتا
--ص،!ىيلنومر.-صص-

كادء.(8:ات،3:2قي1)شلرباء"مصيفا)

دأ-اعوارهانسدالكيةتهشالى-الأرملةلىيرط

القديس!-،أ!حلغسلت،العرلاء"أضاتقدتكرن

،(01:ءقي1)"المتضايق!-ساعدت

دالأئا-ص!-الرفالي!-عد-ئعترالغرلاءإصمافةكانتر

أضاهـاضصوتأنهمالطةحريرةمقدمعنفنقرأ،التحضر

.(28:7أع)أيامثلاثةوأصحابهبولر

دمدمةأبلا9لحضابعضهممضيفيريكرلواأنالمؤنين:على

الى(ا:13عب)الأخويةلامحةلل،(4:9بط1)

(22:؟لط21:9،1ر:)!رياءبلا!تكرزأريخى

:1ت1)طاهرقلب:ص(4:8بط9)وضديدة

:المقدساليهابفيالمنزلأوالفندق-ثايا

لحصحردإلىالمقد!احصتا!اياضاراتلممرهناك

بعااجبيت،ئيشةاض:الطرعا!خاصةو(االماسأفى)اغنادقا

:،حر،42:27،43:21تكالص)المافرود

الاتساءاكل-كانلعصهاأتويدو.(9:2إر!يا،24

مع،لالمهيتالأقا--اعاى-أشحا-!ل!عةبقححبت

.(42027تد)وبصائعهم!حمير

ءا1احدااجهإتلحأاررقيا(2:7(كر)،عهالمر"أديد:ر

خالة(ا&وا(كاتالمجا"هي.)،لحهليتوس!ى.يهصسيم

ا!رية.اي!اخحامةبيتص!كاتلحلهأض،صع!سأقدقاكاذ

:ك!رأيفاتسنحدماليونالةامملمةانم!كانت:إر

أنهيخدواورقيا1،ا!متىايحو!الر!لبهكسر-الدقياط!اد

،14014مرف!)ليتفيفاعةأ:عر!ةص-أكشس---ء

.(22:11خو

حاإصااصاطاياكسا.ساجهإأحدارريا"اعدثا"أما

أقياجهإيلحا،عامأ!دقا!ثاد،(؟01:3انهو)الحر

مض-أصصمعال!طهعاله:صعا!ا:جدلسهاصصإلات

"دث"هىاععرلهفياحطمه:ا،ا،نا1صدالصر

:1دأقي،003؟تت،23:26عدانطر):متخاضها

حاء09(3:2يولا-،اه0آ3إص-.32:7مر،42

مى(ا!ردةاي)"الحترة"أ-ايخ!امحيط-قاصي

!عا:،"!ا!روهـاص!صاصاحدها:اصمحها:ا!محه"

.!ترجمتوقد.(الأيخاءلائحراتر)"صرةاكلمة

اصث!صةا.(داة41أقي)"مفعوطة"إفالعريةامملمةإ

متالطر)-اباكعمر،ا!مر!ااضعطاهىالأساصيةا

.(3:9مرش،7:14

تأديايتصايةضبهجعلىتدالمهفا:أقا"ديبضيى-أولا

خبقعدما":اعدبماكلقعهاطهالبقوا،+أماتلعدم!

!!قيحه!الأيامآضفي،الأمررهدهكاوأصاشكعيك

تتأيم!انظر-4:03تث)أاطراءوتمهإلمكباصا

28:13-68).

يقوا-،حطيتهعا!اطمثعبعقالاابمحدثرعهدما

لعلقموأحاطيعلىلى"؟الثحالكلتصرأاض

-(د:3مرالثى-فيقأى)اومثقة

اونيا-لىلالحا:الهادةفيالأمانةنتيجةالغيق-ثانيا

أولاديضايرت-(91:ديو1)"الريريرصرط"قد

المقد-اممتا!افي1ا،صا!ات:أكثر.:يضطهدهمالأمهاءااطها

!صيالمهاأ:لادنحملهاررياالصمقاإهى،الص!ؤإلى

إهاا،ءالمراعتاىااطافهومفيالأسا-حيا!نحراى.لهشهادتهم

ا!ص،6:ا!ؤ،1024)!ص"الميح"ضدائدهر

إبثاالنطريخى،اطهاضعىآلامص..(363:9إأيحا

!صالؤص!نمحاأرآلامالأيي!--،لآاح--؟.انموءهداي

73؟8ص.)"ردادسرثاهه!واتامملهمحةل

احنيقلا،ستايزا،حتبا!المجا!هىال!لاءلآ

،13:31ت)نترقعهآد:صى،مهلابد

8.33.3إ:،23:؟اأء،16:33

ث:ات!3:3:4،2ش12.1

يقاماخد،اغديراأ!ثصاعالاهااتالحقاتر

11:37.2عى)احدبدا!هداكيسةلى

ثأ)اطحيحالبمددطربة-ئيحتهمةدهى،(ا

،17،1:4و4،4:8:ا!ص23،2
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العظيمةالضيقة

.)3:13

الألهدامباشهوانلهأ:ا،ديقاللهارريا:الضمق(ب)

أيصاالظر-24:اكر)الميعا،مآيماركة

ير،3001في،5،4:01:11:اكو2

.(4:13لصلأ،2:3!1

ما-ثريراج!-.ءااطزص!!تعييرعا!يعصااصق!ا(بر)

كر92،2ش0354،8درر)الت!ةاصو.

واحتار،(16417ر12-لم4:1مع11لم:3

بشطيواحتىقي+تقو5م!-المزلاءعاىيعملىاخفيق

كو2)ا،حتار1لصصيمرو&اورير-ا7-الآحرااويوأد

،42:اكر،11؟01ة4!5ئر؟:1

.(7وآ؟1ف-1

العظيمة:الضيقة

عندما،الزيترنحلعلىا!لتلاميدالأخيراال!حديثلى

لهم:اقا،(الدهرالقضاء؟محيئكعلامةهىما":اسهصأ

العالىاتجداءمدمتلهيثرلمعمعقحئلىي!صدلأء"

أسساالط!،21و24:3:6مت)"بكردولىالآدإلى

داليالى،3:7"ياإ؟،21:23لو،13:91مرش

لحوضيمعلىأصماءامرمط!اللهعصىلأد"(اة12

عندالمحفبهدايمص،(1018رض)"وإتمهعاصاصا

ضبقلحدللإفت:!:إس!ا!بفوق،محدهراطهااساشعلا-

العظيمةالضيقة

حوءه!يعفي،والقمر،اضمم!اتظلما،الأيابماتلك

.ترعزتالسمواتوقوات،اصماءاص-تسقطوالحرء

24:92ت!"الماءوإن!اناابرعلامةتطهر:حينئد

انصا!أحداتلالتمصيلالرؤياسفرويدكر.(.3و

بفول؟.(91-آالأصحاحا!ا)اعالماعا!اللهعصى

ص!...كترحمكل!"،3العطيمةاشميقةص-"،يحرحإده

ال!ر3أمام"!اقمررآهه":انموهـ:الأشةالمائ!

-709ؤص)"..تاهـلي!لليرترهـ،والخروأما

41).

اسداههص..،اطمكلهدأتحديدل-قيسحدلىيد!ص
يراهـ-ط

اخطا!شحدثومنى،أ!ظ!مةاالحمةويجورود

وإالأر-اعا!ستسترالكيةإديقولودفالبعفر.الثيمة

ثإآخرودويقر-الاحتطاهـ.يخدتوعدئد،الصيقة!اية

ي!ميماالدكي،الصيقةسالأواالمصصشجورالكيسة

ستصصسو،(4208ت)"حاالأومبتدأ":ألرب

الاخطاهـألى-الكتيرشيققدفى.الاحمطافمجدثاحيقةا

سأحمظك".!ااسعدصعرباءالضيقةاشداءقبلجحدت

لتجر!كلها!الماعا!تأفأدا!دةااختحرلةساعةس

3:01رز)"سص!يعأآفألاها.الأرص-عاىافاي

ا!دياالقدء1اكتهونهايعارصأكزوأن،!1!!

عا!ضقرقت!فهيةالجحلالرهـيوثجعترهـعدند

،(42:.4تداياأيفاالظر،03:7ياإش)"!يحاتو



طابح

فى!!أ

)طء!

طابح:

منإبراهبمأخىناحوربكرومر"ذبح"مفاهعبرى31

.(24و22:23تك)رؤومةسريته

طابيثا:

عندوتدليلإعزازاصموكان،اغزالةاممناهأرامىا-

تملئةكانت،كافافيتلميذةامموهو.والوناليينالمهود

فضلوها،ومانتمرضت،واحاناتصالحةأعمالأ

كانالدى،بطرسلالرصالىوأرسلوا،عية!ووضحوها

مخرإلايافاعنتبعدتكنلماليألدةافيالأثاءتلكفي

فحلكاخارجاالحيعأخرجلطرسجاءوعدما.أيالعثرة

ربهيهعلىوجثا،(25!":ت)تجلسيوعالرب

عيهافنحت،أقومىطابثايا9:قالسعندما.وصلى

يافافيمعلوماذلكفصار"،وأقامهايدهذاولها،وجلت

.(43-9:36أع)"بالربكئيرونفآس،كلها

انظر)يتاالربرسلأحدفيهايقيممرةأولهذهوكات

كلمةتستحمللمو.(ا.و!:02أع،01:8ت

هذاعيرفي،المقدساليهابفي،المؤنثصيعة!أتلميذة9

الموصع.

التاسعالأصحاحفيجاءممااكزطايثاع!ضانعلمولا

كثيرينجاةفيأحسالاتهاأثرتوقد.الرسلأعمال!رمن

وعدما.أيضاالكيرينالحزنغتمولذلك،حولهاكلننوا

طالم

ث!ث

أفصصةووري!يكبرالأراملجميعلديهوتت)بطرسجاء

.(9:93أع)(محهرومي،غزالةتمولكانتمماوثيابا

وخدمةالحرعملفيثالأالعصورمدىعلىوأصبحت

الآخرلن.

طأطأ:

الىءوطأطأ.ضأنهمنخفضالىء:منطأطأ

ألقذهالذىاليومفيلئدهفيداودويقول.وحطهخفضه

وحصنىصحرقيالرب5:أعدائهكلأيدكيمنالربفي

رجيه،تحتوضالىونزلالسواتطأطأ..ونقذى

.(18:9مز،22:01صم2)

طافة:

النيلجصان)بنةوهي.افطرة1محناهعرىا-

الملكليمانوكيلاكانالذى،أيخادا!ابنمنتزوكأ

،(4:11مل1)دورمرتفحاتكلفي

طالم:

اسم:وهو.!أظاأممناهعبرىاسم

تخممنلالقرب،جهوذاسبطنصيبفيوقحتمديخة)1(

لفحهاهىأ!االعضويطى.(15:24ين!)أدوم

.(15:4صم1)!طلايمأ

علىشاءالأجنياتزوجاتهمعنتخلواالذينالبوابينأحد)2(

نفسههوولحله.(01:24عز)عرراوصية

:7غ،2042عز،9:17أخ1)،طلصون9

45،11:91،12:25).
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طاعوت

)طب!

:طاعوت

سأسرةرأساصموهو،أحلقات9معاهعرممطا-

زربالا!ىلاللبىساعادراتينا(الهيكلخدام)اصيما

.(7:46ث،43ت2عز)

طبئيلى:

::هوا-،الرهـ!هوطى،مع!اهأرامىا-ا

حربهمافيوأفرايمأراءا!تحايديلعةابهكانرحل)1(

رصبتصاثيلإ-ملك!مليا+!مم!اتفقفقد،جرذاصد

القوةأضرراأماللوقودىحهة7تكوعاأرامطك

نأأرادا،موقفهما:اررسا.دهماوحهتهددالتيالصاعده

التحالفأ&جهردامدكآحارولثن،صهوذاإليهمايفما

وبلادهلصهيقذأرعلىاليةعقدفدكا-إد،معهما

يرعماأرأرادارص!-سلحةتا!.أضورمعالاتماقلا

في-عارب-،يهه!ذافهاحما،اجماإالالصماماعا!يهودا

عرصعا!!طثا71"يفعاأدعلى-هااشصاراءحا

للت،خطضثماول!.أيديهماياتدلي!،دابهو

برالناس-مرعاص.داكلعد،طاا+"واحنمص
ط!---..-ح!

.(6-ا؟7إكأ)

فطن،جلاشهداضحصةخدلدالهاوا -.-صس!جر

ركرممط،لىأنه!واصأصاسع!شعاى-اليفر

المعركةواسثآحازاءمعشاقتلىالديجبارأفرايم

ترجر!)أشرريةرصالةوجاء:تد.(28:7أح2)

صع!!ةمقاطعةدكر،كاروص!(م.ق073!كلإلى

سورية،حموفيأوالأردنضرقيثهاليلى!طيلى"ا-هها

أصرةسالملكلعرياابناكانألهكت!!أنهاصعض!ايص!"

.بالعر!-المطالبةحقا!هكا-!لدلك،هده"طا"ص

ثصفيفيمقاطعةكالت"!"أداحرودصبو

مشقلةمقاطمةتكرفيو،أضررالإدارةحاصحهالأردر

الأصرةاصمعاى"طبيل"يهتأ!اوالأرح!،جاسيا

.بهوداملكاصرهـعرباص!،صالقاحكمهاالتى

ايقاهـحاولوا!،فلصبواخفرسحثاءأحدفي)3(

شكوىورلما!ههركىلقد،أ:رضلموالهكللاء

يخهااضهموهم،ا-يوداصد،مار!-ملكتختا21اطحلك

أمرأالملكيصدرألىإلىأدىمما،الملكضدلالزد

-4:7عز)الهبكللاءوالعملعنلابفاهـايهرد

-أطباءطب

)24.

-أطباء:طب

وا!ل،الأمراص-علاحيالتخصصالخصهوالطبب

مارصاتممطاا(أمحنص"هرجالاريدكرهد"*طي!ا!أو

الأسرةعهدوالميلادقبلآلاهـسسةثلاثةمحومذالطب

اعتبروهإنه!احتىالمصرييرفدماءكدالتهرة!-وللغ،الثالثة

.هجدوإإلها

ثانيا.أطاءثم!،أوكهة،الأوانليونالممرالأطباءكار؟

الخصلىخريرةأروا!جودلهيبا!رص-فكاذ

لى:،اسحر:ابالرقىا!شالأصهدهاخراجيخىش،المصاب

بعضريتخدمونوكالوا.اممفةاسوىدلكيتقريكن

ويضعود،حالحرشيخيطودكالواكما.ليدا،كطالأعثاب

وفيأفريقيةثهالىفيالأثر!ونعشء،قد.الكررعلالحباثر

يخر:ركالواأنهم،ئظن.ثقرلى!اآدبةحماحمعلى!اأورر

ا،حايسمما،لالحروخالشريرةا!للأرصااجمحوا!ميةاهده

.العلاخعلىيستعصىأورىاالنصفيالصداع

فيقول،يدعمهماالآدله،احا،االصباوصفهوم

ص-آصاسأ-يثكودمرضاهمس%09إرالآنالأطباء

حا-+مناكر،نفىعلا!إلىسجاجوذ،نغسيةعلل

-صيت!ءفا(%09)اصبةاهدهكاتكلأ؟،.الحقآقيرإلى

الدبالطبأوال!ط!أتبهالمسدصسول!،الجالعة

لىاسكيةايبعتأنيشطي!،المريفرثقةيخوزأنيشطيع

كلعنأفحلوذلد،ا!ثفاءاياخقةاويمحه،المريفرلفح

أصم!ثو،الطيةي!-اطصر.!شمعردادتاش،انرصسركلر:

ائتحطلى:آحرون،الحراحةرمتخممودأطباءهناك

ذكرصت!أول،التولدطىووآخرولى،(2ة05تك)

.(15:اخر)ودوعةشمرةالقاللتانهما،الصددهدافي

الطصلبضهيرةمدرسةتأصست.م.ث003خووي

!ضيرأصاصيمااالكليةهذهاصتعادتوقد.الاصكدريةو

كادوإدا.!الهوداسابب!اصوالر!مارالولا-عداصهاالحلوم

بمصيدعا!أس،المدرسةهذهوتخرقدالطبلرقا

علصىأساسعا!قاتالطميةصرفتهأرملالد،يخياص

الأمراصأعراءاجمصاورفيزاوح!فهبدلكويطي!،فوى

!ا.المصارر011-ا-لاا .--يرثصلىسثىصى

اكطبمهمةتهظ!صاممثيرأحمورافيقوال!!فحماءرذر

الطة.والوصفات

0021محوو(ولح5لاحا4)؟ألاهأسجلبوأ"كانو



التارءويروكط.عمرهمعجزةيقبر،يوناياطبا.ء.:

أعراصرستقصيا،مرصاهمعطويلاوقتايقفيكادألهعنه

لىيمكتالمريضويجح!!،عررتهيقدمثم،وتاريخهالمرص

المريمرفيصحو،لالعقاتيرأومفاطيياتويماويومه،الهيهل

الالي.اجومافيمعاللا

علممؤص(.م.ق0،6حوالي)!أبقراط"ويعتبر

،الأمراصسسبهمالثاطيىلا!نالاعتقادأبىدقد،ال!

بقدرةالإيمانشديدوكان،العقاتيرسقيلاعددأواشحدم

نفحه.شفاءعلىالحم

(.م.ق035حرالي)الكبيرالفيلوف،أر!وأما

الناتاتمنالكثيردرس،عظيمأجاءعالمأولفكاذ

فيالعلومش:غيرهال!تدري!يفومشكار.والجوانات

اكتاماته.ع!الكئىصالعديد!يهب،أثينااكاديمية

ولر،المقدساليهابيكثيرأالأطاءذكريتردد:ا،

ذأمنكثيرةبلاددشائعاكالىالديالمكريؤيدماثمة

:كانوا.ئلمرض!المشصالرثيىالعاملهيالريرةالأرواح

وانتماحوالاماكالمدامتلاليطةالآلاميزكون

بعمراشخداممع،مالفهبعلاجالحمليقوء،البطن

يعترافي2المرصروكان.الأمراصتدعىإثاالمريةالعلاجات

إرادةإلىتالفاءوالفضلبوكاد،اللهمناتقادأ

.(26:داخر)أضايخكالر!ألافإلىأ:قالإذ،الله

نت)"أشمىوإلنئحقت.وأحيىأميتألا":يقول!

يخرحهولأنه":لأيربالتمافيأليفازويقول.(32:93

شحتى.(5:18أى)!تثمانويداهيحق.وحصب

اقيقرع!وضعفيحدث؟،الأدويةبمروصفحالةلى

:38إكي،7-ا:02مل2)فبرىء،حزقادبا-على

مل2)ايينترصولرضفاهالديهوالر!فإن،(21

كلكه"بطالودأطباء":لأصحالهأيو!ويقول.(8أ02

فيبلانأليس9:البيإرماويقول).(13:4أى)

بتتعصبلمفلمادا.طيبهناكلي!أم،جلعاد

.(8:22إرميا)!؟ضجي

ألهالتلموديذكر،.إسرائلفيكثيرودأطاءهاكوكاد

نأيذكر؟.الكنهةلعلابالهيهلملحقطيبصاككان

مجصلصأنيلزمهوكان،الخاص!طبيالهاكانمدينةكل

المهة.بممارتترجمرعلىاللطات

عيهاصدلما،يهوذاملكآساأنالمقدساليهابويذكر

.16أح2)!الأطاءبلالربيطلبلم9،رجيهمرضر

12).

مفى،عطهنيلارعاتياعرايخاتاالقابلاتأدلابدش

أطباء

رأولادتهايوكار.ترأمانبطافيإذالاثامارولادةوقت

ترمزأيدهعلىوربطتالقابلةفا"خذت،يدأأحرخأحدما

قدأخرهإدايدهردحينولكن.أ:لاخرجهذاقائلة

تك)!القرمزيدهعلىالذىأحوهحرخذلكوبعد...خرج

وص!فيكادالأوللداصاأنهذاومعنى.(3.-38:27

القابلةمنحاصةمهارةيتزمالأمرفكان،تمدرم!تعرص

دلك.لىنجحتأنهاوواضح،الوصعلقصحيح

دالنظافةايخصةالقران!!منالكئرالريعةفيوجاء

الروطتوفرومراعاة،المحديةالأمراصتوعزل،الثخصية

لفوائدهاالأعجابموصعا!يزالامما،المحلةفيالصحية

الحمياتمن،غيرهاالتفودحمىفينفكرأنويكمى.الححية

القوانير.هذهأهمةلندرك،المحربة

التالجة؟الأمراضمكامحةاعبراييناالأطاءعلىكانه!

صارمةقواعد(15-2ت15)اللاويينصفرفيحاءلقد

اضارةهذافيأذالبعضويعتقد،،بل!بالمصالىقعلقه

الىالدوسنتارياإلىيترألهالأرجحولكن،تناصلىمرص!إلى

.الأيامتلكياوالخطورةالالثارضديدةكانث

:11لراوالسذابالثرميقخدمولىكانواماوكثيرأ

كادالدا!أدبفتئ:يذكر.التداشىفيواللفاح(42

رائحةلهالذاب.الدواءمنلوعأ84تركيبييخدم

حالاتلملاجيستخدمفكاداللماحأما.مروطعهنفادة

الاصساكعلاحفي؟(17-14ت03تكالظر)العقم

.(8:22إريا)سكنكمقاريتخدماللادوكان

مما،مناتجينفي،طبيصداكلمةيحوعالرب:اصتحدم

يخقول.اباصرةوفيالجيلفيأطاءهاككانأنهعلىيدا!

الطبأيها:انهد!لىتقولونحالصعلى9:نف!هعز

:!رتعناخرىومرة،(4:23لوا"نقكاس!

،5:31لوا"المرضىبلطبيصإلىالأصحاءيحتاجلا9

لمحجزةوكان.(79!2مرقر،9:12تأيضاانظر

تألمتتد"كانتلأنهاخاصةأهمة،ا!دمالارفةالمرأةضماء

ضيئا،تمعلموعندهاماكلوأنفقتكثيري!أطاءسكتيرأ

:8لو،26.:مرق!.ه)!أردأحالإلىصارتبل

محجزاتلكزة،يرعالربعليطلقماوكئيرأ.(43

لالرصويقولهـ.الأعظمالطبأ:أجراهاالىالثفاء

:4كو)"الجبالطيص):التيرلوقاصبول!

علاجهفإنذلكومع،طهيباالصالحالسامرىيك!وا

سديحا،علاحأكاذ،اللصوص!-وقعالدىالرحللجروح

كان؟،للحرومطهرأ-كحرقسفيمما-الخمرفكاد

.(0335-:01لواللألمملطفاالزبت
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معدتهيالغازاتكزةمنليهوكان3تيموثاورلحل

ص!القيلا!لاشعمايوصيهبولسالرصواجعلمما،:أمحائه

.(5:23قي1)الكثرةوأسقامهمحدتهأحلصالحمر

شيوحفليدع،ينكمأحدأمريفر9:يعقوبالرصو-لويقه

وصلاة.الر!باسمبزيتويدهوهعيهيخصلراالكنبة

،(15و41:ءيع)!يقيمهوالربالمريضرتمىالإيمان

الصلاةيستحيبالذيالر!صتبلالزيتسلرفالفاء

.(5:16يع)،فعلهافيكثرأتقتدرال!ارطبة9لأز

:طتاة

موضه!اسم.هو.!اتداد"محاهأنئضعبرياصم

:7تض)حدعونأماممزيمملحدالمدياليينجي!إيىهر!

بمدعلىجلعادو!طالاتألورأس"الآدوهى.(22

إلىأيالوعشرة،الأردداكرمىانر:إلىأيالخمة

.سكوتمنالثمال

طبحة:

ملكعزرهدرمديةوهى،!دلح"معناهعبركياسم

و-صنطجةص!داودأحدوقد.(18:8أح1)صرلة

بحرميصادنهصع،حذاكثرأخاطعررهدرصدبتى

فالرجا،(8:8ص2)(لاط!!"أيضاوتسمى.الحا!!

دانرة9منالثاوالمحلدسموععهاي"هـلاط!!إلىالرحوع

.!الكتايةالمعارف

:طتاخ-طخ

عديدةاضاراتوهاك.بالماءالارعا!أنفحهالطعامطخ

طهبهاوطر:الأطعمةءمحنفةالواالالمفد!الكتابفي

الحدمة،بهدهيقرمرنالديروالأضخاص!المتحدمةوالأوافي

!ع-كاملةلكونتكاد-صورةيعطينامما،إعدادماوأمكنة

اليهاية.المموري،اليويةائحميةهدهئجرىكانتكيص

الطحامإعدادفيتتخدماييالأسايةالأربعالمراد:كانت

.الألادوفتوحاتوالحفرواللحومالحبر!:هي

تك)!قربفحلى؟،الماءفيبالغلىتطبخالحبولىوكانت

.صاتليأوماثرةالارعللرىأو،(34و25:92

:2لااجرصهالعدأوهى!الحولىاستخداميمكنوكاد

الزيتردوريت(2:13لااالماتإلهايضافوكاد.(49

عسليفاهـإلهاوقد،(24:01حز)الواللولعفر

تلكفيايحلبجلةشوابلحابحلعلكاذ!قد،النحل

.الحصور

الملكطعامأنودقرأ.الأكياءطعامفكانتاللحومأما
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-طباخطبخ

دقيق،كروستهبكرحميذثلال!!الواحدلليوم!كانلجصان

خر:هـوفة،المراعيصثورأ7وعرمسةثيرار:عنرة

:4ملى1)"المحمنا،راواجحاميرا.والظاءالأيائاعداما

:23:91،34حر)يحةاثكتتد.(23و22

عادةكانتأفهاالأرجحلأن،أمهلل!الحدىطبحعن(26

،ثية.

المواسموإلااطحوءايذوقردكانوافقلصااغقراءاأما

عادةيتخدموذ:كانوا.غريزصصا7لرفىعدأ!والأيماد

اكلحموكاد.الأجارلعضراجفراولحم،المعرأوالعهلحى

اطراعلىثهأو،الزيتفيبقليهأش،الماءفيبغبيطبخ

3:2مبحا،6:91فمى!)الظرصا!فيأومباشرة

أما.تمامأاللحوممثللتخدمالطيور:كانت.(3:

:24ا،الظر)متقدجرعلىعادةئوىفكانتالأحماك

الظر)مضويايؤكلالحرادكاد؟.(9ة21ير!ا،42

الربأمروقد(6:أمرقر،3:4ت،91:22لا

طيحاأويخئا"الفصحخروفمنيأكلواألاإصافيبني

خر)وجوفهاكارعهمعرأصه،لالنارمويابلمطرخا

.(2:15صماأيضاالطر،!:12

مثلوتؤكلتطبخ:الخصرالحبوبكل-عديدةألواوكانت

والهصل،(،3-25:21تكانظر)والحدسالفول

إلايصالصالملحوكار.(ه:11عد)والثوموالكرات

،5:13ت،6:6أيربانطر)متاعاالطعمليححلى

والتوابلالأعثما!بعضيضاهـللطحامكان؟.(4:6كو

والصاعوالصفز!الشبثامممونواوالكزدرةاليسونئل

وغيرها.

يخبرونماالمنسيحزواأدإصرائيللبيالرب-محوتد

يكنلمالذممطالستيوميلهمطعامأيطبخورما!يطبخرن

.(11:8عد،23و16:22حر)المنيخهيرل

وأ،الحدمأوالهيتناء،عادةالطحلحمليةيقوموكاد

،23و15:22لو،7و18:6تكانظر)كلاط

الديهالمراكزفيمحترفوتطباخولىهناكركار.(17:8

،24و8:13،9:23عهاانطر)الملوكتصورأو

فيأوالمزلداخلفييريالطحوكان.(31:!أخا

ا!ساءاقمداخلأو،الخلاءيأوالحزافناءلىخا!!محان

مختلفةأوافيعنالأثريةالأبحا!يخفتوقد.ايخحةفي

وأيدولهبالكرةاليهومنها،والضحلالحيقمها،للطبخ

.الإلاءبهئعققحيطبهمايمرئقبانببعضهاوكان.يدان

مل16:3،2خر)"القدور"المقدسالكتابقيوتذكر

والمقلىوالمرحلوالمرحمة،(ه:2لااوالصاج(4:38

7:31عد)والجاضحوالصحون،(2:14صم1)



طبركلن

والرفوش،(02،12:13ة2مل2،الح41و

:35أخ2)والصحاف،(15ت25مل2)والمقاص

13).

تك!عيدهلجيمويةيلادهيومفينرعودعملوتد

على-أشورطكناصربالأضررسجلوقد.(2.:04

بمناجةشخصا574.96حصرهاولةأتامأنه-الثهرنصبه

.م.ق987يكالحفيالجدبدقمرهبتدثينالاحتفال

الذيحة-عادة-نوضعكانت،اللحرمضيوعند

تمامأتنضجحتىسفودعلىأوعاشرةالجقدالجمرعلىبكاملها

الآكلين.يداللحمنزعل!هل

أبماء،جعلحدا-الأوتاتبعضفيالجوعيلغوتد

:6مل2انظر،4:01مرالى)لادهىأويطخن،الحنائن

28).

:طبريمون

كل2انظر)!حنولىرمون(الاله)":مصاهارامىاسم

الأخيرالربعل!دمقفيحا؟طريمونوكان.(18،:5

الأولالملوكضروفيكر.الميلادقبلالحاضرالقرنمى

واشا،أرامملكالأوللبنهددأباكارأت(15:18)

وينك،يخي!ن":لبنهدديهوزاعلكآصاويقول.لحزيون

كانأيهأى.(15:91مل1)،جهدأوأيكأثطوبين

اصاجددهعهديهوذاطكوأبيام،أرامملكطبريمونبين

.ونجهدد

8ء.إلىروجعالذى،ملكارت5عمودأنئظنوكان

بنالأولبنهددأتامهئد،حلبفيوجدوالذى.م.ق

وأن،الرأىهذاخطأثتولكن،حزيونبنطبريمون

لأبيهوضريكاللعهدولياكانالذكطالثالثبددأتامهالعمود

إصائل،ملكلأحآبمعاصرأوكان،الملكفيالافيبهدد

.أضورملكالثالثلثلمنأسروعدوا

طبرية:

وعلى،الجليلبحرالعرلىالاحلمتصففيتقعمدينة

وقد.الجليلجكرالىالأردنفهرمدخلسميلا12نحوبعد

علىنجاء)م18،22بينماأنتيباسهيرودسأسسها

اسمعليهاهيرودسأطلقوتد.(بهااكتمتالتىالحملات

من-ا:3لواطيباريوسللامبراطورتكريما!طريةإ

اسمغلبوقد.قيصرأوعطسخل!فة(م14-37

يو)أطبريةمحيرة!يسمىدأصمح،الجليلبوعلىالمدينة

الجليلبحرعلىطبرية
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طبرية

"وكنارةرقة5مدينتاتجلعنالموقعهذالثغلوكانت

يق)نفتالمطسبطنصبفيالحصينةالمدنمنكانتااللتان

91:35).

وبنى،وبريةالجيللولايةعاصمةهررودسجحلهاوقد

بوروأحاطها،عامةوصاحهنيفاوقصرأكبهرامجصعا!ا

معدنيةينابغلوجودضهيرأمتححاطبريةكانتكا.قوي

الكبير،بليىافتاهاضرعت،الورمنالقبليةالجهةفيحارة

الظامعلتدارالمدينةوكانت.الصحيةبخافعهافأضاد

ومجل!عضوسمائةمنيتكونكبيرمجلىلهافكان،الوناق

علىغملةبهااكتفتوقد.أعضاءعثرةمنتكونصغر

تطعم(المحةإلاهة)!هيجبا9الإلاهةصورةوجهيهاأحد

تحلوصخرةعلىجالسا،الماءإله!أسخيلوس"رمزثحبانا

.قراجانالامبراطورصورةالآخرالوجهوعلى،ينبوعأ

ككنرنالهودجحلفيصعوبةهيرودسوجدوتد

جزةاأقامهرودسلأن،البدايةفيقاطعوهالأنهم،المدية

محالأليفحهدمهاالتيالقبورمنالكثيرأنقاضعلىفاكبرأ

لهفبنى،آفامقامأكاوجدهوولكنه.بناهاالىللحدينة

الواقعالصحرىالمرتفعوكاد.البحيرةشاطىءعلىقحرأ

علىاستحصتإكاصىميعةقلحةنايجعلالمدينةخلف

فيحطبنموقمةفيانتصارهرغمالأيرلميالديىصلاح

.م1187

العهدفيواحدةمرةإلائذكرلافإغا،المديةأيةورغم

يسوعالربأنمطلقايذكرلا!.(6:23يو)الجديد

الجيل.فيخدمتهأئناءفيزارهاقد

-طبيعتىطبيعة

المركزطبريةأعبحت،م07فيأورضليمتدصروبعد

وصها،م015نحوفيالنهدريمإلهافانتقل،لليهودالحلمي

يخهاكنب؟م(.002)حوالطايهودية!اثماأكتابةنمت

،)حوالمطالابلىالتلمودعنلهتمييزأ،هأورضليمتلمودأ

فيالرتموعلاماتالحركاتنظاموضعأيفاوفيهام،.004

المسيحى.العصر!لأسففيةمقراوكانت.الحريةالكتابة

والصيبيونالعربوتداولها.م637فيبالصفتحهاوقد

وقد.م1247فيال!ربيدقياضقرتأنإل،مراتعدة

الحروبأيامفيغرالثافيالقرنرللتدميرالمدينةتعرضت

دمرهاثم.كرالادسالقرنفيبناؤهاوأعد،الصيية

المدنومن.أخرىمرةنجاؤهاواعيدم1837فىزلزال

تبقا،قديماالجليلبولراطىءتح!كانتالتيالعديدة

بينحديدىخطالاءأهمتهافيزادومما.طبريةمدبةإلا

و!ائلنحتلفهامامركزأفأصبحت،بهايمروحيفادشق

.المواصلات

عدديوجد،المديةمنالغربإلىميلنحوييحدتلوعلى

ويرخا،ميمودابنمثلالهودمحلميماهيرقبورمنكبير

وغيرهم.العظيموألعازر،زكاكي!

طبرية:بحر-طبرية

الافيالمحلدمنمرصعهيأالجيلجمكر"إلىالرجوعالرجا

.!الكتابيةالمعارفدائرةأمن

طبيعي:-طبيعة

إلىتترجمان،الحديدالحهدفياليونايخةفيكلشانهاك

طبريةموقع
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-طبيعىطبيعة

ومشتفاتها:!طبيعة"

طيي،محاهاو50(أ"ءلامما)؟هأيكيكوس)(1)

إلىالمترجمةالكلمةنف!فهى،حيوافي،جدافي

ونراد!،(46و51:44كو1)"حيوانط9

.الأصحاحنفسمنالخم!يزالعددلى،والدماللحم9

مهاوالصفة"،،طبيعةأى53(لأ5أ)5إفيزيز!)2(

.(24و11:21رو-لأ"ه5؟ه،أ)!طبيحيإ

غل)بالمرلديودأى،بالطبيحةيهودهمالاسفبحض

اشبدل!إناثهم"إنبول!الرصوليقول؟.(2:51

وكذلك.خلاهـالطيةعلىلالديالطيعيالاصتعمال

اضتعلرا،الطيىالأنثىاصتعمالتارك!تأيفاالذكور

حزاءأنفسهمفينائلين...بعضبعضهملهواتهم

نطلقماوهو.(27و26:ارو)،المحقضلالهم

عنخروجلأنهاالحنسيالدوذ!تمبيرالآنعلهه

الطية.

:2بط2)وجهوذابطرسالرسرلاذويخدم

التصرفعلىللدلالةنفهاالكلحة(01جهوذا،12

الأم!إنبول!الرسرلويقول.بالحيواناتالئبيه

هوممابالطبيحةفعلوامتى،النامرسكدهمليىالذيى

هم-الناموسلهمليساذفهؤلاء-،الناموسفي

اكتبمقد(2:14روأ!لانفسهمناموس

فأصح،والثرالخيرمعرفة-القوطدد-الانان

الناسوكل.والئرافيبيريميزأدي!تطيعصميرلديه

الممصية"أبناء9بطيحهملأكماالفصبأباءبالطبيعة،

شركاء"نصيرالمشحفيولبهنا.(3و2:2أ!أ

العبرديةمنوتحرر(4:ابط2)!الألهةالطيعة

.(4:4غلهـ)آلهةبالطجةليواللدينا

للوحوشطبعكللأن:يعقوبالرسولويقول

للطبعتذللوقد،يذللوالبحرياتوالزحافاتوالطيور

نأالإناداشطاعفقد.(3:7يع)أالثري

لخدمته.وكمخرهاالحيواناتمنالكثيريأنى

طبق:

،الطعامفيدوضعالذىالاناءهوالصحنأوالطبق

خيمةتدشيروعد.الحزفمنأوالمعدنمنويصغ

الةمنالأولالثهرفيأإقامهاتمتالتىالنهادة

خر)!الثهرأولفي(مصرسالحروجمن)الثانية

في،الأصباطمنسطكلرثىقدم،(04:17

وثلاثونمئةورنهالفضةمنواحدأطبقا،لهالمحددالرم

بذمىضواقلعرةوزنهواحدأوصخأ،شاقلا

كانتكا(إلح...41و7:31عد)زاصنهوخامملو

طجن-طاجن

الوجوهخبزمائدةشجاماتوكاساتوصحودصحا!

.(03و25:92خر)لمىذهبمن

سو،و!رتههيرود!أمامهيرودياالةرقصتوعندما

رأسطبقعلى9يحطيهاأنفطلبت،تطلبماكليعطيهاأن

على"؟احضروه،يوحنارأسلقطعفأمر"المعمدانيوحنا

-14:6مت)!أمهاإلىبهفجاءتألصبيةإلىوزمعطبق

.(!2-6:22مرت،11

:طبقات-طباق-طبقة-طابق

وجمعه،المبىأواليتلىالدورهوالطبقةأوالطابق

حائطمع)سيمانالملكبنىوقد.وطقاتوطباقطوابق

،عأذرضعرضهاالفلىفالطبقة...حواليهطباقااقي

،أذرعسبععرضهاوالثالثة،أذرعستعرضهاوالر!ى

-بارزةزوايا)!أخصامأخارجمنحواليهللبيتحعللأله

.(41:16حزأيفاانطر،6و6:5ملا

طريقفيوهو-ترواسفيبول!الرصولكادوعندما

الدينالتلابدإلىالأصبوعأوللىتحدث-أورشلمإلىالمودة

دصفإلىالكلاموأطال...خبزأليكسروامجتمحين"كانوا

بنوممتثقلاالطاقةفيجالأأفتيخرساحمهشابكان.ا.الليل

فنزل.يتاوحملأسفلإلىالثالئةالطقةمنفقط...عميق

نعزيةوتعزواح!ابالقىوأتوا...واعتقهعل!ووقعبرل!

.(11-02:7أع)،دقليلةليت

طبيا:

لحوصةافاكالابروهر،!ئطفريهوه9مصاهعبرىاصم

ليهونواالملكداود3أفيزالذينأحدوكان.صارىفيش

النر!إلىوبيهلحوسةالقرعةوقعتقد،اللهبيتفيبوابين

.(26و26:11أخ1)ضثكةبابمع

:أطاء

نفه،الضرأو،للحيرانالضرعحلمةهوالطبي

نجات":لأورضليممراثيهفيالبىإرمياويقول.أطباءوجمعها

بنتأعا.أحراءهاأرصعت،أطباءهااخرجتأيضاآوى

منمجنكهالراع!لالىلصق.البريةيكالنعامفجافيةشبي

.(4و4:3مرافلا)أالعطش

!جط)

طجن-طاجن:

اجةعامد-سة،الطعامصحافمنصحفةالطاجن



-مطحنةطحن

.العردفيا!عامالانضا!ا!تستخدالفحار!-تخذالىالحر

قرلانككانإن":الدتية!تقدمةصي!تالاشا!ربوحماء

.(2:7ا،)"تعملهلريتدقيق!مح،طاصصتقدمة

)طح!

-مطحنة:طحن

عمية:كانت.دقيفاصيره:طداوعيرهالحىطحن

حر)الحدءأوالاءكاوتقوم،بالرحىتغالحبو!طحن

3إالظر،61:12قف!)ىوالأسالمبيدأو(ه:11

.اناتالحيوأ:،(5:31افيمر،74:2

،أبالرحىيطحنونهثماليلتقطونإسرائيللروكان

:فد.(11:8عد)اغدو!اوويطهحولهالهارتفييدقرنه

عا!وذراه،داعماصارحتى9الذهىالعج!!موسىطس

:9ت،32:02خر)"إصرائاليوصىالماءوحه

علىكمتأو،امرأةعاىقلىعوىإد":أير!ويقولى

"آخرودعيهارلينحن،لآحرامرأقيفلتطيتقريىباب

ي!حرهاجاريةأمةلتصبحأي،(01و9؟31أي)

أموائه.حسصيتعلهاالطحنعمليةفييدها

الطحنبعمليةاسساءاقياميوالرباضحدموقد

وقت،أيفيلمجئهاشظاسأالسهرأهمةكل-حديتهفيبالرحى

وتركالواحددتؤحذ،الرحىعلىتطحنانأختا&!:بالقرل

يا"قيساعةأيةيتعلمونلالأنكمإدأاسهروا.الأحرى

.(42و24:41مت)!ربكم

وأحعلهعل:القديمللثبالمهادينرلةانرإرمياويصف

وصوتاطر!اصرتمهىأليد"،ألديةلاحرىأوصعردها

الأرحيةصوت،اسرو!اوصوتالعري!صوت،الفرح

صوتوالقطاع.(ا.و25:9إريا)"الراخونرر

وجردوعدموالمحاعةالخراس-محازيتعبير،حيةالأ

.(18:22رؤأيصاالظر)الأرحيةتطحاالىالحو!

وتطحنورئبيتححقرنلكمما:البيإضحياءويغول

.3إكأ)!اط!ردربالديقول؟إلائ!!وجوه

رؤساءمار!مامدىعنللتعبيرمحاهـيةصورة:هي.(15

الىعحراصاالرحما).بىواضبدادواشزارظلممنالحب

الممارهـداثرة9سالرابيمالمجلدمنموضعهاقي!رحىامادة

.("الكتابية
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طرابلس

حن:الطوا

وهى،الضواحكتلىضرصاغراثىص!صرسالطاحنة

وحمعها،تحتص+ثلاثة،لوثسثلاثةشدثكالى

صالحألصبحالفعاءتطضالأكاكدلثوبهت،"اصص"

لب":التيحرخة:صصوالحاععةويقول.الهض!لممليات

؟تجطا،القوةصجالىوتتلوفاليتحمظةفيهيترعزعيوم

حا)"افيبيكصالواطروتظلب،قلتلأكاالضواح!

عاليالأدالعصل!تكفالأضراسأدأكي،(12:3

القليل.صىمبايبقوءسقطتقد

لصوتويقرمالمطحنةصوتينحففىح!!":يقول!

ذلك5،(12:4حا)!العماءباتصغط،،المصفور

عوتحماعلىبقادرةتعدلىضحفتقدأيصاالأدانلأ-

.لرصوحالمطحنة

)طخ!

طخاء:

يانياشهـلأيوبويقول.الحاهـألمرتفعهوالطخاء

أظهروصأوحكمةالطخاءفيوضعص-":اللهعظمة

-(38:36)أ!؟"لطنةالهب

ر!!الوط

ابل!؟طر

مقتمةكالتإذ،،المثلثةالمدينة"مفاهيونافياسم

وصيدونصورمنجالياتتسكنهاأحياءثلاثةإلىلأصوار

القرنوبيتأ!اوالأرجح.مهاقمفيحاليةكل،!أرواد

الفينيقى،الحلفمدرإحدىوكالت.الميلادقب!!الات

،لمجرةتجاريةأهمةلهاكار،الاتحادكطللمحلسمقرأوكانت

.جهاتتلاثسالبحر!ايجطكانإذ

162فيرومامنملوقرىتديمتريوسهربوعندما

جتاجمع،م.ق176سههاكرهينةكادحبث،ء.ق

سمائرعلىاشولىوما،طرالل!علىواستولىوأسطولأكثيفا

(أوباطور)الخاصالطيوكسعمهاب!قتاأنلعد،الإد

.(2وا:14مك2)ويهلهويشاس

توصفولبهها،الأولىالمكاييرلمفرفياحمهايدكرولا
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ةمطرز-طرز

الملوكاححئ:قد.(ا:7مك1)"بالساحل"ممدبنة

هيرودسفيها!ضد.اخديةتحيلوالروماناللرقيو-

اسياضة.اللأا!ابكرةصاحةائبهير

رالصيبيرر.دخلها،ءة38يعليهااعرباواشرا

*9128فيمصرسلطآرفلاوونممواصنعادها.م9011

.الطاؤواصعلتدميرالمديةتعرضتأنلعد

حعلىمما،اتشوالضالهحماتصللكئيرالجاءوتعرصر

صمبل!!خوتجعدمنطقةاإ،الداخلإلىيهاحرودالأهالي

عا!ء1366والحاليةطرابلسأسراحيث،الحر

التما-إلىيلاجح!!كوبعدع!،القاديةكرضواطىء

تمىالتي-اقديمةاصرابل!وأصجت.بيروتص!

عليهاواصتولى.الحديةلطرالدنجريامرفأ،أالياء"

إلىضئمتتم،ء1891والأىفالحرهـالحالجةفيالإخلير

.16415فيالجايخةاالحمهوريةصحزءاوأصبحت،لان

والفاكهة.والأض!والتب!الصالونتجارةوتهر

:ةمطرز-طرؤ

توث!التيةالملا-كات،ورخرمهشاهفىالثوبطرر

ى-دصلئيلىوكان.والفصةالذهىدأصلاكأ:الحريريخوط

والتوضيةالحياكةوحادق!!أخي!ماكابنوأهوليالىحوري

هماشقدو،(32و53:53،38:22حر)ممزالطرو

فكاد.الاجتاعجمةفيللعملوالمهارةالحكمةهذهالله

وبوص-وقرمزوأرجواذأ-ماخوفيصت"ايخصة!دخلسجص

.(26:36،36:37حر)!الطرازصعةءمر

وأرحواذأ-طاخوقيش"الداربا!جفكادوكذاطى

:27:16،38خر)"الطرازصنعةصبرومولوصروترمر

خرء"أد،هرو&ثابخصوصرالربأمر؟.(18

والمطقة،بوص!سالحمامةوتصع،لوصساعيص-ا

؟.(28:93،31:92حر)،الطرارصعةتصعها

:28حرا!دهـ)اصلأسلاكشاةمرالقصاءصدرةكات

15،93:2).

،الحر:بوالغنائمأثمرستعترالمطررةاجاباشكانت

كانتجراامراةإذ،الالضاصممينيدهافيدلورةلتقول

مطرزةمصبوغةتيالى،مطررةثاهـمصبوعةعيحة"تمر

.(02؟دتص)أالوجهير

الملكالةمجد!طها":لالقوتاطلكعروص!المرنميصفر

خضرمطر!ةبملاص؟ملاب!هالدهىمنوجة،خدرهاد

.14(و45:13مز)"الملكإلى

تيامبئوساحالهكانتكبصأالفديمئلشباللهوبفود

سيل!وطر-سلموطر

أضمر4احى،لفهالكراههاحفا:حهعا!طرحتكراسبده

...اسحصلانعلهاصصرءةاحسها:أ،لاحاله؟عمرهاعلها

حذاحملتص؟:إضاككنها-شاجصتاغصة!الالدهبقحلت

.(14-دة16حز)لحح!ةتصلححاضتخى

+عمالالا-،مل!لصرلوحداضاحرتيا:يصص

،ا(غرآدءطريا،اضاح!كيرعصيملصر"لأله،محاريا

"تيا:با-د:!:،(71:3حز)!با-تثا:د؟الجاكباصرطو

ما!حهأدأي،امصرره"ا!ترجمةاسبريةاامملمةالفحهى

.مطررة"كأتيامقوضةشاسةكالت

ا!حرا!حا-،حز-،صورصقوطصحرقاتيأ؟

ىجلعرد،+كرابكلاجحراحمر:ساءتزا!!ةعلا

.(1آ:2آخر)"المطررةثيا-ا-عرير،،جببما

اعك-صمصرصمصرركتا-!:اغورباصورعطمةويصف

.(27:7حر)!رايةلكاجكو-

ححورأسواث!!لأفي-الأمهلاص-:عرها-اءإأوكالى

..تاصا-ا.1-حا011ا-ا.المفر.-الأ..مارا"لا
-مر.2-طرصص--!رصحرا؟!حهر

حر)،..:مطررةأ-ماحرليةلا"رديةدفائيخا!كهؤلاء

.(؟16:2ة27

عكأذهتقد9:الحط!امما!-االرهـليهر!شه!ويقود

الكلمةنفسفهى-"مطرزة")مرحردةئيابااجك:أإتمك،

:3رك-الواض!طص-عيرهاو!ةمصرإ"المترجمةيةا-ىا

4).

سي:سوطر-سسوطر

ي،كيلييهةفيكيدلوء-خرعاسطرصو--مديةتق!!

عثرةخرلعد!عا!،اصعرىاأياصالثرقيالجوداص!ا

قدمأتمال!-خرارنماعلى،،الحو!الحرساحاص-ااميا

،دمارالاعا!يح!ا،حرهآيخعلمما،الجرسص!فوق

الارنمايايلالتدأ،المالإلىميليرخوبمدعلىولكر

أيا-عرةلعد:على،طورص-ا-نجاتتصلىحنىالدرمجى

كانتات،اشعلياطرصوء-مكينةقامت،السفلىالمديةصت

دإ،الأوفا!ديةصكانصكبيرلمددصيمامنتححاتعتهر

الحطقةوانجواءحاصيخف!العلياللحديةالمقدلالجوكان

أخديةصالتما-إلىيلاعر*خونجعدوعالى.الخفمة

هى:!"عيكحهلرالات"المعروهـلا-الحمرلوحد،العلا

أصيابر-الخاريةا!ريقإلهقىطورسحبالىوضبقمعبر

الفريقهداعا!--طرصوقوث؟كات.وصريةالصرى

ترائها.فيجبااضئيى

مدله:!!!اطملاحهعانحاكانبهدنو--ضرأر:مع



س!سوطر-سموطر

ركسحمصحمجيمبهير!!ي!ير!يرحص!!بهفئجحيهيهيكيرجمنرير

"يركاجمتلأكحنح!!الغلاحإ1طص؟ءلالآني!\99:!س1يرخغبهأ،؟؟!يبم!بمكا!\خفى!صلأ

3صتجيرصبهدبمصءصيرصربم1ؤ!طحبهبمص!حمرصيريم1.+يريرجحبم!ضك!

يهه!-يرجمسيبمبميرير%-!دس3بر-يىبرج"-بر+ظ77س+21جمصصيم3!كا!س!صيرءلاكاير-

سو!طر-سسوطر

طرسوسكاليكيدونوسنهرعلىالرومافيالجسر

الماحرالملكيموكبالىكليوبترايخهسارتوقد،طرصس

ترصكانتالسفىغالةفإن،أنطونيوسلمقابلةذهابهاعند

منالجنو!إلىأيالصتةأوحمةمحولحدعلىالميناءعلى

ياهتغديهاالي!رجاابحيرةتوجدكانتحيثالمديخة

بالمدي!ةستحيطوأرصفهاالجاءماءاتوكانت.اليابيع

اثماءاتهذهوكانت.الحنوثيالجابعداما،جابكل

إتامتهافيالبالغةالمهارةكلدليلا،أيضاكيدلوسوقناة

قناةاتاء-ذلكبعد-الأحوالاستدعتفقد،وإدارتها

-القناةهدهأصحتوقد.الفيضاناتمنللتحميصساعدة

ممي(م563-527)حتيادعهدفيحفرتالتى

للهر.الرثيىالمحرى

آلاو،سةعوإلىحع-سالدىتاريخها-طرسوسوتحتبر

يرونالحلماءمنفكثبرود،أالعامددأفدممن-مصتسة

ودودانيموكتيموأليهياوانمعالمدكررة"ترضي!!هىأغا

المذكورةترضث!غيرهدهترث!وأن،(01:4تك)

إلىالرجوعالرحا)والألياءالملوكأضارفيذلكلعد

المحار!دائرة"منالتاثالمحلدمنموضعهافيأقيشش،

.(!الكتاب!ه

الاسم)،كيزواتا9عاصمةكانتطرسوسأدوالأرجح

ضلمنأيرعلحااسترلىوقد.الحثيررمنفي(لكييكيةالقديم

ملتهعلىمسجلهر؟.م.ق832يأشورملكالالت

.م.ق696وفي.البريطا!المتحفلىالمحفوظةالسوداء

تحارفيهاأقام،الجلادقبلالالعالقردوي.سحاريبنهها

الفضةماجممنقريبينليكونوأيونانيةمتعمرةالإغريق

.طورسجباللىوالحديد

لىالأصضكورشلقيادةالعارجةالححاللكاعرتودد

وقد.أرثخستاأخيهصدالشهيررحفهفي.م.ق104

بصفهاالتى،طرسوسمديةجثهفيالإغريقالمرتزقةغص

اللكقصرفيامزدهرةعظيمةمدينةكانتبأنها،زيومرد

.(3لأع++حفىأد)سييز

دأبعداكرالاسكدرعليهازحف.م.ق333وو

تتطعأنقبلعليهاواستولى،"يهليكيةلوالات"عبر

دارابقيادةمنهاالانسحابعدتدميرهاالفارسيةالجوش
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سيسوطر-سسوطر

موقعةليمبهرةهزيمةاكبرالا!ندربهأوقعالذىالئالث

رتد.الفاريةالامبراطوريةبهاانتاليالهرةأسرس

خلفاءاللوقرزألامفيدات!احكماطرصسنحص

.الاسكندر

المكابينسفرفي،السلوقيينعهدفيطرسرسذكرويرد

اهلهاتمردعندما.م.ق171في(31و4:03)الافي

الرابعأنطيوكسلأنلها(،)المجاورة،ملو"وأهل

فبادر،محظ!هلأنطويه!بةجعلهم()إبيفانوس

الحكممننوعاطرسوس،شح،الف!نةاطفاءإلىانطوكى

!ا.الخاصةالعملةصكهامنذلكيظهر؟،الذاقي

طرسوسموقع

إلىبرمبىا-ء:ماليالقاثدضمها.م.ق64وفي

رجلضرونكان.م.ق05:في.الروممانيةالامبراطورية

حرةمديةأنطريوسحطهاوقد.الاحا؟،الشهرالدولة

-.م.ق43في-وقوفهاعلىطامكافأة.م.ق41في

وقد.الفرافمنأعفاها؟.نافس!هأحدكاصوسضد

13فيايهرمموتعةبحدتيصرأوغطرأيضاهذاأيد

للامبراطوريةالوحيدالدبعدهاأصىالتي.م.ق

الروماية.

عاصمةطرصوسكانت،الميلادىالاولالقرروفي

011

لع!سوطر-لوسوطر

ثروتهاعلىفعلاوة.فياالكبرةالوحيدةوالمدينة،كييكية

كاتالتيالعطيةبحاشاتزهركانت،والزراعيةايحارية

تمىكاتإنهاحتى،والاسكندريةأثاجامعتيتافى

لا:ثينودورسموطنافكانت،!المتوسطالبحرضرقيأئيا"

الكاتافيولأثينودورس،الأصنرلكاتورفيقاكانالدىالرواقي

وميرأمعلماكانالذي(أكانان9مدينةإلىأنشة

أختابنمارسيللوسمعلمونسطور،قيصرلأوغسطر

رئاأصبحالذيوأنياتر،أيضاولطيباريوس،أوغسط!

الكتانلجبصناعةتشهركانتكا.أئيامدارسلإحدى

لول!)الطرسوصىضاولتعلموقد.ايخاموصناعة

عأ)الحصورتلكفياليهودكعادةالصاعةهذه(الرصد

18:3).

،(93ة21أع)طرصسفيلول!الرسولولدوقد

.(16:38،22:28أع)الرومايةالجنسيةفاكتب

:21)أع"ديةغيرمدينة"إنهاعهاالرسولويقول

عأ)القلمنلينجوقيصريةمنالاخوةأرطهوإلا.(93

لياركهبول!الرسوللدعوبرنالاذهبوإليها.(3.:9

ولابد.(26و11:25أع)أنطاكيةفيللأمالكرازةي

اجتاز"عدماالثايخةالكرازيةرحيهفيرارهابول!الرسرلألى

،(41ة15أع)!الكناشثددوكيليكبةصريةفي

رحلتهبدايةفيرارهاأنهلابد!.ليكأونيةإلىعبروما

أنطاكية(لىازمالاصرفبحدما"إنهإذ،الالثةالكرازية

بملددشفريجيةغلاطةكررةوبال!ابعواجتارخرج

.(23و81:22أع)،التلايد

إلىيهليكيةولايةانقسمت،الرابعالقرنأواخرولى

وفي.الرثيللجزءعاصطرصوسوأصجت،جزء7ت

ظلواالذينالعربعليهااضولىالسابعالقرنمنالثافيالنصف

فيطمفاعدةماوححلوا،الايةالثلاثةالقرونطيةتحلونها

وفي.اليزنطيةوالاصراطور!ةالأناضولهفبةعلهجحاتهم

اليزنطىالاصراطوريهيكةصائروعلىعلااصولىم659

فيالتالياقرنأواخرفيوتتولكا،بوكاسيسفورس

منأمرأءدحكمها،الملييينيدفيذلكوبعد،الأتراكيد

ومم،مصرسلاطيزالم!الكعلااصتولىثم.أريية

عدماعرال!ادسالقرنبدايةفيالعمايودالأتراكأخدها

في،دابقمرج"موقعةلىالغررياللطارهزموا

التاريخذلكومند.نفهاممرعلىواشولوا،م1517

تركيا.سجزءاكيييهةأصجت

معبدأهمها،فيلةآثارسوىالالقمجدهاسل!قولم

.ح!(4+!34)كهولل!هصاردانابالوسلقبريعرفرومافييونافي



طرفليون
طرق-طريق

فيكليوباترابوابة

:طرفليون

عررفيالفارصيةاللإوا!ةموظمىص!ئةعكيطلواصم

الانبراطوريةضعولىسمجةعرقةحماعةهمأو،الفرات

الكا!:كايالقصاءصاحىرحوممعاتمقوا،الفارصية

الملكارتخ!اإلىضكوىكتالةلى،رفقائهمشصائر

الهيكليولىالدينالهردضد(.م.ق465-425)

هويةتحديديمختلمةآرأءوهاك.(4:9عر)أورضليملى

الدي!"الطرللاي"أنهميطنصالعلماءممن،الاسهؤلاء

الولماليةلى.يعردرلى،ريةالأترالقركأبعضفياسمهمورد

علىلط!صاحلعلىتعيغق!يلةوكالوا،!طاريوا!لا-

:يظ."طراليزود"مديةالآنتوجدحيثالأصودالحر

يخقيما.ثهاليي"طرالل!"إلىبنتسودأغمالآخرالبحفى

"كضةتعيالأضوريةالكلصةإدالآ!اءأحدثوتقرل

مية.وطمةيت!علو!كالواأداسإلىنبرأ!اأيأالألراح

طرسولر

:طرق-طريق

هداكادسواء،السائريطرقهالذيالبيلهوالطريق

بهداأمملمةاولسححدء.مركةأصيرأأودالةأإلسالاالائر

حر،3:24تكاظر)الكتاهـالمقدص!فيالحرلىالمعى

آ.!اا،:0217،عد02:،1823و13017

أع،2012ت،2:17إريا8،:3مل9،2

لاالسائريركلأخميةطرقوهاك(إلح...23:3

،الحمواتلىنصرطريققل،علبهلهالاستدلاقيمكىأترأ

(1-،،المحرقلبوسميةوطريق،صحرعلىحيةوطربق

متم!ة،الملإورلىتصهرطريقوتوحد".(103:91أ)

.(14012أم)"الموتطرقوعاقبتها

اللراتعلىاطدلالةمحا!ياالكلحةت!محدءما:كنرأ

طريفأيكوروتد(1709،22051أي)والأحلاث
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طرق-طريق

شإ،31:92تت،18:02،32:8حر)صالحأ

طريقاأو،(4:17كر21:33.1ت،03:93

،6:2إسز،131:24مر،22:32عد)يرأ،

.(5:02تم،14:16أع،18:11إريا

الطريقيرورب،لعهديهالمقدسائكتا!لىالمقاشنةتكشرص

مأ،6-ا:امز،16و03:15تث:ئلاالصر)

باصا&قاركا،(81:91،21:82،41:02؟4

:ا-لأله.الفيئالهابكلتادحلرا":قوا،يليماعير

ههوفيود،الهلاكإلىيؤدىاروياالطريقورحبالا!

ا!ذكياالطريق.اكر!اخابأضقما.مهيدخلونات+ا

7:31مت)"لهيخدواسذيراهمقيلرتر.الجاةإلىبؤدي

.(13:24لرأيماالظر،41ر

:داأم)أالحباةطريو!هر،الصاطالرحلىصطر-ت

مر)"الحقيقصر"5،(2:28أث،8!12إريا،42

إء-)"اللامطريقوا؟(21032ت،911003

العدلى"طريق؟"،(3:79رو،1:97لو،93:8

بط2)،اليرطريؤوه،(4:37ا-داليا،8:02أأ)

رأ؟،(16:17أء)"الحلا!-طريق9:،(2:92

.(21:8إريا)،المرتطريؤلاهاك

:2لط3)المجىالسلوكإديثر!الحقطربق9و

تخدمءا.(\دو8و17،5:2؟1:أهـ2،4

أ)المسيحىالايمادعا!لةللدلامراتكأ"يق11"كلحة

.(22؟1؟:23،22:4،43؟9:2،91:9

الدقيالأصلوبتدىفد(3:ء1ر:)اللهوطرث

لحالمعى-فايلكواأرالنا!يريدالتىالطرسأصلهيتصردى

حمبهابأكاالحاصرني(صلهأر)اصرفهنوصصالأ:ل

،(13:01أع)ومتقبمة،(32:4تت)،عدر!

وهى،(3:3ت،04:3!!-)المستقلىي:كدللث

،(11:33رو،55:8إش)الإدانكطرقلت

يأ)الحاطىءبهايسرا،الي(2:د8إش)الرطرقالأ!ا

21:14).

،8:6تت)طرقهفييرأنالإنارسيطلىاطهاس

(8:32أم)طرقهجمظونللديرطولىو،(7:23إرميا

:8مل12:23،1ص!1)أاصاطاالفريق!لأ-ثا

.(6ة03،101؟18مر)والكاملى،(3آ

صاد:الرهـيرعلأنوعيره!اعريسيرلىاشهدوتد

يعذلمو.(22016ت)!دافىتاللهطريق!يعقم4

لفسههوكادلل،!حىألالحقاللهطرب"يسراش!

بوالآهـ)إلىالوحيدالطريقوهو"والحباةوالحقثاطرا"
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-طولرط!ت

الكفاسمميفموته،(4:12أعأيضاالطر-14:6

ضافعاباالأعالىائعظحةيمينفيالآروحلوصهوقياته

عضرإلىللدخوث"حديدحىطربؤ"هاكأصى،المؤب!

:1،7:25،9:8،01آ-4:41عب)الآ!

.(2:18أ:أبصاانظر،02

مطرقة:-طرق

قطعةعادهوهى،هاعيرأوالمعادندقأولطرؤاءآالمطرقة

لهيمرو!هاوثفبها،حديد!أوصلدححرص

رتخدبم.!اللاماكحديدمنأوحشبمنتضيب

،(6:7مل1)كطبهاسالمخورنكبلىيالمطار:

صوعيره،(344012إ)الحديدصالأصامعملو

ص!الأرفيافيمأرتادد:وللا،(01:4إرمبا)المراد

أدواتتتحدمكاتالمطارقأديبدوكا.(2ا:4قض)

.(02:أدإريا)حرب

كانتلأنهالاللخلكةعناضعبيافيمحارياتمتخدم!

الربويقول.(05:23إريا)،الأرضركلمطرقة9

،اصبايقوأكناركلمتىهدهأليت":إريالحانعلى

.(23:92إريا)"ئجالمخرتحطهوكمطرقة

ير!ط)

-طسوس:طست

ءدوكاد.محوهأوخاسميستديركبرإلاءالطت

الدموزوفالاقةوتغمس؟طستيئحمعالفصححرصدى

ا!دىالالدأوالقائم!-انمياالحتهةاونصر،الطتيارركيا

ءدنصعىمو-!أحد؟.(12:22حر)!الطتلى

إصائا-دىقارأصعدهااكت!اللامةوذلائحالمحرقات

-24:6خر)الشعىعا!ىرصاطسر!اوووضعه

.(21-9:91عبانطر،28

.حهص-هاربوهو،محايمفيالملكداودكانعدمار

،عمرنبىرلةص3ناحا7شور"إيىحاء،ابنها،5أبا

صالحلحاد!ولررالاكب،لودلار!عمابنوماكير

0011وحمطهحز!ىوآليةوطمرطلرضاقدموا:"،"روحليم

.(28و17:27عم2)

والمقاصاطسوسا"باهالدياطهيكلاسليماعملىوتد

:7مما!1)"حالصذهصمنرالحامروالصحودوالمماصح



اسشحىابعردةنداعو،فارسملككور-ثاصدروعدما

نصرنبوخذأخذهاالتىالرببيتآليةأخرج،النىس

بينهامنوكان،جهوذارثيىلثصروسلصها،أورشليمس

:1عز)!فضةص!طستوألف،ذهبمنطستاللاثون)

7-9).

نأعالموهو،الفصحعيدقبل!يسوعالربأذونقرأ

أرجليفسلواتدأمغلفيماءصص...جاءتقدساعه

المغسلهداأنوالأرحى.(ه-ا:13يو)"التلايد

.الطسوسمندوعاكان

طشي:

!م،عحاذبنيرحنابنلمتتياالافيالافيحممالىلقبهو

الملفجهوذاهوالثالثالابنوكان.الكاهنيوياريبفي

الاستقلالعلىحصلأذوبحد.(2:3مك1)بالمكالمي

سىئعرفولا.المكايةالأصةمؤصأصح،لليهود

.أالبور9مفاهاأنوالأرحح،!طس!ي9

)طع!

طعام:

والجوانيةالنباتيةالمنتوجاتصالحوانهذاتحتيدخل

الطاقةوترفيرالجديةصلاتهعلىللحماظالالسانيأكلهاالتي

أنئطته.يخلصاللازمة

القديم:العهدلي-أولأ

قالى،الإنساناللهخلقعدما:الأولىالعصورلي(أ)

كلوحهعلىبزرألزربقلكلأعطيتكمقدإلى":اللهله

يكونلكم،دزرأييزرشجرثمرليهشحروص،الأرص!

علىدبابةوكلالماءطيروصالأرضرحيراد!لكا.طعامأ

طعامأ"أخصرغ!كلأعطيت،جةنفس!االأرض

.(03و92:أتك)

ضجرجميه!صا:لهتال،عدنجنةفي:ضمهوعندما

.(2:16تك)!ا!لأتأ-والحنة

ض!الأملحرنة!:لآدمالر!قات،السقرطوبعد

وح!ط!تركا.جاتكأيامكلماتأصلالتب.ب!ك

(1ححرآتأكا!وحهكلعرق.الحقلغصوتأكا!،لكتت

.(3و23،4:2و3:17:18نك)

ويبلو،نباتاكانالأواالإناناأنجدأيدوهداومن

طعام

الحيواناتيمصعالفلكفينوحأيامحتىهكذاظلالأمرأذ

إلىاغلكامنلز:لهبعدولكن.لالفللثمعهكاتايي

كا":اس!الهقال،الطوفا-باهعخاامحرتالنيالأرص

اجكمإدفحتالأخصركالفبطعامألكمتكورجةدابة

9:3تك)اتأكلوهلادمه،محياتهلحماأنعير.الجيع

.(4و

يكر!"ابتدأ،ا(جابةالأرصعلىنوحاستقرشعندما

داحلوترىفسكرالخمرمنوسرب،كرمأسوعرفلاحا

!لس-ممرودستوقل.(12و02ة9تك)!خبائه

؟01تك)،الربأماءصيدحباركان"إنه-نرحبنحمام

9).

مهايصعالحبوهـالتىكات:الآباءعصرفي(ب)

وأىمصرفيسواء،الغداءفيالأساسا!نصراهي،الخبز

ق!!الايخةالألفمذ،الهرينلينللادنيأو،فل!طين

ولاشك.وصوزبدلبنمن،الألباننتوجاتمع،الميلاد

يعتمدونكانوا،بدويةشهيمةعاضراالذينالآباءأذفي

مواشيم.سالألبالىموحاتعلى-أصاسأ-غذائهملى

تك)ماءوقربةنجزأأعطاها،والنهاهاحرإبراهيمطردوكدما

21:41).

:26تك)اسحقمحلكاالحبربيزرعونوكانوا

حدثوعندما،(37:7تك)أيفاويعقوب،(12

42:2تك)مصرمنالقمعلراءأرلادهأرسل،جوع

طيحوا!ل.(2وا:26،43:2،44ش25و

عدما،الأياماتللثفيمما+لوفةوجةكاد(الأحمر)الحد!

وطيحخ!زألا"فأعطاه،يعقوبلأخيهلكرريتهعيوبا

:17صم2ألضاانظر،33-25:92تك)أعدس

28).

فقد.لهها!الذباتجقديخالصيوفيكرمرركالراواممنهم

يرعأدعلامهوأمر،جيدأرخصاعجلالفيرفهإلراهيمدبح

-18:6تك):لروسلدعلةحبرمع!تدم!ثم،ورله

كانواأنههإلا،يومصطعاميك!ااطحهاأدومع.(8

اسحقسصلبلقد،البريةالحيواناتلحوهأيضأيشطعمود

الريةإلىويخرحوقوسهوحقهعدتهيأحدأن،اشهعيسر

تك)مهاليأكا!يخى؟أصعصةيصتلهس،صيدأله:يصد

لى"سوحي9اهصرياضحالةلعل!.(4و27:3

.ذانقلفل!طير

!عنثتصلءوالعصمااللملوكنقدماشالهداياوكات

:تذعر.(43:11تك)أتجهوماالمررا.والصقالعس!

نهرعا!)"ماريلافيالملكىالقصريوحد!التيالأاسا

.ا-6*قا-عرا!اص-االقررإلىترحث.والتر،(المرات
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طعام

اخم!!يهائداخركا!فيمرركاتانحملسذبشكمماتأر

"داحا--أ-مى9الأصورفاهلتأدع.اعصصاداتف

ي-امحلىاكار!.!نفا"ا!ىما9حايمأجهإفصااسأ

قلماص،اخرءاعيةعاىرأمنصثي!صيثاد-الحدتجةامحر

.--دهساصاءلا:كا-

اطحالحةعاىعلامةا!حاءاتاش-فيالما(!!!ة:كانت

اء:رحاحرارملثاتألبماشاصحو-!حدتع(،اصلاا:

تك)لالا-ا،يحموهـ.حا.ل!-،(3.:2:26آللى)

قدمهاا-اشطعاءألوااحستا!ايدحص!ا،.(د31:4

.(34-3:93؟تث)لإحوتهصصس

رعه:مصرفيإصرائلفيإقامةأتاءب(بر)

أيامهمااحرأشبائا!إ-صلومهاعافاتهـائقاصةالفرو

كالإااء!ااضبراسدصبهاصاو:همأ-الاإ،صرب

محالالهيأكلركانوااتبااحمراص،محرولهيمتعود

حايآ!تأ-ا:اضوء:الو:اخحااتاممرا.اجطم!ا.مقتاء.

س-اشغائمةشهدد.(!:؟:11غد)أخرفمرذ

انجة.ساسالمئوحاتص%:معر!مامهمامآتتفةا،تاهأكوا

فدبما.محبئي

إفوحاءواإيمعصاصعىاارمخاعدمابالبريةفي(د)

الشفرسكرالخامصاكيوءي،:سبا،ايليمبهبص!-بةض

كبمي!فيإداصباتدب،مصسص-حرو.حه!لعداشاى

!ثاسب!صصاكلو"اد"اللهآعطادا،-يا!كلهما

.(21-13:لأ.حر)ابريةاوصةالأرلع!ضيةطحامآ

؟أكلهمكمارأ!صدخو!ىبعدإ،"اطر"عه-يقضيم:ء

:اطرمثوبقر.(5011:12-)!!الأغلةص

افيلادأيم.بمعفاحبمافماءئرر،الا؟تاعله+أطر"

2ث:78في)!كلحرادأعلإ+صاأس.ام!ئكةا2-؟

سهوه-"!ههفيكا-اعدى-اطعصااسهى.لا

لىانههلرمماطهاأرسا،ممرفديأكدهكاساساشخدصدس؟

بفو!..(081د؟11:4عا-)ماراضسصهرورذ

آ!طهانهس!اماكر.،ا-اترتاحصاعب+أمضرا!:صافي

نرسوا!ا"!ثحرامحدش:صصوأصطهاش،اهـأححهد:

مصد.ألواههمفيلعدطصمهع...-بهشهرألاحه؟حذا

-78:24مز)0011أ--؟ص:تلالدهعفعب+ا

.(تانر14:ا.آص!أبفاالفر،93

أر!دا.-يا!الرصمهاقلى.،بهطنأرف!لىهـ()

نصأل!أالفر3:8170-):سا؟.خالثصح!ه

!صا.لح!ات،اعدا-إهـامصاتته:قد.(6-107"م

114

)9(

طعام

ية-اشابص!ا!سش-احومدانت:افيتيةالأطعمة

هب،11:ءع،1013لمتث)ا!اصراحدهأهم

القضافيووالقمحاصعيرا:الحبودىأ!وكار.(3:8

.(28:52إش-،8:8تث،9:32حرالصر)

اجهوتفاهـإالدفبيعبمش،تطصالحر!:كات

مادةإلىحوتاضالرحا)الأوساتافيئحرء،اطحرة

هـالعارةدائر"صاثالثااغلدب،جر"

.(!إليهاية

حتى،اخذاءا!قواءا!عا+اعناصرأحىهرإلجركاد

"الحماةكأألا":لفحهكلارر-هـله11أقا

-.ر!-ءهـء.س-

.(3د:بهـ-)

الطارللحىكمصدرصاءتأهم!اللاصمة!كا-

حور-المجففأو،(23:24تث،3:آعد)

،أ،(2:91،03:12دصه1).اءيخص

:9عا!94:26إص)"اصلافا"أ!احلوا!حيرا

امحمرةنصفالحصأ:،(18ة3*3ة1يز،13

:،أ!113خ؟هو،6013حص-")امث!اا،!"أقي

اشعثساقكلهدهوكا!.المعممهالحمرأ؟،(?.ا.ا.

ت(4:11ادتلى)"اسىادء"تصىالحمراء

اغندو"حمر"!ادةإفثحوالرصاالر؟.(23:41

."احضاليةاالمعارف*ائرة"س-الثالت

دإ،يوناضريتهىالالةالأساصةاعلعةا:كات

يخلطتلافكان.للصحودحاطعامأيستحدمكاد

الزيتوئقلىكاتالتىوالمطانرافىاخاعةبالديق

،اللادمخنلفلبشاثحادلكوكاد،(92:2-)

ستصح!!ا،النىلإيلياصيداصرمةأرملةذكرتلحقد

اشيت،ص!اعليد:االدقيق!!ءماسعدهامما

(17:12مل1)ا،لها؟لهاكعثة

!ص2)الحمص!والفر!.العديريسنحدمكاد؟

أنواعايخدمو-كالواتم،(4:9ير،17:28

أقراصامهيصنحودبمباالدي،اض!!امتاائماكهةمي!

الطر)طةولأعراصالحاحهتا،شعماحاجممموكا

كتالاتبيأيضاداثدكروحاء.،38021إء!

الىعامو!!قالحتى،الحمير:كدل!ث-"بىأ:عاى"

(41عاوحا؟ءرا".الهنفهص ؟7)"حمزى!.،

:8نر)شرالأعص!رهمنويصعاشمانيؤكاكاد؟ا

،دش3؟2لق،2:11دأم)حاسفا.كدا!(2

حرالطر)اسلح!ا،(1021ية،د:\لم،7:8

.7--،21-26مر،092آما!1:72،1د

!21:ايز،1،91:31-:"ه3!إة7:8



طعام

إريا)اللوىمتلاضقلاص-أنواهاكوكانت

.(43:11تك)والصؤ(91

اروهودا؟ا!طاعسلتملىكات.:الجوايخةالأطعمة2()

ضغوثفيبرجدابريااصحااعا!كا-.اطحوموا

الألتاراشاسع:كاد.!غيرهاوالأضجارالصحور

صه41:8،1قفر،32:13تث):الاستحدابم

-بتصعمواوكانوا.(79:92صم25،2خ14

،(24:13أم،99:01مر)كثيرأالحاعل

:3حر)"وعلب"أرصحةفلحإ-وكات

أحصرأله،مصرفرعوتاسالثاكتممدكرلحمد،(8

ولحلسلإ-سرريةص-حريةاسسلاممالحرارمئاتمعه

سوحي-يعدد؟.كرصالرابحةالابعةعروتيهفي

ثروات-عرةالايةالأصرةاعهدلىالمصرىا،الرحا

الفاكهة:الصلوالزبت!الحمرالحبو!ص!لط!!

والماثبة.

مع،اغداءاعاصرصهاماعصرآابىتاوكار

!!،27:27أءالظر)وابالزلدسمتوجاته

،32:14تث،اللهنعن25:4حر،7:22

7:51:22إكى،55:12مر،5:52قض!

أك!،71:92صم11،2لم:71ص!1،لدالرص-

كادماأوكثر.(الحرعر03033أء،01:01

قص)يرامححدتكا،اطماحىءاطرائريقدمابا

والولائم،الأعيادوا،إعادةلؤكللأاللحمشكاد

علىيكونأديمكركانالدءالإيخاءاسهةلاعدا!يما

رخحاعحلالفيوفهإبراه!دلحدقد.لالتطامموائدهه

معزىجدمميللملاكجلىعودوقلىم،(18:7تلى)

،(16:02صمأأيصاانطر،91:آ)قض

حرفارخمة-الكرملىلالالامرأة-أبيجايلوقدت

*(23:18صه1)لداودهدبة

امحةتكونحيثالمقوقمنأكلة"تالحكيم،يقول

.(17ج15أء)!بغضة،معهمملر:تورصحر

اطحهاأخديففلان،الحريرادالكاهنعالياباوكان

-13؟2صه1)مطبوحاأحذدعر،يثرىلئا

.(1د

خر)أمهللبزالحدكططحص!التربعة-يت:قد

العادةهلىهالأرتباطكارذلكولعل.(اأ:23

يجاء؟لأوثانهميقدموكاكالواالتياممعاي!تابدلائح

-!أوعارلى9:ثائو

3(

)4(

طعام

92و23-ا:11)اللاوي!!ضرليوخد

(21-14:3)اخيةصروقي،(241-47

لأكاحاممهكادأليالطاهرةلالجوالاتسجا،

سموحايكنةانتىالحسة.الجوالات،لحومها

امخترةالجوالاتهىالطاهرةالجواتاتفكات.لأكلها

خد؟.!سايقركانعلىاها:ما،ظلفات!والى

الطاهروالدبيص،النحسة:الطيورالطاهرةلالطيررلانا

هاالتىفهىالطاهرةالأحماكأسا.النجروالديب

طادإاهداد!بالربتولااننىأما،حرضصوسعالو

مححة.تعترلكات

الأوقالملوكسفرفيدقرأ:سيمانلقمرالأطعمة

الاثنىصيما&كلاء:أر(22:23و7ت4)

يلرمهمماسليمارالملكقصريلىتزفيلولرنكالوا،عشر

ضصأدلكيفملىأذاحدركاعا!:كا-.مؤولةص-

!بدكرثلان!!،اعواحدالجوء"الطعام:كار.الهلى

آترص!كر+،سمةتيرادوعضرة،ديقكروص!

:الظباءالأيانلعداما،حر؟فوثة،ا!راعيمر

العادههرهدهوكات."المححس.ا-لأوراجحامير.ا

وولكتتهدنم،ا!هداداثوالملوكقضررواتجعة

ملك!الأشااءفيسيما-دفحح.هدوآنا،يقوضهم

،عرير،اجةصحاماحطةاهـكرأعت!رير9:صور

حيراءكا&الاخاهـالتيتماسةكا!ضرريتكر

.(1؟:5ما1)لسلياريرصلها

تصر!!+أصحإبهدالاتاحذعدما:اليأثناءفي

انلكلاطابيتخملاألهقلهلىححلى"،لاب!ملك

ثأالحميا-رثصفصلب،مثر:بهخصرولا

اص!اوأعطاهم،الفطاقلأكلي!ضفراوأد"يتحسا،

،أياءغرةلحر!بم،الخصيانصثيخيلىسمة

الفتادكلىكللحمأمنشأأصفىبعدهافوحدهه

يرلحهال!قاةرث-فكاد،الملكأطايىصالآكل!ص

:1دايخا!)"قطافطويعطيىامر:-وخمرأطايبىا

وشعيرأقمحأ"يا+حدأنالننىحزقالالرلصأمروقد

بأص،حرأوبصعها"وكرصةودحأعدصأ:فولأ

حرءعلىيخزه،يومأ:تيزيوممئةثلاثمدةمه

--ح،دلكمنيعمهأدالر!سا!رفلما.الألار

،(17-4:9حز)"اجقراختي"علىبخبزهأنله

للحب.عبرةليهونوذلك
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طعام

الجديد:العهدفي-ثانيا

اناتية.الأطممة(أ)

دقيةصيخح!كاراخدبالحرحا-ثامترأ!ىض!الجوب(1)

اصبساأ:،(31:12س،3133ت)احقم!

هواصنناص-المصواجر،كا-(13:ا3:آيو)

اصم!سا:تمراغص!اقىل!!آ!سبهاالمقراء)الوصحاء

الفم!صالالمصصأت!-:كار.(آ:ا-.ىو

نؤكاش،مافوممالحولىا!حنيصاجدلاتغ!ر!

الو،1:آاء،2:23مرف-،ا:13ت)

لظرثي-ئقرذلث:كا-.(2د:23ثأيما

مموعاذاطث:كان،الحمادلحملهيامسا-المريب-

ويغرباويذز!يدرص-اخم!ثاوكاث.البتيواب

،3:17لو،3:2ت)ا--اهـص-الجر-ا

جرأيجود.اطلاقامسموحاي!لى؟.(3ا:22

:12حر)الفم!عدأياأثاءومحتمردقيئص

.(8ر5:7كو91،13:7،1

،(7:16ت)العنبهاككان:والزيتالفاكهة2()

ور)والردون،(62:92ت)الثرمةص-ي!!وما

مهتيخركارش،(3:21تم،11:71-42

،؟الطعاإعدادييتخدءكادالذكييتانرألواأدضل

لقعالخزمعتؤكلر،اضحليلىباتحفظتمارهكاث؟

الزببووالتيناجلر!امنعصانرتجهزكانت؟.الشهية

:41مرف!الظر)حروهـالفصحمعاضخدمالحاص

.(13:26ير،02

مقد(7:16تالطر)محأاض!ت:االمنب:يدكر

لوهـالحرمعلةبالمقاى،ملط!-وكبيرةأهمةلحماكانت

وكاد،مهبطهيملأأتيثترأ!الضاا"لا!تكارا!ذكطا

-15:14لواللخازيرطعامأأصاسأيستخدم

الجواية:الجوجات(ب)

أوامرتمديراعوذ-الحديدا!هداأياملى-الهودكاذ1()

الححهوالطاهرة:الطيوربالجوالاتيحتصريماالريعة

:01،أء02-4ة14تت،-1:123الاا

الإنساديدحل!اأنلهعاص!ال!!:قد.(9-16

ورص-يخرمالا،لحهأثلقدرلا-حاراص
ا-ت.-.-!

مرش،15:11ت)يحها!دممياهر،اإسادا

.(02-14ة7

مدهبص-آموامدكالواالدبرص-ألاسنام:لما

دأ9الأمصالمؤمإتعلىيبعيإنهشقاشراانعريسإ-
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روحيطعام

.15أ)!-!بلامو--نجمقوا،"-ا:بر!بيحنوا

ثياحصيةاكامعاطات!االرسلىأحتم!!(،د

ي!ضراأذ:احدةلثسصا!:انرلدأ؟اص.؟أ:رضصر

إلحعماتج!وا!لا؟دا(حصاتكاقينهممؤم!

الفر،1دأ)،لااسى-امحر:اكدءع!-ش،ا!لأصاء

.(5-4:3في1،لأ.:8كر1،9؟:إألصا

دأيلزءكان،اعجسا9الفاهر!يهكاد:المك(

تبهورأ-وهما،طامرأاجحترالمكوكرصاديتوفر

-11:6لااحرضوا،يكردوأدرعالصا،

التىاطدرسعددالحبللبحرجىوكاد.(12

اللايذكان:قد.اشسمكخمدمراكرنضركات

،22-4:18مى*)الأ-هاكصادكبسالأ:انا-

:فد.(11-01دلو،02-1آ:1مرفم-

ت)الجمر!اشاتمححرشواحمكاااسباستحدء

:آمرتر،92،15:32-93--14:17

يو،17-9:12شو،9-43،8:1-3د

معاكلهاسدياالطعاءفي!كدلك.(13-01آ

والطعام(24:42:43لواائعامهلعدللامده

(13-21:9يو)صريةةخيرعدمىأعدها!دقيا

الجدبد-المهدلى-صراحةاشطبورتدكرلاو:الطور

عأ)العظيةللملاءةبطرسرؤيةفيإ،للغداءكمصدر

العصاميربيعإلىالإشارةوو،(12و01:11

الببفريدكر؟.(12:6لو،01092مت)

.(11:12لواأيما

كانطعامهأدالمعمداديوحاصنقرأ:الحثرات

:امرق!،3:4ت)!بريأوعلأجرادأ"

6).

ابل:بوا(بر)

طيةونكهةشاغأطحمااضصمرتخدم:كات

لىمجارياالرلصاستحدمهكياللىالملحوأهمها.بلطعام

:41لو،ه:9مرض،31:دت)ا،اقرا

(4:6كو)بولرلالرصاستحدمه؟.(34

:23عت)اشكموذوالضثوالععأيفا!اضدكرص

وكل9يضيصحيث،11:42لوأيصاالصر؟23

.(32و13:31ت)الخردليذكر!.("بقل

روحي:طعام

المجلدسموضعهاو5روحى9مادةإلىالرجوعالرجا

.إالمعارهـالكتالهدائرة"صتالرانم



روحيطعام

تناوله:وكيفيةأوقاته-طعام

سائرعد؟،اي!-الحرعداطعتادصكار:أوقاته(أ)

فيحن!!شدتاشعا!يقتصرواأد،اغديماالرقضعرلب

:2فىاعوثافمر)اظهراتجيلىأوالصاحفيإحداهما،الوم

الطر)صائحايحترافرجةهدهياوللاسصكان.(14

.(2،:14ص02:26،1قض

ك!كانإذاالأرضرأيتهالكويل،:الجامعةويقوا

:01حا)،للكر..الصاحييأكلوزوروساؤكولدأ

.(17و16

:16خرالظر)الماءلىفكانتالرئةا،حبة1أما

تحددكلماتا!ريةااللغةفيولر.(17:6مل12،1

ا!داءا"فهاك،الجديدالعهديولايخةوأما.الوحماتمواعيد

لعديسوعالرلىظهروعدما.(14:12لرا"والعثاء

ص-حوا:-"الصبحي"،طربئنجيرةعدللنلامبدالعامة

و-ه!طمرضوعأجرا!وحدوا،حمكأممتبةوالثكةالبحيرة

يو)"تعدواهلم:هـيرعقال...وخبزأعيهمرضوعأ

.(12و4؟21

خوليم!الطعإلىصعد"يافاوبطرسكانوعدما

واضتهىكثيرأمجاع(الهارمتصصلىأ!)الادصةاصاعها

.(01ر01:9أء)"..لهيهنونهمولينما،يأكلأد

عرو!لحدفكات،الفاءوهي،الرئييةالوحبةأما

قف!)الحقوا-والعملويهياظلامايخلعتدما،الثمر

21(.و9116:

يتنطقكان،الماءياعملىاصالمبديعردكار:كدما

أما.(8و79:7لواوير!يأكلخىسيدهويخدء

اء)العملبهدايقىالاءفكاث،خدمهاكيكنلمإدا

.(12:2يو،01:04

حياتعلىالضيوهـمجلسرنكاث:تاولهكيمه(ب)

مرلعةبمائدةجوانبتلائةسخيطأرائكعا!أو،الأرض!اعلى

ثلاثةأريكةكا-علىيخلح!وكاد.قليلأالأرض!ص!ترتف!!

توض!وكات.الفرورهعهداكزأ:أرلمةأوعادةأضحاص

نك)الحالونعلالتكىءوصادا!الأرائكهدهمرق

:6يو،93:آمرقر،14:91ت،18:4

الأير؟بمرفقهالوصادةعلىييهىءالصيص!كالى.(د\

كاذالوصىهداوو.الطعاء!اا-ليناوطليقةايريدهلتظل

:يكاد،خوارهالحالىلاحيةإلىالأيربجانبهيملالحارر

أيخاانطر،13:23يو)جا!هصدرعلىلرأسهيتكىء

موالأ:لىالمتكأأو،الصدارةمركز:كان.(16:22لو

طغم-يطقم

،ا!عاءااضقدصالحدءنهلدحااررفاالمدحامم!11اق!ال
ا--------ء!طص

الأخ!سال!طإفيملراأثإف:ه!!داي!كلشلهثيدأص

،12:93مرف،آ:23تالظر)اجاراأقصىفي

.(2:8ير،ا+لح:8،02ر14:7لو

،الطماءتاوتقلىأيديهميغ!لورالضيرهـعادةوكار

ايهاإبمد%رمركةصحمةص-اصاعا-بتاواءنهكالوااوريا

لح!-:في.(2.:49مرف-،26023مت)أيدبهه

تت)اطائدةااالحاك!!عا!المبةتررثكالتالحالات

.(دص1:4-1ة2:41راعر!،43:34

ل!-تاعو1!كجلو،اتلاضارابعضصيبو!

كأ:حتهمعألقانةحلوء،(2:41راعوث)7الحصاد

إحو--معأير!لاتحلو!-9،(د:1:4!1)

مواثدعلىالرحاثمع-يخلىكأ-الاءأر(1:4أير!)

ابالضيوهـ)بخدمةبا"لمهنيقسكنتىإلا،اطعاما

.(12:2يو،01:04

-أ(9:13)الأو-صموئيلىسمرف!جاءمما!يد،

الر!فعلهما:هو-ا!عاءا-ناقهاالمهاياركونكانوا

:6ير،9آ:9لو،3آ:1دمت)مرا!أيسر

11).

باضميهاكادالىاطاصاتلعصالحديداكعهديحلىى

:2ير)احيلىقالاعرصي؟،استاءاعاضماءلو
-!-!

العرستلىو:؟،:لتلايذهاءحاصةلدعوة(11--9

ليةني.!ةلهص!ءتىأد؟.(14-22:2ت)

21يوآعالتني،مرتا:مر؟،(2091مرش)

:!رسر،(05-7:36لوااخمرد!ى:-معا&،(2

.(42-11:37لواآحر

-استطعم:طعم

لايسبرلىيقرش.بدآاررطعصهحدرءالياضطعه

أشإضل!إفصعهللذهابدعاهددماالملنتلدا؟دالحلحادي

اصب11ل!تأميزهل":سهةتمان!-اسوكاداهناكليعوله

نجاأض!:ماآصممابمدكبتطع!وهل؟اصدىءوا

.(91:35صه2)

الحنثأ-كماالأقوا!تمصالأدثأميست:أبو!بقرا-"

.(12:11أبرلب)"؟طعامهيستطحم

طفم-ئطغم:

نباتصا:ص!جزءيعائلصقعمليةالاتياضطعرا

،الأر!افجد:سهمثتةآخرلهاتلساث"الفعم11ئسمى
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-طعنةطعن

ف!ش،ئحسينهأوالوعلمويةصذلك،أالأصلفىيسمى

.واحدانجباتأويصجان،ذلكبعداتحادهما

روية:رالكنيحةإلىرسايهيبول!الرسولويكتب

طممتلريةزيترنةوأنتالأغصانبمض!تطعقدكانإزلا

حب9البريةالزيونةمنقطعتقدألتكنتإد...فيها

ور)"...جيدةريولةفيالطبيعةخلا!وطغتالصيةا

11:17-24).

والريخة.للزخرفةميهركهونحوهبالصدفالحبوطغم

اص!حرا:صررعظمةوصففىالىحريال:يقوث

حز)6كتيمجزائرمنالبضرومطغهاعاحص-مقاعدك

27:6).

-طعنة:ظعن

!2:8،1دعدانظر)!هـحرهصرصهبالرعطعه

،37:01إريا؟1:4"أ!ا1،لح:91:01،31

.(28:9حر

ورأ!،الحمبعا!حالررالرهـيوعأسلمأنرلعد

خرلةحنبه"العسكرم!احدصي،ماتقدألها!س!سا

أيفاالظر،37-91:34يو)"وماءداحرحوللوقت

.(7:ارؤ،12:01رك

يوحدص!:الحكبموبفرر،:عابهثلبهلالقوليه:طر

الرصرلويوصى.(12:18أم)"السيصطعنمثليهدر

محاصميزعيرويكونوا،أحدفييطحنواألا9المؤنينلول!

.(3:2تي)"الناسلحميعوداعةصمظهرينحلماء

اتغاهإذاالذي،رالرضلكلأصلالمالمحبة5إذليقر؟

تط1)!كثيرةبأوجاعأنفهموطفواالإيماذع!ضلواقوم

6:01).

)طغ!

-طغاة:طغى

وألمرفوتضرأو،المقبرلالحدجاورطياناطغى

علىيكرونالماساشدأ"وعدما.والطلمالمحاصى

:6تك)أالأيامتلكلىطحاةالأرضفيكان...الأرص

،لمكلمتكى:المتمردللثمىموسىويقرل.(4-ا

الجبل"إلىوصعدتموطيغالربقولعصبغللتصمعوا

نفروتترجم.(14:44عدأيضاانظر،43:اتث)
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الباغى!و"،(21:14حر)!بغى!إلىالعبريةالكلمة

،كبرياء:الكلماتأيضاالظر-32-05:31إريا)

:1:13،86:41،911!مزوشكبرين،ومتكبرين

24،:21أم،122و85و78و96و51و21

.3:51،4ملاحي،43:2إريا،31:11إشر

الراقصللكاهريسمعفلابطغيانيعملالديالرحلو!

الرجلى،ذلكيقا!،للقاضيأوإلهكالر!لجدمهناك

ويخا!وذالشعصبمفيمع..إصائيلمنالرفترع

الذ!يالنىو".(13و17:12)تث!فلايطغون

الذىأو،لهيتكلمأدأو!لمكلاماباحمىيختكلميطغى

الدىالكلام...البىداثفيموت،أحرىآلهةلاسهتجكله

مه،تخصفلا،النبيبهتكلمبطعيا-بل،الرببهيتكلملم

.(22و18:02تث)

:قائل!!ظلحىيراقونأصحالمطكا-":النبيإرياويقرل

اريا)!سهوننتق!عل!منقدر(ينؤىأ!)يطغىلعله

)طف

أمامويرقصيطمرداود9وكاد.ارتفاعلىالوفالطفرة

حوديفرنالصديقوو".(6:61صم2)"!الر

وتقول.(68:3مز)!فرحأويطفروناللهأمامويحتجون

علىطافرأآتهوذا.حيبىصرت":الثدعروس

.(2:8نض!)أالتلالعلىقافزأ،الجبال

عدالأعرخالرجلويوخابطر--سولاذالرضفىوعدما

:3أع)أاللهويبعويطفر...ثميصار!الجصيلبا!

)8

طفق:

أهاحوعندما.يفعلهاستحرأوجحلائ!ثيءيفعلطفق

لأرطاي!-الفميماالهياكلعالعالصائغ-دتمريوس

وطفقراغصااتلأوا!،لول!الرسولعلىأفس!فيالحب

عأ)"الأفي!-أرطاي!هىعظيمة:تائليريصرخود

كادالتىالسميةتعرصتوعهدما.(91:23-28

،طفقرا،الروبعيةللريمدا،مافرأبولرالر!رل

.(27:17أع)أالمهحازمينمعوناتيستعحلود



طفال

طفال:

حرفاا!عا!اء!ا:يفو-.افا--اع!اهوافطما!

صلاءقائد"اخصائص!ر-اررىااممدلةاالألاءاإراض

بصلوله)يملطولهو"حانطابب!ودكالدير"صلا+:ا-

11بقصإنهالالففاخلصولهالمديرفقا،بائصما-(باطلاط

حر)لىاصاععسىص-الحار!ى:اهطرا!اصفةااءيح!اآ!اء

.(22:28حزأيحاالطر،13:01-16

مهو)طل

طلايم:

ارر!االمكاروهو."صعرةحملان9معهاهعبياسم

:15صم1)عمالقلمحاربةحيتهالملثشاوا-ميهخد

.(2"ةدايض!)أطالى"نفهاهيأكارالأرح!.(4

حريرةضبهصاصيةاحمااافنصقةفييمموداكالراغةالعمالأ-

--)يرداحفوفأقصىيتقه!كاتاصلايمأدفلالد،صياء

اغرلىبا"الصلمةأم"حرالةهىالآنا!لهاش،(92:دا

-طلبات:طلبة

71:اص1)اللهصا!ؤاتاأ:الطلبهىالطبة

(إط...01:15،ةد:02!ر،6:8أي،27:

امحلدهداسموصحهاثي!صلاة!مادة!!الرحو!والرجا

الص2)إنانم!ا!لىاهىأو.الكتابيةالمعاسفدائرةص

.(إفي..16:أملى8:24،1قص

طالسة:

:شا!أوكاء:هى،الفارسهع!معربةكلمةالطياد

ماهوأ:،لالدنجطأوالكتفعلىالصوهـئلىس

انعلماءمنالحواصىيبه"اسالدا"المصريةالمايةيعرهـي

الكتبةكل-ر:)تحر9:تعليمهوعهـيراسايقرا..اثماءش

الأسرا:!في،التهجاتلالصيالةاتمىيركبرنا!د+ا

.(4آ02:لو،12:38مرس)

:الطلاق

اطلاقا

حية.؟اش

الروالطودكانرواء،يدمنالتحللهر

الطلاق

القديمتالعهدفيالطلاق-أولأ

كا،:نز!!امرأةحلإأحدإدا":احتشيةسافريحاء

وبهىتيءبفيهاوحدالأنهعييهلىلعمهخدلإد

ومى-لمه!:أطلمهايدها!!ودممهاصلالى!!ا!ما

ألعصهافإت،آحراصحل:صارتدهتلنهصص.حت

وأطلفهالدهاإف:دفعه3:طاكالىما!-الأح!ساحااض

ر؟حة،اخدهاالدمم!الأحيراشحلىماتإداأش،لتهصت

اءاسصييأحذهالبدأرطلفهااررىاتالأحهاسسبفدرلا

ت)!الر!لدىرصدالمثالأث.نحتأدبعدر:حة

.(4-1:؟2

ظهور،ها"اجبلا!المقصردخديدعدءكل!ل!قد:

ايباهداقصرتات،!-ممى"مدا!سههما،مدرت-

توسعتالىأهليل،مدرصةس.ا.لااأىحيةسس11ايخالهعا!

تسءأكيلبثكلتى!ا!بى"اححلتممهومهائي

.اضو!عهكىصا،

،\:د.!!انفر)"طلافكتا!)احةاش؟:إعفاء

وكاث.ر-يةأوشرعيةصجةا/لأمرعا!يصعى(\ج3إرما

عدم:-الأقلعلى-يا،شأوكاه!يدى!ل!اءا،لابردا!

:أأخرىمرةطلضتمت!-روحتهاستعادةانروحاسطاعة

يستلزمخطيراأمراالطلاق!تحعا!،الآخرالزوخماتإدا

عليه.الأتدامتجلالعميقوالمكيركطالترص

:لالطلاتفائسم!!يكرلمحالاتدعف!هناكوكالت

يجدلمعليهادخاعدمابأنه،عرصسهرحلاتههتى)1(

ممئةصيعرمفكان،كاذباكادأنهوتبت،عذرةلها

يطلقهاصأنيقدرلاو،،الفتاةالأفيتعطىالفضة

.(91-22:13تت)"أبامه

نأعليهكاد،محطولةعيرعذراءفتاةرحلاعصصإذا)2(

لههىتكورو"،الفضة!!حم!!ا!تاةاالأفييعطى

أيامه!صيطقهاأ&يقد!الا.أدلهاأنهأحلسزوجة

.(92؟22:28تث)

محطولة،أومتروحةامرأةمعالرلاارتكاسحالةيأ!ا

لأادالححارةرجمأالقتل-المرأةح!اض-عقرلتهمافكات

.(ء:8يرأيضاالصر،23؟22:22تث،03:01

قلعدرتهادقدتأنهايثتاترالفتاةعقوبةكانتوكدلك

حالةيأنههداومعنى.(2او22:02تث)الزواخ

ملىرصةمفهومجهزمما،القتابلالطلاقالمقولةتكرلمالزنا

كعى.

عنالتحلإلىالإصائببون!ااضطر،أحرىحالة:هناك

بالل،صبي!-العودةبعدعرراأمرعلىساءاكوئنياتكأوحاتهع
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الطلاق

!،6،01عر)الأوثادالعبادةأرواح!يدقصكن!رض

ب!مقالاجراء:هدا.(2:11ملاحي،13:23-28

يرمعلبرختتكولرالا9:لوضالرصوا!قولمع

دلررصشركةوأية؟!الاشللرحلطةأيةلأنه،المؤمب

للمؤصكصبوأيأبليعا-معاطميحاتعاثصأياالظلمة

دإلثم؟الأصثانمحاللهالبكاموا!فة:أية؟ا!ؤسعرء

.(18-6:14كو2)!ا!ىاللههيكلأنغ

بالطلا:الإذداشعلالأساءواإسرائللمىأ-يبدووخك!

الىملاحرلسانعلىاس!اوتجهمخىلزوحاتهم:كدروا

امرأةرل!-ليكاضاهداموالربأرأحلىس):اقوسبا

...عهلىك!امرأةقريكشهىبهاعلىرتأنتالتىشبابك

ي!صد"لأله،ضاببامرأةأحديعدرولا،لروحكهالحاحذره

اصلالىوحك!فاحذروا..-إسرائلا،إالربقالاطلاقا

.(61-2:41ملاخى)أتحدروا

الجديد:العهدفيالطلاق-ثايا

جاهل:نائل!تاججرلوه"الربإلىالمريبودحاء

؟،(1:3!ت)"؟سببلك!امرأتهيطلقأنللرجلى

هداعا!المسيحوحرا!.أميل)مدرسةتقولكات

-أ:24)ايثةضرقيجاءماعاىالضوءيلقى،الزال

،،فتطلقصلاؤيها!ئحطىات"يا"مررمرسىدإن،(4

ص--فقط-أددموصىإنبا-،(91:7ت)قالوا؟

يأ)،البدءمن"إلهإد،(8عد)تلر-أتسا!ةأجلى9

رأاشلهأفىاد(24و2:23تك-الرواخاللهضرع!ذ

بعداجا"،جادالزويصب!!إد،واحدةزوجةللرجلتكون

يتركلدلك"،(آ؟91ت)أواحدجدبل،اش!!

:91ت،2:42تك)"أتهلاصيلتصؤووأمهألاهحلىالر

هىالطلاثلأحلهاالمشحأحازالىالوحيدة:العلة.(د

.(9عد)!الرنا"علة

الزواحموصرععنالميحتعلبمبرضالرسولويثرح

با!أنالا-صيمفأرايخزوحو&وأما":تائلا،والطلاث

ذأ(-الم!بهعقيأنصمايرددأله)أكطالرلى

فلتلثقارتهوإن،(مؤصغيرلألهارحلهاالمرأةتفارقالأ

...امرألهالرجليترك:لأ.رجلهالمالحأو،متزوجةغير

ةالمز!عيروالمرأة،المرأةفيمقدسالمؤصعرالرجللأد

.فيمارقالمؤمىعيرمارقإن.اممر...الرحليمقدسة

ول!-.الأحوالهذهمثلىيم!شبدأالأختأوالأحب

يأ،(15-7:01كو1)!اللامودعاناقدالله

انرو!موثحالةفي؟،ثايةيتزوجأنيستطيعحرايصرأنه

الر!فيتريدبمنتزوحلكىحرة"الزوجةتصبحجث

.(7:93كو1)"مقط

012

ذإاططالا:كا:-احنىاخد%ثأدا!عض-ا:لرى

اطعة،حلإهـا)اإلألهأش!!هرلا-،لااساداثرةويدحلىإله

.(2:27آ:او؟)

01:11)مرقلاإحيايألهيصعولةالبص:يخد

احلةاططلاثدكر:،(الم1ةأآ)ضقاإيخلىوي،(12و

وا!ي-،(32،91:9:د)تىإيخايالمدكوسةلا11-

اض:حسات!.لفاصر،الأقوا!صل!-خم!أ-عليا

احصتافي-ااتعلساإفتاطوب(39ة9كو1)"حياتبالر؟

إلالبالطلا:لاالحدبدالعهدلعدسأ-خدوهكدا

.المؤصعيرالطر:فار:إداأوالرلاا!لة

؟اصدفاأصشأصععهالمفرأحمىأوالصيصامطراهوالطل

أسا؟دة،االطرعارالحووادءنجارتيهثصنتجةوهر

علااجتثتهصاجاكأدةااحطوح:ااضطولةننردرأنفيحى

واحود،إلموءالجرصاحا!!لئسط!تا،قو!00ا!ا-ا

!حالممتعآعادة1يكواءاف!إ-!سطهاىوخيراتلعص

اعنمم،عر:!عكلىسربعأصالأل!!د:عندماطاهاءا

:عيرها.لاتاتصاساصدةاإش!مو!عا!اطاالكتص

الحما!فصلهوأبهولرإىياأشءاعمااأدحيتص

وهوو،اضهاتاتالحياةصر:.يأاغااكاذ،ملح!تفي

كماا،الأضجار:اائاتاتتتلحيثةالغراشصيل!ملط!

اتأكداجدراأرص-علىحدعودوضعهاالتىاطزةمعحدث

ناحدعودعصرحتىالطلعلاونزث،اءاللهارسالمى

كلها"الأرضرعلىحمالحى"كادبيما!ماءقصمةملء"

ل!علىتجدةالطلوينرل(3604-:6)تض!

أسعلىالأردنكرمابعوع!د،سكل!لئرعرفيالواقعأسدرلون

.(3ة133مرأحرمورحلىمحدرات

يأ)كالمفرولر،حفيةدصركأةاصماءاصالطلىويزل

،33:28تث،27:28تكأيصاانظر،38:28

:8رك،ا":1ححي،21؟91أم،011:3مز

وبدوء(017:12صم2)فحأةيمز!أنه؟،(12

:92أكي)الليلىالأرص!علىويظل،(32:2تث)

الصلى"سامتلأ"رأصهأدالثدصعريروبكو.(16

،(33رء2و23شدا:4دانيالاثانطر،5:2ض)

،ث:6هو)اسثص!اطلوععندتخرماصرعادولبهه

13:3).

جلبرءجاقيا":قال،:يولاتاذلاولداودرثاءوي

علالأد(1:21صه2)!عيكلمطرولأطلىي!لا



طلمون

أحآهـإيلياأندروعدما.الحصرعديقه!يولاثانشاوا!ئل

اءإالر!هوحى":لهقال،الجفافبفترة،الريرالملك

هدهيمطرا،وصاابكونلاإنه،أمامهوقفتالذكيائيلىإص

.(17:9ملى1)!قوليعدإلأال!ت

إ-!)الحمادمر-والصيصفيعادةالصلاويفط

عزارتهلتقوء،(5:7يحا،ه:14هرضكل!،،:18

جالة.أر!علىالحصادعميةوتسهل،المطرمقام

تث)اصمرادرةىعا!للدلااتمجارأالندىأوالطا:يخدم

اصكاتاع!للدلالةكذلك.،(33:31تث،28ة27

يحدء؟.(7-05آ4هو،3202نث)حيةالر:

:دمبحا)لثعوهـكير+-لركة،يحقربلفية"تثأ

اتظارعيرعا!فحاةا!دوالروتلتصوبريحنحدم؟.(7

:6هو)ا-الزواكسرعةوكذلك،(17:12صم2)

4،13:3).

طلمون:

الواص!!ص-عاثلةاس!وهر،،مظلوم"مصاهعرشاسم

،9:17أح1)الابلىالىسزربابلمعرحمواالدي!

واصلوا:قد.(21:25،-7:5في،2:42عز

.(11:91ع)اسبىامرالعردةلعلىهذهحلىمم

الةماتتفعدما."صبية9بمحىقيقةىأرايةكلمة

فغط،آمىخصا،".يوا،ا!قا،المجمعرئىيايرس

اعيمااكاتحثدحل،"،3يايريتإلىحاءا

اروشا.قوميطليتا:لها،فالا!يةاليدوأمك،ممطجعة

اصهاقات:للوفت.تومرأقوثاثصبيةياتضيره

35-:5مرش)"لتأكلتحطىأدوقال...ومثت

-عادة-كا&يوتاضبأنهذاص-اجعفراوممرى.(43

حدتحه.لىالأرايةاللحةيخدم

)طم!

-طامث:طمث

المرأةشكانت.طاثفهيحاضت:طشاالمرأةطمتت

:29:2،15لااأيامسعةلمدةمجةتحترالطامث

وكل،خمايكودطمثهافيعليهتفطحعماوكلى،(91

.(0223-:ء1لاانجايكونفراشهام!س

مطمار

لااصثهاخاصةفيامرأةمخاحمةصتييحةاثوكات

تهءمعداوداكفجعوعدما.(18:91،02:18

صه2)أطمهاص-مطهره؟كا!،الحنىأورباامرأة

حقأفعا11:اءاسااحااضح!ص،وا-قاحرا-يغو،

لبتأحاءإلىعبيمايرفط:ة،ا-ا!تاعلىبأكاء،وعدلأ

0001طامتأامرأةيغربة،نريهامرأةيحس4و،إصاثا

س!ضوألماإ-صاثاييت9إريقرا؟.(9-د:18حز)

أمامىطربقهمكات،:لأممالههبطربقههمحوهاأرصهه

:ابإشياءويقو-.(11لم:36حر)،اشطاتبهجاصة

كا(صاتلو!)عدة:بهولى،كسكلاصرلالد"

.(آ:64!!-)"لرلاأعما-

دلنهرأو،برف!،حنى،أخثاهعنرهصمرآاضءطمر

أمرحبإيالبتإليعانرهـ:أصرتهعرتدعد..الأر-ا

،أبد-باتانعريةالآكةاكاألتهأححا-أعصاد،ا،اس!ا

شا"الضمةختبيعغبها!صمر،ا-؟إآفياضاالأقرا!.

.(4؟+3تك)"ضث!ف

الأ،عبررجلأيصر!اهصرىاحاا-مو-سحد9وعدما

المصرىلف!،أحد-أدأ!:ا-:!احا!!سال9

كهبفي-!ببممو-..(2:21صء)اااشماو3فىططر

دحاق.،اخحارمحم!تصعاد09لا!.اا
س-!.-ير!-صءربوص

وصإفإثارةو؟(16بر33تث)"اسم!افيمطمورة

عدماكرمىءتعخاد؟د؟.كفورص!!الماحماليحار

العيرالشعاركطالرداء-المحر!جااأعيمةمن-اشهى

طمرهااأحدهاصالدهـ،:لاداصمهاصالاق!ومائتى

.(721:)-"حيمتهرسطفيالأرصو

لاكمفياداعحااإحماءصالثلمةئنخدأماوكنبرأ

لمجكوفي،حمرةاحعرالأ-9:إرياليقوق،اضا-ا

يأأيمأالظر،81:22إرميا)!حا-اسفحاخأ!اطمرس

.(46:5مر،23؟81:01

مطمار:

ينحلىمه،!أياأفيلكىثقلبهبعلقالمطمار:حبط

يتحدأكادع،لب!اءالرأيةا،شقامة1مدىلأحتاراصاءا

الأفقية.ا،ستقامه1لصمانااالزفي"

محاريأ،استحدامأ،المقدسايمالىابالكلمةوتتحدبم

مطالقنهومدىاستهقاتهخبرحائطأ:لاءإسرائيالحتشبه

ديقو-،والمطمارباضجا!انطاستقامةمحتر!،اللهلكلمة
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:مطمارت،الامرةخطشدأ.عاوأ!د"؟11
--(!رىء!

بمحه،اخص!واحذكلحكاأ:رضد:أم!-أخآهـ،

ضنىباألهأ!،(12:31ملى2)أ:حههعا:بف!

قبعا!يماقا،اصتقاتثاأعدهـ!:ضهفدايركلعا

صإأيحأالطر،21:13ملى2)أحآ!:دتالامرة

7:7عا،2:8مراكي،31:93إريا،91:(3

والعدلخيطأالحق9الر!مجحل.(1:16رك،8؟

اص!ا.يقوات.لحكمهأساصأ(328:17إ)!طمارأ

أصتح!!كتأير":روعتهاصخيفهعظمةاجانالأكوب

ئج"مطمارأعلبا!ذسأش...تبا!ا:ضع:ص...الأرص

.(د:38:4أ!ط)

ائضىءرطصص؟ضينايحىفلافسدطموسأالقد!

ابر:لإضعياءاص!ا:يقوا.:أرالهمحادأوضرههطمأ

ائلا،عيهاطسر،أديهوثفل،اصعصاهداتلبغفظ

("يمىويرحعبقلطويمهيا،لأذنيه:يسصهء،بعييمايصر

كاتتاد،(44:18إس)أيضأانطر،6:01اص-)

محتومة.أصبحتقداطهالةديمم

طمع:

ا،صية1لىجاءوقد.:التا:دالىءفياصعبةاهوالطمع

ثتهلا.قريكيتتةلا":العرالوصاياصالعاضرذ

ا،ضئأحمارهولاثررهولاأتهزا،عدها،قريحكامر%د

أقي،(13:9رومبةالصر،17؟02حر)"اغريكمما

+عخاروتحوقد.انبت-ءأىاتا،كيتطمعلا

لميأضنحاريآرداءاليةورأىإد،المحهدالىكرمي

فاضاهاضاقلأحمو-ذهـورنهوا!ساذفضةضاق!وثتى

أسرتهرعاىعليهالأوباالنيحةكانت،اللهأمرضدأحذهاش

الطمعص-بحاابرحدر:قد.(25-7:21في!)

الحفوث-بهرمإ-...لالبفل3للمعنكر:ي!)اةقانلأ

.(2:2يخا)"-يايا"حدص:تابهير:-كايقصوش

هوالطمعأروضرءلكاالجديدالعهد،يعل-

الر!ويقو&.(ه:أهـد،-:3كر)"تاد19

(21:51لوا،الطمعصاخفطو9اىالفر"

.ص--"ا.االحفالاأتورالضت!يدب
!فتحر!ص-سل--ط

،26:اأبصأص؟،الظر7:22مرف)انى+

2:3لط5،2!2تس1،د:3كو،3

،؟أله

لإنانا

ج5أف

العى،الثا!الرئص-لىالمبحشآهماهرالطمع:كان

لهذكرثم،الحثرالوصاياصخمأالر!لهدكرعدما

على::رعضىبمكلنم":بالقوتاحاشرةااصصيها&مضر

ترأشلدلكلمرإز،(22-18002ا،)!اشفقراء

اس)،حذاغيأكاذلأنهحزدذلك-مع!لصا"،فيهحاسآ

واق9حقلهباثاذاءصيةاهذهبرنابانفذوقد.(89:23

.(4:37أ)!الرسلارجلعدو:ضحهااورراهببا

-صورهبكل-الطمعأوالثهوهشلىالرسرلويدكر

متحدةوهىالحطيةولكن:يقوا-إذ،للحطةمظهركأكر

.(8ة7رش)"شهوةصفيألأتبالوصةفرصة

أعلىالما&محةلأر":3-اضيموثاوالأولىرصالهثيويفوت

وطعراالإيماذعنضلواقوءاشعاهإذااررممطا،اثرورلكل

المالمحبةر.(\.:6في1)أكتيرةلاءوجا!أنف!هه

لكلاضلاالطمعيص!ثسهكلىا،الطمعصإلاتب!"،

،(11-ا:دأع)سميرةرحالامعحدت!،اتور

مل1)اليزرعيلىلابوتكرءوصه!عدماالملكأخآبمعص

22:1-91).

والحصرمأتالحرو!أينمنا:اصصوليعقربويقول

أعفائكه؟فيامحاربةلذاتكممر،هاصأشيت،بيثم

:لسئتطلبور...رتحدونتققلرن.تمتلكودولشت!ود

تم)!سهواتكمرذفقوالكىرديأتطبودلأنكم،تأحد!-

.رالحرو!الخصوماتإلىيدب!فالطمع،(4:9-3

كانأسقفأ)الربحادموتوفرهاالواجبالثروطس؟

:3قي1)"القيحلالرلحطامعأ"بكررألاهو(ثهاسأأو

عنبونرالرصوثيقوث.لداك.(7:اتي،308

نطمعلى.أحدأنمدم.أحدالظلمر،اتجلونا،:لض!ه

فيكمطمعتهل":يقو!؟.(7:2كو2)!أحدفي

وأشسلتتيطحرإلىصلت؟إشيكمأرسلهما!دبراسلا"حد

12:71كو2)"؟تيضرفيكمطمعها-.الأحمحه

.(18و

كليعر!أر9:قائلآتسالوييكىلىالمزب-وبرصى

شهوةهوىفي،وكرامةبقداسةإلاءهيقتنىأرمكهواحد

علىيطمعىأحدتصاودلاأد.النهيحرفودلاا!د+!اكالأع

:4تر1)"كلها!ددممهاللهلأرالأمراهدايأجه

يصارالمحبةالتقوىترفرأيةمإ-للمزويي!-.(4-6

"أف!ارهخهللالأنا،اليفاديخايطمعاخلا"،ليى

.(2:11كر2)

والالصبايرتلمحتلمةصورختالطصعيتحعى:قد

يعىالذىالطمعهوأصاسأهدهكلإلىلالداح.أشهصما

يشحق.أويملكلاماعلىللحصر!

يحثفإنه،الماديةالأموراضتهاءالمقدمرالكتابيدلموبيما



طافس

انحقت":المرفيفيقول،الروحىالفىوراءالحمىعلى

إلى!يناقت9و،ا،ح!!كلوأحكامكإفضقألمى

:إشعياءاليويقول.(02581ت911مز)أخلاصك

فياض!كسفسي.اكفسضهرةدكركوإلىاحمكإلى!

النشيد:عر:سوتقولى.(9ش326:8إ)!اليلى

:2لغ!)،لحلفىحلرة،ثمرتهأحلسأزاضه!تظلهتحت1

3).

ذأاثواكئرينوأبرارأأنبياخإن":يوالرب:يقرا

كافويقرل.(13:17ت)!...ترورأنغمارروا

كانواالقديما!هدالىالإيماد!جا!إداعراي!تاإلاءالرصا

عب)أحماهـيااكيأفملىوطنأ(يتهوذأي)يعرن،

أنملؤأناشهاءلي":برا-لىالىسريقواو.(11:16

.(1:23و)"حذاألضاذاك.المي!معواكرن

العقلىالبراشهوا"ةقاثلأالمؤميربطرسالرسولويحرضر

.(2:2بط1)،بهتمموالكىالغصرالعديم

موصعهاصي،سهرةاممادهإلىأيضأالرجوالرحا

.!المعارهـالكتابيةدائرة9ص-الرابعامجلد

طتم:

احق،اءباباركوعدما.ردصهاطئاالبنرطغ

أبيه،عدحمرهاالتىالآلار:جيع،الفلطيبودحدهإ

لكمهشأترالأملأ:هاشالفلطييرنطمها،ألهإبراهيمأياملى

--دا:26لك)لأ-صاء:دعاهاالالارهدهوث-عاد

89).

ملك:صهورامصيوذامللتلوضافاطالأمرضاق:عدما

لجيرضهم،صلههأماءد:حولعدم،مأدوملكش،انيلإص

:!فقاق،الربيدعليهكات،البىبأليشعواشجدوا

،ماءيمتلىءالوادكطوهدا،مطرأتروزو،ريحأترودلا"

عيىبييرودلك.وكائمكموماضيهمألشقربون

...مديةكل!تصربون،أيديكماإموآبفيدفع،اصبا

.(91-3:17ملى2)أالماءعيو-جميعوتطمور

توطنة،يهوداعلىأشورطكصنحاريبزح!ولما

ورؤساؤههو9الملكحرقياتاور،إسراليلعلىللهجوم

المديهة،خارحهيالتيالعيردهـياهعلىوجبابرته

والرالابيعبم:طمراكتيرضعصفتجمع.فاعدوه

موردعنالمهاجمةالحيوشاجحرموا!الأرصو!فيالحاركط

(4و32:3أح2)الماء

نية:طمأ-نطمأ

وقد.وهدأصكنوطما"ن.روعهمنوهذأ!نههطمأنه

المدياي!صحيركانفقد،وهمةأ:كادلةالطمأيهةهذهتكود

كالواالذيررجلاثمةثلات5جدعودفاحا"هعدمامطفأ

أيصاانطر-(8:11قمى)المديال!!عاوقضرا؟معه

،01"47:8إكأ،29:6أكط،27و18:01قفر

خدلبووكار.(16:94،93:26حر،ا:21ياإإ

ارر!االمفزالحلمرأىعدمابيتهي"مطمئأ"الملكلمر

البرحيوانمع3صبهالت!صرالاصرب!-منبطردهالى

.(25و4:4دالال)

اطمئانلأ!ا،را-!أسا-!علىحقبقبةطمألينةوماك

أيضأبلأصطحعللامة":المرمديقور،الربعلىالميهل

ر!)،ت!ضضمألةفيرهـمنمردآياأتلأنلى.أنام

:12!!!،69:9،27:3مرأيضاانطر-4:8

:03:01،46إريا،2،32:17،33:02

27).

)طن!

:أطناب-طنب

؟حمعها،!محرهماوالرادثالخاءبهئدحلىالطنص

أونادإلىصأطابتثدالبربةواحنهادةاجصةوكات.أصاب

:3عد،؟.:35:89،93حرالطر)الأرصابتتة

راسحةثالةيخمةشل!أ؟إاضإشياءيبمار.(37ص3آ

أصا-ياصش!شءالألدإلىأ:تادهالاتقمه!لاتملا1

ا!ذا!،نمتدوستهء:أ-يا،(33:02إص)"يفطحلا

ساكث.ضققواصط،حيتكمكانأرسعى":يقوا!

34:2إضر)أأوتادكوشددكيأطالكأطا!ي.تمكيلا

:3).

،رالزسا-الحرا!إىيتيرقصعهاأوالأطاباوانتزا!

عتا"-أما":ائا11الالاركلاجماراألفاا-ا
مهبملر-ص؟!-ر---

بااإيقولى؟.(2ا:4أكط)"حكمةللابموتود؟طنبهم

:آ.إىيا)!قطعتأطنافوكل،بتحرجتى9:الي

طناف!:

!اكسرش!اوالمقصود،طافى-وجمعها،اجا!االطنفة

المحرالاتنالراكونأيها":افيدبررةوتقول.اءنيرةا

فيت6جاوقد.(ا.:5قض)أطا!عا!الحالرر

-شالمتر،اسه!اا،ت!1أيها.الممطون":الكائرليكيةالرجة
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-يطنطن

."ترالحواعا!

-صصوكأعيهكاتماوصصلىابرحرقيا-ويقولى

تاجرهاععرصاسعو!اكلإليهاتقصدكاتويهف،اعفمة

:37حر)!اطر.كو!لطالح!تاحرتكداداد5أسراقهاي

-يطن:طن

طو،الدبا!عليقات.ؤردصؤتوطيأطا

الربوتا-.طن!كاحدتأيالأد-وصت،3اضحاا

كلكل،ائ!إسصرأمرآماعلىأ!اهودا":صموئيلىللصى

ما2أيفأالطر،3:11!ا)"أدطهتمليهله

.(91:3إريا،21:12

دإ9:ألمحبةصالخالدةألردتهفيالرصو!بون!ويقرد

دقد،محبةابولكلوالملائكةالناسلا"لةأتكلمكت

.(13:1كو1)"يرثصحآأويطخاسأصرت

)طهـ!

تطهيرأ-طهارة-طفز

برىءأو،والدنرالحاصةمننقى،وطهارةطهرأطفر

الدل!شوخفصهنفاهاليءوطفر.ثبتماكلصت

هداعلىاطدلالةتتحدءعبريةكلماتجملةوهاك.راليوب

كلمةهيالقديمالحهدفياشحدامأاكزهاولبر،المحنى

هىتذكرإذ(العريةيالكنمةنمم-شهى)"طاهر9

لا"نواعها:الطهارةعلىوتدل،مرةمائى!اكزومثقاتها

أض!مثلأدواص!.أالقريةحبوالأديةالطقهوالجمية

دمها!ينبوعمرفتطهر5عبارةفيالطقيةالطهارةإلىتير

:داودقرليالأدلةالطهارةتعىولكها.(12:7لاا

الثلج"ص-اكرفا"يمراكسلنى.لحأطهربالروفاطهرفي"

العهدفيوتجاصةالفداتممهرءتحملوهي،(7ة51مز)

الجديد.

القديم:العهدليالطهارةمفهوم-أولا

،العصورأقدبمفذكبيرة؟همةالحسيةللطهارةكات

يحتحصودكالراالمصر--قدماءكهنةأذهيرودولتيدكر

ائلبل.أثاءفيومرتير،الارأثناءفيمرت!ت

الدوامعلىترتطوهى:الثريعةليالطهارة-11()

إلىتهدفوكانت،إليهوالاقنرابيهوهمعلالحلاقة
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تطهيرطهارد-طفر

:عا،ضحاما؟ك!الأ:تاداعادةصمااح!طإ،لفحاتا

ثأحيت13:2إ!"9104ا،ثلأالفر)

نب"السحاصة!ر."داطرفأ،"اسحىا-.اا"
!.اصى-ءسص

.(الحمربةاميبنحاع،الأوناداعادةإف

اطهاإىخلاقترا!ا،شمةاا!فسةاعهارها:كالى

ممححلةاحل!سةاا!هاضةاخ-ة:.(1031دالأ)

لا-،(18-6906الاالفر)الأدليةةاطها!اكلت

.با"لأحرىإحداهمامرتمص!تالاثتادكات

اطعىيفتحر:الا:الطاهروغيرالطاهر-2

االممهرء!!بخدلا،احسميةاحلامةا

احصا!!ا،3الحياحوالىص!!تمتداطهاصةلا

الحات!--اصدداهداو-يمر:لا

اكشريمة!هيرتتمالكاولض،ا.لاديوالجالى

الأدية.:الصهاهـهالطقشة

ها!ث

ارربو،

اشقد-

ض:حى

القها؟ذ

(إط..26إف17لأا:الططرةثريعةوفي3

الأضحماصعا!احصاهراع!!:الطا!صديملصى

.هـ،حاهلااشء!ا،لأثادالىاب:

أضياءخلاتاخنحاسةخدت.الأشخاص!)أ(

يتةحثة:تا،طاهرةعريمةاضانقرها

:6عد،2:دأيصاالضر،21:1،)

دلبأ:(91!31-،6-01،16013

لااحموا&حنهأ:،(آ:د:22لأا

:14تث)الحرير:حاحة،(11:28

:أ،(15:91لأاطمتهالىوالمرأة،(8

.(5-12:1لاانطفلهارلادئهابعد

كاخواأنحاصةبممةالكهةعا!+كاد

خدمهبمأالقيااجستصيرا،يححمأربمكلتا

:2ححىاانظر-1د-21001\،)

مصادصأحفرصيعترصابراكارو

داتهلىكل-المرةرلحطولير،ثاضلرا

عاىدئيلأيعت!سكانلهلأأيفابا،لححى

الألرص-لطهركار.ا!دات،الإطياالرصاعدء

محرقةديحةحطةديخةتقديميتزم

.(14:13لااإضايختيز

الخصمنالحاسةتاةثأريم!كار؟

ررءاضطحاعحد:ثاتحاو؟،لفه

(1؟23تتأيفاالطر؟15:16لاا

أشياءلععىللمصاصجاسةاخدتكات؟



تطهير-طهارة-طفز

.ا!مراحاخاقرةرمادطح-ا،حائيع4مث!دله

الحدحعى-ابهـ:إاعلىلترءكا-خا

.(لم91:7:9عد)

اطاحىءذاالحيوا!اتور-اكيرح!ءبر:الجوانات(ب)

"طه-لاممد،سا!صراإهـأفدء،ةاعاحياعر:

مع!تا،حدهرةالصااأ-ثا!احميه!ص!09اصو!

شاا!اش!اص-:.:أشدصاذسهصعه

.7لث)ااألى:آد!سات!-ةلصاهلنبى

3).

الاتالححول!-!ببراأراعع!-ف:نر

!!حد!اثيعهيها!حىساعر.3اطاهرأ

تقبركاتأ!اهرةاع!!الجرالاتأثأصاس

كادتلما،افوتيةااصعرلىالعصعدمقدسة

.لال!-.!هـيتيتا،--الحريريض

تلثرص:ا،ا:ا!و-اعا!ا!اهدا؟بود

كل-د!طارألااسدي!ااخعوبهـص.لى

11لح!ص!-هذهككدعمواتدلأكه.أمام!،ا

.(02:33ا،)

ا!اهرهاالحوالا!ل!-اممسرأ-لد:!
الحوالمات.،،"كلهاتم!لعة-11كاثا-أ

.ى!--

عا!بيأكار،ا!لهاسافياكطاهرةع!س

الآتية.االأسبا!

الحيوا،تكات:عحةأسباب)1(-

لأغاصاحرةعرتضأ!مامةاعالعدىا-ا

-.!!صك

ركدعك.الجالمنه:اتاعاد:ااعاىتعيت-

ا،رعالو0فالور!،ابالأ-!اككا-

ت!ص-ماوكثيرأءلاياتأشههىوالتى

لممحدو!فصالا!ا!ص:ااعدلها!إ

عدافط.

الجارحةوالطورالممرسةالجوانات)2(

اعدهأكا؟كان:دهـلرائهالحرءلأع-/لأءلأ

هىحدك!لمصالأر،تاطعأخربمآمحرمأ

:3:17.17ا،،؟:6تك)دمه

،35-23؟اآ:12تثط01-14

1(23؟1ر

الوثنيونيتخدمهاكاناييالجوانات)3(

قا-خةاعنرت!سحرحميأصجممادتهمي

،ل!-اصثاىادالائر.اعالا!ا:لررلحاا

:عيرها.الجاذ--ثلى:الجرات

ات5،الاكزازثرال!يالحوانات)4(

)2(

تطهير-طهارة-طفز

!سيد!ديصكاا:-اغرلاك!تر

عاىطىماكا.الإكا:3وربمهر،الأ؟!-

مهحأءعاماتمىالصنه،.كا -ر?ى--ص
.(2،؟11:41لا11أرحله!ت!تما

مااحص-ا.هرا!ااابثاكارةالأيتاء

إلسالا--تبل!)-،الجوالاتضالأضحا!با

اءحا:و.حسابكا-،حاحوالاا؟

:13الا)تحاهـالتيابأ-يم!كارائرص

33-:114،)لعهابتأ:(47

3!).

كاد،اتبعةحصحيمإلا-:يم

:أ!راصأشمقاعدصطهتسءكابحى

-!ص-:س.إط...حريةأ:افيأ:يا!

ايخافي.الدرجةكل!أيص!،هدهميشيما

نقنهضيكات،الأ؟فا!درجةاصحماصة:كا

1،)أياءصعةمدىعا!تصهيرطقوصإحراء

أما.(24!1:16د-13:ا:16

حتىتحتمر!كاتاكتاليةارررحةاصاحاصةا

مما،،:يخمئ!الها!تحسفعسلى،الماء

621-:دا)ا،خاستهعه:ا-قي

.(0223-و16-18:

تأمم!كادالمقدسةالأشاءا-ش

يلزهمكاد.عاا!كعراهيلزص،تتمجم

وعم-الاحماءحيمةوع!القدس-عنالنكفر

الغطاءوكل-،(02-1:61،ا،)المدلح

ص-:،(9:51آلا-الرحمةكر-ى)

يلىءكان؟.(4:6لاااقد!!اححاس

اجفرةارمادنجم!ءد-المطهبرطفو--احراء

ماءيرص-لم!؟،(91:01عد)الحمراء

،(21؟91على)اضحاصةأ

!امخلل،المفد-ب!اممز"كار:الأديةالطهارة

يعصللا(01001لم،)!اطامراالحم:ا؟-

اورءاصكمكا-،الريعةبالأدليماااخوصاياصطامأ

333:د)عدطقيةضخاعةأدلة-تة

حياةيمعكانلرىءداسف!أنحيت،.(،3!

المجمععلىتضر،الحدالةتفبدمواجةكالت،امحمع

،9ر13.21:8ر16:01تثالصر)

خى":الرصيةأزا،شاه1يرعىومما.(1لم:23

لااطغ!يهىصاياثايايجاءت!كتعسثؤصيبث

العربممعاصلةالحاصةاصصةا!راث:.(61:18
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تطهير-رةطها-طفز

.(34و91:33لااكالوطنى

02(:18لااالانحانينجرالزناأن؟

:02لاالطر،22:22تى)رجمابالقتلويحاقب

كانالحسيالدوذممارسةأد؟.(12-ا؟

(اآو02:13لااالقتلعقوبتهرج!أ

وإلاشقامة:الطهارةبينالقديمالعهدوياوى

طاهر()لقىعملههل.بافعالهيعرفأيضاالولد9

بيزيجمع؟91(.1:02)أ؟،ومتقيم

8:6(")أى(ومشقيم)طاهرلا!كيالصف!!

طاهر.والمستقيم،ستقيمالطاهرأديتصسمما

نحديدعلىالشريعةحرصتلقد:ايطهيرطقوس)3(

صواءالجاسةحالاتمنحالةلكلالظهرطقوس

نأأساسعلىحميهاوتقوم.أدليةأوطقسيةكانت

فلإرالة.القدوساللهع!الانفصالإلىتؤدىالفحاصة

بطقرسالماميحبكان،العلاقةواضعادةالنحاصة

لتطهير،طييةويلةوالماء:بالماءالطهير(أ)

هاكمكان.الغرضلهداكثيرأيتخدموكاد

عد)للحدمةاللاويرقطهير؟الخطبةماء"

91:9عد)!النحاصةماءلا؟.(7ة8

الحىالماء(اء31: :91عد)"و"،ءط

كلو5.ميةحالاتيللففهر(17

د:رأيلحىالماءكان،الأحرىاضطه!راالاتحا

6:82،8:6،41:8الاالصر)هامأ

:3آإحزنجا-،إلح..د2و9:51و

25).

يتزمالدفع!-اضكفيراكاد:الذبائحدم)ب(

لانحصلىدمسمكبد:د9،دمصك

بائحاتادءفكاد.(6:22عب)،ةمغمر

.كاذو.باللهكعلاقهالعابدالادتحادةمألار

تثريحهماعدلالدءئمححرروألاوههرو-

؟كا-.(24و8:23لاأخدمهللماء

،)الألرصتطهيرحالةفييتحدمالدم

يكفرالخطيةديحةدء:كان((41:4-6

لااأيضآافعصشفي،ولتههر:نعن

-(16و16019

الحمراءالقرةرمادخاحةس.الذباثحرماد)ء(

.(13-ا:91عد)

تطهرا!ةحايةوزوفاقرمزمعأرزخثب(د)
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تطهير-رةطها-طفز

وكانت(51و6-14:4لااالأبرص

،المطهرةالخصائصبعضلهعشأ"الزوفا"

مرانظر)التطهيرماءلرشيستحدمكاد؟

517).

فكانت.التطهيرعواملأهممنوكانت؟افار)5(

31:22عد)بالنارتطهرالمعدليةالأوا!

الفصحخرو!باقيتعرضولمنع.(23و

12:)خربالناربرقكاذ،لنجاسة

ذبيحةلحهمنمايعضللكوكلى(،01

كا.(7:17لااانلثاليوءإلىاللامة

كلوعنالكاهنعنالخطيةذديحةكات

لااالمحلةحارحالرمادمرمىعلىتحرثالحماعة

4:12:21).

الثنيمةالأدليةالخطاياعقربةكانت!

حالةوفي،المحارممضاجعةفي؟،دالنارالحرق

،14ش02لااالزناخطةكاهناينةارتكاب

هذهمنالمجمعاضطهيرودلك،(21:9

الهجاسة.

،بالارعرتهاالأوئانتديريجبكانكا

خر)البريةفيالذهيدالمجلموسىفعل؟

حالةوفي(.2أ:9تث،32:02

كان،الأوثانعبادةمديخةسكادارتكالى

وكلالمديةوكرق،باليفصكاكايضرب

تث)أبدأأحرىمرةتىولا،بالارفاما

13:12-17).

الجدابد:العهدفيالطهارةمفهوم-ثايا

الطهارةعلىالجديدا!هداوالطهارةمفهومتجركر

اللهلعمةلحملىلا-،أددمجهودص-تتأقلاوهى،الداحية

القلب،للألقياءطولى":يوعالربقال:قد،القل!في

الذينههالقدوأنقباء،(5:8ت)،اللهيعايوذالأ-

المح.يسوعلالرببالإيمانلالعمةحطاياهمع!انلالوا

لالارتاطالاإالحديدالعهدفيالطقسىالتطهيرئدكرلا9

أحصره،المشحيلادفبعد.ديةالبهوالعوايدوتاد

انخريعةحسىالتطهيرطقوسلإنمامالهبهلإلىومريمبرعف

-8(.12:2لا،13و13:12حر،2:22لوا

حهةسيهودمعالمحمداديرحاللايدصت!اخهحدنت؟

أجرار،الحليلقاناعرسلطكاذو.(25؟3ير)التطهير

:2ير)هاليهودتطهيرحصناكاموضرعةماءبها

نمهوئركطيدبأدضئىالدكيالألرصرالربوأمر.(6



تطهير-طهارة-طفز

لتهادة!مو-!لهأمرماتطهيرهكليقدموأد،للكا!

:13:94،14لاانمر،5:14لو،1:44مرقر)

2-02).

لدعل!+كار!ارراأ-حا*لعةالأراا-بصاصاأحذ؟

اطامو-ر-اليرافىثودتاخارمحههتطهر:،بعةاتحب

يخد!ص03(د:آعدأيحاالطر-2آ-21:17أ)

.(دد:11يو)اعص!!اتجااليردتطهير

الحدنطهرعا!اطدالاات،أيصأومتتقاتهالفحل:يخدم

:8،11بر01؟3؟8:2ت)المر!-ص-اخفا،اأ:

،012:22د،4027اص،44-ث.:1فمر،3

اطدا،اتنتخدء؟.(إط-.لأ22،71:4107ت7

لض1:3،2عبالصر)المببداالحطيةساظهيراعل

تطهر،اهىعلاشهـبوالإنان!يؤكللححالما،(9؟1

ثأ)القدسبالروحوالتحديدحطاباهعمرارعلىوجصلىقله

يو26،1:أهـ11،5:أ،2ةاكو15:9،1

عب،5:23ض17:17،1يو:أبمأ،9و7:ا

اطدالااءتتخدءقد.(اضطهيرايتصصاضقد-ما،13:2

:2ى،اة7كو2)والروحىالحديالجان!-عا!

(4:8ح،2ة01عى،1،

مألةكانت:يوعالربأتوالفيوابصالطاهر

المريسي!تد!تهامحوارموضوعا!يمااالطهارة

الما"9ص-الاد!-القهكا-مقد،:الرهـبسوث

.الموصرثكدابتعلؤماكلبالنفصيا!لىتجاضالبهودبة

.الأيديبع!يتعلهتماكليعاءالألوا!أحدوكاد

.:هكدا،الأوايىعسلموضوعيعاءآحر:با!

دورالسوقلالفاعةتركالأواتباكار!متلأ

لمرالمح-قدا"لأشخاصأحدأدكمترص،حراصة

ويلزءغةتقرأوانيهكلفكات،عةيلصاكه

الأطممةاتحرأنيمك!كار؟.خارصتطهيرها

الأسدكرلى.والأشحاصوالأواروالسوائل

الدكط،اليردكيكا&با-،اطجاصةمصدرأوحدهم

لعتبر،تدقيقلكلالفرييةاغواعدامراعاةصمل

عرتتقاآدلبجاسةيمكنكان!.للنحاسةممدرأ

الأصلىالمصدركلكترأتبعدالحلقاتصسل!لة

.(2:13حجىانظر)للجاصة

يجعله!أن،الناموسخرفيةا،هماء1لهدالابدوكان

"إبمان:اشاشحمةالحق"،الامو!أثقلبهملود

عبالر!وصمه!لدلك.(23:23ت)

!-الكأتحاريقوذ،ود:مراؤعمادنههلأ

اختطافصلألداحلىعماشيعاضرن،والصحفة

تطهير-طهارة--طفر

-42-32مت)ةرعادر

مرش)الداحامناضطهرا

!دألا؟د:حمات.(-2

!:14-23).

الفهارةهمهمك!جحلودي!بودأءساكاثلبما

ا!هارةاعاس!اضدد،جة!لحاااغقها
-ء

ضالم،مماثإ،اضرلاتتحافقاتاغداصهاشء،ارراحيةا

ا!ميةاهدهـص.(ءإ..اد!،:1مرش)

الإضاثكالا-،حيألويكباليهيصإعادةص-ل!أا،

تفماضلاده!،المسيحعيباء!لاإنقلى

،13:01يرالطر)الم!يسوتالر!شخص-

تعليمفي.يود:الرللتعليمفيوابج!الطاهر

فيعارراحلىاإوالحا!تصتالظربا-صيمالرسلى

الألاحيلى:

اءعلاقة/لا:المعموديةفيالماءايخدام-)9(

؟س!!إرالة"اسم!فالمعمودبة،ا!محىا.،اسطهبر

يوتلمامةاطهاص-صاطحصرسؤا-با،ا!-

علامةمالعمودية(،3031لط1)،انج!ت

:إ)المش!ععمامه؟دمه:ص-اقيلمو!حارحمه

:02،3و2:21كو،2002غا،4:ا

يواسداقياللهكلمةإلىيرصسالىاءأث!.(1-3

لط18.1:ايه،د:3يو)تالةالمؤص--كا

!بفىأدرإ-اخعالىصالمؤصبحنا،:-ثا(23:ا

1(26:أهـد،3:اح،13:01بو)

لا-،المذلحعا!لائحاتادبمهـيعد:اللىم-21(

أديعدلم.اصلىاعا!كهالذ!اوردء
-ى.-ط،

فلىء،(،:01عى)لمهاطي!دءلاحسيرانات

كاص-بمهرلا!اروقياهوالله71!المحعيسط
ص

"مىالميع!دلبحة.(709:ابو1)"حطية

اغل!اوتصهير،الإيماداوتق!!،الحطاياعفرانأصاس

-41،01:29و9:13عى)ير-سضميرمن

22).

التطهبرم!نهولةاشقلت:الطهرسويئ-)3(

ا!طسااح!حةا!ئيمإلى،القد؟ائعهدفياح!ةاص

الطر)انيحيوتاسبا:هر،الجديداعهدافي

سلا،مرقمايقفلاالمؤصواش،(4:14ع!

الحددنركلصدواتنا"نطهرأرعلياإذ

!ص2)"المهاحو!فياخفداسةم!صل!-،حوالرص

أ-،أيدي!-لقرا":يعقرب،يقول.(ا:7

ا؟)،أي!-اضيدصبالكهقلرطهرواص،ةالحصاا

:1لط1)ا(اءوحلااطقطاعةب9ودلك،(8
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طوب

لنىيصهر!لالم!حاءعد!س-أر؟.(22

-(3:3بر1)أطامر(ام!ء)مه؟

اأماء.:11أطء--11ا.ء111-.

حر:هـاص!رء-،ءالثمبرص-كيء--

احيغةامي-اأتر4-الد"إ-+:بيؤ-نتالىمترنلير

ءدول!ا--الثب،نجا-+اعحلر:فدا!صبةا

(1؟؟706:13ز1)!!ىالحر؟

كلمةمفهومغمل،مقلىس!كلمة)4(-

!علااص:!ما.(اخمدكااكعهديع)"طاهر!

ممدصهفمهالمزع!.امرأذ،الرأهفيمعدءصاطز

حسيريرأقي،معدصو-لأ:ا،دهمآاوراطث!اضحا

:أباشوكااصةقداصةهدهو!.(7:14كص1)

-ا:3بط1):الحملاةالإيماذلجةبا،اءراثةلا

لادوالأو،شرعيةتظلىجيهفىاسأالحلاقةأدتع!ى.،(3

.(21:8ب)الألعوئسرا:ب!تصلادآأ:

"اءةاصاللهب!طمةتقدص!ا\طعمهجميعأر؟

:افي،ه-3بر4في1-صاهرةتماتأي)

:01أع)طامرةاللهحليقةكلاتجاريخبش.(15

الرصوايقول؟ارراث.2(.:14ر:،14

فاحصيزعير،!طرهالملحمةوياماكل":ءا-

11.أحاصتء.
25(.:01كوأإ)صمبر--كيء-

المؤصقلبيتطهردالإيمان:المؤمنطهارة-)5(

ائية.اللهبححة(آ:6كو15:9،2أ)

طاهرآنفهيخفظأذمئولةعيهالوقتدمى:في

،3:2بط1)طاهرةيرةفي(5:22ى1)

.(3:11بط2أيضأانظر

)طو!

طوب:

اء11حا11
ص-موضعهاو"احر!مادةلرحر?لىص

."ال!ضايةالمعار!دائرة9ص-الأ:ثأ

:الطوبقمينأوأتون-طوب

قدماءعدمعرولأتمائني(اللما!وهـ)احرثي!ء

إلاص،ا!لحطبةاالأراصيفياغمقبصابسمرلمو،اليهود

كانتفقد،الماءالمعدثاغرشالفو!أقي،الآحرصائفلبلى

!اكجبرلى..(المحرو:غيراشطو!!اللشص-ئىاضت

هاصش!ا!وتالحر:المعدة(7افقما)الأفراثل!مر:
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طوبيا

صاعةلبألراهصخردا:داسفأ-الأإح!ث:ا.الألرا-ا

.(12:31صه2)لحرقهالأفرادتعيلي:!،ادا

صالأ%تاامجلدب"احر)أمادةإلىأيفأاسحواحااسا)

.("الكتابيةانعار!صدائرة"

:(بلاد)بطو

لىم!طقهأ:مكانا-ا:!،!طى!معادفيعراسها

أحدفيحاءوقد.اليرموككرص!اصماداإف،الأردرفيضر

،!لود."اثخ!ديةيتسىمطقةا-،العصارلةتااءاأ

فيدكرهاحاءات"طولى"اسهاالهبر:عبعةي؟بقاللها

أقاء،-اصلفتاعدما..اكتا.خصصعوص
له،حر-ت-هر!سكى-

كهقائدأيكر-جلحاد!شيواصدعافى.مها،طر!أر!-و

.(5و11:3قض)عموربيفحدحربهيي

رحاامنرحلىأل!ىكراتىعموتبواشأحرتدص

صه)2داودالملكضدحربهموإلي+اجمحرا"طوب"

كانوااررءتااليهودالمكالييهوداأخد:قد.(8؟آ:01

آنقذهه-و-!ل!!اطولا!ثفويعر5-هـ،طو"أرصلى

.(12:17مك5:13،2مك1)اليونالبتيد

الر:إلى،حورادمنطفةو"الطية9الآذأنها:الأرحى

الشرقيالجنوبإلىيهلومترأ!1تحولعد،كل،حلعادص

ولثق،القديمالاصممفىيخملىا-وهو)الجليلىنجرصت

.(اعظأمه

أدونيا:طوب

أحدوهو.،طيبالربجدكي"مفاهعبر!اصه

الثعىليلموا،يهوداملكحهوضالاطأرسلههالذيراللاو!ت

.(9-17:7أح2)الر!شريعة،يرذامدزحميرو

طوبيا:

)9(

)2(

وهو:،أطباصلصاامعتاهعبرممطصم

معيهوذاملكيهوضاماطأر!ههالديناللاوي!!أحد

جم!يمحالرا،الربيعةثساصئعباليلموار:سائه

.(9-17:7أح2)افث:علحوابهودامدن

معالبابلىالسيص-عادتالتىالعائلات3-ر؟وأحد

الائهميوتيبيواأنيستطيعوالم"ولكى،شرلابل

!06و2:95عر)"إصائ!منهههل،ودسلهي

27:06-62).

ال!وأمر،لاباسرجمواالذي!البيأهلأحد)3(

يحانأناليعملوذهأفصةس+يأخذأداشمىزكريا

المظ!الكاهنجوصاداثبنيهوضعكأأسعلىلصحها



طو!ا

)4(

6:9-14(.)رك

الحوروفيصسلصمعتحالوالذقيالعمويىالبدصويا

أسواشلاءلإعادةحمياحطصلمقاومةا!رفياوخم

،16و2:01ء،62وآ.:2عر)أورضليم

8و،:17،13و4:3:7،6:12:14

الفارصبه،الحكرمةموطم!أحدكادأنه:بد:.(إلح

6:21ثالظر)ا،الأولالعدويقرهحياوكان

عطماءبعفرمعمريةعلاقاتاءوكات.(14و

يهوذاوكثيرينلأن،معهمالرطئاتاد!فكاد،يهوذا

،آرحىضكنياصهركانلأنهلهحلىأصحا!كالوا

:6ع)لرحيا+-للاءصهرآكاديهوحا!اذابهاذكا

أصلص-كاتأدهالعمرمعهيرح!ءمما،(17-16

ا-مادحالاذبيوالها-؟ا-مهأث:نجاصة،بهودكط

.عرانيار

ها.،3مارملكللاطفيخمياعيا!أثحاءولى

اذ!كان-الربليتمحدعا!المقاءالكاكلألياشيى

سابقأكانراالديالمكاديعطيمأمخدعأ-لطوياقرالة

الممحوعر:الانةاحور:االتفدما!فيبصعرد

!الالو.اطعيزوي!-اللاونصيب،يتاصاىالخمرو

عحلهالديوعرهـالرنحياعاددلما.الكهةورفيعة

الأمرصاءه،المهايتديارفيطولالأحلألاضيى

فطهرواوأمر،انحدءحارجطويايتآيخةحميع:طرء

ث):الخورالتقدمةمعاللهيتآيةإليهاوأعادالخاد

13:4-9).

حدكادألهالمقدصالكتابعلحاءسكثروذويققد

قلالالثالقرذفيأصىالذى،طوبياا+هركان!

رئاسةعلىالمظيمالكاهذأوثالبمناوثأ،الجلاد

.(3:11مك2)الكهنرت

السلوتإ--عصرإلىترحعتجورفيؤحدوتد

فإيلأكرخمةلحدعلى-الأميرعراثصبالقر!

نق!ض-الأردنضرقيو،عحانعرالغررالجرب

هداأنالحلماءبحمتقد.،طولااسملههـالأرايةبالحرى

زمنفيطوياأسرةآحرهركال!عصرإلىيرحكلالقق

جاةمنكالواطولياأسرةأ&:-سح!ط.المكال!-

عفةالأصهدهذكرأحتفىوقد.لللوقيراصرائبا

.لملط!-صريةملكإبيفالرألطركسرتخريى

رجلتصةحرلويدور،الأبوكريمةالأصفارأحدطربيا)5(

اصحثااصطر)أيصاطولياابنهحمى؟،طرلااحمه

.(ايالم!

الأبوكريفي:السفر-طوبيا

اسسهرحل!صةحوريدور،الألوكريمةاالأصماشأحد

لعداصلاتييةلحاتااصافياحمراشيرصى.اصضتاتائيصرليا

أسمارلحدصعهفمر،اشبولالةالمحطرطاتنيأ!ا،محباشعررا

الحكمة.

نه:مفمو-لاوأ

لقاليومددإحدى،نبيفيموطهسطرلائنمى

مديخةإلى،أشورملكشلمآسراأياي،الأعلىالحيلى

ويقرء،اللهضريعةحمظعا!يداومبارأرحلأ:كان-ليوى

لدد:اهش.المشيينلقومهوالصدقةابراأعما-مناعثيربا

عودتهبعدأشورملكسحاريىتلهمالذي!اسيهوداأحاد

وخه،لهاللهأوقعهاا-الةالمىصلأهاداأص
-.حميرا-ريهورص--

حرلما.(3آص3د:99ملى2الظص)عل!لخديغه

طوليامهر!،أمراله:مصادرذبقلهفا"مر،الملكإلىداث

يومآ،أرلعربخمةلمدوحدت.لينويصورصتجهبولده

،11،أصواشردمنزلهإلىطريافماد،الهيدالملكتلأن

الضاهـعد،ضعه-القلىحتثد!لبعملهواشأن!

حالىإلىلفسهفرمى،م!أيومأعادأدواتعق.اسليلىا

!أصاله،جهلىطائرعرصد!:لومع،لامشالحائط

لدمر.للهيصاسدا"خد،بالفقرشوص،اس!ىلا

أحد-رعرثلالةساسةكانت،يدياعاصمةإيهالاوفي

لعدواحدأأرواحبعةلموتحظهاتد!-طوياأقرلاء

لغيرتهاأرمرداس9احمهشيطانلفعلى،الزلحافليةفيالآحر

.العارهداصليحلصهااطهاإلىتوطفدأت.علبها

وأرصلى،الاتب-اصلواتاللهاسقجا!المعيرالوقتولي

.الاثب-يمى(!يتفىالله5::مصاه)أرافاثا!الملاك

عداغمةاصقناط!سعرةأودقدالأ!طولياكار

كتفظمكبمقضى،راحيريا(عابيلوس"ا-طهضخه

كار:لما.ا،ديعة1لاشردادطوياابنهيرسلىأدفأراد.له

وحده،صيخقأاس،راجرإلىهـالطريقيعرلاالابرطويا

إلاي!لماسديا،("يع!-الله9ومعناه)عزرياشخم!لط

.قكرأرافاثيلالحلاك

فييغتلأدأرادالطريقوفي-كلهيعهطوبيا:سا!ر

طويافارتاث،ليفترسهعظيمحوتفحرخ،دحلةصهر

ش.إلهوجدبهنجثرمهيمكأدا*كلهفقال،وصرخ

ولما.وبهدهومرارتهلقلبها،حتفاظ01حرهـالحوتبخقأمره

ألقىا-إنهالملاكلهقا-،بهاالاخقاظجىع!طويالهط

جسرصصيطرددحالهدإن،الحمرعلىقلبهمنضئأ
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اليودمحوتنفعالمرارةأد؟.امرأةأورجلداختياطير

رعرنيل-لتصارةصيتحذأدأمرهش.عاوةعليااخى

بما-أده:،لرعرئلماكلفرث،حةزو-قىاللهي9ذس

اورياالتطاديطردأديستطيع-لحريةوساثاصإياهعثمه

تزوتوهكذا.الحرتقلىباضحدام،أرواحهايقتلكان

استردكا.الشيطادمهاطردأذبعدسارةمنالالنطريا

إلىراحعيزثلاثماوقمل.كايلوسص!الوديعةرافائيلله

اصدقدالقلقوكار،حهةجطرصالأ!طولياإف،نيو!

الحوتمرارةالاءطريافاصتخدم.الوجدالهماعلى!ما

ص-راماثا-كثصشعندئد.لماهماأبعييمىفي

باركوماهاليحطويادق!.أصظارهىع!اخمىثم،حمعة

-نينوىمعادرةإلىيبادر:اأدوأحمادهالهولصى،الر!

ندلأنه-"احدقرومعه:دف!از.حتهوموتموتهعقب

وحميم:قراللهالا+-طوبادعلهما:هو.ليويدماردلا

أعفاله.

الفر:أصل-ثانيا

واللاتييةالولاليةفيالعرلهذاقديمةمحطوطاتعدةتوجد

يخمانخلفوهي.شا،ثيريةصالعرالةوالريالةوالأرامبة

الواحدةاطعةاوالحإ-لا.الضرص!صاممثيراقيبيها

أيخأ.لينهاميماختل!

ومعالأتدءالمصأيهاحواالحلماءل!-كثيرحدلويدور

مدبةي،،اجولايةاوأصاصأيهىألهيرونالعلماءبعفرأر

بالعريةمهالحذاداتبحف!ايهشافأنإلا،ا،صكدرية1

إحدىفيأصلأكتبأنهيرح!ء،تحراركهودىلب:الأراية

إله(شلفولحاتا)مقدتهبحروم:يقر-.اللغالأخيرت!-

يهىإلهيفواءناشعلماءبعمرأد؟.كلدافيلمرعرلفله

،التاتفيكنبألهلمسهالصمرصيدولكر.أورضليمي

بابل.يأ:أنطاكيةفي

فييهباتياايارختقدرولىأيصأالعلحاءسيخضلف

تتوإلىابدتجلىالحادسالقرذل!-طيراو،كبيرأاختلامأ

غاليمكاتإرس،ء07ومانالرسيدعلىشل!أوفىتدمير

.الجلادقلىايخاثالقردإلىلهيرجعون

السفر:تميم-تاق

حيالية،تصةعرجارةالفرأدعاىيحمعالرأكييكاد

،التشاتوايود:تخحيعالتحاليملع!ىتأكيدكاتبها!اأراد

الأصطورلة،القمصالحدلدا!صةاأطرافجصروتد منس-س!ا

،صارةعلىوعيرته"أرموداس"اليطادأمرويبدو؟

.للحلاخالحريةالطرثالابرلطوبياوتحيمه،الملاكوتكر

ئفىطوبياأريقررفهو،واضحةتاريخيةأخطاءولالكتالى

031

يياتتطو-بيطو

824)838-افالثضلمحآسرعهدفيمرطهص

شلمآصر،الملكمات!يمةأياملعدإنهويقوا.(م.ق

.مى،مكاله(.ء.:681-507)صحاربفملك

اياكيجورسرابنكارببسحارلأد،واصحةتاريخيةمفارقة

مطلفأيدكرلادلكومح،عاصأعرحمةمحوملكالدي

(الخطرطاتبعفري)ال!مرفهايةلىيتركا.السفري

بيما،صأخويروصنصرلرحذيدعلىيخوكأحرابإلى

يدياملكأحزربلوالأسارلويدي!طتأ!االحمقة

.(بر.:296ي)

دحلةوكروجردمثهلى،باررةحعرافيةقاقماتوهاك

نيوىتق!!ليما،إكشالامنقليللعدعلىيريص-الرث

اصيمائةاالخةلىحاءكا.دحلة-صقة11!الصفةعا
-**--صر

سها،و!يتقعإكشالابا"ز:الفولحاناالقديمةواللاية

:عا!جلىفوثإكبتاناتق!ءبينما،راجيرسيوم!-لعدوعلى

رابم.سيلماشىلعد

طرلاصمر،عثرالسادسرالفردوترتمح!تترروقد

شعيةتصةألهورغه.الكاثرابكيةالكنيسةيقانويأسمرأ

أسمارصسفرآاطلاقآيعترمأنهإلا،ا!عهرديةاالدوائرفي

ابيهاالرجةي:حودهولبر.عدههالمقد!الكناب

الأهميةوبعفرعليهحلع،الأبوكريمةالأ!ارسعيره!ع

فارتآهاكأدالجلىالواصىمن!ل!ش.الك!ةالدوائربعمر

دأجروءرأيصوكان.القالوليةالأضاروب!!بيهه!جيرأ

الأصارل!!لاجىاصكه،نمرأأرلسحقالكا!

الغالويخة.

:تطوييات-طوبى

لغطةياتفى!اءطرلىو".والحيرالحى"الطولى"

الاسم:هو،أسر"هىالحرلهلىشالكلمة.ع!عادلهلاأ:

راعةحاكأينا:ا!دتهالدممياشادا7الاعا!لةأطلفهاصدتا

.(03:13تك)!باتتصط!لأله":قائلةليعقو!

كترةاعلمة:ا."يبط5أىأيعلز!"الفحلىوما

مثلأصانظر)الأقالفىالمزاصرضرىفيوخاصةا،ضخدام1

:8أم...2،33012وا:1:1،2:12،32

.(إء...34.21:7.31:28

فهرااطولى9الجرحمةالحدبدالعهدراليولايةالكلمةأما

هـيالرهادكراتيياتا!طوا..7،،43()فىهأ"ص!ير"مكار

وعددها،(11-3ت5)متى!!بلسالحاد!الأصحاح

أشاصلثكايخطىالتىابركاتاص!تعر،تطويباتت!ع

المزم!تض-اللهلاركناوقداالماركواأواططوبون

الم!"لىالسماوباتفيروجةبركةلك!!9-لالمسبح



طؤح

.سنر!آتامهىعفرتخلد+-طوف"الأله(103أ:)

خطبة"اءبااءجىا،اورياللرجلىصوف.حطايا

.(192ت32مرأيضأانطر،4:7)

مذمهودا":آنعةاضألود-كافيالعوطةالمدراءا-:تقو

:يقوت.(48:ااص)"قطولياالأحباحميحالأ-

.(11:دت)"اصالرير-الطؤ!!وتها!:يعقوب

:طؤح

سبرهفياكصر!:نصزح،اكراءفيألفادالسهبصز!

:لموا-.ا!كانهاوللمىا!وادهـاضااعراخ:ا.:تمايا-

قد...مدنكإحدىع!-هعتإ-":اغد؟ااتاص!ا

!ائدمدبسىسكار:طوحرا:!كص-ئنسهوألاء-حرت

الديةتلدثص!طذتحرلىدمرلأ...أحرىآلمة:نبدلدب

:13تثأبفأانطر،9د-13:13تت)اااحصاحد

:،.ياإش،01:ثمر،12:11ءأ01،2:د

:8ص-عامو،7،2:41ت1فيامر،د:31،34

21).

ءيالحرةبث!سأعرته9:ة+ساضاالرأدعداضك!!يقر"

الصبهو%الملت.(7:21أم)"طرحهضمتامملت

المداهة.:هو،اشثلاءصلالاالصم

طاس:

ركاد.!لثر!يحدموحوهخاسص-إلاءا!ا!!ا

جدتوبوضعهأمر،ا!صةاس3طامصرفيليوسف

وايمص،ليامربالإلقادوجلةذاسكصاجتحد،ليام!

.(16:17ش13و44:2لك)إخرتهلوالاحعمه

حمرأملالةطاصاتاضكالب!-أأماالىإرياحملوند

يونادا!أبيهملوحبةطرعايربواا-أآبوا؟احخه!،وأقد)حأ

ائدى-إصراثيابرالدارأ.درطداثص!اخد،ركابء

.(17-3:5دإشبا)!!همالر!وصةبطيواة

ل!:ووطا

:هو.ا!د:احصراصمك!امعروهـص-عانراطا::--ا

اعدوالحية:الماصقالأحراشيييق،ىصيرةأضكالعلى

ألوالهلكزةييرالدىالدكرمصجمالأأما:الأنثى-:صلاد

ملولةبقعله:تر،شحةكاايررا!ديااطرياا:دلله

تجلاء.عرنعأ-ثا

اصياوصيساثاطملث؟كا-

.-.فكانت!.صورملك-ساء

-!محترشيقصص

تلاثكلمرةتأقي

طاعة

:طواريى"شفر:دأوعاحأفضةفىدهأحاملة...صوا!

.(9:21أ!01:22،2ما!1)

:هى!طوار--لأالرجمةائعريةاحطمهاأنائعصلى"ء

-سيلادو-اسايلاا!هياشطاوو!:بمى)،سك!"

نرءعلىتلىرمصريةكلمةكل-ستتقةخص&تد("توكى"

الأدربفبة.اغروداص-

أمخرص-تعركالى:اصالههـمحهص-ا!اشصالح!أر:م!

لىعدا!و:---اأ-إلا،:ما-اصاعداطعاءاألوات

بة.اطرئرعاهـسر*-لىا-ائ!سرإ

طاعة:

الأمركارمنىاحمةشاعاعةا.الفةالرض1،لقياد0ا!اعةا

:طاعه.مملأأمرهلثودأتإ،باءمرأ-ب!الحقاء--صادرأ

وأله،ربوبيةىاللهلسيادذا:الاعترتثترص،ات!االإلاد

عرالقدصالعهديعبرماويهيرأ.ادتهإضا*لارأعدقد

عهيع!ساسصباراأركا.!1ا،سنىاثا:ا11اصمكل!لا"احطاعة

-7:42إريا،81:11مرثلآالفر)"انم!ء!دء!

28).

ا!ادي!-ا3-اخااب!تجدتقدعملع!-تعبرالطاعةأرومه

الأإ،(اوريههلراوالألاء،اصادته!اصيداكطاعة)علاتاتهمي

الإلساثب!!ت!صدأنج!اتاسلافةاهيدا،لاتهاأهمأ-

دأجم!اتكلتهطربقصا!لالسادنصهيعدالدي:الله

مراميا،يدركىالإلاراثاإإينم!!

سماتفالا،الصاعةهرليراللهإعلاد-ط!محرد!اص!

إلىويترحمهااسلهاكلمةي!تق!لىاررقياالأيماناموالحقمي

شطة،إيخابيةالتحابةوهي،الإيماداستجالة!هى،أفعا-

الاصماإد،احرىولبارة.صلىاشاثمحردواجت

الله.كلمةتطيكلأدهواللهكلمةإلىحقيقة

المقد-!،الكتا!يالمعلةنصتثلتأنيطلب:الله

واسر!ممهوملماللهاطاعةفا.الاسادجاةلكاالقاعدةهى

يصىا،الظاهروالله.إكرام.الجاةنواحىكاإلىيد

أفضلص"فالاسما،واللركبالقلبطاعتهسإطلافآ

:15صم1)أاممباصاضحمسأفصلوالاصعاءالدلجة

22).

الميح-وطاعة-للإنادالأوقاطثل-آدموعصيان

كلمصرتقريرلىحاحمارعاملان،الكاملة-االأحيرآدء

جميعإلىالحكلصار(آدم)واحدخطيةلح!صحا"،إلار

الاسبمإلىامبةعارتواحدبرهكذا،اطديونةالاس

حعل(آدم)الواحدالإلساركلحميما؟لأنه-الجاةيرقي
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المسيحطاعة

الج!(يسو)ا،احد1لاطاعةأيصأهثدا؟خطاهالكثيروز

.(21-5:12رويةالطر)"أدرازاالكثرونسيحعل

.هعصأبمأالفر،2:8و)الموتحتىالم!لصاعة

انجاة(اكلهأماءاضر-ا)البرصار(8،01:3-01

-دا؟5ر!بة)لهبزصص!لكل(اللهىائضر!ث)

هىلمطاليهاطاعةاكات،القديمالحهدواطهاإعلانوو

.(اءء:11حر)اللهياحانوالاصتتاالركةاصا!-

يابعملهمهعطيةالطاعةأصمحت!قدالجديدا!هدايأما

2آ:36حزأيصاالطر،31:33،32:04إ:يا)

.(26-23ة27،37و

الميحثباضهـيسوالإيمادهيالحديدالعهدياطاعةاس

:الص5:9،1عب،79ت6روية،6:7أت)

زأاللهعملهوهدا"،اللهلهيا!مرممامو!هدا.(22

لاسملزص!أدوصيتههى:مده"،"أرسلههوبالدينؤموا

.(3:23ير26،1:-يوالظر)،الجحيسوافي

،1:8ش1،2::01رو)العميا-موالإيمانرعدم

إمماللهاكطاعةوجاة.(17:،،\:2:8،3بط1

،22:18تكوإبراهم!!قيلماالظر)الإيماذتمرهى

.(23-2:21بو،91-19:8:17عى

لط1)اغداتاواطهلاالاقداءنعيالمبحيةوانطاعة

يو)اضواصوامحةالىلالم!حوالاتتداء،(16و1:15

:4أ!،8-د:2لي،35و34و15و13:14

التياطهادعمةعلىاصقراهودئكوأصاس.(32-5:2

،ا:5ىو)اككاماالم!عملىأصا!علىيهالقيمأصحا

شر)الامو-نجفظاكريحدفلع.(9؟8و5:أهـ2

يسو!ابالرببالإيمانبل،(2:21غل9:31-01:31

وطاعة(الخ.3،5:100:،،3:12022رو)لمسيحا

31-5:2216:1أف)العائلةدانرةفيوالأولادالزوجة

فىلمرشديهمالمؤمنينوطاعة،(3:2تي2أيفأانظر

للسلطاتوطاعتهم1(31:17عب،2:21في)الكنيسة

-2:31بط509-31:9رو.22:92مت)لمدنيةا

لله.المسيحيةالطاعةمنجزءهذهكل،(\؟3تي،15

الناسمنأكثراللهئطاعأنفيلزماتعارضحدثإذاولكن

.(5:92أع)

المسيح:طاعة

اللهمشوراتحسبلتجمدالكاملاشعدادهفىوتتجلى

د:01عبأيثهـاالطر،8-04:6مر)الأرلية

صلودأصابهاللهأرصا،الزمانملءحاءفلما"،(01

حمط؟قد،(4:4كل)!الاموستحتمولردأامرأة
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طائفة--افطؤ-ئفطا-فطا

2:12فو)أ،إله؟فهامااطهامسشه؟ممم،لحامآ3-اصاموا

معمردشه:في،(د202كو)حاد:ي،(22:36و

اكضطا-عا!لاالنصراشاضحرلةاوي،(دابر3ت)

اء؟11-ا:4ت-سقضالدك!آدامعالمقاللةفى)

،6038؟4034ير)حياتهصوي،(1-13:"

،اث:3-أ،؟:01،17؟1د:14؟8:92

بصتهأدأحديصعمل!.(\د:هـث،21:دسو2

8:دعى،4آ.8لر)يعتهتسأ:اطهاعماتعا!

اءصة"عا!حدهوحطايالالمسههوحماا)شقد،(9؟

،الموتحتى:أطائرصتنف!ه"ثر،(2:24لطا)

.(2:8و)"الصلبتص

فإامحي!ءاطاعةبقمواأ-احضاعادةحرت:فلى

صاعةبشموله:آ،،مه،إيخالةصاعةثيح!اله:قحيم

كها.خبائدقياصاأساءهىالإيخاليةالطاكه.صبة

اصا،ا-ياعفر!،حطاياناكلةاممماساإصاكلهىاص!يةاطاعتهش

فاررأتا،!آأدكأ،خامأا-مقهعبرالتفبمهدا!كأ

المقدسةحياته!!يحشداح!اسقيامرتهأ-؟،اصبأ

:1لط21،1د".!ص2)2-:"،دى.،بحصهللا

.(16؟18

اممبةواإلىاشصالةصالحاصالأحمسااو:خد

فمحصية،وآدماضيحل!!مقاللة(61-5:12)يةرش

دآوش.ائر!:لالحطبة4اعااإفاخصيهدحلتلالأشآدء

،131:داسفى)ألرارأاخسيم:دسئحعل(المش!)إلأحبرا

(1:22د!ص1أبمأالطر

الكاملةانحلصطاعة

؟12:1عى)حطواته

اساتركها،ا-كي1الاث

.(2:21لطا

ئفة:طا-افطؤ-طائف-طاف

ص،93:ا--عدنلاالفر):حامداص:طاهـبطو:

مت"اآ:23إ%-،302لغ-ة48:21،إ-:26

%ء-عرلنفو-،اطاحطااحارص-هواطائصا0(1د:23

،3:3-)!احديةافيالطائ!الحرسوحدفئ":اكشبد

كل(91:13)الرسلىأعماثدمرولترأ05(7:د

صفه!-يصرا!!اب7اوراأقي)"بانرآاطؤاف!ا!هر!داءتي1

.(مكاثإف!طث

جمحهماصاصاكلالحماعةصطاكنيءسالمحموعةوالطانمة

يرصائمةا!لى!:ا!سىبقر-05بديمارصرأيأ:مدهى

كجعه،طائمةساراسا.آلمفياصعامهئحدول!ضه،قوية

(إ-2؟2د:03أم)"اصرالىليرتهالعر!:ا!ثا



طوفان

جملها؟ليويعا!لددممداس!اإداخبىكميا!يؤش

كا،اغصعا-ا:!هابلتربثز.كاافمريالةحرالأ9

.(14فى2:13عص)،الحبوارضرائف

:نطوفا

حدتارريااطرلاداركار.ا!ضبمااالمجصاناهوانصولاد

.ائعاء-كذاء-اغدراائلهأنرلاصرلةأعطمهو،لو!أياءب

لىفيقدإنسادااضرأر"رأىاللهالأرداثحدتتد

11أيوكلضريرهوإخاقل!هأ!طرتصوريمشأ-،الأر!!

.(6:5نك)

:لدضعلت

آ)تحالأححاا)

.لادفياطضوو

:401مر)؟القد

29:51-أيوو

:71اء،93؟

3،د:2لط2

تيبلترا-لاوأ

اضثو-اصرص-لحااطواثةدحا

الحليمةأحداتصغلتممااكط!(11--

احمدافيمرارأالحادلههده!!أسر؟مد

أيحمآويختملى،9:د4إش6-61

83؟24مت)الحديدالعهدوفي،(

،3:02لط11:7،1عب،27

:3-7).

؟للأحلىاثالزنى

صة،وكر!كلائةحدهـ!هقلىا!ومازلاالناصاللهألدر

،14!3:آتك)عظيأملكأييأدلرحأأمر--

يومأأربعودكات،اطرفادالدأعدما؟.(2.:3لط1

عطتحتىارتماعهاأقصىتبلخاحطولا-ميا،خمدلأدكافية

مئةطيةهكذا:ظلت،(02-7:17تك)الحبا!

ا!صاذافيالمياهأحدتثم.(7:24تك)يرمأوحب

اضهرا!-الاحابوءيالاب!اسهراواغلثااصمرخى

الثهرسالعاشماجراولى.(8:4تث)أراراطا-جاعاى

!ش:-ظهر!أخرىيومأ:نبأرلعةلعدأف،احاضصا

لوتصلىإأ،يومالا"رلح!تدا!:لحد(د؟8نك)الحا!

كال!-،مراتتلاتالححامةصلىأش،اجهإبعدفلماكعرا!

خحلىا!البةاالمرةفياجهإعادتقدر.أبامصعةالأحرىرامرة

قلتتدالجا،أدلرحلعلم9،فمهايحضراءزيترنورقة

أيامجعةسداضالةانلمرةأرطها!لما."الأشصاص

.(12-8:6ت!)اجهإتعدلى،أ-ى

ا!اشالواحدهاخةأش)الحدلدهالهصءلواأو:ف

:لعد.الملكعه-ا!صاءاتلرك!(تلرحاهص-ث

.العتر+!!الابعاجرءاب)يومأوحم!تبعةداث

بالحروسالى!دأمره،تمامأالأرصحفت(الثانىاتهر

فكالت،(18-8:13تك)معه-كل1هواعمكا

شعائلتهلو!مثتها:الى،أطر!ادااسعردهااخىالدةكا

.(7:01،8:14تك)يوما371اعلكاو

طوفان

:للطوفانالجغرافيالاقداد-ثايا

سفرلىالطوفادقصةفيالمعلوماتسكرتدرهاك

دارسعا!:يخص.للطودا-الحعرافيالاتداداضحديدبرا!صا

ا!ديدارعه-!الأشءالمصفيالمعلوماتمذهيضهأناحصتابا

براممثبراا-تاؤعا!إحالةإفخلوحو--ا!ديتةياتاصقراص

مه.ميةدطقةأوالحاءيمت!ا!قداخطرماركارإداعما

الحرءنتيم،الطوفارعم7التكوسفرحاءماعوءففى

الآية.ا!لأصا!،شاملأطوفالأكادلأله

علىحذاكيراالجاهتعاطت!:احصالةااغصةارلقرأ(9)

كاكتانراسامحةاا!الحاجمبرطفنعطت،الأر!!

عصتالجاهأددكرلربا.(7:16تك)!اصماءا

لكاد-جميعها-+يىاخامحةالحادا:احدأصحلأ

ا،بدالجاهلأنآلأرصكلعطتفدامياهاأدداثمحى

منا!اءهدهتلىلى،:احدمر!عا!ت!صرأر

.لماءا،:1

حدت،الارتحلهااتالمدمرةاغرلحالاتالع!-)2(

خمزاصترفقدنوحطوفارأما،أياملصعةفيالض.

حنىضهررسحةرمرالأمراشرءبا،سةص

ته:أصحلوي!صحبما،الأر!-سص!!ع!الماهتتانص

(8:4تك)أراراطحبلعارراغلكاص!لالحر!

ا!مراياليعكل"لاففحارلدأالطرفادأ-أيضاولقرأ)3(

عا!المطروكان.السماءطاقاتوالقحت،ا!ظ!ا

7:11تك)"ليةوأرلع!تيومأأربع!!الأرصر

ئةالأرص!علىامحاهاوتحاظمت:لقرأ؟،(12:

ظلتالمياهأرأي،(7:24نك)بومأ؟حمب-

الغمر"أرحيثى،ضهورحمةالأرصعا!متراكمه

تكالظر)المحيطاتيالمتحصحةالجاهإلىيضير"الحظى

كارثةمحردكاداطرفانادلكأنيمبر*،(2:ا

محية.

مساحةفإن،لوصة5.17يعادتاسدراااذلاعتار)4(

قلىء005179ضرذلعاغلكافيالثا،تا!بقاتا

مكص،قدم000.366.1خوححمهويبل!!،مربع

ص!يلرمه-عادة-الوأرباعتار)حمواشهوتصلى

فيدوس،طا069!13عوإلى(مكعبقدم001

الصحامةكدهفلكأيىأنلرحأاطهايأمرأذالمحقوا-عير

على.طومارص-اطخاة

محليأ-طرفاناالطوفالىكادلرأله،ا!،تاهيرعي.)5(

لباءألدأحاحةهناككانتدا-لياعطقةئيمححورا

ناهك-وعاثلتهلو!يملىأريكمىكاتلا،.)1.

إليهالايصلأحرىصطقةإلى-الحيواناتكل
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طوفان

ليكونالفللثياءأمرهاللهأنحقبقة:لكر.الطوماد

الحالم،يالبريةالجراناتئملىولكلولعائبهلهملادأ

لكلضاملأعامأكارالطونادأدعلىحا-واصىديل

يمكركاز،محيأطرفانأبأدالزعىيم!لاإد،الحالم

ابرية.االجواناتصعا!يقضىأد

العاراتمعاخدوداعاسالطو!اذمعهوءلايتفؤ()6

دأ!ء-بطرسللرسولاللهمنكاالموحىالراضحة

كلتاثمةاللهلكلحةالأر!والقديمندكانثالصوات

عيهماصخدالكافيالحالكافيالمرا،:لالماءالماء

مهىالآدالكائنه:الأر--اخسواتوأط.لهلكالماء

اررىايوءإلىانرمحفوظة،هـثاامملمةابتلكنحزوت

.(7-3:3يط2)!الفجارالنا!وهلاك

اترالحوات"مم-الانتقاثيالبهركانفالطوفان

والأرص-الصموات5إلى!الأر--رالقديمنذكانت

الحا-الحوابهواطرفاراكا-اغد.لأالآداممالةا

لهد1افذفا!اط!ا ث!-المترعا!!-بطر-صاساص

ندصاس:قىياللهأرعادهـ!املهبب3الادر

اساةا"باهلاكالخطةعلىسحطهسالمقدصعصهأع!

يوءييحدثئناصورةدلكباتجار!حينئدامماءا

الصراتلر:ا-ديهالديا"اضهصالهائةارريولها

الأرصثخر:؟عترقهالداحرذحاو،لضحيح

سو-فاض.(لأ.ة3دط2)أليهاالنيالمموعات.

-اخعاةئكاضاملهثةكاضكادكألهالطومارصهايتكلى

حطرا!ا!-اجميعأنوتأيهدوضو!بكلالكتابيدكر)7(

،93-24:37ت)بالطوماذهلكواقدا!لكا

،ه؟2بط3:02،2بط27،1و17:26لو

صركل!اصاحواالادسالأصحاح!!فيمب-هر؟

،الر!الحيمأدامنرا!المخبلى،-.(النكوبر

اور!ايرعه؟)اليريرب!بلادوإلاوحردلهيكرا

:أمرلاعراستالى(محيأطومانأكاديألهيقولرر

،والطرفازآدم--مامفتقدكانتالتي،أكز

:الأما-عاث!أصا!للاثههـدلك

،حذاطويلةكاتالطوفادقلى3اصااأعمارأر(أ)

وةك!!الزيادةكانتأرفلالد،عالية:الحمولة

.الاسأعداد

ثتتعلىتعكلكاتوالمارعاتالرورإد)ب(

شطقةفيخمعههعلىوب،وتفرقهمالاس

.؟احدة

كلقفرقةأحزاءوالثريةالحفرياتالتارإد)بر(

رالانسانأدامتراضرالعسرمنيخعلى،العالى
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،الطوفانعصرتجاالأوسطالر:محطفةيعادر

لكلضاملأكادالطولادبأذا!ولىامحهيخشمما

ولابد--كالوااونء-االأضرارساضااعلاكا!الا

.ا!ا!ا؟لي3-مئر

الكتابضهادةاءضوح-أنهالعجبوص-

يقلىلم-عامأطوفانأكانالطوفادأنصالمقد-

وأالودصاءص-المقد!للكنابضارألدأ

لاداطواباد-ء61ددقبا،الميحب-ص

ة،إتاضاادلكمدأنه؟ءمحليأطوفالأكاد

قلةصكلالاإ،أدصارأفاالمحكرةهلىهكلى

الحديىوالجولوجياعليظهوربحد،الحلماء

عهصأ!ر:ماعرالاسعالقرذتصص

.(اكأاهلىاصرالحااصداالظر)كحوف

:الطوفانياهمصادر-ثايا

:اطوما-الدأعندماأله(7:19)اضكويرا!رليلقرأ

طاتالتوالقحت،العط!الحمريايعكل!الفحرت

ص-حدلفأنهلمنر!أنبمثنادلتص-.!ماء"

تعطى2تمجىياههاححلىاعيطاتأعماثفيجان-لاحية

الماءخا:الأإصعا!هطا،الأحرىاالاجة:-،ايابةا

تك)الحيقهصائثافياشيرءمذالحلد:فومحز:لأكادارركيا

الرحرداطاءكاأنلوأنهالآرالمعلوءدس.(8-6:ا

اخعطةيكفىا-فإنه،فحأةالأر!-عاىهصاالآ-الحوو

مإنشوص،اشتعاعأبوص!ع!يقامماإلاكلهاالأرص

خوأكي)بلةدع!-أرىمأيودب-أرصوا-المسنرالمطرسقوط

معد!دحو؟يتلرهكاذ،ص-الأ؟كاعا!(صاعة000.1

.الآراالحووتا!هر!احذاأكزاطماء

حدكالتالطوداذقلالماحيةالأحوالأنواجداولا

لإاممتايةااتالاضافىصذلكلايتب-؟،الآنعامحقلفة

هـالاا،ال9لأدش،(7:اتك)"الجللى:نوابيالجاه"

صهوش،(2:3تك)!الأرصعا!أمطرتد-لم

نيقو-!!صعص":اكطولحارلعدمرهلأ:-"فرء3!قر5

.6ىن)"الأرصب-.يىمشاثعلامةذفتكص،الحا!

بولالماءخار-عطاءوحودأديولاشك.(13

ويثر،!زراجةصودة1صرالأسسيخملىكاذ،الضحامة

ضحمة!واصوحردأزكا.القطيةالجاقىوخىالددىء

يد)-،اشقطسيةالماطقواصوائهحيوالاتولقايا،اعحماص

خصا-اصةلاالماوفحاىتصيحدوثعا!واضحةدلالة

الأرضية.الكرة

تمىالجورعياطقةمؤحرأالحنماءاكئووقد

بلأ05-2دب!-ماترنفا!ع"050؟ح+(3)ع"الجروصبر!



طوفان

حهدر.ددو:ماإلىالحرارةفالرتمه!،البحرسطحلوث

الصحامةبالعةملاءةأشطقةهذهخملىأرويمكن،لهرجت

!هصااللهأمر،الديولةصاعةأزفتمفدما.الماءخارمن

المطر،صيواضكلىيالأرضرعلىالأعلىالمجطهدا

أسابع.صتةضرالفطاثبلااضمرت

الجولوجا:وعلمالطوفان-رابعا

أسايع،شةحلاافيالجاتصعطىعامأطرفالأإلى

أص!وعأ،عرفىشةحوالارنعاثصتالمحوك!هذاعا!:طل

أنه-لابد،أخرلىأسبرعأ31مدىعليحرظلثم

القثرةوضخمةجوا،حيةآثارأتركقد-بالصرورة

الأرضية:

وتريب،حهاتوخديدتآكلفيهاحدتقدأنه،لد1()

ح!سرىياوريعفالارتمات-أخرىحهاتفي

تيا:اتأحدثقدلالدايومأأربعهتحلاتلىالماء

:يقو-.الروابكلضحمةكباتضملىضديدة

الماهرجحتاالاخاروالفوفانلدأعندماإنهالكتاب

توارذأتدلالد.(8:3تك)!توالأرجوعأ

قد-لوعهكادمهما-صقيخماالأرضيةالقثرة

ال!مةمدهالمحقدةالحركاتبمعلصديدةلعراتتعرصر

هصو-سهماعلىعلا:ة،الجاهمنالمخامةبالغة

عواصصصصاحاوصاالأمطارمنالنزيرةاليوت

وعيرهاص،تفلة.تارات،عيفةودواماتعاية

ظواهرحدثتأنى:لالد.الهدروليهيةالظواهر

ايا؟:خمعت،الطوفاناخرأذلعدكثيرةحيولرجة

عا!الأرضدفاشقرت،جديدةوصارأحواص-ي

.جديدةترازلات

الأرمر9وحهعلى3قاكلاللهمحا9لالطودادأنهحبث)2(

الفحمةساليهلتحركضوءوفي،(7:23تك)

أحبرأرسوكاثم،الماهخركاتمعودهالاجبئةالر:اصى

:،تك)"الأر!-محمهلكه!ألا"اللها!قا.تد)

قدالجوانات:الاتاتص-كبيرأعددأأنفلالد،(آ3

عا!لحفظهامواقيظروفوفي،الروا!تلكدمننه

الآنتكتثصالتىالحفرياتمعالية.حفرياتضكل

صرفييخادفتأنهالابد،الرصوبيةالصحررأصل

.اطرمانا

اليهابيجلهمامعإنه،دقولأنستطيع،وأخيرأ)3(

تاسمعرفةالمتحيلص-أص!!،اطوماراعرالمقدس

روابفاكي،الطوماذزمنقيالجولوحىالأرضر

أغالابد،اطرفاداتجل!وحودةكاتجيولوحية

بتا"ثيرمراتعدةوالتحييروالتحررللتآصتعرضت

طوفان

الآثانتحدمهاحيةاحيواهرطر!ما.لحانالطو

نحل!،،اطردارالغد،الجوكوحبةالأءصةالنحدبد

معاةتجرتدلألداورشاالطوفادقبلىالأرنةلقياص

الدت!14الكربرن9خىلا-،رضةالأالقشرة

اضحديدالاإبصل!لا،الأرصةااضحديدالآثبتحده

لعدالحوو"14اممرلورا5حراثتثوبر-مدالأ!مةا

(!الحلدفوثالتىالجاه")الحرلىاجحاراعطاءايهار

.الطومادعنلى

العهد:تديمالطوفان-خاما

مهحلأجأاتالعصا،سصاالأ-%لى"لريهلرإ- -011الا!الحفاءلأ

اس!جة(االآثارابات:متر،اعمحاسبةابقاباعاسميا)اء

صبد:اتكك،اطلادقهاا!ادصهاأ:الحامةالألصمد

هحرةأد؟،الاطارهداداحلىالطولاث!سخديدالمتحيل

هحرهوهي)العر.!الكرةلصصإفائطومارلحدالالاد

ص-ائا!-.الاس،(ليرءمحبئطرفي-ص-حدتتا!لها

أمري!اجولىأقحىإلىا!مالةاي!أصثمايأقصى

دا،ئا:هاك.اض!-صصريلةقرةبنلرمار،الحولة

فيالمدكورةالأحياتاب!-شاصعةلحواتحردعارركتابية

اضايحم!مما،3-اضكواصمرص-عشرالحادكأالأصحاح

صريلبرسإيراهرعصرقلىحدثقدفارالصاإلأ-اغوأ-يا

)1(

)2(

اش!تمحمرألمدء-ائكا!لدكرالأ،!سءكا-:أ:

هـلص!مدد-تلا-لد!صسلما،إلراهس.اخصومادب-

جحهألهمع،(12:04حر)مصرقيإصانجالى

كاجاةب(وبعدهالاخابتجلىاكممر)المرحلتبل!ت

.اطولا-اقلىالآلاءا

الأححابالأجيا-اصلسلتىبه-اضاسؤاصلوماك

عتراطادتالأكحا!ا.،لم!31صصمرصالخامى

:انمات!،االأحياصعثرةيذكرم!ماكاففي،مه

تدكراتكوراص-أ:لادنلالةا،كارمصاكلي

ص-الأ:-الأكحاتوحاءناأسه؟هدا)أ-ماز!

-(شىإحي!

الحادسالأصحا؟-الأجيا-ب!-محراتتوحدلاأنهلو)3(

الآلاءاكاأنذلكمعىامماد،اليهوينسفرصعر

ئيدعلمارالواكالوا،لصهءلوميمامماالطوفادلعد

لا،عصرهصالحمإ-وإلراهركانعدماالحياة

عضالأء)الأرىانقاءولىلد:اثتلالةر

دد،؟عالر.ضاءساء:ه!،(لالا-بر!باءمحاولة

لعد-ماإسبا،لعهإبراه!موتبعدأحياءظلرا

:أح-.ا،باراءخاعدأراءلدانإلىيعقر!وصولص
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طوفان

مدالرعبروا!ب"إلرا!آلاءأثيدكربرت

42:2:41يص-)ىأحرآ!اجد:أ-+5،اررحىصا

الآباءااصه:عا-:صامألوحأأ-كعيضا،(د\:

صرص-عرالحادقيالأمحاادالمدكواسلى-

بميد.رصمدماتواتدكالوا-اخكو+ا

-المفدصاممتا!اسجلىصلعهى؟-لاباديولةإر)4(

تبددممدها-حذالجدبرصإبراهرعصرقاحدلت

،لأصه-(11:6لك)"الأ؟س-ا؟حهعا!،ائهاء-

محر،إفلرا-:عدما،كنحاذإفإلراهرحاءعدما

الأحرلىاالاحيةصمن.كيحالىمتقدمةححا!ةوجد

ل!-الفحواتإرراكعدءعا!بناء-اصص-ا-نرعم

حدثالطوفاذأن-ايكولاسفروالمذكورةالأجيال

لعدةالأكراخرءباءبمدأمم!،ء.ث0246احوا

.-قر؟

الكنابلحةيتدا--ماكثيرا!"وآرزكلمةإر)5(

ارريقةالةنالمقاض."ن!لهصجاء"مع!عا!-3افقد

91:72-3:71ا!ددا،02:آء:لحرال!-

؟-!:مبطر:رجذاكارعصاءأرعا!ندث28؟

امملصةانفى1استحداأر!.سة003لحرسقهم

عالرعمربهبالمعاحىءوالهرط،2د:01تكي

الملعلىنجكل(16-11:16نك)فالح:عمر

.لاءوحي!عالرجلىل!-كرةمحوةلوحود

سزخديدتدعىيةقهأداتحاكآحرجالى:-

الاساهـ:دلك.ءا:0007عاءبمدالطوداذ

الآنبة:

لو،عيراائيهاليةاختواردهباضوديؤايح!!(أ)

الضرفانبه-محتصنةا،!آحمةأ&اتركا

أجالأتلةمجواتاخضايةاضواراو..إبراهي.

آلالىإفتصلىأز!-الأ؟اح%ثا،قرو!تصحة

.ال!-

كان،الطوفادبعداهـاثكي:جودأنحيت(لى)

نأاعنلىكيرممه،:احدةنطقةومحدشدأ

بالا،و!الرلاةعا!قمت+اترارريرنةاتكون

،لادا!إالحداهـصةأ!اكزلمدحدتتقلى

باباديرنةأيامب!-لاحورشتسرووعر،رلطفقد

"!تاشوأيام(2د:01تكانظر)فاطرصر

مياكزمرورتصورائصصكلتيكودساررلك

:مولدلالاديونةب.بسةآلالىأ!بعةأ:ئ!لة

آلاهـحمةآلاهـأ:أربعةصأكثرأقي،إبراهيم

وإبراهر.الطوفانب-حة
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طوفان

!القعةالكتالةاطوفاناقمة-بالكبراصابهاإد)هـ(

سالمديدةالآلافمروراحماايفى،اطلليةا

الابل!!علىيتعدركارإد،الصردادعارراس!-ا

ظلو!تقيدصاورقيقةااتماصاهدهكلينقلواأر

لا،الب-صعديدةا،ماآضفاهايتداولوله

دقط.دةآلاهـمعدشبفعةكاتأ!االأرح!

قبلىحلىثالطوفا&لا"دلالقريمكرأيهوالخلاصة

سة.آلالىبمةأوضةلحوالم!يلاد

ةالطوفانعنا+نريةالأكثافات-سادسأ

:حاحة،القديمةالمددص-العديدمراقهوابهمتاغد

رسولهطهط!قات.وليريوالاجا%و!وأركشأس

الثالثةأوالرابعةاكصإلىترحعأريم!،المكفيمحتلعة

تحودا،أنهاعاستدا-جيةلرالاصبهواالدا،نا:ف!،الجلاد-

طرمازدحلىصن!!أنهاعا!بدا!خا،:احدصإإفحمبها

اجةعانجصالاتفحلىصي!،اضكو+ا!ركالموصرهـبعاء

محأ.لكلماأاعراتا-*أالدجلةلر

هو،الكتابهالفصلدراتدللتكلص-الأ!-:ا

تاراتكلفيكثيرةضعو!عمد-عديدةلصصد:حه
العاةهلاككل-الادىامحبطوا!اثةاالحزر:يلا،ا!الا

الطوفادهذاقصصرتنترأديمبرو،.عظرطوفادبفحل

يخىلل،الصدفةتل!،الصورةكدهالعالىللادصي

الكتاية.اقصةاتارمجيةعلىدليلأهذايقرأر

باللوحةحاءماهوالطوفادعرالقصص-هذهأهم:ص

ايخلأديةلاللعةالمكتربةلوحأكرالأثىسعرةالحادية

اكشفهافدى،6حلجاث"ملحمةءالمصاستلالحط

الأا،1ءص-كيرةمحموعةب!-ملأ872ويتحورت

التمبيتجةالىريطاىللنحص:ردتاقىالمحاربة

عوالىأثاء!فى.يخويرلانيالأشورقصرأطلال

مشتيم!أوتا"معتقابل،الخالدةالجاةص!نجئا"حلجام!"

بالجنرحاقتاشالفادحةالكارثةقصهلهروىاورقيا

وأصدرالو!9لدعىالطوفادقصةلصا!1كا،.ء-11 -!-!-!-حلا

نألحد.ء.-000.2خوبهتاكتىال!ومريةاقصةا

تالهوجرهوفاك.داطثتبلىقرودعدةمتافهةتتقلظلت

الأضورية.والقصةالكتابيةالطومانقصةأحداثب!تكتيرة

طحصةأيضاوتوحد.واضحةحلافلقاطأيفاتوحدكا

.4134(-3!"أ)3!حاريى-عرا"الطلىنجابسصىياببة

الأشوريةا!ص!:االكتاليةاغصةاب!تاضابهاوحوه

هي:،والالية

انداربعد،افينسانيئركلإلهاعقاباكانالطودادأذ(1)



طوفانطوفان

جلجامشملحمةمنعشرةالحاديةاللوحة

لدلك.الانان

الرير.بلادأرص!فوقطفاالفلكأذ)2(

القصص!ولكن.عالحولحفظالفلكإلالحيوالاتا-دحو)3(

.الطاهرةالحيوالاتسسعةعددتدكر،المماربة

الأرصر.سطحفوقالحالةلمعرلةطيورأالطاأرصل)4(

أرصلىثمأولاالحر)بلوحأرصلالكتابيةالقصةفىلكى

الممارية،القصصروأما،مراتثلاثالحمامة

.فالعصمورالعرابنمأ:ا،الحمامةأرسلت

للإلهمذبحلبنا؟-الكتابيةالقصةو-لوحقام)5(

كيمعددتحمع!قدالمماريةالقصصريأما،الواحد

المذلح.حرقالآهةمى

اورأد-الكتالةالقصةفيكا-الفصصهدهتدكر)6(

.لطومادأخرىمرةيهلكل!الرى

!ي:الاخلا!ى!حرهأما

القصةيما،عديديرآلهةعرالمماريةالقصصىتحدث1()

الحممى.الراحدالإلهنعلرالكنالة

القصص.هذهباحتلافا!الأيطاأحماءتخلص)2(

مقاييراليهوين!رلىالمذكورةالفلكمقايي!)3(

أما.الآلىال!فىلا،مقاي!معوتفق،معغولة

مهى،معقولةمعرالقصصهدهتدكرهاالنيالمقابي!

دراعأ.014كأ014*014الالليةالقصةر

ب-صراعشيجةالطرفانحدثالمماريةالقصمري)4(

غففيجاكازحطأليجةالاجرنمحاوتد،الآلهة

اللهقداسةتتحلالكتايةالقمةفيب،!بيل!الالهة

.للأشرارعقالهفيحتىورحمهوعداله

اشكتا!لكر،المطرصحاءالطوفادأدحميعهاتدكر)5(

العمريال!كلانفحرت،قدأنهأيفابذكرالهقدس

الجريحارااكابليةالفصةتذكر!."المظيم

.أوالرياح

للاكل،تذبعكاتالجراناتأرالبالليةالقصةتذكر)6(

وتمت،رئارلهكاد؟،للفلكصعقدعارياسأن

شالدهى.بالفصةتعته

عثروسبعةسة-الكتايةالقصةي-الطرداراسعرق)7(

لرماكرأرلعةاصرلىممدالاللهالمصةوأما،لرمما

فقط.

نرحدلا،إله(3."أ..لمكاا!يلى)اعل!اءاأحدبفرت،

الالارهدامتلىفا،القديمالعالمأحداثكلأحرىقمة

صا!قداهـالب!ريصأدوكيص،الحامثعو!صل!-

.!واحدةعاثلةوسلل،واحدمركرص!

وماكعاتأصاطيرصالمحتلمةالرواياتمدهلهتدحروما

الكتالية.القصةوحموومصداقيةدقةتررإكلا،وتافصات

المحلدو"لابل9مادةرالطولادتصةإلىالرحوعالرحا)
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طواقأ-قطو

.(المعارهـالكتايةدائرةمنالثا!

:أطواق-طوق

وأ،الحمامكطولىيخلقة،بيءأصكرماكلالطوق

فرأدوبعد.بالفقيجطوالففةالذبكطوقصعة

وححلهيدهمنحاتمهفرعونخلع":لفرعورالأحلاميوص

فيدبطوقووضعياهـبوص!وأب،يوسصكدفي

!فعلىلأورضليماللهيقول؟.(41:42تك)،عقه

يلىيكفيأصورةفوضمتبالحلىحليتك9:النبيحزقيال

.(16:11حز)!عقكليوطرقا

)ألى"!ئبصةهيأخرىعبربةكلمةوهناك

وصففيالحروجضرفي،طوقا"ترجمت(،مئبهةإ

مصتةحلقاتالأطواقهذهتكنلمو.الكهنةرثرصدرة

خرانظر)ذهيةيخوطمنتكوذكانتبل،الذبمن

هذهوكانت.شبكةضكلعلىأومضمررة(3و93:2

الكريمةدالأحجارتحط،الذهىأصلاكسالمضغورةالأطوا:

14و12و28:11)حرالكفةرئيرمدرةو

.(18و16و13و25،93:6و

:(رةفلى)طاتة

أهلهع!الخيرتمعلا5:الحكيمويقول.الفدرةهيالطاقة

.(3:27أم)اتفعلهأربدكطاقةؤيكونح!-

حمسواحدأفأعطى!:الربيقول،الورلا!ثلو!

تدرعلواحد!فى.رزنةوآخر،ورنتينوآخر،وزلات

بالروءبول!لالرصويقول.(25:15مت)أطاقته

:12رو)،الناسبمسالمواطاقتكمفحب":القدس

:1كو5:5،2غ،01:13عرأيضاالظر-18

8،8:3).

فاكية:طاتة

وأيمداذأوضعرأوزهرأوربحاذسالحزمة:الطاقة

هي(14:انز)"فاعيةطاقة9و.جالأوحيوط

طية.رانحةزىنتأكيلورأو،الجا؟رهورصالحزمة

:أناةطول

الأولالمجلدم!موضعهافي"أناة9فيإلاالرجوالرحا

.أالمعارهـالكتاببةدائرةاء

طائلة:

نفحةلاأى،تخهطائللاأمرهذايخظل،الفعةالطائل

138

أطياب-طيب

ئلم9:القديمللشعبانذارهفيالربريقول.وراثمن

الارطولإليهمتظرانوجاك،آخرلبوبناتكنجوك

ليسأي(28:32تث)،طائلةيدكوولرقكلان

ضرء.عملعلىمدرهأوح!لةيدكر

)طي!

طاب-يطيب:

نفسهوطابت.ولذوطهرزكا:وطيبةطيبااليءطاب

ل!معذلكيكونوقد.إليهوارتاحتوافقهاءبالي

الخمرلثربأو(23و16:16صما)الموسيقى

وأ،(01:اأس،28ج7صم3:7،2راعوث)

.(2:91و)الطيبةبالأخبار

خلاماكلأوالف!أوالحواسنستلذهماكلهروالطئب

وابخث.الأدىم!

والأفضل.الأحنأممطالأطيبجمع!الأطابوا

،6و23:3أم)مهالهياللذيد(ال!امأطايبش)

.(13،11:26و8و1:5دانيال

أرصاه:القلبوطئب.طاهرأأوطياصرهالىءوطث

:91صم2"91:3تض،05:12تكالظر)أراحهو

.(04:2إش،71:22أم،23:6أخ7،2

:بطياأ-طيب

.أطيا!والجمع،ونحوهعطرمندهئنطيبما:الطيى

لطقديماالخرقللادفيالاستخدامكئيرةالأطيا!وكات

صاعةفياضخدإمهاالمقدسالكتابويذكر.محتلفةأغراض

-22:؟25:6،3حر)!المقدسالمحةده!"

رو،(03:\9أح1)الكهنةيركبهكارالذي،(25

52:6،03:43خر)!العطرالجور"صاعة

؟.(2:12أس)التجميلسائل،صاعةوفي،(35:

حز)الطماموإلى،(8:2شى)الخمرإلىتضافكانت

مرض،16:41أخ12الموقتكم!!وفي،(24:01

.(91:4ير،23:26لر،أ:61

أصماغمنأوالعطريةالنباتاتص-تتر!الأطالىوكانت

المقدسالكشابفيماالكثيرذكروردوقد،الاتاتبعض

،(14و4:13نش!،34و24و03:23حر)

والقةوالأظفاروال!بخةالذريرةشقصصوالقرفةالمروننمل

ة1نق)والفاعة2والكردينوالاروالمودواللانالعطرة



!ليورطيبا

الطعاملتطيببعضهايمتحدمكان؟.(14،4:13

.(23:23ت)والكحونوالتثالعنعمثل

(01:25مل1)راثجةتحارةالأطابتجارةوكانت

:01مل1)العرببلادمنالقراللبهتأقيفاالكثيروكان

وبلادفارسبلادطريقعنالهدمنأو،(01و2

؟،التجارةهذهفيشديدةمنافسةناكوكانت-انهري!

الدولبينعئروالامنعرالثاكالقرنينبينفيهماحدث

رأسوطريقالجديدالحالماكتعثافإلىوأدى،الأوروبية

.بعدهوماعرالحاسىالقرنأواحرلىالصالحالرجاء

ملكبلادانلرودخلرسلحزقياالملكأراهماليرمنوكان

هـوالأطيابوالدبالففة1،وعاهعظتلاظهاربابل

الصرفةمنوللاصرادة.(93:2إش،02:13مل2)

،الثارالمجلدفيأجكرر"إلىالرجوعالرجا،الموادهذهعن

هدهسمادةكلوإلى،الثاكالمجلدفي!المسحةدهنوأ

.!الكتاليةالمعارفدائرة"سموضعهافيالمراد

:سيورطيبا

الكام!!واسص،روماأباطرةثاليهو:وموللىهاسى1()

كامبراطورالرحميواحمه!نيرونكلوديوسطيباريوسوهر

24نوممبر16يولد.!أوغسطسقيصرطياريوس"هو

يوليوستوادسقاثدأ-الاسمبنفس-أبوهوكان.م.ق

أوكتايخوسضدأنطويوسجانبإلىوتفثم،قيصر

يما!"روجتهصارتئم،(بعدلحيماقيصرأوغط!)

-طاريوسأصبحاوم!!،يصرلأوعسطىثافةروجة

قيمر.أوغطسلزوجةابنا-الابر

صرهـالجزء:بأوغط!وعلاكهالأولىن!ثأته)2(

أقدسكانأنهومع،ناجحةعزواتفيالجكرةحياتهساكبر

المهالة،سللكثيرتعرضأنهإلا،لأوغسطرالمجمليرالورثة

نأبعدإلا،لهخليغةنهيححلأدقيصرأوغ!طريقلفلم

أوغطرابنة!حولا"ترملتوعدما.آخرأملكلفقد

21فيأعريهاسالقائدروجهابموتالثايةللمرة،قيصر

(-م.ق11في)ماالرواجعلطياريوسأجبر،م.ق

أيفاطبباريوساجبرولذلك،الاصراطوريةعرعدعلىللحفاظ

فىالتى،يحبهاكانالتي،أعريينانجانيا"زرجتهنطيقعلى

طياريرسعلىحولياتجلبلمو.أدروصس"افيلهولدت

.م.ق2ييفجاأنأبرهااصطرحتى،لفحورهاالعارإلا

الواليرتبةنالثم.م.ق12فيذملاطبباريوسوتعل!

وأريه.دلماطةيانونيافيحروبهيواتصر،م.ق9في

عدةصرثىحيثرودسلطذاتهمناعتكصئم.وألمايا

عاكأجثم2فيروماإلىعادئم.الدراتفيصنوات

يوسرطيبا

تى،م04عاممنيونيو27وي.م4-2منمعتكفا

ذلكونذ.برصتوموسوأغريباسيوسطيارقيصرأوغطس

يتا،لق.نجمهبدأالتاريخ

أصح(آخررأكطفيم11أو)م13في:حكمه)3(

.الرشعلوصباحاصامبراطورىبمرصمطيباريوس

خلفه،م41أوكمطس91فيتيصرأوغسط!ماتوعندما

بالتنى(واشه،احتهابن)حرماليكوسوتضى.طياريوس

وصيماهدىعلطاريوسساروقد.الراي!قواتتمردعلى

دثخلى،هى!بحدودهاالامبراطوريةعلىبالحفاط،أوغسطس

جهودهووجه،الالبكرإلىالحدوددفعحطةع!طيباريرس

الاتهذهولكن.تماصكهاعلىوالحغاظالاصراطرريةلتقوية

كانتأنهوبخاصة،أعداءلهاوحدت،الجامدةالحريصة

هذهاضرارتقبللمالثيوحمحل!داخلقوىهاكتزاللا

طيباريوسياعيهف،م26ولى.المسترةالأوتوقراطية

ولى.الفجورفيبالاصافالائعاتلاحقتهحيثكابري

كايوسوحلفه،مسيمافيطيباريوسمات37عاممارس16

.ليجانوسالاكالأبر،كالجولا

أوغسطسسياسةنه!ثعلىطيباريرسسارلفد:إدارته)4(

إلىأقربكادأنهإلا،الاصراطوريةحدودعلىالمحافظةفي

،محددةغيرلفترةالميااللطةعلىمحصولهالملكيةالحكومة

استبحادمنقيصرأوغطسإليهذهبمماأبحدإلىوذهب

الانتخابحقفنقل،الحكومةعلىالهيصفةمنعمياالثعب

الثصعلىفرض!،اليوحمحلرإلىالثجماهرمن

معسكرأرومافيأفثا"!،فيهاالعبرأيأخذبدونقوانير

أهمةلهكانالد!الأ!روهو،الامبراطورىللحرصدائما

دلك.بعدروماتاريخلىعظبمة

حكيم،ذكيدولةرجلإدارةطار!وسإدارةكافتلفد

المدية،الحد!ةفتحنت،بالواحبتويإحاسمع

.الكماءةلضمالىطويلةمددأممراكزههالموظفونواحتفظ

اهتم؟.مكفولاالحاموالأمن،مقبولةالضرائبوكالت

إلىالإنسانيةبالمبفةتتيزضرائعوأصيفت،العدالةبتوفير

القوانير.مجموعة

كثيرأمحولايكنلمطياربوسأنمع:أخلاقه51(-

إلا،وسلامازدهارفيالامبراطوريةتركأفهإلا،الئعبس

يملكاتاليلطيقهوذلك،يخراتخومتحمحتهأن

الاسأضد9كالىإلهالكبيردليمىعنهقالحتى،للامحاب

والخيالةالغدرمنالحرفهواج!تتابهكانت؟.!جهامة

فترةتبدوحكمهمنالأضرةالفترةجعلمما،حولهممن

الحيا.للطبقاتونحاصة،ارهاب

مجلسأعضاءمنوكاد)المؤرحتاصيوساصتخدموقد
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يوسرطيبا

حكمئويهقياللادعاطوبه(لطياريوسالمحارضينخافي

الرطة.رئيىسيجانرسطغيادكلإليهفنسب،طيبارروس

البجكلمما،الدبدغموضهإلىدلكمنالكئيرويعود

ي!شيمكانفقلما،دوافعهأسرارإلىالماذأوفهمهصعاجزأ

بهتميزماعكم!على،شواضمةبطةحيلألهركانت.أحذا

،البلاطجاةتفاهاتيحقركانكا.اسرافمنمحاصروه

قوىإحساسلهكانأنهرغم،الحامبالرأىيبالييكىولم

بالواجب.

"طياريوسأيذكر:الجد!دالعهدفيطيارروس-)6(

بدأالذيالوقتتحديدفي(ا:3)لوقاإنجيلفيبالاصم

عرةالخاصةالةنيرذلك،خدتالمعمداديرخافيه

الامبراطورهوتبصرطياريوسكان،وعيه.سلطتهعن

وقياقه،وصبهالميحيسوعالربخدمةفترةعاصرالدى

أراهالذيالد!نارعلىصررتهكانتالذ!طيصرهوفكان

دأأيجوز!:بخبثسألوهعدما،حوعللربالفرييولى

انظر،21-22:17ت)أ؟لاأملقيصرحريةتحطى

حدث؟.(15و91:12يو،14؟12مرضأيضا

بولى.الر!رلوتجديداصتفانوساستثهادأيامهي

قمرطياريولررألر

!عضثاحمعقدطياريرسيكورأدالمتبعدومن

،م37عاممارس26لىطيباريوسماتلقد،الميحيهة

ويذكر.الامبراطوريةنواحىيالترتقدالم!جةتكنلمو

041

طير-طيور

أرسلبلاطىأنو!وساليرسوترتليانالث!هيديوستنيوس

غيرأمروهو،وصبهيوعمحاكمةعنطيباريوسإلىتقربرأ

اضدعىطياريوسأدكريفيأبوتقليدويذكر.مستبحد

ولكن.يرعصلبهعنلاشجوابهروماإلىيلاط!

ولايةمنبيلاط!عزلصوريةآحاأنهوالواقعلاحدثما

ايىالفظائععلىالقبصرأصاملمحاكحتهروماإلىوأرطهايهردية

ماتطياريرسولكن،(ا:13لوثلاالظر)ارتبها

بيلاط!!!إلىالرجوعالرجا)روماإلىبيلاط!وصولقبل

.(،المعارهـالكتابيةدائرة9منالئا!المجلدي

عادةويقابل،المقدصةالمبريةالسةمنالعاضرالئهراصم

أصتيراخذت"وقد.الحالطتقريخامنيناير/دي!حبرضهركا

هر،الحاضرالثهرفي،ملكهيتإلى،أحنويرسالملكإلى

.(2:16أس)!لملكهالسابحةالسنةفيطييتضهر

:طيور-طير

منعديدةألواعمنكببرةأعدادفلصطيرفييوجد

لهمكانالمبراليينقدماءأن!ترسترام!ذكروتد.الطيور

أحصىوقد.انطيورسنوغا035ع!يقللابمامعرلة

الكزةصلهذهأصبابئلاثةوهاك.نوغا413،بودفهيرأ

فلطين:يالطيورأنواع

الصحراءمنالعربوإلىالمنوسطالحرضرقيفيوقوعها)1(

أور:بامنالمهاجرةللطيورها!اممراجعلهامما،العربية

:2نقانظر)وبالعكس،أفريقيةإلىأصياوعرلى

.(11:11هوضع،8:7إريا،12

خاليممطروشاء،جافصيص)المداريضبهماخها)2(

علىوالمهاجرةالمتوطنةالطيرربلالم(الصقيعس

.السواء

شالغذاءالأمينالمأوىللطبورتقدمالىالطيعيةالة)3(

لبخرالمحاورةالصحراويةالمطقةتجد!بيما،الصالح

را!يأن؟.الحرارحسوبحاصة،فيلةأعداذاالميت

الجيل()جارتعيرةفى،الكثيمةلا"ضحارهالأردر

مرالظر)للطيررصالحةمآوىتقرالحولةوبحيرة

الكثيرةالموقأن؟.(31:6حر،401:12

والأشحار،الحقرلفيالحيربةلةوافى،الصحوري

صالحةمحاضكلها،المرروعةالمناطقروالضرات

.الطيورهذهلتكاثر

،الطيررعلىللدلالةالعبريةاللغةفيتعبيراتجملةوهناك

أيضاانطر،21:اتك)،جاحديطائركل"جثل



طير-طيور

المجرحمكعنلهاتمييرا"السماءطرأ،(17:اأثال

إضارةفي!الطيور5أو،(1:26تك)البريةوجوانات

الطوراأو(،91و04:17تك)الحوارحإلى

الطيورو!،(4:17تث،7:41تك)!كأجناصها

مز)!فيرلعصااأو،(71و93:4حز)،ةسلكاا

.(6:5مأ،-48:3،201:7،421:7

للدلالةايونايةفي)ولهولأع،محم(!بتيون!كلمةوتتخدم

عا)الجوارحمنسواء،(6:26ت)بحامةالطيررعلى

.(31:4ت)العصاصرأو(01:21،11:6

المقدسالكتابفإن،فلسطينفيالطيررأنواعكزةوركم

تحديدالهلمنول!،نوعاخمسيننحوإلابالاسميدكرلا

وعفعلىالاصميدلمافكثيزا،بدقةالطورهذهألواع

طائركلإلىالرجوعويمكن.نرعهتحديدعلىممااكزالطائر

.،الكتايةالمعار!دانرة!سمرضمهيلاحمه

الطيورأنواعبمضبأكلتسمحكانتالربحةأنومع

أنهإلا،(02-11:؟4نث،23-13؟11لاا

بنىطعامفيهافاجزءاتشكلكانتالطيورأن!دولا

طيرره"عليحتوىكانطعامهأنمحمياذكروقد.إسرائل

ئقذمكان،الم!منالأوزاأنئذكر!.(5:18ع)

.(23:،صل1)سيمانالملكمائدةعلى

:124مز،17:13لااشائعاأمراالطيورصيدوكان

.(5:27إرميا،1:17أم،7

(02:أتك)الخادساليومفيالطوراللهخلقوقد

-1:6تك)الثافياليومفيالجلدخلققدكادأنبحد

:7تك)الفلكاإالطوردخلت،الطوفانأياموفي.(8

مدىكافالحمامهثمالغرابلوحأرصلوقد.(8و3

بينالريعةميزتوقد.(12-8:7تك)اياهانخفاض

منهابايخلىبخنصبماصاء،الطاهرةوغيرالطاهرةالطبور

-14:11ث،23-11:13لااذبائحتقديمهاأو

.(5:7لاأيضاانظر!02

مجازيااصتخداماأالطيوراتتخدم،الحهد!نكلاوفي

بفاية،بشعبهاللهعنايةوثبه.(15:افىمثلاانظر)

:23مت،هة31إش،32:11تث)بصغارهالطير

دطيررالربعنايةإلىالناسنظريسرعالربيوحهكا.(37

اللهيهيءوبيما.(12:42لو،6:26ت)السصاء

اللهابنفإن،(17:23،31:6حز)للطيورمأوى

:8)ت،رأصهيدأين)العالمهذافيلهيكنلم

مأ)،ثسالائهالعصفرر"دئهالفالوالرجل.(2.

.(16:2إشأ!اانظر،7:8

نجسةطيور،طاهرةطيور

تكنحيماهـلأله:نايخةمجبئهيومعنبسوعالربويفول

ؤرانظر-2428ت)!النورتجتمعفهاكالجثة

العطيةبابلعنالراربقول؟.(2او18و91:17

ؤرأ!وممقوتنجىطائرلكلعرئا...صارت5:إكا

18:2).

جارحة:طيور

أسوارعلىوتحط،والقرىانحيماتحولتحومطيورسهي

عادا!افينفرةطوروهي.فرائسهاعنبح!االمدن

البهيرةوالطيور.ضديدةبكرأةتيزأنها؟،وروائحها

للذبائحأوللطحامالمعدةاللحومتخطفتكنلموالقوية

وأفراخالحمامثلالمنزليةالطيورتخطصكاتبل،فحب

الأطفالضهاحمأحياناكانتبل.الجواناتوصغارالدحاج

اثلاثةوالفزةاللايةالحجلةابرامدلحوعدما.الصغار

،الو!منوضقها،والحمامةوايامةالئلالىوالكبق

ت15تك)!يزجرهاأبراموكانالحثثعلىالجوارحنزلت9

9-11).

وهى-تظيعإذ،الضربحدةالجارحةالطيوروتمتاز

.الأرضعلىفرائهاترىأن-الحابفوقعاياتحلق

ألذهب،نجمإلىاليلخفاءصيحبرأنأيوبأرادوعندما

يعرلهلمجل!:إنهتال،صهحررةمقفرةأماكنيووجوده

.(28:7أيوب)أباضقعينتبصرهولم،كاص

القوةمن-الكاصةالطيورأو-الحوارحهدهوبعض

النرالطيورمذهرتثكل.الإنسانليخضاهاحتى،والجرأة

والقوقرالنرا!والث!اهينوالباضقوالحدأةوالحقابوالألوق

.(18-14:11تثالظر)أحناسهاعلىوالرخم

عيموكيفاللهبدينرنةللحبإضياءالداروفي

ووحوشالجاللجوارحمغاتترك9:يقول،الخراب

وحوشبيععلهاولثي،الجوارحعلههافتميف،الأرض

.(46:11أيضاانظر،81:6إش)"الأرض

مأكلاأبذلك":يقول،جوجعنحز!النبوةوي

:93حز)!الحقلولوحوصق،نرعكلمنالكاسرةللطيور

إرميافمعلىالربويقول.(91:7إرمياأيضأانظر-4

إريا)أحواليهالجوارح.لمطميرارضبئجارحة":النبي

12:9).

نجسة:طور،طاهرةطيور

المجلدهذاصموضعهافي!طهر!مادةإلىالرجوعالرجا

.،الكتابيةالمحار!دائرة!من
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طيار

.(4،2:25:أيز)الجرادأطوارصطورالطيار

العربيةلىيقابلها،،حاصيل"هيالحبرتفيوالكلمة

الكلصةنغسترجتوفد.ضراهتهاعلىللدلالة،حريصلا

حأ8:27،2ملا!"هـجردمإلىمراتثلاثالعبرية

إكأ)أجندب!إلىومرة،(78:46مز،6:28

33:4).

عوفرويقرل،الالميراهماوهو،الطاثفالخيالالطيص

إنه،الشر!رالرجلعن-أيوبأصحا!أحد-الحماقي

أبصرتهعبن.الليلكطيفوئطرد،بوجدفلايطيركالحلم9

(9و02:8أى)ابعد-ساهلنومكانه،تراهتمودلا

زوالى.صعةعلىللدلالة

-طن:طين

وهومعروفوالطين.بالطننطلاهوغيرهالحاثططين

.الأرضمنترابا"الإناناللهجلوقد.بالماءيخلطالتراب

أيوبويقول.(2:7تك)"حياةن!صةأنفهفيونفخ
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-طينطين

!؟الترابإلىأفتيدفي.كالطينحبتنىأنكاذكرا:للرب

الطينمنأيضاأنا9:لأ!وبألهرويقول.(01:9أى)

هل9:البيإضحياءويقول.(33:6أي)!تقرعت

شإ)!؟تصنعماذا(الله)لحابل(الإنسان)الطينيقول

.(9:21رو،18:6إرياأيضاانظر-45:9

جبمنأصعدقإ:قائلااللهبخلاصداودويترنم

مز)،رجليصحرةعلىوأتام،الحمأةطينمن،الهلاك

04:2).

مدينةلهمببواأنضرقاارتحلواالذكأنوحبوأرادوعندما

مكانالحمرلهموكان،الحجرمكاداللبنلهمكان"،وبرجا

حياةالمصريونمرروقد.3(:11تك)االطين

:اخر)أوالبنالطينفيقايةبحبودية9الإسرائيليين

14).

فيبرصضربةظهورعندألهتقضيالشريعةوكانت

خارحوتطرحبالضربةالمصابةالحائطحجارةتقلعأن،بيت

الرابويطرحون،حواليهداخلمنالبويقشر1،المدية

أخرىحجارةويأخذون...المديخةخارج!رونهالذى

ترالاويأخذ،(اقلحوهاالى)الحجارةمكانفيريدخلونها

حرأيضاإنظر-43و14:42لاا!اليتويطئنآخر

13:12،22:28).



-ظباءطبي

36!مأ

)ظب!

-ظاء:ظبي

،الأظلافدواتالئديياتمنرضيقحيوانالظى

نوعوهي،فءوالجمع،ظييةوالأنى،القرودوالمحوفات

عنيقاللذلك،العدوسريعة،الحركةخفيهفة،الضلارس

الرأكظبىاشجلينخمفاكانإده،يوآبأحيعائيل

،ه:6أم،21:8أخاأيضاانظر،2:18صم2)

.(13:41إش

...الظبى":بالقوليرناثانالحيمصديقهداودويرلط

:اصم2)!!الجالرةسقطكيف.شوامخكعلمقترل

91).

تصرحالتىالطاهرةالحيوإناتمنتعترالطاءوكانت

تت،11:3لااظلفاوتتقتخرلأنهالأكلهاافريعة

.(22،15:22و12:15تثأيضاالظر،14:5

.(4:23مل1)سيمانالملكمائدةعلىتقدموكات

يقوللذلك،والحمالالرضاتةفيالمثلبالبمويصرب

الرهية"والوعلةالمحبوبةالظبية.شبابكلامرأةا!رح!:الحكيم

جيا:عنالثدعروستقول!.(91و5:18أم)

!:2نى)!الأيائلدغفرأودالطبىضبيههوجبي9

:لالقرلعروصهئدىجالالعري!يصص؟-(17و

.(7:3ل!)!ظةتوأمىكحئفتيرتدياك!

ظافرأ-ظفر

أ!م!غ

:الظباءفوخرة-ظباء

سعادتالنىالمائلاترؤوسأحداسمالظباءفوحرة

:2عر)سيمانعدفيمنوكالوا،زرباللمعالنى

مكانا-علىتدلأنهاالمضويظن.(95؟7غ،57

اسمأالظباءفوخرة"عارةأنالأرجحأنإلا،إليهفبرا

،"الظباءصياد"ومعاها،علم

ظبيا:

كان،ليايىرحلاسموفو.،في!مماهعبرياسم

صعةلهولدتالى،خود!زوجتهسشحرايمأباءأحد

.(8:9أح1)أبناء

ظبية:

وهو(العربيةونفهفهر)!ظية9معناهعبرىا-ا

ثرم!وكانت.يهوداملك(يوآشى)يهوآيثرالملكأماسم

:24أح12:1،2م!!12الملكلأخريا،زوجة،سبع

!ف!الوظ

أظافر:-ظفر

أطالروجمعها،الأصابعأطراففيالقريخةالمادةهرالظفر
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أظفار

أسرىبينأحدهمرأىإذابألهافريعةأمرتوقد.وأظفار

إلىيدخلهافحين،زوجةلهواتخذهاحميةامرأة،الأعداء

عها،سبيهاثابوتزعأظفارهاوتقفمرأسهاتحلق،بيته

يدخلذلكبحدئم،وأمهاألاهاتبكىضهراليتهفيوتقعد

.(14-01ة21تث)باويتزوخعليها

واموالناسبينمنلابلملكنصرنبوخذطردماوعند

مثلوأظفاره،النررئلشرهطال"ةكالثيرادالعتب

الأولىالنةفيدانيالرؤياوفي.(4:33دايخال)"الطيور

للدولةيرمزالذي)الرالعالجوانكالى،بابلملكلهلخاصر

!اظلأ"كا!إذ،الأولىالثلاثللحيواناتمخالفا(الرومانية

:7انيال2)أ!اسمنوأظفارهحديدمنوأسنانهجدا

91).

:أظفار

الذكليالمغدسالبخررتركيبفيتدخلكانتعطرةمادة

.الاجماعخيهمةفيللخدمةيصنعهأنموصىالربأمر

الرخوياتبحضأصدافمنتؤخذكانتأكاوالأرحح

رمادهامنفتنبثتحرقالأصدافهدهوكانت،البحرية

.(38-03:34خرأعطرةرائحة

)ظل!

ظلع:

الدي!عىالمرنمويقول.مةفيوغمرعرجظلعاظلع

ة35مز)!فرحواظلمىفيلكنهما:شرأالحرعنمجارونه

.(02:01إريا،38:17مزأيفا)نظر،15

الراعييفتقد!،لحهاققادهيرمع!الربويقوت

...المطرودةوأضمالظالعةأجمع...الومذلكفي":تطيحه

،7و4:6ميخا)أقويةأمةوالمقصاةبقيةالظالعةوأحعل

العبريةالكلحةنفسترجتوقد.(3:91صفياأيضاالظر

.(32:31تكانظر-يعرحأي)"مجمع"إلى

ظلف:

ونحرها،والظبىوالثاةلبقرةايخقوقالظفرالظلف

للاكلصالحاطاهرأيعتبرالجوانوكان.أظلاف!الحمع

ويخترظلفيرويضمهظلفالقكانمتى،ذبيحةولمديمه

.(14:6تث،11:3لاا

يفتقدلا!:(الميحضد)أكطالأحمقرالراعي

الموتظل

يرعىولاابكسريجبرولا،ياقيطلبولا،المنقطعبن

:11زك)أأظلافهاوينزعالمانلحميأكلولكن،القائم

16).

وأظلافلين،حديذاترنكأجعل":لشد"الر!ويقرل

.(4:13ميخا)أكثيرينضعوبافت!حقينمحاضاأجعلها

ظلى:

فيلقي،حاجزالضوءيحجب-عندمايحدثماهوالظل

الفوء.مصدرمنالأحرىالجهةفيبظلهالحاجزهذا

قض)وللجيال1(91:8تك)للقصالظلولتخدم

،04:22أى،9:51قض)وللأدثجار،(9:36

إكأ)للغيمو،(إلح..71:8مز)للأجنحةو،(إ!

وللإنان،(32:2إش)العطيةوللصخرة،(ه:25

مل2)وللمزولة،(5:15أع:دطرسحالةفي!)

.(6ود:4يونان)يونانوليقطية،(02:9

على:للدلالةمجازيايتخدمكا

:2نشد،91:8تك)إنانظلفيوالحسا!ةالملجأ1()

:36مر)اللهظلوفي،(!!..16:3إش،3

.(إلح..،7،19:9

الأرضرعلىالالانلعمر؟،رائلأوعابرلمحىءألى)2(

.(؟901:3مز،8:9أكط،92:51أخ1)

ترصف؟.(2:17كو)الكمالعدمأوالغموض)3(

الحرياتضبهكانتيأنهاوطقوسهاالاجماعحيمة

ظل9كاننفهالناموسبل،(ه:8عب)وظلها

:01ب)أالأشاءصورةلفىلا،المتدةالخيرات

1).

هيتامةموهبةركلصالحةعطيةكل،إلىيعقوبويقرلى

تغييرعندهلي!الذيالأنوارألميعدسنارلةفوقمن

الله،تغيرعدمعرلتحبير،(1:17يع)!دورانظلولا

فيدورانهالىالحاويةالأجراءتحيرذلكيقابلكانولمله

أفلاكها.

:الموتظل

الظلمةضدةصللتبيرالعبريةفيالعبارةهدهتصتخدم

،22و01:21أى)للهاويةووصفا،(هت3أممي)

الشديدالكر!عنلتحبيرومجاريا.(12:22،38:17

،12:22،16:16،24:17،28:3أي)

،41و23:4،44:91،701:01مز،34:22

انظر-5:8عا،2:6،13:16إرب!9:2إكأ

.(97:الر،69ة4مت



ظلة-مظلة

عورة(23:4مز)،الموتظلهـوادىأنوالأرحح

جبالبهاتحفالىالعميقةالضحيقةالثغصع!مأخوذةمجازية

بهاليخرجفهاغنصهيفودأنالراعيعلىكان،موحثةعالة

.الحصراءالمراعىإلى

يظلة:-ظلة

بهئستظلستورأوسقوفمكانهيالمظلةأوالظلة

إلىأيضاالعبريةالكلمةنفستربتوقد.فيهئحتمىأو

،(01:9مز-عركنهأىالأسدمأوىأى)اعري!)

ومظلة.(25:38إرميا-اللغبأأى)،جص"وإلى

للمدتيحدثماذاى2حتىالظلفىتحتهاجلسالتييرنار

.(108إثى)كرمفي!مظلةوه.(ه:(يونان)

والملركهويخهاويكريثربكانالتىأرامملكنجهددوخيام

.(16و02:12مل1)معهكانواالذين

فيتحتميأونتترنحبأأيتعنيأنهاينفحوهكذا

.الكرومحراسأوالجنودأوالمافرونأوالجوانات

وتتفيالإيةالحمايةعلىللدلالةمجاز!اأيضاوتستخدم

الر،-سمفيمظلتهفييخبثنىلأنها:المرنم!ولع،الر

غفيما:يقولكا.(هة27مز)أخيتبشر!سترن

:31مز)،الألنمخاصمةمنمظلةي(الربخائفى)

حوله،صترهالظلمةجحلا:الربقدرةعنويقول.(2.

صم18:11،2مز)!الفماموظلامالمياهضباب،مظيه

جعل5:الحياةكتابفيالآيةهذهجاءتوقد.(22:12

الداكنةالسماءوسحبالجاهضبابوصار،لهشارآالظلمة

جحلأ:الكائوليهةالتربةنيوجاءت.،بهالمحيطةمظلته

.،الحبودجنالجاهظلامحولهمظلة،لهحجاباالظلمة

:المظالعيد-مظال-ظلة

مجبكانالتىالوديةالأعيادثاكهوالمظالعيدكان

"(16:16تث)الر!أمامالذصرجعفحايظهرأذ

الابعالثهرمنكرالخاصاليرمفيلدأالمظالعدوكان

فيالكفارةوعيد،الابعال!ئهرأولفيالأبواقعدبحد)

سبعةين!رالمظالعبدوكان.(الهرنضىمنالعاشرايوم

ثركي-شهر)الهرمنوالعحرينالحادىاليومحتىأيام

خر)!الحصادعد!أيصاويسى.(أكرلرلشهرالمقابل

وئقدموالمعصرةاليدرغلةتجمعكاتفيهلأن،(23:16

-92:12عد،43-23:33لااالمفررةالدبانح

.(15-16:13تث،38

كانجث،والهجةالفرحكلظاهريتيزالمظالعدوكاد

ثمر"مناكواخأو،مظالفيأيامسحةيقيمودإسراثيلبو

ظلام-ظلمة

وصفماهـيخاءأضحاروأغصانالنخلوصعفبهجةأضجار

البرية:فيارتحالهملأيامتذكارأ(23004لاا،الوادى

لماإصائلنجيأمحنتمظالفيأقأجيالكمتململكي"

.(23:43لاا،مصرأرضمنأخرجم

هدهعملوا-البابلىالبيمنالمودةبحد-نحياأياموفي

وأغصان،برىزيتودوأغصانز!تونأغصان9منالمظال

-8:14غ)أغياءأضجاروأغصاننخلوأكصان،آس

وفي،دورهمأفيةوفي،البيوت!وحعلىوأقاموها،(81

التيالذبائحعددوكان.المد!نةصاحاتوفي،الرببيتدور

بلغكانإذ،آخرعيدأىلطمهااكثرالحيدهذافيتقدم

-92:12عد)البحةالأيامخلالفيذبيحة918عددها

04).

!بكان-الابراءسنة-الالعةالنةفيالحيدكانوإذا

تث)مسامعهمفيإصائلليصأمامأالتوراةاقراعة

،المظالعيدفيعزرامافحلهوهو،(31:01-13

فأق...الساحةإلىواحدكرجلالثعبااتجحععدما

وكلوالشاءالرجالمنالجماعةأمامبالريمةالكاتبعزرا

وكات...النهارفصفإلىالصباحمنيخهوقرأ...فاهم

.(3-ا:8غ)،الئريحةسفرنحوالعبكلآذاذ

المؤرخ-يوسيفوسمحعبهومماالنلمودعنونعرف

رسرمإلىفثاثيناأضيفتالطقرسمنالكثيرأن-الهودى

كانحيث،!الماءبجلبالاحتفالاأهمهاكان،اليدذلك

الجرةيملأوصلوامبركةإلىذهيةبجرةيدهبالكنةأحد

ثم.الثعبهتافاتوسطالهيهلإلىبهاويعودمائهامن

كانيوعالربولعل.المذبحببرارحوضفيالماءيصب

عدمنالعظيمالأخيرالرملطوقفعندماالماءهذاإلىير

من.وئربإلقفليقبلأحدعطقإن1:وقال،المظال

يو)أحىماءأنهارلطهم!تجريالكتاب!الكارآمن

بأعدادالليلنيئضاءالوارعوكانت(38و37و7:2

يرنمونوهم،باليدالمجفلونيحملهااييالمئاعلمنكبرة

الرهـوكان.الأخيرالومفيئفكالمظالوكانت.ويرقصون

ميهيعملودلااعيهافيوم،مقدضاعطلةيوميعتبرالامن

.(92:35عد)عحلأ

أنصويكون":قاثلاالمظالعدالنبىزكريادكروتد

منيصعدون،أورضليمعلىجاعواالدينالأمبيعمنالباقي

عيدولييدواالجودربللملكليجدواسنةإلىشة

هذهأنالبضويرى.(16-14:14زك)!المظال

الألفى.الملكفييكونعحالبرة

ظلمة:-ظلام

:النوردهابهوالظلام
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ظلام-ظلمة

القديم:العهدلي)1(

خربةالآرضكانت)،والجاةالنوراللهيخلقأنقي

وحال.(2ةاتك)أظل!ةالغمروجهوعلى،وخاية

:اتك)،ليلأوالظلمةنهارأالنوراللهدعا)ابوراللهخلق

،(4:اتك)"والظلمةالنوربيناللهفصلوه،(ه

بالظلصة،ابرراتصالعدالمياهوجهعلىاحا3روه

خالقهواللهولأن.(26:01،38:91أيوب)

ي!،(401:02مزأصاانظر،45:7إش)الظلصة

:12أيوبأيفاانظر،913:12!ز)لأمرهخاضعة

22).

كان،.جناءجلعلىلمر!الحر!ةاللهأعطىوعدما

وصاببظلامالاءبهدالىبالناريضطرماالجبل

أفاانظر،24و4:11،5:23تث)،وضاب

.(18:11مز،22:22صم2

روم،وخامظلامووم"بأنهالربررمالأنجياءوعفوفد

لأنةانورلاظلاماوومصو،(2:2ور)(وضبابغيم

:1صفياأيضاانظر،02و5:18)عادينونة!وم

أ!وب)والثقاءابؤسعلىللدلالةمجازياالظلامويستخدم

الحوفوعل،(5:17جا،18:18،23:17

مز)الذلوعل.(23و15:22أمموب)والرعب

اللادةوعل،(11:8جا)الموتؤكل،(ا-:701

فاتفاوباتجاره.(2ت42:7،06إشانظر)الروحية

وطريق1(2:13أم)الح!قىسلكفهو،والبرللفهم

أيوبأيضاانظر،35:6مز،2:9صم1)الشررر

.(13و8:12حز،24:14-17

يضرفيالأرضعلىظلمةاللهجمل،محيةفاجاتوفي

صصالربأمركدصاالتاتالحربةفيحدث!،أوانها

أرضكلفيداسىظلامفكان5،الساءمحويدهممدأن

هرو!وعند.(23-01:21خر)أأيامثلاثةمصر

كانتالتيفرعرنجرشالظلامغطى،مصرمنإصراثيلفي

لارباكيتداخلقداللهأن!.(2.:14حر)تطاردهم

فيوتملسون،ظلائايصدمونانارفيايخجحلهمالأضرار

عنأيو!ويقول.(،5:1أى)،اليلفي؟الظهيرة

حوطقدا:بهايمركانالىالمرةوالآلامظر،هـالفق

ة91أ!و!)اظلائاجعلجليوعلى،أعبرفلاطريقى

ظلمتهمويفىءالأناءينقذأذفيويركبيقدراللهلكنو

النانبين.علىينر!.(18:28مر،22:92صم2)
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ظلام-ظلمة

أيضاانظر،2وا:9إثى)إلأدديةالظلمةمن3نقذ

المتصايقبن،إغاثةكلضحبهيجثوهو.(9و7:8مى

ثلالدامىظلامكوكرذ،نوركالظلمةرمرق8

.(8:01ءاكأ)،الظهر

:الجلى"الملىلي)2(

عوتجاه"ايونانجة!وهي)هظلصة"كلمةتنخدم

،النورذهاببمفىالظلةعرللدلالة(وصقاكاه!ا65مأ

كلعلظلمةكانتالادصةالاعةومن5:التولر!

علفملفاالمحكادكدماهالناصةالاعةالىالأرض

:32لو،51:33ت!ص،72:54ت)الصلب

44).

الر،أوالروحة.الظل!ةعلللد!ةجماز!اتتخع!

كاباتذطحدوالى،دوخالالرصكاباتذوبئصة

(6:41كو13:21،2وويةانظر)يولسلالرص

جاءفقد.الظلمةوملكوتالنورملكوتبينالمقارنةفي

انظر،5:؟!ر)العالمالى(المح)ها!قيانور"

كل)الروحهةالظلمةمناباسيخرج(8:12!رأيفا

أجوالأخمرطيهاباسرنن!ذلكو!،(12:46

الربحثوتد.(91؟3*)،الورعناصالظلةا

ا!لاميدركهمللاابورفيال!صاصلةعلتلاعذ.يوع

:!تول"الأ،لووخاالرصلرسالةوذ.(21:35ء)

وأن،(ه:1!و1)،البتةظلةفيهوليىنوراللهإن"

إنهقالمن.فيءالآنالحقيتي،النررمفتقدالظلمة"

و!1)"الظكفيالآدالصو،أخاهببغضوهوابورفي

متلةكقرةالظلصة!علايرخاو!ن.(\ا-9:ا

الظلصة،في!يءابورا:يتولبل،اللهجابالى

تمللمأوتفهمهلمأى(ه:ارو)أتدركهاوالظلمة

عبه.نفؤأوإلبه

كنغلأنكم"تأفسىفيللمؤنينبولىلالرصونرل

نورهكأولاداطكرا.الربفيتورالآنوأما،ظلمةتجلا

.(5:8أ!)

طريقطكوااالذ-فىالأثرارإنرصالئهزيهوذاوتول

فيوهلكوا،أجرةلأجلبلعامضلالةإلىوانصبوا،قاون

الأبد"الىالظلامقاملهاعفرظتائهةنجوم...قررخماجرة

يومإلىإضارةفي(2:17بط2أيفاالظر،13جوذا)

حيثانرمج!ةإلىالأشرار4نيجطرحالذيالريبالديولة

،الأصانومريراليكاءيغردفاك.الخارجبةالظلصةا

.(03؟8:12،25مت)



ظليم

ظليم:

النجسةالطيورمنوكان،ابمامذكرهوالعربيةفيالظليم

:14تث،11:16لاااكلهاعنالريحةنهتايى

أنهاالبعف!و-رى،أتخصاساهىالحبريةفيوالكلحة.(15

ترجمتيلذلك،النفتفبدالتي"خماسامنمضتقة

الترجةفيوترجمت،،اليلاعقا!الىالانجبزبة

.(القواطعالطيورمن)!خطاف"إلىالعرببةالكاثوليهية
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عابد

6!أ*!

..فى

عائر

)عا!

عابد:
عد"لاسماحتصارولحله،"عدامحناهعبرىاصم

العديدسفيالكلمةهدهوتدحل."اللهجداأىأإيل

اصم:وهو.المركةالأحماء

لنأبيمالكصدالثورة!ححل!ابنهتزكما!ركي!ا!د)1(

.(35-9:26قض)شكيمفيجدعون

لاحدىرأسأوكالى.عاديربنىمنيوناثانبنعالد)2(

مىحمونومعهالبابلالسىم!رحعوقد.العثائر

ملكأرتختاعهديعزرأمع،عادي!بيسادصر

.(8:6عزرا)فارس

عابر:

الهر،عرمىجاءمىتحنىوقد!عابر9معناهعرى31

اسم:رهو.اللادوالعابرأ!المرتحلأو

ؤلدوتد.نرحبنسامبنأرفكتادب!ضالحبنعابر)1(

لإبراهيم،اكبرالحدالهفا!وكاد.ويقطادفالحله

:3لرايسوعالربدصلىأحمهذكرثموس

العرليةللقبائلاكبرالجدهويقطانأنكا.(35

الظر،17-24،11:14-01:21نك)

نأوالأرجح27(.17-:1أخاأيضأ

عابر،"إلىنبةالأسمهذاعليمأطلق،العرانيير"

عدالظر)الفراتصهر"عر"من!اءوالأس!أو،مدا

الهر"عبر"إلى!عابر"كلحةتثيرحيث24:24

إبراهيملارتحالوذلك(العلماءشكثروريرى؟

ك!حانإلىونا،حارانإلىالكلدانيينأورمنوتومه

32(.و3اا:ا)تلث

الدين،حورىب!أبيحايلبنىمنجادصبطمنعابر)2(

الثافييربعامأياموفي،جهوداملكيوثامأيامفيالت!بوا

.(17-5:13أح1)إصرانيلملك

؟8اخ1)بيام!تبيمن"ألفعل"أشاءأحدعابر)3(

12).

!8أحأ)بنيامينسطمنضاضقأباءثالطعالر)4(

22).

ألاميحدمواالدب!الكهنةسعامرلىبترأسعالر)5(

ع)بابلصبىمنالعودةبمد،الكهمةرئي!يوياقيم

12:12-02).

عاتر:

إحدىكانتمديةاصموهو،"عطر"ممناهعبرىاسم

تقيمعدصهودا!مبطلصيىيوقعتالتىالتسعالمدن

(15:42ي!)يئ!وثاياموالأساطبهببالقرعةالأرص

موقحهاأنويرحح.(91:7يى)ثهعودلبطأعطيتثم

لبةبيرجري!بتمنلالقرب!الحطرحرأبة"هوحالا

لحيق.منالثمالإلىأميالأرلعةبعدعلى،وعاشان

ثهعود!لطاعطتالتي!عاترلاأرالحلماءبعضويرى

خمةلعدكلا(عطيرحرابةاموقعها،أخرىمدي!ةهى

سع.ديرسالرقيالشالإلىميلأعثمر
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عادة

:عادة

لامكزوجتىإحدىاسموهو،!زية"معناهعبرىاسم

لاكنيأبأكانالذي"يابال9لهولدتوتد.قاييرسلمن

ضاربلكلأبأكالىالذي!يربالو،،المواضرورعاةالخيام

.(23-4:91تك)والمزمارلالعود

:عادر

اسم:وهو،،قطع9محفاهعبركياسم

لى!راالذين،بيامينجطمنبريعةأباءأحدعادر1()

.(51-8:13أخ1)أيلون

وكان.ىلاوبىمرارئنلمنلموضىافافيالابدعادر)2(

،23:23أخ1)الملكداودأيامفياللاويينمن

24:03).

عادين:

رأسوكان.!نحيف!أو!هـرققمعناهعبركط31

أورضليم،إلىزربابلمعالبابلىالسبيمنبخيهمنرجع،عائلة

نجيهصورجع.(2:15عز)وخسونوأربعةئةأربع

خمونسومحهيوناثانبنعابد،الملكأرتحث!تاأيامفي

نحمياأياميمنهمالعائديرعددوبلغ.(8:6عز)الذكرر

بينعاد!روكان.(2.:7غ)وخمسيروحممةئةست

:01)غنحميامعالميثاقختصواالذينالحعبرؤوس

14-16).

عار:

عارةلياعهاوردوقد،!مدينة"مفاهاعريةكلمة

حروبكتابفييقاللذلك5:قديمنشيدكلتمقتبسة

الدكطالأوديةوصب،أرنونوأود!ةصفةوواب:الرب

21:41عد)!صآبتخمإلىواشدعارسكنإلىمال

نارألأن1:القوللطاعارمواب"دفهاوهي.(15و

عاراكلت،يحونتريةمنلهيبأ،حشبورسخرحت

أله،إضياءنجرةمنونعرف.(21:28عد)!موآب

.(15:1إش)اوهلكتعارموآبخربتليةفي

فااضقبلالتي،!وآبعدية5نفصهاهيأنهاوالأرجح

،(36ت22عد)الكذابالبيبلطمموآبملكبالاق

"الوإدىفياليالمدية"لأنهاتوصفاقىالمديةأيضأ:هى

يق)!الوادىوسطيالتيالمدية9و،(2:36تث)

.(24:5مم2أيضاانظر،16و13:9

عد)ايخومأتصىؤالذىأرنونتخمعلىتقعوكانت

عاشان

اكتشفهاالتىالأطلالجثتقعكانتولعلها،(36؟22

التقاءعندرعىأرضعل،الوادىبط!في!بركهاردت"

تكىاأنها!بوهل9ويظن.المرجبووادياليجرنوادى

إلىعوآبمنواسةعنطقةعلىبل،بميامدنجةعلىتطلق

.أرنونصنادىالجنوب

:زرعا

اسم:وهو،!مساعدةاأوأعون)معناهعبرىاصم

6صةأفربكرحررنلمنفنوئيلوابن،حوشةأبوعازر1()

.(4:4أخ1)يرذاسبطمن

الحصنإلى،داودإلىانفصلواالذينالجاديينرأسعازر)2(

رجال،الأسجبابرة"بأ!مويوصفون،الريةفي

كوجرهوجوههم،ورماحأتراسصافر،للحربجثى

خأ1)!السرعةفيالحبالعلىكالظبىوهم،الأسود

12:8-15).

الذ-!اللاويينسالمصفاةرئيى،يثوعبنعازر)3(

مروقد.نحميارمنفيأورضليمصورترميمفياشتركوا

عندالحلاحبيتمصعدمقابلمنالسورمنقأعازر

.(3:91غأيةالزاو

أورشليمسورتدضينفياضتركواالدينالكهنةأحدعازر)4(

.(12:42غ)محياأيامفيبنائهإكالعند

:عازور

الربأصلافأحدوهو،إممين9محناهعبرياسم

زربابلبنأبهودبنألياقيمابنفهو-الحدحب-يرع

كورشأيامفيالبابلال!بىمنالعودةفييهرداشبقادالذى

.(14و13:ا)تفارسطك

:عاشان

لطكانتمديخةاسموهر،"دخان"مناهعبركياصم

:15يق)يوذالبطبالقرعةوقعالذىالنصيبفيالسهل

:91ي!)كعرنلطذلكبعدأعطيتو!نها،(2،

كانمهوذافيقملأن!وذلك،(4:32أخ7،1

:91ي!)!نصيبمداخلكعونبموفملك،علمكثيرأ

:6أخأ)هرونفيللكهنةنصيبأأعطيتثم9(.

عين،انفهاهىأنهااتجارإلىالبحضدفعمما(،95

الخمعلالنياعين1كبروهى(،21:16)يق

هىأنهاوالأرجح.(34:11عد)المرعدلأرضالرقي

كانالى!كورالدخانأومعناما،هكورعاشان"نفمها

شاولوجهمنهرولهأيامفيورجالهداودعلهايتردد



عاثق

!عانخربة"هوالحالمطوموقحها.(3.:03صم1)

جع.ئرعنالررالمالإلىونصفيلمخربعدعلى

عاثق:

بنياميني-رجلاسموهو،!قوة،مفاهعبرىاسم

وكان.الملكضاولبنيونلألاننلمن-لآصيلأخأكان

حبابرةرجالأبخوهكانالذى،أولام"اكبرهم،بنيرثلالةله

والأحفادالبينمنكبرأعددأأنجبرا،الرمايةفيبارعينبأس

.(04و8:93أخ1)وخمينمئةعددهمبلغحتى

عاصم:

فيكانتمدينةاسموهر،"عظيم"معناهعبرىاسم

خأ15:92،1يق)يهوذاجطنصبمنالجولىالقم

لأن"(91:3يق)ثهعونلسبطأعطتثم،(4:92

داخلكعرنبنوفملك،عليمكثيرأكانيهردابنىقم

مصرفرعونشثقويذكرها.(91:9يق)أنميبهم

هرالحالمطموقعهاأنيرححمما،ععرادبهاالنيالمدنبين

منالرقيالجنوبإلىيلاعريننحوبعدعلى"الحظماما

بع.بر

عافر:

قاموسفي،غفر"انظر)!صعيركرال"4معناعبرياسم

اسم:وهر.(2:9ن!-عرلمط

.(4:17أخ1)بهوداصبطمنلعزرةالثالثالابن1()

صكنر!الذي!،فىسبطنمفآباءيوترؤوسأحد)2(

:5أخ1)حرمونوحبلباشانبينالأردنقيصفي

.(24و23

عاقر:

افاكالابىا-وهو،"اصتثمالامعناهعبرياسم

يهوذابنفارصبنحمرونبكريرحمئيلنلمنلرام

.(2:27أخ1)

عالي:

نلمنومو.أمرتفع5أو!عالي"مفاهعرياسم

للكهنةريخسأعالمطوكاد.هرونأبناءسالرابعالابنإيثامار

إسرائيل،تاريخفيمرة،لأول.صصوئيلرلادةعدصيلوهفي

لإسرانيلتضىفقد،والقصاءالكهوترئاصةببنعالىجع

الكيرالكتابيسجلولا.(4:18صم1)سنةأربعين

الأضخاصعلىكانالتركيزأ&نجدبل،حياتهفيالأحداثمن

عامالا

فيهافيقىمرةأولففى.نفههوعل!ممااكزبهالمحيطين

ثم(،18-12:اصمأ)!حنة"أمافاتبرز،به

يظهرئم.(28-24:اصم1)!صموئيلأالصبى

اللذينالكاصينوفينحاسحفنىأباباعبارهدلكبحد!عالي1

حتى،وأديأماديأاصتغلالأصوأمركزيهمااشغلالأصاع!

:2صم1)"بليعالبنياكالاإخهماعفمائقالأنا!تحقا

،ضرررمىنجوهعملهمابكلعععاليأنورغم.(12

ريقعابتوجهابهتفىبل،يزجرهماأويردعهمالمفإنه

.(25-2:22صم1)الماتأيحيراهلم

!اليوأنذر-اسىيذصلا-اللهرجالأحدوجاء

حفنىابيهأنوكيف،وبيةبهاللهيوقحهالدمميبالقصاص

27-:2صما)واحديوموشموتادوفينحاس

صموئيلطريقعنالربمنالرسالةهذهتأيدتثم.(36

حتىطوبلوتتبمضولم.(14-3:11صم1)

الفلطيبرللقاءإصرائبلبنوخرجإذ،البوةهذهتحققت

الفلسطيين،أمامفانكسروا،المعرفةحجرعندللحرب

فيدحلالرب!دتابوتثيلوهسلأنفنالنأخذا:فقالوا

،(3-4:1!1)!أعدائنايدمنومجلصناو!افي

محهمآلهمتماثيلاصطحابسالرثيونيفعلهكانبماتئها

أمامعظيمةك!رةانكرواولبهم.القالميادينإلى

حفنىعالياباوعات،اللهتابوتاحذو!،الفل!طيبين

.(4:11صم1)(وفينحاس

لان-را!بالطريقببابكرسيعلى"يجلسعالىوكان

ثمانابنعاليوكان...اللهتابوتلأحلمضطرلأكانقبه

صم1)(ييصرأنيقدرلمو،عاهوقات،شةوتمعير

الفلطي!يينأخذخبرحمععدماوحدث.(4:13-15

جانبإلىالوراءإلىالكرسىعنصقط"أنه،اللهلتابوت

ضيخأرجلأكانلأء.وماترقتهدانكرت،الباب

.(4:18صم1)اوثقيلأ

امرأةكنتهولدت،المأساويةالأنبا،هذهوسطوفي

وعد.عليهاانقلبمحاضهالأن،4موعدهاقبل(فينحاس

قدةقائلةإبخابود"المرلوداسميدعىأدطبت،اخضارها

حمهاولأجل،اخذقداللهتابوتلأنإسرائلمنالمحدزال

.(22-91ت4صم1)،ورحلها

:عامال

هلامأباءأحدوهو،"شغلأوعمل"مفاهعبرياسم

عهدفيجبابرةمخبينآباءبيوترؤوسمن،أشير!طمن

.(93-7:35أخ1)الملكداود
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عامولر

عامولر:

:"ءالحبحامل"أوأعبءأوجمل9مفاهعبرىاصم

الفر!احصهوش،أعاموسأاحمه:الى31(1)

كاتتهىالتي،عرالاثنيالصغارالأنياءأضارمنالثاث

"عاموس5الاسمهذا!ذكرولا.القديمالحهدأ!ار

ال!فر.هذاكيرفي(دالين)

بعدعلىتقعوهى،تقوعمنعامرسكان:موطه)2(

مرأىعلىكانتالتىلحمديتسالجو!إلىأيالخمسة

على،أورشليممنأميالعثرةبعدعلىكانتك!ا،منهاالصر

علىلر!،ابحرسطحفوققدم00217محوترتفعربوة

الحصارضدبتحصينهاالملكرحبعامقاموتد.جهوذابرية

منالكثيربهاجيدة!مراعبهاوتحيط،(11:6أخ2)

عادةإلىالرجوعالرجا).والمعزالضممنالكبرةالقطعان

المعارفدائرة5منالئافيالمجلدسموضعهافي!تقوع"

.(،اليهاية

صنالقليلإلاالسمرريوجدلا:الثخصيثاربميه)3(

أناولادالت:نغسهعنويقول.عاموسعنالمعلرمات

لمدرصةيتىيكنلمأنهأى(7:14عا)،نبىابن

بينكان9الهنرتهمنالأولالاصحاحفىوجاء.الألاء

بل":نفهعنيقرل؟.(أ:اعا)أتقوعمنالرعاة

"راعء"وكلمة.(7:14عا)!جميزوجاليراع"أدا

بهيرقطعصاحىبل،راعءمجرديكنلمأنهعلتدلنا

القم.من

،الفأنوراءمنالربفا+خدرا:يفول:دصت)4(

:7عا)أإسرائيللضعبىتبأاذهى:الربلمطوتال

،الأباءكصائر،مباشرةاللهمنالدعرةجاءنهففد،(15

إعدادأللقمرعايةفكانت،الدنيويعملهيمارسوهووجاءته

وفي.اللهرجالسكثيرينمعحدث!،كنبىلخدمتهله

فا:تجلى،بأمالةبخدمتهوقاملهاللهدعرةلىالحال

طميحةجهةمنشكأدفىلديهيكنفلم:للهمعرفته

اللههوعامرسفإله.باعهليتكلمدعاهالذىالله

كيروالقدرة،(6-9:2)المطلقالملطادعاحب

فيفقطتحكملافهو،(01و8:9)المحدودة

الديهوبل،(9و4:7،5:8)الطيعةفوى

2وا:6)الأموممائرحركاتعلىأيضأجه!ن

طرقه،كللي"بار9انه؟.(8و1،9:7،و

-1:3)صايةأديةبادىءعلىباءالأممعيتعامل

ولكنه-،ضبهمعوبخامة،(8-ا:15،2

شطآالااةلهميقول-الخاصةالعلاقةهذهعلىلاء
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علأعاتجكملذلك،الأرضقبائلجميعمنصفث

:بالقولهذاأتجهوما.(3:2عا)،ذلوبكمجمع

الظر،3:12أأ)،يؤدلهالربيجهالذىلأن9

حاءتهتدالدعوةتكونقد.(12:6عبأيضا

كانتبل،طارئةتكنلمللهمعرفتهلكن،فحأة

متأصلة.عيقة

إلماعهعلىيدللاعاموسففر،ضببتاريخممرفته)ب(

.51لمغزوإدراكهلهفهمهعلبل،فحسىأمتبتاريخ

تطيعكصاحبفلعله.الحياةوظرولىبالبلادمعركه)%(

الكثيريرتادكان،صوفكاجرأو،القممنكير

مختلفمنعديدي!بأناسيختلطو،والأسواقالمددمن

.الطبقات

فيالصاليةفالساء:موطهفيالطييةالجاظرروعة(د)

البحروصفحة،الشاسةوالصحاري،الأياممحظم

مرآبحبالوضرح،الأصواءعاتعكىايياقي

هدهكلو!في.بعيدمنتترآىالتىالشاغة

أغناسهيرعىوهو،الصحراءسكورمع،المناظر

إلىبأفكارهيحلقكان،والوحوكأالذئابسويحر!ا

خليقت.وروعةبحلالهما"خودأ،اللهناحيأالماء

صورم!نبوتهتحللماعلىذلككلانحسوقلى

:12،4و5و2،3:4:االظر)وتشبيهات

يرىكا!أنهمهايبير،(6و13،5:8،9:5

كلفيوجودهويلمس،الطيةكليعاملأالله

الصحراءهواءرائحةجاراتفيدثئمونح!.الظواهر

لى،الاريخوفيالطيحةلىضىءكليرىفهو،القي

.الماءوبمعا-سالحاءضرء

البريةعرلةلىالصورةبهدهإعدادهتمأنلعد:خدشه)5(

لشبلينألدهباللهدعوةجاءته،جهوذاجولىأقمىفي

:لعله،الثصالةالمملكةعاصصةإيليتوويظهر،إصافي

تلكفيالدينيةالجاةتدهورلاحظقد،تجوالهلىكاد

الحاصصةإفإرسالهصبيذكرلافاليها!،الأصقا

كارفقد،دلكإدراكالصعبسيى!ولك!،الصالية

وكانت.حدمتهمإلىالحاجةتشتدحيمايظهرو!الأنياء

فيمضرةحرجتقدالوتتدلكلىالثصالةالمملكة

ذلكعلىترتوما،والقوةالزرةفيعايتهاوبلعت،الحرب

منفترةتخازالحنويةالمملكةكانتيما،والرفاهةالدخس-

،والرحاءاللام

على،عامرسالنىخدمةتارجتحدبدبمكن:اقارغ)6(

أيامفي":البرةمهلفيالواردةالعبارةمن،القريىوجه



لسفرا-سموعا

إسرائل،ملكيوآشبنلربحامأياموفي،يهوذاملكعزيا

الملكادهذانملكوقد.(ا:اعا)"بتينالزلزلةقبل

.م.ق074إلى977منعزيافعلك.طويلةصنوات

النينإلىنظرنافإذا.م.ق743-783منيربعاموملك

أواخرفيألهالاعتمارفيأخذناوإدا،فابمضهحاعاصراالي

فإننا،يوثامافيمعهملك-لالرصلاصابئ-عزياأيام

076حرالمطكاتعامرسخدمةإننقولأننستطيع

الزلزلةأنلابد،الزلازلمنللكثيرتتعرضبلادوفي.م.ق

ذاكرةفيظلتإنهاحتى،ال!ثدةبالعةكانت،هناعنهاالجوه

زكرياأيضأيذكرهاإذ،الزمانمنقرنينمدىعلىالعب

الزلزلةهذهأن!رسيفوسويذكر.(ه:14زك)الني

هيكلودخل،إلىالربوخانعزياقلىارتفععندماحدثت

وسائرالكاهنعزرياواعترضه،الجورمذلحعلىليوقدالرب

فكان،جبههقبالبرصالربوضربه،وقاومرهالكهنة

.(21-26:16أخ2)وفاتهيومإلىأبرص

خدقه.فيعامرسامتمرالنينمن2نعرفولا

يعلهاكانالتىالبراتمنمحموعةعاموسصفرأنوالأرحح

الواضحةأقوالهجلبتأنالى،والآخرالحينبينلثعب

-7:01عا)الإدبمنادرةفأمروه،عل!السلطاتغفب

مرطنهإلىالمودةإلىاضطربأنهالظنعليحملمما،(13

.البواتهذهسحلحيث

1(

2(

لسفر:ا-مود!

:أقامثلالةإلىالسفرينقم:الفرأقام(أ)

فحد.والثافىالأولالأصحاحينالأولالقسملصل(

الإلهيالمصدربقوةالىيعلن،الأولالعددفيالمقدمة

صرتهويعطى،صهيرنمنيزمحرالربإد9:لأقواله

يرمجرالربأن!ورغم.(2:اعا)"أورشليممن

فهر،الحالمكلإلىيمتدططانهأنإلا!صهيونمن

اصاءتهمأصاسعلىلي!،بعبهالمحيطةالأمكليدين

أدبيةضرورمناقرفرهماأياسعلىبل،لعبه

فيتيصالأمهذهيذكرلاأنهونلاحظ.واجماعية

،صورإلىناويشقل،عزةثمبدمقلدأإذ،حعرافي

إلىفتوجه،إصائللبىالأقربالشحوبإلىيعودثم

نضيقوهكدا،يهوذاإلىوفا،موآبئمفحصونأدوم

جعةحطاياصتكلمأنفعد.إسرائلحولاتجكة

التىالثصالةالملكةعلىيخقفن،بإصائيلمحطةضحو!

بحاصة.يوجهإلها

مى)ايالبةالأردعةالأصحاحاتالثاليالقمويكل(

لدأص،الأحاديختسسللةسوتتكون،(3-6

لسفرا-د!موعا

،ا:3:1،4)!احمحىأواحمعوا9:بالقولعنها

ويل،؟بالقوليتهلهآخروحديث،(5،1

،السامرةجبلفيوالمطشنين،صهونلىللمستريحير

يوميئتهونللذينويلا:يقولكا(،ا:6)

الأصحاخلىالحديثأذومع.(5:18)أالرب

المتعحاتالامرةناءإلىبدايتهيموجهالرابع

يمتدالخطابأننحدالرابعالعددذن،(لاشانبقرات)

هذاتقميميمكنأنهالعضيرىولذلك.أوسعدائرةإلى

اكز.فرعيةأفامإلىالفم

أبرزهامنالتي،الخصائصببعضالثاكالقسمويتميز)3(

4وا:7)!الرباليدأرافيهكذا9:عبارة

علىقائمأالدرأيتا:يقولئم.(اة7،8و

منطلةأمامأنفنانجدوهكدا.(ا:9)أالمذبح

بيتكاهنأعصياحمعوعندما.ب!!رائلايخصةالرؤى

وجى،بالصيف-سبعامموتعنعاموسنبوة،إيل

منبالمودةوأصرهعاموساعشدعى،أرضهمنإسرائيل

أخذهالذىهوالرب)نعامرسلهمقال.جاءحي!

لحعبىتنبا!اذهبإ:لهوقال،الضأنوراءمن

.(51-7:01عا)،إسرائيل

الاخيرالفصليتلفت:المقبيةابظرة(ب)

متقلعنيخحدثجث،خاصةبصورةالنظر،البرةص

خطاياها،بهاأدانالتيالقارصةالأقوالكلبعد،للأمةبهج

لدتمهما-الأنجياءمننبييقلفله،فيهعرابةلاأمروهر

كلبل،بالسبىبئبهعلاقتهسيهىاللهإن-قاسيةأقوالهم

العبةوأن،لوعدهاللهأمانةيؤكدونجميعأكالوا،العكى

أحلكني-جحلهممما،والحقللحيرالهايةيستكون

ثمةنكنفلم،الماومجىءالرجاءنظرةينظرون-الأوقات

كانبل،الديونةعلىاقتص!رترصالهمأنلو،لألاءحاجة

س!حقق.والمواعديختصرالخيربأن،الوطداليفينلديهم

الواضحةأهمبهاعاصسببرة:الفرفية(بر)

ثل-!ي،محاباتهموصتاالذينالأنياءأقدممنباعتباره

فترةإلىترجح-تقرلألهمماصرأكانالذى،هوضعنبوة

صورألنانقدمفهى،القديمالشعبتارجفيالفتراتأ!مر

تلكليوالاجماعيةوالدييةابيةالظروفعنواضحة

التاربخ:منالحقبة

دققةصورةلنايرسممالفر:الاجماجمةللياةمورة1()

الماوىءشوذلك،اياريخمنالحقبةتلكفيللمجتمع

التيللبيئةيرعهااتىالمورةومن،انبىبهاينددالتي

تلكتاريخمننعرفهمامع-يجحبامما،يخايتحرككان

عنالكعرنعرفأن-الأخرىالأضارمن،الفزة
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الثافي،كلبعامأيامضي.والاحماعةاليايةالظروف

شذتبلنهالملدرجةوقوتهاممتلكاحا)صاثيلاضحادت

كدمانحجبفلا.(14:25مل2)لجمانأيام

العببهايتفاخركانالتىالضخمةالكلماتنقرأ

ألي!ا:كقولون!،(\:6)،الأمأولأ:بأنهم

غلبوابا،(6:13)80قرونألأنفنااتخذنابغوتنا

جعلهمالذى،الحربفيالنجاحولكن.حولهمالأم

اخضتفقد.ضرورأمعهجلب،هكذاكثاكون

؟.الأرضأمالالىأدىمماالغلاحينتجنيدالحروب

المزمجون5،والقادةالسرفاءبهايتأثركانالقالمأن

بعوديما،أالامرةجبلفيوالمطئنرن،صهعونفي

نيي!،الوناضخالينالمهجررةأرضهمالالنلاحون

الذيالثراءأن!.جديدمنحياكمبهيداونماأيديهم

جانبق،والبذخالترفحياةإلىأدى،الأتو!اءبهفاز

الموزهمومتحتروزحونالفقراءكانيما،الأغياء

وكان.محشهملكب،لهمالآكنياءوتضر،والفاقة

وهو،الضعيفةالحكوماتأيامفيصعأيزدادالوضع

اثافي.روبحامبعدجاعواالذكأالملوكأ!امفيحدثما

قالهكذا9:بالقول،لاعرأءيل)نذارهالنبىفينهل

ابارباعوالأنهم...اص!ليلذنوبأجلمن:الرب

ترابتسونالذلى.نملينلأجلوإبض،بالفضة

شيلويصلون،ايلاكينرؤ،سعلىالأرض

2:6)،تدصىا-يدنواحتى...ابالين

انظر)أدغأالفرصلألرفيصداهيترددماوهو.(7و

-12،8:4و4:1،5:11؟01و3:9

علىالأغنياءترف-لاذعكمفي-ولجب.(6

وكخر.(6-6:3في!)الفقراءإخوتهمحساب

بقرات!االقولهذاعي5:قولهفيالمترفاتالنساءمن

الاحتة،الماكينالظالمة،السامرةجبلنياييباضان

.(8:1)"اباشين

)2(

54

ر!انةتزدهرأنالممكنمنيكنلم:الديخةللحااصورا

وتوارت،الظلمفيهتفشىالذىالجوهذامثلقيطاهرة

فى،الانحطاطهذاعلىواضحةدلائلوبحد.الفضائل

تكنلمأنهالأترالهذهمنونرى،عاموسأتوال

صورأكانتولكها،الخارجيةالمبادةصورتقمهم

الارتفاعمنفيلأ،الغجرربماواخلطالضادفماشاع

الحفض،الىبهاالهبوطعلىعملت،المامةبالأخلاق

والذهابوابوانلالذبالحتقديمكنحمأنهظنوننكانوا

سبع،وب!والجلجالودانل،ليتإلىغف!ةجموعفي

.(5و4:4عا)المرتفحاتمنكرهاكووإلى

خكل،العمرذلكفيعيمبطتاتيالزواتوكانت

لسفرا-سموعا

العبادةمنالمترفةالصوربذهالقيامعلىلهممعين

حابعليغالبذخهذاكانماكئرأبل،ال!ثكية

العدالةفاخفت.(2:11،5:8عا)الماكين

قدكانواالناسأنوليدو.الدينيةالجاةمنوالرحمة

الرخاءكذيهكانالذىالتفاؤلشنوعإلىاشكانرا

3يذصماذلكيخللكانأنهومع.والاز!!ار

منالطيعةكوارثفي،المطلقالقدوساللهبسلطان

،(11-4:6عا)وزلازلوأوبئةومجاعاتجفاف

فيصادرينظلوابلتيظلمضمائرهمأنإلأ

اعتبروالأنهم(6:3عا)الية!ومفأبحدوا،طريقهم

عا)لهمضركومهرالربيوموأن،لهمقويأإلهأالرب

-سجمواأنثون،لمعونتهمالربيأقيفيه،(5:18

.(ا!800و4:6)الربالى

بسببأهمتهعاموسلسفر:ال!بقارعال!ثهادة)3(

أسفارفطجاءتتاربخيةلأحداثتأكيدمننجهما

فيالمجلةالأحداثمنإيهلرفيصاوبخاعة،أخرى

هدهأنلنا-سكدمما،(الخسةالأضار)التوراة

إضارتف!ئلأ.ساميهعندجدأمعروفةكانتالأضار

اكيدكديل(4:11عا)ودورة!ومانقلابال

عندجيدأمعروفأأمرأكانتالكارئةهذهقصةأنعلى

عا)أإصقببتاالىإثارتهأد؟.الئعبعامة

.(3:13عا)أيقوبيت5والى،(7:16

ببنالحداوةوإلى،(5:6عا)أبوسفبيت"وإلى

إلاتكونأنيمكنلا،(1:11عا)و!قوبجمر

مسجلهو!الآباءبتاريخالئعبمعرفةأساسعلىمبية

،اإصائيلبنى!إلىإضاراتهأن!.ايكويننحرفي

:3)مصرأرضمنالربأصمدهاالتي،القبيلةكلا

ضة،أربعينالبرممةفي"الربمعهمسارويهف،(\

الاريخأجزاءبينتربط،أالأمورىأرض)لبرثوا

مما،الحبعامةعندجدأمحروفأكانكأمرالقوس

أجبالنذمحتقدكانتلألأنحارهذهأنعلىيدل

الحصور-تلكفي-اليهبعددكانحيث،طرطة

يتلزمالأصفكان،احاصطيئأانثارهاوكان،عدودأ

الثب.لعامةمألوفأيخهامايصيعوأجيالأأجيالأ

الئريعةبأضارعاموسإلماموقضية:لثريعةالثهادة)4(

الأجزاءهذهن!برنالكتابنقادلأد،الأهميةبالغأمر

نذكرأنويحب.متأخرةتواريخإلىالر!ةأنحارمن

إرصالهمنوالضض،عامرسخاطمالذ-كأالناسحالة

الأولالملوكمفرفى..قجدالحاليةالمملكةإل

استطاعماعملالأولبعام-سأن،(121:52-33

هذاحدثوقد.أورضليمفيالمبادةعنشبهيعزل
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اتسعت،شة017بنحرعاموسزمنقبلإلانفصال

الشحالة،المملكةفيالعبادةفيالاختلافضقةخلالهافى

يعلنفعدما.أورشليمفيالهيكلفيكاتاليتلكعن

طقوصهابكل،الفاصدةالعبادةهذهوجهفي-عامو!ر

أعيادهم،ومجتقريبضاللهأن-الفخمةورسوعها

لايفى(،23-21ة5عا)باعتكافاتهمولايتذ

نفىفي-يذكرنجدهاذ،البادةرصومكلإدإنةذلك

:5)اللامةوذبائحوالتقدماتالمحرقات-الوقت

والعثوراليرميةالذبائحيدكرآخرموضعوفي.(22

ورأس،(هو4:4)والوافلالكروتتدعات

إلىبدلكلثرأنهوواضح.(ه:8)،البتالشهر

انحرفراولكنم،الرراةفيالثريحةقررتهاالتيالفرائض

روحية،قيمةكلمنخلتحنىالماليةالمصلكةفيبها

فا.حياةلامبتةعبادةوأصبحت

الفاديكمنكان،الد!نىالفادهذاووراء

ضرورةعلىالهايةإلىالبدابةمنعاموسوثدد.الأدلى

المطالبإلىأقوالهفيمدأ،الميمةالطاهرةالحياة

يستخدم)نهخى،الحريعةأسفارفيهى!الأدية

هدهأنعلىيدلمما،الريعةفيجاءلمامابهةبمارات

لظلمضجبهفيكا،لثبجيدأمعروفةكانتالمطالب

بتفقماوهو،(2:7،4:1،8:4)الماكين

،22و22:21)الخروخضرفيجاءمامعتمامأ

وتفيللعدلمجافاتهمإلىإشارتهأركا.(23:9

(21،6:21-01و2:6،5:7)الرضوة

-23:6خر)الريعةعهكتيمآدلاغيةصورة

مرهونةثابعلىيتمددون"الذينيوبخوعندما.(8

الوصية:صدىنسع،(2:8)!مذلحكلمبهانب

تردهالثسىغروبفإلىصاحبكثوبارتهتإن"

:يقرلرنالذينيدينوعندما.(22:26خر)!له

الغى!موازينونعوج،الثاقلونكئر،الإيفةلنصعرا

ترتكرالاا:الريعةلطجاءمايرددفإنه،(هت8)

لىولا،الورنلىولا،الماسفيلا،القضاءفيجورا

وهين،حقوإيفة،حقووزناتحقميزان.الكيل

.(36و91:35لاا!لكمتكونحق

الواحيعلىولدد-للركمعلم-عاموسويؤكد

فيها،جوهريةعناعروهي،الشر!ةفيالأخلاقية

الملحرطالتوافق،ابظريشلفتومما.نبوةكلوأطس

تكلملا-الواقعفي-وهو.التثنيةودمر6لهعباربين

فيولكنه،هوضعمحاصرهيفحلكااللهمحبةعنكثرأ

نفهاهيتكودتكاد،صارمةولهجة،قويةعبارات

الله،وصاياحفظأهميةيؤكد،التثيماسفرفيالواردة

5(

لسفرا-سموعا

نثمع2:4انظر)الحريحةيحتقرمنكلويثجب

بينالجح،أيضأالنظريرعىومما.(17:91

:28تث،أ:4عاهـ)الحقو"أهـالظلم

:4عا)الذبولأواقانالياو!اللفح!و،(33

الملقم()"الموه،(28:22تث،9

.(92:18تث،6:12عا)االأفتينوا

تث،9:8عا)!أبيدأكلمةاستخدامأيضألاحظ

2:12تثمع2:9عاأصأانظر،6:15

.(22و

معروفأكانالةضربأنقاطعةشواهدهذهوكل

عامةعندمألوفأصارحنىطريلةأجيالمذومتداولأ

الب.

أوائلأحد-بلاضك-عاموسيعتبر:اببرمميابظام(

قبمةلفرهكانلذلك،نواتهمسجلواالذ-سالأنبياء

تديمأ.إصائيلفيالبوةعليهكانتيمآكمثالتفدرلا

منأنهبذعىلاعاموسأن،القارىءنظريتلفتومما

لهيسعلمحديدأعملأيمارسأنهأو،الأنبياءأواثل

-جرأةبكل-أقوالهلدألالحرىبل،تبلمن

الئن-أنمفترضأ،هالربقالهكذا،:بالعارة

لديهمألوفأأمرأكان-المرتدةال!ثماليةالمملكةفيحتى

:بالقولذلكمنأبعدإلىيذهبلل.الربيخاطبهأد

ليده!رهئعلنوهرإلاأمرأبصغلاالر!الدإن،

البحثإلىبحدحاجةليولنا.(3:7عا)أالأنجياء

كتبة.وسائرعاموسيعرفهكان؟،النبيامعنىعن

لهيحلنالذىالثخصهوفالي،القديمالحهدأسفار

.لباسالمقاصدهذهلتينويقرم،مقاصدهالله

إلل،بيتكاهنأمصياكلماتالبحفىويحمل

هناكوكل،جهوداأرضإلىاهرباذهب":لعاموس

تخمل،ممااممز،(12ت7عا)أتبأوهناك،خبزأ

خط!يصمجردكان،الأيامتلكليالنىأنراعمين

درأنيزعمونكا.أقوالهتجلاوةعةيكصتجول

يعي،فيابنولانيةيكىلمبا!نهأمصياعلىعامرس

نأعاصساشنكرحتى،السحةصئىكانواالأنجاءأن

مزاعمولكها.(14؟7عا)مهمواحدأيكون

كذلةأنجياءهناككانبأنهسلنالوحتىلأنه،لاطلة

ه:3)ميخادالففة،يأونالثعصئضلون

:7عا)!خبزافاككلو،عبارةفإن،(11و

الواضح--تإذ،المعنىهداغحلأنيمكىلا(12

بحيدأ!دوءخبزهيأصأنتصأنها-أخرىمواضعمن

:22إريا،24:11حرأنظر!الخومراضععن

15).
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موصكا

أمصيامئلرجلأتوالنأخذألاعيا،لصأىوعل

نأعاموستأكيدأمام،الجدمأحذ،الاسمنغيرهأو

لثمبيتنبأاذباةقائلاأمرهالذىهونفسهالرب

فدالر!اليدأن9و،(7:15عا)"إسرائل

الربوأن،(8و3:7عا11يتبالافصن،تكلم

2:11عا)الأجيالمدىعلىأنبياءللعبأتام

لاريخبكلترتبطالحهد،مدكلهفالبرة،(12و

إمرالئيل.

سفرمننحر!أننظيع:اللهعناببرىالفكر)6(

يتكلمالذىفالله.اللهعنالنبريالغكرفحوىعاموس

عا)الطهحةموىكلعلىال!لطانله،عاموسباحمه

مصائريقررالذىوهو،(9و4:6-11،5:8

أفكارويحلم،(6-2:!،1،و6:2)الأم

كليعامل،العدلكاملوهو.(13؟4عا)الإنسان

،1)العدلنجفمىالمساواةتدمعلىالناسوكل،الأم

معالصرامةغايةصارموهو.8(و2،9:7

أصحدهمالذىفهو،(3:2عا)عرفهالذيالعب

وأفام،سنةأربعينالبريةفيبهموعر،مصرأرضمن

هوالدكلطأنه؟.(ااو2:01عا)الأنجياءلهم

والذكط،(3:01،،:2عا)شرائمهكروا

:4عا)لديونتهأي،للقائهيعدواالنىحدرهم

أمانةبكلللثعبهذاكلعا!وسأبلعوئد.(12

لمعارضةصامعبهدوائرمنصوتيرنفعولم،وقوة

إقناعمحا،لةهويفحلهأدأمصبااستطاعماوكل،أقواله

المللص،مقدسالأنها)يلبيتفييتالابأنعاموس

.(7:13عا)!الصلكويت

:عاموص

وهر:،"فوكط!معناهعبركياصم

،02و91:2مل2/البيإشبءأبوعاموص)1(

إش!،32و26:22،32:02أخ02:1،2

2ة1،2:1،13:1،02:2،37:ا

علفلسطينفيالأثريونعزوقد.(ا:21،38و

ألهويرجحود،!الكاتعاموص"عليهنقوشحاتم

عاموص!،"اصملأن،ابرإضحياءأباعاموصيخص

سيلكانإضياءأنعلىهذايدلوقد.نادرأا!أكان

المملكة.فيرفبعأمركزأتثغلعائلة

بنعامرصوهو،المحبموعأصلافأحدعاموص)2(

.(3:25لراناحرم
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:عاموق

الكفةأحدعامرقوكاذ.أعميق9معاهعبرىاسم

د)البابلاليمنضأللابنزربابلمعصعدواالذين

كاناكانالذىلحالرجراوكان.(12:7غ)أورشليم

.(12:02ع)الكهنةرئيىيرياقمأيامفي

:عانمان

الدينالرؤصاءأحدوكان،أصابة"مفاهعبرىاصم

:01ع)الابلىال!ىمنالعودةبحدنححياععالجثاقختمرا

عانر:

نأالبضى2و"ماءصقط"معناهلحل،طمىاصم

ممرا)الثلالةالأعوريينالإخوةأحدوهو.!صي"ممناه

وتد.أبراممععهدأصحابكانواالذين(وعانروأشكرل

وحلفائه،عيلامملككدرلعومرلمحاربةأبراممعذهبوا

والثمحب.أيضأوالنساءوأملاكهلوطاواشرححوافهزموهم

دا،العنائمكلياخذانابرامعلىسدومملكعرضولما

منولالعلضراكولاخيطألاآخذدلا5:لهوقالأبرام

الذىعيرليليى.أبرامأغيتأناتقولفلا،لكهوماكل

عانر:معيذهبواالذينالرجالنصيباما.العلمانأكله

-13!14تك)"نصيبميأخذونفهم،وممراوأضكول

24).

،(23:91تك)لحبرونقديماسم،ممرا"أنوجث

حرونمنلالقربوادى31هو(أشكولأو)وأصكول

13"عانر"يكودأنالمحتكلفس،(13:23عد)

المقيمينالقومعلىالأعكةهذهاحماءوأطلق(أيضأمكان

.أبراممععهدأصحابكانواوالد-كأ،فها

:عانوب

وأخر،قوصاسوهو"ناضج"معناهعبرىاصم

عمهاالتىاقئهورةالصلاةصاب(يحي!رأو)هصرية

.(01-4:8أخ1)صألبماوأتاهالله

آدفا.المذكورةأعانر9كلمةنضرالعبريةفيوهى

من،اللاوييرقهاتلبىأعطيتالتيالمدنإحلىىوكانت

:6أخأ)الأردنكرلىفيفىصبطنصفنص!ب

!ث)الموضوعنضعنسوعصفرفيجاءومما.(.7

الرجوعالرحا)اتعنك"لفهاهىأكا!جح(21:25



عانيم

المحارفدائرةامنالافيالمجلدمنمرضمهار"تفكاإل

."الكتاية

مدكةاسموهو.،يخايععون-أوأمحناهعبرىاصم

المدنلين،ياكر!طنصيبفيأراموت)معذكرت

وفي.(6:73أخ1)اللاويينجرضومبىأعطيتايى

نجد(،21:92)يثىيوعسمرفيالمغابلةالفاشة

يدلمما"وعانيمراموت"منبدلأأجنيموعينموت02

التي!اجنيمعينانفهاهيأعانيم"أنعلى

مرج)ممررعيل!لحدودعلىالواقعة-حايأ-،جنينا

،(ايتبرعانأي)!العينان،مفاها،فعانيم01(عامرابن

فهى،(الحدائق)"الجانينبرعامحناها،جنيمعينو"

هيأعانيم"أن!وسابيوس،ذكر.المياهفبهانومررىأرض

أنها-سى4+هس!(ح)3"كوندر"ولكن،!عانير5فف!ها

صهلمنالنربإلىالنلالعلىالوانعة،عانبماقريةهي

منالغربإلىيلأعرخسةبعدعلىتقعوالي،فىرعل

قبصرية.

عاكي:

الدوامعلىالعبريةفيويكتب،،خرا!9معناهعبرىا-

وهي:،(العبريةفيالهاءوهى)التعريصبأداةمتصلأ

البهعانية:الملىيةعاى(1)

فلسطين،و!فيعاىتقع:ولارجمهاموضا-أولأ

0013نحوإلىأكلي)القديمالبرونزكيالعصرإلىتاربخهاويرجع

بمناصبةالمقدسالكتابفيمرةلأولذكرهاويرد(.م.ق

مكانإلى!أولاجاءحيى،كنعانأرضإلىابراهيموصول

للكوقال،لأبرامالربوظهر..صرةبلرطةإلى،ضكيم

له.ظهرالذىللربمذمحاهاكفبنى.الأرضرهدهأعطي

وله.خيهشهونصبإيلدينضرقيالجلإلىناكمنونقل

-12:6تك)،الثرقمنوعاكي،المعربمنإيلبيت

الجوبسرحلاتهفيهـسار،مصرمنعودتهبعدثم.(8

بينالبداعةفيفيهجمتهكانتالذىالمكانإلى.إيلبيتإلى

.(13:3تك)"وعايإيلبيت

إلىإصرايلنجيدخرلعدهامأدورأعايلحبتوقد

الحصية،المدينةأرمجاعلىاصتيلا!لهمنجعد،كنحانأرض

آوذبيتعداليعاىإلىأريحامنرجالأيضوعأر!"

وأللعواالرجالوعاد.الموفعلاستكاف!إيلبيتضرقي

نحو"يصعدأنفيكفى،!انهوقلةالمرقعبضعفلوع

ثلالةفأرصل.عاىلضربارحلالافثلالةأورجلألفى

:7ض)،عاىأهلأمامهربوااولبهم،رجلآلاف

وضيوخهوالأرضإلىوجههكليث!وعفقط.(2-4

الهزيمةأنالربلهفأعلن،المساءإلىالربأمام،الحب

حيث،أريحاتحريمالربلأمرخيانةوقرعببحدئت

فأخذ.أريحاغيمةمنيهوذا!طمنكرمىبنعخانأخذ

فرجمه"لهكانماوكللهكانمنوكلوالقيمهعخانيرع

المكانذلكوحموا5بالاررأحرقوهمبالحجارزإصائيلجمع

.(26-7:01شى)أعخوروادكط،

علجا،كمينبوضع،عاىعلىثوعهجمذلكوبعد

جميعفحرج،الأولالمرةفيحدثكابايقهقروالتظاهر

فقام1،مفتوحةالمدنجةوتركراوراءهمإبلوببتعاىرجال

وأخنوها،المديخةودخلوا...مكانهمنبسرعةالكحين

يهربونمثانأأهلهابحدفلم.،بالنارالمد!نةوأحرقواوأصرعرا

منميقلمحتىوضربوهمأإصائلبنوعلههموانفلب.البه

علىوعلقهحثاعاىملكلوعوأمسك،نفلتولاضارد

"ايومهذاإلىخرابأأبديأنلاجحلها9وعاىوأحرق،خبة

.(8يق)دوعصفرفيكبالذكطاليومإلىأكط

أناسفيافالمرحح،ذلكبحدبيتالمدينةولكن

الأثوريينجحافلإليهاجاءتالتيالمدنإحدىأعثاث"

وعصرونوئلاثةماكانرجعالبيوبعد.(01:28إش)

نحمهاأيضأانظر،2:28عز)وعاى)يليترجالمن

.(11:31غ)،عئا،أيفأوت!مى(7:32

نأالمقدسالكنابيذكر:اكريةاكافات-ثافأ

فيعاالبحثفحدث،إيلبيتصرقيتقعكانت!عاىأ

هواحمالأالمراقعاكزوكان،المنطفةتلكفيكثرةصواتع

ثلالةبعدعلأبايل"الآنيعر!فيماالضحمةالربوة

،إلدتمىالرقيالجنوبإلى(يليننحو)يهلوترات

."صالموقعهذافيبالتقيبقاموقدإ.بيينتلا

ماركيه.برأثم،2891في)8+،أ!34،ل!("جارضابم

ثم.5391-3391في!ول(34ول،عمماول،33)ح"زوكر

.2791-4691فيصا(،ل!4118الأ،ىلاوكا.أ.!5

نحمياضرفيالمذكورة!عا"أوأعاي9مدينةأنثترقد

يللعدعلىالواقحة،حمئانحرابة"هي،البيبعدفيما

اقى.منالرقيالجنوبإلىواحد

قىيةهاكقاتأتعلىالموقعذلكنيالتنمبدلوتد

بحدالموقععلىوتابحت.م.ق0031نحوىأسواربلا

0003،0286-)المورةالمدنشصلسلةذلك

.(..مق0024"272-،02860272-

الحصرإلىترحعالتيالللةمذهمدنآحروتكف

أسلوبفييتضح،واصعمصريدفوذعلى،الجكرالرونرى
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ري!معباعما!

ية،المرصالأوافيمنالحديدعلىفيغزمحبدووحود،المبافي

دمرتالمدكنةأنجدارالارجح.يالحجربطىياهوخزان

النزاةيدعلىتمذلكأنوالأرجح.م.ق0024لطفجأة

عزوةإلىذلكيبرنالحلماءبمضكادوإن،الأمرريينمن

بمدعاكطوظلت.الفرعويةالحامةالأصرةأيامديمصرية

المصر).م.ق0012نحوالم!مكونةغيرحرابأدلك

منتدمراالفلاحينمنقومصبههاحين،(الأولالحد!دي

سكانهاأنويمدو.مسورةمدينةتكنلمو.الحليةالمناطق

مق0501مخوفىصغرةمحركةعقبتماطهحروها

فثرةفيمأهولأكانالموقعأنعلىدليلعلالفوروعدم

عرالالثالقرنفي)بهحانأرضإلىإصائلفيدحول

كاعاىمعركةبوصفيتحلقفيماثكلةيث!(الميلادقبل

اولبريتأ،ويظن.(7،8)يوع!رفيوردت

الاستيلاءإلىنجبرثوعضرفيحاءماأن.3.*(3"اول)،"أ

فيققدممركزصىعاىتكنوأ،القرية!!ليتعلى

منولكن،(8:17يث!)الظرإيليتإلىالطريق

الحاصملكهالهابذاتهاتائمةمدينةكانت!عالىاأنالواضح

سكىدلائلإنالملماءبعضوبقول،(12:9يق)

عواملبفعلرالتتكونقدالمتأخرالبرونزىالعصرفيالمديخة

الموتععلىيحزوالملحلهمأو،أريحافيالحالهو؟،ابعريه

.الآنإلىلحاىالصجح

بالضبط،موقمهالائملم،عموليةمدينةعاى(2)

إريا)عمونبىعننجوتهفيخبونصعاببي)رميايذكرها

94:3).
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!بع)عايمولمحع

ريم:عبا

عر!اكلمةمنئتةفهي،امعالرامعناهعبرىاسم

أرضسكانالاصمهذاعليهااطلىوتد.،الهرعبر)في؟

الجرعبراأو،الهرعبر"لهمبالبةتقعكانثإذ،كنماد

لينتمتدجبيةنطقةوهى.نهماالثرتجةالجهةلط،اقي

،27:12عد)غربأالميتوالبحرضرقأموآبهصبما

النربية،الفوحفهى.(32:94تث،8،و33:47

فيكفرينوادممطإلىتمدالتيمرآبلهضبة،الانحدارضديدة

(!32:4تث)"نجواقممهاوأمم،ضطيمآيل

.(23:28عدأ"و،فغور(ا:34)!الفسجةوأ

مواقعفي،البريةفيتجوالهمأثناءلطإصائلبنوحلوتد

:21عد)للأموريينهزيمتمقل،الجبالهذهمذعديدة

موآبسهولالىغركواماو.(01-02،33:44

وقد.(94-33:47عد)أريحامقابلالأردنعبر

فوقمنالموعدأرضبرىأن-مرتهقيل-موسىاصتطاع

.(32:46نث،27:12عدد)القصمهذهإحدى

795قيلبهانطق،إريانجوةفيضعريةمقطوعةوفي

واصرخي.،لبانعلىاصمدى):لأورشليميقول.م.ق

سحققدلأنهعاريممنواصرخى،صوتكاطلقيباضانوفي

ثلالةيدكرحيث،(23-22:02إريا)أعيككل



عبودية-ي

نبوجلموقع

وعباريم.،وباضان،لبنان:هى،الأردنعبرفيجبال

غ!ث:

في!دكأدخل5:لموسىالربوتال،الحضنهوالئب

ثلبرصاءيدهوإذا،أخرجهائم،عبهفييدهفأدخل،عبك

ثم،بإلىررهفرد،عبكإلىيدكردلهقالثم.ائلج

:4خر)،جدهمثلعادتقدهيوإذاجهمنأخرجها

ترجمتوقلى،،شيك"هيالعبريةفيوالكلمة.(7و6

عد،ه:16تكانظر)،حضئاإلىالأمكنةكاليةفي

كلمةإلىفارجع!!(...13:6تث،11:12

المعار!دائرة)منالثالثالمجلدمنموضمهافياحفن"

."اليهاية

عودية:-عبلى

القديم:العهدفيالعبود!ة-أولأ

)أ(مقدعة:

عدأشهيجعل،آخرلإناذإنساناتلاكهيالعبودية

المصوروفي.ضاننهأمرمنلايملكشقاداخاضعأ

بعضالأو!الرقفيللعبيدكان،القديمةالكتاية

حقللبدفكان.والمادةبالعرفأوبالقانونسواء،الحقرق

أقدمإلىالمبرديةلظامويرحع.(آخرينلبيدولو)الاقلاك

أصاصأ.افنصاديةلأ!ابالعصور

)ب

)9(

)2(

العد:ممادر(

كانحيث،الحروبأصىوبخاص:الأمرى

:14تكانظر)عبيدأأصاهممنيجعلونالمنتصرون

-02:14،21:01تث،9ت31عد،21

،5:2مل4:9،2عم03،1:!فض،14

إلىترجعقديمةعادةوهي.(؟.و28:8أخ2

.م.ق0003نحو

آخر،مالكم!العبهدضراءيمكنكان:الر!قثراء

13و17:12تكانظر)الريخقصقمنأو

للعبراي!!الريعةعحتوقد.(2:7جا،27و

وأ،بي!مالموطنينصواءالفرباءمنعيدأصترواأن

.(45و25:44لااحولهمالدفىالعوبمن

بضاعةكأىبياعونالحيدكان،القديمةالعهودففى

يوصفأخاهميعقوبأولادباعوقد،أخرى

رئ!فوطمارإلىبدورممباعوهالذينللإحماعييين

وكار.(ا:37:36،93تك)فرعرنثرط

فيالفحاسوآنيةالاسنفوسلييتاحرونالينيقيون

:27حز)الصغرىأصيامنبهميأتون.صرراصاق

الربأنذرهمحتى،للياوانيينالهودباعواوقد،(13

ممؤ)رؤوسهمعلىدلهمصدبأنهالنييونيلفمعل
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عبودية-عبلىعودية-عبلى

3(

4(

لأصىنمرودقصرمنصورة

.اجارائجةتجارةالرقيقتجارةفكانت.(3:4-8

الأولادنكان:بايلاد

!بحون،متعبدي!

قىنأمدونجدهماوهو

317،:15)تك

14(:2إريا7،

الرين)بيربلادص

المجلدسموضمها

.("الكنابية

أبوينمن"البيتفيالمولودون"

الموللى،بحكمالبيتلدلكعيلىأ

الآباءعهدنذالمقدسالكتاب

2:جا27،و13و12:

التاريخيةالوثائقذلكتؤيد؟.

يى،حمررادقوانينمئلاانظر

المحارفادائرةشاثاك

صتهعمايعوضأناللصيستطعلمفإدا:با!و!فى

وئمة.(22:3خر)عدأيباعكان،أتلفهعماأو

.حمورادتوافينفىجذاشه

أبنائهلبيعيضطركان،سدينأفلىفإذا:لدبنسدادأ)5(

انظر)للدينصدادأعدأللداثنإعطائهمأو،عيدأ

بقرانينوحاء.8(و5:5غ!ا:4مل2

عيدأيصبحون،وأنجاءهوزوجتهنفالمدينأنحمرراد

ئطلقوذ،للديروفاءسنواتثلاثيخدمرنهللدائن

خر)مر!صرلحةفىجاءبماصهومذا،أحرارابعدها

يخدمأنالعبرا!العبدعلىكانحيث(21:2-6

.(حمورالطبقوانينجاءماضحف)صنواتتسيده

061

سنحاريبجنوديقودهمإسرائيل

)6(

)7(

غمهمنفىودهأنسيدهعلىيحبكاننهايتهافيولكن

حطهإلههالربلاركه؟،محصرتهوسبيدرهوس

.(1218-:15)تث

عدأنفسهمنيجحلأنأى:عدأنف!هالانان-أن

-25:93لاانظر)والمبةالنترمنيخلصلآخر

.(54-47و43

وييه،يرقهأوإنانأأحديخطفأن:باططف

خر)موصضريمةفىالقتلذلكعقوبةوكانت.عدأ

ترانينلىوكذلك،(24:7تث،21:16

تك)الجريمةهذهكوسفإحوةارتكبوقد.حمورإثط

.(5،05:15-28،45:3و37:27

البلى:ثمن(

والممرالظروهـوالجنىبحسبيتاوتالبدفىكان

يرتفع-أخرىبضاعةكأى-العبدفىكانولكن.والحالة

-الانجا!صفي-الأمةثمنوكان،الحصورتجقدمتدرمجيأ

الثاثةالألفأوإخرلىالبدثمنوكان.المبدثمنمناكبر

والأصة،ايح!ديينأيامفي)الرينبينبلادفي-الميلادقبل

منضاقلأ15-01فيماينراوح(-أورلطالنالة

للإحماعيليينيوتبع.م.ق0017نحووفي.الفضة

ذلكفكان.(37:28تك)الفضةسضاقلأبعرين



يةعود-عبلى

حمورالميتوانينفيجاء؟)الأيامتلكفيالبدئمنتوسط

ولى.(طركيمملكةوزبابلرفي،م.ق0175صصفي

ثمنتو!أصح،الميلادقبلعشرالحامىالقرنحوالم!

-02بينما!تراوح،كان.هنوزىافيشاقلأثلاليرالبد

القرنينولي.صور!ةض!لميليأوغاريتفيضاقلأ04أو03

شاقلأالثلاصينكاوىكاذالميلادتبلكروالثالثعحرالرإبع

العبدثمنارتفع،التايةالثصوروفي.(21:32خرانظر)

وابابيةالأضوريةالاصراطورياتأيامفيبايدرج(الذكر)

ثم،-اتلأ05وإلى.ظذلأ06-05نحوإلى،والفارية

الأضوريننعهدففي.ايرتبعلىضاقلأ012-09إلى

كلعلىففةضاقل"خم!ينإسرائلمبكنحيموضع

لكلثمأأشورلملكليدفعها،(02-15مل2)أرجل

.أضورإلىيسبيهملاحتىرجل

إمرائل:ليالعد(د)

دونالرتحالت)1(:العبرايبنمنالعد)1(

علىالاقتماديخةالظروفضغطتحتالمباستبادفيالمغالاة

الخدمة،لقرةأقصىحدبوضعودلك،الفلاحنصغار

مع،حراالببحدهائطلق،صنراتتتعدىلابحيث

صتقلةجديدةجاةبهيدأأنيطيع!العطا!امنمخه

.(18-15:12تث،6-21:2خر-)

محهزوجتهتخرجكانت،قبلمنمتزوجأالبدكانوإذا

تظلفكانت،زوجةأعطاهقدجد.كانإذاأما-عتقهعند

الاحتفاظالمبدأرادفإذا.الدحوزةليوأولادهاالزوجة

:21خر)ل!بدهمؤبدأعبدأبصبحفكان،وأولادهبزوخه

يطلق-أنيجبكانولكنه.(17و15:16تث،6

(41و25:04لاااليويلصنةفيحرا-حالأىعلى

دأأرادلوحنى،(25:28لااميراثلكلاضردادهمع

.سيدهععيقى

يطلقه،فأتلفها،أمتهعينأوعدهعينإنانضربوإذا

أته،صأوعبدهصأصقطوإن.عبهعنعوضأحرا

.(27و26؟21:خر)ضهعنعرصأحرايطلقه

نجمد،الشريحةوالأثرياءالملكنقف!،البىإرياأيامود

بحدعاثوا8،الابحةالةفيالمبرانيينمنعيدهمأعتقراأذ

أحرارأأطلقوممالذينوالإساءاليدفأرجعواذلك

فأنذرهم(11-34:8إرميا)"وإماءعدأوأخضعوهم

.(22-34:12إريا)بالقصاصدالرب

للمبردية،طوعأنفهلعالذىالحبرافيعلىكان)11(

ظلقوفا،ابوبلسنةإلىجدهيخدمأن،الفقرمنتخلصأ

:25لاافلكاتهوكترد.(43-25:93لااحرا

عبودية-عبلى

فديةبلفععتهيمكنفكان،أبخاسد.كان)ذاأما.(28

ايوبيلضةتجلوقتأىفيأقربائهأحدبمصفةأوبصرخه

.(55-47:ء2لاا

الزوجةفكانت.خاصوضعلهنفكانالإماءأما)111(

نك)أولادألهلتلدلزوحهاجار!تهاتمطىأنتملكالماقر

أورمنالممارلهةالوئاهلقفيذلكثلوجاء،16

عبرانيةخاةيحتإذاأنهتقضيالريعةوكانت.(الكلداننن

وأيدهاتزوجأنيمكنفكان(11-21:7خر)أمة

.(حرةتطلقأى)ئفكيدعها،عينيهفيقبحتفإذا.اب

يفصألاعبيحبفكان،أخرىزوجةلنفهاتخذوإذا

،اثلاثهذهلها!حللمنإذا5،ومحاشرتهاوكوتهاطحامها

لهاتكنولم.(اا-21:7خر)"ثمنلل!مجانأتخرج

الهرين.بينبلادضرائعقيالحفرقهذه

منالميداصتمباديمكنكان)1(:الأجانباليد)2(

الآباءعنالأبناءكوارثهم،مؤبدأإضبادأالأجانب

معثركونكانواذلكومع.(6،-25:44لاا

17:01نك)الختانثل،الأمةا!ازاتفي!!ضهم

تث،12:44خر)كالغصحالأعادوفي،(27و14

،02:01خر)التراحةوفي،(14و16:11

23:12).

للمبرا!يمكنكان،الحربفيأصةامرأةاخذتإذا)11(

ئرلمفإن.وحقو!االزوجةمكانةلهاخصبح،يتزوجهاأن

يبيهاولايرقهالا،حرةيطلقهاأنعيهيجصكان،بها

ا(.01-!ا21:)تثبفضة

علىتجوقصالبيدمحاملةأطوبكان:عامةئروط)3(

صيدهنقةموضعالحبدبكونأنيمكنفكان،سادتهمشخمية

بينهماتكونوأن.(6-أ:24،93تك!ثلأانظر)

:15تث،ه:21خر)لتضجةتدعوصادقةمودة

لرطصارمأنأد!أالعبدتأدببيملكالدوكان.(16

خر)القللمقوبةالدتعرضوإلا،موتهإلى-سدىألا

.(22و24:17لا،21و21:02

ظاهرةحمةمجملونكانراالمبرانيينعدالحبيدأنومجتل

يمكنوكان.(الابيينبمضعندالحالكان)؟مميزة

كانولكن.للقانونمجتكمأن-الحالاتبعضفى-للعبد

؟،مرضإذالبدهالنايةعنيتخلىأذقاس.لديمكن

:03صم1)المصرىبهمعالحعاليقيالرجلفعل

نأ،لهأولادلالرجليمكنكان،الآباءأياموفى.(13

فىوجهأو،(15:3تكانظر)لهوارثأويجملهعد.تجى

2:43أخ1)الصرىعدهمعضثانفحل؟ابته

.(35و
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عبودية-عبلى

البيدعاولةأحداثمنالكلوالقديمالتارغوكجل

وأذلكعلىكاعدهممنولكن،أجادهممنالهروب

كانراالذكأاليدولكن.للقصاصيتعرفىكان،يأويهم

كاذإذاالا،!نجونكانوا،أخرىيلادإلىالهروبيستطبحون

،الحالاتهذهبمثلنختصمحاهدةالآخروابلدبلادهمبين

بعبديهأقعندمااباينىجوابنممعيحالةفيحدثكا

:2مل1)جتملكمعكةبنأخيثىعدمن،الهاربين

البدهذاثلتليمعنالريعةنىوقد.(.4و93

.(16و23:15تث)لمولاه

العبدبعتقتقضىايهرديةالضريحةكانت:الحق)4(

15:21تث،21:2خر)ضراتتبمد،العرافي

بهأحدثهاعاهةعنبالعر!ضلهتقضىكانت؟.(18و

عبرانيةأمةالرجلتزوجوإذا.(27و12:26خر)جده

وأكوتهاأوطحامهاسأنقصإداأو،جنيهفيقحتثم

خر)حرةتطلقكانتفإنها،أخرىمنلزواجهمحاشرتها

،عبدأنفهدعكانالذىالحبرافيأن!.(ااو21:8

مزفكاكهيمكنكان؟،ايرليلسةفيحرايخرجكان

ت25لااوقتأىفيفديةبدفع،الأجبيليدهالعبودية

تمتقأنيمكنكانالأمةأن!.(55-47و93-43

.(14-21:01)تثبالزواج

والمحكل:الدولةعدهـ()

داوداضخدمضد،فبودلذلككات:الدولةعد1()

:12صم2)التضرأعمالفيهزمهمالذينالحمونن

الأصريينشالباقينالثمبجمع"لجمانخر!.(31

بنيمنليواالد!ن،وايبوسيينوالحويينوالفرزيين،الحثير

:9مل1)!عيدتخيرصيمانعيمجعل..إصائيل

للأحجاروقطاعينحئاليننمفجمل،(22و21و15

الئهصرةانحاسمناجمأنوورجح.(2:18أخ2)

ألكنطنيين!ا.منالماملونكان،جابرعصيونمنلالقرب

أمرأالحزوبأسرىت!خووكان.والأ!وييروالصونجينا

.الأو!الرقللادكلفيضانحأ

مو!أخذ،مدكانضدالحرببعد:ايكلعد)2(

وابقرالناسمنمثةضكلمنواحدةنضأ،للربزكاة

مكنضمائرالحافظينللاوون5وأعطاها،والفنموالحصر

الىكوعوأضاف.(47و03و31:28عد)،الرب

ماءومقيحطبمحتطيوجملهم،الجعوننهؤلاء

كرس!.(57-9:3يق)هالربولمذبحللجماعة

اللاوور.بجانبالحدماتلهذه(الثنيم)الفرباءورجالهداود

:8عز)عزرامعبابلبيمننلهممنالبعضرجعوقد

ويدر.(2:58عز)صيعانعيدال!موأيخف.(2.
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ديةعو-عبلى

،الغربأنجاء1،الحمالهزلاءمنحذرالبيحزيخالأن

:44حز)الر!متدسفييكونوا...أالتلوبالغلف

أورضليم،فينحمياأ!امفيمهمالبعضعاشوقد.(6-9

.(31-8:26غ)الورترميمفيانركمنونم

اطلاعة:(و)

الجحلقةالقدبمالعهدصرائعفيمتناميةإنايخةروحتنجلى

علىيتلطواألالثبمحيرأاللهتحذكلفييهرر،بالبرد!ة

تث،55و53و46و25:43لاانظر)بففاخوتهم

وأبابلقوانيرفيمجدهلاماوهو،(15و15:14

لمقدبمأالأوصطالرقاتمادأننذكرأنويجب.أئور

فيالحالكانمثما،البيدمنالصلقرةعلىيحتديكن

الرومانية.الامبراطوريةفيأبعدحدوإلى،الرنان

الجديد:العهدليالبودية-ئافا

الجديد:العهدأزنةليالعبوديةأنظمة(أ)

،الهودعندالعبرديةنظامظل،بايلمودجاءماعلنجاء

واضحفرققاكوكان.القوميةالثممصبرحدةبدقةمحكرما

الحبرانيوناليدفكان.الأممنوالعيد،ايهودصتالبيدبين

علىكان؟،السالعةالةرالعتقضريحةبمقتضىيحاملون

منلخصمعلىع!راليأىفك،اليهودىالمجتمععاتق

الحبدبينجوهركطفرقثمة-الواقعفي-كنفلم،الأم

.!للرباجدأيمتبرونكانواالثحبكللأن،والحر

ئبررالونانقيالبوديةكانت،ذلكمنالقيضوعلى

الذينهمالمواطنرد،فكان،طب!عينظامبأفهالظر!ا

فكانواالعيدأما،الرمن-التحديدوحهعلى-يحترون

فالحقيقة.السلعسصلعةمجردأو،الجاعمن!برون

نظامكان،الرومايخةالونايخةالعصورطوالأنههي،الواضحة

علىيمصلونكانرامنعدحتىط!عيادظامايقبرالرق

أوضاعه.وتحينوطأتهمنالتخفيف

الأزمةباخ!لافجدا-كبرتوعهناكوكا&

تطبيقه.وأسايبالنظامهذاانثارمدىفي-والأمكنة

فيكبيرةجوعاستعبادبأهوالحذامتأثرالحديثوالرأى

البويةالحروبلينماالقرنينفيوصقيةإيطالانالمزارع

ثوراتمنطلةلقامتميزاواللذين،أوكسط!وعمر

للغزوباضرةغيرنتجةدلكوكاد.العييدمنيخفةبطولية

هوالنزوهذاكانفقد.الجو!الجرحوضللادالريع

ولكن.الحروبأصىمن،الرفبقلأسواقالرنبيالممدر

كانولكن.محيرةحروبثمةتكنلم،الجديدالعهدأزمنةفي

يكنلمبيما.الأرضزراعةفياليديتخدمونالرومايخون

بدلككومكانإذ؟الأرضلزراعةالرققنظاممصرفي



عبودية-عبلى

الصفرىأجافيأما.حكومياضرافنحتالأحرارالفلاحود

بقرمكان،للمعابدكبيرةاقطاعباتهناكفكانت،وصرية

فلسطيز-وفي.الأرضبرقبقأثبهكانواستأجرودبزراعها

العيدكان-يوعالربضربهااييالأمثالمننتتجكا

قوةأما.الموظفينمننوعأ،الكبرةالمزارعفييعملونالذين

الحاجة.حسبئشأجرونفكانواالممل

.الارأالأنواعاكزهم،والدولةالمنارلريقوكان

حالةوفي.بالكراءالتفاحرمنلوعأالمنازلفياليداقتناءفكاد

ال!دحابإلىيصلاذكاناف!!ما،اثنيرأولعبدالحائلةاقتناء

والأحرارالعبيدفياممزالحهلمنيكنلمو.العملفصىفي

موضوعأوسادتهماليدبينالألفةوكات،أثياشوارعفي

.للتدر

منالعراتتتخدمرومافيالكبيرةالعاثلاتوكانت

ماسةحاجةدون،لاغيرالفخفخةمنبهوعالحبيد

اليالقوانينفكات،الدولةعبيدحالةيأما.لوجودهم

،كانرا.والاحترامالاصملالمنلوعأتمنحهم،تحكمهم

الرطةخدماتذلكوبما،اتماتأنواعبكليقومرن

والتحليمالطبثلالمهنبعضكانتبل.الحالاتبعضفي

العبيد.علىوقفأتكونتكاد

الرقق:مصادرأهموكانت

ولاية.كلقرانيربحسصبالمولد)1(

فيم،المرغوبغيرالأبناءعرضجداالمالو!منكان)2(

رعايتهم.-ريدمنكلليأخذهم

.المالعلىللحصولعبيدأأنجاءهمييحونالحضكان)3(

.والديورالفقرماكللحلالظوعةالحبودية)4(

كعفوبة.العبردبة)ء(

والقرصنة.الحطف)6(

الرومانية.الدولةحدودخارخالرتيقأصواق)7(

كلوفيمكانأكيفيجميحهامتاحةالمصادرهذهتكنلمو

والأعرافالغوانيزيواسعتنوهاككانفقد.وقت

،كبيرأاختلافأتختلفكانتالاضعباددرجةأن؟.ألمحية

عددئكيلغكانالصيدعددفلعل،حصرماالمنحيلومن

الجاطقفيأما.الشرقفيالكبرىوالحواصمرومافيالسكان

.كثرأدلكصتقل!هاالةفكانت،الريفية

يريد!رطوقتأىفييغأنيمكىالميدتحررروكان

حتى،بحاب-عادة-رومالىبغذلكوكاذ.المالك

العتقاءإلىالأصيينالمواطيننسةلىعريخعةخلحلةمخدثلا

أحبية.أصرلمن

أزمنةفيبانتظامالتحنفيآخذةاضقأحوالوكات

عبودية-عبلى

حقوقأى،شرعأ،لهتكىلمالعبدأنفح،الجديدالعهد

احلاصهميزيدالصيدأنيدركونكانواالادةفإن،محددة

ئصمحكان؟.بالأحرارأضهبأنهمأحسواكلما،العمل!

يميلكانالعامالرأىأن؟.يريدونماواقناء،لالزواجلهم

العلاقةمجكمالقانونكان،الأحيانبعضوفي.القوةلادانة

يتلرمالمبدموتكاد،ثلأمصرففي.والحبدالدبين

الققاءالحبيدكان،اليونانللادوفي.شالماءلةالتحغيئ

الابقين.أسيادهممديمةنفىيغرباءمسئوطنينيصبحرن

.ئعتقوذحالمامواطينيصبحونكانواروماوي

القرنيزفيوبخاصة،إيطالياالىالبيدتدفقأدىوهكذا

الرومانية،الجمهوريةتدويلإلى،الميحلجلادالسابقين

المواطة.دائرةفيالمنتظمالمتمربالتوصعوذلك

:الرقمنالجديدالعهدموقف(ب)

الميجةولكن،الجديدالمهدأزمنةفيعبيدهاككان

المسيح،إنجيلولكن.العادةهذهبإلحاءترارأتصدرلم

قساوةمنخففت،الغلابهالايةالمجةرسالة،برساله

فتماليم.ولطضرفقإلىالعنفوحولت،الابقةالعصور

الإنسانموقفكلعيرت،والمجةالمدالةوالماواةعنالم!يح

والعبدس،العبدمناليدوموقف،الإسانأحيهمن

ضصرأيقظت،الاسجعبينالأحوةفروح.البد

والعنمريةاالطفيةالحواجزكلفوقوقفزت،العصر

الحق:هذالالرصأعلنوقد.المناطقأبعدإلىونفذت

حميألأفكم...حرولاعدليى،يونافيولايهوديليىإ

كو9أيضاالظر،3:28غل)"يسوعالمحلطواحد

السادةبول!الرصولومحرض.(اا:3ص،12:13

يتثهواوأد،بالموىيجواأن-الميحيينمن-والعبيد

والصبر،للادةالطاعة،يمضبعضهمعلاقةلطبالميح

...طدتكمأطبعواالحببدأيها9:اليدمعالأناةوطول

عالمينالهديدتاركير...الادةأيهاوألتى...لل!سيحكبيد

فأ)"محاباةعدهوليرالمواتفيأيضأأنغجدآأن

اإ-الهاربالدد-أنسيمىبول!لالرصوأرصل

بل،بحدمافىلاكعبد9يقبهأنمنهطالبأفيمودصيده

-12فل)!نطيرىفاتجله...محرلأاخأ،عبدمنأفضل

17).

إيخلهكان،فرضويأثائرأيكنلموضصلحأالمسيحكانوقد

بالمجة.ول!تفغالةقوةكان.هذامأيكىلمو،للحرداعيأ

فإنجيل.الحبوديةأضكالكلضدوتعايىالمشححياةوكانت

يخحاأن-المعينالوقتو-كيلينكانا،جاتونورمحبته

كللىوالمح!ةوالمساواةالاحاءيثيعاوأن،الاسلجميعالحتق
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الربعبد

إلى-الأياممرورمع-فعلأأدىماوهو،العالمفيمكان

رعم،الميحيةالمبادىءءتمامأيتعارضكنظامالرقإلغاء

المالم،منبواالمؤمينلألى،للعالمثرعلاالمجيةأن

فيه.ولزلاءغرباءهمبل

كل9لأن،للحطةالبرديةفهي،الحبوديةأنواعأمزأط

فالاس.(8:34يو)!للخطيةعبدهوالحطةيعحا!من

اقتنصهم"إذ،(6:6رو)للخطيةستعبدينبالطيعة

:7روأيضأانظر،2:26قي2)ألإرادتهإبلي!

كناوقد.(2:91بط2)!للفادعيد،فهم،(23

،الزمانملءجاءلمالكن،الحالمأركانتحتمستعبد!ا

...الامرسمختمولودأ،امرأةصصلودأابهاللهأر!

لكياالميحجاءفقد.(ه-4:3غل)"التبيلال

،(91:01لو،18:11مت)"هلكتلىمامجلص

الحريةفيالج!حضيئويرصل،بالإطلاقللمأصرينب!ادى

ا:7،96و42:6إشأيضأانظر،4:18لرا

0001عدصورةآخدانفهأخلىاذلكصلوفي،(2و

إلاالخطيةعوديةمنليحررجلولا.(8و2:7ليا

حرربمإنلأنه"،ورئانحلصآالمسيحكوعبالرببالإيمان

أيضاانظر،8:36يو)أأحرارأتكولرنفالحقيقةالالن

إدأناثبترا":قانلأالمؤمنبنلالرصويحرض.(8:32يو

بنيرأيضأترتبكواولا،بهاالم!يححررناقداييالحريةفي

.(1:ءغل)أعبودبة

:الربعد

للدلالة(6اللهعبد5أى)أالربهـعدعبارةنتحدم

لما.وأهله،معينةنحدمةللقيامالرباختارهضخصعلى

31:ايق،ه:34تثانظر)،صسىاعلىفتطلق

24:6أخ18:12،2مل15،8:310002و

،24:9يق)أيثوع9علىتطلق؟.(إغ...9و

،(8:91مل2)"داود"وعلى،(2:8تص

،(3:26،6:02دالبال)وأصحاله"دانجالو"

.والملوكالأنبياءمنوعرهم(42:8أممي)!أيوبوا

.(136:22مر)ككلأانيلإص1علىوتطلق

الميح!ليوععدأبأنهيفخرلول!لالرصوكان

وكذلك(،\:1لي،\:افي،\:ا)رو

،(1:ابط2)إبطرسوه،(ا:ايع")يحقو!1

.(1:ايه)ويهوذا

ففي،خاصةألجةإضياءضرفي،الربعبداولحبارة

عرتخدثقمائدأربعنجد(05ص-04ص)إضحياء

الناسمنجاعةبينثمزحلمحاتفا،اعهتذكرولاأعبد"

461

الربعبد

منهامأجزءاهذه5العبدأتصائدوتكون.وإحدوشخص

.إضياءمن66-04الأصحاحاتفيالراردةالتعزيةرسالة

إش)القماندهذهأولىتتحدث:البدقصاند(أ)

أللأمالحقيخرجالكي،البد"دعوةع!(4-ا:42

الفصيدةولي.تمثلأنيمكىلامهمةفى،اللهبروحمؤيدأ

فالرب،واضحةارصاليتهتظهر(6-ا:94إش)اثاية

لي!...حادكحيففمهوجعل،دعاهقدالطنمن

أ!صىإلىوخلاصا،للأمنوراحعلهبل،فحسبلاصرائ!ل

.الأرض

،اعد5كلمةتظهرلا،(9-05:4أإشياءوفي

لغتهاأصاسعلى،القصائدهذهمىالثالثةالقصيدةتئبرشلكا

لمجا.نهفمع،طريقهعن5الحبد"يخدثفهنا،وأ!وبها

هداويمتد.ثاتةصتظلالربفيئقهفإذ،ميمكحبد

:52)الرابعةالقصيدةفيالاسهابسثىءالحدبث

ونظر،الربنظروجهةمنوزلك،(13-53:12

فالبد.الأممنأوإصرائلمىسواء(ا:3ء)الامعين

الآحرينخطاياصترفعوآلامه،الجميعخطاياأجلمنلمسيتأ

لأن،النهايةهىالآلاملتولكن.(53:4-6)

ولع.يرىنفهتعبس.تجحيدهالربمرة"

وهر...يحملهاهروآثامهمكثيري!يرربمعرفتهالباروعبدى

01-:)53هالمذنجينيوشفعكثرينحطيةحمل

:152المجددرجاتأحمىإلىيرفعأنهيوابيجة.(12

13-15).

هذهفيالبدشخميةتحديد:البدمذاهومن(ب)

تستخدممافكثرأ.المصريربينواصحأجدلأثرالقصاند

ككلالإصائيلبةالأمةعلىللدلالةإضعياءفي،عد"كلمة

المقصرد"البد"بأنوالقول.(41:8إكأمئلأانظر)

ككل.الفرياقيلاثم!إصراثل"هوالقصاثدهذهفي

لم،الماالمبدلاهرككلأإصائيلأباهنالمولولكن

الكفارةموضرعيفرلاأنهكا،الفصولكلمعيتفقلا

أنه،صعوبةالأمر!زيدومما.الآلامطريقعنالاسكلعن

العبدعنيتكلم،(6و94:3في!)الفصولبحضفي

أئيلاص!ردكخص(94:6)أإصرائل9لاعتباره

الحبدا"انالبعضويمترض.(9:6،)الربالرجوعا

عهاالحديثلمحكنحتى،تضامنةالأمةلامحموعثمل

يفرأنيمكنلا،الفرضهذاحتىولكن.واحدكثحص

.(53:12-52:3)الرابعةالقصيدةفيجاءما

الإضارةأنابحضزعم،عرالتايعالقرنأواخرود

الاريخيين6الأشخاصبعضإلىهيإنما،القصاثدهذهفي

وأعرياأوحزقياالملكأو،إرمياأو،نفهإشعياءمثل



عبادة-عبد

المفحرينمنالكثرفىولكن.كورشأوزربابلأويهوياكين

البيوظائفبينالجمعركم،الآراءهذه!بلونلاالآن

المبد.هذازوالملك

البدهذا،إضمياءفي،لمالمتأالبد)تصائدتربطولا

الأ!حاحاتفيموصوفةهيكابوضوح،المابث!خصية

الجديدالحهدولكى،(9:11فيمثلصا))ضحياءمنالابقة

الحق،لهذابقوةالطريقيقح

كان-القصائدهذهكاتب-النبيإضياءأنفيضكولأ

منكلايمئل،محينضخصإلى-النبرةبروح-كطلع

عكلإتمامهيخدمتهضكونوالذى،والربإصائيل

تاريجأ.إتمامأيتلزمعملوهو،الآلامطريقعنالخلاص

إنما،البواتهذهكلعليهتنطقالدىالتارفيوالشحمى

الجديدالحهديعبهماومو،المحيرعالربضخمىهر

،21-8:17،12:17تانظر)وضرحبكل

،33و8:32أع،22:37لو،01:51مرنس

.(01:16،15:21رو

ددترو

عنيتكلم

منللاليرا

11زك)

كر)ظافرا

ضربهوعن

:26ت

قدالنبرات

خطيةيرح

جثزكركانجوةفيأيضأالنبواتمذهصدى

وعن،(01و9:9رك)واتضاعهوداعته

لهثمنأ(الاخربوطيل!وذااذفتالتيالمفة

وعئهويخامتهموتهصيتكلم؟،(13و12:

،(7ةارؤ،91:37!رانظر،12:01

انظر،9-13:7زك)الغنمف!ددكالراعى

هدهبمأنوواضح.(41:27مرض،31

الذىاللهحمل5،المسيحيسوعالربفيتمت

.(92:ايو)"العالم

:عبادة-عد

يةفيوالتعظيموالخوعوا!رامالاحترامهيالعبادة

باختصار-انعالفهي،وبالعملوبالماعرووقار،بالفكر

احساناته.امماسأوببركاتولى،نفهباللهالنضى

الأزمنةغتلفوفي،الشعوبكلبينشائعأمروالحبادة

متنوعة،وبدوافع،،الرصمالصورمنوبالحديد،والأمكنة

.تعيرةوظروف،تحددةوأهدا!

حديثانقمأنيمكن:القديمالعهدليالبادة-أولأ

،الآباءعصر:همامرحتينالى،القديمالحهدفيالعبادةعن

إضاراتسوىنجدلا،موسىعهدفقل.الحر،جبحدماثم

العبادةأن!دوإذ(الآباءعهدفيالجصاعةالبادةإلفلبلة

فيالأحوالمقتضياتحبشخصةفرديةوق!ذكانت

:22تك)المرياجبلفيإبراهيمفعلثلما،ابدويةالجاة

عبادة-عبد

.(22-28:18تك))!لبتزويعقوب،(ه-ا

تك)المذالحوبناءالذبائحتقديمبدايةالتكوكأسفرفينجد؟

.(إغ...22-26،8:02و4و4:3

للربإصرائيلوبنوص!رنم،الأحمرالبحرعورويعد

أخت-اليةمريمأخذت5كا.(91-15:1خر)

بدفوفوراع!االنا،جمعوخرجتبيدهاالد!-هارون

15:02خر)الرنيةففسللربورفئأورتص

.(21و

فقد،الطقيةعيةالجصالعبادةصورةالخروجبعدوتجرز

ضاملأدفيقأنظامأيخاء-جلفي-لموسىاللهأعلن

على:اشنمل:للعبادة

الأ!ة:كلعنوالذلائحالمدماتمنمحيةألواع(أ

.(8-28:3عد)يوميةذبائح

:24لا،01-28:9عد)جتيومكلدباثح

.(15-28:11عد)شصكلأولفيذبائح

،25-28:16عد)الفطيروعيدالفصحعيدذبائح

الثهرمنعرالرابعاليومفي،(02-أ:12خر

.!اللهحمل"للميحترمروكانت،الأول

الق!ححصادعند،الباكررةعيدأوالأسابيععيدذبائح

(31-28:26عد،02-23:15لاا

وبيما.الحسينيومفيالقدسالروحلحلولرمزأوكانت

يرمزلأنه،الفصحعيد!خميرأىبوجودئسمحلاكان

الخسيررومئزقيكان،خطيةبلاالكاعلالمشحالى

الذينالمؤنينإلىثرانلأنهما،مختمردفيقسلريخفين

.(801-تايو1)الخطة!م

عننجوةوكان،الابعالهرأولوالأبراقعيدذبافح

-23:23لااثانيةالربمجىءعنداللهشبتجمع

:18:3،27إشانظر،6-ا:92عد،25

.(32-2:15يؤ،13و12

؟92عد،32-23:26لااالكفارةيومذبائح

كادالذى،السالعالهرسالعاشراليومفي(7-11

الصلنوبةمز2و،وتوبةواعتكافعوميوميعتر

،14-12:01زك)ثانيةالربمجىءعندالقديم

.(7ةارؤ،24:03ت،13:6

الخهرمنعشرالحامىاليومفيالمظالعددبائح

يقيمونالحبكانحين،ا!صولادخالبمد،الابع

مصرمنلنجاتهمتدكارأ،الحرأكصانشمظالفي

كللمدعونالكهنةوكان.البريةرخيامفيوصكنامم

-23:33لااميةذبائحأيامبعةمدىعلى،!وم
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عبادة-عبد

.(93-92:13عد،44

عنالشخصأرالكاهنيقدمهاكانخاصةذبائح(ب)

الرجوعالرجا)الريحةرتهااييالفرائضبمقتضىنفسه

المعارفداثرة5منالثاكالمجلدفي!ذبيحة"مادةإلى

.("الكتابية

،القضاةأيامفيالانحرافاتبحضحدثتأنهفيولاضك

مراكزفاتحيث،ابلادنواحيفيالأباطتفرقحبن

وفي،ضكيموفي،الجلجال،في،دانفيللبادةمتحددة

بالحبادةاخلطتو!ا،غيرهاوثي،صبعبئروفي،شيوه

خهفةداودثمصموثيلأيامفيحدثتولكن.وثيةممارصات

الراضحومن.طيمانعهدفيالهيكلنجاءأعقبها،روحية

تويهورنجة،الربمععميقةروحيةثركةلهكانتداودأن

،16،92مزئلاانظر)لذلكالآخريىيقودأدفي

-36،أة16أخا،-6:1218صم34،0002

،الوقولصوتبالهافالربتابوتباحفاراحتفالهوانطر

عئن!.(16و6:15صم2أمامهوورقصيطفروهو

والكرايذكرلأجل"الربتابوتأمامللخد!ةلاويين

.(16:4أخ1)،الربوتسيح

مركزفاكأعبحفقد،يضارعلاأثرالهيكللباءوكان

الذبائح.تقدموحدهوفي.إصرأهليلكلفيللحبادةواحد

.(8ملاانظر)عظيمأالهيكلتجدشينالاحتفالوكاد

المجكلفيللخدمهواللاو%الكه!ةلرلىداودرلبومد

والربابباليدإنللقاءفرقاأقام؟.(24:6أخ1)

:26أخ1)للبوابينوفرقا،(ا:25أخ1)والصنوج

أنواعجميعأن(015عز)الأخيرالمزميرفيونؤأ

نأوسد،.للربالتسيحفيتخدمكانتالمويقيةالآلات

،02)المزام!بعضترنيمفييزككانكلهالحابدالثمب

كلهالمبتادمرسىأن!.(21،24،701،118

فيالبسيسانوقاد..3(:31)تثالدفي

.(54-8:23ملا)الهيكلتدضينعندالصلاة

!15-ء:9عز)عزرافعلوكذلك

قيموسىممل؟،الثحبيخاطبوذالقادةكانماوكثيرأ

!يمانفعلو؟.التثنيةضرفيالمدوفةالححةخطاباته

ورفقاؤهالكاهنيثمرعفعلو؟.(اا-6:4أخ2)

الى.منالعودةلمد،(38-3؟9غ)

مرةوأصبح،الهيهلبناءأعد،البيمنالردةوبعد

جاعاتوظهرت،الأمةلكلالرئيسىالحبادةمركزأخرى

أيفأ.المجامعوانترت،والأسينينوالصريينالفركيين
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عبادة-عبد

.العبادةوي!التعليمهوالمجحمنالأساصىالهدفوكان

أمكنةهىالمجامعأصبحت،م07فيالهبكلتدصروبعد

علىوالتعليق،والأنياءالنامرسمنوالقراءاتللعبادةالاجماع

هذهعلىكرددي!وعالربوكاد،والصلوات،!قرأما

،ا:93،3-21:امر،9:35تانظر)المجامع

.(!!4:16،6:6لو،6:2

ودفنهيسوعالرببموتةالجدورالعهدفيثا!أ-

،كانخبرفيالقديمالعهدوترابينذبائحأصبحت،وقيات

جث...المقدصينالأبدإلىاكملقدواحدبقربانلأنه"

عب)"الخطةعنقربادبعديكونلا،لهذهمغفرةتكون

ضفيعالآنلهالمؤمنأد!(92:أ!و،01:14-18

:9،2:ايو1)،البارالمحيسوعلاهواللهعند

كاهنإلىولا،دمويةذبيحةإلىحاجةفييعدو!،(ا

.الحبادةلظامصتغيرولذلك،أرضى

للشحية،الأولىالأيامفيالعامةالعبادةكانتولكن

فكان،(53-24:05لوابالهيهلصتطةمازالت

:2أع)الهيهلؤوبصلونمجتمعونابهودمنالمبحيون

نأإدراكهمرغم،(42و25و46،3:1،5:02

:7أع1)"الأيادىمفوعاتهياكلفييكنلا!الملى

ايهوديةالمجامعكانت؟.(25و17:24(47-05

ه:13أع)بالإيخلللكرازةالانطلاقونقطالأولىالمراكز

الأمروظل.(2،18:4وا:14،14:1،17و

.(33-21:26أع)بول!علىالقبضوقتإلىهكذا

أمكنةفييحتمعونالتلاميذكادالوتتنض!فيولكن

،5:42،18:7،ب2:46أعانظر)بهمخاصة

،ه:4كو،16:91كو16:5،1رو،91:9

وك!روالركةالرصلتحليمعلىدراظبون!وكانوا(2فل

.(2:42أع)"والصلواتابخز

اجتماعأولها،الاجتاعاتمننوعانهناككانأنهويدو

،مرتهللربتذكارأالر!عاءلفغلالمؤنبنخاص

مومينوكلأمؤنينمنللجمعضتوحعامواجماع،وقيامه

.(25-14:23كو1)بالايخلوالكرازةللوعظ

عقب-ابدا!ةلي-العاءيمنعونكانواأنهمبيدو؟

02-:11كوا)المؤنينجميع!ا!ثركمحبةوية

لهمفكتب،الولامهذهاضخدامأساعواولبهم،(34

مأ؟وتربوافيهايأكلرابيوتلكمأفليرا:الرسول

نإ"...!؟لهميىالذينوتخجلون،اللهبكيسةتتون

للدينونةأتجتمعرالاكى،البيتفيفليأكليجوعأحدكان

.(34و11:22كو1)



ةدعبا-عد

فيأى،أصبرعكلأولفيالربعاءيمارسرنوكالوا

تكرروالذممط،الأمواتبينمنظافرأالربفيهقامالذىايرم

عأ،26و02:91ير)القامةبعديلافيهظهورهفيه

.(1:ارؤ،16:2كو02:7،1

فيموضحأالكيةباجماعالحاعىالتعليمونجد

فيالكنيةإلىالأولىالرصالةمن14-11الأصحاحات

تليحأوإثارةئمةلشىأنه،الانتاهيترعىومما.كورثوس

لأىحريةفاككانتبل،للاحماعرئيسأوقاثدوجودإلى

كر1)القدسالر،حقيادةحبالخدمةفييثتركأنعضو

الروحاظهارئعطىواحدلكل5لأله(،14:26

قاحما،بعيةالراحدالروحيعملهاكلهاهذهولكن...للنفمة

-12:7كو1)،(الروح)لاء؟بمؤدهواحدلكل

11).

أخذمامحبواحدكلليكنا:بطرسالرسولويقرل

لعمةكلصالحننكوكلاءبحضابعضكمبهايخدم،موبة

يخدمكانوإن،اللهفكأقوالأحديتكلمكانإن.الجرعةالله

ضيءكللياللهيت!جدلكى،اللهيخحهاتوةمنفكأنهأحد

الآبدين.أبدإلىواللطانالمجدلهالذى،الميحيسوع

.(11و4:01بط1)هآمين

بالررح"تكونأديبهبوالحبادة

انظر،4:24يو)الامريةللمرأة

على:يئشلالحامالاجماعوكان

الواحد،كثرينمنالصلاة)1(

كو1)الجماعةمن،بآمين،

وأغاوتسايحبمزإمير"للهالتسيح)2(

.(3:16كو،91

المهدمنصواء،اللهكلمةئراعة)3(

71أع)الجديدالعهدأضارمن

3:4تي4:13،2قيا

الربقال؟،والحى

.(3:3فيأيضأ

ل!ةمؤ،خرلآابعد

:5أف)أروحيةلي

وصلهممماأو،الفدبم

:11،02:32،

:4كو،17-ا

وكلفاربنامعرفةوفيالنعمةفيوإفولبيانالتعليم)4(

:4كوأفأانظر،3:18بط2)المحيسوع

يكرنأنيحبكانلذلك.(14:4كو69،1

نأقادرأكونلكي...الصادقةللكلمةملازمأ"الئيئ

.(3:2قي1:9،1ق)أالصحيحبالتعليميحظ

كر1)القديينواحتياجاتالربلحملالعطاءققديم)5(

.(9و8كو2أيضاانظر-2وا:16

كو1)رأصهاتغطيأنتتنأأوتصلاييالمرأةعلىوكان

ناؤآيصت5:بول!الرسول!وصي!.(ء:11

يخضعن!بل،ييهلمنأنلهنمأذونأليىلأنهالكناضفي

عبادة.-عبد

ثئأيعلمنأنسردنكنإنولكن.أيفأالاموسيقول

فيتتكلمأنبالناءتبيحلأنه،ابيتفيرجالهنفيألن

مافليعلم،روحيأأونيانفهيحبأحدكانإن.كنية

وبحببياتةثىءكلوليكن...الربوصاياأنهإيكمابهه

ال!علم:يقول؟.(؟3-14:34كو1)اترتيب

نأللمرأةآذنلستولكن.خضرعكلليبسكوتالمرأة

آدملأن.صكوتفيتكونبل،الرجلعلىتلطولاتعئم

فحصلتأغويتالمرأةلكن،كؤلموآدم.حواءثمأولأخبل

تناقضمنويى.(14-2:12قي1)أالتعدىفي

كوا)فيجاءوما(،ه:11كوا)فيماجاءبين

المرأةإنإذ،(14-2:12ق14:34-93،1

قيانظر)جداتجمتمعفي(تحظ)تتبأأوتصلىأنيمكها

2:3-5).

بألسنة،انيهلمموبةاضخدامأساعواالبعضأنيبدو؟

تكلمفلا،الأمرهذاجهةمنالحقموضحأالرصولفكتب

ص"وأن(ه:41كو1)،ترجمإذاإلاابل!انأحد

كلمةآلافع!ثرة9منأفضل،مفهومةبلغة،كلمات

آيةالألةأوأن.(14:91كو1)"بلان

نإو".(14:22كو1)،المزمنينلغربلللمؤنينلا

ئلاثةاكزعلىأو،لأئنينفاثنين،بلانيتكلمأحدكان

منرجميكنلمإدولكن.واحدوليترجموشرتيبثلاثة

الأنجاءأرواحوه،(28و14:27اكو)،فليصت

نأعلىبحرضهم!.(14:32كر1)،للأنبياءخاضحة

نأوبالأولى(12:31كو1)أالحشىللمواهب،يجدوا

ببيان+الناسيكلمأنهروالتنبؤ،(ا:1،كوا)يتنبأوا

الطريقو!ريهم.(14:3كرا-تعزية)اوتيةووعظ

اثالتالأصحاحفيرحمها!المحبةتسودأنوهو،الأنضل

فالمجة1،كورنثوسفيالكنشةإلىالأولىالرسالةمنعحر

.(13:8كو1)هأبدأتسقطلا

لا

بأنما

)1(

الباداتمنغوهاعنالميحةالبادةثيز-ثأ

وجوهرما:لب!لي

الميح،يوعالربابنهشخصفيالآباللهجادة

هي،ضخصيةعلاقةفيالآباللهالىيتقدمالآنفالعابد

،8:15رو)الميحفيايبنىأصاسعلىابويةعلاتة

ويصلى.(12:اورأيغاانظر،6و4:5عل

وتبيحهحمدهوموضوع.(16:23!و)الابنباصم

والأساس.(9-3:اأف)ابئفياللهعملهماهو

ذيحةنفهبذلالميحأنهو،اللهمغفرةلنوالالوحيد

يقرفوهو.(9-7:ارو1)الحطيةعنكاملة

والأضار.(3ة12كو1)رباالميح!وعبالرب
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الحيةعبادة

-س)للسيحتشهد،والجدبدالقديمالعهد!ننيالمقدسة

الكاملالميحبعصلالجاداةهيوالكرازة.(93؟5

.(3:42رو)للفداء

علىجديدأممنىيكتبالميحيةفيالعطاءأن؟

:9كو2)المسيعفياللهعطبةضوءفيجديدأساس

الميحفييحياأنههوالميحىعادةفأصاس.(15

:14رو)وللمح،(2:02غل)فيهوالمسيح

جديدةأضكالظهوريست،إذأالفاصلةنالقطة.(8

العاامصالحأالميحفيكانالله"أدهيبل،للصادة

كلمةفيناوواضحأ،خطاياهملهمحاسصعير،!!

حراءةباافأصبح،(5:91كو2)"المصالحة

فأأيضاانظر،3:12أف)"ثقةعنبإيمانهوتدوم

-16،01:91-4:14عب،18؟2

لمومضمونأعمقأالعبادةاكتشتوبدلك(،22

قبل.منتبلفهما

الروحوبقوة،الالناللهشخصلىالآباللهعادة)2(

فأ،01و8:9رو)المؤمنفييكنالدىالقدس

يحينالقدسفالروح.(.14،4:3و13:ا

8:62رو)صلواتهفييخهويثفع،ضعفاتهلىالمؤمن

فأ)القدسبالروحبابتهاجالمؤمىيرم!،(27و

ذإيقرلأنيقدرأحدلي!9و،(5:18-02

.(12:3كو1)!القدسبالروحإلاربيوع

وهو،المقدسلالكتابأوحىالذ!هوالقدسوالروح

-17:اأف)المكتوبلفهمالمؤمينأذمانينير

الربمجداننظرأننس!طيعالقدسوبالروح.(2.

تلكإلى9فنتنر،1!را،في؟،مكشرفبوجه

هالروحالربمن؟مجدإلىمجدمن،عيهاالصورة

بكلاماليستالمؤمنوكرازة.(5:18كو2)

!والقوةالروحببرهانبل،المقغالإنانيةالحكمة

وأولها،الميجةالفضائلوظهور.(2:4كو1)

والمؤمن.(5:22غل)!الروض!ثمر"هوإنما،المحبة

:8رو)الروححببل،الجسدحبيلكلا

عمليخضهىالحقمهالبادةويالايجاز.(4وا

المؤمن.فيالعدسالروح

الحية:عبادة

منموضعهافي!وعادتهاالحية"مادةإلىالرجوعالرجا

.،الكتابيةالمحارفدائرةأسالثالثاملد

نافلة؟عبادة

،واحدةمرةموىالمقدسالكتابفيالعبارةهذهتردإ
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أوثانعبادة

إذا5:كولوسيفيالكيصةإلىبول!الرسولرسالةفيوذلك

كأنكمفلماذا،الحالمأركانعنالمبحمعمغفدكنتم

وصاياحصب...فرائضعليكمتفرض،الحالمفيعائثون

وتواضعنافلةبعبادةحكصةحكايةلهاإيى،اباسونعاليم

كو)!البريةاضباعجهةمنمابميةيىالجسدوتهر

الفرضعنالزائدةتحنيأالنافلةاوكلمة.(2:02-23

اشحسانعنالصادرةهيأالنافلةفالعبادة!.المرصمأو

.المقدتكلتفيالمحلنةاللهمثئةبويت،الانان

الإنانغرورتشعالجدعلثقةمنفيهايبدوماوركم

وصاياحب"لأكا،اللهنظرفيقيمةبلاأفهاإلا،الطبيعى

.!الناسونعاليم

:أوثانعبادة

وحدهباللهاللائق-الاحترامتقديمهىالأوثانعادة

منمحلرقلأىأو،الإن!ادصنعمنضىءلأى-سواهولا

وأ،الطبيحةقوىأو؟الماويةالأجرامأو،الخلوتاتصانر

.المحردةوالمعاليالرموزصائر

نأ،جليأالمقدسالكتابنايعلن:فثأتك!ف(أ)

صورنهعلىاللهخلقهالذيالإلانعلىديخلةالأوئاناعبادة

إلىدخلتالتيالخطيةولكن.صراهولاوحدهلهيتعبدلكى

عنوأصيهالالانبميرةأعتقد،آدمبسقوطالعالم

ضريرأقلطأفكارتموركلوأصبح،اللهعنفزاع،الحق

يثكروهأويمجدوهلماللهعرفوالا"افإنهم.(هو6:3تك)

هموبيما،الغبىقلبموأظلمأفكارهمفيحمقوار،كإله

الذىاللهمجدوألدلوا،جهلاءصاروا،حكماءانهميزعحرد

واللوابوالطور،يفنىالذكطالإدانصورةدثهيفىلا

وعبدوابالكذ!،واتقوااللهحقاصتبدلراالذي!...والزحافات

رر)أآمين،الأبدإلىباركهوالذيالحالقد،نانحلوق

.(25-21:ا

،ملموسم!ظورإلهعبادةإلىالسانطالإنانماللقد

اتخذت،الإنانتاريخمدىوعلى،الإلههذاإلى!مزماأو

.متعددةمورأالإنانفيالزعةهذه

روحبالمادةأنأى،المادةبحيويةالانساناعمد

موضرعاتكودبأنجديرةاعبرهاوهكذا،أولأ+4(3)ول

وغرها.واليايعوالأنهار،والأشجارالأحجارفعبد،للعبادة

والحصوبةللقوةكرمزالحجول:ثلالجةالكائناتعبد؟

كلجلدهاتغبرلأنهاالجاةلتجددكرمزوالحية.والتكاثر

للحكمةكرموزوالحقابوابرالصقرمثلوالطور.شة

الصورهذ.بينيجمعالانانكانماوكرأ.ابمروتوة

إفانجمللمبوديخكون،الانانصورةوبينالحيوانية



أوثانعادة

الأجرامعد؟.دلكغرأوتماحأونرأوصترورأس

الطبيعةوقوىعاعروعبد.ومجوموتمرضمنالماوية

لكلفكان،والأرضوالماءوالنار،والرياحالعواصفمئل

.يعبدهالهمنها

،الأمالإلاهةفيشلةالخصربةقوةالان!ادأئهماوكثيرأ

،(35و28و91:24أعانظر)أرطاي!أود!اناثل

.الدعارةوتمجيدالجنسعادةذلكتفمنوتد

تئملكانتاييالبطولةلعبادةعاميلهاككان!

.الصثرةأوالقيلةأجداد

النيالمفدصةالرموزمنالبهوعادةكلتالطوطيةأن؟

حيوانئل،طاضمارأالقيلةأوالحضيرةتتخذهاكانت

القيلهدامنشىءلينالجمعأو،كاصرطرأو،صرس

.الإنانوجم

ثل،ابخردةالمفاهيمعادةإلىاتجه،المثالميالمدبأن؟

تزلهالعرببعضكانت؟،..والجمالوالعدالةالحكمة

علىوالموتالحياةصلطةبملكونكانوالأنهم،ملوكها

"الإمبراطوريجا"أواالملكمجيااعبارةفكانت.رعاياهم

نوعأتعتركانتإد،لهالطويلالعمرتميمجردساكزتصي

التعبد.من

الصورصغعلىالتدرةيملكالديانحلرقهووالإناذ

ليالإنانبتقدمالأوثاناضباددإرتجطتلذلك،وامماثيل

كالجمالالمجردةالمحافييصررأدفاضطاع،والحرفالفنون

لها،ويحدبخرثم،رائعةنماثلفي،والحدالةوالحكمة

ويرصعها،والذببالففةويفا،الخورأ!امهاو!كرق

المزخرفة،الاببفاحريكسوهاأو،الكريمةبالأحجار

الخاصالمحرابفيويفمها،وايعبدالاحترامقبلاتويقبها

تمئلأو،الإلهيةالحكمةتخدباتجارهاوكثيرها،بها

أوالبايةالأمور!الممبلناويتطلع،الالهحضور

.الحياةضثونصاثرأوالحرية

فلسفاتتشملقد،الواصعمفاهافيالأوئاروجادة

والمقلانية،والإدايةالط!بةالمذابس،الاطلةالإنان

هذهتحتويدخل،(23ةارو)مجدهاللهتلبالتى

.بالأرواحوالاتصالوالحرالتجيم

دخلت:اظب!المحطةالأمليالأوثانعادة(ب)

والبابلييراممنحانيينواالممريينمنأطصأالأوثانعبادة

النقوشعنالبهرالممر!قدطءتركفقد.والأضور!نن

كانوابل،الآلهةمنالحد!دعدواأنهمعلىتدلاليوامماثل

الثر،هزلاءكلوعلاوة.للآلهةتجسيدأملوكهميعتبرون

والصقروالجرةوالمكةواثاحالمجلعبلوا3فإ

أوثانعادة

تبهها.الآلهةأرواحأنباعتار،وع!ها

،العديدةبصورها،البعليماعبدواالبهعايخينأن؟

.والعربدةالخصوبةآطةباعتارها

الهوةآلهاتوالأشوريينالبابيينعندالآلهةأهموكان

باصتيرادمغرمينكافواالابليينأنويبصر.عثارثلوايناسل

أخضحوهاالتىالأممنأو،المجاورةالثعوبمنالآفة

لتحليم،:ضيءلكلآلهةلهمفأصبح،الجزيةتحتووضحوها

وللحو،وللحموبةوللوليةوللأمومة،ولناروللحرب

السرعلىعلاوة،الصفلىوللعالموللأرضوللماءوللرج

وئنية،ممبأقلالأضوريونيكنولم.والنجوموالقر

ضعوباعركانوابأنهمصهرةمناكتبرهماعلعلاوة

رصادية.نوةالقديمالأوصطالرق

عالمدطإبراهيمعاش:إصرائلليالوثنهةدارغ(بر)

أوروثهمنهروبأالض!إلىرحلتهوكات،وئى

اللهيعبدأنفيهيظيعموطنعنوالبحث،امملدانيينا

الحممى.الواحد

فيالقليلةالمطلقةالثوابتأحدالأوثانعبادةع!والهى

فبادة.(والقلبالمحارمالرنا)-ايهوديةالريحة

إعلانأكانت-وامماثلللصورأئركلمنالحالة-!يهوهأ

المهيمنموبل،فحسصالطيمةسأعظميى!صهوه"بأن

منلل!خريةعدبدةعبريةبماراثوثمة.كاممدوغيرعيها

جبة.وحماتةوفحقانحطاطمنفيهاماعلىوللدلالة،الوثيما

فالوصتان،اللهلنصو!رمحاولةأىتحرءالهودبةوالريعة

عبادةعنباتأيهات!اد،الفرالوصايامنوافايخةالأولى

تث،6-ا:02خرانظر)آخرإلهوأكطوا!ائلالصور

ئحتبرالأوثانجادةركانت.(91:4لا،8و7ش5

.(7-17:2تث)المرتعفوبتهاعظمىخيانة

عبادةضد-فيههوادةلا-عداءسدونالأنبياءأن؟

:5عا)الإنساريدمميصغمنإلاليتفالأوثان.الأوثان

:4تث)مخلوقاتشه،(2:8إش،2ت13هو،26

شإ،4:12هو)تجةموادمنمصوعة،(16-91

ذإ،واضحةحماقةفبادصها،(115مر،01و44:9

الخالقهوأنهجث،ص!هلاوحدهللهالمبادةتكونأنيحب

شكل.أىفيتصويرهيمكنلاروحوهو،ضىءلكلالحي

الأضكالبحض!لى!يهره1ائيونالاصعددلكومع

،(18:4مل2-الخاجةالجةعبلوائلما)والرموز

.المجاورةالأمآلهةعبدوا!

راجلصقةبقمة،العبرانتبينالأوئانعادةقصةوتدأ

هذهتكنلمولكن.(31:91نك)أب!الابانلأمام
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أوثانعادة

تك)وناحورإبراهيمالهمعواحدمتوىفيترضعالأصام

الأمنام!ذهتهغتكنلمراحبلولمل.(31:53

يدل،،نوزكا!فياكافهتمماأنإذ،للصادةكموضوع

فلمل.العانلةرياسةورأهدةيعنىالمائلةأصامامتلاكأنعلى

.!قوبزوجهاإلىأب!اأسرةرياتنفلتحاولكانتراحيل

أثرهامصرفيإسراثلبنرففاهاالتىالطويلةللنينوكاذ

:02حز،42:41ي!انظر)بأوثاخهافتنوافقد،عليهم

أحكامأ"(ممرآلهة)لآلههمصعفىالربأدمع(8و7

.(33:4عد)

،يخاءجبلعدائحمالعبعنموسىغيابأثناءوفي

أمامهمتيرآلهةلهميصغأنهارونسإسراثبلبنوطلب

دثحتالتيأفكارهمأنفيولاضك.(أ:32خر)

المبركالعجلصاعةوراءكانت،ممرفيالمجولبتقدي!

لبادتهالسريمةالحباستجابةووراء،(32:4خر)

الغدفيفبكروا.للربعيدغدا،:وقالهاروننادىاحالما

ثاوجل!.صلامةذلاثحوقدموامحرقاتواصعدوا

:32حر)والرقصللغناء،،للحبقامواثموالر!للأكل

دالحجلدالاحتفالأضهذلكفكاذ،(91و18و6و5

لأكم،موسىوغفالربعضىذلكأتاروقد.ألر

صصر!أرضمقأصعدتكالتىإصرائيلياآلهتكهذه":تالرا

للر!عيدعدأا:لهمقالنهارشأد؟.(32:4تكإ

،يوه9بينحلط!هكذا،(ه:32تك)1(بهره)

آكلثوربمثالمجدهمألدلوا"ومكذا،المسوكالعحلوهذا

02(.و60191:)مزهعثب

إسراثلنجوئتنعندما،ضط!لطوقرارتدادحدت!

.(5-ا:25عد!"لآلههنوسجل!وا9موآ!لات

لأشكالاتملوا،كنعادأرضإصرائيللودخلوعندما

قائلأ:أمرهمقدكاناللهأدو-،الرثيةمنعديدة

آلههاترثو!االيالأمعبدتحيثالأماك!جميعتخربرد"

.خضراءشجرةكا!وتحت،التلالوعلىالامحةالحبالعلى

صاريهموتحرقون،ألصابهموتكرون،عذابحهموتهدمرذ

دلكمناحمهموتمحون،آلههمتماثلوتقطمون،بالار

علىيتجيبراأولبهم.(3و12:2)تث"المكان

.(14و2:12قض)الوصيةلهدهالدوام

للبحل،عدلح-جدعونأثي-الأبينررىليرآكأوكان

!.(32-6:25قف!)يهدمهأنجدعونالربأمر

بل،يتهلكلفخأصار،جدعونصنعهالذى"الأفود9أن

تحول،جدعونماتوحالما.(8:27تض)إسرائيللكل

-أالعهدبعل!أي)"بريثبعل5عادةإلىإسراثيلبو

.(8:33،9:4قض
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أوثانعبادة

ملىىعلىديلأ(17،18قض)يخاقصةوتعطبنا

:71قض)الأوثانعبادةإلىإصرائيلبحىمنالكبرينانحدار

-الربلحدمةالمفرزال!طمن-لاويأقجد،(6-ا

تولىوعندما.(27:15تثانظر)لأصامكاهنا!بح

يوبخأناللازممنوجد،إصأثيللبىالقضاءصموئل

وأن،تلربهمبكلللر!يرجعواأنمنهمطالبأ،الثمب

.(4و7:3صم1)و!هممنالغرد!ةالآلهةيزعوا

،الأوثانوعبادةعظيملارتدادالمرحصيمانأعدوقد

حئناللرا!،الأجباتالحاءمنبهربمددبرواجهوذلك

إلاهةعثورثهاكفكات.الكاذبةبآلهته!ممهن

رجسوكموش،العمويخينرجسوملكوم،الصحدونيين

تممعلىمرتفحاتالآلهةلهدهفيوقد.ذلكوغرالموآبيين

،الهلاكجبل"باصمالقممإحدىعيتحتىالزيتونجبل

14(.و23:13مل52-8،:11ملأ)

ديالتهافكات،عموليةأمس!يمانلنرحبحاموكان

:1،مل1)الداعرةالوتةالعاداتمظاهرأصألىجأ

حديثأعادقدكالىالد!-يرلحامأقاموفد.(21-24

وقال،إيلويتدانفيذبعجلى-مصرفينفاهمن

منأصحدوكالدي!إسرائلباآلهتكداهه"تعماللحب

يتعبدونفصاروا.(33-12:26مل11"مصرأرض

دإحتى،(هو4:4عامرسانطر)للربلا،لهما

هو)أإصائيلحطية"البادةهذهعلىيطلقاليهوشع

09:5-8).

تاريخق-الأوثانعبادةعلىصجعواص!أعظممنوكان

إيزابل!"نيةالمدوجتهودوأأخآب"الملك-ائلإصبنى

لبحلمدبحبباءيكتفلمفهر.(26و21:25مل1)

الربأنياءاضطهادعلىعكصلل-ملكارت-الصيدونيير

أنياءالبىإيياتحدىأيامهوي.(33-16:31عل1)

الله،هو9منلإصرائيلليحلن،الوارىوأنمياءالبل

.(18مل1)الحقيقي

يربمامنهجعلى،إسرائبلعلىنعاتراالذيرالملوكساروتد

ملوكطريق9با-ئصفنهحهأصبححتى،نجاطبن

.(81-71:7أيضانظرا،61:3مل2)"ائلإص

عليهاقضىأرإلىإسرائلمملكة!الارتداداسنصروهكذا

.(23-17:12مل2)الأضوريون

إلىالأوثانعادةأدحلواالدينالملوكأولآحازوكان

المذلعثالعلمذخأبىإذ-يهوذامملكة-الحنويةالمملكة

فيالهيكلرالخاحيالمذبحمكانفي،دمقفيرآهالذى

فيابنهعبر9أنهكا.(15-16:01مللااأورضليم

خأ2)دمقلآلهةذبائحوقدم،(16:3مل2)"الار



أوثانعبادة

28:23).

وأطرلهمبهوذاملوكأشرمنحزقيابننىوكان

:33أح2)مماتهفيلالربإلىرحعأنهومع،حكمأ

الكثيرةخطاياهشائحإرالةبتطعلمأنهإلا،(01-17

.(32:34إربا،9-ا:21مل2)ارتكباالتي

آمونابئأعاد،وموتهتوبتهبعدأنهذلكنتيجةمنوكان

وعبدالرلصيخىفيالم!روعملوالسوارىالبلمذانمبناء

.(22-21:91مل2)لهاوجدالأصنام

الثماليةالمملكةفي،البىإيلياأيامفيحدث!ولكن

لبمل،تجدلمتقةبفيةوجودس(91:18مل1)

هناكفكات،جردايالأشرارالملوكأيامفيحدثمكدا

.جهوذالىللربتقيما!ة

الأباءتزعمهااليتلكهي،الوثنيةألواعأضوكان

فالكهة،(ه:23مل2)الضالينالكهنةبمضمعالكدبة

وذهبوا،يعلتنبأواوالأنبياء...الر!هوأينيقولوالم"

:15أخ2أيضاانظر،2:8إريا)،ينفعلاماوراء

اللهعادةلينللجمعمحاولاتهاككاتأنهويبدو

:41إرميا،17:32مل2)الوثهوالطقرسالحققي

الأممعوالتراوحالاحتلاطأدالطيعىمنوكان.(ه

-34:14خر)الوث!يةنحوالأولىالخطوةكان،الوثنية

:13غ،2،01:18:!عز،4و7:3تث،16

23-27).

علىرصم-أورضليملى-حجرةالىحزيالويمف

يتأصناموكل،نجسوحيواندباباتضكلكلحائطها

ممااقتبسوهاأ-ولاضك،(12-8:7حز)إسرائيل

صماالخاصيةالحيةمنجعلواأنهميبوكا.مصرفيرأوه

شيمعبزرا9أنهم!.(18:4مل2)البخورلهاوقدموا

.(17:17مل2)"الارنطونجاتهم

إريا)الأوثانعادتهمعلىباشرأعقابأالبابلىالبيوكان

الربألدرأنجقكا(11:9-14،25:8-11

.(93:6إش)الملكحزقا

فيالوثيةالزعةعلىقاضيةضربةكاذال!ىأنومع

واجه،وخلفاثاكبرالاسكندرأيامفيأنهإلا،إسرائيل

-41:امك1)أخرىمرةالأوثانعبادةقفيةالهود

الأوثاذعبادةعلىالموتنهمالكئيرونفضلوتد،(64

45-48(.و2326-2:مكا)

أحدعلىالذبيالروماليالشرهيرودسوضعأثار؟

.يوجموسيذكر؟الاحتجاجمنعاصمة،الهيكلأبواب

أوثانعبادة

وصيةكانت:الجديدالعهدليالأوثانعادة(د)

إلىاذم!وا9:الحاءإلىصاعدأنجطلقأنقبلللايدهالرب

،16:15مر)،كلهاللخيقةلالإنجيلواكرزواأحمعلمالعا

.(28:91تأيضاانظر

العالمفيبالانجيلبالكرازةالقياملىاللايذبدأوعندما

نأالمحغمنكان،بالأوثانحجكادالذكطالرومالقاليرلالي

لالرصوحدفقد.الأمميةبالوثيةالأوائلالميحيردمجتك

وكان.(17:61أع)"أصنامأمملوءة9أثيامدينةبول!

بول!الرسرلفاتخذ،عهوللالها:عيهمكتوبأالمذابحأحد

أثارتأنأفسيحدثكا.بالإنحيلللكرازةلابأذلكمن

لأرطاي!الففةهاكلصاعبزعامةضبأالرصلكرازة

المهدعاراتسالكثيروكردد.(92-91:23أع)

وجردلافالأوثان.بول!الريولأقوا!فيالأوثانع!القديم

!لوأد،العالمفيوثنلشأنلعله!لأنناالحقميمايلها

:91أعأيضاانظر،8:4كو1)اواحدأإلاآخرإله

26).

:3لب،ه:3كو)دنسةأرضيةعادةالأوثانوعادة

إلاعنايتجلا،(11و01:ءكو1)وفاجرة،(91

والموتالدينرنةيتحبمما،والاحماعيةالأخلاقيةالفوصى

علىيحب!بهااليوثولتحنص.(32-89:ارو)

،15:02أع)الأصنامنجاصاتعنيمتنعواأنالمؤفين

.(5:21يراأيضااصظر،01:14كرا

لزوم،الرثيلمبالعاالأوائلالميحييناحتكاكعننتج؟

وايخلى،الأمبولانمتحلقالتىيهلككثيرةقضايامواحهة

:2رؤ،4:3لط15:02،1أع)للأوثاندبحمما

.(8:01كو1)كورثوسليوبخاصة،(02و14

بول!لالرصفإن،للأصامذبحمماايخوجهةمنأما

حقيقهافيهي،للأوثانتقدماليالذبائحأنمعأنهكد2

واكلها،ذاتهافينجةليتاللحمةأنإلا،للثياطينربائح

المؤنين،لبضعزةيبىتدإتجثولكن،حائز

فس،الميحجدينىلاالضرفهذامثلأدوجث

،8كو15:92،1أع)اكلهاعنالاتاعالحكصة

خر،02و2:14رؤأيفاانظر،01:14-03

34:15).

عرفرإلاهيما،بول!لالرصعندالأوثانوعبادة

الحاصية،والإرادةالج!القبهو،وأخطرأعمقلمرض

عبادةبأنهاللهمةمعلاتفقماكلعنمحاريايتكلمولذلك

ور)يحدهصنمأذاتهسيجمل،ذاتهمجبفالذي.أوثان

الطمعاوكذلك،(21-5:91غل،118-32

.(3:5كو)أالأولانعبادةهرالذى
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سليمانعبيد

:سيمانعبيد

القيامسبمارإل!مأوكلالد+!الدولةعبيدسحماعةهم

وأعبيدأاعتبارهميمكنالملكرعاباوكل.متمددةممئرليات

مل1)أعبيدهلكل!لجمانعملهاالتىوالو!ة.لهخدامأ

رإ،موظعيهكللكل-تأكيدبكل-كانت،(3:15

هزلاءبعضأحماءدكرتوقد.عبهماقصرتتدنكنلم

عبارةأنييدوولكن.(91-أ:4مل1)الوكلاء

الملكيخدمونكافراالذينكلإلىليرلاأصليحانعيد"

نظاموكان.الد،لةعيدمنطفةإلىتئيرهيبل،سيمان

فكان.قدبمأالأو!الثرقفي!انعأأمرأ"الدولةعيد!

اثمروعاتفيئسحرونعبيدأيصبحونالحروبأصى

يصبحرلى.الملكجمهايأمركانالتيوالصاعةالتجارية

بنىايتحبدعندما،المللثداودأيامفيإلادولةعبيدلإسرائ!

المعماريةالماريعولكن.(3ا:12صم2)عمون

أعداداصتخداماضلزت،الملكصيمانبهاقامالتىالضخمة

منالأرضيبقيمنكلعللحجعل،العاملينسبهيرة

9:02مل1)!عيدتحر9كعانضحو!أباء

اسمعلماطلقالذينهمهؤلاءأنوالارجح.(21و

:8أخ27،2ت5:6،9مل1)"مليمانعيد"

عصرطوالالطقةهذهطلتوتد.(.ا:18،9

مترعة.ومراكز،تغيرةأعدادفي،الملكية

بابلمنرجعتاييالجماعاتلينمنكالى،اليولحد

:2عز)!لجمانعدهـبنىعل!ميطلقجاعة،يهوداإل

حزءأكانراأنهمويبدو،(06-7:57غ،55-58

.(7:24عز)اللهيتخدامأمم!،الث!يم"من

أعبدياه"أى!عولديا9نحتصريكرنقد،عبرياصم

وهو:،"الربعبد"أى

ايسحير،علىالملكسليصانأقا!هالذممطأدونيرامأبوعبدا(1)

لخدمةاجبارياالمجند!نالحمالقطاععلىمحرفاأكلط

.(4:6مل1)الحكرمة

،محنواالذينيدوثونليمناللاويينأحدثهرعب!عدا)2(

،(11:17غ)ال!بىمىالعردةبحدأورضليمفي

الأيامأصرصفرفي"كيابنعربد!ا5أيفاويحى

.(9:16أخ1)

عبلىئيل:

رجالأحدضلياأبووهو"اللهعد"معناهعبركيا-

17

عبدنفو

لاروحعليقضوا5بأنأمرهمالذين،يهوذاملكيهوياقيم

:36إريا)"خبا"هماالربولكن،البىوإرياالكاتب

26).

عبدملك:

صثهطرجلاسموهر،"الملكعد"محناهعبرىاصم

حمعلما.(38:7إريا)صدتياالملكبيتفيخصياكان

يدفيأورشليمبقوطتبألألهإرميا-جملوا31

إريافغاص،وحلبلماءبهيكنلمجصلى-الكلدايين

أساءقدالملك!يدكطيا":لهوتالالملكإلىدهب،يه

فيطرحوهالذياشنيبإريافعلواماكلقيايرحالهؤلاء

بعدلي!لأنه،الجوعسببمكانهفييموتمإنه،الحب

خذ:قائلأالكرشى!ملكعبد9الملكفا"مر.المديةفيحبر

تجلماالجىسإرميا!أطلعرجلأثلالينهامرمعك

رثةثيابواضعانمعهالرجالملكعدفأخذ.!يمرت

الثيابإريافوضع،بحبالإرياإلىودلاها،باليةوطدلى

لالحبالإريافجدبرا،،الحبالتؤذيهلالكىإل!تحت

نجاوهكذا(13-38:9إريا)"الجبمنوأطلعوه

.الموتمنإريا

اذه!":تائلةإرمياإلىالربكلمةصارتذلكولأجل

إلهالجنودربقالهكذا:قائلاالكوضرملكجدوكلم

ولبهى...المديةهذهعلىكلاميجالبهأنذا:إصرائل

الذبرالاسيدئسقمفلا،الربيفولاليومذلكفيأنقذك

بالسيف،تقطفلا،نجاةأيحكإنمابل،ممحائفأنت

عول،علىتوكلتقدلأنكعيصةنفكلكتكوذلل

.(18-93:51إريا)!الرب

بنغو:

الملكخصيانرئيرأطلقهالذىابابلالاصمهر

اختمرواالذين،داليالرفقاءالفتيارأحدعررياعلىنجوحذنصر

نجوحذنصر،الملكتصريللوقوفيهوذاصبىشيمن

وظيمةالملكلهموعئن،ولانهمالكلداني!!محابةليعلمرهم

:1دايال)شروبهوخمرالملكأطايبمنبيومهيومكل

محفاهأنغوعد9و.(.3-7،2:94،3:12-3

الاصلىاعهمفىكانبيتما،اببلىالاله!لبوعد،

."أعادنديهوه!:"عزر!ا5

نأقلربهمفيحعلرااللاثةوأصحابهدانيالولكن

منوامموا،مثروبهبخمرولاالملكبا"طايصتجسوالا

عرةلمدةوالماءالقطافيعلىطمامهميقتمرأنالخصياررني!

.الخصيانرئي!لهمفاصخاب.فيهمرأيهبعدهايرى،أيام



عبلى-لأنفو

لحماوأحمنأحنناظرهمظهرت،الأيامالفرةغايةوعد

-1:8دايخال)الملكأطابمنالآكلينالفتيانكلمن

16).

العظيم،اثثالفيهرأىالذىحلمهنبوخذنصرحلمولما

يخبروهأنوالكلدانيينوالعرافينوالسحرةالمجوسمنوطلب

بإبادةأمرهالملكفأصدر.يستطيوافلم،وبتفيرهبالحلم

ذلكبلغفلما.وأصحابهدانيالفيمبما،باللحكماءكل

الحلملهنجبينوقنأيمهلهأنالملكمنطلب،دايالالأمر

منالمراحمطلبفياللانةوأصحابهموواشرك.ونفيره

وأخبرهالملكإلىفدخل.لدايالالسراللهفكف.الله

ولايةكلعلىوسفطهدانيالالملكفعطم.وتفسيرهبالحلم

مندانيالفطب.لابلحكماءكلعلىرئيأوجحله،لابل

دانيال)بابلولايةأعصالعلىوريخقيهنعوعبدفولىالملك

3).

رجالحمعمنوطلب،الذهيثمالهنوخذنصرأقامولما

آلاتصرتيسمعونوحالما،ا!اللتدضيريأتواأنالدولة

الثلاثةالفتيانأ!!لتشالويسجدونيخرود،انحتلفةالعزف

فاشقدمهم،الملكإلىكلدانيردرجالبهمفوشى،ذلك

ولبهم،للتمثاليجدوالمإنالنارأتونفيبالقائهموهددهم

فاعاظ.لهالأمرومفمينإلههمعلىمتكلينبديدهيالوالم

القوةجبالرةوأص،أضعافجعةالأتونيحمراأدوأمرالملك

ضدةسوبلغ.الار6لونفيويلقوهميوئقوهمأنحثهفي

الثلالة،الفتانرفعواالذينالرجالقتلتأنها،المنفدةالنيران

تطلعفلما.الأتونو!فيموثقينفقطواهمأما

فيكشونمحلول!ترحالأربعةرأىالأتونإلىنبوخذلصر

الآلهة.لالنضبيهالرابعوفظر،ضرربهموما،الناروصط

،اخرجواالعلىاللهعيدياأ:قائلأوناداهم،فانده!

...النارو!مننفووعبدومغشدرخفخرج،وتعالوا

لمرؤوسهمسوشعرة،أحامهمعلىقوةللنارتكنلم

.،علبهمتأتلمالنارورائحة،تعيرلموصاويلهم،تحنرق

ولايةفيوقدمهم،نغروعبدويشخضدرخإلهالملكنجارك

.(3دانيال)بابل

بيهذكر،يموتأن(المكاد)م!ياأيامقاربتوعندما

سبيلفيالموتيهابرالالكيضحبهمعالعظيمةاللهبا+عمال

ومثائل،وعزرياحننيااأنكيفلهمفذكر،اللهطاعة

لركا.(2:95مك1)،اللهيبمنخلصوابإيماحم

رجالعنتحدثوهو،العبراننالىالرسالةكاتبإليهم

،أسودأفواهثوا...ممالكقهروابالأيمانالذممن،:الاكان

.(34و33؟11عب)،انرتوةأطفأوا

عبدكلط

:عبدون

وهو:.مستعبدأو"عبدأمعناهيكونقدعبرىاسم

وثلالرنابخاأربعونلهوكان،الفرعتولطهيلبنعدون(1)

كانأنهعلىكدلمما،جحضأصبينعلىيركبونحمدأ

ثم،صنينثمافيلإصائيلقضىوقد.ووجاهةثراءذا

جبلفيأفرايمأرضفيأفرعتون،مديتهفيودفنمات

نجرعادموتهوبحد.(15-12:13قض)العمالقة

ليدالربفدفحهم،الربعينييالشرلعملإسرائيل

ثهشونالربلهمأقامأنإلى،سنةأردعينالفلسطييين

.(16:31-ا:13قض)

وروجته-جبحردألمط-ليوئيلالبهرالابنعبون)2(

:8أخ1)ضاولالملكحدنيرأخوهوكان،معكة

.(36و03،9:35

،يهوداملكيوشيابلاطرجالأحد،ميخابنعدون)3(

خلدةإلىالبلاطرحالمنآخركأمعالملكأرصلهوقد

حلقياوجدهالذىالثريعة!رعكلامأنبعد،الية

خأ2)أجلهمنالربلتأل،الر!بيتلطالكاهن

الئافيالملوكصفريويحى.(34:14-28

والأرجح.(22:12عل2)!ميخابنعكبرر9

الملكيلاطرجالأحد"عكبوربنألاثان"أبوهرأشه

.(12ت26:22،36إريا)يوثابنيهويا!م

الذ!نمنوكان،نجياميربنيمنضاشقأبناءأحدجدون)4(

منالعودةبعدكانذلكولعل،أورضليمفيسكنوا

.(28و8:23أخ1)نححياأيامفيالبابلىالبي

:(ينةدط)نعبلىو

منجرشونلنىأعطيتالىأشيربطمدنإحدى

ولحل.(6:74أخ21:03،1يثى)اللاويينعائر

عحرجحةمخوبحدعلى،عده"خرلةهوالحاليموقعها

نأالبعضو-سى.عكاسالرقيالمالإلىكيلوقرأ

!عبدونأنفسهاهي(،91:28يق)!عرودا

هو!المبريةنيوالراءالدالحرفيبينالخلطالحهلفمن)

.(الصبيةفيالحال

عدي:

وهو:،،اللهعبد"أكط،أعبدئلامحضرعبرىاصم

.مرارىبنيشأثانوجدقثىوأبوملوخبنعبدى)1(

داودأيامفيالهيكلفيالمغنينأحدحيدهأيئانوكان

.(6:44أخ1)
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نيعبرا

أحدفي!ابنهوكان،أيضامرارىبنيعنآخرعدى)2(

وجاموا،حزتجاالملكأمرحصبتقدصراالذ-فىاللاو!ن

،الرببيتمنالكهنةأخرجهااييالنجاصةليحملرا

:92أخ2)قدرونوادىالىالحارخالىويخرجوها

12-16).

صنلسبىالحودةكعدعزراأيامفيعلاملنيمنعبدى)3(

الأجنياتزوجاتهمعنتخلواالذينأحدوكان،ابىبلى

.(01:26عز)عزراوصبةحب

يئيل:عبلى

وأبو،،جوفياابنوهو"اللهعبد1ممناهعبركياسم

عنواالذين،جادبنيمنيترئي!كادالذكط!أخى،

وفي،يرداملكيوثامالملكأيامفي،باضاني،حلمادفي

-5:15أخ1))صرأئيلملك(انلي)(يربحامأيام

:جمرة

درس6وآية!ى،مضىبماوالاعتارالاتحاظهىالعبرة

موسىعلىوحماعهقورحتمردففدما.والإنذارليحذ-س

كانماوكلقورحوابئلمتفاهاالأرضتحت،وهارون

والخصينالجتينواكلتالربعندمننارحرجت؟،له

،2601عد)أعبرةفصاروا"الخورقربواالذينرجلأ

.(35-16:31عدأيضاانظر

انقلبواانأنه،الهيهلبناءبعد،لجمانالربأنذر؟

تدسهالذىالتكفيفانه،الر!وراءكأألاوهمأوهم

:23حزأيضاانظر-9:8مل1)!عبرة!ويجحله

.(4:11عب،3:6ناحوم،01

نأللعتيدكأعبرة)وعمورةبدومالربفعلهماكالى!

.(7يهوذا،2:6بط2)أيفجروا

معبر-معابر:

خلافه،أوضيةأوقنطرةمنانهربهئعبرما:المحبر

انظر)العر!ةفي؟،محبر5نفهاهىالعبر!ةفيوالكلة

،01:92،16:2إض!،13:23،14:4صم1

إلىالحريةالكلمةنفسترجمتوتد.(51:32إرميا

،2:7يق،32:22تك)،نحاوض5أو،نحاضت"

.(6و3:28،12:5قض

عبراني:

هوالمقدسال!بفي"عبرافي"لتبعيهأطلقمنأول

17!ا

اللفب.هذانلهأحذوعنه.(41:13تك)أإبراهيما

بنأعالر"نلمنكانلأنه،،بالحبرافيائثتأنهوبيدو

-01:21قك)نوحينطلمبنأرفكثادبنضالح

ولدالذىرعروجد"فابمأبوهو!عابرو،.(24

ولدوتارخ،تارحولدالذيناحورولدوصروخ،صوخ

.(62-11:61تك)إبراهيم

عيرالي"القبأنلووهو،وجيهاعراضثمةولكن

هذائطلقلمفلحاذا،أعابر!نلمنكانأنهإلىروجع

ونسله؟إبراهيمغير،!عابراتلمنآخرأحدعلىاللقب

أولادكلعلىلأطلق،"عابر9منمحقاللفهذاأدفلو

ثل:،العريةالقائلفهتوالدت)الذي،يقطان

91-ةأأخاأيضاانظر.إلح...وضباحضرموت

نلمنإبراهيمغيرعلىيطلقلماللقبهذاأن؟.(23

إبراهيم-ألي-تارخ9فيعلىولا،جده5ناحور"

استقرأنبعدولكن.(لرطالميوهارانناحور)الآخرين

الكنعايينكد،ونسلههرئعرفأصبح،كنحانفيإبراهيم

عنفوطيفارامرأةنالتفقد،،بالحرانيين،والمصر!نن

؟.(17و93:14تك)!عبراقرجلأإنهيوصف

تك)االعبرايخيرأرضمنشرقإنه!نفسهعنيوصقال

يقدرلا،عبراليرنابأنهمإخوتإلوئار.(04:15

عندرجأكاندلك!لأن،معهمطعامأيأكلواأنالممريون

كانوالأضهمذلكأنوالأرجح،(43:32تك)المصريين

.(64:34تك)رعاة

لعله،!عابر9نسلمىكانإبراهيمأنجانبإلىولكن

منالمماريةال!جلاتأنإذ،آخرلسببابالعبرافي5ئثت

المهاجرةالئعوبمنخةإلىليرالميلادتجلانيخةالألف

الإضارةهذهوترجع.،عابيروأو،حابوىأوهايرواباسم

العيلايةالأسرةعن،ين-وريم5"ين-وارادازمنالى

مملكةمراصلاتأد؟.(.م.ق0018حوالمط)

منعدروجودعنتكلم(الفراتخهرعلى)،ماركط"

بابا-"اعهشخصبقادة!الهابيرو!منجدى000.2

كانوابأنهمتذكرهمرابابيةالحثيةالوثائقأن؟.اهلد

لوحاكف؟.الدولةمنمنتظصةجراياتعلىيحصلون

0015نحوإلى-سجع(أضررمنالثرقإلى)،نوزى"في

احمه،أضورمى"الهابيرو"منضخمأبذكر.م.ق

لأحدقطوعأعبداكان،(الدجلةابنأي)،مارادمجلات"

،الها!رو،منامرأةآخرلوح!ذكر!.اليرتاتأرباب

("حيا!هيالأمالإلاهة"أى)،بالالى-صين5ا!ها

.،نلأ-نى5!هالامر%جاريةكانت

بكل-!اويى،نمامأوثيةأحماءهيالأسطءوهذ.



عبرافي

يمكنلاثمومن.إبراهيملحائلةعلاقةلهكانمن-تأكيد

ويطبق.الك!ادبالمفىأالعبرانيينأمنكأنوالأ-القول

ضغلواالدين،سور!ةثهالىفيأالحاليرى"علىاليءنض

الحكومة"فيضأنذاتعراكز

جت،العمارنةتلرصائلتئرهاأخرىثكلةوفاك

وإلىالثاكأفحتبإلىموجهةالرسائلمنمجحوعةبهاتوجد

عثرةالثاتالأصرةأيامفي(أحناتود)الرابعأمحتب

-عدوايئكوإذ،(.م.ق0013-0041حوالى)

لنرورأالهابيركي"عنالنزاةأنمنأورسليمملكأحيبا

قتلسإدارضهاينولىاييالأراعيأى)!الملكبلاد"

النراةسأولنكإلىالاضاراتسالمديدوهناك.(مصر

وبخاصة)ويخيقةسوريةكالىم!آخرينبهعاي!تحكام

عملياتبأىقيام!ئوعضريذكرلاوبيما.(ليبوس

عاأيفافيهي!أنهإلا،المايةالأصقاعتلكفيحرية

بحد-(ولفتالم!أضيرثل)الشماليةالأساطأنإقراع!يخع

إلىنرانههاأ!طوا-(91يثى)ألصبهمعلاصنولواأن

لهم.المحاورةالمينيقيماالأراضى

الحمارنة،تلرطئلوتوحدلاأنهالظريتلفتومما

بدايةفىإصاثيلبىيدروقعتالىالمدنسرطئلأى

بل،وحبعونإيلوبيتوعاكيأرمجا:مثلالأرضردحولهم

بنوعلهايتوليلمالتيسنلمدذالرسائلسظهجاءت

وحارروعكاوأضقلونعدونل،مؤخرأإلاإصرافي

ائيل-إصنجوممابالقر!وقفايي-ثكيمأما.رضليموأش

فإن،الر!أمامعهدهىلزكدوا-وحرريمعيالحبلىفي

قدضكيمملك!لايولا"أرسلبهو"حيا-علىو9

.،هـالمابيروجابإلىاعار

وأ"حابرو9كلمةأنيبصر،ذلككلضوءشلي

علىئطلقفكانت،أعبرإكلمةسسثقةعابر:!5

عمالأو،الرحلىالبدوتلى،الحدود!عبرت!الىبالعو

ينت!وثالذىالجس!أوالأعلع!النظرسصى،ايراحيلى

الكعالونكار،وحارانأورمنمهاحرأإدراميمفباعتار.إليه

وأ،الحابر"أى!الماليرو"وصفعليهيخطبقأنهيرون

بمدجلأاللقبهداورثنسلهأرالممروصومن.المهاجر

:احرانطر)مصرأرء!ياقامهمأثناءفيحتى،جل

:1313:18.5و12و7و16،2:6و15

ولحد(إء...13،09:3؟3.7:16،9:1

.(إظ..9و4:6صه1)كتمانأرصرإلىدخولهم

حكملى!اعاليروا!إلىالممريةاشقوءثيالإضارة،تدأ

يثهدكا،(.ء.ق0145-أء.4)الثالثتحتم!

يالموظف!!كمارمنكالااللدي!)وألتيفبيومرترالذلك

عبرافي

الدى،ائارأنفابنهعهدشنفعمودثم،(عهده

تقابل!.الحربفي100316الحابرواسأصإنهتول

0131حوالمط)-صمرتفياالمابروامعالأولسيتى

!المابيرو"منأسرىالثالثرمي!وكرس.(.م.ق

الراحر-!يدكريما.ضعيرفيآمرنمبدلحدمة

منبالقىال!هامرفاةمن008جثهفيكانأنه

يمكنولا.المرتزقةالجيوكأص-كانواأنهميد!مماأالعابيرو"

أصاسعلىإلاالمصريةالقوض!لىالواردةالاضاراتهذه!م

فإتئرمماامحر،بهعانفيمهاجر-شأقرامإلىثيرأغا

حاصة.بصورة(افيإصبنى)العبرايخير

بيعلى!المبراني!-"لقبيطلقكان،القولصبقو؟

الله،ع!تموسىميقود،مصرياقامهمزم!طرالإصائيل

،13و5:3،7:16،9:9خر)!العراليينإله"

ص!،المبرا!الحد9أرعلىالريحةنصت؟.(3ة01

تث)الالحةالسةرحراويطلق،طيةمماملةيعاملأن

في-الملطيرأدكا.(34:9إرياانظر،15:12

؟،العبرانب!"إصراثلفيعلىأطلقوا-القفاةأيامأ:إحر

،1،14:11و4:6صم1)الخقيرمنكنرعربما

إصائامملكة:إلىسيصادمملكةانقاموبحد.(92:3

039عوو،(الجنربل!ايهرذاومملكة،(ال!مالفي)

ألمهم،علىاطفبامدايطلقونإصرانيلصكاد،.م.ؤ

تة.ئلبمثلأال!ى!ولانفيقرل،الأحرىلالأماتصالهمعد

عهءالذىالحاءإلهاضهـ،سحائف!أدا"،عبرالميأدا

.(9:ايوناد)أوالبرالبحر

إلىتترأنهايدو،(17ت91ير)"عرالية9وكلمة

يقالالحححمةمرصه!أرفيكرجث،اليهوديةالأرايةاللهجة

لهيفاتالدىا!لاطاموضع!كذلك!جلجئة9بالعبرانيةا،

قويههأطسم!طر.(91:13يو)"ج!اثا9بالصرالية

نجكلمو!ا.ائتىاطعةلا:ب،إسرائبإلإلهارتاطهههو

ي)"الحراي!-صعبرالي!إلهبوخ!اشصوليقولوعندما

ألوير-م!،فيهكر!لأ!إصراثيلى،أنهيدىفإنه،(ه:3

انظر)ا!رخاإصاثياىدمعروقهوجريألهأي،إصراثيب!!

.(11:22كو2

ل!!اطببر"ع!ساتاعارةنشحدمكاتماوكترأ

،"اس!-ا-اإلىالرصالة9عوا-ببح!ء؟،،الأمالرد

-*در،دلسط!-يالمقيب!اجودال!اطتييرنتحدءقدأ:

دلمط!-بهودص-يقا-حيت،(ا:آأت)النات

اصمتا-فا،"اليوناي!-"اختاتايهرد.ص،!العبرال!!9

الواصإلىتترانلل،مي!آشبآأوحأخددادا،ها

ااشحدامحالاتمكل!داكلعدوا!!المالحيةأوالجمراية
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المؤرخدثر،أيضاالاتيهودثكل"عرافي"كلمة

فيلو،إلى-الرالعالقررفيأاشفضريبوسايرس"الكى

نفصيتخدء؟،العرافىلوصفه-افيصكدرباجهردىا

انيودعلحاءأحدكانالذى،الأرصطولوخوسالوصمى

.الثاتفياليونالي!-

العبرية:اللغة-عبرية

اللغةأنها؟،الإسرائيلىالشعصلعةهيا!ريةااطعةا

عر،4-3دايال:باشثاء)القديمالعهدالأ!ارالأصلبة

.(الأراميةباللعةمكتوبةالأصحاحاتهدهأنإد،3-6

التى،العربيةالثاليةالايةاللغاتإحدىهىالحبريةفاللغة

بما)والأرامية،لهحاتهابمختلفالكنعايةاللغاتكامةتثمل

الأ:كار!ته.الائيما.(منهااشمتالتىيايخةاضفيثا

ائىقية،اخماليةاائساتةاللعاتأما.والموآبيةالمجيقيةوا

اللعاتأما.اشورية.بابيةصعاتفروماايخمديةفشكل

اطعةواوالجنولةاخصاليةاالعريةلتثملالجودهالاية

اللغةفههرأيتااشلعاتهدهكلا!ةولكل.الحبثية

كا.الوثيقةلصتها،الصرية

ولذلك،الكحعايخةاطعاتاإحدلىهيالعرية:أصلها(1)

ئمى؟(،391:18إ)"كعانلعة"تمى

:13!،18:26:28ما-2)"الهوديباللاد"

.(13و36:11إش،4

حكمةنحرمقدصةر،بالحبرية9-ةصلأو--:ضحيت

الجديدالعهدفي"بالحبراية!تى؟،يراء+تيشوع

:21أث،2،91013:17:02:ديوانطر)

.(9:11شؤأ؟.

!عففصلةكلغة،المقدصالكتا!عراليةلأتىتد

.الميلادقبلىالثايخةالأاعىصالأولىذاغرىافي،اممنعايةااطغةا

الثبكا-،(د:26)اصةاصمربحاءماأطءمعا

-الحدداغادب-اأواخكأن:ا،لد،أرامرأصلىص-اشاعرا

صكنواو7الدالكعايهباسةاشعاروا-كعادأفىشاإ

الكتاباتأهمهيا!ديماالعهدأسفارأن!:.تجلههفلط!-

اللغة،بهذهأحرىبفثرثاثقفهناك،اغديمةاالعبريةلاللعة

المو)سمعنمدرسىتمرينعنعبارذالخز!امنلرح(1)

نعوإلىتاريخهيرجع.المنةشهورمدىعلىالزراعية

إصانيل.ملكأخآبعهدقبلماإلى)أي..مق259

."جازرتقويم"باصمويعرف،جاررئياكتف:قد
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جازرتقويملوء

ويصص.م.ق507نحوإلىيرجعالدى!وامنقق)2(

الماءلجلب،حزتياالملكعهدفي،العقحفرتمكيف

أورشليم.مديةداخلإلى

برلحاءالملكعصرإلىنرحعالنرالسامريةالئ!قصقطع)3(

ولملى.م.ؤ077خوإلىأكط،إصانبلملكاثاد

ئكلفي،الملكيةللخزيخةمدفوعةضراثإيصالات!

زيت.أوحمر

.م.ؤ87ءخوإلىترحكلءاييأفيرطئا-")4(

محظمهاصفيوتتكون.الدويرتلواكتثفتوالي

رثهإلى،تقدميودىمراتجةمركزقاندكلرسانل

المدينة.يالقيادةمركزو

علىخوكلطجذاذات!عراد"نيحديثأاكتضفت؟)5(

وأخرى:ثاثقحدت5!.أضخاص-لأ-ماءقواش

!ععلاوة،البىماقلىإلىنرحعكهوهـفمراذ

الختلفة.العصورسوعصلاتأختاممناجاإوصلما

بهتوأنها،الاليةالأصفارأصالةئبتالوثائقهذهوص

لحق"رصاثل9تعاصر:فئلأ)إلاتنىالتىالعصورفي

الكلماتهحاءكيمهتكتفأنهاالأه!ول!.(إرمياسفر

أخطاءناحاءتاليوالمالحد،القديمةالعصورفيالعبرية

.اثحصوراتواليعلىالات

بلنتااييالمرحلةتمثلالفديمالعهدأضارلغةأذوالمققد

ترجعمادةعلىتحتومميفهىذلكومع،الملكيةعهدفياللفة
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سلوامنقق

الأولالفرنكايةونمند.خى.م.قكرالحاس!الؤنإلى

يظهرتا"حرةوكابات،تديمضصسيخهابما(ايلادبحد

والفارسيةالأرايةلاللغاتايأثروأسلوج!كلماضافي

وايوناية.

نطقأن(6؟12)القضاةنحرفيجاءمما،نعرف

قرةفيأنه!.والمواقعالأصباطباختلا!اخلفقدالحروف

انظر)الحلىيثفيالحبر!ةمحلالأرايةحلت،اليبعلىعا

الكتالةلفةهيالمبريةظلتولكن،(8:8،13:24غ

لمتلرعصنرئلالخطوطاتسفىمنل!در؟،والعبادة

اقي.ابحرولنائف-اخ

لصورة-نخدمتعدلمالحبر!ةاللغةأذالواضحومن

وتدبرالهودثورةبعد،ايلادبعدائاليالترنعند-عامة

.الهودوتحتأورضليم،خرابالهيكل

اث!تمنتكون،أنجديةلتالحبريةواللغة:ممؤاكا)2(

كلمن،،حطي،هوز،أججد:تجمعها،حرفأوعئرك

،هي:الروادفحرو!منوتخلو.ث،صتر،صف

الرجا).والغين،والظاء،والضاد،والذال،والخاء،ائاء

منالأولالمحلدمزموضمهافي،أبجدية9مادةإلىالرجوع

إلىاييزمنتكبوهى.(هالكتايةالمحارفداثرة"

تكتبابدايةفيوكانت.(تمامأالعريةاللغةثل)الثال

الأراميةالحروفاضخدمراولكنم،المقفلةالييةبالحروف

أربعنحوتوجدأنهومع.الفارحمطالعهدفيالمفتوحةالمربعة

أنهمإلا،الحروفحركةضطعلاماتمن،علامةعرة

نطقكانبل،القديمةالعهردفيمهاضاكخدمرالم

الفرنيربيروفيما.جلإلىجلمنضفاهايتقلالكلطت

ايهردعلصاءمىجاعةتات،المحلادبعدوالعاضرالحاص

علاطتبإضافة(الناتلينأى"الماصررثن"باصمغرفرا)

.الحروفحركاتونجطايرتجم

ية-اليمفيالكلمةأصلتكون،الايةاللغاتوكانر

كلتا!رم!ا،أساصيةأحرفئلاثةمن-الغالبفي

وأالو!زأالدايةوالأحرفبمص!بإصافةالمتقات

اطعةاواممل!اتاتصريصفييجرممطمماأضه،الكلمةآخرفي

كل!دلكيتض!ءكاويجروينمىيرفعالا-أذ؟.العربية

والحمع،والمثنىالمفرد:صورثلاثول.الهابقوكأ

الموصرهـلىا،بمعالصمةوتفقوالمؤنثالمذكرونه

وينىيفردالفعلأر!.(مزثأومدكر)والوعالحدد

والأمروالمضارالماصىومه،ويؤثويذكر،ويجمع

:الجكل!،للمجهرلوالمنىللمعلوءوالمبي،والرط

:فاعلىفعلىمنعادةالحملةوتكون.والغاثبوالخاطب

.ومجرورجارأووظرفومفحرل

نأرعهأنههو،ا!ريةاالقدبمالحهدلعةيمزماأهموعن

فإله،عامألصمناكثرمدىعلىكتالقديمالعهدأضار

ولعةالأصفارهدهأقدهلغةورباختلافيوجدلايكاد

هدهأنأولها،أصبا!ةلعلىدلكتعليلويمكن.ثهاأحلى

افودهيالأ:لىالأسفارفكانت،مقدسةأضارالأضار

اعلعةفيحدث؟،الجأخرةللأضاو-لغر!أ-واثمال

هي،ويوريدسأرسنرفاسكاباتأصبحتإذالوتانبة

وثل.ال!بمىبحدهطحاءسحذوهحذاالذىالمثال

ص-كتالاتعلى،المهاللغةوكونفوضيرسكتاباتتأئر

.اليها!-بمدهجاء

بعامة--الايةاللغاتأنهوأيصاالأبا!أهموس

اخلمتولكها،وعصرعصربيزالتييرمنللكثيرشعرضلم

المنربوالمخدمةالعربيةفالمغردات.وسكانمكادبين

هذه!لكن،ثلا-صرؤالمشخدمةتلكعنتختلص

الأجالعدىعلى،القطر"كلافيهي!ظلتالمفردات

نأ!بوبافى.إليصاالعريةاللغةدخولمنذبالحرىأو
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الكمرك!الكثايث!وا

ننرشعلات.لرع!لاتكالةا،رمةلةببىلنرنن!رمنتننرشامددالحرولىالعبرلة

"!عنشلينيتغة!رطاتدلميةع!ةالىالحاسق.م.للأ.-ا

م.لزنانونترضوطىطم!سةورذولالزن!ذىابىالرالهحالصعيره!سهالحديثة

4*ئ!2!ا،!م!!هيلأ3ول*3342*ثة*3"لم*

لمر،،،و9)وااورواو!7!ول3فى33+طلأ،لأ

+7ثرء678.68+ثم8**فىو،ط")8

كاه*44ا"9!!417444!الأ6+6666هـ44ط

++7لاا؟!6+6++7171**ابيب+6+

!ل662يه6ث!؟"3ث!161"116،1696611

محص+!رأء)!(--ث!)11(1011،1م!

لالا!لأ،،"ا9ا!أ!!**لأ6لا*+7ي!رول+3+++5ط

كا،ل!لأ-ثأ5كا!لأكاهـهكا!ادأكاثلأ؟

++يم++226+لأ+وليرهـ4،3ء3"*916+*؟

لملأا،7لململرلالأ،3ء،اراااا7ثه3لم333ير3663ططاط

لا،يالم!لمءلم،،،لما(،،،ث!رثهيا!ايايا؟ا

لم7الهه7لا،ا!76*"ا*ثريملأيرييرارلأف!"5*ء!!

كلصأ1(7لماااثريا؟إيهولا(1نادلىو111؟أ!

بر5++ا+!اثىلألم+ا!6!57دكا!555!

هلالاه05كاه55كا!!لالأ77لملالولأ

لملمتر11يمالىؤ+يلا،لم3&دكاز96يم56ط")"

ط!ء1كل!33ي3+ث!+!أ+حل!لمطلاكلل!وو2!8،12

ال!!كا!م!لا!كاي!ر!يه!يلى23أ"4

1199!ه111أأالم،6611119!لا+6،6.6

ول*سايطولي!3لطللاسسالعاللأ.يألارلأىىل!!ف!!فط!

لملم*7!لم*ألا!لألممث!لمطك!5ولول."!ول+فى
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!ي،القديمالعهدأسفارلغةفيالبطةالاخلافاتتب

بعفىكانفقد،المكاداحتلافإلىبل،الرماذاحتلافإلى

الثمالة،المحلكةسوالمح!ر،الحنويةالمملكةمنالكتاب

انظرع)بابلفيوبحفهم،فل!إتوبعفهىكت؟

.(12:6،18:3قف!،24و13:3

الىأئناءيأوالنىقبلكتبالأضاربحف!أن؟

فالاختلاماتدلك:مع،البىبمدكتىولمفها،الايلى

الجزءهذابا"نالقولالصعىمنإنهحتى،نسيأقيلةاللعةلى

العلماءكبارجحلمما،البيبعلىوذلك،البىتجلىكتب

انحتلمة.الأحزاءكتابةتواريختحديدفيكرأاحتلافأيحتمود

بأدالقوا!إلى-طحةفيولا:الأصلوباخلاف)3(

فإنذلك:مع،كافإلىكاتسيختلصالأصلو!

يذكريكادلا،القديمالعهدأسمارل!!الأسلر!را،حتلالى1

دأ؟.والرومانب!الونالي!-اممئابال!!ا*ختلافاتلانة

-القوقصق؟-يرجكل!،القديمالعهدأسمارليالاحتلا!

هوش!ط-أسلوبيختلفلذلك،والئةاحتلاهـالمكاذإلى

.عاموص-معاصرهأسلولىعر-ثلأ

الأجنهللعاتكانأنهوضكلا:الأبخيالآثر)،(

أواصاسا-.المفرداتلى:حاصة،الصريةاطحةاعاتأنير

المصريةاطعةاهى،العربةلىتأتيرهالهاكا-التىاللحالت

اضعارتالتيالأضوريةااللغةتأثيرأأقواهاكاذولكل،القديمة

اممتابةاالمعررهـأنفصن.امملماتاس!صيرأعددأاحريةاما

مطقةكلي،ا!حاديةاالأغراضرلىتتحدمكانتالابلية

أرصدإلالعراي!-دخولقلىخى،أجاغربحولي

ص!اممثرا،العريةاللعةإلىدحل،اضلعدوفيصا.كعاد

دلكبعددحنا؟.الأراميةالأصالباش،الأءاميةالكلمات

:يرلانجة.فاربةكلمات

لىاضزالعةعناضعراانحةهـغتلمى:والنثرالثعر)5(

اللعةيوضرحأالاختلاهـأتلهذاخدوابما،اللغات

يتحولنجده،اثصاالقويةالماعرئملىحيمالأنه،العبرية

اضبويةاالأضارممظمتصطبئ:لذلك،ضعربةلغةإلىطيحيأ

كثيرآميهتخدء،العر!العرأن؟.ضعربةبصمغة

القديمة.الحويةالأصالب

أرصفيالحتخدمةالاميةاطغةاكات:نئأتها)6(

دخولفعد،الو!ىبالايةئصىطهي،كنمار

دأعلىوالديل.اللغةهدهاستخدمرا،كنعارإلىالعبرال!-

أنههر،كحارإلىمجرنهنجلىإبراهيما!ةهينكرلمالعبردة

لابادلغةكانت؟،(ه:26تث)،أرايأ9ئلىعى

كلمةأد؟(.31:47نك)الأرايةهيالأعية

للدلالة،القب9و،الغربعلىالمدلألةتخدء!اصحرا"

العبرايينإلىالأنجيل-عبرايخون

موطن،بهعانأرصعلىإلايظبقلاماوهو،الجنوبكل

.(91:18إكأانظر)اللغةهذه

سامييز،يكونوالمالأوليتكنعانسكاذأنوحيث

الابين.هجرةتيماإلىالعبريةاللغةلأةالحودةيمكنفلا

بذلكفهي،الميلادقبلالئالةالألصإلىأي،كمانأرضرإلى

يدلماعلىتنطرىالتيالبابليةالأشوريةاللغةمنعهدأأحدث

.بزسالعبريةتللأتهاعا!

الاللىاليكان:يتةالعبريةاللنةأعجتتى)7(

وأ،بابلإلىالمممةالطبقةأحذتفقد،للعبريةيمتةضربة

حتىطويلأيلبثوالم،اللادفيلقواوالدين.!رإلىهرت

علىقاصرأالعريةاستخدام:أصب!!،تاهريهملغةاصنحدموا

بكنومهما.الحدبثلعةهىالأرامبةاوأضحت،الديانةأمور

أنهعاىدللدهو،(8:8)محيا!ريحاءماصرمى

العبربةفهمالوقتذلكي!الثعصعلىالصرسكان

الديةاللحةكانتلأكاولكن.له!قرا؟تهاعدالفصحى

الوطيةولدافع.طويلةقرونأتنحدمظلت!إنها،المقدصة

.(م35؟)باركوكاهـكذللص،المبهايودأصخدمها

الحربة،لإحياءمحاولاتالرمطىالعحوريوجرت

العائرسالقرودحلااوو.النحاحكل!تحلمةبدرحات

الألدلس-يهودبينونجاصة-الميلادلعدغرالحاصإلى

والفلميةاسعريةالثقافةأداةالوسطىالعصرريةعبرأصجت

العرلةاللعةتأثيرالأنددعريةفييطهروكاد.والعلية

ا!ريةاواصتعادت.الترأكيبفيأالكلماتفيسواء،لقوة

عضالتاش!القرف!-والصهويةالحركةالفهورقوتها

،المقد!!الكتابعريةعلىأساسأقات13أومح.ا!رينوا

ماوكنيرأ،ا!ردااضكمولوحىالالمحتمعدفدةنأثرتأكاإلا

الفصحى-المقدسالكتا!عريةعنختلص

العبرانيين:إلىالإنجيل-عبرانيون

الهوديالمحتمعوظهر،يونالطأبوكريعىإيحل:هو

الثالي.الفرذبلىايةأواالأوالقرنكابةب،مصروالمجي

،(3-نيشفوردكر!)الحجهفيمتىإيخليقار!ألهوء

كليمدص-محعالاتفيقليلةاقتاصاتسرىالآدسهيبئلمفإله

هيحيبصيدكره!.وكيرل!،وأورمجالرس،الإسكدركط

إلىترجهألهجيرومويذكر.أيصابابياصوركلا،ويوصايو!

أخذألهالأرج!!ولكر،أراميأصلكلواللاتينيةالولالية

هدال!-حلطولعلهبا،رنجالرسأفىعنلقلآ،مهاقهما

.الناصري!-وإيخلالالونبتوإيخلالإنجيل

الأناجلبحدمحبالإبجلهذاأتالآذالائدوالرأى

حدل.محلإلااسننادهمدىرالماولكن،القانرية
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توحدلاوالتى،يوعللربيباالتىالأقوالإلىفالاضافة

غريبصخليطعلبحتولىفإنه،القانرنيةالأناجبلفى

مبزعم.السابقجوده،وبوعحياةعنالأصطوريةالقص!ر

لعرةحملنهقد"اغدساالروحاأمهإدقاليوعالربأن

آخرموضحعفيويضبف.(8:3حزقيالالظر)رأسهمن

:15كواانظر)الباريعقر!الأخيهالقيامةبعدظهرره

اطسيحيينصقائدأكادالديالاريعقو!عنويقول.(7

أيصأانظر)!الريلمقدام9كارإله،أورشلرفيالهود

المجلدسمرضعهاوأأبوكريفا9مادةفياشعرايينإبجل

.(1الكتايةالمعاردصدائرة"منالأول

العبرانيين:إلى-الريعالةعبرانيون

العهدأسفاريعراضاصعاالفرهيالعرانبتإلىالرسالة

.عرةالثلاثلرضالرسوارسائلبمدتا"قيمهي،الحديد

ب!-قق!!،الثلتلالحطالمكتهوبة،الكرىانحطرطاتيأما

الأرلعورصانله،العالكنا-!اإلول!الرصولرطثل

ليتيأضرامحطوطةلىتمعش.أدرادإلىالمرسلةالأحرى

للحهداتحطرطاتأقدمومى-كه!(-ح"ح3عا3الأا(،ع!

روميةإلىالرسالةبحد-(الالياكقرنإلىترحتإذ)الحديد

يص.(القديمةالريايةيموقعهالممشهو)باضرة

إلىافالبةالرسالةلعدتق!-،الصعيديةالقبضبةالمحطوطات

الرط(تبعدتقع،اداجيحرمحطوطاتإحدىوفي.ثوسكور

علاطة.إلى

هذهكاتب-اليإتوحهعلى-ئعليلا:ال!ت-أولآ

سدبولرلالرصإلىا،سكندرية1لىئبتففد،اتالرسا

وأوريخالوصاعراهـاكيشد!رعم،الارالفرنمتصف

أوريخانوسصرحمقد،دلكعلىالأعراصاتبعف!لوجود

تارجفيجاء!)أالأمرهداحقمةيعلهوحدهالله"لأد

لرثرنا09برناباإلىترتليايوسوسا.(يوصاليو!

ممتالةسأ!اأهارلاك"رعه03أبلوسإلىلحده:كترون

اليولانية(اللحةفي)المدكرعيهذاسكيمىول!-.لريكلا

أضرتإنالوفتيعور!لأنهأيماأقولومادا9:قولهفي

هوالجكلمفضمير،11:32عب)،...جدعولىعن

الجامنكانالكافأنالكئرونو!رى.(المذكرضيم

اللغةوضليعا(،4و2:3)عباثافيالميحى

وربما،بول!علىمماا!مرأللوسعلىيطبقمما،الرفايخة

الكتبلىمقتدرأكان؟،ا!ندريةيهرديةخلمهلهكانت

الرجمةفيدر!اايى28(و24ت18أع)انظر

ال!بحبة.

منإلننهاالرسالةفيفيكرلا:إلهمالمرمل-ثافأ

العبرايين"إلى،فالحنواذ.كاتباكذكرلمثلما،يهبت

018

العبرالينإلىالرسالة!-.عبرانيون

مماالحزميمكنولا،الئافىالقردمنالأخيرالربعإلىيرجع

الأمركاروإذا.صحي!ءأساسإلىيتدذلككانإذا

فتت!!أدالممكنش؟كنت"عبران!ن9أمميفإلى،كذلك

الهيبيةالثقافةذوىمنيهودأكانواأنهم،الداحليةالدلائلس

،الأممنفالمؤممون.الإنحيلىتبلواالذين(اليولايخة)

يبدأالدىالحوارضىءفييعيملا،الارتدادالمعرضون

:7عب)!...كاتاللاويلالكهموتكانملرلا:ا!ولبا

كد،الأمصالزميرد!إتيتادرمافا"!ل.(ا\

دأمطلقأنظنممحر:لهدا؟مالا9:ذلكتراءته!

للاصرارداثمةيك!لمأنهكا.أكذلكاللاوكطالكهنوت

لم؟.(8:13)"شضاحعق"قدالأولىالعهدأنعلى

خارج9الم!اإالحروخعاىاطتحريضرمحىهاكيكن

يهودية.خلفيةصكانوالأ-ا،إ،(13:13)"المحلة

ا!هداللطا-القوكيإيما-يالكافثقةأيصادا!يؤكد؟

الإيمانكلالارندادمعرصب-مجيركانوافلو)القديم

كل!ا-.(القدبمللعهدبنكرودلالأولىلكالوا،المبحى

وأ،أورشليميداثكانفلربما،اقامههمكانتحديدالها

وأاحكرسواد!أ،الإسثدرلهأ:ألطاكهأو،مصرله

جماتكانواأكهحتالأروأ!ا-.عيرهاأو3-كورنئوأوأت-

ارتطالىالدبةأكاحيث،روماوعائيةبهةبثونور

حوالي،اضومافي3-اكيمدكتاباتي)اتصاللىدكرأوتبها

.(م69

كتبتالدير!القومكا&:والتاريخوالهلىفالمناية-ثائأ

كالتهقد.لىالأصعيرتهمهقدادلحطرسرضب-،صالةالرلهم

:اجهواإ-حنىمتقدة،سيحي!أصححواعدماعيرتهم

يماعسوالىص،لمرحأمواالمسلبوقبلوا،بصرالاصطهاد

احجونايؤصعواالذينوخاصة،المزمنينإحوتههخدمةعن

الير،بمصىولكل.(34-01:32عبانظر)

كانواالذي-ثالةالجحمجىءأدلهموبدا،غيرتهممترت

دأحدوارش.توتحوامماأبعدأصىقد-للهفةيظروله

كاخلراالى،ايهودياالمحمعوضركةالهوديةالمؤصات

الدواسةمنبتشجيعوتزدهرنمو،للسيحيةلاعنناقه!

معرضبتوأمبحرا،الأولالدفعقوةفضحفت،الرومالية

الكاتىيحرضهمولدلك.الأمامإللا،الوراءالىلنظر

فييجرفوالاحتى،اللاعيةالصرر!بالكئير،بإلحاح

فييتلحرالاأن،التيارصدمجذدواأدلالحر!لل،التار

بل.لإيمانبامتكيزبالصر،1يحاضرأدبا،ابق!و

يقومور-سا!أذ-مانرنوليميقول!-أيفاأرادلعله

لمللحابالانجيلالكرازةي-سنلؤبتعيرهممع-بدورهم

كانالدوربذابقومواولكى.والتقهقرالركودمنبدلأأجمع

بابظامروطهمكادماكل،!طعوامراكبهممجرتواأنعلبم
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اللهع!الارتداد"الىتؤدى،للتقدمالدعرةخجاهل.الفديم

نف!وفي،بثدةمجذرهمولذلك.(3:12)االحي

بعمة-الأولىمحبتهمعلىصث!تونلأنهمثقتهلهمبيدكليالرقت

.والايمانبالصبرسيحاضرونوأغم-الله

القرنفيكتأغابدفلا،الرطلةكتابةتاريخعنأما

الرومافياكليندسكاباتفيذكرهاجاءجثالاول

2:3)نفسهاالرسالةمنيتضح؟.(م69حوالى)

الربحمعواقدأناسمنالإنجيلقبلواوقراءهالكاتبأن(4و

تدعربمدأوتجلبيهابتاالحزمالهلمنلي!ولكن.نفه

إلىئارأنهالرسالةمنيخبو.م07فيأ،رشليمفيالهيكل

باتجارهاأى،المضارعصيةفي،الهيكلفيوالخدمةالذلاثح

هي،ناالمضارعصيةإذابمضيقولولكن.تائمةأمورا

ماعلىول!،الامرسفراثن!علىبية،للايخةصيغة"

وانقطع،زالتدكانايكلأنلوولكن.الواتعفييجرى

وتخذ،ذلكإلىيثرأنالكاتفاتلما،الذبائعتقديم

وشاحعقماأماوه:يقرلأنه!.أقوالهبهايدعمحجةنه

لذلك،(8:13ب)هالاضمحلالمنقريبفهو

م07نجلكتبتالرسالةأدفالأرجح

لكان،رومالىمؤصينإلىمحبتفدالرصالةكاتوإذا

قائلأ:لهمييهبجث،م64تجلكتبتأخهاذلكمحنى

:12)"الحطيةضدمجامدينالدمحتىبعدتقاوموالم

أكط،إيممانهمأجلمنللاضثهاديتعرضوالمأنهمأى،(4

الاضطهادأما)نيرونزمنليالاضطهادتجلكتتالرسالةأر

تضمناالدى3234-:01فيإليهل!الذى

فيرومامنالمهودطردإلىلثركانفلعله،الأستثهاد

.(18:2أعفيالمدكور.م94

بأنهارصايهالكالبيصف:الرصالةملخص-رابعأ

ضريوردتعارةوهى،(13:22)أوعظكلمة"

المجمع.فيالوع!عن،(13:15)الرسلأعماد

الاء،رائعةموعظةعنعارة-الحققةفي-فالرطلة

إلقائهاعنعوضأ،كتالةتجلهاإلىالظروفاضطرته

ضماهأ.

:2-ا:1)الأخرةاللهكلمةهوالانجل(أ)

18).

.(4-ا:1)اشهيالكاملاللهإعلان)1(

.(14-1:5)الملائكةمنأعظمالجح)2(

-ا:2)والصاموسالإمحيل:الأولالخدير)3(

.(9-2:5)ومحدهالإلاداس)نضاع)4(

الكهنةصرثيس6شعهمخلصهوالإنانابن)5(

العرايينإلىالرسالة-جمرايون

المظيم)18-2:01(.

:(4:13-ا:3)اللهلئباطمقيالموطن()ب

.(6-ا:3)مودىسأعظمبوع)1(

رفضمنلأخطريسوعرفضإن:الثافيايحذير)2(

.(91-3:7)موسى

-4:19)الحيميمااللهراحةفقداديمكر)3(

:146-:،)العظيمالكهنةرضالم!ح)بر(

:)02

لحبهتجيع،الكفةكريخرالمحخدمةلي)1(

.(16-14؟4)

-أ:5)الكهنوتلرياسةاللازمةالمزهلات)2(

4).

.(01-5:5)لذلكالمحمؤهلات)3(

ة5)الروحيالنمجعدم:الثاكايحذير)4(

.(8-أ:6)ثاليةلدايةوحودعدم)ء(

-6:9)والمثابرةالاتجهادعلىالخريض)6(

.(02-6:13)اللهوعدثات)7(

.(28-ا:7)صادقملكيرتجة(د)

.(3-ا:7)الملكالكاهنصادقملكي)1(

.(01-7:4)صادقملكيعظمة)2(

.(14-7:11)هارونكهحوت!لعدم)3(

.(91-7:15)الحديدالكهنوتحمر)4(

.(22-7:02)اللهصنبقملألهحموه)5(

.(25-7:23)يزوا!لاألدىلأنهحموه)6(

دلسولاضرللاقدوسالميحيسوعلأنحموه)7(

(7:26-28).

:01-ا:8)والذب!حة،والمكن،العهدهـ()

18)

-(7-ا:8)والعهدالكه!وت)1(

.(13-8:8)الأولالعهدا!إبطا)2(

.(5-ا:"9)الأولالعهدقيالمكن)3(

.(01-9:6)وتهطقوس)4(

.(14-9:11)أبديمداءالمحفداء)5(

-(22-1:15)الحديدالحهدويط)6(

.(28-9:23)الكاملةالدليحة)7(

-ا:01)للحممةظلأكاناغديمااشنظام)8(
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-01:5)عيهاالحقيقةهوالحدلدالظام)9(

01).

:01)الأبدإلىالعركأعلىالكهةرت3حلر)01(

11-18).

-01:91)وايخابرةوالإيمانللبادةالدعوة(و)

12:92).

:01)الميحدبيحةأصاسعلىللهالاتراب)1(

91-25).

:01)الإراديةارتدادالاخطية:الرابعالخذير)2(

26-31).

.(93-01:32)للمثابرةالدعوة)3(

.(04-11:1)القدماءإيماد()-

(3-11:1)الايمانطبيحة:مقدمة(1)

:11)الطومانفبلعاضواسإيماد(11)

4-7)

(12-11:8)وسارةإبراهيمإيمان(111)

:11)المؤمن!تموطنهىاللهعدينة(17)

13-16)

(22-91:17!الآباءإيماد(7)

(28-23ة11)موصىإيمان(71)

-11:92)والاصتفرار!الحر:إيماد(711)

(38-11:32)للإيمادأحرىأمتلة)7111(

الم!وتنحققالإيماداعايةتحاتمة(*ا)

(04و11:31)

:13)ومكصلهالإيمان(رائد)رئيريو)5(

.(11-12:4)ئلا+-إضأدبا)6(

.(17-12:12)للعماالدعرة)7(

:12)احما:يةاوصهود،الأرصةساء)8(

18-24).

.(92-12:25)المهالصرتالالاهمجى)9(

(21-ا:13)وعلاةخاميتحرف!(ز)

.(6-ا:13)أدليةوعايا(1)

.(8و13:7)!جهاعلىللحيرأمثة)2(

.(16-13:6)الحقيقيةالمؤميزدبائح)3(

.(13:17)للمرضديرالحضوع)4(

.(91و13:89)الصلاةعلىالتحريمى)5(
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.(13:020،21)وتحيةصلاة)6(

(ء2-13:22)حاقي(ح)

.(23و22:)13ضخصيةملحوظة)1(

)13:لهمالنعمةوطلبحتايةتحية)2(

25،.و

24

نأحب:الرسولىوالحليمالرصالةبينالعلاتة-خامأ

أصفاربيرمتميرةفكريةمدرسةتملىالحبرانإتإلىالرصالة

هدهتعبه؟الايحلمقارنةالمهممنيص!،الجديدالعهد

لكشفلكى،الحديدالحهدأسمارصائرفيبالإعيل،الرصالة

الإخيلنصرهو-الأصاشةلالأمورتعلقيخما-أله

الواحد.

وظهر،القديمالعهدلواتوتمت،الحديدالعهدبدألقد

انقضاءعدمرة"(4:14عب)،اللهاسيوع"

فهو،اللهحكمة،أزلةفيهو.(9:26)أاررهررا

أيضا)رحع،3-ا:3)!العالمينعملىأيضابهالدكي"

.(3:14رؤ،17-15:اكر،3-1:1يوإلى

نيمتضمنأنجده،داودنلمنالحدحسبمحةأت؟

،(7:14ب)"جهوداسهطكلتطلعقد"إنهاعرلا

احتكلقدوأنه،(12ة13)معلرمأمرموتهوظر:ف

:4رويةأيصاانطر،9:26)"الحطيةليطا؟المرت

إلىيحتاحلالهمقطوعأمروقيامته،(1:3ءكو25،1

ععودهلىواعتحلىأمرأكاكا،(02!13)ابات

حىهوو".(1:3)الأعاليفياعظمةايم!-فيوجلرسه

ورأيضاانطر-7:25)المؤميني"اجمعح!تكلي

المنتظر-ئالبةمحبئهأر؟.(اا-2:9و،8:34

كائاضعهحلاعربهسيخ-(01:37عب)يقيزلكل

القدسحالرويخميكى،ثايةيأقيأد:إلى.(9:28)

أيصاانظر،2:4)"إشادتهحب"الموامبيمنحههالذى

.(5-3:2عل،11-12:4كوا

هوالإبجلأدالكافيؤكد:الريعالةياق-يصادصأ

وكلالإيخاببزويقارد.للإنسادوالكاملالها!اطهاإعلار

المشحعمل؟ليؤكدوإز.اطروياالظاموخاصة،سقهما

للاقراهـإلىالوجدكالطريقالإمحيليقدم،ضخصهو؟ل

.ضىءيعوقهلااقترابأالله

اسذيناوألبيائهاللهحداميممنأعظمالجحأنيثت؟

وأ،(3:3ب)مر!مثلىبترأكانواصاء،ضوه

:2)طريقهمعرالاموسأعطىالذيز(4:لأاالملائكة

يحفظ:ده،العالم!-حلقده،اللهالنهوفالميح.(2

كا!-فهرلفطذلكومع،(3-1:1)الكود



العبرانيينإلىالرسالة-عبرانيون

ولكه،(8-2:5)الموتحتىوأطاعاتضع-الإنان

الأعال!،فيالعظمةيمينعنوجل!السمراتفرقارتفعالآن

نحدمةالحدمةهذهويثبه.(1:3،4:14)لئبهممئلأ

هيالحرانبينإلىوالرصالة،الفدبمالحهدلىالكهنةرئي!

اللغةهذهيتخدمالذي-الحديدالعهدلى-الوحيدالسفر

على-حرئيأ-دلكويي.بموععنالكلامفيالمريحة

الذلى-المسياأنحلنالدلى(011:4)المزمورفيجاءما

إلىكاسهو-الجدحسب،داودنلمنسيجىء

وينما.يوعالربحياةعناضارمجهاالحقائقعلىثم،الأبد

العهدفيتقتبرمماكثيرأ!011مزمور"منالأ،لىالآيةنجد

عى)الرصالةهذهفيإلاتقتبسلاالرابعةالآيةفإد،الجديد

يميرعنجالأملكأالمانجد،الأولىالآيةففى.(5:6

."الأبدإلىكاهأاالمزمورمنالرابعةالآيةفينجدهبيما،الله

-ا:7عب)صاد:ملكيكهوتالكاتىولرح

-14:18)اليهوءصفررعنهحاءبمامتتهدأ،(22

علىأيضالل،فحىعهقيلىماأساسعلىلا،(.2

بذكرالم!كهوتعنا!هأقواويدعم.عهئقللمماأساصر

تدوصأ،9يكرفلم،المركزلهذانؤهلهاليالمحمواصفات

أعلىصوصارالخطاةع!الفصلقد،ولادنرشرللا

كلىفيخر!قد"بل،فحسب(26ت7)االسموات

ب)!المجرب!تيعيرألىيقدر"اررا!"حطةللاثلاشيء

2:18،4015:16،5:7-01).

الألاحيلوالفاعيةيوخدمةإلىاشاراتوخد

-17:6يو،12:8،22:32لومثلأ)الظر

يو8:34،1روميةانظر)الرصائليوكدلك،(3آ

الرسالةفيبالتفصيلعنهاال!*متجدول!،(2وا:2

منأفصلليركهنوتهأذبقوةيزكدت،العبرال!!أإ

إله.تمامأأخرىرتبةسهوبل،فححصهار.دكهنوت

الهىإريالهأنجأأنسقالديالحديدلالحهديخشصمكفوت

أفصل،بوعوديتميز،أفضلعهد،(31:31-34)

علىقامالذممط،يناءعهد،القديمالعهدمنأفضلىجاءىض

:91،8-11؟7عب)نسلهصهارونكهو%أساسه

كلمنأفضلبدليحةيرتطالجديدالعهدوهذا.(6-13

هلىهفيماكلمنألحصلوكلسكن،(9:23)سقما

أمرادوالذليحةفالكهنوت(-11:)9الخليقة

علىيقدمون،هارونلسل،الكهنةفكاذ،ينفصلانلا

الخطةاذلجة"وبخاصة،(7:27)حيوايةذلانحالدوام

الذبائحهدهكلول!.(7:)9الكمارةيومفىالوية

تكنلملأنها،(01:4)الالارحاجةتدتكنلم

حانلاتق!ايى،الخطيةدن!منالصبرتطهرأنتنطيع

المححدمةأما.(9:9)اللهمعالركةدونصيعأ

العبرانيينإلىالردنالة-عبرايون

هيافغالة"تطوعيةحقيقيةدبيحةأصاسعلىفتقومالكهنوتة

صائردون-وحدهافهي،(26ت9)"نف!هذبيحةا

يخدمأندلكبعدي!تطيعالإنانصيرتطهرالتي-الذلائح

.(9:14)االحياللهإ

الأربعين،المزمورفيالكاملةالدبيحةهذهالكاتبويرى

لموتقدمةبدبيحة9:النبوةبلسان،الربيقرلحيت

هأنلىا:تكجلى.تطلبلمخطيةوزيحةمحرت...تر

إلهىيامثتكأفحلأن:عنيمكتو!الكتا!بدرججئت

،8-0406مز)أأخالثىوسطفيوضرككسررت

،!الحدفي5جاءإذفهو.(9-01:5عبالطر

الرجمةهى9حسدأبهأت:وعارة)اللهلهيأ،الذي

جاتهفياللهمئةتممقد،(أفتحتأذقي"لعبارةالسبعينية

لمثةكاملةطاعةفي-ارريحةاوبهدء.السواءعلىموته!في

مرةالميحجدلمدبمعقدص!-"المؤمونأصبح-الله

علىالميةالأقرال:هده.(22و01:01عى)"واحدة

المؤم!-احتارأيدهاوالي،القديماسهدافي،اللهكلمةتفبر

،ظافرأوقياتهالميحموتمذكاعا!حيلىمدىكلعميأ

هد،أنتؤكد،وشفاعتهديحتهكفايةسحياتهمفيأيقواإذ

فهى،تتكررلا(اللاوىالطامدلاثعكرعلى)الدبيحة

الحطاياعرتدالحدما"لأله،الأبداوإلىأواحدةمرة9

بقربارلأله...اللهيمينعنالأبداإحلس،واحدةذبيحة

.(1لحش01:12)!المقدصينالأبداإاكملقدواح!

أنهتطمودأضرعقالافكم":اططيرالخديرهداجاءومذا

الدىالبهد1دوحب،الله31دا--منشحقامجسى

.(01:92)"النعمةبر:!واردرىدلأبهفذس

اجه،إحاحةو-إليمكتباءينا-المؤمونكالىوما

إلىإيمانه!باقراريتسهصاوأد،بصرحمالالايتعلمواأدهو

لأده":الرحاءضقيقلتأخرا!،حباطشيينالولا،الهاية

36-:01)!لهطىءولاالآقيصيأقي،جذاقيللعد

س)اقدبماالحهدمؤمىبأمثةبتئحمواأذلدلأس.(36

:11)المواعدتحميئيتهدوالىأنهمرعم،(ولاءرحال

علىوائالرةالصبرعلىيئحعه!مثالأعظمدل،(04-ا

الحليباخملااتيالفسهالمحهو،اللهطاعةفيالجهاد

-ا:12)"اللهعرص!يمينفيفحلص،بالحرىص!أ

نأعيى،"يرعزعلاملكوتأقابلرز1ولأنهه،(17

اإالميحيتعواوأن،لالماضي-سبطهمماكل!طعوا

عص)"العيدةالمدي!ة9إلى"عارهحاملينالمحلةخارج"

12:28-13:14).

الرصالةهذهأخذت:وأصالتهاالرمالةفانوية-طبعأ

القرذفي-أدرجهاأننذ،الجديداصهداأسفاربينوضعها
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7-ات9عب،27-16:23روض!ثجنبرديةمنعفحة
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في(الإعندريةآباءمنأنهوالأرجع)الآباءأحد-الئاذ

زمنشذأنهالمؤكدوالأمر.بول!الرصرلرصائلمجموعة

لم(أوريجانوسأشاذومو-م018حوالى)،بانتيرسا

قانويها.عل،الرقفيبالكنيةالآباءمن،أحدحترص

لكلمأنهإلا،كاباباصمأورمجانوسجزمعدموركبم

مؤرنجالقضريءسسايوسأدرجوفد،فانونيافيإطلاقا

تماماالمعترفالأضاربين!العبرايينإلهـالرسالة،الكية

لأز،جانبأنحاهاقدابمضأنيئتلمأنهرغم،بقانونيتا

أما.برل!الرصولكتاباتمنبأضاتقرفلمروماكيسة

دقد،الريانالآباءمنوعره(م035حوالمط)،أفرايمأ

نأ؟.برل!لالرصالىونبرها،البدايةفذذلوها

قد-الحاصالقرنأواثلمن-الريانجة،الطةا

الجامحة.الرطئلصائردونعليهااضحلت

روماأذفركم،نحتلفأماالموتفكانالغرهـفقدليأما

،الأولالقرننهايةتجل،الرطلةفيهغرفتمكانأولكافت

ودلك،الرابعالقرنليإلاالضبولفانوفبائمنر!لمل!ت

رأتوأضرأ،الرصلأحدكتاباتمىليتأكالاعتار

بها،الاعتراففيالرقكناضعنلدألاروماكية

رومافينيهمدةقفىالذىلمطالرصأئناصيوسبتأثروبخاصة

بمفرليونأضفلاءيخاوسوكان.(م034-346)

أيا.لولايةأعلأفتيأنهركم،عليهاالتحفظات

كا،الاعتراففيترددالغربفيالكيةجحلما،لعل

قبلوقد.الرسلأحدمحبهمماإلاتحتر!لاكانتأ!امو

أنهاأطسعلى!العراني!تإلىالرطلةاوأوعطيوسحيروم

هبو!إمجمعكااعترفكما،بولرالر-لمر

وحاءإذ،(م793)قرطاجةومجمع،(م393)

عرةثلاثبولرللرصل5:عصاعدرتاييالقرارات

.هالعبرانيينإلىالرصالةةلالرصولتر،رصالة

رففر،الاصلاحعهدفيجديدمنالمرصرعأثيرركدما

بولى،الرصولكاباتمنالرصالةباذالاعرافلرلر

حشبأ9-رأيهحص-فباوحدلأنهثالويأمكانأوأعطاها

هوبودالرسولبأن!رلمكلفنأن؟."ومأوعئا

-لرددأىبدود-أضعهاإلي!:قائلأاكدولكهاكانجها

لحيصهابالبةبل،كاتجاباعتارليس،الرسلكاباتبير

بمفيي!5:بالغرللهاتقديرهوأوض!!.،وأصالتها

كهوتسالوضرحبهذايتحدثصفر،المقدصةالأضار

الدلجةوكعايةقيمة-حدأفمىإلى-ويعطم،المبح

مرضوعبا!ابويعالح،بموتهتدمهاالىالوجدةالحقبقة

بكل-لينآخرسفريوجدلا،وبالايجاز.وإبطالهاالطقوس

نم!ءلادعنا،لذلك.الناموسغالةهوالمحأن-جلاء

نةعبرو

بهذاعظيمةفائدةمننحرمأن،لأنفناولا،اللهلكنية

ولاشك.أقوانالكلعاندافعأنعياسالحرىبل،المقدار

ذإ،هامأمرهو،وكانهالصؤقانويخةبينالفصلهداأذ

علىاضمالهوعدمأصاصأمحواهعلىتوقفالفرقانويخةأن

إلىالرطلةأدرنلاحظ.الأنحارسائرمعتحارضرثىء

لا،القلبدبانةهيالحيقيةالديانةأذعلىتركزالعبرانن

الرسالةأن،الانتباهيتلفتومما)والطقوسالمظاهرديانة

ايكوين،سفرفيعهجاءماأهمصادقملكىعنتذكرلا

والتطهر.(لابراهيمأالخحرالخبز"تقديمهموضوعوهو

ولير،الخطيةمنالصميرتصهرهوالكنظرلطألجةلهالذى

لىقيمالهاالتىالوجدةوالدبيحة.الطقهالجاصةتطهير

لأللهملمةإرادةذبيحةهي،التطه!هذالاجمراءاللهنظر

يححللكي"نفهتذمإذ،لهمكرصةوجاة،تحفظأى

-5306إشأيفاانظر،9:28عب)هكر!نحطابا

لأد،اللهلبادةالأرضرعلىمم!تمكاذثمةوي!.(11

لالمحدالمكللىالمبحويقومحصورهيتجلجث،اللهبيت

عنأعلى،الكهنويةع!ت(2:9عص)والكرامة

حميية9لأن-المكا!لاالر،حييالمفى-السوات

إلىثابتةوافتخارهالرجاءئفةنمسكاإن(المؤمنينحماعة)

لهامطقةأومديةهاكتعدفلم.(3:6عب)،الاية

نيمقدصةتقبركاتالتىالوحيدةفالمدينة،حاصةقدسية

تا!ءوامهاطردالمحلأدكلىلكتملىلى،القديمالحهد

نأالميعضعبوعلى،(13:12ع!)"البابخارج

ىإ،خدقهعنمطلقأيكفونلا،الحالمعنكفرباءيتبموه

،الأطصاتلهاالتىالمدينة!فيلهمالمعدةالراحةإلىبصلراأد

.(9،11:01ة4عب)(اللهوبارئهاصالعهاالتي

الق!،وتخفى،القديمةالحدود!يهتزول،تقلباعاوفي

لألهمطلقأبتيرلاالذىالمسيحهوالوحيدالثاتالهدفييقى

وطريق،(13:8)عب!الأبدوإلىوإليومأمأهوهو9

صخروحدهفهو،رفقةفيالمحهولتواجهأدهوالحكمة

بروحهأذهاناييالذكطوحدهوهو،يرعزعلاالدمميا!دهورا

،!الحظيمالحرافراعيأمجىءانتظاروليقالقلو!!

ألدإلىالمحدلهالديالجحيرعأمامهيرضىما!عاملإ-

.(21و13:02عب)!آمين.الآبدين

عرونة:

شوفيهنزلمكانا-وهو،!محر9معاهعرلىاصم

."يطباتاصادركهلعدالريةرإرتحالممأثاءيإسرافي

اثنيخولعدعلى5ديةعين!هىحاليألعلهاواحةوهي

المحطةكانتالتيجالرعصيونمنالحمالإلىكيلومترأعر

تدكرولاوهي.(35و33:34عد)لنزولهمايالية
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عركي

7(.و01:6)النيةضر

عري:

ابمومو،،عرافي1أكلط،عبرى"معناهعبركلا31

معاصراكانالذي!يعزيا"وابن،مرارىفيعنلاوى

.(24:27أخ1)الملكلداود

عابىة-عب!

أيوبوبقول.حاجبيهبينماوقطبتجهمع!وصأعس

وجهيونور،يصدفوااعيمضحكتإنا:عزهأيامعن

فييعسوايكونوالمأى،(،92:2أى)ئفثواهلم

يطردالمحئرالوجها:الحكيمونرل.ومهامةاخرامأوحهه

.(25:23أم)"ثابألانأ

تكونوافلاعممغتى5:قائلأتلايذهالربويوصى

للناسيظهروالكيوجرههميغيرونفإنهه،كالمرائينعاب!ين

بعد-الرباقربوعدما.(6:16مت)أصائين

طر!همالىكانااللذينايليذ-شمن-الأمواتبينمنقيات

به،تظارحاذالذىالكلاممداما":صألهما،عمواسإل

.(24:17لو("؟عابيزماثان،أنما

)عت!

محاك:

مدنمةوهي،همتمكاذأومأوىمفاها.هعبريةكلمة

التيالمدنإحدىوكانت.يرذايلالالجنريةالفرحفي

بعدالعصالقةمنأخذهاايياليمةمذنصياداودإلهاأرصل

ولايعلم.3(.:03صم1)صقلغعنطردهمأن

المدكررةأعابر"نفهاهيأكائظنكاذوإن،تمامأصقحها

عابر!"إلىالرجوعفالرجا،(15:42)يوعسفرفي

.!اليهاببالمحارفدائرةامنالمجلدهداشموصعهاؤ

محابا:-عاتب-عت

كرههفيماوراحعهلامه،عاتيأووعابأعنأعيهت

لبب(جراصملك)أبيمالكإبراهيمعانبوه:لقرأو.مه

أنهحاالتيجةوكانت!6أيصالكعلىاعتمااييالماءبئر

.(27-21:25تك)هفيتأكلاهماتطعا"

فاذهىأحوكإيكأخطأإن5:فائلأالربأوصىوتد

6أخاكرنجتدقدعنكإد.وحد؟ريةببنكوعاقي
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خاى

18:15(.)ت

:أمحياب-محبة

هىالعياوالمتبما.التمدخلفيعيهئوطأماهيالعتبة

يومعيةفيإصائيلبنىعلىوكان.ال!لياالبابأسكفة

مدمنيأخذواأن-مصرمنحروجهمليلة-الفصح

فيالعياوالعتبةالفائتيرعلوجمحلونهاالفصحخروف

،(23و22و12:7خر)،فهاياكلرنهالياليرت

ولالجك،عهمفيعبرالدمالمهلكالملاكليرىوذلك

.الربأمرحصب،أبكارهم

بيتفيووضحوهالحهدتابوتالفلحطييرنأخذولما

الأشدوديونبكرأنالثانيةللمرةحدث،أشدودفيداجون

تابوتأمامالأرضعلىوجههعلىاساتطأداجونفوجدوا

لذلك.العتبةعلىمقطوعةويداهداجونورأس،الرب

على،داجونيتإلىالداخلينوجمعداجونكهنةيدوسلا

:91قضأيضااظر،5-5:9عم1)هداجونتجة

يقولولذلك،فو!امن!فزونأويتخطوخابل،(27

اكهـكلأعاقبايومذلكفي":الننىمفيافمعلىالرب

ظلمأيدهميتيملأوذالذلن،القبةفوقمنتفزود

الوثيين.نهجيجونالذينأى،(9:اصف)أوعأ

:وقال،ذاكنادىومذا"الرافبمعإضعياوعدما

كلملءمجدهالجنودرب،قدوس،ثلوس،قدوس

،الصارخصوتسالعتبأطصاتاضزت5،!الأركى

.(4-ا:6إكأأادحانأالبيتوامنلأ

كاى:

وهر،أوفنهواأواميم"!حناهلعل،عرىاصم

اسبم:

الةضاذجدهأعطاهالدكط،المصركيحع2بنعاكلي1()

.(كا6-2:34أح1)عتاكيلهفولدتزوجة

الذين،عئرالأحدالجاديينمنالسادسالرجلكاى)2(

حبابرة"من،البربةفيالحصنإلىداودإلىانفصلوا

،للحربجيقرحال!:عمتيلالذين"ال!أس

وهم،الأصدكوجوهرحوههى،ورماحأنراسصامو

-12:8أح111الرعةوابلعلىكالظبى.

بنتمحكة،كدهالأثصرةزوتجهمنرحمامبنعتاكي)3(

.(21و02ة11أ!2)د"أبنالوم



تاصينت

تاععن:عت

علىسدية31وهو،،القاضيوتتامفاهاعبارة

مكاخهاأنوئتقد،(91:39يق)زبولونسبطحدود

إلىمتراتيهلرجمةصصبعدعل"كئاكضاهرالحالي

تانا"هيإغاالبحف!ويقول.اباصرةمنالضرقيالمال

خرإلىالماءتحوكلسجزةيرعالربفهامغالتي"الجليل

(*2:1).

:أعتدة

فائدتيرا"ألىاعتود"هيالعريةنيوالكلحة

الحوليأالقرد"أنالمجطمحيطقامرسفيوجاء.القطع

الحولعليهوأفىوتوىرعىماهوويل،المعزأولادمن

حز،51:04إريا،27:26أم،05:9مزانظر)

ترجمتوقد.(01:3زك،18ة27:12،93

ضرمنالابعالأصحاحزمرةكرةأربع"تيرس"الكلمة

:34حز،1:11،34:6إشأيفاانظر)العدد

،(12و31:01تك)"فحرلهإلىنربت؟،(17

الأرص،عظصاء"وإل،(05:8إريا)أكرارفىاوإل

،الكرار9:المحيطعطقاموسفيوجاء.(41:9إكأ)

فيالراعييجعلالماعزمنأو،الراعيخرجيحملهوالكبق

القطهع.بيةممهحرساعنقه

كيلى:

،يحدثأنيوضكالذكيأوالميئالحاضر:العتيد

ا:9لوئلاانظر)وأعدهيأه:اليء"أكئد"

..28،13:34،27ة11أع،91:11،13

عب2،ا:4قي3:23،2غل،8:18رو

الوالكلمةنفسترجمتوقد(اع5،9:1100و

22:3لوانظر)أمزمعاإلىاعول()15أميلوا

6:71،7:93،11:51،2ش،24:21

ت)أالآقياترجت!،(!!ما...41،18:32

،(إلح...ه:6عب،7ش3لو،7،12:32

."يحدثأنهـيوضكإلىالجاةمحابفيترجت

لايخة

،2

وتد

خق-غنقأ-جمقا:

والجمع،عيئفهو،الرقشخرج:عمأالبدكق

تقفىالريعةوكات.حراأطلقه:البدوأعتق.كقاء

السةأى،اليويلشةفي"الأرضفيبالقق"بالمناداة

،17و15و34:8إرياانظر،25:01لااالحسين

.(64:71حزتال

غتق-عتيئ

الميح:يوعالربعنالنبوةلروحإضياءوتول

لألرمصخيالربلأن،عليالر!الدروح9

وللمأصورين،بالحتقللميرلأنادى...الماكين

.(4:18لوانظر،61:1إش)"بالإطلاق

الم!والجاةروحنامرسا.إنبولرلالرصويقول

؟8:2رو)،والموتالحطيةناموسمنأعتقنىقدممرع

وضعهكانمهمافالمؤمن،(22و6:18روأيضاانظر

ذإبل.(7:22كو1)،الربعتيق"هو،الاجماعي

محدحر!ةإلىالمادجوديةمنسعتقأيضأنفهاالحيقةا

يوعالرباضملانعد(8:21رو)!اللهأولاد

الميع.

الجدفيحاءالميحإدالعبراننإلىالرطلةكا-بويقول

إبي!،أى،الموتصلطانلهالذكليداكبالمرتيدلكىا

جانهمكلحمبأكالوا،الموتشحوفأ،الذينأولئكبعتقو

.(15و2:14عب)!الحبوديةتحت

خق-ضتيق:

تركها:الخمروكق.الفديمهووالحتيق،قذم:غغأغنق

:13مت،35:93لواشقةفهي،وتطبلتدم

!رائضهوصلكواإدابأنهم،قديمأضبالربوعدوفد

المتيقفيأكلون!،ياركهم،كاوعملراوصا!اهوحفظوا

-25:3لاا1الجديدوجهمنالقيقويخرجون،المعتق

تفريغإلىتضطرهمالجديدةالةغلاتوفرةأنأى،(01

اغا"شة.االنةغلةأىالقيقةالغلةمنمخازغم

فرانضبيننجلطوالاخى،لنلايذهالربويقرل

المبح:فيلهمصارتاييوالحريةالقدبمالمهدوطقوس

...كيقثربعلىجديدةقطعةمنرقعةيجعلأحدليى"

9:61ت)!...عيقةزقاقؤجديدةخمرأيجعلونولا

:5:1،3كلأيضاانظر،2:21مرقى،17و

!مولدنابهااييالاتطةالطبيعةبول!لالرصويمى

محهليقومالميحمعصئلىالذى"التيئبالانان1،آدم

،4:22أفأيفاانظر،6:6رو)جديإةحياةإلى

.(5:17كو3:9،2كو

المتبق"العهدا:القديمالعهدعنلالرصوتول

عنالمبرايخينإلىالرسالةكاتبتولكا.(3:41كو2)

وأما.الأولعئقجديدأقالإذ9:الميحفطالحديدالحهد

-7ة8ب)"الاضمحلالمنقريبصووضاخعقما
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.)13

نررزوالبحدأولهظلام:اليلوعتمة.أظلم:اليلأعغ

أبرامعلىوقع،المغيبإلىالص!صارتلماوا.الفق

:15تك)،العتمةفمارتالثم!كابتثم...سبات

صقلغ5بهواالذ!نالعصالقةداودطاردوعدما.(12-17

داودضربهم...يخهااللواقيالساءوجوا،لالناروأحرقوها

2وا03:صم1)أغدهمماءالىالتمةس

إلىبمدهوالنهارالليلطواليطاردهمظلأنهألى،(17و

ايالي.الماء

يتبعورصباحأللمبكرينويل9:البيإشياءويقول

:5إش)أالخرتلهبهمالعتمةيللمأخرين.الم!كر

كعمى،الحائطشلص":الأضرارلانعنويقول.(11

العتحة،في؟الظهرفيعزناقد.نتححأعيربلاشكالدي

:39إرياالظر،95:01إكأ)!كمرقالصا!في

حلاء،أهبةلنفهبهىءأنالنبىحزقيالالربوأمر

يخرجهاووأن،البعيونقداممحمهعلىويحملها

بهم،جصعفهكدا،المتصردلثعبآيةليكور،ائعقمة

لكىأمتفهحاملأالقمةفيالحانطفيملكهمونجف

(13-12:3حز)لاباإلىأسبرأبؤحذ:اممهسه!هـ.

(6و25:5مل2أبضأانظر)

:غاة-عاتي

،الجبار:والحا!.الحدجاوزواميهبر:ويخاعوأعا

أصحابأحد-الت!افيأليمازويقول.عاة:الحمع

افي-عددوكل،أيامهكليتلوىهوالر-كل":-أيوب

هوهذا:أيربيقوا!و.(2.:15أى)!اطعاقالمحدودة

الدىالقاةوصراث،اللهعدمنالريرالإناننصيى9

.(27:13أى)"القديرمنيالوله

ضجرةثلوارفاعاتاالريررأيتقد":المرنموبقول

فل!واقته،مموحودل!هوفإذاعر.لاصرةضارقة

لإنادالعقبفإز.المسنقيمضافظرالكامللاحظ.يوجد

:21أكيأيصالظر،38-37:35مز)!اللامة

الردىويغرل.(.2و13:11،92:5إش!،28

.الربيقرلوألقدكلاخلصكمعكلأر9:الىلارميا

إرميا)!العتاةكصصشأمديك،الأضراربدصفا.نقدك

-4،86:14و54:3مزأيضاانظر،15:21

17).

،الأسعاة"عليهصيحلببأنهصرررث!الربويدر
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اتعز-عزة

نجوخذنصربقيادةالكلدانيينإلىإشارةفي(28:7حز)

.(32:12،:03:11،3112حزأيضاإنظر)

)عث*!

منعريابرعاياوهو،"مع!!الرب"معناهعبر!اصم

العردةسبعدأورضلرفي!نواالذين،يهرذابنفارصبى

لفههوألهالحفرويرجح.(11:4غ)البابلىالبي

.(9:4)الأولالأيامأنجار!روالمذكور"عرثاكط"

باييلا"تيولا9:لاللاتينيةتمىالجناحذثريةحثرةالث

تتمدى،صارةعيرالكاملةوالحرةا(!اهح+أأه5اعااعأالاا

الأنواوسالعديدمنهاوبوجد.الأزهاررحيقعلأساسأ

فل!طين.

يرقاتهافتتعدى،والفراءالصو!علىيفهاالحثرةوتضع

لةالإنانولكى،ضيفةخمرةوالفة.الموادهذهعل

ئةلل؟(4:91أى)أالحثثل9ئحقبأنهمجازيأ

ة05إكأ،13:28أي)العثاكلهالديبالوبأيفا

9،51:8).

كلالإنانأدبتإربتأديبات9:قائلأاللهالمرنمويخاطى

انطر،93:11مر)!عئ!اهالعثثلأفنيت،اثمهأجل

،اثابفعلىلبلىالابتعرض!أد؟.(5:12هوأيضا

:6مت)ضة2الأالمصتلكاتتاءصعةعلىللدلالةيحتخدم

2(.د:يع33،ة0212،لوو91

:تعثرا-ةعثر

يحز.جمله:فلاناوأعز.وكارل:وضمارأغزأغز

الإسازيخعلىماهىالمعزةأوالعزةأد؟.الرلةهىالعزةس

رإ"لأنه،اظلاماوساصإداوخاصة،وبقطيرلأويكبهو

.العاءهدانوريتظرلأتهيضلاا!اراويمتيأحدكان

به"لهالورلأربضاليللىبمشىأحدكادإر-و

.8يو)!لمالعادور!هوالميحس،(01و11:9يو)

الأعصىأ:لدا،الأصمشئلا":يعهالرأمرتشفد

:91لااأاء!اأنماإلمكاشبا؟ممزةلاخعلى

محاريا:امملمةاتنخد+ماأوفي.(14



اتعثر-ةعثر

برعزةوصخرةصدمةحجر9المعكادفقد)1(

9:23رويةأيفاالظر،8:14إكأ)،إسرائل

كانرقد.لهيؤموالملأكم.(33،11:9و

:1كو1)،حهالةليولايينعزةللبهرد"الملي!

ردمجهلونكالواإذالأ-".(2:8دط23،1

الله.لريخضعرالم،أنفسهملريثهتواأدويطبرن،الله

ور)أدؤمىسلكلللرالمسيحهيالامرسغايةلاذ

.(4و01:3

باصرارهودلك،ضيصلأحعزةالمؤمنيكودأنيمكل)2(

روميةانطر)الآخرلضراكار-دوحريتهمما:صةعا!

اورئك0(13-8:9كو23،1-لأ14:3

لفسىأدر!أيصاألالدلك!:برل!الرسر-يقرل

،والاساللهخومنعزةبلاضصردائمأفياجكرر

فيعزةنجعللا9:يقوق؟.(24:16أت

ويوصي.(6:3كو2)"الحدمةئلامللاضرء

ابمةولليونالييراطبثودعزةبلاكونوا:قائلأالمزب

للكيةيوي!سى32(.:01كرا)االله

يومإفوبلاعزةمخلميرتكونوا"لكي:ميلبى

.(1:01في)!الميم

،الانانأعضاءمنعضوطريقصالمزةتأقيقد)3(

:03،18-5:28ت)جلاصاأوالدأوكالع!!

جاراتوهي.(48-43؟9مرنر،8:9

عنالإسارتكها2أنيمكنالتيالخطاياإلىتيرمحاربة

.الحوارحهذهطريق

الآحريرا،غراءآحرضحصأالخبرعدويستحدمأ-يمكل)4(

اضهلاميدهالميحدكرممدما.الحقطربهصصللتب

أحذه9،!يقرمالثالثاليومولى،يق!و!ينا"ةلأده

يكودلا.ياربحاتاك:قاثلايتهرهابتدأ.إيىبطرس

كياذهب:لطرساوقا(الرب)فالتمت.هذالك

،(23-16:21ت)،فيععزةأتضطاديا

-(16:17ررأيصاالطر

الحزم!-اصغارهزلاءاأحدأعثرص9الرهـ:يقو!كا

لحةفيويغر:اضحىحجرعنفهفييعلقأدا!هفحير،ل!

،الحزاتتا.قيأرفلالد،الحتراتصللحإلمويل.الححر

:18ت)"ا!زةاتأقيبهاورياالإناراوراطث:يا:ا!

.(8-آ

أحصالدي!العرافائىللعاهاضيطارااشحدءوفد

3!+،(د\:2لط13:22،2--)،ا،ثم1أحرة

مابأكلواأد،إسرائبلىبىأماءةمضئلفيأتلاا،ثيعذ"

اد:31عدالطر،2:14ر:)أولرلراللأ:لاددبح

غليا

16(.و

يحفظكهأنوالقادر5:رسايهيهودابهخخماأجملوما

الاله.الاباجييمببلامحدهأمامويوقفكم،عاثرينغر

واللطانوالقدرةوالعظصةالمحدله،علص!االوحيدالحكيم

.(25و24به)!آمبن.الدهوركلوإلىالآن

:ثورعا

!وماوحفرةسأجمدوماكالعثار،والثرالمهلكة:الحاثور

رقيبيالكأفعلماذاأ:أيربويقول.أحدفيهليقع

نمىعلىاكودحتىلملىعاثورأحعلرلمادا.الاس

هىالعبريةوالكلمةول!،(7:02أكط)!ئج!لا

الموصع،هداغيرلطالعريةفيإليهابوترد:لى!يفجا"

جاءتكا)!هدفأحعتنىلماذاا:هوهاالمقصودوالمفى

.(الكاثرليكيةالربةوي،الحياةكتابفي

عثلاي:

ويقرل.،مرنفعالرب9أىأعثيا"محصرعريا-

فىبابايلىأحدوهو.!اص!ايبيهكأ"يحىالهالحمر

ع!-للتخلىعزرالدعوةواضجابوا،الاللالى--رجحرا

.(01:28عز)اكري!اتانائهم

يفرإنهاكبمض!لويقر،أمرتصرلىاصا"محاهعبرياسى

اسه:وهو،"الر!ييهص-"

ايزابل،زوحتمىإصرائيلصلكأحآ!الةعثيا)1(

دورألعبتوقد،إسراثلملوكصادص"عمرى،وحمدة

إسرافي:مملكةتارجمهفيبهيرأ

إصائبلىممليهىب!-العلاقاتأصبحت:صاهاقي(أ)

متزوحت-مراعطوتبعد-:ديةعلاقاتويودا

:8مل2)جهوداملكجهوضافاطألاءاكرجهورام

ناريخفيعارووصمةجاسبأر!احأوكاد.(18

انفى.الملكبوضافاط

الثايةيهورامللخددما:عوذاعلملكةتصحكيا()ب

!طعرعلىيهرضاماطألاهخلص،عصهمنوالتلاث!-

وفد.يهوذاعلىملكةعئياأصجتوهكدا،صهودا

،الارادةقوة-يرحثماعل-إيزابا-أمهاعدرتتفى

العلعمادةثرعلىالعمللى!حهاعلى!حت!

لعبادةالهىإبباصرلةتسنصعءش.اصدولي!-ااءإ

تنىأد-يهوداعرص-توايهاقيل-احسامرةايا!لىا
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)بر(

)د(

بالحرمميبل،يوذافيالبعلعبادةلرعلىعزمها

غيرتها.أضعلت

أنه،العرشتويىبعديورامبهقامعصلأولوكان

منبعصاوايفا،بال!ف(الستة)إخوتهبمقتل9

كانواممن(21:4أخ2)!اثيل!رؤصاء

هدهأنفيضكثمةولير.الرببعبادةيشكون

أنهايبدوالتىعسيامنبت!جيعكانتالدمويةالأفعال

زوجها.منشخصيةأقوىكانت

،صواتثمافيمللثأذبعديهوذاملكيهورامومات

،عمرهصوالحثرينالثانيةفيوهو،أحرياابنهوخلفه

صاحبة"-الأمالملكة1-بذلكعثياوأصبحت

تمضىأرقبلولكن.الأمةوفيالقصرفيالعلياالمشورة

اك!يجمواحهمتأترأمات،العرشعلىأخزياعلضة

الذى،إسرائلحيىقادةأحدياهوحودسأصابته

نابوت9حقلةعدوقتلهإسرائلملكصهورامعلىحرج

لأخآدىالىإيليافمعلىالر!لقواإتمامأ!ايررجملى

-9:11مل2)كرمهواغتصابلنابوتتتلهلعد

.(9-22:7أح92،2

أخزياأمعتيارأتولما9تأحفادهاحمعتملعثا

الملكي!ا!سلايعلحا!بارتقامت،ماتقدالنهاأن

قيتأنهاأكط.(ا.:22أخ11:1،2مل3)

فيبالحقيذعيأنيمكركاذصت:كل،أحفادهاكل

خا.ولكرلا!صموتنصسدالجولهايخلولكى،العر!!

،"أخزيابنيوآ!"هوصغيرطفلىالمذخةتلك!

هر،يورامالملكبتيهرضععصتهأحذتهحيث

لأنها،الربلتفي،عئاوجهمذوحأته!مرصعته

11:2مل1)الكهسةرثيى!نيهوياداعزوجةكانت

.(22:11أح3،2ر

هىأصحى،الحولهاحلالما:العرثىعلىاجلاؤها

وكات،سواتتلمدةيخهرداعركأعلالملكة

فيالمملكة3!عرعلىحلتالهيالرحيدةالمراةلذلد

مماريدو.ودهاثهاجروتاعاىيد&ماوهر،يهودا

حرءأأذ،24:7)الافيالأياءأجارصفرلىجاء

موادد:اضخدص!،فدممدأوءضلموالهيكلمن

با"بهاء،شالمقصود.للحاهيكلإقامةيوأقداصه

مقتلهم.قلوإخوتهأحزياهم،هاأعثا

تفدد،ايوآ-اشالعةالشةفي:المغادةافورة)هـ(

وجالواو،المئاترؤساءمعواتمؤ،الكاهرصهوياداع

آلاءورؤوساللاويه!وجمعوا،بهوذامد&حيع

لىعهدأالحمبحدقطع.أورشلرإلىوحاعوا،ائاورإص
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علىيضعوهأن،يوآشالطملالملكمعالرببيت

لايفمل،الا!الأيامأخبارسفرويجل.أبيهعركأ

دلك.ئتحقبقرجالهمعيهرياداعرحمهاالتيالخطة

وقف،صلكأليوآ-ولودى،الحطةنححتوقد

،12-11:4مل2)أالمللىديحيى9اخحبا

.(11-ا:23أح2

يتإلىدخلت،اقافعثلياحمحتلما:مقنها(أو

يهتووالثحب،الصرعلىواقفأالملكورأت،الر!

ماءمر"جالةحيالة9:وصرحتنجا!الحمت،له

خىحارخالىباحراجهاالجئرقادةجهوياداع

با!مدخلإلىأتتولما).الرببيتفييقتلوهالا

:11مل2)أهاكقلوها،الملكيتإلى،الخيل

.(15-23:12أخ13-16،2

رأبحد،الثرلرةالملكةتلكحياةاشت!هكذا

،ا؟11:3،12مل2)سواتتملكت

علىالأولىيستاوافقتشقد.(22:12أح2

846خو)إسرائباملكلياهولميالأرالة،3!العر

لدةصهرآشرملك،اجاهوالسالعةالنةففى.(.م.ق

القد3الكتابومرةلآخركلياتذكر.سةأربعير

.(42:7أح2)"الحبيئةعثليا"بأنها

وأحد،لام!تعطصير!حامألاءعئاص)2(

!أ1)الالليالنى-تالعودةبحدأورضليمفيصكواالذين

8:26-128).

الديرأحديثياالهوكان.عيلاءبيمرعثلبا)3(

ارثخ!ا،الملكأيامفيالابلالصىمنعزرامعرجعوا

.(8:7عز)الذكورسصبعودومعه

عثم:

ويفرا.اصتواءعيرعلىامحر.عاالمك!ورالعطمكم

:إ+،الكذدةوالكهةالأنياءعن،الىإريافمعلىالر!

،سلام،سلاء:قائلينعتىعلىشحبىدتكسريفر!"

كالواأكمأي،(14،8:11:آإريا)"صلامولا

مماءخ!ءولا،تريصيبهللا"لهاضعىايوهمواأدجاولوذ

وقتو،الاقطه-بي!فطردلدلك"،إريالهيتبأ

.(6:15،8:21إر!يا)"الر!قال،يعثرودمعافبم

هرص،("اللهأصد"أي)!عثنيئيلى"محتصرعرمميا-

!أ1)ا!يثلواكرال!!ص-أد؟مييدلكرثهعيابىص-

26:7).



كانعائلةاسموهو.،عثثيل1العبرىالاصمنفطوهو

الئايخةالفرقةرأسعلىوكان،عث!لصالظوفاقيخلداىمها

:27أخ1)داودالملكرجالمنكرانفيلثهرعثر

المادةانظر)اقنازبنعئلاعائلةشكانولعله.(15

.(يةان

أولوكان،"قومميالله9أو"اللهأسد"ممناهعركطاصم

.(11-3:7)ءقمىصرعموتلعدلإصائيلمقد

تافض)أالأصز؟لبأحر9،قارابنأنهعهوبذكر

ىأ،لكالبأخاكانتنازأنالبمفرويظر.(13،3:9

ريخقأكانالذى،يفةلركالبأخىاب!كادعثئنأذ

طةبأخبارأتجا:تد،بهعانأرصنجس!فيليشرع

عيهطلقكابأنوجث.الجواشباقيدونومضجعة

:14يق،32:12عد)"القنزىيفنةبنكالب5أحيانا

وأخا!قازالنكانكالبأنالبعفرظن،(14و6

تكنلماالأصنر5كلىبأنذلكعلىويلىللون،لمئيثل

ولبها،قناز"بهاالمقصودكادإذا،لذكرهاحاجةهاك

زواجهضوءفي،أعلابهاالمقصودكانإذالارمةتكون

وإنجةالممعمرببزالصغيرايفاوتلبيان،كالبابنةس

الكلمةنذ!استخدامتستلزمكانتالحجةهذهولكن.أخيه

القفاةضرفىاستخدت؟،(15:17)يثوعضرفي

بينما،الرواجأمرالمرضمينفييذكرجث(1:13)

تدكرثم،(1:13)القضاةصرفيإلاتذكربحدهالا

الزواح.أمرلايدكرحيث(3:9)القضاةسفرفي

لعثنئل،أخايكونأنمنجدااكبركانكالبأ&وواضح

وثمانينضابنكالبكانفقد.لهعتاكاذأنه!رجحمما

:14بق)الأرضرفينميبهكوعأعطإهعدماضة

الذىالقديمالجلكلأنكد2القفاةضرأز!،(09

لمآخرجيلبعدهموقام،آلانهإلىانضم"ئوععاصر

قفر)هلإصاثيلعملالذىالعظيماشعملولاالربيعرلى

فيالرإسرافينجوفعلاأناليحةوكانت.(\.:2

:14.3-2:11قض)،البعليموعدواالربعيي

قياماضلزممما،دلأعداءلأيدىالر!فدفمهم(5-8

الخلصيزأولكأولوكاذ،الأعداءيدمنلانقاذسممخلمين

يفةأبنكالب5يدع!كالبأنعلعلاوة.اعثئل9هو

حأ6،1ة14يق،13:6عد)قاربنكالبوير

4:15).

ابيأن(4:13)الأولالأيامأنجارصفرفيويذكر

عثا-يعثو

تصورأنجذاالمعىومن،"وصاياعئل"ماقاز

وصفأذوالأرجح،لقنازانجاكانأنهلوكالبذكراغفال

يزيدومما.أيهأءفأحد31إلىراجع"بالقنزى"كالب

كادكالبأحفادأحدأنهو،العائلةفيضائعأكان3الاأن

.(4:51أخ1)"تنازااحمه

نأبقابى)هدلر"علباشلاثهعثيل!اضروفد

(،تحلهالمولكنه،22و21؟19يق-لرعصربها

حرونمنطقةكالباعطيفقلى.كالبعمهلحابوذلك

مها،الثلالةعاقبيفطرد،عاقنجو*حدكانحيث

أولبربت99ظرالي)،دبر"علىيحتولىأنوأراد

يلأعرثلاثةبعدعلى،عريمبيتتلأنها،ل!53أ4"8

فيلكرنابمفركانوإن-حبرونمنالغرثيالجربإلى

لمرزوجة!عكة"اتيحطىأنكالىووعلى.(ذللث

تزوخو،داثفي-أ!يابن-كئلوبحح."دبير1يقح

نأطلت،زواخمديةحقلأأبوهاأعطاهاوعدما.عك!ة

الفلى!واليايعالحيااليايعفأعطاها5،ماءيخايع!طا

.(1:15تضر،15:91)يق

إصائلخلمىأنهفهي،كنيئبلكافامخدمةأعظمأما

استحبدواأنبعد،انرينأرامطكرضعتايمكوضانيدش

قفر)والوارىالبلىعادةعللهمعقابا،صواتثمافيله

عثثبلىلهمأقام،للربالثبصرخوكدما.(3:7

وجدعوذعثيل)الأربعةالقفاةأحدوعثل!.مخلصأ

الر!حروعلمحلأو،عليهمكاذالذين(وثهشونو!فتاح

:34،11:92،13:25،41ت3:01،6نض)

لمرهم.يالببمودلكوكان،(6،15:4

أ-رجاأحدالنطوفا!خلداىإلهينبالذىعثئيل)2(

.(الالمهالمادةإلىارحع)داود

محنا-يعئو:

المللثأمرلماوكا&.الفاديوبالغأفد:عرايعثرعا

فا.رسلى،اء!اعينيفيالأمري!أن،الحبباحماءداود

الحقا!صاأضكاثلاثةعيهليرضداودإلىالرارجاد

الأرعر،روبأ!يحدثأذثالثهاوكاد.أحدهالجتار

:داردردوكار.،إصانيتحومكللىيئوالربوملاك

فيأضطلا؟،كرةمراحمهلأدالريىيدفيأظدعني9

:42صه2وأيضا،51-12:1أ1)،إنانيد

.(1د-ا
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المؤنينبول!لالرصويوصي.والزهرالكبر:الغجب

بنفرواحدةمحبة9لهمتكودوأنواحدأفكرأيقكرواأن

لعحب،أوشحزبضئألا،واحدأشنأمقكرين،واحدة

أيمهمسأفملالبمىبحصهم!حاص!!تواضعهببل

نغاضىمعجبيننكنلا":أيضاويقول(3و2:2يى)

أما.(5:16غل)،لعضألعضاوخدبعضأبحضنا

نأيرتعبونلا،بأنفهممعجبررحورون9فهمالأثمة

.(2:01بط2)"الأمحادذومميعلىيقروا

أعجوبة:-عجية

،.الالارالعبإلىيدعرماهيالأعحوبةأوالمجبما

-حدتمالعظمةالإلانالروعةفتأخد

أولأ:

ظاهرةأوعملهيالمعجرةأ:الأعجوبة:عامةفكرة(1)

التاريخ.فيداصلةمرحلةأصحاحمةلحطةفي،للطيةخارفة

إله،اللهفحلسهى،الحقيمةالمحجزاتأووالحجائب

-7:3خرالظر)ضىءصعلىوالقادر،وحالقهاالطية

:3:2،9ير...ه:3يق،35و4:34تث،ه

ولكن.(إء...01:38أع،33.01:38ش32

وآلاتهسونجود،للشيطاد-مع!!لعرص-اللهيم!!تد

7:11خر).العجافالآياتلعضيصحواأن،الر

:39"24-8:9آت،24:24كأ...22و12و

...13:14،16:14رؤ،2:9--6-12،2

.(إط

العجائب:الحوارقهذهعلىالدالةالكليةالبارات2()

عملمرعاديةعرأمعالهي-القولصق!-الممجراتأ؟

كلكلامهلألدأو،اللهقدرةاجان،للطيمةحارتة،اطها

والحديدالقديمالحهدبنروتوصى.ورصلهألانهفم

فهى:،الخارتةطقهاعلىتدا-حطمات

انظر)والدئةالمجبإلىتدعولأنها"عجاف"(أ)

.(إء...3:02،59:11حر

محرياتفياللهتدخلعاىعلاماتأش"آيات9)ب(

،14:22عدمثلاانظر)شحبهلافتقادالأمور

الآ!ات!تذكرماوكثوأ.(.11:3تث

:6تث،7:3خرانظر)سأ"المجائبو

291

أعجوبةثعجيبة

غ،14ة2،92:3،34او:22،13

في"آية9مادةإلىالرجوعوالرجا(9:01

المحارفدائرة5منالأولالمجلدمنصضعها

.،الكناية

تدرةتفوققوةلاجراثهانتلزملأغا،فوات1)بر(

المحدودةغرواللهتدرةعلىواضحوديل،الإنان

:2أع...21،13:54و19:02)ت

والحجاثالقوات"أيفاوتذكر.(إلح..22

بومفيبطرسموعظةوكا،محأوالآيات

لكمتبرمنقدرحلالناصرلىي!وع):الخمن

بيدهاللهصعهاوآياتوعجائببقراتاللهقبلمن

،2:22أع)"تعلمونأيفاألغ!و!كمفي

.(إلح...21:22كو2أيضاالظر

عن-ذاتهمن-يعجزالإنادلأنامعجزات5(د)

أالمحارفالكاملممحزات9لأكا،ثملهاالإتاذ

.(37:16أى)

الجديد:العهدليرالعجائبالآيات-ثايا

المعجزاتمرضوعكانلقد:الأناجلفيالمعجزات1()

،الموضوعهذالتناولطريقأفضلولكن،فيجدلثار

بالحقائقنجدأأنأيضاالأففلومن،الفعيةالوقائعدراصةهر

يوعالربخدمةواكبتلقد.الجديدالحهديالمجلة

مارعنتمامأحارجةأحدات،الايةإلىالدايةمنالمسيح

،بمولدهالملائكةولر،عذراءمنؤلدضد،المألو!الطيحة

لو،أت)لهنحطودةكانتالذىللىجلأولأءصاء

فيولكه،إنانكأكيوذفن،الصبعلىومات.(ا

ذفنقدكادالذكيالقبرمننتصرأقام،لصلهالثالثاليوم

(1:3أع)يومأأربحيزطيلةيلايذهيظهروظل،فيه

للقيردحاصععيرممجدجسدفيولكن،معهموثربيأكل

تلايذهعوذأمامالسماءإلىمحدوأخيرأ.المعتادةالطيية

.،9:اأ)!أعينه!عنحابةأخذتهو"

محجرة:الامرتينالممجزتينهاتينإلىبالإضالةولكر

-يسوعظل،الأمواثببرمنتياتهومححزة،يلاده

لناوتقدم.معحزاتيصغ-الأرضعلىخدقهطوال

يوخاتلميذاجاءهفعندما.الحقائقلهذهوصفأففلكلماته

"؟،آخرنظرأمالآرهوأت9:يسألالهالمحمدان

العمى:وتنظرانتحمانبما!وحناوأخبراازبا9:أجابهما

والصم،ظهرونوالبرصر،ثموذوالعرج،يصر،د

ت)"ئرونوالماكر،كومونوالمرق،ي!حعوذ

.(!-3ة11



أعجوبة-عجية

الأفاحيل.فيالممحزاتهذهلبصرضصلوصفويوجد

المعحزاتهدهاعتاركئرأيحدث؟-الخطا"سولكر

لووحتى.يوفعلماكلهي(الأفاجيلفيالمدكررة

الجكررةالعاراتمهاك-كثيروننجاوق!-نحيلهاأمك!

يطوفيووكانا:التيرقىيذكرمثصا،الأناجلر

،الملكوتلارةوبكرز،مجامحهملىيعذالجليلكل

:4)ت!اصثمبافيضعفوكلمرصركلوثفي

و:قصبمعهمونزل9:لرقاالثريدكرو؟.(23

الث(سكثيروجمهورتلايدهسوجمعهوصلموضع

ائذير،رصداءصوروصاحلوأورضل!اليرديةبمصت

أرواحصتوالمعذبون.أمراضهمصويحئقزا،يصمرهحاءوا

لأر،يلموهأدطلبواالجمعوكا-.يبرأونوكانوا.نجة

17-:6الو9الحيروتمىنهتحرحكاتقوة

91).

-ا!دواماعلىندكرأذ!ب:البثرلوداشهادة)2(

ضهودمنجاءتاسئهاداتاعدهأد-الفادرأمميكارمهما

لهيمردالألمجةلالغأمر:ماك.الأحداثاعاصرواعار

"هوبارت"دكورأخاتأتتتفقد.الثالثالأنجيل

،هارلاك"مثلعالمأأستاذأأقغ.قاطعأاثاتأكا!ول(4)ام

ولدلك،بارعامتمرساطبياكاناءتالأد،ول!،ول()،4

شهادةمهى،جارمأديئتقبرالمعحزاتهذهعنفهادته

:4)حمىشفاءكل--ئلا-ا،قايحدنافحندما.علبحلش

الحمى"لرصفليامصطلحايخدملإنه،(93و38

ضهادةهىمهادته،أيامهئعرهـيكات؟،أاسديدةا

وهدا.مماالماءيديهوماالحمىهييعرهـمامتحصص-

سجلهااييدالمعحزاتيعلقيخماالبهيرةألمجةلهالأمر

فيحب.الرسلأعمالىسمرمنالأخيرالحزءفيدرا-!للرصو

.عباطبمنضهارةعيا!.صاهدشهادةأنهاالدوامعلىنذكرأن

الرمل:أعمالوسفرالأناجيلشهادةممداقة)3(

و-وتلايدهالربأجراهاالتىالمعحزاتأرصقممايت!ت

إدا!لا،جدالأوضكأدلىلحهالي!-لهاحصرلامرات

عرأىتصدعنوالحداعالكد!الثيرينفيامترصا

حكمبفلهأديم!لاجائرالتراض!وهو،حرايخةنصيرات

نزيه.عادا

الطيعة:وقوانينالمعجزات-ثاثأ

ما،الحقيقةفي،.هو:البيللنقلىالمقالحكم)9(

القدصتاضخمااممماهدا-ضشأأوصراحةإذ-أشج

إلىتمتقرمزاعمعلىمىلقدولكنه،الموضوعلهداالبي

.الاثبات

اطديليكما:)!لأهلم!(صوكرجورجيررأى(2)

أعجوبة-عجبة

سير"قالهممابعضأنقتبىأدالمعجزاتحدوثإمكايةعلى

دأحيدألمله9:الهيرالعلومأشاد!ضركىحورء

ولكر،مينةقاعدةوققبالطاميحملى-عامبوحه-الإلار

عيرعلىيعملأد-معيمةفرصل!،عالسى-يحدثقد

ضيماضيءحدوثإمكايةشكرأريمكافلا،القاعدةهده

\ألطكناإدا.الأ-مىالكاث!لممليختمرفيما،بدلك

اتالحاهدهدفي،لهام!ىولا،بدانهاكائةالطيعةقراتت

مىأ!القمدكاإداأما-ا!رأهـعاأيحدوثيم!لا

وقاعملهاتعطيللإمكالةلقرأدفلالد،عياإرادةصع

اسةحافيأده،الخروريص-:ي!دا-.حاصةطرو!ي

هدايصس1أ،اطقادالطيعةماركل-ءحارضىءحدوث

آحرفالورنمهبكونأدبمكىإد،ىقتا:كوعملهاإبقالص

دوا،المعتادكيرالحادثهذاتلغمماالأمرافيتدخلقد

لميهالد!الحادثأذفيمكر.الطيعيللصارتعطيلىأي

اعوالهباتعصالر،حدثقد،"أعجوبة"أو!معجرةإ

واس!عامعنادةأو،مقادةعبرفوةلندحللا،عادةالساربة

."تد.كالاطيةدات

آحراكارماك:الطيةفيالجديدةالعواملتا"ثير)3(

كالتإذاأنهوهو،زمةالحطالعليةالحارةهذهإلىإمامتهتلرم

؟إداالصر؟هـ،الطيةعالمحارثوتوىعواملتمةتوحد

دلالد،معيةظرودصوتدحلأدتستطيعالقوىهذهكات

ا!الىاهداف!رلىاترا!ملياتامعيخمقلاتا"فيلهابكورأر

صالماحاصةطيعةلهاالحاء!تحتدالحباة.لدانهئركتى

اساصىءاعاىيقصرحلىألقىإداولكر،لش!ءيعكرهالا

أماءكمعحرةتدص،تغيرأتتحدثأدفلالد،الماءيححرا

:تقاهـ!.تودعهات!-ب،الماءهذايتعي!قالىالكائات

الوصىلتدةية،الآحرص!أحدهماتمامأمتيريرعايىت

حاحرلأإداولء!حكت.اشعالم،الماءفوقالعارب!-

ك!لىفالحياةدلكومه،متصلانالواتغيهمابل،يهما

فريباالر:حىلمالحايكردشقد.تمامأالأحرىعرمتيزةم!ا

!رامصعيرهىأ.للملائكةشبمكر،الماءمنالهراءفر!ما

مه،كلمةصدورعدالهواتبمصتدخلواأد،اللهثة

يلقىشعدما9الما؟ولالحجرللقىأدإلاريتطيعمثما

أطية،اترإوربمنقالونأكطعحلىيوتص،،هكدابالححر

!-المعحرةصصتوكرسبريقرل؟-يحدثماولكن

.طرأقدحديدأعاملأأن

لالمعحزات.وعاراتهالكتابيالفكرمعا+نفاق)4(

قد-للطيعةخارقةعلياقوة-الطبيعةفوقماقوةأذتثبت

:قواتعجائص":بالقوقاحضا!ايصفهالذلك،تدخلت

عيقةبمارةو،مصدرهايانمعمحصحة:نجدها.!:آيات

قواتصعحائىشبآياتمعهماللهشاهدأ!:هر،رائمة
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أعجوبة-عجيبة

.(2:4عب)أإرادتهح!بالقدسالروحومواب

خاصةفاك:،الأمر!بكلمةوارتجاطهاالمعجزة)5(

بالأمر""حدثتأكا:هى،المعجراتهذهلىأخرىهامة

لبهذه.المحجزةإليهئتالذىالشصرعلاةتيجةأى

.اثباتكدليلأهمبهاعلاتترقفوالنى،يمراتها3أالحقيفة

طية-قرىببيكررقدأنهرغمأرمجاأصارفقوط

جق؟حدثلأنهالمحجرةطابعيحمللكنه-مثلأكزلزال

البالغةالأيةأن؟.بههوأمرمااتماموبحد،اللهبهألأأز

أمرعلىشاءحدثتأنهاهى،المحيرعالربلممحزات

اكي:.قائليزالاستعجب"خى،الامرالهذاوطاعة،مه

:8ت)"!تطيعهجميعأوالجرالرياحدإد،هداإن!اد

27).

:اتجاتكديلالمعجزاتفة-رابعأ

يزدىبوهدا:للإعلاناثاتكديلالمعجزات)9(

صدقعلىكبراهيرالمححزاتقيةإلاليمةالظرةإلى

التىالنقاطإحدىهذهوكانت.(الالهيالوحى)الإعلان

مازالت-ظهرتفقد،كثيرنظركليجدلحولمادال

فاكيكرزأذيمكنلاأنهلإثباتالبهيرةالحجج-تظهر

هىفالمحجزات،تصاجهمححراتبدونحقيقيإعلان

مم-لل،الخطروس.الإعلانصدقعلىالحازمالرهاد

معينأشابفعلأريطعاللهكانإزاعاخديدمحا:لةالشطط

فعلأ.هورحمهاالتيالمألومةالطربقةتلكعيرطريفةبأكي

هذالىالمشحممجراتإلىلنظر:الميممعجزات)2(

فائق!طاذلهكاذأله-ريبأدددوز-تثتف!!ا،الور

واليحرالرياحعلىا!طادالهيبرفله،الطجةعلى

فهو،أمرهطرعكاناوحدهالاسادلص!إدبل،فحب

وصحةوقرةشابمنبهصايتصلماوكلوالموتالجاةرب

ثتاالتىالحطبةالحمقةهىهذه.:مرص!وضعفوعمر

تعليميأيدتمحارجىدليلمجرديت!هى،المعجزات

رلالأذإيمالاصدؤأصالةعاىماشربيندلاواممط،مم!-

ولكنا،دفحهاللهصو!يمتلكهالاشصلطاتقرىاميك

وهى،لأحلهاحاءالىالحاصةالمهمةاثاتفيألمجةنقللا

لكىالمححزاتهدهيصعمومو.انجرىالحريخل!أد

والقواتالمجيةأعماله:دكن،نفهعنيقولهمماالاسيؤمن

فقد،االأقواهدهصدثعلىقاطمأدللأكاتصحهااقى

الا!يثاء،انحلصاأعمالاتمامه"امحلص"ألهأثت

صو..الحسديةالفسيةأصساضهمص(:نحاخكأحا!لأ)

حلاصأى-الحقبقيمعاهي-"الحلاص"أدحبدأالمعلوم

لىمفهومهر،لحاصقطواالتىوالمماصدالرورس3-الا

الأطجةالرصالةوكانت.الاتجيلي%لاللعامئعلر

أعجوبة-عجيبة

ألهباعتارأى،الصورةهذهرالرباظهارهيللممجزات

نفهالربلحالهمامضرنموفهذا،يخلصأنويقدر!ريد

تصعانبمايوحناوأضرااذه!اا:المعمداديرحنالتليذلى

والبرصر،يمضونوالرح،يضرودالعمي:وتظران

والماكين،يقومونوالموق،يسمعودوالصم،ئطمرود

.(5و11:4مت)!فييحزلالمنوطولى.ئثرون

الخطأمنكادلدلك:الاعلانمنجزءالمعجزات)3(

وأالمحجزاتأنكرلاإزايهزلاإيماتاأساسأنفظىأنالالغ

قوةعنكلتلكهالذكليالايجالىالدللنفقدإتا.جانجةطرحناها

صدقعلىالأدلةمجردلشتفالمعجزات.انحلمةالميح

نحلصا""تملنفهي،الإعلارنفسهامىولبهها،الإعلاد

لهالعالمفيآحرإعلانثمةولر،الئريةأ!راضركلمن

.القوةهذهنف!

فقد.الأثرهذانضلها،للرصالمجلةالمححزاتأن!

للرحلىبطرسشفاءحالةد؟-المعجزاتهدهصمت

(4و3:3أع)الجةانحلمرقوةعلىكدليل-الأعرح

وجميعحميعكمعدمحلومأيكر":لفهبطرسقا-؟

الذى،الاصرىالمحيوباسمأنه،إسراثلضحب

مذاوتصلدلك،الأمواتمناللهأقامهالذي،أنشصبتحوه

!للأن،الحلاص!غيرهلاحدوي!...صحيحاأمامكم

ذأينغىبه،اناسب!-أعطىقدالسحاءتحتآخراصم

.(12-4:01أع)"نخلص

اليسواء-الجديدالحهدمعحزاتأرهيوالحلاصة

!،للقرةحديدآممدرأنعلىإنما-الرسلأوالربأحراما

مشها!راف.النا--لخلاصى،الميحيوعرنجاصخص

يرحكل!لافهوالما"اءهـ،الطيمةنطامدحدثتدخلأثمةأن

فيه.جديدةقوةتدحلإفلل،الظاءهدافيتمدياإلى

بمكنلاايي،ا!وةإهذهط!عةعنالمحجراتوتكف

بأقرالهئعر!فالإلان.الممجزاتهدهبملاحظةإلاإدراكها

بهذينلمهالمسيحيوعالر!استثهدوقد.:أفحاله

أعمالأعمللتكنتإد!:ذاتهعرللإعلادالأمرين

تؤموالمفإ&،أعملكنتإدولكر.لميتؤسوافلا،أفي

وأنافلىالآ!أنوتؤنواتعرفوالكى،لالأعمادفآعوا،لى

!كوليردح9يقولو.38(و01:37)يو،يخه

أحراهاايىالمعجزاتأرأؤكدماكثرآ:حاهح(3آ)ء48

هـعجائب،كآيات،للوات.كإنمامكمعحرات،المبح

الالهيةطيعته،لئمكمحالأيد!لابمآوتثتتعدكات

دلائل،الهودبةالأمةصأعامكانتلقد.إلهىااوصلطاله

واعلرالآباءبهؤعدأ-سقالدكليحاءتدألهعا!قريئصادت

!!)،ويخلمكميا"رهو...،يأقي..إلهكمهودا9:لهم



أعجوبة-عجيبة

كلمةكلصدقعلىكبر)هينأقبلهامإنىلذلك.؟35:4

اكيدةدلائاأ!ا!،"الكلمة"نمهفهو،!اعذأوتالها

الحياةعلىايهدةودلائل،الموتعلىالهاثةالضرةعلى

هوأنا":تاقالدكطذاكعنإعلاناتكاتلأنها،الآتة

.(11:25يو)!والحياةالقامة

القديم:العهدليالمعجزات-خاما

ثصمتى:الجديدالعهدمعجزاتوبينبيهاالمقابلة1()

على-وتلايذهالميحيرعالربأجراهاالىالمححزات

مححراتقوليصعردةثمةفيس-أوضحماهاالىالأص

اللهوجيدعنإعلالأتمتأ!االواضعفس،القديمالعهد

وفدرنه.وطبحت

علىاللهلقدرةاظهارأأحريتقد:موسىمعجزات)2(

هدهقصةنحترالتىوالظريات.مصرأرض!منثحبهالقاز

أفماملو،لهاأصاسلالظرياتهى،"تارمحهعير9الأحداث

الله.طعةع!مملكهااليالأدلهأثمرسلحرما،حسدت

صتالهددىنمههو،المحجزاتمدهإليهترمىالد!!الهدف

الأيامعنلحاصأل":موسىميقرل،الحدبدالمهدلىالمعحزات

سمعهلىأو،الحظيمالأمرهداثلىجرىهل...الأولى

؟الارومصسييهلماللهصوتضعبحمه!هلى؟5.-

نهصهويأخذيأ!اراطهإضرثهلاو؟وعاءثأتحمعت

!يدوحرلىوعحائبواياتشحار!،ضع!و!سضبأ

لكمفعلماصثل،عظيمةومحاو!ريحةشدراعشديدة

نألحلماريتقدإلك.أيمكمأماممصرفيإلهكمانر!

.(35-32:،تث)،سواهآحريى.الالههواش!

القاذلىالمحيبةالأعمالهدهوداتهأعلنالديالإلههوفالله

إلهكالر!ألا9:لالقولالحثرللرصايايقذمولدلك،ضبه

وا!دلك،!العوديهلتس،مصرأر!سأحرحكالدي

.(3و02:2حر)"أماميأحرىآلهةلكبكىلا)ا

تحريدية،فكرةمحردلهميطلاللهكادالممحزاتمدهمدود

لارا!هإ"سأنه،الحياللهألهأعلر،المحجزاتبهدهولكنه

القلىكلسئختأنيمكر،(45:21إكأ)!محلمرى

-(21:03مرقر)والقدرةوالفكر:النمم

لعدحاءتالتىالمعحراتتؤدممي:الالةالمعجزات)3(

أيديعاىحرتانتىالمححزاتمتلى،الكتالىالتاربخلىدات

إرادةما.كثراكزئعلرش،اعطداالعرصلصى،وأليعإييا

جةحا،سضهادةكا"ديةعحاثمحردليتمهى،ضقدرتهالله

-ص05حدامهأيديعلىحىإلهص!ءصثولكها،محه!اضعل!

الحديدالمهدمعحراتكاتلإدا.ذاتههربعدحلالها

\أحبتى.أبصاممكةدتكراغدبماا!هداممححرات،ممكمة

:مةاطياثثلرالرلىاصيةتعدالحديداسهداممحرات

عجوبةأ-عجيبة

رحودتعلرالقد؟العهدسحراتمكدلك،والقولبالفحل

واي،اللهوحودلعلردا!االطيةإذ.وننتهوطيهالله

الديخةالحياةوص.لله:خطيرةحديدةأعمالتعلرالممحزات

رلاطأ-ياتبطةص-المزابسفرفيت!دو!-الهودلىللشعب

التارفي.وعيه!متوعلةفهي،ينفصملا

العهدأصفارأدندكرأتيحص:كمعبزةالبوة)4(

وهي؟لا،المعحزات؟عطىمنمحجزةعلىتطوىالقديم

الثعىتارخعرمسقةنجواتلهأنالواضحمحن.البرة

.مصاعدأإلراهيمجاةقصةمذ!ددك،البدايةنذايهودكي

.عمله،الميحعرواضحةلواتفىخرأنهلطحدالولا

فبلالمتاينتظركاد-عموعهفي-البأدارررجة

تكلمأدبقماليممحاءتدالجحيرعفالرب.ظهوره

جث"ص-مو!منالدأ5:لفهالربإدخى،6الأن!اب

لوا،الكتىج!!يدهالمحتصةالأمررىيفرالأداء

أنهتعلنإذ،اللهطميحةع!!إعلانأيفاوهي.(24:27

الدءمذمحر"،مثلهول!الإله،آخرولي!الالههو

(40901آ!!!)أيمملىلمكلاالقديموند،لالأحير

.الارثربوهر،الركلممائرعلىالمهيمنهوواصه

:المعجزاتللىراسةاكراحات-مادصأ

ولكن،دراميةظواهرأكاعلىالممجراتالإلانيقرأتد

لدارستمةحقاثقع!بحغرأرا،لد،لهااررقيقا

اجكوإ.اليهالىلالمحمعرفتهسويريد،المقد--الكنا!

لدراشا:المقرحاتبمض

1(

2(

3(

4(

)د

تب!أكاعا!ذطيمهايمكنفح!لأ،الممحراتصص

علىأو،افيط!!علىأو،الطيمةعلىاللهسلطان

.:هكداالححايهالثوها!علأش،الأمرافر

هدلىاسدىا:ما،ماالحيمىالهدثىلعر!ادرسها

.الممحرةصاحإيفاحهإلى

ألوهةعاىالجدليلهىهلمثلأ،كدللفيمهااكف

الميحأحراهاابيالمعحراتأجةعا1أولاحظ،الجح

دريأ.متجلةكات

التىالحفانق!ى،صالحهاضخص!ء!نعلهمااكتتص

اءكاتأده،المج!معحراتسشحلصهاأريم!

نكتقعص-؟.ريخفةوعراطص،محدودةغبرقدرة

ومحالاة،اخكرمةر،اصمهرديةااسديالةاص-مرفمه-تلا

.حوهالو

يرثحاطىققد،المعحرةإحراء!أسل!الأحط

-د!،الأمراثص-أقامهبماصدلم!االئلاتةا!!ةضحاص-

الأعمى.بمعا!طهآض!شس،الألرصرا
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أعجوبة-عجبة

أحريتالذىالخصحقبقةشعنهتكضفمالاحظ)6(

الاقتصادكيوضعهشكهتكشفوما،الممجزةيخه

والاقرارالبهرتتديمشوموقفه،والدفيوالاجماعي

سيكولوجيأعيهالمححزةتألركانوماذا.بالجيل

وروحيأ.

.المعحزةمنللصقد!نالنةالحاجةلاحظ)7(

والقداسة-المهابةروحفي-الحادثدراماتمور)8(

يروهو،تلقأيتململوهويايرستمور،فشلأ

الحاجلة،حاجتهسي!ثغليوعبيما،يرعخلص

ثوله.هد!لمتالي،الدمنارفةالمرأةمعبالحديث

لوقوتتكنلماتةأن،يايرسيالعلخطرلحله

الطريق.لىيتوقفولم،الحطىأصعالمعلمأن

:ايومالمعجزات-سابعأ

الآذاليه!ةاتلاكمدىعنالتساؤللايعرضرماكثيرأ

المهدرمنلدايةفيللك!ةكاد!،المعجزاتصعلقوة

ويظع،صىءصعلىقادراللهانالمؤكدومن.الحديد

ايوهالمعحزاتصحعلىالقدرةولحتأىفيلجدهيمنحأد

كايةمنذ-يمدلمالكأرالجلي!-أنهومع.إرادتهحى

هذاأذإلا،المعحزاتخلاا-منيصل-الرسلعصر

روادمعوبنهاصة،أحيالأالمعجزاتبحضحدوثينفىلا

قديكنلمالتيالحر!إلىالإيخلحملواالذي!الكرازة

قبل.سوصلها

الحالة.المحجزاتبعفرإجراءليريرلطودماوكثيرأ

المضرءالقرركنيةأداءويقرلرن،الكيةيالروحية

التىالمححزاتتجرىأدلاستطاعت،روحاليةأكزكانت

يهةأنلاحطولكل.الأولالقرنكيةأجرتها

يكونرالمإذ،الموابهلىهكلتمتلككانتاممورئيينا

لهمبقولبيما،(7:اكو1)أماموهبةفيلاقصيرأ

كروجين،اكلصكىأذأضطعلمالإحوةأيهاوأدا:الرصل

.(3:1كو1)أالم!فيكاطفال،كجدبنبل

عما-موابأرالرسالةدفرمنعرالثاليالأصحاحو!لر

منوغيرهاالألنةوتفسير،بألةوايكلم،الممجزات

لآخرشخصستختلصولكها،للجصيعيت،المواب

-28و12-12:7كر1)القدسالروحيثاءحما

الروحية،الثخص!حالةعلىبناءئعطىلافالمواه!.(3ا

استحقاقحبلالفرورةوب-،الله-سىحمابل

رجالأعظىأدلسىألا:يحب.الروجةوحايهالخصى

إبرايم،ثل،معجزاتيجروالم،روحاليةالمقدسالكتاب

أمه،بطنفيوهوالقدسبالروحاتلأالذىالمحمدادويوحنا

!الدوامعلىالمحجراتيصغلملفهبرلرالرصرلإدبل
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أعجوبة-عجيبة

انظر،4:91!2)ييىيمريضأتروفيصرتركفقد

23(.:5اقأيفا

يغالمححراتاحراءأد-اللهكلمةفي-إذأالراضحف!ن

لبراتص!ويدو.اللهيراهالذ!الرقترإلهىقصدعلىنجاء

للرهـالارالمجىءتجلى-الأيامأضاخررألهالمقد!اليهالى

حديئهففى.الممجزاتحدوثبكز-الم!يحيوع

سيقرم"ألهي!وعالر!دكر،الزيتودحبلعلى-الأخير

:عحافعطيةآياتو!طون،كديةرأنياءكذبةمحاء

-24:24ت)!أيضأالمحناري!أم!لريفلواحتى

معت15-13:12رو،2:9تر2ايضاانظر

7:21-23).

:المقدسال!بفيالمذكورةالمعجزات-ثانأ

مرسىايدىعلىحرتالتيالممجزاتودراسةمصدةيمكى

والتيةوالمددواللاوييزالخروخأصارفي،ويثوع

ملى2-79ملاوإيلياأجراهاالتيوالمحجرات.:يرع

أما.لألم-2ما!2وألضعأحراهااييوالمعحرات.2

.صفرهولمحلةادانياعهدلىحرتالتىالممجزات

وشاترةيرالر!أحراهااكتىالممحزاتأنوجث

تكررالمعجزاتهذهلممرأر!جث،الأرلحةالأناجيل

المعحراتهدهمحمعأدالمعدلس،إيخاص-اكزلىذكرها

التلايدأيديعلىحرتالتيالمعحراتأما.واحدةتائمةلط

الرصأعاتصرلىسحلةدهى،للكيةالأولىالأباءو

الثالث.الأصحا!كلتلداية

الج!،أحراهامعحزةوثلاثيزحمساالألاحيلوتحل

ولوقا،عرةثمار:مرتص،معجرةكر+مامتىفيدكر

هر؟هدهأدلطألا!جص.سعاويوحا،عري!

غرةاثتىإلىيتبرفمى،الرلىأجراهاالتىالمححرات

32ة4)المححزاتمرعددأالر!لاأجرىناجة

8،11:4و24،8:16،9:35.01:1و

:14،14ت15،14ة24،12-11:02،هو

الراضحسر.(15:03،91:2،92:41"36

-اخار:اسا!،المححراتصي!جلوالمالبثيريرأدالجلى

يرمردكالواالدحيالهد!ىيوافقصا-القدسالروحلارضاد

الربصنعهاالىالمعحراتمنالكيرالعددفيص-،إب

.(31و03أ02يوحاالظر)

المحلةيالممحزاتلرتبالطرقسالحديدوفاك

ترتببنجىصردهاالأومقسيكونوقد،الأناجلى

ستطبع:مالفدرحدوثها

-(11-أ:2يو)خمرإلىالماءتحولى(1)



أعجوبة-عجبة

-4:46يو)الحليلقالاوالملكحادمال!ضفاء(2)

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)!(

)01(

2(

4(

5(

7(

3(

)1

)1

)1

:5يو)حدابيتبركةعدالمقعد(اضجلشفا

-3:9لواالأوااالمرةفيالبهير9اصمكمد

.)11

كمرمحمعفينحرروحلهكادالد!الرجلضماء

.(36-4:93لو،28-23:امر)ناحوم

:1مرق!،13ص8:14ت)بطرءحماةضفاء

.(93و4:38لو،92-31

-04:امر،4-8:2ت)ألرص-ثماء

.(16-12:دلو،45

:2مرف!،8-6:2ت)مملوحرحلضعاء

.(2آ-018داء،3-12

،13-9ة12ت)اكيالةايدديالرحلىضما-

.(01-إ-:6لو،د-ا:3مرن!

:17لو،13-8:5ت)المئةقائدغلاءضفاء

ا-01(،

.(!ا-7:11لرايابهبأرملةاب!إقامة

اء،12:22ت)3والأحرالأعمىاالمحنردشفاء

.)11:14

:4مرش،27-8:23ت)الحاصفةاس!ات

.(2د-8:22اء،41-3د

،34-8:28ت)ي!-الجدإكورةفيمحرضماء

.(92-9026لماس،02-ا:دمرن!

مرقر،22-9:02مت)اررءالازفةالمرأةصماء

.(48-8:43اص،34-33:د

،26-23؟9:18:91ص)لالرس-اسةاتاصة

8:14لو،43-35ر24-22:دمرش

.(د6-94؟42و

.(31-27:أت)الأعمإ-الرحل!!ضفاء

9:23ت)المحسودالأحرسادجلىيئماء

:33).

،21-14:14ت)الآلا!الخمةاضات

:آير،17-6012اص،44-6034مر!!

.)5-13

:آمرقس،33-،14:2ت)الماءعلالير)02(

.(21-16!آيو،45-32

،28-21:دامت)اممعاسةاالأرملةالةشفاء)21(

.(03-،7:2مرف

:7مرقس)الفرالمدروالأعقداالأصمحااصاضماء2(2)

31-37).

)2

)2

)2

)2

)2

)2

)2

)3

)3

)3

)3

)3

)3

،93-32ت15ت)الآلافالأربعةاثاع

.(9-8:1صق!

-8:22مرق!)صيدايتوالأعمىحلاساضفاء

26).

-71:41ت)بالصرعالمماباالعلاشفاء

-9:38لو،92-9:41مرن!،81

24).

مت)المكةفمفي،الحزيةلدحالأساررجرد

17:24-27).

.(7-9:1يو)أعمىالمولوداشحلشماء

-13:01نو)جتيوميالجحيةالمرأةضفاء

.)17

-ا:14لوادالاضقاءالمصا!اضحلشعاء

.(44-11:17يو)الموتص-لمازراقامة

.(91-17:11لوادرصرحالغرةشفاء

،34-02:92ت)إلأع!ىبارتيماو!ضفاء

.(43-18:35لو،د2-4آ:01مرقر

21:81ت)الحاتفيفيبتالتينضجرةلدة

.(11:12مرنر،91:

:22لواموضمهاإلىالمقطوعةملخمادذرد

.(89001يو،94-51

:21ير)القبامةلحدالثه!ىاسمكاصدمححرة

بنحص!الجملقةالفريدةالاهرةالمعحزاتإلىلالإصالةهدا

منوتيامته،س-عدراءولادتهحيث3،لمحهاس!ا

الحدصحبولدفمد.اصصاءاإف:صحوده،ا"لأموات

لر!لمعدراءس:ل!،دا:دللص-،إبراهرسا

أناسا،لأمراتص-أتسوقد.(37-26:ااس)رجلأ

عليهيردلاو"مقامهوأما،ثانيةلوتواولكن،قبلس

عص)"ح!تكلليحيهولابا!،(!:6رو)"الموت

فيحلرلحطايالاتطهيرألمهص!!لعدماصد.(2د:7

مدهألاصوعارر،(1:3عى)لمالأعاليايا!ظمةايم!-

:15كو9الطر)الإبما-حفائه-ك!ننفرالمحبدةالفيامة

الحطيةعا!الحا-خةلصرتهعلالقاطعالديلىمهى،(17

تربرلا"لأح!أفمحطابالاأجلكلأسلع"دقد:الموت

اثد:الرتشعحت.وصا!صوتهدع!:عحيحاءت

اقلأ.يقاصاع!ى.ا!اصاأيا!حااساقتء-ياهبو
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،16:32أخاالص!!)وماتهاح:الجر:عج.لالاس

:69:11،89؟7،39:3ة46:3،65مز

:46:6،83مر):ثارتهاحت:الأع؟عجت.(7

2).

أهـ،عخاخالمكر.مهزئةالخمرا/؟الحك!ويقرل

شل!رأشمديةابإضياء!يخاطى.(\:02أم)صخا!

القرية،العخاجةالمدية،الحلبةصملالةيا":بالقرل

.(22:2إضد)،الممتخرة

:غجرة

مرسىالر!أمرفىقدالاتفاحأوالعقدة:العجرة

دهصسفارة:نصنع":الثهادةخيمةاقامةبخصوص!

تكود،وساقهاتاعدتها،المفارةتفغالحراطةعما.نقى

حارحة!ضصوت،مهاوأرهارهاوعحرهاكاسانها

لعحرةلوزيةكاساتتلاثالواحدةالعةي.-حانها

.(21-37،37017-25031حر)":رهر

ةرفاا

هدعا!الله-يقر،.اح!لاءاوةالحمه+ائهت!ص:اسيسمةا

خلوسلثعاة:اكى".أسوشملكلصاسحاابإضباء

علىه!حال!الأد،على:هحاللىدحوات:حر:حك

ألمك،بحرامىأحه!،أدلىإلىصحداتدرعحرنك

!م2)4فيهحئتاررمميااطهـينالىوأردكضقينوولحامي

رحو!العجرفةهدهلتيحةوكالت(2د-91:23

891

غخفة-غجلات

ألمأوثمالير:حمةألصئةمقدأنلعدمدحررأسحارب

:91ما2الرهـ)ملاكص-بصرلةواحدةليةوحثهس

.(38-3آ:37!!-،37-3د

:أعجاز-غجز

ومرصعمزخرهالجواد+عحز،الىءمؤحر:اقحزا

،لجمادلاها!ذىاالهيكليالجبركاجحراوكار.مهالديل

إحدىاإمهاثلالةصتتجه،ثورأعتراتنرعلقائمأ

داحلى"إلىحمحارماو!ةالأرلعالأصية.،الحهات

.(25-7:23سل9)

ية:ئزعجا-ئزعجا

!حمعها:،ا!حرراالمرأة.والعحورة،القيرم:الححور

قائلأ:تموتاشصتليددبولرالرسوتيوصى،-عحائز

العحائر،كإحوة!الأحدات.كأ!عظهلاشجات!حرلا

\:5في1)"طهارةلكلىكأحواتوالحدتات،كأمهات

يئرترات)يةالعحاشاورنةأالخراماتأسا!:يرصيه!

:4ت1)ااىليقولع!!-شسشمصهالار(العحائركا

أما":الحاةكتا!لرحمهوالآبةاهدهحاءت:مد.(7

."لنحىكاالندلةاسحائراأصاطبر

عجز-معجزة:

ص-موضحهاو"عحة"مادةالىءحر11حا11
--"صءصص

."اختاليةالمعارهـاداثرة"ص!المحلد

غختة-كجلات:

،الحيوالاتص-عبرهاأ:اثاقيهاخرانىالمركة:الغجلة

ا!ريةاووهى.الأثقا!علامحموالآ،غخلىعا!:لر

ا!ردة.اباللمطلعم-

حالا!اشاسقحدت،لاسا!والأشلىاتالأصراأياءير

م!صإفاضحدامهاالققلىماوسرعاث،الخميمةالأتقاللحما

اطسصة.اضكالأرصها!صر

نهوكهصاصنحدامها!محاحى:ما!"ا!خلةا!ص؟لصههص

لالاي!ا!حالإتاااصتحداهالر؟ا-عهريادة.افىص!حة

(د4آ،!2-4:16دلكالص!)محر:و

إهـاطرسةاشعحلاتاأدحاص-أ:-!&اقيكا-

ممر.إز3مواف!أدحمهاكأ،لل!ص

؟كاتتصتحدءعحا،تتيرعا!



غخقة-غخلات

مكات،المرتمحاتبأما،الهو!يخاعةعحلاهـ،

.(6:12صم1)الرنبسبهالطرقعا!لاصرأاشحدامها

تدضيروكد،البريةلىالهادةجمةمرسىأفامأنولعد

واثنيمعطاةعحلاتتانلإصررطءقدم،المحرفة-مد

حباض!بأمراللأويينعلمر-!.رعها،ئررأعر

.(9-7:1عد)حدمانهم

الر!ضربهه،ا!هداتابوتالفلفيوذأحد:ددما

دصعرا،إسرائيلىإلىالعهدتابرتإعادةيمكر:ا،اصبربالو

الححلة،إلىهمالصوصصمرضمفبلقرتيراأحدض9،،كحلة"

علىالربنالوتووصعوا،افييولديهما:حهمرا

:6ص1)"يؤالص!إفيالقرنادماشقات..ا!حلةا

تبه!،!ا!!1

!ررئم

بملاجثحبنس،؟!كل!!يم!ح!خ!!كنظ6آ*1

7،3!!!!أإلأ؟ئنيطهيمحهـإل!ث!!ىير!كأ
،.-!------طلأشلم

!يما!-لم11*في؟-3!.ظ-سقي)لإ؟خحمص

حه.-1--،ى-+ص-في

برااكفلألألا؟لملأ!!قحتمكلع*؟يم

!و؟*5.3!"ط-3/3،:/-"-!الم

--هـ-

مصربةعجلة

صبعاشءفريةساعهدانالوتبفلىأددا:دأرادوعدما

كخلةعلىاللهتالوتأركوا"،صشدبمأصإفأليادا!بيت

يدهعرةفمد،اتيراداشصتالطريقوفي،!حديدة

،8-6:3صه2)2ثالحايعزدفمات!اخابوتااجسد

اضالولىاحماألهددا:علطةكات".(41-13:7أح1

يح!لىأنمجىكا-بيما،الفل!طييرذدحلى؟"غخلةاعل

ماوهو،(4:13عد)!اتلىصتالكفةاكتافعاى

.ا!أ6:12:13،1!2)داثبحددداش!حله

9-15).

(4:13قص)الحدلدمملحماالعحلاتهده:كالص

،6:41ص1)حرقهايمكلكاناتلكص،الخثصأو

:7عد)مفطاةالعحلاتهذهبعمروكان.(46:9مر

ذاتتقيةمحديةبأطرأجانأتزودالعحلاتوكات.(3

28:72!انظر)الحفةدرءياضخدءأساد

.(28و

:14حر)الحرو!يتتحدءالعحلاتهده:كات

ذهيعجل

صوروترجد.(13و4:13قض،2دو23و9و6

1171حوالي)الاشثرسيح-دقوشليالحريةللعحلات

نلححلاتصورتوحد؟،لالأتصرحالومديخةلى(.م.ق

لخيزيمديةسقوطكبعةلاد،الأشرريةالقوكأو

احندلى!لكرة!بادةإلىالرجوعالرحا).م.ق107

ياشاءحرلىسمرصحهاو"مربهة"مادةوإلى،اثافي

.("اليهايةالمعارفدائرة"ص!الرابعامخلد

جمخل:

الرحوعالرحا).عحو-:حمحه،ا!قرةاولدهواليخل

اتاىامحلدصموخحهمالىأتور).مادة!شر"مادةإلى

."الكناببةفالمعاشدائرة!س

ذهبي:عجل

الريعةصاجها"حد،ساءحبلىإلىمو-ىصمدعدما)1(

،-هار،عارراتاخم!،ااضشي:ألطا"،اطها

آلأ-،أمامهمتيرآلهةيصتالمأرسهطلبوا

تأالكتابيدكرولأ.أصاهـموصىمادايعلمود/لا

أقراطيخرعواأدممصلىبل،قاوءأ:اخصتو-إما

أيد-يم،ص-الذهصأحد:"،أذانهمفيالتيالدهب

هذه:ا،1فقا.صوكأعحلأوصنعهبالأريلصصرره

لحلما.مصرأر!سأصعدتكالىإسرانيلىياآقك

!ارودولادى.أط!مدخأبى،دلئىهارونرأى

الفلىما:سرعالى،(جهوه)للر!عدغدأ:وفات

.32خر)وعرلدة:صحصولهورقصإلىلهالأحتفال

:9!ا،21-9:15تث،35-8،18-ا

.(7:41أء،02ر601091!ز،18

الجل،من-يوغ،محه-موصلرقوعندما

للوحيوألقى،غضبهاضشحلى،افاجراالمحظرهداأىس

بالنارالمجلأحر:ثم.وكرهمايديهسالتريت

وأمر.اسعباوسفىالماء:حهعلىدراهصلاعمأ:طحه

هداوتورطواالذدتزعماءفقتلوا،لاوىلىمو-س

؟،رجلىا،فآتلالةمحواثاص-فوتع،الشر

:32خر)لوعهجددلمبوبأاصحباالربصر!

35).

هدالى-كانوا،إصائلبنىأذالبضويرى

فيأ-الححلعادةيالممري!تيقلدون-ا!طا

هات!!ولكر،كرعيرفيسرايرالعحاأو،صص

يقيمكادجث1حاصاأرضرعنلبدتينكانتاامنطقينا

ممثرةعباد)تهناككاتولكر،مصرياصائيللر
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ذهبيعجل

أرصرإلىأقربكاتالتى،الد!اضرفيفيمابهة

الزلميالجوبوإلى.يخاءفيقلد:هما:هو،حاسان

منالماشرةالمحامظةفي(طيلاتوادى)جاسانص

-"الأسودالعجل!تسىوكات-السفلىمصر

،الى.العحل9حورس!تجادتهميمجمعونكانوا

عثرةالحاديةالمحاقطةفينف!هاحاسانسالغرشالمال

محتلطةالعجلعمادةتثركانت،الفلىمصرمن

المصرييز-كد-العجلىوكان.أيصاحورسبحادة

الحمالية.والقوةاطحصوبةرمرأ

الدىالحيرانهو-الكنمال!-عد-العجاوكاد

والحصوبةالعاصفةا،إ!هددأوبحل"الإا،يمصه

كنعالىبينوثقأكانالاتعالأدندكروإد.وافو

تلكيالأسيو-منكيرعددووجود،الدلتاريترقي

بنريكوثأرالمحخملفمن،الإسرائيلب-خاتبالمنطقة

:الكنماببر.المصربيرك!!داكي!حوامدإصائبل

إله"ييره"ممزلةنرلوابذلكدإكه،حالىأكطوعلى

:32حر."بهوه"للر!عد:لقرلهه)إسراني

وب!-بينهوحمعوا،المحاورةالأمأوثانسوىإلى،(ه

علىعضبهأعلناللهولكر.الأ:ثادسعيرهأوالعل

سريعأاعوا...ضحكفدتد1:لمرصىقال،ذلك

مبركأعجلأه!صعوا.لهأ:ص!مالدك!الطريقكل

رألولأ،يفبماأنوأوضك.ألهودخوا،لهوسحدوا

.(14-32:7حر)الرسأمامموس!نضرخ

شاثانيهالأولىالوصينبرالدوامعلىلذكرألىحيد؟

أمامى.أخرىآلهةلكي!لا9:المثرالوصاياص-

الساءيمماماصورةولا،محوتأتمثالأانتصهتلأ

سالماءفيوما،تحتسالأرص-اووما،مرقمن

الربألالأ!.تمدهنلاسلهنتجدلا.الأرصاتحت

.(5-02:3خر)،...عورإل،إلهلث

ملوكأوت-يرلعامأقام،لجمادمملكةالق!املعد)2

ووضع9ذهىعحلى(المالةالمملكة)إ-سائيل

ليكرنا!دادلىالآحر:جعلى،إبايتفياحدأ

تايرحكلأدخهشذلك،للعىعادةصرعرممي

دهواإدا،صرذاملك،!يماذ+رحبعاءإفلقلركم

:12مل1)أورشليملبالر!يتلىذلائ!ليفربوا

1114:أح162،ما-28-332:17،

!أقاءيربعامأنأيصالقرأ!.(13،13:8!

عمل"الىاسحر!:ا3-ىابخوللمرتمعاتكههاصضه

الاةثيرنص!يربحاملعمل.كان.(د\:11أ!2)

،هاسورصنهالدكيالدصىاطعحلكادالديالمأصاوكي

2

مما،الأمأوثانسرىإلى،يهره"كلكانةالنرولوهر

الكنحايخين.آلهة،البمليمعادةإسرائاتشىعلىسفل

الأخلاقه،معاييرهمهبطت،الرثةالعباداتهده،عع

مفقدوا،ديخبةممارصاتإلىالمتدالمحورإلىوانحدرت

ليكولراايخاراللهكقعبلمئوليتهمادراكهمتمامأ

مظلم.عالموسطفيرصاله

إسرائيل،ملك،نمىلنيهوضافاطب!ياهوأنصع،

واشأصل،بيتهومدمالحلتمثالوكرالبعلعمدةأباد

يربحامحصاياصيحدلمألهإلا،إصرائا!سالبلعادة

عحولعلىمأبقى،جطىءإعرائاحعلىالدكطلاباطبر

:01مل2)دارفيوالى،إيلبيتفيالتىالدهص

هدهنهايةعننأالبىهوسعولك!.(18-92

.(3و6،13:2و8:5هو)البادة

ثلاثية:عجلة

ا!وةاعفواديأكي(!:15تك)!ثلاثةعحلة"

:صمىفيالعبارةلفىالبىإضعياءويشحدء.:انجمال

نأالمفرينلحف!يرىولك!.(هو4:أدإص)موآ!

تذكرأغاحيثمرآ!ومميرمكاداسمكايريد6إضعيا

:48إرميا)"حورلايمصرعرىتذكر؟،صوغرمع

هداعلى"الجاةيها!"ترحمةيالآيةاهدهشحاءت.(34

حضحورظيمإلىصوعركلأصواتهأطلقرا"الأساهـ:

أ!االأرححولبم.(48:34إرما)!اللاثةالمحلة

لحورنايم،وصفأإرياوو،لصوعروصفأإضياءفيحاءت

حاءتوقد.الحهددلكفيالمدينت!!وقرةاجماعا!للدلاأ،

لأفهاصوغرتمصحت،ليكيةالثاثالترجمةوالمحىبهدا

توصوكدلك،(ه:15إ-)"اضلاتيهااكعحلة9

نأكا(48:34إرميا)!الئلاليةالعجلة!دأكاردايمحه

،(46:02إرميا)!حذاحنةعحلةمصر!بدكرإرميا

.(01:11هو)"تمرلةعحلةأفرايم:هوضعويقوت

اس!وهر.الريةاللحةيوالمعىاللفطدمسعريا-

صم2)يزعامالادص-الهلهولدت،د1داساءإحدى

إقاالوديةاشتقالدلعفرتقولىص.(3:أخ!13،د.3

:افولامعينحارصرما:هو،ضاو-الةبكاللصهاهي

:6عه2)"كامماتيوءإلىولداشارابةلميكاليكللمو"

عهدتالوتأماءورقصطفرعدماداودلنعيبرهاودلك(23

.(23-6:51ص2)الريى



ثفاهعجول

:شفاهعجول

.شدر!حعواإواكلامأمحكمخذواا:النىهوثعيقول

ضفاها"عحولالقد،حاواتل،إثمكلارمع:لهقرا،1

مقداأ:السبينيةالترحمةليحاءتوقد.(14:2هو)

إضياء.لبوةيحاءمامعيتفؤماوهو،ضماها!ثمار

.(57:91إش)!الثفتيرثمرخالفأ9

كلولهفلقدم":الصراييرإلىالرسالةكاتببكتب؟

عى)!باحمهمقرفةضفاهثرأممطالتيحدصيحةللهح!ت

الىهرشعيقصدهماإفواضحةاشارةوهى،(39:15

والحمد،الشكرمنذلائحأى،!ضفاهعحول!عبارةمن

.الحيوالاتمنويت

:غخفون

المددإحدى31وهو.أجمجلى"مفاهصامىاسه

ملكصادؤأدو!حلصإفانصتالتيالملكيةالكنعالية

الجحريخينلمحارلة،ملركحمةستكؤثالذى،أورضليم

حبحورأهافاصتحد.إسرائلولىبوعصالحوالأكه

داتح!ت،لكراءهريمةلالأموريينيوعفأوقع،بيثوع

عاىلوقفىأنإلى،كاما-يرءعوالقمروشتصاصثسرا

جمخلون

،الملركأ:لنكمدذعلىالاسلاءوأحدنم.الأعداءجوش

أحتاز"ثم،بخقثماجةثمممدةفأحد.مديةلعدمدية

علاودزلوا،عحلرناإفيص-معهإصرانجلى.صنرث

احبص،اخد:ضرلرهااليومدللثفي:أخذوهاوحار!وقا

الملىرلكلفحل؟!الرمدلكوبهالضكلوحرم

فمل؟كاوفعلحبروزإلىعحلرتصصعدثم،المذكورة

.(37-01:34ير)بعحلون

،(93-15:33ب!)الهلوعحلوروكانت

هوالحاليموقعهاأد:يبدو.بهرداصطلصيووفت

يتسالغر!الىأيالعرةمحولعدعا!"عحلارحرابة9

هر!السحيلةتللاموقهأزيرىاجعص!اكانوإن.7-حر

،9بيما،ن!بيأحديثة"عحلادخرالة"لأدالأرحىالموقع

،(لخيقهيالي)"الحصىتل"عاصرألهلالد،الجيلة

الحصى.تلمياتىقيالجو!إلىأيالث!تلحدعالى!تقع

جمخلون:

مرآ!ملكوهر،،دائرة9أو"جمخل9معاهموآلىا-

وسار،وعمالقالعموليرمعتحال!وقد،القماةعصرفي

وجعلها(يحاأى)الخلمدينةعاىواستولىائاإصوضر!

عجلونموقع
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عخان-عخار

حنى،سةعثرةثماليمدةإسرائلل!،واصتعبدلهعاصمة

البايىحيرالنإهود:محلصألهمفا؟قاء"،للر!صرحوا

.(03:16قمر)باب!شيكمعطم،أعررحلأ

قدءأ-ولعد.لمقاليهدخلى،ا!حلرذهديةحملىصتا!وتحت

المردفلما،الفرادعلىالملكمعي!حدتادطلب،اهدية

يحفيهكان،يماأحد-جذايهاعحلودوكان-لالملك

.هكداشتركهبطهلىعحلونلهشطر،تجالهتحت

دودآما:خرخ،ورإءهالحلبةلا!أقعلىأدوالمرهـلعد

الوقتطالأدلعدإلا،حدثمماعحلولىعبيديدريأن

عاررهامدةحئةملكهمووحد!ااساباففتحوا،عليهه

لىوضرهـلالبوق،ليدأنحاقدكانإهودولكر،الأرص

وتلموآلىإلىمتقده،إصائيللواجهافاحتمع،أمرايمجلى

تحتاجوءاذلكفيالموآليودلد!1حلىهـ،آلاعرةنحونى

.(03-3:21قض!)أإ-هـائي!!يد

غخم:

صيعةفيهى5،ا(كارتالر"مىالحريةفيوالكلمة

الموصمنهداعبرفيالمقد-اممتا!ايترد:لى،الحمع

.اصاتتاغيرأكياضاعقالفتحىأحما:يعل!،ا!دداصمر

:آ)العددضريحاءت؟ا!بارةاأنالعصيرىولكر

ماكلىسيأكللالدرهأبامكل":الدبربحةطلى(4

المقمودإد،!القثرخىالمجمص!،الحمرجفةصيعمل

نرىهوالعربيةو!العجموأ،"القثرإلىالواة"مزهو

محط)تاموسالمأكولىحر!يماكلأيشىءكا

يدقالا":كناهـالحياةفيالآيةهدهحاءترفد.(المحيط

الصىلد:رحى،الكرمهلاءسثنالدصهألام

."وقره

أعاجم:-أعجم-عجم

سواءا!ر!حلاهـارالغخم.المصيحعير:ا\عحما

.والحماءالا!امهىوالغخنة.!اايطمرةأشبالعريةلطفوا

يعفو!ولبتأمصرص-إسرائياحروحعد":اطرمبفورو

!الل!انعريب9أى،(ا:411مز)،أعحمضعبس

الحياةكتا!فيحلت؟.،الجاةكتا!إوحاءت؟

فالديكترحمةيالواكأدةأعاحمكلمةمحل"عرلا،"كلمة

.(11عو،3:17يؤ،25:2إص-الطر)

داد":با.لسةالتكلمنجصوصلوصالرسو!،يقو!!

أعحبا،المبهلمكداكو-،ائلحةلأأعرهـنوةكت

شالكلمةى.(اا:41كو1)،عديأعحمياوالمتكلم

الكلصةنصصوهى)503،؟م،6("لرداروص-"هىاجودايةا

،4و28:2أعافظر)،برالرة"أوابرىبر9المنرحمة

202

11(.14:3،كوا:إو

اله؟،الكذابالبيبلحامص!بطرص!الرصواقولأما

فالكلمة(2:16دط2)"أعجمحمارالنىحماقةمع"

أبكمأ!ومعناها4()50+ه"هأ3-أفرس9هيهماايولايةا

.(1202كو1)

!خع!ي

:عخان-عخار

:أ)اضكذر!مفاهعبرىاصمعحانأوعخار

كرعحارهو!ع!ض" !بزارحنلش!يب!31و.ء

صتأخذلأنهبالحجارةرجمامات:فد.كتهثامارسيهردا

-7:1يق)إصائيلبيبدفيأريخاسقطتكدماالحرام

خأافي"عحار!أيصاوي!مى!عحادرألىفقد.(26

فضةشاقا-ومئىلفي!اضعارياهـرداءاخيةافي(7ة2

وطمرهاوأحذهافاضتهاها،ضاقلأ.حم!وذرلهدهبولان

.(7:21ل!)!خيصتهأ!ض!في

مديخةتحريمالر!أمروتحدي،الخطيةهدهأدت!تد

أمامإسرائيللىهزيمةإلى(6:17يثر)بثاماوكليحاأ؟

ضهةمحومهمعايأهلفضر!،اصعيرةاالمدية،عا!"

تابهي!ثوعفمرق..الثعىقدفداب)ا.رحلأوثلاثير

،الماءإلىالربنالوتأأماالأرصرإلى،حههعلىسقط

صلواش"!وؤرعا!ترالاضحوا"،انيلإ-سشير!هو

علىصافطأدتلماذا.قم.لبشوعالر!ففات"ئلرهـ،

به،أمرنهمالذيعهدكينحد!اللإسرائاأحطأقدأوحهث

ياحرامو!طكلى...قوابل،الحرامص-أحدو3لل

اما!ضعواخىأعدانلثأماءكلثوتتم!فلا،إصاشل

،(13-7:01في!)"!كه:ص-

أصات،الهزيمةهدهمبلمعرفةالفرعةيوعألقىولما

رصلأتووأرط.فاعترهـمحطته،عحانالقرعة

حيمنه،فيمطمورأاليمةمرعحادصرقهماوزحدوا

فأخذ".الربأماءوبسطوها.يرعالىكاوأترافاخدوها

وبهالذهبولادوالرداءوالفضةزاربنعحاديثوع

إلى-وصحد!!معهإصافيوبم،له!اوص...:لاته

وأحرقوهم،لالحجارةإصرائا-حم!فرجمه...عحوروادي

.(52و7:42في!)"دالححارةرموهم:لالار

ىلاتهأبمائهرجممرصوعفيالحكمأدالعلماءلعضيرىش

:أمرير-علىيتوتص،مصه



عخور

بالارأحرقرهم9ي(بهالممعول)الحمعصحرها!)1(

تمل!اتهإلىيتر،(7:25--)!بالححارةورمومم

.؟ا!اتشاالأباءيشلأمفقط

تأمرالريعةلأد؟الحريمةلىمحهضالح!تلأدهأوكادهل)2(

عنلادالأئقت!ولا،ا،دالأاعنالآلاءئقتللا!لأد

.(24:16تث)"لحطيتهإنانكل.الآباء

.لوغمفروجاءماعا!ذلكفيالاشاديمبرالاى

مكات،الحراءلىجالة!ارحل!عحادحادأما"

يهلكلمرحلرهو،إسرائيلحماعةكلىعلىالخط

الإضارةتكردلقد،(22:02ير)ألإثمهوحده

عندعاىا-رحاتلهمالذينرحلأاخلان!!واالتةإلها

.عحانحطةببعاكطأمامإعرائيلىبيهريمة

؟عخور

إخوادبمو.،"عاج""ا.أو!تكدير"محاهعبرياصم

بعد"د-!ث،لهما.كلهوكرمىعحادبفيهحمالدي

إصرائيادىهريمةيسبافكا-،ا!لر!المحرمةأريحاجحةمن

.ادي"اسمالواديعلىأطلق،هدا،"عاي،مديةأماء

يقعهو.إ-ائيل"مكدص"عحان3يهلأ-اعحرص

.(15:7يث!)جهوذابطلمصيبالثماليةالحدودعل

انحردصاالحنوبإلى"القيةاهوالآنمرقعهألىوئظن

وادى!عارةوموسه!إشباءال!!ص؟:بسنحدم.نجاأر

في-سمحؤلى(يهره)الر!أدعلىاطدالالة"عحور

سصألفسههعاىحلموهالديالقاءأمكة-المستقل

.(2:51هو،6:01دإش!)كةللبرأمكةإلىحطيه!

)عد!

زوحاتإحدىاسموهو،"زينة"محناهعرممبا-

-36:2تك)الخىإيلودابةكات5،يعقر!ب!يمو

تمىكالتأ!ا!يب:.أليفارابهولدتهـا،وقد،(16

تك)سةاربح!!الرهوصتزوحهاوقد،"لصمة"أبصا

26:34).

عدايا:

اصم:وهو،"صهوهرنههمن"محاهعركطاص!

أصلاهـوأحد،جرشوءللصاللاوي!-أحدعدايا)1(

،(41:آأحا)اهيهلوالمعب-كبرآسا!

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ادعدأ.-دعد

.(21:اأح1)،عدو"أيصاشئ!ى

نلس،التعةثهعىألاءصتالالعالابرتعدايا

حأ!)ثهر!أوكحىوكاد،(8:21أح1)بنيامير

منأصقحراكااسابىأالا-الألمحلالحاصالالم(8:13

.(8:11أخ1)ضيمحرخهزى

يهوياداأخدعماونيناالماتساءرؤأحدمعاأئيعدايا

،ا!صيرةالحلكةعتياعا!اطقماءالعهدلىمعهان!اكل

:23أح3)يرداعلىملكأأحريا--يوآضدوإفامة

1).

ضلىأ:سإلىلابلسىسجحراسارر!االكفةأحدعدايا

ر!والمدكررنمههوألهشير-ت(9:12أح1)

.(11:12غ)محميا

روجاتلهمكانتالدين،لاليأشاءأحدعدايا

عر)الكاكلعرراتوصةعلىساءعصسنحلوا،أحنات

01:92).

أجاتروجات!كانتالدي!باليدىسعدايا

،(01:93عر)عزراترصةعلىلاءعهروتخلرا

.)5(اندلىالمدكورلفسههوبكرن!قد

أجدادوأحد،اليو!ل!ركريابنبوياريببنعدايا

!سوتد،يهودالم!فارصرنلص!9لاا+محا

.(11:3)خياأيامقيأ،رشليملى

عداية:

اسملعرمهو،اطها"رتهمنأمحاهعرياسب

كانتبصقةس،عداية9اسموهو.العريةفي"عداياإ

ملكلوشياوأئا،مصىب!لآمونروحة!يديدة"اله

.(22:1!ل2)ايقيصهودا

:ادعدأ-دعد

:بوالحسالعددا-لأوأ

اسظامايستحدمو-،بعامةالسايةوالتعوبالعبراليودكان

الأصابرااصتخدامعنأوالألا.أنهيدالذكط،اصترقيا

الأعداد!عددلكاممصلهكلما!هاك:كا!.الصر

!ألوحدولا.:مصاعص!اللعنرهوكدلت،الأ!لىالحه

نايبدو*الديالداسىاسلنظامالمقدسالكتا!وأتر

ألرهتركالذىالظاموهو،باللإلىأدخلوهقدالومريير

وإن،اليرمحتىاخريياالعالمووالأطوالالوتتياسفي

عيه،باثرةعيردلائل-المقد-الكتالىفي-توحدكات

لعد.ليماصدكر؟
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داعدأ-دعد

واحدةكلمةعبتدل،المقدسالكنابفيعددواكبر

اللفظبمنفىوهىآلا!-عرةأى)أالرلوة9هو

يتحدموذالمصري!تقدماءكانولكى.(الحبريةفي"ربوةا

وللفرة،وللعيون،ألفللمائةخاصةكلماتأيفا

هى:المقدسالكتابفيالمذكورةالأعدادواكبر.ملاسب

،(14:9أح22:14،2أحا)"ألفألص"

،(5:11رؤ،7:01دانيال)!ألوفألوفوا

أربواتوربرات1،(6":42نك)!ربواتاسلصأو"

ؤر)أألفألفئتاو،،(5:11رؤ،701!ا!ال)

9:16).

ئك-)3/1فنحد،معروفةعرالكورتكنلمص

2/1،(13:8زك-ثثين)3/2،(18:2صم2

صه1-ربع)4/1،(إلح17و25:01حزنصف)

6/1،(47:24تك-خص)ء/1،(98

:16حر-غر)01/1،(46:14حر-شدس)

ثلاثة)01/3،(23:13لا-عرين)01/2،،36

غ-مانةسحرء)001/1،(14:09لا-أعار

أقللعباراتأحرىكورثلانةتدكر!.(11!5

تث-ألصبةثلالة!ات!تلصأى)3/2وهي،خديدأ

أجزاءأربمة)5/4،(2:9مل2أيفاانظر،17ة21

منأتامتعة)01/9،(47:24تك-حمةص

.(11:1صا-عرة

أثلةفنحد،السيطةالححمابيةللعحلياتأمثلةكد؟

02-46(،3،عدا::3-اه"للحمعإ)تك

!:"للضر!33(،28-18:)تك!ولاللطرح

)عد!للقمة(،اه46-3:عد8،)ا،25:

مانوعأأعقدحاليةعملياتنجد؟.(31:27-47

.(52-25:05لااايويلبةمجتصىيخصا

الأعدادلمربحاتحداوداغدماءاالابليبراروى:كان

لمحألىضكولا.الأرء3تاعصلا!اصهل،ومكعاتها

الآدحتىجصردليللاكانوإد،العرالبتعدكاداضء

ذلك.عاى

:الأعدادت!جيلكيمة-ثايأ

عرفواالعراليرأنعلىلديادلللا:كاعلة؟لألفاظ(1)

!فى.اصهاللىاالسىقبلالملاماتأسا،رقامباالأعدادعنالتب!س

الآرلامتاحةبالحريةاطكتالةعيةأقدءيقرالذكيسلوامنقق

ولى!"اثبتأشحغورمما،الحامرةضقصباضثناء)

العريئ،ائلغةصفي.لغظهابكاملالأعدادكتت،(حارر

اث!!منالأعدادأما،وصعيةصيغةلى،:احد"الحددبرد
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داعدأ-دعد

91-11سالأعدادع!ويعر.ا-يةصيةمفيعرةإلى

العرليةو؟،كرةوالمددالمطلو!الأحادعددبينبالجمع

تحةحنىوهكدا..عراثنى،كرأحد:فتقول،نمامأ

أ-ماءوتجرى.كرةسافىصيةففىالعصرررأما،عر

وهكذا...أربعود،ثلاثولىمهى،الجوالمذاعلىالحقود

علىللدلالةالحريةفيواحدةكلمةوهناك.التعبنخى

المائة:مثنى.(الريةليهي؟"مانة!وهي)،المانة9

لف!هاهىأالأل!9و..وهكذا،المائتيرعلىللدلالة

العرية.فيا(ألف5

اصتحدم،اضلعد:بالعلاماتالأعدادتجيل)2(

المصري!-قدماءعدالحالكادكا-علاماتاليهودبحض

للدلالة"ا"رأجاحطافاصتخدموا-والعمينرالأراي!!

:مكذا،الاث!!عا!للدلااترأييروحطين،الواحدعلى

والعثرءللعئرةحاصةعلاماتواضحدمرا.التحةخى

علىللدلالةالعلاما!لهدهالهوداستخدامثتوقد.والمانة

القيروجزيرةأسواننياكثفتاليالبردياتمن،الأعداد

004-494حواليإلىترجع:هي،4091،7091و

وليرا!لاماتلاالتوارفيفاجكفقد..مت

عدالعبرايةامححرةهذهوحردأن:جث.لالكلصات

افاص-ياالقحمذأكي.م.ق525إلىيرح!،أصواد

القر\مذالطريقةهدهاصتخدمواأنهمفالأرجح،لمصر

يهودلةحاليةهاككانتأنهنحلمومحر.الميلادتجلالادس

،(15و44:1إرميا)النرإرباأياممذمصرلميد

.الأعدادتحيلىلىالطريقةبهدهمعه!اجاءواوا!له!

أرقامكتالةو:بالحروفادالأعلىتجل)3(

العبرية،و3المقدالكتا!يوالأعدادالأصحاحات

الحرو!فنحدم،العريةالأمحديةحر:دىدلكفيتتحدم

الحرفي!!الحمعس،"01-ا"سا!لأعدادالأ،لىالصنرة

حتى:هكذا،115"عا!اطدلااتالحاضروالحرفالأوا!

للدلالةبنحدمدكالى11د"اسدداعدافبما،!91"العدد

الأد(شة)!الواو9فى(تحة)!اطاءا"حرماعيه

(هـالخامص-الحر)!الهاء9و،(الحاصر!الحر)،الاء"

.(الر!)!يهوه"كلمةوالأساصي!تالحرفيرمعأكالا

كترالى)ةاغوابا،حدأالكرةالأعدأدصيحر،كاد

تك)،احماءاءحو"أس،(\آ:31تك)،الأرص

رأأحدبستصهتحذ!حم!ءكئبر)ا:ا!وللاأو،(د:1د

-(7:9ؤس)،يعده

هىاطخدمةا"لأعدادأ-خلاعبد"الحالاتلعضولى

كلدلاا،يتحدهكارلحثلا؟حريخامغصرددغرتقرييةأعداد

.أ.-عاكدا-اأواغلةاعا
.92حر)"يو!--!يوه".ره.،ص



ادعدأ-دعدادأعد-دعد

ق.م0003نحرالتديةالرتانترش(؟!دمليالطالكعاني)انطامالعر!ة

0008ه5رتد!لتالحروداتروآلتد!ةمدزللدمحلالأع!اد
0601"00366"أهـزيص5!

ق.م00002نحرالك!!ةالمرمر!ة4!ركالاو

لم"كا!اص3يا؟2هـألأه

00060606،سأر5ر2لا5

يةكالم?"لاول9،ءثصز+/د5ر!ا55

ر061200036،0هه!لأ6ي/05بد55

(1*0063)(0063801)(06*ز006)لم37؟5

ق.م0018نحرالمم!صة!

97)1)صانالاملنحد"!فرفع)ا!عحاح(هـلىمنطرطاتاضندمهنا

55/1555/1551561"1/"3555لتدالعهدا

م.-0099نحرالمص!سة

11111الكلاصكة(البرنانعةني)كلمالمنطهاتمتالنصنيالاعمادكلولكن

1111111121(1111)....1(كعانة

1/65///لآ////!

1(11111أأأ"ااا"ا777//2//////////يا

-153///020698

ق.م.،001أوعر///لم،ثمد5

لأ،لز"إطاوثوصر/////5بم155

26و7654///لم/كالمير5!و!أ

!ك!+7!ض///////7
02019المص!سة(الكاتمعابثاولالا!

م.ء0013-0091ولأنجرتاكادصه

!!!أ!أ!ألملمالأ9لمال!!ق.م(009/008)النينعضة

أأ!أ"!9!"ماا11إ.ااااأإاة

م.!+...!المايعة1006061501"1111121!!ذ

!لا!لا1!!!!!""!!1111؟الائم2فى

5111110150036،2/+أ،

ومك!ا(نينر!كتكررهاا!ع!ادلكيكثمىأما.م.0029أوغارلعا1111)1،!غأفىه

الور!هلاثه!ث!!لمحم11111117ير!2ةة

0/7//1118/1111004،321

لاطووالك!انهةيارغارستهةرلالممةررلأئردلأرى،؟سرلأوكالسرماالأعماديماتمنفاذج
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ادعدأ-دعد

كومة"03(،:5قض)،فتاتينأ:قاة9(،21

صرلحةأرملةقولي؟أو.(15:16تفر)أكوتين

:17مل1)،عودين9تققكانت!!االنبيلاكياصدا

،(4:8عا)"ثلاثأومدينتانفجالت"،(12

مأ)اأرلحةأوث!لةو"،(33:92أى)أوثلائامرت!-"

9و6و3:اعامو!!،92و21و18و03:59

خمةأأوأربعةوا(،6و،وا:13،2و11و

خمةيطردا:القولفي؟!خمةو،،(17:6إش)

انظر،26:8لاا!ربوةبطردوذنكموت،شةمكم

.(03:17إكأأبصا

حيما":الربفيقول،الجديدالحهدواليءنفىونحد

ت)"و!همراكردفهناك،باحمرثلالةأواثاداحتع

خم!6لكلمأنأريداةبولرلالرصويقول.(18:22

آلاهـعرةمنبهز،ايفاآخر!ناعلملكىبذفيكلمات

.(14:91كر1)،دلانكلصة

فيالضاعدعلىللدلالةتايينعدد!نليرالحمعخد؟

وهي.(31:91مل2)أتأوصا:ثل،المدد

سبع،..توا.العصارلةنلرصائلفيكثرأتكررعبارة

،ه:5يخا)أوثمايخة...جحةوه،(5:91أكي)

.(11:2جاأيضاالظر

فيقول،الكزةعرليعبيرأ!ضا!101الحدديخدم؟

عرأجر!ويخردغدرفقدألو!أما:لروخهيحقوب

(14:22عدأيفاالظر-7ة31تك)أمرات

وأحيلقرةعنللتبيرأجانا!104المدديتحدم!

مرسىحياةمتقها،تمامأصةأربم!-ع!ولي!،دلكمحر

،03و23ة7أ)ضةأربحورفاكلقراتثلاثإلى

القضاةسفريمرارأويدكر.(34:7ت،7:7خر

ة3:11،5قف!)!ضةأربميناصتراحت"الأرضأن

أربعة-9مادةإلىالرجرع)الرجا.(3،8:28

المعارهـداثرة9منالرابعالمجلدسموضعغفي!أربعير

.(1البهابة

القديم:العهدفيالبهرةالأعداد-ثايأ

إلىتدعو،الفديمالعهدوالكبرةالأعدادابحضهاك

الأصحاوالمدكررينالأواثلالآلاءأعحار:مثل،الناؤل

خرحواالدينالإمرائييروعدد،اليهوي!سفرمنالحاص

-الأولادعداانرحالسماشألصئةتمحو)مصرس

الأصحاحين)لىحاء!الأصباطتعداد.،(31:37حر

الدى:العداد.(العددضرصوالمثرءوالاد-الأ:لا

في،ويهوذاإصائلص-محار!000.00131)ددا؟51أحم
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ادعدأ-دعد

.(5ة21أخافي000101157أو،9ة24صم2

00071)اصاالملكأيامفيللربذبحتالتىالأعاموعدد

جمعهاالتيوالمركبات.(اا:15أخ2-الضأنس

صما-مركة000003)إسرائيللمحاربةالفلصطييون

.(5ة13

كلمةبتفيمائمكلةهذهحلإلحلحاءبحفرحاولوقد

في-تحنيلابأضما(الحريةفي!إلص5:وهي)أألص5

تفىقدبل،المعروفالعدديكلفاهأألفاا-المواضعهده

،قاثدأأتع!ىقدأكاالبمفريزعمبل،عيرةأومجموعة

فيوبخاصة"عكريةوحدة9أو5هـبطلأأو!رعيمأ!أو

إلفه5كلمةوردت،الحبفةوفي.الصكربةالاحصائات

منولكن،(25،6:15:اقضر)!عيرة"بممى

الاحصاءاتعلىينطبقأنيمكنلاهداأنأيضاالواضح

نحرصوالعرينوالادسالأولالأصحاح!!فيالواردة

الآته:للأسباب،ذلك،العدد

.والألوفاباتتملالأعدادمعظمأن)1(

:أعد)045165جادسطمنالمحدردونكان)2!(

والآلافوالمناتالحشراتيشلعددوهو،(025

.(18:21خرأيضاالظر)

ألفاأ"تعنيأنهاأطسعلتمال!حدادمجصوعأن؟)3(

السابزافروص!منذلكعيرأوعثرةأوسبطأولى

.(51ت46،2:32،26:اعدانظر)ذكرها

بىبتحدادالحاصةالضحمةالأعدادهدهأدملاحظةويجب

تجيدهاسيمكراقيالقوةإلىتشصر،الخروجعدإصرانيل

العامل.الجقفيفعلاالمجديرعددبالفرورةولر،البط

فيللجوشالكبيرةالأعدادصالبهيرعلىينطبقهداولعل

القديم.المهد

:للأعدادالرمزىالمعنى-رابعأ

علىقاصرأالأعدادعلىرمزيأمفىاضفاءيكنلم

محيفسالقديمةالوثائقمنالبهرلىصكلبل،إصائيل

المصري!قدماءكفةلينأولألأألهريدو.الحولى

نأويدو.المقدصةالأضاركتةبيروي!،!الابييز

فلقهوبنى،مموضوعهالامرهداعابممنأولهوياعورس

صفاتتوعأصاسهوالعددأداتراضرأصاسعلىذلكي

الحصانصردراصةإلىدعاهمما،الكود!مشأساس،المادة

أتباعتوصتعوقد.ليا!الملاثقللأعدادوالرمزيةالاطة

يةلاهرمعافيللأعداداووصعو،وأصاليبهأمكارهيلاغورس

العهدينص!!اليهوديه!ةإلىالأفكارمدهانتقلتوقد.مفملة

الأوانل.الكيهآلاءإلىومي،والحدبدالقدبم

الأعدادالامةالأضاركتةاصتخدمهل:هامصؤالوتمة



داعدأ-دعد

الراضحمن؟مدىأىفإلىصحيحأهذ!كادوإذا،رمزيأ

،المقدسالكتابفيالرمزيةمحانالهاالأعدادبحضأن

معانالهاالأعدادكلأنالبضويرى.571العددوبخاصة

فمثلأ:.واللاهوتيةالرمزية

أالوحدةاعلىللدلالةهـيشحدمواحد"المدد(1)

تث)!واحدربإلهناالر!9:لى؟!المردوه

الناسامنأمةكلواحددممنصنع9و.(6:4

الخطيةدخلتوإحدلإنانو".(17:26أع)

اللهنعصة!وكذلك،(5:12رو)"العالمإلى

الميح!يصوعالواحدبالإن!اد...بالممةوالمطة

ذيحةأواحدةمرة9لمهوتلىم.(15ة5رو)

12و7،2701:01:)عبالخطةعن

14(.و

:اكو)هالأمواتمنالبكر9الواحد-وهر

أنه!(15:02كو1)الراقدينوباكورة،(18

ذا؟.(.01:3يو)!واحدوالآب"هو

والله،المزمينل!تالوحدةعنيحبرأالواحد"

:3غل،17:21يو)البضوبحفهموالمزمين

الهدهـوحدةعريعبراالواحد!أدكا.(28

.(01:42لرا!واحدإلىالحاجةا:والفاية

وأالوحدةعنتبيرأ!اثان"العدديتحدمأنيمكن(2

تك)واحدةوحدةيكوناذوالمرأةفالرحل،الانقام

،واحدأحدأ9و،(42و27،2:02؟أ

الجواناتسالنلكإلىدحا!وقد.(91:6ت)

أوص.(7:9تك)"اثناناثناد9ةهرالطاكير

جاسوصين"اثوعأرصلمقد،محأاتاذبحملما

اثب-9تلايذهيوعالر!وأرصل.(\:2لر)

السميرأرسلوكدلك،(6:7مرت!)،اث!!

الر!أعطى،جاءجبلوفي.(01:9لواتليدأ

ححرسلرحيدعلىمكتولةلموسالعثرالوصايا

.(18ة31حر)

تاقصينضثنعلىيدلقد،اثبت"الحددأنكا

واللفةوالركةوالرلموالحير،والحياةالموت:مثل

المرقتيربيرالعرخ:ثل؟(91و03:15تث)

:الابالرا-الابوهاك،(18:21مل1)

:7تالكرهـ)والطريقالرحصوالطريق،الضيق

.(41و13

الأقدساستالوثلا!ثلالةلأالمدديرتطأنالطيمىص(3)

دائرة"!صالثارالمحلدرأتلالة!مادة11ارحكل)
.ء!ط

.(1الكتابيةالمحار!

ادعدأ-دعد

أحدوهر،المربعأضلاععن"أربحة"المدديحبر(4)

فاصم،المقدسالثتابفيللكصالترمزالنيالأعداد

العرية،في)حروفأربعةستكود!يهوه9الرب

عدرجنةيأكارأرلعةهاكوكات.العربيةفىكا

في"أربعة"مادةإلىالرجوعالرحا-2:01تك)

دائرةامنالرابعالمجلدياالراءاحرفمنموضمها

.(!الكتابيةالمحارف

فهوعدد،المقدساليها!فيكثيرأ!خمة!العدديرد(5)

اجدين،اأصالععددولصص،الواحدةالدأصابع

الرحا).الضرىالحاثيالظامأساسكالىالذى

حرفمنصضعهاني،حمة9صادةإلمىالرحرع

المحارفدائرة!سالالثالمحلدي!الخاء5

.(!الكتاية

أياءستةفيالعالماللهخلقفقد،ألمجة!ضة"وللعدد(6)

الاناذخلقالادساليوءسفي.(02:11حر)

أياهشةيعكلأدالإسانوعلى.(1027نك)

:02:9،23:12،31خر)الأسبوعر

الحبراقالبد:كان.(13:14لوأيفاانظر،15

الرحضوعدد.حرايطلقأنقرسنواتستيخدء

ؤر)،وضررصةصصتئةوعدده.إسانعدد"هو

يرتط"ستة9الحددأننجدوهكذا.(13:18

،ثمأ.ارتباطأبالإساد

فهر،اللهكلصةوبارزأمكانأ"صحه9الحددلعل(7)

موصحهاسفي!بحةأمادةإلىارحع)الكحالرمر

اطحارهـدائرة"منالرابعالمجلدو!اليرحرهـ9

.(!اليهالة

الامنفاليرم،الجديدةالبدايةإد!ثمالية"الحدديئير)8(

وفي.حديدأسبوعأولأى،جديدأجوعبدايةهو

يو)الأمراتص-يوعالربقام"الأجوعأول9

ممالي9افلكافيحلصروتد(.91وا:02

كانالامراليرموو.(.3:2بط1)"أنف!

و،17:12تك)يرديولدكلتح!أريحب

رأى،الحديدللهيكلحزقيالرؤياولي.(ه:3

لىاللامةوذلائحالمحرقاتنمالمدعلىيعملونالكهة

اقطهرسشكان.(43:27حر)!اياسااجوأ"

:14لااالا!-اليربموعهالذلاثيقدم،الرصر

كادالئامنالومدبأكط،،التعد9وو.(\.

وهى،(23011لااالاكورةحزمهيرددالكاكل-

اوليالأمواتد!تص-يوثالر!المجامةرمر

:02ير،!:28مت)التعديأيالأصر
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داعدأ-دعد

:اكر)،الأمواتمنابكر5!و(91و1

.(15:02كو1)االراقديرلاكورة9و،(18

فهو،وقلهالإنانعحرإلىثيرقدأنعة9العدد(9)

الإنانمئوية؟لإلىدثرايي"العضرة5شأفل

الربقالهماهولدلكثالوأوضح.(جأ!؟)

إليهيرجعفلماالبرصالرحالالعرةشفىعندما

ألي!:الربفقال،الامركياصحلإلااجكره

:17لوا؟أالتعةفأي!،طهرواقدالمضرة

زأدونوالشمينالاصةصإلىإلراهيموظل.(17

:17تك)المراعدلرثصارةسا--لهيكون

تدو؟لإناد/امئولية؟اإلى!عرة!العددلير(01)

،71،43:28-02:2حر)الضرالوصاياو

وقومهفرعونعلالر!وأوتع.(21-6:ءتث

.(7:21خر)لاتصركر

وحدلوسدومسيعفوأنإبراهيمالر!وعدوقد

يمقربويقول.(18:32تك)ألرالعرةلا

تك)مراتعرأجرتهعرقدألاهماان-ا.
حيه.وس

الكالريةليالقديمالحعبجربوقد،(31:7

انظر-14:22عد)لقرلهي!عوالمومراتعر

،8:اصم16:3،24:01،1تكأبضا

7:جا،91:3أكط،9:13أس،4:29غ

1:12،7:7دايخال،ا:41إربا،91

.(8:23رك،3،6:9ة5عاموس،24و

عذارىبحنرالمراتملكرتالر!ولثه

انظر،13-ا:25ت)المري!للقاءخرجن

،25:6أع،9:13لر،25:28تأيضا

3(.:1،17ة2:01.12:3،13رؤ

تك)صادقلملكيالقاكمكرأعطىإبراهيمأنكا

يقدمواأدالإسرائيينعلىوكان.(.14:2

للكهنةعورهميفدمرنوهؤلاء،للاو!-عورهم

.(28-26و18:92عد)

إلىتق!مالصريةالنةكانتةأعراثنا9الحدد)11(

يو)ساعةعشرة6تتىإلىوالهار،ضهرأعراثى

:35تك)ابناعضراثناليعقوبوكان.(11:9

تك)بطاعرالائنامهمخرج.(2-2-27

.(28ت94

كريمأحجرأعراثاالكهةرئي!صدرةفيوكاد

وكان.(2اة28خرأإسرائلبخيأحماءعلى

802

العددسفر-العدد

القدسفيالوجوهنجزمائدةعلىرغيفأعراثايوصع

.(9-24:5لااالربأمام

:01مت)رسولأكراثييسوعالربواختار

يرتبط"عرائياالعددأنيدووهكذا.(ه-ا

.الاخيارفياللهبمقاصد

بينحمعإئافهر،الأعدادمنذلكعرزادماأما

.الأعدادمضاعفاتأو،اكزأوعددين

:العددسفر-العدد

وامحوياتالفوان-أولأ

:النوان(9)

وهي،"البريةني!هوالعريةالوراةفيالسفرهذااسم

الفر،منالأولالأصحاحمذالأولالحددفيالواردةالدارة

فيرحلا!ي!حلالفرلان-الأرجحعلى-وذلك

السمرهوالحددوضر.سيناءة2جزثبهصحراءفيإسرائيل

الية-الترجمةفيعليهأطلقوقد.التوراةأسفارمنالرابع

يسجللألهالعددضر"-اياليةالنرجاتصإلىوما

قربوالافي،الرحلةبدايةلطأولهماأحرىاللدينالعدإدين

ختامها.

)2(امحو،ت:

ىأ01:01-ا:1)فيءمفادرةئبل(أ)

اليرمإلىالأولايوئمش،يرعاعئرتسعةخلال

اياليةالةفياثافيالثهرمنالعثرين

وي!حل:.(مصرأرضسلحروجهم

الأصحاحات)وتظبهالعباحصاء-ا

9-4).

،هالأصحاحان)وبركتهاالجماعةتطهر-2

ايخحةوندشبنالرؤصاءنفدمات-3

.(8و7لأصحاحانا)

-ا:9)مرةثاربالفصحالاخفال-4

14).

-9:15)الففانوابوتانالحابة-5

01:01).

-41:54-01:11)تاد!قإلىصاءمن(ب)

اليومإلىالمئر-كأاليوممنأيامعضرةمدةهيو

ويجل:.(ائارالهرمراثلالبن

.(36-01:11)جناءمنالارتحال-أ



العددسفر-العدد

الأصحاح)هتأوةوقروتتعيرةأحدات-2

.)11

الأعحاح)موسىعلىوهارون!ريمتذمر-3

12).

،13الأصحاحان)الحواسيحرارصال-4

14)

،91-15الأصحاحات):الر!ةليايبوال(-)

فإالثايةالةنهايةس،شة37مدىعلى

ويحل:،(الأرلح!!الةبداية

ال!ستكاسرشعفابمنوعةشرائع-ا

.(15الأصحات)

.(16الأصحاح)وحماعهتررتنمرد-2

.(17الاصحا)تفرخهارودعصا-3

واللاوينالكفةدحلىومصادرواجات-4

.(18الأصحات)

ال!حاصة:ماءالحمراءالبقرةضريعة-5

.(91تالأصحا)

الأصحاحان):موآبإلىقادثفىمنالارتحال(د)

بدايةصتشهورغرةمدةوهي-21،،2

وتحل؟.(الأرلعيرالة

-222)ائحرافالىبلعامنمة-أ

24:25).

.(25الأصحا)الكاهنفينحاص-كيرة-2

.(ءا-ا:62)الاليالاحماء-3

:26)الأرضرتقيممحصوصتعيمات-4

.(27:11-د2

-12؟27)لمو-!حيفةلرعتميبر-5

23).

ا!دور.االقدماتبخصوصرتعيمات-6

.(03-28الأصحاحا!)

.(31الأصحا)مديانمعالحر!-7

ضرقيلىوحادرأول!!جطىاشقرار8-

.(32الأصحاح)الأردد

-33:1)نزولهمبمحطاتفانمة-9

صكانهاكنمادصأرصبتطهرتعيمات"ا-

.(534:92-:33)وتقبمها

-(35الأصحا!ا)الملحأمدرخديدا-ا

.(36الأصحاحا)ثاتالراررواح-12

العددسفر

ال!بة:وتارغال!تب-ثانبأ

برحلا-نحارجهممرسىوكتب":نفهالفرفيجاء

ييهرر؟2(.وا:33)عد"الر!تولحب

ه!1:1،2:1،3)"موصىالربكفمو":القول

...وها21:5،و44:41،ش14.04و

أنحارأنباضمرارنجد،القديمالعهدأنحارصائروفي-(إلح

مهاالاقاصاتليوكذلك،مرسإلىتنسبالخمةاقورإة

الحسةالأضارهذهنةفيأحدلئكلمو.الجديدالحهدو

تذعى-نظريةكراثاشالقرنلىظهرتحتى،مرسإلى

كتالةمنبيعهايتالأنحارمذهأن-متفاوتةبدرحات

،الأسفارهذهزايخلفةوألقابهاللهأحماءمنمتخذي!،موسى

صوىلهاأصاسلانظريةولبهها.لهاالكاتيرتعددعلىحجة

ذلكعرجاءماإلىالرجرعالرجاء)والأوهامالمراعملعفر

الفر!-والحروح،والأعدادالاريخ-الخروح9؟مادةلي

دائرة!منالثاثالمجلدراالحاءاحرفمنموصمهصاد

لي!الخمةالأسار":مادةفيوكدلك!الكتابيةالمعارف

دائرة9سالرابعالمحلدفيأالين"حرفمنميععها

في5المددوضرموسى5أيضاوانظر.!العتابيةالمحار!

.(البحثهذاكاية

احصائية:ععوبات-ثالثأ

الاحصاءاتبعضفاك:الأعدادبضفخامة(أ)

عددتقد-رفثلأ.المغالاةسنوعأالفادبحضمابرىالتى

نجىجماعةعددأنيعنى،0001006وهوللتجيدالصالحير

عددأالعف!ويراه.نفم!ميود2112محري!لغكادإصرائات

:أجا!لعدةالمجسلمناكر

ممر،إلىلزلتعاثلةبب!علىديرايلىأريمكركيص1()

.؟ممرءتحروجهمكدالبهرالقدركدايم!ث

يومبمصرمرلصرميون2/21خروخيمكركيص)2(

."وأحد

وتطعانههمواشيممعالحمهورهداكلا،إعايمكنكيص)3(

.؟اغاحلةافيءصحراءو

جبلعدالجصهورهذامثللإتامةيتعاءكطاالمكانأين)4(

نج.المحدودةفلطيزأرصرلىأو،جاء

منالمكود-العرمرمالجشهدااشعرف)د(كيص

أرص-عزوو-الرصهداكل-حدى000.006

.؟كعار

:لقو!،الاؤلاتهدهكاعاىوردأ

أسرة07تكاثراأالمخيلسأصالمندصب)9(
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العددسفر-العدد

ياعتار)أجيالصعةمدىعلىأوسة215مدةفي

ابعفر(يرى؟سة043عدةيوي!،الأزنةأفصر

000.006نى،نسحةمليون2/21عددهميخلغ

نةأوالتكاثرنبةتمامأنعر!لاأتاوبخاصة،عارب

الدواتوواوثمرفأإصائ!!بوأما":أنضلكناو،فياتالو

خر)،شمالأرض!وامتلأتجذاكرأوكر،1رنموا

إصرائلنوهوذا:لنبه5فرعودقالحتى،(1:7

.(9:اخر)،ناوأعظماكزضحى

كانواإصائيلنىأنلو:قائلينالبحضويحترض

قاليين؟صىلهميكنلممكيف،هكذاييهائرود

هاتيرصلىهاكيكنلمألهيذكراليهاهـلاولكر

كاتاالقابيينماتينلحلبا!،إصاثلبنيلكلالقابلبت

كلتمثلاذكاشاأفماأو،فقط"أود9مدينةفي

تاقض!ثمةيكرنلاوبذلك.إسراثيلليفيالقابلات

برعددكانفلو.أ.:1خر،1:15خرلير

فكيف،الآلافىمنعراتلفعيتجاوزلمإصافي

.؟تكاثرهميحى،حروتهبكلصرفرعودكاذ

ماالكتابزفير،واحديومىالحروخموصوعأما)2(

يرقعودكالواإصاصيللىأنشكملا.ذللتيؤيد

الىوهارودمو!دخلىأننذ،مصرمنخروحهم

إمرافي:إلهالربيقرلهكدا:لهقانل!!مرعون

.(5:1خر)"الريةيليييدواشعبيأطلق9

العاشر!الومقيلالاصعدادألدرهمموسىأد؟

اجرءارلدبحهاشاةأصرةكلتأخدلكي،االأوالشهر

خر)مصرمنللجروجاشعدادأالهرمنعثرالرالع

تحطأكانالمبأنع!علاوة.(6-ا:12

الأمرفالهميمدرالتىاللحظةمتطرأ،للحرية

.بالتحرك

مركبةضمائةبا"خدمرعر&اكفىكيص؟يقولونتم

بهذهيكتفلممرعرنولكن؟اقي!هذاكللمطاردة

مربهاتطثرلىممهأحذلل،متحبةمركبةالمائة

-14:6حر)احميهاعلىمركيةوجنودامصر

ىدجمهورعلىليحلبيكغىكانجيقوهو،(9

عددأرعلىيدلما!هو،اللاءص-المحرديرانيلإص

راءهه:!كردفرعورإدحشجذابهيرأكانإسرائيللى

حر)"رخه:فرصالهفرعوتمركباتخيا!بما

معضخصرمليور2/21إعالةبصعولةالاكراصإد)3(

صحراءأديقرص،صيناءمحراءووتطعاكىموأشيم

بمكل،ماهو؟،الآ!اهى؟،يالاقمرأكاتصبا،

012

العددسفر-العدد

مدةيزونعنميرعىظلىمريىأنشىفلا.إثباته

بيا-ارتحاعدوأنه،المحراءهذهنفروسنةأربمين

عمالقمثلقوبةلدويةتجائ!فاتقيمكات،إصائل

ومواضيهمإسرائلفيقطعانأنكا.(17:8حر)

الرعاةأنالأرح!!لا،واحدةصقعةلجمتنيتكرلم

يخى!..الماءالكلأيوحدحيثإلىبهايدبودكانوا

إشاعلىطعاصهببيعتمدوالمإسرائيلشيأدنذكرأن

س،"ال!صاءصالمر"اللهأعطاهمبل،الصحراء

ممر"أرضرصحروجهمبحدالارالثهر"منتم!

واكلراكهحالىأرصرإلىدحلواأرإلى،(ا:16حر)

اللهأمدهم!.(12و5:11يتر)الأرصرعلةس

.في،(17:6خر)حوريبوالصحرةسبالماء

عزيرطءأالمضروبةالصحرةسخركأصبتبرية

،11-02:6عد)"ومواضاالجماعةفشربت

.(501:41مزانظر

حبلعدالحمهررلهدايتعالذىالمكانجهةمنأما)4(

حب!مطقةيعديده::ديادسهر!فهناكيخاء،

حبامتبمصى1أالا-!الكيرالعددلهدايمبر،باء

-للاسك-اتعتفقدكنحاد،أرصصأماف!ا.

عهدوالأمةاردهارأيامفيالحددلاضماهـهدا

المملكة.

طويل،زمنصكنعادأرضكروامتغرقهماأما)د(

إلىأدتكثيرةعواملهاكبل،العددقلةعلىيدلفلا

حواتزا؟؟كحارشعو!اخنلطواأ-حدثدقد.دلك

واء.اللهبهأوعاهمماونوا،آلههموعبدوامحهه

انفر)الزصهذاكلاشغرقواآضا،للهأناءظلراأنهم

14(.و81013مز

:ىاخربا!ععو(ب)

علىالملقاةالواحباتأرا!صايرعه:الكهةواجات)1(

يقومواأ&ص!أت-"أضحهكات،لادهأوردهار:عاتر

أعطتأصمارى-لهاملا:الرائع3-!و.وحدهم!ا

كاتبا،دقيئتجكلالريةفىتفدة-ابريةاو

لفه!و-ىشهدشقد.!صعارأرصودقةلكلاضمد

عاملوثضوماكلحىتعملرالأ!:بالقرتلداطث

الأح-،عييهوصلحمهماإدات؟أي،اليومها

بحضه-اكلدبراصعص:االمانر!!الآداخىلدحلرام

.(21:8:6ت)ااإلهك!الر!

ب،اياليا!صتاأراتراصإلىلدعوماتمة:ب

مصرفحدتماعرغلىم،طر:حههاسسالهاالهه

اعص!احما!لدعائلةر!كاقاءحب،الحرو!قلى



العددسفر-العدد

قداللاو+بأدعلىعلاوة.كاكلبمحرمةولر،نجضه

،(1:05عد)الثهادةيخمةفيللخدمةأفرزوا

الكهنة.صاعدةعليموكاد

يمكنكاذكيف:لعفهمباءل:ابخماعةكلاجماع)2(

:01عد)"الاجنماعخيحةلالىإلىالجماعةكل!حمع

هوبهاالمقصودأدلوثكلةأنهاضكولا؟(4و3

حتىأو-لادوالأووالاءالرجالس)فردكلاجماع

مهماإذاإطلاقامشكلةلاولكن.(مقطاالرجاس

آلائهم،أجاطرؤصاء!:ثمليماجماهوالمقصردأد

وعندما.(16:اعد)!ألوهـإصائلرؤوس

احمع:لهموقالإسرائلبممو!ودعا)ا:لقرأ

يمكنلا،(5:1،92:2نث)!...إصرائليا

رع!،الحصاعةيفردصإلىتكلمأنهعاقايضررأن

للحيع.كاذقالهماأد

كلجمعيمكلكاديهصةقاثل!تالبحفريعترصتتم

لوقينبرا!ة(يصممليور212/باتجارها)الحماعة

دكرلاهأنجقمالظ05(01-0109كد)فقط

احماهولهالمقصودوأد،الحماعةكلاجماخصرصر

علىةعلار،أيفاالاعراصرهذاعا!الىديخه،ثمليهم

حياءل!-يتقلواأنيمكهىكاردالأدواقالفارد!تأن

ييرىكادالففيمااقالأسصوتأن؟،-الأساط

واكزس.المدرصجيجلىممااكزالصحراء!ون

منالمريدصعسيمىماهاكيكنلمأنه،ذلك

دلك،عركي-سدلمحيث،الأمرلزممتىالأبراق

أريخاحو-رادالدشكدالألواقعددأنالواض!!سلا

8و6و6:4يد)الأتا-علىأكأاثصةكان

.(12و

أرلعإلىيضمرنالأصباطكان:الأسباطتحرك)3(

عموعةكلوكانت،الخيمةحولرثيةمجموعات

يمكنكاذفكيف،لفمميورلصصمحوكلتتكود

كلأرلو،واحدحطيالححاع!تهدهميرةتظيم

المجموعةتحركانتهاءبعدإلاتحركلاكاتمحموعة

ذأزلكمعنىأن؟،وراعماتيرلكي،لهاالالقة

ئانهايكنلمإد)الأميالعتراتإلىيمدكانالحط

بسهروذكانواأ!مالأرححلكن5،(البحف!رأىعلى

لاي،واحدوتتيالتحركرالمحصوعا.تتدألأد

محموعةكل،تراريةخطوطفيلل،واحدطويلخط

لذلك.تعالصحراءففى،رايتهاوراء

كرلاثييمكنكي!:يقولون:مد!انعلالانحار4(

مد!انملوكعلىيتصرواأنإسراثلبيصتجندكيألص

العددسفر-العدد

سائههكلوبوا،ذكرصيميواأر،الحمة

مد-حم!ويحرقوا،أملاكهموكا!و!ائمهم

!!راثيل،جي!منإلالأكقدواأددون،وحصو!م

:31عد)؟المذارىسألماوثلا!تاثينيا*خذوذثم

المقدسالكتابولكر.(94-35و01-7و5

اشصار:ئلى،الحادثهدامثلصالكثريحل

مللىلعوعركدرعلى(رحلا318)ا،ورحاإبراهيم

جدعودراشصار،(59ة14تك)وحلعانهعلام

،(7:22قفر)المديايينعلىفقطرجلثلمانةومعه

ص-ألىعلىوبلاسلاحبمعررهثهشودواتمار

.إظ...(1051ءتص-)الفلطيي!ت

الفر:رسالة-رابعأ

العهدإله،المقد!الكتا!كاو؟العددضرونجد

لر-يرلصهرالديالاعلانوهدا.داتهيحلالقديرالأمين

الراثصففى.واحدةوحدةلىالسفرأجزاءيم

عيه.:ئارواتمردواماكثيرا!أنهمركمبت!عبهعنالةيبين.لأوامروا

-يم!ثلافهر،عليماللهغصىيختتعلأرالجةوكات

3-11:1)تصاصرللاالخطةتمرأر-قداسنهو

لا-.(إء..3د-2آ:15،14-6!33،12و

:02)كعا-أرصتإلىبالدحود:هارولىلموصىيم!!لم

،لمواعدهأيخأيطلىلأنه،ضعبيرففرلىاللهلكن.(12

سعدالىالأىضرإفيصلراحتىالريةضعا!وضعهيقود

توةأر،إسرائاامالةعدمدأطىدوديخللحلم،آباءهمكا

طريقه!.ووقفتاليالأم

:اسدداصفرواللهإعلالاتوالظريتلعتومما

،(23:91انطر)أمانتهلىعندهتجيرلااللهأن)1(

تلكمتلاانطر)الخاعرحامدأنههذامصىيسول!

أيضاونلاحض.(24-14:11لىالمؤثرةالقمة

اصعاتاحلعأي)"الأتز:لومورنجة"صالكشبر

وقواء،36!01:35مثلأالظر،(اللهعلىالثرية

وط!مى!9(،1503)!للربص:ررائحةإ

لا.حدهاألايحىتبيراتوهى.!!...(28:2)

اللهاهمامكلتدلالوقتنضفي:لكها،الحرفيكلمناها

دنتحه.الحيق

الله،إلىيقنرلىإنا-فأي،اللهفداصةالمربؤكد)2(

الراتحصىالطهارةضروط؟!يهتتر!رأديجص

-53،91:11-51:أ:مثلاافظر)المفروضة

.(13و22،02:12

!طوا،الموعدأرضحدودإلىإسرائلبوصلىشحالما)3(
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إلهيسالكولكن،الأرضتلكآلهةعادةخطةفي

كلووالدوامعلىأالله5هوبل،فحىالبرية

24(22-)وثاعرافااستخدموقد.مكان

،(25)الأوثانعبادةعلىإصرائلوعاقب،لوبيخهم

.(31)الخطيةهذهإلىجروهمالدكنوكدلك

عنالرموزمنالكئيربهالفرأذنجدسبقطكلفي)4(

كرمرابحابةالحيةإلىنفهالربأشاروقد،المح

كو1)والصخرةالمنكانوكدلك،(3:41يو)د

...13-ا:9بأبصاانظر،4-ا:01

.(إ!

:العددوسفرموعى-خامأ

:تفاالاع!را(أ)

كاتبتلمش،ي!،واحدةوحدةي!النرأننظرية(1)

نحتلفة،أزمةفيالكتابمنعددبأقلامبل،واحد

وهو،ايخلفةوألقابهاللهأحماءاضحدامعلىبناءوذلك

ابحث.هذامن!ثانيأ"البندفيذكرأنسبقما

فيكتبتأنهاعلىتدلأجزاءالفريأنالبعضيرى)2(

الذمميالرجلتصةئل،عوسىزمنعنتأحرةعمور

-15:32عد)التيومفيحطأيحطبوجد

يكنيلمالكاتبأذالقمةلغةمنيدوإد،(36

موسأنيجورإذصحيحأهذايكونأدويمكن.الرية

.آ!ميأرضرفيوهوكتا

:وهارودلموسىاثعبقالهماأنيزعمرنأغهكا

المكادهذاإلىباتأتيامصرمناصعدتمالالمادا9

وصلواأدبعدتالوهإكلا،(ء:02عد)ا(؟ءالردى

إليا.يأتوالكىممرسخرحواالىالموعدأرصإلى

وتيتززعمكاذاليتبأنهالها:صمهى:لكر

(02:5عد)أللربماءفيهولا،ورمانوكرء

لإبعديأتوالىو،البريئنيمازالواكانواأفمعلىديل

يةسفيقادكأؤ-الحمقةفى-كانوابل،الموعدأرض

.(02:1)حيز

قديم.ضىءركأله"الربحروبكتا!9يذكر

معالحربسحلىمرسإدإذعرالةذلكفيب3!و

خر)!يئوعمامعفيوضعه"كتالىيعمايق

كضحهأرلودكردكرإلىنبرود؟.(17:14

!اممنما.بزسإسرائلبوإلهيصاأنقي،هوآ!

ر،شحبعلىغريبأ!االحلميكللم،حعرافيةحققة

إلا.يقهطص
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أتوالفيجاءمابكونأنيمكنلاإنهأيضاويقرلون

تجلكتبقد(24:7)،لإصاثلملك"عنبلحام

سضعهانبوةلكنأأغالوصحيحوهذا.الملك!ةعهد

هزيمةعنبلمامبهتاماوبالمثل.بلعامفمعلىاللهروح

،8:41صم2)المليهةعهددإلاتغلمالي،أدوم

.(13و12؟18اخا

ال!فرنةعلىوأمنالهاالاعتراضاتأننجدوهكذا

الحبفة.شلهاسندلا،لموسى

:العددصفركبالذىهومو!أنعلالأدلة(ب)

مرتحلينولاناسيهتأضهاواضحايدوأجزاءناك11(

،(4-1الأصحاحات)خيامفيويقيمون،برية

التيوالبركة،لخيماوتئيهل،لتحدادالترتجاتفتمف

،(26-6:24)البهارونبهاعارككان

01:53)والتوففللارتحالالمفصلةوالعيمات

:01)الفضةدوقيبخصوصوالتوجيات،(36و

الواصحوارتجاطهاالحمراءالبقرةوضريعة،(1-9

كاروإذا.(41و9و7و91:3)البريةفيبالحياة

!وصى،عهدمنجاءتالأجزاءمدهبانيقرونالنماد

موسى؟عرلهاآخركاتبعنلبحثيفطرونفلماذا

يكونلافلصازا،الأجزاءهذهكاتهوموسىكانوإذا

.؟تلصهمنالعركل

نجوبهاحلىاليالجازاقائصةأنبوضوحونقرأ

ترلحب!موسىكتاقد(33أصحاح)إصائل

كلكاتهومو!يكنلموإذا.(33:2)،الرب

بأحماءالقائةهدهمئلييهببأنيؤمرفلمادا،الفر

أمراصباأنفيلاضك؟أكبامعالمافدثرتأماك!

للثحبعذكرألتظل،الرحلاتهذهبتجلمو!

بهم.العجةاللهبفاية

كتابةيؤيدمما،وعاداتهمالمصريينبأحرالالكاتبدراية2()

لها،(31-5:11)الغيرةثريحة.للفرموسى

ريمعهدفيالمصرييرقدماءقصصرؤلا!اما

والكراتوالبطخوالقثاءالصكيذكرأنه؟.الثار

الأطعحةعنفعلأ:كانت،(ه:11)والنوموالبصل

صوع!قلذيتحبرودأط5وعارة.صروالائحة

ضخ!إلايكتهالا،(13:22)"ب-بعصر

العهد.ذئكلىمصرتجاريخقاءعلملهمرسعمرس



(احصاء)داتعد-دعد

:(ءحصاا)ادتعد-دعد

القديم:العهدفي-أولأ

إصائل،فيحياةيبانتظاممجرىالئح!احصاءكان

عددوكان،(38:26)الخروجسفرفيتعدادأولودكر

آلافوثلانةألصسمائة،فوقمماالحتريربلغواالذير

لصفيدلعأنمهم!احدكلعلىكاد،ونهيرئة!وحمم

.الاجماعلخيصةضاتل

أسفارمنالرالعال!ممرعلىالبعييماالرجمةأطلقتوقد

الثبتعدادعلىيثتمللألها(الحدد"ممر31،الترراة

السنةسالثاليالصفيسيناءبريةيالأولىالمرة:مرتير

والمرة،(46و2:اعد)مصرأر!!سلحروحهمالثاية

عدموآهـ)عرباتوحلوهمعدالرحلة!ايةلىالاية

26:2-51).

خأ42،1صم2)تحدادلاجراءأمر،داشدعهد:في

الربغفأدالنتيحةوكات،عسكريةالأهدالى(21

وهاك.بقوتهالافتحاركانذلكإلىاورافعاأريبدوإذ،عليه

،الاتصمرئللعريالتحدادنيجةب!تاحتلاهـواض!

اليفومت!لا!سدكطرجلألفثماممائةكانجث

:24!2)ألفئةحمسجهودارحالوكان،إصرائل

ألفألصائيلىإصصفكان"،الأياماأحبارسفرفيأما.(9

ألف:سبعيزفةأرلعويردا.السيفما!رجاألف:ماثة

.(21:5أح1)،اجفامستلىرحل

فيالمداددلمل،الاحتلافلهداعديدةتف!يراتوهناك

لعلأو.ولاويباميرصبطىيثمللمالافطصموئلصمر

مثل)إصرائلبىغيرسالمحندينته!الأخبار!رلىالتحداد

،2ة22ما!اأيضاالظر-الجتىوإتاى،الحثىأوريا

الج!ضمأيضاالأخارسمرلع!أو.(2:17أح2

فيالأعدادنقلىبالخطا.احمااعلىعلاوةهدا،اضظامىا

الوناية.النحلىأقلشبدرجة،العريةالسخ

أرصتوالذينالأجييراالرحادحميعصليصانعذ!

:2أح2)أبرهداودإباهعدهمالد!الحدلحدإصرافي

اخالهباالأجيالىوأحر!لمدادات؟حريت:قد.(17

31:3أح21:12،2ملى1انظر)وصهوذاائلإص

،،:91،52:3-71،41:8:9،71:41و

...7آ-7:6ء،65-2:1عز،62:11-51

.(إط

الجلىيلى:العهلىفي-ثايأ

قومىصحل!ومايوكار،لالتنظيممولع!-الرومانكاد

الزوجاتتعدد

شهاطملركالباكرةاالأيامذ،ليجدالصالح!-لالأشخاص!

فيامكدالعادةهدهالفناصلىورت:قد.الأسطورير

.م.ق443إلىترجعبدلكيجلاتوثمة.الحمهررية

ولكنها،مطمةلصورةيشيكنلمدلكأنيدوولك!

ا!نتابمجريكادحيثيصرأ:عطس!دفيانتطت

كانواالذينالإيطاييداصثاء،الاصراطوريةأحراءكللط

تمدالتحدادبكىلمولذاصك،والضرا:التحيدسئعفون

إيطاليا.إل

المشح:ولادةع!البيرلرتايقول:الأولالحداد)9(

لأنقيصرأ:عصطسمنأمرصدرالأبامتلكوفي"

!!حرىالأ:لا!آ!وهذأ،المكونةكلي!

،ييهبراالجميعلذمب.سوريةواليكيرييرسكان

دأيبوفى.(3-ا:2لوا"مدينتهإلىوأحدكل

.م.ث4-7ل!!يخماتمالذيهرالاك!الىمدا

الرجا).الجرةهيرودسمقاوصةسببلبطءتم؟لأله

منمرضحهافي!الحديدالمهدأرمنةامادةإلىالرجوع

هذاتوقيتحوليدورممالصرفةاالراكط5حرف

مصرصيدفياكتثفتوقدآ!اء(.ا!ظهـص

غا--"الوابف!ايأمر،م401إلىترجر!بردية

اح!اهـ،اقراببماسبةأنه(لماأ!شه37ولأ"آ)5!!يوس

-الأصبابمىسبلأي-المقيميرالموافي-جعيلزم

إلىللرحوعيتحدواأن،الأصيةمواطنهمحارح

بالونايةالردية)،000عائلاتهممعبكتتراامميللادهم

.(للحدتالريطافيالمتحصفيومحفرطة

غمالائلأنالرصلأعماتصرلىبدكر:الانيالعداد)2(

قامهدالعد9:الرسلص-دفاعهيتالالهاموسمعلم

!عفبرأشدأوراءهوأراعا!تا!اأياءلىالجليلىيهودا

سةفيالاكتا!هذاحدتصقد.(5:37أع)

للرأليحاضحةالهوديةبححلالايهتا!هداوارقي،م6

لجيرسعهدفيذلكوكاد)صوريةوالرومار

الواجبالجزيةأضقديرتعداداحراءاضلزممما(كيرييوس

الهوددفعدكرةوكات.ا،صراطوربةاطحرالةترسيدها

الحيليهودافقاء،بيفأأمرأ"تيةث"مةلحكهللجربة

كاتهداأريبد:الذ+-)ير-إاععيوحر!رمحه

دكركاعليملالقضاءانتهتايىلالتورة(مأ!

الائل.عحا

:الزوجاتدتعلى

فدالمهاقصدأر،المقدء-الكتا!والواضنالحلس!

لآدمبخلق!لم،واحدلرحلىواحدةامرأةن!صرأدهوالداية

.(2:18ثك)"نطيرهميأ"لتكوناحدةحواءسوى
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صتحلقالذىإر":لالقولي!وعالرباكدهمامو9

حلىالريتركهفاأجلىس:وقال،أثىودكرأحلقهما،ابدء

"واحدأحدأا،ثادولكون،لامرأتهيلمصقسوأمهأباه

واحد.حدإلاالملإلان.ب-،(هو91:4ت)

بامرأةالر،باركأ-عكليرر":الكتابيقرد؟

هوالرب":وأيما.(91و18:دأم)"ثبابك

واصرأةقريتكهي...ضابكامرأةوليربينكالاهد

2:41ملاحى)أضبابهلامرأةأحديغدرلا...عهدك

.(15و

الدي"ا،مث"هواصوحاتاشعددا-!هارتبطسوأود

لاسوكاد،(91-4:17تك)امرأقي-لمصهاتحذ

الرير.فايين

الفية،الحرو!عرلأأرساجاتالزوتعددأرج!ءوالأص

نثمبت،وأمماتجائلالأشضرلىااترص،الناستكاثرلهعندما

كليقتلو-اهننصر:ن:كاد.،احرولىاطنازعاتيى

ذاماو.باياأمامههلادالأووءا!اادقويسو،تحالىا

مشستحارأوالزعيماسئيماكان؟النصوةبأ:لئكبفعلرد

نهنيخدولى،رحالهعلىباقيه!.يوزع،لفهثاء

بالمزيدسنا"فطجديدةمعركةكلوكات.ومحظي!اتحواري

اسقيقس!ا!الحريم"نطاكأوهكذا،الأولادالناء

صوبك،االطبرهممأ"المرأهلعدلمو؟الحر:!أيرى

كا.وبلتصر،وأمهأبادأحلها

المضماكامزالبهيريسبأحاتالرشتعددكان:قد

لابراهر!هاحر1جاريهااصاقراسارةأعطتفقد،والمآ-ب

الهاصارةالر!أعطىلما.إ"إحماعللهفولدت

فم!1،هـاب!اهاحريطردأتإبراهيممنطلبت،"إحق"

اضطرواممه(21:11نك)"إبراه!عىيحذاامملاما

.داتلتفمدأخيرأ

وبتا،الاعراثيلهشا!دن،لاءأرلعليعقوبوكان

عدأأحاهميوصصباعواحتى،والمداءالحدالتجةكالتش

صتحدعودأولادب!تحدت:كذا!ك.(37028ن!)

!8ففر)اصعيراإخوتهأحدهمدقلى،الكثيراتسانه

92-31،905).

؟كاث

أ"13

عصره،

13،9

اعتصب

ا!بر)
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،13:14صم1)اطهاقلصحىرحلأداود

وعظماءملركعادةاءوسارولكحه،(22:

:5صم2)والرارىاصاءاصاخعديدلهمأحد

لقد،المآ--ءالبهيرءفأدىمما.(114:3

أحاهيقلأحوهاحعلمما،ثاماراخنهأباثهاكبر

صه2)الهضدلائورةذمش.(13صم2

اضهفسه،العرشيعتصىأنآحرابنو-،:-.(ا

اداستعلى

داودأباهحلصالديسبمانأخرهقلهألىيسباداطثوكار

(1،2ممااالعر:عا !)سثا

تعددسسليماناضحديركاميأيكنلمدلثصوكأن

منمئةصبعلهكاتاحتىدلكيدأدرط،الزوحات

ناؤهفأمالت.الراريمنئةوتلات،اليداتالناء

اظر-4و11:3مل1)،ىأصآلهةوراء...قلبه

،(13:26غأبضا

تعددحطأإثبات،ح!ايةعلصيةأصرعلىويم!

الدكورسالمواليدعددأدت!!الاحصاءاتفإد،الروحات

الأساسهداوعلى،الإناثمنالمواليدعددعنقليلأيريد

آحرينصوحرمان،الطيعةضدحريمةحاتالزتعدديكون

الحق.هدا

يلزمكانإد،آحريرعلىحى"الحريملظاملاأث؟

مجدتكادماعلعلاوز،الخصادمنخدء"الحريم!لخدمة

فيمدمرأثرلهاكاد،الاتساعتيامؤامراتص-الحريمب!-

.ايارثيجل؟واللاط!!الملوكقصور

العد:باب-عذ

ء)خياأيا،يأ:رضليمألوالىأحد"العدبا!9كان

،2؟02ياإر)"لام!-بالى!هرهـا!له،(3:13

ألهيدرالدي،(14:01رك،37:13،38:7

الرقيالماليالربرم!لالقرلى،لنهيهامحا:رأكاد

"الأعا!الاميرلاب"أما.لياب-ضدأرإلىيؤديش،اطمديخة

لماهـ"هرالأرج!تعلىفكاد،صجوناإرياكا-حيث

قريبأكاثالحدئا!أرالالد.0(11:16مل2)،العاه

أ!رشلجمإلىدخليوالربلعل..االحااتهياالابمر

يق!وكان.الرقيالا!منأوالا!هداسالظافردخرله

عدهايحىالتياشاوية،باضصصة"المدلا!"ثهافيإى

-الفأنبا!يوحدكادحبتالعرتالمادإلىالور

ة:جمة

عدةوكثو!كج!م!كلاعرناقدلم:الىإضعياءيؤد

أبامهيأالرأةعدةو"،(آ:آ4إكأ)!برلاأعماركا

هىشهذه،والخاسةاطقذارةصورة"العدةفترب9،اصمتها

أعمالصورةتكو-مكم،اللهل!ي"لرناأعماق"صورة

الساتعة!طيتالىترلا

:دااستعلى

لهذأومهأحاهرأالإنساديكررأدهرءتىا،شعداد1

حاذين9:فائلأالمؤميزدولراضص!يوصىش.الثىء



جمذو-غذو

.(6:15أدص)"اللامإيخلباستعدادأرحلكم

مجتم!يخماالأربعةالأناج!ي!اشعداد"كلمةوترد

الأرضر،علىالميحبوعالر!حياةمزالأحبرةالأيامبا

ت)!الأشعدادابعدالذيالعدوفي!:البيرمتىفيقول

الراحةيوم!الصت!لومالاشداداأمم!،(27:62

.(23:54لوقا،51:42!رترأيماالظر)الأصبوعيةا

استعدأدوكاد":يوحاإنحيالىجاءماأرالبحصويرى

ا،شعداد1بعنيلا،(31042و91:14ير)"الفصح

اصلاثةاالأناجلالىجاءيمآماقفآيبدوقدمما،ذاتهللفصح

،91الأ

اشمصح،ابرعلىللبتا،ضعداد1يوءيعىبا!لى

أصدكأقيصرأوعصرأدالوديالمزريوسيفو-دكرفقد

القاضىأمامالجولعلىيهوديشخم!ئحترا،با!نمرسومأ

الاعةلحدلهالاستعداديوموأو،التيومفي"

.!اياصة

:جمذو-غذو

اصه:!هر،أ،تةلى"محاهعرياسم

وكات،اطلنثصيحانوكلاءأخددالىأحياأفيغذو)1(

.(14!4ما!1)جلعادومحايملىشوليهدالرة

:يذكرو،(7:ا:ارك)الىركرباجدجمذو)2(

:آ،\:دعر)حمدهباعارهألرهأنهعاىعزرا

ةجمذو

وبعناه(ابلعاحاءعماالحريةمىيختلص)،عبرياسم

ابن:مو.حرشوءكبرةمنييراللاشأحد:هو"عر!!

عدايا"9أيصايس!ىش(6:12أح1)ارحش:ألوحيوآ

.(041أأت1)

جمذو:

ومعاه(سالقيهصالصريةمىيختلص)عبرياسم

وهو:،"ئرثر"

محالهأ!مدرصه"وكان،رانسآأ:نبيأكا-الديعذو)1(

بريربعاموتاريخ،سليمارالملكتارثمصادراحد

،(9:92أخ2)أيغدص!أيفاويمى،لاباط

،(21:51أ2)طيمادىترجعامتارتخكذلكى

هوولعله.(13:22أ!2)رحعام3-أبا!تارتم

إيا!ليتإلىالر!لكلا+يهوذاصأزالديالرجلى

إيلليتفيباهاورمميا-المدلأنلالاطلنيرلحاملإعلان

عدلر

سبراررلأنهنأ؟،عل!الديالرمادويدرلىسيق

المرتفحاتكههةعليهبدلحبوشاا-ثابىراودلبت

.(13.ملا)

ضا.لينيلىبنرصلابلمعصحد:ااسذيناالكهةأحدعدو)2(

حدنفسههر.لعله،(12:4ء)البابلا-صت

.(16أهـ:2ء)لعاليهالمدكررالمىركريا

ر:على

يصىلرحأ:تلعةاصدوهر،"قطيع9مناهعركيا-

حتهرموتلعدحبمنهيمفو!عمدهنصى،"عدرعدلى9

شب!ه.وحرونلحهيتييريقعوكان،راحيلىالمحبو،

اكحة(عدرمجدل)القيمبرخياأنت+":قائلأالىيحا

ويظ.(4:8يحا)أورضليمإلىإضآرةب"صهو-2صت

صرصاض:إلىصبرةقريةهوالآدموفعهأ-اصعصا

كية9ص!لالف!!يقركادألهالآحرالعص!:يرى.الف

.!عاتالرو

يئيل:رعد-ئلرعد

لرعدرئلاصمرهر،،عررالله"معاهعركطاصب

الكبرىابةصالملكضاىلهـزحهالذي،المحو!بررا،كي

.(81:61ص1)دداشكاعدوفدكادانرمبرهـأ"

اطدلماأيةابةرصفةابرمعالحممةألاءدداردأخدوقد

!حلرحهاطحعويرحمبعأ!صفمهم،اطلثلا!لواررتهحا

.(21:8:9ص2)الر!أمامالحبارعلى

عدس:

مستديرصعيرحبرهو،اجقولىاأشهرسالحدس

أما،اطوفاالدولىإلىائصجحةالحبةاصريميلىمملصح

دقيقحوليعتبى3!العدولات.لرتقاليأحمردلولهالمجروش

مفلطحةقرلبة:نمرته،بنفحيةأوليفاءزهرته،الساث

فلسطيز،يلكزة7-المدويزرع.لدرتادأوبدرة!اصعيرة

ولطح.صيمىكمحصو-الأوسطالترثللدادأعلى:في

وهى.لديذحاءشافىيعمل،عر:ضةأ،صحبحةحرله

الاتية-الروييةالأعديةأهمس.تحتبرتةال!سبالمواديخة

صبتمرلأكلة!يحقرلأخيهلكوريتهعرلاوتد

:2دتك)"الأحمرهداسأءحعى":ا،فائلأ،العدس

03-34).

حاء،أبثالومالهص!هارلأمحايموداودكاروعدما

بياسكان،والطعامالفرا-ثصلا"نواأصدنانهلعصإب

تمة+ونص:ند.(92و17:28صد2)!العدس!
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علىةعلى

مملوءحقلوسطفيدا:د-ألطالأحد-اهراركطأجى

يفرهـأد:استطاع،اسثعباتتحلىأ-لمد،عدط

.(23:11:12صه2)الحفلى!بنقدالفلطب!ت

ضيطحنالحبوبمنبعيرهبحلصأدبمكنالمدسأن؟

.4حر)للخبزا!ذائيةاالقيةسيخزيد،ابخزمهل!صع

:ةعلىعلى

وفتالتىالمددإحدىوهي"ب"مصاهاعريةكلمة

يو.أياملىص!الأستقيمعديهوداصبطلصبي

الآدائعلما،09!ديمرسةقيةمعالحوبأتصىيتقحوكانت

أعاابعضويرى.(15:22في)لالضطموتعها

الرقيالجمو!إلىأياتعشرةنحهبمدعلى"عرارةحرابةا

داصمالجةالترحمةلىحاءتلأنهارذلك،سكلطدرس

عر:عبر!9!االمفصودأربوالبصرحعامماأعرارة"

.(03:28صه1)

عدالة:-عدل

لاللوكأساسأاتاعدااترتط:الإنايخةالعدالة-أولأ

،االأعمامحالونجقوقه!يتعلةديما:نحاصة،الآخرينتحاه

الما!يلا،اعحاءاوحررأترتبهواا،":اللهيقولىجت

،ايفةحقوورلاتحقيزاد،اليهلىرا،0الوردوولا

تت،36ضء16:3لاا"لكمتكونحقوهيرحق

:ه،حر،11:1،16:11أم،؟ا23-13:

حقو:بينلافرقالقفاء.في.(ه:8عا،6:01

غرهـلا"،والعربالإسرائا!د!!،الفيموحقوثاسيا

المد-...شوةشتأحدولا،اشوجوهإلىتظر!الاا!ضاءا

3-ا:23خر،02-16018ت)"تتس!المدث

اطقياصسالقص!عاىعدالةوهي6،،6-،

.(18:02لوا"إن!انايها!ولااللهيخافلا9

،ه:33مر)محتع!!"والعدلالبر"كدماوكثبرأ

يتداخلتد4،(الحدتمصاههافالحكم،01:9ملا

معاهياعددتالمبى،الآحراممهوءمعأحدهماممهوم

يتحسلا-،حقرته!7!الآخراعضاءمجردهر-الراصيم

لبفولى،اطقوقهدهأداءصمادحهةسالإجادالواب

"()الحدتالحقاطلمرا":الهى!!شباءلمعلىالرب

لير،افصوا،المفلرمانمموا":بالقولدلكويتحقق

،11:4أيفاانظر،1:71إص)"ملةالأصاع!مواحا

تتأيحا:،ث-2ة28مر،؟1،6د.22ياإر

-2،211:4آ:37:12مز،42:21:31
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الةعد-لعد

لا"لمجةالمامالأحاسوالآحرينثاركاللهوضب

،23:ءإكأ،91:7أيأيصاالظر،4:8و)ا!دالةا

ضوعأمر"العد-"،خدالمحتمعصقيم؟،(27:91ت

الأمنالى.سفريالحكمةأقوالىمنللكثبر

ممفهومها!دلايحرودسملركهاإصائا!قفاةكاد!ليا

حاباسهكا&عده!اعدلالحإ&،الأع!صائري؟الاجماعي

يتجزأسلاحرءااعدلىااحراءواح!كادفقد،الروحى

لأر!وعدهمع،قداضهأصاسرعا!با،اللهيضربعة

تتلحص،واصحةسابرهوكات.آميرالأرصاييسكوا

استغلاا:عدء،ةالرت:محريم،امحاباةوعدمالزاهةفي

-آ.3-23:1حرأالقضاءختعرضوةاسالأت،التفوذ

علىر.(2.-16:18تث،16و91:15لا،8

مز)والجصايقواليموالفقيرالسكبتحفو:مراعاةالسلطات

:24أكطأيضاالطر،28:دإريا،72:2،82:3

يمرماأ!هواكعدت؟احراء.(2"18خر،2-12

:72مر،9:لأ.ملى1،دا:8ص!2)التقىالملك

حكحةطريزفييلكألهعا!دليلىوهو،(9:7إث!،ا

اللهأعلر:فد.(\د:8أم،28و3:9مل1)الله

العدقاحراءعرمئواءروالقضاةاطلواأنالأياءاطريقع!

.(54:9حر،71-22:1إريا:تلاالظر)

لهالديهإلىديانبزالمدامراعاة:عدمالح!ءوتخاها

.(3ميخا،4و2!1192)فالخراب

اطه،اضعبجميعمولةالمدتفإد،دلثع!ولفلا

اظهارحيشيحتهتكورأنيحب،:حلاصهاللهلحمةفاحتا!

:16لاأيصاالطر،22-17:اتت)7الأخراتا!داا

معالسرص!حرء-احقيفةفي-هوالعدت"احراء.(اإ-

حزءدهو،(6:8يحا)تنعير!،النيلمحهتهوالعكاسالله

الصراه-18:5حر):دياأدببأالواحىسيتجزأا،

حقسالدطهرالمدرلاحراء.(192:د6إكأأيضا

ىاانمر)صراحهبإلىا،ت،01،والمظلوم.المقيرالحسكير

ومعاولتههخقرقهه1ا،ترار،س(186مر،آ92:2

،(7ت92أء،17-1د:92أيالظر)علإثاللحصرلى

(31-01ة42تثالظرالانصاهـ)!!بوايماما-

بالجا:العاية،(7-2:1ي!الطر)أحدمحالآةوصعدم

وعدم.(4آ-25:31متانصر)المراةوالحطاسش

وخلاصهالرحيمةاللهعدالةر!يةص!3-اصاايعمىالعدثاحراء

أيصاأالصر،14فى11-9!95:4إ-)العحيى

يخر:أنبمكملالنربة:ا!و،(2:13ت،21:13

.(1د!14:دعاأ.-حا-عااللهمحد
)حرىمره--3ى

ءأ)!الدلجةصالربعدأفملوالحقالعدثفعل:"

،ا!دلابدودالأله،(606ههايصاالطر،21:3



لةاعد-لعد

إ-ث)اسديةاالواحبات:صائراعوت.ثللدلاقيةلايم!!

.(23خ23مت،1-7:\/1:11-17،3

كدير-...عد!صدهحمر!"ا!لهاإن:اللهعدالة-ثايخأ

ايتيم،المك!يححص!هر،(32:4تث)"هروعادلى

911:137،آ:301مر،01081تت)والأرملة

غ)اصعهحلا!شعدلأويصثى،(7ت138،461و

إ%-،27:+-3مرأيحاالظر،303018إ،6:33

،111:7مر)أماتهيطهرإمماالحدترباحرائه.(د:33

انرمحهيب!!،(ا":ابر1أيصاالطر،15:3شؤ

،914-5،86014،911و33:4مر)تتغيرلا

دأإلامم!!لا:"ص!الأسا!لدتا&"لهر.(2:91هو

يحكمهوس،(3:6وص،81:52تلث)لأيصثملى

إرياألصاالطص؟5:7خ1ا-سؤ،11:02إرما)لعدت

.3ر:)يحنهضصعا!ميالألهعاد-قحساصش،(2؟:01

:2:9،8أء)ح!حمتهوعا!،(2:2عى،8

لعوحولهأ:ائعدلل!ص:تكمذ+دبرلهمخردوالله.(2.

.ه!-عامه؟1:دإرميا،2ر01لأ.،5:23إ--)

.(ة:1-!7،2و6

%!اليعملىلحهى،رحاءموصوهىاللهعدالةأث؟

31ة04إص-العد-)الحقفييحلكوديسالقدس

صإ)ابإيرحهعد.طااغدءاضعهعا!و-!تس!ب،(14و

(-خمدا)لحقا"تصيحرباارأ؟"!23:51-71

إعرضا!د-لاممليهه:صتص،(4-342:1إ)"للأع

؟:11.-!أيصاالصر،د:32ماإر،9:7ةكأ)

.-4:18نر)اطتيالوعددلثخقق:تد.(هو

؟3أع)ا(البا(لماغد:--األهأثتوقياتهتهوتجر،(21

لالعد-اعلهبتعامايهالدقي(ا:3ير1،د14،7:2

،2؟س3:23دط1)احملصةدعتهوئع!-،الحطةمع

.(2:11قي،4-8:9ررميةانفر

دعىا،البحمرتثيلفوذاطهاعدالةنحلت:قد

للاممااحلام:االر،اصباا(احدثا)اب،حمهاض"

الأكي!".لو-ا-اضياتو!05(آ.:85

.يؤسسككاشلحلاصاكلهقوةالأتهالم!بإخيا

71واآ:1ش؟)اااإماندإمماراورادرمحلرمه

محالأء-.اللهمحد.ههأأأحطأ.الحم!

يرر--اعوروهـ

كمارةاصهاقدمها.ا!دياخىءيرالديلالمداء

ص-الصم!أج!ص-(عداءلرد،)لاطهاض،لدمه

مادا%إفي(عدأء)لردالأطها!،اطهاالامهااصالغةا

.3:ر)"ءديوااإ!ارسهوص-و!رردارألبهو-

كماي!االلهعدالة!حدتالىصبممى.(26

اصلب

")مر

أشح!

.الأث

دإ11(

يماثفيلا

يالحفاا

حرلحاا

33-

لامعد

لأحلىالموتداقاطهاسعمة"ا!ديا-المحالابمادلابفبلىلا

هوشجكل،ومحئصأ!لا-(209عب)!ىاحد؟

ور)":كراقهاللهاطصدهودا9،حطالاهدبرلةدصه

الصرامةأما،يو!اس!دايؤسسلاللطص،(19022

الم!لدءنجقا!لما!دياالإلارص!العدانةتقتصيهمافهى

يقلأدبل،ألا!!يهلنثأرياءلالااطهار.بهلالايماد

يمأديريد9لأله،(3:9بط2)!الرلةإلىالحيع

.(3بر2في1)،يقملر-ا!تمعرلةوإلىمجلصود3!أضاأ

ألديةحياةلها،ب!لايزمناوريا":ا!اهرالفمهالر!ويغرلى

عض!علبهءحثبا!،!اةيرىل!ا،7لالزسلااوري.ا

يعرفوكأثالأبديةالحياةهيصهذه"،(ا-303يو)"آلله

أرسلته"اسديااميحاهـيسوع،شحدكالحقيقيالإلهأنت

.(17:3يوأ

عديل:

الأله":الن!رهبلر؟داودلى:لمإ.:الظبراهنلهوالعدلا-

مأحتىءعليتحظممحصيب!.لأحتمايعيرىعدوا--

كا-صعهاتا،-وصد11.،عدالا-أتلا.نه ممطيميءعىيا!ط،

.(41-12:ءهمز)!العثرةاطخلر

:العد-لجمد

:أاباحىأحدعا!لغو!اجكلالصلى،العذ!"

قمةلىونقرأ.اضكيةأشاحوانقاأواشعراسهلهر؟احمار

دإعدا!يمرغود"س!يرإحوةكارإدألهوإحوتهيوص

ههلحصتهىاصرررأ!افلما،جمذا،يفىاحدكا!ضةصرة

(3د.24تك)"حالوا!أبو!

:عدلاي

الدمم!ضافا!ألو!هو،"عادثاسبا،معاهعرياس!

الأوديةاوالذيالقر!ددااطلثعهدر-لأكار

.(27:26أ!1)

!لامعد

:ا-:هر،ااملحا"9!صاديعرا-

كار،لةأياملىملكما،كار،توابعهاالامديخة)1(

لوتصربهم7-ا!دا(الثلات!-إاحدالر)الملركأحد

.(24-12،7ب-)ددالأسعبري،ضبه

القديرالعهديمراتحمر"عدلا!"دكرتتد9

\د،12051بر)الأحرىاالمدرصمخموعة!

19:ء!\،ا:ميحا7،:11أح32،د
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ولنةوعرادحرمةبيرالأولىالقائمةفيتذكر.(3.

-يهوذامددبينتذكرالتانيةالقائمةوفي.ممدةوتجل

يرموت"دين-اسهلافيكاتالتركرةالأرنم

تاماترعترةالخصالمدنب!!تدكر09"شصكرد

!كأ،صصه"*ت،يهوذاملكحمام؟شحص!ا

اشتيالمددبيرالسييحاويدكرها.(7:آاأ2)

لدأ،أورضليمإفالأضررسبالرح!علاقةلهاكاد

!وعدلامممريةاويتىأفي"يدكر؟!ت"

مد-ل!!خمياويدكرها.(15-2001مجا)

رانوء)اب!-،فيم،للمكىالميردعاداتيهردا

03(.1:")عاولخي!

رألقرأحيث،الآلاءعدصقديمةمديةوعدا،ء

هـحلإفومالىإخرنهعحدمزنرا"بعفر!+حموذا

كاتأنها؟.(\:38تك)"حيرةا-طهعدلاكى

المكاربهوذاا!اإذهصجث،الم!طلي!-أياءوتائمة

موقحهاأد.يني38(.:12مك2)جيةصع

عد"خرابةبالقرهـ!منأاصتمدكوراتا،هوحاليا

العرلىالحرلىإلىيلأعرئلاثةخولعدعلى"الماء

وأررضل!.قي-ل!-!ادينس

عدطداودإلبهالحا"ايىالمحارة:هى:علىلاممغارة)2(

عم22:1،2صم1)الملنثاضاوحهصصهردى

تكرلمأنها:يبدو.(11:15أح23:13،1

إنهاالكهوهـخىصعةمحمركاتللواحدةمغارة

هاكداودإلىالضوارحاأىلعماثةاحواتحت

.(22:2كه1)

لامي:على

العدلامر"حرة!اغب:هر،"عدلأء"إ&الة

الةت!وهاكيهوذاإيىنرل،قد.سيعقرءيهرداصاحب

ألاءها،لولدت،لهوحةرفاءحدهاضر!أا-مهكسعابىشحا

.(5-اة83تك)شجلة:لالىأ+ىعر:التلانة

تغير:علىم

طعتهويداتهوالله!ايتيرحاصةانع!صعدء

حرهربضلىصو،شمفامحمدهرإرادنهعلمهثكما.و؟لانه

!عيخآمهو،المحدودغيرالكامليهالهءسليالدوامعلى

3صارا1كاحصائمرصهىالى،ودطرروخوتدعرص

!اقى،الله!هايمفردالىالصفاتمنالتغيرمعدم.الحلانقش

لبحبرمعرصدعدماهوصش!برأصاللههوالله-

عيرلاللهيخيطأريعيعلأالمحدردالحقلأروجث.والفتاء

812
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سلطالهووراء،لمهع!اطهاأعلهطيمورأءلإر،امحد:د

المحدودعبريهالهءمابكس،نع!!هوعدمو-ىمدبنهالمطلق

نظبروىلااسهضبيهلااررلىوا،ئدرك:لائسنقصىلاألدى

:11أير!،ه:341:3،471مر):صفاتهط!يعته

.(304028-إ،7-9

محبتهعلىأو،الأديةاالمهاطيةعايقتصرلاايغيروعدم

خلتفد!ايفردالىالمماتهدهأر:مع،فحى

دلد؟علىتقتصرلأأ!االا،المداءعملو!اضحةبمررة

علىتهوقد:لعتهتجهيمتغيرعيراطهاأنالحقفس

عيراللهوفدرةولعمةمحةلأكا،كثهدلكولكل،الحلاص!

.دالمحد:عبر؟المنعير

لاهوية:حممةاللهتنيرعدم-أولأ

مرهفهو،مطلقآ؟لأركامل،لداتهكاىاللهأنفحيث

الأنه،التعيرعراماكلصوأحمى،التعيراحمالس

وحدهمهو،سار،أ!ممكادمحد:دعر،ألدىأرلى،-!مدى

بى"اروكطااللهمهو،-رالنحواسنغبراع!اطرداططلقالكاما

.(17؟1تم)،دورانظاولاتييرعده

الله:تفيرعدمعنال!بئعليم-ثايأ

اطهالايحل!فهو،الحقهداالمقدصاغا!الايؤكد

يمىوفي،الإلار:لالملالعا:ثمةعلافةلهاورلىاالحىالخاك!

أعرالد!!الله.لالإلارأ:لالعاةمحدودعرمواشو!ص

كالهاصدياالحالقألحهاهووالجدبدالقدصالعهدبر!لصه

الأضاءكلحاملى!هو،كادمما6تسي!!بعيرهشكاذتحطء

كاقلهوالدي،حلةتدولهلهلالكلى،قدرتهلكلمة

.(016:17كوا،ا:ايو)الكليقوءوب،ثبء

المقدسامما!لا:جمودأي!هذاالتفيرعدم)1(

،،لعا!أشلالإلادلهعلاقةا،كصنالمعيرعرالنهيصؤصا،

الله،علىتصيةحماتاضماءحهع!لىمفهوملحهدا

وهدا.ا،محدودثةليهاللهعا!الصماتهدهحلعأدباعئار

كلمةاضصبعحتى،المهاعرتحريديممهومإلىيؤدكيالمثر

معرته.إلىا،جيلىالدي!اطمجهه!ل"مرادفا،اطها"

اللهأر!يملنالحاطىءالحمهوءهدانمىالكاهـانقد-.ل!

حلؤالدءفمى".هـبالالسارلالعالموتيقةعلالةلهصاءكائر

الرصذلكومند،(\:اتك)":الأرصائمواتالله

هداولابرا!،اصحهوخاصة!الحالمحياة"وهو،الحير

.يدهب،يأفطمهو،اتريةاصماتاإلهتى،اطق

،6:6لك)لدموهو،لصه:مححص،داله:لعل

ئريقضى،(7:3عا،2:13يز،51:11ص!1

عفهسعن،يرجكل!،(1:04.!مر،1101عد)

معنحتلفةعلاقاتوله،(14:4هو،17ت13تث)



تغيرعلىم

ملءوو.(11:02.13022أم)اصالح!الأضراهـ؟ا

لاشو!شعهوويكر،افتحسدوداتهأعلالرمار

.3!الفد

،امالد؟على-المقدسالكنا!بؤكد،الآحرالحاتوي

فهو،اللهتعيرعدمعمرص--ولافابلاعبا!اتو

اغدير(ا)"ضداي!اسماأد!مع.طيقهوالتغبرعديم

لصورةلدل(ا:17تكانظر)للآلاءنف!هبهأع!الدي

كليتوعىالأالاسمهداأرالاإ،اللهقدرةعلىحاصة

اصبااصم9أرلأث:،يخالتارص!الحقةتلكياللهإعلار

إبراهيملهدعاالدكط(31:33تك)"الرمديالإله

أرص!تصيرأيجدالحقهدا!اممر،تعيرهعدميتضم!،الرب

-3:13خر)"أههاتكياأهيه!أو"يهوه"الاسمي

الألد،وإلىلالأرسالكان!"!هو،لمو!أعلنهالدى(اد

مععلاقةلىأيفالل،دحسىذاتهبليصاتبسص-مره

الرهـبؤكده،اطهأنعيرعدأصالمكرلصصأ-؟.شصه

الأجاتصاداعيأدحلص":لالفرلىإشبءاض!اعاى

.41إش)(هوألاا،حرلم!1:معالأ؟&االر!ألال!إلدء

الأو!األا":اء!ا!يقو؟.(48:21أيصاالقر-04

ورعلىيفرت.(44:6إص)،(عريإلهولاالآحرأدا

.(3:6ملاحر)،أتعرهـلاالألا":ملا-11
مي!

ر(15-.3:13حر)"هير!اصهمفهه!ءويصيص

!والدهـلا"قكادوالديالكالى9:عارةي،ياالرشسفر

لل،بالوجودادواعلىيدللافهر،(1:4رؤ)

ؤر)أوالاءالألصهوأنا":وكذلك،أيضااضغيراعدمءا

ؤر)"حرالآسل4الأو"،(1:8،12:6،22:31

:92اؤ)أوالهايةاشداية؟"،(17،22:13تا

حما،يوصف،اعكرانمسفصرم!طها،(6،22:13

واصحةدلاا!ةدلكولى،أيماالميحبهايوصص؟،الله

لولرثالرصأنكا.الم!حيسوعرلاا،هوتعلىقاطعة

(1:23هـو)اطف!اءتعرضهوعدمدوامهفىاللهسر!ديةبؤكد

،(17:افط1)"ا،يفىاررياالدهو!ملك!لهر!

،(6:11قي1)"تالمرعدالهوحددالدب9

يف!حرالا؟؟امحدودالفافيمعبالمقابلةايفيرعدم)2(

داثوعلاقةاللهصيعةتحيرعدءعلىاطقدساممتاباتأكيد

مميرةحاصية،اضبكلاعدءأثئطلا،الالارسعتما!له

الأشصب،الماهيامحدودداحصاسمعلالمغاللةاللهاطية

هرهراشلهأ-إلا،اعاءاإلىطربقهالىى،تعبروالسوات

اشحداء.0(28-201:26مر)الآلدياألداإالله

الإضاصةقيالمزمورهداكلمات،الحرالب!-إلىالرصالةكاف

تعيرعدمتتصس(12-01:ا)عصالمحإلى

بوث9:القواو:صرحلكلبعلهماهـمو،الى
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.(8:هـ13)!الألد:إلىاجوء،اأماهوهراط!ث

اقىالحقيمهوهي،المرلأاءهبةتاطعحلإعلا!دلك:ر

الجديد.ا!هداأصفارحميكل!اتمطق

يعدا!طسلاكظ!:ومقاعدهوإرادفاللهعلم)3(

!قضائه،مفاصدهأوإرادتهأوعلصهوتي!سلااللهأرأيفا

:اتاث،(15092صم11"ميد!إسالأض"مهو

إصانا+لاو،يخثدلىإنسانالر،فهوتتضرالاممقاصده

عد)"أيفىولايتكلمأو،يفعلهـا،يقرلهل.فيدم

،(91:21أم،4:11آإشأيصاالظر،23:91

:عدله،(\:6زك)نحاسسكجسالىراسحةتراراتهفكل

تتغيرلاوقدرته،(36:6مر)الجالمثلنجعيرلاتات

علاقةعلىاللهأدبمو.(2604إش)الدهررصخرفهر

،إلاتااا!لأفعاإطلاقامقدغبرألهإلا،نحلائقهوتيقةحية

منديعلماطهفا.قدرتهأومقاصدهأوإرادتأ،علمهلىصراء

وهو،(15:18أخ)للأحداتاتترالمارالأرت

حمعول!-،المحنلقةالطر!فثيمحتلعأنصردأبتصر!

اورىالقصدهمحثومة،اتألحا!يخهامما،الأحداتا

حار!تسءأيعلىتونفلاا،:أعمااللهدعلم،تعبرلا

اكزايصهرأناللهادأصإدفلذلك9:-صوال-يقر09داته

خر،لقهتو!،قضاثهلعيرعدءألوعدلو!تةكتيرأ

لاتكون،فيهمايكذبانلهأنيمكنلاالتحيرعديمىلأمرب

.(18و6:17عص)!..نوبةتعربة

صبيحتهفيمتعيرعبراللهأن؟:أبالعاعلاففي)4(

العلاقةوهى،اسالملاعلاتهفيمعيرعيرأيفالهو،وصفاته

رلشت،والعنايةوالحفظالحلزعلاتةأ!االكتا!بدكرالتي

،ومتعيرةورائلةماليةالأشياءصأنمم!،"البثاق"علاقة

-201:26مر)تغييرأددن9دهوهريىاللهلإن

عيرمكرةهىا-!.جوداوحدةلحكرةفإدولدلك،(28

:نغبر،تطورصيعتريهوما4لعااياللهتدع!الأ،كتالية

إطلاقآ،عدهتجيرا،اللهأ-جلاءحلاممتالىايعدلا

لكلمة:جدتالىالخليقةلكلعلاقتهيا!سلطارامصلقوهو

:33!ز)"!صارأمرهو.فكا-قال"الدكطفهو،تدرته

يتكودلمحتى،اللهلكلمةأتقنتاساليتا"(،9

.(11:3عى)"طاهرهوممايرىما

داثب!لىا،اعداءاعملايخمماطها71غدوعدما

الخطية"جدضبهي"حاءبا،الاهيةاصيقهوتييرلا"كي

ءو"،(دا:4عى)"خطيةللا"،(803او)

ححةايمعا4ش"،(31:&كر2)"بعرهـحمية

قلى:س"،(2:22بط1)"م!صدصهوؤحد،.

احضالةاالمصو-كل.(2آ:7عى)!د-لأوشصتلا

حلاءلكلتعلن،المىيرعرلاكدعرتتحدثالنى
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ظهروالذىالله"مهو،كاملأللاهرتهاحتمظالاب!أد

الأواالأصحاحإفأيصاارحر،3:16قي1)!الجد

نإبل.(8-2:6يلبىإلىا!ة.الرصا،يرخاإمحلس

العالم،لحياةكمصدر،الله!وت"غ!-اشقديمالعهدتحليم

:عملحالىالرو!،إلرالحلطعدمعا!دائمأبحر!-

الحديديالمهدأيماعيهيخر!مالفحشهو،الطبيعة

:ل!!يهدائمأيمير،المؤصي!الروح9!صع!-تعيصه

.(اآ:8رو)الإنانحر:

محسب،لالكولىعلاقةللهوليت:بافاسعلاخه)5(

نالعوهذا،لعبهونحاصةلالاستبقهىعلاقةوأيضااممنهش

لرالكتالىيخصهماأف!-،ا،--ا-االأدلةطحقهص
-.-!صيرلعيرسى.-.--

،(17؟1يع،هة001مر)!صلاحهاللهتعيرعدم

عهدهدووعر،(001:5،171:2مر)ورحمتهوأماته

،عهدهلوعردلالنسبةتعرهفحدم.(15-3:13خر)

بدةالقديراخعهديؤكدهأكدممطالأمرا،الأمالةمد!جما

،ه:3آمر،؟:7تث)ائلهعا!ا،تكا-1عا!اطخريض

حقيقةأن؟.(3:23مراى،1105إ--؟2؟29

،اسعودهأماننهأ!،عهدداصعودلالةاللهنعبرعدم

هي:احتارهولعنهفهاته،مرارأالحديدا!هدايزكدها

عا!مهر،(11:92رو،24:دتر1)ندامةبلا

،(2:13ش2)لصهي!كرأنيقدص!أيخأيبقىاروواما

وهذه،(3:3وإ)الاسإيمادعدمرشهيهىلأماشه

لعمتهومواعدلاخارهالأب-ااطهابتقاأسا!هىالأمالة

:1هـ3،0؟3تص-1:9،01013،2كو1)

حااصا-9:ايو91،1-4لط1،1!:23،11

الأهـلىالمحلدسعمهابفي!أمالة-أم!-"مادةإلىحراض

فأماشهلمواعيدهأبتالأله.(!اعتالبةاالمعارفدائرة"ص

اتيا،والتقةالإيما-موضه!حدهضفهه!،نيميهايقر،

:ا!دان،:نفبهاخعالىفاد:سصنيعلهلقمدأذلطه

احطمااالصخراإلهمحاصيةا!ةوافىاع!بقا-ماكتبرأ

4ة32نث)وصقذلاحصاشحلاعا:صحرة،"صيه

:317تإ،18:2،42:9،71:3مر،\دو

إء-)أبدأثشزكلسا،الدى!الدهورصحر9هو:،(09

تعيرعدءصال!ضاليةاغ!صةاأ-ئايتض!ءهداكلص-

هامة:لفاطءإأنؤكد،اطها

تميرعدأهرللحمودأيعىالااللهتعيرعدءإد(أ)

.خوا!أ:لصرلقريهأدص-أحمىحىكا+-

:صماتهاللهضبيعةوحمم!تعرعدمإله)!(

.؟مقاعده

022

علىن.جنة-غذن

التىاللهخصائم!احدىهوهداالترعدماذ)%(

.والأكواداط!لائقكلع!بهاويتمبر!اي!فرد

لل،محردلظريكىءاللهتغرعدبميدكرلا()د

التىالدبيماقيت-لاصتمرار-الكتابيؤكد

تمييرلاالذيمديالمالالهاللهفيإلالهاوجودلا

.د:رارظلرلاعدد

:فحادعلىم

ويقاممحادفيبررع":لولرلالرصفمعلىباضليقر

ملكوتيرثاأنيفدرارلاودمألحمأإن...فادعدملى

-42:داكو1)!ف!ادعدمالفاديرثولا.الله

عديمةممجدةأجادالغيامةعدللمؤمن!!يكورجث(د.

.الفاد

:الموتعدم

هودا،:لرد-الرصوثلهعلى3!المقداليها!لحا+يقرل

لىلحطهلىسعركلا:اممسا،كلمالرلحدلا،لكملهآئهير

لأن.لعر.مح!لسادعديمىالأموا!!يقام...ع!!طرمة

عدميلسرالائت:هذا،ؤصادعدميلسأدلالداغاصداهذا

الماثتهداوابم-!فحادعدءانفاسدهدالرستى.مرت

فإالموتأشل!!.المكتولةاخطمهتصدجئذ،مو!عدم

.(دد-اد150كو1)"غلة

لهوحدهاتك!ا"لا!الأرهـاوإالملوكملك!!يقول؟

صتأحديرهراررىا،مهئدلىلالوروطكأالموتعدم

الألدية.ةاغدش:االكرامةلهىاونا،اهلرأنيقدرا،0،الناس

-(6:61في1آ!آم!!

حافالر!الخلرد"معاد"الموتعدم"أراص!!وو

ص-اضالتاالمجلدص-مرصمهائي"حلود"مادةاإاشحو

.أايماليةأالمحار!دائرة"

:علىنجنة-غذن

آدءفالضعجةمااللهغر!-الرالمطقةهرعدر

.ا!قرطالعدمم،طردهماوالتي،وحواء

حةا،ا،1الر!وعرس".الكنا!بفوق.3الا-أولأ

لمالحةأدعلىيددمما،(2:8تك)"ضرتأعددلى

اليهاترحمةوحاءمما..عدرسمحدودأحرغاالات!ت

كلمةأدئمهه،!حهاعلى!حتنرحما!ص:مانلأها

،اسدة،"أو،!حة"تفىلكلمةلمظهايأشه!عدد"

ليت"عدر"كلصةأنيققدونالآنالعلحاءغالةوشكن

ممد!،7جمد"ائرمريةسثمتز31وئكا،عليا-



علىنجنة-علىن

هاالى!عديو"اك!ديةع!نغلأ،نبحطةأرضأوحمل

:لأ!ا،مشطةأرصفيكاتالجةأرأي.المحىنعح

:2تك)!عدرخة!الحة-يت،عدرأشض!فيكات

؟.(2:3يز!36:33حر،،2و15،3:23

،(28:13،31:6حز)،اللهحة5ع!ايقال

والكلمة.،51:3إش،13:01تث)"الربجة:"

السعيحيةترحمتها!قد،العريةر؟!جة!هياعريةاو

بمدىالفاريةع!نقلأ(03اد3إ)"لردوس9إ!

."ستاد"

(اصسها-اأي)عدتس!جرض*وكاد1تالأفمار-ثايخآ

لث)"3!رؤصأرلعةلححصبربنفمهاك:ص-.الحةاجحفى

عدةعا!نعهمأديم!!صفىر:!:كلسة.(ا.:2

رأ،الدلتافي؟ادسص!باءحدمرثلدايةتحهىلقد،حردر

هرالأح!االمعى:لع!،اشهرولصسالدالصالمطة

لاءفكاتأ!ايد:ائىلمةالأرا!د:الهده:أ-صاء.ح!ءالأرا

،(211تك)!ديود".هى،الحة!ارحس

.2نك)!حدافل":،(2:31تاث)"حبحر-":

الأحيراتوالاثنا&.(2:41تث)"المراتو"،(41

فيتوث"اخهرأما."اغراتا"دحلة"اصوهما،محر:ماد

ر"ا!اس،نتوا،راءآحودممانخلعص!ححودش

اطاإى،اتر-عا!اسسدا:كراجلاءر-كماانقصود

دليس.اتهري!ب!!فيصاالدجلةكروافدصرامداربأنهما

اليقير.وحهعلىخديدهمااصه!اس

صالحةحص!ةأرصأالحةكانت:الجنةتحويات-ثان

عدر-ضةلى!ضعهآدم"أحداض!أنحيث،اعرراعة

ةضصسكا"كا:كار،(\د:2نك)"ونجمطهاليطها

في.كات،(2:6ت!)"الاكل:جيدةللظرضهة

!ركاراخى(2:9تك)"الحاةشحرة"الحةسط

-ياكادكا،(3022تك)!الأبدإلىيحيا"منهايأكل

اللهخهىاتر(2:9تك)أشالصرالخيرمعرفةصحرة!

-(2:17،3:3تك)مماايخوصت!حواءآدم

البضقرى،اسثحرةهدهخصوصكتيرأالآراءاوتعب

انرا!العبصصولكى-ائهصواهـ:الحطأمعر!ةشحرهأغا

ي!-لمهـإدا،قا!س-الصرفةهدهيملكي!تلمادمألى

المضشيرلط.اكتاصهاص!مىقديكودلدلكفإنه،يملكها

الإسانيكتسهااترالدليويةبالمعرفةالمعرفةهدهالآحرا

ئىءأواشحداصهائحس!أنيمكهشالتي،اضض!تلا

عارة"والرالحير"عارةأنيرلىمنوهناك.استخدامها

مماواح،شرءكلمعرفةأي،اساملةاالمعردةتع!مجارية

المعرفةهدهييه!صلممهاأكلأدبحدآدمأدهدامعيتعارص

ذ"والسقرالحيرمحرفةشجرة"أنآحرودو-سى.الاملة

علىنجنة-علىن

أديأاحتارأتكوداللهاحتارهاعاديةضحرةصوىتثر

إذا"كلحير"احناربةمعرمةءعلىسيحمااروكياللإسار

.ا!صادافيضطإدا"للحرو)ا،اطاعهافياصنحر

(،احصاءاصيوروكلاك!هـيةحبوالاتكل"اط!ةلىكالىع

.(02؟3:91تك)

الارتاطباماطقتلاتتدكر:ا!اورةالأراصى-رابعأ

"أضو!قيشاجاري"هو"حداقا!"3صأ&لحقرأةلاالأ-لأا

أمايآلحا،ص11-يخآحر-تعنى:العاشة،(41؟:2تث)

كلمةش."اتماهد.أضورب!يخري!ألهبدىقدمما".أضرر

الألىلدالةلىخمهالراترصأت!الأيةتصيفد"!أث9

قلعةالآ-هياقى"أضو!9مديةأو،الجلادفلالثالة

اشاباخهريليرالدحلةنرالعرلةاخحمفةعا!أشحات"

والى،أصورعوا!ألدموكا!،الأسم!!اوالرا!الأعلى

اخةالتاالألرواأواثا-ب-الأثريةالحمرياتتدت؟-اردهرت

كالت-حدودهاأضقيأضرر.-أدوحبت.الجلادقها

&أح!لالأ"،اسدحلةاحا-عا-ح!الأاعا-نمد
هـطلى!!رى

شا!أضرمديةلمهى(2:11تث)هالأ-شالحقمرد

ضرتيهااررحلةاجري

الدىأ:)امحص!لا"لهص!ب"حمحر!"كرإن!

وكرص.(2013نت)"3!كوأر!-خب!(نيىبتلإ

ماأكثير،،إيولادإفعادةتثيراطقدصالكتابفي

الرثإلىمطفهلوحدلكر،هاالأكا!اهداعاأحذت

بسبا!ا:إ،ا،صم1صدال!مىكاتالدحلة!رص

:لمل،الجلادقاالثالةالألصلىصهرواالد+!-الثاشبر"

."بكوص!"هاالمقصردةهىالمنطقةهده

آرص!مجميعامحيص!لأنهيوصصاسديا!يخرن9وكر

هاك.حيدالأرصرتلك:دهب.ا!دهىاحبث،الحربلة

!أوحيت.(12و2:11تك)!الحرعوححرالمقل

أحدوهو"عطريصم!!"ألهعادةمهئمهم"المقإ"

اطرت!-أد؟،العربيةالحزيرةكاتتميزالىلألحاصلات

تى)مكادكا-،حويلةابهماتدكرالت!!الأجرير

سبهيناطقإتضاد(07لأ5ص2018،1د

تجهفيمطقةإلاشاىذأ!االأرح!!ماعلبهش،اكعردبةالحريرة

مرضعهالى"حويلة"مادذإلىالرحوعالرحا)الحرليةالحريرة

.("امعارهـالكتاليةادائرةأصالئالثالمحلدص

ص-عديدةلظرياتهاك؟علىنبخةموقع-خامأ

-"كالممت"لحكالى.عددحهةتثعلهكاتالذيالمرته

أكايفقدود،وعبره"دلترح"فلىلعدهفيون5-متلا

نأ،الهر+ل!-للادحولىومامكاديتق!كالت

الدحلةول!تصلادكاشاتاتي-أحماءإما!وجحوريرر9
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غذن

الرؤو-أدالنظرياتهذهومفاد.هما!الدينأو،والعرات

محرىلىمحأتحمعر:افدكات(2001تث)الملأرلعة

أخرىلظرياتهماكككرش.اكما!صىالحيحويصاحدش

وباء،واحدممدرمنتة!أ!ارأكاتسواصذاهدهأدلىنر

يس!-انتىأصمسيهممطقةفيتقكل!كاتالحهأ-تفتهرصرعيه

خهرانصا(وحيحور!يرر9وأ-،ا!راتصاالدحلةنا

إلىال!عصريدهبلل.:الفرقارأرببهلىالصعبرةالأكارا

افد.يوالكحالدفراأ!صاامترا!!

و"حريأتدى(2:8تك)!ضرتأعددلى"،عارذ

الحزءفيكات"الحهة"أديعىقدمما،"الأماماصعدد

الترقصإلىكانت"عدر"أنأو"عدد9صالرقي

-الكافدظروجهة

مادةإلىا!حه!)ضاملأكا-الطوفارأ-اعارضو؟ي9

المعارفدائرة!سامحلدهداسمرضعهافي"طوفان"

تاعدأريمبى؟راترايةالحصصالمحالىفإر،("اممنالةا

محهيتعذرمما،خامأتع!!تتد،عد-حةصوقعتحديدعلى

الموقع.هذانحديد

المهاالإلادعصىأربعد:الجةمنالطرد-سادسأ

مناإلهالرهـاأحرحه"،اتراحيرمعرمةضجرةمن:أ!ل

وألاما،لاد1فصرد.منااخدالىالأاسصليم!!عد-حة

طرلقلحراصهمهملىجص:لهىاممر:ن!اعد-حنةض!في

.(3023:24تك)!الجاهسحره

هواءكيااصوحاصيو؟هوآحرسيماأرعحىوس

أماءالطريقيفت!ا(رركيهو(017أهـ!)!ا!هاكلمة

اللهأعطاهالدف!لالغاديالرعدلتحقيئا!اصىءالإلاد

آ-.:و.(3015لتالمر)عددحهوللإلا&

لتطبحبت"!د؟اح!ص"مخدالمفدص-الثا!ص-أصحا!

9")الألدإلىوتجيوا"الحياةشحرة"س!يأكلراأدالممدبود

22:41).

غذن:

اسديراي!-اطرواأحدا-هو.،"!حة"مفاهعرىا-

ارربا،ثالثسحوا!اجراالا:ك!ايمة3-برقربدختكالههـا

3-أقدا5اش!تاتدمةلاعصاءاعهبهاضعا!كاد9

،(1ةر31:14أ!2)حرتاالملكأيامفي!الأقداسا

.(92:12أ!2)!ا!يرد-جدن"أيفاوب!مى

:علىنبيت-علىنبني-غذن

ونقرأ"أورة"أو"!حة"مفاهعرقيا-!كذر"

أضورشاتجاروكد-ريهتةخراد"أ-،حرلما-لوةو
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ينتعد-ندمعا-نمعد

.(27:23حر)صوراتأصفييتاحرولىكالوا"وكلمد

:91مل2):كمةورصوحرزانحارانمعودكرها

الأوسط.االصصاتوادلىفيكاتباةكاالقرلىيدعم،(12

الىالأراميةعدلىيتولايةنصهاهيأ!اجذا.يرج!ث

دصثحانلأتقص!كات،والفراتالبنخكريبيرتقعكات

يولراأدلالدفكاد،صرريةض!ليإلىالأثوري!-تقدء

تل"أو!لرصيىتا!"هىالرئييةمدياوكات.عيا

استرلىقد،،الفراتلمهرالثرقيةاكففةعلى،حاليأ"الأحمرا

ولايةفىأصحت.ءق855يايخالتضلمأسرعلبها

لب"ص(ه:1)لهوتهيعامرسرلعلى.أشورية

عددشىصحرقيارحالإلىحديةيورلاقي،أعدن

كالا(37:12!!!،91:12ملى2)تلاسارلىاوربسا

قردصبا"كزذلكقبل"اخدن"ضلنا"سص!عزوإلىيميراد

.ماراصاصس

نا:على

اصم-صهر،أبهحة"ممادعبرىاص!

امرأةص-وحرقدكا-!آهـ،لحتليص-رحل)1(

ا،حراحأيد:+اعطرا"7!انذأحدكادولكه،أحبية

صهقيعا!لاء"اتمهبمالأحلىعض!ل!-مقرلائهم

،(3،-01:81عر)عزرا

يويافبمأباءوحدمواض!،حرصلىمي!اممهةاأحد)2(

خ)محمباأيامو.الىص!المودةلحداش!!ةشث-

.(1د-12:12

:عدناح

حا!أحد"عدلا-"هـكاث."-!حة11معادعرياسم
-.ر

ح!تدا:دإفالصصراالدير،مىسبطصتضار-

جر!%راخفلطه!أتصا!!ل!أرلعدصقله!!الصمق

رقدأعدائه!إلىلصمأدحتةضا:للمحا!لةمعهمداود

كالواص3لأ،حا+صجمهعأالأكهالعرا،عادداصاعد:ا9

.(21-1291أ!1)"الحي!-فيساءرة

نة:على

!حلادهأحد،عدله":كاد11!حه"معاهعرىا-

جالرةصاصأنةللاثريمأكار،صهوداملثيهرضافاط

.(41ش17:13أ!2)يرداصبطم!اجأء!ا

تعدينة-معادن-معدن

بالهلاا-يعرهـ"ماهراالقدالحهدتارخمرحإد



ينتعد-دنمعا-نمعد

داضامع،وفل!ط!!وسوريةاضيربينللادأى(الحصيى

:دلتا،والفرات)اءحلةلهرىالغرييمااسهوالاول!.اليل

بامنوالبهيرالصخ!صالقليلإلا،اليل!ر

هاكأن؟.الوصلىسالقريهالمحاحرس-يأفطكانالأضوهـي

كانوا،اباصقتلكوقي.أورمنلالقر!صخريأعرتأ

:1حر،11:3تك)الاءو"!الطه"يتخدمود

11-14.507-91).

حلبةصلاساشالشرقالماقسالحصيىدالهلالىوبحيط

وكاد،الجرشوحيةوالحصو!الأشكالنحتلفستتكرنعالة

الذهـوالمصة.ثلالمحادثساليهيرمهايخرح

جدتر!ابرو:.لحدبدا:صاصاسا.يرلقصداش3الحاو

هدهتوحدكا-والرحاءوالدبوربتالحرانيتصحور

:اشحرالباوادىليرالرفبهالصحراءاتدادعلىالمخور

ا!الحاوفي،سيناءجريرةضبهمنالجولىالحزءي،الأحمر

هدهبحضفيويرحد.العريةالحربرةشبماهضبةسافىقة

مىهاوفيوالفير:رالفضة9الدهبسعروقالصخرر

.الهاءأححاصسأصاهـكتبرةمع،الميةدصصالأححارا

العربيةالحريرةضههضبةىسياءثطاليفيالصحراءوتمد

الححرمنأصاسأأححارهاتكونش،دلط!!.الأردنوشرقي

الأردنوضرقيكالييولكر،الرملوالححرا!باشيريا

الركافط.الارلتحجركاماطقتوحد،الأعلى

الدهىهو،المقدصرالكتا!يذكرهوردمعدنوأول

الكريمةالأححارثارالففةوتحتر.(\ا:2تك)

ا،الحاوترحدأريمكرالحديدوالحاسوالفصةوالذهص

الداية.س-استحدامهاعلىالإسانساعدماشهو،اغلريةا

سائك.ضكلىفيالذهىمعالفضةتوحدماوكثيرأ

اشحرحفقد،بكرزمنمدالتحدء!عصلياتلدأتشقد

و)+صياءحزيرةيئهمنوالهحاسزالفيرالمصر!تقدماء

عصرفي.ء.ق00031حوافي(الخادموصايطمعارة

و،العربةفياكتص-واضحدليلوهاك.الأولىالأسرة

الحاسسةكيماممباتالمصريرتدماءاستخدامعلى-تمة

أما.(ابدتلكراصالثاالقرر)الرماسةعهدقي

سالمعرو!!علىلظرةالقاءديكفي،للدهباصتحدامهم

براعتهيولادراكاغاهرةلاالمصريةالآثارصخففيآثارهم

فياكتشمت!قد.فهالحلىوأدقأر:عوصاغةاضخراجه

نحتنرأ35صاكزعمقعلىالجاحهإلىنؤدكل!أنفاقمصر

اطهرية.مار!الألفاقلهدهوكات،الأىضر!ح

ثم،ححريةأدوات،الدايةيتخدموكات

تشحدم.كات.الرونرسأدواتنجوارهااشحدت

حامتهشيمصلالمحددكان.الصحر!لقا!ار!االأصالين

ئعذي-تعذ

يغفكادالصهرأت.لالدالفرزفيلاطاءانحلوااححقبا

الموادبحضرمع،جدأمطحولة،النحاص!حامص!كيةلالغاء

الأكدادص(محرقأى:الجبرالحدبداعصسدتل)المساعدد

11لألرا!ليااالمحهحلااس،العحمصدكصةمحلرطه

احتزاتيموحالما،كاالثتىالمحمعلئتقط،الصهر

أما،المرلىقاع!!تفطالحاسكراتكات،الحامة

يس!-لكاد،اضحاسا!حلوقتكوتاوريااطث

!ساكات؟.حاصةلنحةحلا!ص!-صائلأماراد؟هو

صهرمابحاداحضاهدد،كات.تتحمدحافىاذصفعاخحا-ا

طاد؟حوحد.لصبعهااثالمةفلمىأدفهلبرنفهلب

احهالحهسكترفاطثصاءواكر،الرلقا!هدد!

كاتكا،احامةلقلفيتتخدءاللال:كانت.القدبمة

اضاوبخدء.ائدأااطاءسللصرهـللتحلم!ألفا:تخدء

ا"لأرمةقي7الجحدجةسةص(11-28:1أيرهـ)صمر

و7المدعمميات!!هىهاا،ضاشة1أ-ح!الأص؟،الفدف

معدتصكلسالحديت.يأفي.عرلةواديولىعياء

داذصة"-موضحهلى،المقدساليها!يالمدكورةالمعادن

يأالدهب،"أالحدبد"مثلاالطر)،المعارهـالكتالة

.(المحارهـالكتابيةدائرةصالفاكتالمحلدسصعماب

ئعذي-تعذ:

ضربعهأض:صيهكصرأ:،الحدخاورأ:ظلع:تحذي

لوحما:لالرصا!:يقو.والحصاداقردهودالتمدى.محددة

التعدممي"هيوالحطبة.التعدىبفع!-،الحطةيععلمىص"

ايصايى،3داموليسحيث،اح-،(3:4ير1)

يكرلم!!خىالأ"لالخفة.(آ4:5ر!)،تعل!

الخطيةطبيعةي!ضفص!فالاس،(5:13رو)،نامرس

لىريد"قد-!مالنامر،(31و7:7رو)يخنا

.(3:91عل)"التعديات

مظاهراضعدكطاأما،ظاهرةعيرأ:كامةالحطيةتكرنوقد

،محددةوصيةضد/لأنهوواصح

لل،إسرائياأخطأقد:ا!ديمااثعىاصاللهربقو!

،2:2تمرأبفاالفر،7:11يش)"عهديتحدوا

(6:8،8:1هو،34:18إربا،ه:42إكأ

عادلة!محازاةلاق(الامو-صد)!معصةتعد،كل"

العهدأساسعلىاليةلحمنهوبفولولكنه.(2:2ت)

حطاياهمأذكرولاآتامهمعرصفوحأاكود":الحدبد

،(8:12،01:17عب)"بعدمافيوتمدياتهه

.9عص)ا،التعدياتلفداءصتصار!تدلألهودلك

15).

223



ةاوعد-وعد

:لالهاموءيفتخر:دالديربودالرسوثيسأ!

تعديأبهتإدساعن...أاللهته!-الاموسألعدى"

.(25-2:23رو)،عرلةخالكعاش!قد،ابامرس

عاىتنسلطولاتحفمأنللمرأةآددلصتا:ويقول

المرأةئكرئحولموادم.حراءنمأ:الأخلآدملأد...الرحل

.(14-3:12ق1)أاخحد!ياليفحصلتاعريت

تفعلون،تحالوركمغإرلكلوا:يعقوسالرسوريقوت.

قتلتول!ترب4مإن...كمتحدءالناسصموتجيرخطتة

أيضاانصر،!لأو2:9يع)!الاموسمتمدباصرتفقد

.(2:18غل

لىيتلمو،تعدىصتكل9بيوحاالرسولصيقوا

.(9يو2)االلهلهديسالميحتمل!

:اوةعد-وعد

هرصأو،فىالصدلوأنرفيصد:هر،الحم!هراكغذص

أعداءوالحمع.لهالفر!ايقاويخاوتالآخرايغمر

.وأعادى

إلىالاشارةيالقديمالعهدواشكلصةنخدءما:كثيرأ

:02تث،23:22خر)القديمللثعىاغوم!!االأعداء

فإشارةالافيتخدبم؟،(إغ...21:8مر،7:ا

،92!81صم23:4،1حر)الخصالأعداءا

...آ:7ميحا..د:3:7،7مز،12:02ما-1

.(إ!لى

عالةياطدبد-العهدلى"العدو"كلمةولير

تم-5:44،2مت)الححمب-الأعداءإلى-الأ-ال

الأجةىالقهإلىأيصان!يرفدنرلكر،(إلح..\د:3

.(1:71،91:43ئو)

ا،حة،وصاياهيعصىعمدماللهعدوأالإلانويص!-

-5:8تث)لعمالهوعبرتاللهصىيثيرأنيخم!

سصفيندحظهااترالثديدةاطهحة:ا4(01،7:01

ضحبأعداغاللهأعداءاعرالمرعأرإوترح!!إتا،اخراصر

اغما!الالرا-وبرهقداستهكليدافعأراطهاإلىيخوصل،ا!ه

مزقلأالطر)ولرصاياهبهييهررالدلمالأضسأرلأولئك

35،96،901).

-8:دسو)اطهأعداءالحطاةإرضسالرسوتثيقر

يقر!:.(12:اكو)للهأعداءكاحمسعاإناش(01

(-:4تم)أللهعدا!ةا!اماعة"إذ!يحقر

ت،\د:3ت!):الا-للهعدشأكرهرشاتطاز
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عةاء

؟.(ث8:4يوأيصاالطر،13:01أء،93ة13

اطي!ليادةيخصعأي،ئطلعدوآخريعترالمرتأر

.(02:14إؤال!ر،ا*15:2كو1)

لهأعداغضعهأعداءيضراللهأراغديماالمهدفيمخد

.(02:92أح28:7،2تث،23:22خر)

لأعدانهمالقد؟ضعبهعتم،أيمااكايةحكحهوولكى

:41حز،ه:2مرافط،6و01:6إكأ)لا،ديم-

محة!إندللى:مكل.(44-ا؟:91لو،13-21

7ة54إص)ضعبهصدفيةحفضيكلت:صصاص"طه

.(6:16:34دالات"03041:18إريا،8:

ا!دبر،اا!هدايفيةأمتةهاك،الآخراطافوي

:4يولادسفريليرىثا)الإى.ورحمهاللها،حساد

صوذاصالم!-صابرإرياطلى:قد.(ا\ش01

ي!صث،للامهملأله،بوهمصسلامةأحاصيصلواأد

فيهأرإلراهجهاكمهعد؟؟.(92:7!!ميا)صلاماطمي!ب

.(12:3تث)ا(الأ!صرقانلحمهتباركإ

كمفسهفريهالإلاتايخىأرانتريعةأوصت:قد

دأالالارص-نطلصلمالريعهأر!فى.(91:18لأا

رألالحريلايبصهأدا!هتقللأأيمامإحما،عدصهيخى

تا-فا-ش.(دو32:4حرالطر)ي!اعده!إلهئححر

معه!علهعماصأصحيرأحارادلألهمهأصدا:دإدالملك

يكودإنهأيو!:يقور.(91-2:17،!1)ضرمن

31:82أي)عدسدبيةدرألهلراللهححدقد

،حرألأطعمهعد!كحاإد":الحك!ولموق.(92و

ءأ)"رأسهعاررخمتحرأفإلك،ماءلاصفهعصشإث

.(12ص21:02ميةرشأيصاالطر،52:1222

"أحوا:يوالر!فيقرتالحديدالعهدبأما

وصلوا،معخ!-ةنأحو(؟لايمك!لاركوا،أعداءيم

34:دمت)"لكمديضرصاجكمإ-بواسداحاالأ

اكنهاأت!لنيئ!عدمامم!4امخةهده:نمتى(هـ44

:(3:16يو)معادعاءسالهلدتحتىأجاقد

؟018دكه2)"المش!!لواحف!هصاطصا"نرلدلث

.(22-1:02ي

ص-الملاةلىخانا-:اضهـبوث

حد؟3!اضمابحدا؟فد؟(23:34

06).

عذاء:

لواصابىأحا

-7أت)جدد

الخيا.أوالاصص،الحر!أممطالعدوالديدالعذاء:



"أضرترىولاتعر.عذاءصأصأيامى":أيو!ويقول

كمذاءفقرهيأقطائثحولىإثالحك!ويقو!.(2د:9أى)

بهيخيقماسرعانألهأي،(24:34أم)كحافيعوزه.

المفاجىءلاباصوطالنىإريا:يصرر.:العوراآغقر

ايحر،محبرللقاءرمحر،عذاءاطقاءعذاءيركص9ل!-ا!رلا

.(51:31إريا!!..أحذتقدمديخهبألهلالا-.طك

علىيئيل:

وهو:،!زيتىالله!مفاهعرىا-

حرقياأياءلىثهعونسبطكاثرروصاءأحدعدئيل)1(

جدورسثادمنالمدنبعفراشخلصوااسديرا،الملك

.(4:36أح1)الكنعاني!-

ارزي!االكهةاحدمصايوأبو،يحزيرةبنعديئل)2(

.(9:12أ!1)الابالياليص-رجعوا

داودالملكخزائىعلىكادالذكطعرمرتألوعدبخل)3(

.(2د:27أ!ا1)

يم:يتاعلى

المدثإحدىاسمشهو!مزدوتعور"معاهعرياسم

:15يز)المهلفيجهرذاصبطلصفيوتعتاقى

البعضج!ء-سولك!،بالضبطموقمهاالآريعلمولا.(3آ

افمالإلىيليزسا!زتبعداش(الحدية"للدةميأ!ا

-أيلوذس

عدينا:

الرأ:لتيثيزالنعدياوهو."مردانلىمفاهعرىاصم-

محارلاثلاثودومعه،للراولهبرأصاوكار،دداصأبطالأحد

داوداألطاقاثمةدا-مهيدكرلاض.(11:42أ!1)

.(23)ايايىصوئيلىسعري

)عذ!

:نبومعذ-عذب

ور.المىعلىضقماوسوالمكالالعقا!هواسدا!ا

أحىإلقمجطىءمرة!":دطرسصؤاثعلىالربحرا!

دأأرادالديالمكص-ثلاصرهـالج!ء!(اءأعمر:؟لا

لأحدا،هـرنةآعشرةصديأترك!كي!،يمدهيخاص

كلديخأريقهلبديتركأديألمابداداطىال!،عبيده

عذراوية-جمذرة-عذراء

وصلمه"ووبخهدعاه،ل!دهذلكخبرممافلما.ديارمئة

:18)ت"عليهلهكانماكليوفيحتىالمعذبيرإلى

الذينالخانرنهممالالمحذلينوالمقمود.(21-35

الهربمنوحراضمالجناءعلىالحفاظمحردعطهميكنلم

كالحلدالتعذيبمنغتلفةلأنواعوتعريضهملل،فحب

،(24و16:23أانظر)المقطرةلىالارحلوضبط

ياعأنالحادةوكات.عيهالذىالدينالمدير!روأنإلى

أنهبيدوولكن،الدي!يوفيمالهيكنلمإذاجذاالمدين

الحنفيصعكان،مالأيخبىءالمدينبأناللثحالة

عليه.مايرفيأنإلى

الأميرأمر،أورضلريبولرالرسولعا!قبفروعندما

لمحمرالمعكرإلىبهئد!أنليسياسكلرديو-

ألهالأميرعلمحالماولكن،للسياطمذوهوفعلأ،بفربات

كانواالديركهوتحى،الأيراختى،الجهروماق

.(92-22:22أع)يفحصرهأرمرمم!-

إلراههأ!يا9:الجحيمقيوهرالفىالرجلىويقرل

الأرلاثويردبماءطرهـاصسعهليالعاررفىأرسلىارحمنى

:25تانطر،16:24لرا"اللهبهذافيمحذب

.(14:01،02:01رز،46

لدل،الحطاباء!الثقيلىدينايرثالر!يوفيولكى

العارعرينرلمووحهه،اطاتم!-وحدهللضارب!!ظهره

الد!!:3بطرلالرصويقوت.(6:د.إصق)والبصق

نجلدتهالدي.الحةعلىح!دهوحطاياناتفسههوحمل

.(ء:53إشالطر،2:24بط1)!ضميئ

عذراوية:-غذوة-عذراء

العبرية:اللغةلي"عذراء!-أولأ

.اب-تمار--لىوتترشلماشتىالبهرالفتاةهىالعذرا،

المعمى:هدا.صللتعبيرالعبريةاللعةفيكلمتاد!ماك

"ي!مصلأيعيأصاصمتمة.هىأ:تولة1)1(

قطحهأممي!تجله!خدحيث؟عرلىمعحيفي،تجل؟انطر)

كلالمفطعةالعذراءهى،اسرقا.".عبرهكلمصلهأو

طرالعريةفياغديماالعهدياآمملحةهذهوترد.(احالر

،22:17خر،24:16تكثلاانظر)مرةس!-

،23428و22:91نث،14و13و21:3لا

-.18!13:2صه21:12،2تصر،25ت32

الص!!)عدراويةأ:لوليةأ!!توا-9أيصامافى.(إظ

:11قفد،02و22:15:17تث،21:13لا

هدهإكزيترجمتوقد.(8و3ة23حر،38و37
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عذراوية-غذرة-عذراء

في)!عذارى"أو!عذراء!أو"فتاة"إلىالمواضع

.(الجمع

شروجةعيرفتاةأو"عدراء"وتدى:كئته)2(

تتخدعارفكياهما،تمامأواضحغيالكلمت!بينوالفرق

جعالقديمالعهدر"كئفاكلعةوترد.لمعذراء5ممفى

حالةفي!فنيات1أو،فتاة5إلىإلعرببةفيوتترجم،مرات

مأ،68:52مز،2:8حر،42:43تك)الحع

لزالظر)،عذارى5أو!عذ!اء9إلىأو،(03:91

لالكلمةالمقصردولمعرفة-(7:41إش،8ش3،6:ا

في،عصالوثل5مادةإلىالرحوعالرحا،7:14إكأفي

.،البهايةالمحارفداثرة"عنالمجلدهذاسموضعها

،!رفقةأوصففيتتخدمانالكلصبتأنوللاحظ

وكلحة،24:16تكفي،"لرلةكلحةقصتخدم

الأولالموضعيرلقة:توصف.24:43تكوأغفت9

-24:16تك)9رحليعرفهااعذراء5كانتلا"كا

-شكأوعموضأىتمعاضافةوهى(21:3لاأيفاانظر

بالكلصة.المقصودل!

القديم:العهدفيأالفذرة!-ثايأ

نأ،يبدو.القديمالعهدفيكبيرةأيةللعذراويةكات

إلى:راجعذللث

علاقة،واحدةبامرأةالزوجيةالملاقةتكوذأرفيالركبة1()

.(17و22:16خر)دنىكلمىخالية

وقد،اللطهارةلضانكادعدراءبفتاةرجلزواج21(

لكي،عذراءبغيرتزوحأنالكاه!علىالريعة-كأ

.(59و21:14لاا،ضعبهبيرزرعهيدن!لاإ

سأ)فيهمركوبأأمرأتمتبر-ذاتهالط-العدراويةكانت)3(

ضاننأأمرأأالعدراوية9فقداذكانولذلك.(2:2

.(14و13:13صم2)والعارالحرىيجلب

نحصول!غيرفتاةرحاوجدإذا":علىالثريعةنصتوقد

الذىالرجليعطى،فرحدا،معهاواضطجعفاشكها

لههي:تكون،الممةمنخم!-المتاةلأبىمعهااضطحع

أيامه"كليطلقهاأريقدرا،0أدطاقدألهأحلسروحة

22:61خرأيفاانظر،92و22028تث)

.(17ش

إلانب،،عيهادخاوحينامرأةرحلاتخذإذا!و

علامة5صيرجاأنالفتاةأبوكيع!كان،عذرةلهايجدلمأت

تمزقهعدالبكارةكاءبدمملوثأنوبأعادةوكانت)"عذرتها

تكون"الحالةهذهوفي.المديخةلحيرخ(علاالزوجبدخول
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-22:13نث)أأبامهكليطلقهاأنيفدرلا.روحةله

ع!ناءيكللمأى)"عذرة"للقاةتكنلمأنهثتإداأما

ألابيتبابإلىالفتاةيخرجون5فكانرا،(سليحأالبهارة

فاحةعملتلأنهاتمرتخىبالحجارةمدياارحاويرجمها

.(21و22:02تث)"أبايتفيبرناهاإصائلفي

القاةرعىوحالة،الاعصالىحالةبينالريعةيزتوقد

.(27-22:23تث)

ئلى،والبلادالأمصمحازيأ!عذراء!كلمةونتخدم

:ءعا،81031،13:4إريا)أإصرانيلعدراء"

،(37:22)إش"صهيردابةالعدراء."(،2

بتالحذراء1و،(9:15مرا!)"يهودابنتالعدرآء9و

3إ)!بابلابنةالعذراء9و،(23:12إش)اصدون

لي،(46:19إرميا)!ممرنجتعذراء"،(\:47

.عذراءمثلمصرلةفبلمركانتأكاإلىإضارة

العريربعلاقةواللهالقديمالثعصسبالعلاقةوتثه

ويوبخ.(ه:62إش!)عدراءيتزوحالذكي،بالروسر

للأوثادجادتهمأنإدللعهدلخيانه!ويوذاإصائلالأياء

23:3حز،18013إريا)لريهاالمرأةيخانةأضه

الجديد:العهدفيايونايخةاللفةليعذراء9-ثالثأ

ولع؟،3،5(،)650"لارثبوسهيايرنابةزالمخدسةالكلمة

مرةتترحمولكنا،،عدراءاإلىالحالاتبمفيوتربم

-41:4رؤ)"أطهار!إلىالمذكرجمعصيغةفي)واحدة

العهدأبناءتدصحيث6:2تكفيجاءماإلىتليحوما

فكلمة.(تاييرنلس،اباسباتمع،شثنلمن

روحيأ.تدلوالمأنهمإلىثيراألكار!أوها،أطهار"

كاذ"عدارى"بعراللهملكوتيوعالر!ويته

تا"خذلمإذ"،حاهلاتوصحكيماتسهنض

آير"لىزيادفأتتالحكيماتأما)،زيتامعهبىالحاهلاث

.(31-ا:52عت)

فرقأ.والعذراءالزوجةبينإر":لولسالرعولويقول

وروحأ.جدآمقدصةليهورللربمافيتهغالجزوحةغر

رحلها"ترصييهف،اطحالممافيتهتىالجزوجةوأما

34(.:7كوا)

كورثو!:فيللكنيسةافايةرصايه!نىأ!اويقول

واحدلرجلحطيتكملأر،اللهكيرةعليكمأغارفإلي9

.(11:2كر2)اللم!حعيفهعذراءلأفدم



عذراءمنالمسيحولادة-عذراء

مهتحسرالمارربر-اهههؤ،ء:يرحااصص-اوبقو-

حمطراأكلط،(4ت1،رؤ-أبكار)،أطهاشلأكمالاء

.عمماتكعدارىطاهري!أ.صهم

:عذراءمنالمحيحولادة-عذراء

قصتار،ولوقاقىإحياليوالم!يحرلادةقمتىإلى

ءاعدرصلد"ألهتقرراد،كتيهما،اعصا!،تمامأمشقلتاد

تىةإخيلفتقرأ.بسنريأبدردالقد!الروبعملى

أمهمريمكاتلما:هكداف!طتالمحيروا،رةأما"

الروحمنحل:حدت،جممعاأنتي!ايرسلصمحطرلة

هاتلهرأرلا"ء:ألاركا-إدجلهاشصصدبو.القدس

إدا،الأمورهدهرمقم!هوفيالكى..صراخلتثاأراد

،د9داا+يوصيا.قائلأحلموا!صهرقداش!ملاك

هوفيابخلالذكلطلأن.امرأتكمر؟تا"حدأدخولا

.(02-18:امت)،القدسالروخكلت

(الألج!الات)الادءالهرولى!:خوناإجلىي:لفرأ

ا-ههاالحلاكلمدلة11اللهصاللاكائاح!أر
----،ى-.س!.س-

يوسف،احمهداودلتص-لرحامحطولةعذراءإف،لاصرة

أي!الكسلام.:فاتالملاكا!يهاإمدحل.مربرالعذراء:اسي

رأتهفلما.اصساءايأنتماركةمحثاض!،علااهحم

هددت!صرأدعىما"فكرت،!طلامهص-اح!رت

لحمة!حدتالأنكمريرياخافي،:الملاكفالحقاث.الخية

."بر:لحب!هالأ3نندصحلبرأ!:ها.اطهاعد

كر!ياءاإااس!ا:يعصيه،يدعىالعلوابنعطيصابكردهدا

المكهبكررولااالألدإفبعفر!لبتعا!ويممك.أبدداى

لستوأناهذايكونكهف.للملاكمريمففالت.!ايه

بحلالقدسالروح:ما"قا-اهلاكفأحا!؟رجلأأعرف

فكالمولودالقلىوسأبخاللداطت،تظلكالعلىوقوةعيك

.(3د-2آ:1لوا"اللهاب!يلىعى

هدهإى،الحدلداعهداأسماسسالرواسارا!:هاك

،ةماتساتاضارا!اإضاراهدهلععى-يكرلاقدر.اطمعة

قحة-يرصالا-مئلأ-لمرف.احمحةرد.لألهاوا!

أعما-!صنيا!ر:رلدأكا!حتسبدألا.ابد

تيا:اممحه،اطعمدادحالوحدمه.دءصأى،صاالر

صصف-)،اللهابنالمحيوعإنجيلبلىء"ةلالقرلإخيله

بوع"أثعا!-ا!داجلىاأقوى-احداجلىاهدا:و،(اة1

تا:تبمحلأله!.اتأهـص-اءب!!ةا"ايخ!

تااشااأ؟سشائ!برتاشتمل!ا-صعوعدصابر-اعثبرا

:إ-تى-ص)"مريمابناصحاراهوهداايمأ!.حمهاالى

تاص-الأ!يهلامهو،(3

العذراءرؤيا-عذراء

لادذحممةشنحىعاراتلوخرتاضبيخدمص

مهوشواشيهة!!اشههصاص!شضثا،عدرا،صاخي!

اررقيا،ائلها،جل..-الج!ءيخوءعدا--لر":ا!رثلا

كا!اخدقيابئكل،المقدصةالكتبلا"لائهلهعددهجق

.(3--1:اص:)الحسط،حهةسداودلحاص

اءصاالروو

م!ضهو!هكدا"

:رالأضروآدم

داأدح:يقر-

ا!ب!"-

-،3-ايرباش!

اوممي.ا!د؟ا

.ي!ت،كوكأشو!وعلبهبةاالأ:ف

جة،لماالأواالاشانآدمصار:أيصا

كا،له؟،(4د.\دكه1)أعببأحأ

مت!دا،ماضرةاخلهص-اخلقكلعحرةحاءء

:جم!!لرقيثلأ!ص-د!صتأيحبا

امي!ءشدمول!-شالمغاكألةهددس-لعلا-

ا-صراضدغى،علاطههفاحصهاإىإسسالهاو

الهاللهأرسل،ماثاشءماحاحما!ا؟-!:3ااكفد!لالرش

،(؟.ةعا)"3-اطمياحتموفردأ،امرأةمنمولودأ

-إ"المسهرلوأتعا!اررلاصةا:اصحةعارهوهى

؟5نعرهـرحلأ"لمشهى،"ا!رأة"ص!اسد؟أوريا!اطها

.(،1:3ص)للملا!دكهاهىقالت

:العذراءرؤيا-عذراء

يرح!ء،رتادعرمهإبا!صلت،كربمىألو!ضا!هو

ضه!أ:حه!ثصااح!الاث:ا.امما!ثااكغر-!!لرحعا-أ-!ما

مم!م!ضرأحلأ:كالا.أحدصصدص.-باوئ!!ما

أ!ا،الأتيربيةاطعةلاا،إإكيايصا4أحدهمالد.،لالولاية

اجإدالة.اطعةلايرخدالآحر

-أ،ثاصلاتفيافتا!دشاتاأ-لافيايرااننىصقييرش

اطافىاثلحاءح!ا،كحعانيا.ءئمدهـ"لأضصبهف:نصص

مرأتي.حلةاسامددومرضدأمااثاص!بأمبحائا

بعد:الاسدلما"صاك!-،اطحسصانعرلةاحهة

خىأحدلبميم!ءاوربراب-اب:ع!ء،تاساضاا

الحطاةصلثبلةالحراحهةفيشأيف.اءفتداث

حدشهااصبراداكرومحلمهأعما:إلىبراصمحمر

ايصذ-ارر!ا:ث!،اطقاذاخىأصقانصة

،الأصداأباءومنا!حرفت.إىاضه!لرومصفحع!

علإ%مخكه)إخىامماصادخر-عدايقمرلى:الدء

عاهـالحص:كا-.(،!بةمفاعدعا!!لالحله

7-اسداا-يوداهه5،ااس-اعرد:اص-االألرا!الى9

د!ة،اطعحراأل!صارركلاقدئت؟!يهاحب

:تنصص.اححاتاميمحدعةألواعأاقتر!را.الد+

لص!،معهااينخمحرأدانتديب!كاسآا!د!!
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غلإزة

.للفال!-راحةترةليهونالخمينأيام،الابن"

الكانصكانعماالكئفهوالكنابهداوماوأهم

تابرآهاالتيالعقا!وأنواع،الخطايامنيمتبره

مها.كلا

؟المعدب!تفيتفعالعذراءفيصرر،الأثيو!ال!فرأما()لى

الأبركريفيةالرلررؤيا"سالكثريقب!ولكنه

.الأخرىاالأبوكريفبةالكتاباتسوغيرها

:غلإزة

قالوفد.البرارأىالغائطهيالغدزة

يخاعركانالذكي،أشررملكسحاريب

بالأرايةيكلمهمأدتطلواارزيناحرقا

هل":الورعلىالذيرالثعبسامع

؟الكلامبهذاأتكلىلكىجدىأرصلني

وثرغدزنه!يأكلواالورعا!الحالب-

36:11إ--،27و18:26مل2)

.إلحصارجبااييالمجاعةقرة

جيرقاثدرلاقي

لرجات،أ،رضليم

فيبالصديولير

وإيكسيدكإلى

الرجالإلىأليد

معكهأبولهمبرا

يصورمما(12و

:عذوق

وبقوا.كاهـعذصقوحمعه،شعصلهعصصكلالبذ:

الجةأكاأحلاكومماأحملكما":لعرفىسهالثيدعر-

تلت.بالعايلىوثلى!اك،بالخلةضيهةهدهقاتك!بانلذات

-7:6ن!)،بعدوقهاوأمكانخلةإلىأصحدإلي

)عر!

اءجبعة:عر

الحريةلي!فالعراء"،!حعةصاعر"محاهعبر!ا-

وني.ديءيهينرلاالذىا!صاءا(العريةفيهر؟)

ص-عدرتالتىاتجاتالأجلىبابتلصإصائامحاربة

،!جعةعراء"قيحعةعا!كمياشمحعوا،جعةا!رحا

تظاهرالذكيإسراثا-لمطاردةحعةرحا!حرءولما

عراءصمكالهمنإسرائاكم!-ئار"،لالهروهـأمامهه

المديةوضربواجبعةواتتد،1،(02:33تصر)"جبحة

اليهاكشولكم.(02:37تض!)اجمىاحد

العبرية"عراء!كلمةترخا(اعرلحاتاا)اطدبيةا"انرحمة

صالغر!إلىكارائكب-أريحىمما!!المعر!هصى

.الأقر!االمعىاعلهص.يةاللى
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عراد

:دعرا

)1(

اصمةوص،!وحح!يحمار"معناهعبرىسم

التخرمعلى،القبشالحرقيالثمالفيهامةمدينه

القدبمالعهدفيمراتأربعوتذكر.وثهعونيهوداببر

قفى،12:14ير،21:1،33:04عد)

وحرمهديرمعلرعضرفيوتذكر.(1:69

نركأد!بعد(12:41بق)وكيرهارمفيدةوعدلام

لطريقالموعدأرص!تواتتربوابرنيع3ثقادائيلإصبنر

وبىوهزمهمالكحارعرادملكلهمتعرض!أاتاريم9

الربفدفع،إسرائلبنوعيهكرولكن،جأفم

اصمفدعى.ومدنهمفحرموهه،لدهمالبهعايين

هذهولعل.(3-21:1عد)أحرمة!المكاد

-12:7)يحوعصفرفىإلاالمخارهيالضرة

لو-إصائيللرو!ل!-سكىالمنطقةهدهوق

و!ج!ث.(17و16:اقف!)مو-ىحمىالقينى

عثرسبعةمخربحدعلىاعرادتل9هوحابأمرقحهاأن

إلىعيلأعرأرتوخر،حرونسالجو!إلىيلأ

إلىبلأعرثمانيةنحوبمدوكل،ماداصالغرب

بم.ب!رص-الرقيالماث

ب!ثفيما)عرادنلفيبهتامالذىالنقبىأضروند

،أصرادوروثأهاروفيجهوحانان(6291-7499

تجلالرابحةالألفنيحفاركأمركزأكانتعرادأدع!

اخفتثم،(.م.ق2!..-0032كل-)ابلاد

!ثرلمجث،والأضرالأر!الرونزستالعمر+في

0037!وليالحمينةالمديةتدصرل!-ماآثارأفيعارر

القرن!تنيصغبرةإصرائيةكمديخةوظهررها.م.ق

*حتولذلك،ابدنبلعروالحاديكراثا!

البهابلفالمذكورةالمدتهي6عرادتا-5أذا!لصاءا

أما،المتحدةالمصلكةعصرفينأصتوايى،المقدس

الماتأتل"هرالحالميمصرتعهااشقدبمةالكحانيةالمدية

تا-1كلتالص&الجنوبإلىأيالثمالية!وبعدعلى

."عراد

ولعل،ربرةفرقبنيةالإصانجيةالمديخةوكات

أهمومن.الموقعذلكفيتلعةبى!يحالىالملك

فيالعاضرالفرذ!إصائلىمبد،فااكتشفما

الئهقر-وهر،الفلمةسائغرشاصصالىاالرك!

سبمانيكلوصفس-الرئبةمعالمهو-حذا

،وتاء،أتداسقدسليهكارفقد،الاجماعوحيحة
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عرادموقع

ا!ذىالالمد-ضبهللمحرفه:مدلح،للحررومدخان

ئتىص-الحمرباتكفت؟.الهادةجمةيكاد

تلقى،:الأرامبةاعريةاباللبعلبهامكتو!ضففة

الملكيةعصرووالخاريةالاداريةالألطةاعلىضوغا

المدكورةالأحماءوص-.المارصالحصروفيالإصراثية

مثلى:الكهنوتيةبعهـالعائلاتأحماء،الكتاباتهدهر

يتاعارةإحداهاعارركتت؟.ومريموتفشحور

قحهاالىالمددلهب-مصرفرعودضثقذكر.قد

"رباطعراد!لا-عدينتهت-دلطيرعلىخملتهفي

.هيورهاءعرادو"

منضحرايمبرألمحلسيسبريعةأباءأحدعراد)2(

.(15ة8أح1)ببام!!للىص-،حرضيمرونجه

:(العربيةالجزيرة)يثبهالعرببلاد-عرب

القديم!العهدلي-أولا

وأالقفر"الايةاللغاتفينعىأأعربكلصة

.أابادية

العرية:الجزهـةثبهجزالهة)أ(

خيجإلىغربأالأحمرابحرمنالعرببةالجزيرةضهتمد

باحميط)العربحروص-.ضرقأالمار-ىوالحيجعمان

الاحلىويمى.كالأصريةصحراءإلىحوبأ(اهدي

!"يها!"ضريهالجا-و!لةالأحمراسحراد!المحصرر

الح!احيةصالسهوا!يخحزلأده"الحجار!ضرقأي!

يليا!نجداضرقأالححارلعدتوحدقي.الداحلوالصحراء

.عمار:حلبحالفار-سالخليحثمشرمأ،الاحاء9

الصخورسضخمةيهلةمنالعربيةالجريرةضهوليهون

إلىترتفع،الغربرالجبالصت!لةتئكلالتىالحتبررة

تكويخاتمنط!لةتلا،المواقعبحفرل!متر00031خو

اعرية،االمرتفعاتولى.الرقخوتححدرارتعاعأأقا

يريديخت،الحريرةضهمنالغرثيالحو&الرسفيوب!صة

الأجزاء،لعفرفيلم005عنالأمطارضوطتو!

للرلى،المياهقيفر،ممرةرراعيةحياةالقديمسذطهرت

.،لا!ن9ئعرهـالآريخصاالقديمةالعريةالممائكفاردهرت

"قرلاوة5:هىالمحالكهدهصثلاثعواصهوكانت

الىارجر!-جاعاصمة)مارهـ،9و،(المبعاصمة)

ارحه!)اتيماءوا،(الرانمالمجلدسموضعهافى،صبا"

افرقيةالفوحعلىتق!!،(الثافيالمجلدمنموضحهافيإلا

الحالمحوتخدرياهمجار!يعلى،الحريةالجالاسللة

.حفرمرتهفةءالغرت

ضرطشر!ييلغ)الأرض!!نجطةماحاتوتمد
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العربية(الجزيرة)لثبةالعرب-ءبلادعرب

!لةامتدادعلتهالأ(م025إلى001منعليهاالأمطار

مما،الريةالراحلاتدادعلىوكدلك،اصريةاالحال

الحز-صةشهباقيأما.الممرةالحياةمنعنووجودعلىصاعد

تقريا،الأصطارعديمةجرداءصحراءيكودديكادالعرية

.والآلارالينايعتوحدجثالواحاتعلىقاصرةفاوالحياة

يمىمامكونةالجوبفيالمحراويةالماطقهذهونتع

توجد؟.لمالحافيرميةمنطقةاكروهو،"الخالىاسبعبا"

الرلعمراتاعأأتلوهي"الفودصحراء"االضماو

الىهىكانت"تفرقةنقطفيالواحاتوترحد.الخالي

ي؟.بالماءترودهالإمكان،القرافلطرقمارحددت

ياهعلىالمراعىتمو،الو!ىبالصحراءالمجطةالاحراء

بينالمحمورةالئماليةالمطفةرونجاصة،القليلةالأطار

بعضقاتحيث،(الرافدين)الهرثنوبلادالعقبةخل!

مرضحهافىإلاارجع-طلع)أالبتراء"مثلالكبيرةالمدر

ل!إلاارج!!)!بالصرا9أى،تدمروا،(الرابعالمجلدمن

فىإلاارحع)!دثق9و،(الثافيالمجلدمن!وضعها

.(الئالثالمجلدمنمرضعها

:ا!ئافات(ب)

ا!رية،االحريرةضبهفيالمتيهفيزأوئلمنكان

ح(4؟43+ع)3"دا"حأ*!نيابرركارستناالدانمركى:المر

لرركهارد،ل.جأعاد؟.م1763فىايشزارالذكي

اخالوافي"الراء!اكتئاف.ط.ر(ول!)341،"،ء3

.خ"لرعدما،الجوبعلالاهمامتركزثم.1812

لة،عر3نقولأر8371في.".ل(احللاع،13)4"ولسد.ر

.اورموزهافكخى،أورولاعلماءاهماءأثارت

ر(ء."ح!أكق)3"يخردوراوللا(.حتأألا+ء5)5!3جيير

إلىلبة5الحيمية3بالقو9النقوشهذهوعرفت،1841

القر:ندالجز!رةضبهمنالحنو!الحرءحكتاليالمملكة

مصدرأنهاالجأحرونالمؤرخورفاعتر،الملادتجلالأحرة

الممالكإلى-الحممةفي-ترجعهىيئ،القو!-مذه

الآلاهـدا!كسداكصوقد.الحميرب-ميعهدأالأتدم

يص-العلماء-الكثيرينجهودليجةالقوشهدهمن

"صبونكاتوز.!"مراكثفت3791/3891

و3(س)+لأ!صين5اغمرالالهمعبدأ.5(ح4ولها)+هدء+ه"+

نقىالثايخةاعالجةاالحربوبحد.حضرموتو"الحريدة"

/91د.)حاورهاومانيماءليالأمربكبرنالعلماء

عدا!راإلهمبدصكتعراحيثمأربشو،(91اد

.(5291)ائاث!-

تياءأحجر9،عليهاالحتهررتمايىالمقرءأهموس

،الجلادت!الحاممالقرنإلىترحرأكأايةنقوشأيخملىاررىا
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.8831و(علأداول)3"برهو9عليهعزقدو

وضارصما:العرببلادتاريخ(بر)

دأدونافيآلالص،المحارى!ا&،الدوعالق

التارمجةالحضاربةالمراكرتطهرفلم،ئدكرتيرعليهميطرأ

وو،العربيةالحزيرةشهمنالعرفالحودالطرفوإلا

اسورية.الجاحمةالماليةالمطقة

اسةتتكلمتجائلارخلت،ابدقهلالتايةالأافلمى

ومى،هاك:اصوطراوعدرابمرإلىالثصالىسسابة

-،المعويوراهمأنه!وئظر)ومح!!جاممالكظهرت

:01تك)وحضرموتويهان(01:12قفرمثلاالظر

طرقعلىموقعهمهومحاحهملىالأوداالبوكان.(26

الواحلعلىوالأطيا!البادخاصةموطكل،ةالخا

فيالحفارةللادإلى،أفريقيماوضرقيأثيوياوبلاد،الجنوية

.الثسال

،أصبا"مملكةهيالظهورفيالممالكهذهأولوكانت

الاسالقرذإلىترحعالتىالقو!!!-ذلكعلئستدل!

تحتالتظيممحكمةدولةكاتأنهاعلىتدلوالي،الجلادقهل

دفعتوقلى.كهنوتية:ظائفش،2كحاوظيقهبينجمعآحا

اوحوا.أضورملكىوضحاربحرنلصرالجزيةاللولةهذه

واشولت،لهاالمحاورةأمع!ت!مملكةبرزت.م!ق004

ظهرتابدنجلابعاصاالقرنوب.صباأملاكمنالكثيرعلى

تجلالأحيرةالألصسالأحيرااصبعاور."يهان،مملكة

في:حصرموتشكتبادومبصاخوملدأت،الميلاد

مملكةوكات."الحصر،"دضا،مكانهاوبرزت،الأفول

للادثهاليإلى!طانهااتدقدعطمها-أوخد--با

الحتىاضواطىءعلىل!شىنقوكأوحدتفقد،الص!

النقوكأأن!.(وأركأورفي1*+ت11ب!توبلادالفارص

شالثموديودا،جايود1اشحدصهاايىالأنجديةبالحروف

الم!؟،االماإفلفوذه!اتدادتج!!،والصماتيرن

أفريقية.:ضرقيإثيرياإلىتأثيرهه

ديه؟الد:يةا!ائاال!-اتماتهاكمكان،االثماليأما

وفي.وصو!يةالهر+بلاديالمنقرةالحضاراتوب!ت

،اسمرتلرياصااعصرامنصصصالمكرةاغراتا

مترةءدئكأعقت1،الأردذافيتصوعديدةحماعات

ترايدأدإل.م.-0013إلى.!.اليحرشالركود

.الجلادفبلعرالثالثا!ردالىداا،سنطاد1

شلنأصر،حرا!اتفيمرةلأود(ا!ر!ا"الا-ويفهر

قرقر،"موتعةوتواد!أحدصدهحاربإد،!اتاخاا

القرصبدككلعددكرهىتجرافش(.ء-:8د3في)
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هدهعلىويصررون،الحصالركا!اصدوالوصمهمالأضورية

وردوقد.نيوىفيلاليالأثورقصررصماتليالصورة

لبوليداء!""بابلملكأدالش+تبلادتواريخأحدفي

ضبهثهاليفيتيماءذهـإلى(.م.ت556-953)

ابئكان،صوإتعرمحوهاكم!،العربيةالحزيرة

لابل،فيعهيخالةأثائهاييخكم(ءا-دالاأليلاصر

الحربمملكةكالت،الجلادقبلىالرالعاغرراأواحروفي

بدأتقد،الأراميةيتكلمونكانراالدير(الألباط)ال!بطي!ت

وتد.(البتراء)!سالع9الحصيةعاصتاباطهورار

العمرخىالملادقلا!هالياالقرثفيخاربةكدولةاشدهرت

.!بدان"واللحيانج!تسكةاصهرت!الحبو09مالطالر

الأرابةكات-لةعردواسةلررتابدنلىلالأ؟-الفروي

وأحذتو،(تدمر)ابالميرا9في-الر-يةلعتهامى

لا-،!تجارية1كدولة!ابئاء"محلحلتحتىالازدهار

لضها.لروماحصيرأمافأأصبحت

القديم:العهدفيالعربإلىالالثارات(د)

اشحداالذىاقد!االعهدفيالا-بهداالعربيذكرقلما

الأصحافيالأمبماقائمةفمى.نهمللمديداقبايةاالأحماءا

ا!ريةاالقائلأحماءسعددآنجد،التكوي!سمرمناعاخرأ

ال!ر!حدقحطادوهو)ويقطاذكو!سلمنالجنوبلي

ا!ائلأولءاصعددأاخكويرا!ريدكركا.(ا!حطاليةا

تك)شقطورةهاجرص-إبراهيمللىسالئمالوالعربية

36(.تد)عرلللمضهعأص!يدكر؟(،25

قمةوصالديالي!-للإ-طاعيي!-اضحاربةااغوافلايذكر!

-2د:37تك)التحارلأواسكإخوتهلاعهففد،يوسف

36).

نجوعمل-إسرائيلملركأوت-شاوتالملكأيام:في

،!نواولأيديههلقطواالهاحرء-معحربأ"رأوب!ت

مزأبصاالقر-9102و01:دأ1)"حبامهم

الاحماعي!!أويد"دأودرحادب!-يدكر..(83:607

علكانالذكط!الهاحرىيازيزو"،الحمالعلىكالىالدكي

.(31و27:03أ!1)الضم

لالحكمة.(العرب)المرقأهلسدالكتيرشاضهروفد

اطعقلالمبتعرنهاحربر9:الألوكريفىا!باروصمريوحاء

للادي)عوصرأدلحى؟لا.(3:33لا)"الأرص-اثي

للدد"صاحميهوأن،الأيربموطأكات(العر!

عربية.قائلإلىيحتصاذ!التيافياجفاروأ،الشوحى

ا!أترعاجمويادالأمتالىامفرمىاثالأحيرالأصحاحا-

تمالىلى،!صاطكلمونلىو""ماسمها!أحرس!

.(2014دتك)إ-ماعانلىسالعر!حربرة
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التجاريةدائرتهاتست،الملكداودبنسليمادزمنو

ميائهوفيونحاصةالمرلىمغقويةعلاقاتلهوأصبحت

العقبة.حليجعلى(!أيلات"أوأبلة)!حالرعصيور5

خأ01:13،2-9:26مل1)جاملكةرارنه؟

لاالداياالعربملوكجاءه؟.(8:17-9-12

.(9:14أح01:15،1ما-1)

إلىبهداياهماالحرلاددحاءالميلادقبلاضاصكل!االقرنوو

صهوراماشهولكن.(17:11أح2)يهوداملكيهوضافاط

الأموالكلأحدوا9الذينوالعربالفل!طبينلهجومتعرص

ابرلهيبقلمو،أيفأونائهبيهىالملكبيتئيالموحودة

21:61أح2)!لبهأصعر(أحرياأو)برآحا!إلا

.(17و

دأ"عزيا"الملكاستطاعالجلادقبلالثامنالقرذوفي

ليهودا(حابرعميرن)أأيلة)ويسترد،الموقصيعكر

.(22؟2-14:21)

العرده،الحزيرةجنوليوظهرتالتيالمماللىأنومع

باملكةزيارةئل)إصرائلمعالعلاقاتلحمرلهاكات

علاقاتاكزأنا،إ،(3:8يؤأيفاالطر،اسليصان

فمى.الشمالياكبدوبةالقبائ!-معبالعرهـكاتإ-سانيل

شإ)حيدأمعروفةالقبائلهذهكات،الملكحزيارمن

حدموامراشبصإديا!،(02.21013ة13

يحاء؟)سحاربصصدأ!رضل!ص!اكدلافيكمرلرفة

دلكفيا!رلةاا!اثلاألرزتيداركات.(الأضوريةالقركأ

رحصعرإضعياءويتنباة(.21:16)إشالوفت

ملوكصا؟.(71-12:31إص)علبمس-الأضوى

حروبهم:صحاربحوروصالالتفلاصنعك:أئرر

الحزيةأخد4،العربيةالحزيرةثمالييا!ر!اعا!واتصارانه!

.ق627-966)أضورملكدانيبالأضورأيام:لي

علىبعارات(حاصوروممالكقدار)الر!قاء(.ء

.أشورلاليالعماردهه:لكل،يةوسرإفلحط!-

اضعراصقصوصى)ا:اقر!باالىبااإإليماولثر

:صعهدو؟،اطببةاالقوصيصور!تبد!؟"مديرأ

لالاملكلصرلوخدعروعمإرياوتأ.هرودرت

،26!9إرميا)"اعدار"(..ءقآه2-د.6)

اكثفتوقد.(32-9:03،،24و2:23د

،يدكر.ا!رواتاهذهع!لابليةحلاتصأجراءمزحرأ

ضباوتحار،يدارؤماءوالعرهـس!بردادانىحرقال

.(22-02!27حز)بحوروعلاقتى:رعمة
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كالم!كرركأأخضع،الفارديةالاصراطوصيةأياموي

عاىاصتوشتالىجرشهس!ىكان،لحكصهالعربجريرة

يدكر)!الر!ص-حرد.ء953:9يلابل

صحرةعلى)الأوا!داريو-سحلى!قد.("ريرفور"

:كان.المارجةالوا،ياتب!-الوبللادا-("!تور"

لظمهااشالحصلةدالحمالرابهىفرتةيثكلرلىالعرب

للادصد(أضير!رأأحثويروكأ")!يه!أحز"

.اليونان

و،يةخامرا!صلا"صيصا!رهـللاسغرارااخاه:بد

صبص9:حلعائهىحاوا-اوركط،ا،اسرفياحض!"مرق!

اضأصولاءردجولواأر،أاسصوليااعداوطوبياىالحورش

:2غ)البالا!السبيصالعودةبمدحباأيامفيأورشل!

!احعةكاتلحصيامقاومتهمأتلالأرح!،(1،6:01ه1

مافأ.تحاريأمركرأأورشل!تصب!أن-ح!تيههإلى

الضاثاأقوىالأناطكاز،ابدقبلالرابعاغرراوي

القردإفكذلكوظلو)،العرلةالحزيرةشبهثمالييالعربية

عزةع!اسدفاعافيساعدواأنهميخالتاريذكر+.اطبلادىالأ:لا

المناطقعلااسوولكحه،علاالأكبراالاسكندررحصعد

دولييرس"إويقرل.العريةالجريرةضبهسالشماية

الأشلاءوالثالىألطيركرساعدواالعر!إر)؟دأكالأاه!(

داليااانطر).أ.ث891يالطالمةيدسفل!ط!تعلى

.(1آو11015

الأغلص-في-المكابييز!رلىعرهـ!9كلمةوتثير

و-ساعدوا.تد.(93وء2:دمل1)الألاطالى

(ممنهمي،الاصقلالكفاحههوالمكاي!--الأجا-لعص

،!5:3ملثاالفر)اللوقي!!إثالصمواأحرىأوقات

هو،الأداطملركمنالمعروف!الملوكوأولى.(3ا:ا؟

عا!حمايتهيطأدرفص!الذيالأول(الحارث)""7أرتا"

مك2).م-ث916لىالها!!الكهنهرنير،لاصود!

رأسالعر.فيالأميررلديئلقطه!145لى09(5:8

حمملمدةاللوي!تعرشاعااروىا"لالآ3اسكسدر!

العررايملكوئيلى؟الكر،(17و1آ:11مك1)صحرات

11:93مكا)لالا!ا!دربنألطيوكصررتجى

.إ-دص-أالصبر!أأصب!ءالذممي(04و

،المكاب!ضالحكام-ذلكبحد-الأنباطحار!ما:كثيرأ

الأوث"أولدا!-"النطيالملكمزء-م.ق09!فى

اسكدرحاواعدماحلعادلىجدرةواصكدرياليوء

-87)اضالتا3أرتاعهدوو.عربيةدطفةعلالايخلاء

لحأحبر،عظقاأسحاضبطب-امملكةبلغت(.م.ق62

موآ!صلهيخلىأدعلىاسكدريانجوس،أرتاس9
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الرد:دضةفي،لدحا،دمهعاررلىاسه!،ىحلحاد

تاوموقد.نياثاأرستولولسأيخهضدنينالهركان!بمساعدته

القائد،لومبىااأياهلىدلط!!يروماتدحاالاطيرر

ئدالقا"ء3(ولدم)3"-سروسكا"لكنو،اصهيرا!ماوضا

،ااءالنر"عاصشهي"أرناس"مجاصرأناسنطااصوما!ا

كات.م.ق31وفي.للرومانالحزيةدفعإلىشيضطره

هريمماستم!حتىالألباطصكتيرةمعاركائكرهروأدس

الجدلد:العهدزمنفىوبلادهمالعربهـ()

ملك!(م04إل-ء.ث9)،لعااش!-تاأرادكا

تروتوقد.الجلادكطالأ!لىالقرنسالأ:ثالصصيالأنباط

دلكلعدطلقهاولبهه،"تا!اأ"الةأنتماود- !!سس-.!-

علاوة،السىلهداو.(41:3مت)يادوهيرس-!شت

3هر:دنا!أسهاحم،ئلكصاب!-الحدودعلاضاراعلى

هزمه.:أشاء-

شأ)التيسمل!تإن!ائفريسي!!للكتةعيرالر!وقالى

وتدفيالحيلهدامع7!الديمصتؤ(سباملكه:مي،ايد

وهرذا،سبماتحكمةلتمعالأرء-اأتاصىءأتتلأنها

:11لر،21024ت)اههاسلجماثصأعظي

31).

هو:الرصوت3!بطر-محواالدير"ا!رلىا9أدوالأرحت

د*سحاعوايهودآكانوا،أورشل!فيالخب-يوميتكد

.(2:11أ)ا!يداخاسبةأورشليمإلىالأنجاط

إلىطريمهي:موحدلدهلعدإلهلوداالرصبمرا-

ص-كثيرور:يرج!!.!العرلية،إلىماالطلق،د!ق

للادهىإمما"يالعرببة9لوا-!الرصلبقصدهماأرالملماء

أالراء9دهـإلولحله،دمقصالجر!إلالألما!

أرادفلعله،إلبهادهاءج!بدكروا،الأرحرالبةالحاصمة

ليهرشدهـإلاأنه-البضيرلىا!،اللهمحهاكجما!أن

لما"تبالقولىلذا!يقدءأنهحيث،لالإفيا!ومالأولئك

الطلقت...الأسابيربهلأبرمىالمهئحلرأد..-اللهص

اورياالزص!ليمم،(لم،1-1:15على)"العرديةإل

لأحله.المهادعا

يحر--،الملكالحارت:الىكاددشقفيإلهأيماويقوت

ذا!أروالأرح!،بودعلىالقحرلاا!اءالمديةألواب

اصتطااالرصلكرص،اليودرعماءطلبعا!لاءحدث

:12كو2)الررسرنبيلرطاقةسدالزولينجوأر

.(33؟32

دإ،ا!عمةاوعدالاموسعهدب!!المقارلةلىأيضاويقود
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العربية(الجزيرة)لثبةالعرببلاد-عرب

لأد،هاحرهوالذىللعبرديةالوالدجاءجبلسأحدهما"

فقد،(25و4:24غل)!العرليةلىسيناءحبلهاجر

صحراءإنبل،العربيةللصحراءامتدادأتقبريناءكانت

تسىكانت-الأحمروالبحرالنيلفهربير-الثرقيةمصر

.!الربصحراءإ

صئأالروماداستولى،الأولالقرنسالافيالنصفوي

فأجروا،الأناطيحكمهاكانالتىالمناطقعلى-ثينأ

التحلىعلى(م07-،.)الأنباطملك،الثافيمالبهوس"

العربمنبجنردالرومانيمدأنعلىأجبروهكا،دمقعن

يدكر!).م67فيايودبةالثورةعلىالقضاءيلماعدتهم

ضلبمأورشدعيراننتالىالتورةوهى،(بوسيفوس

.م07ياليهردولئب،والمجكل

تديمأةالعربعندالديانات(و)

اعمادمنخيطأالعربغاليةديانةكات:الوثية)1(

الحجرية،الأصنامسعديدةصررمعأعلىإلهلوجودغامص

منهمكانتالدين،الحدنالب!تالإحماعييينبائلبينوجمنهاصة

دأهو،الحجريةالأعامعادةأصاسأنولدو.قريقتجية

الجطقهفيالأصلىمقرهامعادرةعلىتحبركانتالتىالحاللة

للوطن،كذكارححرأمحهاتا!خذكانت،مكةحولالمقدصة

عيهو-صئتلهبخسحصنمإلىالحجرهدانحولماوسرعان

رحته،منعودتهحالأو،قافلةفيخروجهقيإن!انكل

:الأصامهذهأههوكان.وأصتهمزلهإلىذهالهوقبا!

الطائ!،لىثقيفلهاتعدكاثالي!وناةوالغزةاللات"

؟.مكةفيوقريث!،(المدينة)يزبووالخزروالأوس

؟،مكةفيالكعبةفيافل"احمهكيرصملقردقكان

منآلهةيصتبرونهاوكانرا.الأخرىالأصنامم!الحديد!اكاد

مؤنثهى!فاللات"،"اللهنجات"ويسونهاالاناث

.،"إلاهةأي"إله9

يعدونكانواتيدارعربأنالبابليةالتقاليدفيءونجا

لبص-صيمهمإلىالأصا--ييرحعهداولعل،"الماء"

آبارأهمةعلىعلاوة،مكةفي"زصم"مثلالمقدسةالآلار

.الصحراءأبالماء

كلمتىألىالظريتلفتومما.معبوداتهاأيضأليسوكان

عادةأديدوإذ،عرثيأصلصتلشتا"ورلم-صنم9

عبدواالذينفالعرب.الحارحمنالعربإلىاشقلتالأعام

سبق!-أعلىإلهيوجوديعتقدونكانراالأصاممده

فالو؟.إيىللتقربوصيلةإلاالأعناءهذهوما-القول

تعلا!هى،اضوحيداعلىتخعالصحراءإد":!ريانا

الخصةالهوا-!حدثمثلما،الآلهةسالعديدلوحود

مثلأ.الهندفيحدث!،السكانكثفة
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منالكتيروجردرعم:والأصاقالكبةإلىالحج)2(

توحدجثمكةوكانالرئيىالمركزفإن،البلادفيالممابد

ببائها.قاماقدوإحماعلإبراهيمأناعمدواالي!الكصة"

علىتوالىوقد،الكبةحراصةعلىتتاف!القائلوكات

القاثلهده،كانت.قر-!ئمقضاعةثمجر!ابائلحراستها

ضكلتأحذالعبادةوكانت.الصرايخيزعدلاولىبطأهبه

سنرلا.الهاالحج1يلزوكالى.الذلائحوتقديم،حولهاالطواف

وكان.التحارةفشثط،الأسواثإقامةزلكيصاحبوكاد

أيامثلاثةميرةلعدعلى"عكاظ9سوقاقالأصهذهأهم

منالفربإلى،احديومميرةوعلى،مكةسالرقإلى

كانتلل،التجارةعلىتاصرةالوقهذهتكنلمو.الطائف

ية.العروالمباريات،والتاراتوالديودالمنازعاتفيهائؤى

.القتالفائحرمكادالىالحرمالأشهرودلكيغوكان

بخاصةوالعريةالجزيرةو!الودية9تانثر:الهودية)3(

هروبأ،الهرديةالعائلاتلعص!حرةبدأتوقد،الحجازفي

نصرلبرخذدغزو-وطنهمواجاصاالاضطرا!حالةمن

أيامفيوبخاصةالرومانحكىء،اللوقيينغزوصم،لهردا

البهيري!دفعدللثص،وهادريانوأصتهوفسبهانبوبي

آلاؤهمماجاءالتىالصحراءإلىالهرو!إلىالهودمن

غل)تجديدهبعدبولرالرسولجاءأيضأوإلا.الأولوذ

هما،المهاجرةالقبائلمرقيلتاداستقرتوقد.(1:17

ابىايةفيوتمتموا،(المدية)يخز!ي،وقريظةالنضربو

للأوستابحيربعديخماأصبحواولكم،بالاستقلال

.الجلاديال!ابعالقرنأواللل!عليمتضىأنإلى،والخزرج

المديدالهرديةاعتنقوقد.المصبرنفرحيريهودلقىولقد

وكانت.قحطاننلسوبهدةحميرثلالعرليةالقبانلمن

وقد.الصيةالحزيرةر!في!كدة،الجربفيحمير

علىالميلادىالالثالقردقلايزإلىالوديةدخلت

الئالثالقرنلمدإلاقوتهاأوخإلىتصللمولكنها،الأرحح

لليهودية،العصبشديد5نوايردو9أميرهاأصبحعندما

ليمناجهوداليحرريز!نيرحوافيالأوسهاحمإلهحتى

دإ-نحرادفيلالميحي!-أوقع؟.ليرههستريظةفىالنضير

عليهجلبمما،جفأاصطهادأ-ايرمنالئرقطاالثما

القحاءدلكومكان،الحثهوبحاثرليرنطةإصراطورلقسة

ته،وأصمملكتهعلى

حملالذىهرلرتلماوسالرسولإنيقالى:الميجة)4(

بدايةي"خرهم"ملوكأحدوكان.اعر!اللادإلىالابجل

إلهيقالبل،أالمشعبمد"يدعى،الجلاديالثارالقرن

الإصراطورأرصلوتد.الاخم!للمدراءتمالالكعةيكاذ

إلىتوفيلرالأصقص(035-337)أتطنر9الميحى

،هاكالمبحببرصتالاصطهادح-صالعرهـلكىبلادححرلى



العربية(الجز-روة)شبةالعرببلاد-عرب

وعلىوعدنظفارفيبهائىولت،ضارتهبححتوقد

ذلكيايةالتبائلمعظموكات.الفارسىالحليجسرإحل

الخةملكأنذلكبحدنجدولبهنا،الأصنامتعبدالرقت

بأنه-اكيومفيوجدتالتيالقوشفي-نفسهيصف

اتثارفيعاملآكانزلكأنفيولاضك.الحصر!نطك

كارايي،نجران5صكزهاأصفميماناكفكانت،المشحية

أثارالميح!نهؤلاءوعلى.!كعىبنالحارث"يحكمها

الثديد،الاضطهاد-ليهرديةتمصهفي-"لواسذو"

أخدودفي،بإيمانهمتمكواالذينالميجيربكلفألقى

الامبراطورإلىالرحثيةعدهأخبارووصلت4ازبانييثعل

طريقعنأو،الاجينبعفرطريقع!إما،الأولجتان

عنأو،باضرةإما-جعتنيانفطلب.اللخميالحيرةملك

اكيومملكمحاونة-الاسكندريةبطريركطريق

وقضى،ا!نالحثةملكغزاأذالتيجةوكانت،(الحنة)

الدبانةهىالميحيةوأصبحت،المالكةالحميريةالأسرةعلى

ذلك،بعدالفرسحاءثم.العرليةالحزيرةجنوليرالائدة

للسيحيةالديخيةلالحريةحمحواأيامهموفي.الأحاشوطردوا

.الإسلامظهورإلىهكذاالحالوظل.والوثهوالهردية

رعم-الميحيةالحيرةملوكمنالكثيروناعتنقوقد

الحمانااعزلضد-الزرادضيالفارصللنفوذحفوعهم

القردولدابةالرابعالقردخهايةلىملكالذي-"الأوت

ويبدو.العمودىحممانتجأثيررمما،وتنكلمالحا-الخاعر

تأثر-الادسالقرنمنتصفو-!الافيالمنذر5الملكأن

الخام!االحمانااعق!.الأوطاحيةبالبدعةالوقتبمض

بينللسيحيةواردهارالاراكزكانولكن.المشحية

وهي،ال!يزنطيةالأعراطرريةإلالجاطقأقربفي،الرب

تمامايخفقلمهذاأنيدوكاذوإد،أالصاضة9مملكة

الأديرةترحع،العهدذلكوإلى.قطنطيناتداءلعدإلا

ذلك.علىشاهدةأطلالهالزاللاالتيالجحددة

وايي،الاحماعيةالقبائلمن-القويةتغلبقيلةأن؟

بمف!أنكا.المجيةاعتقت-الهرينبلادتستوطنكانت

مثل،الميجةاعقوا(القحطايخ!تص)قضاعةقيةلطون

.الحر!في"كلب01قيلة

جق،ماعيرأيضآفاككانةوالأحنافالعائون)5(

الفريير.المجيينمنكانواأغموبدوأالصاشون9

الأراية،صبغة"كلمةفيمثقالا-أنالبفرويظن

وقل!،اتجالهملكزةوذلك،أالمعمردبة5تد!وابتى

يىاليعف!بعذ.فىلذلكر.بالهمزوأبدلت!الغ!ت!.خففت

.المممداذحنا!وبينو

الاصنامعادةاعتزلواالذكالمفكرون!م،الأحنافااما

بةلعرا-بةعر

العقائدلىالحقعنلخونوأحذوا،الواحدبالالهوآمنوا

الختلفة.

صادهاأنإلمطالصبيةالجزيرةفيذلكعلىالحالوطل

الميلادلى.الابعالقرنأوائلفيالاصلام

العربية:فيالمقدسال!ب-عرب

منموضعهالىالمفدسالكتابترجماتإلىالرحوعالرجا

.،اليهابيةالمعارفدائرة5مناثالقالمجلد

عرباتى:

اللاثينداودأبطالأحدالعربالتىعبونألميلقبهو

،الأيامأخبارأضرفيوي!ى.(3ا:23صم2)

كادأنهوالأرجح،(11:34أخ1)!العرلاقيأبيئيل9

يمكن)وبنيامينيهوذالينالتحومعل،عربةيت9من

وإلى،الأولالمجلدمنموضعهلى،علمودأد9إلىالرجوع

المعارهـدائرة!منالالىالمجلدمنموضعهفي!عربةبيت"

.("الكتابب

عربي:

:اثلاقالحلفأعضاءأحداالصرخم9لفوهو

،!العر!وجمالحمورالحبدوطرياالحورو!صنبط1

العودةبعدالورلاءعزنحمياتحويقحاولالذ!الحلفومو

الرجوعالرحا-ا:2:91،6ع)الابلىالبممن

دائرة"منالثاقالمجلدمنعوضمهؤاخم!إلأيضأ

.(1الكتايةالمعارف

العربة:-عربة

البريةأوالباديةأوالففرنمىطيةكلمة،عربة9

اليهابفيكثيرةمواصعليهكداترجمتوقد،أوال!هل

،68:6مز،402:5،93:6أكيمثلاانظر)المقدس

تذكروعدما.(!!...6وا:6،35ت33إش

فإكا،المقدسالكتابنيالغالبهوكا،بأل"شرفةالبهلمة

ذلكلطبما،الجليلنجربخررمنجمبهرىا!ذ!الوادبىتض

وهي.الحقبماخيجحتىويمد،الميتوالبحرالأزدنوادى

كا،اليها!يالتاريخفيأهميهالهاجعرايخةمنطقةثكلفيلك

ابطتة.تضارير!واضحجزءأنها

:4تث)،العربةيحر5أحيافأأالميتالجر"ويسى

.(14:25مل3:16،32:3،2يق،94

أما.6الفور"الأردنضريخهيرممىالذكيالجزءالآنويمى

فيسىالحفةخلبجإلىالميتالبحرجنرلميالمتدالجزء
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بةلعرا-عربة

.!عربةوادكي9

يل،مئتيحوالى"العربة9تمتدالعربةجفرافة)1(

،الأردد،ادى:مىجغرافيةفاطقثلاثإلىطبيميأوتقم

اقيابحزبخودمنالمشدةوالمنطقة،الميصالبحرونطقة

العقبة.خليجإلى

ح!موىعن-أجزائهاغالهفي-العرلةوتخفض

عدالحرسطحتح!قدعا686محوإلىتنخفض،ابحر

قدمأ2912إلىتصلحتىالامحدارفيوتأحذ،الجيلمجر

الكرةوجهعلىبقحةأعحقلبهلالذىاقيالجرعند

إلىالربةمنالجزءهذامنال!المطالصفويت!ع.الأرضية

ما-حدإلى-خصبأصهلأمحونأ،ميلأكر6شىنحو

تمبالتيالصغيرةالروافدمنعددمجبهااليالمياهفيهتتومر

إلىأيالخةنحوإلىالوادكييضيقثم.الأردنضرفي

.يأخذثم،خصربةأقلويمبح،المتصفنقطةمنالجنو!

ضديدةمرتغعاتبينهابطأوييمأخرىمرةالاتاعفي

ثم،يلأعثراثينحرأرمجاعنداتاعهيلغحتىالانحدار

الطرفعندأميالصةغوإلىأخرىمرةتلريجيأفيفيئيحود

منممدديصبالممطقةتلكوفي.افيلبحرالصالى

وصطيرالذكيالأردننهرفي-نوعأالكبيرة-الروافد

عايذكرخصةأراضبهاتحيط،نرعأكيفةأحراش

ايينمننوعأوأربعينتعةمناكزفارأىأنه،بلينيا

.الاخرىالمحاص!لجانبالى

يلأخسيىنحوفتبلغاقيالجرمنطقةفيالمربةأما

ماالميتالبحريتركولا،عرضأأميالعرةونحو،طولأ

تحفطريقمهمابكلتمر،جانجيهكلاعلىضقضريطسوى

علوتوجد.الانحدارضديدةمرتفعاتالآخرالجانبمنبها

،الثالفي،الهيرةقمرانكهوفنهالغريةالمرتفعات

البحرداخليمتدالذكيالل!انمقابلالجربفيصاداوقلحة

البحر"أى،الرفيالبحر"إلىالرجوعالرجاأاقي

المحارف"داثرةمنالثافيا!لدعنموضحهفي"اقي

.(5الكالية

نحوتمتد،ايتالبحرمنالجوبإلىالصبةشطقةأط

توجد،الميتالبحرمنمباشرةالجنوبوإل.أبل011

خلفهايمتد،أيالثمايخةإلىصتةمسافةإلىتمدطيةماحات

وتقالجنويةالمرتفعاتمنتخدرايىالنه!اتمنعدد

الطنىالسهلمذاوكمى،الميتالبحرالىطريقها

ي!ىهوالذىنضهالمنحدرأنررجحيما،أبالبخةا

الوادىصطحو!تدىء.(اا:15!ق)،عقربيمعقبة،

ح!منوىإلىيملحتى"عقربيمعقبة!بعدالارتناعؤ

الجنو!الطرفمنبلأوثلاثينئمانيةنحوبعدعلى،البحر
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العربةماطقفلسط!تفيالطيعةاباطق

ثمانيةنحوبعدعلىلهاارتفاعأتصىالعربةوتبلغ.اقيلبحر

ارتفاعمنتربارتفاعوهو،الجنربإلىأخرىمبلأعر

قدالواد!يكونوهنا،نهالرقالىتقعالتي،البتراء"



لعربةا-بةعر

وعدما.الأمكنةبعفرفييلأوعرينخمةنحوإلىاتع

جابر،عصيونمخومتجهأأحرىمرةالوادىسطحينحدر

هذاويخلق،اير!فيأيالصتةمخوبيلغحتىعرضهيقل

صهرأفرانفيتخدمفكانت،بخفاخأشبهالرياحمنيارأ

يكادالطويلالجو!وابحدر.المقبةخيجرأسعندالنحاس

كانولكنه،الواحاتمنالقيلسوى!حللهلاقفرأيكرن

اصتزراععلىطعدهممما،للركطياهاأوفرالأناطزمنفى

الجاطق.بحض

الفالقمنجزءاإلاالربةليست:العربةجولوجة)2(

جبالببنوييرسوربةكالىمنيمتدالذىالأخدودأوالكببر

الأردنووادىابقاعسهلويحتركى،والرقيةالغريةلبنان

!وفيالجراتفطقةإلىوبمندالأحمروالبحرالمبتوالبحر

الححرسجروفالربةمنالض&بالحال!وتحف.أفريقية

ح!فوققدم0002،0003بينارتفاعهايتراوحالجيرى

وجرايةرميةصخوربهفتحفالرقيالجاباما.الجر

عنطقةتعلوها،قدم0002،0003لينارتماعهاقياوح

وفيدك"الغر&اببعلىال!يدلكتملأدلالجيرىالمجر

قدم0002،0،03بينارتفاعهيراوحرأحميفامليوجد

إلىالرجوعالرجا)الجانينعلىالجولوجيةالطبقاتبير

دائرةامنالثافيالمحلدمنموضعهافي،فلطيرجيولوجية"

.(!اليهابيةالمعارف

الجزءلىأالربة،تخترقكانت:وايجارةالماعة)3(

الصففيوحاصة،طرقعدةاقيالبحركالطالواقع

مسر.صبطلصفييقعانالجانبادكانحيث،الصال!

فكانت،الجنوبإلىالشالمنتمتدكانتالتىالطرقأما

أما.نفهالوادممطفيويس،للمربةالجاحمةالتلالعلىتيم

وجفاصة،التجاريةأياللعربةفكان،اقيالبحرجهوليفي

الي،الحفبةخيجعلى(أيلات)جابرعصيونيناءلوجرد

طربقهاسوتأقي،كعانأرض!إلىمدخلأتقركانت

تخرخالطريقوكانت.وأفريميماوالهندالحرببلادسالفاثع

الرنجشةالطرقإلىوتتفرع،الئمالإلىحابرعصبرنمن

.الرقإلىاللطاقبالطريقتتصل؟،كنعاذبلادفي

ناطقبعضفيزراعةناككانت،القولجقو؟

الحديدوجودكان،اقتصادهاعيهقامماأهمولكن،العربة

إلاكنعانأرضرصروحودلهمايك!لمإذ،فهاوالخاس

حجارتهاأرض!،:بالقولالمقصردةكانتأ!اولابد،فيها

وقد.(8:9تث)نحاصاهتحفرحبالهاوس،حديد

جلويك!.ن1،.!(334)،ول،فرانك.فااكثص

العربةفيالصهروأفرانالجاجممنعددبقايا(.*"ممعولاته)

.اثاأساهاكئرىتزالولا.اقيالحرنجر!

عربات

متملةوظلت،إبراهمزمنمندسعلةالماجمهذهوكانت

الحا3صهرمرإكزأكراكت!فوقد.سليصانزمنإلى

ملاالظر)جابرعصيىند،سيمادائأهاالتيوسبكه

.(17و4:16أخ46،2و7:45

العربةفيمحيرةبلادأحماءذكرتكرر:ثار!ها)،(

برفي،قادشمعادرتهملعدإسراثيلبيرحلاتفيالجوبية

.(94-33:37عدانظر)كنحاذأرضردخولهموقبل

جثضطيمآبلبهافكان،اقيالحرئهاليالعربةأما

هذهفيأنه؟.(25عد)موآببناتمعالثحبزق

،1:9تث)الأحبرخطابهالثحبكلمرصىألقىالجطقة

ضروالعبلرععبرهناكرمن،(36-32عد

العربةمدنإحدىوهي،الجلحالفيالخيمةونصى،الأردن

.(02و4:91نج!)

العربةإلىيوآبمنورحالهأليرهرب،داودأ!اموفي

روط.(2:92صم2)نحايمإلى،اقيالجرطريقعن

-شاولبناثبوثاغتالاأنبعد-الثيروقيرعونابنا

حبرودفيداودإلىايثبرضثبرأسلاءتياالعربةطريقعن

منورحالهصدقاالملكهربوعندما.(4:7صم2)

:93إريا)!الربةطريقفيهوخرج9،الكلدانييروجه

.(25:4مل4،2

البىحرقيالفيقرل،الأنبياءوعردفيذكرالعربة-سدكا

إلىويضل،اثمرقنحواليتتجةتحتمنسيخرجصأإن

.(12-ا:47حر)اقيالحرياهفيميالعربة

:عربات

ل!!محاهاالتي،عردةأجع!عردات9

:وهاك

الهولاأوالباديةوهي:أريحاعربات(؟)

عبروعدما.الأردنغرلىفيبالعربةوالجصلة

أرمجاعرباتإلىعبروا،الأردنصإسرائل

عرداتفيالجلحالفيالفصحوعصلرا،(13

وراءالكلدانبيئجيىصىولما.(ا.:5

فاءصوه،أريحاعرباتفيأدركوهم،ورجاله

.(93:5إريا)خذنصربو

،أباديةأو

لأرمجالمتاخمة

وبنولوع

:4ل!)

بق)أرمجا

صدقاالملك

إلىوأحدوه

موآب!رلمنالضلميالجزءوهيةموآبعربات)2(

بعدإسرائيلشونزلوهاك،للعربةالمتاحمالأردنضرقيفي

وناك.(ا:22عد)باضانملكعرجعلىقضراأن

4-ا:26عد)الغبالكاهنوألحارارموسأحصى

أتوا9،المدياليينعلىإصراثيلىرحالانتصارولحد.(63و
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بونص

لإوالغنيصةوالنبدالبم...الكاه!!ألعازارموصىإلى

:31عد)،أريحاأردرعلىاليمرآ!عرلاتإلى،المحلة

فيالواقعةالأرضموصىقثم،موآبعرباتولي.(12

.(13:32ث!)والنصفالبط!-لينالأردنضرقي

بعداسرائلينويخالزلالتيالمحطةعوآبعرباتوكات

وهاك.(94و48ة33عد)عباريمحبالصتارتحاله!

اللاوييزيعطواأنإصرائيلبييوصيأنموسىالر!أمرأيضا

وبخغ.(3.:ا:35عد)حواليهاوسارحاطكرمدلأ

أوصىالتيالأحكاءشالوصاياهيهذه9:اغوللاالحددسمر

،"مرا!عرباتفيموسىيدكل-إمرانيشىإلمىاضببها

3-رأإلىلوحبلإلىموآبعرباتص-مرسوصحد

الأرصصبمالربلاراه،أرمجافالةالذي،الفجة

بكاه(6-1؟34نث)ماتوهاك،!داذإلجلعاد

.(34:8تث)يومأثلاثينمرآلىعرلاتفيإسرائيللر

:عربون

وقد.العاقدلحديةضمالأالشسالئغخلهرالعربوذ

أيصاوهي)مراتثلاتاجديدالعهدفيالثلمةهذهؤردت

نإبود!الرصولفيقول.(اليونانيةي+ه"ة3!4"عرلود"

عرلونوأعطىأيصاختمناالدي،هواللهسحاالدي"

:يقول؟.(22و21:اكو2)"قلربناوالروح

عربودأيفاأعطاناالذممطاللههوعينهلهداصصاالذيولكن"

ذإ:أف!دللمؤنيرويقوا!.(ه:5كو2)أحالرو

ميرالاعرلونهوالذممط،القموسالمرعدبروحخمغآمنغ

نأأي،(14و13:أأف)أمجدهلمدحالمقنىلفداء

كل(41:17يرانظر)المؤمنوالقدسالروح!نىفي

كلنميصهىاليالمجدةاسيدةاالألديةللحياةالضماد

لالم!.سصت

عندما،الفديمالعهدوواحدةمرة!عربرن9كلصةونرد

إخوتهسلل!ؤاليدبأنداودلابنهاجتلحصىايثىتال

عربونأ"مىوحذإخوتكسلامهافتقد،:الجتقفيالدي!

:تفى!عرولة"هيالعريهامملمةوا.(17:18ص1)

.تا!كيدأ

ةأعرج

!وقوهو،حادثأومرصرنتيحةأوخلفيةحالةالعرح

الأعرخصاقا5:الحك!ويفول.عرأيجعلهأواثمي

-(26:7أم)"الجقاتنمفياثملوكذا،تدلدياذ

،هاروننلمنالرجلتحرمايياليوبأحدالرجوكان

نأ!،(21:18لااالربوتائديقربيتقدمأنس
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عزيس

ذيحةتقديمهمنيمنعكانالطاهرالجواديالعيبهذاوجود

.(13و8:اطدخى،15:21تث)للر!

منبوعللأعرجئنطركان،المحتمحاتبحضولى

الصكريهبالخدمةالقيامعنعاجزأيحتبركاذإد،الازدراء

:33إش،8و5:6صم2انظر)الأعحالمنو!رها

23).

أعرجكانالملكضاوالنيرناثادبرمفيبوثأنومع

علىيأكلوحعلهعظيمأاكرامأداوداكرمهفقد،اصحلينا

-6:4،9:3صه2)أبيهيرناثانأحلمنمائدته

!للعرج:أرحلأللعمىعرنأكنت،:أيرسويقول.(8

يخافالذىالإنادعلىيجبماإهر،(92:15أي)

الله.

رجلكأويلىكأعزتلثإ&:الم!يحبوالربويقول

أفطعأوأعرحالحياةتدحلأذلكحير.عكوألقهافاقطعها

ت)!رحلانأويدادولكالأبديةالاريئلقىأنص!

.(6:45مرف!،18:8

:11ت)العرخسالكثرينيوعالر!ضمىوقد

ضعىوند.(9-5:3يو،1،:03،21:ءا،ه

الذي،أمهبطن.كأالأعرخاالرجلويوخابطرص!الرسؤلاد

كلويضحرنهمجملرلهكانوابا!،مطلقأالري!ظعيكرأ

سفريجل؟.(ا.-ا:3أع)الهيكلبالىعديوم

كان،الرجلينعاجرلرحليولرالرسرلضفاءالأعمال

.(01-14:8أ)لترةمديةيأأمهلوسمقحدأ

تمتعجئلى":قائلأالميحملكرسع!إضياءويأ

الأعرجيقمزحي!ذ.تقحالصموآدان،العمىعيون

ألبريهلىالفحرتتدلانه،الأحرص!لادويترنم،كالأيل

حز)أيفاالظر،(6و35:5إش)االقمرلىوأكارباه

عدالربصيحمعههص-ب!تالحرحى!كون.(34016

:3صص،7و4:6يحا،31:8إرميا)ئانيةمحة

.(21و41:13لوأيضاانظر،91

عبارةوالمؤمب-الصرالينإلىاتالرصاكات:يوصي

لكىصتقيمةمالكلأرجلكهاصعوا5:موحزة

.(12:13عب)،ئشفىبالحرىبلالأعريقفلا

عز-:

شهقخذالذىالمتفالخرهي،العريةأوالعرير

لبوة!أتصطاد:لأيوبالر!وترل.لهمأوىالأسد

عريهافيتجرمزحين،الأشالنف!رئعأم،فرية

.(04و38:93أى)!؟للكحونجصهاووتجل!



لاعرز

:لاعرز

حارسأوالاطرريتخدهاالىالأغصانمنالخيمةالعرزال

ويصف.الوحوشمنللحمايةالأشحارأطراففيالكرم

الربمحىءعدالحالمضمالياشع!حالةالبىإشعياء

لمقت،انحاقأالأرصرالحقت!:بالقول،للدينونة

الأرض!ترنحت.ترعزعأالأرصرترعزعت.تثققأالأرض

ذنهاعليهاوثقل،كالعررالوتدلدلت،كالكرادترمحأ

.(02و24:91)إش،تقومولاتعودفتطت

الكلمةنفسترجمتوقد،أيلونه9هيالمبريةلىوالكلمة

.(1:8إكأ)مقثأةفي"يخمةلا

سعرو-يسعر-ممهعر

الزوح،مروالعري!،والتزوجالزفافهوالغرس

وكلتا.عرسهافيدامتماالزوجةهيالعروسةأوا!ووسو

العربرافهوالعروسلهمن1،منكاميانوالعروساعر-ا

واحد"جسدبلائن!تبحدلا"فهما،(3:92ير)

جبإلىجنباعادةالكلتانوتذكر(،6!91ت)

،7:34،16:9اريا،62:5إش:ثلاانظر)

صوت9و.(18:23رؤ،25:01،33:11

مرادفان-المواضعهذهافي-العروسوصوتالعرير

يتضتماوتصؤران،أالفرحوصوتالطر!لصوت"

مر:مثلأانظر)وسادةفرحمنالحقميأالزواح!مفهوم

:4نق،31-91،31:01-5:15أم،128

-816...!!.)

العاطميماالعلاقةهدهعازيأالمقدسالكتمابويصتخدم

شإ؟ثلاانظر)القديمبثبهاللهلعلاتةتصو-صأالرثيقة

:2هو،61:8حز،2:2،3:02إرميا،45:6

بأكاالكنيسةإلىللإشارةتمهديةصورةوهي(،16

72-5:25أف،11:2كر2)أالمسيحعروس"

-فالرب،(21:2،22:17"91:7رؤ،31و

عروصهخطىالدكطالماوىالعرلىهو-الصررةهدهد

.أبدىعهدفيمحهاودخللالمحبة

،9:15ت)العرب!هوأنهإلىنف!هالربألمحوفد

متأيضأانظر-ء3و5:34لر،52و2:91صقى

يوحا-واضحةبلغة-ذلكإلىأضاركا.(12-ا؟25

مادةإلىأيضأالرحوثالرجا-92و3:28يو)المعمدان

المعارفدائرة)!تالرابعالمحلدمنموضحهافي"زواخ"

.("الكتهابية

المسيحعروس

المسيح:عروس

بمدةالحديداعهدالىبالبهةالميحعلاقةتثة

تثهات:

-15:1يو)الأعصمادهمبهوالمزنودالكرمةفهر)1(

.(3-ا:01يو)الرجةوهمالراعيوهو)2(

-2:4بط1)حيةحجارة3والزاويةحجروهو)3(

:2:17،4عى)الكهمةوهىالكه!ةرئي!وهو)4(

.(9و2:5بط14،7:26،1

:15كو1)فيهالحديدةالحيقةوهمالأحبرآدموهو)5(

45-05).

:4أف،12كو1)الج!دأعفاءوههالرأسوهو)6(

4-16).

:5أف،11:2كو2)الصوسوهمالري!وهو)7(

21-32).

فأ)لالإيمادبالسةانحفص!!بممنالكيةوتتكون

الميحو3-الراقدضقيمالر!مجىءوعد.(2:5-8

لىمعههجميحأشخطفالباتيرالأجاءمح!"ئم،أولأ

معحينكلنكونومكدا.الهواءوالربلملاقاةالس!

-51ة15كر17،1-14ت4تر1)!الرب

.(!-91:7رؤأيضأانظر،55

العثرالحدازىثلفيالرسهداإلىالربأشاروقد

ذللثأما9:الحققةهذهمؤكدأ(13-ا:25ت!

المراتعلانكةولاأحدبهمايعلمفلاالساعةونلكالوم

ال!هري!تلزممما(،24:36مت)"وحدهألميإلا

آنيتنا،يريتومعنا،لحظةأيفيلمجيثهالمنروالاسعداد

يكل9هوالمؤمنلأن،الغدسالروح!نىإلىإضارة

.(6:91كو1)،القدسللروح

كعدراءتعيضأدعلا،الحطبةترةيالآنوالكية

يوماشظارفي(،11:2كر2)"للعأعممة

أحاالذىفهو،ثالةالميحمجىءعدالزفاهـالعيد

الماءبصلإياهامطهرأبقد!الكى،لأجلهانفهوأسلم"

فالادصمجبدةكيةلفسهيحضرهالكي،بالكلصة

وللامفلىصةتكونبل،دلكثلكل-ضىءأوعفسولا

الذي،الحاصرالزسوهذا.(27-5:25أف)"عب

ضهرأعربالاثىأضبه،وبطهرهاالكشةالرلىفبهئقذس

قلىوالأدهانوالأطا!المربزيتللتعطرأسترقضاالي

الكيةوتعبر.(13و2:12أس)الملكإلىالدخول
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جمزسابن-جمزلر

والروح5:نقرأجث،الصاوىالعري!لمجىءأضواقهاعن

.(02و22:17رؤ)هتحاذيقولانوالروس

حبثكاملةصادةفيعريسهاءالعروسستحلكوأخيرأ

أورضليم،المقدصةالمديةرأيتيرحناوأناا:الرالىيقول

مزيةكعروسمهيأةاللهعهدمنالساءسنازلةالحديدة

سكنهوذا:قاثلأال!حاءمنعظيمأصوتأوحمعت،لرجلها

واللهضعبألهيكونونوهممحهمضكنوهو،الناسمعالله

أيضأانظر،3و21:2رؤ)"لهمإلهأمعهميكونلمسه

.(8-91:6رؤ

جمزل!:ابن-جمزس

بماطرلهيبلغ،اللحوماكلةمى،كالمأردوية!العرس9

."عرسبات!:والجمع.صتيمترأعري!نحرالذيلفيه

الديبفيواحدةمرةصوىالمقدسالكتابيذكرهيردلمو

:11لاااكلمحرمأويقبرالأرضعليدبالذلىالجس

نضهاووهي)!خفد"هيالعريةفيوالكلمة.(92

الحثراتعلىعرساب!ويتغدى.(ومدفلفظأالعرية

.الطيوروصغاركالفنراذالصحيرةوالحيوانات

عرلق:

:(الملككرسأكط)الملكصريرأوالئللثهرالركأ

مرأيه!ااالعبربةفيوالكلمةتالقديمالعهدفي(أ)

العريةالكلمةلفروهو)ابكو-كا"العبركطالمحل

"العرش"أنإلىإضارةذلكييكونوفد،(ومصىلمظأ

ممطلة.ئمطىأوئكسيكان

ترحمة)العرليةباللغةالقديمالعهدفيالمواضعكالةوفي

حزقيالعدافيصاهـ)هـلكرصىالكلمةهدهترحم(فانلىيك

وتمتحدم.(!عرش9إلىترجمحيثا:1:26،01

،(الصيةفيكا)"كرسى9هىأرايةكنحةدايخالىسفرلى

"عررش"وإلى(5:02دايال)"كر!5إلىشتترحم

.(9ت7دانيال)

عاليكرصىك!جالأاليد!ابرإضعياءرأىوتد

حبث،واللطانللقرةرمزأ،(ات6إش)"ومر!ع

..9:4،79:2مز)،عادلأقاضيأ"الربيخلس

،(6:3إكأ،47:28مز)قدرسلأنه(،إخ!

.(3:17إرميا)أالر!كرحمي"أورضليموشكون

،31:04تك11فرعونكرصى!الفديمالعهدويذكر

،(3:6يونان)ديرىملكوكرسر،(ه:11خر

وكرحمي02(،5:)دانيالبرخذلصروكرحمي
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عرلق

:3غ)الوالمطوكرسى،(2و1ة5أس)أخويروش

.(4:13صم1)الكام!وكرسى،(7

!ص2)الملكحني،الرشأوالكرصىعلالحلوسوا

كرسيهأنداوداللهوعدوتد.(1:13مل3:01،1

مز،2:45مل1)!الألدإلىالربأمامثابتأ9بكون

ئجرى9أنالملاثعلىوكار.(33:17إريا،98:36

،9:8أخ01:9،2مل1)!وبرا(عدلأ)خكمأ

.(92:41أم

للحملقابلأ-للحلطانكرمز-العرشعرسىوكان

علىفماكل؟يوذا:ملكإسرانيلم!نحلرفقد،والقل

.(22:01مل1)!الا!رةبا!مدحلعد9كرسبه

ويضعود"سيأتون،المالملوكأرالبىإرياأنذروقد

:أإرمبا)!أورشليمأبوابمدخلوكرجهواحدكل

با!عندكرسيهسيضعبابلملكلبوحدلصروأر،(15

.(43:01إرميا)تحفحيرلىفرعونيت

فقد،فاحرةكرا-حىالملوككراحميأوالروشوكات

المحرمنسشيخوفيضحاريبقصرأطلال!ؤحد

وعاهعاجمنعطيأكرصيأ!عملطيمادأن؟.البلورممي

رأسوللكرسى.درحاتكأوللكرصى.ابريزبذب

آمونعتتوتالملكعرلث!



عريق

مكاذعلهاكومنهامنويدان،وراثهمنمتدير

أصدأعروائنا،الدينبحانبواقفانوأصدان،الجلرس

:ا"مل1)،فاكوسهنامنالستالدرجاتعلىوافقة

،الففاءرواق9نمىالعركأقاعةوكات.(2.-18

.(7:7عل1)

مصر-فرعرن"آمونكختوتأالملكوعرش

منمصنرع-بالقاهرةالمصريةالآثاردارفيوالمروض

الكريمة.بالأحجارومطعمالذبمنبرقاثقالمغطىالخث

الرلائموتقام،عظ!احتفاللييخالملوكتتويموكان

وعزفدالالواقالفربمع،(9:امل1)الفاحرة

،المقدسبالدهنالملككل!حالكه!ةرئيرويفوم،المويقى

وقاهـ،(04-1:32مل1)سليمانمعحدث؟

:11مل2)يوآشمعحدثمثلما"الملكمجي9الثع!

4-02).

علىجالأالرب!رأىإنهيملةبنيخاالبىويغول

"يارهوعنيمينهعنلديهوقوفالساءج!دوكلكرسيه

.(5:11رؤ،11:4مزأيضاالظر،22:11!ا)

الظر،ا:66إش)أاللهكرحميالأنهاالماءوتوصف

:34حز،ا؟6إش)!هيهله،أو،(7:94أعأضا

مجاريأوصفأ"اللهكرسى"الىحزقيالويصص.(7و6

-4:3رؤ)رؤياهفييوحناوكذلك،(26:احز)

عادلأ"قاضأالكرصعلىأحلسالربانالمرنم(ويقوا

:3آأ؟ول)الأرضرملركيقبمالديوهو،(9:4مز)

فدوكرجه.(2:22حجي)يبيدهمالذىوهو،(7

ومملكته،(5:91مرالي،39:2مز)الأبدوإلميالأزل

.(301:91مر)تودالكلعلى

هيكلهجبنىدأدهأالغضن9المياعنزكرياويتا

وصيجلم،(6:13زك)"كريهع!ويتملطومجلر"

وربوات،تخدعهألرفوألوفعرضهعلأالألامقديم9

.(01و7:9دايال)!قداعهوقرفربوات

الحديدالعهدفينتحدم؟الجديدالعهدفي()ب

هما:،الكرسىأوالرشعلىللدلالةيونايختاركلشان

كر-س"علىللدلالةوتتخدم،)،+عكا!!يما")1(

:18أع،91:13يو،27:91ت)هالولاية

،(17و01و17،25:6و16و12

و"كرص(،12:21أع)االملكو"كرص

.(5:01كو14:01،2رو)!الميح

أحذتالتي-35"اول)30هثروئر"هىاثانجة،الكلمة()3

ضرعا-ضعر

.(عرشبمصى3"(()ح+هالإنجليزيةالكلحةمها

الإلاذهـابنيأقيعدماإنهالمحيرعالربويقرل

جمعأمامهومجتعمحدهكرسىعلىيجلىفجئذ...محدهفي

:يلايذهيتول؟.(32و25:31مت)هالعو!

أيضاأنغتجلونمجدهكرصيعلىالإنانابنجلىتى1

كر"الائنىإصاثلأسباطتديونكرسيأغراثيعو

.(91:28ت)

اللهعر!قعلىللدلالة5ثرون!"الكلمةنض!وتتخدم

،8:اب،7:94أع،5:34،23:22ت)

وعلى،!!(...\و4،4:2:ارؤ،ا:12

عب)،الحظمةعرشو"(4:61عص)"العحةعريق9

:3:21،7رؤ)أالميحعرش9و،(ا:3،8:ا

،(2:03أع،32:الوا"داودكرصر1و،(17

،16ة4:4،11رؤ)ال!ماءلطالقديينوعروش

،(11ت02رؤ)!الأيهف!العظيمالحرش9و.(02:4

:اكوأيضأانظر،2:13رؤ)"الثيطانكرسى9و

تكررودد.(ا:16رو)!الوخرعرسو!(16

أرلعيرمناكزوحدهالرؤياضروالكلمةلضاصتحدام

:رضاعو-نضارعا-ضليغا

بالدبم.تأكلوالا!:بالقولالقديمالعبالريعةتأمر

،مديرارؤوسكمتقصروالا.تيفواولاتفاءلوالا

الكهةتأمر؟.(2ا:91لاا!عارصيكتفدولا

عوارضيحلقراولا،رؤوحممفيقرعةمجعلوالا5ةأذ

متأوالخدصفحةهووالحارض.(ه:21لاا!لحامم

منككئيرين-الإسريليونوكان.الخدي!لطالثعر

اللحيةوكانت.(01:4صم2)لحاهميربرد-الايير

وكان.(133:2مزانظر)والرجولةالحيويةعلىعلامة

والاذلالالخزكىعلىعلامةإصاليلبنىعداللحيةحلق

والوحالبكاءعلى(،أو05:6إئ!،هو01:4صم2)

:9عر)الحزنأو،(48:37إريا،15:2إش)

تك)يحلقونهاالمصرييرقدصاءكانيئ.(ه:41إرميا،3

.مشعارةلحىيببونطوكهمكاركا،(41:14

:رضعا-ضعر

وتأصر.نحوهأومرضمن،يزوليطرأ!االعارض

اليل،عارضسطاهرغررجلفيككانإد":الريعة

وكدبماءيقلالمساءإقبالوخر...المحلةخارتإلىيخرخ

23:01تث!،المحلةداخلإلىيدخلالم!عروب
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ضرعوا-رضةعا

11(.و

ضاوليقللم9،الملكضاولمائدةعنداودغابوعندما

هو"طاهرغير.عارضلعلهقاللأنه،اليومذلكرضثأ

.(02:26صم1)

:عوارض-عارضة

اييأو،الا!فايدورالتيالملياالحةهىالحارضة

هيالعربةفيوالكلمة.وتحصيهاالأبوا!لغلقتخدم

وإلى،(ه:3تث)"مزايجاإلىترجمتوفد،!بريا5

،ء:اعا،2:ء4إش،38:01أى)أمغاليق9

.(3:13ناحوم،2:6يونان

،16:3تض)أعوارض9المدنلأبرا!وكانت

13-و33:غ،4:13ملا23،7:صما

لأبوابكاذ؟كدلك،(!!...147:13مز،15

المؤرح-يويفر!ويمول.(701:16مز)الحون

بعوارضتغلقكات،أيامهفيالمجكلأبوا!إن-الهودى

.(25-41:23حز،3:15صماانظر)

الخبمن-الأحيادعاليمافي-العوارضهذهوكانت

-92،35:11،36:31-26:26خرانظر)

منكانتأخرىأجاذوفي.!!(..34،93:33

النحاسمنأو،(45:2إش،701:16مز)الحديد

.(4:13مل1)

فيحلقاتفيأوثقوبفيتئبتالأبوابعوارضوكانت

الداخل.منالبابجافيعلىالقائقيز

حميماعدينةتتروعوارضأبوابلهاالتىالمديةوكأت

،13؟147مز،8:5،41:7أح3:5،2تث)

:اعا،2:9مرالي،51:03إريا،45:2إش

عرصالمديةيحملالمنلاقأوالعارضةكركان؟.(ه

عوارض!وجودعدمكاذوكذلك،العدويدوللقوط

.(38:11حز،94:31إريا)

الالط-الشهادةيخمةجوانبمنجانبلكلوكان

مغاة،النطخثمنعوارضنهس-والجوثيوالنرلي

وكانت،الخيمةإقامةعدجابكلألواحلربطبالذب

.الطرفإلىالطرفستندالألراحو!فيالر!ىالعارضة

،34-92،35:11،36:31-26:26خر)

.(3:36،4:31عدد،93:33،04:18

عرعر:

ليزييز.تصلحألواعفيه،الصوبرياتسنباتالصرعر

فةعرا-عرف

مثتقةوهي،"عرعر!كلمةنفهاهيالعر!ةفيوالكلمة

إئارةلى(32:11إش!الظر)!ئعرى"بمحنىكلمةمن

أوراقهالأنالأوراقمنعاريةتكودتكادضجرةأخهاإل

تنوالتي"الرتمة5هى!االمقصودأنكثيروذويظن.دقيقة

إرياتاعلىالربويقول.أدومبريةوفيلبنانفيكثيرأ

البثرويحعلالإنسانعلىييهلالدىالرحلملحرن5:البى

الادبة،لطالعرعرثلويكون.قل!يحيدالر!وعن،ذراعه

أرصأ،الريةفيالحرةيكنلل،الحيرجاءإدايرىولا

إرياأيغاانظر،6:/\1إريا)!صكولةوغيرصبخة

48:6).

فة:اعر-فعر

بوساثلاليبومعرفةالمقبلاضطلاعمحاولةهىالرافة

اللجوءمنشعبهاللهحذروقد.اللهإعلانعنبيدأ،توعة

ايىالأرضدحلتتى!؟لهمفيقول،الوصائلهذهإلى

أولئكرجسئلتفعلأنتتعلملا،إلهكالربيعطيك

ولاس،النارفيابتهأوابهيجزصتفيكيوحدلا.الأعم

يرقيمنولا،ساحرولامتفائلولاعائفولا،عرافةيعرف

الموقى.يسثيرمنولا،تابعةأوجانأبسألمنولا،رقبة

هذهوبشب.الربكدمكروهذلكيفحلمن.كللأن

كاملأتكون.أمامكمنطاردهمإلهكالرب،الأرجاس

ي!عون،محلفهم7الذكنالاعمهؤلاءان.إلهكالربلدى

إلهكالر!لكيسمحفلمأتأما.افينوالصللحائفين

،02:6أ!ماانظر،14-!:18نث)!هكذا

.(31-91:26لا

!ر:المقلىال!بليذكرهاورداييالعرانةطرق

الهراء،فيترمىفكانت،والحصىبالهامأليههن)1(

!بنىماهما،الأرضعلىصقوطهاومكاديهيةوكانت

:لالقولالمقصردهوهداولعلى،أتوالهالعرا!عيه

:4هر)!تخبرهوعصاه،خشبهيسأل"ثعبي

علىيكتبون،صهامللالةيختارونكانوا!.(12

،أرلىنهالطلاالثاليوعلى،"ر!يأمرلي":أحدها

فإذا،خريطةويضعوغاثم،كنالةدلاالثالثويتركون

ماوأخرخالخريطةفييدهأدحل،شىءدعلأراد

كانوإن،حاجتهإلىمصىأالآمر"كانفإر،سهمأ

ثانية.عاودها،غفلأكانوإذا.عهكنيأالناهي9

مأعلىوتفقد"إلهبابلملكع!حزيالويقول

صقل.عرافةلبرف،الطريقيزرأسعلى،الطريق

.(21:21حز)"..الهام

قراءةطريقع!،الأخاءصعيرهأوالذليحةكبدقراعو)2(



فةاعر-فعر

ويانرهاهويراها؟ممينةعلاماتأولحفوطالعراف

.(21:21حز)

صورأ.تماتاكانتأكاريبد:،الوتة)3(الرام!ا

يقواى.الأروامخاطةصنوعآذلكمكا-،الاسلا!

كحطيةاتمردإن!:الملكلثاوا-البيصموئا-

:15حمم9)اا:التراف!كالوقيت:العناد،ا!رافةا

23).

كتص:تد،المرراشارةأ.اضالأاسااسخفار)4(

ءإ):الألاء(18011ت)اترلعهالحراحةدكت

ثا:-وريا%ق!اترالخطيماوهى.(2.ش8:16

(01:13أ02،1--28:6ص1)الملك

اصحوءامراي!لفراءةابلااصثياأ:،اضحبما)د(

.(2:لأ.إربا،47:39إص-)اممواكصا؟

ةالإضاصا!ا..اشارأ:اخلورأ.الماءلىاعظردااشتثي()آ

+!جلىأ،تاماهى،دا!إوالمقد!!اممتا!اي!حيدةاله

عدتلى!حعهقدكارالديالطا-!ع!لإحوتهيوص

وهوفيهسيدييرتالدك!هوهداأب!:بام!-

حريمتهه.5(،اضصحع:4ثاإ)تكلهيماء-

اخدكا؟ااخعهدفياغرعةااصحدت:قد.اغرعةااغاءإ)7(

ء(18،91في-)الأرص-والأباطا!ؤماخيم

يوءيدليحةلقدءالت!-أحداحيارفي:كدلك

تبياكديالمحرءا!ثافش.(16،)اخكعا!ة

اسةحافي.كلىاسك1(14ة7--)عاىأمامالهزيمة

الهبكاوا!ماتقآو.(1:7برناد)يولاد

الأحاحىهاماثاسنحدمهاش.(د؟42أ1)

:3أ--)وضعهممردحاكطميهئرفعالذكطا!يومالاحتيا!

7).

صلبهعدثيحهاض!نجا!عاررا!كرااقترقدض

هى،القرعةفيهاتذكرمرة.آحر.(3د:27مت)

أ)اصيالاصحريهيهه!دامحاجلىدسلىاسااحتاركد

اض:تحلو!م!هداحد!:لد،(2آ-1د.\

يدكرفلا،(2أ)الخحس!يوملىعليهمالقدص-

مطلفأ.دلكلعداغرعةااشحدام

مرصمهاي!حلب!مادةإفثحواصاحااش)-حلامالأ)8(

.(11المحارهـاخيهايةداثرة"صائثالثالمجلدص

ر:ء-ياكاذاتريةإالحاحادثةالحدبدالعهدييذكر؟

ل!لبى.مديةيرفاته:لوا--اسصر!ااصتقلتاتر.،عرامة

آمركألا1:فائلأ:اضذلكبوا-اصواضاتض*:بهص

فاءعر-يفعر

الاعة"تلكفيدخر.منهاخرخأ-الم!يسولاصه

.(18-16:16أع)

مرصعهاصي!سحر9مادهإلىأيصاحراصاحااض)

.(1احضاليةااطحار!دائرة"صالراانجلد

ضحروأيما،ارريكارأ-أعا!يمسنصيلةالعرهـلحمه

اس!ا:يقوا!.محذهـشتجتهوالاتاحباأي،!الصصعق

عغهخحر:،تهقر-اعراتمطىأته!":!لأبو

.(63:61أي)"؟فأعر

:فومعر-فعر

افىءنسدحماا-ا،اشحسعة،حىلعاءاههامعر:!ا
س-.ص.هـ--هـ-

حهاغرتريرأ،حرارمنكالأبيمالثخلراهيم!يقو!.عرهإد

أفي،لتص-اطهاأناهىطا؟حدت":أحته"صارة"إر

مثادصو،إلىشصعبراللىيمعر:فكهلىا:فاتلتأت

أيضاالطر،02:13تك)،أحىحوعىقولى،إيهلا"ت

:س!!اطحاص!حاا؟ا-تقوص(2ا!:؟94،7-42تك

ليتىأبح!األماتغملالا!-،معر:!أمعثماعملتفدالأف"

،2ة؟افصأيصاالفر،2:12-)"معر:لأأف!

ءأ16:17،1!2002،3:01،2اعوثر

بضر!اغق!سابرحه-":الحك!-:يقب.(91:2

ءأ)!ى1الالاالةلهحاله.كل،!11
معرش-"ر-...ر--معر:-س-ء

فمهاتمى":اغامحمةاالمرأةكل-!يب؟.(22؟91:7

.(3آ.31أء)المعر:هـ،سهت-ثا:ي،لا!حمة

إ-ياأجعحىاا:برغر."عرأ:شص:،صعاهموآفا-

+ت!طيراسسأةاصه:هو."غقاضبابا"أوظيةاشحىقد

:ئا.البهايىاعوتصصلفهش،دعمىكهدهى،دعم!؟اسروأ!ا

!!ثاتشعرعدلعمىحما:!مااهـقاترأرادناأس،رحلاهما!ات

باجعااص:مماقالتلعمياس!ض،حهوداأر!فيلحمليت

حىلعدلونأخائيلىهائجمعىتدها-لمادا،لى

ساعوتأما،حما-لأعرمة!مثلت...الأرجااحمايثودوا

.(41-4:اتاعور)-يا!لحافت

:ءعرفا-عريف

الحثبم:ويقوا.مرضدهمأوالقومرتهرالعريف

حكيمأ.ضيطرقهاتاةملى.احلاذاأ-كاافلةإلىادهب9

ائحبففي،:ئعدملصأ:عربفأ:لائدطاا-اض
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افعترا-عترفا-عرف

.(8-6:6أم)!اكلهاالحصاديوتحمع،طعامها

ث،11:16عد)وعرفاءخضيرالقديمللثسبوكاد

أبلغوقد.(!!...8و1:15،16:18،02:5

"العرذاء9حلالسالأردلىعبورعسدللثعبتعليماتهلوع

الوقودىعندمحهالعرفاءوكان.(01،3:2:اي!)

الأحيرةأيامهبوكدلك،(8:33ير)عيبالجللى

غالبفيكانواأ!مويدو.(ا:23:2،24في!)

.(91:11،34:13أح2)اسلاو!-امنالأحياذ

:فعتراا-عترفا-عرف

،لالايماناعترافوهاك.دهالاقرارهودالتيءالاعترا!

فر!فيالاقرارهوبالإيمادوالاعتراف.بالحطة،اعرا!

الميح.يوعوبالربباللهبالإيمان،الاسأماء،ويقين

الاجةمنأنه!.أبديةشاثجلهإقراراعراهـأووهو

الله،إعلانلورفيوالذنببالحطيةاعترافهرالأخرى

التولةعا!الحارحىالدلل-عامبوحه-يكونولدلك

!أ2)صادتأكانإن،الغفرانلوالعيهيترفو،والإيمان

:(9؟1ير32:5،1مر،12:41

القديم:العهدفي)1(

الحمد،مفىتاياهلىبحملكادالقديمالعهديالاعرا!ى

لهاللهلعلهما-وضكرتقديرو-ئعلنالمؤمنكادحيث

ا،وأعماومراحمهائلهبفضلالاعترا!ىاويرتهط.لبهأ

شلازمانفالجالان،بالحطيةا!بالاعترثمأىارتاطأ،الحطيمة

ملى11،1-32:9تكأالصلاةوفيالحقميةالبادةلى

أكط،9غ،11-4:اع،6:26أح8:35،2

دانيال،22،32.31.691مر،28-26؟33

جديدمنلعهتل!إلىبالمزصتيؤدىقد:الاعرالى.(!

إلىيد!عهوند.المر!:أعافي،الحمدنرالسبرم:أد،الى

حماعةإلىينضه:أن،اطهارحمةصالآحري!إفالتحدت

أشرضلر4والمهالبتفيالعالدير

لهبا،لححىفرديأضحميأأمرأبوالأعتراف

كانحيت،الكفارةيوملييخدثكار!،تبديمصمولى

فانجطايايقرلى-افحبصبهاف-الكهنةرئير

دلولىبكلىعل!.ئقر،الحىابرأء-عا!بديه"ثربص!!

عا!:يخعلها،حطاياههكلمعيآتهم:ص،إصرائالى

كرأفى.(2ا:61لااعنىابيدأيخحملهاأاقيرأ-

الطر،32:32حر)الئبع!لايأمرسىتوطما

.(91-4ة9دانيال،ه:أيرهـا،1:6!أيخا
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افعترا-فعترا-عرف

الجدلد:العهلىلى)2(

بالمسيح،لالإيماذأساسأبتعلقالحديدالعهدفيالاعتراف

والنشحوالثكرالحمدمنالقديمالعهدمفاهمصوبتصمن

:11تانظر)والحضرعللتليمالاستعدادمعوالفرح

مناكئلأيفىفهو،(13:15عص،15:9رو،25

يسوعللر!الكاملايليمعلىالعزمتضشإدالحقيةالمرافقة

.القدسالروحبحملالمسيح

المشابأنهالاترارمعناهالميحيسرعبالربفالاعتراف

:41،9:ايو،4:92مرض،16:16مت)

،94و34:ايو،8:92ت)اللهالر:أده،(22

يو4:2،2يو1)الحسدلىحاءوأله،(ه:4يو1

ور)يثىءكلتيوصعودهيامتهألا!!على!اصاوأله،(7

.(2:11ني،21:3كر01:9،1

وثمأارتباطأيرتطالميميوعلالر!والاكراف

بأنهاعترا!هوبالمسبحمالاعراف،لالحطيةبالاعتراف

نوبةولالخطيةاعرالصوهذا،أخطايانالأحلىمات"

:ايو1)المعفرةلوالالجحإلىا،اضحاءمع،حمميما

يرحنادعا،الميحلظهررالطريقيهئةفمي.(ا.-5

كار؟.للمغفرةطلبأمحطاياهمالاعرا!إلىالناسالمحمداذ

الرصلحدمةوينصهالر!حدمةبأصاجأعنصرأدلك

:5:8،15لر،3:6،6:12تانظر)أيصا

:5يع،02:23يو،21،18:13،91:3

16).

الاعتراهـأنإلا،اللهإلىأ!صآالاعتراهـموخهأنومع

ت)أالاسأمام9عبايغأنيخصالمسيحيسوعبالرب

مندالكلمة،(6:12قي12:8،1لر،01:32

ت)امملمةاعاليوهو،(2:11ي،!:01رو)افا

.(9:22،12:42ير،01:32-93

:7بر)اللهإلىأ؟لأيوخهبالخطةالأعترافأت؟

يكورأنويم!-،(9:4:02دالات،ه:33مر،91

:11أ)الحماعةسطشيالصلاةفي!،النا!أمامأيثنأ

لائقةبصاراتيكودأن!:اسكل.(18،5:16

:دأفانطر)لهىلالالل،اطامحربهذا+عير،وقارفي

ضدهصدرلمنلالحطأالاعتراهـىالأمرأييروقلى.(12

فيإضارةثمةلرول!،(24و5:23مت)الحطا.

كادمهماآحرالأحدسريةخطيةالاعرافلرومإلىالله!طصة

اممبة.او3مركر

اص؟ءاعملص!حرالمحاصهـيوعباوالاعراف

إلا،ر!برع:يفولأنيفدرأحدب!إد،اغد!-ا



التحتاعرق

:01تأيصأانطر،21:3كو1)!القدس!لالرش

وكاد،(7يو4:2،2يو02،16:16-91،1

.(48-4،:8:37101أ)ديةاطمعموضرطأهدا

الدكلط"نفسهيوعالربوللاكرا!الكا!االمثاوبحد

:آ!1)أالح!نلالاعترافالبطىيلاط!لدىضهد

مرض)اللهالم!الميحهوبأنهضهددقد،(13فى12

اعترفوقد،(18:36ير)!ملك"أنهر،(41:62

مرذ3!)روزاعلبهضهد،31الدعا!رذااصا-اأماملداث

.(41:68مرقس)لهاضلايداأحدوإلكار،(41:56

والك!يحة.الصلباإبهأدلى،افمنلاهظاعترالأوكا-

ف1)"كثيرينأمام-شهودالح!الاعراف"بهتعترف

نأعلىداجل(شلالحطيةلالإيمار):اعرا!ا.(6:12

أيضأالظر،6:6رو)الم!معصلبقدالقيزالانار

للرلىيلكأأصبحت.أكا،(22:أهـ3:9،4كو

يراص!اسماعةتدها،والكرارةللحدمةأر!هاالذى

،("3:1عب)!كهنتهورث!اعرافنارسول"المسيح

عب)اللهومطدالصليىعلىحطايانابفمههوحملارزيا

:9،22،:18مرانظر،15:9رو،2:13

22.)

له(أيضأإنكارهمتل)الميحيوبالربوالاعتراف

،الألدي4والهلاالديونةإلىيؤديلحإلكاره،أبديةتانجح

علىالحارجىارراجلالأ!ما،الخلاصإلىيزدممطبهوالاعتراف

بالدينالآبيقرهـأمامفالميح.الإيمادعدمأوالإيماد

01:23مت)يكرونها!دي!ا،بكر،الآنبهيعترفود

لأد5،(13-2:11في2،قي:12لو؟33:

:01رو)!للحلاص!ئعترهـبهوالفم،للربهئزقنالقلب

البوموجأذ.(41و4:13كو13،2و01و9

كلويمترف...ركبةكليسرعباصمسهخوأيهالذكي

:2في)،الآ!اللهلمجدر!هوالميحيوعانلاد

4:01رؤ،12و14:11روأيصاانظر،19و01

الرحوثالرحا)(01و12،7:9و11،5:11و

هـدائرةعنالافيالمجلدسموصعهافي،توبة"مادةإلى

.(!الكتابيةالمعارف

الئشا:عرق

إلىالوركمفصلسيمتدالذىهوالوريدعرقاسمالثا

ص،الئساجمرق"أيصأويسى،الكعىإلىوشهالفخد

حتىنجئلفيالملاكيحقوبصارعوقد.الانيةالإضافةقل!

فخذحقفانخلع،فخذةحقضرب"وأخيرأ،الفجرطلوع

بنولاكأكللدلكا،فحدهعلىيخمعجعلهمما!بحقرب

لأنه،اليرمهذاإلىالفخذحقعلىاور!االاعرقإسراني

قيباعر-قبعر

-32:24تك)،الساعرفعلىيحقوب!خدحقكرب

32).

:كالدمعرؤ-عرق

رتلىوهويوثالربأتلوقاإخيل؟بلقرأ

كاذ،حهادوكادإد9،ع!القبض6اغاإقبيل،حثيمالى

عا!ناضلةدءكقطراتعرقه!صارلجاحةبا"ضديصلى

حهادصميهكادماعلىللدلالة،(22:44ئو)؟الأرص!

؟المرتحتىحذاحزيةلصىا:قالحتى؟ضديدنف!مى

أبصالرحوالرحا-14:34مرذس،26:38مت)

الثالثالمحلدصتمرضعهاو!كاا!دأعر:-دم"مادةإف

.("الكتاليةالمعاردىداثرة!ص-

:عارق

والكلحةو.الدحما-عليهمااصوعرقاالعظهغرق

:أيوبويقرل.ال!ربيةي!المصىاطمصابفسهرالعبرية

مدهىاتاجابةاعارقولى،مهز؟لرن:المحلالعورفي"

يشودأ-أي،(03:3أي)"وحربةحرالىأ--

اطحمىي!داحاءت:قد.طعاءعرتجأالحرلةالابسة

.(تفيميةترحمة)"الحياةكتاب"

تهحع،لاوعاسقي.فىعطامييخراليلى"أيضأويفول

،يهدألاآلامسجدهييحرماأي(03:17أكط)

:(تفبربةترحمة)"الحياةكتا!"فيالآيةهذهجاءتتدر

.!ضهجعلااصاريةاوآلامي،عظامياللبليمخر"

قب:اعر-عرقب

كيطعصوالعرقو!.عرقوبهاقطع،الدابةعرقب

الركبةممرلةرحلهافيالدالةوش،الإنادعقبفرؤئوثر

هووالوظص)والا:الوظبصموصللبنأكيبدهاب

ويقو-.(وغرهما:الاباافيمنوالاقالدراعمد:

قتلاغضهمافي"إنهماتولاوىثهعرنابعريعقوب

وقال.(94:6تك)!ثورأعرتجارضاماوو،إنانأ

ضدهتحالفواالذينالمالملوكشيخافألالوعالرب

قصقب...قتلىجميعأأدفعهمالوتتهذامثلفيغدألأليا

!هو،(11:6ير)!دالنارمركباتههوتحرقحيلهم

نجيلداودفحلوكذلك.(11:9يق)دعلأحدثما

حأ8:4،1صم2)صوبةملكأعزرهدد!مركبات

18:4).

لألهالمحمدانيرخا"عنالنبيإضعياءممعلىالربويقوق

القفرفيقؤموا.الربطريقأعذوا:البربةفيصارخصوت"
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قيلعرا-عرقي

ينخمض،واكمةجبلوكل،ورتفعوطاءكا!.لإلهنايلأ

04:3إش)!!لأوالعراتيب،ستقيمأالمعرخو!ير

بالعراقبوالمقصود،صمابهاهيالاموروعراقب.(4و

فا.الكليقايىالمفدةكيرالوعرةالطرقهنا

لعرقي:ا-تيعر

فيالبهعانيةالثوببينأ"العرقيونأو"العرقي9يدكر

وهم.اليهوين!رسالحاضرالأصحاحفيالأمجدول

كيلوترأعرينمحرلعدعلىتقعالي!عرفة9مديةعان

بحدوعلى،(الورية)طرابلرمديةمنالرقيالشالإلى

لمولذلك،المتو!البحرصاحلمنكيلوتراتصتةنحو

الثالثتحترنقوكأفيذكرهاورد،قد.تجار!ةأيةلهاتكن

وفي،(عثردالامهةالأسرة)العظيمالفاتحصرفرعون

.ق853)الثاكشلمأصرذكرها!.الحمارنةتلرصائل

737)أضورملكالثاكفلاتعكعياواشرلى،(.م

اعندرالإمبراطوررأسمقطكانت؟.(.م.ق

.،لاذقيصرية"باممالروماندعاهاولذلك،صاويرس

جلضوحمنلالقر!الأطلالص!تلالآنموقعهاومجدد

.لبار

عروعير:

:31وهراعرىأوعارية1معناهعرىاسم

المالىاثاطيءعلىالأردذضرقيفيمدية:عروعبر)1(

العبق،غررهعلىتطل((المجيبوادكي)أرنونلهر

اقيالجرمنالرقإلىكيلوترأ22نحربحدوعلى

:12يق،2:36،3:12،4:48تث)

يحونلمملكةالجرلىايخمتملوكانت2(.

عيرعرو

،16و13:9بق)رأويرسبطنحمنم،الأمور!

عزازبنبالعفياسكنوقد.(33و11:26قفر

المنطقةتخمكات؟.(5:8أخ1)رأوبينصبطمن

مكياهوأيامفيأرامملكحزائبلعلهااستولىالتي

بنىالوتتذلكوحوالى.(01:33مل2)إ!رافي

لواديالموازىالطريقوعدعروعير!مرآبملكيحع

.(26سطر-!مرآبحجر!فيجاء!)أارلون

النبيإريازمنحتىالموآيينيدفيعروعيروظلت

خرابة5هوحاليأوموقعها.(2.-48:18إرعيا)

منالثرقإلىيهلوتراتخمسةمحوبعدعل!عراعير

يحيطالذىالخصبللسهلالحنوليةالحافةعلذيياد

وادكطإلىالهركدهايخدراييالقطةعدبالكورة

الرئييالطريقيكحكمالقديمالحصنوكان.المجب

وكان،أرنونوادىيعرالذممط،والجو!الصالبين

احتلهأنإلىالميلادقبلالادسالقردمرفجرقدالموتع

.الجلادقبلالا!القرنفيالاطيون

عدةتجحصينقامواقدحادبنيأرسفرالعددفيولقرأ

يثرقيالأرض!تقيمتجلودلك،!عروعير9فيهابماعدن

مسى.صبطونصفورأولينجادشطىبينالأردن

بدأ،ال!نعبباحصاءيوآبالملكداودأمروعندما

وتجاهتجادوادكيوسطفيالىوالمدينة!عروعر"من

ضداببيإضياءتناوقد.(ه:24صم2)يعزرر

الموايين.يدفيالرقتذلكفيكاثالتى"عروعير"

،2:36تث)"الوادممطفيالي"المدينةأنوررجح

التىهي،(ه:24صم16،2و13:9يق

أحدنحربعدعلأالمديه!خرابةهوالحالىموقحها

عروعير.منالرقيالجنوبالىكيلرقرأعثر
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عيرىعرو

:13ي!)عمودشيربةأمامالتى"عروعر")2(

والعمونيين.جادصبطبينالفاصلةالحدودعل،(25

المذكورةأعروعير9هيكاالمقمردألىكثيرونويظن

أما.حالأمرقعهاغديديمكنلمإذ،السابقالندفي

المحلكةعاصمةأعماد!حاليأفهي!عمردبنيربة"

الأردنية.

محوبعدعلىيهودانصيبفي،القبفي"عروعيرلم)3(

سبع،برسالرقيالجربإلىكيلوقرأكرت!عة

إحدىوكانت.!عرعارة"خرابةهوالحالطوموفحها

اصتولىالتيالضي!ةمنقماداودإليهاأرسلاليالمدن

صمازعقلغلمديةاستردادهبعدالممالقةمنعليها

03:26-28).

:يعرعرو

ظ!اع!اا!ا!لكانالدكيالعروعيركطجوثاءلقبهو

.(11:44أح1)الأبطالداودرحالمنويعونيل

أرضلطالنقب!كانتالتي"عروعيراإلىنةأنهااجحوكر

غزقة:

والكلمة.ئذزلمالذكطالمدروسالفححمنالكومةالعرمة

:05إرميا،7ة3راعوثالظر)!عيرته"هيالعبريةفي

:4غ)"كوم"إلىترجمتوند(2:16حجي،36

وأ"هـصئبرهوإلى،(15ة13غ)اخزم!وإلى(2

2(.ن!6،9:7-ة31أخ)2أ،صر

:غرى-ةؤغز

،الهادةيخمةعنعوعند.الزرمدخا-الثربسالعروة

!تممىى"المبرومالبوصشققفييجعلىأذموسىالربأمر

المرصلمنالطرففيالواحدةالمةحاصيةعلىأحمابحور

الموصلصالطرفيةالمةحاشيماعلىوكذلك،الرأحد

عروةوخبت،الواحدةالثمقةفيتمغعروةخمسير.التالط

العرىتكون.الثاليالموصلفيالذيالئقةطرفليتصع

ذهـ.منبأشظةالموصليرل!تليصل،لعفرمقابلبحصها

وكات،المعزىسحرمىالمصوعةايخحةيوكذلك

لعذهماوهو.(اأ-26:4خر)محا--سأضظتها

.(17-36:11خر)تمامأمرصى

:اعرى-غزى

،(28:8أع،504يو)وأصابهلهألتمالداءعراه

عريان-يكر

8:73لواالخوفأو(5:9لواالدهةتعروهوقد

.(03و5:14عد)الغيرةأو

:عريان-غر!

عاريأفأصبحعهثيابهلزعأى!شهاقي!!اهـهمنتعرى

المهدفيالكلمةاستحدامفايردمرةوأول.عريانأأو

..المواضعمنغرهافيالكلمةمفمرنعنتكثص،القديم

عريانيركحاكاناأ-السقوطقبل-الأولينأبويناأنفقرأ

السقرطبعدولكن.(2:25تك)"يخجلانلاوهما

وحواء(آدم)إضهماحتىوحزيأعارأ،العري5أصبح

.(3:7تك)!مآررلأنف!هماوصنماتينأوراقخاطا9

داخلوتعرىفسكرالخمرامنلوحصربالطوفادوبعد

أخويهوأخبرأبيهعورةكنحانأبوحاممألصر،خبائه

ومثااكتافهاعلىووضحاهالرداءيافثوسامفأخذ.خارجأ

يبصرافلم،الوراءإلىووجهاهماأبماعررةوصتراالوراءإلى

بهفعلماعلمحمرهمننوحاضقظفلما.،أبيهماعررة

تك)ويافثسامأوباركحامبنكنعانفلص،الصغيراف

9:-0227).

.وبمعانكثيرةمراضعقمجازيا،الحري،ويشخدم

:91!1)الجدتغطيةاكمالعدميصيفقد،معددة

المهلهلةالثا!ارتداءأو،(21:7يو،02:2إكأ،24

:11كر8:35،2روأيضاانظر،6!22أ!)للفقر

الركطأو.(2ا:اأي)الدنيامتاعمنالتجردأو،(27

الظر،3:18،16:15رؤ)للربالأمالةلعدمالروحي

.(5:3كر2أيضا

:اءأص-عراء-غيري

أكي،المحصورعرأكي،بشىءفيهئتترلاالفضاءالعراء

؟38حز،لأ\:9أسانظر)أسواربهيحطلاالدكي

صبيالربيردعدماإنهابرزكرياويقول(.11

رالهاآالاسكزةمنأورشليمئكنكالأعراء5:أشرضليم

واكونحولهامندارسورلهااكونالرب!ولوأنا.ف!ا

.(5و2:4زك)"و!هايمحدا

!زع)

:عزاز

نلمىضامعبنعزاروهو،!قوى"معناهعبرىا-

ولعلنجوإلىخىعروعيرلى"لالع"ابهسكروقد.رأ:بير

.(5:8أخ1)معون
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أعراء-عرلءغيرقيءب

زيل:عزا

الابع-الشهرمنالعاضرايوموهو-الكفارةيوم!

مي-ت!-!إصانبلسيجاعةمنبأحدالكهةرنيىكان

التينويا.خد...لمحرقةواحدأوكثأ،خطميةلدبيحةالمعر

هارودويلقى.الاجماعجحةبا!لدىاصباأمامويوتفهما

ويقر!.لضازيلوقرعةاطربقرعة:قرع!تاليينعلى

ذلجةويعملهللربالقرعةعليهحرجتالد!يالي!هارون

فيوقفلعزازيلالقرعةعليهخرج!الد!التيرأط.خطية

الريةاإلىعزازبلإلىلبرطهعهليهفرالر!أمامحتا

.(01-1605لاا

وعرنفسهعنالخطيةثورتقديمصتهارونيفرعأد:بعد

!عللنكفير"،الفعصسالحطيةتي!تقديملحدثم،لة

الحى،الي!يقدم،المذبعوعنالاجماعخيمةوعنالقدس

دنوببكلعليهوبقرالحيالي!رأسعلىبديههارونويصع

رأسعلىومجحلها،خطاياهمصمعسبآنهموكلإسرائلبى

!ع)يريحمل،الريةإلىيلاقيهمنبيدويرصلهالتيى

البرية"فيالتيرفيطلق،مففرةأرضإلىذنو-كل

.(0222-:16لاا

ارجع)الزالفأخرخصرفي!عزاريل!الاصمودظهر

المحارفدائرة9مرالأولالمجلدوأأخنوح9مادةإلى

:8)والكاكيرالأصلحةصناعةملاكأنهعلى،(االكتابية

ظلامووطرحئدالذى(9:6)الإثمومحفم،(ا

له،صلاملاوالذكي،(01:4)الهاويةبئرأوالصحراء

ليناحمهيذكرثم.(ا:13)بالقيردصارمحكمعليهبل

.(96:2)الاقطينالملائكة

:"عزازيل9كلمةلتفيممحاولاتأردعوثمة

ائالي،الترإليهئرسلكانالريةفيمكاداصمإله)1(

صنمر،ترحاليكالواإسرائيلنجيأدحيثولكن

اصمتحديدالمحقولعيرممن،ثالتمقرلهميكنولم

فيمواقمهممحتفمنالتي!إيىفيرصلثاتمكان

الرية.

أحدأوالطانصاءلكائنعلىاسهعزازيلإذ)2(

ىأليالاسمهذايدكرلاولكى،الثرلرةالأرواح

لوشعربأ!روهو،المقدسالكتابمناحرمكان

معالخطةذبيحةتغاصمحتىمهمكانناصمكانأله

عبادةع!فاطعأكيأتهيالر!ةأنعلىعلاوة،الرب

.(17:7لااالريرةالأرواح

أصاسعل،التامةالإزالةأشالإبحاديحني31عزازيلإر)3(

بممنىصايةكلمةمنمقةاعزازيل"الكلمةأن
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عزجلى

.(301:21مزانظر)!ألعد9أو"لعز"

إلباوارحع)الأبوكربمبة"لرنابارصالة"يحاء)4(

(!الكتالةالمحار!دائرة"صالافيالمحلدسمرضعها

حملىالذييوعالربإلىيرمزكادعراز!لتشرأ&

الخطابا.

:16الا،خطة"لذبيحةكالاال!ينأنوجث

كلاهما!كانا،واحدةديحةيحترادكالاأنهماأى،(ه

-)ايماأنيمكري!لىأده!حيث،الربأماميقردار

يهقدمةنج!-دحوو1يلزكادلدلك،الكمارةحالى!احدس

عرككفارةللسحرمزأحطةذيحةاحدهمايقدء،واحدة

فهما،نهائيأوإبعادهاالحطميةمحوإلىليرمزوافالى،خطايانا

.(7-4؟14لااالأبرصتطهيرفيلالعصمورينأضه

بة:عزو-بعز

عرويل.زوجلهيكرأ:وعزوبةغزلةفلانعزب

ئررةكلهرولهكد-داودكاناللراتيالفرالرارىالاء

ألالومإليهر:دخل،البيتلحفظتركهمفد-أل!ثالوماشه

نأ،(22و16:21صم2)إسراثيا!جعأماماب

باي،إيه!يدحللم-للعرشعودنهيعد-داود

(02:3صى2)العزوبةعةفيموضهنيرمإلىعبرسات

كأراملى.كنأى

:عزبوق

وهو.أصارمأشقو!9بمعىكلمةسشقعبركياصم

محردب!،اترشاثامحياب)نحميايسحىكانشخمرألو

-صوريتدائرةلص!رئيروكاد،(لهومحاصرئهه

مفاباإلىأورشليمصرررئمقد-بابلسبىمنالحردةلعد

:3ع)الحابرةيتوإلىالمصنرعةالركةوإلىداودقبور

16).

عزجلى:

عائلةىأساصموهو،!تويجادامفاهعبركي31

:2عر)اليابلالب!منزرلابلمعأفرادهابعص!رجع

عز)عزرامعالآحرالبحضورجع،(7:17غ،12

اثماقختمواالدينبير!عزجد!ا-يذكر؟.(8:12

و،عرجد9ا-ويذكر.(15وأ:01غ)نحميامع

ايهرديهالمسنعمرةأطلالواكتضنتابيالأرايةالبرديات

مصر.صعيدفيأصانمنبالقربأألمتيزجزروةاؤ



عزو

عزر:

أفرايمفيأحد،،ساعدة5أو!عون5ممناهعبرىاصم

نزلرالأنهم،الأرضفيالمولودونجترحالقتلهم"الدين

.(7:21أخ1)!ماشيميرفوا

عزرئل:

اصم:وهو،،اللهأعانتد!معاهعرى31

وقد،صقلغفيداودإلىجاعواالديرالقررجينأحد)1(

رمىفيماهرينكانواالذ-شنجيامينأبطالمعذكر

:12أخ1)وايساربايينبالقحىوالهامالحجارة

يتفيللفاءداودعيم7الذ،هياذأنجاءاحد)2(

لوهوكان،عشرةالحاديةالقرعةلهونتوقد،الرب

أيفأويسمى(25:18أح1)كراثاوإخوته

.(25:4أخ1)اعزيثيلا

يريموثابنهالملكداودعين،نقاليجطمنعزرئيل)3(

:27أخ1)الثعىاحصاءعندصفتالىلطرئيأ

91).

دانلبطرئيأداودعيما،دادصبطروساءأحد)4(

خأ1)يروحامابنوهو،اخعباإحماءأرادعدما

27:22).

الملكأمرهمالذينأحدصاياابهكا&الدكيعزرئل)5(

ولكن،البيشإرياالكاتبباروحعلىبالقصرصهوياقيم

.(36:26إريا)خبأهماالرب

رمنلىأحياتلاءاتخذواالدينمن،بارليأحد)6(

.(01:41عر)الابلىالبيمنالحودةبحدعزرا

منالكهمةأحدعشاىابنهكان،أخزاي+عزرئل)7(

النىمنالعردةبحدأورضليمفيسكنواالديرإصرعائلة

.(11:13ع)البابلى

فىالورتدشيرعدبالأبواقضرلواالذيرالكهةأحد)8(

نضههوأدهالبفريظنش،(12:36غ)محياأيام

الابق.الديالمذكور

:عزرا

نحتصرانهالبفرو!رى،"عون"معناهعرىا-

اسه::مو،لمأعا&قدالرب"أكي"عررياهوأوعزربا"

(29:1غ)ررلابلمعالبابلىالكمنعادكاهر)1(

ء)الكهةرئ!يوياتيمأياءفيكاهنأملامابنهوكان

عزرا

.)12:13

منالأولالفرقةوراءطرواممرنحمياأيامفيكاهن)2(

01(12:33غ)الورتدثتكدالحمادين

:(12:26غ)الكاتبالكاهنعزرا)3(

الأعحاحبدايةفيعزرانبصل!لةنجد:أسرت(أ)

بنسراياالن!كانأتهنقرأحيث،عزرانحرمنالابع

أمريابنأخيطوبابنصادوقبنضلومبنحلقيابنعزريا

أيوعب!بقيبنعزيبنزرجابنمرايرثبنعزرياب!

:7عز)أالرأسالكاه!هارونبنألعازاربنيخنحاسابن

.(5-ا

لكاهرسراياأنالافيالملوكضرفينقرأأداوجث

:25مل2)ربلةفيباللملكلمرنجوخذقتلهالرئيى

الرأسالكاه!يهوصاداقأباكانأنهوحيث،(18-21

(15و6:14أخ1)اليإلىنمردوخذأحذهالذممي

458فيبابلبيمنعادعزراأنوحيث.م.ق588في

-أ:7)السل!لةهذهفيأابناكلمةأذفلابد.م.ق

بيد.أوقريبحعيدعلبلباضرابنعلىتدللا(ه

معبابلمنعادالدىالحظيماعاهرايثوعأنوحيث

عزراأرفالأرجع،صراياوحميديهوعادقابنكار،زرلابل

يدكرلا!جرصادق"أنوجث.سراياحفيدحمدكاز

يكنسلمأنهفالأرجح،(ه-7:1)عزرالبو

لمولدلك.لهأصنرأحنلمنبل،"يهوصاداق9نل

الكفة.رئ!سراياسيلأنهرغمللكفةرئيأيكر

بالجدول،(ه-7:2)عزرالىالأس!ءحدولوممقارلة

أنهمنجد(14-6:4)الأواالأيامأخبارفيالمحاثا!

،ومرايوثعرريابيرأعاءسةتذكر

يوصيفوصو!وت.بالمولدكاهنأكادلقد:خدمته(ب)

اشهرعاأعظم"لك!بابلفيلإخرتهللكهةرئيأكانإنه

ضريمةفيماهركاتب9بألهفيرصف،كاتبأكانأنهعرراله

،(7:6عز)!إصائلإلهالر!أعطاهاالتىمرسى

وممه؟،هالكاملىالماءإلهضريعةكاتبالكاهنعزرار"

.عرراإلىكتالهفي!الملوكملكأرثخ!الأ

الأشلأرثخاللصلكالسابعةالنةفيإر!اله(ير)

طلى.م.ق458صوفيأى(.م.ف464-424)

تبهيأعزرالأذ9اورسليمالىللذهاباذداالملكصعررا

فربضةإسرائيلىويحلها،!ا:العملالر!شريعةاطلب

!أعطادط!إلىارتخافأحابه.(ا.:7عز)اوقضاء

وكقهإسرال!لضعباسيرغبم!لكلبال!صرجحمابا

عناالؤالأجل...أورضليمإلىمحهيرجعأد"واللاوي!!

أ!أوأعطاه.لدهالتىإلههشريعةحبوأ:رضليميهودا
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عزرا

فيالذىإصائيللإله5وصريهالملكمنتبرعأودفيففة

تبرعاتسيجمعهأنيشطيعماكلمع،"مكنهأورشليم

الذىالمذبحعلىلتقديمهاذبائحبهالرى،،الكهةالثب

الهرعبرفيالذينخزنتهصأمركا.أورضليمفياللهبيتفي

"الما،إلهضريةكاتب9عزرايحطواأن(الفراتغر!)

وأخراخأوجزيةتوضعلاأنأمركا.نهميطلبهماكل

والئييموالبوابيروالمغنينواللاويينالكهةجميععلىخفارة

ليقفواقضاةتيينططةعزراوفحبل.اللهليتوحدام

القصاص!وترقع،الملكوضربحةاللهضريعةمجص!لف

الراثع.هذهيطيعلامنبكل

الله!فضلسكانإنماالملككتا!أنعزراأدركوقد

جميعوأمامميريهوأمامالملكأمامرحمة"عل!دطالذى

وهكذا.(28-7:12عز)"المفندربرالملكرؤعاء

والمعلميرالبرؤساءفجمع،لهاللهاحانرأىإذتشدد

تذللأ)بصومهناكونادى،أأهرا5خهرإلىاللهيتوخدام

متقيم.طر!قنيبهدبهمأننهطالين(اللهأمام

الكهنة!ليدوآيةوذبفضةسمعهماصلهانوبحد

إلىأنواحنىاللهعابةتحوطهمأأهوا"صهر!ارمحلوا

رئيريدعلىوالآيخةواكبالفضةوزنتوهاك.أورضليم

الوقت،ذلكفيالورذكلوكنب.واللاوب-والكهةالكهة

.للر!خطةوذبائحمحرقاتقدمواثم

ت7عزانظر)أضهرأربحةبنحوأورشلبمإلىوصولهولحد

الرواحضدصارمةإجراعاتاتخادفيبدأ،(9،01:9

بالتخلص،كريةباءالمتزو-تاقاوونجح،با"جنبيات

عز)عررامئورةحبمهنولدواالذدنوالأباءلائهم

.(01:44-ا:9

(.م.ق445حرالى)عامأعثرثلالةنجحرذلكولحد

عزراشقف،خيافاوصلاليافةصتالابعائشهرفي

صويمةص،اشكهنةبحمرومعهالخث!صنبرعلى

الصبا!ص-البجمعأماءافريحةنحرفيوقرأ،ياره

كلاءلمىلرحبدأالاداليوموي.النها!لصفإلى

إسرانبلبويعمللماخمالاا-المظابعيد:اخفلوا.الريعة

،و)ظوا.جهافيفرحوكاد.نون+-يثوعأياممنذثله

.(8ع)البحةالمجداأيامطوالاللهيمةضصقراعقعلى

أحدالكاتعزراكان،أورضلسأصو)شتدثبوعند

!)اباجةتبكفيأتتانتىالاحتفالاتوائمارك!-

12:36).

،الهوديالراثيفريدةمكالة-دفيكغائد-ولعررا

اعطرااالمحمعومؤسص-،ليهوديةالحقبفىالمؤسريقرولهإذ
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عزراسفر-صرا

الروحيةالحالةانعاشفيبارردورله!كاد.(الس!ثدريما)

رربابللماهالدي-الهيكلفيبالبادةوالعودة،للتب

الهيكلدعيهكاتماإلى-النىمنالعودةلعدوأصحابه

.سيمانلاهالدىالأول

القديم،الحهدأضاربعفركتابةدطلارزدورلعزراكان؟

سفرمميكنالة(لاترالاباتلمود)اليودىالتقبدإلبهفيسص

الحهدأضارجمعالديهووأنه،!محمياعرراوسفرمميالأحبار

واحد.كتا!يالقديم

:عزراسفر-عزرا

القانونية:الأمفارفيوم!نهالأصل)1(

وهو،نفسهعزراإلىالهودىالقليديهالقولسبقثم

إسرائيل.فيتاريخمنالأيامأخبارعمرىوانقطعمايصل

العدداذنفسهاهىعزرا!رممالأولىاللاثوالأعداد

الافي.الأيامأخبارممرسالأخيران

بخاءومحاولتمأورضليمإلىالمبيينعودةعزراضروبروى

01عزرسفرىأرعلى-عامبوجه-ا!لصاءاويتق.المجتمع

الأيامأخبارضريمعواحدةوحدةالأملوكاناوخيا

نأعلىيدلانالوديوالتقيدالمضمونأد؟،والثارالأوت

العبريةالنوراةفيواحدأسمرأالأصلفيكاناونحياعزرا

القردمن)أوريجانرسإنبل،الشييةالترجمةووكذلك

كاناأنهمابؤراد(الرابعالقرنمن)وجروم(الئالث

ايونانيةالمحطرطاتفيالثا!وعزراالأولعررا:ييان

الفولجاتا!9فيبيهمافملأولوحدث،لهصاالمعاصرة

ذلكواتفل،(الرابعالقردلياللاتيةإلىجيرومترجة)

علىوصارت،عرالحامرالقرذقالعبريةالخطوطاتإلى

الحديثة.الترحماتالنهجهذا

نأيرونالحضجعلتعزراضرولقراتئلاثوناك

بزكلبعدهجاءبل،أورشليمإلىالمجىءيخيايقلمعزرا

شهذه.م.ق893خووأكي،الثا!أرثخناعهدفي

هي:المفرات

وفييهوذايحائط)!ىيتكلمحيث9:9عزرا(أ)

ولكن.نحياعهدفيإلاالورفيلميما،،أورشليم

عهدفيبنيقدالأصارمنلوعأأذيخا-س21ة4عررا

:4فيإيىييرماهوهداىلعل،لالأأركتا

الذىاللهيثكركان9:9عروني.3:اغ،23

الحد.هداإلى3أعا

جماعة"اللهب!تأمامإيهاجتمعألهيذكر01:9عز()!



عزرأسفر-عزرا

كادافتمبأننحياسفرفينقرأبيهما،"حذاكبيرة

بالمقرةولكر.(7:4ع)ا(وسصهااوقليلأ"

سكا-عزراحواالتفاررياالجمعأدمحد،ا!دققة

،(01:7مثلأالطر)شليمدا!!تامحطةالأما!كا

أورضل!مديةإلىيصرفمحياضرقيحاءمايما

.(7:4ع)"ليتقداليوتنكنلمحبر9فقط

اجاشيص"أسحالاثي!س"أن(01:6)عررايدكر)بر(

12:22نحماصتعرفهـمحن،اروسرامعاصرأكاد

حمدأكان(يوحالاذ)"صهرحاناث"أث-23و

صيدو)ألفنتيريرة-بردياتمن:نحلم،لألياشب

للكهنةثشاشكان"يوحاناد!أد(أسوادعتد!ر

شائعأ،الأكادأحاناديو"كك!ش.م.ؤ804في

احمهال!لهكانألياشبأدجدأالمعقولوس

بدررهالذى"يوياداع"ا-ههآخررابر"يوحاناد)

رئيسأبدورهأصتى،"يوحالان"لاصماب!لهكان

نأ01:6عرفأبدألايذكر؟،للكفة

.عزراعصرياطكهنةرئةكار!يوحانان"

!-حتطقدعزراسمركاتبلأناسعماحهةصاما

الصريةتدبماوهر)الثافيضأركتاا-الأأرتحتستا

.ق033يولو،كاتامإد،(عرراسقمحميالأذالقائلة

لىيك!لم(ال!فرلكتابةيفترضرلهتاريخآحروهو).م

بيرلزمىالترتيبياالخطاهذاثليرتكبأنإصكاله

.ء.ث893ي-دعموير؟-ءحاراعر-أ!لو.حلبىاس

المعاصر7التيوحصن-قليلأيكم!مهما-عددهاكلكاد

هاككالىكا،الحفبفةوبعلمورعررابدكرود،للكانب

ألهالمحتملصليسل!ا،آبائهمسعهحمعوامماالبهيرون

خيا.يذكرسيهمكار

خميايحبقعرراجعلتدالكاتيكو-أنيمكرلاع!س

حجةتمةولير،التارخيةالحقمةكانتالأنهابا،اتجاطأ

.داكلإلكاردامغة

الصفر:موجز)2(

للبرديصحمارسملككورش.أا-ا:1(أ)

في،ضشسمرقيادةتحتأورشليمإلىبالمودةالميين

.م.ق537

زرلالا-مععادواالذل!باحماءصجل.7.-ا:2()ب

.ويثرع

فيالهيكلأساساتووضعالمذبعبناء.13-أ:3)%(

.م.ق536

رمنفيللحملالأعداءتعطل.24و5-ا:4(د)

عزراسفر-عزرا

.ص-يوردا

زص!فيالمدينةأسوارلاءالأعدأءمقاومة)هـ(

(.م.ق465-485)ا"أحثريروثر،

-"-ثه،
إلىادىمما،(.م.!424-464)وارنخا

.لايماهـالاءالأمرإصدار

المجكلنجاءفيالعملاصتئاف6:22-ا:5()و

شكرىورغم،وزكرياحجىاليينصتشثحيع

لطالعملاضكمالثم،الملكلداربوسالأعداء

.ء.ق052516-

إلىعزراير!فارسملكأرتخشا-28-ا:7(ر)

الريعة.ي!مدويوداأورضل!

أورشل!إلىووصولهعزرارحلة.3آ-ا:8()ح

3بلام

ص-الزواجامكلةتممه.01:44-ا:!()ط

.!أجبياتنساء

أمثلةسجم!!قدالكاتأننرىالموجرهذاومن

.(23-4:6)الرابعا\صحاحفيالمقاومات

الاد!الحددفيالمذكورأخريروشأنيظنمنوهاك

(.م.ق522-92ء)قبيزهوالرابعالأصحاحمن

الأصحاحنفىص!الالعالمددفيالمذكررأرتخا:أن

اجضحةالعرشاعصصالدى"حميرد-"أو،جواماتا"هو

الأعدادسموضوعولكر.م.ؤ522/521وأضهر

الهيهل.ولىالأصرارهوالأصحاحهذامن7-23

.3:اثفيإيىئارالذ!الحرا!هوهذاأنجذاوتحمل

الكابة:وتاريخال!تب)3(

ومحياعرراسفرىيصاليهرديالتقليدإنالقرلسبق

الكاتىأن9-7الأصحاحاتمنوواضح.لصهلمزرا

التةالأصحاحاتأن،الممردالمتكلمضيركثيرأيستخدم

ملكيةأوامر:تثملفهى،حلاتعرمأحودةالأولى

31وقوأنابوسلاسل.(1:2-4،6:3-12)

.(71-22،5:6-4:7)ورصائلأضحاص!بأحماء

:6:18،7-4:8)الأرايةباللعةحزءانولالسفر

ذلكلىالدولةاللغةهىالأرايةوكانت،(12-26

والأوامرالرسائللكتابةالماصةاللغةهىفكانت،الوقت

.وفلط!تفارسبيزالملكية

الفر:أصالة)4(

معيمقلاماعزراصفرفيالمدكورةالوثائقبيوحدلا

*حظة:ويمكن،الفرأجراءصائرمعأوالاريخحقائق

،(جهره)أبالرب"يقرفالأولكورثىصرصومأن(أ)
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عزراسفر-عزرا

لاللآلهةإلىالرقيقةكرركأاضاراتمعيمقماوهو

صيئعاممرسرموهو.لزشهالمحاصرةالجلاتفي

فيالمسحلوالمرسوم.اليهودعنا-سضىعباراتلى

محفوظةصورتهكانت(ه-3)الادسالأصحاح

حدودلىالهيهلأبعاديذكروفيه،القصرجلاتفي

له.تبرعه

2:81)ححىلرةمنالمفهومأدالبف!يرى)!

يما.م.ق02ءفيوضعتالهيكلأصاسات

ق536فيوضعتأنها،(3:01)عزرامن

:3عز)السبيسرربابللعودةائاليةالسةفي

القيلوإلاعمليتملمأدههيوالحقيقة.(ا.

مماا(.م.ق052-536س)المدةهذه

أحدثةبعدما،جديدأساسبرضعالاخمال

ريثبتا،إثبيرسكةوزكرياححى

مناكرالهامةللبفيكادألهالجلاتمن

واحد.أصاس

(أد

ئفهه

خلال

ستلزء

لاأقو

يدلمد

ححر

الأخهارأسفاركاتأدالحلماءمنالكثيرونيرىبيما(

كذهيرجحرنالبعف!فإد،نفهعزراهوونحميا:عزرا

حوالي)الميلادقلالرابعالقرنأواخرإلىالأ!ار

معالواضحاللغوكلطالئابهولكن،(.م.ق033

فيبحدها!(الميلادقبل)الأرايةالخاصالقرنلحة

صحيدفي)!ألفنتينجر-سةافيالهودكيالمجمعبرديات

القرذمتصففيعزرازمنلىكتابابؤيد(مصر

.م.قالحاص

ذللثفيالفارسيةالإمبراطرريةبملوكياناوإلك

العصر:

ايلادقبلالتاريخ

953-053

522-486

468-465

465-424

423-404

404-935

1135-8!33837

د1338-71336

/3365-133

25

فارسملوك

كورش

قميز

(ها--)الأ؟لسداريو

الأولص-أحثويرو

(لربحمالوساالأولارتحشا.

كأ(لو)افثالميص!!ودار

(يخمون)اسالىاختاار

(:كح-أ)افالثكثس!تاار

يزررا

(3-مانودوكر)الالث!يودار

رياعز

:عزرة

تلمنضحصاسموهو!عودإبمحنىجمركل!اسم

حأ1)ويالرنوعالحرومرديزهمأبناءأرلعةا،كا-،يهوذا

4:17).

:ريعز

كان،كلرببنعزرممطوهر،!عولي!بمعىعرياسم

حأ1)الملكداودأيامفيالأرص!شعلالحقلفيالمعلةعلى

27:26)،

يئيل:عزر

بيوترؤوسأحدوهو،،اللهعون"محناهعرىاصم

،الأردنثرقيوصكنواالذير،مىصبطلصمىآباء

حلرطإلىبهموأذأضورملكفلاصتعكساهموالذي!

.(26-24ة5أخ11حوزاذوضروهاراوحابور

عزريا:

مختصرفهو،"اعانقدالر!أممناهعبركطاسم

العديدءعلىالمقدسراليهابلىويطلق،،عزرياهو9

هارودبنأليمازارللسالكهةسنحاصةفى،الأضحاصر

:31وهو.(!معيناللها"أليعازار"ومعنى)

نلمنصادوقبنأيخمعصالنالكا!عزريا(1)

وهو،(9ت6أح1)هارونبرألعاراربنيخحاس

الكاتب.أسلاهـعزراأحد

الندفيالمذكورعزرياوحفيديوحانانبنعزريا(2)

ق.مالتاربخ

537

أورشليمئيأحداث

الهيهللاءالأولىالمحاولات

الهي!ررلاءاعادة052-516

458

445-433

041،704

أ:رضلسإلىعررايرسلارتختا

ذابهوعاىالباشيعه-خبا

إلىالفتتحزيرةفياليهردرساثا

أورشليم،فيالكهةرئ!يرحاد

اليهودية.حا!3بعواوإلى



ياعزر

يرذاملكيوآطأدياأيامنيكافأوكان)1(-

عزراأصلافأحدوكان.(\او6:01أخ1)

الكانب.

.ق742-783حوالمي)لهرذاالعاضرالملكعزر!ا(3)

،14:21مل2)وخليفتأممياابنوهو(.م

!أ27،1و23و17و8-6وا:15

،ا:اإكأ)،غرثاأباسموكهر(13:12

اسمتحتبالتفصلالكلامكهوسيأقي(أ:6

".غزيا9

خأ1)يرذاجطشزارحنجيمنأيثانبنعزر!ا(4)

2:8).

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

البدهررحع"فلمنعوديدبنكاهوبنعزريا

زوجة.انجتهشثانأعطاهالذى،لئانالمصرى

خأ1)يهوذاصبطمنررخبلنلمنشثانوكان

.(93و2:38

الكاتبلزرااجاسراياابئوكان،حلقابنعزر!ا

.(14،9:11و6:13أخ1)

أصلافوأحد،القهاتيركرةمنصفناب!عزريا

.(6:36أخ1)النبيصموئيل

ليبلنهالملكآساللقاءخرجالذىالنبىعود!دبنعزرثا

وجثهالكوضيزارحلملاقاةخروجهعندالربرسالة

ونزعلدد،عزريانبوةآطحمعفلما،الجرار

نأعلىالثعب،عاهد،أرفصمنالرجاصات

.(8-ا:15أخ2)قلوبهمبكلالربيطلبوا

أخرهمقتلهمالذين،الملكيهرضافاطأبناءأحدعزريا

2ة21أخ2)العرث!علأباهخلفكدمايهورام

أخزيا"5أ!فاويمى،يهوذاملكيورامبنعز(!ا

نزلولما،جررامأباهخلفوقد،(ا:22أح2)

برباهولاقاهما،إصاثيلملكأخآببنيهورامليادة

خأ2)إسرائلعركأوتولى،عل!مافقفى،نمش

22:6-9).

عاهدواالدينيهوذارؤساءأحد!روحامبنعزريا

عثاالثر-سةالملكةمنالتخلصعلىالكاهنيهرباداع

.(23:1أ!ا2)الملكبوآشونولية

عاهدواالذينيهوذارؤساءأحدعريدبنعزريا

الر!رة،الملكةكياسالتحلصعلىالكامنبهوكاداع

.(32:1أخ2)ملكأ!بيراع!9واناداة

كهةمىثمانرنومعهالهيهلدخلالذىالكاهنعرريا

)14(

)15(

)16(

)17(

)18(

)91(

)02(

)21(

)22(

عزر!ا

االبخورمذبحعلىيوقدأنمنالملكعزيافىالرب

خأ2).بالبرصعزبافأصبب.الربشريحةضد

عزركامو""أ!اويمى،(26:16-02

.(26:02أخ2)

آحازأيامنيأفرايمفيرؤوسمنيرحانانبنعرريا

الذىاصائلملكرلجابنفقحأياموفي،يهوذاملك

مئتيوصبى،ألفأوعر!نئةمنهموقليهوذاهاجم

عردروفاعزف،والباتوابنينالنساءمنألف

أفىايم،نجيرؤوسشرجالذلكفيوأكده،النبى

إلىوأعادوهمالمبيينفأكرموا،هذاعزريامنهمكان

.(41-28:21أخ2)بلادهم

اللاويينأحديوئيلابنهكان،القهاتيينبنيشعزريا

كتبتطهروقاموا،الملكحزقياأبامفيتقدسواالذين

.(91-92:21أخ2)الر!

الذلمناللاوتأحد،برارىنجيمنيهلثيلبنعزريا

الرببيتبتطهروقاعوا،الملكحزقياأيامفيتقدصا

.(1!-92:21أخ2)

حزقباالملكعاون.صادوقلبيتالرأسالكاهنعزر!ا

قائلا:ال!مالر!باحانوصهد،الهبهلتطهرفي

باركالربلأنبك!رةكاوففلوضبنااكلناأ

.(13و31:01أح2)،ضعط

ابيارياقاوصاالذينالرجالأحدهوشيابنعزر!ا

وي!ى،(7-43:2إر!ا)بالكذبواتهصره

.(1:؟2إريا)،!ريخا5أيضا

ألقاممالذكن،دانبالأصحابالثلالةالقيماأحدعزر!ا

الصجودلرفضهمابارأترنفيبابلككنبوخذنصر

فلمالنارمننجاهمالربولكن،أقامهالذ!للتثال

رئب!نعلبهأطلقالدكيوهو.علبمرانحنانأت

11و7و6:ادايخال)،عدنغو)31الخصيان

أورضليمإلىالبابلىاليمنرجعراالذ-سأحدعزريا

عزأ!سرايا)أصاويمى(7:7غ)زربابلمع

2:2).

رصترسيمفيضاركالذىعتياسمحيابنعزريا

نحيازمنفي،البابلالبىمنالعودةبحدأورضليم

.(24و3:23ع)

الثحبتفهيمفياشتركواالذكنا!لاويينأحدعزر!ا

!رأ،الخبيافيفوقواقفأعرراكانكدماالريعة

:8غ)النارنصفإلىالصاحمنالريعةسفرفي

المذكورمحيابنعزريانفههوولعله،(1-7
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يفامعزر

المالق.لالبند

ث)نحميامعالجثاقحتصواالذينالكهةأحدعزريا)23(

فياشتركالذكطنفههوأنهوالأرجر!،(01:2

أنوجمتل،(12:33غ)أورشليمصرتدثين

12برتمالمدكورمحالنعزرياأيضانضههريكود

بعاليه.

هو:يارعز

)1(

)2(

)3(

)4(

اصمةشهر،"أعا-قدالر!9معتاهعرى3

عهد!للكهنةرئيأوكانالكاه!صادوقسهرعزريا

.(4:2مل1)لجمادالملك

،صليصادالملكأيامفيالرؤساءأحدناثادلنهوعزريا

لمليحانكانواالديندثرالاثىللوكلاءرئيأوكان

.(4:5مل1)الملك

يهررامقتلهمالذيرجهوشافاطالملكأبناءأحدهوعزريا

:21أخ2)العر!قعلىأباهخلف،(عدما21خوهم

عدماالملكعزيااعرض!الدكطالرأسالكاكلعررياهو

:6؟أخ2)الخورمدلحعلليوتدالهيكلإلىدحل

-26:17أح2)!عزريااأيفاويمى،(02

.(13بخدتحتالابقةالمادةوالمذكوروهو

:يقامرعز

اسم:ومو،!قامعرر9معاهعركطاصم

نلمرزربابلللمر،الثلالةنعرياأباءأحدعزريغام1()

:3أخ1)البابلىالبممنالحودةأيامؤداود!الملك

بنيهونائارنلمن،النةآصلأبناءأحدعزريقام)2(

البابلىالبىبحديخماعاشأنه:الأرحح.الملكشاول

.(8:38،9:44أخ1)

حيدهكاد،اللإوونمراركيبيسحابنعزريقام)3(

نحياأبامفيأورضليمزمكنواالذيناللاوييربينئهيا

.(11:15غ،9:41أح9)

ملكآحازالملكيتعلىرئأكانالذىعزريقام)4(

إصانيل،ملكرعليابنفقحزحفوكدما،يوذا

أفرايمجبارركريقتل5،يهرذاعلىأرامملكورصين

:28أخ2)هافيرثيروعزريفامالملكابنمعا
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عزور

اصم:وهو،أترةأكيجمزة9مماهعبركلطاصه

ا!مةويةفيالعهدتابوسحلالذ!ايادابينعزا1()

\:7عما)سنةعشركمدة،يعاريمتريةفي

منالتابوتليصعدواوالشعبداودذبثم،(2،

،جديدةغخدعلىالتابوتافا!ركبم،أيادابيث

تحرهاالتيالحجلةيرقانأينادابابناوأحياعزاوكان

عزامد.(ناخون!كيدونبيدرإلانواولما،اثيان

فح!ى،انحمصتالئيران!*نالالوتلمحكيده

إلىيدهمدأنهأجلسرضربه،عزاعلىالربكضب

الربلأنددافاغتاظ؟اللهأمامفاكفمات،التابوت

...عرالارصدالموضعذلكوصمى،اتحامأعزااقتحم

فإالالوتيفللمو...اليومذللثفياللهداودوخا!

حيثالجيأدومعويدبيتإلىبهمالبل،داودمدية

ويمى(41-13:6أح1)أشهرثلالةهاكبقى

.(11-ا:6صم؟الطر)أكرة"أيصا

.(8:7أح1)بيامينسبطمنحيرالنعرا)2(

موته؟عندمصىالمللصفيهدلمتبستهانصاحبعرا)3(

.(26و2:18لأمل2)آمور،الملكالهفيهدس

معلوهرجع؟الهيهلخدامالثيمشعائلةرأسكزا)4(

انظر،2:94عز)أورضليمإلىلابلبىمنزربابل

.(7:51عأبضا

عزان

افيوكان،("توكلطاأى)"عر!ر،محناهعرىاصم

الكاهنألعارارمعاضتركالدى،ياكربطرئيسملطينيل

كا:4عد)الأجاطلينالأرص-تقيمفيلودبنويوع

كزة:

ا-:وهو،"قوةأوجرة!محناهعبرممياصم

نمهومو،(11-6:1صم2)أبياداببنغرة)1(

صبق.يخماالمذكورعزا

:6أخ1)لاوىبنمراركليبنيسثهعىكزا(بن21(

:غزور

الذكأالرؤصاءأحدوهو،،محينامفاهعبركي31

:01غأالابلاليسالعودةبحدمححيامعاثماقختمرا



عزي

17(.او

غز!ما:

وهو:،اتوكطأكيعز-سالرب"مفاهعرى31

هارونبنألعازارنسلس،زرحياوأبو،بقيبنغزى1()

أحدوهو(،51و6و6:5أخا)الكاهن

بعضو!رى.(4ت7عز)الكاتبعزراأسلاف

أيامفيضبلوهفيالكاهنلحالم!معامرأكانأنهالعلماء

اببي.صموثل

بوويوصف،ياكربطمنلولاعالبكرالابنعزى)2(

.(3-ا:7أخ1)بأسجبابرةكانرابأنهمتولاع

جطمنبالعفيمناخوةخمةمنائاليالابنكرى)3(

جبابرةاباءرؤوسبأ-وإخوتههوويوصف،نجيامين

.(7:7أخ1)بأس

أيلةوكان،لامينصبطمنأبلةوأبو،مكرىكلغرى)4(

أورشل!فيملكهمفيعنواالذينالبنيامينيينأوانلمن

.(8-9:2أخ1)

وكيلوكان،المقينآصافبنىمنباليبنغزممط)5(

(11:22غ)اللهيتعملعلىأورشليمفياللاويين

:11)غالملكخزيةمنفريضةللمغنينوكانت

.)23

رئيىيوياقيمأياموددعيايترثيىالكاهنكزى)6(

.(12:91ع)الكهنة

أورشليمصرندشينفياضنركواالدينالكفةأحدكرى)7(

:12ع)البابلالبيمنالحردةبعدنحياأيامفي

42).

عزييل:

شهو.،أقوىاللهأىعربزالله"معاهعرياسم

خر)لقهاتالرابعوالأب!،لاولىأحفادأحدعزئيل)1(

ع!7تا،مهو(3:91عد،01:4لا،6:18

وألصالانشائا:عريلأبناءوكاذ.وهارونمرسى

لصنيرةرئأألصافادوكان.،6:22خر)وستركي

وأبيرنادابمات،عدما.(3:03عد)القهاتيير

موسىدعا،الر!أمامعركةنارألتقديمهماهارونالما

ليرلما،هارودسعزبئلابىوألصافارمئائبل

-ا:01لااذلكففعلا،المحلةخارجإلىأخويهحا

بابتسبطرؤوسكانواالدين،بالعأنجاءأحدعز!ئيل)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

زياعز

.(43-4:41أح1)بأسحبالرة

خمصائةقارواالدين،الأربعةلثىألاءأحدعزثيل

بقيةوضربرا،الملكحزقاأيامفيثهعونبىمنرجل

خأ1)هاكوصكنراسيرجبلفيعماليقمنالمنملتير

والرباببالصنرجالمغينهيانأباءأحدعزئل

للفرتةرئأكانوقد،الرببيتلحدمةوالجدان

:25أخ1)الملكداودنظمهم؟،كرةالحادية

.(25:8أخ1)عررئيلأيضاويمى،(4-6

كانواالذين،الملكداودأياموالمقبىأحدعزيثل

،(15:02أخ1)الحوابعلىبالربابيعرفود

.(18ا:5أح1)!!زئيل!أيضأويسمى

كيرهمسمعاضتركواالذينيدوثرنبيمنعزيئيل

خأ2)الملكحزتجاأياموالربليتتطهيرفياللاويين

92:12-91).

رصنرميمفياشترك،الصئاع!تمنحرهايابنعزيئيل

:3ع)لاللسبيمنالعردةبعدمحمياأيامفيأورضليم

:غزيئيليون

،6:22خر)لاوىلنتهاتلنعزئيلللهم

القهاي!تعيرةأدقيالرثي!وكان.(01:4لا

والمنارةوالماثدةالتابوتحراس!موكانت،غرئلبنأليصافان

وكا-والحجاببهايخدمونالىالقدسوأمتعةشالمذبكين

ىأأاليسإلىالمكنجانبعلىينزاءناوكالرا،خدشه

واثامائةاشتركوقد.(3ا-3:27عد)ا-لنر!إلى

احتفالفي-عميادابإشرافتحت-مهمشحصأعر

:ءاأح1)أورشليمإلىالعهدتالوتبنقلالملكداود

دا:دالملكإليهم؟:.!الدبناللاو!رلبرسكالرا؟.(ا.

23:21أح1)الهيهللبناءاللازمةالتجهيزاتسضالقياء

:02،24:24).

ؤيا:عز

وهو:،أقوكيأيعزيزاضب"معناهعريا-

للزفالملكداودعيهمالدفيالمفيناللاويينأحدعزريا(1)

أدومعوبيديت!المهدتابوتاحضارعندلالعيداد

.(15:21أ!1)أورضليمإلى

أياملطأفرايملبطرئأكانالذلىهوضعأبوعززيا)2(

.(27:02أح1)الملكداود
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غزيا

أمالةالملكحزتياإليهمأوكلالدينا!لاوأ!دعززدا)3(

اللاوكطكوننيارئامةتحتوالأقداسوالحثررايفدمة

.(13-31:11أح2)أجهوثهس

غزثا:

وهوة،قوقيأكطجزىالربمعناهعبري31

يهوذا،عرشعلىأمصياأباهخلصالذيالملكعزيا)1(

التالي.المبحثلهوسفرد

نلمنلاويوهو،شاواوأبرأوريئللنعريا)2(

:6أح1)الهبيصصوئيلأصلا!وأحد،قهات

24).

فيالخزائنعنمولأكانالذممطيهه!ناثانألرعزيا)3(

الملكداودعهدلى،والحصونوالقرىالمدنلي،الحقل

.(27:25أخ1)

أبطالأحدوكان،عروتمديةمنالعزوقيعزيا)4(

هذاولايذكر(،11:44أخ1)اللاثيرداود

الثافيصمونيلسفروداودأبطالقائحةدالاسم

..(93-23:24صم2)

لهعأخذواسب!ت"نو،حاريمبنيمنالكافنعزيا)5(

الملكغزيا

نائهملاخراحأيديهمأعطواولكنهم،عريباتنساء

عزراأيامفيوذلك،إثمهملأجلكمكبشىمقربين

-01:18عز)البابلىالسبيمنالمودةبحدالكاف

.يهوذابنمارصلنيمنزكرياواب!،عثاياأبوعزيا)6(

نحيازمنوأ،رضليملطسكنواالذينالرؤساءأحدوكان

.(4و3ت11غ)البابلالبيمنالحودةبعد

الملك:غزئا

النوهو،أقوقيأىجزىالرب9مداهعبرياصمعزيا

أورشليم،سيكياأمهواسم.يوآكل!الملكبرأمصياالملك

منعرةالادصةفيوهو،يهوذاعرشعلىأباهخلفوقد

حوالي)أورضليمني!سةوخيناثتينوملك،عمره

الدكي)عزرياأيضاويسى،(.م.ق712-074

\:14:21،15مل2-أأعادتدالربا:معناه

كان"عزياأأنويدو.(27و23و17و8-6و

خأ34،2و32و03و15:13مل2)الملكىاحمه

شصأنومع.(9و8:ات،27:02-ا:26

فطاردوه،لحث!إلىفهر!،أمصياأيهعلىقةفت!يهوذا

عريامملكة
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الملكغزئا

!ععوصأهومقثرسصياأحد:احممعأأ-ا،إ،هاكوللوه

.(21-1!.14مل2)أله

ممل!ضمىصلىاص!تصدهاراى!ترةيعزياملكوقد

برلعامرمنفمى.اللادفلالناص-القر-قيوإسرائيلبهودا

ي:(.ه"-753-713اليحر)إ-!أئاملكالالمد

مماشقهأص-الممدكتادلحت،ذايهوملثياعزياءأ

تجتأولد.نصباللك:فاة:تتنذدتجلثلمما:هرا:دهارماوا

مدثالمواقعسوعيرهاا!سامرةايالأتريةاالأكتالات

الدولالىللفهاسما3أطقدالكتا!يالمرسومةالصورةأصالةش

دلكعلىصاعدهماوقد،المرههدهفحاء.اضالموة!

ملكالتالتلرارىهددكادإد،العالمىاص!ااصراله

--حي-هـط

ةءذعلفصىفد(.ءاق783-811حوالي)أتر!

ا!صية.كتالناشتلددملكها:.ضر!(أراء)دمق

.وبهرداالإ-!ائيلماهحةكقوةأسامم!ا!وخلاىهكدا

افىيبرهددحلماءلأ-حصيرأأعدشلحدثلصهاأضو!أد؟

لدرحةالقوةصايكرلهلم(.م.ق745حتى)التلاثة

.ا!راتاعرلىإقعةالرالبلادعلىقسصض+أإحكاممنتم!حى

-هع!صت3عرالادصةلىوهو-ح!صمهعرياولدأ

الملكغزتا

وتسبحه،اط!قتمطيمأعاد؟،أورشلبمدداعاتشرمجم

:الرواياالأدراحعا!تليههمحيقات"رضليمأصفي:عما

-26:11أح2)"ا!ظجمةأوالححارةالسهامكالترمى

تجحثمي:أد،أدومعا!نهصص!إيدعمأناستطا؟

يةحتأسواروهدءالفلحسطيييز!لحار،التحاشةطرق

الشمادوالقائاحا!!كا،حصيةمدلأولى،د،أضدش

،(8-06إ-2أح2)اعرلةاالحربرةضهمدآا!رت

مل2-أإيلات")"حالرعصيهو&"مياءلنح"أعاد

قويةدحصهصالأتريةالحفرياتك!تمتقد01(41:22

3-تادلاوفي،حرلهامار"عراد"و،اآعهرةهددإلمطترحث

افاعلىتبغةبح!-أكارأنهعلىيدامما"،بر.ع

اصبةاصصااالأحراءعا!قصئهبحكمكاد؟،الحوببة:الصحراء

ولةحتعاىاستولى!قد،للس!.قةا-وا .-.!!لمى--

.(6؟62أ2)-اقوا-ت؟دأضدشش

،امصرباءاداخله،ا!صمة:ااعرهاسحهاسداساهدهللع:ما

ودحلى،"الحورمد-عا!لوقداضلىهيكلودحل"

،الأ!!حميالر!كهةص-ثمالون!معهالكاهرعرربا:هـاءد
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عزل

بلد!قيقدأنعريايالكلير":لهوقالوا،؟!اومره

لأنكالمقدسمناخرج.للابقادالمقدسينذفرشبيللكهة

فحنق.الإلهالر!عندصكراصةمنلكصيى!حت

...جههلىبرصحرخالكهةعلىحنقهوعد...عريا

الرهـلأدالخروجإلىبادرنفههرحتى،هاكمنفطردوه

علافييولاموكار...وفاتهيومإلمصأبرص"وظل!ضرله

-26:16أح2)!الأرء!ش!علىيح!3اسثليت

؟الاسعدنحرلأأالمرضلتي"عرياوأتاء.(21

وا!لى،(ه:51ما!6212،2أح2)يعةاتتقصي

ييدوول!.أورضليمخارخلهئيخاصريتوكارذلك

ر"دفوهماتولما.وفاتهيرمإلىلعرشهمحمطضلأله

لأ3...المقرةحقلفي"(15:7مل2)"داودمدية

ضاهدامحئثفوتد.(33ة26أح2)"أبرصإلهاساقا

،ابدقبلالأولىاالقرنإلىيرجعلالأرايةعل!ممقرشقر

.مفردقرولل،الملركمعيد!نلىعوياأثيؤيد

،وصلامواردهارقوةمنالطحعلىيبدوكانما،رغى

لمالأموراأدوهوضععامرساحنحاحاتسلمحألهالاإ

تخفىالخارحيةالصورةهدهكانتلل،العمقفيكدلك--

:الروحى.الأدد:االاحماعيالمسادمنألوانأتحها

ترب!يأضوربدأت،اضناصتاالقر&منالثافيالربعولب

727-74دحوالى)الثالتفلاسرتحكوكاد،يلطانها

التى،الأضوريةللاصراطوريةالحمقىالمؤصر(.م.ث

سفاتداء.لهاخاضحةوالاياتفتحهاالتراللادسحعلت

صورية،فيغرواتبحدةفلاصتغلتاقا.م.!743

،انج!دملك(عزيا)عزربابرعامةحلصالبدايةوفواجهه

معى.الأضوريه-رحفيوقمىأثيس!طعلىالحلفهذاهـاممن

!لاسرتغكاضطاع-ذلكتجليكنمإد-.م.ق738

مماي،!ل!طيزوثهاليسوريةا،يات0الحزبةتحتيفعأذ

نأالأرج!ا.إسرائيلثم!دمقيبوسفى!صورحماةداطث

انرحصإيىبخدأنفلىء..ف742يماتعريا

كط.اسالأشرا

ع!زل:

لتا"دلى:سيلةاكفرأووالعر-.ولخاهألعده:لأعزعرله

الجماعة.ضصسكة!!ائاأوقتيألالحرماد

القديم:العهدفي)1(

اضيعةكرصتكلالجحاعة!-يمرسأ:يقحهطكات

عر!اأن؟.(17:4لا!33؟*3حر:تلأالضر)

مجمعوااممياضسالراحع!-يمإفنداءأطلقاعاتا

كلئحرء...أأياثلاتةويأكيالاص-ص:لا،أورضل!إف
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عزل

01:7عز)!اصىاأهلحماعةمنيفرروهرلهما

هـ08(.

الهوديةالمجاءمنالفررإلىالألاحيليإشاراتوتوحد

كارسلكل،(5:11تأيضاالظر،6:22لرا

هاكوكانت-(9:22،12:42يو)يقرهـلالميح

عيرهمعالركةساستىاالحرمادص-،العقا!لهذاجاتدإ

ترقيعوكان،(القلأي)الحياةص-الحرمانإلى،اليردس

الدولةتلهأدقبل،اننهدريماختصاصرصالعقربةهذه

.الرومايخ!تالولاةاحتصاصصتوتححلهالحقهذاالرومالية

المح:يوعالربتعليملي)2(

أعطى:قد،اع!حةالىالأدلصأ!مطإلىالمسحأسار

:الحلالربطططان،الكيةأعطىحلاله!وص،تلاميده

الإزمةاالحطواتد!صوقد.(16:91،18:18ت)

عالأعالهيغأتأصلأمبحص.المحطىءالأحاحالةلى

العتا!يغأدميحص،نتيحةذلكيأتأفإدا،شحصيأ

وأضخصانهاكيكرذأ-أممي،شاهد*أوآخرضاهدأمام

اخطاريحى،بنتيجةأيفادلكيأتمفاذا.تلات

فليس،للكيةالادعانالمحطىءالأحرمه!لإدا،الكية

.(17-18:15ت)العزلسندوحةماك

الجديد:العهدلي)3(

موضوعتتا!لالجديدا!هدايلحصوقبضعةهاك

:2كو13،2و7و2:دكو1)الكىالتأدب

3-،في1:02فيا،دا:3:14تد2-7،د

اقترهـأحدهىأدكرهـتر!ولأحيخةوحدتمقد

تخذلمالكيةأداطؤص:س.أبهامرأةمعالرلاخطية

اتالرصمعهاصكلمما،ينيهالاالأمر.كا؟-،إجر)ءأي

الحماعة،صرعرلهمموطالأ،موغألههالكتابةإلىلود

تحلصرلكي،الحدلهلاكاطخبطادهدامثلىئ!قهأد9و

أيضاانظر،5:3كو1)!يسوثالر!يوءيالر:!

يعنىألليطانت!ليصه!أداجعضا:يرى.(2.؟1قيا

عحرأوممرءايصبمااليضادلدئفه،رسوليسلصاتأله

ونحاصة،(2:6:7أ!طانطر)أيو!معحدت؟،ما

يا،كلاستحفاقبدو&:نجر!بأسالذيع!-لقرأألا

ضعماءكثيرورفيكمدلكأجاص...اسمهديرلةويشر!

.(03و11:92ءص1)برفدش-"؟كثبر:د:مرضى

الاحساسيفقديخعله،المؤب-ضركةمىالمحفىءحرماذص

وهكدا،الركةبهدهي!تتعطلألهلر،الأمادباالكادب

لدلكأنه؟.عهاويو!عي!ويدبمحصيتهضاعهيدرك



مونمعز-معز

معه،ياونرنولاالريشجونلاالمؤمميرأناالحاررى

يقترله.عمنعونهميغمضونولا

اشهارأوانحطىءمنالاتقامالأديبهذامنالقصدوليى

وهو-نفهوردالتوبةإلىدفعههوالهد!بل،لهالغضة

يكتإد،كررشوسوالئخصذلكمعفعلأحدثما

سالذىالقصاصهذايكميههذامثل"اذالرسوللهم

ئتلعلئلاوتعزونهتامحرنهلالمك!تكولواحتى،اكزي!

...المحبةلهتمكواأنأطلبلذلك.المفرطالحزنسهذاثل

:2كو2)!أفكارهنحهللالأشااليطانمينايطمعلثلا

6-11).

بل،الأديةالحطاياعلىقاصرأانمرزأوالعزايكنولم

إلىبول!رالرصفيكتب،التليميةالأخطاءإلىتمدكان

لكى"الثطانإلىوالاسبهدرميميايرأطمأنهتيحوئاوس

لتطس:يكتى؟.(2.؟اتي1)أمجلىفالاحتىيؤدبا

رأعالمأ،كهأعرض!ومرتيرعرةالانذاربحدالمتدعالرجل"

ر)"نفهسعبمحكومأيخطىءوهواعر!قدهذامثل

أطب":روميةلطالكي!ةإلىوييهب.(اا:3:01

الثقاقاتبصنعردالذي!تلاحظواأذالإحرةأيهاإليهه

ور)أعموأعرضواتحلمقموهالذىلتحليمخلافأوالمزات

".(15و3:14ش2أيفاانظر-16:17

ر!فيالسبعالرسائلفيأفسىكيةالربويمتدح

أبغضهاالتي"القولاويينأعحالتبغض9كانتلأفهاالرؤيا

وياتيرابرغاصكنيتيوبحبيا،(2:6رؤ)الرس

-02!16-2:41رؤ)الكذبهالمحلمبنتعزلاالأغما

23).

ععشركةلهمتكونألاالكنيةأعفاءعلىيحبوكالى

ألا!بفكان،البهة!تع!خكمالذىالشخص

ضاعةيدركلكيأي،!يخجللكي،يؤاكلوهأويخالطوه

يو15،2و3:14ض5:11،2كو1)خطيت

!الأيامطولإلىربياالقداسةتليقببيك!لأله،(01

.(39:5مز)

الحماط-ايويهصبقكا-هوالتأدبإحراءمن!الهددص

إدراكإلىالمحطىءودفع،ذاتهاالكنيسةونقاوةطهارةعلى

علىسيجىلدلك.عهاوالتوبةبهاوالاعرافخطة

قيلوجوبفيم!ولهمأيضالعرفواأنالأديبيوقعون

حطته.عنحقيقةتا!متىالتا+دبعليهأوقحوامن

:معزمون-عزم

ا!رواحلطردالرقييرقىأوالعزايميقرأمنهوالمعرم

مونمعز-معز

مرةإلاالمقدسالكتابوالكلصةهذهتردولا.الريرة

الرسرتيقلدواأدالحمقىاليهودلمضحاولحير،واحدة

حيت،المرضىوضفاءالريرةالأرواإحراجلىبولر

ئتتواأ-والمعرم!صالطوايراليودسقوء!ر":لقرأ

:قائد!-عيوالر!با-الر-صةألأرواحبهمالذينعلى

بيربحةوكان.لوا-!لهيكررالذكطلوععليكنقم

فأجا!.هذامعلواالدير،كهمةرئريهودممطرحللكاوا

ألاوبولر،أعرمهفأنايرعأما":وقالالريرالروح

كانالدكياقيلادعليمفوث؟ألغمضأنغوأصا،أعلمه

ذلكس-هربواحتى،عليماوقريوغلبهمالخريرالروحفيه

فالروح،(16-91:13أع)"ومحرحينعراةاليت

أعطاهالديواللطاديوعقوةيمرفكانلفهالر!ر

رالرقى.لالتعز؟وليى،!يسوخباصمألولى

يخرخ-الأرصتعلىأيامهلى-يسوعالر!كانلقد

الأرواح9يخركادلا!،رقىأوآعرابقراءةل!،الثياطين

يقاوهلاالدىسلطافهالهافكلته(8:16ت)"بكلمة

الملككلمةحيث9لأنه،(4:36لو،1:27مرض)

كفرفيالمحمعدخلولما.(8:4جا)،سلطانمهاك

،!نج!شطانروحبهاحلالمجعفيكان"،!احوم

يايوولكمالاإآهقاثلأ:عظربصرتفصرخ

الله.قدوس:ألتسأعردكأنا!لهلكناأتت؟الناصركط

الشيطارفمرعه،مهواخرجاخرس:قائلأيوعفاتهره

علىدهثةفوقحت.ضينأيضرهلمشمهوخرحالرسطفي

ماهذه:قائلينبعضأبعصهميخاطرنوكانوا،الجميع

"تحرحالحةالأرواحيأمروقوةسلطادلأنه؟الكلمة

.(36-4:33لرا

الفرييود:قال،الأخرسالأعمىالمحنونشفىولما

فعلم.الثافيرئي!ببعلزبولإلاالئاطينيخرجلاهذا"

داتهاعلىصفمةمملكةكل:لهموقالأفكارهميسوع

!عانقمفقدالطانيخرخالثطادكانفإن...تخر!

اللهبروحألاكنتإدولكر؟ممليههتثبتفكيف.ذاته

:12مت)"اللهملكوتعيكمأتجلضدالثاطينأخرج

22-92)-

وصلطانأقوةوأعطاهمكرالاثىتلاميدهدعا"أنهونقرأ

أيماانظر،ا:!لوا،أمراص!وضفاءالثاطيرجميععلى

لهقالوااللاميدرج!!ولما.(6:7مرض،ا:01مت

مقال."باحمكلاتخضعالاطيرحتىيارب!:بفرح

بل،لكمتخضعالارواحأنأ:بهذاتفرحوالالكىا:لهم

:01لرا1المراتلىكنتأحماءآأنبالحرىافرحوا

17-02).
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عزموت

:عزموت

وهو:،!قويأيعزمدوالموت"مصاهعرياصم

صم2)اخثلال!تدا:دألطاتأحدالحرحومىعزموت)1(

لرحوامديةسوكاد،11:33أ-23:31،1
ور

أ:رلنل!.سال!ترقإلى،باميرفي

اسديراس،بمياميرصبطكلوفالطيروثيلألوعرموت)2(

حأ1)صقليئفيداودإلىوانضمواالمللىلمحاوتتركوا

الفا.المدكورلمسههوأنهوالأرحح(12:3

مرببح!للسجهوعذةألاءأحد)3(عرمرت

:8أح1)الملكظشلبى!يهوتاثانص(معيرت)

!أ1)،بعرة"أنهعلىأبصاألبها-يذكر:.(36

داودالملكحزائركلكازا!ديا،عدئيلبرعزمرت)4(

.(2د:27أ!1)

:عزموتبيت-عزموت

بيت"أيصاوتمى(13:92ع)!عرموتإ

يهوذاسبطىل!!الحد.دعارقرية(7:28ح)ااموتس2

صل!،أضتصاثاسحا!اإناأماحمهلمدعلى!سام!

"عزموتلت"-يت.لعلها."ألحرمة"الآنشمى9

:23صم2)داودأبطاتأحدألتعرمر9سراررتحيدأ

اثا-رحثالقريةهدهأباء:من.(33خ11أح31،1

:2عر)رسدالااأيافيالاللالىمنرحلأوأردعور

اضتركوايالد+الحميرب-اللاولحصمضياكاد؟.(42

!)خباأأبايلاشهاكتملعد!اأورضليمسورتدشب!

12026).

عزوبة:

:ا-رهر،عرهـ""أكطا(مهحورة"مصاهيياسه

-طماصارر،رحححر+كاثامرأةعررله)1(

.(91؟2:18أح1)أردود:وصوبا!

الملثوأء،آساالمللثز:جهشلحىتعر:دة)2(

.(02:31أح22:42،2مل1)!وشاماط

ةعزور

:سش.!حصس"أ،!مح!-9معنهاهعريا-

كلمالدقي،حبعو-الكداهـساضحسياألوعزصر)1(

التوصالكهنةأمامالر!بيتلى!اسإرميا

قد":قائلأإ-!ائاإلهالحودر!تكلمهكدا:قائلأ

062

ئعزي-قيكنر

هداإلىأردالزمانص!ت%ي.بابلملكنيركرت

ملكلوخذناصرأحدهاايىالربيتآيةصالموصث

7-يكياالمإصعهداإلىأردر...الموضعهدامنبالل

اضراحنياأخذثم...صهرذاسبىوكليهوذاملكيهوياقيم

لارمياأعدالر!:اممن!وكرهابرإرمياعقعن

وجهصتصاردكهالذا)ا:لها-فقا،حاكذ!

علىلعصيانتكلتلأنكتموتالسةهده.الأرص

التهرليالسةتلكفيابرحيافمات.اص!ا

.(17-ا:28إرما)"الالع

رئب!-لايابنوملطاهوكانالدىيااياأبوعزور)2(

مثورةوييرونبالاتميفكرونمم!وكانا،للتص

\:11حز)ابراحزياأياميأورضليمعلىرديثة

.(2و

:باراقليط(-القدلر)الروحالمعزي-عزي

الحقر!!"،المعرى!سللرأ-تلايذهالر!عدش:قد

،14:16.15:26يو)اابالآلىكدصاورقيا

اعلمه.ا-المدص!الر:تلداطتلص!هو5،!107آ

اءحااآ.البولاليةو"باراقليط،هى"ياسض"اكهـجمة

ص-الا!لامحلداالاء!حر:وااطراقميص"إلىجوتاصا

حرهـف"القدسرالر!ح"وإف!"اممتالةاالمعار!دائرة)ا

.أالكتايةالححارفداثرة"ص-الرال!لالمحثد"ادصاء"

:ئعزي-غنرفي

:يثح!يصئر:رئعري.لالهماعا!ص!ص.عراءشيرقي

مر:،يوصلفتلىلعفو!علم:علىما.:يسلىللىدر

،ةكشألاماافعالا-.لهحقاعامحاصر..تاله!
ى--ثاء!س-!هـطص

تث)،يتعرىأتلألى،نيعر،5لاتهضحمير!يخهحميهلفاء

37-34:3+)

:طت!عرامم!إله،الإحوتهعصصعدمايوسصصويا

لأصحاله.أيرلىيقر!ش.(2ا:د.تك)"قلر-

.(16:2أي)"كلثمتحبررثمعرش"

ضعىعر!اعروا11:الىإضعباءهادعا!الر!ا%يفه

الظر،ا:04!!)"أض!ض!ءقلىطئوا،إلهكميغرت

.(6013،-،16.6102ر12ر3:ادأيما

!!-،911:76مر)الحقيقىالراءمصدرهوائلهو

السرمحىءحاءإأ-؟.(ه-3؟1كو13،3:ث6

-39:،ت-1)اطحؤم!!تعريةيهالمؤمب!خمالىلا

:اتلاثاشتائحإحدىهى(اضليةا)اضعريةاأد!.(18

كو1)اخكبةوللسؤ،":الل!:الوعصاجبادا"



عزيزا

.)14:3

:عزيزا

أب!اءأحدوهو،،فوكيأ:عزيز"مماهعبرىا-

كلأمعلىساءالأجناتلائهمصتخلراالدير،،زثو"

.(01:27عز)الالليالنىمنالعردةبعدعزرا

عزيقة:

وهي.!معزوئةأرص"معناهاأد-سجحعبريةكلمة

حتى.م.ق0013قبلماإلىتاريحهابمتدلحلحطيةمدية

اليرنطى.العصر

نأيرجح،قيللردواديفيحصيةمدبةعزيقةشكانت

محرطولهالكلشلتتلوهو،زكرباتلهوحالأموقعها

قدمأ035مخريرتفعش،تدم005محروعرضهقدم000.1

تقهسكات.(الآذالطوادكي)الحصماوادكيأرضفوق

و!،كودصم!اسرلطاالصا-إلىا!أياثلاتةنحوبعدعلى

غرختزمحو،حر*يتمنالتصادإلىأيالت!عة

.حبرورمنالعر!المالىإلىيا

الحصردص!وأ+صاسورلصلااصلاأعاىعلىولوحد

خرابة!هىاليرلطيةعريقةمديخةتكر-وقد.اغدبمةا

فاءىقد.اضا!استمامأاكنرثإفتقكل!التى"العلامى

.5.!."(.ماكاكتر.3(،-لىا!أ)55للىفريدريك

6918/الم8918يالمرقعهدافيبالمبا،ء،7أ3)معا

.!امبهاهـفلسط!-صدو:"لحماب

ملكصادقأدوثلقيادةالأمور!!لوهزموعدما

01:01ير)مقدةإلىشعريقةإلىفلولهمطارد،أورضل!

.(15:35--)الها-فيتقه!عريقةوكات،(11و

فيإ-هـائياصدحركهوالفلطضب-تجمه!نقطةكانت؟
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خارجلياتداودقتل،الوقتذلكولي.الملكشاولأيام

.(17:1صم1)الفلطييين

لتحصيررحعامقام،رحعامعهدفيالمملكةأنق!اموبعد

وفلتمأكلوخزاننقراداشفيها"جعلو،عزيقةمنهامدنعدة

شيشقغزوةب!صببربما،ا"رماحا...تراساوأ.وخحر

هدهواسل.(21-11:9أ!ا2-م.ث189حوالمب)

.الآرأطلالهائرىالتيهىالتحصيات

يدلىحصودص-وتعماآحركاتاوفي!عزيقةأن؟

:34إرعيا).م.ق588حوالميداللملكلبوخذدصر

هوئعيا-يكت،لخثررسائلكلالرابعةالرصالة:ي.(7

لحي!-منا-الثماإلىتعكرحايةرأ!علىكانالد!

اشطاعتهفييعدلمأنه،نفهايخقفييوآشرئهإلى

.(ثهالهإلىالراقحة)عريقةمنالمتماعدالدحانرؤبة

.الغزاةلدلقةط-.كارهذاأنوالأرج!
لى-عز.سموبعي!ا

وقراها،عزيقةكات،الباللىالسيصتالعودة:بعد

:11غ)البىصتالحاثدونسبههاالىالمدزإحد!

ضر1كثفعنانرإضعياءيرةأنالعلماءبعضويرى

عزيقةحمنصقوطإلىلثرإنما(22:8إش)"يهردا

.العزاةيد!ي

لعله-:صرأحصي!ةأبراحأركرياتلأطلال:تمل

الأصضرع!طحختالعرفمنوسللة-اغلعةاصور

ثيللمؤدنحارنأوكمحالىءتخدمكانتركلا،وممرات

المزححالخز!ص!الأ:افيمنعددؤجدكا.الحر!رس

عيها!وش،إصرافيمموكعهدس()السيرامك

".للملك"

)علر!

عسائل:

:هر:،أاللهصحلقد"تمفاهعبرىاصه

بوالىرأحو،داودأحتصروبةأباءأصعرعانجلى)1(

وكاد،(2:16أ2:18،1صم2)وأياي

الرجلينحمص"كارإد،الحرمميولصرعتهبهر

ألصااأحدوأصر،(89؟2ص2)"الركبم
!..!

:11أحا،24؟23صم2)الثلات!-داود

.)26
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2(

3(

أبنير،ورحالداودرجالبيرجبمونمعركةولى

سحى9داودعبيدأمامإسرائل،رجالأنجيريخهاافزمالنى

مراراسوحذرهأدنردالتفت،.."أديروراءعائل

لضربه!،أليرلتحذيراتيعصغىأنأدلكط،متابعته

فمط،حلفهمنالرعفخرج،بطهلطالرعبزخانجير

الموضعإلىيأقيمنكلوكان.مكانهفيوماتخاك

ت2صم2)"يقفوماتعائليخهصقطالدي

لحمليتيألبهقريعسائينوذفن.(12-23

.(3:32صم2)

،شاولبنوإلوثثأبنيرلينالزاعثاروعمدما

شلكن.داودقبادةنحتالأمةلوحيدداودإلىأبيمانضم

الأريأخذأنعلحرصيوآبلأن؟حياتهكلمهدلك

حبرونمديةلابيبهفغدر،أبيرصعائيالأخيه

،(افأرأحدميهاتمعكانالتىالملجأمددإحدى)

:3صم2)عائيلبدمممات،بطنهلىهاكوصربه

.(27و26

دأ(27:7)الأولالأيامأنجارسفرفيولقرأ

يبدوتدمما.داود-منالرابعةللفرقةنائدأكانعانجلى

داوديمحأدقبلماتعائيلأدحقيقةمعمتعارضأ

أنهخد،النطرباممانولكن،إسرائيلكلعلىملكأ

له،تكريمأعسائياباصهالفرقةيهتفقد،تحارصلا

أيه.مكانفيللفرقةالفعلىالقائدكادرلدياابنهأن؟

معالملكيهوضافاطأرطهمالديراللاوي!!أحدعسايا!

محالوا،اصدىاشريحة!رسالتعبليعلمرارؤصائه

:17أح2)أالعب!علموايهوذامدذحمتفيا

7-9).

للاتيانالملكحزتياعمالذينالوكلاءأحدعسائار

:31أ2)الر!بينإلى!الأقدا!!والحثرربالتقدمة

11-13).

عزاساساعدواالديراليرحأحديولاثانألوع!ائل)4(

عرلالالعصالخمريخماالريعةأمرتعيذعارالكاتب

.(17-15:ا"عر)الأيماتحاتالزر

:مو:،!صحفد(يهوه)الرب"معاهعرىاس!

وكانوا،مراركطبىص!اللا:ب!!رؤصاءأحدعسايا)1(

اصعادفيللاضتراكداوددعاممالدير،وكرينئتن

أعدهااليالخبمةإلىأدومعرببدليتسالعهدتالوت

،(11ر15:6أح1)أورشلبمفيلهخصيمأداود



عسر-أعسر

الأولالأيامأخبارفيالمدكورنفههوأنهوالأرحح

(6:03).

أيامفيصاروا9الذينكحودشىرؤساءأحدعايا)2(

لمتثواالوادىثرقيإلىحدورمدخلإلى،الملكحزقيا

وجيذا،خصامرعىفوجدوا،لماشيهممرعىعلى

فاكوحدواالذلر(الرعاةأو)المعونينمفربرا

.(41-4:36أخ1)!مكانهموسكوا

الملكأرسلهمالذينالرؤصاءأحد،الملكعبدعسايا)3(

سفركلامجهةمنالربليمألوا،النبيةخلدةإلىيرشا

الربيتفيالمظيمالكاهنحلقاوجدهالذىالريعة

-34:18أخ14،2-22:12مل2)

21).

:26عد-يهوذابنشيلةنجى)اليريخينسعايا)4(

البيمنالعودةبعدأورضليمفي!نواالذين(02

مسيا!،الممىهوأنهوالأرجح.(ه:9أح1)

.(11:5)غنحصياسفرفي

عسر-أعسر:

العريةفىوالكلمة،بيراهيحملمنهووالأعسرالضير

الاالكلصههدهتردلمو.أايريدهي!خدملامن"تفى

لئخمروصفأحاءتالمرتيركنرفي،القديمالمهدفيمرتيت

يصى"ليامير9اصمأنمع،بنياميربطمنأضخاصأو

.!ايينيدكطابن"

وصرخرا،إصائيلبنىموآبمللثعجلرراصتبدفحندما

رجلالبياييجيرابنإهودمخلمألهمأقام9،الربإلى

تحت،تقلده...حديرذاجفالحفسهإهودفعمل...أعر

الرىيدهامدبعجلونانفردولما.!ا!ىفخدهكلثاله

عليهوقصى!بطنهلطوضربها!نى!خذهعناليفوأخذ

.(25-15؟3قض)

لأجلإسرائيلأسباطوسائربنيامينسبطبينالحربوفي

ضةبيامينسبطخد،قباحةمنجبعةأهلمافعله

ئةسع"منهمكان،اليصمخترطيرجلألفوغرب!

علىبالمقلاعالحجر-سمونهؤلاءص.عرمخبوررجل

.(16-02:14قض)!يخطونولاالثعرة

يوآ!يدأصكت؟بحماطيغدرأنيوآبأرادوكدما

ال!يفمنيحترزفلمعماساوأما.ليقبلهعماسابلجةاينى

،الأرضإلىامعاءهفدلقبطمنهفيفضرله!يوآ!يدالدى

وواضح.(ا.و02:9صم2)افحات،عل!ثنلمو

يملثكانيوآبأذ-نمربحأيذكرلمأنهرغم-هذاس

عسكر-معكر

بلحيةتمككانتايىيدهلأناليرىبيدهالسيف

عماصا.

-يعتف:عسف

وعدلممالأو،هدىغرعلىفيصارالطريقاعتف

الرطلةفيونقرأ.رويةغيرمنفعلهالأمرواعف.عه

لكي،صتقيمةمالكلأنضكماصنعرا9:العراييرإلى

.(13ت12عب)أئمىبالحرىبلالأعريعتسفلا

عسق:

الاصمهذاإصقأطلقوفد.أنراع1بمحىعبربئكلمة

حفروهاأنسقالتيالآبارمن،عيدهحفرهائرأولعلى

ولذلكعليهانازعوهالفلطيني!-ولكن.أبيهإبراهيمأياميى

خى،آخرينشر-سعدهحفرتم.!عق9احمهادعا

-26:18تك)ينازعرنهيعودواولمالأمرلهاستقر

22).

مع!سكر:-عسكر

فيوتطلق.الحايةأوالعكرإقامةمكانموالمصكر

فيالرومافيالحصنعلى(الجديدالحهدقي)المقدسالكتاب

)،"!ق")ول(!أولريتاأثبتوقد.أورضليمفيأنطوياقلعة

هـحباثا"بالعبرايةيسمىكانالذي-الرومافيالواليبلاطأن

القلعة.هدهييقعكان-(91:13يو)

الشغبعمبلول!الرصولعلىالحسكرتيضوعدما

إلىبهئذمبأن"الأميرأمر،أورشليمفيحدثالدكي

يأددأنالأميرمنبولسالرسولطلبوفاك.!المسكر

يدهوأشاررجاللىعلىبولرفرقف.الجمعإلىييهلمأنله

ساردأبالعبرالةفحاطبم،عظيمسكوتفصار،الثمبإلى

لاقاهوكيف،الميحيينيفطهدكانيهردىكرجلتار!نهه

الذييوعبالربآمنويهف،دشقإلىالطريقفيالرب

الربإنقالعدماهاحواولما.الاسلجميعلهشاهدأاختاره

إلىئدهـبهأنالأصرأمر،"الأمإلىسأرسلك!:لهاقا

رهاك،الجمعهياجصببلمعرفةدضرداتليفحصالمح!كر

لألهالأميرفاخثى،رومافيأيهأعلن،للياطمدوهعدما

مجممهم،وصالكهنةرؤصاءحفرعدماثم.يدهتدكان

ل!-منازعةفحدثت.بأقوالهلدليأمامهمبولىأوقف

ئحاآوأنه،مريىأنهأعلنعدما،والمدوقي!!الفريشين

يولس،يخطفواأنالأميرفخشي،الأمراتقيامدر!اءءلى

إلىلهو!أتراو!هممنويختطفوهيخرلواأذالحكرفأمر

:37،23:24،23و21:34أعانظر)!المعكر

32(.و16و01
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عسل:

:صادرئلالةللعسلكان

هـسمىالبلععصيرأوالعنبعصيرمنالمصنوعالسل(1)

:43تك-للعلالعبريةالكلمةوهى)،الدب!"

.(18:32ما!14:3،2مل11،1

يتساتطسوكاد،الرىالحلىبصنعهالدكيالعسل)2(

فا،الثقرقمنالنحايتحذاترالأضحارحذوخ

هبكا!لىأو(،26و25ة14صم1)لهخلايا

ضقو:يأو،(14:809قف!)لحيوانعطمى

أيفأانظر-8:16آمز،32:13تث)الصخرر

.(آ:1مر!ىس،4:3!

ويمتح،الإلاديريهالدكطالحليص!عهاورياائسل)3(

.(31:5أح2)والحفرلالحدائقفيالحلاباله

:16خرانظر)اعطائراعنعلىيتحدماعلاوكاد

الحكيم:يخقوت،الحلاجاتلعضييتحدءكاد؟،(31

مأ)!للعظاموشفاءاطفص!حلرعلضهدالحنامملاما

:17صم2)المقبرلةاهدايامنيعتروكاد.(16:24

أزيتحقيمأصاينركادلا،(3ج14ما92،1

ص-كاد؟.(4108إريا)الحقلفيالخزاذ-نييوضع

.(27:17حز)الخاريةالضانع

فبحل،قديمةأرمةمدلالح!لتثهرك!مادوكات

(.م.ث3.1،-1483)ممر!رعونالالثتخسى

أحدها،كعادأرص-سالصلجرارص-ئاتأحصرأفه

-الممريالرحالة"سوحىاإ-لل.اجلاداتلكسحزية

بدكر(.ء.ت0591حوالي)عنرةانلبهالأسرةعهدو

أوعاريت:كتالاتوفي."وديرريخوكا9كتيرعلها"أد

ربتأ،-طواتهاتفطراتياللادلأفماكعآدأرصتوصص

.(02:17أبوب)الطرعلأأحاديدهاونمص

كان:ئكرشلرهـ،وقودأالعانفدبمالشريعةحرت!تد

.(2:11:12لااباكورةأوأوائلفربا&تقدهه-.

العالململداتيرمرلألهأو،تخمرهلاحمالكاندلكولعل

:أهـ5الطر)المصرلالكلامبألهميوصص،ونفاقهوريائه

.(ا!:2د،3

علأ"اجألعيصأشص"لأكاكنمادأرصصتوصص

،02:24لا،17،13:5،33:3و3:8خر)

،ه:11إريا،6:ديخض-،6:3نت،13:27عد

الحصع!كايةوذلث،(إبم...15و02:6حر

نرعلى"ريترينورأرض!"لا!اتوصص؟.ا،مير1واير
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:02أكطأيضاانطر-18033ما8:8،2تث)

الدعريرفيقوا-،الحلاوةلىاثملمضرلىوالصل

اسانكغت.شهدأتقعلىان3عروياضقاك!:ا!روصه

.(1:دنرأيضاان!،4:11نق)أولبنعسل

السامنأحلى9أقوالهأى،الربأحكامإذالمرمويقرل

:911مزأيصاالظر،1:01!عز)!الهادوقطر

شليملأوصالر!!ولو.(01:9رؤ،3:3حز،309

والزبت،والعلالسميدا!لتا:الىحزقالفمعلى

16:31)حز!لمملكةمصلحتجراجداوجملت

مزأيفاانظر)بهاغمرهاالتىاللهأفضالعنكاية(91و

98:16).

واغفس،العلتدو-!الثعالةالنفر":الحكس:بقوث

.(37:7أم)أحلومرصالحاثعة

كسم:

خىالرسغمفصل-!غتايعةوال!ىا!دءاكيم

شكات.عصماءوالمرأة،أعهوالرحل.والقدمالكفتعؤح

لابعدأوريتلسفيحدايتبركةحرلىمضصجعأ

وغموعرجوعمىمرصىممتكثيرجمهو!"،الضا"ن

منهموالغى،(3-ا:5بو)"الماءنحربكيوفعرذ

يهابفيالكلحةترحمتوقد،وأرجلهمأيديهممعاصليست

."ا؟تداثملر9الجاة

سرايا،أدو:هو.،اللههوالعامل"معحاهعر!ا-

عثائررؤوسمنكاناائلذين،:ياهويوئلأفيوضا!حد

،حدورمدحلإلى:،-ارواكثرأاقد!االدلمكعونلىس

حرقاأياءفيلماضتهممرعىعا!شيقثواالراديضرئيإلى

الديرالمعول!-فضربوا،:حيدأخصبأمرعىدوجدوا،الملك

-ء4:3أح1)مكا-وصكرا،حرمرهىهاكحد:اتج

!ال!علق!

أدهاليهو+سفرلايحاش.الرطصالكلأهواثحىا

...كبأاالأرصلتت":اطهاقار،للحلقالاثالرمفي



مرةأعثاب-عشب

.(12وا!ا:أتك)،..كبأالأرصلا!حرحت

التىلرمايايحمعغإدا:قانلأقديمأضصهالكوعدوقد

كلسوتعبدوهإلهكمالربلخوااليومبهاأرصيكىأنا

...حينهفيأرضكىمملىأعطى،ألفكموكلقلوبكم

13-:11)تث"حقلكفيعألبهائحك:أعطى

.(دا

الحقاببهالربأوقع،لاللصلكنوحذلصرتكبروعدما

البرية،جوانمعسثاه:كانت،اخهاساب!تمرطردلأد

:4داليال)كالثيران"الحقلعفيالجوارمعونصبماا

.(25و15

ويي!الأمطاراسقرطعفيظهر،الحمرقصيرالعب

مجاريأ!يستحدم:لدلكالحفاهـ،فصلمجلحالماشبر:لى

مز:مثلأأنظر)الالادحياةلقصرتصويرأالمقدسالكتا!

تم)ةالز:زوالسرعةر،(7و04:6إش،301:15

إث!)الأعداءالوررللصحصصورةأله؟(؟11و01:ا

الحمثث!ثل،والأثرار.(91:26سل37:27،2

:37مز)!يدللودالأخمرالعثوثلى،يقطحونسريعأ

.(912:6مزأيضاانظر،2

:44إش،5:25أي)الكزةليالمثلدهئضرب؟

لورالارآالحاولة،(72:16مز)الازدهارر،(4

.(23:4صم2)النصيروالعثبالصاح

عثلاالتي،المقفرةالأرصردإنأحرهـ،حهةص

:21)تثاللهعصبعلىديئتكودأنيم!،فا

23).

منموضمهافي!خميقأمادةإلىأيضأالرجوعالرحا

المعارهـالكمتابية.دائرةصالثالثالمحلد

:مرةأعثاب-ع!ثب

معبالارمريأ"اعصحابأكنواأدإصرانبللزالربأعر

:9عد،21:8حر)"تأكلرلهمرةأعا!على.فصير

مصر.لىيقاص!اكانوااكتىالعرديةيدكروا،(11

تشماكاتاطرةالأعا!اهذهأدايوديةاثماوتدكر

ساتما-!توسا:العلمر)واحمهالمرالبرىالخس

-إيرتيو--يرمسيكور)الرية!الهدلا،(4ء!ط،حداةأ!3)!7

لوءرضولا)أفلحرا"و،(حأح353ألا+1(3لأ!لا3

،(ليمادباتوهر-لألا(؟4(3+أولهآلمأأععا!ول-ا-يياأ؟

شائكصقيلورقذومارنباتوهىالبحريةواليهتة

منذلكوع!ر،البيا!!إلىضار!صب!!/.اصا!الأص

الفم!عدلىالآراتيود5-

لاهة(!)عشتورت،تورعشتا

والعنهاع،المرالرىوالخس،(حار!حل)!الجرحارإ

إنهالأرثوذكرالهودويقول.وكيرهاالريةوالهدباوالحماض

خروفمعالمرةالاعا!منألواعخمةتؤكلأديجب

اغصح.ا

:(ينةمد)تروعثتا

للالالهةتكريمأالاسمهداعليهااطلق،باضانومديةاعم

المدية.هدهفيحاص!مبدلهاكانالي،عثناروت،

الزمائيرار(12:4)ي!وعصفروجاءمماودتت!!

ملكعوج"هوملوكهمآحروكان،المديةتلكو!وا

:اتت)!إذرعيوفيعثاروتقي"حكمالذيا(باتان

إسرائيل،نجرهزمهموقد،(12:4،13:12يق،4

الأردنضرقيفيمنىصطنصفلصبيالمدينةسوقعت

لبيلصيبأذلكبعدأعطيتثم،(31و13:12يق)

.(6:71أح1)ا*وييناجرضرم

بعدعلىأغترة9تلهوالحاليمرقمهاأدالبضويظن

بر!الشرقإلى(ميلأعرين)كبلوترأ:ثلاث!-اث!تخر

لعلافتهاالقطعلابسنطبعونالعلماءومازال.الجبل

:14)التكوينسفرلىالمذكورة،قرناءدعثتاروت9

كاتاوإد،تحلقارمديتانأنهماهوالأرحح:لعل.(د

أبفترة9مديخةنفسهاهىأنهاالبعصو-ص!.تحاورت!-

المدكررة"كروم"أحماالعضويظن.(21:27يض!)

والأرح!،ابدقبلغرالثامزالقردمنالمصريةالنقوشلط

التىالبلادلهبائالثتحتمىذكرهاهـالتىعرت9هىأخها

تلرسائليالمدكورة(عحتاروت!هي!أفا،فتحها

الأضورية.النقوشفيالمذكررة!عارتوو"،الحمارنة

الثالت،فلاصرتغكعهدإلىيرحر!،قليلأباررنضقوهاك

ماضرفاتذاتبأبراخمدينةيصؤر،نمرودوايهف

.!غتارتو9الرصمأسملىومكتو!،السهاملرمىفتهحات

(ع)!اه"بلاإ"ئقثاوإد!()041+(اح،توبتا.خ،ليقوو

يطلقمكانإلىذفير،الجلادقااصةالاالألصإلىترحعالى

الحهد.قديمهمدينهأ!اعليدلمما،!عار:ت"ع!

:(هةلا!)رتعثتو،تروعشتا

:تمى،البهعانييرعدالحصوبةإلاهةهىعتاررت

.(11:5مل1)الصيدولبتإلاهةكتورتأيصا

وكانوا،!إضتار".لاصمالابييرعدتعر!وكات

آنو!9محظةاعبررهاش،القمرإله!س!"ابنةيضروكا

وأواللدةالحىإلاههئقبرعاده:كات،الماءإله

.الحربإلاهةيقر:نهاكانواالأضور؟تأدولو،الحصربة
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لاهة(!)عشتورت،روتعثتا

الحرب؟لاهةألدعاىواقفةلعاروتتمال

بكوكبىيرقيالمزدوجد:رهاأنالعلماءلمضاترصوقد

وثانبما،الجسيةالعراطفإلىلثروأوهما،والصباحالحساء

هى"إضتار9أراعتبروااليوناليةالعصوروى.الحر!إف

بعصوحدتوفد.ا!صالاهةإ"أمر:ديتاأو!لينوسأ

با!كهالظرإلىيدفعممامتحيةعشتاروتتصؤرالتىامماثيل

عندالإلاهاثأهمليكات."خثى"يقبروغاكانوا

كشاباتني:تعتر.(33و11:5ما-1)ا!د:لينا

،6ة2:13،01قصرالفر)لبحلرليقةأ:عاريت

كاخة،طائفهاركانتلكى:،(7:4،21:01صم9

ومحظيته.العلأحت"ألات"الىتحص،والمرتللحياة

فوضعرا،الحرلىإلاهةباعتاكأهاالمل!طينيرنعدها؟قد

الأرحىاعا!كادالدي"عننارىتلت"وضاو-سلاح

.!01:01أح1،1؟31!1)،ضاريت"لى

اطصوعة،اسديدةاالعاصيةامماثيالععىحهـاأثالظروأعلب

تا،؟الحديد:نزالبرعصركيإلىترحكل!:اييالخرفص-

.وفل!م!ا!صريةيالحهاتمنقي!واكتضمت

.قر،الموحدةامملكةايإصرائالىئهليحتمعأ-،تجل

عآدةي-مقعرفةفاتأفيالأق!اعا-منهمالكتبرود

ليمانالأمرللعئقدل!،(2:13قضانطر)عثتار:ت

مع"ني!تالميدصالأهةإعوصت9بمادةسوىإلىيهطأ-

لاءسلالكتيراتتزوتأدلمد،اءتيراآطةسكيرها

الربفولدلك،(ه-ا:11ما!1)لهحرالثعوب
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العضور

ليربحاءمااكبرالقموأعطى،رحبعاماتجهعهدفيائملكة

المرتفعاتظلتذلكررغما.(11:33مل1)لاباطب-

الىالوتيرآلهةسوغيرهالعئورثسليحانلناهاالي

يهوداملكيوضاهدمهاأنإلى،شةثلمائةبنحولعدهما

وتهديدههالبابليينضغطتحتولكز.(23:13ما!2)

فيسقطتحتىطوبلأتلبتلمالتى،لأورضليمالثديد

عبادةوعادت،الديةيوضيااصلاحاتتلاث،أيديهم

!ال!مواتملكة"يسمو!اوكانوا،الظهررإلىعثتاروت

.(91-7:81،44:71إريا)

قرنايم:عدثتاروت

فيصديةاسموحو،ي!القرليزداتغتاروت!أي

،وحلفاؤهعلامملككد.لعرمرضر!وفبهاحلعاد،

لوحردالاسمكذاصئيت:لعلها.(ه:41تك)الرفائب!

!يماالاسماختصروقد.قرنانلهكا-استاروت!ااتمتا

المكابي!!عهدفيحصةمديةوكانت"ترلائيم"إلىبعد

اليهودعليهااضولىوتد،(44و43و5:26مك1)

التحرير.حرو!ب

محوبعدعلى!سمداقي"هوالآدمرقمهاأن:ئظر

نجوسالثرقإلى(ميلأعتريرمحو)ترأيهلروثلاتينائين

مديةكاتأنهاعلىهاكالأثريةالحفرياتوندل.الحيلى

لا"نهاترصصأنمعهااسنحقت،أسواربثلاتةمحاطة،كبيرة

ول!تلياالخلطعدمويحب.(2ا:12مك2)ا(ميةا1

إلىيهلومزاتخمةعوعناتعدالىعتاروثمدية

.الجو!

تي:عشزو

حأ1)داودكأأبطاتأحدالقز:تعزيالقبشهو

مطيةسكانلأسهاتحتروقيداويلقص(11:44

الأصحا!لىالمذكوا!ةالؤث،فياسمهيدصولا.تكارش

.الارصموئل!رصاتحرءشاالتالت

ةغشرة

احملدهذام!مرصعهالى،عدد"مادةإلىعالرحواضحا

."اممتابيةاالممارثدائرة9من

:العشور

ث-ءكللأدالإقرا!هوالعورمرصرثيالأصاصاابمدأ

مما،لهماوكلنمهالالاددلك!مما،للهيلكهرإكلا

الاعتراهـوااطهتكريمهرالعشوى:تقد؟.شيهلا،إالإلار



العشور

.يثيءلكلالمالكول

عادةالدتورتفديمكان:مو!ععرتجلالمثور(أ)

موصى،عصرقبلمن،السايةالثعولىعندضائعة

أضىءكلمنغثرأ!صادقلملكىيعطىإبراهيمفجد

وحلفائهكدرلعومرمنأخدهااليآالغناكلمنأى

.(01-7:4ع!أيضاانظر،41:02تك)

تقديمأنعليدلالحادثةهذهبهتدكرالذىوالأسلوب

يعقرهـأدزلكيؤيدومما.ممروفةتاعدةكانالفمور

للرلىنذر،حارادفيلابانحالهإلىطريقهفيوهو

تك)الكأعرهفإفيتعطينىماكل":قائلأندرأ

28:22).

يعطىصأدالريعةأمرت:الثريعةفيالعئور)ب(

:23حر)،إلههالرلىبيتإلى"أرضهأيكاريهودممط

الريحةأنوحيث.(2وا:26تثالظر،91

العورأن-!ورالبحضفإن،للباكررةقيةتحددلم

الجرابمو!رص.ا!اصرةعلىعلاوةإجمايخةتقدمةكان

.المحمولمن/01كانتالباكورةأنالودية

الأسفارفيالمدكورةبالحثررالحاصةوالشرائع

هي:الخحمة

وآممارالأرضقحبو!سالأرضعشروكل")1(

إنادفكوإد.للربقدس.للربفهوالئحر

القرعشركلوأما.عيهخمهيزيدغرهلعفر

العاثريكونالعصاتحتيعرمامكل،!الضم

ردىء،أمهوأجيدئفحصلا.للربقدسأ

قدصأ-وبديلمريكودأبدلهوإن.ئبدلهولا

33(.03-:27لاا!ئفكلا

الرببهأمرهمأدجقمامعهذايتعارضولا

فاتحكلللربتقدم":صمرفيزالواماوهه

لك.تكولىاليالامممنتاجمنبكروكلرحم

.لاةتمديهحماربكركلول!.للربالذكور

منافسادبكروكل.عنقهفتك!رتفدهلموإن

.(13و13:12حر)أتفديهأولادك

خدمهمعوضللاوي!تئعطىالعشرهذاوكان

العثورفكانت،الأرصفينميبلهميكن!إذ

خدمة9يخدمولىكانوالاحم،ذلكعدعوضالهم

يقدمواأناللاويينعلىوكان.!الاجماثخيمة

بنيللكهنةرفيعةويعطونه"العشرمنعشرأ"

الرببيتإلىالرفيعةبهذهيأتونوكانواهمارون

-18:21عد)نحدممالكهةيقومحيث

كانأنهنحياسمرفيجاءع!ويدو.32(

العشور

الفر(عر)الرميعةهذهتقديميرهـعلى

.،01:38غ)هارودسىسالكهةأحد

يخرصالدكيررعكمحصولكلتفرتعثيرأ9)2(

فيإهكالر!اماموتا!كا.بةشةالحقل

حطتكعر.يهاحمهليحليختارهالذىالمكالى

امم!...وعصمكبقركوأبكاروربتكوحمرك

تحمله،أدنقدرلاخىالطربؤعلبكاطاإن

إلهكباسايحارهالذيالمكاتعيكبعميداكالىإدا

بعه،إلهكالى!يارككإدفياحمهليحعل

المكارإلى.ادهى،يدكوالففة.صربفضة

كلوالفضةألمق،إلهكالربجارهادي

إلهكالربأمامهناكوكل...ففكتشتسما

أبوابكيا!ذياواللاوي.ويتكأتوأدرح

معك"نصيىولاقملهليرلألهلاتتركه

:29تأيفأانظر،27-14:22تث)

)3(

تاليأغرأكادالعثرمداأنالبهيرودويرى

ا"لأودالعئرتقديملحداجاقيةاالأعشارالحةمن

للا!ي!!.

عرصئخرخسإتثلاث!فىآحر"ي

يخأتيألرابكفيوتضعه،السنةتلك!محموللث

والذير-والأإملةوالببم:العرب..اللاوي

الربيارككلكىويبعونريأكلر&أبوالك

:14نث)!نعحلالدييدكعملكلفيإلهك

كلتعشيرسفرغت"ومنى.(2أش28

،ا!وراصة،اصةالثاالةفيمحصولكعثور

مله،لأرواخماىبالعر:كياللا:أعطىو

اضبأمامنقود،وشبراأدرالكوافا،كلر

أعطةوأيضآالبيتمن3المقدلرعتقدةإلهك

حصصوالأرملةوالتيموالعريىللاوي

:26)تث!...كاأوصييالتيوصيتك

12-15،.

الضر""هداصرنحصواءرالآتنحبو

اليهردلى-المؤرح-يرصيهفوسويقول.الالث

تلاثكلئقدم!ثالأغثمرأ9فملأكانإنه

.اطدويورواالكهةفيهبثارككان،صوات

نصههوأالغر9هداأنآخرورويقوا

شواتثلاثكلكانولكنه،،الثالطالعر"

يللفقراءئعطىدلأصرضلجمإلىلائحول

موطم.
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العثور

)بر(

)د(

بطربقةيغالفورتقدبميكنا:طوعأيمهتقلى

القلبكلمن!طوعأيغأنمجبكانبل،إجبارية

النةفيوكان.(26:16تصهـ)النضكلومن

الفصح،منالأخيراليومفيبذلكالداءريصلىاثالة

بل":الفورتقديمبحديقولالثخصكانحيث

كلحسبوعملتإلهىالربلصوتحمحت

.(26:14تث)أأوصيتيما

يلىكومنالجيعمنكلأن":للربداودويقول

الحكبم:يقرل؟.(92:14أخ1)!أعطبناك

علتك،باكوراتكلومنمالكسالرباكرم9

سطارأ،محاصركوتفيض،ضبأحزائنكفتمتلىء

.(01و3:9أم)

علم،الابلىالىمنالحردةأعقبتاليالأياموفي

اللاويونمربلل،تعطلماللاويهيرأنمبةأد"محميا

فخاصم.،حقلهإلىواحدكل،العملعاملووالمعوذ

القمحبعثرجهوذاكل9فأقى،اللهيتلركالولاة

الحزائن"علىخزنة"وأقام،المحازنإلىوالريتوالخصر

ملاخىفمعلىالربوبفول.(13-13:01غإ

فقلغ.!تموفيفإنكم؟اللهالإنانأي!لب:البي

الخرربمهاتوا...والتقدمةالحئ!ورفي؟سلاكقي

برقالبذاوحربوليطعاملتىفيليهونالخزتإلى

وأيخصالسواتكرىأقحلاكنتإد:الجرد

-3:8ملاحى)"...توسعلاحتىبركةعليكم

12).

علىالحديدالمهديفرض!لا:الجديدالعهدفيالعشور

يعطواأنيعلمهمولبهه،العضوردفعبالميحالمؤفن

:16كو1)وبروروب!خاءبالطامالر!لحما!

.(7و9:6كو2،2

انتظاردونافيوفعلبالإنجيلالكرازةعليهفالمؤمن

يعطىالىع!ومجاناالربسأخدمجالالأنه،لحطاء

الوقت-نفرفي-ولكن.(8و01:7مت)

:01مت)أأجرته"أو!طعامهمستحقالفاعل9

:هقي:7-14،ا!كو01.01:71،لر

18(.و17

،للعطاءععينةلبةيحددلاالجديدالعهدأنورغم

علىللر!ويهلالنههيعتبرأدالمؤمنعلىأنه!لا

-8:1كو2،2و4:1كو1)أ،أعطاهما

-3:11تر28،2:أهـ4أيفاالظر،15

أ:16:27،2،يعاو13:13،عب

.)14-16
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عشار:

الأناجيلفىإلاالمقدسالكتابفيعئاركلمةتردلا

وثلاث،قىإمحلفيمراتتسعوردتفقد،الأولىالثلاثة

لوقا.إنجيلفيمرةعرةوإحدى،مرذ!إنجيللىمرات

والمكوسالضرائبجمعحقتحطىالرومانيةالدولةوكانت

المحددةالجالغلؤدىالأثرياءمنالميزمينلأحدمامقاطعةفي

لدوكانوإن،الرومانأثرياءم!عادةوكانوا،الحامةللخزانة

مبزمأ،كاد(91:2لواأريحافيالفارينرئ!ركاأن

للعثارين.رئأكاندأنهيوصفإذ

والمكوسالضرائبجمعحقينخوناللتزمرنهزلاءوكان

والمكوسالضرانببتحصيللمرمايودلأحدمعينةمدبمةلى

لحصابهم.

سمتحددةأنراعأتفرضرالرومايخةالحكومةوكانت

الرابعةفرقدكركلعلىضرل!ةهناكفكات،الضرائب

منهايعفىوكان)عثرةالثانيةفوقأنثىكلوعلى،عثرة

الرراعية،الأراضيعلىضريبةهاكوكانت.(المون

الجاشرةالفرائصهذهوكانت.المحاصيلحصبتقذركانت

فلحطين.فيالرومانيرنالمرظفونمجممهايقوم

عيالضرائبمنالكثيرهاككاد،ذلكإلىوبالاضافة

الصادراتكلعلىمكوستفرضرفكانت،المباضرة

هذهبحمعيقوموكان،الرقيقتجارةدلكقيمماوالواردات

يفحصونفكالوا،الأناجيل!المذكررونالف!ارونالمكوس

يأحدونكانواكا،مكوسمنعيهابؤخدمالمديرالضائع

فرع!كا،الحوروموقالطرقفيالمرورعلىمكوسا

أورضليم.صوقفيالتجارةعلىمكوسأميرردس

تجمعكانتالىالفرائبأن(لا"ع3م)3"شورر":يظت

هيرودسحزينةفيدعقيكانت،الحليلىفيلاحومكفرس

افيحلمجلرتخفعكانتالتيالرلاياترأما.أنتيا-!

إمبراطورية،ولايةايىديةوكانت.لهنوردفكاتالرومالي

حزافي-إلىيذهب،ضراثسمنامايجمعفكان

"الهيرودجيرالفرييينسؤالأصاسهداوكان،الإمبراطور

ت)"؟لآأملقضرجزيةئعطىأدأيبهورأ:يوعللرلى

.(02:22لو،12:14مرقد،22:17

مطقىأمروهو،ا!هوداعدمكر:هةالفارينفئةوكانت

بابحثيقومرنكانوا؟،رومايادةثملونكانرالأنهم

وكثيرأ،والمكوسالضرائىمواردمنمرردكلعنوالتحرى

فيالفائمرليصعواالصرائبتقديرويغالونماكانرا

فىواللصرصالعارينيضعونالهودمملمووكان.جيوكم



المدنالعشر

معالعثارونئدكرالأولىالثلاثةالألاجل:لى.واحدصص

:2مرف!،11،11:91و9:01مت)الحطاة

الشحصموقصيينما:هوة(5:03،7:34ر،15

خدماكمببهيعونخونةيعتر:نكانوافقد،مههاليهودي

علىثرواتلألضهميحمعرالكىالمحمرةالأجمبةاطد:لة

.قرمهماحا!

نإ!:قالاروخك،الموقصهدايوعالر!لاحظوقد

أيضأالقارونأير؟لكمأجرلحأكييجرنكمالذيرأحبز

نمشالوتتنفر!ي.(5:46مت)"؟هكدايمعلون

العشاريإن":لهمفقات،الدارالبرلادعائهمالفريير

.(21:31مت)"اللهملكوتإلىيقردكىوالزوالى

لل،الفتبنسأكيسرضاهيد!يكمتمهداقولهوفي

،تابإذاالخطاةأشرأماممفتوحاسمرانالابأريؤكدكان

حطايااكرمكالى،اررائاالبرلدالعايولةرففرأما

المريىمئلىييوالر!ذللثصزر؟،الفريسي!-

.(41-!:18اس)والفار

معاميهفيب!،الضابم!!للعئارينالمشحتوروتجلى

لل،لححب-أتاعهسصاالدى-اخاري!ارثكالر

تلايدهأحدليهوذ-قىهر-عثمارأاخيارهرأبفا

ا!عكعثارعملهعح-متىتحا!وعدما.عترالاتي

الأرحح-عا!-وداصك،السابق!تفقائها:!ةصع،الميح

لمادا":للاميدهافرييوداففال.الحديدبدهليعر!هم

.(9:11ت)!؟والخطاةالصثارينمعمعلمكميا"كل

الأعحاءيخاجلا"(:النساؤلهذاعلىالمسيحردوكان

حطاةبا،ألرارألأدعواتلملألي...المرضىهـباإلى

بوثالر!افر!لقد.(9:12:13مت)!النربةإلى

لمادقطأيفأالرحوت)الرجايخلصهمامميالحطاةإلى

دائرة"سا!هافياالمحلد!نموضعيهمافي"حزية9،!جباية"

.("الكتابيةالمعارف

:المدنالعشر

احالبفيإحداهاتق!!كاتمدرعرهىالاصمايدلكا

شاديعلىإسدشالونسهليطلحيتالأرددئرالعرلى

الىالمصقةي،مهالثرقيالحالصولاقاويقع،الأردد

عد)الأ!،رثرقيمن!ىصطلصصلصيالالقرعةأعطيت

32:33-42).

اغرنافي،لبي"دكرهاكاأاعراالمدرهدهوكالت

صدوللدلالتحارةحلفأل!اديماتكرن(ايلاديالأو!

حلماءعال!الىتد05الر:صلهاالجاحمةالقائل

المدر3هذخضعتثم،(س.ء.ق323)اكرالاصك!در

المدنالعضر.

يانوساسكندرتحهاألىلعدالمكايينأيامفياليهودكطاطحكم

القاندعزاها.م.!63ولى.(.م.ق301-76)

لهاا-مكا،ذايأحكحأومخها"درمى9الهيرالر:مافي

حاصصوتكوين،محاكمهاوإدارة،عملتهاسكوالحق

قاثلضداورفاواللتجارةحلمأليهافيماوكؤت.لها

علىالرومافيللواليتخضعوكات،ماالرتإلى،الصحراء

الثقافةنثرعلىالعملبدلكالرومادأرادوقد.يحررية

القومىالفوذاقدادأمامحاجرألتكودالمنطقةلىاليولاية

.ليهود

إليهانضمت،مدنعرسييهونالحلصكااأنولحد

مديةعشرةثمافيعددهاأصححتى،الأخرىالمددبحضر

.(الميلاديالتا!القرني)3!بطليمالمؤرخيد!ص؟

لوبلكيتر":ستتكونالأصيةالمرالمددوكانت

17:11-!،القديمالعهديأضانيت"وهى)

حالأ-"يساد"وهى-اء2700:اقض!،16و

اثاىالمجلدمنموضعهالى"ضانيت!إلىالرحوعالرحا

!جدصة:9،"3هروأ،("المحارهـالكتابدائره"ص

ا!فال!ساالمحلدمم-مرضحهافي!جدرة"إلىحواضالرحما)

حرابة"حالياوتى)"بلأ9و("الكتابيةالمحارفدائرة"

،"عمر-ليربة"أصلأوهى)!ليلادالمجاوا،("محل

،(الهاتههالأردنجةالمملكةعاصمة"عمان"حاليأوتسمى

إلىالرحوعاشحا-جرحسةأو)"حراسا:!

المعار!دائرة"صالثاثالمحلدمنمرضعهالى"جرحيين"

(1قاتاو"!ديون،ر،(اجأحا،3-جر9!طش-"ائكتابية

ت2أء32:42،1عد-اغديماالمهدفي!قناة"وهي)

ماراتانتىالوحيدةوهى)"دمقو"!رامانا9و،(23

.(البومخىاغديمالاحمهاتخمط

المددهدهس-اسحيدةاالمدية"سكيتربوليس"وكات

بالكثفقامتوقد،الأردناغرشتقعكاتالى-الفر

-2191يالأمرييهةنجلفاياجامعةصبعثةآئارهاعن

3391.

!ده-الحيللبخدتهأثاءو-يوالر!اتصلوقد

داع"الجليلىيطرهـو:هوأنها!يراتىيذكر،المدلى

والمصابينالقماءحصرإليهدا"حصروا،ريةحمتسريخره

والمفلرحيروالمصر!ي-والمحانهتمحتلفة!أهـحاثلأمراض!

المد-ا!رهـاالجيلمنفيةحموعتجقه.!ماهم

-4:23ت)،الأرددعرومنواليرديه:أ:رضلي

ضمادأنبعد-لحئود-الجدرييرةصرمجوتأثكا.(25

لهصتءالحددا!رالىبادىالدأ"،عبهاء!ا

وحود09(5:02مرذس)اااحيهفتح!،
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ئرعشا-عثيرةئرعدثا-عثيرة

بينيذكرهاكماالععثرالمدنموقع

اشيرناييرسكالواصكاكاعالبيةأرعلىدليلالحنازيرقطكل

.الأممى:عرهم

الحيلمحرإلىوجاءوصيداءصورتخومس9خرجأله؟

الأعقدالأصمشمىوهاك"الحرالمدنحدودو!و

.(35-7:31مرفر)

عشاثر:-عشيرة

ويدكر.قو!أوقيلتهأ!الأقربودأبيهبنوالرجلعيرة

التمنوأكبر،اصبصامنكجزءالفيرةالمغدسالكتاب

هزيمملعديثوخسفرفيحاءممادلثويضح.(المائلة)

ماكأنعرف5،الرلىأماءلرعسقطفلما،عاديأ!اء

أمره،الخيالةمهحدتتسو!ثا!ى،حدثتدحياله

027

دأويكود،لأسباطكمالعدوتقدمرد":قائلاالرب

اليوالفيرة،لفائرهينقدم،الربيأخذهالديالط

يتقدمالر!يأخذهالديوالبيت،لبيوتهاتتقدمالر!بأخدها

جط()قيلةقدم"دلما،(7:14ير)"ا،برجا

الزارجينغيرةتداثم.الرارحيينغيرةأحدت!!يردا

بركرميلنعحاذفأحذليتهفقدم،ربد!فا"حذ،برجالهم

.(18و7:17يق)!صهوداجطمنزار!بر-ربدى

الآته:الحالاتيفىاضحأيدواعفيرةترالطوكان

يأحذألا،ليةكبيرعدهإلراميمأوصى؟،!ايراري1()

أرصىإلىبا-"،الكحاي!!بناتص-الها،صحق!وجة

تك)!إسحقا،بنىزوجةتدهـوتأحدعيرتيوإلى

(4-ا:24



العشابين-عضية

!آزرأئيفي*!!!؟لأير!طابرثو!طسث!،حلالم!!"/!ا:)!لأ:،""4!(

كا4!"!قئ!الح!تبم!!يخز!ل!

اط!أء-

حايا(حرش!)جراسامديةساحة

)2(

)3(

3-.ااء:احد!+؟ثرماتمعأص!--احرهإذا"

أحر-اصحم!إ-حأ!تحاا:إفانيتاميسأةتص!لا،

حا؟يترءح!!،صوو؟تج!-صاع!*با--،ح!لأس

أجه-ط+فغرتمدهاعدقياشر؟.:تشاكاحيباحى

!:د،نت)أااثيا-إ-صص!اسطهبم!!خل!ابت

أفيلنمللتىخا"اض:ءأخو"3:طر.(ا+فى

بوعرواحإاصةحايحدتبم،العث!صة:حاقسشإحد

أ!الك!عيرةص9باعركازلحقد،اعوثس

.(2:1تراعر)

يتشلأدبكاد،عمدصقتاحريمةارت!طبحالة!ئي

دمهئفكلالإنالىافي!ردمسافكالأد"،انفاتل

(6:6تك)"الإساثعماصوىتهعلىاطهالأ-

.(35091عد)ا!اتا!ايقتل!الدموفيلأوكان

أما.القتيدعرةصضحصر!أقىهو"الدموليو"

ير!أنللقاتايم!-فكا!،عمدغيرصالقاحالةلى

--3:22دعد)مماتهفيخحواطلحأمد-إحدىإلى

28)

إعحتكمتامثسثليهن":إلقديماللهلتمبص"طعاء

إشمباأيصاالص!!-24:21عد)!ححرهيمرصوعأ

.(4لدبعر،اآ:؟9

لبنهاطم!صب:يا":الكلدالي!-ساضقحممهلىويعإ

.(2:9حب)"العدرفيعهيجع!،ضسيرأكأ

تانلأ:تعفمبن2!فتحرأشورملثإ-البيإشاءسيتوث

مهحورلمريخمعش؟،كعت!الشعرتر:ةيديأصابت"

.(09:14إشد)"..ضالأوكلألاحممت

التي،ماكات)اإلى"في9الحربةالكلمةلفح!تزحمو

.(14:اتك)اعلكافييصحهاأننوحااشلىاأمر

:عضوة

7-الااسمشه!،"!صقوثأولامع1مصا،عبرياسم

:7أح1)أضيربطمنحالربنيسايفليطا!اثا

33).

رباني:عشاء

لى:يخعلهوعرهاالحيدادحصامساطادسايحمحهماالحى

:!ص!9لههصغرهماأ؟حداضأوجللىحعلهفإدا!شحرة

كلمةولشعصل.("بر"الع!صبهيهو)؟ؤكأ؟لأ

تي)؟االصروفبمداها3المقد31!تابو"عغ9

(.إط..84:3ص،32:19،:آ22

يقر!؟،والححةالا!تفاعلىاطدلااتمحاريأتشحده؟

!!مرضعهفي!الربعاء-الرب"إلىجراضالرحا

."الكتالةالحعارفدائرة!مناساحالامحلد،الراءحرث!

الع!ثاءين:بين-عثية

،اظلاماحلردةلىالمسغروبىتانوقتهيالفيما

الحئةووترقي،الطا،1وحدولالغر!هماانخاءاد!ا

:أشاءلا"رلعة،المقد-الكتالص
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عصائب-عصابة-عصب

العناءي!"بير"العثةفييذيحالغصعخروفكان)1(

.(9:5عد،12:6خر)

ئقدم،حوليينخروفينستتكونالداثمةالمحرقةكانت)2(

92:83خر)العثيةفيالاقويقدء،صباحأأحدهما

.(93و

خر)الع!يةيالجارةسرجيصعدالكهةرنبربمن)3(

03:8).

علىالربأمامالحطرالبخوريوقدالكهنةرث!كان)4(

حينوكذاث،الرجيصلححينعباحاالخورمذبح

-(8و03:7خر)العثةفيالرجئصعد

قلىامك،كالخورعلانيلتقم":النبىداودويقول

دأ!.(141:3مز)أمسائةكدليحةيدك!رفعليكن

رفع،الجللألاءتحديهعدالكرملحبلعلىوهواليإيليا

تفدمكانتالىأيالمائةأالمدمةإصحادعند"للهصلاته

:18مل1أيفاانظر،18:36مل1)الفيةفي

قت(العشة)الماءتقدمةعندأ:عزرابقول؟.(92

ركتىعلىجثوت،الممزتةوردالطثياروو،تدللس

.(9:5عز)"..!!لاالر!إلىيدممطولسطت

لتلايذه(الأسبوعأولفي)قيامتهيرموالربظهروتد

:02ير)!اليوءدا!ككية"في،العيةومجتححونوهم

)عص!

عصب:

الحرمايريالتيالأوتارأوالحبالهىالأعصاب

كوتى":أيربيقولر.اصدناصائرإلىالمخمنكةوا!س

.(01:11أي)،وعصىبعظامفجتنى،ولحصأحلدأ

وهياجقعةاإلىالبيبحزقالىالر!ر،حذهبوعندما

حارفيكمأدخلهاندا9:الر!لهتال!عظاماملآنة

وأبط،لحمأواكيكمعصبأعيكموأصع،تحيولى

ألاأ!ضنعلمونمنحبودروحألب!3:أجعا،حلدأعيكم

أممامجمتمحزقيالرآهماوهو،(6-ا:37حز)الرهـأ

.(01-37:7حز)يخيما

إلىأيضأترجمتوقد،"جذ"هىالحريةروالكلمة

وتستحدم.(04:17أكط،32:32تك)!عرق"

عضل":البعادلتصويرالبىإ:ياءنولفيمحاريآ

.(348:4!)إ!عنقكحديدص-(جذ)
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عصائب:-بةعصا-عصب

بالمصابة.شذهأو،ولواهطواه:عصباالىءعصى

الرحلوكان.ومحوهمديلمنالرأسبلدماهيفالعصابة

لأمرلمفهومهحرفيأتنفيذأح!هعلىعمابةيلبرالهودكي

علىالومكاأوصيكأناإلىالكلماتهدهلتكن9تالربعة

إب!تعصائبولت!،بدك-على*علامةواربطها..تبك

تث)"أبوابكوعلىبيتكأبوابقوائمعلىواك!ا،عيئمك

13:9حر،11:18تثأيضأانظر8،و6:6

التقىاليهودىوكاد،"توتافوت"هيالعبريةامملحةوا

مماكلوكانت،يدهعلىوأحر!،جههعلعصالةيربط

طاهر،حيوانجلدمنمصنوعمجرفمكعبص!عبارة

اإالتتروربعالشتيتر0بينماالمكبصلعطوليتراوح

أقامأربعةإلىتقمالجبهةعصابةركانت.ستيمتراتأربعة

عليهامكترلىالر:!-قطعةماقمكلفييوصعمتساوبة

-01،13:11-13:1خربالواردةالصوصبالد

علىلص-كل،21--9،11:13-،:6تث،16

أمما.المكعبمىتميماكلتوضع،الرقسقطعة

كاتبليضميكنفلم،الدعلىيرلطكانالذىالمكحب

الأريحة.الصوصعياالر!منواحدةقطعةتوصفيه

نقصصعل!التثتالحلدص-شرائطلالحصالةتتصل:كانت

الجرلىلىسواءالصاحصلاةتجل،اليرىالدعلىأ:الحهة

تثتوكات.شالأيمادالسبتأياملىعداما،المجمعفيأو

يدأأنعلى،ا!لاةاشاتارتداءلعدمكاكافيسماكل

اطونامنوضرائطهايصنعونماكانوا،لأأالدعصابةبنبيت

الأيرالرأسعصالةجافيعلىييهبوكار.عادةالأصدا

ا!برية.لاا-"حر!الأيسر

يبدوالعمالاتهدهصأحزاءكهوهـقمرانروحد:قد

والاحتلاف.الهيهلىندميرقيواحدممطعلىتكنلمأضيامها

عاىيكتبكانماإلىاشعرالرصايااضالةكانالريخي

.-الرقر

011"ص-ر.ا!لأ-*،؟-*كاآ
7"س.ص

!--؟!*بمهـحبم--!؟ء*س!6!

لأ-أ7صص!-حا،ةءخفئ--،..!صيخ!

."ير".--*3ءلم

ل!،،شئه!ا!!لا!رر!خح!.ه!هـ.ء..

،مةجمم؟!ىلى4؟ا"ا!.؟زر-!-- لم:لأا
براأو-ء

لم،سير.

،،أ+/."ا

واليدالجبهةعماتا



عصائب-عصابة-عصب

الوصاياإلىر4سينظرالممي!الممرير-ص-كثيرينأنومع

بالتارجالمتزايدةممرفنناأنا،إ،محاريةأنهاعلىبالعصابةالحاصة

لل.لهاالحريالمعهوءااحتمالتهفىلاالأوسطللشرفالقديم

:6تثعليهاسجلأالرقمنقطحةيصعكارالهرد!إد

،هـيزوزايصىصنوثفي4-9،11:13-21

دلائلهاكأنأيضاالكثيرون.هـيرى.الابقائمةإلىويثة

مك1)"الحيديون"همالمادةهذهأدخلواالدينأدعلى

ي"حصيديون)مادةإلىالرحوعبمكر-2:42-44

وذلك،الكتالةالمعارفدائرةمنالثاكالمحلدمنمرضعها

استحدامعتموقد.اليونانيةللثقافةالمنزايدالفردلمظ،مة

ابدكي.الثافيدالقياحرإأفيالعصالة

والمريييرالكتهرياءالميحي!وعالربتحبوقد

ال!اس،تطرهماممىيحملرنهاأعمالهمكل1كاتالذ+

:23مت)!يابهمأهدابويعظمونعصائبمفيعرضون

منأ،هـشريطعصابةالثوبهدلىعلىيفحودكالوا؟

.(93و15:38عد)الرلىوصاياليذ!ص.سااحمابحوفى

ففي.أعحسابة!الىتتر-اأحرىعريةكلماترهاك

!1د)المدد!مروفي،(25و18ش38)التكرينسفر

العبريةالكلمةعنعصابةكلمةترد(93،91:15و38

شأأحيط9ومحاها(العرليةفي،تيل"انظر)،تل"

42)الحروحسمري"عصالة9كلمةترد؟.!ضريطإ

سلمبر\أ-لإشيرضبرء3"6م0 ألالمبم!أكم" وقي،""لا"،"-؟3م-د/م+)2ا!)،اإآكافي!نمد-أ1،!-؟ل!3+/نمغفي؟ا:؟الا؟إبرإ*1لمبر!ا%+كا؟لم

لا!لم!لماقيو*!2س32+!"12،.،!(!-اء؟،!-لم!قي!!3!خقى!بهما-"،لمافي؟ألا2!وظيربنئرم،-:سس!3+/ءير؟./:

جتهعلىعصابةيضع؟ثودي

حزياللوةر.،(2.:3)إشحياءلوةوي(23و17

عصامة""ومعاها"بر"العريةالكلمةعر(44:18)

رإ9:مصرفرعررع!حرتاليتنا"؟!تلسوة"أو

رمالدلوضعتجرل!هيوعا،مصرمللىدراعكرت

حر)هالشصقمكلتجر(ضما-ة)عصابةلوصعولأ

الشعبوصفواليإضياءويقرا-(.2ا:03

بل،صحةفيهلر3!الرأإلىالقدءاشفلس":الحاصى

تربطلمأي)تعصصلموتحصرلمطريةوصرلة:أحاطجرح

انظر،6إش)"بزيتئثينو؟(صمادةعليهاتوضعأ:

.(8:22إريا،3:7إشأيضا

:اعصار-عصر

الصاءإلىوترتفعالصاروتثرلدةنهبرجالاعصار

إلصثاالرياحتحدبنخفضضغطمنطقةتكونتيحةكالممود

وفي،التمالطالكرةنمففيال!اعةعقاربعك!راتجاهي

وتعرهـهده.الجنولىالكرةنصم!فيالحاعةعقارباتحاه

أليهوويقول.الجويةبالمنحفضاتالو!ىضرالرويالجاطق

وحكته:اللهقدرةإلىالاضارةيلأيوبالوركيبرحئال!

:37أكي)"البردالحمالوس،الأعصارتأ!الحنو!ص"

.(1"21إشرأيماانطر،9

صر:معا-معمرة-عصر

انحلدمنمرصمهاي،خمر9مادةإلالرجرعالرجا

بمعاصر9يحئصيخحا!الكتابيةالمعار!دائرة9صتالالت

ميماالرالعالمجلدمنمرضمهاقي!هـزيتمادةوإلى،!الخمر

.!الزيتكلعاصر"يحض

ذئب:معصرة-عصر

عرابا:المدياي!تبا"ميركط"أفرايمرحالأمكعدما

فيفقتلوهدثأما،عرا!صخرةعلىعراباقلوا..وذئا

إلىلرأجماحاءواأنههجثالأرددضرقيي،زثمعصرة

عوقحهائحلملاو،،7:52تض!)الأردنعر!!بعون

.الآنلالضبطا

كصعص:

الأخيرةالصعرةالفقراتومو،الذنبأصل:المصحمر

دلجةسيقر!أنالكاهنعلىوكاز.المقارىالححردس

منصحيحةالأاجة،للربوقودأ"الفحمالفممناللامة

وسائرالأخاءيضنيالديوالحميزعهاالعمحصرعد

"للر!وقودطمامالمدلحعاىامماهناويوقدها...ال!ثحه

.(11-3:9لأا
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عاع!فة:

عاعصفهى،هبوكااشتد:عصمأالرثعصمت

لهه،اللهفد!ةتصيس:ف!ثا،عواصمىوحمعها،شعاحفة

!!أيضاالطر،2د:701مر)ا!اصمةافهعيا"مرالدممط

"له!؟.(2،94016ث:؟.،آ:2اه،2708

ة701:92،481مز)"لنكرالعاصفةثدىءت"الدي

الظر،71!9أي)!احاصفةبايحؤ9الديحو9(8

13:11حز،04:24إ-!،3:د.مرأيمبا

و:"،(8؟دهص)"!6لحى!الدى:هر،(13:

رقد(1:4حرأيفاالظر،103لاأ"طريقها!اصمةا

:38:1،05أى)ا-اصمةاصأيوو-!!اص!تكلم

:2مل2)السصءاإاكعاصمةوائىإبلحاصعد:مد

نعنه:لدعرةيتحيولىلاعصاسلصا،يقوا(11وا

حيئد...ولعةكاالييههئت؟،كماصةحوقكمحاءإدا"

-.(28و27:اأء)،أستحبفالأيدعولى

،اح!دشبصرمعأ-محمعراصلامد:ا،اطثببومكأ

وملأعاصفةهـءهولىمنكاصوتا!ماءاصلعتةك!اص"

؟يم!.(2:2أخ)!اب!حاكاكواجتاعيتح

اسالعاالمجلد!تموضعهافي،ر:.!ة"ممادةإنأيصأالرحو

اممتالية.هـاالمعاردائرةص!

عمافة:

الصآلة.رللففهةرمرهىص،اك-دقا:هىاعثصامةا

،الرثفداءكالريكولو-"إلأ-+ا!الأش!-ثاف:

!!.(21:18أي)،الزشدحةضقهاالتى:كاا!حالة

تاكالعصافةلكنماصالأثاكداطثكيص":صاصيقرا

شإ،د:35مرأيضاالض-4ت1مر)"ضااشيهاتدر

.(13:3ث!اهر،ه:13،92ج؟7

ألاها":"لىالرلعبد"اليإيتعياء!عا!لىالر!قر-.

تحقها،را!ا!با3!ند.،أسار"امح!دأرحالهخعلكحد

.(314:51إ)"كالعحا!هالأكاءاحعا؟

مضرهـ3يدلعير)ان!اححرآسأىإلهدايا--يغو"

فانسحق.فحقهاوحر!حديدساقياقديهعاىاقا-

!عأ،ا!هبا.الفضة،احا-الخزهـ!اواحديدحئد

يوجدمله،الرجفحمتااصفابالدركعصافة:كاىت

.(3د:2:34الا،!إ)!مثاتما

صعيافيقول،الريمأمامالز:الىا-عهمثلأتصر!أ-ثا؟

:2صف)"الرمعركالحصافة،:اصمىاص:رسرعةس
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عمفور:

ص!ص!س-ا!صفررا

ا!راص-االحمادإنماعلى

اماطقسدالفر!نعيض!

الحدائزيالأشحاراأعصاد

84:3مر)ذلكخرأر

أعاوتصنع.(12:6

لحوباهـتتعدفى،لهااجاأض

.داصحيرااتاتصش

عصفور

بصلة-س.اطافيراصباتامخرساشاحه

مزقزقةةصعيرطور:هيقاطة

عا!أعثاثهاتمهء،،اذأهرنة

الحوائطضقوويىأر،:الحقرق

ا-،401017!201:7،

اسالأضحاراثأص.اغراصضها

ا-لدممدا؟اذتاتهـااإص؟ب

كايدالممباععحمررصتحدلداصهااس؟لر

كقيرةسلألواتعرفلسط!-وأرص!،عامةفالكلمة،حالة

.يرألدرراممحصمرهوأهـحح!:عحار،داصم!صاراكصواهدد

اصر11صاعصانيس:إ

العن!9إفمعه-لو

تظ:.(14؟3

(لم1-ث9؟لاا

ي!!!9،ا!ر.-دليحه

لرهـام!!مرد:حا

أحدوقد.احخعري!ةحصا!ا!هـةاا

؟7ط-)الأفىألىآد!صصعةسعه

"ارطاص1--تارادعحمفيمديز-ت

اأحد!.!دءالألرهـ،كضهيرعد

رمرأ،انصحراءإ-طعاىحجاالآ-سا

دوريععفور

:صرت!دت":شضدتهضيقهقتواخرشلشيقر

أيصاانظر،201:7صس)"احطحاعلىمنعردكمعمور

ي1الدراطعع!فررلالشةطبيعىعيرأمر:هر،(27:8أم

اسهحةغطملا!أد!!يخطعدما.ساعةوعادةيح!!اعدكي

كعهأ:مكالهعيرفيإنهكدايقوتلهو،أحرىأعداد

يثو-ماأقو!عا!دالوحةيح!يخحلهمما،الطيمى



عصمون

.سحالاا

فريةيسلصالمالذيالرببارك،:أيصأيقوقكا

الصادين،فخصالحمفورمثاألففاالفيت.لأصناكم

أيضاانظر،7و124:6مز)!انميناومحنالكسرالمجىا

مأ)المرارسرعةفيافلدهيضربمالعصفرر،(ه:116

.(11:11هو،ا!11مزأيصاانظر،26:2

وسهولةوالهوانالضمفيائملدالعصفوريضرد!؟-

مرالى،9:12،12:4حا،ه:41أيالظر)صده

-.دفلىياعانعصفورانألر:الىبويقود.(52ت3

أففلأنغ...أبيكمبدودالأرضعلىيسقطلامماوواحد

لوأيصاانظر،31-01:92ت)!كثيرةعصافيرمن

.(7و29:6

عصمون؟

الحدودعلمكاناسمرهو،قومم!"معناهعبرممياصم

،(15:4ض،هو4ت34عد)لهرذاالحموبية

شةبعدعلىأالقيصةع!ت9صبالقربكارأنهوالأرحح

يزالولا،برلغقادكأ!رالغرلىالثحالإلىكبلرترأعر

الفزاعة.أيامإلىيرحعأمامىنحفرأطلالبالموقع

عصا:

وأعصا"5إلىترجمكثيرةعبريةكلماتهناك

للتركؤغيرهأوخبسئخدما:والغصا!!تفيبأ

عبرتدعصاممط9:يعقو!ويقول.لتوجهأوللضربأو

،(32:01تك)أحيثينصرتقدوالآن،الأردنهذا

ألطافمن-أصح،عصا،إلايمتلكلأكانأدلعدألهأكي

والبقروالنمواليدالبن!ت!تخ!-يمتلك-عليهالله

.(32:7تك)والجمال

المحجزاتلاحراءالرلىاستخدمهاالتيمويىعصاوهناك

01و02،7:9و17و4-4:2خر)والعحائب

...17،9:23و16و02،8:5و91و12و

فروحأأحرجت.أفرخت5اليهارودوعصا،(إلح

.(01-17:1عد)لوزأوأنضجتزهرأوأزهرت

ومذبحالوجوهخزومائدةالخورومذبحايابوتوكان

14و25:13حر)عصىلواسطةتحصل،المحرتة

51و5،37:4و28،27:7،03:4-23و

.(7-28،38:5و27و

ماوعكازكعصاك":راعيهللربداودويقول

الراعىعصايتخدمداودفكاذ،(،:23مز)"لعزياتى

هارونعصا

وتوحيلا.القطيعلحماية

اللهعصا"موسىأخذفقد،لللطادرمزالحصاأنكا

فهى،أالأديبعصا2وهاك.اللهبقوةمؤيدأ"يدهفي

؟.(01:13،26:3أم)،المههاالناقصلظهر

يمنعمن!لأنوللابناء،(22:27عد)للجواذتتعمل

:13أم)!الأديصلهيطلبأحبهوس،ابنهيمقتعصاه

،(7:41صم2أيضاانظر،41!24،23:13

أكط)الربلتأديىرمزأنها؟.(2.:21خر)وللبد

عنذلكيكرذوقد.(98:32مز!!:21!9:34

ه؟9:4،01إشانظر)آحرينأناساشخدامطريق

.(24،03:32و

مأإليهمآتيأبحصا":للكورثيينبرلرالرسوتويقول

يكررأدأممط،(4:21كو1)!؟الوداعةوروحلالمحبة

لهم.توبيخهفيعيفأعليىقاسيأ

،ا:11رؤ)للماسالقصةأوالعصاتتخدم؟

الوليزلخليصتتخدم.كانت.(16و21:15

.(لآ28:2إشد)والكمون

يحطمأنهيوعالربع!البواتلينقرأماومحيرأ

مز)!حديدمن(لعصا)بقفب9:لهالراففيرالأضرار

.(15ة2:27،12:5،91رؤالظر،2:9

فكل،والعنمالقركركلأما9:الريحةوتقول

:27لاا!للربقدسأالعاشريكودالعصانحتيعرما

يمد،الحظيرةمنآالاأوالحرافخروخعدمكار،(32

يفعواحدأعشرةكلم!ويأخد،ويعدهاعصاهاالراعى

للربقدطليصبح،ملرنماءفيالمعموسةبحصاهعلامةعليه

.(02:37حزانظر)

اضخدامهاأساسهر،عليهاللتوكؤالعصاواشخدام

قوام9أو"الحرعصالكملكرىلا:القولفيمحاريأ

حزقال،\آ:501مزأيضاانظر،26:26لاا،الحبز

أكط(ا:3إش،4:61،5:61،41:13

والفقر.للمجاعةتعريصهم

:هارونعصا

والجماعة-قهاتفيمنيصهارب!قورحتحدىعدما

القومالربوأهلك،وهارونموصىسلطة-إبانحارتالتي

!أخذأدإسرائلبنىمنموسىطلب،(16عد)المتمردين

،عصاهعلىالبطرئيراسمويكتب،عصامهمسبطكل

الاثنتيموسىوأحذ.لاوىعصاعلىهارون31ويهب

الوموفي.الهادةخيمةلىالر!أعامووضحهاعصاعرة
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عصيان-معصية

لببتنهارسعصاوإدااسهادةاحيصةإلىموسىدخل!التالى

ألفحى؟رهرأوأرهرتفروحأأحرحى.ألهرحصقدلأ!ي

دهيحمتىإلىاضبامامسالعصىجميعمرصفاخرخ.لورآ

لمرسىالى!قال05عماهواحدكلأخذ،فطروا،إصرائيل

علامةتكودالحمظلأحلاصهادةاأمامإلىهارودعصاشد

-17:1عد)"الر!أمره؟موصىففعا...اقردلى

ليأفالأمواتبينمنالمقاءيوللر!ترمزوهى.(\ا

اممبهبر.لالثمر

فيمويىمجملهاكازاشتىالعصانعسهاهيكالتوا!لها

بهاأجرىرالتى،(402حر)حوريبحبلويدد

،4:02خر)،اشلهعصا9!جتفقد،صصريمعحراته

4:2حر)"مو!عصا"نصىكاتكا.(1709

.(02-7:41حرالظر)"نوهاصعصا"أو(71:

:8حر)لحصاهيدهودإهايمدأنأجالأالر!أمرركان

مم!ءيمدهاأ-أبيدهموسىيمدأذأحرىأجان!لى،(د

.(9:23:23حر)بعصاه

عحاراضلةاسأ-!عل!ب:ق!،عمايىتمع!ابوو

:79حر)يديهيدعمالى:حورهاكأودكاد-،،يدهوالله

تاالحمايأحدأنمو-ىأمراضبأ-؟.(6-12

الماءلجرححر!يبلىالصحرةكاويصر!،ائركاضر!

.(7-د.17خر)اسضصاتص!

هـمرصىالىدأمر،كلحماعةماءب!!ةاص!!لرية.ي

هارودأخرههويكلمأد،الحماعةيخمعا!صاايآخدأن

أحدموصىل!-09ماءا!حرخالحماعةأع!!أماءا!حرةا

لحصاد!شصحرة:صرتبده"اشهـ،سفعأماءصاخعصا

لحكان"(13-02:6عد)"عريرماءلححر!،نيت

ص-شهارصمو-!حرصاتيصسأالمهالأمرالعصيادهدا

.كعاثإ!صهأإفثاورحرا

الله،سلطانإىترصكاتالأحما"المهعصا"يهتاغد

الداية.سلعازعصاهكانتالأ-كا"صىمبعصاايهت!

عوضألتحدمهاكادواهاىالأ-":-هارعصا9:-يص

.مو!ىعر

كاثا!هداتتابرإ-الي!-العرإفالرسالةكاتب!يقو-

ألرحص،اشهار:د:عصا،ا!-لحهدحىصلط"له

.(-:9!)،اخعهدحالرر

عصيان-معمة:

!هه!أمرها!ىحا4طاعهصحر::عصالاسمةعصاه

الإلارعمى:قد.الالقيادص-ا،مناث1:ا!صيار:ا.عا!-
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جابرعصيون

اللهنهاهالىالثمجرةسآدهفأكل.لهامقحادأولعدالله

(ادم)الواحدالإلانبمعمية":هكذا.منهاالأ!ص

الرب)الواحدلإطاعةأيصاهكذا،حطاةالكثيرودخعلى

-17:درو)"ألرارأالكتيرونمخعلى(المسيحيمرع

16).

،2:4،5:6أف)"المعصيةأداء"لالطميعةوكلا

بب!ربيت"ةالط-بمللثعبالرب:يقول.(6ة3كر

:يقرقكا،(2:ا3ثإ)!علىفعصراهمأما،ودأ!م

عاصيأأحميتالطىومن،غدرأتعدرأنكعلمتل!!!

(!!!48:8).

ومرتهالمسيحيوعالر!عنةانجهالر:حإضياءيغوت،

معاصيا،لأجلمجرسحوهو9:اصليصاعلىاممفآريا

ضمينا":بجبره،عبهصلاماتا"دب،آثامالأجلمسحوق

:65مر)محاقيعن!!رائذيفهو.(ه:د3إ-)

.(301:12مر)"مماعاعهاألعد!الدي:هو،(3

أصا3عا!7(34:)حر،المحصةا،نماعالر9:هو

اممعارية.االم!عدليحة

مأ)،معصيةصتخلوالاالكلامكزةا:الح!-صيقر!

مأ)!انعاصىكزت،الأضرارصاد؟إدا".(01:91
.(1آ.2ه1

جابر:عصيون

حيجاحتمالياالطر:عندتقكل!مدينةحالرعصيود

ا!ر!ا:س،أدوممرنفحاتالرلىسنكنمها،العفبة

ا!رباإلى:لصصيليىمحوامديخةاتعدش.فل!ص!!مرتعصات

القدبمة.ايلاتهىالتى،العقبةمدية3!

لرراضالمحطاتليرصا+عصبو-3!اطقدايماهـاا:يدكر

موآبصهرتحريةالشفيارتحاله!أتاءفيإصائللوسيا

حكمءأ-:لى.(2:8ت-،36نر3د:33عد)

لىإلهحتى!صرةنخاكأبةاصيةحابردا!صيهكار،سيمار

أرصاالدي،صورمئكحيراءصتعاولةخاريأالأأصطرهاك

لىسيما-عيدمعلشتركوابالحرالعاريرالوارعيدد

خصهاكصشحبنأوميرإلىأخرتاشتى،الصإداهـة

؟9ما1)وطرا:ص:فرودأهـعاحأفضه:دهآاصدرا

.(9:17لمأح22،2!26-28،01:11

يهوداملكشالاطبههأبا+إودلثلمدحالرتد!هـعصبودلا؟

صص9باءعا!،إصرائامنكأحآ!ضص!أحريامهاتفؤا!دشا

11جالرعصوري"نكرلىالسم!:لكى،"تر-

ص-وهرد:دالرأليعز!ركان.(94و22:48مل1)

أحربامعاخدفديهوضالاطلأرائفلنحطيمنبأقدمربنة



جابرعصيون

التمسلعى"بحيرةصينبرية

جابرعصيون

.عصمالت

البحبراتولبرنيعقاد!ف..

جاثرعصيونموقع

.(37-02:35أح2)اتيرالملك

تاريمهايهن!اتعلىالأتربةالتنفبأعمالساعدتهـقد

لحد.لا()!اءعولاس!!يكحلوللصوراإبدلكقامقد..المدية

الألمايىفريترايهشصمغد،!ا+!33(3)2،أم!فريتزمرالكلا

موقغإلهعمهقا!"الحليفةتل11يم!أتريأتلا3491و

فدماصع!!حوالحيجكل-يمعداقوكاد.حالرعصيولى

3891وي.(الحرماحلعلىفدبمأكارأله:بحتمل)

رأيوأيد،"حلويك)1التالىلالقيصقاملعدهاوما

حالر.عصيورموفعبحدداصنا-اباءد"!رقي"

أرحكل!رقد.طقا!حأرايهتادىصالتنقيىأممروقد

مةشهر،صلمانألام11(اصماا)1الأ،ااشطقةيئتا.

-بص-ء!ى!!سط

واحدذددعةئنيتقدالمدفيةأنعلىتدل.،الأصليةالترلةعلى

:قد.مراحلعلىولي!،مسقأموضوعةحطهأصاسعلى

الوالةل!-المقارنةعلىباءلجمادعحرإلىتاهـيخهاأرحع

والبوابة،جادعصيونأطلاللىالأرلىالطغةلىاضئيية

تجلىالحاشرالقرثإلىأيضأوترحعاافي!فياكتضفتاختى

اكوجدالملكصليادوكاد.صيمادعصرإلىأي،الميلاد

أظر:هـ؟ااغوةواالزاءص-ا،كاراروياا!صرادلكو

اطررهداتملىااغاباا،يسم!ثما،اتةالمهالملحية

المددصمربوحالردعصيمإفالإشاراتأما.المحماري

كاصأح!!لير(2:8تث،63و33:53عد)لتثيهةاو

الطييةا!واحاصمجمرعةىصانجكراعهدادلكفينكرلم

ذلك.لعدليتاختىالمديةمرقهس-:اتإفيقر!مكادلى
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جابرعصيون

جابرعصيرنعلى-الدابةلى-،جلريك"أطلقلقد

الفاعةالأمريكيةبالمديةماتبأ)أفلطيرشسبرإ

النحاساصتخلاصمصالعفيهاكانتأنهأساسعلى(البهيرة

المجاورةالمناجم!تتستحرخكاتاتحاماشا!توالحديد

فيللهراءوماربمداضلرجودوذلك،الصبةواديفي

؟.(السملىالطقة)الأولىالمديةفيوالحوائطالأرضيات

المدفعةاضياحاشحداميي!ءكاد-رأيهلى-المدينةموقعأن

فثد6291ي:لكن.،الربة)مرتمعاتمضايقو

الواتقعلىالعثررعدمأساسعلىالرأيهذا،رورنبرح9

جكل!فيأرالخاماتصهرواصتحدامهايلرمكانالتيالخزيخة

كانالموقعأذعلىعلاوة،الصهرعملياتعنالمتحلفالخبت

"حلرررشأ:أثبن.اشمليةاعم!اطعرتعرضأالمواقعأفا!مذ

ا!ديمةأدعاىيدلانإمماالمكانتحطيطىالتقيبعنهأصرماان

كانت؟.يلزمهابماالقرالللزويدللغلالكبيرأمخرنأكانت

رقد.الحليححافيعلى،لبلادالحنوىالمدحللحمايةحصأ

أنهاغصوصنطريتهصالخلىإث"بحلريك9ذلكأدى

عملياتألىإد،اضحاساواستحلاصصهرموضعكات

المناجم.!-لالقر!تتىكاتاصهرا

غزوعدوأحرقتئهثتدالأولىالمدينةأنوالأرح!

:14مل1).ء،:29دفيللمظقةمصردرعرنضق

أحدعلى:يوحد.(9-ا:12أح26،2و25

مصر(صيديالأقصرفي)الكرنكفيآمودمعدحوائط

المرتج!لايدكرأدوميةأ-طاءعلىتت!لىطوعرايخةقائمة

حالر.لعصيودالهامالاستراتيحى

حوالي)المديةلاء-برداملك-يرضافا!أعادوقد

،هاكأصطولباءيىصلي!انحاكىوقد،(.م.ؤ086

الأدويوذتمردقيلةبسنواتذلثشيعد.الإضارةصفت؟

،(22-8:02مما!2)يهوداملكيهه!رامأيامني

عزيااسئردهاألىبعدالالثةالمديةنجبضم.المدينةوأحرتوا

:26أح41:22،2ما!2)الأدومي!!مي-(ريا.)

عريابنأيوتام"باصهحاتم:جدفقد،"أيلة!يهتش(2

احتفاظأاطقاتااكزوهى،ا!افةاالطقةليىحيمته

الآثخىباتيأارهااصمنافيامارالإد،بيها!ا

تقريا.الأصيةاا،رتفاعاتبا

ملكرمليا!سلحقر!معأكأامملكاهـرص!ت!ا:عدما

أبله""الأدوميو-اصترد،بهود!عا!الهحرموإسرائيل

:16مل2)آحارتوا!سا:طردوا(حالرعصبرت)

.(آ

أحدنها(!هى)للمدبة(العبا)العةااالطحفةونرحع

هـتد-،الجلادقلالالعالقردإلىالسابعاغرراصتالمترةإلى
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عضد-ضائد

ال!ثقف!9تطعمنيتضح؟،للتجارةالمتزايدالاردهارعل

وقد.الاعريقيةالأوافيبقاياوكذلك،بالأراميةالميهولة

بعدتانةلهاتقمولم،.مق.الرابعالقرنفينهانجا"المدنجةدمرت

الطر!علىمديختهمذلكيعدالباطيودبمىوقد.ذلك

الحقة.مدينةالآذتقومحيثللخليحالشمالي

)عض!

ويقول.أعضىفهر،قرلهانكرغصأذوالقردغضيت

تنتصب"المديققرود.أعصبالأشرارقرودكل":المرم

:موا!ع!تلوتهفيالبىإرمياويفول.(ا.:75مز)

إريا)!الربيقولدراعهوغطمت!رآلىقررغف"

ضد-ضائد:

لهعاووهلاصر:فلالاعاضدوعمئدوكفتد

:يحقوبباركأنلمد،عولافيإعحق.ويقراوصالده

،عيدأاحوتهبمإليهودفعتلكسيدأحعيهتدإلط"

.(27:37تك)!حمرخنطةشعضدته

الذيهوالرببأرالمزاميرسمرلىالمرنمبتصىماوكئيرأ

:3:5.02:2،37مز)اصدبفيراوبعضدبمضده

17.41!3،51:12،54:4،63:8،49:

:41إكأايصاالظر،18،118:13،911:116

(461:9مر)،والأرملةاليت!بعصد"و!،(01

.(14:14دمر)،الاتطيركلعاصد"و

يوعالربجمنقانلأالىإضعياءلهعلاللههـيتكلم

تصالدىمحتاري،أعصدداتياعديهردا5:المت

.(د4:الوأيضاانظر،42:1إخم!)،!فحيله

ذظرت":ابرإشياءورعا!،كالدثانالر!يقوقس

ليفخلمت،عاضديكنلمإدوتحيرت،مع!!يكروم

وأسكرتهملعفبىضحولأفدصت.عضدش!غيظىدراعى

إضر)!(دمهه)عصيرهمالأر!!عا!:أحريت،لجفر

.(95:16أيفأانظر-6و5:آ3

أليهةلقرص!اءداعىاخطابهرلرل!الرصولويقرلى

تتصرنأنكمبنبغيهكداأنه"ريتكمثىءكللى":ألحس!و

:قالانهيوثاض!كلمات7-تذكر،الضحفاءوتحصدون

02:43أث)9الأحدامم!اكشرالعطاءهوطمحو



-ضالضل

.)35:
جالىعلىتب!انقائمنانخث!انالباهـهماوعضادتا

\غو01و04:9حزانظر)البابإشيهمايتندالحائط

83-36و33و31و92و26و24و16و

.(48،41:1و

-ضال:ضل

االثديد:االعصاوالمرص!-واصعلؤاصد:الأمرأعضل

إريافمالرهـعلىويقول.بدا::هأدا/لأطاءأعجزالدي

وجرحك،الحبرعديمكرك9:القديمللثالنبى

كترقدإثمكلأث...رفادةعقاقيرلكاجس...غضالى

.(14-03:12إريا)"تحاضتوحطاياك

ضو-أضاء:

والعيىوالمعدةكالد،الجدمجموعسجزءالعضو)1(

ت،17:7أى،25:اتتشلأالظر)والرجل

33،وه،91:7و036:13،ر::5:93

3:ء23،كر14و12؟12كوا،12:4

إخما(....!:6،4و3:5يع،ه

:12روثلأالطر)مجتمعأوجماعةأفرادأحدالعضو)2(

،ه:4أف،17-15،12:12:آكو5،1

هىالتىالكنشةحالةفي!(.إلح....5:3

كلليرالوثيقةالجويةللعلاقةتمويرأ!المشححدإ

الآحرصعضركلل!توكدللى،الرأسوالميحالأعضاء

.(2:91كر،4:52،5:03أفانظر)

تروعطا

)عط!

عطب:

أما:ضبوا-صالر-يقوو.هلكودد:عطأغط!

:محتحربةلىيقطودأعاءيكرلواأنيريد:ناسدي!ا

"والهلاكالعطبوالناسئعرتومفرةكيةكث!سةوشهر!ات

.(6:9قي1)

:عطار-جمطر

رائخا،هـ!!ائتطيبالتيللأشاءجامعاصمالحطر

وباثعه،العطرصالعهووالعطار.وأعطارعصوروالحمع

لى"صى1مادةإفعاضحرالرجا)حرتههىواليفارة

:إف،،الحعارهـاليهالةدائرة9سامحلدهداصموضعها

المعارفدائرة9منالتافطالمجلدمنموضعهالط!نجور9مادة

.(1الكتابية

:كطارة

الاليةالزوجةا-وهو،!تاج"معاهعركطاسه

:2أح1)أولاموأم،يهرداسطسحصرودبكرليرحمئل

:عطاروت

اصم:وهو،ا(اكاليا!أ"يحان"محناهاعريةكلمة

مو-!ص!اد،بورأو!-سوطلصانتيالمواحأ!)1(

!رو
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رادأ

لهه.تصلحمواضصأرفرلأنهانصيألهميعطيهاان

دلكعلىمرسىفوافقهم،الأردلىضرقييتقعوكات

علىالاشلاءفيالأصباطصائرمعلركواأنتجرص

وعطاروتديرنجادلولبى،كعادأرص

.(3آ-ا:32عد)،محصنةمدنأ...وعروعير

الموآلملا-الححرعلى-موآبملكيشعدكروتد

يةت.عزاها:قد.جادنجوسكهااييالمدينةأفها

يت"فيووضعه،"داودنمممد"هـثاأقىألهويذعي

فيظاهرةأطلالهاتزاقولا.!قريرتفي!صموشإلهه

الشمالإلىأميالتمالةمحوبحدعلى"عطا!وص!خرالة9

عالىر،(حاليأ"ذيبان"وهى)!ديبرد"ساخرلميا

افي.البحرسالرقإلىأميالىعخرة!وبعد

وبنيامين-أمرايملير-لأفرايميىالحرالتخهعاىمديخة)2(

نمسهاهىشلعلها.(16:2يت!)باباإلى

؟(18:13،د:16يق)"أدارعطار!ت،

.!المبةتل"صبالقرب!عطارةخرالة!لعلها

هيلعلها،(16:7ي!)ألراءتحمعا!أحرىمديخة)3(

اكيو،آ،يكحلرللون"يظ؟)!اصالمرتا9

إلىالأردنواديمنالفارعةرا"يإلىالطريقيحرسكان

المؤدية،أدامةعندالأردذامحاصةعلىويترلص،تكيم

.اليبرقوادىإت

:أدارعطاروت

مدية،هي،"أدارا!للأوتيحانامفاهعرياسم

،(16:5،18:13يغ-)بامير:أفرايمب!!اخحماعلى

على(2:،+ا)ينوععمفرلىالمدكورةنمهاهيولعلها

حرالة"هرأفهاالعلماءدعصويظ،ك!!الأستحمأ!ا

الطريقعاى(المصفاة)"الحصةتل"سالجنو!إلىث!عطارة

تا-"هيأ:ثااجمضايرىبل،أ:رضل!إلىإيا!يتص-

دفسها.،الصة

:يوآبيتعطروت

قريةا-ومر،"يوآ!بيتتيجان"معادعبركطا-

بالضضموقمهايعر!ولا،!يثسبالقرلىكانت

باا!ربهل!ألا-أرالمصم-وجمرى.(2:54أ1)

.!!مالى!1صاكحائلاتلإحدى

:يثوفانعطروت

لاهامديخةاصهوهر،،ضو!اريحا!امعاهعبرىاسم

إ-رائيللموأحدهاالتىالحطقةفي،ا"لأردرضرفيلىالحاديود

082

كانتولعلها(32:35عد)الآمورجمصملكسيحولىص

:32عد)الكبيرةالمدينة!عطاروت9ضواحىمنصاحية

زحم"أنها:ئظر.ا،صهأخذتوسا(3:34

إلىونصفميلىمحولعدعلىيقعمرتفعتلعلى"عطارو.

تأالعفريرى؟."عطاروت9منالثرقيالتمال

أتعطرو"همابتيرلمدسما"دلاشوتشعطر"

لىهكذاجاءتوقد،واحدةلمدبة:ب"ضوفان)او

.(!االمصرح)الإنحليزبةالترحمة

عطس:

بعصألمهمناهواءاندفع:!غطاسأغطأالرجلعط!

اشويخةاالمرأةالنعلىالنبىألغاصطجعولما.لحار!!

عبنيه"اصىافت!نم،مراتسبعالصيعطم!"،افي

.للحياةعودتهعا!داجلاذلكفكار،(4:35ما2)

هوإنه،وقدرتهعظتعلىبرهانألأيوباسباويقرل

كهدهـويخاه،لورأيتعصاصه"الذيلوياثانخلقالدي

س.مهيتطابرلار-سار.عصايحتخرخفيهس.الصح

تفسة.مرجلىسأشمفوحقدرمنكأنهدخانيحرحمحريه

-41:18أى)"فيهسيخرحشلهب،ححرآئئعل

وعطثر.الماءلىتإفالحاجةأحر:عصضأ-

دلما.كالها3اإاششديدالعفضيؤدلىوقد!اضتاث:إليه

ماءلهميكرولم،رفيدءيالريةلىقديمأالشعبلرف

أصعدتا!لمادا:وقالواموصىعا!الشعصتدمر"،ليربوا

،3-71:1خر)"اعط!صلاومواضالادناوأوقامصر

!13قفر،28:48تت،4-أ:02عدأيصاالطر

،35:13-إ،ه:701مر،32:11أح18،2

.8عا،2:3مر،404مرافي،2؟41:17،05

.(إلح...11:27كو13،2

عط!ثان"أدا":الصلإ-علىئرهويواس!ا؟قات

(91028يو)الخلكلمملوءةاسغحةدمهإلىفقدترا

:96مر)"حازيقوليعصش!ب:".اطهرةتميمأ

21).

فإسه،ا!دةالالغالأتراعيقبالعضضا،حاس1أثوحيت

إلىكااعطض،مجاصيأ3الكتاهـالمقدييستض-ا-مماأقي

:42:2،63مز)اضوحىوالرابحىالر؟أا!عاا

زر،7:37يو،ا+:تد،8:11:13عا،01

يرسص-ص":يةاسامراللحرأة!أسااقاش1(22:17



-عطفة-منعطفعطف

الدكيالماءمىلر!سولكر،أيفأيعطث!الماءهذاس

:4يو)!أبديةحياةإلىيبعماءينبوعفيهيميرألاأعطيه

:94:01،55إكأ،6:35يوأيضأانظر،31:41

:2إربا):الخطيةالرإلىاكشهوةبهتوصم!؟.(ا

حك،منياهااشرب":للزوجالحكدويقول.(25

ليكن..الخار!إلىيحابيعكتفصلا.بئركمنحارية:ياها

-ءا:5أم)،ضبابكبامرأةوافرحباركأينوعك

معواخلاص!بأمانةويلكعواطفهيضبطأدأي،(17

يحع!،:المرمويفول.لاماءا،اترالأرص::المعطثة

،(701:33مر)أمحطةالجاهومحاري،تفارأالأ!ار

إث!)،ماءيايعوالمحفتة،أجاالراب9يححلأله؟

35:7).

-عطفة:-منعطفعطف

منحى:ىالمنعطصا!طمةوا.وانحنىاما:عطماعطف

،32و31؟3غ،6:8ما-1:شلاانظر)اشطريق

.(17:7حز،2:2أم،211ة911مر

تعالف:-!ه-عطف

التا!فوقبلسر:نحرهموف-غليظرداء:المعصص

.للثابعيانةأوللبردإتقاء

:المرمويقرل.بهيكخيأوالمعطفيرتلىى:وتعظف

:6دمر)!نراشعصصوالأ:دله،عممأالمرشاكمسص9

ساطف:معصصوجمع.الحطةفير:عتكتيأى،(13

901:11مزأيضاالطر،3:22إش)اغفأو

.92(و

-استعطف:عطف

يثمفقأدأممي،عل!يعصصأناءوسأترصاه:اصتمطفه

عيوأخيهوحهيشعطصألىيعقوبأرادوقد.يرحمهشع!

الحثع؟يقوا-(32:02تك)أمامهالانرةبالهدية

أأ)"يتعطمهالحكيموالإساث،الموتزش!الملكعضب"

أ،28:41ت،آ:91أمأيفاالطر،41:اآ

.(01:اكلى،12:02

عطايا:-عطاء

تشحدءالقد!امحهداوعريةكلمةعراتتىخوهاك

كاتالمدماتص-هاوكيرفالدلات،ا!طاءاعلىالمدالأا!ة

كا-ش.(لحإ..اا:81عد،82:82حر)للهعطايا

عطايا-عطاء

:18عد)للر!عطية-مامحنىو-أنم!هماللاويود

رالز!ة:القوةالصحة:تلىللإناناللهعطاياوهناك

.3حا،8:17:18تث009والاستصقاعوالطعام

13،5091)

والألراحالأعيادوهداياأ:عطايايعطونالاسكاد؟

كمهرأو،(8:01غ،9:22أس،45:21مر)

؟.(53،34:21و42:32:47نك)للعروس

:2اداليا)عىيرعونسعلىهداياهميغدقونالملوككاد

سلرععرتقدءالعطاياأ:الهدايالحصكاتولكن.(6

صم2)لداودهداياهمبتقديمالموآيررلعلمثلماالاضطرار

سكنوعتقدمالعطاياأوالهداياكانت؟.(8:2

أمامإلىوتهديه،ا،ترحبالانادهدية"لأنالدللوماجة

وقد،كرضوةتقدهكانت؟.(18:16أم)!الحظصاء

نممىالرضوةلأد،رضرةتأحدلا":بعةبالرحاء

أيضا)نظر،23:8حر)"الأبراركلاموتعوح،المبصرين

.(إء...8:3صم2،1د:27،؟16:9ث

عا!للدالالةيرنايخةكلماتتعتستخدمالجديدالمهدوي

5:32ت)للهاضها!!اعطاياإلىدعفهايتر،لعطاء

رأ.2(إ...د:21لو..91ر24،23:18ر

،4:17لى،7:11ت)العف!ا!صهمالاسعطايا

.(11:01رؤ

اللهعطاياعنلتعيرنخدميولايخةكلماتعدةوهاك

الكرءمدىخملكلمةعرإحدىمها،لمنساد

.(5:15:17رو)الخلاصرعطةر؟،اسخاءشا

تامةمرهبةوكلصالحةعطةكل":يعغو!الرسورويقوات

تحييرعدهيرالذيالأنواراأبىعدص!،نا!لةفو:سهي

(17:اتم)"دورادظلرلا

،أ!!"ح(5)ةول"كا!رما"كلمةهىهامةكلمة:هاك

الألديةاللجاةاللههةأوالمهاعطبةعا!للدلالةنسنحدم!قد

المواهـعلللدلالةاسخدامهااكزول!.(23:أر")

القدي!-لياداهؤبتلعصالقدسالرو!خحهاالى

للمفحة!وحاااصهارائعطىواحد!فل!رر،وتعزيهه

رسميةأيضأ)نظر،03-28و11و12:4كر1)

كللي!":دطرص!الرسولهـيقوث.(12:6-13

!صكلاءبحفأيحضثم!ايخدءمرهبةأحدماف:احد

نإبل.(ا.:2بط1)!المتنوعةاللهلعمهعلىصالح!-

المي!عطاياألصهمهم،الحواهبهدهدالديرالأضحاصر

أ!صأللكية-الأعاليفيالعضمةيمبريا-الحا-امقام

4:7-13).
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عطاء-يستعطى

فيلهالدىلابههدعطةالبركيللج!اللهعطايااعظمأما

كو2)"عهائحئرلاايىعطبتهعاىللهتكرأ،لأحلا

.(3:16،4:01يوأيفأانظر9:15

الرهـتالفقد،للمؤنيرالآ!عطيةهوالقدسشاشوح

آخرمعزيايخعطيك!الآبمنأطلبوأنا:الميحيوع

،17و14:16يو)"الحقروحالأبدإلىمعكملمجكث

38و2:33،هو4:اأث،7:آ،إ-13:2

-(3:14عل،93و

-في"الروحيةالمواهب)امادةإلىأيصأالرجوعالرجا

دىالمعاردائرة9ساصاحالالمجلد!الراء9حردىص!مرضحها

المحلدهذامنمرصعهاي"العترر"مادةوإلى،أالثنالة

.!اممتايةاالمعارفدائرة!ساخامر

يستعطي:-عطاء

اتياالشخادهووالمتعطي.العطاءصأل:اشعطى

مجرثلاالك!لانا:الحكيمويقول.صدقةالاءيأ!

:02أم)"ئعطىولاالحمادلىفيستعطى،أخاءالى

الطربقعلىحالسأ..الأعمىبارلياشص:كان".(ث

،51-01:46مر)فتفاهيوعبهمرعندما"يتعطي

.(آ-3:2أ،9:8يوأيصأانظر

:جدهإلىله!-شارركي،االغىالإلانويهل:يقرت

:16لوا"ألتعطرأدوأصتحىألفأنأصتصتفلست"

)عظ!

-عظمة:عظيم

اممتاهـارحدأكئيرأومشتقاتها"عظيم"كلمةتتكر!

!الحديد:اغديماالعهديهالماتدء

القديم:العهدفي(أ)

أهمها:ا-تا-قياال!طماتص!اطعديدترحمةخىء

اصتحدامأاعحبربةالثمصا،تأفي:هى-!حادوث")1(

،مرةهـأرلحمائةأكثرقرد،ا!د!هداعا!للدلااحة

تا"ف!لقد،لواحبهاممخل!اعظمةاعاررللدا،ا،:تخدء

7رالو"فيكما،ا!حامةاسا!أ:امميراعلفدرصمأ:

تك)أاعصيمةأمة9ص،(اأ:اتك)"اممعظيم!

،أيصا،(303حر)"المقيمالمظر."،(13:2

،(11:3خر)لأحذاعط!آكازمو-ىالرحلى5
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-عظمةعظيم

:اع،1:21،01:17نث)،المظيمالإلهوه

..أ:48)مز"الر!هواعظيم(،!!..ه

؟،(4:37تث)االعظيمةاللهقوةوا،(إء

كز،21:01لاا!الأعطمالكاهن"بهايوصص

.(!!...ا.-ا:3

اكبر"5عضوعنفقيل،!االكبيرتفىتد؟

كاعمركزااوحجصاالأضخهأ،،(أ:37لك)

:14ي!)االفاقيينبيرالأعظم"الرحلى:في

15).

؟،العددأوالكيةأوالوععلىتدلوقد-أر!9)2(

ئوابو!،(17:41ل!)!عظيمشمب"في

:25مز)،عظيمإثمو!،(91:11مز)"عقيم

انظر)!كثير"الىفعلأتترحمماوكثيرأ.(إلح.-اا

.(!!...2:23حر،34؟21تك

في؟اكايدأمهاكثيرةأخرىكلحاتوهاك31(

عظيم"ارتعادو"،(3:9مل1)"الحظيمضصكأ

.(14:15صم1)

الجديد:العهدلي(ب)

مصىعالىاعدلالةالمتحدمةاليرلاني!اشكلمات!أهم

هى!"عظيم!

وأالكثرةأوالعظمةعلىوتدل)45!ع+("يبم")1(

فرخ1فيكا،مرة014م!اكزوترد،الصحامة

:4ت)"عطيمنور"،(2:01)ت!عظر

ئ!!و"،(5:35مت)أالعظ!الملك:"،(16

الرصيةو"،(إء..091دت)،اعصبمأ

إيمالك،عظبم9و،(38!22:36متأ!اعطمىا

:7مت)"عظيمسقوطو"،(31:38ت)

14(،:4)عصعظر،كهنةرث9و37(،

02(.:13)ب"العطيمالحراف":راممي

.(إء-..01:أ)رؤ"عممأصرتأ!-متإ

في؟،مرةتتص!ا!تروترداه"(لا)5!لود!")2(

إلىترجبماوكثيرأ(12:دمتعط!أجربم"

،(2:18.)ت"!ضعإيل!لىكا"قي"

.(إء..-ا:4:23،8ت")فيءةث؟!

شأعماله-أحاديثهي-يو!اسباأعصى،قد(بر)

التواععفيتوجداليالحقمةللحظمةفريدآحديدأمصى

لكمفلكن؟عطيألبكىبكو-أرأراد-لا:الدات:إل!طر

؟،عدألكمملب!أولأفبكعبكونأدأراد:ص.حادمآ

فديةلضهشيدل،يخذءباايحذهيأتلمالإناتااسأر



العظاية

:18أيضأأنظر،28-02:26ت)"كثيرينعن

.(11-3ت2في،4،23011-ا

وأ،الأعورص!المهمهي-عطيةحمع-الأمورعظاثم،

:8ما7:21،2صم2)للدفةمهايدعوما

.(7:18تك)رارتمعارداد:"نعاظم:!.(..4

العظاية:

الأ!لع،د!اتالرواحصص!دوية:المظاءةأ:العظاية

لاسمايرجماتبعصفيت6جاوقد،ال!حاليمرلو.هى

الجحاطليىال!سالتريعةليودكرت."اسملالحيةإ

يكوتمو"يالعدمسهاسكل!لل،محرمأا!لهكادالذي

.(هـ11:0331لأاأالماءإدبحسأ

)عف!

:عفارأ-عفر

الح!يمسويقول،أعفار9شحمعه،الترابهرالعمر

قهلس،طصبفهلأفا!الس!":"المحسدالحكمه"

الأش!!ص!تدي!تمإذ...الأزدمذ،ا!دمامدأعماله

نىلما،المسكولهأعمارلأش:!لا،البراصىولا،لعد

شتد.(27-8022أء)،ألاهاككتال!موات

ألرلةلداية:الا":الحياهتها!والأحرةاالعارةحاءت

ألهأي.3جةالكاثويرزتترجمةدب:كداطث،،المكونة

تك)!الأرض!سترالأحبله!الدمميالإنادخلققب!كا-

:9+مز)،المهاالتالأبدالىالأرلامدا\لهلا،(2:7

.(63:2أيصاالفر،2

أباءأحداصم:هو.فيأشصع!سص!المصاهعرياسم

،2:14دتك)قضورةزوجتهص-إلرا!بمىم!يان

عطايا"ردقص!إس-أبهاءهإلراهرأعصىوقد.(1:33أحا

لعد:هرالمشر:أرصرإلىشرفأالهإسحقع!صرفهم

.(6!25تك)"حى

:عفرةيتا-غفرة

-صموضعهاي"عفرةلت"إلىالرجوتال!حا

."ايمايةاالمعارف-ائرة"صالتاني

عفرة

:هه.ابرالطةولبد"أو"خمة!مماهعرياسم

يهودالبه-كلقارلرعئالساصمعولاتاي!عفرذ)1(

.(4:14أح1)

أ؟رضليمصالعرلمطال!تماقإفبيام!!مدنإحدى:عفرة2(

لأله،نحما!!مفقةفيتقكلكات.(18023يت)

غراةشاسلاثاالفرثإحدىإلاتوحهتهاكم!

تلك؟باضهرمواوقد.ضاولمعحر-اقلالملسطب!

:13صم1)شاولديولاتانة1مادبمفلالحرب

عربآدهتا-الأحراالفرقترأذجثر.(18ر17

المحتملىفض،الحو!إلىحبعةوضاواوكاد،.ضرقأ

أحماالظعلىيحملمما،التصالإلىكات،عفرة!%-

،(91ت13أح2)إيليتمعالمذكررةعفر:نهى

دحلص!القريبة(13:23صم3)"أفرايم9هىأ:

أحتهلاعصابهأمنونمناسءأثاالقموهناك،حاصرر

فاتهلعدونلايدهيإعباردهىشإل!!.ناما!

نأريرحت،(د11:4بو)الأمواتسلعازر

إلىأيالأرلعةخوبمدعا!"الفبة"هوالحافيفعهاب

إي!-بيتمناورقيالخمال

يوآ!-د-جدعرلىمهاكا-الى.أليزرةعص)3(

مسىلصوتقعكاتفانهاشعيه.الأليرشي

،15:24:34نر11:آتصم-،17:2ير)

ملاكظهرعفرةولى.(7:18أح8:32،1

الدينالمديالييرمنضبهلإلقادودعاهلحدعوذالر!

بى،هاك.محاصيلهمويحلو-عليهم:ريعيركالرا

ا!!أيآ،شلرءجهوهودعاهللر!مدحااحدعود

أمره،اطحا!مدلحمبها:كاد.(6:24ف!ر-سلاء

وهاك.(72-52-6قفى)دهدمه،!دمهاش!

سائرثم،الأليعرر-منع!تهحدعونحمعأيضأ

:6قض)الأصاطسائرصاخعودةطلبقلمسى

.(!3و34

ورف،عمرةيمدينتهووجعلهإفوداحدعودوصع"

حدعو!ومات.(8:27فصر)!هاكوراءهإسرائلص

.(8:32قصر)"أبيعزرعفرةياأيهيوآ!دتريودفيت

!:،الهح!تإخرتهجدعود3تأيصالكقتلىعمرةشو

.(9:5قفر)الأصعر3الا1يوثاإ،ين!

أحرىللدةأ!االعفرويرى،بالضطموقعهايعرفوالا

الشمالإلىأميالثمايةلعدعلىتقعأيضآ!الطيبة"باصم
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لثخص()عفرون

:ت!!دحررع!!-قريةلأغا(لار)ضا-صتسفيانصص

ولكها،الأعداءا-حدعرهزءجث،(ا:7قمر)مورة

صى،سطنصوشبياكرسصخصصيتقه

ص-ا!ر!اإى"فرعاته"إكايفونولىالآحراالحعص!حع!مما

ا!اسمااإلىأميالسجةلعدعا!،الفا!عةتل!أو،حررء

الأماكد.ام!دشكوغير،ضك!كل-ا!رتا

:(شخص)عفرون

حرحربر-:رعؤ:مب،!الط!باشيه11معناهيصا-

-ةصارامرأتهموتعد-إسصاهسنهاضرىارزيااخي

سا!ذليدهـب،،اشكلصةميضاق!مائةلأكأل!الحكميةمعارة

9ت25تلثأيصاالطر،818-:23تث)إوحته

.(01،94:92503.05:13ر

:(نمكا)عفرون

اس!:وهر،،دالص!ضيه"مىاهعرىاسم

لكلرت،ت-،!هودا:!ام!!-دالحد.عاا-.عصحا(ا
-----هـثاهـص-

لاتحديدفعهمراممرص،(9:اد-%)يمبعافىيةترس:

(نمكا)نوعفر

العالاتمطقةيكادألهحر!الأشا05خثموك!!ما!ات

حا"ألهائبعصوير!.ش،دتأرشيثليم!!

ة18016-)،صةافي"هـكل،ات11اكنث!فا

.("ا!الرديةا"حالياوهى

شااطدرإحد!:كانى،إلا-لبتص-ساشقر!مدية)2(

حأ2)ائ!صرإملدالعايرص-دا-يوملكباأ!حدأ

:13صه2)أاصأفيص!أيفا:تمى،(91ة13

.18قي!)"ةعصصلأأر،(11:45!والمر-32

تلاتةخولعضعلى"اطةا"ابا!حا،موقعها.(23

أ:رضلبم.سالرتيااتما!!يلأعتر

نألجدان!طلىيهههـتاعيااشوفححميةعصيمه.مديخة)3(

إسرائي!-لى!!محهرساسهبمحواأدصثا!ارلحمر

أنصهععاالأدوا!ااشأعلقر!هافيمجرص،1أث

اثبليورصىصفيااتنحمفا،.لىالححا!ةا!الألوآامودر.

عائ!هاا:صرحى11حدصبياد!كااتلر،امدبها

27(.12:مث2،اد4-أدجمث1)

بيات)شاثيتمقال!الأرددشصصفييتقهضكانت

صذاث!الحه11مالأعضإ:لعدعا(حاكيأ
!-!ص،!-صحما

الحلير.حر
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-تعفف-عفيفةعف

مود

عفني--العفني

يماأفر
عفرون)

(الأردنثرقي)ونعؤمه!قع

-تعفف:-عفيفةعف

ه!سحما؟،جا!لاعماكى،ع!ادأ.:عمهعص

صطلهى،هـسءكاكلاحهرا!درك::العمهلح!آص

ألإسصهـا!احاتسفى،ا!شةالتهراتمحاليونجاصة،الصى

الحلىيث.رأخثر-شاثخواتاا،امقرامورالأف!حتى

اعضدص-اص!فم!-دييداحية!.حبقرة!انهخعف!

احطمةهـا-(3:23على)الإد!ا-اسلر!كاوعصيايطغر

.أعا!مك!!ء()4"إص!اياا،مياجو!البةافي

!ط!."فيااباحاح--أ!اء--لو-سوإضان!:ماعد:

؟اسعنضا-ساصلنثبكا!!عبما"د:.صسل!اصهحا!!محلم

:24أ)"فيم!-ارتص،-حم!بأ-القيدةلة؟اعدب

2(.د

لمحرء،محه!ه!ء:اإسااتر.هـأما111--له!-صها!!اا-بنه:

11لعضثى،:داعه،إطادكاحلا،اصصأ*أطةضو"ت،صلاء

.(22:23:عاد)

1114ا.لف

ا!ر!--سسه!-ب

اشعرلة،فمعرلةاكمحلة

.(آ؟د:1لص2)

في.ة!حيلهإطال!-فقدمههـا"

حالصآالىا-ايخهاص!مةف!صمياثحمةترحمت؟قد

خغ!ه-،انعىل!ىاسااحم.هـقي.(\/:1قي)"نع!ه

11011".اساواالأح!ا-.الح!1111

يحبصرمء-.!ر-!مر:-!لر--سسولى

صس".اير!.(7:9!ء1)"احه.فلضأدنهسهم

وقد(9:25كو1).10شئكلفىننسهيفطيجاهد

نباليرنالكل!ةاهذدالمقدسللكتابلسبعييةالترجمةااستخدمت

!اتجلد"إلىالعرليةفيترجمتالىالبريةالكلمةعنليعبير

.(5:01أس.39:29!43:3101تكانظر)

اءدا!س:اعفهامعحىديلةفحراصهيههـلا!عصهمساكش

ىإ!.-مص:حد،)؟5+!!3("--حاحه"ممد،:الصها؟د

لو-تاشسها-قرفيءا!"ك!مات"أ:"عمس!مة"

عفيشةاضعا-ش"لآقدءاحا-،حاأحثت!-"لأف011لشإاطحب

:هع.(د2فيأيحااخرآ،1102!ب1)"نل

:لم1كر2)"ياءأس"ذسخمتاكتىاليو!انيةال!لمةلمم

فيا!لم1:؟لبالطص)،طاهرةاأ،صاهر"،(11

-(-.3يها!3:2لص3:17،1يه،022د

الأما-اص!سصلحز:

هـصدمةمدية":القوس

ءأ)"إ؟حةعاىا-صمطا

الخا!

:23).

اهـ،؟ما

عفني-العفنى:

ءأ:اصعفاأهمة

قياللىح!اشطا!صلالا

ا!حىااحفىء:!3(؟لم1

ءأ)"ملىبةتاحلى

تم!-صطلحيصنياك!صعةلارلعتاباطد-اإحدف
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عفا-يعفو-عفوا

!صص

لمحفنهلم+!-أ+

عفا-استعفى

صث

جفنةموقع

حفه!5مدلةممطأعهااسعصا:لرى.(18024--)

ششلبم،أوسا-الثماإلىميلأ21حونعدواخنى،احالبة

عا!إيايتسالعرفيالتماتإىات!جلوبحمةرخر

.عاصمةكانتأكا3يوسيموويدكر.لاللمإفالضريق

!ا.تحضائتياممورةا

آ:عفا-يعفو-عفو

تركومم!ء:لبالذءعما:.!اضخ!ا!ض:لأئراعما

ويقولى.ذنولهمحا:عمهاطهاوعفا.يتجفهاألهرعمعقوشه

أورضل!،ع!دهـالجرضيخامرهكذافةصصكطيورأ:الر

إفرأيصاانظر،331:3تإ)"يجىيحفر،فيقذيحامي

،د:11،7:4،8:18،9:دحر،2:،.

.(لأ1:7ب

عما؟،طلبهع!وترهعهأمسكتالشيءص-وعئا

الطر)العمحيارصعنعحاليقطكأجاصوالثمبشاور

.(4ة12صما15،2و6:داصع1

ماءلة.أوشقة:دو-صهرلةفيأقي:عرأالأمراأدرك

لكتكودلاإنه:لداود-الحكيمةالمرأة-أليجاي!وتقر!

،عموأدمأسفكتقدأنكاجدكطتلصومحتهرةمصدمةهده

.(25:31صم1)"لمهاشقمقديد!طأنأو

عافية:-تعافي-عفى

ا!لااصاصلامةاهىدالعافية،الحلاصأبرأه؟اللهعافاه
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ش!نالر

!هودا

ادهص":الملكلحادمالربا-قالهفدما.والقاءشابا،يا

وأحبروهعيدهامتقبمهنارلىهوليماو!،دهص"حيابك

أحدياالياصاعةاصفامخ!!!2.حىالكإ-قائل!-

ديهانالىالتىاصاعةاأي(د2-4:47يو)،تعالى

العافية.

ةلالؤلالأملكنائررصالتهموالحتاالرساحةرتد

صحةوكونواأي(13:92)أ!معافي-"كولوا

اسزيراإلىر!الته"يسياء-كلوديوسختىوكذلك.وسلامه

.(03-2آ:23أ)"معايكرا:دالقول،يخلكر

واقي9:دانجالىصرفي،لقرأ.اللبمىالف::العافي

الملكهويمهليرالد!:القرر،اليولانملك:الحاو

!!ر.الأصكدرع!-نرةو(6:21داليال)هلالأ!

أخارسفركافويغرا-.عهأ!طه:الأمرا!نشأععاه

،الخادعيي!!اللاىآباءرؤوسالمضونهمءفهؤلا!:الأيام

:9أ!1)"العكلعليمواجلأكارألأده،ممفررو!

التيحلحدمةليتمركواالحدماتسائرساعمواأ-أ!(33

اج!رو.لب

استعفىة-عفا

طلبأى،اضكليفاعهيرفعأنطب:الأمراشاصتعفى

الحظيم:للفاءالمدعرىتثلوفي.لهالماءع!!ا/،عدار

أسا"لك..الأوا!قاق..ينعفررواحدلرأيالجميعاشدأ9

14:81لوا"تحمتىرأسا"لك..آخروقال.أد"تممنى



عقاب

&إلأف!":الواليتلثشوءدالريواو!فولى.(91:

أصعحىصفلت،الموتيتحققيثأصعتأضآتما!ضت

.(23:11أع)ا(الموت

هناهـشصوت11:ا!رالبس!ا!!امحةالرصاكا!لى:لفإ

هـ)"!صلحةطهتزادأرص-طحوهالديراشععىءطمات

إتلألهانمت!طهصت!حعرالاأد.لىا.الصر:ا(؟!.12

الأص!!عا!انهكلماساشعكإإدتحوازأ!نتكار

11الماءصالدقيصاتستديرغ!لحوا،حذامالأولى
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ا-،صهر:-،اغافقيقي2الص!ااسر!صصطائرالعقا!

دعث،والمالهفيصص!،اححمراحا!،أعقونصيرمقار

11عنها-صألص":صيماث
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مثمهسأ-ثالضاحي"أش!لا"ح!يةاررقيافاخلحمهص

سا!ماا!ة،اخرحه!ح!!طر:يله."قوى"لعرأصا

أسرد:هو.أماشللالهخرسلعاطسوص!-حاحيهطرو!!

.--اصاسعاريا&عقه؟أعا!ورأصه.ا!!--

(!!+4أ5+"صبتواجماهاثيولدعا"تيةاطلالايمى،

اص"طيهممر-!صلد..الأص!اكاعايعدى!.ا!3)دطاع،أ

نت!11113!لأ)سلياأيعةاتسحرمتاصآذا!ا!!اي!

(1012؟

ستقاداأ.الأ11

احما!:-ا!هص-ص-اهـيرلىء

ا!ريهاامملمهار1(93:12أي)!نجالحو!محوحاحيه

(91:16)ين-الأرو"اطاسا"انمترحمههىهـاالحستحدمة

ي"دا!لا.طادذإسثحإاصحاماش-(ا-!:ا؟)ايتهو

اص!ب!ا!هـاافادافىصةسا!نافياامحلدصموحعها

عقان:

ا!لاء31لألاءأحداسعحر..ا(ملمرلمامحادعرفا-

دأتاأدإءاررصراعدير-!ا!ر؟يصعرلىص-"في!حر"

يحىض،(03--3002آتدهـ)لعتب+عبمي!خما

ا!د!اصص!ويدكركماا.(1:24أ1)"يمقاد"أيصا

ارخاهميإسرائبالرلر!حبتاابمخا-لى!لا-م!طد

وأى(31:32ة33عد)"يع!ار،ص"ياكريةو

لرالار"دا-اصهاسصصف:لدكر.لعنثارلىديار

.انعرءاصاحرىاا!الىي(ا-011-)"يعقان

تص:عفامياأ!بعفممؤ-

!ق11،اخيضاد3اءلاعراحصةفيا،ساتسقو!ولعد

-مثصألتملعولةححداستالأ!لى":ااعحبةأ،الرهـ31إ

للكول!-،المرأةفى"بليلتعدا%ووأصه...الائم

:3تك)،عقهتمحم!؟أفتهـأسكلحوحو.:للط

احصلبعا!حدتماإلىذإضاردا!وكا-.(ا+:14

اهـإتلالمرييداح!"اطمو!2عهيرانر!أسلىعدما

.(2:14عى)ا(إدلي!ىأقيالوتدحلفارممهااورقيا

حرء11،ا،ل!ا-إصحرز؟حة-ا.مممة:لأده:عد

لح!:ةجرا-مهورعوا،ينعركنص!:د!طه،أص!-41لأص

ا-مهلدعى،عبلعثمصؤاف:لدهأ-5حردحث

-12تمرأيعاالطص،3آ2".2*تث)ااتيفته

3).

قات،عرص-لا-.لأإيحزألهكةبعفوهـلرأحدعدماش

،مرت!-الأ-تعفى!فد؟بحتوبدعيا-مهإدالأأ":عيو

:27تنى)ااضكىأحلىقدالآتااإوهر،لكوريخىأحد

ا-3(.

يعكله-كةمار.!عد

اشطرعا!حبةداريك!-"

اا!ءإلقصاشثر!-اعاقي

صح!دا!1أادا8اشات

----ء!س،ب

.(022دت!

.ثأك!-قا"دا،دالأ.صزالأح!!ا

يلسه،اباعاىأ!عر،ا،يه-،

(/011؟اهنث)"أءأء!إإى

أي!ااتص)؟عداكهى"ضحاءفي
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أيو!إذ-دا،دأصحابأحد-الوحىللددويقر!

الم!ثيمثاإد،املاكلفهعا!مجلبا!ذيالالثريرأتجه

.(18:9أكط)!الركمهوتتم!،بعقبما

وتقتاورياصلامتيرحا":ةاصبهالر!!المربمويقور

تمتوقد.(41:9مز)"عقبهعلىردعحريآكلى،له

:13يرانطساطرهـ)ا،صحريوطر1يهرداحيالةلىالوةهذه

18).

صالربيهألقدهالدقياليوموثيدهبدا!دشبقو!

مز)ا(عقبايتملغلدلهتخىحفرافيتوصكل!:أعدائه

.(22:37صم2أيصاالطر،36.:18

باإى-بقوو

؟هدهأصاني

ة)،عتماكعما

ا!لمعالاةتصويرأ

اماذا:تلكل!قلتوا"دا11- رءيهوص-بم

الك9،ديلاكمكإمملتعطمهالأحلى

،لالقوةعقماهآتريأقي،(13022يار

البي.إفيقالص!إقسرةس-

-عاقبة:عقب

والغص:.حاتمهأ:تسءسآحر:احاقةاأوالغف

:انطرالثاملىالاحص".المركا:لثإ)ث.السلأ؟اكودد

فيبادررا.لأضصاضأما،ا!سلامةا"لإلساداتحمتافإد،انقر

73ة37مر)ا(يقطعاص2لآ-سا1(لا)كمب...حمجأ

.(11:4-لاادبحآألفرا-83و

علأ،تقطصادالأجيةاالمرأةضمتيإتا!الحكيمويقولى

حادة،كاالأشت!مرةعاتثاككم.يتإساصألعهحمكها.

ترحد".تيقهكا.(؟:دأء)ااحد+دي!صص

!عاقة-..لتاموثصس6ا:عاتمفمةا-اعلإل!اتفهربؤطر

\.-"41:21:31أء)!صهـر!اراطذ!ص)!المر

52).

عقابآ:يعاقب-عقب

طعرء؟.!عاماصإحصىاد.:عفالأمعافهلدلهللانأعات

في"طهصص"ماده!!ثحرالرصاإصا،نانهاعقب؟الحراممهألراث

اصحاص!دائرة)اصاضاشالامحلدهـ"":-صمرضحيا

.،الكناية
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ا!الأتصاإرباضبقو-؟الكظيةالاشارات(1)

مت)ااأبديةحياذإىا!الأدسا.،ألدكطعدابإلى!-يمحمب

مت)!الألديةاا!ا!ا"ورجلقوارالأثساالأر0(4ا-:32

بهلاكتيعاتجر9!"،(7يوداش،2:41د،1808
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:3مرقى!)!ألديةدينولةو"،(9:ا-!2)!ألدي

الأضرارلأد،()آ،أبديةقيودأ":يهرذاويدكر.(92

الأبد"إلىالظلاءقتاءلهامحموظ"تاثهةمخرمأيتعهوت

.)13(

للوخرحيسحدودمنأركل،الرؤياسفرفي؟لقرأ

كأ!يدآص!المصبراللهعكصحمرص"شرب

هـأماماغدب!-اا*ن!ءأماءوكرلىبار:يعد!.عصهه

.41شر)!لد+الآألدإرعدا-3حادديصعدص.فواحر

ألدإلى"دحا!اسيصعدالمضيمةرالزالة.(ا\و01

والروالوخ!إليىأ-؟.(3ش91،ؤ)"الآلدير-ا

:02رؤ)"لديرالآأبدإلىليلأوتكارأرصيغدلو"ال!ذاب

ديولةإشياءالىبهوصمماتد!صناخعةشهي.(ا.

فتارأكأصهاتصيرسيختا!برترا-كاصفتارماأ-يارلتتحر9!.ءأد،

ص.دحا!ايحعدالأندإلى-ت!طافىءلاآ-ياص.اب6مثهتعلأ

ي!ا"نجتارسي!صدالاالالدي!ألدإف.ئحرلىدإفثور

وكثيرون":الىداياليقولى؟.(ا.و9ة334-إ)

الحباةإلى!لاء،يستيقطورالأرضترا-لىالراقدي!من

:12دانياق)!الألدياطلاردراءالعارإفوهؤا،ء،الألدية

2).

الأضراشأر3اهقدااممتا!ايملناةأبديمعى)2(

ألها(ألدقي،لكلمةالحقمودهـأز،الوتلعدا!قاكم-يايةلا

قد:،)؟هأ+هأ،("أيولبوس"لاليةاليرفيهيى،لرالأ

لالمقارلة"الرمدي7للكا"وصفأأدلاطولىاستحدمها

صي!":لواسو!إصالفرص!ةلفرالعىتم!ءش.ص-إصلا

لأر،ىقيلااقىإفلا!،فئهـىاصالأذياء!!لاطريرتير

:،كر2)!فألديةئرىا،التى:أما،شقتهتركىالتى

اطعدا!!اية/لأأنهيزكدالحديداخعهدلا"ريقفمما،(ا1لم

للدلالةتنحدم!الآلد+أبدإلى"عاسةأد؟.الححيمفي

نهاية،للا:صلطالهملكرتهمحدهضداتهاللهحودىأ&عما!

:1علالظر)"الآبدلىاألدإن"صلطاله؟ملثوتهلمحدد

.،ة11،1:د،6:11يط31012،1عى،د

-1د:11،آ:7:21،01ة1ث:د.ا.:6

-صخعهامرو"ألدلة،ألد"مادذأإألصاءحهأاحا11
-.!!.ءصص

،!احصالطهـاالمعا،داض"صالأهـراامحلد

لىتخدأابالأخرىاا!اراتالعمم؟هاإك

اض.:يقوق،الممى!مىعا!علدلاا!ةالحدب

؟6:3سصف)"تصعا"ا،اشاصاضا!!"،لمحهم

مت)!الأبدبةاضا!ا"ةللقوا!ادمةيرهى:؟(؟8؟

االعقابحقيفةكل-بر،ش:عماىا!ىامثلى:و.(1لم

قدعظيمةهرةشلا،!اصهاهإ.لحوث":ا!وتبا

يقدرودالاإليثمههاصانصورابربد:داادير1إدحى

الحهد

"!ف

89:

الأبدكي

أنت

لاو،
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تقررفقد،(16:26لوا"إليايحتار:رهاكمنا!دينا

تيير.عليهبطرأ:ل،الأبدىالمصر

وصصأرعلىينعقدالاباخيكاد:الضابطجعة)3(

والظلمة،تطعا"لااليوالاريموتا،الذياورودبا"حهى

.!رهبلواقعأوصاهـرمزيةممطإنما،"الحارجية

اليالعقا!طيعةلالنحديديصفلأالمقدساممتاب:ا

ال!شالىالأتواالكليةالصورةمنإلاعليهاا،شدلال1بمث!لا

يتت!لأدفلابد،الحطيةنتيجةهوالعقا!أنمحيث.عنها

.الجاةهدهفيتقعاليالحطةاصتائجافيوجوهلع!رعلى

،!الأبديةالجاة9يقيضهو"الألديالمرت"كانوإد)

ايىالصورةتمساالتىتللثتناقصرعناصريصمرأنهفلاللى

الألديةالحياةفجوهر.الأبديةللحباةالمقدسالكتا!يرحمها

نأفلابدوعيه،اللهمعمحبةعلاقةفيتحاءتالتىالحيماةهو

الحظمى،الركةهذهمنالحرماريتضمىالألدكطالحقا!

بالذتلالاححماسيمتلىءوجودعىاللهع!انفصالفيوالحياة

.والرحا،الأماوالمدام،المفىمنالخلو،والأسوالخواء

ت)والنضالجديصلىالأبدىالعقابعذابأنوواصع

جمادوعذاب،عيقنفسىعذابفهو،(01:28

،الاسمعافيكةمنالحرمانعذابيتضنأنه؟،رهيى

كاملأ.حرماناالدنعمةمنمحرومتجمعفيالوجودوعذالى

العقا!ع!آحرادرأيانمناك:أخرىآراء)!ا(

إنهأو،المرتبعدعقا!لاإلهيقولالأولالرأكط:الألدي

اشأكيأما.وبتىالحاطىءيفىالعفالىء-محلودةترةبحد

-عقابأكيلدونأو-العقا!منقرةبعدإنهفيقولافافي

للجيع:الخلاصيحصل

عىاصاأ!الرمرو،(اثمروطأواطلود)الفناءنظرية-أ

كلمىإنيخقولوذ،وآخر+!جهرهوضهودللستي!-

ا!صفتتخدماذاللق!!"اطوتو"،االلاكا

العدا\تعباذأنهماعلىئفهصاأذمجب،الألديالمقاب

:لقولذلكعلىوللرد.الوحود

مصولصائرل!تتخدمانلاامملش!تاهان!-إن!

متلأ،الوجودانعداءعلىللدلالةالمقد-ال!ستاب

،الهلاكأوالإلادةنحىالى"أباد"الحربةالكلمة

،(57:1إش)المديقاخفاءلوع!تتحدم

ضاشتأدقيسأتنكلتقيلتالى!ضل"وبمحنى

،يقطعون"كلمةأن!.(2.و9:3صم1)

الثرعاملي":القولفي(!يقرموذ،:العريةوفيأ

الوةفيألفاتتخدم،،37:9مز)!يقطعون

:9دايخاث)!لهوي!الميحيقص!!وهتالم!ياعن
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مز)،الأشراراجمبعصلك"وئهلكوكلمة

يمك!،-لىشاماد"المبريةلىرهر-(002ء14

عقالصوصصلىتشخدملأنها"العاء"تد!أن

مصرخرا!وصرووفي،؟13:9هو)إسراثبل

.(01:7خر)الفرباتس

عر...عايأالئريررأبتتد":المرمقولألى3

:37مز)ا،يوحدفلماممتهر،بموحودنشهومإد

في-التعبيردمسأثجث،الماءيعنىلا،(36

:ءتك)،أحو!"ااتقاصيتحدم-ا!ريةا

أنهفلو،عقالىأنهعاى!الهلاك9الكتها!يصفاح!

عقابأ.وشيس:رحمةإلقاذأذلكلكا-الفماءيحنى

محردلتالمفدساعتاباعهاتحدثالتىالحياة؟حصبر

والموت.اللهمعضركةفيالوجودهىلل،الرحود

ذأيمكنلا،للجاةكبديلالكتابعنهتحدتالذى

منحرمانفيالوحردلالحرىبل،الوحودعدميعي

عنه.انمصالوفي،اللهمعالسركة

تيمةمنالحطهو،التعلبملهذاالعم!الأثرإ-"اكع

،أبدىعدا!أوعقابثمةلرأنهفجث،الأحلاق

ليمع!-انحار!اعالىالحبللعهالانارفليتهرك

مايثاء.

الرأكي،!ذاينار:نالدين:الثاملاطلاعرنظرية-ب

!ط:ممارأيهمتدعيميخا:لون

بطر-الرسوثترلىضل،الكنايةا!لأتوالبعصهاك!

إلىتقبهالسصاءأذيبعيالدى9:المقامالميحع!

أنجيائهجميعبغماللهعهاتكلمالتيضىءكلردأرمة

!لوالكن،(3:21أع)،الد!مذالقدييز

بعدلأله،،الخلاص!ثهولة،يؤيخدماالقولهذافي

تحلانفم-كلأنويكون":يقوتبعدديندلك

.(3:23أ)"العتص!ئبادال!ىلذلك

اكعارةهذهتترجه،الحديثةالمقحةالإمحليزيةوالتربة

إلىتقبلهالسماءأدينبغىالدكط":هكذا،دقةبأكز

يفىمما"بهتكلمماكلاللهفيهسيتممالذياشمنا

.،الحلاصرثمولة"فكرةتمامأ

،3-انا،حميه!!تدكرآياتهاكإديقولور؟

أجدبالأرص-عنارتفتإنأناو":الربقرلمثلى

تالرصوترل،(12:32يو)!الجميعإلي

نيضىءكلليجمعالأزمنةما!ءلتدبرابود-:

"ذاكفيالأرضعلىوماالمواتفي،ماالميح
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تخدء"يم!كلمةول!ت.(.\:اأف)

المجوسحاءفحندما،المطلقمعاهابغرالكتا!نيكثيرأ

اضطرلىالملكهيرودسحمعفلما":أورضليمإلى

الو)ضح،س.(2:3مت)"معهأورضليم!حميع

يفطربحتىدذلكأورشليميفردصيمعلمأله

:يكررالمعمدانيوحناأخذعدما:كدلك.أيضأ

الكورةوجميعالهوديةوكلأورشليماليهحرجحيدإ

مقرف!تالأردتفيمه:اعتمدوالالأرددالمجطة

-هذامفىولي!،(6و3:5مت)"بخطاياهم

إلىحاءواالمناطقهذه!انكلأن-تأيهدلكل

اعتمدقدفيهممردكلأدمعاهلي!أن؟،يوحا

يوحنا.مع-

عقالاالانانالىايعافأدالظلمكلإنهيقراسن؟.ء!

اممن.قليلةشواتمدىكلارتبهاحطاياعلىألديأ

دإإد،الحطيةوطبيعةحطررةيتجاهلالقولهدا

ضيععمللهي،القدبراللهعلىتمردهيالخطية

طبيعةإلى،دلكعلىعلاوة.اعقاباأضدتتحق

ولابد،عادت:الله.دائمةئاتةعوافلهاكحلالخطية

ا!تجابوالمنإلا،ت!تهحقهالذىعقاصهاالخطيةتجدأن

.يوعالمشعياللهلعحة

خليضهيعاقبأنلايمكنا!اللهإنيقولودص.ء!

يعاقبأنلايمكنصالحأإلانأفإن،ألديأعقالأ

اللهولكن.الصالحالإلهبالحرىفكهالألداإفأعداءه

الوقتنص!فيلكنه،محبحقاوهو،إناناي!

أبمأولك!هالرحيمالحالقفهو،أقدوسعادل)

رهيةعواقبلهاالحطيةأذوالحيقة.أالعادلالدياد9

هتوترعدوذيخوثلاابوالله،الحبةهذهفي

عذهدونميحولبأفهاضاكيداأساسهوفما،العوالب

.؟الأبديةالحباةفيالعواقب

السيادةمطلقاللهإنالمحدثونالعلماءيقولءهءط

اللهيخدحتىالإنانهوفس،أمرعليهيحرولا

ئحلنالذىالكتابأن:يخون؟تمعاماذالهشيقول

الأبد!طعقابهئحلىالذيلفههو،المطلقةاللهشادة

اطهاعقابمدىفيئ!صذكالواوإذ.اطحطاة

بابهفعلهماإلىيخظرواأدإلاعليهممصا،للحطية

عا!جدهفيخطايالاحملعندماالحلبعلىالحبيب

!اعلىعلىميصيااصتيقطا:القرلىوتم،الحة

(13:7زك)"الحنودربيقرارمقتيرجلوعلى

ه:53إكأ)احميمناإثمعب:ضعالرب"لأن

:6).
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صورعقبة

عقبة:

المرءيحترضماأو،الجمالمنالصع!المرقىهيالعقبة

لىقبررعقةلىدفنوه"الملكحزقاماتولما،صعوبةس

والكلمة.القبورمرتفعوأي(32:33أخ2)!دا،د

أيضا"ممعد9إلىترحمتوقدأضغتى)اهيالعبريةفي

حر37،:3:91،12غ،3،:15صم2))نظر

04:.)31

أدميم:عقبة

في!ا!حرفسموضعهالىااادصر"إلىالرجرثالرجا

.!الكتابيةالمحار!دائرة"منالأولالمجلد

جور:عقبة

!ححرهـ!ص-موضحهافي!حور"اكلىالرحوعالرحا

.،الكتهابيةالمعارفدائرة"مناكثارامحلدي

حارلو:عقة

حرهـص-موضعهالي"3!حار"إلىالرجوتحاالى

.!البهاليةالمحاردىدائرةسنالثالثالمحلدفيأح"

ع!ور:عقبة

اليهابصالقانرنيةالأسفارفيالمرئعهذايذكرلا

الملكأقرعندماالأولالمكابيهتضرييدكرولكه،المقدس

أخاهعحاذوأقام5،الكفوترياسةفييولاثانأنطيوكر

11:مكا)!مصردحدإلىعورعقبةصقاندأ

وأ)العقبةهذهمرقعحواالآشاءاختلفتشتد.(95

يخظن،عكاإلصوركلاصاطىءااتدادعلى(المصعد

الجربإلأيالبعةبعدعلى!الأيفىرأص9أنهاالعفى

إلىأخرىأيالصةبحدعلى!الحقورةرأ-!أو،صررس

منالجوبإلىقيلأتبحدالتي"المرفةرأ--9أو،الجرب

نا!لة،احراقيعرلاتبرزرؤ:3-هذهوحمت.القورة-ر.أ

لإتبررفهى،البحرطحاتوازياترالحبالسللةكلت

ثلمائةإلىمائت!ل!تماإلىترتمه!5،الجرلىياصتاكز

3رأأولي.الاخدارضديدءآلوفيصعلىالمصعدش.قدم

جحلمما،الأيضالححرفيسلمدرجاتنقرت"الأيفر

ولكن.إصورلحقبةلاالمقمودهأ!ايرجحوداصعصا

يلأعشراثيأوعرأحدصولمدعلىيفعهايوسيفركل

رأء5أكايحىمما،(بطلصا-)عكاءالمالإلى

ا!ة.الحاأالنقورة



عقربيبمعقبة

عقةموقع

صيص:عقبة

حر!منموضعهاي،صيمى"مادةإلىالرجوعالرحا

."الكتابيةالمعارفدائرة"سالمحلدهذافي"ص9

عقربيم:عقبة

ثلاثالمقدسالكتابفيوتدكر.أالحقاربعقة"ألى

عور

.(36:أتم!،15:3يق،34:4عد)مرات

عرالحربةسالويقعلىاقيالجرمنالجربالىولقع

.وأدوميهودابينالفاصلةالحدودعلى،جعبئرالىالنقب

المكارجهوداصربحيث!أترلين5المكابيينسفرفيوتمى

.(5:3ث1)غناثمهموطبعطيةضربةالأدويين

العضكانوإن،!الصفانقب9هوحاليأموقعهاأنويظى

الميت.البحرمنالنربيالحانبعلىأالعقرلىأم9أنهايرود
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اللوحيتعقة

اللوحيت:عقة

موضئ!31وهو،!لوح،معتاهاعبريةكلحةواللوجت

:48اريا،15:5ا!ش)حورولاممعيذكرموآبفي

صرعر،إلىمرآ!صالهارليرإثإذمياءويقول.(ه

حررولايمطريقفيلأنهمبالبكاءاللوحيتعقةفييصعدود"

يرجحولدلك.(ه:15إش)أالانكارصراخيرفعون

المؤرح،!وسابيوسفيكرو.تلأعلىكانت،حيتاللو9أن

(مرآبرلةأكط)أريوبرلي!لينتقعكانتأغا،الكنسي

مومعولااللوحيتموقعبالضبطيعرفلاولكى.وصوكر

موتعهافي!حورونايم5مادةإلىالرجوعالرجاأحورونايم

.(1اممتابيةاالمعارفدائرة"منالالثالمجلدمن

أعقد:-عقد

عقدةلانهفيكانمن:والأعقد.احتى:اللانعقد

!رعالربخرجوعندما.مفهومبكلامابطقيتطيعفلا

حدودو!فيالجيلبوإلىوجاءوصيداءعورتحومصأ

يضعأنإليهوطبوا،أعقدبأصمإليهجاعوا،العث!رالمدن

أذفي،فيأصابحهووضع...الجميعبينمنفأخذه،عليهيده

لانهرباطوانحلأذناهانفتحتوللوتت...لانهولمىوتفل

.(35-7:31مرقى)!متقيمأوتكلم

:الرعاةعقديت-الرعاةعقد

منموضمهالى!الرعاةعقدبيت"إلىاضجوعالرحا

اليهاية.المحارفدائرةمنالافيبالمجلدالاءحرف

قر:صا-عاقر-عقر

عانجة.ينتحلم:غفراالأمروعقر.عقه:كقرأغقر

بهكانمنهروالحقيم.امرأةأوكانرحلأالعقيم:والعاقر

ذلكوكار،ضيخرخةأوداءمذ،السلدودصيهولمابهاأو

وكان.تديماالأوسطالشرقشحوبعدومحاصةعارأيتبر

أرضك!فيعاقرولامقطةتكونلا!أزلعبماالربوعد

إنهاعاتيلسوأوا!.(7:14تث،23026حر)

(91:03نك)إلراهبمامرأة"صاراياهى،عاقرأكانت

رفقةكانتوكذلك.إصق-دلكلملى-وللىتولكا

.(25:21تك)وبعفربعيوولدتثمإصقامرأة

:92تك)وبنياميزيوسفولدتئميعقربامرأةوراجل

رحمها،أعلقتدكانالربلأذ"ألقانةاصأةوخة.(3ا

ترنمتصموئيلالربأعطاهالماولكن،(6:اصم1)

.(5ة2ص1)!سهعة:لدتالعاقرإد5:قائلة

وكات،"عاقرأ9الكاكلركريااعرأةألضالاتوكانت
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عقاقير-عقار-غقر

الر!ولكن،(7:الواالأيامفيمتقدمينوزوحهاهى

،والتهاجفرحسبصكانالذي"المعمدانيوحا،أعطاهما

.(1:49لوالكثرينللفقص:أليصاباتلزكريايى

عيهويحميلطمنكنإللوافيللساءيسوخالر!ويقول

تبك!تلاأورضليملماتيا":الصل!إلىطريقهلىوهو

نلعواترطرد:ميهايقوأ،نتا"قيأيامهودالأنه...علي

:23لوا!ترضعلمالتي:الدى،تلدلمالتيوالبطوذ

26-92).

ا!ضوراجميعماتوالا:إبرملاحي3علىالر!ويقول

برقالبهذا.جربوفي،طعامبتىوليهردالخزلةإلى

عيكموأفيضآلحواتكرىلكهأححا،كنتإن،الجنود

لكمئفسدفلاالآكلأجلكمميتوأنتهر.توسعلاحتىبركة

:3ملاخي)هاطقلفيالكرملكمئعقرولا،الأرضثمر

ثمر.بلاعقيأالكرميصبحلاأ!،(11!01

:أعقار-غقر

اليالحامرةعنالنبىحزيالويقول،الزايخةأحر:الفقر

محباعمت!إنها،الأصاموعبدت،الربوراءمنرنت

"أشوربنرلختارى،غقرهالهمفدفعت...الأبطالأشور

لكلا:لهاقالأنبقفقد،(7-5ة23حزتيال)

محككلأعطيتفقدأنتأما.هديةيعطونالزوافي

وصار.بكللرناحابصمنلأتوكورضيم،هداياك

تأبل،وراءكيزذلمإذ،زلاكفيالناءعادةعكريخك

حز)"بال!س!فصرت،لكتمطىأحرةولا،أجرةتعطين

.(34و16:33

الحامرةلحأحعلا:ال!امرةكل!النىيخايقواس

أعقارهاوكل،تحطمالمنحوتةتماثيلهاوبم...خربة

تحرث(الأملآفةعادتهامنكتهماأممي،كزايخةأجورها)

الزايخةكقرصلأنها،4،،حرأحعلهاأصامهاوحميع،بالار

:1يحا)،تعردالزاليةغقر!إلى،حمحتها(كزايخةأحرها)

اءثيةاالأممعكالفهاصجمحتااترثرواتهاصأرأكي.(7

رنتالتىأشورإلىعيةتؤحدأوشهى،لآقىوعادتها

آلها.وراء

عقاقير:-عفاو-كفر

فإحوالرحااش).عقاقرجمعهو،اءاررشاأصل:العفار

الالثلالمجلد!الدالحرهـ"ص-موضعهاب!دواء!مادة

ؤأ.أطاءطى"مادةءااليها.--المعارفا" .!.وا!."لهلره

المعارهـدائرة9سالمجلدبهذا5الطاء9حرفسموضعها

.(!اممظيةا



عقرب

فيماا!عفسعقة"انظر)ابريةاياللفظدنفى"هي

كعاب9منهااك!)العكبياتمندويهوالحقرب.(جق

.(والقحلوالقراد

إلىبوصةنصفبينماوالحجماللونفيالواعهاوتختلف

فيتتالهولبهها(،سم1715نحوأى)بوصاتسبع

والحمائمر.اخكلىا

المقدمةقيومخلبادأرجلتماقولها،مفصلالعقر!وج!م

تيه،صقدطويلذبولها.البحريالرطاذمحلبيان

تصلختةالدتطر!وو،شرأسهاجمهافوقعادة

العقر!تلحعالحمةوبهذه،الذنبطرفيسامةبغدة

درحةوتتوقف.المريةجمإلىال!ميخري،افريةا

أدواعفمها.ححمهاعلىوليس،ا!قربانرععلىالسية

عصائرقتص!تلمهاالتىالححرةأضخديرحمهايكفي

لوالظر)الإسادعلىيقضىأنيمكنماومنها،جمها

.(01و5و3:!رؤ،11:12

و!منهاويوجد،الحارةالماطقلىعادةالعقاربوتحيق

القب.صحراءيوخاصة،فل!طيرفينرعأعئراثي

الححورص-،اظلاماحلولعدعادةالعقاربوتحرخ

مرائهاعنباحثةلتتجوت،فهارهافياقضتالتىالقوقوا

لامسهاإذاإلاعادةالإن!ارتهاجملاوهي.الخراتص!

علا.داسأ:

الرلى:مرا-بدكرلكىالقديمللتباسباا!وقا

محرقةحياتمكاتالخرهـ،العظ!القفروبكصارالدي"

.(دا:8تث)!ماءلرجثوعطق،شعقارب

فهطالأجاءهالدىللصسيماذبنرحبعامقال

،اعقارببادبكمأ!أنا،بابطأدبكمأد":النرمحعيئ

أمملا،(41و11؟01أ!41،2و12:11مل1)

الربوتاق.الحقارببلعأشهصرباتهاشكونلياطهأر

كلامههمن.العقاربدينساكرأنت9:النبيلحزقيال

لأن(2:6حز)"ترتبلاوحوههمومن،تحفلا

.الحقاهـببلسعاتأشبهكانللنبىكلامهم

بملكوتلل!صازةأرسلهماعندماتليدأاط!ب!-الربوقاق

الئاطيزحتىسبيا:قائل!-بفر!9إيىورجعوا،اطها

اصتدوسواسلطانأأعطيهمألاها...لههمقال.باحمكباتخضع

لوا!ضىءا،يصرم0العدوقوةوصوالعقاربالحيات

علىالغبةجعطيمأدهإفإضارةوهى،(09:17-91

ا،يأ،أ!!هونكمص9:بىقالكا.المقاوم!ت

المكة؟بدلجةأفيعطيهحمكةأش؟ححرأأيعطيهخبزأاله

يونعقرو-نعقرو

(12و11:11لوا!؟عقربأأفيعطيهيضةسألهإذاأو

مها.شيئينكلبينشبهوجهوهناك

عقربيم:

المجلدهذارسبقفيصا!عقربيمعقة9إلىالرجوعالرحا

.!الكتاليةالمعارفدائرة"من

:ننيوعقرو-نعقرو

مديخةوعى،!عقرأأو!اس!صالأمفاهطمىاسم

ة13يق)الثهيرةالخصالملطييين!دنثهاليأقصىلى

يق)ودانيهرذالبطىلينالحدودعلىتقعوكات.(3

15:11،91:43).

وأضقلودغزةمعوتخومهاعقرونأحذيهوداأنوعع

ذا!بعدعادواالفلطيرأدإلا.(1:18قف!)

بعدالعهدتابوتالفل!طييزدأخذوعدما.واصردوها

إلىبهأتوا،الكاكلتعاليأياملىإصرائاعلىانتصارهم

:دصم1)عؤشدإلىأخبرأثم.حتإلىمار،أضدود

وجودببىللهلاكي!رضواأنالحقرونيونفخضى،(01

أقطابكلوجعواأرطوا"إنهمحتى،لينمالابوت

إلىفيرحعإصائبلإلهتابوتأرسلواوقالوا،افلمصبيينا

كلركانالمولتاضطرابلأد،!شباكليماولامكاله

:5صما)"هناكحذاثقيلةكانتاللهيد.المدية

خرهاجديدةعحلةموقإعادتهعلىأخيرأفاتفقوا.(اأ

فسارتا-البيتفيولديهماحشواأنبعد-مرضعتاتبقرتالى

ورحعواالحسةالعلسط!يرأقطابفرأى".بيشرإلىله

.(16-6:01صم1)ا(الو+دا!كوعفرودإلى

المدنسإسرائيللواصترجع،النىصوئيلأياموفي

.(7:14صبم1)الملط!ت!!!جتإلىعقروذإ

نأبعلىلأنه،ذلكبعلىاستعادوماالفلطيرأنيلىوولكن

هر!،البطموادىيافلسطينييراجارحلياتداودتتل

أنهايبدوالتي،عقرونإلىإسراثلبىأمامص-الفلطييون

ت17صم1)فيهالجنمواإليىمورة!بنةأنر!كالت

.(هـ2ء51

سيمادبنرحبعامأيامفيإصراثاهلكةانقاءولحد

مل1)مصر!رعونشيقغزاها(.أ.:189حوالم!)

طريقهيوهو،(9-12:2أح26،2و14:25

أورضليم.إلى

الكوةمنإسرائيلملك،أحآلى+أحرباصفطوعدما

.ث853حوالى)ومرض!الامرةفيعيقهقيكاتالى

كانإن،عقرونإلهزلرببعل"ليا!لوارصلأأرسل(.م
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عقوبنيونوعقر-عفرون

موقح

يألواذهابهمعلىووبخهمالننىإيبافلاتامم،مرضهمنيبرأ

لأجلسيموتأخزيابأنوأنبأهم،،عقرونإلهزبوببعل،

.(16-ا:امل2)الحيانةهذه

عناليعا!وستبأ،ايلادقبلالئاعنالقردأواخروفي

عا)وعقرونوأشقلونوأشدودكزة:الفلطيينمدنهلاك

علىأشورملكافالطصرجوناشولىوتد.(8-6:أ

العقرونيونثار.م.ق107وفي.م.ق712فيعقرون

،عقرونعلىالأثوريونولاهالذى!بادممي5وحلحرا

سنحاريبولكى،أورشليمفييهرذاملكحزقاإلىوطحوه

حزياوأجبرعقروناستماد-غربأزحفهفي-أصورملك

علىوقضى،عقرونوعرثهإلىورده،بادى"تليمعلى

أورضليم،إلىزحفهوواصل،أنصارهموشىالئورةزعماء

سنحاريبجيقبضربالر!أنقذهأنإلىفاحزقياوحاصر

شإ،22-32:02أخ37،2-91:53مل2)

37:36-38).

إنهاجثأضورلملوكالجزيةتدفعظكعقرونأنومع

ظلتأنماإلا،بايخبالوأضورآصحدون"حولياتلطتذكر

:25إريا)العريةالنظروحهةمنفلطيهمدينةتحتبر

7(.و9:5زك،2:4صف،02

.م.ق587فيلأورضليمنبوخذنصرتدععروبعد

أعطاهاعندماالمكايينأيامإلىعقرونتاريخعنشيثأنعرفلا

علىلهمكافأةالمكاليلوناثان.م.ق471فيإ!كندربالاس

معحربهفي(!01:8مك1)لهأداهاالتيالخدمات

المليبية.الحرربأيامالىالمديخةواصتمرت.دتمريوس
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وذ

اتي!عايرأتريةهوحايأموتعهاأرالظنكانوتد

كرضةمخوتجعدوالتى،القديمالاسمبصدىتحتفظ

غاليةيملولكى،أضدودمنالرليالمالإلىكيلوشرأ

نحوبحدعلى،مكنةتل9فيموقعهاتحديدإلىالآنالعلماء

للهلالرقيةالحافةعلىالداخلإلىكيلومترأوثلافيواحد

كبيرةمديةعنالمرقعهذافيالتقيبأمفروقد.الاحلى

الحزفتطعمنالكثيربهاالحديدىالحمرإلىترجعمحصنة

النيالبيزنطيةالمدبةتقعنهاالغرثيالشمالوإلى.الفلطينى

موقمهاأنآخرونوررى.الكسيالمؤرخيوصاليرسذكرها

إلىيهلرترأعثرثلاثةبحدعلىأقطرةامديةحاليألثغله

موقعهو،مبهةتل9ألىباتجارأضدودمنالرقيالصال

.(91:44لد)"إيقها

:عقوب

وهو:،!ضتعقب"مفاهعبرياسم

داودنسلصزربابلللشاليوعينىأنجاءأحدعقوب1()

.(3:34أخ1)الملك

منالراجعولىنجاهالذمميالهيهلفيالوابينأحدعقوب)2(

:11:9،12ع،9:17أخ1)الابلىالبى

25).

بناهالدىالهيهلفيالوابينعائلاتإحدىرأسعفوب)3(

ة7غ،2:42عز)البابلياليمنالرجعون

البيمنالعودةبعديخمااليممنعانلةرأسعفرب)4(



عكبور

.(2:54عز)الابلى

للحصالريعةلمهيمفامواالديناللاويينأحدعفوب)5(

.(8:7غ)الكاتعزرايقرأهاكان"عدما

جمفثق:

عيراوالدوهر،،أعوح9أوأضيو"مفاهعرىاصع

:23عم2)اثلاثيرداودأبطالأحدالتقوعىعقيقب!

ص-المكودةللفرقةرنبأعيراوكان(28ة11أح26،1

الادسالحهرفيالملكغدمكانتايى،ألفأوعرينأرلحة

.(27:9أح1)

عقيق:

الكوارتزمننوثوهو(الكربمةالأحجارأحدالعقيق

ضهبلوراتسويتكون.بالبالثيه،المبرقق(المرو)

الوائببعضانحتلطةاليكابهيدثا!منضعافة

وكثيرأ.الوائبنوعحبنخلفةألوانأيمطيهامما،المعديخة

اصتخدموقد.الألراننحتلفةطبقاتمنالبوراتتكون!ا

صاعهفيأوالزفيو،الرمربةالحضارةعصررندالعبق

سحرية.قرىمنإلهيخبرنهكانوايضاالتعاويذ

الراثبباختلافالعيئألوانتختلف،القولجقو!

:28خر)الغالبوهوالاحمرالعقيؤفت،يخهالمعدلية

:4:23،21رؤ،28:13حز،17،93:01

،26:احر،24:01خر)الأررؤوالعقيق،(02

،28:18،93:11خر)الأببف!والمفيق(أ:01

ؤر)الأخضر:الحقيئ،(21:91رؤ،28:13-

21:02).

عقل:

حرف؟ص-موضعهاوأده!أكلمةالىجوثالىالرحا

.!انيهالةالمعارفدائرة9منالالثلآلمحلد"الدال5

-معاقل:-يعقلعقل

محاقل.وحمعه،المرتفعوالحبلوالملحأالحصنهوالمعقل

ويراسقا!ايستقلفهحكأس!:لأيوبالربويقول

على-ويينالصحريكن...الجوبخوجناحيه

.(28-93:26أى)ه؟والمعقلالصخر

)قلقى(ومعقلىعخرثلأنا:للربالمرنمويقول

لعروسه:الدعري!:يقوت.(31:3مز)"أنت

:2--)"المعافلضرفيالصحرمحاحىءفيحمانىيا)ا

.(2:21،57:5إشأبفأانظر-14

أحلىأنذاما)ا:لصورا-حزياالبيفمالرهـعلىويقول

وبمركباتبخيل...لابلملكنجوخذراصرصورعلى

عيكويي،لالسيفالحقلفيبناتكيخقتل...وبفرطن

:26حز)!قرسةعيكوبقيمبرحأعبك:يبيمعاقا

.(8و7

عقيلة:

ا!رمه.:ضىءكلمنوالعقيشة.المصردةالكريمة:العقية

حمامتىهيواحدة":عر!سهعرالدعر-!"يقوا!

6-)!هيوالدتهاعقيلة.لأمهااسجدةا.كاملنى

العددفيترحمتوقد"بارأهيالمبريةليالكلمة05(9

أيمأالظر)كانخسأطاهرةاالأصحاحدفصم!العاضر

أيوب)أزككاإلىترجت؟.(91:8،24:4مز

.(73:1مر)أأنفاءو"(11:4

عقيم:

د:نجولمابهأوبهاكاذ،الرحلأوالمرأةعقت

فيأحرك":لإبراهيمالربقالوعندما.عقيمفهو،الشل

ماض!وأناتعط!ىماذا":تائلأإبراهيمأجابه،أجذا

\:15تك)أ؟الدممىأليازرهوبيتىومالكعقيمآ

.(2و

عقيميكرنلا"أناغديمالبهالرببركاتمنوكاد

أيفأافظر،7:14تث)!بهائصكلىولاميكعاقرولا

يموتا5أنهرلالمحارءالروا!عقاب:كاد.(23:26خر

عقاهـالربكان!.(92و02:02لاا!عقب!

عقيما،جلاصاهداايهبوا":يوداملكيهوياتيم+لبهياهو

:22إسميا)!ذاء6يلمدهوحاكحآداشدكرحميعلى

03).

كفا:تقو-لاأرلمة.لثعلاثلاثة".الحكيموبقول

تقولا،اصار:ا،ماءتبعلاشأرصر،الحغيم:الرحمالها:بة

.(16ش03:15أم)!كفا

)عك!

عكبور:

وهو.،"فأر،مماهكطعرا-

أدومفيملكراارز+األملركطبعحانانلعلوالدعبهور(1)
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اعتكاف-عكف

،93و36:38تك)إسرائيللنىملكملكقبلما

.(94:اأحا

ملكيوشاأرسلهمالذينالرسلأحديخابنعكبور)2(

ولأحالأجلهالربايا"لرا،اليةحلدةإلىجهوذا

حلقياوحدهالذيالشريحةسفركلامحهةمناخمبأ

:22كل2)ترميمهعدالرلىببتلطالعظيمالكا!-

بنعبدون،الأيامأحبارضرفيويسى،(49و12

.(34:02أخ2)!يخا

ملكيهوياقيمأرسلهالذممطعبهوربنألائانوالدعكبور)3(

علىللقبضمصرإلى،الآخرينالرحالبعصمع،يهرذا

جث،أورشليمإلىبهوالعودةالبي"كيابنأ:ريا"

02-:26)إرياباليصيهرياتيمالملكضرله

نحدعفيالجالحينبينعكبوربرألناثانكان؟.(22

حمريابنيخاياأضره!اعدما،اسثيتفيالكات

.(13-03:11إريا)المفركلاملكلضا!ادابن

ميخالنعك!ورنفحههرعذاعكبورأنواالأرج!!

.)2(رتمفيالحدكور

عكر:

يقواو.المالةأواخفلافهوثبىء!-منالرواسص:العكر

شرابأملآنة.عتمرةوخمرهاكأساالربيدفيلأن!:المرم

ثربه؟يمصهعكرهالكن.منهايسكبوهو.ممزوجأ

هيالعبريةيوالكلمة.(75:8مز)"الأرصأضرأر

،25:6إصق)أدردى"إفترجمتوقد،"ضياريمأ

مادةإفالرجرعفاشحا.(21:اصف،48:11إرميا

كلالثالتبالمحلد"الدال"حرفمنموصعهافي"دردى"

الكتالية9المعارفدانرة

عكرن:

7!فحعيثيلى!كاد."ئزعجأومكذر،مداه!رياصم

فيمرسىاشبلهأمرماحبأضيرلسبطشأصة،عكرد

لحروحهماثانيةائنةمنالثايىالهرأولفي،جناءلرية

صتالقربا-تجقديموقام.إصراثللنيلاحصاء،مصرس

سطنجدرأسعلىكان؟.عضرالحاديالوميأصيربط

،1:13،2:27عد)الريةفيا،رتحالأثاءيأثيرشي

(77،01:26و7:72

بنكابابنةا-اوهو.!خلحال9محناهعرىاسم

:يأخدها،(دبير)سفرقريةبفربمىأدوعدوقد،يعنة

692

فأعطاه،قنازبرعثيئيلفأخدها.امرأةانجنهعكسةيعطيه

!وجها-أغرتأنهازواحهاعندوكان.زوجةعك!ة

ألامنهيطبنثم،أبامىحقلايطلبأن-عثنيثيل

السفلىوالينايعالعليااليابيعمأعطاها،ماءينايعيعطيهاأن

؟2أخ15،1-1:12قض،91-16:أءي!)

94).

عكش:

الهيميحاويقو"-.لواهأوجمعه:عكثأالشيءعكق

مناضفىالادقد":المجتمعلىاترالذيالصادعن

متكلماممبيررا،لالهديةوالقاصى،طالبالرئر...الأرصر

يحرحررأممي(3س7:2س)!فيحكشرخهانصهيهوى

الحق.ويلوونالقماء

:اعتكاف-عكف

ولزمه.لهأقاموعكولأ؟عكفأالمكادفيعكص

وفي.للعبادةالافقطاثليةعلىالمجدلىالاقامة:والاعتكاف

الشريعةكانت-الفصحعيديعقباسذكيا-الفطيرعد

الابعالرموفي،مطرأتأصأيامشة5لىلأنهتقفى

.(8ة16تث)!عملأتحمللا.إلهكللرباعتكاف

يقدسواأنأمر،اصعلاعبدةعلىالقضاءياهوأرادوعندما

يبتودخلرا...البلبمدةجميعفا"ق.!للبعلاعيهالأ9

إلمبالدخولحر!أمرثم،اررخولا!-غيرهمرنر!،البل

.(28-01:02مل2)عليمالقصاءو

أورشليم،فيبناهالدىللهيكلالمللثمليمادتدضينوعد

خأ2)!اعتكافأالامناليرملىعملرا9و،أيامبحةعيدوا

عد،لابلصى!-الراجعونفعل!هكدا.(9و7:8

.(8:18خ)زرلابلأياءفينجوهاتياالهيكلتدضين

لادوا،صرمأقدصوا9:تائلأالكهةالييوئيلوياضد

:14،2:ايؤ)"الر!إفواصرحواء-.لاعكالى

إضجاءممعلىالربافا،ضكيةالديالةأصبحتولما

،13:اإشر)!والاعتكافالإثمأطيقلست":البي

.(21ت5عاأبضاالظر

علىعاكمير،يكرلواأنالمؤبتبود-الرصولويوصي

هوماعلى9يعكفراوأذ(12:13رو)لأالغرداءإففة

افيويوصر.(41:91رو)،لبنيانهو:ما،لللام

والحليماوالوعظالقراعةعلىاعكص9:قائلأ3-لمرثاو

اعكص،بالكلحةاكرر":لهيقرلكا.(4:13قي9)



عكؤ)عكما(

.(4:2قي2)انابوغيرمابوتتفيذللثعلى

:(ع!)عكو

اسهوهو."ساحنرمل9معناهايخييةكلمة"عكوا

عريق:تاريخلهافينيقبةمديخة

موضا:()أ

منؤهو،!الفواضرتلأعلىتقعالقديمةالمدكةكانت

الفاعلالخطعلىيقعإذ،الفينبقىالاحلعلىالتلالأهم

جبا!بينالاحلىالهلمنوالجورالالم!النمفينبين

يوحدالجوبفإلى.(القورةرأس)صوروعقةالكرمل

يذكر،الداخلإلىبهرةسافةإلىيمدرسلىشاطىء

نوعمصدركانأنه(وتاجوسوبينيصترابو)المؤرخرن

ال!الالىأما.الزجاجنهيصغكاد،الرمالمنتز

الحرياه!حإلىالمنحدروعرصخرىفالاطىء

عكاميناءموكارجفاخليجدالمالمطوالحور.المتو!

.القدمفيموكلهعصورمنذ

عكو)ع!(

تاريخها:(ب)

فيكنعانيةصديةعكوكالت:البروفز!يالعمرلي)1(

ذكرهاوردفقد،والمتأخرالأوصطالبرونرىالعصري!

،ابدتجلحرالتاصعالقرنص-المصريةالقوكأؤ

عثرالخاصالقرنفتصففيالئاكتحتسىفتحهاوقد

.بهحانعلىالأولىحملتهفيايلادقبل

كنحانشئردلىهامأدورأتلعب"عكر9ظلت

كئيرأذكرهافيرد،الملادقبلعرالرابعالقرنطية

ح!،مهاأس!ءبيزومن.العمارنهللرساللفي

.آريانكاناأنهمايبدواعانيوجد،الصروفين

عكرضنلت،الميلادقبلعثرالثا!القرنوفي

،عرةالاسةالأ!رةفراعنةقوحاتفيبارزأمكافأ

علىالأولىحمتهفيعليهاالاستلاءالأوا!صيتىفأعاد

حوائطأحدعلىالنافيرمبرحلوفد.كعان

.اعكو"لفتحهصورأمعبده

عثوموهصه
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عكو)عكا(عكو)ع!(

2(

89

عثرحصرث

في"عكو!فبهاتذكرمرةأول:اطديديالعصرلي(

نميبيبالفركأالمديخةوقحتعدماهي،القديمالعهد

صكانولاعكومكاذ5يطردوالموأيثير-بط

الأشريودفكر"،الأحرىالمددوبعف!،"صيدود

1:13قعر)!الأرض!صكاذالكنحايخيرو!في

.(32و

لىإسرائلمملكةسجزءأ!عكو"أصحتوقلى

صنطفةصلبمانأعطى،سبمانأباموفي.داودعهد

ملكلحبرام،!عكو"مهامطيخةكربرتشلكانت

"كابودأرضودعاها...-عينيهقيتحس!ملم9،صصر

.(2وا:8أخ13،2و9:12مل1)

ملكشحاريبتام،عمدما.فييقيةأرضأعكروظلت

.ق107ي)فلسطينعلالا"ديةمحملتهأضر

المدنمنعيرمامع"عكو"علىقواتهاضولت،(.م

دلكوعلىودلملكخاضعةكاتالتىالحصية

فت.الو

علىحملتهسأضورملكباليالأضورعردةوعد

مرلابدأنهوحد(.م.ق066حوالي)العرب



عكو)ع!(

مىك!رعددبفللفام،إوعكرأوضو5نأدب

اتقلت،أضرر!وطوعند.ابافينوبى!انهصا

الابليين،يادةإلىالقيقيةالمدنسغرهامع!عكوإ

.الفرسصيادةإلىبحدهمومن

كان(.م.ق65-)312:اللوتينعصرلي)3(

فتد.وال!لوقينالبطالمةبينالمراعفيأيا"لعكوو

ا!بر،الاسبهدرموتبعدأولاالبطالمةعلااستولى

احمهاوغيرواالجرساحلعلىحصيةقلعةماوجعلوا

عندبهاشهرتالدىالاسموهو.!بطلصاي!"إلى

:5مك1)والرومافياليونالمطالعمرينفيالمؤرخين

العهدفيوكذلك.(21،01:93،12:48

:21أع)!بترلماي!"باسمذكرتحيثالجديد

خوللامازعالبطالمةقبصةفيالمدينةظلتوفد

فيالاكأنطرك!منهماترعهاحين،ضةسبعين

بحداللوقيريدإلىانتقلتوهكذا.م.ق921

وكان.النةتلكفيسكرباسعلىأنطيوكىاتصار

وفلطيرصريةمنالبطالمةطردذلكنتيجةمن

وقحت،السلويينبينالعاثلالمراعوفي.ويخيقية

تزوجوهناك،بالاسألكسندريدفي!إعكو

ليحالفضمانأ،أفيلوماتر)بطيموسانجةبكليوباترا

أريخيماملكأتيجرانمر"ذلكلحدوحاصرما.يما

عهاالحصارلفكاضطرولكنه،لوريةغزونهفي

أملاكه.علىروماجيرش!لزحف

الرومانعهدفيبتولماي!أصبحت:الرومانعرلي)4

؟و،عملهاعليهتدلالذ!الذاقياستقلالهالهامدية

الو!ىالحصورفيأهميتهابرزت،تد.سترابريذكر

عليهااشولىفقد،الصييةالحروبز!نروبخاصة

حتىقبفهملىوطلت،م0111فيالصييود

وأعادالأيورالدلهنعلاحمهمانتزعهاحينم1187

أنهالاكبارولكن.نيعةمدينةأصححتحتىتحعبنها

بذل،المقدتالأرض!إلىالبحرىالمدخلأصجت

التالينالعامينطوالجهدهمكلالملييوذ

رتئاردوصلأنإلى،جدو!ابلاولك!،لاضعادتها

فرلاملكأوغطسوفبليبإنجلتراملكالأصدفد

بعدالمديةاستعادةالصل!يبيونفاضطاع،حديدةبقوات

وأعادو!،حدممطألفعائةنحويخهفقدواضرسقال

الذينبوحناالقدي!لفرسانوطموهاالديخةتحمين

،عاممائةطرال3والاحتغاظكهاالدفاعاضطاعوا

.م1912فيالصببيولىتيحلرمكانآخرفكانت

-معلفعلف

أبديفي!هـعكووتعت:العثمافبنالأثراكعمرفي)5(

فيعيهاالأولصلبمالسلطادباصبلاءالعمانبيرالأنراك

الئامنالقرنخىخرابضبمافيوظلت.م1516

علااللطةاعضصالذىداشاللحزارآلتحينعثر

نابليونحاصرها!917وفي.بهاالمحيطةالمنطقةوعلى

بماعدةبجاحالأتراكعنهادافعولكن،بونابرت

رفعإلىنابليوناضطرحتى،الإنحيزىالأ!ول

الجيقعلىانتصارهرعم،ضهرينبعدعهاالحصار

جيوشحاصرتهام1831ولي.تابورء:قعةفيالتركى

باضاإبراهيمابنهبقيادةمصرواليباشاعلىمحمد

،ضهورخمةمنا!ردامحصاربعدعلياواشرلت

أيدىفيوظلت.بان!امنوالكئبرأصارهافيهتهدت

بماعدةالأتراكاضحادهاحينم0184حتىالمصريين

أيتهاولكن،أهميتهالمضالآذاصتحادتوقد.إبحير!

الخيج.منالجنرلىالجابعلىحيفاإلىانتقلتالتجارية

معكومة:

حزقيالويقول.خيطأوبحبلضده:عكمأالجاععكه

لأرديةبفاضتجاركهؤلاء":لصورمرثاتهدابنى

منمصنوعة،بالحبالمحكرمةمبرموأصونة،مطرزةأعانجونية

هذهترجةجاءتوقد.(24ة27حز)!لضائعكالأرز

نجفائىبضائحكقايضواهؤلاء5:هكذاالجاةكتابفيالآية

ايخطانمبرومةملونةوسحاجيد،المطرزةالأحمانجونيةالأردية

."بإحكامومضفررة

)عل!

علامث:

أبناءأحد31وهر،إ"تفطيةأوإخفاء،شاهعبرى31

مديةباسصحمتوقد.(7:8أح1)نجامينبنباكر

.(6:06أخ1)عائوثمنبالقرب"علمث+

علبون:

حرمف!سمرضعهافي"علبودألو9إلىالرجوعالرجا

."الكتايةالمعارفدانرة9مرالأولالمحلدفي"الألف

معلف:-علف

للحيوانالعلفصضعوالمملف.الجوانطحامالعلص

فارع!فالمعلفبقرلاحيث،:.الحكيمويقول.صهيأكل



غقيق-عقيقة

اضرراأ-سضى:لأيوبالربويقرل.(14:4أم)

:93أى)!؟معلفكعندييتأء،بخدمكأنارضس

قايهيعرفاضورا!ةاتجىإضعياءفمعلىيقولكا.(9

ضعبى،يعرف*إصرائيا!أ!ا.صاحبهمعلفوالحمار

3(.:ا)إش"لايفهم

،15:17أمأيضاانظر،91:امل1)والمعلوفات

المسة.الحيواناتهى(5:8إرميا

منموصعهافي!مدود5مادةإلىأيغاالرحوايرجا

المعارفدائرةلمسالاكالمجلدفي"الذال"حرف

.،الكتابية

غقيق-عقيقة.

صيناء،صحراءنييتكانمماشوكيةشجيرةالعيقة

تلكمهاكانتايىالويهةالث!جيراتبوعالحزميمكنولا

لموالمليقة،بالنارتتوقد"الريةفيمويىرآهاالتيالحليقة

كاتالظاهرةأنوواصح.(3:2خر)"تخرقتكن

يرىكان؟-كثيرودويرى.لموساللهفيهاتجلىمعجزة

تحترقتكنلمالتيالحليقةأن-ايهودسالمفرينقدامى

اللهضمبأذإلىثيركانتإنما،بالارتتوقدأنهارعم

كانواالذ!الاضطهأدليرارعل!تقضيأوتحرقهأنيمكنلا

كلفياطهاثعصعلىيمطقماوهو،فرعونيدعلىبلاقونه

نرخذلصرألقاهمالذي!اللاثةالفتيمامعحدث؟،العمور

علىقوةللنارتكنلم"ولكن،الارأتردفيباللملك

لموصاويلهم،تحترقلمليؤو!مسوضعرة،أحامهم

.(3:27دانيال)أعيهمتاتلماساراورائحة،تعير

اللهمحضرجلالالجوقدةالنيرانيالعف!يرىكا

اخلع.ههاإلىتقتربلا9:لموسىتالإلهحتى،وقداشه

أرضعليهواقفأتالذكطالموضعلأنرجلكمنحذاءك

إلىالرسالةكات!يقولو؟.(ه:3حر)"مقدسة

.(29:92عب)أآكلةنارإلها:،ءلأنالعرايين

عنقكلمللأسباطلركتهعدالحيقةأمرمرسىيننلمو

اتخذوتد.(33:16تث)أالعيقةفيالاكنرضى"

إله"بأنهالعلبقةفيلموسىنفسهاللهإعلانمنيسوعالرب

لأنالأمواتتبا!ةعلىبرهانأ!يعقوبوإلهإحقوإلهإبراهيم

12:62مرقر)،أحياءإلهداأمواتإلههولي!"الله

يذكر!.(22:32ت،38و02:37لر،27و

لهيب!جناءجبلبرلةفيالربملاك"ظهوراستفانوس

.(34-7:03أع)لموسىاعلبقةنار

ثمرها.منتص!ضجرةكل9إنيوعالربويقول

003

العيقةمنيقطفرنولا،تينأالوكسيختنونلأمإغم

يحتونهل.للقولالمرادفوهو،(6:44اء)!عنبأ

.(7:16مت)"تيأالحكمنأو،عنأالتوكس

علوقة:

والماهالبركلىيكز،الدماءمماص!الدودمنلوعالعلونة

تلامه،الذىالحيوادأوالإلسانبجمونعلق،الراكدة

تتخدموكانت.دمهوتمتص،الدءتخزتمعبمادةوتحقة

الماسد.اورءالاتصاص،الححامةقي،ا!بافيكثبرأ

:03أم)"هاتهات:شانللعلوقة":الحكجموبقول

لئع.لافهي(15

علقم:

قثاءأو،مرارتهاشتدتإداأو،الحظلنجاتهو:العلقم

وأ،الأفيونمهيستخرجالذيالخثحاكأداتأو،الححار

.(01:4هو)الحقولفيوينبت.مرضىءكلهو

،92:18تت)الأفنتينمعمرارأ!العلقم،ويدكر

.(91و3:5مرالي

ليويجعلون":يسوعالرلىعرالوةبروحالمرفيويقول

96:)مر"خلأي!قونيعطثى!فيعلقحأ!طعامي

،36و15:23!ر،48ة27متأيضأانظر-21

.(92؟1!به

ليبد9يدهـأحدهمأنسقديمأالئمىالربومجدر

رأفنتا!علفمأيشرأصليخكبميكونلئلا،الأصتلكآلهة

.(12:15بأيضاالطر-92:18تث)

لهم:الربتأديصكدالمرتدالثعبحالإرمياويصف

أخطأناتدلأناالعلقمماءوأسقاناأصتاقدالهناالربلأنا

:9:15،23أيضاانظر،8:41إريا)أالربإلى

وتيهارمدلتىذكر":يقول؟.(ه:3مرالق،15

:3مرار)"ديوتدسنفسىتذكرذكرأ.وعلقمأفتن

أحداسموهر.،حمل"او!عبء"معناهعبر!اسم

،الأضداءالمحاربينخيرةمن،أشيرسبطآباءيوترؤوس

-7:35أخ1)ورصاوخلآرح:بنودله9كان(



-عللعلة

-علل:علة

عنصاجهصثلالذىوالحدث،الثاكلالمرضهىالحلة

يبرررالإنانينخذهاالتيالذر!ةأوالسببوهي،وجهه

انظر)العرسةفيلفظهانجفىتكونتكادالعبريةوفى،ماأمر

.(6:4:5دايال،41:4قض

.(1،:77مز،15:33لااالمريضة:والعيلة

البعلىللدلالةكلماتعدةالحديدالعهدفيوتستخدم

:32،23:14،27؟5تالظر)اليبأوالمةأو

،13:28،91:4،23:28،25:18أع،37

(.إلح...5:14في1:18،1د

بولى:لالرصو!ول.وامحفىلهتلفىبالأمروتملل

يفهملاوهوتصلففقد...آخرتعيمأيملمأحدكانإد"

منهاالىالكلامومماحكاتبمباحئاتمتعللهوبل،شيئأ

والكلمة.(4و6:3ق1)0001والخصامالحديحصل

أنهمعنىوتحملهول(3)!ع"نرر!و"هىايونانيةفي

اعووسالحياةكابؤجاءت3؟أو!مريض9

.هبالمجادلات

فيوجاء.أخرىبعدمرةحناها:الثجرةوعلل

لاتيقط.كرملثونثار،لاتعللهأكرملث:الريعة

تثأيضأانظر،91:01لاا،تركهوالغريبللمكين

.(6:9إربا،42:12

جنحابعدئمرمنالثجرةفييقىماهى،العلالةوإ

وقد،العبريةفياللفظنجفىوهى،(،:94))ريا

،79:6إش،8:2قض)،خصاعة)إلىأيضاترجمت

.(1ة7ميخا،42:3

:أعلام-غقم

حرهـامنموضمهافي"را!ة"مادةإلىالرجوعالرجا

.أالكتابيةالمطرفداثرة"منالرابعالمجلدفي!الراء

جمفم:

الثىءوإدراكالممرفةهوفالينم.عرفه:ضثأالإنانغيم

موضوعحولندوركيةوأصولسانلومجموع،بحبضه

الظرياتبعضإلىوتنتى،محينبمنجوتعا!،واحد

..الطبوعلم،الفلكوعلم،الزر)عةكعلموالقوانين

.وهكذا

بمعنى،العلم!كلمةتتخدم:القديمالعهدلي(أ)

تتفمن!ي،الموضوعةالمعرفةشااكزالاخاركةالصرفة

العابدبين؟روحيةعلاقةكانتسراءالثخصةالصرفة

،(5:3هو،3ر1:2اش،135:5مز)والمبرد

علاقةأو،(هة92تك)ضخصينينناجماعيةعلاقةأو

.(91:!صم4:1،1تك)وامرأتهرجلبينجنية

بافيةيكتسب،المعرفةأوالعلمكان،العبرانيينفعند

،(01:7أى،ه:02يق،4:42تثان!)

دانيال،12-1:01أح2)الحكمةبمفهومارقيولذلك

بخةفيوالرا!ربينالفرقالإنمانعرففثلأ(4:أ

.(3:22تك)اللهوصيةتجعديهعدن

نأمجبوأنه،واحداللهأنيعرفونإصائيلنجووكان

.(5و6:4تث-الفهممركز)القبكلمنمجوه

،!اؤمأنيمكنلافهو،القدرةكل،الرب)أنوجث

:!أم،111:01مز)الحكصةمفتاحمعرفتهكاتلدلك

الحكمةيطلبومن،حكمةكلمصدرهوفالرب.(أ.

علمأأبزداد)فالحكبم.(2:6أم)اللهيعرفأنلابد

أم)أعلمأنطلبالحكصاءأذنو!(105،9:9أم)

22:أأم)"الملم!غضونالحمقى9بيما،(18:15

.(92و

فلاسفةعند-للعلمكان:اجمد!دالعهدلي()ب

فالمعرفة.البئريةللخبرةنتيجةفهاكثرعقلىعفهوم-الونان

ال!ريةالدياناتهدففكان:مدلرلانلهاكانلأكههولأ!أ)5

وكان.للخلاصاللازمةالسريةالمعرنةاكشابهوايونايخة

دون!الداخليةالاشنارة5أر،الرؤى9هرذلكإلىالسبيل

اضخدامدائرةرئم.المحهودةالعفلانبةالعمياتعلىاعماد

الحوارقلصغالحريةوالرموزوالطقوسالكلماتبعض

ويحذر.(24-8:9أع-الاحرسيمونحالةفي!)

الوديحةاحفظا:قاثلأتيموثاوستليذهبولىلالرص

الكاذبالعلمونحالفاتالدنصالباطلالكلامعنمعرضأ

.(6:02قي1)أالاصم

فاكأنفي!،الغنوسيةمعالجديدالحهدبهةوتفق

والغرورالفلفةاليتولكنها،الحلاصإلىتؤديمعرفة

محرفةهيبل(2:8كو)،لمالحاأركانحسب...اباطل

المعرفةوهذه.العالمعنالكفارىومرتالميحيوعالرب

الأرنةفيمكتومأ"صراكانتولكنها،خيةأوصيةيت

:16رو)هالأمبمبهواعلمالآناظهرولكنه،الأزية

،18:ايوأيضأانظر،26:اكو،6:91أف،25

.(4:1كوا

ور)الخطيةعلىللتغلبقوةالمؤنينتمنحالمعرفةوهذه

،(12:أيو)اللهأولاد!برواأنفيوالحق،(6

أعطىونلى،(28:18أتسلطانكلبملكفالمسبح

103



غفم-معئم-تعليم

الذيناي،(01:91لوايتبحونهكاللطانهذا

فالمح،(15و01:14ير)حقيقهمصفةأيعرفونها

.(2:3كو)،والعلمالحكمةبهوزجعفبالمذخر5مر

اليونايخةالمعرفةمفاميمعنالميجةالصرفةماكلزوهذا

المؤمن.سلوكلطتظهرأنجمبالمهحيةفالمصفة.الفلفية

!يقأنعليهبل،بايحليمييهفيألامجبالمحيفالمحئبم

.(1:اأع،5:91مت)يحلحهما

الجد-هذافينحنطالما-إننابولىلالرصويقول

ل!أنه!،(12-13:9كو1)"الحلمبحضنحلما

:يخقول،ومحرفةعلمكلقبلالميحيةالفضائلتاجالمحبة

ولكن...علموكلالأسرارجميعوأعلبمنجوةلمطكانتإن"

2(.:13كوا)ضيئا،فل!تعبةلىليى

كثم-معفم-تعليم:

القديم:العهدلي-(أولأ)

نفبد

)1(

)2(

)3(

عبريةكلمةعرةنتا6هناك:المتغدمةالكلمات(أ)

هي:الكلماتهذهوأهم،ومتقاتهااعئمامحنى

القدبمالعهدفيوردتوتد،ومثفانها)!4،لا("يادا"

إلىالعظمىغابيتافيترجمتمرة049منأممر

:8قض،4:9تثئلأانظر)ومثقانها،عئما

،37:91أى،7:25عز،23:3أخ16،2

،(إع04:13000إكأ،9:9أم،09:12عز

،51:6مزمثلأالظر)،ئيزفاإلىأ!انربت!

431:8).

العهدفيوردتوتد،رثتاتهاول!ا()44"لامادا

إلىغالافيأيضأترجت،مرة85مناكزالقديم

01و5و4:1تثثلأانظر)ومماتها!عتما

:اصم3:2،2تض...14،5031و

.(إغ...18

القديمالعهدفيوردتوقد،ومفاتهالأ(1.)834ياراا

،عئمأإلىغاليهافيترجمت،مرة07مناكز

:4:12،24:12.35خرثلأانظر)وشتقاتها

.(إ"...اا:01لا،4

نظيرلهلشالذىالمحلمهوفالله:المعلمهوالله(ب)

ىأ)أمعرفةيعئم"الدىمهو،(36:22أى)ثيلأو

04:31إش)ايعفمه"منثمةولي!،(21:22

الإناناطعلم...الأممؤد!"هولالحر!بل،(014

فونالفلاحيعئمالذكيوهو.(1،:49مز)"معرفة

203

غقم-معئم-تعليم

وهارونموسىعلموقد.(26-28:24إش)الزراعة

الذكطوهو.(51و4:12خر)يفحلانؤماذايقولانماذا

.(24:12خر)إصاثلفيلتعليمالنريعةمو!ىأعطى

وضهاداته!دهداودنلمنالملوكيعئمأنوعدوقد

أنا5:القديملثعبهقال!.(132:12مزألجفظوها

نجه،تلكطريقفيوأمئبن.لتتفعمعفمكإلهكالرب

قد5:عمالربنول،زلكورغم.(17؟48إكأ)

لمولكهمومعلمأمبكرأعلمتهموقدالوجهلاالقفالميحرلوا

آخرفيولكن.(32:33إريا)"أ!بأليقبوا!!معوا

...الربجبلإلىنمحدهلما:محيرةضحوبستقولالأيام

:4ميخا،2:3)ش)،بلهفيونلكطرتهمنفيعلنا

.(54:13،"03:2!!أيضاالكل،2

الحطاة!لم"فهو،الأميعئم!الأفراد!لموالله

مز)أطرقهالودعاءويعثم،الحقليالودعاءيدرب.الطركق

علتنىقداللهم5:للر!المرنمويفول.(9و25:8

أعلسك5:الربويغول.(71:17مز)"صاىنذ

طولىوه.(32:8مز)!تلكهااييالطريقوأرضدك

منلترمجه،ضربعتكمنوتحئمهربياتؤدبهالذىللرجل

طربفأاخاثفيهيعلموهو.(49:12ص)،الثرأيام

.(25:12مز)أتحاره

فرائضكأعلتنيإذتبجأشفتاىتنع5:المرنموبقرل

!عيمللم،ايعليمهذاوبسبب(.911:171مز)

بعلصهأناللهمنويتسى.(911:201مز)اللهأحكام

:911مزانظر)التعليمهذاإلىدائمةحاجةرلأنهفرائضه

افوقأيعلمهوأن(،135و124و68و64و12

مز)رضا.!ملوأن،(911:66مز)هومعرفةصالحأ

إصرائلبنيصسىعفمفقد:كمطمالأنان(بر)

نثأبهاالربأمرهالتيوالأحكاموالفرائضالوصاياجع

كلوكان...(ا:316،ش-14،5وهو4:1

،4:01تث)لأولادهميمل!وهاأن-بدورهم-الأباء

جمعإصراثلفييحلمراأراللاويينعلىوكان.(11:91

:33تث،8:11.لااواثرائعوالأحكامالفرائض

:15أخ2)للثعبمحلمينئعتبرودالكهحةكان؟.(أ.

.(7و2:6ملاخى،3

إصائلفيويملمالنث!يدييهصأنموسىالر!أمروقد

مرثاتهيهوذابنىداودوعفم.(22و31:91تث)إياه

:9إرياأيضاانظر-18:اصم2)ويوناثانلشاول

.(06مرمرروعنواد،02

الريحهحبالثحب!ئمواأنأيفأالقضاةكلوكان



كقم-معفم-تعليم

النىصحونيلوعدوقد(.17:01:11)تث

الطريق!:يعلمهميظلأن،ملكأشاولإقامةعند،الب

الملكيهوشافاطوأمر.(12:23صم1)الم!قيمالصالح

حأ2)يهوذامدرحميعفيالريعةالثعبيعلمواأناللاوييز

شريعةلطلبتل!الكافعزراهيأبيفا.(9و17:7

وأمر.(\.:7عز)للثعبوتحليمهابهاوالحملالرب

ساهم-الدين-الكهنةمنواحدأيرسلواأدأشورملك

:17مل2)االأرصإلهقصاءليلمهي"الامرةمدنإلى

.(28و27

مخافةفأعئمكيإلمهااستمعواالبنونأيهاهلم!:داودو!ول

بخطتهواعرفأخطأأنوبعد.(34:11مز)!الرب

شدبةوبروح،خلاصك!ةلمطرد5:للربيقرل

صز)أيرجعرنإلكرالحطاةطرقكالأثمةفأعلم،اعضدلى

.(13و51:12

وأتقنومجثووزنعلماالحب(الجامعة)عثماوقد

:لأيوبالوحىبلددوتال.(12:9جا)!كثيرةأثالأ

فهلأ..آبائهممباحثوتأكدالأولىالقروذاسا+ل1

نإيقولأيوبإدلل،(01-8:8أكي)"يعلحونك

يتعلمأنيمكن،البحروحمكوالأرضرالماءوطورالاممم

.(6:6امأيضاانظر،8و12:7أى)الاناننها

:27أ!)،اللهيدأعفمكهإفي9:لأصحابهويقول

القديمسعبهمعالربيقطععندماإلهإرمياوبقول.(اأ

وكا!،صاحبهواحدصبعديعلمرذلا"،حديدأعهدأ

منسيعرفولنىكلهملأكهاالرباعرفواقائليرأخاهواحد

أيضاانظر،34-31:31ارميا)!كبيرهمإلىصغيرهم

.(54:13إش،11؟6عب

بتحريمالربأمرفقد،الخيرتعليمثلالرتحلجمويمكن

بمحسبتعملواأنيعلموآلالكى9،الوثيةالأسمدن

إلهكم،الربإلىفتخطئرا،لآلهتههاعملواالتيأرجاسهم

يعذالذى9اطنبىبالديولةاللهوألذر.(02:18ث)

طمعأيعئمونالذينوللكهنة،(39:15إ)،بالكذب

بمدةمنحبقوفويحر.(اا:3يخا)الأحرةفي

الأصموللحجر،استيقطللحررللفائ!ويل":فائلأالأوثان

.(2:91حب)،؟يعلمأهو.انتبه

:4تث)اليتفيأساسأيشالتحليمكاد:الحليم(د)

علىتقعدلكفيالمسنواية:كات.(01،11:91

؟.(8:2ل!،ا:11،31و4:4أم)الأبو-!

والحكماءواالأنياءاممهة.االأمةقادةذانينجنرككار

حرهـص-موضمهافي"مدشصة"مادةإلمىالرحوعالرجا)

.(!الكناليةالمعارفدائرة!سالالثالمحلدفياالدال"

-ئعليم،غئم-معقم

الجديد:العهدفي-ثانيأ

رلكر"عفم"معىتؤدىيرلاليةكلماتبفعتوجد

4(أ3،4)ةمما"ديداسكو"كلمةهىاشخدامأوا!ثرهاأهمها

ومثتقاتها.

ييهلمإدهبرل!لالرصيقولتالمعلمهوالله)1(

الروحيعلمهبمابل،إنانيةحكمةتعفمهالابأقرال"

للتالونجكيين:أيضأويقول.(2:13كو1)4القدس

عها،إيكما!أنلكمحاجةفلاالأخويةالمحبةوأما"

بمصأ!لعضكممجبأداللهمنتعلمونأنفمكملأنكم

قائلأ؟تلاميذه!وعالر!أوصىوقد.(4:9ت!1)

الروحلأن،تقواسنبماأوتحتجوربماأوكيفتهتموافلاأ

لوا"تقرلوهأنيجبماالاعةتلكدبيحفمكمالقدس

القدش-الروخ-الصرىإذ:لهمتاثكا.(12:12

ويذكرآضىءكليمئمكهفهو،باحميالآبسرسلهالذي"

هيالروحفسحة.(14:26يو)"لكمتتهمابكل

أحد؟يعقمهلأنبهحاجةءفلا،للمومنالمصاحبالمعلم

.(2:27يو1)ضىءكلعنعيهاالمسحةهذهتعلمه

الر!حدمةكانتلقد:كمعئمالمحيوعالرب)2(

تفهى-الأرضرعلىحبتهأثاءي-الميحيوع

،لتلابذدأ،،حولهاخدتايىللحموسواء،اضعليما

القادةمنستععلىأو،العامةالأماكنأوالمجامعفىءوصوا

حتىساميهعلىبالعاتا"ثيره!كاد.(5:17اس)الديير

ولرسلطانلهكم!يحلمهمكادلأنه"،تعيحهمن!توا

،92،13:34.22:33و7:28ت)أكااممتة

:4لوأيصاانظر،2،11:18:آ،22:امرض

يو)أبوهعئمهبمايتكلمأنهالرهـيوعا!دوقد.!32

7:61يو)الآ!منبللهليسرتعليمهوأن،(8:28

.(4:3مر)بأثالنجكلممافيأوكاد.(17و

تائلأ:،الجحيوبالربيخقوديموساعتر!توقد

علىباءمعفمأهاللهكلأتبقدألكنعلهيامعله"

؟.(3:2يو)الج!صنعهااتالآياتسشاهدهما

سلطا&با"ي9:قائل!!الثوضيوالكهةرؤصاءصأله

،21:23ت)ا(؟اللطانهداأعطاكوس،هدا-

جهارأاكرفراأعداءهإنبا".(18:91يوأيصاالظر

مرف!)لالالحقبلبأحدمالاةد:ناللهطريقيعذلأنه

لهت:تد.(\آ:22ت،02:21لو،12:14

هرماثجهداما"تاءلواش،القوللبقكاتعليمهسالجمي!

لىالأرحدته:لى.(27:امر)"؟الحديدالتحلرهدا

:4لوا"الحميعصممحدأعامعهمييعذكار!الحباو

يوءكليعذكاد9،خدتهسالأحيرةالأياموفي.(15
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كقم-معفم-تعليم

مرق!أيضاانظر-ا:91:47،02لوا!الهيكلر

.(18:02يو،14:94

حتىوالتقديرالاحترامكمعلمالمحشهرةكسبتوقد

وأمعلمباأى)!ربولي،أو"رلى"كلمةع!أطلفرا

حرفمنموصحهافي"ربوني"مادةإلىارحع-سيديا

لقبوهو،(أالكتالةالمعارفداثرةسنالرابعبالمحلداضاء

منوذلك،المبرزينالمعلبتعظماءسوىدهيحظىيك!لم

ومن،(94:أير،21ة9:5،11مرشر)تلايذه

أعدائهوسلل،(3:2يو،12:41مرقى)سامميه

.(01:25،11:45،91:93،02:28لرا

مهممرقعهع!معمرأباعتبارهاللقصهذاالميحتقل:قد

ت،6:04لو،13:13يو)التلاميدوهمكالمعلم

.(25و01:24

،5:2ت)الملكوتحوليدورالميحتعليموكان

ابتدأماجمععن9تبأنهإبجلهلوقاوصفوقد.(9:35

الدروسلين،من.(أ:اأع)!بهيريحفمبفعلهيوع

منهاالبمضالثيرونذكر،لتلايذهالميحعفصهااليالكثيرة

عقصهااليوالملاة،(7-5تأالجبلعلىالموعظةمثل

مرق!)وتياقهوصلبهورففه،(ا:11لوالتلاميذه

،2425-،ت)ثايةومجبئه،(8:31،1:31

.(37،21-17:02لو،13مرف!

أثاءفي-يسرعالربأرصل:كمعلمينالريمل)3(

:6مرق!)العبليعلمراتلايده-الأرض!علىحدته

وييحدوايذهواأنأمرهم،الأمواتمنقاتهوبحد.(3.

مت)بهأوصاهمماحمىيحفظواأنويعئمو!الأمبم

تمليمليالرصلبدأ،الحمسينيوموبعد.(2.و28:91

:4أ)الأمواتصتيسوعبقيامةلهموالكرازةاضعبا

ألآ"يوحا.لطرسالرسرلهبا!ودارؤصاءأمروقد.(2

زاصلاول!يما،(4:81أ)"يسوباسميملما

24و5:21)أنفها!ميكليحتىكرازتهما

ي!كرارتهمالرصلواصل،التديدالنهدبدورعم.(52:

غأ)!الميربيسوعوثرينمعلم!-اليرتويالهيهلى

.(15:28)بتعليمههاورضليمملأواحتى(42ت6

فيايمةافيكاملةسةيعفمارصلرلابابوا-طلىوقد

سرحير-الوالياند!وفد.(11:26أ)ألطاكية

ع!تبوتالرصوالعليممن-قرسحريرةواي-لرد!

الأتريررالغلا!ةحصر:عدما-(12-13أع)اض!

هداعرلجدثهملاكوصصأريوإلىأحصروه،لودثاشص

ض!بو-صواضأقاءش.(91-71:61أع)الحديدالتليم

أ)"اللهبكلمةليميعذأضهروضةسة9كورثوسي
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غئم-معفم-تعليم

أق!،فيالكنيسةلئيرختوديعهوعند.(اا:18

وعتصهموأخبرهمإلاالفوائدسشيئأيؤحرلمبأنهذكرهم

كانأبلرسأن!.(2.:02أع)بيتكلوفيجهرابه

:18أع)!بالربيختصمابتدتقيحقمو"أف!فييتكلم

الجيعيعفم"لأنهبرلىالرسرلالبهودهاجموتد.(25

.(21:28أع)اوالناموسللعبضذامكانكلفي

نأمرارأبولرلالرصيدكر:الكيةفيالمعلمون4()

والحق!الايمانقيللاممحلصا...لأ!رصكاررا"جعلهالرب

تعيحهإلىثير؟11(،:افي2،72:اق)

الإنجيل!إدويقول.(4:17كو3:01،1قي2)

أتجلهسلملأر،إنسانمجسبليىإله،بهبثرتالدى

غل)،المميحيوعبإعلانبل،علتهولا،إنسانعد

:بالقرلبالميحالكرازةمنهدفهيبير؟.(12و11:ا

لكى،حكمةدكلإنانكلومعلميىإنانكلمنذري!إ

.(28:اكو)!يوعالمبحفيكاملأإسانكلنحمر

منالمقاميوعالربيخحهاالتىالمواهببيرومن

رسلأيكونواأنابحف!أعطىاأنه،للكنيةالأصات

لأجلومملمينرعاةوابعضشرتوالبعضأنياءوابمض

يأ!الميحجدلبنيانالحدمةلع!لالقديينتكيل

لا.(12و4:11أف)الكيسة

إلهيتعيينعلىبناءبخدمتهيقومالكنيةرالمعلموكاد

علىويجب.(12:28كو1)القدسالروحمنوتأيل

طزمأدالكيةفيالتعليممئولبةالر-علبهوضعمنكل

4:11لي12:7،1رو)وثابرةأمانةلكلص!ته

ومحبةإبمانفي(\:2ر)الصحيحبالتعليم(16و13ش

دأ!بالخدمةبهذهيقومودوالذين.(2:2تي)وصبر

وعل.(5:17قي1)!عضاعفةلكرامةأهلائحسبواإ

.(6:6غل)،افىاتجعفيالمعئم"يتاركأدالجعلم

بالجمعمترفقأيكرذبليخاصمأنيخبلا"الر!وحادم

المقاومين،بالوداعةمؤدبأ،المثمقاتعلىصبررأاطتعليمصالحأ

تعذأدللمرأةمموحوكير.(25و2:24ر2)

:14كواأيفاانظر،2:12!1)الكنيةفيالرجال

تيقسيرةفي9يكنأنالمجائزعلىوامم!034(.

:2ر)!الحدثاتيخصح!9ويعلمنلكى...!اغداسةبا

.(ء-3

الكلمة9إلالحدبدالعهدلر:البهةفيايعليم)5(

،(!:2:7،1في)،اصحيحا:ايحليم!!الصادقة

4أف،6:17،16:17رو)لليهةشلمالذى

جهودا،2:2قي2:15،2-!،2:7كو،21

يواظبون"أورشليمفىالكنيةفيالأوائلالمؤنودوكان.(3



غلم-معفم-تعليم

يختملالتعلبمهذاوكاذ.(2:42أع)"الر!تحليمعلى

كتبإنهبول!الرسرلعنهيقولالذي،القديمالعهدأسفار

قي2)أللتعليم9ناحوأنه،(15:4رو)تميمالأحل

والتعليم.(ا.-8:أقيأأيفاالظر،3:16

ئودعأن!بالذى(3:اقي1)وحدههرالمسيحي

قي2)!أيضأآخرينيعلمراأناكفاءيكونودأناء"لأناس

صالحأ"ال!أوالأصقصيكونأنمجىفكان.(2:2

التىالصادتةللكلمةملازمأ،،(3:2قي1)!نيحليم

قي)!الصحبحبالتعليميعظأنتادرأيكرنلكيالنعلبممجب

ليخررتلمهاالىالعلبملصورةالفلبمنعطيعا،(9:ا

71ة6)ر،للبرعبدأويصبحللحطبةالعبوديةمر

يرعربناكلصاتيوافق9الصحيحايعليموهدا.(18و

قي1)!التفوىبهوالذىوالحليمالصحيحةالمح

بكلاممتريأالميحلوعصالحأخادط"ليكون،(603

.(4:6قي1)أالحسروالتعليمالإبماد

يدعىفهذا،"وعثمعملعناإنيسوعالربويقول

وبخوقد.(5:91مت)"المواتملكوتفيعظي!أ

،هم"داطلأاللهيعبلونلأغموالفريييناليهبةيرعالرب

:7مرقى،15:9ت)"الاسوصايامىتحاليميعلمون

قائلأ:يمقربالرسوكومجذر.(2:13!إ-انظر،7

بتضم!ذلكلأن(أ:3يع)،كيمبنمعليزتكونوالاإ

أعظم.مئولية

ايهرديةفيالكيةفيءجدكاذ:ال!ذبايعليم)إ(

سجبهالذىالتحليموهو،للخلاءالحتانلرجوبلعلمود!

فيالكةفياجتمعواالدءالكيسةوكلوالمئاالرسل

بولرسالرصوليخذرر.(92-ا:اءأع)أررضلر

بحادةحكمةحكايةلماالتىالا--وتعاليملوصايا"الحضو

تيصوئاوستلميذهويخذر.(23-3:02كر)هفافلة

تابمهتالإيمانعنقوميرتدالأخيرةالأرمةفيإنه5:تانلأ

يجمعيا،(ا:4ق1)اشاط!تصتحاليمئفئهأرواحأ

مامحه!فيصرلونمامحهمسخكةمعلم!تد5آحر؟ز

-(4و4:3قي2)أالخرافاتإلىيحرفونصالحقع!

معلمرن":الك!يسةفيصيقومإنهبطرستالرصويقوا!

كثيروذوسيتبع...هلاكلدعيدصرالذي!كدلة

مصمة،بأتوالبكمكحرونالطمعلىوهم...تهلكاتهم

..(3-ا:2بط2)

قائلأ:أفسردالكيةشيرعبرل!االرصويحذر

الروحأقامكماليالرعةولجيملأنفسكمإذأاحترروا"

لأفي.بدمهاقناهاالتياللهكنيةلترعواأصاتفةيخهاالقدس

تفقلاخاطفةذثابينكمصيدخلذها!بعدأنههذاأعلم

السابقاللهجملم

ميويةلأمررككلمودرحالجقومأنغومكم.الرعتعل

.(03-02:28أع)!وراءهماللايدليجنذلوا

يحلمونالذ!نيخنىأنتيرثاوسبول!لالرصويرصى

!1)،الميحيوعرباكلماتيوافقلا5آخرتعبمأ

ييهلمرنالدين10أفرصديخباإلهيقوا؟.(ه-6:3

يخبءلامامحلم!!جصتايوتأيقبود2لأنهى،لالاطلى

ء-يخدره؟.(ااو01:اقي)هالقبيحتالرأحلى

!والاموسمعلعييكولواأذيريدون"الذيزالود!ت

كا.(7:اقى1)هيقررونهماولايقولرنمايفهمونلا

إلى.اللهاب!ومعرفةالايمان"فيبا!وأفركنية!وعي

فينكونلاكى.الميحملءقاصةقياسإلى.كاملإناد

الاسيحلةتعليمرجبكلومحصولينعضطربيرأطفالأسدما

.(14و4:13أف)"اصلالامحدةإلىممكر

قائلأ:المؤني!الحرايينإلىاضطلةكا-بويحنر

.(13:9إ)عصوكريبةتوعةبتعاليملاتالوا"

بهذامجىءولايأيكمأحدكانإن):يوخالالرصويكتب

لهولاتقولواالبفيفلاتقبوه(،)الصحيحاقعليم

يو2)أالريرهأعمالهفيبثتركعيهيلمسلأن.صلام

.(11و01

تومأ9فالأنبرعام!فيالتىللكني!ةاللرمالربويوجه

تصسكرنقرم9فاككان؟،،للعامبتعليممتسكين

14و2:12)رؤ،أبحضهالذيالقولاويينبتعاليم

المرأةتسبلالأكاثاتيرالىالىالكنيسةنميوبيما.(اءو

02-:2رؤ)"عيدممطوتغوىتحلمخى...إيزابل

السابق:اللهجملم

:دالقرتالخيسيرمفيالمجتمحيندطرسالرسولواحه

لقواتاللهقلىسشكمتبرص-قدحلاالناصرىع"

أيصأأنغ؟و!كملطيدهاللهص!نعهاوآياتوعحاث

وعلحهالمحتومهاللهبمشورةسلمأأخذتموههدا.تملمون

ناقضأاللهأقامهالدي.وقتلتموهصبتموهأثمةوبأيد!الابق

:2أع)أنهيمكأنممكنأيكرلمإذالموتأ:جاع

الرجا،الابقاللهعلم!عنوللحديت.(22-24

منالرابعالمحلدصنموضعهو،المعرفةصبق"الىالرجوع

.االكنايةالمحارفدانرة،
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غا

غاتم:

القديم:العهدفي-أولأ

لبوةفيإلابلفظهاالقديمالعهدوأالعالماكلمةتردلا

:بالقولاللهغ!بقوةيصفحبث،نيوىعنناحوم

منترفعوالارض،تنوبوالتلال،منهترجفالجال"

خطه،أماميمفمن.فيهالاكيزوصوالعاتم،وحهه

والصحرر،كالناريكبعطه!غضبهحموفييقومومن

كلماتلضعهناكولكن.(6و5:انا)"مهتهدم

العبريةفيوهى)هالأرضأ:ثل،المعنىنفمىتمدعبرية

انظر،مرة004حواليالقديمالعهدفيوترد-،هـإليض

15و914:ض...او2وا:اتكثلأ:

(،إش!...2ا:14عد..2ة11لا..16و

:17مز:ئلأانظر!يهيد"العبريةفيوهى)،الدنياو"

العبريةفيوهي)"المسكودةو".(..\:14،94

...22:16صم2:8،2صما:مئلأانظر"يل9

نبوةفيأالعالماإلىترجمتالىالكلمةنفىرهى.(إ!

.التولبق!ناحوم

الجديد:العهدفي-ثايأ

العهدفيتخدمانومتغاضهمايونانيتانكلمتانهناك

هما:،العالمعلىللدلالةالجديد

المهدلىوردتوقد،وشتقاتها041()ول!أيوذ!)1(

انظر)!العالم5إلىوترجمت،مرة015نحوالجديد

،94و04و93و12:32،13:22ت

:2قي،6:12أف،4:اغل،4:91مرقر

كالةيولكها(،2،11:3:اعب،12

:،2ت:سثلأانظر)هدهر"إلىترجمتالمواضع

:16:8،18لو،01:03مر،02ة3،28

فهى،(!!...12:2رو،35و03،02:34

إلىتثرممااكثر،عصرأوزمنإلىصثرالأساسفي

يكونقىا:يوعالربالتلاميدصألفثلأ.مكان

مت)،؟الدهروانفصاءمجيئكعلامةهيوماهذا

.(94و13:93تمعذلكفارذ،24:3

واحدةمرةترجمتوقد،مما(50ول)50"كرزموس"2()

مرة871و!ط؟(3ة3بط1)"رينة"بمدى

منها(..،4:8،5:41متمثلأانظر)"لمبالعا9

رطلهفيمرةوعرين،وحدهيوحاإمحيلىفيمرة67

سفرفيمراتوثلاث،الاليةرسالهفيومرة،الأولى

وجاءت(13:8،17:8،اء:11رؤ)الرؤيا
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غاتم

الىوترجمتأ+50!ا()؟ه!اأكوزميكوس9نهاالصفة

.(9:1عص،2:12قي)أهـعالمةأوأعالمىإ

هوميروسأياممدأكوزموس"كلمةاستخدتوقد

النظامأواليهوين"ع!للتعب!ر(الميلادتجلالثامنالقرن)

كل"الكون9عنلتعبيراستخدت!،!الجاسقالدقيق

بمحنىالجديدالعهدفياشحدامهاويرتبط.الاصاسهدا

الآتة:بالنواحي!الحالى"

:2ء،42:21ت)بدايةلهوهو:الماد!يالعالم(أ)

:17)أثاللهمافيهوصحلقهوقد.34(

!وبغيره،كانبهضىءكل!الذىبالمسيح،(24

أيضابهالذى9،(3:ايو)أكانمماشىءيكن

هذاتأج!وتبل.(2:اعص)"العالمينعمل

الثرىالجنسعنالكفارةعملاللهدبر!العالم)

أ:3رؤ،2:ابطأ،4:أ)أفالساتط

حائىءكلكان،العالمفذااللهحلقوعدما

12و01و1:4تك)الخيقةمراحلصفي

الخطةدخلتولكر.(؟3،ء2و21و18و

ور،3تك)وعصافهاطهاعلىآدمتج!ردالحالمالى

الاقطينوملاثكتهالتبطانصبعراية(5:12

(18-28:12حز،14-1:6ل!إشالظر)

الخطية،لحنةمنالخبقةضققفيالدىاليوموصيأقي

مجىءعدولكنها،سا!تتمخصت!نالآنالخيقة

أولادمجدحرصةإلىالف!اديةعبودمنستعتقا.ثانيةالرب

:11إكأأيضاالظر،23-8:21رو)أالله

6-9،65:25).

ذكورمنالعالمفيولدواالذكحمع:الئرعالم()ب

ودولممالكفيينتظمون،(16:21يو)وإنإث

عرضهالدكطالعالمهوفهدا،(9و4:8ت)

:4ت)لهوجدخرأنهلرالميحعلىالثطان

مىالعالمهداعلىييطروالفان.(.ا-8

ومع-المحتمنغيروالناسالحكامأ!-أتاعهخلال

بذلحتى5،الساقطاالعاهذاأحىاللهفإنذلك

تكونبل،بهيؤمم!ص-كللجكلالكيالوجدانجه

.(3:16يو)"الأبديةالحياةله

عندمااعالماإلىالحطيةدحلتلقد:الحاقطاالعا)بر(

الوقتداثومذ.الئطادكرايةوتعاللهآدمعصى

يو)للثطانلادأأر،ئانيةالمولودي!كرجيعأصبح

يصبحأثي!تيممه!واحدكلولكن،(44أ8

الميحيوعبالربلالايمانالجديدةلالرلادةللهالأ



غاتم

)د(

)هـ(

24(.:3،75-3:)يو

دالعالم5،الثيطانصيادةتحتالعالمأصحلقد

91(،:5ا!و)،الر-سنيوضعتدكله

،12:31يو)،الحالمهذارئ!5هوفالثيطان

كو112(العالم)الدهرهذااله.05(03؟14

كث!ثنكذبةمحاءلهال!طانأقاموقد.(4:4

لهوالعالم.الهالكيزيضل(4:1-4*1)

تحارضايي(24:اكو1)بهالحاصةحكت

الله"وحكمةاللهتوة"هوالذىالمحععرفةمع

تؤدىالحالمهذاوحكمة(24:اكو1)للخلاص

والطمع،(2:61يو1)والهرةالكرياءإلى

الإنانلأن،(ه:3كو)أوئانعادةهوالذى

بشهيه.ماعادةإلىنزع

تتاوموايىبهالخاصةروحهالاتطالعالمولهذا

للخاطنءوتتح،(2:12كو1)القدسالروح

المتحددعيرالإنانوتكبل(4:4ح)ضرءسةرفقة

.(2:02كو،4:3غل)العبوديةبيود

إلاالعالمهذاعوديةم!ينحررأنل!نانيمكنولا

الكابنالميحيوعلالرببالإبمانالجديدةبالولادة

(.وه4:ها!ر)

حنى،الاقطلمالحاهذااللهأحبلقد:والعالمالمح

ت4بو3:16،1ير)نحتار+ليخلمىابهأرسل

لهداأناأ-ليتلدينرنةا:أبغأقالولكنه،(14

والنيطانالعالملدينولة،(6:93ير)"الحالم

،(12:31،14:03يو)الطلمهذارئى

وموته.(16:11!و)الصيبعلىبموتهوذلك

ولكن(،2:2يو1)االعالكلكافيةكفارة

لأجلالمسيحعلىوتد.المؤمنينسوىمهابمدلا

بمبزفيجال!الآنوهو،(17:9يو)حاصته

ة7عب)حينكلدمبميشفع،الأعالم!فيالعظمة

ؤر)لهلمالعاممالكشصبحثانبةظهورهوعند.(25

لمالحاهذاإبراهيمأبيممعالمؤنرذويرث(11:15

،4:13رو،ه:ءمت)الحمععليه!لكرا

.(5:01رؤأيضاانطر،8017

تجفةصتالمؤمنتحررلقلى:الآنبا!الما!لؤمنعلاوز

يغلبهأدإمكالهلىوأصح،ال!اتطالعالمهذألظام

تعاليموتتميز.(ه:5:4!و1)لالمحبالإيماد

الحامدةالاموسبة:قاقف!تلأمريالاتطلماسااهذا

:8يوأيصأانظر،01و4:9على)حابفي

الآخرالحانبووالفحوروالالاحية،(4144

العتيدالعالم-عالم

فيالمؤمنوطالما.(4-ا:4يع،8:44يو)

ضلالاضطهادسويحافييتألمأنفلابد،العالمهذا

مىالمحيحألغض!المؤمنيبغضالعالملأن،يده

فهو33(.91:16،و1518:)يوقل

و!1)بالمؤفبنيحنرفلاثمومراالمحكعرفلا

ليالاكنالقدسالروحبقوةولكن.(\:3

الروحلأن،العالميغبأنالمزصنيتطيع،المؤمن

الحطانأكي)هالحالمليالذيسأعظم"القدس

البيمنالمؤنينمجثرالمسيحولكن.(4:4!و1

وبحذر.(61:26مت)الحالمبةالأموروراء

الحالمتجوالا5:بالقول،المؤفينيوحنالالرص

نإلالقوليردفولكنه،أالعالمليالتىالأضياءولا

محةتطردأنعلىنادرة-أحمىوهي-اللهمحبة

الأبد!إلىفيثبناللهمثةيصنعالذكلطألأن،العالم

.(17-2:15بر1)

العالمفيالمؤمن!ثى:العالممخومنالمؤمنموية)و(

جزكالالمبح،(5:14مت)لهدررأليكون

:17جمو)العالممنيرولكنهالحالمفيفهو،نه

:13ت)المؤسخد!ةجمالهرلمواول،(15

ت14مر)كلهللعالمبالانجيليكرزأذفعيه،(38

وضعأنهولو،اللهلمعامازاللأفه،(9،16:15

والواجب.(5:91يو؟)الشيطانقبضةفيمؤقتأ

:5ت)فحسبللعالمنررأيكونأنلاالمؤمنعلى

أضأيمىأنبل،(15ت2في،14-16

اباس:بممنعنهعللب،الميحعنكفر

علىالمحذيحةأساسعلى،اللهمعتصالحوا"

الوموجأني(..2و91ت5كو2)الصلب

الحطية،ولحنهةاليطانمنلمالعااللهصيخلصفيهالذكي

،(02:3رؤ)الهاويةنيوطرحهالثطانتمد

ؤر)ه،الكريتالناربحرةر!دلكبمدطرحهثم

ستعتق"إذ،الخليقةعناللفةورفع،(02:01

أيضاانظر،24-8:21رو)!الفادعوديةمن

.(34و31:33إربا

العتيد:العالم-عالم

والعالم.بحدثأويأقيأنوأوضكتهيأماهو!العنيد1

وهو،(ه:2عص)الم!يحدبهصبملكالدكلطهوالقبد

لر،01:3مرق!،12:22ت)الآقيالدهرلفه

فيالرسوتيقصدهمما.هو.(ه:6عص،18:03

.(21:ا)أفى"أيضأالمتق!في!:قواء
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علانإ-غقن

:الأعلانتاريخ-أولأ

اصه:وهو،"دشرأومحبأ"مم!اهعبرىاصم

احازلنلميهوعدةأألوهوكاد،ضاولالملكأحفادأحد1()

ويمى.(8:36أح1)ضاولبنجهوناثادللمن

.(42ت9أح1)آحاربرلايعرة"أيضاأبوه

هرونلنىأعطيتالتىلام!تصطمدنإحدى)2(

!ي)!علمود9أيضأوتصى،(6:06أخ1)

21:18).

علمون:

سبطمدنإحدىوهي،!سترأونحبأ9معناهعبرىاصم

،(21:18بق)هرونليأعطيتالتي،ليام!!

:6أح1)!علمث"الأولالأيامأخار!فرفيوتسحى

مرقعهاأنويرجح.عناثوثمنقرل!ةتقعوكانت،(06

إلىكيلوصتريننحوبمدعلى"علميتخرابة"هىحالأ

عناتا.منالثرقيالشمال

دبلاتايم:علمون

!ذاحميتولملها.!المزدوجةالتينكحكةهـنحبأأى

المحطةوهي.تبنكعكتىضكلعلكانموقعهالأدالاسم

واثانة،لمصرإسرائيلبيتركبعدواثلاثونالتاسعة

بعدإسرائيلنجوفانزلوقد،سياصحراءفيوالصثرون

وجبالجاددلونبينتقعفهى،حادديبونمنارتحالهم

بيت!نض!هاهىأغاويرجح.(33:46عد)عاريم

حجر،علالاصمويظهر.(48:22إريا)!دبلتايم

اكاللضنيدعومما،محونوبحلميدبامعلالارتباطأموآب

أربمةنحوبمدعلالغرية"دللاتخرابة"حالأهي

.!يت!منالثرقيالضمالإلىبهلومترات

:علانإ-غقن

به.وجهرأظهره:وأعبه،وظهرضاع:الأمرغفن

بمحنىأهـجلاهيالمبريةبوالكلمة.الرخلافوالعلايخة

هـفحلا،ومعنىلفظأالعردةفينف!ها!ى،"وضح"

هياليونانيةفيوالكلحة.ووضحهكمههـ:الأمر

.المفهومنف!ولها،"أبوكالو5

يكثفهأناللهصبمايختصالمقدساليهابيوالإعلان

وطيةبحصهتتحلق،عل!متخفيكانتأصرارمنلبر

التاريخ.مدىعلوضاصده
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علىالإنانكاذفقد،عدنجنةفيالإعلانتاريخبدأ

الخطيهةدحلت،،حراءآدمبعصيانولكن.باللهمباضراتصال

المباضراتصالهواشهى،الجنةمنالانسانوطرد،العالمإلى

وأوسييادهناكاعبحت،المبكرالحهدهذاومند.لالله

عليهكانماعلىاستصرالذىالعامالإعلان:للإعلانطريقان

وهذا.اللهلعحةعلتمامأيترقفكانخاصوإعلان،قبلمن

افياحياةفيالتارثفياللهبندخا!يزكانالخاص!الإعلالى

للحية:بالقولالمداءلىالنهخطةلإعلانالسقوطلعدفدأ

هو4ولسلهاسلكو؟!،المرأةوبينبيكعداوةوأضعإ

.(3:15تك)"عقبهتحفينوأنت،رأسكيسحق

الثمعبسلهفيثم،ويحقربوإسحقإلراهيمالآبماءحياةبئم

:471مز،8ش4:7تث)الركةلهدهاللهاختارهالدي

لصلاحأولعظمتهمب!ودلك،(3:2!ا،02و91

-8،9:4و707تث)اللهنعحةس:لكن،فيم

تتاركلكىلل،عليهملقتصرالركةهذهتكنولم.(6

:3،17ر12:2تك)الأرضتجائلجميعحلاالممن

:4روأيضاانظر،16،18:18،22:18و4-6

39-18).

عهردأ،لإصرائيلأعطتالتىالإعلالاتثهلتوفذ

أولأ،المشحيإلاالالقالكاملإتمامهاينحقؤلاومواعد

الفريد.كالملكيخبماثم،لمالمتأالعبدكالميا

وأقوالهوأعمالهحياتهكانت،لمالحاإلىالمحجاءوعندما

بالأنبياءالآباءكفمبعدماالله"فإن،اللهإعلاناتزروةهي

لىالأخيرةالأيامهدهفيكلما،كثيرةوطرقبأنواعقدبمأ

أعطاهالذمميالرؤياسفروكاذ.(2وا:أعب)هالله

بدأالدىالاعلانختامهو،لوحنالعبدهالمحيوعالرب

اللهإياهأعطاهالذىالمسيحيوعإعلان!فهو،بتج!ده

.(1ةأرؤ)أقريبعنيكونأنلابدماعبيدهليرى

:اطاصوالإعلانالعامالأعلانبينالعلاقة-ثايخأ

وهو،كإنانللإنانإعلانهو:العامالاعلان)1(

للاناذ!هرالخاصالاعلانأما.العاقلةالخلائقلجيعموجه

اللهاخارممالذي!للخطاةوعرتجه،أئيمصاقطكمخلوق

للاسادليلنيكفيالحامفالاعلان.ومقامدهذاتهلهمليحلن

كصخلرق-الإنانومجمل،ولاهوتهالرمديئقدرته

الدوجودإدراكعنمثولأ-اللهصورةعلىخلق،عاقل

ذلكإدراكيطعلمإنعذربلاويصبح،ولاهوتهوقدرله

.(02و91:ارو)

حيثعثراياسعالمزمورفيواضحأالعامالإعلانونجد



إعلان-غقن

لميديهبعمليخبروالفلكاللهبمجدتحدثالصموات":نقرأ

اللهم!رفةإذ9:برلرلالرصيقرل؟.(ا:91مز)

غيرأمورهلأن.لهمأظهرهااللهلأن(الناسلىا!مظاهرة

الخيقة()بالمصنرعاتمدركةالعالمخلقمنذئرىالمنظورة

ولكهم"للاعذرإنهمخىولاهوتهالرمديةقدرته

نإيقولكا(02-18:ارو)"بالإئمالحقيحجزون"

لأنفسهم.ناموسهم...ابامرسعندهميىالذيرالأما

أيضأضاهدأ3قلوفيمكتوبأالامرسعمليظهرونالذين

:2رو)!محتجةأومتكيةبينافيماوأفكارهمضميرهم

،بالانسانكايتهأعمالفيذإتهاللهيعلنكا.(14-16

من!طيا،خيرأيفعلومو،شاهدبلانفهيركلمافهو

عأ)،وسرورأطعامأقلربناويملأ،وأزنةأمطارأالماء

.(79-15ت14

يكفىلاالعامالاعلانهذ!لكن:الحاصالإعلان)2(

فيفهر،أثيمعاقطالإنالىأنفحيث،الانسانلخلاص

سبيللاماوهو،للخلاصاللهطريقيعرفأنإلىحاحة

كانإذاعماللتاؤلمجالنلا.الخاصبالاعلانإلاإيه

لكلكلنالمقدسفاليهالى.لازمغيرأولازمأالخاصإلاعلان

قبل،ذاتهلهاللهيمل!أذإلىحاحةيالانانأنوصوح

دأسأسمىاللهلأن،حقيقةاللهمعرفةالإنانينطبعأن

،18و14و13ت04إش)محدودغيرلأنهالبشريدركه

:33حر)صاهأنللانانيمكنولا.(8و11:7أى

أفكارهبدركأنأو(6:16في18،1:اير،02

أظلمقدخطاةالرأنعلىعلاوة.(9و5508إش)

:1،رو،6-4:1هر)عونهموأعمىأدهانهمالثيطان

.(4؟4كو2041،2كو21،1

إلاللانادحياةولابلصادةولاسلاملاأنهوجث

اللهأعلنلذلك(9،36:9و34:8مز)اللهكلعرفة

:41:26،42إكأ)الدءمنلب!ثرمفاصدهوئنذاته

حاجةيالاتطفالإسان،(3:7عا،7و9،48:6

.والخلاصالفداءطريقليعرفاللهمنباضرإعلانإلى

الاناديضعإنما،والضيمالحليقةخلالمنالعامفالاعلان

،(15،1:32و41خ2رو)والدينونةالامو!تحت

.والغفرانالرحمةفيالأملمنبارقةأىدون

طهرفقد،مختلفةبطرقذاتهاللهأعلن،التاريخ!دىفعلى

المحلةزالظهوراتيباضرةالانسازمعوتكلمبنفه

وهوإبراهيملأياالمجدإلهطهر،فقد،القديمالعهدأضار

تعاب!وهرلهوظهر،(7:2أع)هالهرينبينمافي

ممرابلوطاتعندلهوظهر،(ا:17تك)شةوتمبن

وظهر،(26:2تك)لإصحقوظهر.(\:18تك)

علانإ-غفن

لمرسىوظهر.(ا:51،35-01ة28نك)بيعفو

فم"إلىفمأ"يكلمهوكان،(6-3:2خر)العيفةفي

الحلمرز4لهئتحلىبالرؤيا"فكانالأياءسلغيرهأما

الأنجياءخلالمنتكلمكا.(8-29:6عد)!.يكلحه

الهميهاوحىماليسجلوالأيديهموأمكأفكارهمفقاد

.(1:21بط2)!القدسالروحمنسرق!ت9فكتره

"الخاصوالإعلانالعامالإعلان!ناكيميجبأنهوى

بخيقةيرتبطالحامفالاعلان.الآخرأحدهمايكملاذأنهاإلا

وربالمباشرالانصالالقوطقطعوقد،والإناذالعالم

لمو،الإنسادحياةمنيخصحبلماللهولكن،واللهالإنان

وقد.الخاصالإعلارذلكاضلرموتد،بهالاهمامعنيكف

ا!لحآفواباللهتؤمنودأنخ":لتلايذهيوعالربتال

دونباللهالإيمانبمجردللإنانخلاصدفلا،(\:41يو)

يو)!رإلاالآبإلىبأرأحدبس)إزبالمحالإيمان

،الخاصالإعلانخلالشيأقيبالميحوالايمان،(41:6

لم!اانظر)الجديدالعهدأضارفيالمجلالإعلانوجم!اصة

1:01-12).

،الإعلاناتبفرطأرتمعلئلا":لول!الرسولويقول

للاليلطصنياليطادملاكالجد،فيشوكةأعطيت

!ميجعلأناللهسرفقد،(7و12:1كو2)!أرتفع

وبىوملركأمأماءاحمهيحملمحتارأإلاءبول!الرصرل

.(9:51أع)إسرائبل

حتى،روجةاستنارةلمعرفتهيتلزمالخاصالإعلانأن؟

فيايهوداررىكادفقد،فهوالقصدفهحهالإنانيىءلا

كانولكن،المسبحإلىإشارةفيرشإعلاد،القديمالعهد

:3كو2)دلكإدراكوبينببممجولبرقعقلوبه!عل

المعرفة!حسبليس"للهعيرتهمفكات(،14-16

الله!لبريخضعرالم،أنفهمبرثواأن9أرادوا)ذالأنهم

نف!ه-لالرصل!لي،إنبل.(01:4-9:31رو)

يمحوأن-تجديدهتجل-حاول-الحقائقهذهيسحلالذ!

:للغلاط!تفيكت!،اللهنممةأدركهلكن،الامجيلرطلة

لعشه،ودعالىأمىبطنمنأفررفيالدىاللهصلماولكنإ

لحمأأستشرلمللوقت،الأمبينبهلأبثرفلىابنهئعلىأن

.(16-11:اغل)ودمأ

فيأوالفديمالعهدفيسواء-الانسانأننرىوهكذا

المبهوبلإدراكروحيةاشارةإلىحاجةفي-الحديدالحهد

25،:11ت،27و911:12مزانظر)وتجوله

،8:43-45،47و644:ير،13:11-17

:3(.12كرأ،37:41-،0126-28:12

نعطىجعهافإنها،الاعلانوسائلاخلفتومهما
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ستعلانا-ستعلنا-كقن

الربوكاد،ومقاصدهاللهعنمعرفتهلهيلزمماالإناذ

الاعلارهداذروةهر-تجدهر-اللهاب!الميحيسوع

.(3-اعص،3-ا:1يو)الإلهك

:استعلان-اشعلن-ءتن

بول!:لالرصويقول..علايةالظهورهوالاصتعلان

نأالعتدبالمجدتقاسلاالحاضراصماناآلامأزأحسىإلي،

الله"أنجاءاصتعلانيتوقعالخيقةاتظارلأن،يخايتعد

برعالر!اصتعلانعد"ردلك،(16ص8:18رر)

بط7،1:اتر2)"قوته*ئكةمعالماءكلالجح

علىآيأالان!اذابنيمرون1عندما(7،4:13:ا

ضو(24:03ت)!كثيرومحدبقوةالماءصحاب

(32ير1)أهر؟سراهلألاثلهتكوذاظهر"

إلارويظت،أولأيا.هـالارتدادلمإديأقيا،"وي!ه

.(2:3تر2)،الهلاكالمالخطة

:عليان-علوان

بيمنشوبالأشاءامصروهو""عال"بمفىصامي31

ر!فيأعيانأويحصى(36:23تك)الحوركطسعير

.(4:اأح11الأيامأخبار

:علوة

من،أدومأمراءأحدوهو،!عال9معناهعبريا-

.(9:51أح36:04،1تك)عيسونسلى

الاحر:عم

حرهـشمرضعهاو"يوعباراإلىالرجوعالرجا

.أالكتابيةالممارفدائرةامناثالتبالمحلدال!اء

غفة:

وجمعهاالدارمزالحياالطبفاتوالعرفة:الغثئة

لفظأالعردبةفي؟!عية"هىالعريةيوالكلمة."علالب9

:مفى.

عدما،برودعليمافي"جالاموآبملكعجلونوكاذ

وفد".(25-3:02قص5وفتله!إهود!بهإلفرد

تعلوكافتالىالعيةأي5الابعيةإلىالملكدا:دصحد

.(18:33صم2)ألالومابئيخدبأخدحيث،اب!ب

:28أخ1)بذهىغاها"علاي5سليمانبهكلوكاز

1(3:9أح91،2

ووضعتصغرةالحائطعلىعية"الونميةالمرأةتوفد

013

عماسا

:4مل2)أيغلببى"ومنارةوكرجأوخواناص!رأفيها

صرفةأرملةيتفي،عية!فييقيمإيليأكان!.(ا.

.(17:91!ا-1)صبداء

االسامرةثبعيةفيالتىالكرةمناللكأخزيامقطو"

.(1:17مل2)وماتممرضر(2:امل2)

كبيرةعية9فيتلاميذهمعالفصحيرعالربوصع

كاتأنهاولابد.(22:12لو،14:15)"مفروضة

وهمالنصح!حوضخصأكرثلالةاتمتبهيرةعلية

كانتأنهاحيثالأرائكأوالرطئدعلىمتكئون

بعدالربإليهجاءالذيالمكاننض!ولعلها."مفروضةإ

91ت02يو،36و24:33لواتلاميذهإلى،القامة

عودتهمسبعدالتلايذفااجتمعالتىوألعية،(26و

إلىالمحيع!وعالر!صمودشامدواجثالزيونحل

الاصخريوطىبهوذامكان!لأمتياساختارتموفا،الماء

.(1013أع)اللايدب!ت

ووضعوهاعلوها!يافافي(عزالةأطالاماتتوعدما

-9:37أع)وأفامهافجاء،بطرسإلىوأرسلوا!عليةفي

معاجتمع،ترواسفياللايدال!سولبولرزاروعدما

الثالئةالطبقةفيعليةيحبزأليكرواالأصبرعأولوايلايذ

ب!وممتملأالطاقةلىحالأالتجوسكادحيث،الينصت

.(01-02:7أع)ماسقطإلهحتىعميق

)عم!

العمارنة:تل-عمارنة

منمرصعهافي!رنةالعطتل"مادةإلىالربرعالرجا

.،الكتايةالمعارفدائرة!شالثاليلالمجلد،اياء"حرف

عماسا:

عضر:لعله"ثقل"أو!هـجشلممناهعبرممطاصم

وهو:،!عماصاممي5

ويزا(لداودشعقةكيرأخت)أيجايلبنعصاصا)1(

:2أخ1)الاسدإيملييزأو،(17:25صم2)

حأ9)عماصا!نفسههوأنهالهعفرويرى.(17

12:16-18).

عئن،داودأيهضدباثورةألالومقاموعندما



عماصا

:17صم2)لجثهقائدأ،عتابناعماصاا

أخرىأخت)صرويةابنيوآبظلبيما،(25

هزمداوديخ!أذومع.داودللملكمواليا(لداود

حياةعا!بالابقاءداودالملكأوامروريخيم،ألالومقرات

ضعرمنمعلقأوحدهعدماقتلهيوابفإد،اشهأصالوم

:18صم2)الملتفةالعظيمةالطمةأكمادفيرأصه

يرآبعلىداودلغصبدايمأذلكدكان،(15-!

جثه.تائد

مقرإلىداودوعودة،ألالرمثورةعلىالقفاءولعد

برتضعبقيادةأخرىثورةبقيامعلم،أورضليميطكه

ا!رجاكليجسعأناشطاعالذى،الياينيبكري

جهوذارحالإلاداودمعل!قولم،وراءهإسرائيل

نأوأمرهعماساداودمدعا،(2وا:02صم2)

تأخرولكنه،إلهيأ!ئمأيامثلاثةفييهودارجاليجمع

ألياممطالملكفاستدعى،الملكلهحددهالدكطالموعدعن

ويدهىالملكعد.يأخذأذوأمره(يوآبضفيئ)

وئورته.بكرممطلنضبععلللقضاء

الجلادونيوآبا!رحاووراءهأبياىحرجفلما

عهدعماساقاللوا،ضعلمطاردةالأبطالوبيعوالعاة

يوآبإليهفتقدم،جعونلىاترالعظيمةالصخرة

لفسوي،ليقبهبلحبتهوأمك،عليهبالسلاممتظاهرأ

فاندلقت،الأحرىيدهبالصبطهفيضربهالوقت

عيهإذ،تعيرةيرآبقتلهوهكذا.الأرضإلىأمحاؤه

عنه.عوضأللجيشقائدأداوداطلك

الطريق،وسطفيالدمفييتمرغكانعماساأنومع

الحارسرأىلماأضرأولكن،لاصافهأحديتقدملم

طرح،يقفإليهيصلمنكلأن،ووآبأقامهالذكط

.(13-02:4ص!ا2)الطردقعنوفقلهثوباعليه

علىوهو-يل،الحادثمذاداودالملك!تلمو

به،يرآبفعلهكلاطيمادافيزكر-احتفارهلراش

مل1)غدرأيزبنوعماسانربنأبيرتتلوكيف

2:5).

كان،العرشاعتصا!بمحاولةأدويخاقام،عدما

علىسليمانقضىأن،وبمدلهالمناصرينأحديوآ!

بقرودوتمكالربخيسةإلىيوآبهرب،أدونيا

برجل!!بطث!لأله"بقلهأمرلجمانرلكر،المدلح

-2:28مل1)،لالصوقتلهمافهوخبربرثين

32).

الذين،أفرايمسبطرؤصاءأحدحدلأىبنعماسا)2(

عمالقة-عمايق

قادةيدحاأرورفضو!البيعوديدلأقوالاضعوأ

صتبرهالذ!يالبىإسرائلملكرمليابنفقحجيثر

هاإللالنىتدخلونلاا:قائلين،الامرةإلىصهوذا

حطايالاعلىيد:اتزأنعازمونوأنتي،للربإتمأعلينالأن

.اغفبحموإسراثاشعلكثيراإثمألالأدإثمناوعلى

لقام،جهوذامذالأصىصإسراثلجقرجالمتخل

أحدوا!"-عماسامهمكانالذي!-أفرايمرؤساء

وكسوهمالحيمةم!عراتهمكلوألبسرا،المسي!-

عا!وحملوا،ودهوهموأضوهموأطحموههوحذوهم

الحلى،مدينة،أريخاإلىبهموأتوامهمالمعي!تحميعحمير

.28أح2)"الامرةإلىرجحراثم.إضتهمإلى

8-15).

عماسا!ط:

وهو:،!حماقدالرب"معناهدركط31

،لاويءقهاتللمنيوئلبنألقانةلنعصاساى)1(

2د:6أح1)البىصمويخلأسلالىأحدوكار

.(35و

اور3االأبطالىادداا-رجاوأحد،التوالثرأصعماساممط)2(

وهورالحصسإلويهودابنياميرلىصتإليهجاعوا

:12أء1)اطلكضاولوجهمنهرودهأيامفيصقلغ

ةوقال،الربحر.عل!حلسهاك،(16-18

صلام.لسىالرلآمحرمحد،داودلامحيمان9

مبك"إلهكلأد،لماعديلث!!م،لكسلام

دفههوأدهالبفرويصن.(18-21:61أح1)

بالندالمذكور)داودأحتأليجايلوابن،يزبرعماسا

.(الابقةالمادةعنارقم

أمامبالأبواقينغحونكانواالؤممنالكفةأحدعماساى)3(

الذيالمكانإلىأدومعويديتشنقلهعداللهتابوت

.(15:24أخ1)أورضليمليداودالملكلهأعده

كانالذكط،قهاتبنىمناللاوىمحثأبوعماساى)4(

وأتواإخوتهمعتفدسوتد،حزيخاللملكمعاصرأ

الرببيتلطهروا،الربلكلامالحلكأمرحب

.(91-:*9212أح2)

عمالقة.-عماليق

صا!!أو،المحاربايعتىتدسامىا-عمالق

وهو:،!الرادكط

بكرألمازابنفهو،يعقوبب!عيسوحفيدعماليق)1(

311



عمالقة-عمايق

نسلهوأصبح،تماعصتهلألمازولدتهوقد،عير

أرض!نجو!الصحراءتجوب،أميرهالهاكبيرةقيلة

36(.:اأخا،16و3612:)تككنعان

جنرثيفيالرحالالدومنضحب،العمالقةأوعمالق)2(

لاصائيلمعادينوكانوا،النقبوصحراءكنعانأرض

إسرانيل.ناريخسالأولىالمرإحلفي

ابكر:تاريخهم(أ)

36:51تك)عوبكرأيفازأبخاءأحدعصابقكاق

أدومفيالقائلأمراءأحدوكان.(1:36أخ16،1و

العحالقة،إلىصابقةإضارةوفاك(17ر36:16تك)

0091حوالمط)وحلفاؤهبمملككدرلحومرضربعندما

الحاكنينالأمور!نوأكفأ،العصالفةبلادكل1(0م.ق

نأيمكنإضارةوهي،(14:7تك)اتامارحصونفي

أو،جمصوحفيدعصايقنلغيرآخرشبإلىتكون

موطأذلكبعدأصبحتالىاللادإلىإشارةاعتارهاالأرجح

عيو.نلمنللحمالقة

أنهلقرأ،المددضرمنوالصثريرالرابعالأصحاحور

أولعمالقوقالبمثلهنطق9،عمالقبلحامرأىلما

.(24:02عد)"ا*كفإلىآحرتهوأما،الضعو!

لىهاجمضعبأوثألهتعنىقدالحوهـ"أول"وعبارة

:14عد،17:8حر)مصرسخروحهمبعدإصإئيل

ة27صم1)الجطقةتلك!نشصبأولأنهمأو،(45

)ب(موطهم:

ثهاليبيزماالمطقةييخولوذ،بدويأضبأالممالقةكان

فيبمابعبئرمنالجوبالى،كعاذبخوروالقبيخاء

حالر،وعصيرنإيلاتمنالحالإلىا!ربةمنطقةذلك

ونقرأ.العربجريرةشبمام!المالةالأجزاءبعضإلىرركلا

إلىمجثكحتىحويلةصعصالبق"ضر!الملكضاولىأد

أ!اويدو.(15:7صم1)!ممرمقابلالتيشرر

صكنوا"الذيرإحماعيلىبوقلأيسكهاكاداييالمطقةلفى!

"أشورنحوتجىءحيمامصرأمامالتيشورإلىحويلةمن

.(25:18تك)

لفهم؟وأفرايمفل!طيزيئهالأنفودهمالعصالقةمد!

ناللسمنبالقربأفرايمأرض!يلاحمههجبلوحودمن

إصائلقاضيالفرعثوفيهليلءتعبدورذفنحيث(الحالة

.(12:15قفد)

كزواقداالعصالقهأذالاوا-صمويلصرفيونقرا

312

عمالقة-عماليق

فيجاءوما.(2وا:03عم1)هوصقلغالجوب

معالحمالقةتحالصعن33(و6:3)القضاة!ر

قد،إصائيلبيعلىكارإتهمليالث!رقوملركألمديانيين

فدالأوقاتمنوقتفيكانواالعمالقةأذعلدليلأيكون

جزيرةضبهثهالميفيالعردةلالقائلواختلطواضرقأزحفوا

.بالص

وإصرائيل:عمايق(بر)

!!رانيلبنونزللماأنهالخروجسفرفينقرأ:ال!كةفي(9)

:17:1،91حر)سيناءوبريةبتبريهورب،ريديمفي

،حاربعمالقأقى،مصرأرضمنخروجهىبعد(2

إصائلنجيولكن،(17:8خر)رفيديمفىإصائيل

علىموسىوكان،بحماليقالهزيمةإيقاعفييحوعبقادةنجحرا

ونجدكر.(16-17:8خر)للرب!لىالتلةرأس

عصاليقبهفحلهمماالثمب-البريةأيامنهايةفي-موسى

المستضمغينصمزخركمنوفطعالطريقفيلاقاكيهف"

البولهذا.!اللهيخفلمو،وعتبكيلوأنترراءك

،بهعانأرض!فييتقرونعدمابأنهمإصائلنجييوصي

:25تث)!الححاءتحتمنعماليقذكر9بمحراأذعلبهم

17-91).

الجواجر،-فارانلريةس-مرسىأر!وعندما

حصيةوالمددمقزالأرضفيالاك!الشعبأر،وجدوا

أالجنوبأرض!فيسابهوزوالعمالقةا...جاعطية

لأنهمالأرضإلىنصعدأنلقدرلا!:قالواثم.(الف)

قادرونأكممنويثوعكالصقالهمارعموذلك،"ناأشد

-33،14:7-13:25عد)معههالر!لأنعلا

انكالههعدءشفردهمالحصاعةعلىعفهالرلى:أعل!.(9

لأ!لهممر!غديرركم-ذواتهممناندفعواثم.ع!

وتجرا(-14025عد)هاكوالكنعاي!-العمالقة

والكعاليونالعمالقةفرإ،إ،الجلرأسإلىوصعدوا

أحرتإلى3و!ثروصربوهم،الجلىدللثوالسابهرر

.(45-14:93عد)

لبنيمفايقهمالعمالقةواملى:القفاةزمنفي)2(

إيى"موآ!ملكعجلرنحمعفقد،القضاةركلتلىإسرائا-

مدينة:امتكراائلإصوضر!طر"،وعمايقد،نلى

تذكر،دلررةترليمةولى.(41-3:12قفر)!الخل

كانراؤاور+االعمالقة:اضأصلىشجاعةأمرايمأبدىكبص

.(12:15نصأيصاالطر،5:14قص)و!هم

الربلحدلحهم،الربيخيليالشرإصائيلنجووعصل"

يصعدكانإسراثيلزرعوإدا...سبتجعمديانيد

ويتلفونعليهبويزلوذ...المر:وبنووالعمالقةالمدبايون



عمالقة-عماليق

قوتلإصرائبليتركونولا،غزةإلىيخكإلىالأرضغلة

.(4-ا:6ق!ر)،حميرأولابقرأولاكحأولاالحياة

معأاثمرقوليوالعمالقةالمديايخينحميعاحتمع9وددما

والثلاثحدعوناستطاع،!يزرعلوادىفيونزلواوعبروا

عددأيقتلواوأن،يهزموهمأن،معهكانواالذءالرجلفة

،6:33تض)وذئبكرابالمديانيينأميريمعمهمكبيرأ

.(12:01أيضأانظر،7:91-25

علىملكأضاولتولىعدما:ثاولالملكزمنلي)3(

عمالقضرب9و..أحوايهأعدأئهجمئ!حارب"إسرائيل

.(48و47؟41صم1)،لالمجهيدمنإسرائلوألقذ

اللهيأمررلكلعدلأنه،قاضيةضربةهدهتكنلمولبر

واضربادهبفالآد":قائلاالنبيصحرئل3علىشاول

-ا:15صم1)!عنهمتعفولالهماكلوحرمعمالق

من9وضربهم،عماليقمدينة9إلىشاولفذب.(3

أمرعصى:لكنه،(15:7صم1)أشرر...إلىحريله

والقرالحنميخاروعر،عماليقملكأحاجعرفعفاالرب

اليولكن.(15و15:9صم1)للر!الد-نجحة

وأعلن،الحلجالفيالربأماموتطعهأحاجقتلصموئل

إصاثلعلىملكأيكونأدمىرفضهقدالربأنلثاول

.(33-15:24صم1)

داودبينموإجهةأولحدئت:داودألامل)4(

وقام،حتملكفيعدمقيمأداودكانعدما،وعماليق

منالجودىفيايىالقبائلدنزومعهكالواالذ!تا-والرحاهو

بعدثم.(27:8صم1)وعمالقةوحررييرخوريين

منحهاقدكانالتي)صفلغوضربواالجنوبالعمالقةغزاذلك

فا،كناللوا!الن!اءوبرابالناروأحرقوها(جتملكله

وأيحايلالزرعييةأخينوعم:داودزوجتاينهنمنوكاذ

الربمنداودوط!.(6-ا:03صم1)اي!ملية

يدركإلهالر!لهفقال.العزاةأولكيدرككانإذاعما

العمالقةلأحدعبدأكارمصريأغلامأداودووحد.ويخقد

إلىلارشادهداودبهفاستعاد،لمرصهيدهتركهوقد،الضاة

حتىوضربهمداودعليموهحم،الغزاةالعمالقةنزولمكاد

واصتماد،وهربواجمالأركبواكلاممئةأربعإلامهميخ!لم

-03:7صم1)والقائمالسبهىوبيعر:جيهداشد

ضاوا-بمصرثواخبرهعصالمىرجلحاءه:عدما

أمر،طلهعلىبناءضاواعلىأجضالذيهو!أله،ويوناثان

الر!""مشحقتللأنهبهيرقعأدغلمانهأحددا:د

كانألهعلعلاوة(16-13و8وا:اصم2)

كلتداودأخذهاالتىبالفنائمموجزأالكتابويسجل.عماليقيأ

ديةمعمو-.عملى

:18أخ8:12،1صم2)معهمحروبهفيعمالق

11).

إصائيللينكانالذكطالمتأصلالعداءعلىيدل:مما

إسراني،أعداءألدبينعماليقالمرميذكرأد،وعماليق

.(83:7مز)مهمالانتقامعنيكتألااللهمنميسأ

:صذاملوكزمنفيعمايق(د)

إمرائل،لملركخاضعينذلكبحدظلواعماليقأنيدو

داودعصرلعدئذكرونلاإد،الجاعصمنكثيرإثارةدون

بذحين(.م.ق007حرالي)الملكحزقيازمنفيإلا

بميما"وضربواسيرجبدإلىثهحونبنىرح!.سمثةض

:4أح1)،اليومهذاإلىهناكوسكنواعمالقمنالمنفلتين

الكتابفيذلكلعدلحماليقذكريردولا.(43و42

همداثابنهاماذأذيرونكثرونكانوإن،المقدس

نلمنكان(6و3:1أس)اليهودعدو،الأجاحى

الرجا)النىصمرئيلقتلهالذكاعماليقملك!أحاجلم

المجلدسموصمهافي5أجاجي!كلمةإلىألضأالرحوع

.،الكتاليةالمعاردىدائرة!منالأول

معمودية:-عملى

فيضهامثقاسائرو،ديةسو-عمد"كلمةتذكرلا

عننقلأ،الحديدالحهدفيكثحرأتردولبهها،الفديمالحهد

تفى:وهي،ومثشقاتها"لاترو"اليولانيةالكلمة

يغطى.أوبغىأو)1(يغصر

بالفمر.يصبغ)2(

الطريقة.تحديدبدوديمبغ)3(

يطلى.)4(

.بالماءيحطىأويضلأويرطىأوي!لل)5(

يقع.)6(

يوحناصحاءماهوالحديدالحهدلىلهادكروأول

توبوا:قائلأ،الهوديةبريةفيكرز!كانحيثالمعصدان

أورشليمإليهخرجحبئذ...السمواتملكرتاقتربقد.لأنه

بخطاياهم!مقرفينالأردنفينه:اعتمدوا...أيهوديةوكل

نظرعندما،المعمدانيوحنااقاوقد.(6-ا:3ت)

...لمالعاحطيةيرفعالذ!اللهحملهوذاا:إليهمق!لأيوع

أعمدحئتلدلك،لاسرائللئظهرلكر،أعرفهاكنلموأنا

،بالماءلأعصدأرسنىالد!لكى،أعرمهاك!لموانا.-.بالماء

فهذا،عيهومتفرألازلأالروحترىالدممي:ليقالداك

نأوشهدترأيتقدوأنا.القدسبالروحيعمدالدىهو

نحلمهناومن.(34-92:ايو)"اللهابنهوهذا
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معمودية-عملى

ليل.لاصاللهابنئظهرلكىلبحمديوحناأرصلاللهأن

نبيلالمحيسوعالر!بهاأمرففدالم!بحيةالمعمودبةأما

كلإلىذع!:قائلأتلابذهأوصىإد،السماءإلىصعوده

الامجميعوتلمذوافاذبوا،الأرضوعلىالماءفيططاد

:28ت)"القدسوالروحوالالنالآببا-وعمدوهم

اذهبراشلهموتال":مرقرإنجيلفيونقرأ.(91و18

سآمى.كلهاللحليقةلالإنجيلواكرزواأجمعاالناإلى

16:51مرض)!ئذنيؤسلموس.خلصواعتحد

.(16و

لمربطرسقالإد،الحصينيومفيالرسلتتمهماوهذا

أيهانصنعماداا:الرصلولائرلهوتالوا،قلوبهمفينحوا

وليعتمدصتوبرا):بطرسلهمفقالأ؟الأخوةالرجال

فتقبوا،الخطايالففرانالميحيوعاسمعلىمنكمواحد

وانضم،واعتمدوابفرحكلاعهفقبلوا...المدسالروحعطية

37-:2أع)أنفىآلافثلاثةنحوالومذلكفي

41).

بالمعموديةختتعلقانهامتانقصادوفاك

.؟يحصدونالذينهمس11(

المعمردية.إجرا،يهفية)2(

:كمدونالذينهممن-أولأ

:الموضوعهذافيمختلفانرأيانهاك

وأطفالهم،للمؤنبنالمعموديةبا"نيعقدرأى)أ(

على:رأيهموسون

فكان،وعائلتهإبراهيممعالقديمالعهدياللهتحامل)1(

فيأبناءهمئدخل،القديمالحهدفيالمؤمنينأطفالختان

تك)!العهدأبناء"بايخانيمجرنإذ،اللهمعالعهد

أضيقالايخليكرنأنيمكنولا،(17:9-14

.القدمالحهدشرلمهسحدودأ

ختانبضرورةالقدبمالعهدفيضبأمرقداللهكانإذا)2(

مخافةقي-سبرهملكي،-العهدليليدخلواأولاد!

الهألهميكونأنالوعدمع،ضريعتهويعفموهمالرب

،كدهتيرلااللهكانوإذا.أولادألهيكرنونوهم

فيالأساسهذاعلىللأولادمحاميهتنرلافلماذا

العهدفيالحهدعلامهالحتادكاذو؟،الجديدالعهد

فيالدخولعلامةالمعموديةتكوذلافكيف،القديم

.؟الجديدالعهد

لأنتمعوهمولاإلقبأتوذالأولاددعواا:المحقال)3(

413

معمودية-عملى

،91:14ت)أالسمواتملكوتهؤلاءثمل

.(15-01:13مرض

الحمينةيوملطكلامهخامفيلطرسلالرصقال)4(

الميحيوع3اعلىنكمواحلىكلوليتمدنوبرا"

لكمهوالمرعدلأر،القدسالروحفتقبلواالخطايالغفران

الربيدعرهشكل.بعدعلىالذيرولكلولاولادآ

.(04-2037أع)،إلهنا

مقدسالمؤمنعيرالرحللأن5:برل!الرموا-يقول)5(

وإلا،الرجلفيمقدتالمؤمنةغيروالمرأة،المرأةفي

كو1)!مفدبرنفهمالآنفىأما،نجون3فأولاد

7:14)

أهل)عمادعرعديدةحرادثالأعمالسفريسجل)6(

،(16:15أع)"بي!هاوأهلالد!ةثل،اليت

اصتفانوسودص،(16:33أع)فيلبىوسجان

.(16:اكو1)

فقط:ابالغينللمؤمنبنالمعمودةأنيققدرأي(ب)

على:رأبهمويون

جميعوتلحدواادهبوا":صحردهتجيلالصريمالميحأمر1()

.القدسوالروحوالابنالآلىباسموعمدوهمالأم

:28ت)،بهأوصيتكمعابممجفظواأنوعلموهم

أجمعأالحاإلىاذبوا،:لهمتال؟.(.2و91

واعتدآمنمن.كلهاللخليقةبالايخلواكرزوا

69:51مرض)!ئذنيؤمنلمومن،خلصى

المعمردبة،تسبق-الإيمانأى-فالنلمدة.(16و

قبلللصيحتليدأو!حأولآالخصيؤسأنيخجب

باحمه.الاعمادلهيحقأن

)2(

)3(

)4(

الخسين،يومببالإبجلبطرسلالرصنادىعندما

بفرحكلامهفقبوا5:عمقلكيمعددآمن

الإيمادأىالكلصةفضول(2:41أع)أواعتمدوا

المممودية.عبق،بالمبح

الخصي:و!أل،الجتىالحصىفيلب!شرعندما

نإ:يخلشلهفقال؟أعتدأنيخعماذا.ماءهوذاا

أنا5:وتالفأجاب.مجوزقبككلمنتؤمنبهت

8:63أع)!اللهابنهوالمسيحيوعأنأؤمن

الايماذاضترطفيلب!أنالوضرحكلوواضح.(37و

بالإيماناكرافهبعدإلاالخصىيعئدفلم،المحموديةقبل

الله.ابنالمحبسوعبالرب

بالإمحلكرركدماآشواالذفىعنبطرسلالرصيقول



يةمعمود-عملى

حلقدالقدسالروحأنورأى،كرنييوسبيتفي

أترى...الكلمةيصمعونكانواالدينحمععلىأ

قبواالدينهؤلاءيحتمدلاخىالماءيخعأنأحديتطبع

با3يحتمدواأنوأمر.أيضأنحن؟القدسالروح

بطرسيأمرفلم.(48-01:44أع)االرب

ي!وعبالربإيمانهممنأولأتأكدأنبعدإلابعمادهم

المسبح.

اعتمدمنكلأنانجهلونأما:برل!.الرسوليقول)5(

بالمحصوديةمحهفدفنا.لموتهاعتصدناالمحيوع

الآببمجدالأمواتمنالميحأصيم؟خىللصرت

-6:3رو)"الجاةجدةفيأيضأنحننلكهكذا

كا،الجديدةوالجاةالممعوديةبينيربطفالرسول.(ه

تدبالمميحاعتمدتمالذينكلكملأن":أيضأبقول

.(3:27عل)أالمحبغ

وسخإزالةالشتالمحموديةإنبطر!لالرصيقول)6(

يوعبقامةاللهعىصالحضيرصالبلجسد

نأالطفليظيعوكيف.(2ا:3بط1)،المح

اللهمعيتجاوبالذىالصاعالضميرهدامئللهيكون

.؟الميحقياعةأطسعلى

سوديةأنصاريقدمهاايىالختلفةالحجج.علىرودون()7

:بالآقالأطفال

عهدعلامةكانالذ!الختانمحلالمعموديةتحللم5

بولرلالرصختنفقد،إبراهيمنلوبيناللهبين

عأ)للشحكتلبذتجلمنعصادهرعهتيصوثاوس

أما،فقطللذكوركانالحتانإنثم.(16:3

ألثى.أمكانذكرأ،بؤمنمنفلكلالمحمودية

لكانت،ايخانمحلحكقدالمعصوديةكانتولو

المجصعسانعقادعند،ذلكلإعلادالمنابةالمر!ة

مألةبحثأورشلبمفيالكنبةوواثابخالرسل

الحاسم،القرارإلىللوصوليكفيفكان،داتهالحتان

حلتقدالمعموديةلأنللختانحاجةتحدلمإنهالقول

الأصحاحإلىارجع)ذلكيحدثلمولكن،محله

كانفالحتان.(الرصلأعحالضرمنكرالحام!

وهو.(92و2:28رو)لالروحالتلبيخادرمزا

ولكهم،بالحسدمختونينكالواالديناليهرديعوزكانما

عأ)!والأذانبالقلوبنحترنينغيرالرقابقساة5كانوا

7:51).

فهر،والمعموديةالحتانلينيهوجهفاككانوإن

كان-الجدحب-إبراهيمعاللةفيلرلدمنكلأن

8(

ديةمعمو-عملى

يجبوهكذا،مولدهمناثمناليومفىيحنأنالحقله

بالايمانبالروحالحد!دةالولادةيولدشكلعلالآن

يحتد.أن،للهابنافيصبح،بالمح

و!،!اليلاتونالاولاددعوا5:الربتولأط!ه

مؤمينمن3و.الربإلىالإيانفيالولدرغبةيتفمن

صادقأ،الإيمانكونحين،الصباسنفطالربإلىأتوا

قالوقد.الضروتمميالذهنالخطةتظلمأننجل

فلن،الأولادثلوتميرواترحعوالمإنا:الر!

نأأ!؟(18:3ت)"السصواتملكوتتدخلوا

لالرصيقولكا،والقبالذهىولقاءبساطةفييكونوا

كولوالل،أدهانكمفيأولادأتكولوالا":بولس

.(14:02كو1)أالنمرفيأولادأ

لكمهرالموعدلأر":بطرسالرصوليقولخيه

الرعدأنيشكولا!بحدعلالذينولكل2ولأرلاد

للجميعمقدم،القدسالروحوعطيةالخطايالغفراذ

بحد.كلالدينلكلابل،فقطولأولادهملهموليى

يكنفلم،(2:93أع!!إلهناالربيدعوهمنكل

الخطايامغفرةلوالالايمانبل!المعمودية"هوالموعد

الفداءيومإلىالمؤنونخغبهالذىالقدسالروحوعطة

.(1:13،4:03أف)

بأن،7:14كرأفيجاءطإلىالاستادأطحيعي

،نحلصونأومؤفونأنهمتمنىفلا!مقدسون9الأولاد

!مقدس!إنهأيضأعنهيقالالمؤمنغيرالئريكلأن

لهالذممطالوثىأوالمؤمنغيرالرحلأنذلكمحنىفهل

الحقلهاالمرأةدمقدس1إنهعنهويقال،مؤفةروجة

.؟يؤمنأندونبعتدأنفي

الدفيقةفالدراصة،!الببتأهل"بمعموديةكعلقفيصاأما

لابدالمعمودكةأنتزيد،حالةكلفياللهلكلمةانحلصة

:الايمانيسبقهاأن

ويلابول!أننقرأ،يخبمجانحالةففي!

فيواعتمد...الرببكلمةبيتهفيمنوبمكلماه9

ذابتهجميعمعو!لل...أجمعونلهوالذينهرالحال

فكالى.(34-16:32أع)!باللهآسقدكان

ووعوهالكلامحمعوامنلحميع،يةفيمنلجمعالكلام

كانإديتهجمعمعوظل":أيضأقيلخى،وتجلره

.!باللهآمنقد

بيتها!وأهلهىاعتمدت9:إنهاليديةعنقيلمم

يتهاأهلهمعنئذكرولا.(16:15أع)

ويلا(بولسأفخرجاا:عنهمقيلولكن،طيفصيل
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وعزياهمأالاخوةفا!بمرايديةعندودخلاالحنمن

.(16:04أع)

أاشفانوسيت9عصدإنهبرل!الرسوليقول5-

أنهم"الرسالةنهايةلطيذكرثم،(16:اكو1)

القديين،لحدمةأنغسهمرتجواوقد،أخائيةباكورة

معهميعملمنوكلمؤلاءنألتمتخضعواكي

!-تكلمفهو(16و16:15كر1)!ويتعب

عملىفيويتبردللقديينخادمينلاضجينرجال

.اطفالعنولي!،الرب

بالمعصودية،بالتحديدوالاعتقاد،الأطفالسوديةإن)!(

نذضوالأناسبالاعلالكرارةطريقفيعقبةيقفان

الإيمادبئ،"للهأنجاء!،"متجددين9أظفارهمنعومة

الحياةونوالللخلاصالوحيداليلهوالضخصى

الايمانفير.(إلح...36و16ت3يوأالأبدية

الروحبعملاللهمنعطةولكمه،وراثيأضئأبالم!يح

كلوأما"،(12:3كو2:8،1أف)القدس

أكي،اللهلادأويصيرواأرسلطالأفأعطا!،قبنوهالذي!

مثيئةمملاو،دمصيىاؤلدوالذين،باسمهالمؤفون

:1يو)،اللهصلل،رجلمةصولا،جد

.(13و12

المعمودية:إجراءكيميما-ثانيأ

وإر،المحموديةإحراءكيفيةحولنحتلفةآراءتلالةهاك

ويرجع،باكتغطيرالممحوديةهوالأعلأدتقرالعالبيةكانت

وأ)0404؟(!بابتو"كلحةاشخدامإلىالاحتلافمدا

مهير.ايرنايخةفيومحتاتها54!ه،)5ءأ،"بابتزو

نحنى:،الكلاسيكيةالبونانيةاليهابات

يغطر.أويغمر11(

لالماء.يطى)2(

نمامأ.ي!لل)3(

يمبغ.أوينقع)،(

هي:اثلاهلةوالآراء

الاعاراتإلىأصحاكاريد:بالرشالمعمودية(أ)

لآية:

المهدفيالحالاتمنكثيرفيللتطهيرشسبلةالركأكان)1(

:91عد،41:7لا،8-42:6خر)القديم

إلىالرطلةفيالحالاتهذهوصفتوقد.(17و9

أسرديات9أو)هبغلات"(9:01)الحبرابين

،3-ااموبابتز"ناليةالوالكلمةتتخدمجث
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،مرضوشعحلةرماد"عنتكله؟.)؟أه+؟أ،ه!"(

3ور،(17و91:9عدانظر،9:13عبأ

خرانظر،9:91عب)الثعبوجعالمهدكتاب

أمثلةكانتكلهاهذهإنويقولون،(24:6-8

للحعمودية.

المعموديةلاحراءالجديدالعهديصرجأمريوجدلا)2(

يوميآمنرااتيناعددأنصوءفيجفاصةسلالعطي!

يمكنكادفكيف،آلاهـنفرثلالةكانالحمسين

واحديومفي،الركأ9بعرأورضليمداخلوتصيدهم

.(2:41أع)

تتوكللاجثالصحراءفيالحبثىالخصىميلبسقابل)3(

.(8:26أع)للىشإلاياه

فكيف،الصحنداخلاليلنصففييخلبىصانآمن)4(

.(16:25أع)؟الرشبعيرتعميدهيمكنكان

للدلالةأيصأاصتخدتومنقانها"لانز:9كلصةإن)5(

لو،7:4مرقرثلأالظر)ا!الاغشاأوالضلعلى

11:38).

يسوعدمأنعلىتأكيدالمعموديةفيالركأاضخدامإن)6(

أبلغلذلكفهو!الخطيةمنيطهرالذيوحدههوالميح

تعليمفهمالالانيتطيعلا!قد.الإمحلعرتعير

حقألهرعم-رقيانه:دقهموتهيبالمحالاتحاد

هذا!الفهمعدمبخعهلاذلكومع-عحيبيهابي

يذهىأنأحديظعلاولكن،الماءإلىالذهاب

يطهرسالمسيحيوعدمبا!دآسإذاإلاالساءإلى

الخطة.

إلى

الماء

على

)2(

الرأكطهذاأصحا!ويد:بالسكبالمعمودية(ب)

فان!كا!.القدسالروحانكابإلىترمزالمعموديةأن

الفدسالروحالحكا!إلىييرإمما،المقمدعلىالطاهر

:رلويقوو،المزمن

ولكىأللئوبئمماءأعحدآانا":قالالمعحدانيوحناإز

!ونارالقدسبالروحسيعمدآهو...بعدكييأقيالذكي

يصاجاالمجةديةفالمحمو،(3:11ت)

.الماءلحكىتئفبزالذممي،القدء-الررحانكاب

برحواسلاأنتلايذهنفهبرعالربأوصى

في.حمعتموهالذكيالآبمرعد!يتظروابل،أورشليم

لالروحفصتحتدودأنغوأما،بالماءعئديوحنالأن

4:اأع)"بكئبرالأيامهدهلعدليرالفدس-

الممموديةبينهايربطالربأنو-ءوذ(،هو
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)1(

)2(

)3(

زأذكرقدبطرسكانوإن.القدسبالروحوالاتلاء

لبوةإتماماكالى،الخصينيومفيالقدسحالروانسكاب

للامحين:قالأدهإلا،(21-2:16أع)يوئل

المسيحيسوعاصمعلىمنكمواحدكلولبتدتوبواأ

:2أع)!اغدساالروحعطيةققبلوا،الحطايالغفران

38).

الرأكيهذاأصحابيد:بالخطشالمعمود!ة(بر)

أوالغمرتعنى(المعموديةأى)أبابتزو"كلمةإن

فمفهومالغلأوالسكبمفهومأما،أساسأالغسر

ايونانية.للكلمةثانوكي

في)5،أ،"!"(أبابتزو"ايونايةالكلمةوتتحدم

التغط!؟معنىلتؤدكط،القديمللعهدالبييةالربة

يغتلأنالننىأليثعأمرهالذىالر!اننحمانحالةفي

أمراتسبعالأردنفيوغطرفزل9،مراتجع

الكاهر،كسر!وكذلك،(14و5:01مل2)

الكهنةأرجلوإنغماس،(4:17لااالدمليأصبعه

طرلتيونلألانوغصر،(3:15يق)الأردنياهفي

وصبغ،(14:27صم1)السلقطرفيالثابة

.(23؟68مز)بالدماليرجل

المعمود!ةترتط،اللهكلمهفيالمواضعمنمحرلى

تمتأنهايعنيمما،منهوالصعودالماءإلىبابزول

،01-1:8مرقس،3:16تالظر)بالتغطير

.(8:38أث

الفديمالعهديرمابينقرةل!الدحلاءنعحيدكاذ

نحطوطاتذلكعلىتدل؟بالغطي!يغ،والحد!د

كاذالديالمعمدانيوحاخهجهمعلىساروقد،تمران

لأنهصالىبقربنواعينفي5،الأردنخهرويعمد

دلكويؤيد.(3:23يو)أكرةياههاككان

نقرأحيثيرحامن!وعالربسوديةعنجاءما

:امرق!،3:16ت)الماءمنصعودهعر

)سودية-صغةلي9:يوعالرب)4(!قول

حتىأنحمرويه!،(بهاأعتصد)أ،5،5(أصطبغها)02

علىموتهإلىإشارةيى(12:05لوا!؟تكملى

مت،93و01:38مرترأيضاانظر)الصليب

.(23و02:22

معالاتحادعنتبرالمعمودبئأنالجديدالحهديعلشا)5(

،(5-6:3رو)وقياتهودقهموتهزالمح

القدسالروحمعمودية-عمد

الموتعنيعبرأنيمكنالذكطهووحدهوالتغطش

.(2:12كوأبضأالظر)والدفن

لموتقويةضهادةفهابالعط!المؤمنسوديةإد)6(

موثرةحيةصورةفهى،بالجدوتياقهالكفاريالمح

الاكراهـعلفاالمقمدللصؤمنتتيحأنها؟،للانجيل

به.واتحادهبالمححلإيمانه

:القدسالروحمعمودية-عمد

ال!ب:الأساس-أولأ

فيجاءماإلى!القد!رالروحمعصودبة،عبارةترجع

بماء3أعصدأنا:المعحدانيرحناقولعنالأرلعةالأناجيل

لستالذكطمنىأقوىهوبعدىيأليالذىولكن،ليولة

أونارالقدسبالروحيعمدآهو،حذاءهأحملأنأهلأ

،3:16لو،8:امرقىأيضاانظر-3:11مت)

.(33:اور

العيد،منالأخرايوموفي،:يوحناإنجيلفينقرأكا

إلمطفبأتأحدعط!قإن):قائلأونادىبوعوقف

أنهاربطنهمنتجرى،الكتابفالكارآمنمن.ويرب

ذأمزممينالمؤمنونكانالذىالروحعنهذاقال.حىماء

يرلأد،بمدأعطيقديكنلمالفدسالروحلأن.يقبلوه

93(.-7:37يو)أبحدضخذقدكنلم

نفهالربأظهرأنبعد-المامة!رمعهوفي

ولما.أناأرسلكمالآ!أرطنى؟؟ةلهمقات-لتلاميده

:02!و)،القدسالروحاقبلوا:لهموقاللف!ثهذاقال

كادبل،رمزممطعملمجرديكناهذاأنوالأرجح.(22

.بفوةعلمجحلكادالدىالقدسالروحلعطةعربرنأ

،الأمراتبينمنقياتبمد-تلافيهالربأوصىوقد

بلأورضليمسيبرحوالاأذ!:الصاءإلىصحودهوقبيل

عمديوخالأن،ميععتوهالدلىالآبموعديتظروا

هذهبحدلي!،القدسلالروحفشعئدودأنغوأما،بالماء

ولكنكم1:لهمقالثم.(ءو4ة1أع)!بكنيرالأبام

.،8:اأعأ!عيكمالفدسالروححلنىفرةصتالون

الجيعكانعدما،الخمسبنيومفيالرعدهداتحققوقد

منكاصوتالماءمنبغ!ةوصار"،واحدةنجفرسا

حاليز.كالواجثاليتكلوملأ،عاعمةرجبوب

كلعلىواضفرتنارمنكأنهامتسصةألةلمموظهرت

وابخدأوا،القدسالررحمنالجميعواشلأ.نىواحد

عأ)،كطقواأذالروحأعطاهمكاأخرقبألةككلمون

يوئليلماهذاأنبطرسأوضحوتد.(8-أ:2
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.(17و2:16)أع1001

كاذويما،الرسلأعمالسفرمىالعاشرالأصحاحوفي

فيكرنييوسبيثفيللمجتمحينبالإنحيلكرربطرس

يمعونكانوااتيناجععلىالقدسالروححل1،ئيصرية

الأمعلىانبهتتدالتدسالروحموبةلأن...الكلمة

بطرسلالرصوأخبر.(45و01:44أع)"أيفأ

حل،أتكلمابتدأتفلماا:قائلأأورضليمفيالبهسةبذلك

كلامفتذكرت.الداعةفيأيفأعيا!عيمالقدسالروح

بالروحفتمئدونأنغوأمابماءعمديوحناإنقالكيفالرب

.(16و11:15أع)أالقدس

:القدسالروحمعموديةية-لانأ

ائتهاالتييوئلنبوةإر:القديمالعهدنظروجهةمن1()

،للعادةخارقأمرحدوثعلتدل،بطرسلالرص

،جديدةوبقوةجديدةبمورةالقدسالروحيحلإذ

البثر.منالفاتمنالعديدوعلى

علىمجل-القديمالمهدفي-القدسالروحكان

علىالقدسالروححلفقد،الححيريومفيأما،أفراد

القدسالروحأن؟-الكنب-التلاميذفيفردكل

الر!لموعدتحقيقأدائمةبصفةميهم!كثعيهمحل

في-القدسالروحكانبيما،(17و41:16!ر)

لغرضوقتيأحلولأالثخصعلىمجل-القديمالمهد

ذإبمئهالتلاميذعلىحلالقدسالروحأن؟.معير

.(2:1أع)!القدسالروحمىالجميعاتلأ50

فائلأ:نلابدهالمقامالربأمرةالمقامالربأقواللي)2(

الأعاليأمنقوةئتشواأنإلىأورشليممدينةفيمأقبصو

عنتكلمالعليةفيالأخيرحد!ئهوفي.(24:94لوا

روح،الآبمنإليكمأناطردلهالذي1المعزى

لهم:فال؟.(15:26يو)!لىبهدفهو،الحق

بمإلىيرضدآفهوالحقروح،ذاكجاءمتىإ

.(14و16:13يو)!ايةبأمورويخبرآ...الحق

جميعإلىيرضدهمالديالروحأنالمابمنوكان

شمهأن-قيوليى-بمد،ملهفيإلميأقي،الحق

القدسفالروح.محدهإلىويصعد،الفداءعملالميح

لإنوهكذا.اللافيويخبرللمحممايأخذالآن

الحادثةهي،الخمينيومفيالقدسالروحسودية

اتلايدوبدأ،جديدعصربهابدأالتىالعظيمةالتاريجة

.القدسالروحبقوةبالإنجيلالكرازة

ييبأنهالربتكلمأنجقلقد:للكةبانة)3(

الكنيةتبدألمولكن.(16:18مت)كيت
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فهو،الحصسيزيرمفيالقدسالروحنجلولإلاحقيقة

يرلطالذيهوالفدسفالروح.الكبةيلاديوم

جسدأمايجعل،واحدةروجةوحدةفيالكنيسة

الروحوبفوة،(12:13كو1)ئلميحواحدأ

القدسفالروح،العالمفيالروحيةبرصالهاتقومالقدس

لاء؟بمفردهواحدلكلايخلفةالمواه!يمنحالدىهو

وبنيانالقديينلتكميل(11و12:4كو1)

يقدسالديهوأله؟.(4:12أف)الم!يحجد

.(2:ابط1)المؤمين

:واحدةمرةحدثتالقدسالروحمعمودلآ-لاثأ

مرةحدتتالقدسالروحسوديةهل:البحفريتاءل

تدلكلهاالقرائ!إن؟وآخروقتبيرتتكررأضهاأمواحدة

:صحلت!تعلىتمتدكاذوإن،ككررلنحادثأنهاعل

منمهدأماماليهودمنتلايذعلالحسينيرمفيالأولى

علىكريخيرسيتفيواثاية.كثرينشعوبمنبهيرجع

ايوسم!أابجحائطلقف!!،هكدا،الأممنتلايذ

حديدأ،واحدأإنالأ-نصهلي-الائينامنوحعل

ذلكعلىتدل؟.(59و2:14أف)أصلاماعالعأ

الآتية:القرائ!

الربقال،الرصلأعحالضرصتالأولالأصحاحفي)1(

هذهبعدلير3-القدبالروح"جعتدونإنهمللتلايذ

دلكأنمفاهوهدا،(ه:اأب)،لكثيرالأياء

.محددرمنرمعيناحادتأيكون

يوئيللنوةإتمامأكانذلكبأن3بطرالرسولتولإن)2(

فيمارأىبطرسأنعلىيدل،(21-2:17أع)

يونلى.لبرةمحددأإتمامأ،صاميهأمامحدث

معموديةأكاوجدةأخرلىحادثةعنإلائذكرلمإنه)3(

الحسيزيومليحدثلمااليهملةكانت،القدسبالروح

-9د:48،11-44ت01أع)التويهسبق؟

بحد:إذ،(17

ح!علىوهرلطرسرآهاالىالحجهالرؤ!ة(أ)

يدلمما،(16-01:11أع)يافافيالبيت

الألجة.بالغأعرذلكبعديحدث!اأرعلى

.(46و01:45)بألنةالتكلم()ب

الفدسالروحأنأورشليمدللبهةبطرسبعلن)بر(

!5-يتوأهلكريلبوس-الأمعلىحل

.(11:15أع)أالداعوليأيضأعيا

بأنهمالربلوعدإتمامأكانذلكأنبطرسيصرح(د)

11:61)أعالقدسبالروحسيعئدرن
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17(.و

كلامحمعواالذي!الهودمنالمؤمنوناعرف)هـ(

أعطىاللهأنعلىدفيكاندلكبأن،بطرس

.(11:18أع)!للجاةالوبةأبضأالأم9

حدثتاليالقدسبالروحالمعصوديةأننرىوهكذا

وثيقاباضرأارتاطأأيضأترتبطكريخيوسيتفي

فتحتوقد،الحسبنيومفيالقدسالروحباسكاب

معكاملتناسؤفييجعلهامما،للأمالإمحلباب

فاصلةنفطةكانتفقد،الخحيريومفيعاحدث

العهدبركاتفيضركاءصارواوالهودالأمأنأتتت

الجديد.

بالروحالمعمرديةتكرارعنشيئأالرسائاكلفينجدلا)4(

العجب،بالغأمرأيكولىذلكأنيولاضك،القد-

نأيمكنالقدسلالروحالمعموديةأنعرفواالرسلأنلو

ذللث.سسىءإلىيلححواأويدكرواأندون،تتكرر

أيضاواحدبروحجميعالاتاا:بول!الرصولويقرل

"واحدأروحأصقيناوحميفا...واحدجدإلىاعتمدلا

فعلأتمتدذلكأنيعتبرفهر،(12:13كو1)

المحموديةأذنرىهناومن.يتكررولنالماضىفي

المحموديةمعبالارتباطالخسينيوملىالقدسلالروح

استكمالأكانتالتىكريخلبرسحالةفيالقدسبالروح

الجدبد،العهدنعليمحبالفدسبالروحللسودية

الروحعطبةهي،مرحلتبنعلىتمتواحدةسوديةهي

اللازمةالروحيةالركاتلكلمانحأ،مئهفيالغدس

ففى.ل!4اللهسدائحةعطيةفهي،الكنيصةلان

وجرداتراضرالراضحصنجد،الجديدالمهدرطئلص

الأوامرفكل.المؤمنينصفي،وعملهالروح

أصاسعليتقوم،الرصائلفيالموجردةوالنحربضات

ونجاء،شلاتمتقدالقدسبالروحالمعموديةأناقراض

الروحجاء،لتلايذهالميحيوعالربوعدعلى

:14يو)الأبدإلىفموككونمعهم!كثالقدس

فيالراردةالتحريفاتبحضبينخلطألافيجى

ئطلبمحندما.القدسبالروحوالمحموديةالجد!دالحهد

،(5:16غل)هبالروحاصلكواأ:أرالمؤمينس

يقالكدماأو،(5:18أف)ألالروحامتلئوا"وأن

-2:02!واني؟)"محةاإنه"الروحهعد

وعيرها،(41:أهـ1)أالميراثعربون9و،(27

يخجى،الجديدالعهدرصانلفيالمثابهةالتبيراتس

،بالروحالمحموديةاهوالمقصودأذدلكمننفهمألا

القديرالروحمعمودية-عمد

المزشير،فيالروحعملمنجوابعنتبيراتفهى

عنولير،القدسحالرولمواهبالمؤمناستخدامعرأو

.القدسبالروحالناريخيةالمممودية

منويخرهاالقدسبالروحالمعموديةينالعلاقة-رابعأ

:المعموديات

الملاقةوهي،إلهاالالتفاتيلزمخايةنقاطثلاثه!اك

وإلمصود!ة،بالاروالمعمودية،القدسبالروحالمعموديةبين

الأيدكط.ووضع،لالماء

فيبالروحبالمعحوديةترتطبالارالمعموديةأننلاحظ)1(

يالروحشيئدآ9الذ!الجحعنالمعمدانيوحاكلام

ومناك.(3:69لرء3:11ت)"ونارالقدس

بالاروالمحمرديةاالقد!!يالروحالمعموديةأنيظنس

تىإمح!منكلفيالكلامسياؤولكن،مترادفان

عصلاالميحعملفيكرد،آحرمفهومعلىلدلولوقا

فيانحاطبجمعفضيم.والدميرالطهيرهر،مردوجأ

بمإلى-سجع،المعمداذبوحناحديثفي!جعمدآ9

لنومن،دالمحصيؤسمنوفيهميخاطىكانمن

،اناسجميعسيملالميحعكلولكن،بهيؤمذ

الروحبمكلحياتهموتتنقىبهبالايماذالبحفرفيتحدد

ويخقىيدهفير!هالذممي"ةيقولحيث،القدس

بنارفيحرقهالتنأما،الخزدإلىقمحهومجمع،يدره

فالذين.(3:17لو،3:21ت)!ئطفألا

يؤمنونلاالذينأما.مجدهإلىيأخذهمثميقيمبؤنون

الرجوعالرجا).الأبديةبالنارالديونةنصيبهمفيكون

المحارفدائرة!منالجزءهدامنالتالةالمادةإلىأيفأ

.،اليهاية

وهو،بالماءالمعمرديةتلغيلاالقدسبالروحالمعموديةإذ)2(

اعمالضررالمجلةالأحداثكلفيجداواضحأمر

للصؤمنيندائمأيغ،.ا،ءالمعموديةإجراءمحدحيثسلافي

؟.دلكعلىوثهادة،الفدسبالروحالمحمودبةبحد

فيبالماءللحعموديةانحتلفةالإشاراتنيواضحذلكأن

بالتفصاذلكتناولإلباحاجةلاإلهحتىالرسائل

،17،01:2و1:14كو6:3،1روانظر)

،ه:أهـ3:27،4غل،12:13،15:92

.(3:21بط2:12،1كو

دأ(17،91:6ة8)الرسلىةعمالأحداثوخد)3(

الرصلىأبدىوضعبعدالمؤميرعلىحلالفدسالروح

ئظألايجبولكن،(أف!وفيالامرةفي)عليم

بمعناها-بالروحالمعموديةمنلرعأكانتهذهأن

القدسللروحالمؤفيراشقبالحالاتهيبل-الدتيق
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بالنارالمعمودية-عمد

منكلبهوئحتم،الحمينيومفيمئهلىأعطىالذى

.(13،4:03:اأفالظر)يسوعبالربيؤمن

:بالنارالمعمودية-عمد

لتوبة،بماءأعمدآأناا:بالقولالمحمدانيوحنايصرح

أهلألتالذممط،نيأتوىهو،بحدييأقيالذكيولكن

الذى.ونارالقدسبالروحسيعئدآهر.حداءهأحملأد

وأما.انحزنإلىقصحهويجع،بيدرهوجنقييدهلطرلحة

:3لر،12و3:11ت)!ئطفا!لانجارفيحرقهالتن

الرهيةالديخونةهى-إذأ-بالارفالمعمودية.(17و16

:13تانظر)الأخيراليومفيالمؤمينعرعلىستقعالى

ملاخييذكر؟،46و51،25:41-41و03

الممحص،نارمثلصيكونالدىالربمجىءيومعنالنبي

.(3ر3:2ملاخي)

بنار،ئمفحواحدصلأن5:نفهالربيقول؟

الجمع،علىينطبهقهذاأنويدو.(!9:4)مرق!

المؤمنأن،هو،الكبيرالفارقهذاء،المؤفيزوعيرالمؤمنين

تدارمحهأذلولاالدينونةيحتحقمذنبالواقعرأنهيدرك

العدلليرانواح!ملمكانهيرعالربفاحذ،اللهتعمه

بره!أدينونةإلىيأفيلرافهوولذلك،كهنيالةالإلمحي

نأمتعدوهو،عنهنيابةيوعالرباحتملهاإذ،(24

إلهاألأذ،حباتهفيشائبةكلليحرقالقدا!روحفيهيعمل

،الآضاببعا!و.(92و21:82عب)!آكلةنار

الار"،!تطفألاالتيابار!قوةالمؤسجعرهـعر

،3:12ت)،والكبريتالاربحيرة9يى،أالأبدكة

.(15و02:01رؤ،25:41

:الأمواتأجلمنالمعموديةعمد--

قيامةلحقيقةاثباتهفي،الكورث!تإلىبولرالرسولبكتب

أجلمنيقمدونالذيريصعفماذاوإلا9:الأجاد

يعتمدونفلماذا،الةيقرمردلاالأمواتكانإن؟الأموات

كو1)!؟صاعةكلنحنغاطرولماذا؟الأمواتأجلمن

.(03و15:92

العصورفدالباراتهدهتصرحولالآراءذثعبتوقد

تماثلاليالآياتس-حدأالقليلإلايوجدلاوتد،الأولى

اخلافأحرلهاالآراءواختلافالتفسيرصحولةوهده

صأ.يثا

!الآراءأهممنبحموعةناوعذكر(أ)

نأقبلماتراسأجلمنبالنيابةسموديةهدهكانت)1(

أتجاعأنذكرالذى،ترتياذبهفالماوهو،!فمدوا

023

الأمواتأجلمنالمعمودية-عمد

)2(

)3(

)4(

؟.المعموديةهذهيمارسونكانو)الهرطوقي،ماريهونأ

كرنثرسأتباع)أالكرتين"أنإليفايخوسيذكر

المعمودية،هذهيمارصودكانواالذيدهم(الهرطوقي

يمارسونها.المزمرنيكمتلمولكن

اجلمنالمؤمنسوديةتعى!!االذهبفىيرحنا!ال

ثانية.بالجسدسيقومأنهيؤمىأنهلييىالماثتجده

لحد-اتحادهلضمانأممط،الأمواتأجلسالمعمودية

قبلأ.رقدواالذيرالمؤمنينعئربائه-موته

الهداءجاةشهادةبب،تشالممموديةهذهإد

كانالدىالإيمانأجلمناصتهادهمقبل،الميحيين

.يعتصدونالدينهؤلاءحياةتييرفيالب

)5(

)6(

)7(

عددلتكميل،ماتوامنمكانلأحذيعتمحرنكانواإنهم

ثايةالرببمجىءليعجيلكانذلكولعل،المؤفين

.المجىءهذاضرو!طمنضرطإتمامعلىبالحصل

أالأمواتفوقسودية"كانتإغاالبعفريقول

عوضأتحتملهااليرناليةاللغةأديرونأخرىترحمةوهي)

المممودية)جراءأى(!الأمواتأجلعناعبارةعن

محهم.تضامنهمعنللتمبير،قبورممفوق

ملاستهمب!ببالنجاصةمنالطقسيالاكتسالتعنىاضها

يخا.لجد

كلمةأن؟،الأمواتأجلمنالصلاةمجاز!أتع!نيإنها)8(

الحهدفيالصلاةعنللتعيممجازيأتتحدم،ذبيحة"

الجدبد.

الميتة،اررطايالغلالمحمودية)9(

)ب

)1(

)2(

)3(

)4(

)بر

:البارةهذهتفيمفيمراعاصهاتجباييانقاطأهم(

لغياعةمؤيدأالكلاميكورأذ!بإدالحامابق

.الأمرات

إئافهما،03و92الحددينلينالفكررالارتاط

.واحدةحجةسحزءادهماأو،منفصلتانحجتان

والممارساتالرسرا-ا!كراوبينلهاتمسيرأيبينالوافق

ية.صرالر

أجل"مىالبارةفيالهحوىالركبمراعاة

تف!رفييثتطلعايهالادسنايفير،!الأموات

أيضأ.والاصمالجرحر!

اطلاعة:(

قاطعبرأىالجزميصعبالتيالففايامنالقفههذهإن



يوحنامعمودية-عمد

والاعتا!فايدوبحاليهالمدكورةالتمايرفبعض!،فا

اكزهامنالئاليالتفسرأنمحدفمثلأ،الونايخةالبارةلهم

ضعفثوبهواممن،لاهرتةصعوباتتقرضه،إذتبرلأ

ونحاصة)البعف!ويدافع.للعبارةالحوىاكيهىتفيمفي

التميمأنيبدوولكن،الثالثالتفحيمعن(ورايدرإرياس

أتاعأن-القولجق؟-وبخاصة،للنطقأقربهاهرالأول

نتيجةربما،لالالةالمعموديةيمارمونكانواالهرطوقيما!كيرن

بول!الرسولأد:واضتى.بول!الرسوللقولفهمهماساءة

نأبريدكانولكه،الممارصةهذهعلموافقةيدكطي!تلى

أحلسالمعمودية!يمارصدمنمرفففيألاتفريرر

إبرارهديويى.القامةيبهرودالرقتلفروي،الأموات

علا.مرافقهإلىتلميحأممطالتناقضلهذا

يوحنا:معمودية-عمد

الهوديةبريةفييكرر"حاءالأله!لالمعمداد9يرحائفب

:3مت)!المواتملكوتافتربتدلألهتولوا:قائلأ

ت)!ليوبةسودية"أساصأمعموديتهفكات،(2و9

،13:24أع،3:3اء،4:امرض،3:11

بخطاياه!يقرفوذيوحناصيقحدونمنفكان،(91:4

:1مرقر،3:6ت)الحطايالمعفرةتوشمع!هـنويعر

5).

ليعتمديوحاإلىالأردنإلىالجيلمنيوجاء9وقد

وألتنكأعتدأزمحاجألا:قائلأنعهيوخاولكنه،نه

هكدالأله،الآنا!ت:لهرقاليرعفأحابه؟إلقتاءقي

يوعاكمدلحلما.لهحمحجنئذ.بركلنكثلأ-بايليق

روحدرأى،انقحتقدالسوأت:إداالماءمنللرقتصحد

قائلأ؟الصواتص.صوت،ع!وآتيأحمامةظنارلأالله

-3:13ت)"صررتلهالذكيالحبيبالنىهوهداا

.(22و3:21لو،11-9:أمرض،17

اللهحملهرذا9:اقاإلبهمفبلأيسرعيرحنانطر:ددما

لظهرل!ت،أعرىاكنلم،أنا...العا!حطةيرفعاسذيا

إلى:قائلأيوحاضهد.بالماءأعصدحئتلدلكلإصرائيلى

أنا05عليهماصتقراصسماءاسحمامةثللألازاشوأيتاقد

الله()ذا-،لالماءلأعمدأرطىالذ!لك!،أعرفهاكنلى

هو!هدا،عليه:متقرألازلأالروحترىالذي":ليقال

هداأتوشهد!رأيتقدوأنا-القدسبالر:حبممدالدى

.(،3-92:ايو)"اللهابر!هو

صحربةي-الأو!ا!صورامذ-الميحي!تبحمرومجد

-كاتولكها،المعمداديوحناص-بحوعاض!سودية

الله،لمثثةالكاملتكريهعنالميحستعبيرأ-الأقا!عا!

-عمودعملى

أمامشعهمعاحدأونع!هسلجعلتارلهص-تعبيرأوكذلك

هئةفياللهروحنزل،الماءمنيوعصعدوحالما.الله

الآبصأعلن؟،عليه.اضقر،حمامةمئل،منظورة

ت)"ستصلهالدكيالجصالىهوهدا1:قائلأاصماءا

.(17و3:61

-عمود:عملى

:المثآتلي-أولأ

كا!أ:ححرأوحتمنرأجهدعامةأوقائمالعمرد

هـضوهـالغرلحملالعصوشأقدممذاشحدموقد.عيرهأو

:حدترقد.أيجيللأغراضرأو،الممالدفيومحاصةالمتعة

علىخيةأوحجريةأعمدة،فلط!تياليهيرةالوتفي

،الميلادقبلىاصايةاالألفأواخرإلىضحع،ححريةقياعد

أحدفيالرفاتأوالحلياالطقاتلحملتخدمكات

الوإلىهداددعوقد،جوالبهبحسيعالمحيطةأ!ا!اءاجواب

16:62قض)كونعيهمااضنداللدي!العموديربأد

ححر.م!قاعدتيرعلىقائمين،ايخبمنكالا(92و

،المقدسالكتا!ر!عصود!كلمةديهاندكر!رةوأوت

"مل!!عمودفماستورائهم!"اءطامرأةلظرتعندمماهى

26(.11:)تك

للصلكية،اصاكرةاالعهودمدنحارنكثيرةأئريةبقاياوهناك

بتالحكمة9:القررمتلأانطر)الأعمدةمنمعرفبها

وجدتوتد.(اة7أأ-،الحعةأعمدتهانحتت.لبها

.محدورالحكويةالحائلطالأعمدةهدهصالكثيرلقايا

قمةشكاعاىسحوتةحجريةتبحادالأعمدةلبصركان

:92،7برآمل1الظر)الر!اد-صفوفأوالخلة

.(04:22،41:18حر،ه:3أح36،2و18

!أ)أحثويروشقصرفيرحاممنأعمدةوجودع!ونقرأ

فيالفارسيةالقصرريثلهاؤحدقد6(،:ا

ترج!اسطواليةأعمدةلقابالحي!ي:حدتكا.لرسبوب

أيصآ.العهدداصكإلى

الأعمدةاستحدامات!ع،والرومالبةالولايةالحصورشي

والحوارتجواتتحصالأعمدةفكانت،تجميلكفاصر

.!حر-ت"في؟المدن

ثمافطالواحدصوت،خا-صعمودير1لجصاأقاء:قد

تاح!تلهماوعمل،دراعأعرةاتاومحطه،دراعأعضرة

لاكوزئنما،أدرعحمىنصاكلطوللوكمحاسمى

ستدير!ا،فيشضارمنوصمين،السلاسلكعمل:ضماثر

مل1)"بوعر،الأيسر3وا(ياكبن"الأيم!اسمودعا
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-عمودعملى-عمودعملى

وهو،الكرنكبمعبدالأعمدةلبهونموذج

.(22-1د:7

ايذكارية:الأعمدة-ثايآ

ح!ا!-اغدضةاأ!حرشامد-أيحآالأعمدةاتقاءكا!

محعرصمدص!أشا!رهـصلاحد::فد.أ!أساطر:امعالدأ

11أااحكلر

قيحص!دعمإللىاحله،الحديتقيحص!!حرة!ء

خلآحهسا!مرآا".لأعصدذ-باقجرجرت2احصطاكاتص.م!تدير

.-،كهوفديماسعه-ا!!أ:محمىا!دعاث.!بفصد:-س؟اصدكها

ت!يم:.ندمى،-...لصدهاالأ:الآهـ-تحدا،%

!ا!لآ.أ:!اممكأا.(2؟.23حر)اال!اص+

11!!اهـ!ر-هـاص-ص!مياسلةصااصصكتحمىا،ا1

ءس

اعدخيأخخىء.لع!أتلضم.الانتتععهاعدقيإهك

.(22؟1112-)ااإككلىاضيعحه

!،11أ.ااد!11-احرالمهاسة2للى؟ تااليمتبكا-ا!دبم،ا!هدصص!

خصدأر!،لإقىاتبا!-كلصأ!أثحد،االأعمدةهده

أجا-اقيعا!جعفو!لصهاعدياسمإداتا،فاطد!ص

إدهءاتألاأث؟.(.3:2دتك)-،امحهإس:خه
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نيويوركفيالفنبمتحفالموجودافوذج

ييما!

تدح-

لأحاالحلك!أدقيي(دأعمب)ل!اأقا*،:اوراط

.(18-18حه2)ا-مه

نحىأأعمدهلا!امهلساطامهالأحدا!حلسدكار

رأصهحىكحعها!فااححرجعكلو!أحدلمد،صهلدكاص

اط!!اندشىاصم-عا:،أصهاصعا!قي،حىدآعمه"أدامه؟

.(ا!1رأ1لم:2لم1تك)ااإيا-ب

بعاتر!أحد"،ا،لاتص"كهمهعهدابعغو!فص!:عدما

(+4-4د،13لد)"عمودافمه:أ:آححر

ا!هصهر،إي!ليص!!أرأملدأ-س-سفتهدةعه:عد

تكلبمبهاممدقي-ا!بوعها(ممدهععدش!"،راشكه؟المها

ححر،صداعمإالم!ادربدأعصه-لعبلحى*معه

-306دللى)"!بآعمه:كىص!صاعيه؟رر-

::عدوا!اضأ!وا!حقىاععىموسىحذ!أدلعدش

اتيصالحلىأس!اومدحأ:لىاصاءالىحص011اصاعةلا



-عمودعملى
-عمودعملى

الثرقيبالجناحتحفكانتأعمدة

إ-ءانالأصا!اعمودأعر

(،!؟2حر)ااترا،تر1

إ-!ائيا،ليإلىالحنامىحدقيص!بوثال!.وعدما

التياللرطةختماكشلصه(عمردآ)كيرآححرأأحد

هداتدي!صالح!هداإد"..قاتكأ!هـ.اضمقد!-عد

.(2:72آخ42--)،علسا

كصرئ!أياميا!لطيإ-أعاىائلإ-بواشصصضلما

اطحماهورولحه(داعمو)ححراصمرئيلىصأحد،اض

.(29:لم1ب1)المعولةححرا-مهودعا،رالر

محازيأ:استحدامها-ثات

عارراطدا،اءمحاكأبآ"3أعمدأ:عمود"كلمةلسحدء

عمردر؟،ءحراءا:!لهاص.اعا!أ:،ا!لوأ:تثاا.،ر

عمردي-ثا؟!اأمامهملبراز!:كا-":ا!ها!:االحا!

مع!اصمىءلاسعمردف:اجلأ،اطريئ-اوايمد-+سحا!

عصردضرا-1اسحابا!دور2ء:اصلاكا!أطواخص

.(22-13:02حر)اااتأماهصاجلأاصارا

جرازامدينةفيالعامةالاحةمن

قد.الألأش!أعمدهعلر-الأ-".شلىكمرأءحه-تقر1

.أيو!يقوث..(208كمم1)اادةامشعلامحرء9

.6اقي)ااأعمدتآضتص،هـمقرحاالأص!المرعز"

تالر:حعدلرالمرا!أعمده".لموث؟،(ا-

كا.ادص:!!هـاذء!بنهه:.(11ة62أف)"هحرإ

ي)"عصدشياأ-كأ:راأ.-ياص!طكا:!ىلأااتد"

!-703)

يعلق"!لألهالله!درةيراضصومحاريةصحهجمبهاهى1

.(7:إ+2أي)"تبءالاعلىا،لأرص-

ادعمهدلاثاا-ابلاسهالاصصعداص؟عرنحص:

رأب"-افثنأص!يو-!مو..(اد.د--)ااصاءا!

.(1ة01؟.)"طردقيكحموا!حلاد-!اقه-املا!ا

اغر-لااكعدص!:ص-؟ئوحبف

محعذ!د.إحا-صعمدة!طا-صيةا

(آ.3إت-)1.7اتاحرا

ي!اطاضحةا3ححدص"

د1أدكد:-أساا:لاطر
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والسحابالناوعمود

عحائصدوأعطى":النييرئيلفيعا!اضبويقول

،2:03بؤ)"دحانوأعمده:لارأدمأ،والأرضرالماء

.(9:18!!،02:04قص!أيضاانملر

مادافالصديق،الأعمدةالقبنإدا":المرمويقول

اخروسامثلبولا":يقولكا،(11:3مز)!؟يفعلى

لاءحسصممحوتاتالزو)ياكأعمدةبتاتا.ضيتهافياصايةا

.(441:12مر)،هبكل

حصيةمدينةجعلتكقدألاها":الأرياالر!ويقول

.(18:اإرميا)"محاسوأصوارحديدوعمود

-إ!::يوحا:صمايحفربع!لولرالرسولوبفو!

يصمص؟.(2:9عل)أ:رضليميالكنيةفي!أعصدة

.(1ء:3!1)!وقاعدتهالحقعمود":لأغاابمةا

فأجحلهيعلبص":فيلادلماكيسةللاكالربويقال

:3رؤ)"خحارإلىحيخريعردلاى،إلهىهيهلوعمودأ

12).

:والسحابالنارعمود

ويرشد!الر!كانيةالىفيإصرائلشىتحواللى

.(14:24حر)"والحا!اصاراعمودي1،الطريؤ

ولكن،هاإلا،اسحالىاشالاردعسو"ةعارتدكرا،ش

و!اضاراعمود1يخذكر،الفرادعا!مماكل!خيرأيذكر

!فيكر.9:12ث،9041،عد،22و39:21خر

،13:21:22،14:02حرو،الحا!عمرد"

(01:1كو6:12،1ع،14:14،د:12عد

63:اد.،78:14مرفيمعآإليهماوبشار

وإياءلى:نرلراسكوتص"ائيلإ-صبرخاا،لحعدما

عمردفي!ارأأمامهميراض!كا-"،"اصيةطرهـا

حه-ليضيءلارعمردي:اجلأ،اطريقاولبديهمصحا!

،ضثارآالسحا!عمر!ير!م.وليلأكارأثموالكى

-13:02حر)"التعصأمام!ا!لأاضارا:عمود

الأحمر،االحرساح!إلىصانلىإلر:ص!وعدما

انتقا"،جثهصوفرسالهممركياتهمرعودوراءهم،رحص

،اننفلى،وراءهمسار5إسرائباعكرأماءالائراخلهتلاك

عحكربيرلدحل،راء!ورقمىأمامهمصا!سحاباعمود

وأضاءالسحاهـ!الطلاءعار،انبلإسعكروي!-امصرا

هربعيوكانء..اطيلىاصداكإفهدابمر!ملم.ائي!-

احاراعمودوالمص!!-ع!هـعا!أضسالر!أ-الصح

02و14:91حر)!المصري!-ع!كروأرعجوال!حا!
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أعمار-عمر

(.24و

خيمة،المسك!السحالةكطتالمكلاقامةيومو

إلىناركمنظرالمكنعلىكادالمساءوي.ا!ادةا

دلكلعدكادالخيمةع!اصححابةاارتفعترتى...الصساح

هاكالسحالةحلتحيتالمكاروي.يرتحلودإيرائيللر

ينرلودكانرااش!تورحس!...ينرلرنإصرائيللركا-

.(23-15:!عد)أيرتحلودكانواالر!قول!حسب

ينزلكاداصمحاباعمودأنإلىأحرىإضاراتوهاك

الحيمةموس!يدحلعدماالاحماثجمةلا!عد:يفص

دزلالتىالسحالةدصهاهىولعلها.(9-33:7خر)

.(ث؟34حر)سياءحباعلىمريىكيكلمالر!يا

فيالربلزل"،موسىعلوهارورمريمتذمرتوعدمما

مو!ىمكانةليؤكدأالجصةبابلىو:فسحا!عمود

،موسموتموعداقنر!وعدما.(8-12:5عد)

عمردشىتص.سحا!عمودفيالجمهفيالر!لراءى"

.(31:15تث)!الحيمةبا!علىالسحا!

يملكاورياايومذاثيإنهابرإضياءلهعالىاللهويقرد

وعا!صهيونجبلمنمكازكلعلىالر!يخلق!:الميافيه

طىلألى.يلأمل!ةلارولمعارودحالأ،كارأصالةمحفلها

.(4:5إس)اعطاءجدص

:عمارأ-عمر

فلىالأعماشاوكات.أعمار::الحمع،الجاةمدة:الحمر

عمرأالاصأطرا!:كان.الأأهـشةانقاكأ!طويلةالطوماث

ش.(27:دتك)سة3969!عااطياتو-اط!

أيااإر!:موصىويقر!.الطومانبحدتقصالأعمارلدأت

مز)"صةرث!الهافقوةمعكات.إ-،سةسعردصيا

لم"،صمة012عاشلفه!صونكل.(\.؟09

.(3407زت)"لصاشتهدهتولاعيه-

لف!تىالصكريةاطحدمةصاحأيحس!!اصح!اوكاد

:كا-.(1:3،26:3عدالظر)اسمراصالقرير

بأر،لصاعدأسةعربرخم!71ص"بودائلا

صنةحم!-ا+وص.الاحتماحيمةفيأحادأليقحدوا

.(2دو8:24عد)"الحدمةحدصتيرحعر-

:مكالا!ة،اللهصلركةالعمرطوليفرماوكثبرأ

:دأي)صاياهىحافظىعلىاللهرصاءعا!ودليلأ،للتقرى

يمضىأ-إلراهيماللهوعدقد؟.(اآ-19:41مر،2آ

.(1د:داتك)صالحةليةويدد،للامالائهإ!

عاأباصكلطوا-لثى:أمثألاكا!ء":الر!أفىصى؟



عمارأ-عمر

:يى.(3:أهـ6أيصاانطر،02:21حر)(ض!لأرا

لل،اضجار!واالجاعبصخايةالحياةنكودأدهذامصى

ومطاهرصحيةتاعبتصاحههالأيامباضقدماإد،لالحرممي

"تفعفاراتدأتاعياه9كانتالكاهنفعافي،فوعةعجز

كلت"أد"إسحقشاءلماحدثو!.(3:2صم!)

يعفوهـبخا:كدلك.(أ:27للث)،،الظرصعاه

:48تك)!يبصرأ-يقدرلاالتيحرحةستقلتاقدإ

:41مل1)الشيلونأخياالنبىمعذلكحلىت؟.(ا.

الأدانلابال!جوحةيأترارزممياوحدهالصرويى.(4

منالاليرفيوهو-الجلعادممطلايبرصأدادثقلتفقد،أيضأ

صحةوصحمت.(1:35!!2)السعص-عمره

.(،-ا:9مل1)يحوخهفيالملكداود

لىالحماليالصعصمظاهرالحامعةسفرويصص

تص!إد،(ه-الأ12جا)رائعأوصفأالضجرحة

وتبطل،القوىوتهارالواطرلحتصعص،ثقيلأعشآالحاة

تكنلمرسلىكارتةهدهوكالت-الأصارأي)الطواحر

الالادويصاب.(الصناعةالأسادتركيباتاحترتقد

اطه:اوعدهاك،المتاعىهذهكلشحهي:ل!.الأرثبا

أحماأأداالثةإلى.،هوأداالبخوحة:إو،الر-س"

.(73:42مر)المحدسرجاءاتظارمع،(46:4إش)

:لالقوثالحياةأيامكللهاسدائمةااللهبرعايةداودشهد:ند

د!يةىالا،عهنخلىصديقأأرلم.ضحتوقداقىكت"

.(37025عز)!حرأتلتمسا،

مثافيخدد،عمركبالخيريبع"الر!إدالمرنميقواش

.(309:5مر)"ضالكائنسر

ثدييهعدمتحطقأ!:المقاءالرلىاعيىيوخارأىقد

مأبيفادوشحرهرأسهوأما،دهىصخطقة(القوةرمز)

ت1ر:)!داركلهب!عياه،كااضل!!الأدصكاا!وف

.(7:13دانياق)"الأياماقديم"لهو،(14ر13

الأضبأمامس!:!اقيباحتراءالئريعةأوصتشقد

؟91لاا"إلهث:تخى،العوجه،نحنرم،تفرم

02:")أبمالنب32(.؟يقو-الحك!:،كاءافي

.)92

ال!،عاىالصىنمرداأ-،أمةعا!الرنجلىىمما

.(3:21افي.س،د:3إكأ)"ي!اثعاىءالدف9

على"يفقرالىأ-و،امملدانييىاقوةحو،لعف!تدسر

:36أ!2)ااأسصأ:شه!!عا!ولأ،اءأ:عداسس

17).

ا،حتراء!1يو!اتفياضقدمامحردأنهدامعىصب

غمر)مكيال(

،وتقوىاستقامةالإلارئكبالأيامفيالتقدملأربل

مأ)،الرطريقفيتوحدشيبةجمالتاخا؟الحكيمميقرل

16:31).

الأياملىالقدم:أد،عظيممعفمالخرةأرعادةوالمفروص

:12:02،32أي)ا!ييز!خسىبالحكمةمحهيأ!

،(15:01أي)للمعرفةمخردأيمترفالثيح.(7

لثحصالرداعىحطابهفيموصىيوصي،للتقيدسحا!صأ

تت)"لكدمقولواوضيوخك،كيحيأباكاصا؟رلا:قائلأ

32:7).

ضجأ!سع!-وع!!حميه!نيشلمتورةموسىاستمكل!شقد

.(27-18:17خر)لمعاونته

الثيوخشررةتركعدمااسحراغلطةرححامارتكصوتد

لمررةواضصص!،حىوهوأيهسليمادأماميقفوذكالراالدي!

حتى،المملكةالقسامإلىأديمما،معهالأشالدي!الأحداث

.(24-12:1مل1)صصانإلالهيقلم

الشعبلرعايةضبوحألىاصابقر،الحديدا!هداكبحةر

،17؟5في4:11،1أف،02:28أع)!تحيمه

.(1:5قي

ش!اياقصيرةالحياةأذالدوامعا!الىاكلمةوتدكر!ا

يأ)"الرضيةصتأصصأيامي":أيوبميقوا!،محهولة

.(2د:9أقي)"عذاءمنأصرعأيامى9و(7:6

سريحأنفرضالأنها..كقصةصاأفبا":موسىوبفرث

مر)"حكمةقدفؤثعئنامكذاأيامنااحصاء..قطير

!ابتىص!ياعربرا:داود!يقو!.(اا-09:9

أياميحعلتهودا.زائلألابهصمأعله،أيامىومقداس

قدإلا-كللفحةإمما.قداملثثرءكلاوعري،أضارأ

.(آ-93:4ص)"اإلاناتشىاكجاإنما.-ء

ا!د-اأمرتعرفردا،الد+-أنغ":!اشصيحقربويقر-

يع)أيصصحاشاقيلأيظهرخارإضيانججاتكمهرمالأنه

للقاءاسحد"ةفدبمأللتالىعاموسبفو!ارران

لأنكمإدأ!اا!؟.!الريقواش(4:21عا)"إلهك

:24:42،25مت)"رلكميأكأصاعةأبةتعلموذلأ

.(21:36اء،3د:13مر!-،13

غمر)م!ل(:

ئىاف-اطهاأعطىماعدش.هـاطحبا-صكياالغير

عا!احدكل!مهيلتقصأن!أص،اصريةاصعامأيإ-ائا
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ةرمعمو-ةمرعا-غفر

ايوءايأما.(16:16حر)"3للرأعمرآ.اكلهحب

للواحد"كمر-مصاعفأخبزأ"يتقعودفكانرا،الادس

الدكط1والالعالادسأطيوم!!كلعامأ(16:22خر)

قس!طأيا"خذأدموساسباأمركا.!مقدصأعطلةيومكاد

الرلىيأمام:بمعه،افىمىالعمرملء!بهومجحاواحدأ

.(16033حر)العهدتابرت

وهو،(36:؟احر)الايفةغريحادلىالفمروكار

النر.شثكيريننحريعادت!ا

:ةرمعمو-مرةعا-غقر

وقد.عامرفهو-مكولاكات؟لأهلهاطزلغقر

أرصرإلىجاعواحتىصةأربعيرالإسرائيللواص9

حر)اكنعانطرهـأرص!إلىحاءواحتىالمراكلرا.عامرة

:5ير)"ص!الأغلهمياكلوا"عدما،(35:اآ

.(11و01

ورينةالممالكبهاء-لاللتصرا:لالاصالربويقوا

إلىئعمرلا.:عدورةسدشااللهكتقلب-الكلدالب-فحر

13:91إكأ)!.-فدوردورإلىئسبرولا،الألد

.(!3:د.إرياأيمأانظر-02و

،البحارصسرفىةيابدلتكيص":صوركليقرلكا

...:مكا!اهيالجريتريةكانتايىالهيرةالمدية

أمافلفيوأحل!لث...الجىفيامابط!!حأهطك

-2617حر)"مكولةعيريكويى...الأر!

21).

"ش!-صهودا:لمدن،شعمرا:أ:رضليمع!ويقول

كر،ء3و36:01حرأيضاانطر،44:26إكأ)

.(11و14:01

:عمرام

:هر:،!نعظهأوتحالىاخصا9:صعاهعرياصم

شمربموصصىهر:دشأبر،لاويسنهات3عمرام1()

؟6أح3:91،26:95،1عد،6:18حر)

حر)لا:كطتيركالدامرأتهواسب.(3،23:13

الجزمالسهاسول!.(26:95عد،6:02

للمنكاناسلهبل،لقهاتاياضابناكاذلأنه

ويوعيوسفب!أجالعثرةهاكأدحبت،قهات

أربعةصوىتذكرلالما،(27-7:02أخ1)

نأكا.تقرياالمدةنف!ىفيوموسىلاوكيب!تأحيال

:3عد)006.8كانالحروجرسلىالقهاتيينعدد
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عمري

&أ-مستحيلأيكنلمإد-مشعدأمروهو،(28

عرامأدالأرج!طفاولذلك.ا!أجياأرلعةحلالفييحدث

لكوكلى.سلهص-كانلا!،لقهاتباشرأابنآيكرم

اطصى.هذابفمللاويالةيوكابدكانت

ي-أحيةحةرهلهكانتالدكطيافطليمنعمرام)2(

لاءعاوخلى-الابلىالبىص!العودةلعدعزرازص-

.(01:34عز)عزراشصةعاى

:نميوعمرا

27.،:3عد)لاوقيبرتهات3عمراءعبرةهم

علىيزلوتقهاتنجيعائروكات،(23:ا-2أح1

والمائدةالابوتحرايتىا9وكات،الجربىالكنحاب

والححاس،بهايخدمودالتىالقدسوأمتحةوالمذنج!!والمنارة

عهايقا!الىوهى،(31-3:92عد)"خدمتهركل

لريكنلمو.(26:22أح1)،الربدتحزا+ت"

القدسحد!ةالأد"،والثرادالححلاتفيلمبقهات

.(7:9عد)اكناهـ!عا!كانت

عمري:

مفاهأنالمعصرويرى،،فملح"طعنىعبرياصملعله

وهر:.،جهوهعد"

إ-سائل()المالةالمملكةملوكصادسعمري)1(

خوحكمتوالى،ميهاالالةالملكيةصرةالأومؤ-!

حرالي)صةعرةاتتيعحرقيملكومد.سنةحمير

سمرفيلاريخهموحزأرنحد(.م.ت887-876

؟.(28،02:34-16.13)الأوتالملرك

الكثبروي،الأشوريةاصقرششاموآ؟-حجرعلىيدكر

وحدتاقىالأثريةاليهودىص-الحديةاعتاباتاممت

ا!هداويذ!هـلإيحارألهشكأعم.ا!امرةارلالتنقيى

فيالمحارل!اللإكأعطمصملكأكاذأنهإلا،القديم

الئمالة.المملكة

أدهعمريعنلقرأممالىأو:العريقعلىاس!لاؤه

كاصركا-الذيالإمرائلىالجغ!رئ!كان

بلتوهاك.للفلطي!-ائتىلاجثود"مديخة

تدالمركباتنصف.ث،مريأدأحارالحيق

نله،إصائيلملكبعالرأيلةالمللثعلى!

عوضأملك،،بسكريشر!ترصةلىوهر

مؤامرةأدبدوولكن.لعاصليتكلوألاد،عه

بلحتفحالما-اشباصتأيدأكدلمرمري

كل"لادى،أحبتود"والجيقالأنجار



عمرممط

علىمل!صأالجثررثيربممري"إصائيل

لادرلل،لحظةاعمرى9يصعلمص.إصرائيل

ترصة،إلىوالرحرو"خرن"مغادرةإلى

مهربأ،زمريمجدفلم.عليهااسترلىسمحاصرها

علىالقصروأحرقالملكبيتقصرإلىفدخ!

-16:8ملى1)نتحرأممات،لفه

18).

تبنى"هر،لعمريآحرماصظهرولكن

ف:قسمبنإلىالشع!لانقمه،أحية*!

الشعص!قوممي"،عمريوراءوف!م،نجيوراء

بنتنيوراءالذىالتصعلعمريوراءاسديا

:ا-الأملىا"عمريشملكنىفمات،حبة

.(22و21

عواضعرقتالأهيةالحربهدهأنريدو

لعمريالأمريتتصأدتجل،-اتأرلع

رمريألىنقرأحيث،16:15ملاانظر)

ملكلآصاوالعريرالسالعةالهةوملك

رأ،33العددوي،فقطأيامسبعةلمدة،يودا

.(لآصاوالئلالينالحاديةالنةفيملكعمركط

السكريةيعمرلىبراعة،تجدو:الامرةبناء()ب

لملكه.:عاصمةلهمقرألبهولىالامرةاحتياره

عليهاواسيلاؤه،لترصةحصارهكارورمما

أمر!مرقعإلىلظرهتوجهيصبأ،بسهولة

ملكهوسستيردعد.لهعاصعةاجكون

بررترتشامرسالامرةحلاشترى!،تر!ة

المديخةا-ودعا.الحبلعاى:لى،الفضةصت

!الاصرة!انجلىصاحبضامرلاس!داهاات

.(9023:24آما!1)

أماءبصمودهاالسامرةماعةثتوقد

يو&الأ!اكاءقاالتىةيلىاعدافجماتا

أضورملكرصرحهاشطاعأنإلى،والأضوريود

دامحصارلعد.م.ق722لىعليهاالاصتيلاءا

يقاءوالعصلىأكر،يرحكلء.صراتثلاث

!!،الرقتدلكإف(%-!ائ!)الئمايةالمملكة

والامرة:ب!قوط-(اسامرةا)عاصمنهاماعة

اضحا)المالهالم!لكةالص--ء.:722

ص!مرضعهاف""الامرةمادة1111
!ءثجوس

دائرة"ص-الرابعالمحلدو!الس!-حرهـ9

.("اختاليةاالمعاش!

كلضئأالملوكصمررخدلا:الحارجةياشه)بر(

عمري

يجاءتعابرةعارؤسوىالحاصحبةسياشه

ملكعمركط3لأحآبااراملكلهددكلام

قوةأمماماحىءعمريأنمايبدو،إصرانيل

السامرةحاصرأرامملكبثددأنحتفالأر.أرام

جعاأذعلىعمري:أجر،بقيلشائهالعد

تلدوأنهويرج!!.الامرةيللأرايبرأصراقأ

راموت"علىالأ!امودااصتولى،أيفأالفترة

.(22:3ملىاانظر)"حلعاد

ا-اشعاأثاءلىحدثكلهدا!ولعل

مرالأهليهبالحر!-الأمرأ:-ي-"عمري"

ألدىلقد،ا!حاأفيعلى."حيةبرتبى"

لقد،الأيخةالقوىمعنحاملهي:صلالةمهارة

كا،موآ!صالثسابالجزءعا!سلصانهلسص

الحطور)أموآبححر!عا!ا!وحرايحاء

ملكأعمريكار":فيهاحاءالى0(4-8

الأدكثيرةأيامأمرآبوضايق،إصائيلعلى

علىغاضأكار(آبمهإله)"كمو!"

ميدلا،أرض!على!عصري"فاسترلى...بلاده

ىأ،ابهأياء!لصصأيامهكلىهكداالحاقوظل

."سةأربح!!

إسرائ!،ملواثسمدكأ:دفعص:كار

أضرر!ملكهمأياءوللأضررينالحزيةيدفع

:طلت.م.ث876ي"اتالتالاصربال

.ق086)اسالياشلمأأباممن-ائبلصإ

-(.م،ق722)صرجر&أيامإلى(.ء

بيتللاد"-لاي!-شضولأاعدهـئعر

دأكد،السرداءشلمأ-صملةفعلى."عمركط

ئمى،عمرى3أسرعا!قفىالدى"ياهر9

.!عمري*-ياهو"

،اغيمي!تامعحلصوعمرب9دح!-وقد

أتبعاا!الة"ءيرال!-9ص"أحآ!لاالها-لر.

-..هـ!

واطرقر:ذلد!فعاأحله.اصدوبا!ث

هداء&:إ-،الصاعدهائرلةاعوىاوحه

!دألهاد*إ،حثيصةصياسيهحصوةاهـبد!التحا

إ-سائيل.عارراضمالد

وص!ط"عمركد"أتمر:وموتهلياللىلأنيره(د)

نألى!ااألها،إ،ساجايةقياءارر3الأسا

لا،ص:حه11اصاحيةاص!صجأاحهلممى

دإ،اءثيةاأحصانإفلقرةلأتهدلعلالحرقي

،أ-ءاصباعييفياتىعمرىعماص":نقرأ

32لآ



طريقيمو:صار،قملهالذ+تحصرص-اكثر

إسرائيا!بهاجعلالتىخطيةفيشلباطى-يردمام

بأباطيهه،إ-صائلا،إالربلاعاظةمجصىء

الىيخاةوإضا:.(2؟و1-16:25)

تدلقد(!6:6مي)لمعمرقيمرائص!"إلى

.ثادالأعادةضمبهع!لرصأنهعلى

أحآبابهوملك،الامرةوذفىمرته:عد

إعاظةعاىا!ماابأحآهـ9راد،"وقدعهصأعر

ائل!ملوكحم!طصتا!صصائيلىإاءهـإاا

.(16:23ما-1)"تبمهكالرا3-الد

.(7:8أح1)بابتبىص-لاكرء-عمرقى)2(

ءسثامميوحد،جهودابرمارصربىص-!!ري+تعمرممط)3(

الص!صالمودةلعدأورضلرواسكهكل-،عميهود+-

.(9:4أء1)

داودأياموياكرصطث،،محائيلى7يص)4(

.(27:18أ!1)اطلث

عصيا:

شكريى!عماشهو،!نجملىجهه!ه"معاهعرقياسه

-يوداصبطمذ،اءلىالحدمةعاطتطراأممي،اطرلىالمنتدب

أل!ماثتامحهوكان،يهوذاملثيهوضاماطجيشقواد:أحد

(17:16أ!2)لاء!!حال

عمثحاكط:

الاصهلعصلهوايخملى؟+هـه!مصاهعركيا-ا

أحد،إصرتصئاعزس+عمشاش:كات."عصبا"

اخصبى!دةاعرالعدضلعرأشوخسد-اشاخصفي7الذالثهة

دفحههوولحله.(11:13غ)خيارسفيالالا!

.(12ة9أط1)"مصاقي"

عمعاد:

ثمابيضعاليةمدبة؟هى،"ثمر"معاهاعربةكلمة

عدأسيرممسصلصواح-صماأحلىصا!ر!لافلط!ت

:11في)لور3يوعاصئياغرعةلاالأرص-انقب

ا!ئاكار:إ-،بالمطالآ-آموقعهابعد:لا،.(2آ

.ع!اص-!لاكمر،دعموأافحرأ-يا-:لر

السديم:عمق

شحا
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."سد!ه"11-11 حرهـص-موكسعهافي-ا،ىسجوث

أعمال-عمل

.االمحارهـال!خابيةدائرة"م!اضالعالمحلدلى!ال!!"

الملك:عمق

صس!الذيالمثادوهو،أتؤىعمق)اأيضأوي!مى

كرةسرحوعهلعدإبراهرلاصقالسدومملكإيى

-3بالقر!ودلك،معهكالواالدينوالملرك!كدرلعرمر"

ملكصادؤ-ملكيقابلجث(أورشليم)أايمضا"

1:71،تك)وباركهوخمرأجرألهوتدمإبراهيم-شاليم

المقدسالكتا!يأحرىمرةالموصىهدابدكر:لا(89ر

حيوهولفهأبثالومأقامحيث،الملكوادى!باصمإلا

الصى:دعا.احميتدكبىالأجلاب!تبقا-لأله"لصأ

.(18:18صم2)!؟لالوميد5يخدعىوهر،لاعه!

004محر)غلوتإتيعدعارريقعكارإنهيوصيفوسويقول

كارأله:-صح!!.أورصلمس(مرأ037كوأي،دهإلا

اديااتصاعدأو،القديمةالمديةصالغرقياالمنماإلى

.هوملوادكطودتدإ

:أعفال-عمل

يؤكدويئ.الألاروأعمالىاللهأعحالىيملالعم!

بؤكدفإله،صالحةكلهااشلهأعمالأدعلىالمقد-الكتالى

ويتوقى،شريرةأوصالحةتثودقدالإلادأعمارأنأيفا

تشيالتيهىالحمالحةفالأعماث.اللهصمرقمهعا!دعك

تع!اتىبرةالأعماتأما.ورحمهاطهالحمهمعتحا!!

أ،لا"عمالهاطهاارمحاءيم!"ألهيظالدقيالإنانموقف

الطبيعىاإلا-شا.الحسدحب:ييزاللهيرفض!ارريا

.(3:12ر!)صلاحأيحماأ-يم!الا

!يلمص.احهدولداا!نعااهرالحريمعاديشالعمل

ص!عالأالإلادعلىوضعتاعةأ!،القو!؟لدالعم!

عددحنةلى::صحه11آدءاللهحلق!فد.احصةعاررالله

خىلل.(9:28،2:59تك)!يحفطهاا!عملها

مر)للحباةحجأطبأأس!رلأا!ماايمنبر،اصقوطالحد

حر)ائلهمواهـصنعنبرالمضبة:ا!هاصات.(401:23

اض!عملى.قد.(3:2آ-3:03و،آ-1ة31

،(6:2مرقص-)"خارآلأالأإص-علىحياتهأثاءيء-
سو

.(18:3أ)الجاءلماعةبوض-اشصو!واشتغلى

ممهوم3ا!فدائكا!ي!اولعما!!الألا-بامفهوء:ا

اللهالأعمالالأحلةاصاشكثيراصقدسااحصتا!ايدكر،فيا،ص

اررفيافهو،اللهأعما)-صعلىهيفاحلفة-اب:أعمات

اساهـاحلق؟،(ا:1نلت)،ا"لأ،!اشمواتحلر"

42؟22؟12:02؟11:ا)نكواحبوار



أعمال-عمل

-72،2:12و2آ:1تك)سالاو،(2ء؟

،(8:3،91:1صز)اطهاعملمنفكلها،(24

،06:21إكأ)!يدممطعملى"إكمالقدبمضعحهعنويقور

اررقياهولأده،الخيقةعماعلىيقتمرلااطهاعحلى:لكر

الطر،3:اعى،1:17كر،06!غ)يحفظها

علىييصروهه،(6-12كو17:28،1أأيضأ

!ت)الفبعيةاضوايرلا،(301:91في)حبفتهكا

:41حر)اتلالمعجز:،(9-ا:3حا،8022

2:7قف!،42:31يقأيصاالفر،12-31

ص-واححت.(2.-17:18نت):بكلمنه،(01:

الكوركلشرد،ضبهحلاسيشصلالمهاعملأن،دلك

الماصىوي.(22-8:91!و)الأصيةا!الكمااتحاإف

:9،64س44:1،46:8مز)الحطرصشعبألقد

،28:21إ-)دائماعادبةلوسائاداكي!لىو،(9

إمما،اللهعملىيتحا!ما!أعمه.(ا:37:36.45

.(21-18:دكو2)الهبمرتاطعالملحدائهفي

اللهأعماق"(لأغا!الج!!أعماق"علىأبصأهذاابصق:

ترد!وحاصة،(\آ:3في1)!الح!دبضهرا!ديا

أعمالى"هىالمسيحأعمالىأرنر!حيث،يوحهاإخيلي

أرسلهالديمئة،يععلىأتالابرطعامكادإد،"الآلى

:5يوأيصاانظر،4:34يو)"عملهويتمه(الآبا)

2ء:4،01ر92،9:3و36،6:28و02

.(14،15:24-37:38،49:01و

هىوعجيةعظية!:اغولبااج!!اعاااطهامفديوا:شر

هىحؤ!عادله.تبءصعلىاعادراالإا،اص!أأ!ااكأعحا

المهاشجحلؤ.(1:3در!)،اغديبتاملكياطرقك

ة3لط2)"البرلايثقحديدةأر!أ.!روةعوات"

.(56:71إصأيفاانظ،4-آ:اسؤ،31

أعمال"إلىتق!مهافيس!-البشرا!لأعمابالبةأما

،شربرةخاطةالحدلأعما!.!صالحةا-أعما""الحد

-5016غلى)الر:!"طر"صتتمامأالقيصعاىوهى

خاصة،،ةعهار،فى".هىلحداا-عمافأ.(22

عرذ،،حصاء،عداوة،صحر،أ:نادعادة،إةدعا

شكر،،قل،حد،لدعة،ضما:،نحرب،سحط

7تفالذ.(2ا-91:دغا-)"هدها-وأمثا،لطر

اصهواتايديمعمصر(8012هـ:)الحسدح!صلصنرد

.2يوا،2:01بط.4:22بط16.1:ه)عل

،(2:3أف)ولزوا-+عراطفهمفيمتتحكها9،(16

،(7و8:5رو)اطح!دهوإهااهمامهمالأد

أعمال-عمل

إلأثيتطيرللا

الفر،11يو2

(3:12يو1

ا!لة)اأعماق

للحديزرعون

،(8:آ

،92:اكو)انربرةالأعماتبعملواأت

"3:9،7:7ير،13:27اصأيصا

حى!أعمالى،(د\يهودا)والماحرة،

هم:،(11:أهـد،13:31رش

عا)ألديأهلاكأشفادأصجصد%نش،

أعصا-"صالمفدصالتها!يعلما،الآصصالجالىيش

قي-محلرعملهصالأدا"!المؤم!-باس:اثمرهى!ححالحة

ا*ياصالا"عدهاالىاسة-فدصالحة/لأعما!يوالري

.(01-8:أهـ2)"يخاسلك

عا)31اصامواأعما-9أسا-علىألحهاإرصاء:محا:ات

اآ:2عا)سةالديهاعةإلا2صيخصد؟اإ-(3:01

زر-"اضا!ر--الاءعما-لا.(21.3001-14:

عا!تنىحميعهاإكاإد"الحدا-أعما"صلرعآاكارها

إس!احاهـموتعا!،المحلصةاطهاشعمةالإطارعدمأصاء

6:1،61ع!)"ميتةأعماد"كهى،وقاتهيوت

14).

الدلياهىلا،للخلا!جلأالمالحةالأعمات:ت

لاض!الإيما-عا!لاءاحدبدة!الرا،دةالاإننحققلأى،ع!

تبااأقوات!-هدافتعار!لأ..النه171الم!ءلر
--ى--ء!-

11داتهييتاأعماا،ب!--4إد"الايماتأرص-يعفر!

أ--لرسو-فاض.لوا---اءسواأقواثر،(2:17بع)

لأ:لادلليقالأأعمايعملواأديخىلالحي!!ا!ؤم!!أريؤكد

،(2:01أ:)صالحةالأأعمالبملواحلصواالأغهالله

بدا-"المي!الأر،(1:27ي")الميحلإنجياكايخش"

أعرإحاصآتحأا!ه:يطهر،إفيكاصيعدلالكىلضه

.(2:14فط)"حةا-أعماي

:9كر2)اللهدعمةهرإنما"ائصالحةالأعما!!فأصاص

.(17ىاآ.2ش9:6،2يأيفاالظر،8

81:داشر)المؤم!!لىا!امنةاالقوةهواغد--ا:الرو!أ

كاوللر!يئ!؟لااطسلوك،(د.ا-!16،1و

اطه،امعرلةي،لام!-،صاءعملىكلومتمرب!رصى

23-دعا)آلحدأعماتولمقاومة،(01:اكر)

:1ش-1)الإيمادأعمارهىاصالحةاالأعماقما،(23و

!ضاؤهإريصر-الاايماتلدون"لأله،(11:اض-3،2

.(ا:آا)عب

صاخة!أعمالأليعملواحلصرااخزم!-أرهى؟اخلاعة

اضهـأ:محى:نلى.الحلصبصالحةالآأعماابحملرلى؟شكنهم

-الاصأمامصالحةالأأعمابعحلواأثظديدهاب-

والذىأداعىيمحلىساالحةاح-أعمايروااممي"
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الأبوكريفيةالأعمال-عمل

ألى)"طابتا9كلق!:قد.(5:16مت)"السموات

-9:36أع)"صالحةأعمالأتملئةكانت"!!ا(عزالة

لالايمادنحلصوداسصةبالألكم!.(7؟2قيأيضاانظر

كيلاأعمالمنلي!.اعهاعطةهو.ن!-لي!وذللث

العاملهواللهلأد9،(9و2:8أف)"أحديقحر

:2و)،المرةأحلمنتمملواوأنتريدواأرليكه

13).

الأبوكريفية:الأعمال-عمل

موصحهاصي،ألوكريفا9مادةفيايهاإالرحوعالرجا

.؟اطعارهـالكتايةدائرة"صالأواامجلدلىالألفحرلحى

يلاطس:أعمال-عمل

ص-موضعهاو"للا!9مادةوإليهاحوعاصاالرحا

.!المعارهـاخكتايةدائرة9سالثا!المحلدوالاءحرمص

الرسل:أعمالسفر-عمل

حرفم!مرضعهافي،سلىر!مادةيايهاإعحرالرالرحا

.،الثتالةالعارفدداب"صالراضامحلديالراء

ضلة:

وذراعهيا"قيالرهـلقوةالدهوذا":الىإشياءيقوا-

:304إ)"قدامهعطةمعهأحرتههودا.اءخكم

وتحنىلمصاكاى9هىيةالعرلى!غمته"وكلمة.(\.

تثااغعا.اااأحرةلاترحمت:تد،أحرةأومثاماءة

تتأبصاالطر-الأ.62!!)السفرلصحفي"يا.حر"

،؟:23تث،8ة28،31و16؟15:1،03

،18،26:01:لأ1اأ،127:3مر،31؟18عد

.(إء...ء:4:9،9حا

عمامة:

قصهإحد!:كات.الرأ-حوثئلصعطاء:العمامة

أقي)لوصميتم!!كات.الكهةرئرهارونيا!

عا!لرص!:كات.(28:4:93حر-نقريهان

عاردالخاشنتغعلصيامفو--لقىدهىص-صفيحةائهعمامة

ئرلض!كافتهـ.اصالحدمةسةمكرأكاأقي،"للىبقدء-"

عا!د!تكر،العمامةقداءإلى،أ-ماخوفيحيصالعمامةعا!

:28حر)الرلىأمامالخحىص-ئلىصادانحآهارودجة

كلكهة،رثبأمسحهعدتمامألمدهماهرى،(93--36

.(8:9لااالمحةلدمي-
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عمانوئيل

الكمارةأيوواعمامةايبرأذالكهةرضعلى:كاد

.(16:4لاا

:22إكأالظر)"يلف!يعىالعبريةالكلمةص!:الفعل

.اصأساحواتلفكاتأ!اعلىيدلمما،(18

كادشعمامةكحبة.فكارالرلبت!:أيوبيقورو

حألر!:الىإضعباءثيقوش:(92:41أي)أعدلي

رداءكحافط.الخلا!!تيا!ألشرقدالأنه..بالر!أفرح

خليها"تري!عروس.متلى،بعحا!ةتزينعري!مثلى.البر

صهيودباتالربيتدر:اسذاطث،(61:01إ!

والمرار...والصماثرالحلاحيلىريةيز":لأنهالمتشانحات

؟.(23-3:16إء)"روالأصرالحماشالقمصادض

يرفع"ا!مامةاجزعلأله،ابىحزيارلىعا!اصبايقول

:2آحر)نحاشههعارعقالأإصرائيلىملك3-رأص-الاخ

عارسدهـاتعمائميلبودالأضوريودركان.(26و23

.(32:51حر)سهموشر

اقداقائمأانعظ!امما!اضرءيهوركرياالنىرألىماوعلى

بقرا-!اصا-ح،عباجن!صتائمراوا،اص!املاك

مزحرلة.تالأشألسلثإثمكعكأذهتتد.الظر":له

رأسهعلىفرضحوا.طاهرةعمامةرأسهعلىلضعوافقلت

.(5-ا:3زك)أثيابأألسو!الطاهرةاعمامةا

عمانوئيل:

حتلاسأ:"معااطها!مداهاعرية!عمه!عمالوئلى9

الآحاصإضجاءدوةوحاءرمز!يا-هرش.!اللهمصا"

!!)أعدائهاكل-يوداسينقداللهأدعا!كعلامة،ذا-أصممك

كاتأ-كا!تىإيخاوحاءشقد.(ا.:7041،8:8

.(1:23متا!الج!الرهـبوثلاص-لرة

ني.ء.ث753حوافيالرةكلىهإشعاءلطؤاغد

دق!اهـصد!تحاحبت،آحاشالملكيهكا-ءحرمأرؤأتاء

دأأرإداهلأت!ما،أراءملك:رعه7إسراناملكرميا+-

لكحه-اصاعدةاالقرة-رأبكدحلصيايم!ماإيحبم

،31---.16ما2انطر)أضررجالىاا،نوهـإ1لحا

الآحا!أصصدانيإضباء؟اح--.(21-1آ:28أط2

اصافحاإلىا،ش،:لحيىصير.جىأنإىحاحةيبآله

لا!!،.آااآاطلىلا.اا.قاأءمه

ص-حد:!د-لهصت..سه-ص،صرط

:خى،الإبمارعدهص-لداع-احارخ--؟.المىاءفاما

أحر!لا"أطلىلا!.اءا-تا-اش!!ادلهاتقوفصار

صعض-لصةلىا!الدأثاضياءأعدعدئد،،"!11
ا--.ص-؟-ص

في:،!عصالوناا-مه:ندعرالاتلد+خلىاءاخعدرهال!.اله

ءاإأ)جتاه!كارانرااضاراروشاستشاجاكرذأصراته



عمانوئيل

أضورملكالثالثفلاصتغكيدعلىتمماوهو.(وإصائل

ملثهارصير!فتلىأهلهاجىووفتحهادمشقإلىصعدالدي

ضلنا"صرحاصرصنواتلعردلك:بعد.ء.ث732و

سقطتيصأحيرأ،شواتثلاتمدةاصامرةاأئورملك

.ء.ق722وري!!الأشوايد

المدعوالالن1هداكانمنحولالآراءرتتباين

!عذراء9لأ-ياتوصصاليأمهكاتوص-،"عمالوئسلى

من.ءضعهالى،عذراء!مادةإفاضحراءحاا-كفمه")

.("اممتايةالمعارهـادائرة9!المحلدهذا

ق2،بد،لآحارعلامةكانتأ!احيثس!نير!د:يرى

يمرهأدآحازيتطي!قريبمرمىإفأولأتبركاتأنها

اللغز:هذاحوثرتدآراءأرلمة:هاك

العذرا؟()"غفمهاكلمةأذالمفسريردعصيرى)1(

فبكرد،صا-هىلاب،اوناتلا:احدهعا!نددا،

صشالذيالجديدللحيلرمراالحالةهذهفي11عمالوئياا

معيتمقلاالتميرهدا:لك!.أبامهلاكريالوة

اضبرةاهذهل!-اصلةا:يفطع،الحديدا!هدباحاءما

بالمحما.الجعلفةالوات:صانر

:أ،إشعاءامرأةإما:امرأن!-إحدىإلىتث!سلوةإكا)2(

المقصرديكونالأشلىاتحاوو.احارامرأة

:8إكأ)"لزحاششلالمهير"هو،لعما!ئيل!

لا،غاالموصوفةإضياءروحةهىوأمه،(1-4

وضكعاىإضعياءكارالى9،(3ة8!!-)أاشنيةلا

الطق:فتفيعدراءمآرالتكانتأتياأي،كاالاقنراذ

كالراإضعياءأ:لادلأرالرألىهذا"يؤيد:ت،ا!وةبا

لأ8:8طام!3:31عىانظر)آصمور
.(ةسط

إحدىهىاطقصودة"العدراء1أناحر!ن.يرى

،أحرقيا"هودالمفصإا،لى-1أد5،آحارحاتر!

كانتيامص،حميرةصعولاتتقرصهاضأىهداا*.

اجوةلااكصقتجلىصواتتهخومد!ملأ:أورفد

اكتاصا!-لما،(61:2،81:2ما-2الطر)

أمرص-بل،حدثقدأمرص-تكللمالرذأد

ماعرءو:خاصة،اسعبدااطتقلىإفتيرابوةأد)3(

ا!يا:مريراءا!دراء-(1:23)متىإيخ!-يجاء

اطهاتمسيرهاونقيااعسالرئياا-صهيذعى"اشذقييب

في1)ااالحد3ؤضهر!الدحطاللههوكارلأله"ممنا

اللا!تءملىكايخايه!اررقي.ا0(3:16

ا!سمةلابنمبرأله:مع.(209!ب)!حديأ

مونعا-ميعا-مةعا

كاتالرةأنصيتغاضىلكنه،البيدالبرةلمرمى

.لآحازعلامة

العهدنواتسكالكثير،المرمىمزدوجةالبرةأن)4(

بها-يرمزفالحدراء،مرانروالعذ،اءئيلفعمانو،القديم

ولى،آحارامرأةأوإشعياءامرأةإلى-ببالقرالمرمىر

يرمز-!عمالوئي!9و.مريمالحدراءإلىالعيدالمرمى

إلىأش!بزحا!رمهرشلال)اإلى-القربالمرمىفي

.ي!وعالربفإلىاليدالمرمىوأما،،حزقياإ

تعلق-المعيدمرماهافي-كانتالمبوةأنفيولاشك

بكلنراهماوهو،الدذراءمريمص!المري!وع!اضبولادة

قيلماليغكادكلهوهدا1:لقرأجثمته!إنحيلفيوضوح

ويدعودالنأتلدوضلالعدراء!دا":القانا!بالىالر!س

-21:ات)"معااللهنصبرهالدممط،عحالرئلاحمه

لايرلدلأنه":أيضأإشياءعهيقرلالذىوهو.(23

احمهويدعى،كتفهعلىالرياصةوتكررابنألحطى،واط

:9إش)،اللاأرئرألدياألا،قديرأإلهأثيرآعجبأ

ولم،،ممناالله9عطيفالأ-صالدكي:حده!هر،(6

كلألديأحلاصآلل،وقتيةصيقةصحلاحأمرلدهي!

.والموتالخطية

إحدىاصمشهو،"تفار!أ!اخاد"مفاهعرقياصه

تضيمعدأتيرسبطلصبيبالقرعة!قعتالتىالدر

أيقصوتدكر.(.16:3-ء)يواأيافيالأرص

ص-اغر!باالحالة!علما،أنهاائبعمر:برحأت..رحو!

تكتاالبميهانحطوطاتلعضكانتإر،الاقورة!أص

الئالهلدة:دا!ك(اجةالحا!عثا"أقي)"ع!ب!أ-ياعا!

لأدصخاصة،ا!ريةا:الكاهـفيالمىحريل!-اممتالةاي

اممهاى،يثوصمروندكرا،ا!ته!سةا،عكر"مدية

.(31:اقمر)اغفاةاسمروتدكر

:نميوعا-ميعا-مةعا

لى31لحمههده،نرد.حالاهـالحاصةاكا!صاكعامة

دتقوا-.عريةكلماتئلاثص!ترجمةاعقد؟ائعهد

.4لاا"الأرصعامةصأحدأخطاإدأ"أالثريعة

."أركأ،رمعاها!إر-"هىالمبريةيوالكلمة.(27

أنتللريريقرا-ص!:الأمثالىصريالحكر.يقر-

،(24:24أه)ا!عرهـ،انلعه.ا!امةاته،ضديق

سمفاها"آأ"هىاسربةايها،اشعامة9:كلمة

لدلك"ةاكبىإضياءف!عا!اصبا:بقو-."اضعبا9
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نيونعمو-نعمو

جوء.اجالشرماؤه!تصير،الحعرمةلعدآضحبيشنى

امملمة:ا،،آ35:3إ)!ا!ط!اصياب!-وعات

ومفاها"هامون)اهىها"عامة"الجرحمةالعبرية

."حمهور"

اجولاليةااطكلمةحمةترفتا"فيالحديدالعهدلىأما

:أةالح!صنليلأونعدع!!زنصى،أ(4أع(5)3،ةدبونر9

32!4:16كو4:13،1أعانظر)سادخ

ديعامبأكنتإد".لواصالرصرلويقوا!.(24:

لىأنهأكي،(6:!اكر2)أالمدلىللت،ال!لا

فاتي!"،هـ+لبأنبراسلاعيهاابالأصااكلامهفيلتحدء

ح!لاءيكولالى.!صارت.كلامي9:م!هالأصىااضهرصا

اعى،شالفوةاس:البر!ادبل،امقحالإلايخةالحكمة

2:4كو1)،اطهالقوةباالاسخثمةإيمانكميكونا،

ضعوهمو5"،اسسااعلىألدحمهالهردصؤصاءاقىأ:لما

اعمومىااصسايا!،(18!15)!الحامة-

اكحتعى.عامةيوص!حيث

:ننيوعمو-نعمو

)1(الا-.

غرطألةأر(91:38)ايكوءتسفرنعرهـص-

الرشهو،عضىس"ا-مهدعىالاأليهاص:اروتالمعرى

نيونعمو-نعمو

ا+-"يقى،عصىفيا.ايىأراصعصاويرى.أعتونبي

ء-اصكهاصمرلىحاءماعا!لاء-اصص:دسلرى،!عمى

؟يرج!!."أشا+-!يعيقدأله(38-3آ:91)

ا،صها1أ-(1:6)هوض!ءيجاءماعىلاءألهآحرون

."شعىاصئ"تفي"لرعمى"لأر"ضصىاى-)ايعى

ألو"!رآ!)اههىاح"اابنتهص!صاصابنوكاد

،!اءل!!ح!لاهمارامحمرليرواالموآير-لكاث،الموآل!-

كا-حبت،إ-ساثالىذسالةحلةنرطه!اكانتء!!

.(د:11031.13نث)إلراهراأحياى-صاس

اصحراس-النرفياخماثاإفتفاثاععمونج!تلا،دوكانت

.اجو:ا-ر!!الجو!إفالمت

وموطنهم:أملهم)2(

صؤسع!ترسهءاتاالأصحا!فيحا؟ماآلفارأيا!

تصفصاخرشءالحريوالموابيردليودالعموثا"،العرين

اسموليرثاكاز.الجلادقلىاضاليةاالأا!بدايةلىالأ!دن

ماوكثيرأ.العريةصحذاتربةاعاتبتكلموذآلبود؟المر

اصهحاف؟):الموآل!-اعرال!تال!!اترا:تجمدثكاد

بت:كدا.،(13:د:4؟اعرث-الموآببهراعوت

الحلثأءالعمودهنعصةاءحاي؟)ا!صوي!:االعبراب

أ2أيصأالطر،12:13أ2-صليما-ى-رجعاء

كاتاضلاتاالأ!اص!-الواعلىأدعاحصيد-مما،(2آ:24

رأبو

يبوقنهر

عمونربة

)عصان(1

أرنرزنهر
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يونعمو-نعمو

،موسسبقيادةبهعادأرضرعلإسرائي!بورحفوعدما

فيالعموليرد:هه،ضموبتلانةالأردنضرقييحتوطكاذ

عاصمهم،أصحتالى،عمودلرلة"المحيطةالمطفة

خودمملكةثم.حارر:!اءماإلىعربأيمدموالمولعلهم

الديرالموآبيرنثم.آ!وبوثعمرل!تتقه!كانتالتىالأمورية

.أرلونكرالوقتذلكفيكاداخمالياحدهبأثيبدو

يص!الحماقإلىتقكل!باضادملكعوحمملكةشكات

دلم،لي!ت!العمولي!-آافوائاإصنجوزخاوقدو.ذعمو

91ر2:5تث)الر!أصعلىبناءحدودههيمصوا

داصحت،وباضانكأثمملكتىسعزوايما،(37ض

الثممالوالأمورس!تمنمحيط"!يحزيرةثعمود

:2لى)إلحرافيلوعزاهمالدلر،أعرهـ:الحو!:ا

أياءوا"لأردنرهمعهتجل(4-3.301آ-32

.يوث

:عمونبنيتاريخ)3(

.ؤ0011-0259حوالي)الجكرانريخ(أ)

قلعرا!اخثااغر-اصاص!ىاالعقودفي:(.م

ويترتمرصىلعادةإسص!ائيلىلوكادعدما،ايلاد

أر!-إلىطريقهميالأردرقي.للاديختاررث

؟،سياسبأمنطمةمملكةللعمودي!-كات،بهعان

:2تث،21:24عد)القديماعهدالداسكيتهد

بنىاشلهكىوتد.(37.3:16و91-21

وكاد.(2:91:37نت)مهاحمهاص-ائ!لىإ-

الححولر-كارارو!ااصفائيرراقلأالأسصادها:ي!-

!ثا-يوا!موادهممصر،!مزي!-إ9-+يدعيم

.(21و3:02ت)مكاكم:سكوا

أر!وتتقرإصرائياأساطتكدلىر

ملكعحلوثمععموثدوخالصحئى،كعاث

إصرائما،لى:ضرلوا،عحاكقمواهـومع

!(3:13قص)يخاأر-"اصخلامدبةااتل!!ص

يماحبمادةإصرائلوبخيعمونبنيبينالحرب)ب(

.(.ء.ت0201-0011حرافي)الجلعادي

عرالحاديالقرتيألهعا!اممخرهـالأتريةاتدت

ص-لأصرارخرمهبا!صوليوداححض-،الميلاد-ا-

لرأداغضاةاصر.!.لملم.الححمةالأححاص

ائة.نلكلىائاإسصسلىحمفواض:حطموا!عمرد

عربالد+-إ-!ائالى!ت،سةغرةطافي

عر؟-جلعادفيا!ب-االأموهـي!-ااسس-أفي،د-الأإا

لتوم!-ليا:داءيوبمأأا-رنبحاددلأرادعمرلر

8:،1قص)حذا!إسرانجالنع!افي.ألرايم

)د(

نيونعمو-نعمو

؟9(.

ص:-يفتا!فيمقتدشأقاثدأجلعادسكاذووحد

-.أ-اأةالحلحادعراى عمدروسد.ربمرمنشرعي--

لههرء!-،حلعادضيومععهدأيقا

اخصكةالأر05(33ر1033لأقص)العمود!ت

عا!اطهحرهداعيأبضاجد4،فاصلةكانت

بنلمتمما.الأردراكر!باسمولب!-امسنرطات

اصمه-يدكرلاالدكط-عمردلىملكأنالظر

أ!صسصعرد!عد-إصرانللىأرادعى

أسلودصعمورلىأرصعاىاشولراقد-مصر

.(11013فص-)الوتإلى

-0209نحو)لثاولالملكأيامفيالعمويخون

ملكدودبنيعر-تتولى(:.م.ق0001

لأراد.م.ف0201خوو،لاحاش9حمهاحديد

ضرقيفيالإصرائيهالمترطهاتعا!سلطالهيشعيدأت

أهلهاصفطف.حلماديايخيعا!!مزا-،الأردد

تأأفامم!ه؟ا،فبعبدواعهدأمميفطحأرلاحاء

:مر،الصوهارولاضر:طعلىا،إعهدأههلمطع

ا:11صه1)مواطرامملىايرالح!!تقرير

حبعةإلىأرسلوا،أياءصبعةلحاسمهلوه.(2و

ة11صه1)مههعسكريةنجدةمنمب!،شافىت

كاإلىرسلأسلىأ9،لدعوتهمضاو!فاهتى.(4

ا!هوإفاخم!،اطحر!ع!-تص!إاجآصاإسرائاخوا

حلصس000.033!ش!-صال!الىإلى)بازق

محعلى.(8و11:7صم1)-*ذاوائ!!إ-س

الحموب-علىوهحموا،لر:دلاتال!صا:ا!

خىتثتتفلوعىأدحنىعطيمةحربهة.فرلوه!

ش.(11:11!1)معأانادمهميقة

مراهـ؟لر:اسهحواأعدانهحمه"ضا؟ا-حارلى

حهلوحس!اض،.طهي!الصائربةصر:ملوكءوأدعمون

.(41:47:48صم1)"على

-0001غو)وشمانداودحكمتحتالعمويون

الملكتا:تإدةمفاأتاءي:(.م.ق229

حماعةإفىعمرحا-الأت!اعا!-الصم،دا!داص

.(لم32:31صه2)،فطاعحإاات-حا"مر،ددا:

-صا:-حا!لها!د!-اعمورلىملكلاحاء-:كار

.لا.إسرائاعرصلواجهلعد5ل!،اررا:دصدبظ

آله!حالردا.ملت،عمردليملكلاحطءما!

ألبه.ع!-بهايمتذافىاجمهإددا:ساإأ،عهعوكأ

!ددأ.مقاحداأ!اء.!عمهساءةئد.
لهماص!-لير!-ى

صةساجلادااصحمصلداءاهداص!أشإمماألها:اعر؟
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نيونعمو-نعمونيونعمو-نعمو

وسليمانداودعصرفيعمون

:61-أ3،1-0101صم2!علإياللهحرم

تصم-.،!اهمألصافخلؤ-حاب!اءمر.(3-ا

معرصأ،أطمفهمغ،أشاههمإىالوصصسيا-كه

،ه؟01:4صم2)بهعحرا:فعلحرحىإب

ذدي:حعةطإهاله3حدكات:.(و:ة:31أ!1

خداتطلىيعمردب،أضص!اطحرهـ.هـسجمئ

اءإ:أحر!إلتبرالأرامهاالدويلاتس-عكريه

إخمصةاسورلةا!أمغالا.فىطر!"صعكةصولة

نجم!!ار"-حالو":اسنطا.(آ-91أ1)

:01كم2)محار-أحىأ.تلاقي-تلاتةص-حيأ

.(7ة61أ!1)مركةاع!أنلات!!؟ان!!؟،(6

مدت+لا!مدحاعدععوثلىرحا!.اع!طف

اأص.(9106ءأ1؟01:8حما3)"بةرآ

11مبدلا"مقاللتلرلقد،المسنا"حرةالأكأاب!اخبو%

:ر-.العاصحمةالحوهـصإلى(91:7أء1)

أمصالاحنار!اصهحإ+أحطهدا؟د!قائدآلىير

لتةللمش،ابالأشاأطا،تاةيادفتاءا!صحودد
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:حىسلى.عصو-لىاطقاءأجهألشاىلدات

دئث،عمو-بأىالحاسيرآهـ.أم!اءص!الأراميورأ

انمدية.ادحلو.أيافأماءصأيصأهملواهر

عرفيالدقيأرامللفصر-عددايو-الأس:اسحد

-1د:01!*اسولكحثه:ىث،ت+!

-؟د!إ-اص!صا".(91-01:.13أ-1؟16

سءص!ا

ام!ا!لأعا.هحمالأرد-اى5،!أحشالأجم!
---!لا!اا!صر!-!

كلرشهددلاحطر،ردمدحوأمامهمىأص!يسحبلاءفي

:الحصرتدا:دمحافإف،اءا!ا!سائمرك،حمسر

.(01099ح!2)اء

اسه،ا!اااحها؟في

لم!دابلاءحر.صرار

11ح!2)"رلة"

ألدآ!يوحاصرأ-

مدبة")ايادبال!

علىالمدية+أححت

حص-ت!!أ-اهـعاردا:!ص!إأ

انعااكمةا:احاب.،-عمرلر

لعد:.(0201ا!1،1:

عا!:اسو!،صلورلممهيه

،(لم،12.2صم2-اااياها

سإيوالىصا1أ،اخ!:شت



يونعمو-نعمو

عا!الاسيلاءعنداطسرقيادةليتولىيأقيلكىدإ:د

علىواشولىدداىفحاء.(21:28صم2)المدينة

ورلةورنهكان"-رأسهعرملكهمتاءوأحذ،المدينة

رأصه.علىدآودوىضعه-كر؟ححرمعالدهىمن

عمرنوأصحت،جذاكتيرةعيمةالمديةصوأحذ

لإصائل.تابحة

الهه،صليماداأياوزداودأيامباقيالعموليونوظلى

ملكعنناثأالمالكةعاثلت+!آحايخكمهم

وحهمنهر:لهعد-دا:دلحأوعدما.إصراني

بإأق،الأرددضرفييمحمابمإلى-)تألالوم

لأطعمةآحريرتمععمونلىربةمنناحاضرلنضوئ

كاتو.(92-71:27صم2)آلبهو0-3

لهسلدتالتىالعمونيةنعمةسليصانروحماتإحدى

الملكريالهلدااختلطوهكدا،عهدهسليرحبحاء

،31و41:12كل1)العمرليبالدءإصراثيا

الموآ!ياورمبااختلطأربق؟،(12:13أح2

-4:31راعوث)المرآبية!اعوتطريقعم-

22).

009غو)و-كوذاإسرانيمملكتىعهلىفيالعمويخون)هـ(

بقلياصليمارمملكةالقسابملعد:(.م.ق058إلى

مصرفرعونضيق:اخباط،م.ق259في

-12:1أح22،د:14ملا)لفل!ط!-

اشقلاله!وأعلراالفرصةهدهالمحموي!وداتور،(4

عمو-و!ام.أ.ث83د؟ي.رصرداإسص!ائملىص-

المصلكةملوكتانت)-عاى)،لث"باسمعلك

عراثىص-المكونالحلروإق!الضم،(اجةاصصاا

ملكعزروهدد،إسرائاملكأخآ!برعامهضهط

ملكالثالتضلممأص!حص:حهللوقوهـردمق

-صا،ف1لضعةالحلفوأمد،ء.:ء83فيأضور

ضلمفا"-صحص،صدفيالحلفخروقد.اتماةالحفرد

الحلمى،آلمضش.(.ث835)فيقرموتعةي

افخاش.المحليةعامةاضعلىبيض+ايخمايتقافلورولدأ:ا

الأردرضموهـضرقيصعيره!معاعمرصيورا

هرهذاأنلالأرح!ط-دب!-المعه:رهااطوآب-)

حد،(\:02أ2وا!مولب-لاالمقصود

صبالحقد-اخ!!ابيدكر:لا.يوداملتيهوضا!اط

فحارهـإقد6!ضاماطتكادوخكر.ايهرضاماطحركه

اءاقعةيااناممااضد،إسرائ!ملكأحآبحماب

:02مل1)حلعادتراصصركةفيالأردداتىفي

-ا:18أ!43،2-1؟22،-3-ا

رأ؟.اطوآبس!-سا!مرلب!-اعدا:ةأكسهخا،(34

يونعمو-نعمو

وحاول،الجنر!فىأدوءعلسلطهدعميهوضالاط

:22مل1)جابرعميردلىالبحريةتحارتهاستحادة

دأويبدو.(37-02:35أخ46-94،2

الموآييرلسيادةتهدبدأيفانكالاالعملينكلا

وتد.الأردنثرقيإلىالخاريةالطرقعلىوالعمويين

ملوكلينالعداءريادةعل-ريببدون-دلكعمل

.بهوذاملكو!!الأردنشرقي

خاف،جهوضاماطإلىهجومهمأناءوصلتوعندما

فأرسل،(13-02:3أح2)الر!وحهوطف

مددمم،آصافبنىسركريالنيخرئيلالر!له

حيةمعيهرضافاطخفحر.الحا-الالصرووعدهم

حتىتقوولحمبيتمرورآجنوبآأورضليمسوساروا

عقبةيصعدونالأعداءوكاد.تقوبريةةلىجاءوا

يهودااكمةعيهمفهجت،يروئيلبريةإلىصيص

والموآيينالممونيينإنحتىالرعصوأخذهملالكسروا

ا!2)صعيرجبلىمنالمعونيينحلفالههعلىالقلموا

.نكرةهريمتمفكات(02:02-23

وتولى،إسرائل3-عراياقبربعاملىنه:عدما

حديدعمرلدأ.م.ف783فييهوذاعركأعريا

كسردقد،المملكت!!يوالوس!!الاردهارص

دإوانصرفوادمضؤلىالأراييناشركةالأشوريون

نصهاص!اطدفاتالأردداضرقيللادتارك!!،اصرقا

عريافاشطا،الأردنعرلطيائابقينصادتهاضد

الاكب!العرب"عالىالملطةيشيدأد-يرداملف

هداياالعمويخودوأعطاهأوالمحريخ!-حورلعلي

.(7و2606أء2)

لقرا--أالأياتلكي-البىعاموصنا.وقلى

والأشلعةا!لاثةاعموربنىدلربأحلىمن9:الرلص

يوصعوالكىجلعارحواماشقرالأنهب،عهأ:ح!!لأ

تصورها.قأكلربةسورعا!آ1لاافأكر.خومهه

يمصى،اش:بعةيومفيسوءص،القاقيرمفيخلة

عا)!الربناقجمبعأشر:سا:،هوالشىإلىملكهم

1013-15).

علىكان(.م.-741حوافي)عرباموتولحد

لىملكتمرديقتىأد3-العرعا!"حبمتهالهيوتاه

صلةصمئةالنةنلكلىعمورلولحأعطاد،عمرن

صآلا%عرةقحتهكرالا!آشعرها!ضةا

أ2)!ا!هة:الااضهاليةراالحةوىكداث...اصحرا

.(د:27

ملكالاتفلاصتحكخلع.ا.ث732؟في
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7-هوصى:أقام،إسراناملكرملادنلم!،أشوص

فلاسرتعلتلت!الةلصىوفي.ور!انهمل!طأيلة

؟أشو!لمثكهـحضمت،شصب-ملكها:قادمق

دا!ومما،الجزيةلهوددعت،وفل!ط!-صريةدوت

:28أح8،2؟16:7مل2)يهرداملثآحاز

د:اكلأصورطلكالجريةد!تكا.(21و16

ملكوذلصان،عمودملكشايخىأالأفىددترقي

.(أد:ممللى3-و!صا،موا!

افيص)رأضرملثالثافيحور-صتمبلحدش

ىإصحاريصحيعتهاضطر،(.م.ق507

الحطيرالموتفعلىللقصاءالأردنعرليمحرانرحرو

،اشرتدلكلب5-(.م.ث107حرالى)هاد

::لات+الأردزضرقيملوككلاباصحاالجريةدلحع

كامو--:9،عمودلرملك"برد+!بلألبمكلا

؟.أد،ءملك،امر:ألا؟و"تواهـ،ملك"لادا!

أشوسملكحولاتيألودولجي5ا-ئذكر

صةوحتى،(.م.ق966--681)حدو&ا-ص

633-أ68)ا!لالياأضوحكهص.م.ث6آ7

عهدص!مىعا!اكقو!-أحدبحاءلقد(-ء.-

ملكأمدعمورملثايليلرده"أث،ثحدشب

يجاء..يوىيالملثىاطققراللازمةلالموادأضور

اسمولي!ااد،لفهآسرحدونإلىمرسلىخطاب

دفعممااممز(اررهباسورلت!!)بهيرةحزيةدفحرا

تدكالواالعمري!-أ&علىيدلىمما،جهوداأوموآلى

،الأرد-فضروالحاس،صرتعا!سطرتههاستعادوا

ص.ي.اضاءيحرا-عا!يخفوفورحعلهىمما

حلمهر،لرد:علىلاما!.م.ت667

عهد!اسطوانةعاىا-طهيطهرالدكي،"عينادا!9

ملوكصملكأوعشريذاتن!-أ-ماءبه-،أشورباليال

رحمهأثماءفيأشررلحلكالحريةددعواالد"تالساحلى

.ء.:667ومصرإلمى

اعر-اص!اعرداهدهص-احخمرهـالأتريها:لد!

كاحكاءأرعا،الملادتاالال!
رعمودبىا!.-ط

جهوذايحكامسترى!!أعلىالميتىسواهه

حكىصلىالأص:الوات،؟اموذسسىعمور

يوضا.

اشؤد-ثايةيالأفولىوأضورخهلدأوعدما

،(.ء.ق561-063الي-)الميلادتجلالابع

تها3ريةصصحراءباختردةا!ريةاالقبائالدأت

عاصصة-يوىسقوصشلعد.عمورليتحوم

خركراالعصول!-أ-يد!؟.أ.:261و-2أضر
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انظر)إصرائاممل!سةذمةوقلأكاتصاطقإلى

حاحة؟،(91-2:8صف،ا--ا:94إريا

يفعة،ثلى،جادصطلصيبصتبلأكاتمدد

!تريا؟،يموت!يت،لمورشلت،:حثبرد

.رنوأش!ر-طابا+اتعةاالمددكاأيحآمما.ص،يدلاى

اءااضرقداسموليرتاي!ءدأدالمجملىعيرص"اضش

اضبطذاطثعاأ:،حمعادكاعاقت11داثي

ثأيد،لا-.د-الأإ-س:حار!ب!!الأرضراص-الصبق

كانتالىانطقةهدهعالىفاتقديهوذاملكبرضيا

لأشر.حاضعةقلأ

رحمى.ه.:ا!95وألهاسالاىاالارت:يدكر

(.ء.ثإ-25-506حوايى)اصائالمرلوحد

فإيهائ!هلعصىطأسهناكوص،صوريةعا!ثخيو

ياقيميهوأياء:و.هناكاعريةااغائاالمهاحمةالصحراء

دوحذأرسلى(.ء.ث895-6.آ)جهوذاملك

ء+!ذاعاى:اشعموي!!:المرآلي!-اميه-1الأص-عراةلصر

فياءاقعةاا-*ديةاالماطق!خاصة(24:2ما2)

ممايقهيصبدشا!مولوداقا:ور!دا.الأرد-قييتر

.يهوذا

وملكأأدشملكصصلالرحاءء.:395لىو

عدور"ملثكوصملك9عحودلنى.ملكمرآ!

ملثصداكتآمريمعهماسنحد*ذاملكصدنياإف

ألدرالبرإرياولبر،(27:3يا!!)لالا!

-ث.27!!يا)مؤا!ر-+يحبضائهلهدا،-7-الجآمر

عد5عااشدوادالمتآمرلب؟.(11
عوث!رمنص!-!

ففثت،يتحققلىما:هو،بماعدتههصصر

:صبى،أ:رضلسلصرلوحد:اكص!،المؤامرة

هدهمتاتلقلىعموت!ل!.قادتهاص-الآلاثا

بعحملحا،لالحربلا،تتاصادلثباصاحقةااصرلةا

لبا+-إسسجالحبهمكلا،عمردأر.-إفجهوداشى

عللثلعيستا"تيرختشتعارريا،(ا:41إربا)

أحيقاملم!حدشيااكا-عاىمعهفتآمر،عمرتبي

:04إرميا)يهوداعالىحاكمألابا!ملكأقا!هالذكي

.41ياإ؟)حدباا-اعيالىامرةالمز:خحت،(14

دعيصيحفةذثلت.اممر!1(0ش3و2

تأديةحملةأرصللصرلرحدالأذ،يها!ذاعاالسيطرة

العموليه،صكيرآعددأأخلتص،صلةفايهححت

ألاء!يممرركالوااسد+-االعر!ص-اةقيمحلهمفحا

المسمله،عمورلىدولهات-:لدلت."السرت

.ء.ق053خىالصدبةالفائاسيطرةخت!طلت

الرهـ-والالي!لاياتالعلىاغر!-ااصتولىحبت



نيونعمو-نعمو

.-445433-)حراليخيازسوفي

طريا9يدعىضحصمقاوميهاكبرمنكاذ،(.م

م!ا!ةإلىعالرحوالرحط-2:61غ)"العصورالعد

المحلدهذافي!الطاءحرهـ!منموضعهافي"طولا"

محثرجتزاوحدث؟.(!افكتايةالمعارفدانرة!صت

،31-13:23ع)عتونباتوائيلإصلربيز

.(2:ا:9عزرا

الحصرفيالعمرديونوقع.الهييالعمرليالعمويون(وإ

ذلكدمصرملوك-البطالمةحكمتحتالهيتى

.م.ث165نحرفي،المكالييهوذاأياموو-العهد

كتيرأوتبأقويأعكرأدصادفعمونسىإلىعر

،كثرةحرولىيفراقعهم،يموتاوسيخادةتحت

عادثموتوابعهايعزيرقحفىبهملأوقع،أمامهفانكروا

.(8-آ:5مك1)الهوديةإلى

تحتعمو-دحلص،الجلادقاالأ:لاالقر-وفي

جزءأأصبحتبقميلوبعدها،ال!اطييرمملكةجطرة

اصوممانية.االإمبراطرريةمن

الأثرية:الكسوف)4(

الأرديخةالمملكةعاعمة)عمانفيالأئريةالكضوفتدا

اتما"هركانتأنها(قديمأأعمونبمىربة!:هى،الهاثهه

.ء.ث0018حوابمذ،مبكرعصرمذلالكان

اسذي:ا-عهالحفرياتأممرتا!ديا-المشعالممبهدويعك!

.:0012-0016)المأخرالر:دركطالممرإفيرحت

2:02تثالظر)خفرأاكزجديدمحتمعوجود(.م

ا!صراوالعمويخةالدولةقرةع!يدا-ومما.(2او

!عتقالا-الحميةاغلاعاس!للةوحرد،الحديدممط

.(21:24عدانظر)الحدودعا-تلحةعرةت
كا

الانمالقرن!-إلمىالكوهـالأثربةسقدرا!رريرجع

الدهىالعمركانألهمنهاوينصت!،ابدقبلوالادس

،الفترةتلكرلي!تالعمرأدعلىيدرى،الحموليةاطحصارة

جردادلثوممابهمالمجطةالدوا!صتقدمأافيكالرا

اسل.إيىص:

ي!ةؤسكالتالعمرليةاطعةاآنعلىالعمرية3النقهتدثكما

قويةكتابةلههاكانتألهعلىوتدق،الحريةاللحةصتحذا

اكثصو-لر!وي!حل.م.ثافاص-القردبحديمزة

هكاإقامة-.ء.قالناصه!القرثإفويرحى،عماننلعة

عا!ا-مهيرد)؟ااملثوء"وهو،عحودلىآ!ةابمبر

عا!ايلاداتلالحا-القرنصلفثىويدكر.(أيصأحاقي

طصهملكأ،صيرانتاواكتص،الرولرسإلاء

الميلادقبلالابعاغردامنحاتماكثص؟،"عميناداب9

!2يأحانون!اصمانظر1،حنايخالى"الملكا-عل!

،أحرىحواضمعاررالأشخا!-أ-طاءوتب!.(0102-4

رأ؟.الجلادقاالسادسالقردمذعليمالعربتأثير

عا!تدل"عمار"ياكتشفتاليواللاتهايوناليةالفرش

.اليلادقلالثاراغرنامندالمنطقةعلىالعرهـالطيبرسيادة

عمي:

عا!أطلؤمر!راسموهر."ضعبى9معاهاعريةكلصة

حالةفيا،صرائلوصانأ(\:2)مودتعنجوةوإسرائيل

المرمور،المرمرضرالحاطىءإسرائلمقابا-في،اطربرجوعه

ئئأأكط"لرعمى"ذعيالذكطهوصعالا-باسمإليه

.(9و8؟اهر)"شصى

؟2شىهريتفصيللأكزللر!إ-صائاعودة!ترصص

9:52ر:)بودالرصرا-لفسهالصاسات21:23

المهدويهيرأيردأمر،رأرموالأ-ماءاسنحداو.(26و

.(12ى62:4إشتلأالظر)القديم

عميئيل:.

:هو:.!المههرعمىأوسدس"مصاهعرىاسه

الجوايماحدصكان.دارعطصجملى+عيئيا1()

دارا!بريةمر-هـمنأرسلهمآلدينعترالائي

الديرالغاليماصواحدأوكاد.كنعانأرضليتكمفوا

لهمعقابابالولأوماتوا،الارصصالردثةالمذمةأشاعوا

.(27ش12:اعلى)دلكعلىاللهص

ركا-،حلعادياسدلارس،فىسطمزعميثيل)2(

ناثار!ابنالأعرحمفيبوضثآولىالذيهوماكيراشه

الملكدأودأشصاهماكوس.وحدهأبهمقتللحداتا

لانانأحلىص-عصبأ!!كأامأواكرمهوحهه:رلعأخده؟

عفا+مايرأر-كا.(8-901!2)أله

نحايهفيإقامتهعداخللتدا؟دكرمراأاتب-اأحدكا-

-17:27!2)ألالومالهوحهم!هربأ

شاالحىأ:رياحةره(لناثأ:)ترأبرعفل)3(

:لد!ولد.حهاصشممإلعدالحلتاسدا:دحهز؟صار!

دا:دلعدملكا!دىاسماذمه!ألاءلعهإأاطلثا!دا:د

اجعاءألا-هداع!نباويمى.(ه:3أء1)ألبه

والا-ماد،(11:3ص2)ايالميكمرثل!رو

.المقطع!!وصعتادتمعالعريةيالمصىلف!صلهما
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باداعميز

أحدوكان.المانيةأدومعوليدألاءسادسعفيل)4(

.(26:4:5أح1)الهيه!!والوال!ت

عميزاباد:

ابروهر."أعطىقدعمىأ،شعبى"مفاهعبرىايم

الجقرنيس!لايا:كاد.الرأسالكا!تصهوياداع7!لالا

وعرونأرلمةفرقتهفيوكاد،التلاث!!داوداتأبطاصالالت

.(27:6أ!1)ابمهعميزالاددرقتهصر-كار.ألعا

:عميضداي

.اعمىالقدبراأو،القديرضعب"محاهعبرىاصم

الاحصاءعددادلبطأصاكادالديأخيعزرألووهو

:9:29،2عد)الريةرحلةاوطوا،إ-!اثانرالأوت

.(71،01:25و25،7:66

:ابدعميا

وهو:."كريمعمىأوشصي".مفاهعبريا-

مر-ىأياءويهرداصطرئركرنأبرعمينادا!)1(

:17،01و1:7،2:3،7:12عد)

:6حر)هارو&ررحةأليابعوالدكار؟.(14

؟:داودأصلاهـلوعزأحدعمبادالىكاد.(12

:4راعوت)الجحيوعالر!-ملسلةفيذكر

:3لو،1:4ت،2:01أح02،1و91

33)-

:6أ!1)قورءألرر،ي:لا3-قهات-تعيادا!)2(

6:2أ!1)أيضأ"بصهار"يسمىو.(22

.(92؟81:آحر،81ر

ليص-الا:ي!تاصاءقيرأحد،ينافيلىص-عميادا!)3(

الاضنراكواتبا؟اء:كاد.الملكدا؟درص-فيفهات

أىرضلبمإلىأدومعولديتسلقلهعداكلهنالوتحما

،(01و1:2:داأح1)

عمجهود:

."عف!اأ:حل!ضعىأشعمى"معاهعرياسم

عد)مو-!أياءفيأ!رايمص!رثي!أليمعأبوعميهود)1(

.(01:22،د2ر48ة01،2:18،7:ا

سطع!لأمدواطهاصتح!الذي!خرئاألردياىعميم2()

لور+!لو!:احاحيتااسارارأمحخلاضتراكثمعوربك
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)3(

)4(

)5(

عموالر

34:61عد)الأرضتقيملىالأصباطسائروشدوبي

02(.و

سطسمدوبأاللهمنتحيرالذىفدفلألوعيهود

نرنسويثرثالكاصألعارارمعللاضراكلمتاليبنى

34:61عد)الأرضتقيمفيالأجاطساثروممدولي

.(28و

الملكزوجةممكةوحد،حثورملكتلماىألوعيهود

اكالهبحدألالومهربوقد.أتجالومابنهوأمداود

مكثحيثجتورملكللماكطحدهإلى،أمونلأحيه

.(3:3،13:28صه2)صنواتئلات

اللهوكان.جهودابنفارص-نجىمنعمرممطسعميهود

النىسرجمواالذد-الرؤساءأواثلسلمعوئاي"

.(4وا:9أح1)أورضليمإلىالاللي

:عمواس

أرص!جم!قريةومم!،!الحارةاينالع"معاهعري31

ظهرحير،24:13)لوتاإمجيلفيإلاتذكرلم،فل!ط!!

لاتنر،الأ!واتسفيقامالدىاجرمانفرفييواصبا

كاتالتيعمواسإلىطريقهمايسائريز،كاناتلايدهصء

أرلاوثلاثةأميالستةخوأىعلوةست!-أوسشليمع!تعد

الخطرطةيجاءوقد.كيلومنرأغرأحدخوأئر،الميل

صالأحرىالمحفوطاتبعصرو،(الرابعالقرنمن)افيئة

صائةأورثليمعنتجعدكانتأنا،ايتاسع.ألادسالقرل!-

بيما،وحيرومالمؤريوصايوسذلكأيد:قد،كلوةوش!!

القررأواحرس)بردمرلرديةأعلوةال!-9قراءةتؤيد

القرنس)الفاتيكالية:انحطوطة(اصالتاأفىائاأوالثاد

.(الرابع

.3-عصوالموقعمقنرحةمراتجكلثلاثة:هاك

تكونأديتلزءهداولبر،اجةالحا،غضزاس"قرية(1)

محت!عدأمرشهو،أورشل!صعلوةبصمائةلعدعا!

حدثا.المكتمةالمحطو!إتضرءفي

كالونيا!"ا-الغالىسهي،،لحاسيادمتعمرة")2(

-صتصدوهي،"غقؤاس"اسهيوسيفوص-عليها!يطلق

المامةلمصخرأي،غلرة:تلاث!-أربعةكوأورشل!

.اغرءاهدامعهستعدمما،قاا:11لذكرهاا-ا
ا-!وجير-ص

الأطلاث:ا،يالاإلىاطريقاعاىاجةالحا"القيحة،فريه)3(

العهدرءإلىترجعأنهاي!-بكلىتزيدفاالأترية

حدإلىتفقأ:رضليموب!-يهاالمافةأن!.الحدبد



عمان-أعمى-عمىةرعمو

لعمواسالمقترحةالمواقعأحد

يخعلىمما(علرةست!!أي)لوقاإخيلبجاءمامعبعيد

الحقترحة.الواقعأمضلالرتعهدا

ةعمورة

أعرفهاأ:كمرهافد)"معمورة"معاهاعبربة!!لمة

اللهأهلكهاالتى،اطصص!الدائرةملىتإحدىوهي.(الماء

لأ:9نلى)اسط9إلرا!ه.ص!إوا!ماءاص!:!صربتلار

صد:ء:وهىالخمشالمد-هده؟كات.(2اه-23

:اد!لىلم!!(راحأ:)عر!صر:حول!:أدمهة:عصرا

لد:عمرردصدوءصروكار.(1:2:3ثلت)السد؟

هـ،18:02لى)اض!أمامحذاعطمت:حطيغمكز

سد!ءدينولةنمسعمورةكالدت:فد،(د\:01

!:،(7-*دا،آ:2بط18:21،2تك)مصرها؟

-ءطكو!-ال!عا!لاء."ص2ص"سرىالمميرهداص-ل!

.(22-16:02نك)إيرايلحأاممي،اش!

كا!الح!مالمدرهدهأد!-عاءحهب-:المممد

الحر.ساحلىا-!وديةاتلااال!امحدأةاالهواعاتفه
-صهـ.---ررء

يةأقيحمرياتيتأحروقد،مهفياطرهـاطراعد،اطيت

؟إصالآ-احنى!مرءأحتيا.،الحصقةاشلكود!ير

.؟عصإصةسد:ءمرفعاضهحدبدحاسه

ص-فيلحرا!:الصر

يثةصسدلتالهحدترر

ضحا،اجأحاايخت

تر!إ،والأححاالرماق

الاطىءصأم!!اناهذاإلىانمياه-لتها"قد،"اطارلا"

تزيدالاالعركأ:الثاطىءصرهـاللارب-ماطافة،الترفي

.ي!طد.الإلساثاقامةصعمقهايريد!الا،أيا!نلاتةع!

احآطىءاعااسقىااطدصجلايثإلىأت"صد؟9ح!ل

اقي.الجحرالعرديالحنوفى

،.دثا(.ع)("!أ!"اول"يتأولر.ف.وا)افا:قد

كلت4299في(7اح7أ+8.!لأاع)"!صبا-ب!9:

لاشحلمرا،اللسارحرفاءاقعاالميتابحرا!احلىضاملى

العرفيصالحالصعا!كالا"لالد!عمر!ةسدوءأددا!من

-91:02تك)"صوعر1أرحيث،الصيقالسها

آمآمكانأحعلها!،،آ!صنلا!محو:اثإفنق!(32

،للدمارتعرصتاقىالدائرةمدن-لحإ!عيه.اسصاجهإيلحأ

بصا!رهـابأالآدايعطهصيةسهاعار!فه!حنت

.!سد:هلجلى"لىاتىاصم!!اأماء،الجىالحر

:عميان-أعمى-عمى

0،5كلت!!ماعيهص!طهلصرهدهصصهوالأعمىا

ففد،الآتهومماأاالثاأق!ا!دممةااالعحهة11لد.
--!صب!مى!-

فإجهالاوحكل!يراش-محكا!5)،إي!هـء-لردية"تدر:

شحممهمائه؟حه-ا!باأمراصصعدد(.ء.:دا..

دأ،الموياتحماجي.!اممثيرافحصمييتم!ى.لعلاحها

أ:صموإصياعهاإلى!يؤدقيالأطماتعيونيصيصكادانرص
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عميان-أعمى-عمىعميان-أعمى-عمى

وعمورةلسدومالمرجحالموقع
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عمان-أعمى-عمى

ضيرعأ-العميتببالتي-الأمراص!هـاكثر.المينمقلةو

الدبا!ينقلهاايى،العدوىضديددهرالصديديالرمدمو

يبالرمدوهذا.الأطقالعونلىالقذىعلىآبتراأررقيا

القرلية.علىعاماتيبب؟،،تقرحهاالحفو\اتهالىا

الإصابات:ي.نصهاا!-اداحلإفالأدكصتجدماأشكئر

ولعل،المقرقيحةفتهدو،الحيرصمرشتتاتصتدالخممة

:92تك)الكرىلابا&بتاخةيماع!كانتماهدا

17).

الصجةكبر:البيئةالفقرتججةالممىيحدثماوكتبرأ

اشميةوالزصابعالديدةوالحرارةا!ساطعاالشمح-،ضوء

الأجاهـهراأه!واح.وعيرهابالحرروإصاباتوالحوادث

الرقاله.:طرثالصحةلالقواعدالجها

(33ش91و9:1يو)!لادتهرمد"الأعمىاو

الأءممهلومرورهلادتهعندلالميكروبأصاعيهأديعلب

عدونجاصة-الميكرولاتلهدهمأىىيكودمايخيرأالدي

الحيكرولاتهذهتلتمق-النفافةلأسمابيأحددا،!

البتمتلىءأيامتلاتةغووي،فاوئفرحالمولودعيربملتحمة

يسعصلمإذلالعمىالحالاتكاليةفييتهىالديبالصديد

الأصالةلىالالطالرئي!البب-الاسصالوقتفيلالعلاح

ص-؟لحبربسبهالدكط(اتراكوما)الحيىالرمدهرا!م!لا

:2آالأ)بااطلارحمىالرمديصا!ناحياأى-حاص!

.(1آ

ع،الحربأصىعونقلعالربريةالعادات0مىكالى!

صدياالملكوء،(16:21تص)ثهونمعحدث

الملكعرض؟العي!!إحدىنفويرأو.(25:7م!2)

العهداغط!!كرط،حلعاديا-!!أهلىعلىاسصوثالاحاش

.(2:ا-11عه1)معهم

أيد-ثمسئوطالجمقدصدسءلأهلىوقتاعمىاللهأوقعوقد

لااغاءذهواالديرأراهملكونجود،(91:11تك)

وداوا-،(02-18:آمل2)اضألغعلىاغض!ا

دثقإلى!ريقهيوهواس!الهطهرعدماالطرصوس!

الي!!مقوحوهوكاد"فقد،لالم!يحالمؤمهيرعا!للقفر

توأدإلى"يبصرا،أياءث!لةوكان...أحدأيضرلا

عييهص-!ق!دللرفت"،يصرأسبابأمرعلبهيدبهحانيا

.(18-9:3أع)"ا!الحاوفألصرقثوركا!له-ثء

ثأ)قبر!!حريرةيبولراشصوا!قاومالدقيالاحرولعلر

13:6-11).

لصوتي!معوااإدبا"-اإصصىاثليىأندهـاش!:قد

منا:،الضرلاتص-عديدةاخبأفيالربيفر--،اسبا

الطهر؟يمييمور،القلى!حيرةوالعمىالجون"

عميان-أعمى-عمى

الأعمىاينلمحر

.(92؟

28و:28

حدمةص-،ردهارلىص-رحا-صيخرءالعمىوكاد

:21الأ)الرهـ،وقائدليفربتقدأفلا":الكهنوت

تقديمهجو!يكللمالأعمىالجوادإنبل.(.16-2

:1ملاخية1:21دتت،22023لااللهدبيحة

لصللهأ:الأعمىأمماء،صمحثرةاتيعةحرتوقد

ويقر-.(27:18تت،15:41الا)الطريئ-كل

.92أقي)!للعر:أرجلأاطحمىعيرداكت":أيوب

15).

اكممى،دضحة!!الجوحةمعالصريصعصماوكثيرأ

ىاهوصالكا!عاليش،(أ:27ت!)إسحؤحالةفي؟

اشنى:أحا.(3:2،4:51ص1)سهةوت!مع!-ثمار

.(41:4مل1)

الد!امعلىهرإمماالعمىلأنالضيرعالر!لعىوقد

المطلقةابدةاللهوا!.(9:2:3ير)للخفةشيحة

.(11بر4حر)أأعمىأ....أحر!-يصه!الديلهو

الفرت)ا!حباداصامحتيرلاتاعاسهـيحراشفىوقد

:7:21014اء،03ة11:5،12:22.15

تتحلحدمتهكالتفقد،(إط...9:7يو،21!13

ألبياءلداثتا"أربقشتد.ا!دوضفاءحاسشاضماء

.92:81،53إش،64108مرايطر)القديمالعهذ

.(4:89لومع2؟5،96:1

اككناهـصكئيرةمراصعيمجاريأا!مىاىينحدم

ببص،الصرلاا!رةاعمىأوالجهاعاررللدلالة3المقد

الح!ىأبس9:الىإضياءفعا!الر!لحيقول.الأيمادعدم

أ-!لى.أشيهمها9بدرلمصالكوايعردوهالمطريقي

:42إ-)!منقيةوالمعوحات،دورآأمامهماعلمةا

.واعموا1تمدد،،ااتهرشنوالوا9لقوق؟.(61-81

لأد،اتمكرص-:!ترخوا،الحمرسوب-!روافد

3-إ)،لكمبر:أعمفىباثحوسعليكمس!ندالر!

مراقره9:إ-سائيلمراقىصتويقوص.(\.!92:9

!اصءامحبومصصحعو-حالمور...يعردوثا،0كلهمعمى

ليكرشالبىإشياءالرلىأرسلودد.(ا.:56إكأ)

عونهيوطت،أدا-:تقلت،قلوبهصعلطتلى

...15!13:41تأيفأانطر،(09و6:9إش)

.(إء

أذهانأعمىقدالدهرهذاإله!:برا--صراا-اضثيقور
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عميان-أعمى-عمى

موالد!الم!محدإغاإلاره!ىتصىءلنلاالمؤب-عبر

.(4:4كو2)ياللهصورة

.عصيارقادةعميار!9:الفرييرع!-اشبويقول

11حمرةو!!لاهما-يحقفا،أعمىيقردأعمىكانوإد

:6لو،17ر23:16أيصاالحر،14:دامت)

داحلىأ:الألق،الأعمىالمريىأيها":للمرائيريقوركا

مت)،دقيأأيصأاسحهاحايكورلكىوالصحفهالكا!س

23:26).

قائد،ألهلفهفيويضبالنامرسيمتخرالردىسكان

.(2:91رص)،الظلمةياطدلمولور،للعيان

اعحائاالابمتلكالذقيإد،لطرسالرسولىويقوا!

تطهيرليقدالمرفصرأعمىهو"،دكرهاايىالمسبحية

:2يو1أيضاالفر،1:9دط2)!السالفةحطاياه

عاة

)عن!

عناب:

لىمدية!عا!"!كات."عص9معناهاعريةكلمة

موطنأركات،دب!ص!اعرلطاالحر!إلى،صهرداتلات

:قت:قد.(11:21--)هـثاتيوده!لصراطماب-

.د\-)حودالمصصفالأرصلص!عدلالعرعه

!!ترح!!اترالممح-ية3-انقرفيمرا؟أدكاص!"لد.(ه

:م!ا!-أحديتقعكاتأكالالد!عثردآلتاصحهالأصرة0

"عا!"قريةأئر،ديرصتلآاغرتااعا!حرالة9إما

حر:-ص-أ!رفااححو!إفأمها-للالهحولعدعلاجهاحا

عناة:

اسه:؟هو."حرا!"محاهاسامهكلحة

عنابموقع
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عناة

كتاباتيجاء؟اخرييناالاييرمحبوداتإحدى)1(

الحربإلاهةوكانت،(شرارأس)"أوكاريت9

انيإعردىلعل..لبعلحةو!صأحنأكات؟،وات

:اقفر،38ت91ث)عاةبيتوعبدصها

-(21:18يشر)توعاتو(،33

الدي!-إسرائلقماةصجلوالثالتالقاضىيمى)2(

!عاةبنكجر1-ئولعدلالقادهماطهاأقامهم

أنالعلماءدعضيرى.(31.5:6ة3قفاة)

تعطيأ-ئسص!تمجر"ئرأر،مزثاسم"عاة"

لىكثيرآيحدثكان!،"عاة9الالاهةا-إلى-له

ترلي!ةلىحاءماولكل،الأو!الرثألاطير

يدعو،(56:قص)"عناةسثمحر"ع!!دبورة9

لأث،ألاهويستكحرأمكات"عناة9بأثالطإلى

ياعيلأ!لعلتهمما-ماضرةذلكلعد-تعمىدلررة

مهى-،(21-4:17قف!)المتىحابرامرأة

كداق5،ائا!إصءتاسفيأةافىلدورتثد-كامرأة

اله!سالقائد-يوا!عرايقا؟،أمهإلىهحرشت

داودأحت"يةصروبريرآب"إله-الملكداودفي!

...1،4101آ:18،8و13؟2صم1)

ص!وية"+ت!ألثاىأحيهصتوكداسك،(إح

.(آ:2آ!1)

(ةبلد)ثثوعا

:(ةبلد)ثثوعنا

جمعفهى)،أحولة"ندىمايةكلحة"عناثوت"

إلىأياقثلالةبعدعلىصحيرةقريةوكات-(أعاة"

اخطهي-أسالارموط:كا!.أررسل!ص-الرقيا!اكما

طرددأ-لمدالملدصيمادأرسههناكإىش،حقولهوفيثا

اءاغتصابمحالب"أدصليادإفلأنصمامهالكهوتص

النبىإرباموط!كانت؟.(2:26مل1)العرش

فى6أصااتق!وكالت.(إء...1،11:21:اإريا)

الكام!نهارو-ضأعطيتشاح-ثا،لام!-سطنصب

علىماحاءسقد،(6:01أ21:18،1في)

صم3)فيثواسااربيضأ:هما،دداو-لصاأميتاتناد-الأقا-

:با،هو12(،28:27،:11أح23،371:

3(.12:أحا)ائعاثركط

عمه،ابرحمئيلصتجتريأداضإرصباالر!أمرند؟

صكئيدئك:!صتبمهلحاث!اه،عاثو!فيالديالحقلى

أله؟،(15-32:6إريا)عيهوأشهدوحتحهضراء

ماإ()إرماقلىمخا:اتثم،اص!القصاء!عاثرأها!ألدر

.(23-21ة91

قراه!يسكنواربيامىببوعاد،اعىص!العودة:بعد

13!7:27،19ف،2:23عز)!كالوت"مهار

عا.نصثشهلب
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(شخاصأ)ثثوعنا

:32).

الىمحماصمد---كا-عا..صألصااا!: ء-بمهلمعت!لو--

ويدو.(32-301:28إ)رسليمأهصاحعرليال!ثمال

علىندميرمن6عاتوت"أصا!ماإفلتراضباءلوةأث

لوةأيضأاتمامأ،أوصنليمإلىيقهمطلى:حهالمالبيد

.(23-11:12إرميا)إريا

ثوثعناقرية

كاثصإذ،"عاتا"هراحاليمونمهاأثاحعصاوبرى

ألحر!إدباردة8د.لعدعاىكادألهبد:الفديمالمرفع

خوترتفرالتي"بةالخرضرأء"قمةعا!"عاتا9صاررصفا

هداوالآتاصعلماء:حد:قد.الحانجةاعفريةفرثقدمما1د.

بدايةمداصكا-باآهازكانألهعا!تد-يةأقيصلقاياقعاس

الرقههدا.ص-.ايخلادصعداحاتااغر-اإفائي!إ-تتا،

قيتومرتفحات،اكترقيالحولىإلىاقيالجررؤيةيم!

ق!:المو.اصمانياتمعاتالمربهشصيم!--كا،:اخرإلىإلأرد-

لالأترلةمحملةتا.فياقىالحا!ةاخرقيمااصباطولىمعرص

.الأرد-اقيتصالصحراءمم-امااص.

(أشخاص)ثثوعا

:ا-اشهى،"لةأحر"معاهاصاية!لحة11عاتوت9

!!كا-،اختلاثة-نجاب7لا!!أ!اءأحدعاتوت)1(

:7ءأ1)تلا،ذحابلائهمهـآسرؤ:!-إتهاحو:

8).

111اتحمطام!اما:ااحتصإا!داءاء%تأحدعالرت2()
يص-

.(91؟ا:01!)اصالاحيااخكص-ا!ردةالعد
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قونعا-قعنا

ثي:ثوعنا

على!عاثولط"اعظ:بطلق،!تعاتو9إفصسو!أي

هم:،المقدسالكتابلىيدكرونأشخاص!ثلانة

صم2)التلاثينداشدأبطالأحد،العتاثو!ألعزر1()

المرقةرأسعلىوكان،(11:28أ!23:27،1

فرقهووكان،شاميردىمم-،الاسعللتهرالتاصة

.(37:12أ!1)ألفاوعشرررأهـدعة

ضاو-إحوةس،لياميزبىألطالمنالصاثوفيباهو)2(

الححمارةيرمودوكالوا.الق!ييالارعير،الملك

-أ:12أخ1)وايساسدايي-القىص-ااصهااص

3).

اليمياإرهوو،(93:72مياإر)،فياساثواياإرلا)3(

ص-موضمهثب!مياإإ"إلىثحواليالرجا)-المحرو!

اطعار!دائرة!منالأو-المحلدو"الألص"حرف

ال!ضاية"

:نقيوعنا-قعنا

عق"قلادة"أ:،غق"مصاحاصابة!طمةأعاث"

سرنلةأ:صعأا:كاب.(4:9-،11،9أالطر)

حرو!يوص!اصة،الأصد!غرشلحس!-يالحبيةالمطقة

رذعوا.كنعادأ!!!إلىإس!ائ!ليدحرلىقلحرطا:ما

الدي"أرلع+عاث"الأكرحدهماإاضبةلا!عات!ت9

:أد-)،رحر،"ه!ال!"أشبعيةؤ"إليهتسى

دأريراصممراكاد:إد.(21:11أيمأالطر،13

.ط011،كاأأذ.لة"-.عاة1أاله"أعا!ة
لو-لىرنم"لر.لع!-كيس!

فيكادا!ماق!تاأحدادموطأدأى"احا:"الأصر

ل!"أرلاص-حاءمادكثيخم!ولكل،حرول:ماأحر؟د"

.(1:51ثفي-)"انحاتي!-اب!ا،لأعظماشحلى9كاتلاءصه

،(2:0111تت)،(اإخيود"افلأفيياس!تد:

س-خصاكثلإت:اخنهاثا.(2.:2تث)دميهاضصص،

اآص!اثي!.

و!ركبرشعىلأ-+"بهرودداكعافي:كاد

2:01نت)الصحامةوالمثايصرهـ-+3طر،":طويا

،؟عاثلى:حهيلف!كلتلا.هـ+!بلىحى،(21:

.(602:3لى)

ا،س!كالىسسمرصلههآرا!د+اا-الحرعاد:عدما

يخهامررلاالتيالأصصس)ا:هـ+عترةقات،كعادأرص

رأيخااروىاان!وحم!،صكا!انا"صأرصهراضحها



قيونعا-قعنا

الحابرةمنعاقليالحبالرةحاكرأياقد01القامةا-طوافا

أعجهم!يكاوه!صذا،كالحرادأعناوفكنا.(ا-اسماأ)

.(1:28:92تتأبضآالصس،33ش13:32عد)

!6تك)أالحبالرة"حمةأطرالعريةالكلتهي!الفاليم:"

باتء(ضثلل)اللهألاءحتزاوصتجاءواالذير(4

.(فا!!نا)الاس

اريحاا!رلنانهر

ث!5ضهحر؟ص-

وضتا!أيخصار":هم،تلاتةأسمات!تاهـعماءوكان

أرفىإسرائيللودحلىعدماس(31:22عد)أاتساكيو

-ص،الجلىص!الفاي!!ص!تر:...عيترحاء"كنعان

كل:مرطيوذاحبلىحم!!:سعالى:كل-دلر:مدحر:لى

عاقيرنيتبقفلم،مدنههمعيوعحرمه!ا.إسراثيا!حا

!وأشدشدوحتصشةفيبقوال!،إسرأئيلبىأر!-ي

:عدما.فلفةمددهى5،(11:21:22-)

وعدحى،يفمةل!طهـلرحرودوأعطيت.الأرقحت

ايلاثة،عا!لىهناكصتكالصطرد"،لهأطهاحل،مرسى

-14:12لر)"عما:أىالأد،وتلحايأحبصاتضيناي

01(.:ا:14،فض1:13،ددا

يحيركانالذيائفلسطبىالحبارالجىحلياتأرا/لأرح!!و

،(45-71:4صم1)دداصفتلهو،انجلىإصأصباص

:12ص2)دا:درصتيالردائ!-ص-الجالرةص-شعيره

الأح!سةالبقاياكالوا،(8-0204أ!23،1-اآ

الحناقب!!.ص!

عىيحاءماحارءأصعىاهداكلتثسءا،يعلم0

امحريةااممتالاتالعضوحاءأنهلد،المقد!الكتآ!

:ذ!ح!!اب-بمنحفيمحمرصةا!حاراصفطحعا!،ا!دبمة

حهةمرلصات!اتعوبدة،الجلادقيعضرا!اصكل!االفرثإى

تدعىدلط!-سمطقةلىالحعاديةالمدنبعصالأ-طاء

الدكور!-أساق!-اص!مرلفهاهرأ-ياح!!يراض"اجقا"

ضظاياكلعارةبةاعخاصاالقط!صهده.3اليهاهـالقدفي

ئ!-حنى،ح-تكأ،:الأ-طاءاطعةاعبثاكتتصسار

كا.المدكورةالأ-ماءأصحاب

،أشورفيا!خمتاتراطماريةالأشوااأحديحاءكماا

إلجه.خرسفقةقيمغادا-لاعاره"عاقو"اصب

!!حهأد.ء(،!.حلا!اح!لا3)+ا"!ماكلو!"لعم!دش

ا-ثاإحاء،1الديرللطبرضرهـخكاءئقىكالت"عاث"

ع!."("فردكيابحتقد.البولانيةالحررصمهاحري!

لحراتترقالىاممتافاي!كلرركالواالفاقببأر)*ول!7

.الكعاب!ملوك

عايم:

ضعىا-وهر."الصحورشحالى"تحىصاميةكلمة

تأ01:13،1تد)لوتلم-حابمى-مصرا!س!ص-

حةالخا:احةلبيقيصردكانواأكهاصعصراويط.(1:11

مفقةيأواجلىادتالىأز،العرلبةلالصحراءالحديدلانوادي

.ا&اغيروا

عاني:

أعلاصبا،أب!عالا"اخصاشلعلهعرممطاصم

داضديت!!أليوعينيألاءص!ا!العا1،7وهو،!لممه

:3أ!1)ابلا!يأالىلعدلحماعاص-:قد،جهوداسص!-

عايا:

وهو:،أحاهـ"قدأوعقىقدامر!"كلعىعريا-

عا!ونفواالدبر(الكههأحدكاد:لعله)اللا:!-أحد1()

اطعبالردىيحةضصسيقرأوهوالكافراييص-المر

.(4-8:2ء)

!)الرايمحيامعالميثاثحنحوا3-الدالرؤساءأحد)2(
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الرلبىلهرحفصلإدا،صرقيشموادصءتمرالصى

حردىكلتضعهاميب"جفة"مادةالىالرحوثالرحا)

("المحارهـاكيهايةداثرة5كلاتاشامجلدي"اضيم!

عتوثيا:

-صالآلاءسررزأحدهرر،!امحاترشا"معاهاكا&ربا

ض-،(28و8:24أ!1)ليام!!سطصشاشقألاء

السبى.صدةانحهلعدأورضل!وسكوا

عد-عاد؟

،العصباديالحدرعاششاصنثر.ذا:غهوغندآعد

مهو،لعرى:هو:!دهاحهاعىصا.3:معالدعادآىالدش

متقاشيا"عاد"يةاءاال!طمهحاءتقدش-عيدوعالد

معىحمجهاتؤديعريةكلماتبفعص،اغديمااصهداو

صموئيللازعا!اللهقا!وقد.اكردضالحصيارلىاقادي

،العفاد،العرافةكخطهافردالأن"جالملكاخا:ا11
هـ.!

داهـصلك؟مه.(1:23د!1)لا.اتراف!كااءقي

لم\،317إسيا)!يراثقلهمعاد"واكقديمالث

24،9:41،19:8،16:12،89:21،23:

صقرا:محالدة!ضمااأعو!إنهمخيا!+يقر-؟.(17

علىاءبا!:يقوت.(2أ:9)"ي!مموالى:،قاكم

تمردشصإلىا-عاراطوا-لدقيسطص"أاضإضياءله

الطر،6:2دإ%-)"صاعبرضربة-رسائر(محالد)

.(01021ر:ألحا

حتىلثبيلعدمعالدأت":ا!رعررالمها-"--

كارإدالألهيعةاضانفصرر.(17:ا3حر)"تضقهاا،

أمه،خ!و-:ا،ألهخموا-يم!لاما!د5!مالداىحااص

فإلهيا"تيا-،أمهألرهط!ء،كضحايسمهللا.يزدلاله

دماصشمعالدهدااتا.ية!دعبر-اصبقو:،مديةتجو

حىا-رحمهليرجمه،.س!بمر:.هر،كموحالسم!:ا،

.(21-21018تت)"يموتخىسححارةمديته

اصداا:"لسه!11صةاث-.دإخععاءث.:
!اص-س-!رهـ!

-ا)ااتداأتاءالراالى.أعالد!.ألاأدلأامت!!11
ص!صءصب?

ميمتةتالمرخىشأضالمه:كهالأله1(د:ت.

.(2:8ثب)!احلبا

كاباا!ددحمب!!":-صهاءبا"قراثيرلىاساأبتدش

ألهألفآللامده:شعد.(39017كو)"ععالد:له

،43

كاز-عنزة

يقا،موهاأدمحالديكمبميقدرلاوح!صةفصا":جحطيما

.(1د:21لوا1هاياقصوأ!

الملكلأغرياص!ا:ىأذبعدبوضالرسواويفوا

دشق:إلىطريففيسهرلهالمقامالر!ظهرصصضاهدهما

الماوية"للرؤيامعاندأا!نلمأكريباسالملكأيها!ص9

.(2:91آ)أث

هرترجمتوقد،!!ألياب-هيايولايةلى؟الكلمة

انظر)وثقاتها،عجا-اإلىالحديدالحهديومتتقا-يا

:ء،2:2أف،03.01:21:أرو،17:ااص

:1في،3:3قي2)اطائعيزعبر(و"آ:3كر،آ

.(8و2:7لط1)يطيعردلاأو(16،3:3

:عناز-عنزة

اكفرولعل،:عارأصوحممها،الم!زصالأنثى:العزة

جدهاأن!يبد:.الإلارقي.لهمحرحيوارأوتكات

الحصرفيفلسط!-سكاثألى:ئققد.البريالوعاهوكيالي

الاصه!ا!رنالدايةمدالداراصتألواقد،الرسيطقياطجر

.الجلاد-.

،الألباثاعاللحصولترليهايالمعزصأهموالأعام

الباتاترلكزالجانض-وتقاالمراعىتدرحب-:ا

،الماءصأا!عااا!مةالأعامشالألفارانربيةتدب،اصائ!!ةا

تعيقأ-ت!تفيمقهى،افعرتريةأماءمتسعآاالمحايص!

ص-كببرةكمباتتدرأ-ثا؟،أالأعااتا،شطر!هـا،و

.الألبان

علىالقصاءفياكحصشكات،اطصعاء+ااضديدهالمحر.

كاثهاصالربةونص!يةمل!-أصصواسالاتاصايمبرا

الماقى.صتيهررالأححر

أفا-:هي،اطحلصمحهمحوفةفر:-للطبرب:اطعاص

المصدكأكاتص.ائهوادلو-ثاعا!يملىش،ازعاءصحجصأ

المعزفيص:كماية":الحكيم-يقرحيت،اكالأصا--ا

.(27ت27أء)،لباتك:ميتةيتتحفه،ا!عامتا

تت)لحمهايؤكااترا!اهرةاالجوالا!ص-ا!ارا:كات

الا!الجرصائرضحه:كدا!كشحمها:اح-،(ث.1،

حلرب:قردأيقرلىبا،لا"كلهمموحأب!لى،الطاهرذ

.(2د-23ة7لأا

عنزة4،ئلالةعحلة"يأحدأ&اسهـإلراه!ااأمر!قد

.ضقهآصلحأحدها.حمامةخامةصتاإتاصكأتا+لية

ملماخيمأمآ.حاجهمفالا:احديمت:حعا؟افرصط

تث)!حرهايراءألركانشالجثعا!الحرا!ءلراتابخقه



-أعنمقعش

ت!صرأدلالاراسهخايعغرهـمعاتمققد..(51:6-11

الرمصاءالعنارشكاالمقاء،:اآمحطصةااليوصكاأحرته

33،31:83-03:32دك)"...اسلقاء:ا

.(93ش

الأغطة:بعض-الحياءمنهوتصن!ثيخ!المعرضعر:كار

المدخققمهحسعتفىند.(اآش39:!1ص!1)

جردهاأمما.(\؟ج3أ،26:7حر!اك!فهادةجمةفي

صأالخمرأ:الحاءحطفاقأأ:بز!!!ا-.نحإتدلعلكات

الأطرا!لحا!!بصأ:نجاصة:!اطث،ائااباصيسها

مصثاتصىخقة11تحةعاا،لتاء1،مح!صمأشلطآالأضلعة
ي.ص

:31تث)!ااسرائااحفطعدأيفآبصقيش،ا!وائاا

.(؟:9-!،41

وكانت،ةاسترفىاعناصرصهامأعمرأا!ماراكاتو

--1دة18عدالمرهـ)الألكاصالقديمينريعةعليهاتطحؤ

17)-

ضعراسداعر-سلهبه،مجاريآاشعرضعرضيتحدم

رال!معركقطعشعركلا:فائلأ،ا!هحما،سوادهيعروصه

.(فى.6،ا:4--)آاحلعادحلىعا!ط

مرضحهصاف"تص."!حدفو11ألصأءالرحهحا11
---ص-ءهـ-!ء

احضاية.الحمارهـادائرةمماشتافىامخلدمي

عنش-أعنش:

حتو:كار،أطرالهفيأصالعتا،صالأكأ

:هو.ن:عنرضأرلهأصالعه!أ!الفا!صرب!رحا!

-معا!لالاد6سلههـس،ائ!إ-صكأص:!ا.الاض:اطأيصا

(7:.-.2ا-1)"دا:دأحى

لبهاررقيااض!بوءكل!صيا"قي":لصر!الرسوثثبقر

.كأس:،محرقةاساصرا:تحلىلصحبحاتاصمهاص:!

عا!اغدي!-ايخرص-اورا!؟!ب،افى:المموعات!!الأر

لها!دقيااش!يومحىءصرعةاص!-:طا3متظر!يكرلراأن

؟3لط2)!تد:!تحرتهامحاصر!املةالحواتسحا

01-12).

الفبييةاحصناعاحرإفهاإضاصةااأ-عديه:امت!ق

-.!،مادةإلىاصحوثاالرحا)اسما:لهاوالأحراء

-صنمااضاجملدقي"اءاصا"حرفء-!وععهاي!أركار

.(!المعارهـاككنالبةدائرة"

عقود

اعى:.فإصاحدلهر!،ةدسول!دةالأحدا:"عو

.صت!حاترصدعو!رحخ!عدما:.بصصأخده:الأمر

اكط!-فيمابةلعودلة"،!لعص!اضعد!م،إسرائا

:1حر)،عص!لواء+عملرد...عماكا:وافىوا

(ثا؟13

...عداثاثأحرالتغرإدا".يعةاض!أصفدو

،...ص!عيهتمصلا..-عداس!حادتتحدهفلا

36-:لأ+3ا"دح!أحيهعاىإدارللإيلط

لعصأعلبههجنص!أيمأ31كرب!دا،نا.(6؟

-(د203إالأ)

!ص:صحثعلصأعاضعهمكممالاء:المرء،يعوا-

كادقةاس!ضهاداتا!لأ-،(4؟11لممز)"المعترو

.(91:7مر)ااح!صيمأالحاهلىتص!ص

.قا"ذيمحرقا-لمعاىاغدصاصهـاخب11!يدص

يدحدهش(ماقد-ي)شرفييح!ودهـ+حهىش-:أحة9

:18حرألحأا!!،7022ص!)"له:يحإالمعمور

.(02؟هو،01

مهمت!أ-لعدا!لإمدااصح!!احدقائدصىعدما

افص!الدحلب؟!هحهمأس.اصر-ا!ا!أاشلىملاك

كانرا!لأ-+!سفا،همأخصرااانعىربعلمها:حمثر

أأب!اانصس،3ة.دأ)،ابرحمهاصلااخعىيخامرد

.(؟07،2701؟21:33،2

ل!طصضساله!-اطداءأحما":لص111"-.
.-!!1-3-سدءصر--!

أيضأ"اطعماءلا!قصاك!لح!للحا!ا،حلمادههية

اترلض.يرا!اداأف1(2:18لطا)

عنقود:

أحافيثمرهصترايم5نعقدما:.خوهالصىصاسقودا

-ىموصله!أصاآ!د-اص!ىالحر:حآعدما؟.احدش

:لصرا!-أتبقي:ا*إفأدوا"،إ-كنعااهـأ!!الاست!

الةاورفرلادحمإ؟اصىاصاحد5لمنقودلةحرس.هاكص

دكتددعى،؟اخه!-أءما-اص-تح!ء!هاث!-ل!-(الحله)

أ!مودا!(دا!قرا:ادىأ!)أ-ءت:ادكطصهاس

.(31:31:49عد)!هاكصائياإ-سبنوقفعهاروكطا

سد:ءحفةكلالأ-":إسائالىصموسى.بقوت

عالسدصم!،-عص،ع!+صةعمهكر:ء:ص،حضت+

.(32:32نت)"مرارة
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عكبوت

صيالاقاه،ابنهأثالومحهسنهارلأداودكانوعدما

وئة،حبزريخصمئتاعليهمامححاري!"مفيبرث؟علا

ت16صم2)أحمروزقتيرقرص!:مئة،رليىدمود

ضيهةهدهقامتك5:لعروصها!يداعريرريقوا

الكرمكفافيدئدياكوتكرن.،.بالعناقيدوثدياك،بالنخلة

.(8ض7:7-!)!كالماحأنفكورائحة

يرجد(لعصير)االلاتأنك!ا"؟:لىا.إضعيانمعلىالربوغول

أعماهكدا،لركةفيلأتتهلكهالافائايخقوا،اعؤدافي

.(65:8إ-)،الكلأهلكالاحتىجدممطلأحل

نفجتالتىلالعناقدالأرضأشرارالرؤياصرويثبه

واقطفالحادمحلكأرصل)ا:!يقول،للدينولةأىللعصر

مجلهالملاكنا"لقى.لفحتدع!االأدالأ!ضكرمكايد

عضصممصرةإلىمالقاه،الأرضركرم!فطرواالأرصرإلى

دمسفحرح،المديةحاكأحالمعصرةوديست،العظيمةالله

.(02-14:17اؤ)"..ايخلىلحمإلىحتىالمحمرة

عنكبوت:

ملط!-ي:بوجد.العكياتتبة1ميدويةاصكوتا

ص-تحتلفوهى.اساكىامندوء007إلى006لينما

ويتصاالأمامي:تس!سإفيقهحصهالا"-ايخرات

أضهوهى.اصطناولمل!الحلفى،والصدرالرأس

الثلاثةعرعرضآ،الأرحااسأرواخلعةأ؟فاأريلالعقار!

صامة،بحدةرجلكا+تهى.للخراتاليالأر:ا

يق!قدد!ااسعصدا،آخرإفلوسحهافوةختلص

يقاأثيتط!الآحراالممر:ل!-،فحسصالحترات

.والفيرارالعصافير

ليكودبيتأهـتسجهاتغزهاخيوطألعاكاصتفررالعناكبص

علا.تتحدىانرللحقراتمصدة

أحد-الثوحىللددفيقوات،محاريأالحكرتايستحدفى

،اعمادهمب!قطع،جىالعاجرحاءى"-لصألرأصحا!

الحنكرتمت(8:14أي)!ا!ثبهرتايتوتكله

ليتكلأومى":مبقال،والره!اصعصالىاطلبهيضرلى

يةيى":اتيرالاسانصأيوب!:يقو.!اع!كوتا

قد،(27:18أ!)"ا!اطرراصهعهاكمفلةاأ:كاأث

خاصةص،القديمةالمحفرطاتلمصيالآيةاهذهحاءت

كتا!الطر)،الدمموتكيتدةلىا:المريالية

لبصففوا".الممىدمص-والىإضياء:يفوت.(الحياة

،!05د39إ)،العكوتحيوط:لجوا،أدعى

،93لم

عنملك:

مالكو"أنو"الأكاديةالكلمةسثتقألهالعصويرى

"آا!رو"أهلىمعبودمميأحداسهوهر.ملثأأنو"أرأي

ما2)!رعحلكالأدشملك9بالا!-يحرقرنكانواالدين

موضعهاثي!ضروايم"إفالرجوعفالرحا.(79:31

المعاردىدانرة"صتاشالعبالمحلد!حرهـال!-9صن

.أالكتالية

عنان:

أطلق:!.الدالةبهئ!كارويااللجاءصيرهواليتا-)1(

:أيو!يقواو.هواهاعا!تسيرتركها:"الفاثاطدإبة

نأأي،(03:11أي)"وتهرفىالحنا-أطلقلأله"

به.يهرأشالكىلهئثامت!!الفانأطلقالله

وقد.منهالكمالدا:الماء:غان،الحا!:الغقاد)2(

ليتض!رحاصرجلأسبع!!أدياهرزفيحزقيالرألى

وكل"الحائطعالىأ:ثادصورأماءلممور"إ-سائل

حر)"صاعداشبحورعار:عطريدهومحمرتهواحد

سحالةعامرهبمنتتماعدكانتأي،(8:11

.(الجاةكثابالظر)الخورصعطرة

تخي:

وهو-.ااأحا!تدصر!"معاهعرممطاسم

للعزهـعاىالمللىداصدعب+اتءااللاوي!!أحد)1(

عولديتمنا!هداتابوتنقلموكصو،الرلاب

.(02و59:18أح1)أ:رضل!إلىأد؟م

ررلابامعالبابلىابمس-رححوااوربتااللاو--أحد)2(

.(12:6ع)اصكاهنايخوتشضا"ا!لى+

حداصه.هو،أحمىأوصترقد،يلاص!معتاهعرىاسم

سورنرميبمفياضركوا3الدأحدعاءمعيا+عرهـبا

اجالاررااخبمكل-ا!ردةالعدخياأياءيليتهحالىأ:صضلحا

-(3023ح (

ا-اومر.أحم!أ:شرفد:6!ه"!صاهعرياس!

أكنىاطدنإحدى.كالت.باب!ليلصبىي:قعتمدية

الاللى.البىص!خحوااكديرلام!بويائئبهىعاد

لعدعا!نف!الى"عايت"أي،"يةاراسا!اا"الآلىولملها



الإلهةالفاية-عاية

ل!د!
س!

أ:رضليم.منالرقإلىيهلومراتث!لةمحر

وه!:."اصماث"معاهطمىاصي

لاتشعيرررحاتإحدىأهرلاتألرغتى)1(

41و36:2تك)الحر!يصبررابنوهر،بهمات

7توعى.(4لأو1004أ-25،1و18و

و(الحارةالماهآبار)الحصانم؟حدالديهرصعرر

:36تك)أيهصبردحميريرعىكارإذالرية

!-فصلمأمويامةأرجتأدهالبفرير!،.(24

سفرصوالحنريرالاد-الأصحاحوع!ولاء

لفهاهيأهرنياصةفلحل،(26034تك)التكوين

أيفآحمى"عى"ولعل.الحيليريالة،يهوديت1

الحارةالماهآلار:حدلأله،نر!مداه:"يرقي،با-

.(36:24تك)الريةفي

بعا

3:02آتث)صمرر.أحرالحرهـيصعيرلرعنى)2(

ضحصآالاثا&ي!ص&،قد.(1038أح92،1و

.واحدأ

الإلهة:العناية-عاية

كلعا!وهبةحمففيتحلىاللهعايةأعما-إن

اخيحلأردلحظةلحطةييرمالحال!،وأعماحاالحلائق

ولأر،(3:اب)!قدرتهبكلمةالأضياءكلحامل"

شىءكليخصلىا،ىاخله.(17؟1كو)،ا!ك!-ايقوميه"

الحصليهابماالحيقةصعلى:يهسنجكههولا،فحى

:2:21،4دالياث،47:7مر)الأع:حميعهافى!ي

-2:6صم1)والأفراد،(7-د:01إكأ،52

تأ،7و75:6مز،9؟16أم،ه:4دإكأ،9

أ)حريئعرالصادرةالإنسالىوأعمارلل،(27:24

69:1،21:1).
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الإفيةالعاية-عاية

حفظسلبهها،الخلقا!ميةامترا!أليتالإلهتوالصاية

مص.مخططآترحهأالخيقة،هـتوجيهحلقهأنيقيتاالله

الكودإلىالخطةدحلت،الحليقةإتماملمدأنهإدراكالمهم

الله.حلقهالذكي

بية:الكطيخرالآراءاتجعاد-أولأ

ب،والخلقالالمجةالحايةبيزاقيزصرورةإلىا،ضافةولا

الآتية:الآراءلتعدأن

نأإتاالنظريةدهذه:الكونألوهيةأوالوجودوحدة1()

سبينورا)اطها-حزءأإنسادا:المالحا

للهشركاءاإسانا)ا!الملر!أدأ:،5(!!هولأة

.(أ+اا3ءأ-تلر!)مابثلى

بدينصالاعتقاددوناللهبوحودا،عتقاد1):الربوية)2(

الاعةبصانعأضهاللهأدترىاسظريةاوهده،(الأديان

نف!هاند:هـست!تصل،اصاعةاا!احالصتى؟أي)

كيةاللهتتعدلفى،(الصاحممتاحرتدخ!-دون

الكتا!يدحضهماوهدا.حلفهالذيالعالمشونس

،دا:33:13مزإلىارحع)تائادحضأالمقدس

.(28-17:24أع،4:7دإش

صاءأحدهما،تو!تأومدأبتأحداللهأنأى:الائة)3(

الكتا!لكر.محد!دآاطهايخعلى،هدا،شريروالآحر

أدخلهصاوالترالحطيةأد،واحدآللهاديحلمااطقدس

.(7-3:1تك،28:51حر)اغلوق

،:الاحنارللإرادةتماصأنروكالأمرأرأكد.اللاحية)4(

.شءأيعلىمحصطةشطرههةبىأنهبعىما:هو

،مجدتماكاعلىالمطلقالتحك!تفتر!-الى:الجمة)د(

اجه.مئركلوصحرهإشادةأيكلمحردالإساد:أن

مهية،توةأيحردلهالإيما-عدمأي:المدفه)آ(

لاعقلاليأ.أمرأدذلكالإيماثواعتار

حدثأيعاىيطرةأيتوحدلاأي:والقدلىالقضاء)7(

تصدأيلد:نابخاطأمخدثهيلا!،الأحداتممب

جية:اللهليادة-ئايخأ

الحطلقة،اللهسيادةأصاسعا!بقومالالهةلالحايةايعلبمإد

نجبصىءكاعلىويضر،امم!ا:ملكر!هوشأده

نبستفهي،صمانهىتمامأنححه:مئة.منسه

!مرصيةصالحةواماللىعاىولكنها،اكاعةأ:اصداديةا

.(21:2رو)صةومقلىوكاملة

.&3

)1(

)2(

)3(

الإالةالعناية-عناية

كلتم!!الالهةفالعماية:الطييوابظامالالهةالعناية

شإ،71-9؟541مر)عطيأكاداءص،صيء

مل1)!ماركانولرصعرأأو(41:2-4

وأ،(6:26ت)الصاءطورأو،(22:34

ضئلعصفورأو،(27:91مت)إنانحلم

،،7و12:6لرقامع،92!01ت)اقيةا

مأ)قرعةإلقاءأو،(23:16أع)مزامرةخرأو

.(33:اآ

إلى:تقمأنيمكراللهعايةوأعمالى

:الجصا!الماتملايىأى:عامه()أ

ككل.

ايخري

الخلصين،عرصواءالأفرادتشكلالتىأ!خاصة)ب(

لىويدخل،!داهم7تالدالألرادالأمهـأومنيهنخارأو

عأ،1:2!لاحى،301عا)القديمضبهذلك

:الكه،(92-11:26ر؟،اآ-15:14

مز)المؤميرسوالألراد،(27-025أهـ5)

عأ،26:آت!02و19:11،147:9

.(93-8:28ر:،14:16:17

مساركليوجهسيهساللهإن:واتريخال!!هالنايه

عا)مبنةأصةاحشارففد،ا!ايةاإلىالدابةسالتارخ

كلمتهيوأعطاها،حلاطاسذاتهليلن،(3:2

طريقهاصالمابا"فيأدووعد،القديمالمهدأسمار

،23؟22ج3أعماثمع،91-15ةلأ8نث)

،(5:2يخا،7:14إكأ،16-7:8صم3

دأإلىخرلةكاسوينجيهاا!حافظهاعهدآمعهارقطع

:03نث)واللاءالرملكرت،ملكونهإلىكابصا

:1!،إ-6:آدإ"-،\آ:7صم2؟01-ا

،21-3:17يؤ،23-2:16،لأ1و؟.

.(21-ا:41رك،15-9:11عا

ل!تالمتوسطالياءحائطهدماسقتالفس!ي

كنيةاقداد-ص:أعل،(2:41أف)الأعشالرد

كلوت.ذلك،(11-ا:3أف)الأع!-ء

المقدلي!اممضالىاكلفموصو.الحيهعراني!

صررتهعلى-ملكونه!إقامةمحتاريهلحلا!!اللهحطة

-01،0204:رهـ5)الأاعىاالملكفي-الأ:لىا

ؤر)ائمائيهالحدبدهأورشل!واكثائية:الصررة،(6

اللهخطةاتماميحو:أرخئىءطد.ولا(21،22

.(28-4:23أت،2:4مز،04:13إش)

بخحاحاللهوعدلقد:التخمةوافيةالألهيةالعناية



الإهةالعناية-عاية

،(14-ا:28تت،13-26:3لااالا؟

أيصأ(الأشراريجىومل،ا!ؤسيصرحإذأفلمادا

كاصالموحىالمرصوإجالةأيعاق!و-لاماكيرألماذا

ائلهجدير9،:قتىاردهار!إق:حة9مردإحالة،الله

-37:16مر)قداستهوئظهر،ال!ايةفيلشرهم

.(4:3-13ة3صلاخى،22،73،19:8

فرصةيراتليمضيديوفاللهيؤحلالوفتلمصوو

.(2:12رؤ،3:6لط204،2رو)للتربة

اصيقاصللكثيرالمؤصيتعرضرلماداولكر

؟والاعطهاد

،49:12مز)وتمحيصهفوهدلكيحدتقد(أ)

.(13-12:5عى،3:91أء

أ:صهءمحالاتل!قملىوتريهتها،متحا!بكردند()لى

-2:ايع،16:9كو1)للحدمةأمامه

أقي)وضثرلصر21لآلاءنحملتىاطها!حيد)هـ(

1،2،42.)

01:42كأ)امميةادعوةص-حرءالآالاءا(د)

خ6أث،033ا-ا،1:18ديو!2د:

.\ي،ه-03دكأو،14022،-1

.(91-4:12لط92،3:01.1

قلوهـعاىيهحنلىالص:الثخمةواطريةالألهةالعاية()4

دمثابدر!صءولو،(1201أء)الحب!ونمرلحالت

-د!!-01؟ط02.د:4.+-8،د)تك

د.1:94-2ا2-45:4،يرلم1إ12،44

دخكيفعل:لكنه(92-2:23.39:27أع

بممبىلامما،اكخصبةحرنجيممعاص!-ننهعالالطربفة

.(33-1:42!:،01:21إء-)يةالوصت

مر)طت+حصاضصرهـلاارشلأتسيم!!فهر

:1ثءأ،32-2ث:ا؟إ،اد-18:21

تأ،32؟22اء)ائ!ايةوسياقهى:اممه،(16

،ددأصباعدفتاصالصى:لى.(3:13-91

طعوله:دحث،(2012،4013ي)وصاياهاضمبد

؟دعا-،8:3:4رو)لبماشساكاا!دص-اءالر:

.(23؟22

معاهدة-عهد

*!)عهـ

:معاهدة-عهد

اتعاتأ"تميات"لر!ت"هرالعريةي"عهد!كلمة

ألى!لاىا!اععربهال!طصهصس!فه:لعلها،!لرلآأ:

كالواالأطراهـالخعاقديرلا"تيوحىضا،معأحزأا!صلوا"

صمفهصاعلهاأ:.الالما:نرمب!!عدمعاحرأيأكلوت

عا!تد-اض:،أقيدأ9خعنىاتر"يتوليرااخيديةاامملمةا

فص!ااإ.بيىعفدتالتىبالعاهدةالأصرالى،نقبد5

اجر!جه.انيأما."لر!لرت"هىالعريةر!عهدأ

م!تؤد!.هىلأع"(،41()ع"دياثين9هى"عهد9لح!طمة

!حا؟)،1عاهد"مهاالمحلىش،11ئرصةأ:انعاقأ":المعى

(اآ:1،01ا-:8:09،9عى،3:25"أ11

ءىء

وأهه:العهلىأولا-

تتو!ر،اس!ترأ:طربل!اتماقهر(المعاهدذأوا!هد)فا

لعة:الأ؟اا!اصرا!يه

الأطراهـ.(1)

.طالر:)2(

اصائج.ا)3(

.اضمادا()،

عطيى-!الريرالممناأ-ياإىاح!اليةااا!هرداأهمبةترحر.

هما؟،آص-

هـساتفي-فيتحاراعداءاشلهحصةأقي-ازر-حفة(1)

:كوصانردادكاتحصة:هر:فهامهالمسبحبسوث

احعهردانرا!:عممأ

!ت)عدثحةبالآدءاخرعدسالعههسدمكا،ةاله2()

صمقي،لعددص-حسله.اميم"لإلرعهدد.،(\+:3

لآحدطهو(سدش،آلحدفالمحخىءكاملهصوصه

حقاتهنعدا!طيةااعهودااصيةلحاالألدكأأملثه3

:محه،:قامه.اممماكألةا:ديحهابالاءلآصح!ه

ائمى؟ا.لأ!اداطمب!الىالآالاء"أفي،:ممكهسالسة

.(99تا!1)"لعدها

:افلأطرا-ثافيأ

اهـ:ا"لأضرريكوقد

ا؟صملثاث.أي!اإلراهيمل!-حدثنلما

تف)"2،با-وتيحفر"ل!أ:.(9237

ا&3



معاهدة-عهد

مهصا:احدكاارتصحبت(،46-؟:31

المهد.لمدصالأوتدء،معيحةشروص

علىعهدأيفرص!أراعمولىاناحاشحا:-ثلما:امما)2(

؟أو،(2:ا:11عه1)حلعادلالبأها

عهدآفقطعوا.الححوورءلحداإ-صائالرالا:
ص---

.(16-آ!9قي-)

ائمداءعهدطرفيوالإناناللهكاد!قد:والإلاثالله)3(

،7-ا:12نك)لإلراه!اللهعهدنل،العطبم

وعهده-(18-1د:41022-لأ؟13.17

دا:دمععهده:(26،03لى)إلراهرللمه

-26و4؟98:3مر،16ث:7صم2)

37،132:11-18).

"طدا-"ط!!ادهما؟،الم!ءبا،!1المهاا،!1ائله)4(

-0105س،8-أ.4.مر)اخعداءعهد؟صعا

:ص!!لهو،ا!هداهداجط؟هوفان!.(9؟

11أفحامواهـدعاىتت"اورقياا"لأعف!اطديداخحهد

الآلىااطهما.(1،1224د:9،،+:8عى)

وا،ءالأ!لحعاهد،ائعمةعهدطرماهماا،-1الحها

ايخايىاتهمه4لالاءيؤسصكلىا!مةلايخلصاأدعا

العصاءالملأصحاحا!أصاءحوا!هداهد!ىتإضه:

،أس11اتسا11ص.اعثا!5،.مةااا!ةصا11
-ء!س-ير-رص،وص

هى5،ا!صال!ص!اإفاتالرصاص-عر:ا!ادي

ا!هدابلالإيما-الريرصاءنييةالأصحاصات

دائرةإلى؟آائفداشعهديالأمرادادحامغد.الحدبد

ثنأما،القديما!هدافيامب!!ااسص+سالإفا-لاالعهدهدا

إليهسلالمرمهلالإيادالألراديدخا،الحديدالعهد

-اخىيوتاض!!نمه

:طثروا--نثا

عةالقص!إا!هردااءصهةانر:طلميعهدصيتممي

رأ:.،لد.لممتهفياطهاأعصاصااعىأفي،طرهـشاحدص

عهامقطرا:انعه!ء؟.ماإهـحدشر:طهغير-كداضحى،خ!

قهتعا!إخامهابتوت!اضا!هرداتلثأقيةصرم!-ل!-

عهمقص!إعهردهىحةاتالعهود:كل.:حفطهاطاالطرف!-

تصطة.عهودمهىشسص،اكثرألح!-ط؟-

عهردأستكونأرلبم!،الاءاطهال!ا!هوداأما

ا!هداص!دعدا؟اعحهدفي،ا!الإلرا!هداتا،احد؟:طر

-8:7عى،43-13:13بإس"اممصر)احديا-

ح!افياغ!دصاتحهامملهعهدماتئبةخء-:قد.(13

خلوصلاالطرهـ،أحاديةالعهودحتى!اح-.حرريب

3&2

معاهدة-عهد

ىسأنويمبها،الإلانمجافيتعلقيصاالررطبحصر

الرصالةصالتاسعالأصحاحفيلرا-!الرسولكتبهميادلك

اطى!اجعب!لأن9:اإ-سائلالعهدصرويةإلى

نلأ!يخبودالموعدأوا،دلا...-إصائييمممإصراثل

.(9:648رو)

،لالايمادالحهدلقبرلالرمزأوالعلامةأوآلخئأننرىتم

علامةكاتإدالإبراهيمالعهدوكا،طاعةحصوةكانتإطا

عهديهوهدا9:لإبراهيماللهيقواجث،الحتارهىا!هدا

يكود.-.دكركليحش...صليم!-ليىخففولهاررىا

!مه!،(11!17:01تك)"وليهملييعهدعلامة

منمبتلالتزاءارتطأنهإلا،اللهحافصحاءالحهدأن

ول!له.إلراهسحاب

النتائج:-رابعآ

الداراتأو،الحهدخمطنىلالر!!ةمواعبدإئااوهى

هاككالى،اإلراهعالعهديشلأ،ا!هداكسرإدابالمفا!

يتفت!؟لالميح:عدأحقمقهبكاداور!ا،اسالاوعد

-أ:12نكالظر؟اآ:3عل)علاعةإلىالرسالةس

وعدهاككادوكدلك،(3.13:16،22018

لبويةالحقاث-هددوكالت.العص!!اسحااشالتهرةص!بالأاى

كا!!!،ضطي!ا!هاثكا-تا.الصىو..:أكيدة

ا*يمان،حتماصشأدإلراح!عائلةبدكركاعايخص

:؟رى،17-1706تنث)لفهإلراهيرمهح!ث؟

:17تك)العهدلكثوا،يختواأرألوا:الذير.(اا

خشأيصأله!)اروقيالم!إلىإضارةالجا&ركات.(ا*

كو)"الميحخان،..لدمصرعيرختالأ(اهؤمود)

311)،

:نلضماا-سأخا

افاهدا؟كاد.اكقس!هو،اكعهدحمضاصما!اكات

تىتييرهاط!،اعرحيةأثطمى"اصجها!صعألر

:لصعهحوادءلديزإلككل-الع!ص.كا-،اخومىما!

ترو)الض!!ل!!ا!هداصريصس:ر،دبإلىصرلأ

حئا:لد.(34018إ؟ياأبصأالصس،01:\ه:؟1

::ح!!،(17-6:15عى)نهقيالحدبدالعهدام!ت

،28:ا+2ت):قيامهلموكهذكرف-اج!باضلافياثاءا

كات؟.(91:23:26كر201د:41مرف-

كرمةأ:لصىلماءأ.(21003تت)أحالاهدايالقدء

.(د3102تك)ححارزص

لممسهأأض،لهيفمأعفاءب!ء9اكمهأن:جث

أعطىعندما(2:12!تتالفر،1؟ش13ةا-عى)



معاهدة-عهد

اسهداخصوء-اليباإلىفمعلىويفرا!.الإلراه!الوعد

،الارمرعهديصقصتىإر!اشهـ؟ا-قاهكدا:الحديد

!إ-،؟قتهمايليا!!ا،ضهاصيكودلاحتىاشيلىشعهدي

اممأ!ااى!لهيكورلحلائقمرعديداودمعأيصأعهدي

إرياأيصاالطر،22-33:91إريا)،...كرجهعا!

.(37-35؟31

:العهودأنواع-سادسآ

!هاث.المقدسالكتابيالحهردصئييا-صنوعادهاك

الكتالة!العهودوتحمى،!عهودأاصراحةعيتعهود

أعهودأ"صراحةتحىلاولكهاضحأئفههعهردوهناك

اللاهرنهاالعهرد:لسمى

ال!ية:العهود-(أ)

الاسهكذاصراحةبدكرعهدأواوهو،لنوحالعهد)1(

أت!ولكن":الرهـلنو!وقال.المقدساعتا!او

بعفالعهدنصويرد.(6:18تك)"معكعهدممي

أساسأ--العهدهذاوكاد.(2.:8نك)ذلك

أعصادالذىهرفالله،(طرهـواحدمن)أحاديأعهدأ

بووعد؟،نو!منقبواأوضروصفرصردون

ة21"خر)صياءحبلىعندالكاملةبالطاعةثلأإصرائل

)2(

:9تك):الأرض!اللهبيرعهدأاعهداكانكا

"(17صاآ:9:9تك)ئرنلهونوح،(13

لهكالتذلكومع.شاملأعامأعهدأكانأتأكط

ويملأويكزالرىالحن!يثمرأدوهى،ضروطه

لحمأبأكلوالأوأد،(9:1:7تك)الأرص!

وبهذا.(9:4تك)لحيهمارا-ودمهأى،يخاته

العفابعليمالرلىأوقهوقد.شرطأالعهدكادالمفهوم

اثتتعلىالإحار!ألتهملبلةبابا-بر!عمد

فيالاقاتديدويركالواليا،كأالأري!واالاثرا

بر!:اا،حتىشعارأرض!واصخوهاالتيالقمه

تجةفىكالت.(9-11:4تك)الأرصاو-عاى

مرداطوفادلاا/لأرصاهلاكلحدءعدالىاأدالعهد

صه،،9:11:51ط2؟801لك)أحرى

:8تك)اغمولاباتتظاهلداثالمصاحبالوعد

إلى"ا!هداهدايخفظاطهابأدا!ماراكاد.(22

المو-!":هىألا!المثاثعلامه9هر!الدهرأجات

.(17-9:12تك)"اسحا!افي

طرهـ:احد،صتعهدأأيضأ"بعتر:لابراهيمال!د

تك)شطأشرع!يفر!أرد:زلابراهيماللهأعطاه

معاهدة-عهد

قوتب!ثنانيأ9عنصرأمخدألاليد،(3-ا:12

!وأماميص،الفدبراللهألا،:إلراهيمالرلى

الوعدتأيهدعدوكدلك(ا:17تى)،كامالأ

يقودأق!تلداقي":للالقرةةالأحيراللمرةلالراهيم

مث:لمالأمرهلىا!علىألدأحلصإلمي؟:الرب

حمحتأ!كأحلىس..مباركهألاركك،:جدكالث

.(18-22:16تث)أا!رلي

إلراهيرأبديأنبعدوإبراهساللهالعهدهداطرفاكا-

و،محرقةإحقابهبتقديمالمهأمرلإطاعةاشعداده

وكانت.(91-91:17عبالظر)كاملةطاعة

تك)عطيةأمةيخعلهأرلإبراهعاللهشعدهىاليحة

الذكيوكالرعااصماءاكحومسلهجملىوأر(12:2

بارييباركوأن(22:17تك)الجرضاطىءع!لى

للىبعطى:أد،(12:3نك)لاعبهيلسوأن

الكلوأ!،(1708تك)كعا&أر!كلإبراهى

.3عا!امهوالدى)سلكويتبارك"أتهو

سيمم!؟،(22:18تك)،الأر!أكابم(16

:كات.(22:17نك)أعدائهحميععلىالمبح

وبا-ههبذاتهالىاقمهو،العظيمالعهدهداضمان

،(89-6:13عى،32:16تك)اعطرا

.لأ:06دانك)الدلاثحدءسفك؟كدا!

17:).

اسهفاهذافيلدت:ييئءعهـدأو،مو!معالعهد)3(

كارفقد،جديدةةصرسالمهدأخدإذ،حديدةظاهرة

مهاشعهدأر.معا.مباضرأحذالحيطألإبراهيماعهدا

كالتلقد.تعقيدأا!تركادأنهإلا،ماضرأكاذموصى

دلكفيضائحةكاتالتيبالمحاهداتأشهاعهداصيحة

الملركل!-،القديمالأشصطالنر:بلاديالعصر

هدديملررالملوككادح!ت،لمىالالعة.الرلايات

دراصةأتتفقد،عيدهبأشوكلائهىعلىالمعاهدات

تجلالأاهـايخالةمتصصإلىنرحر!اترالحثهالمماهدات

:عهدالمعاهداتهدهل!-اطثالههحر1هاكأ-،ابد

شةعلىنتمامعاهدهكامكانت.إصرائلم!اطها

عاصرة

!(0202صس)،!!تسإصاأ.،.لامفلىمة(أ)

حلىا؟.ا!خلىلادا!اداصمحاحصدختحلىدلمد

حىهدر5.ا!نبةامماحددفيحا-طاأضه

طلأ-ملت.اع!مااملت!صد-ضبا+-!صات

لإلههـاعراكخاءالأ--ا،اب

.!إء001اح!اعوا
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)ب(

)-(

ممرأرض!منأحرحكاللىىا:تارفي!لى

ويطيل.(02:2حر)،العبوديةيتمز

اطهإطريه!ورد،الهضرلياممهدهدا

ارصأعالبإلالريةفيإصائاثبالعظيم

مر-سفكاد.(4:94-1:6تث)المرعد

باءفياللهأعطاههالذ!المهدبالمصيلييد

أرضرإلىللدحولوإعدادهه،بهلدكيرهم

المظ!الملككانالحثهالمحاهداتولى.الموعد

التابههداجاهاالىالعديدةلالفوائدتابعيهيذكر

اضاالحضوكأطس؟مليكهسالآدحتى

المتق!.فيوولائه

لكيكنلا"ةاعددةالالتزاماتأوالحروط

...منحوتأتمالألكنصنهءلا.أماميأخرىآلهة

.(5-02:3خر)!...!تحدلا

باأنتأماا:الحثةالمعاهداتإحدىفيوجاء

أينأفيبقأه"لا!(-ع+33ول)5!بتحردو!"

ضحصإلىعبنتحرللا..،الجيربلادلملك

بالوصاياالعهدي!دأالخروحمفروفي.،آخر

والثلالين،الحاديالأصحاحإلىيشمرثمالمر

الأصحازبالريعةيخبدأالثةسفررأما

والعرير.السادسالأصحاحإلىي!تمروالحامر

لحمظالبركاتأى:وكرهالمهلىحفظتائج(د)

ضرفيذجد.لكرهواللعناتالحهد،

أتقد،عورإلهإلهكاص!اأنالأليا:الحروج

!...إحالأوأصغ...الأبا،ل!الآلاءدنو!

اممي:أمكألاكاكرءو"،(6و02:5حر)

وعلاوة.(02:12خر)!..أيامكتطول

مع،أخرىتحذيراتودركاتفاك،ذلكعلى

:23خر)ممهمبيرهيةوالحطبالارضادالرعد

المزيداشحد26لاإلىأيفاارح!،02-33

فهناكا!ةاسفرفيأما.(اللعاتوالركاتمر

تراءتهصاجبكاد،واللعاتللبركاتأصحاحان

تث)الويةالاحتفالاتنيوتف!هماجهارأ

واللفاتالركاتهدهثلوكانت.(27:28

أسيا.عردللادفيالقديمةالمحاهداتفيتكتب

:أ،الضىهوضصانهأوالعهدثيت:كاد

اغديماالمهدفيفالعهد.المهدأعطىمرمرت

أتتدقد،عل!المقمالاتماقأوالقىهوكان

تدخلىلكي9:فيقولى،بقملمو!عهدهالله

الرب!طمهالدكيوتسهإلهكالربممهدو
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أيضأانظر-92:12تث)"1اليرمعك!مك

:01ح،8ة16حز،32:04تث

إخيههئظرأنيخبالمهدأطراف:كاد.(92

عهالراجعأوتغييرهيمكىلاحتى،ماتواكمن

،(17و9:16عب،18-8ة15تك)

علىالتصديقعدالديحةدم32ثكانولدلك

أطراف،لموت9تملذاثفيلكاد،المهد

المعاهداتيص.(8-42:3حر)الحهد

اللارءكلتيكللم،مر-ىاصص-المحاصرةالجة

يضهأذالمحترص-كادألهلد،الديقمأر

.الولاءيم!-ايايع

بقائمةتنئهدالحيةالمعاهداتكات:الثهود)هـ(

العهودأما.الوثمةنهايةفيتذكرالآلهةصطويلة

لآلهةالاصهادالمم!صيبرفلمالكتهالية

حر)كثاهدتدكاريةأححارتقاءفكات،وئه

كان؟،(42:27--أيفاانظر،42:4

،4:62تث)والأرصلالسماءيتحهد

ؤفطوقد.(أ:03:91،31:82،32

ليهوذالر!عهدنالوتخاتأا!رراةا"كنا!

ثيدشكات.(31:26تث)علج!ضامدأ

ت)ولذور!ىلعهود!اثاجذكرموسس

يثوءخدبدعدر.(31:03-32:47

عا!ضهودأفر،:لههتال؟الثمعللحهد

:42يثر)!شهودخ!فقالوا.،.أنضكم

22).

الدتجمهالحابةوهدابنحا!:كار:العهدديمومة(و)

اءثىاالااءاثماأمامووضعهاالوثائقحمظ

كتالىوحدثماعكرعا!،خنهأو،للأمة

حر)العهدتابرتداخلىحفطحبثلمو!ا!هدا

لأ:.تث،02ة21،04ر25:16

الحثية!ئلمعاهداتيةصاروشاائقراءةو؟،(2

إصرائ!.ضاتيعةنراءةرو

!ت،كعاثأرص-إسرائالردحوالحدو

دالحصمكوةكبيرةحجارةعا!الريعة

تبم،إفإ-رانجانجو:القماخد(؟)أ

عد؟قمأعاثحباعدمىقسبموقرو

!!ةاصا،انرراةكلامجتلارلرأ:ا.حرر!جبل

اضرراة"اسرركتىماكلحبواللعفة

.(3د03-:--8،8-ا:27تث)

صنةكلنهايةفيانريحةكاقراءةتئ.كات

(13-31:9ث)االظاعيدوسابعة



معاهدة-عهد

المرصيةالر!ةب-المقارلةأسفرتوقد

:عديدةهامةشاثجع!،لهاالمحاصرةوالمعاهدات

معيتلا*بأ!وبإصاثيلاللهكلملقد(أ)

فيمألوفأكانبأ!وبالوقتلفموو،عرف

فيالدقيقةائتفاصي!لحضإدبا.اعصراذلك

قلىماإلىترج!!يةالموصالريعةأنثتالمية

امهالأرالمعاهدا!الأر.م.:0021

يقصهاالجلادتجلالأولىالألصمنىالأضورية

ولعهدالحثهللحعاهداتالمميرةالحماصرمرالكثر

.صياء

الموسريةالشريعةصبةل!-الوالحقإد)لى(

ميهاالركيزأزلرىجعلاالحثيةالمماهداتشل!

المعىعاررممااكزائعهدىالمعتىعلىكاد

القالرفي"

لوحرأرعلىتدتندالدقيقةالدراصةإ&)%(

الوصاياأحدهماعا!يهىلوحهتيكونالمالريعة

اساقية،االتانوصايااضا!اوعلى،الأوذنمالأر

الوصايامصا!عا!كنىلوح!-كالالل

ا!هد،اتالوتوحعظتللهنحة،الححر

علىيطبنكادماهو05للثمحص:افانجة

مايعملىكاذإذ،والأشرريةالحثةالمعاهدات

للصلكولحة،اليداطملكسخة:لسخاذ

اياب!.

يخصالاحتلاهـالتىوجرهلحفىناك3-و

كان،اللهعراصادراكيصالمواعهدما.ناعمرألا

الفوهمحردعا!،:ب:نعنهمحنهعا!منأ

الموسويالعهدهدفأتإلىبالاضالة.اعبةوا

الحخوص-اكزاللهمحار!خلا!هوكاذ

والطاعة.

قد،العهدلهذاحيالرشالمدلىإف:لالحودة

غيرالعصرعا!تمو:الرطيالعصرأرنرى

انظر)"متحياهلىاافعاا:ا-يقرألا.طيافثر

لالبةالألديةالجاةأنممحنى(01:28لر

ضريعةحمطعلىتتوقفكاتالقديمالعهدلمؤمن

قبلى-للأعماللكانكدلكالأمركانفلو؟الله

اللهأنأم!بالمكافأةجديرةتيمة-الصلب

يبدشس؟اخضريعةهدهضوءوحاأديريدلا

عدماداطثأ!ادالمبحأن،الحلىعاىامرعصة

كامل!!فكولوالى:قاش،:ماياعدةفر

:5مت)أكاملهوالمراتفيالد!2ألاأن

)4(

)د(

معاهدة-عهد

المؤمنيريريراناموستطيق(.8،

فيأبضأنراهماوهو،لمديهبل،وحلاصه

إداايىوأحكاميمراثضىننحفظوذ9:الفول

بجاأكي(ه:18لاا"صمامجاالإدار!علها

بالع!ة:ئهلالعهدأدنرىرعدما.دائرتهالى

مصر!أرضمنأحرحكالدىإلهكالر!أناا

إلىبالاضافة،(02:2خر)!العبوديةييت

دأفلابد،آنمادكرلاهاالتىالحقاثقإلىالاشاه

يصحولدلك،بالعمهفاثضأعهدأكالىألهلرى

المشح،إلىمؤدباكادالامرس5إدخقاغرتا

إلىلركالتالتيرموزهبكلى(3:24عل)

للمؤسولللوكمرضدأيخهأنكا،الم!ب

الحديد.الحهدفيوللشحى،القديماسهدا

إسرائلبخيمع!طعهأنمويىالربأمرالذ!المهد

فيمعهمقطعهالدمميالعهدصمفلأ،موآبأرضفي

كادالعهدمذاأدومع،(،92،3نت)حرربب

البصرأذالا،حرريببالعهدنجديد!جرءأ

وإصرائل.اللههماطرفاهكان،بذاتهقائمأعهدأيقروله

أماءظلواإذاإصإئيلبيجاركاللهأ-ضروطهوكات

البركاتفيذلكشجلى؟،عطتحولواإداويلعهه،ا!ه

جلوعد،للبركةجرزيمجبلعدالمداعةواللعنات

أنهالنتائحوكات.(13-9ة27تت)للعنةعيال

مد!علىواللعناتالبركاتلكلإسرائيلاحتاربعد

يخحمعهميحوداللهكان،يتولرذحالمافإله،تاريخهم

أحرىمرةأرضهميويغرحممالأرصأفصىمن

فرانضديمومةهولذللثالضصانوكاذ.ويباركهم

.(03:91تث)والأرصرالصاء

ومكادآت،واحدطرفمنمواعيدا!هدالهذاوكاد

بأنهتأيهدهاكوكان.لكرهولحاتالعهدلحمط

.(01-ا:03تث)قوميةتوبة&تحدثأدلابد

نيل.إصير!أذفلابد،-اق!اس!اككاذأرءلي!

الأفرادحباةفياللهنعمةبيادةالولةهدهستتحفق

:41،13-12:01رك)ثاليةالم!يأقيعدعا

فمعاملات،(02و66:91إشإلىأيصاارحه،6

نجرية،الانادسيفعلهسااعتارهارتأحدالله

الجانجينهدينفكلا.العلألةلمتنىاللهقي2وما

أرصلطهـمرستطعهالذكيا!هداربوضوحسدوان

.كنماذأرضرحدودعلىمرآ!

4و98:3مز،61-4صه2)لداودالعهد

:42إضعباءمع،18-37،132:11-26و
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العهدهذاوكاذ.(4و4:8،55:3!،6وا

أولأداوداللهوعدنجه،واحدطر!منعهدأأصاصأ

الأبدإلىمملكثايأش،سليمانوحيقهلانجهآمنتجكم

أنهلاعتارالماسإضياءويتكلم.الم!ياشخمري

:6،94واة42!ء)وشمهالعهدلفههر

الملكصعنيقولإذ،تنائأعنصرأفيهأدعير.(8

نإ.الألىكونوهوأبألهاكرزأنا9:داودلل

ولكز.،آدمبيوبضرباتالاسلقضيىأودبتعؤج

مدأرلتهالذكلطضاولمننرعتها؟منهتزعلاحميإ

.(15و7:14!2)أأمامك

ل!-موسىيطهوالحارالعهدكانو؟:الجديدالعهد)6(

فإد،(3:9غل،7:38أع)المحتاروشمهالله

الميحهووسيطه،المفد!رضباللهل!-الحديداسهدا

،8:6،6:15عب،ه:2قط1)اللهالر

الموصىالعهديففلالجديدالمهدول!!.(21:42

وذبجةأمضلىمواعيدعلى3قالأله،يقاسلأكلاالقديم

ثرالحديدوالحهد.(8:6،9:23عب)أدفل

خىضحبهوقلوبعقولفيإرادتهفيهاللهيكتزمنإلى

أيضأويخه،الآخرأحدهميعئمأدإلىيخاجودلاإ-

-31:31إريا)إصائلضمهخطيماعرب!صفح

الوةهدهالعراي!-إلىالرصالةكافويخدم.(37

عى)الوحيدوالوجطالفادكيهوالم!أدلاثات

الربأشاروتد.(16و01:15"8:7-13

و!ثعدماالجديدالعهدهذاإلىبنفهالمحيحرع

للعهدالذمميدميهرهذا":فائلأ،الرلا!العثاء

.(41:24مرقر)"الجديد

يخىإذ!أحلىنجالحهدهدافيضرطيعصرثمةئرهل

،اءضخصيأمحلصأيوالر!يأحدأنالمؤص-على

لعفراددمهسفكقدالميحلأذبإيمالهيثهدوأن

الحد01لكأتلص!وهكدا،خطاياه
ومع.يد.لعهدلطسر-!-

عيرنبوكطجانبالجديدالحهدهذاثيلهناكدلك

ص-"!ااجص!ردفيهرمنص-يتكلىلأنه،ثصطي

،آصيعممهأنأحديختاخولا!!ابهيرإلىصعيرهم

-الربملكوإلايخقق!الذكيالأمروهو

المشح.

اللاهوته:العهود(ب)

-المقدءالكتالىي-ت!مىلالأنهاكذلكوتمى

دجث،العهود!ررةماترفر1،"عهودأ5صراحة

مهاك،وضعانفئتا"وضر:ط،أطراهـاطرتعاقيوجد

فيشوحةاللاعويينيعترها.بعصرالتىالعهردوهذه.عهد
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النعمة،وعهد،الأعمالعهد:هي،وصداهالكتابئححة

.الفداءعهدش

.السقرطتبلوآدماللهطرفاهوكان:الأعمالع!د)1(

ومحبةوطاتاللهمحة-إيجايأ-هىضروطهوكانت

وعدء،عليهاثردأواللهعمادعدموسليأ،الآخري!

خددركيف.والثرالحيرمعرفةضجرةمناكم

لكللكنا؟مطلقآتدكرلموهىالايجابيةالجة

فالطريقةولذلك،عندهتييرولاقلىوسالله:باطة

الملاثكة،وهم،قلىسا!اقلةاالكائاتبهاعاملالى

خلانقه.صائر!ايعاملأن!بالترالطريقةنضهاهى

الملاثكةهمأصبحرا،وأطاعوهأجوه7الذفالملانكة

عل!تمردوا7اوراالملانكةأما.البرووتوا،القديير

الومديخونةإلى"المحفرظ!!الاتط!-الملائكةصاروافقد

وكانت.(6يه)،الظلامتحتألديةلقيردالعظيم

،للإناناتجارأعدنبخةفيوالرالحيرمعرفةضحرة

ايخ!أما،:طاكهاللهمحبةمعاهمنهاايث!عدمهكان

وكانت.اللهلىاصقةاوعدمالمصانمعاهفكادمها

والمحبة؟اططاعةالجاةهى،المهدهدالىالمعلةالنتاث

؟دواقرئلحصيادا!وتش،القديب-ا*ثكةمعحدث

هىاللهكلمةوكانت.الاقلإ-الملائكةمعحدث

الحق.هولأتالصان

الر!خلااصوالإسانالدههماوطرفاه:النعمةع!د)2

اطهاكلالآباللهب!-عهدهرلالأحرىأ،،المشحيو

سه.بالإيماذلالميحتحدوزالذيراضاساأحلسالابن

الذي،والابنالآببيرالنعحةلعهدالمفهومهداونجد

:1)أفسرإلىالرطلةي،اطحطاةالحلاص!ئمحله

الم!(و)فياحتاردا"اللهأردقرأحيث(3-6

:1!،1:9ق2أيصاانظر)6لمالعاتا"-قل

.(24-21ى01-3:17،17:4يو،2

عهريحنرالدي،لاغتصالإيمارهيالحهدوشروط

:91ب)هايافعلىمثلصاالإيمانبأعمالالقديمالمهد

وتجول،(8-6و4:3ر:)ددا:؟وإبرابم،(4

هيوالائج.الحديدالعهدومعدهو؟يوعالرب

.المؤمب!لعيرأبدبةديولةص،للمؤبتألديةحياة

حوثاللاهوتعلماءب-كثرحدايدور؟الفداءع!د)3(

الحمة.عدعلىعلاوةللفداءآخرعهدثمةكارإذاعا

علماءرع!3،"ح(حا83"لاا)حههودخلارلز9كارو

عهد:ينمتيزعهدلمبوجوديقواا،عرييه!1اللاهوت

(.ل.هبورولأ.خيزكدبيا.المداءوعهدالممة

.7عهدواجا:احدع!دأضهماول!اح"3)ا



العهدتابوت-!د

بأنه(وأتباعههودجعند)الفداء!دتعريفويمكن

واللهالآباللهبير(واحدطرفمن)أحادكياتفاق

هذاويظهر.وضحبهاللهبينثايأعهدأويتضس،الاب!

(8-6)الأرلحينالمزمورفي:موضعيرليالحهد

ير!دهااليالذيحةعنالآبإلىالابنتحدثجث

(16-01:5)العرانيينإلالرصالةولي.فهالله

ويقرل،الأربعينالمزمورفيجاءماالكاتبيقتشحيث

يثتلكى(الموصكيالعهد)الأولنزع)اللهإن

ي!رعجدشقديممقدصنمحنالمةفيذ.الافي

أيفايقولنم،(01:01ب)"واحدةحرةالمبهح

-01:15عب)الحقهذااكدقدالقدسالروحإن

31:33)إريااليإريابتاالذي(17

34(.و

نإول(ألا،41403ف!ع!ول)8"ماكيجأرضيالداويقول

النصةعهدنفههوفاعهييهلمالدىالحديدالعهد

عهدعلىوالمزص!،المفدىوشباللهبينثبتالذى

.الأزلنذالابنواللهالآباللهبينالأبدىالفداء

:العهودبينالعلاتة-يعابعأ

الهـلم،بدرجاتالختلفةالعهودلينالعلاتةسيهجمكن

بأنالقرلديمكن.لهاالابقةالدرجةعلىتقومدرجةفكل

اللهلحهدامتدادهىانما،عهودمنتلاهوماداودمعالعهد

بمملكةإبراهيماللهوعدلقد.فيهقفنةوكانتلإبراهبم

دإبل.لداودالحهدرتفصيلبا"كزحاءماوهر،وأرض

جقإذالكتابالأن،"الانحيل"تضمنلإبراهيمالمهد

يخكأنإبراهيمفثربق،الأميبرربالايماناللهأنفرأى

لأكزوضحماوهر،(3:8عل)،الأميعتنارك

الجديد.الحهدفيجلاء

واتدت،كسرهقدآدمأنمع-الأعمالعهدإنثم

جاءالذىالمحتممه-الثرىالجيصإلىذلكعواقب

تحتالذبنلبفند!ي،الاموسنحتمولردا،امرأةمنمولودأ"

مماماالنامرسحفظقدفهو،(هو4:4غل)!الناموس

الاموسعقا!الصيبعلىاحتملئم.عناويخةبةلأجنا

يقومالذىالنعمةبعهدنحننحلصومكدا،عايابةالمكور

بأن،الأعمالعهدحهتاعنأضىقدالمحأنأساسعلى

:01رو)خطاياناعقابكلحملئم،مطالبهكلأولأأوفى

العهد:تابوت-ع!د

ص-صضعهافي،المهدتابوت"صادةإلالرحرعالرجا

."الكتايةالمحارفدائرة"ساثاربالمجلد"الاءاحرف

الجدبدالعهد-عهد

الجديد:العهد-عهد

وبه-يةحديدةعلاقةالكئتلهالذىالعهدهوهدا

المهد1عبارةأنكا.(34-31:31إريا)ضبه

علىيحوىالدى"الجديدالمهد9كابإلىلثر5الحديد

الحهد9علىكلاماصنقصرفاولكننا.ضرأوكرينجحة

وشحه.اللهبين"الحديد

حديدأأعهدأ5حماهتإرياتاعدما:تعر!فه(أ)

للمهدبالشةحديدأيقبرلأنه،(031:31إريا)

الذىالريعةعهدأكط،إصرافيمعالقديمأوالأول

بيرالمفابلةونجد.مو!يدعلإتاهاللهأعطاهم

-8:6عب)المبرانببإلىالرسالةفيالعهدين

العهد:هذامفمون()ب

مروطةعرنممةلعلاقةالجديدالعهدهذايا"!)1(

وواض!!.،جهرداوبتإسرائبلوبيت"اللهبين

هاا:يقولحيث،المتقلإلىكيرألهجذ!

كلهملأ-...وأتطع،الرببقولتأ!أيام

أذكرولا،إثمههصأصفحلأر...!يعرفولي

.(34-31:31إريا)!بعدخطيهم

وروحأجديدأقلأ"يحطيهنمإذبالتحديديأ!)2(

.(62ت36حر)"جديدأ

2:99هر)ولركتهاللهرضىإلىبالانسانيأقي)3(

.(02و

.(!31:34إريا)الحطيةكفرانيتضمن)4(

المؤسفيالقدسالروح!نى،تاخهمن)5(

حرمع،31:33إريا)وتحب!هلإرضاده

36:27).

:31إرميا)للأم!رأسأالقديمالبصمجحل)6(

.(13ت28تثمع،04--38

مدهوالحهدهذابركاتصأساسإد:العهدأماس)%(

قال،فاأطمالتياليلةفي،الحيةوفي.المح

الحديد،للحهدالذيدمىموهذا!:لتلايدهالمح

مت)!الخطايالمحفرةكئرينأحلمىئمفكالدكي

التلايد،أمكارأديىولاضك(.26:28

اريانجبرةحاءساإلى-ذلكعاعهمعند-رجحت

.،الحديدالمهدأس

لهذاالقديمالعهدإعلانأندطإطلاقألاشك:المهدلمن(د)

الفديم،لالعبالمهدهذايربطإمما"الحديدالعهد"
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ونحطوطاتهنموصط-الجديدالعهد-عهد

إسرائيليتمعوأقطعا:وضوببكليفولفهو

وبحد.(3ا:31إرميا)"حدوراعهدايهوداويت

:95إكأ-ثلأانظر)كثيرةمواصعولهذاتأيدأ

،04-32:37إريا،9و21،61:8و02

63،34:52-16:06حز،هو05:4

مؤنىحمصلاولكن،(28-26،37:21و

أعظمأعهدأ5،المحلالرهـكوعالحديدالعهد

حديد"عهدخدام9وصرنا،(8:6عب)

ىألحلاصأساسيوجدلالأنه،(3:6كر2)

)ب!)انجهالمح-عدمالأذالعهدبدمإلاإنساذ

لأنه،(1:7يو1)"خطةكلشيطهردا(الله

فداءفوجدالأتداسإلىواحدةمرةدخليض!هلدم9

بروحالدى9الميحفدم.(9:12عص)"ألديأ

أعصالس2ضائريطهر،بللاللهنفهتدمأرلي

يقو!؟.(9:14عب)هالحياللهلتخدصاية

،صهبودحبلإلىأنجغقدبل5:الحديدالحهدلمزني

الجديدالعهدوجطوإلى...الحىاللهمدينةوإلى

عب)!هايلمنأفصليتكلمرشدموإلى،يوع

12:22-24).

وغطوطاته:نصوصه-الجديدالعهد-عهد

موضمهار!الحديدالحهدمخطوطات،إلىالرجوعالرجا

المعارفدائرة"منالثالثهـبالمجلدالحاء9حرفمن

."الكناية

ونحطوطاته:نصومط-القديمالعهد-عهد

موضعهافي!القديمالعهدعطوطات9إلىالرجوعالرحا

المعارهـدائرة)منالئاكبالمحلد!الخاء9حرفمن

."الكناببة

العهد:كاب-عهد

عموعةعلى7(:24)خر!العهدهـمحابيطلق

:23-02:22)الخروحضرفيالمجلةالرائع

الئعب.ومامعفيموسىفرأهاالىالثرانعوهى.(33

كل5:وقالوامحأأجابواقدالمبجمعوكاد.سياءجل

كتابأذ!.(91:7حر)،نفحلالرببهتكلمما

الكلمات،العهدكلماتاإلىخاصةبصفةئيرالمهد

.(17-34:28.02:1حر)،العثر

تعكراليالثرائعمنعموعةأالعهدكناب9وتفمن
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هذايكونأنيمكنولا.زرإعيمجنمعصورةكبيرحدإلى

لحدالملكيةعهدفيأعطيتالثرائعهدهأنبرعمودلم!حجة

لأأووذلك،البريةفطويس،كنعانأرضفيالعباستقرار

الحعبأدعلى"علاوة،مقدمأذلككليعلمكاناللهلأد

هذهثلإلىالحاحةوعرفزراعىمحتعفيممرفيعاش

الرائع.

؟،!تفحللا"أو،افعل5:بالقولجارمةوالثراثع

وأأإذا9:لالقولتدأإذافتراضبةشرانعتضمنأنها

ثمل:وهي.الظروفعتفلمقاللةوذلك،!إن"

عادةصالجارماليمع،الحبادةبخصوص!وصايا(1)

لمديمترابمىمذبحباقامةرالأمر.وامماثلالصرر

.(26-02:23خر)والذبائحالمحرقات

نوانينذلكفيبما،الحبراقالبدحقوقلحمايةأحكام(2)

.(11-21:2حر)بأمةالزواج

:،انحتلفةبالاصابات!خاصةأحكام(3)

.(27-12الاعداد)لايانالانإصابة(أ)

.(32-28الأعداد)لإلانحبوادإعابة)!(

.(34و33الحددان)لحيوانإلانإصابة)%(

.(36و35الحددان)لجوانحيوان(إصابةد)

.(4-ا:22)الرقةضدأحكام(4)

الابنةذلكفيبما،النركلمتلكاتالاضرارضدأحكام(5)

(22:5-17).

،طحراتبوجودال!ماحبعدملعلقترعةأحكام(6)

واييم.والأرملةالنريبطلمأواصطهادوتخب

الله،اصمواخرام،والره!الرباخصرص!،أحكام

.(31-22:18)للربالالكاروتقديم

صاعاةوضرورةالظلممننخلفةأنواعضدوصايا(7)

-23:9)عاباةدونالمحاكمةاجراءاتفيالعدل

الابعة،الةالبتذلكفيبماالأجادحفظ)8(

الحماديمد،الفطرعيد:اللاثةالويةوالأعاد

.(17-23:01)الجمعوعيمد،الألكارونقدبم

العددان)الذبائحتقديمفيمينةأحطاءسالتحذ-س(19

-(91و18

ملاكه،شخصرمعهمالدالمالربنجفوراصعدا1()0

02-الأعداد)الأعداءصعلىعبهمثموصت
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عدملح

عهلىملح:

دوامعلىللدلالةالقديمالحهدفيالتعبيمهدايخدم

منقرلانكل5:قائلأقديمأضحبهالربأمروقد.الحهد

إلهك.عهلىملحمنتفلىنكئحلولا،نمفحهبالملحنفادعك

.(13و2:12لاا"ملحأتقربفرالبنكيععلى

هل9شأيوبفيقول،الإنسانعذاءمنهامجزءوالملح

دأعجصفلا،(6:6أى)!؟علحللاالجخيؤكل

هذهبعضأدممع.للهتقدمالتيالقرابيرليالملحيدخل

كادمهاالأعطمالجزءأنإلا،المذبحعلىمجرقكانإيقدمات

لذلك.إخوتههبيننصيىلهميكنلمالدينللكهنةطعامأ

نجريرفمهاالتىالأقداسرفائعجميع5؟لهرودالربقال

دهر!أ،حقأمعكوبناتكوليثلكأعطيها،للربإصرائيل

:18على)أمحكولزرعكلكالر!أمامدهرياملحمي!اق

ليندالمعهدكليمىأصبحالمفهوءهذامىولعله.(91

العيث!اكا-9عنالائعاثملوهاك،!ملحبعهد"العرإنيير

للآخر.أحدماحيانةمحهمجوزلامماأمعأوالملح

الدىنباطلنليربحاموقال،رحبعامبنالملكأياوقام

لكمأما9:أساطعرةوحكم،دا:دبيتعلىالمصلكةشق

لداودإصائيلعلىالملكأعطىإسراثيلإلهالربأنتحرفواأن

.(5ش13أخ2)أملحبعهدولهالأبدإلى

عهد:أعحاب-عاهد-عد

المرنمويفول.نحالفا:وتعاهدا،عهدأأعطاه:عاهده

والموآييزالاحماعييينمنوحلفاثهمالأدويينعناببرةبروح

،عهدأقماهدواعليك.سأبالقلبتآمرواإنهم5:وكيرهم

أضكرلوأخواهالأموركيممرالىكاذ.(6و83:5مر)

ضدحربهفيإيهنانضموااأبراممعصدأصحاب5وعالر

واسترجعواعل!مفانتصروا،وحلفائهعلامملككدرلعومر

عرلدباوفول.(24و41:13نك)والقالمالأصى

0001معاهديككلايخمإلىطردكا:أدومعنالبي

.(7عوبديا)

:رةعها-عهر

:7قرمرافظر)الزافيهوهرالعاو.فجر:رأعهوعهر

الككترجتوقد.(18!5غل،13:13رو،22

جافالر،ادعارة"إلأ!أ4()،أع،عامحر"أسليجا!نايةاليو

،الدالحرهـامنموضمهافي"دعارة"مادةإلىالرجوع

."الكتاببةالمعار!دأئرةاسالثاثلالمجلد

عوبديا

)عو!

:عوبال

،يقطادأبناءأحد31وهو،"عربان9معناهعبرى31

:01تك)نوحبنسامنملسالقحطانيةالعربجد

،22ج1أح1)!عال!أيفاوبمى،(26-28

.(01:28تكلبالامريئالحةفيوكدلك

يا:عوبد

وهو:.!يهوهعابدأوعد"محاهعبرياصم

منرربالاللمنأرنانبنخنياأشاءأحدعوبديا(1)

.(3:21أخ1)الملكداودنسل

ياكربنىعائررؤصاءأحد،زرحيابنيسعوبديما(2)

.(7:3أخ1)

منالملكضاولللمنلأصيلالحاصالابنعويديا(3)

.(8:38،9044أح1)شياميرصط

اللا:ييرأحد،يدوثونبرجلالبركياينعوبديا(4)

،(9:16أخ1)باللبيمنرحعراالدير-

:11ع)"جلالسكرعبنعدا"أيضاويمى

إلىداودإلىحا!واالذينالحادييرالأبطاتأحدعولديا(5)

.(12:9أخ1)!قلغفيالبريئفيالحصن

ديربولونلبطرئيأكادالذىيثمياأبوعوبديا(6)

.(27:91أخ1)الملكداودأيام

الدينيهرضافاطالملكأيامفيالرؤماءأحدعوبديا(7)

خأ2)صودامدنفيالثربعةالنعبلتعليمأرسلهم

17:7).

كانواالدينأحد،مرا،ممطبنىعناللاوىعوبديا(8)

يرضباأياملىالهيكلتطهيرليالحاملي!علىثمرفرلى

.(34:12أخ2)يهوذاملك

الذينمنوكاد،يوآبلنيسيحيئيللنعوبديا(9)

منعثروثمايةماهـلانومحهبابلسبىسرجعوا

.(8:9عزرا)الذكور

ء)نحميامعائماثخمواالذينالكفةأحدعوبديا(01)

عدالحراصةحار-بالبوابيناللاويينأحدعوبديا)11(
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عوبديانبوة-عوبديا

،صادوقبنيوشابنيوياقيمأيامفيالأبوا!مخازن

12:52غ)الكاتبوعزراالوالمطنحياأياموفى

.(26و

وسنفرد،(اعو)عوبدياضرصاحىالنبيعوبديا)12(

الالى.المبحثولنبويةله

مل1)وابزاللأخآ!بيتعلىكانالذىعولديا)13(

.صباهنذالربيخىوكاذ،(18:3-16

رجلمنةعربدياخبأ،الربأنجياءإيزابلقتلتوحين

.وطءجنهبزوعا!م،مغارةفيرجلأخمينكل،مهم

لخيلوماءفعلىللقفقيقالملكأخآبأرصلهوقد

نأأكط،بيماالأرضوقسا،ومواضيهربغالهالملك

مما،الآخرالقمعوبد،وأخذ،قسأأخذالملك

فيريخعأ3مركزأيشغلكانعوبدياأنعلىيدل

الطرلقفيابيإيياتاللالأثاءتلكوفي.المملكة

فحاول.إييابوجرديخبرهالملكأخآبإلىفأرسله

الربروحيحملأذمخافةذلكعنيخىأدعوبديا

فبقتل،يجدهولاأخآبفيأقي،يعلملاحيثإلىإييا

فذهى.أخآبيرىأنلابدأنهإيليافوعده.عوبددا

اليا.للقاءأخآبمسار،وأخبرهأخآبإلىعوبديا

البعلوأنبياءإييابينالكرملجبللقاءجرىوبعدها

ذبيحةعلىالصاءمنتارولز!ل،السواركليوانبياء

هوالرب":يهتمونالش!بمجعلمما،إ!ليا

البلأنياءبحيعإيياوأمك،أاللههوالرب.الله

وقتلهم.الراركطوأنياء

عيهنقركأخغعلىالصامرةأطلاللفغزوتد

أنهوالأرجح،"الملكخادمعوبدياإلى9لالعبركة

.أخآبالملكويهللعوبديا

نفههوهذاعوبدياأنالابلالتلمردلىوجاء

،الصغارالألاءمىالرابعةالمبوةصاحبالبيعوبدبا

الك.صالبهيربهيجطأمرولكنه

عوبديا:نبوة-عوبديا

تب:ل!ا-لأوأ

،الصغارالأنجاءأضارصالرابعالفرهىعوبديانبرة

يحددماالسفر!ولى،القديمالمهدأضارأقصروهى

رعاياأحدكالىألهنجوتهمنيدوكانوإد،الكاتضخصية

ثرهويكودأدحذايخهالخكوكوس.يهودامملكة

الي،الليالتدعيأحزياالملكأر!هالديالثالثالحمير

لإرورأالجوت!الأنبياءحياة9كتا!يحاء؟

036

عوبلىيانبوة-عوبلىيا

كتبأحدنيجاءماالمرجحعيرمنأله؟.!أبيفانيوسا

تحط؟.أدومىأصلمندخيلأكاذأنهمنالهودىالتلمرد

أخآبيتعلىكانالذكيعولدياألهالقائلبالرأىالكوك

.(عوبدياعنالابقالمبحثصت31الدإلىارجع)الملك

:النبوةموفوع-ثانيأ

للأدوم!!اببيتويخهرعولديالبوةليالاررالموضرع

ويمكن.وضبهاأور!ثليمأصالىمايوكاتتهمكبريائهملأحل

في:النبرةنلجص

د!جبر،المتكبرأدوءعلىللقضاءالأميدعوالر!)1(

،الجبالمحاقلفيحمونهمسالانحدارعلىعيسورجال

حلفاؤهم،عليموصينقلب،ابخوءةبهرزهموصتهب

الكارئةدونيحولواأنوأبطالهاأدومحكحاءيتطعولى

.(9-1الأعداد)

عنصمنأبدتيتانتيحةهوإنماأدومعلالقضاءةد)2(

القاوةالنبرويمف.يعقوبأخيهنحومنوداوة

عندمابأخيهحلتالتىالمميةم!الواضحةوال!ثماتة

الأعداد)أبوابهالغرباءودخل،ددرتالأعاجمصست

01-14).

قريب!ضرورهمحسبالأمكللعقابالربيومإن)3(

دأحاوليالديالضثس،كاملأتدميرأأدومفئدمر

أرضهما!تلكرئيلاإصمبيوبعوديما،صلهيستأ

الربملكرتنجثتوهكدا،عيصوحبلعلىويتولوا

.(21-51الأعداد)

السفر:ةوحلى-ثايأ

اكهورنأ9هوالفروحدةأنكرمنأولكان

12-17سالأعدادأنفزس،1824فية-3(535"!ا)ول

الني-زسإلىتعردايي-الأصليةالنبوةإلىإضافةهى

.(.م.ق78-401)!ياليوسألكندرلمعصري

نسبالد!أالبىأدياءأحدأن)414"ع(!إيرالد،وزعم

قديمةنجوةاشحدءقد(21-41،91-11الأعدادإيه

آخرفيمنوذوة،(01-1الأعداد)عوبديااحمهلي

-15الأعداد)لاشياءمعاصرأ-عوبدياثل-كان

عوصدباإتاح*()+ع؟لا!"ا،:لهارزن":بى.(18

،!15و14و39و11؟01و7و5-االأعداد

(بارتون"ريقول.تأخرةإضافةالوةباقيأنويرى

ذوةمى6-االأعدادإرع*ح!()3،ليو!9و0،33!()ول

إلاأمالىش،إرميااقتبها،السبىتجرماإفتحردلعولديا

البي.لعدماأبامأوائلو15-7الأعدادااحرعولديا

أرمةإلىتعودأنها-!حىفاضافة21-اآالأعدادأما



عوبلىيانجوة-عوبلىيا

المكابيين.

المرنقرأأنوالأففل،متطرفةتجدوتقسيماتهذهوكل

!،الرسالةبرهر!كلجوبدلك،واحدةكوحدةهو!

.الأنهى

؟النبرةكابةتارغ-رابعأ

مرضوثيالتتجلالأسايةالمائلبعفرحليلرم

اليهابة.!تار

والأربعينانصوالأمحاحعوبديانبوةبينالعلاتة(أ)

إريا:!رمن

لوصى"،يبر؟إريامنعوبديااتج!هل)1(

61ب!!ص!إنه:بالقولدلكاشحالةدا!(3الاح

أقوالمهاتطالقلا،أدومضدإرميانبوةمنآية

آيةتصمصأحرىوآية؟أعداداربحةسرىعربديا

فمنها،الاقيةآيةعرةالاحدىأما،عربديامن

والممطلحاتالكلماتبعضعلىثتلىآياتكر

صدلواتهفيصاءإريانبوةيكنيرأتتكررايى

منويبدو.لمامةنبواتهفيأوالأجنببةالأم

لوةمنآياتبابخارلييقومأناجاالمتبد

الىدالذاتالآكاتهذهصوىيحتارفلا،إرميا

هذاليما،إريالبرةالميرةالعبراتفيهاتظهرلا

لمفرنجوتهفيأدبمقدإرياأدلوصحيحأيبدو

هذهنييوحدلاحيث،عوبديانجوةمنآيات

الموضع.هذاعرفيإر!يااصتخدمهتمبيرالآيات

نأ!دقلامما؟عوبديامنإريااتج!هل)2(

تكرنأديم!عوبدبالبوةمثلمحئرةقويةنبرة

ولكن،إريانوة!اقاساتحملةستلفيقأ

الكثيرسعوبدياعرأحدقدإرياأريختكل

عحابثمةواممر.عرصهمعتفقايياضصيراتا

وإذ،آيتنأوآيةمحردعلالرأىهداتطيئفي

دحضه.السهلمنيبرلى

مهما؟أقدمنبواتمنوإرياعوبديااتج!هل31(

الذ+،المحدثيرالعلماءعدالأمثلالحاهوهذا

بيما،الأصلبقوةاضايحمطعولدياأنير:د

أيو!"يقوللما.حريةبأكزإريامهيقر

،أقدءنجرةس9-االأعدادااقت!عوبدياإدإ

ا/لأصحاحفيأفصلبصررةبأصلهاإريالناجمظ

.أوالأردميرالتاسع

يتحلصرأزبتيمالمدققالدار!!،

ياعوبلىنبوة-عوبلىيا

مع،4-1عوبديابينبالمقارلةلقهالرأى

مع6و5وعوبديا،16-94:14إرمبا

إرميامع8وعربديا،أ01و94:9إريا

.ب94:22إريامعأ9وعوبديا؟94:7

يقتب!ماكرأالذيإرمياأنيبدوعاموبوحه

-الصرفبمضمع-كقر،!ابقينأنجياءمن

عوبديا.من

إضارةهاكأنيبدو:وووئلعوبديابينالعلاقة)!(

.(17)عربدياإلمط(2:32)يوفيلىمباضرة

نحو)يرآشالصغيرالملكأيامفيتبأقديوثلكانفإدا

هداعلباء-يكونعوبديافإد(.م.ق083

التاريخ.لهذاصابقا-الفرضر

؟41-01الآياتإيهلثرأورثليمعلىهجوماى%()

توصفبجثالدةمنكاتالكارثةأنلابد

لينالعلماءغالةيجمعلذلك.(21عو)"بالهلاك"

فيالكلدالونيدعلىأورشليموتدميرعولديا:صص

أصاسعلى-النظريشلفتمماولك!.م.ق587

عويدياقصاء-تلميحثمةلي!أنه-الفرصهذا

إلىأو،الكلدانيينإلى-22-94:7إرميافيأ،

أورضليملسكادالشاملالاجلاءإلىأو،الهبكلتدمير

(15-35:1)حزقيالسرهـسومحن.لابلإت

جكزابابهجتقدآدومأن(137:7)والمزمور

وأ+،.م.ؤ587فيالكلدانونيدعلىأورشليم

دأفواضح.تمامأالمدينةمحوعلىالمحربيرضجحوا

عوبديالغةمعتمامألمق،.مؤ.587أحداث

نادا!(3الأع"بوسى9يقولولكن.(01-41)

أدومأنعلىتدت(41-12)عوبديافياكهىصبة

صامجدرهااليالحطايامدهلعدارتكتقدتكرلم

وقتفي-تعرضتقدأورشليمتكنلىوعيه،البي

يغر!نالمحدثيرالعلصاءغاليةول!.للدمار-النبوة

إلىلثرأضهاعلى(14-12عو)الأعدادهذهلعة

فعلهعمانجكلمفالني،لملأونمتقدأحداث

.يفعلرهأذيجبيكرلمشبئألاعارهاالأدويوذ

منعهدأأفدمعربدياإذيقرلرنالذ!الحلماءأما

يهورامالملثأيامييهوذايحدءإنهفيقولود،ذلك

وأحبارال!افيالملوكفسفرا.(.م.ق845نحو)

يهررام،أيامفيأدومتمرديدكراد،ال!اليالأياء

خأ22،2-8:02ط!2)يهوذاعنواشقلالها

بقليل،أدومعصيانوعقب.(.ا-21:8

افتحوها9ويهوذاعلىوالعربالفلطيونزحص

361



ياعوبلىنبوة-عوبلىيا

بنيه.معالملكبيتفيالموجودةالأمرالكلوبوا

له"أصغربهوآحارإلاالرلهيبقلمو،أبضأونائه

أورضليمأنفواصع،(17و21:16أخ2)

غيرالكارثةفكات،الغزاةأيدىيضطتقدالعاصة

تأخر،زمنإلىعوبدياسوةينشؤنوالدي!

ت!أأنهافتراضرستفعصنقاطثلاتإلىيتندود

دكر:رمنو

.،العر!الفلطييرلفروالم!وكاسعردكرعدم)1(

الأخارسفركاتبعندالدافعكادماذاولكن

.؟الفصةهدهلتجل

الغلسطيينبواسطة-المديخةتدميرزكرعدم)2(

.ق587أحداثبأنالقوليدعهمما،والصب

-01)عولدياوصفعلانطب!اقأاكز.م

بررامأبامفيحدئتالكارئةأزولر.(14

رهة.كاتأصهافلابد

21:61)افاذالأيامأخبارفيأدومذكرعدم)3(

صتأيفادذكرأنيجبولكر(.17و

أدوملعبقهالدىالدورذكرعنالتاريجةالأضار

لأورضليم.الكلدايينغروعند

،لعدهوماالىعصرأفبياءأننذكرانالحقومن

عنبمرارةيتحدئون،المزاصرأصحاببعضوكذلك

:4مرا!انظر)القديمالثعبمنالممادكيأدوممرقف

،ه-41،35:1-25:21حز،22و12

شإأيضاانظر،5-1:1ملاخي،137:7مز

دأأيصاالحقمنولكن،(34،63:1-6

ببناللدودةالعداوةعنتشهدللسبىالالقةالأضار

،23،27:41و25:22تك)ويعقوبعيسو

منوهرعامرسأد؟.(21-02:14عد

الطيعيةعيرالق!اوةتلكبستبهر،المبكرينالأنبياء

مع12و11:اعا)أجهنحوسأدومأبداهاالتي

.(3:91يز

اعجابموعععولدياأصلو!كان:عوبديا؟سلوب(د)

نأيزعمردالمحدثينالنقادلمفرلكن،الماصيلطالقاد

الملحوظللاخلالى،واحدكافقلهمنلتالبوة

ماييهرداتي،والفرينالواحدةالآياتأصلر!ي

تإ(3حأهاع-،!بي1)أحدهملفيقر.الحفر

الأولالنصفبينالأسلوبفياخلافيرحد"

محكمموجزالأولفانصف.البوةمنالئاروالمف

،الأخاذةالرائحةالمجازيةبالصورو-سحر،بالجويةضعم
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عوبديانبوة-عوبلىيا

الفكرةتبدر؟،الإطابإلىاثارالنصفويملليما

للصفالوصفهذالكر.ريهكأهوالمجارضعيفة

الملممنكانوإن،واضحةمغالاةفيسنلفرالثا!

العريةفيالحفرولغة.وأفمحأبلغالأولالنهمفأنب

تراكيبأوكلماتتخالطهاقلما،مجحلهافيفصيحةلغة

للغةالذهيالحمرفيعاشالكاتبولمل.أراية

وآدا!ا.اكمبرية

نحتهلفإلىالإضارات:وانرجميهةافيا!ةالاثاراتهـ()

صجحةأدومأرضوليإصاثبلأرضلىوالمدناباطق

فتختلف(02العدد)!صفارد"جهةمرأما.تمامأ

إكايقولون(وآخرونضرادر)مالبمر،الآراءحرالا

فيدكرهاورد،قد،ميدياللادبشالاردا!لا

وبظن.(.م.ث507-722)صرجونحرلات

ميها،منطقةإلىأوالص!رىأصياإلىإضارةأنهاالكثرون

وأبيثهولملها،الماريةالقرشقيذكرهاجاء

و-!ى.(34()عءلأ-"سايك!يقول)؟غلاطية

بىمنالحط!الحيث!هداجي9ذكرأنالبعفى

علىيدل(02عد)،أورشليمجيو"،اإسرانبلى

فيماحدثاقدكالاوالاللىالأضوريالب-كلاأن

نأنذكرأدعليارلكى،توتهلهدليلىوهو،مضى

قيالثاصالقرنمنالأولالمففي-عاموس

إصرائيلأرضصت"كاملبي!عنيتكلم-الجلاد

.(،61-:ا)عاالبيدتجاريدعلىحدت

لوةكتالةيختجارالحرمالمهلمنلرألهيدووهكذا

.م.ث845بينماالمحتصلالاريخيمتدإذ،عوبديا

لمليل..ء.ق87ءبعدماإلى

عوبلىيا:نبوةمرمى-خاسأ

أساصه:لقا!ثلاثعوبديالبوةئبرر

1)اللهمزبوحىيتكلمأنهمراتأرلععولديايؤكد)1(

.(18و8و4:

علىالديخولةوشحل،الأمعلىاكيدةاللهديمولةإد)2(

اليلإصائيلوقرةوثهاتةعداءمنألدتيتاأدشء

أص!ايوموالأمكلشدانأخيرأ،بدورهاستعاف

المللث9صيهولىألهموالنارالهد!ىفإذ؟اللهملكرت)3(

.(11:15رؤإلىارحع،21)ص!للر!

لأنهلا-،فحىوطنيتهمنيبعلاشعبهردوورحاؤه

الذي،اللهطكوتقيام،وحلاصهمردهمويرى

وهو(،17)عووالقداصةبالجاةبتبزسوف



عوج

الجديد.ا!هدايرضحهط

عوبيلى:

اصمتحتصرولحله،عابدإ،معناهعبرىاسم

وهو:،أعوبديا9

،داودالملكوحد،الموآبيةراعوثمنبوعزبنعولد1()

12و4:17راعوث)المشحيوعأصلافوأحد

.(3:32لو،ه:ا،ت2:12أخ22،1و

صطمنحصرونلكريرحمئلبىمنأفلاللنعوبيد)2(

.(38و2:37أخ1)ذايكل

خأ1)مصوبابامن،داودجيث!أبطالأحدعويد)3(

11:47).

منوكاد،أدومعوبيدبكرثهعياأبناءأحدعوبد)4(

.(26:7أ!1)البراببنمنالبأسأصحاب

رئ!يهوياداعأخذهمالدتأحدعزرياأبرعريد)5(

عرشيواكأوترلبةعثيالخلعالعهدفيمعه،الكهنة

.(23:1أخ2)يوذا

:أدومعوبيلى

البعفرو*ى.(؟إله)أأدومعد9محاهعبرىاصم

وهو:.االإنانعد9أى"آدمعد"يفيأنه

عزةموتنجعد،الملكداودمعاصرىأحد،أدومعويد1()

احضارمنداودحاف،اللهتابوتإلىيدهمدلأنه

أدومعوبيدبيتإلى"بهفمال،أورضليمإلىابابوت

عويدالربوبارك.أضهرثلاثةهاكبقىحيث،الجتي

فتحع.(12-6:6صم2)!بيةوكلأدوم

جمةإلى،أشرشليمإلىذلكبعدالتابوتونقلداود

أدومعويدويلقب.النرضلهذاداودأعدها

داوديضعأنالمحتملكرمنيبد،ولكن،أبالجي"

فلطين،جتسفلطيىرحليتنطالتابوت

الثريعةأمرنحالفة،عزةموتمنحدثبمدماوبنهاصة

احمهمكانههاك،حالأكطعلى.الابوتلقلطريقة!

قريةعنكثيرأيبعدلأ،33(:11)غ!جتايم9

حأ1)!بالجتي9مارجليلفأنويمكن،يعاريم

.(ء2:ءأ،14و13:13

بعدالتابوتلحراسةتحينواالذبناللاويينأحدأدومعوبيد)2(

حأ1)أورضليملىداودلهأعدهاالتىايخصةإلىنقله

وءأ(.24،268:و21و15:18

)3(

،4(

)5(

أمامليحتعبواالذي!اللاوتأحدأدومعربيد

ه:16أح1)أورشلبمإلىلفلهكدالالوت

الالق.بالبدالمذكورنضههويكونوقد،(38و

تيراالدينالوالينأحد،اللاوكييديئودلنأدومعريد

حأ1)أورضليم!الحيمةإلىنقلهبعدالابوتلحراصة

الابقبابدالمدكورنفههويكونوقد،(16:38

أيفأ.

بيتفيالموجودةالآنيةعنمئولأكانالذى1أدوعوبيد

،صهوذاملكأمحاأيامفيالملكديتوخزائنالر!

معأصرأ-إصائلطك-آحارجهوبنيوآشوأخذه

:52أح2)السامرةإلىورجعوالرهناءوالحزائنالآنية

.(42و23

:عوتاي

!تبغوا!بيمنوهو،"مب-الرب5معناهعبرىاسم

ملكارتخستاملكفيعزرامعالابلىالسبىمنعادوا

وتد.الذكورمنصبمودوربودهومحهوكان،فارس

،أيامثلاثةلمدةاأهوا"سبالقربالنهرعندالقافلةتوففت

أورضليمإلالحودةواللاوء!لمف!محهعزرالشصحى

.(02و14وا:8عز)

:عولاى

عوتامميأ"لفهفهو،"معينالرب!معناهعبر!اسم

فارصبنيص-عمر!بنعحيهودب!عوثاىوهو.العبريةفي

أورصليمفيوصكوا،اباللىالبيمنعادواممر؟يهوذابن

صريالمذكورنفههرأنهوالأرج!!،(9:4أح1)

.(11:4غ)!عثايااباصمنحميا

عوج:

وهوص،!أعو"أ:،الصقطوبل"مصاهطمىاسه

،.،لملكاتاقىباضانعلىملكأوكان،الرفاثيربقة

اصحراءاقرلىعبراجمجومراوألوا!ضامحةلأصراسمحصةمدية

الحرءوحرمردجلإلىاليرموك3!مم-تمد،الكثرة

بقيادةإصائللواضرلىوقد.الأردنئرقيسالثمالي

ملكسجرنمملكةعلىاضلائههاعقىللادهعاىمرسى

لماغتةخعواضعد،جحونمزيمةبحدأنهسدوإذ،الأموريين

عليه،للهحومهمي!تحدواأزتجلعليمبالهجومإصائل

وبهوضربوه1،9إذرعي!عاصمتهفيعوخهرموارلكم

كلوأخذوا،أرضهوملكواعاردلهيبئلمحتىقومهوجمع

-3:1تث،35-92:33عد)،المدنوكيمةالاثم
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عاج

(.5و29:4يق،12

طولهحديدص-يرصلهكانإد،الجمضحىعوجوكاد

*قدم2/131ضأي)أذرعأربعوعرفأذرعتع

محفوطأمازالسريرهكادالثيةسفريهابةوعد.(أقدام6

هدامعنىليرولكل.(اا:3تث)عمونبنيربةني

ويرى.الر!رهذاثليملأمجيثالضحامةمنكانعوجأد

في،دمنالدىالابوتهوالريربهذاالمقصودأدالبض

بالحديد،الثهالأسودالبارلتحجرمنمصهوعأكانوأنه

.حورانأرضدفييكزوالذى

الاستيلاءبحد-صيحوروأرضأرضهأعطيتوتد

عد)منيبطولصفرأوبينونجيجادلبني-عليا

وئذكر.فى!نصيبمنأرضهفكانت،(32:33

عالقةهرفيذكرىوظلت،القديمالمهدفيمرارأعوج

،4:91مل1انظر)طويلأمدإلىإصاثاتبنىبأذهان

.(135:11،136:02مز،9:22غ

:عاج

.أين9هىالعبريةفيوالكلمة،اليلصهرالعاح

الزاءعلىدليلأيمتر،القديمالعهدأزفةوالحاجوكان

:27حر)تحاريةسلعةأده؟.(6:4عاانظر)والرفاهية

.(18:12رؤ،15

---فيخد.،-حم-1\لا-%إ--4

حاءتياالأليات!زد

انائىلنحسىهدبد

يمثرالفحمةالثدييات!-الكثيرأيخا!أدومع

كاثر،الفيلصهواعاحاعصادرأفضلأدإلا،اضحدامها

:9أح01:22،2مل1)اطدوسأمريقيةمنئورد

نطعيمويتخدءوصلاقيالحميلىللولهوكاد(.23

و"قع،الحلصاعةوفي،(27:6حر)الثبةالأخا!

الأثالث.شوالأمئاط،والعطورالأطابوترارير،الألماب

اطاراتلى،دقيقآنقأوتققالاثلمهتمهعكاتكا

بالذهـ.يثىكانكا،كريمةحجارةأورجاجم!

دكاد،الملوكبأحماء-ائلإصي-تبط-كلالماجوكان

ما1)إبريزبدهىومغىعاخمنمصوعأسليمان%-

ت3تطعوجدتوقد.(9:17أح01:18-02،2

463

عاض!

م5-الثا!--الفدى-العات!-ذليعو

وقصر.ممرودويالمامرةو،الأسود-ياخومماتلةكأعرو

مرأيمأالطر،22:93م!-1)أحآ!لاهالديالعاث

المتشلةملكهودحامةثرائهعلىيدل(\د:3عا،45:8

شالأبوالى.الأتاتتطحسلىاستحدتاقىالحاكصةي

المصريةالصورطابعجمااسامرةأوالآثا!اهذهص-وجدوما

.الاورةلىالمرأةوتمارالمفدسةالأشحارمتل،والفيفبة

أيضعاحلطه)الا"ذعريسهااخيدأعروء-وتصص

العري!يقوا؟.(3:41-)،الأرر-ا!اقرتبامغلص

وكات.(7:4نثى-)أعاءص-كربعقك":لص:صه

وكالوأ،أساخالىشلعامل!نقالةتديما!يميةرتوحد



عاج

الامردقص!-العات!-عورتاد

:راءها.وماالأوسطالرثبلادإلىموحاتهميمدرود

سحاربفعلىكاالحاممميالعايأحدونالماتحرثوكار

.م.ق107يحزقيامم!أخدهاالتيالغائمليردكراوريا

العاحمنكيرةكمياتوحدت:قد.بالعاخأرائدثمصعمة

ائحا!ص-نطعة383بها؟حدات"مجدوث!ا.أء-قي

91د.-13د.إلىح!ءقس،م3291ي:ذلك،7!المنفو

إلىترحر!الامرةيتصعة.د.سبهزوحدكما.ء.ث

هىر،كلروديهـيااقي7احدى؟.ايلادتلىافامي-اغررأ

أ!ايطردقيسيرإرحتىا!سامرةافيحد"ممااخبهاضدبدة

إ-سانجلى.شابمالأاصغزواتهىو!أضرملوكأحدهاعا،4اتبم

عود)طيب(

مجدو!وجدتلالعاتمطعمةزخرفة

(:عود)طيب

ومو:،الرائحةركىالطيبمنصر!الحود

،أعهالرت"هىالقديمالعهديالعبريةلىالكلمة)1(

باللاليةت!ىالأضجارمننوععلىتدلوهي

كيأ"4(لاأا43أ4ا،"4احهكا)،"كالوجاأيايلاراكو"

مائةأومائةعرإلىترتفكلءأشجارلأ!ااالرخص!

كثجرات":بلعامعنايقولولذلك،قدمأوعرير

فيتنووهي.(24:6عد)"الربعر!اعود

تبل/التيالصمغيةوالمادةالخ!:!.والملايوالهد

،والحطورالطصصنائووتخدمالرائحةركيةنه

:7أم)والفراش،(4:8ءمز)اسيالىالتعطير

الأطاهـأفحرمعالعوديدكرحث،:الأشخاص(17

عا!باء،الحةأشجار"تسمى،.(4:41نر)

جنةسمنهالتةمعهاصطحىآدمإرتقوا!أ!رة

ياويالقدبمةالعصوريالعودحفوكان.عدث

دهأ.ورته

،1،()حه"ألر9هىالجديدالحهديفاليةاليوفيالكلمة)2(

ا+يةلاوهو!المر!الحققىا!رداتنىأكا:الأرحح

موطهأرجثعها،(33(5ءعولأول)4،ياترس!وألر"

عدالهنديالمحبطلى"!صريحريرة"هوالأصا!

لحمية،أث!اقا،،عطريلاتهـهر،الأفريقيااغرتا

لصجيلولهمرصانلمامحرحالأوراثوتحصر
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ثينيعود

كاذ؟.التحيطفيلاصتخدامهبالماءيمزجكان،فاتح

غالم!وكاذ.مطهرأويتحدمئكثفالمرالعصرهذا

نحووعردمرمنبمزيمنيقوديموسجاءوقد.اجاالثمن

انزالهبمديسوعجديكفين(رطلأ75مخو)منامئة

نأولاشك،(04و!3ة91يو)المليبفوقمن

يرسقالحارةالبلاد،في.غالأثمأيخهدفعيقوديموس

صريحأالأجادتنتنلاحتىلالأطيابعادةاقيجد

.(11:93يوانظر)

حمرا?يمكةمحددةأنبوببةأزهارلهالقطرمميوالعود

المطر.الحصيريستخرجونها،كبيرةكورودتدو

ثيني:عود

ولونهالزكيةبرائحتهبخاز،بالسروشهسنلئجرنوع

!موالخضرةدا!مصجروهر.أعوادهوصلالةالجيلالوردممط

العمرونهيصنعوكان.أفر!ةثهالطبلادويكثرة

الخشبهذايعتبروذكانوالأنهم،اثمينالأثاثالوومافي

الضائعبينالرؤياسفرلىذكرهوجاء.ذهأوزنهياوى

تجارولكي5:الرمزيةبابلفيتجارضهاستبررالتيالثية

فيصاأحديحتريهالابضائعهملأذعلهاويوحرنالأرض

والبزواللؤلؤالكريموالحجروالفضةالدبمنبضائع،بعد

منإناءوكلثييعودوكلوالقرمزوالحر!والأرجوان

والحديدوالنحاسالخثبأثمنمنإناءوكل،العاج

.(13-18:11رؤ)!...والمرمر

عؤاد-(موسيقيةآلة)عود

:عؤاد-(موسيقيةآلة)عود

مخوها.أوبرلةعيهائفربوتربةموسبقيةآلةالمود

وردموجقيةآلةأولوهي،"يهتور"هياشمبريةفيوالكلمة

إحدى،أعادة"ولدتحيث،المقدساليهابفيذكرها

لكلاباكانالذكي"يوبالواخاهيابالابنينلهلامكزوجتي

أضها؟.(2او4:02تك)،والمزصاربالحودضارب

الخسة؟موسىأسفارفيذكرتاييالوحيدةالوتريةالآلة

تخبرفيلمووخدعتنىخفيةهربتلماذا"؟يمقوبلابانفقالى

:31تك)!؟والدهـوالعودوالأغافيلالفرحأشيكخى

الاستخدامثائعكانالعودأنلابادكلامصتويبد،.(27

المقمودحولالآراءوتختلف.العصورأقدمفذأرامفي

وهو،القئارةأمالمعروفالحودهووهل،!بالعود"

حملهيهلالوزنخفيفكانالحودأنوسدر.الأرجح

الأنبياءمنزمرة"صاددىضاو!أنحيث،ع!والعزف

ونايودفرلاب(أيديهمب!-أو)وأمامهمالمرتععةمننازل!-

كادأنهيدو؟.(ه:01صم1)،ياونوهم:عرد

جاءعندماوكان9أنهنقرأحيثباليدأوبرلةيعزهـعل!

وضربا!رداأخذداودأن،شاولعلىاللهقبا-منالروح

الروحعهويذبويطيبشاوليرتاحفكان،بيده

.(16:23صم1)أالردكيء

عثرةكانالعودوالأوتارعددأنيرسيفوسويدكر

حاءماعلىباءأوتارثمايخةكانتإنهاإلبعفرويقول،أوتار

يعزفرنكالوااللاو-لعضأدمنالأ،لالأياءأخبارمفرفي

القديمةمصرفيللقيثاراتمختلفةصور
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أعاد-عيد

الثعدهدمصلباتالنياش

.(1:21دأخ1)"القرارعلىبالعيداد9

خصمنالآلاتأنواعكل9الملكداودعملوتد

للهيهلعملهامفدسيمازأما.(ه:6ص!2)!الرو

ثمةوكات(،01:12صا1)الفدتخبس

سيهةمنكانتأطرهاأنذكريويفوسأدوبخاصة،جدا

.الكهرمانمنأوالذهـوالفصةمنطبيحية

نبوخذلمرأمرايىالطربآلاتبينيذكرالحودأنكا

دورابقحةوأقامهالدىالذبيافالتدضينعندلاضخدامها

هاالمستخدمةالأرابةوالكلمة.(7و5وا:3دانيال)

كلمةمهاإضتقتالتيوهى،)303"ا،4(!كاتروس،هي

الأورية.اللغاتفي"جيتا!"

لكنو،يدلجدالعهدا!للفظاات،العود9يذكرلاو

)،3،"اأكا(،قئارة"اليوناليةللكلمةترجمة!القيثارةائذكر

:8،14:2.15ت5رؤ،14:7كو1الظر)

1).

داودكاذ؟أكحودالفرهـعلمجرسهراحزادوا

.(3:15ملى2أيضاالظر،16ة16صه1)

:أعاد-عيد

وأدينية،عريزةلذكر!فييختفلالدياليومهوالعيد

مقد،الوديةالديالةمنهامأحرءأالأجادوكات-قوية

تكرنأنكااللهتصدإذ،لثعبهمهكمحةاللهبهاأوصى

مئلى،محه!اللهأحراهامقدصةلأحداثالدوامعلىلدكيرهم

صنواتفي:مرأفقم،(الفصحعيد)مصرس-خاته!

والعفراذلتطهيرحاخىس،(المطالىعيد)الريةياصخاص

العصبلصص!ءلى!صا:ش،م!دار،(الكعارةبرء)

للإحدةهامةالطرالأعباداكات؟.الأعادهدهصعد

اطقمع!؟الفربةالروحبة

أعياد-عيد

سمرساورليارصسحيلعرا.اص!

عملهمنالالعاليومفياللهفرعو":التكوي!

يمسالالعايوموناصراح.عملىالدي

السالعايوماللهشبارك.عكلالذىعمله

الذىعملهبممناستراحديهلأله.وقدصه

نأوى.(3و2:2نك)،حالفأاللهعمل

فيتردلا(راحة:ومعناها)،سبت"كلمة

ييهرر!استرأح"منهاالفحلأدإلاالفصلهذا

مرتين.

يومادكرا:الربيقرل،المرالوصاياوفي

بموتصغتعملأيامصتة.لتقدسهالت

للربسبتففيهالالعاليرموأما،عصلك

وابنتكوابكأتمادلأتصغلا"إلهك

داخلالدىونزيلكوبهمكوأئكوعبدك

السصاءالربصعأيامستةلىلأن.أبوابك

اليومليواصتراح،فيهاماوكلوالبحروالأرض!

وقدصه،التيومالر!باركلدلك.الابع

(ء.11-02:8خر)

سفرفيالبتلحفظذكريردلاألهومع

يعتبرهكانمرسىأذالراضح-!أنهإلا،التكوي!

اذكر9:للثمبيقولفهو،تلمنتائصةوصية

يعرفونهأمرأكانأنهأكلط،!لتقدسهالتيوم

مدةكثيرأتذكر؟.يذكروهأذإلىوجتاجون

:2:3،7-ا:1تك)ا(الأياهالعة"

4-01،8:01-12،92:72

.(28و

صراحة،،الت!يومميهايدكرمرةلأس

الرمفيلهمقالإذ،المرإعطاءكلاسةكات

عطلةتعدأ:اشبتالهمامدا".ا!ادصا

اليوموأما.تلنقصولهأياءشة...شلر!مفدس

دإ.انطروا...يهيرحدا،0ستلمجهالسانم

هولذلك(.احة)الحتأعطاعاض!

احلسرا.يوبتخبر3الساداليرهويحطيهم

مكالهوسأحديخرحا،0مكالهفيواحدص
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أعاد-جمد

)!؟

36

السابعاالمومفيال!عبفاصتراح،السابرايوم

اختصتذلكوبمد.(.3-21ة16حر)

يوممحمظالفرالوصايامزاءالحةاالوصية

.(11-02:8حرأأالبت

حفظعلةبينتاقضاناكأنالبممر،ررعم

(02:11)الحروجضرفيجاءتكاال!بت

الابعايومفياللهلاصتراحةتذكاشأ!اأساء!على

حفظعلةوبين،أيامصتةيالحبقةاكالبعد

12-:ء)التثنيةسفرفيجاءت؟البت

إصاثلبنيلخروجتذكارأفهاأطسعلى(15

كانقد،هناكتناقضلاولبهى.مصرأرضس

إصائيل،وضباللهبتدائصأ!دأاشبت

فكان،قواهمومجددوافيليسترمجوالهمنهعطة

يبرلمو،خالقأعحلهمناللهلاستراحةتدكارأ

حاءماشلكن.مصرسلحروجهمتذكارأأساسأ

عتبماإصرائلفيلبذكرإنماال!يماصفرفي

التيالمر!رةالعبوديةمنتحريرهممنلهمالرب

يبلوهأنعليهميجبوما،صرأرضرفيعانر-ها

فيطيوا،يحربرهمبالحصيل"شاعرافشكرمن

عيدهم،-سمجواأذعلجممحصكان!،وصاياه

انظر)مصرأرضلىعدأكالواأخهميذكرودإذ

الفصلاديربطوهكذا،(17-5:41خر

بالراحة.البت

كانا!أنجلاءبك!الكتابويذكر

،31:17خر)إصائلوبىاللهبينعلامة

صانرعا-!زهم(02و02:12حز

.الخ!عو!

التحفظيجبكان:البتضظطجعة

صاء!،جما!محهودكلع!لالاتا

يومكسعرو!صت،الحيوأذمنأ؟الإنان

02:21خر)المهبتيومفيكروبهاإلىالجمعة

وكدلك.(22-1ء:31غ،31و

رع!،(35:3حر)الاراشعالعدالاقناع

.(36-51:32عد)الحطصاحنطا!

ذأالحتحفظم!العرض!يكنلم:لكم

لل،بالتكاسلأنالأاشحدامأالانسانيصتخدمه

الإنانصفاليتحرراللهصمعفاة!رصةكاد

حيةواصاهقوادلجدو؟يةليوالدا،عماأ

يكونأنالبتالهدهـصفكان،والحمالة

لأماا(2):ءتث)الانانعلىكأوي!الملإلانبركة

عيادأ-عيلى

:2مرتد،14و58:13إيق،15و14

27).

خر)الموتهىالتتدنيىعقوبةوكانت

يز!ألايجب!كاد،(31:14،35:2

علىونجاء،(16:92حر)مكاتمنأحد

حدودأنس(ه:35)العددنحرفيجاءما

كلمنذراثالفىإلىحارجهاالىتمتدالمدينة

هوسبتيومصفرأنالهودععلمواعتبر،جهة

يوسيفوسذكر!(1:12أع)ذراعألفا

في!صبتضر"مادةإلىالرجوعيمكن)

المحارفدائرة"م!الرابعالمجلدسموضعها

.(،الكتابية

الموتالودلعضففتل،المكإييرزمنوفي

مما،أنفسهمعنبالدفاعالبتيدنواأنعن

عنبالدفاعالماحإلالمكايوذبعدهاضطر

38-2:مك9)البتيومفيالمس

منالتماوضرفضواالهودبعمرإدبل.(41

يذ!كركا،السبتيومو،اللامأجل

البتحمفطحدودكانت.قد.يوجفوس

والفرشيين.يموعالرببيننزاعموضرع

بوم!ئقدمخاصةتقدماتهناك،كات

يو!عكان؟،(ا!و28:9عد)البت

القدسفيالوجوهخبزمائدةعلريخفأعشرالاثا

.(8-24:5لااالصبتممومفي

أنه،والتب-الافيالمزمورعواذلطونجد

بومالبومكاذإذ،!ال!بتلبومتبيحةمزمورا

أصبحوقد(23:3لأا"مقد--محفلعطلة"

عأ،31و4:16لواالمحامعنطللبادةيومآ

13:14،18:4).

يومكادالشبتيومفإن،الميردهدهورغم

58:31إش،4:23مل2)و!حةفرء

فيلالتاسالأحنفا3حرما؟كان.(14و

:2هو،2:6مرالى)اللهص-لههضابأالي

حفظأالبتحمطإلىالأنياءادعاوتد.(اا

-71:91إربا،56:4إكأ)لجمأ

سبت!1مادةإلىأيفأالرجوالرجا)-(24

الرابعالمجلدمنأالس!-حرهـ9ص-موضمهافي

.(ياممتابيةاالممارفدائرة"ص

كلمنالأولابومأكلي:الثصرأس-الثهر،



أعياد-عد

الشهر"!بسىأحيانأوكان(01:01عد)شهر

.(02:5صم1)فحسى

أ:ثيمتبركانالذيالالعاصهرارأص-وباضثاء

:23لااخاصأاحتفالأبهيحتفلوكان،المدنيةالسنة

ئقربثانويةأعادأتعترالهوررؤوسكانت،(24

المحرتةعنفضلأ،و!يهاتقدمتامعإضافيةمحرقة+فا

فيهائضرلىكان؟.(15-28:11عد)الدائمة

كانت؟،(81:3مز،01:01عد)بالأبواق

ه:02صم1)العاثيةوالذبائح3الولايخاتقام

القبام-السبوتكلفي؟-فاتجنعوكان.(6و

انظر)الضرورىالطعامتجهيزعدافيمادليوىعم!بأكي

لالبتالهررأسيرتبططوكثيرأ.(اآ:12حر

حزتجال،13:اإلقمثلأانظر)كثيرةمراضعي

.(8:5عا،2:11هو،\:46

لأنهالحرايينحياةلىهامأمكانأيثغلالقمروكان

شهورأكانتضهررهملأن،موايهملهميحددالذىهو

تحديدكانلهدا.القمردورةعلىبناءتحب،قمرية

نأجث،الأيةبالغأمرأالجديدالهلالظهوروتت

ئعلروكان،جديدضهربدايةبمنيكادالهلالظهور

.ارقرنأوالوقفيبالتحذلك

)3(الة

الأسبو

(أ)

السبتئلكانت:"الراتشةااوالبتهة

العب:فياللهمنمقررة،عى

:36)الاليالأيامأنجارسفرفيجاءممانتتي

الئعبيحفظلمعامخمسمائةنحوطوالأنه(21

مدةبابلإلىالبفبى،الابعةالنةضريحه

.!صبوتهاالارضاضوفتحتى1،ضةسبمين

بزعامةالعبوعد،البيمنالعودةوبحد

دينبكلوالمطالبةالابعةالنةيتركواأن،نحيا

فيذلكيحفظالئحبوظل.(01:31غ)

،(53-6:48مك1)المكابيينعصر

.يوسيفوسيذكر!وبعده

:الدف(ب)

فمعد،(7-ا:25لااالأرضإراحة)1(

ص!واتتطواقوحصادهارهـاعتها

أدأى.،!تشرج"أنجمبكان،تتالة

الالعة،التفيحصادأوزرعبلاتقى

23:01حر)والزيونالكرمذلكليبما

إنتاجيةفييزيدالأجراءهداوكاد.(أاو

التالية.الواتفيالأرض

أعياد-عيد

حاجمسعلىالفقراءليحصلكلصةكانت)2(

خلالفيذاتهعن!نبتكانمصا،الطعام

وأالكرمأوالحقاوصواء،الالعةالسنة

ئتركبل،يحمعولايحصدلاكان،الزيتون

تأكلهاوفضلهم.ضعبكمقراءليأكل9

.(11و23:01خر)!الريةوحرش

بتيكون":اللاويينضرفيونقرأ

ولاتكولحبلىكلك،طعاصالكمالارض

،عندكالنازلين،ولمسترطكولأجيرك

تكون،أرضكليالذىوللجوانولهانمك

.(7و25:6لااطمامأغلطكل

،(6-15:1تث)الديونتلغىكانت)3(

منأخاهبرىءدينصاحبكلفكاد

تمىالابعةالنةكانتولذلك،الدكن

:15:9،31تث)الابراء"سنة"

ينطبقيكنلمالاجراءمداولكن.(\.

وكان.(15:3تث)الأجنبيعلى

7-المدع!الترجمرالالراءعذامنالزض

عليهميحبكان؟.الفقيرعنوالخمعى

الفقراء،إخوتهمعنأيديهميفضواألا

تث)الايحةالنةاقترابعندوبخاصة

15:7-19).

عدوالابراءصنة9وئقرأالئريعةكانت)4(

يظهروالكيإصرائيلكليحىءجماالمظال

،يحتارهالذىالمكانفي،إلهكالرباأما

لىإسراثلكلأمامالتوراةهذهتقرأ

تقواأنويتعلموذيسصعون...سامعهم

.(13-31:01تث)!اصبا

السةأوافيأى،الادصةالسنةنهايةفي)5(

العبرا!العبديطلزأنيجبكافي،الابحة

فارغأ.لاتطلقه!:الأمروكان،حرا

وهـتبيدركشصتعمكمنتزوده

...نحطهالهكالر!داركلث؟،معصرنك

:15تث)0001أيضألأمتكتفعلوهكذا

12-18).

ملزتبعةلااالسنةيعةضرتكاو

الموعدأرضلىاسنقر:اقىالقدبماطثعب

.(5:ء2لاا

أكط)التةالةمندوراتسبعبعد:الوبلمة)4(

الحبريةفيومصاها،،اليريلسنة"تأقي(سنة94بعد
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جميادأ-عد

يأ)بو:1انداؤهايعلنكانإد!الكبقترنسة"

ائهة:كات.(17-25:8لاالمالهالى(ترر

،17:إ-4حر)"الققصنة"أيفآتمىالخسو-

أساسعلى،(17و8515!،3إرمياأيفاالظر

الحمبر،الةلفدصد9و:اللا:ء-صرفيحاءما

لكهتكونصكا!الحمعالأرصفيبالعتقوتنادون

.(25:01لاا!يويلأ

يعبرلأنتجدأاجوليلاصةكات:الاضالطية(أ)

أصئهرواعاشرفيالابعالثهرفيالهافبوقإ

ة25لااأأرضكمحم!في...الكفارةيوم

التاصةالةهيالوللشةتكنولم.(9

محردتكنلمأكااكي،ابعضضكاوالأربعون

النةايويلسةكانتبل،صابحةجتيةسنة

:25لاااللفظبصريمواضحهو؟الحسين

صبيةسةفاككانأنهذلكمعنىوكان.(أ.

وهكذا،ايويلضةتعفبها(والأربعوناياصة)

وقد،متتايتنستينالأرضتترجكانت

فيلكمببرمحيآمرف!!9:فائلأالربوعدهم

قزرعون،سنينلثلاثكلةفتعحلالادسةالنة

الةإلىالعتمةالغلةمنوتأكلورالئافةالنة

عتمأ،تأكلونغلاتأقيأنإلى.الاسحة

الطعاممصادرعلىعلاوة(،25:21لاا

،الأحماكوصد،الحيواناتعيدمنالأخرى

وغرالنحلوعل،والمواضىالأغناموقطمان

ذللث.

)!(

375

إلىيمتايىوالأملاكالأرض!تعودكانت؟

اليوييل،سةفي،مقابللدون،الأصلمالكها

ئاعلاالأرضر9:صرمجأالربأمركانفقد

"عندىكرلاء.ونزلاءوألغالأرضليلأذ،لتة

الشريعةهذهتكنلم.ولكن(25:23لاا

لأنها،المورةالمدنداخلاليرتعلىتطبئ

2592:الاالميراثبأرضدلاترتبط

نفه،ييعأنواضطرافتقرإبرائلألىأن؟

معهونجرههو،اليوبيلسنةفيحرافيجكان

.(41-25:93لااعثيرتهإلىويعود

إلهةسأهدافجملةناككانت:نهاالنرض

اجويل:اصةشرائع

فتحح،الفقرآثارإزالةإلىتهدفكات)1(

ذا،الطروفلريسةأوالم!ك!تأوللفقير

)2(

)3(

أعياد-عد

جديد..صيبدأ

تضخبميالافراطدودتحولكات

حرماناإسرائلىحرمانودور،التزوات

يصلونللدينويل05يراتهأرف!سصنائيأ

لمحتى،محقلحقلأويقرلرث،لتيتأ

يحاأيضاانطر،8؟5إش)!مرصت!يق

2:2).

والصثائرالعائلاتنرابطعلحافظت

فردكلفيهايتحرركادإد،والأجاط

وعبرنه،عانلتإلىويعودمضد،

الدائحة.المبوديةصورلينمانمحتوبذلك

ثلاصةأولالفصحعدكان:الفطيروعدالفمحعد)5(

الذكوربميظهرأدفيهابكان،ىكيشويةأعياد

17،34:32و23:41خر)الربأمام،البالغين

فيالفصعبعيديحملوكاذ.(16؟16تث،24و

بعديخمانيسانشهروهوأأيبضهرشعثرالرابع

الحاصمنالفطيرعدمباضرةيحقبهوكان،(الشى

وكان.منهوالحرينالحادكيإلىالضهرنضمنعر

الدنيةالعبريةالنةضهورأولمو(ياذ)أيبضهر

اليدهذاوحمي.(21:2خر)المفدسةأو

؟الربقولمن(االعبوراألى)هبالفصح"

فبها.أنخالتيالبيوتعلعلامةالدملكمويكرن"

وكان.(12:13خر)"عنكموأعرالدمفأرى

ئم،عثرالرابعاليومكيةفيئذبحالفصحخروف

كيءأوخصروجودفيهئحرموكان،الفطرعديحف

لأ-2:5؟خر)أيامسبمةلمدةببرتهمصفيمحتو

:28عد،8-23:5لا،1.-ا:02،13

.(8-ا:16تث،16-25

إحياءهوتالغرضكان:بهوالاضالماة(أ)

فيالصبوديةيتمنإصائيلفينجاةدكرى

كلالربضربعندماالكارهمونجاة،ممر

بيتصيأخذأرالربأمروقد.مصرأبكار

صحيحةشاة(ياذ)أيبضهرمنالحاشرفي

الرابعالبومماءفي:يدبحهعي!بلاصةذكرا!اء-

والفبةالقائتيرعلىويرصدمهسويأحد،عر

لحما!هموذلك،فابأكلونهالىاليرتوالعليا

ئولىال!ئاةلحمكادثم.الأبكارهلاكضربةمم

دطرمعريؤكى،وجوفهام!رعهمعرأصه،بالار

مدودةوأحقاؤهمويأكلونه،مرةأعابعلى

وإد.3أيدفيوعميهمأرحلهىلىوأحديم



)ب(

أجمباد

يأخذ،لاةكفوأككونأنعنصنبرأالبكاد

.القرسعددبحسببتهمنالمربوجارههو

:12حر)بابارمجرقالصباحإلىنهوالاقي

.(14-ا

اختلف،الهادةوخيمةالكفوتإقامةبعد

الفمحعنالتفصيلاتبحضفيبالفصحالاخفال

وهي:الأول

المكانفياالفمحخروفذبحيجبكان)1(

فيويدافيهاحمهليحلالربتحارهالذممط

.(6-16:2تث)اليت

القائشينمنبدلأالمذبععلىررش!الدمكان)2(

العيا.والتبة

كانت،الفصحخروفريةإلىبالاضانة)3(

عدأياممنيومكلفيتقدمذبانحهاك

:28عد)الفصحعيديعقبالذيالفطر

16-24).

معىأولادهممسامععلىيرددودكانوا)4(

خر)سنةكلفيبهالاحتفالعدالفصح

12:24-27).

118-113بالمزايراقرنمدلكبحدتقرر)5(

الفصح.خرو!ام!الفاءي

فيالفصحعمليتطيونلاالذينعلىكان)6(

بب،الأولالثهرمنكرالرابعايوم

ذلكفيالفربصببأو،طقسيةنجاصة

الرابعاليومفيالفصحعشمواان،الموعد

،12-9:9عدأالاليالهرمنكر

.(3و03:2أخ2أيضأانظر

يكفىكانالحروفإديوجفوسويقول

شخصأ.عريرإلأضخاصعرةبينما

رجلأ)نجرضحمرأيعلىمحرمأوكان

مباركةوبمد.منهيأكلأن(امرأةأوكاد

الخر،منكا"سأوليشربكان،الو!ة

.المرةالأعشابسشرءاصذلكويمف

كالوا،والعطيراعصححروهـاامووقبل

الأولاديألوها،ثايةكأطلربون

!؟لكمالحدمةهذهما9:ايقيدمميالؤال

هى":الأبايجب،(12:26خر)

فيبيرتسعرالذىللربفصحديحة

وخلص!المصرييزضربلمامصرنيإصائل

الحزءد-سكلوثم.(21:72خر)أتايو

عيادأ-عد

.(131،411مز)العدترانيممنالأول

وتناولردالفصحخروفيأكلونثم

-سنمونثم،الححرمنوالرابعةانلثةسينالكأ

-115مر)العيدترانيممنالثاليالجرء

118).

الذيالفطروعيدالغصحعيدكان:الفطرجمد()%

مناسرائلشيلحروختذكارآاباشرة!قه

يوتع!اللهلبورتذكارأالفصحفكان،مصر

أرضكلفيالأبكارأهلكعدماالإصائيلي!ت

صقمنعانرهلماتذكارأالفطيرعدوكان،مصر

حبز9)بعجلةمطالربأنقذههويهفمصرفي

!ومسأولوكان.(16:3تث-!المثحقة

راحة()جتيومينهبوموآخرالفطيرعد

ماعملأفمايحصلونلاأمقدسمحفلاميهما

وكان.للطحامالضرورىالاعدادإلاالحلمن

فلطير.فيالحنطةحصادبدايةيحددالفصحعد

الفطرعدس(السبتكد)الا!الومولى

إلىالحصيدأولبحزمةيأترنكانوا(لي!اد16)

تقديممع،عمللرضاالربأماميرددهاالكاهن

تقدتهامعللربعرقةحولم!صحيحخرو!

.(14-23:9لااوصكبا

،34:22خر):الأطيععدأوالحمينعد)6

كانالأنهالحص!تجدرحمي،(22-23:15لا

يومعيدأوكان،الفصحعيدمنالخسينايرمقي!ع

ديقسعثري!رغيفير،حدبدةتقدمةفيهتقدمواحد

خرافسبعةتقديممع،للربباكورةحميراويخزان

معللربمحرتةوكيزواحدوئورحوليةصحيحة

تقديم-ص،المر!صوررانحة،وسيههانقدمها

ذيحةحوييزوخرشف!-،خطيةذيحةالمعرسواحد

فيوينادون.الباكورةنجزمعالكاهنفيرددها،سلامة

الثغ!منماعملأمقدسامحفلأيخهالومذلك

ضكرعيدمكاذ.(21-23:15لأايعملونلا

بركة.كلمصدراطر!،الحصادعا!

تدكارأكاداليدهداأثالقديمالعهديدكرولا

باء-فيكرا!يهودىاالميدشكن،ميةتاربجةلحادثة

إعطاءأن(\:91)الحروخصفروحاءمماعلى

مصر،سالحر:جبحدحدثياءحبلعلىالريعة

يموذكانوالذلك،يومانجس!ت،الفصحلعدأكط

.!الريعةعبداأوأالرراةعيد"أيصأاليدهدا

يصصالذكيراعرتضرالخصينجدوئقرأوكان
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عيادأ-جمبد

مادةإكألضاالرجرعالرجا)الحصادصسم

حرف9منموضعهافي!الخمسينيوم-خمين)

.أاليهابةالمحارفداثرة،منالئالثبالمجلد!الحاء

يحبكاناييالكبرىالأعادثالثوهو:المظالجمد)7(

الذىالمكانفيالربأمامالذكوربمفايظهرأن

ايرممنأيامجعةي!شروكان.يخهاحمهليحلبحتاره

الةسالمابعالهر)ثركيشهرسدثرالحاص

الحهر.نصشوالعثري!الحادياليومإلى(المقدسة

للرلىوقودأميهيقربود،مقدسمحفلالثامناليرموفي

33-:23لااالشغلمنماعملأفيهيملرنولا

-16:13تث،38-92:12عد136،

:23حر)أالجععيداأيضأئمىكاذكا.(15

الئمارمنالخريفمحاصلفيهتجمعكانتإذ(16

:23لااالحمرومحاصرالبيادرومترجاتوالزيون

والجة.للفرحجدأفكاد،(16:13تت،93

مظالفيالبحةالأيامطواليقيحون)صائيلبنووكان

لراتتذكارأالثجرأغصانمنعقامةاكواحأو

ظالفييبهونأباؤهمكانحينالركةفيابرحال

مدهكانت،نحياسفرفيجاءماكلونجاء.مؤقتة

ولى،البيوتأفنيةوفي،المازل!وحعلىتقامالمظال

لرمميزتونأكصانمن،الساحاتوفي،الهيهلأيخة

غ)عاءأضجاروأغماننخلوأكصانآسوأعصاد

مادةإلىالرجوعأيمأالرجا).(8:14-18

هذاي!الظاء"حرفسموضعهافي!مظال-ظل9

.االيهالهالمحارفدانرة"مىالمحلد

الهرمنالأولاليومفيبهيحتلوكانتالأبواقعد)8(

الحبريةالسةأبامأولوهو،(ن!ثرىأول)ال!ابع

محفلأيعتراليومهذاوكان.المطرموسموبداية،المديخة

كانوالكر،الشفلمنماعكلفيهيعمللامقدط

وقد.(25-23:23لااللىبوقودأفييقربون

العالم،خلقوبينبيطالمتأخرةاليهوديةالتقايدربطت

ويعقو!وإسحقإبراهيممنكلويلاد،آدموخلق

إلح...الجنكأ*ض!اطلالىو!رم،وصصويل

فيأالأبواقعد-برق9مادةإلىالرجوعالرحا)

دالرة"منال!ادبالمجلد!الباء!حرفمنموضمها

.(،الكتابيةالمعارف

فيالقوميةالأعيادأعظميحتبروكار:الكظرة-سم)9(

وكان.الحطيةعذالكفارةتقدمكانتففيه،إصائل

ومو،(تشرى)ا!بعالنمهرسالعاشرالومييقع

الثعبكليذللأنالثريعةأمرتالذىالرحيدالوم

التاسعاليرمماءمن(يمومواأنأى)نفرحممفيه

لم372

عيادأ-عيد

اليومهذاعلىيضفىكانمما،العاضرايرمساءإلى

الذى،الةفيالوحيدابومكانأنه؟.حاصةتدات

لابىوهو،الأقداسقدسإلىالكهنةرئي!يخهررخل

وعمامةمحادمنومنطقةكتانوسراويلكتادقيص

يغهذاوكان.بماءجدهيرحض!أنبعد،كتانمن

مرتير:على

ذبيحةثوردمحاملأالأولىالمرة!يدخلفكان)أ(

ملءيأخذ"كان؟،بتهوعننفسهعنالخطية

وملء،الر!أمامسالمذبحعننارجصالمجمرة

داخلإلىحاويدحل!دقعأعطرأبخورأراحيه

الربأمامالنارعلىالبخورومجمل،الحجاب

الشهادةعلىالذىالغطاءالبخورصحابةفتغثى

بإصبعهويخضحالوردممنيأخذثم.يموتفلا

يصحالغطاءوقدام.الرقإلىالمطاءوجهعلى

-16:19لاا،بإصبهالدممنمراتصبع

14).

تيينهروديأخذكان،اثايةالمرةونط

،الاحماعخيمةبابلدىالر!أمامويوقفهصا

وقرعةللربفرعة،قركبقعلماويلقى

للث،الديالخطيةي!يدلحثم"،لعزاريل

لدمه؟ويفعا!الحجابداحلإلىبدمهويدخل

نحاصاتصالقدسصتيخكفر...الورلدمفعل

خطايامم.كلمعصئآتهمومناصائيلبى

وسطفيبيمالقائمةالاجماعلخيصةيفعلوهكدا

سالاجماعخيحةفيإنانيكنولا.نجاساتهم

عنفيكفر،خروجهإلىالقدسفيللتكفيردخوله

ثم.إسراثلحماعةكلوعر،يته،عنلفه

عه.ويكفرالربأمامالدىالمدبحإلىيحرج

قرودعلىويجعلالتبردمومنالوردممنيأخد

بإصبعهالدممنعل!وكضح،متديرأالمذلح

بمىمحاصاتسويقدصهويطهرهمراتيسع

.(91-61:51لاا!ائلإص

القرعةعليهحرحتالذكي-الحىالت!يقدمثم)ب(

المذنم،أمامحئاواقفأكانالذي-لعزاريل

ويقر،الحياليدرأسعلىيدبههروذيضع9و

كلمعشاتهموكلإصانيبنىذلربلكلعليه

منبيدويرطهالت!رأسعلويجعلهاحطاياهم

ذنوبهمكلعليهالتىيحصل.الريةإلىيلاقيه

الرية!لطالتيرفئطلقمقفرةأرضإلى

22(.02-:16الا



أجماد(01)

رتم

الثهر

أعاد

لبرمر،صاحدةذبيحةا!بحتراياذوكاد

اليحأما،الخميماصاليهفيرإثلالأاتص

رأعهعا!اخصادا،عتراهـكطايا-فيرمرالالي

ي؟ا،اطخطيةاعاملابالمحو-البربةإلىوإرصاله

:14لااالأبرصتطهيرعندالمصفوريرحالة

4-.)7

مرضعهافيأعرازيل"مادةالىالرجوعالرحا

.أاككتايةالمعار!دائرة"منامحلدهذاس

البم:بعدما

أشيرجبتأوالذيالعيدوهر:الفوريمجمد(أ)

حميعيعئدهأن،الهود!ومردحاىالملكة

لهمالرب،لانقاذتذكارأمكانصفيايهود

!،الأجاجيمداثالى-هامان!ؤامرةمى

أستر.صفرفيصجلهو

أالفور"منمأخردة!فوريم"وكلمة

أكيفورأألقى5هاطزلأز،"اغرعةا9أى

يق!!والبدوكان."وإبادتهملإفنانههقرعة

مىعرالخامروالوءعثرالرابعاليرم

مىلهمتحولتففد.سةكلفيأدارشص

يومإلىلوحومن،فرخإلىحزد"أيام

وإرسالوفرحضربأيامايجحلوها،طى

وعطاياصاحبهإلىواحدصمنالصبة

وماراق.(32--9:02أس)!للفقراء

يوملمدةالآنحتىاليدهذايجدوناليهرد

ويصومرن،أدارسعثرالرابعفيواحد

لصاأتخيدأ(كرافالث)الابقاليوءفي

الملكإلىالدحوا!عا!إقدامهاتجلأستر

الثصاسم

العبري

يار

جوار

تمور

الثمهالةفييقابلهما

صا؟--/ألر!ا-

يوط/با-لرأ

يوس/!اير

ير!ر/يريو

يرلو/؟عطص-

ايومس

العبركل!الهر

14

17

أعاد-عيد

4:51أس)اليهودأجلىأحشويروكأص

هدأوامخامعفيالخدمة؟تمل.(\ا؟

يوم"ويسمى.أسترسفرقراءةاليوم

مك2انظر)المكاي!تسفرفي!مردكا!

.(37و15:36

الألوار!عد"أبضأوب!ىايجديدجعد)لى

وهو،الدشيرعبدأوأحئوكأ"الحربةلىواحمه

اهيهلتطهيرمنالمكا!يهوذابهتاملاتخيد

أتموا،وفد.م.:164فيالمذبحلاء:إعادة

المحرقاتوقدمرا،أيامثمالةفيالمدنمتدضير

وريوا!شالحمداللا!ةدلبحة:ذنجرا،لمرح

ودضوا،ونر:-الدهبكللا!كاللالهبهلحه

ورصم...مصاريعلهاوجحلوا:العرما!الأبوا!

ئعيدأدكلهاإصانيلوجماعةوإخوتهيهودا

أيامثمانيةمدةلنةسنة،قتهنيالمدبحلدض!!

بروركلرضصمناغسريناوالخاصايومص-

لى!لا،(16-4:65مك9)!ابتهاخو

تطهير!يرلم!شحوا:اورلث...اطظالعبد

خفروأفانأوراقذاتغصوذأيديهموفطهيهله

ويميه.(7و01:6مك2)!وصعف

الألوارتضاءكاتإذ!الأنرارعد5يوصيعرس

عد9ذبهروجاء.والوارعوالمجامعاليرتلى

.(22ت01يو)الجدبدالعهدفي"النحديد

فيهايحتفلكاداليالمراصممرالعديدوهاك

فيتذكرلم،تاريخهممنعزيزةبدكرياتالهود

الأعادالآقيالجدولوييين.المقدسالكتاب

:الهودعندالكتايةكرالأعبادوأهم،الكتاية

لأعادا

--2103حر)المطير:جداكمح!عد

.(8-901ةث،،:32لا

:اشاكوراهـأعدأواز!لحاعداهـأوعسد

عدط3023،،23:16حر)الحصادعد

:8-أأ!صااطر-23:16ا!،26خ28

الدىاليرءهو:)نمور--عرالاتصباء،

،63:2صاإض)هضلررأورالكلداسو-حلد

(1!ت8ركأيصأالظر؟7و6خد2

حراهـالديةيوموهو،أبص-ايا-ثصام.

021د2إريا،!و23:8مل2)ا!يكا-و

.(9!؟8ركا!ظر،13و

ل!33



ديلىعو

رقم
الثهر

الثهر31

العبرى

أطود

لرى

)قول(

كلر

اثم!هةالةمنيقابلهط

أخسطس/صشبر

تجصر/اكتوسر

نرفصر/برا!و

/د!رنوفيم

دكمبر/يا!ر

لأ2

يلى:عود

ضاط

راذأ

يراصر/ياير

سر!ا/!راقر

وهو:،!أعاد!محناهعبركلياصم

جهوذاطكآصاللقاءخرجالذكطالبىعزرياأبوعوديد)1(

هزيمةمنعودتهبعد(.م.ق!86-119حوالمي)

الرب!:لهوقال،الجرإرجثهرعمالكوضىزارح

رإن،لكميرجدطلتسوهوإن،معهكنغمامعكه

البى،كلاممنالملكآسافثلىد،هيرككمتركموه

ومنوبنيامينيهوذاأرضكلمناسحاصاتانرعو"

الربمذبح،وجددافرايمحبلصأخذهاالتيالمدن

.(01-ا:15أخ2)!الربرواقأمامالذكي

حمعفلماا:الأصحاحنصسالثامنالحددليوجاء

المقصودولعل،،البىعوديدونبرةالكلامهذاآسا

دأأو-الأرجحوهو-ابهعزرياهوها،لعوديد"

نبيأ.أيضأهوكاننصهعوديد

حوالي)إصائلملكرمليالنضحأياملطالىعرديد)2(

آحازولثر.يهوذاملكواحاز(.م.ق735

ليد5ثم...،أرامملكليدإلههالربدفعه"،وضلاله

بنفقحوقتل،عطيةصربةفمربه،إصإئلملك

نجووصبى...واحدلومفي0000012كوذالطرمليا

والبنينالناءمنألفئيإخوتهممنإصافي
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عنايوم

العبريال!ئهر

39-21

23

25-03

2و1

15و"1

يةعار

لأعيادا

.(2،:23لا،\:92عد)الألرافعد

إريا،25:25مل2)حديالمقتلصام.

.(لأ6ج8زك،102،

:03حر،31و23:26لااالكفارةمموم

-92:12عد،23:38لااالمطالجد

:16تث،23:،23069،3حر؟38

.للرتالوتالغرا،ةخغيثمنجه،الركحةعد*

:01يو)-(ارذنواعد)-يدايجدجد

.(96-63:،مك1نطرا،32

الطر،09:32!و-ارلألواعد)كديحداعد

-(16-36:،صك1

كل2)ضليمرلأونصرخذنجوحصارءلدمصر

.(1!:8كرالظر-1ب52

.(2:69أس)؟-صوم

.(12و81و71:!أس)ريمالموعد

بالغنيمةوأتوا،وافرةعيصةمنهمأيضأوبهوا،والبنات

إلىالآقالج!قللقاء"البيعودكد!خرجاالامرةإلى

الهالر!غضبأجلمنموذا5:لهموتال،الامرة

بففبقتيحرهموقد،لدآدفحهمقديهرذاعلىآلائكم

صهوذافيإخفاععلىعازمونأنغوالآن.الماءبلغ

للربآثامأنغعندآأما.لكموإماءعبيدأوأور!ثليم

منشيتوهالذىاليورد،1لياععواوالآن؟إلهكم

ذلكفيوأيده.أعل!كمالربكضبحمولأداحوتكم

تدخلرنلالهم،قالوا...أفرايمبىرؤوسسرجال"

نأعازصنوأنغ،للربإئمأعينالأنهناإلىبالى

السبىالجي!رجالقركأإثمناوعلخطاياناعلىتزيدوا

كلوألبسواالجينخذوافأ،الرؤساءهولاءأماموالنبم

وأطعموهموحذوهموكوهمالعبةمنعرانهم

نهمالميينجمعحميرعلىوحملواودنوهموأسقوهم

!الامرةإلىرحعواثمإخوتهمإلى...أريحاإلىبهموأتوا

.(41-ا:28أح2)

عارية:

تعطيهما:والمارلة،عاريةإباهأعطاهإعارةاليءأعاره

أعطى"وقد.ئسترذةعاريةوكل.إليكييدهأنعلىغيرك

الأشمةاأعاروهمحنىالمصريينعونلىللثعبنممةالرب



عورة

لملاةالر!استجابولما.(12:36خر)طبوهاالي

فطشه،أنبعدذهبت،صعرئيلوأعطاهاصسرئلأمحنة

مليت،الصبىهذالأجلا:لهوتالت،الكاهنعالمطإلى

أعرتهقدأيضاوأنا.لدنهمنصألتهالذىسؤلمطالربفأعطان

:أصم1)!للربعار!ةهوحبانهأيامجمغ.للرب

21-38).

شثأصاحبهسإنساذاصتعارإذااأنهالر!ةأمرتوقد

صاحبهكانوإن.يحرضمعهلشوصاحبهماتأوفانكر

.(22:14خر)ايعوضلامعه

قائلةالأنبياءبنىنساءمنامرأةألغإلىصرخت"ولما

لهولدكطلأخدالمرارفأقى...ماتقدروجيعدكإن

قال،زيتدهنةإلاعندهال!أدألثععلمولما.،عبدين

عدمن،خارجمنأوعيةل!نفكاشعيياذهبي!!لها

وأعلقيادخلئم.تقلللا.فاركةأوجة،جيرانكجيع

الأوعيةهذهجمعليوصييلثوعلىنفكعلىالاب

اضطاعتاييالأوعيةكلملأتوهكذا"انقليهامتلأوعا

ونجوهاهيوعاثدينهاوأوفتالزيتوباعت،استعارتها

.(7-ا:4كل2)بفىمما

خبأليقطمواالأردنالىأيئعمعالألبياءبنوذبولما

وقع،خ!ثهيقطعواحدكانوإذ1،لهمأوصعصضعلبناء

عاريةالأنهصيدىياآه،:وقالفصرخ.الماءفيالحديد

فقطع(آخرأحدساصعارهقدبل،لهملكأليسأى)

-6:1مل2)،الحديدفطفاهناكوألقاهعردأاألغ

7).

:عورة

وكان.اصتنكالحأأوحياءالالانيترهماكلهىالعورة

انظر)العاهرةإلاتأتيهلامخزيأأمرأالحورةكثفأوالرى

.(17:61رؤ،9و8:امرالط،02:03صم1

ارتدادلتصو-سالحر!انةالماهرةصورةالأنياءاستخدمماوكثيرأ

:43،23-16:15حزانظر)الردىعنإسرائل

تديمأالبالله!ىوقد.(13-ا:2هو،01-03

ش02لااالوثنيةممارساتهميكنمانضحوبماكلةعر

لكنعاننرحلعنةتيجةكانتالممارصاتتلكولعل.(23

.(25-9:02تك)نوحأيهعورةأبمرالدىحامبن

الجنيللانصالمرادفأ!العورةكثف"وي!تخدم

ويقول.(18و23:01حز،91-18:6لاا

بكفمررت5:ابرحزقيالفمعلالقديمللثحبالر!

وصترتعليكذ!طنجطت،الحبزسزمنكوإدورأيك

.(61:8حز)أعورتك

(ضوأ)صعو

سراريلشاوبنيهلهرونئصنعأنالريحةأمرتوقد

قكون.تكرنالفخذينإلىالحقر!نمن،العورةل!ترمحان

اقترابهمعندأوالاجماعخيصةإلىدخولهمكدونجيههرونعلى

خر)!ويموتوا)ثمايحملوالئلا،القدسديللخدمةالمذبحإلى

بدرجالكاهنيصعدألامجبكان؟.(43و28:42

:02خر)عيهعورتهتبهضصيهلاالربمذبحإلى

عوسج:

حرفمنموضعهاو"ضوك"مادةإلىالرجوعالرحا

."الكتايةالمحارفدائرة5منالرابعالمحلدفيأالثين9

:(شخص)عومحا

وهو:،أمورة!-الأرجحعلى-معناهعرياصم

فهو(01:23تلث)نوحبنسامبنأرامب!عرص)1(

أخبارمفرفيسامأبناءبينيذكرولكنه،سامحفيد

.(17:اأخ1)الأولالأ،م

نجتمعكةلهولدته،إبراهيمأخيناحورلكرعوص!)2(

.(11:92،22:21تك)هاران

،36:28تك)الحوركيصيربنديحانبنعوص)3(

.(42:أأحأ

:(أرضأعوص

الأرضأنهاوبرجح،(ا:اأى)أيوبموط!وهي

:01تك)صامبنأرامابنعوصأولاداصتوطهاالتي

لكن،بالضبطمرتمهاتحديدلايمكنأنهومع.(23

صرممةصحراءأوالعربيةالصحراءفيتقعكانتأنهاالأرجح

جاءمماثىءمعطلقأبتعارضلاموقعوهو،فلطينضرقي

السبئيينمنتريبةكانتعوصفأرض،أيوبتصةفي

1:51أي)عليهاأعارواالدينالكلداليينسوكذلك

الرئىالطريقعلىتقعكاتأ!ايرجح؟.(17و

0021-)الأرلالرولرىا.لعصرتصفلطليحارة

كدرلعومريهاسارالتيالطريقوهى،(.م(ق0091

:14تك)وحلفائهسدومملكعلىهجومهمفيوحلفاؤه

عبرالمافرينبالتجارعلاقةهناككانتأنهوييدو.(7-ا

!أانظر)العربوبلادوممرالهرينبلادبينماالطريقهدا

.(91،31:32،28:91،31:32و6:18

هي:المرضوعهذاحولالآراءوأهم

،36:28تك،4:21عرالمقفيجاءماعلىبناء)1(

أحدأنذلك،و!ؤ!دأدوممنترل!ةتقععوصكانت
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معول-عول

)2(

)3(

ألىالنبمافيأليفازكانإليهجاعواالذينأ!وبأصحاب

تكمع2:11أى)العربيةالصحراءفيتيحانعن

36:11).

جلسالذىالرمادتلأنالأواثلالمجونالكتآبذكر

فييقعكان،ءالردىبالقرحضئربأنبمدأ!وبعليه

بجرة)الحولةبحيرةضرقيالواقعةالصحراء

(.جميحوفش

الصحراءفيالجوبإلىتقععوص!أنهيالآراءأحدث

ظاهرأثرلوجود،ذلكالىيكونماأقربأوالعرية

أحدأنعلىعلاوة،أيوبضرلغةفيالعربيةللأساليب

يكونماأقربوهر"عوض1احمهكانالربآلهة

.!العوص

:معول-عول

منأوالصلدةالحجارةمنتديمأتصنعكانتآلةالمعول

بهائحفرأوالصخربهائقر،الحدبدمنوأخيرأالبرونز

سفرفيونئرأ.(74:6مز)اباءبهايهدمأو،الأرص

اسرائل.أرضكلفيصانعيوجدا!أنهالأولصوئيل

بل.رعأأوسيفأالعرايونيحملبلاقالواالفلطينيينلأن

واحدكليحددلكيالفلسطييرإلىإصائيلكل!نزلكان

13:91صم1)"ومعولهوفأ!ونجلهسيهه

.(02و

فيالأحجارتنحتكانت،سليصانيكلنجاءوكد

فيئمعلم"لذلك،الهيهللباءجاهزة!اويؤقي،المحجر

حديدأمنولاأداةولامعولمنحتنجائهكداليت

7(.:6ملا)

ونمتلءضقفرالأرض!بأنالملكآحازاليإضحياءونذر

عنمجئأ)بالمعوا!ئنقباليالحيالوبهعاوحكأضوكأ

والحكاالركمنحرفأإليايؤقيلأ(وأحجارهامعادنها

.(725:إش)

عويل:

الربويقول.والصاحبالبهاءالموترفعهوالموبل

قحظ:منصهوذاأرض!أصابماحهةسالنبىإريافمعلى

عويلوصحدالأرضإلىحزت،ذبلتوأبوابهايهرذاناحتا

الأرضملأقد9:يقول!.،41:2إريا)أأورضليم

إريا)!معأكلاهمايخقطانبطلأيصدمبطلألأنعويلك

46:12).

صوت":لحميثأطمالمذبحةعنقىإنجيلنيونقرأ
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لعورونا-نروعو

،2:18ت)،محروعو!لوبكاءسح،الراتفيضع

.(31:59إرباافظر

:تناص-ناأص-نعو

والأعراد،الماعدةهرفالحرن،ساعده:الأمرعلىأعانه

:المساعدودهم

وبحد،اتقيثم،محلميزثاثأ،أياءثايأ،ر!ذلأأو

كو1)أألةوأنواعتدابيرأعوانأشفاءموابذلك

هيفابالاعرارالمقصودأذالأرجحوا،(12:28

.(13-3:8ذ1:1،1في)الحامةخدمة

!امافرألالرصبولىكانايىالفيةتعرضعند)2(

صظتكحصلودطفقوا9،بيةالزوللريم،روبةإلى

ذاووإضح.(27:17أع)!المنةحارمين

ال!فيةلحزمميةوطئلهي،فابالمحوناتالمقمود

تفككها.دونيحولودعقهم،حبالأوسلا!من

المعونة:حجر-عون

مرصعهاسفي"المعونةحجرأمادةإلىالرجوعالرحا

."اليهابيةالمطرفدائرة"منالثالثبالمجلدأحرهـهـالحاء

:اجمؤ-غؤا

صجودفحهاالتيالوريةالولا!اتكل!ولايةأومدية

وحماةوكرثبابلومنمهابقوموأقأشور!ملكالار

بيعنعوضأالسامرةمدنفيأسبهههوه،وضروايم

:17مل2)أمدنهافيوسكنواالسامرةفامتلكوا،إصائل

42).

وترتاقنبحرللحرييرفكان،بآلههممحهمحاعواوقد

لالفط."عؤا9موقعيحلمولا.(3ا:1لإكل2)

التلر،يهوزاملكحرتيامنبطل!رب!ثاقىدبوعدما

ايهودكي:للضعبتال،أضررملكمتاومةاصخالةلهويين

الأمآلهةأنقدهل.يقذناالربقاللأ(حزقا)يغرآلأ"

آلهةأين؟حماةآلهةأين؟أضورملكيدمنأرفواحدكل

؟أيدكطمنالامرةأنقدواهل؟وجمؤاويغضروايم

:37إكى،13و34،91:12ر18:33مل2)

.(13و12

:نيولعوا-نعويو

وهم:،"القرويون9معناهاصامبةكلمةوهى



يملعوا-يمعو

صجونأقوالذيىبعاليهالمذكورةيمؤاسع!المويون)1(

الامرةمدند!وأسكنهممنهمبقومأشورملكالثالى

ماكانالتىالأوئانيحبدونوكانو!.!حهاأربمد

.(17:31مل2)وترلاقنبحز

الجطفةيكنرنكنعانشعربمنشعبأالعو!ودكالى)2(

،بهعانلأرض!الفلطينيينغزووقتفيبغزةالمحيطة

أبادههوقد،أصاربلاترىفييكنونوكالوا

مكانهموسكنواكقورمنخرجواالذينالكقور!ود

الموط!هيوكفتور.(13:3يق،2:23تث)

:17إرميا،9:7عا)الفلسطييرنتجاءالذى

هيأ!االقديمةالمصريةالكتاباتحبوالأرجح-4

.(1لتكر"جزيرة

العويم:-عويم

إلىتقعكانتمديخةاسموهو"ثرى"معناها،عويموا

لق)بيامينصبطنصيبمنوكانت،إيلبيتمنالجنوب

18:23).

الملكبدادبنهدادعاصةوكانت،"قرية،ومعناها

طكملكتجلحاحكمواالذينالقدماءأدومملوكمنالرابع

:36تك)موآببلادفيمديادكسروقد.إسرائللبني

.(46و1:43أخ35،1و31

)عي!

:لعوبا-لعيا

صتالمجلدهذامرموضعهادط!عوبال"إلىالرجرعالرجا

.،الكتابيةالمحارفدائرة"

:عيبال

شولالأبناءأحداصهوهو،أعريانأبمفىعريةكلمة

يسكناأنقبلأدومأرضرسكواالذينالحورىصيربنيمن

.(4:اأحأ،23و36:02تك)عيوبنو

:عيبالجبل-عيبال

حاليأ(لابلح)بشكيمالمجطيرالجليرأعلىهوجبالحل

إلىعيبالويقع.وحرريمعيبالوهما،مورةدلوطاتمجاب

سطحفوقمترأ427!رويرتفع،شكيموادكطيث!لمط

عيبالجبل-عيبال

الآدويسمى،الجرسطحدوقترأ389ونحو،الوادكي

."اللايةحبل"

إلى)وجرزيم(الثمالإلى)عيالجلىبينوالوادي

دأللصوتتيحعجبةخواصلهاساحةيثكل(الحنوب

ويتضخم.ير

عيالجلموقع

فيالأردنعبرفي"إصرائيللكموصىحديث!ايةولي

11-5الأصحاحاتووالمسحل(4:46تث)"الجواء

العرييالأدقعلىالجلبرإلىعهموصىبرفع،الثنيةسمرس

أرضرالىدخلوامتىإ-لهمويقولولتكيمالجلجالمن

علىواللعةحرزيمجبلعلىالبركةيجعلواأدعلم،كحان

عنحديثهنهايةوني.(.3و11:92تث)جالجل

يقصأذيوصى،(26-12تث)والأحكامالفرائفى

ويوس!وياكرصيهوذاولاومميكحوذ)أباطصتة

الأجاطالتةويقف،للبركةجرريمحباعلى(وداعين

عا!(ولضاليودادوزلولودوأضيرجادررأوبير)الآخرون

نأبعدوذلك،(13-27:11تث)للفةعالجبل

اخيدبايثدى!اكبيرةححارةجالجلفييميوا

تث)الضريعةكلماتحميععلاويقشوا،(لالحم!)

لعدالأححاراعلىايمابةاطريقةوكانت.(3و27:2
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ثتوقد،المصر!ننقدطءعدمعروفةبالجصتغطيا

هذاشكابةوحدتضد.أيضأفلط!فياستحدامها

.ايلادتجلانامنالنرنإلىترجعأالملادكلتلا!التبيل

صجحةحجارةسمدمجأذلكلمديواأنعل!مكالىثم

تث)علهاوالدبائحالمحرقاتلإصعاد،حدكدأعلهافعود2لا

27:5-7).

تلكعلىاستبلائمبحدتمامأذلكإصافيبونفدوقد

حيث،الجبينبينالواد!فيالعهدتابوتووصعواالجطقة

حانبوالقضاةوالرفاءوضيرحهمإصائلبنىبم،ض

.(35-8:32يق)هاكومنفامنافبوت

حبلسسدلاحرزيمحلالساعريةالوراةرويذكر

دلكولعل.جرريمحبلعلممبدهمأقامراجث،جمال

الديهبكلهميواأنياعوالم3لأالامر!نسحدث

.عيالجبل،اللفةجلكل،الذبائحيهيقدمور

رأوبيننوأطلتاصموهو،أضاهدامحناهاعبر!ةكلمة

الرقجهةسالأرددعلىبو.الدىالمدبحكلحادولو

اعتبروهلأ-اعد311ع!وأطلقراإصافيفيمتابا-

لإصعاد5نمو.لمأنهموأقروا"اللههوالربأنايه!ضاهدأ

ينمضاهدأليكونبل،سلامةدباثحلمملأوتقدمةأوكرفة

كانتأذولحد.بمدهممنأجالهموبين،الأسباطباقيوبين

لأجلجادوفيرأوبينفينحاربةخأتقدالضيةالأباط

اقحوا،الربمدبحكرآخرصدلحبإقامةللربخيانتم

:22يق)الحربعنورجحراجادوبيرأوبيربيببوا!

01-34).

عيلىر:

ايىالمدنإحدىاصموهو،!نبع9مفاهاعبريةكلمة

منبالقر!جوذاسبطنمببخو!أقصىفيتقعكانت

ثمايخةسدعلى!عدارخرالة"هيالآذولحلها،أدومحدود

.(15:21يثر)كزةمنالجنو!إلىأيال

بنعيدن31وهر،هصورأوبجة"محناهعبرىاصم

تقدسواالذ!ناللاو!نأحدوكان،الجرضويينمنيوآخ

.(92:12أخ2)الملكحزقياأيامفيالربيتلنطهير

:31أخ2)أعدن"باسهالمدكورلفههوولحله

الأقداسوأقداسالربتقدمةتوريعلىاضركالذكي،(15

إحرتهم.على
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امعير

كير:

ويسى(العريةاللغةر!)"جحث!"محناهعبركطاصم

لاعينبنبالعبيوترؤوبرأحدوكان،!طيرياأيفآ

.(7:12أخ1)وخفيمضئفيموأبو،(7:7أخ1)

جمير:

وهو:،4حارسأومتيقظ!محناهعبر!31

تك)الكنحافيضوعنجتزوجتهمنيهوذابكرعير)1(

خأ26:91،1عد،3،46:12-ا:38

وكان،ثاطر5احمهازوجةأيوهلهأحذوقد.(3؟2

نلأيخلفأندون،فأصاتهالربعنىفيطيهرأعير

.(2:3أخ7،1و38:6تك)

،(21ة4أخ1)ليكةوأبويهرذابنضيلةب!عبر21(

أولا.المذكورعراخابنفهو

يحرعالربأ!دفأحد،ألموداموأبويوسىبنعبر)3(

المرصع.هذاكيريفيكرولا(3:28لوا

:عيرا

وهر:،،حارسأومتقظامعناهعبرىاسم

كاناإنهعهوبقال،فحيسطسالائرمميعيرا)1(

موصعبالحركيأو(02:26صم2)ألداودكافأ

لحدتكاهنأكونأنممكنأيكرلمإد،داودثقة

قيلثلماوذلك،هرونفيمنيكنألأنهالأقداس

خأامع8:18صم2)اكهنةكانواداودبنياإن

18:17).

صم2)الئلالينداودأبطالأحدالقوعيعي!قبنعيرا)2(

الفرقةرئ!وكان.(11:28أخ23:26،1

أربعةفرقتهفيوكان.الهيهلحرسسالادصة

.(27:9أخ1)ألفأوعحرون

:23صم2)الئلالينداودأبطالأحدافيىعوا)3(

.(11:04أخ38،1

:ادعيز

وأبر،قايينبنحنوكابنوهواصريعامناهعبرىا-

.(4:81نك)بانبلمحو

جمرامة

إحدىلقبوهو،!حارسأوتجقظ5معاهعبرىأصم



عرايخون-نعرا

خأ36:43،1تك)أميرهالهاكانالتيعبوصيعائر

:يرانيون-عران

ع!انه"وكان،"حارساوميقظ"مفاهعرى31

عيرةجاءتوعه،ورصبنأفرايمبكر4لنوتاابأ

.(26:36عد)الحيرايخير

عر!ى:

اتيالبهمايةالمدنإحدىوكات،،الحمرمديخة"أى

(91:41يق)دانجطنيب!بالقرعةخرجت

."الربلةنلاحالأونس

جمصرو:

كاببكروهو،"حارسأوتقظامحنا.عبرىاصم

"الراوو"5عر5هراعهولحل(4:15أخ1)يخةبى

بمدها.ماعلعطفحرف

عرى:

وهر:،،حار!"منا.عبركلياصم

:46تك)حتو!بنلمجاداتصالابنعوى!ا!

.(26:16عد)الو!نعيرةرأسوكاد،(16

(7:7أخ1)باميزلنبالعالحامىالابنعركي)2(

.،7:12أخ1)،عير)أفاو!سى

:عركون

عد)يمقوببرلجادالحاصالابن"عرى"عضةهم

.(16ة26

اللذممنايرأميناكبروهر،،ثعراسا.عرىاسم

:25تك)،إبراهيمبنلاحقتجرئلنجت"رفقةولدكما

.أ1:34أخ42،1و3و2واكأ24-26،27

04و91-36:15تكانظر)الأد،يينحدومو

.(4-2:املا،3،

الأ،لخرجاولادتهكدلأنه3الاجهذاعيوحميوقد

:25تك)6عواعهفدعوا،شركفروةكلهأحمر

.(27:11أيضأانظر،25

تزاحمأ"وكلمة.رفقةبطنفيالولدان"تزاحم5وقد

عيسو

25:)تكالآخرهحرإمنهماكلاأذحرفبأتني

ينماي!،الملاتةعيهضكونبمانذ!رأهذاوكان.(22

.(23:ء2تكانظر)أ!أنلحمابينبل،فحص

اعهفدعي،عبربعفب"يعقوبأسكالرلادةوعد

مماارهاصأأيضأهداوكان.(25:26تك)،!قرب

يحقرب()للإسرائيلبيبينالحلاقةعيهضكون

.(2:4نتإلىارجع-عونل)والأدومن

ارجع)أيخهلاضغلالميلأابدايةنذيعقوبأظهروتد

ناإلا،الكرهوكانع!وانفمع.(12:3هرالى

فو.(25:23تك)لهصلىأيكونأزمجبكان!توب

ور،6عو،8ة94إربا)مرارأ.البرةهدهذكرتكرر

فيأاخت!ار9مادةالىالرجوعالرجا-9:01-13

الممارفدائرة9منافالثلالمجلداالخاء"حرمىكلموضحها

.(1الكتابة

أما،البريةإسان،بالصدخبرأإنافأعووكان

الابنعووكان.ايخاميسكنسترأإلانأفكار!ترب

عدالأئبرالابنيعقوبكاربيما،أيهإصقعندالمجرب

لحومم!شهةأطعمةمنيمحهبماأبيهيمدعووكان.رضة

.(28و25:27تك)يصطادهاالتيالجوانات

طاردتهأعيةأربعدجائمأجوجاءأنما!ومأوحدث

عدصأ.طخيعقوبأحاهووحد،البرترللحيوانات

لم،عريخاضيمإلىالأحمرالحاءرانحةععدتوحالما

له:دفال،الطمامإلى!لدبدةرتجهيكغأدكحبع

25:تك)"أع!تقدلأفيالأحمرهذامناأطحني

دكورية،ييهأنتوطلبالفرصيعقوبوانتهر.(.3

له،بالحلصالصفقةوأيد،المرافقةوعوترددفلم

وضرلىفأكل،عدسوطخنجزأعوحقوبفا"عطى"

31-:25)نك!البكوريةعبوفاخقر.ومفى

.)34

الي،الحقوقمنالكثيرتضن،البكوريةأوكانت

:94تكانظر)والحصيةالح!ماليةالقوةتشلكانت

ذأضرلىعاجهاتمحكانتأفما؟.(21:17تث،3

ليمصاعفآولما،(27:92تك)العانلةرأسيكرد

خارةأفدخوكات.(17-15ت21تث)الصراث

عهد6لةورشرفمنحرمهقدالجدفعالصرفهذاأدلميو

فادىالمبللهصاسيأقيبأنوإحقلإبراهيمالله

الثرية.

يطركأذأنهإلا،البكوريةحقعنعيسونخليوركى

رفقةأنلولا،البكرابنهباكبارهإحقأبيهببركةمجظىأن
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تك)الفرصةهذه-الاريببتدبيرها-عل!هضيعتالداية

رألعدأمهخطةتنمديحقوبقبلفقد.(ا.-أ:27

فصنحت.(27:13تك)تائجهاهىمتحملةبهاأقنته

وألبته،يجهاأبوهكانالتيالأطحمةالم!زممطجدىمنأمهله

وألبست،الينفيعندهاكانتالتىالفاخرةعيسوثاب

.المعزىجدىجلودعقهوملامةيديه

وكلتضاخقدكادالدكط-أبيهإلىشكرأذه!وهكذا

فعلتتد.بكركعوأنا":لهوقال-الظرعنعياه

تاركىلكيصدكيمن-وكلاجل!تم.كلتنى؟

يارتابإسحقولكن.(91و27:18تك)أنفسك

إسحقشكوكولكن.بمقوبولصوتالحودةلسرعةالأمر

كيدىثعرتينووحدهمايعقوبيديجرعندماتددت

حتىاسىصيدمنلآكلليقدمةلهفقال،أخيهعيو

:أبوهإصحقلهفقال...فأكللهفقدم.نفىتباركك

عظيمةبركةوباركه"وتبلهفتقدم،ابىياوتجكتقدم9

أمك.بولكولشحد،لإخرتكسيدأكن":لهثائلأ

:27تك)!باركينوماركوك،ملعونيرلاكوكليهن

25-92).

عيوجاءخى،اءأبيهباركةبحديحقربحرجأنوما

أليليقم5:قائلأإيهبهاوجاء،لأبيهأطمصةوصنعبصده

إسحقفارتعد...نفكتاركنيحتىانجهصدمنويأكل

ذلكشمع،يحقوبخدعةاكتشفحالما"حذاعظيمأارتعادا

ويكرننعم9:قالبالحرلىلل،لهبركتهيحىلم

.(27:33تك)،بارك!

وئرةعظيحةصرخةصرخ،،ذلكعوحمعوكدما

له:قالولكه،أكطهوياركهأدأبيهسوطلب!احا

!عىاحمهإدألافقال.برككوأحدبمكرأخوكجاءتد"

وهوذا،بكرريتىأحذ!مرتيرالآدتعقبنيفقد.يحقوب

أدركوهنا.(36-27:34تك)"بركتىأخلىقلىالآن

ولاتمدم،البكوريةحقلأيخهباععدماضلماحماقة

للاا:الحبراي!!إلىالرسالةكاتيقرلرلذلك!ندمساعة

واحدةاكلةلأجلالذى،كيرصتبيحأأوزاياأحديكرن

نأأرادلماذلكلعدأيضأأنهتعلمودفإنكه.بكوريتهباع

طلاأنهمعمكانألتربةمجدلمإذزففرالبركةيرث

.(17و12:16ع!)"بدمرع(البركة)

...؟افيياإليكأمنعماذا9:ل!ال،أبيهكلأ!ولما

منال!ماءلدىوبلا،صكنكيكودالأرضدصمبلاهوذا

حيايكوذولكن.تتعبدولأخيك،تحيقوسيفك.فوق

37-:27نك)!عفكعننيرهتكسرأنكنحصح

04).

038

حالماأخيهيعقوبقتلعلىوعزميعقو!علىعيوفحقد

يعقوبقصحت،رفقةإلىالأمرهذاوكلا.أبوهإسحقيموت

-تزوحقدعيووكاذ.حارانفيلابانخالهإلىبالهرب

الحثي،برىانجةجهرديتمن!-عمرهسالأربح!-فيوهو

ورفقة،لاصحقلفىمرارةفكاتا،الحثيأيلودابنةوبسة

مللتتلإسحقرفقةدقالتأ0(35و26:34تك)

منزوجةيأخذيعقوبكانإن.حثشاتأحلمنحياقي

ا؟حياةليلحلحاذا،الأرضرلاتمي-هؤ،ءثلىحثبات

موافقةعلىبهولةحصلتوهكذا.(27:46تك)

روحةاصفسهلأخدأراممدادإلىيعقر!رحيلىعلىإسحق

وصرفه"ولاركهيحقوبإسحقفدعا9،لايارخالهطتمن

.(5-ا:28تك)أرامفدادإلى

ضر!راتكعانبنات9أذوأدرك،دلكعيورأىولما

بنإحماعيلتمحلةأخذ:!دب!أبيهإسحقيمب

.(9-28:6تك)"سائهعلىلهزوجةإصا!ه

سنةكرينمحولعد،حارانمنيعقوبعودةوعند

أجه،عيرالتقامثحىمارالكان،(31:38تك)

بلادسيرأرضإلى،أخيهعيوإلىرصلأقدامهفأرسل

ليترصي،والحميروالقرالغمسكئيرةهداباوععهم،أدوم

يدمن،أحييدمننجى5:قائلأاللهإلى.على،أخاه

،!البيرمعالأمويصربييأذأنمهحائفلأليعيو

-32:9تك)رجلئةأربعومعهقادمعيوأنحمعإذ

وعالقهللقائهركض"أخاهرأىحالماعبسوولكر.(2أ

.(4-ا:33تك)أوبكياوقملهعنقهعلىووقع

الصادقالرحالىصهذايحقولصأحاهاضقليمرأنمعش

يأخدأذيقللمو،كاملبصفحلل،ضميةأوحقدأدقيلا

يستطعلميعقوبفإن،يعقوبمىشديدإلحاحبعدإلاالهدية

لىجويرافقهأرثأملم،ضكوكهمنيتخلصأن

رحالهسلمضأعومعهيتركأنوألىبل،الطربق

ساريما.صعيرإفعشرورجع،الغصلاوهكذا.لحراسته

.(18-5!33تك)ضكيمإلىومها!وتإديعقوب

عدماولكر،البيمةقيلندفمأصاهفيعشوكانلقد

فعلةعن!عصيمةلأخلاتقحليابدا،الأيامبهتقدمت

موتعنددلكلعدوتقاللا.رترحابمجىوقابله،أحيه

.(35:92تك)دذ4واسركاجثإصقأبيهصا

عشو.عنذلكلعدضئانعرفولا

،الأحو!مقابلةعديتلاضىالقديمالحداء!أياقدكماوإدا

ظهرماصعاذأنهإلا،ألمادفنفيمعأاثتراكهماوعد

تاريخفكان،حيلبعدجيلأالعداءفتوارثا،ن!لمالينلقوة

كاناغد.وا!روبالصراعاتصمتواصلةصلسلةسلما



عيص

اما،البحركأمواجويختفونيظهرونإصائيلأعداء

فقد،اللأ،امعلىألداءأعداءإصرال!للبنىفكانواالأدوميون

شبينأكيبينثللهيكرلممشحكمعداءفيالشعبانظل

الملكضاولأيامفنذ.واحدةعمومةوأبناءمتجاورينآخربن

(.م.ق0001سنةمخونذأى-14:47صم1)

الحر!ظلت،الحشحوي!تأيامفي.م.ق012صنةنحوإلى

بلوكالأنياءنددماوكثرأ.وبخدومائيلإصبنيب!تجالأ

إلىأيضاالرجوعالرحا)إسرايلبنيضكلمنالرسأدوم

المعارفدائرة"سالأولالمحلدمنموضحهافي!أدومأمادة

.(!الكتاية

مهوتخد،الملتفالكثيرالخرأيالأجمة:ايصا

أتصطاد:لأيربالر!.يقرا-.لهامأوىالبريةالحيوالات

عريسهافيتجرمزحين،الأتجالىنضريثعأم،فريةللبرة

أيضاالظر،38:93أى)"؟للكمونعيصهاليوتحلس

.(25:38إربا

عيطم-عيطام

عيطم-عيطام:

،!الجارحةالطيوروكر9معناهايكونقدعربةكلمة

وهي:

ثهعونبنىنصيبفيوتتالتىالحم!رالمدنإحلىى)1(

ورمون.لعينمحاورةوكانت،(4:32أخ1)

بينكعوننصبجودأتصىفي"عيطم"وكانت

عرتعهائعلملاولكن،جهرءبئرمنبالقربالنقبتلال

حاليأ.أعيطود"هيولعلهابالضبط

لجأكهف،(11و15:8تص)أعيمصحرة")2(

واكداسالفلسطينزروعأحرقأنبحدثهونإليه

جهوذافيولزلراالفلطييوذصمدفلصا،الزيتونوكروم

نزل،!مفعل!بهليمعلواثهوديرئقواأنطالير

وطلبواعيطمصخرةضقإلىصهودامنرجلآلافثلاثة

ليدليلمرهيوثقوهبأنلهميصحأنكثينمن

لنأنملهحلفواأنبمديوثقوهأنفقل،الفلطييز

به.ههيقموا

-ئعيط:غيط

عايأ.الصارخهراخحئطوا،والصراخالحبة:المياط

منشفطكجاركنائمالربفاشمظ":المرنمويقوا

مز)،أبديأعارأجحلهم.الوراءإلىأعداءهفضرب.الخر

.(66و78:65

عيم!صخرةشقفياوأقانزد"كونأنصقرأ

بقحةفيكانتأنهاعلىيدلمما8(:15)قض

عراق"با-يعردىكهصويرحد.الهلفيمنحممة

الرقيالجنوبإلىالجلونصصيليربعدعلى"إحمعبر

ضرفيالمذكورةالمواصفاتتتوفر.ب!صرعة!س

.القفاة

لحمبيتمنبالقربعطمموقع
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عيافة-عاف

الحصينةالمدنأي،الحصارمدنإحدىعيمأ:عطام)3

لحميتم!بالقر!باءهاالملكرجعامأعادالتى

ولعل.(11:6أ-2)ذاعنللدفاءكاو--
يرءط

،جوذاجطمنأفراتةيكرحورهوأصلأياهاالدكي

خأ1)عيمبنىالذيأكط!عيمأصا1ئسىلذلك

إحدىبينأجطم"البينيةاترحمةوتذكر-(403

،بليتالمحيطةالجيةالمطقةوأحرىمديةعصرة

:ءايش)يوعسمرقالعبريةفيتذكرلاولبها

خرابة9هيالآنموقعهاأنالبضويظن.(6.و95

ييتسالغررالجوبإلىيليننحولحدعلى"الخوح

.،أرطاكىلأمنبالقر!لحه

عنحديثهفي-الهود!المزر!يوجمو--.يقوا!

لعدعلىمم!تمكانهاككا)ت5سليصاد-عظمة

تيرا،اعيطىيمى،أورضلبمصعلوةحمين

زأاعتادوقد،الرقراقةوحداولهاالعناءحدائفهجماله

."الصباحلييايتره

محانكا+كلأجطانعير"ايهودىايلمودويدكر

للهيهل.الماءكملىق!اةكرحكاتماوأدفلطيرلط

إلىفيلأعحدنمصلتلعلىتي!،عطم9:كانت

نإ3يوصمرويقولى.،عطانعين"منالرق

طرلهاقاةلإلاءالجكلىموارداشحدمالبطيبيلاطر

ثلاثمن،أورشليمإلىالماهيوعليلا23نحو

الآدتعرف،الرومارايونا!الممرمنمائيةحزالات

برك9إلىالرجوع)الرجاأسليصانبرك9لاصم

انربالمجلدأالاءاحرفمنموضعهافي!سليماد

.(!المعارهـالكنايةداثرة"من

جمافة:-عاف

لأ-هائهاليتبروأثارهازجرها:عافةييمهاالطيرعا!1()

عانص،فهو،للتشاؤمأوللتفاؤلوأصوإتهاومساقطها

نهتوقلى.كرهاأوبالطرأيكهنهو:نالعائف

أطلبمنوغيرهاالعبافةممارصةعزلاتأيهأالسريعة

تفاءلوالا":صراحةفتقرل،الغيبواشطلاثالرافة

18:01تثأيضاانظر،26:أ.9لاا!تيموالا4

نأالرباضطرهكدما،الكذاباليبلعامويقول

...ععهإلههالر!9:يلحهمأنلاالقديمفيضحبيارك

عد)!إسراثاعلىعرافةا،ويقربعلىعيافةايم-إنه

23:21-23)-

اللهوعبعنالبإنحرففقددلكورعم
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لأنهم9تالميإضياءعنهمتالحتى،الأموشاكلوا

لذلكاكالملنطيييرعائفرنوههاثمرقعناتلأو!

منالىإرمياويحدرهم.(2:6إصث)الربرمضهم

لهم:فيقول،والعرافيالكذبةالأنجباءوراءالالماد

وحالميهموعرافيكملأليائكمأخمفلاقسعوا9

لهمويفول.(27:9إرعيا)"وصرتكموعائمبهم

:الربيومفيلهمتطهيرهعنالنبيميخافمعلىالرلى

عائفونألكيكونولايدكمنالسحر"وأقطع

.(5:12)يحا

الر!ويقول.فتركهكرهه:الخرا!أوعاهـالطعاء)2(

فيتحوقبمصاهالهرهاروديضربأنأمرهعدمالموصى

وينت!الهريالدكطال!صكويموت9:دمأبهالدىالماء

خر)!النهرسماءدردواأذالمصريرنيعا!،الهر

7018).

وعلالتيالؤسحالةفيطعامهعنأيوبويقول

ئلصارتهذه،تمهاأندفيعافتما":إليها

.(7ة6أى)"الكريهخبزي

العائفين:بلوطة-عائف

!معوصعهافيأالحاثفينبلوطة!إلىالرجوتالرجا

."الممارهـاليهايةدائرة"م!التادلالمجلدالباءحرف

كلعنىإنهالعضويقول"مظلم9كلعىعرىاسم

بنوهكار،!لانطوماقي"يلفشحصراصموهو.!طاثر"

عدمايهوذاينجوخذنصرتركهمالذبنالجقرؤساءمن

جدياإلىالرؤطءأوبكجاءوقد.بابلإلىالعببى

إيه،جاءوا.الأرضعلىبابلملكأقامهالذكيأحيقاملر

اللمنألثاماعبرنثالنإعاعلمعالممفاةإلى

بالص،جديافضربوا،وبجديا!مغدسالذى،الملوكي

،وحرسهسالمصفاةفيمحهكانواالدينايهردصفنلرا!

.(3-8،41:1ر04:7إريا)الكلدانيير

الثاليالملوكسفروالمقابلالفصلفيعياىأباءئذكرولا

!(25:23مل2)

وهو:،أظلحة"بمصىعبرلىا-

تكأتطورةروجنهسإبراهبمب!مدياذأباءاكبرعبفة1()

أيامفيإنهإضياءويقول.(33:اأح25:4،1

مديانبكراذ،الجمالكزةتعطيكلا:المياملك



(صيثخاأ)عيلام

وتبثرولانأذهبأتحمل،ضبامنتأقيكلها،وعيفة

الاصمأنويدو.(06:6إش)"الرببت!ابيح

قيلةوهى"عافا9ايخ!دىالاصممنمثتقالصرى

اثالثفلاسرتغكنقوشفيدكرهاوردعربية

.أثورملكيالثاليوصجون

وجازبزومرصاحارادله:لدتاليكالىيةصعيفة)2(

.(2:46أخ1)

يهوزاصبطسكالبنسلمنيهداكطأبناءأحدععة)3(

.(47ت2أخ1)

:(ألفخاص)علام

ومفاهاالأكاديةع!مأخودةعبريةكلمة"جلاما

اسم:وهو،أعرتفعات!

حأ01:22،1تك)نوءبرصامأبناءأواعلام)1(

الكلامروجأقياليلايينأبووهو(،17:ا

.علاءبلادكل!الالميالمبحت

،ليام!-سبطسعيرةشأس.،ضاضقألاءأحدعلاء)2(

.(8:24أ1)أورشليمو!واممركار

آصالب،شىصقرركليبنلمثلمياالحاصالابنعلام)3(

الملكعينهمالدير،الثهادةخيةفيالواب!توأحد

.(26:3أخ1داود)

الاللىافبيمنأبناؤهعاد،الفائررؤوسأحدعلام)4(

وخمينوأربعةوئتنألفأعددهموكاد،زرباباعع

عزراءممعاد؟.(7:21ع،2:7عر)

وممهعثيالريشحيا،ارثخستاالفارسالملكعهدلط

شىمنعاد؟.(8:7عز)الذكورمنجحون

:محه(01:2عر-علاملنىسأيحزئيلالم!ضكا

الذكبشكنياوهو.(هت8عز)ارركورامنئةثلاث

معهووتف(01:2عز)الريعةتفيدفيعزراأيد

عز)الأجنياتنائهمعنالفصلوارحالستةأيضأ

01:26).

،2:31عز)الصثائرسرشوأحد-!الآخرجلام1)ء(

كيلاءص-لهيميزأالآحروي!حى34(،:7غ

ررلابامععادواالذينلهعددوكاد.سابقأالمذكور

أباءعدديماثلعددوهر)وخمينوأربعةومئتينألفا

.(آنفأالمذكورعلام

خيامعالجثاقحتحواالذينالشعبرؤش-!أحدعيلام)6(

.(01:14غ)

تدشيرموكىيىاضتركواالذينالكهنةأحديملام)7(

(بلاد)عيلام

العودةبعدنحياعهدوبنائهاإعادةبحدأورضليمأصار

.(12:42غ)ابابلالبىصت

:(بلاد)عيلام

علامتو!!الأكاديةالكلمهكلتمثشقةعيريةكلمةعيلام

.أمرتفعات،بمعنى

بلادعلالمقدسالكتابفي"عيلام9تطلق:مو!ا)1(

جالفيالا-سانيةالهفبةمنالغريةالجنوبيةالمنطقةوتقع

الثمالصوإلىالدحلةخهرمناثقإلى!سزاحرى"

ت!ىالتىالايرانيةالرلايةتطابقتكادوهي.الخيج

اصمالونانعلاأطلقوتد.!خرزصان"الآن

يوخهاكانرا!،(\:6مك1)"ألما-"

ضوضن()أسةص9الحاصصةإلىنة"صزيانا9

الحالة.أضوكأ"مديخةوهى

نخفضسهل.في-تكررعلامكات:تغارلسها)2(

الأصغر-الجرءوكان.(قديمأ3!فار)إيرادحبالبير

في!إيكوهلرضت1ج!اللينيقع-تاريخأالأقدموهو

ومرتعمات،الشاتفيألورساذاوجبال،العرب

الأهوازوتلال،الرقيوالجوبالثرقفيأنخاريإ

-.الحنربو

جالصلاصلعنعبارةأإيكربوث9وجبال

ومخفضالهر-فىليرللادبينسذاتقص،متوازية

نحو)"كوهكبير9قمةهى!اقمةوأهم.الكرح

الحنوليةالح!فوحعلىالواقعةوالوديار.(مترء،2..

ص!بهولةعبررهاويمكر،بابلولايةيتقعالرلية

كوه"كيم)سالرفيالنالأما،الحافمدا

الربوالنهرينبلادجهةسيى،الحبالفتحميه

حبااوتزداد.الثرقفيفارسمنأيفابل،فح!

الفارسى.السه!!مناقترنجاكلماالارنماعقيلورشان

قر..0005قمةأعلىارتماعيبلعر

إلىومهاعيلامتختر-أ!ارالحبالهدهمن"تجرى

في(ابحاعاس)حالكرضرليجركط،رحط!ا الماالخل!

صيلمحردويظل،نهاوندمنيالقربالمار!ياصهلا

."الهريزة،متقحاتفييصعحتىيرهفييطىء

اتحادمنتجكونححمأاكرفهر"ارريزاآ!ى9ولكل

إلهحتىالاندفاعسريعومو،!ديزفول)أعلىمحريير

الأضحارصوحذوعالصخررجلايدأمامهيحرلى

-"كاروذأل!رتصلقعرجأالسيروبعد.الجبال

روافدعدةبهتتملالذي-"الندكركوت5عد

مدينةخىللملاحةصالحأكببرأنهرأفيصبح
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(بلاد)عيلام

!لاومهـ+

،شوشن

تينو

.س!لابل

(بلاد)عيلام

خ*

مممولا

شيو!ا

لأت

ك

.أور

!ما!!بئ!

بك

عيلا2

8دانيال)!لاكيأو"ضرلفههوو،"شوشر9

يمدكادارو!االمار-يالخليحفييصكانالذي(2

يصيكارودنهرمإنالآثاأما.ا!اصمااإلىقدبمأ

.العربشط

الطييةسممراشدهايخةكاتعيلاءأنرمع

العالمية،التجارةطرق!اتمركات؟،وععادنأحمثا!

مكانت،اجاسيةاوحدتهاعطلتصاريسهاتوعأنإلا

يا!!ولامدنسممككاتحادعرعبارةالدوامعلى

مختلفة.

إلىالعبلاييرلا"صا!المقدسالكتا!-سجع:تاريميها)3(

:1أح22،1ت01تك)لرحل!ساملنعلام

+بالغالىالصصرأديقبرودالعلماءكاروإد.(17

الفوقارية،للقائليسوكهلل،سامىأصلىسبكنلم

كالوالأنهمالتكوين!ررسامسلبيردكرواوأكم
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لعربا

!ببلادسالأصعلالحرءلىالساميةالحضاىة!جرءأ

.ى-الهر

فإحثترعلاءةإحضاأرعلىالأثريةاالحعرياتندا-

قويةصتاصطلى،الميلادفلىأضالمهالألصأ:احر

:قد.الميلاد!هلىاعاثةالأا!اا-طرابراضل!-حضارة

ايلامي!ال!-المارعاتصالكئيرالفنرةتلكشهدت

هـصالو!!"3حاعراقد،.يربالومر-حرا.

ةالأ-صأياهفباللعزتهاء.ء:!.27".حويعلاء

0024حو:لىث.م.0025حويالأرفااجاللةا

صاعامتودمرعا!ءيهشملثااإلأتوم!أخفت!

بدفنفهأدفااسنقلافاعلاماصتعادتفيةصو-"

حليمقهعقدثم.(:.ء.0023خو)الأكادىجودص

ابيه.ااااثأص"ةأ-صمهمماهدة"--عاهـاء!

و"ب!-الحر"اسر؟لعرحاأثاكحعاثخبتماشح-



(دبلا)عيلام

"للاجاص"خاصعةعلاءوظلت.م.ق0021محو

.أأور9ملوكساثالةالأصرةحتى

يملامىحلصتكزر،"أ،ر9دولةولاضمحلال

0302فيوأوردمر،!سيا--لمأيرةلزعامة

:مع.،أدان!إلىاسبرألى"ملكهاوجى،ق.م

ص-!إيرا-إبى"آالحارأرسطردههماسرعادأنه

اشقرةص-لههظااليلامىالاتحاد9حكافإر،!إجن9

إ-+حتى،الايليةالياسةفىلالتدحللهمحمحما

يم-ر"وإ،ج!-ادسو"هماعيلاييرحاكم!!ضحواو

سا"ا،."عر!!على(.م.ق0018حوالمى)لايى

معوثون!كان؟.(ا:41تك-!ألاسار")

الحبلامي!-الحودسثكثيرووكان.وفلسط!!سوريةفى

والأرح!!.اخر+تل!!بلادجيوشقييخدمو&المرتزقة

حدتت(17-ا:41تك)لعومركدرتوحاتأن

.الفترةهدهف

17.د-2917)اغوياحمرراثاشفاثوقد

علا+.طلت،العيلامىاضحصابفاف(.ء.ق

ا!راةايدكلتاهماصو:ققاأتإلىبابللحكمحاصمة

ا!يلىادعرهـإلا:ا،.ه.ت5915في"الكاضب-"

:ا-،فرن!!ص-ا!مدىعا!ذلكلحدعي!متارثع!

صعيرةولاياتعدةإلىتمزقتبمأديدوكان

لابية:لايةوأصحتلهاللحصعتأنإلى،عديدة

امماتجةياالأسرةامنالار"لر:يمرنجا!عراهماددمما

ختأحرىمرذعلاهعصتش.ء.ث0133خو

21آآ-1283افحر)ألهو!يا-حوبان"حكم

حى،محدهد.ا!ة!أصحتضنا!ا:لمت(.م.ث

هـ،او!بابلغرا!لخالو!-سرنر:ك!حاكمهاإد

لقلهش،المثهررةتوانيهحموراتعيهصحاارزياالعمود

/1011رفثاالعموداكتشفحث،صة!ا -ص"!

كل-اخعلوماتسالاسرادةأردتإ-)ء2091

في"راشحمر!مادةإفتحواساليم!-،"حموراش،

هـالمعارةدائر"صالاكتالمحلدسموصمها

الحك!!ضبن-إلر-شياك"مدثم.("ليهاببةم

الدحله.ضرقياكهر+-للادمعط!ثماخىا!بلاميا

غزا!اعدمامحأةاصتقلاطالقا-تجلاه

.ث0113خري"صوسة9:--الأوا-لبوخدلصر

اصا!ايعصىش.دالامملكةإفعلاءوض!،،م

اسة.اضاااثلانةاغررراطيدعلامناربخ

لعنسعوطدلكتلتالتيالقرودويملامحضعتوقد

اعقاثاصكتيرس؟،المرص5المادي!-كلترايدة

ائاجةأهم!ابعصاسردتجلآءوا!.المنفلة

(بلاد)علام

العيلاميونقدمفقدأشورضدالبابليينمعبتحالفها

بابل.ملكالثانيبلادانلمرودخعسكىلةمساعدة

ذلكوغيرإليهملجأواالذفيالقوميينالبابلي!واستضافوا

صجرنأشررملكىغفبعليهمجلبمما،المعوناتمن

دمرالذي"بانيبال"أشورغفبوأخيرا"اوسنحارلبالئاني

علىحالاداس!"-لىاحومبان!رععلأملكا!رأقام+سرسة"

طردهإلىبانيالفاضطر،سيدهخانأنهإلااعيلامعرض

قادةمعظموجى،(.م.ق064نحو)فىا"صصة"وتدمر

:4عز)ان!الامرةإلىنقلواومنهاأشرر.إلىالشعب

9).

فى"ابأنثحان"المحيطةالمنطقةعلىالفرساستولىوقد

وقعم.ق.612نينينوىسقوطوعقبد.م.ق068نحو

الهجومعنالنبرة)انظرالماديينحكمتحتبمباقى

.(22:2إش.مق.695فيبابلعلىالعيلامىالمادي

كورشالملكعهدفىالفارصالحكمإلىبمانتقلتثم

،(3537-:9،إرمياانظر.مق.055)حراليالثانى

الفارسية.الامبراطررلةفيالثالثةالرلايةوأصبحت

ثورة-حك!هيةبدا-فيالأولداريرسأخعدأنوسد

:اأسانظر)شرشن"سوصة"اإلىعاصمتنقل،عيلامفي

الونانىالعصروفى2(:8دانيال،ا:انح"1.2

.(6:1مك1)انظرمستقلةشبهفارسةولايةبمكانت

علىالصراعهوالأساسيالعيلامينهتمكانولما

فىكبيرا!دورأيلعبوالمفإنهماالنهرينبينبلادفىالسلطة

إلىإصافيسكانمنجزءئفيلقد.إسرانطبنيتاريخ

فييقموناليهودبعضوكان1(11:11)إشعبلام

ما:الاكونوع!لاميونا.ماديونلخمسينايومفىأورشيم

.(2:9أع)0011.النه!شبين

22إش)انظرالها.رمىفيبارعينجنودهمكانولما

بالقودونجودهماليلاميوناشتهر،(25:25إميا16:

:32)حزالأخرلىللأمممعامتهمفىالرحمةمنالخالة

"العيلاميينسيجعلالر!بأنإرميابتنبألذلك1(2وه24

عبهم:أجلب.نفو!مطالبىوأمامأعدانهمأماميرتعبون

خىالسيفءهموراوأرسل....غفبىحعو،شرم

"الربيقولءوالرؤساالملكهنانمنوأبيد....أقيهم

.(94:38:93رماإ)

الحفاردارتبطتالعصورأقمممنذ:العيلاميال!راث)5(
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(بلاد)عيلام(بلاد)علام

رحولهاعلاميةآلمة

-7انرب!!للادمنالأضلىالقبنجفاراتالعيلاية

الأولية(ااصلايةاائيهالة)اخصويريةاكا!-اأ-:يدش

حلتقي،يةالومرالكتالةصورلاقدءأقيتا"ترتتد

حردصصلحت!عقبالأكماديةايةالمحافىاحصنالةامحلها

مل!جةلفو%نوحدماصا!ألهمه..اجلاهأ!لأكادقي

ا!دبةااللعةأدا،إ،ا!وفاالمتماركأالخطصعلامية

دأبد:ش.الحبلاميالا!جطوأل-يةأصااللعةهيطلت

القدخه،اللعاتصأحرفا!ةلا"يتصللاالرحيةالمعة

ص-الحثةاصقرصاضأح-،حدينةصفاتطاإصبص:

الأحيرذاحلةالمر!صضحاعا!ساعدت-ليةاغاصا)الحتة

اتماضامملاي!!ةاأبلامب!ااطعةا:اح-اطعةاحدهص

مسة.اقياابميةالآداهـاامعرلةددىصا-ها،متممه

ا!يالامىااء-اكا-،تانرقلما،عصررأءمه؟

شهادةجم!ايلادمااضاكةاالأكفامدأكهةلأ،شمبرأ

386

شا!ساتإحا

إلياوصلما.أعطه.اكرىلربمرذتأثيرعا!قوية

الفردإلىترحهطاشادر:لربهال!ناممىفوء+اص-

الى-الأثريةالحفرياتأد!،المبلادق!لعنراستالتا

آثارتمارثمعماربةآتارصنكص-محدودةمارالت

:ألراحها.الممالدفي؟حاحةالهرلمل!للاد

كمالاتأ:دبملاحىأياصاإلحاةفى.ديانتهم)د(

تعطاا.،صطرالةوالأخاءصا!راسا!،صفة

الإا!هدكاد،اشبلايةارريالةاصأصاصبةمعلومات

11يرضاكير!ر!يقهول!-"حوما-ا/هوالرئيى

3أكات(-صةو"يص"لممى1:كات

،"تلاخه"أبصأالآمةأههاس؟كا-(االآ!ةمحتم!

صكان-امحلهالآطهصاحصنر:أ.اكمحىأ،1

("سوصةبداأى)!ضونجاك-إث"أضغرط

تدا-،الملكيةالمقابر!ثا!صتخمتالىالحائريةواطدايا



عيلاي

.الموتبعدبحياةيزمنونكانواأنهمعلى

:عبلاي

أبطالأحدالأخوخىعيلايوهر1(ا!عالمعناهعبرياسم

الانىصونيلصفرفيهـسس.(19:92أغ9)دا:دجيش

.(32:82صم2)الأخوخياا!اصلمون

عين:

بنفسوهىاالجوانمنوغيرهللإنسانفيبصاراعفوالعين(1)

)متالجدا""صاجهيوالعين.العبرلةاللغةفيالفظ

علىللحمولالرنيسيةالقنواتإحدىفهي)(622:

قلعالوئنمةالأممعندالبرلريةالعوائدمنوكان.المعلومات

مل16:21.2)قضتهتدراتصعفبذلكلأنه،العدوعين

المنى"العينتقوسأو"تلعأنكما.93:7(إرما7،ة25

يخرويجعلهالإنانمنظريثوهلأنه.إذلالأيعتبركان

كز.11:2عم9)الهربفيبدورهللقا+صالح

9117:).

وضعف1(16:29صم1)دا:ديخىحلاوةالكتاب%صذكر

.!:9217تك)لئةعينى

تكرنأنلب،ينبغىكمابرظفتهاالعينأتقو:لكي

مختلفين.هدفينإلىأواتجاهينفىتنظرلاأيا"بطة

6:7!)مزوالمذلةالفممن"العين"؟تنخفأنويمكن

)مراثىدموعاىالعينتكبأنفكلكن88:9(.93:91

صخرلةبالعينا،نسانيتغامزأن:يمكن.(394::1116

03،:16أءأيضا!اتظر10-:ا60؟130آأ،؟3591)مز

فرشهاتصطادأنالزانيةللمرأةوممكن.(03:17

.(6:52أم)ا!بهدبها".

تك)والاستكافالاعتطلاعيعنى"ا!لعينرفع"و

دانيل،2111231:9)مزالمعونةطلبأو1(13:09

الاشهانةأوالمبالاةعدميعنى"العين"احجبو.(4:34

!الأرضأقصىفيالجاهل+عينا:والقول.(:2827أم)

بأفكارهيسرحيجعلهالجاهلفضولأنيعني(17:21أم)

الخاصة.شنونهأوعملهعلىتركيزدونمجالكلفى

،:9113)تث!اعينكتشفقألا"ايجبالعدالةتنفيذوفي

العدالةطرلقعنتنحرتألااي1(5:19حزألفأانظر

بيدهـلدبسنوسنبعين"عينبلانحيازا"اأوتحاملأ،!وا

العينخدمة-عين

.(91:12تث،2،:92)خر"برجلورجل

هيالذهنأوالقلبفعينامجازيأ"عين"كلعةتستعمل()2

عن(:91189)مزتنفتحأوتستنيرأنيمكنالتيالبميرة

!(:118)أفاللهبر%حأ:1؟8(91)مزاللهناموسطربق

أبفأانظر،3:116الو!ائسك"؟أو"ئظلم"أنيمكنكما

4:4(.كو13:39،2مت

3(

4(

5(

الكتا!فذكراومزاجهالإنسانفكرعلىكدليلالعين

)متال!ثريردوالعين.(:229أم)"االعين"الصالح

1(27ة89)مزالمرتمعةوالأعين،(722:مر،02:51

)أ./المتعاليةا"العيونو.(\:131)مز؟التعيةوا"العين

.22:9أي)المتواضععينأياالمنخفضة."العينو،(6؟17

و(69:)حزاالزانية"العصون:،(:1839لوأيضأانظر

الع!!ا.شهوةو،(2:14بط2)فقا"المملوءة."العون

كأالغيظأوالغفب:يبدو(.2:69يو24:16.1)حز

.(6909أي)بالينينالتحديق

-العيهون،(:56)رشالخروثاأعين"اصبع:"الله!"عيا

حزأيصءانظر،6ة4)ش:لاالجةالكانناتللأربعة31الكيرد

اللهعلمعنمجافلةقعبراتحميعثا1(09:21.:189

939:16(،مز4013،عبانظراثالمحدضرالكامل

إشميا)الدانحةمحبةوعنايةالاهرديتهرعاوعن

ع!لعربأذكلكنيالإنساثعشأنوكا(.32:91

وأيرضدأنيستيماللهفإن،حركةأونظرةبمجردلصدها

32:8(.)مزعميهمنلنظرةالمطيعافييهدي

كأمرا!702أم71:81مز32:011تث)العينالأاحدقة

:هو،العينإنسانإلىتثر:جميعها:8(2زك.:289

عنايةأعظمتوجيهلستدعيخا،حساصيةالعينأجزاءأكثر

ئشبهالتىبناوعناتهلنااللهرعايةأعظمرما.إليه

.ا.العين"حدقةبصيانة

العين:خدمة-عبن

عنللتعبيربولمىالرسوليستخدمهاعبارةوهي(1)

يكونونعندمافقطلعملونالذينالعبيدسلوك

بغيريخدمونأنهمأي،تهمسادأعينمنرقابةتحت

لجلبأوالعقابتجنبلمجردبل،أمانةأوإخلاص

الرسوليوصيلذلك.تهمسادمنالاستحسان

كمنالعنبخدمف"لاأعمالهمبؤدواأنالمؤمنين
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عيئ-غطاءعين

القلى،صاللهثيئةعاملإتالم!يحكعيدلا،الناسيرضي

6:أهـ6)"الماءلي!يللر!كاصالحةبيةحادم!-

.(3:22:23كر،7؟

-غطاءعين:عين

اش!حها،إبراهيمامرأةصارةحرارملكأليمالثردعدما

عهب!عصاءا!هاهو!:كاقانلأ،الففةصألمأأعطاد

--02:14تك)راحد"كا؟عدماعدككاحهة

لب-محاشا!ةصحدثطكاصالع!-الإغماصأقي،(لأآ

الماضى.

(:)مديةعين

اشعرية(اطعةاوصداتيامهى)أع!-"معا!ايةعر!!لمة

"بوت؟،؟هى.

،حسعاثأشىصاسرشااسما-اعرهـااأقعىومدينة

\سلالمر!ماءع!-ا،حودكدئكيىأكاح!تالأإ:ا

العاصى"ي-،أ-كااصه-ابص-:،(43:11عد)

لحد-عا!(-لأ:.21)اححاحرا-سنىاسااط!

نحداخى"شللة9ءاسركأاخوهـاإفبلآعضحمة

اعرفصاالحو.إتميلأعضر+يللى:فىها

!إشللةلعدبحدراضحهاأدحت:ا!."حمص9

المدكرإةللهإأدفلالد،(ت1حساعر،)!صارةحر

عير!ع!!تءوا،اتعة:ا(2:11؟)اعددا!ري

ا!ودكأاخقيدا-مهص.العاصى-*عاىاءاتعةارللة

دلحة"امميإ-يا(اةلتو:ال!يةاترجمة)لحاناافيا:

الحوا!ة.!يرةص-القرية

الجوفاغمأوأقى،القبوي!-اطد:امد&صتمديخة)2(

:51ت)دا:يوبطلبسكات.دا-يوص!

كا-إدرئهببردحثبعدأعطيت.خ-،،(32

91:7،12-)دايولجىسص؟قينمب-

مهكنراندكر؟لأ!ا32(..ثأت1،اآ

غ)اارتو&ي!"أ:ثاال!صير:دم!!ح!ء؟"رتو-لا

مديخت!-جا"مونوع!-"أثأقي1(92ت11

إلىغاسحرفاش-با،:احدةمديةهىلا-ممعسلت!!

ظب.لحيما!-ب:ع!-،

)ينبوع(:عين

حدير"،جثجاةحدتر.!*إد،اع!لاألمجةالماءدمراص

،اثإصلىتافىبياحيرأد:شاطيادايايهكعتقد؟.ماء

اعصر):الحر:لىأسباهـاماضعاتأ!صالاءالارفكات
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عيام

قديمآالمدنوكانت.(22-21:25،26:13تك

"ع!!اكلمةارتبطتولذلك،الماءجوثتوجدحيثئا"

ما.اغر!لاقامتاننىالمد&ص-كتير!ا.-طاء

.احصارالحربأوتاتواجالعةاألمجخماالماءئبون؟كات

أشررمللثضحاريصرحعىعدالملكحزيافعاماالظر)

.(4-ا:32أح02:02،2ملى2-أورضليه!على

الماءيايموجودفيالادىاطها!ضلىالمزاميرلعضقددع

لركاتكلسيكون.!.(\.:401،،-:،8مرالض)

الممر9و:أكا!،ماهدهاصاي9دمحرأرالماتمل!ب

مرأيصاالظر،3:18يؤ،01ة3:7،94دإ-)

411:8).

عندهاطهفا،مجازيا"ع!-"او!ثيبر9كلمة:تتحدم

إريا،36:9مز)الحياةمصد!هوأنهأي"الجاةء.."

توي2اكتى!لاث9اغاضلةااء:حةائةح.(2:13

ق!ءد!تالحارإف(صاقاته!يالبه"تم!-ملاحاإصاسيا

:اش!.(16و1د:5أء)"اخوارثاليباهاكواقي

كجةفنصبر"عفامه؟بظالمؤص-لمص-الحد:بوين!

انطر،58:11إ--)أمياههتفطعا،ياهركع،تا:

الى:اكريا؟ب!ل.(17ة7ى:،4:14بوأبصآ

،كلجات؟نلحصه،..حأمفتإيبوتي!صايخوءذانفي"

.هـثصااطنطههقيأكط(1301كإ)

العدس-،فاصلىيبرث.ةمثداسعهير9:الحكيميقو-،

اروشاائمديقأش(2لآ:!2أء)أالر-صاأماالمخي

خلثرير.يتحب

اطيادكطإمحا.أشماشالأ-ثا؟اجعا"لىاضإرما-س-يقر.

مجعا:.قيثااصاكن!اشءسبحةاففمرة-الأص.معطتة

.701مر)،باهيايهطيا:أرحآاياهغديراغمرا

رإلصرء--اءصرا-يقو..(\د:لأ3هر،\د-13

:2لص2)!:اكرقهابيخوء.ماءسلاالار1اشالأتس

71).

العين:باب-عين

س-ح!عهام!و"11لا،11-11حا11 -ع!-!ء!ءحوحص

."ايمالةاالمحاص:دائرة"صاتافياعلدفي"اصاءا"

لاهـ

يخام:

اسم:هرا"عا-به!أقي"عا-9محاهعبرقيا-

وقعت،؟:نمةعد.،ء"مماغر!لاالهاوكا-قريه

نمصهاهىا!لها:،(،1:3د--)شيوداصطنعبئي

.(اضابااجداالصر)أعاص،



يخايم

التيالبدةوهي.،يبرعانأويخان"مفاهعرىاصم

الي،يحقو!بريهوذاكنةأثامار"مدخلهاوجلت

فيضريرأكانلألهالر!فأمماته،عيراالبهرالهستروجت

.ثرهلدورهمات:"أونان9أحاهتروحت،الىبيخد

ثيه!يكرخىأيكليتفيأرملةاتعدكط!:يوذاهافقال

.(11-38:6تك-الاكاشه)

جد!طعين

التنين:عين

سورفياررمناوبا!الوادكيلاببينعياوكانت

منالمنهدمةأورضليمأسوارلتفقدنحياخرجوقد.أورضليم

:2غ)اررعنالاباإاشيناعيزاأمايئالواديباب

روحلى"ع!ت9نضهاهيأنهاالعلماءبحض-ضيظ.(13

.(بعدهانظر)

عاحلعت5،لهاوعدهيهودايحم:لىالزمانطالولما

يخايممدخلووحلتوتلممتبرقعرتغطتثياهـترملها

-ا.داها.تمة-اعاا-ا فدحلى...ليهرظهاسيهود!ر...يرطر!ص

"الأرحت.(89-38:12تك)!مهدحبلت،علا

آلفأ.المدكورةبخاملممهاهىأنها

:تفوحعين

دصىرعاوكانت.!الماءست!معاهايةيعارة

،!قر!!17:7ص!أكرابمصالحوية!اص؟عا!سى

.17يض-)أفرايملصوكانتا-ا"-تفو،مدلةص-
حي!--

تعةلعدعلى!در"ألواليح9هيتمر!نكو-:قد.(8

تمو!عر"أدحاثولر.ضكيمس-العرفيالحو!إلأميا-

صتااخمااإلىأيا-تلالةخرلعدعا!الواقمةاح!-احى

لردة.

:جلىىعين

القديمةا!صورايوكانت،!الحديع!-"ومعاما

للبحر!الصالاحلعا!تق!!ش؟الماهصعزيرير

ل!تتقرياالمافةتص!ي(47:01حز)

حأ2)تاعارحصررمنلالقر!والحوبىالئالى

2:أءفي-)صهرذا!لمىوتقعكاتص.(2

اصحراءاوصطيىحصبما:احةكاتصلما-أياء:و

--الحاء)اغاعةا:أضحاراككروءنموكالت

والرالهودبةاممتالاتاوتتركات؟،(14

.الحماردلحهاصلخيلها

تياوبر

لحينأ

فيضر

وماية

داودركار،ائطمههدهإلىداودسا:ا!الملتطاضدلدص

!ه،ناء؟ضاو-دحا؟ال!وهـ،أحدنيمحئر-اءحا:؟

فأ4حص،لا!!فى-صاىلقاأردداسيد-ناشيكار.

\:2؟،26ة23صه2هـ)اضمي!إفيدفىيمدأن

تفوحعينموتح
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جلىكليعين

يبوقنهر

جلىكطعين

ذز
أريحا.

ؤنرنلر

شليم.راوبز*

لحمبت+إةآ

هـحدعو.-لاغ؟78.لا،

امالاد!إ!ص!ؤ

.عرك

ليرصعع

أ+3ح!:/ط

جلىيعينموقع

.)15

والمحريينوالحمويخيرالموآببينمنكثرجمهورعروإلها

ولكى،يهرذاملكجرضافاطلمحاربةاقيالجرشرقيمن

جقملاقاةقبل،لحضأبحضهممأهلكبينهمأوقعالرب

.(03-أ:02أخ2)يوشافاط

والماليالنناءالحداثقاشتالوصطىالعصوروفي

ويصل.جرداءصحراءإلىالمنطقةوتحولت،العخمة

المحرقةالصحراءفيوعرطريقتطعلعداليومإليهاالائحون

جدكيعين!لوتمد.اقيلبحرالغردالاحلبحوار

هما،عيقيزواديينبينتر0014محولمافةوعربأصرقأ

."يجةغروادكط5و!صئديروادممط"

الجرمنالأمتارمنثاتبضعالانانيصعدوعدما

حدىلعينالجميلةالماقطعلىبصرهيفع،الداخلإلىاقي

ارتماعصتالصخورضقرثفيتنحدراليالبللوريةالمياهس

يتر!،جميلةبركةإلىاجحراسطحفوققدمأ017نحو

دأاستطاعواالآنرلبهم،اقيالجرإلىمناالماءمعظم

لينفالهل،الرىأغراضفيالمياههذهمنجبزءيستمدوا

الخفرواتمنوفيرةكمياتالآدبهوتزرعخصبالواديين

باصمالآد!جدمميعين9وتمى،الموزوبخامةوالفاكهة

.!الجردتل9

عينإلىجدىعينكلتالجطقةإنالبيحزقالويقول

093

عاىللأ-هاكقازةمصايدصتكوت،الميتالبحرعلىعحلام

ئثفىعدماالأياماآخرفيوذلك(47:01حز)أنواعها

اقي.الجر

عن(6591-6191)الأثريةالحفرياتكثفتوقد

.م.ق0033!كلإلىيرجعالحيرحولسورفناءوحود

كانواالذينوالقروونللبدومقدصأمكانأكانأنهو!حح

آثارصك!ثفت!.وواحاتهاالهرديةصحراءفييعثمون

عصورخمةمن)أيمشوياتخمةبهقديمحصن

العين،بحوارمربعةإصائيليةقلعةعنثهف؟.(تاريخية

-07)روماروحمام،م07قبلمنضدصت!-وبريهين

!وشيازصمنذبالكانآهلأكانالتلأنوثت.(م135

.(..مق058-625!كلمنأى)نبوخذنمرزسالى

علىتحمل،الموقعياكتمتالتيالفخاريةالأواليوكميات

مىللعطورمصغ-يوضارصلى-هناككاردا"دهالمل

وتدا.الجطقةفيتتكاتالى:الأزهاراليلسان

"الجرنتل9يالحفرياتعنهاكتمتاتالحلياالحويات

مخوص!)الفارسىالحصرياردهرتقد"جدىعير"أر

الملكهبحكهتحتوكدلك(،.م.ق525-475

67-135)يانيوسواسكندرهركانريوحناالأحمويين

الأولىالهردثورةأثاءوفي.يرسيمولريقول؟(.م.ق

+!العيورحماعاتغاراتس-سواءالمديخةذمرت(م07)

ا!ؤر!يدكر؟)تهمتورأحمدتاتماليةالررالمواتصتأو



جنيمعين

الارالقرذلدايةفيالمدينةبناءأعيدأنهيبدوولكن.(بللينى

الوثائقنحطوطاتسئستدل؟إداريأمركرأليهونالملادى

اليهودثورةع!باركوبهارسائل:من،عليهاغزالتيالتجارية

التانية.

جنيم؟عن

.أالجادعيرأ!الحدائقعين)ومعناها

عدلاممنطقةلييهوداسطلميبدوقعتمدينة)1(

نأيرونالبعضأدومع.(34ة15ي!)ورنوح

هوالأرجحأنإلا،"جياأمحرابة!هوالآتموقعها

مربالقر!لبع،مو،"فطيرعين"هوموقعهاأن

الجمو!إلىكيلومتراتثلالةمحوبعدكل،جالليتا

ثمى-.بيتمن

ثم،(91:21-!)ياكرنصيبووقحتمدينة)2(

أيضأ:تمى،اللاو!-عانرسللجرضوليينأعطيت

هرالآدموقحهاولعل.(73ة6أح1)اعالبم"

يررعيل،منيهلرمتراتعثرةمحولعدعلى،جنهت"

محولحدوكل،القريبة،حاديتحرابة9اعلهاأو

علىجلرعجبلصتالعرفيالجنوبإلىكيلوتراتعرة

حرودعين

أورشلبم.إلىالسامرةعبراصدرالونسالرئيمىالطربق

.(9:27مل2)!البتانليتأآخراصمولعلها

:خاصورعين

نصببفيحصينةمدبنةوكات.!القريةعير9ومعناها

وإذرعى.قاديقسبالقرب(91:37يش)نفتالمط

نأالعلماءمعظموبظر،بالفبطالآنمرتحهائعرفولا

الغربوالىحاصورسبالقربأالحصريةحرالة"موموتعها

وأضير.نفتاليبينالحدودعلىقادسدمنالعرلميالجنوبأو

ضذة:عين

صطنصيبفيمدينةوكانت.،سريععين"ومفاها

هىالآنولعلها،(91:21ي!)زتةمنلالقر!ياكر

،نابررجبلمنالثرقإلىأبالصتةبعدعلى"الخدثه9

الطرفمنالنردالجنوبإلىأيصأأيالصتةلمدوعلى

الحليل.ابحرالجور

:حرودعين

فصمنموضحهالى!حرود9إلىالرجرعالرحا

جمأبنبممونع
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دورعين

.!المعارهـالكتابيةدائرةمنالثاكبالمجلد!الحاءإ

:دورعين

وقتالتىالمدناحدىوكات،أالدارغين"ومعاها

صبطنصيبوسطفيالأردنكرلىفيمن!ىبطنصيبفي

.(17:11يق)مورةلتلالثالىالحفحعلىياكر

يتخلموهاأدنىبويحشطعلماليالمدنمنوكانت

يرالولا.(13و17:12يق)الكحانيينيدصتتمامأ

لجبلالشماليالسفحعلى"دورعيناقريةفيمحفوظأاحمها

إلىكيلومتراتستةلحدعلى،(ضاحىالبي)حرمرن

خرابةاهوالحاليمرقعهاواعلى،تالورجلسالحنوب

.أالصفصافة

ضاولإلالحأالتىالعرافةالمرأةدوريتفيتفيمكانتوقد

الفلطينيينمعالوييكةالمعركةدتيحةلهلتتطلعالملك

نأوالئانونالثالثالمزموروفيكر.(28:7عم1)

:83مز)دورعينفيأليداقدمدياذملكويابيزبرا

.(4،5)القضاة!رييذكرلمذلكأنولر(01و9

روجلعين

:رثونعين

أعطتاليالمدنإحدىوكانت.أالرمانعين9أي

.(91:7دى)يهوذادصيصو!فيكعرنلسبط

:4أخ15:32،1يق)!ورمونع!ت"أنوالأرحح

؟(بيماالعطفحرفبدون)أرمونعيز،هي؟32

غ)نحيا2ضرفيجاءتوكا،البعينيةايخرجمةفيثحا

أوائلفيبهيرةقربة"رمرنعيناوكات.(11:92

.(الكن!ىالمزرخيوعايوسذكرها؟)المجيالعصر

عرأربحةبمدعلى"الرمامينأمأخرابةالأرجحعليو!ي

المؤديالطريقعلىسعبرمنالرقيالثحالإلىيهلومترا

.!جرينبيت9إلى

روجل:عن

بالقربكانتعبنوهي،،القصتارعينلامعناهاشلمل

،15:7يق)ويهوذابيامينبينالتخومعلى،أورشليممن

كان،إبنه!اثالوممنهاربأداودكاروعندما.(18:16

يتفىخه!ب

293



شريرةعين

جاريةفجاءت،أروجلعين"عندواقفيروأخيممريولاثان

داودإلىفنقلاها،الأركيحوضايبمثورةوأحبرضهما

اجتمع"روجلعير"ولى.(17:17صم2)

ولقراعمأودلح"أنصارهمع،لداودالئافيالابنأأدويا"

روجل!عيربجانبالذىالزاحفةححرعندومعلومات

له.تثتقدالئلكأنفهظأ(9:أمل1)

فيهنوموادىمعقدرونواديالتقاءعندتقعوكانت

.جبحونعينأسفا!،الهيهلموقعصترئةمحوتبعدنقطة

يلغإد،الماءسكبيرةبكميةأورشليمتمدروجلعيروكانت

محمياضرفيإليااثمارهىولعلها.مترأ37محرالعينعمق

بئر"هوالحالمطواحمها،!التينعين"باسم(2:13)

قروحهمنشفيقدأيوببأن،يةعرتقيدأهناكلأن"أيوب

على5يوآبعين"يخسصيهاالهودىالتقيدأما.البئرمذهعد

الر.هذهددأدويخاضيوفبينكانيوآبأناعتبار

:شريرةعين

تمىأوالصرعدماتتىالتىالحودةالحينهي

بماتبحلالتىأو،بالغيرالأدىايقاعتريدالتىأو،زواله

:23أم،56و15:9،28:54تثانظر)كدها

:7مرن!،6:23،02:59ت،6،28:22

.(11:34لو،22

القديمة-الحصوريالأوساطلحضفيبثعوكان

للحينأن-الرقبلادبحضفيصائدأالاعتقادهذايزالولا

فكانوا،لالغيروالموتبلالأذىإيقاعلىقدرةالئرروة

العيزأذىعنهميدفعيظونهماوالعوذاقاكمستخذرن

.الريرة

الحدترادف-المقدسالكتابفي-السريرةوالعين

مع(7:22)مرقىبايخلجاءمافبمقارنة،والطمع

العين9أذنجد،(1:92)رويةإلىلالرصالةجاءما

مادةالىأيصاالرجرعمالرحا)الحدتراد!"ال!رلرة

المعارهـدانرة"كأالالثالمجلدمنمرضعهالىأهـحد

.(!الكتابيه

شمس:عين

ع!-"هيأتهاويحتقد،"اصمساعين!ومعاها

أورضليم،صالرقإلىأيالتلانةلحدعلىالراتمةأالحوض

وادىوأر!كاإلىأ:رضليممنالطريقعلىعيىآخروهى

تقيدسعلىنجاء،الرصلهـعيرأحيانأوتمى،الأردن

علىنقطةوكات.منهاضربوااشسلبأدعرالحاصالقرن

.(15:7،18:17يد)ويهرذابيامين!تالحدود

نونعين

عجلايم:عين

حرقالنبوةكيإلاتذكرولا،أالعحل!-عير"وععناها

اقي،الجريمىعدماالأيامحرعن(01:)47

عجلايم،ع!-إلىجدمميع!تصتعليهوافف!-الصيادونفيكور

كمكأدواعهعلى-طكهمويكون،افيكلطويكرن

حالةسالقيمرعلىوصمصوهو("جذاكثرأالعظيمالبحر

ئعلمولا.حياةولافيهحمكلاحبت،الآنالميتالبحر

الاحلعلىتقعكانتأنهائظنولكر،بالضبطموتمها

قطحأرهى.الأردنشمصبسلالقرلىالميتلبحرالغرثي

(15:8)إشحياءسرةنيالمدكورة!أجلايم9كير

يهللاإذ،(اعينالصالأ!الأشايرالحرفيزلاختلا!ى

عين"أدهوالآراءوأرحأث.العبريةاطغةاويهحاالحلط

ميلنحربعدعلىالراقعةأالف!خةعين9هيثاعجلايم

.أقمران)منالحوبإلىونصف

مشفاط:عين

رأالتكوينصرفيونقرأ.أالقضاءعير"ومعاها

الرفايخ!-ضربواأنلعد،وحلفاعهعلامملككدرلحرمر

ايىدثفاطع!-إفوحاعوارححوا9،مهالمجاورةوالقائل

هىنابهاوالمقصرد.(7-14:5تك)!قادشهى

شهكل!الرقيالثمالفيواحةوهى،!برفيتادش9

حرفسموقعهارعاالكلام)وسيا"رصيناءحزيرة

.(""القا!ف

وهو،!البصرحاد"أكيأاليونذو9ممناهعبركلياصم

الذىالأولالتعدادفينقالميبطرثكانالديأخيرعأبو

فيالئارالئهرأولر،سياءدريةفيللئ!عبموسىأحراه

،9دوا:1عدأمصرأرضرمنلخروحههالايخةالنة

كداننتاصطقريانتدمالذكيهوكان؟.(2:92

:7عد)عرالناراليومفيالاحماعحبمةمذتتدشير

ارتحالعدلفتاليصبطجدرأسعلى:كاذ.(83ر78

.(01:27عد)الريةيالعب

:نونعن

يد!صلامكاناسم،هي.!مردوجةع!ت9ومفاها

بوحنا،إنحيالي:دلك،انماهـالمقدشافي:احدةمرةلىص

لقربنودي-فييحمد9كانالمممداز!وحناأنلقر!جث

!هاك.(3:23يو)!كث!رةياههاككانلأده،طليم

النهرةعرابحصدادويوحاايهودلهيرباحئةحدئت
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الهرعين

!أصوروكا-.(3.-3:25يو)عليوالمتصاعدة

لسرةويعمدكانالمعمدانيوحاأدالثريوحناذكر

عحدحرتالتىالماحثةولعل.(28:ايو)الأرددعبرفي

،يرعحدمةبدءمنأشهرصنةلعدحدثت!لونعبنا

طريؤصالجليلإلىمتجهأأورشليميوعترك،دلكوعقب

.(4:3يو)الامرة

اسمأد؟،ألونعين"موتعحولكثرحدل،يدور

لعضويتفق.هاسوىالحديدالعهدييذكرلا"صاليم"

سالمأ9أدعلى،الكيالمزرحيوسايوسمعالعلماء

الحو!إلىأيالثمانيةنحوئحدعلىالأرددواديفيكانت

سمىتاوهـاك.مسهاقر.4أنونعينأوكات،بيانم!

.بيسادمنالحوبإلىالبعدلعسعلى!ضالمتل"

هكثرةياههاككادلألهلااليريوحماقولولبر

فقدتوإلا)الأرددوادكهاعنبميدأكادالمكاربأنيوحى

بأغاالاعتقادعلىمجملإكلاالتردكرهفحا.(قوتهاالإضارة

.الأردنواديعربىلىسنورضليما!التماإلىتقعكانت

تقع(شكيم)لاللرمنالثرقإلىأيالثلاثةنحربعدوعلى

.!عيمون"توجدمهابالقربألهوبخاصة،الحاية،صاليم!

تلوجودصالمرقعاستكافأضرم62!اعاموفي

؟.الحالية!عينود9منبالقرلىالأثريةلالبقايايمتلىءتمد

بالحكانآهلأكادالمكانأنعلىالمطحيةالحزفقطعتدل

يالجاهيايعمنبالقربالمكانهذاوبقع.الرومارفترةفي

مياههناككانلأله9:بالفرلوصفهيمكنمما!فرحةوادىا

-3:25)يوحناإبجلفيالمذكورةالمباحثةوتدل.أكثرة

عنجداليدينيكرنرالموتلاميذهيسوعأنعلى(03

يسوعانتقال،الجاحثةهذهنيجةمنوكان،"لولىعين"

يرحرطط،(ه-4:3يو)السامرةطركقعنالجيلإلى

."فرحة:ادىافيكانت!نرنعين9أنممه

الهر:عين

الصففيوصعتالنيالكربمةالأححارأحد،اطرعير"

،91و28:15خر)الكهةرئرصدرةمناثالث

قي"كريمةحجارة"مادةإلىالرجوعفالرجا-(93:12

المحارفدائرة!منالثالثبالمجلد"الحاء"حر!منموضعها

.أالبهاية

:هقوريعين

ع!ت9مفاهاديكوقدو،أالمناديعين"معناهو

الفلسطيي!-منرجلألفثهثونقتلفبعدما.أالحجل

!دعا،عطأللموتتعرضحتىجداعط!،حماربلحي

493

ورحعتفثرب9ماءمهفحرتالحمارلحىاللهفثقالرب

:أءتض!1،هقوريع!!ا-تدعااررلكفالعثر؟صوحه

لالصبط.موقعهاالآنيعلمولا.(14-91

:جميون

!صيبلىكانتمديعةوهى!حراب5كلعىعريةكلمة

بهددعليهااضولىالتىالمدتإحدىشكانت،لفتاليبط

ملكلفالاحبار،صهوذاملكآيالدعوةاستجايةأرامملك

.(16:4أ!15:02،2مل1)عهاطممودإسرائيل

مم!عهدفيأشو!أصرهـ!!سكاكا*صرتملتأحدكدلك

أياقثماليةخولعدعا!المديهوتمر!.!!رائلملكرمليال!

.ابانيا!-"م!الفرليالئصادإلى

..+6

.رحأصو.

موفير

حافزجت

عبل6يزر

ممهعةل!ف

موضعهافياسيهاإالرحوعرحاء)!لعاى"آحراصم:هو

وكات.(!المحارهـالكتايةدالرة9سالمحلدهذاص

سالعودةبحدليامينلوسكهاالىالمدذإحدى"عثا!

.(11:31غ)البابلالني



عئاث:

:01)إضياءدرةهـرلعاي9آخراسمأيفأوهى

هدامنموضمهافي!عاممي!إلىالرحوعفاشحا-(28

.،اممتابيةاالمعارفدائرة9منالمحلد

يابق:تعيين

مرضعهاسفي"الحييرجق"مادةإلىالرحوعالرحا

المعارهـدائرة"منالرابعالمجلدلي"ال!-1حر!

.،الكتاية

أعيا:-عق

يعدفلمشديدأتبأتعى:صيرهفيالبعرأوالرجاأعيا

أقىأنه"عبر"عرفقرأ.اصلاأوالرمواصلةيسنيم

منأطعنى9:يحقوبوقال.!أعاقدوهوالحقلمن"

افطر-03و25:92تك)اأع!تقدلأليالأحمرهذا

:31.03و14:28صم5،1و8:4قضرأيضأ

:18مز،28:15أخ2،،1و16:2صم01،2

.(إفي...701:15!9

8دا:01جا)!يعيىالحهالتعى،:الحامعةويقرأ-

.(2:13حى،51:58إرباأبصاالظر

الر!،ا!دهراإله9:النىإضعياءمهعلىالرب،يقول

المعسيعطي..بعياولايكللا،الأرضرأطرالصحال-

عيم

...ويعبونيعيردالعلمان.شدةيكزالقوةولعديم،تدرة

.يعبرنولايركفود...توةفيجددودالر!نتطروأما

:يقول!.(3.-04:28إكأ)!ييررولاثمود

صحرةكظل...اللمنستارة،الرجمنكمحبأإنهإ

.(32:2إش)!معييماأرصفيعظيمة

البى:إشعياءممعلىالنرةبر:حيوعالربوبقوا

الممييأغيثأنلأعرفالجعلينلادالرباليدأعطات9

.(05:4إكأ)،بكلمة

عباريم:عى

إحدىوكانت.!عاريمخرا!5مفاهاعبريةعارة

ركانت.البربةليارتحالهميإسرائيلبوفيهانزلالىالمحطات

:21عد)جاددلونأوزاردووادىأولوتب!تماتقع

:33عد)مرآبتخمفيوكانت(ء4و11،33:44

فيتقعكانتولملها.(21:11عد)مهترلةأو(44

حاليأ.6محاممي5مطفة

عييم:

وهي:،أخراب9مداهاعبريةكلمة

:33عدالظر)بعاليهالمذكورةعاريملعيىمختصراسه)1(

.(45و44

تذكر،جوذالصسالجو!أتصىوكالتمدبة)2(

.(92:ءايثر)وعاصمبعلةبمد
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غالئون

6*أ!

وو..

غاليون

)غ؟*!

:.غايون

آتايو--.ملمب!(عالو&اتايوسيونيوسلوكيوس)اهو

حوالم!إجالايترطبةلىولدوقد.المفوهالخطيب!جكا

،ا!يلمو!ا"جكا"أحرهو-ابدقب!ا!الةاالسة

لمعا!بلاأتايرس3ماسكر"وأحر،"ليرور!محذ

إلىالوقتبمفرئفىوقد-اصاعرانوسادروالدالجمرافيا

كانعدماروماالىأخرلىمرةعادرلكط،كررصيكاحزيرة

.ليرودللامبراطورمعفمأالميلرلىأخره

"يوسأكالونيوليوسلركيوس"آالمصهاتحد!قد

،أعاليونصيرباصيهوس!الزىصديقهتئاهعدما

:لايةحثهفترث،اجاصةاقياسملادا!أمامهلالم!

ميتصىح،صحتهعا!يءتأتدرلجاخهافكان،أحائة

روما.ضيوحبمجلمعضوأفغين،ضيكاخطابات

54بحدعلى)إدلمى9لىلقض!م5091لى،قدؤجد

نأعا!يدل(كورلوسصالعرلىالشارإلىيلأ

والعشربراكادصةالسةلمدأحائةعلىوالأكانأغاليود"

ايأا:كان"عاليرذ"أ-أى،إمبراطورأكلوديو!-إعلادمن

اشي!صدجاءالأثاءتلكولى.م53-52يأحائهعلى

يصيلهذاإدجقائلير،الرلايةكرسىأمام9لولص!للالرص

وحودتاريممجددمما،الاموسجلا!اللهيبدواأنالاس

يدأفعأنمرمحألرل!كانوإد.كورلثر!!يلولرالرسول

ردلاخأأطلمأكارلو.ليهردعالودنال"،لمسهع!

ما"لةكا&إداولكر،احتملتكمقدلالحقاسكنت،الودأيها

أضاءلستلأيى،أدغنفتضرش،:داموصكمأحماءوكلمةس

مأحد.الكرس!!لطردهم.الامورلهدهقاصيأا!ونأد

قداموضربرهالمحمعرئيسصوشاب!اجونالييراجع

-18:12أث)"داسكص-ضىءدغاليريهملمو،الكر-حلا

دلأبولسيحدءيهألزحاكمأكارألهبدلكأثتص(17

؟.دييةماكلويتورطأدثأءو،المحاكمةيتوجص

.ليهودعدا؟ص-ايونانيورألدادتايهتملمأنه

الثلالهإحوةاالير:دالإمبراطورأحرأ!دلكلعدوحدت

مؤامرةيلا،ضتراكالاتهامههء66حواليلىا،لخار1على

:كائون

المجطص-تمتدالتىالمفطقةل!كانالقديمالاصمهو

الاخليزىالقالسص،الألبجبالواساي!افهرإلىالأطلطر

فيصربولبرسيىوقد.اني!اليحالإلى(المالقخر)

ر:ما.لحكم،أحضحههللادهم
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لريوغا-يسغا

البلجيك،:أقامثلاثةإلالرومانكئابقمهموقد

دأولر.م.ق001مندوذلك،و!!ويتانييرواليهلت

هاحرتفقد،دلكقبلماإلىيرج!!المناطقهدهلىوجودهم

سهرلعبرالهدوأوربيةالثعر!م!مرجاتعقبمرجات

،الجلادقبل:الثاليالثالثالألفيزفيوأورلاأيافيالاصت!

الىالاحيةوالهرلالدانولىووادىالإكريقبلادثهاليإلى

بالحضاراتاحتكواكا.وفرناألمايخابايمالآذئعرف

الكتا!يسهاالتيالشعربأحدولعلهه.القديمةالثرتية

:01تك)نوحبنيافتسلمن"توجرمة"المقدس

واللهجاتالحرمانيةالضعرلصبلغةضيهةلغتموكانت.(3

البقافي3فنومنكحفوعا.الدالوبواديفيالقوطة

حيوانيةأضكالعنعبارة،الرومانيةالإمبراطوريةمنالشمالية

الفارسر.الفنإلىتنتميورسومات،ثحعة

والثافيالاكا!رفيافيالغاليينمنجماعاتهاجرتوقد

الرجوعالرجا)كلاطةوأ!سواالصغرىأسياإلىالجلادقبل

منالمجلدكذا!الغ!-حرهـ!منموضعهافي!كلاطية!إلى

.(الكتابيةالمعارفدائرة

بقوةحمعالمكاديهوذاأنالأولالمكاييزصفر!جاءوقد

وأنهم،الغاليين.قتالفيالحماصةمنأبدوهوما!الرومايخين

إجايخة،بلادلىفحلواوما،الجزيةعليموضربواأخضحوهم

.(3و8:2مك1)

شهل،الكلاءهدايثيرمنإلىالجزمالهلسولي!

أيافي"الغالين9إلىأم،أوردافيأالمالي!ت"إلىلر

فقد،الزمنهذاخوفيللرومانكلاهماخضعفقد،الصغرى

.م.ؤ191فيالأوربية!عايا!علىالروماناستولمى

أصياملكأنطر!!هرموا؟.رومانيةولايةإلىوحرلوها

فاالاشارةلأذالعلماءبعفريرجحوأمم!.م.ق918في

-.إبايةمعولذكرهاالجزيةتحتلوضعهمالأوريةغالاإلى

بلايخة،عاراتالعباراتلأن،تاطحأدليلأبهذاولكر

الفعلنفرفيذكرت!أنطيوكر!هزيمةأدغلىعلاوة

.(8:6مك1)

!هي(8:2)الافيالمكالي!-سفروالإشارةأما

العلاط!إلىأممي،الأجوي!-اجهبالغاإلىإضارة-شكبلا

مولعأمقرغيرضحبأالمكالي!-عصروكالواالذي!

كجرداطعملأسياملركعلىخدماتهميعرضرن،بالحروب

مرتزتة.

:يوسغا-يسكا

ومعاه،"كايوس"اللالييللا-اليونايةالميغةوهى

وهو:،،فرحان"
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)1(

)2(

)3(

)4(

يوسغا-يسغا

أناءفيبول!ا!رسولريخقأكادنيةم!!دىكلمسيحى

لزعامةالع!فيهاحدثعندماأصفيوحوده

لأرطاير.اعضةاهياصصالعالصاثغ"ديمريوص-9

ريقىالمكدوننوأرسترصغايرس!ايائر،دفخطف

.(92-91:23أع)!اصفراقيلرشس

الظرواارو+االمؤنيرأحدكاذ،ألةد!"صمجى

أور!ئل!إلىلرافقنهنروا!لى،معهشبودالرصوا

الكاثعنمدليركالواأنهمويدو.(4ة02أ)

،(أورضليمفيالكيةإلىالحطايالتوصيلاالمهمةلهده

في(02:4أع)"الدركط9كلمةجاءتوقد

فيمدينة)"سنوبريوص!"العربيةالخطوطاتبعض-

نفههوبا!لهالظ!محهيرج!ءمما،(مكدولية

سالقأ.المدكور!عايوصر"

عهصايقرارجلينأحدكار،كررنثوسوصيحى

كريبرإلانكهأحدأأعمدلماافي:بولر

ضك-بلا-وهو.(14:اكو1)وعا--أ

فيالكةإلى:صاتهفيعنهأ-قاارولىااعا-ا

عا-عليكميسذ:كوسنئوصكلكتاوايى،رشية

،(16:23رو)"كلهاالكيهومفصصعى

ذاثلى-تجتحكانتكورثوسلىالكنيةأنيفىمما

أولكانأنه!أورمجالوس"ويدكر.بيتهو-اءقتا

ولرصيرويقوتتالوليكىواليهسةوأسقص

كعادة)الأ:تالاصهكان!عا-"إدرمزي

-برشصوااصاانتقلىالدكي"اجرستس9(الرومال!-

ملاصقأكانالديلينهإلى-ا!وداتاومهأدبعد

.(18:7أ!)للححمع

رصالهيوحهاسو-ااكتبالذي"الحببكا-"

ت.ب!ص!هيرحاالرسرا-.يتد،اجهإاصةا!اا

-اقصيرةااتصاالىهدهفي-أمرا!يخاطهح.اطقديسير

د:2:ايو3)،الحيىأ!ا"؟لهقاثلأ

كاتمدا!غا--"أرعا!ديلىنمه:لير.(ا\ر

البد+لىونحاصة)لعاليهصمالابهذاالمذكوريرأحد

ضائعأ،احمأ"غا-"اسمكاثدقد،()3(،)1(

أ!ففأأقامهيوحاالرصولأراصيدا!فاالعضدكرلفوقد

لرعامى.وةال!ل!



غبار

)غب!

غبار:

مادةإلىالرجوعفالرجا،الرمادأوالترالىص-دقماالغار

الممارفدائرة"كلالثارالمحلدصموععهافي"تراب9

.!الكناية

غ!ث:

جمتوتأقي.يومأ:تركبومأأناهم:بغثالقوءعنكث

.أحثاتردد،ع!ارر9:الما"ثررالقولومنه،بعدبمعى

الربأراحمابعدكث"ةأياميخث:كاد":الكتا!يلقرأ.

تقدمي،ضاثوأذ،اصهمحوأأعداثه!سإصائيل

صا!يالأرءتامنوكصئب".(أ:23ي!)!الأ!ام

-(23:4صى2)"المطرعثمضىءصحر

غبطة:-غبط

يريدأنعيرمننعمةمنلهماثلىتمى:ذطافلاناعبط

الحالحن:والبضة.دالنحمةفرح:واكط.تزوالها

.والمرة

فالت5،يعقوبئانبأابنألةجاريةرا!ةولدتوعدما

تك)"أشير5احمهفلىعت،بخاتتبطىلأنه،ببطىليئة

العريةفيمى""غبطةفكلمة(.13ش0312:

.3:18أم،41:2مزفيالمخد!ةوهي،"أضيرا

كئرفيومثقاتها"طررأإلىومثشقاتهاهىأيضأوترجمت

،1:1،2:12،4:2%ثلأانظر)المواضعمن

:3ملاخي،31:28أم،اء.-..32:1،72:17

فحترحمةصالحديدالحهدوومبوطعطةكلمةأما

:03أو(ول4،،3أ30)!يوسمكاى"دالةالوامملمةا

الكلمةنفسوهى،ء2:أيع،7:04كو35.1

ثلأتالظر)المواصرءص-حدأاممثيراو،طولى"المترجمة

ة11،11:او.9و8و7و6؟4:5و3:3

:02بو...،21:22و4،6:02د:اشو...آ

.(اظ92000

-مفابن:غبن

!توصى.طلمهأى،وكبهخدعه:نجأاجيهايعه)1(

ص-اضريتأش،بياكاحكلمت"فمت!:اتسيعةا

41؟25الا)!أحاد3أحديبقلاصاحبثيد

رانغد-يركد

17(.و

عدماو.مغابن،؟:وجمحها،خرالموأرالخبأ:المغم2()

ورجطلىداودكان!،ليشرجكهفاالملكضاولدحل

وقد.(24:3صم1)"الكهفمغالنقيجلوصأ

مواضعفي"مؤخرلمإلىالحركةالكلمةنف-ترحمى

27،36:72و23و26:22حرانظر)كثيرة

.(...6:16مل32،1و28و

غبق:

يعرفه.فلمعليهخفي:نجاء،وع!فلادكلتايخىءغبى

وكلطتنهتورفردررونفصن9:موسىويقولى

عنوعي،عملهالدىالالهدردض.ضحمأواكتيت

.(32:15تث)"خلاصهصخرة

الرجوعفالرجا)الأحمقأووالجاهلالعطةالقليل:والبي

دائرة9مذالثاكالمحلدسموضحهاي"حمق"مادةإلى

.(!الكتابيةفالمحا

:غبياء-أغبي-غبي

والخرة،(31:3حز)الملتفأىالأغبيالغصن

،8:15غ،23:04لااالأكصادالملتفة:البياء

.(6:13،91:11،02:28حز

)غث*!

كاء:

علىالتىالأضياءفتاتومنرغوةسالي!يحملهماالفاء

الربتأديبددإلهالبيهوصعويقرل.الأرصتوجه

؟.اهو)أالماءوجهعارركغثاءبدملكها!:ا!امرة

7).

)غد*!

:نراغد-غدير

اصعير،االهرأواليلىيعادرهاالماءص-القطعة:العدير

تلىغدروافقدإحراثأما9أبرهـ::بقو-.عدران:حمعها

(6:15أي)،يبص:نا،دياز1صاقيةتلى،الحدير
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السبتغد

ياهاغدررا!فرايجعل"تتائلأاللهبقدرةالمرصويثيد

وأيضأ:،(701:35مز)أياهينايعياوأرضأ

11ياهينابعإلم!الصواد،مياهغدرانإلىالصحرةالمحول9

.(114:8مز)

ال!بت:غد

الأرلااليوم،الأحديوموهو،الشتلىالذكياجوماأى

وتلائيلاصفيكلم9:موسىالربأمرقد..الأبوس

وحصدتم،أعطيهمألاالىالأرصإلىجنغتى":لهم

الكاهنإلى(الباكورة)حصيدآأولجكزمةتأتون،حصدها

يرددهاالتعدي.عحكمللرضاالربأمامالحزمةليردد

المحلقيامةرمزأوكانت،(11-23:9لاا"الكا!ت

أولفى(15:02كر1)أالراقديدلاكورة"الأمواتس

.تالأصبو

إلابعالبتعداإا:الخميريومخصوصأوصاهكا

لاا"للر!جديدةتقدمةتقربرنثم،يومأخمس!تتحسود

القدسالروححلوليومهوالحبتويوم،(23:16

.(4-2:1أث)!انكيةونأ-!

)غر!

:نغربا-بغرا

،كترةأدواعلىويطلق،الجواثممنطيرجرالغراب

والغداهـ،(انررعيالغراب)والزاعالأبقع5الأسودما

الوادوالمثالهيصر!ص.وعبرها(الأسحمالعرا!)

بكوربكر":ايخقا.والحذرالاط،(11:دلر)

.!الغرا!كل-أحدروفلان"."الزا!

المحيطجنولىلاشاءالعالممناطقكلالضاهـفىويوخد

وييثر،الأردنووادىدلسط!تفيبكزةيرجد؟.الهادي

كورس"العليوا-هه(34:91إش)الحرافلى

أدىواباطول!يلغ.(؟ولهمهحح53!ة)"كرراكس

:بتغدى.الحواشأصحم*سفهو.آصهحوافالمتوسط

والقواقعوالد!دانوالحتراتوالحهوبالثمارعلىالغراب

الراباعتبرولدلك،الجصوعلى،اثديياتوصغاروالطيور

:14تث،11:15لااالحةالطيورصأحاسهعلى

حالةا!تكصالفلكمنالغرابنرحأشسلوكدما.(41

الجثعلىترددأالفرابخرخ،اطوفادابعدا!لأرص-

.(8:7تك)لرحيعدولم،الطافية

بوغر-بغر

إطاعةوالمحتقرة،بأبيهاالجهزئةالعين!:الحكيمويقوا!

:03)أم،السرفراخوتا.كلهاالوادىغربانتقورها،أمها

17).

عد،الملكأخآ!وجهصيحىءأدإيليااللهأمروعدما

الرباذأمرتوقد،الرسلرلىا:لهقال،كريت!ر

صاحأولحهبخبزايهإتأقيالفرلانوكانت.-.ماكتحولكأن

.(6-17:2ما-1)ساء:لحموبخبز

لاتزرعإكا،لانالرتأملوا":المسيحيوعالر!ويقول

:12لرا!يقياواللهمخزدولامحدعلهاول!تحصدولا

،(38:41)أى!صدهللفرا!يهىء9اللهلأن،(24

"تصرخالتيالضباناغراح،طعامهاللبهائمالمحطىدا!و

.(:1479ص)

:(لثخص)غراب

رحالبهحاأصكاللدين،المدياييرأصريأحداس!

فقتلرهدئبوأما،غرابصخرةعلعرابآوقتلوا"،حدعولى

:83مز،7:25،8:3قض)ا(ذئصمعصرةفى

منمرضعهاي!غرا!صحرة"الىالرحوعمالرجا.(\ا

."الحعارهـالكتايةداثرة،صالمحلد!ذاأ"المادحرف

:غروب-غرب

اليالجهةهر:!الغر!1و،واختمىتجحد:كرت

تعرهـ.خربهاأاصمرما9،الم!فاتخميأى،تغرس

الأصيةالجهاتالصرانيورعر!وقد.(401:91مز)

أكط،3:27تث،13:41،28:41تك)نمالأر

،11:21إث!أيصاالظر،31:92لر،23:89

.(37:9حز

ارواك،فلط!-أهـضرسالغربإلىالجوسطالجرويقع

تتحدم(الحريةو!البحر"وهى)"ائيم"كلتكانت

،15:12يق،11:24تث)،الغرب!علىللدلالة

أرص!صالحرادضربةولإرالة.(34:6عدأيصأالظر

الحرادفحملت،حدأضديدةعربيةريخأالر!رد":مصر

اعر!ا:من.(01091حر)"صوفخرإفوطرحنه

.(12:34اس)فل!مط!-أرضرعلىالممطرةالرياحتأق

اطدلالةالمصبإلىثاثمرمى"عارةاتتخدما!كثيرأ

12،:1،301.:05مزالطر)أالحالكلالحواعلى

.(45:6إكأ،113:3

سوالمشرثص!"الأرصرأقاصىمنضمبههالربوجحمع

سإ،701:3مز)"الجنو!ومنالحالمن،المزب

وسيكون.(8:91ت،6،94:12ر43:5

سيخرجالذ!البرؤمثل(يوثالرب)الإنساذالمتء



ونزيلكريب

.(24:27ت)،المغاربإلىويظهرائمارق

غرت":قديمألنعبهاللهتأدبعناكنىإرياويقول

.(15:9إريا)!!اربعدإدثهها

الثم!تعربلا:تائلأالمؤنينبود!الرسرل:يرصى

62:أهـ4)!م!طنأإبي!تحطواولا،عيظكمعل

يفخوالرقتكلتفسحةلإبيم!تركرالاأ!ط،(27و

.والخصاماليظنيران

ونزيل:غريب

البد.منولا،القوممنلرالذيالرجل!الريب

كلصاتوبضع،القديمالعهدفيعبريةكلماتبفعوهاك

.!الريى!ممنىتزدى،الحديدالمهدلىيونانب

القديم:العهدلي-أولأ

وأالعرببمفىتؤديادالقديمالعهدوكلصتيرأهم

بالكلمة:المقصودالمدىت!تاليهىوالقرية،النريا!

وتدل،مرةدا.مناكزوترد:ومتقاممها،جز")9(

إلايئصىلاأرضرأوللدلىييقضحمرعل

علىللدلالةخاصةبصورةاستحدت.:قدأصلأ

؟.ئييرالاصاليراطمواصتوالذين(ءداالعرا

لىتغرلواالدينللآباءوصفأالكلمةلضاستخدت

مصرأرضرفيتغربواالذي!اسرايلولبنى،كنعاذأرض

:22ض،15:39،23:4نكثلأانظر)

،01:91تث،91:34لا،21،23:9

(.600.الح:18

قاالموعدأرض!فيصبهواإصائيا-بىأدورغم

عرلاءيعتبروركانواأنهمإلا،ميراثأ!الر!أعطاها

الارتحالسولابدمؤقتةفافإقامه!،اطهاعدولزالاء

،\:15مز،92:15أح،25:231لااعا

61:4،911:91).

حرخلحقد،البدايةندأكرلاء"الإيرائيلييرب!ت:كان

،كعاذأرض!غزو:لعد.مصرس"لفيف،معهم

لمإذ،حبإلىحنبأالكنعال!-معإسائيلبوصكر

الأضاريومحد.ضعوهـكنعارإسرائ!بويستأصا

ائاثط،!أصلسيكولوالمأضخاص!أس!ءالتاريخية

،،العموليصالق"ثلى،مرموقةمراكرشحلراولكنهم

:23صم2)داودجقألطالمن،الحيوأورياا

الأجمييرالرحارحميكلسيمانعذوقد.(93!37

وحيموثلاثةمئةفرحد:ا"،ائا!أرصريالدبرت

.(2:17أح2)،ئةوتالفأ

)2(

ونزيلغريب

الحقوتكاملإسرائللى"للعرباءاي!لمأنهومع

أنهممإلا،والمديةالدينية،للإصائيإتكانتالتى

موسابفولل،المعاملةصوءأواطظلهينعرصونبكولوا

واجاصأ!طعامأليضيهالعربامخى"إنه،اطهاكل

يخامواأنإصانيلشىعلىركاذ.(01:89تث)

كالوايلأنههجبرهرأذبل،ويخاعدوهالزبعر

:01تث)مصرأرضروعرباء-قاترالأمنوقت

.(99و1:92،24:14؟،18

الفد!!العربحمابةعلىالربعةلصت:قد

اطئحطىوأر،(21:02.23:9حر)والد!

وب!-بينهالثريحة،حمعت.(24:14تث)حقوقه

:01تث)حاصراعتارإلىحاحههالىواليت!الأفىملة

ورتالزواخالثريعةحرتوتد.(18،14:92

ت7تث،34:14تكالظر)انحرباء:االإسرائيي!!

1-4).

حر)التيخفظأر(جرير)الغريبعارركار

لااالكفارةيوميخفظوأن(02:01،23:12

حر)الفضرعيدأيامفخميرأيأكلوألا(16:26

يخمظواأدمه!للمحقول!تتجكلوكان،(12:91

كاث؟.(9:41عد،12:48خر)الفصح

؟15:4عد،17:8لأاارربائحاتقديميمكنهي

.(ء35:1.!26:2و

يم!كان،للعريبعدأ!ليعاققرإداالاسصسائيلى!

لااا!ادلالال!مر.قتأ!ويفديهأزأقرلائهلأحد

اعيدأاصار.الد!-الربآءأما.(25:47-55

ميراثأيكونودلا،ا!ويااسةييخرجونلالإ-

.(46ة25لأاللأداء

فإاغرلاءاص-فيورتحواالسىص!العودةولحد

اثية.الإ-صاالأمةوشالدمحوا،الجهوديةفيدحلاء

أك!صاغديراا!هلىابوردتفد.:ومتماتها"نوكريلا

برأكى،الرياالأحىعاتدتوهى،صدصت!ص

:أكاخصواء،إصائ!أرص-ولرقأررياائلا!ا

تمامأ.(حر)العربثلمعاملتهىصعهوكاد.ناحر

حقو:كالهتثودلااضللأ-الطيحىركل-

ئثرءكاتا!.،ائعبادةأموريحاصه:،ائابالإ-!

بصر:كاد.عفأ:ظل!الأيبعر!وا،،و!ادته

يخص!أد،إ-رائي!.أشيمميأصلطاطا،مه

رأا!هممكهأي!!لى:.البتحفظواخيوديةاطثرائع

.(12:43حر)اشإداا،إالفصحصياةكا

:22ا،)الأقدا-صيا"كاأزعيهمحرمأكا-كذاسث
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بالكر-غربل

لرباالأجييقرض!أنللإصرائيلىيم!وكاد.(\.

نأالإصرائبلىعلىيمتكلتكان؟.(23:2تث)

تقديمهاسيمنعبأيكادبيحةالعريىسيشترى

.(ء22:2لااللى!

الجلىيلى:المهلىفي-ثانجأ

تزدىالحديدالعهدفييونايةبقئثلماتأيضأتوجد

أهمها:،نرياأفىعربمصى

:42نظرا)متقاتهاو(3،5أه،ح5)!يكووبار"(1)

،1:71لطأ،92،31:71و7:6أع،81

2:11).

متنظرا)نهامثتقا(،))اهأ!50)!3يوترألو"(2)

ثأ،د:01بو،71:81لو،71:52:62

11:9(.7:6،ب

:52تانظر)ثتقاتهاو(*عول50)!سيخوز"(3)

،12و71:81أع،38:44،72:7و53

،11:31،31:9عب،2:31:91أف

.(5ير4:21،3بط1

عرلة،الاإعليهاحالهرما،الأر!-فيتزب-فالمو

،117:ابط1نجوهـ)عربتهزمانيس!أنعيهلذاث

القيدةطلىلكنهلاقةمديةفاا،ميم،(2:11

مشظرين"يخيراأدالمؤبتعلىيخحب،(13:14عب)

المسيح"ي!وثونحلماا!ظ!االىامحد:طهورالم!اركحاءاض

:3بط01،2:ا-اأيمأالطر،2:13قي)

12).

:لباغر-بلكر

العرلا..اثالىصبالغرلاتلفاه:ه!و.الختتاعر

أالخير!صضبهةفقاعها،-ثقه!اتاط%الهأداة

،الاتاتأليا!أواصدكياصيعملىقلأكان؟.الأسلاكا

الدقبقاصفبةأ:،ائباصهاصا!ولىاضقبةودلك

والماجق.

دأعربا!آمرهألداا:انجيعاموء-!الرهـعلى-يقو.

لاوحبة،اخغرلاثينا-ئضك!الأم!احم!طب!-إصائيللت!

:احدلكلىاهمامهمدىاصاد(9:9عا)!الأسصاإلىلفع

.الأمل!تنشتتهمسعممىا

ليد،كلجمأفإص!ااسههردا":انرإشياءأ-يقه.

بعرلاقالأسا!رللة...!مر!*لفحنه..منتعلىعحف

.(38"303027-إ)"اسوءا
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كرلأ-لةغر

لكىطلبكمالثيطان"هوذا:بطرسلسعانالر!وقال

لايفنىلكىأجلكسطلبتولكي.كالحنطةيعربلكم

22:13ا،)،إحوتكثترحعتمتىوأنت.إيمانك

.(32و

:غرور-يغتر-غز

عرضه:بغرر.لالاطلىوأطمحهخدعه:فلاتاكر

صا":حواءاللهسألولما.بهخدع:بكذااغ!ر.للهلكة

تك)هفأكلتغرقيالجة:المرأةفغانت؟فعلتاتىاهدا

لكنى9:لهذاتأيدابولىالرسواويقرلى،(3:13

تفسدهكذا،بمكرهاحواءالحيةخدعت؟ألهأخالى

.(11:3كو2)"المحيالتيالساطةع!أذهالكم

السماءإليعكترفعلئلا9:قديمآالحباللهوبومى

قمهاالتيالماءجندكل،والجوموالقصرالثسر:تظر

وتجدفتقر،الماءتحتالتىالعوبلجيعإلهكالرب

.(4:91)تث"وتبدهالها

هرالثوكب!-والمزروع":الزإرعمثلفيالربويقول

يخنقاذالغىوغرورالعالمهذاوقم،الكلمةيعالدى

بط2أيضأانظر،13:22ت)"ثمربلايصر،الكلمة

2:13).

تخلمواان":أف!وللمؤم!تلردالرصدويكتى

نجسبالفاصدالعتيقالإناد،الابقالتصردىحهةمن

:3عبأيضأانظر،4:22أف)أاخروراضهوات

)أفأباطلبكلامأحديغرآلالأ:قائلأيوصيم؟.(13

.(14:2أع،2:8كوأيضأانطر5:6

سة:مغرو-سغر

ويقرا.وممافتأصلالأر!يأثته:عرصأالئحرغر!

ضر،:كزةنجاسةكلاطرحرااورلك":ضوبالرسول

لموسكم"ضلصأداخقادرةصةالمحرهالكلمةلوداعةلاقلرا

فإكا،الإبمانلاالكلمةالإنانيفافعدما.(1:21تم)

الأرصوحدورهانتا.صاانركائخرةالم!نيتأص!

.(3:18أ!ىأيضأالطر)تمرةقويةراسحةشتص!ت

:لغرأ-لةغر

.أيخاذفيتقطعالىالصبيأهـحلدةالفلفة:العرلة

تنخدم:.جنئمالديأكبعراضهتقطعلمصهووالأغر!

والمجاز!الحريممعا3اطقداحصتابالىضمتقاتهاامملمةا

للصذكراىكلعا!ا،؟مة!ريصةالحرياخادلكاد

غريصابنكلستبعصة!الحتاايخت:حيد:كدلك.إصراهيم



مةاغر-مغر

يخ!لأالذيالأكلفالذكروأما09إدراهيمسلىمنب

نكثقدإنه.ضعهاص-الص!تلكفتقطعغراضهلح!ي

.(14-17:9تك)!عهدى

يتزاوحونشلاالغلصعمرودإسرائاشوكارولدللث

علىمحرمأوكان(14:3قم!،12:48حر)معهم

:12خر)اغصحاصنيا"صاد،أكراأ!أعلصإنادأ!

48).

صهيؤكللاأي،غراتيحسى.!ضحرةكاتمر؟كار

.(91:23لااعمرهامنالأوفاللاثاخراتصوا!

قطةبا":قاظذالهودسصنحعبهاسمالوس:جاطب

تقاوموندائمأأنغ،والآدانبالقلربالمجونينوغيراسقابا

-7:51أع)"أقيكذلكآباؤآكانكا،القدس11ء:

بقلربهمكالواأنهمأي،(4:4إرميا،2:41!الاالطر

إرياالطر)صونه-طاثص-آداشوبصموذاللهعلىنجصرد:د

.(!:44حز،01:آ

انحلدصتموضحهانيأخر9مادةإلىالرحوثالرحا)

.("اليهايةالممارفدائرةأسالثالث

مة:اغر-مغر

وكانت.عليه!ماأداءاصمه:وغرامةعرمأغبرتم

امرأة:حسدمواارحاخاكهإدا9:بألهتقصىالئمريعة

ر:تعليهيضعكائعرم،أدبةخصالمورلدهافقط،حبلى

وإدا.(12:22حر)،ألمالقضاةيدكل-بدفعر،المرأة

ضيوءياءخذ!،عدراءيخدهالملألهصهعررعلىرجلافترى

الفصة-ممئةريغرمرله،ويؤدبولهالرجلالمديخةتلك

إسراثيلىيعذراءكلديأىاحمأأضالألهالغاةلأدويمطو!ا

:22تث)أأيامهصيطلقهاأديقدشلاز:حةلهفتكود

.(91و18

،يوذاملكيههوآحارمصرملكخوفرعوذأسر:عندما

م!-2)"الذحصصوورنةالفصةصزدةئمةالأرض!اعآء

.(7:26عرأيفأالطر-36:3أ!23:33.2

،-.!تلاممهاطهاياقيا:لأبوباكتعمافيحوفرقال9

.،قاصيغرمكاللهادقتملم..الحكمةحماتلكويحلن

.(آ:د:11)أى!إتمك

:79اأ)،-بءالبرىتغريم":اغكيم:يقوق

هرالحالاتهذهصيالم!تخدمةالحريةوالكلمة.(26

ومتماته"يعات9لالمعلىأيصأترجمتوتد،،عماش"

.(91:91،21:11،22:3،27:12أءالطر)

غزة

:ءماغر-يمغر-مغر

إضجاءفمعلىالربويقول.الخصهأيضأوالدا--:الريم

هوسسأو،طلقتاالىأمكمطلاقكابأين":ابر

وقد.(ا:5")إش،؟آإيابعتهالذكط(دائى)عرمالي

2-الدائن)"المراد"بكلمةالصريةالكلصةلض!ترحمت

.(:42مل

)غز!

مددأقمىوهي."قو!"معناهاصاتهكلمة

العررصالجنر!و،جوياالكرىالخمرا!لطي!!ا

علىالمترسطالبحرصاحا-سقيللمدعلىكات.فل!ط!-

وأصا.مصرل!-اغريقا

الموقع:-(1)

الجهوبإليبلأحميرخربعدكلتقعالفديمةغرةكانت

الحرصاحل3أميا-ثلاثةخوبحدوعلى،أورشليمسالغركي

الحنوبسإلىيلأعئراثنىكرلعدوعلى،المتوصط

علىنقكل!:كات.الكرلىالفلسطييةالمددإحدىأشقلود

وماسياءصحراءإلىأسياعربجنودصالفوالحاطربق

مصرمنسراء،العاربةالجوشبهاطركات؟،مصرإلي

اجلاداهذهسأو،3الهرليرماوبلادوصوريةفلحطينإئي

دأالزاحفةالجوشلهدهالجريةالأمورصفكان.مصرإت

لمدافىحمهأقاعدةصهاتحدلكىالمديةهدهعليتتولي

لأ.عرأ:لاس-ءاص،دات

افيما:جغر-(2)

مائة!ويرتمه!تلعلىنقكلاممتابيةاالعصوروعزةكات

وكاد.بهاالمجطالخصيبالهلأر-موىفو-تدم

بئرأعضرةس!ايرحدكاتإد،مدبةلإقامةطيعيأموقعأ

ال!طررلحاحاتحولهاالمزارثلرقيتكمى،للياه

طريقعا!لوقرعهااطديةهدهتردهرأدلالدكاث،-الكتيري!

خاجاص:الجروداطراحةمحطةميهاخدكاتاقئالقوافا

.الماء

:المقدسال!بفيالقديمنمزةتاريخ-)3(

خوءدكرعند،المقدصالكتا!لىغزةإلىإشارةأولترد

الجنوبيعزةتمحرارإلىالئمالبصد!دصاممعافيا
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غزة

عزةص!وقد.إلراهىر!قبلوذلك،(01:91).تك

مو-ىزءدبلوذلك"العو*ن"دل!طنسالجمولىوالجزء

العويونكادثوعزسولى(.2:23)نث

يق)فلطيرمذالجوثيالجزءيرطنوراعل!طييرذ"ا

13:3:4).

:الأخرىالمصادرمنالقديمكزةتاريخ-)4(

المدرب!تكزة،مصردرعوراخالثاكتسحواجاتتدكر

قالغل!تالأولىعزوتهوعلااصترلياتراشكيرة

وهاك.(.ء.ق14آ)8الثهيرةمجدوموقعةماحدت

حاح!ص!واضا"الإمبرأرطهاالتيا(آرقمتحك9رسالة

.ث.؟9يظارري:ا)!أميوفي!ااا-مهعغرةممري

فياتاهوهذا"لحي!أميو9نيكوأدامحتملىصأد،يتلرأو

يو.("الثافيأمينو!ير!باسممصرفرعونلعدفيحاأصح

كانت،الميلادقا-كأصوالرابععرالخامرالقرل!!حلات

دلكعا!تلىلكامصرلحكمجاضعةأضقلرن-عزةمصقة

الخطرتذ!صالرسائ!هذهكاتوإن،لةالعماشتل!سالل

إلىةإصارتكرنقدالتىإ)،ا!اليروا"جاعةص-الزاحف

تحتكحارلأرصرإصرائيلىبنيغز:لعد09(،اعراي!-ا9

حدأكنيرةأ:!بمبتد"كاتألهلقرآ،لويادة

-2:02قضأيضأالظر،13:1:2-)"الاتلاك

عهدو-للحعربتكاد.م.ث0012خو.و(-\:3

الأحرىالماطقبعصعرةعلىالحثم-عنرالتاشعةةالأ-سا

404

.يهعادحوفي

وإسرائل:كزة-)5(

ماهو،بعرةإصائلبمىاتصالكلتفيهالقرأمرةأول

نقرأ:جث،لوعصفرصاكعاشرالأصحاحفيحاء

والهلالجوب4الجلأرضركليخضوعفضر!9

وجيع،غزةإلىبرلي!قادشصيو3...مفروالسفرح

؟.(؟ا:01:04ي!)هحعودإلىجوشنأرص

أرضرفيعاتيونت-فل!،وحرمهمالفاقي!ضربلرأد

:11ي!)!وأشد،دوجتعزةيبقوالكن،إسرائيلبى

يق)الفلطيي!تيدفيالمدنهدهظلتفقد(22و21

13:3).

،(15:47)-يهوداسبطفرعةيغرةوتت:قد

بد:ولكم،(91و18:امص)علإثاالاصيلاءفحارلوا

والعمالقةالمديايرنكادمقد،طويلأ!مأدلكفيفلواأكب

.(4ة6قص)غزةإفإ-سائاعاىيغيرونوعيرهم

الفلمطيبب؟فصةفيالمديةكاتثهرداصولى

"لجانصرقاء!ولكنه،ماثصود!اعرةادواأ

عليووضحهماالعارصةمع!قلعهحاالمديخةبا!مصراعروأخذ

)قض!أحرونمقابلالدىالحبلرأ!إلى!حاضصعدكتفه

دليلة!اأكوتهأربعدأصكوهأذبعد.(69:1-3

إلىبهولرلواعيهوقله،1أخدوها،قوتهسرلهافكف



غزة

ليتفييطحنوكان،نحاسللاسلوأوثقره.عزة

."2وا16:02قض)أالبت

فيونطقهاغزةعلىيسيطروذالملطييرركانوكذلك

العهدتابوتالفلطينيونأخدعمدما،الكاهنعاليأيام

علىفعزموا،بالوباءالربوضربهم.(اا:4عم1)

المدنإحدىغرةفكانت،إسرائيلبنيإلىالحهدتابوتإعادة

صم1)التابوتمعهداياأرعلتالتىالخمسالفلسطبنية

.(18و6:17

كلعلشلطأ"لجانكان،المتحدةالمملكةزمنوفى

ملرككلعلىكزةإلىتفحمن(الفراتغرر)انهرعبرما

.(24:،مل1)"انهرعبر

(الجلادقبلالثامنالقرنشتصففيأعامرسالنيويتا

لأنهم"تصورهافتأكلكزةسورعلىنارأ"صيرسلالر!بأن

.(7و6:اعا)!لأدوم!ملموهلكيسبيأبوا

الثاكفلاصرتغكيقول،الأشوريةالدولةزمنوفي

وفلطينصريةعلىحملا،فيإت(م.ق744-727!

وففةذبعنالجزيةأخذ(م.ق732)733-

شاكانتمدنعدةمن،الح...كانوثابوأنتيمون

ذلكبمدهرب،حتراولكن.!حئو5وملكها!كزة"

اثاقصجونلمحاربةالمصريينمنثوةومحهوعاد،مصرإلى

كزةجنو&صركةفي(م.ق507-721)أشورمللث

مدينةإلىوئفياضهزمولبهه،(م.ق072-721)حوالى

الفل!طيرنكانولكن،للأشور!ننكزةوخضت،أشرر

جهوذاملكحزقاضربذلكبعدلأنه،فازالواما

المدينةإلميابواطربرجمنوتخوعهاغزةالميالفلطييينأ

.(18:8مل2)أالمحفة

أصورملكصحاريبزحف،سواتببضعذلكوبمد

:18مل2)!وأحذهاالحصةجهوذامدنجميععلى5

حزيامنوليطلوا،أورشلبملمحاعرةقوادهوأرصل.(13

حاربويذكر.خهعلتفىالر!ولكن،ايسليم

فيالطريحص؟أورضلسفيحزقاحب!9أدهحوليلأدهفي

لسيللبيل!5وأعطاهاجرذامنأجزاءأحذأنهويهف5قفع!

الفلطيير.الحكامصولغيرهعزةملك

ء)أجبرهالذىآالحادفههرهذا!صيللبيل9ولعل

.ق-068966)أشورملكآسرحدون(الحكامعنغيره

لضههوولعله،نيويفيلقصرهالاءبموادتزويدهعلى(.م

-6آ8)بانياللأشوصبهرةجزيةلدنجكلاضطرالدىأيضأ

!عتبرأأضورملكقدميئفلوانحى،(.01ق806

ماتا"التىهىالظرودىهدهولعل.والاحترامالحضر

المحيطةوالجطقةغرةنجراب(م.ق806-638)صم!ا

مراحلعلىالبرةهذهتمتوقد.(7-2:4)صص!ا

كئيرير.عزاةيدعلاجةالاالقرونفي

،(47:1إريا)غزةلحرعردصربالبىإرمياويذكر

نخو!"غروصحديثهفيأيصأهرودوتيذكرهماوهو

صوريةعبرطريقهفيوهو،عزةا!ظيمةاللمديةمصرفرعود

إريا)"كركيق)موتعةليأشورملكلمرنبوخذمحاربة

.(35:02أخ23:92،2مل2أيصأالظر،6:2،

أرصوكلغزةسوهـجهزملصرنجوخذأنأيضأإرياتنبأ!

نمرنجوخذنقر-ثتدكر!!لأتمماوهو،الفلطييين

كيرهسععزةملكأخذوتد..(م.ق562-ء.6)

بابل.ليالملكىابلاطؤللحدمةالملوكمن

اببل:اليبماعمرل!كزة-(6)

عزةظلتضد،ذكرهابقالتيايكررةالعزواترغم

نرةسيبدو؟التوةمنلىءتخفظالفلطيةالمدنوصائر

،الفارصالضوأيامور.(6و9:5زك)ضدهاركريا

ضحىأر،نا!ايرحرالمز(أهلااه!لأ3)!سليبيربوافيكر

اضطاتذلكوبحد.يمدعنالدفاعنطبسالةأبدواكزة

حصارتقاومأن،الر!منمأجوريرحودبماعدةالمدية

خمةضومدىكللها(.م.ق332)اكبرالاصبهدر

المؤرحوذدلكيدكر؟)نهانيألهتتسلمأنقبلأشهر

تحولتثثأوشينأ.(ويوسيفوس،بولييوس،ديودوروس

ملوكحكحهاتبادلدلكوبحلى.يونانيةمديةإلملا!عزة9

اثورةوقبلى.البطالمة-مصروملوك،اللويينمنصورية

الورىالحكبتحت"كزة"كانت،سراتلبضعالمكاية

891)فيباياسموقحةراكبرأنطيوك!انتصارلحد

مك1)المكاثيلوناثارعرةخفعتالمكاليرعمروي

داثوبعد.(48-43:،6213و11:61

ضدمصرملكلطيموسجدولى-دون-المدينةاضنجدت

جماصر"3يائايواسكدر"وظل.!يائايوساسبهدر9

.ث69)يأخيرألهاضلتخيكاملةصةلمدةالمدية

عزةفأصبحت،(3يويمويذكر؟)ضبهافقل.(.ا

عاي!،-ثاتنأالىالنبراتمباوتمت،مهجورةمديخة

إلا.الإضا!ةالسابق،طور!ص:إرياوصما

آ3اا)حويةسور،مبربو"ماروالرالقائدعراعدماو

أعيدم.ق57حواليرفي.حرياعزةمح،(.م.ث

.03:05وي."جاليوص-"الر:مالياغائدالأمرشاؤها

لدإلياشقلتموتهولحد،امميراهيرصد-حكهخت:قمت

عرةكملةداكعلىندا-؟،صربةعا!ماكأاسشااءالم!ا



طابثيا()لةغزا

.هرودسمرتبعدالامبراطورية

:بعدهوماالجديدالعهدعمرلي!زة(-7)

عندماواحدةمرةإلاالجديدالمهدي"عزة)اتدكرلا

الجوبنحرواذهبفا:قائلأالجثرفيب!رالرلىملاكأمر

أ)أبريةهىالتىغزةإليأورضليمم!ابحدرةالطريقعلى

8:26).

؟،جزئيأودمروهاغزةالثائرونايىدهاجم661ود

-68إلىترجع!عصلات"من!اكثفماذلكعلىيدل

غزةازدهرت،ابدبحداساكواالثارالقرن!تولى.؟74

كزةوالكيةظلتولكل.ايونانجةالئقامةمراكركأحد

.ء004خووأقدامهارمختأنإلىالمقاوماتمنتعاف

أيديهمقوظلت،م635لىكزةعلىالرباصتولىوتد

قدالصليبيونكازوإن،م6791حتىالوقتذلكمذ

المية.الحروبعصرفيالرقتبعفرحكموها

(الخرو!تل)القديمةغزةموقعمعظبالحاليةكزةوتثعل

علىيدلناتمشما.الموقعفيضاملةخفرياتالقيامعاقمما

تم،الجاةحرابرولرياالعصرنذلالسكارعرتالمديةأن

الخزفيةالقطعمنالكثيربهاوجدحيثالحديلىمميا!صرار

كانتأنهاعلىيددالأطلالمنالكثرأن؟.اغلطينيةا

بماءهاأعادفقد،اسومافيا،ايونارالعصرينفيمزدهرةمدية

،القواجق؟مانيالر"الواكنن،3-جالير".ا.ق57في

اغديم.االموقعمنقليلأالجنو!إلىالحرإلىأقر!موفعؤ

إلىكيلوتراتضةنحولعدعلى،العجودتل"وفى

31(ولأ4ع333،ح!)عأ،تجرىفلندرر1حدو،العرفيالحنوب

،الجلادقبلالثايةالألفإلىترحركبيرةومديةواسعةمقالر

ترجهء!بانتجرريالديةالحلىمنعديدةقطعوجدت؟

ترحتتجوروجدتما:بالقرب.أ.:0014خوإلى

و-سحى.الفحارمنفلمطييةتوابيتبهاتاليةعصورإلى

غزةوأناعحلا!يت5موتح!هو"الححولتل!أنالبفر

اليهالية.غزةصقعوالحالية

:(بثياطا)لةغزا

والا-،،طابثا!الأرامىالاصهمفىهر!غزالة"

حافالر،كزالة!يفىفكلاهما،"دوركا!9اجونافئا

بهدا"الطاءاحردىميتموصمهافي!طايثا!إلىالرجوع

."اليهايةالمعار!دائرة"سالمحلد

:مغزل-غزل

شأالموفعرل
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خيوطأقله:كزلأومحوهماالقطن

مغزل-غزل

أقدممنذالانانعرفهاحرفةاعزقاأنفيولاشك.بالبئرل

الناتاتألبافهىتغرلىالىالموادأهموكانت،العصور

القطر.ثموالكتانالجمالووبرالمعزىوشحرالفم:صوف

وأالخبمنيدستتكوذب!يطةالحعارلوكانت

منأوالجتصفكلبالقربكاخيطدائريةوحلقة،اكعظام

إدارته،عدللمعزل"تحرككية"لحطيالأعلىالطر!

المرادبالأئيا!امغرلاكايتعلؤسارةالبدسالأعلىااطر!ولا

فياجوءاحتىتتخدماليدويةالمغاز-هذهومازالت.عزلها

المصانعوأما.الحيوطمناليدوكيللانتاجالبلادمنالكثير

مصانعيزويدالض-رللاتاخالآلةالمغازلفتتخدمالآذ

.انحزلاص-!لزمهامماالشح

القدلمحةالدويةالمغاز-

أصاسأ--يتر،القديرا!هد.اعمورب-لىالفزكاذس

كاد..(31:91أء،2:26د:3دحر)نويأعملأ

حفرلاالمرادبالأليالىمملقآيمكالحنر-كانإدمتبأعصلأ

ابى.اجدلااالمزيدوتدار،ايرىبالبد

عزها:أباميصورلعظمة:صفهياليحزتجال:بقوث

.(27:91حر)!افكأصيعرلأقدمواوبا:اددان"

نتحىالا.تمويهصالحقلىنابقشملواتأ":الر!ا-بقوص

كادمجدهكلي!يماذ،لاإنهلكهأقولىابش،تنر-ولا

.(12:27ا،"28؟6ت)"نماكواحدةيلبس



اغسالأ-غسلأ-غل

)غلو!

اغتسالأ:-كسلأ-غل

بالعو:وغل.بالماءنظمه:علأاثءعلى

إمايغوالغمل.كلهالجدعسلتمام:والعل.الضل

الكتابلىوالإضارات.الطقىللتطهرأوالثحمةللنضافة

،18:4تك)القلىم!-علىتد!صالعادكيللضلالمقد!!

الد+!:عسل،(0001ء32.43024:،91:224

1(43:31تك)ا،حه1وعلى،(1:12!:03)خر

ييراللاوىالكهةعلىفكاد،الطقىلتطهيرالاغتارأما

8:6،16:4لا،13؟04)خركلاءيعشلواأن

،8:21عد)ثابهميضلواأذعليمكاد؟،(24و

وكان.به!المرطةبا"عماطممالمجامافودا!ك(91:7

(03:02حر)"يموتوالئلا9!ملزمأاالاعاواجى

أوصالمرص!سيتطهرأذاءبماعةفينردكلعلىكاذ؟

،14:8لاااطقةاالطهارةيراعى:أدعتحد

.(17:15،د:1د

،(6:17ت)الرجهعلعادةالر!دكر:مد

:13)يوالأفدامعسلى:،(15:2ت)الأبدى--؟

:51مز)الخطية!ايطهرإلييرمزأيصآا-والاعا

أيضأانظر،3:5قي)ايجديد؟إد(1:16إ-،2

.(26:أهـد

أنهيدوعصاقمرانلىالأثريةالاضكافاتاأصرت:قد

الريحةبهتقصىكانت،الذلىللتطهيراط!عالأحوا!لقايا

لبالأعضاءجععلىمفروضأكانألهيدوإد،اممهةاعل

.ق!راثمحمع

لى"اضحصام-حمام"مادةإفأيفأالرجواشحا)

اطعاردىدانرةاصاتاخااباجملد"الحاءاحرفصموكعها

.1(الكتاببة

الأرجل:غسل

تك)القديماعهداليالأرجلاعلإفالإضاراتاسيبو

؟91تض،18:4،91:2،42:32،43:43

(3:د--،11:8!2:41،2دصأ12،1

الخيسةإلىاررحواابحدقيشىءأواكانحلىالأسعسلىأر

ا!اكلاكادإد.!رأ:رحلهسالعودهلعد-ابإوأ،

بشحلىالأرغسلى:كاد،بةتس:الطركاتس،لعالأيلهون

اجيتاربكان،الحادي!!الا-حالة./:و:للاتعا--اطفافة

فيولكن،أرجله!لسلهمويقومو-،اطاءلهميقدم

فقد،الصيوفأرحلىلعاحادميقوءكاناممبيرةااليونات

:25صما)االأعماأحطم!يعترا!ملىاهداكان

41).

قإ":بالقرلالفريىحمعانيرعالر!عاتبوقد

عسلتفقدهىأما.ئعطلمرحلىلإحلإماءلكدخلت

.(7:44لواأرأ!ابعروصحتهمابالدمرعرجلى

أرحلبواش!عل،الصبفلالأحرةاالليلةوو

التراضع،بحلمهملكى(16-ا:13يو!اللايد

وحعلتهم،يمكاتائتيامصرياءاصتقلر-اوبفل

قدماأتفهمرذ9:لهمتالإذ،الأعطمالمركرعاىيتافود

لأ!تقرلونشحنأوسيدأمحلمأتدعولىألشئجلكمصحت

أرجلكم،غسلتقدوالمملماليلىأناشكنتفإد،كدلكألا

لأرلعفر،أرجلبعضكمبغلأنعليكميجبفأنغ

أيصأ"ألتمتصحونبكمأناصنعت؟حتيالأمتاأعطييهم

.(17-13:1بو)

هاك؟دائمة!ريضةهدهتكرنأدالميرقصدمللكرص

يوملىونجاصةالحملهذاتمارسالىالبهاث-ص!العديد

الاعتراضرولكر،أالمهدجر"المعر:هـلاصمالخحر

إلمى:يتندالاجراءهداعلى

فيأوالأولالثلائةالأناجيلفيسواءإيىمطلقأثارلا)1(

:5قيالىالاضارةأما.الرسائلوأوالرسلا!أعما

ويى!،للقدييزتواضعةخدمةإلىإضارةفهى،09

حرفيا.الأرجلغلإلى

الرابع،القرنلىإلاالكا--بحضرفيعادةتصب!ثلمإنها)2(

جص!يومفييعمدونمنأرجلغسليغفا"صت!

الحهد.

القيلىسالعددإلاكفريضةالعملهذاممارصةئقرلى)3(

.الكنانح!

الدكيمناهيهدمطضةفربصإفاسلاهذاتحري!إذ)4(

.الربأراده

)غلق

عيرلهوأظهر،المصلحةعيرلهرثن:عأصاحبهعق

،ش1كلمة:تترجم.الحالمرعير:المغثو--..يفمرهـا

كنصاتلضعوكذلك،القديمالعهديعبريةكلماتلمه!
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اغتصابا-كصب

والكذبالحصت!فىكلهاتزدى،الجديدالمهدفييونانية

غأعكلمنكللم:الثر!ةوتقواث.والمكروالحداع

أمامأيوبويتاءل.(25:16تث)"إلهكلدىمكروه

لغقوتكلمرنطلمأ،اللهلأحل"أتقولرن:أصحابه

إنهأ:لمهع!ويقول.(7؟13أكي)!؟لأجله

شقا!تكلملن،ألمىوالله!لفحة،فلىنستىدامتما

يقول؟،(4و27:3أى)ا(بغقلافييلفظولا،إثمأ

يأ)الغقإلىرحلهتمرلمو،الكدبمعيلكلمإنه

31:5).

وظلحأ"وغثألد4مملوءفمه!الثريرإن:المرموبقول

ة36:3،38:12،05مزأيصأانظر،09:7مر)

:3رو،3:39صف،11ت4،55و52:2،!أ

مأ)!للربمكرهةكأمراري!-":الحكرلىويقو.(41

17و11:18،12:5أمأيضأاصظر،91:1

21:27،26::25،02،23و:02148،و

11ت6،س8:ه:7،عا0312،هو24:31،

هىوغاضة،المحبجروحهىأمينة":يقول!.(12و

اهـعر":ويقول،(27:6أم)"الحلرقبلات

ءأ)!ئمدحدهى،الربالجقهالمرأةأما.باطلوالجمال

31:03).

يعصلى!إنه9:يحوعالربعنالنبوةبروحإثياءويقول

بط1انظر،53:9إكأ)"غقفمهقكنلمو،طلمآ

:3:41،1)رؤ!الأعيرالاهدالأعيرفهو(2:22

5).

لاحقأإصائيلىهوذا":ثنائلعنيوالربوقال

:47(.إ)يوافيهكق

ش!كلالمتلىءأيها":الاحرلعليمبوضلالرصوقات

:13)أ،لركلعدويا،اليسابنيا،جثوكل

-!ديهلمأفواههموب9:اللهنحتار!ص!ا-بقايما،(01

.(32:2مرالظر،14:5ر:)أغق

قائلأ.،اللهكلصةبدراسةميزاقيبطرستالرسوويرصي

الذشالحديمالعقلىالل!اشتهوا،الآ-مولوديركأطفاللأ

ايفباانظر،2:2بط1)!بتموالكى(القىا!رالحا)

.(4:2!حمى2

)غص!

اغتصابأ:-غمب

فلالأوغصب.،ظلمأتهرأأخذه:غمأالىءغصب

عاصب.فهوعيهاكرهه:الئىءعلى

عداعتماالتيالماءئرلسببأييالكإبراميمعاتب؟و

،لابانلخالهيعقو!قالكا.(21:25تك)"ا!أبيما

لعلكقلتلأليحفتإفي9ةخمةيعقو!هرىبكد

.(31:31)تكأمرابيكتقعب

تب"ولاقرييكتغصبلا":يالقولال!ريحةوترصي

رردأد!هكذايخطىءمنعلىكاز5(91:13لأا

ويزيد.-.اعضهالذىالمغتصبأوطبهى،الذكيالحلوب

لإثمهبدبيحةالربإلىويأق..لهموالذكيإلى،خمهعيه

.(7-6:4لاا!الع!صصحبحأكبأ

اض!لصوتي!معواءإربأنههائيلإصليالر!وأندر

البهيرسبهمقعبفإده،وصاياهحصيه!الححلعلىويخرصرا

يتلمم؟.آلطهريتنلص"خى،والضرباتاللحنات

إلاتكردلابا،طرقكوتححفىالا،الظلامفيالأعمىا

صحماركيقمب..مخلمروبالايامكلمغمربامظلومأ

(31و28:92ت)"إيكيرح!ولاوجهكأمام

فىماأفضليعتصصالكاه!عالىابيكلاءوكاد

تحطىالآدبا!لا9:الغلاملهيقول،يقرص!ومن،الدلائح

.(17-2:12صم1)!غصافآخذوإلا

اتضواو":ابرإريافمعلىجهوذالملكالر!ويقول

يخرللا،الظالميدسالمغصر!وانقدوا،عدلأالصاح

أعمالكمهضرصتيطفىءمن:ب-يخحرفعضنىكنار

.(33:15،45:9حزأيفاالظر،21:12إريا)

ملاحرفهعلقديمأالثبموخأأيفأالربويقرل

اضقدمة،لافا"يغ،القيمشوالأعرتبالمقصبجش9:الي

.(13:املاحى)!؟الربقاليدحسأقبلهالهل

المحمداديوحاأيامص":اطحمويوعالرب:يقول

له!جظفوالعاصردو،ئعصىاتاصمراملكوت،الآنإد

كلأدألى.(16:16لوأيضآانظر،11:12ت)

فىجا،!"،الملكوتإلللدحوقلاجتهادطريقهيقواحد

لرقا.إتجيلفيللمبارةالحياةكتابترجمة

لى9:للأضرارالجامعوصفهودولرالرسول:يقولى

ور)"يعرموهلماللإم:طريق.وسحقاكتمابطرقهها

،\:12هر،24:2أكيأيصأانظر-17و16ة3

(.3..اظ:أحب01:2،2،يحا3:عا

الكتابوفي.الفحرةصاقمنتعبماهوالعصم



للدلالةبونايخةكلماتوأربععبريةكلمةعرةثماقالمقدس

بينمختلفةدلالاتبفعفيوتتخدم،الفرعأ،الغصنعلى

:والمجازىالحرفي

1(

2(

كا،حفيقىشجرةعصنأى:للكلمةالحرنطالمدلول(

شجرغصنوقطعبيدهالفزوص!أبي!الكوأخذ"في

واحدكلأيضأالثحبفقطع..محفهعلىووضحهورفعه

.(94و9:48قض)هأيمالكوراءوصارواغصنأ

من.تكنال!ماءطيورلوقهاا:المرنمقولفيو؟

.(401:12مز)!صوتأئمعالأغصانبيز

صهجةأضجارثمر":يأخنولىكانوا،المظالعدوفي

مهايصعوا،"يخاءأضجاروأغصانالنخلوسعف

،43-23:04الاأيامجعةفايكنرنمظالأ

.(15و8:14غ

يخقول،هامشخصعلىللدلالةمجازأالأغصان-تتخدم(

شجرةغصيوصفا:لأولأدهبركتهفييعقوب

قدأعصار.عينعلىثمرةشحرةكمن،ثمرة

أيوب:لثه.(94:22تك11حائطفوقارتفحت

،الجاهإلىمنب!طاكان"أصلى:قائلانج!جرةنف!ه

.(1!:92أي)!أعصا!علىباتوالطل

فإزا":حلمفيبابلعلكنمرلبرخدرأكطوقد

استظلوتحا..عظيموطولهاالأرضوسطلىبشجرة

وقد،،الماءطيورسكتأغصانهاوفي،البرحيوار

أنتهىإمما..الثجرةاصا"نالحلمهداداياللهلر

-12،02-4:01دايال)0001الملكأيها

22).

يقوا؟،الأمعلىللدلالةمجازأأيضأالأغصانتئخدم)3(

امتدت،البريةفيتاهت9:موآبعرالنيإثياء

وينذر.(16:8إش)!ابحرعبرت،أكصا!ا

بأنها:-البىإرميافمعل-الاسرائيليةالأمةالرب

أغصا!اهفالكرتعليهاناراأوقد...خضراءزيترنة5

:فرعودعنافيحزيالو!ول.(11:16إرميا)

ممرت...وجمهورهمصرملكفرعورقلآدمابنياا

وعث،بتإذالجاهلكزةفروعهوطالتأغصانه

،6-2ة31حز)"الساءطرركلاغصانهفي

.(11-08:8مز،91:01أيضاانظر

قطحتبزيتونةاليهوديةالأمةبولرالرسولوثبه

اللهكانإذ":ريقول"الابمانعدمأحلمناأغما!ا

على!يمقلأفلعله،الطيةالأكصاذعلىدمقلم

.(24-11:17رو)المطعمةالأغصان

)4(

)5(

الكرمةأنا...الحيقيةالكرمةأنا5:للتلايذالربيقول

ثمريأقيهذافيهوأناقىيثبتالذى.الأغمانوأنغ

كالحصخارجأئطرحفيشتلاأحدكانإن...كثير

)!و"فيحترقالاروويطرحرنه:يجحعرنهفيجف

.(6-ا:15

دهو،القديمالحهدفي،عص!!لكلمةاصنتخدامأممأما

ذلكفي!:إضعياءيخغول،!الما"إلىالإشارةفي

فخرأالأرض!وثمر،ومحدأكاءالربعمنيكوناليرم

أيفأانظر،4:2إكأ)أإصائلسللاجين:رينة

.(3:8،6:21زك،33:59،ء:23إريا

يوع:الر!ع!لبرةفيأيضأإشياءويقول

غص!سويت!سىجذعمنتصبويخرح5

والفهم،الحكمةروح،الربروحع!ويحا!،أصوله

إدق)"الر!ومخافةالصرفةروح،والقوةافورةروح

.(2-ا؟11

)غض!

بالجليتميزلانفعالاضحابةومر،الخطهوةالغضب

محلاءيمزالمقدسوالكناب.الرضىضدلحهو،الاعتداءإلى

.الانانوعضص،الللهعصببهب

الله:عضب(1)

أنهعلىئفهبمأديح!،اللهإلىالغضبئبعدعا

التىالأحوالوهي،والقلبوالححوحا!الانفعامنتمامأيخلر

فحضى.الإنانغفبوكذلك،الرثيةالآلهةكضبتميز

يمكنلااييالقداسةكلىاللهطيعةع!المطقيالتبيرهوالله

علىاللهفمفص.وعنادهوتمردهالإلسانخطةعنترضىأن

الذي9القد،-!اللهفهو،ولرهتداصتهمعيمقعادلالدوام

،ا"وهو،(17:ابع)،دوسادظل:لانبمعدهلير

انطر)عنهيعاصىأنيمكنلافى،(5:4عز)!بالرير

7،%:6صم92:27،2تث،01-11:1عد

.(44:6إريا،5:25إش،97:6

عاصرمنهاء:دصر،طيقهمنحزءاللهوعفص

أعدوفد-اللهمخافةإشيؤدىلأله،:رخهومحتهحكت

أ!مةلىغتلفةبطرق،للثرعقالهيفيةمرارأكضهالله

وتدمير،(7-6:5)تكالطرلحانفىحدث!،تعددة

نجرىوضرط،(27-91:23نك)وعمورةصلى:ء

نأإلى:ا!-.(6-2:الا،92:23تثانظر)
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عنهتباتالدى،(6:17رؤ)،العظيمعضبمايوم5ياقي

ضرفيوبخا!،بعهديهالمقدسالكتابنبراتمنالكثر

،(3:2حب)بالرحمةممزوجأاللهكفبسيظل،الرؤيا

.(9و11:8هوشعانظر)ضعبهمعمحاملالهفيوبخاصة

وطولوإمهالهاللهلطفبغني9يتهينالذمميالحاطىءأما

ديونةوامحلانالغضببوميغضبألنفسهيذحرفإنه،أناته

بول!الرسولأعلنوقد.(9-2:4رو)أالعادلةالله

الوثنية،الأممتوىإلىأديأإصائلانحدارأسابأحدأن

عليمتمهلماكئيرأالذى،اللهأناةلطولفهحهمإطعةهو

يدركواولم،قصاصمنصتحقونهكانو!مابهم!وقعولم

التوبة!إلى)يقتادهمأنفهالقصدكانإنمااللهلطفأن

.(2:4رو)

فييظلبل،اللهلعمةيقبللاالذىالطيعىوالانان

والخطايا،بالذنوبميتانسانهو،اللهعلوتمردهعميانه

:2أفانظر)"الغضبابناو،!المعصيةالق9وهو

.(9:22رو)أللهلاكمهأةغض!آنيةو،،(3-ا

منالإنسانينقذأنمرصناموساشطاعةفىيكنولم

:،رو)!كضايثىء9لف!هالناموسلأد،الغضب

فيعز"ومن،وصاياهلكلكاملةطاعةيتطلبلأنه(15

يجعلهمما،(2:01يع)أالكلقمجرمأصارفقدواحدة

.ال!!للغضحباستحقاتأأكز

العهدفىممابا+قرىالقديمالعهدفييبرزاللهوكفب

اللهنعمةعلىتركيزأا!زالجديدالعهدلأدوذلك،الحديد

هدامفىليسولكن،يصوعالمسيحفيتتجليان؟ومحبته

تمامأاختفىقد،المهاطيةمنكجزء،الثمرعلىالغفأد

رفصلببعفبهثدبالحرىبل،ومحتهنحمتهوراء

محةلي!مالله،المشحيوعالربفينحشهلحطيةالإنان

إلهنالأنا:الرصوليقوللذلك،أيصأوقداصةبربل،فقط

يدىقالوقوعهوومخيص"،آ12:91عب)،آكلةلار

قوةيعرفمنألأن،(01:31عى)!الحيالله

.(09:11،98:46،76:7)صه؟غضبك

وبين،ونمتورحمهاللهمحبةبينإطلاقأتعارضظر

عب،1:17بط1)الخطيةضدالمقدسالعادلغضبه

إلاالعضبهذامنللفجاةصبيلسولي!.(01:92

غيرهبأحد9فلي!،الصيبدللىاللهلحمةتجدبير

فىتجلتالتىللخطاةاللهومحة.(4:12أع)"الخلاصر

مجاية،هبةالخلاصتقدم.،يوعالربويام!ومرتجاة

الغفب!منبه5يخلمروهكذابدمهيتبرربه!ؤسمنفكل

تالونيكى:فيللمؤمنيربول!لالرصيقوللذلك

الحممي،الحىاللهلعبدواالأوثانمناللهإلىارجعغ

يرع،الأعواتمنأفامهالذى،الصاءمنابئوتنتظروا

،(01و1:9ش1)،الآرالفضبمنينفذناالذى

:5ش1)،الحلاصلاتاءللللغضبمجحلنالماللهلأنا

9).

ور)السماءمنمحنااللهغفبيظلالآخرالجانبوفى

الم!يحفىنمصتهعمليرفضونالذينبمعلى(18تأ

وأقيم،خطاياناأحلم!انفسهوأسلمأحبناالذى،يصوع

.(2:02غلانظر،4:25)روأتبريرنالأجل

:الإن!ان!ب(2)

طبيحتهس!نبعإنمافإله،لمنسانالففبينبعتدما

:4تكاظر)لهمبررلاالدوامعلىفهرلذلك،الاقطة

:15:18،91:91،92أم،6،94:7و5

يبطىءالإنانوتعقل09(4:28اكل،5:2أى،22

كف،:اليهابيقولولذلك.(91:11أم)!غصبه

واغفبرا9،(37:8مز)!الخطواتركالفضبعن

تمطواولا،عيظكمعلالئصنتفربولأ.تخطواولا

يغضبألاومجب.(27و4:26أف)!مكانأإبلير

بولى؟الرسولويقرل.(5:22ت)أخيهكلالإنان

وصياح!غضبوسخطمرارةكلبينكمسليرفع5

أيضااللهساعكم؟شامحين..لطماءوكونوا.وتجديف

المؤنينعنيطلبكا.(32و4:31أف)"المحني

غضبيأقىأجلهامنالتيالأمرر"ع!أعصاءهميمتواأن

أيصأألغعبهمفاطرحواالآدوأما....المعمةأبخاءعلىالله

يرمعوأن،(8-5؟3كو).،.الخط،الففبالكل

أحدالولاغمببدونطاهرةأيادى9صلواتهمفيالمؤنرن

للربالقصةلانللمضبمكالادعطواوان،(2:8لي9)

.(12:91رو)يجازىالذىوهو

فيمسرعأإنادكلليكن":بعقوبالرصولويقول

بريصعلاالاسادغصبلأنالعففيمبطئأ،الا!ظع

.(02و91:ا)يعهالله

:الصاعوكلالماعالضب(3)

الإناد،علىواجبأفيهاالغضبيصبححالاتهناك

يكفىفلا،(79:01ص)هالرييعضاأنعليهفيكون

الحطةعلىيغفبواأنأيضأعليهمبل،البراللهشحبيحبأن

فعلعلىيغضبأني!تطيعفسن.(الخاطىءعلىوليى)

مهاكوع!.للبرصادقةمحبةلهليستالواقعفيهو،الر

:4أف)!تخطئواولااغضبوا9:الغولنجهامجقأوفات

يسىأنيمكن،الاسوفجررالحطيةعلىفالغفب(6



علىيسوعالربغضصففد،!العادلأوالبارالعض!5

كلحزيابغفإليىحولهنظر!إد،الناسقلوبقاوة

صسىعضبأيضأانظر-3:5مر)"قلوبهمعلاظة

:16عد،01:16لا91،:7:8،32حر-

.(2وه13:17،آ:5غ-محياوعضص،(15

كادقىأما،فيهخطا"لاالحالاتهذهمثلفىفالمفب

خطةفهو،إيناأساءأو،ماعرناجرحأحدألأنالغض!

،(6و4:5تك)قاييرعفب:مثلالمقا!ويتوب

عد)موسىوعصب،(27:45تك)عيو:عصب

،(22:27عد)بلعاموعصص،(11و02:01

أحالىوغضب،(02:03صم1)شا:ل:عفب

:5مل2)الرياقنعمانوغفب،21:4صل1)

اليهودوغضى،(2:16كأ)هيرودسوغصب،(11

:،!5:177أع)الكهةرئيروغفص،(4:28لوا

ضن:

وتكرتثركل:والحصى.:جغدهئاه:افىءغفئر

إلىاتالرصاو:لقرأ.كيرهاأرجلدأودرعأوثو!كي

وأطمالكيةأيضأ!أحبالميمأنأصلىالبهيسة

الماء،بغلإياهائطهرأيقد!الكيلأجلها،نفه

فيهالادن!محيدةكيةلنضيحضرهالكي،لالكلمة

وبلاسةمقلىتكوذبل،ذلكمثلصضىءأوعضنولا

عروسمثاستكودأ!،(27-5025أف)"عب

اليحوحةآثارمنضىءعلحاويس،:جمالهاضبابهانفرةفي

.الحياةقابأو

)غط!

سة:مفطر-يسركطا

أقرانه.علىوتطاوللعطاعجب:غطرصةغطرس

اطرحلطور!:المرنمويقوت.المتكبرالظالم:والمطرير

والمنحرديرالغطاري!إلىيلتفتلمومتكلهالر!مجعلالذى

ويقول.المتهكبرينالظالمينأى،(04:4مز)"الكذبإلى

ا!-)،؟المغطرصةبادت،الظالملادكيص:لابلعرإشعياء

المعمودية:فىايغطيس-غ!

هدامنموضعهاو،سودية9مادةإفالرحوعالرحا

-،المماصهـالكتابيةدائرة!صامجدد

مففرة-نأاعفر-غفر

:تلتابواغطاء

،ايابوت"مادةلطاايابرتكطاء"إلىالرجوعالرجا

اداثرةمنالاربالمجلدأالتاء9حرفمنموضعهاد

.!الكتايةالمعارف

الرأدو:غطاء

العهدلىاليهودببنشائعأأمرأكاتالرأستغطيةأنسدو

02:83مل1)بحصالةالرأسيغطودفكانوا،القديم

تغطيةعدمبأناليهودية"الما9ضريمةأوصت؟.(4؟و

الأثريةالأبحاثكمتوقد.الطلاقيبيحلرأحماالمرأة

أنواعص،الأثريةوالداثلوالصررالرسوماتفي،الحدثة

أبطهاكانوالتى،قديمأتشخدمكانتاترالرأسأكطية

:3إش)أالحصائب)إثايب!ناباءوكانت.العصابة

للزينة،حميعهاوكانت،(23ت3إش)الحمائمأو(02

.(01؟61إش)بممامةتتزينالعروء!مكانت

الكنيةوإلىالأولىرسالتهفيبولرالرسولويكتب

يتأأويصليرجلص...أنتحلحواأنأريد":كورلثوس

امرأةكلوأما.(الم!يح)رأصهبثين،ضىءرأ!علىوله

الرحل()رأسهاتثن،!ىغيرورأ!اتاأوتصلى

تتغطىلاكاتإنالمرأةإد.بينهواحدضىءوالمحلوقةلأكا

تحلق،أوتقصأنبالمرأةقيحأكادوإن.شرهافيقص

العاهراتكانتفقد.(6-3؟11كو1)!فيتغط

لول!الرسولوكان(5:18عددانظر)رؤوسهنيك!فن

لرجافى،الخضوعبإظهارالمؤفاتالناءتتميزأنرويد

.(2:9في1)والرقاروبالحثمة

عين:غطاء

مرضعهافيأعينغطاء-عين9مادةإلىالرجوعالرحا

المعارفدائرة)منالمجلدهذافي"العير"حرفمن

.أالكتابية

)غف!

:مغفرة-نأاكفر-غفر

عنه.وعفاستره:ومعفرةغفرانأذنهلهاللهعمر

العهدفىالعفرانمعىئ!قل:القديمالمهدفيالنفران)1(

.جذورئلالةصممةعبريةكلماتثلاثالقديم

العطةأواالكفارة9معنىتقلوهي،كفر":أولها



م!رة-نأضرا-ضر

الكفارةأنتتفمن!ى،بالذبائحعادةوترتبط،والنر

يرفع"اأصاسأومحناه!سا"الفعل:وثانا.نمتتد

الحاطىءعنالحطبةرفعإلىبضرصر،هيعد5أو

الصفحمنىوتحمل،ضتخ5؟وثالئها.وإبحادها

فىدائمأتستخدمانوالثالةالأولىوالكلتان.والإبحاد

نا""الثايخةالكلصةأما.اللهكفرانإلىالإشارة

.الانانكفرانحالةفيأيضأفتتخدم

طبيحةمنليرأنهأى،بديةحفقةيىوالغفران

نأالىتثرالكتابيةالنصوعىمنالبهيرففاك،الأمرر

،92:02تث:ثلأانظر)الخطايابحصيغفرلمالله

.(3:42مراد،5:7إريا،2:4،مل2

البهريترحبدلكفإذ،الغفرانيتمجثولكن

هوإنماوالغفران،العقابتتوجبمالخطبة،والعرفاد

أالمعفرةعطكلأن:المرنمويقرل.مدهلةنممة

فكأئخافلكي1(لاعجيألدوقدماأويغص

.(013:4مز)

رأيا!والدلائح!بالكفارة"المحفرةترتطماوكئيرأ

كلمةأننجد؟.!وشقخكفر9العبريتينالكلتينفي

ف!!ا-المغمرةبمعنىاصتخدامهاإلىبالاضافة-،ناا

عد)الخطيةعقاب،حمل)علىللد!ةأيضأتخدم

نأويدو.(ا.:41حز،34و41:33

صارمإلهاللهأنهدامفىولي!.مرتبطانالمفهومين

دبرالدىهـوهرنعمةكلإله5هوبل،كفوريخر

لألهإلافائدةأكي!للذباككنلمو.الخطةلرفعالرجلة

يعرفولا.(اا:17لااللتكفيروجلةالدمجعل

وأ،عنوةاللهمنئتزعغفرانعنشاالقديمالعهد

.برشوةيئترى

نعحة،كلإلههواللهلأنممكن-إذأ-فالغنران

:9غ)!وخانغفورإله!:محمياضرفيجاء؟أو

دانجالةيقولو؟.للغفراذمعدإلهأكي،(17

:مز.(9:9)دانيال!المغفرة؟المراحمإفاللرب9

المهدكلفي-الغفرانع!الدلالةعيقةالأتوالأهم

الفضىبطىء،ورؤوفرحيمإلهالر!الرب9:القديم

.ألوفإلىالإحسانحافظ.والوفاءالإحاروكثر

"إبراءكرىءلنصلكه.والحطةوالمعصيةالاثمغافر

الجعم،اللهمصدرهفالغفران.(7و34:6)خر

يبرىءل!افهر،يمزبلاعفراناليسغفرانهولكن

نأأرادإذاالوبةتلرم،الإنانحانبفمن.،إبراء

أصاسأصراحةالنوبةتذكرلاكاتوإن،لهئغفر

دالخطاة.مكانكلفيضمنأتردولبهها،للعفراد

الذيرالائينغيرأما،خطاباهملهمتغفرالتائبرن

412

مغفرة-نأكرا-غفر

2(

.!غفرانفلا،الثر-رطريقهمعلىيصرون

الغفراذفكرةبحدأتا،بالملاحظةالجد-!ومن

تحملهماإلىلالاضافة،قويةمحازيةصررتوضحها

يخقول.ممافيمن-ذكرهاالابق-اللاثالكلمات

معاصيناأعاأبعدالمغربمناثمرقكبعد9:المرنم

فإنك9:اليإصياءيقول؟،(301:12مز)

،(38:17إش)،خطاياىكلظهركوراءطرحت

أيضأانظر،43:25إكأ)!ذنوبكالماحىهووأنا!

النبى:إرميافمعلىالربويقول.(9وا:51مز

إريا)!بعدخطيتمأذكرولاإثمهمعنأصفحلأفي9

أعماتفيوئطرحا:ابرميحاو!ول.(31:34

.(7:91ميخا)"خطاياممبمالبحر

غفران!لتؤكد،الجارمةالقويةالحباراتفهذه

ولىتمامأيمحوهافإنه،الحطيةيغفرعدمافهو،الله

يكغمن9لأن،بالخطيةالإقراريجبولكن.اها2يحود

ءأ)!يرحموتركفابهايقرؤس،ينجحلاخطاياه

ولابحطيتيلكأعترف":داودويقول.(28:13

أثامرفمتوألتبذفيللربأعترفقلت.إثمياكغ

.(32:5مز)!خطيى

يونايةكلاتلضعهناك:الجديدالعهدليالغفران(

أهميةالحديدالعهدويؤكد.العفرادعنالجعبرتخدم

اكفروالا:الربفيقوا،لنائعفركيللآخرينشفرأن

التيالملاةفىيفول!.(6:37لوا"لكميغفر

أيفانح!نغفر!ذلوبالاواعفر،:لتلايدهعفمها

لكميغفرزلاتهمللناسغفرتمإرفإنه...إلياللحدنين

لارلاتهمللاستغفروالموإن.الساوى3أبرأيضأ

41و12:آت)!زلاتكمأيضأابوآلكمينغر

قدأنناعلىدليلللآحرينللغفرانفالاشعداد.(15و

القلص،كلمنالغفراديكونأذيجب؟.حقيفةئبنا

يكرنأ&يحبلدلك.لناالميحكفرانم!يخبع!هر

ألغهكذالكمالم!يحعفر"؟الميعكفرانثا!

عديدةمرارأالمشحضددوقد.(3:13كو)!أيضأ

-18:23ت)الريرالحبدنللى!،دلكعلى

الرطلةو؟،بالصيبالمواضعبمضريالغفرادويرقي

غفرانلدمهالمداءلنافيهالدي9:أفرفياليهةإلى

صت"سمكقدالميحدمأن؟،(17:أ)أف"الخطايا

كثرآولكر.(26:28متهـ)الخطايالمغفرةكثيرينأجل

قامحيى!..كولوالا:نفهبالمحالمفرار-ستبطعا

رثعههذا9،(4:22ألص)هالمحزأيضأاللهسامحكم



مففرة-نأاغفر-كفر

وعمرارالتوبةإصائاتليمطي!محلصأرئأييهالله

!ذاأنه.مملومأميكن9،(5:31أع)"الخطايا

.(13:38اث)!الحطايابغغرادلكميخادى(بالمح)

كفراله-تجدهأيامني-يوعالربأعلنوتد

القص،منلهأنزلوهالذكيالمفلرجحالةفي!،للخطابا

رأالأرضرعلسلطانأالإنانلالنأن5يعلموالكيفثفاه

بينلفصلأنبمكنلاولكن.(ا.:2)مر"الحطايايغفر

به،أوالميحص!دالعفران،الصلبعلىعملهوبينالمح

لفمهأسلمارزىااللهابنالمسيعأنهعنالناتحالغفرادكي

عنمنفصلأالميحنعرفأنيمكنفلا،!خطاياناأحلمنا

ففحرى،"الحطيةأجلمن"كانإنماموتهلأن،الصيب

المحوموتالففرانببنيربطإنماكلهأالجديدالمهدلأ

خطالأنا.عنكفارة

الميحعكلعلىأساصأتكز2إذأ--فالغفران

حتىوعادلأمينفهو"النمةمجردمنأنهأىاالكفاري

.(1:9اير)!إثمكلمنويطهرناخطايانالايغمر

يوخانادىفقد،توبأنعيهالإنانحانبومر

،(4:امرتر)"الحطا!المغفرةالتوبة"بمحمرديةالمعحدان

وليقمدتوبوا9:قائلأأيضأالرسولبطرسبهنادىماوهو

أ)أالخطايالغفرانالميحيوع31علىنكمواحدكل

بالترلةباحمهكرزأن"أ!رلضهـهيرعالربإثبل(:238

.(24:47الوأالأملجيمالخطاياومغمرة

الرصوليخقوا-،بالإيمانأيضأ-سقيالغفرانأن؟

باحمهيالبهيؤمىمنكلأنالألاءجميعيدله5:بطرس

الايمانأننطنألاويجب.(01:43أع)أالحطاكاغفراذ

بهااييالوجلةمابل،الغفراذاضحقاقأصا-!هماوالتوبة

الله.نحمةعلنحصل

أولاهما::الإضارة!إلهماتفوتناألامجبنقطانوهناك

12:13ت)لهاعفرانلاالتىالقدسالروحضدالحطية

:5يرامع12:01لو،92و3:28مرفد،32و

الإصرارإلىبل،ميةخطةإلىيتناوالاشارة.(16

يرفضضخمرحابمراللهروحعلىالتجديصعلى

لاحطيةاإلىالرجوع)الرجااللهنعحةدعوةلاضمرار

منائثالتباجملد"الخاء2حرفمنمرصعهالى"تغفر

.("المعارهـالكتهايةدائرة"

ص":الأمواتابيرمنقياقهبعدلتلايدالر!تولثم

يو)،أم!تخطاياهأسكشومن،لهتفمرخطاياهعفرتم

تركالم!أرلظ!أنالأمررأحطردإنه.(02:23

الخطايا.غفرانعدمأوعفرانموضوالشرلأيدى

طيونغلا-طيةغلا

اطب!ثكلاءأرهما،لنفلهماألابااطااالهاشازالفطنادو

دأ؟،كلمردهاحخمرمرجهعيرمهو،الجمعلصيةها

قد!أى)الاءالفحلصيمةيجاءت"تحفر9اغعااصية

دأ،الكلاءسويكون.(أضممر"وير،!غنرت

وهو،(22عد)القدء-الروحتجلواالدبرالميعأتجاع

والدى،(69:13يو)أالحقجيعإلىيرضدهماالدى

خرالقد!-الر،حسيرضدهه،(8:14)ر،يقادونبه

لهغفرتقداتىاهرسدقةيكليخكموااأيشطيوا

لطر!!ب!-حدث!،لهتغفرلمالدىهووس،حطاياه

.(23-8:18أع)الاحروسيمونالرصولى

الأيائلى:غفر

محابفىجاء؟"الغبىالأيلاأو،الظبيةولدهرالغفر

الحركة.وخفةبالرضافةويمتاز(التفبميةايرجمة)الحياة

لغفرأوبالظبيضبيههوحبيى1؟الئدعروسوتقول

.(17،8:41و2:9ند)!الأيائل

!لغ!الو

-غلاطون:غلاطة

مفهومأ-القديماخاريخافي-،غلاطية9كلمةتحمل

مفهوءوهو)الأولمفهومهاففي.تاريجأومفهومأ،حنرافيأ

الهضبةمنالسمالالجزءوغلاطةمملكةتفي(عرقي

منأجزاءكلتتكودوكايت،الصعرىاجافيالوصطى

الا-هذاعليهاوأطلق.وكبدوكبةدريجةمقاطقى

شبوهه،الغاليوناحتلهاالمطقةهذ"لأذ"كلاطية"

الأل!ترأوروباعلىزحفتالىالآريةالعوبمنكيى

عبروا،الجلادقبلالالثالقرنأوائلفيثم،للصيلادالابقين

ألبهربد!5كلحمقاءدعوةعلىبناءالدرديل

الحربفينؤاررتهبثةملكالأوت(ع+هءألم4)+ح

ولعد.م،ق278يالصعرك!أياعلفزحفوا.الأهلية

المرتمعاتسطفةفيأأحيراستقروا،شائهبالحزوسفترة

،"اطاش"كرشرويقهخطإف،سحاركي9كرمنالمصدة

برغاس-ملكالأوت(؟ولا،1،ول)ساءقئياهزمهمحيث

الككهزالاءوف!..مق023رالجطتهدهدوحصرهم

معيسيا""معركةبعدول!.حيرا-علىعاراحي:اصلرا

عا!لالعيطرةوماااه!اءبدايةكالتاتر.م.ت091و

.اي!تا!اأثكلةوما!رثت،اص!رىاأصيا

(اول،7ألا37اول03)"مإلوسماللو!:ماإأرسلت

.م.ق188فيدلكفيمجح،القائاهدهلإحفا
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غلاطيون-طيةغلاطيونغلا-غلاطية
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طيونغلا-طةغلا

نأاستطاعت،رشمابهااضرتالنىالدبلوماسيةوبالمهارة

وتحالموالا،لرعاصسكةعلىالضغطلىالعلاطب-نشحدم

3"هأل!(أ؟ح،44)3الساد!مثريديتر5خهرعدمامحها

كلعلىللاضيلاءتمحا!اتلىرسماعلىهجماتهنجطرملف

.ىالصضأسيا

على،شعددةقبانلمنالمكرنةغلاطةتظيمتموقد

النلاثالقاثلمرقبيلةصفثعلت،الكلتيالأ!و!

،(اه+أ80؟ه،5دا)"التوليستوبرجو11:هى.،الرئيه

التروكمى"او،(أ،ح+ول8،5ع5)"ساجسايكضواو

هي:عواصمهموكات،ممصلةمطقةأ+*3+(،)

،(حافيأنقرة)!أنكراأ؟،(ع!3لا+أد51،سيوس)

الترتيى.على(7،+أ+دا)!تافيوم"و

يرأس،لصودأوعتائرأكأبعةإلىتقس!قيةكلوكات

للقائلالاتحادىالمحلىتحمعوكان.ربعرثيىماكا-

هكذار،الطتضايالىالحكملهصكان،دوريأاثلاث

بطابحهااحتفظت؟،بماصكهاالكلتيةالقباثلهدهاحتفظت

للعماحتفظواأكهحيروم:يذكر.روماحكمتحتالخ!!

لأجاابربى"تنظيمأرويدو.الحا-القرنحتىالغافيما

هواغلاطةأعا!حاحإتامةثم!.ء.ق63دالصحرى

التولشوبرجر!"تجيةتإ(؟دامةاهف)أ-ديررار؟!

حرلهلىبهيرةمساعدةبرمبىصاعدوتد،غلاطةغردفي

بأن.م.ق62وبوبىفكافأه،،صريديضاضدالثالثة

صنةعرةاثتيسحوذلكوبعد.شطص-سجزءأأقطحه

ضاطعةرومازاليرخمجلىمحه،سنةعثرةثلاثأو

.أطك"لفىأيفأصحه؟،اشصغرىأريية

لىلوبىإدغلاقيملكيفمأنالطيىص!وكاذ

خلعهص،تيصرانتصروكدصا.تيصريوليوسضدحربه

تيصر،أمامباثردمتهمأوقف.ء.ق45وفي.الحكم

وصلاتىا،!ضر!-9احتهيرالخطيبكهيدانح!وكان

شنشئرالرء"-!تاررديو"تمادثتد:.دفاعهإليا

يمرواعيا-"بحد.ايمييهةحاكمأدضركانعدما

اشطا!ش،للاقلسح!صه"دلوتار:س"اصتماد،التالةاسةا

!كايرسوبروتوسوناصر،اعتراهـألطوليوصضراء

يبوولكل-أيضأحاطئأاختيارأهذاوكاد-الأهليةالحرلى

ا،نصال1ول!تببههلود!كلكالواالقتلةلأد،لدمهيكىرأله

أنطودرسجالىإلىالما-ا!فتاودالمفالهاح.لر:ما

.ء.:42:و.ملكه!دبولاروس"اصنعاد،لبلبىو

كلاطةكلحكماشعاد،فاشربرصئص-قاأثلعد

"كا،الحلحقة،امناصق

حدثالدكيالنطورلمعرمةأهمباجةالاصالماصاطد".

طيونغلا-غلاطية

رومايةولايةإلىتحولتحتى،الكلتيةغلاطةمنطقةفى

كاكانتالىالهولةلمعرفةوكذلك،الحاتتعددة

الإدارية.المتنيراتحبالرلأياتحدودبتعديلتقومروما

سرها!توخلفه.م.ق04في!ديوتاروس!ومات

الغالثةالقواترأسعلىكانالدي5ءا+لأ+كلهـ()3!أيتا

ضجعأنه؟.ميبيفيوكاجوسلروتوسمعحارتايي

فكافأ،أنطويوسجابإلىاغراتاهدهولاءنقلعلى

مملكةعلىملكأباقامته.م.قكا9يأقيسألطونيوس

ويدية.وبمفيليةليكيةمنأجزاءأخيرآثهلتاليغلاطة

فيهادارتالتى!اكتيوم"موئعةإلىأفطرنيوسأينتاسورافق

تلك،"أوكتايخوس9وألطونيوسلبرالأهيةالحربرحى

الحمهورية.والهاءأومحاليوسداننصارالهتالتىالمعركة

أخرىمرةكلاطيةملكوقصفقد،لفسهفيايارأعادوهكدا

امميرامعركةالداءتجيلألهحدثولكن.الخاصرالجابلى

الجغرإفيةالظرو!ضغطتحت-أمياساشطاع،البحرية

إلى-المنابالوفتو-ولاءهيقلأن-والباجة

وهو،المعركةمنخرجالذى!أوكتافيوس"المتصرالحانب

كلعلملكأأمياسفثت،يصرأوغطسالاصراطور

تمل!طته.

المرتفعات!انتمردعلىللقماءحملتهفي3أيتاما!

أوكسطساالز010ؤ25وفي.مملكته!الحوية

حدودها،وتحصيرالإمبراطوريةتظيماعادةفرصة!قضر

فريجةسأجزاءباضافة،"أميتاس9مملكةحدودبتعديلوقام

ولايةوجعلها،أيضأبمعيهمنوربماوبيحيديةوليكاؤنية

منأجزاءذلكبعدأضيفتثم،!كلاطية"باصهواحدة

ندوبيحكمهاظلالتىغلاطةولايةإلىوبنطربافلاحونيا

كبدوكيةأضيتالس!ةتلكوفى.م72حتىامبراطورى

نلوبحكمتحتووضحت،اشرلايةإلىالصغرىوأريية

الدوله،تظيم!تراحان9الامبراطورأعادودد.قصلى

عهدوو.علاطةولايةص-أجراءم137وفامتقطع

الجلاد،بعدالثالثالقرداخرألى،"دقلديالو!!

المدنوكانت.القديمةالعريةحدشدهاداحللايةالرانثمت

وألطاكيةأنكرا:هيالجلاد!الأصلالقرنلىاصئيةا

التىالأحرىالمددتصهعلاطةولأيةكاتكا،لبدية

أياإلىالأولىارحتهلىثمرةصيارةلرا-ا-اسسرازارها

بهاكادالني،ودرلةؤلترةإبفولبة:مدث!هى،الصغرى

.اير!ودوالرلالينشماراش؟!-كيرعدد

اطراصةبالبةألخهلهاعلاطة9امملمةالدتجقالمحنى

ممما.بمدءيانجأجسهلمحدللماحربدورإد،الحدبدا!هدا

الأصحاحينوحاءحما-لوا-اءصااأنالحد-يضالا

زارقد-الرسلأعما)تضرص-عر:الرابهدفرا!اكا



كلاطيةإلىالرسالة-غلاطعة

وأسص،غلاطةولايةصالحنودالجزءفىالحضريةالمراكز

ر!وجاءتعارةهاكول!.فاكمجيةبهائى

اجتاروا"،معهوصبول!ا!الرصأنوهي،الرصلاعمال

البحضجعلمما(آة16اث)(علاطةوكورةفريجةو

التىعلاطةكل!المالىاضماأيضأرارلالرصإنيقرلون

هاكأصروأله،الكتةالأصولاداتالضقةتكنهاكات

عدالمميلمنشىءالقفيةهده)وضاف-كنا--

،(التاليالمحتي!الرلالةلهمكتتإعىتالحدبث

التىالبلادل!تذكرتعلاطةأذإفشب!أذيفوتناوا،

إلى9:دقرأجتإليهااالأورسالهدطر-اصصرلىاكت

بعثينيهسوأجاوكدوكيةشعلاطةتضتاتمنالمتعربين

بط!الرسالةحاملأنواضحأويدو.(\:1لطا)

حزيرةشهمناخصالىاالصصلىالغر!إلى:اثى!طربقه

اتتحيث،معقدةطرقهاكوكات،الصفرىأيا

أطرالىإفالوصرللبهاالطرقشيدالروماليةالحكومات

لىالمزبتإلىالرطلةتوحيهأن؟.الاصةألا!راطورية

قدكاتالديالمدكطعلىيد-،المدكورةالجهاتهذهكل

تأيميثمرها.أثمرت،لالانحيلىالثارةإليهوصلت

.الصغرىأجاأحزاءجعبصيحيةمجتصحات

غلاطية:إلىالرسالة-غلاطية

)أ(مفدمة:

لىالرصرصائلوأعظمأهممنالعلاطيزإلىالرسالة

ماوهو،لهئعفمكانماخلاصةءلىغتوكيؤس،بوا-!

البهصرىنويطلق.(12:اعل)إلهىبإعلانقلهقدكاد

الحميةوفي،،يةرهإلىالرصالةموجز":ا،الرساهدهعلى

فمن.غلاطةإلىللرصالةتفصلأ،يةرصإلالرصالة"تبدو

الهدهـرتاتهاذأ!مالايتن!،اتيراضصابيرالمقارنة

ايركلع!برلرالرصولتعليملقوةتررانفكتاهما.والمجوى

المحة.إمجيلثمرهيالتيالأحلاقيةوالتحريفات،لالإيمان

!تالكبرالتدكلموصتىعلاطيةإلىا،الرصاكانت:قد

كاتفقد،القرو-مدىعلىالحضاءاليهةرجالات

الإصلاا-رجاميها:حد:قد.تادإسشقرةمصدريناطكثير

أئيرةمكات،الكنافاطحقوإحباءالمشحبةللحربةإعلانأ

،صلاحأ،شجاتهلايمانهتقويةداوحدإذلوثرمارتنعند

محب؟،محيرأعهاحاضروقد.الاصلاجةاررعوتهئفللا

إثاتفيالأثرأتوىلهاكانايىبههأ!سئعدلهاضرحا

.؟حدهلالابمادالنربر:هو،الإصلاتحركةأركانأبرر

ذإ،:الهيرالاخليرىلمالعا،هـمزى!ايمدكتورويقول

أصحاحاتهاثايادتض!وعجيةلريدةرصالةغلاطيةرصالة
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غلاطيةإلىالرصالة-نملاطة

يصار!الاقدبصورة،المحررالامحلحلاصةالقصيرةالتة

هذهتضمهماإذ!(3!33!ع)،فارار"ويقرث!آحرسمر

أصداؤهترددتماالأثرعنأحدثقد،القيلةالصفحات

ل!!+88)"،الأعظمالعهد"إصها-الأبدإلىنترددوصتطل

رصالةإنلأ:آخرلمعااوتا.أحىاشرليحرر(،34،"خ

الاصلاحرجالتاولهاالتي"المل!اءالححارة"هيغلاطية

فيالابوىءالجاربهاوضربوا(داودمعل؟)الوادممطص-

المعركةوشعارالراوبةحجركانتفقد،!الوسطىالحمور

تيامريل9دكتورويقول.الروتتانتىاطلاصلاح

التاثرمنلهكارال!سقليل9:(حل!33أا6++ح+لأا

الرصالةلهده!ايفارثما،البترىالتارخوالقوى

منآخرمدفيالميحيةتظلىأذالممكلمنكانإذ،الصميرة

لملر،وثةفياعرفياالعالىيظلأن5،الهوديةالمذاب

بدارتحوىعلاطيةإلىالرسالةلأد،علآطةإلىاشسالةت!

:دفعت،شاليرديةالميحةليرفصلتاكالمجةالحربة

حجركاتلقد،البيدةالآمادهدهإلىبالايخا!لالكرارة

الخلا!-ص-تحيمهاكارفقد،وتاشىااللإصلاحالزاوية

رجا!كرارةلىالبارزالموضرعهو،وحدهالالنمصة

!-الملاييرقلوبتارأشالتحررنغصةهزتفقد!الاصلاح

والماواةالإلادقيسةع!كلماتتوحدفلا،الائس!!

الإيمارحاءمالعد9:الكلصاتهدهعتفاش،ا!صةاوثهوت

لالم!ثلالايماداطهاأباءحميألألكم،مؤد!تحتلعدلا

المبح.لشقدلالىااعتمد3!الدكلكيلأر.

:أتىدكريى،حر!الاعبديى،يونافيولايهودىلي!

2-د:3غلى)!يوعالميحفي.احدحميألأن!

!ع،كلاطيةإلىالرصالةلىمماأقوىدفاعثمةفيى.(28

أضكالكلصداشوحية:الحربة،وحدهإيمادباايربر

الفلعةهىالدو)معا!علاطبةإلىالرسالةكانتلقد.الاموجة

الإيخل،تباإ:جهتايىالسهامكلعهااستدتالي

-!الذينجمت!الأن":بالإيمانبالنعمةالحلاعروهوألا

كلملعو!:ميهوبالأنه،لعةتحتهم،التاموسأعال

ليعملىالناموسكتابيمكتوبهوماجعلىلاشتما

لأنفظاهرالمهاعدلالاموسيترسأحدليمصأدولكر.له

بل،الايمادص-بالامرسولكن.كيالالايمانالبا؟

لعةمنا!تدالاالميح...بهاججايمعلهاالدكطالاسان

.(13-3:01كل)!لأحنالفةصارإد،النامرء

لول!الرسولتعليم،غلاطةإلىالر!الةفىخدولالاحتصار

اللهمحبةفهمعا!البهيريرصاعدالدي،بالإيماناتييرعر

ناعرجةلتالحديدةلالحياة،الم!يوعالربوعمل

أممص-ويحني،الاحلرىلفإخلراملكحر-أعطاهالدىالحهد+

(المحرر).اعريزاالاضيرلىالدضررأص



غلاطيةإلىالردالة-غلاطية

اللهروويوحهها،اضحمةاخكمهاحريةولكها،إباحيةأض

إخيلىحلطص-الغوىالمالعالدوامعلىوستظل.المحبةي

الميحية.الحريةعرالقوىوالمدافع،لالاموسيةالنعمة

الفرتوقانويةال!تب(ب)

ن!بةبدةتؤيدحميها:الحارحيةالداحليةالدلائلإن

ذلك،وضكأدري!تبدمما،برضالرسولإلىالرصالة

إحديهىغلاطبةإلىاضسالةلا"نئقدونالفادعاةإنحنى

مع)برا--الرسولطابعبوموحتحملاليالأربعالرسائل

يقوا-لحالكاتب،(كررشوءإلىسالتبا،ارويةإلىالرسالة

اخةأذكا.(2ةد،ا:1عل)!بولر1:لضهعى

الرصالةفىبتدةاصحةلول!اسسوثاوأسلوبومفردات

معهبخبلمما،:فكرهرالرصقلىتعك!طييمابصورة

عليهتقاسمبارأتعتبربالحرلىلل،مزبمةأومحولةتكونأن

برل!.للرسولالمشوبةالأخرىالرصالل

دأتبهرالقديمةالعمورمن،يمتهالهاإشارةثمةولي!

والقانورموقعهاعليهات!كرأو،كاتهاهولولسالرصوت

الأ!اضاقواأقدمبذكرهاورد:قد،المقدسالكتا!

وئتشهد:تدكر،الخطوطاتأقدموجدنرأكا؟،المفدسة

فالرسالة.الهراطقةوء-صاباتلل،الكنيةآباءكتاباتفىبا

لول!.للرصلكاالموحىاللهأقرالتجلكلاطةإلى

الر!الة:كابةوم!نتارغ(بر)

فس.اليقينحهعاورالأمريرهذي!تحديديمكنولا

يفولر-،علاطيةثهالىفيالبها-إفأرسلتأنهايفترصرد

صالتداءالتايةالكرازيةبوضالرسوقرحلةبعدكتبتإنها

مكدولية!أرسلتوانها،م58-57إلىأفسرفيم52

حوثيوالكائ!إلىكتثأعاير؟تصأما.أخائةصأو

صريةأنطاكيةصء94-48ص!أراؤفتحتل!،علاطية

المريقيقوا،؟أحائهأومكدويخةصء58-57إلى

مواعيدخلىيدعلىدقةلا"كزاشتارخخديدويوقف.الأولى

.اشطاتسافيالأسالاصحاح!تفيالمدكورةلأورضليمرياراته

محبير!أله،بهيكررالد!الانحيلعندفاعهففي

إنهيقوا،الميحيوالربسباضربإعلانلل،إساد

أ!رضليمإلىمعد:لا،أدمألحمأاي!ترلمتجديدهبعد

رح!!ثم.العريةإفالطلقبل،تجلهكانواارو-تاالرسلإلى

خيترهـأورضليمإلىمعدب-ثلاثولعد.دمقإلى

عرهيرلىولكنه،يومأغرخمسةعدهومكث،لبطرس

.(91-11:افل)الربأخايعقردىإلاالرسا!من

غرةأرحلعدتم.لأورضليمالأولىاريارتههيهدهوكانت

.(2:1غا!)وتيطمنايابرمعضلمأورإلىأيضأعحدصنة

غلاطيةإلىالرسالة-غلاطية

:أأ!والمد!صرذهىالأوسايارتهاأنيضكولا

ةرالذكراأءياكثيرونفيظها،الايةزيارتهأما.3.-26

المحمعانعقدح!-الأعمادسمرمنعرالحا-!الأصحاحفي

اطائ5سا11ص
اترسس!

ولي:

(01-2:1)علاطةإفصالةاضقحاءماكاثإدا1()

،(92-15:2)الرصلىأعحالفىجاءما!!يتر

.الروايت!-ب!!التو!بؤاسهلاص--.

(01-2:9)علاطةوحاءمالأرالاتايصص)2(

وبطر-يعقوبمحولرلابالوأ--صحاك!ةكلقابلةت-.

كارلرإذ،أ:رشدىياساءاامخم!العقادقبياويوحا

لوداشصو-خاهاتفيرالاسقحالكدمدالأمرا

تلك.لىكادإد،علاطةإلىافيسالةنيانجمحلقرارات

للفصية.دالسةالحتامفصلىالقرارات

المحمعوقراراتدكرعدءنعيلاسطقىاص-ولكن)3(

قاالعفدفدل!دالمحصرلا"-،غلاصة11سالة11
!-لأء..ءسس

كتالز!ا.

!!اءاضساباطذكررةرشل!لأالرسولزيارةأدلو)4(

اغمهيميهاالعقداقىزيارتههي(\:3)غلاطية

ذإ،مصداقيتهوللطردرصةموهمقاسئرجد،أ:رضليم

اضسااأعمالىالمذكورةريارنهتحاهلفدي!ون

ا-3المقوص.ا-،(91003.12:23) اعو-ا----س

اعمه!فيهاانعفدابةياصاصالصهاهرهذهريارته!أ!

حمه-6يثهداتالتديدذاضاريجةاأررتةاصوءي

دا،لا:هاك.الرصلأعصاقصركالىللودااحلماءا

هى(:\2)علاطةلىالمذكو!ةريارتهأ-علىقرية

صالةاسأث،03-11صلاااأعمافيالذكورةدالزيا،

المحصحيف!ثآالمفدابياضذاصانجاكنتغلاطبةإف

.ء48194افحرشليمأ؟،

الكتابة:ناشة(د)

لمؤم!-دولم--الرسوكتهاعلاطيةإفالرسالةأر:اص!

هو،داههحطرو:كالوا،اإيماناإلىلرا--!سواصاتاد!

لعا!،لهلههكرراسديااطجيةافىصيةإيخلحلطحح!!

:كدا!ك،أهمهاص-الختا&كاذاقى،اليهوديةاساموجةاكل-

أيح!أكلا:.،(4:01غل)ابهودية،اطراصمالأعيادحفظ

رأآثصأاصاصراص.لالطماءامحتحةايهوديةللرا

اكثكصطلالأااعرأا!-ااضودبورارارهافدعلاطةكائ!

إلىاإصالهلاألهعا!:أصر؟ا،اصسوابالوا--مغالةعل

زأاصرورممطالص!،بوا-لهي!صرالدي،باخيحالابماد

41لا



غلاطيةإلىالرسالة-غلاطية

اليههودية،اخريعةتصلاتلسائريخص!!:أن،إلا-ايختتر

بالحلاصد.للفور

كتب،لرلرالرصوقإلىالأحاراهد!وحسلتوعدما

العمةخلصا!ذياالتحل!هدااجدحمرالموسعا!الرصالةهلىه

بهلرهماءياالإيخلىءمحتلمأإيخلأد!اد،لالاموص

حرأ)اخلأالعليمهدايكللىالحقيقه:و.الجحلاسها

قداتالحريةويتواأرقراءهىأ.صى.بافرة(سارأ

يرختأخريمرةأعاقهميفعوا:،،الم!حكاحررهب

عمودية.

الرسالة:كعتلمنهـ()

:هي،علاطةكناف-"!!رسالهلودالرص!وا:خه

مفهوماد!اكانعلاطيةكالمةالأدغموضكلتحلولاعارة

تاعلاطيةعلإئاتد-فكات.الميلاديالأوتالقرنو

ىأ،الصرىأساصالوسطىالهفةلىا!الودااصنوطا

علاطيةصأكنيرأ:سهكانتاترالر:مالةعلاطة،دةصعاى

إلىكتقدا،صااضكانتدلر.(ايهاحتصااأ)"اممتيةا"

قدامىص.محيرودايتموتيرممي)؟اجةاحمااعلاطة

زاضهاالىالمنطقةمىالمطقةهلىهتكونأنفلابد(7المفر

:69:6018أءوةالمدكورزيارتهو-ءصسو! د111

علىلكن.(الفصل!!3هذأحدقالأقلىاعا!أس)23

واض!!دليلىثمةفليهص،آخرمرمىا!مل!-الهديرأدح!الأشا

دللهناكيما،الماليةغلاطيةارشلوا-ا-اءسواأ-عا!

اممرازيةاسحلتهودلكش،الحولةغلاطةاصرألهعا!قاط!ء

فيثا:أ--،(41:23-31:41)أتلالابرمعالأولى

لدرلا.ودربةل!ترةشوإيقويةييديةألطابهةفي،كاثر

اممنائ!.اهذهإلىرسالتهأصسلىأ.،

اللائؤسيكللىبأنهذاثعلىائحض:يعضص-
ص

ياأ".ا-بالقوقراءهلولص-صوأسااصصجاأ-جأعوج!ص

"اج!-عا"يكولواةأ--لو(\:3عا)!الحلاطوت

محتلفةعرقيةحماعات!!بهنموركانواأ-+اس،ا!.أصلأ

الدىاظركالأ-ههسا،(يه-اغيثاةا+المرجيرثا)

ا،س!1مداا،إ،الجمهاصثصالهكا!+أ-ق!كاد

هذدءكولااتراسا،بةاعا!!:ماأطلقهارر!ااجاسسا

."اخمتلفةالعرتيةالأصوا-ا

الرنهة:الموضوعات(و)

أقلللا،منطمأاتاضصااضحيليت!ا،امحاتكاد:إ-

الإجااص-لوداشسو-اورلاثحرأبد؟لرا-س-

لل!هـ:فداثإيخار:مم!--انحج!

ا،يخلى)1(1

418

قبلهاررقياالإحيلىصبودلهى!ص!اررقيا

غلاطيةإلىالرسالة-غلاطية

بسلطانلامب!صلوقد،المحمنمباضرلإعلار

.(14-1:61)بول!للطانوليرالميع

!!طلةصقلإنهبولمقواعلرذأالبحضاذعى)2(

عنتا"لىأدجصصح!حةإرطليةأ!أن،!أسأالميح

الأنهصحيحغيربرلرتمليمدإنوللىلك،ضليمشأىطريق

،الارعاءهداعللرلرويخب.أورشليمتحلسيطابقلا

ررمن،غديدهرسبيز،لأ:رضليمرياراتهلرصص

لمأورضلجموالثميةقادةأنفماجب!!اتاءسااكتالة

فبلهماوهو،للأمسولشألهأقروابالحرىبل،يرصلره

.(2:01-15:أكل)لىأصآالمسي!س

لالختارع!الحصوليمكناللهأمامالقحرا!كادإدا)3(

بب،للاالميحموتلكان،ا(سعههىديةالرانعحمطص

.(2:21)مهحدوى:الأ

4(

)د

منالغلاطيرنالمؤمنورعرفها؟-الميحيةا!ياة

وعدما،اللهروحص-عطةهي-الخحيالاحتار

البراهربعلىالوقتنف!وحصلوا،علاحصلوا

شإذا.:!همفيوعملهالقدء!حالروبوجودالقاطحة

الريخع،المترىهذاعلىالميحيةحياتههاالدأصقدكانر!

الموىعلىالحياةهدهيواصلواأدتصورالم!تجلفمن

.(5-3:2غلى)الاموسأعمالموى،الأدلى

مثهدين،الختانخيةعا!ئمرودالثهوريردكاذ

عهدخغكانالجانإنحيث.يقولو-،إبراهىابختا

لصيبأكيأعلفلحصيكودأنيمكرفلا،معهالله

أباءواممر.بهترتبطا!ايركاتلكلالعهدذاكو

تبرركابالإيما&يتررونالد+ت!الحقيق!إلراه!!

وعدالتىبالركاتيتتعوذالدء-همهؤلاء.،إبراهى

الميح،فيلإلراهيماللهوعدتمفف،إبراه!!ااطها

ا!تعفيالعهدهذامبركا!:اررلك،3-الاموو:بى

طويلرء-بعدعارالدى)الامر!-نجفظب،-يا

يؤترأوالمرعديطلأدبمكل.لأ،العهدإعطاءمي

-15و9-3:6)عابآلجحبالإطادبا-فيه2((،.

كافةحفظلىيفثلىص-صعلىاطحةايوقعاطمر--اإن)6(

لركوذالاموسعا!ككلر-ا!د--لا؟ساطموادقاث

عا!مموته-الم!يحولبر،اطعةامدهلحفرألفهها

وهكدا،بهالمؤمن!تعرعرضأاللدةحملى-اعبا

سعبهعلىاح!إافأعى،اصامرص-ااصة!-خلصهم

واللعةاكاموس!تأنفسهماصحهالحودةعدءالآذ

.(14-3:01)عبإلمنرتة



غلاطيةإلىالريعالة-غلاطة

المجعدءبعصريرتطاكامو!حفظمبدأإن)7(

اصد!تافكل،الميحجاءأنلمدالآداأما،اصوحىا

ألاءوأصبحواالروحىالصعبلغواقد،لهيؤسود

نكةهرإممااصتوديودايفولهما،قو-،للهمواس!-

.(4:7-3032غلى)حيةاصواا!مولةاإلىوعودة

ليألىلالسيحا،يمانأما،عوديةنيراحامرسالرمرلفد)8(

الميحر!حراورب-ايخحاىأراجاءاص-ويكر؟يخةلاخر

الضبفةخلأركانحدبدس:جصعوا،حربنهمكل

.(1،3:91:د،11-8-4عا)ا!قيرةا

لالموصىماعلافةالأائعمةإحي!بعلاافىالحربةإر)9(

ا!اما-اإيماناهولالتطالإيمادالأد،الإلاحيةأو

:د،آ:5)علىالم!3-لا-ي!ماه!!ا؟،،نحة

31-!،01)-

ر:مهإلىا،اسسااونعصبالا،!بالأمر!اهذدحد:

-ل!!أ:ثما!سحوعلاطةإلىاصسالهالحديهتالني

.صوات

فلاطة.إلىالرسالةمجمل(ز)

.(د-ا:1)التحيات(1)

الإيخلى(2
-(301ا-:1إنجلأ)الحدبدب

-1011)لضهكل-ودفاعهسولىاضجاةنارتص-(3)

2:41).

-1:11)رأصأالم!ص!اجةساارلودأحد()

17).

خديدهعفششليملأضالأولىالزيارتبولرقام)!،!(

(1:18-24).

:2)أورشلىإودوااطرصوتأحرىرحلة)،،س!(

لوا--اسصوثاتا؟ءطادا9(-ء)

.(1،-211)ألطاكية

.11،1
بء-لصا-بس

-2:15)الحطةى!يشحهالاالعمةإجلى(4)

-ا:3)اصخمىاهه:خالاا!لاطي!-اك!سند(د)

-7ة3)مو-سلامر!صايقأكارا،لراهراللهعهد(6)

-غلفاء-أغلفكلفة

المسيحي:النصج(7)

.(92-3:23)لاصحونأباءالآنص-)فى(

.(7-ا:4)اطفولةاإلىاسردةابر()ص

؟(11-4:8)الصوديةإفطالعردةأ،!لم،:+(

:4)اصخصىاباختارهمأحرتمرةتدكيرهم(8)

12-02).

ألحاضرةشأورضل!الحياأ:رشلس-المسحةالحريه(9)

.(5:1--21ت4)

.(21-5:2)لالأعمالليرىلإيمادلا(01)

.(ا*2-13:د)إباحيةولتحرية)11(

.(5-ا:6)اتمركةاطمعاولةدعوة)12(

.(01--:6)والحصادالررع)13(

18-11(.:6)بيدهلرضخطهما)14(

.(91؟6)لسدهالفلمتا:للود).(

-6021)الصادقالالتحار"الكاذ!فشحارالا(-)

.(79:آ)الحي!ءلحادءالحمعيماالحلاتات-()!س

.(6:18)الحناميةالتحبة(،!رز)/ول

-غلفاء:غلفة-أكلف

)1(

)2(

اغلمةاهيمالعلفة،المجورعيرأيالأعرتاهوالأع!رو

ت،اأعر--ا،عر!!!!حراضحااصما،لةالمر:

موكممهاصق"ش!!مادة،اغلدهداءموصعها

."اشكتالة9صلهىا،حاداثرة!صاضاخثااخملد

كأدكا!ضدي!ء:عنفاقلهعلص

ماوكيرآعلفاء.وهىأعلص

اطدلا،القديما!هدافي!ا!لولىا

ثلأ:انظر)اللهحاياإأماءالمعلقة

؟كد،(7!44حر،9:26

اللهصوت-طاثعراصماءاأت

مهو،علافآقلهعا

علص"ءجارةترد

القلرهـعلىمحارأات

إرميا،26:41لا

!العلفاءالأذ-"لك

.(01خ6)إريا

الأرصادخلشمتى!:قائلأإسرائللىالر!ويوصى)3(

ثلات،عريهاتمرهادخبر،اللطعاضحرةصوعرسئ

السةور.صالايؤكلكلماء،لكمتكو-صه!-

الةفي.الربكجدقدسأثمرهاصيكودالرالعة

:91ا،)أعلهالكهيزيد.ثمرهاتأكلونالحامة

941



حاء!:قد،أمحرمةهكلصىنا،علفاء.(23-25

.!تفيريةترجة-الحياةيهاب"فيهكذا

غلة:

حلافه،أوثمرأ:حنطةصالأرصرائغلهماهى:الغلة

وعدما.عاملأحرأ:أرص-نمرأوداراء؟سالدحلىهى:

رحلأفرعودلينطر".اءقالىلفرعودالحلهيرسففر

يخوكلفرعونيفعا.مصرأرصرعلىويخعلهوحكيمأيصيرا

صنيشىفممرأرصرعلةحمسوبأحد،الأرض!علىلطارأ

للأرصدحيرةالفماءفيثور...قمحأويخرلرر...الخه

!ت)!ءلالحوالأراص-.دا،...ءالحهلر
!،!--شمرهـءسى.ط

،23:01حر،47:42ألصأالظر،3آ-14:33

.(.الح600:ا.65:01،7مز،32:93لا

اس!اسمباركة:يومصلسطدركتهبموسى:يقول

لما-ى،التممعلاتلفا-ى...اصماءالما-أرصه

معلاتش"،(3301314تث)"الأقما!مبتات

اخمياأضعةلفماات-صالأرصاتتحهماهي"المم!

وحرارتها.

إهـالريةأيامصأالمد!با!كلودإصاضلرظلى:قد

عرإىاحاالوءيالمصح:عملواكنمانأرصدخلواأن

علةكلاكلواو"،جاأرداتعرومساء(ا-الأو)ال!حهرص

.ائبرءدلدلصصئيي!طوقصأ!ص!إاغص!الحداشحدوالأرص

يثملىو،الأر!علةصتاكلهمكدالعديانروانقصع

كعاتوأىضرمحصولىمنلأكلوا.صتإسرائيلىلبيبعد

(12-01جدب-)!ال!ةتلك

:غلوة

تعاد-.كات-"صتاديون"لالةأجرالىوهى-العلرة

004خرأ؟(اإعبرياالجاأهـكر)مافياشوالمبا/18

،42:31تاأسانحر-آمتر091-071به!ما)دراع

.(1آ:41:02،12:إ،6:91،110/91ير

توتي"صيداد"!!اليرلاليةامملمةالمحترحمتوقد

الميدادييركصوراور!اأرتحممر-ألش":الرصرل

:!كر1)"اطعالةيأحذ:احدأل!ص،يركمودحميحهم

24).

)غم!

لأئيل:غما

:أتواب"معناهعرلىاع!م

024

دمهمهر،!اللهم!طفأة

غمالائيل

؟؟:2:02،7*01:اعد)"بني"الأسم

معلى11لربيشحاا،ئ!:عما.(95.01:23و

-3،:دأ)،انخ!حمير!عدءم!ص،اطاموس

اعسه!المعرو:حصد،-محارا+لأ:ت3اا،ئإعما:هر.(4.

ا!ودفاامحلىويس.مر!صآبعاضكا-هـهئيل"

؟ب)"صلرش،افغدهأطلوصتأش:هو،(الهدر!)

الأ؟وا!صنتفوكاد.(أمعفص"أفي،الحمحصيعه

حاءبماأبتهلدش05هير:دصاحانلةحمىالرارويىاالمنثاض

عمالائا،معلماماتأدمذ":(اث)ايردقياصقليدلا

."ا!عفصااطخارةا:ماتصاشابمحداحنمى

امسس؟ءدلصرلهفيمتامدصسةصابعجماا!ئاعما:كار

أ!اصالأصصاوض.والطلاثواخ:اقيالتائعضرإلى

سا.اض!اغصاالقىعد!ا.الرصاأعحاتسفرص

قامابالإعدامعلإ+الح!-قاحد+للمحاكحة-رحاءوا

أيها:لهمقالثمقبلاساإساش!صأ-أمرشاائاعمالا

--صالأعمزحفص-الأنمحثما:؟اح!ر،اثلو-الإسرالرحاث

داص-لهقاهالأطاءا3هدفا"لأله.تمعلواأ-مرمعو-ألشماو

حا-اسص-عددلهاحنمؤا!دقياتيءإلهنصهعنقائلأ

تددشااجهإالقاد:االد--حمه.،لناالد!،لعحئةأرحو

لى31تألاءننالحساى-يودالاءهدالحد.ءتيلا:ا:صا

كلاصى.اح--ألوالا-ا؟...أعمرشعآاءدص.:أ!اث

ا:عماح!داأ؟أقيا!هداكاتإ-.لأله،:الركوهماساءاهؤ،؟

-:-نعدإ*اطهاصكارإد..يتمص%دسوالا-ص

أ)أإنجهالالقاد؟.أيعأالمه!إ!اجدواتربلا،هتففر

5:33-04).

تهلطص!ا!اعداعا!داجهااك!ء،صااشصهذاموتفه:و

مز"ير!كا:إتاإلهتيفربابمصاكا-+إت،اضانةا

9ط-لخا،الإحةا!ايةافيبث!محرثك!لوااعدب-اصد؟يخ!تا

!ه،اعمرهئباسةمد!ني-كاتاررىاااهـصاحدةمدىعا!

اصد:فهاثمع!:مد!سة

تأ)اادا--ممته)اا،ئاعصا!!د-حرمكلةا(صع!-ين!!؟

-ب-اقافىصا-يد،-بشه"أدأ!ص!ة(31:د

لاع!-:"داء-لر11ا،له0أياءو+4؟فأعدءا،-اا1

..-9سأتانلىقيل!4هههدا!ثوداص-"-ي!بأ-ت!

أباقاحلىتعحباءإدالأئيا-عصاليؤاسلىباص،ا،ئباعصا

ال!ح!ت-له!يرعهدفيافى!ت!أبءنيالحيا-ش*دا

ااطا،!العلىاحادسها

إصصا!اأعما-صرفيممعما.،ئااأحرقيإضاسذ:هاك

حا؟ألا":لمهص*لاعهو-لر-اصبا-يقرحيت

هدد:-نئتسح-؟،!جدإجة-سرصصلىواررتيود-



"الأبويالناموستحقيقعلىغعالائلرجليعندمؤدبأالمدينة

البعضيقرلإذاأخرىمثكلةالإشارةهذهوتثير.(22:3أع)

فلماذا.ا،غمالانيل))المعتدلالرجلمنتعلمقدبرد!نكاإذانهإ

فيغمالائيليذكرلمولماذا؟للكيسةالعداودهذهمثلأبدى

؟مختلفا!الناموسمنمرقفهكان:لماذا،رسانله

نأيمكن"غمالانيلرجليعندمؤدبأ"عبارةإنالبعضيتول

.مبادتعلىأي"غمالانبلمدرسةفىتتلمذت!تعني

الزعمهذاولكن.أورشيمفىبولسدراسةالبعضهـشكر

.الأعمالسفرتبكالوقابهايثشهرلتياالتاريخيةالدقةمأتماتنقضه

الفريشةالنظروجهةنضييديبولىالرسرلفإن.حالأيعلى

:ءإشيانبوةمناتبسهاعبارةعنمثلايخقولاالئهبرلمعلمه

ينابترلوهر،(14:21كوا!"الناموسفيمكتوب"

يطلقون،عمومأوالفرشرنهوكانإذ،لفمالانيلتلميذأتمامأ

ليهودياالتلمودأنكما.لقديماالعهدأسفاركلعلى"موسلناا+

لحتملمما،،التلصيذذلك":بالقول،لغالائيلتلصيذإلىيثير

برلس.الرسولإلىإشارةأنهجداو

،(لانطغما"الشهبرمعلمهصمابولسلرصلايذكرلملماذاماأ

لاختباركانأنهفىشكفلا،نظرفيهفموضوع،رسانلهفى

ذلك.فيأثر،يسوعللربالجديدوولائهتجديده

كمد:

السيف.غلاتهووالنحدغمدهـافيأدخله:اليفأغمد

:17اصم)غمدهمناشله:"كعدهمنالسيفاخترطو"

بإحصاءداودأمرعندمابالولأالشعبالربضربولما.(51

إلىجفهفردالم!الربأمر،بخطيتهداودواعترفاالصعب

:21حز،6ة47إرميايضأأانظر12:271أغ1)"غمده

.(03و3

وضرب"صيفهبطرساصتل،يسوعالربعلىتبفواولما

:لبطرسيسرعفقال..اليمنىأذنهفقطعاالكهنةرنيسعد

.(11و18:01)بر"الغمدفيسبفكاجمل

الغ!ر:غمر

الماءمنوالغمر.مقرهسترحتىكر:غمارةءالماغئر

ولغطيه.يدخلهمنيعلوالذيهووالغمر،الفحلخلاف

،39:4مز،32:6مزانظر)الكئيرةالمياه:والغمارة

.(9:26نيالدا

للدلالة3وتستخد"تيهوم"هيالعبريئفي"غمر*وكلعة

الحليقةعدالأرضةال!صةنعطىكاتاختىالماءكتلة)1(

27(.ة8أم6،:401مر102،)تك

51.إإشالعطيماسمر:8،أ:"ادا)حر)2(السحر

0001ء(-د01:2،يولا-

:7:11،802،94تلث)فيهاباياهاحزا&)3(

.(33:13تت)"ختالفهاضاطحها"أ:(2د

لها،حد:دلاالتىالعظمةأ:اممترةاكلعمىمحاربأتسنحدء)4(

)مر!(عظيمةعمر)لحةأحكامك)اخاطمو!ايح

.(2:01!ص9أيحأالطر،29:5مه،-.3آ

الميحةيحوعبااع!-النبوةءدروالرصويفو!

ئاراتككل.ياريبثصوتعهدعمرأيادلىعمر"

42:7(.")مرعلىصت"لححك

غمز:

إلىبعصههأشار:القوءوتعامر.ءياأضار:لالحيرعمر

همالدينلى--ءلا":ش111-لاةكألحص لسصاطر:لمو-.003-

سب"للايمصولىالد!لايى!تغامزالا؟،لاطلأأعدافى

يغمر.،احلىاضاا0الح!-ثيفو.(35:16مر)

6:21أ)،دأصالحهيخثير،حله!لىياتوت،لجبه

:01أ)!حزلأي!بصبالع!يغمزصش1،(13ر

يثاشصهيورلأتأنأجلىص!اضهـ.ا-قا.(ا.

فيحاضرات"،لميو-+!غا!رات:،ا"لأعاثممدشداته!:

:3إش)!..صهو-نجاتها!ةاجدايحلع.مئيي!

هودا":اآدصتاشبثقرص-،إرمالىحا*مماأما

دافي.قرعىإلالأصدرياءكركل!!أصد(بالاملك)يدحد

الظر،46:91إرميا)!عه!ءبصصأحعلهأغمرلأش

طرمة"في:تحرهاأعمرمثلمة،(؟4:ث.باإصأبفأ

."للاددس-يصسددفحاءة"أقيأع!-

:أاصدفاأتإكىاحح-الأإاص-انحمفةا

تاأيو!حاحىحىاخةللدد.تاءث

للا-اطمصتجتأ:؟اشعمقةعبر:دكطاآص

حر04:92،7قيأأبالفرا،11

بها!)اواكح!صبةأخلحمةشىشحمت

احهاليياامتغه11إت!(يهاتفيما

.اطاءاس-ا(غريبة

يمىها":ئلأ

:8أقي)!؟ماء

؟:أ\(.!قد

حمةقىا)!ةلجاا

تة.اضلاا
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!!غن!

الاتحيه:هر،ا!ريةاا!صيلةاساجمةأحبوا!اتائغه

حىاطاهرةاالحيوالاتصف!طنت،ظلفأودقتحرة

أية؟تد؟.(آ-4:لأ4تت،11:3لاااكامو--

-اغد؟اااعهدابتدكرأ-ياص-،إ-ءائيا-براسةلاالأعاءا

ءاعامماصكاث"-ذصسحممائةصبههص-امحتفة-مائهالا

.(03ث)تثااكمعم

لقد،-الأ:ص!اص.ت!-ياأصا!حواع!لا!تتعد!:

حمحهصأكرمدالححرقيصامح!سفالإلا-/صحدمها

امتا"سها-حو!لاكا!ممحياطافلادلاصه"،%

حدضكات!اطلادقهلىا!-آعاءث:-ا-!دالإور-ا

الأعاءاصتحلفةسلاالاتحص،ا-*شل!-لا!دي.

أ-طإاورقيااحبليا!-اهوم!ااكرا!دأد"االأرح!ث

الآدا،.لوصأكشسعلىهو5،معراجاصكتا-قىويعيش

محتلفةصلئاتوتعيقاصلالاتاصالعديدهاكأص!

اخححارقي.أطرا!إلىاطشقعاتاأش--

!ضحمها.اطحمها؟أمرحابادلىءواصمااستؤل!:قد

ك!-.لاكثحه-.اطعريمريةي!-ثاححمااأنخاصةر

حيدفياصرلسلاالأتأدللالادأصبر،محتلفةسلالات

اصتى.راالألباهـعدر-:أفىلا"حود"لإلادقد

ص1)أء،شايهتناءعدألع!!اخعممحزمو-:كاد

الأكاءاكات.(2ا--13023-8،2-2:4د

اطاةالأابا:.الأإجة-عريياخإتص-ائياإ-صلريرإ-6ااش

عرهـفدماء؟ند.للحماأامساتلىاطصعاءنحزنأتعتر

ا!رعوليهةااحقوء-اص-يبد:حاصحهص-انوتهداالحمرب!-

المتوحطنيالأاصةاتزتر.عراضاصةاذالأس:الويا:ات

سانرمحفدته:كات.ضعلأعترحمحةإفعض!دب-ما

-22:،23حرهـ)افىمحرفةامدل!عما!اررليحةاضحبم

.(2د

كا-ا!لأعاءأ-(03:23)!ا-صاصرص!يتص!!؟

الأغناكات؟.تمامااهعرمتا!ا"لأسققضالأصا!دالأصاميها

كالتفند،ا!عىاتجصحاتوكعز:ةآلأساسالصحرحى

هـاحس!صا،للأكااطحما.،ابهـ!ح!!فشراطبمتلاتمدهم

حإداشخدتففد،اطحاهالأغصةاضاهـ:ااا!والحلود

:2:5،26دأخراستهادةالحيمةأغطةمحمرةكباضر

المحرقهحلديا"حدأ-ال!طصكمبصكار!(.14

8(.:)ا،7
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عنم-عيمة

وقروكا،المحملمةد:ا!الأاصغتنحدءعطامها:كانت

يتاصالصبالأوالياصرطأو،(6:4يق)اثالأدوااصتط

دإ،اسلهجا!عهأالأعناكا!؟.(أ:اآصبم1)

موآ!ملثمئ!ءأدىفقد،صححةقطعا-لىئرئ!كانت

بهشأعىحر:هـ:شهألفمئه"(أحا!)إصراثالمك

ي!-اماحر!ب!-رأربوأحد05(3:4ملى2)"لصرلحها

بدكرى.(5:12!أ1)الأكناءص-اعأأحمب-:ت

ا!آأ"هـمحدوص-أحدألهالعط!(مصرلرعرنايخانتخصس

.الأعاءص.ئةرحمس

محاريأبتحدماسداسك،لدزال:حمهلقوتهانبهضيرى

.(83:داليا"ث)داجاثف:"و3-اصفاهلمثصصا!

ا!هداياسدلاحاو:عثدت،احرديحةاطما:صبحه

برلهاررفياالمهاحمل"بوتأولس!إمرااشحده،اكقدب!

.د3إ-أيصاالفر360ص92:اير)"العافيحصة

اعياس:،اصاعااعىاضألا"لصهص!اضا!قا!.(7

غرا،01،11يو)"ا!ىلحراع!-لمسهيد!!ثاا

حم!ا،"--اع!هحتمرأ،اصحماصتحدمتعا.(23مر

لأ!37:7عدالصس):إرشادحماله!!حاحهفياعد؟اء

صص،11061مياإص،."+:د3:إ،اآ:81-أ2

:36،01:ا!مت؟8:دي!ا،3401-31

مرذ73امحنلمةلأ!مائهاا!ديداخعهدفيانفم!!ص!:فد

.2ير)حر!آا،إخعما:احده:سى،.!آمحاضالأاصنحما

غتم-كنيمة:

ا!ص!ي!صط::اليمه.ده!ا.ى.عثاالثىءكه

ا!رصكدصءكى!عدسا:.-لمم-ياشكللعاتصاميص

صد؟ءأملاكحمهأحد:ا"!:حمصاءدصد؟ء:حلعا:د؟ملك

أحىادصأاباحد؟:،ا:محبأصعصعمحمع،،هصعمو.

اسرح،غلمالهأبراءكرحمما!.محوا!.أملاكه،آئرا

ألحا:الهاء:أملاكهأبصآأحا،طأأءحهآشرشالأملاكاص

لملثىألرامأعطى!!د،(16؟41011لت)"اخحىا؟

.(؟:هـ7)"اعاك!اأ--إص-..أعر"حادث

"،صس!سا%-سمر!هماأصارر+!اا--الحرحهءصعدما:

:اقالر+،صرالملأ.ص-اضديئةالأحاراأداعر،!!اتش-ار

أبححاالف!!،1:3؟عد)"عيصةاط:أصمانالازنصبر"

.،93:اتت،41:31عد

مدلاتلاء"اأحد؟!ائدلاله!-انم!إسرلرهرءعدما:

؟؟اشبمموحم!شنمهم-ياحم!ه!ا-!بو:طماأطفا:



غتى-غناء-مفنون

...أملاكهم

أنوا:!فيالبهاو

ا:13عد)

واباثصالد+-

هـثاترفه:أت

عد)للرهـ،

:03صا

اصاساكل-الهى:صالعبمةكل!أحذوا

ا!ميااعاراصوأمو-!أمماءالمحلةافبالجميع

ل!!"العيحةتفصثصأ-الربفأصر(12وأ

الحصاعه"صالحرهـود!-!!الحارج!!لقتال

لحعه!امماكلاارلأا!اص"نحطى:للر!كاذر

؟3د.2تثأيفأالصر-03-2د.3لأ

.(2د-12

ىاطاوراععم!تضلأالتىالمدينةأ-الثريحةأمرتوفد

خددكوش!حميراحرت"ةبالقر-،اليدةالمدنس

كا،اطدبسةفيماكا.اصهاش:االأطفالى:االاءوأما.ال!مف

أعصاكاتأعدائكعيمةتا"كا5،لمكفتعنمهاعمتها

التىحا-انثاليدةالمددنجمييمتفعلهكدا.إلهثالر!

مد-.أما.(الكعاب-)هاالأعهؤا،ءمدرمىكبحت

تحريمآ"تحرمهآبالسحةماتتقفلا..الثعوبهزلاء

يغ-)أريخافيحدثما!هو،(18-01-03تت)

عغالهكا-،مييم!-عحادعصاهعدما!،(6:79

ضا:أيصآ:عصاه،(26-21خ7-)رجأالموت

:اصصموثلدهقا-خى،عصالؤمعحربهفيالملك

:عمتالصيمةعرقى!تلل،اضبلصرتتحم!!لملماذا"

.!99:داصه1)!الر!عيىفيانتر

أحدوهماكاوالعبالآلاء:رزصاءدا:د3-لدرلد

ا/الرسستاضتدلحدسرد،انحاشا.صافىس:!ص"

.(92:2أء9أيحآالفر-3:27!:2،أط1)

عمةحد،!ل!لاملثألاأت111:9--ش
سصمم-.+ث.مطر!

.(16:91أءأبضآالطر،9110629مر)":امرة

يعهتتمهاإلأدمجدهاصلاصلةامرأة09اخكيمويقو-

:31أء)"يخمةإفعا*روحهاقلىيق!ا.الإلىءا

.(11؟01

افيارص-ئلىهلى":الهيإشعباءورعا!اص!ا:يقوا

خىال!هـ:قالوردالاءله"فىالمصرصىئملت:هلىعية

46:42!-)!ئملتاعافتا!عية،ئراطا(-سى

البم!ص-ا!ااغديرااض!إنقادإتإشارةفي(2دو

.(11:22لوالطر،2:26ش2)

غتى-غناء-مف!ون:

،اعدءااحهداوامع!-:ااعا!ا*!صت!صا!ص-اضاتصى

صاء:فد.اشحصوسأقدءمدأهميةكل،المع!خلعناءكادما

أح!ادصا،مثأساءأحدتولاتأدأض!صلما!فرمستهالى

يالا-أحوهوكاد،مارافي؟دبالعإكاربامما-ألأكان،قا-ت

غتى-غناء-مغنون

لوجودانضعلىجمامما،المواتحيعاذ:رالحياملا!صألا

:4تكالصر)الأعافي:ثأةعىافي3حيال!!تيفةصعلافة

22).

!ادأا/:تهبا"-هر!لهلعدا!يعقو!ا"لأاءامىا،!ا-ا-.يؤ

اعرلاأضيكحتىخ!ت15.حدعتىحمجةهرت

مهلعلممما(،31:27لك)آانج:اممعو!لالد!صالأعافوا

تلتمدصمهامرلا!الاعا!%اررصالصا!ثاكادالأعاشأد

!عمعدما،أ!الأق!انجسيصاحهاكا-ح،ا.اممفدتجةا!هودا

هواا"تعريفصهمي-:خواالأحمرااصصصاإ-صانبلىلو

ائد:دمارضأحىانجهء:أحدهـصص"،اطر!:صبحوا

حر)"هـورقعى-لدفياءهاإواصاءاحميه:حرحت،بيدها

(31--1:دلحصرأبمأالصر-،1:9:02د

،جددفاخنربعة.كوحاالجا!وثص-مو!س-لز:عد.

احدهحااكلححاتحرهتامهثاتاصرتبس!هه:-مة

:تا-تكه09ءيتها،فا-5،عةوصمحرهاروكيا

حبتلاةالنصجاصوتا-(-ىمه)فضات.امحلة

اتء!عدما:كا--سامعأ،عاءتصهبا،الكسرةصا

لىا.32!اال!011ا-حااألصأدهامحله11
حر/-ص!-س،هـ

6-ا-حفبثضباتهىا!ددا!تدإاطد!بالأماثا؟.(2.

*203لم12049:1عرلصرا)خسصاصثاكالر:بم

تا-عدساض.(1172لماصا1031،2،--

ا!اءلاائيا-إ-صمددحمي!ص-اثا-حتحرااحياهـ!ددا:

،11"12ح!1أيما!ر،ا13لم1حم1)ااق!اص:ا

312:6).

لأ(1،شاعةاكأاهاماهـ.حاد.لأفلأعا(كا؟.يها
يم-،-ب!صب-،

اد"كأدعدما!داتاوهاءرد:ماأح!هثدا،اناإصر

صص".-سنمأ:إلىأد؟-ءعرلبدستاخابوهـص!اإحصار-ا:د

عاءا،تط.الحعبرإحو-؟يوقفواأنالا:ب!!ا!صا؟!دا؟د

أماء"-!!تاباتدصسمض-،صلاهـ؟:؟لجدات

.(؟3؟32-1-!2!د-9.-:9دءأ1)ح!ها-يرلا

ععات"متصىا"!ح!ما..ت.لد.!ساادعددكا.
-!--!-صس-صصهـ

سإتسبهم%قد،"ها!ل!-.نايه.ئإ-بالح!صكا-،ا!لر!

ب!ااالضص،13--ا:2دأ1)تةلربش%لهأكأ

!1ث.3و؟2لأ(لم-92،62:32،:02"-.7-أ2

*2؟0011/،\19،7؟07،3:01:ا-؟.2عر

(؟7-؟د؟3:24آ.21ط73:ا-لم1:لم1-

مياطلتسا-حر:سد

(09012ما-1)اطمع!-

إء--:أعوادااحدلاخى

كلتإ+آأعاف.تساب،عا؟يافيام!ءافىى!كات

.011،98د6،آ.31مرتلأالطس):اطمد

التص
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روحيةأكاني

انخاسير!يمنرأدالحقلحللمؤص-(اء116:112000

عيهاسأحا4؟،اسع!:عوحتأحصا"تتد9:-فيفر

بأ)ااااكو؟بافلهرى،الحمرهإىانصورص-لص!فد!

33:27).

:91ص2ومحباهـ)مصورفصردوخدا:د:كان

حاءخايبد::.(2:8حا)ئلها-كا-كدشت:،(23

بخرفي-كا-اء:افياأ-(16؟9-.23)إضياءلوةف

%إةد:7حاأيحاالقر)اسائسهاحرهـواشاساءا

.(9و42:8

أ؟احروائعطيمةاطدبةا،يةاصصانال!خرالىعندض

:الميمةلاكقاضل!-الماصحوت!ب!ايم!اطالأبءا

(012:22لأ8؟.صأأثابرلاعامح!-ا:ث-يراب"

روجة:آغافي

نيأحيه::أعااف-حيهر:"ماده!!!حواضحااصا

ائعا!!ةدائر"ص-ابهص11باغلد"اثاصا11حرفص-كمحظمو

.11ايمايةا

غوسية:

الأ"فا!ا+نةااشتر:دلىطهرتلةكهديةحركةح!

أححا!ا.عدالحلا!:جلة!!اءخظاحه:س.ابلادالعد

اجرلايةا!ثشهي)حاحةمحرلةاتلااتإيخلصاحر-يفا

.(لأا؟ه+ته-أعرصص-9

ا!افياالقرد!-يىدرإتأعغاملةصوشتهاو.اكد؟سيه

علىأيصأا.،-هدايطمقوداعل!ءاكعصكا-:إت،اثا!ىار

تاضهداسائمة01الأ.ة11-سةا.اعاتا.العحح
ء--ص-.ص--عردي-!و-ص

اديحى.اسمرافاعويةحر!صةد:حهعا!

لاريخهم:مصادر-أولأ

كأفىصا-ثددنامعرإر

؟خااحة"،صدهاةاع!

9،"افراضغةكسد"!ضاله

،"امراصقةتغب"له!تو

"،ليةكوافارحد!!ناله

3بحابرأ!:ة"عالىمو"

حا.يو

بهالاهـآلاءإىأساتبرحهء

لى(413+حلاح5)"3-لا:إبر

11(أ5551.)اع3)اص-كبنو!و؟

و(ع+3(لاا،11+)!-للالر:"

ثي"فاسروصندشاصكيصد؟

ا،حياضرحه53(ي)+ع!أ

حدأاطيااا،إألفهمسي!تاتاكتا،تصتصد2ة؟

ا!ضمتاإ16،".:حدتك!--.،اخربر-اتاروساتا-

مدبةصاخرلى!اقجهمحعزصةغف!ذتا،تص3ك!صم!!تة

محيحيةكتاياتل!-ماخم!!!م!سكمعيدفيحمادشح!

غنوسية

."أفلاطررحمهورية11سصعيرءحزمع،صيةعووكابات

والحواراتوار!لواتالأ!ا!بصعاتمحميموتشل

ماللعضأن:مع.اعطوالموؤى:اضصاناشالراصا"ملا!!ا

امما،":أداجيا9،"الرصااثأعحاإ:ما،عا:ى

الفانودة.سلاصاا-أجمساأ:ا.لأداحلىبس-يت

ضائدهم--ثايأ

الله،س،اصائةااءجوديةاهو،العنو!ساخعليماأعاء!إث

؟ضرأيعترالذقيالماديلموالما،اخوصاعائقاألأ-هى،امحة

حخمصعددالماددشائله!تجدب..محايدآالأقااعا!أى

اطه"اءما!"عهامحمروتمرصحا،اض:حهاعرقيا

11كقخاا"ءيخ!حاخهادرفطأدص-:،(اعحم+هة-ما؟للير)

العهد"بهوه"هوالدف(ا+ع!داء!3-"اررنجرتا9)

الأحراموببناساقطةا:حيةاشاغو!ا--برلضورو.ا!دبماا

.الآدااعالماعلىن!بصاتهىلاعاهـأكااكما:ية

لمسأ،إهيةضءارة(اععرج!-أقي)اك!تربعصتج!ت.

فيمحولةأضثاسض!.يةاشبشراصثساصكتلص،داحية

،(ءالما)"الليرشما"هرالحممىم!لأأثا،إ.الحسد

دات-لثوماأكترو)الإعلازاسصصع!ا--حار!صبدصإد

إلىالصعوديمثنهم،(ي-مامخلصصاطةطرجمقكل

ليت،هىة()5130+شهاخعردةهددلوا!ةم!-+

-وحقبقةبر!يةأسطوشلةمعمصلهةا؟اح-6ةعقيةمعرمه

حقمر.

لا،اللهعاىأصاسايوقص،سي!-اباعدوالمداء

حرية.ص-إخدص!لت؟ما،اثاتها!!دا!هب

:رولجذا-يخأثا

افلليى.ا!اةلأااجدن!اصاحضجةابااضماشتاطد

ا،إ،عامصةاتشماان!الههدهب-انديتةاولتةاأ-!سع

.معمادرأصلعةضيربم!أله

اطعلمهبالكتيرمدينةصهلاخصهتالأفلاطويخةالفلفة

ص:.جطةاساالأللاطويةا:حاحةائكلاصيلاجةلالةايرا

سحرلةو!!يةتءاشةاعص-أضا"لأفكاصهددبر!

ثىط"دصر!!عصاصاطل!ثه:أت،طد

فأ)"اءاحدا!لةمب؟،المادة؟ء؟اضل!-اصائة:ا

!ضبرآاسدكطااإعلا-اضريئ-ص-)،لحد--تا،فالتي(المه

بمىمبماتا-يةنعاكر.توحد.سرابكودصا

الكتالاتص-عةب:حي،ائحردهداخصنالات،

هر-!إنتب؟احالاببةاكبولالبةا!لأسفوضبة

!ج!-ائغرعدا-أللا!أهمةتد؟؟.أ-ش-مح!ه



غنوسية

خكلطاتنحص!إ-ب"أفلاطرثجمهورية".حودي

حمادقي.

العوص!-عدتاخبعدوءإد.الثرق!الدياطت

لقد،إحهربألهنلاد.الحرساديالةسأصاصأدشتقة

هي،ارادت"*ياةباخناثيةح!دبةاه1آحمحت

كوترتاد!قيدياك:عبه،-اكحرائككرمحث

الحرترتره"دااأهررامالا:هما،المادممبا!اةاننارعاد

ةيأ؟لراضحواض"أهرخاثل:"ملانكته؟"!اكو:

اغرا!اهد،لعصر--ا:حمعر.:شباصه،ا!لمها

لهاسما:ااءا!لأبرت-؟(،يا-أ!صلاا!لرساصه:)

ا.خىالهاصعلماحلع!لاحصتد:.-احماللبلعا!2

1!سيهاعااافيالجشارالأ-سافىاطعقداتهدد!دحهإا

ا!-احباصرفي-ص-عمىلصعر*نقتدكاتالى

اطه.لاىأصصمرةاضتحد

صأ!فميلادا-الأ؟ا&اغراواشبيوددكا:ديةليصا)!(

ا!ائص.دةده9افالثتالاهـا،ا"اصاضئةسهاد+ا؟اور.
!--صصصهـ-ير!!

الأف!طشمهاكحهر-ثاتتتبثايلىر.ائيتاكبحر

.نا،)يةقرثاخةتتميم!حيحها.ا،،حقة1ل!حيةاعها

،(اضبراطاصاحص:االآفياائعانم،،طلمةلو!

فمراتمحطرضات!مى.الصرلةأهمهعرت!تدد!حميعها

.محدضدةئةعا!امفحه"عمعةءأبسطح!كاث

إس:فا:الإعلاليةاالأحاديتاحدبويةةاصااع!صالا!ف.

افله.حا،!تغخ!

آ؟ء(!الولولع،4)3!يثو"حله!يةا،دكدص1و؟

اخحالاتصصلملةلث!و،الهوديةعلىيرلالياثولآ

لتمى!ايهرنالةاعمفهاصتماعدااكحهدل!--،علأص

الر:اباتف؟دلمةبةإأ!أ!وضأحد،تخا.ص

صحة!ا:ذىلحر،بغةاعفرادحدسىقد:.فيهلخراا

11يمه"لهساهمماأعف؟.ثباعإا:لأ-امبحبر

احححهل!-:اعلمها"-حرئر"!-محابم!ههه

-،تالىايئيصكااء(لم1-أتاو)إحصنالية

لاعنرماررءتحه:ر--،امر

أ-صاتص؟اكهءبص-أ!توصهانعهت"لأأحمعاص

جدلتها-!ابافياضا.س-:.ء"الأصر!-اء-سنى!

إ-هـصاض"كأاخقإ"يعد5ففلأ.معا

أقي،،مةالح!)ا)"باب"!ءهـ-،،قيلر

.ا!لاهوتس-(حواء

-أبعتتد:ثا!3اا!ل!اءإعددبرداد:الم!يجة(د)

ماعدآعاملأكالت،إفىمحلصصعلاءيابااهيحية

ا-صب!اصقي!ش-سى:قد.يةاخصهشلحركة

غوسية

لسلا!دهأعلهاسدىاالسرلىاععليم:ااخسحإفلحيمه!

بدص-مخلصأتقدمفالذوجة.اغيامةابحد،ضما

!ععرصألةاطبيم!!،(اءشا-المي!)اضحدا

عا-،29:41ص!ف!م!هدا-قار)الملإيما-اسدعرةا

2:16)

الجديد:العهدزمنفيالقوسية-رابعأ

اغرراصالأحبراا!صاوائحرلهالحر!سةفريتعدما

مرايدةةسلصإتواحهلمسهاايمسهاحد!نر،الملاديالأ:-

اعرسة.اص-أفوادمحوعةكادلهابلعا

لةالمكزائصاصرلعصتياصاتلاتاحه،-لر-اء!ولحا

ممحبرلاصترص!صيم!-مقا:جاصص!ههس،!لعرصبة

عاىالقاصرةاطكمةعا!-يؤكدص(809كر1)"لاممذ

حماعهلي؟عبه،"اتبرلا"ألثهمطا"،محد:دعد!

ااس--س!!قي،(آة2كو1)"امما!ةاحعمر،"

:8:1.13)انعك.ب-تهياتحىامخةأ-لوا--

1)اصليىاأ،حهادا،يةاضالحثمةدبهى.،(8

لاالمماسداصموةاإىالألماا،اب،(8ر89.2:7

.(11-3-3ف.\آ:2كو1)"تا!اك!ص"

!علم!--سكرصهتسةاحإى--ب-سهإصا:بثعى

يهعب!،.حعا:،يهد-*اعع!-امبىاط!-صاحلص

ستحرهرمماإاصم!!-لا-لبمم!حل!أمدا-كا:،فيلدا

عا!--ب-صواضلددخدات،(اخلهمما-ء)،ائدهماللر:9

:1كو)حيةاض؟الفوفصبد:اصلهصر!سههوافب!أ-

:2كو)!حدباتالا!اما-6كاجا!به":أثة(\د

تادقيكاتامرطقة:الأر.(91:اأيفأالظر،9

لذ:لا5!-لا9-2:21كو)بالقثف

المحررةالم!حبقوةلادثبولرلالرصدإن،(،تجرولا

(2:11-15،3:01).

بئااكصو!أ؟ص!نمي-صورةاضعويةالرصائا-لاوتقدم

،اتجرثا:-الأ!فااسسالةاد!ى.الحرجةاجهإتطرضت

ح!!اتظ:ماحسا!،يعللو-اكد+-اطعلم!-ش!

؟اعصه-"ا.،لحتراء:الححاءالحدحصلىهـيااش،اح!لاءإ

04-18)"دلة11 )3150+لا(دالعلم!اررب-ا،(10ب-ص

:أساهـحرالا!"لا:-اسدىا(02؟ةت9)!إككاد!

،الايمادواورياالمهابيا-دصدماحثاتتسبىلهاحدا،

ينادرتكالوا؟.(1041فط،7:-،،ة1في1)

:2ف2)!محار!فداغيامةاإدقائإ-!ش:حيةلمامة

ا!عاءالىاسلقهم!لدعو،محححولآدا!كا:كاد.(18

،4:3ش1)،اتاض:صومالع!-!،(4:3كي1)

،(2:4في،41:د،2:15!1أيصأانظر
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غنوسية

بئدةلالرصيخب،الأولىالرسول*حنارسالةو!

عنأقواله(الكذبةالمعلحون9أخذفقد،المعنقداتهذهمثل

والر-سأاللهوا،(6و5:ابو1)أوالظلمةالنور"

!عاضعاضراوهكذا،وحوديةثنائهأ!اعلى(5:91)

مجيئهفأنكروا(2:،يو1)تمامأروحيبميحالتجد

،3:23ير1)لالمحرمةالايمانعنواضاعوا.الجدد

!الورلط9)عالةحيةرردرجةبلركهمواذعوا،(5:02

مالكفارةارتباطبدون،(8و7:اإ-خطةبلا"

حدث!)كصلونكانوا؟.(ا.-2:2،5:6)

ة2يو1)الأخلاقيوالسلوكالروحاليةبين(كورنثوسفي

ب!وعالمعحفيالمحلىالمجةإلهنكرير،(11و01و3

:4يو1)!الميحضدروح!ففيم،(4:8يو1)

آيأيالمحبي!وعيمترفرنلا...مفلون"فهم،(3

.(7!و2)أالجد

باكوراتسكانراالقرلاويينأنالحلماءبعضويققد

وهى،الأعماقايعردونبأنهميفحرونكانوافقد،القوية

علىوجمب.(24و15و6؟2رؤ)غنوسيمصطلح

الروحيالزنامنالتجربةهذهأمامصامدينكفواأنالمؤشين

.(2:02رؤ)الدنيوىوالفجور

الرصولىةالعمربعدالقوسة-خامأ

.الأولالقرن!ايةفيالريهةصورتهاتا"حدالقويةبدأت

،(42-8:9أع)مزصهاأحدالماحرسيمودويعتبر

أفكارههتطورتلقدبل.السامري!!بندياععلمأكانمقد

وكانوا،الماوىالئغين9هريمردإنقالراحتىعنه

تجدكانتالني!يلين9ريخقتهوب!تدائمأبيهيجمعون

بأهـإتجمرنعنالكنيسةآلاءا-قاوقد.الحكمةعندهم

.!هرطقةكل

.القوي!-أواثلأحد(؟ول"4+شحصأ)كيرنثوسوكان

يحتقدوكان،يرخاللرصا!محاصرأكانإلهالتقليدويقرل

سردته،عديسرعالإلادعلىحل(الروح)المحأن

الصلب.قبلوفارقه

الكاملة،صورتهاالعوصيةاخذتالئارالقردود

المدارسهدهأبرروكات،كريمدارسجملةماوتث!كلت

فيتعلمالذكط(ولعا!47لأولأ3)"سفاليز)مدرسة

اكقوناك،(م136نحو)روماإلىجاءثم،ال!!درية

بير"فاليز!!"بههالدى"الحقإنجيلاومجحع.المجة

الكتاباتولكن،الثافيالقرزفيالفوصيوالفكريوحناإنجيل

إلىالفالترنوتحرل،ابادىءهدهعذكثرأانحرنتاللاحقة

الحلافةلدعوىالفالتينيةالمدرصةونادت،أصطورىنطام
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كاد"فاليوس5أضادأنيوداس"أنوادعرا،الرسرلية

فيالمجازىالأصلرلىإلىنحواوتد.بولرللرصلتلميذأ

يوخا.لانجيلتفيرهم

معاعرأ(43!أاا4ح5)،باجيدس9وكار

اضطوتد،روماوفيالا!مدريةرعئموقد!لفاييزس"

أسطورية.اممرناحيةانتحى!الفلفىأطوبهفي

كاد(ول+هأء43)،ماركيرن"أنالعلماءبحضيحتفدو

هـمصلحكمملمرومافيواشهر،بىمنكان.كوجا

المحهوتالمحبالآبل!-يرالفريينثلولكنه،أخلاقي

صاحب(!الديميرج9)الخالقاللهوب!ت،(يوعإله)

يؤيدلكيش.الفديمالعهد(يهره!إلهوتال،الجامدةالمدالة

قدوكان)ليوديةأثركلمنالحديدالحهدجرد،تعليمه

وعرلوقالإبحيلإلايعتردىلمو؟القديمالمهدتجلسرففر

اضقمىبا-النوسبتمثلى-عذأنهكا.لرلررسائل

اللاهوتعلىتأكيدهملىعهماحتلف:لكنه،الديد

الأسطورية.وأفكارهمالداخليةللنفسالفطرى

الهجماتأماءالالثالقرنفيبسرعةالقوسيةضحمتوقد

ضهدالرابعالقرنولكن،الأسطوريةأفكارهمعلىالم!يجة

ا"(4أء؟ءأول*3)المالةأو!مات"تعليمفيالغرية!ضة

الكثيرينيحدهـإليهأدامتطاثارلفكرتادممطكاتالتي

اعقت!المايخة!أذومعأأوغ!طوس"ال!ابفيهممما

عددعلىالمفصررةالحكمةثل)الضوصبةالأفكارلعضر

مفكك،رينىلطامبأدمجتهاأغاإلا،(الاسص!ود

وانهت.ماتتقدالقوجةكانثفقد

قمها:-صادسأ

العقيدةباكتحماحتهدد،أمرهابدايةفيالحويةكانت

وقد.الراديكاليةالداتيةالحذابةالأصاطيربذهالميجة

منطورةسبخكيلاتالأزمةنلكمنالكنبةحرجت

تضيروولدأت،(الكنهوالقواليزالأستعه)اللطة

برففهاايمةاأن؟.الظاميالاهوتا::ضعاليها!

ول!!،:الجديدالقديمالعهديربينالوحدةاكدت،الغوسية

الأصنلةعلىأحابتو،المحبةلويةأ:اكدت؟.والالادكيالحالق

نحرأينوإلىأصحنا؟وماذامح!هاس:الغرية

؟".الحطى

ماضيماأوأرءضك!عا!صاءاسزوةااتلاكهواليى

عاصرلكلىكانتاترهىفهده،أصاتأسعيدأومبابىأو

!لطير.لىتديمأالمجتعلىالزوة



نأهى-القديمالحهدفي-للز،ةالأصيلةالنظرةوكات

للر!!لأنضىءكلمالكهر-الخالقباتجاره-يهوه

:24مز)،يهاالاكيروكلالمكونة.وملزهاالأرض

أرضرعلىوكلاءصىإسرائيلبويكنلمالحقيقةوو.(ا

عد،25:23الا)الربإياهمإضودعهاقد،فلسطين

فيفلهموكان.(15:4،26:9تث،33:53

نجقفهموذلك-لهمضرصمصدر-اشبعلىالاتكال

،(02-7؟:8تثانظر)أخركيلآلهةوجادتهمالعهد

اليةوعدالر!لكر.وسيهمالأرص!كلإجلائهمجبهر

،45:14إ،!)حر!الأملزوا!إليهميأليبأدالأمينة

الفىكانوهكدا،(4:13ميحا،06:5،66:12

وا!ارةالحرابكان!،الرببركأعلىعلامةوابجاح

.(4و3:امزانظر)الربغضىعلىعلامة

الأمة،بركةهىوالأ!انةالطاعةعلىالمكافا"ةكانتو؟

الأمركانهكدا،للعصيانعقالأوالخراباللفةكات،؟

هكدا،أمانتاعلىالأمةاللهلاركمكما،للأفرادبالنبةأيمأ

وصيماد،(39:2،14:23تك)إبرايهاللهبارك

كلامنالقضيةهدهأيوبسمروتناول.(3:13ور1)

والضيقبالفقريا"قيوالعماز،بالغنىتأشدالأمانة،الوجهير

(92أيو!نلأالظر)

يممرنللذي!:التحذيراتبالانذاراتالقديمالعهدوتم!ء

وايخالة،الجغثل،ضريفةغيروطرقبرطئلالغىوراء

:52مز)لالعىويفخرودوييهبرونيفتر:دللذينشكذلك

-5:8،01:1إيق،01:6جا،7،62:01

7:01حز،4و92،17:3-5:27اريا،3

لأد"،(2:2،6:21يحا،9-11،28:2و

فهوبالكبرياءيلكوصت،عدلوطرقهحقهيأعمالهكل

.(437.:دانيال)يذلهأنفادر

لكلةمرأدمأ"عنى"كلمةتشخدمالمراصرمنكثيروفي

للأمينأامرادفأأمكير9كلمةتخدميئ،"ضرير"

-،صكإت"كلمةكانتوإر،"الخقي"أو"الار9أو

المكب-أكيالروحىلالمصىاحمزعلىتفهمأدمجى-ها

.بالروح

يمكنميما،الدسمنتوازنأموقفأالأثال!ر:يعكر

:01:15،18أم)أمارصدر"الغنى"يكودأن

!هو!(13:8أم)الخصحياةيقلىأ&يمكن.،(11

،اآ:3أم)الربوعامةلالحكصةاطسلركمكافا"ة،بركة

مأ)للاخادمكامأةأنه؟،(24،22:4و01:22

مأ)أالبهيرالصيصأفصلىالمت9إثثم.(01:4

المالعةفيبيأللمىالجامحةالهرةتكوروقد.(ا:22

مأ)الطمعوفي،(28:11أم)والكبرياءبالض!اثقةفي

،23و12و18:11أم)الضوروفي،(28:22

التيودقدانبل،(28:6أم)الفسادوو،(28ت11

.(31:11،22:61أم)أضرأ

إدراكأ..صحيحأ،الغنىسالقديمالعهدموقفولإدراك

واليتيمالأرملة)والضيفالفقرمنموقفهنتأملأنعينا

.(وانزيليبالصو

الهدموقفمعالغىمنالجديدالحهدعوقفويتقق

الربيخحذر.القىغاطرعلىاكزبتركيريكروإن،القديم

دخولأعرما":ويقول،الغنىوحداعغرورمنيرع

علىالمتكليندخولأعرعا...اللهملكوتإلىالأعوالذوى

أبسرصإبرةثفبمنجلمرور.اللهملكوتإلىالأموال

مظاعشىءكل..ولكن..اللهملكوتإلىعنىيدخلأن

:99تأيقأانظر،27-01:23مر)،اللهعند

منك!فىالمعنىهذاويتردد(،18:35لو،24

،(92-12:13لواالغنيالغنىثلفيكا،الفصول

يوعالربمهطلبعدماحزيخاضىالذىالغنىوالثاب

-(33-01:17مر)الفقراءويحطىلهماكلبيعأد

لا5:بالقول،الغنيفيالكامنالريوعالربو!وار

ويوصى.(،6:2مت)،سيدينيخدمأنأحديقدر

ينفدلاوبهزأتفىلابهياسألكماعملوا5:قائلأتلايذه

لأنه،سوسللولا،طرقيقر!لاجثالموإتفي

12:33لوا1أيضأقبكميكرنهناك3كنزيكونجث

،01:4،29:21،22:36لوأفأافظر،34و

عائقأييكونأنيمكنالغنىإنتالكا،(01:01ت

33(.ت14لوالهالتلمذةطريق

بأنإنانكليأمرميحوعالر!أننلاحظأنويلزما

تطرضخصأكاذالغنيالابفإن،ممتلكاتهع!يتخلى

فاحص-يسوعالربنهطل!لذلك،جاتهعلىأصاله

له،باببةضىءكلكانتالتينملكاتهييعأن-القلر!

كانتاييالجامللمهامتلايذهئعذكانيوعالربأن؟

الففر،يمندحلم-ذلكء-يسوعاس!وا.تتظرهه

يخدحهالم،الهيهلخزاتيكدهاماصألقتاييوالأرملة

للهالكاملوتكريهاالمطاءفيلحائهابل،لمقرهاالرب

.(44-12:41مر)

لملكن،فقراءكاصوايوعأتباعمىالكثير+-أنومع

لواالمثارينرئيرزكامنهمكاندقد،كذلكالحميعيكن

عأ)وبرنابا،(27:57ت)الرامي:يوسص،(2أ9

:16رو)الكنيةكليضئفكادالذىوغا-(37:،

طولاآا:الربفالوعدما.وعيرهم،(هيو23،3
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صرظ-رةمغا

.(3ت5تأيضأالظر،6:02لوا!الماكينأيها

الماكينأي،المزاميرسرفي؟الر:حيالمدىبقمدكان

.بالروح

يوخالر!تحذيرمعتفقأالأولىالكنيةمرقصوكان

يقرلأخلىفيلم"أدهص-ذلكويتضح،الذىمخاطرمن

مثركأ،ثىءكلعدهمكاذبل،لهأموالهمنشئأإن

يحذوعامأمثالأهذايكنولم.(35-4:32أع)

صورةلايقدمىلكط،(5:4اءانطر)حذوهالجمغ

.والحطاءللبدلالمؤضيزاستعداد،الأولىللبهةرائعة

لسدلا،يشتنلراأرالمؤبتبولملالرصر!كرص

وأذ،حاجتهمفيالآحرينلماعدةلل،فحبأعوازهم

،أالأخدستأكزالمطاءهرمعبوط:تاليرعالرب

02:43أع)ذلكفيقدوةنمهسالرسولوجعل

يحب؟.(4:28أف،15-8:13كو35،2و

7:03كو1)العنىلثهوةمتحبدأالالانيكونألا

،(31و

الكيةلىالدىمثاكلأدركلوضالرسو!أنورغه

!يدأنسأأطأرادفقد(8و4:7كو15ئلأال!)

فىوعملهالمححضوربا"له،الحقيقىالغنىتعريص

لكىأحنام!افتقرولكنه!عيأ"اطيحكاناتد.الكنيسة

(2:4روأيضأالظر،8:9ممو2)بفقرهنحننتنى

9:23،01:12).

كو)المؤميني"بمنى"الميحكلمةتبرأرو!ب

وكلكل!ةكلفيالميحفياستفواالذين!م،(3:16

والذين،(9:11كو2أيضأانظر،1:5كو1!عد

(،،وغى27:اكو)أالرهدامجدعنى9لهماللهأعلن

،(2:2كو)!والمحالآباللهسرلمعرفةالفهم!ين

:1:18.3أف)أالقديينفيمراثهمجدكىو"

الميحليالمضجةالمجةفيهرإنماالحمقىفالنني.(16

وكان-(13-13:4كو1)ايجدالمحبةهوالدى

لاالذىالمشحلعنىالامبين9يرأديودالرصولعل

.(8:أهـ3)!ينقصى

حازمةتحديراتالأحرىالحديدالحهدسائلانثمل؟

المحاباةوضد،(ه-ا:5يع)الغىممخاطريختصفيما

يخقول،العى:راءالمىوضد،(7-ا:2يع)للنني

جما.فلكتصوكوةقوتلناكارفإذ،:بولىالرسول

وفحتحرلةيفيسقطون؟أغياءيكولواأنيريد:دالدبنوأما

،والهلاكالحطبنيالناستغرقوضرةعةكثيرةوشهوات

ضلواقومابتغاهإذاالذى،الرورلكلأصلالمالعبةلأن

إلانياأنتأما.كثيرةلأوجاعأنفهموطمنوا،الإيمانصت
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أيضأانظر،11-6:8!1)!هدامنفاهرب،الله

.(13:5عب

الدهروالأغياء"يوصىأنتيحوثاوسلتليذهيكتب؟

بقيةكيرعلرحاءهميلقواولايحتكبروالاأرالحاضر

...ليتعبفىشىءكليمنخاالذىالحياللهعلىبل،الفى

فيأحياءيكرلواوأد،صالحةأعمالفيأيخاءيكولواوأد

.(91-6:17قي1)!التوربعيكرماء،الحطاء

الر!وجههالذيالتحديرسأتريتحديرثمةيكونلاوقد

لألك":الروحيفتورهالأجلاللاودكيينلكي!ةالمقام

،ضىءإلىلمطحاحةولا،اشفيتوقد،ذىأناإلى:تقرل

.وعريانوأعمىودقيرواشئساسمىاأنتأنكتحلمولست

تستعى،لكىبالنارمصفىدهبأمنىلرىأذعيكأثر

عب:كح!.عريتكخزييظهرفلاتلرلكىيصاوثيابأ

:18ر:انطر،3:17:18رؤ)!تصرلكيبكحل

.(24-أ

)غو!

ير:شا-رةمغا

.(المهملةبالعير)،معارة9هىالعريةاللحةووالكلمة

فلطين،شالجيةالمطفةفيبكزةالكهوهـالطيةوترجد

!منتوءعدايما)الجرىالحجرمنغاليايتكرلىالتى

الأمطارياهتفاعلتوقد.(الحيلىحنوديالبارلت

هذهتكرنت،مهأجزاءوأذابتالجير!الححرمعالحمضية

أقدممد-المغايرهدهاسخدتوقد.المعايرأوالكهو!ص

وأ،فيهاللاحتباءملاجىءأوالانادلبهى-العصور

.الموقلد!نكقحو!

للكن:ايحداعا(1)

تبلاشالعةالألصأواحرمدالإلادصبهامغايراكشفت

إلى،مطرألوتل!و(..مت0033-0034)الملاد

الكهو!هدهلتوير!الإسادقاء؟،!سعشرصتالجنرب

ترلطحجراتعدةمهااشتكرلىببعضهارلطهاأو،الطيية

وأالفلاحين-حماعاتفاا!كن،ودهالزممراتليها

.الخاسماحهاعما

محارةفيوانجتاهلوط!ن،الملادقبلالانيةالألص:و

تك)وعمورةسدومتدميربحدصوغر!-بالقريىالجلفي

صتهرولهأثناءفيورحالهداودأتامكدلك.(.91:3

بات؟.(\:22صم1)عدلاممغارةلى،ضا:لالملك

فىمغارةوالر!رةالملكةإيراللمنحوفأهرولهبعدإييا



كور

.(13-91:9مل1)حوريبجبل

كملبا:استخدامها)2(

فيلهميت!وعهفممةبعدالكنعايخدالملوكالخسةهروبعند

1(16و01:51يث!)مفيدةفيشارةفياختبأوا،يلونأوادي

حتىحراسأعليهاوجعل،عظيةبحجارةعيهميثوعفأغلقها

الملوكوأخرج،المغارةبفتحوأمرفعاد،العركةمنانتهى

.(26-22!01)ثىوتتلهمالخعسة

والحصونيروالمغاالكهوتنىءللاخباإصاثيلنجولجأكما

منلينقذهمجدعرنالربلهمأقامأنإلىالمديانيينالغزاةوجهمن

تعرضواعندمافعلواوكذلك.(2وا:6قض)المديانيين

اخبأ"حين،الملكشاولحكمأوانلفيالفلسطينيينلهجوم

.(13:6صم1)"والصخوروالياضالمغايرفيالعب

أخذ،الربءأنبيا-الثريردالملكة-إيزابلتتتوحين

كلرخبأنبىمنة-الملكأخآببيتعلىكانالذي-عر!ديا

و18:4مل1)ءومابخبزوعالهممغارةفىمنهمخح!

13).

إبيفانى،أنطوكىأيامفيالأتقياءاليهوداختبأوكذلك

العبرايخينإلىالرسالةتبكاإلهميختيرالذينالأرجحعلىوهم

عب")الأرضروشقوقيرومفاوجبالبراريفيتائه!":بالقول

ملجأجديعينومغايركهوفالأسينيوناتخذكما.(11:18

.قمرانمخطوطاتاكمثفتوهناك،لهم

كقهور:استغدامها()3

ماعصورمنالموتىلدفنوالكهوفالمغايرالإنساناصتخدم

بنعفرونمنالمكفيلةمغاردإبراهيماشرىوقد.التاريخقبل

لهمدفنأ:لصبع،صاردزوتجهفيهاليدفن،الحثيعوحر

،02،25:9و17و11و23:9)تكبعدهمنولأسرت

.(05:13"03و94:92

وقدامغارةفىقبرفيعنيابيتمنالذيلعازرذفنكما

لعازر"قاثلا":يسوعالربأتامهالقبرهذاومنحجر.عليهوضع

44(.-11:38)يو"خارجأهلم

غور:

علىخاصبثكلوطلق،الأرضمنمنخفضكل:الغور

شرقىفيدا:دكان:عندما.الأردنواديمنالجنرليءالجز

ابنأخيحعصجرىاابنهأبثالو!وجهمنهاربأ-الأردن

(18:23صم2)"الغورطريق"فياالكاهنصادوق

.داودلبثر

غواص

حرامفام،أوإخلبمفيللهبهااهلكسبما-لهاء:عد

غوراي،مصفورخاسص-اضا!لأواليحمبرلعما

ما-1)"رعرنادصكوتل!-الحر!ىأرص-في.ددالأإا

2!17!4أت2،ث706

سحز،بترميم"ا!وضاأهلى،الكه!ةلاقاءحميا1أياوفي

(3022ء!11
.ط/صرر

ترجمتو!قد،!بهكار"هيا-بةااللغةو:اخطمة

،12-13:01تثالظر)!اورائرةناا!الحوانهءس-يهير

.(21:28!،34:3تت،1727؟91

:كؤاص

لاعطيادالماءلبالحو!عا!ببزمافططاضاعوأصا

ية-ضكامابيهوى-يدشصءعيهلتدكطاولفاالمك

ورنجض.محبرامهاأصعر!نجةلد:راممهى،هالأ:ساححمفي

عدوأبض،برصلريةلقطله،لم،مهأصرداساشعاا!يرا

حنهيرندىعدمااحابتعا!يصاء3لقو:له!الحدير

!فص!ح!طررثرسأسه:يمصى.انرا!!مصاثائثاملة

الطورهدهفرا!أخذت:إدا.آصفر:مفاره،اخعرلاأخه

تارله،والمثصادلمرالقةتدفىبثابم!-،هاحعرف

لوعأ،امصرهاالأ-هاكصكمهلأ!ص!االماحلعرهـفي

ا!و-اعامي-الكبيرا!راس-ا:!.اصايالآ-احدتبم

هدالصضرهالمرا!!ور.،الاكاهـاطعير:و!ام!

الأرلى.اب

اص-لعؤا!طا

اصاثرالححماتلاصمبر:لبح!ه

الحرية.الأغا-ا

س-كهيى؟هر

بحةاتأخراترانحةكأاطبال!-ا!-ا-ا-س:يد

.(18-1:29ثت،16-.11017ا،)اكلها
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غوكاء

غوكاء:

فيوالكلمة.جمطيرأنقبلالحرادأطوارسطورالموغاء

-عا!اطدلالة،للالهيمم!!أكط"يلعق9هىالصريةاللمة

الكلمه:تردأحعىصلىصبلتههإدالطو!هدايالحراد

"عوعاء!إلىنجاترجم،مراتت!القديمالعهدفيالعبرية

:1يؤ،72و15:41إريا،3،:501مر)

.(61ومرت!-31:51ءلاحو،2:52،تينمر4

)غي!

حر-بما،حزئاأوكيأوالحرالوعيفقدادأوعةهي

-صوبالرىا.داتهحارجانتقلىقدالانانوكأن،الإنان

يحرلافأص!حولهبمااتصالهفقددههأذإلا،صتيقظأنه

وكألهباطيةأمررعلىمركرأأصاتبل،جةإالحابالمؤثرات

لأدليهوبحمعهالعببهبراها

لى(3ة31،حأ3)،إكتايم"اجونانيةاامملمةاوترد

أ)ماثلاثلى،عة"نرجمت،مراتسب!!الحديدالعهد

الرصولاثأىايخت،(01:01،11:5،22:17

،ترجمت.،الجةص9عليهاوقحتعدمارؤ!وبرلرلطرص

:دا،،69:8مر)،حيرة9مراتثلاثالكلمةلفص

"ئهراإاحدةرمرةوترحمت،(3:01أع،26

.(5:42مرتد)

غابة:

وكات.اخت!اتصالكيرالخرداتالأجةهيالعابة

اقحةالروالممطقةالحلياكلتحطىدلط!توالقديمفيالحالات

ضرقيوار1:حرالحولأذتغطىكات؟.الأرددضرغرلى

فإحولأالغابالتصصقضريطمهايمتدوكاد،الأردن

اللاتالاطقأتصىهىالغاباتمصغةفكات.!هـالتراء

والها-يةاصا:يالت!الع،فلط!-أر!-مهاتتكودالى

ا!ةافاالألفأ:احرحتى،الماطقهدهكلوكات.والغابات

إسرائابنيدخوا-ماصبل.الأضجارتنص!ا،ابدقبل

--باضانفيوخاصة-كرةأجزاءكانت،كحاتأرضرإلى

إسرائابرموحد!الزراعةمحلهالتحلىأضحارهااح!تقد

الفاءوالاتيرالزيتوت.أضجاروالكروء.لجطةحقواما

اعئيرصاأيمأه!واحثرا،(6:11،8:8تث)

\دة17--الطر)لاقيةراتماكاتاليالعابات

.(18و
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يخرة

الغاباتصالكثرديةاليمكلمطقةكان،الملبهةأياموفي

(3؟6:2؟2:24مل2،2د:14ص1الفر)

اللوطسسهيرهعالهلاضاركاد"الأردرشرفي.في

حم)اسصاساءواضميمةاقما!اكاد،(11:2فىك)

اطصفهرفنإ-وإلآ-ااطعالاتمطقة:أه!.(27:6

-صوتكرر،ا/لأردذضرقيفيواليبرقايرموكاكرتبهب

:كات،برالصوشالطمسلمرطإاىوالأتاالطسأشجار

:18ص3)ا؟أدر(عابة)"عر:"تمىاغديمااعهدالط

.(8-آ

اصمةاما-مطقةفا!الاهـ-اكتافةي؟تحكه

حد:نب.الأضمحاشألراكداث.الأمطاروكميةالحيوا،جية

!أاكيفةأحماتضكلىعلىإثالحلط!-يالآدالأشحاض

عاتامححرهدهتلىلحتوحدالأضحارصممزلةمحموعاتو

اصحرا.يهاالمطمهف:الحرلولىاسط!االألاأشجار!

:عاس،الجتاسحرامفقةو1،أريخامندالفردى؟!اصت

هدهت!الرلد.صاءصصساءفي،العرلةوادىامداد

هددأ-ضصر.عالاتاعنارهامعهيمكرحدإلىامحموعات

صخامهفيا:تماالاشفىسواء،كبيراحدأتل!!قدالأشحار

حاثأىعا-..لا-رالأ!زضحامةتجلغلا!إنها،الحدو

قلمةلكنالحةلوكأحعبرةأشحاصصننكو-للمل!عاباتمإر

:حاصةالماضهنرعاها،خااجاتات!ااتالبملموتس!ء

المز.

صإ).،ا،هماءخطىالقديمةاصصوراوا!اباتا!.شه

اتا!اهددلمى،شمرةأشحاركاكانإداإلا(26:17

.(02011:02ت)قطعظكل-تىاضلمةاكات

صاسخحهماليفبتصادكاتاطمرةعيراالأضحارأما

لح:2،1ر301د33:341و18:لأ.إ--القر)

غيرة:

القديم:العهدفي(1)

ألحماس:تفى،"قا.،"هىالعربةاطعةايامملحةهـا

ما.خلىمةاطقياءأو،ماث!ءأصضحصء!اطلى!االحاطمى

الأترار؟ستتعرلا!و؟،احدتعىقدأكا؟

..طرلعهفييح!!الدقيص-لعر:الأ..ال!!عما-محصدولا

.(8،7303؟7ئر37:1سس)،افراععلىترا،ى

تث)"حسد"كلصى!قالا!اعريةااسكلمةاترجمت:قد

اسا!ثامززيةالمصى!داةايروا،(26:41،37:11

:*أقي)"الأحمقايمتوائغيرة؟ا!ىايقلىالمجظالأر"

القرية.س-القصردالممىيفهمص.(.3ة14أم،2



يخرة

:61ملى2)إتمرحملة!الحودلىضةعر"عارة:لرد

،25:11عدأيضأالظر،6:7،37035إص،31

،2:11إ-!!ر،د:97مز،09:41-91كل1

،36:3:6ةد:13،23:دحز،63:15

ضمبهوعلمحدهعا!يفارلىدب،(91،93:25ة38

،6،!ه:45إفي-)ر%حهعا!ءشاشيعار؟،بهعلاقهى.

:9زك،اإ-حزأيفأالظر،2:61هو،2:2إرميا

هـاشألا":لمهص-!الرقا-وتد.(41،8:3

:34حرأيفأالطر،02:5حر)"غيو!إله،إلهك

:24ي!ئر،26:02،دا:6،؟2!4تث،24

91...).

الانتفاءتيابا-"إله،كااسديارلفهص!اصاليفو؟

معفهجاكأ!م!!دا...كرداءانحيرةلاوايهىأكباس

-81،36:3ش071د9يز!)!لأعماممواعدأ،صحفأ

-اد:6رؤ،81،3:8:اصوأيصأانطر،إ

محدعالىالأتمياءااللهرجا!عرهاغد؟االعهد:يحا

انرأة:قااس!اعرهعارارركطا!مخا--"ملى،ا!!

ة601مز،13-3:6دعد)اثيا-الإصرايخقها::المدياية

الوارففىالعلأنجياءقاالذكطأإيلبا":غرة.(31و03

بيتعلىتصىالدى"باهر":(14ص01:ا!مل1)

-0109ملى2)عالدله؟:اسع!األاء!!او!!أحا!

62).

عيرذ":الميحيرثاءباص-اجوةا!لىس.الرصوبقو-

(2:17يوالظر96:6مز)،اسطىبيك

الجديد:العهدفي(2)

ريلر""هىالحديدالحهدفيامخدمةاناليةايخهاممن!4اص

خحلى،يةاعرا"نالا11تا!هى،:شمقانها!لعا!"هدى

ءاضممحناها"الغيرة"؟اهـ،ممحناها"ةايرا9ممهوم

!هى.اغربةاكل-اهقحودالمعنى:ئفهم،"الحداأى

الى:،(2ت4ي!،7:9اث)!حسد"إفتر-

:4كا،17:ءأع)الحاطىءأ؟الىءبمعاها"ع!!ة"

،12:31كو1)ا!ممع!اهاأع!رة".إف(17

!ص،2،11:2؟1،6هـ7:79كو14:13،2

.(3:91رز،2:14قي،4:13

فيعرةأ%فر"كانإدهنفسهع!!دواتالرصيقرلى،

جهةصل:يقوا؟.(9:49على)"آلافيتقيدات

:1غاأيحأالطر،آ:3لىا"اشكبحةمحصهداابرةا

عدءفنجه!!دا!يمملىكارلأله(22:3أ،13

اليرةشريعة-يخرة

.(13:افي1)"إطان

أكارلإفي9:كررشوسرللكيةبودالرسوايقررص

عذراءلأقدهواحدلرحلىحطتكملأ!،اللهعرةعيكم

2(.:لأاكر")2اطم!يحعفيمة

هىحة،:نائلأللعلاطيهتدردلالرصشي!ستب

الغرةفيحفأللا.(4:18عا)"الحىلىالعيرة

لإكرامه.:الحىالرلىرمحامةكيالمرإليثاتدمعانتىاطمدسة

مبم!يطل!محدهعارريغارساأنا،دهأوسيشفراللهإدلا

،الرو!وحارلا-.الاحهادارمتكاصلإ-ع!!"يكودواأن

نفه!المسيحبذلىوقد.(12:11رو)"ادبعابدءت

يخررأحاصأضبألصهويطهر!!كليمدياصلكيلأحلا

المؤنينسيطلب؟.(2:14في)"ح!ةا-أعماو

الكنيسة"لنيانلأجلىخلمراهـاش:جة3صعيهيكولواأد

.(14:12كو1)

إلهأأليربما،باكح!ذيب"الله،قديمأالشعىأعاروقد

فاومجدر.(78:58مز)!لتمائيلهم(1ا-.:32تث)

،،اأ111

العلنا.الربئنراء9ةقاثلا،حد:همخدشدكلءسوا

.(01:22كر1)!منهأقوف

:الغيرةيثريعة-فية

نأحدثإداألهالعددصرص-الحا-!الأصحاافيلقرأ

روحلاعراهاقاطعدللبدونحتهشسأمالةيشخصرشك

كاذ،(41-19:دعد)"امرأتهعا!وغار،العيرة

غرمعهالقرلانهاولأ!،امماكلا11أته01!لا"رحا11
..--ءىمرص-!.ص

!عيخعلولا،ريأعليهبمىلاضعرطحيركلالايفةا

عد)"ذنباتذكر،تذكارتقدمة،عرةتقدمةلأنه،لالأ

اللهبعل!لكى،سدةناتليتأ-ثاأي،(5:15

تابة!اكعرة"،المطر!حةالحفيرةاغفيةارالمجحالحكم

.(6!8--)"كالا؟ية

الكاكلويخعل،الرأ!ميهودةالر!أماءالمرأةوتقف

يدوي،الغرةتقدمةهيالتى،ايدكارتقدمةيدبهالط9

ماءوهو،(5:18عد)"المراكلمةماءيكوذاحطصا

المبر.أرصر!-لباىممز:ءخروإناءيمقدص-

الكاكلويكتب.ا.اللعنةخلص.المرأةالكا!ويستحلص9

وي!قى،المرالماءيبمحوهاثمالكتالىيائلعاتهدد

شبرددالغيرةتفدمةالرأةبدكلامماصا:با"حد...المرأة

الكاكلتسويقفر.!المدإف:يقدمها،الر!أماءاضقدمةا

المرأةيصقىذلك!بعد.المذنمعلىويوتدهتذكارهاالقدمة

ورم)اطعنةاأعراضرفإن،روجهاحاتقدكانتفإت"الماء

فلا،بريئةكانتإداأما،عليماتطهر(الفحدوصقوطافط
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ليورا-ريخو

الرحلعلىيكنولم.(.3-21:دعد)ضىءيصا

.عفا!الحالت!تفى

:الغيور-يخور

،أباليور"عرالائىاشبتلايذأحدحمحارئلقى

(16:15لوا1اليوريدعىالذت-مماذ":عنهفيقات

حمعارصتلهتميزأ،(39:اأث)!اجو!احمحاد5أو

سمماداومرشمتىإيخلىيهداحمعانشيسى.بطرء!

كلمة..(3:81مرذلى،01:4ت)"القانري

نةليتش"امحيور!تفى،ايةالأشااللحةي"القالوي،

بصب!أرقي-كارأله:يدس.العفريظ؟!فالا"إلى

اسيرر!احزبهو،.طنىحزهـيهوديمن-للربتلميذآ

اشحدامإ!ويملونالرومارالحكميعارضونكانواالديى

.(اضالياالمبثالظر)اعفا

:نورالفيو-وغيو

الوطني!اليودصحر!عا!،اليوري!9اسمبطلق

اصروااضع!اتسكاذ،الجلاديالأولىالقردلىظهروا7اونا

التخلم!-وهو،فدهـصريفالهطالماعاقيعدمقبولأ

العاشارببنفيمحا!منيتحدونسكانوا،الأجيالحكم

عصله،عناء!ارضرفقد،الأعلىثلهي،الكاهنهارون

د!قد،الكاهرهارون-العازاربرقيحا!9:عنهوقال

خىو!ه!فيعرقغا:فدلكونهإيرائياليكل-سحطر

ماقي،أعصيههأنلىا:قااتلك.لغيرذإصرائافيأفىلم

كهنوتثق،لعدهسواضلهلهفيكون،اللامياق

:25عد)،إصائلفيعنوكفرللهعارأنهلأجلألدى

للكيريرثالأالجفدةالنرةهدهأصبحتوقد.(7-13

اففبفقد.والخكصاءوالكهةوالأنبياءال!امالقادةص

بزمرلىد3مينحافعلى!للثربعة:كا!4يوحابنتتيا

ئوإدبدأتوهكذا؟(28-24:؟مك1)"طلو

.المكاي!-

بدأالمطرفينصحزبأعصاءعا!الكلحةأطلفتوقد

37(:5أ)الجلليوذاقامعدمام6فيظهوره

أصبحتأربعدا*يهابالرومارإجراءمقاومةعلىحرصر

ححلى:تد.باضرةاطورللإصخاضئعةسومايخةولايةايهردية

يقدءأص-لروماالحزيةيرد!يدنحهلاأذ:ضمارهالحيلىجهودا

لأديادكطيرذاوكاد.إنانمجردلألهللإمبراطررالولاء

إشاجهائعطىأ،ويخى،المتدسةالأر!هيإسرافيأرضر

دولةإسرائلأن!،للى!لأكا؟أجنك3لحا؟مراردها

إليهوانضم.ارتدادأيقرالريحةع!خرووأىثيرقراطية

لجاواماكئيراالذ،،الغيررييزحزبوكودوا،كروذ

432

اليرةتمتال-يخرة

الكثرسوصيوا،الاجاربمضرفيوللاعتالاتبل،للصف

.للىومانالمتاب

اخاروأنه،ايخورينايؤيدكاداطسيحأنالبفى:يزعم

رعمهذاولكن،أفكارههعلمرافقهلالداءليمكل-هعار

يوثأقواتمكلى.الحقمةعنيكردماوابعد،خاطىء

مثلاانظر)للأعداء:امحبةبا،للسلامتدعركات:تصرفاته

ذأبول!لعدهأوحىالذيوهو،(46-5:43مى

الأنه،اغائقةااطلاطينلفركلاضخف!!":قاث!لأيكتى

مذمرتةهىاممائةا"اللاطير،اطهأصالاإططادد

الله،لرليىبفاوم،اصلطادساميفامرإنحتى،الله

ا:13و1)6ديولةالألمههصيأخدود.المقا:مون

يذكرأنا/لإيمادفياصرا7الاتيط!ىإلىيكتى؟.(2و

ويكرنوأويطيعراواخلاط!!للرياصاتمجصعواأن9المؤبت

لحمبعوداعةكلمطهرير..2صاعمللكلمتعدي!

ذألطرسلصدهأوحىكا.(2،ا:2ق)ااخاصرا

...الربأحاصلخر!ترتب!احصحرالكآ:يكتى

كونراالحداءأبها.الملداكرموا.اللهحاموا..الحمبعأكرموا

لامقصالجرفصللصالح!!باطادةهةلكاحاصع!-

.(02-2:13سط1)"...أيفاللمنفاء

الوداعه:لعثىوأمكارهللهتعراععورحمحازأدا،لد

يلقبطلوإذ،اللامرث!المشحكل-اللام:حب

قبلأ.ع!كانماليار"ايوربا"

وأدىمما،م66وأورضلىعلىالحبوروناستولىوتد

وحراهـ،الرومارأيديفيكلهااسوديةاضوطإلىالنهاية

الكثرير،نظربفأصحوا،م07فيالمجكلىوتدميرأ:رشليم

دإحتى،ال!بكلوتدميرأفىرضمل!:حرابالحر!سبب

باللحرلىمعاصرأكاذالدىاليهردىالمزرح-يريفرس

:يميم،حغقةلله،يخررير1يقرهبمء-فاواضرك

فيحموكهآحرضطقد.أالقلة"أ!ي!الحاحرحملة9

.الرومانأجمديي.م73عايوفيأمادا"

؟الغيرةتمال-يخرة

إلىأورضليمإلىاللهرؤفافىأقإنهانرحزياديقرل

تماامحلىجثافماقخرالجحهارراخ!االبا!مدحلى

العرةا-تمثاالمدل!بابثهالىسوإذا...للعيرةالمهئجا!رةا

هلآدمالا!با1:الرلىالشدلهوفال."المدحللبهذا

إسرائيليتاييالعطيةالرحاصات.عاملونهمماشأيت

لاهـمدخلىإلىتفحاء..؟مقدصع!-لإلعاديهاعاملها

جالاتنسوةهناكسإذا،التصالجهةصالرهـالذكييت

حز)؟"آدماب!ياهذاأرأيت:ليفقات.تمورعلىيبكب-
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لخاطرحاتاصعا!!نصاويراإلىهاالإشارةتكون:فد

رأيايةصإتمابدجدتراييكالماطرأ!وربةديه

سإحرقيا-دحافعدما.الهر!-للادتهالط.الصعرى

كا.خى:جراددياباتسكلىكلإدا."لطر،الداحلى
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8:41).

ألهالأ!ح!اناةالجشا-ا-مآ"اشعيرة9كلمةتكنءش

عادةكلليدأاخاصألضاضجد!كانلألهكذاصكشم!

أعاصوها:المر؟قا-!،اللهئعيروركالراوهكدا،الله

.(د7808!ر)"بماثيلهمودأغارر،ممرتفحا-ا

غياض:

بلتصة؟اضحرابيكضسالدتاطوكه!أرالأحمة:اليضة

ائافإ-سلراعلطو-امالو:عدماالعا--:حمعهاو

:الباهـالمعايرلىاخصإاحتأ1،اطلكضاواأيام

.(13:6صه1)!والآطرءوالمر:اصخوروا

كيظ-كاظ:

!!اص!ايفرفيهـلما.اعضباأضدأغصه:يخظأعاظه

لىاضفقار!حههصصقضش،حدأاعاط"،وقرلالهتاي!

ألا،أحتإدأوحهك!صولماذااعتظتلمادا":اغايير

404يونا-أيصأالظر،7--4:5تك)"؟أرفع
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تيفها!،"،(4:26:27أف)اامكالآإبيرنعطوا

.(3:12كو،6:4أف)،لادعأو

الفيميوم-في

:عصيانه.بحماقةاللهيغظأنالضعيفللإنسانوممكن

وأغاظرهبالأجانبأغاروه":إسرانيلبنىعنموسىنيقول
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اللهيديفيالرقوعهرمخيف"لأنهشديدالربونجظ

:الصخوراركاننجسكبغبظه"لأن(01:31)عب(،الحى

قانلأ:اقديمأالشعبالربهـلحذر.(6:انا)"منهتنهدم

ولي!صفيحرق،غيظىكنارصخرجلئلاقلودكمغرلانزعراي!

،ه:21أجمضأانظر،،ة4إرميا")أعمالكمشربمببيطفئ

ت2مزاوه1863:3،إش:2،،36:7،و.23:912

لذلك.(02:2أم")نفسهإلىيخطئيفيظهالذي"الأن(5

تزدنجىولأابغفكترنجنيلايارب":قائلأللربداوديصرغ

.(6:1038:1")مزبغبظك

الجزءهذامنموضعها!ي"غفب"ما-ةإلىأيفأارجع)

.("اليهالةالمعارفدانرد"من

كيم:

المجلدمنموضهافي"سحابا)ماددإلىالرجوعالرجاء

."الكتابيةالمعارفدانرة"منالرابع

الفيم:يوم-غيم

لرهبة،وابالوحثةيوحىمظلمآيصبحبالغبومتبدمتىلجوالأن

يرمقريبللربيوء"تلأنهالديخونةيوء،الربيوميرصفلذلك

النبي:يوثيلرلقول(.34:21حزانظر-03:3)حز"يم

ليرتعد.تدسىجبلفىصوتوا.صهيونفىبالبوقاضرسا"

،هـقتا!ظلاميوم.قربلأنهقادهالربيوملأنالأش!!سكانجميع

قريب":صفنياهـلقول.(2وا:2يؤ)"...وضبابغيميوم

يصرغ.الربيومصوت.جدأ:صريعقريب،العظيمالربيوم

يرم،وشدةضيقيوماخط3يوالومذلك،مر2الجارحينئذ

نفتهملا...وضبابصابيوماموقتاظلاءيوم،ودمارخراب

غيرتبنارجمل.الربغضبيومفيإنقاذهمتسنطيعذههمولا

)صف"االأرضرسكانلكلباعأءفنايصنعلأنه،كلهالأرضاتؤكل
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شةأاؤمموأيرلأأ

اسمادسالمجلد

ك-!حير!

الفيرمعلى

فاوءفايؤستييثحت!مبي!ميممنيلالقييعق!

زثرانووالقىثتولم8لنورمبةمنيىستييث!ق!

سيئرلسصر

بباوو!ىوليم

!



مةمقلى

المراجع،إلىتفتقرالعربيةالمكتبةإن.العربيةاللغةفيالمقدسللكتابمعارفداثرةأولهذه

وقد.خلالهامنالعظيمةالمفاهيموإدراك،اللهكلمةدراسةفيالتعمقعلىالدارستعاونالتى

الدراساتمنالمفرداتجانبإلى!المراجعاتقديمعلىحريصةالمسيحيةالثقافةداركانت

الدارسين.كعاتلكافةوالمتخصصةالمتعمقة

شاملة،مكتبةيكون،كلهالمقدسالكتابيفطي،شاملمرجعإلىالعربىالقاركطءيحتاج

مفاهيمها.فيوالتعمق،دراستهاإلىوالم!ثئاقين،اللهكلمةلمحبىالثقافةدارتقدمهماوهذا

درستالتىوالمصادر.أشاملا"المرجعهذايكونأنهو،واكبرالأولالصراعكان

مدققة،علميةالدراسةتكونأنعلىالمحررونأصرولقد.متعددةفيهالواردةالدراسةلتقدم

لمكتبته.أساصيكمصدرالقاركطءعليهيعتمدكنائاالمرجعليكون

،الحروب،الزراعة،التاريخ،الختلفةالحضارات:المجالاتكافةالمرجعهذاغطى

الكلمةلهاتتعرضالتىالديانات،وتقاليدهاالمجتمعاتعادات،الأسرة،القوانين،الطقوس

،الحفرياتدراساتنتائجعلىالمرجعاعتمد.الختلفةوالمهاراتوالحرهـ،،الفنون،المقدسة

وموقعها،الماضىفيإليهامشيرا،ومواقعهاالبلادجغرافيةعلىاعتمدكا،التاريخيةوالمراجع

فيالدارستعاونالتىوالصوروالخرائطالرسوممنضخمبكمالدراسةعززناوقد.حاضرا

دراسته؟

واستعمالاتها.الرمزيةوالكلمات،ومعانيهاللكلماتالمرجعتعرض!

الفكريدورالذىفهو،المسيحيسوعربناضخصهو،المقدسةللكلمةالرئشىالمركزإن

الأصيلللمعنىمدركةمحافظةدائرة،هذهالمعارفدائرةتكونأنعلىحرصناوقد.حولهكله

لدراستها.ومركزا،أساسئايسوعالربشخصمقدمة،المقدسةللكلمة

يعتمدسفراالمرجعهذاكان،هو؟الحقتقديمعلىحريصينوالكاتبونالمحررونكانولما

.وعقائدهوأفكارهخلفيتهكانتإلا،دارسكلعليه

المثتغلين،منكبيرلعددشاقعملوليد،كبيرجهدالمرجعهذالاخراجالمبذولالجهدإن

الدارسيعاون،مدققمرجعتقديمعلالحرصكلحريصةالثقافةودار.طوالسنواتعبر

الله.كلمةفهمزيادةعلى

العالم.أنحاءكلفيالعررللقارىءبركةالمرجعهذايكونأننصلىإننا

التحريرمجل!ى



ندوفا

!6

وو!ز

!أأف

:ندوفا

رأسوهو!فداء+معناهعبرياسمفادون

منأبناؤهعاد(الهيكل)خدامالنثنيممنعائلة

.47(إ7نح44،إ2)عذزربابلمعالبابليالسبي

القوا!ض،رتبةمنصفيرحيوانالتر

مراتستوردتدقد،.أكبرهيالعبريةلكلمة!ا

رتالىمنهاخمسفيترجمت،القديمالعهدفي

لىإمرةوترصمت18(،و11و4!ه6:4امم1192:1)لا

كلتشملالعبريةفالكلمة66:17(،)إش."جرذ.

وماويربوعوجرذفأرمنريةلتاالفصيلاأفراد

أشبه.

منغيرهمعالفأرأكلعنالشريعةنهتوقد

03(،و11:92)لالأرضاعلىيدبالذيالدبيبأنواع

يستهينونالذينبأن،النبيإشعياءوينذر

والجرذ،لرجسواالخنزير.لحم!بكلونبالشريعة

.66:17()إش"معأيفنون

نرافا

!!

طكد

وأوبئةالفيرانبينالوثيقةالعلاقةثبتتوقد

)معبودداجونكهنةأنويبدو.الطاعون

الفيرانبينالعلاقةيدركونكانوا(الفلسطينيين

لدملي-االطاعونوهو-أصابهمالذيوالوبأ

ذهبمنبواسيرخمسةبإرسالأشارواولذلك

فيرانوخمساالدملي(الطاعونورمشكل)على

صم)1إعادتهعندالعهدتابوتمع،ذهبمن

18(.او7و6:1-4

منهاوتنقله،بالطاعونالفيرانفتصاب

الترتتركالتيالبراغيثمنالمختلفةالأنواع

مضيفإلىوتلت،باصابتهمتأثرأيموتعندما

ولا.العدوىلهفتنقل،الإنسانذلكفيبماآخر

أخطرمنتعدبل،ذلكعلىالفيرانضرريقتصر

.الحبوبومخازنلزراعاتاعلىالتوارض

:نرافا

شاسعةبرقيوهي،المفاير!!موضعومعناها

قادشمنبالقرب،فلسطينجنوبيأقصيفي

تقعكانتأنهاالعلماءمنكثيرونويرجح.برنيع

.سيناءجزيرةشبهمنالشرقيالشمالفر،

وسطفي+التيه+بريةهيإنهاأخرونويقول



راثفا

إهولء!"روتنبرجبينوويقول.سيناههضبة

بريةإن،للهابرياعنكتابهفيمح!ولحوله"(!3

فيسيناءجذيرةشبهلكلالقديمالاسمكان+فاران

سفرفينقرأإنناحيث،الكتابيةالعصور

جاءالربأن)3:3(حبقوقونبوة،)33:2(التثنية

بينويجمع،شعبهلمعونة.فارانجبلمن*تلالأأو

*ياأالنبيةدبورةوتقول.وتيمانوسعيرفاران

صمراءمنبصمودكسعيرمنبخروجك،رب

الأسماءهذهبأنلظنايرجحمما.4(ها)قضأدوم

الشاسعااالصحراءهذهعلىتطلقكانتجميعها

صم)1النبيصمونيلموتبعدداودإليهالضوقد

)25:1.

فيأساسأيقيمونكانواالأدوميينأنويبدو

الذيالملكداودأيامحتىمنهاالغربلىوإالعربة

صم)2كلها"أدومفيمحافظينووضعأخضعهم

علىحصونالهمأقامواقدوكانوا،او،1(8:3

فيلأردناشرقيمرتفعاتفيلشرقيةاحدودهم

رانفا

بلادهمكانتولكن.الميلادقبلعشرالثالثالقرن

إلىوتتخطاهالنقبشتنحصرموسىزمنفي

.فارانبرية

ملككدرلعومرأنالتكوينسنرفيونقرأ

سعيرجبلهمفي-الحوريينضربوا،وحلفاءهعيلرم

وأن14:6(،)تك"االبريةعندالتيفارانبطمةالى

بريةفي"سكن-إبراهيمطردهأنبعد-إسماعيل

.21:21()تك+فاران

+فارانبريةفيإسرائيلبنوحلذلكوبعد

موسيأرسلالبريةهذهومن01:12(.)عد

كنعانأرضلاستكشاف12016()عدالجواسيس

مأموريتهمإتمامبمدالجواسيسعادوقد1303(.)عد

نقرأكما13026(.)عدقادشإلى،فاران+بريةإلى

أرسلموسىأن)1:91-22(التئنيةسفرفي

هيهذه*+قادشكانتفاذا،قادشمنالجواسيس

مصربينالحاليةالحدودعلىالقدراتعين

نارفايةلبرخريطة



فاران-بطمأنرافا

العانبعلىكانت..فارانأنفلابد،وإسرائيل

العظيم.الأخدود،عربوادممطمنالفربي

الربأقامهالذممما-الأدوميهدداننقرأكما

كلمعهومنهوأقامأنبعد-لسليمانخصمأ

منرجالأمعهموأخذوا،لهارانلىإ.أتواامديان

:18(.لأ1مل)1مصر.إلىوأتواناران

:نفارابطمة-فاران

كدرلمومرإليهاوصلصنوبأنقطةاقصىوهي

صلفيالحبىريينضربصيثوحللاذ.،عيلامملك

عندالتيفارانبطمة+إلى!طاردهمسعير

إيلاتادأيلة"هيولعلهاا:6(41البريا+)تك

2:8،)تثالعقبةلخليجالشماليالطر!على

أيلات.-إلي"ايلةالرجوعالرجا.الخ(9:2600مل1

المعارف.دافرةمنالأولالمحلدمنموضمهافي

الكتابية.

ثارانحبل-نرأفا

منموضعهفي"فاران.جبلإل!الرحوعالرحا

المعارف+دانرةمنالثانيبالمجلد!الحيم+حرف

..الكناببة

:ةرلفاا-ةرفا

الموحشةالأرض0أو.اليجلة0!معناها-الفارة

سبطنصيبفيوقعتالتيالمدنإحدىهي-

وكانت،يشوعزمنفيالأرضتقسيمعندبنيامين

أنهاويرصح18:23(.)يشوعفرةالعويمبينتقع

الفارةعينتندفقحيثالفارة.خرانبهيالان

أميالثلاثةبعدعلىلفارةاواديمنهايبدأالتي

نحوبعدوعلى.!"عناةمنالشرثيالشمالإلى

أورشليم.منالشرقيالساللىإأميالخمسة

:فارس

أكبرالفارسيةالامبراطوريةكانت

فقد،الأوسطالشرقفيقديمأظهرتإمبراطورية

فارس

شرقأالهندحدودمن-قوتهاأوجفي-امتدت

وحبالقز!ينبحرومن،غربأإيجهبحرإلى

النوبابلادإلىشمالأالأسودوالبحرالقوقاز

فيكلمةمن.أريانا"يسميهاشعبهاوكان،جنوبأ

.أرياكلمةمنمشتقةالزرالشتيةالمذلالات

كلمةباءت)ومنها"شريفمعناهاالسنسكريتية

حاليا(.فارسبلادعلىتطلقالتي.إيران.

اهيتها:جفر-اولأ

،الفرسبلادتشفلهاكانتالتيالأصليةالمنطقة

مربع،ميل0000003نمومساصتهاتبلغهضبا

ويتراوحاجافةوأحواضوديانعدةتتضللها

فوققدم00081إلى03...بينماارتفاعها

سلاسلعدةبالهضبةوتحيط،لبحراسطحمستوى

الفرب،منوزاجروسكردستانصبال)هيحبال

فيهندكوشوحبال،الشمالفيالبرزوحبال

سواحلعلىوعرةفسهولالجنوبفيأما.الصمرق

بالجزءيوجدكما.عمانوخليجالفارسيالخليج

وصحراءاالشمالإلىالملح،صحراهمنهاالشرقي

(.الخريطةإلىالرجوع)الرجاالجنوبإلىالسهل

منستوطهمعدلويتراوح،قليلعليهاوالمطر

إلى،الهضبةمنالشرقيالجزهفيأقلأوسم02

فالزراعةولذلكمنها،الفربيالجزءفيسم38

وكان،للرينظاملىإ-بعيدحدلىإ-تحتاج

الأغنامعليهاوتربي،والشعيرلقمحابها4يزر

000.9)نحوالحديثالحجريالعصرمنذوالماعز

بينالحرارةدرجاتمعدلويتراوح.الميلاد(قبل

الوسطى،الهضبةفي32هإلىالصفرتحت518

الفارسيالخليجعليالواقعةالمنطقةفي05!وإلى

صيثقزوينبحرمنبالقرباستوائيشبهفالجو

.الفاباتبعضتنمو

يخها:رتا:نياثا

علىالأثريةالكشوفتدل:الأوليالهرصلا)1(

فيالحيواناتواستئناسلزراعةاقامتقدأنه

نحومنذزاجروسجبالمنطقةفيمواقععدة

.(الحديثالحجري)العصرالميلادقبلسنة00009
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"قرويةحضارةأولنشأتالمناطقهذهفيوانه

.للرينظامعلىاعتمادأ

ظهورسبقتالتيعيلاممملكةوكانت

الغربيالمنوبفيتقع،لفارسيااالامبراطورية

للخليجالشماليالساحلامتدادعلىإيرانمن

مثلالمعدفيةبالموادسومرتمدوكانت،للارسيا

والمرمر،لرصاصواللضةواوالقصديرلنحاسا

والخيل.والخشبالكريمةالأحجارتصدركانتكما

دخلتالميلاد،قبلالثانيالألفاأواخروفي

بحروشرقيجنوبيمنقادمةقبانلعيلامإلى

تشملالآربلشعوباهذهوكانتاقزوين

لسكيثيينوا3(،و012:تكجومر-)نسلكيميريين

قبلالتاسعالقرنحلوما.والفرصوالماديين

فياستقر!اقدوالفرسالماديونكانحتىالميلاد

بهمأحاطولكن،إيرانمنالغربيالشمال

لعيلاميونواوالأشوريونلأراراطيونا

الأشوريللملكنقشويتضمن.والبابليدن

لىإإشارةأول.م(ق)985-825لثالثاشلمتسر

وإلى،ا!ادية(باللغةماداي)وهي"الماديين."

منهمكبيرةأعدادأأجليالذين)فارسو(+*اللرس

فلاسرلتغلثالجزيةدفعواأنهمكما..مق837في

الثانيولسرحون،.(.مق)745-727الثالث

..م(ق)721-507

والأراراطيينالأشوريينهجماتأجبرتوقد

نأعلىالماديينالميلاد،قبلالثامنالقرنفي

إكبتانافيعاصمتهمويؤسسوايتحدوا

زعيمهماسموكان(،الحاليةهمدان-)،+،4ءهصكل!

قدو،(لأ!ت)دا،لما،كودياوأ!حها!3)يوسيزد

إلىئفىومنها..مق597فيأشورإل!أسيوأأخذ

فراورتسلخيفتهفقدوقد.سوريةفيحماة

ملكلذيا4؟5،لهـا()حأةولا+تريتاخشاأو)3ء+ه؟+دط!(

الفرسغزومحا!لتهفيحياته.،-مق675-653من

لحكمالماديونخضعثم.الغربيالجنوبفي

نأإلى،سنةوعشرينثمانيلمدةالسكيثيين

.،("مق583-653-3،*،ل!!اح)3ط!سياكزارسحررهم

والسكيثيينالبابليينمع""سياكزارستحالفثم

عقدثم،،مق612فيوتدميرهانينوىحصارفي

فارس

+أميتيس.ابنتهوزؤج،البابليينمعمعاهدة

ابن،(.مق)506-562الثانينصرلنبوخذ)؟أ،لأول!(

المعلقةالحدائقنصرنبوخذأقاموقد.نبوبلاسر

01آميتيس!أجلمنبابلفيالشهيرة

عيلامشرقيفيبالتدريج-لفرساواستقر

)5!+س!ولح،؟حول(أخمينيس+أسسهاأسرةحكمتحت

..مق007لر،حواأ+!+!ط!ل!ي!()"3نش+حاخاماأو

""أنشانأس!+(3)3ءه"تيسبيس.خليفتهأضاف!قد

ابناهإليهاأضافكما.فارسبلادإلى

،(.م.ق716-6!.-س!++!3!أكل!)فى؟امنيساريارأا

أراضي.(.مق006-064-ل!لأصا)3الأولشوكور

+لأولا"قمبيزتزوجوقد.الغربفيأخرممما

)ء+!34،لملا(+ماندينالأولشكررإبنعفىلأ"+!شا()3

لهورلدت،الماديينملكول()3ء!!،5أستاجيس"ابنه

أسطورةهيرودوتعنه)ويروي"!الثاني*كورش

أمرأنبعد،فرعونوابنةموسىبقصةشبيهة

الرعاةأحدعليهفعثر،الوليدبنبذ.أستاجيس

ثارعندما،ماديعنفارساستقلتوقد(.وأنقذه

.م.ق954في"أسقاجيس-على*الثاني"كورش

وقتل،أ+س!+س!!؟س!ول()4اياخمينيةالأسرةوأسس

اكبتانا.عاصمتهعلىواستولىأستاجيس

)ب

)1(

رسيا:للاايأطورلاسبراا(

أتاح.(مق955053-)حوإليلثانياكورش

الفرصة،غربأبالتوسعالبابليينانشفال

وكمليكيةأشورمملك!هإلىليضملكورش

وقد،أسيافياليونانيةالمدنوساثروساردس

عشريننحوفيالجديدةالممتلكاتهذهنظم

قيلمنمعينوالمنهاكلأيحكمإداريةولاية

أمروكان.الشريفةالأسرةمنيختاره،الملك

الآلهةتماثيلكلبنقلبابلملك.نبونيدس

إنارةفىسببأ،العاصمةإلىبابلولايةفي

كورشأمامالطريقمهدمما،شعبهخواطر

علىالثائرالشعبساعدهفقد،بابللحزو

.امق953سنهأكتربر13فيبابلمدينةدخول

)انظرعليهاقواتهاستيلاءمنيومأ17بعد

"31(و5:03دانيال

فكل،أوتوقراطيأحاكمأفارسملكوكان
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تنسخلاشريعةيصبحالملكبخاتمئختممرسوم

وكانت12(.و6:8دانيال،3:12،8:8أس)انظر

أفرادهايتولىأرستقراطيةعانلاتستهناك

قاندولعل.الملاكبلاطفيوراثيةمراكز

أهمكان(للملكالخاصالحرس)أي*.الخالدين

.الأفرادأولنك

كورشأعاد،بارعةدبلوماسيةحركةوف!

بأنمرسرمأوأصدر،معابدهالىإالآلهةتماثيل

مواطنهاإلىبابلفيالمسبيةالشعوبترجع

عادوهكذا.ا-4(.1عز36:231أخ2)انظرالأصلية

إلىبابلفيالمسبييناليهودمنألفأخمسيننحو

بإعادةكورشلهمصرحوقد،أخرىمرةبلادهم

كانالتيالرببيتأنيةوأعطاهم،الهيكلبناء

فيوجعلهاأورشليممنأخذهاقدنصرنبوخذ

لشيشبصركورشوسلمها.بابلفيألهتهبيت

وتد.14(ة5،:7-911)عزليموذاحاكمأعينهلذيا

)عزالهيكلأسسووضعتالمذبحالجماعةهذهبنت

بسببالهيكلفيالبناءتوقفولكن.:13(1:1-3

ثم24(.و:1-45)عزةالمجاورلشعوبامنالمقاومات

منبتشجيعالهيكلبناءفيالعملاستأنفوا

أربعفيالهيكلبناءوتم،وزكرياحجيالنبيين

.الأولداريوسعهدفي.(.مق)052-516سنوات

كلف!المرسومهذاأشاعهالذممماالفرحوكان

شإ)انظربهاليهودفرحعنيقللا،الشعوبهذه

الفارسيونالحكاموكان.45:1،13(،4:28.

وتقاليدها،الشعوبعواندمراعاةعلىيحرصون

نأكورش"اسطوانةعلىالبابليونسجللذلك

علىللقضاءكورشاختارمرودخالاله

للمعابدنهبهلعدمكورشويمتدحون،."نبونيدس

التبائلضدمعركةف!كورشماتوتد.بابلفي

053فيالشرقيةالشماليةالحدودعلىالمغيرة

أكبروكان:.(.مق522-)952الثاني)2(قمبيز

توسيعفيأبيهسياسةوواصل!كورشأبناه

علىاستولىماوسرعان،الإمبراطوريارقعة

أثنا.وفي.اليونانيوالأرخبيلوقبرصمصر

مجوسيقام،الفتوحاتبهذهقمبيزانشغال

العرشباغتصاب)لاأ؟+!دال!("جواماتااسمه

فارس

)وكانشلكورالأصفرالابن"(بارديا.أنهمدعيأ

ميديافيالثوراتقامتكما.(قتلهقدقمبيز

،مركزه"."جواماتايدعمولكي.وبابلوأرمينية

العسكريةا!دمةمنبالإعفاءقرارأأصدر

سوىشالمرعلىيمكثلمرلكنه،والضرائب

ظروففيقمبيزماتوقد.أشهرستة

إنهويعال.بابلمنعودتهطريقفي،غامضة

انتحر.

ابنوهو.(.مق486-)522لأولاريوس(دا

علىليأوانوكا(،لأول33ءأحه)3"*هستاسبس

علىيقبضأنواستطاع،وهيركانيابارئيا

.م.ق522فىإكبتانافيويقتلهجواماتا

استفرقوقد.فارسعلىملكأبهفنودي

فيالثوراتعلىالقضاءفيسنتينداريوس

إلا..مق518سنةتتولم،لامبراطوريةا

كلفيالولاةجميعملكأبهاعترفقدوكان

وصلتعهده!في.الامبراطوريةأنحاء

،لدانوبانهرحتىغرئاالفارسيةالجيرشر

فيالفرسهزيمةمنتمكنواالاغريقولكن

وقد..مق094فيالشهيرة++ماراثونموقعة

ضخمنقشفيانتصاراتها!اولداريوسسجل

"بهستون+فيكبيرةصخرةجرفعلى

الطريقعلى(الرستمنقش-أ؟ح!)+دا،5

داريوسويصوروبابلإكبتانابينالتجاري

يطوهوأهورمازادا"الالهحمايةفينفسه

القوادمنتسعةوحوله.بقدميه+جواماتا

فيهم.الحك!نفسرتنفيذانتظارفيالثائرين

القديمةالفارسيةباللغةمكتوبوالنقش

تقدرلاقيمةلهوكانت،والعيلاميةوا!ادية

ماولولا.القديمةاللغاتهذهرمدزفكفي

قدكانتما،ملكهأركانلتثبيتداريوسعمله

ذلك.بص-قانصةالفارسيةللامبراطوريةقامت

.(.مق494-05)0البونانيةالمدنثارتأنإلى

ميليتس.بتدميرنورتهاوانتهت

الهيكلبناءإعادةتمتالأولداريوسعهدوفي

بابلسبيمنعادواالذينيدعلىأورشليمفي

وقداا.يهوذا!رنيسرزربابلبقيادةيهوذالىإ

النبيان،توقفهبعدالعملمداصلةعلىشجعهم
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الواليشكوكالبناءأثاروعندماوزكرياحجى

للتأكدلداريوسخطابأأرسلوااورفقانه+تتناي"

أذنالذيهوالملكسورشأنمناليهودذكرهمما

عنالبحثأسفروقد.()عزهالهيكلبناءفيلهم

القصرفيكورشمرسوممنصورةعلىالعثور

داريوسفأمر،ماديبلادفي"أحمثافي

معالهيكلبفاءباستكماللليهودبالتصريح

.6()عزإليهيحتاجونماإعطانهم

فارس

الذيفهو،عأبارإدارياالأولداريوسوكان

ولايةاوعشرينافنتينإلىاطدريةلإمبراقسئم

المركزية،الحكومةمنمندوباولايةبكلووضع

لمراقبةللملكآذانأ-و.عيونأالمندوبونهولاءوكان

شبكةوجود،الإدارةكفاءةفيزارومما.لولاةا

معكفء،بريديونظام،المعئدةلطرقامنواسعة

للدولةرسميةكلغةاياراميةللفةااستخدام

مستخدمةكانتالتيالعيلاميةاللغةمحل)فحلت

الرستم()نقشسفارملوكلمقابرصورة

رسي،لفاالفناناعةبراتبينمجوفةذهبيةلسمكةةصور

للسوائلةناإتستخدمكانتلعلهاو،أوكسسيوسردارناأفيوجدت
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الشعوبمختلفبينالاتصالسهلمماتبل(من

الواسعةالإهبراطوريةمنهاتتكونكانتالتي

واحدأنظامأداريوسوضعكما.ا!اطرا!

وفي.والمقاييسانللاوزوحدةتحديدمعللضرانب

جمء48يعادل)وكانالذهبيالدرهمجعل..مق517

النضة-منجم)605الفضيوالشاقل!(الذهبمن

العملتين(الذهبيالدرهممن1/02يعادلوكان

التجارةفازدهرت،الامبراطوريةفيالرسميتين

.المصارفوأنشئت

اياصربالبحرلنيلاتربطقناةبحفرأمركما

الحكممننوعإعطاءمعالمتاجر.لنقلتسهيلأ

استقرارعلىذلككلساعدوقد.للولاياتلذاتيا

البلاطوكان.عهدهفيالامبراطوريةأحوال

منوالأطباءوالفنانينبالعلماءيحفلالفارسي

فأخرأقصرأداريوسوبني.!غيرهماليونانيين

انشاءفيالعيلبدأكيا..مق52لأفيشوشنفي

،..مق518في"برسبوليس.فيالجديدةالعاصمة

القسمهذاوكان،فيهاالملكيالقسمبنيالذيفهو

قدمأأربعينبارتفاعصناعيرصيفمنيتكون

بسلالمإليهئصعدوكان،الأرضمستويفوق

الخيل.ظهورعلىعليهاالصعوديمكنكانبتدرصة،

للأداراتمبانيالرصيفنفسفوقشيدكما

فيهااالعاملينولإقامةالحكومية

لىوإشوشنلىإالأجانبلسفراءاوحاء

وانتقل.برسبوليسإلىليسولكن،إكبتانا

عندبرسبوليسإلىشوشنمنالملكيالبلا!

واستقبل،(سمار)21الجديدةبالسنةالاصتفال

الإمبراطورية.نواحيجميعمنمندوبينالملك

الإمبراطورياكانت،الأولداريوسموتوعند

غناها!وأعظم،لهااتساعأقصىبلفتقدالفارسية

شرقأوسيرداريالسندانهريمنتخومهافامتدت

اللارسيالخليجومنغربأ،إيجةوبحرمصرإلى

وجبالقزوينبصرلىإجنوبألهندياوالمحيط

الملوكبذلوقدشمالأ،الأسودوالبحرالقوقاز

علىللحفاظجهدهم،الأولداريوسخللواالذين

فيبلفتهماكماومكانتهاالامبراطوريةصجم

عهد..
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بقصرلاجتماعاتالقاعةصووة

ليسبرسبو

.(.م.ق564-584-كهـح*!س!5)كسيسرجزا-

)وهوبابلولايةعلىالملكنانبأصلأوكان

2وعزرا(أستيرسفريفيأحشويرشالمسمى

وحارب،قويابيدالامبراطوريةحكموقد

أرسل..مق048وفي.ضروسأحربأاليونان

يعملكانسفنفياليونانبلادإلىحصلا

والمصريينالفينيقيينهنبخارةعليها

الحملةنزلتأنوبعد.والقبارصةواليونانيين

ولكنوأثينا،طيبةعلىاستولتترمبولي،في

الأسطرليهزمواأناستطاعوااليونانيين

اضطرمما،سلاميسفيمنكرةهزيمةالفارسي

بلادكلمنالانسحابإلىأجزركسيسمعه

أجزركسيساغتيلثماالصفريأسياوليونانا

.الأولأرتح!ثسمتاابنهوخلفه..مق465في

24-ه)465)3!+ع*"+ول(لأولاتمشستاأر(

اليدصاحب)أو+"بلونجمانوسويلقب.(.مق
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فيلثوراتتعزضعهدهأوائلوفي.(الطولى

الأغريق،منبتشجيع.(.مق)046-454سصر

فقدانعنهانتجالشرقفيلثوراتتعرضكما

+كاليا"معاهدةوعقد،الشرقيةأملاكهبعض

.م.ق944فيأثينامعللسلام

458)نحولأرتحشستاالسابعةالسنةوفي

منأخريجماعةومعهالكاتبعزراحاء.(.مق

معأرتحمثسشااالملكمنبتصريح،البابليالسبي

إلىبالعودةإسرائيلشعبمنيشاءلمنالاذن

بالكثير،معهومنلمزراالملكوتبرع،أورشليم

خزناكلأوصىكماوغيرها،والذهبالفضةمن

نأ(الفرات)غربيالنهرعبرفيالذينالملك

يقيمأنعزراوأوصي.يطلبهماكلعزرايعطوا

7(.)عزاللهشريعةحسبللشعبوقضاةحكامأ

.(.مق)445لأرتحشستاالعشرينالسنةوفي

لترميمالملكمنتوصياتومعهالوالينحمياجاء

-الأعداهمقاوماتغم-رواستطاع،أورشليمأسوار

1،12:27(.2:1!6:ه)نحالسوروقدشينالعملإتمام

للالا،)351)نوثوسنيلثااسيوردا)6(

العرشالثانيداريوستولي.(..مق-423-404

قداليونانيةالمستعمراتكانتأنبعد

نتيجةالفارسيةالامبراطوريةعنانفصلت

تدخلمنلرغموبا.البلوبونيزيةللحرب

استطاعفإنه،للاسبرطيينوانحيازهاروجته

فياليونانيةالمدنعلىالاستيلاءيعيدأن

لصفرى.اأسيا

الحاكمبمساعدةالمصريوندمر..مق941وفي

جزيرةفييهوهمعبدفدرانجا!ا،الفارسي

الجنود)منليهوديةاالجاليةفأرسلت،إلفنتين"ا

البلاطإلىالخطاباتمنسلسلةالمرتزفة(

المعبد.بناءبإعادةلهمالإذنيلتمسونالفارسي

وله+!+ول--)منيمونلثانياأرتمشستا-)7(

واجهضعيفأ،حاكمأوكان:.(.مق-404935

وأسفرت،سنةستيناستمرتحصرفيثورة

،فارسضدحلفإلىالمصريينانضمامعن

فمارصأ

للارصيةاالأخهينيلأالأسرة

أخمينيس

.م.ق07-0675ليحوا

تيسيبيس

.م.ق67564-.حوالي

أريارامنيسالأولكورش

.امق64-0617ليحوا..مق6406-.0ليحوا

ميسرساأ!اولاقمبيز

.م.ق615..مق06-0955ليحوا

هستاسبسالثانيكورش

؟(الماديداريوس)=

.م.ق955-.53

23،و36:22أخ2

8،و7و1:1-4عز

،6:3"إش5:13،17

\:44:28،45

1:21،5:03،دانيال

.ا:ا6:28،

لثانياقمبيز

.م"ق053-522

دياربا

..مق225

الأكبرالأولداريوس

.م.ق522-486

6:\،7و4،5:6:هعز

1:\زك،1:\حجي

لأولاأجزركسيس

(سيرو)أحشور

.م.ق486-465

(سنولونجما)تحعثسشارأ

..مق644-24،

8-2:1نح"2-126"7:1عز

)نوثوس(الثانيداريوس

12:22نح،.مق424-404



فار!ا

لثانياأرتحشستا

)منيمون(

.م.ق404-935

لثلثااأرتحشسشا

آوكس()

".مق935-338

نسوستاأ

ميسسارأ

)8(

)9(

لثالثاداريوسلثالثاأرسيس

(نوس)كودوما..مق338-336

.م.ق336033-

وعقددقبرص.وأثيناأسبرطةمنتكدن

(ماق386فياليونانمعصلحأارتحشستا

مصرغزوإعادةمحاولتهفيينجحلمولكنه

عنها،الدفاعفي"االأدل"نقتنبوفرعونلبسالة

3-95338-لا"حه3كسوأ)لثلثااتصشستاأر

مصر،فتحإعادةالأخرهوحاولوقد.(.مق

استطاع،مصرفرعون"الثاني.نقتنبوولكن

فيسياستهمالمصريونوواصل.قواتهطرد

فيلثورةبتدعيمهم،فارسضدلقلاقلاأثارة

ارتحشستااستطاعأخيرأولكن.فينيقية

اغتالهوأخيرأ..مق343فيالمصريينهزيمة

.م.ق338فيوزيره)3،0!،!(.+بفواس

)كودومانوس--الثالثداريوس

مههزقدد:(..مق336033--ظ40رر+،*هول3

في133(لا)3إسوسموقعةفيا!برالاسكندر

مرةالاسكندرفلاقاه،داريوسفهرب..مق333

وهزمه.،مق331فيول(3)!)ءهأربلا"فيثانية

الإمبراطوريةعلىنهائيأقضت،منكرةهزيمة

ملوكأخرلثالثاداريوسفكان،الفارسية

ا!برالاسكندروفتح.الأخمينيةالأسرة

وأرسل...مق033فبرايرفيبرسبدليس

إكبتانا.إلىكنوزها

الأخمينية:8الأسربمدما-)ب(

فيا!برالاسكندربموت:لبارثيون)1(-ا

السيطرةتحتمنفارسخرجت..مق323

عليهاالسلوقيينسيطرةتدملمإذ،اليؤنانية

فارس

عأانظر-)الفرتيونالبارثيونوأقامطويلأ.

عاصمتهم-الشرقيةإيرانمنوأصلهم-2:9(

،(8:17عزنظر-اأفى،ح!أ"ه).كسفيا.في

وقد.الإقليمكلعلىالاستيلاهواستطاعوا

)الفرتيين(البارثيينيدعلىالتحارةازدهرت

بلادبينتجاريينكوسطاءعملواإذ،إيرانفي

الأقصي.الشرقوبلادالمتوسطالبحر

محاولاتلىإلسوريةالرومانابتلاعأدىوقد

بلاولكن،فارسلىإالرومان!النفوذلمدعديدة

علىالاستيلاءالبارثيوناستطاعوعندماجدوى

محررين.اليهوداعتبرهم،الرومانيدمنسورية

ابندا+ه!أإ+ول()3+أنتيجونس("لبارثبوناأقاموقد

عرشعلىملكأ(أعول0،3الالأدا)5!رستوبولوسأ-

قدمواذلكبعدأنهمكما..(.مق)04-37أورشليم

تيطسحصارأثناءفيلليهودعسكريةمعونة

معمتعاونينالبارثيونوظل!لأورشليمالروماني

.وهادريانتراجانأيامحتىاليهود

البارثيين،الساسانيونخلف:لساسافيونا)2(

مذسسهموكان.م223-636منالحكمفيوظلوا

جزءعلىالاستيلاءواستطاعوا"أردشير+هو

بينبلادوشهاليالهند،غربيشماليمن

رومامعحروبهموفي.وأ!مينيةالنهرين

فاليريانالامبراطورأسرمنمرةاستطاعوا

انبارثيين-مثل-الساسانيونوكانم(.)026

الأوسطالشرقينبينيربطونماهرينتجارأ

لأقصى.وا

)أوسابورفارسعرشتولي.م903وفي

منتسعةعاصرالذيالأكبرداه!؟3(3-شاهبور

لثراء،واالقوةشلهمندأوكان،الرومانأباطرة

شاهبورومات.شلامالإمبراطوريتينبينفكان

فيلسلافوالهوناقبائلوبدأتام937فيا!بر

أضعفمما،الفارسيةالاصبراطوريةعلىالزحف

الداخليالصراعأيضأذلكعلىوساعدقوتها،من

وظلت.المسيحيةوانقسامنيقيةمجمععقب

خلاللتدهورافيالفارسيةالامبراطوريةأحوال

فيالعربفتحهاحتى،والسابعالسادسالقرنين

الرابعة)السنةم636فيالفاصلةالقادسيةموقعة



رصيونفا-صرفا

(.للهجرةعشرة

نتها:ديا-سرفا

منعددعبادةفيتشتركانوالهندفارسكانت

الأوسط.الشرقبلادكلفيالحالكانكما،الالهة

الإلهمكانامنرفمواالأوقاتمنوقترفي

الحكبم"،"أهوراأو،!دا"ول(ح!لملا)!4مازدا+أهورا

ولكنه،العالمخالقباعتباره،المراقبأسمىإلى

.مثرا+الأخرىالألهةمنوكانالوحيد.لإلهاليس

إلهمتراهيالهند،وفياتفاق0)ومعناها

تحسيدأ.+سومايالهنبا)وفي.ماو!هأو،(الحرب

لأنهارالاهة)إ.و.أناهيتاالمخدر(،للشراب

(.ريامطاالبة)جاياتشتر.و(والخصوبة

اسمهنبيظهرالميلادقبلالسادسالقرنوفي

منمعناهاولعل-7(دا،لأ!كلة)،!33زاراتوششرا

وبناء.الزرادشتيةمؤسسوهو.(الجمالئروخى

الرنيسبرعايةحظي،الزرادشتىالتقليدعلى

ليمتعاو.7(أمأ؟5كه)،5سبافشتا.لمحليا

أممه3،"4ءل!الجاثاسفي)المحفوظة.زاراتوشترا.

وهوالأفستامنالأقدمالجزءوهي،الترانيم

فعلعلىالناستحث(المقدسالزرادشتيةكتاب

الاختيار.حريةممارسةمعالشرومقاومةالخير

موضوعاتتوشترا..زاراأحاديثفينجدكما

الحموانا!سربيهوفوائدأهم!ةمثلآخرى

لهإ.مازداأهورا+يقابلوكان.ورعايتهاوالمواشي

الشر.لهإ..أهريمان،الخير

فيالتوحيدنحوتميللزرادشتيةاأنومع

عناصرعلىتحتويأنهاإلامازدا"،اهوراصورة

مواجهافي)أسا("ا"الحقمثل،الثنائيةمنقويا

مدىتمامألواضحامنوليس)دروج(.+لباطل+ا

الأخمينيةاالأسرةعصرفيالزرادشتيةانتشار

النقوشفيكثيرأيظهرمازدا..أهوراكانوإن

،الأسرةتلكزمنالىترجعالتي!الرسومات

:رصيونفا-وصفا

اسموهو.+ثغرةأواقتمام0معناهعبري)سم

مافوو-مأفأ

،يعقوببنليهوذاولدتهمااللذينالتوأمينأحد

أولايدهأحدهماأخرجولادتها،فعند.ثاماركنته

"هذا:قانلةقرمزأ،اليدهذهعلىالقابلةفربطت

.خرجقدأخوهإذا،يدهردحينولكنأولأ،خرج

اسمهفدعى.اقتمامعليك؟اقتحمتلماذا:فقالت

القرمز،يدهعلىالذيأخوهخرجذلكوبعدفا!ص.

2:4(.أخ38027،9-.3)تك.زارحاسمهفدعي

أولأ.فارص.يذكرلأنساباسلاسلكلدفي

فسلهمنوكان2:4(.أخ26.021:عد46:12،)تك

جاءنسلةومن.الموآبيةراعوثتزوجالذيبوعز

لرباجاءومنها-22(!4:12،8)راعوثالملكداود

السببموهذاولعل3:33(!لو،3-هإا)متيسوع

+.+زارحا!برأخيهقبلأولأ"فارص-ذكرفي

زبديئيلبنيشبعام"فارصنسلمنكانكما

أخ)1داودأيامفيالجيشفيالأولىالفرقةرنيس

عثايايهوذا،بنفارصبنىمنكانكما.3(و272:

سكنواشالذينأحدمهللنيل،نسلمنعزيابن

9:4،أخ)1البابليالسبيمنالعودةبعدأورشليم

:4-6(.اانح

نزولعندوحامولحصرون:فارصابناوكان

عشيرةلفارصوكان12(.ت46)تكمصرإلىيعقوب

الحصرونيين.عشيرةولحصر!ن،الفارصيين

92(.و2602:)عدالحاموليينعشيرةولمامول

:عزةرصنا

المجلدمنموضعهفي""عزةإلىالرجوعالرجا

.!الكتابيةالمعارف!ادانرةمنالخاس!

:حروفا

يهوشافاطأبووهو"ئزهر.،معناهعبرياسم

يساكرفيالملكلسليمانوكيلاكانالذي

.17(إ!مل)1

ما:نؤو-!افأ

فيشيوعأالأدواتأكثرمنالفؤوسكانت



فاسح

لقطعتستخدمفكانت،1(ا:ه.)إشقديمأفلسطين

،هة91تث)انظروالأحجارلأخشابواا!اشجار

الحربأسلحةمنكانتكصا9:48(،قض91،أ02

02(.51؟رميا)إ

منلبدايةافيئصنعالقطعأدواتوكانت

ثم،الصوانمنوبخاصةالحجارةأوالعظام

0012حواليوفي.البرونزمنتصنعأصبمت

الصشورأسالحديد.منتصنعأصبحت..مق

وقدالحدبد.منكانت6و6:همل2في+المذكورة

إسرانيلبنيبينيحولواأنالللسطينيونحاول

فلسطينأرخىاجتاحواعندماالحديد،واستخدام

13:91-22(.صم1)انظرالحديدعصربدايةفي

اليدفييثئتالحديديةسالترأسوكان

الجزءأصبحذلكوبعد.بمبلبربطهالضشبية

لتثبيتيثقبالحديديةسالترأسمنالفليظ

،91:هتثفيجاهماويدلبه.الخشبيةاليد

كانتسللتالخشبيةليداأنعلى66:هومل2

.الرأسمنتنخلعأنعرضة

أشكالهافيكثيرأتختلفالفدوسوكانت

.والزمانالمكانباختلاف

جبلإلىجدعونبنأبيمالكصعدوقد

وقطعوامعهكانالذيالشعبوكلهو،صلمرن

أكتافهم،علىووضعوهاأشمارأغصانبالفؤوس

ووضعوهابريثإيلبيتصرحلىإحملوهاثم

برجأهلجميعفمات،بالناروأحرقوهااعليه

نحو،الصرحفيمجتمعينكانواالذينشكيم

9:46-94(.)قضوامرأةرجلألف

أشصاربالفقرسيقطعونالمهاجمونوكان

التيالمدينةلحصارحصنأليبنواالوعر

مثمرةأشجارأتكونألابشر!طيهاجمونها،

الهيكلنقوشالغزاةكسروقدو.2(..2:91)تث

74:4-7(.)مزلفؤوسباالخشبية

قولفيالجديد،العهدفي22"فأشكلمةوترد

أصلعلىالتسؤضعتقد"الآن:المعمدانيوحنا

12

فاسيح

تقطعجيدأثمرأتصنعلاشجرةفكلالشجر،

منتحذيرأ3:9(لو3،1:.)متالنار"فيوئلقي

تجتيدة--دينو

-جمححلأ!!ممغتيء-خت

---"!3عير!حجوو

ا(!!بمال!!"(لإ-!

17صح!حر-*ح!-.!

قديماللفؤوسمختلفةلأشكالصورة

لىإتربطكانتلتيا

لخشبيااليدا

سح:فا

أبناءأحدوهو+أعرجمعناهعبرياسم

:12(.4أخ)1يهوذانسلمنأشتون

فاسك:

أبناءأحددهو،ا"قاسم+معناهعبرياسم

7033(.أخ)1أشيرنسلمنالثلاثةبفلي!

وهو:ا.،أعرجمعناهعبرياسم

(،الهيكل)خدامالنثينيممنعانلةرأس-)1(

2:94،)عززربابلمعالبابليالسبيمنرجعت

7:51(.نح

مشلاممعاشتركالذيداعيوياأبوفاسيح-)2(

سورفيالعتيقالبابترميمفيبسوديابن

لهأقفاومصاريعهوأقاماوسقفاه،أورشليم

4دايوياأنلبعضاويرى3:6(.)نحوعوارضه

أولأ،المذكورفاسيحابنهر



فاعو-فا

فاعي:-فاهو

*.ثغاهأو+أنين"معناهعبرياسم"!اعو"

كانتأدوميةمدينلأاسموهو(.الشاة)صوت

بعدأدومعلىملكلذيا.هدد.أو-.ثهدارموطنأ

متزوجأمنوكانعكبور،بنحانانبعلموت

36:93()تكذهبماءبنتمطردبنتمهطبئيل

.فاعي!باسمياولالأياماأخبارسفرثيوتذكر

.الأنموقعهايعرفولا.ه(.1:أخ)1

طيبة.رافحةذينبتكلزهرالفاغية

علىللدلالةالمقدسالكتابنيالاسم!يستخدم

+لوسونياالعلميواسمهالدفاء،نباتزهور

وأشجيرةوهو.ل!ةسا(3،أ+هأ+ء++))3إنرميس+

نحو-الأغلب-علىارتفاعهايبلغصغيرةشجرة

رفيعةاللونفاتحةخضراءوأوراقها،أقدامعشر

فيفلسطينفيالشحرةوتنمو.ومستطيلة

وتحيلوأريحا،ا:14()نشجديعينمنطقتي

مثلعناقيدشكلعلىتتدلىاللونقشديةأزهارأ

شذاهايشبه،شديدةرانحةلها،العنبعناقيد

حبيبهاالنشيدعروستشبهولذلكالورد،شذى

بهاايضاهويشبههاكما1:14(،)نشبها

قديمأالأوسطالشرقفيتمتبروكانت4:13(لا)نش

لبيوتافيتحلظوكانت..لعروسا.زهرة

تتحلىكانتكما،البيتفيالعطرشذاهالينتشر

فيالحناءأشجاروتنمومنها.بعقودالنساء

وشماليومصرالعربيةوالجزيرةفلسطين

أفريقية"

تسحقأوراقهاكانتالقديماالعصورومنذ

والأحمرالأصفربينمالونهخضابمنهاوئصنع

وباطنلأيادياوكفوفوا!اظافرالشعرلتلوين

المجتمعاتبعضفييجريهذايزالولا.لقدما

.الآنحتىالربفبا

فأل-تفاءل:

دخلتمتى:القديمللشعبالقاطعالأمركان

فالج

تفعلأنتتعلملا،إلهكالربيعطيكالتيالأرض

ابنهيحيزمنفيكيوجدلا،الأممأولنكرجسمثل

عاندولاعرافةيمرفمنولا،النارفيابنتهأو

منولا،رقيةيرقيمنولا،ساصرولامتفانلولا

لأن،الموتىيستشيرمنولا،تابعةأوجانأيسأل

هذ.وبسبب.الربعندمكروهذلكيفعلمنكل

تكدن.أمامكمنطاردهمإلهكالربالأرجاس

تخلفهملذينالأمماهؤلاءإن.إلهكالربلدىكاملأ

يسمحفلمأنتوأما.والعرافينللعائفينيسمعون

.ا:9-14()قثهكذا+إلهكلربالك

موخ!عهافيشحر+مادةإلىالرجوعفالرجا

لىوإةالكتابيةالمعارف.دائرةمنلرابعابالمجلد

الخاس!المجلدمنموضعهافيعرف-عرافةمادة

،"االكتابيةالمعارف+دانرةمن

:فالال

اسموهو،اللهقضىقدممناهعبرياسم

ترميمفياشتركواالذينأحدأوزاي*بن"فالال

الزاويامقابلمن.أورشليمأسوارمنجذء

لدارالذيالأعلىالملكبيتخارجهوالذيوالبرج

منالعودةبعدنحمياأيامفيوذلكالسصن+

3:25(.)نحالبابليالسبي

فالت:

وهو:،"مسرعأو*.منفلتمعناهعبرياسم

قورحتمردفياشتركلذيا"اون"اأبوفالت-)1(

أوبن،رسبطمنوكان16:1(1)عدموسىعلى

.8-11(و26:ه)عد"ففو.االمدعونفسههوولعد

منيرحينيلنسلمنيونائانبنفالت-)2(

2:33(.أغ)1يهوذاسبط

فالج:

وهو..انقسامأوانشقاقمعناهعبرياسم
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فالط

بنسامبنارفكشادبنشالحابنعابرابنيأحد

الإسرانيليينصدلإبراهيمأ!بروالجد.نوح

25(.3:لو،912-5ةاأخ1،1-01:25،19:169)تك

1:25(.)تك*الأرضقسمتأيامهفي.لأنوعبارة

تبلبلعننتجالذ!البشرتشتتإلىتشيرقد

دا8(،و9إ91)تكلبرجابناءمصاولتهمعندألسنتهم

التيالقنواتوشقلرياطرقاستخداملىإ

أ!03:250،32:2،92:6إش)انظرالأرضقسمت

إلىاو1(الكلمةمشتقاتتستخدمصيث38:35

ارتبطتسياسةنظمأوصنرافيةتقسيماتحدو:

بنسله.

لط:فا

احدوهد)الله(.اعتق*قدمعناهعبرياسم

سبطأبطالمنفالطوكان.عزموتابني

وهوصقلغفيداودإلىانضمواالذينبنيامين

الحجارةيرمونوكانوا،الملكشاولوصهمنهارب

واليسارباليمينالقسيمنوالسهام

12:ا-3(.أخ)1

!تاف

فتات:

ما:الشئمنوالفتاتوكشر..دقه:فئافئه

التقدمةقربانحالةوفي.وتساقطمنهتكسئر

فتاتأتلتأنيمبكان،الصاجعلىالمخبوز

61(.2:ه)لازيتعليها!ئسكب

الجلجالفييشوعلىإالجبعونيونجاءوقد

بيوتنامنتزودناهسضنأخبزنا.هذابمكر:قائلين

يابسالانهووها،إليكمنسيرلكيخروجنايوم

13:91(.حزأيضأانظر12!إ9)يشفتاتأ"اصارقد

عندمطروصأكانالذيالمسكينلعازروكان

يشبعأن+يشتهي،بالقروحمضروبأالفنىباب

الفنيماندةمنالساقطالفتاتمن

ا-21(.16:9)لو

-هفتاحفتح

التيالكنعانيةللمرأةيسوعالربقال!عندما

حسناليسةالمجنونةابنتهايشفيأنمنهطلبت

نعم:فقالت.للكلابويطرحالبنينخبزيذخذأن

يسقطالذيالفتاتمنتأكلأيضأوالكلابسيد،يا

لها.وقاليسوعأجابحيننذ.أربابهاماندةمن

تريدين.كمالكليكن.إيمانكعظيمامرأةيا

:21-28،أهأمتلساعةاتلكفيابنتهافشفيت

2-92(.7:همرمس

ف!ح-هث!اح:

مفلاقبواسطةئفلققديمأالأبوابكانت-

مصنوعماحدإلىمستطيلمقطعذيمجوف

سطحهفيالثقوبمنعددبهالخشبمن

بلسانشبيهمسمارمنهاثقبكليقابلاياعلى

حلقفيمثبت،أسفل!إلىأعلىإلىيتحرك

المفتاحلدخولفتحةأيضآبهكانكما.المغلاق

مستطيلةخشبيةيدعنعبارةكانالذي

منأوالخشبمنمساميربهامغر!زمنحنية

المغلاقسطحفيالموجودةالثقوببعددالمعدن

الحلقفيالمغلاقدفعفعندتعامأ.وتقابلها

بالحلقالتيالمساميرتسقط،بالبابالمثبت

تحريكهفيمتنع،المقابلةالثقوبداخلفي

يدفع،فتحهأريدوهتى.البابيفلقوهكذا

أعلى،إلىويحركالمفلاقداخلالخاصالملتاح

التيالثقوبفيبهالتيالمساميرتدخلحتي

الألسنةأوالمساميروتدفع،المفلاقبسطح

-بىهكذاأعليإلىالحلقمنفيهاالساقطة

فيفتحالحلقمنسحبهيمكنالحركةحريصبح

الباب

سفرفيالحرفيبمعناهامفتاحكلمةوتذكر

بابموأبملكعجلونعبيدوجدحيثالقضاة

المفتاحفأخذواطويلأ،وقتأعليهمفلقأالبر!دغئية

لأرضاعلىساقطسيدهم"واذاالبابوفتحوا

3:23-،2(.)قضقتلهقدإهودكانإذميتأ"

الكتابفيمجازيأ+مفتاح.كلمةتشتخدم-)2(

أيضأانظر22:22،)إشللسلطانرمزأالمقدس

المعرفة-"مفتاحوأيضأ3:7(،:118رؤ



لملكوتاهفاتيح-فتح

11:52(.)لو

وحلقهلمغلاقصورة

:لملكوتاهفاتيح-فتح

أنتم.و:قائلأتلاميذهيسوعالربساملعندما

وقالبطرس"سمعاقأحاب؟آناإنيتقولونمن

!قاليسوعفأجاب.الحيللهاابنالمسيحهوأنت:

لمودمألحمأإن.يونابنسمعانيالكطوبى:له

أقولوأنا.السمواتفيلذياأبيلكنالكيعلن

أبنيالصخرةهذهوعلىبطرسانتأيضأ:لك

وأعطيك.عليهاتقوىلنالجحيموأبوابكنيستي

علىتربطهمافكل.السمواتملكوتمفاتيح

تحلهماوكل.السمواتفيمربوطأيكونايارض

+السمواتفيمحلولآيكونالأرضعلى

فتحوقد18:18(.أيضأانظر،1-91هة16)مت

2(،)أعلليهودالملكوتبابفعلابطرس

بالكرازةوذلك1(،.)أعللاممو)أع8(!وللسامريين

بالربلإيمانبالهمالخلاصوتقديم،بالانجيللهم

الحياةلهتكونيؤمنمنفكل،المسيحيسوع

هذالىإإشارةف!-بطرسقالوتدالأبديا.

:الإخوةالرجال:"أيها-الربكلفهالذيالتكليف

بيننااللهاختار،قديمةأياممنذأنهتعلمونأنتم

والله.ويؤمنونالإنجيلكلمةالأمميسمعبلميأنه

القدسالروحلهممعطيألهمشهد،القلوبالعارف

طهرإذبشئوبينهمبيننايميزولمأيضأ.لناكما

ماإلىاشارةفي15:7-9()أع"اقلوبهمبالايمان

فما.4-48(010،)أعكرنيليوسبيتفيحدث

ا"فتور-قتر

فمن،بالإنجيلالكرازةطريقعنإلاوالربطالحل

يظليومنلاومن،الخطية!باطمنيتمرريؤمن

الروحفيهسكنالذيالمومنويستطيع.بهامقيدأ

)انظرفيمنلمومنأمن،منبينيميزأن،القدس

سيمونمعبطرسفعلهماوهو02:22(،يو

فيزالماأنهالقدسبالردحأدركإذالساحر،

8:23(.)أع"الظلمورباطالمر.مرارة

العهدفيالغفرانمادةإلىالرجوع)الرجا

منموضعهافي!غلر-غفرانأ*مادةفيالجديد.

المعارف"دانرةمنالخاسىبالمجلد*الغينحرف

.(.الكتابية

فتحيا:

وهو:،"يفتح+يهوهمعناهعبرياسم

نساءاتخذواقدكانواالذيناللاويينأحد-)1(

أيامفيالبابليالسبيمنالعودةبعدغريبة

أيديهمأعطوا.عزرانصيحةعلىوبناء،عزرا

إثمهملأجلغنمكبشمقربيننسانهمالإخراج

23(.و1:18)عز.

معلدرجاعلىوقفواالذيناللاويينأحد-)2(

هم،بخطاياليعترفوا،ورفقائهيشوع

قدأنهالبعض9:،(.ويرى)نحالربوليباركوا

أولأ.المذكدرنفسههويكون

منزارحبنيمنبنيلمشيزبنفتحيا)3(-

الشعب.أموركلفيالملكيدتحتوكانيهوذا،

بهوذافيلهوكيلأأقامهقدفارسملكأنأي

غيابأثناءفيكانذلكولعلا:24(.1)نح

شوشنفيفارسملكإلىعادالذينحميا

لأرتحشستاوالثلاثينالثانيةالسنةفيالقصر

أورشليمإلىعادمداهانعفرلا.أيام"بعدنم

7(،و13:6)نحأخرىمرة

:ا"فتور-قتر

حدةبمدسكنأو،شدةبعدلأن:فتورأفتر
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فتر)هقياس(

الماءوفتر.فيهقصئر:عملهعنولهتر.وفشاط

.والباردالحاربينماالفاتروالماء.برد:الساخن

بابل:ملكعنالنبيإشعياءفمعلىالربويقول

المتسلط،فتوربلاضربةبسخطالشمبالضارب

توقف.بلاأي،14:6()إش.الأممعلىبغضب

لرسولابولسعلىاليهودرؤساءاشتكىوقد

هذاضدتجديفأكلامأيتكلمأنعنيفتر.لابأنه

هوويقول.6:13()أع!!الناموسالمقدسالموضع

متذكرين:أفسسثيالكنيسةلأساقفةنفسهعن

أنذرأنعنأفترلمونهارأليلأسنيننلاثأني

عنيكفلمأي.2:31(،)أعواحد.كلبدموع

ارهم.فذإ

كنت.ليتكلاودكية:كنيسةلملاكالربويقول

ولاباردأولستفاترلأنكهكذا.زاحااوباردأ

9،16(،3:ه)رؤفمي"منأققيأكأنمزمعأناحارآ!

يختر)هقياس(:

ذاوالسبابةالإبهامطرفبينماهوالبتر

المذبحأقيسةعنحزقيالويقول.فتحتهما

وفتر+ذراع"هيالمستخدمةالذراعإن،با!اذرع

43:13(1)حز

ما:فترو

منالجنوبيالإقليم01علىئطلقعبرياسم

الأوللشلالالىإمنفجنوبيمنابتداءأى!مصر

فيالاسمجاءوقد(.القبليالوجه)أياسوانعند

جاءوقد+فاتوريسى".صيفةفيالأشوريةلنقوشا

والاسملعليا،امصرعلىللدلالة"ا+فتروسالاسم

)شماليالنوبةإقليمعلىللدلالة"أوكوس

نقوشفيجفرافيترتيبفي(السودان

يفخرالذي.(،،مق)068-966أشورملكآسرحدون

بمسبوكوش+،وفتروسمصرملكأصبحبأنه

كماا:11(.)1إشعياءنبوةفيوردالذىالترتيب

بالقولوفتروسهصربينيجمعالنبيإرمياأن

فتروسفيمصر،أرضفيالساكنالشعب:+وكل

اليهودكل!جهةمنويقول1(.44:ه)إرميا

لكتبافتشوا

مجدلفيالساكنين،مصرأرضفيالساكنين

أرضوفي)منف(نوفوفيتحفنحيسوفي

مجدلبينيفرقأنهأي44:ا()إرميا"فتروس

وبين(،السفليمصر)فيونوفوتحفنحيس

!تروسففى.العليا()مصرفتروس+أرض

الفارسي،المكمأيامفياليهودمنجاليةسكنت

إلفنتين.جزيرةفيلهممعبدأوبنوا

.؟بيد:النبيحزقيالفمعلىالربويقول

أخرب!..نوفمنالأوئانو؟بطلاالأصنام

مأأحكاوأجري،صوعنفينارأوأضرم،فتروس

يدعلىتمماوهو49(.او)حز.3:3نو.فى

أيضأحزقيالتنبأكما.بابلملكنبوخذنصر

أرضإلىوأرجعهمممسرسبيوأردقانلأ:

92014(.)حزميلادهمأرضلىإ،فتروس

وسيم:فتر

منتسلسلتالتيالشعوبأحدعلىيطلقاسم

فيالشعبهذاسكنوقد.نوحبنحامبنمصرايم

:29(1أخ1:14،1.)تكلعلياامصرأي،فتروسأرض

السابقة.المادةإلىالرجوعالرجا-

لكتب:افتشوا

لليهود:الربقوليوحنا،انجيلفينقرأ

حياةفيهالكمأنتظنونلأنكمالكتب!فتشوا

تأتواأنتريدونولا.ليتشهدلتياوه!،أبدية

نصلنكادولا،04(و:93)يوه.حياةلكملتكونإلي

هناكأننحسحتى.،تظنون.لأنكمعبارةإلى

المعنىيصبحولكن،العبارةهذهفيغريبأشينأ

أولفي.فتشواالأمرفعلأنعلمناإذاواضحأ

تلتشون+إنكمأيخبريأ،فعلأبلأمرأليس،الأية

الحياةكتابفيالأيةهذهتجاهوقد*.الكتب

لأنكمالكتبتدرسونأنتم:(تفسيرية)ترجصة

هذه.الأبديةالحياةإلىستهديكمأنهاتعتقدون

إليتأتواأنترفضونولكنكم.ليتشهدالكتب

بيروتترجمةفيجاءتكماا".حياةلكملتكون

لأنكمالكتبفيتبحثون.أنتماالكاثوليكية

التيفهي،الأبديةالحياةفيهالكمأنتحسبون



-الفاتكفتك

لتكدنإليتقبلواأنتربدونلاوأنتم،ليتشهد

".الحياةلكم

تك:لفاا-فتك

النبيميخاويقول.الشجاعالبرئهوالفاتك

أمامهم.الفاتكصعد"قد:المسياعننبدةش

منه،ويخرحون،البابمنويعبرونيقتممون

أسهم.رفيوالرب.أمامهمملكهمويجتاز

2:13(.)مي

.فاتحتعني+الفاتكالمترجمةالعبريةوالكلمه

مشتقةفالكلما،للاقتحاميتقدممنأي+،الثفرة

حيث:2-صمه2)نظر"اقتحمأي.فرص.الفعلمن

كاقتصامأماميأعدائيالرباقتصمقد:داودقال

.(فراصيم"بعل.الموضعذلكاسمدعيلذلك.الماء

ينتحلذي.وا:الحياةكتابفيالأيةترجمتوقد

البابويعبرونفيقتحمونيتقدمهملثغرةا

فيوالربملكهميسيرطليعتهموفيخارجأ،

فيجاءتوقد.ويضلصونينصونأي"،مقدمتهم

الثاغرصعد.قد:الكاثوليكيةبيروتترجمة

منه،وخرجوالباباوجازوافثغروا!مهمأما

يقولكما..مقدمتهمفيوالربأمامهموملكهم

نيركمقيودقطع..الذىإلهكمالرب:*أنالربا

:"ويعلمونيقولكما.26:13()لا"قيامأوسيزكم

وإذانيرهم،زبطتكصيريعندلرباأناأني

انظر34:27،)حزاستعبدوهمالذينيدمنأنقذتهم

61:1(.إشأيضا

-فتيلة:فتل

ذبالةهيلفتيلةوا.وبرمهلواه:الحبلفتل

طرية:أوتاربسبعةشسثمونأوثقواولما.المصباح

منسقط)ماالمشاقةفتيليقطعكماالأوتارقطع

16:9(.)قضالنارشمإداحرير(أوكتانأوشعر

مرضوضة.قصبةقانلأ:المسيحعنإشعياءويتنبأ

انظر42:3،)إشيطفئلاخامدةوفتيلة،يقصفلا

12:03(.مت

بابلملكعنإشعياءفمعلىالربويقول

ئفتون-فتىأ-فتو

طريقأ،البحرفيالجاعلالربيقولهكذاوجيمئصه:

لامعأيضطجعونمسلكأ..القويةالمياهوفي

وا+انطثكفتيلةخمدواتد.يقومون

17(.او6ة43)إشى

:فتور

الفربيالشاطئعلىتقعكانتمدينةاسم

أرض")المترجمة-عماوأرضفيالفراتلنهر

النهرينأرامفي،(22:هعددفي"شعبهبني

الذممطالأجير،النبيبلعامموطنوكانت23:4(.)تث

شعبويلعنيأتيلكيموأبملكبالاقليهإأرسل

انبل.إسر

علىالأحمر+"تلهوالأنموقعهاأنوالأرجح

كركميش.منالجنوبإلىميلاعشرأفنيبعد

فتحهاالتىالبلادقانمةفياسمهاورد!قد

..(.مق15!.)حواليمصرفرعونالثالثتحتمس

ذكرالتيالحثيةا"فترو"اهيأنهايرححكما

أنه.(،.مق)985-824أشورملكالثالثشلمتسر

...مق856فيالحثيينمنعليهااسقولى

للراتاعبرتلقد؟عنهاشلمتسرويقول

التي)أي"أوتيرشباطأشور.أنامدينةوأخذت

الأخرالجانبعلى،لأشور!ا(تأسيسهاا"أعدت

يسميهاوالتيساجوربنهرالتقانهعندللفرات

ملوكمنالجزيةتلقىهناكوأنهفترو.،الحثيدن

وغيرها.ومليتنوكوماجينكركهبش

:نفتون-فتىأ-فتو

وعندما.فيهاالحكمأبان:لةالمهتفيأفتى

ارسلاالضخمالذهبيتمثالهنصرنبوخذصنع

والخزنةوالقضاةوالولاةوالشحنالمرازبةوجمح

لتتوالولاياتاحكاموكلوالمالتينلفقهاءوا

الأراهيةوالكلمة3(.و3:2)دانيال+التمثاللتدشين

وتعني+ينتايهي.مفتين.ئرجمتالتي

".(.الحياة"اكتابفيلرجمت)وهكذا"امستشارين
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فثأ-تفثأ

!ثأف

فثأ-تفثأ:

الهدية0.الحكيمويقول،حدتهكسر:غضبهلهف

،21:14()أمالشديد"السخطتفثأالغلا+في

فثونيل:

اسموهونخى.أوفتحللها0معناهعبرياسم

1:1(،)يؤالنبييونيلابي

(جأف

فح:

عريسويقول.ينضحلمما:شئكلمنالفح

وفعال،نجخهاأخرجت+التينة:لمروسهالنشيد

ياحبيبتيياقومي.رانمتهاتفيحالكروم

2:13(،)نشوتماليجميلتي

جر:مفا-فصر

للهالمرنمويقول.شقهافيبالغ:القناةهحر

دانمةأنهارأيبستأنتوسيلأ.عينأفحرتآنت:

فيعيونأالمفخر0ةيقولكماا(.74:ه)مز"الجريان

.1(.ا!.)مز!تجريالجبالبينالأودية

والأرضماء،أجمةالقفرأجعل:الرب!يقول

هذهجاءتوقد.41:18(ش)1+مياهمفاحراليابسة

.أحعل:الكاثوليكيةبيروتترجمةفيالأية

مخارجالقاحلهوالأرضامياهغدرانالبريا

ميا.."

:فخار-فاحر-فحر

.مكترثغيرالمعاصيفيمضى:فجورأفمر

بل،اللهلكلمةيكترثلاالذىالفاسقهو!الفاجر

مستهينأ،اللهمنوالعنادالاستهتارموقفيقد

2:4(.)رو+أناتهوطولوإمهالهلطفه.بفني

18

فجعيئيل

الفاحررحاءهوما+لأنه:أيوبويتساءل

27:8(،)أيأنفسهللهايسلبعندما،يقطعهعندما

وهتاف13(.)أبتيخيبلفاجرارجاهلأن

لحظةإلىالفاحروفرح،قريبمنالأشرار

شركأيكونولاالفاجريملكلا"حتى(،.2:ه)أي

فيذخرونلقلبارفجاماأا.3(.34:)أيا"للشعب

منمعلناللهغضب"يان13(.إ36)أيغضبأ*

الذينوإنمهم،الناسفجورجميععلىالسماء

يشفق"لمل!لهوا:18(.1)روبالإثمالحقيحجزون

عالمعلىطوفانأجلبإذ..القديمالعالمعلى

جميعيعاقبأنلابدفالله2:ه(.بط)2!الفجار

فجرواالتيفجورهمأعمالجميع"اعلىالفجار

عليهبهاتكلمالتيالصعبةالكلماتوعلى،بها

لأرضواالسمواتأما15(.)يهوذافجارخطاة

عينها،الكلمةبتلكمخزونةفهيالانالكائنة

الناسوهلاكالدينيومإلىللنارمحفوظة

3:7(.بط)2+الفجار

أناسيهلكأنيشاءلااللهفإنذلككلومع

ولذلك3:9(،بط)2التوبا+إلىالجميعئقبلأنبل

الفجار"لأصلالمعينالوقتفيالمسيحمات

للجميع،مقدمأبالإيمانالخلاصوأصبح،6(أه)رو

لفاجر،ايبرربالذييؤمنولكن،يعمللالذيا0لأن

(.4:ه)روبزا-لهئحسبفايمانه

والشهواتالفجورننكر.أنتعلمظ!النعمة

لملعاافيلتقوىواوالبرلتعقلباونعيشلعالميةا

اللهمجدوظهورالمباركالرجاهمنتظرينالحاضر.

13(.و2:12)تي+المسيحيسوعومخلصنالعظيما

فجعيئيل:

فمعينيلوهو"اايقابل!اللهمعناهعبرياسم

لمساعدةأشيرلسبطرنيسأتعينوقداعكرنبن

بريةفيللشعبلأولاالتمدادإجراءعندموسى

الثانيةالسنةفيالثانيالشهرأولفيسيناء

27،ة1:132،إعدمصرمنإسرانيلبنيلخروج

أشيرسبطقربانبتقديمتامالذيوهو01:26(.

لممل،المذبحتدشينعندعشرالحادياليومفي

72-77(.وا-75:)عدلاجتماعاخيمة



موأبفحث

أحاف

:هوأبفحث

صاكمأيموأبشيخمعناهعبرياسم

عليهاأطلقلعلهيهودياعائلةاسموهو.،موأب

منعادوقد.الاسمبهذارحلنسلمنكانتلأنها

من!موآبثحثبنيمن،زربابلمعبابلسبي

عشر.واثنامنةوثمانألفانآبولومشوعبني

منعزرا،مععادثم7:11(.نحأيضأانظر2:6،)عز

ومعهزرحيابنعينايأليهوموأبفحثبني

8:4(.)عزالذكورمنمئتان

ملكيامعموآبفحثبنحشوباشتركوقد

وبرجأورشليمسورمنقسمترميمفيصاريمابن

3:11(.)نحنحمياأيامفيالتنانير

وفحثفرعونالشعب.رؤوساشتركوقد

وسانرنحميامعالميثاقختمفيوغيرهمموأب

14(.:9:3801،)نحلرذساءا

غريبة،نساءلهماتخذواالذينبينكانكما

لبعضا،عزراوصيلأعلىبناءنسانهمعنوتخلوا

)عز.1:03(.موآبفحثبنيمن

-فاحشا-فحشاء:فحش

دألفحشوا.حدهصاوزفحشأ:الأمرفحش

القبيح:لفاحشةوا.لقبحااشتداد:الفحشاه

18:23،02:12،لا)انظرفعلأوقولمنالشنيع

:27(.ردا6:9،هو

-فحول:فحل

وجمعه،حيوانكلمنالقوكلماالذكر:الفحل

في"وحدثألزوجتيهيعقوبويقول.*-فحول

فيونظرتعينيرفمتأنيالغنمتوحموقت

مخططةالغنمعلىالصاعدةالفحولوإذاحلم،

يا:الحلمفياللهملاكليوقال.ومنمرةورقطاء

وانظرعينيكارفع:فقال.هأنذافقلت!يعقوب

-فحولنحل

!رقطاءمخططةالفنمعلىالصاعدةالفحولحميع

لابانبكيصنعماكلرأيتقدلأني.ومنمرة

1-12(..3:ا)تك

أفحم:-فخم

صوفروقال.بالحمةأسكته:الخصمأفحم

تلجأم،الناسيلممأصللكيايوب:النعماتي

3(.إ11)أممط؟يخزيكمنوليس

يفصمباشتدادكانأنهأبلوسعنونقرأ

المسيح"هويسوعأنبالكتبمبينأجهرأاليهود

18:28(.)أع

قخم:

العهدفيمراتثلاثبلفظها+فحمكلمة!ردت

الكلمةعننقلأ54:16(،120أ44إش26،2:ا)أمالقديم

النباتيهوالفحمبهاوالمقصود.بكامالمبرية

عنبمعزلبحرقهاالأخشابتفحيمعنالناتج

فلسطيئ.فييوجدلاالحجريلفحماإنإذ،الهواء

!خا!

فخ:

فيأشراك-شرك!مادةالىالرجوعالرجا

دانرةمنالرابعبالمجلد*+الشينحرفمنموضعها

الكتابية"المعارف

السيفوكان.الوركإلىالركبةفوقماالفخذ

،21و3:16قض27،:32)خرالفخذعلىعادةيوضع

.يسوعلرباالرائىيوحنارأىوقد.03(45مز

ملك.مكتوباسمفخذهوعلىثوبهعلى+وله

16(:91)رؤ.الأربابوربالملوك

حق.ضزب،يعقوبالملاكصارعوعندما

صصارعتهفييمقوبفخذحقفانخلعفخذ.،
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يرفخا-رفخا

لذلك.فخذهعلىيخمعوهوفندنيلعبر...معه

حقعلىالذىالنساعرقإسرانيلبنويأكللا

عرقعلىيعقوبفخذحقضربلأنه...الفضذ

هوالعصبالنساوعرق32:24-32(.)شكالنسا.

.الوركمنطقةفيالرئيسي

"ساقاالفلسطينينضربشمشونأنونقرا

ضربهماي،8(:15)قضعظيمأضربافخذعلى

فيها.هدادةلابقسوة

وبنيهلهرونيصنعأنموسىالربوأمر

إلىالحقوينمنالعورةلستركتانمن.سراويل

43(.د28:42)خر!الفخذين

والخزممأالندمعنكنايةالفخذعلىوالصفق

والنوحالحزنإلىيشيركما:91(.31)إرميا

2:12(.)خرا

لابنهزوحةخذلتعبدهبراهيمإأرسلوعندما

فأستحلفك،فخذىتحتيدك+ضع:لهقالإسحق

يدهالعبدفوضع..الأرضوإلهالسماءإلهبالرب

الأمر.هذاعلىلهوحلفمولأهإبراهيمفخذتحت

يوسفابنهمعيعقوبفعلوكذلك94(و:242)تك

نأوواضح.92(:47)تكأبائهمعدفنهبخصوص

وأقوىخطورةأشدالقسميجعلكانالأمرذلك

بعضوالفخذلالتصاقأنالبعضيرىكماإلزاما.

فيأنهيعنىالفخذتمتاليدوضعكان،التناسل

لمالذين-الرجلأبناءفان.بالمهدالنكثحالة

له.سينتقمون-بعديولدوا

للسبايا،الفخذتعريةأوالذيلكشدوكان

3(.و47:2إش)انظركبيرأوعارأشديدةإهانة

المرأةيستحلفالكاهنكاناالفيرةشريعلأ.وش

شعبكبينوحلفألعنةالرب.يحعلك:لها!يقول

)عد-وارمأوبطنكساقطةفخذكالربيجعلبئن

يصابأنالفخذ.سقوطيعنىوقد.-28(502:

حبلي.كانتإنجنينهايسقطأنأوبالعقمرحمها

:رىفخار-فخا

موضعهافيخزفمادةإلىالرجوعالرجاء

المعارف+دائرةمنالثالثالمجلدفيالخاءحرفمن

يةفدا-ياافد

الكتابية+

!دأف

فداية:-فدايا

اسم:وهوفدىقديهو..معناهعبرىاسم

لنصفرئيسأكانالذىيونيلأبيفداياأ-)1

الملكأيامفيالأردنغربيفيمنسى!سبط

2(.270:أخ)1داود

يهوياقيمأمزبيدةأباوكان.رومةمنفداية)2(-

36(.أ23مل)2يهوذاملكيوشيابن

عنهويقال،18(:3)أخيكنياأبناءأحدفدايا)3(-

أخاهأنكما،3:91(أخ)1زربابلأبوإنه

أيضأعنهيقال3:17(أخ)1يكنيابنشألتينيل

1؟1(.حجى\،ة12نح،:32)عززربابلأبوإنه

شألتينيلوإلىزربابلإلىالرجوعالرجا

المعارف"ادائرةمنالرابعبالمجلدموضعيهمافي

..الكتابية

ترميمفىاشتركالذيفرعوشبنفدايا)4(-

البابليالسبيمنالعودةبعدأورشليمسور

25(.ج3)نحنحمياأيامفي

الخشبيالمنبرعلىوقفواالذينأحدفدايا)5(-

سفريقرأكانعندماالكاتبعررابمانب

نفسههوولعله4(.:8)نحللشعبالشريعة

السابق.البندفيالمذكور

مشلامبنسلوأسلافأحدقو!يا،بنفدايا)6(-

أورشليمفيعاشواالذينبنيامينبنىمن

:7(.11)نحالبابليالسبيمنالعودةبمد

خزنهنحمياأقامهمالذيناللاويينأحدفدايا)7(-

هوولعله13(.؟13)نحالهيكلخزائنعلى

والخاسىالرابعالبندينفيالمذكورنفسه

.أعلاه



فدات

:فدان

رامأنفدا

البقرا.منفدانألف+لهأصبح،سبيهالرب

البداية.فيلهكانماضعفأي،:12(42)أي

فيالمذكورةالوحيدةالمساحاتوحدةالفدان

يستطيعالتىالمساحةتعنىوهى.المقدسالكتاب

فييحرنهاأنالبقر(من)زوجالبقرمنفدان"

واحد.يوم

الذينالرسلكلامالملكشاولسمعوعندما

بقرفدانأخذجلعادايابيشسكانإليهأرسلهم

تخومكللىإوأرسلوقططهالبقر(منزوجأ)أى

!حامليوناثانضربوقد.11:7(صم)1"إسرائيل

تلمنصفنحوفيرجلأعشرين"نحوسلاحه

1(":144صم)1ا،أرضفدان

+أليشعليمسحالنبيإيلياالربأرسلوعندما

وجده"عنهعوضأنبيامحولةأبلمنشافاطبن

معوهو،قدامهبقرفدانعشرواثنا.يصرث

نأ)أى"وذبحهمابقرفدانوأخذ...عشرالثانى

16-21(.:91املالبقر-منزوجأكانالبقرفدان

فدانمئا+خمسالأمربدايةفييايوبوكان

در!عندما.البقرمنألفأى،1:3()اىبقر!

الشعبمنالظالمينالنبىإشعياءأنذر!قد

بثأتصنعكرمفدادينعشرة-لأنبيوتهمبخراب

وكان.(9.،:)إشإيفا+يصنعبذاروحومر،واحدأ

كانالمحصدلأنأى،إيفاتعشريساوىالحومر

نأأىالحومر،عشرهوالبثوكان.البذارعشر

14(.:45حز)انظرالإيفلأيعادلكانالبث

:أرامفدان-فدان

+سهل،معناهاأراميةكلمةهنا-ا"-فدان21

ويستخدم."أرام"سهلمعناهاأرامففدان

فدانعلىللدلالة48:7()تكفدانكلمةيعقوب

وإلىالشرقلىإالواقعةالمنطقةوهي،ارام

جنوبأانحنانهعندالأعلىالفراتنهرمنالشمال

مدينةحولالنهرينبينبلادشماليأي،شرقأثم

.01(24:)تك.النهرينأرام.نفسهافهى.،حاران

الأرامي(لاولابانالأرامي+"بتوئيلإليهاوينسب

31:24(..2:02)تكه

أرامنلفدخريطا

21



فدهنيل

إلىهاصرومنها،حارانفيإبراهيمأقاموقد

فيعشيرتهإلىعبد.أرسلثم.كنمانأرض

02(.)تك،2:زدجةلاسمقل!خذ.أرام+فدان

بناهأخيهعيسووجهمنيعقوبهربوعندما

بيتإلى.أرامفدانإلىذهب،ابيهمضورةعلى

تزوجحيث(،وه2:2)تب!هأمهرفقهأبيبتوئيل

92(.و93:23)تكوراحيلليئة:لابانخالهابنتى

ماوكلوأبناؤهونساؤهيعقوبرجعوأخيرأ

31:18.)تكأبيهاسحقإلىأرام.فدانفياقتنا.

1،48:7(.46:ه26،و35:9

.أرامفدانفيتفرباويعقوبإبراهيمولأن

الأرضثمرأوليقدمعندماالاسرائيليعلىكان

كانتانها+أراميا:الرب"أمامويقوليصرحأن

26:5(.)تث....أبي

في"النهرينأرام..،أرام.لىإالرحدعلربا)ا

دانرةمنالأ!لبالمجلد"الألفحرفمنموضعهما

الكتابية.المعار!

فدهنيل:

فدهنبلوهوفدىقداللهمعناهعبرىاسم

لسبطرنيسأالرباختارهالذىعميهود"بن

بنويشوعالكاهنألعازارمعليشترك،نفتالي

أرضتقسيمفي،الأسباطرؤساءسانرمع،نون

34:28(.)عدالأسباطبينالموعد

:هصورفك

،فدى!قد)الله(الصخر!معناهعبرىاسم

رنيسأكانالذي+فدهصوربن.جملينيلأبووهو

.سيناءبربةفيالأولالتعدادعندمنسىلسبط

لخروجهمالثانيةالسنةفي،الثانىالشهرأولفي

قدمالذىوهو.2(.2:،1.1:)عدمصر*أرضمن

الخيمةتدشينعندمنسىسبطقربان

منسى،سبطلجثدرنمسأوكان،7:54-95()عد

البريةكلانتقالهمعندالسبطقيادةيتولى

)عد.1:23(.
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يا-فاد-فدءافدفد+

-فابى:يافد-ءفدافدى-

،غيرهأوبمالاستنقذهوفدا.ةفدىفداه

فهو،بالنفسالفداءيكونوقدفيه،كانممافخلصه

سراحإطلاقالممكنمنوكانإنقاذ.محردليس

فدية،يسمىالمالمنمبلغبدفع،الحربأسرى

كثيرين.عنفدية+نفسهالمسيحبذل،المعنىوبهذا

4(.1"ه..2:28،مرقس)مت

العبودية،منيتحررالرقيقالعبدكانكما

5(.2:47-.)لاهأقربانهأحدمناومنه،فديةبدثع

الخروجسفرفينجدهاأخرىحالةوهناك

قبل،منحنطثورينطحعندماوهي)21:28-.3(،

وأرجلأفقتليضبطه.ولم،صاحبهعلىإشهدوقد

إن.ويقتلايضأوصاحبهئرجمفالثور!امرأة

يوضعماكلنفسمهفداءيدفع،فديةعليهؤضعت

يمكنكانلذلك،عمدقتلحالةليستفهى+،عليه

فديلأ.بدفعيلدمم!ففسهأنالثورلصاحب

.للممتلكاتفكاكأو+فدايرهناككانكما

هيإليهاالاشارةسبقتالتيالثلاثالمالاتولكن

يتمكان"الفداءأنجميعهافيهاوواضحأهمها.

فدية،أوثمنبدفع

-وضوحبكل-المسيحيسوعالربأعلندقد

للخطية.عبدهوالخطيةيعملمنكل.أن

بولس:الرسدليقولاهذاعلىوبناء8:34(،)يو

14(،إ7)روالخطيةتحتمبيعفجسديأناأما"ا

ويقول91:4(.)إشقاسمولىيدتحتمستعبد

للخطيةعبيدأكنتم.إنكم:روميةفيللمؤمنين

6:23(،)روموت"هىالخطية+أجرةولأن6:17(1)رو

الله.مجدوأعوزهمأخطوا"الجميعأنوحيث

.الموتحكمتحتكانواإذأفالجميع3:23(،)رو

عليهمهـمحكوملها،وأسرى،للخطيةعبيدفالخطاة

بدفعإلاللخلاصسبيلئمةيكنولم.بالموت

عبدأ،الخاطئيظلالفدية0هذهوبدون.فدية+.

هوالمسيحدمكانلذلك.الأبديالموتحكمتحت

العبيدسراحلاطلاقدفعتالتى"الفديةأوالثمن

.الأبديالموتحكممنوخلاصهم



لفراا-أفو

ولافداء،الانسانيفديلنالأخالمرنمويقول

نفوسهمفديةهيوكريمة.عنهكفارةاللهيعطي

مننفسييفدىاللهإنما...الدهرإلىففلقت

15(.و8و:947)مز+لهاويةا

علىللدلالةالمستخدمةاليونانيةوالكلمة

تعنىلا،اهه!(لا3043أ)3سزليتروبوأ+هىو،ءالفدا

وهذاثمن،بدفعالإنقاذتعنىبلالإنقاذ،مجرد

فيهالذى:فنقرأالكفارى.المسيحموتهوالثمن

(:14ا03،كو1:كو1انظر1:7،)أفبدمهالفداءلنا

نجدهمانفسوهو،المسيحدمهوالفداءثمنأنأي

بنممتهمجانأ+متبررين:روميةإلىالرسالةفي

ةكفارللهاقدمهالذى،المسيحبيسوعالذىباللداء

الروحنجدفهنا25(.3:124)رو.ابدمهبالايمان

عنمأخوذةاستعاراتثلاثيستخدمالقدس

"الكفارةوهىوالذبانح،"التبريروهىالقضاء

كلهوذلك،العبوديةمنالتحريرأيوالعتق

المسيح."دمهوالذىالثمنبدفعأيبالفداء،

فيالمسيحبصوتمرتبطأالفداءنجدكما

9(،9:12-همثلا"عب)انظرالعبرانيينإلىالرسالة

9:22(.)عب"مففرةتحصللادمسفك.بدونلأنه

:كورنثوسفيالكنيسةإلىالرسالةفينقرأكما

المذمنوأن،02(6:كو)1"يثمناشتريتمقد"لأنكم

اشترىقدالمسيحلأن7:22(،)اكوا"الرب.عتيقهو

ليويقول.العبوديةمنوأعتقهمبدمهالمومنين

افتدانا:+المسيحغلاطيةفيالكنيسةإلىالرسالة

3:13(،)غلياجلنالعنةصارإذالناموسلعنةمن

عنا،عوضأوماتمحلناوحلمكانناأخذانهأكلما

فديانفسهبذلاإذ،بنفسهفداناوهكذا

91(.او8أ1بط1أيضأانظر6،أ2تيعنا)9

بالجلجثة()أيبالماضييرتبطلاوالفداء

بهاتحررالتىبالحريةيرتبطأيضأولكنه،فحسب

فمجدوايثمناشتريتمقد"لأنكمنقرأإذ،المفديون

للههىالتىأرواحكموفيأجسادكمفيالله

وبالإيجاز،(..:9:1143روهأيضأانظر2،.6:كو)1

الثمنبهذاالمسيحافتداهمقدالمؤمنينأنحيث

.قدفهوللهبل،لأنفسهميعودوالمفإنهمالفالي،

صارت)الذينالأحياهيعيشكيالجميعلأجلمات

أمفر

ماتللذى،بللأنفسهملابعد،فيمافيه(حياةلهم

يظهرواأنعليهم.فيجب1(:هكوه)2+وقاملأجلهم

قدالتيللخطيةعبيدأيعودالمأنهمحياتهمفي

ماتواقدهمأنهمكما،المسبحبموتمنهاتحرروا

فعليهم3:1-3(.كو2،02:)غلالخطيةعنالمسيحمع

بها"2المسيححررناقدالتىالحرية"فييثبتواأن

:1(.)غله

ارأف

:فرأ-النرا

ألأيوبلرباعنهويقول.لوحشاحمار:ألفرا

حمارربطفكومنحزا،الفراءسزح"من

والسباخ،بيتهالبريةجعلتالذى؟الوحش

6(.930:ه)أي+مسكنه

منموضعهافيحمارمادةإلىالرجوعالرصا

المعارفدائرةمنالثاثبالمجلدالحاء.حرف

الكتابية.

:أمفر

ملكوهو،الوحش"حماريعنىقدسامياسم

الذينالأربعةالأموريينملوكأحدايرموت

للزحف،أورشليمملكصادقأدونيمعتحاللوا

إسرانيل،وبنييشوعصالمتلأفهاجبعونعلى

ضربةوضربهم،إسرانيلأمامأزعجهمالربولكن

أماممنهاربونهموبينمااجبعونفيعظيمة

منعظيمةبحجارةالرب"رماهم،إسرانيل

أدونيفيهم)بماالخمسةالملوكأما.السماء

.مقيدةفيمغارةفيواختبأدافهربوا(صادق

علىعطيمةحجارةيدحرجواأنرجالهيشوعفأمر

فلص.حفظهملأجلرجالأعليها!يقيمواالمفارةفم

رجعالأعداء،جيو!ث!علىالقضاءمنيشوعانتهى

الملوكوإخراجالمغارةباببفتعوأمرمقيدةإل!

علىأرجلهميضعواأنقوادهيشوعودعا.الخمسة

وقتلهميشوعضربهمثم.الملوكأولنكأعناق

أمرحينالمساء،حتىخشباتخمسعلى!علقهم

فيجثثهم!طرحوا،الشريعةأمرحسبلهمبإنزا



اتلنرت-نهرافرا

:ا-27(،ا.)يشكبيرةبمدارةوأغلقوهاالمغارة

:تلفراافهر-تفرا

هولفراتاونهر.العذبلغزيراالماء:للراتا

النهرينوأحدأسيا،غربيفيالأنهارأكبر

لرابعاالنهروهو،النهرينبينببلادالشهيرين

عدنجنةيسقىكانالذىالنهرفروعمن

المقدسالكتابفيكثيرأوئذكر1-14(..2:)تك

.الفراتالكبير،نهرالنهرباسم

فقطلنهراباسمأو4(،إ1:71،يش،تث:118)تكه

31(،.2:23،خرا31:تك،7:12،ميخا22:ه)عد

لفراتت-ثهرافرا

ويلتقى.أراراطوجبلثانبحيرةمنبالقرب

فيملاطيامنالشمالإلىمكانفيالنهران

الجنوبلىإذلكبعدالنهرويسير.سوريةشمالي

الجنوبإلىكبيرقوسفيينحنيثم،الشرقي

عندالسورىلسهلاإلىدخولهقبللغربيا

الشمالإلىمترأكيلونمانينبعدعلى،سمساط

القديمة.حارانمدينةمن

ارتفاععلىالعليامنابعهعندالنهرويبدأ

يلبثلالكنهالبحر،سطحفوقمترأ43802نحو

الجبليةالممراتمنسلسلةفيبسرعةينحدرأن

نحوإلىمستواهفيينخفضحتى،والشلالات

البحر.سطحفوقمتر002

ثلاثةإلىالفراتنهرينقسممجرا.:)1(-

!اسفل:وا،لأوسطا،ولأعلىا:مسامأ

منالفراتنهريفبع:الأملىللراتا)1(-

يسمىمنهماالأعلى،فرعينفي،أرمينيةهضبة

مالكثرة"الأسود+أيالطينىالنهرأوصوا"قرة

يأ.مرادصوديسمىوالثانى.طميمنيحمله

مكانمنوينبعاأغزرهماوهوالصافيالنهر

اتجاهفيويسير:الأوسطللراتا)2(-

علىالتاريخيةكركميشبمدينةمارأجنوبي

حلب،مدينةتتعمنهاالفرب!إلى،الغربيشاطنه

البلخبنهريتصلحيثفجنوبأشرقأينحنىئم

بنهريتصلئم.حارانمدينةعليهتقعالذى

جنوبأ،مترأكيلونمانينبنحوذلكوبعد.الخابور

النهرينعطفثم،القديمة.ماري+مدينةققعكانت

نهرخريطة
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لفراتا



لفراتت-نهرافرا

الجنوبإلىثم،لشرقياالشماللىإاخرىمرة

عندالأوسطالفراتنهرينتهىحيثالشرقي

لنهرامجرىويهبط(.القديمةحتو!))"حتمدينة

مفكأ002نموارتفاعمنالأوسطلقطاعاهذافي

البمر.سطحفوقمترأ67نحوإلى

فيمعظمهفييسير:الأسللاتللرا)3(-

الأسفل-الفراتممرىوكان.شرقيجنوبياتماه

مجراهمنالشرقإلىأبعد-القديمةالعصورفي

بابلبمدنيمرالقديمةالعصورفيفكار،الحالي

قديكونأنبعداخيرأو.أورووأركونبوروكيش

فييصبميل(022)نحو.متركيلو0036نموقطع

نأالعلماءمنكثيرونويعتقد.العربيالخليج

023نحوشمالأيمتدكانالشعاليالخليجطرف

فكان،الحاليموتجعهعنميلا()نمو.15كيلومترأ

ولكن.مستقلمصبوالدجلةالفراتمنلكل

فيوترسب.النهرانحملهالذيالطميبسبب

عنالطرفهذانزل،للخليجالشماليالطرف

منالشمالإلىالنهرانواتحد،اياصليموقعه

جنوبأيجرىالذيالعربشطمكونينالبصرة

الخليج.شليصبكيلومترأ091نحو

أبريلفيفيضانهأقصىالفراتنهر!يبلغ

التيأرمينيةهضبةفوقالثلوجذوبانبسبب

وأكتوبرسبتمبرفيمستواهويهبط.منهاينبع

تمامأيعتمدونالقدماءوكانضحلأ.ليبدوحتى

الترعفشقوا!زراعاتهملريالنهرمياهعلى

إحدىكان:\(1)حز.نهرخابورولعل،والقنوات

تالقنواا.هذ

كما:لمعدسالكتاباكلللراتا)ب(-نهر

الثانىالأصحاحفيالفراتنهريذكرالقدلسبق

كانالذىالرابعالنرعبأنه،التكوينسفرمن

2:14(.عدن)تكجنةنهرإليهينقسم

هذهأعطيأ+لنسلكلإبراهيماللهوعدفيثم

نهرالكبير،النهرإلىمصرنهرمنالأرض

ا:24(.1:7،1تثأيضأانظن15:18،)تك.الفرات

أرضإلىالأردننهرإسرانيلبنىعبور!قبل

لفراتات-نهرفرا

هذاولبنانالبريه"امن:ليشوعالربقال،كنعان

"اتخمكميكون...الفراتنهرالكبير،النهرإلى

قال،للشعبالوداعىيشوعخطابوفي1:4(.)يش

...الدهرمنذالنهرعبرفيسكنوا!أباؤكملهم:

وأخذ15(،24:21140)يشأخرىآلهةوعبدوا

24:3(.)يشلنهراعبرمنأباكمإبراهيم.الرب

...عزرهددداودضرب،الملكداودأياموفي

نهرعندسلطتهليردذهبحينصوبةملك

3(.:18خأ3،1أصمه)2"تلفراا

استخدامعننبوتطفيالنبىإشعياءويشير

اليومذلكفيأشعبهلفديبللأشوريينالله

النهر،عبرفيمستأجرةبموسىالسيديحلق

للحيةاوتنزعالرجلينوشعرالرأس،أشوربملك

الشعبسبيردسمنبأ.عنثم..2(7:)إشآمضآ

منيجنىالربأناليومذلكفيويكون:بالقول

تلقطونوأنتم،مصرواديإلىلنهرامجرى

27:12(.)إش*واحدأواحدأ

نخوفرعونصعديهوذاملكيوشياأياموفى

فصعد،الفراتنهرإلىأشورملكعلىمصرملك

27:921(مل)2مجدو*فيفقتله،للقائهيوشياالملك

موقعةفينضوفرعونهزمأشورملكولكئ

،الفراتنهرلىإمصرنهرمنوأخذاكركميش

3:02(.أخه72،أ24مل)2مصر+لملككانماكل

جيشهزيمةيذكرمصر،عنإرميانبوةوفي

فيالفراتنهرعلىمصرملكنخوفرعون

نهريذكركماو.1(.6و:2لم6)إرميا"كركميش

نأإرمياالربأمرعندمامراتأربعالفرات

الكتانيةمنطقتهباستخدام،إسرائيلعلىيتنبأ

السبيفيلهمسيحدثلماإيضاحكوسيلة

!نيسسراياالنبيإرمياأمركما13:4-7(،)إرميا

كتبهالذيالكلامكلويقرأبابللىإيدخلانالمحلة

+ويكون:لهوقال،بابلعلىالأتيالشرعنإرميا

حجرأبهتربطأنكالسفرهذاقراءةمنفرغتإذا

تغرق"هكذا:وتقول،الفراتوسطإلىوتطرحه

عليهاجالبهأناالذىالشرمنتقدمولابابل

:9،-64(اهرميا)إ
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فراصيم

رأوبيننسلبعضأنالأخبارسفرفيوجاء

،الفراتنهرمنالبريةمدخللىإ.شرقأسكنوا

:9(.ه)أخجلعاد"أرضفيكثرتماشيتهملأن

النهرينبلادبينفاصلأحذاالفراتنهروكان

ولابةوكانت.غربأوفلسطينوسورية،شرقأ

الفارسية،لإمبراطوريةاأيامفيوفلسطينسورية

2:7(.شح6:6و115:3،و4:.1)عزالنهرعبرتسمى

سفرفيالجديدالعهدفيالفراتنهرويذكر

سمع،السادسالملاكبوقفعندما،مرتينالرؤيا

معهالذىالسادسللملاكقائلأصوتأ،الرانى

النهرعندالمقيدينالملانكةا!اربمةفك:البوق

1(.4و9:13)رولفراتا،العظيم

النهرعلىجامهالسادس"الملاكولماسكب

الملوكطريقيعدلكيماؤهنشف"الفراتالكبير

)يمكن.16:12()رذ+الشمسمشرقمنالذين

الأولبالمجلدو"أكد*"االمواد+أشورلىإأيضاالرجوع

بالمجلدو"بابل*،الكتابيةالمعارفدائرةمن

لرابع،ابالمجلد.شنعارو،و"سومرالثاشا

المعسفةمنللاستزادةالمجلد،بهذا+"وفارس

(.لفراتاواديفيقامتالتىبالحضارات

فراصيم:

فيفراصيم""بعلمادةالىالرجوعالرجا

دائرةمنالثانىبالمجلدالباء""حرفمنموضعها

+.الكتابيةالممارف

:ستوتونافر

"ا"محظوظأو-3(مباركمعناهيدنانىاسم

ولا،كورنثوسفيالكنيسةفيأبارزعضوأوكان

فيالثانىاسمهجاءوقد16:17،كو1ف!إلايدكر

أرسلتهمأشخاصثلاثةأسماءبينالترتيب

الرسولإلىبخطابكورنثوسفىالكنيسة

كانوقد7:\(.كو1)انظرأفسسشوهوبولس

جاءوهلأنهمله،فرحسبببولسإلىمجينهم

خدمةلهأدواكما!كورنثوسفيالكنيسةبأخبار
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تيونفر

قدهؤلاهنقصانكم+لأن"للكورنئيينيقولإذما!

مثلفاعرفوا.وروحكمروحيأراحواإذ.جبروه

فيمعهمحملواأنهمويبدو18(و79إ16كوهؤلاء")1

بولم!رلرسولارسالةاكورنثوسإلىعودتهم

الرسالهختاميؤيدهوهوما،كورنثوسلىإالأولي

.المخطوطاتبعضفي

كليمندسيذكر.سنةأربعينبنحوذلكوبعد

أعضاءبين"افرتوناتوسباسمأخرشخصا

لفارقوالاسماشيوعلكن.كورفثدسفيالكنيسة

موضعالشخصيتينبينالجمعيجعل.الزمني

شك.

:تيونفر

لشعبااهذيذكرلا.وتاريخهمبلادهم-()1

بينكانحيث،واحدةمرةإلأالمقدسالكتابفي

يوميع!بطرسالرسولسمعتالتىالشعوب

وماديون:!فرتيونأورشليمفيالخمسين

ألهمذلكمنونستنتج2:9(.)أع...وعيلاميدن

مناطقمنالقادمينالدخلاءأواليهودمنكانوا

الفراتمنتمتدكانتالتىالفرتيةالامبراطورية

موراريانهروإلىشرقأ،الهندحدودإلىغربأ

وقد،لروماعنيدأمنافسأقرونلمدةوظلتشمالأ،

ذكريردولا.القتالميادينفيمرارأذلكأثبتت

يذكرهمماكثيرأولكن،القديمالعهدفيللفرقيين

تاريخفيأبارزدورألعبوا!قد،يوسيفوس

بلادفيكبيرةيهوديةمستعمراتلوجوداليهود

اليهودياشنونفيالفرتييئ،ولتدخلالنهرينبين

لسلطاتهم.خضتماكثيرأإذ

ثهع(313لةأ)بارئيافرتياأوبلادهمأصلأما

الجنوبإلىصغيرةمقاطعةفكانت،الأصلية

ميل،003نحوبطولفزوينبحرمنالشرقى

رغمخصبةمنطقةوهىميلأ012نحووعرض

الشرقيةفارسصحراهحدودعلىتقعاجبليةأنها

(.الحاليةخراسانتقريبأ)وهى

لص-قيةااياصولاليقينوجهعلىنعرفولا

منكانواأنهمالفالبالرأيكانوإنللفرتيين



تيونفر

ثمةفليس.التتاريةالشعوبمنأوسكيثىأصل

الكبير""داريوسعصرقبلإليهمتاريخيةإشارة

التىالقبانلبينكانوا-شكبلا-ولكنهم(1)الأول

إخمادهيذكر+2"داريوسأنحيث،كور.شأخضعها

ظلواأنهمديبدو.الفارسيالحكمعلىلثورتهم

ا!بر.للاسكندرخضعواأنإلىللفرسموالين

ذلكبعدخضعواثم؟السلوقيون2-الملدك

علبهمثارواولكنهمالسلوقيينسوريةملوكلحكم

.م(1ق025)حواليالثانيأنطيوكسأيامفي

*أرساكس.بقيادةاستقلالهمعلىوحصلوا

الأرساكسيةالأسرةأسسالذىالأوللا!!3!له()3

وكانت،قرونخمسةنحدالحكمفيظلتالتى

(الأ"*5إ?ص!+()30+"هيكاتومبيلوسفيعاصمف

وخلفه،سنواتثلاثسوىيستمرلمحكمهولكن

كس!أرساباسم3+(ا44)5!أ*تريداتسأخره

بينلصراعاأعفاهوقداالمملكةوخدالذى.الثانى

حتىشئدنهفيتدخلهمامن،والبطالمةالسلوقيين

الثاني.+سلوقسعليهمزحفحين..مق237عام

هنكرة،هزيمةفزمولكنها)!ح(،لاحأ+أ-3)كالينيكوس

"+أرتابانوسواستطاع.استقلالهمللفرتيينوتأيد

فرتيون

يمدأن"أرساكس"خلفالذىول(دا+،كا!31)5لأول

أنطيوكسولكن.زاجروسجبالحتىغربأأملاكه

بدونالتعدىهذايمرأنليسمحيكنلمالثالث

واقتطعوطارده01ا.أرتابانوسضدحملةفقاد،عقاب

بعدولكن.الأصلية++أرتابانوسأملاكمنجز.أ

نألفرتيونااستطاع،سنواتبضعدامصراع

أنطيوكسرمعهاضطرمما،باستقلالهميحتفظوا

وظل.باستقلالهممعترفأصلحأمعهميمقدأن

بدأأنإلى،الوقتبعضمستتبأبينهماالسلام

في،(.مق174-؟ه،!!م"!-181)("الأولأتس+فر

السلوقية،الإمبراطوربأملاكعلىالتعدي

أم؟،أالاا-ع،،4)3لأولا".مثريداتسخليفتهوواصل

جزءألمملكتهفضم،السياسةهذه،(.مق174-137

وبابل+!فارس"ميدياواالشرقفي"ابكتريا"امن

"لديشريوسكبيرتحدذلكفيوكان،الغربفي

هذهكانتالذى،سوريةملكح+س!(13أدا)3"الثاني

علىديمتريوصفزحف،أملاكهمنالمقاطعات

أسحرأوأخذانهزمولكنه،عرمرمبجممشآلسفر

فيهاأحسن،سنواتبضعفرتيا-فيظلحيث

أرادوعندما،أختهوزؤجهمعاملتهالثانيأتسفر

سيدتس+"أنطيوكسمعنزاعأيثيرأنأتسفر

س!!

للرتباخريطة
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ئرت!يون

!ى!أعاده.وسديمتريوحسراأطلق3(!مأمحهح)3

البدايا،فيالحربشأنطيدكسنجحلكن،سورب

!تزيدرحل،000.003نصوقواتهكانتحيث

وفتلأخيرأفزمولكنه،الفرتيينقواتعنكثيرأ

مداولةأخرهذهوكانت.جيشه!هلك..مق912في

فاعترفواالفرتيينلاخضاعالسلوقيينالملوكمن

ولكنأسيا.غربيعلىالمسيطرةالقوةبهم

كانالذينالسكيثيينمعنزاعفي!قع.فرآتس.

ا.سيدتس!ضدالحربفيلمعاونتهبهماستنحدقد

أولئكمنالتضلصيمكنولمأيضأ،وخليفته

الفرتيينعرشاعتلىعندماإلاالبرابرة

فحول.م.ق421في7(اولقس!أ!4)3"تسامثويد

أنهيغلبالتىأرمينيلأإلىانتباهه.مثريداتس+

.تيجرانس.ملكهامالبثولكنإخضاعها،استطاع

الثرتيينوهابم،بلاستقلالهاستردأن)؟ح+!!أ-

النهرين.بينبلادمنولايتينعلىواستولى

حتىاطويلزمنيمضلم:برومالعلاثاا)3(

شووفرتيا.بأرمينيةالصاعدةروماقوةاحتكت

الشهيرالرومانىالقائدوصل..مق66عام

أخضعقدكانأنبعدسوريةإلى.بومبي"

أفرآتسمعهفتحالفبنطس،ملك.مثريداتس+

طريقةمناستاءولكنهارمينب،ضدالثالث

ولكنه،عليهالانقلابفىوفكرله"بومبي"معاملة

وقوعمنلابدكانولكن،الوقتبعضغيظهكظم

أصبحتقدكانتلرتيالأق،القوتينبينالصدام

تدخلعنتتفاضىانتستطيعولاامبراطورية

طمعوكانأسيا.غربيشنونفيروما

بينالصراعنشوبفيسببأ33433()؟دا!.كراسوس

الامبراطوريةقسمت.فعندماوفرتيار!ما

القسمووقع،الثلاثةالقناصلبينالرومانية

دفعه.+لكراسوسالامبراطوريأمنالشرقى

يبزأقأرادلأنهفرتيا.معالنزاعإثارةإلىبشعه

فعبرفرتيا.4بإخضاوالثروةالشهرةفيالقيصر

ذإ،نهايتهذلكفيفكانت..مق53فيالعراتنهر

صيشه،وهلكالمعركهفيوفتلنكراءهزيمةهزم

يعلوهاالتىروماأعلامعلىالفرنيونواستولى

أمنعفرتياأنللعالمبداوهكذا.الرومانىالنسر

مدىعلىلروماالقوىالندنكانت،ئهزمأنمن

الفرتيونعبر،كراسوسموتوبعد.قرونئلاثة
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فرتيون

سورية،شماليفيفسادأوعاثواالفراتنهر

يستولوااندونالتالىالعامفيتراجعواولكنهم

منالأولىالجولةانتهتوهكذاالبلاد،منشئعلى

روما.معالحرب

غزا-فملبىمعركةبعد-.و.م04وفي

فرتياعلىملكأكانالذىلم!هح!!-)3*.باكوروس

كلمععليهاواستولى،أخرىمرةسورية-وقتنذ

وأقام،صورسوىيدهمنتنجولم،فلسطين

خلعأنبعداليهودياعرشعلى+أنتيجونس

يدفيوفلسطينسوريةوظلت.هركانس..

محئولكن،سنواتثلاثلمدةالفرتيين

فطرد،الأحوالبذل7(أ"أ،+علا)3+"فندتيديوس

العامفيعادواوعندما.سوريةمنالفرتيين

.+باكوروسوفتلأخرىمرةهزمهم،لتاليا

لتزمتوا،حدودهاداخلنلسهاعلىفرتياهانكقت

أنطونيوسمحاولةفشلتكما.دفاعيةسياسة

أوكتافيوسمعصراعهاضطرهكما،لإخضاعهم

الفرتيرنيستطعولم.المحاولةهذهعنلتخليالىإ

الامبراطوريةداخللصراعافرصةانتهاز

فيداخليةاضطراباتلوثوعوذلك،لرومانيةا

بزعامةثورةفيهاقامتفقدنفسها،فرتيا

الرابع.أفرأتسخلعالذىق+()كمء،،4.ترايدتس"

يستردأناستطاعأفرأتسولكن،العرشعن

إلىترايدتسفلجا،السكيثيينبمساعدةعرشه

أوغسطسولكن،الملكأبناءأصغرمعسورية

كراسوصأعلامواستعاد،فديةبلاأعادهقيصر

الامبراطوريتينبينالسلامعادوهكذا،المفقودة

قحترمأنكلتاهماتعلمتفقد،المتنافستين

أخرىمرةثارالنزاعأنومع.الأخرىإحداهما

السلامأنإلا،أرمينيةعلىالسيادةبخصوص

عصرإلىأى،سنة013نحومرعيأظلبينهما

.تراجان

فيبالسلامتستصتعفرتياتكنلمولكن

يكندلم،العرشعلىالمنازعاتكثرتإذ،لداخلا

أرتابانوس+طردوقد.بالملوكيطولالمكممنز

استعادثم،المملكةمنمرتينم()16-42"الثالث

رهيبةمذبحاحدثتأيامهوفي.المرتينفيعرشة

كما،النهرينبينبددفيمستعمراتهمفيلليهود



تيونفر

أرمينيةحوللنزاعاانتهى!قد.يوسيفوسيروى

ودام،للطرفينمرضيةبصورةنيرونأيامفي

عامأ.خمسينلمدةبينهماالسلام

علىيخرججعلته)حةز4*+(تراجانمطامعولكن

وتمسكقيصر،أوغسطسرسمهاالتىلسياسةا

حدودتوسيععدموهى،بعدهالأباطرةغالبيةبها

خه(واء!م41-شيادا"كةمعرفبعد.يأرطوامبرلاا

+فرتيا.غزوعلىوعزمالشرقإلىالتفاتهتراجان

نأ0530؟ح(ع)3"؟+كوزروسفرتياملكوحاول

هداياحاملةإليهسفارةبإرسالتراجانيسترضى

ونفذرفضهاتراجانولكن،للسلاموعروضثيينة

بينبلادوأعاليأرمينيةعلىناستولي،أغراضه

)المدانن(وطيسمفون)أشدر(وأديابينالنهرين

ولكنه،الفارسيالخليجإلىووصل،لعاصمةا

أنهكما.مؤخرتهفىثوراتلقيامللتراجعاضطر

ولكن)!كلأ،+(.!هاتراحصنفتحيستطعلم

هذهاستعادةهادريانالامبراطوراستطاع

إلاالهجومهذاعلىالفرتيونيردولم.الولايات

سورية.فاكتسحوالأول(3أ)عدا)3"أوريليوسعهدفي

!فروسلدكيوسرومالهمأرسلتام62وفي

فرتيينلدرسانصورة

لضرباتاأشدبهمفأوقع،ديبهملفداط(داحفى7)؟د!ح

نجمبدأوهكذا،التاريخذلكحتىأصابتهمالتى

مامنهايجدونالرومانيعدولم،الأفولفيفرتيا

وقد.مضىفيماومقاومةصلابةمنيجدونهكانوا

وكاراكلال!ءلاس!5()5ساويرسالامبراطدرانأرسل

نأاياخيرةاستطاعت،ليهاإحملات)،)الاح!؟،!أ!

بعدولكنسكانها.تذبحوأنالعاصمةعلىتستولي

فرث

!ماكرنوس"خليفتهحارب،كاراكلا+اغتيال

أيامثلاثةاستمرتمعركةفيلفرتيينا3ء!17)ثملاولأ

معهميعقدأنواضطرفيهاانهزم"،نصيبينفي

.كبيرةتعويضاتدفعبعدصلحأ

أخرهوهذاكان:الامبراطوريةأ-سقوط)4

خسرقدا"نوستاباأر.أنيبدوإذ،تيينللفرزإنجا

نأيستطعولم،الرومانمعصراعهفيكثيرأ

الذى+أرتحشستا+بزعامةالفرسثورةيخيد

مملهاوأقام،الفرتيةالامبراطوريةعلىقضى

الأسرةحكمتحتالفارسيأالامبراطورية

(.م226)فيلساسانيةا

شعبأالفرتيونيكنلم:لثقاكلافهاترا)5(-

الثقافة،منخواهعظمتهمكانتبلنقافةصاحب

خلفتهمابعضما-حدإلىاستخدموا-أنهمرغم

عليهااستدلواالتىالمناطقفياليونانيةالثقافة

لهميكنفلم،ا!برالاسكندرإمبراطورقيمن

استخدموابل-نعلمماحدودفي-قومىتراث

كما.عملتهمسكوفي،كتابتهمفياليونانيةاللفة

نقشوقد.والسريانيةالعبرانيةيعرفونكانوا

عملاتهم.علىساميةاساطيرخرونالمتالملوك

اليهوديةالحربتاريخكتبيوسيفوسإنويقال

ويبدو.الفرتيينمنالقراءلأجلالقوميةبلفته

منكبيرةمساحاتالمختلفةللولاياتتركواأنهم

وتمدها،الجزيةتدفعظطتطالما،الذاتىالحكم

الضرورية.بالقوات

فيالخيلباستخدامالفرتيوناشتهروقد

والفر،الكرفيماهرينفرسانأفكانوا،الحرب

عنبالسهامويرمونهمالأعداءحوليدورونوكانوا

خلفهم.ومنبلوشمالهم،يمينهم

فرث:

ثورفكاناالكرشفيالطعامبقاياالفرث

لحمهيحرق،الكهنةتقديسعندالخطيةذبيحة

انظر14،ة93)خرالمحلةخارجبناروفرثوجلده

كانالحمراءالبقرةأنكما17.16:27(.إ41،8:الا

فرثها*معودمهاولحمهاجلدها"يحرق
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فرح

خطية.ذبيمةلأنها17(:هو91)عد

للكهنةالنبيملاخىلسانعلىالربديقول

لتعطواالقلبفيتحعلونولاتسمعونلاكنتم.إن

الفرثوأمدلزرعالكمانتهرهانذا..لاسميمحدأ

معه.فتنزعون،أعيادكمفرث،وجوهكمعلى

ريانهم.علىلهمتأديبأ2:3(،)ملا

:ثرح

فيسوا.-والفرح.وابتهجشزفرصأ:فرح

سماتمنسماالجديد-العهدفيأوالقديمالمهد

مبردوليسصفهفهو،وكنيسةأفرادأالمذمنين

فرحثمةفليس،نلسهاللههووأساسه،انفعال

4:4،ثي16:91،)مزومنهاللهفيوهوإلاحقيقى

الأرضعلىالمومنحياةيميزمافهذا1:13(،روه

الوجودلرحإلىيتطلعمنالمقأنكما؟:18(.بط11

91:7(.رذ)انظرالأبدإلىالسماءفيالمسيحمع

لفرحناكاللديغالمهداكلللرحا6)9

والدينيةالقوميةبالحياةوثيقأارتباطأيرتب!

والمواسمالعباداتفيوبخاصة،لاسرائيل

بالانتصاروالاحتفال12:6!7(،والأعياد)تث

و.1:93،4)املالملوكمسحوعند1:6(!صه)1

هيالمزاميرسلرعلىالفالبةوالسمةا:29(.ملا2

كانت)التىالحماعيةالعبادةفيسواءالفرح

مثلأانظر-الهيكلفيأساسأتتركز

الشخصىالتعبدكلأو12613:ا-3(ة42:4،81مز

9،43:4(.و16:8)مز

فرحلأن+لاتمزنوا:للشعبنممياويقول

1(..8:)نحقوقكم.لربا

اللهخلاصبملءالفرحالنبىإشعياهيربطكما

وغرضهمصدر.فالله11(.و94:13،61.1:)إش

ا:14(91)مزاللهبكلمةوالفرح1(،.و3:9)مزه

(.:ه601)مزعيدهوبموا

لأنابيلاتربط:البديدلمهداهيللرحاأ-)2

عندكمابالانجيل،بالبضارةالفرحالأولىالثلاثة

03

فرح

الظافرالمسيعدخولوعندا(،2:.)لوالمخلصمولد

القيامة9:37(،هـبعدلوااو.11:9)مرأ!رشليمإلى

2:8(.)مت

الذىهويسوعأننجدالرابعالإنجيلوفي

ويتحقق24،17:13(.::11،16)يوهاالثرحيمنح

مثلأ)انظرممهللمؤمنينالعميقةبالضركةالفرح

مشينةعملفيالمسيحمسرةوكانت16:22(.يو

إلىذهبومدإ:7(!.انظرمز4:131)موالأب

أمامهالسرورالموضوعأجلمنالصليب

12:2(.)عب

مميزةسمةالفرحنجد.الرسلأعمالسلر!في

التلاميذامتلاءيصاحبفهو،الأولىللكنيسة

التىالمعجزاتوفى13:52(،)أعالقدسبالردح

سماعوعند8(،و)أ!ه:7المسيحباسمتحرىكانت

لكوكذ.3(:1:3،1348:2،5.51هأع)لأممايدتجدخبارأ

اللهوملكوت2:46(.)أعالخبزلكسرالاجتماعفي

.14:12()رو"القدسالروحفيدفرحوسلام.بر

نلاثةفيفرح*كلمةبولسالرسولويستخدم

وجو.:

جسدأعضاءجانبمنالإيمانفيالنمو-)1(

للمسيح،بهمهوجاءالذينوبخاصة،المسيح

.فرحنا:بالقولويصفهم،لهفرحسببفكانوا

وفرحنا.مجدنا..افتخارناوإكليل

02(.2:فيأيضأانظر02،و91أ2تس)1

أجلمنوالأحزانالألامنتبحةالفرحيأتىقد)2أ-

انظر،1:24،كو01ة6كو211وه:1212)روالمسيح

متى(لخ،ا01:4300،عب4:13بط1،!1:هاعيضأأ

ذواتنا.منوليستالربمنكانت

ثمرمنهو-الحقيقةثي-نفسهاللرحإن)3(-

المحبة،منينبعوهو.:22()غلهالقدسالروح

يجمعولذلك،لهومحبتنالنااللهمحبة

نمرفيالمحباوبينبينهبولسالرسول

فإن،عطياالفرحأنحيثولكن.الروح

رغمبه،التمتعمنتحرمناأنتستطيعالخطية



يسداس-فروفرد

بالسير،المسيحفرحفينصيبمذمنلكلأن

:16!تسه)1معرفتهفيوالنمويومكلممه

يكونأنيريدوالرببطا:8(.،3:14:4،1فى

24(.16:)يوكاملأفرحنا

ديس:-فرافردوس

وهىةالفارسيةعنمأخوذةفردوسكلمة

جنةوتعنىالعبريافياللفظبنفستكونتكاد

لفيلسوفاولحول(553)ولهينفونزنكاو.رأسداتذا

للفةالكلمةهذهاستعارمنأولهواليونانى

والمتنزهاتالفناءالحدانقعلىللدلالااليونانية

وقدونبلاؤها.فارسملولةغرسهاالتى

الكلمةهذ.السبمينيةالترجمةاستخدمت

صنذ2:8(.!أصبحت)تكعدن+جنةعنللتعبير

ىأعلىللدلالاتستخدمالميلادقبلالثالثالقرن

جامع.بستانأوحديقة

فيمراتثلاث.فردوسكلمةوردتوقد

الجديداالعهدفيمراتوثلاث،القديمالعهد

لقديم:المهدا(-كل)1

لنفسىبنيت:سليمانالملكيقول)1(-

لنلسيعملت.كرومألنفسيغرستبيوتأ،

منأشجارأفيهاوغرستوفراديسصنات

عظمته.علىللدلالا(وه2:4)جانمرنوعكل

تبالقولعروسهالنشيدعريسويصف)2(-

مقفلة،عين،مغلقةجنةالعروسأختى

معرمانفردوسأغراسك.مختومينبوع

.(13و4:21أنشنفيسةرأثما

يعطيهأنالملكمنطلبإنهنحميايقول)3(-

الملك،فردوسحارسآسافإلى-رساله

القصرأبوابلسقفأخشابأيعطينىلكى

الملكفأعطاني،المدينةولسورللبيتالذى

8(.و2:7)نحعلع"الصالحةإلهىيدحسب

ال!ديد:لعهدا)بأ-كل

يسوعللربالتانباللصقالعندما)1(-

2(

3(

يسدا-فرسوفرد

ياربأذكرنى01:الصليبعلىوهومعلق

:يسوعلهفقال:ملكوتكفيجئتمتى

فيستكدناليدم:لكأقول"الحق

هذامنوواطمح43(و23:42)لو.النردوس

للدلالة"فردوسكلمةاستخدمالربأن

المومنينأرواحإليهتذبالذىالمكانعلى

معتمامآيتلقماوهو!مباشرةالموتعقب

عنالمسيحيسوعالربذكرهالذىالمثل

الملانكةأننقرأحيث،ولعازرالغنى

وهوإبراهيماحضنإلىلعازرصملت

فذهبالفنىأما،اللردوسعنأخرتعبير

16:91-22(.)لوالعذابمكانإلى

إلىاختطف*إنه!بولسالرسولويقول-(

ولابها،ينطقلاكلماتوسمعالفردوس

وقد12:،(.كو)2بها+يتكلمأنلانسانيسوغ

كانالاختطافهذاأنمباشرةذلكقبلذكر

.12:2(كد)2الثالثةالسماءإلي

.من:أفسسكنيسةلملاكالربويقول(-

الحياةشجرةمنيأكلأنفسأعطيهيغلب

في2:7(،)رؤاللهفردوسوسطفيالتى

مكانإلىالإنسانردإلى!اضحةإشارة

التىاللهمعوالشركةوالسلامالراحة

"جنةمنافطرلي،لسقو!باء!حواأدمفقدها

3:24(.)تك-المسرة*جنةومعناهاعدن"ا

فيالمستردالفردوسلهذاوصفأونجد

حيث،الرؤياسفرمناياخيرالأصحاح

حياةماءمنصافيأنهرأا"وأراشنقرأ:

والخروفاللهعرشمنخارجأكبلورلامعآ

شجرةهناكومنهنامنالنهروعلى...

كلوتعطىثمرةعشرةاثنتىتصنعحياة

ولا.الأمملشفاءالشجرةوورق4ثمرهاشهر

اللهوعرشبعد.مافيمالعنةتكون

وهم.يخدمونهوعبيدهفيهايكونوالخروف

ولا.جباههمعلىواسمه!جههسينظرون

وأسراجإلىيحتاجونولاهناكليليكون

وهمعليهمينيرالإلهالربلأنشمسنور

)ر!22:1-ه(.!الأبدينأبدإلىسيملكون
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فرزأ-زفر

:أمرز-زفر

أخربه:الشئوأفرز.ونخاهمئزه:الشئفرز

وجماعتهلقورحموسىوقال4(.و..3:22تك)انظر

حماعامنأفرزكمإسرانيلإلهأنعليكم"أقليل:

أيضأانظر16:9-)عد؟.إليهليقربكمإسرانيل

.1:8(.تث

لنفسك"تفرزقائلأ:إسرانيلبنيالربوأمر

الربيعطيكالتىأرضكوسطفيمدنثلاث

قتل+،قاتلكلإليهايهربلكىلتمتلكها...إلهك

1(.اوا.35::2-7،عد91)تث"سهوأفنسأ

أنطاكية،فياياولىالكنيسانمت!عندما

لردحاقال،ويصومونالربيخدمونهموبينما

الذىللعملوشاولبرنابالي:.أفرزواالقدس

للرسوليلذكانولذلك3(،و13:2)أعليهإدعوتهما

المدعوالمسيحليسوع.عبدإنهيقولأنبولس

1:1،انظرايضأ)رو.اللهلإنجيلوالمفرزرسولأ!

1(.1:هغل

منشديدةمقاومةبولسالرسولوجدولما

التلدميذوأفرز،عنهماعتزلأفسس!،فياليهود

تيرانس.اسمهإنسانمدرسةفييومكلمحاجأ

91:9(.)أع

فالرجا،الكنسيالتديبفياللرزعنأما

المجلدمنموضعهافيعزل.مادةإلىالرصوع

الكتابية.المعارف+دائرةمنالخاسى

يز:رثاأ-فريز!-زفر

وأالعمانرجدرانعنيبرزماهوالإفريز

سليمانبنىوعندما.أفقيةحافةهينةفيالمبانى

حوانطهغشىتزوجها،التيفرعونلابنةبيتأ

داخلمنبمنشارمنشورةمنحوتةكريمةبحجارة

7:8:9(.مل)1الإفرير+لىإالأساسمن!نجارجومن

يونزفر

وأ".قرويينتعنيالعبريةفيلكلمةوا
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يونزفر

التىالشعوبأوانلمنالفرزيونوكان.ا"فلاحين

لعصرسابقةعصدرمنذكنعانأرضاستوطنت

،3403:أيضأانظر2،.7،15:ش13)تكإبراهيم

8(.ة9نح

،كنعانأرضإلىإسرانيلبنودخلوعندما

التيالجبليةالمنطقةفييقطنوناللرزيونكان

ومنسىأفرايمأسباطأنصبةفيبعدفيماوقعت

(.وه:14قض،9:ه11.3:17)يشويهوذا

هذهيبيد!اانإسرانيلبنىاللهأوصىوقد

7:3(.)تثمعهميتزاوجواوألا7:2()تثلشعوبا

عنيبتعدونويجعلوهمآلهتهمبعبادةيفروهملنلا

وقد4(.ت7)تثويهلكهمعليهمغضبهفيحمى،الله

الشعوبتلكأنعنالأثريةالحفرياتكشفت

الجنسيةممارساتهافيالأسفلالدركإلىوصلت

الفساد.فيبانفماسهمأنفسهمعلىالدمارفجلبوا

بل،الشعوببإبادةإسرانيلبنويقمولم

الأوثانعبادةأدخلمما6(،3:هو)قضمعهمتزاوحوا

نأالشعوبلتلكاللهفسيح،إسرانيلإلى

!منفيعديدةمرارأإسرافيلبنىتستعبد

الربإلىيرجعونكانواعندماولكن.القضاة

يخلصهم،مخلصألهميقيم،إليهويصرخون

تحتعبيدأالملكمنهمجعلسليمانأياموفي

8(.و7ة8أخ21،2و902:ملالتسخير)1

اعزراأيامفي،البابلىالسبىمنالعودةوبعد

خطرأويشكلونالبلادفييزالونلاالفرزيونكان

والكهنةالشعبلأنالسبى،منالعاندينعلى

،الشعوبتلكرجاساتعنينلصلوالمواللوويين

واختلطولبنيهملأنفسهمبناتهممناتخذوابل"ا

2(.و9:1)عز+الأراضيبشعوبالمقدسالزرع

+فرزيين"اسمعليهماطلقأنهئظنوكان

ولكن،البدويةالقبانلعنلهمتمييزأ"أى+قرويين

الرأيوأصبح،الآنمقبولألافتراضاهذايعدلم

معيذكرونإذ،محددأشعبأكانواأنهمالأنالغالب

ا-الخ(،13:7،34:03)تكبمامةكنعانسكان



فرسين-مافر

والأموريينوالحثيينالكنعانيينمعويذكرون

ا،أ9يش17،و3:8)خرواليبوسيينوالحويين

الرفانيينومعالخ(،300:هقض12:8،24،1:او11:3

1(.17:ه)يش

الثقافيةالدلانلمن-يرىمنالعلمماءومن

علىئطلقكان*الكنعانيين0اسمأن-للغويةوا

على""االفرزييناسموأن،الغربيينالساميين

معذكرهممنيبدوكما،الشرقيينالساميين

الياوانيين.معولاالفسطينينمعرليسالحثيين

ساميين.كانوابلالآرى،الجنسمنيكونوالمإنهم

علىيدل17(و3:8)خرالأموريينمعذكرهمأنكما

ا!اموريينعنمنفصلينكانوا-ا!ارجحعلى-أنهم

معذكرهمولكن.منهمالفربلىإباستيطانهم

ماحولجدالأيفير1(:ه0217،يش1:ه)تكالرفانيين

نأأو،الأردنشرقىفيالفرزيينموطنكاقإذا

ماوهو،الأردنغربيفيكانالرفائيينموطن

تدللقديماالعهدقراننأنحيث،الأرصحأنهيبدو

غربيالجبليةالمناطقيسكنونكانواأنهمعلى

"شان*بيتبينالميتلبحراوشماليالأردن

إلىامتدادفي(إبزق)خرابة.وبازق()بيسان

فييقطنونكانواأنهمأى،الجبالسلسلةقاعدة

وفيمنسىسب!نصيبفيوقعتالتىالمنطقة

الأنحتىيعثرولم.أفرايمسبطنصيبمنجزء

القديم،العهدخارجوثانقأيفيالاسمهذاعلى

فرسين:-مافر

فيوفرسين("تقيلمادةإلىالرجوعالرجاء

.دائرةمنالثانى.بالمجلدالتاءحرفمنموضعها

الكقابية.المعارف

(:فرس)خيل

منصضعهافيخيل"امادةالىالرجوعالرجا

المعارفدانرةمنالثالثبالمجلدالخاء.حرف

*.الكتابية

:ن-فرساسر-فافرس

المحاربأو،الخبلركوبفيالماهرهوالفارس

الكتابفيالغالبالاستعمالوهو،فرسظهرعلى

فرسان-سرفا-سفر

فىالشعوبأواخرمنالإسرانيليونوكان.المقدس

فيالإشاراتوغالبية.القتالفيالخيلاستعصال

الأعداء.جيوشفيللفرسانكانتالمقدسالكتاب

فيالخيلاستخدموامنأولالأشوريونوكان

الحربيةالعرباتجرفيأولأاستخدموها،الحرب

فيالأنبياءأشارماوكثيرأ.الفرسانسلاحفيثم

الأشوريين.فرسانلىإلقديماالعهد

إيليا،عنهصعدعندماالنبىأليشعوهتاف

وفرسانها!إسرانيلمركبةأبييابالقولة

إلىإشارةكان13:14(،مل2أيضأانظر12،ة2مل)2

تفعلكانتالتىصلاتهماوقوةأليشعوإيلياتأثبر

تفعله.أنالجيوشتستطيعلاما

للقاءأخروراءفارسأالملكاميهورأرسلوقد

إليه+ياهوفضمهما،مركبتهفي+ياهو

+كلوديوسأرسلوعندما9017-91(1مل)2

فيلكسإلىأورشليممنبولسالرسولليسياس

وسبعينعسكرىمنتىمعهأرسل،قيصريةفي

3(.23:23-.)أعلحراستهرامحومئتىفارسأ

الخروففتحعندماأنهالرائييوحناويذكر

معهعليهوالجالسأبيض"فرسأ-رأى،لأولاالختم

يغلب"ولكىغالبأوخرجإكليلأأعطىوقدقوس

للفلبةرمزأالأبيضالفرسفكان2(،و6:1)رؤ

6(.و108،6:3زكأيضأ)انظروالانتصار

أحمرآخرا.فرسخرج،الثانىالختمفتحولما

،الأرضمنالسلامينزعأنأعطيعليهوللجالس

عظيصأ.سيفأوأعطىابعضابعضهميقتلوأن

للحربرمزأالأحمرالفرسفكان4(،و316)رو

:8،6:2(.ازكأيضأ)انظرالدماءوسفكوالقتال

أسودافرسخرج،الثالثالختمفتحولما

فهو(،6:ه)رؤ*يدهفيميزانمعهعليهوالجالس

6(و6:2زكأيضأ)انظرللهجاعةيرمز

أخضر-فرسخرجالرابعالختمفتحولما

وأعطيا،تتبعهوالهاويةالموتاسيهعليهوالجالس

والجوعبالسيفيقتلاأنالأرضربععلىسلطانأ
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فرسا!س

8(.و6:7)رؤ+الأرضوبوحوشوالموت

:سوفرسا

وخليفتهمكدونيةملكالثالثفيليبابنوهو

ملوكآخروكان..مق178فيالعرشعلى

.م.اق71فيرومامعالحرببدأفقد،مكدونية

فيأ+ص!ول(ا؟ولأ)ددا)دا،"!بولسأيمليوس"وهزمه

أسيرأوأخذه..مق168فيلا!4!بدنا+)!ولمعركة

مكدونيةأصبحتوهكذا،رومافيالأسرفيفمات

الرومانانتصارخبروصلوقد.رومانيةولاية

المكابي،يهوذاإلى،الملوكمنغيرهوعلىعليه

منكلويعزونعظيماقتدارذوولروماناأنفرأى

معهاوعقدرومالىإسلارةرسلث،إليهمانضم

1-32(.)الج!:صلفا

فرسكا:

إلىالرجوعفالرجا"لبريسكلا"اأخراسموهو

دائرة.منالباءحرفمنموضعهفي*بريسكلا.

".الكتابيةالمعارف

فزكا:

اسموهوا"فرز+،أو!!فصلمعناهعبرىاسم

معكةلهولدتهمااللذينمنسىبنماكيرابنيأحد

7:16(.أخ)1

:شا-فرشفر

موضعهافي+سرير+مادةإلىالرجوعلرجاا

المعارف"دائرةمنالرابعبالمجلد"+السينحرفمن

الك!اببلإ.

ثا:افرشند

وهو!،لصلاةبا!المعطىمعناهلعلفارسياسم

الأجاجىهمداثابنلهامانالمشرةالأبناءأولاسم

بعدالعشرةالأبناءاليهودقتلوقدليهود.اعدو

كانالذياليومنفسفى،هامانعلىالأمرانقلاب

-.1(.9:هس)1اليهودلإبادةهامانمنمحددأ
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فرضا-فرض

فريضة:-فرض

لفريضةوا.أوجبههرطمأ:لأمرا)1(-هرض

بحفظهوأمرهمشعبهعلىاللهأدببهماهى

،9126إ1191ا:01الا02و:1812616و:25ا،خرهأه26)تك

عادلة.وأصكامفرائضجميعهاوكانتالخ(.46:00

لمإنالشديدبالقصاصالربدأنذرهم4:8(،)تث

وأحكامهفرائضهورفضوا،لهيسمموا

فعلأبهمأوقعهماوهو،1(،او26:4)لا

17(.و36:16أخ17:182-23،مل)2

المسيح:يسوعلرباإنلسبإالرسولويقول

ضدأكانالذىالفرانضفيعليناالذيالصك-محا

بالصليب.إياهمسفرأالوس!منرفعهوقدلنا،

للناموسكانإذ1(.2؟هأفأيضأانظر1،وه2:14)كو

ا.وأشربةبأطعمةقائمة...خدمةفرائض

"لإصلاحالوقتموضوعةفقطجسديةوفرانض

1(..و9:1)عب

الفرانض،بهذهمقيدينالأنالمومنونيعدولم

المسيحمعمتمقدكنتمإن+إذأ:الرسوليقولإذ

العالمفيعانشونكأنكمفلماذا،العالمأركانعن

وتعاليموصاياحسب...فرانضعليكمتفرض

02-22(.2:)كو؟الناس

نصيبأالمفروضةالحصةهىوالفريضة)2(-

قيلمنفريضةالمصريينللكهنةكانفقد،للإنسان

علىللحصولأرضهملمبيعيضطروافلم،فرعون

كانوكذلك47:22(.)تكالجوعسنىأثناءفيقوتهم

ايضأ92:28،انظر)خرإسرانيلبنىلكهنة

1(.3:8،31:هأم3،وه7:34لا

تستوفوا+لا:للعشارينالمعمدانيوحناوقال

113.إ3)لولكم"فرضمماأكثر

فرضة:فرضا-

وتقول.السفنمحط:البحرمنالفرضة-)1(

ساحلعلىأقام"أشيرترنيمتها.فيدبورة

.017()قضهسكن*فرضهوفى،لبحرا



ط-أفراطفر

علىوكانالفرحا.:ونحوهالمانطمنالفرضلأ)2(-

وعوارضهالمسكنالواححراسةمرارىبنى

خدمته،وكلأمتعتهوكلوفرضهوأعمدته

وأوتادهاوفرضهاحواليهاالداروأعمدة

لمقصودوا32(.و37،4:31و3:36)عد"اطنابهاو

الألواحتقومكانتالتىالقواعدهىبفرضها

فرجةأوتجويففيوتثبتعليها،والأعمدة

المترجماالعبريةوالكلمة.القواعدهذهفي

سفرفي.قواعد.المترجمةنفسهاهى+فرضة.

3!26،27،36!هالاصحاحات)فيالخروج

.)38،93،04

:طفرأ-طفر

جاوز:وأفرط.واسرع:عجللقولافيفرط

حلد"إذاشالشريعأفيوصاء.فعلأوقولفيالحد

جميعمنأ!للاحسانللإساءةبشفتيهمفترطأأحد

القولفيتعجلأي5:،(،الاالإنساقبهيفترطما

:23(،ه32.أمأ601)مزأيضأنظر)ارويابغير

كورنثوسفيللكنيسةبولسالرسولويقول

شديدأحزنأحزنالذىالأخويعز!ايسامحواأن

الحزنمنهذامثلئبتلع،-لئلا،خطيتهعلى

الص.جاوزالذيالحزنأي22:7(كد)2ا"المفرط

فرطمنأرتفعلنلا:نفسهعنويقول

ىا:7(،12كو)2الجسد"فيشوكاإعطيتالاعلانات

قبلكانأنهكما.إعلاناتمنوصلهماكثرةمن

ىأ13(،أ)غلا*بإفراطاللهكنيسةيضطهدتجديده

اضطهادها.شئسرفكانإنه

ثى:عتوفر-نهتوفر

اسموهو،قصةأورتفاع01معنا.عبرىاسم

العمالقة،جبلفيأفرايمأ!ضفيكانتمدينا

الذىالفرعتونى+هليلبنعبدونمنها!كان

دفنالمدينةتلكوفي.سنينثمانىلإسرائيلقضى

.بنايامنهاكانكما12:13-15(.)قضأيضأ

23:3صم)2داودجيشأبطالأحد"الفرعتونى

!"فرعاتبلدةهىولعلها31،27:14(.11:أخ1

فرعون

الحنوبإلىأمبالستةنحوبعدعلىالواقعة

)شكيم(.نابلسمنالفربي

مدينةنفسهاهىانهاالبمضيرىكما

بتحصينهاقامالتىالمدنإحدى."فرعتون

المكابيينحروبأيامفيالسورىالقاندبكيديس

5(..9:مك)1

فرهوش:

عانلةرأسوكان+،برغوثمعناهعبرىاسم

زربابلمعوسبعونداننانومئاألفانمنهمربم

شكنيابنيمنمنهمرجعثم7:8(.نح2:3،)عز

8:3(،)عزوخمسونفئةالذكورمنومعهزكريا

بنساءمتز!حينكانوامنهمالبعضأنكما

مقربيننسانهملاخراجأيديهمأعطوا+واجنبيات

25(.و:191)عز..إثمهملأجلغنمكبش

ترميمفيفرعوشبنفدايااشتركوقد

البعضكانكما3:25(()نحنحمياعهدفيالسور

)فحنحميامعالميثاقختمواالذينبينمنهم

14(.و01:1

:ثرعون

موكانتالكبيرالبيتمعناهامصرياكلما

قديما،مصرلملوكلقبأ

"البيتلقبظهر:وقيخهالاسمأصل()اولأ

علىللدلالةالقدبمةالدولةأبامشالكببر.

كانتوالذى،الملكفيهيقيمكانالذىلقصرا

البيت0الانيقالمثلماالبلاد،منهئحكم

المتحدةالولاياترنيسلمقر.الأبيض

العالي.الباب0ئطلقكانكماأو،الأمربكية

تصدركانتومنهتركيا،سلطانقصرعلى

والأوامر"لقوانينا

)حواليالحديثةالدولةعصرفيثم

بوضوحاللقبإسئضدم.(.مق0155-.701

فيالأقلعلى،نفسهالملكشخصعلىللدلالة



فرعون

)ثا
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قبلهمنكماالعهد-ذلكوفي.المكتوبةالوثانق

شخصيةأسماءمصرلملوككاق-بعدهومن

وغيرها(،وتحتمسورمسيسأمينوفيس)مثل

مسبوقأ*رع+للألهابنأالملكأنباعتبار

والسفلى،الفليامصر.ملكمثل،ألقاببأربعة

ئكتبالاسموكان.الشخصىالاسميأتىثم

نأومع،.الخرطوشةباسميعرفإطارداخل

فيدائمأت!تخدمكانتالرسميةالأسماءهذه

فإن.الوثانقتوقيعوفي،لرسميةاالأغراض

هذهمثلفيشيوعأأكثركانالذىاللقب

كلهةهو،اليوميةالأحاديثوفيالوثائق

إلىالغربيةطيبةعمالكتبثمثلأ"،"فرعون

أسفارونجد.وهكذا،الصالحسيدنا+فرعون

هذهتتبع،سليمانزمنحتى،القديمالعهد

فرعوناللفبفتستخدم،الشعبيةالعادة

مصر..-ملكالعبريةبالعبارةعادةمشفوعأ

بدأ،والعشرينالثانيةالأسرةمنوابتداء

لفرعونالشخصىالاسمإضافافيالمصريون

+فرعوناسمؤجبفقد"فرعون*.لقبهالى

الواحاتفيحجرىلوحعلىمنقوشأشوشنق+

الأولشوشنق+عصرإلىيرجعلعله،الداخلة

والمذكور،لعشرينوالثانيةااياسرةمؤسس

11:!14مل)1"شيشقباسمالمقدسالكتابفي

فيواضحأهذاونجد9(،و7و:122،5أخ41:25،2

الألففيمصرملوكلأسماءالقديمالعهدذكر

مل)2نخو"!فرعون:مثلالميلاد،قبلاياخيرة

حلرع!فرعرن:2..(46رميا23:92،إ

03(.44:رميا)إ

الملكدوركان:الحبمفيهرعوندورنيا(

القديما،مصرفيوللمجتمعللحضارةجوهريأ

،الناسبينإلهأشعبهعندفرعونفكان

مركزايشفلبشرفهو،الآلهةبينوإنسانأ

فيوالألهةمصرشعببينالوسيطوهوإلهيأ.

نفسهالملككانالمبكرةالعصورففى.الكون

الإلهوبخاصة،الأرضعلىمتجسدألهأإ

بمرورولكن،لعلياامصرمعبود".حورس

عنهيقالوأصبح،كإلهمكانتهاهتزتالزمن

الدرجةمنإلهأأصمبحأنهأىرع""ابنإنه

فرعون

عهدوفيسمتقلا"إلهأكانأنبعدالثانية

منفذأئعتبرفرعونكان،الحديثةالدولة

الآلهة!منذاكأوهذاخططأولقرارات

علىكانالعصوركلوفي.آمونالإلهوبخاصة

نألمصر،وحاكمأللآلههممثلاباعتبارهالملك

ويضمن،النظامويحفظلعدالا،ايصون

لعدالة.اتسودهالذىالمجتمعاستقرار

الآلهة،أمامالمصرىللشعبممثلأوباعتباره

لألهةالوحيدالكهنةرنيسيعتبرفرعونكان

لايعدفيما-الدائم5وجودكانهناومنمصرا

للآلهة.القرابينيقدمالمعابد،فيالمناظر-من

البشر،منالكهنةروساءكانعمليأ،ولكن

فرعونبهايقومولا،الخدمةبهذهيقومون

كانفمثلأ.الكبرىالأعيادفيإلابنفسه

الاحتفالفيبالخدمةيقومالثانىرمسيس

حكمه،بدايةفي،طيبةفيأمونالالهبعيد

لأمون.جديدكهنةرئيستعيينوقبل

استقرارأالملوكأكثرمنمصرفراعنةوكان

ثوراتأوانقلاباتحدثتفقلما،العرشعلى

كانذلك،فيالرئيسيالسببولعل.داخلية

ىأبينالدينيةالرابطة!بخاصةالتقاليد،رسوخ

أولهولسلفهالسليمالدفنفكان.وسلفهفرعون

لأبيه..حورسفعلكماالجديد،الملكعلىواجب

بينالحقيقيةالعلاقةعنالنظزبغض"،أوزوريس"ا

العرشعلىالجالسالملكفكمان.وسلفهالجديدالملك

يتحديموتوعندما!.ا"حورسللإلهتجسيدأ

وينضم،المطوبينالأمواتعالمفيبأوزوريس

)أىالسابقينللملوك!فكان.الأسلافزمرةإلى

اليوميةالعبادةفيحيويدور(الأمواتالملوككل

مصر.لخيربالآلهةلارتباطهماالهيكلفي

سفرفيجاءلماالخلفيةهذا،فينجدولعلنا

جعلتكأنا:لموسىالربقولمن)7:\(،الخروج

...مصرأرض!ي.أجتاز:وكذلك+لفرعونإلهأ

12:12(.)خر+المصريينآلهةبكلأحكامأواصنع

ابنأناعنهفرعونمشيرىقولفينرىولعلنا

للهالةصررةا:19(9)إشتدماء+ملوكابنحكماء،

خرةالمتلعصورافيبفرعونتحيطكانتالتى

للأسراتمعاصرأإشعياه)كانبكثيرقبلهاومن



فرعونفرعون
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فرعون

(.والعشرينالخامسةحتىوالعشرينالثانيةمن

الأسلاركلالمذكوروناللراعنا)ثالثا(-

المقدسة:

هيم:ابر!منزفيعونهر(1)

فيعاشإبراهيمأنلوأ-.2(.12:ه)تك

الميلادقبلالثانياالألفأوانل

كانأنهذلكفمعنى.(.مق.02018-.0)0

وعلى،الوسطىالدولةلملوكمعاصرأ

عشرةلثانيةاالأسرةلملوكالأرجح

لأصدمعاصرأكانأنهأي.م(،ق)1991-1786

باسميدعونكانواالذينالملوك

وأ(،الرابعلىإالأول)من.أمينيممعت.

إلىالأول)من!"سيزوستريس+باسم

ذلكفيمصرعاصمةوكانت(الثالث

منالجنوبإلىتاوى"+إتيتالعصر

منبالقربقصرللرعونكانكمامنف.

.جاسانأرض

5(.37-.)تك:يوسدمنزليهرعون)2(

.م.ق0017صواليعاشيوسفأنلو

وأ!عشرةالثالثةالأسرةعاصرقدفيكون

الخامسة)الأسرةالهكسوسعصرأوانل

الذىالملكانذلكمعنىفيكون(،عشرة

ويرجح،الهكسوسملوكأصدكاناستوزره

البونانىالمذرخيذكركما..أبوفيسأنه

(3لأءولأ)الاه5)سسنكلو

ديتوقف،2(.1)خر:لاطمطهاداهرعون-)3(

كانفلواالخروجتاريخمعرفةعلىتحديده

الثاني.رمسيسهوالخروجفرعون

فيحدثالاضطهادأنذلكمعنىفيكون

بلمحب.حورعصرأو+الأول.سيتىعهد

)من"الثالثعصر"أمينوفيسفيولربما

حدثالخروجأنعشر(.ولولثامنةاالأسرة

لكان..الثانى"أمينوفيسعصرفي

+تحتسىعهدفيحدثقدالاضطهاد

..الثالث

من!ليس-12(،)خره:الضروجفرعون-)4(
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فرعون

الرأىوكان،اليقينوجهعلىتحديد.السهل

)منالثانى"امينوفيسإماأنهالقديم

حواليعشرةالثامنةالأسرةملوك

الأسرةملوك)منمرنبتاحأو.(،،ماق044

.-.مق0122حوالي-عشرةلتاسعةا

مختلفعنالمعلوماتمن!للاستزادة

في"!.الخروجمادةلىإلرجوعايمكن،الأراء

دانرةمنالثالثالمجلدمنموضعها

الكتابيةالمعارف

وليسنرد.زوجة:..بئيةأبوفرمون)5أ-

حدثمتىئعرفلاإذتحديدهالإمكانفي

4:18(ءأخ)1هذا

لداود:مماصرأكانالذى(-هرعون)6

منهربعندماالآدومىهددآ!ىالذىوهو

أدومضربالذىيوآبوجه
منداودملكوقد91:14-22((مل)1

معاصرأفكان..مق079إلى101.حوالي

وحيث.مصرفيلعشرينواالحاديةللأسرة

كان."بسوسنيسالأسرةتلكملوكأخرأن

ففراعنة.(،.مق959-459)حوالىلثانيا

هم:لهمعاصرينكانواالذينمصر

."سيامون،وسوكر01.،أمينوموب

".مون.سياأو+"أمينوموبنكاأنهجحياروا

عائلاتعنمفصلةبياناتتصلنالم!لكن

.الملوكأولنك

سليمانتزوجالذى(-لهرعون

"(جازر*وأخذصعدالذىفرعونوهو:ابنته

الساكنينالكنعانيينوقتلبالناروأصرقها

سليمانامرأةلابنتهمهرأوأعطاهافيها،

نحومنملكسلبمانأنوحيث9:16(.مل)1

معاصرأكانأنهفلابد.إمق079-.29

منالثانى.وبسوسنيسلسيامون.

نأوالأرجح،لمشرين.واالحادياالأسرة

حيث،سليمانصاهرالذىهو"سيامون

حكمأواثلفيمصرعلىملكأكانأنه

لزواجهالمرجحةالسنواتوهى،سليمان

فيوجدتصورةوثمة.فرعونابنةمن



فرهون

يضرب!ا"سيامونتعثل"تانيسأثار

مماشينأيعكسقدمماأسيويأ،شخصأ

علىاستولىعندمافلسطينفيفعله

01.جازد

مؤسس:لأولا.شوشنقأو+.شيشق-)8(

والعشرينالثانيةالفرعونيةالأسرة

لىإلرجوعاالرجا26(-و14:25مل)1

الشين+"حرفمنموضعهفىشيشق

".الكتابيةالمعارف"دائرةمنالرابعبالمجلد

ملكأساهزمهلذيا:لكوشيارحزا-)9(

إلىلرجوعالرجاا:9-15(ا4أخ)2يهوذا

"حرفمنموضعهفيالكوشى"زارح

فالمعار"ادانرةمنبعلراابالمجكا.ايلزا

الكقابية.

هوشعليهإأرسلالذيمصرملك:سوا-(01)

ضدلينجدهإسرانيلملكأيلهبن

لرجاا-4(-1701مل)2أشورملكشليتسر

حرفمنموضعهفيسوا3لمالىالرجوع

المعارفدائرةمنالرابحبالمجلد+السين

الكتابية.

يذكرهوالذىمصرملك)11(-مرعون

،36:6،37:9(،03:1-4)إش:لنبياإشعياء

وأ+شبتكو.مصرعرشتولى.م2قى107ففي

والعشرينالخامسةالأسرةمنشباكو

لصد.+ترهاقةأخاهوأرسل)الأثيوبية(،

يفلح.لمولكنه،ا!اشوريين

همأمنهوو:شكوملكثاهاتر-(لأ)2

وكان،لعشرينواالخامسةالأسرةفراعنة

وسنحاريب،يهوذاملكلحزقيامعاصرأ

الرجا9109(-مل2)الظرأشور!"ا؟ملك

منموضعهفي"؟ترهاقةإلىالرجوع

"رائرةمنالثانىبالمجلدالتاء12"حرف

+.الكتابيةالمعارف

الأسرةملوكثانىوهوفخو:هرعون-()13

فرعون

بجيشهصعدوقد،والعشرينالسادسة

،الفراتنهرعندأشورسلكلمحاربة

ولكن.يهوذاملكيوشياطريقهفاعترض

فيويقتلهيوشيايهزمأناستطاع!نخو

.2(24-53:0خأ،922؟23مل)2ومجد.موتعة

علىيستولىأنيسقطعلمنخوولكن

بابلملكهزمهحيثوسؤريةفلسطين

كركميش"موقعةفينصرنبوخذ

التالياالمبحثلهوسنفرد46:2(.رميا)إ

لأسرةاملوكرابعوهو!حلرعفرعون-ا(

"اابسماتيكابنفهو،والعشرينالسادسة

عليهويطلق،وحفيد!نخوا/الثانى

تسعملكوقد"أبريسا"اسمهيرودوت

ثم،بمفرده..مق958-.57منسنةعحشرة

معهيشركأنالشعبضفطتحتاضطر

بضع)أمازيس(."أحمسابنهالحكمفي

المرتزقةجنودهتركوقد.ذلكبعدسنوات

.أبوصخورعلىنقشأ،اليونانيينمن

(لا.سمبل

ملكالثانىنصرنبوخذحاصروعندما

فرعوقزحف..مق958فيأورشليمبابل

ملكصدقيالاستنجادتلبيةلملاقاتهحفرع

لصدقيا.النبىإرمياتحذير،رغمبهيهوذا

أورشليمعنالبابليونتحولوحالما

بادرحفرعأنيبدو،لملرتاتهوتوجهدا

صدقياينجدلموهكذا،بلادهإلىبالتقهقر

إليهالمشارهوولعله11(.و3705-8)إرميا

17(.17:،اوحزأيضأ)انظر1ج47إرميافي

إلىمصرإلىقهرأإرمياأخذعهدهوفى

بأنتنبأوهناكالدلتا،فيتحفنحيس-

43:9-13،ميا)إرمصرسيفزونصرنبوخذ

وهو-النبىحزقيالأنكما46:13-26(،

وأالعاشرةالسنةفي،بابلفيالسبىفي

)نحوسبيهمنعشرةالئانية

علىأخرىبدينوناتتنبأ.(.مق587-585

1-92،26:)حزوأرضهفرعون

فيأيضأعليهتنبأكما32(،و3وا03؟26-02

)أيوالعشرينالسابعةالسنة

93



نخوعون

فيأي(.3:91.ا-92:7حز.م-ق057نحو

نهانيأاسقوطأحفرعفيهسقطلذياالوقت

بهتنبأأنسبققدإرمياكانما!هو

التىالوحيدةالإشارةوهى03-44:)إرميا

وقد(1لاسمباحفرع!+فرعونفيهائذكر

وقيامليبيا،فيهزيهتهأئرعلىذلكحدث

هاجمذلكوبعد.مصرفيضدهثورة

.م.ق568-567فىمصرنبوخذنصر

الجنودربقال!هكذاإرميا؟نبوةوتحققت

وآخذأرسل+هأنذاإسرنيلملك

كرسيهوأضععبدى،بابلملكنبوخذراصر

باب)عندطمرتهاالتىالحجارةهذهفوق

فيبسطتحفنحيس(،ف!فرعونبيت

43:13(.)إرميا(عليها")خيمتهديباجه

أ+(ولص!334"بترىزرفلند+كشفماعند!

وجد،1886فيتحفنحيسقلعةعن)حأ!ءح

كماامدخلهاأمامالحجارةمنرصيفأ

نصرنبوخذبسطالذىوهو،إرمياوصفها

خيمته.عليه

المعهدبعثةكشفت9091عاموفي

مصر،فيالآثارعنللتنقيبالبريطانى

موقعفي)حفرع("أبريسالملكقصرعن

القديمة-مصرعاصمةمنف"-مدينا

"ميتلقريأالملاصقةالطمىتلالوتحت

إلىالسياحىالطريقعلىألو)قعةرهينة

004القصرهذامساحةوتبلغ+.سقارة

وساحةضخمةبوابةوله،مربعقدم02*.

الحمرية.الأعمدةبهاتحيطوقاعاتواسمة

مثل،ثمينةأخرىأشياهبهوجدتكما

تمثالعليها،الخالصةالفضةمنمحفة

روعةفيهتبدو،الذهبمنبوجه!لهاتور"

بالقصروجدتكما.القديمالمصرىاللن

النبيإرمياعنهاقالالتيالنيرانأثار

فيحرقها+مصرآلهةبيوتفينارأ"وأوقد

12(.أ43)إرمما

شبهتك-لقدلنشيد:اعريسيقول-\()5

مركباتفيبفرسياحبيبتى

نخونفرعو

شعريةصورةوهي9(.إ")نش!افرعوق

الدولةعهدفيمصرمركباتشهرةتعكس

قصائدمدضوعكانتلتيرا،الحديثة

مصرجيشتمجيدفيعديدةمصرية

الحربيا.ومركباته

نخو:فرهوت

والعشرينلسادسةاالأسرةملوكثانىوهو

.(64:2ميار!،4:،2236و5:302خأ92132-23:5مل)2

...مق061-495عاممنملكرقد

نخوخلفأنبعد:أسياكلانتصاراته-

الأسرةمؤسسالأولأبسماتيكأباه

علىيستوليأنحاول،والعشرينالسادسة

.ماق906فيفاستولى،وفلسطينسورية

هيرودوتيقولكماوأشقلونغزةعلى

وكان-جيشهوقاد(.وه7:1،إرميا)انظر

اليونانيين-منالمرتزقةالجنودمنعددبه

الأشررى.أشوروبالت.الملكلنجدةشمالأ

عليهالبابليينضفطاشتدعندما،الثاني

البابليسونوكان23092(.مل2انظر1

عاصمةنينوىعلىاستولواقدوالماديون

!نخوالملكرأرسل..مق612فيأشور

نالهليؤكديهوذاملكيوشياإلىرسلأ

بابلمحاربةبليهوذامحارباليسهدف

ذلكفر،أنيوشيارأىوإذ35:21(.أخ)2

لملكولانحيازهيهوذا،لاستقلالتهديدأ

ممرعندالمصريينيوقفأنحاول،بابل

وخرحانهزمولكنه.(،.مق806)فيمجدو+

1(222-34:هخأ،23:922مل)2مميتأجرحأ

علىواستولىشمالأزحفهنخووواصل

،الفراتنهروصلحتىقادش

يهوذاشعبأن+نخو"سمعوعندما

عليهم،ملكأيوشيابن+يهوآحاز!أقاموا

لمصر-المعارضينحزبمنيهوأحازوكان

سورية،فيربلةإلىيهوأحازاستدعى

مصرإلىمعهوأخذه،العرشعنوخلعه

وأقام4مماتهإلىالأسرفىظلحيثأسيرأ



فرعونبنةا-فرعون

اسمهدغئر.ألياقيم"أخاهيهوذاعرشعلى

لمصراخضدعهلإثبات*يهوياقيمإلى

وزنةدئة،ثقيلةجزيةيهوذاعلىوفرض

الذهبمنووزناالفضةمن

36:1-إ(.أخ232:.3-24،مل)2

.م.ق06هفي:لبابلييناأمام-هزيمته()ب

ابنهبابلملكبولاسارنبوأرسل

عند+نخوجيشلمحاربة.نبوخذنصر.

سورية،شماليفيالفراتعلى*كركميش"

فيليس،منكرةهزيمة"فخو+قهزم

هزمهبل:2(،46ميا)إرفقط."كركميش

منمصرصيشوطرد+"حماةفيأخرىمرة

فاضطر:3-12(،46ميارإ)انظرسورية

منولاءهينقلأنيهدذاملكيهوياقيم"

لملكيدفعوأن،بابلملكإلىمصرملك

أصبحوهكذا24:\(.مل)2الجزيةبابل

.منازعبلاأسياغربيسادةالبابليون

منأنهالأرجح-بالأراميةخطابوهناك

بهللاستنجادنضوافرعونإلىأشقلون-

مقدورفييكنلمولكن،البابليينضد

فيالبابليينتقدميوقفأننخو!

فلسطين"

الدينوناتهنالنبيإرمياصذرلقد

نخو.!فرعونوعلىمصرعلىالقادمة

46:2،17(.إرميا23:92،مل)2

علىنصر+!نبوخذزحف..مق106وفى

يوقفأناستطاع"نخو"الكن،مصر

معركةفي،مصرحدودعندالبابليين

واضطرار،المعركةهذهولعل.رهيبةدموية

شجعماهووقتيا،للانسحابالبابليين

بابلعلىالتمردعلى+يهوياقيم+

لمنخو"*فرعونولكن،24:\(مل)2

آسياإلىأخرىمرةالزحفعلىيجرؤ

24:7(.مل)2

لنابسجللسلميا:اتهزا)ب(-إنبا

بما،لسلميةا+نخد+اتزانجا""هيرودوت

فرعونابنة-فرعون

نأسبقالتىالقناةحفرإعادةذلكفي

البحرلىإالنيلمن،الأولسيتىحفرها

منببحارةلأسطولوارسالهالأصر،

منأفريقيةحولللدورانالفينقيين

*فاسكودىقيامقبل،اللربإلىالشرق

إلىالفربمنبرحلتهالبرتفاليجاماه

استفرقتوقد.عامألفىبنحد،الشرق

زاروعندما.سنتينمنأكثرالرصلة

التىالأرصفةصطامرأى،مصر..هيرودوت

لأسطوله.قدبناهانخوكان

:فرعونبنة-افرعون

بهذاالمقدسالكتابفينساءثلاثتوصف

موسىقبنتالتىفرعون+ابنة)1

نأدلو11:24(.7:21.بأع"21:ه-.)خر

رمسيسعصربعديحدثلمالخروج

منالثمانينفيموسىوكان،-الثاني

كانتالأميرةهذهأنفلابد)خر،:7(-عمره

الأسرةمنالثانىالنصفإلىتنتمى

إلىلثالثاأميذوفيس)منعشرةالثامنة

الأولسيتىابنةكانتلعلهااوحررمحب(،

أكبر!أختأ(عشرةالثاسعةلأسرةا)من

الذىفرعونكانرلو.الثانىلرمسيس

الثالث-تحتمسهوإسرانيل،بنىضايق

إحدىكانتأنهافلابد-البعضيرىكما

الثامنةالأسرةمنالأوانلالملوكبنات

كانتأنهاالبعض!يظن،عشرة

الفراعنة.أميراتأشهر+حتشبسوت

الملكسليمانتزوجهاالتىفرعونابنة)3(

وأخذأبوهاصعدوالتي3:1!11:\(.مل)1

الكنعانيينوقتلبالناروأحرقها"جازر

لابنته،مهرأوأعطاها،المدينةفيالساكنين

لهابنىوقد16(.و91:ه)لأملسليمانامرأة

أورشليمفيخاصأقصرأسليمان

هذاأنويرصح8:11(.أخ7:189:242،مل)1

ليحواأي،سليمانحكمبدايةفيتملزواجا



فرفر

قديمامصريةلأميرةةصور

كانالفرعونهذاأنوالأرصحا.مق079-.66

لعشرين،واالحاديةا!اسرةمن".سيامون

عامحواليمنمصرعرشقولىوقد

..مق979-959

!تردا.تزوجهاالتىنفرعوبنت+بثيا+)3(-

شئئعرفولا:18(.4أخ)1يهوذانسلمن

فيه،عاشتالذيالعصرأوشخصيتها،عن

ز!جها(أ!هىتاريخهاعنأو

فرفر:

نهرىأصدوهو،السريعمعناهاأراميةكلمة
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فزق-فرقا

قانداالسريانىنعمانعنهماقالاللذيندمشق

نأالنبىأليشعمنهطلبعندما،أرامجيش

فيطهرمراتسبعالأردننهرفيويغتسليذهب

أحسندمشقنهراوفرفرأبانا+أليسبرصه:من

4:12(.مل)2"إسرائيلمياهجميعمن

نهرفهو!فرفرأما2(،بردىنهرهو"+وأبانة

منطقةيروياناللذانالنهرانفهماالأعوج

الشرقيةالسفوحمنالأعوج!نهرهـينبع.دمشق

عشرةنحوبعدعلىشرقأويجرى،حرمونلجبل

عدةإلىيتشعبثم.دمشقمنالجنوبإلىأميال

وتفيض.الهيجانةبحيرةإلىتصرتنهيرات

.الجبالعلىالثلوجتذوبعندماالرببعفيمياهه

الصيف.فصلفيفيهالمياهمشوىوينخفض

خصوبةفيالفضلالنهرينهذينإلىويرجع

)يضأالرجوع)يمكندمشقجنوبىالواقعالسهل

+دانرةمنالأولالمجلدمنموضعهفي+أبانةإلى

الكتابيةأرفالمعا

:قلافترااحجر-قفتراا-فرق

موضعهفي"!الافتراق"ححرلىإالرحوعالرصا

المعارف+دائرةمنالثالثبالمجلد+الحاءحرفمن

".الكتابية

:فيىق-قةفر

أيامأواخروفى.الناسمنالطائفة:الفرقة

ىومراروقهاتلجرشونفرقأللوويينا،قسمداود

أربعإلىهرونبنيالكهنةقسمكما23:6(.أخ)1

الرببيتفيللخدمافرقةوعشرين

1:8(.لو)انظردورهافيفرقةكل24:1-91(،أخ)1

أثنتىإلىالملكخدمةفيالعاملينقسمكما

،الفرقأموركلفيالملكلخدمةفرقةعشرة

شهورلكلفشهرأشهرأ،والخارجينالداخلين

)أخألفأوعشرينأربعةكانتفرقةكل-السنة

.)27:1

تعرجونمتى+حتىللشعبالنبيإيلياوقال



فزق-فرقافرفر

فرفرلنهرخريطة
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فريك-فرك

وإن،فاتبعوهاللههوالربكانإن.الفرقتينبين

1؟21(.م!ول)1+فاتبعوهالبعلكان

ولكنهملك،لهليسالجراد10:الحكيمويقول

02:27(.)أمفرقأ!فرقاكلهيضرج

يتشعبالذىالموضعهوالطريقمن"و*انقرق

إلىالرسالةكاتبويقولأخر.طريقمنه

منوأمضىوفعالاحئةاللهكلمة"لأن:العبرانيين

النفسمفرقإلىوخارقة،حدينذيسيفكل

لقلباأفكارومميزة،والمخاخوالمفاصللروحوا

:12(.4)عب.ونياته

فريك:-فرك

به.علقمايتفتتحتىحكهفركأ:الشئفرك

وئج!ثن.ييبسثمنضجهأولئشوىالئز:لفريكوا

تقدمةقربتإن:اللاويينسفرفيونقرأ

جريشأ،بالنارمشويأففريكأ،للربباكورات

زيتأعليهاوتجعل.باكورتكتقدماتقربسويقأ

الكاهنفيرقد.تقدماإنهالبانأ.عليهاوتضع

لبانهاجميعمعوزيتهاجريشهامنتذكارها

23:14(،لاأيضأانظر،14-216:)لا"!للربوثودأ

.أكلوا:كنعانأرضإسرائيلبنودخلوعندما

نالسفيوفريكافطيرأ،الفصحبعدالأرضغلةمن

غلةمنأكلهمعندالفدفيالمنوانقطع،اليومذلك

.(21و11:ه)يش.ضلأرا

ناولبوعز،حقلفيا!لوقتحانوعندما

عنها"وفضلوشبعتفأكلتفريكا،!اعوث

.2:14(اعوث)ر

نابالامرأةابيجايلأخذتهاالتيالأشياءومن

هنكيلاتخمسداود:لاسترضاهمعهاالكرملي

.(2:81هصم1).يكلفرا

واجتازوا،وتلاميذهيسوعلرباخرجوعندما

السنابليقطفونتلاميذه"كانالزررع.بين

1(.6:)لو"بأيديهميفركونهاوهم!يامملونها
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فروة

فرمشتا:

الابنوهو+،بعينهالأ!ل0معناهفارلاسم

الأجاجيهمداثابنهامانابناءمنالسابع

فيلقصر،اشوشنفياليهردقذلهمالذين،لعشرةا

اليهودلإبادةحددهقدهامانكانالذياليومنفس

.1(7-.9:1،)إش

:فرناخ

أبووهو،الموهوب0معناهعبرياسم

زبولونلسبطرنيسألرباعينهلذيا،أليصافان

مع،نونبنويشوعالكاهنألعازارمعليشترك

بينلأرضاتقسيمفي،الأسباطرؤساءسائر

2(.ا-ه34:6)عدالأسباط

يم:فروا

الذهبسليمانمنهااستوردمنطقةاسم

.فروا+أنهاالعلماءبعضويعتقد3:6(.أخ)2للهيكل

العربيةاالجزيرةوسطفيأخرمكانأو،اليمنفي

ويظن2اليقينوجهعلىموقعهائعلملاولكن

فاروام+هيسنسكريتيةكلمةأنها"جسنيوس

+.الشرق0بمعنى

:ايدفر-ادفرو

وكان.،منعزلأومنفردمعناهعبرىاسم

سبيمنرجعواممنسليمانعبيدمنعانلةرأس

كما(،ه2:ه)عز"فروداويسمى،زربابلمعبابل

7:57(.)نحفريدائسمى

:فروة

،الرأسفروةفيقالالشمراذاتالجلدة:الفروة

وعندما.وهكذاالثعلبوفروة،الأرنبوفروة

شعر.كفروةكله.أحمرخرجعيسو،رفقةولدت

يدىلإلباسرفقةاضطرتلذلك2:25(.ه)تك

عندماالمعزى،جدييجلودعنقهوملاسةيعقوب

عيسوأنهأساسعلىأبيهبركةلثخذدخل



ءفتراا-فترىا-فرى

(.16و2711:)تك

:ءافترا-فترىافرى-

لكذبا.:الفرياوا.اختلقه:لقولاافترى

المطكمنالبنيامينىجيرابنشمعىويلتمس

سيدىلي"لايحسب:لهقانلاعنهيعفوأنداود

يعلمعبدكلأن..عبدكبهافترىماولاتذكرإثمأ

المرنمويقول2(..او91:9صم)2أخمذت"قدأنى

*عليةافتروازورأيانهمالمتكبرون:ليخز

:78(.911)مز

علىيتكلم..اللنيم0:النبيإشعياءويقول

.عئمواإرميا:يقولكما32:6(.)إشبافتراء-الرب

الافقرا.فيوتعبوا،بالكذبالتكلمألسنتهم

.9:5(ميا)إر

+لمالذينإن،بولسالرسولويقول

أسلمهم،معرفتهمفياللهيبقواأنيستحسنوا

نمامين،..يليقمالاليفعلوامرفوضذهنإلىالله

ايضأانظر1:28-31)رو...لله،مبغضينمفترين

عليه"ئفتري*كانكما1(..،يه11او.2:بط6:4،2تي1

إنهنفسهعنيقولبل4:13(.)اكو"فيعظ3:8()رو

.محدفأ:يسوعالربمعيتقابلأنقبلكاق

1:13(.+)اتيومفتريأومضطهدأ

سادتهميحسبواأنالعبيدمنويطلب

اللهاسمعلىئفترىلنلاإكرامكلمستحقين

6:1(،تي")1وتعليمه

تكونأنالمؤمنينبطرسالرسولويوصى

"ضميرلهميكونوأن"حسنةالأمم+بينسيرتهم

الصالحةسيرتهميشتمونالذينيكونلكيصالح

شر"كفاعليعليهمب+يفترونمافييخزون

2:12،3:16(.بط)1

فريدية:

جبليةمنطقةوهىمقفر*.اويابسومعناها

هذاعليهاوأطلق.الصغرىأسياأواسطفيشاسعة

فريجيا

تراقيامنقبيلةوهم""الفريجيينلىإنسبةالأسم

تركيا:2،وهىا.-تكيافثبن+!تيراس)نسل

الألفمنتصفحواليزحنتحاليا(،الأوربية

الدردنيلامضيقعبرالميلاد،قبلالثانية

الحثيينحكمعلىوقضتالمنطقا،علىواستدلت

شأوأبلغتمملكةوأقاموا.الجهاتمنكثيرفي

)إلى"(أرضروم"امدينةفي،القوةمنممتبرأ

بأسماءملوكهااشتهروقد(أنقرةمنقليلأالغرب

منطقتهمعلىزحفتثم"..وجوردياس.+ميداس

فزحف،الجهاتمختلفمنأخريقوات

الفربي،الشمالفيبيثينيةعلىاليونانيون

بقليل،..مق007وبعد.الشرقفيوالأشوريون

وهم(1يافثبنجومرنسل)من+"الكمريونزحف

الفريصيين(عمومة)أبناءتراقيامنأخرشعب

الفريجيين،مملكةعلىوقضوا.ا:2(،تك)انظر

وفى.التاريخمسرحعناختفواأنمالبثوالكنهم

الفريجيون،نهض..ليديةمملكةازدهارأثناء

عهدفيبدورهم-اضمحلوا-أنلبثواماولكنهم

السلوقيونعليهااستولىثم.الفارسيالحكم

.م.ق103في(سورية)ملوك

منالشرقىالجزءوقع،،مق275!حوالي

منالقادمينالكلتيينالفزاةقبضةفيفريجية

اسمالجزءذلكعلىوأطلقوا،لدانوباحوض

لتيا"غاليافيالكلتموطنلىإأنسبة!غلاطية

مادةلىإالرجوعالرجاحاليأ-فرنسا"هي

.دائرةمنالخامسالجزءمنموضعهافيا"غلاطيا!

التاريخ،نفسحواليوفى+(،الكتابيةالمعارف

منالغربيالجزءعلىبرغاسىمملكةاستولت

انتصاربعدماإلىقبضتهافيوظلفريجية،

.م.ق091فيا""مفنيسياموقعةفيالرومان

وأجبروا+الصفرى،أسيامنالسلوقيينفطردوا

منطقةفيبالاستقرارالاكتفاهعلىالكلت.

ملك+الثالث"أتالوسسلموعندما،غلاطية

القسمأصبح..مق133فيلرومامملكتهبرغامس

الرومانية.أسياولايةمنجزءأفريحيامنالأكبر

الاسموأصبحفريجيةأنكمشتالوقتذلكفي

الصغرىأسيامنالداخليةالهضبةعلىيطلق

قدم(،00051إلىء3...بينماارتفاعها)ويتراوح
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فريدا

الأن)ويسمىسنجاريا"!02نهربالتقريبويحدها

ونهر،الشرقىوالشمالالشمالمن.سنقاريأ+(

علىالأمياندرونهرالفرب،منعلىالأهرسى.

.الشرقمنوكلاطية،الفربيوالجنوبالجنوبمن

بمراعيها.غنيةمنطقةوكانت

فريدا

إيقونيةوكانت1(،.2:)أعبالإنجيليكرزبطرس

فريجيةمنطقةفيواقعتينبيسيديةوأنطاكية

رحلاتهفيبولسالرسولازارهاوقد،غلاطية

ا:23(.:136،8؟14،16)أعالثلاثالكرازية

:فريدا

اليهودمنعددكانالخمسينيدموش

حلعندماأورشليمفيموجودينالفريجيين

الرسولوسمعداالتلاميذ،علىالقدسالروح

فيماموضعهافي.فرودا"إلىالرجوعالرجا

منالسادسالجزءهذامنالبابهذامنسبق

لفيريجيةخريطة
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يسيونفر-يسيفر

الكتابيةةالمعارف"دانرة

:نيسيوفر-يسينجر

لاسم:ا:لاأو

الكلمةمنمشتق+فريسي"اللفظأنئعتقد

فصل".أوعزلأو"فرزبمعنى*فرش"العبرية

ا"المنعزلونأو*المنفرزونهمفالفريسيونوعليه

الطانفةهذهأصلاليقينوجهعلىيعرفلاولكن

فالانفراز،الاسمأصلئعرفلاثمومن!اليهودمن

انفصالأيكونقد.اسمهميتضمنهالذىالانعزالأو

قدأو،العالمعناننصالأأو،نجاسةكلعنعامأ

لعلفمثلآ.معينتاريخىبموقفمرتبطأيكون

لكلالدقيقالتجنبعنتعبيرأنشأوااللريسيين

عنأوونحميا،عزرازمنفيالوثنياالعواند

التهديدرغم،اليونانيةالأساليبلاتتاعرفضهم

نتيجةاو!إبيفانس"أنطيوكسزمنفيبالموت

الهيكلعلىالاستيلاءإعادةبعدحدثالذىالخلاف

أووالأتقياء+المكابيينق.م.بين165في

للمحاربةاستعدادعلىكانواالذينالحسيديين

الاستقلالأجلمنليسولكن،الدينيةالحريالأصل

نشأةعنالاحتمالاتهذهكلثارتلقد.السياسي

منشئمنهاكلفييكونوقد،الفريسيين

منها.بأيللجزميشيلمنليسولكن،الحقيقة

يخهم:رتا-نياثا

حكمعهدفيمرةلأولالفريسييناسمظهر

ويقدل4(،.مق01)135-4هركانس+"ايوحنا

الجمهورعلىكبيرنفوذلهمكانإنه*"يوسيلأوس

واحدأنلسه-هركانسا"كانوقد.لوقتاذلكفي

وبينهم،بينهتفاهمسوهحدثولكن،منهم

ويضيف.للصدوقيينوانضممنهمفانسحب

الجموعكرهتلهذانتيجةإنهقانلأ+.يوسيفوس

ألفى"هركانس+إنيقالكماا!أبناءه.هركانس

للشعب،الفريسيونوضعهاالتىالقوانينبعض

"وضعوا"لفريسيين"اأن"+يوسيفوسويذكر

تسلموهلأإنهمقالواالتى"القوانينبعضللشعب

فيمسجلةغيرولكنها،السابقةالاجيالعن

حزبينكرهاكانولذلك.موسىشرائع

يسيونفر-يسبمفر

.!وقيينلصدا

لمعرفةمفتاحألنايقدم..يوسيفوسذكرهوما

بالتقليدالتمسكمنالفريسيينمفهوم

يريناكما.الشفهيةالشريعةنموواستمرارية

الفريسيونكان"هركانسا.زمنفيأنهأيضأ

الإشارةأنكما2كبيرشعبىنفوذذاتنشطةحركة

الأجيالعنتسلموهاالتيبالقوانينالتمسكإلى

ولذلك.بالماضىتواصلهمعلىتدل،السابقة

إلىالفريسيينبأصليرجعونفالذين

المكابىيهوذاجانبإلىحاربواالذين.الحسيديين

الهيكلتدشينوقتإلى
يكونونقد:6(،1،مك،7:13،2-2:42415-،مك)1

قدجذورهمبعضأنولو،الحقيقةمنجدأقريبين

كما-فالفريسية.بكثيرذلكقبلماإلىترجع

فيظهرتأنهايبدوالمتاصة-المصادرمننعرفها

مواجهةفي،ليهوديةالفعلاردودكأحدلوجودا

القرنأوانلفياليونانيةالثقافةنشرمحاولة

عندما،التاليةالعصدروفىالميلاد.قبلالثاني

ملأوا،اليهوديةحاللسانهىالفريسيةأصمبحت

نأيعتقدونأصبحواحتي،التاريخيةالفحوات

من،نفسهموسىإلىترجعالشفهيةالشريعة

المجمعورجالوالأنبياءوالشيوخيشدعخلال

سمعانمثلورجال،عزراأسسهالذكلماالعظيم

القرنين)منسوكومنالذىوأنتيجونسالبار

زمنإلىالميلاد(،قبلوالرابعالثالث

،وأبتاليون:شمعيا)مثلالمزدوجينالمعلمين

ءواجالذينا()الربيينوالمعلمينوشمعى(وهلليل

المعلمينظهدرأنلملاحظةباجديرهودمما.بعدهم

بدأالذىلوقتانفسفيتقريبأحدث"المزدوجين0

لنا.المتاحةالمصادرحسبالفريسيينظهورفيه

عصرفيكانتبدايتهمأنجدأالمحتملومن

لىإتعودأصولهمبأنادعائهمرغم،المكابيين

لتوراةباتمسكواالذينمن،عزرامثلأسلاف

إلىترجعكانتتقاليدهمبعضلعلبل.وفسروه

.مباشرةالسبىبعدما

الذىالحاكمالأسمونىالبيتمعخصامهمبعد

السياسيوضعهمبدأهركانسيوحنايمثلهكان

الشعبيةالمعارضةحركةزعماءفأصمبحوابهتز،
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يسيونفر-يسيثر

!نيوسجا"اسكندروهو"نس.هركالخليلا

)اسكندرة(امرأنهأوصىإنهحتى.(،.مقا-76)30

نفدذهممنرآهماعلىبناءيحمضر-وهو

إلىفرجعوا،الفريسيينمعتتحالفأن-الشعبي

.الآباء+-منتسلموهاالتىالتقليديةالقوانين0

تقفالتيلقوةاهموأصبموا-يقولونكانواكما

الانتقامقدرتهمفيوأصمبح،الملكيالعرشءورا

اسكندريدعلىعانوهاالتيللاضطهادات

جاني!حا"ا.

موتعقبالسلطةعلىالنزاعأثناءوفى

الحزبكانواالفريسيينأنيبدو"اسكندرة

التمسوابلابنيها،منابنأيؤيدلمالذىلثالثا

)الذىاليهودىالملكىالنظامإلفاءالرومانمن

والعودةالمكابية(،لثورةابعدلأنفسهملكهنةاادعاه

يتحققلمولكن.القديمالكهنوتىالحكمنظامإلى

السلطةعلىللصراعنهاياالرومانرضعإذ،هذا

علىالرومانىالقاند+بومبياستولىعندما

اينىأحدونفى،الأقداسقدسلىإودخلالهيكل

على(الثاني)هركانسلثانياوثبت..اسكندرة

(.الرومانسيادة)تحتوافلكالكهنوترناسة

قدكانواالذيالسياسيالاستقلالضاعوهكذا

،الزمانمنقرنبنحوذلكقبلعليهحصلوا

للحكمخاضعين..مق63عامفياليهودوأصبح

الرومانى.

قبل-الفريسيين"تقوى"عنيعبرماوخير

إلىترجعالتىسليمانمزاميرهى-المسيحية

البلاد،علىبومبى.استيلاءأعقبتالتىالفترة

ضدالفريسيينغضبعنبتوةتعبرفهى

هذهأفعالهمجلبتالذينإسرائيلفر،"لأشرار+ا

الأسمونيونالحكام)وهماللهمنالرهيبالدينونة

الأمموضد(،أيدوهمالذينوالصدوقيونالأواخر

فيلهم،اللهوضعهاالتيالحدودتجاوزواالذين

فالمولف2:16-92(.سليمان)مزمورشعبهتأديب

للموقفواضحةصورةرسمالمزاميرلهذهالمجهول

وداسدهمذبحك،الغريبةالأمماعتلتلقد)

الموتذلك.بومبى*،بموتوفرحوا02(-2:بنعالهم

الرجلموتاللهأرانىلقد)..مق48فيالعنيف

فيرسممصر.-2:.3(.جبالعلىالمتفطرس
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يسيونفر-يسيفر

الأساسيامفاهيمهم!احدصورةهناالفريسيون

)أي""الأبرارعنيدافعفالله:المجازاهعن

اعتقادوماالخطاة(!يعاقبالفريسيين

مباشرةنتيجةإلا6-9(إ23)أعبالقيامةالفريسيين

3:16(.سليمان)مزالمجازاةبمبدالاعتقادهم

عندالمسيانىللرجاهحميلةصورةونمد

السابعالمزمورمنالأنجيرالهزءفيالفريسيين

لهمسيقيم،."فالرب"سليمان.مزاميرمنعشر

الأمم"سئهلكالذى23(أ)17داودهابن،ملكهم

عنه:يقالكما27(.إ)17فمهبكلمةالشريرة

يكونولن،اللهمنمتملم،بارملكعليهم"سيكون

الجميعلأن،أيامهفيوسطهمفيشرهناك

المسياهوملكهموسيكون،مقدسينسيكونون

الفريسيونكانوبينما36(.و)17:35"الرب

روحيةكانتأنهاإلا،أرضيةمملكةإلىيتطلعون

النرسعلى-بالاتكال:اكتسابهايمكنلاأيضأ،

:37(.)17"لقوسوالراكبوا

الفريسيونظلالبلاد،بومبيفتحومنذ

خرجواينالفيوربعضانرغمسياسيأ،مسالمين

فقدمجموعهمفيالفريسيونأما.صفوفهممن

أخيرأولكنهم.رومامعالنزاعإثارةتجنبحاولوا

م.07فيالمشنوماالثورةفيمضطرينتورطوا

الذينهمالفريسيونكانأوشليم،خرابوبعد

بناءوإعادة،اليهوديةالمقيدةحطام!معتولوا

فقد،"الربيينكتاباتفينعرفهاكمااليهودية

البابلى.المشيعقببالوضعشبيهأالوضعكان

الوحيدالمظهركان،يهوديةأمةهناكتعدفلم

والأعمالوالمجمع!الناموسهولشعبالوحدة

مرتبطأالأخروىلرجاءايعدولم!.لصالحةا

المعينوقتهفياللهبتدخلبل/الثوريبالنشاط

كانمانتاج.م07منذاليهوديةوأصبحتمنه.

هذاوكان،كثيرةأحزاببينمنواحدأحزبأيعتبر

الفريسيين.حزبهوالحزب

لجديدأالعهداكلالفريسيون-لثاثا

صورةتعطينا+سليمانمزاميركانتإذا

الجديدالعهدفإنصورها،أحسنفيللفريسية



لسموننر-لسيثر

وجودزمنففىصورها.أسوأفيعنهالنايكشف

ماعلى-الفريسيونكان،الأرضعلىيسوعالرب

منيكونوالم)أممماالعلهانيينمنجماعةيبدو-

دراسةفيمتخصصينمنهمالبعضوكان(،الكهنة

وقدةلكتبةا0همأولنكوكان،المقدسةالأسفار

لكتبة(واالفريسبينلى)إليهمإبسدعلرباوجه

موقفيقفلمفهو.الشديدةتوبيخاتهمنالبمض

كرسي"على!قالبل،المجمعتعاليممنالعداء

قالوهماوكل.والفريسيونالكتباحلسموسى

3(.و23:2)مت+وافعلوهفاحلظوهتحفظدهأنلكم

بمقتضىيميشوالملأنهم!مرانينكانواولكنهم

ثقيلة.أحمالأوضعوافقدللبر،لعاليةامعاييرهم

علىيكونؤافلمهمأما،الآخرينأكتافعلى

الإفتاءواصتكروا4(.ة23)متلحملهااستعداد

روحهدونالناموسحرفلحفأالشرعى

وكاندا7:9-13(.مرقسايضأانظر23:16-220)مت

الأعماليعملونولا،الذاتىببرهميفتخرون

)انظرالناسل!يراهمإلاالحسنة

و!صفهم18:9-14(.لوا-6،18و،6:1-236:ه-12مت

يتكلونلذينالأفاعى"ااأولاد+بأنهمالمعمدانيوحنا

الربأيدوقد8(.و7أ3)متإبراهيمأبناءانهمعلى

إلىوأضاف23:33(،)متعليهمالحكمهذايسوع

وأنهم23:27(،)متمبيضةقبوربأنهمالقولذلك

إبراهيم()مثل.والأبرارلأنبياء+اأولادليسوا

الذينأبناههم،بلفخمةأقبورلهمبنواالذين

لىإ+هابيلمن،والأبرارلأنبياءااولنكقتلوا

قادة"عميانأكانوافقد23:92-36(.)مت*زكريا

الحقيمقةفيولكنهمالدخلوء/وراءيسعون،+عميان

ملكوتإلىالدخولمنالناسكانوايمنعون

.(1ه-1:41.23:31همص)!السموا

العهدفيلهم،بالنسبةواضحةالوصمةهذه

الحالاتبعضفيأنهننسىألايجبولكنالجديد،

)انظرأفضلصورةعلىالفريسيينبعضبدا

بعضيوسيفوسنسبوقد7036،13031(.لومثلأ

فيرآهامدكما،.لغمالان!لالط!بةالصفا-هذ.

عنوالمدول،الاعتدال:مثلالفريسيينبعض

ومسنولية،اللهسيادةوإدراك،القاسيةالعقوبات

قبل-بولسكانوقد:33-93(.)أعهلإنسانا

مثالأيعتبرهمكانأنهوواضحفريسيأ.قجديد.-

يسيونفر-يسيفر

مع3:4-6)فيلناموسافيالذى.للبرأعلى

1:14(.غل

يسوعالربوبخكماأنهننسىألايجبكما

بعضفي-أنفسهمالفريسيينفإن،الفريسيين

شديدأ.نقدأأنفسهمينقدونكانوا-لأحيانا

كان،الفريسيينمنفناتسبعالتلمود!يذكر

يحملكانالذىأيالكتف!فريسى:بينهممن

،الناسيراهالكيكتفيهعلىالصالحةأعماله

فيرأسهيحنيكانالذىالمدقالفريسيو

وكذلك،الهاونفي"المدقمثل،كاذبتواضع

إبراهيم.مثلحقأ،اللهيحبالذىالفريسي

كانتبأنهابالقول،الفريسيةتعريفويمكن

أقامتلقد،بالروحمماأكثربالحرفتتمسك

شريعةقوانينأخذتإذ.الناموسحدلسياجأ

مختصأمنهاالكثيركانالتى-القديمالعهد

يهودى،لكلملزمةوجعلتها-اللاويينبالكهنة

لقد.وتفسيراتهالشفهىبالتقليدبتمسكهموذلك

وبذلك،إنسانكلمتناولفيالناموسجعلرا

ولمالمؤمنينكل!كهنوتتؤيدالفريسيةكانت

كما،الصادقللفريسيميتأحرفأالناموسيكن

نفسها.الحياةهوكانبل،الكتبةيفسرهكان

بسببأولأ-؟الفريسيةالمسيحإذا.وبخفلماذا

ولا"يقولونكانواالذين،رموزهامنالبعضرياء

فيالفريسيةلأنأيضأكما23:3(.)مت!يفعلون

ايابديللهاناموسلتطبيق-المخلصلأ-محاولتها

مطالبقدرمنحطت،المتغيرةالناسظروفعلى

وضعوا:3(.وبينما1)متهلعادلةاالمطلقةللها

فإنهم،أتباعهموعلىأنفسهمعلىإضافيةأحمالأ

جعلوهإذأيسرالبرإلىالطريقجعلواالواقعفي

وبإتمام4اللرانضبعضبمراعاةبلوغهايمكنغاية

كلفعلقدأنهيظنالفريسيكان،الأعمالهذه

فعلتممتى:يسوعالربقالولذلك.منهالمطلوب

"بطالونعبيدإننافقولوابأمرتمماكل

علىبركميزدلمإنللتلاميذ:قالكما1(.17:.)لر

ا"لسمواتاملكوتتدخلوالناوالفريسيينلكتبةا

02(.:ه)مت
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فز-يستفز

!زاف

فز-يستفز:

عنلأيوبلرباويقول.ويزعجيثير:يستفز

كالتبن،الحديد"يحسب:اللهقدرةلبيان.لوياثان

،القوسنبليستفزهلاالنخر.كالعودوالنحاس

28(.و:4127)أي+كالقشعنهترجعالمقلاعحجارة

!سأف

فستق:

معبنيامينيرسلأنأخيرأيعقوبقبلعندما

من*خذوالهمقالمصر،منقمحلشراءإخوته

للرجل!نزلواأوعيتكمفيالأرضجنيأفخر

العسل،منوقليلؤ،البلسانمنقليلأ:هدية

43:11(.)تكأ.ولوزوفستقأولاذناءوكثيرا

تسمىشجرةثمار،الحبوبمننوعوالفستق

أ!(،5،أءما)،3ء7فيرابستاكيا:باللاتينية

الفربية.أسياهوالأصليوموطنها

منالبطميةالفصيلةمنالفستقوشجرة

قدمأ.ئلاثينارتفاعهايبلغوقد،الفلقتينذوات

إلىتتحول،غضةوهيمخمليةأوراقأتحملوهي

الصخريةالمناطقفيتنمووهى.ذلكبعدملساء

حلب.منطقةفيوبخاصااوسوريةفلسطينفي

يؤكلالطعمالذيذ،الخضرةلىإمائللبولثمرها

ويحمص.يملحقدولكنهنينأ،عادة

خلفالذيبدركيوسفستوسهو

ولا.اليهوديةولايةعلىفيلكس.أنطونيوس

سنةبالضبطنعلملاكما،ماضيهعنشيئانعرف

بينماالآراءقتراوححيث،اليهوديةأمرتوليه

ولا،توليهسنةعنشيءئذكرلاإذ.م6.لىإم57

منصبه،فيتعيينهبينمضتالتىالمدةعن

نأعلىعلاوة،الولايةكرسيعلىفعلأوجلوسه

شهورأ.يستفرقكانقيصريةإلىرومامنالسفر

كثيرأذلكلساعد!ولايتهتاريختحديدأمكنولو

بولس.الرسولرحلاتتواريختحديدعلى

فيطديلأيعمرأنقبل+"فستوسماتولقد

الرسدلمثولهوعنهنعلمهماوكل.الولاية

بالملكاستعانتهثم،للمحاكمةأمامه.بولس

يختصفيماالأمورلاستيضاح،الثانىأغريباس

ويقولبولسالرسولضداليهودبشكوى

منالنقيضعلىكان".فستدس"إن"يوسيفوس

ألبينوس.خليفتهمنالفاجر،كماا!فيلكس"سلفه

درثوقد.لولايةاعلىخلفهلذىالفاسدا

سببهاالتىالمشاكلمنالكثير*افستوس

لولايةافيفشاعت،إدارتهبسوء"فيلكس+

نشبتكما،الطرققطاعوانتشرالجرانم،

ذلكفكان،اليهوديةالأحزاببينكثيرةمنازعات

سمازعافأأضافالذىالعنيفبالصراعهاصأإر

بعديثورأنوشكعلىكانالذىالتمردمحنةإلى

يملكلاأنهفستوسوعلم.سنواتسبعأوست

اليهود،منرومامعالمتعاونةالعناصراغضاب

الكهنة،رؤساءمنعليهالمعروضةالقضيةوكانت

سنتانبولسعلىمضىقدكانإذ،شانكةقضية

القضية،فيفيلكسلمماطلة،قيصريةسجنفي

يولسمنالتخلصيريدوناليهددرؤساءكانفقد

علىيجبكانلذلك.ذلكيستوجبذنبدون

تلكضوءفيبدقةالقضيةدراسة!!فستوس

نأيرىأنيستطيعكانفطن!حاكمفأي.الظروف

مننوعإلىالتصاعدفيأخذفلسطينفيالتوتر

.لذروةا

ا"،فستوسموقفبينالفرقكانوهنا

ثلاثينبنحوذلكقبل!البنطيبيلاطسوموقف

منللتخلصالكهنةرؤساءسعىعندماسنة،

كثيرأتفيرتقدكانتالظروفولكنبرئ.إنسان

وبينبينهيكنلم.فستوسأنكما،فلسطينفي

وبينبينهمكانالذىلتوتراذلكاليهدد،

كليبذلبأنمكلفأكانذلكرغملكنه،.بيلاطس.

واجهوعندما.المتفجرالموقف.لاحتواءجهده

للخلاصبابأ-!بولسلهفتح،زقاكهذا.-فستوس



فيالأوضاعخطورةيدرك+بولسكانفقدمنه،

كانتالتىوالأزمة،المتزايدةلفوضىوا،اليهودية

من.فسقوسوأنقذلعقدةافقطع،الأفقفيقلوح

قيصرإلىدعواهرفعأعلنبأن!حيرته

لقانونابقوةمجبرأ".فستوسنوكا2:6-12(،ه)أع

مواطنمنالطلبلهذايستجيبأن،الرومانى

فيهوىلاقىإذسروربكلذلكوفعلبل،رومانى

اليهود،إرضاءبينالحيرةمنوأنقذه،نفسه

واضحة.أهارالتي"بولس+وتبرئة

اليهوديا،فىوجودهلحداثة،الوقتنفسوفى

!ثيقاكتابةدضرورةليهود،ابشرائعإلمامهوعدم

استعانالقيصرامحكمةإلىتوقيعهتحملواضحة

مقتدرأرجلأوكانا"الثانى+أغريباسبالملك

باليهوديةكافالمامولهلروما،مخلصأوحليفأ

المتبعةالسياسةمنكانكماايضأ.وبالمسيحية

احترام،قيصرأوغسطسعهدمنذرومافي

ممكنأ.ذلككانطالما،هيرودسأسرةوتقدير

أمامدفاعهيقدم.بولسالرسولكانوعندما

فستوسقال.فستوسأغريباس+والواليالملك

الكثيرةالكتب.بولسياتهذيأنتعظيمبصوت

أيهاأهذىا؟لست:بولسفقال.لهذياناإلىتحولك

الصدقبكلماتأنطقبل،فستوسالعزيز

و-2(.26:24)أعلصحو"وا

لفظولايردا..مرتفع-تلمعناهاأنويرجح

"+رأسبكلمةومرتبطا+،+بألمحلى%لا.فسجة

،2102،23014:أعدلفسجةا!رأسفيكما

3:17،4:9،،)تثالفسجةسفوحأو3:27،34:ا(تث

12:3.13:02(.يش

إلىعباريمجبالقممإحدىلفسجة!اأس+ور

تذكرمرةوأول.الميتالبحرمنالشرقىالشمال

منإسرانيلبنوارتحلعفدماهى"الفسجةفيها

عندموأبصحراءفيالتىالمواءإلى+ياموت

البريةوجهعلىتشرفالتيالفسجةرأس

92:02(.)عد

بالاقإلى-الكذابالنبي-بلعامجاءوعندما

لىإ،صرفيمحقللىإبالاقأخذه،موأبملك

ثورأوأصعد،مذابحسبعةوبنى،الفسجةرأس

23؟14(.)عد.مذبحكلعلىوكبشأ

سهولعلىتشرفالفسجةرأستكنولم

،يحلونإسر)نيلبنوكانحيثموأب)عربات(

الميتالبحرعلىغربأتطلكانتولكنها

سفوح!وأصبحت1203(.،يش:174،94إ3)تث

رأوبينسبطنصيبمنجزءاالفسجة"

1-.2(.أه13)يش

،تفاعالارعظيمةكانت*الفسجة"ارأسأنومع

أمراللهأنحيثارتقا!ها،يسهلكانأنهإلا

وارفع،الفسجةرأسإلى*اصعدقانلأ:موسى

والشرقوالجنوبوالشمالالغربإلىعينيك

الأردنهذاتعبرلالكن،بعينيكوانظر

3027(.)تث

موأبعرباتمنصعد:موسىأيامنهايةوفي

أريحا،قبالةالذىالفسجةرأسإلىنبو،جبلإلى

،دانلىإجلعادمنالأرضجميعالربفأراه

أرضوجميعومنسىأفرايموأرضلينفتاوجميع

وبقعةوالدائرةوالجنوبالفربي،البحرإلىيهوذا

1-3(.إ34)تثصوغرا.إلىالنخلمدينةأريحا

من(المتوسط)البحرالغربيالبحررؤيةولايمكن

أراهلرباأنفلابد،الأردنشرقىفينقطةأي

بالطبيعة--رؤيتهيمكنلامامعجزيا،بصورة

الفسجة.رأسمن

الفسجة++رأسأنالعلماءمنكثيرونويرى

جبلهونبوجبلوأنالسياغةرأسهى

منمرتفعالقمتينهاتينبينويربطالنبا.

جبالرؤيةالفسجةرأسمنويمكن.الأرض

صافية.السماءتكونعندما.حرمون

وقد.وألفاهنقضه:فسخألشيءافسخ)1(-

إن؟اأنه،المرأةنذربخصوصالشريعةفيجاء
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دهيمفس

لذيانذرهافسخ،سمعهيومفيرجلهانهاها

يكن.لمكأنفيصبح)عدد.3:8(،عليها.

فيونقرأ(شفهأوفزقه:لشئاوفسخ)2(-

،كثيرةمنازعاحدثتلماأنه،الرسلأعمالسفر

نأالعسكرفأمر،بولسيفسخواأنالأميراختشى

لىإبهويأتوا،وسطهممنويضتطفوهينزلوا

بولسيمزقواأنخشىأنهأى1(!.2:)أعالمعسكر

بينهم.فيما

هيم:دفس

منموضعهافي.دميم.افسإلىالرجوعلرجاا

المعار!+دانرةمنالأولبالجزه+الألف.صرف

".الكتابية

بي:لكتاالتفسيرا-فسر

معنىجعلهوالكتابيالتفسيرمنالهدف

قواعدوتنطبق،للقارئمفهومأالكتابيةالرسالة

تفسيرالكتاباتقواعدوبخاصة-لعامةاالتفسير

بعينالنظرمع،الكتابيالتفسيرعلىالقديما-

الموحىبالمقدسللكتابالفريدللمركزالاعتبار

شمبه.لحياةوأهميته،اللهمن

:لعامالتلسيرا)اولا(

حسبالكتابمنحزهكليفسرأنيمب

اللفظيالسياقحسبهذامعنيوليس.قرينته

والمكانلزمانابظروفلإحاطةايجببل،فحسب

ثمةأننجدوهكذا،.عنهميتمدثالذينوالناس

أماممانلةتكونأنلابدالاعتباراتمنعددأ

كماالكتابيالنصنفهمأناردناإذابصانرنا،

ينبغي:

!لأسلوبواللغةا)1(-

يمكنالكتابيةاللغةوتراكيبمصطلحاتإن

لدينالوفتهوعماكبيرأاختلافأتختلفأن

يمكنناحتىالأموربهذهنلمأناللازمفمن.الآن
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لكتابيالتفسيرا-فشر

مراعاةيجبكما.السليمالتفسيرإلىالوصول

الكتابفيالمستخدمةالمختلفةالأدبيةالأساليب

الكتاباتنفسيرمنيحمينافهذا،المقدس

بالعكس.لعكساأو،نثريةكتاباتوكأنهالشعريةا

الكتابفيالمستخدمةالأدبيةالأساليبوغالبية

الكتاباتمنالكثيرفيجيدأمعروفة.المقدس

الكتابية،النبواتأنإلا،ا!اخرىالقديمةالأدبية

تنفردخاصةملامحلها،الرذويةالكتاباتوبخاصة

فيخاصأأسلوبأيجعلهاقستلزمبها،مها

تفسيرها.

يخية:رلتاالضلليةا()ب

الشرقتاريخكلالمقدسالكتابيتناول

بعد009سنةنحوإلىالعصورأقدممنذالأوسط

السنين،منألافعدةتاريخيغطىفهوالميلاد،

الكاسحة.التفيراتمنالعديدخلالهافيحدث

للإعلانالمختلفةالوجوهبينالربطاللوزمفمن

نالهمهاأنأردناإذا،التاريخيةوالظروفالكتابي

علىيخحكمأنفسنا،وإلانمدصحيحأفهمأ

مثلأ،البرونزىالمصرفيالناستصرفات

فلااا!اناجيلتعلنهاالتىلأخلاقيةابالمقاييس

فيالمسجلةالمباديهحقيقةندركأننستطيع

هذهتأملنااذاإلا.المقدسالكتابأسفارمختلف

فيسائدةكانتالتيالأحوالضوءفيالمبادئ

نأعلىأقدرنصبحبذلكاإليهتنتميالذيا-لعصر

لكلتصلحالتيمضامينهاعصرفاعلىنطبق

عصر.

كل:المغرارلاطا)ص(-ا

لتضاريسواالمناخبثثيرنستهينألايجب

فيبماحياتهموأساليبالناسنظروجهاتعلى

القديمالعهدفيالدينيةفالصراعات.الديانةذلك

فقد،كنعانأرضبجفرافيةوثيقأارتباطأترتبط

حياةكانتبلادفي--مثلأالبعلعبادةنشأت

عندالبعلوكان،الأمطارعلىتتوقففيهاالناس

الخصوبةيمنحالذيالعواصفلهإهوالكنعانيين

طقوسعنعبارةلبعلاعبادةوكانت،للأرض

اللازمةللأمطارالمنتظمالسقوطلضمانسحرية



لكتابيالتفسيرا-فشر

للظروفكانوهكذا،المحاصيلمنالمنشودللانتاج

حرفيأالكتابلفةعلىتأثيرهاالجغرافية

لازمةالظروفهذهمعرفةكانتلذلك،ومجازيأ

العهدعلىبقوةهذاوينطبق،اللفةهذهلفهم

العهدلفةفيأيضأذلكرويايمكننابل،القديم

!اسياوالتاريخيةالجفرافيةفالظروفالجديد،

أعمالسفرتفسيرفيأهميتهالها،الصغرى

لرسائل.والرسلا

لبشرية:اللأحواا)ء(

واللفةاوالزمانالمكانتأثيرمنأهميةوا!ثر

نقابلهمالذينللناساليوميةالحياةأساليبهي

حبهمقصص،المقدسالكتابصلحاتعلى

!علاقاتهم،ومخاوفهموآمالهم،وعداوتهم

دونالمقدسلكتابافقراءةوهكذا.،الاجتماعية

،فراغفيقراءةهيالمميشية،لبيفةاعتبار

بالكثيرمدينونونحن.تمتملهلاماوتحميلها

حدإلى-نستطيعفبفضلها،الأثريةللاكتشافات

عاشتالتيوالظروفالأحوالنعرفأن-معقول

جيلأ،المقدسلكتاباشالمذكورةالشعوبفيها

نلسها،للنصوصالواعيةالقراءةأنكماجيل.بعد

شخصياتهم،نتقمصأنما-حدإلى-تمكننا

فمن،يرونهكانواكماأي،بعيونهملعالماونرى

بيتفيعبدمشاعرنتصورأن-مثلأ-الأهمية

فيمستعبديهوديشخصمشاعرأو!إبراهيم

يشوعورجالأريحا،مواطنىأحدأوهصر!

أورشليممواطنىأحدأو،المدينةحوليطوفون

جيشفيجنديأولها،سنحاريبحصارأثناءفى

نعمانامرأةخدمةفيأسيرةحاريةأوداودا

ترميمفىاشتركواالذ-ينأحدأوالسريانى،

نأنستطيعفبهذانحميا!عهدفيأررشليمأسوار

المقدسالكتابمنالمستمرالتركيزسببندرك

تظلالتي،الناسحياةمنالجوانبهذهعلى

والأمكنة.منةايازكلفيهيكما-أساسأ-

:لخاصالتفسيرا()ثانيا

تفسيريتضمنلاالمقدسالكتابوتفسير

تفسيرهايتضمنبل،فحسبالعديدةالنصوص

لكتابيالتفسيرا-فشر

،الاعتبارفيالأخذمع،المقدسالكتابمنكجزء

الغايةتحقيقفيجزءكلبهايسهمالتىالكيفية

كلمةلنايسجلالكتابأنفحيثككل.الكتابمن

وحيث.لهاالإنساناستجاباومدى،للإنسانالله

.للخلاصيلزمما*كليشملالمقدسالكتابأن

نأفلابد،والحياةللأيمانلكنيسةادستورويشكل

مما،أجزائهكلبينتربطالتىالوحدةندرك

الكل.ضوءفيجزءكلنفسيريستلزم

العهد-أسفاربينيجمعالذيالراب!كانوقد

فقد،الناموسهواليهودالمفسرينعندالقديم

-إلىتكنلم،الكتاباتوسائرالانبياءأناعتبروا

.للناموستفاسيرإلأكبير-حد

الكنبسةأباءوكتاباتالجديدالعهدوفي

وحدةئعتبركانالقديمالعهدأننجد،الأوانل

مابكلوتزويدهللخلاصالقا!ئلإرشاد،واحدة

الأنبياءتكلمفقدلأ-17(-3:هتي)2للهالخدمةيلزمه

فيهالذي.للمسيحللشهادةالقدسالروحبقوة

كمابجميعويتفق.اللهمواعيدكلتتموحده

الاعتبارفيالأخذمعهذا،علىالجديدالعهد

عندوالفكر،والأسلوبالشخصيةفياختلافهم

إلىالرسالةفيونقرأ.كتاباتهمتفسير

بالأنبياءالآباء!كلماللهأن2(و)1:1العبرانبين

كلمتهمعبالمقارنةكثيرةوطرقبأنواعقدييا

ا".ابنه".فيبهاكلهناالتىالنهائيةالكاملة

معاملاتأنبولسالرسولكتاباتشونجد

إلىأدممنمتعاقبةمراحلفيمرتللعالمالله

فيوالرابط.المسيحلىإمرسىإلىإبراهيم

المسيح،هوالجديداالعهدف!الكتابىالتفسير

الاعتبارفيالأخذمعبل،أليةبطريقةليسولكن

المبدأهذاأنفيشكفلر،الإلهيالاملانتقدم

منالرسلعصرشالكنيسةاستمدتهقدالضلأق

نفسه.المسيح

تأثر،الرسلعصرأعقبالذىالعصروفي

الوحي،عناليونانيبالمفهومالكتابيالتفسير

فيبقوةالتفسيرهذاظهروقدمجازيأ.وتفسيره

قبلفيما-الاتجاههذاظهرلقد.الاسكندرية
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لكتابيالتفسير-افشر

،اليهودي".فيلوقكتابات-فيالمسيحية

الكتابفىكثيرةلأجزاءالمجازىفبالتفسير

أساسعلىعقليأقبولهايعسركانالمقدس

أباءتبنىوقد.مقبولةجعلهاحرفيأ،تفسيرها

وعنهم،الطريقةهذهالاسكندريةفيالكنيسة

الفرب.فيالكنيسةأباءمنالكثيرونأخذها

القصدالضبابغطىأنذلكجراهمنوكاق

التاريخيةالطبيعةوطمست،النصمنالأساسي

موقفأأنطاكيةكنيسةوقفتوقد.الكتابيللأعلان

تمامأترفضلمفهىالاسكندريا،لكنيسةمعارضأ

إنصافآأكثركانتأنهاإلا،المجازيالتفسير

.للمكتوبالتاريخيللمضمون

بينالتميير،بقوةبرزالوسطىالعصوروفى

الروحي.والمعنى،الإلهيةللأسفارالحرفيالمعنى

الروحي:للتفسيرأساليبثلاثةوظهرت

منلتعليمايستنبطكانلذيا:زياعحا)1(-

القصص.

للحياةلدروسايستخرجكانالذي:لأدبيا)2(

،لسلوكوا

سماويةمعانييستخلصكانلذيالأخروي:ا.)3(

فيظهرفقدذلكورغم.لأرضيةاالأمورمن

لكتاباتامنالكئير،المبكرةالوسطىالعصور

القرنفي!بخاصة،الحرفيالتفسيرمجالثي

ا!ديسمدرسةظهرتحينعشرالماني

فرنسا.فيفكتور

للكتابالحرفىالتفسيرالمصلحونأيدوقد

نأفيولاشك!واللفويةالتاريخيةالأسسعلى

أمراللفويالتاريخيالأساسعلىالتفسير

فإن،الأساسهذارسخمتىولكنحوهري،

يصبصانالعملىدالتطبيقاللاهوتيالتفسير

الكتاباستخدامفإنزلكعنوفضلأ.لازمين

كان،القرونمدىعلىاللهشعبحياةفيالمقدس

الحقمنجديدةجدانبروياإلىلدواماعلىيذدكله

الكتابي.
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فسطا!

الرسالةنفهمأن-مثلأنستطيعفإنناوعليه

ضوءفي،أفضلبصورةروصيةفيالكنيسةإلى

ووسلى.ولونرأغسطينوسحياةفيفعلتهما

ادراكهمإلىيرجعإنماحياتهمفيفعلتهماولكن

كتابتهعندبولسالرسولإليهقصدلماالعميق

لرسالة.ا

استخدامهفييبالرمزى،التفسيرأما

بالروحياتالروحياتقارنينحدودوفيبحرص

نجدبأنناالقول،قبولأصورهوأكثر2:13(.كو)1

مناللهأعمالعنتتحدثالتيالقصصفي

معهيمكنمما،متناغمأتكرارأ،والدينونةالرحمة

حدثلماواضحةصورأالمبكرةالقصصفىنريأن

بولسالرسولاستخداممثل،التاليةالمراحلفي

المؤمنينلتحذيرالبريةفيإسرائيللاختبارات

حميعهاالأمور*هذهإنيقولإذالجديد،العهدفي

انتتالذيننحنلانذارناوكتبتمثالا،إصابتهم

1-11(.:9.كو)1ا"لدهوراأواخرليناإ

فيراسخأقويأمثالأنجدأننافيشكولا

،93(.يوه)انظرالقديمللعهديسوعالرباستخدام

يئتحأنهوالقدسالروحعملمنهاموجزء

الربفعلكما،الكتبليفهعواالمؤمنينأذهان

إلىمنطلقينكانااللذينالتلميذينمعيسوع

الربقالوقد2-27،44-94(.24:ه)لوعمواس

فهو،الحقروح،ذاكجاءمتىأماللتلاميذ:

ايضأانظر16:39،)يو.الحقجميعإلىيرشدكم

ماكليانأبولسالرسولويقول9-23(.1:هأف

بالصبرحتىتعليمنالأجلكتب،فكتبسبق

1:4(.)روهرجاء.لنايكونالكتبنيبماوالتعزية

العبرانيينإلىالرسالةفيهذامنالكثيرونجد

.9:1-7:1،1،38-.1:1-..5)انظرمثلا:18-3:7

الخ(.،1-92ة01

فسطا!:

وأالخيمةفهوالشعر،منئتخذبيتالفسطاط

سينصبالشمالملكبأندانيالويتنبأ.السرارق

المتوسطالبحربينالبحور)أيبين.فسطاطه

ولانهايتهويبلغ،القدسبهاءوجبل(الميتوالبحر



.(11:54لنيا)دامعين

ا"اتساعأو+امتدادمعناهأنيفلبعبرىاسم

رجالمنيثرأبناهمنالثانيالابناسم!هو

7:38(.أخ)1أشيرسبطمنالحرب

فاس!:-فس!

الخروجفيوالتمادىاللهعصيانهولفسقا

ناقديمأشعبهللهاويحذر.الفجور،فهوطاعتهعن

ورا.يطوفواولاويعملوهاالربوصاياكليذكروا

وراءهافاسقينكانواالتىوأعينهمقلوبهم

الربويقول2:14(.بط1أيضأانظر1:93،)عده

وصهيلكأى.فسقكرقدإنهالنبىإرميافمعلى

لأن13:27(،)إرميا*ا!امعلىزناكورذالة

انظرا،.23:)إرمياالفاسقينمنامتلاتالأرض

كلهم.:النبىهوشعيقولكما38(.و16:32حزايضأ

7:4،)هوالخبازمنمحمىكتنورفاسقون

للكتبةالربويقول2:2،4:2(.انظرايضأ

+جيلأية:منهيطلبونجاءوهالذينوالفريسيين

آياإلاأيةلهئعطىولاأيةيطلب،فاسقشرير

16:4،متايضآانظر12!93،)مت*النبييونان

أفكارتخرجالقلبمن.!انمرقسر8:38(.

تنجسلتيا...سرقة،فسق،،زنى:قتلشريرة

21(.7:،مرثس02:اه)مت.نلإنساا

ولازناةلا.تضلوالا.":بولسالرسولويقول

يرثون...مأبونونولافاسقونولا،أوثانعبدة

6:9-19(.)اكو+اللهملكوت

"حورس+ابنبمعنىمصريأصلمنلملهاسم

الأيامأخبارأسفارفيكثيرأيتكرراسموهو

تحديدليصعبحتىوإرميا،ونحمياوعزرا

اسم:وردفقد،منهمكلشخصية

!ناظر(نسلهمن)أوالكاهنإميربنفشحور)1(-

فشا-فلشي

إرميانبواتسمعوعندما.الرببيتفيأول

وجعلهالنبيإرمياضرب،أورشليمتدميرعن

علىالأبنيامينبابفيالتيالمقطرةفي

منأخرجهالفدوفي.الرببيتعندالذي

يدغ.لم:لهوقالبشدةإرميافوبخه،المقطرة

مسابيب.مجوربلفشموراسمكالرب

وكلهد!أنه(،جانبكلخوهـمن)ومعناه

،يموتونوهناك،بابللىإسيسبونأصدقانه

هوولعله02:1-6(،)إرميايدفنونوهناك

)11:12(.نحميافيالمذكورفشمورنفسه

اللذينالرجلينأحدملكيا،بنفشحور)2(-

ليصمللنبياإرمياإلىصدقياالملكأرسلهما

ولعل2(.و21:1)إرمياالمدينةمصيرعنالرب

منسنةعشرةخمسنحوبعدصدثهذا

كانإذابماالجزميمكنولا.آنفأالمذكورةالحادثة

احيثأولأالمذكورإنيربنفشحورنفسههو

الأبولبسالعانلةمؤسسيكونقدإفيرأن

لفشمور.المباشر

إرميافيأخرىمرةملكيابنفشحورئذكر)3(-

الذىجدليافيهمالأسماء،منعددمع)38:ا(

إرميااشتكواوقد.هذافشحورابنكانلعله

لأنهإرميايقتلأنطالبينصدقياللملك

الباقينالحربرجالأيادىيضعفبنبواته

لأيديهمإرميالتسليمالملكفاضطر،المدينةفي

ولم،الملكابنملكياجبفيوألقوهتخذوه

فيإرمياففاصوحل،بلماءالجبفييكن

1-6(.38:)إرميالوحلا

منعاد،الكهنةمنعائلةرئيسفشحور-)4(

السبيمنوأربعونوسبمةومنتانألفبنيه

38،و2:1)عزديشوعزربابلمعلبابليا

7:41(.نح

معالميثاقختمواالذينالكهنااحد-فشحور)5(

0103()نحالبابليالسبىمنالعودةبعدنمميا

فشا-ئفشي:

:نشرهأفشاهو.وانتشرظهر:الأمرفشا
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عوضكمنلسنالراحاب:الحاسوسانوقال.وأذاعه

أفشيتوإن..هذاأمرناتفشوالمإنللموت

02(.او4ة2)يشحلفكمنبريئيننكونهذاأمرنا

!صأ!

فصح:

الثلاثة.الرنيسيةاليهوديةالأعيادأحدالفصح

العبريةفيفصح+كلمةأنهوالفالبوالرأى

وأعبرالدمفأرىالربقولمنالعبور0تعنى

27(.و23و12:13)خر.عنكم

فييقعالفصحعيدكان:للصحاتاسيس(-)1

الذممط،أبيبشهرمنعشرالرابعاليومسماء

يعقبوكان...بنيسانالبابليالسبيبعددعي

الذيالفطيرعيدأيامسبعة،مباشرةالفصح

أيضأ!اللصح!بالتبعيايسمىكان

يرتبطانكلاهماوكان22:\(.16:2،لو)انظرتث

فكانا،مصرمنالخروجبذكرىوثيقأارتباطأ

تاريخفيلكبرىاالحادثالهذهتذكاريينعيدين

الفصحلغروفتذكارأكانفالفصح.الشعب

العلياوالعتبةالقانمتينعلىدمهرشالذممط

وهكذا،إسرائيلبنيبيوتمنبيتكلفي

14(.و12:13)خرالمهلكالملاكمنأبكارهمنجا

فيأكلوهالذيللفطيرتذكارافكاناللطيراما

الأحمر-البحرعبورهمبعد-الأولىأيامهم

كانإذمصرمنممهمأخذوهالذيالعجينمن

12:93(.)خريختمرلم

هوالفصحكان:لأولاللصحاعملكيلية)2(-

واحدكلعلىوكانمصر!فيأكلوهماآخر

أن:

شاةالأولالشهرمنالعاشرفييأخذ)أ(-

منأ!الخرفانمنسنةابنذكرأصحيحة

فييذبحونه)ب(-.12:1-ه()خرالمواعز

نلسمنعشرالرابعاليومعشية

الدممنيرشون)ب(-29:6(،الشهر)خر

البيوتفيالعلياوالعتبةالقانمتينعلى
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يأكلون)د(-:7(.12)خرفيهايأكلونهالتى

أكارعهمعرأسه،بالنارمشويأاللحم

طبيخأأونينأمنهولايؤكل.!جوف

ويأكلونه)هـ(-9(.و:128)خرهبالمامطبوخأ

)و(-12:8(،)خرئرةأعشابعلىلحطيرمع

مشدودةأصقاوهموبعجلةوياكلونه

أيديهم.فيوعصيهمأرجلهمفيوأحذيتهم

منأحديخرجفلا،بيوتهمفييظلون)ز(-

)!(-22(.ج12)خرالصباححتىبيتهباب

الصباحإلىالفصحخروفمنيتبقىما

1(.12:.)خربالنارئحرق

يحفظوأأنيجبكاناحيالهم:كلالعيدحت-

فريضافيعيدونهلنجاتهماتذكازاالعيدهذا

للرب+ليلةكانتفقد23(.او12:4)خرأبدية

أجيالهم.فيإسرانيلبنيجميعمنئحفظ

فيالتغييربعضحدثأتويبدو12:42(.)خر

فيمرةلأولالرببهأمرعمااللأريضاإجراء

دخولهمبعدالممكنمنكانأنهفيبدومصر.

وأالفنممنالذبيحةتؤخذأن،كنعانأرض

22(.كماأ4هخرأيضأ16:2،انظرالبقر)تث

أنهيبدوكما.بعجلةوالأكل،الدمرشاختفى

نأولو16:7(،)تثبطبخهمسيوحأأصبح

وبخاصة،.إنضاجهتعنىالعبريةفيالكلمة

ماكانوهوبالماءطبخههنايذكرلمأنه

منأصبحكماا:9(.2)حزأساسأعنهمنهيأ

يختارهالذيالمكانفيالفصحذبحاللازم

الفصحتذبح.هناكفيهاسمهليحلإلهكالرب

16:5(.الشسس")تثغروبنحومساء

ابن:"كلالفصحفربضةكانتاللصح:هريضة)4(-

مبتاعرجلعبدكلولكن.منهيأكللاغريب

لاوالأجيرالنزيل.منهيا!كلثمتختنهبفضة

منئخرجلايذكل.واحدبيت.فيمنهيأكلان

تكسروالاوعظمأ.خارجإلىالبيتمناللحم

نزل!إذا.يصنعونهإسرانيلجماعةكلمنه.

منهفليخق،للربفصحأوصنعنزيلعندك

كمولودفيكون.ليصنمهيتقدمثمذكر،كل

منه!فيكلفلاأغلفكلأما.الأرض

إسرانيل:بنيالربامر12:43-18(.كما)خر.



)5

نمسأكان،أجيالكممنأومنكمإنسان+كل

للربالفصحفليعيلبعيد،سفرفيأو،لميت

بينعشرالرابعفي،الثانيالشهرفي

ياكلونه،وئرارفطيرعلى.يعملونهالعشاءين

عظمأيكسرواولا،الصباحإلىمنهيبقوالا

سفرفيوليسطاهرأكانمن...لكنمنه

منالنلستلكتقطع،الفصحعملوترك

وقته.فيالربقربانتقربلملأنهاشعبها

عندكمنزلوإذا.خطيتهيحملالإفساقذلك

فريضةحسب.للربفصحأفليعمل،غريب

واحدةفريضة.يعملكذلكوحكمهالفصح

الأرف!"ولوطنيللفريبلكماتكون

ا-14(.9:.)عد

أثناءوش،الفصحذبحأثناءفيوكانرا

منالمزامير)بترنيماللهيسبحون،أكله

أيضأالتلاميذفعلهماوهو113-118(

14:26(.مرقس03،ة26)مت

خروفمعالفطيريؤكلكاناللطير:ميد-

لا:الربأمرهمإذ،الذبائحكلمعكما،الفصح

23:18،)خرذبيصتي".دمخميرعلىتذبح

الفصحعيديعقبالفطيرعيدوكان2(.34:ه

إجباريااللطيرأكلوكاق1(121:ه)خرمباشرة

خميرأأكلمن"كل:الواضحالصريحبالأمر

تلكئقطع،السابعاليومإلىالأولاليوممن

91،و18و121:ه)خرإسرانيل"منالنفس

3(.إ28:1716!تثاعد1،34:1823:6،لا23؟ه7،و13:6

السابعاليوموفيالأولاليومشوكان

تأكلهماإلأعملفيهمائعمللا،مقدس.محفل

كما12:16(.)خرئعمل-وحدهفذلكنفس،كل

منيومكلفيللربتقدماتئقزبكانت

يملالفطيرعيدوكان23:8(.)لاالسبعةالأيام

يبدأكانلذياالشعير،حصادموسمبدايةفي

بدايةإلىالأردنواديفيمارسنهايةفي

المنجلابتداءا"من.المرتفعةالمناطقفيمايو

أولبحزمةوالاتيان16:9(،)تث+الزرعفي

سبعايحسبونالربأمامللترديدالمصيد

عيدأي،الأسابيععيدفيكونأسابيع

.23:9-16()لاالخمسين

أبنوبد:لقديمالمهدافيللصحاإحياء-

كلحسبموعدهفيالفصححفظفيإسرانيل

السنةمنالأولالشهرفيوأحكامهفرانضه

اليوم"فيمصرأرضمنلخروجهملثانيةا

بريةفيالعشاءينبينالشهرمنعشرالرابع

موسى"الربأمرماكلحمسبسيناء

فيإسرانيلبنوحلوعندما901-4(.)عد

الفصحعملوا""،الأردننهرعبدربعدالجلجال

فيسماةالشهرمنعشرالرابعاليومفي

1(.:ه)يش+ريحاأعربات

قليلةحالاتإلاذلكبعدالتاريخيسجلولا

كافيةدلائلهناكأنإلاالعيد،هذاحفظمن

نأفتقرأ،منتطمةبصفةيحفظكانأنهعلى

السنةفيمراتنلاث.يضعدكانسليمان

بناهلذياالمذبحعلىسلامةوذبائحمحرقات

وعيدالفطيرعيدفي9:25(،مل)1.للرب

يذكركما8:13(.أخ)2.المظالوعيدالأسابيع

المحفل+ءونداوالسبتالشهر.رأسالأنبياء:

بعيدالاحتفالإلىيشيركما12-14(.إ1)إش

كليلةأغنيألكملأتكون9.بالقول!الفصح

ليأتيبالنايلسانركا،قلبوفرحعيد،تقديس

03:92()إش"إسرائيلصخرإلىالربجبلإلى

فييحفظالذىالعيدهوكانالفصحعيدلأن

الليل.

امتدقدالإهمالكانالملكحزقياأياموفي

نأاضطرإنهحتى،العبادةنواحيكللىإ

*الشهرمنعشرالرابعاليومفيالفصحيعمل

ذلكفييمملوهأنيقدروالميانهمالثاش

لمالكهفةلأن(الأولالشهر)فيالوقت

إلىيجتمعوالموالشعب،بالكفايةيتتدسوا

لمالجماعةفيكثيرون.كانكما،أورشليم

لإخراجاضطرواكما18(.و3:3.أخ)2"يتقدسوا

..الربهيكلفيوجدوهالتياالنجاسة"اكل

92:16(.أخ)2ستدرونواديلىإ،نجرالخالىإ

سبعة..بفرحأيامسبعةالفطير"عيدوعملدا

لهإلرباويحمدونسلامةذبانحيذبحونأيام
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فصح

سبعةيعملواأنالجماعةكلوتشاورأبانهم.

فرحوكان..بفرحأيامسبعةفعملوا،أخرىأيام

بنسليمانأياممنلأنهأورشليمفيعظيم

ا"أورشليمفيكهذايكنلمإسرانيلملكداود

.3:21-27(.اخ)2

الملكحكممنعشرةالثامنةالسنةوفي

منعشرالرابعفيللربفصصاعمليوشيا،

العهدسفرفيمكتوبهو!كما،الأولالشهر

أياممنذالفصحهذامثليعمللمإنه.هذا

.(ا-391:هخأ22،2و23:21مل)2.ةلقضاا

بنوعمل،السبيمنالعودةوبعد

الشهرمنعشرالرابعفيالفصحإسرانيل

بفرحأيامسبعةاللطيرعيدوعملوا...الأول

6:99-22(.)عز"فرحهمالربلأق

نجيلإفينقرأ:لصديدالعهداليللصحا-)7(

إلىيصعدونكانواكثيرةجموعأأنيوحنا

،انظره:ه11)يوالفصحبعيدللاحتلالأورشليم

.كانالرومانىالواليأنبل2:13،6:4(.أيضأ

واحدأأسيرأللجمعيطلقأنالعيدفيمعتادأ

.23:17(:6،لواه،مرقس1:ه27)مت"رادواأمن

بطرسعلىقبضلما،الملكهيرودسأنكما

..السجنفيوضعهالفطير،أيامشالرسؤل

الشعب!إلىالفصحبعديقدمهأنناويأ

4(.و12:3)أع

فلما،يسوعأماا"ويوحنا:البشيرويقول

قدرأوهلأنهمساقيهيكسروالمليهإجاءوا

منه-ئكسرلاعظمالقانل:الكتابليتم..مات

خروفبأنواضحةشهادةوهى:33-36(،91)يد

أيضأ)انظرللمسيحرمزأكانالفصح

11:28(.:7،عبكوه1

تأسيسبارتباطبقوةالحقيقةهذهوتتضح

متمفى،الفصحبذبيمةالربعشاء

قدالربأننرى14:29،22:7،لو26:17،مرقس

وتلاميذههوكانبينماالربعشاءوضع
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اليهودأنيوحنايذكربينما،الفصحيأكلدن

دارإلىقيافاعندمنبيسوع+جاءواأنبعد

دارلىإهميدخلواولم.صبحوكان.الولاية

ا"الفصح،فيأكلونيتنجسوالالكيالولاية

بينللتوفيقالبعضويقول18:28(-)يو

مسا.فيالفصحيقعكانعندماإنه،الروايتين

فيالفصحيأكلدنالفريسيونكان،جمعةيوم

الصدوتجيونكانبينما،الخميسيدمعشية

وتلاميذهيسوعوأن،الجمعةيومعشيةيا!كلونه

عيدأنننسىلاولكن.الفريسييننهجنهجوا

2201،انظر)لوا"الفصحلهيقالكانالفطير

فيجاءماأننفهمهذاومن4(.و12:3أعأيضأ

لىإيدخلوالمأنهممن)18:28(يوحناإنجيل

"الفطيرفيأكلونيتنجسوالالكىالولايةدار

لسابقة.الليلةافيا؟الفصح"اأكلوقدكانواإذ

علىلهيكلاتدميربعد:الأناليهودىاللصح-

الفصحعاد،م07فيالروماضتيطسيد

خروفهناكيعدولمءالبيوتفيليمارس

يحتفلونمازالواالسامريونكانوإن،للفصح

البيتوفىجزريم.-لجلعلىخروفبذبح

علىمشويةعظمةيضعرن،الآناليهودى

معهاويضعون،لفصحالخروفتذكارأالمائدة

مشويةبيضة:مثلرمزيةأخرىأشياءبضع

يسمونهالمرقمنوطبقاالنافلةللتقدمأرمزأ

يصنعونكانواالذيبالطينأشبه"هاروشة

فيهيغمسونمالحوماءمصر،فيالطوبمنه

مرةوأعشاب26:23(،مت)انظرالمر!وفس

لتقديس،ا:كالآتيلبرنامجاويجري.وفطير

وقطع،وتقسيمهالمقدونسغمس،لأيدياغسل

في!لهاجانبأووضعهاالفطيرمنقطعة

وهي،الفصحترنيمةقراءةثمالعشاء،نهاية

علىوردأ،الخروجقصةتمكيشعريةقصيدة

أمرهمماحسبالأولاديوجههاأسنلةأربعة

ومرة،الخروجسفرفيمراتثلاثبلربا

لكميقولحين"ويكون!التثنيةسفرفي

هى:تقولونأنكم؟لكمالخدمةماهذه:أولادكم

بنيبيوتعنعبرالذىللربفصحذبيحة

وخلصالمصريينضربلمامصرشإسرائيل

ثم32:7(.،وتث41و8ة2713،و26ة12)خر.بيوتنا



-فصوصأفص

ئما!ل،قبلوالشكر.للالأيديغسل

الفصحأكلثمالمر.والأعشابالفطيرتذوق

فيقطعتالتيالفطيرقطمةاقتسامثممعأ،

ا!لبعدالشكرثم،جانبأووضعتالبداية

با"لحانأناشيدينشدونذلكوبمد.فالتسبيح

عندالخمرمنكأستنادلمعذلككل.تقليدية

إلىبالاضافةالشكر،عندخرىآو،التقديس

رمزألأربعاالكقوسفتكونأخريينكأسين

وأنا:الخروجسفرفيالمذكورةالأربعللكلمات

ليوأتخذكم...أخئصكمو..أنقذكمو...اخرحكم

بعملةالفصحأكلمنوبدلا7(.و6:6)خرشمبأ.

منأصبحمصر،منخروجهمليلةفيحدثكما

علىعلامةالماندةحولالجميعيتكئأنالممتاد

فيها.أصمبحراالتيالحرية

خمير،أيوجودعدمبدقةويراعى

لليلةالسابقةالليلةفيالبيتفيفتشون

للخمير.أثرأيويستبعدون،الفصح

ثص-نصوص:

الخاتمفييركبماهو،فصوصوجمعهالنص

لرنيسالربويقولوغيرها.الكريمةالأحجارمن

الفصوصصي!غةصنعةفيك.أنشأوا!صور

13(.ة28)خرخبقمتتيوم!ترصيعها

-هثصل:فصل

والجمع،الجسدمنعظمينكلملتقىالمقصيل

الجسدكلمنهلذيا،المسيحالرأس0ونقرأ:.مفاصل

عمل!حسبمفصلكلبمؤازرةومقترنأمعأمركبأ

فيلبنيانهالجسدنموئحصئلحزء،كلقياسعلى

4:12(.،عب2:91كوأيضأ:16،انظر4)أف.المحبة

-ينفصم:فصم

:حلها.والعتدة،فئهفصمأ:الشئفصم

:للشبابالحكيم!يقول.انكسر:ءالضيوانفصم

حبلينفصمماقبل..شبابكأيامفيخالقكاذكر

هو.الحبلبهلمقصوداولعل6(،و:121أجالفضةا

.الموتيعنىفصمهلأن.الشوكي

اضاف

فييوجد،بزاقأبيضمعدنيعنصرالفضة

منغيرهمعمركباتفيأوخالصأالطبيمة

(.الرصاص)كبريتيدالجالينافيكما.المعادن

والصقلاوالطرقللسحبقابلعنصرواللضة

وهي.لكهرباءواللحرارةتوصيلأالموادأبودومن

حم/سم501.وكثافتها.النقيالجوفيتصدألا

معسبانكوتكؤن619..حرارةدرجةعندوتنصهر

لنيكلواوالنحاسالذهبمئلالمعادنمنغيرها

كلالفضةمنا%01-5منعادةيوجدكما.والزنك

الذهب.خامات

اللامعالأبيضولونهااالنسبيةولندرتها

تصنعكانتحتىلمعانأ،الفلزبالمعادنأكثر)فهى

بالجو،لسدةولمقاومتهاالمرايا(،أنواعأجودمنها

استخدمت،والسحبللطرقالكبيرةولقابليتها

الأدواتصنعفيالعصورأقدممنذالفضة

وكؤوساوانى+صازرفيوجدتفقداالثمينة

وأختاموأساوروخواتمللشعرودبابيسومناشل

الفضة.من

فيالمقدسالكتابفيللنضةذكرأولوجاء

كانأبرامأننقرأحيث)12:2(التكوينسفر

وكانت..والذهبوالفضةالمواشيفىجذاغنيأ

قضبانشكلعلىشستخدمالعصرذلكفياللضة

منهاشثتذلكوبمد.التجاريالتبادلفيكتلأو

كمالخ(،(ا،37:280،،23،12:53:ه02:16)تكلنقودا

6:91(.)يشالحربغنائمفيالفضةتؤخذكانت

استخدمتكما:91(.1مله)1الجزيةتحصيلوفي

بنواستعاروقد44:2(.)تكالحلىصنعفي

المصريينمن،مصرمنخروجهمعندإسرانيل

بذوأمتعةفضة.أمتعة
الخ(.12:3500و22ة3:22،11)خر
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لفراعنةاأياممنلهضيةمرأةصورة

كانتلذلك،للفضةمناجممصرفيتكنولم

منعليهايحصلونوكانوا،الذهبمنأغلىعندهم

عنأوالمواد،منبغيرهابالمقايضةسواءأسيا

التيالفضةفأكثر.الفضةوتحصيلالغزوطريق

منجاءتقديما!الأوسطالشرقفياستضدمت

الكبادوكيةالألواحفيجاءوقدالصفرى،أسيا

+كولتيب"وهيح+،،-3الاكانش"فيوجدتالتي

بالفضةيأتونكانواالأشوريينالتجارأنخالئا(

منالميلاد،قبلالعشرينالقرنمنذأشورإلى

علىالحثيونسيطرذلكوبعد،الصغرىأسيا

الفضة.سوق

صهرلىإكثيرةإشاراتالمقدسالكتابوفي

نأإلىالنبيإرميافيشير،الفضةوتنقية

علىالحصولمحاولةفيبالنارفنيالرصاص

6:92(.)إرميانقيةفضا

للذهبوالكدر،للفضة"البوطة:الحكيمويقول

البوتقةعدىتسلطفكانت17:3،27:21()أم

ينبعثالهواءمنتياريؤججهانيران)البوطة(

.منفاخمن

والقصديرالنعاسالنبيصزقيالويذكر

فيالفضةمنالمتبقىكالزغل،والرصاصوالحديد

وكانت6:27-.3(.إرميامعا-22:822)حؤالكور

المسامية.البوتقةفيوتمتصتؤكسدالبقاياهذه

مادةباستخدامالعمليةبإتمامالتعجيليمكنوكان

عليكايديوأرد:إشعياهنبوةفيحاءكما،قلوية

.قصديرككلوأنزع،بالبورقكأنهزغلكوأنقي

للحصولتتكررالتنقيةعملية!كانت1:25(.إش

نقي،الرب"كلامالمرنمةيقولكماأنتى،فضةعلى

سبعممحوصةالأرضفيبوطةفيمصفاةكفضة

6(.ة12)مز"مرات

وترد"اجمسبف"هيالعبريةفي"افضةوكلمة

وذلك،القديملعهدافيمرةأربعمانةمنأكثر

اشترىوقد.التجاريالتبادلفيلأهميتها

اشترىكما17:13(.)تكبلضةعبيدهإبراهيم

بفضةولعانلتهلهقبرألتكونالمكفيلةمغارة

الفضةمنألفأمصرفرعونوأعطاه23:16(.)تك

عبدأيوسفوبيع.2:16(.)تكلسارةعينغطاء

المبدثمنوكان.28(ة37)تكالفضةمنبعشرين

الفضةمنشاقلأثلاثينموسىزمنفي

هي-الذهب!ليس-الفضةكانتكما92:32(.)خر

والأجورالغراماتلدفعالمستخدمةالعملة

قوانينهفيجاءكماحمورابيعصرفيوالأثمان

في"حمورابيلىإلرجوعا)ييكنالمشهورة

المعارف"(دانرةمنالثالثالمجلدمنموضعه

".دوثانفيالقبورأحدفيوجدتوقد01(الكتابية

ترجعالفضةمنصفيرةوقطعشرانطبهاجرة

كانتأنهافيشكلاخر،المتالبرونزيلعصرالىإ

كنقودتستخدم

في-الذهبمثل-تستخدمالفضةوكانت

الفضةمنيوسفطاسكانفقد،كشوةمجالات

يأخذأنالنبيزكرياالربأمروقد44"2(،)تك

رأسعلىيضعهاتيجانأويصنعوذهبأ،فضة

تصنعكانتكما6:11()زكالعظيمالكاهنهوشع

22،11:2،12:23،ة24:533،خر)تكالحليمنها

11:4،مزه17:4،)خر.2:23،قضوالأصنام1:11(،نش

.الخ(2:02،03:311220170إش



-فضيلا-فاضلفضل

الشهادةخيمةأوانيمنالكثيرغملوقد

ورزز)عد.1:2(الأبواقمثل،الفضةمنوأدواتها

ورزز11(و27001)خروقضبانهاالمسكنأعمدة

الأطباقكانتكما27:17(.الدار)خرأعمدة

تدشينعنداياسباطرؤسا.قدمهاالتيوالمناضح

قواعدوغميتالخ(.91000و7:13)عدالفضةمنالخيمة

الحجابأعمدةوقواعدلشهادةاخيمةمسكنألواح

خمسةموسىأخذكما32(.و26:91)خرالفضةمن

والثلاثةالمنتينمنرأسلكلفضةشواقل

بنيأبكارمناللاويينعددعنالزاندينوالسبمين

عليهمالزاندينفداءلهرونوأعطاهاإسرانيل

.الفداءفضةهى74(.3:6،و)عد

الجديدالعهدفيالمذكورةالنقودوكانت

الاسخريوطييهوذاسلمفقدالفضلأ.منمصنوعة

الفضةمنثلاثينمقابلالكهنةرؤساءإلىسيده

22:5(.1،لو.14:مرأيضأ1،انظر26:ه)مت

بجلسكانالذيالأعرجللرجلبطرسوقال

ولكنذهب،ولافضةلي"ليس:الجميلبابعند

لناصرياالمسيحيسوع.باسمأعطيكفإياهليالذي

3:1-8(.!)أعوأقامهليمنىابيدهوأمسكه.وامشقم

هياكلصانعصانغأ*ديمتريوسكانأفسسوفي

24(.:91)أعميس+طايارفضة

الكتابفيمجازيأأيضأالفضةوتستخدم

الفضة0جعلإنهسليمانالملكعنفقيل،المقدس

تعبيرأص:27(امل)1"االحجارةمثلأورشليمفي

أيضأو2،27:16ه:،3122:هأى)انظرلشديداءلرخاا

الانسانقلبامتحانويشئه06:17،زل!9:3(.إش

ويشئه1(.48:ه،إشا.66:)مزالفضةبتمحيص

12:6(.)مزمراتسبعممحوصةبلضةالربكلام

الفضةتجارةمنخيرالحكمةواكتساب

فضةالصديقو+لسان3:14،8:91،69:16(،)أم

منأفضلالصالحة*والنعمة02(،1:.)أم"مختارة

منخيرالحكمةوتأديب22:\(.)أم-والذهبالفضة

مصوغفيذهبمنتفاح91(.وو8:.1)أمالفضلأ

1(.2:اه)أممصلهافيمقدلةكلمة،فضةمن

وذراعاه-دانيالرآهالذيالتمثالصدروكان

-فضيلة-فاضلفضل

تجاهالتيفارسمملكةإلىإشارةفيفضة"ا!من

التمثالرأستقابلالتينصر-نبوخذمملكةعقب

منقدرأأقلستكونلأنهاذهب،منكانتالتي

93(.و2:32)دانيالالكلدانيينمملكة

-فضيلأ:-فاضلفضل

والفاضل.الحاجةعنزادقضئلاأالشيء-فضنل

الشيءمنالبقيةهيوالفضالةوالفضلة

يشبعون.بطونهمتملأ+بذخائركالمرنم:ويقول

:14(.17)مز.لأطفالهمفضالتهمويتركون،أولادأ

كورنثوسفيللكنيسةبولسالرسولويقول

فضالتكم...تكونلكي:للآخرينالعطاءعن

حتىلإعوازكمفضالتهمتصيركيلإعوازهم،

جمعلذيا!مكتوبهوكما.المساواةتحصل

ينقص"لمقليلأجمعوالذي!ئفضللمكثيرأ

فيلبي.فىللكنيسةيقولكما1(.وه8:14كو)2

أعرففيه.أنابمامكتفيأأكونأن.قدتعلمت

وفيشيءكلفيأستفضلأنوأعرفأتضعأن

،أجوعوأنأشبعأنتدربتقدالأشياءجميع

فيشيءكلأستطيعاأنقصوأنأستفضلوأن

كلاستوفيتقدولكني،.يقرينىالذيالمسيح

:11-18(.4)فيواستفضلت.شيء

والابتداءلإحساناوهو،النقصضدوالفضل)2(-

النقيصةخلافوالفضيلا.لهعلةبلابه

الخلق،حسنفيالرفيعاالدرصةفهىوالرذيلة

وفاضلة.فاضلمنهاوالصفة.فضائلوجمعها!

قوتيبكريأنت:رأوبينلابنهيعقوبويقول

فائرأ،العزوفضللرفعةافضل.قدرتيوأول

تستحقلاأي4(،و94:3)تك.تتفضللاكالماء

البكورية.امتيازفقدتبل،الفضلهذا

فيالكنزهذا"لنا:بولسالرسولريقول

منالاللهالقوةفضلليكونخزفيةأوانى

ايضأشيءكلأحسب+إنيأيقولكو،:7(.كما)2

يسوعالمسيحمعرفةفضلأجلمنخسارة

السمو.أوالمزيةهوفالفضل3:8(،)فيربي.

هوماكلالإخوةأيها"أخيرأةأيضايقولكما
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مطر-فطير

هوماكل،عادلماهوكل!صليلهوماكلحق،

إنحسن،صيتهماكلئسيز،هوماكلطاهر،

افتكروا"هذهففيمدحكانوإنفضيلةكانت

موجزهيهناالمذكورةالأدصاف!كل4:8(.)في

الفضيلة.لمحتوى

النبي:هوشعلسانعلىالربويقول

عنهارتدقدغضبيلأنفضلأ.أحبهم

لأفهموليسمنيتفضلاأحبهمأيا:4(،4)هو

ذلك.يستحقون

أبواب+جميع:الموأبيةلراعوثبوعزوقال

2:11((اعوث)را"فاضلةمرأةاأنكتعلمشعبي

لبعلهاتاجالفاضلة+المرأة:الحكيمويقول

نمنهالأنيجدهامنفاضلةوامرأة12:4(.)أم

للمراةيقولكما1(..3:ا)أم."اللآلئيفوق

أنتامافضلأ،عملنكثيرات.بناتالفاضلة

.31:92()أمجميعأعليهنففقت

دعاناقداللهإن:بطرسالرسولويقول

لناوهبقدبهمااللذينوالفضيلةبالممد

بباتصيروالكيوالثمينةالعظمىالمواعيد

الذيالفسادمنهاربينالإلهيةالطبيعةشركاه

فيقدموا،.عينهولهذا.بالشهوةالعالمفي

وفي،معرفةلفضيلةاوفي،فضيلةإيمانكم

الصبروفي،صبرأالتعففوفيتعففآ،المعرفة

المودةوفي،أخويةمودةلتقوىاوفي،تقوى

(.:3-هابل2أمحبةالأخدية

لافيماتدخلهأوالمرءاشتغالهوالفضول)3(-

منه:والصفة.فيهفاندةلاماأو،يعنيه

نأنسمعإننا:بولسالرسولويقول.فضولي

يشتفلونلا،ترتيببلابينكميسلكونقومأ

يقولكما3:11(.تس)2+فضوليونهمبل،شينأ

إنهن:الحدثاتالأراملعنتيموثاوسلتلميذه

،البيوتفييطفنبطالاتيكنأن.يتعلمن

أيضأمهذاراتبل،فقطلاتبطولسن

يجب+لابمايتكلمنوفضوليات

.(1-113:هتي)ا
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-فطامفطم

أف!ع!(

فطر-فطير:

يخالطهأندونعجينمنخبزماهوالفطير

عصورمنمعروفآالفطير..خبزكانوقدخمير.

إسرائيلبنيخروجعندأنهإلا91:3(،)تكمبكرة

بنيلمبلةفقطليسرمزأ،أصبحمصرءأرضمن

بل12:93(،)خرمصرمنخروجهمفيإسرانيل

إليه.ترمزمصركانتشركلعنلانفصالهمايضأ

)مرفقد.الفصحبعيدمرتبطأالفطيرعيدوأصبح

فطير!معالفصحيأكلواأنإسرانيلبنيالرب

السبعةالأيامطيلةبيوتهممنالخميربعزلواوأن

إلىالرجوعالرجا1-وه12:8)خرللفصحالتالية

"دانرةمنالمجلدهذامنموضعهافي.فصح"مادة

موضعهافي+خميرا"مادةوإلى.،الكتابيةالمعارد

(.الثالثالمجلدمن

والنقاء،للطهارةرمزأالفطيرأصبحوهكذا

بعضيصاحبوكانبالخمير.اختلاطهلعدم

لرباأن،7:12(.وحيث6:16وهو2:4)لالتقدماتا

فقد،الفصحفطيرمنالرباشالعشاءمبنعيسوع

الكنانس.منكثيرفيمتبعاهذاأممبح

الضميرةمنكمنقوا:بولسالرسولويقول

فطيراأنتمكماجديدأعجينأتكونوالكيالعتيقة

لنعئدإذأ.لأجلناذبحقدالمسيحأيضأفصحنالأن

بلوالضبث،الشربخميرةولاعتيقةبخميرةليس

817(.ةكوه)1"والحقلإخلاصابفطير

فطس-أفطس:

منوكان.أنفهقصبةانخفضت:فطسافطس

منهروننسلمنرجلأىتمنعالتيالعيوببين

21:18(.)لاأفطسيكونأن،المذبحبخدمةالقيام

فيالمعنى-بنفس-خرمهىالعبريةالكلمةوأصل

وجودهوالمقصودأنعلىيحملمما،المربية

الأنف.قصبافي!خرم

-فطام:فطم

قطعتوفطامأ:فطمأالرضيعافرضعفطمت



-فطنةفطن

.الرضاععنهقطعمنهووالفطيم.الرضاععنه

وليمةإبراهيمصنع،وفطمإسحقكبروعندما

حنةفطمتوعندما21:8(.)تكفطامهيومعظيمة

وبعد.شيلرهإلىمعهاأصمدته،صموئيلابنها

يخدمفكان،الكاهنلعاليسمته،الذبائحتقديم

انظر24،2:11-و1:22صم)1الكاهنعاليأمامالرب

:8(.1هو،1:02املاأيضا

كفطيمننسيوسئنت.هذأت:المرنمديقول

عصرعنإشعيا.ويتنبأ131:2(.)مزأمه+نحو

الذنب+فيسكنقانلأ:شىء،كلردوأزمنةالمسيا

الصل،سربعلىالرضيعويلعب..الخروفمع

ا:6-9(.1)إشالأفعوانجحرعلىيدهالفطيمويمد

-فطنا:فطن

الحذقهيوالفطنةله،تنبهللامر:فطن

إدراكأالأمررلادراكالذهن!استعدادوالمهارة

قدمللحكهة.ولمامرادفةتكونتكادفهيسليمأ،

يعقوبيابيهوأفرايممنسىابنيهيوسف

أفرايمرأسعلى"ايمينهيعقوب!ضعليباركهما.

يديهوضع.منسىرأسعلىويساره،الصفيروهو

48:14(.)تكالبكركانمنسيفإن،بفطنة

الربيعطيك!إنما،اللههوالفطنةومصدر

العبريةالكلمانفسوتترجم22:12(أخ)1فطنة

!بدءفي:كما"فهم+إلىالمواضعمنكثيرفي

فهم.القدوسومعرفة!الربمخافةالحكمة

المعرفةفمهمن،حكمةيعطيالرب"لأنا(،.9:)أم

،911014،01؟65،0مزأيضأ2:6-انظر)أم!لفهموا

7(و5و4:1مأ

هو()اللهمالفطنةامتلاكعلىدالدليل

وبطيء)28:28(،)أياللهمفهوالشرعن.الحيدان

وقورالفهم+وذو:92(،ا4)أمالفهتم+كثيرالفضب

صياةينبو!!والفطنة27(1إ17)أم"الروح

بنووكانأ(،:ه3:1214أمأيضأ16:22،انظر)أم

خبيرينحبرونفيداودلىإواجاهلذينيساكرا

إسرانيليعملمالمعرفةبالأدقات(فطنة)عندهم

12:32(.أخ)1

-فاعلفعل

تترجمساكل"هىأخرىعبريةكلمةوهناك

المرنم:ويقول2:3(.هصم)1فهمأوفطنةإلىأيضأ

لكلجيدةفطنة.الربمخافةالحكمة.رأس

ثلوبحزقيا"(طيبوقد1(..:111)مزا"عامليها

.للربصالحافطنةالفطنيناللاويينجميع

03:32(.أخ)2

الجديدالعهدفيوفطنةيفطنلكلمةوتأتى

وهىاتهاومشتقانيةليوناا+)وله+(تولكلمةترجما

)انظروالذكاءوالفهمالتفكي!صحسنتعني

مللثوا.8(تاأف،13:11كو1يضأأنظر:3-ا7مت

27(.و21:42)لو

الرسولقولفي+فطنة-كلمةئرحمترقد

معالفطنةبحسبسالكين"كونوا:للرجالبطرس

الكلمةعن7(.إ3بط)1كالأضعد+النسائيالإناء

"معرفةتعنىلقيا30+،(أ)3غنوسس"!ليونانيةا

غنوسية.كلمةجاءتومنها

(عأف

فعراي:

إعلان)أي.ياهعلان*إمعناهعبرىاسمفعراى

ويلقب،الثلاثينداودأبطالأحدوهو(،الرب

المقابلةالقانمةفىويدعى23:35(.صم)2!؟بالأربي

أزبايا.بننعرايالأيامأخبارسفرفي

11:37(.أخ)1

فعلتاي:

(،يعملالرب)أييفعل!يا.معناهعبرىاسم

البوابينأحدوكان.أدوملعوبيدالثامنالابنوهو

أولادعنالكتابويذكرداود،أيامفيالخيمةفي

بقوةبأس.أصحابكانداأنهموبنيهمأدومعوبيد

8(.وهة26أخ)1ا/الخدمةفي

-فاعل:فعل

بعدأنهنقرأحيث"فاعلأ.خلقأنمنذأدمكان
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شرعلفا

الأرضوأعد،والأرضالسمواتللهاخلقأن

ليعمل"إنسانهناكيكنلم،الإنسانلسكنى

فيجنةالإلهالرب.غرسثم(.2:ه)تك+الأرض

جنةفيووضعهأدمالإلهلرباوأخذ..شرثأعدن

الأموردمن1(.وه2:ه)تكويحفظهاليعملهاعدن

الإنسانتكليدأنتفوتنا-ألايجبالتي-الهامة

حاجةيؤكدممامباشرةخلقتهعقبجاءبالعمل

لازمأنلسهالإنسانيكنفلم،للعملالخليتة

الإنمسانعملكانبل،فحسبالخليقةلاستكمال

لاجزءالعملأنوحيثوصيانتها.لحفظهالازمأ

خليقتهاعلىسيدأللأنساناللهقكوينمنيتجزأ

للسقو!.وليسللخليقةنتيجةالعملكان

بأن،العملمنيتخلصأنالإنسانحادلولما

الخطيةتكنفلم،الخطيةفيسق!،اللهمثليصبح

قبلل!نسانإعطىالعملالأنالعملعلةهي

تعبأالعملمنجعلتالخطيةولكن،(السقوط

عدنجنةفيالإنساناللهوضعأنفبعد،ومشقة

منبفوايةالإنسانوتطلع،ويحفظهاليعملها

الإنسانفسقط،اللهمثليصيرأنإلى-الشيطان

بسببك.الأرض"ملعونة!اللهلهقال،الخطيةفي

وحسكأوشوكأصياتك،أيامكلمنهاقكلبالتعب

ا-91(.3:7")تكخبزأتأكلوجهكبعرق..لكضبت

تعودلاالأرضعملت"متى!لقايينقالكما

عبئأالعملأصبحوهكذا4:12(.)تكقوتها.تعطيك

1(...ه58:3،أمإش)انظرالخطيةنتيجةثقيلأ

رفيعة،نظرةللعملينظرونالعبرانيونوكان

عمله؟ثيمجتهدأرجلأ.أرأيت.الحكيمفيقول

22:92()أم"الرعاعأماميقفلا.يقفالملوكأمام

كانوا!لرومانيينوااليونانيينمنالنقيضوعلى

.الجامع:الحكيمفيقول.اليدويالعمليحترمون

فيوتدجد17:11(.)أميزداد.بيده()العامل

صنعةابنهئعلملا*من:مثلعباراتالتلمود

القدر،عظيمو-الممل،لصئاليكونيربيهف!نه

يعملونالرسلوكان+.صاحبهشأنيرفعلأت

نأالمؤمنينوعلموا18:1302:،3()أعبأيديهم

1-12(..3:تس4091،2)اتس"بأيديهم"يشتغلوا

موضعهافي"عمل"مادةلىإأيضألرجوعا)الرجا

العمومية.المعارفدانرةمنالفاس!المجلدمن
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انأفعو-فعيأ

شر:علفا

علىويتعدىالخطيةيرتكبمنهوالشرفاعل

إلىوئسي.اللهفيهين،اللهووصاياشرائع

ولا،الأشرارتغرمنلاالمرنم.:!يقول.الآخرين

الشر+عامليلأق37:\(،)مز.الإثمعفالتحسد

يرثونممالربينتظرونوالذين.ئقطعون

!يل:النبيإشعياءويقول37:9(.)مزالأرض

فاعلينسل!الإثمالثقيللشعبااالخاطنةللامة

ميخاويتكلم.1:4(.)إش.مفسدونأولاد،الشر

مضاجعهمعلىالشر"الصانعينعنالنبي

2:1(.)مي

إليهقدمواعندمااليهودبيلاطسسألولما

هذاعلىتقدمونشكاية.أيةيسو!،الرب

شر،فاعليكنلملو:لهلواوقاأجابوا؟الإنسان

ويوصيو.3(.18:92+)يوإليكسلمناهقدكنالما

بينسيرتكمتكونأن:المؤمنينبطرسالرسول

عليكميفترونمافييكونوا!كي!حسنةالأمم

أجلمنالافتقاديومفياللهيمجدون،شركفاعلي

انظر،")اب!2:12يلاحظونهاالتيالحسنةأعمالكم

+ضميرلهميكونأنيوصيهمكما14(.عدأيضأ

الصالحةسيرتكميشتمونالذينيكونلكيصالح

كفاعليعليكميفترونمافييخزون،المسيحثي

وأنتم-اللهمشينةشاءتإنتألمكم-لأن.شر

شرأ"صانعونوأنتممنهأفضلاخيرأصانعون

أو.سارقأوكقاتلأحدكميتألمفلا17(،و3:16بط)1

1(41:هبط)1غيرهأمورفيمتداخلأ!شرفاعل

المومنين:محذرأبولسلرسولاويقول

3:2(.)فيالشر"فعلة)نظروا،الكلاب!افظروا

للقريب.شزاتصنعلا.المحبة:إنقانلأويؤكد

1(..13:)رو+الناموستكميلهيفالمحبا

:نافعو-أفعىأ

دقيقةرقشاء،الحياتشرارمنحيةالأفعى

هووالأفعوإن.السمقاتلةاالرأسعريضة،العنق

في"،(ثعبانمادةلىإالرجوعلرجا)ا.الأفاعىذكر

موضعهافيصية.ومادة!الثانىالمجلدمنموضعها



فغوو

*(.المعارهـالكتابية"دانرةمنالثالثالمجلدمن

!غأف

فنور:

+شق،أو.ا.ثغرةمعناهاعبريةكلمة"ففور":

1(

اسم:وهى

منالشرقىالشمالإلىموأب:فيجبل(-

الجرداهالبريةعلىيطل،الميتالبحر

-بلعاماستطاعقمتهفوقومن23:28(،)عد

حسبحالأ.إسرانيليرىان-الكذابالنبى

علىشطيمفيخيامهمفي24:2()عداسباطه"

بنوكانوبينما25:ا(.)عدالأردننهر

بناتمعالكثيرونزنا،هناكحالينإسرائيل

فأكل،آلهتهنذبانحإلىالشعبفدعرن،موأب

ببعلإسرائيلوتعلق.لآلهتهنوسجدواالشعب

إسرائيل.علىالربغضبفحمىفغور،

وجهعلىئعلمولا22:17(،يش،25:ا-ه)عد

الجبل2موتع.هذااليقين

فغور""بعليسمىكانوثنيمعبود)2(-

4:3،601:28،مز31:16،تث،وه25:3)عد

3:92،تثنجغور*!بيتأيضأ1-انظر.9:هو

للبعلتمثالأكانولعله13:.2(.4:46،34:6،يش

الموآبيين.إله*لمكوشتمثالأأوالصيدونيينإله

!قأف

فقح-تنفقح:ء

العحرتعرمىسىحينندمدالممملىا3!اذا

إسعماءويمدلسمممح..لمممحسحها،

عيورسععححينئدالمسما:ملكالام

6(.و35:ه)إش..+القفرفيوأنهار،مياهاليريا

)العينين(.قتح.معناهعبرىاسم

لثامناالملكرمليابيفقحوهو1:25-31(،مله)2

(.الشمالية)المملكةإسرانيلملوكمنعشر

1(

2(

توادأحدنقحكان:لمرشاعلىاستيلاوه(-

فيالشرعملالذىمنحيمبنفقحياالملك

ثالثه،رمليابنفقحعليه...ففتنالاالربعينى

معالملكبيتقصرفيالسامرةفيوضربه

بنيمنرجلأخمسونومعهأربومعأرجوب

عنه.عوضأوملكقتله.الجلعاديين

الخامسةلسنةافيوذلك1:24-26(،مله)2

علىفقحيهوذا.وملكملكلعزياوالخمسين

نحوفيأي؟27(هامل)2سنةعشرينإسرانيل

(م"ق748

لعرشانقحتولىحالما:أراممعالتصالد(-

اياشوريلزحفالمقاومةحلفتكوينلىإسعى

أمامهزيمتهمبالهممنتبرحلمإذ،الغربنحد

يأ..مق853في.قرقر"موقعةفيالأشوريين

فلاسرتغلثوكان9عاممانةمنأكثرمنذ

قاموقد،الوقتذلكشيأشورملكهوالثالث

أنهفيهاأثبتحملاتبعدة..مق745منذ

بالغزوغرامهيخمدولميقاوملامحارب

أرامبكللىجاءقدالدوروكان،والمعارك

بإلاتفاق-فقحكان.مق735وفى.وإسرانيل

حلفتكوينفيأخذ-أرامملكرصينمع

كوماجينامراءضم،الأشوريينتقدملوقف

وأدومأبومووعمونوأروادوحماةوجبيل

الحكامصغارمنوغيرهموأراموالسامرةوغزة

فلاسرتغلثسحلهاالتيالقانمةفيجاء)كما

الذينوالحكامالملوكباسماء،دمشقسقوطبعد

(.صاغرينالجزيةلهدفعدا

الحلفشهذاكانبينما:ايهوفى-تمرد)3(

يهوذاملكأحازمنمعارضةلاقى،دورالتكوين

إشعياهمنبتشجيعإليهينضمأنرفضالذي

رمليابنوفقحأرامملكرصينفصعد،النبي

ولكنهم،لمحاربتهاأورشليمعلىإسرائيلملك

سببذلكوكان(.16:همل)2عليهايقدروالم

فقحهدفوكان.!شعبهلأحازشديدانزعاج

ويضعا،يهوذاعرشعنآحازيخلعاأنورصين
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فاستنمد.7:1-9()إشملكأطبنيلابنعليه

لهوأرسل،أشورصلكثلاسربتفلثأحاز

وفيالرببيتفيالموحودةلذهبواالفضة

8(.و16:7مل)2الملكخزانن

حدثماالثانىالأيامأخبارسفرويصف

بنوسبىإذيهوذا،علىالحلفهجوملي

النساءمنألفمنقيإخوتهممنإسرانبل

غنيعةمنهمأيضأ!نهبوا،والبناتوالبنين

ولكن.السامرةإلىبالغنيمةوأتواوافرة

يقعلنلاإخوتهمسبيمنصذرهمالنبيعوديد

الروساءفاستجاب،الربغضببدورهمعليهم

إلىإخوتهموأعادوا،عوديدلنبيالتحذير

.(51-هأ28أخ)2اريحا

ليأ:لشماالمملكةاحكتساوادمشقورسلو()4

ي!وصلوانينوىإلىآصازرسلأنيبدو

قدفلاسرتغلثجيوشفيهكانتالذىالوقت

قبلدمشقعلىوزحففعذ،للتحركاستعدت

رصينفانهزم.الحلفجيوشتجمعاستكمال

التىعاصمتهإلىولتفاصلا،معركةفي

وفتل،أشورلجيشاستسلمتماسرعان

علىالأشورىالجيشبقيةوزحفت،رصين

فاستولت/والسامرةأرامفيالعلياالمناطق

جلعادفيهابماالأخرىبعدواحدةالمدنعلى

نأللاشوريينسبققدكانالتيالأردنشرقي

المذكورةوالمدن:26(.أءه)1جزنيأسبدها

ويانوج،،معكةبيتوأبلعيون:هيبالاسم

أرضوكلوالجليلوجلعاد،،وحاصور،وقادش

:92(.1همل)2.لينفتا

يونالأشوريكتفلم:لشمباسبى)5(

سبوابلالفنانم،ونهبالأماكنهذهباكتساح

وخابورحلحمثلأشورفيأماكنإلىشعبها

وكان،الفراتروافدأحدجوزاننهرجانبىعلى

نهروراءفيماالأسباطهذهتسكينمنالهدف

فيأسياغربيشعوبدمجالنرات،

لأمن.ااستتبابوضمان،واحدةإمبراطوريا

عظيمأ،جهدأتكلفجبارأ،عملأهذاوكان

الامبراطوريةمواردمنالكثيرواستنز!
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بماسالشماليةالمملكةثلثيفنمو.الشاسعة

ومنطقةوالأسللا!اعلىوالجليلالسامرةذلك

سكانها.منأخليتقد،الأردنشرقي

ثلثنحوسوىلفقحيتبقلموإذ:هقحموت(-)6

يعدولم،شعبهمنمحبوبأيعدلم،مملكته

فقحلإزاحةموامرةتدبيرسوىحلمنهناك

فيوجدفلاسرتفلثأنويبدو،العرشعن

فقحباغتيالهوشعفقام.ضالتهأيلةبنهوشع

الذيهوإنهفلاسرتفلثويقول.مكانهوملك

المقدسالكتابأما،العرشعلىهوشعوضع

فقحعلىأيلةبنهوشعوفنق:بالقولفيكتفي

عنه"عوضأوملكفقتله،وضربهرمليابن

ليوثامالعشرينالسنةفيحدثذلكأنويذكر

لمعزيابنيوثامأنمع02(،1:مله)2عزيابن

أورشليمفيسنةعشرةستسوىيملك

فترةملكيوثامأنننسىلا9:33(،لكنمله)2

26:21(،أخ)2عزياأبيهمرضأيامفيذلكقبل

حكمهفترةهىالأربعالسنواتهذهولعل

المملكةعرشيتولىأنقبلأبيهعننيابة

رسميأ.

لأول:ءإشميانبوةليلكذلى!رألإشا-ا)7

السلوكعنشينأالملوكسفريذكرلامرة

لأصحاحاتاولكن،إسرائيلملوكياحدلدينيا

آحاز،بعصرترتبطإشعياء،نبوةمنا7-.

كلاالنبييذكرحيثفقح،فبعصرثمومن

9،و)7:1رمليا+بنفقحفيذكر،بالاسمالملكين

وأرضزبولونأرضضياعيذكركما8:6(،

!جدهماعنبنبوةذلكويردف1(1.)9:نفتالي

)انظرالانسانابنزمنفيالمستقبلفي

يدل)9:\(إشعياءفيالعددوهذا16(1و41:همت

إشعياءوأناالسامرةسقوطقبلكتبأتعلى

كانتاوالسامرةدمشقأنعلىيدلا:11-9().

سقوطينتظروكانأشوريدفيسقطتاقد

أورشليم.

فتحقد!الربأيفتح!قد"ياهمعناهعبرياسم



فتقادا-فقتدا-فقد

وهو:("،)العينين

ملوكمنعشرالسابعالملكمنحيمبنفقحيا(-

موتعقبملك(،الشمالية)المملكةإسرانيل

ملك!زياالخمسينالسنةفيمنحيمأبيه

عرشأفقحياتولىوقد23(،و:122مله)2يهوذا

ملكوفاةبعدالعادةهيكماالمضاطر،تحوطه

لوراثةثابتقانونبهيوجدلابلدفيقوي

عليهفشحتىسنتينسوىيملكفلماالعرش

عوضأوملكوقتلهرمليا(،بن)فقحقرادهأصد

إسرانيلملوكمنئفتالملكسابعفكان،عنه

ايهورام،تبني،إيله،بنادا:هم)الأخرون

بنفقحالقصرعليهاقتمم(.فقدشلومزكريا،

اليلعاديينبنيمنرفيخسمونومعهرمليا

حرسهرجالمعهوقتلعنه،عوضأوملكوقتله

إنهفقحياعنالكتابويقول.وأريهأرجوب

خطاياعنيحدلم.الربعينيفيالشرعمل

يخطئ.إسرانيلصعلالذينباطبنيربعام

:،2(.هامل)2

للفرقةرنيسأكانالذيالكاهنفقحيا)2أ-

24:16(.أخ)1الملكدا!دأيامفيعشرةالتاسعة

فتقاد:ا00فتقدا-ئقد

الشئوتفدد.العبريةفياللفظبنفسوهي

.يكونقدوهو!غيبةبعدطلبه:وافتقده

الربافتقد0فيكما،والخيرل!حسانافتقادآ-)1(

أيضأانظر21:ا،)تكقال+كماسارة

:6!1اعوث،ر91و:25،413،خر05:24

،:1116،زك27:22:3411،حؤميار،إ8:4مز

36،او:154"7:23أع،78،7:16،914:4و:168لو

.(2:12بط1!:27ايع2:6،عب

"أفتقد:فيكمااوالحسابللعقابافتقادأأو)2(-

أيضأ،انظر2:ه)خر.+الأبناءفيالأباءذنوب

23:،حزه32:ميار92:6،إ98:32،إش7،مزإ32!34خر

كه3:8(.21

فقنتقدالشهر"غدا:فيكماالسؤاللمجردأو)3(-

انظر،2:118صم)1خاليايكونموضعكلأن

.(34:31،1،أي9:مل2أيضأ

:ءفقرافقير-

موضعهافي+مسكينمادةإلىالرجوعالرصا

دانرةمنالرابعالمجلدفي+السمينحرفهن

الكتابيا..المعارف

.الفرخليخرجكسرها:بيضتهالطائرفقس

!فقسواتديمأةالشمبتصويرفيإشعياءويقول

منالآكلالمنكبوت،خيوطونسجوا،أفعىبيض

أفعى*تخرجئكسروالتي،يموتبيضهم

95:5(.)إش

-فقيه:فقه

النهم:دالفقه.فهمهأحسن!فقهأالأمرفقه

ئحسنالذيالفطنالعالمهو"."والفقيهوالفطنة

عم"يهوناثانأنالمقدسالكتابويذكر.المشورة

يأوفقيها.مختبرأورجلأمشيرأكان()الملكداود

دنقرأ27:32(.أخ)1بالرأىلافتاءواالمشورةيمسن

أقامعندمانصرنبوخذالملكأندانيالسفرفي

:التمثاللتدشينإليهصمعاللخم،الذهبيتمثاله

والغزنةلقضاةوالولاةواوالشحنزبة+المرا

.الولاياتحكاموكلوالمفتينوالفقهاء

3:2،3(.)دان!ال

الجزءفيتقطنكانتأراميةقبيلةاسمفقود

لنهرالشرقيةالضفةعلىبابلولايةمنالجنوبي

ملدكددره(في)كلأهزمهموقد،الأسفلالدجلا

الثانى،وسرجون،الثالثفلاسرتنثأشدر:

.أرضنبوتهليإرمياويذكر.وسنحاريب

بابلخرابعننبوتهفي*فقود+وسكانمراثايم.

التوريةأسلوبإرمياويستضدم:21(.ه.)إرميا

برأسالمحيطةالمنطقةبي!مراثايم"انحيث
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فهى،التمردتعنيكلمةمنمشتقةوهى،الخليج

مشتقةالمضاعد.،و.فقودالتمردبلادتعنيهنا

هنافتعنى،للعقابافتقد"وققد"هىكلمةمن

الاسمينكلاالنبيفيستخدم،العقابأرض

.عتابمنالمتمردةببابلسيحلماعلىللدلالة

!كاف

فكر:

منموضعهاكل+ذهنا"مادةإلىالرجوعالرجا

المعارف"دانرةمنالثالثبالمحلد.الذال0حرف

الكتابية.

فأ-يفك:

فصلأوقيدهمنحلهفكأ:الشيءفك)1(-

الربويقولانحذ.أوانفصل:وانفك.أجزاء.

ربطتفكأولثريااعقدأنتتربط.هل:لأيوب

ومن،حزاءلفرااسزح"ومن38:31(،)أي+؟الجبإر

93:5(.)أي؟*الوحشصمارربطفك

أليس:النبىإشعيا.فمعلىالربويقول

؟!النيرعقدالشر.فكقيود:حلأختارهصومأهذا

يناديقويآ+ملاكألرائىايوحناورأى:6(.58)إش

السفريفتحأنمستصقهومن.عظيمبصوت

الملاكالربوأمر:2(.)رذه؟.ختدمهوبفك

عندالمقيدينالملائكةالأربعة.فكقانلأ:السادس

الملائكةالأربعةفانفك.الفراتالعظيملنهرا

يقتلوالكىوالسناوالشهرليومواللساعةالمعدون

1(.اوه9:4)رو"الناسثلث

ختانلعدمموسىيقتلأنالربطلبولما

ومستابنهابختانامرأتهصفورةوقامت،ابنه

عنهانفصلأي4:26()خرعنه.()الملاكانفكرجليه

وبولسفيلبيفيالزلزلةحدثتولما.وتركه

المميع.قيود!انفكتالسجنفيوسيلا

16026(.)أع

المرتهن.يدمنخلصهفكاكأ:الرهنفك)2(-
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قذ-فكوك

ا!هو:والفكاك،أسرهيدمنخلصهالأسير:وفك

ا!اسير.سراحلإطلاقتدفعالتيالفديةأوبهئئلث

تباعلا+الأرضقانلا:الشريعةفيالربأمروقد

بل.عندىونزلاءغرباءوأنتمالأرضليلأن.بتة

.للأرضفكاكاتجعلونملككمأرضكلفي

يفكواأنعليهمكانكما32(.و31و21و2ولم25:23)لا

عبيدأوبيعواافتقروالذيناإخوتهميفتد!اأي

نأللأسرانيلييمكنكانكما2:47-55(.)لاهللفرباء

يدفعبأن،للربقدسهالذىحقلهأوبيتهيفك

)لاخمسهعليهويزيدالكاهنيتدرهكمانمنه

.32:7(ميارإ6!و4:5اعوثرأيضأنظر،اا-27421:

تفكك+لاالفديةكثرة:لأيوبأليهوويقول

نفسي.إلىاقترب"ا:للربالمرنمويقول36؟18()أي

أيضأانظر96:18-)مزافدني.أعدائيبسبب.فكها

3:58،مراثي،3:11لأإرميا63:9،إشهامز*:

.6:4(مي

:قأ-فكوك

وكان.فكوكوجمعه،الأسنانمفرسهولفكا

ضربوقد.كبيرةإهانةيعتبرالفكعلىالضرب

يهلةبنميخا-الكذابالنبيكنعذ"تبنصدقيا

الربروحعبرأينمن:وقال.الفك+عليالنبي

ويقول23(.ت18أخ22:24،2مل)1؟ليكلمكمني

1(.كحا.:16)أى.تعييرأفكيعلى.لطموني:أيوب

هشمت.الفكعلىأعدائيكلضربتالمرنم:يقول

3:7(.)مزالأشرارأسنان

يأتيالرباسم"هوذا:النبىإشعياءويقول

لغربلة001عظيموالحريقمشتعلغضبه،بعيدمن

رسنالشعوبفكوكوعليلسوء،ابفربالالأمم

لسانعلىالربويقول28(.و03:27)إشئضل"ا

ماشكروش"رنيسلجوجالنبىصزقيال

فكيك"فيشكانموأضعأرجعك:ووتوبال

38:4(.)حز

بشصلوياثانأتصطاد:لأيوبالربويقول

مأخطمهفيأسلة.أتضعبحبللسانهتضفطأو

2(و1إ41)أي؟.بخزامةفكهتثقب



يقدمهاالتىالذبانحمنالكهنةصقوكان

)تثد18:3(..والكرشوالفكين"الساعد:الشعب

لى!اف

فلايا:

عجيب.أيشيزيهدهمعناهعبرياسم

وهو:

نسلمن،السبمةأليوعينىأبناهأحدفلايا-)1(

3:24(.أخ)1الملكسليمان

عزرا،ساعدواالذيناللاويينأحدفلايا)2أ-

8:7(.)نحأماكنهمفيالشريعةالشعبأفواو

الميثاقختمفينحميامعاشترككما

.1:.1(.)نح

-ينفلت:فلت

نجاأوهربأوقخنص:انفلتأفطت،،فلت

.فلت+نفسهاهيالعبريةفيوالكلمة.بسرعة

وأ-أفلتإلىكثيرأترجمتوقد!مشتقاتها.

:4،23أخ،1وه4:اه،قض8:22يشمثلأنظر)ا.منفلت

(.لخا200!33،122::4226،خر44:41ميار،إ02:42أخ2

أونجا92(،وإلىإ21)عد.هاربينإلىترجمتكما

21:17،قض14:13،32:8!تكمثلأ)انظر.ناصين

4:2،45:02066:99،إرميا9:2،إش9:14،نح03:6،عزأخ2

1(9:همل)2"ينطلق+وإلىالخ(.42:1700

)خر.1:5(.+الباقيةوإلى2(ة71)مزإلى"أنقذنى"

فببئ-هفلوج:

فهو،الفالجءدا:أصابهالرجلفيبئ

طولأالجسمشقيأحديصيب:شلل.والفالجهفلوج

فيالمفلوجينمنالكثيرينيسوعالربشفىوقد

2،إ6،9ةول:442)انظرمتالأرضعلىحياتهأثناء

فيلبسشفىكما24(.و؟18،لوه3-هإ2مرقس

33(.و9:32)أعالسامرةفيالمفلدجينمنكثيرين

لدةفيمفلوجأبطرسالرسولوشفى

مللوجأسنينثمانيلهكان*إينياس"ااسمه

قلاحأ،فلحأ،ققغ

33(.و:922)أع

قنح-نجلاحة:

منالزراعيةالأرضبشئونالقيامهيالفلاحة

لىإلرجوعافالرجا،ذلكونحوورممماوزرعحرث

منالرابعالمجلدمنموضعهافيزراعةمادة

الكتابية.المعارفدانرة

قلاحآ:،أفلح،قفغ

لندزا.لفلاحوا.يريدبماظفر:أفقح!فتغ

قانلأةإسرانيلبنيموسىويوصي.لنجاحوا

تفلحوالكيبهاواعملوالعهدهذاكلمات.فاحفظوا

:ليشوعالربوقال92:9(.)تث"تفعلونماكلفي

حسبللمملتتحثظلكيجذأوتشجعششددأ"كن

تفلحلكيشمالأولايمينأعنهاتمللا..الشريعةكل

منالشريعةهذهسفريبرجلا.تذهبحيثما

ئفلح.رحيننذ،طريقكئصلححيننذلأنك..فمك

إل!يخرجداود:"وكانداودعنوقيلول(.1:7)يش

مفلحأداودوكان..ئفلحكان.شاولأرسلهحيثما

14(.هو:9صهه)1معهوالربطرقهجميعفي

شعائر+احفظقانلأ:سليمانابنهداودويوصي

فيمكتوبهوكما.(طرففيتسيرإذإلهكالرب

وحيئماتعملماكلفيتفلحلكيموسىشريعة

معكالربليكنابنييا"الأن2:3(،مل)1!توجهت

إذاتفلححينئد..إلهكالرببيتوتبنيفتفلح

بهاأمرالتيواياحكامالفراثضلعملتحفظت

1-13(.22:اأخ)1+إسرانيللأجلموسىلربا

منواأ:لشعبهيهوذاملكيهوشافاطوقال

فتفلحوا+بأنبيانهمنواآ،منوافتإلهكمبالرب

التقي:الملكحزقياعنالكتابويقول02:.2(.أخ)2

هوماوعمل،يهوذاكلفيحزقياعمل.هكذا

.،عملوكل.لههإلرباأماموحقومستقيمصالح

21(.و3102:أخ)2.:!أفلحقلبهبكلعملهإنما

فيللشعبالكاهنيهوياداعبنزكرياوقال

لماذا:اللهيقول"هكذايهوذا:ملكيوآشأيام
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تركتملأنكم.تللحونفلاالربوصاياتتعدون

02(،24:أخ)2.ترككمقد،لربا

فيالمتدحدينسمكناللهالمرنم:ويقول

ويقول68:6(.)مز+فلاحإلىالأسرى.ئخرجبيت

والمعرفةبالحكمةتعبهإنسانيكون.قد:الجامعة

فيه*يتعبلملإنساننصيبأمفيتركهوبالفلاح

لهديةا0:الحكيمويقول4:4(.أيضا2،انظر2:ا)جا

تفلح.تتوجهحيثماقابلها،عينيفيكريمحجر

17:18(.)أم

فلحا:

أحدوكانرحى*.+حبرمعناهعبرياسم

بعدنحميامعالميثاقختمداالذيناللاويين

1:24(..)نحالبابلىالسبيمنالعودة

:فلداش

الابنوهونار.لهيبيعنىقدعبرىاسم

الذين،إبراهيمأخيناحورأبناءمنلسادسا

22:22(.)قكملكةلهولدتهم

فلس:

وقدمتداولا.عملةيعتبراصفركانالفلس

عننقلأالجديدالعهدفي.فلس.كلمةاستخدمت

يونانية:كلماتثلاث

غشريساوىوكان))وله+؟؟؟ء(*أساريون.(-)1

يباعانعصوران.أليسفي:كما،الدينار

:6(.12لوأيضأ1:92،انظر.)مت؟.بفلس

اللاتينيةالكلمةمنك!مما(محأ!د35)5"كودرانتس")2(-

ربعيساوىوكان434!ول؟()3،أكدادرانس

منتخرجلالكأقول+الحق:فيكماأساريون

:26(.)متهالأخيرالفلستوفيحتىهناك

كماالربعنصفيساوىوكان)ولمأ"ءا(لبتون)3(-

فلسينوألقتفقيرةأرهلةفحاءتفيت

فلسطين

أيضأانظر،:12،2)مرقس.ربعقيمتهعا

12:95،21:2(.لو

فلسطين:

الطبيعية:الأحوالأولآ:

لركنافيفلسطينتقعالصغراهيا:لملمعاا)1(-

مساصةوتبلغ.الشامأرضمنالغربيالمنوبي

بنرإلىدانمنالأردننهرغربيفلسطين

منطولهاويبلغ.مربعميل.0006نحو،سبع

ميلأ!15.نحوالجنوبإلىحرمونجبل

فيميلأعشرينمابينعرضهاويتراوح

فيأما.الجنوبفيميلؤستينإلىالشمال

تبلغمساحةإليهاضمتفقدالأردنشرقى

الجفر!فيةمعالمهاوأهم.مربعميل00.4.نحو

هى:

وهو،العميقالأردنوادىأخدوديقسمها)1أ-

الميتالبحرإلىقديهيمتدجيولوجيفالق

06.2نمو.فيهنقطةأعمقعمقيبلغحيث

المتوسط.البحرسطحتحتقدم

لتيوا-الأردنواديغربيالجباللسلسلا-)2(

شديدةسفوح-لبنانلجبالامتدادأتعتبر

إلىطويلةونتوءات،الشرقإلىالانحدار

المنضفضةاياراضىتكؤنحيث،لغربا

نموتدريجيأتتسع،متميزةمنطقة

المنطقةهذهبينتوجدبينما.الجنوب

ونلسطينشارونسهولالمتوسطوالبحر

والجروفالرمليةالتلالإلىتمتدالتي

منخالبساحلتحفالتىالمنخفضة

الطبيعية.الموانى

ترتفع-الشمالفي-الأعلىالجليلفي)3(-

فوققدم00004نصوإلىالجبالسلسلة

الجليلفيأما.البحرالمتوسطسطح

تلالفتوجد-الجنوبإلى-الأسفل

فوققدم000.1عنارتفاعهايقلمستديرة

المثلثالوناسدروسهلالبحر!سطح



فلسطين

الذي،قيشوننهريخترفوالذي،الشكل

فيجلبوعجبلفيمنابعهمنيجرى

.الغربفيالكرملجبلنتوءإلى،الشرق

!الوعورةشديدةالجبالنجدالسامرةفي(-

دوثانمنبالقربصفيرسهلثمةولكن

إلىيمتدوأخر،اسدرالونبسهليتصل

2!.ه.نحوارتفاععلى،شكيممنالشرق

سلسلةوترتفع.لأردناواديفوققدم

،حبروننحواليهوديةفيالرنيسيةالجبال

علىسبعبيرسهرلمستويإلىتهبطثم

البحر،سطحفوققدم0001!نحوارتفاع

هضبةعنعبارةاليهرديةوصحراء

البحر(سطحفوققدم005نحو)بارتفاع

وهي.الميتوالبحرالسلسلةهذهبين

الجبالولكنفيها.ماءلاجرداءمنطقة

قدم.003.نحوارتفاعهامتوسطيبلغ)التي

العذبةبالينابيعتمتلئالبحر(سطحفوق

والتبنالكرومزراعةعليهاتجودالتي

فيفتوجداصىلأراأخصبأما.والزيتون

اليهوديةفيوبخاصةالمنخفضةالأراضى

القمح،زراعافيهاتجودالتيلسهولاوفي

.شارونوسهللوناسدراسهلوفى

باشانهضبةتوجدالأردنشرقيوفي-

فوققدم0015ارتفاعهامتوسط)ويبلغ

القمح.زراعةفيهاوتجودالبحر(،سطح

جلعادمنطقةتوجدمنهاالجنوبوإلى

قدم031..نحوإلىترتفعالتيالجبلية

وتنحدر/هوشعجبلعندالبحرسطحفوق

البرية.إلىالشرقنحوفشينأشينآ

،الانحدارشديدةلغربيةالسفوحاويروى

دانمةالروافدمنوكثيراليبوقنهر

جلعادشماليفيالغاباتومنطقة.الجريان

الأرضفيالمناظرأبدعمنمنظرأتكؤن

جلعادمنالجنوبإلىوتوجد،المقدسة

سطحفوققدم0217)نحو.موآبهضبة

ولكنجرداءصحراءالانوهيالبحر(،

بعضفيوالكرومالحبوبفيهاتزرع

إرتفاعأأقلهضبةوتوجد.الأمكنة

لخسطين

البحر(سطحفوققدم00.9.إلى.ه)نحو.

البحروجروفالرئيسيةالهضبةبين

الفربإلىيهوذابريةتقابلوهى،الميت

الميت.البحرمن

فلسطينفيالمياهتتوفرالميا.:ردمواب(-

أنفا،المذكدرةالصحراويةالمناطقعدافيما

المساحةمنصفيرأجز.أإلاتكؤنلاوالتي

الميتالبحرشالأردننهرويصب.الكلية

عنبمستواهيحتفظوالذيالهمخرجلاالذي

الملدحة،شديدفهوولذلك،البخرطريق

قدم0013نحوإلىفيهالمياهسطحوينخفض

سطحوينخفض.سالمتوالبحرسطحتحت

تحتقدمأ068نحوإلىالجليلبحرفيالماء

،بالأسماكوغنيةعذبةومياههالبحر،سطح

حرمونجبلثلوجمنليسالأردننهرويتغذى

منإليهتتدفقروافدجملةمنبل،فحسب

سهلفينهيراتجملةتوجد.كماالجانبين

وفي.الكرملعندالتمساحنهرمثلشارون

الجيرىالدولوميتحجريوجدحيثالجبال

الداثمةاالينابيعمنالعديديوجد،السطحعلى

الأحجارهذهتفطىحيثالمنخفضةالتلالوفي

تكون،صلابةأقلطباشيريةأحجارالجيرية

سهولوفيوا!احواض.الآبارمنالمياهمصادر

الجوفيةالمياهإلىالوصوليسهلسبع،بير

منبالقربوبخاصة،العمققليلةأباربحفر

بعدافيماعنهاالحديثسيأتيالتيجرار

لىإلرجوعالرجاا:لوحياالجيوللأحواا)ب(-

منموضعهافي!افلسطين*جيولوجيةمادة

المعارف!دائرةمنالثانيبالمجلدالجيمحرف

".الكتابية

يتعدقفيما:لنباتاتوا)د(-الحيدانات

هنافيكفيناوالزراعةوالنباتاتبالحيوانات

فيوصفهاجاهكمامازالتعمليأإنهانقولأن

لثوروااياسدعلىفضيوقداالمقدسالكتاب

المتتاليةالتاريخيةالعصورفيالوحشي

حصباءفيعظامهاوراءهاتركتولكنها

تدريجيأالدبوانسحب.الكهوفوفيالأردن
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فلسطين

البربأدخلوقد.ولبنانحرمونإلى

ومازالت.الإسلامىاللتحمنذالجاموسة

،لزيتونواوالخمرالحبوببلادفلسطين

أشجارهاومازالتبفاكهتها،وتشتهر

فلم،المقدسالكتابفيالمذكورةهىونباتاتها

نمومنذيذكرتفييرأىذلكفييحدث

مادةلىإلرجوعالرجاء)ا.قرنأأربعين

الثالثبالمجلدالمقدسالكتابفي+الحيوانات

زراعةمادةوإلى،الكتابيةالمعارفدانرةمن

(.الدأنرةهذهمنالرابعبالمجلد

يأبمناخشبيهفلسطينمناخإن:المناخهـ(-

قبرصمثلالمتويسطلبحراليمأقامنإقليم

بعضوجودورغم.لياإيطاوجنوبيوصقلية

مناطقفيالبعرضينقلهاالتىالحميات

دأالنيلدلتامناخمنأفضلفمناخها!السهول

إلاصيفأالحرارةتشتدفلا!النهرينبينبلاد

تهبعندماوالأخرالحينبينقليلةأياملبضع

)وبخاصةالشرقياالصحراءمنالجافةالرياح

الصيف،أيامباقىفيأماشهرمالهو(.في

منبدءأبالرطوبةمحملأالبحرنسيمفيهب

يسببمما،المساءوحتىصباحأالعاشرة

فيأما.للجبالالمربيةالسفوحخصوبة

هبوطالجويلطففمماالعاريةالصحارى

04.الينهارأفهرنهيت.9.منالحرارة

درجةالشرقي!الرياحبترفعليلأ.فهرنهيت

اللياليفتصبح،فهرنهيت501إلىالحرارة

درجةتصل،لأردناوادىوفي.ةلو!اشديدة

.12إلىالظلفيالخريففيالمرارة

يزيدمما،الجبالالضبابويغطى،فهرفهيت

فقدالشتاءفيأماالمنب.حباتحجممن

،أياملبضعةالجبالسلاسلالثلوجتغطي

جبلعلىحتى،الصيففيتذوبولكنها

قدم000.9نحوإلىيرتفعالذى،نفسهحرمون

آخر-إمل!منمهلوجدلاومدالبمر.سطحفوى

يتلاوتالمدارب-المناطقحتىالألبجبالمن

تتنوعأيضأنمومنالصورةبهذهالمناخفيه

أيضأالدرجةهذهبمثلونباتاتهحيواناته

أفريقية.فيأوأوربافيسواء
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فلسطين

فيالمطرسقدطمتوسطيتراوح:لأمطارا-

والفصل.سنويأبوصة03إلى02بينفلسطين

البحرأقاليمسانرفيكماالشتاءهوالمطير

عداصفمعالمبكر+المطرويبدأ.المتوسط

وتفزر.ابريلفيوينقطعالرعديةنوفمبر

ماعداوفبراير-وينايرديسمبرفيالأمطار

السنين،غالبيةوفي-الجلافسنواتفي

الزراعة.لأغراضكافيةالمطركمياتتكون

تتسببوقلما.الخريففيالأرضحرثويبدأ

وتنضج.الحبوبتلففيالصيفعواصف

أحيانأيؤذيهاقدولكن،الخريففيالفواكه

ىأيحدثلمأنهويبدوالجراد.أسرابظهور

الأمطارسقوطمتوسطأ!المناخف!تغيير

مماذلكيتضحكما،المقدسالكتابعصورمنذ

.بالكتابجاء

حدوثلقديمالعهدايذكر:عاوالمصالملالىا(-

مجاعاتمنيتبعهاكانوماالجفافمنفترات

تكمثلأ)انظرالعصورمختلففي

35،أ18،املت21صم26:02،2،لا12:.1،26:2،41:.ه

1:111احجي1-1:012"يؤ41:1ميار:6،إ5إش

حدوثاليهودية"المشنا"تذكركما14:17(.زك

الفصلإلىيمتدالذىالخريففصلفيالجفاف

الغزيرة.الأمطاروكانت.الربيعفيالمطير

الجفافأما،اللهمنبركةاليهود،عندتعتبر

11:14،)تثرضاهعدمعلىعلامةفكان

العواصفحدوثوكان2:23(.يؤ:24،إرمياه

موسممايو،شهرفينادرأأمرأالرعدية

زالتفماذلكومعول\(.12:17صم)1الحصاد

جدأ.استثنائيةكظاهرةتحدثالعداصفهذه

الحصاد"يومفيالثلج!كبردوعبارة

يشبهإذ،ثلجيةعاصفةإلىتشيرلا13(،ش2ه)أم

إلىالإشارةولكن،الأمين+الرسولبها

للحصاديناالخمرتبريدفيالثلجاستخدام

دمشق.فيعادةيحدثمازالالذىالأمروهد

شواطئعلى+.الحمىوصودلىإلإشارةوا

هذهأنعلىتدل08:14(،)متالجليلبدر

كذلكالحالومازال،صحيةغيركانتالمنطقة



نلسطين

فيالريأساليبسوءولعل.الصيففصلفي

أكثرالملارياانتشارمنزادقد،شارونسهل

نباتاتبمقارنةولكنقديمأ.عليهكانتمما

،المقدسالكتابفيجالمذكورةاليومفلسطين

فيتغييرعام--بوجهيحدثلمانهنرى

.المناخ

الضمسةلأسلاراثيفلسطين:ثانيا

لى:لأوا

سفريذكر:هيمبراإهارزالتىاكنلأماا-)1

الآباءزارهاكثيرةمواقعالتكدين

إبراهيم-زمنفيالسكانوكان.العبرانيون

منجاءتالتيالساميةالقبانلمنأساسأ

)سكانكنعانيينمنفيهمبما،بابل

لأردناوواديوغزةصيدونبين(المنخفضات

الجبالفي(المرتفعات)سكانأهوريينومن

قريبةلفتهموكانت39:92(.1-91،عدا:ه.)تك

إلىحاجةفيالأمريكنفلم،العبريةمن

وتدل23(.إ42)تكمصرفيإلاترجمان

اسطدانيةأختاممنالأثريةالاكتشافات

شبيهةكانتفلسطينحضارةأنعلى!غيرها،

بابل.بحضارة

حياةشإليهأشيرمكانأول:شكيم)1(-

مورة*بلوطةكانتحيث،شكيمهوالأباء

الترجمةحسب(العالية)البلوطةأ!

ذلك--بعديعفوبدفنوهناك(،السبعينية

يشوعنصبأيضأوهناك،زوجاتهأوثان

"لىالربمقدس!عندكبيرأحمرأ

التقليدويحدد24:6(.،يش:126،35:4)تك

عند01البلدطةمنبالقربالموقعالسامري

الكنعاشيونوكان01.جرزيمجبلأقدام

زمنفيا:6(2)تك"الأرضفيحينئذ

عليهمقضوايعقوبأبناهولكن،إبراهيم

منإبراهيموارتحل34:25(.ذلك)تكبعد

بينللربمذبحأوبنىالجنوبإل!شكيم

.لوزمدينةمنالشرقإلىوعايإيلبيت

نبعفيصداهيتردداسمهامازالالتى

فلسطين

،3،28:11::128،13تك)انظرهلوز

.)91،35:2

مصرمنإبراهيمرحوععند:لنقبا(-

فياستقر12:6(،)تكالكثيرةبقطعات

وقادشسبعبيربينالرعىمنطقة

المنطقةهذهوثسمى)13:1،02:\(،الغربيا

على+(.الجافلاقليما)أى*النقبلعبريةبا

إيلبيتشرقيومن.المزروعةالأرضحافة

هناكفمن،الأسفلالأردنواديرؤيةيمكن

واختارهذها(..)13:عينيهلوط.رفع

لقطعانه،بالحشائشالغنيةالخصبةالمنطقة

هذهفيكانت.الدانرة*مدنأنولابد

النهرمنقريبةكانتسدوموأن.المنطقة

لم12(ة)91صوغرإلىلوطرحلةأنحيث

)انظراثنتينأوساعةسوىتستفرق

جبالسفوحإلىالدانرةمن1،23(،العددين

،حبرونمنئرىالمدنهذهتكنولم.أبمو

منها،الشرقإلىالواقعالتلقمةمنبل

لأرضايرى"دخانأنإبراهيماستطاعحيث

)91028(-"الأتونكدخانيصعد

هىإبراهيمامتكلهاأرضأولوكانت

ممراأمامالتىالمكفيلةومفارة"حقل

التقليدومازال1:ا،23:91(.ول18ش13)تك

مسجدتحتالمكفيلة.قبرإلىيشير

تحتخيامهإبراهيمنصبكما.حبرون

استقبلوهناك)18:ا(،ميرا"بلوطات

.تحتاستراحواالذينالملانكةمنضيوفه

شجرةهناكومازالت8(.ة)18.الشجرة

المسطحةالأرضفيقائمةعتيقةبلوطة

فيتنموتلماشجرةوهى،المدينةغربي

،العابرةاللمساتهذهكلوفىيهوذا.جبال

التىفلسطينعلىنتعرفأننستطيع

الآباء.فيهاعاش

كانتفلسطينأنيبدوامرالل:غزوة)3(-

حمورابيامبراطوريةمنمتطرفةولاية

غزوةوكانت.إبراهيمأيامفيبابلملك

لفرضأشورملوكبغزواتشبيهةأمرافل
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طريقوكانت(الملوكصغارعلىالجزية

وجلعادبباشانتمرا:ه-8(4)تكالفزو

فيأنها)ويرجحقادشلىإوموأب

صحراءطريقعنلعودةاوكانت.البتراء.(.

تتعرضلموهكذاأريحا،سهولإلىيهوذا

وكانت39(.عد)انظرعليهاللهجومحبرون

الأموريين،منوحلفانهإبراهيممطاردة

لىإومنها.،!دانإلىالأردنواديبمحاذاة

1(.")عدهدمشقشمالي

إبراهيمملكهاباركالتىشاليمأما

فكانكدرلعومر،كسرةمنعودتهعند

أنهايظنونحيروموكدلكالسامريون

زارهالتياالأردنوادىمنلقريبةاالمدينة

العربيافى)والمترجمةذلكبعديعقوب

إلىأتىمنبدلآ..سالمأ..أتىإلى

لىإارجبمولكن8-1418،33.ساليم"،تك

دانرةمنالأولالمجلدفي"أورشليممادة

*(.الكتابيةالمعارد

"الجندبارضلىإإبراهيمانتقل:رجراأ-

"أمالأنوهيا(2:.)تك*جرارفىوتغرب

الجنوبإلىأميالسبعةبمدعلى*جرار

هذافيحفرهاالتيوالآبار.غزةمن

بتلكأشبهضحلةأبارأكانتلابدالوادكلا،

علىللحصوليحفرونهاالعربمازالالتى

نفسفيالأرضيبمطحتحتمنالمياه

التيالأبارتلكأنيفلببينما،المنطقة

إسحقإليهاوأضاف،سبعبنرفيكانت

الانوهناك.أعمقكانت23-25(إ)26بئرأ

منولكن،مبنيةأبارثلاثسبعبئرفي

الأثل"غرسأما.حديثبناءأنهاالواضح

نأإذ،قويةفلمحة)21:33(المكانذلكني

المنخفضةالأرضشتجودالشجرةهذه

الجافة.

إلىإبراهيمارتحل،سبعبنرومن

حسبالمرتفعاالأرض)المريا"ارض

ذبيحااسحقليقدم(السبعينيةالترصمة

اليهود-أمممارفيالمريا-جبلوكان)22:2(.

فلسطين

إنهالسامريدنيقولبينما،أورشليمفي

مورة-بلوطةمنبالقربجرزيمفيكان

...الثالثاليومئرى.فيتكادلاقمةوهى

4(.)عدبعيد.من

اسحقكانإذ:إسصقرهازالتيالأماكناب(-

قادشفيالرعويةالمنطقةنفسفييعيش

مثلعانى)26:2(جرارفي1(،اإ25الغربية

منالمتاعبنفسولاقى،الجوعسنةفيأبيه

)26:12(،قصحأزرعجراروفي.الفلسطينيين

ثم،الزراعةهذهلمثلصالحةالمنطقةومازالت

رحوبوتإلى،الشرقىالجنوبلىإانسحب

قديمةآبارتوجدزالتماحيث،قادششمالي

أخيرأعادثم)26:22(سبعبنرفيالتيمثل

سبع.بنرإلى

هربعندما:يععوبهارزاالتىلأماكنا)!(-

أخيه،عيسووصهمنسبعبنرمنيعقوب

الذيالمكانفينامأ\(،)28حارانلىإوتوخه

منبالقربمذبحأفيهأقامقدإبراميمكان

)28:18(.تذكاريأعمودأهناكوأقام،إيلبيت

ذلكبعدالمكاننفسفيإقامتهأعادوقد

مرةالربلهظهر)35:14(عندماسنةبعشرين

)35:9(.أخرى

حلةتثيرر:سكوتلىإنراصا(-من

هامأ،سوالأجلعادإلىحارانمنعودته

إلىحارانمن035نحوتبلغفالمسافة

فى)31:48(الشهادةرحمةأوجلعاد

شماليفيهى"صوتأنهاالأرجح،المصفاة

هذهقطعلابانأنالكتابديذكرجلماد.

ماوهو)31:23(،أيامسبعةفيالمسافة

ولكن،الجمالتمتطىلجماعايحدثأنيمكن

إلالابانإلىيعقوبهروبخبريصللم

يمضىأنولابد)31:22(،لثالثإ3اليوفي

إخوته.جمعلابانيشتطيعأنقبلوقت

ثلاثةوقطعانهومواشيهلزمأنهولابد

أنهحقأالمثيرومن.للارتحالأسابيع

نصبهناكمازال،المصفاةمنبالقرب

"رجملأحولهتوجد4(.)عدهبالعمود.أشبه



فلسطين

سهدوثا(()يجر"يةرتذكا

إلىالمكانهذامنيعقوبوارتحل

الجنوبإلى"ا(المحمةأنها)الأرجح.محنايم

فيماأصبعالذىالمكاناليبوق-نهرمن

2،و3201)تكجلعادلجنوبيعاصمةبعد

قادمعيسوأنسمعحالماولكنه4:14(،مل1

32:22()تكالنهرعبرارتدأدوممنإليه

)33:17(،سكوتإلىارتحلذلكوبعد

النهر.شماليفيالله!."ديرأنهاوئعتقد

عبرأنبعد:حبرونلىإلأردنامن(-

تلكفيالمخاضاتإحدىعندلأردنايعقوب

فيخيامهونصب،شكيممناقترب،الجهة

منالشرتىالجانبعلىساليم()أوشاليم

شكيم،إلىيمتدالذىالخصيبالسهل

ولا)33018-.2(.الحويينمنأرضأواشترى

،هناكبئرأحفرأنهالتكوينسفريذكر

ملينةمنطقةفيبنرحفرضرورةولكن

الحويينبحسدإلالهاتفسيرلا،بالينابيع

.المياهاستخدامبحقوقواستنثارهمله

يعقوبحفرهاالتيالبنرومازالت

)انظرشكيممنالشرقإلىموصودة

عنكميرأتبعدلاوهي6(،و4:هيوحنا

الأصنامتحتهايعقوبطمرالتىالبطمة

وكانت03(311:)تكلابانآلهةاو3:4(ه)تك

التماثيلتلكمثلصغيرةتماثيلشك-جلا

فيالحفرياتعنهاتسفرماكثيرأالتى

بيتطريقعنيعقوبارتحلثم.فلسطين

)35:6،91،27(1حبرونلىإلحموبيتإيل

فيظلواالكبارأبنائهبعضأنيبدوولكن

ابنهيعقوبأرسل،إذالأغناميرعونشكيم

شكيمإلىحبرونمنذلكبعديوسف

وجدهمولكنه.هناكإخوتهليفتقد)37:14(

.دوثانإلىارتحلواقد

علىسهلفي)37:17(دونانتتع:دوثمان)3(-

إلىمصرمنالرنبسيالتجارىالطريق

عندالمنخفضالسهليقطعوالذي،دمشق

يعبرثمعيليزرسهلويجتاز،النقطةهذه

4(

5(

فلسطين

)بنرالبنرومازالت.باشانإلىالأردن

واختار(".دوثانتلفيموجودة(يوسف

هذهوجلعادمديانمنالإسماعيليون

المحملةالجمالمنبقوافلهم،الممهدةالطريق

تتوفروكانتجلعادامنوأطيابأبلسانأ

.يعقوبقطعانلإطعامالمراعىبالمنطثة

تشملوقتنذملسطينمنتجاتوكانت

للوزواوالفستقاللاذن؟لكثيراءوالعسلا

يذكرقرونببضعةذلكوبعد43:19(،)تك

جيوشهأنمصر-فرعون-الثالثتحتمس

معوالبلسانالعسلكنعانفيتأكلكانت

والشعيرلذرةواوالقمحوالخمرالزيت

لفاكهة.وا

بنبيهوذاعلاقالهاكانتلتىالبلادا(-

ترتبطوثاماريهوذاقصةإن:يععوب

اليهوديةفىالمنخفضةالتلالفيبمنطقة

تبعدلا،وتمنة(كذبة)عينوكزيبفعدلام

وتوجد12(.ووه381:)تكبعضهاعنكثيرأ

معيهوذاتقابلحيث،رعيمنطقةفيتحته

مدخلفيثامارفحلست.غنمهجزازي

هىلعلهاو3(،1:4هيش-معينا)أوعينايم!

الشمالإلىأميالستةبعدعلى+كفرعنا!

وأرانيةيهوذافظنهااتمنةمنالغربي

ونعرف2(.وا381:ه)تكلعشتاروثنذيرة

يعتر!كانأنهحمورابيقوانينمن

ذكرأنكما.النذيراتأولنكبمثلرسميأ

لعاداتبايذكرنا18(،)عد!عصاهيهوذاخاتم

كشفوقد.هيرودتيصفهاكماالبابلية

منكثيرعنفلسطينأرضفيالتنقيب

لقديمة،االعصورمنذالاسطوانيةالأختام

غيرها-وفيجازرفي

يأتوجدلا:لتكويناسلرليةا(-جغر

بل،التكوينسفرفيجفرافيةصعوبة

بجفرافيةدقيقةسرفةعنالسفريكشد

المحاصيلإلىالإشاراتأنكما،فلسطين

معقمامأتتفق،والعاداتالطبيعية

صعوبةثمةولكن.العلميةالاكتشافات

نأذكرفقد،إيضاحإلىتحتاجواحدة
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حبرونإلىمصرمنالطريقعلىأطاد!

"الأردننهر+عبرفيكانتوأنها

اللتفيالعبارةهذهولكن:.ا(،)تك.ه

في+العظيمالنهر+عبرتعنى،الأشورية

كانكماالنيلنهرإلىواضحةإشارة

لعبرية.واالأشوريةفييسمى

يرتبط:للاويينوالخروجاسلرأكي)6

وإنسيناءوبريةبمصرالخروجسفر

الواضحةالزراعيةالقوانينكانت

21-23(،)الأصحاحاتبجاءتالتى

تناسب،حمورابيبقوانينوالشبيهة

قبل،وباشانجلعادغزوبعدالأحوال

الحادىالأصحاحوفى.الأردنعبور

قائمةنجد،اللاويينسفرمنعشر

حيواناتلبيتهاغا،حيواناتبأسماء

11:ه،)لاالوبار.مثلصحراوية

الخنزيربينما03:16(!أم401:18،مز

11:91()لاوالببغاللقلقوا:7(،11الا

أما.لأردنواعرباواديلىإتنتمى

وفيجلعادفيفيوجدا:91(1)لاالهدد

الرابعالأصحاحوفى.الغربيةفلسطين

اليحموريذكرالتثنيةسفرمنعشر

وهى،لمهاةوالثيتلوالرئموالوعلوا

البرارى.وفيالعربةفيتوجد

وصفأسفرالعددفينجد:لمدداسلر(حمي)7

وغالبية.الشرقيةالمنطقةعلىللاستيلاء

سعروفامازالتالمذكورةالمدن

موأبفيالكروموذكر21:18-33(.)عد

معاصرمنالكثيراكتشافمعيتفق

منبالقربالصخرفيالمحفورةالخمور

وهملإسرانيل،بلعامورؤية.حشبون

واقف!هو4(،اأ22)عدشطيمفييقيمون

أنهئبتنبو،جبلأوالفسجة!قمةعلى

نبا"،"جبلاكتشفأنمنذممكنأمر

تذكرنابدانيةأضرحةاكتشفتحيث

بأنهاموأبهضبةوتوصد.بالاقبمذابح

حتىومازالت4(و3203)عد.مواش*أرض

تركالتىالفنموصير.للرعىصالحةالآن

8(

ونساءهممواشيهمإسرانيلبنوفيها

معللحربذهابهمأثناءفي،أولادهمو

كانت)32:16(الأردنغربيفيإخوتهم

يشموت"بيتمنتمتدمنطقةفيتنتشر

الشرقالشماليالطرفقرب)سويمأ(،

)مرجشطيم"!"آبلإلى،الميتللبحر

،مياهجداولعدةتر!يهسهلوهو(،السنط

الحشائشمنسندسيبساطإلىفيتحول

الربيعافصلفي

التثنية:سلرفي(-

وصفينطبق:لطبيعيةالأوصافا(-)1

علىخاصةبصفة:7()تثهجيدة.أرض

مياهجداولبهتوجدالذىجلعادجبل

المجزءفيمماأكثر،الجرباندائمة

يصفهاكمافهى،فلسطينمنالغربى

وغمارعيونمنأنهار.أرضالكتاب

حنطةأرض.والجبالالبقاعفيتنبع

زيتونأرضاورمانوتينوكرموشعير

8(1و)ث8:7الأوعسليتز

غنيةليستنفسهاوفلسطين

لقولاتفسيريمكنولكن،بالمتدن

تحفرجبالهاومنحديد.حجارتها+أرض

توجدكانتبأنه!)تث!:9(نحاسأ

في++بيروتمنبالقربحديدمناجم

نحاسومناجمالميلادى،العاشرالقرن

في!البتراء.شماليفونونفي

.جيروميذكركماالميلادىالرابعالقرن

انظر03،و)11:92التثنيةوفى

لأولفقرأ03(13،يشركلأ:و2711.،وأيضأ

وأنهماوجرزيم!اعيبالجبليعنهرة

هووعيبالا!،مورةبلوطاتيجانب

فوققدمأ.7703)ويرتلعاللعناتجبل

جبلهووجرريم،البحر(سطح

فوققدمأ080،3)!يرتفعلبركاتا

+السامرةقممأعلىوهماالبحر(سطح

الجبلين.بينخصيبوادفيشكيموتقع
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مقدسمركزأولأننجدوهكذا

فيهبنىالذيالمكانفيقاملاسراثيل

حفروحيث،مذابحهأولإبراهيم

وهو،يوسفذفنوحيث،بنرهيعقوب

"الرب*مقدسيشوعدعاهالذيالمكان

24:26(.)يشجرزيمجبلأقدامعند

سفرمنا!اخيرالأصحاحويسجل

الموعدأرضلجميعموسىرويةالتثنيا

34:9-3(.)تثنبدحبلفوقمن

علىتمامأتنطبقالجبلهذاوأوصاف

دانبر!يةيختصفيماإلأنبا..جبل

منه،رؤيتهايمكنلاإذالفربي،والبحر

+"الاتجاهبهايقصدإلى"01أنوا!ارجح

فيأخرىقمةتوجدولاالحد.وليس

واديرؤيةمنهايمكنشطيمسهول

وحتىأريحا،إلىصوغرمنالأردن

02جلعادوسفوحوتابورحلبوعجبال

هذهلىإبالإضافة؟لأثاراعلم-(

الاكتشافاتفإنالطبيعيا،الأوصاف

سفرفيجاءمامعتمامأتتفق،الأثريا

عنلهمالربقولمن)12:3(،التثنية

مذابحهم،"تهدمون::كنعانشعوب

سواريهموتحرقونأنصابهم،وتكسرون

فقد"،آلهتهمتماثيلوتقطعون،بالنار

أئريوجدفلاذلك،إسرانيلبنوففذ

وانصابهمالبداثيةالكنعافيينلمذابح

والأطرافموآبفيلاإوسواريهم

والصليل،وباشانجلعادمنالبعيدة

إليهاتصللمالتىالأجزاهوهى

فالألواح.اياتقياءيهوذاملوكإصلاحات

وفىدمشقفيالباقيةالمنحوتة

آلهةتمئل!التي،وسوريةفينيقية

يماثلهامايوجدلااوالحثيينالكنعانيين

المقدسة.الأرضفي

التىالحجارةعننقرأوعندما

أنهانظنلا،الحقولتخومتحدركانت

لأفها،الأحجارمنقطعمجردكانت

78

لخمطين

مثلونصبأتمائيلحقيقتها-ف!-كانت

والتي،بابلولايةفي!جدتالتى

قبلعشرالثانيالقرنإلىترجع

دقيقوصفعليهايوجدوالتيالميلاد،

يحاولمنكلعلىواللعنة،الحقللحدور

17:18(.)تثالتخمنقل

عهدمنتخمحجرصورة

لأولانصرنبوخذ

يملقدالعهدرا(خيأسلالثاثا)

يخيا:رلتاا

أسفارأكثرهويشوعسفر:يشوعسلركل)1(-

لبيةلغاوا،بالجغرافيةرتباطأالقديمالعهدا

والأنهارللأماكنالاسمالستمانةمنلعظمىا

الكتابفيالمذكورةفلسطينفيوالجبال

السفر.هذافىتوجد،المقدس

دكتورتحققلقدالطبوغرالهيا:لدتا)1(-

1838-1852بينما3+أكا!"()+هروبنسون

اكتشفكماالأسماء،هذهنصفموقعمن

)1872/78،1881/82("جديدأموقعا015نحو

ا.كوندربمعرفةالبلادمسحعند

*كليرمونتمستروأضاف4+هح.".!أ(.ح)3

المواقع،بعضإول!ح+ولءكاأ+ه+حاصا("جانو

القس0وأضاف،وجازرعدلاممنها



يعاريتمقريةول(ولءا).33ء4)+ه*هندرسون

فيصوغر)"حكأ!.3.دي.برتشلقس!ا

اكثرمداتعتحديدتموهكذا..الشنورة.تل

يحتفظمعظمهاومارالثلثيها،من

يدرسأنلأصديمكندلا.القديمةبالأسماء

معرفةمدىويدركإلأالطبوغرافيا،هذ.

شخصيةمعرفةالمقدسالكتاباسفاركتبة

كاهنأأننصدقأنيمكنولاالبلاد.بهذه

هذهبابلفيوهويعرفكانعبرانيأ!

البلادمنالأحزاءهذهبكلالدقيقةالمعرفة

البلادفجدحيث،يشوعسلرفيالمذكورة

وأن،الجغرافيترتيبهاحسبمذكورة

،الأسباطانصبةبينالفاصلةالحدود

وديانمنالطبيعيةالخطوطمعتقمشى

لكلدقيقأوصلأنجدكما.جبالوسلاسل

هذهبأنالزعميمكنلا.كمامنطقة

العودةبعدالأحوالإلىتشيرالطبوغرافية

اختلافأذلكعنتغتلفالتى،السبيمن

بكنلمداود،الملكزمنففىواضمأ.

كما4:24(.أخ)1الجنوبيستوطنشممون

بعدبنيامينمنأناسشفلهداننصيبان

13،و8:12أخ)1السبيمنالعودة

"تلأ""عاي"منبعلويشوع3(.وها:134نح

:28()يمثرول"ليوما.هذاإلىخرابآأبديأ

بالسكانآهلةكانتأنهاالواضحمنبينما

ا:28(،)"عياث"-.النبيإشمياءأيامفي

أيضأالسبيبعدفيماكما

131.ة7:32"2:2811،نح)عز

نيلاسرإبنوعبر:دنلأراهبور)2(-

منالشرقإلىمخاضةفينهرالأردن

جميعإلى+ممتلناالنهروكاناريحا،

علىالثلرجذوبانمن1(3:ه)يششطوطه.

منالمنحدرةالمياه!ووقفت.صرمونصبل

!أدامعنجذابعيدأواحدأندأوقامتفوق

في،الجيريةالجروفأنيبدوإذ(.الدمية)

ويقرر،المجرىوسدتانهاراتضيق،مكان

هذامثلانهيارأأنالعربالكتابأصد

الهيلادبعدعشرالثالثالقرنفيحدث

مكاناولوكانالنقطلأ.نفسمنبالقرب

فلسطين

هوالأردنعبوربعدإسرانيلبنوبهنزل

أريحا.شرقيأميالثلاثةبعدعلىالجلجال

حمرأ.عشراننيمندانرةهناكوأقاموا

كانت:الأولىالعسكريايشوعحملا)63

عليهايزحفالجبالفيمدينةأول

.حئان.منبالقرب+عاكط.هيبنوإسرانيل

منالشرقىالحنوبإلىميلينبعدعلى

إيلوبيتعايسقوطأنويبدو.إيلبيت

بدون-إسرانجلبنياستيلاءلىإأدىقد

جبعونبينماالمنطقةكلعلى-قتال

)8:2-9:27(.وشكيم

فإن،الحويوناستسلمبينماولكن

هجموا،،والجندبأورشليمفيالأموريين

بيتإلىوطاردهمهزمهميشوعولكن

زحفأكبر!كان)01:1-11(.!حورون

!مقيدةإلىالسهلعلىذلكبعد4ليشو

1:16،17(،.)يش.المغارة0الآنتسمىالتى

ومنها(الحصى)تللخيشإلىلبنةومن

دبيرلىإجنوباودار،حبرونلىإصعد

يهوذاسهلأخضعوبذلك)الضهرية(،

علىيستوليلمولكنه،الجنوبيةوالجبال

بأنالاعتقاديسودالآنويكاد.أورشليم

أ!رشليمملكارسلهاالتيالستالرسانل

قعود-العمارنةتلرسانلمن-الأمورى

.الحربهذهزمنإلى

هذهوكانت:(11-1:4)1لمثانيةالحيلة)4(-

بنوأحرزوقد.الجليلأممضدالحملة

)11:5(.ميروممياهعندالنصرإسرانيل

مياهلوضعصحيحسببئمةوليس

واديأنإذ،الحولةبحيرةعندميروم

مكانأيكنلمبالمستنقعاتالممتلئالأردن

الحربيةالكنعانيينلمركباتللقتالصالحأ

ملوكمنيتكونالحلدهذاوكان)11:6(.

وحاصور،،غربأودوروشمرونمادون

طاردهموقد.الأسفلالجليلفيوجميعها

صتىالساحلامتدادعلىإسرانيلبنو

+ميردمتكونأننيمكن)11:8(.صيد!ن



نلسطين

الأنوهي2(!.:)12.مراون.شمرونهي

الميا.*0تكونالحالةهذ.وفي.+شمونية.

كانالذكلأ،الجريانالدانم.الملك.وادىهي

والذممط،شمالأاميالثلاثةكمدعلىيقع

منالأسفلبالجزهيتصلصتىغربأيحري

إحدىمرأون.شمرونوكانتلهيشون.

فيملكيةمدينةوالثلائينالواصدة

9-24(،ة)12الأردنمنالفربإلىفلسطين

يصموعيفتصهالمالتىوالمناطق

اوسليمانداودفتحهاالتيهي؟6-2(،)13

وساحلفلسطينسهولتشملوكانت

في".أفيقإلىشمالأ..مغارةمنصيدون

كانالذيالأمورىالإقليمتضمعلىلبنان

)1:4(.الحثيينأرضمنالجفوبإلىيقع

.مدخل.وجبيلمنالجندبيولبنان

أنها)والأربححاد..بعلإلىغربأ+حماة

الشمالىالصمفحعلىالفدئدة.،"عين

داودمتمهاالتيالبلادمنكانتلحرمون(

الشرقيةفلسطينكلدلكن8:6-.ا(.صم)2

جاستثناءالفربيةوفلسطين)13:7-32(،

الأسباطعلىقسمت-الساحليةالسهول

عشر.لأثنيا

جميعفيموزعةاللاويينمدنوكانت

إسرانيللتعليمكمراكزالأسباط

زمنفيالمملكةانقسامدعند1(.33:.)تث

وأملاكهممسارحهماللاويونتركارحبعام

يربمام"لأنوأورشليميهوذالىإوانطلقوا

.للربسكهنواأنمنرفضوهموبن!ه

ثمانالكهنةمدنوكانت11:14(.أخ)2

مسارحهامعمديناواربعين

مدينةعضرةثلاثمنها2:13-14(،ا)يش

بيتمنهاوكان،وبنيامينيهوذالي

وعناثوث1(.وه6:13صم)1شمس+

كلنصيبفيللكهنةوكان2؟26(.مل)1

أربعأوئلاث،الأخرىالأسباطمنسب!

مدن()01القهاتيينعلىموزعة،مدن

ريينوالمرا(مدينة)13والصرشونيين

دستالمدنهذ.منافرزتوكد(.امدينة)2

منحانبكلعلىمدنثلاث،للملتمدن

الوسطولي،الجنوبفي،لأردناجانبي

وقادشوشكيمحبرونوهي.الشمالوفي

(الأنموقعها)لايئعلموبصرةاالفربفي

وكان.الأردنشرقيفيوجولانموتورا

كانتالتي35:4()عدمسارصهامدينةلكل

بينماأسوارها.خارجميلربعنموتمتد

ميلانصفمسافةإلىتمتدالحقولكانت

2:34(.)لاهلهمدهريأملكأوكانت

لقضا8اسلركل6)ب

لأبطالاقصصإن8:كرلبااتلسنواا-

الأخربعدالواحداللهأقامهمالذين

الوثنيين،نيرمنإسرانيللتخليص

انهويبدوالبلاد.منحزءكلإلىتأخذنا

استعاد(،1:ا)قضيشو!موتبعد

المدنبعضبناهوأعادوا،قوتهمالكنعانيون

يهوذالحارب،تهدمتقدكانتالتي

التلالفيبازقفي()القرويين.الفرزيين

وأضرموابلاورشليم،غربيالمنخفضة

دبيركالبوهاجم.لنارافيها

يشوعسفرفيتوصفلتياا-15(:2)قضا

بالحرىأو.المندب+أرضبانها1-91()15:ه

منهابالقربكانتولكنالبفافارض

لهاالعقيقيوالموقع.مياهينابيع

قديمةمقابربهاقريةعنعبارة)الدبارية(

منالغربيالجنوبإلىميلأ12بعدعلى

علىولكن.مياهينابيعبهاوليس،حبرون

الغربي،الشمالإلىاميالسبعةنحوئعد

.ينابيعبالجرياندانمماءحدوليوجد

وسللى!.عليا

الفلسطينيةللمدنبالنسبةأما

الترجمةفيجا.فقد1:18(.)قض

ولا،غزةيأخذلميهوذاأنالسبعينية

فشلهممعيتلقسا.عقرونولا،أشقلون

مركباتلهملأنالواديسكانطردفي

الكنعانيينمركباتوتذكر)1:91(.حديد

والكتاباتالممارنةتلألواحفيكثيرأ



وكان.بممادنمنشاةكانتبأنها!المصرية

ليونفتاوأشيروزبولونوأفرايممنسى

مدنأمامالعصزمنالمساواةقدمعلى

فيإسرانبلبنوأوبد)9:27-33(.السهول

سبطأنيبدوبينمابالكنمانيينالاختلاط

ليوقعتالتيالمنطقةمطلقأيمتللمدان

ناإلى،يهوذاتضومفييقيموظلثرعته،

لهميمدواأنمنمحاربيهبمضتمكن

يهوناثانزمنفيحرمونفيمستقرأ

1:9-.3(.ول)1034موسىصليد

يابينمضايقاانيبدو:سيسراهزيمةأ-

قدالأسفلالمجليلفيحاصورملكالثاني

غزاالذممطالثانيرمسيسعهدفيحدثت

في(تعنكليشمالواقعةا)ساليمأورشليم

عانيموكذلك!ملكهمنالثامنةالسنة

ولعل.الأعلىالجليلفيعناةبيتمعودبرة

يابينبلاطفيمقيهأمصريأكانسيسرا

سلحعندهزيمتهصدثتوقد4:2(.)قض

منإليهزحفالذي)4:14(تابورحبل

وقدالبمر.سهلحافةعلى.الأممحروضة

وفي83:9()مزدور.عينفيحيوشههلكت

ولعل2(.ا:ه)قضقيشونمستنقعات

يساكر+قادش.هيإليهاهربالتيقادش

إلىأميالفلاثةنحوتبعدالتي6:72(اخ)1

تلكفيالسهلانحيث،تعنكمنالشمال

،بالمستنقعاتملئالمنطقة

)الذيالكنعانيالحلفهذاصاربوقد

إلىتعنكمن(الملوكصفارمنتكذن

نأاالمصريةالوثائقوتذكر)5:91(.مجدو

نأويبدو.الأردنمنقريبةكانتمجدو

معيتفقيزرعيلواديفي.ممدوموقع

والوثانقالمقدسالكقابقصصكل

المصرية.

يقهمضاذلكبمدةمونبدرنتصاا)63

حدثقدذلكانويبدو.وغيرهمالمديانيون

فيصدثتالتيالاضطراباتفترةفي

فرعونمننتاحملكمنالخامسلأالسنة

فلسطين

منسىفيعفرةمنجدعونوكانمصر.

السامرى-التقليدحسبوتقع6:11(،)قض

شكيم،منالقربإلىاميالستابعدعلى

يزرعيلوادىفيلنصراحازصدعونولكن

شطةبيتهوقماويرينا7:ا-22(.)قض

المديانيينانكيف(حلوة)عينمحولةوأبل

وجنوبأ،الواديهذاإلىنازلينهربوا

لقرببالنهراوعبروا،الأردنسهلبمحاذاة

صعدوانم(اللهدير)تلسكوتمن

ونوبح+.ئمبهةإلىجلعادمنحدرات

"أميريأفرايمرصالوأمسك)8:4-11(.

علىغراباوقتلواودنبأ!غرابأالمديانيين

معصرةفيفقتلوهذنبواما،غرابصخرة

ومما.الأردنغربيفي2(هت)7ذنب.

ثلاثأبعدعلىتوجدأنهالنظريستلفت

عشتسمىحادةثمةأريما،شمالىأميال

أرب!ةبعدعلىضيقومنخفض.،الغراب

الذنب..حفرةيسمىالشمالإلىأميال

إلا،نتوقعكناممابنوبأأبعدتقعولكنها

المماعةعنانفصلاقدالأميرانكانإذا

جلعاد،إلىوصلمناعزبحتبعتالتي

هو3(أ)7حلعاد+.بجبلالمقصودأنويبدو

يطلقالاسمكانإذاإلا،جلبوع"جبل

وهيجليات(،)عينجلرد--عينعلىمحزفا

)7:1(حرود..عينأنهائظنكبيرةبركة

عيل.يزرشرقيجدعونعليهانزلالتي

شكيم،إلىأبيمالكقصةبناوترجح

)9؟6(،.النصب.بلوطةعندملكأأقاموهفقد

إبراهيمابلوطة-بلاشك-كانتلتيوا

بلوطةأيضأشميتأنهايبدووالتى

علىبناءكانذلكولعل)9:37(،العائفين0

يعقوببدفنالمرتبطةالخرافاتبعض

التيرتاباص3:4(.)تكهتحتهاللاصنام

هى!حتفهفيهاولقيأبيمالكإليهاذهب

عشرةبعدعلىالواقعة.توباص.قرية

شكيم.منالشرقيالشمالإلىأميال

لإسرانيلالعمونيينمضايقةوحدثت

دخولمنسنة003حواليبمدجلمإدفي
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فلسطين

كنعانأرضإلىإسرانبلبني

الذ!الملعاد!ويفتاح:9،11:4(ا.)قض

يدمنإسرانيلبنيليخلصالربأقامه

6!و:3ا)1.طوبأرض"منجاء،لعمونممنا

طوبأرض.ولعل92(.ةا)1..مصلاةلىإ

تسعابعدعلى.الطيبة0منبالقربكانت

الشماليالطرففي*جدرةجندبياميال

المقابرمنالكثير.بهمكانوهوجلعاد،من

مثلالبدانيا،الحمريةوالتمانيل،القديمة

معيلتاحونزاع..مصفاةفيالموجودة

مصفاةانعلىيدل)12:\(افرايمرحال

.الشمالليتقعكانت

بالقربتقع:33(ا)1عووعيروكانت

24:5(.صم13:25،2)يش+عمون+ربمن

التي*عروعير.وبينبينهاالتمييزويصب

ا:26(.)1قضكلالمذكورةأرنونوادممطفي

فيفكانت،شمشونغزواتمنطقلأأما

أرضتغومعلىيهوذافيالمنخفضةالأرض

علىصرعةفيبيتهفكان.الفلسطينيين

وكانت،سورقوادىشماليالواقعةالتلال

كانتالتي)13:35(،.دانمملةعلىتطل

.أشتافيل!كانت.شمسبيتمنبالعرب

منالشرقإلىميلينمناقلبعدعلى

+تمنة"أما.الجبالسلسلةنلسعلىصرعة

إلىفقطميلينبعدعلىفكانت)14:ا(

الأنتوجدحيثشمسبيتمنالغرب

كروممنطقةالمنطقة!كانت..تبنة.خرانب

خرانبعلىسورقاسم)14:ه(،ومازال

صرعة.منالفربإلىمبلبنبمدعلى

..مختارة.كرماتعنى..سورقوكلهة

خمرمعصرةالموقعنفسفيوتوجد

المواقعهذهوكانتالصخر.كلمنحوتة

كما،البعضبعضهامنقريبةالخسمة

المزر!عافلسطينأرضمنقريبةكانت

.لزيتونواوالكرومبالصبوب(:ها)5

أتامابذىعيطمصخرة.شق.أنوالأرجح

على!عتب"بيتكان:8()15شمشونفيه

منالشرقإلىفقطأميالخمسةبعد
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فلسطين

الأرضمنمرتفعفوقكانولكنهصرعا،

وادكطفييفتحلذياالفدرجروفاعلى

تحت-المرتفعهذافيالانويوجد.سورق

الملجأبنريسمىممضرعط-ممرالقرية

.شمشونإليهنزلالذى*الشق.هوولمله

فيكانتأنهالواخمح)،1:9(لمي+اما

تشير)فك("+لحيلكلمة!ا.ذلكتحتلوادممها

رجالإليهنزلالذممط،الضيقالفورفمإلى

الفلسطينيينمعالاتلاقبعداذيهو

منقدمأ025يمتدممرأ!كان)15:11(.

قصةكلوترتبط،النبعإلىالمدينا

عاشتدليلةالأنلواديابهذاشمشون

باستثناء:4(،-16سورق!ادىفيايضأ

باب"مصراعيحملحيثلفزةزيارته

الذكماالجبلرأسإلىوالقانمتينالمدينة

:3(.)16حبرونمقابل

عنقصتانالقضاةبسفروئلحق

الجيلزمنفيعاشا،اللاويينمنشخصين

أرضإسرانيلبنيدخولبعد،الثاني

كلاهماوكانا01302:28(.:)18كنعان

مع)17:8،91:2(يهوذالحمبيتفيمتفربين

أفرايم.جبلمنأصلأكاناأنهما

أسسكيدالأولىالقصة!تروى

كهنوتيةأسرة-موسى-حفيديهوناثان

)تلدانفيميخالتمثالللخدماوثنية

،حيثالأردنمنابعمنبالقرب(القاضي

القديما.الوثنيةالمذابحبعضتوجدمازالت

إقامةفيالسببهوكانصيخاتمثالولمل

فيالذهبيللعجلمعبدأذلك-بهعديربعام

.إلىقانمألتمثالاظلوقد.الموقعنفس

التىالأيامكل.3(.)18:الأرضسبييوم

)18:31(..شيلوهفياللهبيتفيهاكان

لمالدانيينسبطأننعرفالقصةهذهومن

استقروابل)18:ا(،نصيبهمفييستقروا

يعاريم"قرية.وراءدانصحلةفي

سابقاذكرمامعيتفقماوهو)قح!18:12(

صرعة"بينصرعا،منقريبةكانتأنهامن

25(.:13)قضأشتاؤلو



فلسطين

لثانيةالقصاافي:مينبنياهزيمة-

رحلةعننقرأ(القضاةبسفر)الملحقة

بأورشليم،عبورألحمبيتمنالأخراللاوي

الرامة،منالشرقإلى+جبعةإلىومنها

ساعاتبضعفيقطعهايمكنرحلةوهي

اللاويهذانأفيولاشك91:8-14(.)انظر

اللاويين،مدنإحدىكانتلأنهاجبعلأاختار

الخطيةتلكجبعةرجالارتكبوهناك

بعدالنبيهوشعذكرهاالتىالشنيعا،

بنوفاحتشد9:9(.)هوعديدةسنين

بعدعلىالمصفاةفيبنيامينضدإسرانيل

وكان.الغربيلشمالالىإأميالثلاثةنحو

إلىالعهدبتابوتجاءقدالكاهنفينحاس

هزيمةوحدثت28(،و27و2.1:)قضإيلبيت

عنجبعةإلىالطريقمفرقعندبنيامين

إيلبيتإلىالمتجهالرنيسيالطريق

وهرب،الرامةمنالفربإلى.2:31()قض

على02:47()قضرمونصخرةإلىالناجون

الشرقإلىونصفأميالئلاثةنحوبعد

تمتدالتىالبريةحافةعلىإيلبيتمن

.الأردنواديلىإالوعرةلتلالاهذهمن

أميالتسعةبعدعلىشيلوهوتقع

الوصف،حسبالصخرةهذهشمالي

شرقيإيل،بيتشماليبأنهالهاالدقيق

شكيمإلىإيلبيتمنالصاعدةالطريق

وتقع91(.إ21)قضلبونا"اوجنوبي

نأشليوه"بناتاعتادتالتي*"الكروم

،المظالعيدفي21:02()قضنيهايرقصن

الموقعمنالجنوبإلىالصغيرالسهلفي

الواضحومنتوجد.الكرومزالتساحيث

خبيرأكانالقصتينهاتينكاتبأنالجلي

جلئاهذايبدوكمافلسطينبطبوغرافية

،القضاةسفركلفي

عوث:ارسفر-في)!(

للحياةحيةصورةراعوثسفرلنايقدم

قبل.)1:\(القضاةحكمأيامفيالعبرانية

وكانت.الزمانمنقرنبنحدداودمولد

فلسطين

للأرملةتسمح!حمورابيعهدمنذالشرائع

البيتهذاتركأوزوجها،أسرةمحبالبقاء

لسنابلالنساهوخبطا:8(.راعوث)انظر

ومامألوفاأمرأمازال)2:17(الملتقطةالحنطة

الحنطةبيادربجانبينامونالقرويونزال

-الذيالرأسغطاءأنكما)3:7(.لحراستها

أكياللسقةيتسعأنيمكنهكانئلبس-مازال

يستخدمونالعربومازال1(.)3:هالشعيرمن

4(.أ)2"معكم"الربللحصادينأبوعزتحية

صمونيل:سلركطكل)د(-

ناطقةصورةصمونيلسفرالنايقدم-

صحيحةوصورةالعصر،ذلكفيللحياة

لاويأصمونيلأبوكانالبلاد،لطبوغرافية

عاشلذيا!صوفنسلمن6:27(أخ)1تقئا

أيضأانظرلحم)بيتأفراتةفي

)1:91(الرامةفيبيتهوكانوه(-9:4صم1

موطنالرامةكانتكما.جبعةمنبالقرب

وترصف،25:\(.)7:17أيضأصمونيل

جبلمنصوفيمرامتايممنبئنهاعانلته

يكنلمأفرايمجبلولكن)1:\(."أفرايم

كانأنهحيث،أفرايمنصيبفيمحصورأ

بنيامينأرضفيوالرامةإيلبيتيشمل

تنفيذا-يقوم**ألقانةوكان(.ه:4)قض

مقدسإلىسنويةبزيارات-للشريعة

غالبيةأنيبدوأنهرغم،شيلوهفيالرب

فيهعصرفيهذايهملونكانواالشعب

عينيه!فييحسنمايعملواحدكل.كان

+خيمةظلتوقد2(.17:6،21:ه)قض

عاليموتإلىشيلوهفيالاجتماع

وحدثت.قرونأربعةنحوأي،الكاهن

الذين-الفلسطينيينأمامإسرانيلهزيمة

المصفاةمنبالقربالعهد-تابوتأخذوا

شيلوهمنواحديوممسيرةبعدعلى)4:\(

منهاأعيدالتيعقرونأما4:12(.)انظر

اثنيبعدعلىتقعفكانت)6:16(التابوت

فيهاالتي"بيتشمس"،منميلأعشر

الكبير."الحجرعلىالتابوتوضعوا

بعدعلى"أبيتشمس-وكانت1:18()6:ه
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6:21(صنم)1يماريمقريةغربيأميالاربعة

لهم:قيلولذلك،الجبالفيكانتالتي

وقدأ\(.)6:21،7.إليكمأصعدوهو)نزلوا

عشرينمدةيعاريمقريةفيلتابوتامكث

منإذ18(،أ)14شاولحكمبدايةإلىسنة

"انوب"إلى-الحرب-بعداعيدأنهالمحتمل

موتبعد-الأرجحعلىإليها-نقلالتى

تمامأئعرفولا.لشيلوهوهجرانهماعالي

كافتأنهاالأرجحولكن.،.نوبموقع

ومن.1:32(،إش)انظر"2المصفاةمنقريبة

التابوتوضعحيث،حبعونمنبالقربثم

نوب*كهنةمذبحةبعد
لئلومنها1:3(،أخ22،9:18،2و2101صم)1

بعاريمقريةإلىأخرىمرةلتابوتا

النشب()تلالمصفاةوكانت6:2(.صم)2

صموئيل،بقيادةإسرانيلتجمعمكان

انتصارهبعد"المعونة.حجرنصبوهناك

!السنالمصفاةالللسطينيين،بينعلى

+يشنه"هي."السنأنوالأرجح7:12(.صم)9

التيالمصفاةشماليأميالستةبعدعلى

ليقضيسنويأصموئيليزورهاكان

)7:16(.للشعب

شاولخرجلتد:الأتنمنشاولبمث-

شاولبدا.مملكةفوجد،أبيهأتنعنيبحث

أرضلىإأولأوذهب)9:4(،جبعةمنرحلته

كفر*تلت.الأنهي4:42(.مل)2"شليشا"

منالشمالإلىميلأعشرثمانيةبعدعلى

الشمالإلىميلاوعشرينوأربعة،لدة

شاولذهبذلباوبعد،جبعةمنالغربي

هيأنهاوالأرجعشعليم-أرضإلى

الفربيالشمالإلى13:17(صم)1!شوعال

تخمعبرجنوبأسارأخيرأوجبعة،من

"اأرضفيمدينةإلى)01:2(بنيامين

لحم+"بيت،كانتأنهايبدوالتيصوف.

الأمركانومتى.صموئيلعائلاكانتلأنها

وداودشاولأنالنظريستلفتفمما،كذلك

التيالمدينةوهي،المدينةنفسفيفسحا

ليذبح(1-هة)16ذلكبعدصموئيلزارها

)9:12(،شاولمعلقانهعندفعلكما،للرب

فلسطين

لأنقبل،منيعرفهكانأنهيحتملالذي

فقطميلينبعدعلىكانتاوالرامةجبعة

عودةطريقوكانت.الأخرىمنإحداهما

بيتمنبالقربراحيلبقبرتمرشاول

3(،وا:2).إيلبيتإلىالطريقوعلىلحم،

!من1(..)01:هوجبعةفيبيتهإلىئم

تقابلصمونيلأنففترضأنالمستحيل

الراما.فيمعه

لشاوخبأةلىلأواوصربولشاتتويع(-

وقعتأنإلىا:16(،).ملكأمسحهحقيقة

البعضظنوقد.المصفاةفيعليهالقرعة

علىيدل،بالقرعةالعلنىالاختيارهذاأن

ثمافليممرالعبرى،للفكرأما،القصةتكرار

الحضن،فيئلقى-القرعةأنحيث،تناقض

فيوحتى16؟33()أمحكمها+كلالربومن

بعدإلاالكاملبالقبوليحظلمالمصفاه

تجددتذلكوعند،العمونيينعلىانتصاره

هذهوتثير)11:14(.الجلجالفيالمملكة

استمهلفقدهامأ،جغرافيأسؤالأالحرب

أيامسبعةالعمونيينجلعاديابيشأهل

فيشاولإلىأثنانهافييرسلون)11:3(

)11:7(.إسرانيلتخومجميعإلىواجبعا

إل!ووصلتابازقفيالجيوشواحتشدت

الثامنأوالسابعاليرمفييابيش

هذها"".بازقأنويبدو.الفجرفي1()11:8-.

أورشليممنالغربإلىالواقعابازقغير

فلسطينوسطفيكانتوأنها4(،إ1)قض

إلىميلأعشرأربعةبعدعلى"ا*إبزق

إلىميلأ25بعدوعلى،شكيممنالشمال

ليهاإوصلسمافةوأبعد.يابيشمنالفرب

ميلأ.ثمانينعنتزيدتكنلمالرسل

لشاولالأخباروصولأنوبافتراض

إلىبازقمنالوصولوأن،يدمأاستغرق

هناكفكانآخر.يومأاستفرقيابيش

النقطةتلكفيالجيوشلحشدكافوقت

المركزيا.

يرعىداودكان:لباكرةاداودصياة-)4(

حيثلحم،بيتأسفلالبريةشأغنامه



فلسطين

23:4()انظر+الظلالمن+وديانتوحد

أشجعفيالرعبوقبعث،الصمتيسودها

واديمنصاعدأا!اسد!اوزحف.لقلوبا

الوعرةالجبالمنلدباوهبط،اياردن

جنوبيالأندببةتوجدولا17:34(.صم)1

مرارأإليهاالإشارةولكن،حرمون

17012،أم:13،8اهو24:9511،إش2:مل)2

استؤصلت،قدلابدأنهاعلىتدلأ(28:ه

نسبيا.متأخرةأزمنةفيللاسدحدثكما

فيجلياتعلىالنصرةحدثتوقد

سوكوهمنبالقرب+البطموادي

لعريضاالواديهذاوكان)الشويكة(1

يرجحماإلىالفلسطينىالسهللىإيحري

الذيالصافى()تل.جت+موقعكانأنه

52(.و172:اوصم)1المطاردةإليهانتهت

(04)17:ملساء".ححارةبالوادممماومازال

منالرعاةمازالالذيللمقلاعتصلح

بالواديمازالكما.يستضدمونهالأعراب

الداديمنهااكتسبالتيالبطمأشجار

النحاسيةجليات4درووتدل.اسمه

منمبكرةمرحلةعلى6(وهة)البرونزيا-17

سنانذكريناقضهالاوالتي،الحضارة

كانالحديدأنحيث)17:7(+الحديديةالرمح

داودعصرقبلفلسطينفيمستخدمأ

الغريبة:العبارةأنكما.طويلبزمن

لىإبهوأتىلفلسطينيارأسداود.وأخذ

ذلكبأنتفسيرهايمكن:54(،)17أورشليم

علىداوداستولىأنبعدحدث

علىسنواتعشربنحوذلك،بعدأورشليم

)حتىأشورفيالمعتادمنكانوقدالأقلا

الاحتفاظالميلاد(قبلالسابعالقرن

علىحدثكمابتمليحها،الأعداءبرؤوس

أرسلتالذينأخآبأبناءحالةفيالأرجح

إلىالسامرةمنسلالفيرؤرسهم

البابمدخلفيعرضتحيثيزرعيل،

7(.ت1مل)2

لىإبالتجانهالتشردحياةداودبدأوقد

لىإكلاهماوذهبا،الرامةفيصمونيل

فلسطين

كانتحيث،الرامةمنبالقرب.نايوت+

91:18-.2(.صم)1الأنبياء"جماعةتعيش

يوناثانمقابلةعليهالسهلمنوكان

سوىتبعدتكنلمالتيجبعةمنبالقرب

+الافتراقحجرولعل.الشرقإلىميلين

التخمسوىيكنلم.2:91(صم"ا-1)+العزل

)31:1(!"نوبتكنلمكما.للمدينةاللاوي

خارجكانت1(.)21:طجتلكن.بعيدة

وادىداودغادرلذلك،الإسرائيليةالحدرد

قلفوقتقعكانتالتي."عدلامإلىالبطم

الانحناءةعندالواديهذامنالفربإلى

هناكومازال.الأعلىمسارهفيالعظيمة

وتنطبق22:\(،)انظربالسكانأهلكهف

أما.الكتابيةاياوصافكلالموقعهذاعلى

على01.قيلةقريةالأنموقعهاففيقعيلة،

أما،الوادينفسمنالشرقيالجانب

"يهوذا.فيقريبأفكان()22:ه+.وعرحارث

قعليةإلى)23:4(داود.نزلولذلك)23:3(،

يكنلموحيث.الغربإلىهيلينبعدعلى

فيسواء،وجماعتهلداودالأمنيتوفر

عليهمكانيهوذا،فيأوالفلسطبنيينأرض

،الزعف()تلزيفا"بريةإلىيلتواأن

الشرقىالجنوبإلىأصيالأربعابعدعلى

"حدرش)"وعر+كلمبماأما.حبرونمن

تلبينماعلم،اسمكانتفلعلها(بالعبرية

النتوءهوكانلعله)23:91(حخيلة

بعدعلى،يهوذابريةعلىالمطلالطويل

ويسمى*زيف+،منالشرقإلىأميالستة

فتقع)23:24(،*معون!بريةأما.كولاالأن

نحوبعدعلى،البريلأنفسحافةعلى

حبروق.منالجنوبإلىأميالثمانية

البحرجروفعلىتقعجدي.عين!كانت

2(إ)24"الوعولأما2(،92،24:اوت)23الميت

بأعدادالبريةنفسفيتعيشفمازالت

البريةهذهكهوفومازالت،كبيرة

)24:3(.الربيعفيللأغنامحفائرتستخدم

،حبرونجنوبيفيالقرويونويشتهر

لنابالكانكما،كبيرةقطعانباقتناء

واحدميلسوىيبعدلافالكرمل،الكرملي

نابالرفضوقد)25:2(.*"معونشمالي
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فلسطين

لأجلورجالهداوديكرمأنالكرملي

عيمرااو.الحقل!فيلمقطعانهحراستهم

منفكانالصيففيأما2(.)25:هالبرية

مرتلعاتإلىداوديربمأنالطبيعي

الجانبعلىيوجدالتي)26:1(حضيلة

يمكن)لاالانحدارشديدغورمنها،البنوبي

هذاوعبر(.حولهبالدورانإلاعبوره

مشئها)26:13(،شاولداودخاطب،لغورا

والذي02()26:البريةفي"بالحجلنلسه

المنطقة.هذهفييعيشزالما

موتعلزاما:موتوولشاهريت-(

أنهاالواضحمنولكن،شكمحلصقلغ

سبعبنرجنوبيالبريةفيتقعكانت

(61-27:2صم4:03،1خأ1:13،91:5،1ه)يمش

لمأخيشالملكإنصقى.جت*،عنبعيدأ

وأيهوذأحنوبيغزاقدداودكانإذامايعلم

شاولثوةوكانت.شورجهةشالقبائل

السببلهذاولعله،تقاوملاالمبالفي

الللسطينيينمعالفاصلةمعركتهحدئت

.الشمالفييزرعيلمنالقريبالسهلفي

2:4(صهه)1الفلسطينيونعسكرفقد

شاولأماشونم،فيالعذبالنبعبجانب

االجنوبلىإجلبوعفيفنزلواوجيشه

دور،عينفيللعرافةزيارتهكانتلذلك

ملتفأليلأتسللأنهفلابد،خطيرةمجازفة

المكانذلكلزيارةالفلسطينيينحشودحول

جبلإلىربمشمشونم،شماليالواقع

يزرعيل)92:1(.عليهتقعالذيجلبوع

غزيرةيزرعيل.فيالتي"العينوكانت

+بيتوكانت..زرعينقريةشماليالمياه

فييزرعيلواديفم)31:12(على!شان

وبنيهشاولاأجساددفنتحيث،بيسان

نأحيثولكنجلعاد.يابيشرجالبمعرنة

31:صم)1محفوظةكانتالعظام

الجثثأنالمحتملفمن21:13(،صم13،2

بعدذفنتثمفخاريأ،رجرافيأحرقت

فيوالتنقيب)الأثلة(.الشجرةتحتذلك

كانتهذهأنعلىيدل،بابلوفيفلسطين

فقطالأطفالحالةفيليس،قديمةعادة
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فلسطين

حالةفيبل(وتعنكجازرفيوجد)كها

لتياالمدنقانمةأما.ايضأالبالغينالرجال

لتياالغنانممنالهداباداودإليهاأرسل

القريبةالمدنفتشمل،العمالقةمنغنمها

،حبرونشماليالموجودةوتلكاصقلغمن

داودفيهاترددالتيالأساكنحميعلىوإ

،31(.3:26.صم1).لهجاور

كان:ودداحكممنليلأواتلسنواا(

ملكأ-ملكهمنالثامنةالسنةحتىداود-

الأ!لىالمعركةوحدثتفقط،يهوذاعلى

"*جبعونفيشاولابنوبينبينه

-بلاشك-هىجبعونوبركة2:13(.صم)2

وحدفت،"الجبفيالعظيمالنبعكهف

"جبعونبريةطريقعلىأبنيرمطاردة

أما.لأردناوادىإلىالمتمهة2:24(صم)2

فيبلالبريةشتكنفلمنفسهاجبعون

دادد،إلىهولاهأبنيرونقل.خصبةمنطقة

3:26(،صم)2+السيرة.بئرعندفتلولكنه

إلىميلنحوبغدعلى،الطريقعلى

نسمعولاداود.عاصمةحبرونمنالشمال

استولىأنإلىالفلسطينيينعنشينأ

الفلسطينيونفتقدم،أورشليمعلىداود

كانالذيالرفانيينواديفيوانتشروا

يتصلأنإلىأورشليمجنوبيمنيمتد

فيوقتئذداودكانفلو.الفطمبوادي

يضأأنظر،ا:17هصم.-2لحصنا)".لام"عد

قطعكيفنلهمأنالسهلفمن22:ه(،صم1

5:23(،صم)2الفلسطينيينعلىالرجعةخط

إلىالجبليةالمنطقةكلعلىاستولىوهكذا

2(.:ههصم)2رجازمدخل

مننهائيأالتابوتأحضرذلكوبعد

أورشحليملىإيعاريم()قرية"يهوذا!بعلة

ماإلىالحربانتقلتذلكوبعد6:2(.صم)2

موأبإلى،الغربيةفلسطينحدودوراه

+.أرامأما)8:3-12(.أراموإلى)8:2(،

هذامنعشرالثالثالعددفيالمذكورة

+أدوم-الأصح-علىأنهافيبدو،الأصحاح

الملح"وادىأنيرجحكما18:12(.أخ1)انظر



فلسطين

الميت.البحرمنالجنوبإلىكان

الأراميينمعأخرىحربوحدئت

في،الفراتشرقىمناميونالأريعاونهم

وأعقبهاا-18(،:6ا.صم)2الأردنشرقي

شرقيفي)12:\(-عمونبني+ربصصار

)12:27(!"االمياهمدينةتذكرحيثجلعاد،

يبدو-كما-بالمقارنة،السفلىالمدينةأو

الشمالي.التلعلىكانتالتيبالقلعا

هذافيونجد:انيةلمبرالرسائلاكتابة)7

رسالا"أي+لمكتوب!ذكرأولالصدد

.يوآبإلىمكتوبأداودأرسلفقد)11:14(،

منذمعروفأشينأجالطبعالكتابلأوكانت

كتب-عندماايةننعلمكما-موسىزمن

بالخططينيةألواحعلىرسانلالكنعانيون

كثابالرسانلهذهكتبوقدالمسماري-

سفرفيأحدهمذكرجاءوقد،محترفون

نفسهداودولعل8:14(.)قضالقضاة

محترفأكاتبأاستخدم

أوريا+-أنيبدوصهه:17(،بينما2)افظر

تقرركانتالتىالرسالاحملالذي

علىالقراءةيعرفيكنلم-مصيره

لم،النبىإشعياءمنزفيوحتي.الأرجح

رغم92:12(،)إششائعأأمرأالكتابتكن

القراءةيعرفونكانواإسرائيلملدكأن

ولعل؟24(.16مل،1718:2)تثلكتابوا

موسىزمنفيمعروفةكانتالتيالكتابة

ظلتالتي،المسماريةالكتابهى

ولعل..مق964حتىالتجارةفيمستخدمة

الأبصديا،استخدامفيبدأواالعبرانيين

كماداود.زمنفي،الفينيقيينعننقلأ

داودزمنفيمرةلأولالبفالتذكر

انهاويبدو38(،و92،18:9:1:33،امل13صم)2

وإلا،موسىمنزفيمعروقةتكنلم

هربوقد.النجسةألحيواناتبينلذكرت

أبشالوماغتالعندمابغالهمعلىداودأبناء

حاصوربعلفي13:92(صم)2أمنونأخاه

13:23(.صم)2أفرايمعندالتي

فلسطين

عندما:ودداحكممن8لأخيراتلسنواا)8(

محنايم،إلىداودلت،بثورتهأبشالومقام

،الزيتونجبلشماليتسيرالتيبالطريق

!قلمودفيجاهماصحإذا،الأرجحعلى

كانت(:ه16صم)2*بحورينمأنمن.يوناثان

منالشرتيالشمالإلى"علمون"في

يوجدكانأينالواضحمنوليس.أورشليم

ولكنه،أبشالومفيههلكالذي"أفرايم!عر

جلعادفيالأردنعيرفي-لابد-كان

البطمأشجارومازالت6(!ة1ول17؟22صم)2

آخرأما.الأردنغربيفيمنهاأكثرهناك

فيحدثتفقد-أبشالومموت-بعدثورة

الأعلىالجليلفي"آبل"فيالشمالأقصى

بكريبنشبعثورةوهي1(.2:،صم)2

ماآخرهييوآبرحلةوكانتصم.2:\(.)2

فلكيصمونيل،سفريفيالنظريستلفت

شرقيمنسار،الشعببإحصاءيقوم

التيالمدينة)ولعلهاعروعيرإلىالأردن

جاد*"واديإلى(،أرنوننهرعلىكانت

والمعتقدجلعاد.إلىوأتى،جازرمنبالقرب

تحريفهي)2406(حدشيتحتيمأن

فيحاءت)كما*قادشفي"الحثيينلعبارة

قادشوكانت(.يونانيةمخطوطاتثلاث

)يمكنا!اورنتنهرعلىكبيرةمدينة

منموضعهافي.صثيينمادةإلىالرجوع

+(!الكتابيةالمعارف"دانرةمنالثالثالمجلد

جنوبيداودلمملكةالشماليةالحدودعلى

إلىيوأبرجعهناكومن،حماةمملكة

يهوذالكلزيارتهوبعد.وصورصيدون

أقلفيأورشليمإلىوصل،سبعبئرحتى

سفراويختم24:8(.صمأشهر)2عشرةمن

عليهبنىالذيالموقعبشراءصمدنيل

الهيكل.سليمان

؟لملوكاسلرا)هـ(

الملوكسفرايحتويةسليمانولايات)1(-

فيبدو،الهامةالحفرافيةالقضايابعضعلى

تطابقعشرةالاثنتيسليمانولاياتأن

وقعتكماسبطأعشرالاثنيأنصبةتصامأ
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وت.بربيوئرموبةأرام

6لم*
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.سبهءلير/*"لم

**اعوفىف!ص!غربلم،

ثلا11همه.لمص،!صت!هما+.ةسص/لم/

9*:صصمأدو/لم

آلآ111.لمجطر/7

،\

إيا!تصص

ودداعهدفيلمملكةاخريطة

فلسطين



ثلسطين

\(-)شملتفقد،يشوعأيامفيالقرعةلهم

بمر)1يهوذاجنوبي)3(-،دان)2(-،أفرايم

يساكر.)5(-،منسى)4(-:17(،ا2يشلىإ

جنوبي)7(-،وباشانصلعادشمالي)6(-

صزءأ1(-)0،أشير)9(-،نفتالي)8(-جلماد،

نأ)إذالأرجحعلى،وزبولونيساكرمن

ويختلف17!العددفيواضحغيرالنص

)12(-،بنيامين)11(-السبعينيا(،عن

العددمنالأخيرالجزهدجاه.رأوبين

السبعينية:الترجمةفيعشر،التاسع

أنهوالأرجح!يهوذأأرضفيواحد"ووكيل

الأخرين.عشرالاثنيعلىرنيسأكان

أرض،سليمانأملاكشملتوقد

علىوامتدت،أراموجنوبي،الفلسطينيين

لىإ)بالميرا(بتدمرالمارالتحارىالطريق

وتوجد24(،و4:21مل)1الفراتعلى+تفسح+

أميالستةبعدعلىأخرى)تلصح("تفسح.

1:16(.همل)2شكيممنالغربيالجنوبلىإ

لابنتهمهرأجازرمصرفرعونقدموقد

9:16(1مل)1"سليمانامرأة

كان:ليالشماالمملكاامساول!يا-جلرا

صروعة.منأفرايصناباطبنيربعام

علىتقعكانتأنهاوالأرجحا:26(،1)امل

إيلجتمنالغربيالشمالإلىميلينبمد

علىالسبعينيةالترجمةفيتذكر)ولكنها

الميلونصفميلبعدعلى."صريرةأنها

العشرةتمردوبعد(،شيلوهمنالشرقإلى

إلىمصرملكشيشقصعد،الأسباط

وقد:25(.1،،،11:0مل)1رنهبهاأورشليم

هذاأنورغم،الكرنكمعبدعلىذلكسجل

منهيتضحأنهإلاكثيرأ،تشوهقدالنقش

منبالقربالجبالفقطيفزلمأنه

الجليل.منجزءأأيضأغزابل،أورشليم

(يربعام)مملكةإسرانيلبينالحدودوكانت

وضعالتيإيلبيتجنوبيتمرويهوذا

12:92(.مل)1الذهبعحليأحديربعامفيها

مدنأوالمصفاةوجبعةهىفكانتالرامةأما

بعدولكن22(.و:117همل)1الحدودعلى

فلسطين

الجليلعلىأرامملكبشهددزحف

لىإإسرانيلعاصمةانتقلت02(،:9همل)لأ

موقعفيوكانت1:21(،همل)1+ترصة

ولعل(،6:لمنش)انظربجمالهيتميز

نحوبعدعلىتياسيرهوالأنموقعها

منالشرقيالشمالإلىميلأعشرأحد

وادىعلىيشرفخيالىموقعفي،شكيم

مدةترصةفيعمرى.ملكوقد،الأردن

يبنيأنقبل16:23(مل)1سنواتست

لاسرانيلعاصمةظلتالتىالسامرة

نأويبدو..مق722لىإليلأ(لشما()المملكة

عنضخامةتقللامدينةكانتالسامرة

بعدعلىحصينموتعفيوكانت!أورشليم

منالغربيالشمالإلىأميالخمسة

إلىالتجاريالطريقفيتتحكم،شكيم

ثلاثالأشوريينحصارقاومتوقد،الغرب

أخذ،أيديهمفيسقطتوعندما،سنوات

أسيرأ.092027سرجونمنها

صرفةمنامتدتفقدإيليارحلاتأما

صيدونمنالجنوبلىإ)صرفند(صيدا

نهرموتعبالضبطئعلمولا.سيناءإلى

لصراعافيهحدثالذيالموقعأماكريث.

كانأنهفالمعتقد،البعلوأنبياءإيليابين

لجبلالجنوبىالطرففيا..المحرقةش

إسرانيلملوكأصدأنويبدو.الكرمل

قد33:91(تث)انظرالقضاةأحدأوالأوانل،

قيشوننهرأعلىللربمذبحأبنى

جلبواأنهمحيثولكن4(،.وم!"1:02)1

هذاوجودفيشكفثمةالنهر،منالماه

ارتفاععلى-الكرملقمةفرقالمذبح

منهاوالتى،البحرسطحفوقتدم00501

البحريرىأنإيلياخادماستطاع

أمامجرىإيلياأنولابد43(.و1:42مول)1

أقربمنميلأعشرخمسةمنأكئرأخآب

كعايزرعيل.إلى1:46(م!ول)1للكرملنقطة

أليشعلمقابلةالشونميةلمرأةارحلةكانت

كرمولعل.المسافةهذهبمثل2(ه،ةمل)2

شرشكان21:\()امليزرعيلفينابدت

توحدلتمازاحيثليأ(صا")*زرعينالمدينة
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فلسطينفلسطين

ء!لم!ةشتآلل

صرر:--ء!.5---ة0ءدان...:أوام

ث!إء،؟?!ءباديقهـ.

عكاأا-%؟*بمةقيجميماتظ--?ءص(5---

لالىا---اء!.ة------ ء.5+.%،،ءش.لىدجربلم

-ح!---.

رد؟.ة؟8يتياعلكننأنجد،!ءيرياللأوحو*

ء،.*----؟"!:.?أ.جلمادراموت

ء------هسفكخادةة:

--.?ء،ءجت8!

حإلر----.-ء--شة::

ئت!و..أربوتص..-3:

بلا:.لةمحرابلثاة*8

،!؟!نم*!يم.!.ة5-----ء-----+-

"----لم?أ؟9حا.ح.بر8"ةة"ء\89.ث

89"18"+لم.مونا1

8"091ابللبتلم!ء%.عصونصوصة

بخبمة"8في-:-ءبنيا!ن--.-ء...--3-،**،---------5-

برخت!و.أضدود،8!!سول!آا.!ا----ثءياجافى.-*
،8ضضسىو،صلم

غزه.?
،،.حر،د01

.ر-عر،عر

وألساههااسيمانمملكة**------!وآتب

وأقسامهاسليماندلملكةيطات -

الصخر.فيالمحفورةالخمرمعاصربعض

فيصعوبةنمةإيليا،صعودقصلأوفي

فاذا2:2(،مل)2إيلبيتإلى"نزلا:عبارة

يكونفقد)2:\(ا"الجلجال"امنبدأقدكان

علىتقعالتيالجلحلة"مدينةهوالمقصود

شماليأميالسبعةبمدعلىمرتفعتل

إيل.بيت

أليشعكان:بأليشعالمرتبطاالأمكنة)3(-

واديفي:16(91مل1أمحولة*آبلمن

عينهىايارصحوعلى7:22(،)قضالأردق

الجنوبإلىأميالعشرةبعدعلى.حلوة

ا"+ا!مةأنافترضتاوإذا.شانبيتمن

"اعلولة!هييقيمكانحيثمل،:24()2

كثيرأأنهكيفإدراكالسهلفمناالحالية

بينتقعكانت)التيبشونم""يمركانما

استطاعكيفوكذلك(،محولةوأبلا!مة

الملكقصرمنيأتيأنالسريانينممان



فلسطين

،الأردنإلىومنهاا!مةإلىيزرعيل،في

أخرىمرةا!مةإلىيعودئم

بمركبتهواحديومفي24(و14و:6مله)2

واديمنالنازلةالطريقةكانتفقد)5:21(،

نفسهاالطريقهذهوفوق،سهلةيزرعيل

.ببنون+ذلك--بعدمركبته.ياهو.ساق

فيجلعاد،وكانفيراموتمنطريقهفي

سورفوقمنبعدعنرؤيتهالإمكان

ملكأخزياهروبوكان)9:.2(.يزرعيل

.عقبةعندالشمالإلىيزرعيلمنيهوذا

منالغربإلىأميالأربعةبعدعلى+،جور

بيتإلىالطريقعلى)يبلا"(.يبلعام+

إلىئقلثممجدوإلىومنها.،البستان

28(.ر)9:27أورشليم

1:903:4(،مل)2موأبعصيانعنأما

الملكسجلهماأنإلىنشيرأنفيكلي

معتمامايتفقموأب++حجرعلىميشع.

أدقفيالمقدسالكتابفيجاءما

عطاروتفيجادبنوسكنفقد،التفاصيل

كانتأنهامع32:34(،عدد)انظرالقديممنذ

رأوبين.نصيبفيتفع

لسبي:اأعقبتلتياريضيةلتاارلأسلا)و(-

فيجاءتالتيالطبوغرافيةالملاحظاتإن

تحتاجلا،السبيبعدكتبتالتىالأسفار

البنياميونبنىلقد،التعليقمنللقليلإلا

أيلونوعنا(،)كفرأدنو.و.)اللد(،+لود

8:12،أخ)1داننصيبفيكانتالتي)يالو(

"لود.أنهوملاحظتهتجدر!مما11:35(.نح

كانتبأنهاإليهاينظرألايصب)لدة(

الأسفارفيتذكرلم!انهاحديثةمدينة

.أونو-مع64(رقم)تحتدكرتلأنهااالأتدم

تحتمسفتحهاالتيالمدنقانمةفي

أرضإسرانيلبنيدخولقبل،الثالث

كانأنهأي،الزمانمنقرنبنحوكنعان

لامعلوماتالأيامأخبارسفركاتبلدى

كها.السابقةالقديمالعهدأسفارفيتوجد

رحبعامبناهاالتيالحصينةالمدنقانمةأن

وكانمدينا،14تشمل1(6-.ت19أخ)2

)ر

هلسطين

وردتوقد،يهوذامملكةحدودعلىمعظيها

وأدوراياسوكو)مثلمنهاالبعضأسماه

.وادمممايذكرلهو،شيشقغزواتقانماثي

ليأ،خافيةصاادي.وهوو(،1:01)،.تةصفا

مريشه"عندالصحيحمكانهفىويضمه

كما.الفلسطينيالسهلحافةعلى)مرعش(

لهبومدقيقأطبوغرافيأوصفأنجد

علىوالأدوميينوالموأبيينالعمونيين

عينفييس!كرونكانوالقد.يهوشافاط

وكان+تقوع..إلىغربأوزحفوا،جدي

لربايهوشافاطفيهكبارالذيالاجتماع

بركة+واديشالأعداءعلىالنصرعقب

باسميحتفظمازالالذي26(و2.و.2:1أخ)2

الفربإلىأميالأربعةبعديملى.بركات

.تقوعمن

لعهداراسفاثيفلسطينابعأ(-

لشعريا:ايملقدا

فىأيوبسفرأحداثوقعت:ايوبسلر-

أيضأانظر1:10")أي"فعوص،أدوم

بوزو21(،2:4،مراثي250:رميا،إ22:21تك

"+حازوهما21(22:تكأيضأ32:2،انظر)أي

إليهماوصلوقد،الأشوريةفيا"وبازو

.أدومجنوبىفي..مق673فيأسرحدون

تفلثقبلمنذكرهما6:91()أىوسبأوتيماء

هزمااللذانوسرحونالثالثفلاسر

البردعننقراكما.والنبطيينالثموديين

عنكما)أمحلا:16(.الجليديعلوهاالتيوالجبال

لاماوهو(-24:هعربة)واديلباديةواالقالر

هناكأنكما.أدومعلىإلأتمامأينطبق

أيضأبلفقط،سيناءصحراءفيليس!المناجم

كما)28:2-11(.ادومشماليفي.فونونفي

المميزةالشجيراتمن)03:4(الرتم"0أن

الوحشحماريوجدولا.وموآبادوملصمراء

الصحراءفيلاإالأن13(هو)93:والنعامة

انقرضقد)93:9(الوصشيوالثور.أد!مشرقي

كهوففيتوجدزالتماعظامهولكن،الآن

ليحوالأولافلوسرتفلثاصطادهوقد،لبنان

كما92:6(،)انظرمزسوريةفي..مق0113عام
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فلسطين

بالارتباط)34:7(إشعياءنبوةفيايضأيذكر

)كمارنمهىالعبربةشوالكلمة،أدوممع

14:،،33:17(.23:22.تثعد-انظرالعربيةلي

41:1(،أي)لوياثان-بالتمساحيتعلقفيماأما

نجدحيث.لأيوبجيدأمعروفأكانأنهفواضح

المعطرالقوىتنسهوإلى،قوتهإلىلإشارةا

علىقاصرأالتمساحوجوديكنولم3(.)41:ا

ومازال،فلسطينشايضايوبدكانبلمصر،

قيصريةشمالي.التمساح.نهرفيموجودأ

.شارونسهلفي

الساند،الاعتقادكان9(،وإن)04:هبهيموث+

أنهالأرجحانإلاالنهر..لرسإلىيشيرأنه

ذيله،إلىالإشارةعلىبناه+الفيلإلىإشارة

المبالشومرعا.د،فخذيهوعروق

عندمعروفأالفيلوكان02!24(.و)04:17

الميلاد،قبلالتاسعالقرنفيالأشوريين

فيالالراتنهرعلىقطعانمنهتوجدوكانت

نأكماالميلاد.قبلعشرالسادسالقرن

علىتبدوأيوبسلرفيالطبيعيةالإشارات

مثلمثلها،أدومإلىتشيرانها-العموموجه

المسيص،التقليدأنومع.الجغرافيةالإشارات

،باشانفي.عوص.يضع،لرابعاالقرنمن

السريانية(عن)نقلأالسبعينيةالترحمةفإن

القول)2،:18(،أيوبسفرنهايةفىتضيد

،لعرباوبلادأدومحدودعلىتقع*عوص+بأن

زارح*بن"يوبابهو،الأصلي+أيوباسموأن

34(.د36:33)انظرتك

فيعديدةإشاراتهناك:ميرلمزااسلركل)2(-

فيالطبيعيةالظواهرإلىالمزاميرسفر

قليلةفياالطبوغراالإشاراتلكنافلسطين

شرقييرتفع1(68:ه)مز.باشان+فجبل.جدأ

سطحمستوىفوققدم00705إلىالهضبة

ئمرففلا9(إ)عد.صلمون"حبلأما.البحر

هذايشيردقد9:48(.قض)انظرموقعه

كما:6(.صهه)2لدمشقداودغزوإلىالمزمور

أخر!هو،سليمانزمنإلى72مزموريشير

المزموروفي.2(.)72:داودصلواتمنمزمور

والاسماعيليينأدوممنصللأنبد)83:6-8(
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فلسطين

شرقيفيالمتجولين)أووالهاجريينوموآب

)في"الأجبالمع:18-22(هأخ1انظر-فلسطين

اتفقكما،وصوروعماليقوعمون(لبنان

.م.ق732فيإلايتحققلمأمروهو،أشورمعهم

دهشقعلىالثالثفلاسرتغلثاستولىعندما

)انظرالشماليةالمملكةمنمناطقوعلى

.(9:1ش،!26:هاخ1:02،1همل2

الأمثالسفرفيتوجدلا:لأمثالسلراكل(-

لىإإشاراتتوجدولكن،جفرافيةإشارات

لىوإ025013(،11::126.12"011)3:لزراعاا

القطعانوإلى24(،و)7:16.31:14التجارة

23-27(.أ)27

جغرافيةإشاراتهناك:لانشادانشيدكل(-

كلإلىتمتدالأنشادنشيدسفرفيكثيرة

في)1:ه(قيدارالكاتبيذكركما.فلسطين

كانالتيدمصر،العربيةالجزيرةشبهشمالي

لمركباتهالخيلسليمانالملكمنهايستورد

الفاغية"ئذكركما92(.و9:28.مل1انظر)1:9،

حيث:14()1بديعينوكرومالحناء"(.).أي

عشرالثانيالقرنحتىتنقشرالكرومكانت

شارون.نرصسعنويتحدث.الميلادبعد

)4:8(،وحرمونوشنيرلبنانوعن)2:ا(،

ويذكر)7:4(.دمشقتجاهالناظرلبنانو.برج

التيوالبركة(،)6:هجلعادسفوحعلىالمراعي

.موأبفي)7:4(حشبونفيبالأسهاكتزخر

جبلعلىالكثيفةبالخمانلرأسهاخصلويشبه

)7:5(.بهاأسر+.قدالملكإنحتى،الكرمل

(مرةالساأف!"كترصةجميلةلعروس!ا

بألوية"كجيشمرهبةكأورشليم،-حسنة

فيالأطيابمنوكفردوسكجناوهى4(.ت)6

)قصبالأطيابهذهبعضوكانت.لبنان

منتستوردو(لمر(واللبانلقرتواالذريرة

الذي-سليمانكرموكان)4:12-15(.بعيدةبلاد

.بعلفي11()1:6،8:-العروس-بهئشئه

ويخرج،بكرومهاتشتهرلتمازاالتى"هامون

)3:6(.لاستقبالهاالبريةإلىالعريس



فلسطين

علىدليلأتكفيلا13(ة)4*ا.فردوسوكلمة

وإنلأفها-متأخر،عصرفيكتبالسفرأن

ئعرفلافإنهالفارسيأ،فيشستخدمكانت

الجوز+وأشتقاقها.وكلمةأصلهابالضبط

لعربيةا+حوز.كلملألأن،فارسيةليست11()6:

علىوتطلق*اثنينوتعنى،الأصلسامية

.شارون.نرحسو.شكيمفييكثرالذىالجوز

بهتتفطى،أبيضبصلينباتإلىإشارة

2(.و35:1)انظرإشلربيعافيشارونسهول

هذهمئلكتابيناسبعصرهناكوليس

.سكنحينسليمانعصرمنأفضلالقصائد،

كرمتهتحتواحد،كل،منينأ!إسرانيل.يهوذا

كثرتوعندما2(،4:همل)1"تينتهوتحت

وعندما4:23(،مل،2:171)نشوالأيائلالظباء

مواطنهامنالعطور.+بأذرةلتجاراجا.

إلئإسرائيلسلطانامتدوعندما،البعيدة

غربيإلىوكذلك،لبنانوجنوبيدمشق

.وموأبجلعادوإلىفلسطين

أسفارثي)خامسا(-ثلسطين

لأنبياء:ا

:8(،)1+صهيون"ءإشعيايشئه:ءشعياإ(-)1

السامرةعلىأشورجيوشاستولتعندما

كخيمةش.كرمفيكمظلأ،وفلسطينوموأب

"لبرجا0لىإ--ولاشكإشارةفي+ا*مقثأة

علىتوجدالتىالمرتلعةالمظلةأو2:33(،)متلأ

ليالمحفورةالخمر،معصرةبجوارالدوام

والتي،فلسطينكروموسطفيالصخر

الكرومفيالحارسعليهاليقفتقاممازالت

والفاكها.الخضروبساتين

الرنيسيةلطبوغرافبةالةوالمست

منالأشوريينتقدمإلىتشيرإنما)01:28-32(

زحنوافقد.فلسطينإلىالسامرةعبرالشمال

()عياثعاي.لىإليسارياالجناجفى

واديمنالجندبإلىوجبعاومخماس

منالقرىأهلهروبإلىأدىمما،محماس

الرامةتشملكانتالتيجبعةومنطقةالرامة

ومجرون:6(،22صم)1جبعو

"اجفيمأهلارتعبكما14:2(.صم)أويغرون-1

منالقريبة)عناتا(،وعناثوثبالا()بيت

نوبفيتوقفالزحفأنإلا.أورشليم

11:32(.)انظرنح

موآبفيمدنإلىأخرفصلويضير

نمرين()تلنمريموإلى1:1-6(،ه)إش

شطيم.واديفي(الشاغور)تل.وصوغر

"طلعةالأنهي(1:هه)إشاللوحيثعقبةو

نبو.لجبلالجنوبيالسفحعلىالحيثد

إرمياانظرأثلاثية"عجلةلفريبةاوالعبارة

!نايموحورلصوغروصلأجاءتفقد48:31(

مادةلىإالرجوع)الرجامزدهرتينكمدينتين

المين+حرفمنموضعهاكل"ثلاثية.عجلة

.(الكتابيةالممارف*دائرةمنالخاسىبالمجلد

إلىميلينبعدعلىت.سبمةان!نقرأ

كرومبهاكانحشبون-منالغربيالشمال

إلىأميالستةبعد)على+يعزيرإلىقمتد

سبمةموقعفيتوجددمازالت(.الشيال

الصخرفيمملورةخمرمعاصر

معالمذكورة"بصرةو48:32(.16:8،إرميا)إش

22،و93:13رمياإ6:6311،أ34)إيثى+"أدوم

بالقرب*!بضيرةالأرجحعلىهى2:12(ميخا

.لموأبالجنوبياالحدودمن

هارعتبابا(\:1)"ثوثعنا-كرئذ:ميار!-

.الموضع"وكان2:26(مل1)انظرللكهنةمدينة

نأيبدو!لكن7:12(،)إرفجرقدشيلرهكل

)41:5(.مأهولةمازالتكانتنفسهاالمدينة

أدومفي،العديدينالصفارالملوكوأسماء

العربوبلادونينيقيةوفلسطينموآبس

القوانمتذكرهمبالذينتذكرنا02-24()25:

المراثيوتذكرنا.العصرنفسمنالأشورية

!صففى)93:14(أيوبفيجا،بما)4:3(

بصفارها،اهتمامهاعدممنيبدووماالنعامة

تهربأنالطيور(سانر)مثلتحاوللأنها

بهالذيالعشعنبعيدأالصيادنظرلتجذب

صغارها.
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فلسطن

27(مدينة)أصماح.صور.تبدوةحزثيال-3(

الصفرىأسيامنتمتدواسعةتجارةصاحبة

لىإ)شورومن،ومصرالمربيةالصحراءإلى

.وبلوط.المتوسطلبحرا(سواحل)أوجزاثر

موجؤدأمازال91:2(ا.،زك2:3)27:6،إش.باشان

منبالقربالمنطقةهذ.منالغربيالجنوبفي

تصدرانوقتنذوإسرانيليهوذاوكانتجلعاد.

فيالأمركانكما،والبلسانوالزيتالحنطة

دمشقوأرسلت،الأسباطأبي،يعقوبأيام

علىتقعالتىصلبونوخمرالأبيضالصوف

لتومازا،دمشقشماليميلأعشرثلاثابعد

الشصاليوالمذ،الجيدةبالكرومغنية

علىداودممتلكاتحذنفسههو1-18()47:ه

يوصفكما.صدد.!إلىالكبيرنهرامتداد

إلىممتدأ)34:8-11(العددسفرفيايضأ

علىتقعالتي+(العين)0+.عينشرقي+"ربلة

ويلاصن!.الشرقيلبنانلجبلالفربياالسفوح

عدم47:18(حزقيالفي)كماالفصلهذافي

أرضمنكحزه(باشان)سهلحورانذكر

ويمتد.الأردنواديمعالحدودوتسير.إسرانيل

قادشمن:91()47حزقيالفيالبنوبيالحد

التيثامارإلىالبتراء(أنهاوالأرصح-)برنيع

منالشرقىالشمالإلىأميالستةنحوتبعد

.غزة

فىتوحدلا:رلصفاالأنبياءاراسلا(-!)

اترشاإسرىلصغاراءيانبياارسفاا

عن:11()29هوشعفيتكلم،قليلةطبوغرافية

أتلامفي"كربمبألهاوالجلجالجلمادمذابح

الأضرصةحجارةإلىيشيرولعله+،المقل

تميزمازالتوالتيالمنطقا،تلكفيالقديمة

الذبانحلىإيشمرولعله.الأردنشرقيلاقليما

)13:2(.إيلبيتفيالبشرية

،انظر:12)1التفاح.اشجاريوئيلويذكر

الشكإلىيدعوماوليس:،آ.ولوه2:3نشأيضأ

المقدسة،الأراضىفيالتفاحشجرزراعةفي

العاشرالقرنمنالعربي)المورخ.فالمقدسي

أورشليم،في"الممتاز!التفاحيذكرالميلادى(

قبل.منكانكمافيهاالانمنتشرأيكنلموإن
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منتشرأكانالذي7:14()عا"الجميز.أنكما

أيضأينمووكانا:7(،.مل9)انظرالسمولفي

مازال91:4()انظرلوأريمامنبالقرب

موجودأ.

تشيرقدالتي1-15(-)1:.ميخانبوةوفي

،غزةإلىالجنوبلأرضصزتيااستعادةإلى

قانمةنجد28:18(-أغ:188،2مل)2..مق207فبل

أسلوباستخداممعاعديدةأماكنبأسماء

وهى.الأسماءلهذهبالنسبةالتورية

"ولخيش.وشافير.الصافى(،)تلجت"تشمل

مريشةو(،كذبة)عينوأكزيب(،الحصى)تل

مجدعدلامإلىيأتى:ويقول)مرعش(.

حزقيالىإلإشارةاتكونوقد1(!:ه)1إسرانيل"

نفسه.

الفلسطينيينأرضكانت،السبيوبصد

هدد"كنوحوعبارة9:ه(.)زكمستقلةمازالت

موضع12:11(،)زك.مجدونبقعةفيرثون

إلىتشير!هددرئون.إنجيرومويقول.جدال

يزرعيلمنبالقربمدينا

علىحاليارمانةوهى)ماكسيميانوبوليس،

أماإسدرالدن(.سهلمنالفربيالجانب

إلىإشارةأنهافالأرجحله.وحيدعلىالنوح0

قدأو+هددالسوريالإلهعبادةفيمعينطقس

"تموز+علىبالبكاءشبيه".رئونيكون

8:14(.)حز

المجديد:لعهداثي(-هلسطينسادسا

بهة:لمتشاالىلأوالثلانةاحيللأنااأ(-

يسوعلرباصرفلقد:المليليةلمشاهدا)1(-

فيالناصرةفيحياتمنا!برالجزء

كفرفيخدمتهمعظمكانكما،زبولون

)انظرنفتاليفيناحوم
سنويةزياراتمعا(ة9،إش4:13-15مت

ومشاهدلأناجيلاوقصص.اورشليمإلى

أمامتستمضربها،نطقالتيالأمثال

كما،وطبيعتهالجليلمعالمخصائصالذهن



فلسطين

الموضوعة+فالمدينة،للآنمشاهدةتزاللا

يأفيرؤيتهالمجن:14()متهجبل+على

فيتنموالحقلوزنابق.لهلسطينمنجزء

ولطيوراوجرةوللثعالبسهولها.كل

فيمألوفةمشاهدلتمازاأوكارلسماءا

بأبراحها،مالكر؟وبساتين.فلسطين

والشوكيةالمحجرةماكنهابئلأرضاوحراثة

الأرضفيمكانكلفيموجودةلتمازا

تحيطالتىالعميقاالبحيرةأما.المقدسة

والمعرضةالانحدارشديدةالجروفبها

،،بالأسماكلغنيةوا،الفجانيةللعواصف

الشباكيلقونالعراةالصيادينومناظر

الثقيلةاالصليرةوالقواربويجزونها،

بحرفيمألوفامازالتمناظرفكلها

الجليل.

فيصغيرةقرية)لناصرانتكا-)2

،اسدرالونسهلشماليفيالتلالمنطقة

والاسم.عنهقدمألفارتفاعوعلى

فبعبهاوكان.*خضرةيعنىقد.الناصرة

:23(2)متجيلياناابينهابطوتراءما

من(العبريةفي).نممر"الفصن"وشبوة

ذإالعبرانيينمنسكانهاوكانداود.نسل

الجبل"حافةو4:16(.)لومجمعبهاكان

هو)4:92(عليهمبنيةمدينتهمكانتالذي

،الجنوبإلىميلينبعدعلىالقفزا.*تل

علىيطلجبل*جرفعنعبارةوهو

،عامطريقعلىالناصرةتكنولم.السهل

تذكرلمإنهاحتىمغمورةمدينةوكانت

يذكرهالمكما.القديمالعهدفي

"فثنائيل!هوجليليأأن،بليوسيفدس

منهايخرجأنيصدقيكنلم)ير!1:46(

قرية،إنهاجيرومعنهاويقول.نبي

منبهبأسلاعددبهامدينةالأنولكنها

.السكان

ققعنتوكا(\:،413:9)مت:حومناكلر)3(-

جنيسارتسهل،فيالجليلشاطئعلى

يمتدلذيا6:17(34،يوأا4)متلصفيرا

الشماليالشاطئعلىأميالثلاثةمسافة

فلسطين

ميلين.نحوعرضهويبلغ.للبحيرةالغربي

جبلجرفعلىتقومكانتولعلها

لحاميةمركزأوكانتا:23(.1)انظرمت

9:9(،)متالضرائبفيهائجبى،عسكرية

!مجمع+بهاوكان
ويقول(.ه.4:33:6،يو1:21،لو)مرقس

نإ-الرابعالقرنمن-المسيحىالتقليد

توجدحيثحوم""تلفيكانموقعها

مجمع.خرانب

ناحومكفرفبعإنيوسيفوسويقول

سهكبهيعيشوكان،السهليروى!ان

لعين"افييوجدمازالالذي!السفور!

الرنيسىالمصدرلتمازاالتي.المدورة

جنيسارت.واحافيللميا.

كفرناحؤممجمعخرائبصورة
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فلسطينفلسطين

المديدالعهدأيامفيلفلسطينخريطا
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فلسطين

خرانبصيدا::وتقعوبيتكورزين4(-

بعدعلى13(ت11:211،لو.)متكورزين

"،حومتل11شماليالميلونصفميلين

كفرمممعطرازنفسمنمممعآثاروبها

الصيد.بيتأي"صيدا!وبيت.ناحصم

فيأنهايوحناإنجيلويذكر1:13(،)لو.

ريلاند*حعلمما2(،ات12)يوالجليل

بهذامدينتانهناككانتأنهيظنكةا!ول()4

الأخرىالإشاراتأنالمؤكدمنولكن،الاسم

عليهاأطلقالتيصيدابيتإلىتشيرإنما

اوللأ(،)3ءأيولياساسمفيلبسهيرودس

إنهاوبلينييوسيفوسعنهايقولوالتي

نقطةمنبالقربالأردنشرقيتقعكانت

الأنموقعها.ولعلالجليلبحرإلىدخوله

.البحيرةشماليميلينبعدعلىالدكة0هو

كانمماأقربالمدقعهذايكدنقد!لكن

فيزادتقدالنهررواسبلأنقبلأ،

أيضا.هنا+مجمعبقايا.!توجدالجنوب

وإشباعالالافالخمسةإشباعومعمزتا

االأردنشرقيفيحدثتاقد،الالافالأربعة

في()الجولانالبريةفيلأولىاحدثت

صيدأبيتتسمىلمدينةخلاءموضع

وعبارة4(.6:همرقسايضأ،انظر01ة9)لو

صيدا"بيتإلىالعبرإلىيسبقوا

قواعدحد!دفيترحمتها-يمكن4(6:ه)مر

المقابلالجانبإلىيسبقوا"أن:إلى-اللغة

قديكونوالمالتلاميذلأنصيدا.،لبيت

وأثلاثةرحلابعدإلا،المدينةإلىوصلوا

إلىوصلواحنى91(و6:17أمبال)بوأربعة

جنيسارتارضإلىوجاءواناحومكلر

إلىاميالخمسةنحوبعدعلى6:53()مر

.الأردنمنلغربياالجنوب

هيهحدثتالذىالمكان)5(-!ان

(:للجنون)االمحنونءشلامعحزة

)متد:32.البحيرةإلىالخنا!يروافدفعت

يين،الجدرةكورفي8:36(،لو9:همرقس

على!كرساعندحدثتأنهاوالأرجح

حيث،لطبريةالمقابلالشرقيالشاطى

.الماءنحوالانحدارشديدسفحيوجد

فلسطين

حدثتشالمعجزةهذهأنملاحظةويمب

تسعتقعالتي02(:)مرقسه.المدنلعشرا

في(ليس"سكيثوبوء)باستثنامنها

عدداكتشفحيث،باشانغربيجنوبي

بعضهايعود،اليونانيةالنقوشمنكبير

أنهعلىيدلمما،الميلاديالأولالقرنإلى

زمنفياليرنانييئمنكبيرعددبهاكان

الخنازير0وجوديبررماوهو،يسوعالرب

لأنه1(،وها:13لوهفيبعيدةكورة)انظر

تربيةالعبراذيينعلىمحظورأكانبينما

اليونانيونكان،النجسةالحيواناتهذه

هدميروسزمنمنذالخنازيريربرن

لأقل.اعلى

.نلمداللمشر+خريطة
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فلسطين

6(

7(

89

علىتقعمجدلكانت:سجدلموقع-

الطرفعند،الجليللبمرالغربيالساحل

جنيسارتلسهلالغربيالمجنوبي

الفصلفي-دلمانوئةوذكرت1:93(،)مته

مصدل"وا(..)8:مرقسإنجيلفيالمقابل

.،+الحصنأو."البرجتعنىعبريةكلمة

بمعنىميالأراالمقابلتكونقدودلمانوثة+

ثمةإذأ--فليس،العاليةالمبان!.مكان

عبرالمكانهذاومن.القولينبينتناقض

الآخر،الجانبإلىالسفينافييسوعالرب

،؟ه16)متصيدا"بيتإلىووصل

واديفيهناكمنسارو22(،و13أمرقسر8

16:13،)متفيلبممر+قيصريةإلىالأردن

.الأردنمنابععند""ابانياس8:27(أومرقس

العاليالحبلأنفيشكثمةيكونلاوقد

جبلموكان1701()متشفردين+

تعنينفسهاا"مونحر"افكلمة،*حرمون

.المنفردةقمتهإلىبالنسبة""!منفردأ

الأناجيلليلأخرىالتلميمات(-وا

الطبيعيالتاريخإلى:المتشابهة

لطيورالىإالإشاراتتشمل،والعادات

تذكرلالتيا23:37،26:34()هتالداجنة

هذهجا+تفقد،القديمالعهدفيمطلقأ

على..مق004بعدفارسمنالطيور

8(أ13)لو!سمادألزبل""اواستخدام.لأرجحا

فييذكرولكنه،القديمالعهدفيلائذكر

القبورقبييضفياستخدامه+المشنا!

23027(.مت)انظرسنويأ

يكنلم:91(204،لوه)مرالسقفورفع

كانتبيوتهاأنلو،ناحومكفرفيمشكلة

العصرفىالطينيةالجليلببيوتشبيهة

يحرسونا.ةلرعااوجودوذكر.لحاضرا

لا2:8(،)لورعيتهمعلىالليلحراسات

الرعاةلأن،السنةمنمعينفصلعلىيدل

أما،السنةأيامكلفيقطعانهميلازمون

الكهوفمثلكهفأكانفلعله2:7(،)لوالمذود

شماليفيالخرائبفيوجدتالتي

منذلكغيروفيوجنوبيها،حبرون

فلسطين

فلسطين.فيال!ات

بع:الرالإنم!لأ-ا)ب

خاصةأهميةالرابعالإنجيللطبوغرافية-

دقيقةهعرفةالكاتبمعرفةعلىتدللأنها

الأماكنمنالعديديذكرفهو.بفلسطين

العهدأسفارمنغيرهفيتذكرلاالتي

إ"العبور!بيتأو.عبرةفبيتالجديد،

بعدعلى.(،الأردنعبركان)يوا:28،01:.4(

الجليلقانامنواحديوممسيرة

فيكانتلعلهاالتي2143:ا(،و3وه)يوا:92

الشمالإلىواحدميلبعدعلىكانا."عين

مسيرةبعدعلىوكانت،الناصرةمن

منالقريبةعنيابيتمنثلاثةأويدمين

وبذلك2،6،17(،إ،1:0411)يو.أورشليم

،الأردنواديمنالأعلىالجزهفيتقعكانت

مخاضةم1874فيالمساحةرجالوجدحيث

فيبيسانشمالي..+عبرةباسمئعرف

المعمدانيوحناأنونقرأالمنشود.الموقع

المحيطةالكورة3"جميعفييعفدكان

نونا"عينذلكفيبماإه(3)مت."بالأردن

سوىيوجدولا3؟23(.)يوساليم*بقرب

هذاعليهينطبقواحدمائىمجرى

لشمالالىإ"فارح"وادىوهو،لوصفا

اليهوديةبينالحدودعلىشكيممنالشرقي

وبذلك*كثيرةمياه"3ترجدحيث،والسامرة

علىتقعالتيعينون+هىنونعينتكون

ساليمأ"31وتقع.الشمالإلىأميالأربعةبعد

هذامنالجنوبإلىأميالأربعةبعدعلى

.الأردنروافدمنالجريانداثمالرافد

بثرمنبالقربسوخارموقع)2(-

منالغربإلىتقع6(.و405:)يويعقوب

تبعدولااالسامرةحد!دداخل!ساليم

إلىميلنصفسوىالحاليةالقرية

مثلمثلهالدكر-ولاالبئر،منالشمال

الرالع،الإنجيلفيإلا-السابقةالمواقع

يقدمالإنجيلهذاأنكماصيدا.بيتمثل

ومدينة،الجلجثةموقععنأكثرأوصافألنا



لخسطينيوق

لتيوا5(:،11أالبريةمنلقريبةا0أفرايم

الثانيصمونيلسفرفيذكرهاجاء

.)13:23(

الذيالوحيدالمكان:الرسل)ص(-سفرأعمال

ذكرقديكنولم،الرسلأعمالسفرفييذكر

"أنتيباتريس"هو،فلسطينمدنفيتبلمن

الذىاليرقوننهرعلىتقعوكانت23:31(،)أع

وبذلكيافا،شماليالمتوسطالبحرفييصب

أورشليمبينالطريقمنتصفعلىتقعكانت

الموقعويسمى.البحرشاطىعلىوقيصرية

القرنمنقلعةفيهوتوجد-،العينأسا.رالأن

القديمةالرومانيةالطريقوتجرىعشر.الثاني

حديثةمدينةقيصريةوكانتمنها.بالقرب

وكانت..مق02حوالىالكبيرهيرودسبناها

وإليها.صناعيميناءولها.أورشليممنأكبر

م.06فيبولسالرسولجاه

صدقبنفسهاكتشفقدالقارئأنولابد

الكتابفيالمدونةالمعلومات!دقةوأصالة

والجديد.القديمبعهديهالمقدس

فلسطينيون:

،بالحربمولعأشعبأالفلسطيفيونكانأولا:

إيجة!بمرمنطقةمنأصلأحاءواأنهمويظن

أرضمنالفربيالجنوبيالمجزهواستوطنوا

والذي،المتوسطالبحرساحلعلى،كنعان

الفلسطينيين.بأرضالمقدسالكتابفيئعرف

0،012بينفيماعظمتهمأوجبلفواوقد

لأعداءاأعدىالعهدذلكفيوكانوا..مق0001

لاسرائيل.

في+فلسطينيون"لاسماءجا:لاسم(ط1)

المنطقةوهىفلسطيا!اسممنالعبرية

وردكما،لقوماأولنكاستوطنهاالتي

منذالمصريةالسجلاتفي+فلس!الاسم

الثالث!سيس-لرالنامنةالسنة

النصوصفيوجاء.(،.مق11)نحومه

انوحيث"افالاسطوا"وفلسطى01الأشورية

لخس!ينيوف

أصلمنأتفايارجحساميا،يبدولاالاسم

)أري(..أدربيهندى

فىأيضأالفلسطينيينعلىويطلق

"(1!لف+لقبالقديمالعهد

أشهموحيثالخ(.:014أخ.118:1ه)قض

الذينإسرانيلجيرانمنالوحيدالشعب

القولفيمكن"،"اللقبهذاعليهميطلق

يؤيدهوهوما،الصفةبهذهانفردواقدبأنهم

مصرشعوبأنمن.النبيإرمياقول

رسونيماكانواآبومووعمونوأدوم

26(.و925!ميار)إالضتان

القدماءالفلسطينيينأصلمازال:(-الأصل

إلىوصولهمقبلالثقافيةوانتماءاتهم

ولقد.تمامأمعروفغيرفلسطينأرض

منجاءواأنهمبعيدزمنمنذافترض

ذلكإل!إشارةوأول،إيحةبمرمنطقة

السجلاتوفيالمقدسالكتابفيوردت

الكتابفيذكر.الأثريةوالكشوف،المصرية

منجاءواا!الفلسطينيين10أنالمقدس

1411،.تكمع9:7اعا4أ47)إرمياكفتور

أنهائظنوالتي1012(،أخ2:23،1تث

التىلكريتيين-*اكلمةذلكويويدا.،كريت

"والذيكريت*إلىنسبةأنهايرجح

علىأوالفلسطينيينعلىللدلالةيستخدم

الأولصموئيلفيفنقرأ.منهمجزء

الساحلمنجزءإلىإشارةفي)03:14(

كما.!لكريتيينا"/جنوبيبأنه،الفلسطينى

"الكريتيون:الاسمانيستخدم

كمترادفينوالفلسطينيون

كانكما06(-2:ه16،صف2)حزه

فيالكلمةترجمت)وقد"ا2"الكريتيون

داودحرسمنجزءأجلأدين!(لىإالعربية

فيتجندواولعلهم(،لخا:118صمه)2الخاص

صقلغ.فيداودكانعندماداودحيش

جياعةإلىالمصريةالسجلاتوتشير

منغزاةجاءواالبحرشعبمنغامضا

البحر"شعبسببوقد.الشمالفيجزر

الشرقبلادفيالنطاقواسعةاضطرابات
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الثلس!نيون

البرونزيالعصرنهايةفيلقديمالأوسطا

فىسببأفكانوا.(،.مق012.لى)حواالمتخر

عاصمتهموتدمير!الحثييندولةسقوط

وقد"ا.ا"أوغاريتعلىوالقضاه"،.حتوشاس

ورمسيسمرنبتاحأيامفىمصرهاجموا

كيفالثالثرمسيسيويصف.الثالث

أمامهم.أخرىأمةققفلمأنهرغمطردهم

قانمتهفيالثالثرمسيسويعدد

الضفةفيحابوامدينةمعبدعلى)الم!جلة

قديمأ(طيبةالأقصر-مدينةمنالغربية

*شعبتشكلكانتمختلفةجماعاتأسماء

+الفلسطينيين!منها؟نميزأنيمكن،البحر

الغربيالجنوبيالجزءفياستقرواالذين

استوطنواالذينوالتيكر،فلسطينمن

.+وينامونالرحالةقصةعلىبناء"دور

الميلاد(.قبلعشرالحاديالقرن)فيالمصري

جزءجاءقد-الأقلعلى-أنهنرىوهكذا

.أماإيجةبحرمنطقةمنالبحر*شعبمن

بجزيرةمرراقدالفلسطينيرنكانإذاما

البحر"أو"شعبهجرةمنكجزه،كريت

3(

الفلسطينيون

مافهذا،كريتفيأصلأيعيشونكانواأنهم

خلفهمافإنوأخيرأ.بهالجزميمكنلا

وغيرهافخاريةأوانىمنالفلسطينيين

طابعأساسأ،تحمل،الأثريةالمخلفاتمن

وليس.!ل!7()+!ح،اح/!"الميسينيين

منبكثيرمختلطأ)+ءه+أول(،++المينوايين

بأنالقولفيمكن.الأخرىالعناصر

منطقةمنجاءواقد)القدماء(الفلسطينيين

عبرها.جاءواأوإيجةبحر

أرضأو)فلسطيا(فلسطينكانت:-الموثع

ضيقأساحليأسهلأء(لقدما)االفلسطينيين

ا!الية،فلسطينمنالفربر!الجنوبفي

جنوبي!إلى!يافامنيمتدالسهلهذاوكان

منيتكو!السهلوكان،مباشرة"غزة

عداما،الخصوبةشديدةغرينيةتربة

بالساحل.تحفالتيالرمليةالكثبان

تتخسالاسهلةأرضأكانتأنهاوحيث

باقيمنالنقيضعلى-جبالأرتلال

التجارةطرقبهاتمركانت-المنطقة

لرئيسيةمدنهاالفلسطياوخريطة



لخسطينيون

وجودإلىبالإضافة-هذاوكان.البرية

الإقليم.ثراءفيسببأ-الساحليةالمواني

تقعرنيسية،مدنخمسبهاوكان

،مباشرةالساحلعلىمنماواحدةمدينة

فلسطينميناءهىفكانت""أشقلونهي

لهمافكانوأشدودغزةأما.الرئيسصية

الساحلعنيفصلهماكانإذميناءاهما

فكانتاوعقرونجتأما،رمليةكثبان

الساحل.عنبعيدتين

مرةلأولالفلسطينيون:ئذكر-قاريضهم

بإبراهيمبالارتبا!،المقدسالكتابفي

الفلسطينينبملكاتصلافكلاهما،وإسحق

البعضويظن.جرارسلك*أبيمالكالمسمى

العصرذلكفيالفلسطينيينذكرأن

إلىبالعودةتاريخيةمفارقافيهالمبكر،

نأالمعتقدأنحيثمتأخر،كاتبمنالوراء

إلىيهاصروالمالقدماءالفلسطينيين

فيلوكانولكن..مق012.حواليإلاكنعان

يكدنألانتوقعكنا،تاريضيةمفارقةالأمر

سلوكفيأوالمواطنفيتغييرثمة

الفلسطينيينهؤلاءأننحدلكننا،الناس

سبع،بنرمنطقةفييقيمونكانواالأولين

كانكما،المتوسطالبحرساحلعلى!ليس

*،أقطاب+خعسةوليس،ملكيحكمهم

لعدوايكونواولم،مسالمأشعبأوكانوا

نعتبرأنإذأفالأصح.إسرانيللبنياللدود

بالفلسطينيينالآباءصلةعنحا+ما

فلربما،صحيحةتاريخيةصقيقة،الأوانل

وهحرة،إيجةبحرمنطقةتجارةكانت

العصورفيالشرقإلىالأقوامهؤلاء

فيلهممستعمرةإنشاءفيسببأ،المبكرة

إطلاقيصبحوبذلك،سبعبنرمنطقة

هذهسكانعلى"اسم.الفلسطينيين

غبارلاأمرأالآباء-عهدفي-المستعمرة

عليه.

فرعون-الثالثرمسيسويذكر

منوغيرهمالفلسطينيينطردأنهمصر-

فلسطينيون

ملكهمنالثامنةالسنةفيالبحرشعوب

يكنلمانتصارهأنيبدوولكن0(1.مق)1188

عشرالثانيالقرنينشلأنهحاسمأ،

هناككانتالميلاد،تبلعشروالحادي

وفيالدلتافيفلسطينيةمستعمرات

نأولابدلمصر.الجنوبيةالحدودعندالنوبة

جنوبيفياستقرواالذينالفلسطينيين

ذإالمصريينموافقةعلىحصلواكنعان

الوقت،ذلكفيكنعانتحكممصركانت

خاضعين-الواقعفيكانوا-فلعلهم

مرتزقةجنودأكانواأو!الثالثلرمسيس

ويؤيد.مصالحهعنللدفاعهناكوضعمم

احتفظحيثشانبيتفيالموقفهذا

حاميةوضعتهاهامابأشياءالفلسطينيون

.هناكالهيكلفيمصرية

فيالفلسطينيينغالبيةاستقروتد

فيهايقيموكان،كنعانمنالجنوبيالجزء

يكنولمالوقتذلكفيالكنعانيون

حشودزحفعنعبارةالللسطينى"الغزو.

منالقدامىللسكاناثركلتعحو،ضخمة

أخضعبالحر،!بل،الكنعانيين

ولكنهم،لحكمهمالكنعانيينالفلسطينيون

وتشربوا،الثقاشتراثهمعنتخلوا

مدنخمسواختاروا.الكنمانيةلثقافةا

الكنعانيين،منسكانهابهاكان،رنيسية

أنهميحتملالتي،عقرونباستثناءربما

فيبالبقاءيقنعواولم1أسسوهاالذينهم

الانتشارفيفابتدأوا،الساحليةالمنطقة

.المجاورةالمنطقةفي

أعداءباعتبارهملهمذكرأولويرد

13-16()قضشمشونأيامفيلإسرانيل

الميلاد.عشرقبلالحاديالقرنبدايةحوالى

دانسبطيالوقتذلكفيحكموارقد

وإذ1(،15:ا14:4)تضلأقلاعلى!يهوذا

سبطانتقل،دانسب!علىالضفطاشتد

سمحوقد92(.و1؟11)قضولالشمالإلىدان

فلسطيا"فيالسياسيتنظيمهم

إسرانيل،حضارةعنالمتقدمةوحضارتهم
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لخسطينيون

الحديديةللأسلحةواستخدامهم

بمواصلةلهمسمحذلككلا-22(.13:9)اصم

إسرانيلأصبمتحتى،السريعالتوسع

الواضحهدفهموكان.منهممحاصرةشبه

الإقليم.كلعلىالاستيلاءهو

بنووقف،الكاهنعاليأياموفى

الفلسطينيين.تقدمطريقفيإسرانيل

وأخذ،أمامهمانهزمواولكنهم

بنيأنومعالعهداتابوتالفلسطينيون

أسامشيماحدإلىنجحواإسرانيل

شوكاأنإلا7:7-14(،)اصمصموئيل

بالحريبلتنكسر،لمالفلسطينيين

حامياتيضعواأنالفلسطينيوناستطاع

حدودداخلاستراتيميةنقطفيلهم

فكلما-23و3-1:5!09:53صم1)نيلسراإ

في-تعني،المواضعهذهفينصب"

لترجمةاانظر+--+حاميةالغالب

عندفعلهردلهكانمما(،التفسيرية

تنقصهمالإسرانيليونكانإسرانيل،فقد

محاراةعنأعجزهممماالسياسيا،الوحدة

النتيحلأدكانت،الحروبفيالفلسطينيين

هلكأ،لهميفيمأنصمونيلمنطلبواأنهم

ورغم.ملوكهأأول!شاول"لهمفاختار

أمامعاجزأوقفأنهإلا،البدايةفينجاحه

الذى،الللسطينيينجبارجليات.4،تحد

مما،شاولشهرةشهرتهففاقتداود،قتله

فيالحمقاءتصرفاتهإلىشاولدفع

يلتأنداوداضطرأخيرأوداود.مطاردة

أرضفيجت،ملكأخيش.إلى

يقومداودوظل27:2(.صم)1الفلسطينيين

أخيشلهاعطاهاالتيصقلغمنبغزواته

سنةمدىعلى،ولرجالهلهمقرألتكون

7(.و27:2صم)1أشهروأربعة

جيوشهمالفلسطينيونحشدذلكبعد

أخيشوطلباانيلإسروكلشاوللمحاربة

إلىمعه!رجالههويخرجأنداودمن

لمالفلسطينيينأفطابولكن،الحرب

فيينقلبلنلامعهمداودلخروجيستريموا

201

!طينيون

نأإلىأخيشمعهاضطرمما،عليهمالمعركة

صقلغإلىورجالهداوديعي!

نأا!بعضويظن7(و2،92:2و201)اصه

لعشرينواالثامنالأصحاحينأصداث

صمونيلسفرمنوالعشرينوالتاسع

نأعلىتدلقدلداود،أخيشوصداقة،الأول

منكانبل،الأصلفلسطينييكنلمأخيش

حاكمأالفلسطينيونعينه،كنعانيأصل

بنيالنلسطينيونهزم،حالأيعلى.لجت

المعركةفيوأبناؤهشاولوفتل،إسرانيل

1(1ا-.30اصم)1

.فرقسياسةالفلسطينيونواتبع

عرشيتولىأنلداودفسمحوا،تسد

بينالصراعنشوببسروروراقبوا،يهوذا

إسرانيلعرشعلىشا!لوبيتداودبيت

علىملكأداودأصبحعندما!لكن3:ا(.صم)2

الفلسطينيين،خطةأحبطتإسرانيل،كل

ولكن.المتناميةداودقوةلوقففتحركوا

وخبرته،صيدأالمدربةقواتهاستخدمداود

فقلب،الحربفيالفلسطينيينبأساليب

منكرةهزيمةوهزمهم،مواندهمعليهم

فطرد،نجاحهوواصل5:17-21(.صم)2

نأسبقالتيالمواقعمنالفلسطينيين

جتوأخذإسرانيل.بنيمنعليهااستولوا

أيضأنستنتجأنويمكن18:\(.أخ)1وقراها

غزةفيوحصرهم،عقرونأخذأنه

لم"ر!جازأنوحيثوأشدود.أشقلونو

سليمانزمنفيإلالإسرانيلتخضع

تركهاداودبأنالقولفييكن9:16(،مل)1

فمن،معزولةكجزيرةتركهاولكنهعمدأ،

لوداودعلىتستعصيتكنلمأنهاالمؤكد

تركهاقدلابدولكنهفتحها،أرادأنه

نأيشألمأنهيبدوإذ،سياسيةلأسباب

استطاعتهفيكانطالمابمصر،يحتك

ذلك.تجنب

فيجدأالفلسطينيينشوكةضعلتوقد

نأمنذلكعلىأدلوليسداود،أيام

مرة9،1ئذكرونوالفلسطينيينفلسطين



لخسطينيون

ستسوىيذكرونولا،صمونيلسفريني

.الملوكسفريفيفقطمرات

أرضإلىاللراتمنسليمانملكامتد

4:21(،مل)1مصرتخومإلى،الفلسطينيين

كانتالثلاثالساحليةالمدنأنيبدووكان

فكانجتأما.الفلسطينيينيدفيتزاللا

تزاللاوكانت18:ا(،أ!أ)1أخذهاتدداود

سليمانأيامفيإسرانيليدفي

)"كاشيس.لأبعضهمويظن4(4.و2:93مل)1

قدكانالوقتذلكفيأخيشأن35!!(أ3

له.تابعأيكونبأنمعاهدةداودمععقد

أياملىإساريةالمعاهدةواستمرت

بعدعامأخمسينمدىوعلى.سليمان

-الواتعة"جبثون!مدينةكانت،سليمان

الفلسطينيينيدفيجازر-منالغربإلى

حاولاإسرانيلملوكمنملكينأنرغم

.(-5117:،127:69هملا)سمعادمهاا

نايهوذا--ملكيهوشافاطواستطاع

لههداياتقديمإلىالفلسطينيينيضطر

بشدةعانىاميهورابنهولكن17:11(،أخ)2

عليهالفلسطينيينهجوممن

ملكأخزياوفضل17(.و21:16أخ)2

عقرونلهإبعلزبوبيستشيرأنإسرانيل

1:2-6(مل)2إسرانيلإلهيستشيرأنعن

ريا.نيرا-هددأشورملكنجدوأخيرأ

فيالفلسطينيينمنالجزيةأخذبأنهيفخر

بقليلذلكوبعد.ملكهمنالخامسةالسنة

وهدء،الفلسطينيينيهوذاملكعزياهاجم

فيمدنأ"وبنىأشدود،وويبنةجتأسدار

7(.و6أ26أخ)2"والفلسطينيينأشدودأرض

ملكأحازأيامفيالفلسطينيونعادولكن

وجنوبيالسواحلمدن*واقتحموايهوذا

وفي.(:2818خأ)22اكهناوسكنوا..يهوذا

فلاسرتفلثأخضع،التالىالعامخلال

الفلسطينيينمدنأشورملكالثالث

لقوةاهر!أشوروأصبحتتمردهمبسبب

سقطتماوسرعان،فلسطينعلىالمتسلطة

تابعةيهوذاوأصبحتالسامرةيدهمفي

لخسطينيون

حزقياتولىوعندماأحاز.أيامفيلأشور

علىفتمرد،أبيهسياسيةقلب،ا!رش

المدنبعضإجبادحاولولربما،أشور

ضدلتمرداشليهإالانضصامعلىالأخرى

علىهجو!هسببكانهذاولعل.أشور

وتخومهاغزةإلىالفلسطينيين

ملوكمنملكأخروحزتيا1:8(.مله)2

أنهالمقدسالكتابفييذكرإسرانيل،بني

نبوخذاياموفي.الفلسطينيينمعتعامل

مدنعلىاستول!،بابلملكنصر

الشعبوسبى..مق406فيالفلسطينيين

الفلسطينييننهايةهذافيوكان.والحكام

اسمظلولكن-7(.47:هميا)القدماء-انظرإر

التيالشعوبعلىيطلق."!الفلسطينيين

يستوطنهاكانالتيالمنطقةتستوطن

.القدماهالفلسطينيون

)5(-حضارقهم:

لفلسطينيينايحكم:كانالمكوما-)1

لكلفكان،خمسةأمراء()أو+أقطاب

*قطب*الرئيسيةالخمسالمدنمنمدينة

الخمسةوكان18(.و4ة6اصم13:13)يش

الأمة،حكومةهينةيكؤنونمعأا!اقطاب

مجتمعينحكمهمويجمب،لخيرهايعملون

وكانتا-7(.92:صم)1منهملفردقرارأي

يطلبونالمواطنونوكانمدنياسلطاتلهم

وكان11(و5:8)اصمويطيعونهامشورتهم

لآلهتهمذبانحتفطيمفيالحقلهم

لهمكانتالحربوقتوفى16:23(.)قض

ويبدو7:7،92:1-7(صم)1عسكريةسلطات

والقرىمدينتهيحكمكان.قطب"3كلأن

كانكيفنعرفولا6:18(.صم)1بهاالمحيطة

معاونونلهمكانوهل،الأقطابينتخب

لهم.يكنلمأمرسميون

ثانيأ-اللغة:

وأالفلسطينيينلغةعنالقليلإلانعرفلا

إشارةأدنىالمقدسالكقابفييوجدولا.كتاباتهم
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لخممطينيون

الإسرانيليينبينالتخاطبفيصعوبةوجودلىإ

تبنواقدالفلسطينيينأنولابد،والفلسطينيين

اكنعانفياستقرارهمعقبالمحليةالساميةاللغة

مجينهم.قبلساميةلفةلهمكانتلعلهمأو

)مثل؟ساميةأسماءغالبيتهافيفأسماوهم

:داجون(.لههمإواسم،!حانونميتيني،لكأبيما

جاءاقديكوناأنيهكنأسمانهممناسمينولكن

قدعبريةكلماتبضعو!شاك.الصغرىأسيامن

"ا!كبةفكلمة.فلسطينيةكلهاتعنمأخوذةتكون

أنهائظنولكن،ساميةليست"22"خوذةتعنيالتي

كلمةأنكما.الأصلفلسطينيةكلمةعننقلأجاءت

+قطبا"اوالمترجمة+سيرانيم"()وجمعها""سيرين

ئلاثةاكتشفتوقد.قديميونانىأصلمنتكونقد

أثارمنأنهائظنأشدودحلانرفيأختام

التيالنقوشوتشبه)القدماء(.الفلسطينيين

كما.المينويين"اعهدمنالقبرصيةالنقوشعليها

الله!ديرمنفخاريةألواحثلاثةأكتشفت

عليها،القدماهللفلسطينيينأيضأتنسب)سكوت(

الميسينية"ر.01القبرصيةالنقوشتشبهنقوش

رموزها.فكإلىحاجافيالنقوشهذهومازالت

لديانة:الثاثا

الفلسطينبينديانةعنالقليلإلافعلملا

وردتلهةأثلاثةأسماءسوىنعرففلا،القدماء

داجونهم.،المقدسالكتابفيأسماؤهم

سامية.أسماءوجميعها،ربعلزبوبوعشتاروث

"9.غزةفيلم""لداجونمعابدتوجدوكانت

1-7(.:هصم)1أشدودوني3(،23-.و16:21)قض

أيضأ1،انظر.1:.أخ)1شانبيتفيوربما

فيلعشتاروثمعبديوجدوكانا(..أ3ااصم

يوجدكانولعله(،هيرودوتيذكر)كما"+أشقلون

معبديوجدوكان1(..أ31صم)1شانبيتفيأخر

وكان1:1-16(.مل)2"دعقرونفي+لبعلزبوب+

أثناءفيصغيرةتماثيليلبسونمحاربوهم

،وعزافونكهنةلهموكان21(،:هصم)2كرلمعاا

العهدابتابوتيفعلونبمايتعلقفيمااستشاروهم

وكان6:2-9(.)اصملوبأباإصابتممبعد

2:6(.)إشالعيافةفيشهرةللفلسطينيين
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!مطينيون

الأثريأ:رابعا-الاكتشافات

لتنقيباأسفردقد:للخاريةا-الأ!اني)1

فيالفخاريةالأوانيمننوعاكتشافعن

ومن)فلسطيا(،فلسطينفيالمواقعمنعدد

اسثانيةالألفأواخرإلىترجعمستويات

كشفالأوانىهذهأنوحيثالميلاد.قبل

يستوطنهاكانالتيالمنطقةفيعنها

برزواالذىالعصرومن،الفلسطينيون

ونقوشها.عادةليهمإتنسبفإنها،فيه

بحرلمنطقةالفخاريةالأوانينقوشتشبه

إنكومي!فيالحديثةوالأبحاث.إيجة

أوانى!كلنكشفتقدقبرصفي"وسندا"ا

من.(.مق122-1175نحوه)منفخارية

أ.،ا"إيجيةأصولمنالميسينيالطراز

عليهعملتالذيالأساسأنهاوالأرجح

الفلسطينية.الفخاريةالأواني

رجازمنفخاربةلأنياةصور

استانبولبمتحف

عنل!نقيباأسفر:الفخاريابيتلتواا)2(-

،الإنسانجسمهيئةعلىفخاريةتوابيت

بالبارزعليهمنقوشغطاءمنهاكلوعلى

وفي.ويديهوكتفيهالميتلوجهصورة

أشبهالرأسغطاءصورةنجدالحالاتبعض

يلبسهاكانالقيالريشيةبالتيجان

علىصورهمتظهركما،الفلسطينيون

مدينةفيالثالثرمسيسبمعبدحائط



فلسنة

مقابل،للنيلالغربيالشاطئعلىحابو،

مصر.بصعيد)الأقصر(طيبةمدينة

المصريةالنقوشئظهر-السلاح)3(

والدروعبالحرابمسلحينالفلسطينيين

والخناجر،العريضةوالسيوف،المستديرة

فلسطينإلىهجرتهمكانتوقد.المثلثة

فنقرأوالحديد،البرونزعصريبينفيصا

"نحاسمن!بسلاسلشمشونأوثقواأنهم

شاولزمنفىكانوابينما16:11(،)قض

الحديدصناعةيحقكرونالملك

91-22(.ة13صم)1

علىلفلسطينييناهنلأسرىاةصور

لثالثامسيسرمعبدحائط

بويناحابمد

".الحكمة!امحبةممناهايونانيةكلمة01ا"ظسفة

للدلالةالكلاسيكيةاليونانيةفيتستخدموكانت

فلسفة

علىأو،العلميةوالمعرفةالحكمةعنالبحثعلى

اتسعالهلينيالعصروفينفسها،المعرفةهذه

تضمنإذ،شمولأأكثروأصبحالكلمةمفهوم

حتىاتسعبلالدينيةاملاتلفوالأدبيةاالفلسفا

-المؤرخيوسيفوسواستخدمالسبحر.شمل

فوصف،لعامابمعناها"!فلسفةكلمة-ليهوديا

مدارسثلاثبأنهاالثلاثةاليهوديةالمذاهب

بولسالرسوليستخدمهاالمفهوموبهذاافلسفية

فهو)2:8(،كولوسيفيالكنيسةإلىرسالتهفي

انشغلواالذيناليهودئسئاكبعضتعليمبهايقصد

بالطقوسوتمسكوا،2:18()كوالملائكةفيبالتفكير

02-23(ة2)كوموسىناموسفيمماأشدبصورة

أنهاهووالسبب+باطلغرورإنهاعنهاويقول

وليسرالعالمأركانحسب،الناستقليد"حسب

اللاهوتملءكليحلفيهفإنه.المسيححسب

2(10154-.أيضأنظر-ا9و2:8)كوجسديأ.

الأبيكوريينالفلاسفةمنقومقابلهأثيناوفي

لهم..ينادىوظنوه:18-33(!17)أعا؟قيينلرواوا

؟!،والقيامةبيسوعيبشرهمكانلأنه،غريبةبآلهة

وجودمناتخذحيث"باغوس"اأريوسلىإفأخذوه

مدخلأ*امجهوللإله"عليهمكتوبلهممذبح

بعضمستخدمأ،الإنجيلبرسالالهمللمناداة

له.أقوالتييدشعرانهمبعضأقوال

اليونانميينولععنبولسالرسولويكتب

بينويقارن1أ-24()اكوا:8الحكمةفيبالبحث

الربصليبفيأعلنتالتياللهوحكمةحكمتهم

لاليبشر(أرسلهالمصيحإنفيقول،المسيحيسوع

كلمةفإن،المسيحصليبيتعطللنلاكلامبحكمة

نحنعندنا!أما،جهالةالهالكينعندالصليب

البساطةمنفالإنجيل*اللهقوةفهى،المخلصين

والإيمانفهمهالناسأبسطيستطيعبحيث

هولوقتانفسوفي،الأبديةالحياةلنوالبالمسيح

يستطيعلاالناسأذكىإنحتىجدأعميق

انظر2وه024)اكواغورهسبرأوأعماقهاستيعاب

:33-36(.11روأيضأ

لأصلحاسمتفصيرتقديمالمسيحىويستطيع

الكتابمنوذلكومصيرهما،،والإنسانلعالما
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فلشتيم

الصحيحة.العلميةالدراساتتويدهالذىالمقدس

الذيالفيلسوفهوبل،فيلسوفإذأفالمسيحى

وعندما.وأشملهاالاجاباتأدقتقديميستطيع

نأعليهليسالفلسلة،حلبةفيالمسيمييقف

علىيستندإنهإذموثفه،منشينأيخشى

والإعلانلعلميةاالملاحظات:راسخينعمددين

مادةإلىأيضأالرصوع)يمكنالسماوى.

ومادة،الأولالمجلدمنموضعهافي+الأبيكوريين+

في"الرواقيين+ومادة،الثالثالمجلدفيالأخلاق

.أالكتابيةالمعارف.دانرةمنالرابعالمجلد

فلشتيم:

التكوين،سفرمنالعاشرالأصحاحفينقرأ

.ولدنوح،بنصامبنمصرايمأن،الأممحدولفي

وفتروسيمونفتوحيملهابيمووعنايملوديم

وكفتوريم+فلشتيممنهمخرجالذينوكسلوحيم،

إلىالرحوعالرجا1:12(1،0(خ14و1:13.إتك

سبق.فيماالفلسطينيين

فلط:

منيهدايابندهو.نجاةمعناهعبرىاسم

2:47(.اخ)9كالبنسل

فلطاكلط:

أحدوهو+،ينجي!الربمعناهعبرياسم

أيامفيموعديالبيتالأباء"رؤوسالكهنة

:17(.12)نحالكهنا"رنيس.يوياقيم

وهو:ينيالربمعناهعبرىاسم

أحد،بنيامينسبطمنرافوبنفلطي)1(-

بريةمنموسىأرسلهمالذينالجواسيس

9(.ة13)عدكنعانأرضلاستكشاففاران

شاولأعطاهالذيجئيم،منلايشبنفلطي)2(
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زوجةداود--امرأةميكالابنتهالملك

+فلطيثيل+أيضأويسمى44(،ة2)اصمه

فلطيئيلمنداوداستردهاوقد1(،3:هصم)2

إلىوراءهاويبكيمعهايسيركانالذي

فرجعورائهامنلرجوعباأبنيرفأمرهبحوريم

3:16(.صم)2

فلطيئيل:

وهوة+الله!نجاةمعناهعبرىاسم

يساكرسبطمنعزانبنلخطينيل)1(-

موسي،فمعلىالربعينهوقد34:26(،)عدد

نونبنويشرعالكاهنارألعازمعللاشتراك

كنعانأرضتقسيمفيالأسباطرؤسا.وسائر

34:26(.)عدالعشرةالأسباطبينالأردنغربي

الملكشاولأعطاهالذيلايشبنلحطينيل-)2(

زوجهامناخذهاأنبعدزوصةميكالابنته

السابق(البندانظر1-3:هصم)2داودالأول

فلطيا:

وهو:.!ينحيالرب0:معناهعبرمممااسم

الملكنسلمنصننياأبناءأحد-فلطيا)1(

.3:21(أخ)1زربابلأصفاددمن،سليماق

تقدموهمالذينوأحد،شمموقبنيمنفلطيا)2(-

بقيةوضربواسعير،جبلإلىالزحففي

فيوذلك،مكانهموسكنواعماليقمنالمنفلتين

4:41-43(.أخ)1الملكحزقيازمن

معالميثاقختمواالذينالرؤساءأحدفلطيا)3(-

البابليالسبيمنالعودةبعدنحميا

.1:22(.)نح

اللذيناالشعبرئيسيأحدبنايابنفلطيا)4(-

وعشرونثلاثةومعهياالنبيحزقيالأهمار

*هؤلاءلحزقياللرباعنهمقال،أخرونرجلأ



فلطي-النلطي

مشورةالمشير!ن،بالإثمالمفكرونالرجالهم

قريبماهو:القانلون،المدينةهذهفيردينة

لماوكان+اللدمنحنوالقدرهى،البيوتبناء

.ماتبنايابنفلطياأق:حزقيالتنبأ

13(.و2و19:1)حز

لفلطيةفلطيظ

داودأبطالأحدالللطى""حالصلقبوهو

-بيتإلىئنسبولعله23:26(1صم)2الئلاثين

سفرفيويسمى:26(،1:2711،نح)يشهفالط"

27(.أ1اأخ)1الفلوني+حالص:لأياماأخبار

ققق:

انشق-ةالشئوانفلق.شتدهيفلقه:الشئفلق

بطونتستقر*حينماقانلأ:يشوعالربأمروقد

الأرضسيد،الربتابوتحاملىالكهنةأقدام

المياه،الأردنمياهأن،الأ!دنمياهفيكلها،

واحدأ"ندأوتقفتنفلق،فوقمنالمنحدرة

مدعندماحدثأنسبقماوهو2:13،4:7(.)يش

)انفلق(انشقإذالأحمرالبحرعلىيدهموسى

9:11(.نح:21-انظر14)خرء.االما

انفلق:بردائهالأردنماهإيلياضربوعندما

اليبس+فيوأليشعهوفعبروهناكهناإلى

أليشع،عودةعندالشيءنفسوحدث.2:8(مل)2

السماءإلىالناريةالمركبةفيإيلياصعودبمد

14(.و3:11مل)2

الختمالملاكفتح-لماإنهالرانىيوحناويقول

والسماء...حدنتعظيمةزلزلة+إذا:لسادسا

6:12-14(.)رو"ملتفكدرجانفلقت

فلقة:

عريسويقول.المفلوقالشيءنصف:الفلقة

القرمز،منكسلكةشفتاك:لعروسهالنشيد

نقابكتحترمانةكفلقةخدكحلو.وفمك

المقطعبجمالتشبيهأ6:7(أيضأ4:3،انظر)نش

.الرمانلثمرةالعرضي

لجا:

الله،بمجدتحدثالسموات"ا:المرنميقول

:يقولكما9101(.)مزا"يديهبعمليخبرلفلكوا

فلكفيسبحوه،قدسهفياللهسبحوا"هللويا

1:9(.)مز.ه.قوته

هىالحالتينفيالمستخدمةالعبريةدالكلمة

فيمراتتسع"الجلد+المترجمةوهي.رقيع"

الرجوعفالرجا،التكوينسفرمنلأولاالأصحاح

في"الجيم"حرفمنموضعهافي212؟نجفدمادةإلى

الكتابية.المعارفدائرةمنالثانيالمجلد

فلك:

علىالإفسانشركثرولما.السفينة:الفلك

أتتقدبشركلنهاية:لنوحالله+قال:الأرض

أنافها،منهمظلمأامتلأتالأرضلأناأمامى

خشبمنفلكألنفسكاصنع.الأرضمعمهلكهم

مساكن.الفلكتجعل(.الكافورخشب)ولعلهجفر

14(.و6:13)تك؟ابالقارخارجومنداخلمنوتطليه

حيكلا.منواثنين،وأسرتهنوححياةلحفظوذلك

كانالذيالطوفانمن6:91(،)تكجسد"ذيكلمن

سنة.012مضيقبلالأرضعلىسيأتي

+تابوت(أيتبة(؟"2هىالعبريةفيفلك"(1وكلمة

العبريةفيالكلمةهذهتستخدماولاالعربيةفي

فيإلأ-الموضعهذاغيرفي-المقدسالكتابفي

(.وه2:3)خر*سفطا!ئرجمتحيثالخروجسفر

لهتكنفلم،المعروفبالمعنىسفينةالفلكيكنولم

كانبل،قلوع!لا،ساريةولا،دفةولا،مانلةجوانب

ويقاومالماء،سطحفوقيطفوضخمببرجأشبه

تعادلسعتهكانتالشكلوبهذا.الأمواجصدمات

كما،والعرضالطولبنفسسفينةسعةوثلثمرة

اللانقلابمعرضأيكنلم

.حجراتإلىمقسمةالثلاثةطوابقهوكانت

كلحولمباشرةالسقفأسفلكوىهناكوكانت
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قلكة

إحدىشبابلهوكان.والإضاءةللتهويةالفلك

16(.\-6:4)تكجهات

ذراعأوخمسينطولأ،ذراعشلثمائةالفلكوكان

كانأنهأي1(إه6)تكارتفاعأذراعأوثلاثين،عرضأ

75043،عرضأقدمأ29.72طولأ،قدمأ50437فحو

طوابق،ثلاثةمنكانأنهوصيث.ارتفاعأقدمأ

مربع.قدم00059.نحوطوابقهمساصةفكانت

يأ،مكعبقدم.00069113نحوالكلىحجمهوكان

حمولةأي،طن009121لحمولةيتسعكانأت

.الآنالمحيطعابراتمنمعدنيةسفينة

"الابيترجانسونبنىم9016162-اوفي

وأثبت،للفلككبيرأنموذجأ،هولندامن)+03+*لى.!(

والأبعاد.التصميمكفاءة

تبنلمعشرالتاسعالقرنمنتصفوحتى

يارجححوا،نوحفلكأبعادعنأبعادهاتزيدسفينة

الرجالمنضخمأعددأاستأجرواوأولادهنوحأأن

نألابد،الحالوبطبيعة.الفلكبناءفيلمعاونتهم

رفضوكان،لمالعاانتباهاسترعىالمشروعهذا

المئةأثناءفي،وتحذيراتهنوحلإيمانالعالم

كان،العالمفيهااللهأمهلالتي،سنةوالعشرين

العالم+دانعليهالذيالأساسهوالرفضهذا

ببناءنبتالذينوحإيمانكانلقد.7(.اا)عب

الجنسإيمانعدممنتمامأالنقيضعلى.الفلك

أيامفيمرةتنتظراللهأناةكانت*حينالبشرى

،قليلونخلصفيهلذيا،ئبنىالفلككانإذ.نوح

ب!3002(.)1"بالماءأنفسثمانيأي

هل:مسألةالعلماءناقش،قرنمنأكثرومنذ

جسدذيحيكلمناثنينلحمليتسعالفلككان

أخرىخمسةعلىعلاوة،العالمفيالهواء،يتنفس

.؟الطاهرةالحيواناتمن

وأنوعينأنملاحظةشيءكلأولويجب

الحاليالتصنيففيالحيواناتمنأنواعثلاثة

رمنفيواحدأنوعأكانتأنهااعتباريمكنلها،

الغالبيةأنهوذلكمنالأهمولكن،التكوينسفر

حاليأ،الموجودةتقريبأ،نوع،المليونمنالعظمى
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قلنة

خارجتعيشأنيمكنهاكانمانيةحيواناتهي

أحدس!لا،+ا.!(-)3ماير"إرنستويحصى.الفلك

نوع06ء17-.الميةالكانناتتصنيفعلماءكبار

والحيواناتوالزواحفوالطيورالثديياتمن

يدخللمأنهنفترضأنفيمكنناوعليه،البرمائية

من.00035عنيزيدما-الأرجحعلى-الفلك

منهاالواحدحجممتوسطوأن،الفقريةالحيوانات

متوسطةعربةأنوحيث.الخروفحجمفيكان

)تبلغالحديديةالسكةعرباتمناطابقينذات

تحملأنتستطيعمكعبأ(تدمأنحو.67.2سعتها

عربة146منأكثريلزملافإنهخروفا،024

ولكن.المتوسطالحجمهذامنحيوان35ء..لحمل

هذامنعربة522سعةتعادلكانتالفلكسعة

جدأكافيأكانالفلكأنلنايتضحهناومن،النوع

الله.أوامرلتنفيذ

الماءفيغطس،بحمولقهالفلكامتلاوعندما

ارتفاعه،نصفنحوأىزراعأ،عشرخمسةمسافة

خمس.عبارةمنالمقصودهوهذاأنويبدو

02(،7:)تك"االمي!هتعاظمتالارتفاعفيذراعأعشرة

خمسإلاالجبلفوقترتفعلمالمياهأنلولأنه

فوقهايطفوأنالفلكعلىلتعذرذراعأ،عشرة

(الطوفان)بدايةمنيومأوخمسينمنة*وبعد

+أرارا!جبالعلىالفلكواستقر،المياهنقصت

لنوحئسمحأنقبليومأ221انقضىثم8:4(.)تك

الجافة.الأرضإلىالفلكمنبالخروج

للفلكحدثعماشينأالمقدسالكتابيذكرولا

المشكوكمنفإنه،الشانعاتكلورغماذلكبعد

تشهدماالمسيحىويكفى.بقاياهتكتشفأنفيه

وكان،بفا!هتمقدهذامثلفلكأأنمناللهكلمةبه

نوح(عانلة)هىالبشرمنلعانلةالوحيدالملت

مناالعديدةبأنواعهاالحيواناتمنضخمولعدد

مالىةإلىالرجوعلرجا)الشاملاالطوفاندينرنة

دائرةمنالخامسالمجلدمنموضعهافي"طوفان+

.(الكتابيةالمعارف

قلكة:

منالمستديرةالقطعةهىالمفزلمنالفلكة



فلويون-فلو

لصنارةاوتثبتأعلاهفىئحعلنموهأوالضشب

رأسبهاوالمرادتحتها،منالمغزلوعمودفوقهامن

عنالحكيمويقول.الصنارةبهائعلقالذىالمغزل

كفاهاوتمسكالمغزلإلىيديها!تمد:الفاضلةالمرأة

)كما"فلكةالعبريةوالكلمة31:91(.)أمبالفلكة

الثانيصمونيلسنرفيترد(العربيةفي

بعدليوأبداودقولفي،.عكازةلىإمترصمة

كلوعلىيوآبرأسعلى"فليحليابنير:اغتياله

سيلذويوآببيتمنينقطعولا،أبيهبيت

بالسيفوساقطالعكازةعلىوعاكزوأبرص

العكازةعلىعاكزو3:92(.صم)2الخبز"وهمتاج

فيالمرأةبعمليقوميوأبنسلمنالرجلأنأي

الخيودط.غزل

:فلويوقفلو-

الابنوهومشهور.أو.متميزمعناهعبرياسم

معنزلواالذينومن،يعقوببكرلرأوبينالثانى

أيضأ9،انظرو46:8)تكمصرإلىيعقوب

نفسههوأنهلأرجحوا:3(.هأخ268،9:هو،عد6:14خر

بنقورحتمردفيأ"أونابنهاشتركالذيا"فالت"

تصاهومنه:\(.16)عدوهرونموسىضديصهار

26:ه(،)عددالفلويينعشيرة

وهو"ا.يحاكمأويقضي-اللهمعناهعبرياسم

الربلبيت"العمل"عامليالكهنةأحديروحامأبو

البابلىالسبيمنالعودةبعدنحمياأيامفي

11:12(.)نح

فلان:

بهمائكنى،لتعريفا!"ألنجغيروفلانة"فلان

الأقرب"الوليبوعزرأىوعندما.للعاقلالغلمعن

له:قال.المدينةبابمنعابرأالموآبيةلراعوث

:\،4)راعوثالفلانىفلانياأنتهناواجلس.مل

26:18(.،مت8:13دانيالأيضأانظر

فتقرن،العاقللفيرالقلمكانإنأما

فليمون

داودقالكما،وغيرهالعاقلبينللفرق"ا!بألكنايته

لهمعينتفقدالفلمان"أما:الكاهنلأخميالك

أيضأانظر21:2،)اصم.والفلانيالفلانيالمدضع

6:8(.مل2

فلوني

وهوموقعها،ئعلملاالتي".فلدنإلىنسبة

الفلوني+حالصداود.أبطالمناثنينلقب

ا:36(.1أخ)1الفلونيأخياو1(،.11:27،27:أخ)1

*بالفلطي+حالصيلقبالثانيصهوئيلسفروفي

-الفلونصيإنالبعضيثولولذلك23:26(،صم)2

فالط+"بيتمدينةاسممنمشتقة

نفسههد!.أخياأنوالأرجح:26(.ا1:271،نح)يشه

الجيلونىأخيتوفلبنأليعامباسمالمذكور

23:34(.صم)2

فليفون:

اسموهو"مشتعلأو+متقدمعناهيونانياسم

إليهأرسلروميةفيالكنيسبمافىالمؤمنينأحد

روميةلىإالرسالةفيتحياتهبولسالرسول

اخر،شيءعنهيغلمولا16:14(،)رو

فليمون:

بنحو،القولويمكن"."حبيبمعناهيوناتذاسم

إلىالرسالةفيباءماعلىبناء-التوكيدمن

فييقيمكانفليمدنبأن-كولوسيفيالكنيسة

المحبوببولسالرسولعنه!يقول،كولوسي

رجلأكانأنهوالأرجح\(.)فلمعنا-والعامل

ويشتهر،الأقلعلى!احدأعبدأيمتلكالحالميسور

الكنيسةفيمكانتهوله)فله-7(،الضيافةبكرم

كنيسا+بيتهفيتجتمعفكانت،كولوسيفي

منمعينةجماعةكانتهذهأنجدأوالأرجح2(،)فل

كولوسي.فيالمؤمنينبين

وكان2(.)فل".أبليةتدعىزوجتهوكانت

إلىالرسالةمنونعرف.ابنهشك-بلاأزخبس-

بخدمةيقومكان"أرخبس"أن4:17(كولوسى)كو
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ليهإلةلرسا-افليمون

وأكمبشرأوكشيخسواءالكنيسةفيمعينة

معنا"+المتجندالرسولعنهيقولحيثكمدبر،

2(.)فل

قويةبفليمصنبولسالرسولعلاقةوكانت

-فليمونمنيطلبأنفييترددلمإنهحتىجدآ

لعبدهيففرأن-العلاقةهذهأساسعلى

.وهروبسرقةمنحقهفياقترفهما.أنسيمس

أسقفأكانفليمونإنالكنسىالتقليدويقول

22)عنليونانيالشهداءاتاريخويذكر.لكولوسي

وابنهأبفية،وزوجته"فليمونأننوفمبر(

رجمااستشهدواقدو"أنسيمس""أرخبس"،

عصرفيالواليأندروكليس".أمامبالحمارة

اللاتيني.التقليدأيضأيذكرهماوهو،نيرون

.الأقوالهذهلتييدكافيةأدلةهناكليستولكن

منمعلوماتمننستقيهماهوالثابتوالشيء

اسمه.تصللتياالرسالة

ل!ه:إلةلرساا-فل!مون

أفصرهيلرسالةاهذه:لغرضواالمناسبة-)1(

وكانبدلس،الرسولكتبهاالتيالرسانل

هروب-)1(:عاملينكتابتهاوراهالدافع

كانالذممط،فليمونسيدهمنالعبدأنسيمس

أسياليليكوسواديفيكولوسيفييقيم

يدعلىأنسيمستجديد-)2(،الصفري

لرسالةاهذهالرسولفكتب.بولسالرسول

إلىالهاربالعبديعودحتى،المصالمةلتحقيق

غفرانه.علىونحصلسيده

بمكانأنسيمسمعرفةبمدىالجزميمكنولا

فيسيدهبيتمنهروبهعند،بولسالرسول

سعىانهأو،مباشرةإليهقصدوهل،كولدسي

بمكانروميةفيوهو،مصادفةعلمعندماإليه

البلدفيهالإلىحاحتهولمل.بولسالرسول

وتأنيب،أمرهاكتشافمنوالخوفالفريب،

هذهكللعل،أخطاءمناقترفلماالضمير

بولسالرسولإلىللسعيدفعنهمجتمعه

عليهقبضلعلهأو.المعونةمنهليلتمس

011

ليهإلةلرساا-فليمون

الرسولكانحيثالسجنفيووضعمالسبب

الرسولعندنجيففعلأوجدوقد،بولس

إنسانأفصارالمسيحإلىبهأتىفقد،بولس

فيسيدهلىإيعيدهأناستطاعوهكذا،صديدأ

.الجديدةصورته

يذكرإذ،فريدةظاهرةالرسالةوفي

بلفليمونعاثلةأفرادجميعالرسول

نأويبدو2(.)فلبيتهفيالتيوالكنيسة

بماالأفرادهؤلاءجميعئعزفأنأرادالرسول

قرارهفليمونيتخذحتى،فليمونمنيطلب

منكانلقد،بالموقفالأخرينمعرفةضوءفي

لطلبالاستجابةعدمفليمونعلىالصعب

الجميعمعرفةضوءفيبالحرىفكم،الرسول

أتويإن:لالرسااكتابمانوز-مكان

06عامبعدروميافيكتبهاأنهالاحتمالات

يزورهأنللرسولمسموحأكانة!د،بقليل

نأفيشكولا3(.او203:)أ!هالأصدقاء

الغفيرةالجماهيربينأمنأكانأنسيمس

تعيشكانتالتيوالطبقاتالأجناسمتعددة

يأفيمماأكثراالكبيرةالمدينة،روميةفي

يرىإذ،الأوسطالشرقفيأخرىمدينة

لاولكن،أفسسفيكتبتالرسالةأنالبعض

قدبولسالرسولأنعلىواضحدليليوجد

فيالبعضيجدربما.المدينةتلكفيشجن

أفعسسفيكتبتأنهاافتراضيؤيدما22العدد

الرسولأننعلمولكننا.كولوسيمنالقريبة

منالذهابفيخطتهغئرقديكونأنيمكن

إلىسريعأليعودأخلهاأوأسبانيا،إلىرومية

نأوالأرجح.سراحهإطلاقعقبالشرق

أنسيسىحملهاقد"افليمونإلىالرسالا

إلىالرسالةمع،سيدهإلىعددتهعندنفسمه

--.كولوسيفيالكنيسة

لا:لرسااموجز-)3(

3-1ادلأعدا:لتحيةا-()أ

4-7فليمونلأجلاللهشكر-)ب(



8-92أنسيمسلأجلالطلب-)ص(

52-22الخاتمة-)د(

:جانبانالأهميةلهذه:لةلرساااهمية-)4(

1(

)ب

الداخليابولسلرسولاحياةمنلمحةنرى-

الحميمين.اياصدقاءأماميستعرضهاكما

بأنهفليمونفيالثقةمنمزيجفالرسالة

الطلبولباقة،الرسرللطلبسيسقجيب

يأبىنالرسول.ئقاومأنيمكنلاالتي

الاحتفاظفيلفليمرنصداقتهاستغلال

للإنجيلخدمتهفيلمعاونتهبأنسيمس

مابكلبالوفاءيتعهدأنهكما)11-14(.

ومما91(.و)18أنسيمسعندليليمون

بولسالرسولممبةبشدةالنظريستلفت

قيودهفيولدهلذياالعبد--لأنسيمس

.)01،12(

الرسالةعنهتكشفماهوالثانيالجانب(

منالأولىعصورهافيالكنيسةموفمن

المستحيلمنكانفبينما.الرقموضموع

كانالذي،الرقإلعاءإلىلدعوةباالمجاهرة

الاجتماعيالنظاممنهامأعنصرأيشكل

الدعوةوكانت،الامبراطوريةوقوانين

الامبراطورية،ضدالثورةمعناهالإلفانه

محاربةمنذلكعلىيترتبوما

فيها،هوادةلاحربأللكنيسةالامبراطورية

العبدلمحبةالدعوةالممكنمنكانفإنه

أتاحماوهو.المسيحفيكأخ!معاملته

تحريرعلىالعمل-بعدفيما-للكنيسة

نهانيأ.الرقوإلغاءالعبيد

!مأف

الوجه،فيظاهرةفتمةهوالإنسانمنالفم

والنطق،المضغجهازيعلىيحتويتجويفوراءها

وفيه،للسانواواياسناناللثتينعلىيحتويفهو

الأنزيماتوبها،اللعابيةالغددإفرازاتتصب

فم

.الطعاملهضماللازمة

علىللدلالةاستخدامأالعبريةالكلماتوأكثر

فيفاهكلمةنفسهافاه.)وهيكلمةهيالفم

المقدسالكتابفيتستخدموهي(.العربيةاللغة

ومجازيأ.حرفيأ

"إفم"اكلمةتستخدم!الحرفيالاستخدام-)أ(

فيكماالحيوانأوالإنسانفمعلىللدلالة

!في78:3(،)مز.أفواههمفيبعدطعامهمعبارة

ا.وخلصني22:28(،)عددالأتانفمالربففتح

الخ.2(0اإ22)مزالأسد!فممن

شئفيفتحةبمعنيكثيرأالكلمةتستخدمكما

"الأرض42:27(،.وفم)تك"العدل!فممثل،حيغير

الأرضمنأنت:.ملعونلقايينالربقولفيكما

+يدكمنأخيكدملتقبلفاهافتحتالتي

البنر+!-فم01(،أ26عدأيضأانظر4:11،)تك

المغسارة"وفما(،.و8و3و92:2)تك

:7(،141)مز"االهاويةو"افم27(!و22و1:18.)يش

الصنمفمو48:28(،)إرمياالحفرةفمو

17(.او:11.5،1356)مزه

الكلامأواللفةعلىلتدلمجازيأوتستخدم-)ب(

القديسينأنبيانهبفم.تكلمكمافيكما

فمفعلينفسأقتلمنو*كل1:16(.أع1:07،)لو

أيضأانظر35،03!)عد.القاتليئتلشهود

أعطيكملأني1:28(،.عب،:16شدا17:6،تث

.(12:51لوأحكمةوفمأ

عننيابةالمتكلمعلىللدلالةأيضأتستخدم-)%(

عنلموسيالربقولفيكماآخر،شخص

4:16(.)خرفمأ*لك"يكونهو:هرون

بالفم،المرتبطةالتعبيراتمنالكثيروهناك

(4001)تكالفمثقيلمثل،معينةمعانيوتؤدي

يأ26:28(،)أم!الملقالفمو!.الكلامفيبطئأي

فما:موسىعنالربويقول.برياءيتكلمالذي

يكلمهكانأي12:8()عد*معهأتكلموعيانأفمإلى

.لكلامابنفسأي22:13(مل)1واحد*.بفم.شخصيأ

يقولماعليهيملي.أيفمهفيالكلماتويضع
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لصيروثافم

وضعو+.9(:امياإر،91و:13!صم2،-16ا4:1)خر

والاستسلامالصمتبممني.الفمعلىاليد

7:16(.ميخط:92:904،4،،2:هأممماا18:91،)قض

يأ73:9()مزالسماءفيأفواههمجعلواو

الفميففرو.اللهعلىبتبديفوتكلمواتشامخوا

غيروعلى،بشدةويتهمهيهددهأيما،شخصعلى

و.اتساع57:4(.إش3021،مزه1".1:)أجملاغالبأحق

2:1(.)اصمواغتباطبلرحالمتكلميعني+الفم

:+يضرببالقولللعالماللهدينونةعنويكني

إشعياءويقول:4(.اشا)إ.فمهبقضيبالأرض

كسيففمي!جعل:المسيحلسانعنالنبوةبروح

،21(.1:ه2:11691روأيضأانظر:94،2)إشحاد+

ااإه22مز92:.1،)أيبالصنك"اللساقو.التصاق

.المبرحالألمعنكناية137:6(

يعنيأخر،كاننفممنشيءاوكاننوخروج

،\هش4،5،12ش11،،9:1891رؤ)انظرللآخرخادمأنه

14(.16:3!و

قولبهالمقصرد02(181:)أم"الفمو.ثمر

أمم!3:92()مرائيفمه"الترابشيجعلو.الحكمة

في.دسست:أيوبقول)انظرويتذلليتضع

1(.إه16)أكلاقرنيالتراب

:الحيروثفم

عندإسرانيلبنوفيهاحلالتيالمحطاتإحدي

أماملبمردا.مجدلبينوكانت،مصرمنخروجهم

فرعونخرجوعندما1402(.)خر+صفونبعل

فمعند،لبحراعندلوننازو"همأدركهم،لمطاردتهم

هناكومن14:9(،)خر.صفونبعلأمامالحيروث

انشقاقه،بعدالأحمرالبحرإسرانيلبنوعبر

والماهالبحر،وسطفياليابم!ت"عدىفيهفساروا

:92(14)خر"ايسارهموعنيمينهمعنلهمسدر

غرقوا+المصريونفيهشرعلمالذيالأمرا

28(.و:1427خر11:92،)عب

وأمجدلاوالحيروثفمموقعتمامأئعلمولا

نأيمكنكانإحداهاموقعفمعرفة،صفونبعل

عبرأنوبعد.الأخريينموقعتحديدعلىيساعد
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أيامثلاثةايأخريين"ساروا،البحرإسرانيلبنو

واحةإلىومنها،مارةإلىجاءواحتىالبريةفي

"فمبأنالظنعلىيحملمما1:22-27(،)خرهإيليم

الفربيليلشماالطرفاعنديقعكانالحيروثا"

للبحيراتالغربيالساحلعلىأو،السويسلخليج

طريق+فييسيروالمإسرانيلبنيأنحيث،المرة

ساصلمنالقريبة17(إ13)خرالفلسطينيينأرض

بمربريةطريق+فيساروابل،المتوسطالبحر

كانالتيالطريقأنهالأرجحوا13:18(.)خرسوف"

النحاسمناجمإلىالمصريونفيهايسير

سفرفىوتذكر.سيناجزيرةشبهفيوالفيروز

تذكر33:8(كما)عدفقطالحيروث"العددباسم

لرجوعا)يمكنمريةالسالتوراةاليالاسمبهذا

المجلدمنموضعهافي"صفون.بعلمادةإلىأيضأ

اأالكتابيةالمعارفدائرةمنالثاني

(نأف

علىالكتابيةالعصورفيالفنادقتكنلم

-عامبشكل-كانتبل،الأننعرفهاالتيالصورة

بعضفييوجدمازالالذكاالشرقي+بالخانأشبه

عادةئقاملفنادقاهذهوكانت.الأوسطالشرقبلاد

عبارةوكاشا.للراحةكمحطاتلقوافلاطريقعلى

قوية.كبيرةبوابةلهمسورمربعفناهعن

بناءلهوملاصقأالسورداخلمنبالفناءويحيط

تفتحسفليةغرفالىمقسم-عادة-طابقينمن

بالطابقالفرفأما،الفناءعلىونوافذهابأبوابها

أبوابهاوتفتح،الخارجإلىنوافذهافتفتحالأعلى

بدرجإليهاوئصعد،الغرفبجميعتمرشرفةعلى

بنرالفناءوسطفيعادةيوجدوكانأكثراأو

السفلىالغرفبعضوكانت.العذبةللمياه

معتأتيالتيالمواشيأوالركانبلإيواءتستغدم

لقوافل.ا

هذهمثلأنشاءبدأمتىبالضبطنعلمولا

الأباهأيامفيأنهيبدوإذ،فلسطينفيالمنشأت

لمبيتالئزلهذهمثلقتوفرتكنلمالأوانل

يستضيفأنالساندالعرفمنكانإذ.المسافرين



ننطيسا

إبراهيمفعلكمابهميمرالذيالمسافرالمكانأهل

ذلك،يحدثلموإن9101-3(.18:1-5،)تكولو!

المدينةأوالقرياساحأفييبيتالمسافركان

يلتفكانالصحراء،فيالمسافرأما91:2(.)تك

وكان28:11(.)تكليبيتصخرةأوشجرةظلإلى

)انظروطعامهغطاءهمعهيحمل-عادة-المسافر

أيضأركانبهوطعامبل9:11-13(،يشمثلأ

91(.و18أ99)قض

هو،المنشاءاتهذهمثلوصودإلىاشارةوأول

اثناءفينزلواحيث،يوسفإخوةعننقرأهما

ا""المنزلفي،كنعانأرضإلىمصرمنعودتهم

موسيعودةعندوكذلك2(.42:47،43:ا)تك

فقدمصرلىإمديانأرضمنصفورةوزوجته

4:،2(..ا)خرالمنزلنزلافي

بعدإسرانيلبنوفيهباتالذي+المبيتأما

فضاءأرضسوىيكنفلم،الأردننهرعبورهم

والأشواكالحجارةمنهاأزالوالعلهمشسلأ،

فيها.ليبيتوا

،دكذلكاليهوديالترحوموصفوقد

1(2:1-ه)يش+راحاب،اليهوديخالموريوسيفوس

الترجومولعل،""خانصاحبةكانتبأنها

شانعةكانتالتيالكلمةاستخدماويوسيفوس

الإشاراتبعضهناكولكنأيامهما،في

هذهمثلبإنشاءالنسوةبعضقيامإلىالتاريفية

بل،بهاللمبيتالمسافرينلاستضافةالمنازل

وصفحاءهنامنولعلأيضأ.الجنسوممارسة

ويذكر25(.:2يع31،:1أ)عبنيا"لزا"بابحاار

علىموجودةكانت+النزل0هذهمثلأنالتاريخ

القرنمنذالمتوسطالبحرحولالقوافلطرق

العصرفيانتشارهاوزادالميلاد،قبلالخاسى

بل،آمنةولامريحةمنازللكنلمولكنها،الهليني

ومضايقات،اللصوصلغاراتمعرضةكانت

.لهواموالعاهراتا

والعذراءيوسففيهيجدلمالذي""المنزلأما

.خانأ"كانأنهفالمعتقد7(ة2)لولهماموضعأمريم

وحداوقد،المبحثهذابدايةفيالموصوتمثل

قتق

بديكنولم،ممتلنةللمسافرينالمخصصةالغرف

التي"المصطبةفوقالحظائرإحدىفيالمبيتمن

فيالمولودالعذراءأضجعتوالمذاود،تجاوركانت

لها.المجاورالمذود

"،الصالحالسامريمفلفيالمذكورالفندقأما

القوافللنزولمعذا*خانأ؟اكانأنهالواضحفمن

يقوموكانوأريحا،أورشليمبينماوالمسافرين

إليهيحتاجونبماوتزويدهمبهالنازلينبخدمة

زالوما3(1وه9:،3)لو.منهمالمرضىوعلاجبل

أورشليممنالطريقمنتصفعلى.+خانهناك

مبنيإنهويقالالحدرور!،خانيسمىأريحاإلى

السامرىمثلشالمذكورالفندقموقعفي

الصالح.

فيالاخوةأنالرسلأعمالسفرفيونقرأ

ورفاف،بولسالرسولبوصولسمعوالماروميا،

!الثلاثةأبيوسفورنإلى*لاستقبالهمخرجوا

الحدانيتهذهأنوالأرجح1(.28:ه)أعالحوانيت

عنتبعدوكانت،القوافللاستراحةكانت"الثلانة

الأبيانيالطريقتقاطععتدميلأ33بنحورومية

أنيتوم..منوالطريقالشهير

والخطم،والذنبالخنزيرةخطم:ا""الفنطيسة

الحكيم:ويقول.الأنفمقدمأوالدابةأنفهو

الجميلةالمرأةخنزيرةفنطيسةفيذهب!خزامة

نأيجبلامماأنهأي22(،ت11)أمالعقلالعديمة

نأ،يليقمماوليسبل،لوفاكمنليسإذ،يكون

جمالفهو،!نزيرةأنففيذهبمنمةخزاتوضع

موضعه.غيرفي

قنق:

عبهفئق"من:الحكيمويقول.ودللنغتم!فئق

92؟21(.)أممنونا"يصيرأخرتهفلي،حداثتهمن

التفسيريةفي.الترجمةالايةهذهجاءتوقد

يتمرد،حداثتهفيعبدهدفل+من.المقدسللكتاب

عليه.النهايةفي
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أفنان-قتن

:أفنان-قنن

والجصع:،الشجرمنالمستقيمالفصن:اللق

شعبهعنالنبيإشعياءفمعلىاللهويقول.أفنان

زيتونة،نحفضخصاصةفبوتبقى:القديم

خمساووأربع،الفرعرأسفيثلاثأوحبتان

أيضأانظر17:16)إش+المثمرةأفنانهفي

النبي:إرميافمعلىيقولكما1(.18:هإش

تفنوها.لاولكن،وأخربواأسوارهاعلى+اصعدوا

خيانةلأنه.للربليستلأنهاأفنانهاانزعوا

+لربايقوليهوذاوبيتإسرانيلبيتخاتني

1(.وا5:01)إرميا

-ننون:فن

بلسانهاالملقةالغريبةالمرأةعنالحكيميقول

شفتيهابملث،فنونهابكثرةأغوته(:7:ه)أم

الكلمةهيهنا**فنونوكلمة7:21(.)أمطوحته.

العبريةالتوراةفيوردتوقد،.لقاخالعبرية

إلىمنهامراتثمانيفيترجمت،مراتتسع

991:!:42،ه:1أم،11:4أي،32:2)تث"تعليم

التيهيالتاسعةوالمرة92:24(،إش23،و16:21

أساليببهاوالمقصود.فنونإلىفيهاترصمت

المراةبهتصطادالذممماالناعمالتملقكلام

كلامفيالمعنينفسونجدفريستها.الشريرة

"وبالكلام:الكذبةالمعلمينعنبولسالرسول

"السلماهيخدعونالحسنةوا!اقوالالطيب

16:18(.)رو

إحدىاسموهو،ا"!مرجانامعناهعبرياسم

)أم"حنا!الأخرىواسم،يروحامبنألقانةزوجتي

لهايكنفلمحنةأماأولاد،لفننةوكان(.صموئيل

شديدأغيظأضرتهاحنةتغيظفننةوكانتأولاد+.

وقتفيوبفاصةرحمها،أغلققدالربلأن

شيلوهفيالرببيتلىإالعيدفيحميعأذهابهم

1:1-8(.)اصم
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فنيئيل

فنونيل:

وهوة،.الله"وجهمعناهعبرياسم

جدور،مدينةمؤسعىأوجدور،أبوفنونيل-)1(

منلحم،بيتأبيأفراتهبكرحوربنيمن

4(.:4أخ)1يهوذاسبط

بنيامينسبطمنشاشقأبناءأحدفنونيل-)2(

8:4(،أخ)1

أشير،سبطمن*حنةأبوالنبية)3(-فنوئيل

في.يسوعالطفلرأتعندماالتيوهي

تسبح!قفت،مريمالعذراءأمهمعالهيكل

فداءالمنتظرينجميعمع"عنهوتتكلمالرب

2:36-38(.)لو-أورشليمفي

الملاكفيهصارعالذيالمكاناسمفنوئيل-)4(

يقدرلاأنهرأى*!لماالفمر.طلوعحتىيعقوب

يعقوبفخذحقفانخلع.فخذهحقضرب،عليه

المكاناسميعقوبفدعا.-معهمصارعتهفي

لوجهوجهأاللهنظرتلأنيقائلأفنينيل،

عبرإذالمثسسلهوأشرتت.نفسيوئجيت

فخذهعلىيخمعوهو.فنونيل
3(.33:22-ا)تك

منصعد،سكوتجدعونغادروعندما

مدينة(صارتقد)وكانت.فنونيلإلىهناك

معه،الذينللقومالخبزتقديمأهلهامنوطلب

بسلامرجوعهعندبئنهأوعدهمرفضوافلما

بعدعودتهعندفعلأنفذهماوهو.البرجسيهدم

17(.و8:4-9)قضالمديانيينعلىانتصاره

يربعامأعادالتيالمدنمنفنوئيلطوكانت

2(.12:همل)1ملكهبدايةفيبناءهاالأول

فنيئيل:

آخراسموهو"،الله"هـجهمعناهعبرياسم

يعقوبالملاكفيهصارعالذيالمكانلفنونيل

(-السابقةالمادةانظر21-و3202:)تك



فواة

أوأف

:فواة

وهو.+نطق+أو"تفؤ."يعنيقدعبرياسم

تولع+وأبييساكر،سبطمنو"دولىبن"فواةاسم

بعد،سنةوعشرينثلاثألإسرانيلقضىالذي

2(.و1:1.)قضجدعونبنأبيمالك

:(لفوتي)افوتي

إلىبنتسبونممنبعاريم،قريةعشانرإحدى

يهوذاسبطمنأفراته،بكرحوربنكالب

53(.،و.أ2أخ)1

:الظباءفوخرة

.الظباءصاند()أورابطمعناهعبرياسم

،سليمانعبيدمنالعانلاترؤوسأحداسموهو

زربابلمعالبابليالسبىمنبنوهرجعالذي

7:95(.نح2:57،)عز

:يم"رفو-رفو

ألقوافقدأ.ئرعة"،صعناهاعبريةكلمةا.+لور

الأوللوزيراالأجاجيهمداثابنهامانأصامقرعة

المناسب،اليوملتحديد،فارسملكلأحشويرس

الفارسيةالامبراطوريةبلادكلفياليهودلإهلاك

3:7،9:24-28(.)إش

قأبعدهامانعلىالأمورانقلبتعندماولكن

هامانبمذامرةأحشويرشالملكةأستيرأخبرت

الردئهامانتدبيرالربوردوضدها،شعبهاضد

ومردخايالملكةأستيرأمرت9:25(!)أسراسهعلى

نأاأحشويرشالملكبلاطفيهامانمحلحلالذي

،أذارشهرمنعشرالرابعاليوم.فياليهودئعيد

الأيامحسب.سنةكلفيمنهعشرسىالخاليوموا

والشهرأعدانهم،مناليهودفيهااستراحالتي

يومومن،فرحلىإحزنمنعندهمتحولالذي

وفرحشربأيامليحعلوهاطيب،يومإلىنوح

بيوسأنفور

وعطاياصاحبهإلىواحدكلمنأنصبةوإرسال

26-32(.،9:91-22)أسللنتراء.

ليومامساءمنالفوريم"-عيديعيدونليهودوا

عشر،الثالثاليومصومبعدأذارمنعشرالثالث

فياليهودفيجتمع!أستيرصومويسمى

المسا.خدمةوبعد،اليرمذلكمساءفيمجامعهم

أستير،سفرئقرأعشر(الرابعاليوميبدأ)حيث

نفمةفيالجموعيقول،هاماناسميدكروعندما

إحداثمعالأحداثويهتف،+اسمه.لئمغ:واحدة

هامانأبناءأسماءيذكرالقارئوكان.خشخشة

قتلواقدبأنهمالانطباعليعطيواحدنفسفي

يجتمععشرالرابعاليومصباحوفى.واحدةدفعا

الطقوسلإتمامالمجمعفيأخرىمرةالجمهور

.وابتهاجفرحفياليومباقييقضونثم،الدينية

ذلكفيلترتيلهاالترانيممنكبيرعددكتبوقد

وفصولوالقصصالتمثيلياتمنعددمع،اليوم

كثيرأالعيدبهذايحتفلوناليهودوكان.كتابية

ومن.وحديثأقديمألاضطهاداعهودفيوبخاصة

لهدايااإرسالالعيدءبهذاالاحتفالخصانصأبرز

القرونطوالالعيدهذاوحفظ9:91(.)أسللفقراء

الأحداثتاريخيةعلىالشهاداتأقرىلمن،المديدة

أستير.سفرفيالمسجلة

"بيومأذارشهرمنعشرالرابعاليوموي!مي

نيالثالمكابييئاسفرفيا"(مردخاي")أيمردكاي.

5(1)37:"

ثا:افور

اسموهوا"!المحظو!معناهلعلفارسياسم

همداثابنلهامانالعشرةالأبناءمنالرابعالابن

فيجميعأاليهودقتلهموقداليهود،عدوالأجاجي

أذارمنعشرالثالثاليومفيشوشن

1(.9:ه-.)أس

:أبيوسفورن

ومازال.أبيوسسوقمعناهلاتينياسم

هذهوكانت.(535!أ"هول)5أبيو".فوروئسمي
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فورة

إليهاخرجاللتينالمحطتينإحدىالتباريةأ!طة

فيبولسلرسولالاستقبالروميةفيالإخوة

هما)والميطتانروميةإلىبوطيوليمنرحلته

كانتالتى.الحوانيت!.الثلائة،أبيوسفورن

أميالتسعةبنموأبيوسثورنعنتبعد

مننقوش.أبيدس"فورنفيوجدتوقدشمالأ(.

حجربالمنطقةاكتشفكمانرثا،الامبراطورعهد

نأعليهمنقوشالطريقمراحلتحديدأحبارمن

رومانيأميلأ43ررماعنتبعد+أبيصس.فورن

.إنجليزيأ(ميلأ04نحو)أي

نسبةالاسمبهذاأبيوس.لورنسميت!قد

أ"هولدا3دا!اح4أدا)3ا"كاكيوسكلوديوسبيوسأ"لىإ

أيضأ.باسمهالمسماةالقناةحفرالذي3،شا(داح3

ولايةمدنبينأبيوسفورنبليني!يذكر

)م!!3،3(استرابوويقول.)+ولأ،،سا(!لاتيوم

القواربفيهاتسير-قناةهناككانتإنهالمؤرخ

شالمستنقعاتمنطقةتقطع-البفالتجرهاالتي

فيالمسافرونيستخدمهاوكان،الطريقمحاذاة

الليلفيالسفنيركب!ونفكانوا،بخاصةالليل

الطريقباقيليقطعواالصباحفيمنهاوينزلون

..هوراسالمؤرخويصف.الأقدامعلىسيرأ

هذهوكانت.فرينلمساوالنوتيةاطنشاهول()س!ح،3

عصرفيتجفيفهاتم)التيالمستنقعات

(م2291-4391منإيطالياحكملذيا"موسوليني"

البعوضلتكاثر،المسافرينمتاعبمنتزيد

المسافرينتضايقفكانت،بهاالحشراتمنوغيره

منتحملهكانتماإليهموتنقلبلدغاتها،

حولالمياهإناس؟"هوريقولكما.ميكروبات

بهاينزلالتيلغرفاوكانت،ردينةكانتالمدينة

فييكنولم،الأسعارومرتفعةمزدحمةالمسافرون

وذلك،هادنأندمأينامواأنالمسافرينإمكان

تعيشالتيالضفادععنيصدركانالذيللضمميج

ذلكومن.البعوضلدغاتعلىعلاوة،لبركاثي

فيكانبولسالرسولأنكيفندركأننستطيع

جاهواالذينلإخوةاهؤلاءورفقةتشجيعإلىحاجة

لاستقباله.رومامن

:ةفور

اسموهو."جمالأو!"غصنمعناهعبرياسم

116

فو!

فيمعهيصطحبهأنالربأمرهالذيجدعونغلام

ماليسمعالمديانيينمحلةإلىليلأالنز!ل

تحصهكانالذيالملمسمعاوهناك،بيتكلمون

يتدحرجشعيرخبزرغيفعنصاحبهعلىأصدهم

وضربهاالضيمةإلىوجاءالمديانيينمملةفي

بأنصاحبهأجابهوكيف.فوقإلىوقلبهافسقطت

سمعفلما.جدعونسيفإلأليسالرغيفذلك

لرباأنوعلمللربسجد،وتفسيرهالحلمجدعون

المديانيينجيششعبهيدإلىدفعقد

1(.7:9-ه)قض

فوريم:

سبق.فيما.فور+مادةإلىالرجوعالرجا

فوط:

وهوة،+قوسمعناهعبركلمااسم

.نوحبنحامأبناءمنالثالثالابنفوط-)1(

:1،6.)تكوكنعانومصرايمكوشأخواهوكان

الكتابفيفو!طأبناءيذكرولا1:8(.أخ

فيسكنوانسلهإنيوسيفوسويقول.المقدس

-ليبيا!.الأنئسمىفيماأفريقيةشمالي

المذكورفوطنسل)لعلهمشعباسم:فدط-)2

ا".بليبيايعرفماسكنواأنهموالأرجحبماليه(،

بلادسكانإنهميقولونالبعضكانوإن،الان

الشماليالساحلعلىتقعكانتالتيالبونت

حاليأ.الصومالولعلها،لأفريقيةالشرش

،وكنعانوكوشمصرمع."فوطوذكر

يجعل،القديمالعهدأسفارفيالاسمواستخدام

الأفريقيالشمالسكنواأنهمأيضأالأرجحمن

مصر.غربي،المتوسطالبحرساصلعلى

الكتاب-فيالقدماءليبياسكانويسمى

النقوشوتدل3:9(.)نا"لوبيم"باسم-المقدس

قبانل،عدةليبيايسكنكانأنهعلىالمصرية

المنطقةيسكنونكانواالذينالطهنو0منهم

،مواشرعاةغالبيتهمفيوكانوا،الساصلية

لا،طويلةبشعورالمصريةشالنقصونمثلهم
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فوطينيل

وسترةحزامسوىالثيابمنيرتدون
لتسعةالأقواسامنيعدونهموكانوا..للعورة

+وا!ميهو*لمصر(.التقليديينالأعداء)أي

عنيختلفونوكانوااالرحلالبدومنوكانوا

شعورلهمكانتإذ،الأفريقيةالشعوبسانر

بمصرعلاقتهموترجع.زرقاءوعيونشقراء

مرارأصاولواوقد.القديمةالمملكةألامإلى

شميتالذينو.الليبو".مصرإلىالزحف

)الليبيونوا!ث!ويش،باسمهملبلادا

لهمكانتبأنهمالمصريون!يصفهمالفربيون(

جلديةأرديةويلبسون،موشومةبيضاءبشرة

طويلة.

معوعسكريةتجارياعلاقاتلمصروكانت

مرارأالليبيدنحاولفقد!التاريخطوالليبيا

أياموفي.الغربيالشمالمنمصراختراق

!فحاءآ.(.ق00002)حواليالوسطىالدولة

موتبعدأنه،المصريالرحالةسنوحيقصة

ابنهمصرعرشتولى،الأول-

الليبيينوحارب)سيزوستريس(سنرسرت

ذلك--بعداستطاعواولكنهمالدلتا،غربيفي

الأولسيتيتمكنولكن،الدلتاإلىالتسلل

عليهم.السيطرةمنالثانيورسميس

2249-1214)حواليمرنبتاحلوصةوتخصص

الجزءإسرانيل-اسمبها!ردلتيا.(ص.مق

وقد-الليبيينعلىمصرلانتصارمنهاا!بر

فيالدلتاغربيمنالثالثرمسيسطردهم

البحر.شعوبمعوالبحريةالبريةحروب

مصر،حكمأخيرأالليبيوناستطاعولكن

وكانتوالعشرينالثانيةالأسرةوأسسوا

469-297لي)حوا++بوبسطةفيعاصمتها

دكانت،لعشرينوالثالثةاوالأسرة.(،.مق

.(.مق297-.72)حواليتانيسعاصمتها

مثلمصريأغيرأسماءيحملونملوكهماوكان

القديم-العهدفي)شيبشقشيشونك"

و+أوسركون*:2-9(12أخ22،:ها4،4.:ا1مل1

!.تاكلوتو

فيجاءالمقدسالكتابفي""الفوطذكروأول
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فوط!فار

"ا"فوطيذكرحيث:8(اأغا:1،6.)تكالأممجدول

.وكنعانومصرايمكوشمعنوحبنحامأبناءبين

كركميش،موقعةعنالنبيإرمياكلاموفي

بينالمجنعلىالقابضينوفصط+كوشإلىيشير

النبيناحومويذكر46:9(.)إرميامصرجيوش

)طيبة-مصر(+نوأمونحلفاءبينولوبيم+ا"فو!

الأشوريينزحفيوقفواأنيستطيعوالمالذين

!فارسالنبيحزقياليذكركما3:9(.)نامصرعلى

27001(.)خرصورملكجيوشفيا"وفوطولود

وغيرهموالكوشييناللوبيينبأنلىانيالويتنبأ

المسيح-)ضدالشماللملكسيخضصن

.(:1143لنيادا

ولود"وفول!ترشيشلنبياإشعياءويذكر

الترجماتفي+فولجاءتوقد66:91(،)إش

"."فوطبأنهااليونانية

وكلولودوفو!+كوشالنبيحزقيالويذكر

كما(،03:ه)حزالموعد+أرضوبنيوكوباللفيف

التمردفيجوجحلفاءبينفارسمع""فوطيذكر

38:5(.)حزلأخيرا

فارسملكأحسسويروشسجلاتوفي

خضعتالتيالأممبينا""اليبياترد.(.مق)485-،46

له.

فوطينيل:

ألعازارأخذوقدينير+،!اللهمعناهعبرياسم

لهازوجةفوطيئيلبناتإحدىالكاهنهرونبن

2(.6:ه)خرفينحاسلهفولدت

:رفوطينا

"منأو(الشمس)إلهرع!عطيةمعناهاسم

الذيالمصريلشرطارنيساسموهورع".أرسله

بأنهويوصف.(لمديانيينمنيوسفاشترى

كانأنهتعنيهناخصي"وكلمة.فرعونا"خصي

خصيأيكنولمافرعونبلاطرجالكبارأحد



عرفافوطى

متزوجأكانأنهنعلمإذ،للكلمةالحرفيبالمعنى

كلخصي!مادةإلىالرجوعالرصا-93:7)تك

المعارف.دانرةمنالثالثالمجلدمنموضعها

*(.الكتابية

هذا!يطلق.!الشر!"رنيسأيضأعنهويقال

ا.الشرطرنيس+نبوزرادانعلىأيضأالوصد

رمياإ.2.و1او2:8همل)2بابلملكنصرلنبوخذ

فوطيفارأنعلىالوصفينكلاويدل11(.و1و.93:9

.فرعونحاشيةفيمرموقأمركزأيشفلكان

يكونقد2(و93:1)تكمصري.رجلبأنه!وصفه

،الهكسوسأيامفيعاشيرسدأنعلىدليلأ

لهتمييزأ"*المصريبأنه.فوطيفار!يوصفحتى

.سبدهفرع!نعن

بيته،*علىوكيلأيوسففوطيفارجملوقد

بعدولكن93:4(.)تكلهكانماكليدهإلىودفع

نأحاولبأنهكذبالوطيفارامرأةاتهمتهأن

بيت.فيو!ضعهفوطيفاراخذهعليها.يعتدى

كانلوطيفارانحيثأنهالبعض!يظنالسحن+،

ايضأ،للسحنرنيسأكانفقد،الشرطرئيس

أخر.رنيسللسحنكانأنهذلكبعدنقراولكننا

بيترنيسفدفع،عينيهفينعمةيوسفوبد

فيالذينالأسرىجميعيوسديدإلىالسبن

هوكان،هناكيعملونكانواماوكل.السجنبيت

3:21-23(.)تبماالعامل

أسممختصرهوفوطيلأارأسمأنويرصح

ارععطباأيفارعفوطي

:عرفافوطي

رأالشسس()إلهرععطيةمعناهمصرياسم

اليونانيالاسميقابلوهورعأرسلهمن

+أون"لمدينةهنأكا!"رفا*فوطينوكا.ا"فيل"نثنا

أعطىوقد.(هليوبوليسأىالشمس)مدينة

زوجةأونكاهنفارعفوطيبنت!أسناتفرعون

وثنيأكاهنأكان46002(.،ه.و414:ه)تكليوسد

وكان.المصريينقدماءعندالشمسإله!لرع+

الشمسعبادةمركز*أونفي+لرعمعبدهناك

فولا

القديمة.الدولةآياممنذ

إحدىاسموهو.فتاةمعناهلعلسامىاسم

ملكفرعونأمرهمااللتينالعبرانيينقابلتي

العبرانيين.منذكرمولودكلتقتلاأنمصر

كلمهماكماتفعلاولماللهخافتاالقابلتينولكن

إلىاللهفأحسن.الأولاد.استحيتابل،مصرلحك

صنعأنهاللهالقابلتانخافتإذوكان...القابلتين

2(.1-ا1:ه)خربيوتأ+لهما

فول:

العانلةمنالبقولمنعشبىنباتالفول

فيويزرع(،الفراشةتشبه)وزهرتهالبقولية

أخضروهوويذكل،لربيعافيوينضجالخريف

النباتيبالبروتينغنيوهد.أيضأيجفأنوبعد

.والحيوانللأنسانغذاءويستعمل،المعادنوبعض

ولكنهافارسشماليالأممليموطنهأنويظن

وحدوقد.الأوسعلالشرقبكمنالكثيرفييذرع

المصريين.قدماءمقابرفيمحفدظأ

أحضرهاالتيالأشياءبينمنالفولوكان

منهاربأممنايم،فيكانعندماله-دا!دأصدقاء

آنمهووطسوسأ.فرشألهمدمواإذ-أبشالومابنه

وعدسأوفولأوفريكأودقيقأوشعيرأوحنطةخزف

القطانيولعل:27-93(.17صم)002.مشويأوحمصأ

كانتلهم،تعطيأنورفافدانيالطلبالتي

16(.و:912)دانيالالفولعلىتشتمل

أنت*خذقانلا:النبيحزقيالالربوأمر

ودخنأوعدسأوفولأوشعيرأقمحألنفسك

لنفسكواصنعهاواحد،وعاءفيوضعها،وكرسنة

جنبك،علىفيهاتتكئالتيالأيامكعددخبزأ،

كل.بالوزن...تأكلهيومأوتسعينيوممنةثلاث

وقال،..بالكيلءالماوتشربشاقلأ..عشرينيوم

أورشليمفيالخبزقوامآكسرأناهاأدمابنيالي

الماءويشربون،وبالفمبالوزنالخبزفيأكلون

4:9-17(.)حزوبالحيرةبالكيل
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فول

فول:

اسم:!هو،قوي.بمعنيأشورياسم

فلاسرتفلثنفسهوهو،أشورملكفول-)1(

نأقبلالأصلياسمهكان""فولولعل،الثالث

أرضعلىءحاوقد.(امق)747-727يملك

فأعطىاإسرانيلملكمنحيمأبامفيإسرانيل

يداهلتكونالفضةمنوزنةألفلفولمنحيم

انظر،:91امله)2"يدهفيالمملكةليثبتمعه

"تغلثباسمأيضأوذكر،:26(.أخ1،ايضأ

.(51:92مل)2.فلاسر

إشعياءنبوةكلإلاتذكرلاأفريقيةبلاد-)2(

فيهمأجعل!وةالربيقولحيث)66:91(

إلى،الأممإلىناجينمنهموأرسلأية،)شعبه(

إلى،القوسفيالنازعينولودوفولترشيش

لمالتيالبعيدةالجزانرإلى،وياوانتوبال

بمجديفيخبرون،مجديرأتولاخبريتسمع

وترشيش،لودمع.نول"ولذكر."االأممبين

.فوط.هيبهاالمقصودأنالكثير!نيرى

.سبق(فيماموضعهاكلإليهاالرجوع)الرجا

:نفونو

إحدىوهي،حيرةأو.ظلمةمعناهعبرياسم

فبعدإسرانيل.بنوفيهانزلالتيالمحطات

فينزلوا،هرونماتحيثهورجبلمنارتحالهم

فيونزلواصلمونةمنارتحلواثمصلمونأ،

فيونزلوافونونمنارتحلواثما.فونون

صلمونةبينتقعكانتفونونأنأيأوبوت.

+فينانهيأنهادالأرجح33:41-43(.)عدوأوبوت

العربواديمنلشرقياالجانبعلىالواقعةحاليأ

إلىكيلومترأ35نحوبعدعلى،(دوممرتفعاتفي

مترأكيلو04نحوبعدوعلىالبقراء،منالشمال

علىتقعوكانت.الميتالبحرمنالجنوبإلى

02:17،عد-الملكطريق)السلطانيالطريو

منطقةفي،أدومإلىمصرمن2:27(تث21:22،

ولذلك،النحاسومناجمالمياهينابيعفيهاتتوفر

هناكومازالت،النحاسلصهرمركزأأصمبحت

012

يونفو-فوة

الأثريةالكشوفوتدل.النحاسصهرأفرانبقايا

جمصرفيبالسكانمأهولةكانتا"+فونونأنعلى

ذلكوبعد(ابرونزيالعصرمنتصف)فيالأباء

أعيد-مأهولةغيرفيهاظلت-سنة005بنحو

عمليات!استمرت..مق0013حواليتعميرها

ثم،.مق007سنةحتىوصهرهالنماساستخراج

عهدهمفيالذينالنبطيونجاهأنإلىتوقفت

.النحاسصهروأفرانالمناجمفيالعملتجدد

لىإكيلومتراتثمانيةبعدعلى+فرنون+وتقع

التي!*النحاس+خرابةفيالمناجممنالجنوب

الحيةموسىفيهرفعالذيالمكانأنهائظن

كافت"".فونونأنحيث،البريةفيالنحاسية

هيأوبوتوكانت،لأوبوتمباشرةالسابقةالمحطة

المحرثةالحياتحادثةبعدالتاليةالمحطة

.1(21:6-.)عد

بعضأن-الكنسيالمؤرخ-يوسابيوسويذكر

المجرمينمعللعملأرسلوا،المسيحيينالشهداء

الامبراطوريةعهدوفي.فونونفيالمناجمتلكفي

وديرأكبيرةكنيسةالمسيحيونبني،البيزنطية

اسميحملنقشلديراأطلالفيوجدوقد،هناك

(.هم587/لمهليا)حو+ثيادورياسقفا

التى"فينوننفسهاهي+فونون+أنويحتمل

36:41،)تكقدبمأأدومأمراءأحدإليهاينتسبكان

1:52(،أخ1

:5فواأ-5فا

فيفم.إلىالرجوعفالرجاالفم"اهوالفاه.0

سبق.فيماموضعها

:نيوفو-فوة

نطقأ+،أو.تفوهأيعنىقدعبرياسم.+فوة

يعقوببنيساكرأبناءمنلثانياالابناسموهو

"الفؤيئن"عشيرةجدوهو7:ا(.أخ46013،1)تك

26:33(.)عد



أيأف

فيء:

إلىالمغربجانبمنرجعالظلهو"اللئ+

.الزوالبعدانبسط.الظلوأفاه،المشرقصانب

النبيإشعياءويقولالهجلبه:الخيرعليهوأفاء

مننهارأللفىهمظلة:+وتكونالمسيازمنعن

.4:6()إش"الحر

اسم)حز.3017(.بوبسطةأو.فيبستة

كانتالتي+باستالمعبودة.بيتمعناهفرعدني

قطةأولبوةرأسلهاامرأةصو!ةعلىتصور

وكانت(.الهيروغليفيةاللغةفي)"با!ست

ولاياتمنعشرةالثامنةللرلايةعاصمة+فيبستة.

فيكلهالمصرعاصمةأ!مبحتثم،السفلىمصر

الملكأسسهاالتيوالعشرينالثانيةالأسرةزمن

9(.و8و2إ12أخ1.25:2،،11:04مل1)انظرشيشق

الثالثةالأسرةزمنفيأيضألمصرعاصمةوظلت

+البليوزي!الفرععلىتقعوكانت.والعشرين

"تلالآنوتسميشرقأ(.فروعه)أقصيللنيل

نحوبعدعلى،الزقازيقمدينةمنبالقرببسطا+

.القاهرةمنالشرقيالشمالإلىميلأأربعين

مصرتاريخطوالأهميتهاللمدينةوكان

زمنشالأرضشقتزلزلةبهاحدثتوقد.القديم

الموقعكلبالتنقيبقاموقد.الثانيةالأسرة

بينفيماأدا!لا(ا)س!اناليل+بروفسور

أثاراكتشافعنالتنقيبوأسفر،م1887-.918

،العظامالرابعةالأسرةفراعنةزمنالىترجع

وإلى،وخفرعخوفووبخاصة،الجيزةأهرامبناة

كما.السادسةالأسرةمنالأولبيبيالملكزمن

عشرةالثانيةالأسرةملوكفيهاطابعهمترك

عشرةالثامنةالأسرتينوملوك،والهكسوس

عصرمنأثاربهاوجدتبل،عشرةوالتاسعة

.لرومانا

للقطط،فريدةمقبرةعنهكشفماوأهم

المقابرسانرفيوجدتالتيلقططاكانتفبينما

المقبرةهذهفيفإنها،محنطةكانتمصرفي

معدفنرمادإلىتحولتوقدمحترقةوجدت

وجدتكمابالاجرامبطنةكبيرةحفرفيعظامها

.النسى+حيوانبمظاممختلطة

أياأفيمجدهاذروةالمدينةبلغتوقد

بعدمصرمدنثانيامنهاجعلالذيشبشق"(

الخامسالقرن)فيهيرودوتزارهاوعندما.طيبة

."جميلة"!مدينةبأنها+فيبستة"اوصفالهيلاد(قبل

للمعبودةفخمةاحتفالاتسنويأفيهاتقامكانت

اياهميةقليلةمعبودةكانت"ا"باستأنومع

بعدزادتأهميتهافإن،الألهةلكباربالنسبة

تعديلمنأحدثوهوما،لطيبةالأشوريينتدمير

التيالأهميةهذهولعل.المصريةالديانةفي

عظمةمنزادتباستللمعبودةأصبحت

مدنبينالنبيحزقيالذكرهاحتىفيبستة

نوف)طيبة(!نو)تانيس(،صدعنأ:لهامةامصر

في!تحفنحيسو،(ليسبو)هليونوأ،(منف)

الفرسدمروقد.لفرعوناللهعقابعننبوته

.ماق035فيفعلأالمدينة

فيبية

.ا"لامعةأو"نقية*أو*بهيةمعناهيونانياسم

كنخريا،فيكانتالتيالكنيسةفيخادمةوكانت

بهاأوصىوقد.لكورنثوسالشرفبالميناء

فيالكنيسةإلىرسالتهفيبولسر/الرسول

يقبلوهاأنروميةفيالمؤمنينإلى،رومية

منهماحتاجتهشئأيفيلهاويقوموا

هذهحملتالتيهيأنهاوالأرجح2(.و16:1)رو

رومية.فيالكنيسةإلىمعهاالرسالة

أختنا)1(-:بولسالرسولعنهاويقول

مساعدة)3(-ةلكنيسةا".خادمة-)2(.فيبي

هي"خادمة"وكلمة.أيضاأناوليلكثيرين

المترجمة."دياكوناليونانياالكلمةمؤنث

ويستخدم.(12و3:8اتي1:1،1)في+2"شماسأ
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فببسنة
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صسفلموقعبطاخر

فيبستة



فيثوم

عنكثيرةمواضعفيالكلمةهذهبولسالرسول

3:6،كو3،2:هكو1)انظرغيرهعنكمانفسه

موضعهافي.شماسةكلمةإلىالرجوع6:4-الرجا

.أالكتابيةالمعارفدانرةمنالرابعالمجلدمن

الرسولخدمتقد"فيبيأنفيشكولا

ساعدتهوهكذا،لكورنثدسزيارتهأثناءفيبولس

كانتأنهامعهيظنمما،الخدمةفيمعهوكثيرين

!لعل.احتياجفيكانوامنفأعانتثراء،ذات

بيتها.شتصتمعكانتكنخريافيالكنيسة

:فيثوم

إلهبيت)أي.أتوم.بيتمعناهامصريةكلما

المخازنمدينتيإحدىركانتلفاربة(.االشمس

نظامتحتلفرعونإسرانيلبنوبناهمااللتين

والمدينا،مصرفيعبوديتهمأيامفيالتسخير

1(.:ا1)خررعمسيسهيالأخرى

تمديدحولقرن،منأكثرمنذالجدلويدور

مادةإلىلرجوعالرجا)االمدينتينموقعى

منالرابعالمجلدمنموضعهافي!رعمسيس.

،(الكتابيةالمعارفدانرة

الاسممنمشتقفيثوماسمأنوحيث

هناككانأنهفلابد"،أتوم()الإلهبيتالفرعوني

فيإسرانيلبنوواشتفل!الإلههذالعبادةمعبد

مدينةوهناكالمعبد.لهذامخازنمدينةبنا.

فيالثانيلرمسيسالجنانزيللمعبدمخازن

عنعبارة!هي،جيدةحالةفيمازالت،طيبة

علىعقودعنعبارةسقوفها،مستطيلةحمرات

مدنعنفكرةيعطينامما،الكرةنصفشكل

فيإسرانيلبنيفرعونسخزالتيالمخازن

بنانها.

مازالا.فيثوملمدينةالمرجحانوالموقعان

.تلهماوالموقعان.العلماهبينجدالموضع

فييقعانوكلاهماالمسخوطا"،"اوتلالرطابة"،

إلىالنيلدلتامنيمتدلذياالطميلاتوادي

كلافيالتنقيبأسفروثد.التمساحبحيرة

فيجلس

آثاروجودعنالأخيرةالسنواتفيالموقعين

فيهما.وسوريافلسطينمنأسيويينلاستيطان

+تلالعربيلاسمابينعلاقةوجودولاحتمال

فيالمذكورةإ"+سكوتالعبريوالاسمالمسخوطأ

بنوبهامرالتيالمحطاتكإحدي13:.2-12:37،خر

المرجحمناصبحمصر(منخروحهمعندإسرانيل

احتمالأالمواقعأكثرهوالرطابة.+تليكونأن

موقعهوالمسخوطةتلوأن.فيثوملموقع

الرطابة+"تلفيالتنقيبمواصلةولعل.-سكوت"

.الرأيهذاصحةتثبتدلانلعنيكشف

:فيثون

حفيداسموهو،ئوذ+غيرمعناهعبرياسم

الملك.شاولبنيهوناثانبنمريببعل

"لمفيبوشث.أخراسمهوو+مريببعل

4:4،صم2أيضأانفر-41و9:.34،وه8:34أخ)1

.)9:3-13

فيحلس:

وكان+شارد..أو+هاربمعناهيونانياسم

الرسولهجرواالذينالأسيويينالمسيحييناحد

رومية.فيالثانيةللمرةسحنهفترةفيبولس

بين.هرموجانس.معبولسالرسولويذكره

عنةرتدوا01الذينأسيافيالذينجميع

1(.شا:ه)2

أسيافيالذين.بميعبعبارةالمقصود!لعل

أسيا،دلايةمنالمسيحيينأنهوعنى*ارتدوا

الرسولمحاكمةعندروميةفيكانواالذين

بأنيكتفوالم،الثانيةللمرةالقيصر،أمامبولس

الوثوفبعدمسلبيأموقفألرسولامنيأخذوا

ونجواعنهتخلوابل،لصالحهوالشهادةبجانبه

بأنفسهم.

فيجلسارتدادانأيضأالعبارةتعنيوقد

لم،بولسلرسولاعنوصماعتهماوهرموجانس

فيوجودهأنناءفيحدثبل،روميةفييمدث

نفسها.أسيا
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فيشون

فيالاضطهادأعقبتالتيالظروفوكانت

منيكنلملدرجةالعنفبالفة،نيرونزمن

التجربةوكانت.لهاالتعرضأواحتمالهاالسهل

ووحدانا،زرافات،المسيحيينلحمللقسوةاشديدة

نأفيشكولاللمسيحيه،انتسابهمإنكارعلى

أفمسسفيالمسيحيةالكنيسةمثلضخمةجماعات

تلكفيالضيقمنالكثيرعانت،روميةفيأو

نكرانمجرد-واحدةكلمةكانتحين،اياوقات

منبتحريرهمكفيلا-اشتراهمالذيالرب

بل،وبيوتهمممتلكاتهممصادرةومنالاضطهاد،

لي"إبطرسالرسولويكتب.نفسهالموتومن

وكبدوكيةوغلاطيةبنتسشتاتمنالمتفربين

لاءلأحبااأيها.:ئلأقا(ا؟ابط1أوبيثينيةسياأو

لأجلحادثةبينكمالتيالمحرتالبلوىتستغربوا

يدلمما*،غريبأمرأصابكمكأنه،إيمانكمامتحان

نيروناضطهادإليهوصلالذىالبعيدالمدىعلى

البلوى0الرسوليسميهاحتىوشدته!للمسيميين

سفرفيالسبعالرسانلفينرىكما".المحرقة

ذلكفيالاضطهادوعنفامتدادلمدىصورةالرويا

ا-3(.)رؤلوثتا

المسيحاسمإنكارتجربةعلىعلاوةولكن

هناككانت،اليهوديةأوالوننيةلىإوالارتداد

وهيالكنانس،بعضلهاتعرضتاخريتجربة

حدثكما!رسوليتهونكرانبولسللرسوللتنكرا

غلاطية.كنانسوفي،كورنثوسفي

وخدأنههو1(1:هتي)2الفصلهذافينرا.فما

أفسسفيأياسيا،ولايةفيالمسيحيينبين

عنتخلدامنلأسا(3مأ)3كايستر.واديوكنانس

لهمدبنبنكانواأنهمرغم،بولسللرسولوفانهم

علىأكملهالذيوالفداءالمسيعيسوعالرببمعرفة

الصليب.

القولمعيتعارضماالعبارةهذهفيوليس

منأوأسيا،فيحدثالرسولعنالارتدادبأن

نير!ميةفيكانواالذينالأسيويينالمسبحيين

أنهوبخاصةاصتمالأ،ا!ثروهو-محاكمتهأثناء

+يأنهتعنهيقوللذيا+سرنيسيفوأ"ذلكبعديذكر

لمابلبسلسلني،يخجلولم،أراحنيكثيرةمرارأ
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فيل

فوجدنياجتهادبأوفرطلبني،روميةفيكان

1:16-18(.)اتي

:فيشون

اسموهو،+الجريانسريعمعناهسامياسم

ينقسمكانالتيالأربعةالرؤوسمنالأ!لالرأس

ويوصفليسقيها،عدنجنةمنالخارجالنهرإليها

الحويلةأرضبجئيعالمحي!بأنه.نيشوننهر

المقلهناك،جيدايارضتلكوذهب،لذهباحيث

الآراءاختلفتوقد1-12(..2:)تكالجزعوحجر

الىالنيلنهرمن،الاسمبهذاالمقصودالنهرحول

الذيقاروننهرالىالكنج،نهرإلىالسند،نهر

نهرفيالانويصبميديامرتفعاتمنينبع

أسأ/رالخليجفيقديمأيصبكانولكنه،الدجلة

الاراهوتختلد.أرمينيةأنهارمنذلكغيروإلى

فيكانتوهل،عدنجنةموقعتحديدباختلاف

العربشطحولالمنطقةشاوالرافدينأعالي

منموضعهافي.عدنمادةإلى4الرجو)الرجا

،أالكتابيةالمعارفدانرةمنالخاس!المجلد

فيكولى:

فمأوعظيمأوقويمعناهلعلسامياسم

جيشرنيساسموهو(.البعضيرى)كماالكل

معالميثاقعقدعندرافقهالذممماجرارملكأبيمالك

كما26(،و31:22)تكسبعبنركلإبراهيم

فيجرارملكأبيمالكآخر-أوفيكول-هورافق

26(.ت26)تكللسلامصلفأمعهوعقدواإسحقأيام

لقاندلقبأكانبلعلم،اسميكنلم"فيكول"ولعل

.جرارملكجيش

فيل:

منالجسمضخم،معروفحيوانالفيل

بهيتناولطويلخرطومذو،الثدييةالعواشب

يئخذكبيراننابانوله.للأنسانكاليدالأشياء

.العاجمنهما

جاءولكن،المقدسالكتابفيالفيليذكرولا



لفيافيلاد

سليمانسفنبهتأشكانتفقد.كثيرأالعاجذكر

22،او.1:8مل)1المتاجرمنغيرهمعالملك

بيتأإسرانيلملكأخآببنىوقد21(.و9:17أخ2

1(.3:هعا4:8،مزهانظر22:93،مل)1العاجمن

منموضعهافي"!عاجمادةالىالرجوع)الرجا

.(الكتابيةالمعارفا!دانرةمنالخامسالمجلد

.ببهيموث+المقصودأنالمفسرينبعضويرى

أنهالأرجحولكن،الفيلهويكونقد1(إه)أي.4

المنقرضة.الحيواناتأحد2؟الماموث

نأ)الأبوكريفي(الأولالمكابيينسفرفيونفرأ

حروبهمفيالأفياليستخدمونكانواالسلوقيين

6(.ش6:34،8-3:3446،مك)1المكابيينضد

لفيا:فيلاد

وهي.،أخوية+محبةمعناهايونانيةكلمة

أسيافيالقديمةليديةمملكةمدنمنمدينة

قديمأ(،)+هرسى..كاجاسى.واديفيالصفرى،

مدينةشرقيمترأكيلو012نحوبمدعلى

حافةعلىتقوموكانتحاليأ(.+مير)+أزسميرنا

البحر،سطحفوققدمأ065نحوتعلوهضبة

أطلق،بركانيةجروفالخلفمنبهاتحفوكانت

لكثرةالحبر(آبار)أي+ديفيت"اسمالأتراكعليها

الجانبوعلى.المنطقةتغطيالتيالبركانيةالصم

الخصوبة،شديدةالأرضكانتالمدينةمنالأخر

النبيذأنواعأفضللانتاجهامأمركزأفكانت

لشهير،اروماشاعر"فرجيل"بمدحهتشالذي

سانرمثلجدأقديمةمدينةفيلادلفياتكنولم

915بعدبنيتيانها،لقديمةاالصفرىأسيامدن

شبهداخلالىتؤديالتيالطرقإحدىعلى..مق

)أتالوس+الثاش"أتالوسبناهاوقد،الجزيرة

ملك.(.مق138-951-وللما)،،31-فيلادلفوس

لولائه*فيلادلفيا+)سمعليهاوأطلقبرغاسى،

ملك)كهء،ام+ثا!(أومفيس"الأكبرلأخيهالشديد

تسمىكانتقديمةمدينةأطلالعلىوذلك،ليدية

أهميةلهاوكانتا،ع(،)؟دا؟أ(!اكالاتيبوس

فيلادلفيا

مفترقعلىتقعكانتلأنهاكبيرةاستراقيدية

السفوحعلىموقعهاكانكما،هامةتجاريةطرق

الدفاعالسهلمنيجعل*تمولس+،لجبالالسفلى

عنها.

اسمالأولالميلاديالقرنفيعليهاوأطلق

انظر-الجديدةقيصريةأيأ+نيوقيصرية

عصروفياطيباريوسللقيصرتكريعأ3:12(رو

كما.لهتكريمأ.ثلافيا-عليهاإطلق،فسباسيان

!أئينااسمالخامسالقرنفيعليهاأطلق

لتياالفخمةوالمبانيالمعابدلكثرةا.الصفيرة

منذلككلويتضح.المدينةبهاتزدانكانت

بالتركيةحاليأوتسص.بهاؤجدتالتيالعملات

(.اللهمدينة)أيشهر-إلأ

اليونانيةللثقافةمتقدمأمركزأتعتبروكانت

الحضارةلانتقالبابأفكانت،الأناضولفي

8(.و3:7رؤ)انظرالأوسطالشرقإلىاليونانية

وغنيأهامأمركزأفلادلفياأصبحتماوسرعان

المدنباضمحلالرثراءقوةوازدادت،للتجارة

أواخرحتىبمكانتهاتحتفظوظلت.الساحلية

أسياكنانسإحدىبهاوكان،البيزنطيةالدولة

3:7-13()رذالرائييرحناإليهاكتبالتي،السبع

!اسقفيةمقرأذلكبعدوأصبحت.رسانله

جاليةبهاكان،الصغرىأسيامدنوكمعظم

وكانوا،الخاصمجمعهملهماليهود،منكبيرة

3:9(.رؤ)انظرهناكللكنيسةمتاعبسبب

تعرضت،قيصرطيباريوسحكمأنناءوفي

ولكن.م17فيتمامأدمرتهاعنيفةلزلزلةالمدينة

القيصرمنبمعونةبناؤهاأعيدماسرعان

ئنيالثالثالقرنوفيروما.فيالشيوخومجلس

الامبراطور.لعبادةفخممعبدفيها

امبراطوربارباروسا"فردريكدخلهاوقد

طريقهفيوهو،المقدسةالرومانياالامبراطورية

حاصرهاوقد.م0911فيالصليبيةحملتهإلى

ولكنها،م6013،1324ف!مرتينالسلاجقةاياتراك
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فلادلفيا

فيلادلليالموقعخريطة
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فيلادلفيا
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فيلبس

م،0913بعدماالىباستقلالهاواحتفظتصمدت

والبيزنطية،التركيةالجيوشهاجمتهاعندما

وأقلعةقرنأ-عشرأربعةمنأكفربحق-فكانت

استدليم3014وفي3:12(.رو)انظرراسخأعمودأ

حولهابنىإنهويقال،المغوليتيمورلنكعليها

القتلى.جثثمنسورأ

غالبيةتسكنهامدينةشهر"*إلأزالتوما

وبها،اليونانيينمنسكانهاربعونحو،مسيحية

مسيحيةاأسقفيةمقر

الصناعاتاالأنبهاالرئيسيةالصناعاتومن

لأهاليايقومالذي،عرقسوسب!نباتالمتعلقا

بالمدينا.المحيطةالحقولفيجذورهعنبالعفر

المدينةعليهتقومالذيالسفحعلىويوجد

مبانوأساساتوأسوارقلعةأطلال،لقديمةا

ويسهل.قديمةكنيسةأساساتبينهاإنيقولون

الحديديةالسكةطريقعنالآنالمدينةإلىالوصرل

قديمأ(()سميرناأزميرمن

فيلبس:

هذاورد!قد+،الخيل"محبمعناهيونانياسم

أشخاصأربعةعنالجديدالعهدفيمرة38الاسم

وردآخريناشخاصأربعةعلىعلاوة،مفتلفين

وهم:.المكابيينسفريفيذكرهم

)حكممكدونياملكلثانيا-فيلبس)1

ا!برالاسكندرأبووهو.(،.مق935-336من

القبائلتوحيدتمأيامهوفي6:2(،1:1،مك)1

ليونانابلادأصبحتمرةولأول،المكدونية

.حدة!الحكومةخاضعةأاسبرطة)باستثناء

هذاأنإلا،لعسكريةابالقوةتمذلكأنورغم

الوقوفعلىاليونانيينساعدالهلينيالحلد

"فيلبس"اغتيلوقد.الفارسيالغزووجهفي

.الفرسلمواجهةجيوشهحشديستطيعأنقبل

قيادةا!برالاسكندرابنهاستطاعولكن

االفرسعلىللنصروالمكدونييناليونانيين

الشرقفييونانيةامبراطوريةوتكوين

يلبس

1(-ه1:1مكا)لأوسطا

22-917)0مكدرنيةملكبعالرا)2(-هيلبس

فيالقرطاجنيلهانيبالحليفأوكان.(،مق

فيأمامهمانهزمولكنه،الرومانضدحربه

791في50+لاح()س!ا؟"9،ح"الي+سينوسكفاموقعة

ا.برسيوسابنهوكان..مق917فيومات..مق

ولايةتصبحأنقبلمكدونياملوكآخرهو

805(.)امكرومانية

الامبراطورعينهلذيالثريجيا)3(-ثيطبس

لأورشليمحاكمألرابعاأنطيوكسالسلوقي

الديمنأخلاقاأشرسوكانء(.مق017)حوالي

والتلذيناليهوداأحرقإذ)آنطيوكس(،عينه

8:8(.،22:6:11،همك)2لسبتالحفظالمغايرلىإ

آنطيوكسبلاطرجالاصدفيلبس-

+رضيعهبأنهويوصت(،بحلرا)ا.اييلانس

وفاتهقبيلأنطيوكسعينه9:92(.مك)2

!انطيوكسابنهعلىووصيأعنهفائبأ،بقليل

لكنو(.9و،641:مك-1)أوباطور+الخاسى

بلا!رجالمنأخررجل"-*ليسياس

نائبأقبلأعينهقدوكان،الرابعأنطيوكس

علىووصيأ،المملكةمنالغربيالجرءعلى

سمعحالما33(،و3:32مك)1الصغيرأنطيدكس

ابنهوتولىإبينانس،أنطيوكسالملكبموت

تحتالصفيربالملكاحتفظ،العرشالصغير

وحاول،للملكنانبأنفسهوأعلن،!صايته

56،و6-55مك)1ليسياسمقاومةفيلبس

أنطاكيةفيفتلأنهإماولكنه13:23(،مك2

مصرإلىللفراراضطرأو63(1و6:62مك)1

ليسياساضطرفيلبستمردولكن9192(.مك)2

اليهودومنحأورشليمعنحصارهرفعإلى

:23(.13مك2،-6.62:همك)1الحقوقبعض

الفريجيفيلبسنفسههوأنهالبعضويظن

.ذكرهالسابق

زوجتهمنلكبير.اهيرودسبنثيلبس-)5(

وكان،سمعانالكهنةرنيسابنة.مريامين

ويسمىأنتيباس""لهيرودسشقيقغيرأخأ

127



فيلبس

الجديدالعهدفي(هيرودس)بدون"فيلبس

يذكرهولكن3:91(،لو،6:17مرقس:14،3)مت

وكان+،فيلبس+هيرودسباسمالمؤرخون

وصيةفيأبيهمملكةلكلوارثأيكونأنمقررأ

الوارثأنتيباتروفاةحالةفيالأولىأبيه

ابنةهير!ديامنفيلبستزوجوقد.الأول

بنبولسأرسطوالشقيقغيرأخيه

حفيدةمريامينزوجتهمنالكبيرهيرودس

هيروديامنأنجبوتد!المكابيهركانس

الشقيقغيرأخيهامنتزوجتالتي!سالومي

فيعنهالكلام)وسيأتيالربعرنبصىفيلبس

صهرأالشقيقغيرأخو.فأممبح(،التاليالبند

هيرودساسمفيالخلطسببهوهذاولعل.له

فيلبس.

هيرودسأخاهأنتيباسهيرودسزاروعندما

أغرى،روميةلىإطريقهفيوهو،فيلبس

نأفيلبسهيرودسأخيهزوجةهيرودياأنتيباس

حالمالهزوجةهويتخذهاوأنزوجها،لهجر

ملكالحارثابنةزوجتهتطليقيستطيع

توبيخأدىوقد(.يوسيفوسيذكر)كماالنبطيين

:"لابالقول،أنتيباسلهيرددسالمعمدانيوحنا

6:18،)مرقس"أخيكامرأةلكتكوقانيخحل

لطلباستجابةبوحنارقبةقطعإلى14:4(1مت

أمهارغبةعلىبناءهيروديا،ابنةسمالومي

02(.و3:9لد14:3-11،مت6:14-28،مرقس1

هيرودسابنوهو:لربعارئيسهيلبس(-

وقداورشليم،منكليوبترازوجتهمنالكبير

منطقةم(34لىإ..مق)4فيلبسحكمشمل

منالشرقيالشمالإلىالسكانقليلةأممية

نهرمنالشرقلىإ،الجليلوبمرالمدنالعشر

جبالمنحدراتذلكفيبماالأعلىالأردن

جولانيتستشملفكانت،الشرثيةلبنان

وإيطوريةوتراخونيتسوباتافياواورانيتس

لتيا""بانياسعاصمتها!كانت\(.3:)لو

عنلهاتمييزأ.فيلبس.قيصريةسميت

المتوسطالبحرساحلعلىالواقمة.قبصرية

رعيتهمنمحبوبأوكان.الكرملحبلحنوبي

وقد(.يوسيفوسيذكر)كماواعتدالهلعدله

12لم

فيلبس

فيلبسهيرودسابنة"سالوميمنتزوج

فييولياسمدينةفيماتوقد!هيروديا.

لطيباريوسالئلاثينالسنة)فيم3ء،3شتاء

ولايةالىموتهبعدولايتهخئمتوقدقيصر(.

م37فيولكن،سنداتثلاثلمدةسورية

)37-44(1الأولأغريباسأخيهلابنأعطيت

يسوعلرباتلاميذحدأ:لرسولا-ليلبس

باستمراراسمهويردعشر،الاثنيالمسيح

الأخويناسميبعدالرسلقانمةفيالخاسى

يعقوبوالأخوين،وأندراوسبطرسسمعان

.(:113عأ،641:لو3:8،مرقس:01،3)متويوحنا

يوحناشهدأنبعدإنهيوحناالبشيرويقول

الله!حمل"هوذا:قانلأالمسيحعنالمعمدان

اتباعفيتلاميذهمناننانبدا36(،و1:92)يو

أخاهأخبرالذيأندراوسأحدهماوكان،يسوع

مسيا*وجدنا.قدقائلأ:بطرسسمعان

يوحناهوكانالأخرالتلميذأن)والأرجح

يسوعذهبالتالياليوموفي(.نفسهالبشير

لهفقال،فيلبسوجدوهناكالجليلإلى

منصيدابيتمنفيلبسوكان.اتبعني

نثنائيلوجدفيلبس.وبطرسأندراوسمدينة

فيموسىعنهكتبالذي!جدناله!قال

منالذكلمايوسفابنيسوعدالأنبياءالناموس

يمكنالناصرةأمننثنانيل:لهفقال.الناصرة

تعال:فيلبسلهمال؟صالحشيءيكونأن

فيلبسأننرىهذاومن(.)يوا:35-اهوانظر.

علىربالىوانه،يسوعتبعوامنأوانلمنكان

.يسوعليتبعواالاخريندعوةفيالفور

تعفمإلىحاجةفيكانالرسلوكسانر

ويبدو.وقدرتهيسوعلرباشخصعنالكثير

قبللهالمسيحسوالفيالسببكانهذاأن

نبتاعأين.من:الخمسةالآلافإطعاممعجزة

فيلبس؟فأصابه(،ه؟16)يوا"؟هؤلاءكللتخبزأ

واحدكلخذلتديناربمئتيخبزيكفيهملا

يعادلماوهو-7(و6:6)يو.يسيرأشينأمنهم

انظر-سنةنصفمنأكثرفيعاملأجر

الربصنعهاالتىالمعجزةولكن.2:1-15(،مت

أماممشكلةليسالجموعإطمامبأنعلمته



فيلبس

الكرن.كلخلقالذكلطالرب

فيلبس،عنفيهانقرأالتيالتاليةوالمرة

أورشليم،إلىالظافرالربدخولعندهي

صعدواالذينمنيونانيون.أناستقدمعندما

منالذيفيلبسإلىالعيد...فيليسجدوا

سيد.يا:قائلينوسألوه،الجليلصيدابيت

،أندرا!سفيلبسفأخبر*يسوعنرىأننريد

02-22(.12:)يويسوعوأخبراالاثنانوذهب

شخصأكانفيلبسأنعلىهذايدلوقد

معه،التعامليسهل،خيرأالآخرونفيهيتوسم

اليونانية.اللغةيعرفكانأيضأولعله

،يسوععلىالقبضإلقاءقبيل!العليةوفي

وكفانا،الآبأرناسيديا.فيلبسلهقال

الخضدعكاملفييرجو-كانفيلبسولعل

الإعلونمنخاصبنوعيحظىأن-لولاهوا

33:18(،خروج-مرسىطلبأنسبق)مثلما

الطريقهوأنا:لهقاليسوعالربولكن

بي.إلاالآبإلىيأتيأحدليس،والحياةوالحق

،الآبفيأنا..االآبرأىفقدأنيرالذي..

أكليمندسويقولا:8-31(.4)يوسفيوالأب

منط!بالذيالتلميذهوإنهالسكندري

8:21(.)متأولأأباهليدفنيذهبأنالمسيح

بينماخلطالآباءكتاباتبعضوفي

لفقرةا)انظرالمبشروفيلبسالرسولفيلبس

فيبالإنجيلكرزأنبعدأنهوالمرحح(.التالية

+هيرابوليس+مدينةفياستقر،كثيرةجهات

فيها!ومات،الرومانيةأسياولايةمدنإحدى

ماتتدكانإذامااليقينوجهعلىئعلمولا

شهيدأ.ماتأوطبيميأموتأ

الذينالسبعةأحدوكانةالمبشر)8(-ميلبس

علىللإشرافأورشليمفيالكنيسةانتخبتهم

رأقاموهم،الأولىالكشيسةفيالأراملخدمة

الآيادي+.عليهمووضعواوصلوا،الرسل"أمام

منومملؤينلهممشهودأيكونواأنيجبوكان

بما-السبعةجميعوكان.وحكمةالقدسالروح

وكان.يونانيةأسماءيحملون-فيلبسفيهم

فيلبس

)أيأنطاكيأدخيلأ"ا"نيقولاوسهومنهمواحد

الواضحمنوليس(.يهوديأصلمنيكنلمأنه

سفرمنالسادسالأصحاحفيجاءمما-تمامأ

اعتبروهمقدكانواإذاما-الرسلأعمال

يكادولكناللكلمةالدقيقبالمعنىشمامسة

الشمامسةرتبةأساسأنهمعلىينعقدالإجماع

6:1-7(.)أع

وفيلبساستفانوسالسبعةبينمندكان

أكثر.شيئأالجديدالعهدف!عنهمانقرأاللذين

*فيلبسباسمذلكبعدفيلبساشتهروقد

فيلبسعنلهتمييزأ8(ة21)أع+المبشر

ذإ،اللقببهذاجدبرأالواقعفيوكان،الرسول

التيالكنيسةعلىعظيماضطهادحدثعندما

كورةفيالجميع!تشتتأ!رشليم،في

فانحدر!+-لرسلاعدا-مالسامرةوااليهودية

لىإالريحمول(فيلبسليسأنه)أيفيلبس

".بالمسيحلهميكرروكان،السامرةمنمدينة

الكثيرونقبلحتىلقوةامنكرازتهوكانت

أخباربلفتولما8:1-8(.)أععظيمبفرحالإنجيل

فيالرسلإلى،السامرةفيفيلبسنجاح

بطرسالرسولينإليهمأرسلوا،أورشليم

.(1-21:416ع)أريوحنا

الربأمرالباهر،النجاحهذاوس!وفي

الجنوبنحوويذهبالسامرةيتركأنفيلبس

النظروجهةومن.البريةفيغزةإلى

وسطمنبالانسحابالأمرأنلابد،البشرية

كرازةمعالسامرةسكانوتجاوب،لنجاحاهذا

بدا،صحراويةمنطقةإلىليذهب،فيلبس

كانأنهأئبتفيلبسولكن.جدأغريبأأمرأ

بد!نأمرهرنفذ،الربلمشينةتمامأخاضعأ

البريةفييجدولمتردد.أوتساؤلأدنى

شخصأوجدبل،إليهللاستماعمستعدةجموعأ

حبشيأجلأرالشخصذلكوكان.ليبشرهواحدأ

الحبشة،ملكةكنداكةماليةوزيرمركزيشغل

لأورشليم.زيارتهبعدبلادهإلىراجعأوكان

الرجلهذاأنفي،وحكمتهاللهنعمةوتتجلى

الثالثالأصحاحمسموع--بصوتيقرأكان

العهدإنجيل-إشعياءنبوةمنوالخمسين
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فيلبسأعمال-فيلبس

فيلبسبشرهالأصحاحهذاومن-القديم

فرحاطريقهفيوذهبواعتمدفأمن4،لمجسو

فيلبسقياممعنىيكنولم2-93(.8:ه)أع

لشخصبالانجيلكرزمنأولكان(نه،بذلك

الإنجيلحملأيضأمعناهكانبل،فحسبأممي

الوزيرهذاطريقعنأفرصيةقارةإلى

تدفعهماليهدديةالكبرياءكانتفقد،الحبشي

علىالأممإلىوالنظر،السامرييناحتقارإلى

غبرتهفيفيلبساستطاعولكن.نجسونأنهم

ثمالسامريينيبشرأنبالإنجيلللكرازة

الحداجزتخطىوهكذا،الحبشيالوزير

نعمةأنوأثبت،العرقيوالعداءالاجتماعية

ممانا.للجميعمتاحةيسوعالمسيحفيالله

أشدودإلىغزةمنفيلبسذهبذلكوبعد

حتىالمدنجميعيبشركانمجتازهو.وبينما

استقرحيث4(8.1:)أعقيصريةإلىجاء

قيصريةفيبيتهفيواستضاف.فيهافيلبس

حيثورفتاءهمالوثاوالبشيربولسالرسول

منعودتهمأثناهفيكثيرةأيامأعندهأقاموا

الثالثة.التبشيريةبولسلرسولارحلة

بنات"أربعلهكانفيلبسأنلوقاويذكر

كانوعندما1(.21:8-.)أع!يتنبأنكنعذارعما

لمدةقيصريةفيسجينأبولسالرسول

منبالكثيرحظىأنهفيشكلا،سنتين

منالمخلصةوالخدمةاياخويةالمحبةمشاعر

23:31،3-ه)أعقيصريافيوالإخوهفيلبس

.)24:23-27

فيلبس:أعمال-فيلبس

الأعمالأسفارأحدفيلبس+أعمال

رحلاتعنأساطيرمجموعةوهي،الأبوكريفية

أواخرإلىالسفرهذاويرجع.لهوأعمافيلبس

علىوهو.الخامسالقرنأوانلأوالرابعالقرن

ليهاإالرجوعالرجاأالأبوكريفيةتوماأعمالفعط

منالأولالمجلدمنموضعهافي.أبوكريفامادةفي

منسلسلةمنويتكون(،الكتابيةالمعارف"دانرة

متفرقة.اماكنفيحدشتالتيالمنفصلةالأعمال

منالأصحاحاتينقصهمخطوطاتهامنوصلناوما

الأساطيربينومنعشر.الرابعإلىالعاشر

013

ف!لبسإشج!ل-ف!لبس

عميانوشفاء،موتىإقامة،الأعمالبهذهالمدونة

فيلبسبينكبيرخلطالأعمالهذهوفي.وبرص

المبشر.وفيلبسلرسولا

فيلبس:إنحيل-فيلبس

التيالغنوسيةالكتبأحدهوفيلبس.إنجيل

نبمفيوجدتوالتي،القبطيةباللغةوصلتنا

إبيفانيوسويقتبسمصر.صعيدحمادمممافي

لفيلبسئنسبمصريإنجيلمنأ،دة"هأهس!(دا)3

التيالعباراتولكن،الرابعالقرنفيظهر

الإنجيلفيتوحدلا*!إبيفانيوساقتبسها

العلماءبعضجعلمما،حمادينجعفيالمكتشف

فيلبس*حسب+الإنجيلعبارةاضافةأنيرون

،متأخرةإضافا،حمادينجعفيوجدالذيللإنجيل

يذكرالذيالوحيدالرسولهو"فيلبسأنرغم

أوكلثلاثةأحدكانإنهعنهوئقالالسفر،هذافي

وعمله.يسوعبهتكلمماكلتدوينإليهم

اليونانيةاللفةفيأصلأ.فيلبس"إنجيلوكتب

الثالث.القرنبدايةأوالئافيالقرنأواخرفي

اللغةلىإترجمثم،سوريةفيكتبأنهوالأرجح

بالمعنىإنجيلأليسوهو.م004نحوفيالقبطية

يسوعالربحياةقصةهوفالإنجيل،المعروف

بإنجيلالعديدةاللاهوتيةالأقواللكن.وتعليمه

الطقسيةالمواضيعتشرحالتيالأقسامأوفيلبس

!بعض.واضحةخطةوجودينقصها،ياخلاقيةوا

قدبأنهالظنإلىتدفع،فيهالمذكورةالأحداث

ويذكر،غنوسيةطقسيهتعاليمعلىمبنيأيكون

عنأساسأنشأتالبشريالجنسمشكلةأن

صنسينمنشخصينإلىوحواءأدمانفصال

واحدأشخصأكاناأنبعد!وامرأةرجل:مختلفين

الرجلاتحادليعيدجاءقدالمسيحوأن)خنثى(،

للاتحادمبدنيتذوقفهو،لزواجاخدرفىبالمرأة

التعاليم،بشدة،السفرهذافيدتظهر،السماوي

لهكانالمسيحأنتنكرلتيا)حأ،حس!ه!(الد!ستية

الرسوليدحضهاالتيالهرطقةوهي،حقيقيجسد

أقوالعلىيحتويأنهكمايو،:1-3(.)1يوحنا

لفهماتناقضكماعذراء،منالمسيحولادةتناقض

الأجساد.وقيامةالمسيحلقيامةالصصيح



لفطلبعون-ان!لبى

علىقاصرةتكونتكاد"فيلبس.إنحيلوأهمية

يختصفيما01"ثالنتينوسغنوسيةأسستوضيح

.بالأسرار

:-الفيلبيونفيلبي

مدنإحدىفيلبيكانت:لاسمواالمومع-ا!لأ

وخ!شمالأ.15541عرضخطعلىتقعمكدونيا،

الشهير!الإغفاطيالطريقعلى،شرقأ116524طول

-أمليبوليس.منرومانيأميلأ33نحوبعدعلى

منميلأ12نحوبعدوعلىول(،اممع"هولأ)3

منهيحدسهلدسطفي،!حولهفأول)!+5ماكونتزأ.

.زيجاكتس+نهريبينجبالوالشمالالشرق

الغربمنويحدهد"3ءللا(،)3"و*نستوسأ،ح!"د!2()3

جبالالجنوبومنولس!!"،ده!(،)5+!بانجايوسجبل

تمري3(اه"وللأ)*دا+لوم"سيمبوقديمأتسمىكانت

فيلبيمدينةتربطكاتتالتيالطريقفوقها

ستةبعدعلىاه"،ملأ(أ)3..نيابوليسبميتانها

تغطيهالسهلهذامنكبيروجزهمنها.أميال

ويربطه.القديمليكانتكماالأنالمستنقعات

لأنجيتس"ا"دياو(3لأممماول)وله"انيموستر"بموض

وأالجانجاساسمأيضأيحملكان)الذي

ا،+!قأ(.س!أ)3-.الجنجيتس

خصوبةمنشهرتهاتستمدالمدينةوكانت

موقعهاومن،عليهتشرفكانتالذيالسهل

ومنالشهير،الإغناطيالطريقعلىالاستراتيجي

اسموكان.الشماليةالجبالفيالذهبمناجم

بيع+ليناا0يأ،(حص!3ولأء34)"سينيدكر.قبلا-فيلبي"

النهرتمدكانتالتيللينابيعبالنسبة

ملكالثانيفيليبأعادولكن،بالمياهوالمستنقعات

أطلقوها5بنا(!برالاسكندراابو)وونيةمكد

اسمه.عليها

فيالموقعهذااستوطن:ثانيا-تاريخها

)3043+(،"تاسوسجزيرةمنمهاجرونالبداية

الواقعةالجبالفيالذهبمناجمفييعملونكانوا

أهميةالثانيفيليبأدركوقد2شماليهاإلى

.م.ق356فيجددمهاجرينإليهافأرسلالمدينة

وكانت""فيلبيلىإ"ا*كرينيدسمناسمهاوغئر

-الفيلبيوننيلبى

تمدمازالتاستنزافها-رغم-الذهبمناصم

سنويأ.الذهبمنوزنةمنبكثرفيلبي

فيلبيلموقعيطةخر

.م.ق167فيمكدونيةالرومانفتحأنوبمد

التيالأولىالمقاطعةمنجزءأفيلبىأصبمت

.م.ق146وفي.*أمفيبوليس+عاصمتهاكانت

نأبعدمكدونيةولايةمنجزءأفيلبيأص!بحت

تسالونيكي.عاصمتهاوأصبحت،تنظيمهاأعيد

المدنيةالحربشالحاسمةالمعركةوقعتوقد

حشدحين..مق42فيفيلبيفيالثانيا،

منبالقربقواتهما*و+كاسيوس!"بر!توس

ونجح،فيلبيمنبالقربالإغناطيالطريق

،كاسيوسمعسكرعلىهجومهش""أنطونيوس

قواتأنيعرفأنقبل.كاسيوسفانتحر

ولكن.أوكتافيوسقواتعلىتغلبت".بروتوس

أيضأ"-بروتوسانهزمأسابيعبثلاثةذلكبعد

،الحربفانتهت
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الجنودباستيطانالمدينةرقعةاتسعترقد

فتحذلكوبعد.الحربانتهاءبعدبهاالرومان

أبوابسابقأ!)أوكتافيوس"قيصر.أوغسطس

منخردواالذين-.أنطونيوسأنصارأمامالمدينة

المستعمرةهذهلحكومةوكان.لياإيطافيممتلكاتهم

كانتيانها،لولايةاحكومةعنلاستقلالامننوع

لهاوكان،رومانية16:12(أع-)كولونيةمستعمرة

16:35(.)أعجلادونيعاونهمارنيسيانواليان

قام:الأثرياا!ستكشاهات-ثالثأ

الفرنسيالمعهدالقديمةالمدينةآثارعنبالتنقيب

الكشفعنذلكوأسفر1491-3891،منأثينافي

وفي،الإغناطيالطريقجنوبيالمدينةسوقعن

مواليجرالتيالساحةلعلها،كبيرةساحةوسطه

كشفكماإليها.وسيلابولسر،العرافةالجارية

منوالعديدكبيرينمعبدينأطلالعنالتنقيب

كما.الثانيالميلاديالقرنإلىترجعالتيالمباني

-الفيلبيوننيلبى

القلعة.بجوارمبنيأكانرومانيمسرحعنكشف

أطلالتوجدالمدينةمنالغربلىإميلبعد!على

وكانا؟الجنجيتس.ا.نهرمنبالقربرومانيقوس

وجودمحرمأوكان،المدينةحدوديمثلعادةالقوس

معابدأواطقابرمثل،المدينةحدودداخلنجسشئ

نأفيالسببكانهذاولعل،أجنبيةديانات

نهرعندالمدينةخارجإلىخرجاوسيلابولس

16:112.)أع!صلاةتكونأنالعادةجرتحيث

عبارةتبدو:لكتابيةا-أهصيتهارابعا

مكدونيةمقاطعةمنمدينةأولهيالتيفيلبى

ةالعبا؟إنالبعضويقول،الفهمعسرة12(كأ16)أع

القسممنوكولونية+مدينة:تترجمأنتحتمل

المعنىأنلاخراالبعضويرى+.مكدونيةمناياول

"الرسولإليهاوصلمدينة"أدلأنهاهوالمقصود

لهاكانالمدينةأنأخرونيرىكما.الأرجحوهو

لنهراعندليديةمعفيهتقابلبولسأنئرخحا.لذيللمكانصورة
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لفيلبيوننيلبى-ا

مدنمقدمافيجعلتهاالتىالامتيازاتبعض

ذكر(الأعمالسفر)كاتبلوقاوأنأهميا،مكدونية

وليمالسيرحعلممابفيلبي،افتخارأالعبارةهذه

فيلبي،منأصلأكاننفسهلوقاأنيظنرمزي

،رؤياهفيبولسالرسولرأهالذيالرصلهووأنه

مكدونيةلىإاعبر:ويقولإليه"يطلبقانمأ

:6(.16)إع!وأعنا

فيهاكرزأوربافيمدينةأولفيلبيوكانت

ترواسمنليهاإحاءوقدابالإنجيلبولسالرسول

في(فيلبي)ميناء-.نيابوليسإلىالبحربطريق

خرجالسبتيوموفيالثانيلأ.التبشيريةرحلته

صرتحيثنهرعند"المدينةخارج+إليورفاقههو

جماعلأأماموجلس16:13()أع"صلاةتكونأنلعادةا

بباعة..ليديةتدعىامرأةبينهنكانت،لنساهامن

إلىلتصغيقلبهاالرب+ففتحثياتيرامنأرجوان

وأهلهيواعتمدتتمنت+بولسيقولهكانما

1(.:39-ه16.)أعبيتها

،الصلاةلىإذاهبينورفاقهبولسكانوبينما

ئكشب*كانت،عرافةروحبهاجاريةاستقبلتهم

-هؤلاءقانلة:و.صرخت،كثيرأ"امكسبامواليها

لكمينادونالذينالعلياللهعبيدهمالناس

اكثيرةأيامأهذاتفعلوكانت.الخلاصبطريق

أمرك.أنا:وقالالروحإلىلتفتوابولسفضمر

تلكمنفخرجمنها.تخرجأنالمسيحيسوعباسم

يجرونمواليهاجعلمما16:16-18(.)أعالساعا"

أنهمابتهمة،الحكامإلى،السوقإلىوسيلابولس

نأيحوزلابعوائدويناديانالمدينةيبلبلان

كانتفقد،كرومانيينبهايعملواأويقبلوها

لولاةافأمر،رومانية)كولونية(مستعمرةالمدينة

وأوصواالسجنفيألقومماثمبالعصيبضربهما

فيفألقاهما،بضبطيحرسهماأنالسمنصافظ

المقطرةفيأرجلهماوضبطالداخليالسجن

16:16-24(.)أع

يصليانهماوبينما،الليلنصفونحد

زلزلةبغتةحدثت،مسموعبصوتاللهويسبحان

فانفتحت،السجنأساساتتزعزعتحتىعظيمة

استيقظولما،الجميعقيودوانفكتكلهاالأبواب

لفيلبيون-افيلبى

فشرع،هربواقدالمسمونينأنظن،السجنحافظ

الاعظيمبصوتبولسناداهأنلولا،الانتحارفي

.موجودونجميعألأنهمرديأشينأبنفسهيفعل

السجانأمنأنلهبولسشهادةنتيجةوكانت

لصباحاوفي.واعتمدوايسوعبالرببيفوأهل

اعتذروا،رومانيانوسيلابولسأنالولاةعلمإز

منفخرجا،المدينةمفادرةمنهماوطلبوالهما

مفادرتهماقبلالإخوةوسائرليدياوزاراالسجن

4(.2-.16:ه)أعتسالونيكيلىإفيلبي

يبدو)1(ةالنظرتستلفتأموربعضوهناك

فيبارزأدورأيلعبوافلمقليلأ،كانليهوداعددأن

كانكمافيهامجمعلهميكنلمكما،اياحداثهذه

وفي(.:ه13)أعقبرصفيسلاميسفيمثلألهم

إيقونيةوفي34(،و)13:14بيسيديةأنطاكية

وفي26،91:8(،و)18:91أفسسوفي)14:\(،

أثيناوفيا(،.)17:بيريةوفي)17:\(،تسالونيكي

كانتلذلك)18:،(،كدرنثوسوفي17(،إ)17

.)16:13(النهرعندالخلاءفيتصلينالنسوة

يكنفلم،الأحداثفيالرومانيالعنصر)2(بروز

رومانياكانبل،يهوديأأويونانيأالمدينةطابع

لقب)16:91(الحكامعلىيطلقكانكما2(،)16:ا

38(.و36و3وه22و02)16:-.ولاة

بمدلهابولسلرسولاترايامسأ-زخا

السادسالأصحاحفيالمذكورةالأحداثبعد:ذلك

وسيلابولسغادر،الرسلأعمالسفرمنعشر

لاذلكأقولو،الأرجحعلى-تيموثاوسومعهما

يبدوولكن،تسالونيكىإلىفيلبي-صراحةيذكر

)البارزالمتكلمضميرلأن،فيلبىفيبقيلوقاأن

عند!.2:هأعفيإلاثانيةيظهرلا16:01-17(،أعفي

الثانيةللمرةزيارتهابعدلفيلبيبولسمغادرة

فيلوقابقاهولعلاأورشليملىإعودتهطريقفي

تأثيرهلهكان،الخمسالسنواتهذهطيلةفيلبي

فيوثباتهافيلبيفيالكنيسةقوةفيالواضح

نأإذ.3(،و:92افي8:2،كو)2الاضطهاداتوجه

منعودتهطريقفيإلاأخرىمرةيزرهالمبولس

إليهاسبقهوقدالثالثا،الكرازيةرحلته

فيسنتينمكثأنبعدوأرسطوستيموثاوس

فيلبيفيأنهوالأرجح02:\(.122ة91)أعافمسس

133



فيل!لىإلةلرساا-فيلبى

وهناك6(،وه7:،2013كو)2تحطسمحئانتظر

كورنثوسفيالكنيسةإلىالثانيةرسالتهكتب

فيأشهرثلاثةصرفأنوبمد8:ا-4،9:2-4(2كو)2

بطريقسوريةإلىلمودةاعلىعزم.اليونانبلاد

اليهودمنمكيدةهناكأنعلمإذولكنالبحر،

طريقعنيرجعأنورأىخطتهغئر،ضده

توقفمكانأخرفيلبيوكانت3(.ة.2)أعمكدونية

فيلبيوفيأسيا.إلىالبمرركوبهقبلفيه

إلىلوقامعالبحرعبرثمالفطير!أيامصرف

رفافمنسبعةانتظارهفيكانحيثترواس

أخرىمرةفيلبيزاربولسأنويبدو.2:4-6(.)أع

روميا،فيالثانيوسجنهالأولسجنهبينفيما

يذكركماذلكيرحوكانالأقلعلىأو

مكدونيةإلىرحلتهأنوالأرجح24(.و2:23)في

)1:3(،لتيموناوسالأوليرسالتهفيالمذكورة

كانإذاأنهالكثيرونويظن.لفيلبيزيارتهشملت

)4:13(تيموثاوسإلىالثانيةالرسالةفيصاءما

زارأنهفلابد،ترواسفيمدةبقانهالىيشير

ولكن.الأخيرةللمرةمكدونية-المدةهذهخلال-في

علىتقتصرلمأسسها،التيالكنيسةبهذهصلته

ا!اولىزيارتهأثناءففياالمتعددةالزياراتهذه

منمرتين-ماليةعطيةوصلتهلتسالوفيكي

بعدذلكتكرركما4:16(،)فيفيلبيفيالمؤمنين

في91ة1كوا)2اليونانبلادلىإمكدونيةتركأن

رومية،فيالأولسجنهأثناهفيأنهكما1(.4:ه

أحدبيدعطيةفيلبيفيالكنيسةلهأرسلت

14-91(و01ش2،24:ه)فيأبفرودتسوهو،أعضانها

قريبأومرض،لرسولامعالوقتبعضمكثلذيا

معهحاملأفيلبىإلىعادثم2:27(.)فيالموتمن

فيهاعثرلتيمفيلبيكنيسةإلىالرانعةلرسالاا

نأبولسالرسولعزمفيكانوقدلهم.شكرهعن

أحوالهملستطلعلكيليموثاوسلهميرسل

لمأمالزيارةهذهتمتهلنعلملاولكنا23(،و)2:91

تبادلهاتمأخرىاتصالاتثمةأنفيشكولاتتم.

18،91:122:ه)أعالكنيسةوهذهبولسالرسولبين

فيبوليكاربوسفيذكر2:25(،في11:9،كو2

كتبها"(رسانل)3:2(الفيلبيين."إلىرسالته

لهم.بولس

لا:لكفىبمدفيلبيكنيسةتاريخ-سادسا
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عنأو!فيلبيفيالكنيسةعنالقليلإلانسمع

ففي،بولسالرسولموتبعدنفسهافيلبيمدينة

أسقفإغناطيوس"اعلىخكم،الثانيالقرنأوانل

،للوحوشلالقائهروميةإلىوأخذ،بالموتأنطاكية

إلىجاء،وترواسوسميرنابفيلادلفيامرأنوبعد

حفاوةبكلفيلبيفيالمومنونفاستقبله،فيلبي

رسالةكتبدالهم،مفادرتهوبعد،وإكرامومحبة

إلىأخرىورسالة،أنطاكيةفيللكنيسةمواساة

نأمنهيلتمسونسميرنا،أسقف."بدليكاربوس

منعندهرسانلأيمنصورةلهميرسل

هذابوليكاربوسلهمحققوقد.إغناطيوس

رسالةلهمهوكتبالوقتنفسوفي،الطلب

نأنعلمالرسالةهذهومن.وتحذيرونصحتشجيع

فيمرضيةكانتفيلبيفيالكنيسةأحوال

)؟+ح)،7("فالنسا.اسمهشيخوجودرغم،حملتها

شديدأتقريعأ".*بوليكاربوسلهمايدجه،وزوجته

،مسيحيانبأنهماإدعاءهمايكذبالذيلجشعهما

أساقفةمنقليلعددأسماءإليناووصلت

قراراتعلىالتوتيعفياشتركواالذينفيلبي

وفيم(،)344سرديكافيعقدتالتيالمجامع

نأويبدوم(.)451خلقيدونوفيم(،)431أفمسس

اضمحلالبعدحتىقانمأظلاياسقفيةكرسي

المدينة،اختفتمتىنعلمولانفسها.المدينة

منالآنقريةوأقربمأهولأ،يعدلمفموقعها

الواقعاالتلالبين+ركتكا".ترياهيلقديماالموقع

بلالموقعفكل.مباشرةالقديمةالقلعةشماليإلى

مازالتالتيالخرائبتفطيه.بهالمحيطوالسهل

الباقيةالآثارومن.المنظمالتنقيبإلىحاجةفي

وبقايا،القديمةاليونانيةالتحصيناتأطلالفيها،

هذهعلىالأتراكويطلق.المسرحمنضنيلة

معبدوبقايا،("الأعمدةأيالديكلر."0اسمالأطلال

نصر.قوسوبقايا،النقوشمنوالعديدقديم

الكنيسةإلى-الرسالأفيلبي

فيلبي:في

كللكنيسةوابدلسلرسولا-؟اولا

الكرازيةبرحلتهبولسرالرسولقام:فيلبي



فيلدلىإلالرساا-نيلبى

خططهمنالكثيربئنوأحس،م52فيالثانية

غلاطيةفيكانفعندما،عوانقأمامهاتقف

أسيافيبالكلملأيتكلمواأنالقدسالروح!منعهم

يذهبواأنحاولواميسياإلىأتوافلما)الصغرى(،

فذهب7(،و16:6")أعالروحيدعهمفلمبيثينيةإلى

،ترواسإلىوتيموثاوسسيلاورفيقاهبولس

مكدونيرجل،الليلفيرويالبولسظهرتحيث

مكدونيةلىإ+اعبر:ويقولليهإيطلبقانم

يعبرأنعليهأنبولم!رفأدرك16:9(.)أعوأعنا

لقدأوروبا.قارةفيبالانجيلليكرزمكدونيةإلى

مواتية.الرياحوأصبحتأمامهالطريقانفتمت

)ميناءا"!نيابوليسلىإوصليومينخلالولي

)الطريقالمرصوفالطريقعلىوسار(فيلبي

علىوانمدرالجبالواجتازالشهير(،الإغناطي

إلىأميالثمانيةمسافةوسارالأخر،المانب

ولكنلليهود،مجمعفيلبيفييكنولم.فيلبي

يجتمعن،المتعبداتالنسوةمنجماعةهناككانت

نهر+عندالمدينةخارجمكانفيالسبتيومفي

على16:13(،)أعا"صلاةتكونأنالعادةجرتحيث

علىالمدينةبابمنالغربإلىميلنحدبعد

بولسلرسولاوتكلم+صنجيتس"!.نهرشاطئ

قلبالربففتحاالنسوةأولنكإلىورفقاؤه

الرسولأخرجذلكوبعد.بالربفامنتليدية

وضعهإلىأدىمما،جاريةمنالعرافةروحبولس

فيأرجلهماوفمبطالداخليالسجنفيو-لجلا

يصليانوهماالليلنصفونحو،المقطرة

أساساتهزتزلزلةبفتةحدثت!اللهويسبحان

لىإذلكأدىوقد،لسجناءاقيودوفكتلسجنا

بأنهماالولاةعلمولما.بيتهوأهلالسجانخلاص

نأإليهماوتضرعواإليهماذهبوا!رومانيان

16:16-.4(.)أعالمدينةمنيخرجا

مرةلأولبولسالرسولذاقفيلبيففي

فيالمقطرةفيرجليهوضبط،الرومانيةالجلدات

لأنأمسرورالمدينةغادرذلكومع،رومانيسمن

وقد،فيلبيفيتكوفتقدرالتلاميذمنجماعة

ذلكفعوضه.وثيقأارتباطأوبهبالربارتبطوا

عاناها.التيالآلامكلعن

فيبلىإلالرساا-نيلبي

أحبمنكاندافيلبيفيالمذمنينأنويبدو

يأيضعولم!يديهعلىتجددوافقد،إليهالناس

بينهم.بوجودهوالابتهاج،لزيارتهممتاحةفرصة

بولسكانبينما،سنواتستبنحوذلكوبعد

كورنثوسإلىتيطسأرسلقدوكانأفمسس،في

يعرفأنيريدوكان،هناكالكنيسةإلىبرسالة

تيطسإليهيعودأنرتبسيستقبلونها،روحبأي

فيالانتظارأيامصرفأنهوالأرجح،مكدونيةفي

فلعله،هناكبتيطسالتقىقدكانوإن.فيلبي

كورنئوس،فيالكنيسةإلىالثانيةرسالتهكقب

لرسولاعادثم7:6(..2:13كو)2المدينةتلكفي

فيها،الشغبحدثأنوبعدأفمسس.إلىبولس

للمرةفيلبيوزار،مكدونيةإلىأخريمرةغادرها

الفيلبيينوعدالوقتذلكفيأنهوالأرجح.الثالثة

الفطير.عيدأياممعهمليقضيإليهمسيعودبأنه

صرفحيث(ليونانا)بلاد.هلاسلياذهبثم

حيثفيلبيإلىأخرىمرةعادثمأشهر،نلاثة

6(.و2:2.)أعم58عامفيالفطيرعيدصرف

نأتيموثاوسإلىالأوليالرسالةمنونعرف

منإطلاقهبعدمكدونيةإلىذهببولسالرسول

الرسولكانفقد،روميةفيالأوليللمرةالسجن

فيلبي،فيالمومنينبينبوجودهيستمتعبولسر

عنداللهيشكرفهو،قلبهحسبمؤمنينكانوافقد

منالإنجيلفيلهمشاركتهملأجلإياهمذكرهكل

."ياقانلأويخاطبهم(.1:ه)في!الانإلىيومأول

فيليس،حينكلأطاعواأنهموكيف.،أحباني

2:12(.)فيغيابهفيجدأبالأولىبل،فقطحضوره

إليهم،والمشتاقالأحباهإخوتييالهم:يقولكما

كنيسةكانتلقد4:\(.)فيوإكليلي+سرورييا

بولس-الرسولعندأثيرةكنيسةفيلبي

ثيلبي:فيلكنيسةائصخصا:ثانيأ

أس!سهاالتيالكنائسأقلكانتأنهايبدو-)1(

يهوديةءأسماتوجدفلا،يهودأبولسلرسولا

فيلبي،كنيسةفيالمؤمنينأسماءقوانمفي

الجديد.العهدفيالمذكورة
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)2(

3(

عددمنأكبركانبهاالنساءعددأنيبدو-

المركزعننعلمهمامعيتفقماوهو،الرجال

مكدونيا.ممتمعشالمرأةتشغلهكانتالذي

الكنيسة،إلىأسرتهابكلليدياجاءتفقد

أثروقدالتنير،قويامرأةاكانتأنهاولابد

فاقتدواالأخرينفيوكرمهاوتكريسهاصماسها

بهذهسيلبيفيالكنيسةفتميزتبها،

.أفوديةالرسالافيذكرتوتد.السجايا

إنهماالرسولعنهمايقولاللتانوسنتيخي"

سفرفياسميهماوإن،الإنجيلفيمعهجاهدتا

أمرما.فياختلفتاأنهمايبدوولكن.الحياة

فيواحدأفكرأتفتكرا"أنالرسولويوصيهما

3(.و4:2)في"الرب

الرجالبعضفيلبيفىبالكنيسةكان-

.لمحاربينمنأوالمكدونيينمنسواء،العظام

لوجودهيستريحبولسكان،لرومانيينا

.رومانيونبأنهمفضورينكاندالقد،بينهم

يعيشواأنبولسلرسولاويوصيهم

)1:27(.المسيحلإنجيليحقكما--كمواطنين

الرومانية-برعويتهميفخرونكانواأنهمومع

قدبأنهميذكرهمفإنهأيضا-هوكانكما

نإ:لهمفيقول،سماوية.رعيةأصبحوا

التيالسمواتفيهينصن)رعويتنا(سيرتنا

المسيح+يسوعالربهومخلصأفنتظرمنها

فيعرشهعلىجالس+"ملكهموإن2(..3:)في

لأنهالمجيد،ملكوتليقيموسيأشلسماء،ا

)فيشيء"كللنفسهيخضعأنيستطيع

.)3:21

مختلفمنتتكونفيلبيفيالكنيسةكانت-)4(

يونانيةمدينةدكانت،بالمدينةالسكانعناصر

منرجلانإليهاالمسيحيةأدخلوقد،رومانية

ورجل،الرومانيةبالرعويةيتمتعاناليهود،

مأمنكانلذيا)تيموثاوسيهودينصف

ثلاثةأولوكان:\(.16أع-يونانيوأبيهودية

منيهوديةدخيلة:فيلبيفيالإيمانقبلدا

السبنوحافظ،يونانيةوجاريا،أسيا

ذلكبعدأمنوامنأنفيشكولا.الروماني

والطبقاتالجنسياتهذهكلمنخليطأكانوا
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أفوديةباستثناء-ذلكورغم.الاصتماعية

وكان.الربشواحدبفكركانواوسنتيخي-

تنصهرالمسيحفيأنهعلىأكيدأبرهانأهذا

فيالجميحويصبح،البشريةالفروقكل

.سلامفيمعأيعيشون،تامانسجام

فقدبالسخاء،فيلبيفيالكنيسةتميزت-

بولسوللرسولللربأولأأنفسهمأعطوا

يساعدواأنوسعهمفيكانوكلما(،8:هكو)2

يعطونكانوا!لإنجيلاعملأوبولسالرسول

تلقاهمنالطاقةوفوقبلطاقتهمحسببفرح

بولسالرسولإنحتى3(1إ8كو)2أنفسهم

في!إنه:قالحتىسخانهممناندهشنفسه

فرحهموفورفاضشديدةضيقةاختبار

ولا8:2(.كو)2سخائهملغنىالعميقوفقرهم

الأمثلةأروعضربواقدالفيلبيينأنفيشك

بولسالرسولأحبهملقد.والسخاءالبذلفي

رلضبينما،عطاياهمقبلإنهحتىجارفأ،حثا

أ:7-12،كو؟2:342..)أعأخرىكناثسمنذلك

أربعماديةمعوناتلهأرسلوافقد12:13(،

قليلبعدمرتينإليهفأرسلواالأقلاعلىمرات

تسالونيكيإلىوذهابهلهممفادرتهمن

،كورنثوسلىإذهبوعندما16(.4:،أو)كل

الذين"الإخوةاحتياجهسد،احتياجفيوكان

يكنفلم9(.و11:8كو)2مكدونيةمنأتوا

باختفاءاختفتوقتيةحماسةمجردسخاؤهم

صلتهمتكنلمبل،أعينهمعنالرسول

علىحفزتهمالتيهيبالرسولالشخصية

أولأأنفسهمأعطوا"قدكانوالأنهمبلء،لعطاا

لتوصيلءلعطاباالتزامهموأدركوا،للرب

.الرسولخدمةخلالمنللآخرينالانجيل

الفيلبيونسمع،سنةعشرةبإحدىذلكوبعد

أنهوعرفوا،روميةفيالسجنفيلرسولانبئ

عشرةالإحدىوكانت،معونتهمإلىحاجةفي

عضويةفيجذريتغييربإحداثكفيلاالسنة

فيشئيتغيرلمأنهالواضحمنولكنالكنيسا،

بادروافقدسخانهم،فيأوفيلبيشالمؤمنينولاء

بعطاياهمروميةإلىأبفرودتس"اإرسالإلى

لأجللرسولايشكرهملرسالةاهذهوفي.وتحياقهم
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أتيحتحالماأخرىمرةأذهر!؟"االذيبهاعتنانهم

يفخرالرسولأقعجبفلا1(.4:.)فيالفرصةلهم

الآخرينمحبةفىللإخلاصقدوةويضعهم،بهم

8:8(.كو)2

لا:لرسااخصانص-لئاثا

الكنيسةإلىالرسالامثلبحثأليستإنها-)1

وأ،العبرانيينإلىالرسالةأو،روميةفي

رسالةوليست،ياولىالرسولايوحنارسالة

والتحريضاتالعامةبالملاحظاتمملوءةعامة

مثلزمانوأيمكانأكل!ف!تطبيقهايمكنالتي

رسالةأوأفسسفيالكنيسةإلىالرسالة

ولكنها،بطرسالرسولورسالتييعقوب

بهاليس،شخصيين!اصدقاءبسيطةرسالة

سياقأومحددإطارلهاوليسلاهوتيةمباحث

بالأخبارتزخرشخصيةرسالةكأيبل،منتظم

بينالمتبادلةلعواطفواالشخصيةوالمشاعر

بولسرسانلأكثرإنها.حميمينأحباء

تلقانية.

الأخرىالرسانلكلففي،محبةرسالةإنها-

مشاعرأحيانأفنجد،المشاعرمنمزيجأنجد

إلىالثانيةالرسالةشكماغضبأوحزن

أهمأنيبدووأحيانأ،كورنثوسفيلكنيسةا

ترسيخهوكتابتهمنبولسللرسولغرض

إلىالرسالتينفيكماالأعداءمواجهةفيالحق

يشعرالأحوالغالبيةوفي.ور!ميةغلاطية

يكتبمنأخطاءلمعالجةمضطربأنهالرسول

.والتحريضاتالتحذيراتإليهمفيوجه،إليهم

فيخطليعالجالرسالةهذهيكتبلاولكنه

ذلكإلىالوحيدةلإشارةوا،فيلبيفيالكنيسة

وسنتيخي.أفوديةبينالفكراختلافإلىهي

تكوناأنضرورةيرىكانالرسولأنومع

ذلكيعتبرلمالواضحمنأنهإلاواحد،بفكر

،الاشارةهذهوباستثناء.الكنيسةيتهددخطرآ

الأحباهلإخوتالمديحإلاالرسوليكتبلم

فيفأكثرأكثرمحبتهمتزدادلكيوالصلاة

اللهيشكروأنه1:9(،)فيفهمكلوفيالمعرفة

بانسكابئسروأنه)1:3(.إياهمذكرهكلعند

فيلبلى!لألرساا-نيلبى

ولعل)2:17(.وخدمتهإيمانهمذبيحةعلى

المواهبفيمبرزةتكنلمفيلبيفيالكنيسة

كونثوس،فيالكنيسةكانتمثلماالروحية

ماأغزرعلىالقدسالروحثمارلهاكانتلكن

صاجةفييجدهالمالرسولأنويبدو.تكون

تنمووأن،الروحيةبامتيازانهاالفرحلىإلأإ

مفعمأقلبهوكان.المسيحفكروفيالنعمةني

يفرحفهو،الرسالةيكتبوهووالمحبة"بالشكر

ورجاوهالقلبيسلامهوكان،يذكرهمإذ

الضيقاتمنيكتنفهماكلعلىينتصران

يتوقعه.كانلذياالموتعلىبل،والاضطهادات

إلىالأخيرةوصيتههيالرسالةهذهكانتوإذا

-هولتزمانيدعوهاكما-المحبوبةكنيسته

غيربركتهسوىإليهميسلمهمالديهيكنفلم

يحبهمفهوالبدايةمنأحبهمفإذ،المحدودة

المنتهى.إلىأيضأ

نإ-)1ء!+حكاا.بنجل"اقالفكياةفرحرسالة-

أنتم.فافرحواأفرح+أنا:هيالرسالةخلاصة

يأترهبهلاإنمسانأبولسالرسولكانلقد

،أخرىفيويزجم،مدينةفيئجلدقد،ظروف

حيبينويترك،ثالثةمدينةفيوئسجن

يستردكانحالماولكن.رابعةمدينةفيوميت

شيءفرحهيسلبهيكنفلم،يفرحكان،وعيه

فيمرة16ومشتقاتها"فرح01كلمة)وتتكرر

سلامه.يعكرشئثمةيكنرلم(الرسالةهذه

الداخلي،السجنفيووضع،فيلبيفيخلدفقد

نصففيولكنه،المقطرةفيرجلاهوضبطت

الله.ويسبحانيصليانوسيلاهوكان،الليل

فيالسجنفىكان،الرسالةهذهكتابةوعند

به-كالعهد-يستمتعكانولكنه،رومية

بأنكفيلةكانتالظروفهذهأنرغم،بالفرح

يكرزذهبفأينما،والكلأبةالإحباطإلىتدفع

والاضطهاد.الاحتقارسوىيجدلاكان،بالإنجيل

نأكماكثيرأ،وضايقوهاليهودعليهشئعلقد

إيمانهميكنلمبإيعانهماعترفواممنكثيرين

فيهااتسعتسنواتانصرمتلقدصادقأ.

أخيرأواليهود،منإخوتهوبينبينهالثغرة

فيهوإبقائهالسجنفيوضعهفىنجحرا

فكم،صعبةحياةالسجونفيوالحياة.سنوات
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.الغابوةالأيامتلكفيكانتبالحري

الصعبمنفكان،الروحمتوقدبولسكانلقد

مرسلأكانلقدحركنه.وئفبدئسجنأنعليه

القاراتكلليشملخدمتهمجاليتسععالميأ

السجنفيوضعهفكان،المسيحرسالةحاملأ

النسورأكثروماقفص.فينسربوضعشبيها

ولكن،فتموتالأسرفيالكآبةبهاتنتطالتي

،والسلامبالفرحيتمتعكانبل،يكتئبلمبولس

إلىأكثرألتقدأمورى:+إنقانلألهمفيكتب

أيضأ-وسأفرح،أفرحأناوبهذا...الإنجيلتقدم

لمورجاؤهيتزعزعالمفإيمانه18(.و1:12)في

لادانعةعميقةأفراحهينابيعكانت.يضعف

الله"اسلامكانإذ،القلقيعترهفلمأبدأ،تنضب

المسيحفيوأفكارهقلبهيمطظ.عقلكليفوقالذي

الرسالةمذ.فيالأساسيةفالنغمة)4:7(..يسوع

أيضأوأقول،حينكلالربفي"افرحوا:هي

.(4:)4.افرحدا

بولسيستخدمالقصيرةالرسالةهذهفي

والسلامالفرحكلمات،-السجنفيوهو-الشيخ

تفيضرسالةفهي،مرةعشريننحووالشكر

.بالفرح

أهميةالرسالةلهذهإن:لاهوتيأأهميتها-)4

ممردتبدوالتيالرسالةفهذه،بالغةلاهوتية

أروععلىتحتوي،بسيطةشخصيةرسالا

أمامهكانلقد.المسيحتجسدحقيقةعنإعلان

علىالفيلبيينيمرضكان،عمليهد!

الفكرهذافيكمفليكن:لهمفقال،التواضع

نفسهأخلىالذيأيضأ..،يسوعالمسيحفيالذممما

أيضأاللهرفعهلذلك...عبدصورةآخذأ

إنها2:ه-91(.)فياسم"كلفوقاسمأوأعطاه

التجسد+عنالعباراتوأعمقأروعمنعبارة

مجئلسرالحلنجدفيهاالجديد،العهدفي

الحقائقأعظمنجدفهنا.الخلاصوخطةالمخلص

لم،اللهصورةفيكانإذالذيالمسيحعن

أخليلكنهلله،معادلأيكونأنخلسةيحسب

الصليب.موتالمدتحتىوأطاع.،نفسه

أدقفيالحقانقأعظمنعلنرانعةعبارات
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فيالمسيحتجسدعنالإعلاناتتاجإنها،إيجاز

بولس.رسانل

لا:لرساالااصا:بعارا

إلىالرسالةأصالةعلىالأنالإجماعينعقد

"،"اماركيونبهااعترففقدافيلبيفيالكنيسة

فيوتوجد،يةرتورالماالوثيقةفيوذكرت

الترجماتوفي)البشيطة(،السريانيةالترجمة

منهاواقتبسبوليكاربوسذكرهاوقد،اللاتينية

فيذكرهاووردوثينا،ليونإلىرسانلهفي

كتاباتوشأ!(،دا،+ح،5)5ا.ديوصفيتوسلةرسا

ويلخص.السكندريوأكليمندسإيرينا!س

لالمماإنه!بالقولالموقف)+!"ا،س!7(ماكجفرت"ا!

بكتاب(بولس)غيرأخرشخصيقومأنيعقل

وأتعلميدافعأيبدون،لبولسينسبهارسالة

الشخصي.العنصرفيهايبرزوالتيكنسيا

القوةهذهبكلالرسدلسماتفيهاوتبدو

جانبإلىتوضعبأنجديرةالرسالةإناوالوضوح

غلاطيةإلىشك-أيبهايحيطلاالتي-رسانله

للحكممعيارأتعتبروأن-وروميةوكورنثوس

ا؟.أصالتهافيئشكأخرىكقاباتأيعلى

لا:لرسااكتابةوزمانمكان:خامسأ

إلىالرسالةكتببولسأنالجلىالواضحمن

)1:13112(.السجنفيوهو،فيلبيفيالكنيسة

أرجحإن.كانسجنأيفيالواضحمنليسولكن

الحالةتلكوفي،روميةفيكانأنهالاحتمالات

ولكن.م62حواليهوالرسالةكتابتاريخيكون

بعضتتضمنهاالتيالرحلاتبأنالبعضيري

الصعبمنكان2025-26()4:14،الرسالةعبارات

)فالفيلبيونالبعيدالمكانهذاإلىبهاالقيام

لهفيرسلون،السجنفيبولسبأنيسمعون

وهوأبفرودتس+"اويسمع،*أبلرودتسمععطية

(،بمرضهسمعواقدفيلبيفيإخوتهأنروميةفي

فيسجنإلىهىالإشارةأنيرونفهملذلك

م(.58لي)حواقيصريةفيأوم(،55لي)حواأفسس

فيشجنقدبولسالرسولأننعلمونمن

يسلم:عبارةولكن23:33-،3(،)أعقيصرية



فيل!لىإلةلرساا-فيلبى

يصعب4:22()فيقيصربيتمنالذين...عليكم

كتبتقدكانتالرسالةأنلومنها،المقصودفهم

أقربهاكانتأنهاشكفلا،أفسسأما.قيصريةفي

الرسانلتبادلمعهيسهلكانممافيلبيإلى

ولكن،فيلبيوبينبينهاالعديدةبالرحلاتوالقيام

فيسجنبولسالرسولأنإلىإشارةثمةليس

لوقادقةمنالجميعبهيسلممارغمأفسس

بولسالرسولأنالبعضيزعمولكن.كمؤرخ

الشغبحدوثأثناءفياحتياطيحبسفيوضع

لمالحبسهذامثلولكن31(،و91:03)أعأفسسىفي

صاءقدأنهيظنأنبولسبالرسولليؤدييكن

المسيحمعليكون)بالاستشهاد(لانطلافالوقت

الحكميتوقعكانأنهعلىيدلذلكأنإذا:23(،)في

ولذلكبعدها.لاإستننافمحكمةمنبالإعدامعليه

لكتابةالتقليديالمكانفيكتبتأنهافالأرصح

فيقضىبولسأنوبخاصة،روميةوهولرسالا،ا

وكانت03(،28:)أعالأقلعلىسنتينروميةسجن

العصرذلكفيروميةإلىفيلبيمنالرحلة

أسابيع.ثلاثةنحوتستغرق

لا:لرسااموجز-سادسا

:1-.3()1المومنمرح)1(-المصيح

2(و:1)1والتحيةالمرشل)1(

الفيلبيينلأجلبفرحالصلاة-)2(

1(.)1:3-ا

)1:12-18(والأدعياءالأمرغمالثرح-)3(

المرتاقتراباحتمالرغمالفرح-)4(

.)3.-1:91(

)ب(-ا

)1(

)2(

)3(

)4(

1-.3()2:المومنمثاللمسيح

9-4(أ)2بالوحدةالتوصية-

()2:ه-11بالت!واضعلتوصيةا-

-8()2:هالمسيحاتضاع

1()2:9-االمسيحرفمة

الإيجابيةالمسيحيةللمعيشةدعوة-

.ا-18()2:2

برفقانهالكنيسةيوصيبولس-

)3.-2:91(1

فيلدلىإلالرساا-نيلبي

(1-21)3:لمؤمناءبارلمسيحا-)!(

)3:1-3(الناموسيةمنتحذير-)1(

وبعدقبللحياتهبولسوصف-)2(

.)3:4-14(لتجديدا

السليمللموقفشخصيمثال-)3(

.1-91()3:ه

21(و)3:02الحقيقيالمذمنمصير)4(

1-23(:)4منالمقياكلالمسيحا-)د(

1-4()1:للفرحدعوة-)1(

الحياةشنونكلتسليمعلىتحريض-)2(

.)4؟ه-7(للمسيح

للتفكيرالسليمةالمسيحيةالصيغة)3(-

.9(و:8)4لتصرتدا

.2(01-.ة)4للفيلبيينالشكرتقديم-)4(

.21-23(إ)4الختاميةالتحية-)5(

لا:لرسااسابعأ-محتويات

.(1ا-1:1)حيالافتتاا8لصلاوالتميةا()1

منالافتتاحيةالفقرةفيبولسالرسوليقدم

عنها،لهمسيكتبالتيالموضوعاتأهمالرسالة

حافظكم:.لأنيبالقولمنهمكانتهمعنلهمفيعبر

يسوعأحشاهفيجميعكمإلىأشتاق...قلبيفي

المتدمقةالدافنةالعداطفوهذه8(1و)1:7.المسيح

نأأيضأالملاحظومن1الرسالةكلتتخللالمضحية

+النعمةبيواضيعوتنتهيتبدأالرسالا

تشغلكانتفقد4:21-23(،)1:1!2،و.القديسين

التيالفانقةالمسيحنعمةالوقتكلبولسفكر

عنوتفصلهوتغيرهالخاطئالإنسانإلىتمتد

معهمتعاملتالذينفهم!"القديسونأما.العالم

محبتهمإنحتىوفكرأ،قلبأفتغيرواالنعمةهذه

فهمكلوفيالمعرفةفيفأكثرأكثر+تزدادكانت

.)1:9(

فنجد.هنايظهرانعظيمانموضوعانوثملأ

في"!كلماه+س!ه"-+نيوفرو"هيو)+يفكر"كلما

الرسالةهذهفيتردومشتتاتها(اليونانية

إلاتردلا)بينمامراتعشرمنأكثرالقصيرة

أمرأكانفقد(،روميةإلىالرسالةفيمراتسبع
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فيلبلىإلالرساا-فيلبى

هوالحكيمالتفكيرأنبولسىالرسولعندحيويأ

الافتتاحية،الأعدادهذهوفي.المسيحيةالحياةلب

هي،نحوهممنيكنهاالتيالمحبةأنبجلاءيبين

فيهم،للتفكيرالمسيحيالأسلوبالواقعفي

جهةمنهذاأفتكرأنلييحق!كما:فيقول

هوأخر،أمرتأكيدإلىهذاويؤدي:7(.)1!جميعكم

عشيةبينيظهرلاالمسيحيفالفكر،النمو01

)1:9(1فأكثر"أكثر.ويزداديتمولكنهوضحاها،

يصليلذلكانموهعلىيعملأنالمؤمنعلىويجب

تكونحتى،فكريأنموهمجهةمنبولسالرسول

سلوكهمتفيرأنتستطيعالتيالتمييزقوةلديهم

1(.1او.و6إ)1ا.المس!ح+ل!وموسعدهم

تأكيدهالافتتاحيةالصلاةهذهفيفلا!حظثم

صلاةفي-مرتبطين،الشركةوعلىالانجيلعلى

فيلمشاركتهم!.للفيلبيينبالشكربولس-

خرأعظيمأموضوعأيذكوكما7(.وه:)1-لإنجيلا

الثلاثةالمواضيعفهذه)1:4(1الفرحموضوعهو

لرسالة.اكلفيجوهريةمواضيع

لهيهلمسيحايتمظموكيدوسبنهبولس-)2(

هو،موقفهعنبولسالرسوليكتب)1:12-26(:

هيالحياةلييكتبعندمالأنه،رسالتهلبليقدم

لحظةكلأنمنأكثريعنيفإنه)1:21(،المسيح

وفيالربمعشركةفييقضيهاإنمايحياها

وتصرفاتهشخصهفيأنهأيضأيعنيبل،خدمته

رسالتهفييقولكماا"ا5"يحيابلالمسيحئظهر

في!يحياالمسيحبلأنا،لاأحيا.غلاطيةإلى

+وماذلك!بعديقولأناستطاعلذلك.2(.2:)غل

في،أيتموهوروسمعتموهوتسلمتموهتعلمتموه

همالمسيحخداممنوقليلون)409(.افعلوا*فهذا

،القولهذامثليقولواأنعلىيجرؤونالذين

كان،للمسيحكرسولأنهيؤمنكانبولسولكن

بل،فحسبالمس!حعنيتكلمأنلاامتيازهمن

فيه،المسيحيحياأنأوالمسيححياةيحياأنأيضأ

.والاتضاعالمعاناةيعنيهذاكانوإن

هيأولاهما:هناتاريخيتانصعوبتانوفمة

الأعدادفيالرسولإليهيشيرالذيالموتفتصور

كانت)إذاروميةفيالكنيسةأنيبدوإذ،1:12-18
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فيلبلىإلةلرساا-نيلبى

كانت(الرسالةهذهفيهاكتبالتيهيرومية

البعضفكان،بسجنهيختصفيمامنقسمة

بالإنجيليكرزواأنلهمأتاحلأنه،لذلكمسرورين

يقولفهو،بولسليزعجهذايكنولم،يريدونكما

أناوبهذا،بالمسيحيناديبحق،أمبعفةكان!سواء:

حريصأبولسالرسولكانولما)1018(1"أفرح

بها،يناريالتيالكلمةنقاوةعنالدفاععلىدانمأ

خ!علىيكونوالمالمبشرينأولئكأنفلابد

.فادح

الأعدادفينجدهاالثانيةالتاريخيةوالصعوبة

مايعرفيكنلمبولسأنيبدوفبينماا-9،26

وكأنهيبدوفإنها-26(،9أ)1سجنهعنهسيسفر

!أخيرأ)1:22(.الموتأوالحياةيختارأنبيدهكان

2(،)1:ه."!سيبقىأتمنوانقإنهسيلبيينيقول

تا!كيدأتلقىبولسأنهولذلكتفسيرافضلولعل

ينتهيلنهذاسجنهبأنالقدسالروحمن

مه.بإعدا

:27-2؟18(:)1للإنجيليمقكما8الحيا)3(-

الجزهانتهىكمابالفرحأيضأالجزءهذاوينتهي

فييتلخصالجزءهذافييقولهوما.السابق

والعشرين،السابعالعددفيالواردالتحريض

يعترفمابينفجوةهناكتكونألأيريدفبولس

نأبليعيشرنه،ماوبينفيلبىفيالمؤمنونبه

أيضأ.المماشالإنجيلهوالعقيدةإنجيليكون

يمكنأقسامأربعةعلىالجزءهذاويحتري

كالأتى:تصنيفها

وسطفيباسمهاالجديرةالحياةا:27-.13)أ(

فيباسمهاالجديرةالحياة2:1-4،)ب(معادعالم

يلهمنا.الذيلإنجيلا-2،11:ه)%(.المؤمنينشركة

للأنجيل.يحقكماالحياةأولويات2:12-18،)د(

أنهيظنونالفيلبيينيتركأنالرسولويأبى

عينهالجهادلكم"إذ:لهمفيقول،منهمحالأأسوأ

يان03(،)1:*فيتسمعونوالآنفيئرأيتموهالذي

حياةمنيتجزألاجز!فعادعالميدمنالألم

نؤمنبأننانعترفكنافإذا،للمسيحالتلمذة

أخلى،للهمعادلأنهرغمالذي،المسيحبإنجيل



فيلدلىإلةلرساا-نيابي

موت،الموتحتىأطاعبل،فقطيتجسدولم!نفسه

لابدكشرللألمننظرألأفعلبنا)2:6-8(،الصليب

نألاالمسيحلأجللكموهبلأنه،كامتيازبل،منه

92(.ة)1.ياجلهتتألمواأنأيضأبلفقطبهتؤمنوا

عداءلمواجهةيلزمهمكانلذياالجوهريوالأمر

نأعليهميجبفكان،الوحدةهوبنصاح،العالم

الإنجيل"لإيمانواحدةبنفسمعأ.مماهدينيكونوا

جبهةمنهميكؤنواحدبإنجيلفإيمانهم)1:27(.

دفاعية.جبهةمجردوليس،العالمضدمتحدة

الثانيالأصحاحفيالوحدةعنكلامهويواصل

الشركةحياةلىإبحديثهلرسولايعودحيث

فيالخارجيةالوحدةإنلهميقولوكأنه)2:9-4(،

كانتمتىإلأتتحققأنيمكنلا،العالممواجهة

والردحالمحبةشتمامأمتحدةوأفكارهمقلوبهم

ولا.الخارجيموقفهمكانمهما)2:2(والهد!

أفة.ور-أحشاءتوفرتإذاإلأالوحدةهذهتتحقق

،الأولالعددفيالجميلفالترتيب،بينهم)2:\(

تؤديلتيا،لعبارةاهذهشذروتهلىإيصل

ومثل2:6-11،فيالشهيرةالأنشودةلىإبدورها

فيمكانألهاتجدأنيمكنلا(الرقة)أوالرأقةهذه

هذهبهتتغنيللذيبالإنجيلآمنوامتىإلأقلوبهم

"لأنشودةا

حقيقبةترنيما2:6-11الأعدادكانتوسواه

لمأم،العبادةفيالأوانلالمومنونبهايترنمكان

لفةأنالمؤكدولكن!بهالجزميمكنلاأمرفهوتكن،

أنهارغم،ترنيمةشكلتأخذهنابولسالرسول

سياقمعتشمجمولكنها،شعريةصيغةليست

لهجةأنهونقولهأننستطيعماوكل.الكلام

عنيعبروهوبابها،فيفريدةتبدوهنابولس

.البشريالإدراكعلىتسموحقانق

لهميكتب:)2:91-.3(فصتذيانمثالان)4(

سببلهمفيوضح،وخططهموقفهعنالرسول

بيدوليس*أبفرودتس.بيدلةلرساارسالهإ

مئالينالاثنينمنيتخذولكنه+،تيموثاوس

فتيموثاوس.للأنجيليحقكماللحياةعمليين

مثلليسلأنه02(،)2:بإخلاصبأحوالكم"يهتم

فيل!لىإلةلرساا-نيلبى

ليسوعهومابللنفسهمايطلبلالأنه،الباقين

لخدمةمكرسأ،الإنجيليعيشفهو21(،أ)2المسيح

كانوإن،"أبفرودتس"كانومثله)2:22(1الإنجيل

بوضوحيظهرلابالمسيحفاتحادهاأخرىبصورة

كما،المؤمنينمنولرفقانهللإنجيلخدمتهفي

تمثلفهو.غربتهفيعاناهالذيمرضهفييظهر

ومثل،الموتحتىبنفسهالمخاطرةفيبالمسيح

إخوتهإلىوسيعود)2:27-.3(1للحياةعادالمسيح

بعودت.ليفرحوافيلبيفيالمؤمنين

)301-4:\(:والثباتالأمامإلى)5(السمي

الفرحبنفمةأيضأوينتهيالقسمهذاويبدأ

التيالصليبطريقلأنجزافأ،ليس)3:\،،:\(،

أيضأ)انظرالفرحطريقأيضأهيبولسيرسمها

بعبارةوينتهييبدأالقسمهذاأنكما12:2(.عب

مرةلأنه.جزافأأيضأهذايكنولمإخدتي+،.يا

وكيف،نفسهعنالفسمهذافيبولسيكتبأخرى

يكتبمنعلىوأن،اختبارهفيمثالأكانأنه

فيقول،حياتهمشمثلهليكونوايسعواأن،إليهم

+الاخوةأيهامعأبيمتمثلين.كونوا:لهم

تيموثاوسأمامهموضعأنفبعد3:17(،)في

لهم.مثالأنفسهالأنيضع،كأمئلةوأبفرودتس

الثافيالعددفيمفاجنأتفيرأالنغمة!تتفير

"ا،+الكلابمنيحذرهمعندمالثالثاالأصحاحمن

"المقاومينيدعوهمالذينأنفسهمهمأنهميارجحوا

نأللفيلبيينليبينيحددهمهناولكنه28(،ت)1

القيممنتمامأالنقيضعلىهيالمسيحيةالحياة

مقاومومم.يعتنقماالتي

قاومداالذينمثليهودأكانواأنهمويبدو

فيلبيمنالقريبةتسالونيكيفيالرسول

دهوالمختارااللهشعبأنهميعتقدونفهم(،17:ه)أع

)3؟4(،الجسد"اعلى+الاتكالالرسوليسميهما

طريقوأنهالبر،اطريقيعرفونأنهمويظنون

ولكن،الحياةرقانقكلشللناموسالتامةالطاعة

منالذي+للبرالسعيبأنهايصفهابولس

الذيبالبرإطلاقألهعلاقةلاالذى)3:9!"الناموس

نأموكدأكلامهويواصل.المسيحفياللهيمنحه

طريقهوللهشعبأليكونواالوحيدالطريق
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فيلكس

أ!مبح،كيهوديثبلأبهيعتزكانماكلفإن،الذات

أجلمنويحسبه)3:8(،نفايةيعتبرهالأن

للحصولالوصيدفالطريق)3:7(..خسارةالمسيح

نأيجبإذ)3:9(،بالمسيحالإيمانهوالبرعلى

قوةتعرفأنأردتإذا،موتهفيبهتقشبه

لم-بولسعند-المسيحسعفالموت1(.)3:.قيامته

الألاممنوالكثيرالسجنمعاناةفقطيعنييكن

كلعنالتخليأيضأيعنيكانبل!المسيحلأجل

.كيهوديلهكانتالتيالامتيازات

موضعبولسكانكيفنريأنالسهلومن

المسيحيينومنبلفقط،اليهودمنليس،اتهام

الخلاصأنيملمكانبولسولكنأيضأ.المتهودين

نأيمكنشئوأي،المسيحفيهوأخيرأ-و-أولأ

ثقةفدضعجانبأ.ئطرحأنيجبمكانهيشفل

فيتفكيرهو،اليهوديميراثهفيالإفسان

فهواالمسيحفيالثقةوضعأما)3:91(،+الأرضيات

السماوية،المدينةفيالإنسانقلبيكونأن

2(.وا02)3:إليهاأخذهوانتظار

:2-23(.)4كةلمضارواللرحوالتلكير)6(-ا

4001(،،4:2)فيفجأة،أخرىمرةالنغمةوتتغير

فيلبىإلىالرسالةأنيرونالبعضأنلدرجة

خاطنةنظرةهذهولكنرسانل،جملةمنمجموعة

فيبولسالرسوللأسلوبفهمسوهعنناتجة

يستلزمالذيالخفيالرابطرويةوعدم.التفكير

لاستإنه.لدقيقاملالت

"أفوديةلمخاطبةلرسولايتحدلعندما

،الموضوعيفيرلاالواقعفيفهو)4:2(!وسنتيخي*

الرابطنفسهو!قبلهوماالجزءهذابينفالرابط

الثاني،الأصحاحمنالأولىوالفقرة1:27-.3بين

أعداء1وجهفييقفواأنللحومنينيمكنكيفإذ

نزاعوفيممزقينكانوااذا18(،ة)3"المسيحصليب

إتجيلسوىهناكيكنلمفإذا؟البعضبعضهمبين

نأمعناه،المؤمنينبينأنسجامعدمفوجور،واصد

منيطلبولذلك.تأثيرهكامللهليسالإنجيل

فيواحدأفكرأتفتكراأنوسنتيخي!+أنودية

التيلعجيباابالوحدةويذكرهما)4:2(،ا"لربا

)4:3(.!الإنجيلا؟فيمعأمجاهدتهمافيوجداها
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فيلكس

بولسالرسدليحثهماالذي13"الوفاقوهذا

جهامنالأراءفيالتامالتماثلليس،تحقيقهعلى

في"القلب"وحدةيعنيولكنه،الموضوعاتكل

الرسولويبين،والإنجيلللمسيحالمشتركةالمحبة

عمليأ،الوحدةهذهتعنيهماذاالرسالةباكيفي

فعلأعنتهوما،تعنيهأنيجبفيماسواء

ويقدمحيوى،أمرالعقلفاستخدام،للفيلبيين

المسيحيةللحياةصورة4-9الأعدادفيالرسول

7(،و)4:6الواعيةلدقيقةالصلاةافيهاتؤديلتيا

حق...هوماكلإلىللفكرالإراديرالتوجيه

هماهامتينبصفتينتتميزحياةإلى8(1إ)4

السابع)فالعددالظروفكانتمهماوالفرحالسلام

ويقف،التاسعالعددمنالثانيةالعبارةيوازن

الجزء(.هذاكلرأسعلىالرابعالعدد

فيهالذيالأخيرالجزءلىإبناهذاويودي

الشقاقزلكرغم،الفيلبيينبولسالرسوليشكر

نأإلأ،فيلبيفيالكنيسةمنناحيةفيالبادي

الواحد،المسيحي!الفكرأظهزتتدككل،الكنيسة

لهمشاركتهمفيبولسمعالوحدةهذهأبدواإذ

"أبفرودتس"،مععطيتهمبارسال،الإنجيلفي

اشتركتمإذحسنأفعلتم+إنكم:قانلألهمفيكتب

إلىأفكارنابنافتعود)4:14(،ضيقتيفي

المشاركةهذهيان2:6-111فيالرائعةالأنشودة

السماءمنجاءالذيالمسيحإنجيلمنتنبع

بولسموقفجا.أيضأهناومنخطايانا،ليحمل

)نفسأتضعأن"أعرف،الظروفمختلفأمام

)4:12(ءأستفضل!أنأيضأوأعرف2:8(،فيالكلمة

احتياجاتناجهةمننقلقلا،بالمسيحفبالارتباط

فيالاخرينومعمعهنشتركولكن4:6(،مع)4:7

لهيإ*يملاأنواثقينيشاءكمالارتفاعواالاتضاع

المسيحفيالمجدفيغناهبحسباحتياجكمكل

)4:91(.*يسوع

فيلكسة

أنطونيوسوهو.سعيد-،معناهلاتينياسم

نحو)منليهوديةاعلىواليأكانالذي"افيلكس

فيلكسوكان."كومانوسالواليبعدم(،2،-.6

وهوقيصر"،كلوديوسالامبراطورعتقاءأحد



لوغسفيلو

الولايةفيوخلفه.اليهوديةعلىواليأعينهالذي

،أخوه)5،11،!(*ا"بالاسوكان+.فستوس"بوركيوس

فيلكسفيشفعالذيوهوللقيصر،المقربينأحد

علىلمماكمتهالولايةمننيروناستدعاهعندما

استخدمفقدالحمقاء،وتصرفاتهالبالفةقسرته

حاربهمقدكانالذين-الطرقوقطاعاللصوص

فيالكهنةرنيسيوناثاناغتيالفى-بشدة

أحدكانتقساوتهأنالمؤرخينبعضويذكراأيامه

بعداليهوديةالثورةقيامإلىأدتالتيالأسباب

خلعه.منسنواتست

عنشينأنعلملا،زوجاتثلاثلفيلكسوكان

ماركحفيدةالثانيةوكانت،منهنالأولى

رروسلاهيلثةوالثا،كليوبترامنأنطونيوس

برنيكي-أختهما)وكانتالثانيأغريباسأخت

حرفمنموضعهافي"دروسلا"اإلىالرجوعالرجا

المعارف.دانرةمنالثالثبالمجلد.+الدال

السادسةفي!هيأغراهاأنبعدوذلكأ.الكتابية

"عزيز"زوجهاتتركأنعلىعمرهامنعشرة

ليتزوجها.،حمصأمير

تاسيتوسروايتيبينكبيراختلافوهناك

اليهودية،حكمفيلكستوليتاريخعنويوسيفوس

قبلالسامرةفيقاضيأكانإنهتاسيتوسفيقول

أ،+ء47أ)؟لاكومانوسفنتديوسمحاكمة

علمتقد.لهالرسولقولفي.ولعلدا+4*هصأ(5

24:.9()أع"االأمةلهذهقاضكثيرةسنينمنذأنك

تولىأنهيبدوصال-أي-علىولكن.هذايويدما

لاضطراباتاازدادتوقد.م52نحوليهوديةاحكم

عنهقالحتىقمعها،فيفاشتد،أيامهفي

بكل-مارس.لقد:الرومانيالمؤرختاسيتوس

عبد،بتصرفاتملكسلطات-وعربدةوحشية

م55نحووفي،رحمةبلامقاومةأييخمدفكان

أنهادضالذيالمصريليهودياأتباععلىقضى

يرويكماالموتمننجانفسهالمصريولكن،المسيا

.تاسيتوس

أورشليمفيالشفبحدثوعندما

أميرظن،بولسعلىالقبضوألقي21:27-36(،)أع

هذهقبلالفتنةصنعالذيالمصريأنهالكتيبة

لوغسفيلو

.:38(12عأ)لأياما

ما،جنديأ047حراسةفيبولسئقلذلكوبعد

اضطرابمدىعلىيدل)مماورامحفارسبين

لعاصمةا،قيصريةلىإأورشليممن(الأمن

الولاية.كرسيكانحيثلفلسطينالرومانية

أجلالذيالواليفيلكسأماممثلوهناك

المشتكينحضورحينإلىأيامخمسةمحاكمته

وعرضاليهددخطيبترتلسفحضراعليه

البتفيلكسفأجل24:9(1)أعبولسضدشكواهم

الأميريحضرأنإلىأخرىمرةالقضيةفي

تحتبولسوضعالأثناهتلكدفي.ليسياس

23(.و24:22)أعالحراسة

امرأته،ودروسلافيلكسأمامبولسمثلثم

ذلكفيواضحتانظاهرتانالمحاكمةهذهفيوتبدو

تركفقد،جشعهثمبالعدالةاستهانته:الوالي

رشوةلهيدفعأنمنتظرأسنتينسجينابولس

وانتهزمرارأ.يستدعيهفكان26(،إ24)أعكبيوة

والتعفدالبرعنوزوجتهوكلعهلفرصةابولس

فيلكس،فارتعب،تكونأنالعتيدةوالدينونة

فاذهب،الأنأما:لبولسقالبل،نتيجةبلاولكن

2(،24:ه)أعأستدعمكوقتعلىحصلتوصتى

الأبد.إلىاللرصةمنهأفلتتوهكذا

قرك،الرشوةعلىالحصولفيأملهخابولما

وعند23:92(.)أعبراءتهوضوحرغمسصينأبولس

ترك،روميةإلىالولايةمنفيلكساستدعاء

بعضوتذكر.منةاليهودليودعمقيدأبولس

زوجتهلإرضاءأيضأكانذلكأنالمخطوطات

وسلا.درليهوديةا

)علىم56فينيرونلامبراطورااستدعاهوقد

وجههاالتيالتهمعلىالعقابمننجالكنه(الأرجح

نعلمولا"،!بالاصأخيهبنفوذوذلكاليهود،ليهإ

ذلك.بعدفيلكسمصيرعنشيئأ

لوغس:فيلو

اسموهو.للعلممحبمعناهيونانياسم



فيليتس

الرسوللهم)رسل،أشخاصخمسةمنالأول

كانواأنهمويبدو1(.:ه16)روتحياتهبولس

البيوتكنانسإحدىمعهملذينواهميشكلون

اسمبينلرسولاويجمعا(.وه1وا1.وه:16)رو

كانتأنهايبدوالتي"جوليا"واسما"فيلولوغس

ايضأفالأرجحزوحتهكانتفإذا.زوجتهأوأخته

ولديهما.كاناوأخته.نيريوسأن

فيليتس:

2:17(.تي)2"ا"محبوبمعناهيونانياسم

رسالتهفيهيمينايسمعبولسلرسولاويذكره

ومنمنهماإئاهمحذرأ،تيموثاوسلىإالثانية

فيكعضوينيذكرهمافالرسولرفقائهما.

لىإتؤدكلمادنسةباطلةبأفكارتناديمجموعة

وكانت91(.ت2تي)2لإثماو2:16(،تي)2.لفجورا

قيامةوجودنكرانهيبهاينادونالتيالضلالة

عنتتحدثالتيالأياتكلفسرواإذللاجساد

القياماوأناستعاريأ،أومجازيأتفسيرأالقيامة

سوىقيامةلاوأنه،الماضيفيحدثقدشيء

إلىالخطيةومن،المعرفةإلىالجهلمنالقيامة

فيالذبنجميع"ايسمعفيهيوميأتيفلنالبر،

قبورهم،منفيخرجون،اللهابنصوت*القبور

قامقدالمسيحأنتمامأيؤمنالحقيقيوالمومن

الذياليومإلىويتطلع،الأمواتبينمنبجسده

.ولكنالمسيحجسدشبهفيجسدهسيقومفيه

ينكرونكانواوجماعتهماوفيليتسهيمينايس

منبالمسيحالإيمانأنكروافإنهمثمومن،الحقهذا

يكونفلا،يقومونلاالموتىكانإن+لأنهأساسه

فباطل،قامقدالمسيحيكنلموإن.قامقدالمسيح

17(.و1:16كوه)1"خطاياكمفيبعدأنتم.إيمانكم

ولا،للأيماننكرانهوبالجسدالقيامةفنكران

فلا،إليهيستندأوبهيتعلقشينأللمؤمنيترك

ويعزيويرشديخلصأنقادرحيمسيحفيرجاء

إنهالتعليمهذامثلعنالرسولويقول،شعبه

الفرغرينا-0مثلأنهأى2:17(،تي)2كأكلة.يرعى

الايمانالتعليمهذايأكلهكذاالجسد،تأكلالتي

المسيحي.
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لبعضاويري!،لنحاسا+فممعناهعبرياسم

وهو.ا+النوبيمعناهمصريآيكدنقدالاسمأن

اسم:

فوطينيل،بنتمنألعازاربن-فينحاس)1(

وأبو6:25(،)خرعمرامبنهرونوحفيد

أيامفيفينحاسوكان(.هو.6:4أخ)1أبيشوع

خيمةأبوابلحراسرنيسأألعازارأبيه

فيألعازأرأبوهكانكما9:ه(،أخ)1الاجتماع

32(.إ3عد)انظرأبيههرونخدمةأيام

أواوبدشطيمفيإسرانيلبنوأقاموعندما

فغور،ببملوتعلقواموأب،بناتمعيزنون

غاربالوبأ!!أصابهم،عليهملرباغضبوحمي

بنزمريوقتلالربغيرةألعازاربنفينحاس

المديانيةوالمرأةالشمعونيينبيترئيسسالو"

الربفأعطاهالوبأ،فامتنعصوربنت*كزبي

بعدهمنولنسلهله"يكونبأنالسلامميثاق

بفيعنوكفرللهغارأنهلأجلأبديكهنوتميثاق

إلىبرأذلكله*حسبإذ2:1-15(،)عدهإسرانيل+

وباستثناء31(.و60103:)مزالأبدإلىفدوردور

للكهنةرئيسأالكاهنعاليفيهاكانالتيالفترة

الكهنوترئاسةكانت3(،أ14وا-3صاصم)انظر

يدعلىالهيكلخرابحتىفينحاسنسلفي

م.07فيالرومان

بنفينحاسخرجفغور،بعلحادثةوبعد

الذينجنديألفعشرالاثنيمعالكاهنألعازار

عليهم،فانتصروااالمديانيينمنللانتقامتجردوا

1-12(311:)عدذكركلوقتلوا

،كنعانأرضعلىإسرانيلبنياستيلاءوبعد

جبلفيجبمةمدينةألعازارابنفينحاسأعطوا

هرونبنألعازاردفنوا!هناك،ميرانأأفرايم

24:33(.)يش

،الأردنغربيفيإسرانيلبنوسمعوعندما

قدمنسىسبطونصفجادوبنيرأوبينبنيأن



فينكس

بعثةليهمإأرسلوا،الأردنعلىعظيمأمذبحأبنوا

بنفينحاسرأسهمعلىكانرذساء،عشرةمن

الحقيقة.واستقصاءالأمرلفحصالكاهنألعازار

بنواأنهم،معهالذينوالرؤساهفينحاسسمعولما

بلاعليهذبانحلتقديمولا،لربالخيانةلاالمذبح

الغربيةالأسباطأقنعاالفريقينبينشاهدأليكون

إليهمالصعودفييفكروافلم،الموقفبسلامة

دماءهم.حقنوهكذا13-34(ة22)يشللحرب

النكراءالجريمةتلكبنيامينرجالارتكبولما

جبعة،لىإلتالذياللاويالرجلسريةباغتصاب

بنيعلىالحربيعلنونإسرانيلبنيجبلمما

هرونبنألعازاربنفينحاستنبأ،بنيامين

الثانيةالمعركةفيبنيامينبنيعلىبانتصارهم

.2:28(.)قض

منكان،البابليالسبىمنالعودةوعند

عزرافينماسنسلمن،عائلاتهممعالعائدين

8:2(.)عزوجرشوم(7:ه)عزلكاتبا

وكان،الكاهنلعاليالثانيالابن-فينحاس

الشهادةخيمةفيبالخدمةحفنيأخيةمعيقوم

103(.)اصمشيلوهفيالكاهنعاليأبيهمامع

أساءابليعال،بنيمنأشرارأعاليابناوكان

المقدسودنسامركزهماستفلال

أبيهمالصوتيسمعاولم22(،وا-2:217)اصم

وأنبأهعاليإلىللهارجلجاءحتى،وإنذاره

يومفيسيموتانوفينحاسحفنيابنيهبأن

فيفعلأقمماوهو34(،و2:27صم)1واحد

وعندما4:11(.صم)1الفلسطينيينمعالمعركة

تكادحبلىوكانت-فينحاسامرأةسمعت

انقلبحميها،وموتاللهتابوتأخذتلد-خبر

نأطلبتاحتضارهااوعندعليها،مخاضها

منالمجدزالقد!قانلة"إيخابود*المولودئدعى

الرجوعويمكن14:3(.4:17-21،صم)1إسرانيل"

الثالثالمجلدمنموضعهفي؟ا.حفنيإلىأيضأ

الكتابيةاالمعارفدانرةمن

عند-ساعدالذي،ألعازارأبيفينحاس-)3(

أوريابنمريمدث-البابليالسبيمنالعودة

فينكس

مع،والآنيةوالذهبالفضةوزنفي،الكاهن

اللاويينبنويبنوندعديايشوعبناباديوز

31-34("8:)عز

فينكس:

علىميناءوكانت01،"انخلمعناهيونانياسم

ربانأرادحيثكريتلجزيرةالجنوبيالشاطى

فيورفافبولسفيهاكان-التيالسفينة

لتمضيةإليهايذهب-أنروميةإلىطريقهم

المواني0فيالبقاءعلىذلكمفضلأفيها،الشتاء

للمشتى،صالحأيكنلمموقعهاأنباعتبار"االحسنة

الرسولأبداهاالتيالصانبةالنصيحةرغموذلك

يكونأنعتيدالسفر.هذابأنأنذرهمإذ،بولس

والسفينةللشحنليسكثيرةوخسارةبضرر

27:8-13(.)أعأيضالأنفسنابلفقط،

الموانيخليجالسفينةغادرتوهكذا

!،فينكسإلىنحوالغربوتحركت!الحسنة

ريح01السفينةعلىهبتأنتلبثلمولكن

من27:14()أع*أوروكليدونلهايقالزوبعية

الجنوبإلىالسفينةفدفعتالشرقيالشمال

(كلودي)أولأ""كوداجزيرةتحتلغربيا

تتقاذفهاالمتوسطالبحرعرضإلى16(ة27)أع

منإنقاذهاعبثأيحاولونوالنوتية،الأمواج

علىلسيرتسا.+الىإالجنوبنحولاندفاعا

مادةليالرجوعا)الرجالأفريقيالشاطىا

مادةلي!إ،أولاالمجلدفي*كليدونأور

دانرة01منالرابعالملجدفيسيرتس*

+(.الكتابيةالمعارف

وجهعلىا"فينكس؟"موقعئعرفلاأنهومع

عليتدلالتاريخيةالسجلاتأنإلاااليقين

وهي،"موروسرأسعندتقعكانتأنها

الجنوبيبالساحلجزيرةشبهشكلعلىنتوء

كريتمنالمنطقةهذهوكانت.كريتلجزيرة

السنة.أيامطوالجوهاباعتدالتشتهر

تنظركانتأنهاالرسلأعمالسفرويذكر

27:12(.)أعا"لغربيينالشمالواالجنوبنحو

على!لوترو"ميناءبأنالبعضويظن
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فينون
فينيقية

كريتيرةبجزفينكسلموقعخريطة

موقعهيموروسلرأسلشرقياالشاطى

عميقءمينالوترو"+ءفمينا،قديمأ..فينكس

الشرقي،والجنوبالشرقيالشمالويواجه

تواجهبأنهايصفهاالأعمالسفرولكن

كانتأنهافلابد،الغربيينوالشمال+الجنوب

+،ا.موروسلرأسالغربيالشاطئعلىتقع

وحمايتهاالسفنلرسوصالحةقديمأكانتوقد

*فيلنكساسميزالولاالشتاء.رياحمن

القريإحدى++فونيكااسمفيموجودأ

.المجاورة

فينون:

اسموهو،.حيرةأو.ظلمةمعناهعبرياسم

36:41،)تكأدومأمراءأحدإليهاينسبمدينة

)فالربافونوننفسهاصولعلها1:52(،أخا

منالمجلدهذامنموضعهافي""فونونلىإلرجوعا
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الكتابية.المعارفدائرة

فينيقيا:

الكلمةمنالاسمهذايجيئ:لاسمأولا-ا

ا.صبغةأيأهلا!()*أول+فيونيكس"نياليوناا

نألبعضاويزعم.وبلادهمللشعبوصفأ.الأرجوان

التيص!؟لأ+أه"!()3"فيونيكس+اليونانيةالكلمة

هيالأرجوانيا"الصبغة"أصحاببأنهمتصفهم

ثمةأنحيثد.كنعانيالساميةللكلمةترجمة

صبغةتعنيكتاهيهىحورانيةكلمة

أطلقتالنظريةهذهعلىوبناءأيضأ،"أرجوانية

أرض)أي+*كئعانبلادعلىأساسألكلمةا

منولكن.الشعبعلىأطلقتثم،(الأرجوان

اشتقاقينمنجاءاقدالاسمانيكدنأنالمحتمل

مضتلفين.



فيثيقيا

شريطأفينيقيةكانت:ثافيأ-المفرافيا

يمتد،المتوسطللبحرالسوريالساحلعلىضيقأ

فيالكبير.النهرالأنيسمىالذيالنهرمن

طولهويبلغ.الجنوبفيالكرملببلإلىالشمال

فيأميالخمسانحووعرضهميلأا012نحو

إلىغربأالمتوسطلبحراساحلمنأجزانهأوسع

السهلنباتاتوكانتشرقأ.لبنانجبلسفوح

منالخضرةدانمةأشجارمنتتكونالخصيب

التينوأشجارلتوتواوالبلوطالصنوبر

والقمحالبلحونخيلالعنبوكروملزيتونوا

المنطقاكانتفقد.والتوموالبصلوالشعير

بعيد.زمنمنذوزرعتاالعصورأقدممنذخصبا

موازياأميال501سمافةلبنانجبالوتمتد

إلىالشمالفيالكبيرالنهرمنالبمرلساحل

اللونرمادياوالجبال.الجنوبفيالقاسميةنهر

التيالقممبعضوبها،الجيريالحجرمنفهي

سطحمستوىفوققدم000011نحوإلىترتفع

علىالشتاءفيالحرارةدرجاتوتكون.لبحرا

!اضحابشكلالسهلفيمنهاأقلالجبالسفوح

تلكعنالجبالسفوحعلىالنباتاتتختلدولذلك

الأرزالأشجارهذهوتشمل،السهلفيتنمولتيا

نوعوهناك.البطممنونوعينلسروواوالصنوبر

كان،الصندلهو،نمينخشبهالشجر،منأخر

سليمانورجالصورملكحيرامرجاليستورد.

،12او1:ا.)املأوفير"01منإسرانيلملك

التيالأوغاريتيةالوثائقولكن11(.و91:.أخ2

أشجارأنتذكر،ذلكقبلقرنينإلىترجع

تؤيدكما،نفسهالبنانفيتنموكانتالصندل

لىإترجعالتيلسومريةواا!اديةالوثانقذلك

فيالغاباتكثيفةلبنانكانتلقد.العصرنفس

الأرزخشبتصديرمواصلةولكن،القديمةلعصورا

وإلىبلوإسرائيلمصرإلىالأخشابمنوغيره

جبالتمريةلىإأدى،وبابلأشورلىإ،الشرق

الكثيفةالأرزغاباتمنتبقىماوكل!لبنان

سوىبهماليسزياراأشجارمنصغيرتانأيكتان

الأشجار.منثليلامنات

محدودياتمنبالفينيقيينأحاطلماوبالنظر

الذيالساحليالسهلضيقبسببعليهمئرضت

ذلكتعويضأرادواأنعجبلا،فيهيعيشونكانوا

فينيقية

منحاجتهملاستيرادالبحارعبرتجارتهمبتوسيع

العالم-فيالفينيقيرناشتهرولذلك،الطعام

لىإرجع)1البحارركوبفيبمهارتهم-القديم

والبحرالمتوسطالبحرعبابمخروافقد23(،إش

المحيعلفيأبحرواأنهمجذاالمحتملمنبللأحمر،ا

أعماقفيالأنريةالاستكشافاتفإن،الاطلنطي

العصرمنذالفارقةالسفنوفحصالبحار.

كانتالمينيقيةالسفنأنعلىتدل،البرونزي

كريتبينالمينرانيينعصرفيالبضانعتحمل

الفينيقيونأسسوقد،الأوسطالشرقوبلاد

غربيشواطئعلىالواقعةالبلادفيمستعمرات

وسردينياومالطةترطاجنةفياالمتوسطالبحر

فينيقيةصادراتأهموكانت.أسبانياوجنوبي

لزجاجيةاوالأ!انيالأرجوانوصبفةالأخشاب

فييستوردونوكانوا.المصنوعاتمنوغيرها

وسائلمنوغيرهاوالعاجلفضةواالذهبالمقابل

لسدوالشعيرالقمحيستوردونكانواكما،الترف

1022(،.مل1)انظرمنهاإنتاجهمفيالعجز

أصبحتحتىبالتجارةالفينيقيوناشتهرلقد

العبريةفيتاجرلكلمةمرادفأ*كنعاش-كلمة

31:24(.أممثلأ)انظر

نأقديمأهيرودوتظنلقد:-تاريخهاثالثا

فينيقيةإلىوصلواقدالبحر-رجال-الفينيقيين

طريقعنالفارسيالخليجمنطقةمنقادمين

مثلالفينيقيةالمدنوأسسواالأحمر،البحر

ترجعلاأنهايبدوعنهمالوثائقوأقدم.صيدون

أسفرتفقدالميلاد،قبلالثالثةالألفقبلماإلى

)وهي"بيبلوسأطلالفيالفرنسيينأبحاث

الحجريالعصرأواخرفيأنهعنقديمأ(""جبال

بشعبمأهولةفينيقيةكانت.(.مق،003)حوالي

يبنونكانواالذيناالمتوسطالبحرشعوبمن

نواويسفيموتاهمويدفنون،مستديرةأكواخأ

فيالحضارةهذهاختفتوقد.الفخارمنكبيرة

شعبخلفوقدالميلاد!قبللرابعةاالألفأواخر

منبعضهاأتى،عديدةجماعاتالمتوس!البحر

وجاء.الحرابمنمعينبنوعمعهموجاءوا،الشمال

العربوبلادالنهرينبينمن،الشرقمنأخرون

الثالثةالألفمنتصفوفي.(.مق0003)حوالي
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صينيقية

شماليفيللساميينالسيادةأصبحتالميلاد،قبل

همهؤلاءولعل،ولبنانسورياوفيالنهرينبلاد

المناطق،هذهعلىلغتهممنأسماءأطلقواالذين

)بمعنى(،و"صيدون"!هأبيض)بمعنى+لبنانمثل

الساميونهؤلاءويسمي+(.السمكصيد.مكان

عادة.-.مق0025017-.حواليمنالمدةض

وبينبينهمالخلطعدميجبكانوإن.،"بالأمدريين

كانواالذينالقديمالعهدفيالمذكورين!الأموريين

شهدوقد.لاحقزمنفيجدأأصغرقبيلةيكونرن

بينمزدهرةتجارةالميلاد،قبلعشرالثامنالقرن

الفنية.والمصنوعاتالأخشابفيوفينيقيةمصر

الفينيقيدنامسس،الوقتذلكنصووفي

ريافاودوروعكاأوغاريتفيساحليةمستعمرات

وغيرها.وأروادوصوروصيدون()بيبلوسوجبال

قرونابضعةمدىعلىفينيقيةخضعتوقد

منمصرلفراعنة..مق0015نحدمنابتداء

نأولو،عشرةوالتاسعةعشرةالثامنةالأسرتين

أوغاريتمثل،الشمالأقصيفيالتيالمدن

"!سوبلوالحئيالامبراطورحكمتحتوقعتوأرواد

قبلعشرالرابعالقرنمنتصفليالأولليوما*

الثالث،تحتمسوكان.(..مق0135لي)حواالميلاد

عبرشمالأصيوشهقادقدالشهير،مصرفرعون

معبدعلىنقوشهفيويذكر،وفينيقيةفلسطين

ولكن،الشمالفيأروادعلىاستولىأنهالكرنك

خلفانهعهدفي!عليهكانتماعلىالأمورتظللم

كتبهالتيافالفطابات،لثالثواالثانيأمينوفيس

رب-ادي!:نوابهمناثنان،الثالثلأمينوفيس

صورحاكمملكيو"أبي)بيبلوس(،اجبال+0حاكم

مدنثلاثتمردت.،مق0014حواليفيأنهتثبت

بمحاصرةوقامت،وصيدونوبيروتسومورهي

مواليةمازالتكانتالتيالفينيقيةالمدن

المدنفيالعصيانأثارمنأولأنويبدو،لفرعون

ساروقدأشرتا"،عبدي!اسمهرجلأكان،الشمالية

الرابعأمينوفيسعهدفينهجهعلى"أزيرو!ابنه

فيكانبينمالمصر،الولاءيبديفكان)أخناتون(،

الحثيالامبراطورمعبمعاهدةيرتبطالحقيقا

تظلأنالطبيعيمنوكان،اياولسوبلوليوما.

أطوللمصرمواليةجنوبأ-المدن-أقصىصور

خطابفي.ملكيابيملكهاشكافقد،مدة

"صيدونأنمن)أخناتون(الرابعلأمينوفيس
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فينيقيا

إلىانضمتقد-الشماليةحارته-نخسها

وقد.الشمالفيالمتمردةالمدنوسانر+أزيرو.

المتمردينأولئكمعظمعلىلمصرالموالونأطلق

علىئطلقكانأنهيبدواسموهو-عابيرو"،اسم

فيالمرتزقةوالجنودالمبدومنمتفرقةقبانل

عندما..مق0138نحوومنذاالمحليينالملوكجيوش

الأولليدوما؟ا+سوبلوالحثيالامبراطوراستولى

بين!قادش01معركةبعدماإلىسوريةشماليعلى

)حواليالثانيرمسيسبقيادةوالمصريينالحثيين

السيادةقتنازعانالقوتانهاتانظلت.(،مق1287

الحثيينسلوكمنخمسةفظل.فينيقيةعلى

لي،ومواتا،الثاشومورسيلي،الأول)سوبلدليوما

يحكمون(لثالثاوحاتوسيلي،الثالثومورسيلي

منالشمالفيفينيقيةرئلثيسوريةشمالي

خلفاءأيامفيولكنلهم،خاضعيننوابخلال

أرنراندا،الرابع)تودهاليالثالثاحاتوسيلي

نفوذاضمحل(الثانيوسوبلوليوما،الثالث

0911حواليوفي.وفينيقيةسوريةفيالحثيين

للينيقبةخريطة



فينيقية

منغازيةجحافلالحثيينبلادعلىزحفت..مق

الفينقيةالمدنعلىزحفتالبحر،شعرب

وأرغ!اريت،وأروادبيبلوسفدمروا،الشمالية

النفوذ)ويبدوالحثيالنفوذفجأةانتهىوهكذا

.م؟ق0011وبعد،المنطقةهذهفي(كذلكالمصري

أشور-ملك-الأولنلاسرتفلثغزا،بقليل

فقد،قصيرةفترةأروادعلىواستولىفينيقية

الميلادقبلالعاشرالقرنفيفينيقيةتيتعت

حيرامالشهيرالملكعصروهو،الذهبيبعصرها

كانالذي.(.مق819-479)حواليصورملكالأول

بداوقد.إسرانيلملكيوسليمانلداودمعاصرأ

داودالملكعهدفيإسرانيلمعالفينيقيينتحالف

،سليمانأيامفيواستمر:\(،همل11،1:هصم)2

لتنميةلنوتيةوابالسفنإسراثيلحيرامفأمد

جابرعصيونميفاءطريقعنإسرانيل،تجارة

منإسرائيلوصذرت9(.مل)1العقبةخليجعلى

كما،صورإلىوالخمروالزيتالحبدبصانبها

فيبينهماالحدودعلىمدينةعشرينحيرامأعطت

إسرانيلمنالفربيالشماليالركن

البحريةالتجارةاتسعتوقد9:.1-14(.مل)1

عصرشالموانيمنالكثيرالفينيقيونفارتاد

لحمايةللأمواجطويلأحاجزأأقامالذيحيرام

أنفسهمالفينيتيونوجدوإذ.صورشواطى

فيالحثيون)فكانكبرىبريابقوىمطوقين

والإسرانيليون،الشرقفيوالأراميون،الشمال

شقإلىاضطروا(الجنوبفيوالفلسطينيون

هذهشملتوقد.الفربإلىالبحرشطريقهم

والطريق-)2(مصر.إلىالطريق-)1(:الطرق

)3(-.بقبرصمرورأوصقليةكريتإلىالثانية

-)4(.أفريقيةشماليإلىالثالثةوالطريق

0001عامجاءوما.أسبانياإلىالرابتوالطريق

فيمستعمراتلهموكانتإلأققريبأ،..مق

في"ا.قادسوفي،أفريقيةشماليفي+أوتيكا

مستعمراتلهمكانت،.مق009نحووفي.أسبانيا

قب!رصوفي)كاراتيب(،الصغريأسيافي

وفيوتاروس(.ا)نورسردينياوفي.()كتيون

الشهيرةمستعمرتهمأسسواقدكاندا..مق085

الفينيقيةاللغةفي)ومعناها+قرطاجنةفي

منالشرقيالشمالمنبالقرب(الجديدة:"المدينة

كانت..مق008وفي.أفريقيةليشمافي"أوتيكا!

فينيتية

تونس.وفي)موتايا(صقليةفيمستعمراتهملهم

قدفينيقيةسلنأنعلىالدلانلبعضوهناك

حتىالأطلنطيالمحيطشماليإلىوصلت

بنحوالأولحيراموبعدانجلترا.في"كرونويل

صنيقياعرشعلىاستولى،الزمانمنقرن

وواصل""أثبعلاسمهكانلذياالبعلكهنةرئيس

)بنتهأعطىبأنإسرانيلمعالتحالفسياسة

16:31(.مل)1إسرانيلملكلأخآبزوجة"إيزابل

البعلعبادةاختراقأخآبعصرشهدوقد

وأتباعالربأتباعبينالصراعونشوب،لإسرائيل

علىوكان91:.1(.2-.،1وه4و18:3)املالبعل

أخآبعهدأنكما،النبيابلياالربجماعةرأس

حفظتالتيدمشقأراممعطاحنةمعاركشهد

قوةتهديدمنالصغيرةالغربيةالولايات

أشورزحففقد،الشرقفيالصاعدةالأشوريين

884-985)حواليأشورملكالثانيناصربال

الفينيقية،المدنمنالجزيةوأخذالغربإلى.(.مق

وأر!اد.)بيبلوس(وجبالوصيدونصورمن

عندما..مق853فيوقتيأالأموروهدأت

للوقوفحلففيالاتحادالغربيةالقوىاستطاعت

اشورملكالثالثشلمتسرتقدموجهفي

الذي-الغربيالحلفواستطاع.(،.مق)8،8-824

زحفيوقفأن-ملكأعشراننيصنمكونأكان

علىحماةشماليقرقرموقعةفيأشورملك

عزروهددإسرانيلملكأخآبوكان.الأورنتنهر

الجيوشمدافقد،الحلفأعضاءأهمدمشقملك

قدمتكماالجنود،وبمعظمبالمركباتالمتحالفة

أركاوأروادهيجيوشأ،فينيقيةمدنأربع

وصوروصيدونبيبلوسأماوسيانو..ويوشناتا

درخشيةالحيادعلىوقفتفقدالجندبية()المدن

بنحوذلكبعدفعلأحدثالذي،الأشوريينفعل

حاصرعندما..مق814فيسنةعشرةاثنتي

ساحلإلىزحفثم،دمشقالثالثشلمنأسر

طريقهفيوسار.الكلبنهرعندالمتوسطالبحر

،الجنوبفيالكرملعندالساحلإلىوصلحتى

وقد،وصيدونصورإلىشمالأاتجههناكومن

فيأحدهما،لانتصارهتذكاريننصبينأقام

نهرعندوالآخر،الجنوبفي(روش)بعلالكرمل

أخضع.مق308وفي.الشمالفي)ليكوس(الكلب

.(م.ق)908-782الثالثنيراري!هدد!أشورملك
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فيئيقية

لتفلثالجزيةدفعكما.لحكمهوصيدونصور

نحوش.(.مق)715-727أشورملكالثالثفلاسر

صور،ملكالثانيحيراممنكل.م.ق741

بقليلذلكوبعد.بيبلوسملكبعل.شبيتيو

كانالذيصورملك.يتينا.منالجزيةاشورأخذت

فيليودعهامقيمأشوريمشرفإلىيسلمها

.م.ق73لموفي.كالحفيالأشورياالخزينة

+!كاسبونصصنعلىفلاسرتغلثاستولى

صورإلىلطريقايحميكانلذيا03!!()ءوللا

حكمأيامدفي.للدفاعمعأاتحدتااللتينوصيدون

ملك"لوليق.م.(حاول)727-722الرابعشلمتسر

نيهابماالفينيقيةالمدنكليوخدانصيدون

حكمه،تحتقبرسليالفينيقيةالمستعمرات

المدنتركواقدكانواالذيالأشوريينولكن

مملكتيعلىالقضاءيتمأنإلىمذقتأالفينيقية

يستطيعوالملأشور،وإخضاعهماوأرامإسرانيل

زحف..مق107ففي،التصرفهذاعنالتغاضي

ببيوشه.(.مق07-681)4أشورملكسنحاريب

صيداوصرفة-زيتوبيتصيدونمدنعلى

وعكا.وأكزيبوصوروأروادوبيبلوسومحلب

)توبعلو(.إثبعل.اسمهشخصأسنحاريبوأقام

فتحهاالتيالمدنعلىحاكمأالفينيقيينمن

فيالمسجونيندنقل،يدهفيألعوبةليكون

+أوبيس+وإلى،لهقصرلبنماءنينويإلىفينيقية

السفنمنأسطوللبناءالدجلا(نهر)على

البابليالحاكم+بلادان"امرودخضدمهلاستخدا

تحتفظفينيقيةفيلكبرىاالمدنوظلتالمتمرد.

من،سنةوعشريناربعلمدةأشورعنباستقلالها

صيدونملكقاد.،مق677وفي..مق907677-

)681-966أشورملكأسرحدونسحقهاثورة

ووضعكاملأ،تدميرآصيدونمديناودمر.(.مق

زؤدوقد.صورملك-بعلي"حكمتحتالمدنباقي

،بيبلوسملكأسابا"و.ملكي)+بعلي"(،الحاكمهذا

منكبيربمددآسرصدونأرواد،ملكبعل+و.مثان

!جد!قد..مق966فيلمصرغزوتهفيالجيوش

منأنه.م.(ق)668-626أشورملكبانيبال*أشور

سلوكهعلىصورملك"بعلي!معاقبةالضروري

مصر.علىزحفهقبل.،.مق665في،الخائن

بعلأزي،أشورملكأقام+بعلي+ماتوعندما

علىحاكمأ"ياكين-إيلو+وعئنصوراعلىملكأ
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فينيقي!

الأشوريةالامبراطدريةانهارتوعندماأر!اد.

+نبوخذاستأنف.،.مق612فينينويبسقوط

اللاتحدور.(.مق)406-562بابلملكالثانينصر.

ثلاثلمدةصوروحاصر،الفينيقيةللمدنالأجنبي

26-92(حزانظر.-.مق)585-573سفةعشرة

لىإأسيرأملكهاوإخذ..مق572فيلهفاستسلمت

الذاتيالحكممنبنوعاحتفظتصورأنومع.بابل

وأيام،الجديدةالبابليةالامبراطوريةأيامخلال

قوتهاذهبتفقد،النارسيةالامبراطورية

فيمستعمراتهاوفقدت.البحارعلىوسيادتها

فارسملكالثانيكورشفتحأنوبعد.الغرب

أصبحت،..مق953في.بابل.(.مق)955-952

وقدمت،الفارسيةالامبراطوريةمنجزءأفينيقية

البحريةمعاركهمفيالفرسلملوككبيرةمساعدة

الأساطيلفساعدت،واليونايينالمصريينضد

لمصرغزوهفي.(.مق)053-522"قمبيزالفينيقية

فارسملك.أحشويرشساعدتكما..مق525في

.م.ق048فياليونانضدحربهفي،(امق)485-465

المدنكؤنت-لفرسا-سادتهممنوبتشجيع

اتحادأقبل-منممزتةكانتالتي-الفينيقية

وأرواد،وصورصيدونمنأساسأتكد!جديدأ

سنويةمؤتمراتنييجتمعون-مندوبوهافكان

حديثأ(أنشنتقدكانت)التيطرابلسمدينأفي

ثلثمانةيبلغإلمندوبينعددوكان.الشمالفي

الامبراطورياانهياربقربأحسواوإذ.مندوب

كانولكنه،العصيانبإعلانالاتحادقام،الفارسية

صيدونتدميرنتيحتهفكانت،لأوانهسابقأ

كاملأ.تدميرأ

علىا!برالاسكندرقضىوعندما

مدينةوأبت.،.مق333فيلنارسيةاالامبراطوريأ

الشاطئبينجسرأأقام،لهالتسليمصور

واستطاع،عليهامقامةصوركانح!التيوالجزيرة

السكانغالبيةعلىوقضىتمامأ،وتدميرهافتحها

)انظرالرقيقأسواقفيعبيدأالباقينوباعتتلأ!

صور*مادتياليالرجوعالرجا26(-حز

منالخامسالمجلدمنموضعهمافي.و.صيد!ن

صوربناهوأعيدالكتابيا!(.المعارف+دانرة

رجع)1لرومانيوااليونانيالعصرينفيوصيدون



يخنيقية

قداليونانبةالحضارةكانتولكن21(،1:همتإلى

الفينيقية.الحضارةمحلتمامأحلت

كانت01(.مق)323-64السلوقيينأياموفي

والآدابللفلسفةهامينمركزينوصيدونصور

العصر،أدباءعظماءبعضمنهماوخرج،اليونانية

الصيدوني،وأنتيباتر،الرواقيزينونمثل

القاندغزا..مق64وفي.جدرةمنوسليجر

ظلولكن،وفينيقيةسوريا"بومبي!لرومانيا

قادرينغير..مق31إلى64منالرومانالولاة

فقد!البقاعهذهفيالأمناستتبابتحقيقعلى

المدانن0فيعاصمتهمكانتالذينالبارنيونكان

للولاياتمستمرإزعاجمصدر،النهرينبلادفي

+أوكتافيوسهزمق.م.31.وفيالجديدة

!!أنطونيوسبعد(فيماقيصر)أوغسطس

فبدأ،الفاصلة+أكتيوم.موقعةفي+كليوبتراو

عملوقد!".الرومانيالسلام"عصرهوجديدعصر

الضرائبوتخفيض،والسلاملأمنااستتباب

جديدةطرقفأنشنتافينيقيةازدهارعلى،نوعأ

أمامالأسواقوفتح،الدوليةالتجارةشجعمما

وموادالزجاجيةالأوانيمنالفينيقيةالبضائع

الأمنوكان.القمحودقيقوالبلحوالخمرالصباغة

بيروتفيرومانيةحامياتلوجودمستتبأ

وبعلبك.

لمعرفةعديدةمصادرهناك:لدياناا-بعأرا

سمماريةكتاباتفتوجد،الفينيقيةالديانة

نحوالىترجعوالأوغاريتيةا!اديةباللغتين

ألهاإلىإشاراتعلىتشتمل..مق0017012-.

آلهتهمعنالكثيرالقديمالعهديذكركيا،فينيقية

المؤرخيوسابيوسعنهايكتبكما.وعبادتهم

عننقلأ،بيبلوسمنفيلوعننقلأ.الكنسي

)+65)1،أوللا،اءول!3(.تون"سانشونيالفينيقياتبلكاا

كتاباتفقدتفقد.(..مق0501)حواليبيروتمن

نعرفهوما،لبيبلوسياوفيلو+!؟سانشونياتون

إلىوبالإضافة.عنهايوسابيوسذكرهماهومنها

التاسعالقرنينمنالفينيقيةالنقوشفإنذلك

التي،المعلوماتبعضتعطيناالميلادقبلوالثامن

الخصب،ألهةمنمجموعةلديهمكانأنهمنهانرى

إيلاسمهذكرإلهآلهتهمرأسعلىوكان

فينيقية

لهكانالذيالأصغرالإلهأما."عشيرةوزوجته

الإلهابنا"هدد*اسمهفكان،الشببينكبيرففوذ

عليهيطلقكانوشهرتهنفوذهولاتساع"."داجان

اسمهيرتبطهدد+نوكا..لسيد"اأىا."بعللقب

فيلكنهماو،تعشتارو*ةعنا:هما،بمعبودتين

اندمجتاالفينيقيةالديانةتطورمنمبكرعصر

وصلتالذينالألهةومن.واحدةمعبودةفيمعأ

"،.اموتالموتوإله،+يمالبحرلهإ:أسماؤهمإلينا

وإلها.شفش+،الشمسوإلها"ياريه!،القمر!إله

مدينةلهوإ+،"إشمومءلشفاالهوإ!ا".ريشفلوبأا

لأنشطةاكللهإأصبحالذي""ملكارتصور

باسمذكرلهإظهرلاحقةعصوروفي.البحرية

في.أدونيس+وهوسيدي)أيأدوني
ماوأشبه،لعشتاروثزوجأوكان(1اليونانية

انظر-البابليالسومري)الإله.بتمو!"يكون

وكانوا.والخصبلزراعةاإلهوكان8:14(،حز

ثم،الصيفحرارةتشتدعندمايموتيظنونه

الفينيقياالديانةوكانت.سنويأثانيةيقوم

الذبائحوتقديم،للآلهةالتماثيلإقامةتتضمن

)ذكورأالطقسيةالدعارةوممارسة،البشرية

الشريعةعنهافهتأمورجميعهاوهي،!إناثأ(

3:2(.رمياإ،91ت18مل18،1)لالأنبياءاوشجبها

ذكر:المديدالعهدفيفينيقيةخامسا-

للمدنتوبيخهفيمرارأوصيداصوريسوعالرب

22،و21ج11)متقواتهفيهاصنعالتي

لأرضزيارتهبعدأنهكما14(.وا:13.لو

صدرنواحيإلىانصرف14:34(،)متجنيسارت

صارخةالكنعانيةالمرأةليهإجاءتحيثوصيداء

لابثقةالمجنونةابنتهايشفيأنمنهطالبةإليه

إيمانك"عظيمإمرأة"ايا:لهاوقال،تتزعزع

منبينكانكما7:24-31(.مرقس2-9،28:ا)مته

صورحولمن.أناسأقوالهإلىيستمعون

.(6:17لو3،8)مرقس"اوصيد

وقتفيفينيقيةإلىالمسيحيةوصلتوقد

جراءمنتشتتواالذين"أما:نقرأإذ،مبكر

فاجتازوا،استفانوسبسببحصلالذيالضيق

نإثم1091(،ا)أعوأنطاكيةوقبرسفينيقيةإلى

لىإطريقهمفيوهم!معهماومنربرنابابولس
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سوريةفينيقية

الرسلعلىالختانموضوعلعرضأورشليم

،والسامرةفينيقيةفي"اجتازوا،والمشايخ

سرورأيسببونوكانوا،الأممبرجوعيخبرونهم

:3(.1ه)أعالإخوةلجميععظيمأ

إلىمعهومنبولسالرسولعودةوعند

فيوجدوا،الثالثةالتبشيريةرحلتهمنأورشليم

فبنيقية،ثصعدواإلىعابرةسلينةباترا!"ميناه

منجماعاوجدواحيثصورإلىوجاءواإليها

2:3-6(.)أعاأيامسبعةمعهمفمكثوالتلاميذا

سوريةفينيقية

بابنتهاكانامرأة"لأن"ا،يختفيأنيقدرفلمأحد

قدميه.عندوخرتفأتتبهسمعتنجس،روح

سورية،فينيقياحنسهاوفي،أمميةالامرأةوكأنت

ابنتهامنالشيطانيخرجأنفسألته

ليبينمعهاالربحواروبعد7024-.3(.)مرقس

إيمانك.عظيمامرأة.يا:لهاقال،إيمانهاعمق

وتوصف2-28(.:ا1ه)مت.تريدينكمالكليكن

ويبدو1:22(،)متهكنعانيةبأنهامتىإفجيلفي

تخومفيتقيمكنعانيأصلمنكانتأنهاهذامن

،ءوصيداصور

دعواهرفعأنبعدروميةإلىبولسسفروعند

سفينأإلىمعهومنهوصعدقيصر،إلى

قاندأذنحيثصيداءإلىووصلوااأدراميتينمة

علىليحصلأصدقانهإلىيذهب"أنلبولسالمنا

بهاكانأنهعلىيدلمما27:3()أع"امنهمعناية

المؤمنين.منجماعة

سورية:فينيقيا

"إليجاءيسوعالربأنمرقسإنجيلفينقرأ

يعلمأنيريدلاوهوبيتأودخلوصيداصومتخوم

كانهيرودسأنالرسلأعمالسلرفيونقرأ

فحضروا،والصيداويينالصوريينعلى-ساخطا

انناظربلاستسواستعطفواواحدةبنفسإليه

لأنالمصالحةيلتمسونصار!ائم،الملكمضبمعلى

12:.2-23(.)أع"الملككورةمنتقتاتكورتهم

نأالرسلأعمالسفرفيأيضأنقرأكما

باتراميناءمنركبوامعهومنبولسالرسول

سوريةإلىوسافروافينيقيةإلىعابرة*سفينة

فيفينيقيةأنأي3(،د21:2)أعصورالألىإوأقبلوا

قيلكماسوريةمنجزءأتعتبركانتالوقتذلك

سورية!افينيقيةكانتإنهاالمرأةعن

7:26(.)مرقس
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قادش

!6

وو!

أقء!

:قادش

علىيطلقاسموهوا.مقدسومعناها"قادش

المكانأنعلىيدلوهو،فلسطينفيأماكنعدة

المقادس.أوالمعابدمننوعما،يومأفيهكان

في+ا"قادشاسمعليهاأطلقالتيوالمدن

هي:المقدسالكتاب

المادةلىإلرجوعالرجاا-برنيع)؟(-قادكل

لتالية.ا

إحديوكانت،أهمهاوهي:لينلتا)2(-قادهى

نفتاليسب!نصيبفي"المحصنة+المدن

الجليلفيقادشتذكركما91:35-38(.)يش

إحديباعتبارها.2:7()يشنفتاليجبلفي

قانمةوفي.الأردنغربيفيلثلاثاالملتمدن

لاويبنيمنللجرشونيينأعطيتالتيالمدن

مدينة.تذكر71-77(6:أخ21:271-33،)يش

وس!رحهاالجليلفيقادشالقاتلملت

أبينوعمبنباراقوكان6:76(.أخ2:321،)يشا

قادش

ودعا4:6(.)قض!نفتاليقادشف!مقيمأ

لىإلىونفتازبولون.منالمقاتلين2ا*باراق

رجلألافعشرةإليهاجتمعحيث"قادش

كما.تابورجبلإلىبهمليزحف1(،4:.)قض

تغلثأخذهاالتيالمدنبينهذهقادشتذكر

ملكرمليابنفقحأيامفيأشورملكفلاسر

:92(.1همل)2أهلهاوسبي،إسرانيل

ملكديمتريوسأخلف،المكابيينأياموفي

*وسمع،المكابييوناثانمععهدهالسلوقيين

قادشإلىبلفواقدديمتريوسقوادأنيوناثان

عنيعزلوهأنيريدونكثيفجيشفيالجليل

يهزمهمأناستطاعيوناثانلكنا".والولاية

11:62-74(،مك)1أمامهمنفهربواأخيرأ،

أيامهفي"قادشإنيوسيفوسويقول

بينتقعكانتإذللصوريينخاضعةكانت

كانتإنهايوسابيوسويقول،والجليلبلادهم

منبالقربميلأ،عشرينبنحوصورعنتبعد

.بانياس

عشرةنحوبعدعلىصفيرةقريةوتوجد

أربعلأنحوبعدوعلي.صفد.!شماليأميال
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قا

)3(

الحولةبحيرةمنالغربيالشمالإلىأميال

"تليسميتلمنبالقرب.،*قادستسمي

ويوجد،نلتاليقادشموقعفيفلعلها.قادس

يستخدم،جميلةحجريةنواويسمنهابالقرب

تلعلىولأنها.للمياهاحواضأمنهاالبعض

والحولة.عيونمرجعلىتشرففإنها،مرتلع

+قادشبأنهاأنفأالمذكورة..قادشوصران-

لهاأخري.قادشهناكأنعلىيدل،نفتالي

الذينالملوكقانمةفيونجدأهميتها.أيضأ

!قادش.ملكاسمإسرانيلوبنويشوعضربهم

مباشرةيردالاسمهذاأنوحيثإ.12:22)يش

مدينةعلىيدلأنهفلابدومجدو!تعنكبعد

القاطعوالدليل.المدينتينهاتينمنطقةفي

أعطيتالتيالمدنقائمةفيأنههوذلكعلى

قادش

الاصحاحفي-لاويبنيمنللجرشونيين

تذكرلا-الأولالأيامأخبارسفرمنالسادس

قبلهايذكربل76(،)عدفقط.نفتاليئادش

قانمةوفي72(.)عديساكرسبطمن."قادش

سلرفييساكرلسبهأعطيتالتيالمدن

اسم..قادشاسمعنعوضأيذكر،يشوع

اسمأكانقشيونولعل.2(.91:)يش"(-قشيون

نهرمنبالقربلوقوعهاهذهلقادشأخر

"مادش"وجودعلىآخردلملوثمةممشون*.

جاءماهو،قيشوننهرمنبالقربيساكرفي

منانفردالقيني.حابرأنمنالقضاةسفرفي

حتىوخئم،موسىحميحوباببنيمنقاين

+قادش.عندالتيصعنايمفيبلوطةإلى

إليهاهربالتيخيامهنصبحيث4؟11(،)قض

حابرامرأة.ياعيليدعلىحتفهفلقيسيسرا،

نلتاليلقادشخريطا
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برنيعشدقا

بعدسيسراأنئعقلولا4:17(،)قضالقيني

رجاله،جميعفيهاقتلالتيالمعركةمنهروبه

في*قادشمنطقةإلىميلأأربعينجري

مدينامنميلأعشرائنيبعدعلىالجليل

ولكنسيسرا،منهاكانالتيالحصينةحاصور

تعنكمنبالقربمدينةإلىهربأنهالمعقول

تليوجدومازال.يساكرنصيبفيومجدو

قديسأبو"تليسميالمدينتينهاتينبين

+."قادشلقديماالاسمصديفيهيتردد

نصيبفيوقعتالتيالمدنأسماءفي-)4(

لاوحيث1:23()يشه!قادشاسميرد،يهوذا

الكتابفيأخرموضعأيفيالمدينةهذهتذكر

وأ،مجهولةمدينةتكونأنإءمافهيالمقدس

برنيع..قادشهيأنهاالبعضيريكما

ليهوذا.الجنوبيةللحدودالمتاخمة

جنوبيتقعوكانتةالأورنتنهرعلىقادش-)5

الشهيرةالمعركةفيهاحدثتوقدخمص،بحيرة

.م.ق1288فيوالحثيينالثانيرمسيسبين

نحوبعدعلىمند""النبيمدينةحاليأوهي

نحوبعد!علي،حماةجنوبيواحدميل

هذهتذكرولا،دمشقشعاليميلأخمسين

فيذكرتولكنها،المقدسالكتابفيالمدينة

فيالئالثتحتمسفتحهاالتيالمدنقانمة

!هأنهاالبعضويظنالعصارنة.تلرسائل

مدنأقصيكانتالتي24:6(صم)2+حدشي"

فيالعلماءبعضيشكولكنشمالأ،داودمملكة

ذلكمنأبعدالأورنت"على+قادشلأنذلك

االشمالإليكثيرأ

برنيع:قادش

و.قادش.*مقدسمعناهاساميةكلمةقادش

واحةوهي.،المقدسةا.برنيعمدينةمعناهابرنيع

سينا.جزيرةشبهشمال!فيكبيرة

تشملبرنيعقادشواحةكانت:)؟(-موقمها

يبلغمساحافيعيونأربمةبهاكبيرةمنطقة

هي:العيونوهذهميلأ،عشراثنيقطرهانصف

برنيع!ثىدقا

أكبرهاوهي*الجديراتو"عين.،قديس")عين

الساعة،فيالماءمنجالون000001نحووتعطي

"المويلح"وعين(القسيمة)أوالقصيماوعين

هذهوكانت(.الغربإلىالشرقمن)بالترتيب

الجنوبإلىميلأخمسيننحوبعدعلىتقعالواحة

منميلأخمسينونحوسبعابئرمنالفربي

منميلأ66نحوبعدوعلي،المتوسطالبمرساحل

+عينأنوحيث.الميتللبحرالجنوبيالطرف

ظنهافقد+،"قادشلقديمابالاسمتحتفظ+قديس

ولكنها.برنيعقادشموقعهيأنهاالعلماءبعض

بنيجماعةكللإقامةيكفيكانمماأصفر..عين

شكانموقعهاأنا!ثرونيريلذلكإسرانيل،

خليجبينالعيونأكبرلأنها.الجديرات+عين

منحصنأطلالبهاوتوجد.سبعوبنرالسويس

.يهدذامملكةعهد

بهلموقعملائماسم"ا+مقدسأي!+قادشواسم

صحراوية،منطقةفيالمياهمنالينابيعهذهكل

اليتابيعهذهيفخرأنيستطيع!ا"اللهغيرفليس

كلمةمعنيتمامأئعلمولا.1(.401:)مزالبريةفي

تعنيقدأنهايرونالبعضكانوإن.برنيع!،

إسرانيلبنيعلىاللهحكمهناكلأنه.-التيه

!كلىلهمعقابأسنةأربعينالبريةفيبالتجوال

أرضمنخرجالذيالجيليفنيأنإلى،تمردهم

.فوقفماسنةعشرينابنمنمصر،

النقبحدودعلىتقعبرنيعقادشوكانت

الطريقعندهايتفرعنقطةفيسيناء،وبرية

الطريق،طرقثلاثإلىسبعبئرمنالقادم

ساحلحتىالعريشواديمعيسيرالذيلغربيا

يسيرلذياالأوسطوالطريق،المتوسطالبحر

سرعانلذياالشرقيلطريقوامصر،إلىجنوبأ

العقبة.خليجإلىجنوبأيتجهما

فيإليهاإشارةأولترد:تاريخها)2(

نأنقرأحيثالتكوينسلرفيالمقدسالكتاب

فيمعهكانواالذينوالملدكعيلامملككدرلعومر

إلىوجاءوارجعواوحلفاثه،سدومملكضدحربهم

فكانت:7(،14)تكا."اقادشهيلتيامشفاطعين

وسيناهلأدومغزوهمفيغربأإليهوصلواماآخر
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برنيعقادش

معناها"مشفاط!وعين.النماسمنابممنبهالما

مقدسأموقمأيعتبرالموقعكانحيثالقضاء.!عين

القانونية.القضايافيهتشؤي()قادش

إنهاادوململك""قادشعنموسيويقول

وتدل02:16(.)عدتضومبه+طرففي"مدينة

مأهولأكانالموقعأنعلىالأركيولوحيةالكشوف

العصروبدايةالمفخرالحجريالعصرش

لبرونزي.ا

إلىممرابلوطاتمنإبراهيمانتقلوعندما

فيوتغربوشورقادشبينسكن،المنوبأرض

شيته.لماوماءمرعيوجدحيث02:\()تكجرار

هوسكانأوأكثوهاالمنطقةعصورأزهيوكان

لزمنالمعاصرالأدلالبرونزيلعصرامنتصف

جاريتهاأبرامامراةسارايأذلتوعندما.إبراهيم

فيالماءعينإلىإسماعيلبابنهافهربت،هاجر

ملاكوجدهاحيثشورطريقفيالتيالبريا..

بينهيهارئي،لحيبنرالبنردعيتلذلكالرب

.:6-14(16)تكوبارد!قادش

فيسيناءببل،برنيعقادشقاسمتوقد

لبنيأصداثمنفيهاجريبابالنسبةالأهميا

العلماءأنرغمالبريةفيتجوالهمفيإسرائيل

بنوقضاهاالتيالمدةتحديدفىكثيرأيختلفون

موسىلخسالتثنيةسفرففي.قادشفيإسرانيل

قادشإلىحوريبمنيومأعشرالأحدرجلة

حوريبمنارتحلنانم:بالقول1:2()تثبرنيع

رأيتمالذيالمخوفالعظيمالقلرذلككلوسلكنا

إلهنا،الربأمرناكماالأموريينحبلطريقفي

زالتوما1:91(.)تثبرنيعقادشإلىوجننا

تستفرقبرنيعقادشإلىحوريبجبلمنالرحلة

عشرأحد(اليهوديالعالم.أهارونيذكر)كما

يومأ.

القاعدةالوقتذلكمنذبرفيعقادشوأصبحت

البرية،فيتجوالهمخلالإسرانيللبنيالرئيسية

منكنعانأرضإلىالجواسيسموسىارسلفقد

الجواسيسعاد!إليها1:.2-25(،)تثبرنيعقادش

حدثكما26(.و1325:)عدلأرضااستكشا!بعد
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برنيعقادش

يكنلملأنهوهرونموسىعلىإسرانيلبنيتمرد

وهرونموسىالربوأمر02:2(،)عدللجماعةماء

رفعموسىولكن،ماءلتعطيالصخرةيكلماأن

ماءفخرج،مرتينبعصاهالصخرةوضربعصاه

وقالوهرونموسىعلىغضبالربولكنغزيرا

الموعداأرضإلىالشعبيدخلالنإنهمالهما

مريبة.ماءبرنيعقادشينابيعتسمىولذلك

32:51(.تث27:14.)عد.صينبريةفيقادش

مياهتسميكما*مخاصمة*،معناها"افمريبة

قادشمريبةو"مياه17:91(،)حزقادشمريبوث

48:28(.)حز

هناكوذفنتمريمماتتبرنيعقادشوفي

صاتقادشمنبالقربهورجبلوفي02:\(،)عد

.02:22-92()عدوذفنهرون

ملكإليرسلأموسىأرسلبرنيعقادشومن

ملكولكن،أرضهفيالمروربمجررلهملثذنأدوم

02:14-21،)عدذلكعليهمأنكرأدوم

تخومطرفعلىقادشوكانت17(.و:1116قض

ذلكإلىغربأتمتدأدومأرضكانتإذ،أدوم

تمتدبعد()فيماإسرانيلأرضكانتكما،الموقع

(.ا-ه34ج)عدبرنيعقادشوراءماإلىجنوبأ

عقبةبعدموقعكأول."قادشذكرتوقد

عينهناالمقصودأنوالأرجحعقروبيم!

أنهائظنالتي"أذار"حصروبعدها"،الجديرات

عينأنهائظنالتي""عصمدنثم.،قديس"عين

العريشواديمجرىفيتقعهذهوكل.،"مويلح

.حصرولكن03(!ا:يشهأيضأانظر-مصر)نهر

مدينتين.أصبحتقدكانتأنهاعلىتذكر*أذار

برنيعقادشعلىيشوعاستولى!قد

إلىيفنابنكالبجاءالجلجالوفي.1:41(.)يش

فيكالبجهةمنلموسىالرببكلاموذكره،يشوع

منأرسلهقدموسىكانأنبعد*،برنيع"قادش

بكلامإليهفرجع،الأرضلاستكشافبرنيع"قادش

فييفتاحيذكركماأ:6-15(.4)يشقلبهفيعما

إسرائيلصعود!عندأنهعمونبنيلملكرسالته

إلىوأتىسوفبحرإلىالقفرفيسارمصر،من



برنيعقادش
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قاريح

.(71و1:16ا)قض.دشقا

قاريح:

يوصانانأبووهو.""أقرعمعناهعبرىاسم

مننجواالذينيهوذاجيوشرؤساءمن!يونائان

اسقيلانهبعدبابلملكنصرنبوخذيدعلىالأسر

أقامقدبابلملكأنسمعواولما.أورشليمعلى

جدليا،إلىجاء!ا،الأرضعلىأخيقامبنجدليا

منتخافوا؟لاشقانلأحدليالهمفحلف،المصفاةإلى

واخدمواالأرضفياسكنوا.الكلدانيينتخدمواأن

7-9،أ04)إرميا"إلبكمفيحسنبابلملك

2:23(.مله2

الجيوشرؤساءوكلقاريحبنيوحانانأنكما

عمونبنيملك*بعليس-مؤامرةمنجدلياحذروا

بنيوحانانمنهوطلب.صدليايصدقهمفلم،لقتله

ملكعميلنثنيابنإلساعيليقتليدعهأنقاريح

نأالنتيجةوكانت.جدليافأبى،عمونبني

يوحانانسمعفلماجدليا.ثتلنثنيابنإسماعيل

فعلهبمامعهالذينالجيوشروساهوكلقاريحبن

ولكن،إسماعيلمحاربةأرادنثنيا،بنإسماعيل

.عمونبنيإلىالهروباستطاعإسماعيل

أرضإلىمعهومنقاريحبنيوحانانجاهوأخيرأ

نيريا!بنوباروخلنبياإرميامعهمأخذينمصر

41:11-04:8،16-16،)إرميالهمإرمياتحذيررغم

43:5(.8،و42:1

:مونقا

مكاناسموهو..إقامة"محلبمعنىعبرىاسم

قضىأنبعدالجلعادمما،يانيرفيهذفنحلعادفي

(.1:3-ه.)قضسنةوعشرينائنتينلإسرانيل

كانتلتياالثلاثينالمدنإحدي+.قامونوكانت

باسمئعرهـجميعهاوكانت،لثلاثينايانيرلأولاد

هوالآنقامونموقعأنوالمرجح.يانير.حووث

إلىمترأكيلوعشرينبعدعلى"قم.مدينة

مدينةلعلهاأو.الجليلبحرمنالشرقيالجنوب

الشمالإلىمترأكيلوعشرأحدبعدعلى"قميم.

.1:14(.هو-أريئيل)بيتإربدمنلشرقيا
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لمليلاقانا

الجليل:قانا

.غاب.)أيقصب"معناهاعبريةكلمة:قانا

.(الأجوفالرمحوهيالعربيةفي"قناةنههي

إنجيلفيإلاتذكرلاالجلبلفيقرياوكانت

بتحويلمعجزاتأولىالمسيحصنعفهناكيوحنا،

1-91(.2:)يوالجليلقاناعرسفيخمرأالماء

حيثالجليلقانالىإأخريمرةيسوعالربوذهب

نأإليهوطلبكفرناحوممنللملكخادمإليهجاء

،الموتعلىمشرفأكانلأنهابنهويشفيينزل

بالكلماالرجلفآمنحي"ا!ابنكةيمسوعلهفقال

فيوعنموذهبحيابنهإنيسوعلهقالهاالتي

الساعةتلكفيشفيتدابنهأنعبيدهمنالطريق

حي!ابنكإنيسوعفيهالهقالالتي

نثنائيلأنيوحناإنجيلذكركما(.ه4:46-لم)يو

الجليلقانامنكانتلميذأعشرالاثنيأحد

.21:2()يو

التي،الرومانضداليهوديةلثورةاأثناءوفي

ا.قاناأصبحت،م07فيأورشليمبتدميرانتهت

يوسيلوصبقبادةالجليلعنللدفاعالرنيسيالمقر

ذلكبعدأصبحالذيوهو،الرومانأسرهالذي

أورشليمتدميروبعد.الشهيراليهوديالمذرخ

إلياشيبلعانلةموطنأقاناأصبحتبها،والهيكل

الكاهن،

-قاناأنهاعلىدانمأيوحناإنجيلويذكرها

علىتقعكانتالتي"قانه-عنلهاتمييزأ+الجليل

(.التاليةالمادة)انظرفينيقيةفييساكرتخم

فهناكبحث،موضع+الجليل"قاناموقعومازال

:الأراءحولهاتدورأماكنثلائة

بعدعلىوتقعالتقليدىالمرقعوهيكئا،كفر-)1(

منالشرشالشمالإلىأميالنمانيةنحو

الجانبعلىطبريا،لىإالطريقعلى،الناصرة

بمحازاةتورانسهليسمىسهلمنالجنوبي

عنبعيدأصيدماهنبعوبه.التلالمنسلسلة

نأيفترضالتيالقصبوغاباتالمستنقعات

كنيسةوتوجدمنها.اسمهاأخذتالمدينة



لجليلاناقا

بها،الطريقمنبالقربأرثوذكسيةيونانية

التيهيإنهايقولونحجريا،جرارعدة

الكنيسةوإن،المعجزةصنعفياستخدمت

الربفيهصنعالذيالبيتأطلالعلىتقوم

بناهاأخريكنيسةتوصدكما.المعجزة

ويوجد.القريةمركزمنبالقربالفرنشسكان

الفسيفساءمنطبقةالكنيسةأرضيةتحت

القرنإلىتعودبالأراميةيهوديةكتاباتعليها

الظنإلىيدفعمماالميلادبعدالرابعأوالثالث

.يهوديمجمعأطلالعلىئنيتالكنيسةبأن

)2(

لجليلاثاقا

بناهاأخريصغيرةكنيسةتوجدكما

علىمبنيةإنهايقولونأيضأ،الفرنشسكان

إلىيدعوماوهناك.ا!نثنانيلبيتأطلال

موقعأنهااعتبرتالقريةهذهبأنالاعتقاد

إلىالحجاجطريقعلىلوقوعها+الجليل+قانا

كفرناحومإلىالناصرةمنالمقدسةالأماكن

.صيداوبيت

ليسولكنقانا"عينيسمىمكانوهناك-

إلىبصلةيمتبأنهالظنإلىيدعوماهناك

قانا+لموقع"خريطا
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قانة

""الجليلءقانا

قانايسمونهاالعرب)ومازالقاناخرابة-)3(

بعدعلىوتقع،المواقعانسبوهيالجليل!(،

منتمامأالشمالإلىأميالتسعةنحو

يسمىمماالشماليالطرفعلىوتقع.الناصرة

وأزبولونسهلأيضأ)ويسس-البطوف!سهل

والجغرافيةاللفويةالعواملوكلنطوفة(.سهل

الدقعهيبأنهالقولاتدعملأركيولوحيةوا

..الجليللقاناالحقيقى

أواني.م6191فيالأركيولويوناكتشفوقد

الملكية)عصرالثانيالمحديديالعصرمنفخارية

اليونانيةالعصورومنإسرانيل(في

ومنخرالمتلرومانياالعصرومنلهيرودسيةوا

الصليبية.الحروبزمنومن،العربيالعصر

الثالثفلاسرتفلثأنحيثأهميتههذاولكل

وقطعقانا".اسمهاالجليلفيمدينةفتحأنهيذكر

القولتدعمالثانيالحديديالعصرمنالفخار

وجدتكما.الجليل.لقاناالحقيقيالموقعهيبأنها

يذكر)كماالأولالميلاديالثرنمنعملاتبها

ينموكانالقصبأنكمااحةكهـ)(.!6لأكرالنج

يسمى)وكانالبطوفواديمستنقعاتفىبغزارة

؟أ؟!هكاول-!أسوكيسبواديالجديدلعهدامنزفي

مأهولةهذهقاناوظلت.(يوسيفوسيذكركما

.الميلاديعشرالسابعالقرنإلىبالسكان

قانأ:

،(+)الغابالقصب"موضعتعنيعبريةكلمة

اسم:وهي

نصيببينالحدودعلىيقعلذيا+قانة.وادي-)1(

أفرايمسبطونصيب،الشمالإلىمنسىسبط

غربأهذاويسير17:9(،16:8،)يشالجنوبإلى

نحوبعدعلىاليرقوننهرشيصبحتى

إلىالمتوسطالبحرساحلمنأميالخمسة

الحديثة+أبيبا"تلمدينةمنمباشرةالشمال

أياممعظمفيجافقانةوواديقديمأ(.)يانا

قانا.ا!وادييسمىزالوما،السنة
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ينلقاا-ينقا

سب!تخمعلىتقعكانتالتيقانامدينة)2(-

إلىأميالستةنحوبعدعلى91:28()يشأشير

الطرقإحديعلى،صورمنالشرقيالحنوب

الغربيالجنوبإلىالشرقىالشمالمنالهامة

أحدفياسمهاوذكر.الشماليالجليلفي

التيالمدنكإحديالثانيرمسيسنقوش

حكمهمنالثامنةالسنةشغزوتهفيفتحها

تحمل""قانةلتومازا.(،مق0912)حوالي

حاليأ(.لبنانفي)وهيالقديماسمها

:نوىقا

سمعانلقب،وهوالفيورتعنيأراميةكلمة

الربتلاميذأحد18(إ3مرثس1:4،.)متالقانوي!

الفيور.+سمعانأيضأويسمىعشر،الاننى

مادةلىإلرجوعاويمكن:13(،اأع،1أه6)لو

دائرةمنالرابعالمجلدمنموضعهافيسممان

الكتابية.المعارف

ين:لقاا-قاين

)القثن"حذاد*أر"رمحمعناهعبرياسم"(+قاين

كلعلىأطلقثمالحذاد،هوالعربيةاللغةفي

وهر؟صائع(،

ولعلها،اليهوديةتلالفيمدينة.القاين0-)1(

الجنوبإلىالقينيينممتلكاتمنكانت

الترجمةفيتجاهوقد.حبرونمنالشرقي

*مدنتسع..القاينزانوحأنهاعلىالسبعينية

"زانوحعنعوضأ57(و:56اه)يش"ضياعهامع

العبرية.فيضياعها+معمدنعشروالقاين..،

عننقرأحيث،"+القينيقبيلةاسم"قاين"-)2(

فنطق،القينيرأىثم:العرافالنبيبلعام

وعشكامتينأمسكنكليكنةوقالبمثله

ا.للدمارقاينيكونلكن.صخرةفيمرضوعأ

22(.و21أ24)عد

انفردالقيني.حابرأنالقضاةسفرفيونقرأ

حتىوخيمموسيحميحوباببنيمنقاينمن



ينلقاا-ينقاقانا

نة+قادمممالوا"خريطة

"لقانة"خريطا
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قايين

"قادشعندالتيصعنايمفيبلوطةإلى

قبيلةوكانواللقيني-!مرادفا".فقاين4:11(.)قض

إسرانيللبنيموالينوكانواالبدو،من

في+قينيينمادةإلىالرجوعويمكنا:6-)اصمه

(.الكتابيةالمعارفدانرةمنالمجلدهذامنموضعها

قايين:

فهو-السقوط-بعدوحواءلآدمالأوللابناوهو

هوالعبريةفيوالاسمالمالم.فيؤلدإفسانأول

وأ*رمحفمعناه(السابقةالمادة)انظر"قاين+نفسه

بيعنيأخريعبريةبكلمةشبيهولكنه،حذاد*

رجلأاقق!نيت-قالت:حواءولدتهفعندما+يقتني.،

يتمققفيهأنمنهاظنأا(ة4)تك*الربعندمن

الحيةرأسيسحقالذيالمرأةنسلعناللهوعد

وقدم.الأرضفيعاملأقايينو+كان1(.3:ه)تك

هابيلوقدم،للربثربانأايارضأثمار.منقايين

الربفنظرسمانها.ومنغنمهأبكارمنأيضآ

لموقربانهتايينلىإولكن.وقربانههابيلإلى

(.4:2-ه)تك.ينظر

لقربانللهارفضسببحولءآراثلاثاوثمة

ماوهوعندهماأفضلقدمهابيلأن:أولها،قايين

الكتابيةالقصةفيليسولكن.قايينيلعلهلم

ذلك.علىواضحدليل

غيرتقدمةقدمتايينأنهوالثانيدالسبب

إلىحاصافيخاطنأيكنلمأنهاعتبارعلىدمويا

تأييدأالرايهذاويجد.للهاأغضبمماذبيملأ،

حددأنسبقاللهأنيفترضولكنه.قويألاهوتيأ

عنتكفيرألهئقذمأنيجبالذىالقرباقنوع

استخدامهوذلكعلىالدليلإنويقولون.الخطية

نأعلىيدلمما،الثالثالعددفيالفعلصيغا

معتادأ.أمرأكبحأ-قدكانللهالقرابينتقديم

إلا،صوابمنالرأيينلهذينمااحتمالومع

واضحأ،سببأالعبرانيينإلىالرسالةفينجدأننا

ألضلذبيحةللههابيلقدم"بالإيمان:نقرأحيث

بار.أنهاللهشهد()بالإيمانفبه.قايينمن

،إيمانقايينعنديكنلمأنهمعناهوهذا11:4(.)عب
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-هقبباتفئة

الله-رضاءا)إرضاؤهبمكنلاإيمانوبدون

:6(.ا1عب

ولكنه،أخيهمنغيظهعلىقاييناللهوبخ!قد

قام،المففرةوطلبوالاعترافالاتضاععنعوضأ

اللهسألهولما7(.و4:6)تكدقتلهأخيههابيلعلى

وطلبللاضتراففرصةإياهمعطيأ-أخيهعن

إ+صوتلهقالاللهولكنحدث.ماأنكر-الففران

أنتملعونفالان،الأرضمنإلغصارخأخيكدم

منأخيكدملتقبلفاهافتحتالتيالأرضمن

قوتها.تعطيكتعودلاالأرضر!عملتمتى.يدك

1-12(..4:)تك.الأرضفيتكونوهاربأتانهأ

يحتط.انمنأعظمدنبي:للربقايينقالوهنا

كلفيكون...الأرضوجهمناليومطردتنيقدإنك

علامالقايينالربدجعل...يقتلنيوجدنيمن

لدنمنقايينفخرج.وجدهمنكليقتلهلالكي

"عدنشرتينودأرضفيوسكن.الرب

.ا-16(4:3)تك

منكانتأنهاشكولا،امرأتهقايينوعر!

شيثأولدما!بعدعاشأدمأننقرأإذ،آدمبنات

وولد:،(.)تكه"وبناتبنينوولدسنةمئةثماني

ابنهكاسمودعاهامدينةوبنى،حنوكقايين

كئير،نسللقايينأصبححنوكومن4:17(.)تك

لهكانأنهعنهنقرأشخصأوللامكمنهمخرج

لساكني(بأكانلذيايابالولدوأنه،زوجتان

لكلأبأكانالذيويوبال،المواشيورعاةالخيام

،موسيقارأولكانأي،والمزماربالعودضارب

وحديدنحاسمنألةكلالضاربقايينوتوبال

4:18-22(.)تك

(بأق

فئا-مقببات:

وجمعهامستديرأعلاهاصفيرةخيمةالقبة

ما*و.المقبب31(.و1624:حز8،إ25عد)انظرقباب

01:1(22-26،أ1حز)انظر"قبة+شكلعلىكان

نفسهاوهيرقيع!هيالعبريافيوالكلمة

إلىلرجوعافالرجاا:6-.2(.)تك.نجذ.المترجمة



لأرضاقبة

المجلدلي"الجيمحرفمنموضعهافي.جلدكلمة

*.الكتابيةالمعارف!دانرةمنالثاش

فهي)37:16(إرصيافي..المقبباتأما

ترحماالمياةكتابفي)انظرها.زنزانات.

كثيرةايامأإحداهافيإرمياوضعوقدتلسيريا(،

العظمى.الخيانلأبتهمة

:ا.لأرضقبة

"السيد:الربعظمةعنالنبيعاموسيقول

بنىالذي..فتذ!بالأرضيسىالذىالجنودرب

قبتهالأرضعلىوأسسعلاليه،لسماءافي

المقصودكانإذاماالواضحمنوليس6(.9:هو)عا

،كرةشكلعلىلأنهانفسهاالأرضهي.القبة0بهذه

لأنهابا!ارضالمحيطةالسما.بهاالمقصودأنأو

كلتاوش.الأرجحوهواقبةشكلعلىتبدوبدورها

إلىبلنفسهالشكلإلىالإشارةليستالحالنين

والرسدخ.والثباتالمتانةلىإتشيرفالقبة،قوته

قبر-قبور:

والقبر93:12-15(،حز)انظردفنهتالميتفئر

فيالقبروكان.الميتفيهيدفنالذيالموضعهو

فيبسيطةحفرةعنعبارةقديمأالشرقبلاد

الصخر،فيمنحوتاأوطبيميةكهوفأو،الأرض

معئدفنكانولأنه.أهراماتأومشيدةأضرحةأو

والموادالأدواتمنالكثيرلفالب-ا-فىالميت

أصبحت،اليدميةالحياةفيتستغدمكانتالتي

المستوىعنللمعلوماتغنيأمصدرأالقبورهذ.

الشعوبلهذهالدينيةوالمعتقداتالحضاري

القديما.

هناك:لمقدسالكتابافي(-أ!ممماؤها)؟

العربيأفيوكذلك،العبريةفيكلماتبضع

+ق!بر!فهو،الدفنموضععلىللدلالة

الخ(،...05:ه94:03"35.02:.2،و9و6و23:4)تك

2:32(،)أكلماا+مدفنوالخ(،37:3500)تكو*هاوية"ا

،ا28:مز،28:17)أمو"اجب،2(33:)أممما"و"حفرة

.لخ(ا:60000ول

قبر-قبور

الأممملوك+كل:بابلملكعنإشعياءويقول

)أيبيتهفيواحدكلبالكرامةاضطجعوابأجمعهم

كغصمنقبركمنطرحتفقدأنتوأما.(قبرهفي

ويسميه.91(و18أ41شإأمدوسةكجثة...أشنع

ويسميه3:23(،.)أيحي*كلميعاد"ابيت:أيوب

.(:ه12)جاالأبديلبيت+اسليمان

عادةالميتجثماندفنعادةإن:)نواعها)2(-

منتهىفيكانتالقبورأنولابدجدأ.قديمة

فيحفرعنتزيدتكنفلم،البدايةفيالبساطة

وأالتعريةعواملمعالمهاطمستقد،الأرض

توضعلأجساداوكانت.زراعيةأرضلىإتحولت

علىمضجعةأصيانأو،منثنيةأوممددةبعناية

ترجعالنوعهذامنقبوراكتشفتوقدالظهر.

المبريلعصروالقديماالحجريلعصراإلى

وجدتكما.سيناءفي.لمغارةا+وادكلطفيالأوسط

)حواليالأوسطالحجريالعصرمنحماعيةمقابر

جبلعلىالوعد.مفارةفىفوجد.(،.مق.0008

جثة.ستينمنأكثربهجماعيقبرالكرمل

عبارةالقبركانالحديثالحجريالعصروفي

ولها،بالحجارةجوانبهائفطيالأرضفيحفرةعن

اعتبارهويمكن،الصندوقمثلوكان.حجريغطاء

هذامنقبوروجدتوقد...للنعشالأوليةالصورة

قبدروصدتكما.الغسولطليلاتفيالنوع

شكلعلىالحديثالحجريالعصرمنضخمة

شبيهةوهي،فلسطينمنكثيرةأجزاءفيأضرحة

وكان.كثيرأذلكمنأكبرولكنهابالصندوق

حافاتهاعلىحجريةألواحبوضعئبنىالضريح

فوقهاكبيرحجروضعمع،الضريحجوانبلتشكل

هذهمنكبيرةممموعا!جدتوقدكغطاء.

اياردنيثبرقيفيالعديمةمنطقة.فيالأضرحة

البرونؤي،العصرأوائلوفي.أريمامقابل

الكهوففلسطينفي،مرةلأولاستخدمت

لهذاكهوفأنقرواأنهمكما،قبورأالطبيعية

فلسطينفيالجيريافالتلال.الصخورفيالغرض

استخدمتالتيالطبيعياالكهوفبهذهتزخر

مختلففيفيهاتوضبمالأجسادوكانت.قبدرأ

لحمايتهاكبيرححردونهاويوضع،لأوعيةاأنواع

علىاياجسادمناتفيهادفنتوقد.بهاالمبثمن
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قبر-قبور

اللاحقةالمصورفيولكن.لزمنامنطويلمدى

أفضلولعل،شيوعأأقلالجماعيةالمدافنأممبحت

إبراهيماشتراهاالتيالمكفيلةمغارة،لذلكمثال

23:4-16()تكسارةفيهاليدفنالحثيعفرونمن

31(.و03أ94)تكإبراهيملعانلامدفنأفأصبحت

المنقورةالصناعيةالكهوفإلىالدخولوكان

إلىعموديأينزلنفقطريقعنيتمالصخر،في

أقدامعشرإلىثلاثبينماقطرهيتراوحالقاع

ذلكوبعدقدمأ.عشرةخمسإلىثلاثمن!عمقه

علىالعدوانعدملضمانالعموديالنلقيردم

منيتكونالكهفكانالأحيانبعضوفي.القبر

مدفنألتكونمعأالأنفاقتربطهاحجراتعدة

حتىشانعأالمقابرمنالنوعهذاوظل.للعائلة

فيبكاملهاتوسدلأجساداوكانت.اليوناشلعصرا

قبر-قبور

كانت،بهايضيقالقبركانعندماولكنلقبر.

أحدفيكومةشكلعلىتجمعالقديمةالعظام

نأيبدوإذ،الخارجشبهائلقىأو،الأركان

سائردونالجمجمةإلىيوجهكانكلهالاهتمام

الجسد.أعضاء

جرارفييتمالدفنكان،الحقبةهذهنفسوفي

نفسه،علىملتفأالجسدفيهايكؤمضخمأفخارية

الركبتانفتلاصق،الرحمفيالجنينوضعمثلفي

فياكتشفتالتيالفخاريةوالجرار.لوجها

بحيثالضخامةمنقديمأ("ا)-جبيل""بيبلوس

"تيبفيوجدوقد.بالغلشخصملتفةلجثةتتسع

نفسهعلىملتفلطفلعظميهيكلجاورا+

الألفإلىيرجعأنه)والأرجحطاسفيمحفوظ

فيالمحفورةالمقابروتطورتالميلاد(.قبلالرابعا

("ةلقضاابرمقا.خطأ)تسميبرلمقاصورة

ديبلسرااهيهاتظهرأورشليممنلقرببا
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قبر-قبور

شكالموجودةواجهةنحتأوأعمدةبإقامةالصخر

بينبلودفياكتشفتالتيالمقابروأقدملبتراء..ا0

ئبنيكانتماوكثيرأاالأرضتحتكانتالنهرين

كاناوزوجهاأد"-"شدبالملكةفقبر.ثبةفوقها

الملكيةالحاشيةمنكبيرعددحفثعلىيحتوممط

الممتلكاتمنوالكثير،رالملكةالملكعلىعلاوة

قدماءمقابرفيالحالهوكما،الشخصية

المصريين.

يهتمفلم،مصرفيظهرتالدفنعاداتوأعظم

قدماءاهتممثلماموتاهبدفنقديمشعب

كانعمامتطورة!المصطبةفظهرت.المصريين

بالترابتغطيتهتمخندقفيالجثةدفنمنيحدث

العاديينللافرادوذلك،القبرتعلوكومةثكللعلى

بضعبنيتثم.الملكيةللاسرينتمونلاالذين

عنمنهاكلدترتد،الأخريإحداهاتعلدمصاطب

،المدرجالهرمظهورأساسذلكفكانتحتها،التي

يذالمعرو!لهرماظهدرلىإبدور.أدىالذكلط

.المشهورةالجيزةأهرامفيكماالمربعةالقاعدة

قبلكثيرةإجراءاتيستلزمالتحنيطوكان

الداخليةالأحشاءوإزالةالجسدتجليفمنءالدفن

واالمرمرمنالكانوبيةالأوانيفيو!ضعها

كتانية،أنسجةفيبعناياالجسدئلفثماالرخام

وعضريناربعأالأحيانبعضفيطولهايبلغكان

منكبيرةكمياتالميتمعيوضعوكان.ياردة

الآتيةالحياةلجعليلزمماوكلوالماءالطعام

مذهلا.كنوزالفراعنةمعدفنتوقد.مريمة

الصخورفيالمنحوتةالمقابرذلكبعدوحلت

وواديالملوكواديفيكما،الأهراماتمحل

طيبةلمدينأالمقابلةالنربيةالصحراءفيالملكات

طريقةعرفواإسرانيلبنىأنرلابد)الأقصر(.

إلايمارسوها.لمولكنهمالتمنيط،فيالمصريين

عبيدهيوسففأمرمصر،فيماتيعقوبأن

إسرانيل!الأطباءفحنط،أباهيحنطواأنالأطباه

مصر،فينفسهيوسفماتولما؟2(..ه)تك

2(،:ه.ه)تكمصر+فيتابوتفيووضعحنطوه

كماالجفثحرقيمارسوالمإسرائيلبنيأنكما

يفسلونكانوابل،والرومانالبابليونيفعلكان

قبر-قبوو

الجسدويضمخونالدفنثبابشويلفدنهالميت

نعشاأومحفةعلىالجثمانيضعونثم،بالأطياب

المدفنإلىوالأصدقاءلأقارباويممله

نوادبأحيانأالموكبيتبعوكان4(..و:9193)يو

والنحيببالبكاهالجثمانلتشييعمحترفات

عالبصوتالميتسجاياوتعديد

أحواضفيأحيانأالجثمانيوضعوكان

حوضفيجثةعشرةخمسعلىغثرفقدشسعة،

وفي.الحرابرؤوسبعضمع،جازرفىواصد

حواليمناليونانبلاد)فيالميسينيينزمن

شكلعلىتبنيالمدافنكانت.(.مق011ا-.058

وكانت.النحلخلياشكلعلىأو،متصلةقباب

كانتقليلةأحيانوفي،تلجانبفيعادةتحفر

بممرإليهايذخلوكان.الأرضسطحنوقلئني

علىعموديأعادةئعملكان،مكشوفأفقي

الدثنحجراتوكانت؟الجبلسفحمستوى

مدالهنتعتبروكانتمستطيلا!أوبيضاوية

غلقهايعادثمجديد،دفنكلعندتفتح،عائلية

نحوعنكشفوقد.المقابرلصوسلمنعالممروردم

.اليونانبلادفيالمقابرهذهمنخمسين

تستخدمالنواويسأو.لتوابيتاتكنولم

تستخدمكانتبينما،فلسطينفيعامبشكل

مصرفياستخدمتوقد.العظاملحفظمستودعات

أقدممنذالحجارمنأوالخشبمنتوابيت

التي(-لبنان)في+بيبلوسحكامفكان.العصور

صوتاهميدفنونبمصر-ونيقةعلاقاتلهاكانت

الثانيأالألدا!اخرفيحجريةنووايسفي

هذهوكانتالميلاد.قبلاياوليالألفوأ!ائل

عليهاوتنقش،طبيعيصخرفيتنحتالنواويس

بالفينيقية.الغطاءعلىويكتب،الحاكمصورة

.حيرامناووسهوالنوا!يس،لهذهمثالوأفضل

.م.قالعاشرالقرنإلىيرجعالذيبيبلوسملك

جحالأراعلى

في،مرةلأولالفخاريةالنوا!يسظهرتوقد

فيالميلادقبلعشرالثانيالقرنفيفلسطين

وهذهالبلاد.منغيرهافيثم،شانبيت

،إنسانهيئةعلىالفخاريةالاسطوانياالنواويس
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للناووسوكان.واحدةلحثامنهاالواحدويتسع

علىتدلوهي،الرأسمنطقةعندمنفصلغطاء

منجاءتهملعلهاأجنبيةالدفنفيبعاداتالتاثر

مصر.

فيالمديدي،العصرفيآخرتطدر!صدث

الأوسطالجزءفكانالصخر،فيالمنموتةالقبور

فأصبحت،منخفضمستوىعلى!الدفنحجرةمن

الجفثفوقهاتوضعكانتبالنضد،شبيهةالجوانب

يسميالقبدرمنالندعهذاوأصبحممدد.وضعفي

.قبدريسمونهاالبعضكانكماالنضد+بقبور

عصورفيمنتشرأالنوعهذاوكان+.الديوان

مناضد،ثلاثالعادةفييوجدوكان.القديمالعهد

وعندماالواحد،الوقتفيجثثلثلاثتتسعكانت

العظاممنالمناضدإحدىتنظد،جديدةجثةتأتي

العظاموكانت.الجديدةالجثةلوضعمكانلإخلا.

وقد.الدفنحجرةأركانأحدفيحفرةفيتجمع

الأشخاصعنكتاباتأيمنالقبورهذهخلت

أجيالمنجثثأضمتلأنهاافيهاالمدفونين

.أسلممعنييوضحهذاولعل.العانلةمنمتعاقبة

94:23(.تكمثلأ)انظر.قومهإلىوانضمالروح

تطورحدث،لرومانيواليونانياالعصرينوفي

نضد.كلفوققبةفبنيت،القبورهذهفيصديد

نضدكلفيحفرةبعمل،أخرتطورحدثثم

الجثة.فيهالتوسد

قبوربناههوذلكبعدحدثالذيوالتطور

جانبيوعلي،منخفضةطويلةسراديبشكلعلى

الجوانب،فيالمحفورةالقبورمنعددسردابكل

هذهوكانت.واحدةجئةلدفنمنهاكلليتسع

وكانت.الأخراحدهايعلوصفوفعدةمنالقبور

بعضهاوكان.السردابحانطعلىعموديةتحفر

عندردهةمنتتفرعسراديبعدةمنيتكون

.والزخارفلأعمدةاببعضئزينكانت،المدخل

التيالسراديببهذهالفردياالقبوربدأتوقد

تغلقوكانت،القبورمنالصفوفهذهعليهاتنفتح

بهتدفنيكنلمإذ،الدفنعقبالحجرمنبلوح

الكتاباتظهرتهنادمن.ذلكبعدأخرممطجثث

القبرعلىمثلأالكتاباتهذهفتوجد.القبورعلى
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إلىيرجعالذي.شاندحنا(تل)الأن+ماريسا!في

جدرانهزينتوقدالميلاد،قبللثالثاالقرن

زاهيةالألوانوكانتومناظر،ورسوماتبنقوش

بهتتولكنها،مرةلأدلالقبرفتحعندماتمامأ

حيواناتمناظرالرسوماتهذهوتمثل.الأن

الردهةمنالممروكان.موسيقيةوآلاتوزهريات

ماوكثيرأ.المدفنغلقليسهلقصيرأقبرأولإلى

فيينزلقمستديرحجربوضعالممرهذايفلقكان

منعادةالحجرهذادكانالصخر.فيشق

منلقبروفي،تحريكهيصعببحيثالضخامة

النسوةوجدتوقد.يسوعالربجسددفنهذا

اليومفيالقبرإلىذهبنعندمامدحرجأالحجر

2:1(،.يو24:2.لو،4و:163مرقس)مت!2:2،لثالثا

شكلعلىنصبيئامكان،الهلينيالعصروفي

موقعه،لتحديدالمدفنأرضفوقأوبجوارقبة

منالنوعهذاومن.بعدعلىمنيريفكان

في.عمريتساحلعلىيوجدما،النصب

وقبر،أبشالومقبرعليهيطلقماوعلي،فينيقية

أورشليم.فيقدرونداديفيزكريا

حف!أسلوبتطورلفرديةاالقبوروباستخدام

لإخلاءواحدةحفرةفيتجمعتعدفلم،العظام

فيتوضعأصبحتبل،جديدةلجثثالقبور

منها،البعضعلىغثرالحجر،منخاصصندوق

لعظامالحفظححريصندوقصورة

أورشليمفييهودمماقبرمن



قبر-قبور

لقرنيناليوإالميلاد،قبلاياوللقرنالىإيعودمما

هناككانت!لعلهالميلاد.بعدلثانيواالأول

ولكن،الغرضلهذاتستخدمأيضأخشبياصناديق

أحيانأالصناديقهذهوكانت.لزمناأبلاها

وأشكالزهوربرسوماتالخارجمنتزخرف

فيوتوضع،الميتاسمعليهاوينقشهندسيلأ،

قيمةلهاوالكتاباتالنقوشوهذه.الدفنحجرات

فيالمذكورةالأسماءمنبالكثيرتحقفظإذ،عظيمة

لا:العبارةالنقوشأحدفيوجاءالجديد.العهد

إلىتعودالعظاملحفظصناديقوجدت!قد.تفتح

علىمقبرةفيالميلادبعدوالثانيالأولالقرنين

أحدهاعلىمكتوب،الزيتونلجبلالغربيالسلح

الصليب.رمزمعالعبريااميةبالأريسوعاسم

فينيقيةحكامكان،الفارسيالعصروفي

وأ،إنسانهينةعلىحجريةنواويسفييدفنون

كما.صيدونفيوبخاصةحجرياصناديقفي

تعودالرخاممننواويسأيضأصيدونفيوجدت

جميلة،يونانيةنقوشعليها،الهلينيالعصرإلى

قبر-قبور

عليهالمنقوش.الاسكندر+بتابوتئعرفمامثل

يظهرولم.الأكبرالاسكندرحياةمنأحداثصور

العصرليإلافلسطينفيالتوابيتمنالنوعهذا

التوابيتهذهمنكبيرعددوجدفقد،الروماني

يهوديةجبانةفيلرصاصواالحجرمنالمصنوعا

منثيافيةمقابراكتشفتكماشعرايم.بيتفي

الكبير+.كدرشفقبر،العظامالتسعةفارسملوك

عنعبارةوهوقانمأ،مازال.(.مق053)حوالي

منطقةفيالضخمةالحجارةمنصفيرمبني

الشمالإلىفرسجادمنبالقربصحراوية

وصلوعندماا..برسيبوليسمنالشرقي

،كورشقبرأروه،فارسبلادإلىا!برالاسكندر

بكانماكلنهبواقداللصوصكانأنبعدولكن

علىمطروحآالملكجثمانوتركواكنوزمن

الأخمينية:ا!اسرةملوكرقبإوكانت.ا!ارض

الثانيداريوس،الأولارتحشستا،الأولداريوس

ضخمةصخرةسفحفيجنبالىجنبأمحفورة

بالمبانيشبيهةوهي،برسيبوليسمنبالقرب

.البتراءفيالصخرفيالمنحوتة

المستديرالحجروامامهريميعاقريةفيلقبرةصور
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)165-137السلوقيينعهدمنلقبوراوأهم

فيالأمير."عراقفيالموجودةالمقبرةهو.(.مق

بناهافقدالطوبيا،للاسرة،اياردنشرقيوسط

بضعةبهاتوصدحيث2:91()نحالعموني/أ+طوبيا

أصدهاعلىومنقوشالصخر،فيمنحوتةقبور

إلىترجعأراميلأبحروف*طوبيا!اسمالصخرفي

واصدقبرشكبلاوهوالميلاد،قبلالثالثالقرن

لنمميا.اللدودالعدوالعمونيطوبيانسلمن

التيالأرجوانيةالرمليةالأحجاروجروف

القبورمنصفو!علىتحتوي،.بالبتراءتصيط

إلىغالبيتهاويربم،وشكلأحجمأتضتلفالتي

القرنإلىالميلادقبلالأولالقرنمنتمتدحقبة

فيقبرانيبرزبينهاومنالميلاد.بعدالثاني

وقبرالخزنة:هما،والفخامةلروعةامنتهى

بعد04إلى..مق9بينماإلىويعودان،فرعون

أرتياس:النبطيينملوكأعظمعهدإلىالميلاد،

الرابع.فيلوديموس()الحارث

الكتابية-"تدمر)+بالميرافيوجدوقد

منالقبورمننموذجانالمدينةغربيفي8:4(أخ2

أمدهماكانالميلاد،بعدوالثالثالثانيالقرنين

هذهكانتماوكثيرأ.الأرضتحتا!ابديا"*بيت

منحوتاتماثيلبهاوتوضعتزخرفالقبور

فيالمدفونينالعانلةأفرادتمئلبارزةونقوش

برجشكلعلىفكانالثانيالنموذجأما.القبور

منحوتاأحجارمنومشيد،أدوارعدةبارتفاع

كل،الفجواتمنصفوفالحيطانوحولجيدأ.

،المقبرةأصحابالعائلةأفرادلأحدجثةلد!نفحوة

تمثلحميلة،فنياونقوشبتماثيلمزينةوكانت

يكنفلمادينيةومناظر،والآلهةالموتيأشخاص

عقابأئعدكانبل،فلسطينفيشانعأالحثثحرق

!من21:9(.02:14،)لاالمجرمينعليمقصورأ

بهيحسكانمابينعلاقةثمةكانتأنهالواضح

)انظرالعظامحرقأم!امفزعمنالعبرانيون

لحفظفكان،الموتبعدالحياةعنوعقيدتهم2:\(عا

المصريين.عندكانكمااأهميتهالجثث

الروماش،العالمفيالقبورأنواعكلوتوحد

يمثلبعضهاكان،الفخمةالقبوربنواالقديمفمنذ
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.ونقوشزخرفةمنالرومانيالبيتبداخلكانما

القبرمثلمستديرةهرميةقبورأبعضهاوكان

)38ر!مافيلنفسهقيصرأوغسطسبناهالذي

وأفخم.أكبرأقبوروغيرههادريانبنىكما.(.مق

حرقيفضلونكانواعام--بشكلالرومانولكن

كأبراج!مواتفييوضعالرمادوكان،الجثث

المحارقفيحاليأيحدثبماأشبه،الحمام

لىإلواصلاالأبيانيلطريقباويحف.الأمريكية

الرسولأنبدولا.القبورهذهمنمناتروما،

فيوهوالقبور.هذهمنالكثيرشاهدبولس

28:13-16(.)أعرومالىإبوطبوليمنطريقه

إيطاليا)سكانالأتروسكانيوناستخدموقد

الصخرفيمحفورةعائليةقبورأالقدماء(

يسمىالقبورمنالنوعوهذا.متجاورة

استخدمهوقدكا!هءة،!سا(.)3."بالسراديب

الدولةعهدفياليفودوكذلكالأوانلالمسيحيون

منكبيرةمتاهةروماسراديبوتشكل.الرومانية

ثلاثبينماعرضهايتراوحالتيالضيقةالممرات

وقد،صغيرةحجراتعليهاتفتح،أقدامأربعإلى

الموتيوكان.متتابمةمستوياتعلىاكتشفت

تتسعمقاصيرأوأفقيافجواتفييدفنون

وجدقدكانوإن،أكثرأوجثثلأربعالواحدة

منبألواحإغلاقهاأحكموقد.!احدةجثةبغالبيتها

ملتصقةالقرميدمنضخمةألواحأوالرخام

أسماءعليهاحفرتأوكتبتوقدببعضها.

شعاراتعليهاينقشكانماوكثيرأشاغليها.

العانلةوكانت.الراعيأوالسمكةمئل،مسيحية

وفص،الدفنيومفيالمكانفيجنائزيأحفلأتقيم

تحتالممراتبعضوكانت.المشويةلذكريا

متصلةوسلسلة،فسيحةقاعاتعلىتحتويالأرض

الغالب--فيتستخدمكانتالتيالكنانسمن

وجدتكماالاضطهاد.فتراتفيالجماعيةللمبادة

هذهكانتكما.المعموديةأجرانبعضأيضأبها

تخطيطهاكانثقد،ملاجئتستخدمالسراديب

ذلبه.علىيساعدالسريةومخارجهابمداخلهاالمعقد

الثالثالقرنإلىالسراديبهذهغالبيةوترجع

جيرومزارهاوقدالميلاد.بعدالرابعالقرنوأوانل

نادرأ.أصبحقدفيهاالدفنكانحيثم،354في

ومالطةسراكوسافيمماثلةسراديبوجدتوقد



قبر-قبور

فيشعراي!ا)بيتأبريقوالشيخدالاسكندرية

فلسطين.

لعصورافيالمقابركانت:ثمهاموا-)3(

ولكن،السكنيةالكتلةخارجئنشأ،الكتابيلأ

.الآنحادثهوكما،القريةأوالمدينامنبالقرب

عادةتوسدالحثثوكانتجئانتها.مدينةلكلفكان

بعلاماتعادةتميزالقبوركانتكما،الأرضعلى

منهاأحديقتربلاحتىتبيضوأحيانأ،واضحة

13(.ت6:2691،عد21:\،)لافيتنجس

المنزلأرضيةأسفلالميتدفنعادةوكانت

كانولكنهوغيرهما،اشوروسوريةفيشائعأأمرأ

بيتهفيصمونيل)فدفنفلسطينفينادرأأمرأ

اكتشفتوقد2:\(.صمه1استثنانياأمرأكان

أرضيةتحتأوالبيوتأرضيةتحتمدفونةجثث

الحديث،الحجريلعصرامنالمجاورةالساحات

وطليلاتالمفارةواديفيالبرونزيلعصروا

تحتمدفونةالجثثمنكبيرعددووجد.الغسول

العصرأواسطمنأريحا،فيالببوتأرضية

غطيتقدالجماصمأنويبدو،الحديثالحجري

بدفنسمموحأكانانهويبدو.الجبسمنبطبقة

في.دفنفداودنفسها،المدينةداخلالعظماءجثث

عجوزامرأةقبروجدوقد1(..2:مل)1داود"مدينة

مبطنةحفرةشكلعلىالمدينةداخلجازرفي

أوانفييدفنونالأطفالوكان.عظيمةبحجارة

متبعةكانتعادةوهي،المسكنداخلفخارية

وجدتوقد،المتوسطالبحرمنطقةفيكثيرأ

هذهتكنلمولكن،المدينةأسوارفيعظمياهياكل

جوانبعلىلدفنوا.بشريةذبائحبل،عاديةدفنات

راحيل-)مثلعديدةلأسبابنادرأيكنلمالطرق

منعزلةبقعفيالدفنيحدثكانكما3:91(.هتك

رفقة،مرضعةدبورةدفنت)كماالأشجارتحت

شاولعظامدفنتوكما35:8،-تكلبلوطةاتحت

-جلعاديابيشفيالبطمةتحتوأولاده

.1:12(.أخ1

،كنعانأرضفي!!سرائيلبنواستقرأنوبعد

كهوففيالدفنفيالكنعانيينعاداتمارسوا

يكنولمالصخر.فيهنحوتةمشاعياأوطبيعية

قبر-ثبور

جبليةبلادفيطبيعيةكهو!وجودالعسيرمن

مفارةكانالمشهورةالقبورفأحد،فلسطينمثل

لعانلةمدفنأأصبحتالتي23:17()تكالمكفيلة

.+مفارةفيمدفونأ+"لعازروكان.إبراهيم

حديد.!قبرفييسوعالربجسدودفن11:38(.)يو

91؟41(.)يوبستانهفي

كانتعنها!الكشفتمالتيالقبوروغالبية

يدفندنكانواالفقراءلأن،ومشاهيرأغنياهقبور

ترابيةقبورأ!كهوفأوحفرفيالمدنخارج

وكانت27:7(.مت26:23،إرميا23:6،مل2)انظر

واديفيتقعأورشليمفي.الشعبعامةقبور

وكان.أورشليممنالشرقيالجانبفيقدرون

مقبرةأورشليمخارجدمحقلأوالفخاري.حقل

:91(.1أع8،و:277)مت01للفرباه

المدافنمنشئلواقعافييوجدلالطبعوبا

دراسةفإنلذلك،القديمةلعصورامنالترابية

مرعلىتطورتكماالدفنوعواندالقبور

وكان.الهاماالمواقععلىتقتصرالعصور،

فقدالعائلا،بمقبرةالتمسكشديدىالعبرانيون

جسدلتخذفرعونمنلإذنايوسفالتمس

المكفيلةمفارةفيليدفنهأبيهيعقوب

يأخذواأنإسرانيلبنيمنسبكما(،وه:4ه.)تك

أرضإلىمصرمنخروجهمعندمعهمعظامه

ثبرفيجدعوندفنوقد2(.وه24إ)تك.هكنعان

ودفن)قضر".32(.ابيعزر"اعفرةفيأبيهيوأش

وقد16:31(.)قضأبيهمنوحقبرفيشمشمون

"الذهابفيرغبتهأرتحشستاللملكنحمياأبدى

اثرياءشيدوقد(.1:ه)نحأبائه+قبورمدينةإلى

حياتهمفيقبورألهمالفراعنا(فعل)مثلماليهودا

يوسفومثل69:49(،آخ)2الملكآسافعلكما

:41(.91مو،23:53)لوالرامي

مصاورةبساتينشتبنىالقبوربعضوكانت

أمونوابنهمنسىالملكفعلمثلماللبيوت

(2.1:مل)1المدينةأسوارداخلأو26(،و21:18مل)2

32:33،أخ1162و231:همل)2مرتفعةعلىأو

صناعية.أوطبيعيةكهوففيأو22:16(،إش

وأالمدينةمنبالقربعادةئنشأالجباناتفكانت

لاصضريةبقعةعلىئنشأكانتماوغالبأ.القرية
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للزراعة.تصلح

نيقديمألعادهاكانت:الممتويات-()4

الميتمعالقبرفيتوضعأنالأوس!،الشرق

الشعوبأكثروكان.القيمةمتفاوتةكئيرةأشياء

كانوالأنهمالمصريينقدماءبذلكاهتمامأ

لمياتهمامتدادإلاهيماالاتيةالحياةأنيعتقدون

للميتيلزمكانمافكل.الأرضعلىعاشوهاالتي

ذلكفيبما،قبرهفيمعهيوضعكان،حياتهفي

اياليفةوحيواناتهبل،لقواربواوالأدواتالثياب

فيليستخدمهاوالمصابيحوالأسلحةتحنيطها،بعد

.الأخريحيات

معروفآ،أمرأفيهاتوضعالتيالكنوزوكانت

عليها،اللصوصلسطوهدفأالدوامعلىفكانت

علىالسطومنيخشونالقدماءالحكاموكان

قبورهم،مينلتطوقهمفيماكلفبذلوا!قبورهم

أشنعمنوكان.ذلكفينجحوامانادرأولكنهم

91(،و18ة14)إشقبرهامنالجثةتطرحأنالأمدر

الدفنمنالجثةتحرمأنذلكمنالأشنعكانرلكن

8:1-3(.إرميا37،و9!36مل)2

حراسةتوضعأنللميتالإكرامدلانلمنوكان

المختلفةالأطعمةوكانت21:32(.)أيقبرهعلى

.الموتبعدبالحياةإيمانأقبرهفيالميتمعتوضع

الانتشارواسعةالأجدادمنالموتىعبادة!كانت

لقديمةااالحضاراتفي

سورية()فيشمرارأسمدافنفيوجدوقد

وكان.لبنمايومأبهاكانوجرارأطعمةبقايا

بالطعامالميتكزويدلإمكانفتحاتللقبورئعمل

عنخ.توتقبرفيكندزمنوجدوما.والشراب

فيآد"-+شوبالملكةقبروفي،مصرفي.أمون

قبورفييوضعكانمماعيناعنلنايكشف،أور

سومر.وفيمصرليالملوك

قبور!لقولكرباوتذ:لملوكاثبور-()5

داود.و"قبور28:27(.أخ)2إسرانيل.ملوك

كانت32:33(.مل)2داود.بنيو"قبور3:16(،)نح

ولم،داودمدينةثي،يهوذافيالملكيةالقبورهذه
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سلواموبركةالملكبستانعنبعيدةتكن

نلاثةذفنفقد16(.و31:هنح21،02:أخ2.102:مل)1

:داودمدينةفي-أحازإلىداودمن-ملكأعشر

دفنلذي)اأسا-أبيام-رصبعام-حممليمانداود

لذي)ااميهور،طيهوشافا-:14(16اخ2-قبرهفي

01الملوكقبورفيليسولكندا!د،مدينة"فيدفن

فيمجروحأمات)الذيوأخزيا.2(-و21:99أخ2-

فيهاليدفنأورشليهإلىنقلوهولكنهمممدو،

داود،مدينةفيدفنلذي)اأشويو-9:28(،مل)2

24:25(-أخ2+-الملوك+قبورفيليسولكن

الخيلعلىحملوهولكنهمتتلالذيوأمصيا.

أورشليممدينةفيآبائهمعودفنوه

فيذفنلذياعزيا()أيياوعزر28(-و2:27هأخ)2

أبرصكانلأنهللملوكالتيالمقبرةحقل

لدفنلمأحاز)ولكنآحازوولوثام-26:27(أخ)2

16:2،مل2انظر"إسرائيلملوكقبور"ثى

مدينةفيلكاهناداعيهويادفنوقد28:27(.أخ2

سفركاتبيذكرولم24:16(،أخ)2لهتكريمأداود

سفرولكن،حزقياالملكفيهدفنالذيالمكانالملوك

داودبنيقبورعقبةفيدفنوهأنهميذكرالأخبار

بستان+فيمنسىودفن33(.أ32أخ2:21.2،مل)2

ابنهوكذلك21:18(!مل)2غزأ.بستانفيبيته

قبرهفيالملكيوشياذفنوقد92:26(.مل)2مونآ

3:24(،هأخ032،أ23مل)2أبانهقبوربينالخاص

دفنه.مكانيذكريهوذاملوكمنملكأخروهو

بعدمعروفأداودمدينةفىالقبورهذهمكانوكان

منكلنهبهاوقد.البابليالسبيمنالعودة

يذكر)كماالكبيروهيرودسهركانسيوحنا

معروفأمازالكانموقعهاأنويبدو.(يوسيفوس

نإبطرسالرسولقالفقدالجديد،العهدأيامفي

!اليومهذاحتىعندناوقبرهودفن"ماتداود

2:92(.)أع

الشمالفيتقعجزيرةقبرس:الموقع-()لأ

فيجزرهثالثةوئعد،المتوسطالبمرمنالشرقي

7،نحووتبعد،وسردينيا(صقليلأإبعدالمساحة

أسيافيكيليكيةجنوبيإميلأ(6)نمدمترأكيلو

كيلو69نحوبعدوعلي،(الأن)تركياالصغري



قبرمأ

نحوبعدوعليسوريا،غربيميلأ(06)نحومترأ

مصر.شماليميلأ(245)نحومترأكيلو093

لقديمالعهدافيقبرستذكر:لاسما-)2(

1:7،أخ24:241،عد،01:4)تك"+كتيمباسم

نيالدا27:6،حزقيال،2:01ميارإ،12و231:إش

+كيتيون"إلىنسبةكانالاسمهذاولمل11:03(،

موقعها)وكانلقبرسالقديمةالفينيقيةالعاصمة

لعبادةمقرأوكانت(.الحالية*.لارناكامنبالقرب

الخصوبةإلاهة(اللاتينية)فينوس+أفروديت!ا

هناومن"كيتيم".سكانهاعلىيطلقوكان،والحب

بل،الجزيرةكلعلىالاسمهذاالعبرانبونأطلق

عبرالواقعةالبلادكلعلىأطلقوهأنهميبدو

!يقول\(..2:إرميا11،03:دانيال)انطرلبحرا

سيذيعهاصور"خرابأخبارإنالنبيإشعياء

12(.اوة23)إشكتيمموانيمنالسلنبحارة

الجزيرةسكانعددنماالبرونزيلعصراوفي

لتجاريةواالاقتصاديةأهميتهاوزادتكبيرأ،نموأ

الجزيرةتسمىوكانت.المتدسطالبمربلادبين

وثانقفيتذكركما*شياألا"اباسملوقتاذلكفي

الميلاد(،قبلالثالئةالألفمنتصف)من+إبلا

عشرالثامنالقرن)من.مارممط.مملكةوثانقوفي

تلوأوغاريتوثانقوفي،الميلاد(قبل

الميلاد(،قبلعشرلرابعالقرناأمنالعمارنة

نبوةفيالمذكورة+أليشة*هيأنهاوالأرجح

معواسعةتجارةلهاوكانت)27:7(.حزقيال

بخاصةواشتهرت،!مصروفلسطينسورية

والأوانيوالخشبلزيتوالنحاسامنبصادراتها

"الأليشي"االفخارمنبقاياوجدتوقد.الفخارية

فيموقعأ25مصر،فيموقعأخمسينفي

سورية.فيموقعأ17،فلسطين

++كبروسليونانيةاعنمأخوذالحاليواسمها

يألأح()+دامه!كبروم"للاتينيااعننقلأ)303"لا،(

الفينيقيين.عصرفيبهلاشتهارها،.نحاس.

-كورنوولمنوالقصدير+قبرس.منفالنحاس

كونا-قديمأالفينيقيةالسفنتجلبهكانتالذي

الألفتسميةأساسكانتالتي+البرونز"سبيكة

لاومماالبرونزى+."بالعصرالميلادتبلالثانية

أسس،بهاالنحاسخاموجودبسببأنهفيهشك

.المدنمنوغيرهاكيتيدنمدينةبهاالفينيقيون

فيقبرسجزيرةتبدو:جفراهيتها-)3(

رقبتهتتجه،مسلوخحيوانبجلدأشبهشكلها

طولهاويبلغ.الاسكندرونةخليجنحوالممدودة

نحووعرضهاميلأ(.014)نحومترأكيلو224نحو

منسلسلتانوبهاميلأ(1)نحو.6مترأكيلو69

قبرسلجزيرةخريطة
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قبرسا

على(ع+عمأ4لا،مما!ا50)سكتيلوادبنتا+:للجباا

35703شحوإلىوترتفع،الشماليالساحلامتداد

في3+(ه040)فىه"ا!تر!دس،(أهتر201!)نمومأثد

5191)نحوأقدام30406نسولىإوترتفعالجنوب

توجدالجبالمنالسلسلتينهاتينوبينمترآ(.

وفيالجبالسفوحعلىوتكثرمنحفضة.أرض

الكروم،!الجنوبالفربفيالساصليةالسهول

قديمأتغطيها!كانت.والخروبلزيتوناوأشحار

التيللاخشابغنيأمصدرأكانتكثيلةغابات

منها،الجزيرةتعرتحتىاستغلالهافيأسرفوا

حوضبلادكلوفيبل!لبنانجبالفيحدثكما

فيلتربةوا6(.وه27:حز)انظرالمتوسطالبحر

كلماخصوبةوتزداد،خصبةالضيقةالوديان

شمالأ.توحهنا

قبرسسكانأنيبدوةالمبكرتاريضها-)1(

،الصغريأسياشعوبإلىينتمونكانواالأصليين

صعلت،والخشبالنحاسمنالعظيمةفمواردها

جذبمماالعصور،أقدممنذعظيمةأهميةلها

بابلوبخاصةالمجاورةالشعوبأنظارإليها

سرجونبأنالاعتقادإلىيدعوماوهناكومصر.

الألفمنالثانيالنصف)فيا!الىيالملكالأول

ذلكوبعدعليها.استولىقدالميلاد(قبلالثالثة

الثالثتحتسعليهااستولىعامالدبنصو

عشرةالثامنةالأسرةمنالعظيممصرفرعون

حضارتهافيتأثرتولكنها.م(.اق)1059-447

الكشوفأثبتتفقد،القديطالصضاراتبأغلب

للثقانأمراكزعدةقديمأقبرسفيكانأنهالأثرية

كانأنهفيهلاشكفمما)كةه+اول(،01!نويا"

قبرس.فيكبيرأنرالكريتيةللمضارة

أساسهيكانت+المينوب"الكتابولعل

ظلتوالتيالغريبةالمقطعيةالقبرسياالكتابا

ولكنالميلاد.قبلالرابعالقرنحتىتستخدم

منتجاهالمقطعيةالكتابةهذهأنيظنمنهناك

01المينوياالحضارةوبانحلال.المثيةالهيروغليفية

.الظلامعصربهاحل

الثامنالقرنينفيأشورنجمبزخوعندما

فيقوةكأعظمدظهرتالميلاد،قبلوالسابع
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قبر!ا

أشورملكالثانيسرجونأخضع،الأوسطالشرق

.م.ق907فيلحكمهقبرس.(.مق)721-507

الجزياعلىحصلأنهالشهيرلوحهعلىفيسجل

حفيدهويسجل.قبرسأمراءمنسبعةمن

أسماء،مسلتهعلى.(.مق067)حوالي.أسرحدون

فييمكمونهاكانواالتيوالمدنملوكعشرة

انهيارأنوالأرجح.الجزيةلهيقدمونكانواقبرس

612فينينوىبسقوطالأشورية؟لامبراطورقي

نألبثماولكن.قبرساستتلالإلىأدىقد..مق

من)أمازيس(أحم!سمصرفرعونعليهااستولى

حتىبهاواحتلظاوالعشرينلسادسةالأسرةا

.بسماتيكابنهبهزيماولكن..مق526فيموته

ملك01قمبيزجيوشأمام..مق525في"الثالث

)كمافارسسيادةتحتقبرسوقعت،فارس

(.هيرودوتيذكر

العصراواخرفي:ليونانواثبرس-)5(

هجرةبدأت.(.مق911ا-.027لي)صواالبرونزي

قبرس،إلىوالأخائيينالميسينييناليونانيين

سلاميسفييونانيةمستعمراتوأسسوا

الممستوطنونقام..مق105وفي.وبافوس

حاكمأخيأنسيلوسبقيادةاليونانيون

هزيمةانهزمولكنه،الفرسضدبثورة،سلاميس

سفينة051اشتركت..مق048وفي.فاصلة

ملك)أحشويروش(!.أجزركسيسمعقبرسية

تنجحولم،اليونانبلادعلىحملتهفيفارس

قبرسابتذابفيوسيمونبرسانيوسمحاولات

الأثينيةلقواتاانسحابولكن.اليرنانجانبلىإ

موقعةفيالعظيمانتصارهمبمدالشرقمن

حركةأعقبه..مق944شالبحريةسلاميس

بقيادةاالجزيرةكلفياليونانيالحزبضدقوية

فيو.(شاأاألما،+)"مكتيو+ميرأ(ول40ح+هول)+نيموبدأ+

عرش()3،30"*ولل!"سارجوايو!.تقير01م.ق114

ونشرالهلينيالنفوذتثبيتفيوشرع،سلاميس

فارنابازوس.معفاتفق،الهلينيةالحضارة

)+ه+ه!أ(+و.كونون،لفارسياالرالي2،لأ!+!؟!(لما)5

فيلاسبرطةالبمريةالقوةسحقعلىالأئيني

387فيو.م.ق493في(حولأ4لا5).سكنيد"موقعة

خلفهوقد.استقلالهوأعلنالفرسضدثار..مق

استعادوالفرساأنيبدوولكن...نيقولاسابنه



.إسوسموقعةبعدولكن.الجزيرةعلىسيطرتهم

جيوشا!برالاسكندرفيهاهزمالتي.(.مق)333

طوعأالجزيرةخضعت،فارسملكالثالثداريوس

فيكبيرةمساعدةلهوقدمتا!برللاسكندر

.م.ق323فيالاسكندروبموت"صور!.حصار

ملكالأولبطليموسنصيبفي"قبرسوقعت

ليمتريوسحكمهاعلىاس!تولىولكنمصر

بطليمدسهزملذياناه!س!،مح!53)3..بوليوركيتس

ولكن..مق603فيسلاميسمنبالقربموقعةفي

يدفيأخريمرةوقعتسنةعشرةبإصدىذلكبعد

مستقلاأد،مصريةولايةوظلت،بطليمدس

فقد1:13(،.مك2)انظرروماتدخلتانإلىأحيانأ،

قيادةتحتالقبرسيينمنحماعةهناككانت

ملك+إبيلانوس.أنطيوكسجيشفي"كراتيس"

172فيأورشليمحاميةمنصؤءأتكونسوريا،

4:92(.مك2)افظر..مق

لروماناقرر..مق58في:وروماثبرس)6(

المهمةهذهوأوكلداامبراطوريتهم،لىإقبرسضم

هوقبرسصاكموكانكاتو".بوركيوس.لماركوس

فعرضوامصر،ملكأوليتس""بطليموسأخو

،بافوسفي.!أفروديتكهنةرئيسمركزعليه

وقعتوهكذا،بالسمحياتهينهيأنفضلولكنه

الذهبمنوزنة.0007نحومنكنوزروهايدفي

منجزءأخعلتالتينلسهاالجزيرةعلىعلاوة

الامبراطوريةحكمنقسيمرفي.كيليكيةولايأ

والامبراطور!الشيوخمملسبينلرومانيةا

حكمتحت.(.مق)27-22البدايةفيقبرسوضعت

قيلمنكيليكيةحاكمأمرهاويتولى،لامبراطورا

حكمتحتأصبحت..مق22وفي.الامبراطور

عنعوضأ،الجنوبيةغلاطيةمعالشيرخمجلس

مجلسقيلمنوالحكمهاريتولىدالماتيا،

كانالولاةهؤلاءومن.بافوسفييقيم،الشيوخ

قبرسعلىواليأكانالذي.بولس.سرجيوس

.م47أولم6كلبافوسبولسالرسرلزارعندما

13:4-12(.)أع

يرةحزقربنإ:ليهودواسثبر-)7(

منأيضأقريبةجملها،سوربساحلمنقبرس

قبلبهااستقرواقداليهودأنوالأرجح،فلسطين

كبيرأبهااليهودعددوكان،ا!برإلاسكندرأيام

:2(.29مك1:232،ه)امكلهاالبطالسةحكمأيامفي

هيرودسأيامفيكثيرأازدادعددهمأنولابد

النماسمناجماستفلالحقلهكانالذيالكبير

أنهنقرأأنعحبفلا(.يوسيفوسيذكر)كمابها

عند(13:ه)أعلليهودمجامععدةبسلاميسكان

قام،م116وفي.لهاوصحبهبولسالرسولزيارة

000.024عنيقللاماوقتلوابئورةقبرسيهود

إخمادإلى+.هادرياندفعمما،ليهوداغيرمن

مناليهودكلوطرد،شديدببطشثورتهم

يهوديأيعلىالمستصيلمنأصبححتى،المزيرة

سفينةبهتحطمتلوالجزيرةأرضي!أن

.المدتذلكعقوبةكانتإذ،الجزيرةمنبالقرب

قبرسلعبتلقد:ثبرسكللكنيسةا-)8(

.الأولعصرهافيلكنيسةاصياةفيبارزأدورأ

بسبباليهودبمنهربواالذينالمسيحيينفمن

عقبالكنيسةعلىوقعالذ!الشديدالاضطهاد

فينيقيةلىإبعضهمذهب،استفانوساستشهاد

إلابالكلمةأحدأيكلمونلاوهموأنطاكيةوقبرس

رحالوهم-قوممنهمكانولكن.فقطليهودا

أنطاكيةدخلدالماالذين،وقيروانيونقبرسيون

بالربمبشريناليونانيينيخاطبونكانوا

كثيرعددفهمن،معهمالربيدوكانت.يسوع

،هذاوقبلبل91-21(.إ11)أعالربإلىورجعوا

36(-ة4)أعقبرسفيولدلاويوهو-برناباكان

أورشليم.فيالكنيسةفيالمتقدميناحد

الرسولإليهيذهبمكانأولقبرسوكانت

الرحلةفيمرتس،يوحناومعهمابرنابامعبولس

في-سلاميسلىإ!صلواولما.الأولىزيالكراا

فيللهابكلمةنادوا،الجزيرةصنالشرقيةالجهة

كلفياجتازواثم(.وه13:4)أعاليهودمجامع

منالغربياالجهةفيبافوسإلىالجزيرة

بالكلمةأيضأنادواأنهم!لابد:6(.13)أعالجزيرة

ولا.بهامرواالتيالمدنفياليهودمجامعفي

القبرسيالتلميذ"مناسونتجددمتىنعلم

مأللجزيرةبولسالرسولزيارةفيأ2:16(.)أعا

الر!مانيالواليمقربافوسوكانت.ذلكقبل

لهيم..رجلبانهيوصفلذيا"بولس"سرجيوس
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ةوهتأ-تقبرو

كلمةمنهمايسمعأنوالتمسوبرنابابولسفدعا

يدعيكذابونبييهوديساحرفقاومهما،الله

عنالواليليلسدالساحر.،!عليمأ!"باريشوع.

الربيدأ"هوذابولسالرسوللهفقال،الإيمان

حين.إلىالشس!تبصرلاأعمىفتكونعليك

يدورفجعل،وظلمةضبابعليهسقطالحالففي

منآ،ذلكرأىإذفالوالي.،ب!ده!عودهمنمل!مسأ

أقلع.ئم13:4-12(.)أع.لرباتعليممنمندهشأ

برجلأإلىوأتوا،معهومنبولسبافوسمن

13:13(.)أعالصفريأسيافيبمفيلية

قضيافيللبتاورشيمفيالمجمعانعقادوبعد

بولسالرسولافترق،للربالراجعينالأممختان

البحرفيوسافر*مرقسبرنابافأخذبرنابا،عن

فأخذبولسلرسولاأما:93(.ا)أعهقبرسلىإ

فيالثافيةالكرازيةرحلتهفىلهرفيقأسيلا

إلىثموأخائيةمكدونيةإلى!منها،الصغرىأسيا

مزا،سوريةلىإعودتهماطريقوفي.أفسسى

2:3(.ا)أعفيهاينزلاأندون"بقبرس

للمثولرومالىإبولسالرسولرحلةوفي

بهاكانالتىالسمينةمرتثيصر،محكمةأمام

منهاالدنوبإلىأيقبرستحت.منبولس

27:4(.)أعالمضادةالرياحمنللوقاية

انعتد،.م104ني:للاحقاتاريخها-)9(

توفيلسطلبعلىبفاءقبرسفيكنسيمحمع

كتبقراءةتحريمفيللنظر،الاسكندريةبطريرك

لكلأسقفية13لىإالجزيرةوقسمت.أوريجانوس

بعدالخامسالقرنفيوذلكذاتياستقلالمنها

فيبرناباقبرفيمتىإنجيلعلىبالعثدرالزعم

ولمح!()5"ينوز"طورامبرلااعئنوقد.يسلاميس

ولا..قبرسكللأساقفة.رئيسأسلاميسأسقف

بهذايحتفظوننيقوسيا،أساقفةخلفاوهزال

هم،فقطثلاثةالأساقفةعددأصبحأنبعداللقب

وأسقف،كيتيونوأسقف،بافوسأسقف

كيرينيا.

انقسمتأنإلىروماحكمتحتالحزيرةوظلت

امبراطوريتبن:إلىم033فيلرومانيةالدولةا
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ةوهتأ-توقبر

وعاصمتهاوشرقية،روماوعاصمتهاغربية

منقبرسثكانت)القسطنطينية(،بيزنطة

أصمبحتوهكذاالبيزنطيااالامبراطوريةنصيب

ايارثوذكسية.اليونانيةلكنيسةامنجزءأقبرس

لفزومرتينالأثناءهذهفيتعرطمتوقد

إسحقحاكمهاأعلن،م1184فيرلكن.الشرقيين

ثم،بيزنطةعناستقلالهح++هح(داول)5.كومنينوس

قلب،الأدلرتشارد.م1911فيمنهعليهااستولى

الأرضإلىطريقهفيوهو،انجلتراملكالأسد

ومنحها،الصليبيةالحروبأيامفيالمقدسة

لجويبدورهممنحوهاالذين،الهيكللفرسان

علىمملكةمنهاجعلالذيالفرنسي.لوزينان

وقد.(.م)2911-9148الغربيالإتطاعيالنظام

م،9148فيلوزينانأسرةملكاتأخراضطرت

ظلتالتي،البندقيةلجمهوريةحقوقهاعنللتنازل

اياتراكفتحهاعندما.م1571حتىالجزيرةتحكم

الثاني،سليمالسلطانبقيادةالعثمانيون

ضفط-تحتاضطرواحين1827،حتى!حكموها

قبرسحكمعنيتنازلواأن-القيصريةروسيا

تعرضتإذاتركيابمساعدةوعدتالتيلبريطانيا

لها.المتاخمةالتركياالأراضيعلىروسيالهجوم

حتىقبرستحكمبريطانياواستمرت

أهلكفاحأماماضطرتحينم،0691أغسطس

،سنواتأربعدامالذيالتحريرأجلمنالجزيرة

أعلنوهاالذينلأهلهاالجزيرةحكمتتركأن

الأساقفةرئيسبرياسةمستقلةجمهورية

أغسطس)منذمنقسمةالأنوهي.مكاريوس

تركياتحتلهالشماليالقسم:قسمينإلى1674(

منبر37نحو!يشملالأتراكمنسكانهوغالبية

جمهوريةزالماالجنوبيوالقسم،الجزيرةمساحة

مستقلا.

:هتأوةقبروت

اسموهو.الشهوة*قبورمعناهعبرياسم

بعدالبريةفيإسراشيلبنوفيهانزلالتيالمحلا

اشتهيوهناك33:16(،)عدسيناءمنارتحالهم

علىوتذصروا،شهوةوسطهمفيكانالذىللفيفا

يبستقد..لحمأيطعمنامنوقالوا:!وبكوا،الرب



قبصايم

المنهذاإلىأعينناأنغيرشئليس.أنفسنا

وساقتالربقيلمنريحفخرجت11:4-6(.)عد

مسيرةنحوالمحلةعلى!ألقتهاالبحرمنسلوى

المحلة،حراليهناكمنيومومسيرةهنامنيوم

كلالشعبفقام.الأرضوبهفوقذراعينونحو

وجمعواالغديوموكلالليلوكلالنهارذلك

نأقبلأسنانهمبينبعداللصمكانوإذاالسلدى...

وضربالشمب،علىالربغضبحهياينقطع

ذلكاسمفدعي11جدعظيمةضربةلشعباالرب

القومدفنواهناكلأنهمهتأوةقبروتالموضع

الشعبارتملهتأ!ةقبروتومن.اشتمواالذين

9:22،تثايضأانظر03-35،إ11)عدحضيروت"إلى

1(.ده78:26601:14-31!مز

رويسهوهتأوة.قبروتموقعأن!الأرحح

إلىمترأكيلوخمسيننحوبعدعلىالابريق!

.سيناءجبلمنالشرق

قبصايم:

المدنإحديوكانت،.كومتانمعناهعبرياسم

وأعطيت،أفرايمسبطفصيبثيوقعتالتي

لأرجحوا2:22(.ا)يعثىاللاويينقهاتبنيلعشانر

فإذا68(.إ6أخ1!4012)امل"يقمعام.نفسهاهيأنها

موقعفيكانتأنهافالأرجح،كذلكالأمركان

الشمالإلىميليننموبعدعلىحاليأ،.جوزين.

نفسهاهي.يقمعام.كانتوإذا.نابلسمنالفربي

عند"قاعون"تلهوفموقعها91:91(،)يش!يقنعام

إلىأميالثمانيةنصوبعدعلىالكرملجبلقاعدة

السهلمنليسوهكذاحيفا.منالشرقيالجندب

بموقعها.الجزم

قبصئي!لى-قيصيئيل:

وهي.يحمعاللهليتمعناهعبرياسم

يهوذامنالشرقيالجنوبأقصىفيمدينة

كانومنها.15:92()يشأد!محدودمنبالقرب

أقامهوقدداود،الملكأبطالأحدداعيهويابنبنايا

يوأبكتل)نبعدللجيشعامأقاندأسليمان

35،و2:92مل23،021:صم)2لسابقاالقائد

قابلا

"يقبصئيل.،السبيبعدسميتوقد11:22(.أخا

المبمبيبعديهوذابنيمنالبعضإليهاعادوقد

"خرابالأنأنهاوالأرجح2(.11:ه)نحفيها!سكنوا

الشمالإلىكيلرامترأ92نموبعدعلىصررا!

سبع.بنرمنالشرقي

قابلة:

وتستقبذالمرأةتساعدالتيهي"+القابلة

هيالعبريةفيوالكلمة.الولادةعندالمدلدد

القابلةوكانت(.المربيةنينلسها)وهيموئدة

وتفسله،سرتهبقطعتقومالمولود،تتلقىأنبعد

حز)انظرتقميطأدتقمطه،بمدحوتملحه،بالماه

1(.02:ه)إرميادلأبيبلغالولادةخبروكان.16:4(

هوالمقدسالكتابفى"!للقابلاتذكروأول

تعسرت،فحينبنيامينلابنها.راحيلولادةعند

أيضأهذالأنتغافي.لا:القابلةلهاقمالتاولادتها

للتوأمين،ثامارولادةوعند3:17(.)تكهلك"ابن

يد.علىوربطتالقابلاخذتتيدأ،أحدهماأخرج

3:28(.)تب!ه+أولأخرجهذاقانلةترمزأ

النهرينبينبلادفي-قديمأالنساءوكانت

فوقجالساتيلدنكنماكثيرأ-وكنعانومصر

كرسيعلىأواحجارةاوطوبمنقانمين

لنقوشوافالرسومات:16(.ا)خر.الولادة

لكرسيصورةوتوجد،ذلكتسجلاللرعونية

صعيدش-الأقصرمعبدجدرانعلىالولادة

جانبيهاوعليموتسى"الملكةعليهمصر-تجلص

بتدليكوتقومانتوليدها،علىتشرفانقابلتان

تسجلالهكسوسعهدمنبرديةوهناكيديها.

أحدز!جاتوليدتولينآلهاتثلرثأنكيف

إلاهةكلأنوكيد،بنينثلانةولدتالتيالكهنة

وقطمتمنهمبولدأمسكت،الثلاثالألهاتمن

منسريرعلىوضعنهمثموقمطته،وغسلتهسرته

تسجلكمابمولدهم.الوالدلإخطاروذهبن.الطوب

معناهلهاسمأمنهمولدكلإعطاءالبرديةهذه

.وغيرهالتكوينسفرفينرىمثلمامولدهعند

وفوعا""شلرةالقابلتينمصرفرعونأمروقد
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قئل-فبلا

يستميياوأن،للعبرانياتئولدذكركليقتلاأن

بل،الملكأمرتنفذالمالقابلتينولكن.بنتكل

فعلتالماذافرعونسألهماولماالأولاد.استحيتا

لسنالعبرانياتالنساءبأنأجابتاهذلك،

تأتيهنأنقبليلدنقويات!إنهنكالمصريات

ا-22(.إه1)خرالقابلة

فبللأ:-قئل

وأالمحبةأوالعبادةعنللتعبيرلثمه:قثله

وقد.الوداعأوالاستقبالعندالتحيةأوالاحترام

اللحيةأوالوحنتينأوالشفاهعلى"الفبلة-تكون

قدبل4(،وه7:38)لوالقدمأ!اليدأوالجبهةأو

المقدىالبابأو،مقدسمكانأرضلإنسانايقبل

فيوتستخدم.ذلكغيرأو،ستانرهأو،إليه

القبلة:عنللتعبيركلماتبضعالمقدسالكتاب

الكلمات:ئستخدمالعديمالعهد)1(-كل

العبرية:

كما)فهيشئم.أصلأ.تعنيالتي.تشق.-)1(

الأنفلأنوذلك(،ومعنى!فظأالمربيةفي

)انظرالتقبيلموضعوتشمبلطفتلمس

33:14.هوه13031:28و27،92:11و27:26لك

4:27،18:7،خر،5:\0!1:48.1،ه5،ة4،.41:

نفسترجمتوقدالخ(.14000و1:9راعوث

و+تلاثم"3:13(.)حز+"التصقبمعنىالكلمة

1(..85:)مز

متاستخدوقد،""قبلاتمعناهار..فيثنيا-)2(

الجمعصيغةكلالقديمالعهدليمرتين

1:2(.فش27:6،)أم

البديد:لمهدا)ب(-في

يقبلبمعنىأ؟ه،4!مم!(ثيليو")5ءا.كاتا-)1(

فيتترجم،مراتستوتستخدم،بشدة

26:94،مت)انظر+ئقئل.بكلمةجميعها

03(،.2:أع15؟4،7،وه7038لو،144:همرقس

+يقبل"بمعنىءتوحاا!(أ)5".فيليو-)2(
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قئل-فبلة

وقد22:47(.لوا،،مر،26:48،1:4)مت

أكثريحب+بمعنىالكلمةنفسترجمت

.مرةعشرينمن

!فبلة*)3(-*فبليما+)،+!)أ"ء(-بمعني

13:12"كو16:022،كو7:45،22:486:16،1،)لو

26(.:هتسا

منذالشرقفيشانعأأمرأ"الفبلةوكانت

،والإكرامالمحبةمشاعرعنتعبيرأالأباء!عصر

02.ا)نشلرومانسيةاالمحبةقبلة-)1(-رهناك

هاتانئذكرولا7:13(،)أمالإغراءقبلة-)2(8:1(،

كثيرأ.المقدسالكتابفيالقبلتان

بينأوالعانلةأفرادبينقبلاتوهناك

لأبيهالابنقبلة-)1(:مثلالأصدقاء

(91:02مل)1لدينللواوقبلة9(،ة2705،و27:26)تك

لابنهالآبقبلة-)2(18:7(.)خرللحماأو

لأحفادهآر،(هوه28ت31)تكلأبنائهأو:33(41صم)2

\،45:ه33:4،)تكلأخيهرجلقبلة)163(،4:.)تب!ه

عندماراحيليعقوبقبلكمالقريبتهأو4:27(خر

قبلكماأختهلابنأو92:11(،)تكمرةلأولأهار

،241:.صم)1لصديقهأو13(ة92)تبريعقوبلابان

)راعوثلكنتيهانعميقبلةأو-)4(91:93(.صم2

:14(.1)راعوثلحماتهاعرفةقبلةأو1:9(،

الجنسنفسأفرادبينتحدثالقبلاتوكانت

جةوبدر،1807(،:27،خر،1:ه92:130:324،54)تك

كانتكما92:11(.)تكالجنسينمنأفرادبينأقل

14،:اراعوث،هوه31:28)تكالحياةفيالوداعتحية

الموتاقترابوعند37(،ة.2أع91:.2،مل1

مقدمة-أحيانأ-القبلةكانتكما:\(..ه)تك

:93(.91صم31،52:ه27،و37:26)تكللبركة

قئلكما،رسمي!قبلاتهناب!كانتكما

كما1:\(..صم)1ملكأمسحهعندماشاولصموفيل

91:18،)أمللهااحترامأالأوثانيقبلونكانوا

الأرضالإنسانيقبلوقد13:2(،هو31!27،أي

.24:8()اصمعليهاسارلمنمأاحتراأوتواضعأ



-قبائلقبيلة

لومأبشافعلكما،والخداعالرياءقبلاتوهناك

عماسايوأبقئلوكما27:6(،أمانظر،1:هصمه)2

هيالمخادعةالقبلةلهذهمثالوأوضح.2:9(،صم)2

أسلمهإذ،يسوعللربالاسخريوطييهوذاقبلأ

8،(.و22:47لر،14:44مز26:94،)متبقبلة

بعضابعضهميقئلونالأوانلالمسيحيدنوكان

ماعلىللدلالة(المحبةقبلة)أومقدسةبقبلا

16:16،)روالمسيحفيصادقةمحبامنمعأيربطهم

،!5:41بطا،26:هتس31:29،1كو61:0212كو1

3:14(.كو3،ة4أف)انظرالكمالرباطهيفالمحبة

-قبائل:قبيلة

وأأبإلىتنسبالناسمنالدماعة:القبيلة

.العربمنكالقبيلةاليهودمنوالسبطواصد.جد

منموضعهافيسبط.كلمةإلىالرحوعفالرجا

المعارفدانرةمنالرابعالمجلدفيالص!ين!0حرف

..الكتابية

قئان:

أقسامأمقسمةطويلةذراعذوميزان:القئان

.يوزنماوزنلتبين"الرمانا.عليهاتتحرك

للربوموازينهالحق:"قبانالصكيمويقول

الربويقرلأ\(.11أمإلىأيضأارجع16:11-)أم

"من:قدرتعظمةبيانفيالنبيإشعياءفمعلى

وكالبالشبر،السمواتوقاسالمياهبكفهكال

وا!ام،بالقئانالجبالووزنلأرضاتراببالكيل

:12(.04ش)إ.؟نبالميزا

(تاق

-قتئأ:-مقتلةقتل

قايينوكان،إنسانحياةعلىالقضاءهوالقتل

أخيهعلىقامإذقاتلأ،وحوا.لأدممولودأول

إنهإبليسعنلرباوقال4:8(.)تكوقتلههابيل

و"القئال*8:44(.)يوالبدء.منذللناسقئالأ"اكان

القتل.يكثرالذيفهو+،قاتلمنمبالفةصيغة

قتل!هقتلة-قتلا

فيحاءفقدذلك،عنالشريعةنتوقد

تقتللاالعشر:الوصايامنالسادسةالوصية

كل:يوحناالرسولويقول:17(.تثه،13خ.2)خر

1(.3:هيو)1نفس"قاتلفهوأخاهيبغضمن

الجريمة:لهذهحالاتبضعبينالشريعةوتميز

وسبقترصدعناي:أعمدلعتلا-()1

الأمرحسب،الإعدامذلكعقوبةدكانت.إصرار

قتلأ.ئقتل!فماتإنسانأضرب"من:الإلهي

احتميولو24(،و24:17لاأيضأانظر،21:12)خر

مذبحيعندإ+منالربأمرإذ"،الرب"بمذبح

3(.2:28-همل9انظر21:14،)خر*للموتتأخذه

الإنسانيد+من:لنوحقالأنسبققداللهوكان

سافك.أخيهالإنسانيدمن.الإنصاننفسأطلب

علىاللهلأن،دمهئسفكبالإنسان،الإنساندم

يقتلفمن6(،و9:ه)تكالإنسانعملصورته

فيه،اللهصورةيقتلفإنهعمدأ.إنسانأ

قاتلة،بآلةالضربيشملالعمدالقتلوكان

ئقتلمماخشبمنيدبأداةأوبحجرالضربمثل

مليهألقىأوببغضةدفعهإنأو،قاتلفهوبه

.فماتبعداوةبيدهضربهأو،فماتبتعمدشينأ

35:16-21(.)عد

فمعلىإلابالإعدامالقاتلعلىئحكميكنولم

فمعلىبالموتعليهئحكمفلا،الأقلعلىشاهدين

يجوزيكنلمكما1(،هة79،6:91)تثواحدشاهد

ذثبتمنأي،المذنبالقاتلنفسعنفديةأخذ

لاالأرضوعن،الأرضيدنسلقتيلادم*لأنإدانته

سافكه!بدمال!فيهاسفكالذيالدملأجليكفر

+يقتلأن"الدما!وليحقمنوكان35:03-33(.)عد

35:91(.)عد.يقتلهيصادفهحينالقاتل

وأعمدغيرعنأي:خطاأوسهوأالثتل)2(

.عداوةيدونبفتة+دفعهكأنسمبق،تدبيربدون

ئقتلمهاماحجرأأوتعمد.بلاماأداةعليهألقياو

لهعدوأليس!هو،فماتعليهأسقطه،رويةبلابه

ضرب.ومن3:22-24(،)عده+أذيتهطالبأولا

وماأسىمنذلهمبفضغيروهدعلمبغيرصاحبه
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قتا

ليحتطبالوعرفيصاصبهمعذهبومناقبله

..،الحديدوأفلت....لفاسبايدهفاندفعتصطبأ،

علىيكنهـلموه(.4ة91)تث+فماتصاحبه!أصاب

يهربأنكلالحقلهكانبل،الموتصكمهذامثل

يلحقأنقبلالملتمدنمنإليهمدينةأقربإلى

عدمثبدتبعد-بهافيقيم91:6(1)تثالدموليبه

تلكفيالعظيمالكاهنموتإلى-القتلتعمد.

مدينةحدودمنالقاتلخرجإنولكن.الأيام

خارجالدموليووجدهإلبها،هربلتياملمنه

فليس،القاتلالدموليوقتل،ملجنهمدينةحدود

فيرجع،العظيمالكاهنموتبعداما...دمله

35026ء2(.)عدملكهارضإلىلقاتلا

إذا)1(-:8مباشرغيربطريطللتلا)3(-

صاحبهعلىوإشهدقبل،مننطاحثدرلرجلكان

يرجمبالثورامرأةأوربلأفقتل،يضبطهولم

توضعالتيالنديايدفعأو،يقتلأيضأوصاصبه

انهقبلمنلثوراعنمعروفأيكنلمإذااما.عليه

صاحبأما،لحمهيؤكلولائقتللثورافكان،نطاح

21:28-03(.)ضربرينأفيكونالثور

يعملأندونجديدأبيتأاصدهمبنىإذا-)ب(

ساقم!،عنهفسقه،بسطمه)سورأ(صانطأ

22:8(.)تثبيتهعلىدمأيملبفإنه

:الأملاكاولنلسامندهاهاالعتل-)4(

،فماتفضرب،ينقبوهوالسارقوجدإن)61

الشمسعليهأشرقتإنولكن.دملهفليس

22:2(.)خر"يعوضإنه.دمفله

بالعصاأمتهأوعبدهإنسانضربإن-)ب(

بقيإنلكن.منهينتقم،يدهتحتفمات

ماله"لأنهمنهينتقملايومينأويومأ

.لانتقامانوعهنايحددولم02(21:)خر

الرومانيةالكتيبةأميرليسياسظنوقد

بولسالرسولأناورشليم،فيتعسكركانتالتي

إلىوأخرجفتنةصنعالذي.المصريالرجلهو

.21:38()أع.القتلةمنالرجلالألافأربعةالبريا
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هقثأة-قثاء

كبيرعددفيهائقتلالتيالمذبمةهيو.المقتلة+

2(.03:هإش:7،اصهه2)انظرلناسامن

:قتام

ا.لضيقأوالظلاموقتاما!اشود.الفبار!القتام

الوصفهذاويرتبط،الضيقشدةأوالظلامشدة:

)انظراللهبدينونة-بعهديه-المقدسالكتابفي

،1:ه5:02،صدعا2،ش92:182،يؤ22.ج8إش

:13(.يهوذا2:17،بط2

!ثاق

:مقثأة-ق!ثاء

القرعية.الفصيلةمعروهـمننباتثمرالقثاء

بنوتذكرهالتياالأطعمةأحدالقثا.وكان

تذكرنا"قد:قانلينالبريةفيواشتهوهاإسرانيل

والقثاءمجانأمصرفينأكلهكناالذيالسمك

:5(.11)عدوالثوموالبصللكراتواوالبطيخ

فصلفيوبخاصةممبوبفاكهةوالقثاء

عملفيوتستخدممرطبةلأنهاالصيف

وبخاصاشهيأطعامأالجبنمعوتكؤن،.السلاطة

للفقراء.

لمعروفااحدهما:نوعانمنها!يوجد

(داحأ*داح3امح!)3ء!أتيفسساميسكوكو.للاتينيةبا

غربيشمالموطنهوأصلبالخيارالمعروتوهو

إلىويحتاج،المذاقلذيذالملسىناعموهوالهند،

هوالثانيوالنوع.لزراعتهالمياهمنوفرة

لمعروفاوهو13+لاحلاشأ()حأ،"حتتشا+كوكميس

الشكلمستطيلوهو-العجور*.أوا.لفقوسبا

منأخشنوملمسه"-الخيارمنعصيرأوأقل

بالقثاء.المقصودهوأنهوالأرجح.الخيارملمس

فيزراعتهتجودحيثإسرائيلبنواشتها.الذي

مصر.

ويشئهالقثا+.مزرعةأوبستانهيو.المقئأة

،كرمفيكمظلةبأنهاأورشليمالنبىإشعياء



قثاءبرى

بخرابهارأإنذا8(،إا)إش+مقثأةفيكخيمة

فيالقثاءبساتينفيتقامكانتفقد.القريب

مرتفعة،قوانمفوقمؤقتةمظلاتنضصها،موسم

الطيورمنالبستانلحمايةالحارسبهاليقيم

،المحصولجمعيتموعندما.للصوصواوالحيوانات

.المظلاتهذهئهدم

يمبدهاالتيالأصنامالنبيإرميايشئهكما

حملأئحمل.تتكلمفلامقثأةفي.كاللعينالأمم

الذي..كالخيالأنهاأي(01:ه)إرميا.تمشيلالأنها

.والحيواناتالطيورلإخافةالمققةفيينصب

قثاءبرى:

كانوالجلجال،إلىالنبيأليشعرجععندما

ليلتقطالحقلإلىواحدخرجا..الأرضفيجوع

..بريأكثا.منهفالتقطبريآيقطينأفوجدبقولأ

.لبكلواللقوموصبوا..السليقةقدرفيوقطعه

فىوتالواصرخواالسليقةمنيأكلونهموفيما

يأكلواأنيستطيعواولم.اللهرجلياموتالقدر

+بالقثاءالمقصودأنوالأرجح4:38-\،(.مل)2

البرتقالةحجمفيونمرته+الحنظل+،هو.البري

لسمية.واالمرارةشديدولبها،ولونها

وشجرتهالبركلأللقثاءصورة

منقورأ،سليمانهيكلفيالأرزخشبوكان

وزهور"وبراعمقثاءشكل+عليالداخلمن

،المسبوكالنحاسيالبحركانوكذلك6:18(،مل)1

،..بتحيطمستديرأقثاءشفتهتحت+كانفقد

"قثاءوكلما7:24(.)املبسبكه*سبكتقدالقثاء

المترجمةنفسهاهي،العبريةفيهناالمستخدمة

4:93(.مل)2بري.قثاء

!حأق

وأهربانهوالمقصودسريعأ،مزامز:قحص

الكرملينابالإلىغلمانهدا!دأرسلولمافز.

مالهمليرسلا!رصل،فيغنمهيجزكانعندما

ابنهوومنداودهومننابال:فقال،بهيجود

كليقحصونالذينالعبيداليومكثرقديسى!

1(.2:2-.صمه)1+سيدهأماممنواحد

قحط:

وفي.الأرضويبسالمطراحتباس:القح!

رانعوصف،إرميانبوةمنعشرالرابعالأصحاح

فلم)الابار(الأجبابإلي:+أتوايقولحيث،للقحط

قدضيارا..غةرفانيتهمبةرجعوا(ءمايجدوا

الفراء...الأرضعليمطريكنلملأنهتشققت

بناتمثلالريحتستنشقالهضابعلىوقفت

49:1-6(.)إرمياعشب"ليسلأنهعيونهاكلتأوى.

يكون:"فإنهلرباعلييتوكلالذيلرجلاأما

أصولهاتمدنهروعلي،مياهعليمفروسةكشجرة

وفيأخضر،و!قهاويكونالحر،جاهإذاتريولا

)إرمياا.الإثمارعنتكفولاتخافلاالقحطسنة

8(.و17:7

بمياهيذهبانوالقيظالقحه:أيوبويقول

أخذوابالذينالهاويةكذا.الثلج

24:91(.)أي

917



مآقتحاا-اقتحم

هأ:قتحاقتحم-اقحم-ا

رمىالأمر:واقتحم،عنوةدخله:المكاناقتصم

مدينةكاتبويطلب.رويةبغيرفجأةفيهبنفسه

تكونواأن.ينبفي:قانلأالأفسسيينمنأفمسس

وهي91:36()أعاثتحامأ.شينأتفعلواولاهادئين

.الدوامعلينافعةحكمة

حبقوقيلسانعليالقديملشعبهالربويقول

المرةالأملأ،الكلدانيينمقيم"فهأنذا:النبي

ذئابمنوأحد،النمورمنأسرعخيلها...القاصمة

ويطيرونبعيدمنيأتونوفرسانهاالمسا.،

تصويرأ:6-8(،9)حب.الأكلإليالمسرعكالنسر

فلا،عنوةالعقباتكلمقتحمينزحفهملسرعة

عانق.طريقهمكليقف

لنلاالشعبيحذرأنموسىالربأمروقد

منهمفيسقطلينظرواالربإلييقتمموا

يقتحموافلاوالشعبالكهنةأما...كثيرون

بهم..يبطشلنلاالربإليليصعدوا

2-24(.91:ا)خر

حتىلهالرببمعونةمشيدآداودويترنم

الرباقتحم.قدأبالقول،أعدائهعلىانتصر

02،:صمه)2ء.الماكاقتحامأماميأعدائي

اقتصتبكلأني:للربيقولكما14:11(.أخ1

18:92(.مز22:02،صم.)2جيشأ

الربأغاظواإسرانيلبنىإنالمرنميقولكما

ا:92(.60)مزلربئافاقتممهم.بأعمالهم

فتحيواالرب+اطلبوا:النبيعاموسويقول

منيكونولااتحرقكناريوسفبيتيثتحملنلا

سينك+تقلد:للربالمرنمويقول6(.ة)عاه+يطفئها

وبحلالك.وبهاءكجلالكالجبارأيهافضذكعلي

فتريك،والبرلدعةواالحقأصلمناركب.اقتحم

4(.و:3!)مزه+مخاوفيمينك
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قذ

!داق

قذخ:

الزندبقدحأشعلهاالزند:منالنارقذخ

لهيبيقدحالربصوت!داورويقولبالحجر.

دكمطرقةالرب"كناريقدلالربكلمالأن،نار

علىالربويقول23:92(.ميا)إرالصخرتحطم

نارأ،القادحينجميعكمهؤلاء:*ياالنبيإشعياءفم

وبالشرار،ناركمبنوراسلكوا،بشرارالمتنطقين

يحترقونأنهمأي5:11(،.)إشأوقدتمدهلذيا

يسقطحفرةيحفرمن+لأنأوقدوها،التيبالنار

26:27،)أم-عليهيرجعحجرأيدحرجومنفيها،

0108(.جاأيضأانظر

قذخ:

وكان.نحوهأوالماءبهئشربإناء:لقدحا

)انظرالفضةأوالذبمنأحيانايصنع

البابلي،السبيمنالعودةوعند28:17(.أخ1

كانالتيالهيكلأنية،فارسملككورش"أخرج

بينهامنوكان،بابلملكنصرنبوخذأخذهاقد

منةأربع..فضةوأقداحذهبمنقدحأثلاثون

يهوذارنيسلشيشبصروسلمها.وعشرة

ومشيروهأرتحشستاالملكقدمكما)عزا:7-.1(.

منكان،الكاهنعزرايدعلي،الربلبيتتقدمة

درهم+ألفالذهبمنقدحأعشرون:بينها

8:27(.)عز

بيتبني"أمامجعلإنهالنبيإرمياويقول

لهموقلت،أقداحأوخمرأملآنةطاساتالركابيين

يونادأبلأنخمرأنشربلاأفقالواخمرأ،اشربوا

أنتمخمرأتشربوالاقانلأأوصاناأباناركاببن

35:1-6(.)إرمياالأبد".إليبنوكمولا

قد:

رنيسرداءصنعوعندطولأ.شقه:الشئقذ

وقرمزوأرجوانأسمانجونيوذهبمنلكهنةا

وقذوهاصفانح+الذ/هبمدوا،مبروموبوص



روقك-رتك

الاسمانجوشوسطفيليصنعرهاخيوطأ

كما..الموشىصنعةوالبوصلقرمزوالأرجوانوا

ئيابكانتولما(.93:2-ه)خرموسىالربأمر

الربوكمالاتصفاتإليترمزالكهنةرنيس

وكذلكالالهيةلصفاتهيرمزالذهبكانولما،يسوع

والاسمانجونيالذهبنسجفإن،الأسمانجوني

ينفصللاالمسيحأنإلييرمزالرداءشخيدطأ

واحدأ.نسيجأصارابل،ناسوتهعنلاهوته

:روقك-رقك

علىللدلالةالعبريةالكلماتمنعددوهناك

التي.والحجومالأشكالمختلفةالأوانيأنواع

المنزليةالشئونوفيالعباداتفيتستخدمكانت

لفخار)االخزفمنتصنعوكانت.ياغراضالمختلف

18:1-4،)إرمياالمنحوتةالأحجارمنأو(المحروق

النحاسمثلالممادنمنتصنعكانتكما2:6(،يو

11(.و24:3)حز

موضعهافيا""(خزفمادةإليالرصوعلرجا)ا

المعارفدانرةمنالثالثبالمجلدالخاءحرفمن

.(الكتابية

القدير:

.القدرةكليأوالعظيمةالقدرةذو:القدير

القديمالعهدفيوردوقد،اللهأسماءأحدوهو

فيمرةوثلاثونإحديمنهاامرةوأربعينثماني

كماللهوصفأأ!مفردأإئاالاسمويرد.أيوبسفر

سرالقدير.اللهأنا:لإبراهيمالربقولفي

!إيلالعبريةفيوهي17:1(1)تككاملأ+وكنأمامي

الجديدالعهدفيالوصفنفسيردكماشداي".

،شيءكلعلي!القادربعبارةمرةعشرةإحدي

العذراءقولفي،لوقاإنجيلفيمرةوذلك

1:94(،)لو.عظائمبيصنعالقدير+لأن:المطوبة

"الرب:كورنثوسلياالثانيةالرسالةفيومرة

فيمراتوتسع6:18(،كو)2شئ"كلعليالقادر

.14و:3:167،ا8:11:17،5"8:4،)1لرؤيااسفر

21:22(.ا،ده6ت91

التدير

بمعاملاتأيوبسفرفيالقدير+اسمويرتبط

يعكسلاوهو:17(.)أيه.يؤدبفهو،المختلفةللها

إلي"أم:القولفيكمائخا،لاوهو)8:3(،"الحق

يبني+والقدير)11:7(.؟تنتهيالقديرنماية

لذتهوموضوعوفضةتبرألهويكونالمومن

8(،إ)31الانسانئعدلالقدير.و.نسمة)22:22-26(.

"وللقديرالشرمنللهوحاشا)33:4(..وتحيي+بل

)34:12(،القضاهيعوجلافهو)34:.1(،+الظلممن

نأمنأعظموهو)35:13(.الكذبإليينظرولا

)37:23(.والحقالقوةعظيملأنهندركه

اللهلوصفكثيرةأخريعباراتوهناك

:"هللإبراهيماللهفيقول،المطلقةبالقدرة

!يقول)تك18:14(.؟شيءالربعلييستحيل

يعسرولاشيءكلتستطيعأنكعلمت+قد:أيوب

الرب+لتخشالمرنم!ويقول42:2(.)أيأمر"عليك

لأنه،المسكونةسكانكلليخفومنه،الأرضكل

المئبتوهو33:9(،)مزفصارأمرافكانقال

ا"الصانع6:6(،)مزه.؟بالقدرةالمتنطق،بقوتهالجبال

صاحبالجنود"رب72:18(،)مزوحدهالمجائب
ميارإ،8:13،هو3إ2:12،6شإ،42:01)مزلجبروتا

0،1:3مزهأيضأانظر:114املا،:4618

الخ(.135،6000

ولاهوأنا:النبيإشعياءفمعلىلرباويقول

لإرمياءالربويقول43:13(.)إشيديمنمنقذ

علييعسرهل.جسدذيكلإلهالرب:!هأنذاالنبي

ملكنصرنبوخدويقول32:27(،)إرمياأمرما!

سلطانسلطانها"الذي:عقلهليهإرجعأنبعد،بابل

السماءجندفييشاهكمايفعلوهو...أبدي

لهيقولأويدهيمنعمنيوجدولا،الأرضوسكان

3،و9:2عاأيضأانظر4:135)دانيال؟".تفعلماذا

!7(إ12لو1:3،.مت

شيءليسلأنه.مريمللعذراءالملاكويقول

الربلناويقول1:37(.)لواللهلدىممكنغير

،مستطاعغبرالناسعند"هذا:المسيحيمسوع

انظر24ت91)متمستطاعشيءكلاللهعندولكن

:17(،4رو18:27،لو،2:ها.مرقس3:9،متأيضأ

1:3(.)عبا.قدرتبكلمةالأشياءكل"حاملفهو
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نورقد

شئ.،كلعليالقادر0اللهأنمعنىليسولكن

وقداسته،كمالهمعيتعارضشينأيفعلأنيمكن

عن-منزهلأنهيكذبأنيستطيعلامثلأفهو

نفسه+ينكرأنيقدرلنو1:2(،)تي.الكذب

ولايكللاوهو.لمواعيدهيتنكرأي2:13(،تي)2

4:28(..)إش"يعيا

وألقابه.-أسماؤه!اللهإليلرجوعاأيضأ)يمكن

المعارف.دانرةمنالأولالمجلدمنموضعهافي

+(.الكتابية

نورقد

:نورقد

علي-مشتقالعبريةفىقدرونوالاسم

+صارأدأسود+بمعني.كدركلمةمن-الأرجح

ليإيميلاللون.فالئذرةصافغيرأيرأ..كب

هد:قدرونووادي.لسوادا

هوتدروننوادي:+مريمستي.وادمم!-()لأ

مريم-ستي-واديباسمالأنئعرفلذيالواديا

وحبللأورشليمالشرقيةالأسواربينيقعلذيا

شماليلواقعةالهضبةامنيبدأوهو.الزيتون

الفأن--بركة

:لم!م"83ء؟7ر?لم-
فىء"؟حا!.؟5؟مماع!+،!3-)د

المعسكرحسكأييتبركة79اجثسيمانى

19"*ح!ير.بميلأ،،حضء+.=جبل

الجلجثةم!

!ت!
فناأ!8*!+!؟37ح*لا"--آ*كأ-لزيتونأ

--*هول+،
همكك1-ير --

-...

--ء**--51أ!!7

*!9،نج.لملم***زرفى33تفي1!1""ا"لم/ص

!،ا!!لما،ءضبما!*53**

هيريدسضر*،**ص**؟ءرر*-*؟

***.*..5-*؟،لملم

.:+ت-"*صمم!ص

3=!"
****بركلأكأ-

5سلوامقي.*-=-!ىص

0101-لم)*،ءاز!،!+"-
أ"ا.73،-

،،لملم.33أا+،ك!ف!لمئملا\\اثلا.----ت-*-

أ3لما2!ف--

،ب)111؟الأ9\"9(11"11،1**9\\39.----مميصص

-**؟9--صممصهنوموأدىتلم//قي!!!*!*لأ9"8
+ء++اي!ص--!عا(!ير

قدرونلوادكل!تخطيطيرسم
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نورقد

الشرقيالجنوبنحوينحرفذلك!بعد،المدينة

فيمر،المدينةجنوبييسيرثم.،الجوز.واديباسم

يعلوهحيثالهيكلمنطقةمنالشرقيبالركن

أسفليقعلذيا-هنهالوادياوقاع.قديمجسر

عنينخفضقدمأ،أربعينبنحدالحاليالسطح

.قدم004بنحو،الهيكلعليهايقدمالتىالهضبة

عمقأويزداديضيقالنقطةهذهمنوابتداة

نأوبعد،لغربانحوقليلأينحرفنم،بالتدريج

ا"هنوما.بوادييتصل،التيروبيونواديليإيصل

فيمتعرجأيسبرالذيلنار!ا"واديمعأليكونا

الميت.البحرفييصبأنإلييهوذا""برية

بقعة،الثلاثةالوديانفيهاتجتمعالتيوالبقعة

باسمئعرفكانتالتي،الحدانقتفطيهاواسعة

52؟7(،،4أ93إرميا،31:هنح،2:4همل)2"الملك"جنة

نورتد

المتدفقةالمياهالسنةمدارعليترويهاكانتالتي

توفة"أنالبعضويرجحسلوام"."عينمن

بواديهنومواديالتقاءعندكانت23001(مل)2

الواديفإن،الحدائقمنطقةوباستثناه.قدرون

فيعدافيما،السنةأيامأغلبفيجافأالأنيظل

القديمة،العصررفيولكن،الأمطارسقوطفصل

طبقةالأنتغطيه-الذيالصخريبالقاعكان

المياه-بعضالمختلفةوالرواسبالطميمنسميكة

،الأمتارمنمئاتلمسافةالأقلعلي،جيحونمن

وسطفيالجاري:"النهرعنهقيلالذيوهو

ليإأولهمنالواديهذاوطول32:4(1أخ)2"الأرض

الميل.ونصفميليننحوأيوببنر

هذاعليوأطلق:طهاشايهوديوا-()2

ا؟وادياسمالميلادبعدالرابعالقرنمنذالوادي

لزيتوناوجبلنيوجثسيمادممأقدرونلواةصور
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رونقلىحصن-نورقلى

مكانأقديمةعصورمنذاستخدموقد.،يهوشافاط

ويعتقد(.هو244:أخ12،2و6و23:4مل)2للدفن

واديسيكونأنهوغيرهمليهودامنالكثيرون

لرب"امعناها*ط*فيهوشافا12(،إ3)يؤلدينوناا

العصورشعليهيطلقوكان..يدينأييقضى

.بنيقبورأنوالأرصح.حهنم.وادىالوسطى

الملكألقىحيث،فيهكانتاللقراء()أممط*الشعب

كما26:23(.ميار)إ"أوريالنبياجثايهوياقيم

حزقيالفيهارأيلتياالبقعةأنهالبعضيرى

أيضأانظر1-،1،ة37)حزاليابسةالعظامالنبي

4(..31:إرميا

نأمع:23:،(مل)2قدرونحعول-)3(

الأسفلالجزءفيتقعكانتأنهاهوبعامةالمفترض

التيروبيون،بوادممطاتصالهعند،قدرون!اديمن

الأعلىالجزءفيتقعكانتأنهاهوالأرجحأنإلا

لىإلطريقاعلي"الجوز"وادييسميكانلذيا

إيل.بيت

أهممنإن:لتاريخيةالارتباطاتا)4(-

عنجاءما،قدرونبواديترتبطلتياالأحداث

منهروبهعندقدرونوادىمعهومنداودعبرر

،الواديعندداردوتحيث،ابشالدمابنهوجه

وجصيع،عظيمبصوتتبكيالأرضجميعوكانت

...قدر!نواديفيالملكوعبر،يعبرونالشعب

:23(.1هصم)2لبريا"اطريقنحو

الخروجمعناهكانالوادجماهذاعبورأنويبدو

شسالملكسليمانتوغدفقد،أورشليمحدودمن

،قدرونواديوتمبرتخرج:.يوملهقائلأجيرابن

رأسك!عليدمكويكونتموتموتأبأنكاعلضن

تمثالقطعيهدذاملكآساأنونقرأ37(.2مل)1

واديفيوأحرقه،أمهمعكةعملتهالذيالسارية

.(16:اهأخ2،:113همل1)رونتد

ا!دخلالملكحزقيابهاقامالتيالإصلاحاتوفي

كلوأخرجواليطهروهالرببيتداخلإلىالكهنة

إلى..الربهيكلفيوحدوهاالتيالنجاسة

نأكما.6(.92:أخ)2قدرونوادىإلي،الخارج

وأزالوا+ثامواالشعبمنجدأكثيرةجماعا
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نورقلىحصن-نورقلى

مذابحكلوأزالوا،أورشليمفيلتياالمذابح

03014(.أخ)2"قدرونواديلىإوطرحرهاالتبخير

يوشيابهاقامالتيالاصلاحاتأيامفيحدثكما

خارجالرببيتمنالسارية-أخرجأنه،الملك

واديفيوأحرقهاقدرونواديإلى،أورشليم

الغباروذزي،أغبارصارتأنإليودقهاقدرون

نفسعملكما23:6(،مل)2الشحب!عامةقب!ورعلي

وللساريلأللبعلالمصنوعةالأنيةبجميعالشئ

فيأورشليمخارجوأحرقهاالسماءأجنادولكل

إيل+بيتليإرمادهاوحملقدرونحقول

آحازعملهاالتيالمذابحوكذلبا2304(.مل)2

وركضالملكهدمهاالرببيتداريفيومنسى

12قدرونواديفيا-هاغباوذزيهناكمن

23:12(.مل)2

رجاساتورمادقبوريضمواديأكانوهكذا

أيامها01قانلأ:عنهإرميايتنبأذلكومع.الشعب

كلويكون..للربالمدينةوتبنىالربيقولتأتي

قدرونواديليإالحقولوكللرمادواالجثثوادي

ولاتقلعلا.للربقدسأشرقأالخيلبابزاويةليإ

4(.31"38-.)إرمياالأبدأ؟إليئهدم

المقدسالكتابفيقدرونلواديإشارة!آخر

الربغادرعندمايوحناإنجيلفيحاهماهي

،تلاميذهمعلعشاءلمفيهاصنعالتيالعليةيسوع

ليإوتلاميذهمعوخرجهذايسوعقالفنقرأ:

هودخلهبستانكانحيثقدرونواديعبر

،المرفوضالملكداولىعبور\(،وكأنة18+)يووتلاميذه

له،يسوعالربلعبوررمزأكانقدرونلوادي

في"!"أورشليمليإلرجوعاأيضأ)يمكن

المعارف"دانرةمنالأولالمجلدمنموخسعها

"(.الكتابية

:نورقلىحصن-نورقك

ومودينيبنةبينمدينةوكانت

بناء.*كندوباوسبتحصينهاقام(،!:93-11همك)1

!ذلك،سوريةملكالسابعأنطيوكسأوامرعلي

المكابي.سمعانأيامفياليهوديةلفزواستعدادأ



قذ!ا-يقذمأ

طرقعدةفييتحكماستراتيجيأحصناوكانت

هزيمتهبعدكندوباوسلثوإليها،اليهوديةإلي

مك)1المكابيسمعانابنيويهوذايوحناأمام

قريةهوالأنموقعهاأنوالأرجح1(.و.16:9

ئطلقالتيهيوألها-يبنة+،منالقريبة-*قطرة

علي،(:2818خأ14،2و26إاه)يشيروتحد"عليها

منالفربيالجنوبإليأميالثلاثةنحوبعد

.عقرون

!أ:يقذ-!أقد

وأخاص،لغرضوأنرزهخصصه:الشئقذس

نجاسة.أودنسكلعنوأبعدهفصله

لعهدافيتستخدم:لقديمالعهداكل-اولا

عليللدلالةومشتقاتهاعبريةكلماتعدةالقديم

المعني:هذا

وئذكر.كزسأوخصصأوحزمبمعني*خرتم+-)1(

كما،العبريةفيبلفظهاالعربياالترجمةفي

أجعللأنيميخا:النب!فمعليالربقولفي

فتسحقنحاسأأجعلهاوأظلافكصديدأ،ثرنك

وئروتهمللربغنيمتهموأحرمكئيرينشعوبآ

غنانمهمأنأي4:39(،)ميخاالأرضكللسيد

شينأتعنيأنهاكما.الربلخدمةستكرس

الربأمركما،الكاملللتدميرمخصصأ

18...و6:17يش)انظرأريحايحزمأنيشوع

إلخ(.

(،العبريةفياللفظبنفس)وهي"يدهملا-)2(

معينة،لخدمةخصصهأو-كزسه"بمعني

الكهنةتكريسفيخاصةبصفةوتستخدم

9209،32:92-28:41،35،خر)انظرلخدمتهم

الخ(.8:330000لا

الترجمةفيوتذكرأفرز"،بمعني)3(-"نذر"

)انظرالعبريةفيبلفظهاهيكماالعربية

6:7-.1(1عد

اللفظبنفسأيضأوهيومشتقاتها،+.قذس-)4(

-يقذسسقذ

لتكريسامعنىستؤدي،العبريةفي

نجاسةكلعنلعزلواوالفصلوالتخصيص

استخدامأالكلماتأكثروهي03:3(.28:3،)خر

نموومشتقاتهاالكلمةتردإذ!القديمالعهدفي

موسىأسفارشمرة035منها،مرة083

نأيعني9(أ22)تثالملء+و"تقديس.الخمسة

المحصولحميعتجط،صنفينالحقلزراعة

.للربومقدسأأففرز

لكلمةتستخد!ا:المديدلعهداكل-ثافيا

"اأجيازو.اليونانيةالكلمةلترجمةومشتقاتها

اسمك!ليتقدسفيكما)5ء!أ!!+(ومشققاتها

1:75،11:2،لو91،و23:17متأيضأ6:9،وانظر)مت

1:4،رو26:18"أم.91،2:32،وا:36،17:17.يو

7:14(.1:612:11،كو4،5:261؟24،أف،6:91،22

نإالربقولفي"أحيازو"كلمةوتستخدم

.ئقذسوالمذبح23017(،)متالذب..ئقذسالهيكل

نإبدلسالرسوليقولكما23:91(.)تالقربان

اللهبكلمة!يمذسالشكرمعالمومنونيتناولهما

لأجلنفسهأسلموالرب(.4:هتي)1والصلاة

الماءبغسلإياهامطهرأيقدسها!الكيالكنيسة

تقدسواقدالمؤمنينأنكما26:1()أفه!لكلمةبا

لهناإوبروحيسوعالربباسموتبرروا

العبرانيين!إليالرسالةفيونقرأ1(.6:اكو)1

عجلةورمادوتيوسثيراندمكانإنلأنه

الجسد،طهارةإليئقذسالمنجسينعليمرشوش

قدمليأزبروحالذي،المسيحدميكرنبالحريفكم

ميتةأعمالمنضمائركميطهرعيب،بلاللهنفسه

أيضأانظر9:13،)عب"الحياللهلتخدموا

يقدسالذيهوفالله13:12(.92،او1!4!01:

لرسدلايقولكما23(1ةهتس1،:1717)يوالمؤمنين

)المذمنة(1المرأةفيمقدسالمؤمنغير+الرجلإن

("،)المؤمنالرجلفيمقدسةالمومنةغيروالمرأة

،714"كو)1نغولأليسواأي."مقدسونوأولادهما

12:8(.عبانظر

اللهبعبادةيتصلماكلالتقديسويتناول

:وسلقدا

"إثميحملأنهرونعلىفكان:لتقدماتا-)1(
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تقديسآ-قذس

صميعإسرانيلابنويقدسهاالتيالأقداس

الربأمركما28:38(:)خرأقداسهمعطايا

.لسمهعطاياهمجميعمنيرفعواأناللاويين

مقدسة،كانتولأنها89:92(1)عدمنه+المقدس

نأعليهنجاستهشخصأيعليممرمأكان

بنويقدسهاالتيالأقداس.إلييقترب

حتيالأقداسمنيأكللا..للربإسرائيل

المسحةدهنكانوكذلك1(.22:3-.)لا!يطهر

إسرائيلبنبىعليوكان86:.2(.مز)خر.3:125

12،و13:2)خرالناسمنبكركليقدسواأن

.الخ(26:1-1100)تثالبهائمومن22:92(

ماوكللأوانيواالأمتعةوكللهيكلواالخيمة-)2(

علاقةلهاكانالتيتالمنمثطوكل،بهايتعلق

المذبحفكان.مقدسةتعتبركانت،اللهبعبادة

موقتأمذبحأكانلوحتي91(ت16)لامقدسأ

ممدسهآن!مهاوكلالخممهفكان!)امله:64(.

36:14(أخ)2الهيكلكانوكذلك)خر.4:9(،

9:1-12(،)عب*الأقداس"قدسوبخاصة

الوجوهوخبز37(،و)خر.3:35العطرلبخوروا

92:92(..28:2،)خرالكهنةوثياب24:ه-9(،)لا

الخ.

السابعاليومللها.باركفقد:)3(-الأوثات

قانلأ:إسرانيلبنيوأمر2:3(،)تك!وقذسه

02:8-11،)خر!لتقدسهالسبتيوم"اذكر

السنة:-وتقدسونقانلأأمرهمكما02(،.2:حز

لجميعالأرضفيبالعتقوتنارونالخمسين

01(.2:)لاهسكافها."

ليكهنوائقدشوندبندههرونكان:لكهنةا-)1(

الربأمرمعينةبطقوسيتمذلكوكان،للرب

-وهونفسهالمسيحأنبل92(.)خرموسيبها

.العتيدةللخيراتكهنةرئيسجاهقد

ليكونواذاش،أناأقذس:"لأصلهمقال9:11()عب

وبناء17:91(.)يو-الحقفيمقدسينأيضأهم

وكهنوتمختار.جنسالمومنينفإنذلكعلي

2:9(.به)1اقتناءا"شعب،مقدسةأما،ملوكي

كلوأولشيءكلفوقالقدوس0هوالله-)5(

تقديسآ-قذس

لشعباأوصىفقد،"لقدوس"ايانهو،هشي

،القدوساسميتدنسون"ولاتانلأ:القديم

الربأنا.إسرانيلبنيوسطفيفأتقدس

التلاميذالربويأمر22:32(.)لائقذسكم*

فيالذيأبانا.هكذاأنتم؟اصلواقسائلأ:

11:2(.لو6:9،)متاسمكليتقدس.السموات

يسآ:تقك-سقك

هيالتقديسفيالأساسيةالفكرة-أولأ

المكرسةوالعيشة،ناحيةمنشركلعنالانفصال

!يرضيه.اللهمشيئةمعيتفقمالكل

ففيوالتبرير،التقديسبينالتمييزويجب

قبولهلحظةفي-للمومناللهيحسبالتبرير

علي-ويراه،نفسهالمسيحبر-بالإيمانللمسيح

الحياةجدةفيوقاموذفنماتكمنالاعتبار-هذا

مرةتتمعمليةفالتبريرا(.4-.6)روالمسيحفي

شرعأأمبررالمؤمنيصبحإذالأبد،وإليواحدة

،مستمرةفعمليةالتقديساما.اللهأماموقانونأ

ففيالمتجدد،الخاطىحياةفي،لحظةبعدلحظة

مالكلالواقعيالشفاءفشينأشيئأيتمالتقديس

وأخيهالإنسانوبين،واللهالإنسانبينيفصلكان

ونفسه.الإنسانوبين،الإنسان

موضوعحولمختلفةأراءثلاثةوهناك

لتقديس:ا

نسلكنااأيروهو:لممموديابالتقديسا-()1

التي،التقليديةالكنانسوسائرالكاثوليكية

الذنبيرفعلا،المعموديةعندأنهتعتقد

.الفاسدةالطبيعةعليأيضأئقضيبل،فحسب

بوجوباعتقادهمهوهذايناقضماولكن

الكاهنيغفرحتي،ترتكبخطيةبكلالاعتراف

عنها.تكفيرأالمناسبةالمقوبةتوثيعبعد

بأنالرأيهذاأصحاب:وئعلم)2(الكماليون

يأ،بالتماممقدسأيصبحأنيمكنهالمؤمن

ولفييداالحياةهذهشالكمالبلوغيمكنه

مطالبمنالتخفيفيلرمهذا،إمكانية



يسأتقد-قذس

تكونأنأي،الشئبعضالصارمةالناموس

لطاعةاتركزوأن،الإنسانطاقةبقدرالطاعة

يأ،المسيحناموسأىاالجديدةالوصيةعلي

هذهومئل.نفعلماكلفيالمحبةممارسة

المسيحتطبيقتتجاهل،للهالمطالبلتويلاتا

متيإنجيلفيوالسابعةالسادسةللوصيتين

هماالوصيتينهاتينأنيبينحيث)5:17-48(،

أنتمكونوا:يطالبناوهو،الكمالأساس

هرالسمواتفيالذيأباكمأنكماكاملين

لرأياهذاويعتنق:48(.)مته"اكامل

منالأخرىالكنانسوبعضالميثوديست

والوسليين.الأرمينيين

وكلكدفنأيروهو:رجلمتدايسلتقدا-)3(

اللاهوتيالفكريعتنقونالذينالمسيحيين

ئعفمهكما-التقديسإنويقولون.المصلح

جوانب:ثلاثةله،المقدسالكتاب

يأتدددوا،الذينفكل:مقامأالتعديس)1

تمامأمقدسونمقامأهم،بالإيمانخلصوا

بولسالرسولأنرغملذلكالمسيع،في

لأنهمكورنثوسفيالمؤمنينيوبخ

أنهلاإ1-8(،6:،31،501:كو)1جسديون

المسيحفيالمقدسين:0بالقوليخاطبهم

،12:6011أكو)1قديسينالمدعوينيسوع

،14او.:1.عب2:32،.أعايضأانظر

العبرانيينإلي!الرسالة\(.يه1:2،ابط

التقديسمنالجانبهذابينجسرأتعتبر

114و2:179:13!)عبالعمليوالجانب

الإدراكبينالخلطعدمويجب14(،ة12

ذاته.والكمالالكتابيالحقلهذاالعقلي

في:الاختباريأوالعمليالتقديس-)ب(

المؤمنيستند،التقديسحياةفيالنمد

أقوالتوضحهكماالمسيحفىمقامهإلي

أيضأ)انظر2:9-13كوا،6:2-.رومثل

يسوعالربويقدم1:2(.بط2:131،تس2

فيالتقديسعنالأساسيالتعليم

فيبولسلرسولاوكذلك،:17-48همت

يكونأنمنهمطلوبفالمومن6-8.رومية

تقديسآ-قذس

ولكن1(،ه1:بط1!4،:11لا)خر!1؟6،قديسأ

إلياستنادهعلييتوقفالقداسةفينموه

اللهلإرادةلحظةبعدلحظةوخضوعهمقامه

يتركهأناختاراللهأنوحيث.وطرف

فلن017-21(،هغل7،)روالساقطةبطبيعته

يتخلصأنإليالكماليبلغأنيستطيع

منهالمطلوبكانوإننهانيأ،الجسدهذامن

فيننموأنإذعليفا،الكمالنحوينموان

وهو1(41:ه)أف"المسيحإليشيءكل

فينشترك+لكيأولادهلأننايؤدبنا

الرسولويصلي1(..12:)عب*قداسته

تسالونيكيفيالمؤمنينأجلمنبدلس

،بالتماميقدسكمنفسهالسلاملهأ"وإقانلأ

بلاكاملةوجسدكمونفسكمروحكمولتحفظ

المسيح"يسدعربنامجئعندلوم

"إناءيكونأنالمؤمنوعلي2:23(1تس)1

لكلسشدأللسيدنافمأمقدسأللكرامة

.2:21(دى)3.صالحعمل

يذهبعندما:لنهائيالتثديسا-)ب(

يأتيعندماأ!،المسيحمعليكونالمؤمن

أيهما-حدوثعند-كنيستهخذلثلربا

طبيعتهمننهائيأالمؤمنسيتخلص

الممجداالقيامةجسدويلبس،الساقطة

03،و8:92)روالمخلصمثلويصبح

24(.يه3:ا-3،أيو

الخارجيةالوسيلة:التقديسوسائل-ثانيا

للآب:قاثلأيسوعالربصلىفقد،اللهكلمةهي

وحيث17017(1)يوحقهوكلامك،حقكفيقدسهم

نأيمكنلافهو،المقدسلالكتابأوحىالذيهوأنه

كلمته،خلالمنيعملبل،يقولماغيرعلييعمل

يذسيفكلمنوأمضيوففالة.حيةفهى

)عب،012(..--("حدين

الذيالتدسالروحفهوالداخليالعاملأما

شريمةيحفظلذيافهو،ويرشدهالمؤمنفييسكن

كانمايانهاخلالناومنفيناهو-أعلنها-كماالله

بالجسد،ضعيفأكانمافي،عنهعاجزأالناموس

ولأجل،الخطيةجسدشبهفيابنهأرسلإذفالله
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سوهفد-سةاقد-سقذ

حكم)أىيتملكىالجسد،فيالخطيةدان.الخطية

نحن،(القدس)بالروحفيناالناموسبر!

الروححسببلالجسد،حسبليسالسالكين

الحياةوذاتبلالمفتاحهوفهذا4(.و8:3)رو

.لروحباالممتلثة

القديراللهعمليجتمعأنيجبوبالايماز

ليتحقق،الإنسانوتجاوب،القدوسبروحه

13(.و2:12)فيالعمليالتقديس

:سوهفد-سااقد-ستذ

خطية،كلمنوالخلوالكمالتعنيالقداسة

منأساسأوهي1ونجاسةشركلعنوالانفصال

قداسا.كلمصدر،القدوساللهصفات

لقديم:العهدافي-أولا

عنبعيدأقداسةتوجدولا:للهاقداسة-)1(

مثللا،القدوسوحدهفهوعنه،بالانفصالأوالله

ليستفالقداسة6:3(.إش111أ1)خرهنظيرولاله

الفكرةهيبل،تمامأإلهيةولكنها،بشريةصفة

للها!يقول.باللهللأيمانالقديمالعهدفيالممورية

فيالقدوساإنسانلا،للهالأشففسه:عن

لعبارةاوهذه1:9(!)هوا"بسخطأتيللا،وسطك

فقد،وسموههـجلالهللهاتفرد-)1(:تؤكدالعميقة

شعبه-مناقترابه-)2(.والنظيرالمثلعننجذ

محبتهفيبشنونهماواهتمامه-وسطهمفيفهو

الإلهنفسههو++فالقدوسالدانملأ.ونعمتهالفانقة

بمراحمهوغمرهمشعبهاختارالذيالمئانلرحيما

الطافأو

في،العصورأقدممناللهتداسةأعلنتوقد

لكيالأنبياءوجاء.قبلهومنبل،موسىناموس

وأ.القدوسبأنهاللهفيوصف.الحقهذايؤكدوا

سفرفيمرةوعشرينأربعأإسرانيل"+قدوس

،601:أي:91،32مل2أيضأ)انظروحدهإشعياء

ميارإ9:01،0،3:3أم،7814،98:18:،7122:مز

مغنىوليس3:3(.،:12احب93:7،حز،ه:9251،ت05

بلغير،لابإسرانيلمختصأنه"إسرائيل.قدوس
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إسرانيلفأصبح،لنفسهقدسهمالذيهوأنهمعناه

لذاته.قدسهماللهلأنمقدسأشعبأ

بل،اللهصلاتمنصفةمجردليستوالقداسة

هومثلماذاتها،+"القداسةفهو،طبيعتهجوهرهي

يقسموعندما16(،و8و4:7بو)1منهوالمحبة..المحبة

بذاتهيقسمإنمافهو(قداسته)أيبقدسهالله

98:35،مز،22:16تكأيضأانظر4،2:6:80)عا

603،،016هش)إ"لقدوسالإلها0فهو:7(.ا80

بقوةهذاتوكدالفعليةوالصيفة3:3(.حبا:1،9هو

أيضأانظر93:27،.و،024،28:223812:16:ا)حز

وهي،لذاتهتأكيدميإنمااللهفقداسةإ.ا.2:3عد

اللهفصلاح،الإلهيةشخصيتهكلعنتعبربذلك

هووالله،اللههيفالقداسة،بالقداسةيتألق

القداسة.

2:2،صم)1النظيرمنقطعفهوالقدوسولأنه

3:3(.حب26،و25و4:182-.0إشاهة25أي6،02:

1(،وه15!4:11814)أيالملانكةعنتميزهاللهوقد)سة

وعن77:13(،مز،1:11)خرهالوثنيةالألهةوعن

فيالساكنفهو:2(.جاها:4:175114،)أيالناس

تحوطهفقداسته6:16(،تي)1منه.يدنىلانور

يأ،9:هنحأيضأانظر)أي37:22،"مرهب.بجلال

الخ(".."8:1،92:4مز31023،

فهو،اللهسيادةمظاهرمنمظهروالقداسة

تقيدهولا،محدودغيرالوجود،كلمنأسمى

بل،ومشاعرهلإرادتهالمطلقالسيدفهو،شروط

؟"تفعلماذاله!يقولمنوليس،وقدرتهولغضبه

تبريرإليحاجةغيروفي4؟35(،دانيال9:12،)أي

نأيجبلذلك،وقراراتأحكامهسيدفهو،أفعاله

في*معتزفهو01304(،مز)انظرمنه!+ئخاف

واسمه1:11(،)خرهبالتسابيحمخوفالقداسة

9903(،)مزهو.قدوسومهوبعظيم

يسيطرا.ا"فالقدوس،للثوةمرادخةلقداسةوا

ليحتفظلا،هذايفعلوهو.الكونقويكلعلى

الحياةليمنحبل،لنلسهالطاغيةبالسيطرة

شعبهخلالمنلبشرياللجنسوالبركا

الإلهيةالقداسةبينالتكاملوهذا12:ا-3(.)تك



سوهفد-سأاقد-سقذ

لإعلانمميزةصبغة،العادلةالحكيمةاللهومقاصد

تكتسبوبهذا:16(،شهإ3:7،)خرلقديمالعهدا

منصفةباعتبارهاعميقأأدبيأمعنىالقداسة

1؟3،)لا.عدالتهفيتتجلي،اللهصفات

،28:22حز"16ت5شإ،:3-ه99مز،13و02:21عد

)38:23.

الخطية،منموقفهفيقداستهتتجليكما

الخطيةعنانفصالهعليفقطتدللااللهفقداسا

ونفورهلهاكرههعليأيضأتدلبل،ذاتهكمالفي

32:4(،)تثفيهجورلاأمانةإلهوباعتبارهمنها.

تستطيعولاالشر،تنظرأنمن.أطهرفعيفاه

اسمهعلىيغاروهو1:13(.)حبالجور"إليالنظر

يدافعفهو36:02-22(.)حزئنجسأنمنالقدوس

شعبهوتطهيرللضطيةمقتهنجإظهارقداستهعن

الله،قداسةمحضروفي36:23-25(.)حزمنها

6:3-8(.)إشنجاستهمدىالإنسانيكتشف

اللهقداسةبينالارتبا!جاءهناومن

لااالخطيةيمقتالذيالقدوسفالله.ودينونته

لابالشر،ئسرلاإلهفهو،يعاقبهاأنإلايسعه

الله،قداسةينتهكومن:4(.)مزهالشريريساكنه

يثبتفالله11:ه(.)مزغضبهينتظرأنفعليه

للهاويقسم:16(.هش)إأحكامهبإجراءقداسته

لنالمساكينيظلمناللواتيالنساءبأنبقدسه

يشوعحذروقد.4:1-3()عاالقصاصمنينجين

يففرلافهو،قدوسإلهاللهلأنأنهمنالشعب

لأصناماوعبدواتركوهإذاوخطاياهمذنوبهم

لرباعندمننارخرجتوعندما.2(.او24:9)يش

لاستهانتهما(،هرون)ابنيأبيهوونادابلتلتهم

بهتكلمما.هذا:لهرونموسىقال،الرببوصايا

وأمام،أتقدسمنيالقريبينفي:قانلأالرب

قورحهلكوبالمثل1:3(،.)لاأتمجدالشعبجميع

الرببقداسةازدروالأنهماللاويينمنوجماعته

16:03(.)عد

كمابالأممالدينونةهذهمثلوستحيق

مدىعلىهذاويحدث.لسببالنفسبايافراد،

إسرانيل.فقدوس.التاريخنهايةوثي،لتاريخا

فيوشوكهأشورحسكويأكليحرقنارلهيب

سوهفد-سةاقد-سقذ

أنواعكلسيستدعيأنهكماا:17(..)إشواحديوم

،الأخيرةالأيامفيجوجقواتعليللقضاءالهلاك

38:23(.)حزوقداستهعظمتهئظهروبذلك

فيفتظهر،اللهقداساتجلياتأعظمأما

لأكملاللإعلانالطريقيهيئالقديموالعهد،ميبته

هوشعنبوةوفيالجديد.العهدفي،اللهلطبيعة

المحبة.فكرةفي،روعتهبكلالقداسةمفهوميتجلى

اللهلموقفمثالأتصبحنفسهالنبيمأساةفإن

هوشعفاستعداد!وخطيتهالإنسانارتدادنحومن

لنفسه،ويستعيدهاالخائنةزوجتهيمبيان

المحدودةغيراللهمحبة-باهتةبدرحة-يضؤر

بينالشديدالتباينأنفرغم،الضالينلأ!لاده

نأإلا،هوكمايظلالإنسانوفساداللهقداسة

،الفاسدةالإنسانطبيحاتستر،المقدسةاللهمحبا

الإنسانليحب-قداسته-بفضلاللهيفعلهفما

فإنولذلك،إنسانأييستطيعهلا،الساقط

ذاتفييكمن!والإنساناللهبينالكبيرالتناقض

عليه.تنتصرالتيالمحبة

لاللهاقداسةإن:للهاشعبقداسا-)ب(

الدينونةفيالعظيمةأعصالهفيفقطتتجلى

فكان،شعبهقداسةعليتنعكسلكنهااوالرحمة

7:6،)تث*للربمقدسأا"شعبأالقديمشعبه

مقدسةوأمة2:3(،إرميا21،26:91.28:9،و14:2

،63؟62:12،18)إش*مقدسأوشعبأ:6(،91)خر

6:13(1إش،3ت9)عز"مقدسأعأ*وزر:7(،12دانيال

،،98:ه16:3،34:9)مزا!"قديسينومجتمع

عةوجما:6(،91آخركهنةمملكةو27(،و721:دانيال

:3(.16)عدمقدسة

للشعب:يعلنأنموسىالربأمروقد

إلهكم.الرب،تدوسأنالأني،تديسين.تكونون

تقربربلوصيةليستهناالكلاموصيفة91:2(.الا

بالنسبةأما،للهكشعبمركزهمباعتبارواقع

لهالثنانيالجانبوهذا.أمرأفكانلسلوكهم

الجديدلعهدافىالقداسةلإعلانبالنسبةأهميته

إسرانيلاقداسةفإن.اللهشعبعليتطبيقهافي

اللهأنحقيقةفي-الأولالمكانفي-تكمنكانت

فيقصدهلإتماموسيلاليكونوالنفسهأفرزهم
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و"سفد-سةاقد-سقذ

بالنسبة.+مقدسينكانواهذاوعليالمالعا

الأممبينمندعاهمالذيللهكانوالأنهم،لمركزهم

37:27،حز91:4،)خرلمجدهالمختارشعبهليكونوا

العهد-دعمها-التيالعلاقةهذ.وبفضل2:23(.هو

قداسائظهرواانإسرانيلشعبعلييحبكان

الشريعة.وصاياواتباعالخطيا،بترك،عملية

والأدبية،الشرعيةوالمطالبلطقوساكلوكانت

الغايا.هذهإليتهدف

القداسةشريعةفيموجزأزلككلونجد

ايادبيةلوصاياواالطقوستمتزجحيثا-26(،7)لا

"قدوسلأنيقديسين.تكونونوعبارة.معآ

تكونأنتصلح،كثيرأتتكررالتيا:2(،9)لا

26،و8و7ة.2لاأيضأ)انظرللجميعشعارأ

،الأقوالهذهيميزماوأهم23(.د1وه8و21:6

الشعبأمامالقداسةتضعالتيالمشددةالصيغة

لشريعةوا.لرباكشعبلوجودهمجوهريةكحلامة

الأمانةمثلدمليا،أمورعلىتشتملالأدبية

واحترام1(،9101)لالصدقوا36(،و1ا!91)لا

)99:32(،الشيوخواحترام02:9(،)91:3،الوالدين

القريبومحبة)91:13(،بالعدلالأجيرومعاملة

باللطفالفرباهومعاملة16-18(،)91013!

ومساعدةا(،وه01)91:للفقيرلكرموا34(،و:33)91

الجنسيةوالطهارة32(،وا:14)9المعوقين

الخرافاتوتجنب02:1-21(.1-.3،.)18:

27(.د3102:6"و)91:26

بنظمفيتعلق،القداسةشريعةباقيأما

الأهميا،قليلةباعتبارهاإهمالهايمكنولا،العبادة

عنتعبيرأكانتاللهلشعبالطقسيةالطهارةفإن

اللاويين-سفرفيكما-ترتبطوعندما.لهحبهم

فيدورهالهايصبح،الشخصيللبربالدعوة

شجبهوما.المطلوبالدينيالنموذجتطور

الطقسيةالصورةكانإنماذلك،بعدالأنبياه

مشتقةكانتاللهشعبفقداسةالبر.منالخالية

نفسفيوأدبيةطقسيةوكانت،بهعلاقتهممن

4:9(،مل2)انظرالمفهومانينفصلوقلما.انوقت

لاالطقسيةوالطهارةثانيهما،يستلزمفأولهما

أدبيا.طهارةبدونلهاقيمة

091

سوهفد-سااقد-سقذ

:والأشياءوالأماكنالأوقات)ص(ثداسة

باللهلعلاقتهامقدسةتعتبركلهاهذهوكانت

تتقدسولكنها،ذاتهافيلهاقداسافلا،وعبادته

.ببارتباطها

تعتبركانتللعبارةالمخصصةفاياوقات

16:123خر2:3،)تكالسبتيوموبخاصة،مقدسة

14(،او58:3إش،914:نح8!و23:3لا،02:8،3:2،

والأعياد11(،ج،8:1101)نحالمقدسةوالأيام

المقدسةوالمحافل1(،و.8:9نح23:4،لا12:16،)خر

26،و2وه38:18عد35؟و24و21و8و7و4و23:3)لا

12(.و92:7

فيهاظهرالتيالأماكنهيالمقدسةلأماكنوا

مسكنباعتبارها-فالسماء.عبادتهأماكنأو،الله

\،26:ه)تثقدسه"مسكنلأنهامقدسة-الله

،ا63؟هشإ،:20191،ه68:،11:4مز،03:27أخ2

2:021حب:112ميخا17و24:نيونا250،3؟ميارإ

وجبل(،إه3)خرالمشتعلةالعليقةوأرض2:13(.زك

،(59-31:ه)يشللجلجااو،(91:91)خرءسينا

وبيت8،111:أخ)2أورشليمفيالتابوتوأماكن

كانتهذهكل:8(،91أمل،28:17)تكوحوريبإيل

1:13،)خرهمقدسةالموعدوأرض.مقدسةأماكن

ومحلة2:12(.زك،7:17عا،4و9:3هو،13و4:12حز

02-22،:4،13،6:16!هاة.)لامقدسةإسرائيل

18،و11:1)نحمقدسةأورشليمومدينة23014(.تث

جبلوصهيون2(،و48:252:1،إش،4و46:2مز

56:7(،"11،27:13:ه)إشمقدس

بكلاالهيكلثم،الشهادةخيمةأنكما

هيالخيمةكانتبل،مقدسةكانتمشتملاتهما،

(،لخا01:4000لا384،2:)خرا.سلقداأوا.المقدس

وكلان18(.و17ة1.لا4:9،.)خرمقدسأالفناءوكان

""القدسيسميالشهادةخيمةمنالأمامىالقسم

يسمىكانالخلفيوالقسم28؟92(،26:33،)خر

الهيكلكانوكذلك34(،و26033)خر!الأقداسقدس

الخ(.،64:1100إش،7:9711138:2،ةهمز92:13أخ)1

كانالأشياءهذهأنهذاكلمعنىليسولكن

وقد.اللهبعبادةلصلته!ابلذاتها،فيقداسةلها
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لحمأإنسانحملإن:"االكهناالنبيصحيسأل

وأخبزأبطرفهوسى،ثوبهطرففيمقدسأ

؟.يتقدسفهلطعاهأأوزيتأأوخمرأأوطبيخأ

2:12(.)حجي:.لا*ثائلينيجيبوهأنفاستطاعوا

البديد:لعهداكللعداسةا-ثانيا

المستخدمةالكلماتاكثر:لقداساامعاني)1(

هيالجديدالعهدفيالقداسةعنللتعبير

مقدسئأ*.تعنيوهي،تهاومشتقاز!م!ا()30!جيوسأ*

نحوالجديدالعهدفيالكلمةوترد."قدوسأ.أو

سبعأفيردا؟"يقدسوهومنهالفعلاأما.مرة023

فيالى"قدوسكلمةتستخدمولا.مرةوعشرين

المهدفيتستخدمولاااللهعنإلاالقديمالعهد

1:35،لو24،أ1مرقس)انظرالابنعنإلاالجديد

7026،عب2:27،3:14،13:35،أع96،إ6لو4:34،

عنفتستخدما.قديس+كلمةأما15:إ(.3:7،رؤ

المؤهنينكلوعنإ(،.:اتس132،ة3تس11الملانكلأ

1:7،8:27،رو32،و9013)أعللهمقدسونلأنهم

،إ\2:أف،\:1كلو6:12،2،:12كو2،1وه1وه:1213

تردو،(6:01عب،5:01تي26،1و1:4كو،4:22في،3:9

الجديد.العهدفيمرةستينالكلمةهذه

القديم-العهدفيكما-أورشليمهـتوصف

ا:2(.ارؤ،27:53ا:ه4)متالمقدسةالمدينةبأنها

،\.و21:2)رؤالسماويةأورشليمتوصفوكذلك

المدضعأو"المكانإنهالهيكلعنيقالكما22:91(.

جبلويوصف21:28(،،6:13أع،241:ه)مت"المقدس

نقرأكما1:18(.بط)2.المقدس.الجبلبأنهالتجلي

12(،إ7)رو"مقدسةوالوصيةهقدسالناموسأن

انظر3:17،كو)1اللههيكللأنها"مقدسالجسدوأن

"مقدس"هيكلالمؤمنينوجماعة6:91(.كر1أيضأ

نأالمؤمنينمنبولسالرسولويطلب2(.2:ا)أف

12:1(1)رومقدسةحيلأذبيحةأجسادهميقدموا

تستخدم،المواضعمنالساحقةالغالبيةوفي

صلتهمفيللافرادوصفأ""مقدسأو"قديس.كلمة

\،1:هبط17:1111)يو+القدوسوحدههوالذيبالله

"بأنبيائهالقديمالعهدأنبياءفيوصف4:\(.رؤ

ويوصد3(.ج3بط3:212،أع؟27،)لوا+لقديسينا

و"سفد-سةاقد-سقذ

02(.6:)مروقديسبار"رجلبأنهالمعمدانيوحنا

وأكثر(.3:ه)أف+لقديسين+باأيضألرسلاويوصف

بالنسبلأالذينالمؤمنينلجميعهواستخداماتها

القدسلروحادتقديس،المسيحفيلمركزهم

!قديسين"عليهمئطلق،فيهمالساكن2:13(تممر)2

يقدسهمالذيفهو"القددسبشخصهلارتباطهم

1:16،روه،2:23.26:18،أع،17؟91يو)انظر

وبرأاللهمن+حكمةلناالمسيحصارفقد102(،كو1

المسلمةالوصيةأنكما1003(.كو)1وفداءوقداسة

.؟.مقدسةودعوتهم2:21(.بط2أمقدسةلهم

الدعوةبينالارتباطوهذا1:9(4تي3:122،)كو

"فظير:القولفيبقوةيتجلي،والقداسةوالوصية

فيقديسينأيضأأنتمكونوا،دعاكمالذيالفدوس

أنالأشقديسينكونوا:مكتوبلأنه.سيرةكل

:1041491،2الاأيضأانظر،16اوأهب!1)1.قدوس

-)02:7

الترجمةفي+أجيوسكلمةاستخدمتوقد

.+قدسكلمةلترجمةالقديمللعهدالسبعينية

يعطيمما،والطهارةالانفصالبمعني،العبرية

أخلاقيأقويأ،طابعأالجديدالمهدفيلاستخدامها

قدأنهمتعنيالمؤمنينعليتطبيقهاففيور!حيا.

وخدمته.لتسبيحهمكرسينوصاروا"للهأفرزوا01

الكفاريالمسيحبعملمقدسينالمؤمنونصارفقد

الشرير.الحاضرالعالمعنفصلهمإذ،الصليبعلي

13(.أ1)كومحبتهابنملكوت.إليونقلهم

الساكنالقدسبالروحتقديسهمعمليةوتستمر

،وطهارةبرفييعيشواأقمنيمكنهممما،فيهم

6،02:)مرقسبالبرالقداسةارتباطيؤكدهماوهو

عيب"او!بلا،:22(كوا،:14)أف!لومو!بلا3:14(،أع

القداسةهيجهتهممناللهفإرادة:27(،ه)أف

الربأحديريلنلقداسةابدونلأنه4:2(،تس)1

فيبلللنجاسةيدعنالماللهلأنو14(.إ12)عب

كانتالتيالجسدفأعضاء4:7(1تس)9"االقداسة

تصبحأنيجب.للإثموالإثمللنجاسة+عبيدأ

للمؤمنينفيكون6:91()روا"للقداسةللبر!اعبيدأ

22(.ة6وأرأبديةحياةلنهايةوااسةللقدثمرهم

1(-أه2ش)1بالتعقلالقداسةترتبطكما

هووحده!الله!اللههوتداسةكلومصدر



سوهفد-سةاقد-سقذ

+لتمامباا"يقدسنأيقدرالذىوحدهوهو،القدوس

حكمةلناصارلذيا0يسوعالمسيحفي:23(تسه)1

وذلك.3(.1:كو)1+ةوفداوقداسةوبرأاللهمن

2:13،تس)2المومنينفيالقدسالروحبعمل

لن،المسيحشالتيالقداسةهذه.فبدون:2(.اابط

فهو12:14(،)عبمجينهعندالربأحديري

نأأي1(.12:)عبقداستهفينشتركأنيريدنا

نأومع1:4(.بط)2ا"الإلهيةالطبيعةشركاءنصير

جا،مماأنهإلاالمجدافيإلابالتماميتحققلنهذا

أنيمكنهمالمؤمنينأنيبدو12001،عبفي

.الحياةهذهفيااللهقداسةفييشتركوا

6()إشالسرافيمأننجد:للهاثداسة-)ب(

قائلين،مراتثلاث".قدوسالقوليكررون

كلملءمجدهالجنودرباقدوس،قدوس،:+قدوس

الثلاثىلتكراراهذانفسونجد6:3(.)إش.الأرض

"لاالسماويةالكائناتسمعحيثيوحنا،رؤيافي

قدوس،قدوس،قدوس:قائلة!ليلأنهارآتزال

وليس8(.)رؤ،ةشيءكلعليالقادرلإلهالربا

ضمخيةإشارة5صبل،تأكيدمجردلتكراراهذا

صريحةوإشارة،لقديماالعهدفيلثلاثةاللأقانيم

قانلأةالأبالابنيخاطبكما.الجديدالعهدفيلهم

اللهابنهوأنهكما7011(،)يوالقدوسالأب.أيها

هوالثالثالأقنومأنكما،4:03()أع!القدوس

تنسبفالقداسة14:26(،)يو*القدسالروح0

الثلاثة.لللأقانيم

)9(
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لاالآبقداسةكانتنوإ:لأباللها-

ليسولكنالجديد،العهدفيكثيرأتذكر

العهدينبينفليس،شأنهامنتهوينأذلك

نراهمابالحريبل،تناقضأواختلافأي

القديمالعهدأنغير،وانسجامتوافقفى

،الآباللهقداسةووضوحقوةبكلأعلنقد

قداسةعلىيركزأنالجديدالعهدعليوبقي

.لقدساالروحوقداسة،الابن

فيتقولمريمالعذ!اءنجدذلكومع

القدير*لأنألهاالملاكبشارةبعدأنشودتها

1:94(،)لو!قدوسواسمهعظائمبيصنع

قداسته،تتاكدالآب،اللهاسميذكرفميئما

سوهفد-سةاقد-سقذ

الربعلمطالتيالصلاةافتتاحفيكما

اسصك!ليتقدس.بالقول،لتلاميذه

فيالربصلاةوفي11:2(.لو9،ة6)مت

يوحنا،إنجيلمنعشرالسابعالأصحاح

"بلالآبأيها:بالقوللا،الأباللهيخاطب

يخاطبهكما17:91(،)يو"القدوسالأبأيها

17025(.)يو"(البارالآب+أيهابالقولأيضأ

لمسيحايسوعلربايوصف:لابناللها

نأفقبل.بالقدوسالجديدالعهدفي

+الروح.مريمللعذراءالملاكأعلنيولد،

تظللك،العليوقوة،عليكيحلالف.س

يدعىمنكالمولودالقدوسأيضأفلذلك

بكانالذيوالرجل1035(.)لو".اللهبن

صرخ،كفرناحوممجمعفينجسروح

الله"قدوسألحتمنأعرفك+أناقائلأ.

،2:273014،أعأيضأانظر4،3لو1:21،)مر

كما.2(.2:اسو7:26،عب03،13035.و4:27

2!قدوسالنبيدانيالعنهقالأ!سبق

24(.ة9)دانيال.لقدوسينا

فقد،حياتهفيالابنقداسةوتجلت

فكلا1:9(،)عبالإثموأبغضالبرأحب

أمران،لسلبيواالإيجابي،الجانبين

ولاخطيةيفعل"الموهو.للقداسةصوهريان

أنهومع2:22(،بط)1مكرفمهفيوجد

لكنه،الناسسائرمثلشيء+كل+فيخزب

قداسةوبسبب15(1)عد-4*خطية"بلاظل

فيإنهوقال،الشريرعلىتغلب،طبيعته

1892(.)يوالآبيرضيمايفعلكانحينكل

علىبموتكفر،الكاملةقداستهوبفضل

يوا"2(،)1"العالمكل*خطاياعنالصليب

كانالذيوحدههو!"،خطيةيعرفلمفالذي

نحنلنصيرلأجلناخطيةئجعل"(أنيمكن

الباروحدهفهو.21(.كوه)2"لافيهاللهبر

لله."يقربنالكيالأثمةأجلمنتألمالذي

دنس.ولاشربلاقدوس01وهو2:18(،بط)1

منأعليوصارالخطاةعنانفصلقد

26(.ة7)عبالسموات
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3(

)4(

قداسةوتتأكد:لعدسالروحاللها-

الأحيانغالبيافيبوصفهالقدس+الروح

الوصدبهذاويذكر.!القدس+الروحبأنه

51:11.)مزالقديمالعهدفيمراتثلاث

إحديمنأكثريذكرولكنه11(،و631:.إش

في"االقدس"الروعباسممرةوتسعين

فيذكرالقديمالعهدفيأماالجديد،العهد

-روحأو.الرب.روم،+لروح-اباسمعادة

ستأ+!"بالروعالجديدالعهدفيويذكر*االله

نمانيالله+روحوباسممرة،وأربعين

وهذا.مراتأربعالربروحو،مرةعشرة

الروحباسمذكرهعليالواضحالإصرار

لافهو،وتفردهلقداسفتأكيد"القدس

12:32،مت)انظرمثيلولالهنطير

،(41:اتي2":218أف،6:91كو1،:16اهور

اللهمعوالتفردالقداسةفييشتركفهد

الابن.واللهالأب

8:9،)رو+المسيح"روحبأنهيوصفكما

4:6(.غلاأيضأانظر111ةب!1:91،11ش

+الروحليإأبضأالرجوع)الرحا

بالمجلد""الراهحرفمنموضعهفي*لقدسا

.أالكتابيةالمعارف.دانرةمنبعلراا

كلفيبارزأمروهو:الكنيساثداسة

ينظرلاوالكنيسةالجديد،العهدأسفار

بل،هينةأومؤسسةباعتبارهاإليها

ولا،المسيحفيهملمنشركةباعتبارها

عبارةالجديد-العهدأسفاركلفي-توجد

ينتسبمنكليعتبرفلا"ا،مقدسة.كنيسة

قد،الحقيقيالمومنولكن،مقدسأإليها

وفي.اللهعانلةفيابنأوأصبحثانيةؤلد

النعمة.فيينمو،العانلةهذه

تعادلالجديدالعهدفيالكنيسةوقداسة

فجماعةالقدبم،العهدفياللهشعبقداسة

)انظرالآناللهشعبهمبالمسيحالمؤمنين

لمدمنونفا(،01عب!:،2012أف،6:16غل

المسيحفيالجديدلعهدا""ورثةهمبالمسيح

سوهفد-سةاقد-سقذ

يسوع"

سفرفيجاءمابطرسالرسولويأخذ

بأنهملقديمالشعباعن)91:6(الخروج

علىويطبقه،مقدسةوأمةكهنة"مملكة

التوكيدلزيادةإليهاويضيفاالكنيسة

و"(شعبمختار.جنسالآنالمؤمنينبأن

2:9(.بط)1الخاصشعبهأياقتناء

شعبقداسةعلىالقديمالعهدأكدوقد

)انظرالعهدشعبباعتبارهمقديمأالله

26:!1"6،أ7تث02،:91لا6،و9105خر

قداسةعليالجديدالعهديؤكدكما(.98:همز

مدأساسعليالقدسالروحبعملالمؤمنين

17:911)يوالصليبعليسفكهالذيالمسيح

.(26:هفأ،11ة2،6:اكو1:16،1هور

ثانويةصفةمجردالقداسةوليست

!صودها.حوهرهيبالحريبل،للكنيسة

إليهاالإشاراتكثرةفيذلكأصيةوتظهر

انفصالأهميةوفكرةالجديد.العهدفي

نجدها،القديمالعهدفيالبارزةاللهشعب

)انظرالجديدالعهدفيأيضأبارزة

منهاأكثرإيجابيةبصورة6:14(،كو2

ليكونللهالمؤمنينفرزأنبمعنى،سلبية

جسدهيالتيفالكنيسة.لخدمتهصالحأ

التيوالواسطة"،الله"اكنيسةهي،المسيح

12027،)اكوالعالمفيعملهخلالهامنيتمم

باعتبارهاالكنيسةأنكما1:18(.كو

العالمفيموجودةا"لروحافيللهمسكنأ

6(.وه2:22:3،)أف.للدااببشارةللمناداة

تحياأنعليهاالرسالةهذهتؤديولكي

كما،الربمجئانتظارفي،القداسةحياة

كلهاهذهأن"؟فبها:بطرسالرسوليقول

فيأنتمتكونواأنيجبأناسأي،تنحل

وطالبينمنتظرين،وتقوىمقدسةسيرة

12(.و11أ3بط)2+الربيوممجئسرعة

.منتظرين:بولسالرسوليقولوكما

العظيماللهمجدوظهورالمبا!كالرجاء

نفسهبذلالذيالمسيحيسوعومخلصنا
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لأقداساوقدسلقدسا

لنفسهويطهرإثمكلمنيلدينالكيلأحلنا

حسنة"أعمالفيأغيورخاصأشعبأ

المسيح.أحبالهدفولهذا14(.و2:13)تي

يقدسهالكي،لأجلهانفسهوأسلمالكنيسة

لكي،بالكلمةالماءبفسلإياهامطهرأ

دنسلامميدهكنيسةلنفصهيحضرها

بلذلك،مثلمنشيءأوغضنولافيها

كما:25-27(هعيب.)أ!وبلامقدسةتكون

لربلخطبتكملأني:بولسلرسولايقول

للمسيح.عفيلاعذراءلأقدمواحد

21:9(.8،و91:7رذ11:2،كو)2

ماكثبرأ؟ادكا!رلمؤمنينااسلأ(-ثد

ارتباطهافي+"القداسةالجديدالعهديذكر

يوصفمافكثيرأ،المذمنينبالأفراد

وأ.قديسونبأنهمبالمسيحالمومنون

اللهيبرر،بالمسيحبالإيمانإذ+،.مقدسون

قدامهلوموبلاقديسينفيصيرون.الخطاة

نأهذامعنىوليس.1:4()افالمحبا.في

ولكنأدبيأ،كاملأأصبحفدالمبزرالخاطئ

فقداالمسيحفييراهلأنهكذلكيراهالله

فيهمبسديينكورنثدسفيالمؤمنونكان

بحصبويسلكون.وانشقاقوخصام.حسد

:.إلىلهميكتبذلكومع3:2(،كو)1البشر.

المقدسينكورنثوسفيالتياللهكنيسمة

قديسين"المدعوينيسو!المسيحفي

9:2(.كو)1

بشدةأيضأيحضالجديدالعهدولكن

اليوميالسلوكفيالعمليةالقداسةعلي

الخاطىيبررنعمففيالذيفالله،للمؤمن

نأالمؤمنيأمر،يسوعبالمسيحبالايمان

إرادتههيهذهلأن،الحياةقداسةفيينمو

12:14(.عب4:3،)اتسالمومنينجهةمن

فيالمؤمنينبولسالرسولحثوقد

للبرعبيدأأعضاءكم-قدصاقانلأ:،ميةرو

مدعوونلأنهم22(.و6:99)رو!للقداسة

هوليكون،ابنهصورةمشابهينليكونوا

ويحرض8:92(.)روكفيرين.إخوةبينبكرآ
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دسهقا-سففد-سفد

نأأف!سسفيالمؤمنينبولسالرسول

اللهبحسبالمخلوقالجديدالإنصان0يلبسوا

وهبوقد4:24(.)أف.الحقوقداسةالبرفي

بمعرتوالتقوىللحياةهوما.كللناالله

قدبهياللذينااوالفضيلةبالمجددعاناالذي

لكي،والثمينةالعظمىالمواعيدلناوهب

الإلهيةالطبيعةشركاءبهاتصيروا

4(.وا:3بط)2

:الأقداسوقدسلقدسا

خيمةمنالخارجيالقسمعلييطلقكان

قدسالداخليالقسم،!علىالقدسالاجتماع

الاجتماعخيمةمادةإليالرجو!فالرجا+،الأقداس

منالثالثبالمجلدالخاء!"احرفمنموضعهافي

الكتابية.المعارفدانرة

:هقادس-ستقك-سفك

لعبادةالمخصصالمكانهوالمقدسأوالقدس

مثلما،شعبهبينوجودهمركزباعتباره،الله

16:23(،لا2:8،)خرهالبريةفيالشهادةخيمةكانت

7407،مز22:91،أخ)1أورشليمفيسليمانوهيكل

للدلالةالكلماتهذهنفسوتستخدم63:18(.إش

69:12،)إشالوثنيةوالمرتفعاتالمعابدعلي

7:9(.عا28:18،حز

عنفلسطينأرضفيالتنقيباسفروقد

مجدوفيحدثكما،الكنعانيةالقادسمنالكثير

.شانوبيتوشكيمولاخيشوحاصدروعاي

التيالأماكنعلي"الرب"مقادسعبارةوتطلق

وصهيونأورشليممثلفقدسها،الربفيهاظهر

مسكنفهيالسماءعليبخاصة!شيلوه،وتطلق

و"علو02(،2:حب:1،2ميخا7،و2:4)يونان"قدسه

02:6(،)مز+قدسهو+لسماء:91(،201)مزتدسه

فقط7،:8(،و*قدسه)مز"تدسهكرسيو

)مز.15:1(2

يتعلقمابكلإسرانيلبنياللهأخبروقد



إياهمموصيأ2-27(،)خرهالشهادةخيمةببناء

23(.و21:12)لايدنسونهافلا03(91:1)لاباحترامها

درسأ-منهاناحيةفي-الشريعةطقوسوكانت

الله،قداسةعنشينأالشعبديعلمتوضيحيآ

وعندما،ونجاسةخطيةكلعنالكاملوانلصاله

الهيكلكهنتهمونجسإسرانيل،بنوارتد

نأ،أنبيانهطريقعناللهلهمأعلن3:4(،)صف

63:18،)إشالمقدسسيدنسونءهمأعدا

منرفضهقدلأنها-14(،1ة8دانيال،51:اهإرميا

له.مسكنأيكونأن

رحمته-ش-اللهأعلن،السبيأنناءوفي

الأراضي،فيبددهمقدكانوإنبأنه،القديملششه

التيالأراضيفيصفيرأميدسأا"لهمسيكونفإنه

كما8:14(.إشأيضأانظر1016،ا)حزإليها.يأتون

فيكون،سلامعهد"معهمسيقطعبأنهوعدهمأنه

مقدسيوأجعلوأكثرهموأقرهم،مؤبدأعهدأمعهم

ويصف37:26-28(.)حزالأبد"إليوسطهمفي

هذا)04-8،(الأخيرةالأصحاحاتفيحزقيال

وينهي،وسطهمفيلهمقدسأسيكونالذيالهيكل

عتبةتحتمنالخارجةالمياهعنبرؤياهنبواته

،جارفنهرإليستتحولوكيف(،)الهيكلالبيت

مياهلأن،مياههفتشفى(،)الميتالبحرفييصب

حيث12(،7،ة)حز"المقدسمنخارجةالنهر

اليدمذلكمن+المدينةفتسميالمسيا،سيسكن

35(.و482:ا)حز"هناك(!الربأي+شمةيهوه

.هيكلهوالمومنجسدأنالجديدالعهدويعلمظ

!مقدسالله"هيكلوأنفيه"ايسكلناللهوروح،الله

هيالسماءومازالت16(،ت6كو172.و3:16كو)1

يمينفي.وجلسالمسيحصعدحيثاللهعرش

عرشيمين+في3(،ة1)عب*الأعاليفيالعظمة

والمسكنللأقداسخادمأ.السمواتفيالعظمة

2(.و)عب!:1.إنسانلاالربنصبهالذيالمقيقي

،الإنسانرجلمنالأرضيطماهيالقدم

ليإالرحوعلرجا)فا+نجل"بىالعبريافيوهي

الرابعبالمجلد+الراءحرفمنموضعهافي*رجل+

مدقوا

"(.الكتابيةالمعارفمن+دائرة

:مقدهوطئ-مقد

مرتفع،كرسيأوعرشعلييجلسمنكان

موطئأ،الارتفاعقليلكرسيأقدميهتحتيضع

الكتابفيالعبارةهذهاستخدمتوقد.لقدميه

العهدفيمرة:مرتينالحرفيبمعناهاالمقدس

الذيسليمانالملككرسيعننقرأحيث،القديم

أنه،خالصبذهبومفشىعاجمنمصنوعأكان

فيومرة9:18(.أخ)2ذهبمن.موطى.لهكان

يعفوبالرسرليحذرحيث،الجديدلعهدا

:.قفلهفيقولونباللقير،الاستهانةمنالمؤمنين

تدميموطىتحتهنااجلسأوهناكأنت

.2:3()يع

هذهفيهاتستخدمالتيالمراتباقيفيأما

إليإشارةفيمجازيآتستخدمفإنها!العبارة

لعهدافيذلكليإوالإشارات.وجلالهاللهعظمة

وتشير،القديمالعهدمنمقتبساجميعهاالجديد

إلي:

)9(

!4(

كرسيلسموات:الربافيقولاالهارض-

انظر،66:1)إشقدميموطى!الأرض

.93(7:عأ،53:همتيضأأ

28:2(.أخ)1الشهادةخيمةفيالعهد-تابوت

1(.2!مراثي13207،،99:ه)مزالهيكل

لة،وأخضعهمهزمهمالذينالمسياأعداء-

:\،11.)مزلقدميهموطنأفسيجعلهم

2:35،أع.2:43،لو12:36،مرقس22:44،مت

:13(.،1:1301عب

:دمقوا

بابلملكيمثل،النبيحزقيالأححيةفي

واسعالقوادمطويلالجناحينكبيرعظيم*بنسر

:3(17حز-لألوانامتعدد)أيتهاويلذوالمناكب

التيالريشاتإحدىوصاقادمةجمعالقوادمو

الريشاكباروهي،الطائرحناحمقدمفي

تحتالمختفيالصفيرالريشهي"و*الخوافي

591



4(.أ19مز)انظرلقوادما

:هقدام

شكوىيقدمالخطيبترتلسوقفعندما

له:قال،الرومانيالواليأمامبولسضداليهود

جميعبينفتنةومهيجمفسدأالرجلهذا.وصدنا

شيعةومقدامالمسكونةفيالذيناليهود

الإقدامالكثيرهو"و.المقدام(.)أع،2:هالناصريين

.كتاب)انظرجماعة*يتزعمالذياوالمتقدمأو

جاءت.)كماالإمام0أو-(تفسيريةترجمة-+الحياة

الكائوليكية(.التربمةفي

:تماتقد-مةتقد-قذم

موضعهافيذبيحةمادةإليالرجوعالرجا

الممارف.دائرةمنالثالثبالمجلد.لذالاحرتمن

الكتابيا..

هة:قلى

الابناسموهو،.شرقيبمعنيعبرياسم

،2:14)تنههإبراهيمبنإسماعيلابناءمنالأخير

ليهإئنسبونالقدمونيينأنوالأرجح1:31(.أخ1

1:91(.ه)تك

:هونيونقلى

البعضويري..شرقيونمعناهعبرياسم

لقدمونيون!+اويدكر.لثديم"ا+)بناءتعنيقدأنها

يعطيأنإبراهيمالربوعدالتيالشعوبءبين

لقنزيين!االقينيينمع:91(1)تكهلنسلهأرضهم

شكولا.الأردنشرقيأدومبلاداستوطنواالذين

6:3،)قض+المشرق"ببنيإليهمالمشارهمأنهمفي

مصريةقصةوهناك11:14(.إش1:3،أي403،مل1

مصر-منهربسياسيلابىمغامراتعنقديمة

فيملتلهفوحد-عشرةالثانيةالأسرةعهدفي

.قدبم+.أو*قدومةأرضفيكنعان
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قدوة

:ملأياايمقد

دانيالنبوةفيإلاالعبارةهذهتذكرلا

تستخدمبليغة.ساميةعبارةوهي22(،و13و)7:9

نهاياولالهأيامبدايةلاإذاللهأزليلأعنللتعبير

بينللمقارنةدانيالنبوةفيذكرتولعلها.أيام

الممالكوبين،الأبديوملكوتهالسرمديللها

عندانيالتنبأالتي،لزانلةاالوقتيةالعالميلأ

بمايك!ونماأشبهوصفوهو.!زوالهاظهورها

وأماةالممجدللربرذيتهعنالرانييوحناذكره

لثلجكالأبيضاكالصوففأبيضانوشعرهرأسه

1(.ا:،)رؤ

:قذوم

إرمياويقول.والنحتللنجرألة:القذوم

بالقدومنجاريدىصنعا:إنهااياصنامعنالنبي

هيا.لقدومو-ا(.442:1إشايضأنظرا؟01،3ميار)إ

في""فأسمادةلىإلرجوعالرجا)فا!سلتا0

دأنرةمنالمملدبهذاالفاءحرفمنموضعها

الكتابيا(.المعارف

قدهيئيل:

فييسير)اي+قذاملله"امعناهعبرياسم

ممناللاويينمنعائلةرأساسموهو،(المقدمة

،24:.)عزالبابليالسبيمنزربابلمعرجعوا

منوأبنا؟ههدكانوقد24(.و7:2312:8،نح

أنهمكما3:9(،)عزلهيكلابناءإعادةعلىالمشرفين

الصلاةشاللاويينمنغيرهممعاشتركوا

9(.إ1.)نحالميثاقختموفي(1وه9:4)نحلاعترافوا

للربوالتمجيدالتسبيحفياشتركواكما

12:24(،)نح

:قدوة

هوالمسيحيةللحياةوالأكملالأعلىالمثالإن

الناموسليتممجاءفقد،المسيحيسوعلرباحياة

هيالناموس.غايةكانتفقد:17(1)متهوالأنبياء

فبالمسيح1:4(1.)رويؤمنمنلكلللبرالمسيح



قدوة

علمفقد804(،)روفينا!الناموسحكم"يتموحده

للناموسعميقأجديدأتوضيحأوقدمبسلطان

ا-48(.:7)مته

تحبوا.أنهيلتلاميذهالمديدةالمسيحووصية

أيضأأنتمتحبونأناأحببتكمكمابعضأ،بعضكم

المحبةنعرفونحن13؟34(1)يوبعضأ+بعضكم

المسيحفيأولأأحبنااللهلأننمارسهاوكيف

لوصفاهذا،بولسالرسولوصفوما4:91(.يو)1

حياةفيبدتكماإلا13:4-7(،كو)1للمحبةالرانع

أعظمحبلأحد*ليس:يسوعالربقالوقد.المسيح

أحبائه+لأجلنفسهأحديضعأن،هذامن

لأجلنانفسهبتقديمذلكهوتمموقد،1:13()يوه

وقد:2(1ه)أفا.طيبةرانحةللهوذبيحةقربانأ

فيوليثمرفيناليسكنالقدسالروحأعطانا

هيالتيالمسيحيةالفضانلوسانرالمحبةحياتنا

5:22(.)غلالروحفمر

التواضعفيمثالناهويسوعالربأنكما

3(!و12)روهأنفسناءرضاإعدموفي-8(،2:ه)في

لبذلوالعطاءاوفي:\(،ا.كو)2والحلمالوداعةوفي

كأولادبالله!متمثليننكونأنوعلينا8:9(.كو)2

أباناأنكماكامليننكونوأن:\(،)أفهأحباء*

وأن:44-48(1)متهكاملهوالسمواتفيالذي

والمسيح6:36(.)لورحيمأباناانكمارحماءنكون

.كمانجالفقد،للعالمإرساليتهفىأيضأمثالنا

)يو.2:21(.أناأرسلكمءالأبأرسلني

ثيمثلهتلاميذهيكونأنينتظروالمسيح

صنعكماحتىمثالأ،أعطانافقد!والغايةالقصد

13:ا-13(.)يونصننصنعهكذاهو،

:بطرسالرسوليكتبالأساسهذاوعلي

لأجلناتألمأيضأالمسيحفإندعيتملهذا-لأنكم

2:21(.بط)1.خطواتهتتبعوالكيمثالألناتاركآ

عنالمسيحتعليمبطرسذهنفيكانأنه!يبدو

للذاتكاملأنكرانأتستلزمالتيلهالتلمذة

14:26،17:33-33،لو16:24-93،26،و1:38.)مص

12:24-26(.يو

قدوة

وحمللذاتانكرانيستلزمالمسيحفاتئاع

أساسالمسيحوضعوقد16:24(-)متالصليب

حينكلفيإني:بقولهللمسيمي،المثاليةالحياة

+لأني:أيضأو8:92(.يو-")"الآب"يرضيهماأفعل

بلمشيئتيلأعملليسالسماء،مننزلتقد

الحياةلبهوفهذا6:38(.)يرأرسلنيالذيمشيئة

الصليبامبدأفيهايظهرالتيالحياة-المسميحية

وسلوكه.المسيحيحياةكلفي

بقصدشينأيفعللمالمسيحأنندركأنويجب

الكاملةحياتهمفالفإن،فحسبمثالأيكونأق

إلىالناسقيادةعلىقوةرللصليبالخاطى،يدين

لتياالمعرفةالفائقةالمحبةئعلنلأنه،القداسة

.الناسخطاياعنالكاملةالكفارةقدمت

مثالأإخوتيياا!خذوا:لرسولايعقوبويقول

تكلمواالذينالأنبيا+،وا!اناةالمشقاتلاصتمال

ويذكر،.الصابريننطؤبنحنها.الربباسم

11(.و1.:ه)يعلصبرافيكمئال،أيوب

معنىبحياتهبولسالرسوليرسمكما

للغلاطيينفكتب،عصرهفيللمؤمنين"("القدوة

يحياالمسيحبلأنالافأحيا،صلبتالمسيحمع!

فيلبي:فيللكنيسةيؤكدذلكوبعد2:02(1)غلفي"

نأاستطاعلذلك1:21(،)في"المسيحهيالحياة"لي

،الإخوةأيهامعأبيمتمثلين"كونوا:يقول

عندكمنحنكماهكذايسيرونالذينولاحظوا

تعلمتموهوما:لهميقولكما3:17(.)فيقدوة

فهذافيةأيتموهور!سمعتموهوقسلمتموه

يكتب،المبكرةرسانلهإحديوفي4:9(.)فيافعلوا

لنا،سلطانلاأن:-ليستسالونيكيفيللكنيسة

بنا+تتمثلواحتىقد!ةأنفسنانعطيكملكيبل

بولسحياةفكانت307(،أيضأانظر3:9،تس)2

حياته.علىالإنجيلولسلطان،لأقوالهمصداقا

أناكمابيمتمثلينكونوا01للكورضيينفيقول

.(ا:11كو)1+بالمسيحأيضأ

تيموثاوستلميذهإلىبولسالرسولويكتب

قدوةكنبل،بحدانتكأحديستهن.لاقانلأ:

في،المحبةفي،التصرففي،الكلامفيللمؤمنين



يموتقلى

12(.ة4تي)9+الطهارةني،الإيمانفي،الروح

شئكلفينفسك"مقدمأ:قيطسلتلميذهويكتب

2:7(.)تيا"المسنةللاعمالقدوة

نأرفقانهللشيوخبطرسالرسولويكتب

بل،الأنصبةعلىيسودكمنلا...الله+رعيةيرعوا

:3(.بطه)1.للرعيةأمئلةصائرين

فيللمؤمنينبولسالرسولويقول

ذإوبالرببنامتمثلينصرتمأنتم-و:تسالونيكي

،القدسالروحبفرحكثيرضيقفيالكلمةقبلتم

فييؤمنونالذينلجميعقدوةصرتمحتى

لهميقولكما7(.و1:6تس)1وأخائيةمكدونية

اللهبكنانسمتمثلينصرتمالإخوةأيها:.فإنكم

تألمتملأنكم،يسوعالمسيحفياليهوديةفيالتي

4،و2:143:3،تس)1-عشيرتكمأهلمنأيضأأنتم

.1:4-7(قس2

العبرانييم:إلىالرسالةكاتبويقول

منالذييسوعومكملهلإيمانارنيسإلى.ناظرين

الصليباحتمل،أمامهالموضوعالسرورأجل

الله"عرشيمينفيفجلس،بالخزيمستهينأ

12:2(.)عب

لإخوتكقدوةالمسيحيشهادةتسبقأنويمب

المجالفي،المؤمنينلغيرشهادته،المؤمنين

فيالمؤمنينمعالحالهيهذهكانتفلقد،الواسع

صرتم!قد:بولسالرسوللهمنيكتب،تسالونيكي

وفيمكدونيةفييومنونالذينلجميعقدوة

في...الربكلمةأذيعتقدقبلكممنلأنهأخاثية،

مبنيةشهادتهمكانتلقد8(.و1:7تس)1"امكانكل

أصبحفلقد،حياتهمفيتفييرمنحدثماعلي

قدبأنهملشعباعامةأمامواضحأالجديدسلوكهم

الحى+اللهليعبدوا+الأوئانمنالله+إليرجعوا

بنا+متمثلينصاروادةلأنهم:9(،1تس)1+الحقيقي

1(.11:،16ة4كو1أيضأانظر:6-1)لأتس.وبالرب

لا"لكي:العبرانيينإلىالرسالةكاتبيقولكما

بالإيمانبالذينمتمثلينبلمتباطنينتكونوا

مرشديكملهم:"ازكروايقولكما،المواعيديرئون

نهايةلىإانظروا.اللهبكلمةكلموكمالذين

:7(.6:12،13)عببإيمانهمفتمثلوا!سيرتهم
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قذى

حياةيحيواأنهوالمؤمنينسلوكيحكموما

يكونواأنفيجب،فيهميحياالمسيحلأنالمسيح

اللهلمجديفعلونهإنما،يفعلونماكلفي

بقوليعملونماكلفييكونواوأن3(،كو.1:ا)1

شاكرينيسوعالربباسمالكليعملون+بفعلأو

تتلخصالمسيحيةفالحياة3:17(،)كوبها!والةبللها

العامل"بالإيمان،محبةبكلاللهمشيئةعملفي

:6(.ه)غل!بالمحبة

وليبذلا.ليخدمالمسيحيسوعالربأتيلقد

يجبالذيالمثالهووهذاكثيرينعنفديةنفسه

تركفقد2-28(،.2:ه)متيتبعوهأنتلاميذهعلى

ب!2:21(.)1خطواتهنتبعلكيمئالألنا

:قديموت

وهي:الشرقية!.،المنطقةمعناهاعبرياكلمة

منهاأرسل،أرنوننهرمنالشمالالىبربة-)1(

حشبون،ملكسيحونإلىرسلأموسى

2026(.)تثأرضهفيالمر!رفييستأذنه

نصيبفيوقعت،الأردنشرقىفيمدينة-)2

موسيلهمآعطاهالذيرأوبينسب!

منمراريبنيلعشائرأعطيتئم13:18(،)يش

21:37،)يشرأوبينسبطنصيبمنلاويبني

"تصرهوالآنصوقعهاولعل6:97(.أخ1

إلىأميالثمانيةنحوبعدعلى+الزعفرانة

أسفروقد23،ميدبامنالشرقيالجنوب

أطلالاكتشافعنالمنطقةفيالتنقيب

قصرهما،النبطيينعهودمنمدقعين

نحوبعدعلىالرميلوخرابة،الزعفرافة

منالفربيالشمالإلىالميلونصفميلين

المذيتة.خرابة

أذأق

رمصمنالعينفييتكونماهوالقذى

القذي!على+ئفضىهوويقال.وغيرهماوغمص



بةاقر-يبقر-بقر

هذهتردولا.يشلثولموالضيمالذلعلىسكتإذا

القذىتنظر*لماذا:يسوعالربقولفيإلاالكلمة

فلاعينكفىالتيالخشبةأما،أخيكعينفيالذي

أخرجدعني:لأخيكتقولكيفأم؟لهاتفطن

مراني،يا؟عينكفيالخشبةوها،عينكمنالقذى

جيدأتبصروحيننذ،عينكمنالخشبةأولأأخرج

7:3-ه،)متأخيكعينمنالقذىتخرجأن

42(.و6:41لو

هي"قذى+المترجمةاليونانيةوالكلمة

جافأ،أويابسأشيئآ!تعنيمم!(.)؟ه"!4.كارفوس

وأ،القشأوالخشبمنصغيرةشظيةأوقشةمثل

يشبهماأوالترابمندقائقأو،صوفمنوبرة

المقارنةهوالقولهذامنالربهدفوكانذلك

منعارضلأأوكبيرةوخشبةصفيرشيءبين

نقدمنتحذيرأ،المنزلسفتحهلالتيالعوارض

يكونبينما،تافعيبأوصفيرلخطأخلومأو

خطأوكبيرعيب،نفسهاللانمأوالناقدفي

ليساذلكيفعلمنإنالربويقول.جسيم

لاالذيبالأعمىأشبهأيضأبل،فقطمرانيأ

علىيساعدهبوضوحالأموريرىأنيستطيع

أخيه.معاونة

!راق

با:اقر-قريب-بقر

وأالزمانأوالمكانفيالدانيهوالقريب

)انظرالنسبفيالقريبهوالقرابوذو.النسب

.2(0و21!عوثرا

فيالترابةكانت:لقديمالعهداكل-أولأ

الأدبيةالواجباتبعضتقتضيلقديماالعهد

غالبفي-القديمالعهدفيوتذكر.والاجتماعية

الجوانبفيمماأكثرسلبيةجوانبش-الأحيان

علىتشهد"لايأمر:الناموسفكان،الإيجابية

25:18(.أم02،:هتث،16إ2.)خر+زورشهادةقريبك

امرأةتشتهلا.قريبكبيتتشتهلا.يأمركما

ولاحمارهولاثورهولاأمتهولاعبدهولاقريبك

ولا،شينأيسلبه!لابجحدهولا"،لقريبكمماشينأ

بااقر-قريب-بقر

،يغتابولاتعييرأ،عليهيحملولاشرأ،بهيصنع

بالسوءقلبهفيعليهيفكرولا،أجرتهيبخسهولا

2،وه23024تث،:6:21613،لا،17ة2.خر)انظر

لاو8:7(.كز،:2213ميارإ":3428أم!3:101:5،لأهمز

يجعلولا1(،2:ه)حبإليهيدفعهأ!بالشريفريه

أعظمولكن.2(.أ18)لامضجعهصاحبهامرأةمع

:"تحبهي،النواهيهذهكلوراءالتيالشرائع

كلمةجاءتوقد91:18(.)لاكنفسكقريبك

في!شعبك"أبناءلعبارةتوضيحأهنا+قريبك+

شعبكأبناهعلىتحقد!لاتنتقم"لا:القول

بهيرتبهشخصأ..هناتعنيفهي91:18(،)لا

موضوعفيواضحآذلكويبدو،قوميأأوعرقيأ

التصريحمع،القريبمنالرباأخذعنالنهي

02(.و23:91)تثالفريبأوللأجنبيبالنسبةبذلك

الجديدالعهدألني:البديدلعهدا-كلنانيأ

أعطاهفقد،للقريبالقوميأوالعرقيالمفهومهذا

فيمماجدأأوسعمفهدمأالمسيحيسوعلربا

هممنليشملالمفهومفاتسع91:18(،)لاالناموس

هذاويبدو.القومياوالعرقيالنطاقهذاخارج

السامريمثلفيجليأواضحأالجديدالمفهوم

علىجوابأالربذكرهالذي1:25-37(،)لو.الصالح

ذوضح"أقريبيهومن":لناموسيالرجلاسؤال

تقوملاأدبيةعلاقةالبشربينالقرابةأنالرب

الفرصةعلىبل،عرثيةأوعصبيةروابطعلى

الربقالأنفبعد.المشتركةالخدمةعلىوالقدرة

هدلاءفأي:الناموسيالرجلسأل،القصةهذ.

؟*اللصوصبينوقعللذيقريبأصارترىالثلاثة

يأ:يكنلمالربسوالأنملاحظةمع)لو.1:36(،

وهذاقريبأ+.بل"صارقريبأ،كانالثلاثةهؤلاء

اللهأبوة:لتعليممنطقيةنتيجةهوالمفهوم

الوصية.تفسيرعدمفيجب.للجميعالشاملة

)وهوأعداءنانكرهأنبمعنىكننسكقريبك+تحب

الوصيااهذهاليهودمعلموبهفسرالذيالمفهوم

ذإ،:43(-صاهعدوكوتبغضقريبكتحب:بأنها

الله!بمحبةشبيهةللناسمحبتناتكونأنيجب

وأتمييزبلاالبشرجميعإلىتمتد

بهذا-لناساجميعومحبة44-48(.ت)متهمحاباة

كمسنوليةللهالمحبةتواكب-الواسعالمفهوم

،22:354-.)متللإنسانأساسية
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برقوا-ربقا

هذاعلىالمسيحرسلساروقد12:28-31(.مرقس

)بهذاالقريبمحبةعلىالتحريضفيالنهج

ويسميه2:8()يعالنفسكمحبة(الواسعالمفهوم

الأسميلناموساأيا.،الملوكيلناموس+ايعقوب

:14(.هغل13:9،)رولوصايااكلتتلخصفيهالذي

:ربقوا-ربقا

القديمةالعصورفيالإسرانيليالشعبيكنلم

هذهوتبدو.البحارترتادلتياالشعوبمن

فيهالدكرلتياالمناسباتقلافيواضحةالحقيقة

نهريكنفلم،القديملعهدافيالقواربأوالسفن

الميتللبحرتكنلمكما،للملاحةمأمونأالأردن

وكان.اياسماكمنلخلوهللصيادينبالنسبةقيم!

وغيرهم،الفينيقيينعلىيعتمدونالإسرانيليدن

عبروقد.البحارعبروالمسافرينالمتاجرنقلفي

محنايممنعودتعندالأردننهروبيتهداودالملك

قاربفي،أبشالومابنهثورةعلىالقضاهبعد

91:18(.صم)2

منالبدايةفيتصنعالقواربهذهوكانت

بعضلىإبعضهاالبرديحزمئضمبأن،البردي

نهرفيالملاحةأنالنبيإشعياه!يذكر9:26(.)اي

18:2(.)إشالبرديمنبقواربكانتالنيل

منتصنعفأصبحت،لقوارباصناعةوتطورت

بمقاذبالمياهوجهعلىتسيروكانت،الأخشاب

21(.33:إش)انظر

بصرفيالصيدسفنعنالأناجيلفيونقرأ

صغيرةسفنسوىتكنلمأنهافيشكولا.الجليل

السمكفكمية4:38(،3:9،مرقس)انظرقواربأو

ملأت،واحدةبشبكةبطرساصطادهاالتي

يستخدميسوعالربوكان-7(.:ه)لوهسفينتين

إلىمنهايتكلمكمنابرالصغيرةالسفنهذه

:3(.)لوهالجموع

بالسفنئلحقللنجاةقواربهناكوكانت

32(.و03و27:16)أعالخطرعندلاستخدامهاالكبيرة

في"سفينا+مادةالىأيضأالرجوع)يمكن

قربان-بقز

منالرابعالمجلدفي""السينحرفمنموضعها

".(.الكتابيةالمعارف"دانرة

:نقريا-قزب

،(العبريةفياللفظبنفس)والكلمة+القربان

ذبائحمناللهإلىالإنسانبهيتقربماكلهو

نقرأماوأول.خدميةأوعينيةأوماديةوتقدمات

منالرابعالأصحاحفيجاءماهو،القرابينعن

الأرضأثمارمنقدم!قايينأنمنالتكوينسفر

ومنغنمهأبكارمنهابيلوقدم،للربقربانأ

إلىولكن،وقربانههابيلإلىالربفنظر،سمانها

نطمتوقد(،4:3-ه)تكينظر".لموقربانهقايين

1:2-8:36(،)لاالمتنوعةالقرابينتقديمالشريعا

وتقدماتهابذبائحهاالقرابينهذهكلوكانت

أسلم!اوأحبناالذيالمسيحيسوعللربأرموز

طيبة+رائحةللهوذبيحةقربانألأجلنانفسه

ايأبدإلىأكملقدواحدبقربانلأنه.2(،ه)أف

قربانبعديكون.لاولذلك)عب.1:14(المقدسين

:18(.1.أعبالخطيةعن

لهم:قائلأوالفريسيينالكتبةالربوبخوقد

لأن.تقليدكملتحفظوا،اللهوصيةرفضتم.حسنأ

فتقولونأنتموأما..وأمكأباكأكرم:قالموسى

هوهديةأي+("قربانأمهأولأبيهإنسانقالإن

يفعلبعدمافيتدعونهفلامني.بهتنتفعالذي

بتقليدكم+اللهكلاممبطلين،أمهأولأبيه.شينأ

للابنجعلواأنهمأي:3-6(،امته،7:9-13)مرقس

وإكرامهما،لوالدينامساعدةمنللتخلصطريقأ

وحرمانللربقربانأبتقديمه،نصيبهمابتقديس

لم.القربانمالأنيوسيفوسذكروقد.منهوالديه

ولوأخرغرضأيفيباستخدامهممسوحأيكن

المام.للصالح

والذبائح،القرابينعنالمعرفةمن)للاستزادة

منموضعهافي"ذبيحةمادةإلىالرجوعيمكن

المعارفا"دانرةمنالثالثبالمجلد!الذالحرف

!أبيةلكتاا



برب

قرب:

الفنم.أوكالماعزحيوانجلدمنوعاءالقرب

الرقبا،فتحاعدامافتحاتهحميعئخاطأوئخرز

صرفوعندماونقلها.السوانلحفظفيوتستضدم

.خبزأأعطاها،إسماعيلوابنهاهاجرإبراهيم

كتفها"اعلىإياهمااضعأو..ماءوقربا

اللهفتح...القربةمنالماءفرغولما21:14(.)تئا

القربةوملاتفذهبت.ماءبئرفأبصرتعينيها

1-91(.ه2:ا)تك"لغلاماوسقتءما

:قرتان

وكانت.مزدوجة"قريةمعناهاعبريةكلمة

منالجرشونيينلعشانرأعطيت،نفتاليفيمدينة

ألعازاربمعرفةالموعدأرضتقسيمعند،اللاويين

أيضأوتسمى2:32(.ا)يشنونبنويشوعالكاهن

.خرابةليأحاوموقعها6:76(،أخ)1.قريتايم.

الجنوبإلىميلأعشرخمسأبعدعلىا"القرية

صور.منالشرقي

قرتا:

المدنإحديوكانتا.قريةمعناهاعبريةكلمة

عندزبولوننصيبفيبالقرعةوقعتالتي

ويشوعالكاهنلمازارأبمعرفةالموعدأرضتقسيم

يمراربنيلمشائروأعطيت2:34(1)يشانونبن

سفرفيالمقابلةالقائماشتذكرولا.اللاويين

.الآنموقعهائعلمولا،)6:77(الأولالأيامأخبار

:حوقر-حقر

فيهادبإذاالجلدفيالبثرةأوالجرحهوالقرح

ترجمتوقد.""شكينهيالعبريةوالكلمةالفساد.

كما2:7(.أي3،وه28:27)تت+ا"قرحةأو+!قرحلىإ

دماملأودملةإلىالكلمةنفسترجمت

ذفي*(1ليوإ23(،و02و91و:1318لا،11و01و9:9)خر

21(.ة38إش.2:7،مل)2

عندمطروحأكانالذي"لعازر(9عننقرأكما

ةوررقا

انظر21،و1602:)لو!بالقروحا"مضروبأالغنيباب

"هلكوماي"هياليونانيةوالكلمة1602(.روأيضأ

.+ملتهبةحأوجر"تعنيو(!+)مما30وأي!ع)طههول!أ)

:دهرو-د

ضمنإلاالمفدسالكتابفيالقرودا.تذكرلا

سليمانسفنبهاتآتيكانتالتيلوارداتا

وطواويس-وقرودأوعاجأوفضةذهبأ.حاملة.

الجزمالفينهنوليس9:21(.أخ1:222،.مل)1

،الحيوانأتهذهمنهتستوردكانتالذيبالمكان

مصدرهاأنالعاجمعالقرودلذكرالبعضفيرى

ضخمةقرودأكانتوأنها،أفريقيةشرقكان

التيالبابوننوعمنقصيرتهاأوالذيولعديمة

الإلهتمثلوكانتمصر،فيجيدأمعروفةكانت

لئنت،ابلادمنيستوردونهاكانواوالتي"؟توت

بلا+قرودلىإ-فعلأ-السبعينيةترجمتها!قد

.+ذيول

المترجمةالعبريةلكلمةاأنالآخرالبعضويري

الكلملأمنمشتقة".كفوهي+قروذا-

الأقلالقرودعلىتطلقالتي+!كافيالسنسكريتية

الطويل.الذيلذواتمن،ضخامة

وهل،بأوفير!المقصودعلىيتوقفوالأمر

لشرقياالشاطىعلىا؟الصومال0أملهندا:هي

ويرى،الفارسيالخليجعلىسامكانأو،لأفريقية

بأنواعتهجاهسليمانسفنأنالأرجحأنالأكثرون

أماكن.عدةمنمختلفة

:ةرورقا

السوانل.فيهتحفظالزجاجمنالقارورة

1:6،)أسالرخاممنقديصأتصنعالقواريروكانت

تصنعوكانت(،ةمتبلوركلسيومكربوناتوهي

.1:11)اصمالفرضلنفسالقنانيمنه

)كبريتاتالمرمرمنأو22؟24(،961،إشمل2

والمترجمةاليونانيةوالكلمة(.متبلورةكلسيوم

هي7:37(.لو3،ت41مرقس26:7،)مت.ةرورتا

علىوكانت"مرمر.؟.معناهالتياا.ألباسترون"
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قرار

تستخدمكانتالتيوالقوارير.مختلفةأشكال

والفوهة.لرقبةاضيقةعادةكانت،لمطورالحفظ

فيللربجاءتالتيالمرأةفعلتهماأنوالأرجح

14:3(،)مرقسعنيابيتفيالأبرصسمعانبيت

فوهةيفلقكانالذيالختمكسرتانهاهو

لكيوذلكالعطر*منهايتطايرلاحتىالقارورة

القارورةتكسرأندونعطر،منبهاماتسكب

لذلك.لىاعثمةيكنلمإذ،ذاتها

لمرمرامنريرلقوانماذجصورة

:قرار

ومعناها+شمنيت+هيالعبريةفيوالكلمة

السادسالمزمورينعنوانفيوتظهرةلثامنة"ا

النغمةتعنيأنهاالب!عضويرىعشر.الثاني؟

البعضيرىولكن.الموسيقىالسلمفيلثامنةإ

عندمعروفأيكنلمالموسيقيالسلمهذاأنالاخر

ثمانيةذاتآلةبهاالمقصودوأن،إلعبرانيين

الأوللأخباراسفرلىإرجعناإذالكن؟وتار،

يعزفونكانواالمفنينبعضأننجد21(و1:02ة!

الآخروالبعض021()15:"الجوابعلىبالرباب

نأذلكمنويبدو)15:21(،القرارعلىبالعيدان

يعني"الجواب،وأنضدانوالقرار"الجواب

يعني-القرار-وأن،)سوبرانو(نسانيأعموتأ

منخفضأ.صوتأ

202

نقرضا-قرض

:(يص)قريسقر

عشبينبات:القزاصأوالقريصأوالقريس

لإنسانامسهاإذارقاقشعورشكلعلىشوكله

تؤلممحرقةعصارةمنهاوسالفيهانشبت،بيده

فإذا4.االكسلانبحق+عبرت:الحكيم!يقول.اليد

انهدمحجارتهوجدارالقريص...كلهعلاهقدهو

2:6،حز،34.55:13"12إشأيضأانظر24:31،)أم

نوعتحديدجذاالصعبومن2:9(.صف9:6،هو

ففي.حالةكلفي.بالقريص"المقصودالشوك

لنباتاتاعلىللدلالةكلمة22واليونانيةالعبرية

أنهوبخاصةبينها،التمييزيصعبالتيالشوكية

خمسيننحووسوريةفلسطينأرضنييوجد

نوع.مئتينحوتضمالشوكيةالنباتاتمنجنسأ

:قرص-قر

وهناك،مستديرةمبسوطةقطعة:لقرصا

فطيرا"وا؟أقراص92023(،)خرالخبز"من.قرص

،03:12،:218صمه)1تين+قرصو(،24:)لا

الدبللعلاجالتينقرصاستخدموقد16:\(.صم2

38:21(.إش7،ت.2مل)2حزقياالملكفيكانالذى

وكان16:3(،أخ6:911،صم)2"زبيبقرصو

5(.إ2نش.3:12،)اصموالإنعاشللتقويةيستخدم

للأوثانقربانأتقدمالزبيبأقراصكانتكما

3:1(.)هو

"ها.لأيوبالبوزيبرخنيلبنأليهوويقول

منأيضأأنا،اللهعنعوضأقولكحسبأنذا

منخبلأوصئنحأنهأي33:6()أيتقرصت!الطين

الطين.

قويص:

سبق.فيما+قريسإلىالرجوعالرجا

:نقرضا-قرض

:القوموانقرض.قطعه:ترضأالشئقرض

ميثاقهالربأقاموقد.أحدمنهميبقولمذهبوا



طقراأ-طقر

أخريمرةبالطوفانالأرضإهلاكبعدمنوحمع

الطوفانبمياهجسدذيكلينقرض"لاحتى

عندفرعونمنيوسفوسب9:9-11(،)تك

الأرضغلاخمسيجمعأن،فرعونلأحلامتفسيره

لللأرضذخيرةالطعام*ليكونالشبعسنيفي

بالجوعالأرضتنقرضفلا..الجوعسنيلسبع

41:33-36(.)تك

دونزوجأعنرجلماتإذاأنهالربأمر!قد

يتخذهاأنالزوجأخيفعلىابن،لهيكونأن

يأ.ينقرض+لنلااسمأياخيهليقيمزوجةلنفسه

6،و2:هه)تثإسرانيلمناسمهئمحي

1(.4:0عوثرا

+لنمملكتهأنالمسيائلكعندانيالوتنبأ

وتسحقاخر،لشعبيتركلاوملكهاأبدأقنقرض

الأبد"لىإتثبتوهي،الممالكهذهكلوتلني

الجبارالملكعنيقولبينما14(،ة2:447،)دانيال

11:4()دانياللآخرينوتكون+تنقرضميلكتهإن

طريقهواحفظ،الرب"انتظر:الربويقول

تنظرالأشرارانقراضإلى،الأرضلترثفيرفعك

2:22(.)أم!ينقرضون"الأشرارلأن37:34()مز

:طقراأ-طهر

وأدرمنالأذنشحمةفيئعلقما:القرط

والتمميل.للزينةنحوها،أوفضةاوذهب

يعقوبأراروعندما.+لاجاشهيالعبريةوالكلمة

بصلة،لهايمتوماالأصناممنعانلتهيطهرأن

أيديهمفيالتيالغريبةالآلهة+كلأعطوه

تحتيعقوبفطمرها،آذانهمفيالتىلأقراطوا

.3:4()تكه+شكيمعندالتىالبطمة

عندماأنه3(و)32:2الخروجسفرفيونقرأ

ألهةلهميصنعأنهرونمنإسرانيلبنوطلب

لتياالذهبأقرا!طانزعوا:لهمتالأماههم،تسير

بها،واتونيوبناتكموبنيكمنسانكمأذانفي

أذانهمفيالتيالذهبأقرا!الشعبكلفنزع

الذهبيالعجلمنهافصنع،هرونإلىبهاوأتوا

قراطأ-طقر

يلبسهاكانالأقراطأنذلكمنونفهم32:1-4(،)خر

لبسإلىإشارةلاولكن،والبناتوالأولادالنساء

لها.الرجال

الرجالجاءالشهادةخيمةلإقامةالإعدادوع!د

!أقراطبخزانمجاء،القلبسموحكلالنساء،مع

قدممنوكل.الذهبمنمتاعكلوقلائدوخواتم

هذافيوليس3:22(،)خرهللربذهبتقدمة

كانواالإسرانيليينالرجالأنعلىيدلماأيضأ

نأالقضاةسفرفينقرأولكنناأقراطأ،يلبسون

لأنهمذهبأقراطلهمكانمديانرجال

.(42ة)قضول+عيليونسماا

تترجم+عجيل".هيأخريعبرياكلمةولوجد

لىإيشيرمما:2(16حز31:،،)عدطاقرالىإايضا

(.عملةشكل)عليمستديرةكانتالأقراطتلكان

ا!-لمال!لأ0.7ك.د--يم

أ(!إ،أ/ألاا/اا،ا/--لأتلى؟.-ذأا!،لم،لم1(1،ى"3ء--3-.ا!كالىآ-بم-كا-لم7"

ا*2لأالم2لأفي7(-لم31ء231!،!؟-ا)ث،،1)-ؤء،/؟-.-إ-اا!ا--2!!اخينا!نم(

2،ص-إ"-ء:-إ،أ".!آء:أر/أع-.!!./:*.س.ا-!-

111-2-،-لا-ا").،،خدآ-قي؟،ى--ص،،-"217"خ؟ارزإ"الأ-؟؟6!--

،01لا1،.،--،1ا!ا/(أالم!(ا/-،تم؟ما23اأكا،في!11!ج--

أ!اإلااوأ.-.:--إ-/ئمه.ر(!أاام!ا(1،!-ا+اإ1،!لم1إ-اخ؟

!0.21"لأ"/ا.-+،لأا-ا+آ--؟.-ا،لأا؟3!ل!+؟أ3أ----!--أ!ا!اا

لأرا.!ء:لم!-أا!--ا-؟"ا!3.!ا،!-ا-أ//س-

!اة،4ا؟!أ!أ!ا،*/بم.-أ،.؟ا،.-خا

لم!6.د!مج!14بر-غأ01خ111،آ؟أ001لم./!زر،!،،،

ش"،لمء)!،،101زر:ا!-.7--اأعا"-

لا1،1ا،كا-،كا/!أ!م،،-!فيأ!إ

ألأ،ألمبر،11!(،.،،ب!أا؟أ،،أ!ا!ا--ة

ل!+أأاانرأ!3،لأالمالم!؟أ!اأ،3-13أابربم+كايخ!اأ!

!اطأ!9لماا!أ!ل!!ء!ىخأ!ج!ا+لاا!!

لم:لمالمأ!غ(1ذا-لض

أخ!أ-بم411لم!لى

-،.!...ص.3.ب!!،!كبهخ!اناي!-ء..إ-:كا؟ا،،%7نميخغأ!في

أقراطمنلمجموعةصورة

بيةلكتاالعصورامن

بأنالواضحالتحريضالجديدالعهدفيولنا

ورعمعالحشمةبلباسذواتهنيزينالنساء0

كثيرةملابسأولآلىأوذهبأوبضفانرلا،وتعقل

بتقوىمتعاهداتبنساءيليقكمابل،الثمن

زينتكنتكن+ولا1(!.و2؟9)اتي"اصالحةعمالاللهت

بالذهبوالتحلىالشعرضفرمنالخارجيةالزينة

المديمةفيالخفيالقلبإنسانبل،الثيابولبس

قدامهولذياالهادئالوديعالروحزينةالفساد،
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يقرع-قرغ

4(.د3:3بط)1"الثمنكثيرالله

:يقرع-قزغ

صدرهعلىبلفهضرب:صدرهعلىقرغ

وقرع23:48(.18:13،)لووالندمالحزنعنللتعبير

لهاالشرقفيالبيوتوكانت.طرقه:الباب

خشبيةليقومفابعوارضتغلقثقيلابوابات

يريدمنعلىفكانمفاتيحها،حمليصعبضخمة

صوتهيصلشديدأقرعآلبابايقرعأن،لدخولا

فيالنانمينأوالموجودينالبيتأهلإلى

هناومن2(.تنشه:91،22)قضلداخليةاالحجرات

يسوعالربقولوعمققوةنفهمأننستطيع

أيضأانظر11:9،لو7:7،)متلكم"ئنتح:+اقرعوا

02(.3:رذ،16و:1213أع:25!12،36:13لو

فرعة:

عادة،قرارإلىللوصولالقرعةاستخدامكان

بينوبضاصة،القديمالعالمفيالانتشارواسعة

وعدمالحبادلضمانأواللهإرادةلمعرفةالبهود

الوسانل-اليقينوجهعلى-ندريولا.الانحياز

والأرجحالصدد.هذافييستخدمونهاكانوالتيا

تحيلالتيالأحجاربعضيستخدمونكانواأنهم

وأعصيأيستخدمونكانواأو.خاصةعلامات

إسرانيلبنووكان4:12(.هو2:21،ا)حزسهامأ

اللههيمنةأساسعلى،القرعةإلقاءفييستندون

ومن،الحضنفيئلقىالقرعا*لأنشيء،كلعلى

تبطل*القرعةوكانت16:33(.)امصكمهاكلالرب

.(:1818)أم+لخصوماتا

،16:همز)انظرالنصيبهيوالفرعا

وقدأع8:21(.،2:ه13رمياإ:57،6،،3:17إش

في:القرعةاستضدمت

الكفارةيومفيالتيسينأحباختيار-)1(

16:8(.)لاخطيةذبيصةأحدهماليكون

الأسباطبينكنعانأرضتقسيم-)2(

لى!...13:6يش،560:3345و26:55)عد
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)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

)29

فرهة

13:91(1:31،أعقض

إسرانيلأسباطمنالجيشأفراراختيار-

.2:3(.)قضبنيامينسبطلمحاربا

هرونبنيعلىالبلادتقسيم-

54-61(.إ6أخ)1

واللاويينالكهنةلفرقداودتقسيم-

.:9(1لوأيضأنظرا7،وه:45خأ1)

9(و2:8هأخ)1المقادسحراسةتقسيم-

.(41و13ة26أخ)1بينلبواوا

فيهاكانالتيالسفينافيالنوتيةألقى-

الكارثةفيالسببلمعرفةقرعة،يونان

1:74()يونان

!فدرأ"الأجاجيهمداثابنهامانألقى-

لإهلاكالمناسباليوملقحدبدقرعةأي

24(.3:7:9،)أسليهودا

السبي،منالعودةبعدنحمياأيامفي-

منلمعرفةالحطبقربانعلىقرعأألقوا

ترالثعأقرالقوأكما.3(01:4عأ)مهيقد

منالعاندينمنعشرةكلمنبواحد

.1(ت11)نحأدرشليمفيللسكنىالمشي

عندالربثيابالرومانالجنوداقتسم-(

27:35،مت،22:18)مزبالقرعةالصليب

.(91:42يو،23:42لو!1:42همرقس

كانعندماإنهبولسالرسوليقول-(

هوألقى،يئتلونيسوعبالربالمدمنون

موافقتهأبدىأي1(.26:)أعبذلك+قرعة

قتلهم.على

يهوذامحليحللمنالتلاميذاختيارعند-

تلميذين+بينقرعةألقوا،الإسخريوطي

متياسعلىالقرعةفوقعتوصلوا،



قرعأ-عاقر

1:24-26(.)أع

الجديد،العهدشذلكبعدذكرأنجدولا

الخمسينيومبعدإنهإذ،القرعةلاستخدام

أصبحالتلاميذ،علىالقدسالروحوحلدل

ينقادونالذينوكلوالمرشد،القائدهو

8:14،)رو"اللهأبناءهمفأولنك!اللهبروح

16:6(،أعأيضأانظر

:عأقر-عاقر

الكتابفيومشتقاتهاقرعاكلمةتستخدم

وأجزنيأالرأسخلوأيالصلععلىللدلالا،المقدس

الجلديالمرضإلىتشيررقلماالشمر،منكليأ

13؟03-42،لاانظر)لكن.بالفراع*المعروف

العمرفيبالتقدمالشعريتساقطوعادة3:24(.إش

الشيخوخة.نحو

مثليفعلواألاإسرانيلبنيالشريمةنهتوقد

يجعلواولاأجسامهميخشوافلاحولهملأمماسائر

شعبلأنهمميتعلىحزنأأعينهمبينقرعة

2(،و14:1)تثللربمقدس

بشكل-هرونبنيالكهنةالربأوصىوقد

يملقواولا،رووسهمفيقرعة.يجعلواألا-خاص

02(.:4!حزايضأانظر،2:هاالا.لحاهمعوارض

(أةامرأوكان)رجلأالنذيرذلكمنيستثنىوكان

انتذارهرأسيملقأنعليهكانإذطهر.،يومفي

رأسشعرويأخذ،الاجتماعخيمةبابلدى

ذبيحةتحتالتيلناراعلىويجعلهافتذاره

:18(.1ألمحهانظر،18و6:9)عدلسلامةا

كثيرةأثقالحملنتيحةالقرعيحدثوقد

ملكنصرنبوخذلجنودحدثكما،الرأسفوق

بحملون،لصورحصارهسنواتكلظلواإذ،بابل

)انظررووسهمفوقوالأحجارالترابسلال

92:18(.حز

منوغيرهم14(،إلم1)تكالمصريينقدماءوكان

أحيانأ()وحواجبهمرؤوسهميحلقونالشعوب

إرميا،2:22:12،هإش)انظرالميتعلىحزنأ

:16(،1مي،8001عا27:31،،7:89حز:37"16:6،48

دينونةلىإتشير،الأياتهذهغالبيةفيوالإشارة

عنأيضأإشعياهتنبأوقد.الوثفيةالأممعلىالله

بذواتهن،المختالاتالمتشامخات.صهيونبناتأن

الطيبعوض!لهيكون!هاماتهنالربسيصلع

قرعةالجدانلوعوض،حبلالمنطقةوعوض،عفونة

وكان،السبيإلىأخذهنعندوذلك3:16-36(.)إش

لمحاربةخرجت+إذا:إسرانيللبنيقالقدالرب

منهم!سبيتيدكلىإإلهكلرباودفعهمأعدائك

الصورةجميلةامرأةالسبيفيورأيتسبيأ،

تدخلهافحين،زوجةلكواتخذتهابهاوالتصقت

أظفارها.؟وتقلمرأسهاتحلقبيتكإلى

.1-14(.ة21)تث

بعد-إيلبيتإلىالنبيأليشععودةوعند

المدينةمنخرجواصفاربصبيان*إذ-إيلياصمود

يااصحد.أقرعيااصعد:وقالوا،منهوسخروا

نأتذعيكمااصعد:أمما24(،و2:23مل)2إ-أقرع

صعد.قدإيليا

:الأقرعالحبل-قرع

منموضعهافي"اجبل!مادةإلىالرحوعالرحا

المعارفدانرةمنالثانيبالمجلدالجيمحرف

بيةةلكتاا

الدإخلي()القشرالداخلياللحاءهيالترفة

هواللاتينيةفيالعلميواسمها،القرفةلشجرة

(ظأ+4+ول+ه+لالأء2أ+!احع)+لايلانيكمزموممسينا.

كما،الأطيابصنحفيالذكيالرائحتهاوتستخدم

الأطعمة.تتبيلفيالشهيةلنكهتهاتستخدم

لىإأنسبةلغاريةا0العانلةمنالقرفةوشجرة

قدمأ،25-.3منارتفاعهاويبلغالغار(.شجرة

،منتشرةوفروعها،للونارماديأملسولحاؤها

الاخضراردائمةمشرقةوأوراقهابيضاءوأزهارها

وعرضها،بوصاتتسعالورقةطولويبلغ،ئغزقة

الفروعمنالقرفةأنواعأجودوتؤخذ.بوصتين
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قرقر

االفرعجانبيعلىطوليةشقوقبعمل،الغضة

شكلعلىالداخلياللحاءينزعثمحاد،بسلاح

الاسطواناتهذهوتجمعامجوفةاسطوانة

جزيرتاالأصليوموطنها.حزمشكلعلىالصفيرة

منكثيرفيأيضأتنموولكنها.وجاوةسيلان

المدارية.الجهات

التيالمسحةدهنمكوناتإحديالقرفةوكانت

الشهادةخيمةلمسحبتركيبهاموسيالربأمر

للخدمةتقديسهمعندالكهنة!مسحوأمتعتها،

الفراشبهاتعطركانتكما)خر.33-3:22(.

7:17(.)أم

لها:يقول،لعروسهالنشيدعريسوصفوفي

قصب..،نليسةأثمارمعرمانفردوس.أغراسك

كلمعوعودمز.اللبانعودكلمعوقرفةالذريرة

14(.او4:3)نش+الأطيابأنفس

البضانعبينالرؤياسفرفيالقرفةوتذكر

18:13(.)رؤالرمزية"بابلتجارةفيالكثيرة

قرقر:

01و*القرقر..قاع!أو!ثعر.معناهاعبريةكلمة

الأملس:!القيمانالأوديلأمنالعربيا(للغةا)في

الموقعهيقرقر.و.حجارةولافيهشبرلاالذي

مديانملكاوصلمناع!بح"زفيهحشدلذيا

إسرانيل.جيشقاندجدعونلملاقاةجيوشهما،

وهربجيشهما،وضربعليهماجدعونوزحف

ثمبهماوأمسكتبعهمادلكنهوصلمناع،زبح

على"قرثر"موقعيعلمولا1-21(..8:)قضقتلهما

اياسفلالمجرىعلىسهلأكانتولعلها،ليقيناوجه

البعضكانوإن.جلعادشرقيفياليبوقنهرمن

منبالقربالعاصينهرعلىقرقر"(نهايرى

الثانيشلمفأسرنقوشفياسمهاصاءوقد!صاة

)ج.الأثريينبعضويرى.أشورملكيوسرجون

*قرقر+أنها(أهارونيذلكفيوتبعهجارستانج

إلىميلأ012نحوبعدعلىسرحانواديفي

..عمانمنالشرقيالجنوب
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قع:لقرا-قعقر

القرقعو.قاعأو*قعرمعناهاعبريةكلمة

وقعالذيللنصيبالجنوبيةالحدودعلىموقعاسم

برنيعتادشمنالفربإلى،يهوذالسبطبالقرعة

المقابلةلقائمةافيالموقعهذايذكرولا:3(.ا)يشه

أنهالبعضاويرجح)3404(.العددسفرفيالمذكدرة

منأميالئلاثةنحوتبعدالتي*القصيمة"عين

"الجديرات"عينباسمئعرفلذياالرنيسيالنبع

برنيع.قادشمنطقةفي

فيبرنيعقادشخريطةإلىالرجوع)الرجا

المعارفدانرةمنالمجلدهذامنموضعها

"(.الكتابية

:قرم

أعدانه،منليحفظهللربصلاتهفيداوديقول

نصبوا،بناأحاطواقدالأنخطداتنافي:إنهم

الأسدمفلمثله.الأرضإلىليزلقوناأعينهم

مجرن!مبيما-فيالكامنوكالشبل،الافتراسلىإالقبىم

شهوتهاشتدت:وإليهاللحموقربم12(،و1اأ17)مز

النهمالأسدهوالقرم."فاياسدقرم،فهوإليه

ترحمة+الحياة+كتاب)انظر"للافتراس"المتلهد

تفسيريا(.

االدملرنليقانأصمرلوتصبغالقرمز

الأجساممنالقرمزويستخرج.لهرمزفهولذلك

علىتعيشالتيالقرمزحشرةمنللإناثالمجففة

الخيوطصباغةفيويستخدم،البلو!طأشصار

اللونبهذاالمصبوغةللمنسوجاتركان.والأنسجة

:24،صما2)انظرالقديمالعالمفيكبيرةقيمة

.(1704،18:12ؤر،هة4ثيمرا4:0،3مياإر

ولادةعلىأشرفتالتيالقابلةربطتوقد

+ارح.؟زيدعلى(يعقوببنيهوذا)كناثامار

28!03(.ة)تب!3البكرأنهعلىعلامةقرمزأ



نرقا-نقز

الشهادةخيمةفيبكثرةالقرمزاستخدموقد

الشققصناعةفي3(،وه2وه23و35"2:46،)خره

هرونثيابصناعةوفي36:8(26:1،)خرللمسكن

القضاءصدرةوفي93:1(1-28،8:ه)خروبنيه

وفي36:35(،)خرالحجابوفي1،93:8("28:ه)خر

الداربابوسجف36:37(،)خرالمسكنبابسجف

93:5(/)خرالرداهشدزناروفي38:18(،)خر

صناعةوفي93:24(،)خرالحبةأذيالورمانات

هيكلفيالقرمزاستخدمكما92:92(.)خرالمنطقة

3:14(.2:7،أخ)2سلبمان

طقوسفيالقرمزيستخدمالكاهنوكان

البيتتطهيردفي14:4(.)لاالأبرصتطهير

أيضأانظر14:94-52،)لابالبرصالمصصاب

عندالوجوهخبزمائدةتفطيةوفي9:91(.عب

خشبمعالقرمزيطرحكانكما4:8(.)عدالارتحال

الحمراءالبقرةحريقوسطفيوزوفاأرز

91:6(.)عد

يشوعأرسلهمااللذانالجاسوسانطلبوقد

القرمزمنحبلأتربطأنراحابمنأريحا،إلى

علامةليكونمنها،أنزلتهماالتيالكوةفي

البيتفيمعهايكونمنوكلوهيلحمايتها

21(.او2:8)يش

شفتيالأنشاد،نشيدفىالعريسويصف

يأ4:3(،)نشالقرمزمنكسلكةبأنهماعروسه

القرمز،بلونمصبوغتانكأنهما

يفتسلواأنالخاطئالشعبالربويدعو

لهم:.هلميقولثم،أفعالهمشرويعزلواويتنقوا

كالقرمزخطاياكمكانتإن،الربيقولنتحاجج

تصير،كالدوديحمراءكانتوإن،كالثلجتبيض

ويمحوهاسيغفرهاأنهأي:16-91(1)إش"الصوفكا

:7(.هه)إشيتوبلمن+لغفرانا*يكثرللهالأن

بأنهمالجيشرجالالنبيناحومويصف

يرتدونكانواأنهمأي2:3()ناحوم"ا"قرمزيون

مزية.قربأثيا

نرقا-نقز

الصلب،قبلبسوعالربالعسكرعرىوقد

للسخريةملكأباعتبارهقرمزيأرداء.وألبسده

الرداءعنهنزعوا،بهاستهزأواوبعدمامنه

للصلببومضوا!ثيابهوألبسوه

27:28-31(.)مت

علىلسةجا"امرأةأيأرإنهالرانيويقدل

كانتوالمرأة..تجديفأسماءمملوءقرمزيوحش

بذهبومتحليةوقرمزبأرجوانمتسربلة

:مكتوباسمجبهتهاوعلىولؤلؤ..كريمةدحجارة

.الأرضورجاساتالزوانيأمالعظيمةبابلسر

صورةذلكفيالكثيرونويري17:3-6(.)رؤ

ثانيةالربمحئقبيلالمرتدةالاسميةللكنيسة

أيضأ)انظروالفنيالعظمةمظهررغم

لاودكيةكنيسةلهاترمزالتي12(او18:1رؤ

18(.و3:17)رؤ

:نرقا-نقز

بينوقرن،الشيءلىإأوبالشيءهالشيقرن

37:17(.)حزبينهماجمع:وقراناقرناالشيئبن

(302:ميارإ92،34:)تكلزوجاهولقرينوا

ال!ئيءواقترن2014(،)ملاالزوجةهيوالقرينة

،\:14إش18:2،)عدمهولازبهاتصل:بغيره

91(.و2:2كو،16إ4أف16او56:

بيتأيصلونللذين.ويلءالنبيإشعياءويقول

موضع،يبقلمحتىبحقلحقلأويقرنون،ببيت

8(،إ"شر)إ!لأرضاوسطفي!حدكمتسكنونفصرتم

ولم،والحقوللبيوتافاشترواالطهعملكهمأي

-الحياة+كتاب)انظرغيرهملأحدشيئأيتركوا

(.تفسيريةترجمة

ويقول.بهوازنه:بالشيءالشيءوقارن

روحإلاأحديعرفهالاالله!أمور:بولسالرسول

منالذيالروحبل!العالمروحنأخذلمونحن.الله

لا...اللهمنلناالموهوبةالأشياءلنعرفالله

الروحيعلمهبمابلإنسانيةحكمةتعفمهابأقوال

!بالروحياتالروحياتقارنين،القدس

2:11-12(.كو)1
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نقرو-نقز

:نقرو-نقز

رؤوسفيالأذنبجوارناتنةصلبةمادةالقرن

غالبأقرنانرأسكلوفي.ونحوهاوالفنملبقرا

ولأنواحد(.قرنله-الكركدن-القرن)فوحيد

فييستخدمفهو،صقلهالسهلومنمجوفالقرن

في)والكلمةومجازيأ.حرفيأالمقدسالكتاب

(.العربيةفيبهاأشبه،!قيرنهيالعبرية

على:للدلالأحر!يأفيستخدم

إبراهيمأنمثلأفنقرأ،الحيواناتقرون-)1(

فيممسكوراءهكبشوإذاونظررفع+عينيه

أيضأانظر22:13،)تك.بقرنيهالغابة

تث+:17(.

والدهنالسوانللحفظكإناءاستغدامه-)2(

النبيلصمونيلقالالربأنفنقرأ.والطيب

قرنكاملأيسى:بنداودلمسحأرسلهعندما

البيتلحمي+،يسىإلىأرسلكوتمالدهنأ

وسطفيومسحهالدهنقرنممموفيل.فأخذ

أخذعندماوكذلك13(.د16:1)اصم.إخوته

دمسحالخيمةمنلدهناقرنالكاهنصادوق

أحيانأكانتأفهاويبدو1:93(.مل)1.سليمان

1(.27:ه)حزلأبنوسوالماجبائطعم

خيمةفناءفي،النحاسيالمحرقةلمذبحكان-)3(

مدعليهايرشكانتجرونأربعة4،الاجتما

"1و.27:2،92:1203:3،)خربهتمساوالذبائح

أيضأانظر؟109:60168ه8:لا26،38:2،و3725:

بهاتربطكانتأنهايبدوكما1!.2(.43:هحز

هربوعندما:27(.118مز)انظرالذبيحة

إلىدخلملك،عندصاسليمان!جهمنأدونيا

1:.5(مل)1المذبحبقرونوتمسكالخيمة

فإنهالموتمنموقتأنجاقدكانوإنولكنه

لى*إيوأبهربوكذلك2:25(.مل)1أخيرأقتل

لمولكن.المذبحبقرونوتمسكالربخيمة

بنبناياهدليهإدخلإذالموتمنذلكيعفه

سليمانالملكمرتبهوبطشيهوياداع

لشريعةالأمرتنفيذأ2:34(1مل)1

1(.924:)خر
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قرون-نقز

الذهبيالمذبح-البخورلمذبحكانكذلك-)4(

بدمتمسحكانتقرونأربعة-القدسداخل

:4،7لا26،و01237:25و03:3)خرلذبائحا

.9:13(رؤ

للهتافأبواقأتستخدمالقردنكانت-)5(

.(5ة52خأ6:5،1)يش

على:للدلالةمجازيأتستخدمالقرؤنوكانت

بركتهفىموسىفيقول.والعظمةلقوةا-)1

وذلك33017()تثرئمقرنا"اقرناه.ليوسف

نفسهعنللدفاعسلاحههيالحيوانقرونلأن

مثل.عباراتجاءتهنا!منأيضأاوللهجوم

أحتميابهصخرتيإله1(الربداود:يقول

:2((18مز22:3،صم)2"خلاصيوقرنترسي

*خلاصقرقلناأقامالمطوبةةالعذراءوتقدل

ا"قرنوحدههدالمسيحيسوعفالرب1:96(،)لو

قرني"اارتفعمئلعباراتأنكما..الخلاص

1(،.و2؟1صم)1.مسيحهقرنيرفع،بالرب

01قرنيأوا.نصبترنه!انتصب

9،148:14،إ29112:.24،1.و98:17)مز

نأتعني4:13(،ميخا6:13،عا17،و2:3مراثي

.والانتصارالغلبةيعطيالذيهوالرب

الكذابلنبيا-كنعنةبنصدقياعملوقد

الملك،لأخآبوقالحديد،قرنيلنفسه-

22:11،مل)1يفنوا*حتىالأراميينتنطحبهذه

18:.1(.أخ2

قرني.الترابفي"دسست،أيوبويقول

وضعتأي1(16؟ه)أيالبكاء+منوجهياحمر

التواصععنتعبيرأالترابفيقوتيرمز

.الربأماموالتذلل

ترفعواا"لاالمرنم:فيقولوالتفاخر،الكبرياء-)2(

تتكلموالاقرنكم.العليإلىترفعوالا.قرنأ

ولاتتكبروالاأي(75:4!ه)مزا"متصلببعنق

قرون.أعضبالأشرارقرونكل.لأنتفتخروا

01(.75:)مز"تنتصبلصديقا



من()زنقرو-لماقر

رتبتلداود.قرنأأنبت."هناكالربيقول-)3(

أيضأانظر132:17)مز!لمسيحيجأسرا

داودنسلمنسيقيمالربأنأي92:21(4حز

تشيركانتوإنوهي،العرشعلىيجلسمن

علىجلسواالذينداودانسلمنالملوكإلى

البعيدمرماهافيتشيرفإنهافعلأ،العرش

علىسيجلسالذي)المسيا(الحقيتيالملكإلى

الأبد.لىإعرشه

وزكريادانيالأسفارفيالقرونتستخدم-)4(

8:3،2-ا7:7-24،)دانياليوحناورؤيا

إشارة(3-16إ11/17و3،13:1ات22،رذا-18:9كز

79:12(.رذ)انظرملوكأوممالكإلى

:)زهن(-مروننهه -

بلددويقول.عاممانة:الزمانمنالقرن

وتأكدلأولىالقرونااسا!ل:لأيوبالشوحي

التاريخلىإليرجعأي:8(،)أبأبانهم"مباحث

السابقين.الحكماءأقوالومنأحداثهمنويتملم

:هئوكقرن

المكحلةةأي"الكحل"قرنمعناهعبرياسم

اللواتي،أيوببناتمنالثالثةالابنةاسموهو

انظر42:114)أيسبيهالربردأنبعدبهنرزق

03(.:4رمياإ3،.:9مل2أيضأ

قرنايم:

قرنايمشعشتاروتإلىالرجوعالرجا

منالخاسىبالمجلدالعين+حرفمنموضعها

!(.الكتابيةالمعارددانرة

أسماءبينوردت،مدينةمعناهعبري)سم

بنيلسبطنصيبأبالقرعةوقعتالتيالمدن

والأرجح،جبعةمعوذكرت)يمثر18:28(.بنيامين

بينالطريقعلىتقعالتى+العنبقرياهيأنها

قريتايم

يعاريم""قرياهيأنهاوئظن-ويافاأورشليم

يلي(فيماموضعهافي)انظرها

ربع:أقريا

،14015)يشلحبرونلقديمالاسماوهو

"\."حبرونلىإلرجوعافالرجا21:11(،،54و:1513

منالثالثبالمجلدالحاء.حرفمنموضمعهافي

الكتابيةأالمعارفدائرة

قريتايم:

!هي:.،+المدينتانمعناهاعبريةكلمة

للأيميين،كانت،موآبمدنأقدممنمدينة-)1!

-موأبأرضفي-الحصينةالمدنإحديوكانت

الشمالبينالرئيسيالطريقتمرسالذي

نألبعضاويري.الأردنشرقيفيوالجنوب

ولكن"،القريات.خرابةهوحاليأموقعها

أطلالهاتشمللتياالمخي!!قريةأنهاالأرجح

إلىأميالستةنحوبمدعلىيقعانتلين

نحوبعدوعلي،ديبونمنالفربيالشمال

مصبمنالشرقيالشمالإلىأميالتسعا

".أرنوننهر

!اشوي()14:هلتكويناسفرفيوتسمي

أيضأ)انظر+شوي"وادمممافيلوقوعهاقريتايم.

ا:17(.4تك

تلكعلىوحلفاذها/كدرلعومرا.استولىوقد

زهنفي،الميلادقبلالثانيةالألففيالمدينة

إسرائيلبنيانتصاروبعد2(.ا:او4)تكإبراهيم

رأوبينلسبطالمدينةأعطيت،سيحونعلى

37(.ت32)عدبناءهافأعادوا:91(،13)يش

ميشعيسجلإذ،الموأبيونعليهااستوليثم

العاشر(السطر)فيموآب".حجرعلىموأبملك

قرياتين"،باسمويذكرهاتحصينها،أعادقدأنه

يدفيمازالتكانتالميلادقبلالسابعالقرنوفي

بأنإسرانيلبنيأنبياءيتنبأحيثالموأبيين

02!



قريايعل

انظر23،و48:1)إرمياموأبمنستؤخذ+قريتايم

2:9-11(.حزهأيضأ

نلتالي،سبطنصيبثيوقعتمدينة-)2(

6:76(.أخ)1اللاويينصرشونلبنيوأعطيت

سفرنيالمذكورةقرتانهيأنهاوالأ!حح

)21:32(.يشوع

بعلى:قريأ

يعاريملقرليةأخراسموهو،+البعلا.مدينةا!

("+بعلةأيضأدتسمى1(،أ:0،618:ا)يشه

حصوتياقر

9(.أ15)يش

:حصوتياقر

انطلقموآبيةمدينةوهيا.،أزقة.مدينة(كلط

،موأبملكبالاقمع-الكذابالنبي-بلعامإليها

وغنمأبقرأبالاقهناكوذبح،إليهجاءحالما

معهلذينالروساءاليوإبلعاملىإوأرسل

بلعامبالاقأخذالصباحو.فيو.4(.22:93)عد

أقصىهناكمنفرأيبعل،مرتفماتلىإ!أصعده

شماليكانموقعهاأنويرجح4(.22:ا)عد"الشعب

.أرنوننهر

يميتاقرلموقعخريطة
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سفرقرية

شفر:قريا

لمدينةالقديمالاسموهوكتبا.،مديناأي

الرجوعفالرجا1:11(.قض16،و1ا:ه5)يش+دبير

بالمجلد"الدال.حرفمنموضعهافيدبيرإلى

(..الكتابيةالمعارفدانرةمنالثالث

سنة:قريا

.دبير+مدينةنفسهاوهي"النخل.صدينةأي

موضعهافي"دبيرإلىالرجوعفالرجا)يش،1:9(

المعارف.دانرةمنلثالثابالمدلد"الدالا.حرفمن

+.الكتابية

ريم:يعاوأريمعاقريا

الحدودعلىتقعوكانتالفابات"،مدينةأي

.دانسبطمنبالقربوبنيامينيهوذاسبطيبين

06،و1:9)يشهيهوذامدنمنتعتبروكانت

أنهاعلى""اقيريةباسمإليهائشارولكن1(،وه49أ18

أصلأاسمهاولعل28(.اة)يشرولبنيامينمدنمن

تسمىكما14(!أ1:06!18)يشهبعلقريةكان

:1،9ه)يش"بعللأ+و2(،2:ه)عزعاريم"+قريةأيضأ

قريةوتنسب6:2(.صم)2.يهوذابعلةو:6(،13أخ1

حوربنكالببنيمنشوبالإلىيعاريم

سكنتهالتياالعشانرتذكركما52(.و205:أخ)1

2:53(.أخ)1إسرانيلبنويسكنهاأنقبل

الجبعونيينمدنإصدييعاريمترياوكانت

كانإذ،إسرانيلبنويضربهالملتيا،لأربعا

إسرانيلورجاليشوعخدعواقدحبعونسكان

إسرانيلبنواكتشف!عثدماحلفأ.معهمو.ءقدوا

عنفعفوا،الحلفنقضيستطيعدالم،خداعهم

حطبمحتطىجعلوهمبأنواكتفوا،مدنهم

.9:3-27()يشالربولمذبحللجماعةماهوسمتقي

"محلةتقعكانتيعاريم،قريةمنالغربليوإ

بعدةمتسلحينرجلمنةستفيهاحلالتيدان

جبللىإللعبوراستعدادأ،دانسبطمن-الحرب

.(1-113أ18)قضيمأفرا

ريميعاأوريمعاقريا

.!يط!
حصحصصشكيم

يمافرأ
إيلييت.3"ع+ا!م

اع!46!"

ءورشليم

!*حدى
لحم.ييم!

حبرون
.*ط!!م

قريلأيعا

يمريعاقريةلموقعيطاخر

.تابوتإعادةإلىالفلسطينيوناضطرولما

وضعوهبالبواسيراالربضربهمأنبعدالرب

حبسوا!مرضعتينبقرتينلىإوربطوهاغجلةعلى

سكةفيالبقرتانفسارت.البيتفيولديهما

الربو"ضرببيتشمس.إلىوصلتاانإلىواحدة

.(،الربتابوتإلىنظروالأنهمبيتشمس"اأهل

توالتيعاريمقريةسكانلىإرسلأفأرسلوا

يعاريمقريةأهلفجاهالربتابوتهـيأخذوا

أبيناداببيتإلىوأدخلوه،الربتابوتوأصعدوا

حراسةلأجلابنهألعازاروقدسواا!مةفي

يعاريمقريةفيلتابوتاوظل،لربا*تابوت

لىإالملكداودنقلهأنإلىسنةعشرينطيلة

2(.2-1:7أ6صم)1أورشليم
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قريوت

عهدفيتنبأالذمم!شمميابنأورياالنبيوكان

الملكقتلهوقد.يعاريمقريةمنقيم،يهوياالملك

02-23(.36:)إرمياضدهتنبألأنهقيميهويا

زربابل،معالسبيمنالعائدينبعضوكان

7:92(.نح2،2:ه)عزيعاريمقريةمن

حاليأموقعهاأنعلىيجمعونالعلهاءويكاد

مترأكيلوعشرثلاثةنحوبعدعلىالأزهر..تلهو

أورشليم.منالشمالإلى(أميالنمانية)نمو

تشغلكانتالمدينةأنعلىالدلانلبعضوهناك

ا"غوش"أبيمنتريبأموقعألرومانيالعصرافي

أبيعانلةإلىنسبةالاسمبهذاسمبتالتي

علىالطريقيقطعونرجالهاكانالتيغوش

إبراهيمعليهمقضىأنإلىالمقدسبيتصماج

أوانلشمصرواليباشاعلىمحعدبنباشا

عشر.التاسعالقرن

قريةهيأنهاخ!الصليبيونظنوقد

تقابلاللذان-التلميذانكانالتي."عمواس

إليهامنطلقين-القيامابعدالربمعهما

عشرالثانيالقرنفيبنوالذلك24:13(،)لو

كانرومانيةقلعةفوقضخمةبائصواركتيسة

وكانم(.)07الرومانيتيطسجنودفيهايسمكر

عليهاطلقماءنبعبهسردابالكنيسةتحت

".عمواس.نبعاسمالأوائلالصليبيون

:يوتقر

تعنيالتي.قرياحيعفهيالمدنومعناها

؟-وهيمدينة

لىإتقع1:25(،)يشهيهرذاجنوبيفيمدينلأ-)1(

الميت،للبحرالجنوبيالساحلمنالفرب

"احصرون.وبينبينهاالتربماتبعضوتحمع

،.حصرون.قريوتأنهاأي،بعدهائذكرلتيا

يذكرهماإذ،العبريالنصيحتملهلاماوهو

نأالبعضويري.صنفصلتينكمدينتين

بعدعلى1!القريتينمدينةهيهذه+قريوت

)معان(،معونمنالجنوبإلىأميالأربعا
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-قسيطةقس

مرتفعاتفيتقع!"معان!لأنمستبعدأمروهو

الجنوبي.السهلفيوليس،يهوذا

2(،3عا،4او4824:)إرمياموأبمدناحدى-)2(

لعلها،موآبحمرفيعنهاصاءماعلىوبناء

،عشتاروتجنوبيموآبسهلفيتقعكانت

ولعلها!خرابا"."لكموشمعبديوجدكانحيث

أعطيتالتيالمدنبينتذكرولا.الأن*القريات

بعضويري13(.)يشوجادرأوبينلسبطي

لأن،موآبعاصمة.عار("هيأفهاالعلماء

فيتذكربينما)48(،إرميافيتذكر"قريوت

)15،16(.إشعياءفيعار*مكانها

!سأق

-قسوما:قس

لكلمةوا"شيخ".معفاهاسريانيةكلمة.قس+

برسبوتروسهياليونانيالأصلفي

هذهترجمتوقد.+!شيخومعناهاع،لاكا!!ح(،)؟35

اثنتين"عحائزأو".مشايخأو+.شيوخإلىالكلمة

.أكبر.وإليالجديد.العهدفيمرةوستين

ترجمت2(.وقدأ11)عبالقدماء1:25(،والىالوه

)الرجا02:17(،و14:23!)أعمرتين.قسوسإلى

منموضعهافي.أسقفمادةإلىالربوع

المعارف.دانرةمنالأولبالمجلدالألف+حرف

.(الكتاببة

-قسيطة:قسط

هوفالقسطغذل،ةقسطا-يقسط-قسط-)1(

..واسمعأذنكأمل:الحكيمويقولالعدل

يأ21(،و22:17)أم*الحقكلامقسطلأعلمك

كتابفيجاءت)كما"اليقينالحققوللأعلمك

أقوالحقيقيةأو(،تفسيريةترجمة-الحياة

(.الكاثوليكيةالترجمةفىجاءت)كماالحق

:المعتمدةالانجليزيةالترجمةفيوجاءت

".الحقأقواليقينيةلأعنمك



تشئم

العبريةفياللفظبذاتوهي:قسيطة-)2(

قطحهوهي:11(.42أى24:22،يش،33:91)تك

بعضويرى.مقدارهاالآنئعلملاالنقردمن

بمعنى،العربية"قشط-منمشتقهأنهاالعلماه

قطعةكانتأنهاأيامتساديةأقسامإلى.قشم+

ويقولاالأنوزنهايعلملاالفضةمنمحددة

"فعجة"صورةعليهامرسوماكانإنهالبعض

ئرجمتولذلك+نعمة..نمنتعادلكانتلأنها

الترجمةفيالثلاثةالمواضعفيبنعجة

الكاثوليكيا.

قشئم:

مادهلىإلرجوعافالرجا،فحلفاهوالقستم

الثالثبالمجلدالحاءحرفمنموضعهافي.حلف

الكتابية.المعارفدانرةمن

:ءلسمااقاسمو-قسم

للشعبالنبياشعياءفمعلىالربيقول

سحورككثرةوفيرقاكفيقفي:المرتدالقديم

..النمومالراصدونالسعاء،قاسموليقف...

13(.و47:12)إشعليكيأتيمماويخلصوك

يرصدونالذينالمنجمونهمالسماءوقاسمو

هملأنهمعبثا،ولكن،الغيبلمعرفةطلباالسماء

لاالنار..احرقتهم.كالقشصارواقدأنفسهم

17:14(.)إش...اللهيبيدمنأنفسهمينجون

ني:لثاالقسما

بنشلومامرأة،النبيةخلدةتسكنكانتحيث

إليهاأرسلالتي،الثيابحارسحرحسبنتقوة

لذياالشريعةسفربخصوصلهاليتالملكيوشيا

الرببيتفيالعظيمالكاهنحلقيا!جده

كانتادرشليمأنأي34:22(.أخ22:14،2مل)2

الحيفيتسكنخلدةوكانت،أحياءإلىمقسمة

القسمكانولعلها(،.1:صفنيا)انظرالثاني

أورشليم.منالغربيالشماليأوالفربي

-قصيةقصب

!شاق

-قشيشا:قشن

.وهناكهنامنجمعه:قشأالشيءقشن

.وهناكهنامنئلتقطماهو:والقشاشوالقشيش

إ+تحبلونالنبيإشعياءفمعلىالربويقول

قكلكم.نارتفسكمقشيشا،تلدونبصشيش،

جهدمنتبذلونماكلمنلاجدوىأي33:11(،)إش

،للنيرانطعمةيصبحالذيالتبنأ!كالحشيشلأنه

تلتهمكم.نارأصارتأنفاسكمإنبل

قشيون:

اسموهو،صلابةأوقساوةمعناهعبرياسم

02(،91:)يشيساكرسبطنصيبفيوقعتمدينة

اللاويينعشانرمنجرشونلبنيأعطيتثم

سلرفيالمقابلةالقانمةوفي28(.و21:27)يش

وردوقد".ا"قادشباسمتذكر6:72(أخ)1الأخبار

الثالثتحتمسفتحهاالتيالمدنقائمةفيذكرها

ولا.الكرنكمعبدحانطعلىوسجلهامصرافرعون

أنهاالعلماهبعضويرى.بالضبطموتعهائعلم

وجبلدورعينبينتقعالتيقسيون!+خرابة

الحاليموقعهاأنالاخرالبعضيرىبينما،تابور

4دورعينمنالشرقإلىالمقرقشتلهو

!صأق

-قصبة:تصب

،وكعوبأنابيبسافنباتكل:القصب-)1(

والقصبالبلديوالفابالسكرقصبومنه

نباتاتمنوغيرهاوالحلفاءلأسلواالفارسي

فيبكثرةتنموالتىالنجيليعةالفصيلة

الشرقبلادمنوغيرهاومصرفلسطين

لبلديالغاباهمالأنداعاوأشهر.اياوسط

أ(أ+"!3،ا!3كرميونيس)فراجميتس

كسدوناونداأر)سيرلفاابلغاوا(،أوللا++هح5

قدطويلانننباتاوكلاهما،ول+!(04*،ولهه

نأكما.أمتارخمسامنهماكلطوليبلغ
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الذريرةقصب

الحصر،منهماتصنعاللذينوالسمارالحلالاء

مجاريحافةوعلىالمستنقعاتفيينموان

المذكورينالنوعينمنارتفاعأاقلوهصا،المياه

الأنواعتحديديستميلبلجدأويصعب.سابقا

القتابفيتذكرالتيالقصبمنالمختلفة

،المقدس

الخليقة،فيعظمتهلبيانلأيوبالربويقول

سترفييضطبم،السدرات:!تحتبهيموثعن

680،03مزأيضأانظر،لأ:4.أىألفمقةوالقصبا

3:7(.شهإ

1:\،ارؤ4:3-8،.)حزقياسوحدةوالقصبة-)2(

قصبةأنحزقيالالنبيويذكر1(.21:ه

وشبر+لذراعباطولأأذرعستلقياسا

أمتارثلاثةتعادلالمصريةوالقصبة4:ه-)حز.

سنتيمترأ(.وخمسينوخمسلأ

بينتصلالتيالعظمةهيالذواعوقصبة)3(

93:22(.)أيلكتفاومفصلالمرفق

الربيمينفيقصبةالعسكروضعوقد-)4(

صولجانإلىإشارةالصليبعندالمسيح4يسو

03(.و27:92)متاليهودكملكبهاستهزاء،الملك

على:للدلالةمجازياالقصبةوتستخدم-)5(

92:6،حز2،:613،أ36إش1:912ماله)2الضعف

\،ا:ه4)املالثباتوعدم12:02(،مت

نألبيانإرمياويقول7:24(.لوا:1،17مت

المعابر.إنشيء:لكلنسيمتدبابلخراب

بالنارأحرقوهوالقصب.أمسكت

:6(.91إشأيضأانظر51:32،)إرميا

:يرةلذراقصب

موضعهافيدريرةمادةإلىالرجوعالرجا

المعارف"دائرةمنالثالثبالمجلد"الذال.حرفمن

+.الكتابية

قصيدة:

عشرثلاثةعناوينفي..قصيدةكلمةتظهر
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قصدير

،(5،4778،88،98،2،41-ه2،4،44،542،5)32مزمورا

هيالعبريةفيوالكلمة47:8.مزفيتظهركما

..ساكالالفعلمنمشتقةأنهاوالأرجح،مسكيل

جاءت.وقد*،يفطن،يفهم،يتأملينتبهبمعنى

35،و)11:33دانيالسفرفيالجمعصيفةفيالكلمة

ثمةليسولكن.بالفاهعينوترجمتو.لأ(12:3

وبدراسة.منهاالمقصودعلىالعلماءبيناجماع

التعليميةطبيعتهاأننجدنفسها!المزاميرهذه

الموسيقيينجعلت،لقراراتواالفقراتوتركيب

لعله،تسبيحأنشودةتعنيالكلمةأنيستنتجون

فيالفريقبمشاركةواحد،فردبانشادهايقومكان

لقرارااانشاد

قصكير:

فييستخدماللونفضيفلزيعنصرالقصدير

منلحمايتهااالنحاسمثلأخرىمعادنتغطية

السبانكمنالكثيرتركيبفييدخلكماالصدأ،

الأثريةالأدوات!بتحليل.البرونزمثلالمعدنية

من2-16%منبهاوجد،البرونزمنالمصنوعة

.م5232جةدرعندلقصديراوينصهرلالقصديرا

الكاستريت".!اهوعليهللحصولالرئيسيوالخام

منعليهيحصلونالقدماءوكانالقصدير(.)أكسيد

أشور،شرقيفيزاحروسجبالأوالقوقازجبال

المديانيين،معسكراتإسرانيلبنواقتحموعندما

كان،مختلفةمعادنمنكلبيرةكمياتمنهاأخذوا

نأعلىيدلمما31:22()عدالقصديربينهامن

.المعادنهذهتجارةفيوسطاءكانواالمديانيين

محالقصديريستوردونالفينيقييننجدذلكوبعد

أسبانيافيترشيشمنوالرصاصوالحديدلفضةا

الفينيقيينالبخارةأنالمعر!فومن27:12()حز

البريطانيةالجزائرفي"كورنويل"اإلىوصلوا

غربيجنوبفي"قادشإلىبالقصديرللاقيان

كانواهفاكومن(،طارقجبلمنلقرب)باأسبانيا

المتوسط.البحرموانيمختلفإلىينقلونه

الزغل،مننوعايعتبرالفضةفي!جودهوكان

أرد"و:لنبياإشعياءفمعلىالربيقوللذلك

وأنزع،قبالبوركأنهزغلككلوأنقيعليكيدي

حزقيالفمعلىيقولكما1:25(.)إش+قصديرككل



قصر-قاصر

كلهمزغلا،إسرانيلبيتليصار+قد:النبي

كور.!سطفيورصاصوحديدوقصديرنحاس

22:18(1)حزفضة+زغلصاروا

قاصر:-قصر

والكلمةالرشد.سنيبلغلممنهو"القاصر"

وردتوقد.(حول)5010"نبيوسهينيةليوناافي

وترجمت،مرةعشرةأربعالجديدالعهدفي

يفرقلاقاصرأرثالوا"مادام:القولفي!ابقاصر+

4:1(،")غلالجميعصاحبكونهمعالعبدعنشينا

كناتاصرينكنا.لما:القولفيو!بقاصرين

وقد4:3(.)غل+العالمأركانتحتمستعبدين

أطفالأوبطفلالمواضعباقيفيترجمت

3:\،كو2:021،رو2،.1:الو2:16،لأا:1،25)مت

ومن(.:13هعب،:414أف-تمراخمس،13:11كو1

فيطفلاتعنيلاالكلمةأننرىجميعهاهذه

فهوثمومن،والفهمالمعرفةفيطفلابلالعمر،

قاصر.

قصر-قصور:

وتستخدم،الواسعالفخمالبيتهوالقصر

بيتإلىالاشارةفيالمقدسالكتابفيالكلمة

!بيتالمقدسالكتابويذكرالشرفاء.أحدأوالملك

تمني+.فرعونوكلمة7:23-خر،1:ه12)تكفرعون

،2(.7:1صم)2داودالملكولمجت(،العظيملبيتا0

يهرذاملكوبيت9:\(،مل)1سليمانالملكوبيت

الملكبيتوقصر22:\(،21:11،إرميا4،1:ه)مزه

93:7،)إشبابلملكوقصر:25(،هاأخ18،1ة16مل)1

سفارملكوقصر6:18(،92،و1،4:4:،دانيال

أرامملكبنهدددقصر2(،أ6عز1:ه-9!)أش

لك!ذوغير(،1:45)عا

عنفلسطينفيالأثريةالكشوفأسفرتوقد

البرونزيالعصرمنقصورأساساتعلىالعثور

فسيحةقصورأطلالوجدتكماوعاي.لخيشفي

.نينوىوفي(،الفراتنهر)على"ماري.فيجدأ

تاريخفيملكيقصرأولداودالملكبيتوكان

قصر-قصور

احسانعلىدليلامنهداوداتخذوقد،إسرائيل

الملكقصرأما11(.ة29،91و11:صمه)2لهلربا

بناءاستغرففقد،فخامةأعظمفكاقسليمان

بناءأما6(مل)1ونصفسنواتسبعالهيكل

7:\،مل)1سنةعشرةثلاثاستفرقفقدالقصر

االأعمدةورواق،لبنانوعربيتذلكفيبما1(.9:

وبيتالقضاء،رواقأوالعرش(قاعا)أوورواق

زوجةسليمانأخذهاالتيفرعونابنة

المبانيهذهمراقعالواضحمنوليس7:1-8(.مل)1

المبانيهذهكلأنالأرجحولكن،البعضبعضهامن

منوكانت،الهيكلمنالجنوبيةالجهةفيكانت

قصورها"تأملواجالمرنميقولأنصدإلىالروعة

وعندما48،13(.)مزآخرا!جيلأبهاتحدثوالكي

نهب،يهوذاعلىبابلملكنصرنبوخذاستولى

فيالعظماةبيوتكلمعبالنارأحرتهوالقصر

،921:،6:هميارإ25:9،،:2413مل)2أورشليم

هناكا!لاتزاكانتأنهيبدوولكن8:14(.هد17:27،

2(.3:ه)نحشحفياأيامفيالقصرأطلالبعض

لتكون"اعمري"أسسهاالتيالسامرةفيأما

بنىفقد3(،16:إمل)1الشماليةللملكةعاصمة

وأثاثهحرانطهطفممنيفاقصرأأخآبفيها

انظر22:92!مل)1.العاج-بيتسميحتىبالعاج

ملكالثانيسرجوندضروقد4(.أ3،16؟هعاأيضأ

فيالسامرةعلىاستيلانهعندالقصرهذاأشور

فيأخرقصرلأخآبكانوقد..مق722/721

21:1(.مل)1يزرعيل

المبانيباقامةمولعاالكبيرهيرودسوكان

عددأبنىكما،أورشليمفيالهيكلفبني،الفخمة

قاعةاورشليمفيبقصرهوكانالقصورمن

،الضيوفمنلمانةوليمةلاقامةاتسعتوحجرات

للمياهوبركرائعةأعمدةأبهاءبهكانكما

أربعةنحوالقصرأرصيةوتشغلغناءوحدانق

أبراجهأحديزالولااالفدانونصفافدنه

منبالقربالحفرياتكشفتكما.قانماالشمالية

بناهالذيالجميلالشتاءقصرأطلالعنأريحا

المكابيين،قصرمنبالقربالملكهيرودسأيضأ

الهيروديةفيهيرودسقلاعمناثنتينأنكما

لهيرودس.قصرمنهمابكلكانوماسادا،

215



قصئر-فقصئر

أورشليمفي،الكهنةرنيسقيافاقصروفي

الشعبوشيوخوالكتبةالكهنةروساهاجتمع

وقتلهيسوعلرباعلىلقبضالالقاءللتمر

54(.و:1453مرقسمع4و26:3)مت

يسوعلرباوقفحيثالولايادارأنوالأرجح

:28(،18يو،:16ا)مرقسهللمحاكمةبيلاطسمامأ

فيالكبيرهيرودسبنا.الذيالقصركان

قلعةفيكانأنهالتقليديذكركماأو،أورشليم

الجهةفيأيضأهيرودسبناهالتياأنطونيا

أصبحكما.الهيكلمبانيمنالغربيةالشمالية

الواليلاقامةمقرأقيصريةفيهيرودسقصر

لرسولاظلوهناك،اليهوديةعلىالروماني

الواليفليكسبأمرسنتينلمدةمعتقلابولس

27(.إ23:3324-35،)أع

قصئر-ئقصئر:

لإخوةاأيها"تللكلورنثيينبولسلرسولايقول

نساءلهمالذينيكونلكيئقمئر،الآنمنذالوقت

اليونانيةفيوالكلمة7:92(.كو)1لهم!اليسكأن

المترجمةالكدمةنفسوهي3(،ول!،5)هل+سستلو+هي

قصنر-قصئار

وحملوهولفوهالأحداثفنهض:القولفي.لفوه

عنأصلاتسقخدملكلصةوا6(.إ)أعه+!دفنوهخارجا

ميناءإلىالسفينةدخولعند+الشراع.فى

يطوىبشراعلزمنايشبةفالرسول،الوصدل

القليل.سويمنهيبقولمفشيناشيئا

قصنر-قصئار:

القصارعملوكان4وبيضهدئه:الثوبقصر

وبعضماءبهحوضفيالئوبوضعيستدعي

إليالرجوع)الرجاالأشنانأووالأعشابالرماد

منلأولاالمجلدمنموضعهافي!أشنان؟امادة

.".(الكتابيةالمعارفدائرة

مجرىمنبالقربعادةيقعالقمئاردكانوكان

الأنسجةلصبغيتسعمكانفيالمدينةخارجماه

المساكنعنوبعيدأ.لتجفالهواءفيونشرها

.السئانالعمليلأمنالمنبعثةالروائحتزعجلاحتى

نارمثل01الربيومإنالنبىملاخيويقول

ممحصافيجلسالقمئار،أشنانومثلالممخص،

كالذهبويصفيهملاويبنيفينقي،للفضةومنقيا

بالبر+تقدمة.للربهقزبينليكونواوالفضأ،

ليلشمااالجناحلأطلالجويةةصور
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لقصاراحقلى-قصئر

يسوبم،الربإنالبشيرمرقسويقول3(و3:2)ملا

جدأبيضاءقلمعثيابه+صارت،التجليجبلعلى

مثليبيضأنايارضعليقمئاريقدرلا،كالثلج

.3(أ9)مرقس*ذلك

:لقصاراحقلقصنر-

زمنفيمشهورامكاناالتصارحقلكان

اخرج0:قائلاإشمياءالربأمرإذ،النبيإشعياه

طرفلىإ،ابنكياشوبو!ثس!رأنتأحازلملاقاة

القمئار+حقلسكةإلىالعليا!البركةقناة

.703()إش

اشورملك)سنحاريب(أرسلعندماأنهكما

أورشليم،لىإلاخيشمن(قواده)وسانرربشاقي

قناةعندفوقف،عظيمبجيشحزقياالملكإلى

36:2،)إشالقصئار-حقلطريقفيالعلياالبركا

منبالقربكانالقصئار--حقلولعل1:17(.مول3

.جيحونبركةأوروحلعين

صير:هقا-ةهقصور-قصر

الفرفعنمفصولةخاصاحجرةالمقصورة

لىإانتهيت+هل:لأيوبلرباويقول.المجاورة

؟!تمشيتالفمرمقصورةفيأوالبحر،ينابيع

"مقصوره"المترجماالعبريةوالكلمة3:16()أجمه

ترجمتوقد،بحثبمعنىكلمةمنمشتقةهنا

في-عمق+لى!و،(8:أىول،61:ه)قضحثمبافعلا

والى7(،ت11)أي12أتتصلاللهعمقإلىأالقول

فحص.فهمهعنليساللهعنالقولفيفحص"

.4:28(.)إش

!الأرضمقاصيربيده"(الذي!المرنمويقول

هناالعبريةوالكلمة9:4(.)مزهلهالجبالوخزاثن

ترجمة-الحياة!كتاب)انظر"الأرض+أعماقتعني

.(تفسيريا"،

-التص:قص

أطراففيهالمغروزالصدرعظمهوالقص

هقصات-مقاص-قص

هيالعبريةفيلكلمةوا.الجانبينمنالأضلاع

منلقصاتخذثم.لموسىلرباوقال!.حازه

لرباأمامترديدأوترددهلهرونالذيهالملكبش

وساقالتردبدقصوتقدسنصيبالكفيكون

الملءكبشمنرفعوالذيرددالذيالرفيعة

..،إسرانيلبنيمنأبديةفريضةوبنيهممالهرون

نفسوتترجم27(.و26أ92إخر2"سلامتهمذبانحمن

بنفسفقط.صدر+أو01الترديد"صدرإلىالكلمة

34،8:92،و31و703:لا)انظروالهدفالمعني

18:18(02"أ6عد1،وه14أ2101،و02أ9

فصتص:-فصئة-قصن

منالخصلةهيوالقمئة،فمئةجمعالقصص

افتحي10:لعروسهالنشيدعريسويقول.لشعرا

لأن،كاملتييااحمامتييا،حبيبتييااختييالى

الليل-تديمنوقصصيالطلمنمتلأارأسي

.2(ةه)نش

ذهبأسه..ر.بأنعريسهاالعروسوتصف

كالغرابحالكةمسترسلهقصصهابريز،

:11()نشه

لشعرا-مقصوصوقمن
:آيرمستد

تأشأيام:+هاالنبيإرميافمعلىالربيقول

مصر.وأغلفمختونكلوأعاقبالربيقوم

ممصوصىوكل!موآبعمونوبنىوأدومولهوذا

9:26،)إرمياا.البريةفيالساكنينمستديرألشعرا

*كتابفىالعبارةهذهوجاءت32(.أ25:2394،

شعريقصون:2"ممنااتفسيريةترصمة-الحياة

فيالساكنين:بالقولإليهموالاشارةأصداغهم".

القبائلإلىالإشارةأنالأرجحمنتجعلالبرية

المتاخمهالصحراءفيتسكنكانتالتيالبدوية

.الشاملبلاد

:مقصات-هقاص-قص

المقراضوهو"مقصجمعوالمقصاتالمقاص



-قصاصقص
شزجذبالةمناحترقمالازالةيستضدمكانالذي

منمصنوعةأدواتهاوكلهيكانتالتيالمنارة

تقطعالمحترقةالذبالاتوكانتنقي.ذهبمنوزنة

2:38،خره)انظرالمنافضفيوتوضعبالمقاص

4:122أخ25:14،2،:1213مل52،.7:مل1

ئسميالتينفسهاهىأنهاوالأرجح23:18(،إرميا

6:6(.شإ21،:4أخ7:94،2مل37:23،1)خرملاقط.

:صقصا-قص

لأنجريمةارتكابعلىالعقابهوالقصاص

!الجثاللظهروالضرباللمستهزنينئغذالقصاص

في+حريمةمادةإلىالرجوعفالرجا91:92()أم

المعارفدانرةمنالثانيالمجلدمنموضعها

الكتابية"

قصعة:

القصاع!كانتويثرد.فيهيذكلوعاءالقصعة

دبورةوتقول.الفخارأوالخشبمنعادةتصنع

سيسراعلىالانتصاربعدترنيمتهافيالنبية

مرأةاياعيلفعلتهلماامتداحااكنعانجيشتاند

فىلبنا.فأعطتهماء.طلببسيسرا؟القينيحابر

:25(،)قضهزبدةقدمتلعظماءاقصعة

بجزةالربكلامحدعونامتحنوعندما

ملءالجزةمنطلأوعصرالجزة.ضغطالصوف

.6:38()قضماءا"قصعة

قانلا:لريائهمالفريسيينيسوعالربويوبخ

ال!سخارجتنقونالفريسيدنأيهاالأن.أنتم

وخبثا"اختطافافمملوءباطنكموأمالقصعلأاوا

:93(.11)لد

فصتتم:

بنواأديا..أبووهو،"نل+متفاهمعناعبركلمااسم

شألتئيلابنلزربابللرابعا!الجد"األمودام"اعم

يذكرولمالجسد،حسبيسوعالربأجدادوأحد

3:28(.)لولوقاانجيلفيإلاالاسمهذا
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قصيعا

قصيم:

ملكنصرنبوخذللملكالنبيدانياليقول

رأيتأنكحيث.من:الملكلحلمتفسيرهفي،بابل

منوالبعضصديدمنبعضهاالقدمينأصابعا..

ا"قصيأوالبعضقويا،يكونالمملكةفبعض،خزف

الحياةكتابشجاء)كما"هشاأي2:42(.)دانيال

الكسر.سهل(،تفسيريةترجما-

-يستقصىةأقصى-قصا

علىالربويقول.أبعده:وأقصاه،.تجغدأقصا

أمةوالمقصاة،بقيةالظالعةأجعل:النبيميخافم

وأافنغذةهيفالمقصاة:7(،،أميخاقوية

.المنبوذة

أطرافهاأبعدهيالأرضأوالسمواتوأقاصي

34:31...28؟94!4:32،13:7،64،تث13،ة23)عد

الخ(.

عنهالبحثفيأقصاه:بلغالأمرواستقصى

!ليس.جدأوحميدالربهو+عظيمالمرنم:ويقول

الرسوليقولكما14:3(!)مزهاستقصاء.العظهته

عنوطرقه،الفحصعناحكامهأبعدما:برلس

لاالذيالمسيحو."غنىا:33(،1)روالاستقصاء!ا"

فيجاه)كمايحدلاالذي0أي3:8()أفيستقصى.

.(تفسيريةترجمة-الحياة+كتاب

قصيص:ديوا-قصيص

اسموهو.3االمتقطعلوادي!امعناهعبريةعبارة

بنيسبطنصيبفيوقعتالتيالمدنإحدى

فيالعربةوبيتحجلةبيتبينوتذكر.بنيامين

موقعهايعلم!لا!أريحامنلقربباالأ!دنوادي

22(.و1021)ي!ثولاليقينوجهعلىالآن

الابنةاسموهو،.قرفةمعناهعبرياسم

توجد"ولم،سبيهالربردأنبعدلأيوبالثانية



-قضيبقف
ايارض.كلفيأيوبكبناتجميلاتنساء

1(.وه:4214)أي

!ضأق

يقضمب:-قضب

قطع:الكرمدقضب.قطعه:قضباقض!به

القديم:لشعبهالربويقول.الربيعأيامأغصانه

تقضبسنينوست،حقلكتزرعسنين"است

:6،هشإنظر)اياغصاناتشذبأي2:3(الاه"كرمك

1(.:!4دانيال:01،33

يا"قومي:لعروسهلنشيداعريسويقول

مضىقدالشتاءلأناوتعاليجميلتيياحبيبتي

بلغ.الأرضفيظهرتلزهورا.وزالمروالمطر

أرضناشسمعاليمامةوصوتالقضب،أوان

.لكروماتشذيبأوانآنقدأنهأي1-12(،.2:)نش

تكونقدهناالمستضدمةالعبريةالكلمةولكن

وأ*يفردأو"!يغنيأيضأيعنيأصلمنمشتقة

الشواهد(1ذيالمقدسالكتابحاشية)انظر.يصدح

الانجليزيةالترصماتمعظمفيجاءتهناومن

ترجمة-الحياة+كتاب)انظرالتغريد"موسم"حل

تفسبربة"(.

قضب-قضيب:

خمسوثمة.يشبههماأوالفصنهوالقضيب

.بقضيب.تترجم،يونانيةوكلمة،عبريةكلمات

بعصا:تترجموأحيانا

وأغصناوتعني.حوطرا.العبريةالكلمة-)1(

القديمالعهدفيالكلمةهذهوردتوقد.فرعأ

الجاهل.ا"فملأمثالاسفرفيلأوليا:مرتين

الجاهلفمأنأي14؟3(،)أم!لكبريائهقضيب

كبرياثه4منوالحطتأديبهشسببايكون

النبيإشعياءفمعلىالربقولفيوالثانية

داودبيتأنفرغم،المسيحيسوعالربعن

جذعمنقضيبيخرجسوفأنهإلا،سينتهي

ا:1(.9)إشأصولهمنغصنوينبتايسى

قضب-قضيب

أما،المسيحاتضاعإلىاشارةفيه(.و"القضيب

2مجدهإلىفيشير*"الغصن

جزءأأ!عصاوتعني!مفيل+العبريةالكلمة-)2(

لوز"".قضيبفيكمااشجرةغصنمن

48:17()إرمياالعزقضيبو1:11(1)إرميا

وانتهاءموأبقوةانكساريعنيكسرهوكان

أخذهاالتيالخضر""والقضبان.سلطانها

فيهاوقشرودلبولوز-لبنىمنيعقوب

علىالذيالبياضعنكاشطابيضاخطوطا

تجاه..قشرهاالتيالقضبانوأوقف،القضبان

عصاكانتوكذلك41(.و38و34:37)تك.الغنم

03(،32:)تكيعقوب

"عصامثل،.عصا"."قطة*أيالعبريةالكلمة-)3(

وسلطانهاللهقوةتمثلكانتالتي3اموسى

(701:)خرهروز،وعصا،لخ(ا4:2،27:900-.)خر

ا!اسباطرؤساهوسانرهرونوعصي

الملكبنيوناثانو"نشابة!1(.17:2-.)عد

43(.و:1427صم)1الجنديعصاأي،شاول

المتسلطينو"قضبان1(اة7)حزالشر+عصا!

قوتهمعلىالقضاءيعنيوقصفها

14(.و91:11)حز

"؟عصا"اأيضأوتعني+شيبت!العبريةالكلمة-)4

الذهب"ا.قضيبمثل"اصولجانا!أو".قضيبأ+أو

502،.4-11)أسأحشويروسللملككانالذي

وأابنهبهاالرجليؤدبالتيوالمصا418(،

14(،ر13:2422015،2313،أم21،)خرعبده

.1:13،)أمالفهمناقصلظهر.فالعصا

الكمونبهائخبطوالعصا26:3،92015(.

أشوريضربوبالقضيب28:27(.)إش

23:4(.مز27:32،)لالراعياوعصا03:31(.)إش

أؤدبهتعذجإن.ابنهعنلداودالربويقول

+أدمبنىوبضرباتالناسبقضيب

7014.98:132،مزصم)2

إنهالربعنالنبوةبروحالمرنمويقول

209(،)مزحديد.منبقضيبالأممسيحطم

عنالربويقول9:4(.)إشالمسخر."و"قضيب
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قضن-انقض

مراثيانظر،1:ه.)إش.غضبيحمضيبإنهاشور

يحركالقضيب.كأنيفتخرألايجبلذلك3:\(،

*لا.شعبهيوصيفإنهوعليه1(،1:ه.)إشرالهعه

بالقضيبيضربك..شعبيياأشورمنتخف

السخطيتمجدأقليلبعدلأنه.عليكعصا.!يرفع

أيضأانظرا:،2(.ش)1"إبادتهمفيوغضبي

انكسر"الضاربك"القضيبلأن03:93(،

49:92(.)إش

)الأصنامكهذه"ليس:لنبياإرمياويقول

الجميع،مصذرلأنه،يعقوبنصيبالباسة(

انظر،ا:69.رميا)إ+ميراثهقضيبوإسرانيل

51:91(.أيضأ

:يسوعالربعنالنبوةبر!حميضاويقول

"خدهعلىبقضيبإسرانيلقاضييضربون01

03(.27:متفيالنبوةاتحامانظر:ا!ه)مي

أوربط"بمعنيشاشاق!العبريةالكلمة)5(

التي،.قضبانإلىالمقرجمة!هي،أوصل

بهالتثبتالخيمةدارأعمدةبينتصلكاذت

هذهوكانت،الخيمةبدارتحيطالتيالأستار

11،36:38!و27:.1)خرالنضةمنالقضبان

1(382:.1-ه

مم،"()50رابدوساليونانيةالكلما-)6(

9:4،عب4:21،كو1)انظرعصاأدقضيبأوتعفي

.القياس!قصبةأو1(.91:ه،12:ه2:27،رو

11:1(.)رؤ

-انقض:تضن

ويقولبعند.هدمه:قضأالجدارقض-)1(

هذار!ضتما"لأنكم:للشعبالنبيإشعياء

هذالكميكونلذلك...الظلمعلىوتوكلتمالقول

جدارفيناتىمنقض)كشق(جمصدعالإثم

03:13(.)إش-لحظةفيبغتةهذهيأتي،مرتفع

يريدبسرعةطيرانهفيهوى:الطائرانقض-)2(

فيأيامهأيوب!يشبه.شيءعلىالوقوع
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-قضاء-يقضىقضى

قنصهإلىينقض!كنسربأنهازوالهاسرعة

:الأعداءعلىالميشوانقض9:16(.أي-)صيده

،14(.11)إشنحوهماندفع

-يقضم:قضم

أسنانه.بأطرافكسره:قضماالشئقضم

أمصا،"يئكل:القديمالشعبعنبلعامويقول

بأسنانهيسحقهاأي."عظامهمويقضم،مضايقيه

24:8(.)عد

قديما:لأورشليمانذارألنبياحزقيالويقول

فتشربينها،السامرةآختككأسا..سكرأتمتلنين

34(.و23:33)حزشقفهاوتقضمينوتمتصينها

-قضاء:-يقضيقضى

الأعلى،القاضيهوللهاةالقاضيالله-أولا

3:6،رو49:2،مز2،:ه18)تكا"الأرضكلديانفهو

يقومالقضاءفياللهوحق:8(.جاهأيضأانظر

اللهعدل-)1(:إلهيةصفاتثلاثعلىأساسا

غيراللهعلم-)2(9(.و9:8،69:1389:2،)مزالمطلق

2-34،28:ا)أيالناسحياةوخبايابأسرارالمحدود

لاالذياللهسلطان-)3(2:16(.رو913:1-16،مز

العقابتوقيعأوالمكافآتمنحفييقاوم

.(-2:116ور،6و5ة11مز)

عاولأقاضياعرشهعلىيجلسفالله

الخطعنمنزهوهو79؟2(.8،98:14،و7و9:4)مز

قضائهفييخطئأنالمستحيلفمنجورفيها"،ولا

("3:هرو"12او.31::3"أب،324:قث2،:ه18)تك

2:6،)رو.أعمالهحسبواحدكليجازيدانمافهو

منالبشرأخطاءتشوبهالافأحكامه12(.أر،02

بالمظاهريأخذولاب!1017(2011،1)روالمحاباة

الجسدحسبيحكمولا7:24(،يو1607،)!صمالخادعة

فانلذلك91:7(.أخ)2رشوةيأخذولا15(،8)يو

حكم.لكلالمعيارهي،الانسانلا،اللهمشيئة

الوقتبعضينجوأنهيبدوقدالشريرأنومع

بفنىمستهينا.1:73(،)مزالعادلاللهقضاءمن



-قضاء-يقضىقضى

هناكأنإلا17(،و16أ14أع4،و2:3)رورأمهالهلطفه

2:1-16()رواللهخطةفيمحددأعصيبايومأ

25:31-11:22،46-24،)متالناسكللدينونة

1(.1-ه021:رؤ2:9،3:7،بط312،:17أع

في،الإلهيالقضاءمنامثلةرؤيةويمكننا

:الأحداثبعض

علىثمومنوحواء،أدمعلىصدرالذيالحكم-)1(

3!)تكعدنجنةفي،البشرفيالجنسكل

:12(.روه

6-8،)تكبالطوفانالقديمالعالماهلاك-)2(

6(.و3:ه،أه2بط272،و17:26لو

17:28-.3،لو91،)تكوعمورةسدومتدمير-)3(

2:6(.بط2

الأحمرالبحرفيفرعونجيشإهلاك-)4(

49()خر

فيإسرانيلبنيعلىأوقمهاالتيلقديباتا-)5(

علىعديدةأوقاتوفي14،16،25(،)عدالبرية

يضهم.تارمدى

المسيالرفصضهملإسرانيلاللهادانا-)6(

2:14-16(.الس03-24"21:)لو

الربيرفضونمنلكلالنهائيةالدينونة-)7(

:8،9،اتس3:36،5:242!)يوالمسيحيسوع

،3:7(.11-.2:بط26:12،25:2-01،31عب

للديم:الشعباعندلعضانيالنظاما-ثاذيا

للنظامالتاليةالمراحلبوضوحنرىأنيمكننا

القديم:الشعبتاريخفيالقضائي

نيالتضا.سلطةكانت:ءالأباسر!حلة-)1(

أثناهفي-بعيدحدإلى-العانلةرأسيد

نأفمع38:24(.21،22،)تكالمرحلةهذه

-قضاء-يقضىقضى

ما)وهوبعدأعلنتقدتكنلماللهشريعة

كانواالآباءأنإلاسيناء(،جبلفيحدث

باللهمعرفتهمعلىبناءمضمونهايدركون

لأن1؟18-23()روالبشرجهةمنومقاصده

الناسقلوبفيمكتوبةاللهشريعة

الشرائعبعضمنوكذلك1(،وه2:14)رو

ل!نسانأعطاهاأنسبققداللهكانالتي

العانلهرأسأصبحوهكذا6(-و905تك)مثلأ

والعدلالبرمفاهيمنقلفياللهأداةهو

كلوراءومن18:91(.)تكجيلإلىجيلمن

كل."دئانبأنالكامنالادراككانذلك

:25(.لأ)تبمهعدلأيصنعأنبدلا.الأرض

موسي:8حيامنةلمبكراللترةا(-

بشئونالواسعةمعرفتهبمكمموسي)كان

بعملللقبامموهلا22(و7021)أعالعالم

لشعبكقاندفعلامارسهماوهو،القاضي

فيوهوبلمصر.منأخرجهالذيالله

جعلك"من:قانلأإخوتهأحدتحداهمصرا

انظر2:11-15)خر؟!عليناوقاضيارنيسا

بنيخروجأنإلا3(.وه7:23ء2أعأيضأ

سلطةوجوداستوجبمصرمنإسرانيل

قاموقد،ومنازعاتهمقضاياهمفيتحكم

بنوبهاعترفإذقيامخيربذلكموسى

للهوابينهملوسيطكاإسرانيل

وجميعوحدهيجلسفكان)خر.21-2:18(،

المساءإلىالصباحمنعند.وافالشعب

اللهبشرائعوتعريفهمبينهمللحكم

5(.8:27،ة9عد،:13-1815)خروفرائضه

منإسرانيلفيبالقضاءيقومكانوهكذا

6،إ21خر)انظرايارضعلىاللهلةعدايمثل

1:34(..يد6،و82:1مز:91،6أخ2

رأىعندما:لموسىيثروننصيحا-)-(

مدسىيحصلهالذيالعبءفداحةيثرون

لهقدم،الشعبلكلالقضاءفيعاتته،على

وكانت18:17-26(1)خرحكيمةنصيحة

قضاةإقامة-)1(.هيالأساسيةعناصرها

عليامحكمة)2(-.متصاعدةسشوياتمن

الفرصةاتاحة-)3(.نفسهموسىفيممثلة
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-يقضبم-قضاءقضى

فيللقضاءللتقدم.الشعبأفراد.لجميع

+للفرائضتعليميبرنامج-)4(.+حينكل

لعملوايسلكدنهالذيوالطريقلشرانعوا

لتياالمواصلات-)5(..يعملدنهالذى

وأدرك.قضاةيقيمهمفيمنتوفرهايحب

اقتراحاتفيالحكمةالتوعلىموسى

القضانيالنظامعلىفطبقها،يثرون

للشعب.

سيناءشريعةنظمت:ء!ميناشريعة-)د(

.يثرونقدمهاالتيالاقتراحاتونقحت

مواصفاتأدق--بشكلبتحديدها-)1(

-)2(16:18-.2(.،13-18ة1)تثالقضاة

ومفسرينحراسأاللاويينباختيار

-)3(18-.2(.17:8-13،)تثللشريعة

فيالقضاةلارشادمحددةمبادئباعطا.

21؟1-1،9-21،:ه91)تثأحكامهماصدار

:25.)1-3

هناككانتبأنهالتنويهيلزمناولكن

كلاشتراكمثل،الخاصةالحالاتبعض

الحكماصدارفيإسرائيلجماعة

لاحقتاريخوفي22-28(.و35:12)عد

متهورأقستمأقنقضأنالجماعااستطاعت

أنهفيبدو14:24-26(.صم)1ملكهممنصدر

إسرائيلبنيمغادرهبعدفتراتفي-

التاريخيةالعوامللبعضكان-لسيناء

العدالةنوعفيتأثيرها،والسياسية

خاصة.حقبةفيالساندة

يؤرخلتياالفترةوهي:ةلقضاالهتر،-)هـ(

منانتقاليةفترةوئشئلالقضاةسفرلها

وقد.الملوكحكمإلىويشوعموسىحكم

أشخاصااللترةهذهخلال-فىاللهأقام

بمضأوإسرانيلكللقيادةمؤهلين

و.2:1611-3123:9)قضالأسباط

ايجازويمكن7:11(.صم2،:9-1211صم1

-)1(:الأقيفيالقضاةهقلاءعنلقولا

تاريخكلالأزماتأوقاتفياللهأقامهم

،43:4-ه601مزانظر2:16-23،)قضالشعب
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-قضاء-يقضيقضى

الذيهواللهروحكان-)2(13:02(.أع

:3،0113012514911:)قضلقوةايمنحهم

ظلوا-)3(25-92(.:11عدأيضأانظر

2:91،)قضوفاتهمحتىمراكزهميشغلون

يؤسسواأنأبوا-)4(1(.7:ه4:18.اصم

23(.و8:22)قضإسرانيلعلىوراثياصكما

يجعلهمكقضاةعملهمأناعتبروا-)5(

روحياالشعبقيادةعنمسئولين

707(.صم2انظر:17،6أخ)1

من:والمنقسمةالمتحدةالمملكةفترتا-

ثابتنظامهناككانبأنهالقولالصعب

صمونيل-منالممتدةالحقبةفيللقضاء

العهدأزمنةنهايةإلى-القضاةأخر

فيالواردةالتحذيراتمنفكثير،القديم

بالعد(لة،الانحرافضدسيناء،جبلشريعة

عصورفيواضحةبصورةأهملتقد

الارتدادأوقاتفيأو،الأشرارالملوك

هذاضدالأنبياءاحتجماوكثبرأ.الديني

:12،هعا2،و1023،5:230101،)اخاالانحراف

317(.،3:9-11ميخا،6:12

كقاضبواجباتهقامصموئيلأنورغم

لدوريةاالمحاكممننظاماوأقام،قيامخير

القضاءعوجاابنيهأنإلا1!16(،7:هصم)1

فيالشعبرغبةدعحاوبذلك)8:1-3(،

إلىالقضاةنظاممنالحكمنظامتفيير

2(.12:1-ه)8:4-22،الملكيالنظام

السلطةللملوكأصبحتأنوبعد

وسليمانداودأقام،القضاءفيالمطلقة

وضعهالذيالنظامحسبمحليةمحاكم

ومما:92-32(.4،26و:233أخ)1صمونيل

حكمةإلىحاجتهأدركأنهلسليمانيذكر

وسرعان3:9(،مل)1شعبهليحكمسماوية

عويصةقضيلأفيالحكمةهذهتجلتما

ي!وكان3016-28(،مل)1عليهعرضت

الملكإلىبدعواهيأتيأنشخصأيإمكان

بلغلملوكابعضولكن:2-4(.1صمه)2رأسا

العدالةانتهكواأنشرهممن



-قضاء-يقضىقضى

منوكان16(.ة2امل21:12-116مل)1

هذهمثلفيالظلميعمأقالطبيمي

2-4(.ة1)حبالأوقات

الملوكأبرزكانيهوشافاطأنويبدو

نواحيكلفيللقضاءنظاموضعفي

نأالأرجحمنبل91:4-11(.أخ)2مملكته

يهوذامدنكلفيأقامهاالتيالمحاكم

91:5(،أخ)2+فمدينةمدينةكلفي،المحصنة

وأصبحتالعليا،المحاكمنوعمنكانت

علىغليامحكمهالنظامهذافيأورشليم

"لرأساالكاهن.أمريارأسها

-يهوشافا!وضعوهكذا:8-11(.91أخ)2

العهدفيالقضاءنظام-كبيرحدإلى

النظاموهو،النهانيةصورتهفيالقديم

السنهدريمإلىالنهايةفيأديلذيا

مثلا)انظرالجديدالعهدأزصنةفياليهودي

.(01-1،23:1-6015:،27:4-1هاع

.دئانأوكقاضالمسيح-لثاثا

هذامنالمختلفةالجوانبنلخصأنيمكن

في:المدخصوع

القاضيموهلاتكليمتلككالمسياكان-)1(

14،إ98)مزالأنبياءعنهتنبأكما،الحقيقي

سيأتيالذيوحدهفهو(،؟-ه11:إش79:2،

يندرعالمفي9:24(،)دانيالالأبد!""بالبر

انظر95:1-121)إشعدالةفيهتوجدان

ا-18(..3:روأيضأ

أولمنفكان:الصحيحللقضاءالمشزع)2(

علىخدمنهبدأأنبعد-المسيحأعمال

لشريعةالحقيقيالمعنىتوضيح-الأرض

الجبلعلىبالوعظةئعرفمافيوذلك،الله

الزائفةالتعاليمفيهاصححالتي)مته-7(،

الله.شريعةاليهودمعلموبهاأبطلالتي

ديندنةنفسهاالمسيحخدمةكانتلقد

مثلا)انظراللهشريعةلتحريفهملليهود

ا-.2(.15:

-قضاء-يقضىقضى

،الناسبينالقضايافيالمسيحيدخللم-)3(

ماديةأمورفييحكمأنأبىفقد

بيلاطسأماموهوحتىبل14(.او3أ12)لو

مملكتهأنأساسعلى،نفسهعنيدافعلم

18:33-36(.)يوالعالمهذامنليست

تنبأفتد:الزائفينللقضاةكممحص-)4(

ومثل،الممحصنارمثللأنه:قائلاصلاخي

ومنقياممحصافيجلس.القصارأشنان

كالذهبويصديهملاديبنيفينقي،للفضة

تقدمةللربمقربينليكونواوالفضة

بأحكامالمسيحنطقوقد1-6(.ت3)ملابالبر

اليهودقادةوسانرالفريسيينعلىرهيبه

موسى!كرسيعلىجلسوازائفينكقضاة

23(.)مت

جاءفقد،ليدينلايخلصلكيأتىلقد)5(-

ليدينلاالعالمليخلصالعالمإلىالمسيح

ليسولكن47(.و3:1612:46-121)يولعالما

الشريدينأنأبىالمسيحأنهذامعنى

.خلاصيومالآنلأن69(،او8:ه)يوالأن

،لايدانبهيؤمنالذيإنقالفقد6:2(،كو)2

يؤمنلملأنهدينفقدبهيؤمنالذيأما

أيضأانظر3:18،)يوالوحيد.اللهابنباسم

9:93(.يو2-44،اة91لو

فقدللدينونة،الأبمنالمعينهوالمسيح-)6(

يدينلاالأبأنصلاءبكلالمسيحأعلن

للابن"لدينونةاكلأعطىقدبلأحدأ

الجميعسيدينالذيننهو.3(.و:22)يوه

لديانافهو25:36-46(!21-7،23:)مت

الذيالأخيراليومذلكفي408(تي)2العادل

الدينونةأساسهيكلمتهفيهستكون

ديانااللهمن"لأالمعينفهو48(،إا2)يو

أيضأانظر،:942.)أع!والأمواتللأحياء

:5(.4بط41،1:تي17،31:2أع

وكمدين:كقاضالمذمن-بعارا

الأتي:فيالموضوعهذاجوانبتلخيصيمكن



-قضاء-يقضىقضى

النقدمنلنوعاهذاويقع:بالنقدالادانة-)1(

لو7:9-4،متفيالمسيحنهيتحت

ضدصريحنهيفهذاتدينوا!!لا!6:37-42

والتجاوز،الآخريننقدفيالقبيم!لعادةا

12(،او4:1يعأيضأ)انظرأخطانناعن

لهذاجانبانوهناك:المدنيةالقضايا-)2(

الجديد!العهدفيالموضوع

الكاذبة-التهمأمام-الحقلبولسكان-)1

إلىدعواهويرفعنفسهعنيدافعأنفي

منهذاكانفقد2:9-12(،)أعهقيصر

16:37-93،)أعالرومانيمةرعويتهامتيازات

وفي13:1-7(1روأيضأانظر22:27-920

بأنالمذمنينيوصيفإنهالأخرالجانب

فييدخلواأنمنأفضلللظلماحتمالهم

المؤمنينغيرأمامالاخوةضدمحاكمات

الرسولقضياكانتفقد6:ا-8(.كو)1

شيناالرومانيةالسلطاتمعبولس

فيالمؤمنينبينالمحاكماتعنتمامأمختلفا

نفسهبولسوجدفقداكورنثوسكنيسا

كالبديللقيصرادعواهيرفعلأنمضطرأ

كانالذيبالاعدامعليهللحكمالوصيد

قيصرية،فيالولاةيدعلىيقيناينتظره

اليهود.رؤساءلمطالباستجابة

التاليةالمبادئتوضحقدأالضميرقضايا-)3(

المسيحي:السلركفر،الصعبةالمنطقاهذه

فيالجديدالإنمسانييارسأنيمب-)أ(

،\8:هرو36،و8:32)يوحريتهالمسيح

2:16-32(1كو13،و51:،2:4غل

بأي-الحريةهذهتنحدرألايجب-)ب(

فرصةتصبحأنأي،التحررلىإ-حال

2:16(.بط13:1،)غلهللجسد

الحريةبينالفامضةالمساحةإن-)-(

المحبةتفطيهاأنيمكنوالتحرر

الضعيف+الأخنحومنالمسيحية

01:23-8:9،33-13،كو14:19-23،)رو
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-قضاء-يقضىقضى

لىإالصانبةوبالنظرةا-15(،:3هغل

6:1(1)غلنفسهالشخصضعف

الناموصبمقتضىالسلوكومحاولة

أمروباطاعة2:8-13(.)يعالملوكي

(،1-ه7:)مت*تدينوا"لا:المسيح

المومنعلىفليس:الذاتعلىالحكم-)د(

بل(،13:هكو)2فحسبنفسهيمتحنأن

نفسهاللهأنيدركأنأيضأعليه

أيضأانظر،2:4تس)1يمتحنه

يكونأنويجب23(.و913:1-6مز

الاستعدادمنجزءأالذاتامتحان

11:27-24(،كو)1الربلعشاءالروحي

القدسالروحبمعوتذلكيتموعندما

فيالربعشاءيضعفإنه27(و8:26)رو

يتحاشىوبذلك،الصحيحمنظوره

علىيقعالذيالإلهيالفديبالشخص

العاديةالوجبةبينيميزونلامن

4لرباءوعشا

بالضميريتعلقفيماالحكم-هـ(

نأالمذمنينمنفمطلوب:والسلوك

يتمسكواوأن.شيءكليمدحنوا

نأعليهمأنكما:21(1تسه)1بالحسن

اللهمنهيهلالأرواحيمتحنوا

المسيحيةالاجتماعاتوفي4:\(.يو)1

يسمعونماعلىيحكمواأنعليهم

فورأيحكمواأنويجب11492(.)اكو

عضوأيمنأخلاتيلاسلوكأيعلى

شخصوأي:1-8(.كوه)1الجماعةفي

بعدإلاقبولهيجبلا،زانرغريب

1(.1و1.يو)2إيمانهصحةمنكدالت

يناديمنكلأناثيما+يعتبرأنويجب

يكمنالذىأوالمبد109(.)غلآخربانجدل

نأهواالروحيةالهنطلقاتهذهكلوراء

الربتأديبيستوجبألاالمسيحيعلى

وألتعليمافىانحرافأيبدجود،له

14:22(.)روالسلوكفي

غير1(وه2014كو)1الروحيالإنسان-)و(



لقضاةا-سنرةقضا

)غيرالطبيعيالإنسانلحكمخاضع

ليساأنهماوهوابسيطلسببالمتجدد(

البصيرةمن!احدمستويعلى

غيرفالانسان،الروحيتينوالمقدرة

8،4:إ)يوللشيطانابنهوالمتحدد

القدسالروحفيهليس3:.1-12(،يو1

،وه21:)أفروحياوميتبل91(،)يهوذا

24،او23:6)متروحياوأعمى2:13(،كو

للخطيةزليلوعبد9:93-41(يو

فانوعليه2؟14(.بط162-230و6:6)رو

نأأدبيايستطيعلاالشخصهذامثل

إقيمالذيالروحيالإنسانعلىيحكم

3:ا-3(،)كوالمسيحفيجديدةلحياة

القدسالروحفيهيسكنوالذي

المسيحيسوعأيضأوفيه8:11(،)رو

خليقةالمسيحليأصبحوقد13:ه(،كو)2

كو"017(.)2جديدة

بولسلرسولايتكلم:الوتتيالحكم-)ز

-حكم)أ(:أحكامثلاثةعن4:3-5كو1في

أيفيبشريوممنأي،الإنسان

.العامالرأيمنأو،بشريةمحكما

إلا،يدينهلاأنهفمع،ضميرهأ(-حكم)أ

حكم-أ(أ)أتمامأ.لتبريرهكافغيرأنه

ثانية-مجيئةفي-الذي،يسوعالرب

يوصيلذلك.الجميععلىسيجرى

شيءفيتحكموالا.إذأ:قانلاالمؤمنين

خدمةعلىتحكموالاأي،الوقتقبل

الذيالرب*بئتيأنإلىاخر،أحد

راءأويظهر،الظلامخفاياسينير

واحدلكلالمدحيكونوح!يننذ،القلوب

(.4:ه)اكو.اللهمن

بعلنلقادمةالدينوناتواالمؤمن-)ح(

للمؤمنمثلثةعلاقةالمقدسالكتاب

القادمة:بالدينونات

حياتهعنحسابامؤمنكلسيعطي-)أ(

\،11-هإ3)لأكوالمكافآتلتقديروخدمته

منليسولكن8(،و4:1تي2ا،:.كوه2

لقضاةاسفر-قضاة

01دينونةإلىيأتيلنفهوخلاصهجهة

8:1(.رو3:18،5:24،)يو

العالمادانةفيالمذمنسيشترك

دانيالأيضأانظر3،و6:2كو)1والملانكة

27،و36إ2رذ28،خ91مت27.و22و7:18

.)3:21

العرشأمامللدينونةالمؤمنيقفلن

فيمكتوباسمهلأن،الأبيضالعظيم

لرجاا،11-215:.3)رالحياةسفر

في+الحياة"سفرمادةإلىالرجوع

المجلدفيالسينحرف01منموضعها

.(الكتابيةالعا!فدانرةمنالرابع

:ةلقضااسفر-قضاة

إلىنسبةلاسم!بهذا!"القضاةسفرشمي

لخلاصاللهأقامهمالذين،فيهالبارزينالأشخاص

(شافاط)وهيالعبريةمي.قاخى.وكلمةشعبه

ذلكفيبماالحكمبمسنولياتالقيامأيضأتتضمن

القضاةأنالعلماهبعضويرى.الجيوشقيادة

يأصغارأوقضاة،كبارأقضاة:فنتينمنكمانوا

بعضهمئوفىلماذاالواضحغيرمنإذ،محليين

ئكقفىبينمااكبيرةومساحةواضحااهتماما

الآخر.للبعضبالنسبةالقليلةالبياناتببعض

وقياميشوعموتبينماالفترةالسفروبغطي

الحكم.بمسنولياصمونيل

وجهعلىنجعلملا:لكتابااريخوتالكاتبا-لاأد

الدلانلولكن،السفرهذاكاتباليقين

شمشونموتبعدكتبأنهعلىتدلالداخلية

91:\،17،6:18:11)قضملكاشاولتتويجوبعد

أورشليمعلىداوداستيلاءقبلولكن21:25(،

ننلرا-..مق0001-0011ليحوا-47:هصم)2

الأولاياصحاحفينقرأكما1:21(.قضأيضأ

الكنعانيينيطردلمأفرايمأنالسنرمن

فىالكنعانيونفسكن،جازرفىالساكنين

نأعلىيدلمما،1:92()قض.جازرفيوسطه

مصرفرعونيستوليأنقبلكتبقدالسفر

مهرأويعطيها.(.مق079)حواليجازرعلى

ا-17(.9:همل)1سليمانتزوجهاالتيلابنته
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لتضاةا-سفرقضاة

،دبورةترنيمةمثل،السفرمحتوياتوبعض

نأويحتط.أيامهافيكتبتأنهايبدو

هذهصمعالذيهو،تلاميذهأحدأوصمونيل

!.لقضاةاسفرهوسفرفيودؤنهالتواريخا

القضاةاحكمتقديرمدةفيالعلماءيختلفكما

منالخروجتاريختحديدعلىيتوقفذلكلأن

الأسرةزمنفيبالخروجيقولدنفالذين.مصر

حكمبدايةيضعون،عشرةالثامناالفرعونية

الذينأما..مق0137/0136حواليكلالقضاة

الأسرةأيامفيحدثالخروجبأنيقولون

حكمبدايةفيضعون،عشرةالتاسعةالفرعونية

الميلاد.قبلعشرالثالثالقرننهايةشالقضاة

،القضاةتعاقببخصوصأخرىمشكلةونمة

لتلكمتتمابعاتاريخالنايقدمالقضاةسفروهل

أولنكحكممننماذجمجردلنايقدمأنهأو،الحقبة

وشرقيكنعانمنمضتلفةجهاتفيالقضاة

واحدأسبطاأوواحدةمنطقةحكمواالذين،الأردن

البعضيعاصرمنهمالبعضوكان،أسباطعدةأو

الأخر.

نأف!شكلا:للسلرلأدبيالاطارا-نانيا

المقدرةطابقتحملالسفرفيالمدونةالقصص

صورةفيتبدوفالقصص.الخلأقةالأدبيا

،()الاصحاحدبورةوترنيمة.بليغةكلاسيكية

جميلة.ممازيةصورةيوثاموأحجية،رانعة

القصص،سردفيالواضحةالعنايةأنكما

فهناكالسفر،بناءأصلوبفيأيضأتبدو

5(1ةا-2:)1سياسيةحداهماإ:نمقدمتا

)2:6-3:6(.اصتماعيةدينيةلأخرىوا

بقصةالقضاةسفرالسياسيةالمقدمةفتربط

لاستيلاءااستكمالالأسباطحاولتعندماالفقو،

السياسيةللقضاياالقارئتهيئفهيالبلاد،على

الدينياوالخلفية.القضاةحقبةفيوالمسكريا

أولنكجمللاسرائيلكانلماذالناتشرحالاجتماعية

للهائعطلمولماذا،القضاةنظامنشأولماذا،الأعداء

فصئلبأعدانهم.منالدائمةالراحةلإسرائيل

ذكرويرد3(.)3:7-69:االقضاةقصةهوالسفر
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لقضاةاسفر-قضاة

قصصسياقفيستة()وهمالصغارالقضاة

عدديتزايدإذ،تصاعدينظامفي،لكباراالقضاة

الكبارالقضاةلعددبالنسبةالصفارالقضاة

من2ثمكبار2،الصغارمنواحدثمكبار)2

ثم،الصفارمن3ثمالكبارمنواحدالصفار،

قاضيا،عشراثناجميعافعددهم،الكبار(منواحد

عشر.الاثنيإسرانيلأسباطيمثلون

قاضيا-عشرالاثنيذكرمنالهدفأنويبدو

هو-الأردنوشرقيكنعانأرضأجزاءكليمثلون

قابلوا،المختلفةالجهاتفيالأسباطكلأناثبات

اميينالأرمن:مختلنينأعداءمنشديدةمتاعب

لكنعاندمنواوالعموني!نوالموآبمش

شديدأإسرانيلعلىالضغطفكان.والفلسطينيين

تقريبا.التخومكلعلى

)الأصحاحاتبالسفرالملحقتانالقصتانأما

اطارأجميعهافتشكل،المقدمتينمع17-21(1

والاجتماعية،والدينيةلسياسيةاوالمشاكلللسفر.

اياخيرةالأصماحاتفيالواردةالقصصفيتظهر

منالسابقةالمراحلشالنماحاتفكلالسفر-من

إلىوصلت،العبوديةمنإسرانيلءفداتاريخ

عصرف!حدثالذيوالجزرالمدفيالتوقفنقطة

بطرقشعبهخلصقدالربأنفمع.القضاة

فيالموصدفةالمشاكللنفسرجعوافإنهم،كثيرة

بالسفرالملحقةالفصصأنكما1-3:6ت1

التيالمشاكلتصف17-21()الاصحاحات

فيملكيكنلمعندماالعصر.ذلكفياعترضتهم

21:25(.،ا91:،ا17:6:18،)قضاسرائيل

لدوراتاان:للاهوتيالتمليموالهدفا-لثأثا

لأجلللربالصراخثموالعقابالارتدادمن

،وهكذا،ليخلصهملقاخباللهواقامة،الخلاص

سفرفيلواردةاللتحذيراتصورةتعطينا

.اتالدررتكرارفإن،العصيانضدالتثنية

كانواماعلىظلواإسرانيلبنيأنعلىيدل

معاملتهفيتجلتالتياللهنعمةرغمعليه

رغمأنهالأخيرالأصحاحلناويكشفلهم.

يهتمونظلوافقد،الأسباطبينالأهلياالحروب

شعبوحدةأنفرغم،البعضبعضهمبشئون



لقضاةا-سفرةقضا

يكنلمالموقفمإنكثيرةلمخاطرتعرضتالله

فيرجاهبنغمةيختمفالسفرمنه،ميئوسأ

ويعود،الأسبا!ريوخدإسرانيليخفصملك

سياسياوكذلكودينياأدبياإسرانيل

.واحدأواجتماعياشعبا

)1(-بيان:هوالسنرمنالقصدأنيبدووهكذا

تقدمفيمفيدتأثيرالحقبةلهذهيكنلمأنه

عدمفيالسبببيان-)2(روحياإسرانيل

أباءهماللهبهاوعدالتيالأرضكلعلىاستيلانهم

لهم،معاملتهفىوصبرهاللهنعمةبيان-)3(.

الملكشرعيةبيان-41(.المتكررعصيانهمرغم

)5(-.الاستبداديالنظاممعبالمقارنة+الراعي

جديدةدفعقوةإلىماسةكانتالحاجةأنايضاج

والحروبللفلسطينيينإسرانيلتستلملاحتى

الأسبا!.بينالأهلية

:لمحتوىا-بعاار

منهاويبدو(،:1-2:ه)1لسياسيااالملدما-)1(

تحريكاكانتبازق.أدونيبقيادةالحربأن

الربوبتدخل،اسرانيلصدالكنمانيةللقوات

واستولت،الكنعانيةالمقاومةشوكةكسرت،

منويبدوا-21(.3يش)البلادعلىالأسباط

علىمتابقابلسب!كلأناياصحاصاتهذ.

التيالكنعانيةالمقاوماجيوبمنتخومه

)انظرالمحصنةالمدنفيعادةتتمركزكانت

18(.و16و13،15:63:16،0917:12،و13:2-6

منويقلل،الانتصاراتيشوعسفروئبرز

القضاةسفرمقدمةتهيئبينما،الصعابشأن

والفشلبالمصاعببالتنويهالسفرلكلالمسرح

هذهأنعنالسفريكشفوهكذامواجهتها.في

أودتمواجهتهافيوالفشلالمشكلات

الكارثة.حافةلىإبإسرائيل

يشوعبموتالقضاةحقبةتبدأ

لبنييشوعتركوقد.9(و8ةا،2إ1)قض

23:6،)يشالربشريعة:كبيرةتركةإسرانيل

لربابطاعةلوصيةواالأرضا24؟26(،

لقضاةا-سفرقضاة

معهماللهبحضوروالوعد24:14-27(،)يش

الكنعانييناخضاعمنلتمكينهم

1(..23:هو)يش

تقدمإن2(.:2-.1)قضوشممونيهوذا-

فيعنهمجاهمايوازيوكالب،يهوذاسبط

ماإيضاقارن)14:6-15:63-يشوعسفر

مع1:22-92قضفييوسفبيتعنجاء

انتصرفقد17(،و16يشفيعنهمجاءما

)وهي"ا"بازقفي"اقبازا"أدوشعلىيهوذا

بنوونجح.(الأنموقعهائعرفلابلدة

والجنربالجبلعلىالاستيلاءفييهوذا

وأأورشليموأخذوابل1:9(1)قضدالسهل

لمولكنهم8(ةا)قضضواحيهااحدى

نأإلى21(،ة1)قضبهاالاحتفاظيستطيعوا

بنوانتصركما.:6-9(صمه)2وددافتحها

حبرونمنطقةفيالكنعانيينعلىيهوذا

يشوعفتحهاأنسبقالتي

التي-حبرونوكانت37(.وا:36.)يش

-+أربع"قريةباسمأيضأئعرفكانت

كالبوأخذيش.1:3(لأورشليمقوياحليفا

انظر2،أ1)قضموسىوعدهكماحبرون

،حبرونعلىلانتصاراوبعد(.:113)يشه

الجبليالاقليمعلىسلطانهميهوذابنومذ

\،)9:11-ه"دبيرعلىبالهجومالجنوبش

.(1-491:اهيشنظرا

موسى--صميالقينيبنووكان

ومدينةعرادحولالجنوبفييقيمون

مديفةإلىهناتشيرأنهايبدوالتيالنخل

أريحا.إلىوليسلامار

حدودهيؤننأنيهرذاواستطاع

"ا"حرمةفيالكنعانيينبهزيمةالجنوبية

،(،4إ1تث21:3،:14125عددانظر،:17)1

غرةعلىبالانتصارالساحليوالسهل

واجهدلكنه1:18(،إقضوعقرون!أشقلون

هناكالكنعانيةالقواثمنعنيفةمقاومة

لقد1:91(-)قضحديدمركباتلهمكانتإذ

المرتفعاتإقليمعلىيهوذااستولى
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الاحتفاظيستطعلملكنهاوالجنوب

الفلسطينيونأخذماوسرعان.بالسهول

مدنهمفيوضموهاوعقرونوأشقلونغزة

الغمس.

أورشليمكانتأ)1:21(بنيامين)2(-سبط

وأخذ.وبنيامينيهوذابينالحدودعلىتقع

منهاضاحيةأوالمدينةيهوذاسب!

نأمنأبعدكانتولكنها1:8(،)تض

سبطكانكهابها.الاحتفاظيستطيع

اليبوسيين،يخضعأنمنأضعفبنيامين

وضمهاعليهاالاستيلاءفيداودنجحأنإلى

أنهاغمر63(ت9هيش،:6-9هصم)2يهوذالىإ

بشياميننصيبفيوقعتقدكانت

)ي!ثر18:28(.

.:22-92()1وشسافرايم:يوسد(-)3

وكانت23-26(،ة)9إيلبيتأفرايمأخذ

الآباهعصرمنذمقدسةمدينةتعتبر

1(.35:1-ه13،ج4،28:9131،و12:813:3،)تك

علىالاستيلاءفيينححلممنسىرلكن

يزرعيلواديفيالحصينةالمدن

ودور،،وتعنك،نشابيت:(لون)!!سدرا

المدنهذهوكانت)1:27(.دمجدو،ويبلعام

الشمالبينالرنيسيةالطرقفيتتحكم

وكذلك،والغربالشرق!بين،والجنوب

الكرملجبالسلسلةفيالهامةالممرات

أنأفرايميستطعلمكما.الأردنومخاضة

كانتالذيالساحليالسهلكلتمامأيمتلك

أفرايمنماحفكان)1:92(،جازرفيهتتحكم

محدودأ.ومنسى

زبولون)وهي:الأخرىالأربعةالأسباط-)4(

نجاحهموكان(،ودانونفتاليوأشير

لمفإنهم.دانوبخاصة،حدأمحدودأ

ماوكل.الكنعانيينطردفيينجحوا

وضعوهمأنهمهويفعلوهأناستطاعوا

35(.و33و103؟)قضالجزيةقحتأخيرأ

فيفشلهمإدى:()2:1-هإسرانيللهطمل)5(-
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علىلقضاءاوفيالبلاد،علىالاستيلاء

معهمالتزاوجإلى،وألهتهمالكنعانيين

ا-23:3334:2،16،خر)انظرالأوئانوعبادة

.(21و:237يش،16ووه7:2تث،335:هعد

"ملاككانبمنالجزمالسهلمنوليس

إلىالاشارةتكونفقد\(،ت2)قضالرب

إلىأو،الملانكةأحدإلىأو،نفسهالرب

بروحالشعبوبخلقد6:8(.)انظرنبي

مواجهةباستمراردينونتهوأعلن،لنبوةا

يشأيضأانظرا:3-)قضلهمالكنعانيين

شيئاوذبائحهمبكاؤهمئجدءولم23:13(.

أصبحلقد2013(.ملاأيضأانظر،وه)1:4

فيروحياسينةحالةفيإسرائيلبنو

يشدع.موتبعدواحدجيلخلال

6(:أ6-3)2الاصتماعيةلدينيةاالمقدمة(

كانفقد24:28-31(،)يشيشوعبموتوتبدأ

هذاولكن،للربلدلاءبايتميزيشوعجيل

التيالغزوأيامبعدطويلايستمرلمالولاء

بنوفتركإ.1(.)2معهماللهحضورفيهاتجلى

)البعلكنعانالهة!عبدوالرباإسرانيل

إلهالبعلوكان13(.و21:اقض-وعشتاروت

وكانت.والخصبالمطررمزالمواصف

صيغةفياسميهماوورود.رفيقتهعشتاروت

13(لأوا2:قض-وعشتاروت)البمليمالجمع

لعبادةكثيرةصورهناككانتأنهعلىيدل

العبادةوحدةتمزقتوهكذا.كنعانآلهة

لرباأغاظواوه!ذا.عديدةصررفيوتفرقت

لناهبين.واالأعداءعليهمفأرسل14(و2:12)قض

نأسبقكيامواجهتهمفيإسرائيلبنووفشل

33،و2025)ش!هويشوعموسىحذرهم

الارتداددوراتونجب16(.و23:13يش

تتخلللانقاذوا!الرحمةوالصراخلدينونةوا

فيمتأصلأالشعبكانفقد،القضاةسفركل

الجيلانرغم،أجدادهمأياممنذالارتداد

24:21،)يشللهموالياكانلهمالسابق

لقيادةإسرائيلبنويخضعولم2:7(.قض

مضايقيهممنلتخليصهمإلاالقضاة

عليهم،يحمىالربغضبجعلمما)2:16-91(،



لقضاةا-سفرقضاة

أعدانهممنراحةيعطيهملنبأنهفانذرهم

بهمليمتحنسيتركهمبل)2:02-23(،

)3:ا-4(."الحربلتعليمهمو،إسرائيل

:93(ة)3:7-16ئيلإسرا)ص(-قضاة

حلقةعثنينيلكان)3:7-11(ة)1(-عثنيئيل

وكان.القضاةوعصريشوععصربين!صل

عكسةلابنتهوزوجا،كالبلعائلةينتسب

يينالأمورفطردالربأعانهوقد)1:13(،

لأرضافاستراحترشعتايم،كوشانبقيادة

)3:11(.سنةاربعين

بيونآلمواتحدا:3(.)3:12-هودث!

الشرقمنوزحفواوالعمالقةوالعمونيون

عشرةثهانيوضايقوهمإسرانيلبنيعلى

موآبملك!.عجلونبقيادةسنة

وفدرأسعلىإهودوذهبا-14(،)3؟2

كانالذياقصرهفيلعجلونالجزيالتقديم

أربحامنبالقرب-الأرجحعلى-يقع

مذهلاإهودوكان3:13(.-النخل)مدينة

كانإذ،يةموراكلهذهفريدةبطريقة

ذاسيفهيستلأنإمكانهشفكانأعسر،

ليطعن،الانتباهتستلفتلابطريقةالحدين

أصاد!انهإهودنجحوقد2(.وا1)3:هالملكبه

.أثرهالمفاجأةلعنصركانكما،التخطي!

بإليعودالمكانوغادرالجزيةدفعفقد

سربكلامانفرادعلىالملكابلاغبحجة

إهودقتلهوهكذا،الملكعلىالخدعةوانطلت

وأقفلها،،وراءهلعليةاأبوابوأغلقوخرج

الفرصةأعطىكماالأمر،اكتشافأخرمما

وضب!قواتهإهودوجمع.للنجاةلإهود

أحدأسدعواولم،موآبلىإالأردنمخاوص

واستراح.موأبجيشعلىفقضوايعبر،

28-.3(.ج)3سنةثمانينإسرانيلبنو

شمجرحارب:)3(-ثممبر)3:31(

ويدل،الساحليةالسهولفيالفلسطينيين

لعلهولكن،إسرائيليايكنلمأنهعلىايسه

فيبشمشونأشبهوكاث.إسرانيلفيولد

لتضاةا-سنرةقضا

معهودغيربسلاحالللسطينيينحاربأت

اسمهدبورهذكرتوقد+البقر()منساس

6(.ة)قضهأنشودتهافي

تتحول:3(1:-4:15)قاروبا8دبور-(

الشمالفيالكنعانيينإلىالأنالقصة

منوسيسراحاصورملكيابين+بقيادة

بناءأعيدفقد)401-3(.الأممحروشة

فيأحرقهاقديشوعكانأنبعدحاصور

عليهاملكاآيضأكانآخر*يابين"زمن

فكان.قوتهافاستعادت13(.و:111)يش

ضايقو،حديدمنمركبة009لملكها

3(.و2إ4)قض+سنةعشرينبشدةإسرانيل

هيإسرائيلفينبيةهناكوكانت

تحتلإسرايخلتقضيكانتالتي""دبورة

أفرايمجبلفيإيلوبيتالرامةبيننخلة

تجادشمنأبينوعمبنباراقفدعت،()4:ه

لينفتامنجيوشاليحشد)4:6(ا"لينفتا

كاناللذينالسبطين-وزبولون

يفاجىوأن-يضايقونهماالكنعانيون

ولكن7(.و)4:6ثيشرننهرعندسيسرا

معهذهبتإذاإلايذهبأنيشألمباراق

سيسراقتلشرفبذلكفخسر،دبورة

أنجحوقد1(.)4:8-.كنعانجيشرنيس

تابور،جبلمنالمفاجىباراقهجومالرب

استخدامالكنعانيونيستطعلمإذ

فيانفرزتالتيالحديديةمركباتهم

2-22(.0:)5يزرعيل!اديمستنقعات

امرأة+ياعيل"خيمةإلىسيسراوهرب

عنانفصلقدكانالذيالقينيحابر

1؟16(1مع18و)4:17عرادفيالقينيين

ملكيابينبينصلحكانلأنهفاستضافته

!بكل)4:17(."القينيحابروبيتحاصور

)4018-21،الخيمةبوتدقتلتهشجاعة

تتزايدإسرانيلبنييدأخذتو27(.و5:26

قرضواحتىكنعانملكيابينعلىوتقسو

)4:24(."لأكنعانملكيابين

علىالانتصاربهذادبورةوتتغني
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5(

023

أقدممنهي،رانعةشعريةبأنشودة،يابين

اللهفتحمد،المقدسالكتابفيالقصاند

والذي،مئمعبهعنيحاميالذكلطإسرانيللهإ

سيناءجبلإلهفهو.الجبالتتزلزلأمامه

8،و68:7مز33:12تثايضأانظرا)5:4!ه

نهبواقدالمضايقينأنفمع4(.و3:3حب

للسفرأمنهغيرالطرقوحملواإسرانيل

علىبقادرينإسرانيلبنويكنولمفيها،

الربأنإلا)5:6-8(،أنفصهمعنالدفا!

إلىإسرانطشرفاءليقودباراقأقام

أفرايممنفجاء!ا)5:9-13(.الحرب

ونفتالي!يساكروزبولونوبنيامين

الأردنشرقيأسباطولكن18(.اواوه)،:4

الحربفيالاشتراكيشا.والموأشير

موقعإلىالأغنيةتنتقلثم1-17(.)،:ه

التيالمطرسيولهطلتحيثالمعركة

الدحلفيتغوصالمركباتجعلت

"ئبارك"التيبياعيلتشيدثم)5:91-23(.

أسلوباستخدمتالتي،النساءعلى

لسيسرانهايةلوضع،البسيطحياتها

مأمنالنقيضعلىفهي)5:24-27(،

طانلغيرعلى-تنتظركانتالتيسيسرا

فقد)5:28-.3(.الفنانمبكلابنهاعودة-

.القوىليخزيالضعيفاللهاستخد!

للهالدينونةطلبابالصلاةترنيمتهاوتضتم

أيضأانظر31،إ)5..شعبهاعداءكلعلى

68:1-3(.مز

بنواستراح)6:1-8:35(:-بدعون

جيشهزيمةبعدسنةأربعينإسرانيل

فدفعهمالشرعملداثم)5:31(.سيسرا

،الشرقمنوالعمالقةالمديانيينليدالرب

الأرضغلةويتلفونعليهم*ينزلونفكانوا

غنماولا،المياةقوتلاسرايخليتركونولا

بنوفصرخ)6:1-6(.حميرأ.ولابقرأولا

برسالةنبيألهمفأرسل،للربإسرانيل

الربملاكلهمأبلفهاالتيبتلكشبيهه

ودعاهلجدعونالربملاكظهرئم(.)2:1-ه

وأكد)6:11-14(.للحربالشمبلقيادة

علامةوأعطاه)6:16(،معهحضورهلهالرب

لقضاةا-سثرقضاة

هوكلمهالذيأنجدعونفعلما-22(.)6:7

يهوهودعاه،عفرةفيمذبحافبنى،الرب

)6:24(."(سلاملرب"اأي!شلوم

مذبحبهدم،للدعوةجدعونفاستجاب

)6025-28(.عفرةفيالتىوالساريةالبعل

بناهالذكطالمذبحعلىللربذبيمةوأصعد

نأ-طبعا-البعليستطعفلم)6:28(1

!مئمىولذلك)6:92-32(مذبحهعنيدافع

"4البعل.ليقاتله)أييربعلجدعون

.)6:32-

منجيشاجدعونحشدذلكوبعد

وزبولونوأشيرمنسيمنرجل000032

!لكي7:36(.أيضأانظر35،إ)6ونفتالي

علامةطلب،معهالربوجودمنيتأكد

الصوفبحزةبالامتحانوذلك،أخرى

نأبالناعنيفيبألاويجب)6:36-.4(.

اللهمعجزاتكانتزمنفيعاشجدعون

مثل-حاجةفيكانوأنه)6:13(،نادرةفيه

معه.اللهوجودتأكيدإلى-موسى

وذهب.المتناميلايمانهاللهواستجاب

رجلمنةنلاثمنصغيربجيشجدعون

منرجل000022ربعفقدالعدوالمقابلة

المربمنالفوتبسببالأصلىجيشه

استبعدكما8(،ة.2تثأيضأانظر3،و)7:2

)7:4-8(،الشجعانالأبطالمن00179هو

رجل،مئةالثلاثسوىمعهيبقولم

لهزيمةمعجزيةبطريقةالربفاستخدمهم

عنذلكلهالربأكدأنبعد،المديانيين

1(.)7ء9-هالعد!جنودأحدحلمطريق

قادةعلىالنصرةلإسرانيلالربوأعطى

وصلمناعوزبحوذئبغرابالمديانيين

)7؟8021-16(.

يتجنبأنبحكمةجدعوناستطاعوقد

)8:1-3(أفرايمرجالمععسكريةمواجهة

وأذب،الأردنث!رقىفيلعدوتعقبواالذين

لعدموفنوئيلسكوتقادةجدعون

)8:4-9:13-16(.لهمعاونقهم



لقضاةا-سفرةقضا

وجودفكرةالنصرةهذهأثارتوقد

منيجعلواأنإسرانيلبنوفأرادملك،

)8:22(،عليهممالكةأسرةونسلهجدعون

وصنعأخطولكنه،ذلكرفضجدعونولكن

ويبدو23-27(،إ)8لغنيمةاذهبمنأفودأ

أوللعبادةموضوعأأصبحالأفودهذاأن

.5(:17نظر)اللعرافة

شعبه،لإنقاذجدعونالرباستخدملقد

لهوكان)8:128.سنة04فاستراحوا

صالحةبشيبةومات!ولدأسبعون

أنهرغمجدأ!الربباركهلقد03-33(.)8:

الذيالأفودوراءيخطئإسرانيلجعل

لعبادةإسراثيلبنوعادوبعده.صشعه

3(.)8:33-هالبعل

نأأبيمالكابنهحاولحدعونوبموت

أقربانهبمعاونةشكيمفيملكأنفسهيقيم

ينجولمإخوتهجميعوقتلا-6(،)9:هناك

تتويجوبعد5(1و4)9:"يوثامسوىمنهم

فيلأخيهمعارضتهيوثامأعلن،أبيمالك

وبعد2(.)9:7-اهربثم،جميلةأحجية

لىإالشريرةتصرفاتأدت،سنواتثلاث

بعنفالمدينةفهاجم،عليهشكيمأهلتمرد

ألقتبقليلذلك!بعد)9:22-94(.ودمرها

حجرتاباص،برجفوقمن،امرأةعليه

نأغلامهمنفطلبجمجمتهافشجترحى

هذهوتبين-55(.ه.)9:ففعلاعليهئجهز

مستبد،!لكنملكيفعلهأنيمكنماالقصة

57(.و)9:56انتصرتاللهعدالة

الصفارالقضاةأحد:2(و9ة)01)6(-تولع

ثلاثألإسرانيلقضىيساكر،سبطمن

سنة.وعشريخا

الصغارالقضاةأحد:(يائير)09؟3-ه)7(

اثنتينلإسرائيلوقضىجلعاد،من

سنة!وعشرين

أخرىدورةحدثتأ)01:6-12:7()8(-يلتاح

9(

لقضاةا-سفرةقضا

لهم،الأعداءومضايقةالارتداد،من

كمقدمة،الوقتية!التوبةللربوالصراخ

العمونيين،هجومفأمام.يفتاحلظهور

يتولىأنيفتاحمنجلعادشيوخطلب

ينجدهمأنفوعدأ:8(،)01:17-1قيادتهم

الحرببعدلهمقاندأيظلأنبشرط

حيثالمصفاةإلىمعهموذهب1(.و.)11:9

يلتاحفأرسل:11(.)11وقاندأأسأرموهأقا

عنلينصرفعمونبنيصلكإلىرسلأ

قداللهأنأساسعلىإسرانيل،أ!ض

:12-27(.)19لاسرائيلالأرضهذهأعطى

لهذهيستجبلمعمونبنيملكولكن

28(.لأ)11لةلرساا

بنيفقاد"،يفتاحعلىالربروحفكان

نأبعدعمونبنيضدالحربإلىإسرانيل

علىوانتصر)11؟92-31(.متعجلأنذرأنذر

نأاكتشفولكنه23(،و)11:32عمونبني

أبوابمنيخرجمنأوليقدمبئننذره

اشتهعلىوقعقدامحرقة،للقائهبيته

تبكيتركهاأنوبعد3(.وه)11:34

شهرين،مدىعلىصاحباتهامععذراويتها

يفتديهاأنيمكنهكانبينما،نذرهفيهاتمم

منشاقلاثلاثينحتىشواقلبعشرة

(.وه27:4لا)انظرعمرهاحسب،الفضة

ولعلهمكانأفرايمرجالأنويبدو

جدعونعاتبواأنسبقفقد،بالحربشديد

غضبهميصرفأنبلباقةاستطاعالذي

لمحاربتهم،اضطرفقديفتاحأما)8:ا-3(.

عندألفأوأربعيناننينمنهموقتل

ولم.الأهليةالحربهذهفيالأردنمخاوض

سنواتستسوىلاسرانيليفتاحيقضي

12(.)1-7:

الصنارالقضاةأحد:)12:8-.9(-إبصان

وقضىلحم،بيتمنيهوذاسبطمنوكان

سنين.سبعلإسرانيل

الصغار،القضاةأحد:ا:11()2(-إيلون
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لتضاةا-سنرةقضا

عشرلإسرانيلوقضى،زبولونسبطمن

.سنوات

اللرعتونيهليلبن-عبدون)11(

من،الصفارالقضاةأحد)12:13-15(:

وجهعلىموقعهايعرفلاالتيفرعتون

نمانيلإسرائيلقضىوقد،ليقينا

.سنوات

دورإن:3()13:1-16:ا)12(-شمشون

إلىيرجعالقضاةعصرفيالبارزشسث!ون

كنذيروخدمته)13:1-24(،المعجزيمولده

الربروحوحلول2(،6:ا-اعدانظر)13:7،

لقضاةا-سنرقضاة

:14(،9115،و:2496،)13:همرارأعليه

،المجردةوبيدهبمفردهالبطوليةومعاركه

وحقول،:4191)أشقلونلفلسطينييناضد

7-17!ة1عيطمهصخرة1:1-16هتمنة

علىأحيانأواتكاله،23-.3(16:1-3،وغزة

16028-.3(.،91و)15:18الرب

مأساةح!اتهكانتلقد.حالأيعلى

الفلسطينياتللنساءبالنسبالضعفه

ليدوأسلمتهدليلةخدعتهأخيرأو)14،16(

وأوثقوهعينيهقلعواالذينالفلسطينيين

بيتفييطحنوكاننماسبسلاسل

القاضي

هودإ

وباراقدبررةا4

عونجلى

تولع

يائير

يفتاح

إبصان

يلونإ

عبدون11

شمشونا12

13

14
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عالي

صمونبل

إسرانيلثضاةأسماءجدول

فيلشاهدا

لقديمالعهدا

1!13،3:7-11قض

3:12-03قض

3:31،5:6قض

العهدفيذكره

الجديد

والراحةخدمتهمدة

أعقبتهاالتي

العدو

الرندسي

الأراميونا3:11()قضسنة04

الموأبيرنا3:3()قضسنة08

الفلسطينيون

05!اقض

6-8قض

2و01:1قض

وه3خ01قض

01!6-12:7قض

12:8-01قض

12اوا12:قض

12:13-15قض

13-16قض

:227مل041023،1-14صم9

الكنعانيون311(:ه)قضسنة04ا(ق:32)بارا11عب

المديانيونا8028()قضسنة1103204عب

:2(01)قضسنة23

01!3()قضسنة22

العمونيون7:1(12سنوات)قض6اا:132عب

:9(12سنوات)قض7

(12011)قضتسنوا09

12:14سنوات)قض8

لفلسطينيعونا311(:16)قضسنة02ا:9132عب

لفلسطينيوناا(؟418صم1)سنة04

3:24،13:02أعا9:0212:1813-26،3:اصم1

11،د16و59و4:7-13

28.و0201

11:32عب

لفلسطينيوناا7:2(صم)1سنة02



لقضاةا-سفرقضاةلقضاةا-سفرةقضا

لقضاءاطنموالموقعخريطة
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لقضاءادىوا-ءثضا

بأنلعينيهانتقمأنإلى،غزةفيالسجن

فكانأعدانه،وعلىعليهداجونمعبدهدم

الذينمنأكثرموتهفيأماتهم+الذين

منوحقبرفيودفن.حياتهفيأماتهم

قضىوهو..وأشتاؤلصرعة+بينأبيه

إ-31(.:16أتضسنةعشرينلإسرائيل

(2)17-لألضاقمةا-مسأخا

فلم،إسرائيلبنيتاريخفيالد!رةنفسنجد

بينفيمايتذبذبونكانوافقدطويلأ،راحتهمتدم

القضاةحقبةوكانتاالأوثانوعبادةالربعبادة

ولكنةوالمحليةوبالفردية،الاستقراربعدمتتميز

شعبه.شنونعلىمهيمنأاللهظل

ميخاقصة:قصتينعلىالضاقمةوتحتوي

قصةثم18(،و17)الأصحاحانلدانييناوهجرة

بينلرابطوا2(.91-ا)الأصحاحاتالأهليةالحرب

!في:بأنهالمتكررالقولهو،الخاتمةهذهأجزاء

واحدكلكان،إسرائيلفيملكيكنلمالأيامتلك

)17:6،18:\،*عينيهفييحسنمايةصل

كلفيمرتينالعبارةهذهوتكرار2(.91:1،21:ه

الاتحادعنالأسباطعجزيؤكدإنما،القصتينمن

لعهد.اشعبباعتبارهمالربلعبادة

1(

234

كان:،18()17انيونلدواميخا-

بيتهفيعملوقد،أفرايمجبلمنميخا

منحوتأتمثالأفيهوضع،للاصناممعبدأ

وأقام،وترافيمأفودأومسبوكأوتصثالأ

لهكهنةلحمبيتمنولاويأأبناءه

الدانيونيستطعلموإذ17(.)الأصحاح

لهمليقيمواهجروهبميراثهم،الاحتفاظ

وأخذوا!حرمونجبلسفحعندمستعمرة

ميخا،بيتمناللاويومعهاالأصنام

وبنوا،بالناروأحرقوهالايشنإلى!جا.وا

اسمعليهاأطلقوالهممدينةاطلالهاعلى

وضعوامعبدألهم!بنداا!بر،جدهم-.دان

منافسأالمعبدهذافأصبحميخا،أصنامفيه

ا-31(.)18:شيلوهفيالشهادةلخيما

لتضاءادىوا-ءقضا

:91-21()الأصصاصاتلأهليااالحرب(-

لبنيامين-التي-جبعةرجالاغتصب

معجبعةفيللعبيتلتلاويرجلسرية

بهاوتعللوالحم.بيتمنكانتالتيسريتة

عندإلايطلقوهاولمالصباحإلىكلهالليل

البيتإلىوصلتأنفما.الفجرطلوع

عندسقطتحتىسيدها،بكانالذيما

إلىمعهجثتهااللاوىفأخذ.ميتةالباب

عشرةاثنتىإلىعظامهامعقطعها01و،بيته

إسرانيل"تخومجميعإلىوأرسلهاقطعة

إسرائيلكلفاجتمع22-.3(911)قض

المجرمين،تسليمبنيامينبنيمنطالبين

بينأهليةحربفقامت،تسليمهمفأبوا

وسبط،ناحيةمنسبطأعشرالأحد

ودارت.الأخرىالناحيةمنبنيامين

منهفسقطبنيامينسبطعلىالدائرة

أحرقواكما،رجلألفوعشرونخمسة

إلىالبريةإلىوهرب.بالنارمدنهم

بنيمنرجلمئةسترمونصخرة

إسرانيلرجالوحلف.2(.)قضبنيامين

لبنياميني.زوجةابنفمنهمأحديعطيألا

سبطينقرضأنيشاهوالمولكنهم

،عذارىفتاةمنةأربعفأعطوهم،بنيامين

جلعاديابيشسكانمنسبوهن

المنتينعلىوأشاروا21:6-15(،)قض

لهزوجةمنهمواحدكليخطفأنالباقين

فيللرقصخروجهنعندشيلوهبناتمن

منبنيامينسبطنجاوهكذاالعيد.

فيهاوسكنواالمدن+وبنوا،الانقراض

2:16-23(.ا)قض

:ءلقضااوادي-ءقضا

فيجماهير+جماهير:النبييوئيليقول

قريبالربيوملأنالدينونة()أولقضاءاوادي

نفسمنوواضح3:14(،)يولقضاءاواديفي

"3يهوشافاطا"وادينفسههوأنهالأصحاح

الربمعناها.+يهوشافاطفكلمة12(،و3:2)يو

سيدينفيهالذيالواديفهو(.يدين)أي"يقضي

الأمم.كلقادميومفيالله



-هقتضى-أقضيةقضى

)المؤرغالقيصرييوسابيوسزمنوفي

يطلقالاسمهذاكانم(،034حواليفيالكنسي

أورشليم(منلشرقالى)إقدرون.واديعلى

واديوجدولا،لذلكثابتأساسثمةليسولكن

يأتيعندمادلكناالاسمبهذائسمىفلسطينفي

علىاليومذلكفيقدماه+تقف،للدينونةالرب

،الشرقمنأورشليمقداملذياالزيتونجبل

الشرقنحووسطهمنالزيتونجبلفينشق

نصفوينتقلجدأعظيمأواديأالغربونحو

ا؟الجندبنحوونصفهالشمالنحوالجبل

الذيالواديهوهذاأنوالأرجح4(،و3ة49)زك

وادييونيلويسميه،الأممدينونةفيهستتم

.يهوشافاطواديأو+لقضاءا

-أقايلأ-مققضى:قضى

أقضية،والجمعوالأداء،الحكم:القضاء-)1(

حقق"كلمةمنمشتقةالعبريةفيوالكلمة

.(العربيةفيدالمعنىللفظةابنفس)وهي

بعدترنيمتهافيالنبيةدبورةوتقول

مساقي.عليةالكنعانيينعلىالانتصار

انظر91:هأقضهعظيمةقلبأقضيةأ!بينر

1(.:لأ.إشأيضأ

الربنزع+قد:لنبياصفنياويقول

إسرانيل،ملك.عدوكأزال.علبكاياقضية

شرأ.بعدتنظرينلاوسطكفيالرب

هناالمستخدمةالعبرياوالكلمة1(.3:ه)صف

فيهكذاترجمتوقدتضاء!نميمشفاطهي

37:24،)حز"أحكامإلىترحمتكما،6:ههو

:4(.4ملاخي،أه9دانيال:44،24

وأ،بفضيماعلىبناءأي*بمقتضى!-)2(

الذيلله"ا:بولسالرسولفيقول،ذلكبموجب

بمقتضىلا،مقدسةدعوةردعاناخلصنا

التيوالنعمةالقصدبمقتضىبلأعمالنا،

الأزمنةقبليسوعالمسيحفيلناأعطيت

،7:هعب،3:هتيأيضأانظر:1،91تي)2+ليةلأزا

1:2(.بط1

هقطرة-تقطرا-قطر

!طأق

طبةقا-بقطا-بقطاأقطب-

تدورالذىلقائماالمحور:الشئمنلقطبا-)1(

قوامه؟الشئمنوالقطب!الرحىعليه

أميرهم.أوسيدهم:القومومن،ومداره

ترجمت،قدهى.سيرين!،العبريةفيوالكلمة

فيمرة21أسيادأوأمراءأى.بأقطاب

)انظرالفلسطينيينأمراءإلىالاشارة

،03و27و8وته3:316،قض::13،3يش

7،ر6و2أ7،92ة18،7و16و21و1116:4و؟8هصم1

.(21:91أخ1

محورأى.قطابإلىواحدةمرةوترجمت-)2(

7:3(.مل)1

-يذهب:لنبيامياإرويقول.جميعأ:وقاطبة-)3(

03"16(.)إرمياالسبيإلىقاطبةأعدانككل

:ت-متطرةقطر-قطرا

ىأقطرةقطرةسال:الدمعأوالماءقطر-)1(

:14،26صم1،:4قضه)انظرنقطةن!قطة

المرنمويقولالخ(.:026:11911،28،0،مزه16:أي

وقطرالعسلمناحلىإنهااللهكلعةعن

السانلالقطرصنأحلىأي1(.91:)مزالشهاد.

ترجمة-الحياةكتاب)انظرالشهدأقراصمن

تلسيرية(.

أفخرمن)نرع"المرا!هوالقاطر"االمر-)2(

)انظرالسانلالنقي(الأطياب

2:16.5:5(.03:23،نشخر

فمعلىالربفيقول،الناحيةهووالفطر-)3(

ياأنتوأماتالقديملشعبه،النبيإشعياء

نسل،اخترتهالذىيعقوبياعبدى،إسرانيل

أطرافمنأمسكتهالذي،خليليإبراهيم

ىأ9(،و41:8)إشدعوتهأقطارهاومن،الأرض

نواحيها.جعيعمن
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قطرون

سعةقدرعلىخروقفيهاخشبة:المقطرة-)4(

زيادةمننوعأمكانت،المحبوسينأرجل

13:27،33:11،أي)انظرلهمالتمذيب

نيالسجنحافظأخذوإذ3،92:26(.و02:2إرميا

بضبط:وسيلابولسلحراسةوصيةفيلبي

أرجلههاوضبط،الداخليالسجنفي"ألقاهما

:24(.16)أع*المقطرةفي

:نقطرو

وهو.قليل.،أو.ئقطر"معناهلعلعبرياسم

سبطنصيبفيوقعتالتيالمدنمنمدينةاسم

منسكانهاطرديستطيعوالمولكنهم،زبولون

الجزيةتحتوكانوا!سطهمفيلسكنواالكنعانيين

+قطةنفسهاهيأنهاويبدو.3(.1:)قض

.تلحاليا"هوموقعهاأنوالأرجح1(.91:ه)يش

ويرىحيفا.جنوبيأميالستةبمدعلىالفار

القردنة.تليكونقدأنهالبعض

قطا:

اسموهوصفيرأو.قليلمعناهعبرياسم

1(:ه91)يشزبولونسبطنصيبفيوقعتمدينة

(.السابقة)المادة"قطروننفسهاهىأنهاوالأرجح

-التطغ:قطع

مرةبولسالرسولاستخدمهاكلمةالقطع

بنوعلهيلبي،فيالكنيسةإلىرسالتهفيواحدة

يفتخرونكانواالذينالتهوديينعلىالتهكممن

،للخلاصلازمأويعتبرونهالجسد،فيبالختان

بالروحاللهيعبدونالذينبالمؤمنينبالمقارنة

علىيتكلونولايسوعالمسيحفيويفتخرون

هـ3(.3:2)فيالحسد

-أقطع:قطع

"إنأالربويقولاليد:مقطوعهوالأقطع

خير.عنكوألتهافاقطعها،رجلكأويدكأعثرتك

نأمنأتطعأوأعرج)الأبدية(الحياةتدخلأنلك

236

قطانف-قطاف-قطف

*رحلانأويدانولكالأبديةالنارفيئلقى

تعبيروهو4(.9:همرقسأيضأ)مت18:8،انظر

شريرعملأوشريرةعادةكلطرحيعنيممازي

الروحية.الحياةمعيتفقلا

:طعاتهتاطعا-مقا-قطع

السامرةعلىأرامملكبنهددصعدعندما

الأنبياءأحدليهإتقدمإسرانيل،ملكأخآبوخاف

هذاكلرأيتهل:الربقال"هكذالأخآب:وقال

فتعلماليومليدكأدفعههأنذا،العظيمالجمهور

قالهكذافقال؟بمن:اخهبفقال*الربأناأني

.2:13-17(.)امل"المقاطعاتروساهبفلمانالرب

الوكلاههم.المقاطعات.برؤساءالمقصودولعل

المملكةأقسامعلىالملكسليمانأقامهمالذين

مؤونةمنيلزمهمكانبماوبيتهالملكلتزويد

4:7(.مل)1

قطف-قطاف-قطائد:

الئمر:وقط!.قطعهثطلأ:الشيء)9(-ثطف

كرمك.قطفت.إذا:الشريعةأ!صتوقد.جناه

والأرملاواليتيمللغريب:وراءكتعئلهفلا

بقيماقطفتعاودلاأي24:21(!)تث"يكون

المهوبلرباإنالمرنمويقولعناتجيد.من

أيضأ76؟12-انظر)مزالرؤساء-روح.يقطف

14:91(،رذ

ما:والقطف.الثمرقطفأوان.:لقطاف)2(+ا

الربويقول+.+قيافوالجمعالثمرامنخمع

أعطيفرانضيفيسلكتم+إذا:القديمللشعب

وتعطي،غلتهاالأرشوتعطى،حينهفيمطركم

دراسكمويلحقأثمارها،الحقلأشجار

فتأكلون،بالزرعالقطافويلحق،بالقطاف

امنينأرضكمفيوتسكنون،للشبعخبزكم

(.26:3-ه)لا

لملأنهجدعونأفرايمرجالخاصموعندما

أجابهم،مديانلمحاربةمعهللذهابيدغهم

أليس؟نظيركمالأنفعلت+ماذأولباقةبحكمة



*؟أبيعزرقطافمنخيرأأفرايمخصاصة

ثورتهم.هدأتلكوبذ:2(،)قضركه

كالأهلة،مقوسةعجينمنرقائقلعطافد:ا)3(-

فيوئقلى،وغيرهبالبندقئحشى.صغيرة

طعموكان.بالسكروئحلى،الزيتأوالسمن

بزيت"قطائف(!كطعمهـطبخهطحنهبعد"المنا

11:8(.)عدد

قطاني:

العبريةوالكلمة،قطنيةجمعالقطاني:

+زيمرويوم"هيدانيالسفرفيالمستخدمة

الصيف،خضرأوبذررأوحبوبومعناها

التيالحبوبجميعهيالعربعندوالقطاني

والفولوالعدسوالشعيرالحنطامثلتطبخ

16(.و:113)انظردانيالالبقولوساثر

سالروش)9:32(الخر!جسفوفيلقطانياأما

هيأخرىعبريالكلمةفترجمة)28:25(،إشعياء

الحنطة.مننوعإلىتشيرأنهاوواضح،+قصيمة

-يقطين:قطن

كالحنظلالنباتمنلهساقلاما.اليقطين

المستديرالقرععلىاستعمالهغلبولكن،والقثاه

القثاءأنوالأرجح7(.و4:6يونان)انظركالبطيخ

هو)4:93(الثانىالملوكسفرفيالمذكورالبري

موضعهافيبرى"+قثاءإلىلرجوعالرجا)االحنظل

.أالكتابيةالمعارف"دانرةمنالجزءهذامن

:ةقطور

وهي..مقطرةأو.عطرمعناهعبرىاسم

المقدسالكتابيذكرولا.لابراهيمالثانيةالزوجة

نعلمفلاأولادها،وأسداءاسمهاسوىعنهاشينأ

وتذكر.33(و:132خأ4،1و2:1ه)تكموطفهاأوصلهاأ

وببدو.إبراهيمسريةأنهاعلىالأخبارسفرفي

بل2(و1ة23)تكسارةموتبعدتزوجهاإبراهيمأن

ولعل24:67(.)تكرفقةمنإسحقزواجوبعد

قطورة

بمدبالوحدةشعر-البعضيرى-كماإبراهيم

هذامنللتخلصقطورةمنفتزوج،إسحقزواج

.بالوحدةلشعورا

لذلك،سارةمرتبةفيتكنلمأنهاوواضح

"،إبراهيم+سريةبأنهاصراحةالأخبارسفريذكر

لهءكانماكلا.إسحقأعطىإبراهيمأننقرأكما

لإبراهيم،كانتاللواتىالسرارىبنووأما

ابنهإسحقعنوصرفهمعطاياإبراهيمفأعطاهم

6(.وه2:ه)تك*حيبعدرهوالمشوقأرضإلىشرقأ

ا.زمرانأبناءستةلإبراهيمقطورةولدتوقد

وولدوشوحا.ويشباقومدبانومدان!يقشان

هؤلاءوأصبح3(.و2:2ه)تك+وددانشبايقشان

جنوبيفيعاشتعربيةقبانللستآباءلأبناءا

العربية.الجزيرةشماليفيفلسطينوشرقي

بالقربتعيشكانتأنهالعربالمؤرخونويذكر

بلد،ولعل.+قطورةباسمعربيةقبيلةمكةمن

نسلمنكان،أيوبأصدثاءأحد2:11()أىالشوحى

.قطورةسريتهمنإبراهيمبنشوحا

*مديان.قطورةأولادمنقبانلثلاثأنكما

بإسرائيل،علاقاتعلىكانت"وددانوشبا

اشتروا،تجارأالمديانيونوكان*،-مديانوبخاصة

لفوطيفارباعوهحيثمصرلىإبهوذهـطوابوسف

كاقموسىحمايثرونأنكما28-36(.37:)تك

وضايق(.اش1ول3،1؟2016)خرنلمدياكاهنأ

كنعانأرضدخولهمبعدإسرانيلبنىالمديانيون

6-8(.)تض

إلىيقشان(نسل)منسباملكةجاءتوقد

بينتجاريةعلاقات!لتقيم،حكمتهلترىسليمان

:1-13(.1.مل)1وبلادهابلاده

ستتحولالمسيائلكفيبأتإشعياءويتنبأ

ثروةإليكتتحول+لأنهقانلأ:،لشعبهثر!تهم

الجمالكثرةتغطيك.الأممغنىليكإويأتيالبحر،

تحمل.شبامنتأتيكلهادعيفة،مديانبكوان

+الرببتسابيحوتبشر،ولبانآذهبأ

6(.هو0:6)إش
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-قاعدةقعد

أعاق

:قاهدةقعد-

أساساتالبريافيالشهادةلخيمةتكنلم

فيإقامتهاتعادئم،وتحملئفككانتلأنها،ثابتة

قيادةحسبالشعبينزلصيثالجديدالمكان

يمبكانلذلك17-23(،إ9عد)انظرلهمالسماب

وأعمدةالحجابواعمدةالمسكنألواحتتومأن

فكان.لتثبيتهاقواعدعلىالدارواعمدةالسجف

منقاعدتانالخشبيةالمسكنألواحمنلوحلكل

هذهعددوكان،الفضةمنوزنةمنمنهاكلفضة،

منقواعدأربعهناككانتكما.قاعدة69القواعد

يفصلكانلذيا،الأربعةالحمابلأعمدةفضة

القواعدفضةوزنفكان،الأقداسقدسعنالقدس

الخيمةمدخللسجفوكان38:27(.)خروزنةمنة

نحاسمنتواعدخمسلهاأعمدةخمسة

الداراعمدةمنعمودلكلكانكما37(.و26:36)خر

وزنها(.يذكر)لانماسمنقاعدةبالفناءالمحيبلأ

والجنوبوالغربالشمالمنالأعمدةعددوكان

ومن.نحاسمنقاعدةخمسونلهاعمودأخمسين

علىتقومأعمدةعشرةالداروبابللدارالشرق

القواعدمحموعفكان.نحاسمنقواعدعشر

.قاعدة115الخيمةليالنحاسية

قعك-فقغلى:

كانوعندماالمشى،عنالعاحزهوافقغد

عاجز.رجلهناككان،لسترةفيبولسالرسول

كانهذا.قطيمشولمأمه،بطنمنفقعدالرجلين

لهأنرأىوإذليهإفشخص.يتكلمبولسيسمع

رجليكعلى.قم:عظيمبصوتقال،ليشليإيمانأ

1(.8-.إ14)أعيمشى.وصارفدثب.منتصبأ

قعل-فعال:

أزهر.أيقعالتهعنهانشقتالئوز:اقعل

منه.يتناثراومازهرهأيالعنبتوزهوفالقعال

ياحبيبتى"قومي:لعردسهالنشيدعريسويقول

مروالمطرمضىقدالشتاءلأن،وتعاليياجميلتى

238

أخرجتالتينة.الأرضفيظهرتالزهور.وزال

رانحتها"تفيح)زهورها(الكروموفعالففها،

12(.إ7الأ،6:ا2:هأيضأانظرا-13،.2:)نش

قعيلا:

اسم:وهوحصن"،أو.قلعةمعناهعبرىاسم

السهلفييهوذانصيبفىوقعتمدينة(-)1

الفلسطينية،الحدودمنبالقرب1:44(.)يشه

ثمانيةنحوبعدعلىكيلا.خرابةالآنواسمها

.حبرونمنالفربيالشمالإلىونصفأميال

تهجاه،عدلاممغارةفيداودكانوعندما

قعيلةيحاربونالفلسطينيينبأنالأخبار

لفكيدمرتينالربفسأل،البيادروينهبون

لتخليصيذهببأنالربفأمره،لرجالهالأمر

،ليدهسيدفعهملأنهالفلسطينيينمنقعيلة

وحاربقعيلةلىإورجالهداودفذب

ضربةوضربهممواشيهموساقالفلسطينيين

قعيلةسكانداودوخلص،عظيمة

23:1-ه(.)اصم

وكانت،قعيلةفيداودبوجودشاولوسصع

يحعلمماا.رضوعواأبوابلها"سمورةمدينة

سمعلماولكنفيها.داودمحاصرةالسهلمن

هل:الربمنسامل،لمحاصرتهشاولبتدومداود

الربتجابه،شاولليدقعيلةأهليسلمه

ست)نحودرجالهداودفقام،يسلمونهبأنهم

عنشاولفعدل،قعيلةمنوخرجوارجل(،منة

23:7-13(.صم)1ليهاإالخروج

عنداليهودمنكبيرعددإليهارجعوقد

انقسمتحتى،البابليالسبيمنالمودة

رنيسحشبيااشتركوقد،حيينإلىالمدينا

اورشليم،سورترميمفيقعيلةدانرةنصف

رنتسصينادادبنبؤايإخوتهمرمم.وبمده

18(.و3:17)نحقعيلة+دائرةنصد

!بقعيلةويلقبيهوذا،سبطمننجمبنقعيلة)2(-



قفر-قفار

نألعلماءابعض!يرى4:91(.أخ)1+الجرمي

بعاليهالمذكورةالمدينةاسمهوهذه!قعيلة

هونجمأأنتعنىقعيلة"اأبي+نجمالعبارةوأن

بناها.الذى

أفأق

تنر-قناو

14:3،16:3،)خركلأولاناسولافيهماءلا،الأرض

"مدبارهىالعبريةفيوالكلمةالخ(.600و1402عد

؟"!بريةالمواضعمنجدأالكثيرفيترجمت!قد

الربويقولالخ(.0200و14:616:7،21014،تك)انظر

2:7،)تثأ؟المخوفالعظيم!القلرأسيناءبريةعن

1(8:ه

قفر-قفار:

منالخلاءوالقفر!،الناسمنخلا:المكاقأقفر

الأنهار.يجعلأاللهقدرةعنالمرنمويقول

غديرالقفريجعل.معطشةالمياه!مجاري،قفارأ

701033،3-ه)مز"مياهينابيعيبسأوأرضأ،مياه

لقعيلةخريطا
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ققص

18(.إ،1417:35:1041إشأيضأانظر

ققص:

وأ،رأفةاللهنسي-هلقانلأ:المرنميتساءل

تعني.ققص.و77:9(.)مز؟مراحمهبرجزهقفص

كتاب)انظرالطيرئحبسكماقفصفيحبس

نلسيرية(.ترجما-الحياة

ففا:

بضفرتصنعوكانتالكبير،المقطفالقفا

وأالفو)كهجمعفيوتستضدم،الحبالأوالأغصان

عندماأنهونقرأذلك.غيرأوالخبزأوالحبوب

خهسمنالآلافالخمسةالمجد-له-الربأشبع

عشرةائنتيالكسرمنفضلمارفعوا،خبزات

6:43،مرقس14:02،16:9،)مت-مملدءةقفة

هىاليونانيةفيوالكلمة6:39(.9!17،يوالو91ت8

إشباعمعجزةفيبينما3"همم!(ولأ)30.+كوفينوس

منفضلما"رفعراخبزاتسبعمنالآلافالأربعة

مملوءةسلال-.لكسرا

سل.+كلمةو.(8،02:قسولمر،1:73،61:01همت)

سبريساليونانيةفيهىهنا،المستخدما

سفرفيالمستخدمةلكلمةانفسىوهى3(،ةعوله)3

بولسالرسولأنزلواحيث)9:25(الرسلأعمال

أيضأ)انظر+سلفيإياهمدلينالسور.من

"السل"أنمنهيستنتبممما11:23(،كر2.زنبيل.

)كوفينوس(.القفةمنحجمأأكبركان)سبريس(

لحبيبىلأفتح!قمتالنشيد:عروستقول

مقبضعلىقاطرمروأصابعىمزا،تقطرانويداممط

أيضأنظرا،5:ه)نش"لقفلا

وملاتيحهاالأقفالوكافت151(.وه14او3و6و3:3نح

)الرحامفاليقشكلعلىالخشبمنتصنعقديمأ

منموضعهافي+مفاتيح-"فتحمادةإلىالرحوع

المعارت.دانرةمنالمجلدبهذاالفاء..حرف

.أبيةلكناا

024

فلقوا-فلةقا

فل:قوا-فلأقا

وأالسفرمنالراجعةالكثيرةالرئقة:القافلة

،بسلامعودتهاأيبقفولهاتفاولأ،بالمبتدئة

بلادففى.وزادهاوأمتعتهادوابهامعهاويكون

بمعرفةتنقلالمتاجركانتقديماالأوسطالشرق

جماعاتفييسافوون،محترفينحمالينأوتجار

وسائرلطريقاوقطاعاللصوصمنالحمايةبغية

ظهورعلىبضائعهميحملونوكانواالمخاطر

أكثرالجمالاستخدامأصبحأنإلىالحمير،

...مق0011حواليفيشيوعأ

أرضفيبانتظامتمرالقوافلهذهوكانت

كنعانأرضكانتإذ،الرنيسيةالطرقعلىكنعان

جندبأ،العربيةالجزيرةوشبهمصرتربطقنطرة

شرقأ،هاوراهوماالنهرينبينوبلادبسورية

لهاتجدالقوافلهذهوكانتشمالأ.والأناضول

الصحراءعواصفمنمخابئأوللراحةمحطات

الطريق.بهايمركانالتىالمختلفةالواحاتفي

)أشبه+منازلالطريقطولعلىتقاموكانت

،المياهآبارومنعادةالمدنمنبالقرب(بالفنادق

كانتماوكثيرأ21:13(.)انظرإشالقوافللنزول

تجاريةمراكزلإقامةنواةتصبحالمنازلهذه

(الفراتنهر)على"+مارىفيحدثكما،ثابتة

القوافلمرورفكانوكركميش.ودمشقلبتراء!ا

مألوفأ.أمرأفلسطينبأرض

يتآمروندوئانفييعقوببنوكانولما

رإذعيونهم+رفعوا،أخيهميوسفمنللتخلص

شرقى)فيجلعادمنئقبلةإسماعيليينقافلة

ولاذنا،وبلسانأءكثيراصاملةوجمالهم(الأردن

يوسفلهمفباعوامصر"إلىبهالينزلواذاهبين

حيثمصرإلىمعهمفحملوه،الفضةمنبعشرين

فرعونشرطةرئيسلفوطيفارباعوه

2-34(.37:ه)تك

المتاجركميةعلىيتوقفالقافلةحجموكان

الجمالوعددالطريقومخاطريحملدنهاالتى

منأوجمالبضعةمنالقافلةتتكونفقد.المتاحة

القوافلهذهبعضوكانت.منهاعشراتبضع



قلايا

بالأرضيحلونالفزاةمنجماعامنتتكون

2(.1-.3:.صم،6:31-5)قضوينهبونها

+بموكبأورشليمإلىسباملكةجاءتوقد

جدأكثيرأوذهبأأطيابأحاملةبجمالبدأعظيم

1:2(..مل)1"كريمةوحجارة

:الصحراهفيللسرابوصفهفيأيوبويقول

التيهيدخلون،طريقهمعن()القوافلالشفر.ئعزج

رجوها.سباسيارة،تيماءقوافلنظرت.فيهلكون

فخجلوا.إليهاجاءوا.مطمثنينكانوامافيخزوا

6:18-.2(.)أى

البحار)سيدةصورعنالنبيحزقيالويقول

لتجارتك*قوافلكترشيش.سفنزمانها(:في

خدمةشكانتترشيشسننأنأي2(،27:ه)حز

قلبفيجذا"تمجدتوامقلأتحتىصورتجارة

.البحار

لى!اق

قلايا:

أحدوهو.خفيفأوقليلمعناهعبرىاسم

ولكنه،أجنبياتزوجاتلهمكانتالذيناللاويين

قليطاأيضأويدعىاعزراأمرعلىبناءعنهاتخلى

ا:23(..)عز

-قلوب:قلب

والكلمةاومركزهولبهوسطهشيء:كلقلب

ني.؟ئمثا!كلمة)نظر+لبابأو*لبهىالعبريةني

34،،(.)!أ!كاردياهياليرنانيةوفي(،العربية

منلعديدالتديةلاستخداماكثيرةلكلماوا

والذكاءوالعواطفوالشخصيةالطبيعيةالمفاهيم

علىالدلالةتشملفهى.باللهوالعلافةوالإرادة

وأجمادمنأوح!كاننمنسواهالمركزأوالقلب

حزقيالفمعلىالربفيقول.ذلكغيرأوموقع

لبحور"اقلبفيمك+تخإ:صورلملكالنبي

سيكونإنهالمسيحيسو!الربويقدل27:4(.)حز

ضلب-قلوب

!اليالوثلاثأيامثلاثةالأرضقلبفي

البطمة."-قلبفيمعلقأأبشالوموكانا:.4(.2)مت

18:14(.صم)2

085عنيقلمالا"ا"القلبالقديمالعهدويذكر

ومرة"،ولباب+لبالعبريتينبالكلمتينمرة

القديملشعبهالنبيحزقيالقولفي-لئة"واحدة

السيديقولقلبكأمرضما!:أورشليمممثلا"في

"اسليطةزانيةامرأةفعلهذاكلفعلتإذالرب

03(.16:)حز

تشير،الحالاتمنالعظمىالفالبيةوفي

ثلاثاوفي،البشرىالقلبإلىالعبريةالكلمة

حيوانقلبإلىفقطمواضع
هذهوفي:21(،ه41:24،دانيال،أي1701:صم)2

القلب10إلى"قلب+كلمةتشيرلاالثلاثةالمواضع

منالحيوانبيشتهرماإلىبالحريبل+المادي

عنلأيوبالربقولفيجدأواضحوهذا،صفات

كالرحى.وقاسكالحجرصلب!قلبه:لوياثان

لىإبلذاتهالقلبإلىليستفالإشارة41:24(،)أي

القلب.منطقةيغطىالذىالسميكالحرشفىالجلد

وعشرينستأ-القديمالعهدفي!-"االقلبيذكركما

حبمنيمثله!مااللهقلبإلىالاشارةفيمرة

رقيقة.وعواطف

فيا.قلبا"كلمةتستخدمقليلةمراتوفي

ذاته،العضليالعضولىإالإشارةفيالقديمالعهد

)انظرالصدرمثلتحتويهالتىالمنطقةإلىأو

،4:1صم2:37،218صمه0113ر28:92خرمثلأ

:6:13،8،هو،نمثريه.45:ه371:38،01:ه،مز24ة6مل2

كلمةنفسفهى2:7،نا"صدورهن-أيضأانظر

تشيرالمواضعهذهبعضوفي(.العبريةفي)قلب..

ذاته،العضليالعضومنأكثرماهوإلىالكلمة

إلىيميلالعبريالفكرأنحقيقةإلىذلكويرجع

وليس،المحسوسدانرةفيلواقعياالأسلوب

الحالاتعنيعبرالعبريفالفكر.تجريديأتفكيرأ

القلب.حالةعنبالحديثالدينيةأ!السيكولوجية

"قلب"لكلمةالكتابيةالاستخداماتهذهومثل

والإرادةوالتفكيرالعواطفإلىالإشارةتشمل

لعواطفاامجالففي.الروحية!الحالةلأخلاقوا
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قلادة-تقلد-قلد

13:3(.)تث+يحبأو91:17()لاالقلب.يبفضقد

كقلبشماعأأو36"\(،)خرحكيمأالقلبيكونوقد

وأ،3:4()إش"خانفأ"أو1(،17:0صم)2لأسدا

.أ.حاسدأو(،27:11)أم*فرجأ.أو:2(2)نح+.مكتنبأ

ماوكثيرأ.(\ا31:أم).ثقأ"واأو،(:2317أم)

وأالفكرإلىالاشارةفي"قلب"كلمةتستخدم

،:9218خأ،16:1ه!قض27:14)تكهنيلذاطلنشاا

يرتبطإذ(،1:66،2:91،لو6:2:6،مرقس4:4،01مز

وثيقأارتباطأ-العبريالفكرفي-القلب

فيالعبريةلب"كلمةلتترجمحتىبالتفكير

كما؟3(.12أي)انظرمثلا."بالفهمالمواضعبعض

التصرفاتتصدرعنه،الإرادةمركزالقلبيعتبر

02(.ا:،لأ6:18)تث!:14،أمالشريرةأوالصالحة

الإنسانقلبتصورأنالمقدسالكتابويذكر

كلمنأخدع+وأنه2(،8:ا)تك"احداثفمنذشرير

إلراحاجةوفي17:9(،)إرميانجيسوهوشيء

36:26(.51:.ا،حز)مزاللهبنعمةالتغيير

تشيرحيثموضعثلثمانةمنأكثروفي

معنىكلملأ!قلبتتضمن،الإنسانقلبإلىالكلمة

وليس،باللهالإنسانعلاقةإلىفتشيرروحيا،

للقلبعلاقةلاالدينيالمعنىفيأنههذامعنى

نأبالحريبل،ومشاعرهونياتهالإنسانبأفكار

للحياةالانطلاقنقطةفهوالقلبيحركهاكلهاهذه

يقتصرلا،للقلبالقديمالعهدواستخدام،البشرية

إلىيشيرماكثيرأبل،اللهنحوالقلبتوجهعلى

17،9:4،وث8:14مثلأ)انظرعنهالايتعاد

13:6،،هو301:ا:8،حز،7!:9:90112،،إش26:16أخ2

3(.عو

فهو،الإنسانمعاللهتعاملمركزهووالقلب

ينظر،فاللهبهاالموحىللهاأقوالإليهتوخهالذى

أعطنىابنيياويقول16:7(،)اصمالقلبإلى

وفوق"23:26()أم+طرقيعيناكولقلاحظ،قلبك

الحياةرجمرطمنهلأنقلبكاحفظ،تحفظكل

خوففيموخدأالقلبيكونأقويجب4:23(،)أم

86:11(.)مزالله

الجديد،العهدفيالمفهومهذانفسونجد

91،22137و6:21،59:18)متالأناجيلفيوبخاصة

قلادة-تقلد-قلد

لرسولارسائلفيوكذلك27(.14:او4،يو6:هلو

كماكارديا"هياليونانيةفيقلبوكلمةبولس

وأالشخصفكرعلىتدلانويمكن،القولسبق

صراحةبرلسالرسولويذكر.مشاعرهأوإرادته

مكتوبالله"ناموس.قانلأواللهالقلببينالعلاقة

الإنسانقلبأنوحيث1(.وه2014)روا.قلوبهمفي

أيضأفهو!السماويالإعلانيستقبلالذىهو

نحومنالسلبيةأوالايجابيةالاستجابةمركز

1(،01:0)روا"*يؤمنبالقلبفالإنسان.للها

ويتمم!(6:17)رو""يطيعو،2(1:4)رو+ا.يشتهي!

مسكنهوالمفديوالقلب6:6(.)أفاللهمشيئة

وفيه3:17(،)أفلإيمانبافيهيحلالذيالمسيح

اللهمحبةتنسكبوفيه1(،3:ه)كواللهسلاميملك

ذويياقلوبكم"طهروا:يعقوبويقرل(.إه)روه

8(.ة4)يع!"لرأا

أعماف-في-الافسانأننرى/هذاكلومن

وهوألا،إنسانيفيمثلواحدمركزويقودهيرشده

وأاللهاعلانجهةمنسواءصحيحوهذا.القلب

وتصرفاته؟وإرادتهتفكيرهعنالإنسانمسئولية

:قلادة-تقلد-قلد

إهودعملوقد،عنقهفيعدف:لسيفاققلد)1(-

حدينذاسيفأا"لنفسهالبنيامينيجيرابن

فخذهعلىنيابهتحتوتقلدهذراعطوله

:1792،2صم1أيضأ،انظر3:16)قضاليمنى

،لأشراراعنالمرنمويقول3:21(.مل21:16،2صم

ظلمهمكثدبلبسواالكبرياءتقلدواإنهم

)انظرلهمكقلادةالكبرياء،لبسواأي73:6(1)مز

ا؟(.تفسيريةترجمة-الحياةكتاب

حليمنالعنقفيئجعلما6:لقلادا21(-

يعلقونالمديانيدنوكان.ونحوهوأوسمة

)قضرول:26،انطرجمالهمأعناقفيالقلاند

5(.310:أيضأعد

أبيك.تأديبابنييااسمع:الحكيمويقول

نعمةإكليللأنهما،أمكشريعةترفضولا

انظر:190)أملعنقك*وقلاند،لرأسك



قلد-تقديد

21(.و6:02أبضأ

أصمل"ما:لعروسهالنشيدعريسويقول

انظر1.11:)نشبقلاندا.وعنقكبسموطخديك

4:9(.أيضأ

يقرأمنأنبابلملكبيلشاصروعد!قد

القصر،حائطمكلسعلىظهرتالتيالكتابة

عنقه،فيذهبمنوقلادةالأرجوان+ئلثس

16(.و:7هأدانيالالمملكةفيثالثأويتسلط

-تقليد:قفك

يدعل.أويقولفيماواتبعهصاكاهمعله:قلد

الخلففيهايقلدالتيالمتوارثةالعاداتوالتقاليد:

العهدفيالمستخدمةاليونانيةوالكلمة.السلف

-+بارادوزسهيالمعنىهذاعلىللدلالةالجديد

وأشفاهأءسوا*التسليم0ومعناها4!!"(،ه3أ)3

وأأخر!إلىشخصمنالمسلمالتعليمفهو.كتابة

فيالتقليد"0كلمةتذكرولاجيل.إلىجيلمن

الجديدالعهدفىمرة13تذكرولكنها،القديمالعهد

وه7:3مرقس6،و3و:12همتليونانيا-ا)في

لكلمةانفسوتترجم2:8(كو،1:49غل،13و9و8و

ا:1،2كو1ثيالعربيافي.تعليمإلى

1،3:6(.إه2قس2

:اليهوديالمفهومفيمعناها-)أ(

فيدلالاتثلاثالجديدالعهدفيوللكلمة

تعاليمإلىتشيرفهى،اليهوديالمفهوم

ومنموسىمن)بدايلأشفاهأالمنقولةالشيوخ

يحترمونهااليهودوكان(،بعدهجا.وا

فيالمكتوبةالتعاليممكانةفيويضعونها

.لسلوكوالعقاندبايختصفيمالقديماالعهد

منكانتالشفويةالتعاليمهذهأنويبدو

مأخوذةشفويةشرانعبعض-)1(درجاتثلاث

علاوة(يفترضونكانوا)كمانفسهموسىعن

القضاةقرارات-)2(.المكتدبةالشرانععلى

بعضفيسوابقأصبمتالتى،لكثيرينا

قفد-تقليد

،العظامالمعلمينتفسيرات)3(-القضايا.أنواع

وملر!تواعتبارهاتقديرها،لهاأصبحالتي

المكتوبة.الشريعةمثلمثلها

الكتبةالمسيحيسوعالربوبخوقد

وصاياهىتعاويه.يعئمونلأنهموالفريسيين

بتقليدوته-سكوااللهوصيةتركوافقد+،الناس

ليحفظوااللهوصيةرفضوافقد،الناس

الذى،بتقليدهماللهكلام.مبطلينتقليدهم

7:7-13(.)مرقستسلموه

؟يسوعالربوالفريسيونالكتبسا.لوقد

فأجاب.،؟الشيوختقليدتلامبذكيتعدى"لماذا

اللهوصيةتتعدونلماذاأيضأوأنتملهم:وقال

بسبباللهوصيةأبطلتمقد؟..تقليدكمبسبب

يعلمونوهميعبدوننىوباطلأ.اتقليدكم

.1-9(1:ه)مت.لناساوصاياهيتعاليم

الرسالةفيالتقليد(و)1التعليم-ب(

الثانيةالرسالةوكورنثوسإلىالأولى

تسالونيكي:إلى

لكلمةانفسبولسالرسوليستخدم

سبقماإلىالإشارةفي.بارادوزساليونانية

كورنئوسكنيستيفيهوعلمهأن

لكلمةوا،3:6(.21:هتس11:212كو)1وتسالونيكي

ترجمتوحسنأالهفرد،صيغةفي3:6تس2في

أنماسبقعلىللدلالةتعليمإلىالعربيةفي

خأكلتتجنبوا*أنقانلأ:يوصيهمفهو،علمه

الذيالتعليمحسبوليس،ترتيببلايسلك

:6((3تس)2منا+أخذه

فيللكنيسةبولسالرسولب(-يقول

كولوسي:

بالفلسفةيسبيكمأصديكونلاانانظروا

أركانحسب،الناستقليدحسبباطلوبغرور

هنافهو.2:8()كو*المسيححسبوليس،العالم

التهوديينسواء،الكذبةالمعلمينمنيحذرهم

تقليدصسبفعبارة،غيرهمأوالفنوسيينأو
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قلعأ-قلوع-قلع

.الكتابمنلهاسندلاأنهتعني"الناس

وهو.بارادوزسكلهةمنالفعلوهناك

ست.ويستخدم.ئسلم+ومعناه-.باراديدومي

تسليمإلىالإشارةفيالجديدالمهدفيمرات

عنالبشيرلوقافيقول.المسيحيالتمليم

سلمهاكماعندناالمتيقنةالأمور0:الإنجيل

وخدامأمعاينينالبدءمنذكانواالذينإلينا

مالكلعيانشهودمنأي2(،و1:1)لرللكلعة

الإنجبل.فيدون

فيالكنيسةإلىبولسالرسولويكتب

..أنكمعلىالأخوةأيهافأمدحكم:كورنثوس

سلمتهاكما)بارادوزس(.التعاليمتحفظون

لأنني"،(11:2كو1)ا.ليكم!(ميويددار)با

أيضأ.سلمتكمماالربمنتسلمت

19:23(.كو)1

عن"يرتدونالذينبطرسالرسولويذكر

2:21(1بط)2لهم.المسلمةالمقدسةالوصية

المسلم"الإيمانإلىيعقوبأخويهوذاويشير

3(()يه+للقديسينمرة

أقلع:-قلوع-قلع

لسفينة:اوأقلت،وانكشفانجلى:لشيهاأقلع

21و1327:12،أ8:2213،أع)لوالسيربدأت

11(.و28:.1و

الريحتدفعهالذىالسنينةشراعهووالقلع

الزوابعهبوبوعند27:.4(.)أعالسفينةفيحرك

الزوبعةتعبثلاحتىإنزالهاأوالقلوعطييجب

مادةلىإالرجوعيهمكن27:17أع)انظربالسفينة

+دانرةمنالرابعالمجلدمنموضعهافي+سفينة.

.(الكتابيلأالمعارف

قلعا-القلعة:

)انظرقلاعوالجمع،الممتنعالحصن:لعلعةا-)1(

14(.و9:3:12،نالأ92:79،حزإش
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ليعمقا-مقلاع-قلع

ملء)أى+ملو!:العبريةفيوهى)ب(-القلمة

بلفظهاجاءتوقد9:6(.قض-تكميلأو

فيأما،الكاثوليكيةالترجمةفيالعبري

ترجمتفقدالحياة"كتاب!*فانديك.ترحمة

مكانعلىتدلأنهاأساسعلى"!قلعةإلى

الأشوربالكلمةمنمشتقةوأنها،حصين

تطلقوكانت-+مصطبةتعنيالتيمولو

علىة

نقرا:،صيثشكيممدينامن)1(-جزء

القلعةسكانوكلشكيمأهلجميعفاجتمع

عندملكأأبيمالكوجعلواوذهبوا)ي!و(،

شكيمطفىالذىلنصبابلوطة

ذلكبعدالمذكورةهىولعلها.2(.و9:6)قض

9:46!47(،)قضشكبم+برجباسم

ليبوسييناينةهدمنء(-جز

داودعليهااستولى)أورشليم(عندحا

)مفو(القلعةمنمستديرأداود+فبنى

أعادقدو/:8(11خأ9،1:هصم)2خلا.فدا

دبعدو،2،11:27(.91:همل)1بناءهاسليمان

ملكحزقياقام،ونصفقرنينبنحوذلك

استعدادأ)م!ر(ا"لقلعة!ابتحصينيهوذا

32:5(.أخ)2أشورملكسنحاريبلملاقاة

القلعةأن(الآيةهذه)منالبعضويرى

داود*،"مدينةدكلأخراسمأكانت)ملو(

منجزءعلىتطلقكانتأنهاالأرجحونكن

بجانبأقيمتالتىالمصاطبمنسلسلة

عنهاكشفتوقدلتحصينها.الأسوار

)"،،ول(+س!ع+)+هلاولعك!كنيونا!كاثلينالأثرية

فيا!مةتلمنالشرقيالسفحعلى

مساحةالمصاطبهذهأتاحتفقد،أورشليم

السفح.علىالمبانىمنالعديدلاقامة

المدوكسفرفي)ملو(القدعةهذهوتذكر

عبيدفتنةبمناسبة02(ة12مل)2الثانى

+بيتفيفقتلو.،عليهيهوذاملكيوأش

)م!و(.!القلعة

ليع:قلع-هقلاع-هقا

الرجوعفالرجا،الهصومأسلحةأحدالمقلاعكان



ققت-قلأ!-قلثأ

منالرابعبالمجلد-سلاحمادةمنموضعهفيإليه

الكتابية.المعارفدانرة

قلفا:-قلأف-قت!ت

بالليفشقوقهاوسدأعدها:لسلينةاقنت(-)1

بسديقومالذيلعاملاهو!القلأف.والقار

غيرليجعلهاالسفينةخشببينالشقوق

عملهفيالأولىالخطوةوكانتللعاءامنفذة

منتناثر)مابالمشاتالشقوقيسمدأنهي

بالأزميلعليهاوالضفط(تمشيطهعندالكتان

يسدلكى،المعدنأوالخشبمنالمصشوع

بالقاريفطيهاذلكوبعدمحكمأ،سدأالشقوق

داخلإلىالماءمنهاينفذلاصماءلتصبح

مرثاتهفيالنبىحزقيالويقول.لسفينةا

دثراء:عظمةمنعليهوماكانت،صورعلى

قلأفوك"فيككانواوحكما!هاجبيل.شيوخ

27(و27:9)حز

عنهانزعثللأ!وغيرهاالشمرة)2(-قفث

يقطعهاالتيالغرلةأووالقلفة:الجلدةقشرها.

إلىالرصوع)الرجاالطفلذكرمنالخاتن

بالمجلدالخاء"!صر!منموضعهافي*ختانمادة

الغين.حرفمنموضعهافيغرلة"،والثالث

"(،الكتابيةالمعارف.دانرةمنالخاسىبالمجلد

-يتقلقل-قلاقلى:قلقل

.،يضطربوجعلهوزعزعهحزكهالشيء:قلقل

فلمتحتيخطواتى+توشع:للربداودويقول

-36-انظر22:3718،مزصم)2كعباممماتتقلقل

عنأيضأداودويقول12:3(.،37:93،أم1إ26أيضأمز

وقلقلالبصرعنعيونهم+لتظلم:الربأعداء

عنالنبيحزقيالويقول96:23(.)مز*متونهم

كلوقلقلتانكسرت،عليكتوكأوا!لمافرعون

92:7(.)حزممدنهم"

منالأصنامصانععنالنبيإشعياهويقول

يتقلقل"لاحتىبمساميرفمئنه5:الخشب

هورأيينذورجل:يعقوبويقول4:7(.شا)إ

قلامأ-قفئم

علىيثبتلافهو1:8(،)يع"طرقهجميعفيمتقلقل

يانهسالمأتحفظهالممكنلرأىا"ذوبينمارأي

26:3(.)إش+متوكلعليك

)فتنوقلاقلبحروبسمعتمإذا:لرباويقول

هذايكونأنلابدلأنهاتجزعوافلا(واضطرابات

2:9(.ا)لوأو!"

يستقل:-قل

الربويقدل.ارتفع:طيرانهفيالطانراستقل

جناحيهوينشرلعقابايستقلفهمك!امن!لأيوب

ويعليالنسريحلقبأمركأ!أالجنوبنحو

27(.و93:26)أي"؟وكره

:قلأي

.ليهو.سريعأوخفيف.ساعمعناهعبرىاسم

فيسلاينسلمنكهندتيةعانلةرئيساسموهو

12:02(.)نحالكهنةرئيسيوياقيمأيام

ققتم:

منه.طالماقطعالظفروقتم.قطعه:الشئقنتم

...أعدانكلمحاربةخرجت!إذا:لشريعةافيصاءوتد

بهاوالتصقتجميلةامرأةالسبيفيورأيت

تحلق،بيتكإلىتدخلهافمين،زوجةلكواتخذتها

1-12(..21:)تثأظافرها!وتقئمرأسها

:قلامأ-قنغ

منألواحعلىتتمالأمرأولفيالكتابةكانت

الحجر،أوالرصاصأوالخشبأوالشمعأوالطين

وكان.صادةصلبةبآلةعليهاخدوشبإحداثوذلك

وأالبرونزمنا!مخرزالغرضلهذايستخدم

8:1(.22،إش9؟ةأي)انظرالعاجأوالعظامأوالحديد

بقلممكتوبةيهوذا+خطيةأالنبىإرمياويقدل

لأ:لأ(.7)إرمياالماسمنبرأسحديدمن
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قلانس-قلنسوة

يقرأكان)إرميا(.بفمه!الكاتبباروخ!يقول

ال!سفرفيأكتبكنتوأنا،الكلامهذاكللي

الملكإنذلكبعدويقول18(.إ36)إرميابالحبر.

إلىوألقاهالكاتببمبراة(المكتوب)الدرج.شقه

فيالدرجكلفنيحتىالكانونفيالتيالنار

كانباروخاننفهمهذادمن36:23(.)إرمياالنار.

بالمبراةيبرىأنيلزمهالغابمنقلمأيستخدم

والأخر،الحينبينمعهأالكاتبيحملهاكان)التي

وأالبرديمندرجعلىبالحبرللكتابةصالحأليظل

كلفني"صتىبالناراصترققدإنهإذاالرقوق

والمهارةالدقةيستلزمالقلمبريوكان"الدرج

.أظفارهنمومةمنذالكاتبيكتسبهماكاناللتين

لأكتبهكشيرلي+كانيوحناةالرسولويقول

وقلم+بحبرإليكأكتبأنأريدلستلكنني

.قلم!إلىهناالمترجمةاليونانيةوالكلمة13(.يد)3

العربيةفيقلم"بكلمةاشبهوهي+كالاموسهي

نأعلىيدلمما،الغابمنقطعةأو.قصبةأى

الرسولأيامفيمصتخدمةكانتالتىالأقلام

االغابمن،كانتيوحنا

قلانس:-قلنسوة

الأنواعمضتلدللرأسلباس:القلنسوة

لبنييصنعأنموسىالربأمر.وقدلأشكالوا

أخاكهرون+وئلبسوالبها..للمحد.قلانسهرون

.عصانبصنعواوقد4(..28:)خرمعه.وبنيهإياها

+وتشد:نقرأكما93:28(.)خربوص"منالقلانس

بأنهاالقولإلىيدعومما92:9()خرقلانسلهم

تلفنقىكتانمنطويلةشقةعنعبارةكانت

عمامة.شكلفيالرأسحول

-هقلاة:قلى

علىأنضجهقليا:ونحوهما،واللحمالخمثقلى

كما+قلى!نفسهاهيالعبريافيوالكلملأ.المقلاة

بن+أخآبعنالنبيإرميافمعلىالربقولفي

لكميتنبآناللذينمعسيابنصدقياوعنقولايا

بالنار.بابلملكقلاهمااللذين.0بالكذبباسمي

.02-23(92:ميا)إر
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اللممأوالخمثعليهئقلىما:المقلىأووالمقلاة

أيضأ3:3،انظر،ميخا2:14صم)1ونحوهما

:6(.13صم2

قليطا:

.ئعوئأ!أؤ"مشوهأ"معناهبكدنقدعبرياسم

،بأجنبياتتزوجواالذيناللاويينأحدوهو

عزراكلامعلىبناءزدجاتهمعنوتخلوا

اسمويذكر"قلايا-.أيضأويدعىا:23(،)عز.

الشريعةبشرحقامواالذيناللاويينبينقليطا"01

807(.)نحيقرأهاالكاهنعزراكانعندماللشعب

ختمواالذيناللاويينبنا."قليطااسميذكركما

يمكنولاا(.1:..)نحالترشاشانحميامعالميثاق

مراتثلاثالمكررالاسمهذاكانازابماالجزم

شخص.من!ثرأوواصدلشخص

(مأق

وهو:""قمبوجيارسيلألفاافيوايسه

)006-955أنشانملكنانبالأولقمبيز-)1(

العظيمفارسملكالثانيكورشوأبو.(،.مق

44:28-45:8(.إش)انظر

فارسملكالثانيكورشدابنالثاشقمبيز-)2

بنةاا""كاساندينزوجتهمن،بابلوفاتح

وحفيد(،الأرجح)علىاللارسيفارناسبس

بابلمدينةكورشفتحأنوبعدالأولقمبيز

لللمدينةحاكمأقمبيزابنهترك..مق953في

ورغم.إكبتانالىإغادرهاالذممماأبيهعننيابة

بالعامالاحتفالفيأبيهعننابقمبيزأن

أنهإلا.(،م38،قعاممارس)27بابلفيالجديد

سيدأأبوهكانطالما!بابل"ملكلقبيمنحلم

بثصاشذلكوبعد.الشاسعةللامبراطورية

التخومعندحربهفيكورشمات،سنوات

وأصبح.(،.مق053عام)فيلشرقيةاالشمالية

للامبراطورية.لوحيداالحاكمقمبيز



قتللهاافلكاستتبابقمبيزيضمنولكي

وفي!(.ا؟يارديا)أو+.سميرديساخاهسزا

ما)وهومصرلغزواستعدادهأكمل4.مق525

فينجحأنوبعد(.كورشأبيهنيةفيكان

وبمساعدة،داخليةخيانةبسببمصرإخضاع

لهقدمت،والقبرسيالفينيقىالأسطولين

نروض(.الحالية)طرابلسوباريالقيبروان

ولكنه،قرطاجنةإخضاعفيفرغب،لولاءا

الفينيقيينحلفاءهلأنذلكعنللتخلياضطر

منطقةعلىالهجومفيمعهالاشتراكرفضوا

هساعدة.وبدونعمروهاالذينهمكانوا

جيشهاستطاعةفييكنلم،الفينيقيالأسطول

جيشأأرسلإنهريقال،قرطاجنةنحوالتقدم

حيثواحاسيوهللتحمقاتلألفخمسينمن

هلكالجيشهذاولكن،أعونمعبديوجدكان

وأحرزكوشنحوزحفثم.الرمالبحرفي

إلىللعودةأخيرأاضطرولكنهالنجاحبعض

المصريينفوجد،صيشهمنبشراذممصر

الثالث،بسماتيكملكهمبقيادةضدهثانرين

الثورةفأخمدقبلأ،عنهعفاقدكانالذي

وقتله،بسماتيكعلىوقبضبالفةبصرامة

الهياكل.منعددأهدمكما

مجوسيأبأنأخباربلغتهبقليلذلكوبعد

.سميرديس.أخوهبأنهاذعى"جوماتا"ئدعى

علىملكأنفسهوأعلنسرأ(،قتلهقدكان)الذي

قدا!اسيويةالولاياتغالبيةوأن،فارسعرش

منالباقيةالبقيةمعملكأ.فرجعبهاعترفت

العودةطريقفيولكنه،المفتصبلمقابلةجيشه

)عفوأخطيربجرحنفسهأصاب..مق522-في

الكرمل،جبلمنبالقربفماتانتحازا(أو

داريوسفقام.للعرشوارثايتر-بهأنددن

بخلع،عمهوابنقاندهاهيستاسبهس

.العرشعلىوجلسالزانف،سميرديس

ثلاثفيمسجلأقمبيزاسموجدوقد

بالقرب"ألفنتينجزيرةفيوجدتبرديات

فىالاسمفبرد.مصرصعيدفيأسوانمن

نعلمفلامشوهةولكنها95،رقمالجزازة

يذكر1رقمالبرديةوفي.الارتباطأوالقرينة

أقمار-قمر

قلعةفىوجدمصراإلىقمبيزأتىعندماأنه

بنيقدكانمجمعأ،أومعبذا)ألفنتين("يب+

بالعبثيسمحفلم،المصريينالملوكأيامفي

فبالغةالثالثةالبرديةأما..يهوه.بمعبد

لفارسياالحاكم.+باغواستذكريانها،الأهمية

ئعرفيكنلمالذي..مق704عامفيلأورشليم

"ادالايااسميذكركما.يوسيلوستاريخمنإلا

أسواربناءعادةإقاومالذيسنبلط"بن

هذهولأهمية.ونحمياعزرازمنفيأورشليم

عنقالهبما!مذكرةترجمتهاةإليك،العبارة

لأرساميسمصرفي(/ستقولولىالايا:باغواس

مبنيأكانالذيالسماءإلهبمذبحيختصفيما

هدمهالذياقمبيززمنقبليب،قلعةفي

عشرةالرابعةالسنةفيانجويدر)؟(الملعون

موقعهنلسعلىبناؤهسيعاد،الملكلداريوس

وتقدماتقرابينعليهوتقدمقبل.منكانكما

قبل،منتقدمكانتكمابخور

موضعهافي"اا"حنطةمادةإلىالرجوعالرجا

المعارفدانرةمنالثالثبالمجلدالحاء"حرفمن

بيةةلكتاا

أقمار-قمر

القديماالعهدفيالأقلعلىمرة34القمريذكر

فيهايذكرمرةواولالجديد،العهدفيمراتوتسع

قصةفيجاءماهي،المقدسالكتابفيالقمر

حيث،التكوينسفرمنالأولالأصماحفيالخليقة

السماهجلدفيأنوارلتكناللهوقالنقرأ:

وأوقاتلآياتوتكون،والليلالنهاربينلتفصل

لنوراالعظيمينالنوريناللهفعمل..وسنينوأيام

الأصغروالنور.النهارلحكم()الشمسالأكبر

1:14-17(.)تك"لنجوموا،الليللحكم)القمر(

1:16،)تكللشمسبالنسبةصغيرالقمرأنوواضح

02للمواقيتالقمر)الله("صنعوقد03:26(إش

01:91(.4)مز

لشعوبا+تقاويمكسائر-العبريلتقويماوكان
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أقمار-قمر

البدءمنذالإنسانلاح!إذقمريأ،تقويمأ-القديمة

.الأرضحولدورانهفيالقمرأوصهدورةانتظام

الشهرعلىللدلالةالمستخدماا!عبرياوالكلمة

وكان+..يريخاهالقمرعلىالدالةالكلمةمنمشتقة

ظهور.يومأوالشهررأسأوالقمريالشهرأول

،ا28:11-ه،01:01)عدللعبادةعيدأيعتبر"،لهلالا

أنهويبدو3(.و8:346:1،حزا4:23،مزمل،22:ه.صم1

8:5(.)عا!الشراءالبيعفيهيمتنعكان

والمواسمالشهوروؤوستمديدفيوللدقة

لباكراالصباحشيحتمعالسنهدريمكانوالأعياد،

مراقبينويرسلالشهر.منالأخيراليوممن

يذأعلهلالايظهروعندما،الهلالظهورلاستطلاع

نأريعلن،الزيتونجبلفوقالنيرانبايقادالخبر

واستعيضالجديد.الشهررأسهوالتالياليوم

كلإلىرسلبإرسال،النيرانإيقادعنذلكبعد

بإيقادالعلامةهذهزينواالسامريينلأن،مكان

،مغايرةأوقاتفيالأماكنمنالعديدفيالنيران

أعيادهم،أكبرمنبعيدينيدتفلوناليهودوكان

الشهرمنتصففي،المظالوعيدالفصحهما

آبدرالقمريكونعندماأي،القمري

23:34(.3،لاإ681،مز23:هو)لا

بلادفيماحدإلىمنتشرةالقمرعبادةوكانت

ولابد27(و31:26أي)انظرقديمأالأوسطالشرق

فلقدإسرانيل.بنيعندأثرهلذلككانأنه

تقدمإلهأالقمر.0الوثنيةلدياناتابعضاعتبرت

.ير!ا.لإلها..أوغاريتفييسمىوكاناالذبانحله

يدخلأعلامأسماء"ماريدولةوثانقفيويظهر

اسمفي)كماإلهأباعتباره"القمر+اسمفيها

"خونسو+-اسمتحتالقمر-وكان*(.ةسنحاريب

جعلماهذاولعل،المصريينكلباحتراميحظى

عينكترفع!لفلاقانلأ:إسرانيلبنييحذرالرب

وكلوالنجوملقمرواالشمسوتنظرالسماءإلى

وتعبدهالهاوتسجدفتفتر..السماءجند

:3(.17أيضأ،انظر:491)تث

اسمتحتالقمريعبدونالسومريونوكان

وكان*سن"ا!اديةفييسمىوكانا"،"نائاالإله

حارانفيوكذلك،المدينةألهةأهمفيا"أوريعتبر
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قمارأ-قمر

بأنقبلمنساندأكانلذياوالاعتقاد،سوريةفي

"سن+الإلهاسممناسمهااشتقت"سيناء"برية

علىدليللاإذكبير،شكمحلأصبحالقمر()الإله

البدويةالشعوبعندمستخدمأكان-سن-اسمأن

الكنعانييناعندأو،السامية

وقدالقمرأي"ايرحمنمشتقا"أريحاواسم

في55911عامفيالجليلشحاصورفياكتشف

البرونزيالعصرإلىيعودصغيركنمانيمعبد

فيمرفوعتانيدانعليهعمود-كثيرةأشياء-بين

.هلالإلىابتهال

بعدماللهوصيةعنارتدادأعظمحدثوقد

بل،منسىالملكأيامفي،السماويةالأجرامعبادة

يتحلينالنسوةوكانت،إش!عياهالنبىأيامدفي

صلةلهاكانأنهيرجحالتي18(ة3)إشا؟بالأهفة.ا

26(.و8:21قضإلىرجع)1القمربعبادة

كأحدالقمر0عبادةمنسىالملكشجعوقد

التيالمرتفعاتفبنىعادلأنهالسماء"!جند

السماهجندلكلوسجد...أبوهحزقياأبادها

داريفيالسماءجندلكلمذابحوبنىوعبدها...

العبادةهذهأنويبدو21:3-5(9مل)2الرببيت

-حفيد!يوشياأنرغم،يهوذافيبشدةانتشرت

النهضةمنكجزءعليهايقضيأنحاول-منسي

النبي-إرممافإن(.هة23مل)2طويلأتدملمالتي

العبادةهذهإلىمرارأأشار-بخاصة

شملتالعباداتهذه!لعل17(.أ،7:188:2،44)إرميا

فوقلتبخيرواالعبادةمنلوفةاكغيرلصورةا

105(،12،صفإ91)إرمياالسماءجندلكلالسطوح

كانواأذهم)121:6(المزمورفيجاءمماويبدو

وكلمة.الإنسانعقلعلىقنيرأللقمرأنيعتقدون

تعني1(:ه2،17لم4:)متاليونانيةفي."؟"مصروعين

!.القمرضربهممن

الجديدلعهدافيالقمرإلىالإشاراتأما

القديم(العهدفيالنبواتبعض)مثلفترتبط

الرببمجيءيتعلقفيماوبخاصلأ،بالمستقبل

92،و124،مت.12:)إشالقمرفسيظلم،ثانية



قتص

6:12(،3،رؤ2:ا)يؤدملىإوسيتحول13:24(،مرقسى

الوشيكة.بالدينونةإنذارأ

فيقول،للجمالمثالأيستخدمالقمروكان

المشرقةهي!من:عروسهوصففيالنشيدعريس

كالمثسى،طاهرةكالقمر،جميلة،الصباحمثل

نأالبعضويرى1(..6:)نش*بألويةكجيشمرهبا

رجليها،تحتوالقمربالشمس*المتسربلةالمرأة

12:1()رذكوكبأ"عشراثنيمنإكليلرأسهاوعلى

أشبهصورةفهي،المستقبلفيإسرائيلإلىتشير

المسيحئلكأثناهفيوذلك37()تكيوسفبحلم

والقمرالشمسمجدمجدهسيفوقحيث،الألفي

و.2(.06:91)إش

قتص:

والكلمةالجراد.حشرةأطوارمنطورالتمص

كلمةمعنىبنفسوهي"تجزتمهيالعبريهفي

.انتزعأوقطعأي،العربيةفى.جزنم.

إلىتشيرأنهاوالأرجح4:9(.2،عا)يؤا:402:ه

البويضة،منتخرجعندمااليرقةطورفيالجرادة

مادةلىإالرجوعلرجا)االنباتقرضفيوتبدأ

دانرةمنالثاشالمجلدمنموضعهافي+جراد

.(الكتابيةالمعارف

قمط-قما!ل:

الثوبهووالقماط.برباطشدهالشيء!قمط

وأ،بالجسميلتصقصتىأسفلهأووسطهالضيق

المولود.بهئت!الثوبهو

يسوعلربامريم.لعذرااولدتوعندما

قاللذلك2:7(1)لوالمذود+فيوأضجعتهقمطته

طفلأتجدونالعلاماالكم"وهذه:للرعاةالملاك

أيضأ2:12-انظر)لومذودفيمضجعأمقمطأ

16:4(.حز

دعوةعلىبناءالقبرمنلعازر!خرجوعندما

بأقمطةامربوطاتورجلاهويداه.خرج:لهالرب

.:24(اا)يوبمنديلملفو!ووجط

قناة

بمصاريعالبحرحجزمن:لأيوبالربويقول

السحابجعلتإذ،الرحممنفخرجاندفقحين

نأأي3:!(،)أ!ول؟!قماطهالضبابد،لباسه

بالمولدد.القماطيحيطكمابيحيطالضباب

قمع-هقمعة:

وذئله.وقهرهيريدعمامنعه:قلاناقمع

يضربالرأسمعوخةحديدةأوخشبا!والمقمعة

الربويقول.وئهانليذلنحوهأوالفيلرأسبها

كقش،المقممه.يحسب:وقوتهثانلوياعنيايوب

ويقول.41:92()أيالرمحاهتزازعلىويضحك

المجيبلرجلاحاد،وكسهموسيفمقمعةأالحكيم

.(21:ناأيضأانظر،2:18ه)أم+زوربشهادةقريبه

هذهأنلأجلفإنيةالظلمقاضيويقول

دائماتأتيلنلاأنصفها،تزعجنيملةالأر

.9:27(اكوأيضأانظر،18:ه)لوفتقمعني-

قمونيل:

الله"معينأوالله+مجمعمعناهسامياسم

وهو:

)1(

)2(

)3(

إبراهيمأخيلناحورالثالثالابنقموئيلت-

،أرامأبوهوهذاوقموئيل.ملكةزوجتهمن

إسحقزوجةرفقةأبيبتونيلوأخو

23(.و2202:)تك

أفرايم،سبطرنيس،شفطانبنقمونيل-

ألعازارويشوعمعللاشتراكالربعينهلذيا

تقسيمفى!الأسبا!رؤساهسائرمعالكاهن

34:24(.)عدالموعدأرض

لسبطرنيسأكانالذيحشبياأوقمونيل-

27:17(.أخ)1داودالملكأيامفيلاوي

!ناق

فيمدينةدهياقتناء.،!معناهعبرىاسم



فيلإسرانيلالشرقيةالشماليةالحدودعلىجلعاد

وقرا!اهيوأخذهانوبحإلبهاذهبوقد،حوران

أخذهاذلكبعد32:42()عد.نوبحباسمهودعاها

الألففيأهميتهاوتبدو23(.ت2أخ)1بنوماكير

فتوحاتقانمةليوجودهافيالميلادقبلالثانية

فيوتدعى.(.مق0147لي)صواالثالثتحتمس

0137)حواليقانوباسمالممارنةتلرسانل

-.قنواتمدينةحاليأموقعهافيأنوالأرجح.(.مق

الشرشالشمالإلىمترأكيلو2نموهبعدعلى

منالشرقإلىميلأ55نحوبعدوعلى،بصرةمن

الجليل.بحر

قثاز:

وهو:صيدمعنا.سامىاسم

امرأتهمنعيسوبنأليفازأبناءأحدقناز-)1(

أحدقنازأصمبحوقد،الحثيإيلونبنتعدا.

صحراءغربيفيوأو،النقبفيأدومأمرا.

42،اووه36:11)تكالعربيةالحزيرةشبه

53(.و:36اأخ1

كالبانويحتملالقنزي،كالبأخوقناز)2(-

انضمومدالأدومي،منازنسلمنكاناوأخا؟

منرحيلهمقبلإسرانيلبنىإلىأجدادهما

قضاةأوللعثنينيلأبأقنازوكان.مصر

كالبابنةعكسةوزوجإسرانيل،

.(4013خأ11،1و3:1:3،9ا،قض17:1ه)يش

يفنةبنكالبوحليدأيلةبنقناز-)3(

1(.4:هأخ)9

:نيوقنز-قنزى

استوطنواالذينالشعوبأحدالقنزيونكان

فيذكرهمجاهفقد،إبراهيمأيامفيكنمانأرض

،الأرضهذهنسلهيمطىانلإبراهيمالربوعد

الكبير،النهرإلى(العريش)واديمصرنهرمن

والقدمونيينوالقنزيينالقينيين،الفراتنهر

والأموريين!الرفاثيينلفرزيينواوالحئيين

025

-اقتنصقنص

واليبوسيين.والجرجاشيينوالكنعانيين

منقبيلةفياندمجواولعلهما-.2(،8ش1)تكه

هذاالأدوميقنازأميرأخذومنهم،الأدوميين

القنزيينعلىأميرأكانيانهاللقب

42(،او36:ه)تك

واحدأليكوناختيرالذييفنةبنكالبويلقب

3906(،)عد"بالقنزيعشرالاثنيالجواسيسمن

القنزييفنةبن.كالبفهو
علىيحملماهذاوفيو،1(.ا:32:1246،يش)عد

يهوذا،سبطإلىانضمواقدالقنزيينبأنالظن

حيثمصرمنالخروجقبلحدثقدهذاوأن

13:6(.)عديهوذاسبطلىإيفنةوأبوهكالبينسب

مماقناز-ابنإنهعثنيئيلقريبهعنيقالكما

نأأوقنازقبيلةمنكان"عثنينيل.أنيعني

.قنازباسمأصغرأخلهكانكالب

أخبارسفرفيالمذكورةالأنسابسلسلةوفي

باسمشخصيذكرقناز،نسلعنالأولالأيام

كانوالأنهمالصناعوادي.أباعنهيقال*أبيو

تحديديمكنلاأنهومع؟:13-15(.أخ)1صناعأ.

وجهعلىصناعتهمنوعولا،لوادياهذاموقع

والقينيينالقنزيينبينالجمعولكناالقطع

الطنعلىيحملا.-المعادن.صناعيعنياسمهمص

مناجممنبالقربمكانأاختارهذا.يوآب+بأن

لعانلته،حرفةالنحاسصناعةمنواتخذ،النحاس

قتنص:اقنص

ويقول.صادهقنصأةالصيداقتنصأوقنص

إلىينقضكنسر...عذاءمنأسرع!أيامي:أيوب

26(.و9:25)أممما.قنصه

النفستقتنصآخررجلامرأة0.الحكيمويقول

.(9:21جايضأأنظر26-ا6:أمألكريمةا

لشعبهعقابأالنبيإرميافمعلىالربويقول

القانصينمنكثيرينإلى+أرسلالقديم

ومنأكمةكلوعن،جبلكلعنفيقتنصونهم

16:16(1)إرميا.الصخورشقوق



قتئصاقثص

داود01:إن(يضأعنهمبولسلرسولاويقول

ومجازاةوعثرة!قنصأفخأماندتهملتصريقول

.لتصر:المزمورفيجاءممااقتباسا9(ة91)رولهم"

96:22(.)مزشركأ.وللآمنينفخأماندتهم

لربا*عبدإنأيضأبدلسلرسولاويقول

صالحأبالجميعمترفقآيكونبليضاصمأنلايبب

نأعسىالهقاومينبالوداعةمؤدبأ..للتعليم

فخمنفيستفيقواالحقلمعرفةتوبةاللهيعطيهم

2:24-26(.تي)2+لإرادتهاقتنصهمقدإذإبليس

قثع-قناعة

صوفرويقول.أعطيبمارضي:قناعةقنع

يعرفلملأنه:الشريرالربلعنلأيوبالنعماتي

خيرهيدوملا..بمشتهاهينجولا،قناعةبطنهفي

21(.و)أي.2:02

منتيموثاوستلميذ.بولسالرسولويحذر

نأيظنونالحقاوعادمي،الذهنفاسديالناس

تجارةفهىالقناعةمعالتقوىأما،.تجارةالتقوى

6(.و6:هتي)1عظيمة

الجديدالعهدفيبلفظها.قناعا.كلمةتذكرولا

هياليونانيةفيوالكلمة.هناإلا

كثيرأتهامشتقاوهيوترد3،"ول*(،)،أحمما.كيارأوتا.

بمعنىوتترجم/اليونانيةفيالجديدالعهدفي

بولسلرسولافيثول،ومشتقاتهااكتفاه

يزيدكمأنقادروالله:كورنثوسفيللمؤمنين

فيحينكلاكتفاءكلولكمتكوندالكينعمةكل

نأتعلمتقد!فإني:يقولكما9:8(.كو)2شيءكل

أيضأ1-انظراش4)فيفيه-انابمامكتفيأأكدن

فلنكتفوكسوةقوتلناكان"إنو9(1و3:8في

لأنهعندكمبمامكتفين.كونواو6:8(،تي)1بهما

لهويقول(.13:ه)عبأترككولاأهملكلاقال:

تكمل+الضعففيقوتيلأننعمتي."تكفيك:الرب

12:9(.كو)2

-هئقنغة:قنغ

ماهوالقناعوبعناع.وجههالمستور.افقئع

لعريسها:النشيدعروس!تقولالوجهبهئستر

؟-أصحابكقطعانعندكمقئعةأكونأناا"لماذا

تضطرفلابحبهمايجاهرانلالمازاأي)نش:17(.

عنهتبحثوهيقناعأوجههاعلىتضعأنإلى

أحد؟.يعرفهالالكى

رتبةمنالثديياتمندويبةالقنفذ:

.الحشراتأكلاتومنحاد،شوكذات،القوارض

اكالكرةنفسهحوليلتفللخطرتعرضوإذا

وهو.عليهالاعتداءخطرمننفسهيقيوبذلك

جحرهإلىويلضساعيأ،ليلهيقضي.ليلىحيوان

ثلاثوترد"قيد!،صالعبريةفيوالكلمة.نهارأ

،الخرابإلىإشاراتفي،القديمالعهدفيمرات

بابل:عنالنبيإشعياءلسانعلىالربفيقول

وأكنسها،مياهوآجامللقنفذميراثأ.وأجعلها

كما14:23(.)إشالجنود.ربيقول،الهلاكبمكنسة

أبدإلىائخربدورلىإدور.من:أدومعنيقول

القوقويرثها.فيهايجتازمنيكونلاالآبدين

وئضد،فيهايسكنانوالفرابلكركيوا.لقنفذوا

11(.و34.1:)إشالخلاءومطمارالخرابعليهاخيط

نينوىيجعل:نينوىعنالنبيصفنياويقول

،القطعانوسطهافيفتربضكالقفر،يابسةخرابأ

يأويانوالقنفذأيضأالقوق.الحيوانطوانفكل

14(.و2:13)صفعمدها+تيجانإلى

بالكلمةالمقصودأنالعلماءبعضويرى

ا"القنلذوليسالطيورمننوعهوالعبرية

تشابهمنجاءت"تنلذ"إلىترجمتهوأن،المعروف

-قففذ-،العربيةبالكلمة.قفد.العبريةالكلمة

"آجاموالقنفذ"ا10يذكر)14:23(.إشعياءلأنوذلك

ولكن.المياهآجامفييعيشىلاا"القنفذو"المياه

لعلبل.المياهأجامفييعيشإنهيقوللاإشعياء

صقفرأخرابأيصيرالبلادمنجزءأأنهوالمقصود

تفطيهأخروجزءأ،وتمرحالقوارضفيهتسرح

يذكرإشعياهإنويقولون.والمستنقعاتالبرك

ولكن1(وا1.ة)34الطيورمنعددوسط*الفنفذ"

خرانبهاإلىتأوىأنمنيمنعماذلكفيليس

وغيرهاالفربانأطلالهافوقتنعبكماالقنافذ،
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حمورابيقانون

الطيور.من

إلىيأويانوالقنفذ"القوقإنصفنياقولأما

الغفدتسلقيستطيعلاوالقنفذعمدها،تيجان

تيجانإلىيأوىأنيسقطيعولكنه،القانمة

خرابها.حالافيالأرضعلىالساقطاعمدها

حمورابي:قانون

منموضعهفي+حمورابي.لىإالرجوعالرجا

المعارف"دانرةمنالثالثبالجزء!الحاءا!حرف

بيةةلكتاا

هانى:لرواالقائوق

منموضعهافي.روما"إلىالرجوعالرجا

المعارف"دائرةمنالرابعبالجزء".الراءا"حرف

.ا.بيةلكتاا

:عطرةقنأ

يستخرجالطعمئزعطريصمغالعطرةالقنة

الربأمروقد.الضيميةالفصيلةمننباتاتمن

وقنةوأظفارأميعة:أعطارألك-خذقمائلأ:موسى

فتصنعها،متساوبأجزاءتكوننقيا،ولبانأعطرة

مقدسأ.نقيأمملحأالعطارصشعةعطرأبخورآ

فيالشهادةقداممنهوتجعلناعما،منهوتسحق

أقداسقدس،بكاجتمعحيثالاجتماعخيمة

مقاديرهعلى،تصنعهالذيلبخوروا.عندكملجرن

كل.للربمقدسأعندكيكون.لأنفسكمتصنعوالا

شعبه*منيقطعليشمهمثلهصنعمن

34-38("ت03)خر

ساقبفصدالقنةهذهعلىيحصلونوكانوا

فتسيل،بوصاتببضعلأرضاسطحفوق،النبات

صورةعلىتتجمدأنتلبثلاالبنيةعصارةمنه

سقبولةغيرالخالصةالقنةأنومع(أصفرصمغ

بغيرهاخلطتمتىولكنهاحرقها،عندالرائحة

دأطمالت،قويةعطرةرائحةأكسبتهاالمداد،من

انبعاثها.مدة

252

اتقنو-ةقنا

كمضادالدواءفيحاليأالقنةوتستخدم

الطلاء.صناعةفيتدخلكما،للتقلصات

-قناني:قنينة

.الأطيابلحفظقارورةأوأنيةالقنينة

بمعنىفعلمنمشتقةالعبريةفيوالكلمة

يمكنولا24(.32:،3،إشا9:مل،11:2.صم)1)"!"يسكب

هذهشكلأوحجماليقينوصهعلىنحددأن

سواءمنها،تصنعكانتالتيالموادولا،القناش

وأالفضةأؤالبرونزأوالفخارأوالحجرمن

ذلك.غيرأوالذهب

(:محلر)ا-ةقنا

قناةوكانت،الرمحعصاأوقصبةهيالقناة

+كنولغليظةألفلسطينيينجبارجلياترمح

205(..أخ1أيضأ17؟7،انظرصم)1"لنساجينا

:تقنوا-ةقنا

منالماءلنقلصناعىمائيمجرى:القناة

إليهافقلهالمرادالأمكنةإلىالطبيعيةمصادره

"منقائلأ:أيوبلرباويسأل.المطلوبةللاغراض

علىليمطرللصواعقوطريقاللهطلاقنواتفؤع

اشارةلي302526()أ!ه؟"إنسانلاحيثأرض

وليس،الأرضعلىتهطلالتيالأمطارسيولإلى

.المياهفيهاتجرىمشيدةقنواتإلى

المحصنةالمدنسانرمثلأورشليموكانت

العصرينفيالمياهي!ابيعمنبالقربالمبنية

أنفاقأوقنواتهناكوكانت،والحديديالبرونزي

المواطنين.لحياةاللازمبالماءالمدنهذهلتزويد

قد(الأصليينأورشليم)سكاناليبوسيونوكان

*يبوس.مدينهكانتلذيالتلافيقناةحفروا

منالمياهلاستجلابعليهتقومقديما()أورشليم

عمقعلىمياهخزانفيلتخزينهجيحوننبع

تصلبنرأوحفروا،المدينةأسفلقدمأأربعيننحو

وصبهصم،:8()2منهالماءلاستقاءالخزانهذالىإ

بيوتإلىالمياهفيهالتجرىمنحدرةقناةفي



تيونقها-تقها

القناةهيأنها)والأرجحالسورداخلالمدينا

02(.:17صم2فيإليهاالمشار

،ثناتانانشنت،وخلفانهسليمانأياموش

فيمحفورةمكشوفةقناةكانتمنهماالأقدم

بألواحومغطاهمبنيةفكانتالثانيةأماالصخر،

هوخزانإلىجيحرنمياهلتحملحجرية

013.نموارتفاععلى:17(1م!يه)2لعطياالبركةا

"البركةأو22:9()إشا.السفلىالبركةفوققدم

النبيإشعياءالربأمروقد1(.22:ا)إش.العتيقة

الملكآحازلملاقاةشآريشوبوابنههويخرجأن

جاءكما7:3(.)إشالعليا"البركةقناةطرفعند

!بجيشأشور(ملكسنحاريب)قائدربشاقي

26:2(-)إشالعليا!البركةقناةعندووقفعظيم

مذبحاحجرأعشرالاثنيمنإيليابنىوعندما

حولقفاة"عملالبعليانبياءمواجهتهفيللرب

المحرقةعلىوصبواالبزرمنكيلتينتسعالمذبح

الماء!جرىحتىالماءمنجرةعشرةاثنتيوالحطب

18:31،28(.مل)1أيضا"القناةوامتلأتالمذبححول

سنصاريبغزأعندما،الملكحزقيازمنوفي

محاصرةمنحزقياوخشىيهوذاأشورملك

منالغازيةالجيرشيحرمأنأرادكماأورثمليم،

خارجهيالتيالعيونمياه"فطئم،المياهموارد

اليئابيعجميعوطمواكثيرشعبفتجمع..المدينة

يأتيلماذاقانلينلأرضاوسطفيالجاريوالنهر

32:1-إ(.أخ)2؟ا"غزيرةمياه!يحدونأشورملوك

تحتوأجراهاالأعلىجيحونمياهمنرجسد!

داودا!مدينةمنالغربيةالجهةإلىالأرض

وأدخلوالقناةالبركاعملوهكذا3(.ت32أخ)2

02(..2:.مل2أالمدينةإلىالمياه

تبلميلأخمسونطولهاقناةأنشئتذلكوبعد

الأنهماالبنطىوبيلاطسلكبيراهيرودسزمن

ثلاثمنالهيكلإلىالمياهلتوصيلرمماها(.

كانتوهذهلحم،بيتحنوبيفيكبيرةينابيع

لىإ(السيفونأ"الماصةبطريقةالمياهمنهاترفع

.القناةهذه

قيوققها-تقها

بالجزء+أورشليممادةإلىالرجوع)!يمكن

دائرةمنالثالثبالجزءحزقيا."ومادةالأول

.أالكتابيةلمعارفا

هـ!اق

-قهاتيون:قهات

اسموهو+مجعع+معناهعبرياسمقهات

يعقوببنلاويأ!لادمنالثانيالابن

عمرامهم.قهاتوأولاد16(.أ6،خر11ة46)تك

6:18.)خروعزينيلوحبرونويصهار

منالقهاقيينعشيرةجدوهو6:2(.أخ27،1و3:91عد

خيمةخدمةعنمسئولينكانواالذينلاويبني

يوكابد،عمتهمنعمرانتزوجوقد.الشهادة

6:18-.2،)خرومريم!مرسىهرونلهفولدت

ا-17(.3"2303أأض!26:95،16عد

ا"ومراريوقهات.جرشونهملاويوبنو

وكان.،2306(16و6:1خأ3071،1،عد16أ6،خر64:11)تك

يذكرونوكانوا،لا!يسبطعشائرأبرزالقهاتيون

والمراريينالجرشونيينقبلأولا

إليهم"سندتوقد92:12(.أخ6،2أخ421،1"يش)عد

عليهمفكان،المسئولياتوأعظمالخدماتأشرف

،الأقداسوقدسالقدسيحويهكانماجميعحمل

قدوبنوههرونيكونأنبعداوأوانأمتعةمن

وحمله!خدمتهواحدلكلوعينوااياشةكلغطوا

*ليروايدخلواأنالقهاتيينعلىمحظورأكانإذ

3027-32،)عديموتوا!لئلا،لحظةالقدس

02:91،أخ4،2ة3421-37،7:9،01:21ايشو4:1-.2

12(ة12،34ث92

سيناءبريةفيإسرائيلبنيتجوالأثناءوفي

كان،الشهادةخيمةوإقامةمصرمنخروصهمبعد

92(،ة3)عدالخيمةجنوبيعلىينزلونالقهاتيون

وساثرالتابوتحملعليهمكان،الارتحالوعند

7:9(.)عدأكتافهمعلىالقدسأمتعة

منالذكورعدداخذالخيمةإقامةوعند

الافث!مانيةفكان،فصاعدأشهرابنمن،القهاتيين

253



قهيلاته

ثلاثينابنمنعددهموأما3:28(،)عدمئةوست

خيمة،فيللخدمةالمتجندين،خمسينإلىسنة

4:34-27(.)عدوخمسينمئةوسبعألفينفكانوا

،كنعانأرضفيإسرانيلبنياستقراروبعد

اللهولكن،قائمةتعدلمالقهاتيينخدمةأنيبدو

فأعطوا،اللاويينعشانرباقىمثلبهماوصى

ومسارحهاالمدنمنعددأالقهاتيين

6:16-.7(.أخ21:4،5،02-26"لأ)يش

ثلاثةلىإاللاويينقشمملكاداودأصبحوعندما

القهاتيين-من-هيمانفأصبح23:6(أخ)1أقسام

31(،ة6أخ)1الرببيتفيالمغنينرأسعلى

اعدادعنسشولأالقهاتيينمنآخرمفريقوأصبح

جاءوعندما9:32(.أخ)1سبتكلفيالوجوهخبز

منأررينيلكان،أورشليملىإالعهدبتابوتداود

بنقلالاحتنالفياشتوكوامهنوإخوتهقهاتبني

(3:1-هلأهأخ)1بوتلتاا

الموآبيونهاجماالمملكةانقسامأياموفي

بعدميهوشافاطالملكواعترف،يهوذاوالعمونيون

فقام،الربمعونةوالتمس،مواجهتهمعلىقدرته

القورحيينبنيومنالقهاتيينبنيمناللاويون

الربفأعطاهمجدأ،عظيمبصوتالرببتسبيح

02:91-22(.أخ)2اعدانهمعلىالكاملةالنصرة

اولهما،للاصلاححركتانذلكبعدحدثتوقد

الملكحزتيازمنفيحدثت
فيوالثانية34(،و93أخ1،2.-2!ول.مق)715-.68

.-.مق)064-906الملكيوشيازمن

عهدفيالنهضةحدثتوقد34(.أخ22،23!2مل2

الهيكلفيالشريعةسفرعلىالعئورعقبيوشيا

القهاتيرنقام،الحركتينكلتاوف!!.(.مق621)في

إخوتهممعاشتركوا،حزقيازمنففيكبير.بدور

زمنوفي92:12-16(.أخ)2الهيكلتطهيرفي

ترميمفيالعملعلىالمشرفينبينمنكانيوشيا

ومشلامزكرياهماالقهاتيينمناثنان،الرببيت

34:12(.أخ)2

بنيمنوالقورحيونيصهار،بنقورحوكان
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قوباء

بمد(،فيماعنهمالكلام)وسيأتيقهات

قهيلاته:

وهى"امجمعمعناهاعبريةكلمةا.قهيلاته!

إسرانيلبنوفيهانزلالتىالمحطاتإحدىاسم

منخروجهمبعدسيناءبريةفيتجوالهمأفناهفي

33:22،23(.)عدشافروجبلرسةبينوكانت.مصر

.مقهيلوت*نفمسهاهيأنهاالبعضويظن

اليقينوجهعلىموقعهائعلمولا33:25(،)عد

أوأق

مصريةكلمةعننقلاعبريةكلمة!قاب+

المكاييلوحداتإحدىركانت،!.مجؤفمعناها

ملكحصاربنهددأثناءوفي.للسوانلأوللحبوب

أسر01أصبححتىمجاعةحدثتاللسامرةأرام

زبلمنالقابوربع،الفضةمنبثمانينالحمار

وبناء6:،2025(.مل)3الفضةمنبخمسالحمام

"القابيعادل،اليهودية"بالمشنا-جاءماعلى

ولكناللترمن201نحوأؤالإيفةمن1/18

اللترمن901يعادلكانالقابيذكرأنيوسيفوس

تقريبا،

قوباء:

منهيتقشرالجسدفيداء+:القوبة0أو"القوباء.

أحدالقوباءوكانتالشعر.منويتجردالجلد

بهاالمصابعرضيجبكانالتيالجلديةا!امراض

وكان13؟2(،)لابرصضربةتكونلئلاالكاهنعلى

مرةالكاهنعلىبهاالمصابعرضاعادةيجب

الضربة13أنظهرفاذا،لسابعااليومفيأخرى

يحكمالجلد،فيالضربةتمتدولماللونكامدة

فيتمتدالقوباءكانتإنلكن...بطهارتهالكاهن

الكاهنرأىفإن...الكاهنعلىعرضهبعدالجلد

الكاهنيحكمالجلد،فيامتدتقدالقوباءوإذا

:56(.6-8،14أ13)لابرص"اإنهاابنجاسته



ئدقا-يقود-دقا

ئد:قا-يقودد-قا

وقاد،بمعودهاآخذآمامهاأسار:لدابةاماد

يملألقيادةاومفهومأمرهودئرراسه:الجيش

فيفقطيوجدلافهو،المقدسالكتابصفحات

ومشتقاتها،لقيادةاممنىتوديالتيالكلمات

،المقدسالكتابفيمرة015منأكثرتردوهي

مشيئةعنأخرىوعباراتكلماتفييوجدولكنه

الإنسانوطرقوالصلاةوالحكمةاللهوطريق،الله

وأبهأتىمثل:عباراتوكذلك،وخطواتهوسبله

وعلمهوأرا.وهداهوأرشدهحمدهأوبهجاء

وغيرها.

نسانالاأناللهكلمةتؤكدةلالهيةالقيادة)1(-ا

إرميافيشهد.لهاللهثيادةإلىحاجةفي

للانسانليسأنهيارب.عرفتقانلأ:النبي

خطواتهيهديأنيمشيلإنسانليس،طريقه

لربامن:الحكيمويقول1:23(..)إرميا

يفهمفكيدالإنسانأما.الرجلخطوات

نأالإشسانيلزملذلك02؟24(.)أمطريقه

وتعليمهلارشادهالربعلىيعتمدوأن،يتضع

هوا(3:اتس)1أبوناالله0و4،5،9(.ة2)مزه

القديمشعبهاللهأخرجفقد.أولادهيهدمماالذى

أرضإلىئم.البريةفيوقادهممصرمن

4:38،93،تث،:13ا-6:67:21،15-8،13)خرالموعد

،201:اعا63:7-14،إش:92،92:ه8:2،15،11

منويممعهمبهمسيأتيالذىوهدعبد:9(.

.فكهمالذيوهو7-9(.ت31)إرمياالأرضاطراف

63:8،9(.)إشلقديملأاالأيامكلوحملهمورفمهم

خضرمراعوش،يقودنالذياراعيناوهو

ويرديوردنالراحةامياهإلىويربضنا،

البرسبلإلىويهدينانفوسنا

.1(،ة1"94إخا.4:ا23،77:02،78:52"53،08:11)مز

48:14(.)مز.الموتإلىحتىويهدينابل

راعيناهو،اللهابن،المسيحيسوعوالرب

"المسيحفهو،اللهمواعيدتتمففيه/!مرشدنا

4(.ةهشهإأيضأنظر،ا925:لنيا)دا.لرئيسا

!الحياة+رنيسأنهالجديدالمهدلنايعلنكيا

خلاصنا++رنيسوهو31(،:هأيضأانظر31:ه)أع

ئدقا-يقودد-قا

:2(.12)عبلاامكملهوالايمانو"رئيس01(،2!)عب

الصالح"الراعي"(أنا:نفسهعنوقال

ويذهبالخاصة.خرافهيقودلذيا،14(:111)يو.

،27،انظر304أ1)يو..تتبعه!الخرافأماهها

25(.:2بط،13:021عبأيضأ

الأقداسإلىيسوعالربدخلوقد

فينايشفعلنالكيكسابقالسماوية

نأيستطيعوهو4:14(.أيضأانظر6:02)عب

وهو8:12(،)يو"العالم.نورهولأنهيقودنا

أحدولمس49:6(،)سووالححاهوالح!الطرل!

:2(.ا4)يوبهلاإالابلىإيأتي

اللهأولادويرشديقودالقدسالروحأنكما

الشعبالقدسالروحرافقوقد8:14(،)رد

البريةفيلهمتجوافىلارشادهمالقديم

(01أ143مزأيضأ،انظر،0111ة2.63،إش9:)نح

للمومنويكشف،الحقجميعإلىيرشدناوهو

انظرا-16:315)يوالانجيلمعاني

الروحلقيادةبالخضوعوإ.26ج14:26.15أيضأ

،الناموسنيرمنالمؤمنيتحرر،القدس

الجسدانيةشهواتهعلىيتغلبأنويستطيع

بتجديديرشدلقدساوالروح\(.ول:16ه)غل

اللهمشينةلمعرفةوإنارتهالذهن

وبأقوال،ألأ:92(،3:ه:23،تي،:2.أف12)رو

:6،7(.16أيضأنظر:3،4-ا13)أعلأنبياءا

وجهالتنا،البشريضعفنايعرفاللهولأن

وحئان2:4()روبنارحيملأنهيقودنافإنه

إلىقلوبنا"يهدىأن!غرضه1(،،94:علينا)إش

!إلى(،3:هتس)2المسيحصبروإلى،اللهممبة

السلامطريقوفي1(،8،23:3،25:8-.)مزهالبر

طريقوفي56:8(1إشأيضأ1:97،انظرلو)

والسلامالأبديةالحياةطريقأيأبدي

6:16(،ميا،إر69111مزأيضأ!انظر:91324)مز

نأكما3103()مز"اسمهأجل"منهذاوكل

للصلاةاستجابةإرشادهيعطيالقدسالروح

:2-22،انظر42ميارإ،4ول24:12-27114)تك

6:12013(.لوأيضأ
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ندقا-يقودد-قا

مباشرةبطريقةاللهيقودأنويمكن

23002-23،)خرملاكبواسطة
الأمناءخدامهبواسطةأو12:7-11(،63:9،أعإش

وأ12(،صملداود-2النبيناثانأرسل)كما

91!22،و13و102،2:12:)متوالرؤىبالأحلام

اللهكلمةمنبتوجيهأو1:3،01-16(،.أع

بأنأو1(،91:7911،35،5:0-89،11امزو7ة1)يش

للحق!معرفةحكمةالشضصيمنح

،ه:ا"مع.0221:ول1-2:92.ام4:92ملا)

روحمنوانهاضبتنبيهأو،43:3(2:همزه

كورشالملكمعحدث.مثلماالانسان

بأنا(،1:!-)حجىوغيرهز!بابل1:\(،ومع)عز

فكرأوقلبفيشوقاأورغبةأوفكرةيفرس

مسموعبصوتأو2:13(،)انظرفيالإنسان

قوياوافصحايكونوقد03:21(،،إش3.1:)اصم

12(.ة91مل)2.خفيفأ"منخفضاهامسأأو

،مباشرةغيربطريقةاللهيقودماوكثيرا

الضروةبابمنفمثلا،الظروفخلالمنكما

هيبهتقتاتمالتلتقطراعوثذهبت

لبوعزحقلقطعةفينصيبهاقاتفقوحماتها

أدىمما2:3(،)راعوثأليمالكعشيرةمنالذي

.الربباركهالذيزواجهاإلىالنهايةفي

لهالتوجبههذاأنمنيتأكدأنللمومنويمكن

خياله،منأوالشيطانمنأواللهمنجاء

قلبهيفمرالذمممااللهبسلاملاحساسهوذلك

1(.3:ه)كد

ذلك،أجلمنوالصلاةاللهإرشادطلبومن

كاملاستعدادعلىالمومنيكونأنيجب

تمامأيتكلوأن،الذاتيةرغباتهعنللتخلي

نأعليهويجب،وقتهفيلهاللهتوجيهعلى

كلمة)1(-:هي،واضحةاشاراتثلاثينتظر

الروحارشاد)2(-(،الموضوعيالمحك)فهىالله

)3(-الظروف(.الذاتيالباطني)الشاهدالقدس

الكتابيفالمبدأ(.الإلهيةالعنايةترتبها)التى

ثلاثةأوبشاهدينإلاأمرأييثبتالاهو

13:ا،كو1:262،ا،متمه17:6!91:ه)تث

31-93(.:يوهأيضأانظر،28ت01،عب9:1هتي1

بالطريقةفليسمعينةعلامةطلبأما
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ندقا-يقودد-قا

كانفقدالارشاد،علىللحصولالصحيحة

معرفةليس!،الجزةاستخداممنجدعونهدف

بلصريحا-كانالربأمر-لأناللهمشنية

4(.6:36-.)تضمنهايقيناليزداد

المؤمنلحياةاللهارشاديكونماوكثيرا

7017(،)لوللطاعةلاستعدادافيشتر!،شرطيا

للمؤمن:اللهارشادئعطلمماكانلذلك

والعناد.11(5801)إشالرحمةأوعدمالأنانية

لعصيانوالتذمروا:6-8(.11رميا32:189،إ)مز

18(.و48:17،إش92-45و36د27و14:2-3)عد

فىفقطبالرغبةالخداعأوالاخلاصوعدم

الإنسانطريقعلىاللهموافقةعلىالحصول

2،(،)إرمياعليهاصممأنسبقالتيالذاتية

والتفاخر13:8-14(،صم2:113)حبالصبروعدم

-7(.3:ه)أملذاتياوالاكتفاءبالحكمة

أخذهواللهارشادعلىالحصولوسر

إلهى،يامشيئتكأفعل.أنداود!موقف

آحشانيوسطفيوشريعتكسررت

يسوعالربموقفهذاكانفقد)مز.4:8(1

ملعامىجكلماتهتعلنكما1:7،9(،.)عبالمسيح

عمله"وأتممأرسلنيالذيمشينةأعملأن

22:34(.لوأيضأانظر4:134)يو

المقدسلكتابايذخرلبشريا:العيادة(-ا

أخرين،لقيادةاللهأقامهمرجالمنبأمثلة

،26027،32:34(،13إ6)خر"اموسىهؤلاءفمن

101-9(،3409،يش،32،تث27:18)عد.يشوع

داودوأبطال07،72(،1:78-3،مز:ا)11،داود"

الاثناعشرالمسيح!رسل11:12(،أخ)1

والرسول03،31(،،6-7-3:1313-91)مرقس

،1-2613:16-18:.9:9،0113)أعبولس

وتيموثاوس23-93(،ت1كو،7،1-.3:2أف

بفرودتسأو،(2:2تي.4:122تي،-2:9123)في

.(4:21اول:17كو)1سابفرأو،26(،2025)في

قدالمسيحفإنالأفراد،هؤلاءإلىوبالإضافة

!كعطايا-الأفرادمنئحصىلاعدداأعطى

سل+رمنادايافرءهؤلاويتكون.للكنيمسة



مانةنكقا

عاة.رأو"ومعلمينورعاةومبشرينوأنبياء

لشخصايدعوالذيفهو4:7-13(.)أف"معلمين

خدمتهلهويعين،ا:9-11(تي)2ويقيمه

1:17،)مرقسللناسصئادأأوقائدأفيجمله

الشيوخأنكما2(.\،لمول12:11كو1انظر

)انظراللهبقيمهمقادةهموالشمامسة

مؤمنكلأنحيثأنههيوالحقيقة28(.ت.2أع

أماملهممثلأللمسيحشاهدأيكونأنعليه

108(،)أع!يعفمهميتلمذهمأنوعليه،الأخرين

خمامؤمنكليصبحأقفيجبقائد.فهو

الجدد.وللمؤمنينللشبابقائدأ-ونضج

واحترامه،المسيحىللقاندالطاعةوتجب

2،هـ17،لم13:7)عبدمسنؤلياتهلخدمته

ليسأنهلواضحاومن:17(.هتي،131و:12تسه1

ذإقاندأ،يكونأنأحديبتغىأنالخ!من

؟تيموثاوستلميذهإلىبولسالرسوليكتب

فيشتهي()القيادةالأسقفيةأحدابتغى+إن

مركزا(وليستوس!ئوليةخدمة)أيعملا

يؤديأنالقائدعلىويجب3:\(،تي)1صالحأ

الروحيالراعيفهوا:8(،2)روباجتهادخدمته

لهمتدوةيكونأنعليه،الربلقطيع)المنظور(

عاشوقد؟2،3(.بطه)1عليهممتسلطاوليس

نأاستطاعحتىمثاليةحياةبولسالرسول

تكونواأنإليكمأطلب:للهؤمنينيكتب

بي،متمثلين*وكونوا4:16(،)اكوأ"بيمتمئلين

3017،في،ا:\1كو)1.بالمسيحأيضأأناكما

الصفاتكلكانتلذلك3:9(.قس1:6،2تس4:9،1

فيأدالشيخفيتتوفرأنيجبالتي

الشخصيةبحياتهمتتعلقصفات،الشماس

-9(.1:ه،تي1-13إ3ش)1

الاتيانهيمسيحيةقيادةكلمنوالغاية

الله.معوثيقةحيويةعلاقةإل!نفسبكل

منمملوءا"رجلاالقانديكونأنيجبلذلك

يعئمأنعلىقادرا،11:24(،وه3ت6)أع-الايمان

و،اختباريةمعرفةالمسيحمعرفةالاخرين

الله.معقويةشركةلهموتكون،يعبدونكيف

القراراتويتخذيرشدأنعطيهأنكما

لإيماناعنيدافعوأن3(،1:2،6-.)أعه

نةهاقانك

بلاالذينينذروأن.2:28-31(،3،أع1:9،يه)تي

ويسند،النفوسصفارويشجع،ترتيب

.(41:هتس1)هلضعفاا

نأالقاندعلىيجبالآخر،الجانبومن

والمعلمالقائدأنهرغمخادمأيكون

معناهاالمسيحيةفالقيادة.2:26،27(،)مت

وأالسيادةوليستالحبيةوالرعايةالخدمة

نأيتعلمأنفيجب.الذاتيةالمنفعةأوالتسلط

نأ،القطيعفيفردكليعرفوأن،الناسيحب

لبنيانهم!عنايقهاهتمامهمنهمواحدكليمنح

تيموناوسيمتدحبولسرالرسولفنرى.روحيا

يهتمنفسينظيرأخرأحدليس"لأنقائلأ.

هومايطلبونالجميعإذ.باخلاصبأحوالكم

اختبارهوأما.المسيحليسوعهومالالأنفسهما

لأجلمعىخدمأبمعكولدأنهتعرفونفأنتم

2؟91-23(.)في+الإنجيل

لاوأنايضعفمنأنفسهعنويقول

11092(كو)2؟"ألتهبلاوأنايعثرمن؟أضعف

كنابلتسالونيكى؟فيللكنيسةيقولكما

المرضعاتربيكماوسطكمفيمترفقين

نأنرضىكنا،إليكحانينكناإذهكذاأولادها.

أيضااأنفسنابلفقطاللهإنجيللانعطيكم

للهواشهودأنتم...ليناإمحبوبينصرتملأنكم

أنتمبينكمكنالوموبلاوببربطهارةكيف

لادهياويابكامنكواحدكلنعظكفا،..لمؤمنينا

.(2:71-1تس)1

في*..أسقفمادةإلىأيضأالرجوع)الرجا

في!خدمةومادةالأولالمجلدمنموضعها

المعارفدانرةمنالثالثالمجلدمنموضعها

.(!الكتابية

قائدمئة:

تحت،الرومانيالجيشفيضابطاالمئةقائد

تتكونعادةالكتيبةوكانتالجنودمنمئةإمرت

.المئاتقادةمنستةبهاكانأيجندي06.نحومن

منأيجندي00.6.نحومنتتكونالالرقةوكانت
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يخضعأمراءستةفرقةكلفيوكان.كتانبعشر

.المناتقادةلهم

،بالسياطللجلدبولسالرسرلمدواوعندما

علىالمشرف-المنةقاندبولسالرسولوسالى

رومانياإنساناتجلدواأنلكمأيجور!الجلد:عملية

جلدعنالمنةقاندامتنع؟عليهمقضيغير

أدىمما،بذلكوأخبرهلأميراإلىدذهب.الرسول

2-92(.22:ه)أعبولسالرسولجلدعدمإلى

القائدكانإذ،واسعةسلطةالمنةلقاندوكان

وحفظ،المجتمعفيلنظامواالأمنصفظعنالمسئول

فيوقيادتهم،المنةجنودهبينوالربطالضبط

.الحالمقتضىحسبالقراراتواصدار،الحرب

لخبرتهالصفمنيرتقيالمنةقائدكانماوكثيرأ

المواقففيتصرفاتهولحسن،بعملهودرايته

أعلىوظانفإلىيرتقيأنيمكنوكان،المختلفة

فيثمالكتبيةفي01الأولالمنة!قائدمثلآفيصبح

الفرقة.

فكان،الواجباتمنالعديدالمنةقاندعلىوكان

وبخاصةالعقوباتتنفيذعلىالاشرافعليه

،،:93-ه1همرقس،2745:)متاملاعداعقوبة

سواء،جنودهكلعنمسئولأكانكما23:27(.لو

)غيرالمرتزقةمنأوالرومانيينمنكانوا

مرموقا،مركزاالمنةقائدمركزوكان(.الرومانيين

الجديدالعهدشويذكرجيد.دخلعلىمنهيحصل

:المناتقادةمنستا

الربلىإجاءلذيا،ناحومكفرفيالمنةقائد)1(-

*فيالمطروحغلامهشفاءمنهيلتمسيسوع

تمامأيومنكان!انهجذا+معذبامفلوجأالبيت

مثلماالأمراضمختلفعلىسلطاناليسوعأن

جنودهعلىسلطانهولهكان

رغممتواضعاكانلقد7:2-.1(.)شه:ه-13،لو

معترفايسوعلرباإلىءفجا،مركرهعلو

حتى،بفلامهالاهتمامشديدكانكما،بعجزه

لكم:أقول*الحق:وقالايمانهمنالربقعجب

ا؟.هذابمقدارايماناإسرائيلفيأجدلم
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حكمتنفيذعلىيشرفكانالذيالمنةقاند)2(-

كان"/حقاقائلأ!صرخوالذي،المسيحفيالصلب

وأ1:93()مرقسرهاللهابنالانسانهذا

23:47(.؟)!بارأ+الإنسانهذاكان.بالحقيقة

"أعمالالأبوكريفيالكتابفيوجاء

الرابعلقرنالىإغالبايرجع)الذيبيلاطس

هوهذاالمئةقانداسمأن(الميلادي

روماكنيسةوتعتبره)؟دا+أ،+هط!*لونجينوس

المثالنحته،لهتمثالوثمةقديسيها.من

الزما(أل!!57أ،أول!ع)أ+أ+2+برنينىنى"اجيوثا

روما.فيبطرسالقدبسكنيسةفيقانما

الذي،كرنيليوساسمهقبصريةفيمنةقاند-)3(

بطرسالرسولشهادةعقبالمسيحيةاعتنق

لولا،للاممبالانجيلالكرازةفيترددهبعدله،

خاصةروياضالحقلهأعلنالربأن

4(.)أع.1:1-ه

الرسلأعمالسفرفيالمذكورالمنةقاند-)4(

الرسولنجاةفيسبباكانوالذى2.26(،)22:ه

الجلد.منبولس

بولس،الرسولاستدعاهالذيالمنةقاند-)5(

الأميرإلىأختهبابنيذهبأنمنهوطلب

اليهودبعضدبرهاالتيالمكيدةبأمرليخبره

23:12-21(.)أعبولسالرسوللاغتيال

اسحهأوغسطسكتيبةمنمنةقاند-)6(

وأسرىلرسولابولسلهسلمواايوليوس

روماإلىقيصريةمنبهميذهبلكىآخرين

بهمانكسرتولما27:\(.)أعهناكللمحاكمة

هذاايوليوسمنع،العاصفةفيالسفينة

هروبهم،صخافةالأسرىيقتلواأنمنالعسكر

42،43(.إ27)أعا"بولسيخلصأنيريدكانلأنه

أطرافعلىمشىأ؟قوريقورالرجلقار-)1(

!لعندماأنهونقرأصوتهما.ئسمعلنلاقدميه



قورح

بعد،كنعانملكيابنجيشقائدسيسرا-

القينى،صابرخيمةإلىباراق-أمامهزيمته

إلىودعتهحابرامرأةياعيلاستقبلته

.ونامفشرب،ليشربهلبنالهمتوةطخيهتها

وضربتإليهوقارتيدهافي+الميتدةفأخدت

4015-23(.)قضفمات!صدغهفىالوتد

لرجوعافالرجا6:14(،)تكالزفتهولقارا-)2(

الرابعالمجلدمنموضعهافر،زفتمادةإلى

".الكتابيةالمعارف"دانرةمن

قور!ا:

وهوة،أقرعأوقرعمعناهعبرىاسم

من،يعقوببنلعيسوالثالثالابنقورح-)1(

صبعونبنت،عنىنجنتا"أهوليبامةزوجته

3(.1:5أخ1،1كه365،41:)تكالحوي

نسلمنعيسو،بنيأمراءأحدقورح-)2(

إيلونبنت*عدا".زوجتهمنعيسوبنأليعازر

3602،16(.)تكالحثي

كالببنمريشةبنحبرونأبناءأحدقورح-)3(

ثامارولدتهالذيفارصبنصصرونبن

1(2043خأ)1ليهوذا

وكان.لاويبنقهاتبنيصهاربنقورح-)4(

24،و6016)خروهرونلموسىمعاصرا

ضدئورةتزعموقد6022(.أغ1609115-.عد

فقدعمهما،ابنكانآنرغم،وهرونموسى

هرونأبيعمرامأخييصهارابنكان

وموسى.

الحسد.هوالثورةهذهإلىالدافعوكان

وأبيرامداثانالثورةهذهفيمعهاتحدوقد

رأوبين،سب!منفالتبنأونو،أليابابنا

بيناسموذوىالجماعةروساءمن025ومعهم

موسىمعهومنقورحاتهموقد.الشعب

،الربجماعةعلىيرتفعانبأنهماوهرون

قورح

لهمااللذانالمقدسانوحدهماأنهماويذعيان

الجماعةكل!أنمع،اللهإلىالاقترابحق

"الربوسطهاوفيمقدسةبأسرها

ا؟مقدسةوأمةكهنةمملكةفهم1601-3(،)عد

91:6(.)خر

وجههعلىسقطدعواهمموسىسمعفلما

يعلن"غدا:وجماعتهلقورحوقالالرباأمام

إليهيقربهحتىالمقدسهوومن،لهمنالرب

بنييااسمعوالقورح.وقال1604،5(1)عد

منكمأفرزإسرانيللهإأنعليكمأقليل:لاوي

تعملوالكيليهإليقربكمإسرانيلجماعة

الجماعةقداموتقفوا،الربمسكنخدمة

أنتإذنكنهوتا.أيضأوتطلبونلخدمتها...

هرونوأما.الربعلىمتفقونجماعتكوكل

16:4-11(.)عد؟عليهتتذمرواحتىهوفما

أبيراموداثانموسىاستدعىوعندما

نصعد،لاوقالا.إليهالمجئرفضاألياب،ابنى

وا!انانيةبالوعدالوفاءوعدمبالعجزواتهماه

الأمنمكانمنوقيادتهاالأمةعلىوالتسلط

التيالأرضعنعوضاقاحلةصحراءإلى

وعسلا.لبناتفيض

موسى-طلبعلىبناء-التالياليوموفي

ومع(والخمسون)المانتانوجماعتهقورحجاء

ووضعوانارأ،فيهاوجعلوا+،+مجمرتهمنهمكل

الاجتماعخيمةبابلدىووقفواأبخورعليها

تراقب.الجماعةكلووقفتوهرونموسىمع

الجماعة.لكلالربمجدفتراءى.يحدثما

بينمنيفترزواأنوهرونموسىالربوأمر

موسىولكن.لحظةفيليف!يهم،الجماعةهذه

الجماعةفيوتشفعاوجهيهماعلىخراوهرون

المنتينوأكلتالربعندمنناروخرجت

."البخورقربواالذينرجلووالخمسين

1-23.35(.16؟ه)عد

دعوةرفضااللذانأبيراموداثانأما

ووراءهموسىإليههاذهبفقد،لهماموسى

نأالجماعةسائرمنوطلبإسرانيل!شيرخ
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قورحبنو-حيونرقو

تهلكوالنلا...البفاهالقومخيامعنيعتزلوا

مسكنحواليمنفطلعوا.خطاياهمبجميع

فيووقفاخرجااللذينوأبيراموداثانقورح

وبنيهمانسائهمامعخيمتيهماباب

ذإ،موسىبهأنذرهماماوحدثوأطفالهما+ا

لأرضاوفتحت.تحتهمالتىالأرضانشقت

لقورحكانمنوكلوبيوتهموإبتعلتهمفاهها

لهمكانما!كلهمفنزلوا.الأموالكلمع

،الأرضعليهموانطبقت.الهاويةإلىأحياء

3(.2-ه16:ه)عدالجماعةبينمنفبادوا

ابنهوألعازارهرونيأخذأنالربوأمر

نفوسهم،ضدالمخطئينهؤلاء.مجامر

.،.للمذبحغشاءمطروقةصفائحفليعملوها

36-38(1أ16)عدإسرانيل؟البنيعلامةفتكون

أربعهناككانتأنهذلككلمنوواضح

شيوخومعهماوهرونموسى:حماعات

أبيرامووداثانقورح،السبعونإسرانيل

اللاويينمنوالخمسونوالمانتانوعانلاتهم،

تشاهدوقفتالتىالجماعةسائرنم،بمجامرهم

.اياحداثهذه

عندفاعاالربمنحدثماكلورغم

اليومفيالجماعةكلجاء،وهرونموسى

وقائلين!وهردنموسيعلىمتذمرينلىالتا

مجدفتراءى!،الربشعبفتلتماقد+أنتما

نأالربوأراد،الاجتماعخيمةفوقالرب

الجماعة،فىينتشرالوبأوبدأ،الجماعةيلنى

فيها!اجعلالمجمرةخذ:لهرونموسى"فقال

بهاداذهببخورادضع،المذبحعلىمننارأ

فعلولما-.عنهموكفرالجماعةإلىمسرعأ

قتلقدكانأنبعدالوبأ"؟امتنعذلكهرون

5(.16041-.أعدمنةوسبعألفاعشرأربعة

الأصحاحفيجاءماأنالبعضويرى

قصتينبينيجمعالعددسفرمنعشرالسادس

الأصحاحأنإلىاستناداوذلك،مختلفتين

والمزمور)11:6(التثنيةسفرمنعشرالحادي

مما!أبيرامداثانسوىيذكرانلا:16-18()601
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رحقوبنو-حيونقور

وقتفيحدثقورحتمردبأنالظنعلىيحمل

يأاللهكلمةشجاءفيماليسولكنأخر.

القصةوحدةفيالشكإلىيدفعتناقض

منأولكاناأبيراموداثانفلعل،وأصالتها

منالعنيدموقفهمامنيبدوكما،الخصامأثارا

العقابومن16:12(،)عدلهماموسىدعوة

ماوبكلبهمالرباأنزلهالذيالفريدالصارم

2-34(.16:ه)عدلهماكان

قورح:-بنوقورحيون

،وأبياسافوألقانهأسيرنسلهمالقورحيون

لاويبنقهاتبنيصهاربنلقورحالثلاثةالأبناء

علىالتمردلتزعمهقورحهلكوقد6:24(.)خر

نأ!يبدو1601-35(.)عدالبريةفيوهرونموسى

التمرد،هذافيأبيهممعيشتركوالمقورحبني

يموتوا..فلمقورحبنووأما:نقرألأننا

فيالقورحييننسبسلسلةونجد1(.26:أ)عد

6:22-38،!:91-32،26،1-91(.أخ6:2426:58.1،عد)خر

أجيالسبعةمنسلسلةمواضعثلاثةفيونجد

يوئيل!ابنهالنبيبصص-ئيلتنتهيمنهم

وتذكر03،8:2(.:9صم3،31-60222809-.أخ)1

ا!اجيالغالبيةلأولاالأخبارسفرفيالسلسلتان

ويوئيل.قورحبين

منقورحبنوئحسبالفصولهذهكلوفي

الأولالأيامأخبارسفرشولكن.اللاويينعشائر

وهوداودلىإانضموا+".قورحيينرجالخمسةنجد

ويوعزروعزرنيلويشياألقانه21وهمصقلغفي

اشداءمحاربونبأنهمويوصفون".ويشبعام

منوالسهامالحجارةيرمون،القسيفي"نازعون

منشاولاخوةمن،واليسارباليمينالقسي

ذكروامنهمالبعضولعل1206(.أخ)1"بنيامين

هؤلاءأنريبدو.الموضعهذاغيرفىأيضأ

النبي،لصموئيلعمومةأولادكانواالقورحيين

بنيامين.فييقيمونوكانوا

علىمشرفاالقورحي،بكرشلوممتثيا،وكان

وكان9:31(1أخ)1الرببيتفىالمطبوخاتعمل



!أقوربنو-حيونرقو

..واخوتهقورحبنأبياسافبنقوريبن"شلوم

9؟91(.أخ)1!الخيمةأبوابحراسالخدمةعملعلى

بينمااختفتقدأكثرأوجيلاعشرخسمةوثمة

الأجيالمنالعددهذامثلوربماوقورى،أبياساف

أمكنةفيمنهمالبعضذكروشلوم،قوريبين

.أخرى

داودزمنفيالقورحيينعشيرةممثلوكان

وكان9:21(أخ)1مشلميابن+زكرياالملك

أبوابحراسهم،الأوقاتكلفيحيونلقورا

ألعازاربنفينحاسأيامفمنذ.الاجتماعخيمة

وحراس،الخدمةعمل+علىالقورحيونكان،الكاهن

حراس،الربمحلةعلىوآباؤهمالخيمةأبواب

باببوابزكرياوكان9:91،02(.أخ)1.المدخل

مازالشلومكانكما9:21(،أخ)1الاجتماعخيمة

هذاكلويكملويؤيد9017(.أخ)9للبوابينرنيسا

نفسفيوالعشرينالسادسالأصحاحفيجاءما

26:1،2،9،14(،أخ)1داودأيامفيكانعصاالسفر

)مماآساف+بنيمنقوريابنكانمشلمياوان

9:91(.أخاأبياساف-نفسههوهناآسافأنيؤيد

حيينلقوروا،المحاربينالقورحيينمنوالأهم

موسىأياممنالخدمةهذهواصلواالذينالبوابين

.فنقرأالمفنون،قورحبنوهمنحميا،آيامإلى

فيالغناءيدعلىداودأقامهمالذينهم"هولاء

يخدمونوكانرا.التابوتاستقربعدماالرببيت

بنىأنإلىبالغناءالاجتماعخيمةمسكنأمام

علىفقامدا،أورشليمفيالرببيتسليمان

يذكرثم3،32(.ا6:أخ)1+ترتيبهمحسبخدمتهم

صموئيلبنيونيلبنالمغنيهيمان:الكاتب

ولاوي.قورحإلىنسبةيصلوبذلك6:33(،أخ)9

.أسافأخيهعنتكلم.،"هيمانذكرأنوبعد

آسافبنسبويصل6:93(أخ)1+يمينهعنالواقف

مراريا.وبنو:يقولثملاوى.بنجرشومإلى

أيثانهولاءرأسعلىوكان"اليسارعنإخوتهم

لاويلىإحتىنسبهويذكرأيضا(يدثون)المسمى

،-47(.6:4أخ)1أيضأ

ا"أمر،أورشليمإلىللتابوتداوداحضاروعند

قورحبنو-حيونقور

فأوقف.،إخوتهمئوقفواأناللاوينرؤساءداود

بنأسافإخوتهومنيونيلبنهيماناللاويون

ومعهمقوشيابنوإئيانمرارىبنيومنبرخيا،

لبوابين.ااسما(13)ومعهزكريا:الثوانىإخوتهم

نحاصبصنوجوإيثانوأسافهيمانوالمفنون

علىبالربابأسماء(سبع)ثموزكريا.للتسميع

علىبالعيدانأسماء(سته)ثمومتثيا،الجواب

الحمل،علىاللاويينرئيسوكننيا.للاقامةالقرار

وألقانةوبرخياخبيرأ.كانلأنهالحملفيمرشدا

1:16-24(.هأخ)1الأللتابوتبواباق

وسطفيوأثبتوه،اللهتابوتأدخلداأنوبعد

محرقاتوقربواداود،لهنصبهاالتيالخيمة

منالربتابوتأمامجعلاللهأمامسلامةوذبائح

وتسبيحوالشكرالتذكيرولأجلخدامااللاويين

ثانيهوزكرياالرأسأسافإسرانيل:إلهالرب

وكان.وعيدانرباببآلاتأسماء(ثمانية)ومعه

جعلأولاالمومذلكفى...بالصنوجيضدثآساف

ا:1-7(،6أخ)1وإخوتهأسافبيدالربيممدداود

المنتخبين"وباقىويدوثون"هيمانكانبينما

("وبنو،جبعونفيالتيالمرتفعةفييخدمون

!37-42(.16أخ)1."بوابونيدوثون

بنيللخدمةالجيشروساءداودأفرزثم

بالعيدانالمتنبئينويدوثونوهيمانأساف

بنيهم-وآعدادأسماء)وتذكر"لصنوجراوالرباب

1-8(.ت2هخأ1

الغناءفرقويدوثونوهيمانآسافقادوقد

الهيكلتدشينعندوالعيدانوالرباببالصنوج

ا-14(.2ةهأخ)2أورشليمفيسليمانبناهلذيا

عتدمايهوذا-ملك-يهوشافاطالملكأياموفي

الموآبيينهجوممنشعبهلينقذللربتضرع

بنيحزنيلعلىالربروحكان،والعمونيين

بهوشافاطوشبمفتنبأ،أسافنسلمنزكريا.

ترتاعواولاتخافوا"لالكم:الربقال!"هكذاقائلأ:

لكمليستالحربلأنالكثيرالجمهورهذابسبب

قفوا.هذهفيتحاربداأنعليكمليس..للهبل

يهوذا.يامعكمالربخلاصوانظرواانبتوا
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قوري

اللاويونفقام..ترتاعواولاتخافوالا،أورشليمو

ليسبحواالقورحيينبنيومنالقهاتيينبنيمن

جدأ.عظيمبصوتإسرائيلإلهالرب

ا-91(.02:4أخ)2

،أسافبنواشترك،الملكحزتياأياموفى

فياللاويينسانرمعيدثونوبنوهيمانوبنو

لذبانحاتقديموعند.وتقديسهلربابيتتطهير

ورباببصنوجالرببيتفياللاويين"أوقد

!ناثانالملكرائيوجا.داودأمرحسبوعيدان

الربنشيدابتدأالمحرقةابتداءوعند...النبي

وكانإسرانيل،ملكداودلاتأبواسطةوالأبواق

دالمبوقون،يغنرنوالمغندنيسحدونالجماعةكل

فسبصوا..المحرقةانتهتأنإلىالجميع.يبوقون

92:13-25-.3(.أخ)2سبدوا+ووخر!ابابتهاج

كانابالفصحالاحتفالعنديوشياأياموفي

داود.أمرحسبمقامهمفيأسافبنوالمفنون

!.الملكرائيويدوثونوأساهـوهيمان

.(،35116:هخأ)2

البانونأسسلما،السبيمنالعودةوبعد

،بأبواقبملابسهمالكهنةأقامواالربهيكل

علىالربلتسبيحبالصفوجأسافبنيواللاويين

بالتسبيحوغنوا،إسرانيلملكداودترتيب

رحمتهالأبدإلىولأنصالحلأنهللهوالحمد

معالبابليالسبيمنعادقدوكان1،11(،3:.)عز

بنيمن"وأربعونوثمانية*منة!يشوعزربابل

منالبوابينمنوثلاثونوثمانية!ومنة،آساف

فيسكنكما7:43-45(.)نحوغيرهمشلومبني

أسافابنزبديبنميخابنمتنياأورشليم

الثانيويقبقيااالصلاةفيئحفدالتسبيحرئيس

..،يدثونبنجلالبنشموعبنوعبدا،إخوتهبين

فياللاويينوكيل"كانكما19:17-91(.)نح

من./بانىبنعزىالرببيتعملعلىأورشليم

)يضأ11:23023-انظر)نح+المفنينأسافبني

2(.12:8-ه

اللاويينطلبوا،أورشليمسورتدشين.هـعند

لكىأورشليملىإبهمتوالتأماكنهمجميعمن

والرباببالصنوجوغناءوبحمدبفرحيدشنوا

نحمياوقسصهم+المغنينبنوفاجقمع،والعيدان

ووكبت،الحمادينمنعظيمتين.فرقتينإلى

،.الدمنبابنحوالسورعلىيميناالواحدة

وأنا،مقابلهموكبتدينالحتمنلثانيةالغرقةوا

.(:27-2147)نح*ها5ارو()نحميا

منمزمورأوعشرينخمسةمنأكثروهناك

قورحلبنيتنسبالمزاميرسفر
وهيمان،كا-83(05)وآساف8(ول!84،85،87)42-94

)98(.إيثان)مه(و

منشقفةأهار!نى"الآثرىاكتشف6791وفي

أسماءمعا؟قورح"بنىعبارةعليهاعرادأطلال

بنيبعطاياقانمةكانتأنهايبدووأعداد،أخرى

عراد.فيإسراضل

:قوري

لبعضاويرىضنادةأو.قارئ.امعناهعبرىاسم

وهو:حجل.،معناهأن

.قورحبنأبياسافبنقوريبنشلومأبو-)1

الخيمةلأبوابحراساواخوتهشلدموكان

بينالأجيالتذكرلاالعبارةوهذه9:91(.أخ)1

قورىبينالأجيالوكذلكوقورى،شلوم

جيلاعشرخمسةفلعلها،قورحبنوأبياساف

ذلكبعدئذكرولكن.الحالتينفيأكثرأو

وابنهمشلمياهما:الأسماههذهمناسمان

أخرىمرةذكراوقد9021،22(.أخ)9زكريا

بأنهمايوصفانحيث!2،9،49(،26:1أخ)1

نفسهوهو26:\(،أخ)1أسافبنيمنقورحيان

9:91(أخ)1أبياساف

الشرقانحولبوابااللاوييمنةبنقوري-)2(

الربتقدمهلاعطاءللهبهالمتبرععلىوكان

أشخاصستةيدهوتحت،الأقداسوأقداس

،15(.31:14أخ)1الملكحزقياأيامفيوذلك

منموضعهافي.ا!سلاحمادةإلىالرجوعلرجاا



لسحابافيقوس

المعارفداثرةمنالرابعبالمجلد"السين0حرف

الكنابيأ.

:لسحابافيقوس

نتيجةويتكونقزح+قوسباسمالمعروفوهو

السحابفيالماءحباتعلىالشمسأشعةانكسار

داخلبمرورهاتنكسركماالمطر،قطراتأو

هطولأثناءفي"قزح"قوسوئرىبلوركلهمنشور

الانعاكاساتهذهوترى!مشرقةلشمسواالمطر

منأما،مركزيةدوانرشكلعلىمثلا-طانرة-من

الربيونويقول.أقواسشكلعلىفترىالأرض

قبلمنموجودةكانتالظاهرةإناليهود()معلمو

عقبالعهدعلامةأصبحتولكنها،الطوفان

الميثاقعلامةهذه:لنوحاللهقالإذ،الطوفان

أنشرمتى!يكون...وبينكمبينىواضعهأناالذكلما

،السحابفيالقوسدتظهرالأرضعلىسحابا

طوفاناالميا.أيضأتكونفلا001ميثاقيأذكرأنى

فيالقوسكانتفمتىجسد.ذيكللتهلك

أبديا.مبثاقالأذكرأبصرها،السماب

1-17(.ا9:)قك

الله:لمجدرؤيتهفيإنهلنبياحزقيالويقول

كمنظرحولهامنلمعانولهانارمنظرصثلرأيت

منظرهذا...مطريومالسحابفيالتيالقوس

1:27،28(")صز"الربمجدشبه

عرشوإذا:رؤياهفيالحبيبيوحنارأىكما

فيالعرشحولتزحوقرسالسماء.،فيموضوع

ذلكبعدرأىكما4:2،3(،)روالزمردشبهالمنظر

بسحابةمتسربلأالسماءمننازلأقوياأخر+ملاكا

ور!جلاهكالشمسووجههقزحقوسرأسه!على

1(.ة01)رؤ"ناركعمودي

قوشيا-قيشي:

)أوقوشياوهوالرب"قوسمعناهعبرىاسم

بنمرارينسلمنملوحابنعبديبنقيشي(

أقامهمالذينالمغنيينأحدإيثانابنهوكان.لاوي

ويسمى:17(،1هأخ)1لربابيتفىءللفناداود

،(694:4أخ)1أيضأ"+قيشي

وهو..شوكةممناهعبرىاسم

نسلمن*،"حلاةامرأتهمنأشحوربنقوص-)1(

قوصولدوقد،أفراتهبكرحوربنكالب

أيضأيسمىالذياوهصوب!يبةعانوب

"ليتكقانلأ:إسرائيللهإدعالذيا."يعبيمى

معييدكوتكونتخوميوتوشعتباركني

اللهتتاه.يتعبنيلاحتىالشرمنوتحفظني

1(.4:0أخ)1سألبما

هيالعبريةفي"فالهاء!.هقوص+!أر!قوصأ-)2

منوبحذفهاالعربيةفيألالتعريفأداة

رؤوسأحدوهو،قوصالأسميصبحأ.هفوص+

+الفرقةرأسعلى+هقوص"وكان!لكهنةاالأباء

إ.1(.24أخ)1الملكسليمانايامفيالسابعة

زذلواالذينمنكان.السبيمنالعودةوبعد

يبينواأنيستطيعوالملأنهمالكهنوتمن

هقوص!بنوونسلهمابانهمبيوت

رمم،السورترميموعند7:63(.2:95-62انح)عز

باببعدابزة+هقوصبناوريابنمريموث

منثانياقسمانفسههورممكما،السمك

ألياشيببيتنهايةإلىألياشيببيتمدخل

3:4:21(.)نح

قوخى-يقوصى:

بنآحازالملكأياموف!.هدمهالبنا..قؤض

وفقحأرامطكرصينعليهتآمر،يهوذاملكيوثام

وقلوبآحازقلبفرجف،إسرائيلملكرمليابن

له:ليقولالنبيإشعياءإليهالربفأرسل،شعبه

لأن.قلبكيضعفولاتخفلا.واهدأ"احترز

رمليا،وابنأفرايممعبشرعليكتآمرتأرام

ونستفتحهاونقوضهايهوذاعلىنصعد:قائلة

1-6(.7:)إش.!لأنفسنا

.قوتوهيأنهاالأرجح،صغيرةأمةاسم
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لىإتقعوكانت،الأشوريةالسجلاتفيالمذكورة

بأنالنبيحزقيالويتنبأ.الدصلةنهرمنالشرق

)أممماالزانيةأهوليبةعلىسيرسلالرب

فقودالكلدانيينكلبابل!بنيأ!رشليم(

وشوع(الأشوريةالسملاتفي)"الفقودو.

وممهموقوعالأشوريا(السملاتفيالسوتو.)0

وشهرا..مركباترؤساءكلهم..أشوربنيكل

بأحكامهم"عليكلهيمكمون...الميلراكبونكلهم

23:22-23(.)حز

قوق:

.(.القي)منقاءت.هيالعبريةفيوالكلمة

عنالشريعانهتالتيالنصسةالطيورأحدوكان

.بليكانسالعلمىداسمها:17(،1:18،تث،)لا؟أكلها

هوو.(عاحعح!دةدا3ه*ول3هأل!50).سلدتاكررنووأ

أشبهالبجعمننوعفهو!المانيةالطيورأكبر

خمسيننحوعادةطولهيبلغإذالكبيرةبالأوزة

عشرةستنحووحدهمنقارهطولويبلغبوصا،

أسفلإلىمعقوفالأعلىالفكوطرف.بدصة

منالأسلألوالفك.السمكصيدعليهليسهل

،كبيرةصفراءحوصلةيممللطويلامنقار.

الطعاممنجالوناتلثلاثةتتسعأنيمكنها

يسميهلذلكوالماء،الصفيرة()الأسماك

القوققدميأصابعوتتميز.الحوصل+العرب

يجعلمما،الأربعةالأصابعبينأغشيةبوجود

الضخموحسمه.بارعأوطيارأماهرأسباحأالقوق

يجعلنسبياالصفيرورأسهالطويلة!رقبته

نأيلزمهلذلك،الشئبعضصشاالماءمنصعوده

الماءضارباالماء،سطحعلىبجناحيهيرفرف

بقدميه.

منالأنثىوتبيض.جماعاتفيالقوقويطير

صغارها،تقلسوعندما.بيضاتأربعإلىبيضة

نأمنوبدلأ.برعايتهاوالأنثىلذكرامنكليقوم

كسائرصغارهأفواهفيالطعامالقوقيضع

رأسهائدخلصفارهيجعلالقوقفإن،الطيور

نصفطعامالتلتقطالأمبلعومفيجسمهاومعظم

بلعومفيلصفيراوئوغل.حوصلتهامنمهضوم

يتفذىالصفيرأنيعتقدونالقدماءجعلمما،الأم
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قولايا

فيالمثلبهافأصبحوايضربون،الأمصدردمعلى

التضحية2

يكونالذيالريش%بيضالورديوالقوق

ريشاتبعضولهالوردى،باللونمشوباأحيانا

الجسمعنالبعيدالجناحمفصلمنتنبتسوداء

صفراء،العينينحولوصلدهوحوصلتهوساقاه

.اللونفأحمرالمعقوفمنقارهطرفأما.اللون

أقدامستإلىالقوقمنالنوعهذاينموأنويمكن

جناحيهطرفيبينالبعديبلغوقدطولأ،

لتزاوجافصلرفي،أقدامثمانيالمنشورين

والوجهالسيقانمنالمكشوفةالأجزاهلونيتمول

الأحمر،أوالبرتقالىللوناإلىالرمادىللونامن

مسحةالأبيضريشهيكتسبالوقتنفسوفي

زيتيةغدةتفرزهامادةبفعلجميلةوردية

بتسويةيقومعندماريضهكلعلىالطانرينشرها

.بمنقارهريشه

تشيرالعبريةالكلمةأنالعلماءبضعويعتقد

الكتابأنحيثالصقورأوالبوممننوعإلى

نأكما:6(.ا.2)مزا"البرية"قوقوصفعليهيطلق

يسكنأنهإل!يشيرانوصفنياإشعاءالنبيين

والكركيالقنفذمعويذكر،الخربةالأماكن

القوقولكن2:14(،اصف34:19)إشوالغراب

فيوالمستنقعاتلبحيراتواالأنهاريرتادالوردى

البحرقوفالطيرانفييوغلأنوبعد،فلسطين

اياسماكعلىينقضميلا،عشريننحولمسافة

منهااحوصلتهيملاوعندماالسطحقربالسابصة

فيمهجررمكانإلىالأحيانغالبفييلت

بهملاماويهضمليزدردالشاطئعنبعيدأالداخل

تسميتهسببهوهذاولعل.أسماكمنحوصلته

ا:6(20)مزا"البريا"بقوق

قولايا:

وهذ-"الربا"قولمعناهعبرياسم

سكنوقدابنيامينبنيعشانررؤوسأحد)1(-

فيالبابليالسبيمنالعودةبعدبنوه

!(.ة11)نحأورشليم



قامة

هوتنبأالذيم!لكذاباالنبيآخآبأبوقولايا)2(-

أيامفيبالكذبالربباسممعسيابنوصدقيا

منبالناربابلملكقلاهماوقد،النبيإرميا

وتكلماإسرانيلفيقبيحاعملاأنهصأجل

02-23(.92:)إرمياكاذبينالربباسم

مة:قا

بنبناياقتلوقد.طوله:الانسانمنالقامة-)1(

قامتهمصريارجلاداود،أبطالأحديهوياداع

النشيدعريسويقولا؟23(.1أخ)1أذرعخمس

بالنخلةشبيهةهذه*قامتكلعروسه

تحملهوما!رشاقتهااستقامتهافي7:7()نش

.لذيذةثمارمن

01القامة"؟ذووبأنهمالسبنيونويوصف

أيضأ)انظرلقامةاطوالأى4014(ه)إش

العشارزكاكانبينما2:9(13؟18،!3:3.عاحز

يركضأناضطرولذك91:3(،)لوالقامةقصير

وهويسوعالربيرىلكيجميزةإلىويصعد

من".-يسوعالربويقولأريحا.فيمجتاز

ذراعأقامتهعلىيزيدأنيقدرامتمإذامنكم

لوقاويقول12025(.6؟27،لو)مت"؟واحدة

الحكمةفييتقدمفكانيسوعوأماالبشير:

2:52()لوماوالناسللهاعندلنعمةوالقامة!ا

كاملا.إلهاكانكماكاملأإنسانأكانلأنه

!لبنيانالكنيسةفيالمواهبيعطيوالله

جميعاننتهيأنإلى()الكنيسةالمسيحجسد

لىإ.اللهابنومعرفةالايماناوحدانيةإلى

المسيح"ملءقامةقياشإلى،كاملإنسان

12،13(ة4)أف

،أقدامستطدلهاقياسوحدة:القامة-)2(

فعندما،البحرأعماققياسفيعادةتستخدم

بولسرالرسولكانالتيالسفينةنوتيةظن

،الشديدةللزوبعةوتعرضتعليهامسافرا

عشرينووجدوافقاسوا،برلىإاقتربوا.أنهم

فوجدواأيضأقاسواقليلأمضواولماقاما.

2(.له27:27أعأقامةعشرةخمس

-قيامةقام

-قيامة:قام

الكرازةبدايةفيالنظريستلفتماأهممن

فقد،القيامةموضوععلىتأكيدهاهو!بالانجيل

نأمنكامليقينعلىالأوانلالمبشر!نكان

منأيضأميقنينكانواثمومن،قامقدالمسيح

جعلهمماوهذا،المعينالوقتفيالمؤمنينقيامة

القديم.العالممعلميمنغيرهمعنيختلفون

ليسولكن،أخرىياناتلفيا"اقياماتفهناك

فيماغالبيةأنإذ،المسيحقيامةيشيهمافيها

بالفصولترتبطأساطيرالأخرىالديانات

قصةعليناتقصرالأناجيلولكن.الربيعومعجزة

ثانية.وقامالموتغلبولكنهاحقيتةماتشخص

فيأخرىقيامةتشبههالاالمسيحقيامةأنوحيث

موقفأنأيضأالحقفمن،الوثنيةالديانات

نتيجةهيالتيقيامتهممنبالمسيحالمؤمنين

يأعنجذريااختلافأيختلف-سيدهملقيامة

الفكريميزماهناكفليس.الوثنيالعالمفيشيء

لذلك،الموتأمامالتامعجزهمثل،اليومالعالمي

الدرجةفيالقيامةتكونأنجذاالواضحمنكان

المسيحي.للايمانالأهميةمنالأولى

عنالمسيحيةالفكرةبينبجلاءالتمييزويجب

كانفقد.واليونانيةاليهوديةوالفكرتينالقيامة

طريقفىعائقاالجسديعتبراليونانيالفكر

الذيالوقتإلىيتطلعونفكانوا،الحقيقةالحياة

فييفكرونقكانواقيردها،منالنفسفيهتتحرر

دونللنفسخلودباعتبارها.الموتبعدالحياة

القيامةعنفكرأيباتأرفضاورفضواالجسد،

القيامة-عنالرسولبولممركلاءمنسخروا)وقد

17؟32(.أع

بآهميةتمامأمقتنعينفكانوااليهودأما

23:8(32023،أعمت-الصدوقيينعدا)فيماالجسدا

كانواولكنهمالأجساد،بقيامةيؤمنونفكانوا

المسيحيونأماالأجساد،نفسستكونأنهايظنون

أجسادأستكونولكنهاالأجساد،بقيامةفيؤمنون

السماءفيالجديدةالحياةلتلائممتغيرة

3:21(،في1042-.هكوه)1
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الجديدالعهدفىالقيامة

لعديم:العهداكللعيامةا

لعهدافيللقياماقليلاإشاراتسوىتوجدلا

بل،موجودةغيرأنهاهذامعنىليسولكن،القديم

فيهيكمابارزةبصورةليستولكنموجودة

رجالاالقديمالعهدرجالكانلقدالحديد.العهد

حياتهميقضواأنعلىهمهميركزون،جذاعمليين

منمتسعلديهميكنولم،اللهخدمةفيالحاضرة

أنهمننسىلاثم.الأتيةالحياةفيللتفكيرالوقت

المسيحقيامةمنالأخرالجانبعلىيعيشوانكانوا

وكانوا.وأهميتهامعناهاللقيامةأعطتالتي

عنللتعبيرالقيامةفكرةيستخدمونأحيانا

مثلارجع)1جديدمنالأماولادةفيالقوميالرجاء

عنالقديمالعهدفيعبارةوأوضح37(.حزقياللىإ

:دانيالنبوةفيجاءتالتيهيالقيامة

الأرضترابفيالراقدينمنوكثيرون

لىإوهولاء،الأبدبالحياةلىإهؤلاء،يستبقظون

منو.3(و21:2لنيا)دا"يابدياءادرزلاا!!لعاا

الأشراراوقيامةالأبرارقيامايذكرأنهالواضح

البشر،لأعمالالأبديةالنتانجإلىيشيركما

لىإتشيرالتيالأخرىلفصولابعضوهناك

إلىمثلاربم)1المزاميرسفرفيوبخاصةالقيامة

،15(.،16.111،94:14:مز

لقولالدقيقالمعنىحولشديدحدل!يدور

علىوالأخرحيوليأنعلمتفقدأنا.أما:أيوب

وبدون،هذابلدييفنىأنوبعد.يقومالأرض

وعينايلنفسيأناأراهالذي!للهاأرىجسدي

فىكليتاىتتوقذلكإلى.آخروليستنظران

-حال-بأييمكنلاولكن2-27(،91:ه)أي*جوفي

.الأقوالهذهفىالقيامةلىإإشارةثمةأننكران

إلىيشيرماالأنبياهأقوالبعضفيأنكما

تحياإشعياء:نبوةفىجاءمثلماءالقيامة

سكانياترنمدااستيقظوا،.الجثثتقوم،أمواتك

ويقول8(.أ25أيضأانظرا-26:9)إش"لترابا

الموتمنأفديهماالهاويةيد.من:لنبياهوشع

ياشوكتكأين؟موتيااوباؤئهأينأخلصهم.

هذهبولسلرسولاويقتبس13:14(.)هوأهاوية

علىللمدمنينالنهائيةالفلبةلفكيدالأقوال

غلبتكأين؟ياموتشوكتكأينشوالهاويةالموت
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المسيحيسوعالربقيامة

يعفملقديمالعهدفا1055(.كوه)1؟.هاويةيا

االأمواتبقيامة-الوضوحمنمختلفة-بدرجات

وثنية.مصادرعننقلأوليساللهمنبوحيوذلك

لمسيح:ايسوعلرباهةقيا-قام

الايمانلبهيالمسيحيسدعالربقيامةإن-)أ(

هماوالقيامةفالصليبورسالتهالمسيحي

الرسلأعمالسفرفيالرتيسيانالموضوعان

فيكلامهفيبطرسالرسولفيقولوالرسانل

اللهأقامه"الذي:يسوعالربعنالخمسينيوم

يئسكأنممكنايكنلمإذ،الموتأوحاعناقضا

هذاأمثالمنالكثيروهناك2:24(،)أع"منه

،04:"53،01:،3104:01:ه)أعلقولا

فيالأمرنفسونجد37،26:8(.وو.133"23

،\.:،8:1109)روبولسالرسولرسائل

،002اأف،لأ.\غل،41ت4كو6415،1:4،02.2:كو1

.(01أ1تس1

موتهبينجمعماكثيرانفسهالربأنكما

8:31،،مرقس91و16،2102:18:)متوقيامته

18(و:33.117،يوو:341832،لوو23أ91301:ا

الرسولبطرسفعلوكذلك
91(.او"2:21،3:8-14)ابط

لمسيح:امةثياأهمية6)ب

نأعلىالمعجزتيالبرهانهيالمسيحقيامةإن

38،و2:24)أعالخطيةعنكئرقدالمسيح

الموتغلبوأنه1:4(38،روو13:37

الربأنهتبرهنوبالقيامة1:18(.1،رو.1:ش)2

بقوةاللهابنوأنه2:32-36(،)أعالمسيح

البكروأنه13:33(،أعأيضأانظر1:42:6،11،في)زو

الخليقةوسيدالكنيسةرأس+ايامواتمن

نفسههوبل1:3(.910-23،ة1،أف1:16-18)كو

وعندما11:25(.)يوا!ابديةالحياةوواهبالقيامة

الروحأرسلاالأعاليفيوجلس،الأموأتمنقام

!7(.:126،16يوهأيضأ38،انظرو2:22)أعلقدسا

دخلقد،العظيمالكهنارنيس،المقامالربوهو



لمسيحايسوعلربامةقيا

فداءفوجدالأقداسإلى،نفسهبدمواحدةمرة

الخطاياعنقدموبعدما*،9:12(.:1)عبهأبديأ

لأنه..اللهيمينعنالأبدإلىجلس،واحدةذبيحة

لايكون..المقدسينلأبداإلىأكملقدواحدبقربان

الانوهو.1:.1-17(.)عبالخطيا!عنقربانبعد

كلفيحصهو+إذ2:ا(،يو8:34.1)روفينايشفع

الكاملالحقلهالذيوحدهوهو2(.7:ه)عبحين

فهو:1-7(،)رؤهالدينونةسفرأختاميفكأنفي

1:42،.أع22،و:21)يوهالعالملكلالدئانوحده

4:1(.تي17:31،2

)!(-القياماوال!لاص:

نأيلزم،الانسانخطيةعنالتكفيريتملكي

لشريعةكاملاطاعةفي،كاملةبرحياةهناكتكون

تمموقدعيب.،+بلاللهلئذملكىاالمقدسةالله

\،4:هعب:91،01:،،)روهحياتهفيذلكالمسيح

خطاياعنكاملةكفارةئقذمأنيجبكما9(.و5:8

عقوبةيقتضيالذيالمكسوروالناموسالناس

نيابةبالموتذلكالمسيحتمموقد6:23()روالموت

المسيحطاعةعنالمطلقهرضاهاللهأظهروقدعنا،

،الأمواتبينمنابنهباقاما،والسلبيةالايجابية

عندهنالقدلتبريرنا،ابنهعملبأنشهد!بذلك

2(.4؟ه)روالتامشوالقبولالرضى

:تيالأخرووامةلقياا(-)ء

النهانيةللنصرةضمانالمسيحقيامةإن

علىونتانجهما!الموتالخطيةعلىالكاملة

قاماقدالمسيحفلانأيضا.والضليقةالإنسان

1(.كوه)1الأجسادقيامةفيالمؤمنونفسيقوم

هوفهذا.اللعنةمنالخليقةفستعتققامولأنه

.أيالمؤمنينقيامةأنمنالدقيقةتلكتفسير

أجسادنا*،فداءخلالمن.اللهأبناهاستعلان

مجئعندالفسادعبوديةمنالخليقلأوعتق

كأمرينالكتابعنهمايتحدث،ثانيةالمسيح

6-12،ة11إشأيضأانظر8:18-123)رومتزامنين

(.14:ه65:25،زك

لقيامة:ا)هـ(-نكران

المسيحقيامةلنكراقنظرياتبضعهناك

لمسيحايسوعلربامةقيا

بالجسد:

1(

2(

سرقواتلاميذهأنأي:إعالضدنظرية-(

ولكنما.مكانفيوخبأوهالقبرمنجسده

نأكيفتعللأنيمكنلاالنظريةهذه

إلىتحولوا،المذعورينالجبناءمنجماعة

أنهاكماوليلا.يومبينماشجعانرجال

إنها.الرومانالحراس!جودتتجاهل

علىاليهودشيوخوضعهماصدقتفترض

تعليلاليقولوهرشدتهم--بعدالحراسفم

هذهبعضهمؤحؤراغافارالقبرلوجود

الذينهمالمسيحأعداءإنبالقولالنظريا

ماهذاكانلوولكن.وخبأوهجسدهسرقوا

لدحضالجسديظهروالمفكيفحدث،

قام.قدأنهالتلاميذأقوال

لتلاميذاأنفيزعمون:لهذدانافظريا-(

هذاولكن.يسوعرأواقدأنهمتوهمواقد

ليديهالتلاميذجسمعيتعارضالزعم

معهوأكلواإليهتحدثواكما،وجنبهورجليه

!ارتشارد،43(.ويحؤر24:42)لومعهموهو

نأءبادعالنظريةاهذهحألأ.،6)ك!الا*نبور

بالمسيحممتلنةذاكرتهمكانتلتلاميذا

بعدمعهوتكلموارأوهأنهمفتوهموا

بطلانلنفسباطلةنظريةوهيأقيامته

.الهذياننظرية

قداللهأنيزعمونالرذى:)3(-نظريا

لهمليثبتحقيقيةرؤىيسوعأتباعأعطى

لاالنظريةهذهولكن.حية"يسوع+روحأن

التلاميذلمسولا،الفارغالقبرمشكلةتحل

المختلفة.ظهوراتهفيلجسده

فيلمتفير:لروصاا)4(-نظربالصسد

قطعةوكلالكلنوجودلتفسيرمحادلة

الجسد،علىكانتكماموضصهافيمنه

منأيضآخرجكياالجسدمنهاخرجوكيف

على-بناءالبعض!اذعى،المفلقالقبرباب

نأ44-أ1كوه1فيجاءكمامفلوطتنسير

ولكن،ماديغيرروحانيبجسدقاميسوع
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لمسيحايسوعلرباما

كما،تلاميذهمعأكلأنهالزعمهذايدحض

فياصبعهتوماووضع،جسوهتلاميذهأن

الحربةأثرفييدهوضعكماالمسامير!أثر

وإله!!ا.ربيقائلأ:وهتف!جنبهفي

2-92(.21:ه)يو

لميسوعأنيزعمون:لاغياءانظريا-

أغمىقدكانولكنه،حقيقةماتقديكن

نأهذاومعنى.تلاميذهـأفاقوهوأن،عليه

المخادعينولكن،خديعةفيتدرطواتلاميذه

خدعةسبيلفيبحياتهميخاطرونلا

ظلمأنهاكماالتلاميذ.فعلكمايملمونها،

بيلاطسسا!لهعندماالمنةقاندلشهادة

ذلكيقللمأنهفيولاشك4(،لم1:)مرقسه

أنهاكما.موتهمنتيقنأنبعدإلاللوالي

الكنيسةأسسواالذينللرسلبالفةأساءة

الله.شاهدأبالقيامةالكرازةأساسعلى

متنوعةوقواتوعجائببآياتمعهم

إرادتهحسبلقدساالروحومواهب

2:4(.)عب

كيرسوبيزعم:الضاطىلقبرا(-نظرية

قبرلىإذهبنءلنسااأنثمعا!(55)س!،لةصاليك

وهناك،يسوعجسدبهدفنالذيالقبرغير

هو!اليس:لهنوقالغريباشخصقابلهن

الزعمهذاأنوواضح.منهفهربنههنا"

ا""كيرسوبكانمالاثباتيانسةمحاولة

معجزةحد!ثاستحالةوهو،بهيؤمن

معتمامأيتعارضزعمولكنه.القيامة

كانواالذينالرومانالجنودشهادة

ذهبتالذيالقبرأنكماالقبريحرسون

ئفالتىوا!فانفارغا،كانالنسوةإليه

فيشيءكل،هناككانت،يسوعجسدفيها

يقللمرأينهالذيالشخصأنكما.موضعه

لماذاأولا:قالبلههنا.هو.ليس:فقط

قائلأأردفثم؟"الأمواتبينالحيتطلبن

24:ه-7(.)لوقام!لكنهههناهوليس

لمسيح:اثيامةعلىهينلبراا

أساسعلىتتومالمس!حقحامةصتحف

لمسيحايسوعلرباهةقيا

الأكفانووجودالقبر،وختم،ودفنهموتهيقينية

ظهوراتعشرةمنأكثرذكروفيمرضعها،في

وهي:المقامللربمسجلة

2؟11-18(..)يوالمجدليةلمريمظهوره-)1(

38:9،01(.)متالأخرياتللنساه-ظهوره)2(

111:هكوه)1بخاصةلبطرسظهوره-)3(

24:34(.لو

فيوهماورفيقهلكلوباسظهوره-)4(

3(.24:13-ه)لوعمواسلىإطريتهما

حجرةفىوهمالتلاميذمنلعشرةظهر-()5

24036-43(.91-25،لوإ02)يومغلقة

الأسبوعف!معهوالآخرينلتوماظهر-)6(

)يو.2:26-92(.لقيامتهالتالي

واحدةدفعةتلميذ005من!ثرظهر-)7(

الجليلفيحدثهذاأنوالأرجح1:6(،كوه)9

28:7،816:17،مرقسمتفيجاءلمااتماما

فيهاالربأمرالتىالمناسبةولعلها

العظمىبالارساليةالتلاميذ

)مت!2:16-.2(.

1:7(.كوه)1الربأخيليعقوب)8(-ظهر

الجليلبحرعندالتلاميذمنلستةظهر-)9(

21:ا-23(.)لو

فيأيضألغيرهموربماللرسلظهر-)01(

(.4-ه:1،أع052:ه24)لوصعودهعندأورشليم

:القوليتضمنهامماثلةظهوراتهناك-)19(

ببراهينحيانفسهأيضاأراهم"الذين

أربعينلهميظهروهو،تألمبعدماكثيره

بملكوتالمختصةالأمورعنويتكلميوما

9:2(.ع)1*الله



المسيحيسوعالربقياهة

)بولسالطرسوسيلشا!لظهوره-)12(

دمشقلىإالطريقفي(الرسول

:8(اهكو،119-22:6،26،2:9-3:9-95)أع

لمسيح:امةريخيابقياتايعطعومما

فقد،الرسلحياةفيالمفاجئالتغييرحقيقة-)9

الصليبعندجبناءعشر()الأحدالتلاميذكان

لقد26:56(،)متوهربواكلهمتركوهحتى

يومويأسأحزناقلوبهموامتلأتالأملفقدوا

رأواعندما-الثالثاليومفيدلكن،الصلب

ليقينوابالفرحقلوبهمتوهجت-المقامسيدهم

ذهبنالقبر،إلىذهبناللواتيالنسوةأنكما

علىتخطرالقيامةتكنلمإذالجسد،لتحنيط

القبررأينعندماتفيرشيءكلولكن.بالهن

لربارأينثم،الملاكقالهماوسمعنلفارغا

التلاميذأصبحوهكذا.قيامتهمنفأيقننفسه

أجلمنحياتهملبذلمستعدينشجعاناأبطالأ

.المقامربهم

تتميماالضمسينيومفيالقدسالروححلول-)2(

مع1:26،1607وه:1416)يوالمسيحلوعد

33(.و932:32-7:37،أع

اليهوديالسبتيوممنالعبادةيومتفير-)3(

المسيحافيهقامالذياليومالأحد،يومإلى

لقد.المسيحيةللكنيسةالمذهلالسريعالنمو-)4(

اليهوديدعوكانماوهومصلوبا،المسيحمات

ومع21:23(.)تثاللهمنملعونايعتبرهأنإلى

آمنب،صلبهمنفعطموماخمسشفبعدذلك

منكبيروعددبل2:41(!)أعمنهمكبيرعدل

6:7(.)أعالكهنة

حولرسالتهتدورالذيالجديدالعهدوجود)5(-

أعظمبالجسدالمسيحقيامةإن.القيامةحقيقة

يلضصوكماالتاريخفيمؤكدةحقيقة

ن!،1!لأمرا(اولم!ما.ح.!+وللأءولا!تنى..سييلمر+

والحادثة...البشربحاجةالصلةوثيقةالقياما

مضمونةونتانجهااالتاريخفيأكيدةثابتة

المؤهنينقيامة

يةللأبد

بالقيامةالمرتبطةالحقائقكليدرسومن

النتيجةإلىيصلأنلابدالجديد،العهدفي

أساقفةرئيس،سنواتمنذعنهاعبرالتي

الصخرةهيالمسيحقيامةإن!هي:أرماغ،

نأدونالنقدمعاولكلعليهاتحطمتالتى

ا".واحذاخدشابهاتحدث

الجديد-العهدقام-القيامافي

المومنين:قي!اها

سيقوممايومأولكن،فحسبالمسيحيقملم-

يسوعالربدحضفقدأيضأ،لناساجميع

قيامةتوجدلابأنهالصدوقيينزعم

كيدأثلجديدالعهداويؤكد.23-32(؟22)مت

الكاملالضمانتعنيالمسيحقيامةبأنجازمأ

هو+أنا.المسيحقالفقد،المؤمنينلفيامة

فسيحياماتولوبيأمنمن،والحياةالقيامة

المؤمنينقيامةعنتكلمماوكثيرأ2(.11:ه)يو

وقد54(1و44وو.6:934)يوالأخيراليومفي

يسوع"فيالرسللمناداةالصدوقيونغضب

لناويقول:2(.4)أعالىالأمواتمنلقيامةبا

منالمسيحقامقدالآنولكن:بولسالرسول

الموتإذفإنه.الراقدينباكورةوصارالأموات

كما!انه،الأمواتقيامةأيضأبإنسان،بإنسان

سئحياالمسيحفيهكذا،الجميعيموتأدمفي

إلىأيضا1:02-22-ارجعكوه)1"الجميع

ولدنا21:الرسولبطرسيقول4:14(.كماتس1

منالمسيحيسوعبقيامةحيلرجاءثانية

كتبةأنجذاالواضحفمن1:3(.بط)1الأمواتط

المسيحقيامةإلىينظرواالجديدلمالعهد

عظيمأإلهيأعملأكانتفقدامنعزلةكظاهرة

أقامقداللهفلأن.للبشررائعةنتانجله

الفداءعملعلىختمهبذلكوضعفقد،المسيح

قوتهوأظهر.الصليبعلىالمسيحأتمهالذي

نفسوفى.والموتالخطيةمواجهةفيالالهية

وهكذا.الناسخلاصفيمشيئتهاعلنالوقت

لقيامةمباشرةنتيجةالمذمنينقيامةأننرى
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الجديدلعهدافيلقيامةا

صتىلهمامضمونةالقيامافأصبحت،مخلصهم

همإذللها.أبناءبأنهموصفهميسوعالربإن

2:36(..)لو"مةلقيااأبناء

،سيقومونمنكلأنهذامعنىليسولكن

.قيامةعنتكلمالهسيحلأن،للبركةسيقوصن

فالتعليم)يوه:92(.الدينونةد.قيامةالحياة

الجميع.أنهوالجديدالعهدفيالواضح

المسيحرفضواالذينلكن،سيقومدن

الناربحيرةفيوالطرحللدينونةسيقومون

حقيقلأفإن،المؤمنونأما11-15(020:)رؤ

المسيح،يسوعالرببقيامةقيامتهمارتباط

المسيحموتعلىفبناءتمامأ.الموقفئغير

بلرحالقيامةينتظرونفإنهمخهم،الكفاري

كلالمجدفيلربامعسيكونونلأنهم،وسلام

17(.إ4)اقسصين

الرسولفإن،القيامةجسدجهةمنأما

عدمفيونقامفسادفي-ئزرع:يقدلبولس

فييزرع،مجدفيويقامهوانفييزرعفساد،

صيوانبأجسدأيزرع.قوةفيويقامضعف

ىأ4(،:42-،كوها.ا)1روحانيأجسمأويقام

عليهاسيكونالتىالروحيةالحالةيلائمجسما

للفساد،قابلغيرجسمفهو،القيامةبعدالمؤمن

الربويقولضعد.يعتريهلاقويممجدجسم

ولايزوجونلاالأمواتمنقاموا"متى:يسوع

.السمواتفيكملائكةيكونونبل،يزوخون

03(.12:25:22،مت)مرمس

منذلكعنشيئأنعرفأننستطيعولعلنا

يوحنالأن،المقامالمسيحجسدفيالثمل

مثلهنكونأظهرإذاإنهلنا:يقولالحبيب

يقولكما3:2(()ايوهدكماسنراهلأننا

.سيغير:المسيحيسوعالربإنبولسالرسول

جسدصورةعلىليكونتواضعناحسدشكل

المسيحجسدأنلناويبدو21(.ة3)في"مجده

بجسدهشبيهأالنواحىبعضفيكانالمقام

وكان،الأرضعلىبهعاشالذىالطبيعى

كانلذلك،الأخرىالنواحىبعضفيمختلفا

تمييزهالسهلمنأحيانا

27

الجديدلعهداثيهةلقياا

أخرىأحيانوفي2(،.و92،يو.2:91ة2)متيه

التلميذينمعحدثكماذلك،الصعبمنكان

أيضأ24:16،انظر)لوعمواسإلىالطريقعلى

التلاميذوسطفيفجأةظهرأنهكما21(.يو

)يو.2:91(،المغلقةالأبوابوراءمحتمعونوهم

عمواستلميذكطأنظارعنفجأةاختفىكما

جسوني،للتلاميذ:قالوقد3(،24:ا)لو

كماوعظاملحملهليسالروحفإن،وانظروا

سمكأأمامهمأكلأنهكما24:93(.)لولي+ترون

لاكناوإن42(،و24041)لوعسلوشهدمشويأ

طعامإلىحاجةشالقيامةجسدأننعتقد

المقامالربأنذلكمنويبدو6:13(.كو1)انظر

الحياةهذهقيوديجارىأنيستطيعكان

يدلوقديشاء.حسبمايجاريهالاأوالطبيعية

نفسلناستكوننقومعندماأنناعلىهذا

.لإمكاناتا

لقيامةللعياما:إنتعليمية(-مضامين

تنبأالمسيحأنوحقيقةبالفة،أهميةالمسيح

لها،الأمواتمنوقيامتهموتهعنمسبقأ

فمن،شخصهلحقيقةبالنسبةهامةمضامين

منأسمىيكونأنلابدذلك،يفعلأنيستطيع

المسيعقيامةأنيوكدبولسلرسولواالبشر.

المسيحيكنلم"إن:فيقول،جوهريةأهميةلها

...إيمانكمأيضأ!باطلتنا،كرازفباطلةقامقد

17(.و1:14كوه)129خطاياكمفيبعدأنتم

هيالمسيحياأنهيالأساسيةفالنقطة

اللهأرسلكيفعنالطيبالخبرأي،الإنجيل

قامقدالمسيحيكنلمإنولكنليخلصنا.ابنه

علىلدينادليللاأنهذلكمعنىفيكون،حقيقة

المسيحقيامةلحقيقةكانلذكتم،قدخلاصناأن

مهماالمؤمنينقيامةأنكماالبالفة،أهميتها

الأمواتكان!إن:بولسالرسولفيقولأيضأ.

نمدت!غدألأنناونشربكلفلت،يقومونلا

الحياةهذهليستأناسفالمؤمنون1:32(.)اكوه

هوإنمارجاءهملأنلهم!شيءكلهيالحاضرة

وهذا1:91(،كوه)1الحياةهذهوراءفيما

.الحياةفيوعمقأثاقبةبصيرةيعطيهم

يقولإذبخلاصنا،المسيحقيامةوترتبط



لخبزاامقيى

منإسلم.قدربنايسوعإنةبولسلرسولا

تبريرنا"لأجلواقيم،خطاياناأحل

نأنرىوهكذا34(،و8:33أيضأ4:25،انظر)رو

بهالذيالفدانيبعملهترتبطالمسيحثيامة

عنمنفصلأشينأليسفالخلاصخلصنا،

القياما.

لنايقولإذالمد،هذاعندالأمريقفولا

نأفيالعميقةرغبتهعنبولسالرسول

1(.3:.)في"قيامته"وقوةالمسيحيعرف

.فإنقانلأأكولوسيفيالمؤمنينويحرض

حيثفوقمافاطلبواالمسيحمعقمتمقدكنتم

قبلذكرهمقدوكان3:\(.)كو"جالسالمسيح

المعموديةفيالمسيحمعدفنداقدبأنهمذلك

2:12(.)كومعه+أيضأأقمتمفيهاالتي

القوةنفسأنالرسوليرى،أخرىوبعبارة

تعملالتيهيالأمواتمنالمسيحأقامتالتى

عمليةفالقيامة،المسيحفيهمالذينفي

.مستمرة

لخبز:اقبىام-قام

الخبز:وقوام.ونظامهعمادههوشيهكلتجوام

المرنم:ويقول.القوتمنالانسانأوديقيمماهو

كله.الخبزقوامكسراايارضعلىبالجوع"ادعا

بهاأنبأالتيالمجاعةإلىإشارةفي01؟16(،)مز.،

فرعونلحلمتفسيرهفيمصرملكفرعونيوسف

1-8،17-32(.ة41تك)انظر

ثنذا،أدمابن"يا:النبيلحزقياللرباويقول

الخبزفيأكلون،أورشليمفيالخبزقوامأكسر

4؟16(.)حزالخبز+يعوزهملكي.4وبالفم،بالدزن

قئوم:

كتبسليمأ،الأسودجبمندانيالخرجعندما

والألسنة:لأمموالشعوباكللىإدأريوسالملك

كلفيبأنهأمرصدرقيليمن.سلامكمليكثر

إلهقدامويخافونيرتعدون،مملكتىسلطان

قيافا

الأبد،إلىالقئومالحىالإلههولأنه،دانيال

)دافيال*المنتهىإلىوسلطانهيزوللنوملكوته

بمعنى!قئام+هيالعبريةفيوالكلمة26(1و6:25

العهدفييستخدمولمدانم.،أوراسخاوثابت

فيوهى،أخرىمرةإلاالموضعهذاغيرفيالقديم

فيإلى"تثبت!ترجمتحيثأيضأ،دانيالسفر

الشحرةأصولساقبتركأمروا.وحيث.القول

،:26(.)دانيال.لك)قئام(تثبتمملكتكفإن

تقويم:-قوم

والشهدربالسنينالزمنحسابهولتقويما

موضعهافي"سنة*مادةإلىلرجوعا)الرجاوالأيام

.(.الكتابيةالمعارف+دائرةمنلرابعاالمجلدفي

ايأق

قيافا:

وكان.ا."صخرةممناهيكونقدأرامىاسم

م.36إلىم18منللكهنةرنيسأقيافا.*يوسف

عينهوقد.السابقالكهنةرنيسلحنانصهرأوكان

+فاليريوسالروماشالواليللكهنأرئيسأ

ولكي.سوريةواليع)!7(3أ؟لاتأ3)ذلا،ثا*جراتوس

اليهورية،شنونكلعلىقبضتهمالرومانئحكم

بل،فحسبالمدنيالحاكمتعيينبحقيحتفظوالم

وظل.الدينيالرثيستعيينبحقأيضأاحتفظوا

خلعهأنإلىالكهنةرنيسمركزيشغلقيافا

ية.رسولياو7(أاحأاأدا)5فيتليوس

سجلهماهي"اقيافافبهايذكرمرةوأول

خدمتهبدأالمعصدانيوحناآنمنلرقاالبشير

2(.و3؟1)لووقيافا"حنانالكنهة!ئيسأيامفي

حقيقةتعكسولكنها،النظرتستلفتعبارةوهي

"اخلع"احئانبعدرسميأالمركزيشغلكانقيافاأن

ذلكورغم.(ام5عام)فيلسابقاالكهنةرثيس

للعائلةأسآرباعتبارهبنفوذهمحتفظألأا+حئانظل

الكهنةرنيسقيافاأنوبخاصة،الكهنوتية

مادةإلىالرجوع)الرجا.لهصهرأكانالرسمي

"دائرةمنالثالثالمجلدمنموضعهافي+حئان+
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ةقيثار

.(لكتاببةا!رلمعاا

يوحناإنجيلفيذلكبمدقيافاوئذكر

واللريسيونالكهنةرؤساءصمعحيث)11:94-53(

لعازرإقامتهبعد-يسوعأمرفيللنظرمجمعآ

"يعمللأنه-دفنهمنأيامأربعةبعدالأمواتمن

به+الجميع.يؤمنهكذاتركوهوإن،كثيرةأيات

ضدبثورةالشعبليقومالمسياباعتبار.

سلطة.كلويسلبونهمالرومانفيأتي،لرومانا

تلكفيللكهنةرنيسأكان+الذيقيافا،لهمفقال

عنواحدإنسانيموتأنلناخيرإنها..السنة

يوحناالبشيرويعلقكلها..الأمةتهلكولا،الشعب

رنيسأكانإذبل،نفسهمنهذايقل.ولمقانلا"

نأمزمعيسوعأنتنبأ،السنةتلكفيللكهنة

ليجمعبلافقطالأماعنوليس.الأمةعنيصت

4-2!،انظر11:د)يوواحدإلىالمتفرقيناللهابناء

14(.و18:13يوأيضأ

السنة+تلكفيللكهن!رنيسأ.كانوعبارة

كانالكهنةرئيسأنمطلقأتعنيلا،تكررتالتي

السنة"تلكعلىتأكيدهيبلسنة،كليتغير

الله.ابنفيهاصئلبإذأخرىسنةتماثلهالاالتي

على)السنهدريمااليهودمجمعوافقوقد

تشاورااليومذلك-منفإنهمقيافا.مشدرة

اجتمعكيفمتىويصف1:53(.)يوا+ليقلتوه

الشمبوشيوخوالكتبةالكهنةرؤساء

يدعىالذيلكهنةارنيسدارإلى)السنهدريما

.ويقتلوهبمكريسوعيمسكوالكيوتشاوراقيافا،

فيشفبيكونلنلاالعيدفيليسقالواولكنهم

منيومينقبلذلكوكان(.3-ه)مت26الشمب

يسوعيمسكواأنالروساءتشاورفلقد.الآلاملصح

عليهمسفلالإسخريوطييهرذا،ولكنويقتلوهبمكر

سرأ.ليهمإتسليمهبعرضهالأمر

موثقأ+أرسلهحئانأمامأوليامحاكمةوبعد

كانذلكولعل18:24(.)يو.الكهنةرنيسقيافاإلى

المبنىنلسفياخرحناحإلىجناحمنالانتقال

المجمعاجتمعصيث(الكهنةرنيس)دار

الكهنأرنيسصقيقةوتنكشف26:57(.)مت

-قاحتقاح

ليقتلوهيسوععلىزورشهادةطلبفيوجماعته

نأالمسيحيسوعالربرفضوعندما26:95(.)مت

إليه،الموجهةالاتهاماتويلندنلسهعنيدافع

لهمةيقولأن،الحيباللهالكهنةرنيساستحلله

بالإيمابأجابولما؟+اللهابنالمسيحهو.هل

مزق)7:13(،دانيالبنبوةنفسهإلىوأشار

ماجدف.قدقانلأ!ثيابحيننذالكهنةرنيس

تجديفهسمعتمقدهاشهود،إلىبعدحاجتنا

الموت.مستوبببأنهالمجمعفحكم6(،26:ه)مت

لقنفيذالردمانيللحاكمفأسلموه26:66(.)مت

الحكم"

رؤساءاجتمععندماهوبقيافا،عهدناوأخر

حنانمعأورشليمإلىو!تبتهموشيوخهماليهود

وجميعوالاسكندرويدحناوقيافاالكهنارنيس

لمحاكمة"الكهنةرؤساءعشيرةمنكانواالذين

منبالقيامةيسوعفيلمناداتهماويوحنابطرس

لاأنوأوصوهما!دعوهماالمداولةوبعد+الأموات

4:1-18(.)أع"يسوعباسميعلماولاالبتةينطقا

الوصيةلهذهأبدأيستجيبالمالرسولينولكن

نأيوسيفوساليهوديخالمدرمنونعلم.الباطلة

منبأمر.م36فيالكهندترناسةمنطردقيافا

سبقت)كماالرومانيالوالي+فيتليوس

(.الإشارة

:قيثارة

عليهايعزفكانوتريةموسيقيةآلةالقيثارة

منذالعبادةفيأساسأتستخدموكانت.باليدين

الاكتشافاتذلكعلىتدلكما،العصورأقدم

وكانت.القديملشرقابلادمنكثيرفيالأثرية

وأعموديةوذراع،رنانخشبيصندوقمنتتكون

يختلفكانالتيالأوتاربينهماتمتد،عليهمانلة

كبيرأ.اختلرفأعددها

.قيثارةنفسهاهىاليونانيةفيوالكلصة

:22(.1ول:8،4:12.15:2ه:7،رؤ14كو1)انظرأول()،3"؟أ

-قاحت:قاح

رأسيفوقطمتقدأثامي"لأنالمرنم:يقول



قيداو

حبرقاحتأنتنت،قد.أحتملمماأثقلثقيلكحمل

صارأي(،وه38:4)مز.حماقتيجهامنضربي

)الصديد(.القيحفيها

:قيدار

.البشرةداكنأو.أسودمعناهاساميةكلمة

بنإسماعيلأبناءمنالثانيالابناسموهد

ئللقبااجدوهو،:92(1أخ،213:1ه)تكهيمبراإ

النبواتفيالاسمهذعليهايطلقالتىالعربية

المسبيزمنإلىسليمانعصرمنالكتابية

العرببلادعنإشعياءنبوةوفي.البابلي

الدادنيينمعا!قيدارتذكر21:13-17()إش

مجدكل...يفنىسنةمدة"فيأنهوكيفإء.،وتيه

منبلغتهماعلىيدلماصهو21:16)إشقيدار

27:21(حزأيضأانظر-الوقتذلكفيعظمة

مايدل)دهوقيداربنيأبطالقسيعددو+بقية

قدإسرانيلإلهالربلأنتقل(الحربيةقوتهاعلى

17(.)عد"تكلم

حاصورممالكمعقيدارالنبيإرمياويذكر

28(9،ج)إرميابابلملكنبوخذراصرضربهاالتى

قيدار

نبوخذزحفعنتاريخيةمراجعتوجدلاأنهومع

أشوربانيبالأنإلا،قيدارعلىبابلملكراصر

أنهلابدالذي،قيدارعلىانتصارهيذكرأشورملك

البابليالزحفقبلأي..مق065عامحواليحدث

فيالمسخوطةتلفي-اكتشفوقداقرنبنصف

منإناء-النيلدلتاشرفيفيطميلات!ادي

منقوش!هانيلات"،العرببةللإلاهةمقدمالفضة

أنهوثابت"ا،قيدارملكجشمبنقايناسمعليه

يحتملمماالميلاد،قبلالخامسالقرنإلىيرجع

عدوالعربيجشمهوهذا.جشم.يكونأنمعه

لأ،601-6(.2:9)نحنحميا

عنالمقدسالكتابلنايقدمهاالتيوالصورة

نسلمنالبدومنشعبصورةقيدارهي

ولكن(.)يهوهلربايعبدونيكونوالم،إسماعيل

التيالشعوبمنسيكونونبأنهميتنبأإشعياء

اللهبملكوتالمستقبلفيستستمتع

42:11،06:7(.)إش

يقتصرأنالصحراويةالبيئةجعلتهموقد

أنهمكما.المتاجرونقلالماشيةرعايةعلىعملهم

وراءسعيأمكانإلىمكاقمنينتقلونكانوا

!ت!

مختلفامصريةتراقيثاصور
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قير

بل،ئابقةبيوتلهمتكنفلم،المحدودةالمياهمصادر

)انظرمعهمينقلونهاخيامفييعيشونكانوا

الأثريونيعثرلمالسببولهذا(،1:ه،فش.12:همز

نستطيعماوكل..قيدارباسمموقعأطلالعلى

الصحراءفيعاشواأنهمهونستخلصهأن

ماحدلىوإ،إسرائيلشرقيتمتدالتىلسوريةا

الا!يسمىمماالجنوبيالقسمفيصنوبها،إلى

القبانلفيذابواأنهمويبدو.الأردن+شرق

بهم،تحيطكانتالتيالعربية

تير:

مدينةأوسورمعناهاعبريةكلمةقير!

هى.و،سورذات

)تفلث.فدل+إليهسبىالذىالمكان)1أ-.ثير.:

دمشقأهلأشورملك(الثالثفلاسر

يهوذا،ملكأحازبهمأغراهأنبعد)الأراميين(

ا:5(.)عاالنبيعاموسبتنبأأنسبقماوهو

+قير.أن)9:7(عاموسنبوةفيصاهمماويبدو

الأراميونمنهخرجالذيالأصليالموطنكانت

منالأراميينخروجالنبيويقارن.قديمأ

وخروجمصر،منإسرائيلبنيبخروج"قيرا"

)كريت(.كفتورمنالفلسطينيين

.+عيلامو-الرؤيا.واديمع+قير.ئذكركما

العلماءغالبيةويرى)22:6(.إشعياءنبوةفي

إليهاسبىالتيقيرنفسهاهيهذه"قير!أن

دمشق.أهلأشورملك

،هذه.قير+موقعاليقينوجهعلىئعلمولا

تغلثأملاكفيتقعكانتأنهاالأرجحولكن

الفراتأوالدجلةوراهفيماأشورملكفلاسر

بابل.ولايةجنوبيفي

فيلاإالاسمبهذاتذكرولا.:أبمو+ثير)بأ-

فيماأراءبضعةوهناك)15:\(!إشعياءنبوة

":موأب+قيربتحديديختص

اسم+قير.السبعينيةالترجماتعتبرلا)1(-

فتقول،!"سورإلىتترجمهابل،لمكان!كلم

".أبموسور

موآب"قيربينالعلماءبعضيجمع-

فيمعهابالمقابلةالمذكورةموآبو.(عار

من"اعارذكرتوقد)15:\(.إشعياءنبوة

28(و211:ه)عدالمقدسالكتابفيقبل

/.أبمو؟اعاروتذكر.لموأبعاصمةوكانت

بنيأعطىأنهللهابوعدبالارتباطأيضأ

309018(.)تثعارميراثالوط

نفسهاهي+قيرموأب"اأنالكثيرونيرى-

36(،و:4831ميار،إ1ا:16)إش"الأ!يرحارس

"قيرحارسة+ننسهاه!!التى

جيشهزمأنفبعد16:7(.إشا32:همل)2

،موآبملكميشعيهوذاملكيهوشافاط

قيرحارسفيأبقواولكنهم،المدنهدموا

وعلى.المقاليعأصحابوضربهاحجارتها،

البكرابنهموآبملكميشعأصعدسورها

النبيإشعياهتنبأوقد3:25-27(.مل)2

16:7(.)إش.ا"قيرحارسةبخراب

هي*موآب+قيرأو"وفبرحارسة

هامأموقعأوكانت"-الكركمدينةحاليأ

الاستراتيجى،لموقعهاالقديمةالعصورمنذ

عنهالدفاعيسهلموقعفيكانتإذ

الجبالسفوحانحداررلشدةلارتفاعها

طرقفيتتحكمكانتكمابها،المحيطة

أهممنوكانت.ومصرسوريابينالقوافل

لأنهاالصليبيونفيهاتحصنالتيالمدن

سطحفوققدمأفحو.936ارتفاععلىتقع

،الجهاتجميعمنمسورةكانتكماالبحر،

ينابيعوجودهيالوحيدةمشكلتهاوكانت

خارجها.المياه

وتقع،بالسكانمأهولةالمدينة!مازالت

منالشرقإلىأميالعشرةنحوبعدعلى

تقعكما،الميتللبحرالجنوبيالطرف

ميلأعشرأربعةبعدعلى"الحصى"دادي

منهااالجنوبإلى



رسا(حا)أوسرحاقير

رسا(:حاأو)سرحاقير

البندثي.موآب+قيرلىإالرحوعالرجا

لسابق.ا

نيوناقيرو-نياقيرو-ناقيرو

منالساحليةالمنطقةوتحميميلأ،تسعينبنحو

وتنحدر.الكبرىلصحراءامنالقادماللافحالحر

شكلفيالشمالإلىالجبالمنالسلسلةهذه

أنواعتنموحيث،المناخفيتنوعأيخلقمتدرج

خصبة.فالتربة،النباتاتمنمختلفة

:نيوناني-قيرو-قيرواناقيرو

تعنيقديونانيةكلمة"قيروان:)1أ-الموقع

)المدن"بنتابوليس"مدنأهموكانت+سورأ+.

خطعلىأفريقيةشماليفيليبيافيالخسى(

لىإ،شرمألأ2آهطولوخط،لأشما32ة.عرض

الصحراهمنحزءعنهاويلصلهامصر!منالغرب

برقةمنأجزهتشملمنطقةالآنوهي.الليبية

طرابلس.منوجزءأ

ترتفعهضبةعلىتقعالقيروانمدينةوكانت

تبعدكانتالذيالبحر،سطحفوققدمألفينحو

الجنوبمنبهاتحيطو.أميالعشرةنحدعنه

البحرساحلعنتبعدالعاليةالجبالمنسلسلة

مستعمرةأصلأالقيردانكانت:ثاريخها)2

نمتوقد..مق063عامفي+"بائوسأسسهايونانية

وسياسيأ،اقتصاديأوازدهرت،بسرعةالمدينة

موقعهاعلىعلاوة،والنباتاتالمناختنوعبسبب

بعضبظهورشهرتهاوازدادت.المتميزلتجاريا

منهاخرجنقدفيها،النابهةالشخصيات

مؤسس+كارنيدسوالشاعر،""كاليماخوس

عالمأراتوستينيوأثينا،ثيالجديدةا!اديمية

الأرضية.الكرةمميططولحسبالذيالرياضة

المسيحيالكاتبنذكرأنيفوتنا!لا

أهميةالمستممرةهذهاكتسبتلقد..+سينيزيوس

عقدحتىتقريبأ،قرننصفغضونفيعظيمة

لأسرةا)منمصرفرعونالثاني.*أمازيس

.بأمو.قيرلموقعخريطة
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نيوناوقير-نياقيرو-ناوقيرنيوناقيرو-نياقيرو-ناقيرو

الأسرة)منمصرفرعونالثاني-أمازيس

وتزوج،القيروانمعحلفأ(والعشرينالسادسة

الأسرةمنكانتلعلهاالمولدانبيلةيونانياسيدة

القيرواناستسلمت..مق331وفي.المالكة

فيالثالثبطليموسضمهاثما!بر،للاسكندر

منبالرغم-المدينةوظطت.مصرإلى..مق231

الامبراطوريةمنحزءأ-القلاقلمنالكثير

لروما،البطالمةأخربهاأوصمىأنإلىالمصرية

...مق69عامفيرومانيةولايةأصبحتثمومن

أهميةللقيروانأصبح:الكتابيةأهميتها)3(-

يهودمنكبيرعددبهجرة،الكتابيالتاريخفي

ابنا!اولبطليموسنقلفقدإليها.الشتات

،القيروانمدينةلىإاليهودمنعددأ،لاحوس

فييوسيفوسيذكركماالليبيةالمدنمنوغيرها

أعدادوبذهابالازدياد.فيعددهمأخذثم.تاريخه

حسبأورشليمإلىلأعياداثيلشتاتايهودمن

فيواضحمكانللقيروانيينأصبح،الشريعةأوامر

الرومانالجنودكانفبينماالجديد،العهدتاريخ

الجلجثة،إلىالطريقفييسوعالربيقودون

إنسانأوجدوا.خارجونهم-فيما،صليبهحاملأ

صليبه.ليحملفسخرو.،سمعاناسمهقيروانيأ

.(23:26لو،1:12همرقسا27:23)مت

فييكرزبطرسالرسولسمعوامنبينوكان

القيروانمنيهود،الخمسينيومفيأورشليم

فيالقيروانيينأهميةمنبلغبل2:.1(،)أع

معمجمعلهمكانأن!الأيامتلكفيأورشليم

اشتركواوقد،وغيرهموالاسكندريينالليبرتيين

609(!)أعاستفانوسمعالحوارفي

بعدالكنيسةعلىالاضطهادثاروعندما

للقيروانخريطة
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قيروس

تشتتواالذينبينمنكان،استفانوساستشهاد

معجاءواقيروانيونرجال،بالمسيحلايمانهم

.وكانوا)سدرية(أنطاكيةإلىالمذمنينمنغيرهم

،يسوعبالربمبشريناليونانيينيغاطبون

لىإورجعواكبيرعددفةمنمعهمالربيدوكانت

منواحدأمنهمواحدوأممبح91-21(.إ11)أع"لربا

هوأنطاكيةفيالكنيسةفيوالمعلمينالأنبياء

تتملىوهكذا13:\(.)أع.القيرواني.لوكيوس

لنشرتوطنةاليهودتشتتفيالحكيمااللهعناية

الإنجيل.

القيروانأطلالفيتظهر:)4(-أثارالقيروان

فيهااكتشفتكما،الجميلةالعمانربعضبقايا

،الحضارةللكآثاراعظمولكنالمماثمل.بعض

ولكن،سبنيوبعضها،الأثريةقبدرهافييتجلى

الصلدةالصخورفيرانعأنقرأمنقورمعظمها

53!-أ)3الدوريةا"النقوشتزينها،الجبلسفحفي

الثانىالقرنفياليونانبلادغذاشعبإلىنسبة

القرنفيالمديناخربتوقدالميلاد(.قبلعشر

الميلاد.بعدالسابع

قيرو!ا:

مفل+.معقدفأو"+منحنمعنا.عبرياسم

)خدامالنثينيممنعانلارأساسموهو.الصنارة

زربابلمعالبابليالسبيمنرجعواممن(الهيكل

47(.و47:7،ئحولم2.:1)عز

رصالضسةاسموهو""قوسمعناهعبرياسم

هم!.المقدسالكتابفيذكروا

إسرانيلملوكأولشاولأبوقيس)1(-

ويدعى،بنيامينسبطمنوكانا(،أ9صم)1

المواضعفيعنهجاءمماولكن،أبيفيلبنقيس

"نير+وأن،جدهكان""أبيئيلأننرى،الأخرى

أبأكان+فير.ولكن8:33(.أخ)1أباهكان

كاناوقيسأبنبرأنيمنىمما.لأبنير+،

2(

3(

4(

5(

قيس

عماكان+أبنير.أنذلكمعنىويكون،أخوين

.لشاول

ابنأكانأبنيرأبانيرأنهوالأرجحولكن

أخأكاننمومن14:51(،اصم)انظرلأبينيل

ابنيكاناوأبنير،شاولأنيعنىمما،لقيس

سفرفيالمذكورنير"أنالبعضويرىعم.

حدأأوأبأكانلعلهأخر.نير"هوالأيامأخبار

الأنسابفيهذامثلفحدمافكثيرالأبينل،

."أبكلعةتستخدمحيثالمقدسالكتابفي

بعيدأ.أوقريبأ!جذا+لتعني

9:1(صم)1ثريأرجلأقيسكانحالأيعلى

9:3(.صم)1والأتنالفلمانمنعددأيمتلك

معشاولابنهأرسل،ا!اتنهذهضلتوعندما

صمونيلفقابلعنها،للبحثالفلمانأحد

لإسرانيلملكأولمسحهالذيالنبي

في.صيلعقيس.فيصم.1:\(.وقددفن)1

شاولعظامدفنواأيضأوهناك،بنيامينأرض

الرسولويذكره21:14(.صم)2ابنهويوناثان

بيسيديةأنطاكيةفيخطابهفيبولس

13:21(.)أع

أبييعونيلأبناءمنالثالثالابنقيمم!(-

بنياميننسلمنوهومعكا،وامرأتهجبمون

03،9:36(.8:أخ)1أيضأ

لاويبنمراريبنمحليبنقيس(-

منقيسأبناءتزوجوقد22(،و23:21أخ)1

ابنلقيسوكان.محليبنألعازارعمهمبنات

24:92(.أخ)1يرحمنيلاسمه

عاشلاوكلط،بنمراريبنيمنعبديبنقيس(-

الذيناللاويينأحدوكان.الملكحزقياأيامفي

92:12-16(أخ)2الرببيتتطهيرفياشتركوا

عمابن،مردخايأجدادأحدشمعيبنقيس(-

،فارسملكأحشويروشتزوجتالتيأستير

(.2:ه)أسبنيامينسبطمنأيضأوكان
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قاس-هقياس

:قاس-هقياس

فيالمقاييسكانتللديم!المهدافي:اولا

ذراعطولمثلعمليةأسسعلىتقومالقديمالعالم

علىسيرأيومفيالانسانيقطعهماأو،الإنسان

عياريةمقاييسهناكتكنفلم.وهكذا،قدميه

لرومانياثمليونانياالتثيرلخهرأنإلى،ثابتة

نأندركأنيجبولذلكالجديد.العهدأزمنةفي

لقياسابوحداتالقديمةالمقاييستقديرمحاولا

تقريبية.محاولةإلاهىما،الحديثة

والموازينالمقاييسمراقبةمسنوليةوكانت

إداريبموظفمنوطةالقديمامصرشوالمكاييل

منوطةإسرانيلفيالمسنوليةهذهوكانتكبير.

23:92(.أخاأباللاد"

ماقليلأتختلفكانتالمقاييسهذهأنويبدو

فمنولذلك.وأخرىحقبةوبين،وأخرىجهةبين

وإن،حالةكلفيالحقيقيةالقيمةتحديدالصعب

الحقيقة.عنكثيرأيبعدلاالتقريبيالتقديركان

العهدفيمستخدمةكانتالتىوالمقاييس

هي:،المقدسلكتابافيوالمذكورةلقديما

اقبضةعرض1/4أو،الاصبععرض:أيلأصبعا()1

الاصمبعيذكرولم.بوصة+4نحوأو،اليد

حيث)52:21(إرميانبوةفيإلاقياسكوحدة

العمودينمنكلجدارسمكأنيذكر

)أىأصابعأربعكانالأجوفينالنحاسيين

(.قبضةعرض

هيالعبريةفيوالكلمةاللتر(:)أو-اللبضة)2

)عرضالكفعرضأوقبضةتوفاخ+،دتعني

الشبوا/3أولذراعا6لم1وتعادل(،أصابعأربع

القديمالعهدفيوتذكر.بوصاتثلاثنموأر

،4:ه.حز2،2،37:12:ه)خرهمراتخمس

إلىلعربيةافيتترجمحيث04:43،43:13(

تترجمحيثالأخيرالشاهدعدافيماشبر!،

)وهوقبضةإلىترجمتولكنهاافترإلى

الترجمةفيالخمسةالمواضعهذهلي(الأصح
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قاس-مقياس

ثوليكية.لكاا

"."زيريتهىالعبريةفيوالكلمة:لشبرا(-

والخنصرالإبهامطرليبينماهووالشبر

وأالذراعنصفويساويبينهما.بالتلريج

9309،،28:16خر)انظربوصة8175نحو

لأخيرابالجزء:4313حز،4:12.،إش:\17صم1

(.الآيةمن

لإنسانااعذرطولمتوسطوهي:عرالذا(-

الإصبعطرفإلىالمرفقطرفمنالبالغ

تستخدمطويلةذراعهناكوكانت.الوسطى

الذراع)وهيوالمبانىالأرضلقياس

سانرلقياسقصيرة!أخرى(،المعمارية

إسرانيلفيلا،تستخدمانوكانتاالأشياء.

ويقول.أيضأومصرالنهرينبلادفيبلفقط،

الذيالرجلاستخدمهاالتيالذراعإنحزقيال

وشبرأ-+ذراعأكانت،البيتمحيطيقيسأهر

في"("توباخهيهنا*شبر+وكلمة(:ه4.)حز

2لفقرةا)انظرقبضة!معناهاالعبرية

تعادلالقصيرةالمصريةالذراعدكانت(.بعاليه

ماأ(،قبضاتست)عرضبوصة.717نحو

6502ءنحوتعادلفكانتالطويلاالذراع

الذراعأما(.قبضاتسبععرض)أيبوصة

8.91فكانتخورزباد()منالملكيةالأشورية

عنلذراعاالإسرانيليونأخذوقد.بوصة

نفقداخلالموجودالنقشويدل،المصريين

.م،ق)715-676حزقياالملكعملهالذيسلوام

0012طولهكانالنفقأنعلى32!03(أخ2انظر

مما،قدمأ9174هولهالحقيقيوالطول،ذراع

وهذا،بوصة017نحوهالذراعطدليجعل

تزيدكانت)التيالطويلةالذراعأنمعناه

وتذكر.بوصة،5،2نحوكانت(1قبضة

هوالإنسانقامةارتفاعأناليهوديةالمشنا+

اليهوديةاالمقابرأطوالوبدراسة.أذرعأربع

قليلأتزيدكانتالذراعأننستنتبمأنيمكننا

نفققياسنتيجةيؤيدمماابوصة17عن

حزقيا.

الأعم،الفالبفيتستخدملذراعاوكانت



قاس-هقياس

وما!الستانروالأعمدةوالأثاثالمبانىلقياس

كان،الفلسطينيالجبارجلياتأنكما.اشبه

وأطول4(.17:)اصموشبرأذرعستطوله

كانلقديماالعهدفيبالذراعطولهئذرشيء

ذراعمنةثلاثطولهكانإذ،نوحفلك

فيبالذراعقدرتمساتوأكبر1(.6:ه)تك

كنالتيذراعألليمسافةهيالقديمالعهد

الشعبوبينالعهدتابوتبينتكونأنيجب

حمساركانتكما3:4(.)يشههوراالسائر

المدينةسورمنذراعألفيتمتداللاويينمدن

الميل.2/3نموأي(أه3)عدهجانبكلمن

تذكرلابومد.:هيأخرىعبريةكلمة)5(-هناك

السيفطوللبيان3:16()قضواحدةمرةإلا

تحت!البنيامينىصيرابنإهودتقلدهالذي

ملكعجلونبهوقتل،اليمنىفخذهعلىثيابه

إلىالعربيةفيالكلمةهذهوتترجم.موأب

سيفأيكنلمأنهالقرينةمنئفهمولكن"،دراع

طوله-يزيدلا،حدينذاخنجرأكانبلطويلأ،

.ذراع2/3عن-الأرجحعلى

لتياالخطوةطولمتوسطوهي:الضطوة)6(-

)ثلاثياردةنحووهي،لإنسانايخطوها

سفريفيإلالقديمالعهدافيتذكرولا(.أقدام

مناللهتابوتالملكداودنقلفعندماصمونيل،

خطاكلماكانا"،أورشليملىإأدومعوبيدبيت

ثدرأيذبح،خطواتستلرباتابوتحاملو

تستخدمكما13(،و6:12صم)2معلوفأ.وعجلأ

.2:3(.صم)1الوقتأدالمسافةقصرعلىللدلالا

القصبنباتارتناعمتوسطوهي:القصبة-)7(

أذرع*ستتعادلالقصباوكانت.الغابأو

تسعنحوأى:3-8(.04)حزدشبر*بالذراعطولأ

)الذيالبيتقياسأنحزتيالويذكر.أقدام

منقصبةمنةخمسكانالخارجمنآه(ر

2(.1-.42:ه)حزالأربعةالجوانب

وخيط7:17(،عا\2:)زك:لعياسا)8(-حبل

بل،قياسوحداتتكن4:3(لم.)حزالكتان

.للقياسادواتكانت

قاس-هقياس

فيالمذكورةوالمقاييس:البديدلعهداكل:ثانيا

ورومانيا،يونانيةوحداتبعضهاالجديد.العهد

العهدفيالمذكورةالمقاييسمنالأخروالبعض

هي:والقديم

2،21:8،يو12:ه6:27،لو)مت:لذراخا-)لأ(

017هتعادل-جحلارا-علىوكانت،21:17(رؤ

نأيعتبرونكانواالرومانيينلأنبوصة

لقدماونصفرومانيةقدمأتعادللذراعا

من6611.تعادلالرومانيةالقدم)وكانت

القديم.العهدفيالذراعتماثلفهى(.البوصة

طولمتوسهتمثلبياسوحدما:لقاا)2(-

إصبعطرفيبينماالمسافةأد،البالغالإنسان

امتدادمعاليسرىاليدوإصبعاليمنىاليد

وكانت.أقدامستتمادلوهى.لذراعينا

فلماالبحر،أعماققياسفيعادةتستخدم

بولسالرسولعليهاكانالتيالسفينةكانت

وظن،أدريابحرفي،روميةلىإطريقهفي

فوجدواقاسوابر،لىإاقتربواأنهمالنوتية

أيضأقاسواقليلأمضواولماقاما..عشرين

28(.و27ت27)أعا"قامةعشرةخمسفوجدوا

فيالمذكورةالقصبةتعادل)3(القصبا:وهى

بوصات501أو،أذرعستأي،القديملعهدا

9(.،21:ه11:1)رذ

للمسافاترومانيةقياسوحدةكانتة8)،(-الفلو

يأياردة،202نحوهأوذراعمنةأربعتعادل

،6:91،11:18،يو24:13)لورومانيميل1/8

،إه11مك2أيضأ02،21:16-انظر:14رو

92(.و17و16او.و:129

ياردة.162يعادلالرومانيالميلكان:)5(-الميل

لاإالميليذكرولا،الإنجليزىالميل9/01نحوأي

فاذهبواحدأميلأسخرك"منةلرباقولفي

41(.ةه)متاثئينمعه

المسافاتتكنفلم:ممددةغيرمسافاتثالثا-

بالكيلوأوبالأميالتقاسالمسافريقطعهاالتي
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قيمثون

بل،الأنالحالهوكمابالساعاتأومترات

مثل:محددةغيربعبارات

91:4،مل11:31،1يوم+)عد8)1("مسير

*أيامثلاثةمسيرةأو2:44(.لو03:4،يونان

وأ3:3(.كيونان:0133،عد3:363:18.خر.)تك

وأ3:9(.مل31:23.2)تك"أيامسبعة"مسيرة

وهي91(،أهمل!3:692ه)تك"لأرضامنمسافة

.بعيدةغيرمسافةتعنيعبارة

المقياس

لقديمالعهدافي

لبوصةبابا-لسنتيمتر

اصبععرضالاصبع

أصابع4القبضة

قبضات3الشبر

شبرانالذهـاع

قبضات7لذراعا

لطويلةا

و\،8

02022

05ء44

52".

73.

2"29

8"75

05017

5/02

بنحوتقدرأنيمكنواحد+يوم.!مسيرة

وهومتوس!ميلأ،وعشرينخمسةلىإعشرين

واحديومفييقطعهأنالإنسانيستطيعما

.الأقدامعلىسيرأ

جبلبينالمسافةوهو1012()أعسبت+(.سفر)2

يذكرهماعلىوبناء.وأورشليمالزيتون

.غلواتستالمسافةهذهكانت!يوسيفوس

علىبناءاليهودالمعلمونوضعهاقاعدةوهناك

المسموحالمسافةبأن)35:ه(العددفيجاءما

ميلنصفنحوهىسبت""يومفيبقطعها

يقولأنموسىالربأمروقد4قليلأأزيدأو

السبت،أعطاكمالربإن"انظروا.:للشعب

خبزالسادساليدمفييعطيكمهولذلك

يضرجلا.مكانهفيواحدكلاجلسواايومين

16:92(.)خر.السابعاليومفيمكانهمناحد

الشعببينمسافةهناكتكونأنيجبوكان

)أيذراعألفينحو،لرباعهدتابوتوبين

028

قيشون

نأالجائزمنكانأنهوحيثقدم(،036.نمو

إلىللذهابالمسافةهذهالشخصيقطع

نأفيفتوض،السبتيومفيللعبادةلتابوتا

،ذراعألفيكانسبت!سفر

دهي21:16()تكقوس."!رميةأيضأهناك)3(-

.قوسمنالمنطلقالسهمإليهيصلمامتوسط

المقاييس:بهذ.جدولأليكإبعا-را

المقياس

عرالذا

(عأذر)،لقامةا

لغلدةا

غلوات8الميل

المديدلعهدافي

المتر!

سم48ء42

م8،1

م03ء017

م0148

لبوصةبا

لياردةاأو

بوصةا02/7

أقدام6

ردةيا202

ردةيا0162

قيشون:

الرثيسيالنهروهومنحنمعناهعبرياسم

عامر.بنمرجأويزرعيلسهلفييجريلذيا

الشماليةالمنحد!اتمنقيشوننهروينبع

لجبلالغربيةوالمنحدرات،أفرايملجبلوالغربية

الجنوبي.للجليلالجنوبيةوالمنحدراتتابورا

فىالانحناءشديدفهو،حقيقتهعلىيدلواسمه

شمالييصبحيثالمتوسطالبحرنحومساره

-شيحورولعل2ا.المقطع+نهرالعربويسميهاحيفا

عكا.خليجفيالنهرلمصباسم91:26(أيشلبنة

21.هوامأبوا"لتلالقديمالاسمهي""لبنةتكونوقد

مياهمنهالأخيرةالأميالالسبعةفيالنهروتغذي

ولبطء.الكرملجبلسفحفيالسعاديةينابيع

فيمجراهيتسع،المنبسطالسهلفيجريانه

.الوادييفرققدمما،الفزيرةالأمطارموسم



قيشي

حادثتانالنهرهذاشاطئعلىوقمتوقد

:هامتان

قيشي:

سبق-فيماقوشيا.إلىالرجوعالرجا

يابينجيشقائدسي!راعلىباراقانتصار)1(-

لكواكبا0لأن،الحديديةومركباتهكنعانملك

جرفهم.قيشوننهرسيسرا.حاربتحبكهامن

2،انظرا-ا)قض،:9+نهرقيشونوقائعنهر.

مفاجئأفيضانأأقفالواضح83:9(.مزأيضأ

الوحلفىتنغرزسيسرامركباتجعلللنهر

مركبقهعنينزلأنسيسرااضطرحتى

امرأةياعيلخيمةإلىرحليهعلىويهرب

2(.ا-ا4:3)قضعليهقضتالتي،القينيحابر

البعلوأنبياءكهنةالنبيإيلياتحدىعندما)2(

أمسكوا،الربقدرةوتجلت،الكرملجبلعلى

قيشوننهرإلىإيليابهمفنزلالبعلأنبياء

4(.0أ1مله)1.هناكوذبحهم

الرومانىالقاندقيصريوليوسلقب!قيصر!ا

منروماحكمالذي.(.مق)001-44الشهير

الذيالجمهوريالنظامأنهىأنبعد..مق94-44

غلاةدفعماوهو،عامخمسمانةنحوروماساد

إلىوبروتوسكاسيوسبزعامة،الجمهوريين

إلىيدخلوهو..مق44مارس15فياغتياله

تحقيقفيفشلتالمؤامرةولكن.الشيوخمجلس

خلالففى،الجمهوريالحكماستعادةمنغرطمها

قبض،قيصريوليوساغتيالمنونصفسنة

وليبديوسىأنطونيوس:الثلاثياالحكمزمامعلى

فيالبحريةأكتيوممعركةوبعد.وأوكتافيوس

قيشونلنهرخريطة
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قيصر-ييتقيصرقيصرقيصر-بيت

2:9-ول24أ21.26:32،27و12و11و2001)أعهدعواهجيوشعلىأوكتافيوسفيهاانتصرلتيا..مق31

4:22(.فيأيضأانظرسيدأوكتافيوسأصبحاوكليوبتراأنطونيوس

!لهاوما!!قيصمرلقيصرماإذأأ!صا.و!ارة.له!اامبراطوروأول،لرومانيةالامبراطوريةا

أمورتضع2:25(12:17!لو.21،مرقسة22)مت!له-لقبالرومانيالشيوخمجلسعليهخلعوقد

لتلاميذاوعاهأمبدوهو،للهاأمورمقابللعالمالقبهتممبح..مق27في."المبجلأي..أوغسطس

،2و2:02:3.1،كو:025.92و49:1)أعجيدأا.غسطسأو،لى!لرجوعالرجا)ا+قيصرأوغسطس"

أ-17(.2:هيو1.دائرةمنالأولبالمجلدالألفصرفمنموضعهفي

قيصر:بمت-ق!صمربعدهمشروطحكامامخذومدالكماب!ة"(.المعارف

مثلأ)انظرلهم+علمأ-أصبححتى.قيصر"لقب

فيلبي:فيمنينالمقإلىبولسالرسولكتبا-17،لو.2:22-22:1712:4،25،23:2-22،مرقسمت

منالذينسيماولاالقديسينجميععليكما"يسلم21،26:32،و12و11وو.91،أع17:7،25:8وه91:12يو

العاملينلىإإشارةوهي4:22(،)فيقيصر.بيت4:22(.28:91،في27:24،

وكان.الأحرارأوالعبيدمنسواءقيصربيتفي

وكانابالمناتيعد!نتيصربيتفيالعاملونهم:،بالاسمقياصرةثلاثةالجديدالعهدويذكر

الرسولوصلفعندما.هامةمراكزيشفلبعضهم.وطيباريوس)2(-2:1(،)لوقيصر.أوغسطس)1(

بيتشكاملتين!سنتيناقامروميةإلىبولسطيباريوسإلىالرحوع3:ا-الرجا)لوقيصر*

يدخلونالذينجميعيقبلوكان.لنفسهاستأجرهالمعارفدانرةمنالخاسىالمعلدمنموضمهفي

يسوعلربابأمرومعلما،اللهبملكوتأكارزليهإقيصر..كلوديوس)3(--(.الكتابية

كما3(.او2803:)أع"امانعبلامجاهرةبكلالمسيحدون.+نيرونإلى!ئشار1:2.23:16(.ول11:28)أع

تلكلىإإشارةفيفيلبيفيالكنيسةإلىيكتببولسالرسولإليهرفعالذىنهو،اسمهذكر

حكمواالذينبالقياصرةبيانأوإليك

2.م69حتىالروسانيةالدولة

الشهر8اسم

قيصريوليوس

قيصرأوغسطس

قيصرطيباريوس

قيصركاليجولا

قيصركلوديوس

قيصرنيرون

قيصرجالبا

قيصرأوتو

قيصرفيتليوس

قيصرفسباسيان

قيصرتيطس

قيصردوماتيان
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لكاملبالاسما

قيصريوليوسغايوس

أوكتافيوسيصريوليوسغايوس

قيصرنيرونكلوديوسطيباريوس

جرمانيكوسقيصريوليوسغايوس

قيصرنيروندروسوسكلوديوسطيباريوس

جرمانيكوسأوغسطس

جرمانيكوسدروسوسقيصركلوديوسنيرون

جالباسلبيكيوسسرفيوس

أوتوسلفيوسماركيوس

فيتليوسلوسأو

فسباسيانسابينوسفلافيوستيطس

فسباسيانسابنيوسفلافيوستيطس

أوغسطسدومتيانوسفلافيوستيطس

حكمهمدةاصياته8مد

ق.م،001-44

.م.-14.مق63

م.ق.م.-4237

م12-41

مق.م.-0154

م37-68

مق.م.-596

مم-3396

مم-1596

مم-997

مم-0481

مم-5169

ق.م.94-44

مق.م.-3114

م-1437

م37-41

م41-54

م54-68

م96

م96

م96

م96-97

م97-81

م81-69



قيصريا

إلىأكثرألتقدأمورى"إن-الأرجحعلى-الأيام

فيظاهرةصارتوثقيإنحتى،الإنجيلتقدم

13(،و1:12)فيالولايا"داركلفيالمسيح

التىالأسماءمنالكثيرأنالعلماءبعضويرى

الأصحاحفيتحياتهبولسالرسولليهاإأرسل

افرادأسماءهي،روميةإلىالرسالةمنالأخير

قيصر.بيتإلىينتمون

قيصرية:

بينفيماالكبيرهيرودسبناهامدينة

وكان،سنة12استفرقبناءهاأنأي..مق221-.

عليهااطلقولكنهاستراتو.،قبلا.برجالموقعاسم

وكانت.قيصرلأوغسطستكريمأقيصريةاسم

52نحوبعدعلىفدانء8...نحوتشغلالمدينة

نحوبعدوعليحيفا،مدينةمنالجنوبإلىميلأ

ميلأ65ونحويافا،منالشمالإلىميلأثلاثين

شارونسهلفي،أورشليممنلفربياالشماللىإ

تعرفولذلك،المتوس!البحرساحلعلى،الجميل

ناهيرودسوجدفقد.البحريةقيصرياباسم

ميناءمنيخلوفلسطينساحلمنالجنوبيالجزه

خلقوهكذا!ضخمينحاجزينبإنشاءفقام،طبيعى

البحرعواصفتمنالسفنإليهتأويصشاعيأميناء

الإداريةالعاصمةقيصريةمنوجعل،المتوسط

فيهاعاشوقد.الرومانيالعهدطواللليهوديا

هم:،فلسطينعلىالرومانالولاةمنئلاثا

فيأورشليميؤوركانلذيا"البنطي.بيلاطس

24()أعو!افيلكس!ا91(،)يوخاصةمناسبات

1(31و6و2واأ2هعأ)12فستوس"و

منالكثيربهاعظيمةمدينةقيصريةوكانت

لروماومعبد،ألفاخرةالعامةوالمباشالقصور

وصففييوسيفوسأطنبوميناء،أوغسطسو

الملكجلسقيصرياقصورأحدوفي.روعته

وجعل،الملككرسيعثىأغريباسهيرودس

حاءواالذينوالصيدونيينالصوريينيخاطب

لاإلهصوتهذا:الشعب.فصرخ.لاستعطافه

لملأنهلرباملاكضربهالحالففى.إنسانصوت

وماتالدوديا!كلهفصارلله،المجديعط

قيصريا

.23(و12:02)أع

والأممااليهودمنخليطأالمدينةسكان!كان

سفرمنونعلمبينهما.المشاحناتتكئرفكانت

بعد-الرسولبولسسافرمنهاأنالرسلأعمال

مؤامراتمنلينجوطرسوسإلىاهتدانه-

اسمهمئةقاندبهاوكان9:03(1)أعاليهود

فآمن،بالإنجيلبطرسالرسولبشر.،كرنيليوس

يسمعونبيتهفيكانواالذينوجميعهوبالمسيح

.(4-4اة01أع)لكلمةا

رحلتهمنبولسالرسولعودةطريقوفي

قيصريةفينزلأفمسس،منالثانيةالتبشيرية

أنطاكيةإدىانمدرئمالكنيسةعدىوسلمدذهب

22(.و892:ا)أع

الذيالمبشرفيلبسيقيمكانقيصرياوفى

وقد،لاستفانوسزميلا،السبعةمنواحدأكان

فىوهم،معهكانوالذينوابولسلرسولازاره

أورشليمإلىأفسسمنعودنهمطريق

منعددورافق،8:4-13،26-.2114:8(.6:ه)أع

أورشليملىإبولسالرسدلقيصريةفيالمومنين

سنتينبولسالرسولقضىوقد2:16(.)أعا

منبأمرقيصريةفيهير!دسقصرفيمحبوسأ

بدأقيصريةومن23:35،24:27(.)أعلواليافيلكس

27:1(.)أعروميالىإرحلته

إلىتيطسالرومانىالقائدعاد.م07وفي

فعلكما.أورشليمعلىاستيلانهبعدقيصرية

بعدم73عامفيسلفافلافيوسالقاندأيضأ

شرقيفيوهيروديةمساداقلعتيعلىاستيلائه

ليهودية.ا

إيطاليةبعثةقامت9591/6191عاموفي

منحجرأفاكتشفت،المدينةمرقعفيبالتنقيب

اسموعليه،بالمدينةكانالذيالمسرحأححار

اسم،تاليينسطرينوفي،قيصر.طيباريوس

أولوهي.المسكريالوالي-البنطي.بيلاطس

أثرينقشفي-بيلاطس"سماعلىفيهائعثرمرة

1(،إ3)لو
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فيلبسقيصرية

مجمععلىالأثريةالبعثاتعثرت6291وفي

كأهنأوعشرينأربعةبإسماءقانمةبهبقيصرية

عشرالثامنوكانفيها.يقيمونكانواالتىوالمدن

الجانبفياكتشفكما.الناصرةمدينةمن

مقعداألفلثلاثينيقسعسباقميدانالشرقي

ولكنهالميلاد،بعدالثانىالقرنفيأنشئأنهيبدو

كما.م064عامفيلهاالعربيالفتحأثناءفيذئر

الرسميةالسجلاتبئحفظكانتمبنىاكتشف

جملةبالفسيفساءالمغطاةأرضيتهعلىوجدتوقد

الرسالةمنباليونانيةاقتباسانبينها،نقوش

منالغربيالشمالوإلى)1303(..روميهإلى

كبير.مسرحوجدالسباقميدان

أولعنم0791عامفيالتنقيبأسفروقد

الذيالهلينيالموقعاستراتوا"!برجعلىدليل

كما،قيصريةالكبيرهيرودسبنىمنهبالقرب

إلىصغيرمجمعأكتشفكما.يوسيفوسيذكر

وقد.الصليبيونبناهكبيرحصنمنالشمال

حجراتمنالكثيرعنالميناءمنطقةكشفت

القرنشالرومانيةالحاميةأعادتوقد.المخازن

منهاوجعلتالحجواتهذهإحدىاستخداملثالثا

الوحيدالمعبدوهو!مثرا.،الفارسيللإلهمعبدأ

دمرهاأنومنذ.الإلهلهذافلسطينفيؤجدالذي

القرنفيالصليبيينمناستعادتهاعندالعرب

.أخرىمرةئبنلم.عشرالثالث

فيلبس:قيصريا

العشرا"،المدن"اإحدىفيلبسقيصريةكانت

الغربيالجنوبإلىميلأخمسيننحوبعدعلىتقع

الجنوبيةالسفوحعلىرانعةمنطقةفي،دمشقمن

لذلكقدمأ،01501ارتفاععلىاحرمونلجبل

علىتقعكانتأنهاكما.اللطيفخهابعظتميزت

شرقأ،الأردننهرمنابعأقصى+،بانياس..وادي

موقعفيفكانت،القديمة2ا-دانمدينةمنبالقرب

ويظنالأخاذ،الرومانسيوالجمالالروعةبالغ

جاد""بعلموقعهىأنهاالبعض

يعبدكانالتيالمراكزأحدا:17،12:7،13؟ه(،1)يش

بعداليونانيوناستوطنهاولما،البعلفيها

،المكانروعةأخذتهما!بر،الاسكندرفتوحات

ا؟!باناليونانىللإلهمعبدأكهوفهاأحدفيفأقاموا

المنطقةوعلى"،"بانيرناسمالمعبدعلىأطلقوا؟

بهتعرفالذيالاسموهو!بانياساسمكلها

.الآنالمدينة

هيرود!لمملكةالمنطقةالرومانضموقد

منمعبدأ-كعادته-فيهافبنىا.مق02فيالكبير

ووضع،قيصرلأوغسطستكريمأالأبيضالرخام

.بانالإلهمذبحمنبالقربالقيصرتمثال

قام..مق4عامفيالكبيرهيرودسموتوعند

المدينةبناءبإعادة-لربعا-رئيسفيلبسابنه

تكريمأ!فيلبس!قيصريةوسماها،وتجميلها

قيصريةعنلهاوتمييزأ،طيباريوسللق!يصر

البحرساحلعلىأبوهبناهاالتيالعاصمة

لعبادةمقرأ!فيلبس!قيصريةفأصبحت!المتوسط

مراكزمنومركزأالقيصر!!01و+"بانالإله

اليونانية.الحضارة

الطبيعةروعةمنالمشاهدهذهوسطوفي

لرباسأل.الوثنيةوالآلهةالإمبراطوروعبادة

ابنأناأشالناسيقول+من:تلاميهذهيسوع

فأجاب؟أناإنىتقرلونمنوأنتما.،؟الإنسان

اللهابنالمسيحهو.أنت.وقالبطرسسمعان

علىلعلو:37-92(.قمم!كهمر،:13-1616)مت2االحى

التجليحادنةحدنت،بهاالمحيطةالجبالأحد

1701-18.)مت

.(مه.)حواليالثانيأغريباسقامرقد

!.نيرونياساسمعليهاوأطلق،المدينةبتوسيع

منكلمنهااتخذوقد".."نيرونللامبراطورتكربمأ

قاعدةتيطسوابنه،الر!مانىالقائدفسباسيان

اليهوديةلثورةاأخمدتالتيلرومانيةاللجيوش

م.07عامفيلهيكلاوأحرقتأورشليمودمرت

فيهالهموبنواالصليبيونعليهااستولىوقد

بانياسقريةالآنوتقوم.(،م0391-1165)عامقلعة

الرانعة.القديمةالمدينةأطلالعلى

!!القحط.أيوبويقول.الحرشدة:التيظ
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قينان

بالذينالهاوب،كذلك،البلجبمياهيذهبانوالقيظ

بهفعلتهعمادا!دويقول24:91(.)أيأخكوا.

القي!.يبوسةلىإرطوبتي"تحولتالفطيةة

32:4(.)مز

قينان:

معناهيكونوقد."امقتنىمعناهسامياسم

أطلقثم+الحذاد.هولعربيةافي.)و-القين-.حذادأ

وهو:(.صانعكلعلى

وأبو،أدمبنشيثبنأنوشبنقينان)1(-

.:9-14()تكهمهللنيل

3:36(.)لونوحبنسامبنأرفكشادبنقينان)2أ-

.العبريالتكوينسفرفيهذاقينانيذكرولا

فيالسبعينيةالترجمةفيذكرولكنه

أخبارسفرفيذكركما13.وا:1:24،112.تك

قينة

الاسكندرانيةالنس!خةفي18(ة)1الأ!لالأيام

اليونانية.الترجمةمن

قينة:

علىمدينةاسموهو..مرثاةمعناهعبرياسم

أدومنحويهوذالسبطالجنوبيةالحدود

الظنإلىالبعضيدفع"قينةوالاسم1:22(.)يشه

مازالالاسمولعل.للقينيينمقرأكانتبأنها

وسدوم.عرادبينفيماالقينى..واديفيموجودأ

فيعرادفيوجدت+"الشقفمنقطعةعلىوجاء

يوجدكانأنه..مق006عامإلىترجعم6791عام

قاندأنإذدعرامنبالقربالاسعمبهذاحصن

بالانتقالقواتأمرالجنوب.رامرتفيالجيش

ويظن.أدومعلىحملةفيوقينةعرادبن

لطيبةاا؟خرابةهيقينةأن+أهارونييوحانان

المثسالإلىونصفأميالثلاثةبعدعلىتقعالتي

عراد.تلمنالشرقي

فيلبسلقيصريةخريطة
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لقينيون-القينصا

لقينيون:-القينيا

كلعلى)ويطلق"الحذأدا"معناه.القيني0

كانتالتىالقبانلإحدىالقينيونوكان(.صانع

ولكنهم1:91(،)تكهإبراهيمأيامكنعانفيتعيش

موسىأيامفيذكرتالتيالقبانلفيئذكرونلا

أقوىعلاقةنشوءإلىيرجعذلكولعل3:17(،)خر

إسرائيل،بنيوبينبينهم-الوقتذلك-في

حمى+القينيبنيأننقرأإذبموسىلصلتهم

إلىيهوذابنيمعالنخلمدينةمنصعدواموسى

وسكنواوذهبواعراد،جنوبيفيالتييهوذابرية

1:16(1)قضالشعبمع

!المديانيين،القينيينبينالبعضويجمع

البدومن،المديانيينعشائرمنكانواولعلهم

الذينالأقواممعئحسبونكانواالذينالرحل

.الأوقاتمنوقتأيفيبينهميحلون

إلىينظر!نظلواإسرانيلبنيأنوواضح

صمرنيلسفرفيفنجد،خاصةنظرةالقينيين

يزحفأنالملكشاولأرادعندماأنه)15:6(الأول

نأالقينيينمنطلب،عماليقعلىبجيشه

عماليق،معيهلكهملنلالعمالقةاوسطمنيخرجوا

بنيجميعمع!معروفأفعلواقدلأنهموذلك

إلىرجع)1مصر+منصعودهمعندإسرانيل

3(.1092-ا.عدد

منفرعكان،النبيةودبورةباراقأياموفي

.حابرأننقرأإذ،الجليلفييعيشالقينيين

حميحوباببنيمنقاينمنانفردالقيني

التيصعنايمفيبلوطةلىإحتىوخئم،موسى

وليست"الجليل"قادشوهي4:11()قض"قادشعند

سيناء.بريةفيبرنيعقادش

القيفيينقبيلةانتشارعلىلأخرىاالأدلةومن

اكجورالكذابالنبيأن،الجهاتمنالكثيرفي

هذهأنولابدإسرانيل،أعداهبينذكرهمبلعام

منبأأنبعدبلعاملأن،منهمآخرفرعإلىإشارة

مسكنكليكن.القينيعنيقوللعماليق،بالهلاك

قاينبكونلكن،صخرةفيموضوعأوعشك،متينأ

لقينيون-القينيا

؟"أشوريستأسركمتىحتىللدمارا

منقسمأأنعلىتدلالإشارةفهذه22(.و24:21)عد

عربة.وواديأدومنييقيمكانالقينيين

كلمةمنمشتقةقينيينكلمةأنوحيث

العربيةفي(النحاس)في.صانعأومعناها*حذاد

مننوعأكانتالقبيلةأنالمحتملفمن،والأرامية

يعرضونمتجولينصناعمنجرفيةنقابة

هذهوكانت2إليهايحتاجونمنعلىمهارأتهم

فيمعروفأأمرأالمتجولينالحرفيينمنالجماعات

قبلالثانيةالألفبدايةمنلقديماالأوس!الشرق

)فيحسن"ا"بنيمقابررسوماتفيفنجدالميلاد،

التاسعالقرنإلىترجعوالتي(الوسطىمصر

شخصأ37منلجماعةصورةالميلاد،قبلعشر

"منفاخأ+منهماكليحملحمارانومعهمأسيويأ

.والصناعالحدادينلوازممن

الكتابيذكرهاالتىالمعلوماتضوءوفي

مدىعنهامسؤاليثور.القيفيينعنالمقدس

فيقول،العبرانيينونقافةحياةفيتأثيرهم

فيالقينيحميهعلىاعتمدموسىإنالبعض

الأخطرولكن21:4-9(،)عدالنحاسيةالحيةصناعة

يثرونأنمنالبمضيزعمهماهوذلكمن

علمالذيهو-مديان-كاهنرعوئيل(أيضأ)ويدعى

)الرب(.يهوهوعبادةالتوحيد!"دينموسى

كتابيأ:زاويتينمنالموضوعهذاتناولويمكننا

ريخيأ.وتا

-الرب"أنبوضوحئعلنالمقدسفالكتاب

منذالأتقياءاللهرجالعندمعروفأكان)يهره(

ابن،ؤلدأيضأولشيث13نقرأ:حيثلعهودااأقدم

باسميدعىأناهبتدئحيننذ.أنوشاسمهفدعا

مأأنهوالأهميةنفسلهومما4:26(.)تكالرب

مجد*،)يهوه(الربأي*يوكابداسمهاكانموسى

)يهوه(الرب0اسميسمعلمموسىفإنوعليه

بريةإلىهروبهأنناءفيحميهمنمرةلأ!ل

تكنلمأنهتثبتالتاريخيةالدلانلأنكما.مديان

وأسيناء،بريةكلفييهوهلعبادةأمكنةهناك

خيمةسوى،سبعبيرجنوبيآخر،مكانأيفي

موقعففى،إسرانيلبنيمعتنقلتالتيالشهادة
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لقينيون-القينيا

سبقالذي-اللهأعلنسبع-بيرمنالجنوب-إلى

منالشمالإلىكثيرةأمكنةفينفسهأعلنأن

وإسحقإبراهيم!إلهنفصههوأنه-المدينةتلك

مرةإسرائيلبنويعدولم306(.)خرويعقوب

نفسهأعلناللهأنرغم،للعبادةسينا.لىإأخرى

.هناكمرةلأوللهم

عناللهعر!يثرونأنالواضحالجليفمن

صنعماكلحميهعلى!اقصالذيموسىطريق

وكلإسرانيلأجلمنوالمصريينبفرعونالرب

.الربفخلصهمالطريقفيأصابتهمالتيالمشقة

إلىصنعهالذيالخيربجميعيثرونففرع

المصريين2أيديمنأنقذهالذيالربإسرانيل

الأن..أفقذكمالذيالربمبارك:يثرونوقال
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لقيثيون-القينيا

فأخذ...الآلهةجميعمنأعظمالربأنعلمت

للهوذبانحمحرقةموسىحمويثرون

القينيونأولنكو4العكسوليس18:8-12(،)خر

كذلكصاروا،اللهشعبمنجزءأأصبحواالذين

علاقةفيفدخلوا،إسرانيلبنيشهادةطريقعن

.يعقوبإلهمعالعهد

الأيامأخبارسفرنجدأنناالنظريستلفتومما

حمةمنالخارصينالقينيين0بينيجمعه(.2:هأخ)1

اندمجوالذيايهوذاسبطوبين.ركاببيتأبي

سكانوسانرالقينيينبينلىاوديجمعكما.فيه

نأالنبيإرمياويذكر1(..27؟صم)1يهوذاجنوبي

البدويةأبائهمبعوائديحتفظدنكانواالركابيين

35:1-91(.)إرمياالبابليالسبيأيامإلى



بولكا

6ل!

وو!!

أكء(

:كابول

وأبلقعأوقفرمعناهاأنيرجحعبريةكلمة

وهي:لشيء،قصلحلا

سبطيبينالفاصلةالحدودعلىبلدة-)1(

أميالعشرةنحوبعدعلىوزبولوناشير

فيالكرملجبلمنالشرقىالشمالإلى

تحتفظومازالت91:27()يشالجليلتلال

.كابولالقديمباسمها

تشملكانتالأعلىالجليلفيمنطقة-)2(

سليمانالملكأعطاها،مدينةعشرين

حيرامبهأمدهمامقابلصورملكلحيرام

لبنا.وذهبسرووخشبأرزخشبمن

حيرامعاينفلما.الملكوبيتالرببيت

ماثقالة*...عينيهفي.تحسنالمالمدنهذه

ودعاها؟أخيياأعطيننيالتيالمدنهذه

حيراموأعادها1-13(.90:)املكابولأرض

بنانها،بإعادةسليمانفقام،لسليمان

8:2(.أخ)9.إسرانيلبنيفيهاواسكن

كارية

كاربس:

..ثمرةمعناهأنيرجحيونانىاسمكاربس:

الرسدليكتبإذ،ترواسفييقيمكاربسوكان

الذىالردا.0قانلأ:تيموثاوسلتلميذهبولس

جنت،متىأحضر.كاربس،عندترواسفيتركته

ولا:13(.4ش)2.الرقوقولاسيعا)يضأوالكتب

هناككانتأنهعلىيدلالقولهذاأنفيشك

يدلبلربس،وكابولسالرسولبينوثيقةعلاقة

كاربسشعلىضيفأكانبولسالرسولأنعلى

فيللتدفنةثوبأكانأنهفيبدولرداءاأما.ترواس

الجوكانوقتفيترواسغادربولسوأن،الشتاء

احتاجولما.الرداءإلىحاحةلييكنفلم،دافنأفيه

لعلهأو.معهيحضرهأنتيموثاوسمنطلب!إليه

لأنصواتكاربسبيتفيرداءهنسيقدكان

مفاجنة،كانتلترواسمغادرته

كارية:

منالغربيالجنوبيالطرففيمقاطعةاسم

منليدياتحدهاالصفرى،أسباجزيرةشبه

،الجنوبمنوليكية،الشرقمنوفريجية،الشمال

مدينتينأهموكانت.الغربمنالمتوسطوالبحر
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كارية

ليكرنسس..وأ:7(،27)أع"كنيدسهمابها

ملك.لكروسوسكارياخضعتوقد1:23(.مكاه)1

قبضةفيوقعتئمومن..م04،قنحوفيليديإ

صئبغتوقد.بعدفيمااللارسيالامبراطورياا

لقرنافيالاغريقيةبالصبفةالفربيةإمدنها

ا!برالاسكندرفتوحاتوبعد.الميلادثبلالخاسى

وقعتالميلاد،قبلالرابعالقرنأواخرفيالواسعة

منحهاانإلىرودسحزيرةحكمتحتكاريا

.م.ق168فيالاستقلالالرومان

نأ)15:23(،الأولالمكابيينسفرمنونعرف

كارية

الرومانيالشيوخمجلسخطابمننسخة

غيرهامعكاريةإلىأرسلتقدباليهود،بالتوصيا

أنهعلىيدلمما.(،.مق13هحوالي)فيالبلادمن

اليهود.منبهلابأسعددالرقتذلكفيبهاكان

الإمبراطوريةفيالمنطقةادمجت..ماق92وفي

أسيا.ولايةمنكجزءالرومانيا

لتمازاكاريةكانتالجديد،العهدزمنوفي

تذكرلاولذلك،الرومانيةاسياولايةمنجزءأ

اثنتينصإلىيشيرلوقاأنإلا،منفصلةكولاية

رحلتهنهايةفىبولسالرسولأنفيذكرمدنها،

لكاريأخريطة
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كما1-17((.2:ه)أع"+ميليتسفيتوقفالثالثة

إلىبولسالرسولعليهاسانرالتىالسفينةأن

27:7(.)اعكنيدسبقرب.بالجهدسارتروما،

وأالخمراوالماءلشربإناءأوقدحهىالكأس

أكثرقديمأال!سوكانت،السوانلمنغيرهما

لهادكانت.الآنعليههيمماعمقأوأتلاتساعأ

تصنعالكقوسوكانت7:26(.مل)1".شفةاحيانأ

ويقرلأوغيرها.الخزفأوالفضةأوالذهبمن

باردماءكأسالصفارهؤلاءأحدسقى.من:الرب

9:11(.ا:42،مرقس.)مت.اجرهيضيعلافقط..

للدلالةتستخدمعبربكلماتبضعوهناك

)وهي.كوسكلمةهيأهمهاولكن،سال!على

العهدفيأما(.العربيةفي..كأسكلمةمنقريبة

بوتريونهياليونانيةفيفالكلمةالجديد

.لشرباح+قدوتعني)ولهقمحأه"(

المقدسالكتابفيكأس.كلمةهـتسقخدم

يحويهماعلىأو،نفسهالأناءأوالقدحعلىللدلالة

في)كماحرثيأتستخدمكماغيرها.اوخمرمن

علىللدلالةمجازيأأو23:92(،21،أمو39او4:1.تك

كأسفهناكشر،أوخيرمنالإنسانيصيبما

لتعزيةاوتس13(،ة161)مز.الضلاص

ويقول1(.:11.كو1ألبركةاوكأس:17(،16رميا)إ

أما(.16:ه)مز.وكأسيقسمتينصيبلربا0داود:

وكبريتونارففخاخالأشراركأس.نصيب

كأسأالربيدفي.لأنا:6(،1)مز"لسموماوريح

دهو.ممزوجأشرابأملانة،مختمرةوخمرها

اشراركليضربه،يمصهعكرهالكنمنها.يسكب

غضب."كأسفللاشرار8(.ة75)مذ*الأرض

91(،ت16،رؤا25:ه)إرمياسضه"كأسو51:17()إش

التحيرو"كأس:2(،51:2212،زك)إشترنحوكأس

.ونباساترجاساتو+كأس23:32(،)صز.والضراب

الربيقولكما،الألامكأسهناكأنكما17:4(.)رذ

أيضأ18:11،انظر)يوالصليبألامعن

22:2،(-93،لوومرتس.23،26:421:38،ومت.2:22

كاسك

الرببعشاهالجديدالعهدفيال!سوترتبط

11:25-28(،كو14:23:2202،1،لو26:27،مرمس)مص

وأنباركالتي.ا:16(كو)1البركةكأسهيوهذه

دمشركةفهيلنا،تمنيهماكللأجلالربنشكر

تقدرونلا:بولسالرسوليقوللذلك،.المسيح

تقدرونلا.شياطين!كاسالربكأستشربواان

شياطينماندةوفيالربماندةفيتشتركواأن

ا:21(.كو.)1

كة:لبراكأس

كاسهياليهودالبركا*عندكأسكانت

ا!لمنانتهائهمعنديتناولونهاالتيالخمر

خير.كللأجلشاكرينأي،الربمباركين

وليمةوعقب.القوىمعناهالهاوكان.!رعايته

منالثالثةال!!هيالبركةكأسكانتاللصح

هذهفييتناولونهاكانواالتيالأربعالكؤوسبين

صلاةعلىنجناهالبركة.كأسوسميت،الولبمة

أنتمبارك:قائلينيرفمدنهاكانواالتيالشكر

يرنمونآثمالكرمةثمرتعطيناالذيالهناإيارب

ال!سذلكبعدويتناولونا-14،118منالمزامير

لرابعة.ا

فيالعبارةهذ.بول!سالرسولويستخدم

فهي1:16(،.)اكوالربعشاه.كأسإلىالاشارة

البركا.كأسفيالشركةو".المسيحدمشركة

ومخلصأ،ربأالمسيحيسوعبالربالإيماقمعناها

!،الربكأسشفالشركةله.الحياةوقسليم

)انظرالقداسةمعيتفقمالاكلمعتمامأتتعارض

(.كوه1

كاسك:

الذينالثمانيةالأبناهمنالرابعالابن"كاسد.

ولدوقد،إبراهيمأخيلناحورملكةولدتهم

إسحقتزوجهاالتيرفقةالأصغر-أخوه-بتونيل

ابوأنه!الأرجح02-23(،22:)تكإبراهيمبن

اسمالأشوربفيعليهمئطلقبنالقالكاسديين

الكلدانيدناستقروقد".("الكلدانيينأيلدوكا

الطرفمنبالقربالأسفللفراتاواديفي
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كالب

منإبراهيمجاءوقد.الفارسيللخليجالشمالي

وقد9:7(.،نح:3،1517او11:28)تكالكلدانيينأور

كانحيث7(إ1)أيعوصأرضالكلدانيونغزا

لكاسدالأكبرالأخعوصوكان.أيوبيعيش

اجقاح!نصرنبوخذأياموفي22(.و22:21)تك

وسبواوفلسطينسورية)الكاسديم(الكلدانيون

دفعاتعدةعلىيهوذاشعب
دانيالنبوةفيونجد،2501(.11و1.و2و2:1مل،)2

بينالكلدانيينأيالكاسديم.اسم5(0و)2:2

العليمةالمثقفةالطبقةبين،والمنجمينالسحرة

أحيانأالعبريةفيالكاسديماسمويطلقابالأمور

69(.:24،23:هاوا1)حزالكلدانيينبلادعلى

اسمتوهو.كلب.،بمعنيعبرىاسم

وكانيهوذا.سبطمنيفنةبنكالب-)1(

الذينعشرالاثنيالجواسبسمنواحدأ

في،برنيعقادشمناللهرجلموسىأرسلهم

كنعانأرضليستكشفوا،فارانبرية

الجواسيسمنعشرةأشاعوبينما13:6(،)عد

الشعبأصابمما22(1إ13)عد.الأرض+مذمة

فيالساكنالشعبأنسيعواعندمابالإحباط

أيضأجذا.عظيمةحصينةوالمدنمعتزالأرض

فإن13:28(،)عدهناكعناقبنيرأيناقد

نصعدإننا:قانلينالشعبشحعاويشوعكالب

معنا"والربعليها،قادرونلأنناونمتلكها

ا:6-9(.13:03،4)عد

يدخلواأنيقدروالمإسرانيلبنيأنومع

،الإيمانلعدمالوقتذلكفيكنعانأرضإلى

رأواالذينالرجالجميعإنط:الربوكال

يروالن،لقرلييسمعواولم...آياتيومجدي

الذينوجهيعلأبانهم،حلفتالتىالأرض

أجلفمن،كالبعبديأما.يروهالنأهانونى

تمامأ،اتبعنيوقد!أخرىر!حمعهكانتأنه

يرثها"وزرعهليهاإذهبلتياالأرضأدخله

03(.و14:32-24)عد

يانهالإيمانأبطالمنبطلأكالبويقف
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كالب

نونبنويشوعهوتمامأالرباتبع

32:12.تثا:36(.)عد

فىالتجوالمنالسنةالأربميننهايةوفي

ويشوعكالبدخل،اللهمنلهمتأديبأالبرية

نأسبطكلعلىوأصبحالموعد،أرضإلى

نأومع.بالقرعةلهئنحتالتيالأرضيمتلك

ابن،الأيامفيمتقدمآأصبحقدكانكالب

رجلمازالكانأنهإلا،سنةوثمانينخمسر

نأيشوعمنوطلبابالربمتشددأ!الإيمان

فيالأعظمالرجلأربعوقريةالجبليعطيه

الجواسيسأخافواالذينالعمالقةعناقبني

نأيريدكانوتنه1406-15(،)يشقبلمن

نأأبانهمإمكانفيكانأنهللشعبيثبت

سنة،أربعينمنذويمتلكوهاالأرضلىإيدخلوا

كالبوطرد.الربعلىواقكلواأمنواأنهملو

:14(.1هآيشالثلاثةعناقبنيهناكمن

فقال،حولهالشبابيحرض)نكابوأراد

أعطيه،ويأخذهاسلرقريةيضربمنلهم:

1012(،،قض:116)يشه.امرأةابنتيعكسة

كالب-أخيابن-قنازبنعثنينيلفأخذها

.امرأةابنتهعكسه"فأعطاه

عثنيئيلوأصبح(.:13-115،قض1017-91ه)يش

سنةأربعينلمدةلإسرانيلقاضأول

3:9-11(.)قض

بالقضاهكالبقيامبينتناقضئمةوليس

.القولوبين،وحبررنالجبلفيعناقبنيعلى

العناقيينوقرض،الوقتذلكفييشوعوجاء

الأرضكليشوعفأخذ..حبرونمن!الجبلمن

موسىالرببهكلمماكلحسب

سفرفيالواضحمنإنإذ11:21-23()يش

إسرائيل.بنىأمامالمنظمةالمقاومةأنيشوع

فيالحاسمتينالمعركتينفيعليهاقضيقد

بعدالأمروأصبح1،11(..)يشوحاصورجبعون

جيوبعلىبالقضاهسبطكليقومأنذلك

علىوالاستيلاء،نصيبهفيالداقعةالمقاومة

فييحدثوكما.مدينةبعدمدينةالمدن

الانتصارفيالفضلفإن،الحديثةالحروب



أفراتهكالب

غالبيةفشلتوقد.العامالقاندإلىعادةينمسب

الأرضكلامتلاكفيبعيد-حد-إلىالأسباط

،لإيمانالعدمسبطكلنصيبفيوقعتالتي

1:27-36(.)قضتمامأالرباتباعهموعدم

فيوقد-كماهنايقدكالبنجدولكننا

اتبع0لأنهالايمانأبطالمنبطلأ-برنيعقادش

قيامأ".لربا

الصميحالنسبتحديدكلمشكلةوهناك

)2:18(الأولالأيامأخبارسفرففيلكالب.

ناحيةدمن.صصرونابنأنهعلىكالبيذكر

القنزييلنةبن.كالبأنهعلىيذكرأخرى

يبدوالذيقنازنسلهموالقنزيون32:12(.)عد

كانتالتيادومقبانلأمراءأصدكانأنه

وقد1(.36:ه)تكسيناءصحراهفيتتجول

1(.1:16،4:ا)قضبناتهمإصدىمنموسىتز!ج

الشمالإلىإسرانيلبنيهحرةحذبتوكد

واندمموابهمفارتبطواالناساولئكبعض

ارتبطتوقد.مثلهم)يهوه(لرباوعبدوامعهم

أخذماوسرعانيهوذا،بسبم!كالبعشيرة

رنيسأنفمع.السبطكلبارزةمكانةكالب

2:3(1)عدعميناداببن.نحشونكانالسبط

فيالسبطليمثلاختيرالذكلماهوكالبانإلا

وقعكما13:6(،)عدعشرالاثنيالمواسيس

تقسيمفيالسبطليمثلالاختيارأيضأعليه

أعطىيشوعأننقرأكما34:91(.)عدالأرض

يهرذا.سبطوسطفيقسمأيفنةبنكالب

منأصلأيكنلمأنهعلىيدلمماا:13(،)يشه

السبط.هذا

وداود،شاولأيامفي،قرونبعدةذلكوبعد

كورةفييقيمونكانواكالبنسلأنيبدو

+نابالكانفقديهوذا،أرضمنمنعزلة

2:3،03:4(.صمه)1كالبنسلمنأي""كالبيأ

91(و2:18اخ)1فارصبنحصرونبنكالب-2(

ا!برالحدوكان(.2:3-هأخ)1يهوذانسلمن

الذي02(2:أخ)1حوربناوريبنلبصلنيل

وكلوالمعرفةلفهموابالحكمااللهروح.ملا.

1(،3:2-.ا)خرالاجتماعخيمافيللعملصنعا.

كالح

ويرجح2:9(.أخ)1كلدبايأيضأويسمى

يفنة.بنكالبنفسههوأنهالبعض

وحفيد(.ه.2:أخ)1أفراتهبكرحوربنكالب-)3(

السبعينيةالترجمةوتربط.حصرونبنكالب

أخيوكالبهذأكالببيناللاتينيةوالفرلجاتا

يجعلهمما99(،و2:18أخ2:29،معأخ)1يرحمنيل

أولأ.المذكوريفنةبنكالبنلسههو

أفراتا:كالب

.كالبتكون2:24،أغافيباءماعلىبناء

ماتفيهلحم.بيتمنبالقربمكاناسمأفراتا

المكانهذااسميذكرولاداود،حدوداحدحصرون

هذهومرد.المقدسالكتابفيآخرموضعفي

التالي:النحوعلىالسبعينيةالترجمةفيالفقرة

امرأةأفراتةإلىكالبذباحصرونموت"وبعد

.تقوعاباأشمورلهفولدت،أبيهحصرون

أبيلحصرونثانيةزوبةكانتأفراتةانويحتمل

أبيه،موتبعدامراةلهكالبأخذهاوقد،كالب

أبشالومقعل)كمالأبيهوراثتهحقيثبتلكى

ا:22(.صها2انظر

كالح:

اليقين.وجهعلىمعناهائعلملاساميا،كلمة

سومريةكلمةمنمشتقةأنهاالبمضويظن

إحدىوكانت..المقدس"البابأوالله.باببمعنى

)أوأشوربناهاالتيالكبرىالأربعالمدن

الانوتسمى.لهعاصمةلتكون1:11(.نمرود-تك

"نمرود"

يذكرحمورابيأنحيثالمدينا:تاريخ)؟(-

حواليابيحمدرحكموقد،نينوىمدينةاسم

قدكانتنينوىأقفلابد..مق.0002سنة

منونعلمعصر..فيعظيمةمدينةأصبحت

الملكديذكر.نينوىمعبنيتكالحأن1:11.تك

أسسهاقد!كالحأنأبليناصرأشورالأشورى

لاقدولكن،.مق013.حواليالأولشلمنشر

بناءها.أعادقدشلمتسرأقإلاهذايعنى
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كالح

،الإهمالمنذلكبعدعانىموقعهاأنويبدو

قدكانتالمدينةإنيقول"أبليأشورناصرلأن

للبلاد،عاصمةوأصبحت،ءهابناعادت،خربت

مثل،لهياكلواالمعابدبناءبإعادةيقململأنه

وهيكل،ل!لهبتمثال)"أ+ألأ(ا""نينيبهيكل

وانليلارجولا.سينوهياكلالبلاد+،.سيدة

بلادسانرمبعوثيفيهاواستقبل

أيضأقامكما.الجزيةلدفعالامبراطورية

نهرمنالماءلجلبهنجالا"+بانيقناةبانشاء

التيالبساتينولريالمدينةإلىالأعلىالزاب

هياكلولسانرأشورللألهثمارهاكرس

)2(

)3(

كالح

أشورلملوكالمفضلالمقركانتكماالمدينا.

هياكلهابناءوأعاد!ااأقصورفيهابنواالذين

والأخر.الحينبين

المثلثلتقريبباتشفللحكاكانت:موثعها-

بنهرالكبيرالزابنهراتصالمنالمكرن

الدجلة.

فيالممبد!"برجمبانيهاأهمكان:لبرجا-

عنعبارةوكان،الغربيالشماليالطرف

بابل،أبراجمثل)زيجورات(،!مدرج!هرم

كالحلموقعخربطة
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كالح

ويرتفع،بالحجارةومكسوأالطوبمنمبنيأ

معبريعلوهكانأنهيرجح-قدمأا26نموإلى

أسفلهفيويوجد.بابلأبراجفيالحالكانكحا

-مكتشفه-لاياردسيرجعلمماكبير،قبو

ويقوللاولألا(.)3+"نينوسقبرأنهيعتقد

مدخلفيكان+نينوسقبرإنألاه()4آوفيد.

.كالح"أنممناهلكان،هذاصحولو،.نينوى

المدينةنينوىمنالجنوبيالحيتشغلكانت

ثلاثة.مسيرةلقطعهايلزمكانالتيالكبيرة

طرفهاهيبادز.خوروكانت3:3(،)يونان.أيام

الشمالي.

الرصيداتساعيبدغ:للصدروالمعابدا-(

0704*.0نحوالمعبد.+برجفوفئنيالذي

الرصيفهذافدقبنيوقد،مربعةياردة

ففي.وقصورأخرىمعابدالبرجبجوار

الرصيف/هذامنالشرقيالجانبمنتصف

امتلات،أبليناصر.أشورقصرأطلالتوجد

الحجريةوالألواحبالتماثيلوقاعاتحجراته

نقوشالرنيسيةالأبوابوعلى،المكتوبة

مجنصةونيرانلأسودرانعةدقيقةورسومات

معبدأالملكهذاأقامكما.بشريةرووسلها

لأسدزبارنقشبهوجد*)ملاللاولأ*(،"لنينورتا

يدعليهماعدتلنبدوتمثالان.الجمالرائع

حاكمشيالونا"بلتربمعرفة!نقوشالزصن،

الثالث-نيرارىهدداسمفيهايرد،المدينة

.سامر-رامات-الأموالملكة.(.مق)811-782

اليونانيا(.لأساطيرافي)سميراميس

علىباستيلاثهفخورأنيرارى++هددوكان

صورةكانمعبدأكالحفيبنىإنهحتىبابل

بورفىل!(2أ)"4ا"إزيداممبدمنالأصلطبق

سيبا.

قصرأالثالثشلمتسرأقام..مق084وفي

فدانأ.18مساحةعلىللأسلحةودارأحصينا

الثالثفلاسرتفلثبداكالحومن

الثانيوسرجون.(،.مق)744-727

وسهولنينوىعبرزحفهما.(.مق)972-507

كالح

وبعد.فلسطينعلىللهحومالشماليةسورية

بالكثيرجاء،السامرةعلىسرجوناستولىأن

بأسماءقانمةترككما(كالحإلىالغنائممن

بأنالظنإلىيدعومما،بالأراميةيهودية

كالح.لىإئقلواالشماليةالمملكامنالأسرى

مدينةبنى،الثانيسرجونحكمأواخروفي

عاصمتهسنحاريبنقلثمخورزباد،فيملكية

العاصمة.كالحظ!لتولكننيندى،إلى

أحرقهاأنإلىللامبراطدريةالعسكرية

.م.ق612فيوالبابليونالماديون

الذيالوليمةلوحاكتشف591اوفي

للعاصمة..مق987فيالتحشينحفليصف

الثانيناصربالأشورليهاإدعاالتيالجديدة

المملكةأجزاءكلمنجاءوامدعوأ،574.96

ثور،022ء0!استهلكدا،أيامعشرةوصرفوا

الخمر،منقربة000001،الغنممن.00016

بالوليمةهذا)قارنالبيرةمنبرميل000001

الهيكل-لتدشينسليمانالملكأقامهاالتي

ط8"66-62(.1

أطلالتوجد،الشرقيالجنوبيالركنوفي

الأقلعلىاو-ئنيالذممماأسرحدونقصر

قصرمنأخذتموادمنمنه-أجزا.ئنبت

الجزءعلىمبنيأكانالذيالرابعفلاسرتفلث

القصرذلكمنيبقفلم،الرصيفمنالجنوبي

جذا.قليلةأطلالسوىذلك-علىءبناالأخير-

ففيه،الرصيفمنالفربيالجنوبيالركنأما

الموقع،هذافيبنيتالتيالقصورأخرأطلال

بنيوقد،فخامةالقصررأقلكانتصروهو

(..مق626نحو)في!إتليلانيلأشور

الرصيفهذافوقبفيتالتىالمعابدوأحد

الركنفي)"أ+أ*(.نينيب+للإلهمكرسأكان

الذيبمدخلهوكانالمعبد،لبرجالغربيالجنوبي

رذوسلهالأسودتماثيل،الداخليسارعلى

علىالذيالمدخلحوانطكانتبينما،بشرية

طردصورعليهاورسومبألواحمزينة،ليمينا

هذهأحدويوحدالمعبد.منالشريرالروح

المتحففينمرود"+جناحفيالتماثمل
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كبد-كابد

ني.لبريطاا

لوحالمدخلمنالأيمنالجانبفيوكان

بنقشعليهمرسومقوس-شكلعلى-أعلاه

أبلي."أشورناصرالملكصورة،البروزقليل

قوانم،ثلاثعلىحجريمذبحوأمامهمنتصبأ

)وهذانللعبادةموضوعأكانالملكأنيعنيمما

كما(.البريطانيالمتحففيموجودانالأثران

كماهذا/منالشرقإلىآخرمعبدبقالاوجد!

مواقععلىأخرىمبانمنقليلةبقاياتوجد

الرصبف.منأخرى

الألواحئظهر:)بليناصرأشورتمانيل-

الملكهذاناصرأبلي"*أشورقصرمنالحجريأ

الكتابة،منلخلوهاولكن،الحربيةغزواتهلي

القصور،هذاورغم.تحديدهاالإمكانفيليس

أحداثتبينلأنهاعظيملأ،أهميةلهافإن

ومسار!الأنهارعبورمن،المخقلفةغزواته

الوفودواستقيال،المدنوحصار،جيوشه

الأسدوصيد،المعسكراتوحياةاالجزيةلتقديم

حجمأفأكبرالمعابدصورماأ.البريلثوروا

بالمراسميقوموهوالملكوئظهرفنأ،وأدق

التماثيلأروعمنوتعتبر،الدينيةوالطقوس

الأعمالهذهالإنسانيتأملوعندما.الأشدرب

إلى-الامتنانمع-.بأفكاريعود،الفنية

-أجيالمدى-علىالذينالأشوريينأولئك

نأرغمعليها،وحافظواالأثاربهذهاعقنوا

تغلثألواحتشويهفيآسرحدونهممية

هو،صورهعليهاينقشلكي،الرابعملاسر

الأسف.موضعستظل

الآثارأشهر:ومنءلسوداا!6(-المسلة

التيلثالثاشلمناسرالملكسملاالأشوريا

فيعليهاويظهرالسوداء،المسلةباسمتشتهر

يقدموهوإسرانيل،ملكياهو"الثانيالصف

الأشو!ى.للملكوالطاعةلولاءاوفروضالحزية

فيهايظهرالعاجمنوصورلوحاتوجدتكما

الفينيقي.المصريالفنأثر

بعدعلىالمدينةأطلالتقعالمديئا:اسوار-71(

كبد-كابد

.كيونجك+منالجنوبإلىميلأ14نحو

ضيقة،روابيجملةمنوتتكون)نينوى(،

إنهويقال،الأسواربشكلتحتفظمارالت

الشماليةالجهتينشبهاظاهرأمازال

كانت،أبراج801عنيقللاماوالشرقيا،

كانتحيثقديفا،المدينةدفاعاتتشكل

التىالمساحةوتبلغ.بخنادقتحاطالأسوار

ياردة2331902*هنحوا!اسواربهاتحيط

.فدان1ء...نموأيمربعة

لشلمنأسرءالسودالمسلةاةصور

لصفافيعليهاويظهرلثلثاا

يقدمنيلإسراملكياهولثانيا

أشورلملكلجزيةا

!.باك

كابد:-كبد

ا:16،3مز)انظرشدتهقاسىالأصر:)1(-كابد



كبدوكية

.7(،يهوذا31:2لو

)،:11(التثنيةسفرفيلسماء:نقرأا)2(-كبد

فيووقفتم!فتقدمتمقديمأ:لشعبهالربقول

كبدلىإبالناريضطرموالجبل!الجبلأسفل

هناالعبريةوالكلمةمنتصفها،إلىأيالسماءا.

بيتموقعة!فيالسماء"ا..قلبأي"لب+هى

.وقفت،يينالأموروملوكيشوعبينحورون

والكلمة11:13()يشالسماء!كبدفيالشمس

ا"منتصف!.!معناها+خاتسي"هيهناالعبرية

الجانبفيالموجودالمعروفالعضولكبد:ا)3(-

وله،الحاجزالحجابتحتالبطنمنالأيمن

تقومالتيالصفراءإفرازأهمهاوظائفجملة

الكبدأنكماالغذاءاهضمعمليةفيهامبدور

معملأعظمويعتبر،السمدممنالجسميخلص

)كماكبدا"2اهيهناالعبريةوالكلمة.كيمياوي

فىعضوأثقلوالكبد(.العربيةفيهي

إلىيؤدىبسهمالإنسانكبدوشق.الأحشاء

7:23(.)أمالمو!

منهامأجزءأيعتبرالحيوانكبدوكان

،74::411،9وه1.و4إ223،لاد92:13)خرلذبيحةا

91(.و2،901!وه8:16

عندالأهميةبالغكانالحيوانكبدأنكما

كماوالسحرالعرافةفيلاستخدامهالوثنيين

2(.ا-ا219:)حزبابلملكفعل

العواطف،مركزيعتبرالكبدكانكما

الفرحإليهينسببأنمجازيأيستخدمولذلك

علىانسكبتار4النبيإرميافيقول،والحزن

01شعبيبنتسحقعلىكبديالأرض

حزنأ.أي2:9()مراثي

كبدوكيأ:

شرقيفيمنطقةعلىكبدوكيةاسميطلق

غلاطيةالغربمنتحدهاالصفرى،أسيا

الشرقومنبنتسر،الشمالومنولي!ونية،

كيدوكلية

.سطوروجبالكيليكيةالجنوبومن،أرمينية

العصورفي-الرئيسيةالتجاريةالطرقوكانت

قليلةكانتالتي،الجبليةالمنطقةبهذهتمر-القديمة

نهرعلىالمدنمنالقليلإلابهاليسالسكان

البابليةالامبراطوريةمنجزءأكانتوقد.الهالز

حمورابي،زمنفي

برص!حلأ

بهصلاصعلاء

لم!حي!!-خع---حر-
ص-

ثك!-ماز2كا!رو

أ!حممهه!اح2

جيوساجبلممب!وكيمة

.57.ص!فطعمةظ!3!!لم

طرسولى

ا!آء7

سلاميى

وكيالكبدخريطا

التجاربعضأقام..مق0599حواليوفي

)كولتيب"كانشالافيمستعمرةالأشوريين

بلادبينالحميرلقوافلهامأمركزأكانتالاك!(ء!حأ

لواءتحتالمنطقةانضوتوقد،وأشورالأناضول

،(،،مق016012-.0لي)حواالحثيةالامبراطررية

استولىأنإلىالحثيينحكمتحتوظلت

وبعدا:9(..إش)انظركركميشعلىالأشوريون

الامبراطوريأولاياتمنولايةأصبحتذلك

حكمأيامفيوطنيةأسرةفيهاوقامت.الفارسية

تمتعواولكنهم،فارسلملكنوابأكانوا،السلوقيين

الثالثأرياراطيسأيامفيالذاتيالحكممنبنوع

وبعد2-(.مق25.91-هلي)حوابعلرااطيسرارياوأ

فيالثالثأنطيوكسالسلوقيالملكهزيمة

بسيادةتعترفمملكةكبدوكيةأصبحت،،.مق091

كبدوكيةملوكآخرأرخلاوسماتوعندماروما.

إلىقيصرطيباريوسضمها،،م17في
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كئون

ولايةكبدوكيةفأصبصت،الرومانيةالامبراطورية

ومانية.ر

الرومانيالوزيرلدكيوسرسالةعلىوبناء

المذكور.(.مقأ-.13)63الخاسىأرياراطيشإلى

فيكاصةأنهلابد)15:22(،الأولالمكابيينسفرفي

الثانيالقرنفيبهايعقديهوديةجاليةكبدوكية

ا!رشليمفيكانالضمسينيوموكلالميلاد.قبل

بطرسكرارةسمعواكبدوكية،مناليهودبعض

:9(.)أ!2لرسولا

طريقعنكبدوكيةإلىالمسيمياوصلتوقد

المارةالتجاريةالطرقعلىطرسوسمنالقادمين

رسالتهبطرسلرسولاديوبه.كيليكيةببوابات

دغلاطيةبنتسشتاتمن"المتعربينإلىالأولى

وأصبحت\(:1بط)1.وبيثينيةوأسياوكبدوكية

كايسيريأو)مازاكا+ثبصريالإقليماعاصما

فيفيهاوظهر،الهامةالمسيميةالمراكزاصدحاليام

المشهورينالكنيسةآباهمنعددالرابعالقرن

النيسبم،وجريمورىالكبير،باسيليوس)مثل:

بز+اكبدوكيةوظلت.النيزيانزمم!(وجريبوري

)البيزنطية(الشرقيةالرومانيةالامبراطوريةمن

القرنثيالسلاجقةالأتراكعليهااستولىأنإلى

عشر.الحادممط

:كئون

اسموهو.مللوفممناهلعل،عبرياسم

لىإ4(1.1:)يشهيهوذاسهلفيكانتمدينة

يحمعكما،"هيراأنهايظن.لخيش.،منالشرق

2:94(.أخمكبينا")9وبينبينهاالملماهبعض

كبرياء:

عنوالترفعوالتجبرالعظمةالكبرياء:

المقدسلكتاباويشدد.التواضعضدفهىالانقياد،

الدياناتسائرفيلهانظيرلابصورة-بعهديه

تأبىالتيالكبرياءشناعةعلى-لأخلاقياتوا

لنفسهاوتنسب،لهوالخضوعاللهعلىالاعتساد

الخطية.أساسالمقدسالكتاب!يعتبرها.الفضل

892

كبرياء

نإ،ا!وينيتومامعفقولأنويمكننا

.أصعد:قلبهفيقالعندمابإبليس/بداتالكبرياء

...اللهكواكبفوقكرسيأرفع،السمواتإلى

شهوةدس!قد14(.و14:13)إشالعليمثلأصير

3:5(.)تكوحواءأدمفي،اللهمثليصيرأن

واصطبفتالإنسانسقطأنالنتيجةوكانت

وترتبط1:21-23(.رومية)انظربالكبرياءطبيعته

أيضأ3:6-ارجعتي)1بالكبرياء.إبليس.دينونة

كانتفقد2:26(،تي7،2إ3تي1فيأبليس..فخإلى

سلاحأقوىهيوستظل،سقوطهعلةهيالكبرياء

ادانةنجدولهذاوالنساء،الرجاللاسقا!يدهفي

اسفاركلفيالبشريةللفطرسةجازمةقوية

الحكمة.داسلارالمزاميرفيوبخاصةلقديمالمهدا

القديم،العهدفيعبريةكلماتعشرونمة

تست!خدمالجديد،العهدفييونانيتانركلمتان

غرورمنتتضمنهوماالكبرياهمفهومعلىللدلالة

معيتنافىمما،وانتفاخوغطرسةوصلفوتعظم

الكتابفيئمتدحماكثيرأالتيالتواضعفضيلة

.المقدس

وطريق!التعظمالكبرياءتبغضوالحكمة

(.101:همزأيضأانظر!8:13)اموا!اذيب+الشر

الآخريناحتقارإلىصاحبهاتدفعفالكبرياء

النريسيينمنماحدثوهو2:24(ا)انظرأم

للآخريننظرتهمفياليهودقادةمنوغيرهم

)انظرمثلأوالخطاةللعشارينوبخاصة

إشعياءالنبيويشمب9034(./يو23:6-12مت

المتكبرةموأببكبرياءسمعنا*قدقانلأةموأب

افتخارها"ئطلوصلفها،وكبريانهاعظمتهاجذا،

قانلا:يهوذاإرمياالنبييشجبكما16:6(.)إش

يهوذاكبرياءإفسد.هكذا:الربقال+هكذا

ويقول9(.ة13)إرمياالعظيمةأورشليموكبرياء

:15.)هوهإسرانيل-عظمةأذلت-قد:هوشعالنبى

وقبلالكبرياء.الكسرقبلالعكيم:"ويقول

16:5(.،انظرأيضأ16:18)أم!الروحتشامخالسقوط

حسبالشرير0لأنالإلحادأساسهيوالكبرياء

إلهلاأنأفكار.كل.يطالبلا:يقولأنلهتشاهخ

)مز.1:4(.



كيريت

الكبرياءفعلتهلمابارزةأمثلةوهناك

الملكسقوطسببالكبرياةكانتفقدبأصحابها،

الربوخانالهلاكإلىتلبهارتفعالذممطعزيا،

،البضورمذبحعلىليوقدالربهيكلودخل،إلهه

بيتفييقيمأبرصوظل،بالبرصالربفضربه

نأكما26:16-23(.أخ)2"(وفاتهيومإلىالمرض

مميت،مرضمنالربشفاهأنبعدحزقياالملك

ارتفعقلبهلأنعليهأنعمحسبماحزقيايرد"لم

وأورشليميهوذاوعلىعليهغضبفكان

،12-91ة2.مل2أيضأ26،انظرو32:25أخ)2

ملكنصرلنبوخذالربعقابوكان9301-8(-إش

4(.دانياللىإرجع)1رهيبأكبريائهلأجلبابل

بينما،الذاتيببرهيتفاخرالفريسيوفوقد

،-الخاطىأنااللهمرحمني01العشارقانلأ:اتضع

دونمبررأبيتهإلىنزلهذاا!إق:الربعنهفقال

يضعومن،يتضعنفسهيرفعمنكللأن،ذاك

هيرودسالملكأنكما89:9-14(.)لويرتفعنفسه

ملاك"ضربه،لله!المجديعط+لمالذيأغريباس

02-23(.ا:2)أع"وماتالدوديأكلهفصار،..الرب

نأالمقدسالكتابعلماءمنكثيرونويرى

الذياحزقيالنبوةمنوالعشرينالثامنالأصحاح

مرماهفييشيرإنما،صورنيسركبرياءيصف

الخليقة.بدءفيالشيطانسقوطإلىالبعيد

فحسب،الأفرادسقوطلىإتؤديلاوالكبرياء

التيالخطيةفهى،أيضأالأممسقوطوإلىبل

سبيفيسببأوكانت،أخرىخطايالىإتؤدي

\،،5:ه3:16)إشأرضهممنويهوذاإسرانيل

التيالخطيةأنهاكما3:11(.13:6،صف،هو.هت16حز

وملك33(،و1:12.)إشأشدرملكسقوطإلىأدت

لقاتلةاخطورتهاولأجل:92(.48ميا)إرموأب

نسيانإلىتدفعهلأنهامنها،شعبهاللهيحذر

1(.اوه)تث8:4إلههلربا

التلبمنتنبعخطيةأساسأوالكبرياء

وانتفاخالعينين+طموح:الحكيمفيقول،والر!ح

فيونقرأ21:4(.)أمخطيةلأشرارانو!،القلب

أيضأانظر7:4)جا.الروح.تكبرعنالصامعةسلر

قلبييرتفعلم.يارب"المرنم:ويقدل(.:ههدانيال

كبريت

العظانمفيأسلكولم،عينايتستعلولم

131:\(!)مز

اللتينالقانمقينفىالتعظمأوالكبرياءوتذكر

الأمماللهسيدينالتيالخطاياأشنعتتضمنان

إلىأيضأرجع3:2-4،1تي1:3،2)رولأجلها

7:22(.6:16-91،متأم

.للربتسبيحتهافيالمطوبةالعذراءرتقول

عنالأعزاءأنزل.قلوبهمبفكرالمستكبرينشتت

ويقول52(،و51أ3)لو+المتضعين!رفع،لكراسيا

يعطيهكذابالمستهزنين،يستهزئاللهإنالحكيم

يقتبسهماوهو3:34(،)أم+للمتواضعيننعمة

اللهيقاوم:يقوللذلك11:فيقوليعقوبالرسول

نعمةفيعطيهمالمتواضعونوأما،المستكبرين

قوله:فيبطرسالرسوليقتبسهكما4:6(،)يع

أما،المستكبرينيقاومللها!انبالتواضع"تسربلوا

يقولكما(.:ههبط1آنعمةفيعطيهمالمتواضعون

افتخاركلتعظمكم.فيتفتخرون"إنكم:يعقوب

بولسلرسولاويقول:16(.4)يع"رديههذامثل

الربفيالمتمثلةالمحبةعنالرائعةأنشودتهفي

تنتفخولاتتفاخرلا*المحبة:المسيحيسوع

لأشمنيتعلمواانفسهالربقالكما13:4(.)اكو

لنفوسكمراحةفتجدوا،القلبومتواضعوديع

فيالأعلىالمثلهويسوعفالرب11:92(.)مت

-8(.هة3في)انظرلاتضاعا

بمعرفةالافتخارأنبولسرالرسولورأى

اليهوديميزكانماهواالناموسوأعمالالناموس

فأين:يقوللذلك،الإيمانعدمإلىويدفعهم

أبناموس؟موسنابأي.انتفىقد؟الافتخار

ا"الإن!سانيانا"لإيماناموسبنابلكلا؟لأعمالا

ا.الناموصأعمالبدونبالإيمانيتبرر

بالفداءبنعمتهمجانأ.متبر!ين3:27!28(،)رو

:يقولكما3؟24(.)روالمسيحبيسوعالذي

ليسوذلك،بالإيمان...مخلصونأنتم"بالنعمة

يفتخركيلاأعمالمنليس.اللهعطيةهو.منكم

2:4-9(.)أفأحد"

كبريت:

فييوجد،اللونأصفرلافلزيعنصرالكبريت



-يكبسكبس

غيروصورة،متبلورتينصورتينفيالطبيعة

دعندما.بشدةللاشتعالثابلوهومتبلور"

ثانىأهمهاخانقلأغازاتعنهتصدريمترق

جزيرةبركانثورانوبعد.الكبريتأكسيد

الكبريتغازاترانحةظلت،لأ883فيكراكاتوا.

السفنعلىالنماسبريقوتطفيالموتملاالساما

لكبريتاويوجد.أسابيععدةمدىعلىالمنطقةفي

البقاياوبلحص.البركانيةالمناطقفيبكثرة

المشع،الكربونطريقعن،فلسطينفيالبركانية

منذكانافيهاحدثبركانيثدرانأخرانثبت

رهيبأأئرأتركأنهنيشكولاسنة.ألافاربعة

لية.التاالأحيالتناقلته،المنطقةسكانذاكرةفي

الكتابفيمرة14.كبريتكلمةوترد

العقابعلىللدلالةمرةكلفيوتستخدماالمقدس

الوميضلمعانلشدة!ذلك،الخطيةبسببوالخراب

يعاقبوالرب.الكبريتاحتراقمنالصادر

ذإ!ملحأ.،"كبريتاأرضهمكلتكونبأنالأشرار

لىإرجع)1وكبريتأنارأعليهميمطر

وعند38:22(.:6،حزلأ1،مز1:ها03،أجمه92:تث

كنهرالربنفخة.تكون،اللهغضباستعلون

زفقأأنهارهاوتتمول03:33(،)إش.كبريت

ليلأمشتعلأ،زفتأأرضهاوتصير،كبريتأوترابها

دخانها.يصمدالأبدإلىتنطلئ.لاونهارأ

ذإ،وعمورةسدومهلكتفهكذا1(1و.34:9)إش

الربعندمنونارأ.كبريتأعليهماالربأمطر

يوحناراىوقد:92(.24:17،لو99)تكالسما..من

ئتلواهـقدللدحشسبدواالذينالناس،الرائي

18،و9:17)رذوالكبريتوالدخانالنار.من

الكذابوالنبيالوحشسيطرحكما9(..14:

بالكبريتالمتقدةالناربصيرةإلى.صيين

يضلهم،كانالذي.إبليسأنكما91:02(،)رؤ

1(،.ة02)رؤ.والكبريتالناربحيرةفيسيطرح

الحياةسفرفيمكتربأيوجدلممنكلوكذلك

-،21:8(.ها02:)رو

-يكبس:كبس

والكلمة.بهوأحاطعليههجم:فلانعلىكبس

الكلمةنفسترجمتوقد/هى.كبشالعبريةفي

كبول

.ئخضع.بمعنىكثيرةمواضعفيالعبرية

22:89أخ،1ص!!929:10229،يشولو1:2832:22،عد)تك

.تامستعبدوبمعنى.(43:11ميار،!ه:ه،نح

1(9:51ك،ز7:91ميخا).سويد.وبمعنى،(ه:ه)نح

هامان!وجدعادعندما،أحشويروشالملك!قمال

.هل:عليهأستيركانتالذيالسريرعلىمتواقعأ

وقد7:8(،)أس؟"البيتفيسالملكةيكبسأيضأ

أيتحرش+:الحياة.كتابفيالعبارةهذهصا.ت

الترحمةلىتوجاه؟.امعيوهيبالملكةأيضأ

فيمعيأيضأافلكة-ايفصب:الكاثوليكية

؟..البيت

كيش:

هيالعبريةفيلكلمةوا.الضتنفحل:الكبش

العبريافيالقديمالعهدفيوردتوقد،أيل

كباشأوكبعثىإلىغالبيتهافيترجمت،امرة53

لخ(،ا31:38،2:5000،خر،41و13:،22؟19هتكمثلأنظر)ا

12(.و.1ت31)تك.فحول"إلىأيضأترجمتكما

كباشجلودمنالشهادةخيمةأغطيةأخدوكان

تخسجلودمنالأخيرالفطاءيعلوه،محمرة

كذبيحةتقدمالكباشوكانت26:14.93:34(.)خر

لخ(.2300،او21او7و1هت7)عدسلامةوكذبائحممرقة

لأنفسهميأخذواأنايوبأصحابالربأمروقد

أيربإلىويذهبواكباشوسبعةنيرانسبعة

ادىوقد12:8(.)أيأنفسهملأجلمحرتليصمدوها

خروفالدمنةإسرانيللملكموأبملكميشع

3:4(.مل)2بصوفهاكبشالفومنة

وخفةالنزالوحببالقوةلكبشاولاشتهار

وفارسماديملوكبشئئه114:4()مزالحركة

إلىأيضأالرجوع)الرجا-02(و7و6و8:3)دانيال

بالمجلدالفين"صرفمنموضعهافيغنممادة

.أالكتابيةالمعارف.دائرةمنالخاسى

كبول:

الكبل:وجمع.بالقثلقئده:الأسيركئل

...بمجدالأتقياءليبتهج:المرنمويقول.كبول



-كتابةكتب

الشعب،فيوتأديبات،الأممفينقمةليصنعوا

حديدامنبكبولوشرفانهم،بقيودملوكهملأسر

ا:ه-8(94)مز

(تأك

-كتاب:كتب

نحوصنذ،القديمالأ!سطالشرقبلادكلفي

المميزةالسمةالكتابةكانتاالأقلعلى..مق0031

الثانيةالألففيحدثتوقد.والتقدمللمضارة

الحروفظهورإلىأدتكثيرةتطوراتالميلاد،قبل

ومع.والكتابةالقراءةمعرفةمنزادمما،الأبحدية

ترجعوالتي،فلسطينفيوجدتالتىالوئانقأن

قورنإذاقليلعددها،البابليالسبيقبلماإلى

بينفيماأومصرفىوجدتالتىالوثانقبعدد

قربأنعلىتدلأنهاإلا،سوريةأو،النهرينبلاد

كانالقديمةالحضاراتبلادمنفلسطينأرض

حقبجميعفيالكتابةفنتقدمعلىعاملأ

فينفسها)وهي."كتنب.العبريةوالكلمة.التاريخ

فيمرة045منأكثرترد(والأراميةالعربية

!الجديد.القديمالعهدين

:لمقدسالكتاباكلللكتاباترالاشااأولا:

الربقولفيللكتابةإشارةأدلنجد

تذكارأهذااكتب":عماليقحربعنلموسى

فإني،يشوعمسامعفيوضعه،الكتابفي

السماء"تحتمنعماليقذكرأمحوسوف

أقوالجميعموسى"كتبكما17014(.)خر

الشهادةلوحيالربوأعطاه24:4(،)خر"االرب

هناكدمنهنامنجانبيهماعلىمكتوبين

اللهصنعةهماواللوحانامكتوبينكانا

اللوحين*علىمنقوشةاللهكتابةوالكتابة

وكتب2(.و34:1خرأيضأانظر،16و321:ه)خر

ا!موسىتوراة+نسخةالحجارةعلىيشوع

مكتوبةالشريعةلديهمكانتفقد8:32(.)يش

التيالأحكامكلكذلك01(،.3)تثسفرفي

أيضأ34:27!انظر)خرالرببهاأوصاهم

الزواجعقودتكتبكانتكما17:37(.مل2

كتت-كتابة

.(01:4قسمر،\:42)تثلطلاقاو

بنيرحلاتتفاصيلموسىوكتب

النصرنشيدكتبكما3302(،)عدإسرانيل

وكان22(.و31:91)تثإياهإسرانيلبنيوعلم

11:16(.)عدعرفاءذلككلفييساعده

هي"عرفاء+المترجمةالعبريةوالكلمة

ا.ساتارو.الفعلمنمشتقةوهي.سوتريم

يكتبا.ئسطر..أوا!اديةاللفةفييعنيالذي

ارتبط،والأحكاملقراراتاكتابةعلىولقدرتهم

يشرول:16:18،33،)تثالقضاةمعذكرهم

4(1لأ23أخ1

الكهنةكان،البريةفيالارتحالأثناءوفي

يشوعكتبكما:23(.)عدهاللعناتيكتبون

24:26(.)يششكيمفيالشعبقطعهالذيالعهد

سكوتأهلمنغلامأأمسك01جدعونأنبل

وشيوخها،سكوترؤساءلهفكتبوسأله

8014(1)قضرجلا"وسبعينسبعة

سفرفيالمملكةقضاءصموئيلوكتب

كتبكما25(.أ.1مبم)1الربأمام"اووضعه

جيشهقائديوأبلىإمكتوبأداود

الكهنةخدمةنظامكتبكما11:14(.صم)2

الأمرنفسسليمانفعلكما،داللاويين

حيراممعالرسائلسليمانوتبادل413(.هأخ)2

رسالةأرامملكوكتب2:11(.أخ)2صورملك

قائدالسريانينعمانبخصوصإسرانيللملك

مدىعلىهناكوكان(.إهمله)2جيشه

والحكامالملدكقصورفيكتبةالعصور-

لأشخاصاأسماءلتسجيللرؤساءوا

13022،نح:11،26عدأيضأ،24:6،انظر4124أح)1

3(.22:0ميار،إ:0191شإ

بنفسهالنبيإشعياءكتبوقد

03:8(.)كاتبعلىوأملى8:\(،22،إشة26أخ)2

أفرايملىإرسانلأيامهفيحزفصاالملكوكتب

ا"كتابةإشعياءعنهايقول.3؟\(،أخ)2ومنسى

وصلتهكما38:9(.)إش.يهوذاملكحزقيا

فأخذهاأشورملكسنحاريبمنرسائل

103



-كتابةكتب

.(32:17أخ،9312:أيضأنظر،ا3741:ش)إهاوقرأ

الكاتبباروخعلىالنبيإرمياوأملى

الكلمةكانتفقد4،،03:2،36:27:\()إرميا

12،ت21أخ2)انظرالنبوةمنهامأجزءأالمكتوبة

91:23(.أي

ملكبلاطفيوأقرانهدانيمالوكان

2(.وه:24ه)دانيالويكتبونيقرأون،الكلدانيين

كلفيللبريددقيقنظامهناكوكان

الفارسيةالامبراطورية

نحمياوكتب93(.و،19:38.و13،8:9و3:12)أس

لملكأعداذهكتببينما9:38(،)نحالميثاق

نفسهعزراوكان7،5:7،6:2(.د4:6)عزفارس

7:1،انظر)عزموسىشريعةفيماهرأكاتبأ

8:34(.أيضآ

إلىلرسلوايسوعالربأشارماوكثيرأ

601.مكقوبعبارةفترد،المكتوبةاللهكلمة

يقرأيسوعلرباوكانالجديد.العهدفيمرات

زكرياوكتب8:6(.)يوويكتب:16-91(،4)لو

كما1:63(،)لولوحعلىيوحناابنهاسمالكاهن

ثلاثبلغاتالمسيحعلةالبنطيبيلاطسكتب

22(.و91:91)يو

ولوقا2:24(،ا)يويوحناكتبوقد

،\1:ه)روهلرسولاوبولس:\(،3:1!أع1)لو

استخدمالأحيانبعضوفي1:\(،6:11،فلغل

لناكتبلقد16:22(.)روترتيوسمثلكاتبأ

لرسانلوالتاريخيةالأحداثاوغيرهمهولاء

"اكتبكلمةوتتكررالجديد.العهدتشكلالتي

5(.إ:11000021)1الروياسفرفيكثيرأ

اتصالوسيلةبطبيعتهاالكتابةأنوحيث

للتعبيرمجازيأتستخدمفإنها!وشهادةوإعلام

بعملوقلبهالمتلقيذهنفيانطباعهاعن

رجع3:8.1،01:6911،عبو3:2كو)2الفدسالروح

3:3(.31:33،أمرمياإلىإأيضأ

لكتابة:امواد:نانيا

للكتابةأملسسطحأيالإنساناستخدملقد
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-كتابةكتب

:فاستخدم،عليه

سطوحعلىلكتابةاتنقرفكانت:المجر-)1(

سواء:24(91أي)انظرلصخدروالأحجارا

مسلاتأوأعمدةأوألواحشكلعلىكانت

القبورأوالمعابدحوائطأوجبالسفوحأو

المذابحأحجارأو1-91(،22:هإش)انظر

حمورابينقشوقد3(.و27:2تث8:33،)يش

الوصاياكتبتكما.لوحعلىشريمته

32:16(1)خر"الله+بأصبعلوحينعلىالعشر

فياللفظبنفس!)وهىلوحوكلما

المستطيلاللوحشكلعلىتدل(العبرية

مادته.لىإلهشيرمماأكثر

كتبالتىلألواحادعل:لكتاباحألدا-)2(

)2:2(وحبقوق3:8(،0.)8:1إشعياءعليها

لمحفظحافةلها،العاجأوالخشبمنكانت

للكتابةبهاتفطىكانتالتيالشمعطبقة

منالألواحهذهتثقيبيمكنوكانعليها.

بغيرهابمفصلاتووصلهاجوانبهاأحد

لهذهصورةوأقدم.الكتابيشبهمالتكوين

وترجع(،)أشور"نمرود+فيوصدتلألواحا

الألواحهذهأمثالوكانت.،مق07،نحوإلى

والرومانيةاليونانيةالعصورفيتستخدم

:63("لوا)إنظر

اللبنة*تلكمثل:الطينيةلبالقوا)3(-

مدينةالنبيحزقيالعليهارسمالتي

علىالكتابةوكانت4:9(.)حزأورشليم

بابل،فيالانتشارواسعةالطينيةالقوالب

والصخور.الأحجارتوفرلعدم

الكتابفيالبردييذكرلا:البردي-)4(

يوكابدأنولوعليها،للكتابةكمادةالمقدس

مصر،فيوهيله-عملتمدسى--أم

والزفتبالحمروطلته،البرديمنسفطا

علىالحلفاءبينووضعتهفيه،ووضعته

الحصوليمكنوكان2:3(.)خرالنهرحافة

الحولةوبحيرةفينيقيةمنالبرديعلى

قبلعشرالحاديالقرنمنذالأردنونهر

مكتوبةبردياتوجدتوقدالميلاد.



كتت-كتابا

بينماإلىتعودقمرانكهدففيبالعبرية

الثانيالقرنإلىالميلادقبلالثانيالقرن

.برديمادتيلىإلرجوعا)يمكنالميلادبعد

منموضعهمافي-لفانف"الميتالبحر0و

.أالكتابيةالمعارفدانرةمنالثانيالمجلد

الأشوريينعندمعروفأالبرديكانكما

الميلاد،قبلالسابعالقرنفيوالبابليين

فيالانتشارواسعاستخدامهكانبينما

الورقأنوالأرجحاالعصورأقدممنذمصر

منكان12(يو)2يوحنالرسولاذكرهلذيا

لبردي.ا

فيالجلوداستخدمت:لرثوقواالجلود)5(-

محولسهولةأحيانأعليهاللكتابةمصر

استخدامها.وإعادةبالماء،بفسلهاالكتابة

للكتابةئعدالجلودكانتالفرسزمنوفي

نأولابد.البرديينمولاحيث،بابلفي

لبنيمتاحةكانتوالمعرالخرافحلود

عليهاالكتابيةالنصوصلنسخإسرانيل

(،قمرانلفانففي)كما

أومكسره،الخزفهووالشقف:-الشقد)6(

عليه،للكتابةبكثرةيستخدمالشقفوكان

لكقابةوبخاصة،ثمنهورخصلتوفره

وحبرافرشاةأوبقلمالقصيرةالمذكرات

فيالشقفمنكبيرةكمياتاكتشفتوقد

انمحتقدأو،مكسورةأوكاملة،فلسطين

الفضاريةالأدانىأنكما.الكتابةعليهامن

فكانحرقها.بعدأوقبلعليهايكتبكان

وأمحتوياتهاأومالكهااسمعليهايكتب

سعتها.

:لكتاباأدوات:ثالثا

التيالموادبتنوعالكتابةأدواتتنوعت-)1(

وأالمرقمأوميلالأزفاستخدمعليها،يكلتب

وأالأحجارعلىللكتابةالمعدنيالمنقاش

.الخزفأدالخشبأرالعاجأدالمعادن

مكتوبةيهوذا.خطية:النبيإرميا!يقول

الماسمنبرأسحديدمنبقلم

كتت-كتاب

كلماتي.ليت:أيوبديقول17:\(.)إرميا

سفر،فيرسمتياليتها،تكتبالآن

حديدبقلمالصخرفيالأبدإلىونقرت

الكتبةوكان24(.و91:23)أيورصاص

)الفاب(القصبمنأقلامأيستخدمون

الشقفعلىأ!البرديعلىبالحبرللكتابة

36:18(.)إرمياملساهسطوحأيعلىأو

كلماالأقلامهذهتهذيبيلزمكانولذلك

مبراتهمعهيحملالكاتبفكان،كلت

اليونانيالعصروفي36:23(.)إرميا

منالأقلامهذهيبرونكانواالروماش،

ماوهر،مدببسنلهايصبححتىالقصب

الجديدالعهدعصورفييستخدمكان

3(.يو)3

لسناجابخلطيصنعوكان:الحبر-

الرقوق،علىللكتابةبالزيتأوبالصمغ

علىللكتابمعدنيةبمادةبخلطهأو

شكلعلىيحفظالحبرهذاوكان.البردي

فيهايفمس11(و3و9:2)حزجافةكعكة

كتبتالذيوالحبربالماء.مبللأقلمهالكاتب

الكربونمنخليطأكانلخيششقفةبه

كبريتاتأوالبلو!ع!عفص)مثلوالحديد

عصيرالروماناستخدمكماالحدبدوز(.

محوهالسهلمن!كانالحئار.سمك

بسلاحبقشطهأو:23(،عده)انظربالفسل

الذيالحبرأما36:23(.إرميا)انظرالمبراة

والرسول3:3(كد)2بولسالرسوليذكره

فىفالكلمة13(يو،123يو)2يوحنا

..أسودوتعنىميلانهياليونانية

لوثانق:اأشكال:رابعا

الوثائقححومتختلف:أ-الألواح)1

المسمارىبالخطالمكتوبةالفخارية

مربعة،مللييتراتستبينمافتتراوح

المطلوبةالمساحةحسب2سم45303

إلىالشمالمنالكتابةوكانت.للكتابة

،لوحمن!ثرالأمراحتاجوإذا.اليمين

اللوحنهايةفيكلمةأوعلامةتوضعكانت
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كتت-كتابة

الجديد.اللوحبدايةفيومثلها،المنتهي

اطواحعلىالكتابةتكونأنيمكنوكان

أعصدة،عدةعلىالدرجفيأوالضزفية

الكتابة.تستلزمهكانتالذيوبالطول

وأغلاتفيعادةتحلظالعقودوكافت

،المضمونعليهيكتبالخزفمنظرف

الكتاباتأماالشهود.بأختامويختم

مساحاتتستلزمكانتالتيالتا!يخية

خزفيةمنشوراتعلىتكتبفكانتأكبر،

كانتكما.برميلشكلعلىأسطواناتأو

وعددهاحجمهافيالضشبيةالألواحتختلف

الحاصة.حسب

في"للكتابالعأديالشكلكان:الدرح!-)2(

اللفافة،اوالدرجهوالمقدسالكتابعصور

كانالتيالرقوقأوالحلدأوالبردىمن

لزموإذاوحهيها.احدعلىالنصيكتب

يأالاخر،الوبهعلىأيضأيكتبكانالأمر

دكان9(..2:)القفا-حزوالخارجلداخلامن

درجأو.الكتاب.درجأصيانأهذايسمى

2:9(.36:2،حزميا4:7،إر)مز.سفر

فينفسها)وهىالعبرية!سفر.دكلمة

لفافةأودرجعلىتدلأنيمكن(المربية

وثيقةأيصلىتدلفهى34:4(،إش)انظر

علىتدلقدكما.البرديمنأوالجلدمن

.رسالة"أو1(111:،صم)2.*مكتوب

علىللدلالةكتبأو37:14(مل.ات\.إش)2

1:22(.)أسملكيمرسوم

فيالعبرسهسفر.كلمهلس!خدمكما

النبيمنرسالةاوأقوالإلىالإشارة

وأكتابأو12:4(،دانيال25:13،92:\،)إرميا

إرميا.24:\)تثبالطلاقشرعيةشهادة

حقلءشراصكأو5:ا(،.3:8،إش

7:5(1)نح.انتساب!سلر)و11(،32:رميا)إ

.كتاباو1(1:ه)تكليدموا!كتابأو

"الناموسسفرأو2407(،)خرلعهد.ا

موسىتوراة.سفرد6(،2:ا)صظ

403

كتت-كتابة

"الربصروبكتابأو)يمث!ول:31(،

:13(،1.)يشياشر."سفرأو21:4(،)عد

التاريخيةالكتببعضوكذلك

"ا1إ16أ!أ27:2402أخ11:41،14:91"1مل)1

مجموعةعلىالكتبلفظ25:6(.ويطلق

9:2(.)دانيالالمقدسةالأسنار

الثانيالقرنحواليفي:-المضطوطا)3

.الدرجمملتحلالمخطوطةالميلاد!بدأتبعد

منأوراقعدةمنتتكونالمخطوطةوكانت

فيمعأوتخاطئجمع،الرقوقاوالبردي

المخطوطةكانتماوكثيرأ،منهاجانب

هذهوكانت.دفتينمنغلاففيتحفظ

صورتهلىإالكتابتطورفيهامةخطوة

منأوانلمنالمسيحيونوكان.الراهنة

نأأرادوايانهم،الصورةهذهلىإطوروه

مغاوالجديدلقديماالعهدينأسلاريجمعوا

وقدالمسيعيا.الابتماعاتفيلاستخدامها

نإ،الميلاديالثاشالقرننهايةقبلهذاتم

المخطوطاتنظامظلولكن.ذلكقبليكنلم

الرابعالقرنحتىأيضأساريأالقديمة

،لميلاديا

:لكتابعاانوا؟مساخا

المصريةالكتابةوهي)1(-الهيروفليلية:

هى:صورثلاثلهاوكان،القديمة

المقدسة،الكتابةايالهيروغليفية

الكهنة،كتابةأيوالهيراطيقية

لشعبية.اأيلديموطيقيةوا

نتوكا:غليفيةولهيرا-(1)

تصويربة،كتاباالمصريةالهيروغليفية

للتعبيرصورعنعبارةأساسأفكانت

المعلومةأوالفكرلنقلتمثلها،أشياهعن

للمستقبل.لحلظهاأوالأخرينإلى

رموزأالصورهذهأصبحتماوسرعان

وبخاصةبعينها،أصواتعنللتعبير

المصريةالكلمةمنالساكنةالحروف

التمبيرالمطلوبالشئعنتعبرالتي



-كتابكتب

نفساستخدامالإمكانفيفأصبع.عنه

الحروفنفسعلىللدلالةالعلامات

ثم.أخرىكلماتكتابةعندالساكنة

العلاماتهذهمنعلامةكلأصبحت

معين،ساكنحرتعلىتدلالصوتية

العالم.ثيأبمديةأولظهرتوهكذا

لديموطيعية:وااطيعيالهيرا-)2(

عنمأخوذتانكتاباتانوهما

بنشكالهااحتلظتالتيالهيروغليفية

القديم.مصرتاريخطوالالتصويرية

حروفذاتكتابالهيراطيقيةوالكتابة

علىوحبوبقلمتكتبوكانت،متصلة

فلم،رموزإلىاختزلت،البرديورق

فيلاستخدامهاوذلبه،تصويريةتعد

فالهيراطيقية،السريعةالكتابةحالة

اليدبخطأشبهللهيروغليليةبالنسبة

المطبوعة.للحروفبالنسبة

مصرفيالهيروغليفيةظهرت!قد

يأ،لأولىاالفرعونيةاياسرةقيامقبل

ظهدرذلكوأعقب..مق00003نحوفي

اطيقية.لهيرا

كونهاعنتزيدثلاالديموطيقيةاما

!أكثرأسرعهيروغليفياكتابة

وقداالهيراطيتياالكتابةمناختصارأ

قبلالسابعالقرنغضونفيظهرت

الكقابتينمع-وظلتالميلاد،

بعدالخاسىالقرنحتى-السابقتين

الميلاد.

استضدامتوقف:هاموزرفك-)3(

الهير!غليفيةالمصريةالكتابة

القرنفيمصرفيوالهيراطيقية

استخدامتوفكماالميلاد،بعدالرابع

بعدالخاسىالقرنفيالديموطيقية

لغةالهيروغليفيةاللفةدظلتالميلاد.

قرنأعشرثلاثةمدىعلىمفهومةغير

رشيدحجراكتشفأنإلىذلك،بعد

-كتابةلأ-+كتب

عهد..مق691إلىيرجع)الذي

عليهمكتوبأوكان(الخامسبطليمرس

الهيروغليفيةالثلاثباللنات

.م9917في(واليونانيةلديموطيقيةوا

علىبونابرتنابليونحملةأنناءفي

أمكنرشيدحجرطريقوعنمصر.

يحلأنشامبليونالفرنسيللعالم

م.1822فيالقديمةالمصريةاللفةرموز

الأمكانتالهيروغليفيةاللغةأنوأنبت

القبطية.للغة

كانت:استخدامهامحالات-

البدايةمنذالمصريةالهير!غليفية

مثل،الأغراضجميعفيتسقخدم

والنصوصالتاريخيةالسجلات

المدنبة.الإداريةوالأعمالاالدينيا،

الشقف،أوالبرديعلىتكتبوكانت

المعادناوالأحجارعلىتنقشكانتكما

ومنذ.الحالمقتضىحسبالخشبأو

الميلاد،ثبلالثالثةالألفأوانل

الأسهل-الهيراطيقيةالكتابةأصبمت

الكتابةشالمستخدمةهياستخدامأ-

الاداريةلأعمالالجميعالبرديعلى

الهيروغليليةوظلت،واليومية

!فيالرسميةالكتاباتفيتستخدم

منابتداءصدثثم.الأثارعلىالنقش

حلتأنالميلادقبلالسابعالقرن

محلبعيد-حد-إلىالديموطيقية

الأعمالمجالفيالهيراطيقية

الهيراطيقيةأصبحتبينما!لإدارةوا

الميلاد-قبلالعاشرالقرن-منذ

الدينية.البردياتفيتستخدم

المسماريا:لكتاباتا)ب(-

بابلفيتستخدمكانت:ا!ادية)1(-

القوالبعلىسوا.تصديريا،كتابة

ثم..مق031.منذالأحجارأوالطينية

خطوطكتابةالصعبمنأنهاتضح

لذلك،الطينيةلقوالباعلىمقوسة
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-كتابةتخب

بعملكتابةمحلهاحلتماسرعان

تطورصدثثم.بالاسفينأشبهشقوق

الكتابةمنفبدلأ،الكتابةلتسهيلآخر

بدأ،اليسارإلىاليمينمنأعمدةعلى

لتمثيلالرمزيةالعلاماتاستخدام

ولكنهاالنطقفيالمتشابهةالكلمات

فيمقاطعتشكلأو.المعانيفيمختلفة

علاماتاستخدمتكما.أخرىكلمات

التىالكلماتبعدأوقبلتوضعمميزة

أسماء،الالهة)مثل:واحدنوعمن

وأ،الحيواناتأو،الأماكنأوالأشخاص

.م.ق0028وفيألخ(..01الخشبيةالأدوات

وصلتقدالمسماريةالكتاب-كانت

تطورها.نهايةلىإ

الميلاد.قبلالثالثةالألفومنذ

منأكثروبها-المسماريةالكتابةكانت

واسعة-رمزيةعلامةخمسمانة

النهرينبلاددائرةخارجالانتشار

اللغاتفيتستخدمكانت)حيث

كما(.والأشوريةوالبابليةالسومرية

!أخرىلفاتكتابةفياستخدمت

الفربيةالساميةاللهصاتوبخاصة

المختلفة.الحثيةواللغاتوالحورانية

إلىعشرالخاسىالقرنينبينوفيما

استخدمتهاالميلاد،قبلعشرالثالث

فيفلسطينفيالرئيسيةالمدن

فقد.والدبلوماسيةالإداريةالشنون

وفيتعنكفيمسماريةألواحوجدت

وجازرالعصىتلوفي،وأفيقشكيم

مننسخةوباكتشاف.!أريحاوحاصور

فيمجدوفيجلجامشملحمةمنجزء

كانالفترةتلكفيأنهنبت،م5591

هذهعلىالمتدربينالقلائلالكئابلدى

.لشهيرةاالبابليةبالأدابعلم،الكتابة

فيالكئاباستخدم:يتيةلأوغار-ا)2(

الكتابةقديمأ()أوغاريتشمرا+"رأس

المراسلاتفيالمسماريةا!ادية

القرنينبينفيماوغيرهاالدولية
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-كتابتخب

الميلاد.قبلعشروالثالثعشرالخاسى

أسلوبأابتكرواأيضأذلكوبجانب

ايابجديابينمزجوافقد،للكتابةأفريد

كانتالتي)الفينيقية(الكنعانية

فيالنهرينبلادأسلوبمع،موجودة

الطينية،الألواحعلىبالمرقمالكتابة

فيالخالمسمارياستخدمواوهكذا

رحيث.الساكنةالحروفأبجديةكتابة

السامية،اللغاتفيتستخدمكانتأنها

أضافوافقدانية(،)الحورلساميةاوغير

قليلة،أسافينباستخدامرمزأ92إليها

وبينبينهيكون)قدبسي!بأسلوب

الحروفلتمثيل(الشبهبعض!اديةا

)أشبهمتحركةحروفونلانة،الساكنة

(.الثلاثةالعلةبحروف

فينسقخدمالكتابةهذهوكانت

)الأساطير(والأدبيةلدينيةاالمجالات

!مع.المراسلاتبعضوفي،والإدارية

ا!ادية،منتعلمهاشأسهلكانتانها

واسعةكانتأنهاعلىدليللاأنهإلا

شيءمنهاوجدقدكانوإن،الاستخدام

فيوتعنكوتابورشمسبيتفي

جنوبيفيالأمكنةوبعض،فلسطين

ظهرالابتكارهذاأنويبدو.سورية

مملتمامأيحلأنيستطعفلممتأخرأ

راسخةكانتالتيالفينيقيةالكتابة

لأقداما

أواخرفي:الثديمةللارسية-ا

الكتابةكانتالميلاد.قبلالسابعالقرن

مدىإلى-حلتقد،اميةالأرالأبجدية

فيإلا،المسماريةالكقابةمحلبعيد-

منأنواعوفي،القديمةالمراكزبعض

استعمالاستمرالتيالمعابدوثانق

م.75حتىفيهاالمسماريةالكتابة

الأخمينيينعهدفياستخدموقد

الكتابةمنمشتقخاصاسلوب

الكتابةبجانب-البابليةالمسمارية



كتت-كتابة

لغتهمكتابةفي-الأرامية

فيهتظهرماوأكثر.لهندوإيرانيةا0

هي،المبسطةالمسماريةالكتابةهذه

داريوسعهدمنالتاريخيةالنصوص

استخدتوقد.وأجزركسيسالأول

بالفارسيةبهستونصخرةنقوش

رموزلفكوالعيلاميةوالبابليةالقديمة

أمكنماوسرعانالمسماريا،الكتابة

نشربعدالقديماالفارسيةرموزفك

م.1845في+رولسوننسخة

علىتحتديالمسماريةالكتابةوهذه

وثلاثينوثلاثمتحركةأحرفثلاثة

الملازمة،حركاتهامعساكنةعلامة

وكان.للفصلوكلمتين،رموزونمافية

المسماريةالكتابةمنأخرشكلهناك

)إلىالعيلاميةللغةاكتابةفياستخدم

أشكالهافي(فارسمنالفربيالجندب

000.2منأكئرفيذلكوبعد،الأولى

01*برسيبوليسمناقتصاديةوثيقة

.م.ق046-294حوالىإلىترجع

لأهقية:الكتابا-)ب(

للهيروغليفيةالواسعالاستعمالإن-)9

فيالبابليةوالمسماريةالمصرية

الثالئةالألفمنذ،وفلسطينسوريا

إلىالوصولعلىساعدالميلاد،قبل

المحلية.اللغاتلكتابةأسهلأساليب

*كتابةازدهرت)خبيل(بيبلدسففى

علامةمانةنحومنتتكونكانت

الميلود!قبلالثانيةالألففيمقطعية

وفيتمامأ.هفهومةغيرمازالتوهى

فيالأفقيةالكتابةظهرتالوقتنفس

قبرس،فىبهاشبيهةوكتابة،كريت

وتدل،أوغاريتفىمنهانماذجاكتشفت

كتاباتوجودعلىالمختلفةالاكتشافات

وبخاصة،الفترةتلكإلىترجع،أخرى

في+اللهدير"تلمنطينيةألواحثلاثة

.أبموفيحجرىوعمود،الأردنوادي

-كتاباكتب

الألفأوائلفيلأبجديا:الكتاباا-

كانكاتبأأنيبدوالميلاد،قبلالثانية

كانولعله،وفلسطينسوريةفييعيش

لغتهأنلاحظ+،!بيبلوسفييعيش

فيمماكثيرأأقلبرموزكتابتهايمكن

كانتالتيالمرهقةالمقطعيةالأبجديات

يمكنأنهووجدوقتنذ،مستخدمة

واحد.برمزساكنحرفكلعنالتعبير

علىصورعنعبارةالرموزهذهوكانت

الهيروغليفيةفكانتالمصريالنمط

الأصواتتمثلصورعلىتشتمل

الأننحننقولكما،للكلماتالأساسية

رمزأ""البطةتصبحوهكذا"بطة!"ب.:

عدداختصروهكذا.،لباء"الحرف

لكلواحدرمزثمةفأصبح،الرموز

الحروفتكن!لم.اللغةفيساكنحرف

منفصلةتكتب(العلة)حروفاللينة

الأبجدية.اليونانيونعالجأنإلى

حروفأتمثلكانتالريوزأنوالأرجح

العلةحرفعلىتدلعلامةمعساكنة

العظيم،الاخقراع!بهذا.المطلوب

بسيطةوسيلةالبشريةكسبت

احتكارعلىقضىمما،للتسجيل

فيالثقافةوجعلاالمحترفينالكتبة

.إنسانكليدمتناول

هذهكلمننماذجوجدتوقد

ويمكن،فلسطينفيالأوليةالأبجديات

0015قبلماإلىبتاريخهاالرجوع

قليلة.علاماتإلابهاليسولكن..مق

محفورة،أشخاصأسماءأنهافالأرجح

تظهرولا.معدنيةأوفخاريةأوانىعلى

الثلاثين-نحووهي-كاملةالعلامات

الأبجديةالكتاباتمنمجمدعةفيإلا

وهى.سيناهنقوشفياكتشفتالتي

وابتهالاتاقصيرةصلواتعنعبارة

كنعانيونعمالايأحجارعلىحفرها

مناجمفيالمصريونيستخدمهمكان

فيالخادم"سرابي!فيالفيروز

غضونفيسيناء،منالفربيالجنوب
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كتت-كتابة
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وفيالميلاد.قبلعشرالسادسالقرن

التالية،السناالخمسمائةخلال

وفقدتبساطةأكثرالرموزأصبحت

اكتشافتموقد.التصويريةأشكالها

مواقعفيالنماذجهذهمنالكثير

انتشارهاعلىتدل،كنعانفيعديدة

الذيالشقففي)كماأنماطهاوتوحيد

ورووس،وصاصورلخيشفياكتشف

بيتمنبالقرباكتشفتالتيالسهام

(.ولبنانلحم

بالأبجديةالحروفترتيبتأيدوقد

+أوغاريت.فياكتشفتالتيالمسمارية

على.(.مقعشرالئالثالقرن)من

منبالقربسرتةعزبةمنشقفة

بعضنظمفيذلكيبدوكما.أفيق

حروفتشكل)التىالمبريةالقصاند

نلسأوعبارةأوكلمةكلماتهاأوانل

و37و34و2اوه.و9مزهثل،الحرف

ا-31.31:مثال،أ14وه911و291و111

ليونانيونااستعاروقد1-4(،ومراثي

الترتيب.بنفسالحروف

لقديمة:العبرياوالعينيقية-ا

الحروفتاريختتبعنستطيع

000.1عاممنابتداءبوضوحالأبحديأ+

سوىمنهايصلنالمكانوإن..مق

00011-بينفيماكتبتقليلةعينات

الكتابةأصبحتقدوكانت(.مق008

كانكما،الشمالإلىاليمينمنموحدة

كانتالوثائقوأغلب.مصرفيالحال

التربةفيضاعتولذلك،البردىمن

علىمكتوبأمنهاكانماولكن،الرطبة

ويثبتبقي،المعدنأوالفمارأوالحجر

هذهاستخدامالإمكانفيكانأنه

الواضحفمن.الأغراضكلفيالكتابة

الميلاد،قبلالئانيةا!الفنهايةقبلأنه

،جاهزةوسيلةالإسرائيليينلدىكان

ماوكلاللهشرانعدتعليملتسحيل

لأصلهم:عمله

-كتابةكتب

ية:لعبرابالكتااساارلدرلاثااهم

المواسملتحديدرجازتقويم-

،ماهرةغيريدخطمنوهواالزراعية

الميلاد.قبلالعاشرالقرنإلىويرجع

ملكميشععمودأوالموأبي،الحجر-

وله،سطرأ34عليهنقشوقد،موأب

تطوريبينأنهكما،التاريخيةأهميته

خارجبلدفيالعبريةالنقوش

نأكما..مق.83عامنحوفي،فلسطين

الميلعلىتدلجيذاالمنقوشةالحروف

مقصلة.بحروفالكتابةإلى

عصرإلىيرجعالذيسلوامنقش-

.(،.مق71.لي)حواحزقياالملك

الملكيالوكيلقبرعلىالكتابة-

نفسإلىوترجع،سلوامفي)شبنا(

وكانت.(.مق071لي)حوايخلتارا

أخذتقدوالأراصيةالفينيقيةالحروف

المميز.شكلها

التيالمتصلةبالحروفالكتابةأما

فتظهر.القديمالعهدكئاباستخدمها

السهامرؤوسعلىالنقوشفي

نحولىإترجعوالتيوغيرها،

هذهمنمجموعةوأقدما.مق00.1.عام

شقفة75علىوجدتالتيهيالكتابات

إلىمنهاالبعضويرجع،السامرةفي

.(.مق07)نحو.الئانييربعامحكم

ماهرينكثاببيدكتبتأنهاوواضح

منشظاياوكذلكجيدأ.مدربين

وبيتأورشليمفيوجدتالشقف

وعصيونومجد!الحصىوتلشمس

الشبهشديدةعليهاوالكتابةجابر،

،سلوامنفقفىالموجودلنقشبا

التيلخيشرسانلعنقليلأوتختلف

ممظموعن..مق.95-587إلىترجع

يبدووالذيعراد،فيوجدالذيالشقف



-كتاباكتب

تقدمأ.أكثرمرصلةفي

ميونالأرااستخدم:ميةالأرا-(

فياستقرواحالماالكنعانيةالأبحدية

طابعأاعطوهافشينأ!شينأ،سورية

التىالأراميةالكتاباتواقدم.هميزأ

.م.ق8575-..نموإلىترجعوصلتنا

عمودمنقراءتهتصعبجزءوهي

منقطعتانوكذلكلبنهدد،ملكارت

عاموبعدحزانيل..اسمتحملانالعاج

عمودأحماةملك..زكورأقام..مق008

ليوحوا.سطرأ46عليهمنقوشأحبريأ

بينمعاهدةسجلت..مق075عام

+ماتنيل+وممروف()غير"بارحايه

حجرية،اعمدةثلائةعلىأرفادملك

الحر!فاستخدامتزايدعلىتدلوكلها

عمودأيضأذلكعلىيدلكماالمتصلة

تأصلتاصية"الأروبانتشار.بارركب..

علىدبابلأ!ئمورفيبسرعةالأبعدب

وتدل.المسماريةالكتابةحساب

علىمصرفيوجدتالتيالبرديات

حتى..مقى006نحومنالكتابةتطور

فيوبخاصة،الفارسيةالدولةنهاية

صزيرةفيوبدتالتيالوثانق

القرنإلىتربموالتي.الفنتين

الميلاد.قبلالخاسى

نإ؟العديمااليهودية-الكتابات)5

ثمرانواديمضطوطاتاكتشاف

كهوففئ(الميتالبحر)للانف

الكتابات)وبخاصةاليهودية

1.(،المربعاتمنطقةمنالمستخرجة

منطقةفيالموتىعظاموسمتودعات

منثروةاكتشافعنأسفرت،أورشليم

الكتاباتدراسةتتيحالتىالكتابات

القرنمنالقديمةواليهوديةالعبرية

الثانيالقرنإلىالميلاررقبلالثالث

سقوطعننتجإذالمبلاد،بعد

وتوقد،لفارسيةالامبراطوريةا

كانتالتيالأراميةاستخدام

كتت-كتاب

،الامبراطوريالبلاطفيمستخدمة

تكثيرةمحليةتفييرات

نأعلىقمرانمخطوطاتتدل-*

مكتوبةكانتالقديمةاليهوديةالكتابة

اللارسيةالأراميةمنمشتقبأسلوب

قبلالثالثالقرنأواخرفيكانالذي

الرسميةالكتابةمنعبورنقطةالميلاد،

جذاوقريبأمتصلةبمروفالكتابةإلى

لتيوا،والنبطيينبالميرأأراميةمن

هذ.تظهركماالعهد،ذلكفيظهرت

.الفترةتلكنقددعلىالكتابة

لي)حواالحشمونيينفترةعاصرت-"

بالحروفالكتابةتطور.(.مق05-لأ05

كلتبدوكما،الحادةلزوايااذاتالمربعة

لتيا3؟ءلا(د!لأه،!)5ناشبردية

.م.ق.15عامنحوإلىترجع

.(،م.-.7.مق)03الهيرودسيةالفنرة-+

يجعلمماسريعتطورفترةكانت

الحقيقة.إلىاقربالتواريختحديد

الهيرودسيةللفترةالتاليةالفترة-،

الوثانقمنونعرفها.(،م07)بعد

المؤرخة.والشرعيةالتجارية

القديمةالعبريةالكتابةودراسة

لهاالحروفوأشكالالكئابوعادات

تسربتكيفلمعرفةخاصةأممية

نصوصإلىتتسربلمأوالأخطاء

القديمالعهد

الأبجديةتنسب:ليوناثيةا-

إلى(هيرودوتيذكر)كماليونانيةا

"كادموسيدعىفينيقىتاجر

الأبجدباتوبمقارنة(.)؟لا+!

وكريتأثينافيالقديمااليونانية

،وناكسوسوكورفثدسوتيرا

يتأيد!المورخةالفينيقيةوالكتابات
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اليونانيةالحروفشكلفمن.الرأىهذا

الميلاداقبلالتاسعالقرنمنتصففي

الرموزاستخدموافدأنهميتبين

تكنلمالتيللأصواتالفينيقية

لتياالحركات!كذلك،عندهمموجودة

أولخلقواوبذلكإليها،احتاجوا

لكلمحددةعلاماتبهاصحيحةأبجدية

اللينة.والحروفالساكنةالحروفمن

والمخطرطاتالآثارمنالهانلوالكم

الكتابةدراسةيجعل،اليونانية

لأجلودتيقأ،هامأعلمأاليونانية

ومن.الكتابيةالنصوصخلفيةمعرفة

الأببديةانتقلتاليونانبلادغربي

ومنإيطاليا.فيالأتروسكانيينلىإ

اوربا.بلادسائرإلىانتقلتلرومانا

تطورتكما:أخرىتباكثا)7(

إلىوانتقلتالفينيقيةالكتابة

سانرلىإثمإيطالياإلىومنهاليونانا

الكنعانية،الكتابةتطورتهكذااأوربا

وقداالجنوبيةالسامميةاللغاتكتابة

فلسطينجنوبيفيمنهانماذجوجدت

ثم..مق06.نحومنبابلوجنوبي

الجزيرةجنوبيمناطقإلىانتقلت

بقليل.ذلكبعدالعربية

لكتابة:واء8لقرااممرفاسادسا-

معرفةانتشارمدىعنلقليلايسوىنعرفلا

علىيتوقفكانذلكأنوبخاصا،والكتابةلقرا+ةا

)تاندجدعوناستطاعوقد.والمكانلزمانا

واديفيسكوتأهلمنغلامأيمسكأنإسرانيل(

وشيوخها،سكوترؤساءءأيسالهفكتب.الأردن

الفلمانوقدرة)قض8:14(.رجلأوسبعينسبعة

الأبجديةطهورمنهازاد(1؟ا.)إشالكتابةعلى

لتعليموالممابدالهياكلبجوارالمدارسدإنشاء

نأإسرانيلشأسرةكلربعلىفكان.الكتابة

فكانت02(:لأ)تث6:9،1الشريمةكلماتيكتب

الفربفيمنتشرةتكنلمالتي-الكتابة

سوريةفييقينأمنتشرة،بابلفيكانتشارها
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كانتحينالميلادقبلالئانيةالألفشوفلسطين

مستخدمة:الأقلعلىلغاتخمسهناك

البابلية،والمقطعيةاالمصريةالهيروغليفية

المسماريةوالأكاديا،الكنعانيةوالأبجدية

المسمارية.الأوغاريتيةوالأبجدية

منمدربونكئابعادةالكتابةيتولىوكان

موظفيكبارأغلبأنمع،المجتمعطبقاتمختلف

الألواحمنالهانللكموا.المثقفينمنكانواالإدارة

تمالذى،لبرديواالفخاريةوالقطعالمسمارية

فيبارزةمكانةمنللكتابةكانمايبينااكتشاف

تحديدالسهلمنوليس.القديمالشرقبلادكل

،المعلوماتكماللعدمللمتملمينالمنويةالنسبة

السكانمن000.2نحوبينكئابستةوحودولكن

-018.حواليفيسوريةفي"علالةمدينةفي

للقراءةكانماعلىالدلالةبعضيعطي..مق0015

وتدلالهامةالمدنفيأهميةمنوالكتابة

يتعلمونكانواالكئابأنعلىالحديثةالدراسات

مثلالكبرىالمدنفيعلميةجامعاتفيالأكادية

نفسها.بابلفيأو،سوريةفيحلب

وأصناديقأوسلالفيتحفظالوثانقوكانت

بالمدينةالهيكلفيوتوضع32:14()إرمياجرار

فيأو22:8(مل2أيضأانظر:216،34،خر:ها.صم)1

الكئابكانكما6:\(.)عزالسجلاتحفظدار

مدينةفيالأمركان)كماالمراجعبكتبيحتفظون

فلاسرتغلثجمعوقد.(.،مق0591نحوفينبور

وأشوربانيبال،أشورفي.(.مق0011)حواليالأول

كبيرعددمننسخأنينوىفي.(.مق65.)حوالي

عند-الكاتبوكانمكتبتيهما،فيالكتبمن

أخذالذيالمصدراسميذكرماكثيرأ-كتابنسخ

مراجعةتمتقدكانتإذامايذكركما،وحالتهعنه

بكتابةاكتفىأنهأو،الأصليةالونيقةعلىالنص

أقليعتبركانلذيوا،شفاهأالمنقولالتراث

مشافهةالمتوافرالتراثكانفقد.بالثقةحدارة

يعتبريكنلمولكنه،المدونالتراثمعبمعترفأ

الخاتمةأوالكتابتقديمأنكما.المستوىنفسعلى

يشتملكان(إداريةبيانات:الآننسميهما)أو

عنوانعلىوالمصريا(ا!ادياالكتابات)في

المؤلفاسميذكركاقكما،موضدعهأوالكتاب



-كتابأكتب

الكئابأنالمحنملومندانمأ(.ليس)ولكنعادة

النهج.هذاعلىسار!االمبرانيين

كتابأ:-كتب

كل)كما.شفرهيالعبربفي"كتابوكلمة

المهدفيالسلر-أوالكتابيكنولم(.المربية

شكلعلىعادةكانبل،الانبهكعهدنا-القديم

منشرانحعدىمكتوب(مجلة)بالعبرية:.+درج

تلصقالشرانحهذهوكانت.البرديورقأوالبلد

تتسعكافيةمساحالتكونبالفراءببعضها

طرفكليطوىثمكتابتها،المطلوبالمادةلتدوين

فيدرجمادةإلىالرصوع)الرحاعصاعلى

المعارف"دانرةمنالثالثالمجلدمنموضعها

فيواحدوبهعلىعادةيكتبوكان.(.الكتابية

علىاحيانأيكتبكانولكن.متوازيةأعمدة

1(..2:حزمثلأ)انظرايامرلزممتىالوبهين

نباتمنالمصنوعالورقحلفلسطينوفي

فيبرديمادةإلىالرجو!)الرباالبردي

دانرةمنالثانيبالمجلدالباء."حرفمنموطمعها

واممبحالميوانات،جلودممل+(الكتابيةالمعارف

منإسرانيلبنيخروجزمنفيللكتابمادةأهم

تدلرسالةسقارةمفابرلياكتشتبل،مصر

عصرمنذمصرفياستخدمالبرديورقأنعلى

بل.(،.مق0227-0247)حواليالأولىالأسرات

الأهراماتنصوصأقدمفيإليهاشاراتهناك

.(..مق032)فحو.

04.)حواليالفارسيةالامبراطوريةعصروفي

دالرقوقالحلودعلىتكتبالكتبكانت.(.مق

الحاليشكلهالكتابيأخذولم4:13(،تي2)انظر

المخطوطةفكانتالميلاد،بعدالئانيالقرنقبل

الرقوقأوالبرديورقمنصلحاتمنتتكدن

بالجلد.تغلفكانتماوكثيرأمعأ.وتخاطتجمع

القديمالعهدينفىجمتاب.كلمةوتستخدم

كتابمثلبأسما+،سبلعلىللدلالةوالجديد

"نتسابا"سفرأو،(1:1متاا:ه)تك"ليدموا

،(61:)أسلأياماأخباررتذكاسفرأو(،ه7:)نح

-كتباكاتب

+الناموسسفرو24:7()خرالعهد.و.كتاب

الشريعة..كتاب)تث28:61(،و

الخ()الرجما11.23:2000و22:8مل921:8،2:لأ،يش)تث

موضعهافييتبعهاوما.سفر+مادةإلى4الربو

المعارف.دائرةمنالرابعبالمجلد.السين.حرفمن

.أبيةلكتاا

-ك!بة:كاهب

هيا!بحديةأصبحتأنبمدثديما؟لكتبةا-لاأو

احتكارانتهىإسرانيل،كلالكتابةأساس

لمهنتهمظلتذلكومعلها،المحترفينالكتبة

يلجأونالشعبمنالكثيرونفكاناهميتها،

32:12(،)إرسياالرسميةالعقودلكتابةإليهم

عليهمئملىالتيالرسانلوكتابة

وأ،الحساباتتسجيلأو32(،و4إ36)إرميا

للملوككانكما.وحفظهاالسجلاتتنظيم

يتولونالذين8:9(،أس24:11أخ)2كئابهم

كبيروكان،الملكبلاطفيالإداريةالشندن

أعلىوكانءدولةسكرتيريعتبرالكئاب

4:3(.ملصه:16،1)2المسجلمنمنزلة

يمسبكان،الدولةرجالكبارأحدوباعتباره

الكاتبفشبنا27:32(.أخ)1الملكمشيريبين

حزقياأيامفيالأولالوزيرمركزإلىارتفع

القصرعلىومشرفأالملكجليسأصبحإذ،الملك

البيتعلىالذيالرجل0أي

هناككانكما.1(22:ه1:18،91:2،إشم!ول)2

شعبيجمعكانالذيالجند،رنيسكاتب

25(.:52ميار،إ:291مله)2للتجندلأرضا

ببعضمكلفينكانواالكتبةبعضأنومع

كانتالتيالعطايالحصر،الهيكلفيالأعمال

الكاهنإيشرافتحتالصندوقفيتوضع

الكاتبوظيفةظلتفقد12:.1(،مل)2العظيم

كئابهمللانبياءكانبل،الكهنوتعنمنلصلة

حجراتهمالكئاسبلرؤسا.وكان.الفصوصيون

فيأو2(!36:12-ا)إرمياالقصرفيالخاصة

01(.36:رميا)إالهيكل

سفرالعظيمالكاهنحلقياأعطىوقد



-كتباكاتب

لشافان/لربابيتفيوصدهالذيالشريعة

22:8(.مل)2الملكأمامليقرأهالكاتب

لم:لسبيامنزبعدميمالكتبة-اثانيا

وتفسيرالدينيةالأمورفيشأنللكتبةيصبح

البابليالسبيمنالعودةبعدإلا،الشريعة

فيماهرأوكاتبأكاهنأعزراكانفقد7:6(،)عز

كانأنهويبدو8:9(،7:11،نح)عزموسىشريعة

اليهود،شئونفيفارسلملكمشيرأقبلمن

منمتميزةفئةالكتبةأصسبحالوقتذلكومن

ناموسحفظعلىقادرينأجر()بدونالمعلمين

قبلالثانيالقرنحلوما.وتفسيرهمدسى

الكهنةمنالكتبةغالبيةوأصبحإلأالميلاد

للكتبةالمسبقةالصورةفكانوا7:12(،)امك

الجديد.العهدفيعنهمنقرأالذينالدينيين

سبقكما:الجديدلعهداثيلكتباا-لثاثا

منالعودةبعدالكتبةنجمبزوغأبد،القول

الكتبةأن،ه2:هأخ1منفيبدو،البابليالسبي

ولكن،الخاصةونقاباتهمعشانرهملهمأصبحت

فيبارزأسياسيأحزبأيكونوالمأنهميبدو

قبلالثانيالقرنأوانل)فيسيراخابنزمن

ضغوطتحتكذلكأصبحواولكنهمالميلاد(

أنطيوكساتخذهاالتيالمنيفةاتالإجراه

خدمةانشأواالذينهمالكتبةوكانإبيفانوس

فيأعضاءمنهمالبعضوكان،المجامع

،53و:1443،مرقس16:21.26:57)متالسنهدريم

فيوجردهملهمكانوقد23:9(22:661،أعلو

زمنإلىنفوذهملهموظل:17(،)لوهالجليل

تيطسيدعلى.م07فيالهيكلتدمير

لأنهمذلكبعدأهميتهمزادتوقد.الرومانى

تعتبركانتالتي-الشفريةالققاليدسجلوا

7:6-13(.)مرقسالمكتوبالناموسمقامفي

التيالمقدسةالأسفارعلىحافظواكما

منينتظرونوكانوا3:2(.)روعليهااستومنوا

احترامهممنأكثريمترموهمأنتلاميذهم

خاصةثيابأيلبسونوكانو.لوالديهم

ويعزضون:38(،21-مرقس"لسة)"طيا

23:5(،)متثيابهمأهدابويعظمونعصانبهم

لهمليقدمواضحأ،تمييزهميجعلكانمما
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23:712:38،مرقس)متاللائعةالتحياتالناس

93"لو.2:46(.و

الكتبةلعب:الكتبةويسوعالرب-بما

يسوعالربخدمةأئناءفيبارزأدورأ

ويذكر.موسىشريعةعنالمدافعينباعتبارهم

كانتإذ"!الناموسيينباسمالكتبةلوقا

الناموسعلىالمحافظةهيالأساسيةوظيفتهم

وليكون،العصرحاجاتمعيتلاءمبماوتفسيره

ولذلك.الأمممنيخاطبونهممنأمامراضحأ

إياهمتهمينالمسيحيقاومونكانواماكثيرأ

فيكما،كثيرةمناسباتفيالناموسبكسر

9:1-3،لو،017-26(،)متالخطاياغفرانحالات

السبتحفظبخصوصتعليمهممراعاةوعدم

6:6-111،)لوسبتيومفيلشفاءوا2(،و6:1)لو

الاغتسالفيلطقوسهممراعاتهوعدم

اختلاطهعليهعابواكما7:2-ه(.)مرقسر

المجتمعفيوالمنبوذينوالخطاةبالعشارين

لمكما2(.و1:!هالو17و16ج2)مرقسليهوديا

بغيةبأسنلةإحراجهمحاولةعنيتوقفوا

3،وه،112:28ج7)مرقسواصطيادهإحراجه

منهطلبواالهدفهذاولنفسر803(.ا:53،يو1و

المعجزاتهذهيفعلسلطانبأيلهميقولأن

الكتبةمنالبعضأنومع3:22،لو.2:1-4(.)مر

:52،،13)مت!:91قبلوه(الناموسيين)أو

كان-ككل-موقفهمأنإلا301(،12:32،يومرقس

ذلككان،القولسبقوكماالعداء.موقف

ولانفتاحه،موسىناموسيخالفأنهلزعمهم

المتصاعدةشهرتهعلىعلاوةالمنبوزين،على

ويهدد7:03()متسلطانهميهددمماالشعببين

:18(.111،مرقس21:ه)متبلدهمفيالأمن

له،عدائهمدوافعمنكانأنهفيولاشك

للكتبةتوبيخهوفيوادعانهم،بريانهمتنديده

!التعاليالتظاهربحباتهمهموالفريسيين

و12038-7،مرقسهج23)متلشعباعلى

للناسيبدونكانواوبينما11:43(93.لو

الداخلفيكانوافإنهم،مقدسينأبرارأ

1-93-41(.23025-28،لوا)متتمامأفاسدين

علىفرضوهاالتيتقاليدهمالمسيحهاجمكما



ينةلمداتبكا

عسرةثقيلةأحمالأ"ايحزمونكانواإذاالناس

لاوهم،الناسأكتافعلىويضعونها،الحمل

23:2-4)متبإصبعهميحركوهاأنيريدون

يشددونالكتبةكانوبينما11046(.ا-22،لو3و

فإنهم،الناموسفيالصغيرةالأمورحفظعلى

مثل:الهامةالكبيرةالأموريتجاهلونكانوا

24،و23ة23)مت.والإيمانوالرحمة"المق

أنهمذلكمنوأكثرا:42(،4،لوا.12:مرقس

كانواكما-الأنبياءنسليكونواأنعنعوضا

فيعاشواأنهملولهماقاليسوعفإن-يدعون

آباؤهمفعلكماالأنبياهلقتلواالأنبياءأيام

الربقالكما23:92-26،لو.2:9-91(.)مت

الكتبةعلىبركميزدلمإن:لتلاميذهيسوع

.السمواتملكوتتدخلوا،لنوالفريسيين

02(.:)مته

علىمتلهفينالكتبةنجدأنإذأعجبفلا

لقد19:53(.\،لوة14)مرقسيسوعمنالتخلص

مراكزهميهدد،للناموسالمرنتفسيرهكان

معالكتبةاتفقوقد.المجقمعفيوسلطانهم

علىمرالففيالكهنارؤساءمنمنافسيهم

وقفوعندما14:43(.)مريسوععلىالقبض

اتفقواالسنهدريم،أعضاءحميعأماميسوع

الحكمعقابهايكونضدهتهمةتلفيقعلىصميعأ

أخذواوعندما57-66(.أ26)متبالموتعايه

الكهنةرذسا،وقفاميرودسإلىيسوع

9(،23:.)لوباشتداد*عليهيشتكوندالكلتبة

السنهدريمأعضاءسانرمعاشتركواوأخيرأ

اللهابنكنت.إنله:قانلينبه،الاستهزاءني

إسرائيل،ملكهوكانإن..الصليبعنفانزل

به.فنؤمن،الصليبعنالأنفلينزل

4-43(.27:.)مص

لكتبةاظل.م07فياورشليمتدميروقبل

الرسلبقاومونالسنهدريمأعضاءسانرمع

السببوكانوا،المسيحيةالكنيسةويضطهدون

6:12-14(.)أعاستفانوساستشهادفي

لمدينأ:اكاتب

الممليا،الادارةرجالأحدالمدينةكاتبكان

المتدسالكتاب

منوطأ،المدينةمجلسسرأمينكانأنه!الأربم

حلقةوكان،السلطةوأوامرقراراتنشربه

لولايةاوحكومةالمدينةإدارةبينالاتصال

حفظعنمسنولأكانأفسسوفي.الرومانية

علىالثانرالجمعي!ئنأنواستطاع،النظام

،(.ا:35-91)أعبولسالرسول

:لمقدسالكتابا

العهدينأسفارمجموعةهوالمقدسالكتاب

المسيحبةالكنيسةتؤمنالتيوالجديد،لقديما

وعننفسهعنإعلانأ،اللهمنبهاموحىبأنها

البشر.نحدمنمقاصده

9:2()دانيال"لكتبامن+فهمت!دانيالويقول

القديمالعهدفيالنبويةالأسفارإلىإشارةفي

العهدفييشارماوكثيرأله.متاحةكانتالتي

الاسمهذابنلسالقديملعهداأسفارإلىالجديد

:93(،2:32!يوهإ،لو،21:4222:92)مت+لكتبا

+لكتاباو1(،12:0)مرقس"االمكتوبو

المقدسةو*الكتب3:16(تي8:323:22،2،غل)أع

1(.3:هئي:12،2)رو

في،القديمالعهدأسفارمجموعةتذكركما

+!الناموسمثلاخرىأسماءتحتالجديدالعهد

لأنبياءواموسىو12034(1،يو16017،لو:18ه)مت

لناموسوا27(،إ24لوأيضأ:92،انظر69)لو

أكثر:وبتفصيل.26(ة16،لو22:4)متءيانبياوا

4(.،ة24)لو*!المزاميرلأنبياءواموسى"ناموس

ته:لغا-لاأو

فيماالعبريا!باللفةالقديملعهداكتب-)1(

بالأراميةكتبتقليلةأجزاءبعضعدا

2:،دانيال:11ا.ميا4:8-6:7118:12-26.إر)عز

القديمةالعبريةاللتوكانت،-7:28(.

أدخلتالتىوالحركاتاللينحروتتنقصها

في)الماسوريين(اليهودعلماءبمعرفةإليها

أساسعلىالميلاد،بعدالسادسالقرن

المتواتر.لقديماالنطق
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المقدسالكتاب

إلىالعبريالنصترجمةتمتوقد

025-بينفيما!بالاسكندريةاليونانية

باسمالمشهورةالترجمةوهى..هق015

إليهاالرجوع)يمكنالسبعينيةالترجمة

بالمجلد"السينحر!منموطمعهافي

وفي(.الكتابيةالمعارفدائرةمنالرابع

منالاقتباساتتذكر،الحالاتمنلكثيرا

عننقلأالجديدالعهدليالقديمالعهد

النصعنوليس،السبعينيةالتربمة

أسأ.رلعبريا

باللغةالجديدالعهدكتب:الجديدالعهد-()ب

أوراقمنالكثيراكتشافوكان.اليدنانية

الدارجاليونانيةاباللفةالمكقوبةالبردي

كانتالتياللفةوهىء+زه،(--)+الكويني+

أوضحقدالجديد(العهدأزمنةفيشائعة

الجديدالعهديدنانيابينالفروق

كتبالجديدفالعهد.الكلاسيكيةواليونانية

)الكويني(الدارجةاليونانيةباللفةأصلأ

استخدممثلما،الميلاديالأدلالقرنفي

فيالدارجةالألمانيةاللفةلوثرمارتن

إلىالمقدسللكتابترجمتهفيزمانه

الألمانية.

وأبماد.:5محتوا-نياثا

سفرأ!ستينستاعلىالمقدسالكنابيحتري

وسبعة،القديمالعهدفيسلرأدثلاثونتسعةمنها

الجديد.العهدفيسفرأوعشرون

وأسفارالعهدالقديم:لقديمالعهدا-)1(

القانونيةالأسفارهيوالثلاثونالتسعة

العهدأسفاريعتبرونفهماليهود.عند

لأنهم،سفرأوعشرينأربعةلقديما

والثاني،الأولصمونيلسفرييحسبون

وسفري،لثاشوالأولاالملوكوسفري

عزراوسفري.والثانيالأولالأخبار

كما.واحداسفرأمنهاكلأ،ونحميا

الاننيالصغارالأنبياءأسفاريعتبرون

لاأنهيوسيفوسويذكر.واحدأا!مفرأعشر
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المقدسلكتابا

عندالمقدس)الكتابالقديمالعهدفييوجد

علىسفرأ!عشريناثنينسوىاليهود(

ضملأنهوذلك،العبريةايابمديةحرو!عدد

إرمياومراثي.لقضاةاسفرإلىراعوث

اثنينعددهايصبحوبذلكإرميا،سفرإلى

وعشرين"

وبعضالكاثوليكيةالكنيسةوتضم

هذ.إلى،الأخرىالتقليديةالكنانس

الأسفارمعظم،القديمالعهدفيالأسفار

لحكمة،ا،يهوديت،طوبيا.وهي،لأبوكريفيةا

والمكابييناباروخ،سيراخبنيشوعحكمة

لسفريإضافاتوبعض،لثانيواالأول

ألحقتهاالتيالأسفاروهي.ودانيالاستير

)الرجاالقديمبالعهدالسبعينيةالترجمة

موضعهافي!أبوكريفا+مادةإلىلرجوعا

"دائرةمنالأولبالمجلد"الألف*حرفمن

انجلتراكنيسةأما(.الكتابيةالمعارف

تتبع،اللوثريةالكنيسةمثلفمثلها

في(اللاتينيةالفولجاتا)فيجيروم

أسفارأالأبوكريفيةالأسفارهذهاعتبار

فيللسلوكنماذج.باعتبارهائقرأأنيمكن

لأيأساسأتكونألايصبولكن،الحياة

المقدسالكتابويضم.مسيحيتعليم

الأبوكريفيين:السفرينأيضأالأثيوبي

ليوبيلات.اوسفرلأولاأخنوخ

ثلاثهإلىالقديمالعهداليهودقسموقد

الأسفارويشمل،الناموس)9(-:أقسام

الأنبياءا)2(-.موسىكتبهاالتيالخمسة

وهي،الأولينالأنبياء:لىإويقسصونهم

!صمونيل،لقضاةوايشوع:أسفار

:رأسفاوهي،خرينالمتءلأنبياوا.لملوك!ا

لاثنياوسفر!لوحزقيا،ميارإ،إشعياه

باقيوتشمل،الكتابات)3(-نبيأ.عشر

،والأمثالالمزاميرالقديمالعهدأسفار

والمراثي،،عوثورالأنشاد،اونشيد،وأيوب

ونحمبا،لنياداثم،أستيرو،معةوالجا

لثاني.واياولالأياماواخبار،وعزرا



لمقدسابلكتاا

فيالترتيبهذااليهدداستضدموقد

السبعينيةالترجمةأما،العبريةالتوراة

تسلسلفيالأسنارترتيبأعادتفقد

العهدقسمتحيث!الزمنيللتتابعأقرب

ىأ،لشريعةا)1(-أقسامأربعالىإلقديما

الأسفار)2(-.الخمسةموسىأسفار

،وراعوث،لقضاةوايشوع:وهيلتاريخيةا

الأ!لوملوك،لثانيواالأولوصمونيل

لئاني،واالأولالأياموأخباروالثان!،

أسفار)3(-.أستيرثمونحميا،وعزرا

والمزامير،،أيوب!هي.،لشعرواالحكمة

)4(لأنشاد.اونشيد،والمامعة،والأمثال

ميا،رإ،إشعياء:وهي،لنبويةالأسفارا

يوئيل،اهوشع،لنيادا،لحزقيا،ثيلمراا

،حومنا،ميخا،نيونا،ياعوبد،موسعا

ملاخي.و،كرياز،حجي،صفنيا،حبقوق

،ودانيالحزقيالورمياوإإشعياءوئسمى

سفرأعشرالاثناأما.،الكبارلأنبياء!ا

وهو،ر.لصفاالأنبياء*افتسمىلأخرىا

الكنيسةاتبعتهالذيالترتيبنفس

المسيحية.

منالجديدالعهديتكونالصديد:العهد-ب(

لىها*إبدورتنقسم،سفرأوعشرينسبعة

متى،"وهي:،اكلاناجيل)1(-:أقس!امأربعة

نشأةتاريخ)2(-.ويوحنا،ولوقا،مرقس

الرسل.أعمالسفروهوالكنيسة

ثلاثةلىإأحيانأوتقسم،)3(-الرسائل

الكنائسرسانل،هى:فرعياأقسام

الأولىوكررنثوس،ر!ميةوهي:

!فيلبي،،أفسسو،غلاطيةو،نيةلثاوا

لثانية.والأولىاوتسالونيكي،وكولوسي

تيموثا!سوهى:،رعويةرسانل**

شخصيةورسالةوتيطس،لثانيةوالأولىا

)أوجامعةرسانل.*،*.فليمونهي:

وبطرس،ويعقوب،العبرانيونوهي:عاما(

لثانيةواا!اولىويوحنا،لثانيةوالأولىا

سفرهينبوة***"ويهوذا.والثالثا،

لرذبا.ا

لمقدسابلكتاا

لكتابي:النص-الثأثا

منأكثرمدىعلىالمقدسالكتابأسفاركتبت

الخمسةالأسفارموسىكتبفقد.سنة005.1

فيالرؤياسفروكتب..مق014.نحوفيالأولى

نأحقيقةمنالرغموعلىالميلاد!بعد.9نحو

توجدولا،الأنموجودةغير،الأصليةالمخطوطات

بخطتنسخظلت،الأصلعنمنقولةنسخسوى

النصوصفإن،الطباعةاختراعزمنإلىاليد

فقد.صذهلةبصورةمحفوظةمازالتالكتابية

الترجمةعلىالعبريالقديمالعهدروجع

لتياالعبريةالمخطوطاتوعلى،السبعينية

وفى،بالقاهرةاليهوديالمعبدفيحديثأاكتشفت

لبحرابمخطرطات)المعروفةقمرانواديكهوف

حرفمنموضعهافيإليهاالرجوعويمكن-الميت

"دائرةمنالثانيبالمجلد"الميتالبحر"االباء"

زمنلىإتاريخهايرجعوالتي(الكتابياالمعارف

خمسةمنأكثروجودأنكما.السبعينيةالترجمة

إلىترجع،باليونانيةالجديدللعهدمخطوطةألاف

يعتبر،الطباعةاختراعزمنإلىم125منالفترة

نصوصبسلرمةتشهدالتيالمراجعمنثروة

لترجماتاذلكلىإويضاف،المقدسلكتابا

التيوالسريانيةالقديمةاللاتينيةمثلالقديمة

لفولجاتاواوغبرها،والقبطية،م15.إلىترجع

م(.)382-504جيرومبهاقامالتياللاتينية

:ياتوآحاتأصحالى!لتقسيما-بعارا

إلىمقسمةأصلأالمقدسالكتابأسفارتكنلم

-قبلاليهودقسموقد.أياتإلىولاأصحاحات

معتدلةأقساملىإالقديمالعهدالتلمود-عصر

إلىقسموهذلكبعدثم.المجامعفيللقراءة،الطول

بهقامفقد،الحاليالتقسيمأما.الةياتيشبهما

هذاوانتقلعشراالخاسىالقرنفيناثانالربي

يدعلىالمسيحيةالكنانصىإلىالتقسيم

الكتابفياستخدمهلذياأ+أ!،!(،دا)3.باجنيوس

والأرجح.م1528عامفياللاتينيةاللفةفيالمقدس

نيسرم،5،13،اولس!ما)+ه(،وللانجتون"ستيفننأهو

مؤيديوأحد1228()حواليكنتربريأسافقة

إلىقسمهالذيهو!+!؟لا()!*،"حالأعظم"العهد
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-تفسيرهالمقدسالكتاب

تقسيمظهروقدصاليأ.المستخدمةالأصحاصات

التياليونانيةالنسخةفيأياتإلىالجديدالعهد

أصد+-حم!ه"(ع"محأثهول)3.ستيفنزوبرتر.نشرها

،ام555وفي.1551فيباريسفيالمطابعأصحاب

بهااللاتينيةالثولماتامننسخةبنشرقام

.واياتأصحاحاتإلىحاليأالمستضدمالتقسيم

هيالتقسيمبهذاتنشرإنمليزيةطبعةأولوكانت

م.0156جنيدفيطبمة

:المدسلكتاباخامسا-رسالة

منطويلمدىعلىكتبالمقدسبالكتاأنمع

،القولسبقكماسنة،ا0050منأكثر،الزمن

يبلغاالممتمعطبقاتمختلدمنربالوكتبه

والقادةالملوكمنهمكاتبأ،اربميننحوعددهم

وجباةوالرعاةلأنبيا.والساسةوالكهنةوا

يتميزأنهإلا.وغيرهملصيادونواالضرانب

الأسلارفجميع.والهد!اللكرفيعحيبةبوحدة

عن:معلنهلمف!فمما

الله+رحال:كتبهافقد،الإلهيمصدرها-)1(

القدسالروحمنمسوقينالقديسون

1:21(.بط)1

،للخلاصدحاجتهالساقطالانسانحالا)2(-

اللهوتدبير،نفسهخلاصعلىقدرتهوعدم

المسبحيسوعالرببذبيحةالإنسانلظص

لكفارية.ا

وأكبد.،ونسلهإبراهيممعاللهعهد)3(-

وكيفوداوددموسىويمقوب،لإسحق

يؤمنبمنكلإلىالحديد،العهدفيامتد،

8:6-13(.26:28،عب)مت

العهدرموزفكليقابلها،مالهارموز)4(-

تحققتقدوأعياد،وطقوسذبانحمنالقديم

علىوماعملهالمسيحيسوعالربفي

الصليب.

الرب-المسيامحئعنمحددةنبوات)5(-

عنوكذلكالكلارى،وموته-المسيحيسوع
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-تفسيرهالمقدسالكتاب

ملكوته.ليقيمثانيةمجيئه

:تفسيره-لمقدسالكتابا

تفسيرأتفسيرهاإلىتحتاجالأقوالكل

ذلكعلىلدليلوا،القارئأوالناقلمنصحيحأ،

ماتفهم*العلك:الحبشيللخصيفيلبسسذال

يجببل،ةلقراهاتكاليفلا3(..8:)أع؟"تقرأأنت

ئقرأ.مافهم

وأيبين،يشرح،يوضح:تعني"ئفستر.وكلمة

القارئعندممروفةلفةإلىأجنبيةلغةمنيترجم

42،9:7(.و1:38يو)انظر

الأحلامتفسيرموهباليوسدلرباأعطىوقد

هذهأعطىدكذلك4:12،41:8-15(..مصر)تكفي

كما2،4،7:16(،)دانيالبابلفيلدانيالالموهبة

وتلسيرهالفامضةاالكتابةةقراهاعطا.

لتلاميذ...فشرنفسهيسدعلربوا(.ه)دافيال

و.فممئر.13:18-23.37-43(،)متالأمثلةبعض

حميعفيبهالمغتصةالأمورعمواسلتلميذي

24:27(.)لو.الكتب

الوحيبين-إدراكهيلزمكبيرفارقوهناك

المقدسالكتاببطبيعةيتعلقفالوحيوالتفسير،

أما3:16(.تي)2المكتوبةاللهكلمةلأنهومصداقيته

وعليه.المكتوبةالكلمةهذ.بمعنىفيئعلقالتفسير

الأمرعلىالكثيرونيتفقانجدأالممكنفمن

الأمرعلىكثيرأيختلفونقدولكنهم،الأول

الأولالأصحاحانعلىشخصانيتفقفقدالثاش.

ولكنهما،ثقةبكلجديرسجلهوالتكوينسفرمن

التي.يوم+كلمةمعنىتفسيرفييضتلفانثد

،الأصحاحهذافيمرارأتكررت

ظهرت،الكنيسةتاريخمنالأولىالقرونوفي

فيإحداهماللتلسير،رنيسيتانمدرستان

)فيأنطاكيةفيوالأخرىمصر(،)فيالاسكندرية

المدرستينبينالفرقنوجزأنونستطيع(.سورية

يلي:فيما



تئسيره-لمقدسالكتابا

نحوتنحوالأسكندريةمدرسةكانت-)1(

أنطاكيةمدرسةكانتبينما.الرمزية

.للنصوصالحرفيبالتفسيرأكثرتتمسك

كثيرأتهتمأنطاكيامدرسةكانت-)2(

وغيرالمباشرةقرينتهفينصأيبدراسة

الاسكندريةمدرسةتكنلمبينما،المباشرة

كثيرأ.بذلكتحلل

كثيرأتعتمدالاسكندريةمدرسةكانت-)3(

الكتابتفسيرفيالكفسيةالتقاليدعلى

أنطاكيةمدرسةاعتمادمنأكثراالمقدس

يفسرالمقدسالكتابأنترىكانتالتي

كانت،المقدسالكتاببوحييختصفيما-)4(

الجانبعلىتشددالاسكندريةمدرسة

غيبوبةشبهفيكانالكاتبوأن،الخارق

كانتبينما.عليهئمليالقدسوالروح

الكاتب،وعيعلىتؤكدأنطاكيةمدرسة

وعمل،بصيرتهشحذالقدسالروحوأن

شخصيته.يلفيأندونفيه

نأعليهبعاملأشبهالكتابومفسر

ذلكفيوهو،بالاستقامةالحقكلمةيفصل

روحيةبصيرة:أمرينإلىحاجةفي

يهبهاالروحيةلبصيرة!ا.جيدةوأدوات

14:26،)يوللمقمنينلقدساالروح

أما1:17(1أتمع2:27يوإ.ا-213،1كو1

الحاجةفيالتفاوتفرغم!الجيدةلأدواتا

فهى:ليها،إ

،عبارةلأيالأصليةاللغةفيالمعنىحدد-)1(

العبريةباللغاتالمعرفةيستلزمرهذا

ذلكيتوفرلمفإذا.ليونانيةوااميةوالأر

ترجماتبأفضليستعينأنفعليه،للمفسر

نأعليهأنكماله.المتاحةالمقدسالكتاب

والظروفالسفر.كتابةمنالهدفيعرف

ففي.كتابتهإلىأدتالتيالتاريخية

بسبب-إسرانيلبنوارتبط،القديملعهدا

)2(

)3(

)،(

تفسيره-لمقدسالكتابا

لأشوريينوابالمصريينبةخر-أو

الشعوبمنوغيرهموالفرسوالبابليين

الكنيسةنشأتالجديدالعهدوفي.والممالك

فيوانتشرتامتدتنميهوديةبيئةفي

الكتابولفات.الرومانياليونانيالعالم

المختلفة.الثقافاتهذهتعكسالمقدس

ووعيدرايةعلىالمفسريكونأنفيجب

المختلفة.قراننهافيالكلماتباستخدام

فيفقرةأوأيةأيفيالكلماتفسر-

الحكمهيفالقرينة،المباشرةقرينتها

فالقاموس.الكلمةمعنىتحديدفيالنهائى

القرينةولكن،المعانيمنجملةيعطيكقد

مجالتض!ييقعلىتساعدالتيهي

توخذأنيجبكما،المعنىوتحديدالاختيار

فمبدأككل،الكتابقرينةالاعتبارفى

التفسيراتيصححأنيجبالكتابوحدة

المبتسرةايافكارخطرمنويحمي،المنعزلة

.محدودةمعلوماتعلىالمبنية

موضوعللجزءالأدبيالأسلوباعرف-

فيأنهأوبألفافيؤخذهل،الدراسة

هوأم،لأحداثسردهوهل؟مجازيةصورة

توصيلمنهاالهدفتعليمبةمادةأوحوار

المعرفةبعضيستلزموهذا؟معينةفكرة

مختلفة،ثقافاتفيلوفةاكلعواندبا

عنالتعبيرفيالمستخدمةوبالمصطلمات

ايافكار.صختلف

فيصعوبةهناكتكونلاماوكثيرأ

يسوعالربأمثالفمثلأ،الأمورهذهتمييز

مجازيةلفةفيكلافكارتصويرأتشر

معينة.مفاهيملتوضيح

مبدأضوءفيالمقدسالكتابفسر-

أعلناللهأنمعناهوهذا،المتدرجالإعلان

.واحدةمرةيعلنهاولم،بالتدريجمقاصده

اللهخطةتنفيذفيللتدرجزلكوكات

استعدادعدمبسببكما2(،و1؟1عب)انظر

)انظرالرسالةوفهملقبولالإنسان
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تنسيره-المقدسلكتابا

12(.ب2216،يدو5:21مت

بالعالميختصفيماالكتابعباراتفسر-)5(

وليسالمالوفلأظواهر.بحسب!الطبيمى

يمنىلاهذالكن،اللنيةالعلميةبالعبارات

صحيحة،غيرأوخاطنةالكتابعباراتأن

علميةنظرياتيضعلاالمقدسفالكتاب

عباراتفيالمقانقيقررولكنه،للطبيعة

الشسس0لقولةافيكما،لناساعندمألوفة

1(.أهه،مت:ه1)حاتفربلمثسىوا،تشرق

الأرضاطراف.أربعةعنالكلامأو

مازلناعباراتوهي11:12(،)إش

تعوزهاانهارغمااليومإلىنصتخدمها

.كل:الجامعةيقولكما.العلميةالدقة

ليس!البحرالبمر،إلىتحرىالأنهار

الأنهار.منهجرتالذيالمكانإلى.بملآن

مصورأ1:7(،أجاراحعةتذهبهناكلىإ

قتبخرحيث،الطبيعةلهىالميا.لدورة

مطرأوتسقطتتكثدثمالبحارمنالميا.

البحرإلىتجرىلتيابالمياهالأنهاريز!د

كلالجاممةسفركاتبويبني.وهكذا

والظروفالحياةفيمشاهداتهعلىأقواله

الحياةعلىتعليقكلهفالسفر.الطبيعية

لامفرغةحلقاتفيتسيرإذ.بالطبيعة

فيالألفارهذ.حلنجدولكنفيها،شبع

الأمرختامولنسمعالسفر:ختامفيقوله

هوهذالأنادصاياهواحفظاللهاتق:كله

إلىعملكلئحضيراللهلأن.كلهالإنسان

وأخيرأكانإنخفي،كلعلىالدينونة

و،1(.12:13)جاشرأ

الأساليبموضوعإلىلرجوعوبا

وتفسيرهاتمييزهاأننرى،المختللةالأدبية

الأمورببعضالمفسرإحاطةيستلزمان

الأتي:فيايجازهايمكنالتي

احداثروايةفيكما:صليلاصرفية)1.(

بمعناهاتفسيرهايجبوهذ.،وقعتكما

1؟35-12(.يوفي)كماالواضحالبسيط
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تلسيره-المقدسلكتابا

معينةنقطةلابراز7:صلائوجز)2(

فنعلم:1-11(.1أعمالمع4-24453:)انظرلو

كانتانهالرسلأعمالسفرفيجاءمما

القيامةبينمايومأأربعونهناك

فييذكرلمالذيالأمروهووالصعود!

لوقا.إنجيلنهاية

استعمالهيلاستعارةوا:راتلاستماا-)3(

لقرينةامعالمشابيهةلعلاقةاخرىبدلكلمة

مثلأ)انظرالاستعمال!هذاعلىالدالا

يستخدمحيم2:7تكمع21و02ر!9:

جبلالذيالهاعلىللدلالةخزمف.كلمة

.الأرضترابمنالانسان

واتعمنسمتمدةقصة:والمثل)4(-الأمثال

وأمعينةفكرةلتوضيحتستخدم،الحياة

الرباستحدمماوكثيرأ.معينمفهوم

عندمافمثلأ.تعليمهفيالأمئاليسو!

مثلذكر1:92(،)لو.أقريبىهو.منشنل:

الواضحالردفيهفكان"،لصالحاالسامري0

:24-.133مت)اشظرأيضألقاطعا

الخ(.36-4300و

الكتابفيهامددر:ولهاالرموز()5

الروويةالكتاباتفيوبخاصة،المقدس

02(،و69و12إ1،رؤ7:2-17دانيالمثلأ)انظر

37:،1-28(.حزمثلأ)انظرالنبواتوش

بالرموزالاجتماعخيمةوتمتلئ

بعضمنأدموكان8:ه(.4،عب)أع7:إ

ورحلا:14(.)روهللمسيحرمزأالوجوه

.مثالأاتعتبرالبريةكلالقديمالشعب

1:6-11(..كو)1نحن.لإنذارنادكتبت

وهاجرسارةبولسالرسول!يستخدم

وعهد،الحريةعهد،النعمةلمهدرمزين

3(.4:92-أ)غلللعبوديةالوالدالناموس

قصةجدعونبنيدثاماستخدمكما

شكيمأهلموقدلتوضيحخرافيا

9:7-21(.)قض



لنقدوا-لمقدسالكتابا

لتفسيرينبرىمنأننرىوهكذا

نفاذةروحيةبصيرةتلزمه،المقدسالكتاب

الدراسة،فيمخلصوحهديقرأ،مالفهم

اللهمددإدىيمصلهماكليؤولأنعدى

المسيح.فيالمؤمنينحياةوإنراء

:المقدسالكتابلدارسيلؤموبالايماز

لجالبأالصلاةبروحالفصليقراأن-)1(

يدرسأن-)2(.خاصةحكصةاللهمن

بها.يميطوماالمباشرةالقراننبتدقيق

فيالمشابهةالفصولإلىيرجعأن-)3(

الروحياتمقارنةيببإذاللهاكلمة

يستعينان-)4(2:13(.)اكوبالروحيات

لاهوتيةمعلوماتمنلهيتاحمابكل

ونفسية()أنريةوأركيولوجيةوتاريخية

يريداويدرسهبماعلاقةلها،واجتماعية

الذيالتلسيريختاران-)5(.تفسيره

أجزاءسانرمعتاماتساقفيأنهبرى

علىبكونأن-)6(.المقدسالكناب

فييتسرعفلا،أوضحنورلانتظاراستعداد

.برأيالقطعأدنتيمةإلىالوصول

لنقد:اوالمقدسلكتابا.

الكتابعلىيطبقانالنقدمننوعانهناك

،النصوصنقدأوالأساسيالنقدهما:،المقدس

العالي.النقدأوالأدبيوالنقد

:النصوصنقدأوالأساسي)1(-النعد

والكلماتالعباراتاستكضافمحاولةأي

تمرضتأنهايزعمونإذ،للنصوصالأصليا

مدىعلىنسخهاوإعادةنسخهافيللتغيير

الطباعةعصرفيالآنفحتى،العصور

بالأخطاءتزخرالمطبوعاتماتزال،المتقدمة

كانفكم.المحترفينالمراجعينكثرةرغم

طويلةعصبرفيأيسرالأخطاءتسرب

كلباليد.تنسخفيهاالمخطوطاتظلت

فبالقرا.ةذلكومع.حدةعلىمخطدطا

النسخمنالعديدوهقارنة،المتفحصة

لنقدواالهقدس-لكتابا

الوصولبعيد-حدلى-إييكن،المخطوطة

يستلزمهذاأنكما.النصوصأصلإلى

بعدأووقرباالن!شاخظروفدراسة

الأصلية.النسخةمنعنهاالمنقولالنسخة

الأخطاءاعتبارنافينضعأنويجب

منالنوعوهذا.النساخمنوقوعهاالشانع

،إنسانأييستطيعهسهلأأمرأليسالنقد

!المعرفةالمدققةالدراسةيستلزميل

فيوخطوطهاالكتابةبأسالببالواسعة

ليس،دراسةيستلزممماالمصور،مخلتف

الأصليةلفاتهافيالأسفارمخطوطات

القديمةالترحماتدراسةأيضأبلفمسب!

كتاباتفياياسفارهذهمن!الاقتباسات

بالثقة.الجديرينالقدماء

أصليةنسخةأيتصلنالمأنهوحيث

روحاستخدمهمالذينالكئابمنأحدبيد

نقدفإن،المقدسةالأسفاركتابافيالله

دراسةفيبالغةأهميةلهتصبحالنصوص

اكلاسلار.هذه

العالي:الثعدأوالأدبيالنلدب(-

الطبقةيمثللأنهالعاليبالنقد!يسمى

إلاتوضعأنيمكنلاالتيالنقد،منالعليا

النصوصنقدمنالأساسالطبقةوضعبعد

منوأول.سلامتهالىإوالاطمننان

ج+هوالعالي"(النقدعبا!ةاستخدم

الطبعةمقدمةفي).ته(6ل!حأم!.)+ه*إكهورن

القديم+للعهد+مقدمالكتابهالثانية

نفسيوجدت.لقد:يقولحيثم()1787

الجهدمنالكبيرالقدرهذالبذلمضطرأ

وهو،الانحتىسمبوقغيرمجالفي

منسفرلكلالداخليالتركيبفحص

النقدبمساعدةالقديمالعهدأسفار

الداخلي.بالتركيببعنيوهو....العالي

المرابمأوالمصادرودراسةتركيبهللسفر

التيوالطريقة،الكاتباستخدمهاالتي

معأ.جمعتاوقصادرلمهذ.بهااسضخدمت

بأنهعادةلدراسةامنالجانبهذاويعرف
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لنقدوا-لمقدسالكتابا

منلوثيقةالأدبيفالنقدالمضدر..!نقد

الكاتبمعرفاأيضأيتضمنالوثانق

وظروفها.الكقابةوتاريخ

أكبر،بتأكيدالمصدربنقدالقيامويمكن

منأقدمللونيقةأصليوجدعندما

!بالنسبة.الدراسةموضوعالنسخة

علىينطبقهذافإنالقديمالعهدلأسفار

بينمنإنإذ!ا!ايامأخبارسفري

صمونيلأسفار،البارزةمراجعهما

اموجودةالأسلارهذ.أن!صيث.والملوك

عنمحددةنتائجإلىالوصدلفيمكننا

المراجع.لهذهالأخباركاتباستخداممدى

الر)ىفإنالجديدللعهدوبالنسبة

أحدكانمرتسإنجيلأنهوالفالب

ولوقا،متىلإنجيليالرنيسباالمراجع

متىاستخداممدىاستكشاففيمكن

إليناوصلتقدحيثامرقسلانجيلدلوقا

الثلاثة.الأناجيل

النقدفإنالمرابم،توجدلاعندماأما

الأناجيلأنفلو.عسيرأيصبعالعالي

لدينايبقولم،اختلتتدكانتالأربعة

-لتاتيانع،،أ!(55)+ه+!ة.لدياطسرونا0سدى

فكك"والذيالميلاد(،بعدالثانىالقرن)مع

فيونسجها(لأربعا،الأناجيلممتويات

بناءعليناالمستميلمنلكان،متصلةقصة

مقأنهرغم،أساسهعلى،الأربعةالأناجيل

تنقصما.الدياطسرون0أنندركأنالسهل

مابيننميزأنعلينايصعبلاوقد،الوحدة

منكلمنأخذهومايوحنا،إنجيلعنأخذه

استطاعةدونلأولىاالثلاثاالأناجيل

التشابهلشدةمنهاكلعنأخذهماتحديد

إنجيلينموادأو،الثلائةالأناجيلموادبين

الأقل.على

كتابةتاريخعليهيبنىالذيوالأساس

فإذا،ماحدإلىداخليأساسهوثديم.سفر

أشيراوالسفر!هذامنإقتبسقدكان
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لنقدوا-لمقدسالكتابا

دمعلدمبهموثوقكاتبكتابةفيإليه

قدالسفرهذاكتابةأنفواضح،تاريخه

إلىأشارالذيالأخرالكاتبهذاسبقت

يمكناحداثإلىيشيرقدأوالسلر.هذا

وهكذا.أخرىوثانقمنتاريخهامعرفة

العهدمنأجزاءبعضتواريختحديديمكن

أحداثأ!أشخاصإلىإشارتهامنالقديم

مثلأ.النهرينبينبلادأومصرتاريخفي

فيكماتاريخهاتذكرأنيمكنأنهاكما

تاريختحددالتيالنبويةالأسفاربعض

الملوكأسماءأو،النبويةالأقوالبعض

نأوحيث.عهدهمفيالنبىتنبأالذين

تزايدتقد،القديمالأوسطالشرقتاريخ

فإن،تفاصيلهبكافةمعرفتناباستمرار

إطارهافيحادثةأيوضعإمكانية

وأكثرأيسرتصبح،الصحيحالتاريخي

،نبوةأيتاريختحديدنريدوعندما

للحادئةسابقةالنبوةنعتبرأنفيجب

للاحداثسابقةليستلكن،عنهاتنبأالتي

كانتأفهاأوفعلأوقعتقدانهاتذكرالتي

هذاوعلى.للنبوةالتاريخيةالخلفية

ناحومنبرةتاريخنحددأنيجبالأساس

لذيا..مق612فينينوىسقوطتاريخقبل

)نوآمون(طيبةسقوطبعدولكنعنه،تنبأ

كحادثاإليهيشيرالذي..مق663عامفي

سنة-أكل!فيولكن3:8-11(.)ناصومماضية

التاريخين-هذينبينالقرننصفمن

يستلزمماهذا،النبوةبهذهالنبينطق

كلوأخذللكلماتالدثيقةلدرايسةا

الاعتبار.ليالاحتمالات

نصيبأالخمسةموسىأسفاروتنال

ذلكبدأوقد،العاليالنقدمنكبيرأ

فيح،،أيلآ.!.+()3+.ويترهـببكتابات

.م3571في(لى.5!ممأءول)كوسترا0!،م1171

لأقدماالجزءفيمصدرينبوجودقالاوقد

لرأياهذاأقاماوتد،الخمسةالأسلارمن

الإلهين:الاسميناستخدامتبادلعلى



لنقدوا-المقدسلكتابا

وفي(.لله)الوهبمإو(!لرب)ا.يهوه

بين..ق.ل()+ه؟"ع!نا.إيكهورربط.م-789

الاسمين.هذينواستخدامالأسلوبتغير

النقدمنالأوليةالمرحلةهذهقبعوقد

عددإلىنحليلها،الخمسةللاسفارالعالي

"*جدسالمتماثلةالوحداتمنكبير

.ثاتر!.س،م2917معافيم،.ول(44)ثهح

ذلكتبعثم.م2018عامشيحأء7.3.1()13/

ا14،دلاس!.ا-)إيوالد+المتكامللفرض"(انظرية

وثيقةوجودافترضتالتيم(1843في

بهالحقت"إلوهيم"(،اسم)تستخدمأساسية

ميز.م1853وفي.أقصرمنهاقليلةوئانق

مصدرينبين)4)حآ"ولول.ا)(2(*هـمبفيلد

الاسممنهماكلاستخدم،منفصلين

أطلق)وتدالتكوينسفرفي.إلوهيم

كهنوشأي"عممه!"بعدفيماعليهما

معالمصدرانهذانأصمبحوقدوإلوهيمي(،

التثنية(سفرإلى)نسبة"*+)يهوه(،*)+

الرنيسية.المستخدمةالأربعةالمصادرهي

ولكن،الخمسةالأسفارتحليلفيالنقادعند

تقسيمماتهموتتفاوتأراوهم،تتباين

وثيقةإلىبعضهمينسبهفماكبيرأ،تفاوتا

لفيرأخرونينسبه،المصادرمنمصدرأو

مزاعمسوىليستأنهاعلىيدلمما،ذلك

ثابت.أساسغيرعلىمبنية

رأسهعلىالنقادمنجديدجيلجاءوقد

(6871/8771))(.احلثا؟الا!+ء3-نزولهاو1

والتاريخالمصادرهذهبينجمعالذي

حتىمقنعأيبدوبشكللإسرائيلالديني

منالكثيرينفكرعلىطويلأاستحوز

معرفتناازديادولكن،القديمالمهدعلماء

القديم-لشرقاوأدابدياناتبتاريخ

.م.ق0208-.00بينماالحقبةفيوبخاصة

نقا!علمنولهاوزننظريةفيماكشفقد

الهصادرعنالتفكيرفتخول.الضعف

المستمرالتاريخإلى،المتميزةالأدبية

إسرانيل.حياةفيالتقليدلنمو

الوسطىالعصدرمخطوطاتومعظم

لئقدوا-لمتدسالكتابا

ممااواحدةصورةتكونتكاد،بالعبرية

الوسطىالمصوركتابجهدديعكس

م(،0509-.)0**الماسوريينباسمالمعروفين

"النصباصممحققوهالذيالنصويسمى

مخطوطةستيننحوفهناكالماسوري"،

جميعهاتعكسعشر،الحاديالقرنمنهامة

الواحد،الأساسيالنص

مخطوطات"("اشهادةإلىوبالإضافة

اكتشافاتحديثأظهرت،الوسطىالعصور

البحرلفانف13أهمهاكان،قديمةلمخطوطات

وكان،م4791فيقمرانواديفي("الميت

هذهولكنإشعياء،سفردرجأشهرها

العهدأسفاركلمنجذاذاتضمتاللفانف

أهميةوترجع.أستيرسفرعداماالقديم

تسبقالمخطوطاتهذهأنإلىالكشفهذا

ألفمنبأكثرالماسوريةالمخطوطاتأقدم

جميصهاكتبتقمرانواديفنصوص.سنة

أورشليمعلىالروماناستيلاءقبل

م،.7في

لأاواديفيمخطوطاتاكتشافتمكما

إلىترجعأيضأالميتالبحرعلى+المربعات

!تضمم(.)132-135باركوكيا+ثورةأيام

منجذاذاتهناكوجدتالتيالمخطوطات

إشعياء،وسفر،الأولىالمحمسةالأسفار

الأنبياءمنأجزاءبهاباليونانيةورقوقأ

فىالدقةعلىآخرشاهدوهناكالصفار.

التيالجذاذاتمنالقديمالعهدأسفارنقل

بالقاهرةاليهوديالمعبدخزانةفيوجدت

تشهدوجميعها،م882عامإلىوترجع

.نصوصمنأيدينابينمابسلامة

والترجمة،الساصريةالتوراةأنكما

الترجماتأهممنالقديمللعهدالسبعينية

أسفارنصوصبسلامةتشهدالتيالقديمة

منتسخةالسامريةوالتوراةالقديمالعهد

بالحروفمكتوبةالخمسةموسىأسفار

معبالمقارنة،المستديرةالقديمةالعبرية

يكنولم.الحديثةالمربعاالأراميةالحروف
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منهلهدفواته-وحدالمقدسلكتابا

اياسفارهذهسوىيقبلونالسامريون

وقد.قانونيةيعتبرونهاكانوالتياالخمسة

م1616عامفيالعلماءنظراستللتت

أنهايرجحون،للتوراةسامريةمخطوطة

استخدمهلذياالعبريلنصامننسخة

اليهود.عنانفصالهمبعدالسامريون

ترجمةأقدمفهىالسبعينيةأما

القرنفيتتإذ،القديمللعهديونانية

فيإليهاالرجوع)الرجاالميلادفبللثالثا

التاه*صرفمنموضعهافيترجمةمادة

المعارف!دانرةمنالئانىبالمجلد

*(.الكتابية

الأرامية،الترحوماتأيضأوهناك

والترجمة،لسريانيةا+لبشيطةو+ا

والترجماتوالفولجاتاالقديمةللاتينيةا

النصبسلاماتشهدوكلهاوغيرهاالعربية

كمذلكإلىيضاف.القديمللعهدالعبري

المعلمينوشروحاتتفاسيرمنضخم

)الرجاالقديمالعهدأسفارعلىاليهود

فيالقديمالعهدا.مخطوطاتإلىالزجوع

منالثالثبالمجلدالخاء؟ا"حرفمنيوضعها

!(.الكتابيةالمعارفدانرة

الجديد:بالعهديتملقلهيماأما

حولتدورالبارزةالنقدفمشكلة

ا!أناجبلبينالداخليةالا!تباطات

وأهم(،الأولىالثلاثة)الأناجيلالمتشابهة

قالعندماكانت،لمجالهذافيحدثتلخطوة

نإ.م1853في)ول+!،"س!!سا.سا(.لاشمان

وإن.الأناجيلهذههوأقدممرقسإنجيل

فيماالنقدأما.باستعاناولوقامتى

أساسفلا،لرابعاالإنجيلبمصدريختص

وكل،+إنجيلمادةلىإلرجوعا)الرجاله

"أحرفمنموضعهفيحدةعلىإنجيل

-(،الكتابيةالمعارف.دانرةمنالأولبالجزء

متنوعةالجديدالعهدومخطوطات

4-27،بردية88منكثرنمكفهنا،وعديدة
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منهلهدفوا-وحدتهلمقدسالكتابا

بالحروفمكتوبةالرقوقمنمخطوطة

منمخطوطة597.2،المنفصلةالكبيرة

الصغيرةبالحرو!مكتوبالرقوق

وماالعاشرالقرنإلىترجع،المتصلة

)التيالكتابيةالقراءاتمن902.2،قبله

هناكأنأي(العبادةفيتستخدمكانت

وإنالجديد،للعهدمخطوطة5366منأكثر

أجزاهبعضعلىإلايشتمللابعضهاكان

ه!بأنعلمأمثلأ.اياربعةكالأناجيل،فقط

العهدأسفارعلىأصلأتحتويكانتمنها

مخطوطاتإلىلرجوعا)الرجاالجديد

"حرفمنموضعهافيالجديد.العهد

المعارفدانرةمنالثالث"بالجزءالخاه

.(الكتابية

العديدةالقديمةالترجماتوهناك

لىإالرجوعلرجا)االجديدلعهدالأسفار

منموضعهافيالجديدلم.العهد"ترجمات

"دائرةمنالثانيبالمجلد.التاهحرف

تشهدهذهوجميع+(-الكتابيةالمعارف

كصاالجديدالعهدأسفارنصوصبسلامة

إلينا2و!ا

لهدفوا-رحدتهلمقدسالكتابا

وحدته:-)1(

منمجموعةصجردالمقدسالكتابليس

علىيشتملكتابمجردأو،الدينيةالأسفار

لكنه،والمسيحيةاليهوديةالآدابمنمقتطفات

.كثيرةوطرقبئنواع.قديصأتكلماللهأنرغم-

ذاتهافيكاملةواحدةوحدةيشكل-101()عب

أجزاثه،جميعبينتربطالتيوغايتهاوروحها

المقدسفالكتاب.الإلهيمصدرهتثبتوالتي

علىللانساننفسهعناللهإعلاناتسجلهو

-3،91:ه81-.إ1)أفلدهوروالأجيالامدى

فيذروتهاالإعلاناتهذهوتبلغ26(،و2:هكوا

الفداني،عملهوإتمامالمسيحيسوعالربتجسد

الجانبهذا.القدسالروحوإرسالصعودهثم



بهلوحي-االمقدسلكتابا

سانرعنيميزهماأعظمهوالمقدسالكتابمن

الوئنيةلدياناتافيا"مقدسة*كتبأيسمدتما

لها.دراسةأيأمامينكشفالتي،العالمفي

كتاباتمجموعةصتفاقضات،!أنهامنمابها

خطةولافيها!ترتيبلا،متجانسةغير

إعلانعلىتحتويلايانهاوذلك،واضحة

متتابعةمراحلفي،غايةإلىيهدفتاريخي

فالكتاب.مكتملختامإلىبسيطةبداياتمن

هذاعلىيحتوي!انهفريدكتابالمقدس

رغمووحدته.الغايةهذهويستعرض،لاعلانا

خيرهي،المتنوعةالعديدةوأجزانهأسفاره

.لأإعلاناتمنيحويهماصدقعلىبرهان

)ب(-هد!النعمة:

الكتابفيالروحيالهدفهذاإن-

وهو،فيهالأمورأوضحمنهد،المقدس

يسمى-ماالمقدسالكتابعلىيضفي

بدايةفله"،العضوية"لاالوحدةأحيانا-

منلىياوالأصحاحاتفا.ونهايةرومسا

السماواتفييقابلهامالهاالتكوينسفر

المستردلفردوسواالجديدةوالأرضالجديدة

الروياسفرمنالأخيرةلأصحاحاتافي

هىالإنسانخطيةأصمبحتفقد21،22(.)رؤ

فتاريخ.اللهنعمةعنللكشفالبدايةنقطة

قصةف!يستمرووعودهبعهودهالأباء

لهذهتنفيذأاللاحقةوالأحداثالخر!ج

لشريعةاالتثنيأسفرويلخص.لمواعيدا

سفرويروي.سيناءجبلعلىأعطيتالتي

الموعد،لأرضالشعبامتلاكيشوع

تحولأنيمكنلاوالفشلوالتمردفالارتداد

السيطرةتتمبل،اللهمقاصدإتمامدون

وكانالمقاصد.هذهلإتمامواستخدامهاعليها

لبيتالعهودلتجديدفرصةالملكيةعهد

نبواتهمايانبياءوربط7(.صم)2داود

بداالتياللحظةوفي.الماضيبالتاريخ

رفع،للهلاكستتعرضالأمةأنفيها

أعظممستقبلفيالرجاءراياتالأنبياء

حكمفياياممإلىاللهملكوتبامتداد

وهوالنقناداكبارأحدويقولالمسيا.

بهلوحيا-المقدسلكتابا

الثابتةالقيمة+إن23،دا؟!(.)؟حكوتزك

يؤكدإنههذا:فىواضحةتبدوالقديمللعهد

إلهية،خطةتنلي!ذحقيقة،مطلقبيقينلنا

العهدفيتمامأتمت،للخلاصوطريقة

المسيحيسوعالربشخصفيالجديد

*.وعمله

بأنلقولاأصدقما:المسيحكلإتمامه-(

فيووقتيأوانتقاليأناقصأكانماكل

الربفيتمامأ!كملتحقققد.القديمالعهد

الكامل.اللدانيوعملهالمسححيسوع

العهدوملكوكاهننبيهوفالمسيح

واحدةمرةالكاملةفذبيحته.الجديد

القديملعهداذبانحأبطلتقدالأبد"وإلى

القدسالروحوعطية9،01(.)عبالرمزية

ايانبياءبهتنبأأنسبقلماتحقيقأكانت

قلوبعلىشريعتهسيكتبالرب:نمن

،4.و31:3103-34،32:رميا)إشعبه

علىملكوتهأقاموقدالخ(.02010و91اج1حز

لهانهايةولاقتزعزعلاراسخةأسس

لخ(.ا131000،رذه:1228،عب01و209)في

-وقدالفداء،فياللهقصدخطوطوبتتبع

لكلالمفتاحنجد-المسيحفيهذاتجلى

+الإنجيل+إعلانفهو،المقدسالكتابحقائق

العالم.لكلالمفرصةالبشارةأي

به:لوحيا-لمقدسالكتابا

علىللدلالةلاهوتى.:مصطلحلوحي)1(-.ا

مماالمقدسةالأسفاركنبةعلىاللهسيطرة

وتسجيلهنفسهعنإعلانهنقلمنمئنهم

كتابة.

عندأهميتهمالهماعاملانثمةوكان

القديمالعهدتقبلجعلهامما،الأولىال!نيسة

المتواصلتا*كيدههوأولهما:اللهمنبهكموحى

+.للها!قالأوا"تكلملله"ابأنصفحاتهكلفي

العهدنبواتمنالكثيررأواقدأنهمكما

فيتمتقد،الأتيالمسيابخصوصالقديم

هذهأنذلكمنواضحأوكان،المسيحيسوع



بهلوحي-االمقدسلكتابا

نفسه.اللهمنجاءتإنماالنبوات

يسوعالربموقفهوالثانيالعاملوكان

يمكنا!لاأنهأعلنفقد،القديمالعهدأسفارمن

لقد:17(.316،لو:ها)يو.المكتوب!ينقضأن

مملنأوعاشهلقديمالعهدايسوعالربأحب

العهدبوحيإقرارهفكان،اللهككلمةلهتبدله

الكنيسةأمامكافيأأساسأ22:43()متالقديم

التاريخية.ودقتهالإلهىمصدرهلإثباتالأرلى

القديم،للعهدالمسيحيسوعالربونظرة

تزخرالتيالجديدالمهدأسفارنظرةهي

إليهاالإشارةأوالقديمالعهدمنبالاقتباسات

*مكتوب*مثلتعباراتفيهتقرأماأكثرفما

"القدسالروح"يقولأوالكتابقال!كماأو

العهدأنيؤكدالجديدالعهدأنعلىيدلمما

المكتوبةاللها.كلمةهوالقديم

الجديدالعهدبأسفارالوحيعنماذاولكن

واثقينبالإنجيلالأوانلالكارزونكان؟نفسها

المسيحإنجيلفهر،اللهمنتسلموهقدأنهممن

بهأوصىوأنه1:16()رو-للخلاصاللهقوةو

"3اختارهمالذينالرسلالقدسبالروح

جنبأمكانهالجديدالعهدأخذوعندما1:2(،)أع

أساسعلىذلككان،القديمالعهدمعجنبإلى

الله.كلمةأنهما

القرنمنتصفقبلالوص!طبيعا(-

المسيحيةالكنيسةفياالرأيكان،عشرالتاسع

بالكلماتأوحىقداللهبأنالاعتقادعلىئحمع

-يسجلوالكياستخدمهمالذينللكئابنفسها

عناعلانه-خذلوجوداحتمالأدنىبدون

يوستينوسوصفالثانيالقرنففي.نفسه

بعينها*.الله"لفةبأتالمقدسالكتابالشهيد

غريغوريوسالرأبعالقرنفيعنهوقال

آيدوقدا".لقدساالروح"صوتإنه:النيسي

السارسالقرنينفيالإنجيليونالمصلحون

فيولكنالزأى.هذاعشروالسابععشر

أذىع!فمر،القاسعالقرنمنالثانيالن!صف
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بهلوحيا-لمقدسالكتابا

النتدمدارسوظمورالتطدرأفكارانتشار

ببعض،الكتابيةالدراساتفيالعالي

التاريخيالمفهومصباغةإعادةإلىاللاهوتيين

لقعديلمحاولاتفجرت،الحرفيللوحي

عنجديدبتعليمكليةاستبدالهأو،المفهوم

فيتطوربحدوثبالقوليسمحالوحي

مركزاللاهوتيينبعضفنقل.الدينيالخطاب

إلىالموضوعيةالكلمةمنالوحيفيالثقل

عنناتجةالخبرةهذهتكوقوقد،الذاتيةالخبرة

لماحةنفاذةبصيرةذيلنبيأو،دينيةعبقرية

اخذشخصخبرةتكونأنيمكنكما.للحق

بئنفأقر!لكتابامنرسالةأوكلمةبروعة

ملهماكتابلكتابا

إطلاقأتتفقلاالمستحدثةالآراءهذهولكن

تأتلم"!لأنهللوحينفسهالكتابمفهوممع

اللهأناستكلمبل،إنسانبمشيئةقطنبوة

*القدسالروحمنمسوقيىالقديسون

العهدأنبياءفإنذلكعلىوبناء1021(.بعا)1

عليهاوهيمنبهاأوحىبكلماتنادواالقديم

بناتمنيكنلمقالوهفما،القدسالروح

عنهاعبرواإلهيةأفكارمجردولا،أفكارهم

بهاتكلموا.اللهأقوالكانتبل!بلغتهم

بطرسفالرسول...القدسالروحمن!مسوقين

رجع)1ككلالمقدسللكتابالإلهىالمصدريؤكد

الذيهوالقدسالروحأنكما3-5(11بط1إلى

التىالرسائليكتبأنبطرسللرسولأوحى

3015(بط2)انظركتبها

نأالقدسبالروحبولسىالرسولويكتب

3016(2تي)32"اللهمنبموحىالكتابكل

بولسالرسوليستخدمهاالتي+موحىوكلمة

ثيوبنستوس*اليرنانيةفيهيهنا

تأأي"للها"تنفسهوتعنيداح+"هس!6+()؟داا3

الكتابأنتبنيالعبارةوهذه+،الله"أنفاش

عملفهو،الخالقةاللهنسمةصنيعةهوالمقدس

فيا.الله+نسمةكلمةاستخدمتفقد،لهيإ

)انظرالخالقروحهعلىللدلالةالقديمالعهد

القوةوهذه401003(.4،مز102،20733،أيتك

لإنجازالخلأقةالمهاراتمصدرهيالخالقة



بهلوحيا-المقدسلكتابا

03،3-ه3:خره)انظراللهأغراض

وأ+الله.نسمةوترتبط6:31(.24:2،قضعد

بالنبوةالقديمالمهدكلفي+اللهروح

وهذه3:8(.،ميخا2:28،ويؤ:16لم24:28،إش)عد

الرسولعبارةلفهمخلفيةلناتقدمالعبارات

".فبكلمة"(،اللها.تنفسه)أو.ب!موحى:بولس

كلفيهوبنسمة،السمواتصنعتالله

بنسمة،المنوالهذاوعلى33:6(.)مرجنددها

"أرسلالبداياففي.المقدسالكتابكتبالله

تنفس)أوو+نفخ.،العالمفخلق.روحهالله

آدمفصاراحياةنسمة()الإنسانأنفهفي(الله

اللهتنفسوبالمثل2:7(.)تك+حيةنفسأ

المقدسالكتابمنهاتكؤنالتيالكلمات

والقاررة،اللهصورةتعلنالتيالحية!+كلمته

البر"في*وتؤدب!،للخلاص"تحفمأنوحدها

16(،د31:هلي)2

كليةأنالجديدالعهدفيالواضحومن

فالعلاقة،القدسالروحمنبوحيجاءت.الله

جدأ،وثيقةالمقدسةوالأسفارالقدسالروحبين

3:7()عب.القدسالروحيقولعبارةإنحتى

ويؤكد".لكتابا.يقوللعبارةتمامأمرادفة

فيللكنيمميةيكتبأفهبولسالرسول

إنسانية،حكمةتعلمها+بأقوالليسكورنثوس

2:13،انظركو)1*القدسالروحيعلمهبمابل

روحنأخذلم!ونحن.يقولكما1(..2:كو1أيضأ

الأشياءلنعرف،اللهمنالذيالروحبلالعالم

12(.)ع"اللهمنلناالموهوبة

نكرمننخرج:لكتابيالرأىانتائعب(-

بنتيجتين:بهاالوحيعننفسهالكتاب

لكناباأنأي:مطلقكاملوصيأت-)1(

وأأنفاسهوأجزانهجميعفيالمقدس

كاملالوحي0بأنوالقول+.اللهنسمات

الاستنارة*نظريةرفضمعناهمطلق

وأجزئيأوحيأكانالوحيبأنتزعمالتي

غيرالقدسالروحعملولكن.درجاتعلى

فصولبعضأوأياتبضععلىقاصر

المكتوبةاللهكلمةكليشمللكنه،معينة

)2(

بهلوحيا-المقدسلكتابا

الكاملالوحي0أنكما،المقدسالكتابفي

البصيرةنظريةمعيتعارضا.المطلق

طبيعية.طاقةالوحيتعتبرألتيالداخلية

لأا!المطلقلكاملالوحى!افإنذلكومع

المقدسالكقابفيعبارةكلأنيستلزم

الخاطنةالأفكارفمثلأ،بالضرورةحقهي

أكاذيبأو42:7-9(أي)انظرأيوبلأصحاب

للمسيعإنكارهعندبطرس

الملوكورسانل1066-72(،)مرقس،

فيمسملةأنهافرغمإ:7-24()عزالوثنيين

منذاتهافىتكنلمأنهاإلاالمقدسالكتاب

فيتسجيلهاولكن.القدسالروحوحي

الروحمنكانالذيهوالمقدسالكتاب

منجزءأتكونأناللهأرادإذ،القدس

إعلاناته.

الثانيةالنتيجة:صرفيوص-إنه

اللهمنبهموحىبأنهنفسهالكتابلثكيد

القديسونالله"أناسبهوتكلم3:69(تي)2

هو1:21(،بط)32االقدسلروحامنمسرقين

الروحعملفقدحرفيأ.بهأوحيقدأنه

الفكربينداخليأالرب!فيالقدس

ولأنكليهمااعليهمامهيهمنأوالكلمات

نفسهابالكلماتمعنيأكانالقدسالروح

عليها.والاعتمادفيهاللثقةحدودفلا،أيضأ

الحرفيالوحيمعنىفليسذلكومع

ميكانيكية.عمليةأوإملاءمجردكانأنه

فما،بذلكاعتقدواالكنيسةأباءأنومع

.المقدسللكتابتقديرهملشدةإلاذلككان

بالوحيالقولعلىيعترضونلذينوا

ماكثيرألأنهمذلكيفعلونإنما.الحرفي

والعمليةالمعنىهذابينيربطون

مأ،تمايرفضونهفهمولذلك،الميكانيكية

الإلهيةالأسفاركتبةأنعندهميعنيلأنه

سجلوا،تسجيللاتآسومممايكونوالم

معانيها.يدركونيكونوالملعلهمأقوالأ

عناليومالكتابعلماءيتحدثوعندما
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بهلوحيا-المقدسلكتابا

بذلكيحددونلافإنهم،الحرفيالوحي

لروحاأنيؤكدونولكنهم،معينأأسلوبأ

الكاتباستخدامعلىسيطرالقدس

يمكنلاللوحيالدقيقةوالطبيعة.للكلمات

وأ،اللهأسرارمنسرفهي،تحديدها

اللهإلادقانقهايعلملا،معجزاتهمنمعجزة

نفسه.

منالكئيرحرفى"فيهاوكلمة

منكثيرونبذلكيعترفكماالغموض

يجبأنهيرونإذ،المحافظينالكتابعلماء

الكتابكلماتبأنيقولرأيأيرفض

أناسعلىالقدسالروحأملاماقدالمقدس

ذلكومع.تسجيلألاتمجردكانوا

تعبيركأفضل"حرفيكلمةيستخدمون

علىسيطرالقدسالروحأنحقيقةعن

كلماتهيكلماتهملتعتبرحتىالكاتبين

)انظرنفسهالقدسالروح
،ا-2513:إرميا،8911.مز،نح22:8-16مل9

:26(.21،16د:2،3:2روا

لرسل،والأنبيا.!اموسىاعتبروقد

أقوالهيإنماأقوالهمأناعتبرواحميعهم

بهأمرهمبماإلاينطقوالمفالأنبياء.الله

الربقالوقد2:7(.1:7،حز)إرمياالله

للذيبللي،ليس"تعليمي:نفسهيسوع

واصدر(.ه.9،و:،7:1612)يو*أرسلني

المسيحباسمووصاياأوامرالرسل

هوإنمايكتبونهماأنوأكدو3:6(.تس)2

تعلبمهموأن37(.أ14كو)1الرب+وصابا

1-13(..2:كو)1القدسالروح0لعليمكان

الكاملالحرفيبالوحيفالتعليم!عليه

ساميةفريدةبطريقةأنهيؤكدإنما،المطلق

الإلهيةالأسفاركتبةفيالقدسالروحعمل

بصدرةاللهحقليعلنواعبيب،بشكل

هوالمقدسفالكتابالخطأ.منمعصومة

الكلمةالابنكانوكما.المعصوهةاللهكلمة

هكذاكاملأ،وإنسانأكاملأإلهأالمتجسد

العنصرانفيهايتجلىالمكتوبةاللهكلمة

فلم،تتجزألاوحدةفيوالبشرىالإلهى
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بهلوحيا-!لقدسالكتابا

ذإ،أتلاممجردأي،سلبيينالكثابيكن

وأساليبهمشخصياتهمكتاباتهمشتبرز

المتمبزة.

المقدسبالكتابالوحىيكنلموإذا

يسوعالربيقولفكيفحرفيأ،وحيأ

تزولأنإلى:لكمأقولالحقالحق:نفسه

وأواحدحرفيزوللاوالأرضالسماء

".الكليكدنحتىالناموسمنواحدةنقطا

العهدأسفاركلهو!الناموس18(،ة)مته

:34(.1.يو)انظرمثلألقديما

تعليمأبولسالرسوليبنىكما

فيالقديمالعهدفيكلمةورودعلىخطيرأ

أما:ابمعصيغةفيوليسالمفردصيفة

لا.نسلهوفيإبراهيمفيفقيلتالمواعيد

بل،كثيرينعنكأنهالأنسالوفييقول

المسيحهوالذينسلكوفيواحد،عنكأنه

3015-18(.)غل

كلمةبطرسالرسولويستخدم

فيعابرةجاءتأنهالناتبدوالتيسيدي

بإسحقبالحبلتبشيرهاعندسارةكلام

احترامعلىال!ساءلتحريض1:12()تت

3:6(.بط)1أزاوجهن

اللهسيطرةهوالوحيإن-النتيجا:

يفقدوالمهمفبينما،الكئابعلىالمباشرة

وأرشدهمفيهمعمللذيافإن.شخصياتهم

ماإنحتى،القدسالروحهووحفظهم

وقال.المكتوبةاللهكلمةهوكتبوه

إنه:المقدسالكتابعنأوغسطينوس

خلانقه..إلىموجهةالقديراللهمنرسالة

أينم(:1546-)1483لوثرمارتنوتساءل

؟".المقدسالكتابفيإلااللهكلمةنجد

م(:)1646وستمنستراعترافويذكد

الله،هوالمقدسالكتابمؤلفأن"حيث

الله"كلما!انههوكمانقبلهأنفيجب

المقدسالكتابيعتبرونوالمسيحيون

مطلقأاعتمادأعليهوئعتمدثقةبكلجديرأ



اكتتاب

الرسالة،صاحبهوفالله،اللهكلمةيانه

واختارهو!أرادهاكمايكتبهامنهيأوقد

)انظرللعالملحملهاالمناسبناءال!لها

1(.9:ه،أع،و4ا"ةإرميا

:بكتتاا

فيتعداد"-"غذمادةإلىالرجوعلرجاا

منالخامسبالمجلد"العين"حرفمنموضعها

+.الكتابيةالمعارفدانرة

وقد3(!!مأحهسبيرااليونانيةفيوهي

جندإلىاليونانيةالكلمةنفسترجمت

27:27،)مت..كتيبةلىوإ12(،و18:3)يو

لفرقةانتوكا(.\31،27:.1:1:21.أع،:116همرهس

تتكونلرومانياالجيشفي:9(همرقس"لجيئون)

منعادةتتكونالكتيبةفكانتكتانب،عشرمن

الكتيبة،أميرقيادتهايتولى،جندى006نحو

منهمكليرأسالذينالمناتقادةمنستةويتبعه

.جنديماثة

غسطس:أوكتيبا

إليهغهدالذييوليوسالمئةقائدمنهاوكان

فيالأسرىمنخرين!آبولسالرسولبحراسة

الرسولرفعمابعد،روميةإلىبحرأالسفر

هذهأنالواضحومن.قيصرلىإدعواهبولس

الوقتذلكفيقيصريةمقرهاكانالكتيبة

جليلةخدمةأدتأنهاويبدو27:\(.)أع

اسم،لهاتكريمأعليها،أطلقحتىللامبراطورية

العظيماالرومانيالامبراطورأوغسطس

لية:لإيطاالكتيبةا

رومانيينمواطنينمنتتكونكتيبةكانت

العسكرية.للخدمامتطوعين.إيطاليافيمولودين

وكان.قيصريةمدينةالكتيبةهذهمقروكان

أكتاف-كتف

رجلأوكان،الكتيبةهذهمنمئةقاندكريخليوس

"كرنيليوس-إلىالرجوعلرجا)االله!خائفتقيأ

المعارف؟!دانرةمنالجزءهذامنموضعهفي

"(.الكتابية

:أكتاف-كتف

ئحملالذيالجسممنالجزءهوأساسأالكتف

،4وه24،1:ه14ة2ا)تكلأثقالاعليه

،1015هأغ9:4816،30:9قض!7:9405،يش؟34،عد12خر

الكتفيتمزقأنويمكن0/الخ(.31231:36،أيهأغ2

منشاولالملكوكان92:18(.)خرالأحمالثقلتحت

الشعبكلمنأطولفوقفماكتفه

2،01:23(.أ9صم)1

الكتففإحناه،يأمجازالكتفويستخدم

الكتفعلىعصاأونيرحملو1(94:ه)تكللممل

معناهالنيرهذاوإزالة،والعبوديةالخضوعمعناه

أيضأ:25،انظر،9:401027،14)إشلعتقوالتحررا

23:4(.8:6،متامز

لنايولد"يانهقائلأ:المسياعنإشعياءوتنبأ

ويدعى،كتفهعلىالرناسةوتكونابنأونعطىولد

نيسرأبديأأباقديرأإلهأمشيرأعجيبأاسمه

علىرئيسأسيكونأنهأي9:6(،)إش+السلام

داودبيتمفتاح+وأجعلأيضأ:ذلكومثل.شعبه

وليسهـيغلق،يغلقمنوليسفيفتح،كتفهعلى

بركةعنإشعياءيتنبأكما22(.ة22)إشيفتحمن

بأولادك"ايأتون:بالقولالأيامأخرفيلشعبهالرب

يحملن*الأكتافعلىوبناتك،الأحضانفي

أولادهن.الأمهاتتحملكما94:22(.)إش

ليدمن.يسمعنيبمنليمن:أيوبويقول

"اكتفيعلىأحملهافكنتخصي،كتبهابشكوى

36(.و21:35)آى

أحولحينثذ+لأنيأالنبيصفنبويقرل

،الربباسمكلهمليدعوانقيةشفةإلىالشعوب

لىإجنبأأي3:9(.)صف"واحدةبكتفليعبدوه

كامل.اتحادفيجنب

327



كتليش

رمزا(7:ا9:92،زك)نحالمعاند+والكتف.

يأ:9(،1.)اصم!تحله.وأدار.والعصيانللتمرد

بالكتف+"وبهزتم.الاخرالاتجاهفيوساراستدار

ا.بعنفدفعتمأي2(340:ا)حز

الشرانطعلىللدلالاأيضأالكتدوشستخدم

الكتفينعلىالكاهنرداءبهايعلقكانالتي

7(.و28:7،93:4)حز

،(،1218أاول:18ه)يشالمانبأيضألكتفوا

المسبوكالنحاسبحركتدمثلوالدعاما

7:03(.مل)1

الضالالحروتوجدمتىالصالح.والراعى

ا:5(.)لوهكتنيهأكله.منكبيهعلىيحمله

كتليش:

مدنإحدىوكانت..انفصال0معنا.مدينةاسم

وتذكر،يهوذاسب!نصيبفيوقعتلتيالسهلا

الأنيعرفولا4(..لأ:)يشهولحمامكئونمع

المخار!+خرابةأنهاالبعضويظن.بالضبطموقعها

المجنوبإلىمتراتكيدنمانيةنحوبعدعلى

لخيش.منالفربي

استقروقد:7(.أخ،14:1.)تكنياواءأبناأحد

علىاسمهموأطلقوا،قبرسجزيرةفينسله

المدنأهمكانتالقىأ،4)+هأ"كتيونمدينة

،للجزيرةالشرقيالجنوبيالساحلعلىالفينيقية

يشتفلدنأهلهاوكانلارناكا،مدينةحاليأوموقعها

الاسماصبحثم24:،2(.)عدالبحارفيبالتجارة

12(،و23:1)إشقبرسجزيرةكلعلىيطلق!كتيم"

وجزرسواصلكلليعنىذلكبعدالاسموامتد

وهناك27:6(.،حز201:رميا)إلمتوسطالبصرا

نحوإلىترجع.عرادفياكتشفتشقفة

كتيم"منمرتزقةبنردإلىتشير.م.ق..06عام

البحروجررسواحلومنأساسأ،اليونانيينمن

المتوسط.
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النفوذتحتوقعتماكثيرأقبرسولأن

،ليونانابلادليشملكتيماسماتسع،اليوناني

الاسكندرمنهاخرجالتىمكدونيلأاوبضاصة

03(!)11دانيالنبوة!في(.،8:ه1:امكا!بر)ا

الفارسيكورشعصرمنالفترةإلىتشيرالتي

فيالأخيروفشلإبيفانس،أنطيوخسعصرإلى

+سفنأنيرجحمما*روما!،تدخلبسببمصرغزو

ا!اسطوللىإتشير03(1:ا)دانيالكتيم

تحقيقأروماتدخلفيرأىالنبي!لعل.الروماني

+كتيمكلمةتترجمحيث24:24(،)عدبلماملنبوة

اللاتينية(إلىجيروم)ترجما"الفولجاتا.في

03((:11دانيالفيأيضأالاسم)وبنفس!!ابايطاليا

باسم)50)س!ممي!ه(*.أ!نكلوسترجومفيوترد

حبقوقنبوةعلىالتعليقفيجاهكما!الرومان

"الكلدانيين.أنالميتالبحرمخطوطاتفي

هم"كسدينم"(هيالعبريةفيوالكلمة6-إ)حبا

منموضعهافيقبرسإلىالرجوعك!تيم.)يمكن

المعارفدانرةمنالجزءبهذاالتاف.حرد

.(الكتابية

بضعوثمأ،النجيليةالفصيلةمننباتالكتان

للأشارةالمقدسالكتابفيتستخدمعبريةكلمات

فيالنباتأليافتستخدموكانت.النباتهذاإلى

بذورهتعصركانتكما،الكتانيةالأقمشةصنع

زهورالكتان.ولنباتمنهاالكتانزيتلاستخراج

معالجةوبعد.الحمصحجمفيجميلةزرقاء

والتجفيفالتعطينثم،البذوربفصلاالألياف

تقومكانت9(،ة16)إشوالتمشيطوالتكسير

وقد24(.و91و31:13)أمونسجهابغزلهالنسوةا

فقد،بعيدةعهددمنذواستخداماتهزراعتهعرفت

لهاكتان*عيدانبينالجاسوسينراحابخبأت

تقويمفيجاءوقد2:6(.)يش"السطحعلىمنضدة

في.(.مق000.1عامنحوليإيرجع)الذي+*جازر

*.الكتانئعرقالشهرهذاا.فيةالرابعالسطر

ومنهامصرافييزرعأنواعهأفضلوكان

مادةاليابسوالكتان.البلدانمختلفإلىيصدر

93(.:1،إش:114ه)قضلاشتعالاسريعة



اءكثير

مختلفةبألوانتوشثىالكتانخيوطوكانت

بالكتانيسمىمنهاالأحمروكان7:16(1)أم

كانتماوصففيالنبيحزقيالويقول.الملوكي

منمطرز"اكتان:عظمةمنقديمأ.صورامعليه

وقد27:7(.أحزرايةلكليكونشراعكهومصر

)أيبوص.ثيابيوسفمصر،ملكفرعونألبس

:42(.4اتكنقي-كتان

فييدخلالبز(أوالمبروم)البوصالكتانوكان

ذهبمعشدهوزنارالكاهنرداءصناعة

وكذلك8(،و28:6)خروترمزجوانوأرأسمانجونىو

الكهنةوأقمصةا(،28:ه)خرالقضاءصدرةفي

نبدةمنونعرت42(.و28:92)خروسراويلهم

وليس-الكتاناختيارفيالسببأنحزقيال

وسراويلوعصانبنيابلصناعة-الصوف

يعزق("أ"مايلبسوالالكيهوالكهنا،

18(.و44:17)حز

كتانقميص!؟يلبسالكهنةرئيسوكان

ويتنطق.جسدهعلىكتانسراويلوتكونمقدسأ،

ثيابإنها4كتانبعمامةويتعمم،كتانبمنطقة

يومفيالأقداسقدسإلىدخولهعندمقدسا+

23(.و16:4)لاالعظيمالكفارة

أخذوهالذيالكتانإسرانيلبنواستخدموقد

الشهادةخيمةشققصشعفيمصرمنمعهم

المدخلوسجف26:31(،)خروالحجاب26:\(،)خر

وهوالربأماميخدمصموئيلوكان26:36(1)خر

داودوكان2:18(صم)1كتانمنبأفود"امتمنطق

أماميرقصوهو"كتانمنبأفود"متمنطقأالملك

عوبيدبيتمنالتابوتإحضارعنداللهتابوت

ظهرلذيالرجلوا14(.6؟صم)2أورشليملىإأدوم

فييعبرأنالربأمرهوالذي،حزقيالرؤيافي

الذينالرجالجباهعلىسمةويضعالمدينةوسط

فيالمصنوعةالرجاساتكلعلىويتنهدونيئنون

9:2-4(.)حزكتانمنثوبأيلبسكانوسطها"،

نهرعندرؤياهفيدانيالرآهالذيالرجلوكذلك

7(.أ،12هة01)دانيالكتانأيلبسكانالدجلةا

اءكثير

(:القديملشعبه)ممثلةياورشليملرباويقول

رتكوأزبالتخس،وفعلتك،مطرزة.ألبستك

13(.و16:01)حز.بزاوكسوتك،لكتانبا

لنفسهاتعمل.الفاضلةالمرأةعنالحكيمويقول

ا"وأرجواننقي()كتانبوصلبسها.موشيات

بلباسالملكأماممنمردخايخرجو31:22(.)أم

.وأرجواننقي()كتانبزمنحلة.،.ملكي

1(82:ه)أس

الجديداالعهدفي(النقي)الكتانالبز."اويدكر

وعندما"91(.16)لوولعازرلفنيامثلفي

لصلبابعديسوعالربجسدالرامييوسفأخذ

1046،ه27:95،مرقس)مت"نقيبكتانالالفه

53(.ة23لو

رمز،الزانيةالعظيمةالمدينةأنالرانىويذكر

ببز"متسربلةالكاذبادعانهافيكانتنداد،الار

المسيحعروسوأن18:16(.)زؤوقرمز+وأرجوان

هوالبزيانبهيأ،نقيأبزاتلبسأن.أعطيت

الأجنادأنرأىكما9108(،)رؤالقديسينتبررات

بيضخيلعلىيتبعونهكانواالسماءفيالذين

:14(.91)رؤونقئا"أبيضبزالابسين

اثأك

اء:كثير

نباتمنيسيلالصمغمننوعالكثيراه

كان،القرنيةالفصيلةمنالقتاد،نوعمنشوكي

وبخاصة،فلسطينشالآباءأيامفيبكفرةينمو

بينمنالكثيراءوكانتجلعاد.منطقةفي

الاسماعيليينقافلةتحملهاكانتالتيالبضانع

كماأ،2(.37)تكإخوتهمنيوسفاشترواالذين

نأأولادهمنيعقوبطلبالتيالهدايابينكانت

أرضعلىالمتسلطالرجلإل!معهمهديةيأخذوها

بنفسه-يعزفهمأنقبلأخيهم)يوسفمصر

صناعةفيالكثيراءوتستعمل43-11(تك

لصموغ.والعقاقيرا
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-كحلاءكحل

!حأك

-كحلاء:كحل

النساءضتخدمهأسودسمحوقالكحل

لتجميلوكذلكوصيانتها،العيونلتجميل

فيلقديمالعهدافيلكحلاذكروقد.الحواجب

مواضع:اربعا

"وسمعتيزرعيلإلىياهوجاءعندما-)1(

وزينتعينيهابالأنمدكحلتإيزابل

لاغراهمحاولةفيوذلك03(،9:مل)2رأسها

ياهو.

باعتبارها!أورشليمالربيخاطب-)2(

قائلأ:النبيإرميالسانعلى-زانية

إذا؟تعملينماذا،الخربةأيتهاأنت.و

ذهب،منبزينةتزينتإذاقرمزأ،لبست

تحسنينفبالحلأ،عينيكبالأثمدكملمتإذا

03(.أ4ميا)إرا؟لعاشقدنارذلكفقد،ذاتك

فمعلىأيضأأورشيلمالربيخاطب-)3(

نإقائلأ:،أهوليبةباسم،النبيحزقيال

وكحلتااستحممتلأجلهمالذينالرجال

(2304:)حز.بالحليوتحليتاعينيك

لتديبها.لرباسيستخدمهم

هفوكقرن01الثالثةأيوبابنةاسمكان-)4(

:44(.42)أي"الكحلقرنأي+

يرتبطالأولىالثلاثةالشواهدوفي

ولكن،شريراتبفساءالكحلاستخدام

يستخدمهيكنلمالكحلأنهذاهعنىليس

أيدبأطلقفقدالنساء،منالصنفهذاإلا

نأولابد،الكحلقرنالثالثةابنتهعلى

ذإعينيها،جمالإلىيشيركانالاسمهذا

كبناتجميلاتنساءتوجد.لمأنهنقرأ

إ(.:ه42)أيالأرضكلفيأيوب

جماللإبرازيستخدمالكحلفكان
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كذ-استكد

المكاحلمنالكثيروجدوقد.المرأةعيون

كما.وغيرهمالمصريينقدماءمقابرفي

الجميلاتالنساءمنالكثيراتصورتبدو

بالكحل.عيونهنزئنوقدنفرتيتى()مثل

يستخدمكانلذياالكحلأنوالأرجح

مادةمسحوقكان،القديمالعهدعصورفي

مادةوهى(،الرصاص)كبريتيدالجالينا

معدني.بريقولهاأزرقرماديلونذات

فيوبخاصة-يصنعالكحلكانكما

كبريتيدثالثمن-الرومانيالعصر

رماديلونذاتمادةوهو،الأنتيمون

هذهذكرتوقد.معدنيبريقلهارصاصي

يهوذا،ملكحزقياالملكأرسلهمابينالمادة

صاءكما،أشورملكسنحاريبإلىجزية

أشدر.حولياتفي

الملكهيأهاالتىالموادبينمنوكان

"حجارة،الهيكللبناءسليمانلابنهراود

لسواد.اشديدةأي28:2(.أخ)1+كحلاء

يكتبأنيوحناالرسولالربويأمر

عينيككحل:اللاودكيينكنيسةملاكإلى

وكانت3:18(.)رؤتبصر"لكيبكحل

فكاناالكحلبصناعةتشتهرلاودكية

يستخدموكان،فريجية"مسحوقيسمى

النظر.ولتقويةووقايتها،العيونلتجميل

اللاودكيين:كنيسةلملاكقالقدالربوكان

والبانصىالشقيأنتأنكتعلم+لست

كانفقد3:17(،)رؤا"وعريانوأعمىوفقير

إلىحاجةفيروحيأعميانأهناكالمؤمنون

القدسالروحبعملأذهانهمتستنيرأن

دعوتهم.حقيقةليعلموا

!دأك

كذ-استكد:

فيأرهقه:واستكده،العملفياشتد:كذ

عيسوياخيهيعقوبوقالالسير.فيأوالعمل



آركد-ركذ

لبقروا،رخصة"الأولادةمسيرتهفييرافقهلاحتى

يومأاستكدوهافإن!مرضمةعنديالتيلغنموا

33:13(1)تكالفنم*كلماتتواحدأ

منعاناهوماخدمتهعنبولسلرسولاويقول

تعبفي...كثيرةآمراربئسفار!:ومشقةتعب

أيضا27،انظرو:1126كو)2*وكد

3:8(.تس.92شتسه1

آركد-ركذ

الماء:.كدر.كدفيفهو،صافغيرصار:الماءكذر

لابنيهيعقوبقالوقدفكذر.فهوكدرأجعله

الأكدرتمانى:شكيمرجالقتلهمابعدولاويشمعون

ىأ03(،34:)تك*الأرضسكانعندإيايبتكريهكما

ومشقة.حزنأعليجلبتما

بأخذهخيانتهكرميبنعخانارتكبوعندما

يكدركأكدرتناكيف:يشوعلهقال،الحراممن

2:7(.أخ،72،1:)يش"لربا

أولبتقدبمنذرهالجلعادييفتاحنذرأقوبعد

الرحيدةابنتهورأى،محرقةبيتهمنخارج

ابنتيياآهوقال،ثيابه.مزق،لاستقبالهخارجة

مكذريبينوصرت،حزنأأحزنتنيقد

18(.و:1817مل:92،اا4صم1أيضأ35-انظر11:)قض

إلىئحسنالرحيم!الرجل.الحكيمويقدل

؟17(.أا)أم"لحمهيكذرلقاسيوا،نفسه

أكذركيف:مراثيهشالنبيإرمياويقول

ضاعأى؟\(،4)مراش؟الج!يدالإبريزتغير،لذهبا

بريقه.وفقدرونقه

لعومرةركد

منحلفأقادالذيعيلامملكهولعومركدر

أمرافلمن،سوريةوشماليالنهرينبلادملوك

ملكوتدعالالأسار،ملب!!أربوكشنعا!،ملك

فيملوكخمسةبهاقامتمردحركألإخماداجوييم

مرلعوركد

الميت،للبحرالجنوبيالطرفعندالدائرةمدن

سنة.عشرةاثنتيمدىعلىلهمستعبدينكانوا

(،14:1-ه)تكعليهعصواعشرةالئالثةالسنةوفي

التي،لهالجزيةإرسالعنامتنعواأنهميبدوإذ

والنحاسالقارمنالأرجحعلىتتكونكانت

المنطقة،منتوجاتأهممنكانتوالتي،والملح

النهرين.لبلادبالنسبةأهميتهالهاوكانت

الأولالعددفيثالثأيذكركدرلعومرأنوهع

أنهإلا.التكوينسفرمنعشرالرابعالأصحاحمن

ذلكبمدئذكرإذ،الحلفزعيمكانالواضحمن

:9(.14)تكأولأيذكرأو17(و14:4)تكوحده

الملوكهزيمةوحلفاؤهلعومركدراستطاعوقد

،وعمورةسدومأملاكجميعأخذ!اوالخمسة

ومضوا+وأملاكهأبرامأخيابنلوطأ!وأخذوا

12(.او14:1)لك

غلمانه!جزلوطبسبيأبرامسمعفلما

وراءهموسعى،الأموريينمن*وحلفاءهالمتمرنين

"حوبلأحتىوطردهموكسرهمليلأعليهموانقسم

الأملاككلواسترجع،دمشقشمالعنالتي

أيضأوالنساءوأملاكهأيضأأخاهلوطأواسترجع

ا-16(.14:3)تك+والشعب

:الأولامقطعينمنمكونلعومركدر!اسم

نأوالأرجحعبد"،بمعنىعيلاميةكلمةوهي.كدر+

آلهةمنإلاهةاسمهوالثاش.لعدمرالمقطع

منفصلينشيذكرانالاسمينأنومع.العيلاميين

-الآن-حتىيمكنلمأنهإلا،العيلاميةالسجلات

كدرلعومر".شخصيةمنالتحقق

الألفأوائلفىعاشإبراهيمأنوحيث

وقعتالأحداثهذهأنفالأرجحالميلاد،قبلالثانية

الأوريةالأسرةفى،السومريينسيادةانتهاءبعد

الحكمازدهاروقبل.(،.مق1991-)2113الثالثة

.(،.مق0175-)2917حمورابيعهدفيالبابلي

والحوريينوالأموريينالعيلاميينأنالمعروففمن

أيامفيالنهرينبينبلادفينفوذهماشتدقدكان

.(..مق1786-)1991واللأرسيةالإسينيةلأسرتينا
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اسكدأ-سكد

:ساأكد-سكذ

بعضفوقبعضهئجمعالحصيدهوالكدس

التيمانيأليفازويقول(.:ه22:61،قضهخر)انظر

الكدسكرفعشيخوخةفيالمدفن+تدخل!لأيوب

درسهابعدالحنطةكرفعأي:26()أيهأ!انهفي

يتها.وتذر

بنيمنالكاهنمتنيابنيوحنالقبوهو

الملقبليهوذاالأكبروالأخ،مودينمنيدياريب

فييهوذاأخيهمعاشتركوقد2:2(،مكا)1بالمكابي

الثانيالقرنفيالاستقلالعلىللحصولالصراع

الميلاد.قبل

أرأك

:كزان

)خروفا"خقل"معناهاأنيرجحساميةكلمة

من.ديشانأبناهمنالرابعالابنوهوصفير(،

سعيرءأمراوأحد،الحوريسميرأبناء

،(.:11أخ36:26،1)تك

:بهكرو-باكر-بكر

.كروب:والجمع،لفمواالحزن:لئزبةواالقئب

1؟16،صم)1المغمومأوالمحزونوالمكروب:

لمن:الحكيمويقول:7(.هه،9:27امز6:2،7:13أي

..؟سبببلاالجروحلمن،الكربلمن..الويل

03،انظرو23:26)أمالخمر"يدمنون"للذينةويجيب

9:37(.نحأيضأ

وأكربالبابأضيق+ما.يسوعلرباويقول

الذينهموقليلون،المياةلىإيؤدىلذيالطريقا

علاماتبينمنيذكركما7:14(.)متيجدونه

والقمرافمثسسفيعلامات"تكون:ثانيةمجينه

*بحيرةأممكربلأرضاوعلى.والنجوم

العبرانيينإلىالرسالةكاتبوبقول21:25(.)لو

332

بيمكرو-بكرو

..طافواا"؟بأنهملقديمالعهدافيالإيمانءشهداعن

مكروبينمعتازينمعزى،وجلودغنمجلودفي

..+لهممستحقطالعالميكنلموهم.مذلين

ا:37(11)عب

بيم:كرو-بكر.و

فيلمحثيرأتذكرمجئحةخلائقالكروبيم.

"كروبهوالمبريةفيومفردها،المقدسالكتاب

مثلهمسماويةكانناتوهم(.العربيةفيهو)كما

العلماءبعضويظن.الملائكةوسائرالسرافيممثل

لتيا2.كاريبواكلمةمنمشتقة+*كروبكلمةأن

ويمدل،الأكاديةالأساطيرفي"ا!شفيعمعنىتؤدي

أسد،نصفهبكائن،ا!اديالفنفيعادة"أ"الكروب

ولكن،مجنحبشريبكائنأو،نسرالاخرونصفه

؟الرأىهذاتؤيدلاالكتابيةالدلانل

حيواناتأربعةحزقيالالنبيوصفوقد

وأربعةأوجهأربعةمنهاواحدلكلحية()كاننات

عليهايطلقالتىنفسهاوهى)حزا.ه-24(،أجنحة

حزقياليستخدمكما2-22(1لأ1.)صزا"كروبيم"اسم

عنحديثهفيأخف،بصورة،الرائعالوصفهذا

)حزيسق!أنقبلمجدهأوجفيصورملك

بأنهالفصلهذاالعلماءبعضويفسر28:13-16(.

مكانةيشغلكانأنبعد،الشيطانلسقوطوصف

الله.خدمةفيالملانكةرتببينرفيعة

منفإنهلهم،حزقيالأوصافروعةورغم

الكروبيم.بهاظهرالتيالصورةتحديدالصعب

علىالمرسومونالكروبيمكان،:18\حزقيالففى

إنسانوجه:وجهانمنهمواحدلكل،الهيكلحائط

الأولىروياهشرآهعفايختلفمماشبل،ووجه

1:.9(:)حزأوجهأربعةمنهمواحدلكلكانصيث

نسر.ووجه،ثورووجهأسد،ووجه،إنسانوجه

وجهأنها:علىوجوهالأربعة01؟14فىيذكربينما

فهلفسراووجهأسدووجه،إنسانووجه،كروب

وجهمحلحلالكروب+!جهأنهذايعني

ا"الكروبيمأنفيالسببهوهذاولعل؟."االثور

منخلائقأنهاعلىئصؤركانت،الشرقيالفنفي

عدافيما-تختلفغالبأكانتولكنها،الأربعذوات



كزات

،المقدسالكتابيصورهاكماالكروبيمعنذلك-

ويارفيللكروبيمكان،الأجنحةلىإإفةفبالاضا

كأقداموأقدام(،تنثني)لاقانمةجلأر،حزقيال

7(.ة1)صزالعبلرحل

إلىالعلماءبعضالمعقد،الوصفهذادفعوقط

الأممونقوشوتماثيلالكروبيمبينالجمعمحاولة

بهيحيطكانبيبلوسملكحيرامفعرشالوننية،

تمثلأنهاالبعضيرىالتي،الهوللأبيتماثيل

يستخدمكانالهولأباأنيبدوولكنالكروبيم.

التيالعاجيةالصناديقمنذلكيتضحكما،كحلية

دجدتالتيالعاجيةلتماثيلوا،مجدوفيوجدت

هذهمنوكثيروغيرها.نمرودوفيالسامرةفي

وأجسامبشريةأجساممنيتكونالحليات

فيهاليسولكن،أجنحةالغالبفيولها،حيوانات

للكروبيم.القديملعهداأوصافيطابقماإطلاقأ

سفرفيالأربعةا!ية()الكانناتوالحيوانات

ولكن!حرقيالسلرفيالكروبيمتشبهالرؤيا

والمواضع4:6-9(.)رؤالدوارةلبكراتابدون

الحيواناتلىإتشيرالتيالروياسفرفيلأخرىا

(4::7،91ا"ه14،1:3ا-9-6:9:6،1:8،7-54)يعةلأرا

الرابع.الأصحاحفيوصفهاإلىشيئألاتضيف

هي3:34،تكفيالكروبيموظيفةوكانت

وظيفةكانتكما،الحياةشجرةطريقحراسة

هىحزقيالمنلعاشراالأصحاحفيالكروبيم

الرجلأخذالكروبيمبينفمن،اللهدينونةتنفيذ

المدينةعلىليذريهنارجمر،الكتاناللابس

7(.و1:2)حز.

ريتكلمبهسيجتمعإنهلموسىالربقالوقد

تابوتغطاهعلىاللذينالكروبينبينمنمعه

"رب:القولجاءهناومن22(.أ2)خرهالشهادة

6:2(-صم،42إ4صم)1الكروبيما"علىالجالسالجنود

يجلساللهكان\(،ج1036،01)حزحزقيالرؤياوفي

علىكانالذيالمقببعلىكانلذياالعرشفوق

ويقول.أجنحتهاعلىمممولأالكروبيمرووس

الماشي،مركبتهالسحاب*الجاعل:اللهعنالمرنم

91:\(لاإشأيضأ401:3،انظر)مز"الريحأجنحةعلى

اتكز

علىورئى،وطاركروبعلى"ركب:يقولكما

(1.لأ:118،مزإ22صم)2الريحأجنحة

ذهبمنكر!بانالتابوتغطاءعلىوكان

كانتكما18-.2،37:7-9(.إ2)خرهخراطةصنعة

وكذلبا26:\(،)خربكروبيممطرزةالمسكنشقق

وقدسالقدسبينيفصلكانلذياالحجاب

26:31(.)حزلأمداسا

خشبمنكر!بينالمحراب"فيسليمانوعمل

وغشى...أذرععشرالواحدعلواالزيتون

علىنقشكما6:23-28(.مل)1ا.بذهبالكروبين

ونخيلأ-كروبيمالزيتونخشبمنالمصراعين

الكروبيمورصعبذهبوغشاهمازهور!براعم

علىنحتكما6:32(.)امل.بذهبوالنخيل

!براعمونخيلأ"كروبيمالهيكلمدخلسصراع!

كما6:33-35(.)امل+مطرقبذهبوغشاهازهور

المسبوكالنحاسبحرقواعدأتراسعلىنقش

منجبالحواعلىوكذلكوكروبيموثيران.أسودأ

فيالبيتحيطانوجميع36(.و92أ7مل)1فوق

ونخيلكروبيمبنقرنقشأرسمهامستديرها

92(.ج6)املخارجومنداخلمنزهوروبراعم

الحوانطأنالهيكلفيرأىحزقيالأنكما

منقوش،جانبكلمنخشببألواحمغطاةكانت

.وكروبكروببيننخلة.ونخيل"اكروبيمعليها

الهيكلمصاريعوعلى...وجفانكروبولكل

2(.017-ه14)حز".ونخيلبيمكرو

:كزات

أكله،بالبصلشبيهنباتالكرات

فيوالكلمة(.11:ه)عدمصرفىالإسرائيليون

لعهدافيمرة22وردتوقد"حاصير-!هيالعبرية

جعلمما"بمشبغالبيقهافيوترجمت،القديم

ولكن"الحلبة".هوبهاالمقصودأنيرونالبعض

التيوالترجماتالسبعينيةفيترجمتهاوردت

+بورومليومأ!العلمياواسمها؟.-كرآتعنهاأخذت

تؤكللذلك/لذيذةنكهةولهأ)ا!(،+دا533")6+دا

إلىالبصيلاتتقطعكما،الشهيةلفتحأوراف
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كز

علىلذيذةنكهةلإضفاءتستخدمصغيرةقطغ

مصرفيكثيرأيستخدمالكزاتومازال.الطعام

الفقراء،طعامفييدخلالكزاتولأن.وغيرها

للتداضع.رمزأفيعتبر

كز:

عشرةويعادلالحبوبأوللسوانلمكيالالكز

لترأ22.)حوالىالحومريعادلأنهأي،أبثاث

الواحدلليومسليمانطعام"وكان4:14(.حزه

كما4:22(.مل)1دقيقكروستينسميذكرثلاثين

كرألف"/عشربنصورملكحيرامسليمانأعطى

رض+زيتكروعشرينلبيتهطعامأصن!طة

.(01:س!2أ،112:همل1)

وزنة+مئةيهوذاملكيوثامعمونبندوأعطى

منآلافوعشرةقمح،كرألافوعشرة،الفضةمن

أرتحشستاالملكأمركما27:ه(.أخ)2الشعير+

نأالنهر،عبرفيالذينالخزنةكل-فارس-ملك

منوزنةمنةإلى،منهميطلبهماكلعزرايعطوا

22(.و7:21)عز..،"المنطةمنكرومئأاللضة

:ةزكرا-زكر

غيرللعالمبالإنجيلعلنأالمناداةهىالكرازة

لجماعةالدينيةالمواعظليستفهي،المسيحى

بعملالعلنيالتبشيرلكنها،المبتدنينمنمغلقة

عنالشانعةفالفكرة.يسوعبالمسيحالفدانيالله

حجبتقد،والوعظالكتابتلسيرهيالكرازةأن

للكلمة.الأساسيالمعنى

أكثرالأفعال:الكتابيةراتلعبا)1(-ا

اليونانية-فيالمديدالعهدفيالمستخدمة

بنايعودالبشارةاأولكرازةامعنىلفدية

فهو،للكرازةالأساسيالمعنىإلى

.يناديأويعلنأي)033+م!(كيريسو"

فيالمناديوكانمرة.06نحووتستخدم

رجلأكانإذ،مهمةشخصيةالقديمالعهد

الدولةأوالملكيستخدمه"مكانةصاحب

العامةوالأصكاموا!اوامرالقوانينلإعلان
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ةزكرا-زكر

المنادةهيفالكرازة.للشعببهاوالمناداة

الفعليستخدملذلك،الخلاصببشارة

مرةخمسينمنأكثرومشتقاته("يبشر+

.الكرازةطبيعةلقكد

)ة+!+!ك!(الكرازةبينالتمييزفيجب

البشير:متىفيقول4(أ)ع؟ء!4والتعليم

فييعفمالجليلكليطوفيسوع"وكان

ويشفيالملكوتببشارةويكرزمجامعهم

الشعبفيضعفوكلمرضكل

الربإنبولسلرسولاويقول4:23(،)مت

والبعضارسلأيكونواأنالبعض+أعطى

رعاةلبعضوا،مبشرينلبعضواأنبياء

الكرازةاختلافومعا(.)أف،:اومعلمين

واحدأ،أساسألكليهصافإن،التعليمعن

فياللهفعلهبماالتبشيرهيفالكرازة

يضعهبمايختصوالتعليملأجلنا،المسيح

المؤمنعلىأخلاقيالتزاممنالعملهذا

.سلوكمنبهيتحلىأنيجبوما،بالمسيح

الحدددهذهفيالكرازةحصرورغم

الجديد،لعهدافيالجوهريمعناهالتكيد

فيكرازةثمةتكنلمأنههذامعنىفليس

ينادونالأنبياءكانفقد،القديمالعهد

الربأمرفقد،اللهمنبدعوةاللهبرسالة

عليهاوينادينينوىإلىيذهبأنيونان

كانإنهنوحعنويقال،3:\(.9:1)يونا

واستخدمت(.2:هبط)2!للبرأ+كارز

لأءع!()!53كلمةالسبعينيةالترجمة

+ويهتد*:114،ا)يوينادكلمابمعنى"يكرز"

كلمةأنكما61:ا(.)إشيبشر"9:9(و)زك

يحمعمنتعني12(و1:1)جاا.الجامعة"ا

ويقول.ليخاطبهمالناسمنجماعة

أناجعلتالذي:الإنجيلعنبولسالرسول

2:7(.تي)1درسولأأكارزله

لبديد:المهداكلزةلكراا(-خصائص

إلزامأنهاهوالكرازةخصانصأبرزلعل

:لتلاميذهيسوعالربفيقولسماو!

هناك!اكرزالمجاورةالقرىإلىلنذهب



كرا

3(

ريؤ

1:38(.)مرقس"خرجتلهذالأنيأيضأ

اليهرد:لرؤساءويوحنابطرسويقول

رأينابمانتكلملاأنيمكننالا"ياننا

بولس:الرسدلويقول2(..:4)أع!وسمعنا

الضرورةإذفخرليفليسأبشركنتإن

أبشر*لاكنتإنليفويل.عليئموضوعة

9:16(.)اكو

حقائقسردمجردالكرازةوليست

للإنساننفسهاللهمواجهةولكنها،أدبية

الكرازةمنالنوعوهذا.قراراهليتخذ

بولسالرسول،فنرىشديدةمقارمةيلقى

الإنجيلأجلمنتحملهاالتيالألاميعدد

23-28("ش11كو)2

الرسولية،الكرازةخصانصومن

نأفحيث،الدافعوطهارةالرسالةشفافية

تكونأنفيلزم،الإيمانتتطلبالكرازة

حكمةبلاغةعليهاتطغىلا،خالصةصريحة

أبىفقدا-4(.1:17،20كو)1لسانفصاحةأو

والخداعبالمكريستعينأنبولسالرسول

نفسهمدحإلىسعىبل،اللهكلمةوغش

بالحقبالمجاهرة،إنسانكلضميرأمام

قلبفيالأساسيالعملفإن4:2(.كو)2

لاالتيالجديدةالولادةهو،ووعيهالإنسان

بل،المقنعالاشسايخةالحكمة"بكلامتحدث

بتقديم2:4()اكو"والقوةالروحببوهان

وتوته.بساطتهكلشالإنجيل

لناتعلن8:للكرازالجوهريأ(-الطبيعة

ليفاديجاءالمسيحيسوعأنالأناجيل

ففسهالربويقول،اللهبملكرت

لنبوةإتمامأكاقمجيئهإنا-21(6ة4)لو

يتحققبالذيالمسيامجئعنإشعيا"

"،كملكالله"سيادةيعنيالذي،اللهملكوت

قوىمملكةتغزوكانتالأبديأاللهفسيادة

هذاكانوالفاصللأ.النصرةوتحرز،الشر

.يسوعالربزةلكراالأساسيةلفحوىاهو

الثلاثةالأناجيلمنننتقلوعئدما

يكرس-كرس

الجديد.العهدأسفارسانرإلى،الأولى

عنفعرضأالتعبير،فيهامأتفييرأنلاح!

موضوعهوالمسيحنجد"الله"ملكوت

المناداةهيالكرازةفأصبحت،الرسالة

و+المسيح1023(،كو)1مصلوبأ!ابالمسيح

1012(كره)1+الأمواتمنقامأنهبهبكرز

بينكمبهكرزالذيالمسيحيسوعاللهوابن

ربأيسوع...بالمسيح!نكرز1:91(،كو21

لم،اللهحكمةفيالعالمكانو+إذكوإ.ه(،)2

نأاللهاستحسن،بالحكمةاللهيعرف

.الكرازةبجهالةالمؤمنينئخفص

فىالثقلمركزوتفيير2(،1:اكو)1

الواضحة،الحقيقةتلكنتيجةجاه،الكرازة

انتظرلقد".الملكهوالمسيحأنوهي

يحكمهشاملعالميملكوتإقامةاليهود

وقيامته،المسيحمرتكانولكن،الله

.البشريالتاريخفيالفاصلةالنقطة

وقيامته،اللهابنبموتالفداءوبإتمام

-بعباراتتكرزأنالكنيسةاستطاعت

فهوومخلصأ،ربأبالمسيح-قاطعةصريحة

الكنيسةرسالةكانتلقدالحقيقىالملك

وصعودهوقيامتهالرببموتالكرازةهي

الأعالي.فيالعظمةيمينعنوجلوسه

يز:ركرا

فيالراعييجمللذياهوالغنممنالكزاز

إرمياويقولالفنم.بقيةفتتبعهجرسأعنقه

أرضمنواخرجوا،بابلوسطمناهربوالى!:النبي

الغنمأمامكراريزمثلوكونوا،الكلدانيين

لكىقادةالشعبلباقيكونواأي:8(،ه.ميا)إر

يتبع!كم.

:لكرس-كرس

له،وخصصهاعليهوقفها:للعلمحياتهكزس

مادةإلىالرجوع)فالرجا!قذسها"بمعنىفهي

الجزءبهذا..القاف"حرفمنموضعهافي+"قذس

.(الكتابيةالمعارف"دانرةمن
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كرسنة

كرسنا:

ترجمتوقد،كصمتهوالعبريةفيواسمها

9:32،)خرقطاني!إلىمرتينالكلمة5هذ

.بالعدسشبيهالحبوبمننرعوهي28:25(.إش

الربأمروقد.وسوريةفلسطينفيكثيرأيزرع

وشعيرأ+قمحألنفسهيأخذأنالنبيحزقيال

خبزهمنهاليصنعوكرسنةودخنأوعدسآ!فولأ

عشرينيومكل،بالوزنيأكلهأنعليهكانالذكلط

عبرةليكون1(.و:49)حزيومأ93لمدة،شاقل!

إسرانيل.لبني

كرسي:

-المقدسالكتابفي-كرسيعلىالجلوسيعئر

،والسلطانالعظمةمكانفيالجلوسعنعادة

*عندالحمقاءالجاهلةالمرأةجلوسذلكمنيستثنى

لتناديالمدينةأعاليفيكرسيعلىبيتهاباب

وكذلك.لإغوانهم1(4و9:13)أم!السبيلعابري

لذينا(1:1)مز"المستهزئيناسي()كرمجلسا"

البر.طريقمنيسخرون

هيوالسلطةالشرفكراسيأعظموكانت

الملكعملوقد،عروشهمأوالملوككراسي

بذهبوغشاهعاجمنعظيمأكرسيأ)سليمان(

كرسيعلىوالجلوس1:89-.2(1.مل)1.."أبريز

،16،11مل)1".العرش+توليمعناهملكى،

22(.و12:21)أعللقضاهالجلوسأو11:91(!مل2

قدرةعنتسبيحتهافيالمطوبةالعذراءوتقول

الكراسيعنالأعزاء+أنزلالعظاثم:صانعالرب

مثل!منالمرنم:ويقول1:52(.)لوالمتضعينورفع

الناظر،الأعاليفي)الجالس(الساكنإلهناالرب

6وأه113)مز*الأرضوفيالسمواتفيالأسافل

1026(.حزأيضأانظر

يعتبركانالملوكأوالشرفاءمع!الجلوس

،:ه1.مل2،1وه2:802:18،صم)1عطيمأشرفأ

و!ضعكرسيهعلى)سليمان(جلسوقد113:8(.مز

2:91(.مل)1*يمينهعنفجلست،الملكلأمكرسيأ

الكرامةعلىدليلأكانالملكجانبلىإفالجلوس
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الولايةكرسي

،ا:3،كو41:26قس،مر02:12مت)لرفعةاو

.(12،1:2عب!:

بنلهامانأحشويروشالملكأعطىوقد

فوقكرسيه"وجعل،رفيعأمكانأالأجاجىهمداثا

أويلأنكما3:\(.)أسد+معهالذينالرؤساءجميع

يهوذاملكيهوياكين+رأسرفعبابلملكمرودخ

فوقكرسيهوجعل،بخيروكلمه،السجنمن

28،و2027مله)2"ابابلفيمعهالذينالملوككراسي

32(.و31أ25ميارإ

لقضاةوالولاةواوالحكامالملوكويستمع

علىجلوسوهمفيها،للحكمالشعبلدعاوى

،23:31225،مزأي)انظركراسيهم

كانماأوكثير21.2506(أ12أع!13أ91،يو27091مت

مدخلأو91؟18،صم)2المدينةبابعنديحدثذلك

.01(36)إرمياالرببيت

المؤمنينلمحاسبةكرسيعلىالربوسيجلس

خدمتهمبحسمبعليهموالمكافآتالأكاليللتوزيع

وعندما\(..:هكو308،2،اكو14:01)رووأمانتهم

القديسينالملائكةوجميعمجده"فيالربيأتي

ليدين"مجدهكرسيعلىيجلسفحينئذامعه

ايأرضعلىملكهإقامةقبللأحياءا

العرشعلىسيجلسالنهايةوفى3-93(،اأ)مت،2

،\-ه11ة2)ر،.+الأمواتلدينونةالأبيضالعظيم

1(.0و9ة7لدانيا

كرسي:لأاعلىولتلاميذهللجمرعالربوقال

2(،و23:1)متوالفريسيونالكتبةجلسموسى

أنهكمااالشريعةتفسيرسلطةاحتكرواأنهمأي

المقدمة،فيحجريكرسيمجمعكلفيكان

نأكما.بهالمعترفالناموسمعلمعليهيجلس

فيالجلوسيحبونكانواوأشرافهمالقومعلية

فيالأولىتوالمت!المجامعفيالأوليلسالمجا

،46ة1143،02لو93،:23:612،مرقس)متلولائما

92:7()أيالمدنساحاتفيأو2:3(يع

الولايا:كرسي

عليهليجلسىمرتفعةمنصةفوقيوضعكرسي



كرمثى

ليخاطبأوالقضايا،فيللنظرالحاكمأ!الوالي

هذامثلعلىالبنطيبيلاطسجلسوقد.الشعب

محاكمةعند"البلاطلهيقالموضعفيالكرسي

الملكجلسكما91:13(.27:9،يو)متيسوعالرب

وأخذ،الملككرسيعلىأغريباسهيرودس

الربملاك.؟فضربهكبرياء،فيالشعبيخاطب

"اوماتالدوديأكلهفصار.للهالمجديعطلملأنه

12:21-23(.)أع

"كرسيإلىبولسبالرسولليهوداجاءوقد

أخانيةواليغاليونأمامكورنثوسفيالولاية

كرسيعلىفستوسجلسكما13(1و18:12)أع

اليهوددعوىإلىليستمعقيصريةفيالولاية

2:6(.ه)أعبولسلرسولاعلى

مزخرفةمنصةكورنثوسفىاكتشفتوقد

باللاتينيةعليهاومنقوش،السوقعلىتطل

اليونانيةلكلمةاتقابلالتىوهي.!روستروم

وألقضاءاكرسيعلىتدلوالتي)3+ح؟(ا.بيماالم

الولاية.كرسي

خآ:في

لحميلبس!:أيوبويقول.تقئض4الجلدكيىش

705()أي.وساخكرشجلدي.الترابمدرمعالدود

وانخفساتقئضأي

كرشنا:

كرسنا."الفارسيةالكلمةمنمشتقالاسملعل

بينأ!لأيذكروهو."."رفيعأو.أسود"ومعناها

الفارسيالملكمنالمقربينالسبعةالرجال

امتناعأمرفياستشارهملذينوا،أحشويروش

ا.لئريمحضرهإلىالاتيانعنالملكة+وشتي"ا

الرجالهولاهوكان2".جمالهاوالروساهالشعوب

والقضاءبالسنةالعارفينمنالسبعة

1:.1-14(.)أس

:عركاأ-عكرا

الكعب،إلىالركبةدونماالإنسانمنالكراع

كركم

فياللفظبنفسوهيقوائمها،الدابةومن

يأكلواأنإسرانيلبنيالربأمروقد.العبرية

أكارعهمعرأسهبالنار.مشويأالفصحخروف

كبشالمذبحعلىيوقدوأن12:9(.)خر+وجوف

جوفوغسلقطعهإلىتقطيعهبعدالمحرقة

2،8021،9؟14(.0و:134،11و:19الا92:7)خروأكارعه

الطيردبيبجميع".منطاهرأيعتبروكا!

يثبرجليهفوقكراعانماله،أربععلىالماشي

11:21(.الا2؟الأرضعلىبهما

ا.كما.الربقال"هكذا:النبيعاموسويقول

،أذنقطعةأوكراعينالأسدفممنالراعيينزع

لنأنهأي3،12()عا+إسرائيلبنويئتزعهكذا

لقليل.االعددسوىمنهمينجو

كركس:

الخصيانأحدوهو*صارممعناهفارسياسم

أحشويروشيديبينيخدمونكانواالذينالسبعة

إلىالملكة.بوشتيللإتيانوأرسلهم،فارسملك

الشعوبليريالملكبتاجالملكأمام

معهمتأتيأنأبتولكنهاجمالها+والرؤساء

1-12(.0:ا)أس

كزكئم:

الزعفراننباتوهو4*كركماالعبريةفيوهي

ساتيفوس+ا"كروكسللاتينىاواسمه.والعصفر

يستخدملذلك،طيبةرانحةلهح(3531ظدادا!ا،33)3

)مثلالأطعمةعلىأصفرولونأزكيةنكهةلإضفاء

بالخيوطشبيهةوأزهارهوالفطانر(.الأرز

وتضفطالشمسفيقممهاتجفف،فاقعةبرتقالية

أوقيةلاستخراجويلزم.صفيرةكعكةشكلعلى

ويستخدم.زهرة00004نحوالكركممنواحدة

التجميلموادصناعةفيصفراءكصبغةالكركم

تعطيرفيتديمأتستخدم5أزهاروكافت.والأدوية

عريسويشبه.الضيوفوئيابالولائمقاعات

وغيرهالكركممنأغراسبهابجنهعروسةالنشيد

4:،1(.)نشالعطرةالأطيابمن
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كركميش

كركميش:

.كموش"قلعةمعناهاأنيرجحموقعها:)1(-

مدينةوكانتالموآبيين(!معبودهو)وكموش

علىالنهرينبلادمنالفربيالشمالفيهامة

منه.الغربيةالضفةوعلى.،الفراتأعالي

منبالقرباستراتيجيةنقطةفيتقعوكانت

تهرثكانت،لفراتاأعاليفيالرنيسيةالمخاضة

كانتكما،القديمالشرقبلادبينماالمتاجربها

الضية،الامبراطوريةفيهامأإداريأمركزأ

وجدتالتيالحثيةالملكيةالوثانقتذكركما

)أوغاريت(.شمرارأسفي

فيكركميشذكرورد:لقديماريخهاتا-)2

لقديمةاوالمصريةلبابليةواالأشوريةلوثائقا

فيوذلكالميلإد،قبلالثانيةالألفبدايةمنذ

"أميعهدإلىترجع"سئار!فيؤجدتقانمة

تحتمسرغزاهاوقد.(..مق0091لي)حواصدوقا.

ثمالميلاد،قبلعشرالخاس!القرنفيالثالث

فيالحثيينملك.لوماس"سبلوعليهااستولى

قصاندفيذكرهاجاءذلكوبعد..مق0134

لىإيشيرلذيابنتأورلقديماالمصرىلشاعرا

أرفادشعوبمعالمتحالفينكركميششعب

ملكجيوشمناجزةليكؤنواوجوزاندحلب

قادشمعركةدارتلذياحاتوسيلا.الحثيين

رمسيسمصرفرعونوبينبينهالشهيرة

الثانى.

تغلتهوكركميشذكرأشورىملكأولو

أنهيذكرإذم(2ق1268)حواليالأ!لفلاسر

لىإ(لشوحيين)اشوحوأرضمنلبلادااجتاح

يومفي)الحثيين(حتوبلادفيكركميش

واحد.

أشورملكأنظارالمدينلأجذبتذلكبعد

الذي.م(ق)884-985.الثانيناصربالأشدر

.امق087نحوشإيارشهرمنالئامنفيبدا

.،حيانيبيت.ابنوأخذالمنطقةتلكغزوفي

87-)حواليهسنجارا.من-بقليلذلك-بعد

.ملكبأنهوصفهالذيكركميشملك.(.مق825
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كركميش

عشرينمنتتكونالجزيةهذهوكانت.الحثيين

الذهب،منكثيرةوأمتعةالفضةمنوزنة

الحديدمنوزنة025،النحاسمنوزنةومانة

كنزأأخذأنهأي-وخيلومركباتوأثاث

)985الثانىشلمنشرمنهأخذكماضخمأ،

ضخمةجرية،ناصربالأشورابن.(.مق-824

لبواباتالبرونزىالفطاءعلىنقشت

من"!زنتينصنتتكونوكانت"بالاوات*

منوزنة08،ا!فضةمنوزنة07،الذهب

منوزنة03الحديد،منوزنة001،البرونز

وابنته،سلاحقطعة005،الأرجوانيةالأنسجة

005،عظمانهبناتمنفتاةومانة،ومهرها

جزيةعليهفرضكما"شاةهء...،ثور

منطويلينصفينالنقشويسبلسنوية

موكب،الأسفلالصفوفي،الجزيةحملة

لمقابلةبرفقتهاكانأباهاأنتبدوالتيالأميرة

شلمثسربن-هدد+2"شمسويذكر.أشورملك

الفربيةالحدودعلىبأنهاكركميش-الثاني

لامبراطوريته.

فيالحثيةالامبراطورياسقوطوبعد

الحثيةابثقافتهاكركميشاحتفظت..ماق002

دفعهاورغم.مستقلةحثيةمدينةوأصبحت

فكثيرأ-القولسبقكماأشور-لملوكالجزية

وبينبينهاالحروبتشتعلكانتما

أشور.

ملكالثانيسرجوندمر..مق717وفي

ملكهاوأسرالمدينة.(.مق)722-507أشور

وأسكنامنهاسكانهاونقل،بزيريس

01:9(.إشعياهإلى)ارجعمكا!همالأشوريين

واستعادتأخرىمرةنهضتالمدينةولكن

ولكن..مق612شنينوىسقوطبعدأهميتها

لثانيانخو.م(ق906)فيذلكبعداحتلها

منهاوجعل02(35:أخ2إلىرجع)1مصرفرعون

بضعمدىعلىسوريةلحكمإداريأمركزأ

هزمه..مق506يونيوفىإنهإذ،سنوات

علىواستولىبابلملكالثانينصرنبوخذ

البابليةالوثائقذلكعلىتدلكما،المدينة

46:2(.إرمياإلىأيضأرجع)1



كزكي

أ

31!!*!ىثا،

إ!
ا*"د،كركمي!

حارن

التزك

كركميشلموتعخريطة

مدينةموقعيسمى:الأثريةالاكتسا!ات)3(-

نموبعدعلى.جرابلس.الأن،القديمةكركميش

حلبمدينةمنالشرقىالشمالإلىميلأ63

قامتوقد،الفراتلنهرالفربيةالضفةعلى

بينفيماالبريطانىالمتحفمنأثريهبمثة

بالتنقيب،129111499بينوفيما،1876،9187

الموسمفيالتنقيبفأسفر،المدينةأطلالفي

حثياتماثيلاكتشافعن1878()فيالأول

لثانياالموسموفي.حثيةهيروغليفيةونقوش

قلعةاكتشافعنالتنقيبأسفر)1391(في

القديمةالمدينةترقدالذيالتلقمةعلىحثية

بواباتتخترقهسوريحميهاوكان،أسفله

منلأسفلاوالجزء.الأبراجبينضخمةأثرية

لتماثيلبابمتلئكان،ايابراجهذهجدران

هيكلبقاياعنكشفكماالحثية،والنقوش

وقصر.

غيرمربعةساحةشكلعلىالمدينةوتبدو

القطاعفيوئنفتح،القلعةسفحعند،منتظمة

كما،البواباتمنسلسلةللمدينةالجنوبي

ال!ساحةبينمايصلضخمأثريسلمؤجد

الشمالية.الجهةمنوالقلعة

كزكي:

العنقطويل،اللونأغبركبيرطائرالكركي

الماءإلىيأويللحماقليل!الذنبأبتروالرجلين

يبدوولكن،فلسطينفيالأنيوجدلاوهوأحيانأ-

فيجذايكثركانكماقديمأ.فيهايمي!ثىكانأنه

.توتللإلهيرمزمقدسأطائرأيعتبركانإذمصر

منالموسويةالشريعةفييعتبرالكركيوكان

16(.أ11:1714،تث)لاتوكللاالتىالنجسةالطيور

التزك:

الئانيالمكابيينسفرفيإلايذكرلامكاناسم
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امكز-كزم

وخمسينمنةسبعبعدعلىيقعوكان12:17(.مل)2

اليهودمنجماعةيسكنةوكاق."صفيسمنغلوة

جلعادفي"طوب"إلىنسبه"بالطوبيين"يعرفون

لتياالجهةعل!يدلماهناكوليس13(.و9ت)امكه

أنهاالبعضويظنكلسفيس+.عليهاتقعكانت

منةنحوبعدعلىتقعالتي(موآب)قيرال!رك

الميت.البحرمنالشرقيالمنوبإلىميل

:ماكز-كزم

جمرم(.العبرية)وفيلعنباشجر:الكرم

لكرموا.بهئعنىمناوالكرمصاحبهوموالكرم

غيرهعلىمحاليقبواسطةيتعلقشسلق،نبات

لهذاتقامالتيالأعراشأوالأسوارأوالأشحارمن

7!أ،أ3فينيليرا++كليتيسالعلميواسمه.لفرضا

المقدسلكتابافيللكرمةذكرأولوحاء7.أولأحآ)،3

بلادفيالفلكمنخروبهبعدبنوحمرتبطأ

وغرسفلاصأيكوننوح!ابتدأحيث،أراراط

منذالكرومزراعةوانتشرت9:.2(.)تككرمأ"

جدرانعلىرسومهافتوجدمصر،فيالقديم

ماعلىيدلمماالخمرصناعةمراحلوكذلكالمقابر،

أهمية.منللكرومكان

قبلكنعانأرضفيلكرومازراعةوجدتكما

ماذلكعلىيدلكماإليها،إسرانيلبنيدخول

لإبراهيموخمرخبزمنصادقملكيقدمه

واديمنالجواسيسبجاءماوكذلك14:18(،)ئك

فقد،صبرونمنبالقربالعنقود(وادي)أيأشكول

بالدقرانةوحملوهالعنبمنواحدبعنقودباءوا

39:23(.)عدوالتينالرمانمنشيءمعاثنينبين

كنعانأرضعنإسرانيللبنيموسىقولوكذلك

وزيتونوكرومخيرا.كل...فيهاسيمدونبأنهم

أرضأشجارأهممنفكان6:11(.)تثتغرسهالم

يذكرماوكثيرأءوالعنبوالتينالزيتونالموعد:

9071،2-ه)قضمنهااننانأومعأالثلاثة

لأنه.(لخا3:1700،حب4:9،عا21:3ول501:33،مز26:همل

هذهفلسطينمرتفعاتفىتجدأنالسهلمن

جنب(إلىجنبأالثلاثةالأنواع

!مرتفعاتهافلسطينأرضفيلكروماوتجود

034

امكز-كزم

جذورهالأن3:،(ا،إرميا16،4::ها،5:ها4)قض

الجوفية،المياهمنوترتويالتربةفيقتعمق

فصلفيالشديدالجفافمقاومةفتستطيع

بالقربالبريةفيالكرومتوجدفكانت.الصيف

ذإ،الأردنشرقيوفيبل1:14(،)نشجديعينمن

كرومهاخرابينعونالأنبياءنجد

:32(.48ميار،إ:168،9ش)إ

كانصلبون.خمرإنالنبيحزقيالويقول

إلىهوشعويشير27:18(.)حزصورفييباع

ماوصففي.وقيل14:7()هو+لبنان.خمررانحة

سليمانأيامفيوأمانسلاممنالشعببتمتع

تحتواحدكل،منينأوإسرانيليهوذاسكن:الملك

أيامكلبنرسبعإلىدانمنتينتهوتحتكرمته

2(.4:همل)1سليمان

الكروملفرسالأرضإعدادو!ان

لسفوحاتسويةيتضمن:\(212،مرقسو1:ه)إش

هذهتستخدموكانت.منهاالحجارةوتنقية

لأسواراهذهكانتكما،الأسواربناءلأحجارفيا

الشوكيةالنباتاتمنتبنىأخرىأحيانأ

كما.واللصوصالحيواناتتسلللمنع،كالعوسج

الكرمكلعلىيشرف،للمراقبةبرجيبنىكان

لحراسة"الناطورأوالحارسبهليقيم:8(ا)إش

اياحجار،منوتنقيتهاا!ارضتسويةوبعد.لكرما

صفكلبينصفوففيالشتلاتتغرسكانت

الكروموكانت.المترونصفمتريننحووالأخر

بمناجل1:2(3،يوهج25الاالربيعفيتقضب

العمل،بهذايقومونكانوامنأنويبدوا(..3:)يؤ

61:5(.)إشالفقيرةالطبقاتمنكانوا

سلالفييجمعكان،العنبينضجوعندما

فيئعملكانتالتي9:2()هوالمعاصرإلىوينقل

بالأقداميداسالعنبوكانالصخر-فيحفرة

الداثسونوكان9:13(.)عامنهالعصيرلاستخراج

25003(.ميا1،إر69:.)إشعملهمأثناءفييفنون

الجلدمنرقاقفىوئحفظئخثرالعصيروكان

جاممووكان.الفخارمنجرارفىأو9:17()مت

)انظرالمحصولمننصيبهميأخذونالضرانب



هليكر-كرهل

لديوناوتوفىالأجوراتدفعكانتكما3:14(.إش

وكان.\(.2:أخ)2الخمرمنبكميات،المتراكمة

ولمكرمأا"غرسمنللحربالخروجمنئعفى

الحقلفييزرعلاكانكما.3:6(.)تثا!يبتكره

ال!رممعيزرعيكنلمأنهأي22:9()تثصنفان

دونالكرميتركأنيجبوكان.أخرىنباتات

الشعبفقراهلتكلالسابعةالسنةفيحني

يعللألايجبالكرمجنيوعند25:3(.11،لاة23)خر

لأرملةواواليتيمالاللغريببل،هنثاريلتقطولا

تصبحعندماولكن24:21(./تث91.1:)لا"يكون

ئهملكانتجيدأ،ثمرأتعطيلاعقيمةالكرمة

1:6(.1:4،يوه)حزهوقودأالجافةأغصانهاوتستخدم

صناعةشالعنباستخداملىإوبالاضافة

كصا.الشعبغذاءمنهامآجزءأيكو!كانالخمر،

الشمسفيمحصولهمنجزءيمففالعنبكان

الذبيبأقراص!كانت،زبيبأقراصإلىوئحؤل

بالسكرغنيةلأنهاالغذاءعناصرمنهامأعنصرأ

.(2:5نش!21004خأ321،1؟28:110هصم1)

للنجاحرمزأمجازيأتستخدمالكرمةوكانت

الشعبتمثلفكانتقديمأ،الشعبعندوالسلام

مصرمناللهنقلهاالتيالكرمةفكانواالمختار!

.مختارةأرضفيوغرسها:9(ه،إش14و08:8)مز

،جيدأنهرأليثمرواورعايةعنايةبكلحظواوقد

رديناثمرأأثمرواولكنهم

(9:01،هو11و01:،0112:،2:125رميا-7،إ5:1ش)!

نهبأوليكونواللخرابئتوكواأنيجبكانلذلك

.ءللاعدا

يسوعالربأمثالمنأمثالخمسةونمة

كانتالتىالتينةمثلهي،بالكرمترتبطالمسيح

لكرمافيلفعلةوا:6-9(131)لوكرمفيمفروكمة

العتيقةالزقاقفيالجديدةوالخمر.2:1-16(،)مت

21:28-32(،)متالابنين!مثل17(،أ9)مت

12:1-11،مرقس21:33-41،)متالأشراروالكرامين

9-18(.ة.2لر

الكرمةهوأنا:نفسهعنيسوعالربوقال

ارتباطأبهيرتبطونالمؤمنينجميعوإناالحقيقة

1:1-11(.)يوهالكرمةفيكالأغصانعضويأ

هليكر-كرمل

لدمرمزأالكرمةنتاجكان،الأخيرالعشاءوفي

الرجوع)يمكنخطاياناكلعنكفرالذيالمسيح

.حرفمنموضعهاف!"-جفنةمادةإلىأيضأ

01(.الكتابيةالمعارفدانرةمنالثانىبالمجلد"الجيم

هلي:كر-هلكر

وأ"مثمرةأرض"صعناهعبرياسم:الكرمل

وهو:"ا،الله"كرم

حواليتمتدالجيريالحجرمنجبالسلسلة-

المتوسط.البحرساحلبمحازاةميلأعشرين

حيفامدينةتوجدحيثعكاخليججنوبيتبدأ

الشرقي،الجنوبلىإوتتجه،الكبيرومينالمها

ويبلغ.يزرعيلواديفي،قيشوننهرجنوبي

الطرففىميلأعشرثلاثةلهااتساعأتصى

النتوءقصةعلىويوجد.الشرقيالجندبي

+ديرقدم005ارتفاعوعلىلبحر،افيلبارزا

الديرأسفلويوجدإيليا(.)النبيمارإلياس

إنهيقالكهفللنتوءالغربيالجانبعلى

91:9-14(!مل)1إيليافيهااختبأالتيالمغارة

الوقانعفيهحدثتالذيالمكانأيضأولعلها

بعدالجبلويأخذ1(.109-،مل)2فيالمذكورة

ارتفاعهأقصىيبلغأنإلىالارتفاعفيذلك

قمةوتنخفضقدمأ(.)1732."الصفيةفي

ذلكعن(لبعلاأنبياءإيلياذبح)حيثالمحرقة

الكرملسفحعلىالآنوتوجد.قدمأ55بنحو

كبيرتانوقريتانإسرائيليةمستوطفاتعدة

لىإشارونسهلويمتد.لدروزاقرىمن

.الجنوب

وخصوبته،بجمالهالكرملجبلاشتهروقد

ولكن،العذبةالمياهينابيعبعضبهوتوجد

تجمعالتيالمياههواللمياهالرنيسيالمورد

وكانت.كبيرةأحراضفيالأمطارموسمفي

الزيتونوبساتينالبلو!ع!غاباتتفطيه

)أيالكرمل01اسمهجاءهناومن،لكروموا

حلةالكرمليلبسالربيعفصلوف!المثمر"(.0

)انظرلألوانامتعددةايا!هارمنجميلة

الكثيفةوالأشجارالغاباتولكن1(..26:أخ2

341



هليكر-هلىكر

)انظروالمنبوذينللصوصملتمنهجعلت

.الغاباتتغطيهالكرمل!مازال9:3(.عاموس

عليك.رأسك:بالقولالنشيدعريسوصفهوقد

5(ة7)نش+كأرجوانرأسكوشعر،الكرملمئل

بالأشجارالكرملكغزارةغزيرشعرهاأنأي

فيالمثلبهيضربفكانالحميلة،الوارفة

،(:4689ميار)إلعظمةوا2(،3:شه)!رلإئماا

05:91(.)إرميالرخاهواوالوثرة

التجارةطريقفيعقبةالكرملجبلوكان

الالتفافلىإيضطرهمكانمما،الجيوشوأمام

لىإطريقهمفييزرعيلواديمخترقينحرله

لشرقي.االشماللىإزبولونوادياو،الشرق

الجبل،تخترقالتيالهامةالمعابربعضوهناك

هليكر-كرهلى

عندالمنخفضةسفوحهعلىالضيقالمعبرمثل

شارونبسهلييرالذي،الجنوبيطرفه

تحتسىالطريقهذهاخترقوقدعيل،ويزر

عشرالخامسالقرنفيمصرفرعونالثالث

القاند!""ألنبياخترقهكماالميلاد!قبل

1891عامفيلفلسطينفتحهعندالانجليزي

حدودوكانت.لأولىاالعالميةالحربأواخرفي

تلتقيوهنسىويساكروزبولونأشيرأسبا!

موضعالمرتفعاتهذهوكانت،الكرملجبلعند

.الدوامعلىنزاع

أهميةلهكانتالكرملجبلأنويبدو

إيلياالنبيالتقاءموضعكانفقد،دينية

المىقعوكان\(.م!ول)1ريلسواوالبعلابأنبياء

مللكراحبللموقعخريطة
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مليةكرهلي-كر-هلكر

حدردمنطقةكانالكرملجبللأنملائمأة

الفينيقيينبيندائمنزاعوموضع

ا؟"بعلالفينيقيالإلهبينأي،لإسرائيليينوا

انتصاروعقب.."يهوهإسرانيلبنيإلهوبين

رأسإلىإيلباصعداالبعلأنبياءعلىإيلبا

الصغيرةالغيمةغلامهشاهدوهناك،الكرمل

الجفافبانتها.بشيرأإيليااعتبرهاالتي

يكن!لمم!18042-45(.)1الغزيرالمطروهطول

الجبل،علىمذبحأبنىمنأ!لهوإيليا

الربمذبح+رممأنهقصتهمنفالواضح

لهذاالتقليديوالموقع.3(.18:مل)1المنهدم

1581ارتفاععلى"الكرمل*قرنهوالمذبح

نهرويجرى،عيليزرواديعلىويشرف،قدمأ

إلىالواديهذاربوعفي4(.1:ممه)1قيشون

خليجفيالنهريصبأنقبل،الكرملشمالي

عكا.

علىلزيوسبمذبحاليونانيوناحتفظوقد

الميلاد.قبلعديدةقرونمدىعلىالكرملجبل

هذاعلىذبيحةالأ"تيطسلروماشالقائداوقدم

لتحقيقبركتهعلىوحصل،م96فيالمذبح

فعلأحققهماوهوامبراطورأ،ليكونطموحه

.العامذلكأواخرفي

الذيأليشعالنبيباسمديرعليهواقيم

هذاوظل2(.2:25،4:همل)2الكرملجبلزار

الرهبانبنىوقد،م057لىإقانمألديرا

علىلهمديرأ.م1156عامشالكرمليون

استخدموقد.الكرملجبلمنالشماليالطرف

فيبنيالذيالكرملجبلسيدةديرنابليون

ماسرعان!لكنه،لجنودهكمستشفى،م1767

.ام837فيبنا!هوأعيدأحرق

تستخدمالكرملجبلكهوفوكانت

وعندما،القديمةالعصورفيومساكنكمخابى

ته(ثهم403!7ح3)+*ه+نكوماوودرجا+مقا

الكرملسفوحفيالأركيولوجيةبأبحائهما

منأسلحةصناعةعلىدلانلاكتشفوا،الغربية

العصرإلىترجعبشريةوبقاياالصوان

.الحجري

ميونكر-ميكر

هي5(،:ه1)يشهيهوذافيمدينة:كرنل-)2(

إلىأميالسبعةبعدعلىحاليأ-البئمل.

لهشاولالملكأقاموقد.حبرونمنالجنوب

عماليقعلىانتصارهبعدهناكنصبأ

موطنكانتا!!؟كرملأنكما:12(،9هصم)1

لداودهدايايقدمأنأبىالذي"الكرملي+نابال

تزوجت،نابالموتوبعد2:2-14(.هصم)1

كانتكماداود.منأبيجايلالجميلةأرملته

داودأبطالمنواحدموطن!كرمل"ا

23:03(.صم)2+الكرمليحصرايهو

ملية:كر-مليكر-كرمل

5(.:ه1)يشه"كرملمدينةلىإنسبة..كرملي

المرأةزوجالكرملينابالاللقببهذالقبوقد

عقبلداودزوجةصارتالتى.أبيجايلا"الحكيمة

لقبأيضأعليهاويطلق2:42(،صمه)1نابالموت

كانكماأ\(3أخ27:3،1صم)1الكرملية+"أبيحايل

الملكد)!دأبطالأحد+الكرملي!حصراي

3(.23:هصم)2

:نميوكر-ميكر

.+كزامأو+شريفأو..مثمرمعناهاسم--كرمي

اسم:وهو

معنزلواالذينرأوبينأبناءأحدكرمي-)1(

مصرلىإ،جدهم،يعقوب

اسمهأطلقكما:3(هأخ،46:96:141،خر)تك

هيإسرائيلبنيعشائرمنعشيرةعلى

26:6(.)عددالكرميينعشيرة

يهوذاسبطمنزارحبنزبديبنكرمي-)2(

بالحريأو.عخانأبووهو7:\(.)يش

وكلمة،نيلاإسرمكدر7(إ2أخ)1"عخار

في)فهى.مكدرلكلمةتوريةفيها.عخار

كرميأبا."زبدي.أنعوخر+(.كماالعبرية

2:6(،أخ)1..زمريأيضأيسمى

أنهويرجحا(،.4:أخ)1يهدذابنكرمي-)3(
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نيليوسكر

نفسههوأنهأو2:9(أخ)1لكلوبايأخراسم

يهوذاابنإنهعنهويقال،زبديبنكرمي

استخدامهـهويهوذا،نسلمنأنهباعتبار

(المقدسالكتابفيشانع

:سكرنيليو

يأ+القرنمثل5معناهلاتينياسم:-الاسم)1

تجديدقصةلوقاالبشيرلناوير!ي.متين

العاشرالأصصاحينفيالمنة"اقائدكرنيليوس

والاسم.لرسلاأعمالسفرمنعشروالحادي

روما!فيشريفةعانلاتإلىينتميروماني

عامفي3()ة)الاسولاا"كرنيليوسحررأنمنذ

شر!عليهموخلععبدآلافعشرة..مق82

كرنيليوسأنفالأرجح.أسرتهإلىالانتماء

يوليانويعتبره.رومانيدممنطليانيأكان

العلياالطبقاتمنالقلانلالأشخاصمنالمرتد

كانأنهالواضحومن.مسيحيينصارواالذين

عندلهومشهودأ،قيصريةفيبارزةشخصية

الكتيبةمنمنةقاندوكان.1:22(.)أعاليهود

فيكتيبةمادةإلىالرجوع)الرجاالإيطاليا

دانرةمنالمجلدبهذاالكاف"حرفمنموضعها

.أالكتابيةالمعارف

!"تقيبأنهلبشيرالوقايصفه:صلاته-)2(

منواحدأكانأنهأي1:2(.)أع-اللهوخائف

وتعددا!أوثانعبادةاستنكرواالذينالكثيرين

فاعتنقوا،أفضلعقيدةإلىوتطلعوا،الألهه

العهدأوافقراليهود،عند!أوهالذيالتوحيد

وصنعلأصواموالصلواتاومارسواالقديم

لهوكاناليهود،لشعبالكثيرةالحسنات

وخدامه1:2(،.)أعبيتهأهلجميععلىتأثيزه

:8(.أ.)أعدجنوده

نجد:المسيميةلكنيساالىإانضمامه)3(-

مسجلة،الكنيسةإلىوانضمامهتجديدهقصة

أعمالسفرمنالعاشرالأصماحشبالتفصيل

ذلك،بعدلهحدثعماشيئأيعرفولا.الرسل

أسسأنهالتقاليدأحدفيجاءقدكانوإن

إنهأخرتقليدويقول.قيصريةفيكنيسلأ
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نيليوسكر

.اسكامندروسلمدينةأسقفأأصبح

-إلىالتصةأهميةتتوقفاللصا:أهميا-

وقوعقبلكرنيليوسمركزعلىبعيد-حد

دخيلأكرنيليوسيكنلمتأكيدفبكل.أحداثها

المجتمعفيوعضوأالناموسحسبمختتنأ

)انظركثيرةذلكعلىوالدلانل،اليهودي

لشركما:7-14(.،1815و،11:3،وه34و:128.اع

الكنيسةإلىدخلمنأولكرنيليوس

خطاهاالتيالخطوةوكانت،الأمممنالمسيحية

لامتدادهائلةخطوة،المناسبةتلكفيبطرس

بإرشادأنهفيالقصةأهميةوتكمن.الكنيسة

إلىينتمييكن-لمأمصىأولدخل،واضحإلهى

وامتلأ،الكنيسةإلى-صورةبأيالقديمالشعب

يدأبطرسعليهيضعأندونالقدسبالروح

كل،الختانأهلمنالذينالمؤمنونفاندهش!لم

القدسالروحموهبةلأن،بطرسمعجاءمن

(4وه144.)أع"أيضأالأممعلىانسكبتقد

بوحدةيتعلقفيماالخطابفصلذلكفيفكان

هناككانتلقد.الكنيسةفيوالأمماليهود

المساواةموضوعفيبطرسأمامكثيرةعقبات

مافكثيرأ،المسيحكنيسةفيوالأمماليهودبين

ألم.المشكلةهذهالفريسيونالمسيحيونأثار

ذهب؟أينمابولسالرسولخطواتيتعقبوا

منهااتخذأنالخطوةهذهأهميةمنبلغولكن

المؤمنينلتحريرحجةوبطرسيعقوبمنكل

لناموسالطتوسالخضوعمنالأمممن

.(41و:7اهعأ)

هذهبطرسخطاأنبعد-عجيبأأليسولكن

نأ،اللهمنواضحبتوجيه،الجريئةالخطوة

مما،أنطاكيةفيالخاطىالتصرفهذايتصرف

كانلأنهمواجهة"لمقاومتهبولسالرسولدعا

2:11-18(.)غل+ملدمأ

خطوةكرنيليوستجديدحادثةكانتلقد

القيودمنالمسيحيةتحريرفيحاسمة

ملحقةتعتبرالكنيسةتعدولم،اليهودية

جديد،شئأنهاثبتبلاليهددي،بالمجمع

المقامالربهورأسها،جديدةومؤسسة



كزا

الأعالي.فيالعظمةيمينفيوالجالس

ا:كز

لرجلاعنالمرنمويقول.حفرها:لأرضاكرا

التيالهوةفيفسقطحفرهجبا،.كراالشرير:

:85(.911مزأيضأ!انظر71:ه)مزصنع"

:كروب

السبيمنرحعتالتىالجماعاتإحدىاسم

أبائهمبيوتيبينواأنيستطيعوا"!لمالبابلي

7:61(.2:95،نح)عز.إسرائيلمنهمهل،ونسلهم

لا-بابلفيمكاناسم"كروب"أنالبمضويرى

منغيرهمعالجماعاهذهمنهجا.ت-موقعهئعلم

حرشا(.وتلملح)تللأماكنا

كريت:

فيكبيرةجبليةجزيرةكريت:لموثعا-)1(

بحرمنالجنوبإلىتقعالمتوسط،البصر

53.ةإل!نم4.ةعرضخطمن،وتمتدإيجة

لأ6.لآإلىلأ3.ةطولخطومابين،شمالأ

،رودسجزيرةمنالغربيالجنوبإلىشوقا"

وأسياليونانابلادبينجسرأوتشكل

2(

كريت

سلسلةالجزيرةوسطفيوترتفعالصفرى.

إيدا"جبلوهيفيها-قمةأعلىتبلغجبال

ساحلياسهرلبهاتحيط،قدمأ3981نحو

!كبيرةأنهاربها!ليس،الشمالفيوبخاصة

السهلفيمتروبولونهرهووأكبرها

صفيرمافيمحرىعنلايزيدوهو،الجنوبي

ويبلغ.منهموضعأيفيخوضأعبورهيمكن

156نموالغربإلىالشرقمنالجزيرةطول

الجنوبلىإالشمالمنعرضهايتراوحوميلأ،

فىجدأخصبةوتربتهاميلأ،03إلى7بينما

ميناءينأدميناهبهاأنكما.عديدةمناطق

كبيرأأددر-الهام-لموقعهالعبتوقد.حيدين

لمولكنها،المتوسطلبحراشرقيتا!يخفي

المنطقة،فيكبرىكقوةإطلاقأتبرز

بينالقديمةالعصورفيالداخليةفالمنازعات

كانواإذسكانها،منعر!يأالمختلفةالشعوب

لسكاناوهم-بيتروكريتيينمنيتكونون

وكندونيينوأخانيينسجيينوبلا-الأصليون

"كفتور"هيأنهالعلماءابعضويرى.ودوريين

ا"كفتور"اإلىالرجوعفالرجا9:7(،عا47:4)إرميا

الهمارفدانرةمنالجزههذامنموقعهافي

.(الكتابية

فيإيداجبلاشتهر:القديم(-تاريخها

مسقطكانبأنهالإغريقيةالأساطيرفيكريت

كريتلحزبرةخريطة
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كريت

هذهتذكر،كماالآلهةكبيرا"زيدسرأس

-الأسطوريشبه-الملكبأنالأساطير

ورثوأنه،زيوسابنكان)؟ه+أك!(،"مينوسا

فينجدكما.إليهتنسبالقيالحكمةأبيهعن

المدنلدستورذكرأياغريقيةالأساطيراكل

+س.توسيديداعتبروقد.لكريتيةا

شخصيةمينوسأنا"أرسطو+ولأحلا+(4أس!4)3

حاكمأولكانإنهأرسطوعنهفيقول،تاريخية

أولمنوكان،بحريةقوةيبنييوناني

مياهفيالقرصنةعلىالقضاءانتصاراته

يدعلىتكرر،عظيمعملوهو،كريت

وكان!.لاحقتاريخفيالرومانيبومبيوس

استكشنها)التى*كنوسس:كريتمدناهم

م،ل!!073!إفانز.3أرثر!أسهم!علىالأثريون

مشارا،خليجمنبالقربو.جورتينا.ص!،)؟+،7

وتدل.إيردانوسونهرهاوسيدونيا

فيوالطليانإثانزسشراستكشافات

على(الحسنةالمواشمن)بالقرب..فاستوس

فيالحضارةمراكزمنمركزأكانتكريتأن

كريت

مبكر.عهدمنذالمترسطالبحر

كريتإنقصائدهفيهوميروسويقول

فيالكريتيونكانكما،مدينةمائةبهاكان

ولكنهماماهرونملاحونبأنهميشتهرونعهده

لماليونايىالتاريخمنالكلاسيكيالعصرفي

كانوابأنهماشتهروابلقياديأ،مركزأيشغلوا

رميفيماهرينمرتزقةوجنودأبحارة

العصرفيحرةكريتوظلتاالسهام

نكاتورديمتريوسمنهاجعلوقدالهيلينى،

.م.ق148فيهزيمتهقبللمملياتهقاعدة

الاستراتيجى،كريتموقعوبسبب

لعصورامدىعلىكانتتربتها،ولخصوبة

والفاتحين.للتجارمطمعأ

عهدفيذروتهاكريتحضارةبلغتوقد

.(..مق011.-00003)3+،5+اول-المينوانيين

كنوسسنيالحضارةهذهأثارتركواوقد

كنوسسمبدلأطلالصورة
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)3(

كريت

أرثرالانجليزىالأئريعنهاكشفالتي)وهي

-0591نحووفي(.الاشارةسبقتكما01إفانز

منفاخرةأنواعأتنتجكريتكانتا.مق0091

.للخارجتصدرهاالخزف

متقدمة،المعادنصناعةكانتكما

وقد،الهيروغليفيةالكتابة!استخدموا

غامضةبصورةالحضارةهذهاندثرت

وأبركانىانبثررربما..مق017.حوالي

ذلكبعدوالقصورالمدنبناءاعيدولكن.زلزلة

ومازالت.عصورهابأزهىالجزيرةوتمتعت

إعجاباليومحتىتثيركنوسسقصرإلأطا

ونقوشأعمدةمنفيهبما،السانحين

0145كلانتهىذلككلولكنبالفسيفساء.

ثورانبسببكانذلكأنوالأرجح..مق

ه،ول!3(3)أ+أسانتورينى.جزيرةفيبركاني

منها.القريبة

كان،،مق141ني:كريتثياليهود-

روماضمنواحمايةإنهمحتىكبيرنفوذلليهود

فالتمسوا..جورتيناشعبضايقهمعندمالهم

وكانملتمسهم،فلبتلهم،روماحماية

حذويحذونلليهودتعضيدهمفيالرومانيون

وجدفقدالصفرى،أسيافيالسلوقيينسياسة

مناليهودانوالرومانالسلوقيينمنكل

)4(

روماتدخلمفدوقدلهم.ولاءرعاياهمأكثر

أمامهاالطريق،المرجوينأنصارهاعندفاعأ

ذلكومنذ.الثانيالقرنفيإليهاالجزيرةلضم

فيوناجحةقويةجماعةلليهودأص!بحالتاريخ

أ!رشليمفيالمجتمعيناليهودبينوكان.كريت

وقد2:11(.)أعكريتيون،الخمسينيومفي

قدمتهوماالأكبر،مثرادتسمعتحالفهاأعطى

لروما،الكيليكيينللقراصنةمعونةمن

؟ابتلس+فضم،تنتظرهاكانتالتيالفرصة

وكؤن،.مق67فيلرومالجزيرةاا!،حلما(الا)فى

ولايةأفريقيةشماليفيالقيروانومنمنها

قيصرأوغسطسقشموعندما.رومانية

الشيوغ،مجلسوبينبينهالامبراطورية

لشيوخالمجلسلتيروانواكريتأعطيت

فيهما.السلاملاستتباب

لقيروانداكريتظدت:اللاصقريخلتا-ا

قسطنطينعصرإلىواحدةرومانيأولاية

وقد.منفصلةولايةكريتمنجعلالذي

ولكن.م823عامف!كريتعلىالعرباستولى

+يخسيفورسالبيزنطىالامبراطوراستردها

جمهوريةحكمتهاثم.التاليالقرنفيفوكاس

القرنإلىعشرالثالثالقرنمنالبندقية

الاسموهو"كانديا"اسمهاوأصبحعشر،السابع

العربيةالعاصمةعلىالبنادقةأطلقهالذي

كريتمنأنريينإنانينصورة
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يتيونكر

.الجزيرةكلعلىأطلقثمكانداكسللجزيرة

1645أعواممناستمرتعنيفةمقاومةوبعد

حتىالأتراكيدفيكريتوقعت.م9166إلى

منجزءأأصبحتحين،الأولىالعالميةالحرب

.اليونانبلاد

الكنيسةتاريحفيأهميتهاولكريت

فيبولسالرسولكانفعندماالمشيحية،

الرياحاضطرتهمروما،إلىسجينأطريقه

الموانيميناءإلىالالتحاءإلىالشديدة

السفينةوحاولت27:8(.)أعكريتفيالحسنة

فيهالتشتيفينكسميناءإلىتصلأن

عنبعيدأدفعتهاالزوبعةولكن2.1إ27)أع

جزيرةإلىالالتجاهالنوتيةوحاول،طريقها

اسمهاكريتمنالفربيالجنوبإلىصفيرة

.(:2716)أع+*كلودي

بعدكريتزاربولسلرسولاأنويبدو

لأنه،رومافيالأولسمنهمنسراحهإطلوق

هذاأجلمن:إليهرسالتهثيلتيطسيقول

الأمورترتيبتكمللكيكريتشتركتك

القولهذاأساسفعلى1:ه(.)تي،...الناقصة

العلماءمنالكثيرونيرىالدلانل،من!غيره

سجنهمنسراحهأطلققدبولسالرسولأن

واستأنف31(،و03إ28)أعرومافيالأول

فيعليهالقبضيلقىأنقبلوخدمتهرحلاته

4:6(.تي)2وئستشهدالأخيرةالمرة

بأنهمالكريتيينبولسالرسولويصف

كمابطالةبطون،ارديةوحوش،كذابون.دائما

نألابدولكن1،12(.)تيشعرافهمأحدقال

حيث،الصفاتهذهمنكثيرأغيرقدالإنجيل

فيالكبيربالاحتراميحظىتيطساسمأن

كريتفيوالقرىوالأدبرةالكنائسمنالكثير

.ليوما

:يتيونكر

منالجنوبيةالمنطقةفيتعيشكانتقبيلة-)1(

يحيشونكانواأنهمأي.3:14(،صم)1فلسطين
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كريث

)انظرالفلسطينييئمنالشرقىالجنوبإلى

بالدينونةحزقيالويتنبأ(.2:هصف2:16،حزه

علىعملوالأنهمالفلسطينيينوعلىعليهم

الوثيقةصلتهمعلىيدلممايهوذا،منالانتقام

الكريتيين+اسمأنوالأرجح.بالفلسطينيحين

في)"كفتور+"كريت"امنجاءواأنهميعني

يمتونكانواأنهممعناهوهذاالقديم(،العهد

للفلسطينيينبصلة

اسمتحتيذكرون،المرتزقةالجنودمنجهاعة-

نفسهاهيالعبريةفي)والكلمة"!الجلادين

ا.لسعاة"امعئمأداويذكرون.(،.كريتيينكلمة

+فلطيوق!(.هيالعبريةفيا"سعاة)وكلمة

الحرسيكونون.والسعاةالجلادونوكان

بنبناياقيادةتحتالملكلداودالخاص

المقتدرالمانديهوياداع

أنهموالأرجح:17(8:18،0202318،أخصم)2

.شاولوجهمنبأهاركانعندمالداودانضموا

ثورةأثناءفيداودجانبإلىوقفواوقد

مرةلههمولاهوأظهروا(،:118هصم)2لومأبشا

البنيامينيبكريبن"شبعثورةعندأخرى

ملكأسليمانتتويجوعند7(،و.2:1صم)2

ظلوايهوذاملوكأنويبدو14(.و1:38مل)1

عاونوافقدخاص،كحرسيستخدمونهم

الملكةعثلياعلىالثورةفيالكاهنيهوياداع

يهوذاعلىملكأ".أش+يهووتتويج،الشريرة

جلد-مادةإلىالرجوع)الرجا91(.و11:4مل)2

منالثانيالجزءمنموضعهافيجلأدون

.(الكتابيةالمعارف+دائرة

أهلمنليهوداوهم2011()أع-الكريتيون)3(

كريت.جزيرة

كريث:

هوقطع(أووهدة؟:"كريث)وممنىكربثنهر

إليهينطلقأنالنبيإيلياالربأمرالذيالنهر

بانقطاعأعلنهأنبعدأخآب،وجهمنليختبئ

حيثهناكإلىإيليافذهب.المجاعةوحلولالمطر

!لحمبخبزإليهفتأتي.تعولهالغربانكانت



كريسكيس

جفأنإلىالنهرمنيشربوكان،!مساةصباحأ

.نهروعبارة1-7(.ت17)املالمطرلانقطاعالنهر

عبارة17:3(،مل)1"الأردنمقابلهوالذيكريث

هذاكانالأردقمنجهةأيفيتحددلافهى،مبهمة

أنهالتقليديلرأي!ا.لدانماذيرالمجرىأولنهرا

أريحا.منبالقربالأردنغربيالقلتوادىهو

جلعادفيالأرلينشرقيفيكانأنهالأرححولكن

لإيليا.الأصليالموطن

كريسكيسى:

للرسولرفيقأوكان"ا."تاممعناهلاتينياسم

1(..4:تي)2روميةفيالأخيرسجنهفيبولس

لىإذهب+كريسكيسا"إنبولسلرسولاويقول

بعضأنإلاذلك.غيرالكثيرعنهنعلمولا.غلاطية

الذينالسبعينالتلاميذأحدكانإنهتقولالتقاليد

هووأنه1:1(1)لو.اثنيناثنينيسوعلرباأرسلهم

"!ثينا.فيالكنيسةأكسسالذي

!زاك

:كزبرة

مثل)مثلهالخيميةالعائلةمنمعروفنبات

وبذوره،المقدونسبأوراقشبيهةوأوراقهالجزر(1

ولكنهاالأسود،الفلفلحبوبحجمفيكروية

،نفاذةعطرةرائحةلهوالنبات.اللونرمادية

وتستخدم.وفلسطينمصرفيكثيرأوينمد

كما،الطعامعلىطيبةنكهةلإضفاءأيضأأوراقه

كطاردةوبخاصةلأدويةابعضصناعةفيقدخل

كان++المنأنالمقدسالكتابويذكر.للغازات

بعسل.كرقاقوطعمه،الكزبرةكبزر

11:7(.16:31.عد)خر

كزبي:

)في"شهوانيأوا"كاذبمعناهمديانياسم

أحد!صور+بنتكانتامرأةاسموهوا!اكاديا(.

البدومنجماعةوكانوا.مديانقبائلرؤساه

علىزحفواوقد،تنقلاتهمفيالجماليستخدمون

كسنور

إسرائيلبنيوضايقوا.القضاةعصرفيفلسطين

بشدة.

اسمهإسرانيلبنيمنرجلبكزبيجاءوقد

الشمعونيين،منأببيترئيسسالو.بن.زمري

جماعةكلوأعينموسىعينيأماملإخوتهليقدمها

لعازارأبنفينحاسذلكرأى."فلماإسرانيل،بني

وأصذالجماعةوسطمنقام،الكاهنهارونبن

إلىالإسرائيلىالرجلوراءودخلبيدهمحأر

بطنها،فيوالمرأةالرجلكليهماوطعنالقبا

منهمقتلأنبعد+إسرائيلبنيعنالدبأفامتنع

1(.6-هأ2)عدهأللأ!عشرينأربعة

بلدةاسموهو،مخادعةأوكاذبةالاسمومعنى

ولدتففيها،38:هتكفيإلاالاسمبهذاتذكرلا

وتسمى.شيلةالأصغرابنهالعدلاميةايهوذاامرأة

إلىالرجرع)فالرجاأكزيب"ا،الموضعهذاغيرفي

بالجزءا/الألفحرفمنموضعهافيا"أكزيب

"(.الكتابيةالمعارف"؟دائرةمنالأول

المذكورة14كزيبأوا.أكزيبلاسمآخرلفظوهو

امرأتهمنيهوذابنشيلةفيهاولدوالتيأنفا،

4:22(،أخ)1شوعابنةالكنعانية

!سأك

:لونكسا

مدينةاسموهوثقةأوقوةمعناهعبرياسم

وتذكر1(ء10:ه)يشليهوذاالشماليةالحدودعلى

باسمحاليأوتعرف.يعارينمجبل"لجانبأخركاسم

منالغربإلىأميالتسعةنحوبعدعلى+جمسلا.

".الحمارواديجنوبييقعجبلعلى،أورشليم

كسفور:

المدنإحدىوكانت،الأردنشرقيفيمديتة
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اليهدد،منكثيرينالسلوقيدنفيهاحصرالتي

وأطلقالمدينةواقتحمالمكابييهوذاجاءحتى

نأويظن36(.و:26همك)1اليهودإخوتسراح

12:13(مك)2ك!صنيس+أو"كسفينهوالآنموقعها

قويةمدينةكسفوروكانت.الجليلبحرشرقي

البعضجعلمما،بحيرةمنهابالقربحصينة

هامةمحطةوهي.،+الموزيريبهيأنهايظنون

مكة(إلىالحماجطريقعلى

كلسفيا:

كانالذيالمكانوهوالامعمعناهعبرياسم

ليرسلعزراإليهأرسلحيث+الرأسإدوفيه

تأملعندما،أورشليمفيالربلبيتبخدامإليه

اللاويينمنأحدأفيهميجدفلممعهالذينلشعبا

موقعهااليقينوجهعلىئعرفولا1-17(.8:ه)عز

هيأنهايظنونالأثريينبعضكانوإن.الان

منبالقربالدحلةنهرعلى)المدانن(.طيسفون

بغداد.

:الثهاركاسفات-كسف

وذهباحتجبت:كسوفأالشمسكسفت

اليومذلك!ليكنيومهذمفيأيوبويقولضووها.

عليهليحلالموتوظلالظلامليملكهظلامأ...

يا(،وه3:4)أيا.النهاركاسفاتلترعبه،سحاب

:الربويقولظلامأ.ويصبحشمسهلتنكسف

غطاءها!المسحوأجعلظلامأالسموات.ألبس

:3(..ه)إش

وكان،العبريةلسنةامنالتاسعالشهراسم

منوالعشرينالخامساليوميوافقالتحديدعيد

المدةيوافقوهو1:22(.4:52-95،يو.مك)1كسلو

وفيديسمبر.منتصفإلىنوفمبرمتنصفمن

هلكلأرتحشستاالعشرينالسنةفيكسلواشهو

لقصر-اشوشنفيوهو-نحمياعلم،فارس

وبحالةالسبيمنبقداالذيناليهودبحالة

الملكشلاستئذاندفعهمما2(،و1:1)نحأورشليم

035

!شتكس

أسوارها.بناءلإعادةأورشليمإلىالذهاب

لداريوسالرابعةالسنةمنشهوكسلووفي

علىبالرد،النبيزكرياإلىالربكلامصار،الملك

المسومأيامعنيسألونهإليهجاءوامن

ا-7(.70)زك

:بورتاكسلوت-كسلوت

وأ!منمدراتمعناهاعبريةكلمة!.كسلدت

بينالحدودعلىكانتمدينةاسموهو.،سفوح

نفسهاوهي91:18(،)يشوزبولونيساكرسبطي

:12(.ا9)يشتابوركسلوت

كسلوحيم:

شعباسموهد*+ئحمئنمعناهاعبريةكلمة

نوحبنحامبنمصرايمنسلمن

جاءاللذينالمدضعينكلاوفي12(.أ1أخ.1:14،1)تك

قدالفلسطينيينوكأنيبدو،الاسمهذافيهما

كماكفتوريممنوليسكسلوحيم!منخرجوا

لمعرفةالوحيدوالمفتاح،أخرىمواضعمنيتضح

بينمصرايمأبناءبيناسمهمورودهوعنهمشيء

فيكانموطنهمأنوالأرجحوكفتوريم.فتروسيم

ش)ا"كسلوحيما!كلمةترجمتوقد.العليامصر

أنهاالبعضيرىبينما"شرفاء+بكلمة68031(مز

علم.اسمهناأيضأ

كسلون:

أليدادأبو!هو.+قوي"امعناهعبرياسم

بينموسىعينهوقد،بنيامينسبطرنيس

الكاهنألعازارمعيشتركونالذينالرؤساء

الأسباطبينالأرضتقسيمفينونبنويشوع

34:92(.)عد

كسنتكس:

التقويمفيالسنةمنالأدلالشهراسم

نيسانشهرويقابل38(،و33و1103:مك)2المقدوني



-أكشمكشمكسيل

لموقعيطةخر

العبرية.السنةفي

كسيل:

مدينةاسموهي.سمينمعناهاعبريةكلمة

ثم.3(.:ها)يشيهوذاسبطنصيبفيوقعت

شمعونلسبطيهوذانصيبمنأعطيت

يشوعسفرفيوتسمى4:28-32(.أخ91:ا-9،1)يش

النصين.بينالمقارنةمنيتضحكما.بتول")91:4(

لرجوعا)الرجا-03(4:أخ1)في..+بتوئيلوتسمى

الثانىبالمجلد"الباء+حرفمنموضعهافيإليها

"(،الكتابيةالمعارف"دانرةمن

أشاك

كشط:

عنه،أزالهكشطأ:الشيءعنالشديئكشط

إسرانيل:وقضاةلرؤساءالنبيميخاويقول

عنهمجلدهمويكشطونشعبيلحميامملونالذين

رؤيا،بلاليلةلكمتكونلذلك..عظامهمويهشمون

3:ا-8(.أميخاعرافةبدونلكمظلام

كسلوت

كشف:

يغطيه.ماعنهرفعكشفأ:وعنهالشيءكشف

كانماوهوالحزنعلىيدلالرأسكشفوكان

)لا.1:6،21:.1(.يفعلوهأنالكهنةعلىممنوعأ

ا!أمرلهاأعلنأي:الأذنوكشف

كانالساقأوالنقابوكشف33:16(.1،أي9:هصم)1

علىوكان47:2(.)إشلعارواالخزىعلىدليلأ

4(،13:د)لامكشوفأرأسهيتركأنالأبرص

عندرووسهنيكشفنألاالنساءعلىويجب

شيه"كل.لرسولاويقول6(.و105كوا)1لصلاةا

أمرنا+معهالذيذلكلعيفيمكشوفعريان

4:13(.)عب

كنشم-أكشم:

كشا.وكشيم.باستنصالقطعهكشفأ:أنفهكمثتم

العيوبمنوكان.حسبهوفيخفقهفينقص

منهاروننسلمنرجلأيتمنعالتيالجسمانية

.أكشم.يكونأن،الكهنوتبخدماالقيام

بمعنى."داقهيالعبريةفيوالكلمة21:.2(.)لا
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كفء-كفو

إلىالكلمةنفسترجمتوقدصغير.أودقيق

حلمفيوالسنابلالبقراتوصففي"رقيقة

إلىترجمتكماا-27(.41:3-7،9)تكفرعوق

وصفوفي1(،:16)خر*المنوصففي+دقيق

وصففي.خفيفوإلى92:ه()إشالغبار+

91:12(.مل)1الصو!

أفأك

كفء-كثو:

علىا!ادرالقويلكفءوا.:المماثلالكفء

الربويقول.أكفاءوكفاةوالجمع،المملتصريف

البيتكان"وإن؟الفصحذبيحةبخصوصلموسى

وجارههويأخذ،لشاةكفوايكونأنعنصفيرأ

12:1(.)خر!النفوسعددبحسببيتهمنالقويب

منكلاةأننا+ليس:بولسالرسولويقول

لأنكفاةجعلناالذىاللهمنكفايتنابلأنفسنا...

هواللهأنأي6(3؟هوكو)2جديدعهدخدامنكون

الخدما.علىقادرينجعلناالذى

منيسمعتهومالتيموثاوس:يقولكيا

نأأكفاءيكونونأمناءأناسأأودعهكثيرينبشهود

أمناءأناسأأي2:2(،تي)2أيضأ+آخرينليعثموا

آخرين،تعليمعلىقادرين

يم:كفتور-وكفتو

)تثالكفتوريونمنهاخرجبلاداسمكفتور

بين1(.)تكالأممجدولفيالكفتوريمويذكر2:23(.

منأنهمعلىنوح(بنحام)نسلالحاميهالقبانل

،14و1:13.)تكمصرايمبنكسلوحيمنسل

الفلسطينيونخرجأيضأومنه1:12(.أخ1

نأإلىإرمياالنبيويشير)فلشتيم(،

كفتور+جزيرة.بقيةهمالفلسطينيين

ساحل:تعنيهناجزيرةوكلمة47:4(،)إرميا

ألم"ا:النبيعاموسفمعلىالربويقولالبحر+.

منوالفلسطينيينمصر،أرضمنإسرانيلاصعد

نأيظنونالبمضجعلماوهذا9:7(.)عاكلتور؟.
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فلشتيممنهمخرجالذينوكسلوحيمعبارة

كسلوحيم:حقيقتهافيس:14(،1.)تكوكفتوريم.

يرىبينمافلشتيم".منهمخرجالذينوكفتوريم

يكونونقدالفلسطينيينأنمعأنهالأخرالبعض

منطقةفياستقرواأنهمإلاالكسلوحيم،منأصلأ

الكفتوريين.بأرضقعرفأصبصت

ا"،راكفتا13باسمالأكاريةشكفتور"01رتذكر

لقديمةاالمصرياوفي("كفترا.،باسمالأوغارتيةوفي

قبلماإلىالتسمياتهذهوترجع!كفتيو"ا.باسم

إليهاالمصريةالإشاراتوتساعدنا..مق0012

كريت.جزيرةهيكفتورأناعتبارعلىبخاصا،

بأنيهوديتقليدهناكالأخر،الجانب!على

الترجمةإنحتى،كبدوكيةمنكانواالكفتوريم

مماا"كفتور"!عنعرضأ"اكبدوكية!تذكرالسبعينية

إلىتشير+كفتور+بأنالظنإلىبالبعضأدى

"جزيرةأنهاأو،الصغرىأسيافيساحليةمنطقة

كانت+كفتورولعل.إيجةبحرفي.كرباتوس

بمعنىإد-المياقبلعشرالثالثالقرنفيتطلق

منهاجاءالتيإيجةبحرمنطقةكلعلى-واسع

.الفلسطينيون

غزاشعبأباعتبارهمالكفتوريونيذكركما

وسكنواالعويينوأبادوابفزةالمحيطةالمنطقة

قدكانواالكفتوريينأنويبدو2:23(.)تثمكانهم

إسرانيلبنويعبرأنقبلغزةحولفيمااستقروا

إشارةأنهاالبعضويرى.يشوعبقيادةالأردننهر

أيضأ.النلسطينيينإلى

:كفارة-كفر

مرةمائةمنأكثرومشتقاتها+كفر+كلمةترد

+كفر-هيالعبريةفيوالكلمة.القديمالعهدفي

)فيالشيءوكفر(.العربيةفينفسها)فهي

وكفر.وغطاهستره:أيضأ(العربيةوفيالعبرية

تكن.لمكأنتصيرحتىسترهاالسينة:عن

القار:و+الئفرا".الإثمبهيستغفرما.والكفارة

الماءاإليهاينفذلاحتىالسفينةبهئطلىالذي

في*كقر+العبريةالكلمةفيهاوردتمرةوأول

اصنع:لنوحالربأمرفيجاءت،المقدسالكتاب



كفارة-كئر

خارجومنداخلمنوتطليه...فلكألنلسك

هي.تفطيهأي.تطليه6:14(.فكلمةبالقار.)تك

الإثمبهمايسترهيفالكفارة.العبريةفيكقر

إلىلعربيةافيلكلمةاترجمتوقد.والخطية

في)كماو.يغفر.16:14(.أم32:02)تك.يستعطف

في)كماويصفح78:38،97:9...(،21:8،مزتث

16:6(.)أمو.يستر+الخ(32:1318:230001،إرمياتث

لثلاثةالكفارةمنلابدكان8:لكلارا)1(-لزوم

خطورة-)ب(.الخطيةعمومية-)أ(:اسباب

منها.الخلاصعنالإنسانعجز-)-(.الغطية

منالكثيرفيالأولىللنقطةتأكيدأونجد

لاإنسانليس+لأنهمثل:،الكتابأقوال

صلاحأيعملمن"!ليس:46(،)اماله*يخطئ

فيصديقإنسانلا+ولأنها:3(،4)مزواحد"ولا

وقال2(..7:)جا!يخطئولاصلاحآيعملالأرض

وهوواحدإلاصالحأأحد*ليس:يسوعالرب

بولس:لرسولاويكتب1؟18(،.)مرقس-للها

)ر!3:23(1.اللهمجدوأعوزهمأخطواالجميع

المماثلة،الأقوالمنالكثيرهذهوغير

تبينأقوالفيالخطيةخطورةنرىكما

عيناك01:قانلأحبقوقفيصليلها،اللهكره

النظرتستطبعولاالشراتنظراأنمنأطهر

تفصلالخطيةأنكيا1:13(.)حبالجورإلى

وقال:95(.1هأما95:2)إشواللهالإنسانبين

الروحعلىالتجديفخطيةإنيسوعالرب

3:92(.)مرالأبدإلىمففرةلهاليسالقدس

لذلكخيرأ.كانالإسخريدطي:يهوذاعنوقال

فالانسان2(.ا:ا4)مريولد.لملوالرجل

فيالفكر،فيللهعدوتجديد-دون-الطبيعي

الخاطىينتظرولاا:21(.)كوالشريرةالأعمال

ناروغيرةمخيفةدينونةإلاالتانبغير

:27(.لأ.)عبالمضادينتأكلأنعقيدة

،الحالهذهمعالجةعنتمامأعاحزوالإنسان

32:23(،)عدخطيتهيخفيأنيستطيعلاوهو

02:9(.)أممنهانفسهيطفرأنيستطيعلاكما

تجطأنالناموسأعمالكلتستطيعولا

-كئارةكثر

اللهأماممدينغيريقفأنعلىقادرأالانسان

نفسه،علىليعمتمدترك!لو2:16(.3:02!غل)رو

هولكفارةاوجوبولعل.البتةيخلصفلن

جاهقداللهابنكانفإذا.هذاعلىدليلأكبر

كانواأنهمبدفلا،البشرليخلصالأرضإلى

خطير.جدمأزقوفيخطاة

خطيةكانت:لقديمالمهدائي8لكلارا)2(-

يكنولم،اللهوبينبينهحانلأتقفالإنسان

ولكن.المشكلةهذهحلالإنساناستطاعةفي

طريقعن،الإفسانأمامالطريقفتحالله

بتقديمالقديمالعهدفيتتمكانتلتياالكفارة

عنيقولاللهأنننسىألاعليناولكن.الذبائح

المذبحعلىإياهأعطيتكمأنا:الكفارةدم

تكنفلم17:11(.)لا"نفوسكمعنللتكفير

الذبيحةفياستحقاقأيعلىتتمالكفارة

للتكفير.اللهرتبهاقدالذبيحةلأنبلنفسها،

الحقائقبعضإلىأنظارناالذبانحوتوجه

الذبيحةتكونأنيجبفكان،بالكفارةالمختصة

أنهاكيا.الكمالضرورةعلىيدلمماعيب،بلا

رخيصة.الذبائحتكنلمإذ!مكلفةكانت

موتكانوبهيستهانأمرأليستفالخطية

منهذاويتضح.الهامالأمرهوالذبيحة

أخرىناحيةومن،ناحيةمنالدمإلىالإشارة

أنهالواضحفمن.للكفارةالأخرىالإشاراتفي

الخطية:عقدبةهوالموتكان،القديمالعهدفي

02(،18:)حز.تصوتهيتخطئالتيالنفس

بديلأزبيحةبتقديمسمحنعمتهفياللهدلكن

كاتباستطاعهناومنالخاطى،موتعن

القضيةيلخصأنالعبرانيينإلىالرسالة

مغفرةتحصللادمسفكبدونبالقول

9:22(.)عب

العهد:يوضحالحديدلعهدافيلكلارة)3(-ا

ذاتهافيتكنلمالقديمالعهدذبانحأنالجديد

منللفداء،حتىسبيللاإذالخطايا،رفعأساس

المسيحبموتإلا*الأولالعهد"تعديات

الجديد،العهدمحورهوفالصليب1(،9:ه)عب

الكتابكلمحورهو-الحقيقةفي-بل
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ةكفاركئر-

ماوكل،إليهيؤديقبلهمافكل.بمهديهالمقدس

الموقعهذايشفلأنهوحيث.إليهيعودبعد.

ا!ثيرموضوعيكونأنعمبفلاالمركزممط،

انهمرغمالجديد،العهدفكثاب،التعليممنحدأ

علىوبتركيز،مختلفةنظروجهاتمنكتبوا

منالعديدلنايقدمونفإنهم،متنوعةنقاط

وأتعارضأىدونولكن،لكلارةاحوانب

الأساسئالتعليمالأنوسنتناول.تناقض

عئهاة

نكل:للأنسانللهامحباتعلننهاإ-

عنصدرتالكفارةأنتعلنالكتابأجزاء

تبينفالكفارة.الابنخلالمناللهمحبة

الابن.محبةتبينكما.الأبمحبةلنا

محبتهبئن+الله:بولسالرسولويقول

المسيحمات،خطاةبعدونحنلأنهلنا،

المجد-له-الربويقول:8(.)روهلأجلنا

ابنهبذلحتىالعالماللهأحب"هكذا

بلبه،يومنمنكليهلكلالكيالوحيد

لناويوكد3:16(.)يو.الأبديةالمياةلهتكون

نأينبغيالإنسان"ابنأنبنفسهالرب

.لقومأيامثلاثةوبعدونقتل،..كثيرأيتألم

موتانهذاومعنىالخ(.8:31000)مر

أمرأكانولكنهعارضأ،أمرأيكنلمالمسبح

الأزليةاللهمشوراتفيمحتومأ

الربصلاةفيأيضآنراهماوهو2:23(.)أع

"لتكن:للأبجثسيمانيبستانفي

كاتبيقولكما26:42(.)متمشينتك

الله..بنعمةإنهالعبرانيينإلىالرسالة

واحد.كللأجلالموتالمسيحذاققد

كلفيففسههالشيهذاوفجد2:9(.)عب

هذانحفظأنويجبالجديد،العهدأجزاه

موضوعفينتأملعندمافكرنافي

.لكفارةا

المسيح:موتكلالكلارى)ب(-البانب

الخطيةلأجلموتأكانالمسيحموتانكما

أشرارأناسثورةمجردالأمريكنفلم

ضدهتامرواالأعداءمنصماعاولاضد.،

من-اسلمولكنه،يقاومهمأنيستطعولم
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!ضصيصأجاءفقد:25(.4)رو"خطاياناأصل

أحلمندمهوسفك،خطايأنالأجلليموت

لقد26:28(.)متالخطايالمفلرةكثيرين

1:3(،)عبلخطايانا+تطهيرأبنفسهصنع

علىجسدهفيخطايانانفسههووحمل

لخطاياناكفارة!هو2:124،ابطأالخشبة

المسيحصليبنفهمأنيمكنولا2:2(.يو)1

المخلصكانعليهأنهرأيناإذاإلاتمامأ

وبممله.البشريالجنسكلخطايايحمل

القديمالعهدذبانحكلكانتماكلتمممذا،

الكاملةالذبيحةفهوله،ظلمجرد

*دمهودمهإننفسههوقالوقداالنهانية

أنظارنايوجهمما14:24(،)مرقسالعهد.

المسيح.موتلفهمالذبانحطقوسإلى

المسيحإنبولسالرسولويقول

وذبيحةقربانألأجلنانفسه...وأسلم+أحبنا

.لأن:يقولكما:2(1هأفأطيبةرائحةلله

لأجلنا.ذبحقدالمسيحأيضأفصحنا

كما.الفصحخروفإلىإشارةفي7(إكوه)1

مدإنهالمسيحدمعنبطرسالرسوليقول

دنس+ولاعيببلاحملمنكماكريم

هوذا:المعمدانيوحناويقول1:91(.بط)1

العالمخطيةيرفعالذياللهحمل

1:92(،)يو

وأعنانانباموتهليلمسيحان-كاب(

مدتأالمسيحموتكانلقد:لنا.ممثلا

فهوالغطيةلأجلماتقدكانفإن،نيابيأ

ماتقدفهولأجلنا.،.ماتأيضأ

وهوعنانانبأكانإذ-لأجلنا.،-بالتحديد-

يوضحهماوهذا.الصليبعلىمعلق

"مات.المسيحإنبالقولبولسالرسول

:14(،كوه)2.ماتواإذأفالجميع،الجميعلأحل

يمثلهم.لمنموتأيعتبرالنانبفموت

شفيعلنايوحنا:الرسوليقولوعندما

فكرةيحملقولفهو2:\(،يو)1*الابعند

فيالرئيسيةالموضوعاتوأحدعنا.النيابة

لناالمسيحأنهو،العبرانيينإلىالرسالة

المذسمهذايتكررإذ+،عظيمكهنة"رنيس

وظيلةكانتوباذا،الرسالةهذهفيكثيرأ
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)د

وظيفةكانتوماذا،الرسالةهذهفيكثيرأ

ممثلأأونانبأكانإنه؟الكهنةرنيس

قويل!النيابةفكرةأننجدوهكذا،للشعب

الرسالة.هذهفيواضحا

كانالمسيحانيعلنالبديد(-العهد

العهدأسناركلفيواضحوهذاعنا:بديلا

ابن"لأق"نفسهعنالربفيقولالجديد!

وليبذلليخذمبللئخذميأتلمالانسان

ومعنى1:،4(،)مر.+كثيرينعنفديةنفسه

ولكنيموتوا،أنالبشرعلىكانأنههذا

حكمعليهميعدفلمعنهماعوضأماتالمسيح

كانإذ،عنهمبديلأالمسيحماتفقد.الموت

لأجلمسحوقأمعاصينا،لأجل!مجروصأ

شفيناوبجبره،علمهسلامنالأدسب،آنامنا

إثمعليهوضعوالرب001ضللناكننمكلنا

فيمعاناتهتكنفلم6(.53:هو)إشجييعنا

عليهوضعالربلأنإلاجثسيماني،بستان

لأنه:بولسالرسولويقول.أثامناكل

لأجلنا،خطيةخطيةيعرفلمالذيجعل

مكاننا،آخذأكانموتهففي:21(،كوه)2

خطيةخسبإذشديدةمعاناتهماححلوهذا

أثمة."وأحصي

*المسيحإنب!لسالرسولويقول

لعنةصارإذالناموسلعنةمنافتدانا

يأ،لعنتناهواحتملفقد(،3:13)غلياجلنا

+لعنتنا.لأنهاحملها!فيعنانانبأكانأنه

إلىالرسالةفييقولهمانلسوهونحن،

اللهبر...اللهبرظهرفقدالأنأما:+رومية

مجانأمتبررين.،المسيحببسوعبالإيمان

الذي،المسيحبيسوعلذيابالفداءبنعمته

لإظهار...بدمهبالإيمان،كفارةاللهتدمه

ويبرربارأليكونالحاضر،الزمانفيبره

3:21-26(،)روبيسوعالايمانمنهومن

غفرانفيليسعدلهأوبرهأظهرفالله

علىالخطاياغفرانكيفيةفيبلالخطايا،

معناهاليسفالكفارة،المسيحموتصساب

قدالخطيةلأنبل،الخطيةعنالتفاضي

علىالمسيحيسوعالربقصاصهاتحفل

-كثارةكفر

وعلىااللهبرلمجلنفالصليب.لصليبا

منكلاللهيبرر،المسيحتممهصاأساس

،واحدةمرةالمسيحماتفقد.بالمسيحيومن

2(.2:إبط9:28،1)عب.كثيرين.خطاياملآحا

حملأنهمعناهلخطاياناالمسيحوحمل

معناهالخطيةفحملالخطايا.هذهقصاص

14:34(18:02،عدحز)انظرعقابهااحتمال

لمدةالبريةفيالشعبتيهانكانفقد

لهمعقابأأي،لذنوبهمحملأسنا!أربمين

عليها.

المسيحيسوعإنبولسلرسولا!يقول

يأ2:6(ش)1"الجميعلأجلفديةففسهبذل

ونرى.الجميععنبديلأكانموتفيأنه

منيوحناالبشيرسجلهمافيأيضأهذا

لناخير.إنه:قالالكهنةرنيسقيافاأن

تهلكولا،الشعبعنواصدإنسانيموتأن

الكلماتهذهكانته(.11:.)يوكلهاالأمة

يوحناولكن،سياسيةكياسةممرد

سيموتالمسيحبأننبوةفيهارأىالرسرل

كله.الشعبعنعوضأ

المهدفي8للكلارأخرى-جوافبهـ(

علىالجديدالعهدأسفاربعضنركزالبديد

معتمارضدون-الكفارةمنمعينةجوانب

فيبدلسالرسولفيرىالأخرى-الجوانب

بالطبيعةفالناس،الخلاصوسيلةالصليب

ولكنهم6017،7:14(،)روللخطيةمستعبدون

22(.و6:4)روأحرارأيصبحونالمسيحفي

بالمسيحبالإيمانيتحررالإنسانأنكها

معالجسد+صلبفقدالجسد،سلطانمن

يعدلمو:22(،ه)غللشهواتوااءالأهو

كو.1:3(،)2"يحاربالجسدحسبالمومن

:17(،ه)غل+لروحاضديشتهيا.فالجسد

موتأإلاالجسدئنتجلاالمسيحوبدون

السماءمنمعلناللهوغضب8:13(،)رو

1:18(،)رووإثمهمالناسفجورجميععلى

لأناهذهكلمنئخئصالمسيحولكن

وبذلكبدمهالأن.متبررونالمؤمنين

نأومع؟9(.)روهالغضبمنبهيخلصون
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ةلكفارا-يومةلكفارا

لكن،كثيرةوصو.منصالحالناموس

خطرأيشكل،للخلاصطريقأاعتبار.

ولكنهخطيتهل!نسانيكشففهوداهمأ،

همالذينو.جميع8:3(.)رومنهايخلصهلا

لعنة+تحتهمالناموسأعمالمن

لمنةمنافتدانا"المسيحولكن1(31:.)غل

فيالموتكانلقد3:13(.)غل+الناموس

نأأصديستطيعلامرعبأ،عدوأالقديمالعهد

ينشدبولسلرسولاولكن،عليهيتغلب

يعطيناالذيلله+شكرأ:الانتصارنشيد

المسيح*يسموعبربناالغلبة

بولسلرسولاوجدلقد-57(.ه:ه1كوه)1

كليسمقالذيالقويالمخلصالمسيحفي

الجميم.قوات

،العديدةالمباركةجوانبهاللكفارةإن

،الففران،الفداه:مثلأنذكرانيكفي

وهي،والمجد!لتبنيالتبرير،االمصالحا،

عندالعميثةمعانيهالهاكانأمورعظيمة

بولس.لرسولا

لرسالةاكاتبعندالرنيسيواللكر

هو-الاشارةسبقتكما-العبرانيينإلى

لنا.العظيمالكهنةرنيسهوالمسيحأن

كانالمسيحعملأنكيفلنا-يوضحكما

حدثالمسيحفموتونهانيأ،وكاملأفريدأ

واصدةمرةودخل1(،.1:.)عبواحدةمرة

9:12(.)عبابديأفداءفوبدالأقداسإلى

واصدة،ذبيحةالخطاياعنقدمما.وبعد

12(أ.1)عب"اللهيمينعنالأبدإلىجلس

الأبدإلىأكملفدواحدوبفربان

عنقربانبعديكونفلا...المقدسين

18(.و)عب.1:14.الخطية

بالروحالجديدالعهدكنابلناكتبلقد

القاصرةالبشري!اللفةحدودلهي-القدس

الطريقلنافتحتالتيالكفارةتعنيهما-

الممدوإلى،المسيحفيالجديدةالحياةإلى

.الأبدي
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ةلكفارا-يومةلكفارا

:ةلكفارايوم-ةلكفارا

وأكفوريوم:العبرية)وفيالكفارةيومكان

السابع،الشهرمنالعاشراليومفييقعكبور(

منتصفإلىسبتمبرمنتصف)منتشريشهر

فكان.وأقدسهاإسرائيلأعيادأعظموكانأكتوبر(.

نفوسهمالجميعفيهويذللعمل،كلفيهيمتنع

الكهنةرئيسكانفقطليوماذلكففي،بالصوم

)وفيالشهادةخيمةفيالأقداسقدسإلىيدخل

بنيكلخطاياعنليكفربعد(فيماالهيكل

هيالكفارةفيالأساسيةلفكرةوا،إسرائيل

المادةلىإلرجوعالرجا)اوالسترالتغطية

الإنسانبينالمصالحةلإتمام("الكفارةالسابقا:

أعمالسفرفي"الكفارة.يوملىإويشار.والله

عنديعتبروكان27:9(.)أع"بالصومالرسل

!هو.العظيما!اليومأو*اليومأنهاليهودمعلمي

التقاليدشالكبيرةالجمعةيوميقابلما

المسيحية.

!فالكفارةليومالأساسيالوصفونجد

)انظراللاويينسفرمنعشرالسادسالأصحاح

احتفالاتوكانت23:26-25132:9-16(.لاأيضأ

المجدثيابالكهنةرنيسيحلعبأنتبدأاليوم

وتكون،مقدسأكتانقميص.ويلبسوالبهاء

كتانبمنطقةويتنطقجسدهعلىكتانسراديل

فيرحض.مقدسةثيابإنها.كتانبعمامةديتعمم

الثيابهذهوكانت16:،(.)لاويلبسهابماءجسده

للقيام،لتبريرواللتوبةرمزأالبيضاءالكتانية

ذبيحةثورأيقدمثم.العظيماليومذلكبواجبات

المجمرةملءيأخذثم-.بيتهوعننفسه.عنخطية

بخورأراحتيهوملء،البخورمذبحعننارجمر

،الأقداسقدسإلىبهماويدخلدقيقأ،عطرأ

فتفشي،الربأمامالنارعلىالبخورويجعل

"االشهادة)تابوت(علىالذيالغطاءالبخدرسحابة

الغطاءوجهعلىبإصبعهالثوردممنينضحثم

.مراتسبعالغطاهوقدام،الشرقإلى

وقعتالذي،للشعبالذىالخطيةتيسيذبحثم

لىإأخرىمرةبدمهويدخل،للربالقرعةعليه

ثوربدمفعلكمابدمهويفعل،الأقداسقدس



نيلعموكفرا

منالقدسوعنالشعبعنفيكفرله،الذيالخطية

كلمعسينآتهمومنإسرافيلبنينجاسات

وسطفيالقائمةالاحتماعخيمةوعن،خطاياهم

منالاصتماعخيمةشأحديكونولانجاساتهم.

عنيكفروهكذا.خروجهوقتإلىدخولهوقت

ثمإسرانيل.جماعةكلوعنبيتهوعننفسه

ومنالثوردممنويأخذالبخورمذبحإلىيخرج

سمتديرأالمذبحقرونعلىويجعلالتيسدم

1(..03:)خر

التيسرأسعلىيدبويضعيخرجذلكوبعد

إسرائيلبنيذنوببكلعليهويقرالحي

لأشخاصاأحدبيدويرسله،وخطاياهموسيناتهم

حاملأفيهافيطلقه،مقفرةأرضإلىالبرياإلى

301:12-مز)انظرترىتعودفلابعيدأذنوبهمكل

منالحيبالتيسئلقىكانخرةالمتالعصوروفي

رئيسيتممأنوبعد(.فيموتالصخورفوق

ثيابيخلعالكهنةرنيسكاناالخدمةهذهالكهنة

ويرحض،الاجتماعخيمةداخل!يضعهاالكتان

ثيابهيلبسثم،مقدسمكانفيبماءجسده

ويوقد.لشباومحرقهمحرقته!يعمل،ويخرج

ثورأما.المحرقةمذبحعلىالخطيةذبيحةشحم

قدسإلىدمهماأدخلاللذينالخطيةوتيسالخطية

طاهرمكانفيبالناريحرقانفكانااالأقداس

ولحمهماجلديهماومع،المحلةخارجالرماد()مرمى

11(.13:عب)انظروفرثهما

الكفارةيومفيتقدمالتىالذباثحعددوكان

الذيالتيسإلىبالإضافةذبيحةعشرةخمسيبلغ

وثلاث،محرقةعشرةاثنتامفها،البريةفييطلق

وإذا28:8،92:7-91(.-92،عد:ه16)لاخطيةذباثح

28:8،عدفىالمذكورالكبشالعددهذاإلىأضفنا

محرقة.عشرةثلاثالعدديصبح

اليهودعندالأهميةبالغالكفارةيوموكان

تدميربعدحتىبهيحتفلونظلواإنهمحتى

نأومع.الذبانحنظاموانتهاءم07عامفيالهيكل

"تذللونمنالمقصردتوضحلاموسىأسفار

ذلكفسرواليهودامإن32(،و92و27إ23)لاا.نفوسكم

1(..وهو58:3!إش3:13)مزهبالصوم-امالدو-على

حومناكفر

الصومالمقررالوحيداليومهوالكفارةيومفكان

9:1(.)نحفيه

لتخصيصحاجةهناككانتلماذا:سؤالويثور

لعديدةواالمتنوعألذبائحاتقديمغمر،ةللكفاريوم

كانذلكمنالفرضأنلنايتضحولكنيوميأ؟

التيالسريةوالخطاياالسهوخطاياعنالتكفير

وسطهم،فياللهوجودولضمانعنها،ئكفرلم

اليومذلكفيذروتهيبلغالذبائحنظامفكان

الكهنةلرئيسفيهئسمحكانالذيالفريد

عنالتكفيرفيهويتم،الأقداسقدسإلىبالدخول

والمذبحالاجتماعخيمةوعن،القدس"مقدس

رنيسفكان16:33(.)لاالشعبوكل!الكهنة

الشمب.كليمثلاللهإلىاقترابهفيالكهنة

-الإشاراتمنالكثيرنجدالجديدالعهدوفي

يومإلى-العبرانيينإلىالرسالةفيوبخاصة

التيللكفارةرمزأكانتأنهاوكيد،الكفارة

9،01(.)عبالصليبعلىبموتهالمسيحقدمها

علىدمهسفكقد،العظيمالكهنةرنيسفالمسيح

ثمومن،العالمخطاياعنفكفر،الجلجثةصليب

فداءفوجداياقداسلىإواحدةمرةدخلنفسه+بدم

3،2:هوميةإلىأيضأرجع9:12،1)عبأبديأ-

،14و3:13غلا-08،21كوه:217كوه،11.و5:9

،\.:لم2:2،يو91،1و1:18بط11،،ت!2:إ1014كو

:9(.ه3ر

لعموني:اكفر

التيالمدقإحدىاسموهو،العمونىقريةأى

بنيامينسبطنصيبفيبالقرعة!قعت

بعضلأنبذلكسميتولعلها:24(،ا)ي!ث!كه

ا.كفرأنهاالبمضوبظنفيها.سكنواالعحونيين

الشمالإلىميلينبعدعلىأطلالهاتقعالتيعنا"

إيل.بيتمنالشرقى

:حومناكفر

ا!اناجيلفيإلاتذكرلا،الجليلفيمدينة

لخدمتهمركزأيسوعالربمنهااتخذفقد،اياربعة
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حومناكفر

بحرمنالغربيالشمالفيتقعوكافت،الجليلكل

"قريااسمهاومعنىجنيسارت(.)بحيرةالجليل

منوليسهذا،ناحومهرمننعلملاولكن،ناصوم"

فيناحومسفرصاحبالنبيناحومأنهعلىدليل

القديم.العهد

الموقعحولكثيرجدلثارلقد:لموقعا-)1(

البشيرمتىلناويقول.ناحوملكفرا!يد

فسكنوأتىالناصرةتركيسدعالربإن

تخومفيالبحرعندالتيناحومكفرش

سبطوكان4:13(.)متونفتاليم!بولون

لبحرالغربيالشاطئيتاخمنفتالي

تحديدعلىيساعدانناأمرانوهناك.الجليل

نهرمنقريباكانتأنها!هما،الموقع

قائدفقصة.لسياسيةاالحدودومنالأردن

حومذاكنر

كانتأنهعلىتدل7:2(،لو)متد:هالمئة

،جندىمنةنحومنصفيرةحاميةهناك

كماالحدود.قرىفيعادةيوجدكانماوهو

فيماالرسول)متىالعشارلاويثصةأن

نأعلىتدل،لاتئاعهلهالمسيحودعوةبعد(

مركزبهافكانالحدود،علىكانتالمدينة

المكوسوتحصيلللجباية

:27(.2:14،لوه9:9،مرقس)مت

نستعينالتيالقليلةالمعلوماتهيهذه

نأإلىناحومكفرموقعتحديدعلىبها

.الآنالجاريةالأركيوجيةالأبحاثئستكمل

منأحدهماميلينبعدعلىموقعانفهناك

المينا(،خرابة)أومينا"خانهماالآخر،

تحظىالمينا."خرابةوكانت.حومتلو

حومناكلرلموثعخريطة
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ناحوم

)التاسعالماضىالقرننهايةحتىبالقبول

طبريةمنالطريقعلىتقعكانتإذعشر(

رصفتالتيالحجارةأخذتوقدصند،إلى

ويصف.الموقعهذامنالطريقبى،

القرنمناليهودي)المؤرخيوسيفوس

قويةرانمةبعبارات(الميلاديالأول

ببحيرةالمحيطةالمنطقةخصدبة

متدفقأغزيرأنبعأويصف،جنيسارت

إلىيشيرأنهوالأرجح.ناحومكفريسمى

)أيالتبفةدلتافيالسبعةالأبارينابيع

أغزرها-وهو-أحدهماويوجد(،السبعة

المتدفقةمياههتستخدموكانت،الجليلفي

كما،التبغةسهلوريلطواحيناإدارةفي

حمامأبالماءيزودانحوضينتملأكانت

خراقيمنالشرقيالشمالإلىرومانيا

المينا9

تؤيدالأقدماليهودياالإشاراتولكن

فقدحوم"؟اكفرهيناحوم"كفربأنالقدل

أقى(4؟3!م،)،حاص!؟ه"كوهلتسرمب"هاذ!ر

حومناكفر

القرنفيقانمةكانتأنهاعلىيدلمما

فيإلاذلكبعدذكرلهايردولا.الثاني

التوديلى"ا"ابنيامينإشارةفيم0116

"كفرهيالتيناحومكفرإلىدا+()!)!4

الذينالفرنشسكانوجدوقدناكوم".

منكبيرأعددأ.م4918فيالموقعامتلكوا

حوم!"اتلفي،الزمنذلكإلىترجعالنقود

الفالب،فييرجع،مجمعأطلالوجدواكما

قدأنهديبدو.الميلاديالثالثالقرنإلى

بناهالذيلقديماالمجمعأطلالفوقبني

يسوعالربفيهعلموالذي،المنةقاند

علىإسرانيلحكومةأطلفوقد705()لو

.ناحومكفراسم!حوم+تل

فيميهاجرتالتىالأحد)ث-(

ناحومكنرعننعرفهماكل:المسمحعصر

فقد،ا!اناجيلمننستقيهماهو--إذأ

منهااتخذوقد،السمكلصيدمركزأكانت

كما-الجليلفيلخدمتهمركزأءيسوالرب

متىالبضيرإنحتى-الإشارةسبقت

حومكفرفافيللمجمصورة
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-كفافكث

جرت!ليها\(،)مت!:مديخته"ايسميها

.هناكخدمتهأثناءفيهاماأحداث

سمصانالسيددعامنهافبالقرب

،ليتبعماهالسمكصياديأخاهواندراوس

أخاهويوحنازبديبنيعقوبدعاكما

متىلضرائباوجابيا-21(،:6ا)مرقس

14(.و9:62:13،مرقس)مت

النجسالروحأخرجناحومكفروفي

قائدغلاموشفى4:31-41(،1:23-27،لو)مر

شفىكلماا(،ا-.7:الو-13:ه)هتهالمنا

03!1:1،مرقسوه1)مته:إبطرسحماة

ابنةأقامأيضأفيهاولعله93(،و4!38لو

،2-943ةهمرقس،-26؟918)متيرسيا

المفلوجشفىأيضأوفيها04-56(.8:لو

2(،:18-هلوه،1-29ا-7،مرقس9:)مت

(،13:ا-ه)مراليابسةاليدصاحبوالرجل

حدثوفيها4:46-54(.)يوالملكخارموابن

وحديث9:33-37(،)مرالعظمةعنالحوار

السماءمنالنازلالخبزعنيسوعالرب

لصوماعنوالحديث1-95(،6!)يو

.الأحداثمنذلكوغير9:14-17(،)مت

الآياتمنالكثيرأجرىيسوعأنومع

قابلتأنهاإلا،ناحومكفرشوالمعجزات

وأنت:الربقالحتى،مبالاةبفيرذلككل

السماءإلىالمرتفعةناحومكفريا

صنعتشلولأنه،الهاويةإلىستهبطين

إلىلبقيتفيكالمصنوعةالقواتسدوم

تكونسدومأرضإنلكمأقولولكن.اليوم

لك!مماالدينيوماصتمالأأكثرحالةلها

فيفعلأالمدينةخربتوقد24(.و11:23)مت

السابع.القرن

ناحومكنرظلت:للاحقاريخماتا-)3(

قسطنطينعصرإلىمزدهرةيهوديةمدينة

م،335وحواليم(.)603-337الكبير

اسمهسميحييهوديشخصاستصدر
كنانسببناءإذنأالامبراطورمنيوسف

والناصرةوسيفوريسطبريافيمسيحية

036

-مكتفكفى

منالسكانغالبيةكانتحيث،ناحوموكفر

ممبدوحؤلإبيفانوس(.يذكر)كمااليهود

كنيسةإلىطبريةفي،المهجورهادريان

نأإلىليهوديا!الجيتو!ذلكثي!سيحية

سبقكماالسابعالقرنفيالمدينةخربت

.القول

:فكفا-كث

منالحاجةمقداركانما:الرزقمنالكفاف

علمهاالتيالصلاةوفي.نقصاقولازيادةغير

جاهمنوالها،علىيصلوالكيلتلاميذهالرب

ماأعطناأي.اليومأعطناكفافنا.خبزنا:القول

أقل.ولاأكثرلايكفينا

-كثالا:كفل

الضامن،هووالكافل،ضمنه،الرجلكفل

غيراليهودغاروعندما.الضمانهيوالكفالة

وسيلابولسنجاحمن،تسالونيكيفيالمؤمنين

كانلذيا-*ياسونجروا،بالمسيحكرازتهمافي

حكاملىإالاخوةمنوأناسأ-الرسليستضيف

المسكونةفتنواالذينهؤلاءأنصارخينالمدينة

وهؤلاءاياسونقبلهموقد.أيضأههنالىإحضروا

يوجدإنهقانلينقيصرأحكامضديعملونكلهم

ذإالمدينةوحكامالجمعفأزعجوا.يسوعأخرملك

الباقين،ومنياسونمنكفالةفأخذ!ا.هذاسمعوا

هذهأنالبعضويرى17:1-8(،)أعأطلقوهمثم

تلكفيالرسولعودةدونحالتالتيهيالكلالة

2:18(1تس9)انظرتسالونيكيإلىالفترة

سادفنالميتفيهايلفالتيالثياب:الكفن

منموضعهافيدفن.مادهلىإالرجوع)فالرجا

المعارفدانرةمنالثالثبالجزءالدال+حرف

+(،الكتابية

-مكتف.كفى

واكتفى.غيرهعنبهاستفنى:هالمشكلاه



كئيرة

إلىالرجوع)فالرحا!قنعبهاستغنى:بالشيء

بهذا.القاف.حرفمنموضعهافي.قنعمادة

.(الكتابيةالمعارفدائرةمنالجزء

:كئيرة

تصغير)فهى"الصفيرة+القريةمعناها:

عملتالتيالحويينمدنمنمدينةوكانت!كفر.(.

عنإسرانيلمعصلحأالجبعونيين-بزعامة-

إلىإسرانيلبنوجاءوعندما.الخداعطريق

والكفيرة"جبعونوهيا"،لثالثاليومافيمدنهم

لم،خداعهمواكتشفوايعاريم+،وقريةوبنيروت

الذيالمهدينتضواأنإسرانيلبنويستطع

عبيدأمنهمجعلوابأنواكتفوالهم،قطعوه

اللهلبيتماءويستقونالحطبيحتطبون

9:1-27(.)يش

وقعت،الأسباطبينالأرضتقسيموعند

18:126.)يشبنيامينسبطنصيبفيالكفيرة

من(وأربعونوثلاثةمئة)سبعكبيرعددرجعوقد

البابليالسبيمنالعودةعندالمدنهذهسكان

*خرابةباسمالآنوتعرف7:92(2،نح2؟ه)عزإليها

)جبعون؟االجبمنالغربيالجنوبإلىالكفير

قديمأ(.

لى!اك

لنوعتحديددونويابسهرطبهالعشبالكلأ:

في+حشيش!مادةإلىلرجوعالرجا)!العشبا

دائرةمنالثالثبالجزهالحاء*حرفمنموضعها

موضعهافيعشبمادةوإلىاالكتابيةالمعارف

دائرةمنالخاسىبالجزهالعينحرفمن

.("بيةبهتافرلمعاا

:كلافدب

ومعناه*+كلدديوسمؤنثلاتينياسم

للرسولولانهمعلىظلواممنوكانت".الأعرج0

-كلابكلب

صث،روميةفيلأخيرمسجنهأثناءفيبولس

قبيلاتيموثاوسإلىالثانيارسالتهشيكتب

ولينسوبوديسأفبولسعليك!يسئم:استشهاده

:21(.،تي)2+جميعأوالإخوةوكلافدية

لينسزوجةكانتأنهاالتقاليدبعضوتذكر

لم-لاتينىلشاعرروايةوهناكقبلها.المذكور

زوجةكانتفدياكلاإنتقول-دليلعليهايقم

ابنةكانتوأنها+(،.لينسقبل)المذكورلبوديس.

حليفأوكان+كوجيدونس*،اسمهلانجلتراملك

سمىإنهحتىقيصربكلوديوسومعجبألروما

(.كلوديوسمونث"كلاوديةأوأ!كلوفديةابنته

كلال:

"فحثأبناءأحدوهو*.!كمالمعناهعبرىاسم

أحنبيات،نساءاتخذوا،ممنالثمانيةموأب

نأبعدوأولادهنعنهنبالانلصالعهدأوقطعوا

غضبحمويرتدحتىذلكفيالخ!عزرالهمبئن

03(.او1-1.4:.)عزعنهمالله

-كلاب:كلب

أساسأ،اللحومأكلةالثديياتمنحيوانالكلب

(.القمامةتأكل)أيمةقفا-عامةبصورةولكنها

التيالحيواناتاوانلمنكانالكلبأنوالأرجح

والكلب.الذنبهوا!بروجدهاستؤنست،

بقاياومن،الذئبإلىيكونماأقربالفلسطبني

أريحامنبالقرباكتشلتالتيالكلابعظام

نأيتضح،الحديثالححريلعصرالىإتربملتىوا

إسرانيلبنيعصرقبلاستؤنستقدالكلاب

قدماءقبورنقوشمنويبدو.طويلبزمن

الحيواناتصيدفياستخدمقدالكلبأنالمصريين

الكتابفيالكلبصورةتبدو!لا.بعيدةعهودمنذ

العصرفيإلا،للإنسانصديقأنهعلىالمقدس

وكانت27(.و:126همت)انظرلرومانياليونانيا

ولايجترلالأنهانجسأتعتبرهالموسويةالشريعة

11:1-8(.)لاظلفأيشق

فيتتجولبأنهاالكلابالقديمالعهدويصف



كلحوزة

تزعجماوكثيرأالمساء،شجماعاتفيالشوارع

وتأمر1(.وه14و95:6)مزبنباصهاالنانمين

22:31(،)خرللكلابالفريسةلحمبإلقاءالشريعا

للدموبخاصةا(،56:ا)إشالشراهةشديدةفهى

إيزابلحثةالكلابأكلتوقد21:91،22:38(.)امل

أيضأ36-انظرو3وه91:.مل)2الصشريرةالملكة

:3(.15رميا،إ1614:مل1

نمنولازانيةأجرةتدخل.لاتالشريعةوتأمر

رجسكليهمالأنهما..إلهكالرببيتإلىكلب

ينعقدالاجماعويكاد18(.ة23)تث.إلهكالربلدى

الرجلأجرةهوهناكلب+بثمنالمقصودأنعلى

للاوثانتقربأالعهارةيمارسالذياكبون

.(1:ه22رؤنظر)ا

هكذاقينهإلىالكلبيعود!كما:الحكيمويقول

كما2:22(.بط2!انظر1ا26:)أم.حماقتهئعيدالماهل

يعبرمنهكذا،كلبأذني+كممسك:يقول

يعرضلأنه26:17(،)أم.تعنيهلالمشاجرةويتعرض

الكلب.يعقرهلأننفسه

فيالكلبفيهايذكرالتيالمراتوأغلب

فيقول.الحقارةعلىللدلالةيذكر،المقدسالكتاب

أنا*ألمليلداود:-الفلسطينيينجبارجليات-

17:43(.صم)1؟.بعصيإلىتتيإنكحتىكلب

مطارد،أنتمن.وراء:الملكلشاولداودويقدل

مفيبوشثويقول24:14(.صم)1؟هيتكلبوراء

كلبإلىتلتفتحتىعبدكهومن:الملكلداود

لايشبوشث:أبنيرويقول9:8(.صم)2؟"مثليميت

يقولكما3:8(.صم)2؟"ليهوذاكلبرأس.ألعلي

حتى،الكلبعبدكهو.منالنبيلأليشعحزانيل

مله:13(.)2؟العظيمالأمرهذايفعل

نأهوإنسانأيصيبأنيمكنماأسوأمنوكان

،14116:4،21:امل)1الكلابجثتهتا"كل

تأتيكانتالكلابإنلوقاويقولالخ(.2300و:91

مطروحأكانلذيالمسكينلملعازرقروحوتلحس

2(.16:ا)لوالغنيبابعند

منهيسخرونكانواعمنأيوبويقول
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نيونا-كلدياكلد

أجعلأنمنأستنكف"كنت:عليهويضحكون

إشارةذلكوفي\(..3:)أي!غنميكلابمعءهمأبا

الغنم.لحراسةالكلوباستخدامإلى

الفافلين:الحراسعنالنبيإشعياءويقول

لائفمكلابكلهم.يعرفوقلا.كلهمعمى.مراقبوه

1(.56:.)إشتنبحأنتقدر

الذينالأشرارعنالنبوةبروحالربويقول

بيأحاطتا"قد:بصلبهوطالبوامعاملتهأساءوا

يدمنأنقذ..إكتنفتنيالأشرارمنجماعة.كلاب

2(..و22:16)مز.وحيدشالكلب

22015(،3:2ارؤ)فيبالكلابالشرفعلةويشبه

ولا،للكلابالقدستعطواا!لا:الربيقولولذلك

قالكما7:6(.)متالخنازير+قدامدرركمتطرحوا

خبزيؤخذأنحسنأ"ليسأالفينيقيةللمرأة

ياسيد،ا!نعم:فأجابت"للكلابويطرحلبنينا

منيسقطلذياالفتاتمنتأكلأيضأوالكلاب

7:22-32(.1:22-28،مرقسه)مت+أربابهامائدة

هيهناالرباستخدمهاالتي!الكلاب0وكلمة

المدئلة.الكلابإلىإشارةفيتصغيركلما

:كلحوزة

وهو!،نظر"كلهمعناهعبرياسم

،المصفاةدانرةرثيسشالونأبوكلحوزة-)1(

وأقاموسقفهوبناهلعينابابرممالذي

بركةوسور،وعوارضهوأقفالهمصاريعه

النازلالدرجإلىالملكجنينةعندسلوام

1(.3:ه)نحدا!دمدينةمن

باروخبنمعسياوجدخزايا،بنكلحوزة-)2(

غحرآخرشخصأكانأنهوالأرجح(،11:ه)نح

سابقأ.المذكوركلحوزة

:نيوناكلد-ياكلد

الواقعةالمنطقةعلى*كلدياتطلق!الاسم-)1(



ثيونا-كلدياكلد

الطرفعند،النهرينبيزماشرقي!نوبيفي

الأشوريونفكان،الفارسيللخليجالشمالي

لبابليوناوسماها،*كالدوبلاديسمونها

يأكاسديمالعبريالاسمجاءومنها"كاشدو

المنطقةنفسفييعيشوكان."الكلدانيون

الكلدانييناسموكان.وا!اديونالسومريون

التيالساميةالقبانلمنجماعةعلىيطلق

البحر+بلادعليهايطلقكانفيماتعيشكانت

الفارسي.للخليجالشماليللطرفالمجاورة

الامبراطورياالأشوريونابتلعأنوبعد

بقيادةالكلدانيوناستطاع،القديمةالبابلية

وبناءالسلطةبزمامالإمساكنصر،نبوخذ

بلادسادتلتياالجديدةالبابليةالامبراطورية

.الزمانمنقرننحومدىعلىالأوسطالشرق

خرجالذي،اللهخليلبإبراهيمكلديا!ترتبط

1174(،:28،أ11)تك.الكلدانيين.أورمنأصلأ

"أورا*عنلهاتمييزأهكذاسميتوربما

النهرين.بينبلادشماليفيالواقعة

نهايةحتى+كلديا+كانت:لشعبوالبلادا-)2

منطقةعلىتطلقالميلاد،قبلالئامنالقرن

ذلكفيفشملت.بابلولايةجنوبيفيصغيرة

الدحلة-نهرعلىبغدادمنالمنطقةكلالوقت

الفراتنهرعلىوامتدتالفاهـسي،الخليجلىإ

عادةكانت.كلديا.أنومع.+حتمدينةحتى

فإنها،والفراتالدجلةنهريبينمحصورة

لدجلةابينالمنبسطةايارضلىإشرقأامتدت

الأراضبعضشملتكما،زاجروسوجبال

العربيةالصحراءفكانت،الفراتنهرغربي

عنعرضهازادقلماولكن،الفربيحدها

مربع.ميل،8...نحوومساحتها.صيلأأربعين

طرفهاويمس،العراقداخلحاليأتقعوهي

الكويت.دولةلغربياالجنوبي

مناطقأكثركلديا!كانت)3(-خصوبتها:

الانتاجهذاأنوحيث.إنتاجأالخصيبالهلال

كان،الرىقنداتتوفرعلىيتوقفكان

هذ.بإنشاءيفتخرونالملوكمنالكثيرون

فيالأمرهذاإهملوعندها.وصيانتهاالقنوات

نيوناكلد-ياكلد

وضعف(رضهاتصحرت،لتركيالعصرا

وقنواتللترعالسليمفبالاستخدامإنتاجها.

منوفيرةكمياتتنتجالحقولكانت،المياه

كالتينالفاكهةومنوالشعير،كالقمحالفلال

ملكسنحاريبامتدحوقد،والتمروالرمان

كانتكماكلديا.وبساتينحدانقأسور

وبخاصةالجيدةالمراعيتغطيهاكلديامرتفعات

قطعانترعىكانتحيث،الربيعفصلفي

والبحيراتبالأنهارتحيطكانتكما،الماشية

الأسماكصيدفكان،المستنقعاتمنسماحات

.الطعاممصادرمنهامأمصدرأ

المنتوجاتإلىبالإضافة:لتبارةا(

الموادأهممن6:14()تكالقار+كانالغذانية،

تمتمدكلديافكانتكلديا،تصدرهالتياالخام

علىللحصولالتجارةعلىبعيدحدإلى

المرادمنوغيرهاالبناءموادمنحاجتها

والصوفالغذاءئصذرفكانتالضروريا،

والمعادنالخشبألواحوتستورد،لقاروا

لكريمة،الأححار!ا

عنتأتيالمنتوجاتهذهبعضوكانت

منالبريةبالطرقأوالنارسيالخليجطريق

رنيسيةطرقهناكفكانت،والشرقالشصال

وفلسطينسرريةإلىالفارلي!يالخليجمنتمتد

النقل!كان.وفارسعيلامإلىوشرقأومصر،

فكانت!القواربعلىيعتمدنفسهابابلداخل

طريقعندأخرىمدينةبينتئقلالسلع

المصنوعةماثا!ارفكانت،والأنهارلقنواتا

منفوخة،قربفوقتظفوالتيو،الخشبمن

نهروكانذهابأ.وجيئةالدجلةنهرثذرع

إلىالسفنبسيريسمحجريانأ،الأبطالفرات

وكثيرأ.الدجلةنهربهيسمحمماأبعدمسافات

-المقدسالكتابفي-الفراتنهريسمىما

وأ9:14(،،رؤ:7:14،يش1)تثلكبيرابالنهر

ازدهاروكان31:21(.)تكمجردأ+بالنهر!

متاجرهامنتجنيهماعلىيعتمدكلديا

النقل.ونظام

اضطر،بهاوالأخشابالأحجارتوفرولعدم



ث!وناكلد-لاكلد

الطمي،رواسبمنالطينلاستخدامبابقأهل

المادةهيالطوبلبقوافكانت،الطوبلصنع

الألواحمنهتصنعكانتكماللبناء،الرثيسيا

خرقتومتى،المسماريبالخطعليهاللكتابة

وعن.طويلةثرونأالبقاءعلىقادرةتصبح

الأثريوناستطاعلطينيلأ،الألواحاهذهطريق

الفترةتلكأسرارمنالكثيريعرفواأن

التاريخيا.

فيقليلةالكلدانياالمدنكانت:-الم!دن

علىالأساسياعتمادهمكانعندماالبداية

تكاثر،الزمنبمرورولكن،!القنصالصيد

لاالتيالشهيرةالمدنمنعددأواحتلواعددهم

النهرينبلادمدنفمعظم.تائمةأطلالهاتزال

فكانالقدبملأ،الحضاريةالعهودفيبنيت

!أورإريدو،:الفارسيالخليجمنبالقرب

نثوروكانتا(..1:.تك)أرك-ويوركولارسا

كانتالشمالوفي.بابلولايةقلبفيتقع

!.وكانوكيش،وكوتا،وبابل،بورسيباتوجد

الحضارتانخلفتهمماالمدنهذهبعض

مشهورةالمدنهذهوكانت،!اديةواالسومرية

عندماالميلاد،قبللثانياوالثالثةاالألفينفي

واكاد+."سومرباسمئعرف".كلدياكانت

شاطىمنجذاقريبتينوإريدو*+أوروكانت

ردمطميمنالأنهارحملتهماولكن.الخليح

الفارسي.الضليجمنالشماليالطرف

ريخ:لتاا-)6(

)1(
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الحولياتفيللكلدانيينذكرأقدمجاء-

الثانيبال*ناصرأشورللملكالأشورية

بعضجعلمما.(،.مق086-825)عام

بابلدخلداالكلدانيينانيظنونالعلماء

أفهمالأرجحولكنا.مق00001حواليفي

عادةويرتبطون،ذلكمنعهدأأقدم

كانتالتياالساميةالأراميةبالقبانل

الميلاد،قبلالثالثةالألفأواخرفيتزحف

مالىإالفربيةالصحراءمنباستمرار

الطرففيأولأواستقروا.النهرينبين

الطرفعندبابلولايةمنالمنوبي

ئيوناكلد-ياكلد

نأقبلربما،الفارسيللخليجالشمالي

.قرونبعدةالأشوريةالحولياتتذكرهم

ثلاثأن)1:17(أيوبسفرفيويرد

جمالهعلىهجمتالكلدانيينمنفرق

ذلكولعل.السيفبحدغلمانهوضربوا

الجزيرةشماليأوأدوممنبالقربكان

لا،المناطقتلكفيووجودهم.لعربيةا

يقيمونكانواأنهمبالضرورةيعني

البابليةالجيوشأنحيثمنها،بالقرب

فلسطينحتىزحفتوالعيلامية)شنعار(

2(.و14:1)تكبقرونذلكقبل

نأحيث:يلأشورالحكماتتب(

منطقةفييميشونكانواالكلدانيين

،الجنوبأقصىفيوبحيراتمستنقعات

حذىالاستقلالمنكبيرةبدرجةاحتفظوا

كانإذ،إليهمالأشورىلنفوذاامتدعندما

تقومأنالغازيةالجيوشعلىالعسيرمن

وكانت.الكلدانيةالمستنقعاتفياتبمنا!ر

أيتقديمالكلدانيونأبىانذلبهنتيجة

اياشورية.للحكدمةخدمة

كانالميلادقبلالثانيةالألفوفي

للترات!لبحرا!بلادمنرؤساءبابليحكم

الثالثنيراريهددحكمومنذ.قصيرة

القباثلقدمت.(.مق081عام)حوالي

فيالأشوريينللفزاةالولاءالكلدانية

نأالأشوريونحاولوعندما(بابلشمالي

إلىالكلدانيونتحول،حريتهممنيحدوا

السياسية،المكايدوتدبيرالعصاباتحرب

وأالمعاهداتنقضفيسريعينفكانوا

.الظروفتقتضىحسبماالتحاللاتتفيير

راضخينبابلفيالمواطنونكانفبينما

حركةالكلدانيونتزعم،عامبوجه

على-الأشوريون!ظل(القوميةالاستقلال

بالقوةسلطانهميفرضون-سنة025مدى

المستصرةالكلدانيينمحاولاتضد

ونفوذهم.باستقلالهمللاحتفا!



نلوناكلد-لا

-.مردوخدخل..مق721عامفيوأخيرأ

المقدسالكتابفي)المعروفإديني+-ابلا

-931:،إش.2:12مل2بلادان-مرودخباسم

يهوذا(ملكلحزقياسفارةأرسللذيا!هو

ملككانطالماالذيعرشهاواعتلىبابل

عليه.يجلسمنيعينالذىهوأشور

بهيمتفظأنوالدهاءبالخداعواستطاع

سرجونيضطرهأنقبل،سنواتعشرلمدة

منطقتهإلىالترابمإلىأشورملكالثاني

عامفيسرجونموت!عند.الجنوبني

ولكنه،بابلعرشاستعادةصاول..مق507

الجديد،أشورملكسنماريبأمامانهزم

عبرةلقكونبابلبتدميرقامالذي

وحلفانهم.للكلدانيين

سنحاريبابن-أسرحدونولكن

معالمصالحةسياسةاتبع-وخليلته

نكانتعاصيتهم،بناء،وأعاد،لبابليينا

يضلددنالكلداذيينجعلت،ذكيةحركةتلك

السلاممنفترةفبدأتالهدوء،إلى

نورةأخروحدثت.سنةثلاثيناستمرت

نيوناكلد-ياكلد

إليهادفعالذىوكان،أشوربانيبالأيامفي

بانيبالأشورعبنهقدكانالذيأخوههو

الكلدانيونفبادر،بابلعرشعلىلهنانبأ

أشورملكأخمدهاالتىللثورةبالانضمام

.م.ق648عامكل

بعد8:الجديدالبابليةب(-الامبراطوويا

أشورموتعندسنةعشرينبنموذلك

فجأةالأشوربالدولاانهارت،بانيبال

نبوبولاسارفانتهز،دراماتيكيةوبصورة

الأشوريينلطردالفرصةالكلدانيالحاكم

عامفيبابلعلىملكأوأصبح،بابلمن

نأالميديينمعبتمالفهواستطاع..مق625

وأن،الأشوريةالامبراطورياعلىيقضي

فاستولى،الرئيسميةالمدنعلىيستدلي

نينوىوعلى..مق614عامفيأشورعلى

الكلدانيونواقتسم..مق612فيالعاصما

الميديين،مععليهااستولواالتيالأراضي

لواقعةا،الأشوريةالمناطقليهمإفضموا

خلقواوبذلك،لدصلةانهروجنوبيغربي

)كانتجديدةبابليةامبراطورب

نيالكلدااللأمبراطورياخريطة
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ثموناكلد-

كاقالتي-الأولىالبابليةالامبراطورية

قبلازدهرتقدملوكها-أحدحمورابي

كلديااسموأصبحعام(.ألدبنموذلك

بابل.لاسممرادفأ

لنبوخذالناجحالطويلالحكمأئناء!في

ابنراصر(نبوخذ)أوالثانىنصر

لامبراطوريةاوصلتنبوبولوسار،

كانوعندمامجدها.أوجإلىالبابلية

انتصارأانتصرللعهد،وليأنصرنبوخذ

موقعةفيالمصريماالجيشعلىحاسمأ

)انظر.م.ق506عامفيكركميش

لسيادةادعانموطدتالتي02(3:هأخ2

)انظرالأوسطالشرقنيالبابلية

أصبحتالسنةتلكنلسولىمل،2:7(.2

الملكفخضع،بابللملكخاضعةيهوذامملكة

أخذالذيبابلملكنصرلنبوخذيهوياقيم

فيهيكلهفيليضعهاغنانمالهيكلكنوز

الشبابوخيرةالشعبقادةأخذكماابابل

1-4(.:1-7،دانياله36:أخ،2412:مل)2أسرى

،سنواتعدةبعديهوذاتمردتوعندما

الجيشاستولىمصر،منبتحريض

.م.ق795عامفيأورشليمعلىالكلداني

عددمعأسيرأيهوياكينيهوذاملكوأخذ

فم24:8-16(.مل)2الشعبقادةمنأخر

لذياصدقياالملكبزعامةآخرتمردحدث

إلىأدىمماملكأ،أقاموهقدالكلدانيونكان

لثةلثااللمرةياورشليمالكلدانيينغزو

أغلبوسبوا..مق586عامفيوتدميرها

36:11-21(1أخ،22-025،12أ24مل)2الشعب

نصرنبوخذأخذهاالتيالغنائمومن

التيالبلادمنغيرهاومنأورشليممن

منمدينةمنهاوجعلبابلبنىغزاها،

فيهاوعمل،القديمالعالمفيالمدنأروع

عجانبإحدىكانتالتيالمعلفةالحدانق

وأحاطها،أشتار"و*بوابة،السبعالدنيا

عنللدفاعميلأعشرسبعاطولهبسور

بالمدينةوافتخارهكبرياؤهوكانت.المدينة
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نيوناكلد-ياكلد

!لجلالاقتدارهبقوةبناهاإنهقالالتي

لهاللهدينونةفيسببث،مبده

(.نم:3-3،)دانيال

*مردوخأميلابنهنصرنبوخذخلف

+مردوخ.أويلالمقدسالكتابفي)ويسمى

يذكرحيث31-:52ميار2:27،إهمل2

وبعديهوياكين(.المسبيللملكلإحسانه

مسلحةثورةفيمرودخ"اأويل"قتلسنتين

93:3(رميا)إشراصرنرجلصهرهبقيادة

.جديدةملكيةأسرةيؤسسأنحاولالذي

يملكلمالذيابنهخلفهسنواتأربعوبعد

نبونيدسيخلعهأنقبلأشهر،يضعةسوى

.العرشويغتصب

الملوكآخرنبونيدسكان:بابل-سالوط

العرشتوليهأيدوقد،الكلدانيين

وبخاصةالدولةرجالاتمنالكثيرون

حلفاءهماالميديينأنلاحظواعندما

ورأىلهم،مناوئبنفشيثآشينأأصبحوا

قويأحاكمأ."نبونيدسفيالدولةرجال

ولكن،الميديينوجهفيالوقوفيستطيع

تجدلمالبابليةالديانةلإعادةمحاولاته

محاولاتهتنجحلمكما،الشعبلدىقبولأ

هذانجعلوقد.الدولةاقتصادلتقوية

أمنغيرمكانأبابلمنالعاملان

غيابهمراتإحدىوفى.لنبونيدس

ب!يلشاصرابنهأقام،العاصمةعنالطويل

يفسرماوهو.العرشعلىعنهنائبأ

دانيالعنهيقولالذيبيلشاصر،موقف

قالأنهكما03(إ5)دانيال+الكلدانيين"ملك

المملكةفيثالثأ.تتسلط.لدانيال

كاننفسهبيلشاصريان92(و16أه)دانيال

أبيهبعد،المملكةفيالثانيالشخص

نبونيدس"

بشنونبيلشاصرقيامأثناهوفي

فيالمدونةالعجيبةالحادثاوقعت،المملكة

حادثة،دانيالسفرمنالخامسالأصحاح

التي+الملكقصرحانطمكلسعلىالكتابة



وكان،بابلبص!قوطإنذارأكانت

منالشرقيةالحدوديهاجمونالعيلاميون

:.نبونيدسسمعوإذ.لامبراطوريةا

أسرع،الشمالفيفارسجيوشباقتراب

كانالكبيركورشلكناوبابلإلىبالعددة

بدونبابلعلىيستوليأناستطاعقد

الكلدانيةللقوةنهايةووضع،قتال

.الجديدةالبابليةوالامبراطورية

اختفتأنبعد:لتنجيماوعلمالكلدانيون)7(-

اسمظل،طويلبزمنالكلدانيةالامبراطورية

اليونانيالعصربنطوالا"الكلدانيين

والعرافينللسعرةمرادفأوالروماني

حيثرانيالسفرفيذلكنرىكما،والمنجمين

والسحرةوالمجوسالكلدانيينبينيجمع

7(،أ7،5ة،14.و2:2)دانيالوالمنجمينلعرافين!ا

بتقدمهمطويلأالبابليوناشتهرلقد

النجومعلىواعتمادهمالفلكيةالعلومفى

إلىيرجعبابلينصوهناك.بالمستقبلللتنبؤ

ويذكر،لبروجادائرةيصفا.مق007عامنحو

ومازال،نجميةمجموعةعشرةخمسأسماء

الأسماء،هذهيستخدموناليومإلىالفلكيون

نبوخذأمررقد.والعقربوالجوزاءالثورمثل

سباهمالذينيهوذاشبابخيرةيتعلمأننصر

ولسانهمالكلدانيين+كتابة-دانيالفيهمبما-

الفلكيةالعلدمأنفيشكولا1:4(،)دانيال

يتعلمونه.مابعضكانت

تسضينبعدالمتبقيةالمادةأيالجير.الكلس

خاصة،قمائنفيشمديدأتسخينأالجيرىالحجر

أكسيدويبقى،الكربونأكسيدثانيمنهفيتصاعد

فتنبعثبالماءيطتلذيا(الحي)الجيرالكلسيوم

لذياالمطقالجيرلىإويتحول،شديدةحرارةمنه

الحوائط.بتطلىكماالبناءاأعمالفييستخدم

جبلفيحجارةيقيمأنموسىالربأمروقد

كلماتجميععليهاويكتببالكلسويكلسهاعيبال

27:4-8(.)تثلناموسا

كلالإ-كذ

المذابحكلسيحطمالربإنإشعياءويقول

"مكسرةكلسا؟كحجارةويجعلهايهوذاف!الوثنية

كلس،وقودالشعربا!تصير:يقولكما7:9(،)إش

أنهمأي33:12(،إش"بالنارئحرقمقطوعةأشواكأ

.شديدةبنيرانالكلسيحرقكماسيحرقون

الخمريشرب(بابل)ملكبيلشاصركانوعندما

نبوخذأخذهاالتيالهيكلأوانىفىعظمانهمع

أصابع"اظهرت،أورشليمفيالربهيكلمننصر

حانطمكلسعلىالنبراسبإزاءوكتبتإنسانيد

بالكلس.المطليالجزءأي)505()دانيال"الملكقصر

سيعاقبالربإنالنبىعاموسويقول

كلسأ.أدومملكعظام-أحرقوالأنهمالموآبيين

كلسأ.صارتحتىأحرقوهاأي\(،ة2)عا

كلف:أ-كلف

وحدوثالسوادإلىالجلدلونتفير.الكلف

ماهووالأكلف.الوجهفيوبخاصة،كامدةأثار

يأآنالشريعةنهتوقدحصف.أوكلفبهكان

لأنيصلحلا"ا*أكلفيكونهرونبنيمنرجل

عننهتكما12102(،)لاالربوقائدليقربيتقدم

والأجرب.،الأعمى10عيب،بحيوانأيتقديم

22:22(.)لاللربذبيحةوالأكلف

كلكول:

اسموهو،مساندأومؤيدمعناهعبرياسم

ونقرأ2:6(.أخ)1الخمسةيهوذابنزارحأبناءأحد

فاقتسليمانحكمةأنالأولالملوكسفرفي

وكان.مصرحكمةوكل،المشرقبنيجميع!حكمة

الأزراحيإيثانمن،الناسجميعمنأحكم

"محولبنيودردعوكلكولوهيمان

لقبأأوغنماسما.*محوليكونوقد31(.و4:03مل)1

موسيقية.فرتاأعضاءأي+الرقصأبناء.يعني

:كلالإ-كل

ضعفتأىالعينكلتمثلضعف،كلولأ:كذ
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-!كليلكلل

،9316مز،:717أي،:233صم3:7،1،تث،ا:27)تك

كلال.منهو.(47:1!2:11ثياسر.231و911:82

28:65(.)تثضعفهماأي"العينين

1(..1:.13:21،حا)اصميقطعلمالسيد:!كل

موسىصويثرونقالكماتعب،:فلانوكذ

جيدأ.ليس:اليومكلللشعبيقضىيراهوهو،له

الشعبوهذاأنتتكلإنك.صانعأنتالذيالأمر

2:32،6:9،غلشيهأيضأانظر،:1818)خر+ممكلذيا

2:3(.:3،رذ12،عب13ة3أف

أطرافخالقالربالدهر،إله:الربويقول

أيضأ:28،انظر04)إش"يعياولايكذلا،الأرض

:4(.42إش

كليل:إ-كلل

منموضعهافي!+تاجمادةإلىلرجوعاالرصا

المعارف.دانرةمنالثانىبالجزءالتاء"حرف

الكتابية.

لله:ا-كلمةلكلمة-اكلمة

يعئروالذي،النفسفيالقانمالمعنىهوالكلام

وكلمة.المفيدةالمركبةالجملاهوأو،بألفاظعنه

.للإنسانمشيئتهبهايعلنالتيالوسيلةهيالله

بهينطقماطريقعنتكونفقد،مختلفةصورفي

الأسفاروسانرالناموسفيمكتوبةأو.الأنبيا.

يسوعالربشخصفيالحيةالكلملأأو،المقدسة

المسيح.

المصطلحاتأهملكتابيا:المصطلحاتا)1(

هيالكلامعلىللدلالةالقديمالعهدفيالعبرية

بهذافيهتردوهىومشتقاتها،*ذتجر.كلمة

إلىترجمتوقد.مرة075منأكثرالمعنى

بكلمتينالسبعينيةالترجمةفياليونانية

"لدجوسا"،3)،+ح.ريما:هما،يوفانيتين

الأولىالخمسةلأسفاراففي)ثهه"ما(.

أما.الحالاتغالبيةفي"ريما"كلمةاستخدمت
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للهاكلمة-لكلمة-اكلمة

ا!ثرهي+ا.لوجوسكلمةفكانتالنبواتفي

الأنرعلىتركز+ريما+فكلمةااستخدامأ

كلمةتركزبينما،اللهلإعلانالديناميكى

ووسيلتها.اللهكلمةطبيعةعلى."لوجوس

العهدفياستخدامأالكلماتأكثرأما

وتردومشتقاتهالوجوس"كلمةفهيالجديد

ريماكلمةتستخدم!كمامرة036منأكثر

.مرةخمسينمنأكثر

لفظيسقخدملمديم:المهدافيلكلمة)ب(-ا

مختلفةممالاتثلاثةفيومشتتاتها"+كلمة

لقديمتالعهدافي

الإلهياالإعلانعنللتعبيرعادةتستخدم-)1(

فيبدأ.يستمعون،وهميانبيانهيتكلمفالله

وصننياويونانويوئيلوهوشعإرميا

فكانت12:لقدلبانبواتهم،وزكرياوحجي

"قولأو:،(،1ميا)إرقائلأ+إليلرباكلمة

،انظر1:1)هوهوشعلىإصارالذيلربا

إلىالرب+صارقولو101(.يونيلأيضأ

التيالرب.وكلمة1:\(،)يونايونان

كانتو1:\(،)صفصفنيا!إلىصارت

هذهوتظهر:\(.1كاز1:ا)حجي"لرباكلمة

مرة013نحومختلفةصورفي-العبارة

الفديم.العهدني

رؤىفىتأتي"الله!كلمةتكنولم

أفعاله،تصاحبأيضأكانتبلللأنبياءا

منعندمفهومةغيرالافعالهذهتكنولم

تفسيرها.سلطانلهمكانلذلكشاهدوهاا

التاريخ.فيبعملهاللهكلمةترتبطوهكذا

هوالإعلانهذامنالهدفوكان

الإنسانسلوكنحومنبمشينتهالتعريف

نأهوبالملاحظةالجديرفمن.العالمهذافي

بالأموردائمأيختصلاالإعلانمضعون

لذلك.العمليةبالأمورأيضأبل،السماوية

الربقولنقرأأنالغريبمنفليس

وأجعل،مثلك...نبيألهمأقيم"؟لموسى



للها-كلمةلكلما-اكلمة

بهءأوصيهمابكلفيكلمهمفمه،فيكلامي

لكلامييسمعلاالذيالإنسانأنويكون

أطالبهأنااباسميبهيتكلمالذي

الكاملةالطاعةيطلبفالله91(.او1:8)شه

صيفةفيعادةهيوالتي،النبويةللكلمة

الأمر.

فعمل،الخلقوسيلةهياللهكلمةكانت-)2(

،الإنسانعملعنيختلفالخليقةفيالله

يصنعلكيويتعبيعملأنيجبفالإنسان

إنما،يصنعهأوالإنسانيعملهوماشينأ،

اللهبينما،موجودةلموادتشكيلإعادةهو

صئنعتالله-بكلمةلأنفقطيقول

لأنه..(جنودهاكلفيهوبنسمة،السموات

9،انظرو33:6)مز+فصارأمرهو،فكانقال

ا:3(.سك

علىللدلالةالكلمةنفسأيضأوتستخدم-)3(

24(،إلى22عد)انظرالكذبةالأنبياءأقوال

بأقواليتكلمونكانواالكذبةفالأنبياء

الحقيقي،النبيأماايقصدونهممنترضى

بيأمرهبماإلأينطقأنيستطيعيكنفلم

اللهأعطىلذلك22:14(،مل22:18،1)عدالله

يستطيعونبهاعلامةإسرائيلبني

يكنلمومااللهمنكانمابينالتمييز

1:2-32(.كه13:ا-5)تثمنه

ليونانيةا..لوجوسكلمة)ص(-استخدامات

ندرسأنيلزمنا:لمقدسالكتاباخارج

لكتاباتافيلما"لوجوسكلمةماتاستخدا

البعضلأن،المقدسالكتابخارج،اليونانية

علىالضوءيلقيماذلكفيبأنالادعاءحاولوا

هيوهذه،الكلمةلهذهالبشيريوحنااستخدام

ورودها:مواضعأهم

ا"لوجوس!كلمةفيهاظهرتمرةأول-)9(

أ)3!3!،1(إ)؟دا+هراقليطسكتاباتفيكأنت

!اعتقدالميلاد(،قبل005)حواليالأفسسي

الكونأنفيفكرهميوافقأنهالرواقيون

لمولكن،الناموسأو+العقلخلقهقد

)2(

)2(

للهاكلمة-لكلمة-اكلمة

تعليميعرفكانالذي-أفلاطونيوافقهم

نأالواضحمنيكونهناومن...هراقليطس

شديدةاقوالعلىفكرهمبنوالرواقيينا

الفموض،

وخلفانهزينونرواقيةاعتقدت-

الوجود-وحدةمنبمزيج،المباشرين

وقد،مادةمنمكو!فالكدن.المادةوحيوية

هوكان-ناريبخارعليهوهيمناخترقه

."لوجوساسمهامادةنفسه

ارتباطاتها""لوجوسفقدتذلكوبعد

الذيالإلهى!+العقلهيوأصبحت،المادية

التيالفكرةهيهذهوكانت(العالميحكم

فيلوا"علىسيطرت

وسيطأكان.اللوجوس0بأن.فيلو-نادى-

فكان.الماديالكونوبينالمتسامياللهبين

صلةللهيكونأنعفدهمالمعقولغيرمن

رسماللهفإنوعايه(المخلوقالنظامبهذا

علىالذي،النموذجىالكونفكرهفي

لعالما".اللوجوس5وسيطهخلق،لهمثا

اللهوأداةالنموذجهوفاللوجوس،الكائن

استخدههاالتيالألقابوبعض.الخليقةفي

ابن!:هي+،للوجوس+ا!صففي!فيلو*

"إله""،اللهظل"ا،اللهصورةا!البكرالله

وبينبينهللتمييز-التعريفأداة)بدون

رئيسو+،شفيع..وسيطا.!،-سفر(،الله

كهنةأ

+فيلو"يكونأنجذاالمستبعدمنولكن

العهدفيالحكمةأسفاربينالقنطرةهو

نأفمع.الرسوليوحناوكتابات،القديم

لدىكانتالتيبالمراجععلملهكانيوحنا

منأ!ئرهومايمتلككانلكنه"فيلو".

للهابأنالراسخاليقينيمتلككانإذ،ذلك

جديدةبطريقةنفسهوأعلنوعملتكلمقد

إلىيوحنايذهبوهكذا،المسيحيسوعفي

سوىيفعللمالذيفيلو".،ذهبمماأبعد

استطاعفيلوأن،ولو+اللوجوستجسيد
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لعشرالكلماتا

لبادر"اللوجوس0عنيوحنامفهوميرىأن

رفضه.إلى

الحديد:لعهدالي".لوجوس)د(-استضدام

معظهافيالجديدالعهدفيالكلمةتستخدم

المسيح،يسوعللربلقبأتستخدمكما،العام

العهدفيالعبرية+ذتجر*بكلمةاتصالأأشدوهي

الفكرفيلوجوسبكلمة،منهاالقديم

اليونانى.

1(

2(

نأنجد،القديمالعهدفيالحالهوكما-

هوالجديدالعهدفياستخداماتهاأكثر

وهذا.السماويالإعلانوسيلةلوصف

عمومآللبشراللهمشينةيتضمنالإعلان

وللكنيسة9:6(،)روولإسرائيل:28(،1)لوا

الإعلانإلىتشيرقدكما2-27(.1:ه)كو

القديمالعهدناموسإلىكما،المكتوب

معينفصللىإأو7:13(61،مرقسةأه)مت

إل!إشارةفي1:35)يو.القديمالعهدمن

أيضأكانالالهىالإعلانأنكما82:6(1مز

:38،إ\،يوه)لوهيسوعالرببهتكلمفيما

الرسلبهتكلموفيما.2:35(،17:6..أع

3:1(.تس1:8،2تس)1

الرسالةأنبشدةسبقبمايرتبط-

8:11،)لو.االله!أكلامتسمىالمسيحية

14:36،كو)1"الله"؟كلمةو4:31(،أع

انظر16،ة3)كو!؟المسيحو"كلمة4012(،عب

8:25(.)أع!الربو+كلمة6:\(،عبأيضأ

المسيحيةالرسالةفيالكلما!وتتميز

وأ،المفرحة*البشارةأيالإنميل!بأنها

إنجيلو1:23(،2:2،لو)غل+الطيبالخبر

16(1إ2)ش.الحياة.كلمةو2:9(1تس)1الله

قوةوأنها4:12(،)عب"وفعالةحيةوأتها

الحق.كلمةو1:18(،كو)1.الله

الإنجيل!حقو"كلمة1(.2:هش1:13،2)أف

1:5(.)كو

الجديدالعهدفيمواضعخمسةهناك-)3(

لقبأ()الكلمة"."لوجوسكلمةفيهاتستخدم
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لعشرالكلماتا

:511ايوا114و:1)يواالمسيحيسوعللرب

هذاسبرغوريمكنولا:13(7:91/رؤ

سهلةلفةفييضعيوحنافإنة!الكلمة

والمسيحيين،واليهودالوثنيينعندمقبولة

يسوعالربتجسدفيأنهوهوالحقهذا

إعلانثمة،وقيامتهوموتهوحياتهالمسيح

2(.و11عبإلى)ارجعاللهعنجديد

هوالمسيحويسوع.،كلمةمعنا*"فلدجوس

فالكلمات.الآباللهعنالإعلانأوالتمبير

والمقاصد.لأفكاراعنالإعلانأدواتهي

14(،ت1)يوالمتجسد+اللدجوسشخصوفي

هوا".كالكلمةفالمسيح،ذاتلنااللهأعلن

البدءفي.اللهعنالنهانيالكاملالإعلان

منذأنهيعنيوهذا9:أ(،)يو"الكلمةكان

هذاوفي1:\(،)يو!اللهالكلمةكانو.الأزل

الله.معالجوهرفيواحدفهو،لاهوتإعلان

تجسدلقد1:14(.)يوجسدأ"صارو"الكلمة

للناساللهليعلن)اللوجوس(+الكلمة"ا

لاهوتهكيدلتو.خلاصهم!ليتمم18(،إ9)يو

وماالكونلكلالخالقهو"الكلمةإنيقول

شئيكنلموبغيرهكانبهشئ.فكل.فيه

العقليةالحياةمصدرفهو103(،)يوكان.سما

كانت*ففيه.للإنسانوالروحيةوالأدبية

1:،(.)يو+الناسنوركانتوالحياة،الحياة

يوحناإنجيلمنلأولىاالأعدادهذه

لهعلاقةلامباشرأبسيطأوصفألناتقدم

للربعميققويوصفولكنه،لفلسفةبا

النهانيالكاملاللهكإعلانالمسيحيسوع

الأخيرةالأيامهذهفي!كلمناإذ،للإنسان

الذي،العالمينعملأيضأبهلذيا..ابنهفي

كلوحامل،جوهرهورسممجدهبهاءوهو

أيضأارجع2،ة1)عب!قدرتهبكلمةالأشباء

17(.او1:6كوإلى

لعشر:الكلماتا

4:13،01:4(34028،تث)خر.لعشرالكلمات+ا-)1(

نطقالتي)خر.2:1-17(العشرالوصاياهي

الملموسسينا.جبلفرقمنبهاالله



العشرلكلهات

ضباب01يغطيهكانالذكلماا"بالناردالمضطرم

91(،و:1218)عب"بوقوهتافوزوبعةوظلام

الشعبمنومرأىمسمععلى
كتبهاوقد23(.ةه:33:،تث،16:2:17-.91)خر

منحجرلوحيعلىمرتينباصبعهالله

وقد28(،و341:،16و321:ه،31:18)خرالجانبين

رمزيةإشارةفي،الأوليناللرحينموسىكسر

02(.2:16،04:)خرهللعهدإسرانيلبنيلكسر

الشعبعلىلوصايااهذ.ذكرموسىأعادوقد

عبورهمقبل؟6-21()تثهالبريةأيامنهايةفي

.كنعانإلى

ني"العهد"العشرالكلماتهذهعلىويطلق

الذيبعهده"وأخبركمللشعبةموسىقول

وكتبه،العشرالكلمات،بهتعملواأنأمركم

كلماتتسمىكما4:13(.)تثحجرلوحيعلى

9(.و92:1تثأيضأ34:28-انظر)خرالمهد*

02(،،ت41،.و2:16)خره"لشهادةا0أيضأوتسمى

المهد"لوحياللوحانفيسمى

"الشهادةلوحي11يسميانكما1(،وه91و9:9)تث

1"34:93(.31:32118:ه)خر

الرب"أنا:بالقولالوصايالهذهاللهويمهد

بيتمنمصر،أرضمناخرجكإلهك

منهموجعلفداهمالذيفهو)خر.2:2(لعبوديةا

له.خاصأشعبأ

لعشر:الكلماتامعنىب(-

أخرىألهةلكيكن"الا:الأولىلوصيةا-)1(

علىتنصفهي:7(،ه2:3،تث.)خرأمامي

إلافيجب.وحده)يهوه(للربالولاءوحوب

فالله،اللهغيرأخرإلهإسرانيليلأييكون

يكونألايجب.لهكاملأولاءمنهينتظر

شعبه.قلوبفيللربمنافسنمة

تمثالألكتصنع"لا:الثانيةلوصية)2(-ا

منالسماءفيمماماصورةولامنحوتأ

الماءفيوماتحت،منالأرضفيوما،فوق

تعبدهن،ولالهنتسجدلا.الأرضتحتهن

العشرلكلماتا

ذنوبأفتقدغيور،إلهكالربأنالأنى

والرابعلثالثاالجيلفيلأبناءافيالآباء

منألوفإلىإحسانأوأصنع،مبفضيمن

4-16ت2)خر."اوصايايوحافضمحبي

فهي،مزدوجةوصيأوهذه1(.:8-.هتث

كذلك،والصورالتماثيلصنعتحرم

هو)يهوه(الربأنفحيثلها.السجود

،مصنوعأومخلوقبشئفتمثيله،الخالق

خلانقهمنأقلف!نه،واضحتجديفهوإنما

ولابد.لصورةاأولتمثالاصانعوهملأنهم

صورةفياللهلعبادةإسرإنيلتجربةأن

الصررلأن،قويةتجربةكانت،تمثال

القديماالشرقدياناتكلفيلتماثيلوا

سانرآلهةمثليكنلمإسرانيلإلهولكن

يمكنولامحدود،غيرسامإلههوبل،الأمم

وأصورةمحدوديةلىإقدرهيهبطأن

إنما،المستوىهذالىإباللهفالنزول،تمثال

هواللهيكونلابذلكإذ،مطبقحهلهو

فيالصورةتغيرتوقد،الكونكلخالق

ميلالأزيأخذالإنسانيعدلمإذاليومعالم

غيرهأوالحجرأوالخشبمنلهويصور

صورةيكؤنأنيستطيعلكنهلله،صورة

عنتجديفأتقللا،خيالهأوأفكارهفيلله

كلعنيجلفاللهالحجر.أوالخشبصورة

ىأمنوأسمىمحدودغيرفهو،تصور

بها.يصفهأنالإنسانيستطيعكلمات

امتهاندونحائلأتقفالثانيةفالوصية

يسموالذيوسرهالمحدود،غيراللهعظمة

عقلكلفرق

لرباباسم*لاتنطق:لثةلثاا-الوصيا

نطقمنيبرئلاالربلأن،باطلأإلهك

فهذه1(.:1ه2:7،تث0)خرباطلأباسمه

)يهوه(الرباحترامتوجبالوصية

الذياسمهاستخدامإساءةعنبالامتناع

بضعةلها!باطلأ.وكلصة.طبيعتهيعلن

تنهيأنهاالبعضفيرى.محتملةتفسيرات

السحر،ممارسافيالرباسماستخدامعن

"إله"اسماستخدامتقتضيكانتالتي

بأنكفيل،الإلهاسماستخدامبأناعتقادأ
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لعشراالكلمات

ذلكقوةتسخيرعلىقادرأالساحريجعل

الحلفعنتنهيأنهاآخرونويرى.الاله

لاأمرعلىالربباسمالحلفأوكاذبأ،

تعنيأنهايرونوآخرون..خقيقهيستطيع

ذلككللعل،فارغةبيداللهأمامالظهور

يحكنماكلعنتنهيفهيالوصيلأفيوارد

الله.اسميشينان

السبتيدم.اذكر:بعالراالوصيةا-)،

جميعوتصنعتعملأيامستة.لتقدسه

للربسبتفليهالسابعاليوموأما،عملك

وابنتكوابنك)نتماعملأتصنعلا.إلهك

داخللذياونزيلكوبهيمتكامتكووعبدك

الربصنعأيامستةكللأن.أبوابك

مافيها.وكللبمروايارضوالسماءا

باركلذلك.السابعاليومفيواستراح

ا،02:8-ا)خر"وقدسهالسبتيومالرب

وصياوهي1(.:12-5هتثأيضأنظرا

سليمأاستخدامأالوقتباستخدامتتملق

في.سبتمادةإلىالربو!)الرجا

الرابعبالمجلدالسين.حرفمنموضعها

.أالكتابيةالمعارفدائرةمن

وأمكاباكأكرم.:الضامسةلوصيةا-)5(

يعطيكالتيالأرضعلىأيامكتطوللكى

هذهتعالج:16(.ه،تث02:12)خر"إلهكلربا

الوالدين.نمومنالأبناءمسنوليةلوصيةا

الوالدلناح!رامممضمنالوصح!فهذه

الخزيتجلبلاحياةيحيواوأن،وطاعتهم

لمدحهمتكونبالحريبلالدينللوالإهانةاأو

مهم.كراوإ

:+لاتقتل.السادسة)6(-الوصية

قتللىإتمتدلاوهي:17(.،تثه)خر.2:13

معينةظروففيالاشسانأو،الحيوان

تختصلكنها9:6(،)انظرتكذلكتقتضي

البفضة.عنالناتجبالقتل

تؤن+.لا:لسابعةالوصية)7(-ا

رعدمخياتلزنافا18(.ةه،تث2،1،.)خر
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الوصيةفهذه.الزوجيةالحياةلشريكأمانة

الوصيةتقابل،اليياةلشريكبالنسبة

الأمانةتقتضيالتي،للهبالنسبةالأولى

تقتضيالسابقةوالوصيةلله،الكاملة

.الحياةلشريكالكاملأالأمانة

.لاتسرق:منةلثاالوصية)8(-ا

ليسشينأتأخذلاأي:91(1ه،تثإها2.)خر

كلحقتحميفهيلأخر.ملكهوبللك،

ماله.امتلاكفيإنسان

علىتشهدلا:التاسمةلوصية)9(-ا

2(.0؟همتث2:16.)خرا"زورشهادةقريبك

بخاصة،لصدقوالأمانااعلىتحريضوص

بمايهتمثالله،القضاهأمامشهادةتأديافي

وقد.بالصدقلاإننطقالاويريدنا!نقول

يعاقب،الكاذبلشاهدابأنالشريعةأوصت

بأخيهيوقعهأنينويكانبما

91-16-91(.)تث

بيتتشته"لا:العاشرةلوصياا-)01(

ولاعبدهولاقريبكامرأةتشتهلا.قريبك

مماشينأولاحمارهولاثور.ولاأمته

.(12؟5تث،02:71)خرا"لقريبك

الداخليةالمشاعرإلىتمتدوصيةوهي

فيجبلنا،ليسمااشتهاءفتمنعللأنسان،

مدافقةالإنسانقلبرغباتككونأن

37:4،)مزالإنسانجهةمناللهلأفكار

.1:17(مز

يجبالبديد:العهدكللعشرالوصاياا)!(-

قانمةوحدةليستالعشرالوصاياأننمرفأن

ناموسمنيتمزءلاجزءولكنهابذاتها،

الخروجسفريمنبذاواضحهوكماموسى

الوصيةمنأكثرالأمرويتضح.والتثنية

اللهيقولحيث،السبتبيومالمختصةالرابعة

سبوتيقانلأإسرافيلبنىتكلم"أنت:لموسى

فيوبينكمبينىعلامةلأنهتمفطونها

علاماإسرانيلبنيوبينبينيهوأجبالكم...



إلىالرجوعا-17-الرجا3:2ا)خرالأبد-لىإ

السينحرفمنموضعهافيسبت*مادة

+(.الكتابيةالمعارف+دانرةمنالرابعبالجزء

كل"حفظفمنمتكاملا،وحدة""والناموس

مجرمأصارفقد،واحدةفيعثروإنماالناموس

نأمنهالغرضوكان12(،و2:11)يع"الكلفي

+غايةلأن2:24(،)غل*المسيحإلى.مؤدبنايكون

بؤمنمنلكلللبرالمسيحهيالناموس

الوصاياأنهذامعنىليسولكن1:4(..)رو

مبادئلأناملزمةتعدلمالناموسفيالأدبية

بجوهرهاوترد،دانمةمبادئلصوابواالغلى

المسيميةاللحياةكمبادئالجديد،العهدفي

نإإذ،للمبادئتكرارمجردليسهذاولكن

ذهبمماأبعدماهدإلىيذمبالجديدالعهد

كلقبلهيالمسيحيةفالحياةاالقديمالعهدإليه

يأ،وائباعهبالمسيحالإيمانشئ،كلوبعد،شئ

.ا:17-91:16912-.3،مرقس)متبهالاقتداه

ا-.3(.18:8لو

الممسيحصحح،الجبلعلىالموعظةهـفي

المقاصدوبئن،لبناموساليهودمفاهيم

:3-6،اه،مت-17:46اه)متللوصاياالحقيقي!

:23-28(.2مرقس

والسابعةالسادسةللوصيتينتناولهوفي

هوالغضبأنيعلنا!صشر،الوصايامن

هوالاشتها.!أن.القتلإلىالأولىالخطوة

إلىبالأموريذهبوهكذاالقلبفيالزنا

اللهنحومنالانسانالتزاميوجز.كماجذورها

لأن.المحبة.هىواحدةكلمةفيوالإنسان

يحبوكذلك،قلبهفياللهيحبالذيإلإنسان

منهماأيإلىيخطئلا،قريبه

وهو35(.و،13:3يوأيضأ،انظر224؟36-.)مت

أيضأبولسالرسوليؤكدهما

.(41:ه،غلا.:8-13)رو

المبادئبتكراريكتفيلاالجديدفالعهد

علىيقصلهابلالعشر،الوصايافيالأدبية

منالوصاياكلتكميلفيهاالتيالمحبةأساس

إذأالعشرالوصايافليست،والناساللهنحو

الأسمىالمعياربل،المسيحيةالحياةمعيارهي

بالانقيادالمحبةصياةهوالمسيحيةللحياة

علىالمسيحصورةيطبعالذيالقدسللروح

فيهيحياالمسيحبلهولافيحيا،المؤمنحياة

2(.22-هإ2002،5)غل

كلمك:

-خزانمعذكرهاجاء،منطقةأومدينةاسم

جميعهالهاوكانوأشور.تجارشبا!عدنوكئة

تكونوقد27:23(.)حزصورمعتجاريةعلاقات

بابلولايةفي)كارماندة(كارمونهي"كلمد.

"كوليميرىا"هيأو،الفراتنهرمنلقرببا

ويظنبل،النهرينبلادشماليفيا)دا!(إقء+أ

ئعرفلا!هكذالميديا،آخراسمأنهاالبعض

اليقين.وبعلىموقعها

كلنة:

منالغربىالشمالفيقريةأ!مدينةاسم

ومع)602(.عاموسنبوةفيذكرهاوردسوريا،

كينالوا()أو""كونالواهيانهاتعتبرماكثيرأانه

تلالأنيشنلهمرقعهاأنئظنالتي،الأشورية

جحايارولكن*حاريم+!منواحدميلبعدعلىكبير

كو..كولانحاليأهيالأشورية)كلنة(.كولانى+ان

الشرقيالجنوبإلىأميالعشرةنموبعدعلى

أرفاد.من

1(،01:0)لتكويناسفرفيألمذكورة+كلنةأما

وأراك"بابلنمرود:مملكةابتداءأننقرأحيث

حقيقتهافيأنهافيبدو،شنعارأرضفيوكلنة

أنأي"جمعهماأوكلها.بمعنى"كولاناكلمةهي

وأراكبابل:مملكتيابتداءوكانهى:المبارة

هذهترجمتفقدا"شنعارأرضفيكلنةوأكد،

"جميعأ-وإلىإ:36(،2)تك*كل!إلىالكلمة

31:92(1)أم

)01:9(،إشعياءنبوةفيمذكورةمدينةاسم
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استولىالتيالمدنمن-كركميشمثل-وكانت

وتسمى..مق738عامفيالثالثفلاسرتفلثعليها

هيأنهاويرصح01+كولانيالأشوربالنقوشفي

)نحوأميالثمانيةنحوبعدعلىكو+.كولان

وإذحلب.منالفربيالشمالإلىمترامكيلو13

نبوةفيالمذكورةكلنةنفسهاهيكلند.كانت

استيلاءقبلعرفهاعاموسفلعل)6:2(،عاموس

عليها.الأشوريين

:كلوب

سلةاأو"قفصمعناهلعلعبرى،اسم..كلوب

وهو:

سبطمنمحير،وأبوشوحةأخوكلوب-)1(

11(.4:أخ)1بنيامين

علىمشرفأكانالذي،عزريبوكلوب-)2(

27:26(.أخ)1الملكداودحقولفيالفعلة

كلوبا:

عندواقفات+كانتأنهالبشيريوحنايذكر

كلوبازوجةمريمأمهوأختأمهيسوعصليب

كلوبا.زوصلأوعبارة2(.91:هأيوالمجدليةومريم

لكلوباالتي0تعني(توصاليونانيافي)وهي

ابنتهأوزوجتهكانتانهالاحتمالالمجاليتركمما

بضعةوهناك،الأولالرأيترجيحمع،أمهأو

هذا:كلوباكانمنلتحديدافتراضات

احد+،*كليوباسوبينبينهلبعضايصمع-)1(

يوم-الربمعهماسارللذيناالتطميذين

ع!مواسإلىالطربقفي-قيامته

حيث،الاحتمالبعيدأمروهو18(241)لو

الأصل،يونانياسمكليوباس+اسمأن

الأصل.عبرياسمكلوبابينما

.حلفى+نفسههوكلوبا.أنالبعضيرى-)2(

:9،3.)مت+صلفيبن"يعقوبأبو

لتلاميذااحد13(إ1،أع61:هلو3:18،مرقس
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كلىجمليةيملوة

وكلوبا+صللى"أنأساسعلىعشر،الاننى

ولكن،ميةالأرافيواحدلاسمصورتان

)الرجاالرأيهذايرونلاالعلماءغالمب

منموضعهافي.حلفىمادةإلىالرجوع

دائرةمنالثالثبالمجلدالحاء".حرف

.أالكتابيةالمعارف

نأ(،ء+ع5ألا"3)سهجسيبو"كرذ-(3)

ا"؟"كلوبااسمهأخلهكانمريمزوجيوسف

كانتوبذلك+،"امريمأيضأامرأتهاسموكان

يوحنايذكر)كمامريمللعذراءأختأتعتبر

ليسولكن،سلفتهاكانتأنهاالبشير(،

ذلكاعلىكتابيدليلثمة

منأيعلىقاطعدليلتوفر!لعدم

نأاعتبارالأفضلفمنالمذكورةالافتراضات

أشخاصثلاثةوصلفى،وكليوباسكلوبا،

مختلفين.

:كلوباي

!كالباسممنأخرىصيتوهي
،وراميرحمئيلأخوأنهعلىويذكر18(.د2:9أخ)1

كلوباي()أوكالباسمونجد.حصرونابنوأنه

أخووأنه32!12(،)عدالقنزييفنةابنأنهأمذكور

الرجالأحدوكان1:17(،)يشهعثنينيلأبىقناز

كنعانأرضلاستكشافموسىأرسلهمالذين

بنىمنهاوطرد،حبرونأخذأنهكماو.3(.13:6)عد

إلىالرجوعالرجاا-14:13015:4)يشالثلاثةعناق

.دائرةمنالجزءهذامنموضعهفى*كالب.

"(.الكتابيةالمعارف

-كلىة-جمليةجملوة

خلفالقطنفيعضو:الكليةأوالكلوة

وأكلوتانوهما.البولويفرزالدمينقيالبريتدن

في)رالكلمةالفقرىالعمودجانبيعلىكليتان

الذبائح،حيواناتوفى+كلايوت*(.هىالعبرية

وزيادةالجوفيغشيلذياالشحم.كليوقدكان

المذبحعلىعليهماالذيوالشحمالكليتينوالكبد



كلطكود-ممطكلود

4:9،7:4،،اوه1و.3:4لاأيضأانظر،92:13)خر

34:6(.،إش91و09أ2!9وه8:16

علىللدلالةمجازيأالكليتانوتستخدم

وعلى23:6(73:211اأممزمورفي)كماالمواطف

12:2(،16:7،إرميا)مزبيةالإأوالعقلياالطاقة

ولذلك،والنفسالقلبعنبديلأتستخدمفهي

والكلى"القلوبفاحصالله-إن:القوليتكرر

لرباويقول،02:12(.02،17.1::ا7:91،إرميا)مز

الفاحصهوأنا"إنىثياتيرا:كنيسةلملاكيسوع

2:23(.)رؤ.لقلوبوالكلىا

:يكود-يكلود

بعدعلىالمتوس!البحرفيصغيرةجزيرة

فيوردتوقدكريتمنالجنوبإلىميلأ23نحو

الأنوتعرف.كودي+باسملقديمةاالمخطوطاتبعض

المسفينةتعرضتولما+جوزو+(.)أو..حودسباسم

أسيرأرصلتهفيبولسالرسولعليهاكانالتى

تحتلسفينةاجرت،شديدةلزوبعة،روميةلىإ

شصركلوديوس

27:14-16(.)أعكل!ديجزيرة

قعيصر:كلوديوس

كلوديوسطيباريوسهوالكاملواسمه

فيفرنسا()فيليدنفيولدجرمانيكوس

وحليد،قيصرطيباريدسأختابنوكان..مق01

م،37عاموفي.قيصرأوغسطسزوجةليليا!

موتوبعدقنصلأ..قيصر-كاليجولاعينه

بكلوديوسالامبراطوركماالحرسنادىكاليصولا،

.الاختيارهذاالشيوخمجلسأيدوقدامبراطورأ،

عليهكان،امبراطورأكلوديدسأصبحوعندما

كاليجولاارتكبهاالتيالمحطيرةالأخطاءيعالجأن

مدينةفياليهوداضطهادفأنهى،بجنوت

(اليهودي)المؤرخيوسيلوسفيسحل،الاسكندرية

مصر،إلىقيصركلوديوسأرسلهالذيالمرسوم

أوغسطسقيصركلوديوس+طيباريوس:فيهوجاء

يأمر،الشعبوحاكمالكهنةرتيس،جرمانيكوس

مناليهودأمةئحرملاأنأريدلذلكبالآتى...

كلودممطلموقعخريطة
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ليمسيماسكلوديوس

."غايسجنونبسببوامتيازاتهمصقوقهم

منقبلمنلهمكانبمايحتفظواوأن)كاليجولا(،

عواندهم.يمارسواوأنامتيازاتواحقوق

سياسةفيالتغييصهذاحاهوقد

كلوديوسصداقةنتيجةاالامبراطورية

لعبالذيأغريباس.هيرودسمعالامبراطور

ورد.أامبراطوركلودبوساختيارفيهامأدورأ

والسامرةليهوديةاأضافبأنذلككلوديوسله

أملاككللهصارتوبذلك،اغريباسمملكةإلى

تنصل.رتبةإلىرقاهكماالكبير،هيرودسبده

عنرفعأغريباسةكفاهفيالكبيرةولثقته

المباشر(الرومانىالإشراداليهودية

لكيلأنهطويلأ،أغريباسئلكيدملمولكن

بالسيف،زبدىبنيعقوبقتلاليهوديرضي

نأناويأالسجنفيووضعهبطرسعلىوقبض

عامربيعفيالفصحعيدأيامانقضاءبعديقتله

منبطرسأنقذالربولكن(،12:1-ه)أع.م44

صيفوفي1(.:6-.12)أعأغريباسيدومنالسجن

الملوكيةالحلةأغريباسهيرودس+لبس،العامذلك

يخاطبوجعل،الملككرسيعلىوجلس

يلتمسونجاءواالذينلصيددنيينواالصوريين

صوتلاإلهصوت.هذا:الشعب.فصرخ،مصالحته

يعطلملأنهالربملاكضربهالحالففى.إنسان

12:02-23(.)أع.وماتالدودياكلهفصار.للهالم!د

لليهود.إحسانهعلىيظلأنالامبراطوروأراد

أصدر،اغريباسموتمنسنواتخسىبعدولكن

روميةمنليهودابطردمرسومأقيصركلوديوس

*سيوتونيوسالرومانىالمذرخويكتب)أع18:2(.

ارباستمركانوا!مارفيليهودالأن3(:أ+هأحدادا)3

منبتحريضر!مافيشفبأويحدثونيتظاهرون

بينشائعأالاسمهذاوكان3ء!لا)!أ(الا)3".كريستوس

منبطررهمكلوديوسقامالأرقاء(،)العبيد

بينخل!قد"سيوتونيوسأن.ويبدو*المدينة

تأزاعمأ()المسيحلا،63للاح()3و3"!أ(حلا،3)5الاسمين

؟(.)المسيحيةجديدةحركةمؤسس

دموارشحتكاليجولا،إدارةسوءوبسبب
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ليسياسكلوديوس

)انظرحكمهكلوديوسبدأعندما،الحبوب

حكمأيامفيأنهيوسيفوسويذكر1:28(.أعا

مرةوالسااليهدديةالمجاعةعمتاكلوديوس

أ!رشليمافيالمجاعةحدة!لتلطيف.والجليل

منالحنطةأديابينملك.هيلانة!رالدةاشترت

هذاأنولابد.قبرسمنالمجففوالتينمصر،

م.46/45عامفيحدث

مثلالقدماءالمؤرخينمنعددذكروقد

كثيرأأنهويوسابيدسوسيوتونيوستاسيتوس

البلادمنغيرهاوفيرومافيمجاعاتحدئتما

الغذائية.الموادونقصالمحاصيلقلةبسبب

غيرلكلوديوسالأسريةالأحوالوكانت

وتحوطها،والمكايدعاتالمنازتعكرهاامستقرة

الخليعةالالثةزوجتهإقحتىالردينة،الإشاعات

كلوديوسوتعرض،فجأةفتلت"ميسالينا"

أخته،ابنة"أجربينا"منبزواجهصغيرةلفضيحة

وأرادت.نيرونهو،سابقزوجمنابنلهاوكان

ولكن،امبراطورأ!؟"!نيرونابنهايصبحأن

كان3!الاا()ول+أ)،فىلينا"ميسابن+بريتانيكوس

قررعندما،م54عاموفي.الحقهذافييسبقه

قتلت،بريتانيكوس.يخلفهأنكلوديوس

نيرونابنهامنوحعلت،بالسمزوجهاأجربينا

كلوديوسالشيوخمجلسرفعوقد،امبراطورأ

امبراطورثالثبذلكفأصبح،الألوهيةدرجةإلى

.الشرفبهذايحظى

:ليسياسكلوديوس

فيتعسكركانتالتيالرومانيةالكتيبةأمير

القطاععلىتطلكانتالتيأنطونيا،قلعة

أميرولقباأورشليمفيالهيكلمنالشمالي

منألفلنحوقائدأكانأنهيدعىا"كتيبة

سفرفيعنهجاءمماأكثرشئعنهيعلمولاالجنود.

أما،نيو!راسما؟+وكلوديوسالرسلاأعمال

اسماتخذولعله،يونانيفاسمليسياس

لرومانيةاالرعويةعلىحصولهعند.ا.كلوديوس

22:28(.)أع



كلوهي

الثانراليهوديالشعبأمسكوعندما

بإدخالالهيكلدنسقدأنهظانين،بولسبالرسول

دتراكضكلهاالمدينةوهاجت،إليهيونانيينأناس

لرسرل،باالفتكيريددنالأبوابأتطقواو،لشعبا

وقواد+عسكرأفأخذ،الكتيبةأميرإلىالخبرنما

والعسكر،الأميررأوافلما.إليهموركضمنات

21:27-33(.)أع!بولسضربعنكفوا

بولسئقيدأنليسياسكلوديرسوأمر

ظنوقدالمعسكر،إلىيؤخذوأن،بسلسلتين

ايايامهذهقبلصنعالذيالمصريأنهليسياس

منلرجلاالألافأربعةالبريةإلىوأخرجفتنة

اطرسوسمنيهوديبئنهبولسفأخبره،القتلة

الشعب،إلىالحديثفيلهيأذنأنمنهوالتمس

كانالذي()السلمالدرجعلىبولسفوقف،لهفأذن

04(.21:)أعالأممبفناءالقلعةيربط

قالالربإنبولسقالعندماالشعبهاجولما

بعيدأ+الأممإلىسأرسلكفإني.اذهب.له

المعسكرإلىفيخذأنليسياسأمر22:21(،)أع

عليهيصرخونكانلماذاليعلمبضرباتليئحص

اندهشرومانى،بولسأنليسياسعلمولما.هكذا

هذهاقتنيتكبيرفبمبلغأنا+أماله؟وقال

فيها.ولدتفقدأنا"أمابولسر:فقال"الرعوية

نأمزممينكانواالذينعنهتنحىوللوقت

أنهعلملما)ليسياس(الأميرواختشى.يفحصوه

22:25-93(.)أ!ا.قيدهكانولأنه!روماني

أمامبولسأوتفواالرباطمنحلهالغدوفي

إليهمبرلسوتحدث،مجمعهموكلالكهنةروساء

قيامةرجاءعلى.فريسيابنفريسي*أناقائلأة

بينمااليهودفانقسم23:6(،)أع+أحاكمأناالأموات

يؤذوأنالأميروخشي،وصدوقيينفريسيين

منويختطفوهينزلواأنلعسكرا".فأمر،بولس

23001(.)أعالمعسكرلىإبهويأتواوسطهم

ينزلهأنليسياسمناليهودروساءطلبولما

وعلم،لقتلهمؤامرةبعضهمدبروقدالفد،فيلهم

دعا،بولسأختابنمنبالمؤامرةليسياس

نأمنهماوطلبالمناتقوادمناثنينليسياس

كليوباس

منومئتينفارسأ،وسبعين،عسكرىمئتييعدا

سزاويوصلاهبولسليركباودوابأ،لرماحاحاملي

وكتب.قيصريةفيالواليفيلكسإلىسالمأ

قضيةفيهالهيشرحلفيلكسرسالةليسياس

الرسالةهذهلوقاالبشيرسجلوقد.بولس

)ا!23:26-.3(.

هذهصورةعلىلوقاحصلكيفنعرفولا

أعطى،صورتينمنكتبهاليسياسولعل،الرسالة

بولس.للرسولوالأخرىاالمنةلماندإحداهما

صراحةيكتبإذ،ليسياسعدالةتبينوالرسالة

وأالموتتستحق"شكرىبولسعلىيمدلمأنه

:92(.23)أعلفبود"ا

كلوهي:

بانيبنىأحدوهدنشي!أو*قويعبرياسم

عنهنوتخلوا،غريباتنساءلهماتخذواالذين

1:35(..)عزعزراطلبعلىبناء

:كليدباس

شهير.أبمنأوشهير"معناهيونانياسم

يسوعالربمعهماساراللذينالتلميذينأحدوهو

إلىالطريقفى،الأمواتمنقيامتهيومفي

أنت+هل:يسوعلرباسأللذياوهو،سعموا

لتياالأمورتعلمولمأررشليم،فيوحدكمتغرب

منوكان18(،ج24)لو؟*الأيامهذهفيفيهاحدثت

من+ابتدأالربأنالآخراورفيقههوامتيازه

الأمورلهمايفسرالأنبياءجميعومنموسى

حتىمعهمااوسارالكتبجميعفيبهالمختصة

لأنهمعهمايمكثأنعليهفا!لحااالقريةإلىاقتربوا

أخذمعهماأتكأأ"ولما.النهارمالوقدالمساءكان

أعينهمافانفتحتوناولهما،وكسئروباركخبزأ

للآخر:أحدهمافقالعنهما"أ.اختفىثم.وعرفاه

فييكلهناكانإذفيناملتهبأقلبنايكن.ألم

ورجعاأقوراوقاما*الكتبلناويوضحالطريق

لطريقافي"!بماحدثوأخبراهمأورشليمإلى

)لو،2:13-34(.الخبزا"كسرعندعرفاهوكيف
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(ة)كلوبطرابتركليو

:(ةبطركلو)اكليوبتر

حملتوقدشهير*.أب"منمعناهيونانياسم

السلوقيينأميراتمنكثيراتالاسمهذا

الثالث،أنطيوكسابنةأولهماكانت،والبطالسة

.م.ق391عامفيالخامسبطليموستزوجهاوقد

أشهر!ه:ومن

)فيلوماتر(،السابعبطليموسابنةكلوبطرة-

.م.ق015فيبالاساسكندرمنأولأتزوجت

وأعطاهامنهأبوهاأخذهاثم1:58(،.مل)1

لسورياغزوهعندنيكاتورلديمتريوس

معر!فيبالاساسكندروقتل11:12(.)امك

!ديمتريوس،لبطليموسالمتحالفأالقواتضد

"بارثيا.فيمأسورأديمتريوسكانبينما

لسابعاأنطيوكسأخاهكلوبطرةفتزوجت

غيابفرصةانتهزلذيا4ء3(فىس!،ع)سيدتس

)عامسوريةعرشعلىواستولىديمتريوس

مقتلفيضالمةكانتأنهاوالأرجح.م(،ق137

.م.ق125عامفيلسوريةعودتهعندديمتريوس

منأبنائهاأكبرسلوقسقتلتذلكوبعد

مقتلعقبالحكمعلىاستولىالذي،نيكاتور

د!ن-مرارأوحاولتموافقتها،بدونأبيه

نيكاتور،منالثانيابنهاتسممأن-جدوى

لملأنهلا"+تا(3)جريبوس-الثامنأنطيوكس

لها.حقأتعتبرهكانتماالسلطةمنيمنحها

لابنها.أعدتهقدكانتالذيبالسمهيوماتت

الذي،السابعأنطيوكسمنأخرابنلهاوكان

.م.ق59عامفيمعركةفيقتل

فيالبطالسةسلالةآخركليوبترا-)2(

مقدونىأصلمنأميرةوكانت،الاسكندرية

القديمالعالمنساءأكثرومن،ذكيةمثقفة

التيالبطالسةمنالوحيدةوهىودهاء.نشاطأ

اعتنقتوقد،المصريينبلغةتتحدثكانت

المالكة،الفرعونيةبالأسروتشبهت،ديانتهم

(.الشمس)إلهرع!ابنةلقبلنفسهافاتخذت

البينذاتليصلحقيصريوليوسحاءوعندما

عامشمصرفيالحاكمةالأسرةأدضا.بين

حاشيةمنئبعدةكليدبتراكانت.،.مق48

378

كليون

عمرهامنوالعشرينالثانيةشوكانتأخيها،

نأإلىطموحهاودفعها،الشبابربيعفي

له،محظيةوتصبحقيصريوليوسقلبتأسر

وعقب.روماإلى!رافقتهابنأ،لهوولدت

وفي.مصرإلىعادتاقيصريوليوساغتيال

إلىأنطونيوساستدعاها..مق41عام

اغتيالقضيةفيمعهاللتحقيقطرسرس

رانع،موكبفيإليهفذهبتقيصر،يوليوس

،قصيرةفترةمعهوعاشتحبانلهافيفوقع

أنطونيوسبينالصراعنشبلماولكن

،الشرقإلىأنطونيوسجاء،أوكتافيوسو

الامبراطوربانقسمتكليوبترا،منتزوج

وأصبح،وغربيةشرقيةلىإالرومانية

شئونإدارةفيالكبيرنفوذهالكيلوبترا

للقسمللقلقمصدرأفكانت،الشرقيالتسم

كليوبتراأنفيشكثمةوليساالغربي

تستخدمأنأرادت،الداهيةالطموحة

هذاولكننفسها.روماعلىللتغلبأنطونيوس

موقعةفيالبحريةبهزيمتهاانتهىالحلم

المعاركإحدىوهى..مق31عامفياكتيوم

بعد-الداهيةالملكةورأت.التاريخفيالفاصلة

أمامهاالوحيدةالفرصةأن-أسطولهاهزيمة

كماحبانلهافيبأوكتافيوستوقعأنهي

.وأنطونيوسيرليوسأوقعتأنلهاسبق

دفعتها،بأكتافيوسالإيقاعفيفشلتوعندما

رموزأحد،أفعىبسمالانتحارإلىكبرياوها

عمرها.منالأربعينفيوقتئذوكانترع".

كانوا"الرومانإنالمؤرخينأحد("تارنويقول

يأمنأكثر-امرأةمجردهي-ويخشونها

انتهى+.وبموتها،هانيبالباستثناءأخرشخص

رومانية.ولايةمصروأصبحتالبطالسةعصر

كليون:

الابنوهو.مريضأو..كليلمعناهعبرىاسم

دفمتهمالذين،نعمىوزوجتهلأليمالكالثاني

.موأبلىإالهجرةإلى-القضاةعهدفي-المجاعة

محلونفأخذابناه،وتزوجأليمالكماتوهناك

فيالابنانومات.عرفةكليونوأخذ،راعوث

(.1-ه:9اعوث)ربأمو



كماريم

!ماك

كماريم:

"كاهن.رمعناهاأراميأصلمنكلما*كماريم"

نبوةفي"كهنةإلىذملأئرجمتوقد)صفا:4(

!كهنته،عليهينوحشعبه+إن:القولفيهوشع

لأنهمجدهعلى،يرتعدونعليهآون(بيت)كهنة

لثانياالملوكسفرف!وجاء(.:ه9.)هولىاعنهانتفى

)كماريعماالأصنامكهنة!لاشىيوشياأن()23:ه

المرتفعاتعلىليوقدوايهوذاملوكصعلهمالذين

علىيعلمدلابأدرشليم..+يحيطومايهوذامدنفي

الكلمة،هذهمنهاشتقتالذيا!اصلاليقينوجه

تلرسائلوفيالنبطيةالكتاباتفيوردتوقد

استخدمهاوقد.كاميرو+صورةفيالعمارنة

بالقرباللنتينجزيرةفيعاشواالذيناليهود

الخامسالقرنفيمصر(صعيد)فيأسدانمن

للإلهالمصريينالكهنةعنحديثهمفي،الميلادقبل

!.خنوم

كملى-كاهل:

كلمنالمطلقةوالسلامةالصحةهوالكمال

الكلماتوأهم.شائبةأوقصورأونقصأوعيب

هذالفديةلقديمالعهدافيتستخدمالتيالعبرية

و"تمم!،ومشتقاتها*شلإ":الكلمتانهما،المعنى

مثلأ)إنظرصيححلىإ+شلم"وتترجم.ومشتقاتها

.27:6(تثمثلأ)انظر"صحيحأ"!أوا(،ه2:هتث

مثلأ)انظرأيضأ"صحيحةإلى.تمم-كلمةوتترجم

+وكامل+،إ،1(23لامثلأ)انظرو+كاملة،1:9(لا

6(.ة27:3764،مز...الخ1.و1:1أي،\:6:9،17)تك

اليونانيةالكلماتفأهمالجديدالعهدفيأما

"تليووالفعلهيالمعنىهذالتديةالمستخدمة

كماكاملينأنتم"كونوافيكماومشتقاتهأم)ح،()55

:8،!)مته"كاملهوالسمواتفيالذممماأباكمأن

،:412،:128كر،31:هفي،:413أف،2أ12رو21،:91

*يكمل!لفعلوا:18(.4ايو3:2،!1:24يع،911:عب

،201.5،9:7:91:عب؟9،ا2كو17،23:2يو:13،32)لو

،ه2:يو2:221،يع:23"41،11:04112او:9:901،

-كاهلكمل

1(.7:ا،6:1عب،3:14)كو"الكمالو18(.و17و12أ4

!كاترتيزو"الفعلالجديدالعهذيستخدمكما

+يهيئأو"يكملبمعنىومشتقاتأ+!أ!كا(س7)5

13:11،كو1142:.كو6،41:.لو21:16،)مت

:.1(.بطه211،أ13عب3:.1،اتس

الآدابفيومشتقاتهاتليوو.وكلمة

الذيالبالغالشخص-)1(:علىتدل،اليونانية

الرشد.سنأوالنضجسنإليوصل

المعرفة:فينضجالذي-)2(

4:13،أف49،02:كو1فيالأولالمعنىويبرز

2:6،كو1فيلثانياالمعنىويبرز(601،:14هعب

1:28.كو،ها3:في

+أرتيوز"ا-)1(:هما،أخرياقكلمتانوهناك

لقدرةاكمالبمعنى3:17(تي)2"+كاملأيأ+؟)30

منه.يطلبمابكلالقيامعلى

بلاأيكاملبمعنى:4(1)يعا؟)2(-"هولوكليروس

إلىالبلوغويعني،نسبيأمر+الكمالو

شروطتوفرأو،معينةغايةأومعينمقياس

.الكمال0كلمةالمقدسالكتابويستخدم.معينة

مختلفة:مجالاتثلاثةفي

المقياس!فهومطلقكمالوهو:اللهكمال-)1(

لكاملالصخرا0فهر:48(،)متهللكماللأعلىا

طريقهو.كامليعملهماكلأنأي"صنيعه

كامل.ناموسهو.3(.18:مز22031،صم)2كامل

يتجلى-ذلككلوفي."،2(1يع:91،7)مز

كامل،يفعلهأواللهيقولهمافكل،الأدبيمجده

حمدكلويستحقنقص،أوعيبكلمنخال

وتسبيحا

إلىالرسالةكاتبويقول:لمسيحا)2(-كمال

أجلهمنالذي-بذاكلاقلأنه:العبرانيين

إلىكثيرينبأبناهأترهو-الكلوبهالكل
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-كاملكمل

بالآلامخلاصهمرنيسيكظأنالمجد،

امتحانأيإلىهنالإشارةاوليستا(..2:)عب

مؤهلأ-كونهلىإبلاكإنسانليسوعشسخصي

الكاملة-والطاعةالتجربةلشدة-باختياره

الكهنة،كرنيسلخدمته-الوصفعنتجلالتي

وهو7:28(.مع7:1-.إعبهاللهإليهادعاهالتى

ذبيحةالخطاياعنقدم:الكهنةكرئيس

الذينلجميعصاروهكذا.1:12()عبواحدة

:9(،)عبهأبديخلاص()مصدرسببيطيعونه

لىإالدانمالاقترابحقبشفاعتهلهمضامنأ

والنعمةوالرحمةا:91-33(.7:25،)عبالله

فيإليهاماسةحاجةفيهمالتي،والعون

فاختبماره(4:14-16()عبالمتواصلةتجاربهم

الخدمابهذهللقيامأفله،للتجربةالقوي

7-9(.و185:2،و2:17)عب

لىإبالاشارةهذاويذكر:لإنساناكمال-)3(

.والإنساناللهبينالعهدعلاقة-)أ(

.الإنسانفياللهفعماعمل-)ب(

.والإنساناللهبينالعهد(-علاقة

الإنسانكمالعنالمقدسالكتابيتحدث

الكمالهوفهذا.اللهمعالعهدعلاقةفي

اللهشعبمنالقديمالعهديطلبهالذي

أفرادإلىوينسبه13(1أ18تث،17:\)تك

أسا"و6:9(،)تكنوح:مثل،اللهشعبمن

نتيجة،(ا:1)أكهيوبأو(،41:اهمل)9

اللهلمشينةالقلبكلمنوالطاعةالإخلاص

والتيتع،العاملالإيمانفهو.لهمالمعلنة

القلبيةبالعبادةاللهمعسليمةبعلاقة

وهذاالأميناالصادقةوالخدمةالخالصة

8:61،مل)1بالقلبأساسأيتعلقالكمال

معالخارجيفالتوافق92:9(،أخا.2:3،مل2

كاملأالقلببكنلمإنيكفيلااللهأوامر

لدواماعلىيرتبطفالكصال2:2(هأخ)2

الظاهرالطبيعيكالتعبيربالاستقاما

وكلمة21((2:أم:137،37مز3،إ82،او:1)أي

كما)91:21(متىإنجيلفيأص!ا!أ()30كامل

شئ.،يعدزه+لاأيالسلبيالمعنىتودي

يأالإيجابيالمعنىأيضأتحملفإنها

الله.معالعهدفيوالصدقالإخلاص
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-كاهلىكمل

اللهإكمالعنالمقدسالكتابويخبرنا

كاملأالانسانجعلأي،الإنسانمعلعهده

لرسالةاموضوعوهو،يسوعالمسيحفي

وضعهو"ا"التكميلوهذا،العبرانيينإلى

للربكعابدراسخعهدعلاقةفيالإنسان

بأنذلكاللهتمموقد،معهالعلاقةملءفي

وخيمتهركهنوتهالقديمالعهدمحلأصل

فيلقديماوالعهد.أفضلشيئأوذبائحه

الذىالنظامهوالعبرانيينإلىالرسالة

العلاقةأساسليكرنلموسىالربأعطاه

يقولكماولكن،القديمشعبهوبينبينه

بالكهندتيكنلمبأنهالرسالةكاتب

الوصنيةإبطالا"يصيرلذلك،كمالاللاوي

نفعها*وعدمضعفهاأجلمنالسابقة

+لاالقديمالعهدذبائحلأن18(،و71:ا)عب

+يخدمالذيتكملأنالضميرجهةمنيمكن

نأ،.أبدأيقدرلا.،الناموس+لأن،9:9()عب

ولكن.1:1-إ(.)عب+يتقدمونالذينيكمل

المسيحتقديمأساسعلىالجديد،العهدفي

المؤمنونيحصل،واحدةمرةذبيحةنفسه

يذكرلنأنهلهماللهتأكيدعلىبالمسيح

بعدمافيوتعدياتهمخطاياهم

إلىمكملونفهموبذلكا-18(..1:ا)عب

كمال-الكمالوهذا.14(اة.)عبالأبد

قديسويعرفهلم-شئاللهمعالعلاقة

4(،.11:)عبالأرضعلىالقديمالعهد

الأنبهيستمتعون-المسيحفي-!لكنهم

السمانيةأورشليمفيئكفلينكأرواح

24(و12:23)عب

يخبرنا:لانسانافيللهافعماعمل-)ب(

فيلشعبهاللهتكميلعنالمقدسالكتاب

أصبحواالذينأنيريدفالله،المسيح

ينمواأن،معهبالشركةيتمتعونبالإيمان

()الكمالالبلوغإلىالروحيةالطفولةمن

إلى،كامل"إنسانإلىينمونبهالذي

فقد4:13(،)أفالمسيحملءقامةقياس

حسبللمعرفةيتجددالذيالجديدلبسوا

ينمواأنفعليهم1(،.3:)كو!خالقهصورة

كاملين-المعنىبهذا-يصبحواحتى



-ئكئذكمل

،\أ6،:14هعب،01:هبط1لىإرجع)1

جماعيجانبلهالفكروهذا4:12(.كو

نأعليهاكجماعافالكنيسة.فرديوجانب

أيضأانظر،:413)أفكاملأ.نسانأ+إتصبح

نأعليه،المسيحيوالفرد3:28(.غل211:ه

وفي3:12(.)فيكاملأليصيريسعى

كرستولوجيآالمفهومنجد،الحالتين

فيكاملأيصيرفالمؤمنواسخاتولوجيا،

معالشركةكمالأنكما1:28(،)كوالمسيح

سماويةعطيةهو،المسيح!مشابهةالمسيح

إكمالعندإلاتمامأالمؤمنبهايستهتعلا

ليقيم،ثانيةالربوممئالكنيسة

المؤمنينويخطف،الراقدينالمؤهنين

،34:كو،11-304:في،:12-416)أفءلأحياا

الحالي،الوقتوفي3:2(.يو1ا-17،إه4تس1

الأقوياءالبالغينالمؤمنينعنيقالأنيمكن

مجالاتفينسبيآكمالأبلفواقدإنهم

لصبر!اا-15(،3:2)فيالروحيةالبصيرة

منالصادقةوالمحبة:4(،1)يعالنفسوضبط

18(.و17و4:12يو)1والناساللهنحو

الكمال،أبدأالمقدسالكتابيربطولا

منبالعصمةيساويهأوابالناموس

نأيجبهدفالخطيةعدموصياة"الخطية

:48،)متهباستمرارمؤمنكلإليهيسعى

تمامأيبلفهلنولكنه6:91(،رو7:\،كو2

تأفيشكلاولكن1:8-2:2(.يو3:29،)يع

سيصبحالمجدإلىالمؤمنيصلعندما

الخلطالخذمنولكن.خطيةبلا.مكملأ!

منوالعصمةالكمالعنالكتابيالفكربين

الكتابأنطالمابأنهالقولأوالضطية،

كانوابأنهمالأشخاصبعضيصفالمقدس

بلوغالإمكانفيأنهيعنيذلكفإن،كاملين

منالجانبهذافيالخطيةمنالعصمة

قدالذيالحاليفالكمال.الأرضعلىالحياة

نسبي،كمالهوإنما،المؤمنينبعضيبلفه

يعنيبلاالخطيةمنالعصمةيعنيلا

فيلفرحواالمطمننوالصبر،القويالايمان

ولشعبهللربالفائضةوالمحبة،الرب

في"القداسةمادةإلىالرجوع)الرجا

-كمينكمن

منالجزءبهذا.القافحرفمنموضعها

"(،الكتابيةالمعارفدانرة

ئكتل:-كمل

.ناظرين:العبرانيينإلىالرسالةفينقرأ

فبعد12:2(1)عبيسوعومكفلهالإيمانرنيسإلى

الكبيرالعددهذاعشرالحاديالأصحاحفيذكرأن

لقوةكمثال،القديمالعهدفيالإيمانأبطالمن

نأالمذمنينمنيريدالقدسالروحفإن،الإيمان

الأبطالهؤلاءمنأحدعلىلا،أنظارهميثبترا

،الإيمانقدةعلىالشهودمنسحابةيشكلونالذين

صتىوأطاعنفسهوضعالذييسوعالربعلىبل

.قدقالأنبعدإلاالصليبعنينزلولم،الموت

لسروراأجلمنالذي0فهو03(،91:)يو.أكمل

بالخزى،مستهينألصليبااحتملاأمامهالموضوع

عاشوقد12:2(.)عب+اللهعرشيمينفيفجلس

منالإيمانصوروأروعأكملفيالأرضعلىحياته

أعملأنطعامي:وقالآخرها،إلىالطريقأول

كما4:34(،)يو+عملهوأتممأرسلنيالذيمشينة

فهو92(،إ8)يو+يرضيهماأفعلحينكل:.فيقال

بل،الإيمانأبطالمنالحشدهذارأسعلىيقد

2:8(.)أفومعطيهالإيمانهذامصدرهو

كئم-كماهة:

وأوكئموستر.،غطاه،كممه:كنأالشئكئم

وأيعضلنلاالكمامةفيفمهأدخل:الحيوانكمم

فيالئورتكم+لا!الشريعةأمرتوقد.يأكل

للثورمتاحأيكونأنيجبإذ4(أ2ه)تث"اسطدر

وقد،الحنطةلدرسللندرججرهأثناءفييأكلأن

-فإنه:قانلأالوصياهذهبولسالرسولاقتبس

دارسأ.ثورأتكملا:موسىناموسفيمكتوب

علىليدلل18(و:17هاتيايضأانظرا،9:8-.كو)1

أنهأى:18(تيه)1"أجرتهمستحقاللاعل"بأنقوله

.الربكرمفىالعامليناحتياجاتسدالواجبمن

-كمين:كمن

فيواستخفىتوارى:كمونأالمكانفيكنن
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كغون

فييكمندنالقوم:الكمينو.إليهنلطنلامكمن

بنيهزيمةوبعد.غفلةعلىالعدولأخذحيلةالحرب

بنعخانخيانةواكتشات،ىعاأمامإسرانيل

كمينأيشوعجعل،فيهالقصاصوتنفيذ،كرمي

ببابرةمنرجلألدثلاثينورانها،منللمدينة

واستطاع،قوتينبينالمديناحصروهكذا،سلتا

عليهاويستىليالمدينةيدخلانالكمين

43،و32!34و9:25قضأيضأانظر.2،ت)يشر":1

دليلةجعلتكما،4:91(مراثي02:22،،:1313أخ2

سركشفانتظارفيلشسثمونبيتهافيكمينأ

22:8،صم1أيضأانظر،12و16:9)قضإذلالهثمقوته

.الخ(18000و:111أم9،95:3،و1:8.مز

وأ!مرأةاعلىقلبيغوى"إن:أيوبويقدل

عنوقيل.31:9-12()أي...قريبيبابعلىكمنت

تكمنزاويةكل.عندإنهاالشريرةالمرأة

23:28(.أيضأانظر،27:29)أم

ويكمن،للافتراسلوحوشاتكمنركذلك

23:28،أم،1:917:12،)مر.للافثضاضاللصوص

.(6:9هو،3:01ئيامر،5:6ميار!"3:04اكليه

اليهودمنرجلأأربعينمنأكثرحعلوقد

فيلرسولابولسعلىللانقضساضكمينأ

أدىممابالكمينسمعأختهابنولكن،أورشليم

قبصرية،إلىقوبحراسةفيبولسارسالإلى

2(12-هإ23)أعالكمينمننجاوهكذا

الخيمية،العانلةمنحوليعشبينباتالكمون

لإضلاءالطعامفيويستضدم،التوابلمنبذوره

الكرماشمنهاكثيرةوأصناف.طيبةنكها

الآنسون!هوالحلدوالكمون.والحبشيوالبنطي

"إن:لنبياإشعياءويقول.القروياهووالأرمني

الغجتلأبكرةلدارولابالنورجيدرسلاالشونيز

الشونيز،يخبطبالقضيببل،الكمونعلى

الربويقول.27(و28؟25)إش"بالعصاوالكمؤق

الكتبةايهالكم+ويل:والفريسيينللكتبة

الئعتعتعشرونلأنكم،المراؤونواللريسيون
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الحق:الناموسأثقلوتركتم،لكفونوالشبثوا

ولاهذهتعملواأنينبفيكان،والإيمانوالرحمة

23:123،)مت"تلكتتركوا

كمهام:

أنهالبعضويرى.مشتاقمعناهعبرياسم

.+*أعمىمعناهيكونثمومن(،)العربيةكبمن

غنيأرجلأكانلذياالجلعاديلايبرزابناسمهـهو

محنايمفيكانواعندمالهورجاداودعالوقد،جدأ

أبيهعلىثورتهأثناءفيأبشالوموجهمنهروبأ

بعد،أورشليمإلىداودعودةوعند91:32(.صم)2

يصطمبأنأراد!لومأبشاومقتلحيوشهانتصار

الشيخبرزلايولكن،ممروفهلهليردبرزلامممامعه

منوطلبذلك،عناعتذرسنة(ثمانينابن)وكان

دا!دفقبل،عنهعوضأكمهامابنهيصطحبأنداود

91:37-.4(.صم)2كمهاممعهوأخذالعرضهذا

سليمانوخليفتهابنهأوصىداودوفاةوقبيل

علىالآكلينبينليكونواالجلعاديلايبرزببني

كمهاممنحداودالملكأنويبد!.2:7()املمائدته

مدينةعليهافبنىلحم،بيتمنبالقربارضأ

لتوإليهااس!!علىكمهامحيروتسميت

معهالذينالجيوشرؤساءوكلقاريحبنيوحانان

وجهمنهربأ،مصراليطريقهمفيوهم

قدكاقالذيمأخيطبنجدليامقتلبعدالكلدانيين

يهوذاعلىواليأبابلملكنصرنبوخذأقامه

.:17(41رميا)إ

.بعلكانكما،لموأبالقوميالإله-)1(

(ملكامأو)مولكوملكوم،للصيدونيين

أمةبأنهمالموآبيونويوصف.للعمونيين

رميا)إ"كموشوا؟شعب21:92(،)عد"كموش

إنقاذعنعاجزأإلهأإرمياويصوره48:46(،

إلىتهثاله()أينفسههووسيذهببل،شعبه

منأبمو+فيخجلورؤسانه،كهنتهمعالسبي

،إيل.بيتمنإسرانيلبيتخملكما،كموش

اللذينالذهبيينالعبلينأحديوجدكانحيث

عنإسرانيلليبعد،نباطبنيربعامأقامهما



)2(

3(

92(+و:1228مل4611و13و:487ميار)إلربا

شيخوخازمانفيو"كان:وكموكل-سليمان

،أخرىآلهة!راهقلبهأملننساءهأنسليمان

داودكقلبإلههالربمعكاملأقلبهيكنولم

لكموشمرتفعاسليمانبنىصيننذ..ابيه

أورشليم،تجاهالذيالجبلعلىالموأبيينرحس

كانإذ.ا:7(9)امل.عمونبنيرجسولمولك

الوثنياتالأصنبياتالنساءأنالطبيعىمن

وراءسليمانفانساقآلهتهنالعبادةيملن

المرتفماتهذهوظلت،الكثيراتنسانه

التبقيالملكأساإنصتىقانمة!فيهاوالعبادة

الربعينيفيمستقيمهوما.عملالذي

ا:9-14(.همل)1المرتفعاتينزعلم.ابيهكداود

وجد:وكعوشلتقياالملك-يوشيا

-يهوذاعرشاعتلانهعند-التقيالملكيوشيا

فيمتفشيةسليمانأدخلهاالتيالأوثانعبادة

منلاقتهالذيالتشبيعبعدوبخاصةالبلاد،

قرءاتهوبتأثير،يهوذاملكيومنسىأحاز

الكاهنحلقياالذممماوجدهالشريعالسفر

بإصلاحهيوشياقام،الرببيتفيالعظيم

رموزها،وأزالالأوثانصعابدفهدم،العظيم

يمينعنالتيأورشليمقبالةالتيرالمرتفعات

إسراثيلملكسليمانبناهاالتي،الهلاكجبل

ولكمرش،الصيدونيينرجاسةلعشتورث

،عمونبنيكراهةولملكوم،الموآبيينرجاسة

السداريوقطعالتماثيلوكسرالملكنجسها

23:1-.2((مل)2الناسعظاممنمكانهاوملا

يفتاحأرسل:عمونوبنوكموش)1(-

بنيملكإلى"رسلؤإسرانيلقاضيالجلعادي

إلغاتيتإنك؟ولكليما:يقدلعمون

إيا.يملككماأليسا.أرضيفيللمحاربة

فيقول24(.و!1112)قضأتمتلكإلهككموش

بينماإلهه.+كمرشإنعمونبنيلملكيلتاح

الممونيين.!ليسالموآبيينإلهكمرشكان

عبادةبينيجمعكانعمونبنيملكفلعل

الموأبيينأنرأىيفتاحلعلأو،وطولككموش

هوواحدجدمنلأنهمواحدشعبوالعمونيين

5(

6(

7(

مدنأسماءذلكبعديذكرأنهوبخاصة.لوط

عمونياوليستموأبيةجميعها

11:1-28(.)قض

الموأبيالحجراكتشافكان:الموأبي-الحبر

إلقاءفيسببأديبونفي!م1868عامفي

به.المدأبيينوعلاقة..كموشعلىالضوء

فياللوفرمتحففيالأنموجودوالححر

نقوشأقدمهينقوشوعليه!باريس

،الأنحتىعليهاغثرالساميةبالأبجدية

موأبملكلميشعالناجحةالجهودعليهومسجل

نيرطرحفي..مق085أو086نحوفي

مننعلمونحناموآبعن!عنإسرانمل

وفرضموآبهزمداودالملكأنالمقدسالكتاب

جزيةدفعتموأبدان:2(،صههه)2الجزيةعليهم

ولكن3:14،مل)2إسرانيلملكلآخأبباهظة

ملكعلىموأبملكعصيأخآب،موتعند

أخابابنيهورامفدعا(.3:همل)2إسرانيل

موأبإلىمعهللصعوديهوذا،ملكيهوشفاط

وساروا،أدومملكأيضأمعهموأخذوا،للحرب

موآببملكوأوقعوا،أدومبريةطريقمن

ابنه"ايأخذأنموأبملكدعامما،منكرةهزيمة

واصعده،عنهعوضأيملككانالذيالبكر

المحاربةالجيوشدفعمماالسور"1علىمحرقا

عنه.للونصراف

:وهيالموآبيالححرعلىميشع(-كتابة

القديم.العهدفيالمسجلةالقصةتمامأتؤيد

مرأبخضوعأنالكقابةهذهمنويبدو

حتىداودأياممنذتمامأيتصللملإسرانيل

أخأبأبا"عمريأنميشعيذكرإذ،أخهبأيام

جزءعمىواستولىقوتهالاسرانيلاستمادقد

.موأبمن

فيالهاملأمراوهو:ميشعوكتاباكموش-(

-كموشاسميذكرإذ،كموشعنحديثنا

ويقولالموأبي.الحجرعلىمرةعشرةاثنتي

ولأن،.كموشابن0إنهنفسهعن.ميشع

موأب.عمريضايق،أرضهعلىغضبكموش

ميدياعلىعهرىاستولىفقد.كثيرةأيامأ
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ولكن.،أيامهكلالإسرانبليينفيهاوأسكن

فأخذميشع،أيامفيارضهاستعادكموش

إسرائيلملكبناهاالتيعطاروت+ميشع

أهلهاوجعلالمدينةرجالكلوذبح،لنفسه

منبالمذبحميشعوجاء.ولموأبلكموشعبيدأ

وبأمر.قريوتفيكموشأمامروضمه.دودو+

إسرانيل،وحاربنبوميشعهاجم،كموشمن

وقتلالمكانعلىاستدلىمرير،صراعوبعد

وكزس،وجاريةوامرأةرجل.0007-لسكانا

مذبحأوانيووضع،كموش.لعشتورالمدينة

ملكطردكموشانكما.كموشأماميهوه

)ملكبناهاالتيهص-يامنإسرانيل

تحريضعلىبناءوأنه.ميشعأمام-(إسرائيل

نأومع-حورنايمميشعحارب،كموشمن

نأنستطيعأنناإلا،هناواضحةغيرالكتابة

له.أخضعهابل،يخذلهلمكموشأننستنتج

بيألمواللحجرةصور

موأببممرجاءمابين-الاتلاق)8(

شالغموضبعضهناك:للديمالعهداو!صة

موأب.حجرعلىالمنقوشةالمباراتبعض

يكونقدمثلأالحجر(على)المذكورئطودو.

فيالمقيمونإسراشيلبندعبدهمحليأإلهأ

"كموشعشتورالمركبدالاسم.الأردنشرقي

يرتب!لكواكباأحد++كموشاعتباريعنيقد

ميشعبنىوقد.الزهرةأجما-أشتار.بالإلاهة
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".الكرخلهافيمعبدأ

لعباراتامنلعديداوجودهوالهاموالأمر

.للربالقديمالعهدينسبهاالتيوالأوصاف

نأعلىيدلممالكمو!ثد،ميشعينسبها.،يهوه

كانكما،كموشإلىينظرونكانواالمدأبيين

شتانولكن.يهوهإليينظرونإسرانيلبنو

وعبادةسمو،منيهوهعبادةفيمابينما

لاميشعنقدشكانتفإن.انحطاطمنكموش

كانتالتيالبشريةالذبانحعنشيئأتذكر

المقدسالكتابفإن،كموشعبادةتستلزمها

وهو،3:27(مل2إليرجع)1!ضوحبكليذكرها

بشدةوتدينهاللهكلمةعنهتنهيأمر

33:6(.28:3،أخ17:172،مل2)تث18:.1،

اناك

كناني:

+فبتهمنأيكننياهواختصارهوعبرياسم

أسماهبيننحمياسفرفيالاسموردوقد.يهده

بصوتورنصادرجعلىوقفوااللاويينمنثمانية

سفرفيقرأواأنبعدللربوصلاةتسبيحةعظيم

منوالعشرينالرابعاليومفيالربشريعة

مدنهمفيإسرانيل!بنو،السابعالشهر

اليومذلكفياختيرواأنهمويبدو8:1!9:1-4()نح

رفعفيالشعبلقيادةاللاويينبيوتكللتمثيل

مزالتاسعالاصحاحفيالمدونةوالصلاةالتسبحة

نحميا.سفر

لكورنثوس،الشرقيةالميناءكنخرياكانت

الشرقإلىأميالسبعةنحوبعدعلىتقعوكانت

السارونى.الخليجعلى،البرزخطرففيمنها

لبرزخاعبركورنثوسمنتنقلالبضانعوكانت

إلىمالياأصرحولبهاالإبحارلمخاطرتجنبأ

عبرتخزالسفنوكانت.كورنثوسمنالجنوب

السلنحمولةتفرغأو،زلأجاتعلىلبرزخا

.لبرزخاعبرالزلأجاتعلىوتنقلالكبيرة



لموقعخريطة

بوسيدونابناسمعلى"كنخزيا+سميتوقد

)إلهلبوسيد!نمقدسةالمنطقةكئانتإذوبيرين"

برونزيتمثالهناكوكان(.الإغريقعندلبحرا

تقامكانتمنهاوبالقربالميناء.حاجزعلىضخم

لىإنسبة-أ+"،؟ا4ولحول"ئ)5ميةالأزالألعاب

.لبوسيدونتكريمأ(خلبرزا

طاغية4،لةذء!ح)3.+برياندرخططوقد

عبرقناةلحلر.(،مق625-585)نحوكورنثوس

لمولكنها،نيرونذلكتنفيذفيوبدأ!البرزخ

م.3918عامفيإلاتكتمل

لأنهرأسهبولسالرسدلحلقكنخزياوفي

،كورنثوسفيالطويلةخدمتهبعدنذرعليهكان

وقد91(.و18:18)أعأفسسإلىأبحرومنها

نأحيث!مسيحيةكنيسةكنخزيافيتأسست

فيالكنيساإلىرسالتهيكتببولسالرسول

خادمةهيالتيفيبيبأختنايوصيهمرومية

الربفييقبلوهاكيكنخزيافيالتيالكنيسة

شيءأيفيلهاوتقوموا،للقديسينيمقكما

وليلكثيرينمساعدةصارتلأنهامنكماحتاجته

!فيبي.إلىالرجوعيمكن2.و16:1)روأيضأ+أنا

.دائرةمنالجزءبهذاالفاءحرفمنموقعهافي
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كةاكنك

،(الكتابيةالمعارف

اكة:كنك

الحبشي،الخصيكانالتيالحبشةملكةاسم

عنهحدثهعندماالمسيحيسوعبالربأمنالذي

خزاننها"جميع.علىوزيرأالمبشر،فيلبس

منوغيرهماوسترابوبلينيويقول8:27(.)أع

عدةصملتهلقبأكان-كنداكة.اسمأنالمؤرخين

الثلاثةالقرونخلالفيالحبشةملكاتمنملكات

بعدالأولىلثلاثةاوالقرونالميلاد،قبلالأخيرة

فيالنوبةمملكةهنا،بالحبشةوالمقصودالميلاد.

..*مروىعاصمتهاوكانت،لسوداناشمالي

الملكةهيكانتهناالمذكورة+كنداكةأنوالأرجح

هيبنتوقد؟م25-41منحكمتالتيأمانيتبر*"ا

الأثريونكشدوقد.النوبةفيمعابدعدةوزوجها

ا!مروىفيومقبرتهامرمهاعن

كثز-كنوز:

لعديم:االعهدفي-))(

المالوالكنز:.وادخرهجمعه:كنزأالمالكنز

وثمةاالمالفيهيحفظماأوالمخبوء،المدخر

تؤديالقديملعهدافيالعبريةفيكلماتبضع

تحفظحيثخزاننأوذخائرأوكنوزمعنى

بيتعلىكانالذيالرجلوقال.الكنوز

إليهعادواعندمالإخوتهمصرفييوسف

ماثمن،عدالهمفيوجدوهاالتيالفضةومعهم

تخافوا.لا:الأولىالمرةفيقمحمنأخذوه

عدالكم+فيكنزأأعطاكمأبيكموإلهإلهكم

وقد2:4(.3:21،أمأيأيضأ:23،انظر43)تك

+تمون!ماوهيالعبريةالكلمةنفسترجمت

لكلماتاوأكثر:8(.41رميا)إ+خزاننلىإ

فيكصا+أوصر.كلمةهىاستخدامأالعبرية

وصاياهحفظواإنإنهاالقديملشعبهالربتول

كنزهالربلك+يلتح:طرففيوسلكوا

ا؟حينهفيأرضكمطرليعطيالسماهاالصالح

تترجمحيث32:34تثأيضأ،انظر)تث28:12

فيكما)+خزانن"إلىالكلمة
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كنز-كنوز

الخ(.7:51،14:26000امل

فضتهكنزإنالشريرإنأيوبويقول

)أي-الفضةيقسموالبرئئيذ..فهو.،كالتراب

ينتظرونالنفسئرفي+إنيقولكما27:16(.

الكنوز"منأكثرعليهويحفرون...الموت

الإنسانيطلببأنالحكيمويوصي3:21(.)أي

2:،(.)أمكالكنوزعنهاويبحثكاللضةالحكمة

وفي،عظيمكنزالصديقبيتفي:يقولكما

الربمخافةمعوالقليل...كدرالأشراردخل

و"كنز16(،و1:6ه)أموهما"عظيمكنزمنخير

كما21:.2(.)أم"الحكيمبيتفيوزيتمشتهى

"كنزههيالربمخافةإنإشعياءيقول

33:6(.)إش

)أم*تنفعلاالشر"كنوزإنالحكيمويقول

لكورشالربويقول6:.1(.ميخا01:2،انظر

وكنوزالظلمةذخائر.أعطيك:فارسملك

خزاننفيالتيالكنوزأي3(ة4ه)إشالمخابئ

لمثشه،إحساتعلىلهمكافأةابابل

إنهةالشمالملكعنالنبيدانيالويقول

كلوعلىوالفضةالذهبكنوزعلى"ايتسل!

أيضأ11:43-انظر)دانيالمصر"نفاثس

1(.:ه2513،هوأ22حز

البديد:لعهداكل-ب(

عنالجديدالعهدفيكنزكلمةتترجم

فيكماا"!توروساليونانيةلكلمةا

،21!1.قس،مر9،1:21هلأو35،13044ة2:112،1)مت

(.الخ122:0000طلأ34و4211033ه6:لو

الكنز"اهذالنا:بولسالرسولويقول

القوةفضلليكون،خزفيةأوانش)الإنجيل(

المجد:لهالربعنويقول4:7(.كو)2منا"لالله

والعلم+الحكمةكنوزجميعفيه+المذخر

2:3(.)كو

لكمتكنزوا.لا:المسيحيسوعالربويقول



فيكنوزألكماكنزوابل..الأرضعلىأكنوز

أيضأ6:91-21،انظر)مت+لسماها

،:3(.34،يعو:1221لو

"خزانةةمادةلىإأيضألرجوعا)يمكن

الثالثالجزءمنموضعهمافي!دخيرةومادة

.(الكتابيةالمعارفدانرةمن

وأمجمعمعناهاسريانيةكلمةكنيسة

مترجيةالجديدالعهدفي+كنيسةوكلمة.اجتماع

"جماعةومعناهاإكليسيا"اليونانيةالكلمةعن

ولاجماعةلىإدانمأتشيروهيما".لغرضمدعوة

الحالاتغالبيةوفي.للعبادة+مكانإلىأبدأتشير

المؤمنين.منمحليةجماعةإلىتشير

المسيمي:لعصراقبللكلمةا-استحداماولا

3ءا؟ك!س!()إكليسيا-ءأكنيسةكلمةأنمع

تستخدمكانتأنهاإلا،مسيحيةكلمةأصبحت

جماعةأيعلىللدلالةالمسيحيالعصرقبل

فيالمواطنيندعوةمثل،معينلفرضدعيت

العامة،مدينتهمشنونلمناقشةمعينةمدينة

للعهدالسبعينيةالترجمةاستخدمتهاوقد

كانتالتيالعبريأكهالكلمةلترجمةالقديم

ربهذا.اللهكشعبإسرائيل"جماعةعلىتدل

المسيحية-شهداهأولاستفانوس-قالالمشى

فيالكنيسةفيكانالذيهوهذا:موسىعن

"إكليسياكلمةوردتوقد28(.ة7)أع+البرية

مرة115اليونانيةفيالجديدالعهدفي

يأ.محفلإلىمنهامراتثلاثفيترجمت

عندالكلمةوكانت4(.او93و91:32)أعاجتماع

ديمقراطيحكملهاجماعةإلىتشيراليونانيين

دينيةجماعةإلىتشيراليهودوعند،ذاتي

وعندالسماوى،للملكأعضاوهايخضع

إلىتشيرفهي،المعنيينكلاتحملالمسيحيين

فييجتصعونأحرارجماعةمناحتماع

نأتمامأبدركونولكنهم.دينية.ديمقراطية

.السماويلمليكهمطاعتهممنتنبعحريتهم

.كنيسة:لكلمةلمسيحااماستخد-ثانيا

هذهاستخدممنأولمويسوعالربكان

به!المؤمنينحماعةإلىالإشارةفىالكلمة

في-بطرساعترافعلىتعقيبهفيوذلك

اللهابنهوالمسيحبأن-فيلبسقيصرية

)صخرةالصخرةهذهعلىالربقالإذالحي

وأبواب،كنيستي)سأبني(أبنيبي(الإيمان

ا-18(.6إ16)متعليها.تقوىلنالجحيم

الخمسين،يوممنذالكنيسةبناءبدأوقد

2:ا-3(،)أعالتلاميذعلىالقدسالروحبحلول

الذينالكنيسةإلىيضمالربوكان

منمبنيةوالكنيسة2:47(.)أع.يخلصون

.على2:ه(،)ابطروحيأ-بيتأحية!حجارة

وهذا02(،2:)أفوالأنبياءالرسلأساس

لافإنه،نفسهالمسيحيسوعالربهوالأساس

الذىغيرأخرأساسأيضعأنأحديستطيع

3:11(.كو)1المسيحيسوعهوالذي،وضع

العهدليكنيسةكلمائالثا-استخدام

المديد:

فيالكلهاهذهترد:لاالأناصيل-في)1

ماوهو16018،متىإنجيلفيإلاالأناجيل

18:7.الإنجيلنفسوفي،إليهالإشارةسبقت

18:17متىفيكنيسةكلماأنالبعضويظن

إلىأي،الوقتذلكفيقانمأكانماإلىتشير

منذلكبعدجاءماولكن،اليهودي.*المجمع

وتأكيده،والحلالربطفيالحقالتلاميذإعطاء

باسمي،ثلاثةأواثناقاجتمعصيثماأنهلهم

يدلو.2(،1:91)متمه"وسطهمفيأكونفهناك

جماعةهمهنابالكنيسةالمقصودأنعلى

16:18()متالربذكرالتي،بالمسيحالمؤمنين

سلطةاكجماعةلها!سيكونسيبنيها.أنه

لأعضائها.ديبلقوالقبولافيذاتية

أعمالفي:لرسلاعهالاسلرفي)ب(

لجماعةعلماسم"كنيسة".كلمةأصبحتالرسلا

متميزين،مفهرمينفي،بالمسيحالمؤمنين
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فيالمذمنينجماعةعلىللدلالةفاستخدمت

أورشليمفيا!يسةمثل،معينمكان

نطا!يةأوفي:22(،،115!ول11:ه)أع

)18:22(.قيصريةوفي:27،15:3(،ا،4اإ13)أع

المفهوملهذاالكنيسة0استخدامويبدو

السبعالكنانسإلىالرسانلفيواضحأ،المحلي

1،312(.)رؤالرؤياسفرفي

بعاملأ،الكنبسةعلىللدلالةتستخدمكما

مكانكلفيالمؤمنينجميععلىللدلالةأي

.لأجيالامدىوعلى

نجدهذين:بولسلرسولاوسائلكل-)ب(

لىإفيكتبارسائلهفيواضحينالمفهومين

إلى1:\(،وتس)1التسالونيكيينا"-كنيسة

2،إكوا)1.كورنئوسفيالتيالكنيسة

إلىالإشارةفيالكلمةويستخدمبل1:\(،كو2

إلى)ارجعمسيحيةعانلةأومحدودةجماعة

استخداموهو2(.،فل1ه:4،كو:1691كو،1:ه16رو

اثناناجتمعحيثما:نفسهالرببقوليذكرنا

وسطهم"فيأكونفهناكباسميثلاثةأو

02(.ش)ش!1

علىللدلالةبولسالرسوليستخدمهاكما

عثرةبلاكونوا11:قولهفيكماالعامةالكنيسةا

32(،ش1كد.)1!االلهولكنيسةولليونانيينلليهود

وضعفقد،لقدساالروحمواهبعنكلرمهوفي

12:28(.كو)001،رسلأأولأ،الكنيسةفي-أناسأ

ملهومفيبولسالرسولويتعمق

المسيحوإن+المسيححسدإنهافيقول،الكنيسة

وهي24(،و:18ا23،كوو:122)أفرأسهاهو

المتنوعةالله"بحكمةيعزفبهاالتيالوسيلة

المسيحفيصنعهالذيالدهورقصدحسب

المسيحعروسوأنها309-11(،)أفربنا+يسوع

مطهرأ،يقدسهالكيلأجلها،نفسه+أسلملتيا

لنفسهيحضرهالكي،بالكلمةالماءبغسلإياها

شئأوغضنولافيهادنسلامجيدةكنيسة

01عيبوبلاهقدسةتكونبلذلك،مثلمن
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1(

2(

الكنيسةصورةهىهذهوليمست:25-27(.)أفه

بانقساماتهاالأرضعلىالأنعليهانراهاالتي

والطاعةالإيمانفيونقانصهاوضعفاتها

المقدسة،الجامعةالكنيسةصورةولكنها،والمحبة

ستكونالتي1(3:هتي)1وقاعدتهالحقعمود

طهرهاقدالسماويالعريسيكونعندماعليها

المثاليةالصورةإنها..بالكلمةالماءبغسلتمامأ

بعملالكنيسةعليهاستكونالتيالكاملة

الجسدليجعلفيها،المستمرالقدسالروح

لانقةالعروسفتصبح،الرأسمعمتوافقأ

8(،و:7ا219،رؤة3)أفلسماويابعريسها

لكنيسة:اخصائص-بمأ

بهاتتميززةبارخصائصهناك:لايمانا-

الإيمانالخصانصهذهوأولى،الكنيسة

بأنبإيمانهبطرساعترافعلىفتعقيبأ

هذهعلىأنهالمسيحوعد،اللهابنهوالمسيح

)سأبني(أبني(الإيمان)صخرةالصخرة

بذلكالمسيحيصرحولم16:18()متكنيستي

كانفقد،إيمانعندهرجلأوجدعندماإلا

لهمسيكون،لكثيرين،مسبقأمثالأبطرس

بهمسيبنيا:ا(،بط)2بالربالايماقنفس

-مجتمعأساسأ-فالكنيسة،كنيستهلربا

منحتىولابل،العاملينأوالمفكرينمنليس

".الذينفعبارة!.المومنين؟امنبل،العابدين

لكنيسةالأعضاءمرادفأتستخدم*آمنوا

4:32/5؟2:4449،1،أعفي)كماالمسيحية

للأيمانختمأستمارالمعموديةوكانت4:12(.تي

هذاوكان4(.ت036!روو2:41/8:29)أعلهوإعلانأ

كانإذ،العقليالقبولمنأكثرشينأالإيمان

ورباط،الشخصيبالمخلصشخصيأإمساكأ

فيصارإذ،بالمسيحللمذمنالحيوىالاتحاد

017(،كوه2،2و،6:48:1)روجديدةخليقةالمسيح

الخاصيةهولإيماناكانإذا:لشركاا-(

هيالشركةفإن.المسيحيللصجتمعالأساسية

فهي،المجتمعهذاتميزالتيالثانيةالخاصية

ثمومن،بالمسيحمقمنلكلالذيلإيماناتلازم

الجسدفيكأعضاءمعأالمؤمنينكلبتبط



المسيحهورأسه12:27(،كو:12،1)روهالواحد

متوازرأوربطبمفاصلالجسدكلمنه!الذي

2:91(.)كواللهمننموأينموومقترنأ

فيالشركةهذهوضحتالبدايةومنذ

03.(9:)أع+"بالإخوةالمؤمنينتسميا

"يواظبونالمومنونكانكماالخ(.4.1000:تس1

الفبزوكسروالشركاالرسلتعليمعلى

هذهقرةمنبلغوقد2:42(.)أع+والصلوات

مشتركأ"شئكلعندهم.كانأنالشركة

صورةالشركةهذهأخذتثم2:44،4:32(1)أع

الخيروأعمال8:14،كر)2الخدمةفيالشركة

39:116.)عبالمسيحيالإيمانإليهايبعثالتي

.عشاءفيصورهاأروعالشركةهذه!تأخذ

جسدفيوشركةمحبةوليمةفهو"،الرب

ودمه.المسيح

المحليةالكنانسأنمع:الكنيساوحدة-

كانكنبسةوكل،بالإنجيلكرزحيثماتأسست

الكنيسةوحدةأنإلا،المستقلالخاصكيانهالها

فالاقصالات،البدايةمنذواضحةحقيقةكانت

فيوالكنيسةأورشليمفيالكنيسةبين

فيانعقدالذيوالمجيع:22،15:2(،11)أعأنطاكية

لتيالشركةاويمين1:6-8(،)اعهأورشليم

وجهود2:9(،)غلوبرنابالبولسالرسلأعطاها

روابطلإيجادأتهدلملتيابولسالرسول

الأمممنالمؤمنينبينمتبادلةوخدماتقوية

تعددمعأنهتثبرتهذهكل8(.كو)2واليهود

كانتأنهاإلا،جغرافيأ!تباعدهاالكنائس

الحقيقةهذهوتتجلى.واحدةكنيسةجميعها

فيوهوكتبهاالتيبولسالرسولرسانلفي

جسدأالكنيسةيرىحيثر!ميةفيالسحن

وررحواحد-جسدفيقول،المسيحرأسه،واحدأ

،واحدةمعموديةواحدإيمانواحدرب..واحد

وفيوبالكللكلاعلىلذيا،للكلواحدوأبإله

نأيفوتناولا1(.،3:ا1:18)أ!4:4-6،كو"كلكم

يكونأنيجبأمرالوحدةهذهأننلاحظ

صلاتهفيالآبمنالمسيحطلبفقد،منظورأ

أنكالعالمليومن../واحدأالمميع*يكون:أن

وحدةليستولكنها17:21(،)يو+أرسلتني

نتيجةهىبل،الناسحهودنتيجةمصطنعة

المتبادلةبالمحبةالعاملالمشتركالإيمان

.6(ةه،غل9كو،232و3؟4أف)

لبارزةاالخصائصإحدىكانت:لتكريسا-(

أعضانهاتكريسالجديد،العهدكنيسةفي

-،ا.قديسينوصفعليهميطلقمافكثيرأ،للرب

هذهكانتإذ،الموضوعيمعناهاوللكلمة

لاختيارالعالمعنانفصالهمتتضمنالقداسا

بطرسالرسولويكتبلهم.اللهنعمة

وكهنوتمختارفجنسأنتم+أما:للمؤمنين

ب!2:9(.)1اقتناء+شعبمقدساأما،ملوكي

منالمعنىهذامعتحملقديسينكلمةولكن

القداسةفكرةالظاهراالكهنوتيالتكريس

فيمركزناأساسعلىتقوملاقداسة،الأدبية

العملية،القداسةتتضعنبل،فحسبالمسيح

السلوكفييتجلىالذي،للهالتكريس

يدعونالمؤمنينأن،فيهشكلاومما.وا!اخلاق

دلائلفيهمتظهرلمولوحتى!قديسين

إلىبولسالرسرلفيكتب،العمليةالقداسة

وجدالتيالكنيسة-كورنثوسفيالكنيسة

كنيسة.إلىاللومةيستوجبمماالكثيرفيها

المسيحفىالمقدسينكورنثوسفيالتيالله

الذينجميعمعقديسينالمدعوينيسوع

"مكانكلفيالمسيحيسوعربناباسميدعون

لأنليسذلكيكتبولكنه6:11(.مع1:2كو)1

كمومنينومركزهمدعوتهمهوللهالتكريس

عمليةأنمنمتيقنأكانلأنهولكن،فحسب

في،فيهممستمرةعمليةالحقيقيالتقديس

لله!هى"التيأرواحهموفيأجسادهم

خليقةهم،المسيحفيهمالذينيان02(،6:كو)1

لدعوةاتجاهليهمإوالذين:17(،كوه)2جديدة

ذواتهميطهرواأنيجب6:17(كو)2للتكريس

القداسةمكمليناوالروحالجسددنسكلمن

إلىينظرفبولس7:\(،كو)2اللهخوففي

بعينذاتهاالكنيسةإلىنظرتهالكنيسةأعضاء

نأيجبكمابلهم،كمايراهمفلا،النبوة

،أخرىبعبارةأو"؟،بالكلمةالماءبغسليكونوإ"،

الكنيسةتكونحتى،لأعضائهامتواصلتقديس

نأالمسيحيستطيعحتىمطهرةمقدسة

938



فيهادنسلامميدةكنيسةلنفسه+يحضرها

مقدسةتكونبلذلك،مثلمنشئأوغضنولا

27(.ر26؟هفأ)عيبوبلا

خصانصمنالروحيةالقوةكانت:-العوة

يبنيأنيسوعالربوعدفعندما،الكنيسة

لنالجحيموأبواب:لبطرسقال،كنيسته

ملكوتملاتيحوأعطيك.عليهاتقوى

الملكوتأبوابفتحامتيازأيالسموات

:7(.341-01:38،5ع)أللأممو(،2:11أع)لليهود

منالمنعأي،الحلوالربطسلطانأعطاهكما

أساسعلى،بذلكوالسماحللملكوتالدخول

السلطانهذاالربمنحوقد.الروحيتمييزه

مارستوقد18-!2(.:او1)مت!هبعامةللتلاميذ

وقد22(.و:14)أعهلسلطاناهذاككللكنيساا

الإرساليةفيالملكوتأبوابفتحسلطاناتسع

الأمم.جميعوتلمذوا!اذهبدا:العظمى

نأالرسوليةالكنيسةفهمتوقد)ص!2:91(.

الأحدالتلاميذعلىقاصرةغيرالإرساليةهذه

تمييزبلاالمسيحأتباعكلإلىموجهةبلعشر،

سلطةللكنيسةالربأعطىوهكذاا..(،8:4)أع

وفتحلكنيسةالأعضاءالتديبلإجراءمزدوجة

كانواولكنهم.يؤمنمنلكلالملكوتأبواب

.للتعليمالمزدوجةالسلطةهذهأنتمامأيدركون

،الربمنممنوحةمواهبهيإنماوالثديب"

المسيحلأنوتعلمهمللاممتكرزالكنيسمةفكانت

ممارساتهاكلفي!لكنها،بذلكأمرهاقد

تستمدالذيالربعلىقعتمدكانتلسلطانها،

ممهاالمسيحبأنتؤمنكانتإذ،منهالسلطة

وأن02(،)مت!2:الدهرانقضاءإلىلدواماعلى

الأعاليمنتستمدهاإنمالهاالتيالقوة

)لو،2:94(.

لكنيسا:ا-قنظيمخامسأ

العهدفي-واضحمفصلبيانهناكليس-)أ(

نأنستطيعولكن،الكنيسةتنظيمعنالجديد-

ا"+إكليسياكلمةمفهوممنالكثيرنمرف

الترجمةفيواستخدامهاذاتها()الكنيسة

العبرية"اكهالكلمةمعنىلنقلالسبعينية
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)ب

ا"جماعةعلىللدلالةتستخدمكانتالتي

،القولسبقفكماقديمأ(.الله)شعبإسرانيل"

علىللدلالةتستخدمالكنيستكلمافإن

كلفيالمؤمنينجميعأيابعامةالكنيسة

رجع:1223،1)عبالأجيالمدىوعلىامكان

كما1:24(.كو5022-1:22،3،27؟.1،أفإلىأيضأ

إلىرجع)1محليةكنيسةعلىللدلالةتستخدم

،16:4،رو002:17:ه،26594:16،و:8:111،22أع

الخ(.220000و:12غل،:2،6:491،16ة1كو1

خلي:لداالتتظيما-(

من-القولسبق-كماالكنيسة-تتكون)1(

مخلصأبالمسيحبإيمانهماعترفواأشخاص

لىإرجع)1واعتمدواوتجددوا،وربأ

،01و:019،:8،6:4،روا4781:12د44و214:أع

ويدعونلخ(1ا16120،0تي،41و2ةا،لو2كواا

مقدسينو،*و+إخوة*للهاءبناأا.و.+قديسين

.يسوعالمسيحفي

فلمدانمة،منظمةجماعةالكنيسمةكانت-)2(

مترابطينغيرأفرادمنجماعةمجردتكن

نأنتصورأنفيستحيل،منتظمينغيرأو

منتتكونكانتمثلأ،أنطاكيةفيالكنيسة

فيمنهمالبعضيجتمع،متفرقينأفراد

.عابرةولأغراض،محددةغيرأوقات

فيلطكنائسبولسالرسولورسائل

!أفسسىوغلاطيةوكورنثوسرومية

محددةلجماعاتموجهةكانتإنما،وغيرها

ومنظمة.

هناككان:الكنيسةكلالخدام-)3(

الخادمهناكفكان،الخداممننوعان

المحلى.والخادمالمتجول

المتجدلين:الخدامرأسعلىوكان

للرسولفكان4011(،28،أفإ12كو)1الرسل

منيكنولمالكنانس،كلمععامةعلاقة

فعلاوةعشر،الأحدمنواحدأيكونأنالمحتم

برلسهناككان1:26(1)أع+متياسعلى



لرباأخوويعقوب6(!وه9:كو)1وبرنابا

ويونياسأندرونكوسو1:91(،)غل

يكونأناللوزممنوكان16:7(.)رو

قيامتهبعدالربرأىقدالرسول

صنعقديكونوأن9:\(،كو1:22،1)أع

وعجائبأياتمن+الرسول+علامات

يشهدأنعليهوكان12:12(.كو)2"وقوات

بالإنجيليكرزوان،وسمعهأهرمابكل

كنانسيوسسوأن1:17(،كو81،أ1)أع

الشروطهذهومن11:28(.كو)2بهاويهتم

نفهم،الرسولفيتتوفرأنيحبكانالتي

الرسل.بانتهاءانتهتالخدمةهذهأن

"الأنبياءا؟الرسلبعدويأتي

كانأنه!يبدو4:11(.28،أفإ12كو)1

ولمالكنانس!هختلفمععلاقاتللنبي

،الربرأىقديكدنأنفيهيشترطيكن

لديهيكونأنتقتضىخدمتهكانتولكن

علىدليلثمةليسولكن(،3:ه)أفإعلانات

.إدارياختصاصلهكانأنه

والمعلمونالمبشرونيأتيالأنبياءوبمد

خدمةالمبشرخدمةوكانت4:11(،)أف

محلية،خدمتهفكانتالمعلمأما،متمولة

وصالحأمقتدرأبكونأنيجبوكان

للتعليم.

وأعوانشفاءمواهبتأتيذلكوبعد

ولعل:28(.12كو)1ألسنةوأنواعوتدابير

الشمامسةخدمةإلىتشيرالأعوان

في+شماسمادةإلىالرجوع)الرجا

الرابعالجزءفيالشين!حرفمنموضعها

.(الكتابيةالمعارف+دانرةمن

المحليةالكنيسةفيبالخدمةيقوموكان

الرسوليكتبإذوالشمامسة""الأساقفة

جميع"إلى:فيلبيفيالكنيسةإلىبولس

فيالذينيسوعالمسيحفيالقديسين

1:1(.)في"وشمامسةأساقفةمعفيلبي

كما*،شيخأ21أيضأيسمى""اياسقفوكان

منويتضح11(:ة4)أف"راعيأ*يسمىكان

وهوالشيخهو-القسأنا-28أع.2:7

قسوسأيسمونفمن،أيضأ+*الأسقف

يمترزواأنيوصيهمالذينهم.2:17()أع

اقامكمالتيالرعية*لجميعولأنفسهم

كنيسةلترعواأساقفةفيهاالقدسالروح

فهم)أع.2:28(،*بدمهاقتناهاالتيالله

كما7(.:هو1تيأيضأ)انظرأيضألرعاةا

.نظارأ+لرسولابطرسيدعوهم

مادةإلىالرجوعلرجا)ا2(.و1بط)1

+الألف"حرفمنموضعهافي"."أسقف

.أالكتابيةالمعارف"دانرةمنلأولابالجزء

لكنسية:ا(-المسئوليات

أوكل18:17،متفي:الكنسيةلأ!كام

الحكمالكنيسةإلىالمسيحيسوعالرب

تتضذفعندما،الكنيسةدائرةفيالنهائى

فليستنهائيأ،يصبحإجراء،الكنيسة

إليها.الحكملاستننافأخرىجهةهناك

أحدارتكب،كورنثوسكنيسةففي

إليهمويكتبامعينةخطيةالأشخاص

الأمرفيالنظرتتولىأنبولسالرسول

وروصأنتم"إذ:مجتمعةالكنيسة

نأ.المسيحيسوعربناقوةمعمجتمعون

لكيالجسد،لهلاكللشيطانهذامثليسلم

..يسوعالربيومفيالروحتخلص

:4-13(.كوه)1بينكممنالخبيتفاعزلوا

الكنيسةمنيصدرأنيجبفالقرار

مجتمعةا

نفسإلىالئانيةالرسالةفيويكتب

قائلأ:القضيةهذهإلىمشيرأالكنيسة

منالذيالقصاصهذايكفيههذا"مثل

القرارأنأي2:6(،كو)2.الأكثرين

يوصيهمكما.الأغلبيةمنصدربالقصاص

أبدىأنبعدالمخطئالشخصهذابقبول

منيطلبو،والتوبةالمفرطالحزن

.تسامحونهقاثلأةأيضأمجتمعةالكنيسة

المحبةلهتمكنوا...وتعزونهبالحري

193



كنيسة

قبولأنيتضمنالإجرا.وهذا2:7-9(.كو)2

الكنيسةبهتقومأنأيضأيجبجديدعضو

مجتمعة.

فيها،المسنولينتنتخبأنالكنيسةعلى**

فيالسبعةانتخابعندهذاحدثفقد

فيكما6:3-13(!)أعأورشليمفيالكنيسة

:16،3كو،122:1)أعهأخرىحالات

نأوهلةلأولويبدو25(.ج2في8:1-3،كو2

مامعيتعارض،1:ه23،تيإ14أعفيجاءما

وبرنابابولسأننقرأحيث،ذكرهسبق

صلياثمكنيسةكلفيقسوسألهم+انتخبا

قدكانوالذياللربواستودعاهمبأصوام

لعلماءايكادولكن14:23(،)أع*بهأمنو

أقاماوبرنابابولسأنعلىيجممون

اختارتهملذينا(الشيوخ)أيالقسوس

انتخبهممنعلىصادقاأنهماأي،الكنائس

المعنية.الكنانسأعضاء

وعشاءالمعموديةممارسةالكنيسةعلى*،"

التوجيهاتبولسالرسولويعطي.الرب

بعشاءيختصفيماكورنثوسشللكنيسة

فيمعينينلأفراديوجههالاوهوالرب

"كونكمككل:الكنيسةإليبلاالكنيسة

أكلتمكلما..تجتمعونفحين..تجتمعون

حين...تخبرون...وشربتمالخبزهذا

للدينونة+تجتمعوالاكي..تجتمعون

11:17-34(.كو)1

لمستقلة:الذاتيةارةلاداا)5(-

أمورهاتتولىكنيسةكلىكانت

إلىبولسالرسولفيكتببنفسها،

كل".ليكنقائلأ:كورنثوسفيالكنيسة

4(..14:كو)1ترتيبوحسببلياقةشئ
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هوكماأمورها.كنيسةلكليوكلفهو

السبعالكنانسإلىالرسانلمنواضح

،2!3()رؤ

منمعينةلأنواعتخصيصأهناكلكن

تنظيمأتتطلبالخدمهذهولأن،الخدم

حياةفياستجدفقدبينهاللتنسيق

مماالمقدسالكتابكتابةبعدالكنيسة

لوجودكماخدمانواعلتمييزوجودأأعطى

والمحاكم.الإدارةنظامفيجقدر

عدىيجبأنهيسوعالربعلمفلقد

صالحينمواطنينيكونواأنالمومنين

لرسولاأوصىوكذلكا-22(،22:ه)مت

بطرسرالرسول13:1-7()روبولس

مدكوتهأنالمسيحعلمكماا-16(.2:3بط)1

منليستا"هملكتيقال.إذروحى.ملكوت

36(.ة18)يو.العالمهذا

لتعاوناعلاقات-(

بشنونهاكنيسةكلتستقلبينما

أنهاإلاالجديد،العهدتعليمحسبالداخلية

المحبةبصلاقاتالكنائسبسائرترتب!

منذلكيتضحكما،والتعاونالأخوية

،\:1،روه201:غل8،9،كو2127و؟126هرو

هذهمثلفيالفغالالتعاونوهبدأ8.يو3

فيمكنحد!د،عنديقفلا،الأحوال

والتعليم،الكرازةفيتتعاونأنللكنائس

المجاليتسعحيثالاجتماعيةالخدماتوفي

أكثرفما،الخدماتهذهمنعديدةيانواع

الكنائسفيهاتتعاونأنيمكنالتيالمجالات

وأحوالالحياةظروفلتحسينتطوعأ

والأراملللمعوزينوبخاصةالمعيشة

.لأيتاموا



نيونكنعا-نكنعا

:نيون-كنعانكنعا

الموعد()أرضفلسطينعلىكنعاناسميطلق

بنواستوطنهاوالتي،الأردننهرغربيالواقعة

يشدع!بقيادةالأردننهرعبررهمبعدإسرانيل

سورية،جنوبيمناجزاءتشملكانتماوكثيرأ

وكانتمامأ.محددةلشماليةاتخومهاتكنفلم

المناطقبعض)باستثناءبعامةسكانهاعلىيطلق

اسم(المتوسطلبحراساحلعلىاوغاريثمثل

الكنعانيين،

لاسماأنلعلماءارأيمنكان:لاسما-()9

منخفض،معناهساميأصلمنمشتق

فياياركيولوجياالاكتشاناتولكن

يرونجعلتهم،العراقشرقىفى!نوز!+

التيكناهو.كلمةمنمشتقالاسمأن

يستخدمكانالذيأحمر*ا"أرجوانمعناها

الأرجوانصبغةكانتصيث،الصباغةفي

البحرية-الرخوياتبعضمن-المستخرجة

لدراساتاولكن.كنعانمنتجاتأهممن

أكيدلغويأساسوجودتثبتلماللاحقة

محلالاسمهذايظلوهكذا،الاشتقاقلهذا

بمعنى"كنعاش"كلمةاستخدمتوقد.جدل

8،أ23ش21:24،!41:6،أم)أي!تاجرا،

21(.14:زك

لأمماجدولمن:لشعبوالأرضا-(

سفرمنالعاشرالأصحاحفي)المذكور

نوحبنحامبنكنعانأننعرف(التكوين

واليبوسيوحثابكرهصيدون*ولد

لعرق!واوالحوىوالجرجاشيوالأموري

الحماتي"ولعماريواوالأرواديلسينيوا

عشرةإحدىمنهخرجتأى1-91(،:ه1.)تك

وفلسطين،سوريةاستوطنتقبيلة

المنطقةفيالأولىالستالقبانلفسكنت

بينما،صيدونمنالجنوبإلىالواقعة

إلىسكنت،الباقيةالقبانلأنيبد!

علىالساحلىالسهلفيذلك،منالشمال

شرقأالمنوبيةالقبائلوانتشرت،الأرجح

فامتدتالشمالفيأمااالمرتفعاتإلى

نيونكنعا-نكنعا

مباشرةالجنوبإلىلاتاكيا.إلىمساكنهم

فيحماةحتىشمرا(أس)ر.+أوغاريتمن

فكانتلكنعانالجنوبيةالحدودأما.الداخل

الاشاراتوتدل.النقبصحراءإلىتمتد

سكنواالكنعانيينأنعلىالقديمالعهدفي

والمناطقالغربيةفلسطينسهولفي

سكنهافقدالمرتفعاتأما،الساحلية

القبانلمنوغيرهمالأموريون

1:27-36(.قض،709،:021،يشه13:)عد

شعبإلىالمعردفةالإشاراتأقدمدمن

)من.ماريمنلوحفيجاءماهو،كنعان

عنعبارةالميلاد(ثبلعشرالخاسىالقرن

مراقبتهعنعسكريضابطمنققرير

اسمانكما..والكنعانيينللصوص

عهدمنممفيسلوحعلىجاءالكنعانيين

مصرفرعونالثانىأمينوفيسالملك

لثامنةاالأسرةمن.(.ماق44.عاملي)حوا

كتابةفيكنعانأرضتذكركماعشر.

منايضأعشرالخاس!القرنإلىترجع

من)بالقربحلبملكإدريمي.الملكعهد

الكنعانىالميناءلىإهربلذيا(أوغاريت

)شمالى.لألالخ(حاكمأأصبحثما"+أئيا

)فيالعمارنةتلعصروفي(.أوغاريت

قبلعشروالثالثعشرالرابعالقرنين

ففى،لمصرخاضعةفلسطينكانتالميلاد(

يحكمكانماكثيرأ،العمارنةتلألواح

حدودوكانت.أجانبحكامكلهاالمنطقة

غزةمنتمتد-المصريينعند-كنعان

لبنانجبالسلسلةأطرافإلىجنوبأ

لعلها،محددةغيرنقطةإلىوشرقأشمالأ

النصوصوكانتالأورنت.نهركانت

رقينو"الاسمتستخدمالقديمةالمصرية

علىوتطلق،وفلسطينسوريةعلىللدلالة

زمنفيولكن.؟الأسيويينلقبشعبها

كنعانيينكلمةكانتالثانىأمينوفيس

وفي،الفلسطينيينعلىللدلالةتستخدم

ولايةكانتأ(433،،5+4)أ.أنستاسيبردية

"هورو+باسمتعرفوفلسطين،سورية

حد!دأنالوثيقةهذهفيوجاء)د!أداي".
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نيونكنعا-نكنعاث!ون-كنعان

لأر!ضريطة

فيكماالعريشواديهيالحنوبيةكنعان

الحدودتحعلالتيالكتابيةالإشارات

واديفيحماةمدخلإلىتمتدالشماليلأ

لىإرجع)1الصحراءلىاوشرقأ،الأورنت

منطقةإلىتمتدكانتكما24:1-12(،عد

.وباشاندمشق

منطقةعلىتدل+كنعانكانتكما

الكنعانيين.0وصففانألفربية،فلسطين

بنيدخولقبلسكانهاعلىيدلكان

أصولهمتحديدبدونإليها،إسرانيل

استدطنتالتيالشعدبومنالعرقيا.

الثانياالألدفيالأموريونظهر،فلسطين

النهرين،بلادمنكمهاجرينالمبلادقبل

جانبىعلىالمرتفعةالمناطقواستوطنوا

17-91(إ1.)تكالحويينولعل.لأردنانهر

.لبنانوفيشكيممنطقافيسكنواالذين

فيالحثيونأما)صورانيين(حوريينكانوا
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كنعانض

يكونوالمأنهمفالأرجح!الصغرىأسيا

استوطنواالذينللحثيينبصلايمتون

1،15:02،23:3(..1:ه)تككنعان

فيالإشاراتمنالكثيرأنويبدو

هيالأموريينأرضأنتعتبرالقديمالعهد

22(.:4ول2ا-618:9!هو21:5)تككنعانرضأ

القرن)من+الألخ.ألواحتؤيدهماوهو

اعتبرتالتيائيلاد(قبلعشرالثامن

نأكما.وفلسطينسوريامنجزءأ"أمور!+

ترجع(الفراتنهر)على.مارى+منألواحأ

الحاكمعنتتحد:،العصرنفسإلى

فلسطين،شماليفي+"الحاصورالأموري

)منالعمارنةتلألواحنصوصوتدل

قبلعشروالثالثعشرالرابعالقرنين

منطقةفيالأمورمملكةأنعلىالميلاد(

فلا،البحريةالتجارةتحتكركانتلبنان

الشمبينإلىالإشاراتشجدأنعحب



كنعا

3(

ثيون-كنعان

أياممنذمعأوالكنعانيينالأموريين

خرالمتالبرونزىلعصراحتىو،موسى

0(1.مق10012-055)نحو

شعوب!تضتالحقبةهذهنهايةوفي

على(الفلسطينيينمنأغلبهم)والبحر+

غربيواحتلوا،الحثيةالامبراطورية

)حواليالثالثرمسيسزمنفيفلسطين

الإسرائيليلغزواحطموقد.(..مق0118

الكنعانيةالمدنولاياتمنالكثيرشوكة

المدنتحالفحذبينماوالأمورية،

الجنوبيةالساحليةالمنطقةفيالفلسطينية

بدايةومنذ.الكنعانييننفوذامتدادمن

ورثةهمالفينيقيونكان،الحديديالعصر

الفينيقيونوكان،الكنعانيةالحضارة

وصيدون.صورمدينتيحوليتمركزون

الكنعانيينباسميعرفواأنيودونوكانوا

7:24-26(.22.مرقسو1:21متهلىإرجع)1

منالمتنوعةالجماعاتأنالأربح؟للفةا-(

الفربيةالمنطقةاستوطنتالتيالشعوب

إسرانيل،بنيدخولقبل،فلسطينمن

بأسرةترتبطبلهماتيتكلمونكانوا

ومما.الغربيةالشماليةالساميةاللغات

المقصودفيبرأيالقطعالصمبمنيجعل

وتعدد،المنطقةاتساعهوكنعان.بلغة

والحورانيةالأموريةللفاتامنالثثيرات

يتية.رغالأووا

المحفوظاتدورفيالتنقيبأسفروقد

القرن)منالكنعانيةإبلالمملكةالرسمية

الثالثلقرناإلىوالعشرينالسادس

مسماريةلفةعنالميلاد(قبلوالعشرين

الكتابيةبالعبريةشبيهةإبلية

بنحواللغاتهذ.قبلولكن.والفينيقية

الإبليةاللغةبينشبهثمةيكنلم،عامألف

-إلىتعتبركانتالتيالأموريةواللغا

الفربية.الساميةاللفاتأقدم-قريبوقت

لفاتعتبركانتالأرغاريتيةاللفةأن!مع

العبريةمنالشديدلقربهاكنعانية

نمونكنعا-نكنعا

لمالسوريةأوغاريتميناءفإن،الكتابية

واللغات.كنعانمنجزءأأبدأتكن

هيالكتابيةلعبرياواوالإبليةالأوغاريتية

اللغاتلأسرةالثلاثالكبرىالمكونات

أيضأإليهاتنتميالتيالفربيةالسامية

الكنعانية.اللفة

علىالأنريةالاكتشافاتتدل:لتاريخا-(

العصرمنذاستوطنتالفربيةفلسطينأن

ترجعأثريةحفرياتاكتشفتفقد،الحجري

والحديثالأوسطالحجريينالعصرينإلى

.عديدةمواقعفيالبرونزى،والعصر

لغةتتكلمكانتالتيالشعوبأنويحتمل

أريحامثلمناطقاستوطنتسامية

فتدل..مق.0003حواليوبيبلوسومجدو

أنهعلى)إبلا(مرديختلفيالحفريات

ضخمةكنعانيلأامبراطوريةهناككانت

ثمةوليس..مق0062.نحوفيسوريةفي

والكنعانيةالأموريةالشعىبأنفيشك

فيوفلسطينسوريةفياستقرتقدكانت

علىالدلانلوأقوى..مقء2..فحو.

فلسطين،غربيفيالكنمانييناستيطان

الأوسطلبرونزىاالعصرينلىإترجع

عندما.(.مق591.012-0نحو)أيوالمتأخر

الكنعانيةالمدندولفيهاانتشرت

لأمورية.وا

متكررةبغزواتالمصريونقاموقد

الخامسةالأسرتينزمنفىلفلسطين

عشرةالثالثةالأسرةزمنوفي.لسادسةوا

حكمواالميلاد(.قبلالثانيةالألف)في

سياسيأوفلسطينسوريةمنا!برالجزء

)نقوشللعناتاونصوص.واقتصاديأ

عشرالتاسعالقرنمنللأعداه(باللعنات

المدند!لمنالكثيربهامسجلالميلاد،قبل

بعضتحديدمعهايمكنبطريقاوحكامها

الأثريةالاكتشافاتذلكتويدكما.المواقع

ومجدو.!بيبلوسشمرارأسفي

بينببلادالكنعانيينعلاقاتأنكما
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-كنعانيونن

التيالنصوصعليهاتدل،النهرين

فمن+،أوغاريتو.ماري"فياكتشفت

والحورانيينالأموريينأنالواضح

،الشعوبمنوغيرهمالقدامىوالأشوريين

بالعديدمعهموجاءوا.كنعانإلىهابرت

وكاق.!الاجتماعيةالسياسيةالأنظمةمن

مستقلة،رويلاتشكلعلىمدنهموجود

منالمتواصلةالفزواتإلىبالإضافة

العصرغضونفيأخرىبماعات

جواستمرارعاققد.الأوسطالبرونزى

القرنأواخروفي.المهابرينبينالثقافة

معظمكانتالميلاد،قبلعشرالسادس

تمامأخاضعةالصغيرةالكنعانيةالممالك

أصبحتقرنينخلالوفي،المصريةللسيادة

لنفوذخاضعةالشماليةالممالكمعظم

السياسي.الحثيين

تعاظم،كنسانتاريختعقيدمنوزاد

-0018بينالحقبةفر،الهكسوسأمر

أصدلمنالهكسوسوكان..مق0015

امتدادفيالفضل!كان،مختلطةأسيوية

استخدامهملىإيرجع،السياسينلوذهم

والقسي،الحديديةالحربيةالعجلات

فيمختلطمواقعومنالمركبا.الأسيوية

مصرغزواوأريحا،حاصورمثل،كنعان

.مق0157-1776منحكمهمفيهاوأسسوا

عهدبدايةفيمصرمنطردواوعندما

.م(ق0011)0579-الحديثةالمصريةالمملكة

جنوبيفيمصصنةمواقعإلىتراجعوا

.كنعان

قدالغربيةلفلسطينمصرحكموكان

إلىإسرانيلبنيدخولزمنفيانتهى

منالمقاومةيشوعواجه!قد.كنعانأرض

بنيساعدومما.لأموريينواالكنعانيين

الفسادحالة،كنعاناحتلالعلىإسرانيل

الكنعانيةالممالكشدبقدكانالذى

الكنعانيينقوةمنأطمعفكما.الصنيرة

رسميسبهاقامقدكانالتىالفزوات

قامكماسوريا،فيالحثيينضدالثانى
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ن!ونكنعا-نكنعا

لثديببحملةمرنبتاحوخليفتهابنه

فيجازر()ومنهاالكنعانيةالمدنبعض

.م"ق0122نحو

الحضارةعلىالبحرشعوبوبقضاء

الساحليةللمناطقواحتلالهم،الحثية

.المعهودةالمدندويلاتانهارت،الشمالية

الحضسارةانحصرت..مق0011ومنذ

أماكنوبمضوصيدونصورفيالكنعانية

الذين-الفلسطينيونوجاء.أخرىثليلة

البحر-شعوبمنبارزأعنصرأكانوا

إلى-إيجةبحر-حضارةبحضارتهم

إلىإسرانيلبنيوحاربوا،غزةمنطقة

وسطفيذابواوبعدها،سليمانالملكزمن

.الموحدةالمملكةعصورفيالعبرانيين

والأموريةالكنعانيلأالمراكز!تعتوعندما

العصربدايةفيالأراميينحكمتحت

فيالكنعانيةالحضارةانمصرتالحديدى،

فينيقية.منطقة

الشعوبكانت:لاجتماعيالتركيب-ا(

لشرقاشعوبمنوغيرهمالكنعانية

فكانت،المدندويلاتنظاميتبنون،الأدنى

وأرخيقرىمنبهايحيطدمامدينةكل

واقتصاديةاجتماعيةوحدةتشكل،زراعية

كانماكثبرأملك،يحكمهاوكان.مستقلة

التيالمملكةأراضيمنكبيرأجزءأيمتلك

الملكيةا!لمتلكاتهذهيديروكانيحكمها،

يمملالمنزرعةايارضوكانت،مشرفون

هذاأدىوقد،لفلاحينامنأجراءفيها

ذلكأثبتتكما،لبيروقراطيةاإلىالنظام

الأثرياءساروقد.المرديختلفيالحفريات

المجتمعأصبحوهكذا.الملكنهجعلى

ملأكمنيتكونارستقراطيأمجتمعأ

منءوأجرا،لثرواتامنوغيرهاالأراضى

وعبيد.،الأحرارأنصافأو،الأحرار

لنبياصمونيلتحذيرويعكس

لهميقيمأنأرادواالذينللإسرانيليين

الشعوبكسانرلهميقضيملكأ

يمارسهاكانالتيالسلطة:.ا-18(،صي)1



نيونكنعا-ن

والأراضىالشعبعلىالحكامأدلنك

إقطاعيين.ملوكأبعامةفكانوا،والأموال

للدويلاتجوهريأامرأالزرامةدكانت

عمالتشطالأخرىالمهنوكانت.الكنعانية

.لتجارواوالبنانينوالنحارينالمعادن

للكهنةنقاباتكنمانفيدتكدنت

وليس.والموسيقيينوالجنودوالمهنيين

منالمملوماتعنالقليلإلالنامتاحأ

فيالمجتمعتركيبعنكنمافيةمصادر

تستلزمذلكوصعرفة.الغربيةفلسطين

والألخ،أوغاريتالواحتسملهمااستخدام

الكلما.بمعنىكنعانيأمنهاأيليسوالتي

منملككلأنالمصادرهذهمنوفعلم

معظميمتكركان،الصغارالملدكأولئك

يهيمنفكان،الصغيرةمملكتهاقتصاديات

العاملا.الأيدممماعلىويسيطر،التجارةعلى

الحورانيةالمصادرمنحاهوقد

قبلالثانيةالألفمنوالهندوإيرانية

كانواالذين-الماريانو0مفهومالميلاد،

الارستقراطيينالعسكريينمنجماعأ

الملكذكرهمالذين-(المركبات)مصاربي

)منمصرفرعون،الثانىأمينوفيس

الأسرىمنقانمةش.(.مق4،1نصو.

عامل--كبيش+المارياند.وكان.لسوريينا

للملكخدماتهمأحلمنمرتباتيتقاطمون

وللدولة،

نأ،أوغاريتمنا!اديةالألواحوتدل

الدولةفيالعاملينيمنحكانماكثيرأالملك

الأراضى،منقطمأالمحظوظينمنوغيرهم

أما.للدولةأوللملكخدماتهممقابلثي

الكنعانيينمنالأحراروأنصاتالأحرار

يعملونمواطنينعام--بشكلفكانوا

العبيدأما.حرفيينأوكفلاحينللآخرين

كانتعندماالحروبأسرىمنعادةفكانوا

وتسبيوتهزمهاأخرىتهاجمالمدنإحدى

الكنعانيين-بعضيباعكانكصاأهلها.

صغيردورلهموكانعبيدأ.لأخر-أولسبب

ومن،انناححةالدويلةالمدينبماشئدنفي

ن!ون-كنعانكثعا

،كنعانفيالعبيدنسبةتقديرجدأالعسير

الدويلاتتلكفيالعبيدنسبةكانتولكن

الشرقأقطارسانرفيكانتمماجذاأقل

لأوسط.ا

كانتكنعانفيكانتالحياةانريبدو

رذلكا!اوسط،البرونزىالعصرفىقاسية

الحفرياتعنهأسفرتماعلىبناء

فمعظم.الدفنمواقعفيالأركيولدجية

ووجد،محليةصناعةكانتالحياةلوازم

الأحجارأدالثمينةالمعادنمنالقليل

)فيعاموسالنبيزمنوض.الكريمة

بنيالنبييوبخالميلاد(،قبلالثامنالقرن

اللينيقيينلذاتفيلانفماسهمإسرانيل

لشرقاشعوبمنوغيرهموالمصريين

،64-6(.312:)عالأوسطا

بالتفصيلننكلمأنالصعبمن:الأداب-(

باللغا.شبيهةفهي،الكنعانيةايةدابعن

كانتكنمانأنالواضحةالحقانقمنولكن

العصرفيالأبجدية0نشأةموطن

قبلالكتابةكانتفقد،الأوسطالبرونزي

وأالكلمات)فكانتتصويريةإما،ذلك

الكتابأوبصور(،عنهايعئرالأفكار

فياسفينيةعلامات)وهيالمسمارية

كلماتأومقاطععنللتعبير،الطينقوالب

المصرية.الهيروغليفيةالكتابةأو(،كاملة

البرونزىالعصرفيالكنعانيينولكن

خطوطفيأبجديةاستضدمواخرالمت

أوغاريتلغةإلىبالإضافة،طولية

كانتالتيالمقطعيةوالكتابية،المسمارية

فينيقية،فيبيبلدسفيتستخدم

والهيروغليلية،ا!اديةوالمسمارية

عنايابجديةلكتابةاانتقلتوقد.المصرية

إلىوالفينيقيينالعبرانيينطريق

الأوربيةاللفاتإلى!منها،اليدنانيين

الحديثة.

منالقليلإلانعرفنكنلم9291عاموحتى

فيالتنقيبأسفرولكناالكنعانيةالأداب
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-كثعانيونن

منكبيرةكميةاكتشادعن،أوغاريت

.كنمانيةبأنهاتوصفالتي،الكتابات

هناكأنرغمللفتها،بالنسبة.شمالية

تمامأ.كنمانيةكتاباتأنهافيالشكبعض

علىالاكتشافاتهذ.اشتملتوقد

بعلالالهعنشعريةملحمةمنأصزاه

إلىترجعأنها)ويحتمل"!عناةوزوجته

شخصعنرأسطورة.(،.مقء2...نحو

إلى)ترجع"أقهات"اسمطملكي

للملكالأسطوريةوالأعمال.(،.مق018.نمو

إلىكتابتهاتاريخ)يرجعجمريت

الدينيةالقصاصاتوبعض.م(لأق05.نمو

لادادية.والطبيةوا

نيالتنقيبعنهاأسفرالتيوالنسخ

عشرلرابعالقرنانحوإلىترجعأوغاريت

.أقدمأصولعنمنقولةولكنهاالميلاد،قبل

مترابطأكانالأوسطالشرقأنوحيث

نأفالأرجح!العمارنةعصرفيثقافيأ

التيالتقاليدتعكسأوغاريتكتابات

فيهابما،فلسطينغربيفيشانعةكانت

الكنعانية.التقاليد

يتية،رلأوغااتفالاكتشااقبل:فةيالدا-(

كنعانديانةعنالقليلإلانعرفنكنلم

القديم.العهدفيعنهاجاءماإلىبالإفمافا

اكتشفتالتيالدينيةالمخللاتمنفالقليل

المرتفعاتدفي،عديدةكنعانيةمواقعفي

كانتئجدو،مثلالقديما،المراكزفي

!لتيالموادأمامعلوماتنا،أغلبمصدر

بكمياأمدتنافقدأوغاريتفياكتشفت

الحياةعنالجديدةالمملوماتمنضخمة

لاولكننفسها.أدغاريتفيالدينية

أكثركانتالكنعانياالحضارةأنيلوتنا

تمئلأوغاريتديانةأننظنأنمناتساعأ

أبرزمنكانفمثلأ.الكنمانيةالدياناتكل

فيالذبانحتقديم،الكنعانيةالعبادةمظاهر

لملكن)مرتلعا(،تلثماعلىمعبد

أوغاريت.فيالمرتفماتهذهمثلتكتشد

نيونكنعا-نكنعا

الكنعانية،الحضارةعنالآننعرفومما

شخصيةالكنعانيةالآلهةرأسعلىكان

يعبدونهالذكماكانوا.إيلاسمهاغامضة

رفيقاتوكانتلبشر+.ا.أبباعتبار.

عندتعرفكانتالتيعقيرات"

"عشتاروت،..عشبرةباسمالإسرانيليين

إله.بعل+هوابن."لايلوكانوبعلتيس.

إلهبأنهالأساطيرفيويوصفاالخصب

فيأباهبعلوخلف.والعواصفالمطر

أنهيفترضونوكانوا،الآلهةمجمعرياسة

القاصية،الشماليةالسمواتفييسكن

وهريمثلهأوغاريتفيلهتمثالووجد

الأيسر،جانبهعلىصاعقةيحمل

اليمنى.يدهفيوالصولجان

اكتشفتالتيبعل"ملحمةعلىوبناء

لهإ++موتهو+بعلا!عدوكان،أوغاريتفي

فجاءت"ابعل!،قتلوقد،والموتالقحط

*!عناةقتلتوعندماجوع.سنواتسبع

بعلقمام"موت.،الإلهالعنيفةبعلرفيقة

وتكررت،لزراعةاوازدهرتأخرىمرة

بمضفيئعبد.بعلوكان.الدورة

وفي.العواصفإلههددباسمالمجتمعات

وإيل،هددبينخلطحدثالنصوصبعض

إله،وداجونهددبينالأخرالبعض!في

فيالتمييزأيضأالصعبومن.الحنطة

ووظافشخصياتبينالاساطيرهذه

رفيقةا"عشتاروتو،ا""عشيرةإيلزوجة

بعل.زوجة"و!عناةهدد،

التماثيلمنالكثيراكتشدوثد

فيبولغالتيالصفيرةالفضاريا

إحدىتشلوالتيالجنسيا،خصانصها

العصرينإلىترجعوالتي،الإلاهات

فيمواقعفياوالمتخرالأوسطالبرونزى

بيبلوسفياكتشففقد.فلسطينغربي

لعبادةمخصصأكانمركزفينيقيةفي

فيهتمارسكاشتأنهالواضحمن،+عناة

وطقوس،الفاضحةالدينيةلدعارةا

تماثيلهناكفوجدت.الجنسيةالخصوبة



-كنعانبةكنعاني

الدينيةالمخلفاتومن.لإناثعاريةصفيرة

منلنوعمقدسةأعمدةوصدتالكنعانيلأ

يرجح)سارية(،الخشبمنوتمثالالئصب،

نلسها.)الساريا(!عشيرةللإلهاانه

للديانةكانالعمارنةعصروفي

الشرقفيتأثيرها،المربيدةالكنعانية

فيما-حدلىإ-أثرتبل.بخاصةالأوسط

ويبدو.وبابلمصرفيالمحافظةالديانات

أعيادبأربعةيحتفلونكانواالكنعانيينأن

هذهوكانت.بالزراعةعلاقةلهارئيسية

والسكرللعربدةمواسمالدوامعلىالأعياد

فمن،الجنسيةالممارساتفيوالإفراط

أكثركانتالكنعانيةالديانةأنالواضح

في،الجنسيةالأمورفيانحطاطأالديانات

القديم.العالم

فيالأثريةالكشوفأسفرتوقد

كنعانيةمعابدبقاياعن!فلسطينسورية

وبيستولخيشوألالخغاريتوأوقطنةفي

فيوكان.فرعةوتلوشكيموأريحاشان

الأقل.علىمعبداقوحاصورمبكلومنكل

صفيرةمعظمها--فيالمقادسوكانت

تمثالبه".قدسمنأساسأتتكوننسبيأ

معبدوجدعمان!فى.أماميةوحجرة،للإله

خر،المثالبرونزىالعصرمنلشكلامربع

اللعبادةساحةبينهاتضمحجراتعدةبه

الآدابكانت:إسرائيلعلىتأثيرها-)8(

التيالشريعةمنالمستمدةالإسرانيلية

سيناء،جبلعلىلموسىاللهأعطاها

العبادةطقوسعنالاختلافكلتختلف

فكانت،حياتهموأساليبالكنعانية

علىالعبرانيينعندالتوحيدأخلاقيات

العبادةاخلاقياتمنتمامألنقيضا

الواضحمنفكانألهتها.بتعددال!نعانبة

ولذلكاالنظامينبينللتعايشمجاللاأنه

للانفصالمشددةوصاياالشريعةتضمنت

منلعباداتبم،أثركلوإزالةالكنعانيينعن

23:24،34:13-16،)خرالموعدأرض

-كنعانيةكنعاني

ولم.اللهلعهدأمناءيظلواوأن(،7:1-هتث

الشعبانكانفقدسهلأ،أمرأهذايكن

ويستخدمان،متقاربةبلهجاتيتكلمان

بنودخلعندماأتكماشثمابهة.تعبيرات

.يشوعبقيادةكنعانأرضلىإإسرانيل

فيعليهميتفوقونالكنعانيينوجدوا

الممدنيلأالصناعاتوفي،بالأحجارالبناء

إسرائيلبنوووجد.وأدواتأسلحةمن

منالفنيةللاستعانةمضطرينأنفسهم

سليمانالملكزمنففىاالكنعانيين

فيالهيكلبناهفيباللينيقييناستعان

المباني،منوغيرهأورشليم

علىفرضالذيالتحريموباستثناء

كانوافإنهملأريحا،بالنسبةإسرائيلبني

منالحربغنانمكلبستخدمون

عزيمتهمضعنتهناومن،الكنعانيين

للكنعانيينأئركل!إبادةلإزالةبالنسبة

زمنوفي.الفاسدةعبادتهمذلكفيبما

البعل،عبادةتوطدتعندماأخآبالملك

أصبح،الشماليةالمعلكةفي،صورمعبود

معرضينشديد،خطرفيالعبرانيون

نأبل.والأدبيالروحىتميزهملفقدان

يقومواأنعليهميجبكانالذينكهنتهم

بإلهالفريدبإيمانهمالاحتفاطفيدوربأهم

العباداتإلىانحرفواماكثيرأالعهد،

جيرانهمفقلدوا،الكنعانيةوالأساليب

وشجعوا،والعربدةالخلاعةفيالوثنيين

الشئنفسفعلعلىالإسرانيليالشعب

2:22(.صم)1

نأالأشبياءأعلنأنالنتيجةوكانت

للمفرياتتمامأتستسلمكادتالتيالأمة

نأقبل،بالسبيتتطهرأنلابد.الكنعانية

بالله.وعلاقاتهاإيمانهااستعادةتستطيع

-كنعانية:كثعاني

فياستخدمتوقد.كنعانإلىالنسبةوهي

وصف:
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يهوذاأخذالذيالكنعانىالرصلشوع-)1(

ثلاثةلهفولدتزوجةابنتهيمقدببن

(.2:1-ه)تن!هأبناه

امرأةأيضأيمقوببنشممونأخذ-)2(

.شاول.أسما.ابنألهولدت،كنعانية

1(.6:ه1،خر.46:)تك

صورنواحيإلىيسوعالربجاءعندما-)3(

طالبةكنعانيةامراةإليهصرختوصيداء،

22(.اة)متهالمجنونةابنتهايشفىأنمنه

بأنهامرقسإنجيلفيالمرأةهذ.وتوصف

سوريةلهينيقيةبنسهاوفي.أممية

7:26(.)مر

كنعنة:

وهو:،كنعانيمعناهالعل

الذيالكذابالنبيصدقيا،أبوكنعنة-)1(

ويهوشافاطإسرانيلملكلأخهبكذبأتنبأ

علىسينتصرانبأنهصايهوذا،ملك

بالعريبل،يحدثلمماوهو،اميينالأر

24،2و22:11مل)9العكسحدث

23(.و18.1:أخ

يديعنيلبنلبلهانالرابعالابنكنعنة-)2(

منبلهانبنووكان،بنيامينسبطمن

للحربالجيشفيالخارجينالتسجبابرة

11(.او.ة7أخ)1داودالملكأيامفي

:أكناف-كثف

:الأرضء.وأكنافالشيحانب:الفتف-)1(

بنفسوهي03،38:13(.ج37أى)انظرأطرافها

العبريا.فياللفظ

جرابهأوالراعيأداةوعا.:ايكتف-)2(

17:4(.صم)1

14:اول:179)مزبهطحاأ:اكتنفه-)3(

(2:5.يدنان..:17معه21ش،.،16و22:21

:تكنرو-ةركئا

اسم:وهو!قيثارةبمعنيعبريةكلماكنارة

دقعالذيالنصيبفيمحصنةمدينة-)1(

ناكما91:35(.)يشنفتاليلسبلبالرقعة

فتحهاالتيالمدنقانمةفيورداسمها

القرنفيمصر!فرعونالثالثتحتمس

تلالأن!هيالميلاد،قبلعشرالخاس!

لبحرالشماليالساحلعلىالعريمة

نأعلىالأثريةالكشوفوتدل،الجليل

0002منذبالسكانأهلأكانالموقع

.م.ق09.إلى

تحيطكانتنفتاليفيمنطقةكنيروت:-)2(

غزاها،وقدبعاليهالمذكورةكنارةبمدينة

ملكبعشاأيامفيأرامملكبنهدد

الميلادقبلالتاسعالقرنفيإسرانيل

02(.:اهمل)1

34:11،)عدالجليللبمرالقديمالاسم-)3(

منوليس11:2،12:3،13:27(،3:17ايشتث

سميتالتيهيالمدينةهل:معرفةالسهل

شميالذيهوالبحرأنأمالبحرباسم

معناهسبقكماوالاسم.المدينةباسم

بحرشكللأنذلكيكونوقداقيثارة

ويسمى.القيثارةشكليشبهيكادالجليل

بحيرةالجديدالعهدفيالجليلبحر

بحرأيضأيسمىكما:\(،)لوهجنيسارت

1،21:1(.ت6)يوطبرية

كئة:

سرايفكانت.الأخأوالابنامرأةهىالكنة

19:31،انظر)تكابيهلتارحكناإبراهيمامرأة

:6...(.1اعوث،ر02:12،لا3:16تنمهأيضأ



كئا

جمئة:

27:23()حرسوريةشماليفي.لكلنااخراسم

صرفمنموضعهافي.كلنةإلىالرحوعفالرصا

المعارف.دائرةمنالجزءهذاكلالكاف

الكتابية.

:كانون

جاءوعندماوالمصطلى.الموتدهوالكانون

لنبي،اإرمياكلامبهالذيبالدرجيهرذارؤسا.

يهوياقيمالملكأذنيفينثنيا.بنيهود!وقرأه

الملكو.كانالرؤساء.كلأذانوفي،يهوذاملك

متقد+،قدامهوالكانونالشتاءبيتفيجالسأ

وألقا.الكاتببمبراةشقهويهوديمنالملكأخذه

الدرجكلهنيحتىالكانونفيالتىالنارإلى

02-26(.36:)إرمياالكانونفيالتيالنارفي

كنانة:

الرب0:الربعننبوةفيلنبياإشعياءيقول

كلقحاد.كسيدفميجعل..دعانيالبطنمن

كنانتهفيمب!يأ.سهمأوجعلنىخبأنييده

التيالجعبةهيوالكنانة2(.و94:1)إشأخلانى.

لموضعترمزوهي.النبالاوالسهامنيهاتوضع

فيبعبةمادةإلىالرجوع)يمكنوالقوةالأمان

دائرةمنالثانيبالجزءالجيمحرفمنموضعها

الكتابيةةالمعارف

وهو:+يهوهيثبته.منمعناهعبرياسم

عندما،الحملعلىاللاويينرئيسكننيا-)1(

أدومبيتمنالعهدتابوتداودالملكأصضر

أورشليم،فيلهأعدهاالتيالخيمةإلى

بنيأكتافعلىمممولأالتابوتوكان

،(27و22و-51:13خأ719،1!9-6،:4)عدتقها

وبنوههووكان،اليصهاريينمنكننيا-)2(

إسرانيلعلىالخارجيبالعملموكلين

داودالملكزمنفيوقخ!اةعرفاه

26:92(.أخ)1

سيثبت.يهو.معناهعبرياسم

للملكأخراسموهو28،37:\(،و22:34إرمياإ

،1،25:27هر12و8و34:6مل)2يهوياكين

-يكنيا.أيضأويسمى52:31(،ميا9،إرو36:8أخ2

،24،92:2:ول24:27،02؟1ميا2:6،إر،أس17و3:16أخ)1

واسم1؟2(.)حزيويالمجنا.يسمىكما29(،و1:11مت

أورشليممن.ألناثانبنتنحوشتاأمه

المذكورشعكبوربن.ألنانانولمله24:8(،مل)2

2(.وه)26:22،36:12إرميانبوة

36:9(.أخ)2أياموعشرةأشهصنلانةملكوقد

موتمحقبملكحينسنةعشرةثمانىعمرهوكان

السنواتالثمانىأما8-و24:6مل)2يهوياقيمأبيه

كانإنهإذالنساخمنفضط36:9أخ2فيالمذكورة

ورثوقد1(.24؟همل2معهنساؤهوسبيتمتزوجأ

الملكبجيوشمحاصرأ،بابللملكخاضعأعرشأ

أمامالاستسلاممنبدأمامهيكنولمنصر،نبوخذ

.لقاهرةاالظروف

وحولياتالبابليابالسجلاتماجاهعلىوبناء

فيوفلسطينسوريةنصرنبوخذدخل،بابلملوك

61فيأورشليمعلىواستولى..مق895ديسمبر

وكنوزالقصرالبابليونونهب..مق795عامسمار

لقادةراوأسرتهيهوياكينالملكوأخذوا،الهيكل

.لأقيانواالصناعوجميع،لبارزينالعسكريينا

شعبمساكينإلايتركواولم،بابلإلىمسبيين

يعودأنوقبل1(361:.أخ24:12-16،2مل)2الأرض

عرشعلىوضع،بابلإلىالمنتصربابلملك

صدقيا.لىإايسهوغئر،يهوياكينعممتنيا.يهوذا

كانتإرميا،سفرفيجاءماعلىوبناء

رماليهوذا-البابليالفزوعنالناقجةالصدما

ملوكثلاثةتراليعليهاساعد-قلاقلمنصاحبها

في.الأثرقليلةأشهر-أربعةمدةفيالعرشعلى

قأسبقوقد37:38(،)إرمياللشعبالروحيةالحالة
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لهيكونلندمأنه،يهوياكينالملكبسبيرمياإأنبأ

!على24-؟3(.إ22)إرمياالعرشعثنيخلفهنسل

بعودةحننياالكذابالنبيتنبأذلكمنالعكس

سنتينخلالفييهوذاعرشإلىيهوياكين

12-17(.مع11و4و28:3)إرميا

الشرعيالملكمعتنرأيهوياكينظلوقد

يؤرخالنبيحزقيالأنمنذلكيبدوكما،ليهوذا

بسنةدليسايهوياكينالملكسبىبسنةلهأقوا

الخ(102:1000،1ة)حزا؟2،8العرشصدقياتولي

استعادوقد.ذلكالبابليةالسجلاتوتؤيد

طيبةبمعاملةأخيرأوحظى،كملكلقبهيهوياكين

اسمالمسماريةالألواحبأحدجاهفقد،البابليينمن

اللوحهذاوبتضمن.يهوذاأرضملك.يوكين

كانتالتيوالشعيرالزيتمنبالجراياتقانما

لمأنهمعلىيدلممااالخمسةوأبنانهدلمملكتقدم

عاديةحياةيعيشونكانوابل،مسجونينيكونوا

سراحأطلق،مرودخأويلعهدشأخيرأو.بابلفهـ،

بخير+وكلمهالسجنمنيهوذاملكيهوياكين

فىمعهالذينالملوككراسيفوقكرسيهوجعل

الخبزدانمأيأكلوكانسجنهثيابوغئر،بابل

2:27-.3،مله)2"حياتهأيامكلأمامه

شجنقدكانيهوياكينولعل52031-34(،إرميا

محاولةبسببأو،الهروبلمحاولتهذلكقبلفترة

صدقيا.عهدفيالبابليينعلىالتمرديهوذا

فييكنيا"باسم"يهوياكين+اسمويظهر

29(.و1:ا)متاالمسيحيسوعالربنسبسلسلة

بأنهإرميانبوةمعيتعارضذلكأنالبعضويظن

الممكنمنولكن22003(،)إرمياعقيمأسيكون

)حجيلزربابلالفبيحجيبركةأناعتبا-

إرميا،بهانطقالتيللعنةإلفاه2:02-24(

)عرشداودلمرشيهوياكيننسلواستعادة

(.56:3-هإشإلىارجعالمسيا-

الجنوبيلساحلاعلىكاريافييونانيةمدينة

شبهطر!علىتقعوكانتالصفركلا،لأسياالنربي

ميلأتسعينلمسافةتبرزوضيقةمستطيلةجزيرة
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كهنوت-هنكا-كهن

رودسجزيرتىبينتقعبعلهامماالبحر،في

وإيطاليامصرمعتجاريةعلاقاتلهاوكان.وكوس

مدرسةبهاوكانالميلاد.قبلالسادسالقرنمنذ

صنعمن+لأفروديتتمثالبهاكانكماطبيا

موطنكانتكما*!!!،امحذدا)3براكسيتيلس"المثال

دا!(.دا*!4)5+إيودكسس"الشهيرالللكى

الرسولعليهاكانالتيالسفينةمرتوقد

كنيدسمنبالقرب،روميةإلىطريقهفيبولس

الميلادقبلالفانيالقرنشبهاوكان27:7(.)أع

يوجدماأهمهيكنيدسوبقايا.يهوديةمستعمرة

.الآنالجزيرةشبهفي

كثايا:

ولمعليهبهبستدلبماتكلم:كنايةكذاعنكتى

هذهعليهأطلق؟فلانبأبيالرجل!كنى.يصرح

فيلفظهابنفسهىالعبريةفيوالكلمةاالكنية

بأنه،لنبياإشعياءفمعلىالربويقول.العربية

منسيكون،ويباركهشعبهعلىالربيملكعندما

أنا"يقولفهذاليعقوبينتسبواأنفخرهم

بيدهيكتب!هذا،يعقوبباسميكنىوهذا،للرب

وقد4405()إش!يلقبإسرانيلوباسمللرب

إش!فيهنا"يلقبإلىالكلمةنفسترجمت

هـ!أك

:كهنوت-هنكا-كهن

بالخدماتللقيامالمعبنالشخصهوالكاهن

والعملالمذبحعلىالذبانحتقديموبخاصةالدينية

عنتعبرالتيوالكلمةواللهالناسبينوسيطأ

العربية.فيكما.كقن*هىالعبريةفيالخدمةهذه

العبريالكهنوتكان:لكاهنا)1(-خدمة

الديانةفيالبارزةالمعالمأحديشكل

هذاويبدو.القديمالعهدفيالعبرانية

الكثيرةالاشاراتمنفقطليسواضحأ

لعهدافيالعبادةمحتدىمنولكن،إليه



كهنوت-هنكا-

يمثلونكانواالذينالكهنةوطبقاالقديم

بكلوعلاقتهمخدماتهم!أهميةاالشعب

.الحياةجوانب

للعالمالعبرانيةالنظرةكانتلقد

الفيبية،عليهاتسيطر،العالمفيوللحياة

الله،معمقبولةعلاقاتتوفرفضرورة

أولوياوخدمتهملكهنةالوجودجعلت

جوهريأأمرأالكهنةوجودفكان.قصوى

الله،معلإسرانيلمستمرةعلاقةلحفظ

قوميبعهدباللهيرتبطالإسرانيلىفكان

وجدديستلزمالعهدهذاوكانفريد،

الشفاعية،خدمتهلإهميةالكهنوت

الكهنةفعمل،اللهأمامللشعبوكممثلين

العهد.علاقةلحفظوالشعباللهبينوسطاء

الكنهوتية،الخدمةهذهنجاحوكان

بها،القيامور!حمعنىعلىبشدةيتوقف

فالخدصة.الشعبجانبمنوبخاصة

تمثيلفيلطبي!عتهابالنسبةالكهنوتية

مجردلتصبحتنزلقأنيمكنالشعب

دورأييلفيمما،معنىبلاعقيمةطقوس

إلىالأهميةوتتحول،نفسهللشعبحقيقي

ما!هذا.المضمونويتلاشى،ذاتهالطقس

الكهنوتبعيد-صدإلىفعلأ-إليهال

في-ا!انبياءرفعماوكثيرأ.العبراني

لشعباابتعادضدأصواتهمالقدي!لعهدا

موسى.خلالمنإليهمتكلمالذىاللهعن

التعارضحدثالجديد،العهدزمنوفي

الشديدالفريسيتمسكبينالشديد

يسوعوالربيراها،كانكمابالطقوس

الباطنيالمشىعلىبتامميدهالمسيح

.الحياةصوانبلكلالروحيوالتفسير

والتيللأنجيل،الجوهريلأوالمضامين

عملفيالقديمالعهدرموزكلتمتفيها

الكهنوتفيممثلةنجدهاالفداني،المسيح

بالغكانالذىالكهنوتفهذااللاوى.

باعتبارهالقديمالعهدعصورفيالأهمية

مقبولاوشركةعلاقةوضمانلإقامةوسيلة

كهنوت-هنكا-كهن

أساسالجديدالعهدفيأصبح،اللهمع

الكفاريةيسدعالربلخدمةفهمنا

لشفاعية.وا

يم:لعدالعهداكلليه!اترلاشا(-ا

مرة775نحوومشتقاتها++كقنكلمةتتكرر

*لاويكلمةتتكرر،كماالقديمالعهدفي

.مرة028الكهنةمنهكانالذيالسبطوهو

منالعددهذاثلثيمنأكثرويوحد

موسىأسفارفي،الكهنةإلىالإشارات

اللاويينسفرفيمرة185منها،الخمسة

+سفرأوالكهنة!سفربحق،فهووحده

الترجمةفييسمى)كماالأحبار

فيومشتقاتهالكلمةاوتترددالكانوليكية(.

سفريفيمعاأكثرالأيامأخبارسفركط

الأخبارسفرىمننتوقعهماوهو،الملوك

فيه.والعبادةبالهيكللواضحااهتمامهما

فيالثانيالأيامأخبارسفرعلىيتفوقولا

اللاويين9سفرإلاومشتقاتهاالكلمةترديد

القديمالمهدأسفاركلفيالكهنةذكروقد

وأيوبأستيروراعوثأسفارعدافيما

الصغاراالأنبيا،أسفار!بعضوالجامعة

العهدفيومشتقاتهاالكلمةوترد

مرة03نصومنهامرة16نحوهالجديد

علىيدلمماكهنةرنيسمرة+ا125كاهن

يكادإذ،الأناجيلفيالكهنةرئيسأهمية

في-الكهنة"رنيسو"الكهنةذكريقتصر

الرسلوأعمالالأناجيلعلىالجديدالعهد

يذكرلابينما!العبرانيينإلىوالرسالا

مراتثلاثإلا++اللاويينأو"لاوي"اسم

الجديد.العهدفيفقط

الكهنةعلىالكلمةاستخداميقتصرولا

الكهنةعلىأيضأتطلقبل،العبرانيين

26(،ة2،47.،6،:05،و41:ه)تكالمصريين

وكهنة6:2(،صم)1الفلسطينيينوالكهنة

لبعلاوكهنة(،:ههصم)1"ا.داجون

48:8(،)إرمياكموشكهنةمل،1:11(،و)2

34:5(.اخ)2والسواريالبعليموكهنة
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كهنوت-هنكا-كهن

ئعرفلاكانوإن"كاهن+وكلمة

الأربعأنإلا،اليقين!جهعلىمصدرها.

فييقف.بمعنى*كن"كلمةمشتقامنأنها

خادمأاللهأمامالكاهن.وقو!.إلىإشارة

للهممثلأأواللهأمامللضعبممثلأأوله

الكاهنخدمةتوصففهكذا،الشعبأمام

(.ولا:ه.16:91:8،17:12،تث)عد

يقيمأنقبل:ريخلتاواالمللية-)3(

الكتابيذكرلإسراثيل،كهنةموسى

14:18(،)تكصادقملكيكهنوتالمقدس

،414:46،02:ه)تكالمصريينوكهنا

2:69،)خرالمديانيينوكهنة26(،و47:22

فيالمذكورينالكهنةوأما3:1،18:\(.

كهنةإلىإشارةأنهافإفا24،و91:22خر

هناككانأنهأو(،موسى)حمىمديانيين

اللاويينالكهنةقبلإسرانيلفيكهنة

إلىأيضأرجع)1الشريعةأقامتهمالذين

24:ه("خر

موصودةفكانتالكهنوتيةالخدماأما

راسبهايقوموكانالأباء،عصرمنذ

21(.و802:)تكنوحبهاقامفقد،العانلة

1-13(،،18:22و:8،134ش12)تكوإبراهيم

وغيرهم.(،ه:1)أيوأيوب

قام،العبرانيالكهنوتتأسيسوبعد

ا!احيانبعضفي-الكهنةغيرمنأخرون

جدعونمثلكهنوتيا،بخدمات

شسىبيتوأهل24-26(،ت6)قض

الذي7:9(صم)1وصموئيل1(،هاو6:4صم)9

33(،و6:22-28أخ)1لاويقهاتنسلمنكان

إملياو(،6:13-17صم)2وداود

المرجحمنكانوإن38(1و37و18:23مل)1

ويقدمهاالذبانحمذ.يذبحلمداودأنجذا

لمالذيناللدويينالكهنةبيدبلبنمسه،

حسبالخدمابهذ.لفيرهممسموصأيكن

2(.26:16-اأخ2لىإرجع)1لشريعةا

من-بأمرموسىقام:الكهنا)،(-تلأديس

كيهنوت-هنكا-كهن

وأبيهونادابوبنيههرونبتكريس-الله

،41او28:وابثامار)خرألعازارو

ماتافقدوأبيهوناداباما03(0و92و92:9

لمغريبةنارأالربأمام.قرباعندما

الربعندنارمنفخرجتبها،يأمرهما

2(،و)لا.1:1الربأمامفماتاأكلتهماو

موسىزمنليالكهنوتانحصروهكذا

وإيثامارارألعازنسلفيوهرون

24:2(.اخ3:401)عد

فيالمولودينالأشخاصكليكنولم

كانتبل،للكهنوتيصلحون،هرونعانلة

فيوجدتمتى-الجسمانيةالعيدب0بعض

القياممنتمنعه-هروننسلمنرجلأى

نأ21:16-23(.كما)لاالكهنوتيةبالخدمة

من-الكاهنتمنعكانتالطقسيةالنجاسة

21:1-ه(.الابخدمتهالقياممن-هرونبني

وبنيههرونتقديسإجراءات!كانت

وعميقةالأهميةبالفا،أيامسبعلأمدىعلى

علىفعلاوة8(،92:1-37،لا)خرالمعنى

فإن.بالقداسةوتميزهملهم،اللهاختيار

الخدمةخصانصتوضعالتكريسإجراءات

هذهفيالنظريستلفتومما.الكهنوتية

وذبائح،ثيابهمالكهنةإلباسالإجراءات

هرونثيابفكاثت.وطقوسهلتكريسا

الكهنةثيابمنتعقيدأأكثرالمقدسا

أقمصةالكهنةلكلفكان28:2-93(.)خر

فكانهرونأما!خاصةوتلونس!مناطق

وبهاالقضا.،صدرةبهتتصلرداءيلبس

كلعلىنقشوقدكريمأاحجرأعشراثنا

!حبرا،عشرالاننىالأسباطأحداسمحجر

أسماهعليهمامنقوشالكتفينعلىجزع

منهماحجركلعلىإسرانيل،بنيأسباط

ذهبمنصفيحةعليهاوعماماأسماء،ستة

اسمانجوني،بخيطالعمامةإلىتربطنقي

هذ.وكانت.للربقدسعليها:ومكتوب

تبرزعليهاالمنقوشةوالأسماءالأحمار

أمامللشبكممثلالكهنارنيسصفا

هذهيحملالكهنةرنيسكانفقد،الرب



كهفوت-هنكا-

دائما"الربأمامللتذكارالأسماء

03(.و92و28:12)خر

موسىكان.التقديسإجراءاتولي

هرونوئلبس،بماهوبنيههرونيغسل

علىالمسصةدهنويسكب،الكهنوتيةثيابه

ويمنطقهم،الأقمصةبنيهئلبسثم،رأسه

+الثوريقدمثمقلانس.لهمويشد،بمناطق

هرونفيضع،الاجتماعخييةقدامإلى

ذبيحة،الئوررأسعلىأيديهموبنو.

رأسعلىأيديهميضعونكما،الخطية

قيمةتنتقلوهكذا-المحرقةصبيحةلكبشا

لخدمتهموئعذهم،وبنيههر!نلىإلذبيمةا

الكهنوتية.

خطية،ثورصبيمةتقديميجبوكان

،للربسروررانحة،ممرقة-وكبش

وكان.تقديسأوملءذبيحةأخر!!كبش

علىويجعل،الثانيالكبشدممنيذخذ

بنيهآذانشحموعلىهرونأذنشحمة

وعلى،اليمنىأيديهمأباهموعلىااليمنى

هذادميرشوكان،اليمنىأرجلهمأباهم

علىء-الملذبيحةكبش-الثانيالكبش

بينيجمعوهكذا،ناحيةكلمنالمذبح

وكان.التقديسطقوسفيوالمذبحالكهنا

ويخلطالمذبحعلىالذيالدممنيذخذ

وثيابه،هرونعلىوينضح،المسحةبدهن

وثيابهوفيتذدسونيابهم،بنيهوعلى

كلوكان92:91-21(.)خروثيابهموبنوه

تقديسهملكمالأيامسبعةلمدةيتكررذلك

92:35-37(.)خر

لتكريسالطقسهذاأنفيشكولا

منأمفرزيجعلهكانالعبرانياالكاهن

الله،اختارهمقدسكشخصالشعب

كعااللهأمامالشعبويمثللله،وتكرس

الأذنعلىالدموكان.الشعبأماماللهييثل

اللهلصوتالكاهنإصغاءيعنياليمنى

إبهامعلىالذيوالدم.ويطبعهليسمعه

خدمتهتكريسيعنيكاناليمنىاليد

كهنوت-هنكا-كهن

يمثلمقدسكشخص،المقدسفيككاهن

رجلهإبهامعلىوالدم.اللهأمامالشعب

فياللهلخدمةتكريسهيعنيكاناليمنى

فيذلك)!بعدالشهادةخيمةفيالمقادس

إلابالدخولمسموحأيكنلمحيث،الهيكل

نأأيضأيعنيكانكما(.للخدمةللمكرسين

اللهلكلمةمطابقأالكاهنسلوككليكون

فيشكولالأ(.:6ه،غل18و28:6أمإلىرجع)1

تكريممرأنتعنيكانتالطقوسهذهكلأن

وكلالإنسانكلتكريسمعنا.كانالكاهن

يكونأنيجبكانإذ،يعملماوكل،سلوكه

الشعب،أماماللهيمثلالذي،اللهرجل

وكلنجاسةكلعنتامأانفصالأمنفصلأ

يمثلكانأنهكما)لا.1:8-11(،خطية

منمقبولةذبانحلتقديماللهأمامالشعب

الكهندتيةواجباتهكليؤدي!أن،اجلهم

كانوهكذا.موسىيدعناللهوصاياحسب

.والإنساناللهبينكوسيطيعمللكاهنا

ألاوالكهنةالكهنةرنيسعلىوكان

شقأورؤوسهمبكشفميتعلىينوحوا

ألأالكهنةرنيسعلىوكان)لا.أ:6(.ثيابهم

وألأبيهيتنجسولاميت،نفسإلىيأتى

جنازةلقشييعالمقدسمنيخىجأو،أمه

وأالمطلقةأوملاايأريأخذولاا-12(..21:)لا

منعذراءيتخذبل،الزانيةأوالمدنسة

1(.ا-ه21:3)لامرأةاتومه

أيضأالكهنةعلىكان:ثانوياواجبات-

الشريعةالشعببتعليميقومواان

28،و17:27مل12،.11:33،لصو)لا.1:.1

،7:26،حز:1818ميار،إ:7-3،179إ15أخ2

بهيقوموالم!اجبوهو7(،و44،232:6،ملا

2:8(.3:11،ملا)مييجبكماالدوامعلى

فيللإعلانمحدودةأداةكانواوكمعلمين

فيبماالقضاء،والصحةمثلالمجالاتبعض

والتمييزالبرصحالاتعلىالحكمذلك

13،14(،)لامنهاالتطهيروطتوسبينها

منالأثا:!قطعوالنساءالرجالوتطهير

أصسادمنزاتإفراأيس!"لجتهافجاسةأي
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محنوت-هنكا-كهن

6(

7(

604

طقوسوإجراء)لاها(،لنساءاأولرجالا

الحكموكذلك:11-21(،)عدهالفيرةشريعة

فاعلهاالمجهولالقتلوحالاتالمنازعاتفي

الأخرىالمدنيةالقضاياوبعض5(1أ21)تث

44:24(.91:8-11،حزأخ)2

يتكونالعبريالكهنوتكان:-طبلاتهم

العظيمالكاهن:أساسيةطبقاتثلاثمن

واللاويين،والكهنة،الكهنةرثيهىأو

الخيمةحملفيوبخاصة،للكهنةكمعاونين

البريةفيالارتحالعندأمتعتهاوكل

9(،و1:8.،تث18:1-ه1:47-53،3:6-9،)عد

هذايتضحكما،كهنةاللاريينكليكنفلم

وأبيراموداثانقورحتمردحادثةفيصيدأ

علىتذمرواعندهاالربأهلكهمالذين

هرونيشاركواأنوأرادوا،وهرون،موسى

وعقب16:9-33(1)عدالكهنوتفيوبنيه

لهروناختيارهتاكيدللهاأعاداالحادثةهذه

له/ليكهنواالأسباطكلبينمنوبنيه

رأزهرتهرونعصاأفرختعندما

علىوعلاوة:1-11(.17)عدلوزأ!أنضحت

وأشتها،للخيمةكحماليناللاوبينخدمة

ومغنونبوابونأيضأمنهمكان

32،9:91،و63:اأخ)1وخزنةوموسيقيون

8:14(.أخ02،2او:16:4-7،25:1-7.26

لاويلسبطيكنلم:معيطشهمردموا-

الأسباطباقيمعنصيبولاقسم

بعضيأخذونكانواولكنهم.1:9(1)تث

والعشورلتقدماتواالذبانحمنلأجزاءا

84للاويينأعطيتوقد18:8-32(،)عد

يأمسارحهاوكانت،لسكناهممدينة

مدينة13منهاوكانلبهانمهم،مراعيها

3:1-8.)عدههرونلبنيومسارحها

كانالملكيةعصروفي13-91(.و4أ92يش

خاصةحقولالكهفةلبحض

وبعد(،32:67:17-8،عاميار،إ:226مل)1

خاصةأملاكللكهنةكانالسبيمنالعودة

وماحولهاأورشليملي
أيضأللكهنةوكان26(.و1-23و.11:3)نح

8(

كهثوت-هنكا-كهن

وباكورات،الأرضثماراتباكور

أبكارعنللداءاوفضة،الطاهرةالحيوانات

غيرالحيواناتوأبكارإسرانيل،بني

:12-91(،18،عد13و12أ13)خرالطاهرة

سبتيومكلالمرفوعيأخذونالكهنةوكان

ومعظم-9(،24:ه)لاالوجوهخبزمن

2:3-.1،6:16،709-14،)لاالدقيقتقدمات

الخطيةذبائحومعظم18:9(131،عدو01:12

وأفخاذوصدور:9(،06:2618،عد:39)لاه

03-7134"لا92:26-28،)خرالسلامةذبائح

1-8("إ7)لالإثماذبائحومعظم1(،وه:0114

منلاوكلمابنويأخذهاالتيالمشوروعشر

18:26-28(.)عدالشعبكل

تاريخيسرلم:للاوىاالكهنوت-هعثمل(

يدعلىالرببأمركمااللاويالكهنوت

سلريفيجاهمماذلكلناويتضح،مرسى

اللاحقالتاريخمنكماوصمونيلالقضاة

نأيفترضونالنقادبعضجعلمماأبضأ

وهو،لهمحددأنظامأيضعلمموسى

غيرواسقنقاجالحقعنبعيدافتراض

الكهنةبنقديزخرالقديمفالعهد،سليم

حسبلهمالمرسومالدورعنلانحرافهم

الله.كلمة

منرجلأأنالقضاةسفرفيمثلأفنقرأ

بنيهمنواحدأأقامميخااسمهأفرايمجبل

غلامظهرأنإلى17:ه(،)قضلبيتهكاهنأ

هذاأنمعابنهعنعوضأفأقامهلاوي

ئم.هروننسلمنيكنلماللاويالغلام

اسمهوكان،اللاويالغلامهذاأصبح

دانلسبطكهنةوبنوههو.يهوناثان

1-13،18:27-31(.ة17)قض

ماعلىبناءصمونيلأنالبعضويظن

لمأنهأيأفرايميأكان1:1صم1فيعنهذكر

إلىبالرجوع!لكن،لاويسبطمنيكن

أباهفإنلاويا،كانأنهنعلمأ!1،28-6016

أفرايمجبلفيصقيمألاويأكانألقانة

صمدئيل.ولدعندما



كهنوت-هنكا-كهن

الشماليةالمملكةانفصالوعند

نابا!بنيربعامأقام،يهوذاعن)إسرانيل(

منيكونوالم،الشعبأطرافمنكهنة

نإبل12:93،13:33(،مل)1"لاويبنى

يوقدلكىالمذبحعلىصعدنفسهيربعام

كاهنأ.نفسهمنبعلانهأي23(!أ12مل)1

الثانيالملوكسنرفيونقرأ

بنىالكاهنأورياأنكيف)16:.1-16(

منآحازالملكبهأرسلماكلحسبمذبحأ

عليه،وأصعدالمذبحإلىالملكفتقدم..دمشق

سكيبهوسكب!تقدمفممرقتهوأوقد

علىلهالتيالسلاماذبيحةدمورش

الربأمامالذيالنحاسومذبح.المذبح

جانبعلىوصعله...البيتاماممنقدمه

لأجلهالربعاقبماوهو،الشماليالمذبح

عزياحاولكما7:17-25()إشويهوذاأحاز

فضربهالبخورمذبحعلىيوقدأنالملك

ا-.2(.26:6أخ)2بالبرصلربا

اللاويونساعدالملكحزقياأياموفي

المحرقاتوسلخذبحفيالكهناإخوتهم

الملكيوشياأيامليوكذلك92:34(.أخ)2

2(.0و99ت6أيضأعزنظر،ا11-314:هأخ)2

القيامفيالكاهنعاليأولادولفشل

لعالياللهرجلتنبأ،بأمانةبخدمتهم

27-36(،ت2صهـم)1بيفمنالكهنوتبزوال

وكان،سليمانملكعندماتمماوهو

انضمقد(عالينسل)منالكاهنأبياثار

علىالاستيلاءمحاولتهشأدونياإلى

الذيهوالكاهنصادوقدكانداود.عرش

فطرداود،دبأمرملكأسليمانمسح

إلىونفاهالكهنوتمنأبيائارسليهان

الوقتذلكمنذالكهنوتوأصبح،عناثوث

ألعازارنسلمنكانالذيصادوقنسلفي

يهمكن24153:3،27:17و6:8أخ)1هرونبن

حرفمنموضعهفيصادوقإلىالرجوع

المعارف!دانرةمنالخاس!بالجزء"الصاد*

.أبيةلكتاا

-كهنو!كهن-كاهن

العلاقةأنيبدو:الكهنوت(-اهمية

)رئيسالعظيمالكاهنبينالنسبيا

ئابتتكنلمواللاويينوالكهنة(الكهنة

والواضح.إسرانيلبنيتاريخمدىعلى

ناوالعددواسويينالخروجأسفارفي

!ممددةكانتوبنيههرونبينالعلات

أعطيوقد،الأعظمالكاهنهوهرونفكان

ليكونواالكهنةوبنبهلهردناللاويون

محددةأعمالفيلهممساعدين

\،32،8:هو1.5،3:28:

سفرفيوفقرأ2-32(،23:هأخ1مع47و3103:

الكهنة0أو.اللاويينالكهنةعنالتثنية

ا،21:ه11:يه18و:179)تثبنييلاوي+

بينخلطأليستوهي24:8،27:9311:9(1

لحقيقةإعلانأبلبعاما،واللاويينالكهنة

نأوليس!لاويسبطمنكانواالكهنةأن

كهنة.كانواكلهماللاويين

قالللاسباطالأخيرةموسىبركةوفي

الصديقلرجلكأوريمكوتميمكللاويت

ماءعندوخاصمتهس!ةفيجربتهالذي

.عهدكوصانواكلومكحفظوا...مريبة

وإسرانيل،أحكامكيعقوبيعلمون

)نفك،فيبخورأيضعون.ناموسك

1(.33:8-.)تثمذابحكعلىومحرقات

كاناوالأوريم*"التميمأنيعنيلاوهو

انهمانعلملأننالاوى،سب!كلمسنوليا

فقطالكهنةرنيسمسنوليةكانا

لأن،لاوياسمموسىفيسقخدم03(،28:)خر

مناأبنا!هجاءبعدهومنالكهنةرئيس

.لاويسبط

فيالمظيىالمكاناللكهنوتوكان

وليس-موسىأنمع،الثيوقراطيالنظام

أيامطيلةالأعلىالقاندهوظل-هرون

وسائريشوعذلكفيوخلفه،حياته

عاليعهدفيالانتقالفترةوفي.التضاة

بينالاندماجمننوعحدثوصمونيل،

جاءتثم،إلهيأمربدونولكن،السلطتين

المرتبةيشغللكهنةارنيسفأصبح،الملكية
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كهنوت-هنكا-كهن

،الملوكبعضعهدوفي.الملكبعدالثانية

وقد.الكاهنمكانةالنبيمكانةفاقت

حزقيالزمنفيالكهنوتمكانةتعاظمت

.صادوقأبناءالكهنالأنوذلك،النبي

بنوعنهضل.حينللربأمناءظلوا

ا-16(..!،)خر،+إسرانيل

أيامفيالبابليالسبيمنالعودةوبعد

مركزأنيبدووزكريا،حجيالنبيين

علىأصبحاالكهنةرئيسومركزالحاكم

كلمةكانتإذ،الأهميةفيالمساواةقدم

بنزربابلإلىالنبيحييدعنالرب

بنيهوشعلىوإ،يهوذالىواشألتينيل

14،و12و1:1)حج.العظيمالكاهنيهوصاداق

3،4(.زكأيضأ،انظر2:4

الحاكمأصبحالعهدينبينماعصروفي

وذلك،واحدأشخصألكهنةاورنيس

الأشمونيينعهدفيالكهنةرئيسبسيادة

انتقلتاالمكابيينعصروبمد.ومابعدهم

ولكن،الرومانيينالولاةإلىالعلياالسلطة

فيالعلياالسلطةالكهنةلرنيسظلت

رنيس!ظيفاتعدولمالدينيلأ!الشندن

منكانتكماالحياةلمدىوظيفةالكهنة

خلعحقالرومانيينللولاةكانإذقبل،

كانولذلك،غيرهوتعيين،الكهنةرنيس

واحدمنأكثرالجديدالعهدزمنفي

مت)انظركهنةرنيسلقبيحملون

وبتدمير24(.و18:13يومع6وه57و26:3

تيطسيدعلى.م07فيوالهيكلأورشليم

واختفيالعبرىالكهنوتانتهىالروماني

التاريخ.من

ليوالمؤمنينالمسيح)01(-كهنوت

الكهنوتبينالعلاقةتججدالبديدالعهد

العهدفيوالكهنوت،القديمالعهدفي

لىإالرسالةفيبوضدحمبنياالجديد،

هرونكهنوتأننقرأحيث،العبرانيين

رلم23(،او7:1)عبكمالبهيكنلم!خلفانه

التي،سنةكلالذبانحبنفسأبدأ+يقدر

804

كهنوت-هنكا-كهن

الذينيكملأنالدوامعلىيقدمونها

تستطيعلاالتيالذبانحتلك.،.يتقدمون

بل11(.1:او.)عب.الخطيةتنزعأنالبتة

الرمزهو-لذلك-هرونكهنوتيكنلم

عملهفيالمسيح4ي!سوالربلكهنوت

صادقملكيهوالرمزكان،بلكهنةكرنيس

لمالمقدسالكتابولأن،وكاهنكملكلمركزه

هوبل،حياةنهاية!لاأيامبدايةلهيسمل

إلىكاهنأيبقىهذا،اللهبابن.مشبه

نأيقدرثمفمن.يزوللاكهنوتلهالأبد..

بهيتقدمونالذينالتمامإلىأيضأيخلص

فيهمليشفعحينكلفيحيهوإذ،اللهإلى

،\:ا-.)عبهالأبد.لىإمكملأابنآ...

:7.)1-28

ونظامهرونكهنوتكانذلكومع

لعملرمزأ-النواحيبعضفي-الذبانح

الغطاياعنقدم"فبعدماالفدانيالمسيح

اللهيمينعنالأبدإلىجلس،واحدةذبيحا

لكهنوتحاجةهناكتعدفلم.1:12(،إعب

قدالمسيحلأن،الحيوانيةللذبائحولاهر!ن

المكمل0الكهنةكرنيسالخلاصعملأكمل

7:28(.)عبالأبد/1إلى

فيتمتقدهرونكهنوتمضامينفكل

إلىالرسالةفيجاءكماالمسيح

عظيمكهنةرثيس-)1(فهو:،العبرانيين

:4(.)عبهللهامنمختار-)2(:14(.4)عب

،والدماللحمصورةفيالبشرشارك-)3(

الناسمنمأخوذأالكهنة-رنيسكانكما

)4(2:14،5:1(1)عبماللهفيالناسولأصل

قددنساولاشربلاقدوسكهنا+رنيس-

منأعلىوصار،الخطاةعنانفصل

اللهمنمقام-)5(26(.أ7)عبالسموات

ذبيحةنفسهقدم-)6(28(.ش7الأبد)عبإلى

مدخا-)7(.(1!-9:21مع3ةول7:27)عب

11(.و7و)عب8:2،9:6الحقيقيةللأقداس

والمسيحعهد،تحتيخدمالكاهنكان)8(-

علىتثبتقدأعظم*لعهدوسيطأجاء

6(.)عب!إ*أفضلمواعيد



تسوكوا

كهنة،مملكةالقديمالعهدفيالأمةكانت

،،وه11:44،لا91:ه)خرمقسدسةأما

كلفييتحققلمهذادلكن1:.4(.عده

كانواالذينالأمناءالكهنةفيبل،الشعب

وهميخدمونوكانوا،الشعبيمثلون

كلتمالجديدالعهدوفيطقسيأ.مطهرون

وعملهاالمسيحشخصفيأكملبصورةمذا

أمةملدكىا!كهنوتهيالأنلكنيسةوا

،6(:1:6،5:01،02ارؤ9و2:5بط1).مقدسة

لأن،طقسيةقداسةليستالقداساوهذه

،يسوعالمسيحفيمقدسونالآنالمؤمنين

فيوينمون:2(،1)اكو+قديسينومدعوون

فيهميسكنالقدسالروح!انالقداسة

كهنةهمالمؤمنينفمميع8:9-11(.)رو

اللهعندمقبولةروحيادبائحلتقديم

أيضأانظر2:ه-)ابط"المسيحبيسوع

انومنينجميعولأن16،ر!12:9(.و131:هعب

المظيم،الكهنةورنيس،كهنةهمبالمسيح

الأنحالس!اللهابنالمسيحيسو!الرب

كلفيستطيعالأعاليفيالعظمةيمين.في

النعماعرشإلىبثقة!يتقدمأنمؤمن

2:18،3:12(.أفأيضأ4:14-16،انظر)عب

قبلالمرحضةفييغتسلدنالكهنةكانوكما

منائطلبهكذا،القدسفيللخدمةالتقدم

االإيمانيقينفيصادقيقلبنتقدمأن

ومغتسلةشريرضميرمنقلوبنامرشوشة

مع:91-122.)عب+نقيبماء)جسادنا

:4(.16،لا92:4خر

أواك

تس:ركوا

لىإلتهرساختامفيبولسالرسوليكتب

خازنأراستسعليكم.يسلمروميا:فيالكنيسا

نعلمهناومن:23(.16)رو*الأخوكوارتسالمدينة

كورنثوسمدينةفيالمستوطنينأحدكانأنه

منالرسالةهذهكتببولسالرسولأن)باعتبار

بمعنىلاتينياسم-.كوارتس.واسم(.كورنثوس

احيانأالأعداديستخدمونالرومانوكان+،الرابع0

كوث

السابق(العدد)في*.ترتيوسفاسمعلم،كأسما.

لاتينيأكانأنهعلىيدلمما*،+الثالثمعناه

فياسمهيذكرولا.روميةفيأصدقاءولهبالمولد

بهوصفهماهوعنهنعلمهماوكلآخرامكان

أحدكانأنه+اياياخاتس!كور:بولسلرسولا

الكنيساشفي(بالمسيح)المدمنينالاخوة

.نثوسكور

كوب:

نبوةفيإلايذكرلممكانأوشعباسم

وكلولودوفوط+وكوشمصرمع،حزقيال

03:5(،)حزالعهدارضوبنووكوباللفيد

فيجاءتكما.ليبيا+هيبهاالمقصودأنوالأرجح

كوشتذكرناحومنبوةوفي.السبعينيةالترجما

3:9(.)ناولوبيموفو!وصصر

كوث:

لعلهابلقديمأ،بابلفيالشهيرةالمدنإحدى

الأولى-السومريةالامبراطوريةعاصمةكانت

)على+إبراهيم"تلحاليأوموقعهاو.3(.17:24مل)2

منالشرقيالشمالإلىميلأعشريننحوبعد

/)1881.رشام-هرموزداستكشفهاوقد(،بابل

،تدم.0003نحوالأطلالمحيطويبلغ1882(.

اسمعليهاألواحبهاووبدت.قدمأ028وارتفاعها

أخرتلمنهاالقربإلىويوجد*كوتا..أو.جودوا

بهاوكان.ا:+لإبراهيمتذكارأمعبديعلوهصفير

17:03(مل)2"لنرجلمكرسإشدلومباسمممبد

أهميةلهاكانالمدينةأنويرجح.السفليالعالمإله

.قناتانبالحريأونهرانبهاكانلأنهتجارية

إحدىفيا"كوث*دئرقدبأنهسنحاريبويفخر

معبدهابناءنصرنبوخذأعادذلكوبعد،غزواته

منهاجاءلتياالمدنإحدى.".كوث!كانت.الجميل

مدنفيليسكنهمبقومأشورملكالثانيسرجون

.(.مق)721السامرةعلىاستولىأنبعدالسامرة

نأ!يبدو24(و17:23مل)2اشورإلىأهلهاوسبى

سكنتالتيالأقوامهؤلاءأبرزكانوا".كوثأهل

باسميدعونالسامريونظلحتى،السامرة

طويلأ.زمنأالكوثيين
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كور

كور:

لاحماءالفرنأوالحداد،مممرةهوالكرر

الألمعنكنايةويستخدم،شديدأإحماهالمعادن

للشعبموسىهيقولالشديد"والمماناةالمبرح

كورمنوأخرجكملرباأخذكمقدوأنتمالثديم:

ايضأ02،افظر4:)تثمصر"منالحديد

:الربلهميقولكما11:4(.،إرمياهم!ول:11

1(.48:.)إش+المشقةكورفياخترتك0

للذهب.والكورللفضةالبوطة0:الحكيمويقول

22(.و02و22:18خرايضأانظر3،27:21،ة17)ام

فيكما"كور.نفسهاهيالعبريةفيوالكلمة

العربية.

منموضعهافي."اتونمادةلىإالرجوعيمكن

في"تنور*مادة،وإلىالأولبالمجلدالألفحرف

دانرةمنالثانيبالمجلد+التاءصرفمنموضعها

.أالكتابيةالمعارف

:ةكور

فيهاتجتمعالتيوالبقعةالصقعهيالكورة

العهدفيوتترجم."كوروالجمع.ومحالقرى

فىأكما.مدينةهما:عبريتينكلمتينعنالقديم

رقد3(..،12:9و11و:3،8:9،،ا:7:61،أس،نحا2:عز

مرة28أستيرسفرفيالعبريةالكلملأهذهوردت

سفروفي،بلدانأوبلادإلىمعظمهافيترجمت

2:48!94،)دانيال..ولايةإلىترجمتدانيال

:24(.11)دانيالبلادلىوإ3...(و2و3:1

الكلمةعنفترجمتالمديداالعهدفيأما

فيوردتوقد)!53؟!ا(،خوراأو!كورااليونانية

.بر!إلىمرةترجمتمرة34المديدالعمد

4(،:ه؟،يعإه4)يو"حقوللىإومرتين27:27(،)أع

،إه2:12،3متفي)كماذلكعدافيماكورةوإلى

2؟8،3:3،:\....لو1:،،28!هول:28،14035،مرقس4:69

02...(.إ4:14..أع8:1،01:36،12

:ركؤا

الطحينفيهيذخرطينمنالكوار:وعاء

041

ينزوكو

مللأأرمنإيلياطلبوعندما.وغيرهاوالحنطة

"صي:فقالت!خبزبكسرةلهتأتىأنصيداءصرفة

ملءدلكنكعكلأ،عنديليستإنهإلهكالربهو

فيالزيتمنوقليلالئؤارفيالدقيقمنكف

إلهالربقالهكذالأنه..إيليالهافقال..الكوز

لاالزيتوكوزيفرغلاالدقيقكؤارإنإسرانيل:

علىمطرأالربيعطيفيهالذياليومإلىينقص

إيليا،قولحسبوفعلتفذبت.الأرضوجه

يفرغلمالدقيقكوأر.أيامأوبيتهاوهوهيوأكلت

تكلمالذيلرباقولحسبينقصلمالزيتوكدز

17:8-16(.مل)1إيليا..."يدعنبه

ين:زركو

وبيتكورزين:الثلاثالفلسطينيةالمدنإحدى

لأنهيسوعالربوبخهاالتي،ناحوموكفرصيدا

تتب""لمرلكنهاا؟اقواتهأكثر!فيهاصنع

1:13-16("11:02-24"لو.)مت

كانتأنهاالإنجيلفيعنهاجاءمماونلهم

ويذكر.ناحوموكفرصيدابيتمنقريبا

الخامس(القرن)منالكنسيالمؤرخيوسابيوس

يقولكما،أيامهفيخرابأأصبحتقدكانتأنها

كلرمنالشمالإلىميلينبعدعلىتقعكانتإنها

الشماليالساحلعلىتقعكانتالتيناحوم

علىالآنالعلما.يجمعويكاد.الجليللبحرالغربي

"الكرازة"خرابةأطلالهوحاليأموقعهاأن

.ناحومكفرشماليلبازلتيةاالتلالعلىالواقعة

لهامدينةكانتانهاعلىالأطلالهذهوتدل

ذكرهاوقد،الحديثالحجريالعصرمنذأهميتها

تشتهركانتلأنها.كيرازنم.باسمالتلمود

منأنه)يرجحمجمعبقايابهاوجدتكمابقمحها.

البازلتحجرمنالميلاد(بعدالرابعالقرن

بهاتوجدالتيالمنطقةمنالأسودالبركانى

الذيكالمجمعالروعةمنليسأنهولو،الأطلال

كورزينبأطلالوجدكما.كفرناحومفيعنهكشف

ولعله،أراميةنقوشعليهمنحوتححريمقعد

وهناك23:3(.)مت-مرسى*كرسيمننموذجأكان

القديمةالمدينةيرب!كانرومانيطريقآنار

الشماليربطكانلذياالرئيسيبالطريق



كورش

ا؟.ميناخانعندالجليلبحرساحلويسىبالجنوب

:شكور

ا!بركورشأوالثانيكورشبالتحديدوهر

الفارسيةلامبراطوريةامؤسس.(.مق053-)955

الزمانمنقرنيننحواستمرتالتيالأخمينية

.(..مق)331ا!برالأسكندرعليهاقضىأنإلى

"لأولاقمبيزأبوهكان؟خلليته-()9

الجزءفيلأنشانملكأ.(.مق006-955)

هيأمهوكانت،عيلاممنالشرقي

ميدياملكأستياجيسابنةماندين

لأولاقمبيزماتوعندما.(..مقهه)585-.

!،.أنشانعرششكورورث.،.مق955في

القصصبعضكورشبطفولاوتحيط

ير!يهماأشهرهابالأساطير،الشبيهة

منأقلخلالفيعاشالذيهيرود!ت-

كورشأنوالأرجح-شكورعصرمنقرن

كانالذياياولكورشجدهاسمعلىسمي

فاسم،عيلامعاصمةلأنشانملكأأيضأ

علىمعناهنعلملاعيلامياسم.كورش

اليقين.وجه

كورش.أنا:نفسهعنكورشويقول

القدير،الملك،العظيمالملك،الجيوشملك

سومروبلادملك)بابل(1+تندير"ملك

قمبيزابن،لأربعاالمناطقملكأكادو،و

ابن،أنشانمدينةملكالعظيمالملك

،أنشانمدينةملكالعظيمالملكسيبيس+

بيليحبهالذي.الراسخالملكيلنسلا

ونبو..

عنمثيرةقصةهيرودوتويروجما

أستياجيسر"أعطىلقد:كورشطفولة

زوجة*"ماندينابنتهالغنيميدياملك

نسلهابينليحول،الفارسيالحاكملقمبيز

كانتفقدميديااعرشعلىالاستيلاهوبين

ضعيفة،فقيرةدولةالوقتذلكفيفارس

كورش

وبسببميديا.عننوعأبعيدةكانتكما

لذياالذكرالمولودقتلعلىتآمر،رأهحلم

"حفيدهفسلم،الزواجدهذاثمرةجاء

.وإذليقتله.هارباجوسلقريبهكورش

لطاللاأعص،ذلك".هارباجوساستنكر

زوجفكانتلذياا."ميترادساسمهلراع

علىبالابقاءفرحبت،ميتأطفلأولدتقد

شبوعندما،ورعايتها.شا"كورحياة

لأعمالهونتيجة،الطوقعنكورش

وعندما!استياجيس".بهاعترف،البطولية

منينتقمأنأراد،بالقصةعلم

فقتلله،لأوامرهتنفيذهلعدم"هارباجوس"

لحممنقطعةوأعطاههارباجوسابن

عرفولما.كلهالتيدري-اندون-ابنه

ولكنه،شديدأحزنأحزنذلك."هارباجوس

حفيدهأستياجيس01وأرسل.غيظهكظم

قمبيزوالديهمعليعيشا""كورش

كورشهارباجوسوماندين.وحرض

الذي"أستياجيس+ضدلفرساليثير

*هارباجوسبتعيينوعيبدونأسرع

هذههارباجوسفانتهزميديا،لجيشقائدأ

فانضمأستياجيسمنللانتقامالفرصة

المحتمةالنتيجةوكانت،كورشإلىبجيشه

علىالفرسواستيلاءكورشانتصارهي

ولكن..مق055فىميدياعاصمةإكبتانا

فيوقعالذي("2(جدهمعاملةأحسنكورش

الأسر.

"لزينفون+أخرىرواياتوهناك

مشقيالداسلنيقولاوو،+م*(هه"ه)ول

غيرهما.و

الشعبتوحيدفيكورشنجحوتد

الميدييه!،دمجفينجحكما،الفارسي

،وفارسماديهر،واحدةأمافيوالفرس

ممتلكاتكلعلىاستولىحتىغربأوزحف

الصفرى.أسيافيالهالز"10نهرإلىليديا

حه!!5دا)5س.كروسولملكاأبىماعندو

نأالثراء--صافيليديا-ملك(قارون

حاربه+،وفارسماديبسيادةبعترف
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كورش

"5*كه!71

نايادسوجا-

ح!صح!!ا!لأ"

بكترأ

اح!7"ا!

رياآ-ص

مارجيانا!

5"ولا!ك!!

--

هريهانيا

قزوبنجر

سودالاألبحر

-*.----.نجر!!ل!"حص
حم!أمشمة!-بر.!

!مل!-ا.-رحوصصبهـ-
لى.ءلمج!".ر،-.1ي!خ*ءه-!ى

كورش

"1ث!!ع.-يخ

ل!لمنم!ممدو7

واحشويرشلأولايوسروداشكورأيامفيرسيةلفاايةطوراللامبرخريطة

إلىليدياوضموهزمهكورش

بسبعذلكوبعد..م46،قفيامبراطوريته

الكبيرلهجومهمستعدأأصبح،سنوات

بابل.على

تكنلم:بابلعلىلاستيلاءا)2(-

حالةفيالجديدةلبابليةايالامبراطدشا

الفارسيالماديالفزوبمقاومةلهاتسمح

أوكلقد"ا!نبونيدسكانفقد.،.مق953في

السابقة.سنةعشرةالأربعفيالمملكةأمر

412

إضعافمنزادوقدبيلشاصر،لابنه

علىجهودهتركيز،البابليةالامبراطورية

علىحارانإله.سينالالهعبادةضشجيع

بابل،كهنةأغضبمماالبابليةالألهةحساب

وابنهنبونيدسعلىساخطينوجعلهم

بيلشاصر.

وشيك،الخطرأن.نبونيدسأدركوإذ

وجاه.،إمق!53ربيعفيبابلإلىرجع

المناطقمنالبابليةالآلهةتماثيلبكلإليها



كووش

.جدوىبلوولكن،المدينةعنللدفاعالمحيطة

كورشجيوشكانتسبتمبرنهايةفنحر

.جوتيوم+صاكم)د!!ه!لأ(.يوجباروبقيادة

لدجلةانهرعلى"أوبيسا!هاجمتقد

أكتوبر،منالعاشروفي.البابلينوهزمت

حيثمعركةبدون.سئار!علىاستولت

استطاعتيومينوبعدنبونيدس!.هرب

طريقعنبابلدخول"يوصباروحيوش

القنواتإلىمياههتحويلبعدالفراتنهر

مشغولأبيلشاصركانبينما،العديدة

أسوارإلىمطمننأ،الصاخبةبوليمته

بمايدريلاوهو(ه)دانيالالمنيعةبابل

اليومهوالمشهوداليومهذاوكان.يحدث

فتلوقد..مق953أكتوبرمنعشرالثاني

كهنةرحبوقد.الليلةنفسشبيلشاصر

الفارسية.بالحيوشوأهلهابابل

ننسهشكوردخل:ليهودوا(-كورش

منوالعشرينالتاسعاليومفيبابل

والشعبللكهنةنفسهوقدمأكتوبر،

هياسياسةواتبعلهم.محررأباعتباره

اياشوريينسياسةمنلنقيضاعلى

بأنالمسبيةللشعوبسهحبأن،والبابليين

يسمحولم.موطنهإلىشعبكليعود

علىشجعهمبل،فحسببالعودةلليهود

فيهيكلهمبناءوإعادةفلسطينلىإلعودةا

بل1-4(،10،عز23و3622:أغ)2أورشليم

أخرجهاالتيالرببيتآنية*وأعطاهم

بيتفيوجعلهاأورشليممننصرنبوخذ

فيماديأوساهم(،،6:ها1:7-ا)عز!ألهته

استجابوقد6:4(،)عزالهيكلبناءإعادة

اكورشلنداهاليهودمنألفآخمسيننحو

زربابلبقيادةفلسطينلىإورجعوا

65(1و2:64)عزويشوع

ني:كورشعنإشعياء)4(-نبوات

مملكتهاكلفيكورشأطلقهالذيالنداء

جميعفارسةملككورشقالهكذاقال:

السماءاإلهالربليدفمهاالأرضممالك

أورشليمفيبيتألهأبنيأنأوصانيوهو

كورش

عرففكيف1:2(-)عزيهوذافيالتي

عنيكنلمذلكأنالأرجح؟هذاكورش

علىبناءبل،الروىأوالأحلامطريق

قبلكتبتالتيإشعياءنبواتعلىاطلاعه

المحتملومن.سنةوخمسينمائةبنحوذلك

السنةإلىعاشالذيدانياليكونأنجذا

.1:1(،)دانيالفارسملكلكورشالثالثة

فبوةبإتمامألاهتمامشديدكانلذيوا

سبعينبعدبلادهملىإاليهودبرجوعإرميا

هو12(،أو25:1إرميامع902)دانيالسنة

ويقول.شكدرلىإإشعياءسفرقدمالذي

علىالاطلاعلهمتاحأكانالذييرسيفوس

فقدتالتي-التاريخيةالوثائقمنالكثير

هذهكورشقرأعندمابعيدزمنمن

الإلهية،القدرةلهذهاندهش،الأقوال

لتحقيققويوطموحشديدةرغبةوتملكته

تدعوناالظروفوكل+.مكتوبهوما

ماهناكليسإذيوسيفوسأقواللقبول

ينفيها.

فيكورشعنإشعياءنبواتوتبدأ

وتبلغ،481:ه،1ا46:فىوتنتهي2وه:412

كورشيذكرحيث4،:،2-45:7،فيذروتها

عيراشكورعنلقائلا!اةفيقولبالاسم

أورشليمعنويقول،يتمممسرتيفكل

يقولهكذاسئؤسس.وللهيكل،ستبنى

44:28-45:\)إش+لكورش،لمسيحهالرب

نبوةتجدحيث13:2املإلىأيضأارجع

قبلباسمهالملوكأحدفيهايذكرمشابهة

يوشيا"(.هو-مولدهمنأجيال

-النبوةبروح-مسبقأإشعيارأىوقد

فحسب،الهيكلببناءيأمرلنكورشأن

13،أ4هش)إأيضأالمدينةوببناءبل

يكنلم،لتاريخاواقعوفي44:28(.مع

أسوارببناءالأمرأصدرلذياهوكورش

أرتحشستاوهو،خلفائهأحدبل،المدينة

إلىأيضأارجع.-.مق)465-423الأول

يجبولكن2(،9؟هدانيالمع2.ا-8نحميا

كورشاتبعهاالتىالسياسةأنننسىألا
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كاكور

كانت،يدهفيبابلسقوطبعداليهودمع

المواتيةراتلقرااعنهصدرتالذىالأساس

.م.ق518فيالأولداريوسرقراالتاليا:

فيالأولارتحشستاوقرار6:1-13(،)عز

الهيكل،بخصوصا-26(اإ7)عز..مق458

أسواربخصوص..مق445فيوقراره

الذيالقرارأنالواضحمنأنكما.المدينة

قضمن..مق538فيشكورأصدره

بناءمعالمدينةببناءالتصريحبالضرورة

إشعيانبوةبينتعارضثمةفليسالهيكل

ذلك.بعدفعلأتموما:63()45

باليهود-اهتمامهرغمكورشأنويبدو

مايبدووهو،بالربحقيقيأمومنأيكنلم

وأنت-لقبقك:لهالربقولمنواضحأ

تعرفني"لموأنتنطقتك...تعرفنيلست

نأكأدرأنهالمؤكدمنولكن(.وه4:4ه)إش

الكبار،الآلهةأعظممنإسرانيلإله

إشعياء.نبواتقرأقدكانإذاوبخاصة

سيادةإلىالقويةالإشارةأنالمحتملومن

كورشمرسومشالسماءإلهالرب

كانفقدله،دانيالأقوالتعكس)عزا:4-2(

والمعنى.الماديداريوسوزراءكبير

على-فهي28(،و6:3)دانيالاليهودبشنون

نفسه.كورشكلماتليستيبد!-ما

حأكور

نبوخذقالهماتفسيريمكنالكيفيةوبنفس

أعظههاماآياته...العلياللهعننصر

أبديملكوتملكوته!أقواهاماوعجانبه

حقأعمالهكل..فدوردورإلىوسلطانه

فهوبالكبرياءيسلكومن.عدلوطرقه

34-37(،و4:ا-4)دانيال"يذلهأنعلىقادر

الأصحاحفيالمذكوركورشنداءوبمقارنة

الأولداريوسوجدهمامععزرامنالأول

أحمثافيسنةعشرةبسبعذلكبعد

بينماأنهنرى،القصرخزائنفى)إكبتانا(

فإن،العامالنداءالأولىالصيغةتذكر

فىمكتوبأوجدهماهيالثانيةالصبغة

الأسفاربيتفيمحفوظةرسميةسجلات

("لأرشيف)ا

اكتشفهاالتيوهي:كورشاسطوانة-(

عشر،التاسعالقرقفيا"رشامهرموزد

سياسبأالفارسيالملكتصورلاوهي

فحسب،،الآلهةمنللعديدوعابدأمحنكأ

منالمقدسالكتابفيعنهجاءماتؤيدبل

ويقولالمسبية.للشعدبالكريمةمعاملته

نأكبفعليها-يسجلهفيما-كورش

كلفيفتش-البابليينإلهمرد!خ-

نأمستعدبارحاكمعنبحثأالأقطار

مردوغ()موكبموكبهقيادةيتولى

كورشلاسطواناصورة
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عاشانكور

ملك()كورشسواييجدفلم،السنوي

وبدون..العالملكلحاكمأبيفنادى،أنشان

بابل--مدينتهأدخلجعلنيمعاركأي

أعدتوقد...كارثةأيمنبابلأنقذوبذلك

الدجلة-منالأخرالجانتفيالمقدسةللمدن

طويلأ-زمنأخرابأظلتالتمقادسهاإلى

لهاوأقمتبها،تقيمكانتالتيالتماثيل

سكانهاكلحمعتكما،دائمةمقارس

."مساكنهملهموأعدتالسابقين

ليومافي:شلكورلأخيرةالسنواتا-(

بدأ،بابلإلىكورشفيهدخلالذي

وراءومالبابلالجديدالحاكم،جوبارو+

دانيالسفرفيالمذكورهو)ولعلهالنهر

ولاةتعيينفي(،الماديريوسداباسم

لهلالامناطقحكمفيلمعاونتهازبة()ب

.م،ق953نوفمبر6وفي.الشاسعةالخصيب

وكان،بابلفتحالذيالقائدجوبارومات

إليه،بابلمملكةكلحكمأوكلقدكورش

.م.ق528أوانلفيإكبتاناإلىبابلوغادر

الراجعوناليهوداستطاعبسثةذلكوبعد

وضع.(وزربابليشوعبقيارةالسبيمن

.م.ق536ربيعفيالثانيالهيكلأساسات

السبيمنسنةسبعينمضيبعد3:8()عز

.م.ق506فيبدأالذي

كورشبنقمبيزكانالأثناءهذهفي

فيأبيهعن!ينوب"سئار.فييقيم

"ابنباعتبارهالجديدةبالسنةالاحتفال

ضدلحملةلإعداداليهإأوكلكماا".الملك

.م.ق525فيفعلأقمبيزفتحها)وقدمصر

كورشعئن..مق053وفي(.أبيهموتبعد

قيامهقبيل،لهوخليفةنائبأقمبيزابنه

في،الشرقيالشمالأقصىفيبحملة

الجزءفييصبالذي+أراكس*نهرمنطقة

وفي(،قزوينبحرمنالغربيالجنوبي

62في،الجديدةالمشةبعيدالاحتفال

لقبلنفسهقمبيزاتخذ..مق053عامطرس

أبوهاحتفظبينما،مرةلأول+بابل+ملك

نفسخريفوفيالبلاد+*ملكبلقبكورش

نثوسركو

كورشبأنالأخباربابلإلىوصلت!السنة

تاركأ،السكيثيينمعالمعركةفيقتلقد

وقد.قمبيزلابنهالواسعاامبراطدريته

حيث01"باسارجاديمدينةفيكورشدفن

أطلالمنبالقربالصغيرقبرهيوجد

المدينة.

كورشلقبرصورة

:نعاشاكور

"بنرأوا"لدخاناكور21ممناهعبرياسم

03(،03"صم1فيالاسمبهذا)وتذكر+الدخان

الرجوعفالرجا."عاشاننفسهاهيأنهاوالأرجح

بالجزء"لعين"احرفمنموضعهافي!ا/عاشانإلى

"ا.الكتابيةالمعارف"ادائرةمنالخامس

:سنفوركو

عهدفيأخانيةولايةعاصمةكورنثوسكانت

لرومانية.االامبراطورية

مدنأعظممنكورنثوسكانت:موقعها-)1(

موقعأتشفلكانتإذ،القديملمالعا

برزخعلىتطلهضبةعلىاستراتيجيأ

الخليج.منميليننصوبعدعلى،كورنثوس

تسمىكانتأكمةأقدامعندتقعوكانت

العليا(.كورنثوس)أ!كورنثوسأكرو

قدصأ.886.1لىإعموديأترتفعوكانت

العصورفيعنهاالدفاعالسهلمنفكان
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ثثوسركو

"مقطرةنسمىكانتإنهاحتىالقديما،

هذااختراقالعسيرمنكانإذ+،اليونان

أبدأاقتحامهيمكنفلم،الطبيعىالحصن

اختراعوقتإلىلقديمةاالأزمنةفي

البريةالطرقكلفييتمكموكانالبارود.

البرزخعبرالشمالفياليونانبلادبين

بلوبونيزيا،جزيرةشبهلىإ

نثوسكورلموقعخريطة

صانبيعلىجيدةمرافئلهاوكان

علىشرقأكنخرياميناءلهافكان،البرزخ

لاكيومو،5()ءأ+هحكةكونيكيرلساالخليجا

!قد.غربأكورنثوسخليجصأ(على44"ح)+داح

عهدمننقديةعملةإليناوصلت

عليهامرسوم،هادريانالامبراطور

إلىتنظران،الميناءينتمثلانحوريتان

وكانت.دفةوبينهما،مختلفتينجهتين

فوقئجزالقديمةالعصورفيالسفن

فيللضطرتجنبأ،البرزخعبربكرات

أتصىف!مالياأس"رحولالدوران

*برياندرفكروقدبلوبونيزيا.جنوبي

في(.مق585-62)5غيالطااس!!(643!أح)3

كمااالميناءينبينالبرزخعبرقناةحفر

المشروعتنفيذفينيرونالامبراطوربدأ

م.3918فيإلاالقناةهذهحفريتملمولكن

منذالمنطقة:اسئو!ت)2(-تاريخها

العصروأدانلالحديثالحجرىالعصر

أرلأجاءواالمهاجرينأنويبدو.البرونزي
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ئثوسركو

كوراكوفيللساحلملاصقمدقعإلى

ترصاحتى."لكايوممنلقربهكل!(با)دامم!34

المفخر-البدونزيلعصرافي-"كوراكو

عليهكانتمماأكثرمزدهرةمستدطنة

ولذلكالعهد.ذلكفينفسهاكورشثوس

الإلياذةفي*الثرية.كورنثوسأنئظن

هومبروسويسمبها،"كوراكوهيكانت

وتدللأ"هص!(.)34إيفيراأخرموضعفي

مستوطنةأنعلىاياركيولوجي!الحفريات

"يونلدور-اهجرهالبرونزي،العصرا

الكلاسيكي.الموقعإلى(اليونان)قدماه

فيكورنثوسمدينةدولةازدهرتوقد

منطقةوحكمتالميلاد،قبلالثامنالقرن

الجنوبية،)*3،،ء!ا("ميجارا!والبرزخ

"كوركيرااستوطنواأناسمنهاوخرج

كوسااسرو،(ا)،?،لماكاسا!و(حلأح!ه)!

البكاديينعشيرةوقامت3(.ولس!ء،لأ3)ح

الأثناءتلكوفي.المدينةدائرةبتوسيع

بقيادةللشعرمدرسةاشتهرت

ظهورأبدكما،ام+دا!(دا)كه+سميلويوإ"

كثيرأمتأئرأكانالذيالكورنثيالفخار

سيبسلوس"هزمثم.الشرقبأسلوب

.(،.مق657لي)حواالبكاديين3"لأح(اعدا)3

وفي..مق582حتىالحكمشعانلتهوظلت

ازدهارهاأوجكورنثوسبلغتالفترةتلب!

لطغاةا-أخر."برياندرأنشأوقد.وقوتها

لنقل،لبرزخاعبرحجريأطريقأ-أعظمهمو

كورنثوسسفنرسارت.والبضانعلسفنا

فيكورنثوسمنتماتتحملوغربأشرقأ

صميلة.كورنثيةأوعية

الميلاد،قبلالخامسالقرنأوانلوفي

التماريةالأثينيةالروحسببت

تنافستفقد،المدينةانحدار،والامبريالية

في(""ساموسعلىالسيادةعلىالمدينتان

.كورنثوسخليجلطووعلى*ميجارا

ابوتيديا.0وكوركيرا.حولالنزاعوأدى

البلوبونيزيةالحربثيامإلىع(أ،5)!ء!4

علىكارثةكانتالتي..مق431عامفي



كور

قبلالرابعالقرنبدايةوفي.المدينتين

قوىمعتحالفأكورنثوسكونتالميلادا

وأرجوسأثينا،إلىوانضمتأكبر

سبرطةضد)"أ،م!ه!(وبيوتيا)50.3!(

قامت.(.مق-386)293بقليلذلكوبعد

قصيرأزمنأعاشتديمقراطيةحكومةفيها

معركة!بعد.أقليةحكومةمحلهاحلتحتى

.("مق338عام-ح!"صأ3)ةح+ها"خيرونيا

فيليبواحتل،استقلالهاكورنثوسفقدت

العليا،كورنثوسمكدونيةملكالثاني

الهيلينيلحلفهمركزأالمدينةمنوجعل

كورنثوسكانتالهيلينيالعصروفي

العامة،والملاهيوالتجارةللصناعةمركزأ

الوقتمنولفترةفي-عضوأوأصبحت

موتبينفيماأخائيةحلف-زعيمة

الرومانيلنفوذاوظهور،الأكبرالاسكندر

الروماناستيلاءوعند.اليونانبلادفي

أعلن..ماق69عامفياليونانبلادعلى

ولكن،حرةمدينةكورنثوسالرومان

نفوذقمعإلىاضطرواماسرعان

!موميوس!قام،والحلفكورنثوس

عامفيتمامأالمدينةبتدمير7(ا+*لالما)3

.م.ق116

سنةمنةلمدةخرابأكورنثوسظلت

فيأمرأقيصريوليوسأصدرأنإلى

الموقعفيفتأسستبنانها،بإعادة.،.مق46

ذلكبعدأصبعت،رومانيةمستعمرة

سكانهاوكانأخانية،لولايةعاصمة

ومن،المحلييناليونانيينمنيتكونون

منمنهمكبيرعددكانالذينالشرقيين

وموظفي،إيطاليامنوعتقاءليهوداا

.أعمالورجال،الرومانيةالحكومة

للاباطرةمحبوبةبقعةالمديناوأصبحت

فيالفائقةبراعتهنيرونوأظهر.لرومانا

البرزخإلى)نسبة"البرزخيةالألعاب

لحظةوفي(.كورنثوسعليهتقعكانتالذي

!كاناحرةمدينةكدرنثوسأعلنحماس

للمدينة،خماةوهادرياقوفسباسيانهو

نثوسركو

وقد.اليونانبلادمدنأحملمنهاوجعلوا

لرحالةادا،!()5!أول،3"!بوسانياسرزا

لقرنافيكررنثوساليونانيالجفرافي

لأثارموجزأوصفأدكتبالميلاد،بعدالثاني

الامبراطورية.المدينة

المدينةالقو!طجحافلضربتوقد

وقد.الرابعوالثالثلقرنينافيونهبوها

،م521عامفيلهاالقوطقدميردفع

بأنلقولالىإ3!(5هأههدا)3"ابروكوبيوس

الرومانية.الامبراطوريةعنتخلىقدالله

،جستنيانالامبراطوربناءهاأعادوقد

البنادقةثمالنورمانحكمهاعلىوتوالى

عامفيالقديمالموقعفجروقد.الأتراكثم

مدينةوبنيت،شديدةزلزلألحدوثم1858

الشرقوإلىالخليجمنبالقربجديدة

قليلأ.

للمدينةكاناالرومانيةالعصوروفي

:عبارةفكانت،والمجونبالثراءسينةسمعة

فييعيشمعناهاككورنثي"يعيش

مكانأكانتوكميناء.ومجونرفاهية

يرتكبونالأممكلمنأناسفيهيجتمع

قمةعلىأفروديتمعبدوكان.الرذائلفيها

بلادكلفيلهمثيللامعبدأ،الأكمة

بهوكانوالفخاما،الروعةفياليونان

"الجواريالكاهناتمنألفمنأكثر

ثروتهاوكانتاالدعارةلممارسةالمقدسات

بزابهاالمارةالتجاريةالدركةإلىترجع

،والنحاسالفخارصناعاتومن،وبحرأ

لأخائيةاكعاصمةلسياسيةاوأهميتها

000.002ذحوعزهاأوجفيبهاكانولعله

العبيد.صن000.005،الأحرارمن

الأمريكيةالمدرسة-الأفار:قامت

عامفيأثينافيالكلاسيكيةللدراسات

واسعةأركيولوجيلأباستكشافات.م0918

الأثارومعظم.القديمةالمدينةموقعفي

المدينةمنكانت،التنقيبعنهاكشفالتي

.م.ق46عامفيبنيتالتيالرومانية
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نثوسكور

منبسططبيعيسفحعلىتقعكانتوالتي

بربطوكانوالبحر.أكروكورنثوسبين

كما.حصينةأسواركليهمابهماالمدينة

المدينةتربطمرصوفةواسعةطريقكانت

."لخايومبمينا

عتبةالأطلالفياكتشفمابيهطومن

نأعلىتدلكتابمنجزهعليهاباب

المجمعلعله،يهوديأ.-مجمعأكانالمبنى

بولسالرسولبالإفجيلفيهكرزالذي

لقضاءا-.كرسياكتشفكما4(.أ18)أع

وقفحيث،لسوقاوسطفي12-17(أ18)أع

كانالذي،غاليونأمامبولسالرسول

فيغاليونوتاريخأخانيا.علىواليأ

وقد.أخرىنقوشمن.جيدأمعلومأخائية

،م51عاميوليوقبلأخانيةأمرتولى

المدينافيخدمأنبعدبولسأمامهووقف

بولسأنعلىيدلمماشهرأ،18نحو

نثوسركو

بدابفيكورنثوسلىإوصلالرسول

اسملأحجاراأحدعلىوجدوقد.مه.عام

علىالطريقورصفهخدمتهلأجل.أراستس

ختامفيبولسلرسولاويذكر"..حسابه

التيروميةفيالكنيسةإلىرسالته

عليكم"يسلم.كورنثوسمنأرسلها

والمرجح:23(،16)رو"المدينةخازناستسأر

اسمهالمنقوش".أراستس"نفسههوأنه

الحجر.على

كورنثوسكانت:خيةلبرزالألعابا-

التي!البرزخيةبايالعاب.تشتهرأيضأ

منوالثالثةالأولىالسنتينفيتقامكانت

الأربعالسنواتخلال)أيالأ!لمبيةالدورة

أنهاوئظن(.أولمبيتيندورتينكلبين

الأسطورىالملكأياممنبدأت

..مق235معامنذ3(أ3ط"لأ)!ه".سيسيفوس

أنواعنلاثةحولتدورالمسابقاتوكانت

كورنثوسوأكروكورنثوسمدينةلأطلالصورة
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نثوسركو

والحركاتالفروسية:المهاراتمن

العهدأياموفي.والموسيقى،الرياضية

بالحضارةتأئرتقدكانتالجديد

المركباتسباقفيهافدخلالرومافيا،

فيلرسولاويذكر.وغيرهاوالمصارعة

الجري:المسابقاتمننوعينكتابات

جائزةوكانت9:24-26(.كو)1والملاكمة

منغيرهأوالغارمنإكليلهياللوز

تكونقدماليامكاتتعلىعلاوةلأزهاراا

الضرانب،منوالإعفاء،الدولةمنراتبأ

كانفقد.الفانزلأبناءأخرىوامتيازات

قوميين.أبطالأيعتبرونالفائز!ن

تشتهرنثوسكوركانت:لديانةا-()5

الجمالوالحبإلاهةأفروديتبعبادة

فوقالروعةبالغمعبدلهاوكان،والخصوبة

ألفبهكان(،الإشارةسبقت)كماا!مة

تعبدأالدعارةلممارسةالمعبدكاهناتمن

للفساد،بؤرةالمدينةجعلمما،لأفروديت

بما،الوثنيةالمدنمنغيرهاذلكفيتفوق

ففسها.روماذلكفي

تاريخفيأهميتهاولكورنثوس

بعدفيهابولسالرسوللخدمةالكنيسة

ظهرالذيالمكدونيالرجللدعوةاستجابته

أسسروقد1(..و:169)أعالرذيافيله

وبيرية،وتسالونيكيفيلبيفيكنانس

أثينافيكنيسةأسسأنهالمحتمل!من

ونجد.كورنثرسإلىطريقهفيوهو،أيضأ

كورنثوسفيبولسالرسوللخدماوصفأ

أعمالسفرمنعشرالثامنالأصحاحفي

منعنيلةمقاومةوجدوكيف،الرسل

وقد1806(.)أعأولأبينهمخدمالذيناليهود

فيخدمتهفيبولسالرسولصرف

مدينةفيصرفهامدةأطولكورنثوس

وقد.والثانيةالأولىرحلتيهفيواحدة

الجوهذافيكورنثوسفيالكنيسةولدت

.المخاضآلاممنالكثيرفعانت،الوثنيةمن

أنواعهناكالكنيسةلىإرسالتاهوتعكس

فيالمسيحيونلهاتعرضالتيالمتاعب

نثوسركو

عماكثيرأتختلفلاوهي،الأولالقرن

.اليومالمؤمنرنلهيتعرض

كورنئوسبولسالرسولزارلقد

الثانيةالتبشيريةرحلتهشالأولىللمرة

ترحبلمالتيلأثينامغادرتهبعد18()أع

كدرنثوسفيخدمتهبدأإنهويقول.به

2:3(.)اكوكثيرةورعدةوخوفضعففي

قصيرأوقتأبهايقضيأننيتهفيوكان

لرباولكن،تسالونيكيإلىبعدهاليمود

له:"لاوقالالليلفيرؤيافيلهظهر

شحبأليلأن..تسكتولاتكلمبل،تخف

18:9-11،)أعالمدينةهذهفيكثيرأ

لمدةالمدينةفييكرزوظل18(.او2؟7تس1

بيتفيمكثوقد.السنةونصفسنة

يانهمامعهمايعملوكانوبريسكلا،أكيلا

إليهانضمقليلوبعد.مثلهخئامينكانا

مكدونيةمن.قادمينوتيموثاوسسيلا

(.18:ا-ه)أع

فياليهوديالمجمعفيأولأيكرزوكان

له،اليهودمقاومةاشتدتأنإلىسبتكل

تيطسبيتإليوانتقلالأممإلىفتيول

وكان،للهمتعبدأ*كانالذي.يوستس"

7(.و18:6)أع+للمجمعملاصقأبيته

واحدةبنفساليهودقامماوقتوفي

أماملولايةاكرسيلىإبهوأتوابولسعلى

أخانيةحكمتولىالذممما،غاليونيونيوس

نقشعلىءبنا،م5253-أو.م52-51من

سمعأنوبعد.م8091عامفيدلفيفيوجد

فيهايصدرأنأبىاليهود،شكوىغاليون

اليهودبضربيباللمكماحكمأ،

أمامهالمجمعرئيسلسوستانيس

تأكدبولسأنفيولاشكا-17(،18:2)أع

لهمشجعأذلكفكانمعه،اللهوقوفمن

ودعكثيرةأياموبعد.الكرازةمواصلةعلى

أفسسإلىالبحرفيوسافرالإخوةبولس

91(.و)أع18:18
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كتب،كورنثوسفيخدمتهأثناءوش

والثانيةالأولىرسالتيهبولسلرسولا

بقليلإليهاوصولهفبعد،تسالونيكيإلى

فيالمؤمنينبأخباروتيموثاوسسيلاجاءه

إلىالأولىرسالتهفكتب،مكدونية

بالرسالةأردفهاقليلوبعد،تسالونيكي

لثانية.ا

سوىذلكبعداياعمالسفرولايذكر-

.كورنثوسفيالكنبسةتاريخعنالقليل

التفاصيلبعضنعرتأننستطيعولكن

وقد.كورنئوسلىإلرسالتينامنلأخرىا

يهوديوبريسكلاأكيلايدعلىتجدد

في،*ابلوساسمه،الجنساسكندرى

إلىيجتازأنيريدكان"إذو.أفمسمى

التلاميذإلىالإخوةكتب،أخانية

وقد18:،2-28(.)أعيقبلوهأنيحضونهم

،كورنثوسفيهامأدورأ""أبلوسلعب

مقصودغيرانقساممنأحدثهمارغم

1012(.كو)1

الكنيسةيزورانأرادبولسأنويبدو

رحلتهأثناءفيأخرىمرةكورنثدسفي

49،1301(.ت12كو)2الثالثةالتبشيرية

إلىرسالةكتبأن!سسفيكانوعندما

إلينا(.تصللملكنهاص:9)اكوهكورنثوس

طلبعلىيشتملالكنيسةردوكان

التيالمشكلاتلبعضبالنسبةالمشورة

منشفويتقريروصلهكماتواجهها،كانت

1011(.كو)1خصوماتبوجودخلويأهل

المعروفةالرسالةلكتابةلهدافعأذلكفكان

ا".كورنثوسأهللىإالأولىبالرسالةلنا

هوكورنثوسلىإصملهاالذيأنوالأرحح

تيمرثاوسأو7:13(،كو)2تيطس

كنيسةكلاهمازارفقد4:17(،كو)1

وبعد؟الوقتذلكنحوفيكورنثوس

لأفسس،العاجلةبولسالرسولمغادرة

تيطسيقابلأنأملعلىترواسإلىذهب

لمولكنهاكورنثوسصنبأخبارلبنيه

ذلكبعدقابلهولكنه13(،و2:12كو)2يجده

نثوسكور

أفرحتهونجد7:13(.كو)2مكد!نيةفي

،كورنثوسفيالكنيسةعنالطيبةالأخبار

الرسالةفكتب.تيطسمنسمعهاالتي

الرسولصرفثم،مكدونيةمنالثانية

كان،أخانيةأشهرفينلاثةذلكبعدبولس

كورنثوسفي-ولاشك-أغلبها

عطاياهناكوهوجمعوقد3(.و.2:2)أع

نأويرجح،أورشليمفيالمؤمنينلفقراء

فيها.ساهمواقدكورنثوصفىالمؤمنين

فيالكنيسةإلىرسالتهكتبهناكومن

23(.أ16)رورومية

مرةكورنثوسفيالكنيسةوتبرز

القرنختامفيالتاريخصفحاتعلىأخرى

كليعندسكتبحينم(،79)نحوالأول

نأمنهاونعرفإليها،رسالةالرومانى

منتعان!تزاللاكانتهناكالكنيسة

بولسالرسولكتبالتىالمشكلاتنلس

إليهم.رسانلهبسببها

:كورنثوسإلىلرسالتانا

يختار؟يرجعلتينلرساالة(-اصا

كورنثوسإلىالرسالتينكتابة

إلىوالرسالةغلاطيةإلىوالرسالة

بولسالرسولرحلةمنزإلى،رومية

وتعتبر،كتاباتهأشهروهي،الثالثة

ماوهووأعظمها،الرسانلأكبرعادة

وقيمتهاأصالتهاعلىليس،يدل

ماعلىأيضأبل،فحسبالجوهرية

بأصالتهاواعترافتقديرمنبهتحظى

مختلفمنتقريبأالنقادجميعمن

الموقفهوهذاكانكماالنقد،مدارس

التيالقرونمدىعلىنحوهامن

خلاصةتحويفهيكتابتها،منذمضت

اياممرسول،بولسالرسولكتابات

بالحقللكنيسةوتحتفظ،العظيم

لابصورة!سيحيةالتاريخى

تدحض.
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مكانللرسالتين:الحارحيلدليلا-(

الرسولبكتاباتلقوانماأقدمفيبارز

اتوريةالمورالونيقةفلى.بولس

الرسانلرأسعلىنجدهمام(،017)نحو

أنهاذكرمعكنانس،إلىالموجهةالتسع

الانقساماتدونللحيلولةكتبت

الرسل"+كتاباتوفي.الهرطوقية

بعدتأتيانام(04عام)نحولماركيون.

تذكرانأنهماكما.غلاطيةإلىالرسالة

العصرعقبالأباءكتاباتفيبوضوح

الرومانيكليمندسمثل،الرسولي

للرسولصديقأكانلذيوام(،9)نحوه

غناطيوسوإ:3(،4فيلبيذكرهلذي)ا

(،الثانيالقرنمنالثاشالعقد)من

منالأولالنصف)منوبوليكاربوس

تلميذأكانوالذي(الثانيالقرن

++يوستينوسلشهيدوا،يوحناللرسول

كانتكما(.الأولالقرنأواخر)في

عندجيدأمعروفتينالرسالتان

شكولا.الفانيالقرنفيالفنوسيين

الأهمية،بالغةكليمندسشهادةأنفي

نفسههوكتب،الأولالقرننهايةفقبل

يستندكورنثوسشالكنيسةإلى

ا!اولىبولسالرسولرسالةإلىفيها

رسالةإلىارجمواةويقول،إليهم

لكمكتبفماذا،المباركالرسولبولس

أعطاكملقداالإنميلبدايةفيأولأ

فيماروحيأتوجيهأ-الحقيقة.-في

لأنبماأبلوسووصفابنفسهيختص

.أحزابإلىمنقسمينوقتنذكنتم

دليلأوشهادةئطلبأنالمستحيلومن

ذلك.منأقوىخارجي

فيالرسالتين:إنلداخلياليللدا-)ب(

لهماأصالتهما،بدلانلتانمملوهاذاتهما

البدايةمنبالصدقنابضتانوثيقتان

عجيببشكلوينسجمان،النهايةإلى

يقولوكما.الرسلأعمالسلرقصةمع

منهمارسالةكلإن:.شلوماخر

منهماكلوتكمل،الأخرىمعتنسجم

نثوسركو

تتخذمنهمافكلذلكومع،الأخرى

بياناتمنبإحداهماوماخاصأ.مسارأ

.الأخرىعنمأخوذةتكونأنيمكنلا

أحبانأ،الظرو!وصعوبةتعقدفرغم

الظروفهذهمنالكاقبومواقف

لاانسجامففيهما،المختلفةوالقضايا

مفرأالقارئمعهيجدلاممافيه،افتعال

يبدوماأنبلباصالتهما.الاقرارمن

العصرفيالقارئأمامصعوباتمن

المقتضبةالعباراتبعضفي،الحديث

ذاتهافيلهيالفامضا،التلميحاتأو

عدمها،علىوليسالأصالةعلىدليل

بينالمتبادلالفهموجودعلىدليلفهي

ومعرفتهم،إليهمكتبومنالكاتب

دعتالتىوالظروفبالحقانقالوثيقة

بينالمكاتبةفييحدثكما.الكتابةإلى

الأخر،صنهماكليفهم،حميمينصديقين

كتابةفييحدثأنيمكنمالاوهو

يكفي!الأدبيالوعيمنفالقليل،مزيفة

المنحولة.الكتاباتبينإدراجهمالعدم

قراءةالمستحيلمن،المثالسبيلوعلي

تحعلالتيتلكمثلعبارات

منوالتحول9،كو1فيالاعتراضات

بالالتقاءيتعلقفيماالراحةإلىلقلقا

الفصلذلكأو3،7،كد2فيبتيطس

فييبدأوالذي،يئسىأنيمكنلاالذي

اليهودمن:الرسالةنفسمن11024

إلاجلدةأربعينقبلتمراتخمس

منأنهلقارئاويشعرإلأ.،الخا.واحدة

يكتبفلم،مزيفةبأنهاالظنالسخف

هذاكتبمثلماقلبهأعماقمنإنسان

افتراضأنهيوالحقيقة.الكاتب

منأكثرالصعوباتمنيخلقالتزييف

تناسبإنهاحلها.يحاولالتي

العواطفصاحبلرسولا-بلاحد!د-

نجيلتفانيوا،لصادقالإخلاص!ا،الحارة

الربفيوالأسيرسيدهخدمة

شخصأيدونسلاسلفيوالسلير

آخر.
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،الألمانالنقادزعماءأحدويقول

أبدأهنايكن"لمةول!كا.صأ.!.بور)3.سف

الرسانلهذهأصالةفىشكأدنى

تقبللاأدلةذاتهافىتحملفهي،الأربع

الرسولكتابةمنأنهاعلى،الجدل

فيللتشكيكمطلقأأساسفلا،بولس

الموقفهذارينانالأمر+.ويويدهذا

الرسولكتاباتخلاصةإنهمابالقرل.

إليهايرقىلاوالتيبها،المعترفبولس

2.الاتهامأوالشك

بولسرسالة-كورنثوس

ليها:إلىلأوالرسولا

فيالكنيسةإلىالأولىالرسالة

ولذلكطولأ،رسائلهثانيةهي،كورنثوس

رسالتهبعدعادةالجديدالعهدفيتوضع

(.رسائله)أطولروميةفيالكنيسةلىإ

هوالكاتبأنفيجدال:لاالكاقب-أولا

الرسالةمعفهي،بولسالرسدل

إلىوالرسالة،كورنثوسإلىالثانية

هي،غلاطيةإلى!الرسالة،رومية

تسجلالتيالاساسيةالأربعالرسائل

والتي،بولسللرسولاللاهوتيالفكر

صحتهاعلىالعلماءبإصماعتحظى

وقالهنونيتها.

ثا
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لرسولاهميذكر:ليهم!لمرسلا-نيا

فهم:،رسالتهمستهلفيوضوحبكل

!كورنثوسفيالتيالله."كنيسة

فيالرسولخدمةئمرةوكانت

أيضأالرسالةيوجهولكنه،كورنثوس

ربناباسميدعونالذينجميعإلى

)أي!لنا-لهممكانكلفيالمسيحيسوع

"+مكانوكلمة2(.و101أكووربنا-ربهم

قد(50"3+.توبوساليونانيةفي)وهي

كلوتشمل.،عبادة.مكانتعنى

خارجأخائيةفيالمسيحيةالاجتماعات

فا

نثوسركو

كنخريا،فيالكنيسةمثل،كورنئوس

.(1611)روكورنثوسءمينا

منذكورنثوس:كانتلثا-الخللية

اليونانيةالمدنأهممنالقديمةالعصور

نقطة،كورنثوشبرزخعلىلوقوعها

الشرقبينالبحريةالطرقالتقاء

الشمالبينالبرية!الطرق،والغرب

العصورفيكانتفقد.والجنوب

والبحريالتجاريالمركزالتاريخية

بدوركورنثوشولقياملأثينا.المنافس

لقائداقامروما،ضدالثورةفيقيادي

أ+لأ،الاالاا(لا)5"3"موميوسلر!مانيا

عامفيوتدميرهابنهبهاوجيوشه

لمدةيبابأخرابأمكانهاوظل..مق146

يوليوسأصدرأنإلى،الزمانمنقرن

بناءبإعادةأمرأ...مق46عامفيقيصر

عاموفيارومانيةكمستعمرةالمدينة

أخائية.لولايةعاصمةأصبحت..مق27

كورنثوساستعادتماوسرعان

فيوشهرتهاالتجاريةأهميتهاالجديدة

لهاكانتالتيالجنسيةالإباحيةعالم

)أي"يتكرنث*كلمةأصبحتحتىقبلأ،

في(كورنثوسكأهللمجصرف

للخلاعةمرادفة،الكلاسيكيةاليونانية

هو،الانحلالمنالجووهذا.والنسوق

يحذربولسالرسولجعللذيا

التجاربمنكورنثوسفيالمؤمنين

بهم.المحيطة

عشرالثامنالأصحاحلناويروي

قصة)1801-18(الرسلأعمالسفرمن

أقاموكيففيها،بولسالرسولكرازة

بينهميعفمأشهروستةسنةفبها

ذلكأنويرجح18011(،كو)1..اللهبكلمة

ربيعإلىم05عامخريفمنكان

أثرينقشمننستنتجكما.م53عام

دترليه"غاليونوصولتاريخيحدد

يوليوفي18:12()أعأخائيةولايةحكم
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السنةفيذلكنحوأو.م51عام

كلوديوسحكممنوالعشرينلسادسةا

عندمابولسالرسولأنكما-قيصر

أكيلاوجدكورنثوسإلىوصل

بناءرومامنحديثأأتياقدوبريسكلا

يمضيبأنقيصركلوديوسأمرعلى

2(.و18:1)أعر!ميةمناليهددجميع

نأالتاريخيةالمصادربعضمنونعلم

م94عامفيصدرالأمرهذا

،كورنثوسفيوجودهأثناءوفي

المقاومة-رغمبولسالرسولوضع

كنيسةأساساليهود-منالشديدة

الروحيةاالمواهبمنالكثيربهاكبيرة

والأمم،اليهودمنمزمنينمنتتكون

رنيسوكريسبساليهودبينمنوكان

الأممومن:8(،9ول1؟14كو)1"المجمع

بأنهيوصفلذيابوستس+.تيطس

وضعالذي؟7(18كو)1لله-+متعبدأكان

تحتاللمجمعملاصقأكانالذيبيته

يعدلمعندمابولسالرسولتصرف

كانوإذ.المجمعاستخداماستطاعتهفى

ا."غايسنفسههوهذايوستس+".تيطس

اسمهفيكون16:23(،كوا:14،رو)1

تيطس"غايسهو-يرجح-كماالكامل

كانأنهعلىيدلاسموهو،يوستس

.كورنثوسفييعيشرومانيأمواطنأ

للرسولاليهودمقاومةواشتدت

وصولبعدذروتهاوبلغتبولس

أخائية،علىواليأللمدينةغاليون

اليهودقادةجاءحينقليلبزمن

الولايةكرسيلىإبولسبالرسول

بهامصرحغيربديانةالمناداةبتهمة

القانونكانالتيليهوديةاغيرصيانة

رأىغاليونولكنبها،يصرحالروماني

يتعلقأمراليهود،قادةمنهيشكوماأن

وأنالنامومه،تفسيرفيباختلاف

للولايةكحاكميخصهلاالأمر

علىغاليونتصرفويدل1(.18:ه)أع

نثوسكور

وقتنذيقفكانالرومانيالقانونأن

أنهمطالماالمسيحيينمنالحيادموقف

وفياضطرابأ.أوشفبأيثيرونلا

انقلبأنإلىكذلكالأمرظلالحقيقة

بأوامرالتاليالعقدفيالحال

الرسولأنفيشكولا.امبراطورية

فلبث،غاليونبموفتشجعبولس

فيكثيرةأيامأزلكبعديعمل

غادرها،عندماإنهحتى،كورنثوس

الذينالإخوةمنجماعةهناككانت

سوريةإلىالبحرفيوسافر+ودعهم

18:18(.)أع

أفسس،فيخدمتهتكتمفتكنولم

أيضأبل،فحسبالمدينةتلكمتاعب

عنإليهتصلكانتالتيالأخبار

كانماإلىأشارفعندما.كورنثوس

الاهتماممسنوليةمنيومكليحمله

أنهلابد11:28(،كو)2الكنائسبجميع

نصيبكورنثوسفيللكنيسةكان

!جودهبدهفمن.الاهتمامهذامنكبير

يكتبلأنالفرصةلهحانتأفمسس،في

كورنثوسفيالمومنينإلىرسالة

الزناةمخالطةمنلتحذيرهم:9(.كوه)1

كانتالتيالرذيلةإلىإشارة)وهي

هذهإليناتصلولمفيها(،متفشية

فيلبعضاأساء!قد.الرسالة

ظنأبولسالرسولفهمكورنثوس

كلمعالتعاملمنيحذرهمأنهمنهم

الرذانل-هذهيمارسونالذينالوثنيين

كما-حقيقةإليهيهدفكانماأئا

هذهمثلأنفهو:11(كوه)1ذلكأوضح

معهاالتساهلعدميجبالممارسات

يكونألا!يجب،المسيحيالمجتمعداخل

معشركةأي،يمارسهالشخص

الرسالةهذهأنوواضح.الكنيسة

المرجوةبالنتيجةتأتلمالسابقة

:ا-13،6:9-.2(4كوه)1

خبارأتءجا:بةلكتاا!ظرو-بعا
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ئثوسكبىر

فيأورسالةفيسواء-بولسللرسول

منسيدةعائلةمنخاصةزيارة

نأ1:11()اكد"خلوي"اسمهاكورنثوس

ناكما،بينهمظهرتالانقصامروح

بولسعلىأنكروامنهمالبعض

أسسالذيهوأنهرغمرسوليته،

التحديهذاجاءوقد.هناكالكنيسة

منجماعةمن،الرسوليلسلطانه

الحكمةاهقمامهمجلكانالناس

عندشانعأكانالذيبمعناهما*والعلم

كانواوالذين!اليونانيينالمفكرين

بولسبهيكرزالذيالإنجيليقيسون

لرسولارادت،لللسفيةابمقاييسهم

لهذ،تفنيدأبنفسهيكتبأنبولس

ماكتابةمنينتهيأنقبلولكنالآراء،

عنجديدةأخباروصلتهيريد،

منجاءواأشخاصثلاثةمنكورنثوس

وفرتوناتوساستفاناسهمتكورنئوس

هوهجالذينا:17(،16)اكووأخانيكوس

كورنثوسفيالكنيسةمنبرسالة

كمااالأموربعضعنفيهايسألونه

مماإزعاصأأكثربأمورشفاهأأخبروه

لرذيلةافإن"،خلويا"أهلبأبلغه

تمامأتختفلمكورنثوسفيالمنتشرة

مؤخرأفيهاظهرتقدبل،الكنيسةمن

الكنيسةأعضاءأنكمامخزيلأ،قضيلأ

البعضبعضهمعلىدعاوىلهمالذين

القضاةإلىبدعا!يهميتقدمون

ماإرسالعنفعوضأولذلك.الوثنيين

الأربعة)الأصحاحاتكتبهقدكان

لرسالة،اباقيإملاءاستأنف(،الأولى

إليهاوصلتالتيالحالةأولأفعالج

أخذثمموخرأ،بلفتهكماالكنيسة

)فكانبالتتابعأسنلتهمعلىيجيب

أسنلتهممنسؤالكلعنالإجابايبدأ

نأمؤملأةجهةمن.وأما:بالعبارة

الربلهيرتبعندماإيضاحأيزيدهم

هذهلهم!أرسل.شخصيأزيارتهم

)ولعلهالزيارةتتمأنإلىالرسالة

وفرتوناتوساستفاناسبيدأرسلها
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نثوسركو

ينتظرواأنلهموقالوأخائيكوس(،

سريعأ.لهمتيموثاوسمنزيارة

لا:لرساامدجز-مساخا

)1:ا-9(.المقدمة)1(-

ا-3(:)1تحية-)أ(

)1:4-9(شكر-)ب(

خلويأهلمنماسمعهبخصوص)2(-

:1(.)1-4:21

01-4:5(ة)1الحكمةوادعاءالتمزب-)أ(

أيديهمعلىتجددواومنالرسل-)ب(

)4:1-6:21(

استفاناسمنمابلغهبخصوص)3(-

02()501-6:ورفيقيه

)5:1-13(فاضحةقضية)أ(-

لرسميةاوالمحاكمالمسيحيون-)ب(

(1)6:ا-ا

)6:12-.2(.والإباحيةالحرية-)ب(

فيالكنيسةسالةرعلىالرد)4(-

:8()7:1-16كورنثوس

(11-.أ)7والطلاقالرواج-)أ(

دائمأمباحةالزوجيةالعلاقاتهل*

.:7()1-11

)7:12-24((المختلطالزواج*

)7:25-28(والعذراويةالنذور"

(4)7:93-.مللأراا*

)8:1-13(الوثنىالطعام)ب(-

رسوليتهعنبولسدفاع)%(-

:9()1-27

الوننيةمنأخرىتحذيرات-)د(

1:1()01؟ا-ا

)01:1-13(الإسرانيليينمنمثال

)01:14-23(الربعشاءتداسة

ا:1(.)01:23-1والمحبةالحرية+



نثوسركو

الكنيسةاجتماعاتفيالتصرف)هـ(-

)4.:2-14:\.1(

)11:2-16(الكنيسةفيالنساء)1(-

)11:17-34(الربعشاء)2(

توزيعها:الروحيةالمواهب)3(-

أ(:1-31)12

بهاموصأقدالعلىالحكمكيفية*

)12:1-3(

التدسالروحمنمواهبتسع*

)12:4-11(

)12:12-26(والأغضاءالجسد،

أ(273-اة)12الروحيةالمواهبممارسة

المحبةأفضليةالر!حيا-المواهب)4(-

-13:13(.ب)12:31

بألسنةلتكلما-لروحيةاالمواهب)5(-

(،.1-:1)4لنبوةوا

(1-1:12)،لنبوةافضلياأ+

)14:13-91(الألسنةترجمةيجب

الاعتبارفيالغريبيؤخذأنيجب*

2(02-هج)14

ترتيبعدموليسترتيب*

أ(ا:33-26)4

ب-36(33ة)14للسيداتكلمة"

")14:37-.4(خاتمة"

1-58(إ)،1:القيامة-)و(

الرسوليالانجيل"

إنجيلهناكفليسقيامةتكنلمإذا*

)15:12-91(،

)15:02-28(والحصادالباكورة

)15:92-34(عمليةحجج

ا:35-.5()5القيامةجسدطبيعة*

ا:51-58()5جديدإعلان*

)16:1-4(أورشليملأجلالجمع-)ز(

-24(:ه)16؟)5(-الضاتط

(1-4ه:)16ليةتاخطط)أ(-

ثثوسكور

:18(1:ه)16القادةاعتبار-)ب(

!بركةختاميةتحيات)ب(-

16(.)91-24:

لرسولايضم:الممتويات-سادسا

اسمهآخرشخصااسمهإلىبولس

ولا.الرسالةمقدمةفيسوستانيس

المذكورسوستانيسهوبأنهالجزميمكن

رئيس:17()18الرسلأعمالسفرفي

نأبعداليونانيونضربهالذيالمجمع

فياليهودقادةالواليغاليونطرد

لكان،نفسههوكانفلواكورنثوس

كريسبسأثراقتفىأنهذلكمعنى

وأمن18:8()أعالسابقالمجمعرئيس

بالمسيح.

نعمةأجلمناللهالرسوليشكرثم

فقد،المسيحيسوعفيلهمالمعطاةالله

وأنهمعلم،وكلكلمةكلفياستغنوا

ماوهوما.موهبةفيناقصينغير

نفسفى،الرسالةباشفييؤيده

كانتأنهفيهتبينالذيالوقت

للنضجالأساسيةالصفاتتنقصهم

ماوهو،الأخلاقيوالثباتلروحيا

الرسولولكنبعد.فيماسنتناوله

التيالأموربهذهيبدأأناختاربولس

،بإخلاصاللهيشكرأناستطاعياجلها

استعلانينتظرونإذأنهملهموأكد

يستطيعونفإنهم،المسيحيسوعالرب

الذيالأمينإلههمعلىيعتمدواأن

سيثبتهملذيافهد،ابنهلشركةدعاهم

1؟1-9(.)اكو

التحزبموضوعلمعالجةينتقلثم

جدلويدور،خلويأهللهأبلغهالذي

يذكرالرسولكانإذاماحولكثير

1:12(،كو)1أربعةأمأحزابثلاثة

احزابأثلاثةإنهميقولونفالذين

درهو"للمسيحوأناأنيعتبرون

إنهميقولونمنعلىالمفحمبولس
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نثوسكور

)بطرس(.لصفاأو،لأبلوسأولبولس

؟+المسيحاصسمهل:السوالولكن

كانوامنهمالبعضأنعلىيدل13()عد

لحزبهم.عنوانأالمسيحاسميستخدمون

كانوالبولسإنهمقالوامنكانفإذا

بولس،تعليميتبعونأنهميعتقدون

الذينهم)بطرس(لصفاوالذين

سائرمنأهميةأكثربطرسيعتبرون

وجدوالذيناهملأبلوسلذينواالرسلا

عقولهميشبعماأبلوسفصاحةفي

الاسكندريةمدرسةمنكانوا)ولعلهم

أنهيعنيالرسولكانإذاأما(.المجازية

!اأنا:يقولرابعحزبهناككان

نأيرونكانواالذينفهم.،للمسيح

وقدالقيود.كلمنحررهمقدالمسيح

عداوةالتحزبهذاأنالرسولاعتبر

الجبهتين:علىيحاربفكان،للإنجيل

وجبهة،معينينبقادةالارتباطجبهة

يقملمإنهويقول.المسيحباسمالتحرر

إليه.الانتماءعلىالبعضيشجعبشيه

ليؤكد،معدودينأفرادأإلأيعمدلمفهو

المسيح،باسميعفدونإنماالمؤصنينأن

فقدبقعصيدهم،قامعمنالنظربغض

وربأمخلصأبهليبشرالمسيحأرسله

ذاكأوالحزبلهذاوليس،شعبهلكل

:1(..)1-17

الانتماءمثل،قادةأسماءواختيار

كانتالتيالفلسفيةالمدارسإلى

يعتبرقد،مؤسسيهابأسماءتسمى

ولكن،الدنيويةالحكمةعلىعلامة

لا)2:2(مصلوبأ-.وإياهالمسيحإنجيل

"اختارفقد،الدنيويةبالحكمةلهعلاقة

الحكماء،ليخزيالعالمجفالالله

ليخزىالعالمضعفاءاللهواختار

..لكيالعالمأدنياهاللهواختارالأقوياء،

أنتمومنه!أمامهجسدذيكليفتخرلا

منحكمةلناصارالذييسوعبالمسيح

وفداء"وقداسهوبراالله

1:18-31(.كو)1
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إلىوصلعندمابولسشعرلقد

ولم.،ورعدةوخوف"بضعفكورنثوس

الإنسانيةالحكمة.(بكلامكرازتهتكن

!والقوةالروحببرهانبل،المقنع

(.)2:ا-ه

تعليمهأنظنمنهمالبعضولعل

لقد.الفصيحبأبلوسبالمقارتضعيف

بحكمةيتكلمأنيستطيعبولسكان

روحيأ،()الكاملينللناضجينأعظم

ولاالدهر،هذا"منبحكمةليسولكن

"بحكمة.بلالدهر"..هذاعظماءمن

عظماءمنأحديعلمهالمالتي..الله

بحكمةهذاجهلهموكانالدهر*اهذا

+ربيصلبونجعلهملذياهو،للها

مصيرهم.علىختمواوبذلك،المجد

الحصوليمكنلاالسماويةالحكمة!هذه

بالروح،السماويالإعلانمنإلاعليه!ا

روحإلايعرفهالاالله."فأمور.القدس

لم)الذيالطبيعيالإنسانلكن،.الله

اللهلروحمايقبللا(اللهبروحيستنر

الطاقةلدبليسإذ،جهالةعندهيانه

الذيالإنسانلكنلفهمها.الروحية

يفتحهالذي،اللهروحفيهيسكن

الله،فكريعرفأنيستطيعالتمييز،

6-69(،أ)2*المسيح"فكرلهلأن

في-المسيحيينظنكانومهما

لمفإنهم،إليهوصلدافيما-كورنثوس

يتعصرنبدرجةالنضجمنيكونوا

كانوافقد،السماويةالحكمةهذهمعها

إلىيحقاجونروحيأأطفالأمازالوا

كانتطالمااياؤلي(،لتعليم)ا!"اللبن

وكان!والانقسامالتحزبروحتسودهم

غيرأناسبينهذاحدوثتوقعيمكن

الجسد،عملمنهذاكانفقد.مجددين

صسديون!بأنهموصفهمولذلك

3:1-4(.كو)1

سبيلعلىأبلوس-وبدلسيكنفلم



ثثوسكور

كليؤدي،للمسيحخادمينإلا-المثال

بذرفقد،إليهالموكولالواجبمنهما

جاءنم،كورنئوسفيالبذاربولس

هواللهولكن،البذارهذهوسقىأبلوس

،أخرىبعبارةأوتنمو،جعلهاالذي

عليه،بنىوأبلوسالأساسبولسوضنع

فيفلم-يكن.اللهبناءالبناهكانولكن

الأساسهوفالمسيحخطأ،اممما،الأساس

فوقيبنونوالذين.الوحيدالصميح

فييدققواأنيجب،الأساسهذا

!لميستخدمونها.التيالمواداختيار

لأبلوس،اللومتوجيهيقصدبولسيكن

لامدادأاستخدمواالذينللآخرينبل

الذيفالانجيل.الأساسمعتتناسب

بالثباتكفيلأكان،بولسبهلهمكرز

وأمامبل،المحرقةالاضطهادتجربةأمام

التعليمفهلالأشد،ا!اخيرةالدينونة

يمكنالأخرونالمعلمونبهجاءهمالذي

ينشبكانعندماهكذا؟يثبتأن

كانتاالقديمةالمدنإحدىيكتسححريق

قابلةغيرموادمنالمشيدةالمنشهت

الخشبيةتالمنشطأما،تبقى،للاحتراق

تحترقفكانت،أشبهومالألواحوا

يوميأتيعندماوهكذا،دخانأوتتصاعد

الموادندعسيظهر،الإلهيالامتحان

الكنيسة،بناءةحمطاستخدمتالتي

الموادأماوئكافأاستبقىالجيدةفالمواد

مل،العافخلاص،فستحترقالردينة

علىوليس،اللهنعمةعلىيعتمدطالما

قدأنهولوللخطر،يتعرضفلن،عمله

تكونأنيمكنكانلتياالمكافأةيخسر

1(.3:ه-هكو)1نصيبهمن

ويجب.اللهبناءيشو.التمزبإن

أنهميعواأنبولسالرسولقراءعلى

فهم،بالمسيحالمؤمنينمنكصماعة

روحهفيهيسكنالذياللههيكل

يأمعيتعاملأنلابدوالله.القدوس

وفي.الهيكلهذالىإيسيهشخص

افقسامهمعنتخلواإذاالأخر،الجانب

نثوسركو

افتخارهموجعلواالدنيويا،!حكمتهم

نأسيجدونفإنهم،بالناسوليسبالله

خداموسائروصلاأبلوسوبولس

قليللعددوليس،كلهملهمهم،المسيح

هذلاءالمسيحخدامفليكن.منهم

المسيحأرسلهمالذينهملأنهم،مقبولين

اعتبارهمفليكن.لشعبهإعلانهلتوصيل

أساسعلىبلشمهرتهم،أساسعلىلا

يكنفلم،أرسلهملذياللربأمانتهم

بتقديركثيرايهتمبولسالرسول

تقديرهويهمهماكانبلالهالناس

التقديرهذاوسئعلن،السماويسيده

للحكممماولةوكل.الربمجئعند

هي،اليومذلكقبلالربخدامعلى

لهاقيمةدلا،الوقتتبلللحكممحاولة

-4؟،(.3:ه)اكو

واسماسمهبولسالرسولاستخدم

هولاأنهيعلمكانولكنه،كمثالأبلوس

وعلى.التحزبروحشحعاأبلوسولا

فلامنهما،يتعلمأنمسيحيقاندكل

لافهو)4:6(،مكتوبهومانوقيفتكر

لهيكونحتىذاتهمنشينأيملك

أعطتهالتياللهنعمةهيبلالفخر،

7(.ة)4للخدمةالموهبة

بولسالرسولسسنوليةتكنلم

سهلة،مسنولية،الرسلمنورفقانه

للافتراءيومكلمعرضينكانوافقد

،والموتوالخطروالحرمانوالاضطهاد

نظر-فيالكورنثيونكانبينما

لىإفعلأدخلواأي.وصلوا.قدأنفسهم-

أسلوبالرسولويستخدمالأتى.المجد

بلبالخزى،يشعرونليجعلهملا،التهكم

كانفقد.ليسلكوهطريقأفضلليريهم

لهالذي،معلميهمبينالوحيدهو

كانوافقد،نحوهممنالأبعواطف

نأايابنا.وعلى،المسيمحفيأبناءه

نأينويكانلذيابأبيهميتمئلوا

نألىوإ،قليلبعدشخصيأيزورهم
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لهمسيرسلذلك،منيتمكن

بنفسهيأتىوعندما.تيموثاوس

يفتخرونكانواالنينحقيقةسيكتشد

فالأمر،شانهمنويصقرونبلفو.ابما

زيارتهكانتاذافيماعليهميتوقف

نأيجبأنهإمسعيدةفرصةستكون

4:8-21(.كو)1بعصايأتيهم

نأبعدالكتابةالرسدلويستأنف

الاصحاح)فيفبدأينهيها،كادقدكان

منبلغتهالتيالمساثليعالجالغاس!(

شيئكلوأول.ورفيقيهاستفاناس

منصدثمتالتيالزنا.قضياهناككانت

فقد،كورنثوسفيالكنيسةاعضا.أحد

من)وليسابيهامرأةيعاشركان

كانأمماتقدالأبكانإنالمعلوم

لييؤثرلاامروهوحئا!مازال

بعضأنهواذلكمنوالأسوأ(.القضية

هذهاعتبروا،الكنيسةفيالأعضا.

مننوعا-المشروعةغيرالمعاشرة

كتملمدثونكانواالتيالمسيميةالحرية

ولكن6(.و:2كوه)1ويفتخرونبها

يأمرانفييترددلمبولسالرسول

لهدرأ!شركتهممنالمذنببعزل

،العزلقرا!وتصدرالكنيسةفتجتمع

حكمالذي-بولسلرسولاوسيكون

،بالروحمعهمحاضرأ-الحكمبهذا

وقوله:.الحكماصدارفيمعهممشتركا

الحسد.لهلالدللشيطانهذامثل.ئسلم

بلثحسب،العزلمجزدليسيتضمن

بالموتيكنلمإنابالمرضالابتلاه

ولفائدة،الكنيسةاسمعندفاعأ،أيضأ

تضلصلكي،النهانيةنفسهالمذنب

فلو.(.)عد.يسوعالربيومفيالروح

مثلسلولدأمرفيالكنيسةتهاونت

نأكمابكاملها،فستفسد،الشخصهذا

كله".العبينتخمرصفيرة"خميرة

الرسولللكرسيمضرالغميروذكر

عيديمقبكانالذيالفطيرعيد

الطهارةإلىيرمزدالذ!،اللصح
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الذينفيتتوفرأنيجبالتىالأدبية

الفصحكحمللأجلهمالمسيحمات

)5:ا-8(.المقيقي

سابقةرسالةفيلهمكتبوعندما

يقصديكنلمالزناةيخالطوالاأن

فيبهمالاختلاط)فعدمالوثنيين

بلأ،منهاالهجرةيعنيكان،كررنثوس

ألأيجبالناسهؤلاهمثلأنكصد

ونلاحأ.الكنيسةمعشركةلهمتكون

فيكما-جمع،بولسالرسولأنهنا

والفجورالطمعبينآخر-مكانكل

خطاياباعتبارها،ا!اوثانوعبادة

الشركةمنالعزلقستوجبشنيعة

.)5:9-13(

فيالإخوةمحاكماأخباركانت

المحاكمأمامالبعضبعضهم،كورنثوس

نظرفيخطيرةصدمة،الوثنية

يريدونكانواإذالأنهم،بولسالرسول

كانمايلعلونلا!لماذا،العدالةتحقيق

منازعاتهمويعرضوناليهدد!يفعله

يكونهذاأاجتمعاتهمداخلللتمكيم

لهمعلاقةلامنعلىعرضهامنأفضل

نأجذاالأفضلمنويكون،بالكنيسة

بدونالظلمويتحملوابسيدهميقتدوا

دانياليقولكما-كانوإذا.شكوى

لهمسيكونالعليقديسي)7:22(إن

الدينونةتنليذفينصيبمايومأ

الحكمعلىقادرينغيرهمفهل،الأخيرة

يخجلواأنيحب؟الحاضرةأمورهمفي

6:1-8(.كو)1أففسهممن

لإنجيلاانظنواالذينريضاطب

العامة.الأخلاقيةالقيودمنيصررمم

اللهملكوتفيمكانلاأنهلهمفيؤكد

منهم،البعضعاشلقد.الأشرارللناس

قدالأنولكنهمشريرةحياةثبلمن

منهملكلويمكن،المسيحبدماغتسلوا

لكناليتحلالأشياءكل:يقولان
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الأطعمة...توافقالأشياءكلليس

حياتهموكأن،للاطعمةوالجوفللجوف

الر!حية!بالحياةلهاعلاقةلاالجسمانية

روحأالإنسانفدىقدالمسيحولكن

فياللهيتمجدأنيجبولذلكوجسدأ،

هيكلالمؤمنفجسد،الجسديسلوكهم

نأمطلقأيجوزفلا.القدسللروح

)6:9-.2(.زانيةمعواحدأجسدأيصير

لهكتبالتيالأسنلةإلىيرجعئم

البدايةفيفعالج،الكورنثيونعنها

الطرففعلى.والطلاقلزواجاموضوع

خاطبهمالذينالمستبيحينمنالآخر

منأنهظنواالذينكانقبل،من

)7:1(،امرأةيسىلاأنللرجلالأفضل

نأبولسالرسولإمكانفيوكان

وجدشخصيأأنهحيثذلكعلىيوافق

اللحياةملانمأأسلوبأالعزوبةفي

نأأدركعمليأ،رحلأباعتبارهولكن

هوفقط-بواحدةوالزواج-الزواج

نأويجب،للمسيحيالأمثلالأسلوب

الزوجبينالمشتركةالرغبةتتوفر

الآخر،منهماكلمنحفيوالزوجة

فلم.الزوجيةالحياةوامتيازاتحقدق

المتصوفينبعضرأيعلىبولسيكن

ذلكبعدجاءداالذي،المسيحيينمن

نإولكن.مكروهالجنسبأنونادوا

نأ،مللأراوا،المتزوجينغيراستطاع

عليه،ماهمعلى-مشقةدونيظلوا-

فليتزوجواوإلأ،يفعلونفحسنأ

.)7:1-92(

فأمر،الطلاقموضوعجهةمنأما

إلىرجع)1لشعبهملزمالرب

ارتباطعهدفالزواج1:6-12(!.مرقس

أقوالتشملهالمحالةهناكولكن،أبدي

الطرفينأحدأصبحإذاومي،الرب

عدمشالأخرالطرفورغبمسيحيأ،

العمل؟فما،العلاقةهذهفيالاستمرار

بإنهاءالسماحيمكنالحالةهذهمثلفي
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الطرفكانمتىإلأ.الزوجيةالعلاقة

الإبقاءفيراغبأ(المسيحي)غيرالآخر

الطرفيكونالحالةهذهففىعليها،

بارتباطهممقدسينوأولادهالمؤمنغير

:القاعدةأساسعلى،المؤمنبالطرف

يكونالمذبحمسماكل
دانمأفهناك37(،ت92)خرمقدسأ*

المؤمنغيرلطرفاخلاصرجاء

7:16(.كو)1

لأنسببثمةليسالعموموعلى

نفسهوجدالذيوضعهمنالمؤمبئيغير

وأمختونأكانسواء،قجديدهعندفيه

)7:17-24(حرأأوعبدأ!أغلف

هو،ليهإبالانتباهالجديرومن

أمربينبالتمييزالرسولاهتمام

هوخكمهوبين1(.)عدالواضحالرب

فيجذاهذاويتجلى2(.اوه7:3كو)1

)الاعدادالمتزوجينلفيرتوجيهه

26()عدالحاضرالضيقففي25-38(،

،بسمنولياتهمالمسيحيونيجدقد

مواجهةفيأكبرصعوبةالعانلية،

بهذهيرتبطلافمن،المعاديالعالم

الانفصالهولهفالأفضل/الالتزامات

كانافإذا،الزائلالعالمهذانظامعن

الأولىحماستهمفي-المسيحيينبعض

،كاتإذاأو،العزوبةنذرواقد-

ئميتزوجا،ألاعلىعزماقدمخطوبيئ

يتزوجا،أنالأفضلمنأنهلهمابدا

ذلكفيخطألاإذفليتزوجا،

36("و7"28كو)1

نأللاراملا!افضلمنكانوبالمثل

نأرأينإنولكن،حالهنعلىيلبثن

يتزوجن،أنفيأحرارفهن،يتزوجن

4(.و.7:93كو)1فقط"الرب+فيولكن

أمرأفيهايتلقلمالتيالأمورففي

رأيهعنيعبرفهو،الربمنمباشرأ

يقررواأنفيالحرلةلقرانه!يترك
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رأيرأيهأناعتبرولكنه،لأنفسهم

أناأنيأظن*وقانلأ:يردفإذ،سليم

4(..و7:93كو)1.اللهروحعنديأيضأ

اللحوممعظمأنحقيقةكانت

مثلوثنيةمدينلأفيللبيعالمعروضة

قدمتحيواناتلحومكانت،كورنثوس

أماممشكلةسبب،للاوثانذبانح

الراجعينالمومنينمنكثيرينضمانر

مأ،اللحومهذهيأكلدنفهل،الدننيةمن

عبادةفيشركاءيجعلهمأكلهاأن

أورشليممجمعقراركان؟الأوثان

ذبحا"عمابالامتناعيقضي:92(،1)أعه

يستندبولسالرسوللكن.،للاصنام

المسيميةالحريةهمامبدأينإلى

نأفيحزفالمسيحيالمسيمية،والمحبة

حقيقيوجودلاأنهحيثمنهايأكل

خأقجاهالمحبةاعتباراتولكن،للوثن

تصرفمنضميرهيتعثرقدمسيحي

لحريتهحدودأيضعتجعله،القويالأخ

الإشارةهذه)8:1-13(.الأمرهذافي

حرلةعلىالتطوعحهالقيودإلى

نأبولسالرسولذكرت،المسيحى

استفلهقدبذلكللقياماستعداده

رسوليته،حولالشكلإلقاهمقاوموه

فيللكنيسةيكتببولسولكن

فيللشكيدعوماليسأنه،كورنثوس

في"رسالتهختمهمإنهمإذالأمر،هذا

سيواصلحالأيعلىوإنه)9:2(،الرب

،الربمنعليهاأؤتمنالتيخدمته

علىةموضوعةلضرورةا+إذ:ويقول

)9:16(1أبشر"لاكنتإنليفويل

علىيعيشأنفيحرأكانولكنه

يعملأنأو،الايمانفيأولادهحساب

لكييعملأنفضئلولكنه،نفسهليعول

(يضأمعهالذينوحاجاتحاجتهيسد

حزاكنتإذ"فإني:ويقول2:34(..)أع

للجميعنفسىاستعبدت،الجميعمن

شيءكلللكلصرتا!ثرين...لأربح
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يمارسفهوقومأحالكلعلىلأخفص

التيالجعالةيأخذلكيالنفسضب!

أمام،الأمينةالخدمةنصيبمنستكون

1-27(.)9:المسيحكرسي

الارتباطموصوعلىإويعود

فداءأنكيدقراءهفيذكر،بالأوئان

مصر،وعبورهممنإسرانيلبني

واحدأطعامأوأكلهم،لأحمرالبحرا

فيروحياواحدأبأشراوشربهم،روحيأ

عندماالدينونةمنيعفهملم،البرية

لزناوااياوثانعبادةفيسقطوا

نأأيضأالمؤكدفمن)01:1-13(،

اللهعقابتجنبيمكنهملاالمسيحيين

بينالجمعيستطيعونأنهمظنواإذا

يشتركونحيثالربمائدةفىالشركة

فيوالشركة،ودمهالربجسدفي

فياشتركوالوكما!،شياطين+ماندة

الوثنعلمتحتوثنيمعبدفيوليمة

،الأخرىالناحيةومن1(.8:.إلىرجع)1

صديقدعوةتلبيةمنيمنعماليس

علىيقدمهماكلمن!ا!لوثني

الطعامهذاأنغرفإذاأما،ماثدت

نأالمسيحيعلىفيجب،لوثنمكرس

للآخرين،طيبةقدوةويكون،يمتنع

علىالمملهوالمؤمنبنفثمفليكن

لخيروليس،الآخرينوبركةاللهتمجيد

بولسفعلهماهذا،فحسبأنفسهم

ثم)01:4-11:\(المسيحمثالمقتفيأ

شالتصرفالرسدليتناول
ماعلىيوافقفلماالكنيسةاجتماعات

من،كورنثوسكنيسةفييجرىكان

غيرورأسهاتتنبأأوالمرأةتصليأن

صقائقإلىذلكفيمستندأمفطى،

المنظورينغيرالملانكةووجدد،الحياة

2-16(.ت)11الكنيسةاصتماعاتفي

عنأيضأرضاهعدمابدىثم

فبدلأ،المحبةولانمفيالأنانيالتصرف

كاف،الطلامالاخوينمشاركةمن
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معهم،أحضروهماياكلونالأغنياء

لقد.جياعأالأفقرإخوتهمويتركون

سلمهاكماالتعاليمحفظوالأنهممدحهم

هذاعلىيمدحهملاولكنه2(،)عدإليهم

الانقسامعلىيمدحهملممثلماالتصرف

17-22(.إ1)1لتحزبوا

يحتفلونكانواأنهمالواضحومن

المحبةاولانمنهايةفيالرببمشاء

الولانم،تلكأثناءفيتصرفهمولكن

علىدليلأكاناانهايتهافيوحالتهم

معتتناسبحالةفييكونوالمأنهم

كانوالذياالربعشاءمنالأكل

هكذا.بتصرفهمأ!مبتهينكرون

إليهمسلمهبمابولسالرسولفذكرمم

.الربمن.تسلمهكما،الخصوصبهذا

عشاءعنوصلناتسجيلأقدموهو

خمممرمنأكثرمضىقديكنولم"الرب

الربموتعلىسنةوعشرين

الربأمرهناالرسولويذكر.وقيامته

.لذكرياهذ!اصنعواتاتلاميذه

اياخوي،غيرتصرفهمكانلقد

التزاماتهمبتجاهلهم!للعشاءتدنيسأ

يرمزالذيالواحدالجسدفيكأعضاء

وبذلك،يأكلونهلذياالواحدالخبزليهإ

عجبفلا،لأنفسهمدينونةيأكلونكانوا

المبكر.والموتالمرضبينهمتفشىأن

لبيتافيلعادياطعامهمفليتناولوا

حالةفيلرباعشاءلىإيأتواحتى

:17-34(.)11روحيواستعدادلائقة

المواهبممارسةموضوع!كان

أرسلالتيالموضدعاتأحدالروحية

فكان.عنهايسألونهالكورنثيون

المواهبتجتذبهممنهمالكثيرون

التكلمموهبةوبخاصة،الاستعراضية

كلإنالرسسوللهمويقول.بألسنة

،القدسالروحمنعطاياهيالمواهب

،القدسالروحبقوةيتكلملأحديمكنولا
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كما،الرباسمإلىيسيءبماوينطق

بريسوعيقولأنيقدرأحد!ليسأنه

)12:1-3(.+القدسبالروحإلا

مواهبتسعالرسولويذكر

ويشبهها،القدسالروحيعطيها

التيلبشرياالجسمأعضاءبوظانف

.وبروحكله.الجسدلمنفعةمعأتعمل

جسدإلىالمومنينكلاعتمدقدواحد+

الجسمفيالفوضىتشيعوكماواحد.

يؤدىأنعضوكلحاوللو،البشري

عهدتأد،الأخرىالأعضاءوظائف

واحد!لعضوبوظائفهاالأعضاءجميع

إلا،الكنيسةعلىتسودالفوضىفإن

الجميعلخيربوظيفتهعضوكلقامإذا

أ(.)12:1-31

نعمةهي،المواهبكلمنوالأسمى

الرسولبهاتغثىالتيالسماويةالمحبة

فقدعشر.الثالثالأصحاحفيبولس

مكرسينموهوبينالمسيحيونيكون

لهميكونوقد!عطائهمفيأسخياء

منيكونواوقد!الجبالينقلإيمان

ولكنالشهداء،منهصنعالذيالنسيج

ذلك.كلمنمنفعةفلا،المحبةغابتإذا

الشيههيآخر.شئكلفوق،فالمحبة

مهايستخدماو.لمطلوبالجوهريا

يقالأنيمكن،المحبةرصففيالرسول

اسمنضعأنفنستطيع،المسيحعن

المواهبفكلةالمحبةمكان+المسيح*،

أمامحدود،لوقتمكانتهالهاالأخرى

لإنسانالةحاإنايأبد.لىإفتثبتالمحبة

سيبلفهالذىبالكمالبالمقارنة،الراهنة

بالمقارنأكالطفولةهيما،يومأ

تناسبالتيفالأشياء.النضجبسنوات

الروص،النضجعدممنالحاضرةالحالة

عليهسيكونلمابالنسبةشيءلاتعتبر

أما،المسيحمعتمجيدهمعندالمومنون

شيءعليهايسموولاتخبوفلاالمحبة

تكون،والمحبةوالرجاهفالايمان،أبدأ
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التيالسماويةالفضائلمنثالوئأ

أعظمهن*ولكنالأبد،إلىستثبت

غايتكمهيالمحبةفلتكنلذلكالمحبا"،

ب-14:11(.)12:31

ممارسةتفصيلبأكثريتناولثم

وبخاصة،الروحيةالمواهببمض

فيتكلم.والنبوةبألسنةالتكلمموهبتي

بألسنةالتكلمعنبولسالرسول

الموهبةهذهنفسههويهتلككشخص

ذلكليظنأحديكن)ولمبالغةبدرجة

ليذكرهافرصةللرسولتكنلملو

الرسولويستنكر18(.إ1،فيعرضأ

الأيجبوأنهأهميتها،فيالمبالفة

مترجماذجدإذالأإالجماعةبينئمارس

دالله"نفسهوليكلما"فليصمتوإلأ

فيالهامةالنقطةإنوه!28(.14:4كو)1

نقالماالكنيسةتفهمأنهيحديثكل

لابماتئنىأنيمكنلاوهيبه،وئبنى

قداللهأناللهكلمةمنونفهم.تفهمه

أناسلمخاطبةبألسنةالتكلميستخدم

مفهومبلسانبرسالتهالإيمانيأبون

12(.او28:اإشمناقتباسأ)49:21

تأثيرحسابعمليجبذلكعلىعلاوة

يمدثمؤمنغيرشخصأيعلىذلك

فإن،مسيحياجتماعإلىيدخلأن

تتكلمبكاملهاجماعةوأصواتمنظر

انطباعأيتركأنلابد،مختلفةبألسنة

جماعةأنهمبالحرىأو"،.يهذونبأنهم

إعلان-أيالنبوةبينما،المجانينمن

تبكته-القدسالروحبقوةاللهفكر

فيهم.اللهوجودمنيتاكدوتجعله

الكثيرإلىتحتاجفلاالنبوةأما

تذكيرهمإلىفبالإضافا،الضوابطمن

الواحديتكلمواأنيجبالأنبياءبأن

نأويكفيمعأ،الجميعوليسالأخر،بعد

الاحتماعفيثلاثةأواثنانيتكلم

ضابطأيكونأنيجب.و"النبىالواحد.

نأأويتكلمأنفيستطيع،لنفسه
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تصمتأنويجب92-32(.ت)14يصمت

يقاطعنولا،الكنانسفيالنساء

ولمب-36(.:33)14بأسنلتهنالمتكلمين

رأيهعنيمبربولسالرسوليكن

ينقلكانبلاالأمورهذهفيالشخصي

رسولهباعتبارهالربوصاياليهمإ

يجهلإن.ولكنعبارةأما.لذلكالمؤهل

جا.تفقد14:38()اكوفليجهلا"أحد

أحدجهلإن:التفسيريةالترجمةفي

فيوجاءت..جاهلأفسيبقىهذا،

أحدجهلإن:الكاثوليكيةالترجمة

العربيةالترجمةوفيفيسئجهل.

وأ،فتجاهلوهذلكتجاهلفان:الجديدة

+.جهلهفي!فاتركوهبالحري

فيدائمهأهم!هلهمامبدآنوهناك

شيءكل!ليكنوهما:.الكنيسة

شيءكلليكنو)14:26(،"للبنيان

4(..:)14ترتيبوحسببلياقة

يأتىعشرالخاسىالأصحاحأنومع

منسؤالينعلىجوابينبين

بقوله:بدأهاياولالجواب،لكورنثيينا

)12:1(،ا.الروحيةالمو)هبجهةمن!أما

الجمعحهةمنأما"واالثانيوالجواب

منفليس)1601(،القديسينلأجل

القيامةبخصوصتعليمهأنالواضح

إجابةجاءعشر(الخامس)الأصحاح

التيالرسالةفيصنهممحددلسؤال

كان،حالأيعلىلا.أم،إليهبهابعثوا

بعضهناكأنيعلمبولسالرسول

تحوم،الكورنثيينبعضعندشكوك

الفلسفةكانت)فقدالتعليمهذاحول

فقط(،النفسبخلودتعتقداليونانية

شئ-كل-قبليذكرهمأنأرادلذلك

الإنجيلمحورهيالمسيحقيامةبأن

يذكركما1(.)1501-ابهبشرهمالذي

.المقامالربظهدراتببعضقائمةأقدم

المؤمنين،قيامةمبدأيقبلوالمفالذين

قيامةحقيقةقبولإمكانهمفييكنلم
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رسالةاتكونالحالةهذهوفي،المسيح

والرسلباطلأالإيمانوا،وهميةلإنجيلا

12-99(،أ)15زورشهود

ثابتةكانتالمسيحقيامة!ن

تحملدهي،تجاهلهايمكنولا،وأكيدة

الباكورةمثل،شعبهقيامةرجاءمعها

الأسبوعأولفيللربئقدمكانتالتى

وكانت23:9-11(،)لاالفصحلعيدالتالي

وسيعقبالمنتظر.للحصادمقدمة

عندما،الأبدياللهيومالقيامةحصاد

الكونفيأعدانهكلوضعقداللهيكون

الممجديسوعالربأقدامتحت

الذيهوالقيامةرجاءإن)15:02-28(.

يومنواأقعلىوالنساءالرجاليشجع

يجتمعوالكي،ويعتمدوابالمسيح

نأكماالربافيرقدوالذينابأحبانهم

الرسولجعلالذيهوالرجاءهذا

نأرفقانهالرسلوسانربولس

دعوتهمسبيلفيالمخاطريحتملوا

.)15:92-34(

طبيعةهيما:السؤالعرضوإذ

بولسالرسولجوابفإن،القيامةجسد

لابيئةملائمأجسدأسيكونإنه:كان

ملائمالطبيعيالجسدأنكما.الجديدة

جسدفسيكون،أيارضيةالبينةلهذه

سيشتركروحانيأ"أ"جسدلقيامةا

المقامربهممجدفيلابسوه

للرسولخاصوبإعلان(.ه)15:35-.

عندستحدثالقيامةإنيقول،بولس

يقوم،اللحظةتلكفعي،الأخيرالبوق

المؤمنونويتغير،بيسوعالراقدون

كائناتلىإفانيةكائناتمناياحياء

سيئاد،المسيحغلبةفبفضل.خالدة

تشجيعهذاوفينهائيأ،الموت

،الربخدمةعلىليثابرواللمؤصنين

الرب!فيباطلأ"ليسىتعبهمأنعالمين

.)15051-58(

نثوسكور

كيفيةعنبولسالرسولأجابهمثم

الذيالأمر،القديسين!اجلالجمع

أجلومن،الأممكنانسكلفيهشاركت

بأنفأوصى.أورشليمفيالكنيسة

،أسبوعأولكلفيمنهمواحدكليضع

تكونكورنثوسإلىجاءمتىحتى

أورشليمإلىلإرسالهاجاهزةالعطية

يمكنوالذيناالكنيسةتختارهممنمع

؟1-4(.)69نفسهالرسوليرافقهمأن

أفسسفىيظلأنالرسولورتب

الفرصةمنتهزأ،الخمسينيومإلى

للكرازةهناكالمتاحةالواسعة

فيبمكدونيةيمتازذلكوبعد،بالإنجيل

ذلكأثناءوفي،كورنثرسإلىطريقه

-14(.:ه)16شيموثاوسإليهمسيرسل

رفقاءبتحياتالرسالةوتنتهي

اللذينوبريسكلاأكيلاوبخاصةبولس

فيالكنيسةعندجيدأمعروفينكانا

الختاميةلتحيةاثم،كورنثوس

بولسالرسولكتبثم)16:21-24(،

.بعدهومالعشرينواالحاديالعددبيده

لسبولةرسا:نثوسكور

ليها:إلثافيةالرسولا

لرسولافيهااتمصللتيالفترةا:الضلفية-لأ(و)1

فيمسجلةكورنثوسفيبالكنيسةبولس

وفي3(/و،02:2)18:1-18الرسلأعمالسفر

الأولىزيارتهمنالأخيرةالفترةأثناء

وحيثعليها.ليأواغاليونأصبح،لكورنثوس

غاليونولايةبدايةتحددالتاريخيةالمصادرأن

زيارةتحديدالسهلفمن،م52أو51عامفي

زلكوبعد.بدقةنثوسلكوربولسالرسول

بولسرالرسولصرف،سنواتستأوبخمس

فيالأرجحوعلى،اليونانبلادفيأشهرثلاثة

ومن،مكدونيةإلىزهبثمنفسها،كورنثوس
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علاقةعننعلمهماأما.أورشليمإلىهناك

بينفيما،بالكورنثيينبولسالرسول

مننستخلصهماعلىفقاصر،الزيارتين

إليهم.رسانله

أربعكتببولسلرسولاأنالآراءوأرجح

لرسالةوا،كورنثوسفيالكنيسةلىإرسائل

+المفقودةلةلرسا"باإليهايشارلتياهيالأولي

الرسولفيهاطلبوالتي:9(،لأكوهإلىربم)1

ينفصلواأنكورنثوسفيمنينالمقمنبولس

الموجودةفهيالثانيةالرسالاأما.الزناةعن

أهلإلىالأولىالرسالة0باسمأيدينابين

فيهايعالبمتعليميةرسالةوهي"كورنثوس

فيتانماكانتالتيالمشكلاتمنعددأ

لرسالةاشارةوهناك.كورنثوسفيالكنيسلأ

رجع)1+المحزنة"بالرسالةعادةتوصفثالثة

عقبالأرجحعلىكتبتوالتي2:4(،كو2إلى

وكان،والكورنثيينالرسولبينخطيرةأزمة

لعلاقاتامعالجافيهايحاولبولسالرسول

رسالةفهيالرابعةالرسالةأما.المتوترة

الثانيةالرسالةباسمالمعروفة!هي،شكر

لرسولاروحأننجدحيث+كورنثوصأهللىإ

إليهحملهاالتيللأخباراستراحتقدبولس

.العلاقاتتحسنعنتيطس

كتبهالتياالرسانلبموضوعويرتبط

،كورنثوسفيالكنيسةإلىبولسالرسول

بولسالرسولبهاقامالتيالزياراتعدد

إلىالإشارةسبقتولقد.لكورنثوس

الرسل،أعمالسنرفيالمذكورتينالزيارتين

بولسالرسولزياراتبأنالقوليمكنولا

الزيارتين.هاتينعلىاقتصرتقدلكورنثوس

لترجيحالأنقوياتجاههناك،ذلكضوءوفي

علىبقومالاتجا.وهذا.اخرىبزيارةقيامه

ماعلىفبناه.الثانيةالرسالةفيجاهمابعض

وإذ.شديدةلأزمةالعلاقاتتمرضت،بهاصاء

منالعلاقاتهذهأصابمامدىالرسولأدربه

.بالرساللأكورنثوسلىإتيطسأرسل،تدهور

2:4(.كو)2"المحزنة
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المحزنةا"الرسالةهذهبتحديديتعلقوفيما

منأكثرملبالتجديرتاننظروجهتاهناك

الأولىالرسالةأناعتبارهيالأولى0غيرهما:

ومن*.المحزنة!الرسالةهيأيدينا(بين)التي

احتمالإلىجادةنظرةينظرونلاذلكيرون

منأكثركورنثوسبزيارةالرسولقيام

على-الثانيةالنظروجهةأصحابأما.مرتين

غيرمنأنهفيردن-أحدثدراساتأساس

عندلذهنيةابولسالوسولصالةأنالمحتمل

ينطبقأنيمكن،الأولىلكورنثوسكتابته

ضوءوفي.2:4كو2فيالواردالرصفعليها

لىإبرلسالرسولزياراتقصراستحالة

واضحميلفهناك،زيارتينعلىكورنثوس

كورنثوسزاربولسالرسولأنافتراضإلى

بالألملرسولاإحساسعنأسفرت،ثالثةمرة

لمعالجةمحاولةفىإليهمفكتب،منهلموقفهم

ترىالمعاصرةءالأرافأغلبولذلك،الموقف

.أخرىرسالةكتابتهترجيح

الآنهناكالرسالةهذهعنالبحثوفي

الثالثةالرسالااهذهأنأحدهما:رأيان

فيجزئهيأ-لوصمحفوظةلتمازا

شديد،لنقديتعرضالرأيهذا.ولكن1-13كو.2

الثاشالرأيأما.كافيةأدلةعلىيقوملالأنه

لرسالةامثلمثلها،فقدتقدالرسالةأنفيرى

لاالرأيهذاأنومع:9.كوه1فيإليهاالمشار

.الأولالرأييواجههماالصعوباتمنيواجه

هذهمحتوياتلممرفةبياناتأييقدملاأنهإلا

لة.لرساا

جزنىفهمنحوالتقدمبعضيحدثوقد

الرسولزيارةبينبالجمع،الرسالةلمحتويات

لعلاقاتوالكورنثوسالمرجحةلثانيةابولس

المحزنة+لة*الرساكتابةإلىادتالتيالمتوترة

حدةمنللتلطيفمحاولةشكتبهاالتي

كتببولسالرسولأنأفترضنافإذا.الأزمة

المحزنةالزيارةهذهمثلعقبالرسالةهذه

بخصوصكتبأنهالمعقولفمن،لكورنثوس

لىإدفعتهوالتي،بشدةأحزنتهالتيالأمور

وقد.حزينأكورنثوسمفادرةفيالإسراع
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كورنثوس%لىالحزينة+الرسالةهذهحمل

الرسولاستعدالأثناءتلكوفي"اتيطس+.

انتظرحيثمكدونيةإلىأفسسلمغادرةبولس

فيالأمورإليهلتأبماليخبرهتيطسقدوم

أسابيع.أوأيامبضعةمضيبعد،كورنثوس

لهوقدمبولسالرسولإلىتيطسوجاء

ويرجون،الكورنثيونندمإذمشحعأ،تقريرأ

تحولوهكذا1(..و،7:9أ،-211كو)2المصالحة

وشكرفرحإلىلرسولاصزن

يعودأنيستطيعأتهوعلم13-16(،و7و7:6كو)2

يواتجهأنيخشىأندونكورنثوسإلى

التمرد.أوبالرفض

يذهبأنبولسالرسوليستطيعأنوقبل

يلزمكان،ثالثةزيارةفيكورنثوسإلى

كانبولسالرسولأنهوالأول:أمرينمعالجة

أعدتقدالكنانسأنمنكدللتمكدونيةفي

والأمرأورشلع.لىإسيأخذهاالتيالعطايا

علاقتهفيتوترمنحدثماأنهوالثاني

عمليةعطلقد،كورنثوسفيبالكنيسة

الإخوةأجلمن،كورنثوسفيالجمعاستكمال

حد:ماأثرزالأنوبعد،أورشليمفيالفقراء

أخرىزيارةانتظاروفيقبلأ،منهم

شكر++رسالةبولسالرسولكتب،لكورنثوس

تعتبرالتىكورفثوس(إلىالثانية)الرسالة

ليها(.إبدلسالرسولكتبهارسالةأخر

لةلرسااوحدةتتضح:لالرسااوحدة-)فانيآ(

موحودةفهي،المخطوطاتجميعمقا!نامن

وليس،المخطوطاتجميعفيالحاليةبصورتها

شكأدنىلىإيدعواختلا!أيالمخطوطاتبين

وحدتها،في

المخطوطاتفيالواضحالسندهذاورغم

لتومازاكانتفقد،لةالرساوحدةبخصوص

الرسالةأنلإثباتكثيرةمحا!لاتهناك

ودليلهم.وحدتهاعدمعلىالدليلتحوينفسها

الأصحاحاتفيالنغمةاختلافهوذلكعلى

النغصةعنبالشكر،تتميزالتيالأولىالتسعة

تتميزالتيالباقيةالأربعةالأصحاحاتفي

نثوسكور

مة.لصرابا

االرحدةعدملاثباتمحا!لةأهمولكن

الآتية4الحججتتضشها

للاجزاءإلمقارنةالدراسةإن-)1(

منأنهاعلىتدل3و2،1102و4،01:1و2:2

إلىالثانيةالرسالةغيرأخرىرسالة

.نثدسكور

الرسالة0الرسالةهذهتعتبرأنيمكن-)2(

لمعالجةكتبتوقد(المحزنة)أوأ"مةلصارا

بولسالرسدلبينحدثالذيالتوتر

بينماالفترةفيكورنثدسفيدالكنيسة

الثانية،والرسالةالأولىالرسالة

الأخيرةالأربعةاياصحاحاتتشكل-)3(

نأيمكنلتيالرسالةامنأجزه)01-13(

*.المحزنةلرسالا3"ابأنهاتوصف

قدلابد01-13الأصحاحاتفإنولذلك-)4(

الأولىلتسعةاالأصحاحاتقبلكتبت

.بفترة

كورنثوسإلىالثانيةالرسالةوضعت-)5(

فيالجماعةبمعرفةالحاليشكلهافي

لكنانس(ابيننشرهاوتم،كورنثوس

فهي:الرسالةوحدةلإثباتالحججأما

يصلماجميعهاالمخطوطاتفييرجدلا-)1(

إلىالثانيةالرسالةبأنالظنعلى

ئمرسالتينالأصلفيكانتكورنثوس

.واحدةرسالةفيادمجتا

الأولىالتسعةبالأصحاحاتنجدبينما-)2(

الوحيدةالنفمةليستفهيالشكر،نغمة

وبينما1:23(.مثلأ)انظرالقسمه!اني

بنغمةالأخيرةلأربعةااياصحاحاتتتميز

الوحيدةالنفهةليستأيضأفهي،صارمة

مما02(،ة12مثلأ)انظرالثانيالقسمفي
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ا!جة.هذ.قيمةمنيقلل

01-13الأصحاحاتبأنالقولمصاولة-)3(

التسعةالأصماحاتالزمنفيتسبق

وأالصارمةالرسالةمنجزءوأنهاالأ!لى،

المخطوطاتضوهفيلهاسندلاالممزنة

دحدةعلىمنهاالمستمدهـالدليل،المنتلفة

لة.لرساا

منأصزاءأنإئباتإمكانيةعدم-)4(

فيموجودةالمحزنة)والصارمةالرسالة

الرسالا.هذه

الكاتب:والأصلوالتاريخلكاتبلثأ(-ا)ئا

مطلقآأحديفترضفلم،شكادنىبلابولسهد

تتميزفهىأخر،شخصكتابةمنأنها

رسالةأيمنأكثروأسلوبهكتاباتهبخصانص

فهي،إليهمنسدبةالجديدالعهدفيأخرى

بالرسولمعرفتنافيكبيربشكلتسهم

سيرتهمنكبيرةبكميةتزودناإذ!بولس

فيبماشضصيتهمنبلمحاتوكذلك،الذاتية

الشضصيةومشاعرهواستقامتهعواطفهذلك

نأكما.الربرسولبأنهالعمبقوإدراكه

منلأت،الكاتبموأنهتثبتالخارجيةالدلائل

إلىالثانيةالرسالةأنوثائقيأالئابت

منذالكنانسكلفيمتداولةكانتكدرنثوس

معترفأكانالمبكرالتاريخذلكفلي.م014عام

بلابولسالرصولكتاباتمنبأنهابالرسالة

.الأنحتىالاعتراهـقانمأهذازالدما،منازع

هذهبشلفليسكتابتهاتاريختحديداما

تعقدبسببمستحيلأ،يكنلمإن،السهولة

نإ.كورنثوسإلىللرسانللتاريخيةاالخلفية

غموضأ-أكثرهالوقتانفسوفي-فترةأهم

وكتابةالأولىالرسالةكتابةبينماالمدةهي

هذهمدىتحديدمحاولةوكل.الثانيةلرسالةا

قاملمأكافوقتهناكيكونأنيلزم،اللقرة

الاثناء.تلكفيأنشطةمنبولسالرسولبه

ربيعفيلأربحاعلىكتبتالأولىلرسالانا

كتبتقدال!انيةالرسالةتكونوعليه،م57عام

436

نثوسركو

إلىأشهرستةبينماتتراوحبمدةذلكبعد

المدةتقليلاكلوفومن.شهرأعشرثمانية

أنشطةكلاعتباريلزمناولذلك،الإمكانبقدر

.الفترةهذهفيلناالمعروفةبولسلرسولا

لأولىاالرسالةكتابةتحديدهيالبداياونقطا

إلىرجع)1م57عاممنالضمسينيومقبل

ثم.أفسسفيالرسالةكتبتوتد16:8(،أكو

فيوقتأوصرتأف!سس،بولسالرسولغادر

الأشهرأنولابد.2:ا-6(.)أعواليونانمكدونيلأ

فيكانتاليونانبلادفيصرفهاالتيالثلاثة

ووصلكورنثوسغادرأنهحيثالشتاء،أثناء

ثم.2:6(،)أعالفطيرعيدوقتفيفيلبيإلى

يومليحواأورشليمإلىووصلفيلبيغادر

هرلذلكالمحتملوالتاريخ.2:16(،)أعالخمسين

الرسوللكتابةاصتمالأالأوقاتفكثر،م58عام

هذهفيكورنثوسإلىالثانيةللرسالةبولس

كانلتاريخافهذا،م57عامأكتوبرهوالأثناه

كتابتهبعدأفمسسلمغادرةوقتألهيتيح

فيم57عامفيلكورنثدسالأولىلرسالةا

مكدونيةلزيارةوقتألهيتيحكما،الربيعشهر

.م57عامأكتوبرفيلثانيةاالرسالةوإرسال

شهورلقضاءكورنثوسإلىوصولهقبل

الماضي"العامعبارةبخصوصأما.الشتاه

كامل،عامانصرامتعنيلافهي8:.1،9:2(،كو)2

شهرفيتبذأكانتالمدنيةالسنةأنوصيث

أكتوبر،فيالرسوليكتبفعندماسبتمبر،

سبتمبرقبلوقتأيإلىيشيرأنيستطيع

تكونأنهوفالمرجحوعليه،الماضيلعاما0بأنه

فيكتبتقدكورفثوسإلىالثانيةالرسالة

شهورلقضاءديسمبرفيوصولهقبلأكتوبر

الرسالةأنوالأرجح.كورنثوسفيالشتاء

حاملأتيطسأتىفعندما،فيلبيفيكتبت

كتب،الأوضاعتحسنعنالمفرحةالأخبار

فرحهعنمعبرأمكدونيةمنبولسالرسول

ومن.قليلبعدكورنثوسزيارةكلفيتهوعن

حالأكورنثوسإلىسافربولسأنجذاالمرجح

إليها.بالرسالةتيطسإرسالبعد

لرنيسيالفرضاكان:منهالفرضا-بعا(

إعدادهوكورنثوسإلىالثانيةالرسالةمن



نثوسركو

كانالتيلزيارتهكورفئوسفيالكنيسا

كتبتلقد.قليلبعدبهايقومأنمزنعأ

الرسولبينالعلاقاتتحسنفترةفيالرسالا

مباشرةذلبهفقبيل،كورنثوسفيوالكنيسة

فيأثرالعلاقاتفيشديدتوترهناككان

فيالكنيسةفيبولسالرسولمكانة

كتبالتوتر،منالجوذلكزالفإذ.كورنثوس

لهمكتبكما،الانفراجلهذاشكر.مبديأإليهم

(ورشليم،فيالقديسينلأجلالجمعبخصوص

توقروقتفيالمشروعهذاتعطلفقد

منالبمضهناكمازالكانإذثم،الملاقات

سلطانهعنبشدةلهمكتبلهالمقاومين

ذلبه.علىالقاطعالدليللهممقدمأ،كرسول

لةلرسابايوبد!:لةلرساامصتوى-مسا()خا

الرسالةفيمثلمامنطقيترتيبالثانية

كتبهاالرسولأنإلىيربمذلكولعل،الأولى

عنيكشفمنهاالأولفالقسم.متقدةبعواطد

كماالموقد،لانفراجبالشكرملتهبعاطفة

له،الكورنثيينلولاءلاسترداد.فرحهيبدي

الشديداهتمامهعزالثانيالجزءوينم

فيللقديسينالجمعفيالسخاءبضرورة

وآخرينتيطسأنوأخبرهم.أورشليم

الأمر.هذافيلمعاونتهمإليهمسيذهبون

فيبولسغيرةعنالأخيرالجزءويكشف

ويمكن،الربلمجدوخدتءرسوليتهعنلدفاعا

يلي:فيماالرسالةإجمال

2(.و)9:1)1(-التحيات

(؟)2(-الطمكر)1:3-ا

.(لأ:12-2:6)1لكدرنثيينامعلعلاثاتا)3(

الأخيرةبولسالرسولتحركات-)أ(

13(ة)1:12-2

)1:12-22(.خطتهتعديل-)1(

)1:23-2:4(.لمعا!نتهماستعداد.-)2(

)2:ه-13(.عنهمالكامل-صفمه)3(

حصبالرسوليةالخدمة:معترضفصل-)ب(

01(.ا-6:)2:4البديدالعهد

نثوسكور

)1(

)2(

)3(

الجديدةالخدمةهذهانتصار-

.)2:14-17(

الجديدةالخدمةلهذهالمميزةالعلاقات-

.)3:1-5:91(

)3:1-6(.الروحفيإنها*

موسىخدمةمنأسمىإنها،

)3:7ء1(.

)4:1-6(.الأمانةتستلزمإنها*

1(..)4:7-5:المجدرجاءلها+

المسيحمحبةهوإليهاالدافع،

ا-9؟(.)5:1

وهو،بولسالرسولمنتحريض-

الموكولبالإنجيلللمناداةنموذج

الجديدةالضدمةبهذهللقانمين

:5(:2-6..1)1

المتجددةبولسالرسولتحريضات-)!(

16(.ت)6:11-7

11-13(.ت)6محبةهناكلتكن-)1(

المؤمنينغيرعنانفصدا-)2(

.)6:14-7:1(

2-16(.إ)7المتبادلةالثقةاستعيدرا-)3(

أورثمليمثيلكنيسةالأبللحمعاخطط)،(-

1(.ا-9:ه)8:

)8:1-7(.المكدونيينمثال-)1(

العطاءعلىبولسالرسولتحريض-)2(

1(.)8:8-ه

16-9:5(.ت)8للممع-الترتيبات)3(

العطاءفيالسخاءعلىألتشميع-)4(

")9:6-15(

الرسوليسلطانهعنالدلهاع-)5(

).ا:3-1-.!(.

إل!هالموحهاال!همعلىبولسإجابا!-)أ(

.)01:1-18(

يستطيعإنهيقول،بالجبنالتهمةعن-)1(

ا:1-6(.).مأصاريكونأن

يستطيعإنهيقول،الضعفتهمةعن)62

آ:7-11(.).قويأيكونأن
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يمملإنهيقولالاستبداد،تهمةعن-)3(

ا-18(.)01:2الإلهياالحدودداخل

كرسولبولسخدمةتثيد-)ب(

:11(1-29.)13:

1(.)11:1-هبالكدرنثيينباهتمامه-)لأ(

:13(.ا:16-29)1للخدمةبمذهلاته)2(-

(1.:14-13ت)12المرتقبةبولسزيارة-)%(

لخيرهميعملهإنما،لأجلهميعملهماإن-)1(

.)12:14-89(

توبتهمهوإنمامنهميطلبهماإن-)2(

.1(.ة91-13إ)12

يتوبوالممنعلىيشلقلنيأتيعندما*

.)12:91-13:4(

1(.)13:ه-.صارمأيكونفلنتابواإذا*

لأ(.:11-،)13لوداهيةالتميةا)6(-

:تلمودوماا-دس!)!ما

الأولىلرسالاافي.المسيحلينإنسا-.()1

بعضعلىبولسالرسولفيهايجيبكانالتي

كخادمنفسهيقدمكان،الكنيسةفيالمشكلات

يعطيالتيالثانيةالرسالافيأما!للمسيح

نفسهيقدمفإنهشغصه،عنعميقةلمحاتفيها

وبكل.)12:2(.المسيحفي"إنسانأباعتباره

ضعيف،الجسدفيإنهنلسهعنيقولصراحا

ضعففياشتركفقد1(،)01:.حقيبروكلامه

فيءسواالعاطفةبجيشانوشعر،البشرية

صارعفقدالحاد.الفضبفيأوالعميقةالممبة

الواضحمنولكن،البشريلوجودامشكلاتمع

فباعتباره.حياتفيحدثتجديدأأنالملي

بديدة..خليقةفهو.،المسيحفي.إنسانآ

الشضصية.بالخبرةذلكعرفوقد)5:17(،

المعالمإحدىهيالذاتيةبولسصورةإن

سفرلنايقدمفبينما،الرسالةهذ.فيالرانعة

لرصلاتجزنيأ-إطارأولو-الرسلأعمال

إلىالثانيةالرسالةفإن،ورسائلهبولس

438

نثوسكور

الذاتية،السيرةمنبعضأتعطينا،كدرنثوس

الدوافعمنكانإذاالقيمةبالغأمروهو

اللهللضلإدراكه،بولسحياةفيالقويا

اللهومخافة)1:3،5:14(،عليهوالمسيح

للكنانسالصادقةومحبت!اوء؟ا(،.)5:

هيأسسهاالتيالكنانسفكانت11(ت)2:4،11

دانمأنوكا3(،و)2:2مهواهتمافوحهصخموع

)1:5(.المسيحأجلمنيتألملأناستعدادعلى

الربإماتةحين"كلجسدهفييحملفكان

انتصارخدمةخدمتهوكانتا(،.)4:يسو!*

فييفتخروكان)2:14(،المسيحفيدانم

"بالضيقاتمسرورأوكان)12:9(،ضيقاته

والاضطهاداتوالضروراتوالشتانم

وحاعشلبأنهفمعالمسيع..لأجلوالضيقات

يتحملأنعليهكانكما،كثيرةمرارأوسحن

علىعلاوة1(،)12:7-.الحسد"في.شوكةعذاب

كانفإنه)11:28(،+الكنائسبمميع"االاهتمام

)12:9(حياتفيالمسيحلقوةحيأشاهدأ

في،خدمتهتميزانوالأمانةالاستقامةوكانت

في،ضروراتفي،شدائدفي،كثيرصبر

في..أتعابفي....!ضرباتفي.ضيقات

،القدسالروحفيلطدفيأناةفي...طهارة

1:23-92(.ااا)6:3-..رياء00بلامحبةفي

)4:5(.رب"المسيح"ايسوعهي:رسالتهوكانت

كل-شللخدمةوصدأنجدلاربماة(-الحدما

فينجدهكماوسموهاروعتهافيالجديدالعهد

لىإرجع)1كدرنثوسإلىالثانيةالرسالة

عنبولسلرسولاويتحدث21(.ة2:14-5

منموكبفييسيروكأنه،الخدمةموضوع

)2:14(،اللهيشكريجعلهمما،الانتصارمواكب

كنيسةمننتصارالاهذاعلىأدلوليس

خدمةفيعاملأاللهفروحنفسها،كورنثوس

هناكفليس3(،و)3:2هذاكلأنحزقد،بولس

سوى،كورنثوسفيالكنيسةلقيامتفسيرمن

هذاكلنجحتالتيالخدمةثمرمنكانتأنها

الذيفالله)3:،-6(،القدسالروحبقوةالنجاح

قد"الظلمةمننور+يشرقأن:البدءمنقال

)،:6(.الكورنثيينلقلوبالكلماتبهذهنطق



كوز

الخدمةمسنولياتذلكبعديناقشثم

معرضةخزفيةلأوانأوكلتوكيفومتاعبها،

دهناا(،)4:7-.والاضطهادالعظيمللضيق

ثميزكنزأنهافمع،للخدمةمتناقضانوجهان

بكثير.قيمةمنهاأدنىأوانفيأودعتأنهاإلا

أربعةبينمقارنةبولسالرسولويعقد

يحولشيءلاولكن،المتناقضاتمنأزواج

كلأنهيلةوالمست91.و)4:8انتصارهدون

فرصةيصبح،الخزفيةالأوانىهذهيهددموقف

علىكانفبولم!ر،ومجدهاللهقوةلانتصار

فعلكما،يتألموأنيخدملأندائماستعددا

بلضيق،أيأمامينهزملمولكنه،يسوعالرب

.الدوامعلىالنصرةاللهقوةأعطتهبالحري

("الخارجالإنسانأرهقتقدالضيقاتأنومع

الداخل.الإنسانجددتتداللهقوةفإن

إلىالضيقحؤلقدالربمجدفإن)4ء16(،

)4:17(.مجد

عصموفبولسلرسولايصدوأخيرأ

كتبهوما)3:18(،مصالحةخدمةفهي،الخدمة

اياهميةبالغالمصالحةخدمةعنبولسلرسولا

لم،سحبتهفياللهأنيعلنفهو)5:14-91(،

منحناأنهالأهمبل،الشرعيةالبراءةلنايقدم

فيداخليأوتغييرأ،معهوثيقةشخصيةعلاقة

الرسولخدمةإنجيللبهوهذا)5:17(.الحياة

فياللهوعمل.بالمصالحةالكرازة،بولس

ماتفالذي،بالغةمناقضةيتضمنالمصالحة

فقدذلكومع،خطيةيعرفلم!الجميعأجلمن

ا.لأجلنا.خطيةبالذاتالشخصهذااللهجعل

قدالمصالحةأنهوالخدمةموضعفكان21(،إ)5

فيأمينأكانأنهبولسالرسولويؤكد.تمت

1(..و)6:3الخدمةهذهزإحمب

للمؤمنينالجمعموصوعكان:لجمعا-)3(

خدمةمنهامأجزءأأورشليمفىالمحتاجين

لهذاأصحاحينأفردوقد.بولسالرسول

علاقاتبناءفيأهميتهلهكانابذي،الموضوع

ولم.والكورنثيينبولسلرسولابينقوية

المحتاجينمعتعاطفههولذلكدافعهيكن

كوس

فيالكنيسةبينالوحدةلبناءبل،فحسب

الأمم.وكنانسأورشليم

عمليةلاستننافللكورنثييندعوتهوكانت

أسس:ثلاثةعلىمبنيةالجمع

الحدهذاإلىأسخياءكانواالمكدونيينأنحيث"

ذلك.الكورنثيونديلمأنفيجبعطانهم،في

علىفيجب،نف!سهبذليسوعالربأن،حيث

به.يتمثلواأنكورنثدسفيالمؤمنين

فإن.الماضيالعاممنذبدأواقدأنهمحيث*

بدأوهمااستكمالعلىيحثهمالرسول

.:8(.)1-12

الرسولنظرفي-المسيحىالعطاءكان

عطاياضوءفيإليهئنظرأنيجب-بولس

بالربمتمثلينتستقصى،لاالتيالدانمةالله

1(.818:909:هت)5نفسهبذللذياالمسيحيسوع

نفسهيعطيأنهوالإنسانيقدمهماوأعظم

عطاءهوالمسيحىوالعطاء(4)8:هللرب

بسخاءو،؟7(،29:)8روبسرو،7(و9:5)تطوعي

)8:18،المحبةبدافعيكونوأن11(و6أ3،9و)8:2

هواللهأنفيوبثقة.الربمننعمةفهو

للقيامالعزميتوفرأنويجب)9:8(.المعطى

والأمانةوالصراحة11(،و1)8:.المسنوليةبهذه

من-المسيحىءلعطاوا2(.وا02)8:لازمتان

المشترلاوالفهمالوحدةيبني-القلب

فيالمذمنينجميعبينالمتبادلوالاهتمام

بهذهالقيامإن12-14(ة)9أماكنهممختلف

يأشبل،فق!القديسينإعوازيسدلا،الخدمة

13(.او2)9للهكثيربشكر

كوز:

بها،ئمسكعروةشكلعلىيدلهإناهالكوز

إلىرجع)1السوانلفيهوتحفظالماءبهئشر%

6(.ة16،91و14او3117مل16،1و12و2611اصم

كوس:

مستطيلةصغيرةجزيرة..-قمةممناها+كمس
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كوس

بالقربوتقعمربمأ،ميلأ111نحومساحتهاتبلغ

مقابل،الصغرىلأسياالفربيالجنوبيالطرفمن

على،وهليكارناسوسكنيدسبينكاريا،ساحل

وهي.ورودسميليتسبينالبحريالطريق

ارتفاعويبلغ،الجنوبينصفهافيجبلياحزيرة

.قدم00502فيهاجبلأعلى

إليهاأشارك!ما،هوميروسذكرهاوقد

تربتها،بخصوبقديمأتشتهروكانتسترابو،

وحربرهاوأطيابهاوقمحهاالجيدوبخمرها

.م(ق003عام)منذعاصمتهاوكانت.أرجوانهاو

كوس

بهاوكان.الجزيرةاسمعلىأيضأ+ا"كوستسمى

كانتفقد،للطبومدرسةشهيرةمستشفى

+بأبييلقبلذياا"*أبقراطرأسمسقط+.كوس

الخاس!القرنفيفعلأالطبفيهاومارس.،الطب

بطليحموسرأسمسقطكانتكماالميلاد.قبل

اح"ول(.اح)3أبلس-+لشهيرالرشاموا،فيلادلفوس

وسطفىالموجودةلقديمةاالشجرةإنويتولون

فيهااكتشفوقدا".أبقراطشجرةهيالمدينة

ممبدأم8091-8918بينفيماآعاا()؟23+هرزوج

جميعومن.لطبالهإولآأ"ص!اء3إ؟دا+لأسكلبيوس

جميلةمناظرعلىالمشاهدنظريقع،الجزيرةبقاع

لموثعخربطة
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.الجبالأوالبحرأوالبرفيسواء

التيالستالمستعمراتإحدى!كوسوكانت

عاممنذاليدنان()قدماءلدوريون+ااستعمرها

وأصبحتازدهرتماوسرعانالميلاد،قبل0015

،كورنثوسسظدالصناعةللتجارةهامأمركزأ

بحرمنطقةفياليهوديةالمراكزأحدكانتكما

ومن،التجارةعالمفيالماليةالمراكزوأحد،إيجة

المتوسطاالبحرشرقيفيالموانيأهم

.م.ق354فيأنيناحكمضدالجزيرةثارتوقد

وفي.المكدونيينحكمتحتوقوعهاإلىأدىمما

رعايةتحتللثقافةمركزأأصبحتالهيلينىالعهد

الكاتبينموطنوكانت،مصرفيالبطالسة

+(.)؟دا،+!ا"ثيوقريتسو)3،،أ)أ"!(،"فيليتاس

الميلادقبلالثانيالقرنفيالجزيرةوخضعت

علىعملوامنأحدالكبيرهيرودسوكانلروما.

وجدوقدسنويأ.دخلألهافوهب،الجزيرةازدهار

هيرودسابنهاسمعليهمنقوشتمثالبالجزيرة

جعلوقد.الجليلعلىربع.رنيس-أنتيباس

وقد.أسيالولاياتابعةحرةمدينةالرومانمنها

طبيبهتأثيرتحت-كلوديوسالامبراطورأعفاها

الضرانب.منكوس(منكان)الذيالخاص

ليهاإكتبالتيلبلاداإحدىكوسوكانت

إلىالإساءةبمدم"الرومانييئوزير.لوكيوس

1016-23(.همك)1بالجزيرةالمقيمينليهودا

الرسلأعمالسفرفيالجزيرةذكروجاء

مغادرتبعد،بولسالرسولأنصيث)21:\(

سارتباالثالثةالتبشيريةرحلتهفيلأفمسى

ومنها،كوسإلىميليتسمنمباشرةالسفينة

التالي.اليومفيرودسلىإ

بعدنوحبنحامابناءأولكوض-)1(

وسيتا!حويلةسبا:كوشبنووكان.الطوفان

بابلأ!سسالذينمرودولدكماوسبتكا،ورعمة

1(.1؟6-..)تكشنعارأرضفيالمدنمنوغيرها

النهر،صيحوننهربهايحيطكانأرض-)2(

الدحلةنهرىمعويذكر،عدنجنةأنهارمنالثاني

فيتقعكانتأنهاعلىيدلمما14(إ2)تكوالفرات

أرضإلىتشيرولعلها،النهرينبينبلاد

عامخمسمانةنحوبابلحكمواالذين+الكاسيين

)الرجاالميلادقبلعشدالثانيالقرنمنابتداء

حرفمنموضعهافي"بابل!مادةإلىالرجوع

المعارف"دانرةمنالثانيبالجز.+الباء"

الذيكوشبنبنمرودترتبطأنهاكماالكتاببة"(.

فيالمدنمنوغيرها+بابلمملكتهابتداءكان

1(.:8-.01)تكشنعارأرض

-ىالأفالمواضعأغلبفي""كوشتطلق-)3(

حمطجنرالواقعةالنوبةبلادعلىالمقدسالكتابفي

)وهى"إثيوبيا".لىإالسبعينيةفيوتترجم،مصر

فالرجا)الآنإثيوبيابا!سمالمعروفةليست

حرفمنموضعهافي"(إثيوبيا!مادةلىإالرجوع

،أالكتابيةالمعارفداثرةمنالأولبالجزءالآلف

فيلاسماهذاويذكر:البنيامينى)،(-كوش

المزمورهذاداودكتبفقد،لسابعاالمزمورعنوان

كانأنهوواضح+.البنيامينيكوشكلامبسبب

آخر.شمنأعنهنعلمولالداود،عد!ا

وهو:،كوشلىإالنسبة

مقتلبعديوأبأرسلهالذي+كوشي"-)1

نأوالأرجح،بذلكداودليبشرأبشالوم

لقبأكانبلعلم،اسميكنلم.*كوشي

الكوشيينمنوكان،كوشمنلشخص

الملوكقصورفيكثيرونخصيان

يهوديأيكنلمأنهالواضحومن.والرؤساه

بالطريقمعرفتهعدمبدليلأجنبيابل

سلكهالذيالغور-طريق-الآقصر

معرفتهعدموكذلك،فسبقهأخميعص،

ابنهنحومنوعواطفهداودبمشاعر

31(.و23و22و12:اصيه)2
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كوشيا

)2(

)3(

شلميابننثنيابنليهوديالأعلىالجد-

باروخإلىالرؤسا.أرسلهالذي،كوشيبن

أقوالبهكانتالذيالدرجلإحضارالكاتب

36:14(.رميا)إلنبيامياإر

فيالخصيانأحد:الكوشيملكعبد-

بأنالملكأبلغوالذيصدقيا،الملكقصر

فكان،الجبفيإرمياوضعواالرؤساء

الموتمنالنبيإرميانماةسبب

ملكعبدبإنقاذالربفوعد38:7-12()إرميا

خانفأكانالذينالناسيدمنالكوشي

1-18(.93:ه)إرميامنهم

بنكوشيوهو،النبيصفنياأبوكوشى-)4(

1:1(.)صفحزقيابنأمريابنجدليا

حزقياهوهناالمدكور.حزقياأنويرجح

الملكي.النسلمنكانصفنياأنأي،الملك

كوشية:

العددسفرمنعشرالثانيالأصحاحفينقرأ

المرأةبسببموسى*علىتكلماوهارونمريمأن

امرأةاتخذقدكانلأنهاتخذها+،التيالكوشية

المرأةهذهأمرفيرأيانوهناك12:\(.)عدكوشية.ا

الكوشية:

2:2()خرصفورة.فلسهاهيتكون)1(-قد

منهنا!الكوشيةوتدعىالمديانية،موسىامرأة

)انظرالسمراءلبشرتهامنهاالسخريةقبيل

13:23(.إرميا

وفاةبعدموسىتزوجهاأخرىزوجةإنها-)2(

يظن)كماكوشيةأميرةتكونوقد،صفورة

رافقالذياللفيفمنكانتأنهاأو(،يوسيفوس

38(ت12)خرمصرمنخروجه!عندإسرائيلبني

11:4(.)عدالبريةرحلاتوفي

كوشان:

المقدسالكتابفيتذكرلممكانأوقبيلةاسم

لوسيكو

في3:7()حبالنبيحبقوقصلاةفيواحدةمرةإلأ

ويرىسيناء.منطقةمنمتجليأالربوصف

)كصاكوشبلادأوشعبإلىإشارةأنهاالبعض

فيكثيرأتذكرالتي(السبعينيةالترجمةفيجاء

،فاران!جبلتيمانمعذكرهاولكن.القديملعهدا

الشطرفيمدبانمقابلفيوضعهاوكذلك

منطقةإلىإشارةأنهايرجحالعدد،منالثاني

والجنوبالجنوبفي،ومديانأدوممنقريبة

الميت،البحرمنالشرقي

رشعتايم:نكوشا

لربااستخدمهالذيالنهرينأرامملكهو

عينىفيالشرعملعلىإسرانيلبنيلتديب

وعبدوالههمإالربنسواإذ،يشوعموتبعدالرب

وباعهم!الربغضبفحمىرالسواري،البعليم

بندفعبدارشعتايم"اكوشان!بيد)أسلمهم(

علىعبيدألهصاوراأيرشعتايم،كوشانإسرانيل

لىإإسرانيلبنو،وصرخ.سنينثمانيمدى

أخوقنازبنعثنينيلهومخلصألهمفأقامالرب

يخلصهمأنالرببمعونةفاستطاعالأصغركالب

شان3"كوكانا-هكذارشعتايم.كوشانيدمن

بعدإسرانيلبنيي!شبدملكأولرشعتايم!

قاضأولعثنيئيلكانكياالموعد،أرضدخولهم

.نونبنيشوعموتبعدالربلهمأقامه

ذو.كوشانمعناهرشعتايم+كوشانواسم

إسرانيلبنوعليهأطلقهلقبولعله3،االشرين

الاراءوأرجح.يديهعلىظلممنعانوهعماتعبيرأ

الغامضالتاريخذويالحثيينالفزاةأحدكانأنه

قدكان،سوريةشماليفيتقعكانتمنطقةمن

وغزاجنوبأتحولثمأرامفيالميتانيملوكغلب

عثنينيل.منهاكانالتىيهوذا

لوسي:كو

منالغربيالجنوبفيفريجيةفىمدينة

بتركياالآنيعرففيماأياصغرى،اأسيا

:)ومعناه*ليكوسواديشتقعكانت.الأسيرية

الشرقيالجنوبإلىميلأ15نحدبعدعلىصوف(.



لوسيكو

أفسسمنالرئيسيالطريقعلى،لاودكيةمن

الققائهنقطةعندشرقأ،الفراتواديإلىغربأ

حصين.موقعفى،ساردسمنالقادمبالطريق

ليديامملكتيعصريفىهامةمدينةوكانت

منخاصنوعبتجارةتضتهروكانتوبرغامس.

بالكدلوسية.،يسمىكان،الصوفيةالأنسجة

بدأتولكنها.للوناأرجوانيكانأنهوالأرجح

منالقادمالطريقئقلعندماأهميتهاتنفد

بلاودكيةليمرمنهاالغربإلىوساردسبرغامس

وتحتلكولوسيتنافسبدأتقدكانتالتي

منبالقربوهو،مأهولغيرالآنوالموقع،مكانتها

إلىمتراكيلوعشرستةبحدعلى"حوناز!بلدة

(رنزلي.مدينةمنالشرق

155! حح!1-كل!لا
ثؤيهي5"ا

*هالصهرالول!ث

د!س--ع!.ا!!ي،يهما!حمهلام!لأاول)
ع!!لاي!

لاودممط\سم

كوليسىه!اه-!دح!!رك!
سلماكوس جبلصاكادموجبل

!ههه*ي!ءيىلمحم!كص

لوسيكولموقعخريطة

عندماكولوسيإلىوصلالإنجيلأنوالأرجح

عن1(11:.)أعأفسسفيبولسالرسولكان

كولوسيمنكانلذيا.+أبفراسطريق

برل!رالرسولأنآلواضحومن13(،و1:7،4:12)كو

الرسالةلهذهكتابتهقبلكولوسيزارقديكنلم

ذلكيفعلأنيشتاقكانأنهرغم2:\()كو

وكان.لاحقتاريخفيذلكحقق22(،ولعله)فل

عبدوأنسيمسوأرخبسوفليمونأبفراس

كولوسيفيالكنيسةفيأعضاءفليمون

خليطأكلووسيسكان2:.ا(.وكان17،فلو29و)4:9

نأوالأرجح،وفريجيينويونانيينيهودمن

،الأقوامأولنككلمنالبعضتضمكانتالكنيسة

التي،للهرطقاتخصبةتربةمنهايجعلكانمما

لوسيكو

إلىرسالتهبولسالرسولكتب،لمعالجتها

.هناكالكنيسة

م(06عامفيلزالزحولهاوماالمدينةدمروقد

أنهوحيثاح،+(.إلا)5تاسيتوسالمؤرخيذكركما

كتبتأنهايعنيفهذا،الرسالةفيلذلكزكرلا

رومالىإالكارثةأخباروصولقبل

عليياستولىوالثامنالسابعالقرنينوفي

عليهااستولىعشرالثانيالقرنوفي،العرب

لهاتقمفلمالمدينةدمرواحيثالعثمانيونالأتراك

ذلك.بعدقائمة

كولوسي:إلىالرسالة-كولوسي

لا:لرساامجط-)اولا(

)1(

)4(

!3(

)6(

)8(

)9(

01(

2(.و)1:1والتحيةالمقدمة-

ثمرولأجل،ومحبتهمإيمانهملأجللشكرا-

)1:3-8(.بينهمبالإنجيلالكرازة

لفهمواالمعرفةفينموهملأجللصلاةا-

صالحعملكلفيالنموثمومن،الروحي

.)1:9-12(

بهالذي،اللهصورةالمسيعاوعظمةصبد-

صالحالذيالكنيسةرأسشيء،كلخلق

)1:13-23(.لنفسهشئكلبصليبه

لسرإعلانهسبيلفيوآلامهبولسجهاد-

فيكاملأإنسانكل!يحضرولكي،المسيح

)1:24-2:3(.+يسوعالمسيح

وجواب،الكاذبالتعليمضدالقحذير-

)2:4-3:4(1عليهلرسولا

خلعها،ووجوبالقديمةالحياةخطايا-

المسيحمعالجديدةالحياةفضانلولبس

)3:ه-17(.

للازواج،السلوكبخصوصوصايا-

للعبيد،لدينلواواءللابنا،لزوجاتوا

1(.ة)3:8-4لسادةوا

الكلامفيوالحكمة.الصلاةعلىتحريض-

)4؟6-2(.

7-18(.إ)4شخصيةرسانل-(
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لوسيكو

تب:لكاا-(نيا)ثا

إلىالرسالةكاتبحولتساؤليثرلم

القرنمتنصففيإلأكولوسيفيالكنيسا

*توبنمنمدرسامنوبضاصةعشراالتاسع

تعالجأنهاافتراض)ساسعلىولأ"ه+(8)+ع

دلكن.الثانيالقرنفيشاعتغنوسيةأفكارأ

المفرداتأساسعلىاليومالاعتراضاتتدور

بالمقارنةالرسالا،هذهفيوالتعليموالأسلوب

!لكنها،بولسالرسولرسانلمنغيرهامع

غالبيةلاقناعالقوةمنليستاعتراضات

بولسالرسولبكتابةالاعترافبرفضلعلماءا

الخارجيةالأدلةمنالكثيرفهناكلها،

الرسالة.أصالةعلىوالداخلية

باتكتافي:جيةرلضاالأدلةا-

عباراتوبوليكاربوسإغناطيوس

كولوسي.لىإالرسالاعنمأخوذةتبدو

:عبارةتردابرنابارسالةفيأنكما

قدوهيشيءكلولهشيءكل.فيه

تكونقدأو1:16كوعنمأخوذةتكون

إشارةأنكما.تسبيحةمنشطرة

كالبكر،المسيحإلىالشهيديوستينوس

خليقة.كل.بكرعنمأخوذةأنهايبدو

أصالةعلىشهادةأصرحأما1(،1:ه)كو

فيورودهافهي،كولوسيإلىالرسالة

التيبولسالرسولرسائلمجموعا

تذكرهاكما..ماركيونبهااعترف

رسانلبينالموراتوريةالقصاصة

منهايقتبسكما.بولسالرسول

لرسالةاذكرمعكثيرأإيريناوس

لدىمعروفةكانتانهاكمابالاسم

القرونفيالكنيسةآباءمنالكتاب

!كليمندسترتليانمثل،لتاليةا

.لاسكندريا

مدرسةبنتلقدخليا:الدالأدلاا-()ب

الرسالةنسبةعلىاعتراضهاتوبنمن

تعالحأنهااساسعلىبولسللرسول

الثاني،لقرنامنغنوسيةأفكارأ
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الرسولمنتكونأنيمكنفلاوعليه

الرسولعالجهماأنثبتولكن،بولس

القرنغنوسيةعنتيامأيختلففيها

المسيحأنمفهومفيوبخاصةالثاني

"خلقفيهإذالخليقةكلمنأعظمهو

علىيستندالاعتراضفأصبح..الكل

كماوالتعليم-والأسلوبالمفردات

يتعلقفيماوبخاصة-الإشارةسبقت

الملانكة،عنوالتعليمالمسيحبشخص

ويبنون.أفمسسإلىبالرسالةوصلتها

المفرداتأساسعلىالاعتراض

الشخصأنافتراض،علىوالأسلوب

فإنه،كتاباتهتنوعتمهما،نفسه

.ا!اسلوبونفسلكلماتانفسيستخدم

أربعكولوسيإلىالرسالةفيويوجد

أخرسفرأيفيتوجدلاكلمةوثلاثون

أسقطناوإذاالجديد،العهدأسفارمن

ترتب!التيالكلماتالعددهذامن

العدد،فإنالموضوعمادةباختلاف

بعضفيعنهيزيدلاهنها،الباقي

المعترتبولسالرسرلرسانل

فييختلفلاالتعليمأنكص،بأصالتها.

منغيرهافيبولستعليمعنلبه

بهابالمسيحالخاصفالتعليمالرسانل.

إلىالرسالةفيجاءمامعتمامأيتفق

علىينعقدالإجماعيكادالتيفيلبي

ماومع!بولسالرسولكتاباتأنهامن

كورنثوسإلىالأولىالرسالةفيجاء

يتعلقفيماوبخاصة1:24-28(1)8:6!ه

نأعلىعلاوة،الخليقةف!الابنبعمل

للرددقةبكلصيغتالرسولعبارات

لذيا،الكاذبالهرطوقيلتعليماعلى

وقد.كولوسيفيالكنيسةعلىزحف

هواليومالنقادغالبيةموقفأصبح

هذهأننكرانالمستحيلمنأنه

بولس.لرسولاكتاباتمنالرسالة

الصلةهوبشدةالرأيهذايدعمومما

إلىوالرسالة،الرسالةهذهبينالوئيقة

"لم:رينانعنهايقولوالتيافليمون

يكتبأنبولسغيرأحدأمكانفييكن



لوسيكو

،.الرانعةالقصيرةالرسالةهذهمثل

إلىالرسالةأننكرانيمكنلاكانفإذا

بولس،الرسولكتاباتمنفليمون

إلىالرسالةأننكرانيمكنلافبالمثل،

كتاباته.منهيكولوسي

إلىالرسالابينالعلاقةإن

إلىالصغيرةوالرسالةكولوسي

مناالرسالةهذه!طبيعة،فليمون

توقيعبحقتعتبربحيثالقوة

إلىالرسالةعلىبولسالرسول

تتعلقفليمونإلىفالرسالة.كولوسي

إلىوعودتهأنسيمسالهارببالعبد

كولوسيإلىالرسالةفيونقرأ،سيده

معكولوسىإلىعادتدأنسيمسأن

أرخبسيذكركما4:9(.)كوتيخيكس

أحدباعتبارهفليمونإلىالرسالةفي

لهويبعث2(.)فلالأسرةأعضاء

إلىالرسالةفيخاصةبوصيةالرسول

لهميرسلكما4:9(.)كوكولوسي

ومرقسأبفراسمنالتحية

24(،و23)فلولوقاوديماسأرسترخسو

فيلأشخاصاهولاءنفسويذكر

مماا-14(،.4:)كوكولوسيإلىلرسالها

الرسرلكتبهماالرسالتينأنعلىيدل

يقولوكماواحد.وقتفيبولس

منيبدو.ت)حالاهكا(.اموللأسقفا+

إلىالرسالةأنفيالشكالمستحيل

بولسالرسولاكتبهاقدفليمون

بينالوثيقالارتباطفيالشكوكذلك

كولوسي.وإلىفليمونإلىالرسالتين

ليهم:إأرسلتمن-()ثالثا

ني"القديسينإلىالرسالةهذهكتبتلقد

فيمدينةكولوسيوكانت1:2(،)كو"كولوسي

يدعلىالإنجيلوصلهاوقد،ليكوسنهروادي

بولسالرسوليكنولم-7،4:12(.1)كوأبفراس

الرسالةكتابةعندبالوجهلهممعروفأ

نأالرسالامنوواضح(.وه9،2:1و8و)1:4

لوسيكو

:27(،)1الأمممنكانواكولوسيفيالمؤمنين

منخاصةبمسنوليةيشعرالرسولكانالذين

تيخيكسالرسوللهموأرسل)2:1-3(،نحوهم

منهمواحدأكانالذيأنسيمسومعه7(،ة)4

رسالايقرأواأنأيضامنهمويطلب)4:9(،

)4:16(.لاودكيةفيالكنيسةلىإمرسلةأخرى

كتابتها:ريخوتامكان-(بعا

قدكولوسيإلىالرسالةأنالواضحمن

السجنفيبولسوالرسولأرسلت

تدورأمكنةثلاثةوهناك18(.3!.اوت4)كو

كانالذيالسجنمكانبخصوصالآراهحولها

المعروفةالرسائلكتبعندماالرسولفيه

لوسىاكو،،فيلبيف!سس)أياسرابرسائل

(.فليمون

احتمالإلىالوحيدةوالاشارة:افسس-)1(

في-الهرطوقيماركيونكتبهماهوذلبه

إلىللرسالةمقدمتهفي-الثانيالقرن

إلىالرسالتانكانترإذا،كولوسي

وقتفيكتبتاقدأفسسوإلىكولوسي

ذلكعلىيدل)كماواحد
أنهافتراضفإن22(،و86:21،أفو4:7كو

يسقط.أفمسسفيسجينأكان

يؤيدونالبعضهناك:)2(-ثيصريا

على،قيصريةفيسجينأكانأنهافتراض

فيكولوسيدمرتالتيالزلزلةأساس

سجنبدايةأنايارجحولكن.م06عام

حدوثقبلكانتروميةفر،بولسلرسولا

منأنهكما.ليكوسواديفيالزلزلةتلك

الأشخاصأولنككلأنالمحتملغير

منالرابعحينالأصحاحفيالمذكورين

سجنفيالرسولمعكانوا،الرسالة

قيصرية.

علىحديعتراضاهناكليسو:روميا-)3(

بالحريبل،روميةفيالسجنفيكانأنه

يلتمنها،احتمالأأكثرهوماهناكليس
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لوسيكو

يرجحوبذلك.الهاربالعبدأنسيمسإليها

روميةفيسجينأكانبولسالرسولأن

نحوفيوذلك،الرسالةهذهكمبعندما

م.06عام

لمهداكلاخرىباسلارعلاقتها(-مسا)خا

:البديد:

هذهبينالواضحةالعلاقةعلىعلاوة

لرسالةاوكذلك،فليمونلىإلةلرساوالةلرساا

بينهاعلاقةفهناك،أفسسفيالكنإسةإلى

الكنيسةإلىالرسالةففىالرذيا،سفروبين

عبارتين:نلاحظا-21(!3:4)رؤلاودكيةفي

يجلسسأن+وأعطيه،اللهخليقة.بداءة

جاءماصدىيترددالعبارتينوفي.،عرشيفي

معرفةإلىيشيرمما،كولوسيإلىالرسالةفي

الرس!الة.بهذهالرائىيوحناالرسول

منها:لفرضا-()سالصا

لىإيكتببولسالرسولجعلاأمرانهناك

كولوسي:شالكنيسة

فيفليمونإلىرسالةيكتبكان-)9(

أنسيسىالهاربعبدهإليهليعيدكولوسي

ليكتبالفرصةأمامهفكانت7:؟2(،)فل

الكنيسة.لكلأخرىرسالة

الكنيسا،هذهبأخبارأبفراسإليهأتى-)2(

!لكن)1:،-8(،يشجعمماالكثيرفيهاوكان

أخبارفيهاكانأنهأيضأالواضحمن

أفرادهابعضيهددكانعمامزعجة

الأخباروهذه،المسيححقعنبالانحراف

لهمايكتبلأنالرسولدفعت

:لكاذبالتعليما-()سابعا

إيحابي،بتعليمالتحديهذاالرسدلواصه

نعلملاولذلبه،نقطةنقطةتفنيدهعنعوضأ

هذاعليهاشتملماكلالقفصيلوجهعلى

عنه.أمورثلاثةاستنتاجيمكنناولكن،التعليم
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لوسيكو

،الروحعالملقواتهامأمكانأيفسحكان-)1(

2:18ففى،المسيحمكانةإلىيسيهمما

معالملانكة"عبادةعنالرسوليتكلم

الروحيةالخليقةلعلاقةأخرىإشارات

كانأنهمنهايبدو1(02،2:هو)1:16بالمسيح

اياهمية.ففسلها

لظاهرةاسلفرائضكبيرةأهميةأعطوا-)2(

لسبوتواوالأهلة،والأصوامالأعيادمثل

الأرجحعلىللختانوكذلك17(،و6أ)2

باعتبارهابهايفتخرونوكانوا)2:11(،

الجسدوقهرالنفسلضبطالحقيقيالطريق

02-23(.أ)2

لديهمبأنيفقخرونالكذبةالمعلمونكان)3(-

18،و8و2:4منهذاويتضح،أسمىفلسفة

بولسالرسولأنأيضأنفترضأنويمكننا

"معرفةلعباراتكثيرأاستخدامهفي

هذايواجهكان+سرو"فهموو.حكمة

الرأجما.

أا،+داهورت)مثلالعلماءبعضويرى

يمكناليهوديالتعليمأنح،ل!ح!(و"بيك*

ويقول.المختلفةالمبادئهذهأساسكانأنه

كانالكاذبالتعليمإنأسأ()1"كأ؟8ليتفوت

نعرفالآنأصبحناوقد،الأسينيينتعليم

مشابهةجماعةتعليمعنالكثير

ومخطوطاتقمرانجماعةهم،للاسينيين

مثلبوجودنعلملاكناوإن.الميتالبحر

القرنفيليكوس!اديفيالجماعاتهذه

لهرطقةاأنالبعضويرىالميلادى.ا!اول

المدارسإحدىهرطقةكانتكولوسيفي

طريقعنأخبارهابلغتناالتيالغنوسية

بأنهاوصفهايمكنولا،الثانيالقرنكتاب

والفلسفة،الغنوسيةبينتوفيقأكانت

قريبيننكونوقد.الأيامتلكفيسادالذي

صورةكانالتعليمذلكإنقلناإذاالحقمن

الغنوسيةمنيهودية

كماالأخطاءهذهبولسالرسولويعالج



لونيةكو

ويبرزالملاثكة،يعطم،خادعتواضع-إنها)1(

والخوف،الروحيةالخيرقوىخدمةأهمية

الرسولويقول.الروحيةالشرقوىمن

خالقهوالمسيحإنكولوسيفيللمؤمنين

!الأرضوعلىالسماءفيالأشياءكلؤرب

يحلو.فيه!وسلطانرياسةكل"رأسفهو

1-17،إه1)كوجسديأ"اللاهوتملءكل

هنابولسلرسولاويستخدم1(..و2:9

إحدىوهي!+35ءا!()بليروما-+"ملءكلما

بهايتماحككانالتيالرنيسيةالكلمات

الكذبة.المعلمون

بانتصوف،ليسللقداسةالطريقإن-)2(

الروحيةالكبرياءالىإلأإيوديلالذيا

بل،الانلعالاتوضبطالذاتبقمعوليس

فيه،العداطفوتركيزالمسيحبلبس

مشينتهمعيتفقلاماكلخلعيتموبذلك

1)2:02-23،3:1-3(

صنعمنليستالحقيقيةالحكمةإن-)3(

الله+سرولكنها)2:8(،الإنسانيةالفلسفة

فياللهأعلنهالذيالسر.،المسيحفىالأب

يقبلونهمنكلفييسكنالذي،المسيح

،ويهودييونانىبينتهييزوبدون:27(1)1

وحر،عبدوسكيثي،بربريوغرلة،ختان

)3:11(."الكلوفيالكل"المسيحبل

لونية:كو

ئنشأكانت،مستعمرةمعناهالاتينيةكلمة

يغزوهالتياالأراضيفيعسكريةلأغراضأساسأ

علىاقطاعياتعلىعادة،الر!مانىالجيش

للمحاربينتمنحكانتالحدود،عليأوالسواحل

قواعدفتصبح،الرومانىالجيشمنالقدماء

الحكمدعانمولتثبيت،لامبراطوريةاعنللدفاع

.الأصقاعتلكفيالرومانى

عندما،المستعمراتهذهمثلإنشاءاتسعوتد

لتكويناسفر-تكوين

الجنودمنكبيرةأعدادلمكافأةالماجةاشتدت

السياسةتحقيقعلىعلاوة،المتقاعدين

فيالرومانيةلثقافةانشرفيالامبراطورية

القوةعلىوالتعميةالمتدسط،البحرحوض

بينالربطعلىتعملكانتالتيالعسكرية

المتراميةالامبراطوريةفيالمختلفةالأجناس

امتيازاتهمبكليحتفظونوكانوا،اياطراف

نيةامالروا

المستعمراتهذهإحدىفيلبيوكانت

ولسترةبيسيديةأنطاكيةمثلمثلها،الرومانية

تطلقلاولكن.أيضأأيقونيةوربما،وكورنثرس

علىإلاالمقدسالكتابفى"(كولونيةالكلمةهذه

قيصرأ!غسطسأقطعهاحيث12(،أ16)أع"فيلبي"ا

.م.ق03في،الجيشمنالمسرحينالجنودمنلجماعة

علىالرومانيةللقوةوحصنأ،أماميأمخفرألتكون

الجنودوكان.اليونانلبلادالشماليةالحدود

المدينة.فيالارستقراطيةالأقليةيشكلونالرومان

الرسولوصلعندما.أجيالثلاثةبنحوذلكوبعد

يعتزونالفيلبيونمازالكانإليها،برلس

منلإعفاءاتشملامتيازاتهمفكانت،برومانيتهم

الولايلأ،حاكملإشرافالخضوعومنالضرانب،

كرومانيين.المحاكمةفيوحقهم

سفرفيلوقاالبشيرسجلهمماويتبين

،الحقوقهذهمراعاةعلىالولاةحرصمدىاالأعمال

إلىأساءواأنهمعرفواحالماالولاةاضطربفتد

حقوقهعليهوأنكروارومانيشخص

للمؤمنينبولسالرسولقولولعل4(.35-.إ16)أع

فيهينحنرعويتنا()أو+سيرتناإنفيلبيفي

لامتيازاتتلميحفيهكان02(3:)في.السموات

الرومانية.الرعويةهذ.

لتكوين:اسفر-تكوين

الكتابأسفارأولهوالتكوينسفر-)أولأ(

الخمسة.موسىأسفارأولأفهكما،المقدس

الترجمةفياسمهعننقلأجاءلتكويناواسم

ومعناه3ءول!ل!(أ3)جنسزالسبعينية

فهوالعبريةفياسمهوأما"،البدايات
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لتكويناسفر-تكوين

السفر،منالأولىالعبارةوهىبريشيت

البده".فيوهي

موسىأسفارخمسةمنجزءوالتكوين

(.ا:ه112،..متو31:9)تث!التوراةتسمىالتي

موضعهافي+اة"تورمادةلىإالرجوع)ويمكن

"دائرةمنالثانيبالجزء!التاهحرفمن

(.الكتابيةالمعارف

أسفارترتيبفيواضحةخطةوهناك

سفريسجلهللعالمالمبكرفالتاريخ،التوراة

لىإالتاريخالخروجسفرويسجل،التكوين

وتدشينسيناءبريةفيإسرانيلاقامةرمن

الشرانعاللاويينسفرويسجل.الشهادةخيما

العددسفرأماسيناء.فيمعظمهاأعطيالتي

إلىللدخولاستعدادأالشعببإحصاءفيبدأ

الشعبهذاتاريخسردويواصل،كنعانارض

سفرويكاد.البريةفيتجوالهمأيامنهابإلى

للشرانعمراجعةيكونأنمعظمهفيالتثنية

فيلتجوالاأيامطوالحدثتالتيوالأحداث

لتجديدأساسألتكونعظةشكلفي،البرية

ملخصألنايقدمفالتكوين.اللهمععهدهم

مصر،منإسرانيلبنيخروجقبلللتاريخ

منالكثيراياولالأيامأخبارسفرويقتبس

كماالتكوينسفرفيالمذكورةالأنسابسلاسل

العهدأسفارفيكثيرةأخرىفصولإليهقشير

فيفريدأالتكوينسفريظلذلكومع.القديم

.معتواه

لكاتب:والكتابايخرتا(نيا)ثا

-لرأياعرضيمكننا:لتاريخيالرأ!ا-()1

كتابةتاريخعن-الطويلالتاريخمدىعلى

كانفقد:بإيجاز-كاتبهوالتكوينسفر

نأهوالمسيميةلكنيسةوااليهودإجماع

ماظهرأنإلى،اللهكليمموسىهوالكاتب

عشر.التاسعالقرنفي.العاليبالنقديسمى

بصحةتشهدالمقدسالكتابأسفارونجد

سفرفيفمثلأ،التوراةلأسفارموسىكتابة
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لتكويناسفر-تكوين

عزراثيهقرأالذيالسفرأننجد)8،9(نحميا

8:1(1)نح+موسىشريعةأ"سفرهوواللاويون

لتاريخملخصأ9()نحصلاتهمفينجدبينما

دعوةإلىالخليقامنابتداءإسرانيلبني

فيوالارتحالمصرمنالخروجثم،أبرام

ذكرمع،برنيعقادشفيوتمردهمسيناء،

ومسارهم9:17(،)نح3406خرمناقتباسأعبارة

وباقي،الأردنشرقيفيوغزواتهم،البريةفي

فيجاءماكللخصواأنهمأي،موجزأتاريخهم

ويكتسب(لتكويناسفرمنابتداء،التوراة

علىالأنالعلماءاتفاقمنأهميةالشاهدهذا

،الأيامأخباروسفريونحمياعزراسفريأن

الميلاد.قبلالخامسالقرنلىإترجع

فيجاءمماالكثيرالرأيهذايدعمكما

مثلا)انظرالقديمالعهدأسفار

.(لخا6000!7،عز56و:2:38،53ملا:6،،7:23-19يش

فالأحداثإسرانيلابنيلتاريخبالنسبةأما

بنفممرثستكمل،التكوينسفرفيمنهالواردة

والعددللاويينواالخروجأسفارفيالتتابع

فيالتتايعهذاوجودعلىعلاوة.والتثفية

أيضأنجدهفإننانحميا،منالتاسعالأصحاح

المانةالمزموروهو،التاريخىالمزمورفي

هذهبمثليشيرالنبيهوشعأنكما.والخامس

سفرفيالقديمالأمةتاريخإلىالسهولة

لخروجاسفروفي12(و:3-124)هولتكوينا

وفي12:9(،)هواللاويينوقي:4(،:1213،39)هو

)فيالتثنيةسفروفي9001(،)هولعدداسفر

منيتضحكما1:8(.هوا-صبويبمإليالإشارة

لاجزءأكانالتكدينسفرأنالأسفارسائر

لإسرانيل.الباكرالمقدسالتاريخمنيتجزأ

منابتدأ+المسيحأنالجديدالعهدشونقرأ

الأمورلهمايفسرالأنبياء،وجميعموسى

فمن24:27(1)لو؟الكتبجميعفيبهالمختصة

هوموسىبأنأقريسوعالربأنالواضح

أطلقإنهبل!المقدسالكتابأسفارأولكاتب

!الأنبياء"".موسىاسمالقديمالعهدعلى

47،و:46يوهإلىأيضأارجع31،و16:99)لو

بولسلرسولاأنكما44(.ة24،لو:17همت



لتكويناسفر-تكوين

2(

2033(ول26:22)أعالعبارةهذهنفساستخدم

إلىالمسيحيسوعالربأشارالوقتنفسوفي

باعتبارهاالتكوينسفرفصولمنالكثير

بهاالموحىالأسفارمنجزءا

فمن7:22(17:321!يولو91:4-6،24:138)مت

بكتابةأقرواوالرسليسوعالربأنالواضح

يرسيفوسويوكد.التكوينلسفرموسى

هذابقوة.(م09عاملي)حوااليهوديالمؤرخ

فيشكأيءلقدماامنكاتبأييثرولم،الأمر

ذلك.

فالرأي،التكوينسفركتابةتاريخعنأما

فيالتجوالأثناءفيكتبأنههوالممافظ

على..مق0014-..مق0144عامنحوأيالبرية

لأرجح"ا

فيالعقلانيةالحركةبظهور:لنقاداء(-أرا

كتابةفيالشكبدأ،م018.حواليألمانيا

بدايةففي.الخمسةالتوراةأسفارلكلصوسى

منيتكونالتكوينسفرأنعهدازالأمر

فقسم،المختلفةاللهأسماءأساسعلىوئيقتين

وقسم(1الله)ع-ا/إلوهيملفظهيستخدم

أولفيفقالوا)(.)الرب-.يهوهلفظهيستخدم

قدالقديمتينالوثيقتينهاتينأنالأمر

سفرهيواحدةوثيقةفيمعأموسىنسجهما

النظريةهذهطبقراماسرعانولكن،التكوين

هذهمحلىبناءالخمسةالأسفارباقىعلى

الوثانقهذهبإدماجقاممنإنرقالوا.الظاهرة

وهكذا،طويلبزمنموسىبعدعاش،العديدة

بجملتهاءللتوراةموسىكتابةاستبعدوا

منلأجزاءالعامالأسلوبأنلاحظواثم

يختلفإلوهيم+13اسمتستخدمالتيالوثيقة

،"يهدهاسمتستخدمالتيالوثيقةفيعنه

فقسمواتمامأ،تتشابهأخرىأجزاءفيبينما

إلىإلوههـما"اسمتسحخدمالتىالوثيقة

التثنيةسفرفصلداكماس!3،2)،وثيقتين

مصدرمنكبيرةكميةعلىيشتملباعتباره

هي:وثائقثلاثهناكفأصبحت.أخر

لتكويناسفر-تكوين

سفراسممنالأول)الحرف،!32،)س!

نقاداستخدمواذ(.اليونانيةفيالتثنية

وأالتوراةقسئموا،الأسلوبهذاأخر!ن

.عديدةأجزاءإلىمزقوهابالحري

ليضع.ام875نحوفيولهاوزنجاهثم

حيث،عديدةلسنواتقائمةظلتالتينظريته

)إلوهيم(،س!،)يهوه():الأربعةالوثانقإنقال

يحددأنيمكن)كهنوتية(1!)تثنية(،ه

القانونيةالإشاراتبمقارنهتاريخها

لقيا!القوانينالمعروفةبالتواريخ،التاريخية

فإذا،قديمأإسرائيلتاريخفر!ساريةكانت

متأخراعصرتشريعاتإلىوثيقةأشارت

متأخر.عصرمنتكونفإنها

لنظريةالناقضهالمواملمنولكن

لاكانواالوقتذلكفيالعلماءأن،لهاوزنو

القديم،الأوسطالشرقتاريخجيدأيعرفون

كانماوكثيرأإسرائيلبنيتاريخعنناهيك

يخيةتارأحداثأ،افتراضاتيفترضنولهاوز

عنالهيجيليةالفلسفةأساسعلىمبنية

الفكرةكانت!التي،التاريخىالتطور

عجبفلام(.)1875نولهاوززمنفيالمسيطرة

ليأمتواجميلأتقدمأيرسم!لهاوزن%ىأن

فيفجةببداياتمبتدئأ،والثقافةالفكرفي

فيازدهارماأ!جتبلغأنإلىإسرانيلتاريخ

ذلككانالميلاد،قبلالثامنالقرنآنبياءعصر

العصرإيديولوجبةعنرائعأتعبيرأ

النكنور!ي!.

واسمنطريةلتحدياجتمماأمرانوثمة

الهيجيليةالفلسفةأنأولهماوزن:ولهاواحد

وجوديةفلسفةتبعها،التاريخىالتطورعن

الثانية.العالميةالحربمنذتشاومأأكثر

طفرتلأركيولوجيةاا!ابحاثأنوثانيهما

الألواحمنالكفيرباكتشافواسعةطفرات

الأولى،العالميةالحربمنذالفخارية

فيالعلميللتنقيبفتيجةوبخاصة

كانأنفبعد.الفلسطينيةالمد-

"."هيرودوتإنحتى،ليونانبايبدأالتاريخ
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لتكويناسفر-تكوين

في-التاريخفإن،التاريخأبايسمىكان

الماضيفييتوغل-الأنالثانويةالمدارس

.المكتوبالتاريخبدأحين..مق3و...عامحتى

.الأرضباطنفيمدفونأالكثيرهناكومازال

منالثروةهذهأنهوالرانعوالشيء

هومامععبيبأإتلاقأتتفق،التديمالتاريخ

الأثاراكتشفتفمئلأ.المقدسالكتابفيمدون

فيعاشواالذينسومرشعبعنالباقية

الكتابيسميهاوالتياالنهرينبلادجنوبي

هي."شنعارالعبريةلكلمةوا+.شنعار.أرض

،101:.)تك"(سومر*لكلمةالعبريالللظ

الحورانيينأثاراكتشفتكماا:2،14:\(.1

"..الحوريينلكتاباويسميهم،ولفتهمبعاداتهم

هيالتي)،لأ"لا(+يوروكمدينةاكتشفتكما

ألواحأقدمفيهاووجدت،الكتابية"أرك

اكتشفتكما.(ا..مق0033إلى)ترجعمكتوبة

)منالعظيم+أكدملك"سرجونفقوحات

ا!أكد!موقع-الآنحتى-ئعلمولا.(.مق0235

فيجميعهامذكورةوبابل!أركأكدولكن

.1:.1(.)تك

ملوكالسحيقالماضىمنانبعثلقد

وثقافات،قديمةومدن،قديمةوشعوبقدماء،

طواهاقدكانأنبعداقديمةولفات،قديية

لنااحتفظثدالمقدسالكتابولكن،النسيان

تتابعهمفي!الشعوبالملوكأولنكبتواريخ

لنايعكسكما.وارتباطاتهمالصحيح

صدقأ.الصورأكثرفيالقديمةالحضارات

منخليطعننقلأالكتابةأننعلمونمن

يكنلممتأخرعصرمنمحرربععرفةالمراجع

نأيمكنلاجدأ،محدودةمعرفةسوىلديه

الكتاببهايتميزالتيالدقةهذهبمثلتكون

دقةالأركيولوجيةالكشوفأثبتتوقد.المقدس

سفروبضاصة،الكقابيةالأسفارتاريضيلأ

سحيق.زمنتاريخلنايسجلالذيالتكوين

الضوءالأركيولوجيةالأبحاثهذهألقتوقد

تقريبأ.التكوينسفرمنجزهكلعلى

الكلامعندالتفصيلمنبشئذلكوسنتناول

السفر.محتوياتعن
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قام،التكوينسفرمنالأولىالأجزاءفي

علىالطوفانقصةبتوزيعوزنولها

كتبتالأولىبأنوقال.+!-،-).الوئيقتين

.م.ق045حواليوالثانية..مق085حوالي

عنالبابليةالقصةاكتشفتذلكوبعد

بزمنموسىقبلماالىترجعوهي،الطوفان

غيرالتوراةقصةوبينبينهاوالعلاقة،طويل

علىئنيتاكلتيهماأنالمحتملومن،موكدة

الطوفانعنقديملأمتواترةوأخبارسجلات

قصةبينهامةتشابوجوههناكولكن،نفسه

،الطوفاقعنالبابليةوالقصةالتوراة

الوئانقنظريةأنهيالطبيعيةوالنتيجة

ولهاوزنوتواريخ،مصطنعةنظريةالمتعددة

لها(أساسلاجزافيةتواريخ

التكوينسفرفيالأباءقصصتأيدتوقد

ا.نوزيمدينةفياكتشفتالتيبالألواح

العانليةالعاداتأثبتتالتيوغيرها،

كانواالذينللحورانيينوالقانونية

أموريبنمن)الساميةالبلاديستوطنون

كانتالعاداتهذهأنالواضحومن.وأراميين(

أوراوحارانفيإقامتهممنالآباءعندمعروفة

الآباءتصرفاتبينجدأشديدفالتشابه

،واحدأمثالأنذكرأنويكفي+نوزي"..وقوانين

مضاعفنصيبلهيكونأنفيالبكرحقوهو

الحقلهولكن"نوزي+،قوانينفيالميراثفي

الحقهذافيهأبيعحالةوهناك.يبيعهأنفي

ينقله،أنفيالحقللأبكانكما.أغنامبثلاثة

رجع)1شفاهابذلكالأبيصرحأنيكفيوكان

.ا-.2(48:7تكإلي

تشريعاتفييوجدلاأنه،الملاحظومن

ذلك.منشيءممارساتهمأواللاحقةإسرانيل

بهذاموسىشريمةفيجاءالذكماالوحيدوالأمر

الطبيعيالوضعتغييرعنالنهيهوالخصوص

فيإلاذلكيحدثلمبينما1-17(،21:ه)تث

إسرانيلىلكاتبيمكنكانفكيف.الأباءعهد

"!+أو.،مق085فيلأمثلمتأخرعصرفي

مابينالدقةبهذهيميزأن..مق05،عامفي

وعندالنهرينبينبلادفيقديمأمتبعأكان
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كانتالتىالموسويةالشرانعوبين،الأباء

إسرانيل؟فيوقتنذسارية

علماءاالأمورهذهمنالكثيردفعوقد

قصصبتاريخيةالقبولإلىالآنالقديملعهدا

ومن،تفاصيلهابكافةالتكدينسفركلالأباه

وتحديد،النتيحةهذهبينالحمعجدأالعسير

المزعوما.للونائقمتأخرلتاريخولهاوزن

التوراةإنعهدأالأحدثالنقادويقول

معأضئمتقد(التاريخيةالأسفارمن)وغيرها

شفاهيةتقاليدعننقلأمتأخر،تاريخفي

أجيالعبربأمانةوئقلت.بدقةخلظت

كانتإذاماحولالآراءتختلفولكن.متعاقبة

مأالسبيبعدكتابةكلهاسملتالتقاليدهذه

يقولالتي!،ع،)الوثانقوراءكانتأنها

وفي.السبيبعدمعأجمعتإنهاولهاوزن

فقد،طبيعيةغيرنظريتهتبدو،الحالتينكلتا

النهرينبينبلادفيشائعأأمرأالكتابةكانت

فلماذا،طويلبزمنالأباءعصرقبلومصر

آدأبلدلهالكنلموحدهاإسران!لأنسزعمون

إذاوبخاصةجدأغريبةنتيصةإنها؟مكتوبة

اخترعتثدالأبجديا)نهوالأرجحأنذكرنا

الوسائلأفضلوهي،وفلسطينسوريةفي

وأيسرها.للكنابة

فيالقديمةالوثانقأنأيضأالحقمنإنه

مخطوطاتعداماتمامأ،ضاعتقدللسطين

لمأنهاهذامعنىليسولكن،الميتالبحر

فلو.هلكتقدلأنهاذلكحدث،بلأبدأتوجد

لبقيت،الأحجارأوالفخاراستخدمواأنهم

والجلود،البرديعلىكتبواولكنهم،كتاباتهم

فيكماالجافالجوفيجيدأتبقىموادوهي

فلسطين،فيالمطيرالجوفيأمامصر،

نأأيضأالحقمنيكونقد.تهلكماثسرعان

،الذاكرةفيالكثيريحفظونكانواالعبرانيين

دلكن،وكتاباتهمملاحمهمتلاوةيحبونوكانوا

هو،مكتوبشئلديهميكنلمبأنهالقول

لأركيولوجيةالأبحاثافتييد.ءافترامحض

هو!عاداتهوقوانينهالتكوينسفرلتواريخ

لتكويناسفر-تكوين

والجديدالقديمالعهدينشهادةتذيدقويةحجة

هيالخمسةالأسفاروسائرالتكوينسفربأن

موسى.كتبهاأصيلةقديمةأسفار

لتكوين:اسفرمصمل-لثاثا

1-11الأصحاحات-إبراهيمقبلماتاريخ-)1(

1-3لسقوطواالخليقة-)1(

ونسله!")2(قا

هالطوفانقبلالسلالات)3(

6-9لطوفان11)4(

لأ\و01الطوفانبعدوذرياتهمالأمم)5(

(-)ب

)1(

)2(

)3(

)،(

)5(

)7(

)8(

122-هالأصحاحات-إبراهيمتاريخ

فلسطينفيواستقرارهإبراميمدعوة-

13و12

41الأربعةالملوكمعالحرب-

15-17لإبراهيمالعهد-تاكيد

91و18وعمورةسدوم-

02أبيمالكوإبراهيم

22و21المذبحعلىوتقديههإسحقمولد-

32سارةموت-

25و24هيمإبراوموتإسحقزواج-

26-36الأصحاحات-وابناهإسمق()ج

62إسحقبختار-)1(

72لبكوريةوايعقوب)2(

28-31حارانفييعقوب-)3(

323-هلفلسطينيعقوبعودة)4(

63عيسوذرية-)5(

ه37-.لأصحاحاتا-يوسفتاريخ-)د(

73وأحلامهيوسفشباب-)1(

83يهوذارعا-)2(

04و93يوسفعبودية-)3(

14يوسفارتفاع-)4(

-4248وإخوتهيوسف-)5(

94النبويةيعقوبقصيدة-)6(
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05يدسفوموتيعقوبموت)7(

السلأر:-محتوياترابمأ

سفركاتبأنلوحظماكثيرأ:)1(-الغطة

كلففي،ثابتةخطةعلىسارالعبرانيين

مبتدنأإسرانيلقصةيروي،تقريبألةحا

عنأولأفيتكلم،الخاصإلىمنهاثم،بالعام

كلأو،كلهالبشريالجنسأو،كلهالعالم

فيركرخاص،أمرعلىيركزثم.أدمبني

التفصيل،منبشئعنهايتكلم"(جنة+على

لهالبشريالجنسمنقطاععلىاو

إنسانذريةعلىأو،التاريخيةأهميف

أهميته.لهالذيالنسلسيواصل

ككل.الخليقةيتناولالأولفالأصحاح

يعطياناوالثالثالثانيوالأصحاحان

للتاريخ.الأساسيالنبعألآدصورة

قايينتاريخيعطيناالرابعوالأصحاح

عنفيحدثناالخاسىاياصحاحأما.!نسله

!بعد.نوحإلىبنايصلالذيشيثنسل

عنلعاشرااياصحاحيخبرنالطوفانا

يذكرثم.الأوسطالشرقكلاستيطان

وفي.إبراهيمإلىبناتصلأنسابسلسلة

إسحقاقبلإسماعيليأتيالآباءتاريخ

ومنيعقوبنسلقبلعيسوونسل

بينهركما،التكوينسفرأنالواضح

جديربارعواحدكاتبكتابةمنهو،أيدينا

منبوحيبمهارةموادهيستخدم،بالثقة

.القدسالروح

عنمجلداتكتبتلقد:الغليقةقصص)2(

وهناك،التكوينسفرمنالأولالأصحاح

أولهما:،خاصةأهميةلهماموضوعان

نشأةعنالبابليةبالنظرياتالعلاقة

الحديثة.بالعلومالعلاقةوثانيهما،الكون

البابليةبالأساطيرللعلاقةبالنسبةأما

بالتفصيلمشروحأذلكفنجد،الخليقةعن

452

لتكويناسفر-تكوين

سفر.ول(أمول)اء4.هيدلأ*كتابفي

فتبدأ.5191()عام*البابليالتكوين

يتمردإذ،الألهةبينبالحربالبابليةالقصة

،الأولالجيلعلىالآلهةمنالثانيالجيل

علىويقضي)مردوخ(،مردوكوينتصر

جثمانهاويشق)34+!أ+""تياماتالإلاهة

.والأرضالسماءمنهماصنع،نصفينإلى

القصةبينواضحةعلاقةأيتوجدفلا

البابلية.لأساطيرواالكتابية

فإن،العلميةالمشكلاتجهةمنأما

تفاصيلإلانذكرلاالتكوينسفرفيالقصة

القولفيالحقمنالكثيروهناك.قليلة

بلعلومكتابليسرالمقدسالكتاببأن

فيجدأالواضحفمنذلك!مع!دينكتاب

وأنهاالعالمينخلقاللهأنالتكوينسفر

،ايارواحسيدأنهكماالطبيعةسيد

الأصحاحفيبوخحوحيعلنالمقدشفالكتاب

منغيرهوفي،التكوينسفرمنالأول

،العدممنالعالمينخلقاللهأن/المواضع

العلميةوالنظريات.أزليةليستفالمادة

مابهاليس،الأنالساحةعلىالمطروحة

الكبرىالنظرياتفإحدى.ذلكمعيتعارض

انفجارطريؤعنوجدتالمادةكلإنتقدل

بلايينعشرةنحومنذحدثرهيبنووي

عنيقولهماالململدى!ليس،السنينمن

التكوينسفرأما.الانفجارهذاسبب

.."(.اللهخلقالبدء"في:فيقول

إحدىفترى،مشكلةكانالكونقبئمإن

عنيتحدث1إ1تكأنالحديئةالنظريات

العددأما،السحيقالزمنف!المادةخلق

بالخليقةحاقتكارثةعنفيتحدثالثاني

التاليةالأعدادأما،نوعأحديثتاريخفي

الأرضعلىحدثتوقائععنفتتحدث

نوعأ.حديثأ

أيامإنتقولأخرىنظرية!هناك



لتكويناسفر-تكوين

لا،التكوينمناياولالأصحاحفيالخليقة

فيهاحدثتفعايةأيامأتعتبرأنيجب

فيهااللهأعلنأيامأبل،المذكورةالأمور

إعلانيةة"أيامفهي،لأموراهذهلموسى

.هول!كوم.جبهمالآخررأىوهناك

بهماكتافي،يسمررهـ...لأ()؟+هح،ا*

،6191()عام"التكوينسفرفي!الفيضان

منالقدربهذاليسالكونإنيقولانفهما

.كاملخلقهاللهلأنقديمأيبدوإنه،القدم

النظريةولهذه.القدممظهرفلهالتكوين

مشكلاتهالهاولكن،الجذابةالجوانببعض

الصخوراللهخلقفهل،أيضأالفلسلية

كاننات)بقايا"ا!احافير+وبهاالرسوبية

بالقوليدافعونولكنهم،(متحجرةحية

هذهمنالكثيروراءهخلفقدالطوفانبأق

ولكن،حديثةتكويناتإذأفهيالأحافير،

.الرأيهذاالملميؤيدأنفيهالمشكوكمن

،بالقبولحظيطالما!رابعرايوهناك

الأولالأصمماحفيالسبعةالأيامانوهو

منمنهاكلأيامتكنلم،التكوينسلرمن

عنتعبيرهيبل،ساعةوعشرينأربع

هذهبدأتفقد،الزمنمنطويلةحقبا

اليومفي،الشمستصبحأنقبلالأيام

نأكما،اليوموتحديدالنهارلمكم،الرابع

مستمرأمازالالخلقمناللهراحةيوم

مععامبشكليتفقالرأيوهذا.الأنحتى

يقولونبينادونلذينوا،العلميلرأيا

السحبانجلاءإلىيشير11:إتتإن

وسائروالقمرالشمسفظهرت،الكئيفة

فيخلقتأنسبقالتيوالنجومالكواكب

.1(!1)تكليالأزلبدءا

معينةخليقةعن2:،-25تكويحدثنا

فيالجنةوكانت،الأولينأبويناخلقهي

فيكوشان)حيثالنهرينبلادجنوبي

الدصلةنهرشرقيالداقعةلأرضاهي2:13

لتكويناسفر-تكوين

هذامنموضعهافيكوشمادةإلىارجع-

(.؟الكتابيةالمعارف!دانرةمنالجزء

الأرضكلالييشيرلا2:هتكأنوالأرجح

تروىكانتالتيفقطالجنةإلىبل،بعامة

مأخوذةا.ضباب)فكلمةجوفيةينابيعمن

!المي!اهتعنيأنهايبدوأكادياكلمةعن

يشيرماالجزءهذافيفليس،.(الجوفية

)يمكنعدنجنةخارجالأرضعلىشئإلى

منموضعهافي"خليقةمادةاليالرجوع

"جنةمادةوإلى،الثالثبالمجلدالخاهحرف

بالمجلدالعينحرفمنموضعهافيعدن!

.(الكتابيةالمعارفدانرةمنالخامس

فيتوبدتلأنساباسلاسل(-

أربعلتكويناسفرمنالأولىالأصحاحات

ففي،الرنيسيةالأنسابمنسلاسل

وفي،قايينأبناءسلسلةالرابعالأصحاح

سلسلتاعشروالحاديالخاسىلأصحاحينا

الطوفاناوبعدلطوفاناقبلالأباءأنساب

فهو،الأممجدولنجدالعاشرالأصحاحوفي

ولكنه.أنسابسلسلةليسالواقعش

مدسى،أيامفيالحالعليهكانلماموجز

بعدالأوسطالشرقبلاداستيطانفي

والأممالقبانلهذهتحركوفي.لطوفانا

شعوبفيولكنبينها.فيمااختلاطحدث

ولدكنعانأننقرأ1-18()01:همثلأ،كنعان

حثأأنالواضحومن.أفرادأوليسشعوبأ

كاناليبوسيأنيرححكماآريا،كان

ساميينفكانواالأموريونأماحوريأ.

مصرايموكان.حامأبناءبينوجدواولكنهم

المثنىصيفةفياسموهو،لحامأخرابنأ

ومصرالعليامصراتحادعلىللدلالة

.م.ق00003شنةنحوفيالسفلى

هناكأنالعلماهمنالكثيرونويعتقد

فيالجدولينمنالساقطةالأسماءبعض

يبد!كماوالعاشر،الخاسىالأصحاحين

الأنسابجداولبعضفيالشيءنفس

وموسىلاوكلأبينيذكرلافمثلأ.الأخري

بينما،2(6؟16-.)خرأجيالأربعةسوى
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تكو
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لتكويناسفر-ين

وهارونمدسىزمنفياللاويينعددبلغ

الجدولكانلوأنهكما.3؟93()عد000022

ذلكمعنىلكانكاملآ،العاشرالأصحاحفي

العمربهماامتدقدأرفكشادوابنهسامأن

يمكننلاماوهو،إبراهيمبعدماإلى

إبراهيم.قصةمننستفلصه

وغيرهاالنقاطهذهملاحظاأدتوقد

لأ(3ح"فى)3!أشر+تحديدأناعتبارإلى

الميلاد(قبلسنة4ء..).الخليقةلتاريخ

غير.(.مقسنة)00302الطوفاقوتاريخ

لىإلتواريخابهذهالرجوعديجب،صحيح

بكثير،ذلكقبلما

الكتابيخبرنا؟الطوهانثصة-)،(

العالمكلشملطوفانحدثبأنهالمقدس

المنسليمحواللهأرشمله،اتساعهعلى

بلادشعوبوعند.الخاطىالبشري

عندكما،الطوفانعنتقليدالنهرين

قاموقد.الأخريالحضاراتمنالكثير

البابليةلقصاابدراسا(أس!ي!)1!4.*أ.هيدل

كتابهفيالكتابيةبالقصة!مقارنتها

وجدوقد،9491()سنة+جلجامش+ملحمة

تعكسانالقصتينفكلتا،كثيرةشبهوحو.

فعلأ.حدثما

،الطوفانعلىعلميدليليوجدولا

ينفيعلميدليليوجدلاأيضأولكن

!ابعادالدقيقةالحساباتانبتتوقد.وقوعه

الحيواناتلكلفعلأيتسعكانأنهالئلك

ريوميكل-..م)أليهإدخلتلتياالبرية

عامفينشرهالذي*"الفيضانكتابةفي

ظاهرةيكنلمالفيضانولعل5191(،

فيضانأكانفلربمايظن.كانكمابسيطة

فيحركاتحدوثمعالفزيرالمطرمن

فيالمياهمستوىجعلت،الأرضيةالقشرة

الثلوجذوبانمع،يرتفعالمحيطات

الجبالقمموعلىالقطبينعندالمتراكمة

كبيرتفييرحدثأنهحليأويبدوالعاليلأ،

فمن،سنةا000.0نمومنذالمناغلي

لتكوينا-سفرتكوين

عاشتالتيالماموثحيواناتأنالواضح

فيعاشت،بعيدةعصورمنذسيبريافي

)التيالزهريةالنباتاتفيهانتشرتمناخ

وواضح.والحشانشأفواهها(فيوجدت

واقفوبعضها،فجأةتجصدتأنهاأيضأ

ذلكمنذمتجمدةوظلت.أرجلهعلى

؟اطوفانمادةإلىالرجوع)الرجاالزمان

بالجزء*الطاء".حرفمنموضعهافي

.(الكتابيةالمعارفدائرةمنالخاسى

لمإبراهيمأنفيشكلا:إبراهيم8-حيا

ذلكفياللهالفانفالوحيدالرحليكن

أخنوخمثلكثيرونهناككانبلالوقت

ولكن.بعدهصادقوملكيالطوفانقبل

شينأيفعلأناللهقرر،لإبراهيمبالنسبة

واحد،مكانششعبيجمعأن-جديدأ

لإعداد،ونعمتهلكلمتهمكثفوبإعلان

لظهورتوطنةالناسمنمتماسكةجماعة

نأملاحظةويجب.الأمموبركاالمسيح

العالمقاراتبينجسرأكانتفلسطين

ثلاثبينالقوافلبهاتمرفكانت+القديم

فيهم،المسيابعملاليهودعلىوكان،قارات

42:694:16،)إشللأممنورأيك!ونواأن

)51:4.

بتقديموأوصاهإبراهيماللهاختار

العهد،علامةليكونالختانوأعطاهالذبانح

عندوغيرهامصرفييمارسالختانوكان

ختانأنالمعلوممنولكن،البلوغسن

فيفريدأكاناليهودعندالأطفاللذكور

إبراهيم،لنسلعلامةوكان.العصرذلك

.3:6،تث14،إ17)تكأيضأنعمةوعلاما

عشيرةكانتموسىزمنوفي.2:92(رو

تقديموموضوع.أمةأصبحتقدإبراهيم

وكان.أدمأياملىإيعودقديمالذبانح

حقيقي،حىواحدبإلهيؤمنإبراهيم

الذبائحفقدم،لبشراخظيةويدرك

،الفاديمجئينتظركان!انهللتكفير،

اللهمعايابديةلسماوياالشركةوا

.1(9:0اعب،8:56يو،18و22:8)تك



حياةعننعرفلا:ويعقوبإسحق-)6(

قصته،علىغطتفقد،القليلإلااسمق

كانالعمومعلىولكن.يعقوبابنهقصة

الأخرخدهحؤل،مسالمأرجلأإسحق

الوعداللهوأعطاه17-31(،ة26)تكلأبيمالك

في+إسحقإلىارجع-26:4)تكبالمسيا

المعارفدانرةمنالأولالجزهمنموضعه

.("الكتابية

للحصولاحتالفقديعقوبأما

لاولكن.البكوريةحقعلىأمه()بمشورة

اللهمنبهاموعودأكانتأنهاننسى

لهرغبيعقوبوكان.23(إ2)تكهللصفير

منهاأكثرروحيةلأسبابالبكوريةحقفي

بيتفيللهنفسهيعقوبكزسوقدماديا.

يعقوبنسبوقد02-28.122:)تكإيل

عنالأولادإعطانهفيالفضلوزوجتاه

يعقوبينسبكما03(،)تكالصلاةطريق

لمحاولاتهوليسللهغنمهتكاثرفيالفضل

صلاتهيعقوببنىوقد.42(و31:9)تكمو

علىكمااللهامواعيدعلىفنوئيلفي

وفي)32:9-12(..اللهلأوامرطاعته

بركةيمقوبالتسى،الملاكمعمصارعته

.)32:،2-.3(الماديةالمنفعةوليساالله

لهضارماكلنسبعيسرمعحديثهوفي

.33:11()تكعليهاللهإنعامالي

تصة:لقدكانتمصرفييوسف)7(-

القصص،أروعمنالدوامعلىيوسف

قصةأنهاالحقيقيةرسالتهاوليست

كيفولكنالمجد،إلىالحضيضمنالانتقال

قد،الدقةبالغةعنايتهأعمالفياللهأن

اللهأنبأأنسبقفقد،الكاملةمشيئتهنفذ

رثقوقد،رفعةمنيوسفينتظربما

قدأحلامهكانتوإن،ذلكمنيوسف

.الأسرةأفرادجميعغاظت

وأللعملعانلاتهمالشبابيتركعندما

يفشلونأوينجحونإمافهم،للحرب

رقابةدونيوسفولكن،الرقابةلانعدام

تعرضهرغمللهأمينأعاش،اللهإلأأحدمن

فيوهوولكن.أمانتهبسببظلعأللمعاناة

وأخيرأ،وأمانتهبإيمانهتمسكالسجن

بركة.واستخدمهاللهباركه

وزراءكبيرأصبحيوسفأقوالأرجح

الهكسوسملوكعهدفيمصرملكفرعون

منمصرالهكسوسحكموقد.الأسيويين

أسراتهم،فيهاتمددت..مق0175-.157عام

إلىالحربيةالمركباتالهكسوسأدخلوقد

تيلكنظامغيرواكما،41:43()تكمضر

،للتاجملكألأرضاكلفأصبحت،الأراضي

كلعلىوأصبحالممابد،ممتلكاتعداما

الناتجخمسيدفعأنللأرضمستغل

،02-26(47:تكإلىرجع)1ضريبلأ

ليس،الساميةيوسفأخلاقتجلتوقد

قمةوفيبل،فحسبالضيقوقتفي

بكلإخوتهمعتعاملهفيوذلك،النجاح

فعلوهماكل!نسيانهلهمغفرانهثم،حكمة

نموأساسبشهامتهوضعوهكذا-.به

بها.اللهأنبأكماعظيملأأمةإلىإسرانيل

يوسفمنأعظمهومنهناكيكنولم

الغالبة.الحكيمةاللهبعنايةدراية

يعقوببنبوةالتكوينسفرويختتم

خبرثم94:.1(،)تكالمسياعنالعظيمة

مغارةفيودفنهبإيجازيعقوبموت

لإخوتيوسفوتوجيهات،المكفيلة

في!دفنهامعهمعظامهأخذبخصوص

ويصعدهماللهيفتقدهمعندماكنعانأرض

مصر.خا

وهو:+،دعمهأوثبتهقد-اللهمعناهعبرياسم

أخيهمعرنيسأكانالذياللاويكوننيا-)1(

جمعفياللاويينمنإخوتهعلىشمعي

إلىبأمانةوالأقداسوالعشورالتقدمة



كوى-ةكو

حزثياالملكزمنفيالرببيت

.13(و31:12أخ)2

الذيناللاويينرذساءأحدكوننيا-)2(

الملكعهدفيبالفصحالاحتفالفياشتركوا

.35:9(أخ)2يوشيا

:كوى-كوة-

منهايدخلالجدارشالنافذةالفتحةهيالكوة

هذهبعضفيوكان"كوى+.والجمعلضوء،واالهواء

علىمتقاطعةأومتوازيةخشبيةقضبانالكوى

دتفتعتغلقشراعاتلبعضهاوكان،شبكةشكل

نحووهناك.\(.6:دانيال13:17،مل2)تك8:6،

اهمها:،الكوةعلىللدلالاعبريةكلماتعشر

العبريةالكلماتأكثروهي"ا"حالون-)1(

لنافذةاأو"ا"الكوةمعنىلتديةاستخدامأ

:28،هقض،3اوا8او25:يش26:8،)تك

.لخ(ا4000ة6مل6:16،1صم2،:9112صم1

قد!.(\.:3ملاخي،2ة7مل2).بةعرو+-(2)

7:11،)تكطاقةإلىالكلمةنفسترجمت

لي!و!3(:21)جاا"بيكشبا"لى!و،2(ة8

بيدت24:18(،وإلي.ميازيب.)إش

.6:8()إش.الحمام

5(.و7:4مل)3(-شقف)1

69(.ة6)تكمضئأولامعوتمني+سوهار"-)4(

اليونانيةالكلمةالجديدالعهدفيوتستخدم

.33(إ11كو92،إ02)أع)3."+(*يستور

!كيأ

:كيدون

داودالملكأرادعندما."رمحمعناهعبرياسم

قريةفيأبيناداببيتمنالعهدتابوتينظأن
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ينيوسكير

جديدةغمنةعلىوضعه،أورشليمإلىيعاريم

"بيدرلىإالموكبوصلوعندما،الثيرانتجرها

أبيناداببنعزافمدالثيرانانشحصت+كيدون

غضبفحص،يسق!لنلابالتابوتليمسكيده

إلىيدهمدأنهأحلمن!+ضربهعزاعلىالرب

،1(د.13:9أخ)1!اللهأمامهناكفماتالتابوت

ناخونبيدر01البيدرهذانفسويسمى

لابدولكنه،بالضبطموقعهئعلمولا،7(و6:6صم)2

الفربيالجانبشأدومعوبيدبيتمنقريبأكان

أورشليم.من

:كيرينيوس

تدالمسيحيسوعالربأنلوتاالبشيريذكر

منبأمرجرىالذيالأولالاكتتابأيامفيولد

سورياليواكيرينيوسكان"إذقيصرأوغسطس

2(،و21:)لو

سلبسيرس*بيليوسبالكاملاسمهوكان

كانو،(عولاهألا33)لاأهمألا3لاه+أولألا)3سينيوكير

انتخبثم،الرومانيالشيوخمجلسفيعضوأ

يقول)كمارفيعمركزصاحبفكانقنصلأ!

إلىقيصرأوغسطسأرسله!قد(.يوسيفوس

توطنةبهأمرالذيالاكتتابعلىللإشرافسوريا

معيوسيفوسويتفق.المقررةالضرائبلتمصيل

لذياالاكتتاببخصوص:37()أعهلوقاذكرهما

بثورتالجليلييهوذاقامحين،م6عامفيحدث

،.م21عامفيموتوعندالررماش.الحكمضد

قشيعأنالشيوخمجلسمنطيباريوسطلب

.عامباحتفالجنازته

الاكتتاب0بعبارةيختصفيماهيوالمشكلة

مرجعأيفيالاكتتابهذايذكرفلا2(!2)لو+الأول

بدقتهالمعروفوهولوقا،إنجيلغيرأخر

بتدقيق"الأولمنشئ"كلتتبعوقد،التاريخية

جملةاعتبارنافينضعأنيجبدكذلك9؟3(.)لو

عفنقيصرأوغسطسأنيبدوهأولأ،:جوانب

01-6منالمدةفيالشرقفيلهممثلأكيرينيوس

تلكأئناءفيسوريةواليمركزشفلولربما..مق

إيصالاتاكتشافمننعلمأوثانيا.لفترةا



كيرية

فيعليهاعثرالتيالكثيرةالبردياتبينوقرارت

تجرىكانتأنهمصرافيليهودياالمعبدخزانة

تدلكما،سنةعشرةأربعكلمنتظمةاكتتابات

بهأمراكتتابأقدمأنعلىأخريكتابات

توجدكما..مق34عامفيكانقيصرأوغسطس

بل.م02عامفياكتتابإجراءعلىتدلبرديات

تمتدلذلكالسابقالاكتتابفيكدن،.م6عاموفي

فيصدرمرسوموصد:ثالثأ..مق8حواليفي

"مكسيموسا.فيبيوسأصدرهم،401عامفيمصر

لرجوع.بالأشخاصاكليأمرألأ(فىول+ادا*أ*،كا)3

ذكرهمايطابقأمروهو.للاكتتاب.مواطنهمإلى

.الاكتتابعنلوقاالبشير

الاكتتابهذايسمىلوقاالبشيركوناوأخيرأ

كيرينيوسكانإذجرىالذيالأول"بالاكلتتاب

أجرىفدكيرينيوسانعلى.يدلسوريةوالي

والمذكور..م6عامفيجرىالذيوهوأخر،اكتتابأ

الرجوع)الرصا.)5:37(الرسلأعمالسفرفى

منموضعهافيالجديد+العهد+أزمنةإلىأيضأ

وإلى،الكتابيةالمعارف.دائرةمنالرابعالجزء

هذافيالكافحرفمنموضعها.فياكتتابمادة

.(الكتابيةالمعارفدانرةمنالجزء

كيريا:

".سيدة.اليونانيةفيمعناهاكيرية.وكلمة

وأسيدومعناها-أ،لا!)30*كيريوسمؤنثفهي

فيالترجماتمنكثيرفيهكذاوترجمترب(1

الترجمااليرجع)1لعربيةواالأجنبيةاللفات

(.1!هيو)2(التفسيريةلترجمةواالكاثوليكية

الترجمةتذكرهاكماعلم.""اسمأنهايحتملولكن

.()ثانديكلعربيةا

تك)انظروالحبوبللدقيقمكيالأالكيلةكانت

.17(و16و7:1مل1:322،ماله2:189،صمه18:61،

ثلثتعادلكانتو.سيه+،هيالعبريةفيوالكلمة

فيوجاه.حمار()حملالحومرمن1/03أيالإيفة

كانتالضحراءفي+السيهأنالبابليالتلمود

كيليكيا-كيليكية

173تسعفكانتأورشليمفيأما،بيضة144تسع

عنالسدسبمقدارتزيدكانتأنها)أيبيضة

مادةاليالرجوعالرجا-الصحراءفي!-السيه

المعارفدانرةمنالثالثالجزءفيحومر*

.أبيةلكتاا

اليونانيةفالكلمةالجديدالعهدفيأما

وكانت)+ه،،3("؟"ساتونهي+.كيلةالمترجما

13:33،مت)انظرونصدجالونيننحوتساوي

.2(39:الو

مكاييل:-هكيال

بيتكفيلكيكن:"لاالشريعةفيالربأمر

وحقصحيحوزن.وصغيرةكبيرة،مختلفةمكاييل

لك!يكونوحقصمحيحومكيال،لكيكون

كلملأ!.(\.:02أميضأأنظرا-1هو2:41ه)تث

تحددولامعينمكيالعلىتدللاعامةكلمةمكيال

المكاييلأنواعجميععلىتنطبقبلمعينأ،حجمأ

وأحجامها.أشكالهامختلفعلى

ويضعونهسراجأيوقدون"لا:لرباويقول

الذينلجميعليضيئالمنارةعلىبل،المكيالتحت

،:33(11لو:4،21مرقس،1؟هه)مت.لبيتافي

لاكأنفيصبح،ضوءهيخفيالمكيالتحتفوضمه

له،وجود

وهو.الأب!مثلأي"كالأبمعناهعبرياسم

الكرمليةأبيجايلامرأتهمنلداودالثاشالابن

حبرونفيلهولدته(،الكرملينابال)أ!ملة

.1(3!أخ)1أيضأ-دانيئيل-ويسمى3(إ3صم)2

كيليكيا-كيليكية:

المجنوبيالركنعلى.كيليكيةاسميطلق

غربأ،بمفيليةبين،الصغريأسيامنالشرقي

وكبدوكيةوليكأونية،شرقألأمانوساوجبال

شاطىلها!كانجنوبأ،المتدسطوالبحرشمالأ،
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كيليكيا-كيليكيا

لبمفيلية،الشرقيةالحدودمنميلأ043نحويمتد

حدودإنها.إسوسخليجمنالجنوبيلطرفالىإ

المالية،التركيةأدانا.ولايةحدودتطابقتكاد

علىبولسالرسولأيام)فيكيليكيةوكانت

فيانشنتالتيالرومانيةالولاياتشكل(الأقل

كيليكيا-كيليكيأ

بومبيقضى..مق67رفي.العالمبباقىسلام

الذينالقراصنةعلىالمشهور(الروماني)القاند

.الوعرةالمرتفعاتهذهفييختبنونكانوا

يعرففكانكيليكيةمنالشرقيالجزءأما

فيلكيليكيةخريطة

القراصنة،خطرعلىللقضاء..مق209فيالبداية

النطقةهذهمنالشرقيالجزءتشغلوكانت

بحانبالذكلطلبحرالوقاذكروعندما.الجغرافية

الأرصح-على-يقصدكانإنما27:"()أعكيليكية

نأوصيث.المنطقةكلأمامالمتوسطالبحر

الرومانيالتعبيريستخدمكانبولسالرسول

كيليكيااسميستخدمكانأنهفلابد،السياسي

21:913)أعفحسبالرومانيةالولايةعلىللدلالة

،22:3)23:34.

منطقتيناليتنقسمعادةكيليكيةوكانت

تضاريسهمالاختلافبينهمافيماتختلفان

تراخيا"كيليكيةأيالغربيفالجزء.الطبيعية

عبارةكان(الوعرةالجبليةكيليكيةأي-)،أء"ح،3+

،طوروسجبالسلسلةمنمتشابكةكتلةعن

سوىتتركولاالبحرنحدشديدأانحدارأتنحدر

وكانت.الساحلطولعلىلأرضامنضيقشريط

)وبفاصةالأخشابمنبثروتهاتيتازتراخياجبال

الوعرةالجبليةالمنطقةلهذهكانوقد.الأرز(خشب

فيالاتصالعنسكانهاعزلفيالواضحأثرها
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بولسلرسولامنز

المنخفضة-كيليكيةأيبدياسكيليكيةباسم

الجفرافية،الناحيةأهميتهامنلها!كانع؟،4لاأ3

الحبوبأنواعجميعوتنتحخصبةتربتهافكانت

.مزدهرةصناعةنسجهعلىقامتالذيوالكتان

عبرتنقل،المجاورةالجبالمنالأخشابكانتكما

منسوجاتتصنعكانتكما.الكيليكيلأالمواني

سفوحعلىيربىكانالذيالماعزشعرمنثمينة

مايو.شهرحتىالثلوجتغطيهاكانتالتيالمبال

الخيامصناعةفيتستخدمالمنسوجاتهذهوكانت

كانبولسالرسولأنننسىولا.المنطقةفي

كيليكيةوكانت.18:3()أعالصناعةبهذهيعمل

الشرايينأحدعلىتقع)بدياس(الشرقية

لطرقافكانت،القديملعالمافيللتجارةالرنيسية

وسوريةلفراتامنطقةمنالقادماالتجارية

منميلأخمسيننحوبعدعلىنقطةفيتتلاقى

رأسومسقط،المنطقةمدنأهم،"طرسوسمدينة

ئم،واحدةكطريقالمدينةوتدخل.بولسالرسول

جبالفيمعبر)وهيكيليكيةبواباتتعبر

وتجتاز،شمالأميلأثلاثينبعدعلى(طوروس

شكولا.أفسسلىإالصفرىأسياجندبيبىسط



كيليكيا-كيليكياكيليكيا-كيليكيا

كيليكيةتبالبواةصور

كيليكيةباتبواليشماطرسوسلىإلطريقامعمانيةورلقنطرةةصور
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كيليكيا-كيليكيا

لابدولكن،والفينيقيينالسوريينمنساميين

لمكانوإن،المثيينمنذلكقبلأيضأكانواأنهم

كيليكيةفيالحثيةالأثارمنالقليلعلىإلايعثر

كلمنبالحثيينمحاطةكانتأنهاإلأ،الشرتية

الحثية.الأثارمنالكثيراكتشدحيث،جانب

كيليكيةمنطقةكانتالقديمةالعصدروفي

باسمالحثيينعندتعرف)بدياس(الشرقية

غريقل!اهادعاقدو.ك!(ء+أءللالا?ح).تنايواكيز.

أ،(،)ولممي!اءاخيلاكواستوطنوهاالذينالمسيفيون

خرة.المتالأشوريةالسملاتفيذكرهاجا.وقد

حولياتفيجاءكماكوي"الأراميونوسماها

وفي،لثالثافلاسروتغلثلثالثاشلمتسر

منحماةملكن!)24()3لزاكيرالأراميةالنقوش

كوي.اسمويظهرالميلاد.قبلالئامنالقرنأوانل

كانالتيالبلادأنهاعلىالمقدسالكتابكل

01:282،مل)1الخيلسليمانالملكمنهايستورد

تفسيريا!ترجما.الحياةكتابانظر1:16-أخ

ترجمةفيترجمتوقد.(الكاثوليكيةوالترجمة

بتربيةتشتهركيليكيةوكانت.جليبة.فانديك

الميل.منكبيرةأعداد

التاريخمسرحعلىكيليكيةتظهر:تاريغها

3(ول+!لا3أ)3السينيسيين.0صكمتحتمستقلةبلدة

ملكمح!ةلأ)ول()5لألياتسمعاصرينكانداالذين

،الفرسسيطرةتحتوقعتثم..مق061فيليدية

وبعد.بهاالغاصاالملكيةبسلالتهااحتفظتولكنها

السلوقيونحكمها،عليهاا!برالاسكندراستيلا.

التىالاضطراباتولكن.أنطاكيةنيعاصمتهممن

الفرصةأتاحت،العصورتلكفيالمنطقةشملت

الفربيةكيليكيامنيتخذوالكيللقراصنة
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كيليكيا-كيليكيا

فيفسادأيعيثونفكانوا،لهمقاعدة()تراخيا

القاندعلبهمقضىأنإلىالمنوسطالبحر

.القولسبقكما..مق7ء66فيبومبيالر!ماني

ةالإدارتحتفشينأشيئأكيليكيةودخلت

لرومانيا)الخطيبشيشرونوتعين،الرومانية

..(.مق51-.ه)عامعليهاواليأالشهير(

كيليكيةحكمانتقل..مق38عامنحووفي

قبلمنسوريةواليإلى()بدياسالشرقية

.م72عامحتىهكذاظلالأمرأنويبدو.لرومانا

كيليكيةتوحيدفسباسيانالامبراطورأعادحين

ولذلك.واحدةولايةفيالفربياوكيليكيةالشرقية

قبلكتبا)وقدلبشيراولوقابولسلرسولايذكر

21،ةا)غلمعأوكيليكيةسوريةم(72عام

.(14و1:23هعأ

منوغيرهاطرسوسفياليهوداستقر!قد

وكان.الاكبرالاسكندرفتوحاتبعدكيليكيةمدن

قادمونيهودكثيرأعليهيترددمجمعأورشليمفي

.6:9()أعالشتاتبلادمنوغيرهاكيليكيةمن

بمد(فيمابولس)الرسولالطرسوسيشاولولعل

.هولاءأحدكان

هذافيساراقدسيلاومعهبدلسالرسولانفي

الثانيةالتبشيريةرحلتهفي.دربة.إلىالطريق

بواباتعبرلطريقاهذهوكانت.\(:4،16ا:ا)أعه

فيهاسارفقدأيضأ،للجيوشطريقأكيليكية

البيشمعتقابلأنإلىبجيشها!برالاسكندر

قوةعلىوقضىوهزمه،إسوسفيالنارسي

الفارسية.الامبراطورية

كانواالأوانلكيلبكيةسكانأنوالمعتقد
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مةمقلى

المراجع،إلىتفتقرالعربيةالمكتبةإن.العربيةاطغةافيالمقدسللكتابمعارفدائرةأواهذه

وقد.خلالهامنالعظيمةالمفاهيموإدراك،اللهكلمةدراسةفيالتعمقعلالدارستعاونالتى

المتعمقةالدراساتمنالمفرداتجانبإلى"المراجع"تقديمعلىحريصةالثقافةداركانت

الدارسين.فئاتاممافةرالمتخصصة

شاملة،مكتبةيكون،كلهالمقدسالكتابيغطى،شاملمرجعإلىالعربيالقاريءويختات

مفاهيمها.فيوالتعمق،دراساإلىوأثمثاقين،اللهكلمةلمحبىالثقافةدارتقدمهماوهذا

درستالتىوالمصادر.أشاملأ"المرجعهذايكونأنهو،والأكبرالأولالصراعكان

مدققة،علميةالدراسةتكونأنعلىالمحررونأصرولقد.متعددةفيهالواردةالدراسةلتقدم

لمكتبته.أساصىكمصدرالقارىءعليهيعتمدكتابأالمرجعليكون

،الحروب،الزراعة،التاريخ،الختلفةالحضارات:المجالاتكافةالمرجعهذاغطى

الكلمةلهاتتعرضالتىالديانات،وتقاليدهالمجتمعاتعادات،ةالأس،القوانين،الطقوس

،الحفرياتدراساتنتائجعلىالمرجعاعتمد.الختلفةوالمهارات،والحرف،اغنونا،المقدسة

وموقعها،الماضيفيإليهامشيرأ،وموقعهاالبلادجغرافيةعلىاعتمد؟،التاريخيةوالمراحع

فيالدارستعاونالتىوالصوروالخرائطالرصوممنضخمبكمالدراصةعززناوقد.حاضرا

دراسته.

واستعمالاتها.الرمزيةوالكلمات،ومعانيهاللكلماتالمرجعتعرض؟

الفكريدورالذىفهو،المسيحيسوعربناضخصهو،المقدسةللكلمةالرئيسىالمركزإن

الأصيلللمعنىمدركةمحافظةدائرة،هذهالمعارفدائرةتكونأنعلحرصناوقد.حولهكله

لدراستها.ومركزأ،أساسأيسوعالربشخصمقدمة،المقدصةللكلمة

يعتمدسفرأالمرجعهذاكان،هو؟الحقتقديمعلىحريصينوالكاتبونالمحررونكانولما

.وعقائدةوأفكارهخلفيتهكانتأيأ،دارسكلعليه

المثشغلين،منكبيرلعددشاقعملوليد،كبيرجهدالمرجعهذالإخراجالمبذولالجهدإن

الدارسيعاون،مدققمرجعتقديمعلىالحرصكلحريصةالثقافةودار.طوالسنواتعبر

الله.كلمةفهمزيادةعلى

العالم.أنحاءصفيالعربىللقارىءكبرىبركةالمرجعهذايكونأننصلىإننا

التحريرمجلس



لابان

6ل!*

ال+ا

:نلابا

اسم:وهولاا"!الأبيضمعناهعبرياسم

خيلإبراهيمأخىناحوربنلوئيلبنلابان(1)

تك)إلراهيمبنإصعقزوجةلرفقةأخاىلابانوكان.الله

فيياقيمتارحعائلةمنالفرعهذاوكان.(ا:24:516

عديدذمرارألابانذعىولذللت،(11:32تك)حاران

.(24و52:02،28:5،31:02تك)الأراميا"الابان1

)تكالربيعرفانكاناتونيلوأباهلابانألى!يبدو

.(05ة24

إبراهي!عبدصولوماسبةفىمرةلأوللابانذكرهـلرد

لأبنزوجةعنبحثآ(02:،2)تكناحور!ا"مديخةإلى

الحبادقدعلىمازالكانبتوئبلأنمعو.إسحق،سيده

تكلهالذيهوكانلابانأنلاإاإبراهيمعبدوصولعند

استقبالهفىأظهروقد.(3.و24:92)تكالعائلةباسم

العمرذلكفيالمعخودالشرقيالفافةكرمإبراهيملعبد

تجلشا-وحكمةءدهاأبدىكما،31-33(،2:)تك

بعدفيما"بععوب"أختهلابنمعاملتهفي-وضوحبأكثر

.(1-92:519أيفأانظر3-42:0تك)

لمغادرةيعقوباضطرعندما،عديدةبسنينذلكوبعد

إلىرفقةأمهأرسلتهعبسواأخيهبطشمنخوفأأبيهبيت

هيحارإنوكانت.(:2743تك)حارانإلى،لأبانخاله

لابان

.أرامفدانمنلتةفيالرئيسيةالمدينة

تلثاتصاحبكانلأنهجيدا!،فآمعرهلابانوكان

حولاجتمعراالذينالرعاديعقو!سألنمعندمااكثيرأ

قالواوجمدا-،يعرفونهأنهمظنهر،ناحوربنلابالىعنالبثر،

تك)ا!الغنممعآتيةابنةراحيلا"هرذا:ليعقوب

.(6و92:5

فوقعاجميلةإبنةلخالهأنيعقوباكتثمفماوسرعان

كرمليعقوبلابانوأبدى.(9.2-:92)تكحبهافى

)تكإبرامملعبدأبداهأنشقالذقيالمعخودالفيافة

9213:).

*(**.،.!ر

..ط!

بل!طمر.--*لأ

ماوافيلمرفمكريطة

صبدهأ!

أد،شملف!!.

بحددأنيعقوبعلىلابانعرضشهراعضيثلعد

وعركر،الفرحةهذريعقوبفانتهز،لهخدمهفى3أجر



لابان

،الصغرىابنتهبراحيلسنينسبعيخدمهأنلابانعلى

نأمنأحسنإياهاا!أعطيكقاثلأ:ابذلكلابانفرحب

.(02-92:14)تكآخر"لرجلأعطيها

نأخالهمنيعقوبطلب،السبعالسنواتنهايةوعند

ليئةلابان"أخذإذ،لابانخداعظهروهنا.تهامرأيعطيه

وفي.عليهافدخل،يعقوبإلىبهاتىوأالكبرىابته"

ضيفتينعيناهاوكانت،ليفأنهايعقوباكتشفالمياح

راحيل.منجمالأوأتل

براحيلأليس11قائلأ:،لابانخالهيعقوبوعاتب

!الاأنهلابانعذرفكانأ.؟اخدعتنيفلماذااعندكخدمت

البكر.قبلالصغيردئعطىأن،مكاننافيهكذائفط

اليبالخدمةأيضا"تلكفنعطيكاهذهأسبوعأكمل

بفذايعقوبفرحبأخر".سنينسبعأيفأتخدمني

له.زوجةابنتهراحطفأعطاه،هذهأسبوع!فأكمل،العرض

منأكرراحيلأيفا7وأحب.أيضأراحيلعلىفدخل

.(21-92:92تك)ا"ليئة

"اصرفنيللابار:يعقوبقال،يوسفراحيلولدتولما

نألابانمنهقالمس،"أرضيوإلىمكانيإلىلأزهب

منوطلب،يعقوببسببباركهالربلأناخدمتهفييبقى

يعقوبأجرةتكونأنعلىفاتفقا.أجرتهيعئنأنيعقوب

،الخردانبينءسوداشادوكل،ءوبلقارقطاءشاأكلهي:

.(31-03:36تك)المعزى"بينءورقطاءوللقا

نأفعلأ،اعتقدقديعقوبكانإنالواضحمنوليس

فيالأجرانفيووضعها،المقشورةالقضباناستخدامه

)تكلث!ربمجيئهاعندلتتوحمالغنمأمامءالمامساقي

ولكنه،يرجوهاالتيالنتبجةإلىسبؤدي(03:37-43

وأعطاهالابانمواشيسلبالذيهواللهأنأخيرأشهد

.(-9ه31:تك)بهالتلاعبلابانمحاولةرغماله

قطعانيدتتزابينما،لابانقطعانتناقصتوهكذا

كلاميعقوبوسمع.الأمانةيعقوبيخونأندون،يعقوب

لأبيناومما،لأبيناماكليعقوبأخذ11:قائلينلابانبني

ليسهروإذاالابانوجهيعقوبونظرالمجد.هذاكلصنع

إلىارجع:ليعقوبالربوقال.أمسمنوأولكأمسمعه

-93:1تك)امعكفأكوناعشيرتكوإلىآبائكأرض

وأنتما.معيكانأبي"إله:لزوجتيهيعقوبوقال.(3

فغدرأبوكماوأما.أباكماخدمتقوتيبكلأنيتعلمان

نألهبسمحلماللهلكن.مراتعشرأجرقيوعئربى

ماكلرأيتاقد1:حلمفياللهلهوفال.اشرا"ابىيصنع

هذهمناخرج!مالآن..إيلبي!إلهأنا.لابانجمكيصنع

.(4-31:13تك)-ميلادكأرضإلىوارجعالأرض

لابان

ساؤو.الجمالعلىءدأولادهـولساحملويعقوبفقام

فدانفى..اقتنىقدكانالذيمقتناهوجميعمواشيهكل

بأنهيخبرهلمإذ،الأراميلابانقلبيعقوبوخدع...آرام

-31:17)تكجلعاد"جلنحووجههوجعل...هارب

02).

هرباقديعقوبأنالثالثالومفىلابانبلغوحالما

فأدركه،أيامسبعةم!ميرة55وراسعىومعهإخوتهأخذ"ا

الجليل.منالشرقيالجنوبفىجلعاد"جلفي

ظهر،.لارحبمتفرعيبين3الأنجرلمقابلةاهذ؟وفي

وساقخدعهبأنهيعقوبفانئهمالابانفيالعنيفالجانب

كما1(31:26-28)تكوداعبدونالسيفكسبايابناته

يكنلملأنهذلكلعقوبأنكروقداآلههبسرقةاتهمه

.(32و31ش31:91تك)أبيهالأصنا*اراحيلبسرقةبعلم

أصنامهايجدولم،يعقوبركبكللابانففتش

منوجدت!امادا:لهقائلألابانوخاصمايعقوبفاغتاظ

بيتك.فىشةنعشروليالآن.،.بيتكأثاثجميع

وقد.بعنمكسنينوست،بابتيكسنةعشردأرلعخدمتك

إبراهبمإلهاأبىإلهأنلولا.مراتعشرأجرتيغحرت

.فارغاصصرلمحتنيفدالآنلك!ت،معيكانإسعقوهببة

تك)"البارحةفولخك،اللهنظرقديدقيوتعبمشقتي

فيالأرامىلأبان"إلىأتىقداللهكان05(:9333-42

وأبخمريعاتوبتكلمأنمناحترز:لهوقال،الليلحلم

.(3124:تك)شراا

بينثما.عهدآيقطعاأنيعقوبعلىلابانفاقترح

وعملوا3حجاروأخذوا..عمودأقفهوأوحجراصيعقوبافأخذ

هـجرلابانودعاما،الرجمةعلىمناكوأكلوارجمة

:لأبانوقال.جلعيد!فدعاهايعقوبوأما.سهدوثا

بعخى.عنيعفنانتوارىحبنماولينكبييالرب"ليراقب

إنسانليس.بناتيعلىءنساتأخذولا،بناتىتذللاإنك

الرجمةاهذهشام!دة..وبشكببنيشاهداللهانظر.معنا

لأثأنك،ل!كإالرجمةهذهأتجاوزلانيأالعمودوشاهد

إبراهيمإلهللشر.إلىالعمودوهذاالرجمةهذدتتجاوز

يعقوب:حلف.بيننايغفونأبيهماآلهةناحورا!آلهة

ودعاالجبلفىذبيحةيعقوبوذبح.إسحقأبيهبهيبة

ثم..الجبلفيوباتوا،طعاماصفأكلواطعاما".ليأكلواإخوته

ورجع.ومضىوباركهموبناتهبنيهوقلصباحآلابانبكر

بعدلابانئذكرولا.(55،-314:)تك"مكانهإلىلابان

،المقدسالكتابفيذلك

أخذهامنراحيلمرمىندرك"نوزي"ألواح:لدراسة

فىكانالأصناملخذدبامت!هالأنها،أبيهاأصام



لاتينية

لاباد.لبيتئتهاوراتذعىأنإمكانها

إسرانيبنيأنالتثنبةسفرفييذكرموقعلابان(2)

!و!اقبالةاالعرلةفيالبريةفيالأردنعبرفيانزلوا

عشرأحد.ذمبوذيوحفبروتولابانونوفلفارانبين

برنيع"فادضإلىسرجبلطريقعلىاحوريبمنيوما"

إسرائولبيعو!ى(!كلم،الموقعهذاوفي.(2و1:1)تث

الأربعينالشةفيوذلك،إليهها".الربأوصادماكلحسب

بئهذاالمتصودولعل.(:13)تثممر"منخروجهممن

.الشمالإلىبعيدةتبدوولكنها"لبنة"،هوالموقع

+يينية:

الامبراطوريةفيالرصميةاللغةهياللاتة"01كانت

مثلالولاياتبعضفىتستخدمفكانتاالرومانية

أما.الرومايخةالمحاكموفي،الرسعيةلأعمالافياليثهوديئ

ميالأراميةوكانت.التجاردلغةفكانتاليونانيةاللغة

الرلغيةالمناطقفىوبخاصةفلسطينفيالشعبيةاللفة

الونانية"الحضرفيتتخدمكانتبينما.الناثتثالمدن

باللغاتالمسيحصلبعلةبلاطسيهبولذلك،والأرامية

ا،تة""اكلمةتردرلا2(..91:يو23:28،الوالثلاث

تذكرو1(02:)91يوحناإنجيلفيلاإالجديدالعئهدفى

.(:38)23لوقاإنجيلفياا/رومانيةاباسم

لخيش:-لاخيش

فيمرزعثمرلنمنأكرتذكرمدينةوهي(1)

وفي،العمارنةتلألواحفىتذكركما،المقدساليهاب

حاتطهعلى،الالثتحتمىعحرمنبالهراطيقيةبردية

الدويرا"ا!تلموالآنوموقعخا.نينوىفيسنحارلبقصر

بعدوعلىحبرونمنالغربإلىميلأ15نحوبعدعلى

جبرين.بيتمنالغربىالجنوبإلىأميالخصع!ة

المدنبينالمقدساليهابفيمردلأولذكرهايرد(2)

بنيضدأ!رشليمملكصادقأدونيمعتحالفتالتى

،12:11،-01:13)يىيشوعبقياددإسرائيل

.(إلخ..93.:59

علىاستيلأتهمبعداكعانأرضإلىدخولهمعند

وطرد!ا،جبعونفيعظبمةضرلةيشوعضرلهموقد.عاي

هىوبينماومقيدداعرلقةإلى،حورونبيتطريقفي

يحجاردالربرماههحورونبيتمنحدر.فيهاربون

تقىأنيثوخوحلىالسماء.منالبردمن"عظمة

أعدانهامنينتقمخىأيلونوارىعلىوالقمرالشصى

نحوللغروبتعجلولمءاالسمابهدفيالشمسفوقفت

بالملوكيشوعأمسكثم.(9-01:14)يثى"كامليوم

-لخيشلاخيش

اب.بيت

أويحا"

أ!،شليم

نه.كبوو

كينتل4لموقمكويطه

فيمغارذافىاختبأواقدوكانواضده-المتعالف!الخمسة

!ثء.المساخى،خشبخمسعلىوعلقمنتلهمومقبددت

-1،:01)ي!ت!كبيرزبحجاردوألتوهاالمغاردفىطرحوهم

رعها/لايخش-علىيشوعاستولىذلكوبعد.(27

فعلك!افيثهاننسىكلوقللخا-جازرملكمساعد"

32(.و31أ01)بشالخمىالمدنتلكمنبغيرها

)يشيئوداسيطنصسبفىلاكيشوقعتوقد

2)بتعصبننعارحبعامفام،سليمانموتوبعد.(:1593

ضليهايحوذاللكأمصياعبيدتآمروعند!:9(.11أخ

"منان"قتلو؟لخحضإلىء9راوانأرسلوا،لخيشإلىهرب

الملك،حزقاأياموفى25:27(.أخ،:91أ4مل)2

بعفومنها(خثىعلىأشورملكسنحارلباستولى

التسلبمنهطالبأأورشليمفىحزفياإلىبرسله

36:21إش،32:9أغ71191:8،2أو،:89مل2)

"خبث.(كانت،لترنا:ربعبقرنذلكوبعد.(:378

)إرمانبوخذنحريدفىتتعانمديينآخراعفلقة"0و

أملفاإلمئهاعاد،البابليالسبىمنالعوددوعند.34:7(

03(.:91)نح

"لاخيش"،عنم!خانبو4فيغامضةإشارةوهتاك



-لخيشلاخيش

ا!أوهي.لاخشياصاكةبالجوادالمربهةا.شدي:يقولحيث

)مي"إسرائيلذنوبؤجدتفبكلأنهاصهيونلأبنهخطبة

الحصوتعلىرحبعامتكالاإلىإشارزولعلها1(:939

الأوثازعباددنثأدإلىتشيرلعلهاأوااللهضلىمماأكثر

لأخرلى.ابهوذامدنإلىانتشرتومنهااهناك

وحلت:كتابيةغيرمصادرنيإليهاالإشارا!)3(

وأثور.مصرمنهامةولكنخا،قليلةإضاراتعنهاإلينا

)نحوالالثنخخمسعصرإلىترجعممرلةبرديةنهناك

عا،قةوتذكر"كيما"اإلىتتر(.م.ق-09141435

0049)نحوالعمارنةتلرسائلوفى.بهامصر

نأعلىيدلئا،مراتخعس"؟لاخيثى"ائذكر(..ماق036

تآمرتقدو.كنعانفيحصنآمصريا7موقعآكانتلاخثى

طلبآ،لمصرالمواليةالمدنوكتتا"العابرو"معالمدينة

إلىاللوءائ!جهاأورشلبممنأخرىرسالةوفيللنجدد.

لطعاهبا"العبيرو"لإمداد،سروجاوعسقلونلاخيش

ثا"لأخسث!."خيانهإلىأخرلىرسالةتشيركما.:الزيت

الممري.الحاكم/1زمريدا/1مقتلإلىدىأ

نحوإلىيرجعءإنا"لأخيثى"افىاكتثفكما

عليهمكتو!،بقليلدلكبعدأو..مق12-.

.(؟)ا"لأتالملكإشاردبالهيراطيقية

محدودد-كانتوإن-إليهاالأشوريةالإشاراتاأما

..هق107فيلاخيشعلىسنحاردبفخجوم.هامةفهي

تظنهرحيثانبنولىفيوجدتمرمريةلوحةعلىمنقرش

الماظر،بعضفىوتبدوالحصار.تحت"!يسوا"مدينة

شالبعض،يعذبونمغوالبعض،اليهودمنالأسرشطوابير

ضرشه.علىالجالسشعاريبمنالرحمةيلتص!ونالآخر

أشورملكاسنحاتلب1:العرشمنبالقربالنقشفيوجاء

.لاخ!".مدينةعائميستعرضربينما،عرثهعلىيجلس

أيخرلاخهثىتاربخيصج:الأركيولوجيةالأيحاث)،(

وما،الكتابةغ!روالكتابمةالسجلاتبينبالجمحاوضوحآ

قامفتد.الموقعفىالأركيولوجيةالأبعاثعنهتكشف

"اولكو*ابعثةاالمجاوردواناطقالدولر"ا"تلفيبالتنقيب

-3291تلسنواافي(لثا3اع،+،،حا7ثه3+لا،ع)اامارستون

شاركي"ا!جيص!العصاباتإحدلىقتلتوقد.3891

مكانهوتولى،3899فىالبثةعلىالمشرفآ!،3(الا!كا

)1339!ا،+!،طماردنجولانكسترأ()ح!!اإنج".!!اشارل!

.(ا1!+الماآثأ

آملةكانتلاخيشمنطقةأنالآنالواضحومن

)قبلالحجرسةالعصورمنذ،بعيدزمنمذبالسكان

العحرأوائلفىكذلككانتكما1(.م.ق3ء...نعو

-لخيشلاخيش

لافينترلمدينة!العاريبلعصا،ت!رير!رسم
أوانبرالطبيعةكئهوفظشجدثوفند.لأولاابم:نزىا

تواإثأسلمحؤوسث!،حجرله:مخاحنناتوححا؟الةفخا

ضلأوافى!.*إ.ق0028نحوشفىالعخلا!إ.ومنالصوانمن

فيلإفا!اعلىاصكاناتترااالنانياب!ونزفيالعحر

.قبوشاصتستخد*القديمةالكفوثوأبحت.الحالىالتل

إتى:!ا.عالة:1بحوالحبثاتاخىتواتحد!د:بمكن

ق.*.45015-0من:(العلباإالأولىااللبثة

ممجرش.اضاطا:فجوذ

.هـ.و7-00586من:لنانيةااللبثة

لثة:اكالدبتة
ؤ.،.007-209من،

،:الرابعةالثبقها

-0001ورحبعامداودمدينة:الحامةالطقة

ر.م.009

إفوالحاغرالثانىاللرنانمخجو.-التلفجود:

الم!ا،د.قبلعشر

العكر.*ا.ق-00131225ص:السادسةالطبتة



لاخيش-لخيش

المتأخر.البرونزي

..مق0135-0145من:السابعةالطبقة

..مق0451-5671من:الثامنةالطبقة

عنللكشفجاريةالأركيولوجيةالأبحاثزالتوما

أنهالواضعومن.والوسيطالقديمالبرونزيالعمرشتارلخ

كانت(ق.م.1720155-0)نحوالهكسوسعمرفي

ومنحدراعميقخندقبهيحيطمحصناكلموقعألاخيش

مستوىفوققدممائةنحوإلىيرتفع،بالجصمفطى

هذدفقدتوقد.الطوبمنسورقمتهعلىوكان،الوادي

)نحوايأخرالبرونزيالعمرفيقيمتهاالدفاعات

طردعندالممريةللهجماتنتيجةربما،(ق.م.0155

آسيا.غرليفيمصرترسعولداية،مصرمنالهكسوس

فيتراكمتالتىالأنقاضفوقصفيرمعبدءبناتموقد

".الخندق"معبدباسمئعرفماوهواالخندق

للنفوذلاخيشخفوع،المصريئا!الجعارين"اوتثبت

-1991)نحو3عشرالثانيةالأسرةأياممنالمصري

11الخندؤامعبد0تدميرولعل.بعدهاوما(..ماق786

الأسباطهجوممنحدث(..مق012.-0122)حوالي

التقدمذلك،البلادفىتقدمهمواصلوافقد،لإسرائيليةا

.(32و3او:013)يث!يشوعبق!اددبدأوهالذي

مع"الرابعةا!السنةفيعليهوالمكتوباالمنقوشوالإناء

الرابعةالسنةلذكرىكانأقئظن،(؟)."لاخيش"ملكذكر

-122،)حواليالثانيرمسيسىخليفةلمرنبتاح

العصرمنمختلفةنقوشاكتشفتكما(.م.ق1216

المتأخر.البرونزي

والحاديعشرالثانىالقرلينفىالمكانهجرانوبعد

العصرفيالمدينةإسرائيلبنوبنىاالميلادلبلعشر

جمملقصرويقوم.م.ق0001نعوفيأياالحديدي

قلبفي،قديمةكنعانيةمبانيأطلالفوقالإقل!ميللعاكم

تبلغ،الترابمنرصي!فوقالقمرئنىوقد،التل

وهو،قدمأ23وبارتفاع،مرلعةأقلام501مساخه

اليوالقلعة1(:59صم2)داودنجادالذيبالهمنيذكرنا

لا،الواقعوفي.أوريئليمفى(9:51مل1)سليمانبناها

مبنىأطلالسوىاالأصليةالقصربقايامنشيءيوجد

متوافلة.مستطيلةحجراتبه،الطوبمنسوربهيحيط

أكداسكانتأننهاوبرجح،المرتفعةالأرضياتاكتشفتكما

عصرمنالمعروفةبالمبانىشبيهةوهياللغلالمخازنأو

لاخيشقيوجودهاولكنوحاصورامجدوفيسليمان

إلىفتطمملاعشرخمسةبعدعلىشمس-وبيت

لاخبش-لحيش

فيإقليميةإداردالداودكانربماأنهإلىتشير-الشمال

الشمالبةالمناطقدتظيمسلبمانيقومأنقبل،يهوذا

فيالرصيفهذامساحةتضاعفتوفد(.4:7.2-مل1)

قدماء256إلىأولأفامتد..مق9075-00صالمد)

أقدامعشردبعرضشرلطإليهآضيفثم(*ب"القصر1

درجاتعلىكتبوقد1"با!()القصرالثرقيالجانبعلى

الخمسةالحروف،القلعةرصبفإلىيؤدىالذيالسلم

)ويعودالتقليديترتيبهاالعبرلةالأبجديةمنالأولى

.(..مق008حواليإلىالكتابةهذدبتارلخااأولبريت11

القرنمنعديدةأوقاتوفيالعاشراالقرنأواخروفى

ويذكرلاخيثى.دفاعاتيقويةيهوذاملوكقام،التاسع

ععله:ما،:9(11أخ)2رحبعاءعملهماالقديمالعهد

وضعالذييهوشافاطعملهماثم7:1(14أغ2)آسا

13ش17:12أخ)2يهوذامدنفيعسكريةحاميات

والعربالفلسطبنيينهجماتلصدكانذلكولعل.(91و

الأبعاثوتدل.(51-19:2أبخ2)والمصرلين

للاخش،كان،التاسعالقرنفيانهعلىالأريهولوجية

بسورمحاطةالقمةفكانت.القويئالدفاعاتمنسلسلتان

بنتوءات،قدمأعرةتسعنعوسمكهيبلغكان،مستدير

وكت.الدفاعيةلأبراجامنوسلسلةامتادلةوارتدادات

ثانيسوريوجدكان،المنحدرعلىقدما"،بخمسينذلك

قدما"اعثردئلاثنحوسمكهاوالطوببالحجاردمكسو

المواقعفيوأبراجأيفا"امبادكوارتداداتبتوءات

مستطبلةمساحةتفمالأسواروكانتالاضراتيجية.

جانبعلىطريقهناككانتالمدينةمنالغربوفي.تقريبأ

حصنيقومكاناالمدينةبوابةدخولهانقطةوعند،التل

الخارجي.السورقلاعبسلسلةذلكبعدألحقاواسعمرلع

عدافيماجيداير،منعوتةغيرمرلعةالسورحجارةوكانت

بداخليوجدوكان.النحتجيدةكانتفقد،الزواياأحجار

وإلىالقمرإلىويؤدي،دكاكينبهتحفشارعالمدينة

منالكثيرعنالتنقيبكشفوقد.التلقمةعلىمخازن

إلىوترجع،أصحابئاأخامتحملالتيالجرارياديأ

الرابعةالطبقاتفي.الميلادقكوالسابعالتامنالقرنين

والثانية.لثالةوا

اثالثة،الطبقةتخريبتفسيرفيالخلافبعضوهناك

فيسنعارببهجومإلىذلكالأثرلينمعظمفشسب

نصرنبوخذإلىينسبونهالآخر،البعضولكن..مقي107

أنهعلىتهويماباشحاريبنقوشوتدل.ءق895في

لأسوارااخارجالأنقا!!ففي،عنيفأهجومألأخيشهاجم

المقالمعحجا:دواالرماحوقطع،السهامرؤوستنتشر

منطقةفيترابيةومنحدرات،الأشوريالنوعمنوالخوزات



-لمحيشلاخيش

نأحدا"يرجحمما،نقوثهفيسنحاربببذكركما،البوابة

الهجومإلىالثالةبالطبقةالظاهرالتخرجمبينسب

.الأشوري

مقبرذتوجدكانتاالغربيالشمالبمالمنعدروعلى

شكلعلىاجثة0015نعوأعظاتفمكبيرةجماعية

البشردة،العظامكومةوفوق.محترقمننهاوالكثير،كومة

كمياتب!هااسثرتقدوالخنازيرغالبيتهاعظامتوجد

هذدأنالبعخىويفترض.المنزليةالفخاريةالأوانيمنكبيرد

حصارأعقابفيالأنقاضتراكمتمل،المختلطةالكومة

طعامبقاياهيالخناقلرعظامتكونوقد.للمدينةسنحارلب

البشر!ة.الجماجممنثلاثفيوتظهر.الأشوريةالجيوش

تقدمعلىواضعةشهاد!وهي،"تربنة"عملياتآثار

البي.إشعياءأيامفييةاليهودبلادفيالجراحة

عل!مالسآلسنعا،يبصووة

خيشر4أما!عوشه

الئالثة(الطبقة)فيسقوطخابعدلاخيشأنويبدو

المكوسلجمعنقطةوأصبعت،أشوريحاكميعكمهاكان

جزءوأفلل.بهاالمنئآتإقامة:لدأت،الفلسطينيينمن

فيءالبناولكن.أصغربوابئءلبنااالقلعةخراثبمن

آثاربعضأنالبعضهـلزعم،.ببطسارالثانيةالطبقة

الترنمن،المدينةأطلالفيوجدتسكبثي!المعاربين

عملياتفيءالبطسببيعللمما،الملادقبلالسابع

مشىالملكأيامفيالدفاعاتءبناأعدولربماالتعمير.

السورمحلحجرلىسورفحل1(1-33114:أخ2)

منهماالخارجيةابوابمننطريقعنالدخولوأصبحاالداخلي

السورخطفىوالماخليةاللثمالالمواجهةالحصونفي

تفو!أييكشفالتكودنهذاوكان.للغربالمواجهالأعلى

فإذاالأولىاللبوابةاقترابهاعندالأيمنجانبهافيغاقلة

-لخيشلاخيش

التل،أعلىإلىمباشردتجهفإنها،اتجيازهافينجحت

فيو.الانيةالبوابةإلىتصلأنفبلمغلقءفناخلالمن

مدنة-أحرى-مرةلاحثىأصبعتيهرلاقمىا،أيام

القرنفيمرتينالمديةتخرلبعلىدلائلوهناك.حصبنة

لمحجومإلىشلتبلاأولهمايرجع،الميلادقبلالصادس

والتلعهالمد!نةذمرتعدما..مق795فيالبابليالجيمثر

اللوباثمنمبنيةكانتالتيالق!مرءأجزاوانهدمتجزثأ

المثآتوبعضالداخلىالورءباأعبدئمء.القاوغطت

وفى.بناثهإعاددتتملداالذي،لتصراعدافيمااالأخرى

الج!وشمجمت..مق587فينمرلنبوحذالانىالنهجوم

تلوالواحد؟فستالتايئوذامدنعلىقوامابكلالبابلية

وعزيفأورشليهإلاأخيرا!منخايبئلمحتىلأخرىا

المدنكحذ:أولىعزيقةوكانت.34:7()إرمياولاخيثى

علىدلائلوهناكالابلمين.يدفيالستوطفيالثلاث

أيضأالرا!جمنولكن.،خبشفيهائلحريقحدوث

ختمطالعثجدوقد.سكانخااستعادتماسرعانأنها

علىالذياجدليا2العباردترمذهبهاالأنقاضفوؤجميل

فبماب6بتدإلىارجع36:3-،1ه:22)إض"البت

(.يلى

ولمديخة..مق1586045بينفيمالاخيمث!فجرتوقد

قارسيأحدهياجانبان(العليا)اللبقةالسبىبعدلاخيش

علىجمملفحرئنىالفارسىالعصرففي.ملينيوالثاني

جشمإشرافمحتللحاكماالشماليالسوريالطراز

أنهيرجحمحسغيرمبنىوكذلك،(69:)تحالعردي)جشمو(

الجبرقي،اهـجرمنصغيرمذبحعلىبحتوئنمعبدا!كان

الغليياجانبويتميز.ا!ي!ودلأا()أتن"يادالاباسهنف!ئرعليه

فىلاخيشوفجرت.السلوقيينعحرمنللثهسبمعبد

.أخرىمردشغلهايعادأندون..مق015

فىالمدينةأسواتخارجيقعوكان:الخندقمعبد)5(

البرونزقيالعمرمنخندقعبرالمتأخرالرونزيالعمر

إلى0016منلمددافىي!خدموكان.الأوسط

أماسآوكان.الأتلعلىمرتينتوميعهوتم.ق.م0012

مرفد.أمالهاللتقدماتامائددبهاكبمرذحجردعنعبار-

أماماللبناللوبمنمذدجيوجدكانلأخيرذاصورتخاوش

.(2:26-خرإلىرجع)1رجاترثلاثلهالتقدماتمائدد

أدواتث!ن.والقدماتالنذوركلالمائددعلىتوضعوكانت

..المرمرأوالزجاجأوالعاجمنآنيةفيوالجواهرالزشة

الأرضعلىموضوعةالقواريرمنعدديوجدكانكما.إلغ

علىالنفاياتفىؤجدكماالماثددةأطرافأحدعند

وكانت.وأسماكوحبواناتطيورعظام،الأرضية

فيفكانت،الحفيرالحجمذواتمنكلفاالحيوانات



لاخيشرسائل-لاخيش

ومعظم..والثيران..والفزلانوالمعزالأغناممنمعظمها

الأماميةالساؤعنعبارةكانتاعليهاغثرالتيالعظام

اليهوديللكاهنالرفيعةصاقمعالحالكانمثلما،اليمنى

وجدولكنالمعبد،داخلتمثالأيتوجدولم.(732؟الا

غثركهـما.الجلوسوضعفيذكرلإلىصعيرتثالالخارجفى

خارجفي:جدتكماالحفر.إحدىقيعاجيةيدعلى

أبريقإحداهصا،منقوضتانقخاريتانآنيتان(الخيكل

العباردطبيعةتمامأالواضحمنوليس.طاسوالأخرى

صغاريقدمونكانراأنهمالوافحمنولكناالكنعان!ة

الأمامية.االيمنىبالساقلاحتفاظامعاذبائحالحيوانات

الموقد،إشالمعاالمائدةعلىالعطاياتوضعكانتكما

المعبدفيالقطعأهمفكانت.المدمةعلىالكببوصكب

والموقد.القدمةومائدذلدرجاتواالمذبحهي

عنا،خيشفيالتنقيبأسفرلقدالنموش:)6(

بعسبوهي،المختلفةالقوشمنالعديدعلىالعثور

كالآتي:،الزميترتيبها

حواليإلىيرجعابرونزيخنجرعلىعلاماتأربع()أ

حرفكانتأنخايحتملاإنسانرأسإحماها..مق0016

قديمة.ءا.الرا11

الطرازمنأبجديةعلاماتعليهاشظاياخمس(أب

علبهمبخردءوغطا(..مق0029-0351)نحوالسينائي

علامة،عشردإحدىعلمه:طاسء،حمراعلاما!ثلاث

(1ثلاثة)أقيالعبرية*لشلشت."كلمةأنخايبدومنهاخصى

ش!صوءومرلعاتمتموجةبخطوطعنقهحولمنقوشأبريقو

بتلكتكونماأشهحرفأعشرأحدمنونقشاحيوانات

.ءنجاجزيردشبهفي"الخادم"صراببطنقشفيالمستخدمة

الانىأمنعتباصمعليهالجوانبرباعيختم)ب(

وصورذ،منهجانبعلى(..مق-05،11425لي)حوا

آخر.جانبعلىعلاماتوثماني"لتاح"

.اق.م002نحوإلىبرجعطينىنعشمنقطعة)د(

تقرأ،لأهيروغليفمةعلاماتعليهاذلكبعدماإلىأو

عليهمامكتوبال!ثقفمنصغيرتانوقطعتان

لهيراطيقية.با

نأيظن،هراطيقيةيهابةعليهالفخارمنطاس)هـ(

تشلا"ملك!طماتفيها،الفرائببفرضعلالةلها

ذلك.بعدماإلىأو.م.اق002نحوإلىوترجع؟(؟)

الأبجديةمنالأولىالخمسةالحروفبهنقش)و(

.(.ؤ.م008نعوإلى)ترجعالمعخودبترتيبهااالعبرلة

لاخيشرسانل-لاخيش

.االملك"بثتعيفحروستةعليفاجردمنقطعة)ز(

(.)مكيال

العبريبالخطءأسماعليغاأختامطوابعأوأختام()ح

.(الميلادقبا!الممادسالقرنإلىالامنالقرن)منالقديم

علىالذقيجدل!اا!يخص!عباردعليهالذىالختمأنوالأرجح

نصرنجوخذأقامهالذقيحلقيابنجدلياخمكان"،البيت

..مق587فىرضل!أوسقوطبعدالكيوديةعلىحاكماص

.(25:22مل2)

القرن)منادختومةالجرارياديأصكبيرعدد()ط

يدثلنمائةنحومنخا1(السادسالقرنأواثلإلىالامن

زفا،تحبروفلمدينةاسمثما!،الملك"تخصختمعلبفا

.م!حدرجمثلرمزوعليها،غيرهاأوسكوتأو

)منبالأراميةأ!رثلاثةعيهحجريمذبح()ي

لأابخور"ابكلمةونبدأ(ؤ.*ا.الرابعالنرناوالخامسالقرن

ء".السعارب"ليهودالالثوالسطر

إلىترجعالأوزاذامختلفةالصجمنالعديد()ك

إحداماوعلى،الميا،دقبكالمادسلقرنواالسابعالقرز

ا"أعداد!!.الأخرالبعضعلىوا"ب"حرت

قبلالسادسالقرنأوائلمنشقمةوعشرشنإحدى(ال

"برسائلئعرفماالأسودبالحبرعليفامك!وب،الميلاد

.(التالةذلماداإلىلرجوعا)الرجااالاخيش

لاخيش:رسانل-لاخيش

الملعهت11أحياناصعليفايطلقالرصائلمنمجموعةوهي

اكشافهدماأضظمالرسائلهذدثكانتاإرميا"لنبوز

18اكئت3591ففيلأخيش.في!!ج،ل.شاركى"

الخاكأجىالمدينةبواتيبينحارسحجردفيشقنة

الذيالحرلقعنتخلفالذيالرمادمنطبقةفي،والداخلي

نأفا!لأربح.المدينةقينحرنبوخذجرشأثعلف

..مق958أواخرفيالأسوارفىثغرةتحواقدالكلدانيين

3المجاورالخرائبفيوجدحيث،الزلونمحصولجمعبعد

علىالاستبلاءوبعد.المخرقالزبتونأكواممنالعدبد

نبوخذجيوشحاحرتردتوالمبالمدنمن-وغيرهاالمديت

.*ق588ينايرفيأورشلمممدينةنصر

رسائلثلاث،خيشأطلالفيؤجدت،م3891فيثم

السابقةاالقطعمنأصغرتاربخخا-يعلملا-أخرى

بعبرمكتولةشقفةوعشرينإحدىعددهاأصحوبذلك

:قد.()الغابالقمبأوالخثبمنبقلم،أسودكرلونن



لاخيشرساثل-لاخيش

فحعى.عبريةلغةفيالفينيقيالخطالكتاباستخدم

تبهونأن،وثيقةوالعشرلنالإحدىهذاكلوتكاد

المتقدمةاالمراقعفىالفاطصغارمعظمهايمب.رسائل

بينهالبسىالحظسوءومن.لاخيشفىالعاءالقائدإلى

منهومة.ءدقراءتهاقرايمكنقطعسبعصوى

منعزلة.كلماتإا،ء؟قرابككنفلاالاقيةالقطعأما

ورموشاختماراتبناأنكما،الزمنمحاهقدوبعفها

تنس!رها.فىالعلماءيختلف،معروفةغير

نفول:التى4،رقمالرسالةاالريائلهذدأهمرمن

كلحسبلأخيث!،منالارعلاماتظهورنراقب"إننا

رؤيةنستطيعلألأننااسيديأعطاهاالتيالتعليمات

نأ:7(34)النبيإرمباويذكرعفدقة!!منالنارعلامات

الثمالإلىمبلأعشراثنىتبعد)التيوعزغة""لخبش

منويبدو.ييهوذافىبتييتامديتنينآخركانتا(لاخيشمن

وأن،سقطتفدكانتعزيفةأن(4)رقمالرسالةهذه

يمكنولكن،يهوذامملكةعلىالخناقضقواقدالكلدانيين

الجولظر:ثمؤتأاختفتقدعفلقةفيالعلاماتتكونأن

الدلملهذاملاحظةيفوتناولا.الأسبابمنذلكلفيرأو

كعلامة!اليران،قديمأإسرائيلاشخدامعلىالخارجي

نفهاهيالرسالةهذدفيالواردةالنار"+علاماتفكلمة

.(1ة6)إرممانارا!"علمإرميايستخدمئهاالتيالكلعة

كانواءساالرتأدحقبقةإلى6رقملرسالةاوتشر

وجودعلىيدلذلكأنالرا!جومناالشعبأيدييرخون

ليستءصاالرؤكلمات"إن:النصويقول.انهزاميةروح

يعلمونعندماوترخيهاالشعبأيديتضعفبل،طيبة

إرمياءالروسابخاتهماالتىبالتهمةجداصشبيهوهذا."بها

يفعفبذلكلأنهالرجلمذالأاليتتل:للملكتائلين،النيي

كلأياديواالمدينةهذهفىالباقنالحربرجالأيادي

.(،:38)إرما.ا".الكلامهذاتجليكلم!إذ،الشعب

قا،دأحابهافامرحلةإلى3رقمالرسالةوتش!يوه

طلبا!ذهبقدكانإننعلمولامصر.إلىاليهوديةجيش

إلىإشاردذلكوفي.لمخماتطلبا"أو،الجنودمنلنجدة

ولابد.الملكحدقيا3أيافيلمصرمتشيعايمكانالذيالحزب

عنكبيرا!اختلافأتختلفكانت،هناإليهاالمشارالمهمةأن

هذدتثيركما.(2-26:023)إرميافيالمذكورةتلك

لأنبياءاأحدمنتحذيرخطابإلىأيفا3()رقمالرسالة

أحدايرأوإرمياأوأوريايكونوقداء"ا"!بيااسمهينتهي

غيرهما.

اسمهشخصدفاعإلى2-6منالرسائلوتشير

لاخيشرسائل-لاخيش

وهو(:1432ا2،؟إرميافىلرداسم)وهوهوشعيا

.بوآشرئسهإلىيرفعه،لاخيشرسائلمنالعديدتبكا

.ءبقراتتعلقأننهاإا،غاما!،اضحة9غيرالتفمأنوكأغم

.معلوماتمنبخاءجامابعخ!وإفشاء،سريهوثائق

ال!ىالرصاثلهـ!المجموعةهذدأنالعلماءأحدهـيرى

بمخخد*اكاثاإ"ملفآتك!نكانتالحاصساهـجر،فىوجدت

مجرداحجردمذهتكنولم.ل!رشعياالعسكرىالمقرفى

ئعقدكانفحثالبوابةفىنقعكانتبل،عسكرقيهـحرس

الكتابحة.العحورفىءالئضامجالس

الرأبعهالوصالةلجانب!صو،تان

لمخيشلرسائل!

البهابةلأسالبلبةبابالغذأهصةلاخ!شلرسائلو"

نرعلاتينفنى،المددسالكتابلداهـصىوالتاربحواللغة

عرفىالعبرانيونسسفخدمئهماكاناللتيئوالكتابةاللغة

وثائقشنبىاالحوصنقددراسةعلىتساعدكمااإرميا

الت!نهررفى5ضباسياصعكريآالمخطربالموقثعنأصيلة

خندعاالأش:نليهنصرنوخذتدممرصبفتالتىالأيخرذ

علىتساعدكماالمعاحمر.العظيمهوالبىإرماكان

لملوكالأخرفىالأيا*افيالعبريةالأعا،مءأسمادراسه

تشير)فصا"الاربخةلإشاراتالنباليهيروتمدنا،ييوذا

.إحدفصاللملكالتاسةالنةإلى5رقمالرسالة



لا:

لاشع:

باعتبارها،وصبوئيموعمورةسموممعذكرمكاناسم

إنهاجيرومويقول.(01:91تكإلكنعانالجنوليةالحدود

ويعرف،ءالزرقاديوافياااكاليرويافيالحارةلينابيعا

الملكوكان،الميتالبحرمنالشرقيالجانبعلى؟ابمعين"

،الأخيرةأيامهفىمرفمنفيهيستشفىالكبيرهيرودس

الموقعهذايبدوولكن".أورشليم"ترجوممعيتفقماوهو

إلىتقعكانتأنهاوالأرجح،الشمالإلىيجبمماأبعد

فيالتعريف"أل"وجودوعدم.العرلةواديمنالغرب

القولدونيحول1(15:2)يشالعبرلةفى.السان"كلمة

منالميتالبحرنييمتدالذياللساننترءهيالاشع.!0بأن

وجهعلىلاشعموقعئعلمفلاوعليهالشرتي.ساحله

اليقلإ.

تلالأ:ثكلأ-

وجهه:وتلالأ-اضطرابفيلمع:البرقأوالنجملألأ

:للأسباطالأخمرةبركتهفيموسىوسقولواستنار.أشرق

جبلمنوت!.سبرمنلهموأشرق،ءسينامنالربءجا

لهم..ضلعةناريمنهوعن،القدسرلواتمنوأتى،فاران

!تيمانمن.جا"الله:حبقوقيقولك!ا33:2(.)تث

،السمواتغطىجلالهملا؟..فارانجبلمنوالقدوس

فهوعجبولا،3:3()حب"تسبيحهمنامتلأتوالأرض

وقد.(8،91:مزأيضا*انظر،4:2)ملاخيالبرشسى

التجلىجبلعلىالثلاثةالتلاميذأمامهينتهتغيرت

الشمسإنبل1(17:2)مت+كالشمسوجههءوأضا01

السماويةوالمدينة.(:223،)إشوجههمنسئخزىتهاذا

لأنافيهاليفئاالقمرإلىولاالشمسإلىضتاج!الأ

شعوبوتمشي،سراجهاوالخروف،أنارهاقداللهمجد

.(:1223أرؤ"بنورهاالمخلصين

لؤلؤ:-لولؤة

وأرواشفيالأصداتمنوشكونالدراهواللؤلؤ

الدنياالماثيةالحبواناتبعضفي،كروية!عنصلبةجوامد

داخلاللؤلؤزوتتكون.المصراعينذواتمنالرخوياتمن

زحفصغيرطفيليأوالرملمنحبةحول،الخاصةالقوقعة

أثارهااالذيالدخيلهذاتفطيةعلىفتعمل،داخلهاإلى

الكالسيومك!دوناتمنمعظمهافيتتكونبطبقات

وهي،اللؤلؤةتتكونوهكذا.عضولةموادمع،ايبلورة

فيحيوسةعمليةنتيجةبتكونالذيالوحيدالكرصمالحجر

منطقةمنيستخرجماهواللؤلؤأنواعوأجودالبحار.

البحرين.عندالخليج

لامك

لااللالىء.منخيرالحكمة"كصيلإنأيوبوبقول

.االخالصبالذهبتوزنولا،الأصفركوشياقوتيعادلها

كما.(3:511:811أمأبفا!انظر911و:2818أيإ

المعرفةشفاهأماءالاليوكئر-ذهبيوجد:الحكيمبقول

)الحكمة(المعرفةشفادأنأي1(9ه:02)أم"ثمينفمتاع

الفاضلةالمرأةإنيقولكمااللاليء.وكرةالذهبمنثمنأ

.(9301:)أماللاليء"بفوق*ثمنها

بلؤلؤد:السمواتملكوتالمسيحبسوعالربشبهوقد

حسنةءلالييللبتاجروجدها"الثمنكئيرة"واحدفى

13:54)متااواشراهالهكانماكلوباعافمفى

كلبابا-،عشرثنىاللمدينةإنالرانييوحناويقول.(46و

.(92و21:12)رؤ"واحدة"لؤلؤةمنمنهاباب

لأما:لأم-

بينهماجمع!الشيئينبينولأماأصلعهال!ثيء:لأم

تحد.وااجتمع:والتأم.سده:لمدعواالجرحولأم.ووفق

الأمم:كلمتعديا"،النبيإشعياءفمعلىالربويقرل

يخبرمنىمن.القباتلولتلتئممعا7،الأممكليا"اجتمعوا

وتفخمواوتؤمنواتعرفوالكية؟.بالأولياتويعلمنابهذا

أناأنا.بكونلاوبعدياإلهبصررلمقبليهو.أناأني

.يديمنمنقذولاهوأنا..مخلصغيريوليمىالرب

.(9:1-33،)إش؟اايردومنأفعل

لثبم:لأم-لؤما-

الإنسانفييجتمعأن:واللؤم.اللؤمإلىنسبة:لأمه

الكىلم.خلافواللئبمء.الآلاءةودناالنقسومهانةالشح

هبم،القديمالعهدفيا!بلئيم"المترجمةالعبريةوالكلمة

ا!بلامعنامما:مقطعينمنمركبةوهي"بليعال"،كلمة

""بليعالكلمةإلىالرجوع)فالرجا"النفع"عديمأو"فاثدة

"داثردمنالانيبالجزءء01البا"حرفمنموضعهافي

.(الكتابيةالمعارف

لامك:

وهو:،قويا،!!شابمعناهعبرياسم

اتخذوقد،يينقانسلمنمتوشائيلبنلاملث(9)

المقدمىالكتابيذكرهاحالةأولوهي،امرأتينلنفسه

الأخرىواسم""عادةإحداهمااسموكان.الزوجاتلتعدد

لماكنيأباكانالذي+يابال"لها"عادداوولدت"صقة".

أباءكانالذياتويالا11أخيهواسماالمواضيورعاذالخيام

!!تولالله"اصتة"وولدت.والمزماربالعودضاربلكل

نعمة"وأخته،وحديدنحاسمنآككلالفارب"قايين



كيةلاود

،الزوجاتتعددمبتدعمذالامكأنالانتباهيستلفتومما

-إني:لزوجتهقالهممايت!جكعاعاتا"،عيفأرجلأكان

سبعةلقايينينتقمإنه.لشدخيوفتىلجرحيرجلأقتلت

.(2!ا-18:!اتبا)ااوسبعينفسبعةللامبا:أما،أضعات

علىبتكلبل،فيهثقتهويفع،للهأمورهيسلملافهو

وكأن،أولادهاخترعهااليوالحديدالنحاسمنالأسلعة

.قداالجسمانيةلإنساناقدراتعززتالتيالأسلحةهذه

عليه.يتكلالذيإلههأصبحت

أنه(1):لزوجتيهذكردالذيلل!ثيعرتفسيرانوفاك

بأنه،ارتكبهاالتيالقلجريمةوببررفعلأاوقعثأحاديذكر

يخطرمنكليهددكانإنه(2).نفسهعنيدافعكانإنما

هذفىاخرعواقدأولاددأنحيث،عليهيعتديأنبالهفي

ئشقمكانفإن.خصمهعلىالتغلبمنتمكنهالتيالأسلعة

فقد،وشعينسبعةللامكئنتقهافإنهاأضعافسبعةلقايين

يعدفلم،نعسطفيبالثقةوامتلأاالأسلحةهذدبقوةانتشى

منهاحمايةأوااللهمنمعونةإلىحاجةفيبأنهيشعر

بلغهذالامكوفى.والفطرسةالغرورفيقمةشعرهفكان

.الذاتعلىوالاتكالاللهعنلابتعاداذروةقاييننسل

الر!قالهماوللاشقاموشهوتهلامكغروربينوشافي

"مراتسبع"سبعينإليهالمخطىءلأخيهيغفرأنلبطرس

.(22و18:21)تمت

وقد،شيثن!طمنأخنوخبنمتوشالحبنلامك)3(

ابنهدعاوقد.شةوثمانينثتينوامئةابنوهو،نوحأولد

قبلصأيديناتعبوعملناعنيعزيناهذاقائلأ:"انوحأ

"سبعهذالامكأبامكلوكانت."الربلعنهاالتيالأرض

:3(.1أخ211-31،:5إتكسنة"!وسبعينوسبعامئة

إنتاجها،وقلةالأرف!فىالعملبتعبهذالامكأحسفقد

،(-91ا3:7)تكآدمسقوروبسبب.لهااللهلعنةنتيجة

يكونأنوتوقع،الموعودالسلمجيءإلىيتطلعوكان

ء11.اعزااأينوحأ!ا11فدعاد.النسلهذاهو،لهالمولودلابنا

(:418)تكمتوشاثيلب!لامكأنالنقادبعضويرى

يزعمونحيث،(5:22)تكمتوشالح"بنلاملث01نفسههو

الأصلفيهما،هتك،4تكفيالنسبسلسلتيأن

إحسبمختلغل!مصدرينمناخذتا،واحدةسلسلة

ولكن.(التوراةلأسفارالمحادرتعددعنالمزعومةنظريتهم

لامكبينالثخصبتد،جماالاختلافاتملاحظةالسكلمن

يكونأنرجاالذفيلامك:يخااللايمامالمحبالمزواجالجبار

كانوقد.(5:92)تكآدملعنةسبرفعالذيهونوحابنه

الوالعالممخلصالمسيحيسوعالربأجدادأحدفعلأ

.)3:36

لأمبم:

منالثالثالابن31:حوا"شعوبأوأمم!اومعناد

تزوجهااليقطوردمنابراهيمبنيقشانابندادانءأبنا

أشورلم)الثلاثةدادانءأبناأسماءوسارؤ.موتبعد

العبرية،فيالجمعصيغةفيترد(ولأميمولطوشيم

أنخموالأربح.منهمخرجتاليالقبائلإلىهيفالإشارة

سيناءجزيردشبهأوالعربيةالجزيرةشبهشمالياشوطنوا

.(-25:93)تك

لاهلى:

نسلمنبحثابنوهو،"أسمر"معناهعيري31

.(4:2آغ)يعقوببنيهوذابنشوربال

لاودكية:

أحدلكوسننهرواديفيالحغرىآسيافيمدينة

المدينةمدخل:كاق.فربجية:لابةفي،مياندرنهرروافد

يسمىكانالمثرقيوالمدخلاأفسسبوابةبسمىالغرلبم

إلىالرئسمياللريقبنهايمركانالتيالسورلةالبوابة

إحدفففاوكانت.الننرينبلادمنوغيرهاأنطاكية

إلمثهايكتبأنالرائييوحناالربأمراتىالسبعالكاش

التيالعديددالمدنمنعيرماعنلخاوتمييزا".(\ا:ا)رؤ

وادي"الاودكيةتسمىكانت."الأودكمة"اسمعيهاأطلق

261-)الثانيأنطيوكسالملكأصهاوقدا"ليكوس

جتهزواسمضليخاوأطلقسوريةملك(.،مق246

اليهودومنالسوريينمنحماعةفيثاوأسكن،ودوكي"،ا

نأومع.وليديافريجيةمدنإلىبابلمنبهمءجاالذين

نقلةوفي،الرئييالطربقعلىتفعكانتدكبة!ا؟الاو

قليلةطلتأنهالأإ.الخال!ةلطرقامنالعديد-التقا

فيالرودسانيةآصياولأيةدكونتأنإلى،االأهمية

تجاربا!اوحناعيا"مركزأوأحبعتفجأذفنهفت،.مق091

اشتئرتالتىءالسوداأضامخاصوفتحديرفيوبخاصة

اضتهرتكما.تابمنمنهتحنعهكانتوبماابها

لأمراكىعلاجا"يخدمكانالذقيفريجية!ا"بمسعوق

معبدمنيحابالقربوكان.(3:18رؤإلىرجع)1العيون

للطباشخيردومدرسة،(أ"اشأ21،ل!هم)!اروكا"لمنشهير

المدينة.نقودعلىأصاتذتفامنالكشرلنأصاءنقشت

بكونيكادتدميرأالمديةدمرعب!زلزالحدثم06وفي

رفضوامواطنيفاإدخىءالئرامنكانتولكنهاكاملأ،

فعاذوقدمتفااروماعليه!اعرضتخاالتىالكبيرةالمساعدة

لإعادتأغيا:هاوفاماالزلزالضرلهااليالمدنمنلفيرها

مدينةكانتفقد(:317رؤإلى)ارجعنفقتفمعلىبنائها

انيكمتراتس(اسمهواحداكاثخصآإنحتىالثراء،واسعة
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---؟.بم:،دفي.!.-إ-:لا-ش-لأ-ا.-ت:-لأ،.!:.-،حمتحم!..!9،"%-03-.

سلم،شث،-.!لإ-ب"!حضيمآ.أ!--ص،..!،-ا

ص--لمس!آبرا-برخط،ى.ت
ا!؟ءتمثيؤ!زأل!عمع!ظ!شثضول!:.."ة.ص)-،2.نم..:

،3:،كأ.:-:-تخ.،-فيا+،،.-لا3-صكاصأكلب!ول.ا!...ه....3.:!-
بر؟-لم!-"ع-أ!6؟!طةبم.ابر.*!+..؟-.-.ءءلم1،-!.ث!*...

م!(كابم،611ح!؟،ا"شؤ"؟ا:ش؟ألأ6-1،":جم!؟لم؟6صء/!و!)!-!أ-ابزا/ة18ا؟ثإلا(9تا3عدأ)!بر:
*-!+.فيأ-يهالم..*ع"،وللأ.سظخ

!ص؟ا-أريا-ل!!2""،-.ا،!ا-!،

*ذئزنبما!في؟؟?!ر3مط ---!عنم!نر؟*ا؟-كصرر.

14عبمقض"افيءبخ!ث؟،-به!خق!-ا-ا!ط!
"."ط:!زلاير3"/الا،ا-!1،06!،!+!-،أ!،-م!

أ-،!بمذا؟؟ا!ا*6اخه،س؟ط) !.-بر!تورط،ع.سمح!!*!خا:ء--..3

.:ب-؟ذ!.!إ."ءرزا-.!ء؟.*

!.!:را:3!غك!!آكادأ:قى!ء..لمكأ3!ي!!23-ا:في-،-ا؟

-3ء.و.--:-7.1..،-ظرلااصلم،1

؟،؟عح!-*ض:-،إ:2!"--لا!-د+-2ش،!/-.4.)-!إأ!!بم!بم لائبم*ء،*-5ببما"!--..؟،.4؟.3-..،1-خج.لا000001هـ،*ء

ا-خ-ح!ير؟!مح!!.!ر.+:!إ3إذة!:3-ء:؟،و!ب!جمإتج!3صى--ح!)81*بمن!غةط،اء3

-،--عأأ؟أ+ا+اكماا.،"بر!"!.ةكأبراآء-ا.--،"ا.ير+1ك!ا!لم

--سخ!يء2؟!؟د-.لا*،-...،-----...ءلمخب-..3ول،م!أ).،ء-لم؟بم.ط-

!..--.+ت*.ة!3+!نج!؟.؟إرخ!:؟ث!ص!:!!!ء!(:صأا!لملم!م"أ"ط!+؟-..كأ.--جكل
2-ص"سه!؟أذ:3أرج؟دخ-\لم،.ء-إبر؟4-:؟آبز!إإ/؟بر.ج7،أ:أ!ئهمالوةا-ة!قي،ا.برأسا"-شع!ونم ،+!إ+قيخ3/ة0،1لا!ا؟!1.ألملم-!-11،"-بم:لى،2قة("3-؟أث!ير"نمأنح!!لم!!،-لمد"بمح!؟.لم/!+؟؟6؟لتن؟تلماأنمبرأ4!!جنن!!ء-؟ا،ز

كاإ".(لاإ؟،+.!.."ش-ابو،:+.2،!+!.؟،.أ0921*!ء+*كا12؟!.!.،-

ه؟1:؟ثخ.لم-به!!!!-لملأة،*0/1لم."+

:.-+*!--.إنتالم!أن!بخيه4!بم+!ا.،.ع:-جممة،أط،+!!ب:العحزآ-الخف!

ء.493*،لىكا....سء!ء.+س-د-*3:--لم.:2!+:-ا(.!.،.!،-+خ.ي!؟!!ء؟.-،3خلم-2-؟*-،اأخ*.-س
!3،.-!+!.."!،-/م!-أ..!ة-ش،--؟ءيم:-.-؟يم..،،: كا(ءة-!؟!-لأ:!-ير!.!،لأ!ء3،--،مم-:+-ا!+./-.!-لا،1!صاإءا

لمودكيهفملصكويطه

الصبم(المنائعد)+إكد!

نفقتهعلىكبمرملعبءبإنمثام97فيقام(مالاول(!3،30)3

الامبراطورية.عرشتوليهبمناسبةلتطستكرمما"لخاصةا

لوليطرظهفي..مق15فىشثرونبهامروقد

مماالبنوكأحدمنكبيرا"مبلفأفيهاوصرف،كيليكيةحكم

ولعلهاما7.ماليا!مركزا!أصبحتقدكانتأنهاعلىيدل

إنىتقول"الأنك:إليهارسالتهفييقولالربجعلماهذا

تعلمولستاشىءإلىليحاجةولااشغنيتوقدكني

أشر.وعريان:أعمىفقمر؟والبانسالشقيأنتأنك

تستغ!ىالكىبالنارمصفىذهأمنيلريأنعليك

وكحل.عريتكخزىيظخرفلاتلبسلكيبيفأوثابا!

.(18و3:17)رؤتبصر"لكيبكعلعينيك

تقو،افكانت،طبيعيأمحصنةمدينةلاودكيةتكنولم

كما.السلوقيةالهمونبهاتحيط،الارتفاعقليلةرسةعلى

أنها:مي،لاودكيةفيشديدةضفنقطةهنانكانت

تأتي،للخجوممعرضةقناةطريقعنمياههاتستقيكانت

ستةنحوبمسافةالمدشةعنتبعدحاردينابيعمنبالماد

بقايارؤيةويمكنهيرابولب!ااتجادفىالشمالإلىأميال

بالرواسبجدا!القناةضاقتوقد.اليومحتىالقناةتلك

يكنلممذامثلوموقعالكالميوم.كردوناتمنالكثيفة

3الحار3الماوكانت.طودلحصاروجهفيالثباتيم!

اللحماماتتلىحأنمنأبردافاترنالمدبنةإلىتصل

:القولءجاهنامنولعل.للشربتصلعأنمنوأدفأ

ولاباردأل!توفاترلأنكهكذا.حاشاشأوباردآكنت/اليتك

.(61و3:51)شؤنمي"منأتتبأكأنمزمعأنا،حارآ

علىالخارنأثيرد-عاددتوالنجاحوالأزدهارءوللثرا

المس!حىالمجمعإلىالروحهذدتسللتوقداالمجتمعات

فإننااهناكخدداتدالكولوسىأرخبسأنولو.المديةفي

العبارفىهذفىإببولسالرصولتوجيهجبذلكفينجد

فيفبلتهاالىالخدعةإلىانظر،لآرخبس"اقولوا:الرقيقة

يو!4أنتل!!كنوى،(:417)كوتتممغا"الكىالرب

-41:)رهـ3"دشكييناللاوكنبسة"مكإلىالرسالةلربا

قوتثهافقدتقدالكنمسةكانتحيناكاملجيلبنحو22(

طرقعددمفرقفيتقعكانتاقيالمدبةفلعلاوحرارقنها

هـجاراةفناالتاربخمد!سةفيتعلمتقدكانتامامة

ت!ريتومخا،احارداولأباردد"الاأصبحتحتى،لأحوالا

الخطيرالخذيرمذاءماجاولهذا،الكنب!ةإلىالروحهذه

.(61و3:51رؤ)أالربامن

اللاودوكيين،كنيسةما،كإلىخطابهالربولبدأ

)رؤق"الما؟الأمينالشاهد،الآمينيقحوله"حنا:بالقول

التيالثهادزامئولبةإلىلثركلماتوهي،(3:14
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إليهاالرسالة-لاودكيةإليهاالرسالة-لاودكية

صوشنعرث،،9!لأءا/.----،-ص بم/ء*-.-ور05لم.---ء.

دحلتكسفضالفلل!ب2،!كهـت?---،.س؟"سيتء
دبهة،"،5إلىالم!بحيةلم!

منأ؟لآنلبدو؟لغن-قي؟!+-ء---

لمحهافئهاكرز-لأ-هـحم!--كا

مرهـ!و--وشاليمو/؟"!"بجبم!-!كل6"ةبمإ

:7(.9أكوألنراس5؟-ر/-9هـزر*؟:

هـ.د-/،ء!!لمء--+!كا"!برة11ب-لا2لر!،

لاندحالأقيعلى!2?سء"ةءكالم2"06ء

لحقردكة،5أبح!ا!-013ثبر*-حم

فرلجيهافىلأسنغةا9"صت!--7!--+.!!مئنلمم3سامبحمبم

أضلنااستشندندفيلح2؟ط!كا.-5"،!3.د+.*ص

.-."ك!!.يم!!ظ!جا؟

"/سرجاساأىأ.فى.2"ا!+ء"ا،"""+-"!ةبرء؟؟ا-،

.*661فى(3ا!!ةاأ*)هـ"*..--/ش،-

-ة-ء"ا.ه-00.+.ء"ا

علفاصولى5/-3ل!

9119112فىجلةالسلى6ر-/.،-كص-!وء!--.صطالدثس!ش-*

صوحنااشردعانمالى)-ا-و

(من!وفىكرءد--؟،--.!لا3،أ!ص--

؟.-لإ.-ص-إ!6ء-إ،.ير3لى،-

ض!رالال!الترن06-س3/ء،0.خى-3.

إلراكالدفىسي!3بمونجلأء-/سهـيه3س؟*003،

..11ة"ى.ة:ء.بر-".لا،.\لا3،.تشص113-.23د-!-س

.!حمى؟.وريا!لى
سثىا0!،!ااعلالاا!،03د+كل"

لقلمةاتفعأنج!ر،1"!!ا.:"*

نجملىمدلم!&كألهلأطوةص

ما2كنبرا05لةلحدالدا

!ال؟!لا"دنزلى".لدلةفىءللبحاأهـحارحااشخدلىخليفهءذالداإنهتم.بذاتخاالمنهغ!يةالجماعةأهملتهاقد

إضمد؟ااشلعر،لملعبوا،مالىالرهالمسرحطبقابالوجدكنسسةفىالقدامىءالأعخاتذكركلماتوهىا"الله

"اليفرنبريقةالادالهاتتلكاتاص1الفناوبتايافىبود!الرصرليهبثاأنسبقبكلماتاللاودوكمين

ثا"ث،بت5ابهردشبرد5اح!.لةأنابيبصالمتلوب"اأنلفهمحوطلبوالتىاكولوصفىالكنيسةإلىرساله

الأولى،االعحوكأمن!حةكناتىالأ!عاحفيو،(:416)كودكةلاوفيالكنيسةفيتقرأ

ال!ها:الرسالهلاو!كية-اهـح.؟صمورفعةعربردىالر!دتكدم،منهاالأول

-ءإدراكدكيةلأوفىالكنسةفيضخصأييفوتيكنولم

فىاحصبسةاإلىفر!فىلولسالرصوليكتبلاستعادذسدعوحماللهأنوكيف،الرسالتينبينالعلاقة

أضحعلوماظلةا!!طكذدعفكمضتض11:!!صمنإلينههأرسلناالتىبالرسالةاوتكرشهمغيرتهم

.لفرأونهالاودكيةلسنواليالا،ودبكي!،كنمسةفيلفأأ،والحرثالمفنفىماهـينأعمالأناسكانوالقد.بطمس

منالى13لةاشط!دحيف.(4:16)!أيفا-")ألبماالىبمعأصرمبميصلحواأنهوينقصخمكانماولكن

؟الاودقيا،لجاريةاالرواتأنلدركواجدا!عيونهميفتحواأنو

بولس،الرسوللعباردمخلفةتف!مراتماكأوعا:الذيهويعرفردوأت،نفايةكانت،بهايتباهونكانواالتى

يهئها!دالرسالةأن!1):نعحىقدبود!الرصرلفكلعماتالىالث!ا!5،الخالصلذهباعلىالحصوليستطيعونمه

الرسولأنملاحظةذلكلدحصيكنىولكن،اللاودوكيون.الأبدإلىلبقىالذيالحقيقىوالغنى،عرلهمتستر
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لاوي

علىيعصلواأنكولوسيفيالمؤمنينيوصبولس

يمكنفكيف،يقرأوفاوأنلاودكية"منالتي".الرسالة

ثالث؟طرتكتبهارمالةبخموصبذلكيأمرأنللرسول

منتخةتوجدأنهيعرتأنبولسالرسولاستطاعوكيف

وكيف؟يرسلوهاأنقبلاللاودكيونكتبهااالرسالةتلك

منهانسخةلإرسالالاستعدادلديهماللاودكيينأنعرف

المشكلاتمنالكثيريثيرالافتراضهذاإن؟كولوسيإلى

الرسالةهذهأنتتضمنعبارتهأنكما.لهاحللاالتي

رصالتانهماكولوسيإلىوالرسالةلاودكية"،من"التي

تتادلاهما،أنالكنبشينمنكلعلىيجباميهامتان

.الأخرىإلىالمرسلةالرسالةءدقرامنهماكللتستطيع

وأنالاودكيةمنرسالةكتببولسالرسولأن(2)

إلىالثانيةأوالأولىالرسالةتكونقدالرسالةهذه

نأجدأالمرجحولكن.غلاطيةإلىالرسالةأو،تسالونيكي

بولسالرسولوأن،لاوديهةمنتكتبلمالرسانلهذهكل

سجيناصكان،كولوسيفيالكنبسةإلىالرسالةكتبعندما

قديكونأنالمستحيلفمن،رحدهالسببولهذا،رومبةفي

أنهوبخاصة،لاودكيةمنقمير-زمن-منذرسالةكتب

كانوالاوديهةفيالذينأنكولوسيإلىرسالهفييذكر

نألهيسبقلمأنهأيالجسد،فيوجههيروالمالذينمن

كتصقديكونأنالمستحيلفمنثمومن،لأودكيةزار

رسالة.منها

اللاودكيين:إلىموجهةكانتالرسالةإن()3

كتبهابلبولسالرسوليكتبهالمرسالةإنها)أ(

أبدا3زلكتحتمللاالعبارةلهجةولكنآخر،شخص

فقدتولكنهااكتبهاالذيهوبولسالرسولأنأ()أ

الشانع.التفسيروهواإليناتصلولم

إلىترجعوالي.المزيفةاللاتينيةالرمالةإنهاأ(أ)أ

إلى"ا:العنوانتحملوالتبم.الميلادقيالسادسالقرن

منمأخو"آياتمنحشدسوىليستوهياللاودكبين".

إلىالرسالتينوبخاصة،المعروتبولسالرسولكتابات

بطريقةمعاكلالآياتهذهووضعت،غلاطيةوإلىيخلبي

المزيفالكاتبكوصيأنالطبيعيمنوكان.عثموائية

معالرسالةتبادليتمبأن-رسالتهختام-فيجمعهاالذي

مااتزييفهذاإلىدفعهوقد.كولوسيإلىالرسالة

إكوكولوسيإلىالرصالةفيبولسالرسولبهأوصى

رآهـ.الذيالفراغهذايملأأنفأراد1(4:16

"التيالرسالةأنهو.ذلكلكلالوحيدالبديلز()7

إلىنفسهبولسالرصولمنرسالةكانتلاودكت"امن

لاوي

نأكولوسيفيالمؤمنينويوعي،لاودكبةفيالكنيسة

هيأنهاالاخمالاتوأرجح.لاودكية"*منعليهايحصلوا

أملإلىالرسولبولس"ارسالة:العنوانكملالتيالرسالة

كتبلفد.ذلكتؤيدالتيالأدلةمنالكثيروثمة"،أفسس

التيالمدينةالاودكيةفيالكنيسةإلىرسالةبولسالرسول

افإني:كولوسيضالكنيسةإلىرسالهفىمرتينذكرها

فيالذينولأجللأجلكمليجخادأيتعلمواأنأريد

فيالذبنالإخوةعلىا"سل!وا0(2:1إكولأودكية

)كر"بيتهفيالتيالكنيسةوعلىنمفاسوعلى،لأودكية

الكنيسةإلىرسالهفيذكرهمابأنسلمناوإذا.(1ه:4

الكنيسةإلىرسالةكتبأنهبعني1(41:16كولوعيفي

الكنيسةإلىفيهكتبالذيالوقتنضفيلا:ديمةفي

الرسالة؟هذهفأين،كولوسيفي

أفس!".قيالكلعتينأن(1):صبقممانرىثانيا:

للكتابمخطوطتينأقدمفىتوجدانلا(9:9أت)

والمخطوطةاالسينائةلمخطوطةاوهمااالمقدس

نية.تيكالفاا

منأنأفسسإلىالرسالةفيبولسالرسوليذكر()2

قدإز"ا:يقولبل،يديهعلىإيمانهميكنلماإليهميكت!ب

:يقولكما.(1:51)أف"يسوعبالرببإيمانكمسمعت

أبهالأجلكمبمسوعالمسمحأسيربولىأناهذا"بسبب

لى3المعطااللهنعمةسمعت!لدبيرقدكنتمإن،الأمم

نأالرسلأعمالسفرمنونعلم.(.1:3:12)أف"لأجلكم

فيكون،ايهودمنغالبيتهمفيكانواأفسسفيالمؤمنين

فيقفىأنهكما".الأممأيها"ا:لهميقولأنالغردبمن

"إن:لهميقولفكيفابينخميخدمسنواتثلاثأفسس

)أف"لأجلكمليالمعاداللهنععةتديرسمعتمقدكنتم

3:2).

إلىالرسالةأنهوالأرجحأنهيوالخلاصةثالثا:

"رسالةباسمأيدينابينالموجوددالرسالةنفسهاهيلاودكبة

مادزإلىالرجوع)فالرجا"أفسسأهلإلىالرسولبولس

منالأولالجزءمنموضعهافياإلها"الرسالة"أفسس-

.("الكتابيةالمعارف"دائرد

:لاوي

ليئة،زشجتهمنليعقوبالثالثالأبنلاوي(1)

لبعقوبثالثا!ابنأولدتهعندمالبئةلأن""اقرانومفاه

ثلاثةلهولدتلأني.رجليبييقترنالمرفىهذه،الآن:قالت

نفسانظر،3-:92تك)لاويا.3اسمهدعبملذلك.بنين

منلاويوإخوة.(\:41إش،2:،:89عدفىالتورسة
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ل!لمن

وأختهم،وزوبولونويساكرويهوذاوشمعونرأولينهمأمه

يرحم،لاعنيفخممبأنهشهرةلاوياكتسبوقد

بنشكيماغتمبعدماشمعونوأخودهوفعلهلمانتيجة

بناتلتنظرخرجتعندمادبنةأخهماالحوىحعور

كلمنهمليختق!قومهشكيمعلىاحتالافقد،الأرض

وهجمامتوجعون--والرجالالفرعةهذهوانتهزا،رجل

حموروقتلاذكر.كلاوقتلاا-غرة-علىالمدينةعلى

-ا34:إتك"االمدينةونخبوا...السيفبحدابنهوشكيم

االأرضسكانمعءالعدامنجوأخلفاوهكذا.(92

ينسولم.الأرضفىءالبقاوخشيعقوبعليهمافغضب

حيابئانهايةإلىولاوي-شمعونابناهفعلهمايعقوب

ولاوياشمعونا:لهمالال،لأبنائهالأخيرحدثهففي

نفسى.تدخللاهـجلسهمافياسبوفهماظلمآلات.أخوان

شديدفإنهغفبهماملعون...كرامتيتتحدلاممحمعهصا

غفبويبدو.-7(ه:94)تكقاس،1فإنهوسخطهما

سريةبلهةمعلحطبته-رأوبينتخطيفياعليهمايعقوب

حقوإعطاهاولاويشمعونوتخطى(3522:)تكأبيه

-94:1).لكا؟أبيهبنولهبسجد"حتىلبهوذاالبكورية

12).

أخ1)جرشومأوجرشونهمءأبناثلاثةللاويوكان

خر46:111تك)ومراريوقسهات،(6:16

يعقوبجدهممعمصرإلىنزلواوقد،(.إلخ..6:16

ممر.فىجاسانأرضفيفيجميعأماتواوقداوأولاده

وقد.لاويبنقخاتبنعمراءابنيوهرونموسىوكان

أمرفيبأمانةلوقوفهملخدمهلاويسبطالرباختار

فإلنةللربامن1:موسىقالفعندمااالذهبيالعجل

ومن32:26-92(.)خر.الا!يبنيجبمإليهفاجتمع

له.كهنةبكونواكيوش!ههروناللهاختارلاويسبط

ناحومكفرفيثبالضراجابيحلفيبنلاوي()3

مكانعند"جالسا!بسوعالربوجد؟وقد،(21:،)مرقى

يسوعللربصنع.وفداوتبعهفقام.تبعيالهفقال،الجباية

منكثيرا""اجمعأإليهادعابية..فيكبيرة+ضيافة

تلاميذ،علىوالفريسيونفتذمركتبتهم.وآخرينعشارين

فأجاب؟وخطاةعشارينمعوتشىلونتأكلونلماذاقائلد:

بلطبيبإلىءالأصحايحتاجالا1:لهموقاليسوع

:الوهالتولةاإلىخطاةبلأبرارا"لأدعوآتلم.المرضى

أحد..متى!انفسههوهناحلفيبنولاوي27-32(.
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.(9-913:مت)انظررسولآعشرالاثنى

المسيحيسوعالربأسلافأحدملكيبنلاوي()3

.(32:،الو

المسيحيسوع"الربأسلافأحدضمعونبنلاوي(4)

.(3:92الو

لاودلن:

ليئة.زوجتهمنليغوبالثالثالابن،لاويجطوهم

أمرفيالث!جاعلعوقففمبسببلخدمتهالرباختارهموقد

فيخدمتهمالربلهمعينوقد.(32)خرالذهبيالعجل

بنىفيبكركلبدلالربأخذهمفقهـد.الاتجماعخبمة

قيلاوسط"قدم:لموسىوفال.(344:)عدإسرائيل

ضعائردفيحفظونلخدمو؟،والكاهنهر:نقدامأوقفخهاو

خدمةوبخدمون.الاجتماعخيمةقدامالجماعةكلوشعائر

فئعطى...الاتجماعخيمةأمتعةكلفيعرسون.المسكن

بنيمنهبةلهموهوبرنإنهم.ولنيهلخروناللاويون

لأجنبيوا.كفنوتهمفيحرسونويخيههرونوتوكل.ئيلإسرا

عدأيضآانظر،(01-ه3:)عديتتل."يقتربالذي

.(2-24ا:18

:لاويعنقال،للأسباطالأخيرزموسىبركةوفي

يفعون.ناموسكوإصائيلاأحكامكيصقوب"يعلمون

:8-33)تمذبعك"علىومحرقات،أنفكفيبخورا!

ماكلفيالكهنةيساعدونوكانرا،(:7-179أخ01،2

أرضفينصيبيكنولماالمسكنفىبالعبادزيتعلق

الأسباطبينبالقرعةالأرضثوعقتمعندما،كنعان

،01:9تث،22-،89:0عدأيخأانظر912أيثى

بشوعأعطاهموقد.نحيبخمهواللهكانفتد،(:1212

ومراجلسكناهماالأسباطوسطفىوصمارحهامدينة8،

.(92)يثىالستالملعأمدنبينخامنكانالمواضمهم

لكلاللعتن،الريةفيالخ!مةإقامةتمتوعندما

وقهاتجرشون:الثلاثاللا:يينعائلاتمنعائلة

بنىواجباتوتذكر.عائلةبكلالمنرطةالخدماتومراري-

جرشونبنيوواجبات.(2.-4:1)العددسفرفىقهات

-4:92)عدمرارقيبنيوواجبات1(21-4:28)عد

منالكفنةإشرافتحتبخدماتهميقومونفكانوا.(33

ءونوالبناالهمالونمنثمفكان.(891:إعدهرونبني

منهم،لكلالمعينحسبالخدمةجوانبكلفيوالمماعدون

لخدمةمجملأونجد.المذبحلخدمةالكهنةيتفرغلكي

مسكنعلئاللاوييناوكلا:لموسىالربقولفياللاويين

يحملونهملهءماكلوعلى.أمتعتهجميعوعلىالشهادة



لاهـلون

.ينزلونالمسكنوحوليخدمونهوهمأمعتهوكلالمسكن

المسكننز!لعند،اللاويونينزله،المسكنارتحالفعند

)عد"يقتليقتربالذيوالأجنبي.اللاويونيقيمه

.(51و1:5

ارتحالعندالمحلةفيمحددمكانللاويينوكان

ذإ،مباشردالخيمةحولمكانهمفكان.البردةفيالجماعة

عنهاالدفاعفىعليئهميعتمد،لهاحراسا"يعتبرونكانوا

-814:)عدلخدمهأفرزهمالربلأن،حياتهمببذلولو

فيكلإسرانيبنو"ينزلأنالربأمروقد.:6(91،18

فينزلوناللاويونوأما.بأجنادهمرابتهعندوكل،معلته

بنيجماعةعلىسخطيكونلالكيالشهادزمممكنحول

)عدالشهادداامسكنشعائراللاولونفيحفظاإسرائيل

.(35و1:25

الجزءوكان.والشعبالكهنةبينموقعهمكانوبذلك

بالدخرللفممسموحالميكنولمشاقا"اعطهممنالأكبر

)عديموتوالنلاالقدسيمسواأنأوالمقدسالمذبحلرؤية

خيمةفيخدمهم-مقابليأخذونوكانوا.(4:51

بدورهمويقدمون،إسرائ!لبنيكلمنالأعشار-الاجتماع

تت21-28،:18)عدللكهنةعليهيحصلونماعث!ر

.)14:27-92

للاويينامحددةكانتالتىأن.الواجباتالواضحومن

بنيأشاطاستقرتفعندماالظروث.بتغيرتتغيركانت

مثتتينأنفسفماللاويونوجد.كنعانأرضقيإسرائيل

-فييكونواولماالأردننهرجانبيعلىالأسياطكلبين

1(21)يششيلودفيالمثغادةخيمهمنقرلبن-غالبيتهم

فىكانتالتيهىومسئولياتهمواجباتهمتكنلم:هكنا

منقردبينمنهمكانواالذينأنفيشكولا.البردةأيام

فيالخدمةمئرلياتبعضبهممنوطا"كان،شبلوه

نأبعدوحملهاالخبمةإنزالخدمةانتهتفقد،الممدس

فيكمعلمينمنخمالبعضعملوهكذاشيلود.فياستقرت

،91و:1218)تثفيها!يمونكانوااليالمدن

8:7(.نح35:3،،:7-179أخ92،2و:1427

نظامآوأقامأورشلبمإلىالابوتداودنقلأنوبعد

منأبهرعدديتوفرأناللازممنأصبح،للخدمةرانعأ

25-128،-15:115أخ1)انظرأورشليمفيالمساعدين

اللاوبينمنأكبرأعدادإلىالأمرفاحتاج،(:1524صم2

.(37-42و4و16:1-1516:124-310ا6:6أغ1)

فيالعشردالأسباطعلىناياروبنيربعامملكوعندما

واللى6ثلينللكهنةيعدلمأنهالواضحمنكان،الشمال

لاهـصن

من/اكفنةأقامبمل،لالأمةالديميةللحبادخططهفيمكان

31-:12مل9)"لاويبنيمنبكونوالماالثعبأطراف

اللاويبنكلطردوهكذا.(1.و:139أغ2إلىأيفأارجع

علىنتائجمنلذلككانماتقديرالعسيرومن.مملكتهمن

فتد،(الثمالية)المعلكةإسرائيلمملكةفيالدينيةالحالة

منالمحفظفيتأثيرهملهماللأمةكالملحاللاويرنكان

فلااالشمالبةالمملكةلمغادرداضطرواأنهموحيثاالفساد

الرببخاأوقعحتىاسررلعأالفسادفيخادبأنهـجب

فند.بلادحممنسبو!ارويناأشورملوكيدعلىالعقاب

مثلأ)انظراللهشرائعتعليمبحدمةمكلف!اللاويونكان

إلىيربعامشعبانحدر،التعليمهذاوبدون،35:3(أخ2

الشريرد.تخاوممارماالوثنية

كلفيهرذا--ملكيهوشاخاطحك!أثناءوفي

..يخوذامدنفييعل!وا"أنواللاويينرؤساءهيهوشافاط

فيجالواو،الربصمردعةسغرومعهميهوذافىفعلموا

لاو.(:7-179أغ2)!العبوعقموايهوذامدنجميع

فىوتأئيردالعملهذاأهميةتقديرفيالمغالاةيمكن

"منمحثمةأ:رضبمفييخوشافاطشكلكما.الشعب

الربءلقفاإ-ائيلءآبارؤوسومنالكخنة"واللاشيين

.(01-91:8خأ2)ااويلدعاوا

عباددخحرأناالعظيمالكاهنيهولاداعأرادوعندما

أ:رشليم،إلى3الشريرالملكةعثلياأدخلتهاالتيالبعل

علىفاتضوايثوذامدنجميعمن"اللاويونزلكفيساعده

أخ2)مكانفا!"ملكا!يوآشوأقامواالثريرداالملكة

23:1-12).

كاناحزقياالملكبهتامالذيالإصلاأياموفي

فىداودبرناهـجأعادتالتيالحركةمقدمةفياللاويون

همفكانوا،(-16ا922:أخ2)الروحيةالعبادفى

أثرلفاكانالتيالغناءفرقتكوينإعادةعنالمسئولين

لكلداودخلةنفذوافقد،حدثتالتيالنهضةفىكبير

فيالمزإميربعضبكتابةييناللاهبعضقاهبل.حذافيرها

.الفترةتلك

السهلمنوجد.يخوذاعرشيوشياالملكقوليوعندما

اللاوبينلأن،النهفةلهتصمناليالقوىيحركأنعليه

أخ2)معفوددغبربأمانةلخاالأرضمنهدواقدكانوا

أخ)2الثعبتعليممنبهفامواوبما،(13ش34:12

مللذدا:،كتابه"احبفيءكلفعملوا،35:3!

ومذا.(35:4أخ2)"ابنهسليمانكتابةوحسب،إسرائيل

أخ2)النبةوخلد؟الكعنةتأثيرمنالتهوبنيثنىلا

.(1:2)إرمياالنبيوإرميا1(3،22-28:
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اللاولدعملعن-اليقينوجهعلىشيئأ-نعلمولا

نحوالمثعببقيحيث،بابلفيالسبيأثناءفيوحياتهم

بإنقاذهم.الوعدتحقيقانتظارفي،هيكلبلاسنةسبعين

علىكبيرتأثبروحزقياللدانيالكانأنهفيشكولا

،"المجمع!افكردبرزتالأثناءتلكوفى.المسبيينأولئك

المقدسةالأسفارمخطوطاتوئسختالمزاميرابعضوكتبت

فىاللاويينبرنامجوتقدماستمرارمعهيرجحممااوخفظت

أورشليم،إلىالعوددفيال!ثعبزرلابلقادوقد.التعليم

3:8-7،.و2:04)عزاللاويينمنقليلعددبينهموكان

مخيبأعزرامعرجعالذيالعددكان.(2.-13،6:69

الأولىالدفعةفيكانتمماأكبرنسبتهكانتوإن،للأمل

نحإلىأيفا!ارجع33-و02-ها8:.13و7:7)عز

أستعيد،اورشليمفبمنحمياعملءالهاوقبل.(:1118

بصوردالعملوتقدم،داودوضعهالذيالقديمالبرنامج

.(31-4413:09-147و3.و27كو:12)نعأففل

اللاوييناعلىأكثرمسئولياتوضعتاعزراأياموفي

التعليم.بخدمةقامواقلولهمكلومن،تصرفهتحتفكانوا

الأسفارمخطوطاتنسخهوالشدبدعزهـااهتماموكان

هذهنسخفيضخما"جهدا!يستلزمزلكوكان،المقدسة

المجالهذافيبالكثيراللاوسنقاموقد.وحفظهاالوثائق

مهمةكلعاتقخهاعلىفأخذوا،كمعلمينمقدرتهموأئبتوا

نأالمرجعومن.الثانيالهيكلفي،تقرسأالتعليم

المجامع.إلىامتدتخدماتهم

للاويين،بارزا!مكانأالأكبارسفريتبكاولعطيم

حراصأكانوافقداالربعطفينافعةأدواتكانواوكيف

أغ1)بعملهلغيرهممسموحأيكنولماالعهدتابوتعلى

أماموجعلهمخداماكلاللاويينمنداوراختاركما.(15:2

أغا)"الربوتسبيحوالثكرالتذكير"لأجلالربتابوت

أما*اللاولونيخدمأنامتبازأعظمهكانوما.(16:4

.ةلربابوتتا

كان،الملكحزقماأيامفيأنهمالكتابعنهمشهدوقد

أخ2)التقدس"فيلكهنةامنقلباستقامة"أكثراللاوبون

الثقافةمعلموهملاويءأبناأصبحوهكذا.:34(92

"مملكةلأمةاكلتكونأناللهخطةكانتلقد.والدين

واللاوبونالكخنةأصبعوقدامقدسأشعبا!ثمومنا"كهنة

.اكهنرت"اماددإلىالرجوع)الرجاالمقدس1العهدءوسطاهم

."(الكتاب!ةلمعارفا"دائردمنالجزءهذافي

اللاهـين:سفراللاهـ!ن-

القديماالعهدأسفارمنالثالثالسفرهواللاوبينسفر

اللاويين.الكهةبواجباتبعيد-حد-إلىيختصوهو
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.(1:1الأعا"ا"ودفيهكلمةأولهوالعبريةفيواس!ه

فيالسفرمذاضلىبللقكانماكثيرا":الكاتبأولأ-

إلىلصباشردين!هرسا"الموسىالثالث."السفرالقليد:

ئذكرلاأنهومع.كتابتهفىالرباستخدمهالذيالرجل

بتكررأنهإلا،كتبهالذقيموموسىأننفسهالسفرفي

/\:،9:14لامثلأ)انظر"موسىالرب!اوكلم:القولكثيرا"

فلا.إلخ(...\8:،28و722:.24و8:91او6:،:514

سنةألفنعوبعدكبأنهمنالنفادبعضيزعمهلمامجال

موسى.عمرمن

فيالئرائعبعضلموسىاللهأعلنلقد:التارلخثانيا-

/(1:1لاإالاتجماع"خيمةمنكق!ه:بأن،اللاويينسفر

نأهذاومعنى.(46:)26ءسياجبلفيالأخروبعفها

خبمةإقامةبعداللاويينسنرهـحتولاتموسىأعطىالرب

وهو.ءسناجبلإسرانيلبنيمغادردقبلولكنالشهادد،

وكانةنمرأحيثاالخروحسفرفىءجامامعتماما"يتفقما

المسكنأنالشخرأولفيالانيةالسنةمنلاولاالشخربر

أعطىاءسينافيشهرا*مكثواثم(.04:17)خر+أقيم

الشخرأولفيو01ي!خا.اللاوسفرشرائعثائهأفيموسىالله

)عدممر"أرضمنلخروجثهمالثانيةالسنةفى،الثاني

سيناءلمغادرةال!تعببجهزأنموسىالربأمر(ا:ا

الموعد.أرضإلىللدخولاستعدادا!

منإسرائيلبنىخروجتجاريخالجزءالعهلمنوليى-*

قبلعشرالخامسالقرنأواخربينماالالديرتراوحمصر،

كان:مخحا.الم!ا،دقبلغرالثالثالقرنوأوانل.المحلاد

الستأ:ائلإلىيرجعاللاويينسفرفإناالخروجلاربخ

مصر.منالخر:جبعدح!لثانية

نبيخرتجمنسنةأرلععانةنحوقبل:الخلفيةثالثا-

الذقيكالرث!لسكونوننسلهأنإبراهيماللهوعد،مصرمن

حيثغريبةأرضإلىميذهبونوأنهم،البحرشاطىءعلى

دفعه!إذفعلأحدثماوهو،سةأربعماتةلمددئستعبدون

"لكاثرمنالمحري!ولخوفمحر،إلىلنزولاإلىالوجوع

وأذلرهم.!ماستعبدو،إسراثيلبني

موسىاخلالهـتاللهعملهعمااخروجسفرويعدثنا

رنيعةويددةئدوبذراعمحرمنإسرافيبنىأخرجوكيف

جبلإلىموسىقادهمو.والمعجزاتالعجائبءوإجرا

الجبل.قمةعلىودخاننارفىلخمالربظهرحيثاءسينا

العشرالوصايااللهأعطاهحيثالجبلإلىموصىوصد

إسرانيلأمةاختارقدأنهبذلكاللهوأظثرعديدد،وشرائع

سائرعنيختلفون،متدصآخاحا"شبألهليكونوا

خر)انظرسلوكهمفىاللهصفاتنويظهرو،الشعرب
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6(.و91:5

وقديتكرر.لمفربدا"أمراصءسينافياللهإعلانوكان

بصفهإسرائيلشبوسط،يسكنأنيرسدأنهلموسىأعلئ

بملكلليقملكيا"مسكنا*لهلقيمواأنأمرهمولذلك،دانمة

مكانمنمعهمللانتقالقابلأويكوناالأرلابوربالملوك

4(.35-.)خرالشهادد"!ا"خيمهيسمىماوهو،مكانإلى

وملأالاجتماعخيمةالسحابة"غطت،إقامتهاتمتوعندما

المسكنعلىكانتالربسعابةلأن..المسكنالرببها

إسرانبلبيتكليمونأمامليلأنارفيهاوكانتنهارا"،

34-37(.:04)خر"رحلاتهمجميعفي

يميمأنموسىالربأمركيفالخروجسفريذكركعا

)خرالشهاددخيمةفيللخدمةكهنةوشيههرونأخاه

بناءفييشرعواأنقبلأنهمحدثولكن92(.و28

فيولدأوازهبيا"عجلأ،هرونبزعامةصنعوا،الخيمة

منموسىبصلاةعنهمعفاولكنه،اللهفغضباعبادته

تمفقداحيردفيالقاريءالخروجسفريتركوهكذا.أجلهم

كيفيةيعرفمنفيهميكنلمولكنالشهاددةخيمةءبنا

العجلإقامةبعدوعاثتههرونوضعولا.فيهااللهعبادة

هارونعنالمفحفينععتهعىأظهراللهولكن.الذهبي

لموسىتعليماتهوأعطى،الشعبوسطفيوالسكنأبضا"ا

خيعةفيعمادتهكيفيةإلىلهمإرشادآ،اللاويينسفرفي

.لاجتماعا

-فىالعشرالوصاياتبين:والمغزىالهدتراكعا-

سلوكهم.فيشعبهمناللهينتظرهما-رائعإيجاز

الوصاياأمااباللهبالعلالةتختصلأولىاالأربعفالوصايا

سفرويتبع.بالآخرينبالعلافةمخصالباقيةالست

كيفترينا-117فالأصحاحاتمماثلأ،ترتيبأاللاولين

الأصحاحاتتريخابينما،،يعبدوهأنالشعبمناللهأراد

منالناسبتمرفأنيجبكيف-بمامة-18-27من

يمكنعامةالعشرالوصايانجدولبنما.البعضبعضهمنحو

إلىموجهاللاويينسفرفإن،المجتمعاتكلعلىتطبيقها

لسفرالآنالقاريء:على،الخاصةظروفهفيإسرائيلشعب

ديخيةمباديءمنالشرائعهذدءورامايستطلعأنثاللاويين

اللاولين:سانريتفمنخاجدأهامةمواضحأرلعةهناك

عهد()د.الذبجة()ب.القداسة()ب.اللهحضور()أ

.ءشنا

بطريقةش!بهمعالوجودداثمفالله،اللهحضور)أ(

شكلفيمنظورا!حضورديبدوالأحيانبعضوفي،واقعية

اللاويينسفر-اللاهـدون

خارقة،علاماتوجودعدمحالةفيحتىولكن،ودخاننار

يتقدمعندما،خاصةبموردقريحاشويكون،مرجوداللهفإن

فيلمذكورةاالذبائحفكل.ذبيحةوتقديمتهعبادإلىالناس

الذبيعةاإيقادوعند.للربتقدمذبانحهياللاويينسفر

الاللربسرورراتحة01فئى.طيبةرائحةاللهيثتم

نأ،الذباثحيقدمونالذينالكهنةعلىويجب.(1:9

منأكراللهإلىبقتربونلأنهماالحذرمنتهىفييكونوا

اللهاشرانعوكسروا،ذلكفىنواتئهاوفإذا،الناسسانر

.(2و01:1الاللموتيتعرضونفإنهم

الواجباتكلفيبلافقطالعبادةفييوجدلاوالله

تحذيرا!الأخيردلأصحاحاتافيونجد.الهياةفيالعادية

ليذكر،(:18:2،993الا،1إلهكمالربأنا/1ميهرراء:

فيماءسوا،حياتهمجوانبمنجانبكلبأنإسراثيلبني

الزوجيةبالحبادأو(22-94)الأصحاحاتبالعبادديتعلق

الآخرينمعالعلالاتأو1(2.و89)الأصحاحان

الله.عندأهميتهالهاهذدفجميع1(2وه91)الأعحاحان

نف!هاللهصفاتإسراثيليكلسلوكيعكسأنفجب

لمعاونةالإنسانتدفعأنبجبالربفمخافة.2:7(0)

هؤلأءمثلأنومع.:المسكينواثخوالأصمالأعمى

بمايفتماللهفإناالمعاملةلسوءالثأريستطيعونلاالناس

43(.و36و3225:17،و:9149الالهمبحدث

الاقدهسا"أنالأنيقديسين"تكونون:التلات)ب(

3العبارهذداعبارويمكن،(:2،526:ا409وه:،114

"."اونجساواطاهر"ا،ا..امقدسفكلمات.اللا:يينلسفرشعارا"

الساميالقدوسهوفاللهالسفر.هذافيكيرأتتكرر

البشرلةالخلانقولكن.تهصفاأبرزمنفالقداسةاالكامل

مقدسا!،الإنسانيحبحولكي.أيفأمقدصةتصبحأنيمكن

وهكذا،بهيزمنوأن،اللهمنمختارأيكونأنيجب

6(.:99)خر"مقدسة+أمةإسرائيلشعبكلأصبح

كهنة.وبنودنهروتعينكيف()8،9اللاويينسفريخبرناو

وبذلك،الشعبسائرمنقداشأكثرهذاجعلهمقدو

ذباثح.وتقديماللهإلىالاقترابيستطيعون

نأيجبمقدساكل،يمبحأنالإنسانيستطيعأنوقبل

منأكثرتمنياللاويين!رفيوالطهارةطاهرا-.بكون

تعنيإننها.أيضأذلكتشملكانتوإن،القذارزمنالخلو

عنهيقالاذلكالإنمانيعوزوعندما.ئذوزأيمنالخلو

حينجاتأشنعكانتولؤلكطاهراغيرأتي+نجس!إنه

لكنو.الكاملةالهيادمنالنقيضعلىهوالذي.الموت

كلكنكاناالجلديهلأمراكىوااالإفرازاتمنوغيردالنزيف

عاداتلخاالتىالحيواناتأنكما.نجساسالإنسانتجعلأن
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.(1-ه11)الأصحاحاتنجةتعتبرأنيمكنغريبة

بهايوصفأنيمكن-النجاسة-ونقيفهاوالقداسة

طاعةمعناهافالقداسةاالخارجيالمظهروكذلك،السلوك

(2ه-18الأصحاحاتوتبين-مثالهعلىوالسلوكالله

كلتجنبتعنيففىااليومةالح!اةفيالقداسةتعنيماذا

والأمانةبالفقراء،والعناية،شرعةغيرجنسيةعلاقات

السلوكمنالنوخ:هذا.كنفسكقريكومحبةوالإنصاف

وبهذ؟.الأمممنغيرهاعنمخلفةتبموإسرانيلجعل

الله-حقيقةتعلنكلهاالأمةأنالمفروضمنكانالقداسة

مثاله.علىالمعيشة

نأ--عمليآالإمكانفييكنولمالنهيت:)ص(

منالرفيعالم!رىهذاعلىالأفرأدأوالأمةتعيش

الخطايامنخطيةالإنسانيقرفلملوفحتى.القداسة

شخصبملامسةيتنجىلأنمعرضأكانفإت،الثني!

،الطرقمنلكزبغيرأو،ميتحيوانجثةلمسأوآخرا

ئغفرأنبجبكان،القدوساللهمعبعلاقةوللاحتفاظ

تقدلمسببهوهداوكان،نجاسته:ئمحىإعرائيلخطايا

كلمنوالتطهير،الخطبةعنللتكفيركانتفقد،الذباثح

تأثيرمالهاالخطيةولأن.الغفرانعلىوالحصولانجاسة

فإنعديدد،بطرقلإنانوااللهبينالعلالاتعلىائخطير

جميعلقطيةالذباخمنأنواعأربعةيذكراللاويينسفر

نأيجبكانالتيالذبيحةنوعوفيكر((-6ألااالحالات

هذدكلوكانت.(7-17الاالحالاتمختلففيئقوم

علىوللحفاظاوخطورتهاالخطيةشناعةلبيانالطقوس

البشر.ومعاللهمعوالشركةالسلام

اللاويينصفرفيالرارددالشرائعكل+:سيناعهد()ر

.ءجنافيال!ثعبمعاللهقطعهالذيالعهدمنجزءهي

ظروفعلى،العشرالوصالامبادفيءوتطبقئفصلفهي

منمجموعةمجردمنأكثرولكننهااقديماصإسرائبلشب

هذابخصوصأمورئلأثةنذكرأنويجب.المفملةالقواعد

أهـحفقد،شخصيةعلافةالعهدأ:جدلقد(1)العهد:

المفرزالخاصكنزدإسرائيلوأصبحالإسرائيلملكا"الرب

أساسعلىمبنيا!العخدكان(2).العالمأممسائرعن

منالشعبوبإنقاذد،إبراهيماللهوعدفقد.اللهنعمة

فيصرافياومجته،لوعدهأمانتثبتأممر،فيالعبودية

اعترافخهائ!دواأن،بدورهمإسرانيلشعبعلىوكان

ولم.الناموسبحفظوذلك،الخلاصهذالأجلبالجميل

الناموسأعطيفقد،خلاصهمعلةهوالناموسحفظيكن

تفمنال!عنهدأنكماقعلأ.العبوديةمنفديقدلثعب

الأمةحفظتفإذا.(26الاأيفا"وإنذاراتوعردا"
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على:بالنحرداوفيردبمححولاتجمعدهماللهفإنالناموس

آدءمعبفعلكانكماوسطهمفياللهوبمسيرد،أعدانهم

تحلأنفا،بدااللهشرائعرففواإ؟اولكن،عدنجنةفي

والنفيبلاشهزيمةوجوعجنافمناالرهببةالكوارتبهم

اللعناتهذ؟.لفميخعليخاأناللهوعدالتيالأرضمن

فماءالأنببالفموجخاالتىللتحذيراتالخلغيهةا!"اكانت

بعد.

:لمعتولاتامسا-خا

شخذد،ا-7()الأصحاحاتالذياتحأنواع()أ

منالمختلفةالأنواختقديمكيفيةتمثرحالأصعاحات

الباددمنجزءا!تشكلالذبائحهذ؟غالبية:كانت.الذباثح

كمابعد،فمماالهمكلفيثم،الشهادةخبمةفيالمنتظمة

نأالثخصعلىكانالتيالشخصيةبالذبائحتختص

ومى.مرضمنشفىاونذرآنذرأواخطأمتىيقدمها

الكاهنعلى:ما،يعملهأنالذي!عةمقدمعلىماتشرح

المذبرج،علىإيقادهيجبالذبيعةأجزاءوأي،يعملهأن

بداعملهيجبوما.الكامنيأكلهأنيمكنأجزائهاوأي

الذيحة.

يأتيأنالذبجةمقدمعلىكاناشيءكلأولو

محضرفيو،الشهاددلخمةالخارجيءالفناإلىبذبجته

تقديمهسببويذكرالذبيحةرأسعلىيدهيحنع،الكاهن

ثم.قالعخاإلىيقطعخاوثسلخناالذببحةيذبعثم.لها

الذبيعةمنالنازفالدميخجمعاالعملالكاهنيتولى

الذبيحة-منالأجزاءبعضيوقدثهاالمذسجعلىثلرشه

الخيمة.ءفنافيالذىالنحاسيالمذبحعلى-الأقلعلى

تكونأنيجبكانالتي،الذبائحجمجعمعبتبمهذا"كان

فيا!ذبيحة"اماددإلىالرجوع)الرجاعيببلاالدوامعلى

"دائردمنالثالثءالجزمن!!الذال"حرثمنموضعها

.(اليهابية!المعارف

الكهنوتلخدمةوبن!هنهروتكرش!()ب

سفريبدشالاإويينشرأنومع(.8.1-)الأصعاحات

أخرىناحيةمنفإنهامنفاالعديدعلىيثشمللأنهثرائع

بعدوقعتاليالأحداثلنايصفإذتاربخيا!!سفرا"يعتبر

هذ؟لنا!تحفمحر.منالخروحمنالأولىالسنة

لمكونواوشههرونموسىكرسكيفاللاثةالأححاحات

الأولى.ذبائحهمقدمواوكيف،للربكهنة

الذيمرونأنهوللعجبيدعووالنظريشرعىومما

ونادىمذبعا"اأمامهشبنىاللشعبالذهىالعجلصنع

مومذاهرون،(-3216:)خر!اللربعبداغدا!1:وقال
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إسرائيل!لشعبعظيمكاهنأولليكونالربيختارهالذي

فهرون!شوغفرانهمراحمهوأعظم،اللهنعمةأغنىماحقأ

اللهبينوسيطا""لكونللكخنةرنيسأيعينالخطاةأول

الذي"أنا:بولسالرسولبقولهذايذكرناألا.والشعب

...رحمتولكنىاومفتىلأومضطهدا!مجدفا"قلأكنت

ومشعقةالكلمةهيعادقة.،.جد!رشانعمةوتفاضلت

الخطاةليخلصالعالهإلىءجايسوعالمسيحأناقبولكل

المسمحيسوعليظهررحمتلهذالكنني.أناأولهمالذين

للحيادبهيؤمنواأنللعتدينمالأأنادكلأولأأنافيئ

.(61و1:51تيا)اايةبدلأا

فالرجاء،وخدمتهموتكرشمهمالكهنةجهةمن)أما

"الكاف"حرفمنموضهافياكهن"ااماد؟إلىالرجوع

"(.الكتابيةالمعارفدانرفىمنالجزءهنافي

ابناقدمفقد.رهيبةبمفاجأزالعاشرالأصحاحويبادرنا

بها.بأمرهمالمغريبةنارارالربأمام11وأديهونادابهرون

الا"الربأمامفماتاوأكلتهماالربعندمننارفخرجت

اا!الغريبةا!بالنارالمقمودماتمامأنعلمولا.(2و1؟01

وكان.الرببهبأمرلمشيئأفعلأشك--بلاولكنهما

لكلمةالكاملةالطاعةفيللشعبقدوةيكوناأنالواجب

ذلك-عن-عوضاولكنهما،القداسةجوهرهوفهذااالله

رهيبة.العاقبةفكانت،هماأراداهمافعلا

نأمنمرسىحذردفمد،:3(01الا"هرون"فصس!

لئلاحدثماعلىوإيثامارألعازرالباقيانوابناههويبكي

كلعلىوئسخطافيموتواالجريمةنيءشركايعتبروا

شربمنموسىحذرهمكما.(7و:016لااا!الجماعة

المقدسبينالتمييزيقتفيعملهملأنوالمسكرالخمر

جميعإعرائيلبنيولتعليم،والطاهرالنجسوفيوالمحلل

:8-01الا"موصىبيدبهاالربكلمهمالتيالفرائض

صورمنأخرىبصوردالعاشرالأصعاحوختم.(19

ذبيحةتقديمفيخطأمنحدثمافرغم،الغنيةالنعمة

2(..:16-09الاذلكعنتجاوزاللهفإناالخطية

،(1-116)الأصحاحاتوالنمجس:الطاهر)بر(

الطاهربينالت!ييزهو-1115الأصعاحاتفموضوع

.(16)الأصحاحالعظيمالكفارةليومتهيمأوالنجس

ضمانا2،المثعبفينجاسةكلمنالشهادةخيمةبتطهير

.(91و:1616الاالشعببيناللهسكنىلاستمرار

لاالتيالنجسةالحيواناتيذكرعشرالحاديفالأصحاح

فالطيور،الأسماكثم.أولأالبريةالحيواناتفيذكر.تؤكل

يشترطفكان.والزواحفالحشراتمنالمختلفةالأنواعئم

ظلفينوتقسمهظلفأ+تشقأنالطاهرةالبريةالحبواناتفي

اللاهـ!نسفر-اللاهـدون

والولروالخنزيرالجملءباشثنالقرواالقمملوتجتر"

فيها.معأال!ثرطينتوفرلعدملأرنبوا

تكونأنبشترطفكانايادفيماوجميعالسمكأما

تؤكل.لانجمصةقتعتبرذلكولدون،وحرشفزعانف

وأالجارحةالطيوصعدافيماطاهرةفتعتبرالطيورأما

القمامة.علىتقتاتالتي

لخابأنبالليور،الشبيهةهيالطاحرةوالحثرات

علىبخمابثبترجلهفوقكراعانمنخاولكلاأجنحة

التىأولطائرةاالأخرلىالحشراتأما،الجرادمثلالأرض

نجسة.فتعتبرأرجلأربعلها

علىيدبأوكانوفهأوبطنهعلىمنهايمشيماوكل

وماوالضبوالفأرعرسابنمثل،أرجلهكثرتأو،الأرض

نجسة.فتعتبر،أضبه

الحيواناتبعضاعتبارفيالعلةأنالبعضويرى

كانتالنجسةناتالحيواأنهونجسأالآخروالبعضطاهرة

وثنية.آلفةتمثلكانتأواالوثنيةالعباداتفىذبانحتقدم

فيتستخدمكانتالنجسةالحيواناتبعضأنهيوالحقيقة

الحيواناتبعضتشخدءاكانتوكذلك،الوثنيةالعبادات

مقنعة.غيرالعلةهذديجعلمماالطاحرد،

صعية،لأسبابترجعكانتالعلةأنهوآخرواخمال

لمبينما.صحيأمأمونآالطاهرةالحيواناتلحومأكلفكان

بعضهناكومأموناكل.الطاهردكيرالحيواناتلحومأكليكن

بعضفلحوم،جازمغيرولكنه.التعليلهذافيالحق

،الظروفبعضفيضاردتكونأنيمكنالطاهرةالحيوانات

فيضارةالنجسةالحيواناتبعضلهومتكونلاقدبينما

)انظرالتفريقهذاالجديدالعفدأبللوقد.الأحوالبعخى

.(4و:43تي8:809:2501.كو11ا-15.:01أع

لحوممنبالأكلللإسرائيليذمسموحيخروكان

يكنفلم،حيةوهيلمسهااما،اللاهرةغيرالهيوانات

والحميرالخيلركوبإمكانهمفيكانفمثلأمعرما".

فكان-بعامة-الجثثأما.الدوابمنوغيرماوالجمال

،(.و.11:93الازبعةكانتإزاإلااينجسلمسها

،أدقبمعنىأواالولادةأنعشرالثانيالأعحاحويذكر

لمددطاهردغيرالوالدؤيجعلالولاد"منالحادثالنزيف

مأكانذكرا!المولودنوعحسبيوما*ثمانينأوأربعين

وذبيعةمحرقةتقديميجبكاناالمدةهذ!نهايةوفي.أنثى

عنها.للتكفبر،الاشطاعةحسبخطية

موضوععشروالرابعدفرالالثالأصعاحانيتناول
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اللاهـفيسفر-اللاهـدون

ويذكران.البرصوبخاصةالجلديالمرضبسببالنجاسة

منيتبعومااالكاهنبمعرفةالفحصكيفيةبالتفصيل

خارجالمصابعزليوضرورة،المرضثبوتحالةفيإجراءات

التطهير.وطقوس،المعلة

سيلبهمننجاسةعنعث!رالخامسالأصحاحويتحدث

وكذلكاامرأةضاجعومنالسيلاناحالةفيكما،لحمهمن

فإنهابنزيفمصابةكانتإذاأو،الطعثفتردفيالمرأة

ولجب15المساإلىنجسا"يكونمسهامنوكل،مجسةتعتبر

.ءبماوشمتعمثيابهيغسلأن

كان-تقرلبأ-إسرائيليكلأنهوهذاكلومعنى

ئعرضىكانمما،الأوقاتمنوقتفييتنجسلأنمعرضأ

يومتحددفإنه،ذلكعلىوللتغلب.للنجاسةالدمسكن

فىيوموأقدسأخطريعتبروكان،ستكلفيللكفارة

كانتالتيءاتوالإجراللذبائحوصفا*ونجد.العبرلةالسنة

)الرجاعشرال!مادسالأصحاحفياليومذلكفيتقام

منموضعهافي"الكفارةيوم"الكفاردمادةإلىالرجوع

.(الكتابحة"المعارف"دائرةمنالجزءهذا

السابقالقواعدبعضعشرالسابعالأعحاحولذكر

وهوجديدا"اشيئا"يفيفولكنه،بالذبائحوالمختصةذكرها

الاجتماعخيمةبابإلىبهايؤتىأنيجبذبيعةكلأن

.للأوثانيذبحواأنمنلمنعهملكوز

-18الأصعاحاتتذكر:اليوميةللحياةتداعد)د(

الأصحاحاتتتاولفبينما،اليوميةللحياةتواعد25

منالإنسانواجباتااللاوبينسفرمنلأولىاعثرالسبعة

الإنسانواجاتتتناولالأخيرةلأصحاحاتافإن،اللهنحو

القواعد02-89الأصحاحاتلتناول.الآخريننعومن

قديما!.إسراثبلفيالزوجيةالعلالاتتحكمكانتالي

9الطهارلمعنىأخرىأمثلةعشرالتاسعالأعحاحلاويقدم

معاونةتعني،الإيجابيةالناحتفمن.اليوميةالحياةفي

الهصادعندالحقلفيوالثمارالهنطةبعضبتركالفقير

الومنفسفيحفالأجيروإعطاء،(1.و91:9)

واحترام،(91:16)الوشايةعنوالأمتناع،(93:1)

فيلأمانةاومراعاق،والنفسلالغريبومعاونة،الشيخ

تعنيالقداسةولكن.32-36(:99)الآخرينمعالتعامل

الفكر:تغئرأنيجبإذ.والأقوالالأعمالمنأكئرهوما

كنفسك3قررلبكتحببل..قلبكفيأخاكتبفض"الا

.(18و:19117

نأالكهنةعلىيجبما22و21الأصحاحانودتناول

بتجنبواأنأولأفيجب.حياتهمفيالقداسةمنبهيتحلوا

يتزوجأنيجبوثانيأالأترفي.للألرلاءإلاميتجثةلمس

اللاويينسفر-اللاويون

بالكاهنلكونألايجبوثالثأ.عفيفة.عذراامرأةالكاهن

هناوالمبدأ.أعرجأوأعمىمثلأيبهونفلااجسمانيعيب

ينعكسأنيجبااللهيمثلونالذينالرجالأنوهو،واضح

أماالعبوب.منخالبةسليمةأجسادفي،اللهكمالعليهم

وأجلديبمرضملأبالإصابةوقيأبتنجرنالذين

حالماواجباتخملممارسةالعود؟يمكنهمفكان،بميل

نجاستغم.منيتطهرون

والمواصمالأعادوالعثرونالثالثالأصعاحوئعدد

منفا.يومكلفيئتدمكانتاليوالذباثحالمقدسة

اناردءإبفاكيفيةوالعمثرونالرابعالأصحاحويذكر

يومكلفيالماتدةعلىالوجودخبزوترتيبء،ماكل

وقد.البريةفيالرباسمعلىتجديفقصةيذكرئمسبت.

.الموتحتىبالحجاردبرجمهجدفمنعلىحكم

سنةموضوعالعشر:نوالخامىالأصحاحودتناول

الناسبعضئخطرالمجتمعاتكلففياليوسيل.

ا.بنوك!االاتديمةالمجمعاتفيتكنولم،للاضدانة

أرضييعأنإلىيفطرالمدينوكان.منهاللاقتراض

وفيبلارزقهعلىالحصولفيعليئايعتمداييثهميرا

من:كان.عبدأنغسهببيعكانالشدبدةالحالأتبعض

هذدلكن.حرتأوأرفاسترداديستطيعأنجدا7الصعب

واسعأباتجآتفتحكانت،البوللبشةالمختصةالشرسة

ويخخا،شةخمسينكلتجيءالوديلسنةوكانت.للنجاة

مدينوكل،يستعيدهاأرضهباعمنوكلعبداكلئعتق

سنةشلعةمنالأساسيالقحدأنومع.دينهمنيتخلص

تفخممنعتأيفأفإنهاالفقراء،ماعددكانااليوليل

.الأغنياءمنقليلعدديدفيالثروات

(26127نلأصحاحا)اوالننر:واللعنةالبركةاكل(

واللعناتالبركاتوالعشرونالسادسالأصعاحفيذكر

إسراثيلاللهوعدفقدعهدءكلبهائختمكانالتي

كمااالناموسحنظواممإذاروحيوبنجاحعظبمةيركات

.عحواإذابهمتحبقالنيالمصائبمنحذرهم

بخصملحقأوالعشرونالساثعالأصحاحولقبر

يصحلله-ضيئأإنسانينذرفعندمالله.والعطايابالننور

لتعولضإلافبهيتراجعأنيتطيعلامقدسا"أمرأهذا

كاف.

سفرشرائحكتتلقد:والمسيحياللالهينسنرسادسا-

الظر:فبينوضان،سنةآلأفثلاثةمنأكثرمنذاللاويين

الشرائع،هذ؟أعطتحينقدبما"إسرائلبنيوظروف،الآن

أهيهالخامازالتالأماسحةاللاود!سفررسالةأنإلا



مدنهم-اللاهـعن

نستطعبيناللا؟سفرفيالمذكوردالذبائحففي.اليوملنا

هوالمسيحكانفقد،المسيحلموتالمخلفةالجوانبنفهمأن

العالماخط!ةيرفعالذياللها"حمل،ففوالحقيقبةالمحرقة

بلاللهنفسهقدءاأزليبروح"الذيفخو،:92(1)يو

وذبيحةقرلانآلأجلنانف!هو"أسلم1(1،ة9)عبعيب!!

الكاملةالذبيحةهووابح.(5:2أف)"طيبةرائحةلله

وتد.(:17يوا)ا.خطيةكلمنيطهرفدمه"للخطية

الذباثحمذدولكن،الحيوانيةالذبائحالمسيحموتأبطل

وماالمس!عفعلهمالناتيناللاوبينسفرفىالمذكورد

لأجلنا.احتمله

اللاوينن،سفرفيالمذكوكأزالوصايامنالكثيرأنكما

نأكمسيحبمنافمطلوب،الميحبة3الحياعلىتنطبق

:11:44،9113لاإ*قدوساللهلأن"قدبسيننكون

غير،اللاويينسفريحذروكما.(:116بط0217:1

ضعبهم،منيقطمدوالئلاالذبائحمنالأكلمنالطاهرين

لأكلالمنكورثوسفىالكنيةبولسالرسوليعذركذلك

علىيجلبوالاحتىااستعقاقبدونالربءعشامن

اللاويين!ريؤكدو.(-1127:32كو1)ديخوتأنفسخم

فىالكاملةالقداسةفيقدودالكهنةيكونأنوجوبعلى

نأوالخدامالرعاةمنبولسالرسوليطلبوكذلكاسلوكهم

.(-3:113تى1)الم!يحيةالففائلفيقدوزيكونوا

بالفتيرالعنايةبخصوصالعملةالتحرلضاتأنكما

لشرردكوأمينآمنصفا-الإنانيكونأنر،لأصمواوالأعمى

لأزمةكانتكما،لأنالازمةمازالت،الناسولجميع،الحياة

المسبحبسوعالربجمعقدو.سنةآلافثلاذمنأكثرمنذ

التثيةسفرمناقتبسخاآيةفيلأنبياءواالناموسكل

نفسككلومنقلبككلمنإلهلتالربا"تحب:(ه)6:

اللا؟يينصغرعناقتشغاثانية!آبةا"اقوتككل:من

متإلى)ارجعا!كنفسكقريك"تحب:(:9189)

فبدراسة.(01:27لو،31و21:03مر22:37-931

يعلهأنالآنللمؤمنيمكن،فبهوالتأملاللاودينسفر

.(:43تس1)للقداصةوإرادتهاللهطبيعةعنالكير

مدنهم:-اللاهـمن

قسئمهاعندماالأرضفينصيبلاويلسبطيكنلم

)عددالأسباطبينءوالرؤعاالكاهنوالعازريشوع

يش،2و01:9118:1تث،18:02-42.26:62

فينهابما،مدينةوأربعينثمانياعطواولكنهم،:7(89

منفامدينةلكل:كان7(.و35:6)عدالستالملجأمدن

لبخائمخممرعىالمدينةحولمعدددمساحةأيامسارحها

خاصبامتازتمتعالمدنهذاوكانت،(35:3-ه)عد

مدنهم-اللاولون

25:32-34(.الأالفكاكبثريعةيخصفيما

وكان.(26أغ1211)يشالمدنبفذفىتائمتيننجدو

ثدنفيخابما21:4()ت!للثهنةمدية3ضرثا،ثمنفا

لتغحرالقائش!بين،خلافابعضوماك.الستالملجأ

العبريةلل!خلوطاتدف!قةراسةإيستلزمممااالزمن

!منبعدذكرتالىالمدنبع!هناكأنكماا:اليونانة

01لماويتير(6:13-1115)شصر""بمتمثل.يشوع

،\:1ر!،2:62مل1)ااثوتعنا"او1(03:72صم1)

منجميعغافةمعررتكونتكادالمذكو!دوالمدن.(9و327:

لممدنحعسىسوىشهاليرالواقعفيوأخرلى.فمول

مواقعها.تحديديمكن

كانتففد،مهاالهدثتبينالمدنمذدتوزبعوطريتة

قيج!يعخاتكنلمولكناسبلآسرالأثىبنمركأعه

سبلىنحسبفيييناللاوفمدن.السبطنحيبمركز

جتالجنوليةالمرتفعاتفيتقعكات،وشمعونيهوذا

فيالمدنوكانت.5القنزلينالكالبينعشائراستقرت

نمسبمنالجنوليالنحففيمتركزفىبنيامينسبطنحيب

إلىذلكبعدأكن!فالذكأالجزءموو،11ذلكمن

مدنكانتلقد.شارلعائلةتقب!كانتبايهوذانصيب

كانتحيتالنخومضلىالالأسغالبيةفيتتعاللاولين

حدو؟علىفاذفكانت،العسكرلةالحامياتتستقر

فيكانتكما،رأوببننصيبأطراففىالثرفيةالصحراء

بعضفىوكانت.داننحيبفىالفلسطينب!نمواجنة

لمنسي؟أضيرفيكماالس!ولفيتتعالهامةالمناطق

تففخأنتستلعلمالياالجليلفيالأسباحرمن"ك!رهعا

اللاويونأعطيوهكذا.(-33؟127)قضالكنعانيةالمدن

تمقدالمدنهذدمنيخبريكنولم.تيجيةاسترامناطق

تخخعفل!ا.كعانإلىدخولخمزمنفيعليخاا،ضيلاء

.دداو!منفيإلالإسرائيلياللحكى

منمدينةأففىوحدمميسكنوالمي!اللاوأنومع

ؤضوافقد1(آخرونإسراثلمونمعهمسكن)بلالمدنهذد

؟فى،اللهخدمةفي،معةبواجاتللتمامالمدنهذدفى

العشوربجمعونفكانوا،(03-26:32أغ1)الملكخلمة

أعررفيبالنزلتومونو،(:1428تث.18:21)عد

لمهاماش1(01-71:8191:8حأ63:92،2أخ1)ءلقفاا

أخا)المخازنوإدارة،(-26:191أغ1)العسكرية

26:22).

وكانوااييناللاومولياتمنكلخاهذدكانت

كانتكما1(27:1أخا)بالدورالعاصمةفيبخدمون

سكناهممناطقفيالعاهاطرالمشابخةواجاتعل!خم

.(92-26:32أخا)
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ئهممد-للاويونامدنهم-اللاهـلون

05،د!لر-

/لسحححرو--

برء...قادف!

.ركوب!يئ!ؤس

)ئؤ،6!حلقةجيدرفوةحماص.+ج!--صص-،.

..(،!.إفي2يلحنجوبانه!وث-،عشتا

مقنما*!،.!ر،ثابر

ئيئعاتعنص)إعيقياجلثمجلدادواموت.

مولهثصتتها*!بد
مفس!...،.+. شصم"محنايم

..اح!ء----صصحمص

أفوأيمقبطي!

يعؤبب!.
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.ن!بوفىلمثم+ير..ياهص

أدي!و

ليود.:.:/---ءس-!آي!*حص---ص
تيريا..ع!استص

.قشاعا،أ

شمعونه

-حرور*

اللأ!ييقمدق
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لايثى

لمراكزهمفقدانهمفيسببأداودلبيتولاؤهمكانوقد

نجملكةمعظمهمالخاقإلىأدىمما،الشماليةالمملكةفي

.(41و:1113أغا)المملكةانقمامعنديهوزا

تثكلكانتاللاويينمدنقاثمةأنفيشكثمةولش

يكنلمأنهالواضحمنكانوإن،واجتماعيأجغرانجأواقعأ

هناككانأنهالواضحمنولكن،جغرافيأمنتظمتوزيعثمة

أعطوافقد،عشرالاثنىالأسباطبينالوفحفيتوازن

سبط.كلنميبمنمدنأرلع

لايش:

اسم:وهو،"أسد"معناهعبرياسم

غزاها،فلسطينشماليفيكنعانيةمدينة(1)

18:7)قضا.دان"أبيهماسمعليهاوأطلقوا،الدانيون

91:47(.)يثىا.لشم*أيضأوتسمى92(،و27و14و

شاولأعطادالذياجلبممنفلطىأبولايش(2)

محم1)دداومناخذحاأنبعد!زوجةعيكالابنتهالملك

حم)2لايشبنفلطئيلأيضأابنهويسمى،25:44(

.(1ه3:

لابل:

أكياسافأبولايل:هوا"الله"لخصمعنا؟عبرياسم

(324:)عدالبرلةفيالجرشونيينلعثانررئيسا"كانالذي

أبال

لبانة:

منعائلةرأسوكانا"أبيض"معناهعرياسم

نحوفيالبابليالسبيمنزرلابلمعبنوهرجع،النثينيم

.(7:48نح،245:)غرق.م538

لباؤت:

لباؤتوكانت.(لأسداأنثى)ا""لبؤفىجمعاعبرياسم

)يششمعونلسبطأعطيت،يهوذاجنويفيمدينة

وتذكر،:6(91)جمشلباؤتبيتنفسهاوهى،32(:15

.(4:31أخ1)برئي"..بيتباسمأيضا"

لئاوس:

اسهاوهو!!،محبوبأو"اشجاعمعناهأنيظنعبرياسم

ا!جيسوعالربدعاهمالذينعشرالاثنىالتلاميذأحد

01اتداوس0أيضا"يسمىوكان.(:013)مترصلأليكونوا

ألو"لعقوبأخا"يهوزالوقاوبسميه(.3:18)مر

لبن

1:39(.أع6:116

فيقول.الإسخريوطيوسهوذابنيهويوحنالوقاويمز

.(41:22يو)فيسخريوطي؟االيس..يئهوذا:صراحةيوحنا

يهوذاعنلتمييزفىلهلمبننكانا:لداوسسلماوولعل

"لتاوس3ايكونوقد.الربأسلمالذيالإسخريوطي

من"تداوس"واتلبأي"لب"العريةالكلمةمنمشقا"

الاضتقاقينوكلااا!مثدتيأى"اثد"الآراميةالكلمة

01.المعبوب"الابنمعنىيتفحنان

:لبابألب-

الإنسانوئب،وحبارهخالصههوشيءكلمن"اللباا

أصحابه:ولأيوبألبخوويقول.ألبابوالجمع،عقلههو

،3:34(.،3401:أقي)+الألبابزوييالياسمعوا"ا

ا؟فخماإلىكيرا"ترجمتثقدابنه-0هيالعبريةفيوالكلمة

،1:2أم،28،34:61/38:4و0213:28:21قي)أ

)تثفطنةإلىترجمتكدا1(إلخ..7هواو:4،ه3:

.(.إلخ..:3836أي4:16

-فلئلى:لبلى

المثيءلذبعفا".بعخهركببالمثيء:الشيءلبد

اعطوا:الربويقول.شديداإلماقا"بهألحتهبالشىء:

الوأحخانكم"فيئعلونامفزوزاصفلتداجيدا!كيلأئعطوا

اليونانجةفيفالكلصثدد.مضغوطا"كيلآأي،6:38(

فيترد:لاثدد،يضغطبمعنى3(مم!ءأ)5"ا"بيزومي

الموضع.هذافىإلاالمقدسالكتاب

لتن:

إناثتفرزها!فياالسائلوهو،الحليبهواللبن

نفسوتستخدم.حغارطلإطعا.الثدفيمنالدييات

لسائركما(:289)إشللبشرالمقدسالكتابفيالكلمة

ماشكتنيرا".(32:91)خرلتديياتارتبةمنالحيوانات

)18عسلأولبنأتنضأرحنىبأنهاكعانأرضؤصفت

يش3،ة6تث،:3927عا.17و3:8خرمتلأانظرمردت

بنووصفقدو.(.إدخ..1،و02:6خر،ه:11إر،:56

."أقليل:لموصىقائلين،هكذامحرأرضاتميردونإسرائل

فيلتمبتناوعسلألبنآتنهـيخىأرضمنأصعدتناأنك

.(613:1)عد؟ا.البرية

طعامأ،اللبنالعصور-أقدم-منذالناساستخدموقد

)أموالمعز1(32:14)تثوالغنمالبقرلبناستخدموا

بولس:الرسولويقول.(3251:تك)والجمال،(:2727

كو1)ا؟ايأكللأالرعتلبنومن،رعةيرعى"من
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منللقادمئقدءالتيالأشياهأولمناللبننكان،9:7(

)قضالرفاهيةأطعمةمنيعتبركانبلمتعبا"،المفر

ه:1(.نش5:125

القربةوهوارطب)جمع!اوطاب"افييحفظللبناوكان

اللبنوكان.(:491انظرقض-اللبنفيهايعفظالتي

اارائبآ"لبناويصيرالحارالجوفيبمرعةيتخثرلأنعرضة

استخراجبعدأو،قطمنفيهبماءسوا،الجبن!ليصنعأو

أكروما.المعروف"القريش"!الجبنمنهفيصنع،منهالقلد

ألها11:أيوبويقول.اللبنمنتصنعاليالجبنأنواع

ولبدو.(\.:01أي)ا؟اكالجبنوخثرتني،كاللبنتصبني

أم)اللذبعصرالجبنيصنعون-أحيانأ-كانواأنهم

مخلوطالماللبنمنأطعمةيصنعونكانواكما.03:33(

عنمشددا"الشريعةنهتوتدالفذائية.الموادمنبفيره

تث،2399134:26:)خرأمه"بلل!الجدىا.طبخ

يفعلونكانواالوثنيينلأنكانذلكأنوالأرجح.(1:21،

"رأسألواحفيءجاكما،لأوثانهمتقدماتهمفيلكز

تهمتفسيراعلىءبنا،اليهودولكن.()آوغاريت"شمرا

فياللبنمعاللحمكلعنامتنعوا،النهىلهذاالخاصة

الوجبة.نفس

تك)الوفرة(1):عنللتعبيرمجافلا*اللبنوستخدم

لوصف(2)-(إلخ...1،:32تث،3:8خر،21:،9

"شفتاكةلعروسهالنشيدعرسىيقولحيث،المحبولةجمال

ورأئحة،ولبنعسللسانكحيثشهدا7،تقطرانعروسبا

بياضلوصف()3.(4:11)نض"لبنانكرائحةثبابك

:7(.4)مراثيالجلدبباضأو،(94:12)تكالأسنان

إلايعرفونلاالذينالبالفينلغيرالروحبمالطعام(،)

)5((-5:12!13عب،3:2كو9)الأوليةالمبادي.

)6(0(:318بؤ55:1.06:161)إشالألفيةالبركات

مولودينكأطفال:بطرسلرسولافيقول،النقيةاللهكلمة

به*تنحوالكيالغشالعديمالعقلياللبناشتهوا،الآن

.(4:2كو2أيفأانظر2-:2بط1)

بلذ:ببنة-لين-

نأدونبهئبنى،الطينمنالمفروبالطوب؟اللبن

منالبعضاركلوعندما."الآجر.!فهوأحرقفإزا،شحرق

نأوأرادواشنعاراأرضإلىثرتأالطوفانبعدنوحنسل

بعفهمقال،قادمطوفانأيمنبيخصونبرجأيبنوا

مكاناللبنلهمفكان.شئأونشوسهلبنانصنع"اهلم:لبعض

ارجع،ا-11:3)تكالطلإ.امكانالخمرلهموكانالهجر،

.(01و99:إشإلىأيضأ

المصريرنوخمثى،مصرفيإسرانيلبنوثرتكاولما

ء2

لبان

لطينافيقاسيةببودبةحباتهم"ومرروا،صخروهم،لذلك

.(71-41،5:9:ا)خر0011.واللن

اآدءاابنياوأنت11قائلأ:النميحزقمالالربأمروتد

مدينةعليخاوارسم(اللبنمن)ط!ولةلبنةلنفسكفخذ

إسرائيل"لبيتايةتلك.حصارا!..عليفاواجعل،أورشليم

بابلجيوشحصارعننبوءدوكانت11-3(4:)خر

لأورشليم.

43:91إر)انظراللبنفيهيصنعالذقيالمكانوالملتن:

.(3:14نا

:لبان

"ليبانوس"الرنانيةوفي،ا.لبؤنه"العبرسةفيوهي

لضأأ-وسممىنللباوا."بيضأ"هاومعنا(كاأطلمةول30)

بعضمني!خرجراتنجبمصمغعنعبارةا-"الكندرا

لأشجارامن(54!اعدلاا)!أ"البوزويليا11أشجارأنواع

فيخرجالشجرد،جذعقئمردتمئقبأنوذلك،المنولرية

تنبعث،الطعمحربفاكهرمانيأواللونأبيضعميرمنها

-متىالصمغهذا:كانأوقد.ضقولةعلرةرانحةمنه

في"ا!اللبانذكروردوقد.ناعمأللسحققابلأيمبحجف-

أحدالبانفكانمرز.عثريننحوبعهديهالمقدسالكتاب

فيليشخدمموسىبهالربأمرالذيالعطرالجورأجزاء

وأظفار"عيعةمنيتكونالبخورهذاوكان.ال!ثهادةخيمة

النخيمعامتساهـلةاءأجذاتكونانقيولبانعطردوقنة

34-03:)خرلأنفسهممقاديردعلىيصنعوابألاالقاطع

.)38

الجزيردشبهجنوليفيلجامناللباديجلبونوكانوا

شرقيفيالصومالومن1(6:02إر،066:)إشالعردية

الكثيريتكلفكانلأنهثم!نةمادداللبانفكان.أفريقه

فيالجمالظخوشعلىالبعيددالأماكنهذدمنج!في

)انظرالثميةالمتاجرمنيعتبرفكاناالقديمةالعصورتلك

.(:1813رؤها:17126:41إر:43123إش

كانحيثاالدقيقتقدمةعلىأيفا"يوضعاللبانوكان

كلمعقلتهاودقيقهامنقبفةا.ملءمنهايأخذالكاهن

رانحةوقودالمذبحعلىتذكارهاالكاهنويوقد،لبانها

الكاهنكانكما.(ها161:6و1وه2:1الا"للربسروش

عندنقيألبانأالوجوهخبزصفي!نصفكلعلىيجعل

،2:7(.الاسبتيومكلفيالرجو3خبزلمائدةترتيبه

الأالخطةقربانعلىلوضعاللبانبكنلماولكن

.(:ها5عد)الغيرةتقدمةعلىولا،(9أ5:

وعلىالقدسأمتعة01علىاللاديينبعضأوتمنوقد



.(9:92أغ1)لأطاب"واوالبانوالخمرالدقيق

الطالعةمذدامنا:النمثيدلعروسأورشليمبناتوتقول

أذردوبكلثاللبانبالرمعطرةدخانمنكأعمدةالريةمن

.(14و:46نشأيضأانظر،:36)نش؟ااالتاجر

لهاقدموا:يسوعالطفللزياردالمجوسءجاوعندما

إليهإشاردفي(2:19)متومر(!ا!ولباناءذهبأهدايا

العظيم.الكهنهكرئيس

لبنى:

الحور،شجرمننوعوهي"أبيضا".م!ناماعبريةكلمة

فيتستخدمكانتالتيلأا"الميعةعصيرمامنئستخرج

اللبنىأشجارفتذكر.(03:34)خرالعطرالبخورصنع

غنميرعىيعقوبكانفعندما:المقدسالكتابفيمرتين

أخذوبلقاء،رقطاءشادبكلأجرتهوحدد،لابانخاله

فيخاوق!ثئراودلبولوزلبنىمنخضرا"قفبانألنفسه

...القبانعلىالذىالبياضعنكاشطا"بيفا!خطوطأ

.(38و03:37تك")لتشربمجيئهاعد()الغنملترحم

بففليكنلمبركةمننالهماأنأدركيعقوبشلكئ

كانأبى.!إله:لنسائهفتال،الربمنبل،وذكائهحيلته

تك).".أعطانيوأببكمامواشىاللهسلبفقد.معي.

31:4-13).

تفربر،قدمأعشرلنتحوإلىاللبنىثجرةوقرتفع

ظليلةخميلةفتكونأغحانفاوتمتداالأرضفيبجذورها

النبي:هوشعفيقول،للأوئانظلهافييذبعونكانوا

تحتاللالعلىويبخرونالجبالرؤوسعلى"يذبعون

.(:413)هوحسن"ظلهالأنوالطماللبنىوالبلوط

:لبنان

إلاالمقدسالكتابفيلبناناسىايذكرلا:الاسم(1)

صورمثلالفالةمدنهبعضتذكرولكنالقدي!،العخدفي

،عامبوجهلبناناسموطلقالجديد.العهدفيوصيمون

تمدانجثاصبررقربمنالمتدتينالجالصلسلتيعلى

وهما،المتوسطالبحرلساحلوموازييناموازدينشمالأ

"ا!لبنان3وا.الشرقىلبنان:جبل1()الغربيلبتانجبل

:مو"آبيخى"،معنادالذي"لبن"االعبريالأصلمنمث!تق

إلىأوء.البيضاالجيريةاتجبالأحجارلونإلىيرجعوصف

يدأشهرستةمدلىعلىالجبالقمتتوجالتيالثلوج

.(18:41)إرالسنة

الجنوليطرفهافيلبنانجبالتتصلجغرائيته:()2

قمةأعلىهوواحرثونبجبل،الشماليالجليلبمرتفعات

لبنان

2774نحوإلىيرتفعإذ،الشرقةلبنانجبالسلسلةفي

خلبهيطلقاعريضوادصالجبالسلسلتىبينوينصلقدما!.

وأ1(:1117)يمئق!آلبنان"بقعة2ساليهابالمقدفى

قديما!عليهيطلقوكان،:8(34)عدحمادإلأ"مدخل

اسملأناعلهويللق،(ءالجوفاصوريةأي)"كيليسوريةا

.االبتاعا11

الجليل،وجال،الجنوبفيلبانجبالبينويفصل

نخرفمهلجرىالغربإلىالثحرقمنتجهعميق"غور"

المتوسطالبحرفييحبالذي،الويخنى(الليطاني

واديفييسيرفئهوالأعلىثحجرادقىأما.حورشمالي

جبلصلسلةو!ابعل!ك".نعوشرششمالياتجادفىالبقاع

الكبيرالنفرواديإلىشسالأمبل001نعوتمتدلبنان

قمم،جملةفيهوترتفع،الغربإلىالثرقمنيجرىالذي

نيحاوجلاتوماتوجا!ارلحانجليوجدالجنوبفغي

إلىقدما"(0623نحوإلىقدماص0535من)وترتفع

وجبلالباروكجبليرتفعالمنتحفوفى.صدونمنال!ثرق

0358قدمايرا0968افدماش0272)صنينوجبللكنتسةا

الث!مال:إلى.بيروتمنالشرقإلى،الرتيبعلىقدما"

ءلأاالسودا.!القرنةتوجد.طرابلسمنالثر!وإلى!ذلكمن

يبلغالتى"عرثلة"قرنةوقدما!،0849ارتفاعهايبلغالي

قدماير.0732نحوارتفاعخا

البحرمنالقادمةالرباحالعاليةالجبالهذدوتصد

المنعد!اتعلىأملارهافتسئطبالأملار.محملةالمتوسط

تقلوهكذااالساحلىالرلطوكلىللجبالالغىلبة

الث!ريطمذاوفى.الثرقإلىالجالمذدءورافيمالأمطارا

فينقيةازدمرت.المتوسطوالبحرالجبالبين،الاحلي

وبيروتوصبدونوصرفةحورمتلالخيردالمدن:قامت

توءاتضددبالساحلوتوجد.وطرابلس()جييلوبيبوس

اللربقإنخىاالجبال!ا،سلاقدادهىالبحر.في

وفال.النتوءاتهذدفىممرلهئثقأناصتزمالساحلي

بروتشمالييقعالذقي"الكلبنخر"ءلومولذلكجيد

باللي!ل.

ويجرى،البقاعوادييافعلبنانجبلمنالئ!رقوإلى

لضبغرلا!ينعطفثم،!ثمالأ()العاحىلأورنتاننهرفيه

ية.المبوبخلجفيالمتو!ابحرفي

لبانجالسلسلةتمتدالباتاعواديمنالشرقوإلى

ليرويشرفآويجرى"بردينهرامنهاينبعالتيالشرقية

جبلمنهاالجنولىءالجزكأولوجد.الخصيبةدمثمقغوطة

الصيدونيونكانالذقي،ا!خجلأوحرمون
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لبنان

11سنير(1بدعونهوالأمورلوناسرلون"!11يدعونه()الفينيقيون

الكتابخارجدرمصمنالأسماءهذهوتتأيد.(39:)تث

والكنعانية.:الحثيةالأشوريةالكتاباتفي،المقدس

ومن.ولبنانالبرلةمنتمتدبأنهاالموعدأرضوتوصف

ثر:11124)تثالفرليالجرإلى،نهرالفراتالنهر.

وفىاوالشماللجنوبافيلهدودهاوصفوهو(،:1

.والغربالثمرق

بغاباتهقديما-دبناناشتهر:لينانصارد31(

الساحليالشرلطكانكماالأرزواالسرومنالكثيفة

أشجارزراعةبهاتوجدالجبالومنحدراتالبقاعووادي

كما.الحبوبمحاصطبعضمع،والكروموالفواكهالزشون

الرخوياتأصدافمنأنواعالبحرمنئ!خرجكانت

مثتقافينقةا"فالالماأرجوانمةأوءحمراصبفةلإنتاج

معناهاالي()طه+أه؟عافوانوس"االيونانيةالكلمةمن

،الأرجوانباالمصبرغالصوفوكانا!.نيأرجواأحمر!ا

اخكروقد..مق0015حواليفيأوغاريتفييشخدم

عديد!.قرونمدىعلىالمبغةهذهصناعةالفينيقيون

منالصغةهذهعلىحصلواإصرائيلبنيأنوالأرجح

الخيصشققفيإسرائيلبنواستخدمهاوقداالفنيقيين

26

لبنان

القفاءهـصوردالكخةثابولسجنديئوا!الحجاب

33،ش1وه28:46-13627:116ش31و26:1)خر

92(.24و8و3ا-93:

معواسعةتجاردةضلاقاتصليمانللملكوكان

أخشاب-صور-ملكجراممناصوردفقد.الفييقين

بيتهءولبارشلممأهقياله!ثلءلناصندلووسروأرز

3:8أخ7:201:1125112..11ث9و5:6مل)1

وزيآفمحاصالأخشابهذفىنمنسليماندفعوقد.(16و

البحرفيأ!مائائجعلالأخابوكانت.(5:11مل1)

نبرإلىتحلكانتأننهالأربع)الحي!انب!إدإلىلتصل

أوكأثمليم،إلىذلكبعد.لنتهـلثم(أبيبتلشمالى،اليرقون

لبنانجبالولبانجلمنوالسروالأرزاخث!بأنكا

5(271:)حزصورسفنمنخاتصنعكانت،الشرفية

أركأبخشبالصيدونيونءجاكما.المقدصهمحروعراكب

السبيص4العودبعدأورشليمفىالثانىالخكلءلبنا

؟7(.3)عراليابلي

بلادإلىلبنانموانىمنالئببقبينسفنصارتوقد

تشخدمسفنموكانت،السثنءبناساددكانوافقد،يخيرز

الناطلهذارائعةحوردوتوجد.الحربوفيالسلمفي

.(-27:126)حزقيالنجودفيالواصعالبعري

عندكبردأهميةالمنفقةلكذدأصبحتارلخه:)،(

،(..مق0026)حواليالرابعةلأ-"اعحرمنذالمصريين

محملةسفينةأرب!ينل!صرفرعونا"سنفرواسنوردفقد

الانوذنخت"ببلوس":وفعت.لنانمنلأرزابخشب

-0891)حواليعئر؟الانةالأ-داأيامفيالمحرفي

لخشبثمنآالذهبمنحلىمحردفعتحين.(ق.م0018

-ا552)حواليضشرةالثامةالأسرةيامأفيو.الأرز

كا!وتتعدث.المنطنةضلىمحراستولت(.ءا.ق6013

الأرخشبمنالكببردالكصباتعنالنترد،هذدسجلات

رمسيسأياوفىلممر.الجزيةسبيلعلىدفعتالي

عحرقيمبعوثدنع(.ث.م0011إحوالىعشرالحادي

إلىبهأتىالذيالأرزلخشببامظا"ئفاص"وبنامون"اسمه

مصر.

الآشوريوناستولىاالأفولفيممرنجمبدأ:عندما

لأرزاحشبمنضخمةكمحاتمنئها:أخذوالمنطقةاعلى

اجتثاثعن5إشعياتنبأوفد.وقمورمممعابدهمءلنا

ذلكتلتالتينالقرووفي.:8(49)إشلبنانغابات

.فالروماناليونانثمالفرسيدإلىلبنانانتقلت

صورمدينتا-عادز-تذكر،الجديدالعهدعموروفي

لو131و3:187:24مر15:21،)متمعاءوصيدا



ليئة

بعضفيكانوإن،(29:02أع،14أو:6:79.013

مرقسويذكر.7(و:123أع)وحدهاصورئذكر.،الأحيان

الربإلىءتجا(2503-ة)7سوريةفينبقيةامرأة

لشيطانايخرجأنوسألتهاقدم!"عند"وخرت،يسوع

الواحي.تلكفييسوعالربكرزوقد.ابتهامن

للعظمهرمزا!لبنانأرزيستخدم،الكتاببمالشعروفي

،29:21مز،41:9مل9:51،1)قضلقودوا

رمزا!يستخدمكما(،35:206:13.إش401:116

)مزمابوما"اللهغضبأمامتنكسرأنلابدالتيللكبرياء

.(:313حز16ة22إر،09:34،:213إش،ه:92

لبنة:

وهي:،"بياض"معناهاعبريةكلمة

فيإسرائيلبنوفمهاشلالتيالمحطاتإحدى(-1)

بينالمحلعاتقائمةفيوتذكراالبريةفيرحلتهمءثناأ

يعلمولا.(21و33:02)عد"رشة"وفارص"رفرنا

لبنه

نفسهاميأنهايرلىالبخىكانوإن،بالضبطموقعها

.(1:1تث)انالابا11

بنرفتحهاايخوذاجنوبيقىكنعانةمدشة)2(

اجتارثم11:نقرأحيثا"متيدد"ابعدايشوعبقيادةإسرائيل

لبنةوحارب،لبنةإلىمعهإسرائيلوكلمغدذمنيثوع

فضرلها،ملكنهامعإسرانبلبيدأيخاهىالربقدفعها

وفعلئ!اردا!ابهائبقلم،بنهاننسوكلالميفبحد

إسرانيلوكلدشوعابخنازئماأريعابملكفعلكمابملكخا

:92-31(.ا.)يئىلخى..."إلىلبةمنمعه

علىا،ستيلاءقيحاعمةخطودللبنةفتحثهموكان

ضربالتيالمدنقائمةفيلبنةتذكركما.فلسطينجنولي

كانتكما،(1ه:12)يثىعلبخاواستولىملوكخايشوع

يهوذاسبطنصيبفيبالترعةوقعتالتيالمدنإحدى

)ي!ث!الكاهنهرونلبنيأعليتثم،:42(15)يش

6:27(.أخ21:39.1

بنيهورامالملكأيامفييهوذاعلىلبنةعصتوقد

"لبنة"لموق!كويطة
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لبنبونيبنى

المدنعلىيهوذاقبفةضعفعلىيدلمما،يهوثافاط

ترك"لأنهحدثذلكأنالأخبارسفرفيونقرأ.الناتية

وجعليهوزاجبالفيمرتفعاتوعمل..آبائهإلهالرب

أغ8:22،2مل2)ا"يهوزاوطؤح،يزنونأورشليمسكان

21:01).

إحدىكانتلأنها،لبنةاشعادتيهوذاأنيبصرولكن

يهوذاعلىزحفهفيسنعاريبهاجمهاالتيالحمينةالمدن

ولبدو37:8(.إش:91،8مل)2حزقماالملكأبامفي

جيش"منالربملاكضرب،لهاحصارهأثناءفيأنه

91:35مل2)ا"ألفأوثمانينوخمسةألفمئةأشور

وأميوشياالملكزوجةإرميابنتحموطلوكانت.(36و

31،:23مل2)لبنةمن،بهوذاملكيوصدقيايهوآحاز

.(52:1إر،:218ء

،لمافيا!ا"تلهوحالياصموقعهاأنهوءالآراوأرجح

أطلئخى،الموقعفىتنتشرءالبيضاالجيريةفالجروف

ء".الببضاا!المدشةأي"بلانشجرادا!اسمالصليببونعلبها

أفيا.لبةا"المدينةتسممةسببكانذلكأنيرجحكما

.ااضبياا1

لدخولدلانلعنالصافىتلفىالتنقيبأسفروقد

إلبها.الأشورفي

لبنيون:يينى-

اسم:وهو،أببضمعناهاعبريةكلمةيبني

عد،:679)خريلاووحفيد،جرشونبنلبني(9)

وكانالعدان"ا1أيفاصويسمى،(2.و:617أخ3:18.1

:ءأبناثلاثةله

.(7:26:12-2391أخ1)ويوئيلوزيثاميحيئيل

منأبضا"فهو،لاويبنمراريبنمحليبنلبني(21

.(692:أخ1)لاوينسل

)عدلاويبنجرشونبنبنينسلهمواللبنيون

:321،2658:).

لبونة:

مديخةاسموهوأبمض.أو"لبان!امعنادعبرياسم

شكيمإلىإيلبيتمنالصاعدالطزقيشصاليتقعكانت

على"ائبن"هوالآنموقعهاأنوالأرجع،(:2191)قض

.شيلوهمنالغىليالشمالإلىأميالثلاثةنعويعد
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لجأ-ملجأ

:لبؤة

والأسدهيتذكرماوكثيرا*االأسدأنثىهياللبؤة

03:6،إض:9،،2عد،9،:9تك)انظرجنبإلىجنبأ

مادذإلىالرجوعفالرجا.(2:11نا.:6ايؤ،:912حز

المعرف"دائرةمنالأولالجزءمنموضعخافيا!أسد!"

3.الكتابية

(تال

-ملتوتة:لت

الزيتأوءالمامنبئ!ىءبلهونعوهـ:العجينلت

فطير"خبز:تاقديميجبكانالكخنةتتديسوفي.وخلله

)خربذيتواملتوتفليرورفاقبفلتملتوتةفطيرأقر)صو

اليالدقبقتقدمةقرلانفيالئريعةأمرتكما.(:922

ملتوتةفطيرا7دقيقمن"أقراصأتكونأنتنورافىتخبز

دقيقمنتكونالصاجعلى"تقدمةالقرلاركانوإنبفلت"

.(وه:24الافطيرا"املتوتة

!ثأل

لثك:

نصفأياإيفاتخمسيعادلاللحبوبمكيالاللثك

بذكرولا.لرأ151نحوأواجالونأ92نعوأيالحومر،

"بخمسةزوجتهاثرىأنهالبيهوشعقولفيإلاالثك

يأ،(3:2)هوشعمر"ولثكوبعومرافثنةشاقلعشر

الشعير.منونصفبعومر

لثم:

نفسعنمترجمة!تثم"وكلمة،(31:27)أيقثل:لثم

منهماكلقئل:وتلاثما.قتل"ا11اتمرجمة"نشقاالعبريةالكلمة

فى،قتل،(إذماإلىالرجوع)فالرحا.(8501:)مزالآخر

.("االكتابيةالمعارت"(دائرةمنالجزءهذامنموضعها

اجال

ملجأ:-لجأ

إلي!ه:والتجأ.واعتحمبهلاث.:المكانالثىءإلىلجأ

الاقماءمنل.:الملاذالمعقل::الملجأ.بهواعتفدإباستند

الملجأ:لعدماالجبلمطرمنيتبلون:أيوبيقولكماالمطر،مى

إنسانهـلكون:الريعمنأو.(:248)أيالصخر!ايعتنقون

)إش"السيلمنوشار!الردحمنكمخبأ(يسوع)الرب

.(311:نح14:132)إشالأعداءمنأو1(32:2



الملجأمدن-لجأ

)مزفيهلنعولامنهىجدهفلاالربلغيرالالتجاءأما

،(28:15)إشروالكذبالوههاإلىءالتجاهوإذ:7(52

بلاللمنفعةولأللمعونة"الىالربلغيرءفالالجا

.(3:3-إش)والخزى(1للخجل

الملجأ:مدن-لجأ

:الثا،ثادنالإإثرسىفىم!اثلاث.مدنشوهي

نغسشاتلكلإليئهايلجآكالى،لأردناغربىفيالأخرى

منئلقتبلمعىوضيرإحرار،سبقأوعلمبفيرسهواش

نكان.الدمولىمننينجو،(42ة4أتثقبلهوماأممى

بدعواديتكلموالمدينةبابمدخلفىيق!اسخواالقاتل

المدينهإلىإنخمفيضسونهالمدينةتلكثيوغآذانفي

فا،الدمولىتبعدوإذا.معهبمفبسكنمكانآولعطونه

غروموقرلبهضربعلمبغبرلأنهابدهالقاتا!يسلموا

أما*يقفحتىافدينةتا%فيويكن.قبلمنلمبغض

يكونالذيالعفيمالكاحنيموتأنإلىللقضاءالجماعة

مدينتهإلىولأتىالقاتلبرجعجنئذ،الأبا!تلكفى

.(-6ا:02)يثى!نئها"مربالتىالمدينةإلىاوبة

علىل!نلالدنهذدإلىالطريقيصلحواأنيجبوكان

)تثالدم:لىيدركهأنقبلإليخايصلأناللاجيء

91.)3:

(1)هي:املجامدنليهوناختيرتالتي:المدن

ميلأضث!رخمسةنحوبعدعلىتقعكانتالتيا:"قادشا

تاخمالتىالمرنفعاتفىاالجليلبحرمنالشمالإلى

بالقرتخرجالديالقسهاقي،الغربمنالحولةوادي

وكانت(حاليآ)نابلس"شكبا"()2.نفتاليلسبطنميبآ

الغرب!تيختداطقيالوادفامنالشرقياللرثفيتقع

مرتنعاتفىجركأي!جبلوعيبالجبلبينالشرقإلى

"حبر:ن(1:()3أفرايما.بنصيبحدودداخلو،أفرايم

نحبفىننح!كانتاأشبعقربةاأبضا7تسمىكانتالتي

أورشليها.منالجنوبإلىميلأعشرينقحوبعدعلىيهوذا

شرقىالواقعةالمرتفعاتفىتقعوكانت:"اباصر"(،)

نجيامين.سبطنصبفيالممتالبحرفيالأردننهرمصب

خمس!يننعوبعدعلىتاتعوكانتجلعاد"ا:راموت11(-5)

اليجلعادهـ-تفعاتش"باحر"،منالشمالإلىميلأ

فىتقع:كانتاجولإن":ا(-6).جادل!طنصيبا"وقعت

ولا،منسيبطنصيبفيالجلبلبعرشرقيالمرتفعات

بالفبط.موقعتهاالآنئعلم

نأسنوا-للقاتلالممكنمنيجعللمدنالوزيعفكان

15الدوليوكان.الدمولييدركهأنفبلإحداهاإلىيخرب

وكان،القتيلإلىالذكورأقربهوقديما"،إسرائيلفي

لجيئون

حينأظاتا!ابقشلوذلك،المنوا!لن!ربا!نأراحذبئملتزمأ

تحومنرابذلككانفند.(2ا35:91-)عديصادفه

المجتععنحوصواالعاتلةءأضخاوصائرالقيلأرملة

أخذهـجوزلكنلمإذ031(35:عد9:6،)تكأيخا+

قالأ،لقتا!أنلجبكانبلاالمذنبالقافىقننىعنفدية

)عدملجئهمديخمةإلىليخربفدلةتؤخذولا

.(32و3531:

ففيةفكانترحد،أوقصدغ!رعنسثوا!،الماتلأما

إل!هددينةأضبإلىيلجأأنفيالى!لهكانإذأ،أخرق

مىفخالسكانآالمداضةشيىحئهنجنسع،الملجأمدنثمن

:4-91)لتترحدأوعمدعنيقا!دأندلديئمثبص

عنمذنباىالناتلوجدواوالمدلنةضوخفححىإذاأما.6(

)تثليفنلهالد!اوليإلىيسليرنهفكانوااعمد

ضيرعنصراشكانالقخلأنثبتإذاأما.(91:11:12

فيمئيمآشلنا!االشتا!منشعنىالقانلفكانقحدا

العظمالكامن31ئوتأنإلىإلبالجأالتيالملجأمدينة

حدورمنللالقاحرجإنولكن.المددس"بالدمنفسحالذفي

حدثدخارجأروءاالىووجد؟و،إلاهرباتملخهمدينة

فيلأنه.دملهفلسراالئاتلالدءهـلىوقل،ملخهمدينة

موتبعدأماالعظي!.ائكامنموتإلىبقيمملجئهمدينة

)عد!املكهأرضإلىالناتلفيرجعالعظيمالكاهن

35:22-28).

معنا4كانإذاالأحوالكلفىسنالأأمرا+مذايكنولم

غريبةمدبنةفىللعادا!،تفاوااعائلتهعنالانفحال

للرثق.موكأداصفبخالهيجدوأن،عنه

ثنفينانالخا،صالغنيةأضعمةاترتيهبأعظموما

فنعناالححينمدجأناموشابعاالأبديالموتحكبم

ف!هااسلكناالتي"ياواخلابالذنوبتأأموا"اكاالذين

-2:1أف)مخلحرنلااأنتملالنعمت..الم!حمعأحيانا!ا

،اهوتإلىا!المنثاديناصليباعلىنجوتهأنتذاعد(50

؟؟أبوابصنرفعناو،(24:11أء)"للقتلدينالممدو

02:128)متعنافديةنفسهبذلإذ(:913)مزااالموت

.(2:6تي01:4501مرض

لجبنون:

منوحد-علىتطلقكانتلاتنةكلمة؟الجثون"

مننجدي00016عادأعذدحاكانامانيالرواتت

الئرصان.من0029نعوإلمهميضاثاالمثا

العدد!عذاعلىللد،لةتستخدمكانتالكلمةولأن

يأعلىللدلالةتتخدمحارتففد،الرجالمنالكبير
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الملجأمدن-لجأالملجأمدن-لجأ

الملجأمدقكويطة



لحمام

فيالجديدالعهدفيالكلمةوتردتحديد.بلاضخمعدد

لمجنونبسوعالربءشفاقصةفىمراتثلاثاليونانية

:المجنونالرجليسوعالربسألفعندمااالجدرلينكورة

"نكثيرولأنن!لجيثونإسميقائلأ:فأجاب،؟اسمك"ما

جدا"كبيرا!عددا!كانواأنهمأي(803:لو،اوه5:9)مر

الرابعةوالمرةواحد.شخصفييسكنون،الشياطينمن

عندماهى،الجديدالعهدفيلجيئونكلمةفيهاتردالتى

واحدا"وإذااجثسيمانيبستانفييسوعالربعلىقبض

رئيسعبدوضربسمفهوأستليدهمديسوعمعالذينمن

...مكانهإلىسيفكرد:يسوعلهفقال.أذنهفقطعالكهنة

لييخقدمأبيإلىأطلبأنالآنأشيملاأنيأتظن

)متاالملالكةمن(الجيئونجيشا7دثرثنىامنأكثر

منئقدرلاالتيالأعدادإلىإشارةفي،(26:51-53

.(5:11سؤ7:011لنيادا)رلواتا!"رلواتفنهم،الملاثكة

معيتفقلافيمابستخدمواأنيمكنلأاللهملالكةولكن

لخلاص،لإتمامهايسوعالربءجاالتي،الآبمثبئة

.:7(01عب4:341يو)انظرلإنسانا

علىللدلالةالجديدالعهدفىلجيئونكلمةتستخدمولا

قواتعلىللدلالةإفاتستخدمولكنهااالعسكريمعناها

القواتأو(6:12أف)الإنسانتحاربالتيالروحيةالشر

يرثواأن"العتبدينلخدمةاللهيرسلهاالتيالروحبة

.(ا:،1)عب.االخلاص

لج:

عرديمعجمفي"لج")انظرالعمقمعناهاعريةكلمة

البندإلىارجع-قعرهيدركلاحيثءالما"معظمفهو

سفرفيإلايذكرلا،للسرائلمكيالأاللجا""اوكان(التالي

يعادلوكان.(24و21اواوه2او.:14الااللاويين

من-،3نحوأياالبثمن1/72أوالهنمن1/12

اللتر.

-لجج:لجة

لجةفلان:فبقال!أمواجهوترددلبحرامعظم:الابة

.مداهيدرلثولاغوردئمسبرلابالبحرشبيهأيواسعة

36:6(.)مز.اعظيمةلجة"أحكامك:للربالمرنمودقول

يأ،ه:15)حزاللججعلىالسياددمطلئلهوالرب

44:127إش33:777:16،98:18.مز38:11،

سلامأنكما.(إلخ...11؟01رك،301:حب،ها:51

:يسوعالربويقول.(:4818)إشالبحركلججودرهالله

يعلقأنلهفخير،بيالمؤمنينالصفارهؤلاءأحدأعرمن

.(:186)متالبحر"لجةفيوئغرقرحىحجرعن!في

لجاجة:

ينصرفأنوأبيلازمه:لجاجةرلجاجاكلالأمرفيلج

مدحوقد.الطلبفيوالإلحافلإلحاحاهيواللجاجة،عنه

لههو-صلىكما.:8(19الوالصلاد"افياللجاجةالرب

عرقهوصارلجاجة"بأشدنجتسيمانيبستانفيالمجد-

:كذلك.(22:44الوالأشحنى"علىنازلةدمكقطرات

السجن،منبطرسنجاةأجلمنبلجاجةالكنيسةصلت

السلسلتانفسقطتاالنوممنأيقظهم!آلهالربفأرسل

نجاوهكذا،أمامخعاالحديديالابانقحوايدبمن

أع)هيرودسسبفمنثمومناالسجنمنبطرس

.(501-ة12

:لجام

ماواالفرسفمفيالثكيمةأوالحديدزهواللجاء

معروفآوكان.عب3والسيطرلفبطه،سيورمنبفايصل

فيقولمجازباير.المقدسالكتابفيويستخدمء.المدماعند

"ولكنيأشور:ملكلسنعاريبالنبيإشعياءفمعلىالرب

أضع...علىوهبجانكودخولكوخر:جكبجلوسكعالم

الطرلقفيوأردك،شفيكفيولجامي،أنفكفيخزاعتي

92(.و37:28إش128و:9127مل)12"فيهجئتالذي

يفعلونالأشوربونكانإذ،فراغمنالمجازهذايكنولم

فيواللجم،أنوفثمفيالخزاثمقيضعون،ذلكبأسراهم

.(3311:أخ2)منسيبالملكذلكفعلواكما،أفواههم

بلجامفغم.بلابغلأوكفرستكونوا"لا:المرنمويقول

.(329:)مز"إليكيدنولئلابكمقشتهوزمام

(حأل

التحف:لهاف-

الناثم.بهيتدثرالمفربالقلنمنءغطااللحاث:

إلى،كنعانملكيابينجيضقاثدسيرالجأوعدما

ا"!غطتهخيمتخاأدختهاالقيتيحابرامرأدياعيل

.(:17-421)قضتقتلهأنقبل"باللحاف

شإ)انظرباللعافتغطىالتعافا":والتعف

.(3،ة3مرافي،28:02

لخمام:

فىالمدنإحدىاسموهو،"مآكل"معناهعبرفياسم

منطقةفييخوذانصيبفيبالقرعةوقعتالتيالسهل

ميلينبعدعلى"اللحم"خرابةحاليأأنخاويرجح"لخيش".

لعضفيوجاءت.جبرينبيتمنالجنوبإلىالميلونصف
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لحمة

"االهماسا1لمخطوطاتا

لحصة:

يلحم،العرضيةالنس!جخيوطهيالثوبفيالفح!ة

فإذاالثوب!!وأماتالبرصشرلعهفيءوجا.السئذىبها

في.كتانثربأوصوفثوب،برصضرتفيهكان

الضربةوكانت...الكتانأوالصوفمناللحمةأوالسدى

السدىفى...الوبفيالهمرذإلىأوالخفرةإلىضارلة

.(:47-1394الأبرص"ضرلةفإنها...اللحمةأو

لحمى:

الجي""اجلياتأخىاصموهوا"افقاتل"معناهاكلمة

ياعورابنألحاناناالحربفيقتلهوقد.الفلسطينيالجبار

وفي.(ه:02أخ1)النساجينكنولرمعهقناةوكانت

بنألحانان:نقرأاالانيصموئيلسفرفيالمقابلالفصل

قنادوكانتاالجتيجلياتقتلاالبيتلعميأبرجيميعري

غالبيةويقبل.(21:91صم)2الشاجين"كنولرمحه

الآراءالمعرفة.الألامأحبارسنرفىالمذكررالنمىالمفسرين

"ا!ألحاناناسمإلىالرجوعالرجااالمشكلةهذهلهلالمختلفة

.(12الكتاييةالمعارف"دائرةمنالأولبالجزءموضعهفي

ملحمة:

ويقول.اللعمئباعأينماأواللعمسوقهيالملحمة

فاحمينغيركلوه،الملحمةفيئباعمااكلايولس:الرسول

بعدفلم.25(:أ.اكو)الضمير"أجلمنشيءعن

بالطعاميختصفيماالشرلعةلقيودخاضأالمسيحي

،:1216كو،92و28و1،15:02ه:01أعإلى)ارجع

:3(.4تي1

-لحية:لهي

مناللحبةمنبت:والذحي.والذقنالخدينشعر:اللحت

.(العرديةفي)كما"ذقن"العبردةفيوهي.وغيرهالإنسان

الشرقفيالساميةالشعوبعنداللجةوجودوكان

ففي.والبلوغالنفجعلىعلا!يعتبراقديمأالأوسط

!الشبغ"ا،علىالدالةالكلمةكانت،الساميةاللغاتغالية

التوقيريستحقا!فلتح!افهصااذقنا!كلمةمنمشتقة

أشكالالقديمةوالنقوشثيلالتمافيويبدو.والاحترام

العنايةفيأسلولهشعبلكلوكان.ملتحينلرجالعديدة

المصريونفكان.عليهاالإبقاءأوحلقهاجهةمنباللحب

لحييلبسونكانوالكنفماولحاهمرؤوسغيحلمونء،المدما
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الطبقاتمنءالنسانناثيلمنكيرا!إنبل،مستعارة

:زمنالحزنقتوفىأمامعارد.بلحىددمزو،العليا

م!عأهذاومازال،لحامموشعورمميطلقونفكانواالحداد

طيةناثانبنمفهبوثثفعلهماومو،الطبقاتبعضعند

أبشالومابنهمنهاربأالملكداودفيهاكاناليالأيام

.(،99:3صم2)

السجنامنيوسفيشدعيفرعونأرسلوعدما

.(41:41تك)"فرعونعلىودخلثيابهأبدلو"حلق

رؤوعكهاتفحروا!ا،قائلأ:إمرائيلينيالربأمروقد

.(:9127الا("ا)خديكعارضمكتالسدولا،مستديراكل

"اللعيةأنهوالخيمذاعلىاليخودمعلميتعليقوكان

أكومجدها-المرأدضعركان)كما"الرجلمجدهي

.(1ه:19

قرعةبجعلوا"لابأنالكهنةيأمرأنلموسىالربوقال

ا"لحاهمعوارضيعلقواولا(يعلقونئهالاأي)رؤوسضاقي

العميق،الحزنعلىعلامةاللحيهحلقفكان،!ه:21الا

كانالذقيالدبدالدمارعنلتعبيرمجافلا!يمتخدمكما

يحلقاليومذلك!فيتديماش:يالشعبينزلهأنمزمعاسالله

أشور،بملك،النهرعرمنمستأجردبموسى()الربالسيد

اللعيةوينزع(الشعب)عامةالرجلينوضعر()الملكالرأس

.(7:02إش)بضأأ()الكخنة

منموضعفافى"اضعر"مادغإلىأيفأالرجوع)الرجا

.("الكتابيةالمعارف"داتردمنالرابعالجزء

رئي:لحيبثررئي-لهى

موضعهافىرئي"لحي!ايئرمادةإلىالرجوعلرجا)ا

المعارفلأاداتردمناثانىالجزءفيءالباحرفمن

.(الكتاببةا!

اخال

لغ:

غيرأيمستعجما!،ملتبسا-بهءجا:كلامهفيلغ

:لأيوبالنعمانيصوقروبقول.السفم!طائيينمثل،مففوم

أي)ا؟ايخزيكمنولصتلإغأم،الناسئفعمأصلفك

11.)3:

لخيش:

هذامنموضعكافى"لاخيش؟اإلىالرجوع)الرجا



لدغ

.(!االكتابةالمعارفالأدائرذمنالجزء

(دأل

:لدغ

إسرائيلبنوتذمروعندما.عفتهلدغاير:الحيةلدغت

الحياتالمئعبعلىالرب"أرسل،البردةفىالربعلى

...إسرائيلمنكثيرونقومقعاتالشعبفلدغتالمحرتة

لكاصنع:لموسىالربفقالاالشعبلأجلموجمىفصلى

إلينهاونظرئدغمنفكل،يةراعلىوضهامحرقةحية

الراية.علىووضفانحاسمنجةموسىفصنع.لحيا

يعيا"النحاسحيةإلىونظرإنسانا"حيةلدغثمتىفكاث

للربرمزا"النحاسةالحيةكانتفقد.(؟6-219)عد

3:49(.)لوالمسيعيسوع

علىحيةدان"يكونلأو،ددبركتهقييعقوبويقول

فسقطالفرسعغبييلسع.السبيلعلىأفعوانا7،الطريق

.(:9417تك)5؟؟الوراإلىراكبه

ينقضومن،فيهايقعهوةيحفر!امن:الهكيمويقول

.أ01:11جاأبفا!انظر:0118)جاحية"؟تلدغهاصجدا

وساغت...احمرتإذاالخ!رإلىتنظرلا12:يقولكما

أم)كالأفعوان"تلدغوكالجةتلسعالآخرافى.مرقرقة

23:32).

الذين"الأنبياء:النيميخافمعلىالربيقرلو

...سلامدونوببأسنانهمينهئونالذيناشعبييضلون

فيخزى...عرافةبدونلكمظلام،ر:يابلاليلةننهمتثون

ائله"منجوابلسؤنه.....العرافون:يا!جلالراؤور

.(5-3:7مجا)

الضيقةزمنفييرسلالربإنالرائىيوحناويقول

الأرضلعتاربكما"سلطانا"ئعطىو"الأرض"اعلىجرادا!

أخضرضيئا7ولاالأرضعثبيضرلاأنلهوقيل.سلطان

علىاللهختملهملشالذينفتطالناسإلأماشجرةولا

أشهر.خم!ةيتعذبواأنبليقتلهملاأنواعلىجباهيا.

إياماتلكوفىإنسانا!.لدغإذاعقربكعذابوضذايه

ثبهأذنابولها....يجدونهولأالمرتالناسسسطلب

تؤذيأنسلطانهاو،خقاتأذنابهاقيوكانتالعقاربا

إرماإلىأيضا"ارجع-ا.:3-9)رؤأش!فر"اخمسةالناس

.(9:3عا،8؟79

لود:للىة-

وتسمىافلسطينفىال!احليالسهلعلىليدينة

البهيرالنفرمصبمنلالتربوتقعللدلاالأاالحديثةالمدينة

لدة-لود

مدينةمنالثرقىالجنوبإلىأميالعثردنحوبعدعلى

فخخااتىالمدنقاتمةفيالمديةاصم:لرد.أبيبتل

)فىالامعلىحملتهفيمصرفرعونالثالثتحتمس

الكرنك.معبدجدر)نعلىنقمثهاواليؤ.م.(1465نحو

بنياميناجطصألفعلبنىمنشامرأنالكتابولذكر

يبدوإذ1(8:21أغ9)"ماوضاهـلودنوأو"بنىلذيا!و

وأءهابناشامروأضاداماوقتفيدمرتقدكانتأنفا

من725إلفاعادعندماالسبيمنالعوددبعدتحصنفا

كما((737:نح،:233)عزوأشنوحاديدوينيلودبني

بوفيهاسثنالتىالمدنبينمنأننحمياسفرفينقرأ

وادثأونوو..لوثةالبابلىالسبيمنعاد؟االذلننجحامين

.(11:53نح)!لصناعا

إلىالمكابينعحرمنذالمدشةتارلخمابعةويمكن

دتمريوسأضات،المكابىثانيرنايامأففى.الحانيالعصر

ولدد"أفبرنةاللاثالمدن.م.ق5،1فيسرريةملكالانى

مك1)اليخوديةإلىالسامردأرضمنوالرامتايم"

.(38و03ة11:13401

ليرحناقيصريوليوسأعطاها،مانيالروالعصروفى

أعقبتالتىالاستنرارعدمفتردوفي،المكابيهركانس

أوكتافيوسبينالحراعونثوب،قيصريوليوساضتال

،(..مق3693-)منالامراطوريةحكمعلىوأنطونيوس

"الدد"ا.فى!جيوفه،أنطونيوسحليفأنتيجونوس*اأث

مديخةا.لددإ؟أصبحتاالميلادقبلالأحيرالقرنأ!اخروفى

نأالهوديالمؤرغيوصيفوسويسجل.التعدادقوسطة

لدذإلىذمب،لسوريةالرومانىالهاكمتوسكوادرا

؟الامريين،اليخودبيننيتاليالحربفيليتوصط

مدينة.أفعنحجصهافيتتل،قدلةلددوجدوأنه

لددسكانبستطعلمقبمر،بوليوسموتولعد

"كاصيوس"عليخمقرضهمادفع.الأخرلىالمدنوبعض

فباعخرااجزيةمن.ق.م45فيعلئهااشولىعندما

لددعانتوقدسراحه!.أطلقأنطونيوسولكن،عبيدأ

م.66فيدمرماالذف"غالوس"سشوسيدعلىالكثير

سفوطوبعدلفسباسيان.وجاميناهياشسلمتوقد

.م002وفى.ال!هودءلعلماهامآمركزا2أصبحت،أ:رشل!م

اسمعليخاأطلتوارومانية4مستعمرأصحبحت

لرابعالقرنافيواشتهرت.(5،انجدا!"ا)!أيوس!وليمى"د

حخر.ميحةلأسقفمةمركزا"أصبحت،الأرجوانتجارد

حاكهاالذفيللمجمعمقرا!كانتكما.نحقبةلعجمعأ!فخا

،م.15فىالهرطوقيبلاجيوس

العئهدأيامفيناشئةمسيعيةلكنيسةمقرا"لدزوكانت
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-بلذعلذع

اسمهإنساناشهناكافوجدبطرسالرسولزارهاوقد.الجديد

وكاناسنينثمانيمنذعربرعلىمكنطجعا"إينياس

لمحم.المشحيسوعيشفيكإينياسيا:بطرسفقالامفلوجاص

ئددفىالساكنينورآهـجميعللوقتفاتام:لنفكوافرض

.(32-9:35أع)"الربقىرجعواالذينسارونو

"وصمع،يافامؤميمن()غزالةطابيثاماتتولما

نأإليهيطلبانبرجلينأرسلوالدد،فيبطرسأنالا،مذ

معهما("وجاءبطرسفتام.إلئهميجتازأنعنترانىلا

.(،32-9:2أع)الموتمنطابيتاوأقام

إمارجرجس(جورجالقديسرأسمسقطلددشكانت

باصمه.كنيسةآثاربهاثتوجد.م303فياضشهدفيهاو

سورية.لأسقفمةمترأكانتالرابعالقرنوكأ

انجلتراملكالأسد--قلبرلثاردالملكشففوقد

الثالثةاالحليبيةالحربأيامفى-الشامإلىرحلتهفى

إدواردانجلتراملكأصرشأنلدرجة"مارجرج!"بقصة

واصتولى.لانجلتراشفيعآبجعلهملكيآمرسوماشالالث

-المؤشخالمقدسيويقول.ال!ابعالقرنفيالعربعلها

منكببرلعدديتمعجامعهـجدبفاكانإنهالعرلي-

رد.المجاوالقرىوالمدينةآهلمنلناسا

ولكن.ءهابناوأعادواالصلببونعلمهااستولىقدو

ثم19191*.()فيحطينموقعةبعدالدينصلاحهدمخا

ذلك،بعدالمغولدمرماولكنا.م1271فىبتاؤهاأعيد

العصرفىلاإاالضرلةتلكبعدمجدهاالمدشةتستعدفك

البهبر.بمطارهاتتتهرحثالحديث

!ذال

:يلذع-لذع

الربويقول.وأحرقتهمستهالثىء:النارلذعت

لى.أنت.باسملتدعوتك.فديتكلأنيتخفلأ11:لثعبه

.تغمركنلالأنهاراوفي،معلتلمحأناالميافىفىاتجزتإذا

)إشبحرقلت"لاواللخيباتلذعفلاالنارفيمثتإذا

.(2او:43

لاذن:

المرتبنوفي،التكولنسفرفيمرتيناللاذنذكصيرد

إلىالاسماعيلبونالخارحملهفقدثمينا!اشيئآيعتبركان

نأأولادهمنيعغوبطلبكما،25(37:)تكمصر

.البسانلسنتليلأ...رض6اجنى"أفخرمنمعخميأخذوا

تك)اولوزا"ونستفا"ولاذناصءوكيراالعسلامنوفليلأ

3،:91).
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لسترة

لمىنباتوأوراقأغصانتفرزدصمغ:اللاذن

فيأ1(ا؟احدا5احا،ظنادافى)كريتكرس""سيشوسياللانيية

والذقي1"(ا!لوتميالعبرسةفى)والكلمةالصخور""اورد

منهـجمعرنهالقدماءوكان.فلسطينفىمنهأنواعتنمو

المارينثيابمنأوالنبانا!امذهبديرعىالذيا!زلحى

تخد*الآنأماقديماص،العبفيأممتهلهوكان.بينها

الزكية.للرائحةكمتبتالعطورصاعةفيكثيرا"

اسأل

لسائية:

على،كريتلجزبرذابخوليالاحلضلىءميناوهي

قدو.اخ!ةنيالمواهـتافقإلىأمالخمسةنحوبعد

بولسالرصولكانالتىا،سكندريةالسنشةبفامرت

ولعلنها،(27:8أع)ميةرولىإطريمهفيعليئهامسافرا!

بللينىيذكرماالتى()9)،!!،ظ"ا،سوس!امدينةنفسفاهى

إنفعنهايثول5،االلبمعىكاكأبخ11كتابهفىالكببر

بنهامنطفةفىلرقوعفاتمالغدالتاربخفىمشخوردكانت

.ويدوكريتموانىأهممنكميوكالت،لديةماثةنعو

الحعة.الموانىلمنبالتربالوافعةالخرائبميالآنأنها

:لسترة

الحغرلىآجاجنوليفيالوسعطىالمنطقةفيمدينة

نتوكا.(11ة3تي2،2و12169:1و81و41:6أعأ

تحوبعدعلىتفعوكانت،نةلكاؤمفاطعةفىقديمةقرية

مناط!شا!نونبةإمنابخوبإلىملاوعشرينأربعة

فريجيه.

فجأزيرتفعصغيرتلعلىل!ترفىبنيتموتعها:(1)

إلىاوبهاالمع!طالسا!فوققدمأ1015-00إلى

وله.ب!سمدبةمثلثشث!ثلالىالجبالصلاسلمنالشرق

بلاتجا!يطريقأورئيسيطريقعلىنفعلشرةتكن

كرذأوأمالثمانمةنحوبعدعلىتقعاالواقعفىكانت

منتحدهاكامحتلستردأنلأرهـحواااكجارقيالطرلقمن

!!رية.ابخوبمن5اجبالاالغربش!تاإيقونيةالمثمال

منوب!صةالبكأونيةتخومتحديدالسظلمنوليس

دأالظنغلبوأ.المنطتةفىلصدنوجود*،اصرث
لعدا-ت11

وكان،مربعميلمائةعنتزيدم!احتغاتكنل!اليكأونية

بالتا!يحيطاننغيرانبهخرخحسبا"بلسترةالمححطانسفل

ا!رلة.اعلمهتععالذي

تاريخغا،متابعةالمفلمنلس!تارلخها:)2(

حكمنحتوقعتفقد.مجهوقيلكونلكادالقديمفتاريخها

تحو)منالسلوت!بنحهـ3تحتلأأرااليونانثمالفرس



لسترةلسائية

لسائية!وقمكوبطة

!ط"ر-صإ)تيرصو!ص+لماء"ء

لابج!غ،"*ب.ف!دلعا!

؟)أنم!ا.تمهـقث!ى!ص*ويههلسبركا!يعوسة.

ه0!80"05لرحة

،هء!

ص!ى"

كايالمتؤسطاليحر،لنر!بمفو-!
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989-نحو)منالأثالبينحكمتحتثم(ق.بم.028-918

.،مق36وفي.الرومانحكمتحتاخيراصثم(..مأق33

بسيدية،ملك(وللأ+!13ي)+لأمينتاس،ليكاؤنةأعطيت

أميتاسفلوعندما.غلاطيةعلىملكاصقتئذ5عينالذقي

.ق.م25فياءلأ!+ه+هاا(51الخومونيينضدالحربفي

وفي.غلاطيةلايةومنجزءا!وجعلوهانرومانلماستعادها

قيمرأوغمطىوأنشأالروماالهومونيرنخصع.ءا.ق6

!!.اما.لستردكانت،حولهمعسكريةمستعمراتخمس

-لستردمنجعلتر؟ماأنكيفالعلماءبعضتحيروقد

أنهالأرجحاولكنارومانةمستعمرة-الصغيرةالقردة

نأالممكنمنكان،الجالمنالشرقىالجانبفىلوقوعخا

الجنوبفيالجبليةالقبائلعلىللسيطردقوبآحصنا!تكون

شرقا!،المحصنةالمدنأبعدكانتأنهاوحيث.مفاوالغرب

بي!ميديةفيالسلاماستتبابفيهامآعاملأفكانت

ل!تر9وكانتشرقا"،للزحفقاعددتصبحأنوفى،إسوربةر

م.37/38نحوحتىلروماالمباشرللحكمتخفعانودربة

ملك،الرابعأنطبوكسالتابعالملكحك!!توضعتحين

هاتينبيوسأنطونيوسأعاد،م72وفي.كوماجين

كلكبة.فىمالةالروالولأيةحكمإلىالمدشتين

)فىأرسلت،رومانيةمستعمرةل!رةأصبحتوإذ

فىالمجاشرةللمستعمرؤسلاماتفاقية(الثانىالقرن

بعضفيهااستغررومايخة-وكمشعمرغ.بي!دبةأنطاي،

فر؟أنهكماالقدماء.المحاربينمنغالبشئهمكانامانالر؟

إلىإيقونيةمنالممتد)الطرقبعضأنشئتاالرومانأيام

ك!لكمة.إلىوأحيرا-ولاراندادربئإلىث!لسترز

قيالأالرومانىالعنصركانفقد،لردسكانأما

فقد،ابخودمنالمعليةالأرسقراطيةيكونوكاناففم

اليونانيين.منالمتقفةالبقةثم،الحاكمةالطبقةهمكانوا

عرقيةاطبقةيكونواولم،"الهيلبيين"عيهميطلقوكان

-تيموثاوسأنوالأربحالأثرياء.المثقنل!منجماعةبل

ينتميكان-يهوديةوأمه)هيلبنيا!(يونانياصأبوهكانالذي

اللمكاضنيينمنالغالب!ةكانتثم.المتعلمةالطبقة!ذدإلى

قبائلمنصغيردقبيةأصلآوكانوااالمتعلمينغبر

لأناضول.ا

تتكلمالأرستقراطيةالرومانيةالطبقةوكانت

باليونانية.تتحدثفكانتاتعلمةالطبقةأما،باللاتشبة

أع)اليكأونحةبلقهـمييهلمونفكانوانيوناللمكاؤأما

السادسالقررحتىبهاتكلمونظلواالىأ49:11

+جيدار.اليونانيةيعرفونيكونواولم،لم!؟دئنال

الرسولرحلةفنيلسمترة؟فيثولسالزسول(-خممة)3
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لسان

قبإلىوبرنابابولسوصل،الأ:لىالتبثيرلةبولى

إيقونيةفياليبهودءعدامن!روبئهمابعد(.9،م)حوالي

عاجزرجلأبول!الرسولضفىل!ر؟وقى.6(:1،أع)

الرسولينأنالجموعفاعمدتاأمهبطنمنمقعدالرجلين

وتروي.(:6-418أع)زفىلإلهواهرمىالإلههما

مذهإلىأتماأنسبققدالإلهينهذينأنأوفيد"11أساطير

بوسس.وزوجتهفليمونهما،مسنينزوجينوزارا،انطقة

الظن.هذاالرسولينفيتظنالجموعجعلمما

وأقنعوا،وإيتويخةأنطاكيةمنيفودتي"أذلكبعد

قدأنهطانينالمدينةخارجوجرو"بولىفرجموا،الجموع

!!.المدينةدخل؟قاماللامذ،بأحاطإذولكن،مات

ت!موثاوس،فيثهاتجددالتىهىالزيارد!ذدأنلأربحوا

تى21حنالتالناشئةالكنيسةتثبيتفىثك--بلاوساضد

فى:لكن،درلةإلى:برنابابولىغادرهاثم.(301:99:

.(-49:9123أع)أخرىمرألترذزاراكودتهماءثناأ

!بولألرسولاتجاز،اثانةالتثيريةرحتهوفى

لي)حواولسترددربآفيلكنائىاوزاروكيلييهةصربة

زاراصسولأنيدوكما.(61:2،-ا:51أعم-05

)حوالىالالثةالتبشبريةرحتهفيأخرىمردلسترة

.(81:32أع-.مفى2

نيس:لسطا

،ترر()نكاالانىديمزلوسالملكرجالكبارأحدكان

شيدعودبل.(11:31ملت1)"اقريبا.االملكعنهويقول

هذهاتجارلجبولكن،(11:32مل1)ألضايرا"5"أبا

علىللدلألةوليت،الملكيةالحاشةفيلأضادألقابأ

"لسطانيىا!كان،يوسفوسذكر؟ماعلىء:بنا.دمعلاقة

نزلعندماللملكجيا"أعدفدوكان،كريتمواطيعن

عرشاستخلاصفىالنجاحعلىوساعدداالساحلعلى

اممتابايدلو.(79ة01مك1)،س""اسكندربامنسورية

الوزيركانأنهعلى،لطسانيسإلىدتمرصسأرسلهالذي

المملكة.ءوزرارئيسأواللملكالأول

:لسان

ضلىللدلالةالمقدسالكتابفيالكلمة3مذتستخدم

والبلحالتذوؤضفوومو،الفمداخلفالمعروالعفو

منبحنكهالراضعلسانلحق،البيإرمياويقول.:النطق

الشرخاءااصوت:يوبألقولو.(4:4ثي)مراالعطش

يأ(92:21أي)بأحناكئهم!األسنتهمولحكتااخفى

نإالشريرإن"ا:الأدوبالنعمانىصوفرويقول.ا.صقراا

هـلمعيهأشفنى،لسانهتحترأخفادالشرفمهفىحلا



الألسنة-*ب!بلةلسان

أنهأي(13و02:12أي)!احنكهوسطاحبسهبل،يتركه

نأجدعونالربأمروقد.الشرفيالتفكيري!طعم

الكلبيلغكماالماءمنبلسانهيلغمن"اكل:لجندهيختار

.(75:)قض

للكل،الجزءاستخدامقبل-منمجازا!تم!تخدمكما

لساني"اتهلل0:المرنمفبقولانفسهالإنسانعلىللدلالة

يع،:2628أم52:12مزإلىأيفاكلارجع،2:26)أع

"كلبمعنى"لسان"اكلعبارةتستخدموأحيانا".(1:26

1(.ا2:في45:23،)إشلفتهكانتمهما"إنسان

فقد،والرديءالطيبالكلامعفوهوأساسأواللسان

مأ!:318يو1)بالكلامأي،باللسانواللطفالمعبةتكون

والكذبوالسباللعنةتكونقدوكذلك.(31:26

.7836:مز،01:12)يثىرالخداعوالتعييروالوشاية

513:)03

وأ،(01:،)خرالكلامنيثقيلأاللسان!!ونوقد

إليهتنسبكما(.\:،هأمزماهركاتبكقلمفصيحأ

)مزوالغش،:3(12إمزالتعاظممثلأدبيةخواص

تاعضوأنهكما.(:617)أموالكذب،(52:4

35:6(.إش،:51:14،1262)مز!الرنيم

بتكلمهاالتيللف-مرادفا""السان..كلمةتستخدمكما

الكلمةوتستخدم.(1:91أع،28:94)تثالإنسان

مز:11،7)خرالكلبمثلالحيواناتلسانعلىللد!ة

.(14:1أي)ثانولولا،(02:61أي)لأفعىوا(68:32

شكلأ،اللسانيشبهماعلى"لسان"كلمةتطلقكما

)يشالبحرولسان،و،2(721:)يشذهب+ا"لسانمثل

.(9:ه11إشإلىأيضأارجع،:1891،وه:592

"سخطمنلللكلمةاصتعارلةاعتخداماتوثمة

)هوالففبعندعنيفةكلماتمنبهينطقماأي!!اللسان

و،02(31:)مز+الألسن"مخاصمةأنك!ا(.7:16

.والسباباللعنةعلىتدلان21(:5أي)النسان""سوط

كقسمخمألسنتهمايمدون1يئعإ:عنالنبيإرماولقول

برل7(:041)مز"اللسان"وصتن.(:93إرميما)"للكذب

معناه(23:31)إرميا!ماللسانو"أخذ.الجارحالكلامعلى

معناه(:8918)إرميا+باللسان"الفربو".."التملق

معناهـإضمار.اللحا!"امحتءلإخفاوا.والتشنيعءالافترا

صم2)"اللانعلىالله"وكلصة(.12ة02أي)الشر

"اللسانويدلع01اللد.منيوحييتكلمأنهمعناها(:232

ص)5ا"لسنتهمأبفرق+و.ا.ءيستهزي-هامعنا(،:75لش!)

ع!01و.(واكلزاعالشقاقببنهم"يثيرتعني(55:9

بألسنةالتكلمموهبة-لسان

)رؤلعذابواواليأسالغفعلىعلامة"اللسان

16:01).

لعلقفيمااللسانأهميةتناولفصلأهمآما

في.نجامافهواالخاطيءوالاستخداماالسليمبالاستخدام

بد!اللسانيعقوبفيشبه.(1-2ا)3:يعقوبرسالة

بل،غابةتحرقبأنكفيلةصغيرةبثرارةأو،السفينة

مميتآ.صمأتنفثبأفعى

الألسنة:بلبلة-لسان

عشرالحاديالأصعاحفيالمذكورةاللهدينونةوقعت

(.النهرينبين)فيماشنعارأرضعلىالتكرينسفرمن

الاخفاظمزدوجا7:هدفأوالبرجالمدينةءبنامنالهدفوكان

لتددونفلا،الاتجماعيوتكافلهالبشريالجشبوحدة

فنفيلإنسانابلفهبماللافتخارثماالأرضكلوجهعلى

بالسماءرأ!هبرجءبنايودونكانواإذوالتشيبد.ءالبنا

.والتقاءتجمعنقطةفيكون

يملأوابأناللهأمرمعتتعارضأهدانهمكانتلقد

الله.علىالإنسانتمردعنتكشفو،(28ة1)تكالأرض

ء:اجامنأما،أشرارأأناسأ،أولنكالمدنبناةكانلقد

الداوة،حياةإلىالمدنسكنىهجروافقدالآباءمنبعدهم

عليه.والاعتمادباللهللاختلاء

ولعيشون،واحدةلغةيتكلمونجميعهمالبمئركانلقد

لقفماكانتلغةأينعلمولا،:6(19أتكواحددكأعرة

؟ابددهماللهأنلنايؤكد،شنعارأرضفيحدثماولكن

الإنسانحاوللقد.(11:9تك)"الأرضكلوجهعلى

الفراعنةفبنى،اسمهيخلدلاببنيأنالصرامعلى

الحكمةمنأهراماتاليونانيونوبنياالفخمةالأهرامات

امبراطورلاتخموالرومانالأشوربونوشاالب!ثرية

القرنإنسانوبنى.المظامبأباطرتهماالفخمةالعسكرية

وماالقمرإلىوصلحتىالنرولة""أهراماتهالعشرين

والإحباطالبلبلةمنالقديمةالقصةنفس:هيد.5ورا

وأالبشر،أيادقيتبنيهلا.للسماءالبابإن.والتثشت

الربفياللهبعملالإيمانيبنيهبل،ماديةأسسعلى

إلىإلايؤدىأنيمكنلاآخرطرلقوأياالمسحيسوع

وانفصالهاالإنسانعنالإنسانوانفمالاوالمزقالبلبلة

الله.عن

بألسنة:التكلمموهبة-لسان

التىالروحيةالمواهببينصرتينالمو!بهةهذهئذكر

الفصرلوأهم.(18و12:09اكو)للكنيسةالربأعلاها
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بألسنةالتكلمموهبة-لسان

.12-14اكو،1-2:13أعهيالموضوعهذاتتناولالتي

العهدفيمردخمميننحو!سلانكلمةتذكر()أ

مردعشردسبعفتذكر.المختلفةباستخداماتهااالجديد

لو7:33،مرقسفي)كماالكلامعفوعلىللدلالة

نار"منكأنهاالمنقسمةالألسنة؟اعنمجازيأومرد.64(:1

)كماشعببمعنىالرثداضرفيمراتوسبع.:3(2)أع

الباقيةامردوالعثمرينالخمىوفي.(5:91:79في

أع1617:1)مرقسبألسنةالتكلمظاهردلوصة!

)مرتين(ا.:12كو1910946،9116:1و2:4

14و13و6ومرتينوه4و2ة1814و0339:9،و28و

93(.و27و26و؟2223و91و18و

ا.جديدةلسنة"اأبأنهافتوصفاتلعبارااوتختلف

"أنواع،(2:4أع)أخرش"."وألسنة(:6117)مرقس

إكما!"ألسنةأو""ولسان1(28وا.:21كر1)"لسنةأ

الكلمةتذكرالمراتغالب!ةوفي.(22او41:9كو1في

في)كما"بتكلما"الفعلبعدالجمعأوالمفردصيغةفي

كو1)"يصلى+كلمةمعئذكرومرة.(6ووه4و41:2كو1

كو1)11لسانله.واحد..اكلاتجيء:ومرة(1،:14

،1:26).

فيبأل!ةاليهلمظاهر؟تذكرلامماهي!ها:)ب(

يرونالمفسربنبعفركانوإن،الأناجيلفيأوالقديمالعهد

إلىتلميحأالقدبمالعهدفيالتبؤأحداثبعضفى

،-8924و701-ة2601323-ة11)عدبألسنةالتكلم

91:18-24،.:ا-13ا.صم1ا-،12وه9ب3ة،3

علىصراحةيدلماهناكليسولكن.(:26-1892مل1

ذلك.إثباتيمكنلاكما،بألسنةتكلموااالناسأولنكأن

ماهيبألسنةالتكلمإلىالأناجيلفيالوحيدةوالإشارة

،قادمأمرعننبوةوهي1(:1617)مرقسإنجيلفي،جا

فيأكميلأجزءا"يكنلمأنهالبعضيرىجزءفىأنهاكما

مرقى.إنجيل

يرمفيكانت،بألسنةالتكلمقيهاحدثمردوأول

إلىوبالإضافة.(4-2:13)أعأورشليمفيالخمسين

للتكلمآخرينحادثين،الرسلأعمالسفريذكر،ذلك

قيمريةافيكرنيليوسبيتفيآمنوافالذين.بألسنة

يوحناتلامذمعحدثإكما1(01:46أع)بألسنةتكلموا

.(6ة99أع)أفسىفيبولسالرمولوجدهمالذبن

إلىالدافعكورنثوسفيبألسنةالتكلمممارسةوكانت

الكنيسةلىإالأولىالرسالةفيبتفصي!االموضوعمعالجة

.\-،21الأصحاحاتفيكررثوسفي
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بألسنةالتكلمموهبة-لسان

فيالكنيستإلىبولسالرسولكتبهماأنوواضح

ئا(37و34و:1433كو1)الكنائسلكلكانكورنثوس

قيالكنيةعلىقاحردتكنلمالموهبةأنيعني

حدثبألسنةالتكلمأنالمفسرينبعضويرىكورلوس.

،العباراتبعضمناستتاحأاالأخرىالمناسباتبعضقي

وكانوا،القدسالروحمنالجيم"وامتلأ:المولفيكما

نفسه"الروحو،31(:،أع)بمجاهرد!اللهبكلاميتكلمون

و"أغانى8:26(1)روبئها"ينطقلابأناتفينايشفع

تطفئواالا1:(.9:ه1،كو9مع5:91)أفااروحت

كانإن،(2.ا:5:9تس1)"النبواتتحتقروالأالروح

ولكنها.(4:11بط1)الله!افثأقوالأحديتكلم

يذكرلأحثاواصحتويأساسعلىتقوملااشاجات

صراحة.بألسنةالتكلم

حدثمابينلوافحةاالاختلالاتبعضوهناك)ج(

فيبولسالرسوليذكرفىوما،(2أع)الحمسينيومفي

أعمالفى(9)فمثلأ:،كورنثوسفيالكنيةإلىرسالته

يتكلمونوابدأواالقدسالروحمنالجميع"املأ،الرسل

!كنفلم،كورنثوسفىأما.(ه:2أع)أخرىبألسنة

(2)3(0.و12:01كو1)للجميعبألسنةالتكلممومبة

أضمالس!نرل!نالثانىالأصحاحفيبألسنةالتكلمأنيبد:

كماايقاومهأنالتلام!ذأحداستطاعةفىيكنلماالرسل

خاضعا!لأمرافكان،كورشوسفىأماوقتيا-،اختبارآكان

الخمسين،بومفي()3.(28و:1427كو1)للمتكلم

فىأماماشرز،الكلاميفثمواأنالمستمعوناستطاخ

ألفآ،)تهرجمةموهبةوجورمنلابدفكانكورنثوس

ولكن.(:1327وه:14كو9)مفهوما"الكلامليمبح

الألسنةأنتستلزءلاالاخنلافاتهذدكلأنيرىمنمناك

الخمسين.يومفيحدثعماتختلفكانتكورنئوسفى

لكىالتيدسالروحمواهبأعطيت:منهاالغرض()د

كو1)انسجامفىمعآالمسحجسد،أعفايعمل

اللهيتمجدلكي:3-8(.12رومةمع27و:1212

العامةاالأمدافثذدإلىوبالإضافة.(11و4:01بط1)

بألسنة:التكلملموهبةمتميزانهدفانفهناك

نأعلىتدلعديددفحولففناكللإلبات:هدت(1)

التيالرعالةلتأببدأساصآأعطبت،بألسنةاليهلمموهبة

ليخودتثبتكانتإذ،الخحسينيومفيالتلامذقدمها

اتخدمفقد،(1-2:52أع)المسجيةالرصالةصدق

وصعودفىالمسىحقيامةلإثباتالمعجزدهذدبطرسالرسول

تبمروتأ-الذي"هذا:يتولإذ:33-34(2أع)

إيمانفيفعالأعاملأكانتأنخافيشكولأ".وتسمعونه



بألسنةالتكلم--موهبةلسان

)أعاليومزلكفيللكنيسةانفمواالذينالآلافالثلاثة

دورهاأدتفقدامعجزةبألمنةالتكلموباعتبار.(2:41

،و،:23عبإلى)ارجعورسالتهمالرسلصدقتأييدفي

(21:21كو2:2212أعا

لغيرعلامةالخمسينيومفيبألسنةالتكلمكانولينما

الرسلأعمالسفرمنالعاشرالأصحاحفيفإنها،المؤمنين

الأمممنالمؤمنينأنعلىاليهودمنللمؤمينعلامةكان

147و01:46أع)الأمتيازاتفيءهمشركاصاروا

التاصعالأصحاحفيبألسنةالتكلمأنكما(.1-18ه:19

المؤمنينلأولنكلبثبتكان.الرسلأعمالسفرمنعشر

أع)حباتهمفيوعملهالقدسالروحوجودحمق!قة

بألسنةالتكلمأنالمفسرينبعضبرىكما.(6وهو91:2

بالإيمانتجاولهملعدمالمؤمنينلغيردينونةعلا!كان

.(22و9:12،كر1.)بالإنجيل

إلاأساسيا!،غرضا"هذالكئلموإن:تعمديهدت)2(

في9تأثلرل!بألسنةالتكلمأنعلىيخدلماهناكأن

كو9)نفه""يبنيبلسانيتكلمفمن،المتكلمالشخص

كو1)بلسانولرتليمليأنللمؤمنيمكنكما:،(.14

نفصيكلم"اأنيشطبعالإنسانأنكما.(-1449:79

كانتنفسهبولمىالرصولأنومع.(:128،كو1)"والله

نأيففلكانأنهإلا1(89ة14اكو)الموهبةهذهعنده

ا،خرين،يعلملكيبذهتهكلماتخمسكنيسةفىيتكلم

لكى1(14:91اكو)ا"بلسانكلمةآلافعشرةمنأكثر

.(:169،كو9)المشاركةالجميعيستطيع

كو1)ترجمأنيشطيعلابلساناتكلمكانإزاأما

نفسها"يكلبمأنفعليه،مترجمهناكبكنلمأو(1439:1

"منإنوقوحبكليقولكما،(:4128كو1)الأوالله

2-ة1،كو1)"ترجمإذاإلا،بألسنةيتكلمممنأعظميتنبأ

99-28(.و13و612؟

أحدهوبألسنةالتكلم:كألسنةالتكلمتنطبم)هـ(

أوصىوقد.الكنيسةفيقيمتهالهاالتيالروحتالمواهب

تمنعواولااللتنبؤجد:االإخرةأيهاإذا!11قائلأ:-الرصول

التيالمخاطررأىولكنه.93(:؟،كو9!ابألسنةاليهلم

فلم،فائدتهاتعوقوالتي،الموهةاستخدامسوءعنتتج

كو1)المواهبآخرفيدانما*يذكرهابل،أولويةيعطها

فياستخدامهاعلىيشجعولم،03(28-،8:09-ا2

موهبةبطبيعتهالأنها28(و:1491كو1)العامةالعبادة

فهمهاعدمهبمالرئيسيةوخاصتها،(9:4،كو1)للفرد

السعىعلىالمؤمنينيحثولم.يترج!هامنوجدمتىإلا

بألسنةالتكلمموهبة-لسان

للمواهبيجدواأنعلىلهمتحريضهرغماعليهاللعصول

هبلمواافممارسة.(93و99وهو41:1كوا)الروحبة

الكنيسةبنيانفيفاندتهابمدىأهميتهاتقاس،الروحية

26(.او-139ووه13014:4كو9)المحبةفي

الكنيسةفيالعباددفيالمحدودةفائدتهاضوءوفي

"!ترتيبوحمسببلياتةشيء"كليكونأنيجبحيث

المتعلقةالشروطبعضالرسوليفع،(1:04،كو1)

الكنيسة:فيالموهبةهذهبممأرسة

كل-مثلالموهبةهذهممارسةتكونأنيجب(1)

.(:126،كو1)الكنيسةنفي-الأخرىالمواهب

عنالاجتماعفيالمتكلمينعدديزيدلاأنيجب)2(

.(:1427اكو)ثلاثةأوثنينا

واحدايتكلمواأنبألسنةيتكلمونمنعلىيجب)3(

.(:4127كو1)واحدولمحصفيمعا"وليسواواحدا"،

المتكلمعلىفيجبايترجممنهناكيكنلمإذا)4(

.(:28ا4كو9)يمصتأنبألسنة

بعضفإن،الواضحةالتعليماتهذدإلىوبالإضافة

:القولمناشتجوافقدآخدش.أمررلنذكرواالمفسرين

أكثرهناكيكونألايجبأله(27)عداواحدا"اولترجم

:القولمنآخرونفهمكما.الاجتماعفيواحدمترجممن

ممنوعبأنه(35و34)عدالكنائسفينساؤكملتصمت

الكنيسة.فيبألسنةالتكلمموهبةممارسةءالنساعلى

جازمه.ليس!أنهاإلاممكنةتفشراتهذهكانصوإنولبهن

التكلمموهبةهل:كألسنةالتكلمموههةاستمراردة)و(

لزمنموهةكانتأنهاأم،للكنيسةدانصةمومبةبألسنة

ذإ؟الكنيسةلتأسشىفقطلازمةكانتأنهاأي؟محدود

ولكن،(:138كو1)فسشنتهي.الألسنةا...ا.وأما:يقول

:ال!ؤالهناعلىإجاباتثلاثهناك؟مى

بزمنموقوتةموهبةكانتلأنهافعلأ،انتهتإنها(1)

فحيث.(م001نحوحتىأي)الكنيسةوتأسمسالرسل

عددهناكوكان،ايهملقديكنلمالجديدالعهدأن

منوحقهتهذاأعلناللهفإن،والأنبياءالرسلمنمحدود

هيالأحرىالمواهببينمااالموقوتةالموامببعضخلال

اهدتمسألةفالمسألة.الكنيسةلحياةلازمةدائمةمواهب

موقوقة،موهبةالموهبةفتكون،موجودأالهدتيعدلمفإذا

عبإلىرجع)1الكنمسةتاريخمدىعلىتستمرولن

.(4ر:23

الألسنةأماعبارةإن)أ(:أبضأويقولون

93



نارمنألسنة

يأ،(8:09-13اكو)"الكاملءجامتى....فستنتهي

يلزأماكلفيهاالتيالجديدالعهدأسفاراكتملتمتى

الأولىالرسالةبعدكتبتالتيالأسفارفيأ()ا.للكنيسة

مث!كلاتبدورهاتعالجوالتياكورنثوسفىلكنيسةاإلى

لاأ(أ)أ.بألسنةللتبهلمذكرأييردلا.الم!نخيةالحياة

هذهفيالروحيةالمواهبقوائمفىبألسنةالتكلمئذكر

في)17(.(7:19-4أف2-21:18رو)مثلالأسفار

شيئا"نسمعلا،الرسلعهدأعقبتالتياللاثةالقرون

بألسنةالكلمأنمعهيبد:مما،بألسنةالتكدعنصريعأ

.الأولالقرنبنهايةفعلأانتهىقد

المواهبإنيقولونمنهناكالآخر،الجانبوقي(2)

مجيءعندفقطستبطل،بألسنةالتكلمفيهابماالروحية

عهدفيلازمةكانتكمااليوملازمةفهي،ثانمةالمس!ح

كو1)"ا!الكاملإن)أ(هي:ذلكفيوأسبابهبم.الرسل

سيجيءالذيالوقتإلىإلايشيرانيمكنلا(13:01

)ارجع:حدهالكاملفهو،ثانيةالمسمحيمسوعالربيخه

علىحرلصأبولسالرسولكان(11).(13:12كو1إلى

"متوقعونوه!ااماموهبةفيناقصينالمؤمنونيكونلاأن

موهبةإنأ(ا)ا:7(9اكو)"المسيحبسوعربنااستعلان

مارالتالكنيسةأنوطالما،للكيمةأعطيتبألسنةالتكله

171(.موجودةمازالتبألسنةالتكلمموهةفكذلك،قاثمة

للتلاميذالربإ:صاليةمنيتجزألاجزءيألسنةالتكلمإن

موضعمرقسإنجيلمنجزءوهو1(02-اة:16)مرقس

بديلأتكونأنلأهوالمواهبمنالغرضكانالأ(.خلاف

الوثني.لملل!الإنجلرصالةلأييدبل،اللهك!من

قاتما!.الغرضهذاومازال

موهبةابألسنةالتكلمإنيقولثالثفريقوثمة()3

كانتكمالازمةلستأنفاإلا،اليومحدوثهايمكن؟دائمة

بعضويقول.العاديبا.لأمرهىو،،الأولالقرنفي

إلى)ارجعباستيرارتتناقصظلتالموهبةهذهإنالكتاب

فىقاطعقولهاكفلبسى)1((.11او.:13كو1

العصربانتهاءس!بطلبألسنةالتكلمبأ!المقدسالكتاب

الجائزمنليىاالمطلقةالكسياددخوءفيأ()ا.الرسولي

قدكانفإذااأغراضهأواللهقدر؟مللىقيوداشنضعأن

،غرفلتننيذلأوقاتامن:قتقىالموهبةهذداصتخدم

ألايجبولكنيشاء؟وقتأيفييستخدمهالافلماذا

بخاصةواللهكلمةرسمتهااليالحدودعنأحدبهايخرج

الكنيةإلىالأولىالرسالةمنعشرالرابعالأصحاحفى

كورنثرس.في

"أنالمؤمنينتحثاللهكلمةأنمىوالهلاعة)ز(

لتأمن"لأنيتنبأواأنلأولىوباالروجة."للمواهبيجدوا

نارمنألسنة

الكنيسةتمالحتىترجمإدأإلأابألسنةيتكلمممنأعظم

كلماتخصرأتكلمأنأريدكيةفيو"لكن،..بنيانا".

كلمةآ،فعشردمنأكثراأيضأآخرينأعلملكيبذهني

.(91!5وأ:1،كو1)ابلسانا

علىدليلبألسنةاليهلمأنفكردتؤيدلااللهوكلمة

تعلمنالكننها،القدسبالروحا!ملاهعنالناتجةالروحانية

)أفالإيخانلحظةالقدسبالروحااعتمصتدالمؤمنينكلأن

ابحجسدفىأعضاءصارواوبذلك،(13:14:03ا

كو1)ا!خعروس،الحقيق!ةالكنيسةهوالذي

بألسنةالتكلمموهبةأداللهكلمةتعلمناكما(.:1213

الواضحالدللوأن،(:123كو1)المؤمنينلجميعليست

فىالروحثمرظهورهوالمؤمنفيالقدسالروحعملعلى

23(.و:22ه)غلحياته

نار:منألسنة

.واحدةبنفمىمعا"الجميعكان،الخصسينيومحضر"ولما

عاحنةار؟خهبوبل!نكماصوتءالسمامنبعةوصار

ألسنةلهمظهرتو.جالسينكانواحيثالبيتكلوماذ

منخم.واحدكلعلىواصقرتنارمنكأنهامنقسمة

بألدنةيتكلموداوابتدأواالقدسالروحمنالجصعواملأ

.(-4ا:2أع)"ينطغواأنالروحأضطاهمكماأخرى

أنا"ها:لهمقائلأالقامةبعدتلاممذدالربعدولقد

نأإلىأورشليممدينةقيفأفمموااأبيموعدإل!كبمأرسل

هذالخموكرر،(24:94)نوالأعاليمنفورتلبسوا

ستنالونا.لكنكه:ل!ثمقاثلأصعودد.قبيلالكرلمالوعد

فىشهودا"لىوتكونون،علمكمالقدصالر:ححلمتىقود

الأرف!"أقمىوإلىوالسامرزايهوديةكلوفيرشليمأو

.8(:1أع)

الومفيأياالفصحعيدبعدالخمسيناليوءوفي

إمبذالاعل!القدسالروححلاالأصبوعمنلأولا

بعضذات"صاحبوفد.بقوةواحدز،بنفسا!جتمعين

نجغتةصارففدظواهر:ثثل6وهبئاللطبعةالخارتةالظواهر

"اعاصفةريحهبوبمن"كصامندقعأء!!السمامنصوت

هوالبيت!اكل"ملأفالذقي.ريحهناكتكونأنندر

ولكنهامرئيغيرشئا!الحوتوكان.الريحولمسالصوت

أي)منقسمة"أدسنةالعونرأتثم.للجميعمسعوعأكان

"اامنهمواحدكلعلىواستقرتنار،منكأنها(متفرثة

"اوكأنها.تمامآالآخررلنمثلنصيبهمنهمواحدلكلفكان

كانتأنهاإلىوليس!،الألسنةمفهرإلىتشيرنار"من

التيالعجبةالموهبةتمورولكنهافعلأ،مشتعلةنارمن



ذهبلسان

فيهمفأضرمت،اليومذلكفيالمخمعينللتلاميذفنعت

.مجاهرةبكلبالإنجيلللكرازةوالشجاعةوالغيرةالقوة

ظهورعندحدثمابينالشبهوجوهبعضالبعضولرى

حدثماوبيناالناموسإعطاءعند،،سيناجبلعلىالرب

الخمسينايومفىالتلاميذعلىالقدسالروححلولعند

الرصالةفينقرأإذوضوحا"،أكرالاختلافوجوهولكن

"وضبابنارصاحبفالناموسءإعطاأنالعبرانيينإلى

الذيناستعفىكلماتوصوت،بوقوهتافوفيولعةوظلام

كما(911و:1218)!ا.كلمةلهمتزادأنمنسمعوه

علىثقيلوسحابولروق".رعودحدثتءسيناجبل!فيأنه

يدخناكلهءسيناجبلوكان..الشعبكلفارتغذ...الجبل

كدخاندخانهوصعدبالنار،عليهنزلالربأنأجلمن

ولم.(-9116:18)خرجد("الجبلكلوارتجف،الأتون

الروححلفقد،الخمسينيومفيهذامنش!ءبعدث

معلنأالإلهيةوقوتالكاملةبنعصتهاللاميذعلىالقدس

بلغةاللهتكلمءسيناوفيالمسيع.بدمللجميعالغفران

إمنالقدسالروحتكلمفقد،الخمسينيومفيأما،واحدة

لغةاعشرةخسىمنأكثر)كثبرةبلغاتالتلامبذ(خلال

كانفقد،(2:9-11أعفيالمذكور؟الشعوبحسب

لكل،الشعوبفلجميعالإنجيلأماواحد،لثمعبالناموس

.البشريالجنس

ؤهب:لسان

وجههعلىيئوعسقطاعاىأمامإسرائيلانهزامعند

كرمي،بنعخانخيانةأمرلهالربفكشف،الربأمام

نفيسأشنعارسأءرداالغنيمةفي"ارأيتقائلأ:اعرفالذي

شاقلأ،خعسونوزنهذهبولسانافضةشاقلومئتي

في،الأرضفيمطمورةهيوها،وأخذتهافاشتفيتها

.(21-ا7:6)يشصتها"والففةخيمتبموسط

طولهاالذهبمنمشابهةقطعةجازرفىوجدتقد

نصفوسمكهااواحدةبوصةوعرضهاابوصاتعشرلعو

رقم)رسالةالعمارنةتلرسائلإحدىتشيركما.بوصة

)أمنعتبفرعونإلىتوشراتياالميتانيالملكمن27

اكتشفكما.الذهبمنالقطعةهذهمثلإلى(الرابع

عصابةيستخدمكان،نافرةينقوشمزينالذهبمنشريط

البرونزيالعصرإلىيرجعقبرفي"العجول"تلفي.للرأس

لأوسط.ا

(شال

:لشارون

التيالكنعانبةالملكيةالمدنءأسمابينالأسمهذائذكر

.(:1218إيشالأردنغرليفيصرععليهااستولى

لصوصلص

نأالسبعينيةالمخطوطاتإحدىعلىءبناالبعضولرى

المدنعنلهاتمييزا"ا"شارونفيأفيق"ملك:هيالجبارة

الكنسي--المؤرغيوسابيوسولذكرأفيق!ا.!اتسمىالتي

بعدعلى،طبريةوبحرتابورجبلبين"شارونه"باسممنطقة

طبرية،فيالفرليالجنوبإلى،كبلومراتعشرةنحو

جبلمنالغرلىالشمالإلىأميالثمانيةنحوبعدوعلى

وفي،مصرفرعون،الثالثمحتمسىحولياتوفي.تابور

الملك1دفا-مرا"شاروناملك0يذكراالعمارنةتلرسائل

.أف!قا،

لشم:

علبهااستولى"لابثىاا-يضأأ-تدعىمدينةوهبم

.(91:47)يش"دان"جدهماسمعليهاوأطلمواالدانيون

جبلمنالغرليالجنوبإلىالحولةسهلفيتقعوكانت

الشرقيةالحدودعلى،الأردننهرروافدأحدعلىحرمون

المذكورالموضعفيإلأ"لشم"باسمتذكرولا،نفتاليلسبط

"(:91،7يش)

(صال

:-لصوصلص

وأالمالتشملقدوالسرقة.سرقه:لمئأالشيءلمن

:عبارةوتستخدم24:7(.)تثأيضأالنفسأوالمتاع

"بدونيعني(3.1:بط5:122تس1).االليلفي"كلص

منموضعهافيجربمة+ماددإلىالرجوع)الرجاإنذار"

.(1.الكتابيةالمعارفنرة"دامنلثانياالجزء

عنواحد،لصينبينالمسبحيسوعالربصلبواوقد

)متيعيرانهاللمانوكانايسارهعنوواحديمينه

"صبوه:لوقاودقول،(:27-1532مرقى،44و27:38

الو"ايسارهعنوالآخريمينهعنواحد،المذنبينمعهناك

..علبهبجدفالمعلقينالمذنبينمناحدر"وكان،32(:23

أنتإذااللهتخافأنتلاأوقائلآ:وانتهرهالآخرفأجاب

نناللأننا.فبعدلنعنأما؟بع!نهالحكمهذاتحت

دىلس!ثيئا"يفعلفلمهذاوأما.فعلنامااشعقاق

فىجئتمتىربيااذكرني:ليموعقالثم.محك

تكونال!ومإنك،لكأقولالحق:يسسوعلهفقال.ملكوتك

الربأنأي.(93-43و23:33الوالفردوس!اقىمعي

بابأمامهفتحإذاطلبخاجدئمأكثرأعطاهيسوع

قدأنهلابدااللصهذاأنالبعضويرى.فررأالقردوس

ا"ياله:قالإنهحتىكلامهوسمعقبلمنيسوعالربرأى

الومعله"فىليسشيئا"يفعل"لمبأنهعنهوشهدرب"

وبقول.ذلكحدثأينأومتىتعلملاولكننا،41(23:

.ديسماسأوتحطساسمهكاناللصهذاإنمتأخرتقليد
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اطلا

لطيف.فهواورأفبهرققةئطفااولهبهلطف

ترفق.:وبوفهللأمروتلطف.القوللهألان:ولاطف

"هوذا:لحياتهيهربأنأمراداللذينللم!ينلوطوبقول

صنعتالذيلطفكوعظمتعينيكفىنعمةوجدقدعبدك

.(91ت91تك)"انفسيءباستبقاإلى

أيغاقاثلأ:ءالمابئرعديتظروهوإبراهمعبدوصلى

إلىلطفا"واصنعاليوملييمص،إبراهيمسيديإلهالرب

يعقوبوقال.(27و14و24:12تك)؟اإبراهيمسدي

ألطافكجميععنأنا"اصغير:علبهاللهبفضلاعترافا"

.(3201:إتكعبدن"إلىصنعتالتيالأمانةوجميع

فيالسجنفيفوطيفار:ض!عندما،بوسفعن:تقرأ

وجعل،لطفأإلبهوشطيوسفمعكان"الربأن،ممر

2(.او93:أتكالمجن"بيترثيسعينيفيلهنعمة

ئعظمني"اولطفكاتعضدني"يمينك:للربدإودويقول

بولس:الرسولويقول.(:2236صم18:1352)مز

الذينفعلىالمرامةأما.وصرامتهاللهلطفاتخوذا

فأنتوإلا،اللطففيثبتإنفلكاللطفوأما.سقطوا

لطفه-غنى-فييقدمفالله.(11:22)رو!.ستقطعأيضا"

بهااصهانفإن،للإنسان،5وفماالمجانيةونعشهدعوته

فأ،:،2روأيفأ)انظرالمرامةإلايجدفلناورفضها

.(3:4تي:29،7

)غلالمؤمنفيالقدسالروحثمرعنواللطف

يلبسواأنالمؤمندالرسوليوصيولذلك،(:522

وتواضعأولطفأرأفاتءأحث!ا،القديسينالله"كمختاري

إلىأبضأارجع130و3:12)كو00001أناذ.وطولعةوودا

6:6(.كو3:8،2بط32،1:،أت

لطوشيم:

الابناس!وهو.ا!مطرقأو"مففوطمعناهسامياسم

زوتجهمنإبراهيمبنيقشانبنددانءأبنامنالثاني

.(-25:13تك)ولأمممأثئور3:أخواه:كانقطورد.

إلىتثيرأنهاأي،الجمعصجةفيأثلاثةوالأسماء

أنهموالأرجح"ددان+.نسلمنتفرعتقبائلءأسما

.ءسيناءوصحراالعىديةالجزيرةشمالياستوطنوا

!قلأ

لظى:

الغيرة.كالموتقويةالمعبة11النشبد:عروستقول
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لعازر

كتمردمماه.الربلظىنارلهيبلخيهاكالهاوية.قاصة

ش)تغمرها"لأواليولالمحبةتطفىءأنت!طيع،

7(.8:6؟

النارليثيبهوفاللظى،تلهبتلظي:النارلظيتو

:أكملأروعقيالمحبةهذدبدتقدر.يخهدخانلاالخالص

إنهحتىلكنيستهالمسيحيسوخالربمجةفىصورها

.(5:25أف)لأجلنها".نفسهأسلم"ا

(علا

لعانر:

..،أعانقد".اللهأي"ألمعازار-معتصرمو،عبرياسم

اسم:وهو

الأععاحفيالمذكوروهوعنما:ييتمنلعازر(9)

)يوومريملمرثاأخأوكان،يوخاإنجلمنعشرالحادي

الأصدقاءمنثلاثتفبوكان.(38:41-01لو،2او:11

دقولإذأيضأوللتلاممذ(ه:11)دويسوعللربالمقردين

.(11:11يو)حبببنا"االعازر0للتلاميذ:لعازرعنالرب

:21117)متبيتهمفىيسوعالرباستضافواما:كثبرأ

يو01:38-41،لوا:413ا،ا:اامرتس26:26،

.)11

ومرلم"امرثاإلىاليفودمنالكثيرين،مجيمنويبدو

الثمنومن.(4وه:99ا9)يوأخيهما"عنليعزوهما

يسوعالربعلىمريمسكبتهااليالطيبلقار:رةالبهير

نأ(ه:3-21يو:3-4916مرقس،:7-269)مت

.ءالثرامنهشيعلىكانتالأسرز

خارجمامكانفيتلام!ذهمعيسوعالربكانولما

يسوعللربالأخانفأرسلت"،لعازرمرض،أ:رشلبم

فلما.:3(11)يومد!"تجهالذيهوذاسيديا:قائلتين

كانالذيالموضعفيمكثمر!.أنهيسوعالربسمع

نألتلاميذهأعلن-هشيبكلالعليم-وهوثم.بومننقيه

بيتإلىيسوعالربءجاثم.(11:14)يوماتقدلعازر

ا!وبكىاأحشا:فىحنتحيث،لعازرقبرإلىوأخذوفىاعنا

القبرافيأيامأردعةلعازروكان.35(:19)يويم!وع"

أقلألم:لئهاقالالربلكن،مرثالهتالتكماا!!أنتنوقد

عظيم:بصوتصرخثم...؟*.اللهمجدترينآمنتإنلك

مربرطاتورجلا؟ويداهالميتفخرجخارجا".هلتم"لعازر

حفود:يسوعلهمفقال.بمنديلملفوفووج!،بأقمطة

.(3844-:19يو)اايذهبعرهود



لعازر

للعاؤدالتقليددللكبوصروة

:المعجزةهذهنتائجمنوكان

مرلمإلىءواجاالذينايهودمنكثيرلنأفي(1)

به.آمنوا،يسوعفعلماونظروا

لهموقالواالفرسيينإلىالآخرالبعضذهبأن(2)

فيالإسراعوقررواالسنهدرلمفجمعوا،يسوعفعلعما

45-53(.:ا1)يولقتلهمؤامرتهمتنفيذ

يسوعللربأقاموا،أيامبستةالفمحقبلثم)3(

فكانلعازرا"أما،تخدممرثاوكانت،عنياييتفيوليمة

منمنامريم+أخذتو،2(و12:1)يومعه"المتكنينأحد

بسوعقدميودهنتاالثصنكثيرخالصناردبنطيب

الطبب"رانعةمنالبيتفامتلأ،بشعرهاقد!ومسحت

لأجل"ليساليهودمنأكثرجمعوجاء.:3(21يو)

منأقامهالذيلعازرأيضا+ليظروابل،فقطيسوع

لأنأيفا"،لمازرليقتلواالكهنةرؤساءفتشاور.الأموات

"بيسوعوبؤمنونيذهبونبسببهكانوااليهودمنكثيررلن

ذلك،بعدللعازرحدثمانعلمولا(.:6-1211)يو

لحاله.لعازروتركوايسوعبصلبايهفواأنهميبدوولكن

،الأمواتمنإقامتهبعدعنهشيئاالكتابلنايسجلولا

القبر،منخروجهلحظةإلىموتهلحظةمناخ!تبر؟عماولا

نأكتاباتهإحدىفيإبيفانيوسوسذكر.مشاعرهعنولا

عاشوأنه،الموتمنأقيمعندماسنةثلاثينابنكانلعازر

ذللث.بعدأخرلىسنةثلاثين

عنيفلهجومالمعجزةهذهتعرضت،المنتظرهووكما

لعازر

في،الاعتراضاتهذهتلخيصويمكن.النقدمدارسكلمن

الآتية:الثلاثة

هذهذكرعنالأولىاللاثةالأناجيلصمتت()أ

العجب،بغضذلكفيأنفيلضكولا.المذهلةالمعجزد

عمانفاهدكانالمسبع-تلاميذ-أحدمتىأنفالأرجح

كلكتبأنهالبشيرلنمنأحديذعلمولكن،المعجزةلهذه

منهمواحدكلسجلفقد،تهومعجزاالمسيححياةأحداث

يسجللمفمثلآ،الجلملفيحدثتالتيالمعجزاتبعفر

ولعل.(-2917)7:لوقاإلانايينأرملةابنإقامةمعجزة

علىحفاظا!لعازرإقامةقصةيدونوالمالأواثلالبشيرس

إنجيلهكتبالذي،يوحناولكناللخطرالتعرضمنأسرته

موجودا3يعدلمالخطرهذاأن:جد،الأولالمرنأواخزفي

:يقولن!س!وهواالرائعةالحادثةهذفىإنجيلهفيفسجل

فيتكتبلمالتلاميذقماميسوعصنعكثيرةأخروآيات

هويسوعأنلتؤمنواكتبتفقدهذهوأما.الكتابهذا

حياةآمتم--إذالكمتكونولكي.اللهابنالمسيح

.(02:03112:52يو)اسمهابا

الذهنعلىليصعبحتىللمعجزةالفذةالطببعة()ب

أنهيعلم،اللهبابنالمؤمنولكن،تصديقهاالبشري

بينعندهفرقولاأمراعليهيعسرولاشيءكليستطيع

بأنمرثااعتراضوكان.صغيرةومعجردكبرةمعجز!

فلم،بشرىخاطرمجرد"أيامأرللةلهلأنأنقاقدأخاها

كانوالذيشيء،كلعلىالقادراللهابنعلىعسيرا7يكن

منالجسديعفظأناالأمواتمنلعازرإقامةوشكعلى

!يهيدببدأأدبعدصحيحا+يعيدهأنأو،التحلل

الذين"جمحسسمعفيهاالتيالساعةفستأتي،الفساد

قيامةإلىالصالحاتفعلواالذينليخرجاصوتهالقبورفي

يو)الدينونة"اقمامةإلىالسيآتفعلواوالذين!الحياة

.(92و:.528

بسوع،الرباتهامفيالحادثةاستخدامعدم)ب(

:47-11)يووالفرشميدالكهنةرؤصاهكلامإنفيقولون

أماملهاتهامهمفىإدماجهاعدمحقيقةمع1(53

كانفمن،معكوسمنطقوهو،حدوثهاينفي،بملاطس

التيالمعجززهذهمليذكرواأنالأعداءأولكمنينتظر

اتهاماتهم.كللهدمتكفى،بهاالثهادةكانت

المسمحبثبتأن(1):كانالمعجزةمنالهدفأنولبدو

نفسههوعليهئعكمأنقبلوالمو!،الحياةربأنه

.بالموت

بهيؤمنأن()3.تلاميذهإيمانيثدرأن()2

فييسرعونالكهنةيجعلأن(4).اليهودمنالكثيرون
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المسكل!لعاؤر

منه.المعينالوقتفيتهممؤامراتنفيذ

المسكين:لعازر()3

لوقانجيلإمنعشرالسادسالأصحاحفرنقرأ

نرىحيث،المسكينولعازرالفنيمئل3(ا-16:91)

ولشتهيابالقروح..مفروبأالغنيبابعندمطروحألعازر

كانتبل.الغنيمائدةمنالساقطالفتاتمنيشبعأن

المدقع،للققرصورةوهي.قروحه"وتلمستأتيالكلاب

-فيالربأنبقو؟،النظريستلفتومماالشديداوالبؤس

إلا-شخوصهمنلشخصالعلماسميذكرلم-أمثالهكل

منالكثيرونمعهيرىممااالمثلهذافي"لعازر"اسم

نأعلىعلاوة.واقعيةقصةالمثلأن،والمفسرينالعلماء

هذاإيمانإلى-يشبر"أعانقد"الله:وممناه-الاسم

الإيمانقهذا.عليه-بصبر-الكاملتكالهواباللهالمسكين

فقرهـوليس،إبراهبمحضنإلىالمسكفىلعازررفعالذيهو

قدمما،القصةكلفياينطقلملعازرأنكمابؤ!.أو

كلمةمنهتصدرفلم.للهبصبراستسلامهعلىأبفا"بدل

الرجلفيذمكلمةأو،القاسيةظروفهعلىواحدةتذمر

ورأىإبراهيمحفنإلىوصلأنبعدحتىبلاالغني

عابأولومكلمةإليهيوجهلم،العذابموضعفيالغني

.تفاخر.أو

الوالغبيالغنيبمثلعلالةالمثلتهذاأنويبدو

علىالستاريسدلالغبيالفنىفمئل921(:16-ا2

المثلهذاأمااالموتعند-أموالهعلى-المتكلالغني

يقابلأنهكما.الفنيهذامتلمصيرعنالستارفيكشف

كبفلنايبينالذي(1-16:13الو."الظلم!.وكيلمل

"الغنيمثلبينماالمنفعتنابذكاءالروةاستخداميمكن

إليهيؤدىأنيمكنالذيالرهيبالمصيرلرشاولعازر!!

نظردونوالبذخالترففي..حكمة-بدونالروةاستخدام

للآشين.

الأبديمصيرناأنهوالمثلهنامنالواضحوالدرس

المسيحفيالمعلنةاللهنعمةمنهناموتقاعلىيتوقف

علىلكونقدالأبديةفيالأوضاعأنوكيف،يسوع

العالم.فيعليهكانتمماتماما"العكس

حتىالكنيسةفكرفيالعميقأثرهالمثللهذاكانوقد

البرصءإيوابيوتعلىيطلق"اللعازارلة"اسمأصبح

،عسكريونصفرهبانينصفنظامظهربل،والمسحين

حدمةتهمواجباأهممنكانلعازر"الفديسافرسأق3با

.البرص

جاءكانوإن،المقدسالإنجيلفيالغنياسميذكرولا
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لعابأ-لعب

نينوا""اسمهعبارةالصعيديةالقبطيةالمخطوطاتإحدىفي

ولم.(69:91ألوغني"إنساناكاناعباردبعدإعداول!لا(

أغنياءأغنىمنإبراهيمكانفقداغناههىخطيتهتكن

اهتمامهعدمهيالغنىهذاخطبةكانتولكن،عصره

كماوترفهبذخهفيذلكبد!كما،والأبديةالروحيةبالأمور

.،للفقراواحتقارهقلبهقساودفى

كان(يسوعالربأأنهيبدوألا.أوغسطينوسويقول

المسكيناالرجل31فيهفوجدالسفر!!،"ذلكفىيقرأ

سفرهوالسفر"ذلك01لأناالغنىاسميجدلمولكنه

؟ااةلهباا

:لعابأ-لعب

لهمبكنلمالعبرانحينأنلبدو:العبرانيينعند(9)!

العهد-فيتوجدفلا،الرياضيةبالألعاباهتمامكبير

اليوهي،رلاضيةمبارلاتإلىمباشردإشارات-القديم

والرومانية.اليونانيةالكتاباتفيإليهاالإشاراتتكثر

فيللمباقالجبار"ملتبتهجبأنها،الشمسووصف

ماراةإلىصرجةإشارزفيهليس1(هة99)مز"الطريق

عنوالعبيربهجتهاوجدتالاميةالشعوبفإن،رساضة

-21ا؟12:9أي)لرقصواوالأناشيدالأغانيفيمرحها

الجزءمنموضخافي"رتص"مادةإلىالرجوعالرجا

.("الكتابيةالمعارف"دانرةمنالرابع

حفلضيوفلتسلبةأحجيةشسشوناستخدموقد

بركةعنحدثمااعت!اريمكئولا.(14:12)قضزواجه

(-17ا:22صم2)أبنيروغلمانيوآبغلمانبينجبعون

فيهاماتمذبحةالواقعفيكانتإذارياضيةمبارزة

.الغلمانجميع

أسواق"تمتلي،المستقبلفيإنهالنبيزكرداويقول

فيلاعبينوالباتالصبيانمن(أورشلبمإالمدينة

.(85:أزكشوارعهاأيأسواقها!

الشرقبلادفيمنتشرةرلاضةالمصارعةوكانت

الفغارلةالتماثيلزلكعلىتدلكما،قديمأالأو!

وفي"أور"افياكتشفتوقدالقبور.جدرانعلىوالنقوش

جميلةرقعألواح.فلسطينمدنمنوغمرها"مجدو"

وحجاردوالذهبوالصدفبالعاجمطعمبعضها،الصنع

واللعبالخزفمةالعرائسمنالكثيراكتشفكما.هزرقا

إليناووصلتالزمنعواديعلىانتصرتاللألاثونماذج

مملة.كلهاتكنلمالطفلحياةأنعلىلتدلنا

.فيالأهسةبالغةالألعابكانتالإكريى:عند(2)

بألعابهمالإغريقاشتهروقد.والرومانيالإغريقبمالعالمين



لعابأ-لعب

فقد.اليومإلىخالدةأسماؤهامازالتالتىالعامة

تشكلكانتالي()ول!أ"+لأاها!لأولمبيةألعابهماضتهرت

آلفتهملكبيرتكثمأبهايحتفلونوكانوااأعادهمأه!

غالبتهافىوكانتاسنواتأربعكلمرةالأولمبى"ازيوس"

الفروصيةاألعابإليهاأضيفتأنهولو،بديخةألعاب

الألعابدشردتعقدوكانت.الموسيقبةالألأتعلى:العزف

فيكورنثوسفي(كورنثوسبرزخإلى)نس!ةلإصمية""ا

الثانيالعامينفيالبحر()إلهبوسيد:نللإلهمكرسةغابة

.!النمية"الألعابهناككانتثم.لمبيةالأوالدوردمنوالرابع

للا()!ء+اع"نيمااديوافىتعقدكانتلتيا(،!اخل!)6اكع

منوالثالثةالأولىالتيننهايةفي"زيوس"للالهتكرمما2

ومبارياتبديةرياضةعلىتشملوكانت.الألمبيةالدورز

الدوراتمنغمرهامئلمئها،فروسةوآلعانيموسصقة

فىتأتيا،ا،لأ!()!ا!أ"الثية+بالألصوكانت.الرياضية

وكانتاالأولمبية،لألعابابعدلأهميةامنالثانيةالمرتبة

معبدعنداالأولمبيةالدورةمنالثاتةالسنةفىتجرى

أوراقمنإكليلمجردالفائزجائزدوكانتالشهير."دلفى"

ينظرونالمواطنونكانولكن.الغارأوالزيتونملالشجر

.والاحترامالتقديرنظرزإليه

حتىمانالروعندالألعابعددزاد:الرومانعند)3(

مجموعاتجع،الجمهوربةعهدانتهاءعندعددهاأصح

القرنمنتحفوفىيومار.65تشغلنتىاالألعابامن

وفىاالسنةفييومآ135تشغلكانت،الميلاديالثاني

السنة.فىيوماكل175لثغلأصبحتم35،عام

الديةابالعباداتالارتاطوثيقةلألعاباهذدوكانت

كانتلذلك،ثا"(ناوإ)ذكورا"للآلثةتكريما:تقامكانتلأنها

الكخنة.إشرافتحتتقامالأحيانأبهترفى

لاذلفةاتكريمآالهكومةتقيمفاالتىالأل!ابنت5؟ط

الماليةالمطالبزادتثماالعامةالحرانةجمنعلنائحرف

تدفعأنإللارممنأتالأباطردوجدحتىاالشعبعلى

الألعابتكالفمنكبيرا"ءا"جزالامبراطوريةالخزانة

منكيرهاوفيبلا؟حدهار؟مافىهذايحدث:لم.العامة

تستنندالألعابكانتفقداأف!سىمثلالكبرىالدن

باهظة.مالغ

كلتثغلكانتالتيالعامةالألعابعلىوعلاو؟

فيمنظماتأوأفرادبينتقامألعابهنانكانت،الأمالي

فيأحيانآواالزواجأوالميلادأعمادمثل،خاصةماسبات

دائمآامجاناصالعامةالألعابإلىالدحولكانوببنما.المآتم

الأحيانمنكثيرفىكان،الخاصةاكعابإلىالدخولفإن

هذهإقامةعلىإيرادهيمرف،دخولرسمدفعيقتفي

لعابأ-لعب

العلد)نيينأورمنلععحللرمةصورة

ا!لألعابمذهيقيمونءالأئريابعضكانكما.الألعاب

اكأتفعتوقدتهها.مودوكسبللثعباسترضاءالخاص

باهظةأرقامإلىالخاصةأوالعامةالألعابإقامةتكاليف

الجدلد.العهدأيامفي

بألعابمولعينلإضريقاكان:القىألعاب)،(

كانوالأنهه،بخااهتمامآأقلالرومانكانبينما،لقوىا

.ءدماوسفكمخاطرعلىتنطوقيإلىلألعابايحبذون

ورمىوالمحارعاتالجرفيمابقاتالإغريقعندفكانت

أكثرفكانوالروماناأما.والم!مة.الرمحورمىاالقرص

مدا!وكان.المباقينميادفىالمركباتبسباقولفاص

.مفرج000،025لنحويتسعهـشمافىالكبيرالسباؤ

-ال!اقأثناء-فىالمتفرجينيأخذالحماسوكان

مبالغيتداولونوكانوا.يشغبونكانواماويخيراير،ف!فمجون

فىالفائزوكان.ال!اقنتاثحعلىمراهناتهمفيكبمر؟

ضخمة.مبالغعلىيحصلالمركباتسباق

فكان،مانالرشاهتماميسترعىكانماأكثرأما

هذفىكانتبينما،الموتخىالمتمارعينم!ثاهدد

:قد.الممحييننطرفىءالأشاأبغضالمصارعات

العامة.لمناسباتافىمأ!ءا"جزالمصارداتطذدأصبحت

منزوج003الأعيادأحدفيقيصريولوسقدمفقد

بانتصارهـفى-احتفالأتراجانفدمبي!ما،المتمارعين

هؤلأءغاتوكان.متصارع000،01-داشسا

بعضوفىالعبيد.أوالحروبأسرىمنالمتصارعين

فىبالمصارعةعل!عمحكمالذبنالمجرمينمنكانواالأحبان

شفي،أصبانيافىالماهدي!اجموعوكانت.لحلبةا

ي!ولىاالمثرقوفي()فرنسالغالابلادوفي،أفر!ة

هذهتكنولم.روماقييحدثكماواله!اجالحماسعليهم

كورتوسفىلاإاالونانبلادفيمنتشرةالمصارعات

الجديد.العهدأزمنةفىرومانيةمستعمردكانتالي
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لعدان

صاحاتفيعاددتقاءاالرومانيةلألعاباوكانت

بنهاوتحطاالصراعحلبة:سطهافىاواسةم!دبرد

بينقائمةمنفاالكثيرآثارومازالت.عخعةمدرجات

بينالمبارزاتبهاتجرىوكانت.القدببهةالمدنأطلال

التياالمفترسةالحيراناتمعأو،الموتخىالمتصارعين

الموالدمنالعدلدفيثم،إيطاليافيإقامفابدأت

هوذاتخارهـمافىالملاعبهذهأشهروكانالكبرد.

3عبناواصلوافسبايانإقامتهفىبدأالذلى"الكولوفلوم"

158ارتغاعه:كان.دومتيانأتمهثم،(م08)فيتيط!

يخهتجرشكانت.متفرج000،05لنحوتسعوكانقدما-.

وحوشوبين،ووحرشوحوشبين،نوعكلمنمصا!عات

بطوفانالحلبةتغمركانتوأحيانا".وبشربثروبينا:لشر

معارلتبينثاتجرلىالتىالسفنغمارهفيتسمرءالمامن

المشاكدين.عيونأمامبحرية

الاجتماعيةالألعابامنالكثيرالقدماءعندكانكيا

مانوالر؟الإغريقءقدمافكان.واسعةشهردلفاكانتالتى

لعبةمتل،الحظألعابعندهمكانكمابالكرد،يلعبون

بهيأتيحسباالقطعفيخايعركونكانوااليالنر!

بلعةتكونماأشبهلعةهاككانتكمالزهر"..ا

وكانتام!اشاتإلىمفسمةلوحةعلىيلعبونهاالشلرنج

منكانبهماالحجاشدمنممنوعةيعركونهاالتيالقطع

وكانت،"والزوجالفرد"العبةالانتشارالواسعةالألعاب

عليهايفم،لجوزاوحباتواهـجاردالنقودفيهاتخدم

قطعامنلالأ؟بدماعدديخصنوالآخريدد،الهـثخص

فردية.أ:زوجيههىوهل

الألعابجمعا.لأوائلالمسيجةالكنيسةقادددانقد5

طقوسفيالمؤمنينيخرمعيشركونالمؤمنينتجعلالتى

المسحح!ة.لأخلاقاعلىءالس!ىتأث!رهالفاأو،ثة"

وأنواعالألعابايشجب،لكبريانمنسولةيماباتوفي

االاشراكبأنلإحساسهأيامهفيكانتالتيايسلات

تاتيانالألعابشجبكما.الوثنيةمننوعآيتضمنقفا

غيرولأنهاووحشيتهالوثنيتهاوأكليمندسوترتليان

هيالألعابالهذهالميحيةمعارضةوكانت.،أخلالية

إبطالها.فيالسبب

جازبولسالرصوليثئهفيهاايخيرزإشاراتوهناك

اللازمالنفسضطعنفييهلم،الرياضىبحيادالمؤمن

كو1)بالقواعدالالتزاموضر:رة،المباقفىللغوز

كمبارادالمؤمنوخدمةالحيادعنليهلمكما.(،92-27:

،3:14في:13:25.02124)أع()الجريالمعيفى

ث(2:2)غلباطلأ""السعيويذكر.(7:،،ه:2تى2

إلىالرسالةكاتبويشبه.:7(5)!طحسناصا!"السعي
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-لعنةلعن

ولذلكاالعىفىسبفناكمننفسهيسوعالربالعبرانيئ

أمامناالموضوعالجهادفىبالحبر!نعاضرأنعلينا

.(12:1:2)عب"يسوعومكملهالإيمانكأنسإلىناظردن

:نالعلى

يوءامولودشأوااللغد""صمينمعنادلعلعبرياسم

اسم:وهوااعيدا

أسالأثومناأفرايمنلمنتاحنبنلعدان(1)

.(7:26أخا)نونبربثوع

لتلاثةأبئوكاناجرصوننلمنيلاولعدان(2)

.(9،26:12و8و23:7أخ11ءآبارؤوسكالوابنين

لعلة:

إلىنسبةأواللغد"ا!سمينمعناديكونقدعبرياسم

فىنسله!ثنوشدالخوذابنشيلةءأبناأحدوهو"عد".

.(4:12أخ1)مريثة

لعنة:لعن-

ضدفاللعنةاءلاذعدالأذىاأوبالشرءالدعاهياللعنة

البركه:

عندوالركاتاللعناتكانتالدثنيلإ:عقائد(1)

ا!ا.لآلئهةا.بالحريأ!الأرواحابأنلاعتتادباترقيالوثنيين

بعضيكررالذقيالشخصلحسابللعملئدفعأنيمكن

تقديم)متلالأفعالببعضيقومأواالرقىأوالتعاولذ

خفةقوزلهللعةبئالنطؤأنتيعتمدووكانوا.(الؤباثح

فىوبفها.مصمبةإيقاعأوءالأعداباضر!إحداثعلى

جرارعلىتكتباللعناتكانتاالوثنيةالحضاراتبعض

بالعدو.اللعنةشحدثهلماتمويراصئحطمثمالفخارمن

حرلتها،تدنيسلون!حاهممنئحنظالمقابروكانت2

كلبلعنمحفظالملكيةالرسانلكانتكما.اللعناتبكتابة

)عزنخدلهاأوإهمالهاأوتغميرمايحاولمن

:611:12).

عنداللعنةكانت3:القدائعهدفياللعنات()2

الله.أماممعقودعهدإطارفيإ،لخاقوةلاالعبراني!

-فىاللعنةكانتشبذلك،العدالةلتعفيقاللعنةفكانت

اللهبينالعهدعلاقةمنأصبلأجزءاص-القديمالعهد

الجماعة.منأفرادببنأو،والانرداللهبينأو،والجماعة

لعناتأولعنةاصننزالمعناداالعهدطثرونقضوكان

ىألئهاتكنفله،فالظروهذثضيرفياللعنةأماالعنهد.

لعنةكذلكاللطمرانكالسنونةو،للفرارااكالعصفورقودة



-لعنهلعن

يهم-شأ-فييمكنوكان.(26:2أم)ا.تأتيلاسبببلا

قض،32؟12)خربالبركةبالنطق،اللعنةسحب

-3(.21:9صم2،2و17:1

)خرالوالدلنلعنعنالناموسنهىوقد()أ

،(:،15مت،02:02أمثالإلىأيفا،ارجع17-إ23

والأصم1(22:28)خرالحاكمأوالشعبرثيرلعنوعن

زوجتهخيانةفييشكالذقيلرجلاوكان.(91:49لاا

كانالذفيالغيرةلامتحانإخضاعفايطلبأنيمكفاله

و،عيهاتحلاللعنةقإن،مذنبةكانتفإذا،الكاهنبجريه

31(.1-ا:5)عدا!شعبنهاوسطفىلعةالمرأد"تح!ر

لإثباتنفسهعلىباللعتينطقأنللثخصيمكنوكان

-ا6او.31:7-)أى،تهبراأووعوددأ:كلامهصدق

لأسلوباهذابطرس)ستخدموقد.(6و1:5لإ3مز،22

وكان.7(ا:أ4)مريسوعبميدهمعرفتهعدمليبت

ارجع1-116.،2:الاالقتلهوالليسبمنعقاب

.(22و821:إش:22128خرإلىأيفاير

،المقدساليهاب-جلهاالىاللعاتولعل()ب

)تكوحواءأدممعصيةبمبوللأرض،للحيةانلهلعنة

منولكل.(12و4:11)تكلقايينولعنته،(-31491:

يتكلمنوكل،3(ةا2)تكنم!لهأوإبراهيمعبدهيلعن

.(5ة17إرميا)إنسانعلى

طرياتهمفى،موآبأرف!فيإسرائيلبتوعبروعندما

النبىبلعام،موآبملكبالاقاشأجر،الموعدأرضإلى

اونجلعامهوبالاقعلموقد،إسرانيلبنىيلعنلكيالعراف

22-)عدالربباركهمنيلعناأنيستطيعانلاأنهما

مدينةءبناإعادديحاولالذيالرجليشوعلعنوقد،(24

البيتئيلىلحبئلفعلأحدثماوهو1(6:26)يث!أريعا

شارلالملكلعن:قد.(،16:3امل)الملكأخآبأيامفي

تكلفهأناللعةهذهوكادتء،الم!اإلىخبزا+يأكلمنكل

.(434-هو:1424صم1)يبرناثانابنهجاذ

العهدفىزكرهاوردالتياللعناتمنالعديدوهنالت

922:يش.-7ه:2،94ه9:تكإلىملأ)ارجعالقديم

مل11-13ه:16صم57،2و7:21-9قض،23و

نأكما.(:2:2،46ملا2:124مل2.2-،:2117

:8-5إشإلىمثلأ)ارجعباللعتةشه"بالولل"االنطؤ

وأاواشالحزنءلإبداإمافهو،(-233:133مت،23

داحعه.كارثةأومخومبمصيرءالإنبا

عديدةلعناتعلى:التاليعالمانةالمزموشويخوف()ب

)ارجعظلما-علبهتقولواتدلأنهموذلكاالمرنمءأعداضد

-:96:91،14312-6:1.28-ا58مزإلىأبفأ

-لعنةلعن

يمتنعوله.(:2417:18ا/لأمالفيءجانجاذللتوقابل

أعدائهمنينتفمأناللهمنيطلبأنعنالبيإرميا

18:21":1،1718ه:15،:11:020123)إرميا

يصفحألأاللهدصنأيفآيطلبأنر1(12و211:-،22و

.(:1823)إرماإثمهمفي

علىبصعبفدللأعداء،اللعناتهذدمثلولكن

وحايامعتمامأتتعارضفخي،ففمفاالجديدالعخدمؤمني

.(21:41كأو،6:28الو،عنيكم""باركوا:الجديدالدخد

)متءكم.!أعداأحبوا11:قولهمنقحدلسوعالربولعل

العهدلعناتعنلأمتاعامنأيعدإلىالذهاب(،5:4

كنف!ك".قريك(.تحب:اشلهلوصيةلأعمقاوالنخها،القديم

-فىوالمعامداتالعقودكانتالعهدةلعنات()د

ضلبه.تعامدبمايفيلالمنباللعنةتختم-القديمةالعهو!

:مروهـ!ثنيناإلىحموانبضأحيانأالعهدئبرموكان

اللعةيملالمذبوعالهرانفكاناالشقينبينالمتعاهدلن

إبراممم،اللهعامدوعندماالعخد.ينقضمنتصسبالتي

"غابتوايث!فكاأنالربأمرهالتيالذبائحإبراميموضق

نارومصباحدخانتنو!وإزا،العتمةفحارتالشصى

انههاذلكوبعد(.:7-1518)تك"القلعتلكبينيجوز

ارزتناالعخدكلاميفيموا"ل!بأنهمإسرائيلوشعبقادةالله

بينوجازواثنيناإلىقطعو؟الذيالعجلاآماميقطعود

وكللكهنةوا..ورشليمأءساورةايفوذءساشس.قطعتيه

إإرمبا"العجلقطعتىبينحاز!االذينالأرضشعب

.(91و34:18

،ءسيناجبلفيإسرائيلمععهدداللهقطع:عندما

حفظواإذابالبركاتالوعدهوالجومريةءلأجزاامنكان

:26-91128)تثكسرو؟إذاوباللعنات،العهد

26:3-93(.لاإلىأبفآارجع903:911-27،68:ه

النبيينزمنفىهذهـاللعناتمنإسرائيلنجوعانى:قد

الملك:فيخمنجاضفددنقخوالمناللهفقال،وحزقيالإرميا

إهـما.العنهدا؟.هذاكلاميسمعلأالذيالإنسان"ملعوت

.(21-17:11حز.:913

المتدسة.الأشبامنأواالهراممنلمأخذلمناللعنة)ص(

:ل!ب

منيأخذوالاأإسرائيلبنيعلىمعتما"كانلغد

.ءلأضيااسائرأوالحيواناتأولأشخاصامنءصااالحرام

ي!خدمواأنللكهنةيمكنكانالأحيانيعضفيولكن

لملكنو(44:92حز18:114)عد"إسرائيلفي"المعرم

:أالأشخا!!فكل،الحيةالكائناتعلىينطبقمذايبهن

كلإن"ا:الربذبيعةتقديمهايجبكان،المعرمةالحيوانات
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-اللعينلعن

بنديلاالناسمنمحرمكلللر!.أقداسقدسهومحرم

ينفنونإسرائيلبنووكان(.92و:2728الاقتلأ"يقل

أحياناوكانوا.الوثيينجيرانهممعحرولئمفيذلك

منفكان.(-617:91)بئىمحرمأشيءكل"بعتبرون

16ت2:1343تث)لأوثانوالأشخاصايبيدواأنتهمعاد

الذفيبالذهبيخانظونيكونوالميللىا26و2وه72:

الأمر،هذامخالفةوكانت.التماثيلإليهانحيهرت

نحتلوقوعاإلىتؤدي،المحرهامنشيءبأيبالاحتفاظ

مذايحترملمكرميبنعخانلأنو.بالقتلالحكمطائلة

نأإلى،إسراثيلبكلللعنةاحاقت،أريحافيلأمرا

.7()يضالموتحتىورجم،بخطتعخاناعترف

ول!.لأمراهذاإسرائيلبنوينفذفلماالسبيبعدأما

هو:فرزد،مالهكلبتحرلماكتفوابلايرتكبهمنيقتوا

شبمنئحسبيعدلمأنهأي8(،ت01)عزالجماعةمن

.ا."الأمواتعدادفيحسببل،الله

اليفوديةالمجامعكانتالجدوو:العهدنياللعنا!()3

ثيما"أنا"الشخصاإعبارأي،المجمعمنالفرزتمارس

،9:22،21:24يو،22ة6لو-ملعونا،محروما)

الأشخاصعزلالمسيحيةالكنيسةمارصتوقد.(16:2

مع1(:8917)متالمفديينالربجماعةبينمنالمخطئين

وكلا.(1:2تيا5:51كوا)ا!لل!طانلجسد"اتسلبم

وأالعزلأنإلأالقد-،العهدفىجذورهمالهمالأمرينا

المذنبأبدىمتىهإلغاؤيمكنكانالجديدا!هدفيالفر!

الودة.

الشخصتوبمكانتا"ثيمالأنا2!اأو""الحرمأنوجث

شاولكانلذلكا.االلهمنملعون14أو"مرفوضر"بأنه

نأعلىالمسيحيينإجباريحاولتجديدد--قبلالطرسوسي

أناثيما""اباعتاردعبوالخديفا!خاصميجحدوا

شاولأصبحأنبعدأي،إيمانهوبعد.(26:11أع)

يتكلمهـهوأحدا!ليس:قال،بولسالرسولهو،الطرسوسي

قالكما.(:123كو1)"أناثيمايسوعيقولااللهبروح

مابغبرءالسمامنمكأونحنبثرناكمإن11للغلاطين:

كما.(9و1:8غلا-"محروماصا)"ثيماناأفليكنابشرناكم

لأجلالمسيحمنمحرومآنفسيأناأكونلوأود"كنتقال

عكستلقد.:3(9)روالحسد"حمبأتسبائيإخوتي

"العنةيعملأنقبلالذقيالمسيحمحبةهذهرغبه

يفتديلكي-الصليبلموتبالخفوعانفسهفي"االاموس

أيضا!ارجع،3:81-،)علاللعةهذهمنالبشرقيالجن!

العهدأمفارختامفيولكن.(23و21:22لاتثإلى

بعدا"مافيلتتكون..ولاائثم!:الوعدحذالناالجديد،

22:3(.)رؤ
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ألغازلغز

-اللعين:لعن

ككيئةالمزارعفىيخذماأو"العفريت"امو!ا"اللعين

"خيالأو01لفزعه"افهو،والطيورال!اعلطرد.رجل

شجرة"إنها.الأممأصناءعنالنبيإرمياويقول.االمقثأفىا

بالغضةبالقدوء.نجاريدقيضة.الوعرمنتقطعون!كا

فا6نهايددوالمطارقووبالمسامير،يفشونهالذمبثا

إرميا)."ا..تيهلمفلامقثأدفيكاللعينمى،تحرك

.(:3-ه01

اغال

:زلفاألغز-

علىمشكلةملنولةحفرماأحجارد:اليربوعلغز

الثلامفخو،الكلاممنبهئغفىماواللغز:.سالكها

العبردةفىوهو.المميقالتنكيريستلز*الذيالغامض

حجيةأمثلللغزفا1(العرييةفىلأحدوثةا!ا"ا)احذوتهلم"

الكلمةنفمىترجمتوتد.(-14:1291)قضشفون

.(8:23نيال)داااا/جيلإلى

كان"إنأخيماتموسىعنومريملفر.نالله:يقول

أكلمه.الهلمفيالهأستعلنفالرؤيا،للربنبىمنكم

يتى.كلفيأينموبلاهثذافليسموسىعبدفأماو

الربوشبهبالألغاز.لأامعهأتكلموع!انآفمإلىفما

.(8و21:7عد)ااينيعا

بعودعغأووامثلإلىأذنى"!امل:المرفيويقول

.الربلسانعنالنبوةبروحيتولكما(.94:4)مزلفزي"

اشجع2-78:)مزاالقد*امنذألغازا-يعأة.فمىبمثل"اقتح

.(31:35!تإلى

فيزدادالحكم"يسمعفا:أمتالهإنالحكيميمولو

أقرال،واللغزلمنلالقهمتديبرا!.بكتسبوالفهيمعلما"،

.(6و1:5مأ)ا!مفنهموغواءلحكماا

يدلهظثرتحينماالملكلبيلثماصربابا!ملكةوقالت.

وأفزغهفانزعجاالحائطمكلىعلىوكتتإنسان

الآلهةروحفبهرجلخلكتكفو،"!يوجد:أفكاره

ألغازاتبيينو.ا..فاضلةحا"رهإنحيثمن...القدوسين

.(12و5:19)دانيالدالال"فيوجدتعقدوحل

"إنناتالمحبةأنشودزختامفىلولسالرسوليقولو

الآن.لوجهشجهاحينئذلكنلغزافىمرآد،فىالآنننظر

كو9)"اعرفتكماسأعرفحينئذلكن،المعرفةبعضأعرف

13:12).



لففاء

لغفاء:

القديم:للشعبالبيءإضعيافمعلىالربيقول

يعبواحدكل.اللصوصءولغفامتمردونصاؤك"رؤ

لاالأرملةودعوى،لليتيميقفونلا.العطاياودتيالرشود

الرجلخاصةاللغيفو"اا:23(.)إشإلسهم"تصل

يعفظومعهميشربالذياللصوصصديىلمحوواوخلصانه

معهم.بسرقلاولكنه،ثيابخم

يلغو:-لغا

فيهنفعلاماأوباطلأ،وقالأخطألغوا!:القولفىلغا

الشيء:ولفاعنه.مال.الصوابعنولغا.لهقيمةولا

فيرفعتومحيبي،وزنكربي"اليت:أيوبويقول،تجطل

أجلمن.البحررملمنثملأالأنلأنها،جميعفاالموازين

يعدلمذلكأجل"منأي3(و6:2)أكأكلامى"لعازلك

.اقيمةلكلاهـب

قائلأيلغوأنللإنمانشرك"مو:الىكيمويثوك

منأنهأي1(0225:)أم"يسألأنالنذرولعد"مقدس!!

عمايتساءلذلكوبعدنذرا".الإنسانينذرأنالكلاملغو

النذر.ءإيناغكنهكانإذا

:لفات-لفة

أغراضفم،عنقومكلبفايعرأصوات:اللغة

ولغةواحددلسانآكلخالأرضا."كانتو.ا"لغات":وجمعها

علىالتردالإنمانحاوللماولكن.(\:91تك)واحدز"

بعضالسانبعضهميسمعلاحتى"لصالكماللهبلبل،الله

إتك+الأرضكلوجهعلىهناكمنالربفبددهم

بولس:الرسولويقول.اللفاتتعددتوهكذا،8(و:197

يأ(41:01كو1)!اعددماهذالغاتأنواع"االعالمفىإن

ئعد.أرمنأكر

)ارجعالعبرلةباللغةالت!ديمالعهدأعفاركتبتقدو

المعارف"دائرةمنالخامسبالجزءالعينا"حرتفيإليها

الآرامةباللغذمعدودةأجزاءوكتبت1الكتالية؟ا(

فىإلبهاالرجوعفالرجا-ودانيالعزرافي)وبخأصة

دائرة11منالرابعالمجلدفيء"الرا"حرفمنموضعفا

(.الكتابيةالمعارف

اليونانيةباللغةكتتفقدالجديدالعئدأسفارما

.(ء"اليا"حرفمنموضعهافيعنهاالكلامسيأتي)و

!تأل

لافحة:-بلفوح-لفح

ولفحانا":لفحأ،بحرهاالسمومريحأوالنارلفخه

وقد.و:مجفاحرخا:النارتفحو.وأحرقةوجخهأصابت

:ملافوحةرققةسنابل"سبعحلمهفيمصرفرعونرأى

قدالشرقيةالربحأنأي.(5-41:7تك)"الشرقيةبالدلح

بالنار.بالمعروفةأشهبابسةرقيقةفصيرتخابحرهالغحتها

الريحهي(4:01)إرم!االفضاب"مناللافحةو"الريح

أيخا!)انظرالز!عوتحرق،الوجودتشوقياالحرارةشديدد

.(209:4مز126ة91مل2

إطاعةعدممنلهمتحذيرا7،قديمأللثعباللههـلقول.

والبرداءوالحمىبالسلالربيفرلك:وقرائضهوصاياد

11تفنكخىفتتبعك،والذبولواللفحوالجفافلالتهابوا

حأ8:37،2مل1إلىأيفايرارجع28:122)تث

6:28).

:لفاح

الباذنجانةالفميةمنمعمرعشبينباتاللناح

الامنراحىمنالكيرفىبريأينبص،ا؟البيروح+ويسمى

المتتقة"د:ادي"العبريةفيواسمه،اتوصطالبحروحوض!

واسمه"المحبة("تفاحيسمىولذلك،"المجةا"تعنيكلمةمن

!+ا4+ثهعهه6بمر-أ)"رثمفيسناوأجوراندرا"اماللاتينيةاقى

منالأسفلبالجزءأشبهمتشعبكبيرجذروله(+الام!+اءام

مثيربأنهالاعتقادفيالسببهوهذا:لعل،الإنسانجمم

أوراقهر.(-034916:تكإلىرجع)1الجنسيةللشفود

!عرضخااقدمإلىالورقةطوليصلقاتمة،خضراكبيرة

أثبهفاتحةءحمراصغيرداللفاحوثمرة.بوصاتأربعنحو

وللنبات.السميهاقليلةلحميةناصصولكنها،بالطماطم

.(7:13)نثىنفاذةراثحة

لفبف:

منأثشىاقبانلمنالاسمناجتمعمامواللفيف

مصرأرض!منإسرانبلبنىخروجوعند.ثتىأخلاط

)حزأيفآ"اكثيرلف!معهم"صدموص،بقيادد

كانواممنوغيرهممصريينمننكثيروأناسأي،(:1238

بتىارتبالواقدكانواولعلثممصراأرضفييقيمون

.بالصداتأوبالمصاهردإسرائيل

علىإسرائلبنيتذمرفىسببا2اللفيفهذاوكان

شهود.اشتهىوسطهمفيالذيا.واللقيف:نقرأإذ،الرب

)عدا؟الحمأيطعمنامن:وقالواوبكواإصرائيلبنوفعاد

ويقول(1وه601:41مزمورإلىيضأأارجع،11:4-6

السخطهذاخمركأسخذ11:لهقالالربإنالببمإرميا

إلهمأناأرسلكالذينالعوبجميعوابقايديمن

وكل...عوصأرضملوكوكل،اللفيفوكل....ياهاإ
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-لقطهلقط

-1ه:25)إرميا..!..البردةفيالساكنيناللفيفملوك

.(ه35:حز،05:37إرمياإلىأبضأارجع124

مثلبعفهاعلىالمجموعةأي"الملفوفة"هيواللنبفة

بعيدأ.بهائقذف(:228إش)انظرالكرد

لفق:

ويقول.فقفققهو،بالباطلموههوزخرفه:الحديظلفق

بطالونأطباء.كذبفملفقوأنتمأما01:لأصعابهأيوب

)أي"احكمةلك!ذلكيكون.صمتأتصقونلبتكم.كلك!

فيعليهامختوممعصتى11:نفسهعنويقول(.وه:134

ويتول.(79ة14أي)"ثميإفوقعلىوئلفق،صبرة

96(.:911)مزكذبأ"عليلفقواقدا"المتكبرونالمرنها:

لفبلوت:

ز:جاسموهومثاعل"اأو"ئهبمعنادعبرياصم

صيغةفيالعبريةفيوالاسم.(4:4)قضالنبةدبورد

مل9)"نابوت"او،(7:8أخا)"يرمموث"مثلالمؤنثجمع

البهودمفسروولجمعللتأكيد.هناالجمعولعل،(\:21

يعنيالذي"باراق"و،مشاعل"ا13يعنىالذياغيدوت.ا11بين

البعضحملو.ال!ثخصلنفساسمانوكأنهماا"البرق!ا

لدبور"وصفأنخامحملعلىلفيدوت"زوجة11عباردمنهم

فيللسرجالنتائلصانعةأيلأنوار"ا4!!امرأوترجموها

غيرتخاإلىإشاردفيالمثاعل"امرأز01أو،الأجتماعخي!ة

صحيعة.منهاأكثرجذابةتفسيراتهذهولكن.النبوية

اقال

لقب:

وأللتعرلفالأولالاسمبعديوضعاسماللقب

بهالمشهوراللقبيستخدموقدلتحقير.أوللثرلف

الملقب"!سمعانمل،الأولالاسمذكربدونعلمأالشخص

شإ)ئيل"ابإسراا""يعقوبيلقبكما.(ه:01أع)بلرس"

44:5).

اسم،قلديابنيوبوحناليعقوبالربجعلقدو

وبرصابا.(:317)مرقسالرعد""ابنىأي.ا"بوانرجس

الرسلدعاهالذفي؟ايوسف"و23:1(1)أعيوشس"الملقب

.(4:36أع)،ابرنابا.ا(القبوهأو

يقحى:

منالتالثالابنوهو"ا.تعليم"ايا؟معناهعبرياسم

،(7:91أخ1)مشيسبطمن،الأربعةشميداعءأبا

استوطواالذينمنسيسبطنصفمنكانأنهوواضح

.الأردنشرقى

:التقاط-لقاط-لقط

الثىء:والتقط،لأرضامنأخذ؟:لقطآالمثمىءلقط

الذفيالسسل:والقغاط.طلبلاوقحديخرمنعليهعثر

منئلقطما:والفقاط.الناسفيلتقطهالحاحد،يخف

..السنابل

تحصدون!اعندمافائلأ:قديما!شعهالربأمروفد

ولغاط.اخادفيحقلكابزهتكفللا،أرضكمحصيد

لاكرمكونثار.تعقلهلأوكرمكاتلتقطلاحصيدك

)1،إلخكالربأنا.تتركهوالفريبللسمكين.تلتقط

حنلكفىحصدكحمدتوإذا.(1،23:22.و91:9

للغريب.لتأخذماترجعفلا.الحاقلفىحز!ونسبت

كلفىإنفكالربيبارككلكىاتكونلأرملةواوالننبم

.(24:91)تثبديك!!عمل

قائلة:احماتهانعمىمنالموآبيةراعوثطلبتوقد

نعمةأجدمنءوراسنابلألمض؟الحقلإلىأزهب11؟عشي

-22:)راعوث"؟بنتييااذمبى:لهافتالت.ضينيهفي

تز:جخا.الذقيالريالرجليوعزالتتتوهكذا1(23

فىأياء""استهالمنيلفطواأنإسرانيلبنىعلىوكان

لادساالوءفيالخيبالربلههاوجمفاعف،الأسبوع

ف!نوا.الوصةبالسابعالرمفىيربحوالثي

)خرحابخهحسبواحدكل.ومقلل".مكثرا.بينيلنفطون

164-27:).

إيالثكلفا.خل!قته!ط!الربعنايةعنالمرنمدقرلر

لفتحفتلنقط.تعطبها.يخهفىقونفالرزقهاترجى

.(28ر:0127،)مزاخيراىفثبعيدك

الإمساكفمجازيا+،"االتقط"كلمةاستخدمتكما

أيناصانظر،02:45)قضالمعركةمنالئاربينبالأسرف

.(21و851،17:5:إش

لفطة:-لقط

أمرتوقد.ستأخذدملقىتجددالذيالشىء:والئقلة.

ضيءعلىوحلفاوجحدهائفطة"وجدمنكلبأنالثمرلعة

يرد،أذنب5أخطأشإذا،بهمخلتآا/لإنسانيفعلهماكلمن

يعوضه...وجدماالتىاللقطةأو...سلبهالذيالمسلوب

يوميدفعه،لهموالذقيإلى.خم!ةعليهويزيدبرأسه

بمثا"لإثمهبذبحةالربإلىويأتي.إثمهزبيعة

.الربأعامالكاهنعهفيكنر...الغنمححيحآمن

،)به"ا.مذنباشفعلهماكللسنالشيءفيتفمصفح



-لاتط-ملقطلقط

.)6:2-7

-يرل!:-ملقطلقط

لألتقاطتستعمل،ساقينمنأداة:الملقاطأوالملقط

موادأواالفحمجمراتمثلاالنارمنوبخاصةء،ا/لأشيا

نجسإنسان11أنهوأدركالربءإضعيارألىفعندماء.الشوا

قدجمرفىوبيد؟السرا!ممنواحدإليهعار،2"الثقين

له:وقالءإشبافمبهاومسالمذبحعلىمنبملقطأخذها

عنوكقر،إئمكفانتزعاشفتيكمستقدهذه"إن

-7(.أ6:)إشخطتت؟ا

ملقطالذهبيةللمنارةيصغأنموسىالربأمروقد

الربأمرهكماموسىفصنعها،نقي"ذهب"منومافض

37:23(.25:38،إحر

للمنائرذهب"من"الملاقط!ييانالملكصنعهكذار

أخ79142:امل)المعرابأمامجعلخاالتيالعثر

كلالسرجيحلحأنالعظيمالكاهنعلىوكان.(421:

مابالتقاط8(و-3:7)خرالعئيةفيءمساوكلحباح

إلىلناتلهاانمففةفىووضعهاالسرجفتيلمناخرق

الخبمة.خارخ

لقلق:

كبير،القواطعالطيورمنطائر:اللقلاقأواللقلتى

والرجلينالساقينأحمراوالمنقاشوالعنتىالساقينوطويل

يفردفعدماطاثر.وموالجمالغايةفيويبدو.المنقارو

وقد.أقدامسبعةنحوأحياناطرفيهمابينمايبلغحناحه

أجنحتفما.فىشالرلحخرجتاتين"امرأزكدلاالنبىرأى

ايئضبينالإي!فرفعتا،اللقلقكأجنحةأجنحةواكما

5:9(.)زكاءاوالمما

فىالشتاءالمهاجرةءالبيضااللقلقطيوكأوتقضي

الرليعافملفيالث!مالإلىعودتهاءثناأوفي،أقرلقية

فحعبرباقنهاأما،فلسطينفيالأزواجمنائكثيريتخلف

المبانى،سلوخفوقيشقرجثأورداإلىالمتوسطالبحر

يةبالحماالطانرهذاويحظى.وانجلترامولندهلىإويصل

لإلسان.امنخوفهوعد*،مي!ةلأعاك!ولائهأساسعلى

أيضا!اولحغارلمالجادلشرلكةوولأءحبمنيبديهولما

الرحمةمعنىبحملالذيا"حسيددإهوالعبرسةفيواسمه

.(:52يو-!.الرحمةبيتأيحسدا"ب!ت)انظروالحنان

بين-المقدسالكتابفييذكرماأولاللقلقشيذكر

الجرذانأكلهعلىز!علاواتؤكللاالتىالنجسةالطور

فإنه،لأسماكوالضفادعواالحمواناتوصغاروالسحالى

لقلق

اللقلق!مورة

تث،:1118الاوالت!اذوراتالجي!أيضا!يآكل

1418:)1

فىلجراثماأكبرمنكانإنه-المؤرغ-بللينىويقول

فكان،الثعابينعلىيقفىكان/لأنهاللقلققتلصقلية

باعتارداللقلقصعدتحرمالتيالحديثةللقوانينمقدمةذلك

.الافاتعلىءالقضافيالنانعةالطموشمن

وهو،حجماأصغراشا(شا5+ا!اول12)؟غ-االأسودواللفلق

فللةأعدارفيفلمطين!يرتادوالعنقألظهرأسود

فىلأسودااللقد-يعي!شالأبي!.باللقلقبالمقارنة

لأشجارافيثيبنيواءالحراحدود؟طىالغابات

)مزستها؟فالسرواللفلقا"أما:المرنميقولولذلك،العالية

40179:).

حيثأعشاشنهافيطويلأزمنأالنوعينصغاروتظل

لوالدين.امنكاملةيةبرعاتحظى

هجرتنها.لميادالطسورهذدبحفظالنبيإرمبانود؟قد

!اليمامةميعادد.يعرفالممواتفىاللقلق11بقوا!:حيث

فلمشعبىأما.مجشثمافتوحنطاالمزقزفة4وال!وت

.(8:7إرميا)"الربءقضايعرف
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لقمة

لقمة:

ماأ:اللالتقامالطعاممنلإنساناسهشهعا-:اللقمة

عند:الموآبيةلراعوثبوعزوقال.الواحدةالمرةفيئلقم

لقمتكواغمسيابخزمنوكلىهاإلىتقدميا.!كلقتو

.(2:41عوثرا)االخلافي

إلىلبتبفلداودالننىناثانكريهالذيالملوفي

من"تأكلكانتالفقيرالرجلنعجةإنلهقالاخطيته

"اكابنةلهوكانتحخنهفيوتنامكأسهمنتشربولتمته

نإ:بالقولكر!علىيوبأيدللر.(-21:13صم2)

لقمتيأكلتأو...مرادهمعنالمساكينمنعتقدكنت

)أيهديتخا"أميبطنمن...التيممهاأكلفماوحدي

.(ا-31:618

منخير،سلالةومعفايابسةلقمة01:الحكيم:يقول

!اكلام:ويقول.(\:17أم)ا!خصاممعذبائحملآنبيض

مأ)"البطنمخادعإلىينزلهـهو،حلودلق!ملالنمام

.8(:23أيضا"اننر،8:22-26ة18

كلتلاميذدمعمجتمعأبرخالربكان:غندما

منهوطلب،سيمملمهأحدهمأنلهموأعلنالأتمر،الفصح

ذاكاهو1:يسوعأجابمو؟اامنسيد."ياقائلأ:يوحنا

وأعلاهااللقمةفغمس"ا.وأعطيهاللقمةأناأغمسالذى

الشيطاندخلهاللقمةفبعدالاسخرسطى"سمعان!اليهوذا

.(-13:2127)لو

:لتدم

حدودعلىتقعوكانت،حاجز""سد:معناد،مدينةاس!

يش)ويبنئيلالناقباميآثمعذء-ت،نفتاليصبط

علىالمنمورد"ا"خرابةحوالآنموقعهاولعل.(:9133

غرليفي.الجليا!بحرمخرجمنبالقربلمحخاسوادىرأس

.لأردنا

(كال

يدمنلمنوصغا2الهك!مويقول.بهضرله:بالسوطلكأد

لقد.أتوجعفلمضرلونى"يقول:وعيهعنفغببالخمر

أطلبهاأعودأستقظ؟اضزلكومع"ا.أعرفولملكآ:ني

.(23:35أم)بعد!!

متلكذ:-لكد

ولكد.يهولصقلزمه:لكدأ،وبهالوسخعلسهنكذ
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لكنا،

بعفآ.بعضهلزمالشيء:وتلكدتلبد:الوسحمنشعره

خرخمنلطن"من:للهاقدرةلببانلأيوبلرباويقول

الماد،صارت!حجرولد؟؟منالسمواتصقيع؟الجمد

تجمدأي،(3804:أفي)الغمر"وجهوتلكد.اختبأت

وتما!.

...مرعبةأسنانهدائرة:بالقرلثانلوياأشانويصف

منهاكل.بينئههاتدخللافالريحالآخر،ايممىالواحد

.(41:14-17أيإ!اتنفصللامتلكد؟بصاجهملتصق

لكديمون:

ؤتينابمنافستفاالشهردالمدلنةا-"لاسبرطةاقديماسم

اقردمنذاليخودوبينبينخاالموددصلاتبدأتوقد.قديمأ

(.*.ق03-9265)آ!يوسكانضندماالميلادقبلالثالث

أوكأشليمفيللكفنةرئيسآالأولأونياوكان،عليخاملكأ

رتيسباصوناضلر..مق168وفى.(.م.ق032092-)

أورضلىا،علىالاشملاءلمحىالفاشلةمعاولتهبعداالكهنة

،(5:9مك2)القرابةبحجةاسبرطةإلىويلجأيهربأن

القرنفىاسبردفيكبيرذيهوديةجاله:حوديعنيضا

إلىيوناثانيهب.ق.م146نحووفى.الملادقبلافانى

(:6-1218مك1)الصداقةهذفىلتجدلدالأسرطمين

ذكربا!،وأوناآريوسبينالتهـديمةبالعلالمحاتإياهممذكرا-

منإخوذوالسهود،صبرطميناأنالكتببعخىفي"اوجدأنه

هـبعدء.أقرباأنفمأي.(2ا:21مك9)إبرامم"انسل

ضلىالجوابسمعاناوأخودخليفتهاستلم،يوناثانموت

سفرفىنجد05(22-14:02مك1)ثانلونارسالة

رو!ببنالحداقةإعا،ن(-5169:23)لأولاالمكاببين

ملكوسبطلصإلىالرومانيينوزلرلوكيوسيهبه،واليفود

الحربمةإقأوال!خودإلىءدالإئاعدمفبهبطلبمحمر

درالمجاوالبلادمنالعديدإلىالرصالةنفمىوأرصل.علينهم

طة.اصب.فيغابما

:ءلكنا

الذقياللسانثقلهورا!لكن.ألكئمؤنثءلكنا

الكلمةوتتفمن.قولهيريدعساالإفصاحعليهيصب

ويقول.(2:4مزإلى)ارجعوالسخريةءالهزمعنى

(.الشعبهذايكلماخرثللسانءالكنابشفةإنه13إشعياء:

عناللغهالغامضالشعب21يقولكما(.2811:)إش

نأأي،(33:91إش)ئفخه"لابلانالعيى.فيدرالتا

رفضإسرائيلفاذن.اللفةغربببشعبسعاقبهمالله

بلفتث!إليف!تكلمواالذيناللهلأنبياءالاشماخ

علىللهاصرصللسكونوابالراحةووعدومم،()العبىلة

مخلغةمنمرتزقةتضمكانتالىأشورجيوششعبه



لموئيل

"شفةمنوكأنه،للشعبكلامهمسيبدوالذين.لأمما

ء11.لكنا

(مال

لموثبل:

فيالاسمهذاويذكرلله".مكرسأو"مخصصومعناه

بهذاءجاماكاتبباعتبار"1-9(31:!الأمثال!فر

الملوكتحذرأقوالوهيأمه.لهعلمتها،أقوالمنالفمل

لموئيل!3أنيهوديتقليدولقولوالخمر.الجنسأخطارمن

فهو،الزعبملهذاسندلاولكن،لسليمانآخراسما"كان

كانانهأي1(25:،1تك)انظرمسما"!املكبأنهيوصف

نأنلاحظأنيفوتناولا.العىليةالقبائللإحدىملكا"

يرىكلامسئا"متقبةابنأجور.اكلامهواعثلاثينالأصحاح

معين.بلدإلىتشيرلأقدممئأأنالبعضمعه

!(أل

لهاببم:

فنقرأ،نوحبنحامبنيملمصراالمنتستالمثعوبأحد

:(1:91أخ1أيفأانظر،:0913)تكاليهوينسفرفي

وفتروسيمونفتوحيم،ولهابيموعناميميملودولد"وممرايم

هى:"الهابيم"أنالعلماءمنكثيرونويعتقد.وكسلوحيم"ا

فييذكرونماكثيرا"الذين"اللوديون+أي"لوديم"نفسها

اللوويين"."اباسم:469)إرممالممرءحلفاالقديمالعهد

.(39:نا،:11،3دانبالإلىأيفاهارجع

جيثىفيفكانوا،إسرانيلضديحاربرنأحيانآ!نراهم

الثانيةالأسرة،اللببيةالأسة)مؤسسمصرفرعونشيشق

أخ2)رحبعامعهدفيإسرائيلعلىزحفهعند(والعشرين

ملكآساعهدفيالكوشيزارحجيشوفي،:3(12

.(9.61:8ة1،أخ2)يهوذا

-:لاهوث

العهدفيمراتثلاثالكلضةهذهوتردااللهطبمعةأى

هي:يونانيةكلماتثلاثعننقلأالجدبد

الرسلأعمالسفرفيأح"أ()30ثوس+(1)

بينوقفعندث!ابولسالرسولواستخدمها،(92:)17

الإلهعنحديثهفي،باغوسأريوسفياليونانفلاسفة

نألهمفيؤكد،يجهلوتوهميعبدونهكانواالذيالمجهول

منالمحنوعةوأوثانهمبتماثيلهمشبيهأليس""اللاهوت

*.إنسانواختراعصناعتنقش"،الحجرأووالففةالذهب

طبيعةعلىهناوالتأكيد،(أ!"ا)5!،5ا"ثيوتيس+(2)

لوثيس

حتىولاهوته"السرمدلةئدرتهتتجلىالخليقةففي،الله

)رواللهلوجودإرراكهعدمفىعذربلالإنساناإن

.(02:ا

إفيفيه"قإنهنقرأحيث)5!أه!"،("ثموتس."31(

.(2:9)كوجسديأ"اللاهوتءملكليحل(المسيع

نأ"سئروحدهالمسيحففي؟؟.الله"جوهرعلىهناوالركيز

الذي"الله"وحد؟هولأنه(91:ا)كوء"الملكليحل

.(3:16تن9)الجسد"في"ظهر

وتنفي،اللاثةالأقانمموحدانيةتؤكد+لاهوت"وكلمة

"الرب:القديمالعهد:يعلن.الآلهةتعددعنفكرةكل

المسيحيسوعالربويعلن،(64:تث)واحد"ا!ربإلهنا

و1(01:03)يواواحداوالآبا!أناالجديد.العهدفي

.لىةوالآباالآبفىأنا....الآبرأىلقدرآنيالذى11

.(919-:1،)بوقي+والآبالآبفيأنيصدقونى

في"!ثالوث+وإلىالأولالجزءفي"الله"إلىالرجوع)يمكن

"(الكتابيةالمعارف"داثرةمنالثانيالجزء

لهث:

الرجل:ولهثعطش.أوحرمنلسانهأخرج:لهث

فغرت؟المرنمودقول.والعطشالإعياء:فاللهاث.أع!ا

.(919:131)مز"اشتقتوصاياكإلىلأنيولهثتفمي

لهج:ا

ولقول3.واعتادعليهفثابربهأولع:لهجايالأمرلهج

وفي،مممرتهالر!ناموسفيا:الكاملالإنسانعنالمرنم

بلهجالصديقافمو.(1:2)مزوليلأ"نهارأيلهجناموسه

"وقبتهج.(37.3:)مز"بالحقينطقولسات،بالحكمة

أيفأولاني،فديتهاالتيونفسيلكأهـنمإذشفتاي

أيضأانظر24-و71:23)مز"ببركيلهجكلهاليوم

،148و99و79و3:28،63:16،77:3911:15مزه

8:7(.أم،ه:143

)مزوالمثروالغشبالكذبيرلحونالأشرارأنكما

.(:953إش،2:2،أم،3821:

امال

لونبس:

وكانت.أفنيكيأمهووالدة،تيموثاوسجدةوهي

امرأةلوئيسوكانت.(\:16أع)لسنرةفيتعيشالعانلة

وحفيدهاأفنيكيوابنتهاأنهاوالأرجح.تقيةيهمودية

الرسوليدعلىالمسيحيسوعلرببآخنواقدتيمرثاوس
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لوييم-لوكيون

وبرناباهومغادرتهبعدالأولىالكرازلةرحلتهفيبولس

يرجموهماأنأرادواالذينالمهودمنهرلأاإيقونيةمدينة

.(6و5ة41أع)

تبموثاوس-الإيمان-فيابنهإلىبولسالرسولويكتب

سكنالذي،فيكالذيءالرياالعدي!الإيمانتذكرأ"اقائلأ:

فيكأنهموقنولكني،افنيكيوأمكلونسجدتكفيأولأ

الطفوليةمنذاوأنكاله:يقولكما(.ه:اتى2)أيضا"ا

بالإيمانللخلاصتحكمكأنالقادرةالمقدسةالكتبتعرف

أنهفىشكولأ.(1ه3:تي2)بسوع"المسيحفيالذي

تنشنةفيأفنيكىأ!معدورلونيسلجدتهكان

الطفولية.منذالمقدسةبالكتبومعرفتهتيموثاوس

لوبيون:-لوكيم

".اللام"حرفمنسبقفيمالهابيم"إلىالرجوعالرجا

لوح:

(والفراتلدجلة)االنهرينبلادمنالجنوليةالأجزاءفي

للكابةاستخدامأالموادأكثركان،الط!مييتوفركانحيث

ولعلها.الطميمنالمصنوعةالقوالبأوالألواحهي،عليها

الألواحهذهمنالآلافاكتشفتفقد.الموادهذهأقدمكانت

الإيصالاتعلىوتشمل،العمورأقدمإلىترجعالتي

والقفاياوالوحاياالنجاريةوالمستنداتالأدبيةوالقطع

فياليوميةالحياةجوانبلجميعصورزيعطينامما.والرسانل

بالخطالميهولةالألواحهذهوبعض.القديمةالعمور

فرقي)في"انوزي"فيوجدتالتيمثل،المسماري

مباشردصللها(،الفراتنهر)علىا"ماري"وفي،(الدجلة

تلألواحوكذلكاويعقوبوإسعقإإبراهيمءالآبابعصر

لعمارنة.ا

توفرمتىالحجارةمنالألواحتمنعكانتكما

الوصاياكتبتوقدمصر.فىالهالكانكما،وجودها

24:112)خرحجرمنلوحينعلىسيناءفىالعشر

،:13!أتث،28وحاو301صأ،-91ه32:.93:18

5:.9(.أخ8:902مل5:122،9:91

منامنموضعهافي.ايهابةا.ماد؟إلىالرجوعالرجا

.(الكتاببة"المعارفا.دانردمنالجزء

العمارنة:تلألواح-لوح

منموضعهافيالعمارنة"اتلإلىالرجوعالرجا

".الكتابيةالمعارت"دائرزمنالاني،بالجزء01الاا"حرف

لؤح:

لونغيرتأي،وجههوستقعتغئرته:.لشصىلؤحته

،ه

يونلود-يملؤ-لؤ

إلىتنظرن-لاالنشد:عروسوتقول.وسودتهبشرته

.6(ة1أنشلوحتنى"قدالشمسلأنء،سودالكوني

لوحيث:-لوحيت

موآبيةمدنجةاسهاوهو،ا"ألواح"منمعاهموآبياسم

)إشاللوحيث""عقبةفئذكر،مرتفعمخدرعلىكانت

لذياكالموضع(ه:48إرميا)لوحيتا!"عقبةأو(ه:51

،(15:5)إشا!صوغر"معوئذكرالموآييون.إلمهمرب

بينتقعكالتأنهامعهيبمومما(ه:48)إرمياو"حورنايم!ا

البحرمنالشرقيةالجنويةالمنطففيالمديتينهاتين

إلىالرجوع)يمثن.بالضبطمكانهائعلملاولكن،الميت

بالجزءالع!"ا"احرفمنموضعهافياللوحيث""عقبة

.(االكتابيةالمعرف"دائرةمنلخامسا

لودفي:-3لود-لود

.(01:22)تكنوحبنلسامالرابعالابن"!الرد(9)

أتكنوحبنحامبنمصرايمءأبناأول!الوديم"كانبينما

منالعاشرالأصحاحفيالأممجلولأنوحيث.(:0113

القديمةالأممأصوللبيانأساسأهوالتكوينسفر

شعبين01"لوديموا"لودا"اعتبارفيجب،وأعراقها

حاميشب!الوديم"و،ساميشبفلود"،مختلفين

لممرايه.يتمي

أساسعلى،"ليبية"و،"لوديم"بينالخلطعدمويجب

اعتباروالأفضلبمصر.وعرقيا!جغرافيأاليبية"0تباطا

ونفتوحيمعناميممثلمثه،موطنهئعرفلاشبا""لوديم"

أبضا".مصرايمءأبنامن

كما"ليدبا"شعب،-الآراأرجحعلى-فهم!لود!اأما

إلىتثيرالأشورلةفالنقوش.المراجعمنكثيرمنيبدو

فيلأالود"كلمةأصلنفسوهبم،ا"اللودو"باسمالليديلإ.!01

تك)في"الود"ا:إنيقوليوسيفوسأنكما.العبرلة

"ليدوس"هرودو!ويذكر"لمديا".أصلهم(01:22

."للطيين"لأعلىاالجدلأ-)()3!4

)إشويا:انوتولالترشيشمع""لودوتظهر

فيالواقعةالبلادتستوطنكانتشعوبوهي1(6691:

المذكوردا-افوطاأنالبعضولزعم.الموسطالبحرشمالي

ولكن،أفريقيشعبوهيافوط"وهى-الآيةنفسفي

يدحض،ايوسطالبحرشعالىقيشعوبسياقفيذكرها

نفسفيتقعكانت"لبديا"أنوحيث.الزعمهذامثل

أنهااعتبارأنفيبدواالثساليةالشعوبهذهمعالمنطقة

يبررد.مالهالود!ا1هي



يارلؤ

إلىتشير(ه03:حز)في"لود"أنيبدوولكن

في،وفوطكوشمعئذكرلأنهاالأفريقيالشعب"لوديم"

)فى"لود.اأنالبعضويظنمصر.ضدموجخةاأقوا

عصرمنذمصرجيشفىمرتزقةجنودإلىتشير(حزقيال

إلىالأرجحعلىيشيرال!ياقولكن،الأولتيكبسما

.مكان

منالمرتزقةالجنرديذكرصوراضدحزقيالنبوةفي؟

تحديدعلىتساعدلاالآيةهذهلكنو.(\.:)27"الود"

وهما"وفوطافارسمحتذكرهالأنهاجغرافيالم"لود"موقع

نأهوجدا"والأربحابعضهصعنجدأبعيدينكاناشعبان

يتفنىإذاالمرتزقةالليديونالجنودهمهنا"بلود"المقمود

الهولياتتذكركما.المعاركفيببسالثهمهيرود!ت

المرتزقة(رصاماسطوانة-."بانيبالأثنورأ!االأشورلة

(9:)46إرميانجرةفيالإشارةأنالواضحومن.الليديين

شبينبينهمللجمعالأفريقيين(الوديماللوديينإلىهي

.ااوفوطااكوش

إلىعشرالخامسالقرنمن-المصرلةالنقوش!تشحر

اللودنا\!اباسمضعبإلى-الميلادقبلعشرالثالثالقرن

نأيستنتجونالبعضجعلمما،النهرينبينبلادمنبالقرب

فيماالأصليموطنهممنالأشوريوننقلهمقدا!الليديين.ا

.الصغرىأسماإلىوهخروهماالنهرينبين

الامبراطوريةمنءا"جزبعدفيما."يدبا"أصبحتوقد

.()قارونا.كروسوس*ملكها3"كورشهزمأنبعدالفارشة

منشامربناهابنيامينسبطفىمدينة"لود"ا(2)

بينمنوكان.(829:أخ1!ا"أونومعألفعلءأبنا

شعوأونوحاديدبنولود"بنوالبابليالسبيمنالعائدين

نحمياأيفأانظر،:0233)عزوعث!رون"وخمسةمنة

)فالرجاحاليا!اللد"00هيالتي.االدة0نفسهاوهي(:737

.(3الكتابيةالمعارف"داثرزمنالجزءهذافيإليال!الرجوع

يار:لود

وهر.(63:1عا)ا.*ئطلأو"للانفع."معناهاولعل

أقامالذفي،عميتيلبنماكيربهيقيمكانجلعاد"فيموضع

الملكوجدهأبيهمقتلبعديوناثانبن"مفيبوشث!بتهفي

أجلمنيكرمهلكيالملكداوداشدعاهأنإلى،شاول

الذينفسههوهذاوماكير.-8(99:صم2)أبيهيوناثان

ابنهوجهمنهاربوهر،داودإلى-غيره-معقذم

حاجةقيمعه--ومنداودكانماامحنايمفي،أبثالوم

.(:27-7992صم2)وطعاموآنيةفراشمنإليه

كثبرونكانوإنتماما،1الآنالودبارا،1موقعئعل!لاو

منموضعهافىإليهاالرجوع)الرحا"ادبير"إنهايقولون

شوماخرولكن.(الكتابيةالمعارفدائردمنالالثالمجلد

ونصفأميالستةبعدعلى."إبدار"باسمموقعأاكئث!ف

الماءمجرىمنالشمالإلىقبس"اأم"امنالشرقإلىالميل

المذكورةهيولعلخا،القديمةالمدينةهيأنهاويرجحاالفظيم

اصبةالشماالتخومعلى(13:26يش)دبير!ا"تخمباسم

الجنوليالكتفعلىتقومالهديثةوالقرية.جلعادا"لأرض

توجدكما.الشرقإلىجمدنبعيوجدحيثصر""الوادي

منه.بالقربشديمةأطلال

لرحامة:

رمزياسموهو،مرحومة"ا"غيرمعناهاعبريةكلمة

)هوزوبخهجومرلهولدتهاالي،النبيهوشعلابنة

لآخريناابن!هبهاسمى"لورحامةااسمهاوكان.(1:6

المملكةأإسرانيللثدبانذارأولوعمي""ايزرعل

قدالشماليةالمملكةكانتإذاهوشعزمنفي!الشمالية

حيادفيظهرتكماادا!رت!درجاتأقصىإلىوصلت

نأاللهفأوعدهمانباطبنيربعامخلفواالذينالملونكل

حالةفىحدثكماولكن.نهايتهابلغتقدرحقه

حالةفىأيفا"هكذا،"شعبي"لستمأي!الوعمي+

ويقول،الورحامة"0ويرحملرباسيعود،"لورحامة"

،2:23)هو"إلهيأنتيقولوهوشعبىأنت"للوعمي

.(2:01بط1أيخمأانظر

لذ:

وهو،(العرسةاللغةفي)كيا"لوز+ومعناها(1)

:28911)تكقبلأإبل!!بيتلمدبنةالكنعانيالاسم

في"الوز"تذكركما.(:123قض:18113يش:3516

.16:2يش،48:3تك

دراسةإلى:16:211813بشفيالنصانولعتاج

فبمامشكلةئمةأن-وهلة-لأوليبدوحيث،خاصة

الموضعفيفنقرأ"لوز".وإيل"+بيتبينبالعلاقةيختص

بيتمن"خرجت.يو!لبنيخرجتالتيالقرعةأنالأول

الثاتي:الموضعفيتقرأبينما(16:2)يثىلوز-إلىإيل

الجنودي-لوشجانبإلىلوزاإلىهناكمنالتخموعبر

لهلافتراضاتج!لةومناك.(:1813)يثىإيل"ابيتهي

إضافة،تجا16:2فيلوزأن(-1):المشكلةهذه

الرجمةفيكما،العبريةفيأنه)2(-تفسيررن.

كانوإناللوز؟".،إيل"ابيت:العباردترجمةيمكئالسبعينية

سانرمعيتفقلااللفويالأسلوبهذامثلأنيرونالبعض

أطلقهالذيالاسمهوإبلبيتيكونقد(-)3.يشوعسفر

العبرية(في(99و28:11تك)ا""المكانعلىيعقوب
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(لز)شجرة

تكإلىأارجعالمدينةمنالشروإلىاالمذبحفيهأقامالذي

قد-مقدسأمكانأباعتبارها-الاسم"اولعل02(8ة29

قد(-4).والمدينة!االمكان"اذلكمنلكلذلكبعداستخدم

لوزجانبإلىنقرأحبث(:1813يشفيالحلنجد

هي(العبرية)في"جانب"وكلمة،إيل"!بيتهي.الجنولى

،3411:العددسفرإلى)ارجعجبلمنحدرأي"كتف"

"خلف"كلمةالسبعينيةالترجمةوتستخدم(.\.:15يش

منسلسلةإلىإشاردهىفهلاالعبرلةالكلمةلترت

وثيقةعلاقةهناككانت،حالأيعلى؟الصخريةالجبال

"ابيتاعمحلحتى،بالموقعيتعلئفيماإيلوليتلوزبين

الرجوع)الرجاالشائعالاشعمالفي"!لوز"اسممحلإيلا!

بالجزءء"الباا"حرفمنموضعهافيإبل""بيتإلىأيفأ

.3(الكتابيةالمعارف3"داثرمنالثاني

نأبعد،الأصليةا!لوز"رجالأحدبناهامدينةاسم(2)

المدينةيغادرفتركوه،المدينةمدخلعلىإسرائملبنيدل

وشى.الخسأرضإلىفانطلق،سالمأعشمرتهوكلهو

)قضالأولىمدينتاسمعلى"الوز".اسمهاودعامدبنة

يرونالبعضكانوإن،تمامأالآنموقعهائعلمولا،(:926

نحوبعدعلىتقعالتي*اللويزية"اخرانبهوموقعهاأن

.بانياسمنالغرلي!لشمالإلىأميالأرلعة

(:"لذ*.ء!!فبجرة

ومنة:،الوردبةالفمبلةمنمشهورمثمرشجرواللوز

.اللونورديوزهرهالحلوواللوز،أبيضوزهرهالمراللوز

كوميونى!اأميدالوس!االعلمياللوزشجرةواسم

"اشاقيد!االعبىلةفياللوزواسم.لأ+!(د"!34أ+!++ه!ا)5

وقدمصمتيقظ".أو"ساهربمعنى"شوقد".كلمةمنالمشتقة

:الربلهفقاللوز!ا"قضيبالنبيإرمياالربأرى

)إرميا"لأجريهاكلمتيعلىماهرأنالأنيالرؤيةأحسنت"

العبريةوفي+لوز"كلمتيبينتورلةفثمة(21و11:ا

تغطبهاإذ.إزهاراالأشجارأولمناللوزوشجرة."ساهر"

بقدومالبشيرفتعتبرايروفبرايريناشهريبينمالأزهارا

"ءوالرجاالجديددللحياةرمز:هبم.الرليع

يةبداستبدأإسرائبلأنلهمبداالمكابيينعصروفى

(.)الشاقلعملتهمعلى"اللوزفرسموا،جديدةقومية

وذلبولوزئبنىمنخضرآ"قضبانأيعقوباشخدموقد

وعندكا!.03:37()تكالفنمعليهاتتوحملكيوقشرها"

أمرهم،القمحلإحضارالثانيةللمرةمصرإلىءهأبناأرسل

هديةأوعيتهمفي"الأرضجنيأفخرمنن03يأخذواأن

!نوتليلأاالبلسانمن"قليلآ()يوسفمصرفيللعاكم

مما1(34:19تك)اولوزا"ا:فستقا"ناولازء:كثيرالعسلا
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لوط

منتوجاتمنالمبكرالزمنذلكمنذكاناللوزأنعلىيدل

الصادراتمنوفشه"الأردن"لوززالوما،كنعانأرض

الهامة.

وأمر،وهرونموسىعلى:جماعتهقورحتذمروعندما

الشهادداححةفيمنهمبيتلكلعصاتوضعأنالرب

زمراءوأزهرتفروخأوأخرجت11هرونعصافأفرخت

إعدللكهنوتلهالرباخارعلىدليلالوزأ"وأنضجت

17:.)1-8

صنعةصعوهااالاتجماعلخيمة3المنارعملوعند

لأاثلاثاالستشعبهامنشعبةكلفيفكاناخراطة

ولعل.(93-25:38إخروزهر.ا3بعجرلوفلةكاسات

هكذاسميت(السابقالبندإلى)ارجع"لوز"مدينة

الشعرولشبه.اللوزبأشجارغنيةمنطقةوسطفيلوجودها

)جاالمراللوززهربلونالعجاثزرأسعلىالأبيض

.(ه:12

لدط:

العىدي:المعجم)وفي+ستر"أوء""غطا:الاسمومعنى

الكتابفيبارز؟شخصيةولوط.(أكفاهء"الشي"لاط

ابنهوفلوط.لهورفقةاللهخليلبإبراهيملحلتهالمقدس

5(.:93،29و:1127إتكالأصغرإبراهيمأخي+هاران"

بعدعلىتقعكانتالتىاالكلدانيينأورفيلوطؤلدوقد

هاجروقد.العرليالخليجمنالشمالإلىميلأ016نحو

منها؟،حارانإلى!اردوزوجتهإبراهيموعمهتارحجدهمع

الخمسالنقاطفيحياتهقصةتلخيصوكلكن.كنعانإلى

الآتبة:

فىأهـج".الكلدانيين"أورفيأبوهماتعندما(11

احارانإلىأبرامعمهومعمعهفهاجر،تارحجددرعاية

حيثكنعانإلىأبرا.اعصهمعفانتقلاتارحماتأنإلى

ذبائحوقدموامذابحفيهاأقامواامواقعبضعةفيتوقفوا

بئرفيل!قرواأنقبلإيلبيتوفي،شكيمفي:للرني

.(1،13:1.:4-27:29-11،32)تكسبع

فىوسارةأبرامرافقلوطا"أن13:1تكمنوواضح

العودةوبعد.كنعانفيالمجاعةمنهربأمصرإلىالنزول

)تكإيلبيتمنبالقربوجماعتهأبراماستقر.ممرمن

133:).

افعدثت،لوطمواشيوأبراممواش!ثرتتكا(2)

فقال..لوطمواضىورعادأبراممراشيرعادبينمخاصمة

تيرعاوبني،وبنكببنيمخاح!مةتكنلا:للوطأبرام

والفرزيينالكنعانيينيواجهانكاناأنهماولخا!،ورعاتك+



لوطلوط

عليلوط""أموأةباسمي!و!ململعمو!صو،ة

الميتللبحوالغوبا!الساثلعل!سد!!جبل
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لوطان

:7(.13)تكلأرضافيساكينمازالواكانواالذين

يريدهااالتيالأرضبختارأنلوطعلىأبرامفعرض

الرىجبدةأرضأكانتلأنهالأردنادائرةلوطفاختار

ا"،الدائرة!مدنفيلوطفسمكنممر+.كأرضالرب*كجنة

لدىوخطاةأشرارا"سدومأهلوكانسدوهـ.إلىكيامهونقل

إبراميم-نظرةكانتلقد.(-13:0113)تك+جدأالرب

.(-118،:13تك)روحيأأسمىالايختبار-هذافي

كثيفةكانتالأردنءداثأنعلىأركيولوجيةدلائلوهناك

الميلاد.قبلالثانيةالألفمنذالسكان

هدفأالميتبالبحرالمعيطةالمنطقةهذهأصبحت()3

وفي.الشرقمن(قبائلثيرخأو)ملوكأربعةلغارات

سدومملك،وحلفاؤهلعومركدرهزم،الغاراتهذهإحدى

ونهبواالسديمعمقفى(-16ا:1،)تكالأرسةءه:حلفا

إلىذلكخبرنماوعندلالوطا!وأمحه.وأسروااسدوم

الغزا"وتبع.القتالعلىالمتمرنينبيتهغلمانأخذ،أبرام

غر؟اعلىوأفذهم،دمشقشمالعنالتىحولةإلى

وأمحه.لوطا"واسترجعفكسرهم

شيئا.بل.الأردنئرةدافىبالسكنلوطيكتفلم(4)

ولشرما.فيهاواستقرإليهاودخلسدومإلىزحففشيئأ

وهمملايكة-ثلاثةوتوقف.يهلكهاأنالربقرر،العظيم

ليخبروفى،إبراهيمخيمةعندسدوم-إلىالطريقفي

يكنلمولكن،المدينةأجلمنإبراهيموتوسل.بوجهتهم

مناثانوسار.مصيرهاتقرروهكذا،أبرارعشردفيخا

لوطقابله!اوقد.وإنقاذهلوطلتعذيرسدومإليالملالكة

يكنولم.بيتهفيواستفافهما،المعهودالشرقبئبالكرم

منضيرفهحمايةحاولوعندما.سدومفىمتغرلأإلالوط

يعكمأنيريدبأنهاتهموهاسدوملأهلالفاجرةالشهوات

نأ،ضيفيةحمايةسبيلفيفعرض.(:919تك)حكما

غرائزهملإئباعالهاثجةالجعوعإلى،بيتهلهمئخرج

ذأوأرادواكرضهمعلىأصرواالمدينةرحالولكن.الجامعة

ض!لاهمالمحينولكن.الرجلينليأخذواالبابيكسروا

بخرابالوشكةالدينونةمنلوطا"المحانحذرثم.بالعمي

ولم.الوقتفواتقبلالمدينةمغادرةعلىوحثاهاسدوم

علىحثهمحاولعندماأصهارهعلىتأثيرأيللوطبكن

تك)أعيهمفيكمازحكانبلمعهالمدينةمغادرة

.!أمسك،الدينةمنالخروجفيلوطتباطأولما.(:9114

عليه-الربلشفقة-ابنتيهويدامرأتهوبيدبيدهالمحان

.(69اوه:91تكأالمدبنة"خارجووضعاهوأخرجاه

المحين.أمربذلكمخالفةءالوراإلىتهامرأنظرتوعندما

:92(.17لو،:19126ملح"ا"عمودإلىتحولت

ذكر3الذياللهففلمنكانلوطإنقاذأنوواضح
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لوعمي

لو.91:92)تك+الانقلابوسطمنلوطأوأرسلإبراهيم

.8(و2:7بط9212و:1728

إلىوابنتاههويلجأأنالم!ينمنالوططلبلقد(5)

فلماالمبتللبحرالشرقيالجنوليالطرفمنبالقربصوغر

والكبرلت.بالنارالدمارمنالدائرةمدنأصابمايمبها

مدنأصابمايصيبهاأنخشىلوطا2أنيبدوولكن

يئستوإذ.الجبلفيمفارةفيوأقامفتركها،الدانرة

دبرتا.لأبيهمانسللإبقاءزوجدلهثاتجدأنمنالابتان

ليلتينفىأباهمافأسكرتا،أبيهمامنتجلانبهاحيلة

نأدونأبيهامعبدورهامنهماكلواخطجعتامعاقبتين

(سدوممنأبيهمامعخرجتاالابنتينأنوواضع.يدري

هذهنتيجةوكانت.منهماتخرجلموشرورهاسدوملكن

البكراقولدت،أبيهمامنفعلأحبلتاأد،القبيحةالفعلة

والصغيرذ...الموآبيينأبووهو،موآباسمهودعتابنأ

العمونيين"أبووهو.عميبناسمهدعتوابنأولدتأيفا"

ألدمنوالعمونيونالموآبيونركان.(3-91:038تك)

القديم.تاريخهمطوالإصائيلشعب،أعدا

بطرسالرسولفإنالوطضعغاتكلمنوبالرغم

سبرةمنمغلوداالبارلوطاأنقذ"االربأن،عنهيكتب

وهووالسمعبالنظر،الباركانإذ.الدعار:قيءلأردياا

بالأكعالالبارةنفسهفيوماصيوما!يعذربابينهم!اكن

ويحفظالتجربةمنالأتقياءينقذأنالربيعلم.الأثيمة

.(:7-29بط2)ا!معاقبينالدينيومإلىالأثمة

لوطاأيامفيكان"كماقائلأ:إليهالربأشاروقد

ولغرسون،:لبيعونيشترون؟،وبشرلونيأكلونكانوا

أمطر،سدوممنلوطخرجفيهالذياليومولكن.ويبنون

فىيكونهكنا.الجعبعفأهلكءالممامنوكبرلتا"ناراش

.(-17:2837الو"الإنسانابنيظهرفيهالذياليوم

لوطان:

!كان.الحوريالبكرلسعيرالأبنهـهو،ء""غلاومعناه

)تكلوطان"أختتمناعوكانت.وهيمامحوريهماابنانله

السكانهموكانوا(93و:938أخا360-2122:

ونسله.عيسويسكنهاأنقبللأدومالأصليون

لوعمي:

علىيطلقهأنالنبيهوثعالربأمر،رمزي31

الرجا9-و:18إهر"اشعبي"ليسومعناه.الثالثمولودفى

"ادانرةمنالجزءهنامنموضعهانيلورحامة"3لالرجوع

.(الكتابيةالمعارت



لوتا

لوتا:

النور"،"مانعأي.!لوكانوس"()اختصار+لوكاس"أو

العهد،ذلكفياليونانيةاللتفيالشائعمنكانإذا

،لأمفيانوساختمارأمفياسإمثلالإعلامءأسمااختصار

اختصارا!وأبولسالانتيباتروساختصاراأنتيباس

.(وهكذا...سلأبولونيا

رصائلهفيمراتثلاثالوقا"0بولسالرصوليذكرو

لانفسهلوقاولكن(.24شل،411:تي2،،:49)كو

أعهـالسفرفيولاالإنجلفيلاامطلعأاسمهيذكر

لوقاأنمن3(أ!،ا!أه)؟دا."إبيفانيوس"بذكرهوما.الرسل

الرللكرازةيسوعالربأرسلهمالذينالسبعينأحدكان

بأنهالزعموكذلك،عليهدليللازعممجردهو(ا:01

منهملتمسينفيلبسإلىتقدمواالذيناليونانيينأحدكان

رفمقكانبأنهوالزعم،(92و02ة12)يولسوعلرواأن

الربقابلهمااللذينالتلميذينأحدكانأنهأي،كليولاس

الوعمواسإلىالطريقفيوهمااقيامتهبعديسوع

أنهمننفسهلوقاذكرهلماالواضحالمضمونا.فإن(:2439

البدءمنذكانراالذينلناسلمها+كماالإنجيلقمةكتب

لمنفسههوأنههو:2(1الو"اللكلمةوخدامأ،معانجين

.يسوعالربلخدمةالعيانشهودأحديكئ

.ايسلم:كولوسيفيللمؤمنينعنهبولسالرسولويقول

أنهيبدوكما.(4:41)كوااالحبيبالطببلوقاعليكم

يسطىالمدعوويسوعومرقسأرسترخسوبينبنهيميز

نأمعهبربعمما،(11و01:،)كوالختانمنهم".الذين

يخابويذكر.الأمممنكانواوديماس"ولوقاأبفراس"ا

المس!ي!جةإلىالوثةمنتحولبأنهالأوائلالكنيسة

ثلظهر.يهوديأدخيلأ-الأرجح-علىيكنفلم،مباشرة

فييبدأحيثترواسفيبولسالرسولمعمردلأوللوقا

لوقافيهابتهباليالفمولأحد.الرسلأعمالسفر

.(-16:0916أع)ا.ناا"نحنالمتكلمبضمبر

مثقفأرجلأكانأنهالإنجيلهالبليغةمقدمهوتثبت

اليونانيةولغتهامعلمأرجلآفكان.(ولولسأبلوس)مل

سوىالجديدالعهدفييدانيهالاواضحةأدبيةصبغةلخا

العبرانيين.إلىوالرسالةبولسالربولكتابات

المراجعبعضوتزكر.للوقاالأصليالموطنثعلمولا

لأحداثانجغسههدفوأنه،أنطاكيةفيكانأنهالقديمة

يذكركما،-3(ا:)13الرسلأعمالسفرفيالمدونة

رامزقيوليمسيريظنولكن.الكنسي-المؤرخيوصابيوس

لايوسابيوسأن("الرحالةبولسا!القديى:يمابه)في

نىبل،أنحاكيةمنأصلأكانلوقاأنالق!ولبهذايقصد

لوقا

ارتباطاتلوجود،الأحداثتلكوقوععندأنلاكيةمن

اهتمامآيبديلوقاأنفيثكولا.أنطاكيةفيلهعانلية

،\:13-127ه:19أعإلى)ارجعبأنطاكيةخاصأ

نأكها.(3،18:22وه03و23و16:22.:1426

بولسالرسولخدماتمنكبيرنميبلهاكانأنطاكية

فيعاشلوقاأنعنيضأأياتروا:هناك.الباكرة

أخائيةفىماتإنهو!ولونبل،أخائيةوفي،الإسكندرية

فيطوللةنتردقضأنهيقينآنعلمولكننا.بيثينيةفيأو

سبقت-كمامردلأ!لبولسالرسولقابللقد.فيلبي

فيلول!المكدونيالرجلظهورقبل،ترواسفي-الإثارة

فيالعما!عنمعهوالخدثبهبولىلقاءكانربمارارؤيا

للذهابالدعوةبولسالرسولفبهرأىالذيهو،مكدونية

فببيفيلوقابفىوقد.(1.و16:9أع)مكدونيةإلى

مازالوكان.(4.:16)أعوسبلابولسغادرهاأنبعد

أع)الثالةرحلتهفيبول!الرسولعادعندمافيها

"التي:عنهابالقول"بف!بي"فخرهيبديكما.02:3-6(

كا!.(16:12أخ)مكدونية"مقاطعةمنمدينةأ:لهي

-علىأنهولو،فيلبىمنكانلوقابأنالظنإلىيدفعهذا

بولسالرسولمعكان:لعله،الأرتحالكثيركان-الأربح

علىيثرفكانولعلهاترواسإلىادجيءقبلغلاطيةفى

وقد.(1،:4)غلمناكمرضهفيبولسالرسولعلاج

بعيداصبول!الرسولرفقةفيالأخيردسنواتهمعظمصرف

وفى،رشليمأوإلىالطريقفىرافقهفقد.فيلبيعن

هناكوجودهءثاأوفي،روميةإلىرحلتهوفي،قيمرية

الوحدالرفيقوكان.وفليمونكولوسيإلىكتبتعندما

وحد:"الوقالكتبإذ،رومةفيالأخيرسجنهفيلبولى

وفتفيلبولسولأؤدكانفقد1(11:،تي2)3معي

.(31::3-0228أع)رائعأالشديدالخطر

فقد،.االحبيب"الطبيب:بالقولبولسالرسولولصفه

طبيالوقاكانلقد.بولىللرصولالطبىالم!تشاركان

ثاءأفىكطبيبمفنتهيمارسكانأنهوالأربحمرسلأ.

عبارات،تهكتابافيلوقاويستخدم.روميةفيخدمته

دقيقة.طبية

كو2فيالمذكوشالأغ"ا!اأنالمرجحمنبل،المخملومن

المقصودوأنالتيطسأنجأكانأنهلعني،:8:18،1218

لرقاأنأفي.التعريفعنالغنىلأغا""افخو،لوقاهوبه

لوقاذكرعدمفيالببهوهذاولعا!،لتيطسأخاصكان

الرسل.أعمالسفرفيبا،سمليطس

منموضعهفيلوقا!ا"إنجيلإلىأيقىا"الرجوع)الرجا

االيهابية"المعارف"دانرةمنلالأ؟الجزءفي+لألفااحرث0

منالخامسءالجزمنموضهفي"الرسل"أع!ا)،وإلى
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لوقاإبخيل-لوقا

اليهابية"(.المعارت"دانرد

لوتا:إبخيللوقا-

حرفمنموضعهفىلوقا"إنجيلإلىالرجوعالرجا

اليهاب!ة".المعارفا!دائردمنالأولالجزءفيلألفا

لوكبوس:

بطلماوسإلىرسائلكتبرومانيقنصل(1)

سفارةطلبعلىءبنا،غيرهوإلى(مصر)ملكأورجيتس

التحالفلتجديد،الأعظمالكاهنسمعانأرسلهايهودية

"يطلبواألاوالحكامالملوكمنفيهايطلب،الرومانمع

منضيءعلىولاحرلا!عليهميقيمواولا،بسوهاليهود

مك1)يحارلهم"امنيناصرواولا،وبلادهممدنهم

شخمبةحقيقةفيالشكبعضوهناك(-،؟:1516

فقط.الأولاصهسوىيذكرلم%ذ،هذالوكيوس

بيسو"كالبورينوس"لوكمرسهرأنهءالآراوأرجح

روميةتناصلحدأنكالذيا(لاطلاح5ا،!اأ+ولهلا3أه05)

رسلأنحقيقةمعبتفقماوهو.م.اق13803-بينفيما

الوقت.ذلكقيفلسطينإلىرجعواسمعان

الأنبياءبيناسمثالثويذكر،القبروانيلركيوس(2)

أع)أنطاكيةفيلكنيسةافيكانواالذينوالمعلمين

الذينالهيلينييناليهودأحدكانأنهوواضح.(ا:13

فيلليونانيينبالإنجيلكرزوقد.المسيحيةإلىتحولوا

لهمقالالذينأحدكانوقد.(21و11:02أعأأنطاكية

الذيللعملوشاولبرنابالهيفرزواأنالقدسالروح

ثمالأياديعليهماووضعواوصلوافصامواإدادعاهما

.(-31:13أع)أطلقوهما

وعن،بولسالرسولعنهيقولالذيلوكيوس)3(

مثلهيهودا"كانراأنهمأيا!أنسبانيا.ترسوسوسيباياسون

وقد.(16:21)روروميةفيالمؤمنينإلىسلاعهمويرسل

شخصأ،2بندفيبعالبهالمذكور:لوكيوسهذابكون

حدأ.وا

ظن،لركيانوسأولوكيوسمختصرهو"لوقا"اولأن

الإنجبككاتب"لوقا"نفسههومذاالوكسوس"1أنالبعض

بمهارةتشخركانتالقيروانلأنوذلك،الرصلأعمالوسفر

فيالكيةلىالرصالةفيجاءماولكنأطبائها.

كماإذاتمامأالزعمهذاينفى(-1214ة)،كولوسي

وليىأممياكانالبشيرلوتاأنالواضحمنالإشار"سبقت!أ

لوانأ-لن

:ألوان-لن

منكانوإن،القديمةالعمورمنذالألوانعرفث

فيالعبريةبالكلماتللمقصودالدقيقالتحديدالصعب

وأالظلالبينبالتمييزئعنونبكونوالمإذاحالةكل

يعتاجالأمركانماكثيرألذلك،للونالمختلفةالدرجات

فتوصف.المقصودلبياناستعارةأوتثبيهأوتوضيحإلى

ئم،(:0333تك)أبلق"أو"أرقط:بإلقولالمعزيمثلأ

فيهماكلوالبلقاء.الرقطاءالعناز:بالقولذلكيردف

.(03:53تك)ااضببا

سوىيكنلمأنهفالأرجع،الملونيوسفقميصأما

عنلىتمزاالكعمينإلىولصل،طويلةبأكمامءردا

ولم،الركبتينإلىلآإتصلتكنلمالتيالعاديةالأردية

إلىأيضأارجع،32و23و:373)تلثأكماملهاتكن

.(91و:1318صم2

المتدس:الكتابنيالألوانأولأ-

،اكوانمنعددءأسماالمقدسالكتابفيئرد

أهمها:

فيأرجواناا11مادةإلىالرجوع)الرجا:الأرجوان(9)

المعارف"داثرةمنالأولبالجزءالألفحرفمنموضعها

كانتأوربافيآمنمنأولأنننسىولا.("الكتابية

.(61:41أع)لأرجوانا.ابياعةليدية

32-:03)تكالخرفانبهوصفتوقد:الأسود)2(

مت5،1:انش137و13:31الاوالشعر0،(1

تك)لعينوا،(5:19،هـ1:56نش)لبشرةوا،(5:36

)رؤوالخيل،6(:1أس)الرخاممن؟نوع1(94:12

:05،3إشإلىأيفآارجع،18:45امل)والجو،(ه6:

أيوبويقول.(612:)رؤالمظلمةوالشمى،(:428إر

وأالمرضمنأى،:0328أيإشمس"بلالكنأسوددت01

"دهم"إلىالعبىلةالكلمةنفسوترجمالئديد(الهزنمن

.(6و6:2)زكالخبلوصففي

السماءلون،الأزرقاللونوهوأسمامموني:)3(

منموضعهافي"أسمانجونيا!مادةإلىالرجوع)الرجا

."(الكتابيةالمعارف"ادانردمنالأول.بالجزالألفحرف

فىاقرمزا!مادهـ1إلىالرجرعالرجا:ترمزي)،(

المعارف"ادائردمن،الجزبهذاالقافحرفمنموضها

.ا!ببةلكتاا

لأشمب،اللشعروصفا"الئسبةاسنأو:الرمادي(5)

نإ:يعقوبفيقولالعمر.فيالتقدمعلىللدلألةوبشخدم



ألوان-لون

لهاويةاإلىبحزنضيبتىتزلرن...أذيئ()بنامينأصابته

،12:2حم32:1259تث131و92ة،،،:4238أتك

شإ02:92،أم71:18.مز،ا.15:أي9،و2؟6مل9

7:9(.هو46:4،

للدلالةويستخدم،تاتالنبالونهـهوالأخفر:)6(

03(،:ا)تكالنباتاتبهفتوصفالنضارد.على

15:32(،)أىوالسعف،:23(1،مل11:الأضجار

مرقى،37:2)مزلأعشابوا،(23:2)مزوالمراعى

رإ25:281)مزل!دتوناوأشجار1(8:7رؤ"6:93

الشبدعروسوسرير.:8(17)إروالأوراق،(19:16

الوثنيونكانكعا،(29:41)مزوالصذيق،(1:16)نث!

مل12:121)تثءخضراشجردكلتحتيتعبدون

حز،2:02إر،ه:57إش1،:16مل4123:12

الأوراؤكاةتإلىيبدو--كمالإشارداكالت:إن،(6:13

لونئا.إلىمماأكثر

إلىضاربةالضرلةكانتإزاأنهاللاويينصفرفينقرأو

السدقيفي،الجلدفيأوالثوبفىالحمردإلىأوالخضر!

برصاضربةفإنيثااجلدمنعاماعفىأوااللحمةأو

:13.914الاالكاهنعلىفتعرض

1(2525:)تكالبشردبهوتوصفالأحمر:)7(

)أمالخمرمنالمحمردوالعين3:1(25)تكالعدسوطبخ

والبقرد،(16:16أي)ءالبغامنوالوجه1(92ت23

مل2)بالدمالممتزجةوالمياه.(91:3)عدءالهمرا

بالدماءالملطخةوالثياب،(23:31)أموالخصر1(322:

)ناءالأعداءدماغطتهالذيوالرس،(632:)إضر

.(4؟6رؤ،1:8،6:2زك)لخيلوا،(2:3

تكونوقد.(:118)إشالخطيةمجافسأبهوتوصف

2،و24و:1391الاالحمرةإلىضاربةالبرصضرلة

التنينبهويوحف،:37(1،إلىأيفا"ارجع،94و43و

.(3و61:2)متوالجو1(:213)رؤالعظيم

"بحرسوف"باس!االقديمالعهدفيالأحمرابحرويذكر

ولكنه1(:911:154ا.)خرالغابأيبحرالقصبأقي

7:36،)أعالأحمر"!البحرباسمالجدبدكدا!فييذكر

.(91:92عب

محمرد"اكباش..جلودالشهاددحيمةأغطيةمنوكان

ر!)مرتينا!لمعزةا!"فذكر.(52:41،36:91خر)

إلىالفاربالحديديكأكسيدوهي(231:،حز؟:2114

الهمرة.

بالبر!!المصابوالشعرالجلدلونوهوالأكيض:)8(

ألوان-لن

تث)لأشبالثعررا(71و401::31لا61:،)خر

مل2)لثلجوا،(61:93خر)لم!وا1(1:49رؤ،5:36

.(94:21تك)والأشانواللبن،7(ة4ثيمرا،5:27

)قضالصحروالأتن.(6:2191:11)رؤالخيلوبعض!

ؤ)رالأحجاراوبعض،(27:18)حزوالصوف،(5:01

.(9،:41)رؤبلسعاوا،(72:2مت)لنوروا،(2:79

بهوصفتكما.(4:35)يوللعح!ادنضجتالتيوالحقيول

وكان.(:16أس)الملكأحثولرضقصرستائرأوأنسجة

-1د:8أس)وأبيض"أعمانجونيالملكيةمردخايثو.!

زر،ه:61مرق!7:91دانيال،،9:8جاأيفأنظرا

عأ02:211بو)لملالكةاوثياب.(\ة18،4ث3:5

.(02:11)ص!الأبيضالعظممالدسنوتةوعرش1(01:ا

الت!رعلىللدلالةمجازبأالأبيضاللونثشخدم

ؤر،29:01دانال،:118إش:9517)مزالخطيهمن

:7،1).

والمر3حمرد.ب!اضهأشربماوهوالأشقر:()9

إلىالثرةمطمعلخيلاقيوبخاصةصافبةحصرز

يوصفوقدالجديد.العهدفىاللونهذايذكروالا.البياض

إنهداودعنوقبل.36(32و13:03الاالأبرصشعربه

كانكما،(16:12اصم)العبنينحلاوةمعأشقركان

،1:8)زكشقر؟ا"خلالنبىزكريارآهاالتيالخيلب!

.(7ش:63

بينصخارحاتمركباتأربعالنبيزكريارأى(01)

المركبةوفيحمراخبلالأولىالمركبةفى:نعاسمنجبلين

.6(ش6:2)زك.الوادهر:الدهمدهم،،.11يخلاثانة

خالطمامووالأشهبشهب""نجلالالةالمركبةوفي

شقرا!،3منمر"خيل.الرابعةالمركبةوفي.سوادبياضه

بقعهبهايكونأنرهوالنمرشبهعلىكانتماوالمنمرد

.كانلونأيعلىأخرلىوبقعةءبيفا

المقدس:الكتابنيللادانالرمزيالاستخدام)ب(

المختلفةالألونإليهترمزكانتمانعلمأناليسيرمنليس

لئودقيكاتب)وهوفملوويقول.القديمةالعصورفي

يمتلالأبيضاللونإن(السيحضصرفىعاشاإسكدري

،ءالكوا(لاسمانجوني)الأزرقوا،البحروالأرجواناالأرض

الفبلسوفذكرهاكماالأربعةلعناصراوهي.النارلاترمزوا

رآهااليالحيلأنءالتدماالصهودالمعلمونوظن.أرسطو

إلىالهمرالخملترمزفمثلأ،الأممإلىترمزركرياالنبى

سكوفييسويمسركثيرا".دمآسفيهتلأنخاابابل"0

بأناالشهاددخيمةفىاستخدمتاليالألوان(9091)

:المحاس،5الفداإلى:الفخةاالا،هوتإلىلرمزالذهب
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لواء-أ!بة

،ءالسماإلى(لأزرق)الأسمانجونيوا،نةلدبواإلى

الذبعة.إلىوالقرمز،الملوكيةإلىلأرجوانوا

االألرانبعضإبترمزماالمقدساليهاب:بذكر

ماهوموضعفيلونإلبهيرمزماأنهذامعنىليس:لكن

إلىيثميرالأسودأنونحلبآخر.موضعكلفيإديرمز

شإ428:1:821،14:12إرإلى)ارجعوالحزنالوح

وربما،(16و615:أي)الخيانةوإلى،(:033أى،:053

.(13بهوذا:3،6)ميخاأبضا"اليأسإلى

سيراخبن)حكمةالحكمةإلىالأسصانجونيويمثمر

إلىيشيرفهوولذللثاالملوكفىوخاصة1(631:

/،الألوهيةا!إلىأجاناءيرمزأنهالكثيرونودرى.الملويمة

.ءالسمالونلأنه

لونأنهكما،(:918)إشالخطيةبهتوصفوالقرمز

خثلا!ناعنكفرتاليابحذبيحةثلخاصةالذبائحدم

راحالتلنجاةالعا،ثسةكانالذقيالقرمزجبلإلىفلأ)ارجع

.(18و27:1لىبيتهاص-وأهل

الأوثانعاددمواضعإلىأجانآيمثيروالأخفر

إلىيثيرأنهكما:23(،14مل12:21،تثملأ)انظر

37:35..23:2مز5:32،أي)انظروالنجاحالنخارة

.(:16ا9إر

،(16:91الوءوالأعاالملونلباسالأرجوانوكان

الرنيعة.والمكانةوالشرفالملوكيةإلىبمثيراصإثففو

)داوالبروالقداصةالطهارةإلىمز+لأبضروا

.(91:8رؤ،1:81إش،11:35،21:01

لوقي:أ-5لوا

حبيبتيياجمبلة"أنت:لعروسهالنشيدعريىيقول

)نش..بألويةكجيشمرمبةاكأورشليه،حسنةكترصة

.(01ة6أيضا"انظر6:41

مادذإلىالرجوع)فالرجايةالراوهو،العلمهوواللواء

منالرابع!.الجزءءالراحرفآخرفيموضعهافيرايئ"

.("الكتابةالمعارف"!دائرد

:ثان&ط

؟؟الفعلمنمثقةثانا".!لولاالعبرلةالكلمةأنالأرجح

معناهافيكون1(ومعنىلفظا!العربيةفينفسهلوى)وهو

منتكونقدأنهاالعلماءبعضويرى"ملتو".أو"ملفوف"

،المقدسالكتابفيالكلمةهذفىواشخداء.بابليأصل

الإشارةالمزمورففى.بحرقي""وحثىإلىالإثارةعلىيدل
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ليئة

الواصعالكب!ر"ابحرفىيلعببحريحيوانإلىصريحة

)مزكبار!امعحيوانصغار.عددبلادباباتهنا.الأطراث

هوالمتصودأنيظنونالبعضجعلمما،26(و01:25،

فىمرقيمجازياوتشخدهـالكلمةالدلفين؟ا."اأ:""الحوت

ثانلولا.ااأشورا11إلىإشاكأزفى(\ة)27ءإشعبانبود

.الجرلانسرلحالدجلةنهرإلىإشاردوفىالخاربة!االحية

إلىإشاردفى"االمخولةالحية"لولاثانالقولفيبابلوإلى

.الانحناءاتيخيرالفراتنهر

شدإشافي(74،1:)المزمورفىثان!!"لدلا!بستخدم

نجودوفيمحر.ثنالثمعب:خروجامحرملكفىعونإلى

فرعونياعلمك؟اهأنذا:صراحةيفول(:3-ه92)حزقيال

مماأنفارد"وسطفيالراب!!الكبيرالتمساح،ممرمللت

إنماثان"ا؟بلونجالمتحودبأنالفائلالراتيترج!خإلىيددو

سفرفىوصفهفيءجاماأيفاخذلكويؤبداالنمساحمو

.(34-ا:14)يوبأ

أيأل

لبنة:

:هى،(حثيةوبقردقي)ا!"مخاخأو113"معياالاسىمعنى

وأمإسحق!وجةرفقةأخي،بتوثيلبنللابانالكبرئيالابنة

.يعقوبوعيسو

أرادالتيالبركةوأخذإسحقأبافىيعقوبخدعأنوبعد

اضطر،،(.،-:27)تكع!وبهاياكأكأنإسعق

أ!امفيلابانخالهإلىوالذهابأبمهبتتركإلىيعقوب

تك)كأوتلنفسهل!خذ(28:2،:2743تك)النكربن

الذييموأخيهثأرمنيفربولكي،(27-46:28:2

.(42و27:41)تكقتلهعلىأعز

البئراعندراحيلالحغرىخالهبابنةالتقىوعدما

علىلعهأبوهافاتثق،تز!جخاأنوطلب،حبنهافيوقع

سبعبراحطيعفوبفخدما،براجلسنينصبعبخدمهأن

ا!لهامحبتهبسببقللةكأبامعبنيهفىوكانتض!،

لاباناستغل،الزفافليلةفيورض.(9.2-:92)تك

بهنتغلىالذقيالحجابويخافهاالرقةالعادات

،يعقوبإلىبغاوأتىالكبرىابتهلة"ا.اوأخذاالعروس

لماو.لئةآنخايعقوباكتشفالصباحفىو.صيخافدخل

ئعطىأنم!نافىهكذايفعا!"لاله:قال،خالهعاتب

ألفايرتلكفنعطكهذدأسبوعأكملالبكر.قبلالصفيرد

يعقوبففعل.أخرش!سبعأيضا"تخدمنياليبالخدمة

،"البطلانواضحةلايانحجةو.(-92:2128تك)"مكذا

"وكانت.البدايةمنليعقوبالأمريوضحأنيجبكانلأنه



ليبرتينيون

3الصورحةفكانتراحيلوأما،ضعيقينليثةعيا

.(:9217تك)3المنظراحسنةو

وأماارحمهافقحامكروهةلثةأنالرب.!ورألى

ليعاقوبلةولدت.(3ا:92تك)اعاقراسفكايتراحيل

ويساكر:يهوذاهـلاوىوضمعونشبينرأ:)ومهءبناأسة

)تكبأبناءراحيلترزقأنقبل(يةدهيوابنة،وزلولون

ثتيلأعئا"راحيلعقىاوكان.(-31135:03122-:92

لفاحمنتعطيهاأنعلىليئة!هـمتإنفاخىعليخا

مقابلفى،الهملعلىيساضدأنهيعتقد؟نركانوا،انجها

وكانت.الليلةتلكفيزوجهافىحقهاعنتت!ازلأن

الخامسبابنهاالليلةتلكفىحبلتليئةأنالتجة

يصاكر.

لعاشطينلأهىاأماتكونأنليئةامتيازمنوكان

لأوىسبطوهما،الإسرائملةلأمةاتاريخفىلأدواراأهم

الما!منهءجاالذقييئهوذاوسط،31نهنوتاحتكرالذقي

صم132و3:51112:2تك)بهالموعود:نلهداود

الجسد.حبالمسيحءجافمنه1(اة1مت.7:16

مصر،إلىيعقوبلنزوقبلماتتتدلئةأنويبدو

دفنكما،ورفقةواسحقسارفىبمالمكفيلةمغاردفىودفنت

31(.94:)تكمحرارضفيموتهبعديعقوبفيخا

قالإذ،للبةطيبةبذكركأإسرانبلبواء!تفظوفد

الموآبية:راضوثمنزواجهعنلوعزالثعبء!ر!ساشيرخ

التينوكليئةكراحيلبيتكإلىالداخلةالمرأدالربفجعل

.(4:11)را3إدراثيلابيتنجتا

ليبرتينيون:

أعمالسفرفيواحدةمردإ،الكلمةهذدئذكرلا

ء"!.الققاا.مجععأوالليبردييبن.ا!"مجمع:)6:9(الرصل

من-لايتكرن،أورشبفىهـجمعأكانأنهثلابد

عنيدافعونممنأو.الدينأمورفيفكرلأالمتحررين

من-الأرجحعلى،يتكونكانبل،الأخلاليالتحرر

-القائدبوميأخذهمالذيناليهودنلمنأثخاص

أطلقتماروماإلىأسرىقرن-بنحوذلكقبل،الرومانى

العباردامنالمقصودبأنالجزميمكنولا.وقتبعدسراحهم

أولئكصفوفهبينيضمواحدمجمعهاككانأت

الذينومنلاسكندربينرا"القيروانيينوبعضاليبرتينيين

أيخراأومجمعانهناككانأنهأم،وأشا"يهليكيامن

قاماحالأيعلى.استفانوسردمحاوفيالجميعواشترك

تهمردوااصتانوسسواوحاوءالعماأولئكفجمعمنناصأ

الهمكل:باحتقاراموسىوعلىاللهعلىبالتجديف

ئيبية-لوديون

نىااثعبمنأهاجومبمومنمم.نجعواوتد.:الاموس

.(06-7:54أع)كأجما"مهبإعداالمجمعمنحك!استمدار

اكتفف،م1491أورشليمفيالقيبءأثناوفى

منفوشةوالثتابة.المجمعبهذاعلامةلخاتكونقديهابة

أقيمقدلبنىاأنتذكراواضعةكبيردبحروفباليونانة

لااثودو.لر:فيهاء:جااالثاتمناليهردنفعة

رتس!وابنالكاهنأ(3/\(صا7)!دافتوسبنأأ،4)،خلم،(إ!دا

زءلنكراالمجمعهذانجىقداالمجمعرث!ابن:ابناالمجمع

توفرمع.ءالغربافيقامةوكذلكاالوصاياولتعلمالناموس

!الخارخمنالقادم!شامنإليهلخاجونلمن.للفندثالميا؟

؟الثوحأجما:د()المجمعأساساتهوضعالذي

.11ليمونيونوا

:لوسيون-ليبية

سمبااللوفانبعدلأمماقائمةفى"ليية"ذكرت

:8(.اأغ01.6:1)تكنوحبنحامأبناءمن"فوط"(

الاحلء-الضاابخترد-ذوقيالييونسكنوقد

أطلقوتدمصرامنالغربإلى،أفريقةمنالشمالي

فل"،أسمابفتااغديمةاالممريةالكتاباتفىعليهم

لةالدو)فى""تيمخو"او.(القديمةالدولة)فى"تخينو"

:.عثردآاثامنةالأسرزإفي"ومثويثر"1(الوسطى

نأكما(والعثرشعشردالتاسعةالأسرتين)فى"رلو!

هى:الل!بيد،أوليبحةعلىتدلعرلةكلصاتثلاثهناك

و،(الجمعصغةفىدائمأ)وهى!.لو-ا.وا..كوب."

عندعرفتالتيالمنطق!ةإلىتثير.فوط"العلو"فرط.؟.

الصحراءغربىإلىتقعوالتي،القيروانباسمالرومان

،""الوجممو،ا.كوبا"لىإلرجوعا)الرجاالنيللدلاالمجاورد

المعارف."داثردمنالجزءهذامنمواضعنهافىافوط"او

.(الكتاية"ا

بينتأ!بعمصرعلىاللبييننفوذأنالوافع:من

اصلرفتعد.القديمالاربخمدفعلىوالضعفالقود

نحرفىلإخضاعئهمحملةتجرصدإلىمصرفرعونمرنبتاح

مصرحكمواالميلادقبلالعاضرالقرنوفي..ماق023

من)بالفرب"بوسطة"عاصمتفموكانت.ء.ق073خى

والعثرينالثانمةلأسرةاملوكأ:لفكان.حاليا!(لقالزقا

فىيربعا*إلىانضموقداليبىأصلمن"ششق"ا--وهو

مل1)يهوزاغزا..مق269فيالأحيةلإسرائيليةاالحرب

.(26و14:25

فىليبيةنواحيمنيهودهناككاناالخصينيوموفى

والأرجح.(\.:2أع)بطرسخطابصمعواممن،أورشب
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)مملكةاليدياليدياأمملكة(

ليبيالموق!كويطة

ع!ضموحاقداشثمانكانالتي،القيروانمننواكاأنفم

هىانالقيرووكانت..مق67فىواحدةثلايةفيكربت

سخروهالذيالقيروانيسصعانءجاومنها،الو،يةعاصمة

إمتالجلجثةإلىطريقهفيوهويصوعالربصليبلحمل

بينكانكما(.23:26لو،15:21مرقس27:32،

القيروايخينلنجماعةالثهيد،استفانرسحاورواالذين

بالمميحبشرواالذينائلالأوالمؤمنينبينوكان.(6:9أع)

.(91:02أصا)اانيونااقيرر1،نطايمةأفى

:(مملكة)لبديا

الغرليالجنوبفىيفعإقليما"كانتجغرافيتها:(1)

لأنهالاصمهذاعليهاوأضلق،المغرىآسياجزيرةشبهمن

منوكانوا،الحديديالعصرمنذالليدلونسكنهإءقد

ومن،ميسباالشمالمنبحدها:كان.الآريةالشعوب

:الآن)ويسمىمياندرواديالجنوبومن،فرجمجيةالشرق

شاطيءفكاتالغربيالحدأما.وكارب1منديرس"("ابيوك

علىاعدتق-اليونانيةالمستعمراتكانتوإن،إيجةبحر

)بعبدزداخلحةمدنا-لديامدنمعظ!وكانت.ليدياحدود

وثياقيصا()العاصمة"!ساكأدس"فخابماالبحر(عن

ع+3دا+ا)3"هرموس"ننهرعلىتقعكانتاليوفبلادلفيا

.ح:الأ(4أ2"اا.جديز"انصحاليأويسمى
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ضد؟تخترفخاإذشدلدذبخصولةيىريامنطقةوتميز

!اكايتر."ونخر،الشحالفىهرموسنخرمنفاأنهار

وتمولس..اا!جاصل!لتيب!يجرىلذقيا()ععأ!لأد!!ا

لديا.منالجنولىالقمفيجيز""ميسو

التكولنصفرفىمرذللأولدلانذكرتارلخها:)2(

"لود"يذكرحيث1(:117أخ1إلىأيفآارجع01:132)

الساميإصلاهيرودوتيميوالانوح.بنسامءأبنابين

تولال"مع"لودلأاتذكر(66:9)ءإضعاوفى.لليدبين

حزتيالفىلودتذكركما.3إ"البعدئرلجزاواناشياو

كذلكوتذكرلمصر.ثمأصوركحلي!(03:ه010)27:

بابل.ملكنصرنجوخذحولياتفي

ميرماناد"11أصردعخدفىهـجدهاأوجليدبا:بلغت

لىحوا-2.إ)فى!لمحه"جيجز"اأس!نهاليا(حالاا)4!ول+3

"كاندوالى"الملكقلالذقي،(ق.م.685657-

ثم.(تدوه!روبذكر)كماأرملتهوتزوج3311(ا،لأاك)5!

وسميرنامليشر:الساحليةالمدنتدريجياس"ججز"أخخع

معمحالفةعقدثمدلغى.لمعبدهمايا:أ:صل،وكولوفون

صد1(..مث633-1966أشررملكا!بانيبال(لأأشرر

"أشورلانيبال"،سعنحالفهناتضثم.شهزمكمالكم!!بين

663-)حوالي"؟الأول"بسماتيكمصرفرعونمعوتحالف



ليديا)مملكة(ليديا)مملكة(

!ليعاؤنيةلليدياخويطة
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(سيدة)يةليد

النفوذمنممرتحريرعلىلمساعدته.م.(ق906

فتل،لدياعلىآخربهجو*االكميريونقامثم.الأشوري

عهدفيإلانفائ!آالكميرينطرديمرلم"جيجز"،فيه

ملوكرابعق.م.(61-0565نحو-أ!لأاء)3!أ"ألياتس!ا

كايكرفس!ضدحرلأألياتس""اوثنا!المرماناد".أسرة

فيحلعا"معهمعقدثم،والميديين)نجءمة*!لأشأ(

ليديابينالحدوديكل"الهالز"نهرأصبحبها..مق585

الملحهناوفي.ليديادحدهاتسعتولذلك،ومديا

بأستياجي!ر(مآكها!7ا!ا)"أرفينس!!اتسلياأبنةاتزوجت

اسمهاابنةلهوولدت،"كايكزرشى"ابن()؟!!!لأا؟!

نارسمللث"كورش"أمأصبحت41+3،+()ح+يغ"ماندلنا!

"اكورش"إلىلرجوعايمكن-هيرودوتيذكر)كماالعظيم

."(الكتابيةالمعارف"ادائرةمنالجزءهذامنموضهفى

ه-اشا(ح3لا3"كروزوس")هووآخرهمليدياملوكشهروأ

الثراءفىالمثلمضرب،ن""قاروباسمالعربعندلمعروفا

وثجعالليونانصديقا!وكان،ش""ألاابن.(فيالخرا

الهداياتقديمهفىذلكيتفحكما.الونانيةالثقافة

بناءإعادةفى5!"دلفي"فيوبخاصةالإغريقبةللمعابد

فىفارسقودبدأتوعندما.أفسسفىأرطةميسهيكل

مملكتهتعو،اتوسيعيستطيعأنه"كروزشس.اظناالظهور

منه،خاطثةحركةتلكوكانت،فارسحدودعلىبالعدوان

"كروزوس"ا!خلعساردسواشولى(ليديا.اكورش"هاج!إذ

ليدياففقدت1دوت(ميرويذكر)كماق.م.546في

غزاأنإلى،فارسيةولايةوأصبحتالسياسياستقلاها

ومنخا،..مق334فيالصغرىآساامحبراالاسكندر

حكمتحتلدياأصبحتالأصكدروبموت.ليديامملكة

انتقلتثمالإسكندراقو)دأحدا+!(أ2دا+هفى)"أتيجونس"

أمامالثانيسلوقسانهزموعندما.السلوقيينلحكم

قدمها..مق091فى01"مفنييامعركةفيمانالرو

ملكالثاني5(ولء+دا)34ا"أومنيسلحليفهممديةالرومان

الثالث"تالوسا!أأهدف..مق339فيو.برغامس

لروما،برغاممى،"االثانيأومنيس"اابن(ولاك،1)؟دا

هكذاوظلت،الرومانيةألياولايةمنءا!جزليديافأعبحت

)حواليدقلديانوسعخدفيمنفصلةولايةأصبحتأنإلى

.(.م.ق316

غامفا"،الليديالشعبأصلمازالسكانها:)3(

سبقت-كماساميعرقمنكانواأنثههايبدوولكن

.(.مق)223-187الثالثأنطيوكسعهدفىر-الإشارة

يوسيموسيذكر)كماليديافياليهودمنكبيرعدداستقر

العهودمنذالأناضوليالتأثيرإدرأكويمكن.(تاريخهفى

دائمتوترهناككانفقدااليونانياتأثيريدتزامعالمبكرز

66

(سيدة)يةليد

نقوشمنويبدوا.واليونانيا"لأناضوليثبرفيالتأبين

مننوعاصكانتاللبديةاللغةأنالميلادقبلالرابعالقرن

يةبدافىولكن1(أورولة)الثندوالآشيةاللغاتعائلة

الائد؟.اللغةهياليونانيةأصجتالمسيعىالعصر

الطبعية.بمواردهاغنمةليديةكانتالمناعهة4()

ينحدرالذمبكان-يقولون-كماكروزوسحكمأيامففي

-المؤكأخ2.ا"صرابو:يذكر.بكتهولوس"لم01نخرميادمع

يامه-أفياشنفدثماللذهبمناجموحود-الروماني

تتجكانتالىاتربتهابخصولةممثهوردلمدياوكانت

هىصناعفاأهموكات.والحبوبوالكروموالتينالفدتون

الأنسجةوبخاصة،تيراثيابخااشتهرتالنىان!وجات

لإنجازاتامنوكان.(بالأرجوان)المصوضةالأرجوانة

لأولىاعما؟تخاوكانت!المعدنيةالنقودسكللمدلينالهامة

يشكلكانالذيالذهبمنسبيكهمنممنوعة

الشعبثقةحزفىسبباذلكوكان.منها33.36%

إلى01س"اكروزوفعثالذقياصبباكانهذاولعل.بالنقو!

ولكن.الخالصةالفضةأوالخالصالذهبمنالنقودسك

فىالسونانبينترحيبموضوعكانالجديدالأختراعاهذا

كله.العال!افيثماالساحلسةالمدن

ساعهلديةكان!الجديد:العهدفيليدياأهصيه(5)

ثكانت-ليدبامدن-إحدىثياتيرامدينةمنالأرجوان

فىابولسالرسرليدعلىبالمسمحآعنمنأوللمدية

مدنإحدىأفسسكانفكما.(16أع)فيلبيمدينة

أع)صنواتثا*ثنعوبولسالرسولمكثوفيهااليديا

هـجهالتىالسبعالكناشمنكناشخصسأنكما(.91

"الديا"فىكانتاالرؤياسنرفىرسائلهالربإليها

وكئاب.(لفمافسلاداسسارد،تيراثيااسميرناافسمىأ)

فيمدرأنثاإليفارسائلنمفىنيذكرولاالجديدالعهد

مدنآأصجتقدكانتالأنخاذلكو،أشافىبل،ليديا

الرومانية.أسماولايةفى

:()سبدةلبدبة

ف!لبى.فىتقيمتاترامنأعمالسيدد"لمدية"كانت

الرسولبدعلى،الم!س!حيموعبالربآمنمنأولوكانت

اسمأنومع(.،.واوه16:12)أخفحلبىفيبولس

بكونقدأنهلاإ،اليونانيلأدبافىشائعاصاسما"ا!ليدلة"ا

أسيافيليدياتلكت!منسيدزباعتبارهالهاوعفا-هنا-

الماددإلىالرجوع)الرجاعلماسموليس،الصغرى

وكانت.ليدبامدنإحدىكانت"ترا"ثالأن(السابقة

الأصلبةبلدتئاكانتفقدا"رجوانأابياعتاا"ليديةا

التي،لأرجوانباالممبوغةالملابسبصناعةتشتهر"ثياتيرا"



ليسانيوس

.القوموعليةالملوكإلايرتديهاولا،الثمنغاليةكانت

فىالشركاتإحدىتمثلفيلبيفيكانت"ليدية"أن.لابد

ذاتسيدةكانتأنهاذلكومعنىثياتبرا.الأصليموطنها

زوجهاعملممارسةتواصلكانتأنهاالبعضويظنء.ثرا

الموفى.

أعإلله""متعبدةكانتبأنها"لدية"اوتوصف

"الدخلاء"منكانتأنهاعلىيدلوصفوهو،(1:،16

فياليهوديالإيمانقبلتأنهالأرجحوا.يةال!هودفى

بهوديةمستعمردتوجدكانتحيثثياتيرافيموطنخا

فيالاشتراكعلىبأمانةتواظبكانتفملبيوفي.قوية

"حيثالم!دينةخارجنهرعند،السبوتأيامفيالملوات

الرسولكرازةصمعتولما."صلاةتكونأنالعادةجرت

المسيح.يسوعبالربوآمنتقلبها"الربافثح،بولس

ثناءأفيالرسولينإقامةمركزبيتهاأصبحوهكذا

ذإاالناشنةللكنبسةمقر!أهـحبل،فيلبيفيخدمتفما

عند"دخلا،السجنمنخرجاأنبعد،الرسولينأننقرأ

.(16:04)أغا/خرجاثموعزياهمالإخوةفأبصراليدية

مشاركةفيفعالأعاملأكانليديةكرمأنفيشكولا

)فيحاجاتهلسدءالعطافيبولسللرسولفيلبيكنيسة

.(16او4:ه

إلىبولسالرسولرسالةفيا.ليديةاسميردولا

ربماأنهاقييكمنذللثشبولعل،فيلبيفيالكنيسة

.الربفيرقدتقدكانتأنهاأو،فيلبيغادرتقدكانت

بلالهاعلماصمليى"ليديذ"إنحيثأنهالبعضويرى

كانتفلعلها،الصفرىأصافيالأصليموطنهاإلىنسبة

هيأنفاافتراضأما.4:2فيالمذكورتينالسيدتينإحدلى

شريكيياأنتأسألك11:بالقولالرسولخاطب!ياالتى

لأنويخاص،لهأماسلازعمفهو:3(4)في"المخلص

)كماالمذكرصيغةفياليونانيةفيترد"المخلص!!شريكى

بأنالخ!اليللزعمأساسلاوكذلك.الد!يية(فىهى

تزوجها.قدكانبولسالرسول

:ليسانيوس

أنهلوفاالبث!يرويذكر".الحزننهايةامعناهيونانياسم

ذإقيصرطمبارلوس!لطنةمنعشردالخامسةالسنةفى

ولشانيوس....اليهوديةعلىواليآالبنطيبيلاطسكان

بينفيماذلكوكان،(\3:الوالأبلية!اعلىرلعرئيس

الأبليةعنيوسيفوسيتعدثكما.ميلادية28و27سنتي

اسميظهركما.عليهاربعرئيسليسانيوسكانالتي

بينماإلىيرجع"الأبلية"فيوجدنقشفي""ليسانجوس

عتقاءأحدبواسطةمعبدتدشينيسجلميلادية92و14

لبسباس

نأبهالمقطرعمنوليى"ا.الدلعرثيس"ليسانيوس

ورئيىالردعرنبهسليسانيوسةعليهاالمنقوش""العملات

سابقليسانيوسإلىأمهذالبسانيوسإلىتشر"الكهنة

منالحربإلىتقعإمنطقة"إيطوربة"علىملكأكان

يذكر)كما..مق603نعوفيأنطونيوسأعدمه(الأكلية

(.بوسبفوس

:ليسياس

المللتاسشخلفه"الملكيالنسلمنضدف"رجل(1)

إلىالفراتنهرمنالملكأمور"علىإبيفانوسأنطيوكس

،يعودأنإلىابنهأنطيوكستريةتولىوأن.ممرحدود

فيكانمابكلشأمرو،والفيلةالجيششطرإليهوفوض

إليهميوجهأن.وأورشليماليهوديةسكانويأمر،نفسه

أورشلبموبقيةإسرائيلشوكةويستأصلبكسرجيشا"

أبناءتخومثمجميعفيوينزل،المكانمنذكرهمويمحو

فارسإلىالملكتوجهبينماا"،بينهمالأرضويقسمالأجانب

مرضيةبصورةإليهتصلتكنلمالىالضرأئبلجمع

نأيوسبفوسويذكر.(9:11.مك321362-ة3مك1)

سكانهااواسترقاق،اليهودية".غزوكانتلي!مياسالأوامرا

ليسياسجندلذلك.الأمةكلومعو،تمامأأورشليموتدمير

ونيكانورديمتريوسبنبطليمرسبقياد؟عرمرماجشا!

يهوذافخزم،المكابىيهوذاضدووجهه،وجورجياس

منبالقربوجورجياسنبكانوربقياددكانااللذينالقسمين

بيتفىذاتهليسياسهزمكما(.م.ق166)فىعفواس

الفيكل.تطهيرعلىذلكبعدعكفثم41(مك1)صور

فيما،والثافيالأ:لالمكابينبينالاخلافاتبعضوهاك

وماتتفسحرا".العلماءلهايجدلم،المعاركبهذدلخص

(.ؤ.م164)فيفارسعلىزحفهقيجمابلفيأنطيوكس

أنطيوكسابنعلىوصيأالمملكةأمورليسياسوتولى

آخرجيشا"وحشد.(6:17امك)طفلأمازالكانالذي

حاصرصورابتعلىاشولىأنوبعد.أنطاكبةفى

إليهعهدالذيفيلبىبأنعلمالأثناءهذهوفي.أورشلبم

ابنهعلىبالوصابة-الموتفراشعلى-وهوأنطيوكس

جيوشومعهفارسمنرجعقد،(13مل651،2:امك)

ينهزمأنرومامنبمعونةواستطاعاليهودفصالح،الملك

هووقعالتاليالعامفيولكنه..مق163فيفيلبس

الذي()سوتر"الأول"ديمترلوسلدفيالصغيروأنطيوكس

.(-،71:مك1)كليهماقتهما

أميرابكانلذياليسياسكلوديوسليس!ماس:(2)

)فالرجاالعامةأيديمنيولسالرسولوأنقذأورئمليمعلى

في"كلوديوس"مادةفيليسباس""كلوديوسإلىالرجوع

المعارف"دائرفىمنالجزءبهذاالكافحرفمنمؤضه

.(!االكتابية
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ليسيماكوس

:لبسبماكوس

رئيسأونياسإنيوسيفوسويقول.منلاوسأخووهو

الثقافةنشرإبيفانوسأنطيزكسمحا؟لةوقتفي،الكهنة

إلىمنا،وسأشدعيوعندما،ال!هودبينقسرا"اليونانية

يتولىكانالتىالجبايةفيالتمرفبسوءلاتهامهأنطاكية

علىأخادليسيماكوساسخلف1(:492مك2)مرهاأ

نهبليسماكوسولكن.أورشليمفيالأعظمالكهنوت

آلا!ثلاثةت!ليحفقاماعليهالجمهورفاجتمع،الهيهل

وقتلوا،جشهعلىتغلبواولكنهمااثائرلنلقتلرجل

مك2)الخزالة"عندالأقداساسالب1!اليسيماكوساا

،:42).

ليشة:

نبوةفيتذكرقريةاسموهو"لبوء؟!ا.معنادعبرياسم

أنهاالواضحفمن.ثوثوعناجليممع(01:03)إشعياء

نأالبعضولرى.أورشليممنالشمالإلىتقعكانت

كوندرويرى.لحمبيتمنباقربجالا!اابيت0هى"جيم"

المنحدرعلىقعةالوا""العيسويةهىليشةأن)!حلما+!هصا(

الذشرن.جبلمنالشرقيالشمالي

لبكأونية:

أسياجفدرةشبهجنوديفيولايةلبكأونيةكانت

تعرضتفقد،تخومهاتحديدالسهلمنليسراالصفرى

منتحدهاكانتبعامةولكنهاكثيرا"،للتغيرحدودها

الجنوبومن،كبدويمةالئمرقومن،غلاطيةالشمال

فيتتكونوكانتبيسيدية-الفربومن،كيليكية

حيثالزراعةفيهاقامتولكن،هجرداهفبةمنمعظمها

ولكنها-،الجنوليةالجهاتفيوبخاصةالمياهتتوفركانت

فكان،والماعزالأغناملرعيصالحةمنطقةكانت-بعامة

وقد،ءأثدامحارلينوكانوا،الرعاةمنالأوائلسكانها

لهموكانت،الميلادقبلالسادسالقرنفياستوطنوها

الخاصة.لقهم

والذي،الصغرىلأسياالفارسيالحكمثناءأوفي

انهياربعدولكن.باشقلاهماحتفظواطويلأ،اشمر

لهاخضوااكبرالاسكندرأمامالفارسيةالامبراطورلة

حكمتحتكلهاالمنطقةوتعت،الاسكندرموتوبعد

سلمعندما.؟ق091حتىهكذاوظلتالسلوقي!،

وعندما.برغامسلملكةلبكأونمةولايةحكمالرومانبون

..مق331فيبرغامسملك(أ!احأدا)3تالوس""أمات

للإدارةكلهاالمنطقةخضعت،برغامسمملكةوانحلت

أصبحت..مق52ومنذ.أسياولايةمنكجزءالرومانية
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،ليكة

كبدوكية.غلاطيةأوغلاطبةمنءا"جز

أما،ودربةلسترةهماليكأونيةمدنأهموكانت

لأنهالفيريجيةتابعةكانتأنفاالواضحفمناإيقونمة

هريا،وبرنابابولسضدالجموعإيقونيةيهودثارأعندما

.(6و1:5،أع)"ودريةلستردانيةليكأومدينتيإلى

القافةنشر-حكمهمثناءأ-فىالملوقيونحاولوقد

لمولكنئهم،سلطانهمتحتالواقعةالبلادكلفياليونايخة

بشدةالشعبلمسك،ليكأونيةفيتمامآزلكفييجحوا

ممهومةاليونانيةاللغةكانتذلكومع.ولغتهمبتقاليدهه

.المدنشعبعند

عاجزالرجلءشفامعجزدبولسالرسولصنععندمار

لكأ:نية،بل!صوتهم"رفعواذلكالجموعورأت،الرجلين

أع)إلبا!اونزلوابالاستشبهواالآلهةإنقائلين

وبرنابالبولسذباثحلتقديمواستعدوا،(14:19

أعلناثلرنابابولسالبرسولينولكناالآلهةمنباعتبارهما

لرجعواأنمنهموطلبا،مثلهمآلامتحتبشرأنفماله!

المماءخلقالذيالحيلإلهاإلىالأباطيلهذه"من

.(-913:16،)أع...فيهاماوكلوالبعروالأرض

عبادةفيالناسأولئكتورطمدىثةالحادهذهوتبين

.لأوثانا

الجماعاتعدوانيةعنالرسلأعمالسفرثيحدثنا

رسلعلىإيقونيةوفيبيسيديةأنطاكيةفىاليهودية

مثلوجودعنششا"يذكرلاولكنه،(14113)أعالمسيح

ثارواأالذيناليهودإنبلاو-ربةلستردفيالجماعاتهذه

)أعوإيقونيةأنطابهةمنعراجاقد،الرسولينضدالجموع

فييهوديعيشكانأنهفيشكلا:لكن،(2.و:1491

أمهوكانت،لسترةمنتيموثاوسكانفقد،ليكأونيةمدن

.(1:5تي69:1.2أع)أصلأيهوديتينوجدته

،الثلاثرحلاتهفيليكأونيةبولسالرسولزاروقد

برناباومعهلأولىاالتبشيريةرحلتهفيمرةلأولزارهافقد

رحلتهوفي.(2-123و1:5،أع)الناسمنعددأوتلمذا

وضمهلستر؟،فيتمموثاوسوجدجثسيلاومعهالثانسة

رحتهفينهأكما.(ه-16:1أع)مرافقيهجماعةإلى

)أعالتلامبذجميعيشددالمنطقةنفسفياجتازالثالثة

1823:).

ليكة:

الأولالأيامأخبارسفرفيإلأالاسمهذايردولا

بنشعلةبنعيرابنهوشخصاسمبكونوقد211()،:

يخرقففالأمر،"عير"بناهامدينةأوقرسةاسمأو.يهوذا

ليهة".ا"أبيفيأب.اوابكلمةالمقصودعلى



ليكية

ليكية:

أسياجزيرةثبهمنالغردىالجنوبفيجبليإقليم

فيويبرز،مرلعميل005.3نحومساحتهتبلغ،الصغرى

وفرلجية،الفىليالشمالفيكارياوتحده.المتوسطالبعر

وكانت.الشرقىالشمالفيوبمفيلية،الشمالفيبمسيدية

تكنفلم،الوعرةالجبالمنشلسلةإلشمالمقبهاتحيط

جوهاوكان.الهامةالتجاريةالبريةالطرقإليهاتحل

.الشتاءزمهردرإلىاللاقحةالصيفحرارةمنمتقلبأ

الأخشابمنجيدةأنواعا"تتيالجبالمنحدراتكانتو

اوالكرومالرشونأشجاربهاتنموكانتكما،المنازلءلبنا

الأنهار.وديانفيالحبوبتزرعوكانتالجيد!.والمراعي

طريقعنيتمالخارجيبالعالمالرئيسيالاتصالوكان

أثناءوفي+ميرا"."باتراا"،هماموانيهاأهموكانتالبحر،

فيتوقفاالثالثةالتبشيريةرحلتهمنبولسالرسولعودد

رحلتهوفي.فينيقبةإلىأبحرومنها،(\:12أع)01باترا01

بحذاء،عليهاكانالتيالسفينةسارت،رومةإلى

ا.،".ميراءميناإلىوصلتحتى،وبمفيلةكيليكتشاطيء

فيالاسكندرلةمنقادمةكانتسفينةإلىانتقلواوهناك

الرياحهبوبعند،المألوتمنفكان،إيطالياإلىطريقها

،السوريالشاطيءبمحاذاةشمالأالسفندسيرأن،الغرييه

الشاطى+بمحاذاةوتسيرالشرقإلىءببطتحركثم

لرسوطبيعيا"مرفأ"مرا*وكانت.الحغرىلآجاالجنودى

)أعإيطالياإلىطريقهافىالغلالتحملكانتالتيالسافن

سفينةفب!ايجدأنالمنةلقائدالميسورمنفكاث27:381(

منوغيرهبول!إليهالينتقلإيطالياإلىمسافرد

.السجناه

منمهاجرينءوهاجاالأوائلليكمةسكانأنويبدو

الشعبهها،لميلاداقبلالسادسالقرنفىوكانرا،كريت

يخفعلمالذي.الصغرلىأسياغرلىفيالوحيد

منيكونوالمولكنهم،ليدياملك()قارون"لكروسوس"

..مق65،فيلفارسياالفزوأماميصمدواحتىالقود

الهكمتحتالقومةبوحدتهماخفظواذلكمعولكنهم

"الدلياني+الحلففيءشركاكانواأنهمومع.الفارسي

للنفوزيخضعوالمفإنهم6،،ق.م.في)+ثهأ)ء*(

إلىوصلالذيلأكبراالإسكندرأيامفيإلاالإغريقي

لاصكندرااوبموت..مق334333/ءشتافيليكيه

"أنتيجونوس"ممل!منجزءا*لبكيةأصبحت

لأولابطلبموسغزاها..مق903قيولكن.(+ولألمة)؟دا+4

نأإلىكييكيةعلىمحرقبفةاشمرتوقدمصر.ملك

ق.ه،791فيسورياملكالثالثأنطيوكسعليهااشولى

ليل

مغنيسياموق!فيالثالثأنطيوكسالرومانهزموعندما

-الجزيردرودسحكمتحتليكيةوضعوا.م.ق989في

أهلمنعديددشكاريوبعد.ليكيةلشاطيءالمقابلة

فيحريتهاليكية،روماشيوخمجلسمنح،ليكية

عندما43ءا،حتىالحريةبهذهتستمتعوظلت..مق679

حكمتحتوبمفيليةليكيةمنولايةقيصركلوديوسكون

ليكيةاعنبمفيليةفسباسيانفملم96وفي.رومانيوالي

فاكأتليكحةأنوالأربح،غلاطيةولايةإلىبمفيليةوضم

الوقت.ذلكفيباستقلالها

منالكثيرفييثوديةجالياتهناككانتأنهوواضح

إلى..ماق93فيخطابأالرومانيونكتبفقداليكيةمدن

وكان.المهودإلىيسيئرالالكيمعهم،المتحالفةالبلدان

لاولكننا:23(.15امك)"اليكية"البلمانهذهبينمن

القرنينفيفهاالمسمحبةالكنانسعنالقليلإلانعرف

للامبراطورليكيةأملكتبهارسالةهناكولكن.الأبرلين

علىيدلمما،المسيحيينضد.م312فيماكسيمليان

الوقت.زلكفيالمنطقةفيمسيحيينوجود

لبل:

علىللدلالةالمقدسالكتابفي"ليل.اكلمةتستخدم

علىللد!ةأيالفجر.حتىالشمسغروبمنالوقت

فملااالخليقةبدءفمنذ.الثمسفيهاتغيبالتيالفترة

والظلمةنهارا7،النوراللهودعااوالظلمةالنوربينالله

تك)حداسااوابومأصباحوكانءمساوكانلبلأ.دعاها

والنهار.الليلتعاقببدأوهكذا1(:13-5

هزعثلاثةإلىئقسئمالقديمالعهدفي""!الليلوكان

.للرعاةأوالجتودمنللحراسءسوااالهراصةنولاتتحدد

ما.الساعةإلىالشمسغرهـبمنالأولالهزيموكان

منيبدأالأوسطأوالثانيالهزيعوكان.(2:91أمراثي

)قضالليلمنتصفبعدالثانيةالاعةحتىم09الساعة

الصبح""هزيع-أووالأخبرالثالثالهزيعأما.(791:

طلححتىالليلمنتصفبعدحتىالثانيةمنيبدأفكان

سعرأيضأيسحىوكان.:24(14)خرالفجر

.(19:11صم1)االصبعا

أربعةإلىينقسم"ا"الليلكانفقدالجديدالعهدفيأما

عرقى14:125)صتالرومانىالنظامحسبمتساويةهرع

غروبعندتبدأوكانت38:1(12لو6:8،13:135،

الفجر.ببزوغوتنتهبمالمئسس

فإنها،للكلمةالطبيعىالاستخدامهذاعلىوعلاوة
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لبنس

لملظلمةعلىللدلالةسعولمقنطاعلىصجاف،يفأأتستخدم

هـصه:اللهمعبةلنورمناقضوهو/لروحية

االناسعقوللظلمةرمزأ."ليككلمةتستخدم،11

)ميخااللهأماميقفلؤصاعدماقلوصموجهلوغباوة

منيهوذ/خرجوعندماا(..:11يو،9و5:8عا،3:6

)يوليلأ!!!كانليسلمهوذهب،يمسوعمحضرإلرب

الظلمة.غشتهفقد(31:03

عن،تسالؤلبكيفيللمؤمنينلولسالرسول!ول(/3

ظلمةفيف!ستم،الإخوةأيهاأنتم!وأما11:بغتةالربمجيء

بناهوأ،نورءأبناجمبكم.اليوعمكلصذلكيدرككع!حتى

بل،كالباقينإذأتمفلا.ظلمةولاليلمنلسنانهار.

كا.،-*(.اش)ؤدصحالنسهر

/لخثليةفيهتملكلذيلمضرا!الزمنهذا(31

الرببمجيءسينتهىلملذيلعالئملم".ليلهو،بلثيطان

هوالرجاءفهذا،(301:ب!5:212اش!ثانية

يكونلنحيف(312:1إروء/لعزاومصدرالسيحي،

2:25022:ه،.ا)رؤظك+ليل

فإن،بالتأدببشعبأأوشخمآاللهبفتقدعندما،()

هـحل،/للهمعفرنوريختفىإذ!!لبل"بأنهيوصفذلك

.(1و2اا:31،ا:15)إضالخطيةببباللهغضب

لبنس

"ليلأ"يعتبروالمعاناةوالحزنالألموقتأنكما(5)

هذهمثلفيحتىولكننا1(03:همز7:14)أي

الرحيمةعناتهفيفإنه،اللهنظرعننختفيلا،الظروف

فيالأغاني"يؤتيالغنيةنعمتهوفى،(12أو913:9)مز

42:8(.مز35.11:)أى3اللط

الاسمرارعلىيدلوالنهار"االليل"ابينوالجمع(6)

"كانإنهالجدريين3كورمجنونعنيقالفمثلأ،والدوام

ويجرحيصيحالقبوروفيالجبالفياونهارأليلأ،دائمأ

كانإنهبولمىالرسولويقول.(ه:5)مراابالهجارفىنفسه

،2:9(تس1)أحد"علىلثقللاكى:نهارا""ليلأيعمل

تس1)نهارا17و"ليلألأجلهميمليكانإنهيقولكما

:351).

لبنس:

معاشرك،ميةروفيالمسيحيينأحد..لين!"كان

تى2)تيموثاوسإلىتحياتهإرسالفيبولسالرنول

-م178نحوفيليون-أسقفإيرشاوسويذكر.(4:21

ولطرسبولسالرسولينأن-الكنسيالمؤرغ-ويوسابيوس

لروما.أصقفا"!ا"لينساصصرجلأماأظ

إليهأشارالذي+لينس"نفسههوإنهيوسابيوسويقول

كما.تيموثاوسإلىالثانةرسالتهختامفيبولسالرسول

سنة.عشرزاثنتىمدةخدمإنهيذكر



المئةبرنج-مئة

ثىل!!،س!

أمءا

المئة:برجمئة-

لسورالثمالىالركنمنبالقربالألراجأحدكان

وإخوتهالعظيمالكاهنآلياشيبوقام،أورشليممدينة

برجإلىاالمئةبرجإلى"وقدسودالفأنبابببناءالكهنة

الأصوارتدشينعندأيضآيذكركما.(3:9)نححننثيل"

السبيمنالرجوعبعدنحمياأيامفياستكمالهابعد

ارتفاعهأنإلىالاسميشيروقد.(12:93)نحالبابلى

وأ،درجةمئةكانسلمهدرجاتعددأنأو"قدممائةكان

به.للإقامةالحراسمنلمئةيتسعكانأنه

:مآث

الذي"!محث"العبريللاسماليونانيهالصيغةوهي

فيالمسيحنسبسلسلةفىالاسموردوقد"اقابض".معناه

قبلعشرالثانىالجيلويكل1(26ة)3لوقاإنجيل

العودةقائد،زربابلبعدالسابعالجيل؟،مرلمرجليوسف

البابلي.الشىمن

ذهب:ءما

"ملكاأدومملكعكبوربنحنانبعلماتأنبعد

مدينتهاسموكان(1:05أخ1-هددأو)هدارا!مكانه

ذهب"ءمابنتمطردبنتمهيطبئيلامرأتهواسمفاعو،

ماحول

ئ!+2؟

..

فىمعنادنفسلهالعبرلةفيوالاسم.93(و3631:)تك

فاحثىكانإنهاليهودءعلماويقولذهبا..ء"ماالعرية

فيكانالذهبأنبمعنى،الاسمبهناسئميلذلكالثراء.

"ماءأنالكتابمفسريبعضيرىولكنء.كالمابيته

"أمطرد".إليهينتبكانمكاناسمأصلأهوذهبا!

ماجوج:

حرفمنموضعفافي1(جوج"4مادإلىالرجوعالرجا

".الكتابيةالمعارف"دائردمنالثانىالجزءفى""الجيم

:حولما

مزفيتترجم)وهكذا"رقصا"معناهاعبرسةكلمة

اكاناأدهالملكسليمانعننقرأو(.:914:0130154

وهيمانالأزراحىإيثانمناالناسجممعمنأحكم

يذكربينما،(4:31ملا)ماحول"ابنيودردعوكلكول

كنتهثامارمنيهوذابنرارحبنواأنهمالأولالأخبارسفر

.(2:6أخأ)

منهماثناناوكان،"كأقص"معناهاماحولأنحبثومن

فمن،98(88،)مرالمزاميركتبةمنوهيمانإيثانوهما

أساسعلى()ماحول""الرقصءبألنالقباأنهماالمحتمل

العباددفيالمغنينفرققادبمنكانواالرجالهؤلاءأن

لاهذاعلىو،(الرقصعلىيشتملالغناءهذا)وكان

لهم.لقابللث!خصعلماسم"ماحول"يكون
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يداما

ممط:داما

أخا،01:2أتكنوحبنليافثاثالثالابناسم

منأولاآرياشعبايروكانواالماديونهمونسله،(ه:1

نحوأشور)فيملكالثالثشلحنأسرهوزكرهم

نحو)فيالثالثنيراريهددذكرهمكما،.(.مق886

نيانوصرجون،(..مق7431فلاسروتغلث.(..مق008

معالماديوناتحدقدو.بلادهمغزاالذي(.مق)716

فيأضورعلىوقضوابولاسارنبوبقيادةالبابليين

فيبابلمنالشرقإلىامبراطورلتهممدوا:قد.م.ق612

جزءا"أصبحواثم،(ق.م.06561-5)نصرنبوخذأيام

فىالكبيركورشيامأفيالفارسيةالامبراطوريةمن

..مق955

الجزءهذامنموضهافيا."ميدياإلىالرجوع)الرجا

.(01الكتابيةالمعارف"رانردمن

:مادون

المدنإحدىمادونوكانت،ا!خمومة"معنادسامبماسم

الذيالحلففيالأيوداب"املكهااشترك،الكنعانيةالملكية

بقياددإسراثيلبنيلمحاربةحاصور""املكيابينكونه

مياهعندإسراثيلبنيليددفعهمالربولكن!يشوع

حتى....العظيمةصيدونإلىوطردوهمفضريوهما،ميروم

الملوكقتلواو1(ا-9:ااأيث!شارد"لهميبقلم

هيأنهاوالمرجح.(-91ا:127)بثىضدهمالمتعالفين

إلىأميالخمسةبعدعلى،المرتفعاتعلى"حطين"قرن

طبرية.منالغرديالشمال

جمن:ماد-مادي

الجزءهذامنموضعهاا!!في"ميدياإلىالرجوعالرجا

".الكتابيهالمعارف"دانرةمن

أثا:ماران

ليبولسالرسولاستحدمهاأراميةعبارةأثا""مارأن

قد"رشاأوربنا"لا!!تعال:تعنيوهي،16:22اكو

أتى+.

أثا""مارانعبارةأنالمؤكدمناللغوصه:المشكلة()أ

قد(ا!لآباجماأ"او،""هللوياوا!امينآ11:مثلمثلها)

الي!هودمنالأوائلالمسيحيينعدالعبادةفياستخدمت

نأوحيث.الأراميةهيالأساسيةلغتهمكانتالذين

نقلفقداالمونانيةباللغةرساتكتببولسالرسول

أحيانآتؤدقيوهيلمعملية،يرنانيةبحروفبلفظهارةالعبا

ائكلماتفإن،ذلكعلىوعلاوة.الغموضمنءشبمإلى
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أثاماران

"مارانولأن،منفملةتكتبتكنلمالقديمةالمحطوطاتفي

وجوهعلىتحليلهايمكنفإنه،كلمتينمنأصلأتتكونأثا+

مختلفة.

مىالأولىالكلمةأنعلىءالعلصاغالب!ةويتفق

،(ربنا11يا11وأأااربيا"اهامعناو(11ناراماا1وأ)اناراماا1

"يأتي".الفعلمنمشتقةكلمةهيالانيةالكلمةوأن

)صيفة3صلاأنيكاعلىالفعلمنالصيغةهذهأخذويمكن

أنهاعلىأوتعال"،41بمعنى"يأتي"(الفعلمنالطلب

"أتى".قدأولأ!أتى"بمعنىالامالماضيالفعلصغة

لتفسيرها:احتمالاتخمسةوهنان

"صلاة"اأي"طلب"أنهاعلىالعباردأخذتفإذا

يسوعالربحضورطالبآيصليبولسالرسولفيكون

جمطلبأنهأو،الربءعثااجتماعفيوبخاصة،بالروح

ثانية.المسيحمجيء

تشيرفقداتاما!فعلاأنهاعلىالعباردأخذتإذاأما

"رشاتعنىقدكماالتجسدافىيسوعالربمجيءإلى

على-أو،الربءعثالاجتماعبالنسبةءسواحاضر"

وعددحمسبالأجتماعفىالربحفورإلىإشارد-الأخص

وإن،آت""رنجانننقدأو،(02:)18متىإنجيلفى

هذاينكرونالبارزلنالأراميةاللغةءعلمابعضكان

المعنى.

نأهوتام"افعلأنهاعلىالعبارةأخذيؤسدومما

الفعلتترجم(الأراميةمننوع)وهيالسرلانيةالنسخة

الأوائلالكنيسةءآباأنعلىعلاوز،التامالفعلبممغة

العلماءمنغالبيةمناكولكن.المعنىبهذافسروها

،الكلامسياقمعتمامآيفقلاالتفسيرهذاأنيعتقدون

آياتفهتاك)صلاد("طلب"أنهاعلىأخذتإذاأنخاكما

،أ:47بط1،ب5:،فىإلى)ارجعالرأيهذالدعمأخرى

لعبارفىترجمةجم!عهاتكونوقد.ب22:02رؤوبخاصة

.(2!ثاأ"اماران

أثا"ا"مارانعبارةإن:اللاهوتيةالأهمية)ب(-

بريرلةالبدابةمنذالكنيسةاعترافعلىقولا!دلملأتحمل

المسيح.ي!وع

كانإن؟ا:الرسولقولعقبا!أثا"مارانعبارةأنكما

كو1)ا.أناثممافليثنالميعيسوعالربيحبلاأحد

عباردإلىينظرونالكثيرينجعلتمباشرد.(16:22

ماران.أناثيما"فليكن:نفسهااللعنةمنلجزءأثا""ماران

لتفذهوإنمابسوعالربمجيءطلبأنباتجارأثا"،

وأصدراالسابعالقرنفيكنسىمجمعانعقدوقد.الدلنونة



مارة

ث!ما"أنا:الكلماتهذفىيحملالمنشقينضدإدانةقرار

".الربمجىءعدليدان،أثاماران

فإن،"ثيماأنا"و"ثاأ"مارانبينالعلا!ةإنكاروبدون

نأورغم.الرببعشاءبشددربطهايففلونالعلماءبعض

الرسولأقوالفإن،16كو1فيواضحاصيبدولاالرلاطهذا

عنالرسالةنفسمنعشرالحاديالأصحاحفىبولس

يأكللمنوالدينونةالربمجىءبينيجمعاالربءعشا

كتابأنكما.:26-92(11اكو)استحقاقنبلر

فيبذكر(الثانىالقرنمناا!الديداك"ا)"الرسل"تعليم

أوصنا11:الكلماتبهذهتنتخىصلازالربلعشاءوصفه

يكنلمإذاأماافلشقدمامقدسأإنسانكانإذا،دداولإله

:6(.01الفصل1"آميناثاأماران.فليتب

:مارة

مسيرتهمبعدءماإسرائملبنو:جد،المكانذلكفي

ولكناالأحمرالبحرعبورهمبعدشور،بريةفىأيامثلاثة

فمعناد""مارةالاسمءجاهناومن،يشربلأمراصكانءالما

9(.و33:8عد:15123)خر+فر.ا

فأراهالربإلىصرغ01،موسىعلىالشعبتذمرولما

نأهـالأربح.عذبأ"ءالمافصارءالمافيفطرحفاثجردالرب

وأربعينسبعةبعدعلىاحواردا"عينفيهوالآنموقعثها

نحوبعدوعلى،السوسىمنالث!رقيالجنوبإلىميلأ

خمسةنحوبعدوعلىاالأحمرالبعرشرقيأميالخمسة

منالجنوبإلى،الغرندلعينمنالغرلىالشمالإلىأميال

(.القديمالاسمصدىفيهيترددلعله)الذياأماردا"وادي

مردعيونتوجدحيثموسىعيونأنهاالبعضيظنكما

.حلوةعيونو

:ماروث

تذكرلميهوذافىمدينةاسموهوا"مرة"ينابيعومعناه

"معارة"نفسهاهىولعلها،(:12ا)ميخانبوةفىإلأ

95(.:59)يش

:(ينةملى)ريما

نحوبعدعلىتقعماريمدينةكانتالموفع:(-أ)

ترجع؟الحريري!ا،"اتلمنالغربيالشمالإلىأميالشعة

ملتقىعندالاستراتيجيموقعهاإلىوازدهارهاشهرتها

البحرساحلمنيبدأكانأولهما،للقواقلرئيسيينطريقين

يبدأوالآخر،الفراتنهرإلىسوريةءبصحراويمرالمتوسط

خابورنهروادىفيجنولا"يمتد؟،النهرلنبلادشماليمن

ليس،الموقعهذاأهميةوتظهر.الفراتنهرواديفىتم

مدينة()ريما

الذينسكانهافىأيفا!بلاالخرافيالمدينةثراءفىفقط

الثعوببينفجمعت3،عديدأنجاسمنمزيجا"كانوا

منغرييينوساميناوأشوريينبابليينمنالمتحفىلن

والبثيامينيينوالسوتييناالبدوأشباهروحوييناحلبمملكة

لمملكةعاصمةمارقيوأصبحت،(إسرائملبنيمناليسوا

لناتحتفظو..مق0180017-0نعوفيهامةأمورية

الوقتاذلكفىالمواطنينمنالكثبرينءأسمافيوثائقها

مجهولة.تكونتكادالتيالأموريةاللغةمنهامبجزء

،3391بينفحما:الأثريةالاستكشانات()ب

)ء!4+ال!بارو"أندريه11بقياددفرنسيةبعثةقامت9391

الحربرى.تا!فىبالتنقب،اللوفرمتحفلحساب(51+4!

الثانية،العالميةالحربنشوباالموقعفيالعملأوقف:قد

أربعةمدلىعلىالعملالبعثةاعتأنفتعندما5191حتى

لنشوبأخرف4مرالعملتوقفحين56911خىمواسم

عنهاأسفرالتيالمبانىوأهم.5691فىالسوسحرب

برج(2).إشار""اللإلكةمكرسمعبد(1):هىالتنقيب

هـجرد،003علىيشتملقصر()3.()زيجوراتمدرج

عصرإلىولرجع،ا!لامركزفىفدانا"15مساحهعلى

وقد.!اؤ.*075-0185)حواليلىالأوالبابليةالأسرة

لوحة000،02نحوعلىالقمرمنطقةفىالبعثةعرت

هدد"..بسماخعصورإلىغالبيتهاترجعالمسماريبالخط

باءعصردفيبدأالذقي(ق.م0178-6979)نحو

تهالذتن(..ماق176-9771)نعواليماوزمري11االفصر

معاصرينالملكانهذانوكان.القصرءبناعهدهفي

.(.م.ق29170175-)نحوالشهيربابلملكلحمورابي

باللغةالمكتولةالقلملةالدينيةالوثائقبعض،وباستثنا

وقد.كادبةاباللغةمكتوبغاليتهافإن،الحورانية

بأمورتتعلقوثائقعلىالحجراتمنالعديداحتوى

الوثائقتحتويبينمااقضائيةأوإداريةأواقتصادبة

"بسماغالملكتراسلفقد.الملكيةالمراسلاتعلىالباقية

)حوالىأشورملكلأولاهدد""شممثيالملكأبيهمع"هدد

"داجان"إشمىالملكأخيهومع(.*ا.ق1782ا-814

.(.ؤ.ما742-ا781)أشورملكلأولا

،إشارليم"!و،وحسيدان11ثاكينااريمتا"موظفيهومع

كانآخرينملوكمعتراسلكما.إيلا"اياوي2و،و"إلاسوا!

قطنة.ملك"مددإشخي"او،بايلملك"حمورابىلأامنهم

ملكحمورابيمعفكانتليم"ا"ازمريالملكمراسلاتأما

.الملوكمنوغيرهماحلبملكليم""ياريموالملكابابل

!اداجان"اكبرىمعهمتراسلالذينموظفيهبينكانكصا

و،مارىقمرعلىالمشرثا"ليم"اباخديوا"ترقة"احاكم

ا.رخالوانوخ،اشووسومرا!،اياسيموكانشوم"امو11
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)مدينةاماري

للملكالمرصلةالرسائلمنالكثيربينهاوجدكما

عنصادردنبويةأقوالعلىتشتملوالتيليما!"زمري

ي!علىفيماأهميتهالهارسائلوهي".داجانأو"هدد

الكتابفبمالنبوةوبينبينهاالاختلافأوالفبوجوه

.المقدس

غز)أقادعىممروفملكأولإنتا!دخها:)-(

كما(ق.م0025)حواليلاجاشملكإيناتوم!ا!اهو"ماري"

نحو)قى!أكد"ملكالكبيرسرجونالملكأيفآذلكادعى

أور""افيالثالئةالملكيةالأسرةعمرفيو(.مق.0235

منحكامإيمايحكمكان(.مق.6002-2113)نحو

اشبى"اتولى..مق1702لحوفيولكنأور.ملوكقبل

ملكشي!ا"إبيللملكعاملأوكان"ما!ي!"-من01إيرتم

!!إسدا"مدينةحكم(..مق6002-9202)حوالي"أور"

وعندما.لأمورصنارلئوااور"أ!امنقتطعهاانأبعد

ايرا(؟"إبشيأصح.ءا.ق6002فىنفسهاا"أور!اسقطت

فىقوتينأكبرهما"لارسا"حاكمنابلانوم"ااو،ص"01حاكم

-0183)نحو!"خانا"ملكليم"!اياخدونفقام،بابئمملكة

ولكنهامملكتهإلىوضمها"ماريمدينةبغزو(..مق0018

أشورملكالأولهدد!ا"شمشىالملكأمامانهزءاأنيلبثلم

مدينة()ماري

فقد.ؤ.م0089تحووفى.(..ماق782-ا814)نحو

"شمشىضعلتهاأوقدربماثورةفىحياتهال!ما"ياخدون

بأربعذلكوبعد،سوثلةإلىب""زمريابنهففر.هدد"

للملكنانبا-هدد""بمماغاب!ههدد!!"شمشىعئئ،سنوات

ماتعندماو(..مق69170789-)نحوا!ماري"اعلى

بالملكليم/1"زمرقياستعان(..مق1782)ا!هدداشم!ثى0

917-0)نحو"إشندناا!ملكإيل"ابي-"إبال

عرش!منهدد""بمماخلطردحلبوبملك1(10.اق761

عاما-عشرتسعةلمددبالايتقلالتمتعتأنولعد.ماري

11ليمزمري11مزلةهبطت،(..مق1176-9177)نعو

غزاعتدماوذلك،للمدينةحاكممجردأوملكنائبإلى

زمرفيوظل،.ؤ.م1761فىا.ماري"بابلملكا!حمورابي"

المدينةالكاشيون"11دمرأنإلىحمورابيقبلمنيعك!ليم

..مق1742فى

كانتإنوالقدي!:كالعهدماريمملكةعلالة()د

النظرجئهةومنأنها،إ،القديمالعهدفيتذكرلا01رقي"!

دراسةعلىفنااكتثفتالىالوثانقساعدتااللغولة

أمماءكبيرحدإلىتشبهالتيالأموهـلةالأعلامءأسما

لناتقدمالوثاثقهذدأنكما.القديمالعهدفيالأعلام

ماوب!مملمةقمص
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كانتالتيوالعواثداليوميةالحياةعنوافمةتفصيلات

علىالفو،يلقيمماالآباء،عهودفيالمنطقةفيسارية

أسفارفينجدهاكماالعصور،تلكفيالحياةأساليب

القديم.العهد

:ماش

تك)نوحبنسامنسلمن،الأربعةأرامءأبناأحد

0923:).

"ماشك"يسمىالأخبارسفرفيالمقابلالجدولوفي

الاسمءجافقد،السبعينيةالترجمةفيأما،(؟117أغأ)

الموضعين.فيا!ماشك"

ايافث"،1ءأبنابين"ماشك"ااسم:26ا.تلثفيونجد

فياختلطاقدسامونسليافثنسلأنعلىيدلقدمما

ماشك.

"ماسيوس+جبلإلىإشارةفيه"ماش"أنالبعضويرى

وألبنانجبالعلىيطلقكانالاسمهناولعل.وسكانه

النهرين،بينلبلادالمثعاليةالحدودعلىجبالسلسلةعلى

"كيراجادا!01:الآنوتسمى،الفراتنهرمنابعمنبالقرب

المعراءيستوفىكانوشببلادإلىأو،بالتركية

فيماش"ء"صعراباسمالمذكور"وهي،لسوريةاالعرلية

الأشوردة.النقوش

ماشك:

وهو:،"ممتدا!أوا!"طويلومعناهصاميسما

أخأ،:012)تكالسبعةنوحبنيافثءأبناأحد(1)

استوطنتكأمةالتاريخمسرحعلىنسلهويظهر.(ه:1

نأإلى،طوللةقرونمدىعلىالصغرلىآسياأواسط

الواقعةالجبليةالمناطقإلىالنزوحإلىأعداؤهماضطرهم

"الموشكوا!فهم،الأسردالبحرمنالشرقيالجنوبإلى

في*الموشكوا11و،الأشوردةالسجلاتفيالمذكورون

+الهندوالث!عوبمنآرلةأمةوكانوا.الإغريقيةالسجلات

المدنية،التواريخفيأوالمقدسالكتابفيوسواء.".أوربية

أبناءمنآخرابنوهوا"اتولال"بعددائما!يذكرونفإنهم

،حزتيالنبوةفيمراتئلاث(تولال)معماشكويذكر

وتولالماشكفيذكر.مردكلفيمختلفةظروفوفي

فيالنحاسوآنيةالعبيدتيعكانتأمماباعتبارهمهـلاوان

.(:2713)حزصورأسواق

عننبوةفيوتولال*ا.ماشكفيذكرالثانية3المرفيأما

ماشك

رعبهم"جعلواأنبعدالشعوبهذهإنفيقول،وعبلامممر

الجبفيالهابطينمع.ابخزيهمسيهبطونء"الأحياأرضفبم

.(232-32:4)حز("ا)الهاودة

والثلاثينوالتاسعوالثلاثينالثامنلأصحاحيناوفي

أصبحفقد،ماشكعنفريدةنبوةنجد،حزتيالنبوةمن

استخداما"ئستخدماأنهماولبدو،واحدةأمةلوتوطماشك

اجعلآدءااابنا"ياقاثلأ:إلبهالربكلامكانإذرمزيا!،

،وتولالماثكروشرئيمىماجوجأرضجوجعلىوجهك

روشرئيسياجوجعليكأنذاها...وقلعليهوتنبأ

وأخرجكفكيكفيشكائموأضعوأرجعك،وتولالوماشك

.اليومذلكفي..معككثيرينشعودأ.جيثك.وكلأنت

كثيرونوشعوبأنتالشمالأقاصيمنموضعكمنتأتي

الأنجرةأالأيافيكثير.وجيثىعظيعة.جماعة..معك

حينالأممتعرفنيلكيأرضيعلىبكوآتي.يكون

وتسقطالجبالتندك..جوجياأعينهمأمامفيكأتقدس

فأتعظم....الأرضإلىالأسواركلوتسقط،المعاقل

أناأفيفيعلمونكثيرةأممعيونفيوأعرفتقدسوأ

.(32-ا:83حز)االربا

العالم،فيللهالمعاديةالقوىكليمثلونهناأنهمويبمو

حزقيالأرفالراضح،اللهشعبعلىءللقفاستخمعالتى

ؤرإلىرجع)1الزماننهايةفيسيحدثشيءعنهنايتنبأ

0-2:801).

"ماشك"،إلىالمزاميرسفرفيالوحيدةالإشارةأنكما

الثريرالمجتعيمثلانوقيدارا؟افماشكرمزلةإشارةهي

.(012:5)مزالمرنموسطهفييعيشالذي

فيالمدنىالتارلخفيماشكلشعبذكرأولوورد

نحوفيأشورملكاالأولفلاسرتغلثكتابات

ملوكمنخمسةحاربإنهأشورملكفيقول(..مق0091

منأنهالا،عليههانتصرأنهيدعيأنهومع"موشكي".

"الموشكى!ايظهركماشديد؟مقاومةمنهموجدأنهالواضح

حولياتفيوبخاصةالآخدلنأشورملركسجلاتنجي

هذهفيفيذكر،(..مق7231507-01الثانيسرجون

كان!اممتا!.اسمه"للموشكى!قوىملكوجود،السجلات

الضاريةالمعاركمنالكثيربعدوأنه،لسرجرنعنيدا"عدوأ

الجدلةودفعللخفوعا.اميتا0اضطر،طوللةسنينمدىعلى

للأشوربين.

إلاليسهذا"ميا"أن،العلمامنكثيرونويعتقد

ولكن،الإغدلقيةالكتاباتفيالمذكورا.ميماس+اللك
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ماعاي

للفريجيينملكا"كان-اليونانيةالتوارلخ-في"ميداسا"

نأالمحتملص/الآخرالجانبمنولكن."اللموشكى"ولبس

االشعوبمنخليطأتضمكانت()ميا"اميداس"مملكة

لشعبملكا"كانميداسأنيذكروناليونانيونفالمؤرخون

يكن)ولمالفردجيونهم،المملكةمنالغردبمالجزءيستوطن

يذكربينحا،(نانيةصغمرةقبيلةسرىالموشكوا"01

كانواينافيا.للموشكىإ"ملكا*كانأنهالأشوريون

يتاخمكاذوالذياالمملكةمنالشرقيالجزءيستوطنون

الفريجيينمنكلاأنالمحتملومن.الأشورلةالامبراطوردة

قد"ميتا".مملكةفيقولةعناصريشكلونكانواوالوشكى

لمولكنهمامراتبفعا""ميتاجيوشالأشوريونهزم

(ئ340ههول)"بونجورد"علىءلاستيلااطلادا"!يشطيعوا

لم،عقودببفعةذلكبعدولكن.الفريجيةالعاعمة

أجومر(.الكميرجمينزحفمقاومةتستطع

0591في"جوردبون"موضعفيالتنقيبأعفروقد

الموشكيأنعلىدلائلعنبنسلفانياجامعةبعثةبمعرفة

معواسعةتجارلةعلاتاتلهمكانت)الفريجيين(

وسوردة.وكملمكمة(أراراط)الأوراطو."!ا

أخ11الأيامأخبارسفرفى"مافك"اسميرد2()

نأالواضحمنولكن،سامءأنجاأحدأنهعلى(:117

(.اد-القةالمادةإلىالرجوع)الرجا"ماش"هوبالمقمود

:ماعاي

أبناءأحد31وهرا"عطوف"الربمعناهعبرياسم

رجلداودءغنا*بآلاتالعزففياشركواالذينآساف

بابنحوالسورعلىيمينا*..."وكبتالتيالفرقةفي"الله

بعدأورشليمسوتدشينعند،31-36(:12)نح"االدمن

البابلي.السبيمنالعوددبعدنحمياعهدفيبنائهإعادد

ماتص:

الفرليةالمنحدراتعلىالمدنإحدىاسموهوا"طرفا"

عشرالاثنىأحددقرلأ؟ابن:اامقركانت،يهوذالمرتفعات

يلزمهبماقصرهلتزويدالملكسليمانأقامهمالذينوكبلأ

الشةفيشهرا"يمتارأنوكيلكلعلىوكان،طعاممن

.(7-49مل1)

ماكى:

أبياسموهو"ناقص"،أمعنابكونقدعبرياسم

الجواسيسأحدليكونجادسبطمناختيرالذي؟اجأوئبل"

فارانبريةمنموسىأرسلهمالذينعشرألاثنى

.(1وه2و31:1)عدكنعانأرضلاستكشاف
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ماكبرجمن

ماكير:

وهو:،"ثمين"أو"مبتاع"معناهلعل

1(26:92)عديوسفبنلمنسيالبكرالابناسم(1)

يوتحيافىفيمصرفيمنسيبنماكيرأولأدولدوقد

علىاصمهأطلقالذيجلعادماكيروولد.(:0523)تك

موسىإنإذ،لأردناشرقىفينسله!عكنهاالتيالمنطقة

)عدفيها"افمكنمنسيبنلمايمر"جلعادأعطى

عنهقيلإذاولاشانجلعادماكيرأخذكما4(..و32:93

.(17:1أيشحرب"لأرجل"كانإنه

والسادسوالعشرلنالسابعالأصعاحينفيونقرأ

حافربنصلفحادبناتقضيةعنالعددسفرمنوالثلاثين

أمامموسىقدمهاالتي،منسىبنماكيربنجلعادبن

أبيهنانمبصلفحادبناتتعطىأنالربفأمراالرب

نأعلى(09ا-27:)عدإخوةلهنيكنلمإنهحيث

إلىسبطمننصيبلخولفلاعش!ر؟،مررجالأيتزوجن

.(ا-369:)عدآخرسبط

كانالذيلودبار،منعميئيلبنماكير)2(

نأإلىبيهفييعيثى،الملكشاولينناثانبنمفيبوشث

على:يأكل،أورشليمفيمعهليقيمداودالملكاستدعاد

-8(.9:1صم2)الملكبنيمنكواحدماثدته

وجهمنهاربا!محنايمفيداودكانعندماأنهكما

لداود-آخرين-مععميئيلبنماكير،جا،اينهأب!ثالوم

معهالذيللشعبو"لداودامختلفةوأطعمةوآنيةبفراش

فيوعطشانومعبجوعانالشعبقالوالأنهماليأكلوا

.(92-71:72صم2)االبرلةا

ماكيرجمن:

ماكيروكان.يوسفبنمنسىبكرماكيرنسلمم

مما،المايهريونكانوهكذا1(17:1)يشحر!""رجل

فاشولوا،المجاوردالمناطقإلىسلطانهممدعلىساعدهم

موسىأعطىوقد.(17:9)يشوباشانجلعادعلى

لأردناضقيفيالجيدةالمراعيأرضوجادرأوبينلممبطي

وكان،(31-29:1639:51بق،17-3:59)تث

هزموهمالماكيرلينولكئ،لأنفسهمبهاصحتفظواأنعليهم

"رجلأبيهمماكيرروحبائمكانإزاالأموريينهزمواكما

ولد"ماكيرأن(92ت26)العددسفرفيونقرأ".الحرب

منسىبنماكيربنو"وذهبآخر:مكانفينقرأوجلعاد؟ا.

فأعطى.فيخاالذينالأموريينوطردواوأخذوهاجلعادإلى

)عدفيها!افسكنمنسيبنلماكيرجلعادموسى



ماكيروس

أغ3،1ر1؟79يشإلىأيضاصارجع(،.و32:92

.(-92اأ:13يش،ها3:تث،17او7:4..2:9223

ماكيروس:

ال!ئرقإلىأميالأرلعةبعدعلىماكيروسقلعةتقع

ابخوبإلىميلأعشرأربعةبعدوعلى،الميتالبحرمن

فيحصنأمنعوكانت.الأردننهرمصبثنالشرقي

نتىأنئاكما1(!للينييذكر)كماأورشليمبعدفلسطين

وفه.المعمدانيوحناهير!دسالملكفيهسجنالذيالمكان

التلعةبنىوقديوسينوس.يقولكماأيضا!رأسهقطع

قدم005.3نحويبعدطبيعىجر!علىبانوسألكسندر

منإلبهاالوصوليمكنلأوكان،الم!تالبحرس!حفوق

أعادألأ!ح()!الاولجابنموسمرهادأنوبعد.الثلاىتهاجها

رائعآ.قصرأفيهاوشىاالكبيرهرودسءهابنا

فإنالإنجيلافيبالاسمتذكرلااا!ماكمروساأنوبما

جعل،(6:12)مرقسالحفلقىا!الجليلاوجوهحضور

طبريةفىأقياهيرردسهـا،دعبدحفلأنيظنونالبعض

ماكيروس.فىول!س

ظلت،الرومانضداليهرديةالحربءثناأوفى

!وطبعدحتىتقاوءماساداوهروديةرماكير:ص

لملأنم!اليثودالمدافعوناستسلموأخيرا!ارشلبمأو

أمامفمئصلبا"ألمعازا!ابطلفمرؤيةاحتماليستطعوا

ل!كم.ادحاصرةالفوإتبمعرفة

فيا!المكور"اذكرحولجدلمندارعماالنظروبغض

ذكرهااخفىقدكان"ماكبروس""فإن،يةاليهودالأداب

في"سيتزن..جافايمشافهاأعادأنإلى،عديدةالأأجيا

قريةاسمفيصداهيترددائقديمالاسمومازال.7091

القصاشرقيميلنصفبعدعلىتقعالتيا"المكور"

المشنقة.قصرالآنوتسمى

مالك:

الملكضاولبنيوناثانبنمرسيعكينميخاابنهو

.ا"ااملك:لاسماومعنى.أ14؟8:3519أخ9)

!بأم

مبحار:

أحداسموهواالأفضل!ا!اأو"المختارا!معناهعبرياسم

قائصفيالاسمهدايوجدولا.(:1138أخ1)داودأبطال

سفرمنوالعثحرفيالثالثالأصحاحفيداودأبطال

مئاثيا

سفرفىنجد،الفائمتينبينوبالمقارنة.الثانيصموئيل

وبانىصولةمنناثانبن"ولجآل:الثانىصموئيل

"هجريبنمبحارعنعوضاص،:36(23صم2الجادي")

الأصح.اءةالقراأنثهاويبدو(38ة11أخ1)

مبسام:

سمتاومرا"عطر"دومعنا

.25:13)تلتإبرايمبنإس!اعلأفيءأحد(-1)

.(:992أخ9

.(2ه:4أخ1)شمعونسبطمنشنومبنمبساء(2)

مبصار:

،29ت36تك)أدوهاءأمراأحدوكان،"حصن"ومعناه

الاسمإنالكنسيالمؤرخيوسابيوسوبقول1(:123أغ1

كانتوء؟؟"للتراتابعةكانتالىمبصار؟بقرلةيرتبط

أيامه.فيقائمةمازالت

مبوناي:

داهءأبطالأحداسموهومتننا!.ء"بنامفالحعبرياسم

ثأنهالحوشى"ا"سبكافيأيفآويسمى.!:2327صم2)

و1(12:81صا2)الىرافاأو،دمنهوالذقي"!سافقتل

الفرقةعلىوكان،(11:92أخ1)الحوشاتى""سبكاي

"!مناداودالملكخدمةفيكانواإلذينمنالامنة

خأ9)ااألفآعشرونوأربعةفرقتهوفي،الزارحمين

27:11).

اتام

ثا:مئا

اسم:وهو،معناهـ"عطية"اعبرياسم

الربأصلافأحدوادداوبنناثانبنمتاثا(1)

93(.3:الوالجسدحسبالم!خبسوع

لخماتخذواقدكانو!ممنحشومبنيمن)2(ماثا

ألديهموأعطوا،البابليالسبيمنالعودةبعدغرلبةءنسا

غنبمكبثىمقربيننممائهملإحراج-عزرانصيحةعلىء-بنا

.(33و:0118)عزإثمهملأجل

مئاثيا:

وهو:"الرب"عطيةمعناهعبرياسم

وأحد،دداوبنثاننانسلمنعاموصبنمتاثيا(1)

.(2ه3:الوالجسدحسبالمسيحيسوعالربأسلاف
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مئان

وأحد.داودبنناثانن!ملمنشمعيبنمتاثيا(2)

.(3:26الوالجسهحمبالمسيحيسوعالربأسلاف

مئان:

وهو:،"عطية"معناهعبرياسم

مذبحهاأمامالشعبلتلهالذيالبعلكاهنمان(1)

على،الكهنةرنيسيهوياداعبقيادةالشعبثارعندما

عرشعلىلوآشوأحلسواوقتلوها،دالشرسالملكةعثليا

.(32:71أخ11:81،2مل2)يخوذا

عاصرواالذينالرؤساءأحداشفطياأبومتان(2)

،الرؤساءمنغبرهمعفطلباكلامهوسمعوااالنبيإرمبا

بلالسلاميطلبلالأنهإرميايقلأنصدق!االملكمن

وألقوهإرميافأخذ:ا"بيدكمهو"ها:الملكلهمفقال،الشر

)إرمياالسجندارفيالذيالملكبنملكياجبفى

:389.)6-

رجليوسفأبييعقوبوأبراأليعازرمتان()3

.(1:51)متالعذراءمريم

متانة:

التيالمواقعأحدوكانت"عطية"،معناهاعبررلةكلمة

1(91او21:8)عدموآبأرضفيإسرانيلبنوبهانزل

الشمالإلىانحليئيل"او"بئر"بينتقعكانتأنهاهـيبصر

01المدئنة"خرابةهرالآنمو!عها"!والأرجح.أرنوننهرمن

وعلى،ميدبامنالشرقيالجنوبإلىميلأ12بعدعلى

.ديبونمنالشرقيالشمالإلىميلأ19بعد

مئى:

وكان"ايهوهمن"عطيةمعناهالعبرتفيوالاسم

كانولعلهاكفرناحوممدينةفيفائبجابيأيعشارأ

)منالأسماكصانديمنالفرانبكميلمسنولباتهمن

.(وأمثالهبطرس

لمكونلهيسوعالربدعودكيفبةبنفسههوهـسمجل

رأىاهناكمنمخازيسوع"وفيعا:فيقولالهتلميذا"

له:فقال،متىاسصهالجبايةمكانعندجالسا"إنسانا!

أحدمتىأصبحوهكذا.(9:9)متا"وتبعهفقام."اتبعني

كتبالذيوهو.(3و09:2)مترسولأعمثسرالاثنى

الجديد.العهدأسفارمنسفرأول،متى"حسبالإنجيل10

لمى،الربدعوةأنالأولىالثلاثةالأناجيلوتذكر

مطروحا"للربقدموهالذيالمفلوجالرجلءشفابعدحدثت
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الإنسانلابن"أنيسوعالر!أعدىحينافراشعلى

الخطايا".يغفرأنالأرضعلىسلطانا"

الكثيرلنإلبهادعا،ببتهفيولبمةمتىلهأقاموقد

إلىمثلهمحتاجونبأنهممنهإدراكا".والخطاةالعشارلنمن

الكتةهذاجعلوقداالمخلصالربإلىلإتيانا

يأكل"لماذاللاميذد:ويقولونيتذمرونالفرشيين5

لهم:قاليسوعسمعفلما؟والخطاةالعشارينمعمعلمكم

فاذهبوا.المرضىبلطبيبإلىءالأصحايحتاج"لا

تآلبملأنيذبيحةلارحمةأريدإنيهو:!اوتعلموا

مرقس،-9:113)متالنولة"إلىخطادبلأبرارا"لأدعو

.(32-أ5:7لو،-17ا:2

فوريةاستجابةيسوعالربلدعوةمتىاستجابةوكانت

الوشأنهالهاكانالتيبوظمفتهقيهاضعى،حازمة

كانالعشارهذاأنولوقامرقسمنكلوجمذكر.(:528

مرقمىويقول.(9:هـ9ا-اا!متىمن)بدلأا!لاوي"اسمه

لو،ها:2)عرقسمتىبتفيكانتالوليمةإنولوقا

.!البيتفيمتكىءهو"اودينما:فيقولمتىأما،:92(5

هو.بيتهإلىمتواضعةإشارةفي(9:01)مت

)متعثرالاثنىالتلامبذبأسماءالثلاثالقوائموفي

بذكر،(61-1،:6لو911-3:61مرقى،،-09:2

ثهو،العشار""متى:يقولنفسهمتىولكن،!اض"اسم

البغيضالعملهذامندعتهالتياللهبنعمةيشيدأنيريد

للعالم.بالخلاصيناديللربرعولألبكوناالشعبعند

)مرقسحلغي"بن"لاوياسمهإنمرقسويقول

بينكانأنهالأولىالثلاثةالأناجملوتذكر1(2:41

11حلفيبن"يعقوباسمهآخرتلمبذعشراالاثنىالتلاميذ

لاوي01كانفهل،(6:51لو،3:18مرقس،:013أمت

يكونالمأنهماالأرجح؟حلفىبنليعقوبأخأحلفىا"بن

هوكمااحراحةذلكالبمئيرينمنأحديذكرلاإذ،أخولن

ابنيوبوحناويعقوب،وأندراوسبطرسحالتيقيالحال

زلدجما.

الترتيبافيثامنا+الرسلقاتمةفياسمهمتىويذكر

وفيبس،ويوحنا:يعقوباوأندراوسبطرسبعد

ولوقامرقرماأ،(4-1ة01)مت:توماهـلرثلماوس

)مروتومابرثلماوسبينالترتيبفيسابعأفيذكرانه

.(651:لو،:318

إلىلهضلدعوزيسوعالربتلبيةكانت،رأيناوكما

تذمرشببرالخطادالعشارينمنييرعددمعببته

يسوعالربأقوالمتىويسجل،والفرش!يينالكتبة



متىإنجيل-متى

)متونفاقهموالفرشيينالكتبةءرياتكشفالتيأمثالهو

23:137-).

نأإثبات،متىإنجيلفيالواضحةالأغراضومن

مافكثيراص،القديمالعهدنبواتمسياهوالناصرييسوع

لليهورمعلنةاللهكلمةوأناالنبواتبهذهيستثمهد

يهابةفيمتىالبشيرالقدسالروحاشخدموتد.وللأمم

المسيحية.الوثائقثمنأمنوثيقةيعدالذيالإنجيلهذا

متى:إنجبل-متى

حرفمنمكانهافيا!إنجيل"امادةإلىالرجوعالرجا

".الكتابيةالمعارف"دائرةمنلأولاالجزءفيالألف

متتبا:

بنيوحنابنمتت!اوهوا!الرب"عطيةمعناهعبرياس!

يقيموكان،(\:2امك)يوياريببنيمنكاهن،سمعان

خمسةلهوكان-أورشليممنالغربإلى-مودينفي

الذيهوومتياالشهير.البطلالمكابىيهوزامنهمء،أبنا

ملكإبيفانمىأنطيوكسضداليهوديةالرردنيرانأشعل

الديانةيمحوأنأنطيوكسحاولفقدق.*.167فيسورلة

الذبائحتقديمفعرم،الهيلشمةالثقافةينشروأن،يةاليهود

لرلوسمذبعأأقامإنهحتى،وثنيةمذابحوبنى،يةاليهود

أورشليم،فياليهكلفي،ليونانيةاالآلهةكبير()زفس

أرسلولما.التوراةمننسخةيقتنيمنكلبالموتوهدد

علىالأهاليلإجبارمودينمدي!ةإلىبخودهأنطيوكس

أماميتقدماليهودأحدمتتيارأىولما،للأوثانالذبح

واستثاط،حقواهوارتعش"كاراللأوثانليذبحالجميع

(اليهوديالرجل)علىعليهفوثب،للثرلعةوفاقاغضبأ

الملكرجلأيفأقتلالوقتذلكوفي.المذبععلىقتلهو

للشريعةوغار،المذبحوهد*،الذبحعلىيجبرهمكانالذى

المدينةفىمتتاوصاحسالو.بنبزمريفينحاسفعلكما

علىوحافظ،للشريعةغارمنكلقائلأ:عظيمبصوت

وتركواالجبالإلىوبنودهووهرب.ورائيفليخرج،العهد

.(04-2:9مك1)ا"المدينةفيلهمماكل

ماتأنإلى،سنةنحولمدةالثورةتيادةمتياوتولى

بمواصلةبنيهأوصىأنبعد(ق.م.166نحو)فى

اسمهويذكر،"ابالمكابي"المسمىيهوذاابنهفقام،المقاومة

يوافقوهو(01:22يو)التجديدعيدصلواتقيدائما"

نرفمبرشهريبين)ماكسلوشهرمنوالعشرينالخامى

موضعهافي""مكابيينةمادإلىالرجوعويمكنيسمبر-شد

.("الكتابيةالمعارفا!دائردصالجزءهذامن

-أمتعةمتاع

متثات:

وهو:ا"عطية"معناهعبرياسم

يوصفأبيهاليوأبواملكىبنلاويبنمتثات(1)

حسببسوعالربأسلافوأحدء،العذكأامرلمرجلالنجار

.(3:24الوالجسد

أحد،يوريموأبو،شمعونبنلاويبنمتثات(2)

.(392:إلوالجسدحسببسوعالربأسلاف

متثيا:

وهو:،"يهوه"عطيةمعناهعبرياسم

وكان،اللاوبينمنالقورحىشلومبكرمتثبا(1)

.(9:31أخ1)الرببيتفىالمطبوخاتعلىمشرفأ

منالثانىالمفمنامراريبنيمنمتثما(2)

أخ1)اللهعهدتابوتأمامالقرارعلىبالعيدانالمغنين

.(2،16:5وا:1518

أبيهميدتحتكانواالذين،للوثونبنىمنمتثيا)3(

أختيروقد.:3(25أغ1)بالعودللربوالتسبيحللعمد

بنودومعهاعشرةالرابعةللفرقةقائدا"ليكونبالقسمة

هوأنهالبعضويرى.(25:21أخ1)عشرثنااوإخوته

السابق.البندفىالمذكورنفسه

غرلبة،ءنسااتخذواالذلننبوبنىمنمتثيا()4

.(44و:0143)عزبنينوضعن+نساومنهن

اعزرابجانبالخشبيالمنبرعلىوقفالذتنمتثما(5)

للث!عبلبقرأهاالشرلعةسغيرعزرافتحعندماايمينهعن

.(وه4و81:)نحءلماابابأمامالتيالساحةفيالمجتمع

أمتعة:-متاع

كالطعام.اقتانهفيوئرغب.بهئنتفعماكلالمتاع

الشريعة:مرتأوقد.والماللأدادواوالسلعهالبمتثاثوأ

ترتديلاأي،(ه:22)تث113امرأعلىرجلمتاعيكن"لا

لآليء.وكرةذهب"يوجد:الحكيمويقول.رجلثيابالمرأة

.(9ه02:أ)أ"ثمينفمتاعالمعرفةشفاهأما

نأمصر-منالخروج-عندموسىالربأمروقد

ففتأمتعةبيتهانزيلةثمنجارتهامنامرأ!كل"تطلب

أمردكما.35(:12.:3:22112-)حرذهب"وأمتعة

جمعوعلى،الشخاددمسكنعلى"اللاويينيوكلأن

31(.3:،05:ا)عدله"ماكلوعلىأمعتط
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مشامتقية

ملكأ،ليمسحهشاولالنبيصصوئيلطلبوعندما

وقد.(01:22صم1)"الأمتعةبينلااواخاثاولهرب

منالهربإلىالنازلنصيبيكونأنالملكداودفرض

فإنهماالأمتعةعندبقيمالذقي"نصيبمثلالغنائم

.(2،:03اصم)"بالسوسةيقتسمون

إليهانزلالتيالسفينةعلىالزوبعةثارتوعندما

...الملاحون"خافالربوجهمنليهربالنبىيونان

"اعنهمليخففواالبحرإلىالسفينةفيالتيالأمتعةوطرحوا

.(27:91أعأيضايرانظر،1:5)يونان

نأأحديستطيعاكيفا:المسيحيسوعالربويقول

أ:لأالقوييرلطلمإناأمتعفهـلنهبالقويبيتيدخل

3:27(.مرا:2،92)متبت؟لا!ينهبوحينئذ

مسا:متقية

:بالقولالأمثالصرمنالثلائونالأصحاحئغتتح

العبرلةفىوهي.(\03:)أممسئا"متقيةبنأجور"كلام

فىالمترجمة"ياقة"أنالكثيرونويرى.ممئا"منياقة"ابن

وأنهاا"يتقي"أو"يقى!االفعلمنمشتقة01،"متقيةالعردية

منكانوأنهاالأقوالهذهصاحب،"أجور!الأبيعلماسم

.(25:14)تكإبراهيمفيإسماعيلنسلمن"مسئا"

منالجزءهذامنموضهافي+مسئا"إلىالرجرع)الرجا

.("الكتابيةالمعارف"ادانرة

متناي:

وهوةا"الربا!عطيةمعنادعبرقياسم

بولارسببيتمن،الآبارؤوسالكهنةأحد(متناى1)

.(:1291)نحيشوعبنيوياقيمأأياقي

اتخذواالذبنأحدوكان،حشومبنيمنمتناي(2)

عزراتوجيهاتعلىءبناعنهنتخلواولكنهماغريبةءنسا

:33(.01)عز

اتخذواالذينأحدوكان،بانيبنيمنمتناي()3

عزراترجيهاتعلىءنجاعنهنتخلواولكنهم،غريبةءنسا

.(:0137)عز

وهو:ا"الربا"عطيةمعناهعبرياسم

وقدايهوذاملك،لمدقياالأصليالاسممتنيا(9)

يهوذاعلىملكارأقامهعندما،بابلملكنصرنبوخذعئره

11صدقماملكوقد.بابلإلىسبادالذيليهوياكينخلفأ

.(02-2:79،مل2)أورشليمفىسنة

ييناللاومن،آسافأحفادأحدميخابنمتنيا()2

كانكما.(9:15أغا)اللهبتحدمةعلىكانواالذين

يامأفى"الأبوابمخازنعندالحراسة"حارسينالبوابينمن

الوالينعمياأياموفي.يرصاداقبنيثوعبن"يوياقيم

منكانكما.(26و25ت12)نح"الكاتبالكاهنوعزرا

فيإتمامهبعدأورثلبمسورتدشينعندبالأبواقالضارلين

الضواحىإحدلىفييقمموكان.(29:35)نحنحمياأيام

حولض!اعا!لأنفسهم"ابنواالذين"المغنين!ابنيمع

فيالمذكورمتنباولعل.(92و:2128)نح"أورشليم

متنياغيرآسافنسلمنآخرشخص،:35(12)نعميا

.(1،:02أخ2إلى)ارجعميخابن

لهكانالذيالملكارائيه!مانءأبناأحدمتنيا()3

أبيهملدنختهؤلاءكل،بناتثلاثوابنا"ع!ثرأربعة!ا

والعيمانوالرباببالصنوجالرببيتءغنالأجل()هيمان

ويدئونوآساف()داودالملكيدتحتاللهبيتلخدمه

عنالمسئولهومتياوكان.25:4-6(أغ9)ا"هيمانو

أغ9)إخوتهمنعتراثىمنالمكونةالتاسدةالفرقة

آسافبنىمنيعيئملأبوموهذامتياولعل(.25:69

الربروحعليهكانالذي،زكريابنلحزئيلأللافوأحد

.(02:14أح2)يخوذاعلكينهوشافاطأيا-في

"تقدسواالذبنييناللا؟أحد،آسافبنىمنمتنيا(4)

بيتليطهرواالرببكلام()حزق!االملكأمرحسبتواوأ

ليطئروداالرببيتداخلإلىالكهنةودخل.الرب

إلىاالربهبكلفيوجدوماالتيالنجاسةكلوأخرجوا

إلىالخارجإلىلمخرجوهااللاويونوتناولها،الربببتدار

.(36-92:21أخ2)اافدروندياو

قدكانواالذينأحد،"علامالأبنيمنمتنيا(")

علىءبناعنهنتخلواولكنفم،غرلبةءنساالخذوا

.(01:62عز)عزرا!توجيها

اتخذواقدكانواالذينأحد،زتو"01بنيمنمتيا(6)

عزراتوجيهاتعلىءبناعنهنتخلواولكنفهاغريبةءنسا

.(:0127)عز

قدكانواالذينأحداموآبفحثبنىمنمتنيا)7(

علىءنجاعنهنتخلواولكن!كماسنهريبةءنسااتخذوا

.(09:03)عزاعزرتوجيخات

اتخؤواقدكانواالذلنأحد،بانيبنىمنمتيا81(

عرراتوجيهاتعلىءبناعنهنتخلواولكنهم،غريةءنسا

،3-37(.:01)عز

زكوربن"حانانحفيدهكانااللاويينأحدما(9)



"لأنهمالخزائنعلىنحمياأقامهمالذينأحدمتيا"بن

على(يوزعوا)آييقسمواأنعليهموكانأمناءاحسبوا

.(13:13)نحإخوتنهماا

خا:

منها.وصلبارتفعما:لأرضاومق،الظهرهوالمق

وضلوعالحوضعظامبينما،الهقوينمنطقةهوفالمق

منطقةوتعتبر،المنطقةأوالحزامحولهيدوروما،المدر

جمع"متنانيم"هيالعبرلةفيوالكلمة.الجسمفيالقوة

حقولنأوءأحقاإلىالمراضعغالبيةفيترجمتوقد"امتن"

(.إلخ...42ت19،28؟12خر.37:34)تك

قوته،ربياابارك1:للاويبرتفيموسىوغول

لاحتىومبففيهمقاوميهمتوناحطم.يديهبعملوارتض

.(33:19تث)11لقوموا

يقولأناسليمانبنرجعامالملكالأحداثأوصىولمحد

امل)أبى"متتيمنأغلظخنصري"إن:الشعبلممثلي

.(01:01أخ12:01،2

خلالقه:فيالباديةلقدرتهإعلانا"لأيوبالربويقول

فيوشدته،متنيهفىقوتههىها....بهيموث"!هوذا

.(16اوه04:أيأيطنها"عضل

ركبت.متونناعلىضغطا""جعلت:للربالمرنمويقول

منيطلبكما.(12و66:19)مزرؤوسنا"علىأناسا

وقلقلالبمر،عنعيونهملتظلم11:الربءأعداجهة

دانمآأحقاؤهملترتع!أى،(96:23)مزا!دائمأمتونهم

والرعب.الضعفمن

البرايكون0قائلأ:بسوعالربعنإشعياءولتنبأ

.(91:5)إشحقويها.منطقةنةوالأطامتنيهمنطغ!ة

الجزءمنموضعهافي"حقو"مادةإلىالرجوع)يمكن

."(الكتابيةالمعارف"دانرةمنالثالث

:متياس

اختصارفهو،11(يهوه)الرب"عطةمعناهعبرياسم

ليأخذالقرعةعليهوقعتالذيالتلميذاسموهو..مثياس!ا

أع)رسرلأعشرالاثنىبين،الاسخريوطييهوذاعكان

وكانوااللاميذوسطفيبطرسقامفقد.(23-26ة1

ليعلأحدهمبالقرعةينتخبأنوالمحرح،وعشرينمةنعو

وجههعلىسقطقدكانالذيالاسخرلوطييهوذامعل

نأواشترط.كلهاأحشاؤدنانسكبت،الوسطمنفانئق

الزمانكلالتلاميذمعكانواممنالمنتخبالشخصيكون

متوشائيل

يومإلىيوحنايةمعمودمنذالربفيهعاشرواالذي

.الرببقيامةاللاميذسائرمعشاهداليكوناصوده

يوشسالملقببرسابايدعىالذييوسفثنيناافأقامرا

علىالقرعةفوقعتقرعتهمألقوا11الصلافىولعدومتياس".

9-26(.:هأ)أعرسولأ"عشرالأحدمعفحسبامتياس

علىالقدسالروحوحلولالخمسينيومقبلذلكوكان

القدسالروحلأناذلكبعدللقرعةذكرلاإذالتلاميذ،

يو)الأموركلفيمدشدهموقائدهمهوأصبح

.(841:رو،41او:693

الكنسي(المؤرخيوسابيوسيذكر)كمامتياسولعل

ثنيناالربأرصلخمالذينتلمينا"السحعينمنشاحدآكان

ولكن.(-01:19الوالملكوتباقترابللمنادادثنينا

فيءجامماأكرشيئا"عنهيذكرلاالممدساليهاب

الرسل.أعمالسفرمنلأولاالأصعاح

مناختبارفىتسرعقدبطرسأنالكئاببعضوبظن

-وضلىعلبهكانوأنهاالاحخردوطييهوذامحليحل

رأيهمفىوهو،الرباخيارينتظرواأنمعه-الآخرين

وسيلةكانتالقرعةأنننسلاولثن،+بولس!!الرسول

:33-16أم:16.8الاالقديمالعهدفيبهامعترف

،القافحرفمنموضعهافيقرعةماددإلىالرجوعيمكن

يأنجدولا.(الكتابيةالمعارتدائرةمنالسادسالجزءفي

بول!إنبل،مياسلاختيارنقدا"الجديدالعهدفيتلميح

ثملمنيا"ظهرقيامتهبعدالمسيحإنقائلأيكتبنفسه

بمثملالعددهذاأنشكولا،(:ه15كو1)عشرا!للاثنى

عنذلكبعدشيئأيذكرلااليهابكانوإذا.مياس

عئر،الاثنىمنالمعروفينالتلاميذبعضفهناكامتياس

ذلك.يعدشيءعنهميذكرلأ

فيكرزمتياسإنتقولالتيالتقاليدبعضوهناك

.اليهودبأيديبالحجارةرجمأاستشهدوأخيرا!اليهودية

لحرمأكلةوإن،الحبففيكرزإنهتقولأخرىوتقاليد

إنجيليمابةإليهينسبونكما.عينيهسملواهناكالبشر

هرطقتهلإثباتباسيليوساستخدمهاالزائفةلأناجيلامن

.السكندريإكليمندسيذكركما

متوشائيل:

منمحدلائيلابنوهو،الله!رجلمعناهسامياسم

تك)تل!امرألنفسهاتخذالذيلامكوابو،قاييننسل

بتعدديعتقدونالذينالنقادبعضويزعم.(91او:48

انسوبالمرجعفي"متوشائيل"أنالورادالأسفارالمراجع

نغسههو("يهود"ااسماشخدمواالذينأي)ا!لليهويينا؟

لهسندلازعموهواللكهنةالمنعموبالمرجعفي"متوشالع"

مطلقاه:
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متوشالح

متوشالح:

)الإله(عابدأو.االرمح"رجلمعناهعامياسم

وجذلامكوأبو،شيثنسلمنأخنوخابنهووا"شالح"

وشينوتسعآمئةتسععاشوقد21-27(.5:)تكنوح

فيالمذكو:لنالناسأطولفهواالطوفانقبلوماتسنة

بسوعالربأسلافبينويذكرعمرا!.المقدسالكتاب

3:37(.الوالجسدحسبالمسيح

(ثأم

مثردات:

اسموكانمثرا".()الإله"عطيةمعنادقديمفارسياسم

فيوردوقدأرساسيد"ا.!اأسرةمن"فرتيا"املوكمنسبعة

:فارسملوكعندلموظفيناللفظبهذااسمانعزراسفر

ملككورشأحرجيددعنالذيالخازنمثردات(1)

قدابابلملكنصرنبوخذكانالتيالرببيتآنيةفارس

فم!لمها.آلهةبيتفيوجعلهاأورشليممنأخذها

.(7:11-ا)عزيخوزارئيمىلشيثمبصر"مثردات"

وصائروطبئملبشلاءمعاشتركالذيمردات(2)

يهوذامكانضدبالأراميةشكوىكتابةفيءالرفقا

منلتحذيردفارسملكارتحشستاإلىرفعوهااوأورشليم

علىللعمياناستعداداصوتحصينهاأورشيمءبناإعادد

فىالعملبإيقافيأمرهمارتحشستاالملكجعلمما،الملك

)عزالأمربتنغبذالفورعلىفقاموا،المدينةءبناإعادة

4:،-62).

مثقة:

الموقععلىأطلقولعلها!حلاوة"،معناهعبرياسم

المحطاتإحدى31وهو.بهالميادلحلاودأوالمرعىلحلاود

بينالبريةفيتجوالهمأثناءفيإسرائيلبوبخانزلالتي

موقعهايعلمولا.(92و:3328)عدحشمونة"و"بارح

اليقين.وجهعلىالآن

:أمثال-مثل

وأللموعظةموجزحديثالمثل:الثلهوما)أ(

يأابمضرلهالمتمثل،الناسبينالسائرالقولوهوللعبرد،

القصةأنهكما.الكلامبهاوردالتيالأصليةبالحالة

إيصالأوأمراتوضيحإلىتهدفالتيالبسيطةالقصرة

اسعار3أوتثبيهيةقصةالأصلفيوهو.معينمفهوم

لإلقاء،اليوميةالحيادمنأوالطيةمنمستمددتمثيلية

ولإيجازاالروحيةالحقائقبعضعلىالفوءمنمزيد
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أمثال-مثل

لأمثالاوتختلف.اختزانه9الذاكرعلىيسهلعيارته

شائعأمروالمثل.والعصورلحفاراتواالشعوبباختلاف

.الثعوبكلآدابفي

الرباستخداميكنل!:القديمالعهدئيالمثل)ب(

القديمالعهدفىنجدقإننامستحدثا!اأمرا!للأمثاليسوع

فيةكما،لأمثالابعض

عليهاتممحأنأرادتاقيالأشجارأسطورة(1)

:7-9قض)لأبيمالكجدعونبنيوثامرواهاوالتى،ملكأ

21).

نعجةعنالملكلداودالبىثانناضرءالذياثل(2)

.-7(21:1صم2)الفقيرالرجل

المرأدضرتلذياالدموولىلأخوينامل()3

-ا:14صم2)أبشالو!إعاددبهدفالملكلداودالثوعية

11).

ملكيخوآشضرصهالذيوالعوسجالأرزمثل(4)

.(:8-1413مل2)يهوذاملكلأمصياإسراثيل

الأنبياءأحدضرءالذيالمفقودالأسرمثل(5)

.(3504-:02مل9)الملكلأخاب

1-7(.:5)إشرديئا!عنباصأتجالذيالكرممثل)6(

-17:2)حزوالكرمةالعظيمينالنممرفيمئل)7(

01).

)حزيهوذاملوكحاللتصودرالأشبالمثل)8(

912-9:).

ولكنالكثيرةالميادعلىغرستالتيالكرمةمثل(9)

.(-13أ.:91)حزيشتهاشرقيةرحأ

)حزالجنوبوعرفيأضرمتالتيالنارمل(01)

02:45-94).

:3-،2)حزالعظابمبهاشلقتاليالقدرمثل(11)

ماإن؟المسيحبموعالربيهانطقالتىالأمثال)ب(

اامثالصورةفيءجالسوعالربأقوالثلثمنيقرب

استخدمالذيالوحيدانهوبخاصةاللنظرفلفتأمروهو

فلشرالجديد،العهدفيتعليمهفي4الكربهذهالأمثال

الث!ببهاتمنالكثيربهاكانوإن،أمثالأيالرسائلفي

بينمالأناجيلافيالأمثالعددوجمتراوح.لاستعاراتوا

للمثل،المختلنةالتعريفاتعلىبناءمثلأاوشينخمسين



أمثال-مثلى

2،نعوبهإذالوقاإنجيلهوالأمثالفيالأناجيلوأغنى

متىولإنجيلبه.إلاتذكرلامئلأعشرخمسةمنهامثلأا

وبإنجيلبه.إلائذكرلامثلأعمثرأحدمنهامثلأ،عشرون

به.إلايوجدانلافقطمثلانمنهاأمثالثمانيةمرقس

يوحنا،إنجيلفيتوجدلا"أمثال!اأو"مل"كلمةأنومع

مثلالنغسهالت!ثبيهاتبعضاستخدميسوعالربأنإلا

والكرمة.،الحياةوخبز،والباب،الصالحالراعي

تشيراليوالموضوعات:المسيحأمثالأثسام(1)

تسبيأ.ةمحدوث.يسوعالربذكرهاالتيالأمثالإليها

أعنافثمانيةإلى)كه،أ+ءأ("جرمياسا.!لقسمها

أرلعةإلىاا(أ+دا)!3!اهنتر"يختصرهابينما،أساسية

.الملكوتنعمة(2).الملكوتمجيء(1):هبم،أصناف

نأيبدوولكن.لملكوتاأزمة(4).الملكوتأناس()3

ترتبطلأمثالاأنيؤكدولكنه،التبسيطفيمغالاةهذا

ينفصم.لارباطا"المسيعيسوعالرببعمل

منالواضحالهدفإن:الأمثالمنالهدت)2(

حقائقتوضيحهوللأمثالالمسيحيسوعالرباستخدام

الرباستخدمولذلك".القمةيحبإنسانافكلاروحية

الزارعكفل،الطبيعةمنمأخوذةراثعةقصصا"يسوع

.(32و13:31)متالخردلوحبة1(:3-3923)مت

1(8:01-59ألوالمفقودكالدرهمالحياةومفاجآت

وزلك1(-25:113مت)والجاهلاتالحكيماتوالعذارى

السامعين.لأذهانروحيةحقيقةلوصيل

أعطىقدا!لأنهللتلاميذالربقولفهمالبعضوسيء

فلملأولئكوأما،السمواتملكوتأسرارتعرفواأنلكم

لامبصردنلأنهمابأمثالأكلمهمهذاأجل.من...ئعط

قلبلأب....يفهمونولايسمعون،:سامعين،لبصرون

وغتضوا،سماعهاثقلقدوآذانهمكلظقدالشعبهذا

ولفهموابآذانهموسمعوابعبونهمببمروالئلاعيونهم

.(9-ها13:1)متفأضفيهم"ويرجعوابقلولهم

فيبشبرالربأنالقدماءمنوبخاصةاالبعضيرى؟

يختارأنفيالمطلقةلسيادتهاللهممارسةإلىهذهأقواله

هذااكثرونيرفضولكنيشاء.منيقسئيوأنيشاءمن

الناسجميعا.أناللهإرادزمعلمئلاباعتارهالتفسير

نأويرون،(:24تي1)"يقبلونالحقمعرفةوإلىيخلصون

فهمهمعدموأن،المؤمنينغيرواتعإلىيشيرإنماالرب

الإيمانرففوالأنهمبل،عنهمحجبهاللهلأنليسللحق

كصا،أذحانهموأظلمتعيونهموعميتقلولهمفتقست،به

وآزانهم،غلظقدالشعبهناقلبلأن01:القولمنيتضح

بعيونهميبصروالئلاسيونهموغمضوا،صماعهاثقللد

مثالأ-مثل

فأشفيهم"ويرجعواابقلولهمولفهموابآذانهمويسمعوا

وأنيسمعواوأنيبصرواأنبريدهمفالله.(9ه:13)مت

أذهانأعمىتدالدهرهذا"إلهولكن،يتولواوأنيفهموا

الذيالمسبعمجدإنجبلإنارةلهمتضيءلئلاالمؤمنل!كير

نأالسامعأبيومتى.(،:4كو2)"اللهصوردهو

ماوهذا.قساوةبزدادقلبهفإن،الإنجبلرسالةمعيتجاوب

-ا4:1)مرقمىإلبهالمارالربقولمنئفهمأنبجب

15).

تفسبرحولالآراءتختلفلم:الأمثالتفسير)3(

التيالأمثالتفسبرحولاختلفتكمايسوعالربأتوال

:هكذاالصالحالسامريمثلأورلجانوسفيفسر.بهانطق

اورشليمأنوكما،آدمهواللصوصبينوقعالذي"الإنسان

إلبها-نازلأالإنسانكان-التيأربحافإنء،السماتمثل

الشمطانأي،الإنسانءأعداهمواللصوص.العالمتمثل

.ءالأنبيايمثلواللاوي،الناموسيمثلوالكاهن،وأتباعه

أركبالتيوالدابة.نفسهالمسيحفهوالصالحالسامريأما

يحملالذيالمسيحجسدإلىترمز،عليهاالجريحالرجل

هماوالديناراناالكنيسةإلىيرمزوالفندقالساق!.آدم

إلىيئمر،ثانيةبالرجوعالسامريووعد.والابنالآب

يهاباتفيزلكثبهماويوجد...ثانيةالمسيحمجيء

التفسيرهذاعارضوقد.وغيرهماوأوغسطينوسترتليان

فمويوحناالمولسوسيتيودور)وبخاصةالأنطاكيونالآباه

المجازقي.التفسبرسادفقدذلكرغمولكن1(الذهب

تقدمحدث-الوسطىالعمور-فيالإصلاحعهدوقي

فهمعلىذلكوانعكس،المقدسالكتابدراسةفيكبير

-عام-بوبوكلفنلوثررفضوقد.وتفسيرهاالأمثال

!امباديءيرياأنأرادالأنهماالهاالرمزىالتفسير

أمئالفبهابما،المقدسالكتابأجزاءكلفي"الإصلاح

.يسوعالرب

هياالأفالتفسيرفىالثانيةالكبيرةالخطودوكانت

بن!ثره"1204!(االا)!ح؟!أجوليخرا"!اادولفبهقامما

وقد.9188وفي18881في"يسوع"أمثالعنكتابيه

نأعلىوأصراالأمثالفيرمفلةأيوجودجوليخرنكرأ

تعليمه،إلىبهدف.غبرلاواحدحقإلابهليسمثلكل

الواحد،الحقلهذازخارفإلاهيماالأخرىالتفاصيلوأن

.للأمثالالموضوعيةغيرالرمفدةالتفاسيركلواستنكر

بعضأنمع،لهاالصحسحالفهمد:نحالتطالماالي

تأكيدفىفيأخطأأنهكما.رمزيةعناصرتتضمنالأمثال

كانتكلما،أدببةحقائقإلابهاليمىالأمثالأنعلى

أففل.زلككان،شاملةأوعامة
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أمال،1كتابهفي.اأ.شا()440"دود.هـ.سوقام

إسهاماتهأهموكان"جوليخر".قالهمابتصحيح".الملكوت

نأأقي،فهقيلتالذيالواقعإطارفىالأمثالوضعأنه

الربشخحىفىتحقققد(الفدائيأو)الأبدياللهعمل

،الملكوتأتىقدففيه،وتعلبمهوخدمتهالمس!حيسوع

تحقق.قدالذقيالملكوتهذاإطارفىلأمالفئهـايجبو

المسيح:يسوعالربأمثالمثل-

موجزةلمعةتقديمو!إمالامذهتصنيفهناسنحاول

يسوعالربذكرهاالتىالأمتالعددويتراوح.مرماهاعن

أكثراأومثلآ06إلى05نجاماالأناجيلفيالمسيح

أثباهببنهايعدونفالبعصر،مثلكلمةتفسمرحسبوذللث

هناوسنتناول.مثلبأنهاصراحةتوصفلمالتىالأفال

يمكنالأفالبعض!بأنعلصا!.مأفتسعةتحتملأ52

كلفينفسهاهثلنذكرولن.قسممنأكثرفىوضعها

لتفسيردموجزذكرمعإليه3با،شارسنكتفيولثننا،حالة

القاريءلي!ستطحالشاهدذ!-معاعول-اسبق-كما

يديه.بينمفتوحالمقدسوكتاب،المتابعة

لعالمفياللهرسالةأولأ-

الثوبمثل،لأمالاهذدتثملو:الرسالةطبيعة()أ

5-قس.17او9:6)متالعتيقةوالزقاقالعتيق

تنكمشلمالجديدةفالرفعة.:36-38(5لو،22و21ت2

تنكمشعندمافإنها،ضتيقئوببثالرقعوعندمايعد،

.ا،نكماش1فىمدادبلغقدكانالذتيالعتيقالوبتمزق

تمددا-تقبلتعدلمعتيقةزفاقفيجدبدةخمروص!أنكما

نجعل،وتنتفختختمرعندماالجديدةالخمرفإناجديداص

تتف.والخمرتنشقالزقاق

،جديدةبرسالة-جاقدالمسيحأنمىالمثلهذاومرمى

القديماالناموسنظاهعنتخلفالتيالنعمةرسالةهي

جديدا!.مفهومآتستلزد3الجديدوهذهـالرسالة

89-و:3-139)متالزارعمل:الرسالةنشر)ب(

ذكروقد.(51-،:8لو.2.-31و-4:99مرقمى،23

علىوقعتوقد،بالملكوتالبمثارةهيالبذارأنالرب

فغالبيةامباينةبنتائجوجاءت،الترلةمنمختلفةأنواع

.ليخلصوااللهحقيقبلواثملآخر-أو-لسببالناس

البذارمل(1):العالمفي()الملكوتالحقنمو)بر(

النموتصفوهي26-92(ت4)مرسرتمتنموالتي

العالم.فىاللهلملكوت،يحىلكادلاالذيالتدريجي

132-4:03مر،32و31:13مت)اطضدلحبة(2)
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المتوقعغيرالسرلعالنمووتمل1(91او:138لو

بسرعةتنمولكنها14صغيرالخردلحبةأنفرغم.للملكوت

51أو12إلىفلسطينفىيمل)قدكبيرارتفاعإلى

.(أكرأوقدمآ

منل(1):اللهوعملالرسالةبميبالذيالفساد()د

تئميروالخمحرد.(12و31:02لو،:3133)متالخميرة

المثلمنالمرمىفيكوناالتمرإلىالمقدسالكتابفيعادد

ال!عالهبدخولاالملثوتتعليمإلىدالفس!لسر!هو

كأالماقمودأنلرونالبعضكانوإن،والهرطقاتالزائفة

الشرير.المجتمعسخرقالإنجيا!حقأنهوالمثل

203-31:4)متالزوانوالجدأشرعامثل(2)

ظلىيحاثلالمثسطانأنإلىالمثلهذاشيرمي1(36-43و

ينمادونجدلمحما.الاطلهلديانتهالإنجايفلفأناسدهـا*ا

المعترفبنلصجردنجدحيثالاسميةالمسبحيةعالهفىم!!

الدينونة.بينهماستفصلولكن،الحقمتي!نوالمؤمنل!

الخطيةوغفرانالخلاصثانيا-

االمفقودوالدرهم،الضالالخروث(-)13(2)،(1)

مواثلاثةالأفالمنوالئدث.(15الوالضالوالابر

للعارينفخاللتهاتتدثدالذسالفرسيينعلىالرد

فس.الناسأمامأنافس!هملبرروأأناأراثولأنهمالخماد.0

لظنونكانواالذدنالفريسيينشئهيسوعالربأنالواضح

ا!دشاهموبااخروفاوالتسعيننجالتسعة.أمانفىأنخه

والخطادبالعشارينامت!نه:أ،الاكبروبالابناالتسعة

الذين(الضاللابنوااالمفقودوالدرمم،الصال)الخروف

المخلص.إلىبحاحتهمشعروا

هناو1(91-،:18الو؟العثمارالفريسيمثل)4(

ههبمعلىالمنكلينالنريسيينيسوعالربيولخأيضاص

إلىتقد*الأنها!امربيةإلى"انزلفقدالعشارأما.تىالذا

علىليهلالأخاطىءلأنهمدركاكاوان!كأ.ا-ذالله
-...لوصعحب

فيلبهي.االتدليرعلىبل،فيهشيء

يذهباأنأبوه!امنثماطلباللذينالأبنينمثل(5)

يمللالآونا1(:28-2132)متكرمهفيللعمل

بوحنادعوذمعيتجاوبوالهالذين.والزوانىالعشارين

الثانيا،ين1أما.آمنوأثتايواأخ!رايرولكهم،المعمدان

لىالذيناايدينينوالناسوالثيوخالكختءرؤسافمثل

.المعمدانيوحنا3بدعوحقيقةيؤمنوا

)متالثمنكتيرةواللؤلؤدالمخفىالكنز-7()،(6)

المسيعاشترالحمالذينالمؤمنينقيمةلإيضاح(39:44-46

الأولينالمثلينفيهوكماالعالمثملالحقلأنولابد.بدمه



المسيحيسوعالربأمثال-مثل

مى.إنجيلمنعشرالثالثالأصعاحفيالمذكوردن

بالكنزالحقللمشتريلهكارماكلباعالذيوالإنسان

اثمن،الكثيرةاللؤلؤةاشترىالذيوالتاجر.فهالذي

ليكفرنفسهينلالذيانفسهالمسيعيسوعالربإلاليس

منيوجدالخطاد،عالموسطففي.العالمكلحطاياعن

.واللؤلؤةالكنزهموهؤلاء،بهسيؤمنون

يحدثنا1(1-2214:)متالملكابنعرسمثل)8(

إلىأدىمماالملكدعوةرففواالذينالدينيينالقادةعن

الذينالأممعنيحدثناثماالأممإلىاليهودعناللهتحول

عليهمتكونأندونالملكحفرةفيالمثولعلىتجاسروا

البر.ثيابأي-العرسثياب

وهو14:16-،2(1الوالعظيم0هالعشامل)9(

ثلاثالمثلهذاويثمل.السابقبالمثلطبيعتهفيشبيه

ثماورفضوهاالبدايةفيالدعوةوصلتهمالذين:فئات

فيالذبنأولئكثماوالعميوالعرجوالجدعالمساكين

الكتبةيمثلالأولالفريقأنويبدو.وأزقتهاالمدينةشوارع

فيمثلانوالثالثالثانيالفريقانأما.والفرسميين

(.الترتيب)علىلأمماثم1اليهو،منوالخطافىالعشارين

:6-13الوالعقيمةألينشجرةمثل(-11)،(01)

03(،:23-13الوالمغلقوالبابالضيقالبابومثل،9(

نعمته.يقبلونلالمنودبنونتهاللهخلاصإلىويشمران

،(09-01:1)يوالخرافباب(-1131(12)

والمثل..3(25-وا-118؟ا.إبوالمالحوالراعي

الوحيدالطرلقهوالمسيحيسوعالربأنإلىيشبرالأول

)الرعيةالجديدةالروحيةالعاثلةفىعفوا!الإنسانليصبح

)مثلالبابهذامنالدخوليرفضونفالذين1(القطيعأو

برهمطريقعنالخلاصعلىالحمولولحاولون(الفرشميين

القطيع.منوليسواواللصوصالسرآقمنهمإنما،تيالنا

عننفسهبذل،المالحكالراعيالمسيحيسوعوالرب

،واليهودالأممبينمنالخاصةخرافهيدعووهواخرافه

.واحددآحظ!رة)وليسواحدةرعيةمنهميجعلو

:3،-12)متالخارجمنالنجاسة(-15(و)1،)

المثليناهذينففياالداخلومن1(24-11:26لو،45

المخلصقبولبينوسطحليوجدلاأنهيسوعالربأ؟ضح

بعدثم،إنسانآشريرروحتركالأولاثلففي.ورفضه

عاد،كافيةأدبيةدفاعاتبدونالإنسانوجدإذقليل

شريرةأرواحسبعةومعهالإنسانذلكحيادإلىودخل

حياةالإنسانيحباأنيكفيلاأنهنرىوهكذاأخرلى.

يمتليءأنيجببلالشر-جهةمنسلبيا*يكون-أنصالحة

نأيمكنلاالذيإبجابي،برلديهيكونأنيجب،بالملاح

المسيحيسوعالربأمنال-مثل

سببأننجداالثانيالمثلوفي.وحدهبالمسيحإلايوجد

علىفليس.الماخلمنبلالخارجمنيكنلمالمئمكلة

هوبلافحسبالشىصةالأرواحعمليقاومأنلإنسانا

ثيءكلمنأخدعفقلبه،ذاتهفىساقطةطبيعةذونفسه

الجاسة.أنواعكلمصدرفهو(79:9إرميا)نجيسوهو

لو،23و622:)متالداخليةالاستنارة(16)

الطسعية،الجسدسراجهيالعينأنكما:34-36(.ا1

الروحيةبصائرهمتظلملمفالذين،عينهايضا!أفللروح

منبهميحيطماأهميةيدركون،الشرفيبالتمادي

للمخلص.بنتمونلأنفم،روحيةتطورات

)متبالطرلقينيموعالربيصور()17

الإنسادأمامالمفتوحينالمتناقفينالمسارلن(14و7:13

الحياذ.هذهفي

6:6،-لو،24-727:)متالبنائينمثل()18

الذينهممنهمفالعقلاء،البنائينمننوعانفهناك1(94

أما،المسيحفىالراصخالإيمانأساسعلىتهمحيايبنون

الأساسهذاغيرعلىحياتهمءبنافيحاولونالحمقى

بالمسيح.لإيمانامنالراسخ

المسيحمعاملةثالثا-

هما:،الموضوعهذابعالجانمثلانالأقلعلىبوجد

،-21:19مر14ا:33-21)متلأشراراالكرامينمثل

21:42-)متالمرفوضالحجروفل(02:91-16لو

.(-91ا:027لو11اوا.:12مر،46

أبوابكرامينءهأعداالمسيحيشبه،الأولالمثلقفي

لصاحبه(اسرائيلإشعبالكرمحفظفيبمسئوليتهمالقمام

العبيدمعاملةءواأسا-الحقيقةفي-بل-()الله

.الكرمصاحبأرسلهمالذين)الأنبياء(

فقتلوهـ،(المسيحيسوع)الربابنهإليهمأرسلوأخيرا*

يبدواالثانياثلوفي.سهلكهماللهفإنولذلك

يسوع)الربمعينآحجرا"رفضواكبنائينالفرس!مون

للبناءيصلحلأأنهأساسعلىبعيداش،وألقوه،(المسيح

الزا:دة،رأسصارالحجرهذاولكن.يقممونهكانواالذي

المقاومينعلىللقضاءاللهيدفيقولأسلاحا"صاركما

للمسيا.

اللهمعالشركةرايعا-

اختبروا5المسيحعملعلى)تكلواقدبالإيمانالذينإن

لابن،واالآبمعالشركةامتازلهمصار،الجدبدذالولادة

:أمثالعددفيذلكعنالمسيحيسوعالربعئروقد
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اللحوحالصديق:الصلاةعنمثلانفهناك:الصك()أ

وكلا؟1-8(.18الوالظالموالقاضي-8(.:هااالو

يجبولكن،لأولادهيستمعأنلابداللهأنيوضحانالمثلين

اختلافالمثلينوبين.ومثابرةبلجاجةالصلاةتكونأن

فيهتجوزلاوقتيوجدلاأنهيبينالأولأنوهو،بسيط

وليسبالبركةتأتيأنلابدأنهايبينوالثاني،الملافى

باللعنة.

مئلفيكماعليهاوالشكركالجميلالعرفان)ب(

بجميلالخطاةعرفانأنويبين.(،-43\7:الوالمديونين

به.سامحهملماتقديرهممدىعلىبتوقفالله

العروسملفياكتلامبنهالمسعحعحة)بر(

يصفالذي35(و:534لو12.او2:9)مرقسوالعربس

تلاميذهامعللمسيحاليالسعيدةالمفرحةالعلات

لهم.ومغادرته

الكرمةمثلفىوالتفذت،الدحيةالعلات)د(

،لتلاميذهالمسيعخدمةولبين(اا-ا:51)يووالأغمان

بثمر.الإتيانوشروط،خلالهمومن

الغبيالفنىمثلفي.الوقتيةالاحتعاجاتسد)كل(

المؤمنحياةأنالمثلهذاوسلمناأ-21(.:126الو

لانفسهاالحياةإنبل،الثروةعلىتوقفلاالفانفة

فيوالمذكورذلكعلىالمبنىوالتحريض.الثروةتفمنها

كلهاوهذهااللهملكوتاطلبوا11:واللاثينالحاديالعدد

هنا.خاصةأهميةله11لكمتزاد

التلمذةأوالشهادةخامسا-

برحا"يبنىأنيريدالذيالإنسانأنكما(2)1(1)

يكملأنيستطيعوهلاالنفقةحسابأولأيعملأنعليه

لبلالعسكريةمواردهالملكلقذروكما،03(:28-14الو

تلميذعلىهكذا،32(و49:31الوللمعركةالذهاب

بحيالأننفسهوبجهزاالتلمذةنفقةيحسبأنالمسيح

.للذاتالكاملالإنكارحماة

الذاتإنكارروحلديهليسالذيالتلميذ(4)،()3

لو9،05:ص5:113)متملوحتهوفقدفسدبملحيشئه

مطلقا"فيهايصلحلاحالةفيوأصبح1:33-35(،،

الملحيشبهونالصالحتأئيرهملهمالذينفالمؤمنونلشيء.

المجتمحعلىوئضفونوالمطفرالحافظتأثيرهمفلهمالجيد،

11ه5:)متبسراجالمسيعيتشبيهمثلأما.طيبةنكهة

انتشارعلىفيركز:33(17،11و8:16لو4:12مر

.الشهادة
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فيجب،فغالةشهادةلهيكونأنتلميذأرادإذا(51

هيفهذدانفسهعلىللحكمدائماستعدادعلىيكونأن

.3،و:592)متالعئرةتسببالتيالأعفاءمثلرسالة

يعزتفحتتوجدلاالواقعوفي.(47و4وه9:43مر

وشهادد،ملالمةروحيةظروفإلىتؤدىكانتمتى،بذلها

المؤمن.جانبمنصالحة

الأخرين:معالعلالاتسادسا-

)متالقاسىالعبدفلفيكما:الغفرانروح()أ

عدمروحشفاعةإلىيمئيرهنافالمسيح،(:1823-35

،هذاكللناغفرقداللهكانإنفكرةويوضحاالغفران

بخطئونمنلكلنغفرأفياستعدادعلىنكونأنفيجب

إلينا.

السامريمثلفيكما:القرسبمنالموقف()ب

الأهتمامروحلنافلمكنا-37(،.ا:.إلوالصالع

لموإن،لناأقرباءالآخرينولنعتبراللغيروالمحبهالماد!

طبيعي.حقأيعلينالهميكن

:المكافآتساكعا-

نأ(-02:116)متالكرمفيالعمالمثليعلمنا

حسبستكونالمكاقأدولكن،الجيدالعملهسيكافيالله

نأأحدحقمنفليس.المطلئالسلطانصاحبفهواإرادته

فيمشابهمثلوهناك.للهقدمهاخدمةعنمكافأديطلب

لااللهخادءأنهو،عنهالرئيسيفالمرمى،7:01-17لو

يجب.مماأكثرفطلأتمكافأةبطلبأنيستطبح

ثانيةالمسيحمجي+ثامنا-

وهناك.ثانيةالمسيحبمجيءترتبطأمثالستةهناك

التيبالدينونةتتعلقالتاليالقسمفيسنذكرهاأمثال

يسوخالربيعلمنا35-12:38لوففي.بمجيئهترتبط

بجبفكما.مجشهانتظارفيوالسهرالولاءمداومةواجب

يأفيسيدهملمقابلةمستعدينيكونواأنالعبيدعلى

نأالمؤمنينعلىيجبهكذا،العرشمنيرجعصاعة

وفى.وقتأيفىالمسيحلمجىءداساستعدأدعلىيكونوا

الومشابهةرسالةيقدم،للبيتاللصاقتحامعنآخرمثل

صاحبعلىيجبإذو،4(،،2:43مت،93:4،ر.12

الليلفيكلصالربيأتيلئلايصهرأن()المؤمنالبيت

ذلك،منأكثرالموضوعولإيفاحنائما".مويكونبينما

ينتظرالبيتفيعدصوردفيالمليسوعالربيفع

فبيما.(42-6،:29لو،5ا45-:24)متسيدهعودة

عوددفبمشكثمةفليس،مؤكدأاللصمجيءبكونلاقد

علىيحث،3-37(:13)مرقسالبوابوملالس!د.
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نفسه.يفسرالمثلفهذا،المسيععودزانتظارفيالسهر

وللحياد،لمجيثهلاستعداداأهميةيسوعالربوبؤكد

ظهرلقد.(ا-69:13الوالظالمالوكيلملفيالآتية

نتجةوذلكاالمثلهذاتفسيرفيالصعولاتمنالكتير

فالنقطة.لهاأهميةلاتفاصيلتفسيرعلىالتركيز

حتىأنهتلاميذهيعذأنيدسديسوعأنهيالرئبسية

الفرصاستخدامأحسنوا-جملهم-فيلأشراراالناس

درسأيتعلمواأنالمؤمنونوششطيع،للمسمتقبلللإعداد

وكلاءكانوافمتى،الخصوص!ذافيالمؤمينغيرمن

حسابيعطواأناشعدادعلىيكونونفإنهمالآناءأمتا

خدمتهها.نهايةفيوكالتهم

علىيحثالسابقةالأمثالفيالمسيحكانوبينما

فإنهامحددغيرالوقتلأناثانيةمجيتهضوءفيال!هر

ففي.مجيئهاقترابعلىتدلالتيالعلاماتبعضأعطى

وأخرجترخصأغصنهاصارالىالتينشجرةمل

شجرةفيالبراعمظهورأنكمالنايقولأنيريد،أوراقخا

العلاماتظهوهـبعضفإن،الصيفقمومعلىيدلالتل!

ثانة.مجيئها!رابعلىيدل

الدينونةتاسعا-

زمننهابةفيثانيةالمسيحيسوعالربيرجععندما

الأحياءلجميعدينونةهناكستكون،العظممةالفيقة

كلمنوالجامعةالبعرفيالمطروحةالشبكةمثلواوقئذ

:47-13)متعامةبعباراتالدبنونةهدهإلىيشيرانوع

05).

للأحياءالمسيحبدينونةتتعلقأخرىأمالثلاثةوهناك

لمثإنمتشابهانمنهااثناناالعظيمةالفيقةبعدفيما

الوءالأمناالعشرفىمثلوهماتماما!،متطابقينيكونا

-25:14)متالمخلفةالوزناتومثل1أ-27(ا:91

منالعديدعنلهماالدقيقةالدراسةوتكشف.(3.

.لفوارقا

إلى01الجنسالشريفالإنسانذهبلأولاالمثلففي

يكونأنيمكنفلا"،ويرجعفلكا-لعم!هليأخذبعيددكورد

المسمحيسوعالربسوىالجنسالشريفالإنسانهذا

غيرهماوال!لاميذهمعبيدهيكونأنلابدوعليهانفسه

الذينفهمابغفودالذينمدينتهأهلأمااالمؤميئمن

بحيرةفى)ئطرحونسيذبحونالذين،المسيحيرفضون

فىخدماتهمحسبالتلاميذ:سيكافأ.مجيئهعندالنار(

فيلأمانةاأهميةفمبينالوزناتمثلأما.غيابهءثناأ

لأمانةاعدمإلىالإشاشدولعل.ثانيةالمسيحمجيءضوء

لأمثالاسفر-مثل

اخبارعدمعلىتدلاالثلاثينالعددفي(البطال)العبد

إلىءالأمناغيرالعبيدأولنكسيطرحولذلكاالتجديد

الكثيرمثاركاناالدينونةعنآخرومثل.لأبدياالهلاك

.(-25:913)متالعشرالعذارىمثلوهو،الجدلمن

فىيبينأنأرادابحيسوعالربأنجدا"الوافحومن

البعضويفسرد.مجئهانتظارفىالسهرأهميةالملهذا

إلىالعئرالعذارىفتشير،إسرائيلدينونةيصفأنهعلى

الكنحسة.اختطافبعد(إسرائيل)منالمعترفةالبقية

الخمسأمااالمؤمنةالبقيةتمثلنالحكيماتالخمسفالعذارى

تنتظرإنثاتقولالتيالمؤمنةغيرالبقيةفتمثلنالجاملات

)الكنية(سالعروإلىالعرس!فزفاث.بتوةآتياصالمسيا

ل!مةوإلىيش!رالمثلأنالبعضويرىء!السمادىتهقد

فىالربظهورهوالعرشومجيء،لأرضاعلىالعرس

لسمةوإلىوالدخول.العظمةالفيقةنهايةفيمجد

لملك)الأرضاعلىالسمواتملكو!إلىالدخولوالعرس

الحكبماتالعذارفأنالآحرالبعضبرىلكنو.(الألفي

فىالأممنةاليهوديةالبقية:ليسالمسيحيينيمثلن

لنالشديدالاضطهادلأنتناملنالبقيةهذدلأن،المشقبل

.بالنومل!همبسمح

تحدثالىاالفردلةالدينونةإلىثيرملمناكو

الغنيمثلوهواالأرضعلىالإنسانحيادتنتهيعندما

اثلهذاأنالكثيرونويرى.-31(ا16:9الوولعازر

منمذايغيرلا،حالأيعلىولكنشاقعية.قمةهوإنما

القريخة.إلىنرجعأنالمرمىذلكلمعرفةيلزمواالمثلمرمى

منافعيبينالذقي"الظلم"وكململنجدمباشرد،ذلكفقبل

فالإنمانحالياش.المتاحةللإمكاناتالحكيملاستخداما

إمكاناتمناللهلهمنحهمااصتخدامعنعوضا!االفني

الرفاهيةحيا؟فىثراءهاستخدمدنياد،قىخيراصبفاليفعل

الصادقالإيمانطريقفيعرةحجرغناهفأصبحاوالتنعه

لهليكنزالفرصةمنهوأفلتت،لالآخرينالبركةوحياةابالله

فيباللهقوقيإيمانلهفكانلعازرأماء.السمافيكنوزا!

فىمكافأتهنالولذلكاالأرضعلىعاشهاالتيالسنوات

السماء

:الأمثالسفر-مثل

الكانب:أولأ-

أفال11:مهالأولالعددعنمأخوذالسفرهذااسها

فىوالكلمة.(ا:1)أءإ-ائيل"علكداودبنسلمان

وأتملأ:تشبيهأومقارنة:ومعناها"امشل"اهيالعبرية

زاخربليغموجزقولعنعباردالكتابفيفاتل.تعميم

مأثورد.حكمةعنيعبرالفدفمحدد،بالمعاني
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مه:قساأنيا-ثا

داود!"بنسليمان"أمنالأنهايمررالأولالعددأنرغم

يبدوأقا-سبعةبهنفسهلسفراأنالواضحمنأنهإلا

كتبة:أومصادرسبعةمنأنها

العددبأنيجزممنهاكوليسا-9:18:ا(1)

نأأو،بالذاتالقسمهذاكلعلىينطبقالسفرمنالأول

يعرضإذاالسفرلكلالرئيسيالكاتبكانسليمان

عنالرائعةالأقوالهذهكلكتبالذيالرجلبأنالبعض

الرئيمميةالمواضبعأحدوهو-الشرعيةغ!رالعلاقاتخطر

الذيصليماناللكهويكونأنيمكنلا-القسمهذافي

الأجنبياتمنبالمئاتبزواجه،الناحيةهذهفيكيراقشل

تدخلونلا،إسراثيللبنىالربعنهمقالالذينلأمما"امن

وراهقلولكميميلونلأنهم،إليكميدخلونلاوهمإليهم

9-11:18امل)بالمعبة"بهؤ،ءسليمانفالتصق.آلهتهم

واضحةضعفنقطةهناكولكن.(:1326نحأيضا"انظر

مشورديقدمأنإنسانيستطيعفقد،الحجةهذهمثلفي

علىتطبيقهاعلىقادرا"نفسههويكونأندصن،بارعة

-5:1)العاهرةالمرأدءإغرابينفرقاصهناكأنكما،نفسه

الذيالزوجاتوتعدد1(-7122:،602-35:،21

شرعية.غيرعلاقاتذلكفىتكنلمإذ،سليمانارتكبه

نأنيقبرواالقسمهذالكلسليمانكتابةينكرونوالذين

منوالجزء.كلهالسفرمنالهدفتحدد2-7(:9)المقدمة

عنحديثآعشرثلاثةمنسلسلةعنعبارز:18-9:18

تعتبروهىالأبنه-أمانة-بكلمحبأبيقدمهااالحكمة

الم!فر.تعلملساثرعنه-ءالاستفنايمكن-لاأساسأ

نأعلىينعقدالإجماعيكاد2،01:1-22:16(

سفرمنالرئيسىالجزءهذاجامعأوكاتبهوسليمان

سليمانعنءجافيماقولا"دعما7الرأيهذايجدر،الأمثال

الله-أعطاهامباشرةتتويجهفبعد.التارلخيةالأسفارفى

.(-14ه3:مل1)ومميزا2حكبما!قلبا"-طلبهعلىءبنا

علىقولا!دليلأ،الزانشينتينالمرأقفيةفيخكمهويعتبر

:بالقولعنهالكتابيشهدكما.(-3:6928امل)ذلك

قلبورحبةجداكلكثيرا!وفهمآحكمةسليماناللهوأعطى

سليمانحكمةوفاقتالبحر.شاطيءعلىالذيكالرمل

منأحكمشكان،مصرحكمةوكلاالمشرقبنيجميعحكمة

ملكةهتجاوقد.(92-4:34مل1)."ا..الناسجميع

امل)"سليمانحكمةلتسمعالأرضأقاصيلأ!منسبا

.(:1212مت،01:1-13

التالىالقسمهذاويفتتح،ا-،22:72:22)3(

1(:2217)أءء"الحكماكلام:اسمعأذنكأملا:ابالقول
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الثلكانأنبعدأنهفيسبقعماالقسمهذاويختلف

تناولفىآياتعد-يستغرقأصبح،واحدةآيةفييذكر

منطقى.بأسلوبواحدموضوع

دالقول:التاليالقسمجمدأكما:2،23-33)،(

قسمأنهعلىيدلمما،(23ش)،2للحكماء"أيفآ"هذه

الوا!غالتطابقهوابشدةالنظريستلفتومما.بذاتهقائم

"أمبنموب"المصرقيالحكيهوكتابات11:-2279:23بين

عثرالثالثالقرنبينماإلىبتاريخهايرجعونالتي

ثلاثيننحوالعلماءاكتشففقد،الملادقبلالسابعوالقرت

الفصلهذااعتبارإلىالبعضويميل.الاثنينببنتشابها"

ماهذافىوليسامصرىأصلعنمأخوذالأمثالسفرمن

بعخىهناككانوإناالإلئيالوحيتعليممعيتعارف!

المصرداتءعلمامننالكثروينهم-ومنالعلماه

عنالمأخوذذهيأمينحموبكتاباتأنيوكدثنالبارزبن-

والنعودة.اللفويةلتراكحباأساسعلىوذلك،عبريأصل

نقلهاالتىسل!مان"أمالهيو25:9-92:27)5(

الزوعفيهاونجد.(\:)أهـ25"يهوذاملكحزقيارجال

فملأمعا!،معينةبمواضيعتتعلقالتيالأمثالجمعإلى

الكسلانشالرجل،2-7(:25)هورعاطالملكبينالعلاقة

-17ة26)ءالسوصانعالمخادعوالرجل،(-2613:16)

حزقياوسليمانبنناليهوديالفكريجمعما!كثيراش.(27

ينباليهوديالتقليدإنبل(03:26أغ2مثلأ)انظر

نأعلىدعلاو،والجامعةلأمثالاسفرقيجمعحزقاإلى

والمعرفة.الثقافةنشرعلىشجعاالملكينهذين

عن:،،أجور"!اعنششاشنعرف:لا039-33:()6

المذكورينشالآخرينالث!خصينعنولامستا"!امتقيةأبيه

تكإلىرجعناوإذا.وأكال"إثيئيل11:الأصحاحهذا

منرئشآعثرالاثنىأحدكانم!متاأننجد25:114

شمالىمنكان"أجورا"أنمعهيرج!مما،إسماعيلنسل

شعبها.بحكمةتشتهروكانت،العرليةالجزيرةشبه

-92و12و03:81)ا!أرلعة...ثلاثة"أسلوبأنويحتمل

ء"!"الحكماتعلممأسلوبعنمأخوذ(تقريبيةأعدادوهى

.(إلخ..9و6و:13عاموسإلىأبضاص)ارجع

لموئيلءجافقدمسئا"ملكلموئيل؟اكلايم93:ا-9)7(

شئاصعنهنعلملاولكننااأيضأمممامنالفملهذاكاتب

يدل،يهوديةغيرمصادرمنحكيمةأقوالووجودآخر.

عكدفيالواسعةتصالاتهاواالحكمةدوائرانتشارعلى

إسرائبل.فيالملكية

الجزءهذاشمللموئيلكلاملعل3101-31:)8(

التيالحر:فإفيخاصترتيبذاتقصيدةوهواأيفآ
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وأالفاضلةالمرأةعن(العبرلةفيمنهايتكلبهايبدأ

الذيالأولالجزءمثل،أمهمنءهجاذلكولعل.المثالية

أكثرالأقوالهذهولكن.(319:أمإأمه"إياه"علمته

فلسطين،أرضفيالناجحالزراعيالمجتمععلىانطباقا"

الصحراءفىالبدويةشبهأوالبدويةالحياةعلىمنه

لاالقصيدةهذدأنيرونالعلماءغالبيةفإنلفذا.العرلية

كاتبها.ئعلم

التارلخ:ثالثا-

إلى-يقين-عنالسفرمنالابهرالجزءينسبأنيمكن

المساهمةولكن(..مق79039-0)حواليسلممانالملك

قدالسفربأنالقولدوذتحول،ورجالهحزقياللملك3الكبير

لألاسأقوالعلىاضتمالهأنكما..مق007قبلاكتمل

أنهاحتماليرجحولمونيل-أجور-مثلإسرائيليننغير

دوليةعلالاتلإسرانيلكانتعندماالسبيقبلكتب

.الانغلاقمنجوسادحيثالسبيبعدفيماوليس،واسعة

فيكتبماآخركانالفاضلةالمرأةعنالقصيدةولعل

بتارلخالرجوعيستلزمماالسفرفيليسولكناالسفر

الميلاد.قبلالسابعالقرنأوائلبعدماإلىكتابته

بسفرالأمثالسفرارتبط،اليهوديالتقليدوفي

العهوديةالأسفا:منالثالثالقسمفيأيوبوسفرالمزامير

ولا".المقدسة"الكتاباتأيليهبيم"اااقسمأي،القانونية

شملتهإذابعيدزمنمنذبقانونيتهأعترفقدأنهشك

.،.(الرثيسيةالمونانيةالترجص)وهيالسبعينيةالترجمة

الخلفعة:راكعا-

اسمعليهايطلقالتيالأصفارأحدهوالأفالسفر

لجامعةوالأمثالوايوبأأسفار:شهيلحكمةاأسفار"ا

(...إلخ.11،37173911مزأمثلالمزاميروبعض

وهناك.هذهـالمجموعةمنكبيرا"جزءا"الأمثالوتشكل

تغطيالتىللحكمةالدتيقالتطببقإلىتدعوأمال

أيوبسفريمنكليعالجبينما،الحياةجوانبمنالكثير

مشكلاتمجموعةأو،واحدةكبرىمشكبةوالجامعة

وأ(فردي)حديثالمرنوكوجنجأشلوبءسوا،مترابطة

أكثر(.أوثنينابين)حوار"ديالوج"

أساسأترتبطالحكمةكانت،قديماكلالأوسطالمثرقوفي

كانتكماازهنيةأويدولةكانتءسوا،المهاراتبكل

ذهنمأ،مفهومآاكتسبتفشبئأوشمنا!.الآلهةمنهبةتعتبر

المثبيهةأوالسحرفنونفيكمااالدينإطارفيوبخاصة

أدبيعنمردخلهاكما.الشياطينإخراجمثل،بالسحر

مثكلاتتفسيرأوالحياةنوعيةأنعلىيدلاأخلاتي

لأمثالاسفر-مثل

منيخيرةكتاباتوصلتناوقد.الآلهةمنهيإنمااالحياة

النوعينمن،النهرلنبينوبلادوالكنعانيينالممريينحكمة

رؤيةنستطيعيجعلنامما،سبقفيماالمذكورينالأساسبين

الخلفية.هذأضوءفيالعبريةالكتاباتفييقابلهاما

كتاباتروحأنكما،مملتكرارالسفرفيليسولكن

العالمفينوعهامنأخرىيماباتأىتبذالعبرلةالحكمة

القويالدينيلأ!اساإلىأساسأهذاويرجع.القديم

"مخافةهوالحكمةإلىالطريقأولأنحيثالإسرائيل

.(9:01أ*ا،01ة191مز،:2828أي:7!اأم)ااالرب

فيكأمةالتاريخمسرحعلىإسرائملبرزتعندما

منجماعاتأوأفرارفعلآبالعالمكان،موسىعصر

فينسائخا-و-يرجالفاإسرائيلثاركتوقد،ء"".الحكما

اتيالحكيمةالتقوعيةالمرأدذلكعلىهـشحهداالتراثهذا

الحكبمةالمرأةوكذلك،(49:2صم2)يوآببهااشعان

وكذلك(.:0216عم)2معكة"بيتا!آبلفي

!تل،الملكبلاطفىوالمدنيونالعسكريونالمستشارون

صم2)وحوشايالأركي311(:15صم2)أخيتوفل

إسرائيلفىالملكيةعمرفىبرزوقد،(-91ها:16

صلةلخمكانتالذينالرسميينالرجالمنفتاتثلاث

علىاللهمشيئةبعلنونكانوااطبناالكهنة:بالهمكل

)تثوالتميمبالأورلمبالاستعانةأوموسىسريعةأساس

إعلانيدعونكانواالذينالكذبةلأنبياءوا،(33-8:11

)إرمياالأحلامطرلقعنأومباشربإعلانإما،اللهمشبئة

أقوالهمتتعارضكانتماكيرا!والذين1(-23:2132

يوائعونكانواالذينوالحكماءاالحقيقيينءالأنب!اأقوالمع

ومشكلاتها.اليومةالحيافىاحتياجاتوبينالناموسبين

،89:إر92:141إش)مثلانيهابيةالفصولمنويتب!

يهوذافيوجودهالهاكانالثالةالمةهذدأن(:1818

منلان!قالوأ.الميلادقبلوالسابعالثامنالقرنينفي

-بلاحدثاالدينيينالمشيرينإلىالعلمانيينالمشيرش

الجادجوانبكلإلىالدينةالأوامرلامدادنتيجةفك-

على،الأمثالسفرفيالظاهردهذدوتبدو.إسرائيلفى

والأمانةوالاجتهادالاستقامةحيادفتضع،يكونماأقوى

معارا--الأمالسفرعنهايدافع-التيوالانضباط

أساسه.علىقامالذيالناموسمعيتفقللأخلاق

إلىنشأتهفييرجعلأمثالامنكثيرا!أنالمرجحومن

فيهاتظخرالمجتمعاتفمعظمالحكماءاطبقةظهورقبلما

الحكهةعنتعبراليالبارعةالموجزةالأقوالمنمجموعة

ألمعناوقد.البدائيةالحكمةمنذخمرةتكو!و،العملية

الأمثالهذهتشكيلفيسليمانردوإلىسبقفيما

.(4:32مل1)لإسرائيليةا
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تكونحيث،العبريالشعرفي"الطباق!!أسلوبإن

حادتناقضعلىإمااالشعريالبيتمنالثانيةالشطرة

لأصحاحاتافيعا!بصورةيبدو)كماالأولىالشطرةمع

ولكنالمعنىبنفستكونأقي.تدعمهاأو1(01-15

.(16:22لأصحاحاتافي)كماأخرىبعبارد

ألاتكادلأمثالاسفرحكمةبأنالبعضيعترضوقد

سائرروحمعتتمشىولأبل،بالدينعلاقةلهاتكون

يكنلمأنهندركأنيجبولكن،القديمالعهدأسفار

الحكمةأسفاركلفإن،عنهابمعزليؤخذأنمهالقصد

ذلككلوإدماج،إسرائيللإيمانالراسخالأساسعلىمبنية

الأسفاربينالأمثالسفرووجود.للأمةالدينيةالحياةفي

منفيهابمااليوميةالحيادأمورأنعلىشاهدخيرالمقدسة

نأكمااإسرائيلإلهعنأهمتهالهااوعلاقاتسلوكيات

فيمتجسددالحكمةنجدوأحيانآ.عدناأهميتهالها

الأمثالفينجدهمالذلكمالوخير،الحكمةبخابات

ولكن،تفصيلبأكثربعدفيماذلكوسنتناول:9.6ا-8:

بهذايرجعونالعلماءبعضأننذكرأنهنايفوتالا

يافعلونكماالتجسيد،هذابسببمتأخرتارلخإلىالفمل

ملاالمقدسالكتابمنأخرىأجزاءمعالشيءنفس

!لولكنيونانيا"،أوفارسيأتأثيرآيرونحيث28أيوب

مثلالصفاتبعضتجسيدأنحيث،منهلابدتفسيرا7هذا

علىترجعالتيالأوسطالشرقكتاباتفىيوجدوالبرالحق

كانتالحكمةفلأناسليمانعصرقبلسنةألفإلىاؤقل

النهرلن،بينوللادمصرلآلهةالرئيسيةالمميزاتإحدى

الحقيقيةالأهمبةولكن.للتجسيدواضحا!هدفا"أصبحت

المرأدمعالعلالمحةفىواضحةتبدو9:6-81:لأمثال

-ا)7:الفملل!ذاواللاحقالسابقءينالجزفيالفاجرد

عنهما.بمعزلوليس(-27،913:89

اللاهوتىةوالتعليمالهدفخامسا-

فبينماااليومبوالحياةالديانةبينالوثيقةالصلة(1)

نأإلا،عقلانيةنغمةهيلأمثالاسفرفيالسائدةالنغمة

كلثنايافيتبرزعليهلاتكالراوإكرامداللهاخراءأهمية

"الربافمخافة(.إلخ..3:178:13،ه:117:2)السفر

االقديهاالعهدفيللدينالأساسيينالتعريفينأحدهي

هوشعفيخاصةبصفةتبرزالتىااالله"معرفةهووالثاني

فىمعأالتعريفانوئذكر.(9:24إر،\:4)هووإرميا

.2:159:01أمثال

والعالمالدينبينتعبرلافجودثمةتكونأنوحاشا

-فيالباهردالنتائجعنالأمثالسفر:يكثف.المدني

كلاللهيسردعندماالسع!ددتالمنسجمهوالبيو!ءالشرفا

لأمثالاسفر-مثل

عنبمعزلالأدبيةالعناصرأخذفيخطروثمةالحياد.جوانب

السعيإنثمء.الأجزاكلفيالمفترضالدينىالأساس

يؤديمماألانيا7،يصبحأنيمكنالنجاحأوالم!عادةءورا

.الذاتهزيمةإلىأخيراش

كثيرةضبهوجودكهنا:النبويةوالهركةالأمثال(2)

عنوالدفاعالواقعيةذلكفيبمااءوالأنبياالأفالبين

عدأوإدراك،(1:31،أءإالمهمشةوالطبفاتالفتير

،(:9227،:518)استفامةبدونالذبيحةفاعل!ة

الإحماسبسببأهملماكثيرا2الذي.الفردعلىوالتأكيد

إرميامنكلبقوةنبروقدالعخد.مجتمعبوحددالقوي

حز013و31:92إرميا)الفرديةالمسئوليةعلىوحزقيال

وسائرالأمثالسفربينجومريا"فرقآهاك!لكن.(18

أقيوجودعدهـاوهواالمفدسالكتابفىالهكمةأسفار

بالله،العهدوعلاقةإسرانيلاخت!ارإلىتاربخمةإشارأ

فيماءالأنجباأقوالفيالأساسيةالنقطةهيمذهكانتوقد

لأورشليماذكرالأمثالسغرفييوجدلاكمااالسبيقبل

تبدو-كماالحكمةحركةأنرغم،فمهوالعبادةهيكلئهالار

نسلمنالملوك!ضايةتحتازدهرتقد-الأمثالسفرفى

علىنهفتالحكمةحركةأنإلىيرجعذلكوتعلبلاداود

كماالعهدشعبهو!!رائبلباعتبارفعلأالقائمالأساس

هذهإلىالواضعةالإضاردعدمفإنذلكومع.التلمحسبق

لاإسرانيلاسمإنبلالظر،يستلفتالأصاسيةالحقائق

سفربأنالقاتلالرأىعلىقوةبضفيممامطلقا!،يذكر

الشموليةعنهـأقواهاالأسفارأوضحهوالأمثال

القديم.العهدفيشائعةكانتالتيالعملمةوالأخلالبات

فىحعولةيجدلاكان-فلأ-امعاصرمصريمثقفقأي

الفدفيكنلىهذاأنومع،منها3والإفادالأمثالهذهفهم

غ!رللمثقفجاذببتهلهمازالالسفرفإن،منهاالأسا!ي

أيفاص.المسيحى

الأمثالسفريشتركالتاريخت:والأسفارالأمثال)3(

/2:2)والمكافآتءالجزاتآكيدفيالتاريخيةلأسفارامح

ابالفكر0أحيانآيمىماوهو،03(:27-1.01.و3:9

سفرفيءتجاذلكعنا/لأقوالأوضحلأناالتثنوي"

تحريفهيمكنتعليموهو.(28تثإلىملأرجع)1التثنية

فداثمآالمثريرماأ!يكافأدائصاص"الباربأنالقولإلى

21:7-)أيوبفيءجامايدحفهقولوهو"،يعاقب

الصرفإلىلؤديقدكما.(-14ة12)إكأمياوفى،34(

فى)كما"الموعودةالبركاتعلىالحصول"أرلد:لأنانىا

العشور.موضوعفىالله"سأكرم"لذلك،(أ.و3:9أمثال

والعرفانالمحبةعنبديلايرالخارجىالمظهراعتباركانوقد

الدياتأصابتالتيالفىلة،الحىلإيمانوابالجميل



الأمثالسفر-مثل

ويحيوناللهيكرمونالذينإن:نفلبدأاولكن.الشكلية

يحظونالذين-بعامة-هم،ثرانعهومعمعهتوافقفي

الأمورفيذلكيكونأنالضروريمن)وليساللهببركة

سفركتبةعلىلومولا،سليمكتابيمبدأهو،(المادية

بئنوقد.فهمهافيتحريفمنيحدثأنيمكنمماالأمثال

هذهوأن،لهاالكاملالمفهوم،الأخرىالحكمةأسفاركتبة

إيمانهمولكناالهياةهذدفييحدثانإنماءوالجزاالمكافأة

مثلأ)ارجعالحياةهذه.ورامافيالأخيرةالدينونةيرى

12:2دا،:3:1171249جا:25-127ا9أيإلى

3(.و

:لمحتولاتادسا-سا

اوأدبحكمة-لمعرفةمنه:الهلد9-7-تهل!:1()أ

فىالتصرتكيفيةلمعرفةأي،(:92).االفهمآقواللإدراك

نأأيامهبكورفيسليمانطلبلقد.الظروفمختلف

3:7-9(،مل1)شعبهبهاليحكمحكمةالربيمنحه

هذامثلشعبهلدىيكونأنفيقولةرغبةلديهوكانت

وتشتملالعبرلةواحدهـفيجملةهي-16والأعداد.الفهم

الحكمة.منمختلفا"وجهأعشرأحدعنيقللاماعلى

وتدل،الأمالسفرفيمرة37تذكرالتيالحكمةأولها

علىالحصوليمكنولااللمعرفةالماهرالاستخدامعلى

الربعلىالاتكالوهياالأولىبالخطوةءبالبدإلاالحكمة

.7(:9)المعرفة!رأسالربمخافة"لأنومخات

عشرثلاثةالقسمهذا1:8-9:18-ويشمل)ب(

وأ"ابني"يابعبارةمعظمهايبدأ.الحكمةعنمتميزةدرسأ

علىيجيء(-8119:18:الأخيروالدرس.ذلكيشبهما

العلالةعلىيدلالأسلوبوهذا.نفسهاالحكمةلسان

الذين،وتلامذهالمعلمبينالحميمةالدافئةالشخصية

الذكور.من-القديمالأوسطالشرقفياولابد-كانوا

مصرفيالحكمةكتاباتفيالأسلوبهذانفىويوجد

-حينالأولىتهسنوافيسليمانأنولابد،النهرينوبلاد

فريدا!.ممتازأمعلمأكان-أمتهبخيرالاهتمامشديدكان

مصاحبة:8-33(-تجنب1)الأولاللرس(1)

،والخداعالتملقصوت:أصواتثلاثةترتفعوهنا.الأشرار

العنفطريقعنالسرسعبالكسبيعدونالذينعوت

يؤيد(59-91)نفسهالحكيمالرجلوصوت،(01-14)

السنينمدىعلىصبربكلقدماهاالتيالأبويننميحة

الذبنالعنفأرلابعنالابتعادإلىهـلدعو،(9مو)

02-33(!ذاتهاالحكمةصوتثم.عنيفةنهايةتنتظرهم

نأتريدلأنهاعلنأتناديبلالسر،فيتتكلملاالتي

ذاتهاالحكمةروحبلشرير،طرقيعنمكسبا"لاتمنحهم

لأمثالاسفر-مثل

تناديالتيالحكمةإسرائبلرفضتوللأسف.(23)عد

قال!اهكذا:المريحةالأنبياءوأصوات،الرقيقبصوتها

المحتومةاللهدينونةأنفسهمعلىيستجلبونوبذلك"،الرب

.)192-33

مع،الحكمة1-22(-مكافآت)2:الئانىالصرس)2(

نأيجبأنهإلا،6()عداللهمنعطيةهيالحكمةأن

)مزالمرنمبهيتصفكانشديدبشوق(ه:1إيعنطلبها

هوبلاهناحقيقىتناقضثمةوليس63:1(1مر2-،،

تعطىبلاعتباطا"،ئعطىلااللهفعطايااظاهريتناقض

الحكمةوفوائد.اللهبروحمنقادةوإراداتهمقلولهمللذين

السلبيةجوانبهالها،(7-22الأعمادأفيالمذكور؟

-مرة-لأولهنابذكركما.والروحيةوالمادية،والإيجابية

.(1-169)الأعدادالشريرةبالمرأةالاتصالخطر

علىالكامل(-الاتكال؟.1-)3:الثالثالدرس)3(

تجربةالدوامعلىيواجهاليهوديوكان.يكافأأنلابدالرب

سبقوكما.بالتدينبالتظامر،البركةعلىللحصولالسعي

القرشةولكن11.و9العددينتفسيرة4إسايمكنارأيناأن

:8(9!الصادقةوالطاعةالقلبيالولاءضروردعلىتشدد

هـلدونها،الأساسبةالحاجةهيفهذه،(6)عدأولأ.ا*فالله

-9:1حجيإلىرجع)1السواءعلى،الأمةأوالفرديفتقر

19).

المواضيعأهممن2(-.؟-9)3:الراكعاللرس)،(

ابنه،الأبلؤدبفكمااالتأدلبضرورد،الأمثالسفرفي

علافةتبرزالأديبهذاففى.أولادهالربيؤدبهكنا

.(11-21:5عب،29و3:19أم)لأبوةا

التبموالفوائدالحكمةمدحهوهناالثانيوالموضوع

صار"الذيوعملهالمسيحيسوعلربالشخصرمزا".تمنعها

03(.:1كو1)."..اللهمنحكمةلنا

الغابةنجد2-35(-ومنا؟)3:الخاسىاللرس(5)

،(12)عدوالتدبير""الرأيوهما،الحكمةمنالمزدوجة

منويحفظان()23-26الأمنإلىيؤديانفإنهما

"لأنهرللأمنشبفأعظم،(،27-32الأحعقالتصرف

.(26)عدمعتمدك"يكونالرب

المملمبعطي1-9(-وهنا)،:السادساللرس)6(

التيالحكمةمنقرتهيستمدإنماأنهولبينضهادته

العزمأهميةيؤكدكما،1-6()السابقالجيلمناكتسبها

علىتدلك!االحكمة()اكتسابءاقتناعلىوالتصميم

.7-9و5لأعداداذلك

ثلمماعزم(-يلزم1-091:الساى-)،اللرس)7(

19



لأمثالاسفر-مثل

لاحظ.(-1479)إليهيسعونوماالأشرارعنللابتعاد

والمورة1()89الصديقينلسبيلالرائعةالصورةهذه

.(91)الأشرارلطريقالمخيفة

بقلب02-27(-السعي-)،:الثامناللرس)8(

الشرأنواعكلوتجب،ونتيجتهالبرطريقفيموحد

،(02)عدسمعناذلكويشمل:22(،5تس1إلى)ارجع

1(52)وأبمارنا،(22و12)وقلوشا،(12!تناوذكرلا

لله.الكاملالتسليمتعنيإنها.(27و26)وإراداتنا

لا،شديدد(-بلهجة-23ا5؟)التاععالالرس)9(

وحكمة،الجنسيةالعهاردأخطاريؤكد،فهمها،ةإسايمكن

يمكنلاالجنسبةفالعلامات.الزوجيةالعلاقاتفيالأمانة

اللهأنكما،آخرينتمسأنلابدفهي،تمامأخفيةتكونأن

يزنوهو،الربعينيأمامالإنسانطرقلأنايراهانفسه

ذلكفيمنتمثرةالعهارةكانتوقد،21()عد"سبلهكل

)تثالموتكانتعقولتهاأنرغم-الآنهي-كماالوقت

22:0،-22).

دوصى(-أولأ-91ا)6:العاضرالمرس(01)

ضمانإلىالاندفاعبتجنبالأولىالخصسةالأعداد

فيمعهاتورطتبدرجةالحماقةمنكنتوإزا،الآخرين

نفسكوتنقذ،كبرياءكتبتلعأنهوشيءفأففل،زلك

اجتهادهافيالنملةتتأملثائيا-أن.تستطبعمابأسرع

بالمقارنةلكوز،(19)6-المشقبلفيلحاجتهاللإعداد

وثالثا-.(-2213:12613:16)بالكسلان(بعد)فيما

،(-1291)العنيفالمخادعاللئيمالرجلبالتفصيليصف

تجنبه.ويجب

مرز02-35(-بدود)6:عشرالحادياللرس(19)

ولبيناالمشروعةغيرالجنسيةالعلاتاتموضوعإلىأخرى

المجروحالزوجأنكما.الخطيةمنالنوعهذافياللهرأي

331-الخيانةهذهاكتشفأنهلورهيبا"اتقامهسيكون

كارثة،نفسهالزانيعلىستكونالعاقبةأنكما.(35

الوالدينوصايايراعونلمنوطرلى)26-32(مخيفة

102-24(.الحكيمة

صور3(-يرسما-27)7:عشرالثانياللرس()12

فنونمنتعرفماوبخاصة،العاهرةالمرأدلحيلواضحة

إلىدائمأتؤديمغامرةولكنها،المفامرةوحبء،الإغرا

علىتبالكايحث،قويئولعبارات.(27!الهاوبة"ا"ا

الشركفيالوقوعمنالإنسانتحفظالتىبالحكمةالتمسك

.(:9119مز.-ه71:)أم

-الحكمة(9:8؟1-)8:عشرالثالثاللرس()13
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لأمثالاسفر-منل

المعسولالناعمالكلاممنالنقفىفعلى،تناريبنفسها

السابعاالأصحاحفيالعاهرةالمرأةلسانعلىالمهلك

التاسعالأصحاحفيالجاهلةللمرأةالصاخبوالصوت

المورفى:للحكمةمتكاملتينصورتينهنانجد،()13-18

العهدفيالتجسيدصورأبرزمن(-936)8:الأولى

لخيرتسعىبلاالإنسانلخرابلاتسعىفالحكمة،القديم

،بالناسازرحامأالأماكنأكرفيتناديولذلك،الجميع

والاشقامةالحكمةونجد.(1-ه)للجميعصوتهالبمل

.(6-13)بينهاأنفصاللاأمورا"والصراحةوالصدقوإنبر

التماصعنتنتجالتيالبركاتعلىتوكيدا!هناكأنكما

عليهاايعتمدونوالحكماءوالقفاةفالملوك.الحكمة

والأعداد.لطالبيهامنعةهوصورد-أفضل-علىوالنجاح

الفاثقللسمولاهوتيتفسيرالحقيقةفيهي22-31

فىاللهويينالحكمةبينالوثيقةالعلاقةتبينإز،للحكمة

عنالكلامأنالمؤمننمنلكيروناهـصى.الخلىعمليه

"الذينفسهالمسيحيسوعالربعنهوإنما،هناالحكمة

الجديدفالعهد031(:1اكو)...."اللهمنحكمةلناعار

كيفهمااقفيتينلأهمحلأالمسيحيسوعالربفييرى

نجدوهنا؟الكونخلقوكيف،البشريالجنسمناللهيدنو

التاليالجزءإلىذلكيمتدأنويمكنابالحكمة".1:الجواب

العهدفىالمسيح-مثلالحكمةنجدح!ث)33-36(

نأإذاوالمنشوداللازمالوحيدالجوهريالأمرالجديد-

.(01:42الوواحد(1إلىالحاجة11

وأقوىأبلغلأمثالاصفرمنالفصلهذافينرىوهكذا

فيالناسلتناديتتنازلفإنهاذلكومعاللحكمةوصف

ينبعمنهابلخيراأسمىفهي،والساحاتالطرقم!رق

وطرقه.ومقاصدهاللهنعرفولهاامنمثودةوبركةخبركل

كمفيفةتبدو-6(9:9)للحكمةالثانيةالموردوفي

)ارجعيعيامنهايأكلمنكل،ولبمةتقدم،كريمةلطيفة

-9ه:1،لوفيالمسيحيسوعالربذكرهالذيالمثلإلى

فيالعاهرةالمرأدعنأخرىملاحظاتنجدثم.(24

".ضيوفهاالهاثلةأعماقفي!"أنويهف،-1318الأعداد

الحكيمبينالمقارناتمنسلسلةنجدكما(.18)عد

تبينوهياالصورتينبينتأتي(71-2)الأعدادواكاهل

منالنقيفرعلى،التعليمبقلالحكيمالرجلأنكيف

وهو:للحباةالرامخالأساسأخرىمرةيذكرثم.الجاهل

.(01)عدا"فههالقدوسومعرفة.الربمخا!ةالحكمةبدء

مثلأ375ادأن-اؤرجح122:16-:01)-(

لثلآلافالثلاثةمناختيرتقدالقسمهذافيالمذكورة

وحد؟عددوكل.(4:32امل)سليمانبهاتكلمالتي

المقارنة.أوللمقابلةشطرينمنتتكون.بذاتهاقائمة



لأمثالاسفر-مثل

،14:12)ملأالمفهومةالتكراراتبعضفمه:توجد

المجموعةهذهفىتجنبهيمكنلاأمرفهذا،25(:69

خبرةتطابقامثالأأنهاواضحا"ولبدو.الأمثالمنالكبيرة

فيولكنها،العالميةالحكمةمنقدلبمنهاوالبعضاالحياة

معتتفق،اليوميةللحياةعملية!!شاداتتقدممجموعها

منفإنه،اللاهوتمةللأمورالإشاردقلةورغم.اللهكلمة

الأمثالأنكما.الحيافىتفاصيلبأدقيقماللهأنالواضح

:0127إلىمثلأ)ارجعالديخيةالقضاياتمامأتتجاهل،

يمكنولا1(13389:01و69ة12715ة912،9و

فيهآبةكلإنإداعاجلهءةقراالقسمهذاءدبقراءالاكتما

الذهن.إلىمنهاالهدفليمل،تأملوقفةتتطلب

بهاقوصفاالجوانبمتعدددالعبرلةفي"مثل"وكلمة

أي)نفسهعنآبوبودفاع،:7(23)عدبلعامأقوال

فيوتترجم.(44،1:مزأيفأانظر،27:1192:1

هو(الأمثالسفر)فيوالمثل"هجو".إلى(،:41)ءإشعيا

االحياةفيالعمليةالجوانببعضيتاولمحكمقويتعبير

يوجدلاأنهوحيث.والإرثادالنصحأوالتنبيهأوللتحذبر

لدراسةطرلقةأفضلفلعل،الأمثالهذفىفيمعينترتيب

فمناالرئيسبةالمواضبعدراسةهي.القسمهذافىالأمئال

علىموضوعكلإلىالمختلفةلإشاراتاتجميعجدإ"المف!د

16و7و01:2)الشريرونهابةالبارمكانآت(1)

.(:3-3703،119-و

تستخدمالعبريةفيكلماتثلاثوهناك:الجاهل)2(

العنيد،التمردمعنىجميعهاتؤديأنيمكن،عليهللدلالة

علىوخطرالوالدبحزنوالجاهل.الذهنبلادةوكذلك

تسببالمتهورةوكلماته.الفهمعنمغلقفذهنه،المجتع

،يجديلاحالتهفيوالتقويماولغيرهلهالضررمنالكثير

9:،ا:22،إلىمثلأ)ارجعصنهاميئوسحالةفهو

7و3ة2349،و16و1هة2312،و18و0:11.:16

-261:،:218.7:9113،وه:69115:0121712و

12.27:12.)28:6

،9و:66ملأ)انظررخوةبيدوالعامل:الكسلان)3(

،ه:2.0214:21:،01:26،13:1415:99،91

(..إلغ.!3.:1،24وه:2613

قدأوكالسمفالكلاميجرحفقد:الكلامثو)،(

الأفينالكلامعلىهوهناوالوكد،(:1218)يشفي

91و79و1و،13و:126)المخادعالكلاممعبالمقابلة

.(22و

لأمثالاسفر-مثل

،الأمالصفرقىالرثيسيالموضوعقهي:الحكمة5()

تأتيأنيمكنأنهاكيفعشرالالثالأصحاحفيونجد

الحكماءومن،()13اللهكلمةومن1(9)عدالوالدينمن

.(02)ومماحتهم،(41)

فيكثيرا-الأقوالهذهصدىويتردد:العدالة)6(

يجرفيكانعماصوردتعطيناأنهافيرلبولاالأنبياء،

مثلأ)انظرالرشودتفشىعنويخاعةالعمر،زلكفي

الزورشاهدعنتتكلمكما.(:1869،:178:23

.(28و9وه:)91

)انظرءالرخاءأصدقافيصفالجار.أوالقريب)7(

)انظرالحق!قىالصديقمعبالمقارنة7(و6و:914ملأ

.(18:24،:1717مثلأ

بأصاليبعهمايتكلمحيثوالفقر:الغنى)8(

الأدبيةالنواحىعلىدائمأبالركبزولكئ،متعددة

92:16ملأ)انظرالماديالنجاحعلىمماأكثر،:الروحية

)مثلأبالفقيرالاهتمامكيرأيذكركما.(و،22:1

كليهماصانعئهما.يتلاليانوالفميرالغي)0لأن(:2113

.(22:2)"االرب

للعائلةجذابةصورزففناكالعائلت:الهياة)9(

اتفاهمةالفاضلةوالزوجةالمجتهدالزوجفيها،النموذجية

1(12:1414:1118:12291:14)لهبركةهىالتي

لازمآكانمتىللتأديبيخضعونالذيناالمطيعونوالأولاد

.(14و:1249118:02313:)13

بشما:الحكيمة(-النصيحة22:،7:2؟-22)د(

العامة،والنظرةاالقسمهذايتناولهااليالمواضيعأننجد

هذافيالأمثالأنإلااالسابمةالأدسامفيكماهيهي

لتجميعمحاولةفمهتبدوكما،عامبشكلأطولالقسم

المسكراتخطرمثلأ:،خاصةبمواضيعالمتعلقةالأمثال

القسم-هذافي-للكاتبالدينيوالدافع.:!2-35()23

أنتعرقك،الربعلىاتكالك"ليكون:يقولفهواواضح

بينالموجودالشابهإلىأشرناأنوبق.(22:91)ا!اليوم

نأإلا.المحري"أمينيموب!اوأمثالالقسمهذاأمثال

منالكثيرعلىتشتملأنهاكماأطولالمصريةالأمثال

.الأمثالسفرفيمثلهايوجدلاالتيالأتوال

هذااتجارويمكن،إضافيةأمثال،2:23-،3-)كل(

مواضيععىتكلمالذي،الأسبقللقسمملحقأالقسم

الكسلانحقلعنالساخرواثل.والكسلالعدالة

السفر.فيمئلأطولهو03-33(:24)

بينمنلسليمانإضافية25:؟-92:27-أمئالاو(
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ثيلتما-تمثال-مثلى

الرئيمميالقسمفيتسجللموالتيالكثيرةأمثاله

الملكحزقيارجالانتقاهاوقد1(:01:1-2216)

الأمثالجمعمحاولةتبدووفيها.(.ق.م7151068-

:2-7(،25)الملكمركزفمثلأمعا"،واحدبموضوعالمرتبطة

والجاهلا!8:01-25)،القفاإلىالذهابفيوالتسرع

صانع:النمام.(-16ا:3)26والكسلان،(26:12-1)

.اخإ..(-26:7127)لخصوماتا

الحكيمالرجلتواضععنأجور1-33-حكمة03:)ز(

سفرفيءجابماشبيهوهو،(-،1)الحكمةكلياللهأمام

بمواجهةكانتعليمهآسلربأنوواضح(.93،)38أيوب

:وأسلوبالحوار.لموضرعالأمثةمنبعددتلاميذه

لمالحوارأنعلىدليلأرلمجة".....ثلاثة...ثنينا!ا

نابعةأخرىأمثلةإضافةعلىيشجعهمكانبل.يكتمل

علىكانأجورأنالواضحومن.أنفسهمهمخبرتهممن

.الحياةمستوياتلختلفدتيقوفهموثيقاتصال

أمهاإياهعلمتهاالتيلمونيل31:9-9-حكمة)ح(

وأخطاراالجتسيةالعلالاتموضوعأيضا"تعالجوهي

"لموئيل"واسم.والمظلومالفقيريئلحماوالحاجةاالخمر

التبمفهي،باللهأمهعلاقةيرجحلله"ينتمي"منومعناد:

الحكمة.هذهوعلمتههكذاأسمته

هذدمنبيتوكل.المثالية31-الزوجة-3109:)رو(

علىالعبرصةالأبجديةحروفمنبحرفببدأالقصدد

العبريةالقصائدمنالكثيرفيمتبعأسلوبوهو.الترتيب

يعنىماكثيرا"أسلوبوهو1(911مزإلىمثلأ)ارجع

عنكثيرايريتحدثالذيالأمثالسفريختموبه.الكمال

المرأةعنيتعدث-النقيض-علىوهنااالشريرةالمرأة

ليترلةامرأةفهىارائعةصوردفيفيقدمهاالفاضلة

منعديددوجوهعنلنايكشفكما.فاضلةوأممث!

بهتحلتماسرعنلنايكشفكما،المعاصرةالأسرلة3الحيا

،(03)عد"الربالمتقية"!المرأدأنهاوهو،ففائلمن

متعددةر1(11)عدجهازوثقةموضعكانتلذلك

)عدءالفقراإلىوتحسن.(!2427و-91)13المهارات

ووداعةوحكمة،(2هو211واعيةبصير؟وذات،(02

مجسمة.الحكمةفثي،(261ولطف

تماثيل:-تمثال-مثل

في"الأصنامعبادد.اصنم-مادةإلىالرجوعالرجا

"ادانرةمنالخامسبالجزء"الصاد."حرفمنموضعها

"ا.الكتابيةالمعارف

9،

نصرنبوخذتمثال-مثل

الفيرة:تمثال-منل

رأسه،بناصيةأخذتالربيدأنحزقيالنبوةفينقرأ

اللهرؤىفيابهتيوأءوالسماالأرضبيناللهروحورفعه

الشمالنعوالمتجهالداخليالبابمدخلإلىأورشليمإلى

،(-ه81:)حز."..الغبردالمهسج،الفيرةتمثالمجلسحيث

يخرةيثيركانأنههكذاوصفهمنالمقمودأنوالأرجح

إلى)ارجعالرببيتفىقائمأبروندعندماءالأمناالرجال

نسوةرأىالذيلتموزتمثالأكانولعله.:3-7(21مل2

.(814:)حزعليهيبكينجالسات

نصر:نبوخذتمثالا-مثل

هانلعظيما+تمالأحلمهفىنصرنبرحذرأى(1)

وذراعادوصدره،جيدذهبمنالتمثالرأسوكان،المنظر

أماحديد،منوساقاد،نحاسمنوفخداهوبطنه،فضةمن

أدانمالخزفمنوالبعضحديدمنيعضهمافكانقدماه

كانالتمثالأننعرتالوصفهذاومن.93-33(و2:1

منجزءكلء،آجزاخمسةمنعكونةاإنسانصورةعلى

نأإلىالرأسفيالجيدالذهبمنتدرج،مختلفمعدن

ينظرنمرنبوخذكانببنماوالقدم!.فيالخزفإلىيمل

أقي،34()عد"يدينبغيرحجرافطعإذ،التمثالهذاإلى

منماتدخلدونذاتهمنالجبلمنانفصلالحجرأن

حدبدمنالتنقدميهعلىالتمثالاففر!،إنسان

والنحاسوالخزفالحديدحينئذفانسعق،فسحقثما،وخزف

الصيففيالبيدركعصافةوصارتمعا"،والذهبوالففة

ضربالذىالحجرأما.مكانلهايوجدفلم،الريحفعملتها

.(35و34)"كلهاالأرضوملأكبيرآجبلآفمارالتمثال

عننبود-دانيالفسرد-كمانصرنبوخذحلموكان

يأ،(16:91رؤ،:2124الوونهايتهاالأممأزمنةمسار

المسيحمجيءعندعلمهاسئقضىالعالممةالأممقوىأن

بسوعللربلرمزيدبن"بغير"تطعالذيفالحجرثاية.

تي11"الأرباباربوالملوك"كملكيأتىعندماابح

الألغى.ملكهلبقيم(:9116.:1717رؤ،1ه6:

مادلىو،بابلهي:التمثالإلبخايشيرالتيالأربعوالممالك

ثماالأكبرا،سكتدر1حكمتحتواليوناناوفارس

منقسمة()ر:ماالأخيردالقوغنرى5.لرومانيةاالامبراطورلة

فيفعلأتمماومو،(الساقانتمثلهما)كماقسمينإلى

وعند.شرقيةوغرلةإلىالرومانيةالامبراطورلةانقسام

ممالكعشرإلىمقسمةستكونثانيةالمسبحمجيء

فسينتنثى1(-17:1215رؤ،724:،35و2:34)دانيال

بمورد:ليس،ساحقةمفاجنةبفربةالأممضالمنظام

عتدالساحقةالمفاجئةالفربةهذهتحدثولمتدرلجية.



-المثنيمثنى

الممالكهاكتكنلمكما،الأولى3المرفيالمسبعمجيء

العثمر.

نأنقرأ،دانيالنبودمنالثالثالأعحاحفيو(2)

ذراعا"اشونطولىذهبصتمتالأصنعالملكنصرنبوخذ!

بابل"ولايةفيدورابفعةفيونصبهاأذرعستعرضهو

،اتفاللخذابالسجودرعايادجميعوامر1(3:1)دانيال

نأوعزرياوميشاثيلخنيا:الثلاثهاليهودالفتمةفأبي

نأوأمرغفا2نمرنبوخذفاستشاط.للتمثاليسجدوا

يعمى.أنمعتادأكانمماأكثرأضعافسبعةالأتونبحمي

"وأمر.بابلفىلإعداماسيلةوهوالأتورفيالطرحوكان

النارأتونفىويلقوه!يوثقوهمبآنجيمثهفيالقوةجبابرد

حماهماللهولكن.:يلهمسرافىموثقينفألقوهماتقدد""

فأمر،وكأجالهنصرلبوخذأذهلتمعجزيةبموردالنيرانمن

."وسراويلهم،"رؤوسهممن"شرةتخرقأندونابإخراجهم

.(3ينال)داا؟علبهمتأتلمالنارورائحةتغرلم

نمرنبوخذآلهةكبيرثملكانلتمثالاهذاأنوالأرجح

الو،ءبرهانلهالسجوديكونأنوأراد.اامردوخابيل1

ذراعآ،ستونكارالمثالارتغاعأنونلاحظ.للعلك

نأمعهيرجحممااالارتفاعغشرأي،أذرعستوعرضه

أقيمالىالتمثالقاعدةيتحملكانالمذكورالارتفاع

فوقها.

المثني:-مثنى

أغ1)اسثداودأبطالأحدالمثييوشافاطلقب

"مثن"،اسمهمكانإلىبنتسبكانأنهونجبدو.(:91،3

عنه.شيئآنعلملاولكن

اجام

مجيد:-يمجد-مجلى

وأكر.الساميةلكرامةواوالشرفلنبلا:المجد

قيإنماابعهديهالمقدساليهابفيالكلمةاعتخدام

.مجدهفيلفريدا"الله"إلىالإضارة

جانبين:مناللهمجديوصفأنيمكنالل:مجد)أ(

إلىبالنظر(2).اللهصفاتمنلازمةصفة3باعتبار(1)

التاريخ.أحداثفيحفوردإظهار

المجدويشمر:اللهصنا!منلازمهصنهداعمهاره(1)

لهأنكما.لذلكالبشروإدراك،وبهاثجلالهإلىأصاسا2

بعوزأنهيالخطيةلأناالقداسةيشملاأخلاليأمدلولأ

المقدسالكتابويسجل.(3:23)رواللهمجدالإنسان

أبو01بأنهويمفه،(ه:9)نحالمتعاليجلالهاصمتسبيح

مجلى-يمجلى-مجيلى

المجد!او"ملكامجدكلمصدرأي(:117)أفالمجد"

الأرصركلوعلى،السمواتفوقمرتفعفهو.(24)مز

له11!وهو،(111801:5،311:4و75:5مز)مجده

مجدر،علىغيوروهو،(7:2أع)للآباءظهرالذيالمجد"

كلويعمل8:1(،2)إشلآخريعطيهأنمشعدوغير

.(48:11إش،979:)مزاصمه"مجدأجل"منشىء

ور99:1،79:16)مزمجددتعلنكلهاوالخليقة

الخلاصفىوعجائبهالعظيمةأعمالهتعنهكما،(1:02

":91،693ش72:81مز61:421أغ1)لإناتاذاو

موضوعهوفمجدد((04و11:4يو،145:012-1

2و92:1مز1-2492؟16أخ9)وحمدهماالناستسبيح

ور24:291إش،أ:8،511؟2،69:7و9،66:1و

.(911-:2في4:021

71فكث!ر:اللهمضرعنتعبيرأ"المحد+!ستخمم()2

اناسباتبعضفيظهورهإلى"الله"ممجدعباردتشيرما

هذهأشبهرو.ناروورعودببروقأحيانأمصحولآاالتاريخية

عباردوميا!بالشكينة"اليهودءعلمايسميهماالظهورات

فياللهمحضرإلىأصاسا!وتشيرالمقي!"المجد00تعني

3،وه34ة04)خرالقديمالعهدفي!النارالسحابعصود

(.إلخ...16و1ه9:عد

فيوالنارالسعابعمودإلىمباشرةإشارةأولونجد

لهضورسابقةإشاراتوهنالت.(22و21:)13سفرالخروج

على"يرتكان"االله!!روحأنقنقرأ،منظوردبصوردالله

إسراثيلبنىمعا!لأمركانوهكذا،(1:2تك)المياد"وجه

،(11و3201:)تثالعظيمالقفرفيتجوالهمءأثناش

بينيجوزنارومصباحدخان"تنورإبراحيمرأىوهكذا

وكذلك.اللهمحضرعنإعلانأ(:1517)تك"القطع

3:2(1)خرحوريبجبلفىالعليقةو!فىالنا:كانت

:16-24إخرءسياجبلفىاللهمجدلظهوركمقدمة

السحابعمودفىاللهمجدظهر،الخر:جزمنوفي.(18

البحرعرالشعبليقودالإشارذ-سبقت-كماوالنار

إسرأثلوبنوء،شناجبلوفى.(22ر13:21)خروالبرلة

وبروق"رعودفيالربمجدظهراالجبلحولينزلون

فارتعداجذاكلشدلدبوقوصوتاالجبلعلىثقيلوصحاب

،-1618و:999)خر،المحلةشالذيالشعبكل

أعينأمامذلكوكان،22-24(و5:هتث،أ-18ه،2:

مجدد-منلمحةلموصىاللهأظهرعندماو.الشعبجميع

أصبح(-33:1823)خرنارولاسحابةتحجبهاندون

علىبرقعأيفعأنمعهااضطرلدرجةيلمعموسىوجه

)خرإلمهالاقرابمنالشعبيخافلاخىوجهه

.(7-18ة3كو922-35،ت34
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مجلى-ممجلى-مجيلى

فياللهمجدبمنظريحيطونوهمإسرائملبنيوصورد

وسطفي(معنا)الله+"اعمانوئيلمفهرمتمثلء،سيناجبل

،الارتحالفىالمثعبوبدأاالخيمةءبناتموعندما.شعبه

قيارتحالهمزمنطوالفوقهمكلاللهمحضرسحابةكانت

وعندما.(29و01:11عد،-04:3438)خرالبرية

،(52:2-1:0)عدبالخيمةبحبطونكانوا،ينزلونكانوا

فكانت،وسطهمفىاللهبوجودتذكرهمالسحابةوكانت

49:01،ه:12عد1-3،:01الاتمردهممنءتهدي

الماءمنبالمنتزودهمولكي،(-42ا16:9.:222وا

.(:028)عدالمخرةمنءثلالما،(-16:0115)خر

تايوتوأخذوااإسرائبلبنيالفعلسطينيونهزمعندما؟

:دعتابنا"الكامنعالىبنفينحاس3امرأولدت،العهد

تابوتلأنإسرائيلمنالمجدزالقدقانلة،إيخابود"ااسمه

السعابةتظهرولم.(ا-4:922اصم)."ا.أخذ.قدالله

المبوتونوسبح،الهيكلسليمانبنىأنإلىذلكبعد

متلأااالرببيت،البيت"أنحدث،وحمدوهالربوالمغنون

5:13أخ)2"اللهبيتملأالربمجدلأن...سحابأ

منالنارنزلتالملاد،منسليمانانتخى"ولما.(1،!

الربمجدوملأاوالذبائحالمحرقةوأكلتءالسما

.(-7:93أخ2)0011.لبيتا

أنهأساسعلىوالهيكلبأورشليمالمزاميرسفرويتغنى

26:8،63:2،)مزالكمجدفيهيسكنالذيالمكان

ثعبه.وسطيسكناللهكانفقد85:91(

بل،وسطهمفيالاكناللهإسرائيليطعلمولكن

بالأصنامالربمجدأبدلواو3:81()إشمجددصدسلكوا

،11و2:01إر،601:02)مزالناسبأيديالمصنوعة

وقعت،عصيانهموبسبب.(:123روإلىأيفا"ارجع

شبإلهيظلأنيمكنلافالله،أورشليمعلىالدينونة

سحابةفي،الربمجدغادروقد.(:99)هومتمرد

ذهبر،(91111:21و18و،:01)خرلهيكلا،المجد

.(15-ا:21)حزالسبيإلىإسرائل

لبناءببقيةيأتيأنرتبالرب!إن،ال!ير!ة!زهورغم

فيليسكنيعودالربمجدحزقيالفرأى،والهيكلالمدينة

قدلشعبالمجدفيهيعودوقتفي،أخرىمرةالهيكل

.(:2-39،)حزالأبد"إلىوسطهمفيافأسكنتطهر

الثانياالهبكلءبناءثناأوفي،السبيمنالعود!وعند

سيعودالربمجدإنقانلين،الشعبوزكرلاحجيحث

ويكون،لأولاالهيكليامأفيفعلكا"مجداالبيت"ويملأ

ا.وه:2زلت2:3-91)حجيوسطها"فيا"مجدأالرب

.(11و
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مجلى-يمجلى-مجيلى

الئانى،الهكلإلىالشكينة"لىاتعدلمالشكينة:()لا

ورأبناجمبنناوحل"جسداص(الله)ابنالكلعةصارأنإلى

وكان(.1إ،1)يوالآب"منلوجدكمامجدا"مجده

ا!بها،سيكون()المسيا"ا"الغصنأنفرأىسبققدإشعياء

)إش"امجدآمحله"ويكون،(2-4:6إش)ومجدا!ا"

الطرقيليهيىءيكرشالمعمدانيوحناءجاوقد.(ا.:19

.(:3امر،:33مت2-04:15)إشالآتيالربلمجد

إلى"بغتةالر!يأتى،الطرلقهمأقديكونأنوبعد

فىالربمجدحرق!الرأىلتد.(\:3أملاخيهمكله"

يسوعالربيأتىعندماو،(26-28:ا)حزإنسانهئة

منأعظ!الأتجرالبيتهذا"مجديكونالثانيالهيكلإلى

ورسماللهمجدء"ابهاهولأته.(2:9)حجي"الأولمجد

شعبه،وسطأخرفمرداللهفسيكون3:1(1)عبجوهرد"

نأقالاللهلأن...الله3صور"هو(معنا)اللهفعمانوئيل

الإناردقلولافيأشرقالذيهو،ظلمةمننوريشرق

4-6(.ة4كو2)"المسيحبموعوجهفياللهمجدمعرفة

-8(17:1)متالجلىثةحادشاهدو!الذينالتلامبذ

رؤيةكان!يسوعفرؤية1(17و:16ايط2)مجدهرأوا

.(3-2:032الو"لإسرائيل"ومجدا"للأم!اإعلان"نور

)يوالعالمتأسسقبلللمسيحكانالذيالمجدهذا

فيجليايروبدا.بالتجسدتعززقد(4-2:7فى،ه:17

...الموتخىوأطاعنفسه"وضعفلأنه.وصعودهقيامته

باسمتخولكىاسها،كلفوقاسماصوأعطاهأيفآاللهرفعه

المميحيسوعأ!لسانكلويعترف....ركبةكليسوع

مخدالذيالمسيحر.(819-:2)فيالآبا!اللهلمجدرب

:5،21128-7:161:8054يو)لأرضاعلىالآب

)يويمجدهأنالآبامنيطلب(:،32،17و13:31

بخذايتألمالمسيحأنينبغىكانإذ(.1.1-ة17

"!تبر!لغد.(24:26الو"مجدهإلىيدخلو()بالصلمب

بط31611:تي1)المجد"فىورفع...الروحفي

فى:93-15143كو1)ممجدبجسدقاموقد:21(.1

هوارتفع،القديمالعهدفىالمجدسحابةومل(.321:

)دانيالفلكا!ليأخذوذهب.(1.و:9ا)أعسعابةفي

-3:6)عب12والكرامة!!بالمجدمكللالآنوهو1(71:،

.(5:12)رؤالمشعق:حددهوالأنه(01

رأىفقدءاالأمنالخدامهالممجدالمسيحيظهرو

)أع."اللهيمينعنقانمآويسوعالله"مجداشفانوس

بهاءمنبالعمىالطرسوسىلشاوأصبوقد.(755:

3(.ة9)أعءالسمامنحولهأبرقالذيالنور

الملاممةوجميعمجددفينفسهالمس!جوسيعود

ليدفيمجدد"كرسيعلىيجلسافعينئذ،معهالقديسين



مجلىو-مجلرن

خسيعاقب1(31-25:46)متالشعوبجميعمنءالأجا

لو،39:26مر42:031،:6127)متلأشرارا

الذينعلىخوفلاولكن1(9.و2:9تسى2.:2127

)مرمجدهاصتعلانمن،الناسقدامبهواعترفوابهآمنوا

:838).

)مرمجدد"منكلهاالأرض"ستمتليءالنخايةوفي

سحابةهناكتكونفلن،(2:14عب6:13إش،7291:

جديد4ءسماستكونالأنه،المقدسالمكانفوقتحلمجد

*ببهاءالمدينةكل:ستمتليء(\:12)رؤجديدةوأرض

المخلصينشعوب"وتمثى(11و12:01)رؤا.اللهمجد

)رؤإليها"وكرامتثهمالأممبمجدويجيئون...بنورها

.(26و12:22

بمجداللهشعببستمتع:اللهوشعبالمجد)ب(

لوجودترمزالتيالمجد-صحابةكانتففد،اللههـحفر

)مزمجدهمهيالقديمالعهدفي-شعبهوسطفيالرب

اللهلمجدتجسيداصالمسيحءجااوقد(2:11إر،601:02

الممبح،لسوعالربصعدوعندما.شعبهوس!ووجوده

فالله1(:233أع7:11-164لو)القدوسروحهأرسا!

نارعمودصورةقىيأتلمولكنه،شعبهوسطفىزالما

فينار"مىكأنثا"ألشةشكلعلىءجادل،الخبمةفوق

ا"القدسالروح"منالتلاميذجميعفاملأاالخمسينيوم

أجلمنيتألمونمنعلىيحلالمجدفروح.(4و؟23أع)

ضمانهوالقدسفالروح1(:414ابط)ادصيحاسم

:113أف،17و816:)روللقديسينالذيالمجبدالميراث

.(14و

في.52:)روالمجدءرجاشعبهاللهأعطى؟قد

اختارهمفالذين،(2وه24يهوذا،:927كو3:121

عندفيخمالمجدذلكوصيستعلناأيضأمجدهمودعامم

سمونفسيقا،1:01تس8:0319:3212رو)مجيئه

فإن(01ة2تى2.:214ش3:142أكومجددالمسيح

فىيستعلن؟"أنالعتيدبالمجدتقاسلاالحاضرالزمان"آلام

توقكلهافالخليقة،(4:17كو2،:818)رولمؤمنينا

حريةإلىالفسادعبودية"منفيهستعقالذيالوقتإلى

ما،تماأكيدهذالمجداءورجا1(8:12رو)االلهاولادأمجد

العتيد"المجدعنيتكلمأنبشطيعالرسولبطرسإنخى

الأبديالمجدإلىيظلعبينما(،59:بط1)"يعلنأن

.(5001بط1)إليهدعاناالذقي

كلفعلىامجدهفيالمسيحستمثاركالكني!ة.لأن

بهاءالرجاهذاعندهمن"اكللأن،اللهيمجدأنقيهاعفو

3:3(.ايو)طاهر"()المم!يحموكمانفسهيطفر

مجلر-مجلرن

ا"اللهلمجدشىءا"كليفعلواأنالمؤمينجميعرعلى

أجسادهمفىيمجدودأنو311(:09اكو:1516)رو

يرونمنأنحتىصالحهحاديحواوأن،(602:كو1)

وعلينم1(:8،:516)متاللهيمجدون،الصالحةأعمالهم

كو12-5،3:)رواللهلمجد؟الاضط!هادالآا،مبعتملواأن

1(41و1:12أث)مجد؟""لمدحيعسشواوأن1(:129

خدمةفيمشتركين(1:11)كوامجد:اقدرداعلىمتكل!

-7ة3كو2)مجدا!فىالروح!!خدمةابالإنجيلالكرازد

:27(.5)أفمجدد"اا!كنيسةفئها(18

المقدسالكتابيذكرالبشريةوالجنسالمجد)بر(

وسلبة.إلجاب!ة:مختلنتينبطريتتينللبرمجدا!أيضا*

العهدفى"مجد"إلىعادةتترجمالتىالعبريهفالكلمة

مركز"ا،كرامة-("ثروإلىيضاصأتترجمأنيمكناالقديم

عد،311،45:13:)تكالقرشةتستلزمحمممما

وراءي!عونءوالشافالرجال.8(:2صم24:1111

المجدوهذا.العالمفيلمجداء"ءاأي،مةوالكراالثروة

ها:21مز92:121أخ3:13.9مل1)اللهلئهيمنحه

نأأيضا!ستطيعولكنه.(3:16،8:18أ*،8411!

.(99:9أي،26:81أخ2)يأخذه

هـجدأنفىلكمجالأيترلتلاالمقدسوالكتاب

لاكلهاموتهعند/الأنه،زائلشضمجدهوإنماالعالم

اوكلا0(!9416:17)مزامجد؟اءهوراينزاطلا،يأخذ

يذبلأنبلبثلا"الحقلكزهرجمالهوكل،عشبجسد

ثمفلبلأيظهر"ابخارموبل6:1(،.)إشوليبس

لاهـخاراواالمظهرءوكبريا.(1-43:16يع)يفمعل"

المجد!ربابالربلإيماناولكن،شريرددوافعءهماورا

ا،تخا!ايجبفلا11-4(2:)يعالبشرفالمجديعتقر

سليمانمجدوكل.(:512كو2)النقىبالقلببلبالمظهر

الأمممجدوكل.(692:أمتالحتيلبزنالهتيقارنيكنلم

1:69.16:114-)إشلحظةفيشيفنييزولأنيمكن

7(،ة4هو،31:18حز،48:18إر17:1421:116

الربانتباهبجذبأنالعالمممالككلمجدي!طعولم

وعوضا"،(9و:48)متاللهوصمةيكسرخهى،يسوع

ير،11و49:01الولنفسهمجدا7الإنسانيطلبانعن

مجداصيعطواأنالناسجميععلى81(و7ة2رو،:12،3

مجدعلىوالتطاول،(2:9أف،3ا92-:1اكو)لله

.(:2123أع)والفلاكالموتإلىإلآيؤدىلاالله

مجلرن:-مجل!و

المتسذا!تلةلآنا)وهي"مجدو"اص!يطلق:الموقع()أ

اللفظهي)؟اهرمجدون"1الشجردالمعركةميدانعلى
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مجلىون-مجلىو

.مجدو!ا("جبلأي"ام!رمجدون"االعبريةللكلمةاليونانى

مساحةعلىقلعةمنلموقعافيالموجودةالراببةوتتكون

،أخرىأفدنةعشردمنمساحةأسفلهاافدانآ39نعو

تقعومى.لمتأخرواايوسطالبرهـنزيالعمرينإلىوترجع

عا،صقةاإسدرالونسبولمنالفرلةالجنوليةالحافةعلى

الث!مالمنالمتجهالرئيسىالممرتقاطععندالكرمللجال

بينالرئيىالطريقمنءايرجزيكونوالذي،الجنوبإلى

الا-اتيجيالموقعهذاخلعقدو.ومصرالنهرينبينبلاد

هاما"وحرجماصتجاريأمركزا"فكانتالمدينةعلىكببرذأهمية

والهديدي.تزيالبروالعصرينطوال

تشغللا:المقدسالكتابنيإليهاالإشارات()ب

تشغلهالذيملاكبيراصمكاناصالإلهيةالأسفارفىمجدو

ذلكومع،كبرىدينيةبأحداثالمرتبطةالأخرىالمدنبعض

كمركزالهامرهادوتؤكد،إليكاالقليلةالكتابمةفالإشارات

أبضا".إداريوكمركز،حصينتبجياستراحرلي

الذينملكآوالثلاثينالواحدبينمجدوملكوئذكر

مدينةباسماسمهاويرتبط.(12:21)يقيشوعمزمهم

"تعنكتذكرحبث(79:91)يشمنهاالقريبة"تعنك"

منسيلبطأعطيتالىالمدنبينوقراها"ومجدووقراها

لممنيبنيأنرغموذلكيساكر،صبطوسطفي

أغ27،1ة1)قضمنهماالكنعانيبنطرديستطيعوا

7:92).

مجلىون-مجلىو

الكنعالينجيوشاحتشدتاثلاراقدبو!دبامأوفى

ا!سرا"،جثهرئى3:بقاد،حاصورملكبابينبزعامة

عندحديدمنمربمةمئةتسعمعهاوالجيوشهذداحتشدت

ميادعلىتعنك!قيباراقأمامالربفئهزمهماقيشوننهر

فيالالماربذلكدبورةتغنتوقد.(5:91)قضمجدوا!

5(.)تضالمشخورنشمدما

على،ضه6ءايستطعوال!إسرائيلبنيأنوبدو

"تعنككانتقدو.الملكيةعمرأوائلفيا،إتماما+مجدو

جعلالنىعشرذالأثنتىالإداريةاالمناطقإحدلىوهـجدو"

المنطقةمذدامدتوقد،لهوكلاءصليمانالملكنجهما

.(4:21ملا)شانببتإلىفيداريةا

حسث(-91اه:9مل9)""لمجدوهامةإشارةونجد

والتشيمد،ءالاأعمالمنسلبعانالملكبهقامعمانقرأ

تحصيها،وعمابناأعادالىالمدنإحدىمجدوقكانت

؟كانت.خمله؟مركباتهف!فاوضعالتىالمدنمنوجعلخا

وتدمروبعلةالسفلينحورووبيتوجازروحاصورمجدو

فيفايرابطالتيالحمينةالمدنمنسلسلةنك!ناالبرلةفي

إسرائيل.حدودعنللدفاخصليمانجيث!

اأ.و.841فىإصاثلعلىملكاصياهوفمحعندماو

ادفوذاملكأخزياعلىلمففيدزكأعيلإلىمباشرفىذهب

15،يبلعاعندالىجورعقبهفىمركبتهفىأحزلاخرحولما

.(9:27مل2)هناكوماتمجدرإلىهرب

55معدد55قملصيطهخو
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مجلو-مجلرن

فرعوننخوطريقيعترضأنيوضياالتقيالملكوحاول

إلىطرلقهفينخووكان..مق906فيمجدوفىمصر،

يوشياهزم"نخو."ولكنأشرراملكلمحاردةالفراتنهر

22ة35أغ032،و23:92مل2!"مجدوا!فيوقتله

24).

اقيهي"امجدو"إلىالقديمالعهدفيإفارةوآخر

الآياتأنالبعضويرى.(11ة29)زكريانبوةفيءتجا

هرمجدوسهلفسيكون،المستقبلعننبوةأنهاالتالية

ا.ملوكالكذابوالنيالوحثىفيهسيجمعالذيالمكان

اللهيوماالعظيماليومزلكلقتال....المسكونةوكلالعالم

يدعىالذيالمونح!!إلىفجمعهم...شيءكلعلىالقادر

،1-17:114،-916،:69)رؤ"هرمجدونبالعبرانمة

91:11-12).

جزءعنإلاتكفلاالموجزةالكتابةالإشاراتوهذه

الأبحاثا-نتيجةنديناأصبحولكن،"مجدو"تاريخمن

عنالمعلوماتمنالكثير-الموقعفيالعديدةالأركيولوجية

الهيروغليفيةالنقوشسجلتهىوكذلك،!امجدو"تارلخ

تلرساتلسجلتهوما.الأقصرفيالكرنكمعبدعلي

لعمارنة.ا

نإ:المصريةوالرسائلالنقوشفيإليهاالإشارات)ب(

معركةأولكانتا"مجدر"فىحدثتمعركةوأشهرأقدم

مازالتالتيتثتيكاتهابكل.بتفصيلتسجلالتاريخفي

-الثاكتحتمسقام.م.ق821،فنحو.اليومإلىتدرس

الئامنةالأسرةمن،الفاتحينمصرفراعنةءعظماأحد

المتمرديناالهكاملإخفاعفلسطينعلىبحملة-عشرة

ولعد.ينالمتمردراسعلىومجدوقادشملكالهوتصدى

إلىيوما"عشرأحدثم،غزةإلىشورمنأيامعشردمسيرة

إلىللتقدمالمصريوناستعد،شارونسهلفي".بهيما.

-يتقدمأنلابدالعدوأنالكنعانيونظنوإذ+مجدو.ا.

إلىجرضهمقسموا،يقنعامأوتعنكطدلقعنمنطقيا"-

المركباتمنكمائنوأعدوااوجنويشمالى:جناحين

الذي"عارة"واديعبرالضيقالممرتركواولكنهم،الح!ية

.دفاعبدون،مجدوإلىمباشرةيؤدي

قوادد-مشورة-ضدجرشةحركةفيضشىوتقدم

،منكرةهزيمةالكنعانيينوهزمالمدينةوفاجأالممرهذاإلى

المدينة،واقتحم،الهارلةالكنعانبةالجيوشوتعقب

التيالكثيرةالغنانمبينمنمركت29،علىواسترلى

ق.م.(4105905.1-عتسىسجلوقد،عليهااستولى

الكرنلث.معبدحوائطعلبئزلككل

جلرالثانيأمنحتبذكراتليلةبسنواتذلكوبعد

مجلر-مجدلن

أصبحتقدكانتالمدينةأنيبدوإذاالحرسيةحملاتهفي

الميلاد.قبلعشرالخامسالقرنطوالمصلأإدارلأمركزآ

بدأت،الثالثتحتمسغزوةعلىسنةمائةمنأتلولعد

الرابعأمتحتبعصرفبمافلسطينبلادعلىمصرقبفة

أحدثها،التيالدينيةبالثورةلأنشغالهترتخي(أخناتون)

إليهبهابعثالتيالعديدةالأشنجادلرسائليستجبفلم

أرسلالذيمجدواملكا!"ابريدبامنهمكانالذينرجاله

إرسال-أخرىءأشيابين-منلطلبمصرلملكرسائلست

هذهوكانت.المدبنةعنالدفاعفيللمساعددجنديمائة

اللغةهي)وكانتاكاديةباللغةمكتولةالرسانل

ألواحعلىالمسماريبالخط(العهدذلكفىالدبلوماسية

العمارنةتلفىأخناتونقصرأطلالفيواكتشفتاطيية

فيااالعمارنةاتل1مادةإلىالرجوع)الرجام1887في

لمعارفا"دائردمنالثانيبالجزءء01التا"حرفمنموضعها

.(1لك!ابيةا

عديددمرارأظهرت،حريةكقاعدة"مجدو"أهميةإن

،الآنحتىأهمتهالهازالتمابل،القديمةالعمورفي

فىالتركيةوالجيوشالبريطانيةالجيوشتقابلتففيها

استخدمكما.(1891-4191)الأولىالعالميةالحرب

فيالاستراتيجيالموقعهذاإمكاناتوالإساثيليونالعرب

.القرنهذامنتصففيبينهمالحرب

قاممنأولكان:الأركيولوجيةا!تشافات)د(

الأبحاثمعهدمنشوماخرج.هوالموقعفيبالتنقيب

ماأههمنوكان50911-3091فيالألمانيالشرقبة

كانأنهوالأرجحايرلعام"خادم"شصباسم"ختم"عليهعثر

إسرانيل.ملكالثانىبرلعامرجالأحد

القيامشيكاغوجامعةمنالشرقيالمعهدهـلدأ

"س.بإشراف9391ا-259منالموقعفيبالتنقيب

ولكنه،الأولينالعامينمدىعلى.خ(.35أ3)3!فىفيشر.ا

الألماتأ(جاي.ب.كوخلفه،صحتهلسوءللعودةاضطر

لود""جوردولىخلفهثم35911حنىالتنقيبواصلالذي

الحربلنشوب9391فيالتنقيبانتهىحتى.تا(داهسا)4

القمامالشرقيالمعهدمواردأتاحتوقد.الثانيةالعالمية

آخرموقعأيمنأكثرمجدواأطلالفيالتنقيببأعمال

،المعلوماتمنالكثيراكتشاتعنأسفرمما،فلسطينفي

حسبحقبةعشرينإلى"مجدوتاريخقسسواإنهمحتى

الطبقةإلىالقمةمن،التنقيبعنهاأسفرالتيالطبقات

البرونزيالعصرمنذالمدينةسئكنتلقد.السفلىالمخرلة

الثالثالحديديالعصرنهايةإلى(ق.م.0033)قبل

علىالفرسسيادةانتهتعندما،(ق.م.035أحوالي1

بعد.بدأتتدالبونانيةالحقبةتكنولم،فلسطين
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محدل

(..مق0025)حواليعشرةالسابعةالطبقةوفي

باءأعيدوقد.مرتفعدائريمذبحبهكنعانيمعبداكتشف

غيربحجارةعشردالسادسةالطبقةفيالفخمالمذبح

إلى)ارجعمتعددةدرجاتذاتسلملهوعملت،منحوتة

وأرجعقدما".25عنيزلدقطرهوكان1(2ه02:خر

نعوإلىالخرافيةالجوفمةالمياهعملمةنظام،العلما

المدينة،داخلرأسىبئرمنليهونوكانت.ق.م0591

خارجالنبعإلىيمتدالسفلىالصخريةالطبقةفي:نفق

أهمهامن،كثيرةءأشيااكتشفتكما.المحصنةالمنطقة

العاجمنقطعة282اعل!هامنقوشمصربةتمائيل

عشرالثالثالقرنإلىترجعوالتيأيضا!،عليهاالمنقوش

أةلمصلداءام!تمثال

جددكهعاوية

.الميلادقبل

أهمعنفيهاالتنفأسفرفقدالرابعةالطبقةأما

بوابةاكتثغتفقدااليهابيلتارفيبالنسبة،كتشافاتا

بالبابأشبه،جانبكلمنحجراتثلاثبهاتحط

:6-،.)حزقمالسفرفيالموصوفالهيكلفيالشرقي

بعدذلكاكتشغتوقد.سليمانعصرإلىوترجع،(13

مدنمنوكانتاوجازراحاصورفيالطراكأهذامنبوابات

مدرعة،حوائطاكتشفتكما.سلبمانبناهاالتىالمركبات

بالأ!طبلاتاأشبهابانىمنومجموعتانقصراوساحة

يتهسعكاناصطبا!كلأنويبددالعصر.نفسإلىوترجع

054نحوإلىبالمجصوعيصلمماحح!انا"،وعشرشلأربعة

كانتالمدينةأنعلىتدلالهفرياتأنوالخلاصةحمانا".

فكانت،الملكيةعصرأوائلمنذهامأإدارلأومركزا!حصينة

بعدفى.وماسلبمانعصرمنذللمركباتقاعدة

ينا!ياد"ابجيللإسرائيليالأربهولوجيااعترضوقد

عمرإلىالمبانىبهذهالرجوععلى3(اح!!أ3،،4)ولا

الخصسشاتفىالموقعفيأبحاثهعلىءبناوذلك،سلممان

منحقبةتغطيالرابعةالطبقةأنوحيث.القرنهذامن

عصرإلىالمبافيهذهبزمنرجعفقد..مق008ا-...

هوآخرإسرائيليا!أركيولوجيا!ولكن.سليمانليسو،أخآب

إليهوصلتالذيلرأياعنبشدةدافعنى"أهارو"يوحانان

ولكن،يحسملمالموضوعزالولاشيكاغو.جامعةبعثة

والقصروالأصوارالبوابةأنتؤلدتكادالكتابيةالنصوص

،سليمانعصرإلىترجعاالرابعةالطبقةفي:الاسطبلات

هذايؤلد(-191ه)9:الآولالملوكسفرفيءجافما

لأتزالكاتالمبانيهذدأنالواضحومن.بقوةالرأي

اأخآبزمنلىإمصر-فرعونشيشقغزودرغم-تستخدم

.سيمانعصربعدقرنعنتقللمدةأي

(.ل.!3+؟ح،ق!لا"ابرتشرد..ب"جاعترضومؤخرأ

نإوقالااسطبلاتبقاياهيالأطلالهذهأناعتبارعلى

هذهوإن،مسقوفةغ!رحظانرفيعادةتحفظكانتالخيل

ماولعل.معسكراتأومخازنالأرجحعلىكانتالمبانى

فيللبوابةالمجاورةالمخازنحجراتمنأهارولياكتثفه

.برتشردرأيتؤيد،الميلادقبلالثامنالقرنمنسبعبنر

:مجدل

هي:ر،ا!برج"معناهاساميةكلمة

الجديدالعهدفيواحدةمرةإلاتذكرلممدينة(1)

السبع!نيةالترجمةمخطوطاتفيوتذكر.:93(15)مت

اترج!اتومعظم(والسكندرسةوالفاقيكانبة)السينائية



مجدلمجدل

الشوق!الشمالمقفووركمامجد!لبوأقيضيح!تووسم

-16(.2:ه)ثؤقيال

منالمقابلالفصلفىئذكركعا"مجدان"،باسمالقديمة

مجدانأنويبدو.ا"دلمانوثةباسم(801:)مرقىنجيلإ

الجليل،لبحرالغردىالساحلعلىالواقعةالمنطقةاسمكان

الآلأف،الأربعةإشباعبعديسوعالربإليهعبرالذي

"امجدل".مدينةتشملكانتأنهاوالأرجح

)ص!+!"حكد+(لا!تاريخية"هولهاالبونانىالالموكان

الطرفعندالبعيرزمنالغرليالشاطيءعلىتقعوكانت

أميالثلاثةبعدعلىالخصيبجنيسارتلسنلالجنولى

الآنتمىرطبريئ.منالفرليالجنوبإلىالمملونصف

المجاورالطريقملتقىعندلاستراتيجياالموقعفى""المجدل

.التلالعبرالناصردمنالنازلوالطرلقاطبريةمنللبحيرد

"برج)أينونايا!!"مجدلباسهسميتأنهاويبلأو

االملاديالأولالقرنفي3مزدهرمدينةوكانت.("!السمك

وللتحارة.االسفنءولبنا،وتمليحهالسمكلصيدومركزا!

:جودمنيفحكمااالأمممنسكانهاغالبيةوكانت

3الثورءثناأوفي.(يوسيفوسيذكر)كمابهاسباقممدان

منالمدينةبنححينيوجفوسقا*االرومانضداليثهودية

البرية.جوانبئها

أمر،مصرمنإصرائيلبنىخروجعندةمجدل(2)

والحرامجدلبينالحيروثفم"أما!ينزلواأنموصىالرب

منيتصحو.(33:7عد،14:2)خر"صفونبعلأمام

بريةإلىالأحمرالبحرعبروامجدلمنبالقربأنهمهذا

منكان()الكنعانىالسامى،سماهذأأنويبدوء.سيما

ض:نابمضعةذللتقبلمصرعلىالفكسوساستيلاءأثر

الشماليةمصرحدودعنللدفاعمتقدمآحصنا-يعتبروكان

أسيا.منالغزادضدالثرقية

11ة،4)إرمياالنبييذكرهاالتىمجدل)3(

وجهمنهروبا"الهودبعضإلهالجأالتي(46:14

رشليمأوعلىنصرنبوخذاشلاءبعد،الكلدانيين

أقامهالذيأخبقابمبنجدليامقتلوبعد،وتدم!رها

إر)ععكمإرمباوأخذوا،إصرائيلعلى:البأالكندانيون
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إيلمجدل

.)43:4-7

عن3عبار(92:01103:6)النبيحزقالويذكر

أقحىمنمصرحدودعنتعبيرا!أسوانا!إلى"مجدل

فيتقعهذهمجدلوكانت،الجنوبأقصىإلىالشمال

"ابلوقلوم"امنبالقربمصرحدودمنالشرقيالئمال

عمثراثنىنحوبعدعلىالجر"ا"تلالآنوتسمى،()الفرما

علىالقنطرةمنالشرقيالثمالإلىالميل:نصفميلأ

مصر.إلىفلسطينمنالقديمالطرلق

إيل:مجدل

مدينةوكانت."الله"برجأيإيل""ابرجومعناها

"حوىيم"ون"ا"يرأوبيننفتاليشطنصيبفيحصينة

كانت-ولكنفا،الآنموقعهائعلمثلا.(91:38يثى)

الأعلى.الجل!لفيلابد-

:صادمجدل

السهلفييخوذافيمدينةنتوكاا"جاد"برجومعناها

موقعهاأنوالأرجح.:37-93(15)ب!ئىلخبضمنطقةفي

منالئرقإلىميلينبعدعلىالمجدلة"ا"خرابةهوالآن

الدوبر.تلمنالثرقيالجنوبإلىاأشقلون

علر:مجدل

العين""حرفمنموضعهافي"اعدر"إلىالرجوعالرجا

اليهابية....المعارفا"دائردمنالخامسبالجزء

المجدلية:-مجدل

فيكثيراالمذكوراتالمريماتإحدىلغبهو"والمجدلية"

أطلقوقد.المريماتمنغيرهاعنلهاتمييزاصالجديدالعخد

بحرتشاطىعلى"مجدل"منكانتلأنها"المجدلية"عليها

طبرلة.منالشمالإلىأميالثلاثةبعدوعلى،الجلبل

تشتهركانتالمدينةإن(4!م)،+)!؟33"إدرشيم"ويقول

تمثهركانتكما،وصباغتهالممتازالصوفبنسجقديمآ

كانتالتىوبالزراعة،وتملبحهلسمكاوصيدالسفنببناء

بالفساد.تشتهركانتكما،كبيرأدخلأتدر

منهاأخرجبأنالمجدليةمرلميسوعالربشفىوقد

أنهامعنادوهذا،(82:لو،9ا:61)صقسشياطينسبعة

الظئعلىيبعثماثمةوليستماما!.وضفتمريضةكانت

للخلطيدعومامطلقا"يوجدلاكما.عاهرةكانتبأنها

منالسابعالأصحاحفيالمذكوردالخاطئةالمرأفىوبينبينها

5(.)7:36-.لوقاإنجيل

بيناسم!ثايذكرإذاثرلةسيدةكانتأنهاالواضحومن

201

مجرون-مغرون

شريرةأ!واح"منيسوخالربشفاهنتياللواءالنسا

سبعةمنهاخرجالتىالمجدلمةتدعىالتيمرير":وأمراض

وأخروسوسنة،دسهيروويهلخوزيامرأدويوثااشياطين

أنهالور(-893:الو"أموالهنمنيخدمنهكنكبرات

تضا،السابعالأصحاحفىذكرهاالتيالخاطئةالمرأةكانت

بينهما.يجمعأنفاته

عددبينالصليبعتدذلكبعدالمجدليةمرلم:نظهر

27:55)متالجللمنتبعنهقدكناللواتىالنسوةمن

ظهورعنبوخاإنجيلفيونغرأ،و\،(..:15مر،56و

أرلفىالفبرعندالمجدليةلمدلهالمجد،لهالمقامالرب

رفقةفيكانتأنهاواضحر.بمفردهاوكانت،الأسبوع

أولفجرفىالقبرإلىذهابهنفىالأخرلاتالنسود

أنهايبدوولكن1(16:1مر،21؟28)متالأشوع

اباقا!والظلامالقبرإلىأولأفوصلتأمامهنأسرعت

إلىءتجاوفركفت،القبرعنمرفوعاصالهصجرفنظرت

21يعبهيسوعكانالذيالآخرواللميذبطرسسمعان

النسودبهالحقتوهنا.(2و02:1)لوتهرأبماوأخبرتهما

ويوحنابطرسمعهيوعادت.(\.:24الوالأخريات

فآمناموضوعةلأكفانوافارغا!القبرفرأوا،القبرإلى

:3-02)يوموضعخماإلىومفهاالرببقيامالتلميذان

فنظرت2،تبكيخارجا"القبرعتدفظلتمريمآما!(01

عندوالاخرالرأسعندواحدا!جالسينبيضبثابم!ين

)يوا!موضوعآيسوخجسدكانحيثالرجلين

ا"لأ:لهاوقالتفسهالربلهاظهروأخيرا!.(12و02:11

تختلفالمغامبالربالآنعلاثتهاأصبحتفقدتلمسيي!!ا

تذهبأنكلفهاتمقلأ.بهعلاقتفاعنوالأبعادالشعفي

الجيلإلىسيسبقهمأنهو،رأتبماوتخبرهمالتلاميذإلى

.(89و:0279لو11-:16مر،28:01)مت

مجدينيل:

-اوكان،"الله"مجدأيإيل""مجدمعاهسامياسم

.(1:45أخ1،:3643تك)(أد:م)عيسوءمراأأحد

:مفرون-مجرون

وهو:،"امنحدر"فىمعناعبرىاصم

سبطفيجبعةطرتفىمكاناسممغرون(1)

أقامالمكانذلكوفي.بهااشتهررمانةبهكانت،بنيامين

الفلسطينيدلمقابلةرجلستماثةنحوومعهالملكشاول

المذكورد.؟جبة"و.(41:2اصم)مخماسفيكانواالذين

الشمالإلىأممالثلاثةبعدعلى"الفول!!تلالآنهىها

أورشليم.فىالهيكلموفعمن



مجفيعاش

،ومخماض()عايعباتبينمكاناس!امجرون()2

علىحفهفىأشورملكسنحاريبسيرخطعلىكان

)إشإشعياءنبوةفيءجاكما،حزقياالملكأياءافييهوذا

المذكوردآنفأ."مفرون؟انفسأنهاالبعضويرى.(01:28

ابخوبإلىتقعكانت"امفرون"إنالآخرالبعضيقولولكن

تقعإشعياءفيالمذكورةن.ا"مجرربينما،مخماشممرمن

بوجرديقطعماخاكليسولكن،مخماشمنالشمالإلى

مخماش.ممروجنوبىشمالىفىاالابنفسمديتين

محفيعاش:

اسموهوا"النجوممنمجموعة"جامعمعناهعيرياسم

منالعوإدبعدنحميامعالمبثاقخمواالذينءالرؤ!اأحد

.(01:02نح)الابليالبى

مساكيب:مجور

خلعهاسمهوو،جانبالكلمنا!خوفمعناهعبري31

إرمياضربالذيالكاهنإميربنفثحورعلىالنبىإرميا

الذيالأعلىانجيامينبابفيالتىالمقطرةفى"!وجعلهالبى

فيأوششليمبسقوطتنبأإرميالأنلك؟و،الرببتعد

أخرجوعندما.(1وه91:41)إرمياالكلدانيينبد

الربيدغلم11:إرميالهقالاالمقطردمنإرميافمثحور

مجوربل(نببكلمنرحب:معناه)وفشحوىاسمك

لنفسكخرفا!أجعللتهأنذ!:الربقالهكذالأنه.ممابيب

العبارةهذهوترد.-6(ا:02)إرميا001..محبيكولكل

)ارجععلمكاسمليىولكن.كتيرةمواضعفيالعبريةفي

625.02:01.46:5،94:912:إر.:03113إلى

.(2:22ثيمرا

:مجوس

تعنى!ايي،الفارية"اماجوا"كلمةعنمأخوذدكلمة

بالفلك.لمأعاأوكاهنآ

الفديم:العهدني()أ

إرميانبوتيفىالقديمالعهدفي"مجوشكلمةترد

نأبعدأورشليمدخلواالذينبابلءرؤسافمن.ودانيال

الأوسطالبابفيوجلسوا،بابلملكنصرنجوخذفتحها

ويرى.(31و3ة93إر)ا؟المجوسرئيسشراصرنرحلا

"رب:هيهاالمستخدمةالاكاديةالكلمةأنالبعض

والماديونالفرسوكان."عظيم"أمرمعناها"اموجي

الكهنةعلىللدلالة"امجوس"كلحةيستخدمونوالبابليون

فىماهرونءحكمارجالأنهمالمفروضوكان.ء:الحكما

قديمةعصورمذنشأتالتيالمعرفةتلك،الأسرارمعرفة

مجوسا

وكان.وبابلكلدياإلىتغلتوا،الفرعونيةممرفي

العاكأتريم"11:فئاتخمسإلىينقسمونالمجوس

قارئووالمتدسةالكتاباتمفسروأي4أ(أ++دا،-ده)6!ا

وأشلأفكاارئوتاوهم(6امك؟ظول+أ)لأشافيم"اوا.لعلاماتا

همو(الااكطشاح!)كه5أي+)شفيم.ايكاا"او.احالأرواصتحضرو

غ!"تا(+أم!اولجو.تلبما"او،لسحردوالشريرداحلأ!وااوردطا

وهم"هـا"الكاسديم،النلكءعلماولنجوماتارئووهم

(.الكلمةمعانيأص!)فىالكلدانبون

تنبأونالذينأي،المنجمينبينيح!برنالمجوسوكان

وأصحابه،انيالإعنونقرأا.النجوءدبمراالأحداثعن

؟جدمم،الملكعنهم!ألغمالذيفهمحكمةأمركلافيإنهم

كا!فىالذينوالسحرزالمجوسركلفوقأضعاتعشرة

دانيالنصرنبوخذجعلوقد.2(.:1)دانجال.امملكته

نإحيثمن.والمنجمينوالكلدانيينوالسحرةالمجوس"!كبير

ألفازتبينواالأحلافىوتعبيروفطنةمعرفةوفاضلةروحآ

.(12و5:11)دانيال"دانيالفىوجدتاعقدوحل

اليونانيين:عندالمجوس()ب

نجظاءترتبطاليونانينعند"صجوس"كلمةكانت

ماصعان"،هزموهقدعدواشبثلديانةللعرافةأجنبى

نأعجبفلآ،والخداعالدجلأنراعلأسوأنعتآأصبت

كذابونبىساحريهوديرجلعلىتطلقالكلمةوجدنا

الواليينمدكانالذيالمماحر""عليمأش"يشوعباس92اسمه

-،:31أع)ا"لإيمانعن-قبرصالى-وبولسسرجيوس

فكلمة،(89:أع)الساحر.اسيمون01علىتطلقكما.18

01.ا!ماجوسكلمةنفمىمىالموضعينفي.!صاحرا"

فئهأنهمعلى()أ!ث!+أ"المجوس"لادوتهيرووسذكر

فيالفرسديانةأنوحبت،الفرسأوالماديينمنكهوتة

المجوسأنالأرجحفا،لزرادشنية"ااهىكانتالعصرلكة

المؤرخونويقول.زرادشتيينكانوا:تهيرو؟ذكرهمالذين

المجوس،ا11إتوسترابو(وطوتارك)هيرودو!اليونانيون

الدينية.بالطقوس!القيامئحالذتقديمعنمشولينكانرا

.الشرففىالملكىللبلاطصتثارينيعملونكانواكما

تنعكسالاريخأحداثبأنيؤمنونالشرقآحكاكانفقد

ويقول.الأخرىالفلكيةالظواهروبعضالنجومحركةعلى

يستخدمونةإعاكانواال!ثرقيينالحكامإنهيرودوت

بهاللاسترشادالأحلاءا،وتفميربالتنجيمالمجو2صمعرفة

.البلا!شئونإرارةفي

كلمةمىي!خدممتى:!!يلفيالمجوس)بر(

الإنجليزيةفىتترجمإنهاحتىاالطببمعناما"امجوس/1

يمدنالامتىولكن.(69و7و2:1)متء""حكماإلى
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قخن-فخان

منءواجاأنهمإلا.المجوسأولكعنكيردلعاصيل

بلداصتحددلاغامضةشةعباوهي1(2ر2:1)"المثرقلاا

بعضفقال.للتخمينشاسعاشالمجالتركوهكذامعينا"ا

بناءوذلك،العربيةالجزيرةجنوبيمنءواجاإنهمءالأبا

وكانت،والمرص"واللبان"الذهبقدموهااليياالهداعلى

"امت!رتاص.اتعتبرلاالبلا؟هذهولكن.البلادهذهبهاتثمتهر

كلديامنءواجاإنهمآخرونقاللذلك،لفلسطينبالنسبة

نأإلأ،برأيالجزءايمك!لاأنهومع.فارسأوميدياأو

يطلقالاسمهذاكانحيث.فاشسمنءواجاأنهمالأرجح

كهتهم.على

ليرواءواجاالذينالمجوسعد!كانكممىيذكرولا

21كانؤأنهمتعتقدالت!رقيةفالكنشة.يسوعالطفل

الكتابفىا!12"العددأمميةعنننجذلكولعلصائحا!.

الكنيسةوتترل.تلمذاص(12اشطآ12في)كماالمقدس

كلأنبافتراضء،حكمارجالثا*ثةكانواإنهمالغربية

المذكوق؟.الثلاتالهدايامننوعا"قدءامنهمواحد

.اجسباكأءنأسما،ءهمأسماالبثبرمتىيذكرلاكما

وبالمثل،أسطوريةءأسماهىرللتازار..()ملكونومليهور

و.!ملكيوش"،للهندملكا-كان"جسبار"بأنللقولأساسلا

.العربلبلادملكا!كانو"بلتازاهـ"،لفاكأسملكاىكان

فلاردتلعبمتى!إلمجيلنيالمبوسقصةأهمية)د(

البدايةفمن،مىإنجيلفيهامآدورا!لحملبتالمجوس

باعتبارهـ"امسياالولبدالطغلشخصيةحقيقةتعلن

وقدالعديدد.للبراتتحقيقا!انتظاردطالالذيإسرائل"ا

علمعلىكانواأن!ثميبدوإذ،الجمظهورفىأولأهذابدا

منقضيبويقوها،يعقوبمنكوكب"يبرش:بلعامبنبود

.(1-06:3إشإلىأيفا"شجعا-247:1عد)إ-اثيل"

القهنةءوهـؤساوهيرودسالمجوصبينالحوارأنكما

الم!يا:عنميخالنبودتحقيقا!كانيسوعأنئعلن،والكتبة

مشلطآيكونالذي"اسيخرجمنهاايييهوذالحمبيتعن

)ميخاالأزل!اأياممنذالقديممنذومخارجهإسرائلعلى

الوعو؟للذهنيستحفرالهداياتقديمأنكما.(5:2

.(7201:.92)68:لمزاميرافىالواردذالنب!لة

طالالذيالمسياهويسوخأنإثباتإلىوبالإضافة

متىإنجيا!مقدمةمن-كجزءالمجوسقصةفإنانتظارد،

الأصحاحاتفيللظهورتعود3باكأزمواضيععددتقدم

ليهو:يأتلمالمسيحيرعأنأولأتؤكدفهى.التالية

ا(.المثرؤامنالمجوس01فى)ثلينأيضا"للأممبلفقط

للإرصاليةصقةحورةالأممهؤلاءسجو!كانكما

،28:99)متالإمملجميعبالإنجلللكرازةالعظمى

.(21ة21.12و8:99يضا!وأ
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الأيمانهذاهر،القصةهذهتعلنهالذيالانىوالموضوع

التعبيق!!كانوالذي،المجوسأولئكابداهالذيالمذهل

المجوسمؤ،ءقدءفبيما،يسوعالربمنهءجاالذي

-سهيروثفإناالوليدللمسياوالسجودلإكراماءالغربا

دبرأعضآ-:الكتبةالكغةءر:سابموافقهكانلعلهو

نجدوهكذا.(16و:3-26)يسوعالطنللقتلمؤامرته

بؤصلمجمينما،يؤمنونآالأا.ا/لإنجيلمنأخرففصولفى

-115:92-13ه8:إلى)ارحعاليهوإيالشعبغالبية

.(54و91ة28،27

:فخان-تخن

ماجنفهو،بالثزلالجدخلط5جا:هقلمجونا-:قجن

،المخانالفخار01بين:أعدائهعندداوويقول.مخانوالجمع

ويقول.(35:16مز)اأسنانهمعلىحرقوا،كعكةلأجل

.(؟89،)مو14الهوانأحبوا،فخانهاأحب11:النبىهوشع

تخان:-يخن

إلىالرجرع)الرجاحامكيرالذيالرسهوالمجن

الجيمحرثفىمجن"11ومادد،ءالتاحرثقىترس"11دماث

.ا(.الكتابيةالمعارف"داثردمنالثانىبالجزء

منجنيق:

ونخطبمالأسوارلهدءالحجا!ةبهائرمىآلةالنجنبق

فى-منجنيه-ااجنق11مادةإلىالرجوع)الرجاالأبواب

فالمعاسدائرد01منالثانىءبالجزالجمحرثمنموضعها

.((1الكتابية

(حأم

محث:

ث!و:،"اقابضا"معنادعبرقياسم

بنقهاتنسلمناألقانةأبووعماسايبنمحث(1)

صموئيلبنيوئيلبنالمغنىنهي!أسلافأحدو،يلاو

يدعلىالملكدا:دأقامهمالذينأحدهمانوكان،البى

31-6!أغا)اتابرتاستقرمابعدالرببيتفيالغناء

.*ا.فق0001نحوفيرذلك(35

الذبنأحد،القهاتيينبنىمنعمامايبنمحث)2(

ليطهرواالرببكلامحزقياالملكألرحسبوأتوااتقدسوا1

المذكورنغسههوأنهواالأ!جح.(92:29أخ)2"االربيت

وكلاءالملكحزقياعينهمالذينأحد،31:13أخ2فى

والعنتوهـالتقدمةضلى،أخيهوثمياكرتايدنخت

11-13(.31؟أخ)2والأقداس



محفلوث

محزيوث:

هيمانءأبناأحداسموهر،ا"!رؤىامعناهعبرياسم

الذينوأحد.قهاتبنىمن،عشرالأربعة(الملك)رائي

يدتحت.للربوالتسبيحالحمدعلىالملكداودأقامهم

.والعيدانوالرباببالصنوجالربيتغناءلأجلأبيهم

المغنين،منوالعشرينالثاثةللفرقةرنيسا!محزيوثوكان

أخ9):إخوتهبنيهمنعثمراثنىمنتتكونوكانت

03(.و25-4:6

محسيا:

أبياسبموهو."املجأ("يهوهـ)الربمعناهعبرياسم

المحلة.رئبسكانالذيوسرايا،تبالكاباروخوجد.نيريا

إرمياوأعطاهابابلإلىنفيهعندصدقاالملكرافقوقد

بحجريرلطهبأنوأمره،بابلينتظرالذيالمصيرعنسفراص

)إرمياءتهقرامنيفرغأنبعد،الفراتوسطإلىويطرحه

:3212.95.)95-64:

-ممحص:محص

المعدنومحص.ونفاهيمرلهمنخلصهء:اثيمحص

شوائب.منبهمماخلصهبالنار:(\:28أي)الذهبأو

فىداو!ويقول.والشوائبلعيوبامنالمخلص:والممحص

79:3إمزذموما13فبئتجدلا،امحصتني1:للربصلاته

يعدفلم،ونقاهطفرهالربإن،(12:01دانيالأيضاصانظر

ئذم.مافيه

وعبدكجذآممحصةاكلمتكا:911المزمورتبكاهـلقول

النقاءغايةفياللهكلمةأنأي،(919:049أمزأحبها"

نقص.أوعيبكلمنخالية

قلوبيمحصالذياللهعنمجاقلاوالكلمة:تستخدم

ملاخي،13:9زك،1:25148:09إش)وشقيهاالناس

.(3و3:2

مماحكلات:-نحك

اللجاجةفىوتمادي،المنازعاتفيلبئ:قحكاقخك

علىالمساومةفىتلاجا:الخممان:نفاحك.الممماومةعند

آخرتعليمآيعلممنإنبولسالرسولويقول.طائليخر

بل،شيئآيفهملاوهو،تصلفافقد:القوىحسبوليس

يحصلمنهاالتىالكلامومماحكاتبمباحثاتمتعللهو

تى1)."ا.الرديةوالظنونوالافتراءوالخصامالهسد

مناشداص،المؤمينيفكرأنتيموثاوسيوصيكما(.6:،وه

النافعغيرالأمر.بالكلامبتماحكوالاأنالربقدام

.(2:49تي)2"الامعينلهدملثيء.

محلون

نغل:

انقطاعهووالمخل.ماحلفهوأجدب:المكانأمحل

ويقولكلأ.فيهايكونلاحتىتجدبوالأرضفتيبسالمطر

فلاااللهيؤديهلرجلطولى"اهوذا:لأيوبالتيمانيألفاز

شحوفي،يخجيكشداثدستفى..القدير.تأديبترقض

تخثىولا،والمحلالخرابعلىتضحك..سوء.يمسكلا

.(:033أيضاصانظر22-:5أي)"الأرضوحوش

تحلة:

اسم:وهي،"مرضا"معناهاعبريةكلمة

،بنايوتوأخت.إبراهيمبنإسماعيلبنتمحلة(1)

زوجاتهعلىزوجةيعقوببنعيسواتخذهاالتي

.(28:9تك)ناتالكنعا

بنجلعادبنحافربنصلفحادبناتكبرىمحلة()2

موسىإلىصلفحادبناتذهبتوقد.منسىبنماكير

علىيحصلنأنطالباتالرؤساء،وكلالكاهنوألعازات

الربفأمر.الربأمامدعواهنموسىفقدبم.أبيهننصيب

بش،11-.27:)عدأبيهننميبيعطيهنأنمرسى

لواحدامرأةصنهنواحدةكلتكونأنعلى1(4و17:3

واحدكلإسرائيلبنويرثلكياأبيهاسبطعشيرةمن

آخر"سبطإلىشطمىنصيبيتحول.فلا،آبانهنصيب

5-9(.36:)عد

وبنت،جلعادأختهمولكة(ابنأو)ابنةمحلة)3(

.(7:18أغا)من!ىبنماكير

أليآببنتوأبيجايلداودبنيرمموثبنتمحلة(4)

بنين:لهفرلدتزوجةالملكرحبعاموأخذها،يسىبن

.(:1189آغ2).وزاهموشمريايعوش

:دانمحلة

منادانسبطمنرجلمةشإلمهذهبمكان(1)

قريةفيوحلوا،الحرببعدةمت!ملحيناوأثأولصرعة

قرقيءوراهيدان""محلةالمكانذلكودعوا،يعارلم

.(-13ا18:1)لض(-منهاالغربإلى)أييعاردم

،الربباكأكه.منوحبنشمشونالصبيكبروعندما

وأشتأولصرعةبيندانمحلةفييحركهالربروحوابتدأ

.(2وه2:،13)قض

محلون:

ابنيمنالأكبرالابنوهو،!!مريض"معناهعبرياسم
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وأمهأباهكأافقتدو.نعمىوزوجتهالبيتلحمىأليمالك

إصرائيل.فيالجوعمنهرباشموآبأرضإلىكليونوأخاه

ماتئم.أببهموتبعدالموآبيةراعوتمحلونتزوجوهنان

.(1و.،:9،وه:2أ)راعوثنسلأيخلفأند:نمحلون

ق.م.0701نحوفىذلكوكان

محلي:

اسم:وهو"مر!"همظعرياسم

عد6911:)خرلاويبنلمراريالأكبرالابن(1)

.(8:18عز":2112426؟691،23:أخ1؟302:

وألعازر(6:92أغ1)لبنى:هماءأبناثلاثةلهوكان

يسموننمله:كان،(:2321،2489:أخا)وقيس

.(3:33162:85عد)ا؟لمحليينا،1

ابنيكونفيلكوهو،مراريبن!رشىبنمحلي(2)

لهوكان03(:2،24؟س23أخ1)آنفا!المذكورمحلىأغ

خوفيلكإوكان.(47و46إ6أغا)سامراس!مهابن4

محليون:

)عدبعاليهلأأوالمذكورمراشيبر!حلىنسلهم

3133:2658:).

:امتحان--امتحنمحن

منمرضعهافى-تجرلة،1؟اتجربمادةإلىالرجوعالرجا

".الكتابيةالمعارفدائرد01منالثانىبالجزءالجيمحرف

محنايم:

وهوأ؟معسكران".أومحل!ان"ا01معناهاعريةكلمة

جثهفاجتمع،اللهملائكةيعقوبفيهلاقتالذيالمكان

وذلكامحنايم"01المكانفسمي.لحراتالملائكةوجيثى

.(11و1-328:)تكعشولأخيهمقابلتهقبل

.اليبرقنهرمناثمالإلىالأردنعبرمحنايموتقع

وكانت،المجاوشةالمدينةعلىذلكبعدالاسمهذادعىوقد

)يشومن!ىجادسبطىبينالحدو؟علىتقع

نصبمنللاويينميراثاصأعطيتوقد،و.3(:1326

08(.6:أخا:21138إث!جا؟سبط

هرب،جلبوعجبلموقعةفيالملكشاولمقتلوبعد

علىملكا!وأقامهمحنايمإلىشاولبنبإيثبوشثأبنير

12و2:8صم)2لهعاصمةمعنايممنمخذا!جلعاد

ركاباغتالهأنإلىمحنايمفيإيثبوشثوظل،:92(

البئيروتي.رمونانجاوبعنة
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-المحوليمحولي

شعصملة"-.،!نرنجثليبر،!ييم
...

أيل.بيت!أ

!--

3

01،يحا-خ!نه." ثص!ر

.اووشليمكا؟!:--

ءاإبرن!ئجبز!م:!

محنايمموكم

ثحايم،إلىأبتالوهابنهوجهمناودإحربكما

بعضلهوقدمواوآخرونالجلعاديبرزلايء3جاوهناك

صم2)معهكانالذيوللتعبلهاللازمةالإمدادات

نجروصلهمحنايمأبوابوفى،2:8(مل1.:1724-27

.(2-33،ة18صم2)مرا-بكاءفبهاأ،أبشالوممقتل

للمنطقةعاصمةلتكونمحنايمالملكسليمانواختار

امل)عليهاوكيلأعدوابنأخينادابوجعلالابعة

44:1).

أنهاعلى.المتدسالكتابفي،إليهاراتالإظوتدل

ثعةوليس.جلعادوسطفياليبوقنهرعلىتقعكانت

نأقبلأئظنوكان!المدينةموقعلتحديدأخرفمعلومات

شمالىالميلونصفميلينبعدعلىالمخنة"اتلمومرتعها

ولكن،(6:96أغ1:3111،صه91:2411يث!)يلونأ

باسمبعرنانمجا!رلنتلينإلىالآنالأنظارمعظمتتجه

)الأثريأهارونىيرشو.اليبوقنمرعلى"االذهبتلول؟9

وأن،يممحناموقعهومننماالغربىاقأن(فيسرائيىا

فنوئيل.موقعهوالترقىاق

المحولي:-محولي

بن()عدرئيلعدريئيليطلقالذياللقبهو"المحولى"

لذيا(12:8صم91،2-89:71صم9)لمحولىابرشلاي

كانأنهالأرجحاو.الكبرىالملكشاولابنة"ميرب.!تزوج

كانوالتى.جلعادشالكبرىلمدناإحدش،محولةآبلمن

.(:9116امل)النبيألشعمنها



محويائيل

محوساثيل:

عيرادابنوهو،"االلهمن"مفروبمعناهسامياسم

العبريةفيوهو1(:418تك)متوشائيلوأبوايينتاحفيد

5:29-79(.)تك"مهللئل"اسمنفى

محد3:

أخ9)اثلاثينالملكداودأبطالأحدإيليئيلموطن

عنلهقييزا""محو3!امنبأنهوصفولعله،(:9146

الآنئعلمولا.التاليالعددفيبعددالمذكور01إبليئيل"ا

محولم.موقع

محيدا:

اسم)أوضخصوهوايم"مشهور"امعناهعبرياسم

بابلسبيمنالنثهينيممن(موإطنوهأو)نسلهرجع(مكان

.(745:نح2:251عز)زربابلمع

محير:

ابن"ا31!هو."أجرة"أو2"أجير"امعناماعبريةكلمة

من،ا.لأشتون"امؤسسا!()أ:أباصوكانضوحة.أخيكلرب"

.(11:،أخ1)يهوذاسبط

اخام

-مخاخ:مخ

،لباصملآنةأحواضهالثرير--عنعتوجعأأيوبيقول

نف!هاهيوالكلمة.(،21:2أي)طري"عظامهومخ

االعظاتومخ.شيءكلخالصهو:والمخ.العمريةفيا."مخ

مكماش-مخماش-مخماس

مخاغ.:والجمع9.خيارالأمر:مخوهذا.نخاعهاهو

حيةالله"كلمة:العبرانيينإلىالرسالةتبكاويقول

إلىوخارقة،حدينذيشفكلمن:أمضى،ودغالة

القبأفكارومميزو.:المخاخوالمفاصلوالروحالنفسمفرق

هياليونانبةفىثالكلمة.(4:12)عب.اتهونيا

فىإلاالجديدالعثدفيترد:لم،)ظدا)ءدا،+("ميولوس"

العبريةالكلمةتؤديهالذيالمعنىنفس:تؤدي،الوضعهذا

.ا/مخ11(لعريةوا)

:يمخبنا

الرجل!اسموهوغيظ.ا.91أوا!يخيف"معنادعبرياسم

إلى،دا:دإلىانفصلواالذينالجاديينمنعمثرقالحا

.للحربجيشكأجال،الأس"اجبابرةمن،البريةفيالحصن

كالظبيو!م،الأصردكوجوهوجوههم،رماحوتراسأصافو

.(8-13و12:1أخ1)"السرعةفيالجبالعلى

ماضى:-مخاض-يمخض-مخض

للبن:اشعخضرشدلدا3حر!:مخفاصءلثىامخض

وأخذماولا-هادنامخاضاص:الحاملومخضت.قلدهأخرج

"ماخض".فهى،الطلق

يأ.4:91صها1إلىشجع)1ذالولادوجعةلمخاضوا

،31:8126:791،5:9إش،7:41مز!93:1

ور،2031:12،03:6،:6"13ة4مياس!،8و66:7

.(21:3رؤ4:911غل،8:22

:شمكماش-مخما-سمخما

"مركأ".أو؟امخبوء"معناهاعبرلةكلمةمخماس"01

التىالبريةحافةمنبالقربأفرايمجبلفىمدينةاسم:هو

خمالىموقم
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مكماش-مخماش-مخماس

مدنمنكانتأنهاومع،لأردناوادفإلىشرقآتنحدر

فىتذكرلمأنهاإلأ.بنيامينسبطنصيبفيإسرائيل

الموقعومازال.(21-28أ18)يمتىبنيامينمدنقائمه

ا؟مخماس"،بالعربةالآنفبمى،القديمباسمهيحتفظ

السونيطيوا؟سرقىالضيقةالحاقةعلىواقعةقريةوهى

يجريالذيالعم!قالأخدهطعلىوتطل،(صبوعيم)وادي

إلىالميلونصفمبلنحوبعدوعلىايالواثهذافيه

منالغربىالجانبعلىتقعالتيجبعةمنالثرقىالثال

وطريق،أرلحاإلىبمخماسجانبيطريقوممر.الوادينفس

للطريقوكان.لهرالمجاوالمائيالمجرشبمحاذاةيسيرطولي

بديلأاستخدامهايمكنكانولكن،ثانولةأهميةالطولة

إيل.بيتغرلىفىالرئيسىالطريقعن

الكتابفىالمسجلةأدوارهاأممالمدينةلعبتوقد

ثكان،جيوشهحثدعندما،الملكشا:ليامأفي،المقدس

مع:ألف،إيلبتجلوفىمخماصفىألفانمعه

نأوبعد.(39:2صم1)بنياليئجبعةفىابنهثانيونا

خرج،جبعفىكانالذيالفلسطشيننصبثانيوناضرب

حيث(ه:13صم1)مخماشفىوتجمعواالفلسطيون

ثم.قواتهباقيليجمعالجلجالإلىانسحبقدولظكان

للعدو.المآبل،الراديمنالآخرالجانبعلىجبعةإلىعاد

صم1)مخماسفيقاعدتهمالفلسطينيونشاشخدم

إلىالغزافىمنكتائبثلاثوأرسلوا(16و13:11

وإلى،حورونبيتإلىالغربإلى،عفرةإلى،لالمت!

واديعلىالمشرفانتخمطريقفىاثرقىالجنرب

هذاودصوهـلنا.(18و:3917صم1)البريةنحوصبويم

مفرقعلىلوقوعهالمخماسالاستراتيجيةالأهميةالفصل

هامة.طرق

منابخوبإلىألساميا-مخفرا"الفل!طيرنأقاموقد

اصم)المقابلةالحافةعلىالإسراثيليينمواحهةفيسمخط

جرفين:بينالفيقالواديإلىثانيوناوذهب-(:3123

جانب)فىاسنة"1و،(مخماسجانب)فى"ابوصيص"

الفلسطينيين.مخفرسلاحهوحاملهووفاجأ،(جبعة

ماوجيشهشاولاشغلوقد.مخما،سإلىفهرلوا.وضربهم

،(ا-14:23)الفلسطينيننصفو:فىارتباكمنحدث

فى،القيلالإسراثيليينمجومأمامالفلسطينيونفانسحب

.31(:14اصم)أيلونإلىالمحانبيالطريق

فىأخرىمرةالضوءإلى()مخماشمخماسوتبرز

أشورملكسنحاريبزحفمساروصففىإشعياءنبوة

عبر،()عايعياثإلىءجااقد:فيقول،أورشليمعلى

فىتوابا،المعبرعبروا.أمتعتهمخماشفىوضع.نيمجرو

علىيدديهز..شاولجبعةهربت،الرامةارتعدتجبع.
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مكماشمخماش--مخماس

هـجبعهخماصربيقللمعبوصووة

.(:27-0132)إشأورشيم".أكمة،صهيوتبنتجبل

أمتعتثاتترنأنعلمهاكانالفازيةالجيوشأنيبدو

قبل،الحربواتإأإلاتأخذفلاامخماشفىوإمداداتها

أورسليم.لىإجنولاصلزحفالمواصلةاصبوعيمادي5عبور

الجزءمعظمرمخما-!أنالفصلمذامنن!تنحجوتحد

التامن)القرنالوقتلكإشكانمينببمنالشمالى

القرنفىكذلكيكنلمأنهصع،ايثوثيدفى(ابدقبل

فىجبعةفىكانث!مالأايهوإحصونأقصىلأناالسابق

يدفىمخماستاركاص،(15:22ما!9)."الملك"آساأيام

إسرائيل.ملكبعثما

مخماشكانت،البابلىالبىمنالعو-ةأياءوفى

)عزالميينمنسكانهاإلبهاعادالتيالمدنإحدى

31(.:731011:نح2:127

منتصففىالسلوقيينمعالمكابيينصراعأثناءودى

فىالم!بىثانبوظأقا*ا،دالميد6قبلالثانىالقرن

منهااتخذنهأويدو،(:973مك1)مخماش-"امكماشا

-ءا.ق152خىهمالتوظلاللحكمعاصمة

للمجغبوصف(التلموديهب)أحدالمثناوتحتفظ

أنهايوسابوسيذكركما.قمحهاوتمتدح.فيهااليهمهودى

كبيرد.قريةأيامهفيلاتزالكانت

السابعاالقرنفىالشامعلىالعرباستولىولما

القديم.باسمهالهاحتفظواوا،للحكممقرآمنهااتخذوأ

ا!مخماش.".فهى



مدان

(دام

:نمدا

الثالتالابناسموهو،ا.دينونة"معاهسامياسم

أخأ،25:2)تكقطورةالثانيةزوتجهمنلإبراهيم

1:.)32

مذين:

الستالمدنإحدىاسموهرامتداد...01معنادعبرياسم

فيبالقرعةوقعتوالتى،يهوذابريةفىنقعكانتالتي

إيثىوسكاكة.اعربة!ايتبينوتذكر،يهوذاسبطنصيب

اليقين.وجهعلى،الآنموقعهايعلمولا.96(:51

:الترابمدر

لحميالبس1:أيوبويقول.المتماسكاللزجالصالمدر:

لصققدالطينأنأي،(ه7:أي)"الرابمدرمعالدود

أي)"الواديمدرلهاحلو1:نفسهمرارةفيهـلقرل.بقروحه

يسكبهاالتىالأمطارمياهتفملهماويصف.21:33(

:شلاصقسبكأالترابينسبكإذ11:فيقولالأرضعلىالله

.!:3838أي)لمدر!اا

انقطعأما11:القريبةاللهدينونةعنيوئلولقول

عفنت؟إلهنابيتعنوالابتهاجالفرح؟عيونناتجادالطعام

لثىء.تصلحتعدفلم(:179إيؤمدرها"تحتالجرب

معجمفي"دمنة"معنى)انظر"مزبلة؟امعناهعبرياسم

وقعتالتيلمدناإحدىاسموهو.(المزيلةفهى،عريى

الجنوبفيتقعوكانت.يهوذاسبطنصيبفيبالقرعة

أيفآوتسمى،31(و02:ا5)يشأد:متخوممنبالقرب

نأولبدو.(31:،أخا،91:5يش)لمركبوتا!ا)ابيف

منكالبءأبناأحدا!شاعف"هواشوطنهاأوأسسهاالذي

.(2:94أخ1)معكةصريته

موآبفيمدينةاسموكان"امزيلة"،معناهاعبريةكلمة

)إرمياالكلدانينب!فبخرابهاالنبيإرمياتبأ

ونصفميلينبعدعلىا"دمنة"خرابةأنهاويرجح.(48:2

أميالسبعةبعدسعلى.ا"ربةمنالغريىالمثمالإلىالميل

رأسعلى"الكرك"امنالغرديالمالإلىالميلونصف

وكلمةالمدينةاسمبينتوريةوهناك/1.حماد"بنيوادي

العبرية.فى"تصمتين"

مدينة

اثمالفىمدبنةنتوىلاامزبلة.ا.معاهاعبرجمةكلمة

الغزاةطرلقعلى،بنيامينسبطنميبفىأورشليممن

نحو)فيأورشليمعلىسنحارلبزحفعد.الأشورلين

.(ق.م.715068-)حزقاالملكأيامفى،(..مق107

ولرق.(01:31إش)أهلهابهروبالنبيءإشعياوتنبأ

"شعفات"،مدينهالآنمكانهاأنالبعض

مدينة:

تحديدالصعبمن،الآنالحالهركماقديما!،الآمركان

!ا!"قرية"،يسمىوما2""مدينةيسمىمايبنالفاصلالخط

.أسوارلهاالتيهىالمدينةأناعتارقديمآالمألوفمنكان

تث25:92-31،الال!هاأسوارلاالتيفهيالقريةأما

ا.بيتعنيقالفمثلأدقيئ،غيرتقسيموهو(،3:ه

يو،9:01لو921و2-:11)متمدينة"01إنها"صيدا

-822:)مرقس!!قريةا!أيضآعنهايقاليما(4:،1

بالمدينةتحيطأنقديماشإسرائلفىالمعتادمنوكان.(26

يش،2ه:21إعدالفاعأوالقرىمنمجموعة

صم2)المحيطةللقرىا!أفا"تعتبرالمدينةوكانت.(:1323

القرىهذهعلىالإشرافمننوعللمدينةوكان.(02:91

59:32(.يش)انظر

الحفارية،مستولاتهابكل"الدولة"المدينةظهرتوقد

كما،(.م.ق0035)حواليأولأالنهرلنبينبلادفى

بقليل.ذلكبعدالسندواديفىثممصرفىظهرت

فىمدينةأكبر(1و.1-11:5)يثى"حاصور"افكانت

تعدادأنويرجح.الميلادقبلالتانيةالألففيفلسطين

تلأأياوفى.نسمة000.05نحويبلغكانسكانها

إ:ل""امدنأربعهاككات(..مق1375)نحوالعمارنة

فى(الأرجحعلىوحبرون،ولاخيشرشليموأر)جازر

تسععددهابلغ-يشوععصر-فىيمافلطين.نجرلى

-ومقيدة.ولبنة،ويرموت،وعجلوندبيرا)بإضافةمدن

.(01يثىإلىارجع

منتلالعلى،فل!طينمرتفعاتفيالمدنأقدموقامت

منه.ءللاستقاقريبنبعوجودمراعاةمع،الجيريالحجر

التخريب5الهدمثموالتعمير،ءالبنامنأجيالتعاقبتوقد

وجود.منهامرقعكليميزماأصبححتى،المواقعهذهفي

نفرفيقاصتالتىالمتعاقبةالمدنأطررمنتكونتل

نجهأ،بالتقيبالأثريرنقاءا:التى،(:9113)يشالموقع

هذهأهمأنوظهر،تاريخهاعليالفوءمنالكثيروألقوا

)عدقوقيضخمةأسوارفعلأبهاتحيطكانتالمدن

زواياها،فىمنيعةوأبراج،(\9:،:28اتث،:1328
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اللهمدينة

سيلةوكآخرقوسةوقلاع1(26:9أغ2)محصنةوأبواب

منشبكةالمدينةتقطعوكانت.(995:)قضعنهاللدفاع

ومعوجةضيقةأزقةعنعارةكانتماكثيراسالتىاالطرق

.(09:6إش)وقذكأة

خاصةالأغراضالمدنبعضئخصصأحباناصوكانت

"،الفرسانمدن12و1(1:41أغ2)المربهات""مدنفل

)حزر"االجاو"امدينة(9:91ملا)ااالمخازنو"مدن

71:4).

العصرفىاالقديمةالمدنهذهمنالكتيرءبناأعيدوقد

المدننمطعلىحديدةأخرشمدنئنيتكما.الهلينى

اييتى"؟اهيبوداموسرصمهاالىاليونانية

متقاطعةتعشوامنتيهونفكانت،اا(لا*ءك!هها)3

بناةالخططنفساقيكا.سوقوسططوفيعموديا!،

مت)انظرالرومانىالحكممنالأولىالفترزفيالمدن

تميزالرومانيةالمدنأصبحتبقليلذلكوبعد،(ه6:

الباببينماولصلالأعمدةبهتحيطعريضشارعبوجود

منأكثرأوثانويقارعيقطعه،المدينةمركزإلىالكبير

.شارع

لتحضرمركزاشالمديخةالمقدسالكتابيعتبروبينما

مركزيضاصأفإنها،(22و21و:417تك)والمدنية

،(1-23،24،91:38و:491)تكالشرلرةللنزعات

غضبيتيرئا(:ها)ميخاالعاصمةفيبثددتتركزاقي

511:ميخا،:9124)لكالدمارعاقبتطفكون،الرب

"المدينة"واستعلان،الأخيرةالدينرنةانتظارفى(41و

.ةيدلجداثرشليمأ،لمقدسةا

الله:مدينة

)3-أورشليمعلىتطلقالتيءالأسماأحد(1)

لسكناهمقرا!اختارهااللهلأن8(و2و48:1،:4624

منأكثرصهيون"أبوابالربأحبفقد،(هت12تث)

الله"مدينةياأمجا؟بكقيلقد.يعقوبصاكنجميع

السماويةالدينةعلىالاسمهذايطلقكما3(.و87:2)مز

ؤر،:01.1222:اا)عب"االلهرئهاوب.اصانعهاالي

:329.21:09-23).

:داودمدينة

أورشليم،فيالأجزاءأقدمعلىالاسمهذايطلق(9)

".صهيوناجبل1أيفاصوسمى.الشرقىالجنودىاقهـهو

منعاصمتهونقلااليبوسيالهصنعلىداوإاستولىفقد

5:7صم)2وقلعةجديدا"تصرافيهالهوبنى،إليهانحبرو
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الملحمدينة

مركزا!الجديد؟مديتهمنوحعل،7(وه:91أخ9،1و

منالعهدتابرتبإحفاروذلك،فيسرائيلالدينيةللحياد

نقلوقد.إليها(1-9069:صم2)أدومعوليدبيت

الهيكلإلىداودمدينةمنالعهدتابوتذلكبعدمليمان

أخ81.2:مل9)المالفىالمرياجبلعلىبنادالذي

:39،52:).

قناةفىءالمالينقلالثهيرالنفقالملكحزقباحفروقد

مدينةمنالغرببة"الجبهةإلىحبحونمنالأرضتحت

سورءبامنسىالملكوقام.(3.:32أغ2)ااداو؟

وإلى.الواديفىجيحونإلىغربايرداودمدينةاخاكأج0

وعلأدبر!()القلعةالأكمةوحوطالسمكبابمدخل

وكثيرونسليمانوداودذفنقدو.(33:49أخ2)جذا!.ا

!..:201.1143:مل1)داو!مدينةفييهوزاملوكمن

إلخ(.

مسقط،يهوذافىلحم""يتمدينةأيضاشتسمى(2)

.(2:91الواود؟مدينة.شددارأس

الشس!:مدبنة

أرضفيالوهـيكونذلك"فى:البيءإشعيايقرل

الجنود،لربتحلفوكنعانبلغةتتكلممدنخمسمصر

نأرالأرجح.(91:18)إش"الشمسمدينةلإحداهايتال

:أ45(41:)تك"أون"مدينةإلىميحناالإشاكأد

منموضعثافي"آون"إلىالرجوع)الرجا""مليودوليس

فىشمس"بيت311مادهـإلى،الأولءلجزبا"الألف"حرف

المعاكأف3؟ائرمناثانىبالجزءءالا"احرفمنموضعها

(.اليهابية

المقدسة:المدينة-القدسمدينة

شإ8،و19:9)نحرشليمأومدبنةءأصماأحد

ؤر،5،273:5:،مت،9:42نالاإ،\:25"48:2

اليو*اإلىبهئعرفزالتماوالذي،(12:21:2ا1

!احرتمنموضعهافى"أورشليم"إلىالرجوع)الرجا

اليهابية!ا.المعا!ف"ادائرةمنالأولبالجزء"الألفا

الملح:مدينة

:62(.15)يثىايهوإبربةفيال!تالمدنإحدى

تقعكانتأنهاوالأرجح.جديعينوالنبثمانبينوتذكر

بعضتتكونحيث،الميتللبحرالغرليالجنرليالطرتعند

ثلعتقداصمها.ءجاهناومن،الخالصالملحمنالتلال

الطرفعندالدائرةمدنمنتريبةكانتأنهاالبعض



المياهمدينة-المملكةمدينة

موضا!وكان،الملحوادييممىالذي.الميتللبحرالجنولي

أخ14.7:1مل8:1132صم2)حرلبةمواقعلعدة

الكبيرالتلإنهاالبعضويقول.(25:11أخ1812:12

"تليممىوالذي،والعقبةحبرونبينالطريقعلىالموجرد

.ا!لملحا

:المياهمدينةالمصلكة-مدينة

لأنها"االمملكةا!مدشة3ا"اعمونبني"ربةعلىأطلق

أيضا"تسمىكما،:26(12صم)2المملكةعاصمةكانت

(-الرجا:2927صم2!حولهااياهلونرةا"5الميا"مديخة

بالجزءءا!الرا"حرتمنموضعهافي"ربة..إلىالرجوع

.(ا!الكتابيةالمعارت!ادائرةمنالرابع

:موابمدينة

إلىإشارفىفر22:36()العددسفرفيذكرهاويرد

وهناك.أرنونتخمعلىكانتالتيا"عارموآب"مدية

.الكذابالبىبعورابنبلعاماموآبملكبالاقاستقبل

ناحاش:مدينة

منرحلبناهاوقد"ااالنحاسمدينة21معنارعبري31

نحا،ض!"امدينة"أبادعىلذلك،ا؟تحئةااسمهيهوذاسبط

دير11هىولعلها.بناهاالذيهوأنهأي،(4:12أخا)

اخرابة2أو!اجبرين"بيتمنالشرقإلىالواقعةالنحاسا!

وأفرادالنحاسمناجممنبالقربعرصةواديفي01النحاس

.(7،6:مل1)انظرصهره

النخل:مدينة

:69،اقعنى34:3،)تثأرلحالمدينةآخراصم

فىااأريحا،1إلىالرجو!افالرجا.(28:51أخ2.:313

المعارفا!دائرزمنالأرلبالجزء"االألف"حرثمنموضعها

.ا!بيةليهاا

ائداثرة:مدن

خم!ر:كانت،فيهاليقيملوطاختارهاالتيالمدن:هي

فالرجا.وبالع،وصبولبم،وأدمة،وعمورفى،مسدو؟هىمدن

المعارفا!دائردمنموضعهافيمنهاكلإلىالرجوع

.11بةلكتاا

:()د!كابوليسالعشرالمدن

ا!حرفمنموضعهافي13مدن"العشرإلىالرجوعالرجا

".الكتابيةالمعارف؟ادائردمنالخاصىءبالجز"االعين

الملجأ:مدن

موضعهافىالملجأ"ا.لجأ-مدنما.ةإلىالرجوعالرجا

نيونيالمدا-نبامد

فالمعاشدائرفىمنالسادسءبالجزاللأ؟"".حرفمن

اليهابية".

اللاوبين:مدن

موضعهافىامدنهم"لاولين-مادةإلىالىبرعالىجا

الكتابية!ا.المعاشف"دائرةمنءالجزبهذا"اللام"احرفمن

نيون:المديا-مديان

سامبةكلمةمدلانالمتدس:الكتابفيمديان)أ(

لإبراهيمالرابعالابناسموهو..مخاصمةأ:ا!نزاعمعناها

لىنوى.(1:33أخ25:2،1)تكقطوردزوجتهمش

وأيداعوخوكوعفرعيفة:عشائرهمسرؤوءأبناخمسة

.المديانونءجاومنهم،:33(1أخا،:254)تك"ا:الدعة

.السراريءأنجاحي-بعد-وهوإبراهيمصر:قدو

انجهينازعوالأخىالمشرقأرضإلىقطورد،ءأنجا:منهم

25:6(.)تكميراثهفيإسحق

مديانهلموقمخويطة

السادسالأصحاحفىذلكبعد"مديان!!ولذكر

بدادبن"اهدادأننقرأحيث،التكوينسفرمن:الثلاثين

.(3635:تك)("موآببلادفيمديانكسر،أدومملك

البئر،منإخراجهبعدلوسفاشترواالذينالتجا.وكان

؟إاإسماعيليونبأنهميوصفونكماامديانيينتجارقافلة

المديانيينبينواسعتزاوجحدتقدأنهيبدو

-37:25تك)القبيانواختلطت،والإسماعيليين

.(824:قضأيضاشانظر،36و28
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نيونيالمدا-نمديا

عوسى.ةحيافيهاما-دورارمديانأرضلعبتوقد

فرعرنوجهمنهرب،المصريالرجلمرسىقتلأنفبعد

،(1-ه219:)خرالبثرعندوجلس،مديانأرضإلى

لهكانالذي،مديانكاهنيخترونبناتمعتقابلوهناك

وعملز:جة.صفورةابنتهموسىيثرونفأعطىبات.شع

يخترون،غنميرعىكانوبينما.حميهلغغرايما"موسى

حوريب،اللهجبلإلىوجاء،البريةءوراإلىالغنمساق

علبقة؟وسطمنناربلهيبالربملاكله"ظهروهناك

مصر.منشعبهلإخراجالله:أرسله،(32:أخر

إسرائيلبنيخروجبعدإلاذلكبعدمديانذكريردلاو

ملكتفقفا.ومديانموآبتخومإلىووصولهم،مصرمن

لكىالعرأفبلعاماستئجارعلىمديانشيرخمعموآب

فعلودمابهميفعلواأنخشوالأنهم،إسرائيليلعن

نأمنبلعاممنعالربولكن.1-8(:22)عدبالأمورفي

مما،مذهلةنبواتوبركاتفمهفيوضعبل،شعيهيلعن

ولما.بلعامعلىي!ثتعل-موآب-ملكبالاقغفبجعل

.(-24:924)عدشعبهإلىعائداصانطلقذلكبلعامرأى

بنىأماءامعثرةيلقىبأنبالاقأوصىانطلالهقبل:لكنه

ماويأكلوايزنواحتى،موآبببناتيغريهمبأناإسرائيل

وهر،عليهمالربغضبلإثارة(1،:2)رؤللأوثانذبح

هذافيءجامماويصحا-15(.25:)عدفعلأحدثما

قمناللواتىهنمديانبناتأن،العد!سفرمنالفصل

الإسراثيلىالرجلبهاءجاالتىالمرأةأنإذ،الدوربهذا

امرأةكانت،لإخوتهوقدمهاالمحلةإلىسالو"بن"زمري

مديانقبائلشوخأحد،صور"ابنت.!كزلياسمهامديانية

موسى:فمعلىالربلهمولقول.(25:6-15)عد

بمكايدهمضايقوكملأنهم،واضرلوهمالمديانيينيقوا"ضا

بنتأختهمكزبىوأمرفغورأمرفىبهاكادوكمالتي

)عدفغور"بسببالوبأيومقتلتالتى،لمديانهـئيس

2516:).

منإسرافيلبنييتقمأنموسىالربأمروقد

إسرائيلبنوفعارب.موسىيموتأنقبل،المديانين

منهموغنموا.منهمذكركلوقتلوا.وهزموهمالمديانيين

قموراأوي:الخمسةمديانملونوقتلوا.كثيرةغنانم

بال!ف،بعورابنبلعابمقتواكعا،ورابعوحوروصور

.(1-3112:إعدالأملاككلونهبراءالنساوسبوا

يمنيفىالشرإسرائيلنجر؟اعملاالقضاةأيامولي

يدفاعتزت،شينسبعمديانليدالربفدفعهمالرب

وشيوالعمالقةالمديانيينغزاةفكمانإسرانيل"علىمديان

غلةوشهبوناليهرةفيكالجرادعليهمينزلونالمشرق
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نيونيالمدا-نمديا

ولاالحياةقوتلإسرانيليتركونا!ولا،والمواشيالأرض

.(-6أ:6قض)حمبراع؟ولابقراصولاغنماص

هوقاضيا"لهمأقام،للربإسرائيلبنوصرخولما

المثرقوينووالعمالقةالمديائيينجميعا!واجتمع.جدعون

وكلجدعرنونزل،يزرعيلشاديفىونزلواعبرواومعا!

سوىمعهيكنولم،حرودعينعلىمعهالذيالشعب

يهز*اأنواستطاع،فرقثلاتإلىقسمهم،رجلثلثمائة

المديانيينأميريوقتل،منكردهزيمةمعهمومنالمديانيين

المديانيينملكيوصلمناعبزلحنعلوكذلك.وذئباشغراباص

ذاكرةفىمحفوراصالانتصارهذاوظل.(21-8:ا6:)قض

،9:4إشإلى)ارجعمراراصذكرهفيتكررإسرائلبنى

.7(:3حب،83:9مز،26ة01

بلادوحدودمرقعتعيينجداشيصعب:مديانثلاد)ب(

كانتأنهاإلانجدلا)25:6(التكوينسفرففى.مديان

مكانأييعنىقدمما،25:6()تك12المشرقأرض12فى

جنوديإلىوجنودا!.الفراتنهرإلىوشرقا!حرمونجبلمن

لجزءاتشملأيضاشكانتولعلها.العربيةالجزلردشيه

هذهوكل.العقبةلخليجالمجاورءسيناصحراءمنالشرقي

نأعلىالعلماءمعظمويتفق.صحراودةمنطقةعنعباكأه

شرقيالواقعةالمنطقةعلىأساسأتطلقكانت.!مديانا!بلاد

الجغرافىذكروقد.العربيةالجزيرنشبهفيالعقبةخليج

نأوالأرجح"."مدياناو"ا"موديانابلادبطليموسالقديم

المؤرخيوسابيوسذكرهاالىامديام"!0هي،!مديانا(1

ستةبعدعلىالواقعةالبيد"11هىأنهاولغلباالكنسي

-يوسيفوسزكركما.العقبةخليجمنالثمرؤإلىأميال

علىلقحأنها(الميلاديلالأوالقرن)مناليهوديالمؤشخ

العقبة.خليجعلىأي،الأحمرالبحرساحل

نطمنكانواالمديانيينأنمع:مديانشعب)بر(

منإطلاقا"يحسبوالمفإنهم،قطوردزوخهمنإبراهيم

عملأبموسىمدجمانكاحنيثرونترجبوكان.العهدشعب

المديانجرنأصبح،موصىأياءاأواخرمنذحتىولكنكريماص،

لإسراثيل.ءالأعداألدمن

فييعيشون،الرحلالبدومنشباشكانواولأنهم

التنقليهيريكانواإذ،ثابتمقرلهميكنفلمالصحراء،

كانواكما.لمواشيهمالكلأ،وراسعياصمكانإلىمكانمن

الشرقمنو،الشمالإلىالجنوبمنالمتاجرنجقليمثتغلون

منطرلقهمفىكانوايوسفاشتروافعندما.الغربإلى

بنهدادكسرهموعدما35(.37:)تكمصرإلىجلعاد

كما.35(36:)تكموآببلادفيكانرا،أدومملكبداد

بنوكانعندماالأردنعبرمرآببلادفيكانواأنهم



كلطدتما-مدى

إلىووصلوا.(25031)عدشطيمفييقيمونإسرائيل

عندما-الأردنغربينييزرعيلووادي(:64)تضغزة

6:33(.)تضجدعونلملاقاةاجتمعوا

"بالقيني"القفاةسفرفيمرتينموصحموهـللقب

العلاتتحديدفيالآراءوتختلف.(\ا:1:1604)تض

الكلمتينإنالبعضفيقولاوالمديايخينالقنيينبين

عمثيرةكانواالقينيينإنالآخرالبعضويقول،مترادفتان

القينيونذكروقد.(2ا:24عددإلى)ارجعنينالمديامن

فيالقينيونذكرفقد،المديانيينذكراندثربعدماكئيرا2

أيامنيذكرواكعا.(27:01.03:92صم1)دداوعهد

.(هه:2أخاإلىأيضا"ارجع،35)إرمياالنبيإرميا

نأحيثصد!ان:ولدفيالأركيولوجيةالأبحاث()د

ولممدناش،يبوالمفإنهم،الرحلالدومنكانواالمديانيين

إلاالأثريينأماميكنلملذلك،مدينةاسملهمبذكر

شبهشماليمناطقبعضفيهدىغيرعلىالتنقيب

والشيء.قيمةذيشيءعلىيعثرواولم،العرييةالجزيرة

التىالحيفة""اقبيلةبينالعلاتةهوذكرهيمكنالذيالوحيد

،أشورملكالثالثفلاسرتغلثقوائمفيذكرهاءجا

الملكفيذكر25؟،(،)تكمديانأبناءأحدوعيفة"01

وفضةذهباش،الجزيةلهدفعتالقبيلةتلكأنالأشوري

وعيفةمديانبينالنبيإشعياءوجعوأطيابا-.وجمالأ

بينتحمعالأشورلةالسجلاتأنكما.(06:6)إشوشبا

لسبئيين.وا"لحيفةا!ا

:-تماديمدى

ويقول.طولهالدهر؟ومدى.يةوالغاالمسافة:المدى

أيامكليتبعاننىورحمةخيرإنما11:راعىالربلأناالمرنم

)مز"االأياممدىإلىالرببتفيوأسكن.حياتي

23:.)6

شعبهيقودالربوكانوتأخر.تطاولالأمر:بهوتمادى

بنوكانالربقول؟فحسب:السحابةطرلقعنالبريةفى

جميع.ينزلونكانواالربترلوح!سب.يرتحلونإسرائيل

تمادتوإذا.ينزلرنكانراالمسكنعلىالسحابةحلولأيام

إسرانيلبنوكاناكثيرةأيامايرالمسكنعلىالسحابة

كانواالربقولحسب...يرتحلونولاالربحراسةيحرسون

-:918)عد"يرتحلونكانواالربقولوحسب،يزلون

23).

ارأم

:امرأة

الربخلقفلما"إيششا".هيالعبريةفيوالكلمة

امرأة

اهذه1:آدمقالاإليهوأحفرهاآدمأضلاعأحدمنءحوا

امرأةتدعيهذه.لحميمنولهمعظاميمنعظمالآن

.(:223تك)"أخذت"إيش"إمرءمنلأنط"إيخت!ئا"

الرقةمعنىاتتضمنا"إيشثا!اكلمةأنالعلماءبعضولرى

.القوةمعنى"إيش"اكلمةتتفمنبينما،واللين

اللهخلقعندماأنهنلاحظاخليتة:فيالمرأة(1)

خلقهم"وأنثى"زكرا"،(العبريةفىآدم-)البشريالجنس

فلم:،(.91مت2،او5::27.ا)تكصورتهعلى

فيتظهرإذاصاللهفصورةفقط.أتتىأوفقطذكرآيخلقهم

فيكماالذكرفيء،السواعلىالمرأةفيكماالرجل

لانعكاسلازمةالجنسينمنبكلالخاصةوالمميزات.الأش

اللهمنحهبماترحي()إيششااامرأة11فكلمة.اللهطيعة

يلزمخا،العاطفةمجالفيومواهبحساسيةمنإياها

خاصةحساسيةالمرأةفلدي.وتقدمهالبشريالجنىلحفظ

بفطرتهاتفهمأنعلىيساعدهامما،الإنسانلحاجات

ومشاعرهم.الآخرلنمراقف

-:218تك)الرجل:لأجلالرجلمنخلقتالمرأةولأن

كو1)للمرأدرأسا!الرجليجعلالمقدسالكتاب(فإن23

913-9:).

علىالمرأةعلىالرجلسيادةتقومالإلهيالظاموفى

الأففليهأساسعلىوليس،الخلىفىأسبقيتهأساس

نأفيبلالأففليةفيليسفالفرؤ،(13و:212اتي)

لتكونالمرأةخلقتفقدالهياد.فىوظيمةمهعالكل

"معينا"أي،(2.و2:18تك)؟انظبره"معينا"للرجل

مكملةإذاصفهىمعه!ا.ا"متجاولاشحرفيا"أوله"مناسباص

مخلوقانوالمرأةفالرجل.كيانهلتكميلوضروردةللرجل

الآخر،علىيعتمدمنهصاكل.متكاملانمتساولان

السقوطعننتجتالمرأةعلىللرجلالمفوضةوالسبادة

.(24:9تي3:1611)تكالخليقةعنوليس

المجغفىللمرأةكان:القديمالعهدفيالمرأة)2(

تك)للرجلملكاصتعتبركانتبل،ثانويمركزاليهودي

عادةللبناتيكنولم.(1.وه:4راعرت،1وه31:14

-أ؟27عدإلى)ارجعالأبموتعندالميراتفينصيب

كأمأوكزوجةوبخاصةكرامتهاللمرأهكانذلكومع.8(

تت،:913لا،:0212خرإلىرجع)1البيتفي

صارمةعقويةإكرامهاعدمأولإهانتهافكان،(:2118

الحياةفىشركهلهاكانتكما(.27:16تث.02:9الا

:7-191صم1811و12:21)تثللمجتمعالدينية

.(:124299و
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الغريةأوالاجنبيةالمرأة

والرتصءالظمثلالفنونفىتشتركالمرأةوكانت

وفى2(،35:هأخ2أ-21:9912قض15،02:)خر

الدقيقةالأغطيةنسجوفي1(2:16)خرلأغنامارعي

نأيمكنهاكانكما26(.و352:ه)خر3الثمهادلخيمة

الخاريةوالمثاريعلمقلكاتواالأعمالصجالنىتثاشك

وللخيا*اللثيابالكتاننسجوفى،(\5:%ع،31:16)أم

البعضإنبل.3(و:182،:1614اع31121:)أم

ملوالحرييةالسياسيةالحياةفىماماصدوراصلعبنمنهن

-11ة9مل9)وشت!بع،(31-905:9-،ة4قض)دبورة

-14:2صم2)إصرافيفيالحكيقينوالمرأتين،(31

يؤضياالملكأرسلالتيالنبيةوخلدة،(-01202:1622

الهيكلفيؤجدالذيالشريعةسفرأمرفييسشيرها

2(..22:14-مل)2

يذهبواأنإصرائيل--منفقطالرجالعلىوكان

)خررشليمأوفيالثلاثةالرئيةالأعادءلإجا

متاعببشبكانءا،ستثناهذاأنيبدوولكن،(23:17

فيالأطفالرعايةوضرورة،لحملاواحتمالات،السفر

فىالحقكامللهاكانلكنر.(22:اصم9)البيت

استطاعهافىذلككانمتى،الأعيادهذهفيالاشتراك

الذهابتمتيمكانتبل.(1-16:114تث،62:)عد

مل21جهازوبدونوال!بتالث!هررأسخدماتإلى

)مزاللهبكلمةتبث!رأنتستطيعوكانت،:23(.

علىيقصرءللنساخاصءفاوجردأنثبدو.(6819:

يوسيغوس(يذكر)كماهيرودصهيكلفىاإليهدخولهن

بالعالمالهوداختلاطنتيجةءجابلكتاببير،أمراشيكنلم

نىءالنساكانتفقد1(العهدينبينالعصر)فىاليوناني

ذإ،الرجالمنمنزلةنىأ؟ئعتبرن؟القديماليونانىالمجتمع

والعبيد،الأحراربينوسطىمرتبةفيتعتبرالمرأةكانت

البودية،يشبهيخمامنعزلةحيادتعشنالز:جاتفكانت

المرأدعندالففائل-أعظموالوقارالهشمةمفاهمكانتإذ

اليونانية.الأخلاقياتعنغريبةمفاهمية-اليهو؟

ثورةالسيحإنجيلأحدثلقدالجديدةالمهدفي)3(

علىاللهإنعاماالبدايةنقطةوكانت،المرأةمركزفى

:128الويسوعللر!أماصل!كونباخارهامرلمالعذراء

عقمكماءالنساعقميسوعالربأنكما48(.و42و03و

قبا!كما،(2-91:027"1-026،:)يوالرجال

:38-8:3001.42الوبأموالهنلهص!اعدتهن

وأدى"ذكر"ليس،يسوعالم!ميحفىأنهكما(.23:56

بالفداءيختصيخماللرجلمساويةفهي3:28()غل

الأبدية.والحياةوالخلاصوالإيمان

"يواظبونالعليةفىالتلاميذكان،المسحقيامةبعدو
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ثايممرا

مأومرلمءالنسامعوالطلبةالصلاةعلىواحدةبنفس

عليهنحلقدو.(41و13:9أع)لأ"إخوتهمعو.ي!وع

الخمسينيومفيالتلاميذ،سائرعلىكما،القدسالروح

لأولى،االكنيةأباموفي.(89و79و91-2:1)أع

يوعبالربيؤمنونمنمقدمةفىائما-إءالنساكاتت

1117:4وه16:14ا:5:14.2112)أعالمسيع

مماعداتوفيبىوبرسمكا*ليديةكانتكما.(34و

فيكناشهاككاتتكعا،خدمهفىبولمىللرسول

.(5-61:1رو،،.:21:21161أع)بيوتهن

كو1)لاأوتصلىأنيمثمثاكانالمرأةأنومع

بينأو،العاثلىالمذبحمثلخاصةدوائرفى(19:1-69

،1:5،3:51تى2)مثلأالأحدمدارسفىأواالأخوات

فيذلكتفعلأنلل!رأدمسموحغيرولكن،(:3-ه2تى

ي!محلاالجديدفالع!هد،3(وه:1434كو1)الكيسة

إدشالعبافىالقيا؟زمركزترلىأوتيهلمأنللمرأفى

ولبى1(1-3:113تى3404،1-:14كو1)الكيسة

كرامتهاعلىللحفاظبلقدىهامنحطهذافي

واح!شامها.

الفريبة:أوالأجنبيةالمرأة

الرجل،بزوجةلشتالتىهىالغرلمجةأوالأجنبيةالمرأد

هاتينالمقدسالكتابيستخدم؟.عنهغريبةهيبل

قل11:الحكيمويقوأ!.العاهردللعرأزمرادفاصالعبا.تين

منلحفظك،قرابةا؟الفهمواثع!أخنىأنتللحكمة

قلبكيما!ا،000بكلامهاالملقةالغريبةمن،الأحنبيةالمرأة

بخيرينطرحتلأنها،صالكهافىت!ثردولا،طرقهاإلى

إلىلحابطةبيتهاالهاويةطرقء.أقوياقتلاهاوكلاجرحى

المرأةشفتيلأن،.(-227وهوه74:أ*)ااالموتخدور

لكن،الزيتمنأنعمحنكهاوعلأ*،تقطراتالأجنبية

تاتربولأعنهاطريقكأبعد...لأفستينطمرةعاقبتها

،-913:18أمأيفا"انظر8-و:53)أءاب!تها"ببإلى

2:1699-).

:الأخامرأة

مرضعهافى.االأخامرأذأخ-!اإذماإلىالرحوعالرجا

الكتاية.المعارفدائررمنالأولابالجزءلألفاحرثمن

ثايم:مرا

عص!انأيمزإثج"،"عصيانمعاماعبريةكلعة

خرابعننبوتهفيإكأمياالنبىيتخدمهاسموهوشديد.

معالوريةمننوعآالكلمةفىأنالبعضويرى.بابل

المنطقةعلىيطلقكانالذيالعبريالاسم،امراتو"1كلمة



مراري

)انظرالمنتقمةالأمةيدعوفالرب.بابلبلادمنالجنوسية

أرضعلىتصدأن(فارسإلىإشارةفي:053إرميا

وهو.(05:12رماإ)وتحرمهالتخربها(بل)بايم"ثا"مرا

.فارسملككورشالملكيدعلىحدثما

مراركط:

الأكادية.فيولكنه."حزين"أوا"افرامعناهعبرياسبم

سم:اوهو.!اركياا!:أا!يقوي"يعني

أبىلعقوبالثالثالابن،للاويالالثالابن(1)

معنزلواالذينشخصا"السبعينبينمنوكان.طالأش

عد،6:69خر،4611:تك)مصرإلىيعقوبأبيهم

وكل..مق0918نحرفيوذلك،(16و61:أخ3:17.1

فيمازالوهوللاويولدأنهمراريتارلخعننعرفهما

تك)يعقوبمعمصرإلىإلىنزولهقبل،كنعانأرض

)خروموشيمحليهماابنانلهوكان.(11و:468

،2:36(.23210:،6:99أخ30201:عد،6:91

.لاويبنيمنالمراتسينأبووهو

،\8!)يهوديتيهوديتأبيإيدوسمراري(3)

16.)8:

مرارصن:

عشيردباسم3مرويذكرون.لاويبنمراريبنوهم

اللاولينمنقسمأيكونونوكانرا،(26:57)عدالمررايين

عملمنهمقسمبكلأنيطوقد.والجرشونيينالقهاتيينمع

محليهماابنانلمراريوكان.الاجتماعحيمةفىمحد؟

وكان.اللا:سينمنلعشيرزأباكلمهماكلوكان.وموشي

بنصوريئيلهو،الخيمةإقامةعندمراريلبنىالرثيس

إلىالمسكنجانبعلىينزلونمراكأيبنووكان.يلأبيجا

حملهيخدمتهموكانت.والخيمةدانمحلةبين،المال

أمعتهوكلوفرفوأعمدتهوعوارضهالمسكنألواح

وكان.وأطنابها:أولادهافرضهاوحواليهاالداروأعمدة

)عدوماثانآلافستةفصاعدايرشهرابنمنعددهم

سنةعثرينابنمنعددهمكانكما،3:33-37(

السنةمنالثانيالثهرأولفىءسينابريةفيفصاعداص،

،1:9)عدومتينآلافثلاثة،مصرمنلخروجهمنيةاثا

،العجلاتمنأتدعآموسىأعطاهمولذلك،(4وه4:44

"تحتوالجرشونيونهموكانوا.لخدمتهماثيرانمنوثمانية

.7:8()عدهرونبناتامارايدا

معهمومنيهوذامحلةرايةكانت،المحلةتحركوعند

جرشونبنوخلفهميسيرثم،(:0114)عدأولأتتحرك

وسدهم1(14-17ة01)عدالمسكنحاملينمراريوبنو

.(:0118)عدرأوسينمحلةرايةتسير

يمرارلبنىاعطي،كنعانأرضفىالامتقرارثلعد

رأ:ينشطمنمدينةعشرةاثنتاعشائرهمحسببالقرضة

14.وو،217:3)يث!زبولونسبطومنجادسبطومن

منكا!نصببكانكما77-81(1و6:63أغ1

وكان.(21يى)مدينةعثردتتىاتيينوالقهاالجرشونيين

ا"راموتمدينةمراريلبنيأعطيتالتيالمدنبينمن

وي!فح.:38(21)يشالستالملجأمدنإحدى،ااجلعا"

ا:16:41،25)6:4ء-147الأولالأيامأخبارسفرمن

15:6أيفآانظر22-و21و91واوه11و!69و3و

الموسيقىوعزتءالفنافىياركونكانواأنهم(17-91و

داودأياموفي.يدوتونأويتانإإشرافتحتالهيكلفي

وعثرونماثتانومعهياعساريمرالينيالرئيىكانالملك

فرقا"اللا:فياودثقمموقد.:6(15أغ9)إخوشهمن

-2او23:6أغأ)ومراريوقهاتلجرشرن،لاويلبني

مراريلبنيأسندتالتىالخدمةونجد..3(:26-،2302

قامواوقد.(-26:0991)الأولالأياءاأخبارسفرفى

أخ)2الملكحزقياأياءافيالهيىتطهيرفىبنصيب

1(3412:أخ)2اللكيوشياأيامفىوكذلك،(:9212

مساعديبينكانكما-اللهيتترميمفيساعدواحيث

.(99و8:18)عزالمراريينبعضعزرا

مرايا:

جمصرئيس:كانعاصا..أو"متمردمعنافىعبرىاسم

العودةبعد،الكهنةرثيسيولاقبمأيامفىالكهنوتيصايا

.(:1229)نحالبابليالسبيمن

مرايوث:

وهو:اتمرد"أو"عصانمعناهعبرياسم

عزراأسلافأحد،أمرياوأبوزرحيابنيوثمرا(1)

منعادوالذي،الربشريعةفىالماهرتب:الكاالكاهن

7:3(.عز7،و6:6أخ1)البايليالسبي

صراياجدصادوقوأبو،أيخطوببنيرثمرا(2)

.(11:11نح،9:11أخ1)اللهلبيترئيسا"كانالذي

أيامفيرأسهكان،الكهنةبيوتأحدمرايوث31(

منالعوددبعدوذلك"حلقاي"،هو،الكهنةرثيسيوياقيم

نفسههوأنهوالأرجح،(29:15)نحالبابليالسبي

.(:213)نحمريموث.ا

مرثا:

"مار"مؤنثفهي،"سيدد"ابمعنىأرامةكلمة"مرثا"

وأختاعنيابيتمنمرثاوكانت"ارب".أو"سيدا"بمعنى
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مرجان

ييهب:لوقاأنوحيث.(2و1ت11)يووم!3لعازر

فيمرثااسمهاامرأةفقبلتهقريةدخل،سائرونهم"وفيما

مرثا،بيتكانالبيتأنيذكرفهو،:38(09الوبيتها!"

أنهاالكثيرونيرىولذلك،القيادةلهاكانتأنهيبدوكما

الربيستضيفونممنمرثاوكانت.الكبرىالأختكانت

وجهه"اتتحينما،الأ!ضعلىخدمتهأيامفييسوع

مرثاولإحساس.(9:51الو"ارشليمأوإلىلينطلق

الوكثيرةخدمةفىمرتبكةكانت،كمضيغةبواجبها

فيلهاأختها!ريممثاركةلعدمءتاستاوتد،،(.:01

قدأخىأنتباليأمارب"!يايموع:للربفقالت،الخدمة

بعضعبارتهاوفي.(4.:01الوا؟اوحديأخدمتركتني

وهو.قدميهعندحالسةمريمترلتإذنفمهللربالعتاب

عليهارديسوعالرب:لكن.العملبكلتقوممرثايرى

وتفطرلينتهمينأنت،مرثامرثا11قائلأ:،بلطفمولخا"

1(01:41الوواحد"اإلىالهاجةولكن،كثيرةأمورلأجل

لكلامه.ءالإصفاوهوواحدشيءإلىأي

الآخرالإنجيل-وهومر-.لأولمرثايوحناالبثبرويذكر

منلعازرأخيهاإقامةمناسبةفيمرثا-يذكرالذيالوحيد

القرية.31لرقايذكرلابينما،عنيابيتفىاالموت

علىكانيسوعالربأن.لعازرإقامةتصةمنويتفح

تظهرأيضا7وهنا.(ره:113يو)الأسرةبكلوتقةعلاقة

،آتيسوعأنسمعتحالمافإنها.العمليةمرثاطبيعة

)يو"البيتفيجالسةفاستمرتمريم"اأما،لملاقاتهخرجت

إيماناشأقلولأ.لأخ!هاحبايرأقلتكنلمولكنها.(2.:11

إيماناصأقل:لا،(:2122و:1191)دودسوعجمالرب

منقدرةأما.(24ت11)يوالأخيراليومفيبالقيامة

ذلككافيفقد،توالعازكأإقامةعلى،""المعلمتدعودكانت

،والحياةالقيامةهوأنا"ا:الربلطقالولما(إدراكهافوق

بيوآمنحياكانمنوكل،فشجاماتولوبيآمنمن

يانعما:جوأبهاكان؟اابهذاأتزمنينالأبد.إلىيموتفلن

إلىالآتىاللهابنالممميحأنتأنكآمنتقدأناسيد.

المنزلإلىمرثارجعتثم.(:24-1127)يو!"العالم

وهوحفرتدالمعلم:قائلةاسراأختهامرلم"دعتو

داخياشمقتنعةتكنلمولكها.(:1128)يوا.يدعوك

الربطلبعندما،ذلكظهروقدوقتئذ.أخيهاإقامةبأمر

ألم"ا:لهاتالهأنسبقبماالربفذكرها.الهجريرفعواأن

،(4و.:1193)يو"اللهمجدترلنآمنتإن:لكأقل

.(41-11:44)يوأخيهابإقامةذلكوأثبت

إلىومضى،عنيابيتي!موعغادرلعاسرإقامةوبعد

أفرايم،لهايقالمدينةإلى،البريةمنالقريبةالكورة

.(:1153يو)تلاصيذه""معهاكومكث
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مرجان

عنا،بيتإلىيسوعالربعا!،أيامبضةبعدولكن

ء...ع!ثاهناكلهافصعوا،أيامبشةالفصعقبلوذلك

أحدفكانلعازرأماتخدهـ،(تها)كعاثمرثاوكانت

دهنتالأثناء،تلكوفى.(2و29:9)يومعه"ا.المتكئين

01الثمنيخيرخالصناردين"بطبيسوعالربقدمىمريم

26:6-)متمىإنجيلىمنونعرف.:3-8(12)يو

سمعانبيتفيحدثذلكأن(:3-99)4ومرقس(13

سمعانزوجةكانتمرثابأنالقولإلىأدىمما،الأبرص

المابعالأصحاحفىالمذكورةثةالحادأما.أرملتهأوهذا

سمعانيتفىكانتفقد(05)7:36-لوقاإنجيلمن

الأولى.الثلاثةالأناجيلفيلمرثاإطلاقاشذكرولا،الفريسى

(05)7:36-لوقاإنجلفيالمذكرردللمرأةعلاقةولا

فىحدثتلوقايرويهاالتىتةفالحاد،لعازشأختبمرلم

إلىيتوجهأنقيل،الجليلفييسوعالربخدمةءثناأ

فيفكانواولعازرومرثامرلمأما(.951:الوأورشيم

الزيرنلجبلالشرقىالسفحعلىتقعكانتالتيعنيابيت

من(ونصفميلنحو)أيغلودعثمربخمسبعدعلى

أبوكريفي،قطيإنجيلمنقماصةفىءوجا.ششليمأو

المجدلبةمريممعكانتمرثاأن.اثانيالتكرنإلىيرحع

القيامةيوءاصياحفىالغارغالقبرعندالأخرىومريم

لإنجارمعهماوزمبت1(91و28:1متإلى)ارجع

التلاميذ.

:مرجان

كلسيةهياكللها،توابتبحريةتجواظحنسالمرحان

تحتتمتدتدمستعمراتوتكو!،بالنباتأشهمتعبة

مثلا:القاراتبالجزرفتجط.بعيدةمحافاتالجرلطح

الث!رقىالشاطىءيحاذيالذيالبهيرالمرحانىالحاجز

خطراصالمرجانيةالمستعمراتحذهتكونمايخيرا".لأستراليا

الملاحة.على

.وا"لأسودوالأحمرالأبيضافمنه،المرجانألوانوتتنوع

أنواعه.أتمنهووالأحمر

عبرشانكلعتان:هناق

:مرجانإلىتترجمان-اليقين

وجهعلىمرماهمائعرف-لا

وأ""مرتفعأصلأتعنيكلمةوهى!ا"راموت(1)

فىلة""طبكلمةمردفعلأترجمتوقد"،الثمن"غالى

وتترجم،7(ة24آأ)(!الأحمقاعلىعاليةلحكم"ارؤ:عبا

!"لا:الحكمةعنأيوبقولفي؟لأمرجان!"إلىالكلمةنفس

وتحصيل،البورأ:المرجانيذكرلا..الذهبيعادلها

يقولو.(18ش:2817)أيءلأااللآليمنخيرالحكمة



مؤ

"بالبهرمانصررفىتتاجركانتأرامإنالنبىحزقيال

)حزوالباتوت"والمرجانوالبرصوالمطرزوالأرجوان

بينكرمما7حجراوتعنيأنهاواضحهناومن.(16ة27

معها.المذكورةالكركلةالأحجار

فىمرجانبكلمةواحدةمردترجمتوقدا"بييم()2

لأاالمرجانمنحمرةأشدأجسامهم...؟اكان:إرمياثيمرا

"المرجانهوهناإليهالمشارأنوواضح.:7(،ثي)مرا

"!الألىإلىالعبرلةالكلمةهذهنفستترجمكماالأحمر.ا.

.(811.02:59.31:11:،3:51أم.:2818أي)

:ترد

لعزرةالثانيالابناسموهو،"متمرد"امعناهعبرياسم

"امرد"تزوجوقد.يفنةبنكالبنلمنيهوذاسبطمن

أخا)يهوديةزوجةلهكانتكما،فرعونبنتبثية

479:99-).

:مردةمارد-تمرد--ترذ

الطاغية:والمارد.مصرأعنيدا"عصىالغلا*ا:تمر!

وعندما.ومردةمتمردون:لمارداوجمع،والمتمرد،:العملاق

وجودلعدءصينبريةفيوهرونموسىعلىاث!عبتذمر

الثعب،أعينأمامالصخرةيكلماأنالربلهماوقال،هما

،الصخرةأمامالجمهورنوهروموسى!!جمع،ءهامالتعطى

لكمنخرجالصخرةهذهأمناالمردةايهااسمعوالمثمةفقال

فخرجامرتبنبعصاهالصخرةوضربيددموسورفعء؟ما

التصرفهذاوكان"ا.ومواشيهاالجماعةفشريت،غزيرءما

علىالموعدأرضدخولمنحرمانهفيسبباموسىمن

78:8(.مزأيضأانظر1-02:130)عدالثمعبرأس

معاندابنلرجلكان"إذابأنهالشريعةأوصتوقد

ولؤدبانه،أمهلقولولاأبيمالقوليسمعلا،)عاص!ومارد

حتىبحجارةمدينترجالجميعفيرجمه...لهمايسمعفلا

إسرائيلكلهـسمع،بينكممنالشرف!نزعيمو!،

2:18-92(.ا)تثوخافون"

:مردخاي

آلهةكبير"امردوخ"الأكاديالاسممنممثتقلعلهاسم

وهو:،بابل

إلىرجعواالذينالعشرةالقادةأحدمردخاي(1)

نح،2:2عز)زرسابلمعالبابلياليمنأورشليم

.(؟77

فيرفيعآمركزا"شفلالذياليهوديمردخاي(2)

مردخاي

)منفارسملك(لأولاأجزركسيس)أحثويرشبلاط

فىوهـدماهوعهنعلمهماوكلق.م.(.486،65-

نفسهمردخايإناليهوديةالمصادرتمرلالذي.أستيرسفر

كتبه.الذيهر

اسمهشخصنلمن،بنيامينشطمنمرإخايوكان

ملوكأولثاولأبواقيسا!أنهالبعضيظن،"قيس"

من"سبىالذيهو"قيمى"جددأنويرجح.إسرائل

اتيايهوذاملكيكنيامعسبىالذيالسبيمعأورشليم

كانوإن.6(و2:5أس).ابابلملكنصرنبوخذعباد

نفسهمردخايهويكنيامعسبىالذيأنيرىالبعض

مردخايأنيعنيالفرضهذاولكن."قيمى"جددوليس

سفرأحداثوقتفىسنةوخمسينمائةنحوعمرهكان

في)أيأحشويروشملكمناثالثةالسنةفياأستير

:3(.1أس.-.م83،ق

نأإلا،يةالأكاداللغةإلىينتمىمردخاياسمأنومع

رغمو.الهوديشعبهعلىوغيرةحبا"يلتهبكانقلبه

المسبيينبعودةبالمماحالملككررشأصدشهالذيالمرسوم

اليهودمنالبعضفإن،(..مق538إفيوطنهمإلى

مصاعبمو)جهةعن،السبيأرضفيءالبقاففلوا

أرضفيجديدمنأنفسهموشاءالعودد،وماعب،التغيير

ئل.سراإ

عمه،ابنةأستيربيردمردخايحياةسيردوترتبط

الأبوينيتيمةكانتإذ،تربيتهاعلىوقاءاتبناهاالتي

2:7(.)أس

أحمثولوشمنبزواجهاملكةأستيرأصبحتوعندما

لهالدعوتهاستجابتهالعدمالأولىزوجتهلوثتيطردهبعد

ظلت.(91او1-1:02)أسالرؤساءعلىجمالهالعرض

"عندهتربيتهافيكاتتكمامردخايقولحسبا"تعمل

أيضا"وعرفانهاشخصةتوةعلىيدلمما(2:02أس)

بجمبله.

غضب،الملكبابفيجالسأمردخاي.اكانولينما

يمداأنوطلبا،بابحارسا،الملكخصياوترضبغثان

بالمؤامردمردخايوعلم،أحشويرش"الملكإلىأيديهما

"،مردخايباسمالملكأستبرفأخبرت،الملكةأستير"وأنجر

أخبارسفرفىذلكوكتب،خبة!اعلىكليهمافصلبهما

.(21-2:23أس)"الملكأمامالأيام

اللك"عظمعدما،مردخايمتاعبفيدأت

وجعلورقاهـ،الأجاجيثاهمدابنهامان.أحشويروش

عبدكلوأوصر،صعه!االذينالرؤساءجميعفوقكرسيه
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نأأبىمردخايولكن.لهامانويسجدوايجواأنالملك

فامتلأ.للهإلايسجدلايهوديمردخايلأن.ذلكيفعل

يدهيمدأنعينيهفيا!شازدرى،مردخايعلىغضباصهامان

اليهودجميعيهلكأنهامانفطلب...وحدهمردخايإلى

الشاسعة(-396:أس)أخويروش"مملكةكلفيالذين

الهدمنتمتدولايةوعشرلنسبعمنتتكونكانتالتي

مرسوماستصدارفىهامانونجح.(\:9أس)كوشإلى

مملكته.كلنياليهوثش!عببإباددالملكمن

برمادمسحاصولبسثيابهفمثق"مردخايذلكخبروبلغ

وجاءامرةعظيمةصرخةوصرخ،المدينةوسطإلىخرجو

إليهاوصلحيثماكوشةكلوفى...الملكبابقدامإلى

وصرمال!هودعدعظبمةمناحةكانت،وشتهالملكأمر

أستيرإلىالخبرو:صل.-3(4:1س)"ونحيبءودكا

لتعلممردخايإلى،الخصانأحد،هتاغفأرسلت،اللكة

"تدخلأنوأ:صاها،الأمربجليةمردخايفأخبرها،المب

وشعوبالملكعبيدكلإن.ا:قائلةإلهوتتفرعالملكإلى

إلىالملكإلى4امرأأوإخلرجلكلأنيعلمونالملكبلاد

إلا،لقلأنواحدةفتريعته.ئدغ:لم،الداخلةالدار

ولكن.(40111:)أس12الذهبقضيباللكلهيمدالذي

يقوافأرسل،المخاطرةي!دعىالأمرأنيرىكانمردخاي

دونالملكبيتفىتنجينأنكنفسكفىتفتكري"لا:لها

:بالقول،اللهفيإيمانهوتجلى.(:413)اليهود"جميع

والنجاةالفرجيكون،الوقتهذافىسكوتا!سكتإن"الأنك

،فتبيدون"أبيكوليتأنتوأما،آخرمكانمنليهود

وصلتهذامثللوقتكنتإنيعلمومن01قائلأ:وأضاف

.(:414أص)ااالملكإلى

ارتفاعهاخشبةهامانفيهاعمل،عديدةأبامومرت

عليهامرإخاييصلبواأنالملكمنلبطلبذراعا!،خمسون

أيضاصانظر،61:أس)الأالليلةتلكفيوا.(5:14أس)

تذكاربسفريؤتىأنفأمراالملكنوم"طار6:1(12أع

المؤامرةأصرفيهمكتولأفوجد،أمامهلقرأ12الأيامأخبا!

الملكوأخبرهامردخايوكشفها،الملكخصيادبرهاالتى

ومأل.الاغتيالمنالملكنجاوهكذا.أستيرطريقعن

فقال؟هذالأجللمردخايغملتوعظمةكرامةأية:المللث

فدعاءا!.شيمعهيعمل"!لم:يخدمونهالذينالملكغلمان

للملكطريقهفياللحظةتلكفىكانالذيهامانالملك

له.أعدهاالتىالخشبةعلىمردخاييصلبأنمنهلطلب

بأنالملكئسرلرجلئعمل؟اماذا:هامانالملكوسأل

برلدالذيالرجلنفسههوأتههامانظن:إذ،؟ا!يكرمة

التكرلم،مظاهرمنببالهخطرماكلزكر،يكرمهأنالملك
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ذلككلبنفسهيصغط!لهالملكبأمريفاجأبهإذ

ضيءيسقطلا.الملكبابفىالجالساليهوديالمردخايا

وهكذا.(211-6:أس)كالىوهكذاا"تلتهماجميعمن

نأالتجةكانتبل،أساسهامنتيهارهامانخطةبدأت

عيهاهوصئب،عليهامردخايلصلبأعدهاالىالخثبة

.(7:09أس)نفمهأحثويروشالملكبأمر

لأ"ستيرأخريروشلملكاأعطىاهامانصلبوبعد

الذيالمركزخايمرثأعطىوااليهودعدوهامانبيتالملكة

فىالانىوالرحلالأ!لاوزلردجعلهأيالهامانكان

ءاتفيجراااتخاذإلىومردخايأستيروبادرت،المملكة

أنه:جث.اليهوثشعبيتكد؟كانالذيإةالإباخطرءلدش

بإبادزالاجمقالملكمرسومءإلغافيمكانافييكنلم

بعطىمفاداصمرصوماصومردخايأستيراشصدرت،اليهود

منكليقتلواوأن.أنفسثمعنيدافعواأنفىالحهتاليهود

يقفأنأحديستطعلموهكذا.إليهمء3للإسايدديمد

فيوساعدهماالغبجميععلىسقطرعبهملأن،قدامهم

عبلأن.:عمالالملكوالولادوالمرازبةالرؤ.صاء"كلذلك

كماعدائه!ا،أمنالكثيرينفأهلكوا!!عليهمسقطمردخاي

.(01:!-89:أس)العثرةمامانءأنجاتتلوا

نأمكانكلفىاليهودكلضلىمر؟خايوأوجب

والخامسعمثرالرابعفىنجاتكمبعيدالدوامعلىيحتفلوا

)الرجاالنوريمعيدوهو،سنةكللمحىارأ؟شهرمنعر

ء01الفا"حرفمنمرضعهافيلفورلم""امادهإلىالرجوع

الكنابية"(.العارفا!دائر!منالسادسبالجزء

بوريسيبافىجدت5،ريالمسمابالخطوثيقةوهناك

كبارأحد""اماردوكااسمتذكر(بابلمدينةمن)بالقرب

شوشن.في(أحشودروش)الأ!لاجزكأكسيسالملكرجال

!حالتلاتةنيليوناالمؤرغاأشا(حانجكظ)تسياس.!"ثلذكر

اماتاكاس"ا0منهم،أجزشكسيسأيامفيأهميتهملهمكان

يت"را"شافوكأ!ويعتقدنفوذاص.أقواممكانالذي

إلىيث!يرانا/لاسمينهذينكلاأنمهمآ!(3(4أ")("2

االفورلما"ايمديذكرالانيالمكابيينسفرأنكما.مردخاي

:36(.15مك)2مردكاي.اا!يو*باسم

:مرارة-ئر

أنهكماالمرامنمت!تقاسموالمرارذالهلو.نق!ضالمر

ثالتى،المراردشديدةءالمفراعصارةتفركأبالكبدغدةاسم

وأمراكأةحمعمرائرو.الدهنيةالموادمضمعلىت!اعد

.(351؟ثىمرا.:918أي)انظرفردبمعنيمررلرة

الكلمةعنالقديمالعهدفيالعربيةفيمركلمةتأتيو



الطيبامن)نوعئر

الكلمةعنالجديدالعهدوفى،تهاومشتقا"امار"االعبرية

تها.وممثتقا(ا!كل!35فى)ااابكروس1نيةليوناا

الفصحذيحةلحميأكلواأنإسرائيلنجيالربأمروقد

لهمتذكيرا!1(:298)خرمرةأعشابعلى،رباكفولأ

.(9:14)خرمصرفىعبودلهمبمرارة

شريعةعنالعددسفرمنالخاصالأصحاحفيونقرأ

إلىبهافيأتي.زوجتهأمانةفيالرجلشكحالةفىالغيرة

5:18-27(.)عدالمر"اللعنةءا"مايسقيهاالذيالكاهن

هذافبهاأجرىبعبنهاحادثةالمقدسالكتاببذكرولا

الفحص.

بأمملاختلاطهمالقديمالشعبفسادعنالحديثوفي

كرومومن،جفتهمأسد:جفنةالأمن:موسىيقول،كنعان

)تتمرارد"اعناقيدولهمسها،عنب،عنبهمعمورز

32:.)32

منللهربلاضطرارهمورجالهداوثألمحوشايويصف

صم)2مرة"أنفسهما!إنبالقول،أبشالومابنهأماء

)إرميا"فراابأنهيهوذاشرالبىإرماولصف.:8(79

عاموسويصففرئم.فجعلهالقلبإلىوصللأنه(:489

"يوما"سيجعلهالرببأنشرهمعلىإسرائيلعقابيوم

.(801:)عاموسءومحانوعيومسيكونلأنهفرأ"،

".القاصمةالمرة"الأمةبأنهمالكلدانبينحبقوقويصف

للثعوبالكلدانيينصاملةإلىإشارةفى.6(:1)حب

يعتبرونهمكاتواإذقاسية!عاعلةلهمخضعتالتي

.(1ه:1)حبشبكتهمفىاصطادوهمقدكالسمك

بشدةالساحرشمونتولبخإلىبطرسالرسولواضطر

أراكله:فقال"بدراهمالله!اموهبةيثتريأنطلبعدما

تعبروهو،(8:11أع)"الظلمورباطالمرمرارةفى

يتظرهوما،شرمنسيمونإليهوصلمامدىعنمجازي

دينونة.من

أحديخيبلئلا11:العبرانيينإلىالرسالةكاتبويحذر

انزعاجاصهـ!نعمرارةأصليطلعلئلا.اللهتعمةمن

.(21:59عب)ا!كثيرونبهفيتجى

....عظيمكوكبءالسمامنسقطكيفالرائيويصف

تلثفمار...المياهينابيعوعلىلأنهاراثلثعلىووقع

لأنهاالمياهمنالناسمنكثيرونومات،أفسنتناالمياه

لرتوعمجازيةإثارةولعلها.(11و801:)!ؤ؟امرةصارت

.بالأشراركلعظيمةكاكأثة

الطيب(من)نوعئر

(:الطيبمن)نوعئر

الكتابفىالمرهـلذكرأيضاص.افرأ11بالعبريةوهو

مأ.:458)مزالثمينةالعطرلةالموا!أحدباعتباشهالمقدس

دهنمكوناتأحدوكان،(3:6،4:41نش،7:17

لعطريتخدمكانكما.(03:23)خرالمقدسالمسحة

7:17،أء45:8،مز13،وهو4:65:1،)سىالنساء

2:12(.أس

شويمةشجيردتفرزهالذيتنجيالراالصمغهووالمر

+!ثهه+المة!)4!("امرآنيدشونمودا؟بلسماباسمعلميأتعرث

ثمبهجنو!فيتنموصفيرزشجيروهي+435()!3+ل!7

ويخرج.أفرلقيةشرقىبلا؟بعضوفى،العربيةالجزيرد

علىتجفماعرعان،الدموعقطراتشكلعلىالصمغ

لها،بالحمرةمشربةءصفراأواللونبنةهشةمادةشكل

الماد؟3هذزالتوما.المذاقمرؤولكنها،عطرلةرائحة

15:23(.)مرقسالطبفىتمتخد+ا

،خ!+!11-ممي!!صأ-لم

ح!6-.

ض،-
مئن!دلأ

المدلشجوةصروة

)شن؟االمائعالمر11و1(:0323)خرالقاطر،،المر11أما

وهىالعصار؟إلىهناالإثاكأ3أنالبعض(يخظن13وه:5

سائلة.تزاللا

للطفلالمجوسقدمهاالىالهداياإحدى"المر(1وكان

علىوهويسوعللربقدمواكما(.1ا2:)متيسوع

،(59023)مرقس2"لثرببمرممزوجاص"اخمرا"الصلبب

فوقمنجسدهإنزالويعد.يقبلهلمولكنه.للآمكمخفف

نحو:عودمرمزيمحاملومونيقوديمرسءجا،الصليب

.(4.و93ة99بو)لتكفينهمنا2مئة
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مرحا

:مرس

أحدوكان،جدير"أو"عستحقمعناهفارسىاصم

فارسملكأحشوسوشللملكالمقريينالسبعةءالرؤسا

.(:149أس)أستيرتزوجالذي

مرسنا:

أحدوكان،اجديراأوامستحقامعناهفارسياسم

الذيفارسملكأحشودروشللملكالمقرسسالسبعةالرؤساء

.(1:41أس)أستيرتزوج

مرض:

بالجزءموضعهافياءادوا11مادةإلىالرجوعالرجا

منموضعبهمافى"اطب"اومادة.اضرلة"ومادد،الثالث

".الكتابيةالمعارفدائرة01منالرابعءالجز

مرعلة:

مكاناسموهو،"زلزلةأو"رعشةمعاهاعريةكلمة

الجنوليةالحدودعلىالناصرةمنأميالأرلعةنحوبعدعلى

يساكرحدودوعلى،(99:99يش)زصلونلسبط

منلشرقاوإلى،ساريدمنالفربإلى،الغربةالشمالة

لئاشة.

-مراغة:-يتمرغمرغ

الذيالمكان:والمراغة.فيهتققب:الترابفيتمرغ

25:134إرميا،02:29صم)2الدابةيخهتتمرغ

بط902.2:مرقس،9:01مي27،03:حز،48:26

2.)22:

نرق:

الجانبمنوخرجاخترتهامروقايم:الرميةمنلسهمامرق

أصحاب-أحدتيالنعماصوفروعول.سرعةفىالآخر

يرسلاللهأنابطنهيملأعندما!ايكونالشرير:عن،أيوب

قوستخرقهحديدسلامنيفر...غضبهحموعليه

مرق"مرارتهمنوالبارق،بطنهمنفخرججذبه.نحاس

مرارتهاخترقاللهسهمأنأى،(:23-0225أي)

بسرعة.

مرفس:

المسيحيةالمرأة،مرلمابنمرقس!االملقب!ايوحناوهو

للصلاةالكثيرونالأوائلالمؤمنونببهافياتجمعالتي

هـلبدو.(12وه:29)أعبطرسأجلمناللهإلىبلجاجة

البمثيرلوقايقولحيث(زوجهاترفي)قدأرملكانتأنها

012

مريمبيت"اإلىءجاالجنمنبمعجزةنجاتهبعدبطرسإن

منبي!هاوكان،(:1212)أعمرمس"الملقبيوحناأم

وله،دهليزلهكانكما،الكثيرون"!ايخهليجتعالاتساع

مرلمأنعلىيدلمما،(:1213)أع01رودااسمها"جارلة

فىبارزةوشخصيةثراءذاتكانتمرقسيوخاأم

الوقت.ذلكفيأو!شليمفيالكنيسة

""يوحانانالعبريةفىوهو"يوحنا"الهردياصمهوكان

أما.حثان.!"اللهومعناه،(04:8إرميا،3:51أغأ)

الجديدالعهدفىكيرونوهاك.الر:مانىفاممهمرقس

الملقبسمعانمثليونانىوعبريةاسمانلهمكانممن

:روصانى،عرى!أ،(01:81أعة4:81مت)بطرس

اصمهيدا!وقد:23(.ا)أعيوسس!"االملقب"يوسفمثل

فقد.يونانيةخلفيهلهكانتأنهعلى"امرقس"اليوناني

كو4:361أع)ااالجنسقبرسىلا:لاص،1برناباخالهكان

فىكانالأولمرقىيوحناأسرةموطنولعل.(\.:،

أورشيمإلىأسرتههاجرتتم،قبرس

رضليمأهإلىولولمىبرناباذهب46ء،نحووفي

الساكنيناالإخوةاإلى"اأنطاكيةفىالكنيسةخدمةحاملين

إلىرجرعهماوعد،(27:03-11أع)"اليهوديةفى

.(12:25أع)"مرقسالملقبيوحنامعهماأخذا!اأنطاكية

أمرعلىء-بناأنطايهةفىالكنيسةأفرزتوعندما

القاءافىوشرعا،للخدمةوبولسبرنابا-القدسالروح

دماصا!خايوحنا"معهماخذاأ،لأولىايةالتبشيربرحلت!يما

لهما.مساعداصأي،(ه-13:1أع)

فارقهم،بمفيليةبرحةإلىمعهومنبولسوصلولما

لنايذكرلأو.(:1313أع)أهـرشليمإلىوهـجعيوحنا

متخياصأوكأشليمإلىمرقمىيوحناعودةفىالسببلوقا

الخدمةمشقةيحتمللملأنهذلكيكونوقد.خدمهعن

للأمم.لخلاصالةرساتتديمعلىاعتراضايمأواوالترحال

كانالسببأنيدوإذ،الناموسمننجتميءتقييدهمدون

فىاصطحابهرفضإنهحتى،بولسالرصولنظرفىخطيراص

برناباعنالمحراقهإلىأدىمما،الثانجةالتبشيريةالرحلة

قرس،إلىالبحرفىوعافرمرقىيوحنامعهأخذالذي

يشدثوكيليكية"صوريةإلىسافررشلافاختاكأبولمىأما

15:36-94(.)أع(1الكنائس

منيولصالرسولعنهيكتب،شة11بنحوذلكولعد

عليكم"يسلم:كولوصفىالكنيسةإلىرسالتهفيرومة

الذي،برناباختأابنومرقسمعيالمأسورأرسترخس

.(01:،)كوفاتبلوه"إليكمتىأإن.ياوعالأجلهأخذتم

مزمعايركانبرلسأن،الأيخرفىالعبارزهذهفيالبعضثلرى



مرتسإبخيل-مرقس

استردأنبعد،كولوسيفيالكتيسةلافتقاديرسلهأن

إلىعودد-ولابد-فيهرأىالذيبولسبالرسولصلته

عليكيسلم01ةفليمونإلىرسالتهفىعنهثديهب.الحق

ومرقس،يسوعالمحفيمعىالمأ.صورأبنراس

،(24و23)فلامعىالعاملونولوقايماسوإوأرسترخس

بول!.الرسرلمععاملأأخرىمرةأصبحقدفها

.تيمرثاوسإلىالثانيةبول!الرسولرساكوفي

لأنهمعكوأحضردمرقرخذةمعىوحده"لوقا:يكتب

بولسالرصولر؟هلجهذا1(4:19تي2)2.للخدمةلىنافع

.اعتبارهكللمرقس

اتسلما:لأ!لىارسالتهفىبطرسالرسولولكتب

رومية(بهاالمقصودأن)الأرجحبابلفىالتىعليكم

ابنهكانأنهمعهيرجحمما.(5:13بط1)"ابنيومرقس

.(12:12أعإلى)ارجعالإيمانفى

التا!يخبأبى-الملقبالقصرييوصابيوسويذكر

-06)بابياسنقلأههـت265-933ء()منالكنسى

كتبوأته،الرصوللطرسالمرجمكانمرقسأن(م013

الرسوللذكرياتتسجيلأمرتى""بإنجيلالمعروفلإنجيلا

يوع.الربعنوتعليمهبطرس

مرقسأنالتاطع-الدليل-يعوزهآخرتقليدولقول

الحياةقيدعلىكانالذي1برناباموتحتىقبرسفىظل

أوفدهثم،65(ه9:كو9فىءجاماعلىءبنام57فى

،مناكالكنيسةأسسحيثفيسكندريةاإلىبطرسالرصول

فىاستشهدبالحريأوماتوهنالث،لهاأصقفأولوصاش

:دقول.62/63()الطاغيةنلررحكممنالثامنةالسنة

الاسكندريةمنجددسرقواابخدقةجنوثإنآخرتقليد

القديسكنبسةتحتو؟فنودالبندقيةإلىونقلوه،م815ش

بالبدقية.مرقس

مرقس:-إبخيلمرقس

حرثمنموضعهقيمرقسإنجيلإلىالرجوعالرجا

9".الكتابيةالمعارثادائرةامنالأولءلجزبالألفا

!!يله:-مركيون

الهراطقة"اأناجبلكريخا-أبو"اماد؟إلىالرحوعالرجا

."الكتابيةالمعارفاثرة"ثمنالأ:لالجزءمنموضعهافى

مرمر:

وهوء.صفاوأشدأصلبمنهضربأوالرخامالمرمر:

هىالعبرلةفىوالكلمةمتبورد.كلسيومكربونات

ش92:12أغ9)"رخام.اإلىترجمتوقد2"شايش"،

6(.:21ص)أمرمرلإلى،(1ه:5

وهي.(18:21)رؤمرمروساا(1فهىالسونانيةشىأما

فيللزينةالمرمروبستخدء.العربيباللفظتكونماأتجه

العربه:فيوالمرمرص.ونحوهاثيلالتماولصعءابخا

الأملس.ا

تمرمر:-ترنر

.73:12مز.1:27)تثغضبوتمرمر:قرمر

601:52).

يرمة:

ثحرايمءأنجاأحداسم:هو!اغثى".معناهعبرياسم

.(801:أخ1)تهامرأخودشمن(بنيامينس!ط)من

مرودخ:

معناكمار.وكالأ!امر؟لأكاديةااطكلمةالعبرياللفظ

كييرهواا)بيلاأو(مردوك)مرودخوكان،ااذبحأوموت

المريخ،بكوكبإليهويرمز،المدينة:حامىبابلفىالآلخةا

عنإلش"اإنرماااالباببالقمةفي!ددومنيتفحكما

ا/لأشوريين،إلهكانكما.نصرنبوخذإله!ووكان.الخليقة

الأميرابسميهالذىفارس!ملكالكبيركورشوإله

باسمنبود،15:44:إرمبا46:11إشوفى13.إلالعا

)إرثميام!،سمينباإ:مياويذكر!.بابلسقوطضن"ابيل..

بابل،ملوكبعضءأسماتركمبفياسمهوبدخل.(:052

مل2)دغ.امرهأويل"و1(93:1)إشبلادان.اا"مرودخفل

5227:).

:يلادانمرودخ

الباءحرفمنموضعهفىا.بلادان"اإلىالرجوعالرجا

..الكتابيةالمعارف"ادائرةمناثانىبالجزء

مريببمل:

الأحلىالاع!وموبعل"."خصيهمعناهعبرياسم

8:34.أخا)شارلالملكابنيوناتانابنلمفيبوشت

منموضعهفىمنكيبوشت"12إلىالرجوعفالرجا(-9:04

".الكتابيةالمعارف"ادائرزمنالجزءهذا

مرلبة:

هى:ر"،نزاعأو"خصاممعناهاعبريةكلمة

اسمصو!مىعبأطلقرفيديهـا،فيموضعاسم(1)

أجلومن.إسرائيلبنيمخاصمةأجلمناومريبة"مسة

وخاك؟لاأمالربوسطنا"أفي:قائلينللربتجربتهم
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تادشمريبوت

ارجع-27ا:71)خرااالرببأمرالصخردموسىضرب

59:8(.مزإلىأيضاير

)عدصينبريةفىقادشمنبالقربآخرمرضع(2)

)تثقا،ض""امريةأيفاشيسمىولذلك،(27:14

كلمةبإضافةالأولىالاامريبةعن3عادوتميز،(32:51

98:17)مز"امرسةءما11:بالقول"إليهاءامما11

نأبدلالصخرزمرسىضربالموضعهذاففى،(601:32

هواللهفحرمه،اللهفأسخط.الربأمردكما،يكلمها

تث،1-02:013)عدالموعدأشضإلىالدخرلمننوهرش

32:15).

:قادشمريبوت

وتسمى1(بعاليه)انظر"!قادشمرية12نفسها.وهى

إحدفباعابر!ا(:4791)خرحزقيالنبوذفىهكذا

الموعد.لأرضالجنوليالحدعلىالواقعةالنقاط

مريشة:

اسم:هيو،؟اكأأس"أو"قمة"معناهالعلعرجمةكلمة

سبطنصيبفيالسهلفيكانتكنعانيةمدينة(1)

يشغلو،:4،(ا5)ثىوأكزبقعيلةمعوتذكر،ايهوإ

الجنوبإلىميلبعدعلى12خةسندتل3ا"لآنموقعها

أعمةلموتعفاوكان".جرين"بيتمنالشرقي

كمركز،لخصينهاقا-اآكأحبعاالملكإنحتى،الاستراتيجية

الميلادقبلالتاسعالقرنأوائلفي،أورشليمعندفاعى

آسااتصرمريثهعندصفاتهواديوفى.:8(ااأخ)2

الذياالكوشيزارحجيشعلى-الرببمعونةبهوذاملك

وطاتدهمامركبةمئة:ثلاتمحاربمليونمنشكونكان

منالغربىالجنوبإلىميلأثلاثينبعدعلىجرارإلى

.(9:1-ه14أ!)2مريشة

سفنبتدميرمريشةمنداحوو؟بنأليعزروتنبأ

)علىجابرعصيونفيبناهاالييهوذاملكيهوشافاط

أخ2)الشريرإسرائيلمللتأخزيامعلتحالفه(العقبةخليج

02:.)35-37

غير):هيجتعورضةمنكانالذيالنبىميخاوتنبأ

اسيأتي1إة،مرثةعلىالأشوتلينباستيلاء،(مريشة

وأ.*.ق107فىسنحاردبإلىإشارة)فى"االوارثإليها

.(1:51)ميخا(.مق71)فىسرجونإلى

منيونانةمدينةوجودعلىالأثرلةالكشوفوتدل

علىعموديآتتقاطعالتيبث!وارعهااالسلوقيينعصر

نقوشبهااالمجاوكأةالكهوففيوقرر،اليونانيالنمط
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مريشة

مويشهلموفمفوثطه

مننىوالصيدواليونانىاللأتيرفهالظهرجيدزيرنانة

الميا؟د.قبلالالثالقرن

كانت(..مق164)167-المكابة4الثوشأياموفى

انتصروفيها،66(و5:65مك1)أدوميا!حصنا!مرشة

وهزمه،اإهـ*أأرضقائدجرجاسعلىالمكابىيهوذا

32-:21مك2).ها.ق164فىمريمثةإلىوفرجرجياس

)38.

المدبنةعلىاسنولىالمكابىهركانسلرحماأنويبدو

وكأ.فيهابمواالذيناالأدومينكلوختنا.ق.011فى

"ارفي"ماعلىنىماالروئدالتا،بومبي)شولى..مق63

أعادثم.للأدوميينماإوأعاوقثذ(تسمىكانت)كما

وفي.ءا.ق57فىتحصينهاالر:مانيالحاكمحابنيوس

وعئن،اليهوديالحكممحتقيصروضعها.ق.م47

ثلعد.عبهاواليآأتتيباتروجعل،للكهتةرئساحيركانس

جهومنا؟"ماريزاإلىأنتبباتربنهبرودسهربذلك

وحلفائه.أدجونوس

اكتسح(..مق04)الكبمرسهيروثحكميةبداوفي

دمرواواوفلسطينسوشية(لفرسامنضعبثهم)تيونلفرا

)كماذلكبعدقائمةلهاافلمكاملأ،تدميرآمريشة

.(اليهوديالمؤكأخيوسينوسيذكر

لبدوماعلىو،يرحمثيلأخىكالببكرمريشة(2)

"ميشاع"أوالأيممىكانأنهويبدو،وحبرونزيفأبو

.(2:42أخا)

،(4:21أغ1)يهوزابنخيلةبنلعدةبنمريشة)3(

هولعددأنمريةأبيلم؟بلعدد"االمقصودأنالبعضويرى

المذكرردالمدبنةهىامريشة"ا0فتكون،مريخت!ةبنيالذي

بعالبه.



مريم

مربم:

العبريةفيوم!و،الاسممعنىحولءالاراودختلف

مريامون"13منمشتقأنهالبعضفيظن،""امريام

عبريةكلمةعنأو،"لآمونا!فحبةومعناهاالهيروغليفية

اسم:وهو:"بدينااأو"عند"اأوا"فرامعناها

القديم:العهدنيأولأ:

:موسىهرونوأخت،هـلوكابدعمرامابنةمريم(1)

بمنابةمرةلأ:لاسمهاويذكر.(:63أخ26:95،1)عد

البحرببورابتهاجا-والرقصالترنيمفيءللنساتهاقياد

أختالن!ية"مريمباسموتذكر.فرعونمنلنجاةواالأحمر

.(12و51:02خر)ااهرون

سفطتراقببعيدمنوقفتالتيهىأنهاوالأرجح

فهأمهوضعتهوالذي،موسىالطفلبهكانالذيالردي

التيهيوأنها11-4(:2)خرالنهرحافةعلىءالهلفابين

بمرضعةلهاتأتيأنعليهاوعرضتفرعونابةإلىتحدتت

بذلك،فرعونابمةفرحبتاالولدلإرضاعالعبراناتمن

ابنةإلىبهءتا!فجابهرحتىوربتهأمهاستعادتهوهكذا

.(701-:2خر)بنايمااالهارفصافرعون

-وهرونهىتكلمتكيفعهانقرأالعددسفروفى

التيالكوشةالمرأزبسببموسى+علىحضيروت-في

وهرونمريمتذمرسببأنو:اضح(ا:12أعد2"اتخذها

فقد،الكوشيةالمرأةموضوعمنأعمؤكانمرسىعلى

الربكلم؟اهلقالا:إذ،ذلكفيالعلةهىالغيردكانت

افعود.(:123)عد؟"اأيفاصنحنيكلمناألم،وحدهموسى

مر-وضرب،:هرونمردموودخموسىعننفسهالرب

المبادرةصاجةكانتأنهاالبعضمعهيرجحمما.بالبرص

يصفحأنموسىمنهرونوطلب.موسىعلىالكلامفي

مريم،آجلمنللربموسىفصرخالحمقاء،خطتهاعن

للتطهير.أيامسبعةالمحلةخارجتحتجزأناضطرتولكنها

.(9-12:16إعدمر3"أرجعتحتىالشعبيرتحل"اولم

هتاكودفتقا؟شفيصينبريةفيمريمماتتوقد

.(02:1)عد

المردمنوتحذيرا!للث!عبإنذارآمريمعقابوظل

خطابهفىموسىلهمفيقول،الربيختاكأهمنعلى

نفسه:هوموتهقبيلالرداعي

عدالطريقفىبمريمإلهكالربصعما"اذكر

ذلكبعدمر3وظلت.(:2،9)تثمصر!امنخروجكم

فيقول،العظامالقادةكأحدالمثعبذاكرةفيطوللةأجيالأ

مريم

أرضمنأصعدتك"إنى:النبىميخافمعلىالربلهم

موسىأ!امكوأرسلتالعبوديةبيتمنوفككتك،مصر

.(4و6:3)مىومرلم.انوهر؟

كأوجةكانتأنهاالهوإيالمؤرخيوسيفوس:دذكر

روحملأدالذى،أوريبنلبصلثيلجددكانتثمومنلهور،

)خر"الاجتماعخيمةلإقامةوالمعرفةالفهمر"بالحكمةالرب

.(ه-939:

واضحغيرالعبريةفى)فالاسمابنةأو-ابنمريم()2

.(:479أخ1)عزرذبنيثر(نوعه

الجدثد:العهدفيثائيا:

ويظن.مرة51الجديىالعهدفي12(امرلماصميذكر

إلىيرجع،الجديدالعهدفى3الاهذاانتتارأنالبعض

جةالزوكانتوالتىاالأسمونيةالأسردأفراثآخر"مريامن"ا

لأقل-ا-علىءنساستومناك.الكيرلهيردوسالثانة

الجديد.العهدفىالاسمبهذا

.هذابعدخاصا!فصلألهاوصنفر-:يسوعأممر3(1)

يرسلوال!ى:روميةنيالتيالكنيسةفيمر3)2(

التىمريمعلى!اسلمواقائلأ:تهتحابولسلرسولاإليها

منتعبتأنهاوالواضح.(16:6)كأ:اكثيراشالأجناتعبت

حيثروميةإلىتنتقلأنقيمامكانفىالرسولأجل

قبل.منرومة!ارقدهويكنولم،تحياتهإليهاأرسل

سوىالاسمبهذاتذكرولممرذ!:يوحناأممريم)3(

بارزدشخصيةكانتأنهاولابد.(12:12أع)3واحد3مر

حتى.برناباأقرباءمنوكانت.أ:رضليمفيالكنيسةفي

منبيتهاوكان.(ا.:4)كوأختهبولسالرسولليدعوها

أورشيمفىالكيسةفيتجغكانتحتىالاتساع

السجن.منخرجوحالما.يطرسأجلمنبلجاحةللصلاد

وهم،مجتمعينيخيرونكان"يختبيتهاإلىذهب

الاجتماعالمؤمنينعادةمنكانأنهعلىيدلمما،"يصلون

أعأجاريةباليتكانكما،12(وه29:)أعبيتهافي

المنزلنفسأنهالبعضهـظنالثراء.علىيدلمما(:1213

كرملعل..(22:12الوءالعشاالربفيهصغالذي

التىالعواملمنكانا،للربوأماتهاللمؤمنينضيافتها

فىولرتابابولسالرسولينلمرافقةمرقسابنهاقدمت

لأولى.االتب!يريةشحلتهما

مرثاوأختهاهىوكانت:عنياكيتمنالتىمريم)،(

.يسوعللربالثخمينءالأصدقاامنلعازروأخوها
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مريم

عنيوحناهـطول.المقربينالربتلاميذمنمريمركانت

.(ا:أا)يوأختها.اومرثامر3!اقريةإنهاعنبابت

بيتفيبيتهماعلىكتيرا!يترددي!وعالربوكان

الأعياد.أيا*!فىوبخاصة،أورشليممنالقرلبةعيا

هذد:مريمعنالمقدسالكتابيذكرهامواقفثلاثةوهناك

لوقاأن:لو،عنيابتفىمنزلهافىحدثموقفأول

هيولكنها،1:38-2،(-الوبالاسمعيابيتيذكرلا

111الأصحاحين)فىيوحنايذكرهاالىنفسهامريم

عند.!جلستحبثوالعبدللتأملميالةمريمركانت(.29

ماأ.(01:93الو4اكلامهتسمعوكانت،يسوعقدمى

إنهاخى،البيتفىبالخدمةوحدهاصثغولةفكانتمرثا

أخدمتركتنىقدأختيبأنتبالي(.أما:قائلةللرباشيهت

تهتمينأنتمرتاا!مرثا:لهاوقالالربفأجابها؟!ا.وحدي

واحد.إلىلهاجةاولكن،كيرةأمورلأجلوتفطىلين

الو"منطينزعلنالذيالصالحالنصبمريمفاختارت

01:.42-،).

يو)لعاشرأخوهماماتعندماحدثالثانيوالموقف

اقائلتين:للربالأخانأرسلتالبدايةففي.(ا-11:46

فيالربلكن،3()عد"مريضتحبهالذيهرذاسيديا

حتى،بشددمريمفتأثرت،لعازرماتحتىتمهلحكعه

لملاقاذمرثاأسرعتالمعزي!،بيمامعاليتفيجلستإنها

عندماولكن.(2.)عدقا؟مأنهسمعتحالمايسوعالرب

إليه"ءتوحاصريعاص"قامت،يدعوهاالربأرسل

لوسيدا!يا:كلماتهافر9بالحزنالإيمان:اخلط،(92و)28

)32(.أخى"يمتلمههناكنت

أيا*ابستةالفصحقبلفحدثاالالثالموقفأما

ذلكأنوالأرجح،عنيابتفىللرب:ليمةصعواعندما

أحدكانالذيلعازرلإقامتهللربشكرهمعنتعبيراصكان

منامنا1المتعددمريمفأخذت،يوعالربمعالمتكئين

ي!سوع،قدميودمنت،الثمنكثيرخالصناردينطيب

".الطيبرائحةمنالبتفامتلأ،بثعرهاقدميهوصسحت

أجربعادلثمنهوكاناالهندمنيستورثالطيبهذاوكان

عمقعنهذايعبرفألا،كاملةسنةمدىعلىعامل

تحفظكلنسيتلقد؟العجيبسيدهانحومنمشاعرها

قاروردفكسرت،المقدسةالمث!اعر3هذعنتعيرهافي

)متبسوعالربرأسعلىوسكبة،اثمنكثبرالطيب

ربما-قدميهعندانحنتثم،:3(49مرقس:26،7

الطيب،بباقىقدميهودهنتاالآخريننظراتلتتجنب

هذاوكان.:3(12)يورأسهابشعرمسحتهماالحبويكل

-يسوعالربولكنكبيرا"اإتلافأ"الأعمال"ارجالنظرفي
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كانلأنه،لهفدءماأجملاعتبرهـمن-بالقلوبالعالم

)متالربعندتمينضيءوهىاالخالصةالمحبةعمل

:7(.12يو:6"14مرقس،26:01

كأحدثماوبيناثةالحاثهذهبينالبعضويخلط

الوالفريسيصمعانبيتفىيوعالربكانحين،الجيل

نجرالناسمنخليطبينيسوعكانفهناك(.ه.7:36-

أصدقاءبينفكان،عنيابيتفيحدتماأما،المتعاطفين

خاطئةالمرأذكانتالفريىسمعانبيتفى.ضاكرين

معدد.فاضلةامرأذفكانتعيابيتفىأماامعروفة

المرأذءتجاسمعانبيتفى.وتقديرماحبطعنتعبر

بالجميلاعترافاشنكانعنيابيتفىأما.الغفرانتلتصى

الموقفين!بينمافثانء.أحبامن

بألقابحذدمريموتذكرهـدوصي:يعقوبأممر3(5)

يبدوكما،27:56()متوس2صييعقوبأمفدمىامختلفة

ومريم11،(9ة28)متااالأخرى!!مرآتسمىالىهىأنها

صراحةمرقريسميفاكما1(:1579)مرقسيوص"أم

ومن.(4.:15)مرقسويوسى"االصغيريعقوبأءا"مرسم

الشخص.نذسإلىتثيرالألغابمذهكلأنالواضح

)يوكلودا"ازوجة"اتجرلميتعلقفيماهىالمثكلةولكن

اللواتىالمريماتقوائمإلىكأجعناإ؟ا:لكن،(91:25

نرلىأننستطبعاالأناجيلمختلففىالصليبعدوقفن

ويوصى"يعقوبأم"صدهانفسهاهىكلود11ز:جة"امرأت

المغيربعقوبأم4.مريمأيضآهىوأنثا،(27:95)مت

هذاالصغير"ايعقوب1ويذكر.(4.:51)مرقرويوص"

لو،:318مرقس،:013)مت"حلفيابن"يعقوبباسم

هو(العبرية)فيا"حلغيأنيرىمن:هنالت.(9ه6:

"حلني"إلىالرحوع)الرحا(اليونانية)في."كلوبانفسه

ائر3إ"امنالثالثءاب!فىء01الحا"حرفمنموضعهفى

.(الكنابية(1المعارف

آباءحدأ-(+حا؟!7لام!ط)"؟اهيجسحبوسوشير

ماهوو،النجاشلوسفأخاكانبأنهكلولا-إلىالكنيسة

،مذاصحفلو،الكنسىالمؤرخسسابيوسأيضايذكرد

ليمكنحتى،هذاكلودالزوجةسلفة،يسوعأممريملكانت

،(91:25)يوا!كلوبازوجةمريمأمهلى.أخت:عنهاالقول

)مرقس""كلوياأوحلفىابنيعقوبءهاأبناولكان

)مرقسحلفيبنقيولاو(51:04)مرقسويوسي(3:18

2:49).

يوسىوالصغيريعقوبأم3مركانت،حالأيعلى

منشفاهنقدالربكاناللوالىالجليلياتالنسوةإحدف

وخدمنه.الجللمنتبعبهتىواللوا،وأمراضثريرةأرواح



بسوعأممربم

تبعتفقد3(.و8:2لو04،ا:5إمرقمىأموالهنمن

مرقس.27:26)متأورشليمإلىيسوعهذهـالربمريم

مرقس56،وه27:ه)متالصلبوشاهدت41(ا:15

،27:61)متالجسدودفن،(:23،9لو،15:04

الحنوطإعدادفيواشتركت،(هه:23لو.:15،7مرقس

ورأ!،(23:56لو،\:16)مرل!يسوعجممدلدهن

يسوعالربقيامةيعلنونالملامحةوسمعت.الفارغالقبر

1-7(،:24لو:2-69،7مرقس،1-7(:28)مت

لو،:288)متوسمعترأتبماالرسلوأنجرتوذهبت

)متشخصبا"المقامالربورأتبل،(24-9:11

.(1.و:289

إلىنسبةبالمجدليةوسمبت:المجدليةم!كم)6(

لبحرالغرليالساحلعلىالمجدلفىالأصليموطنها

طبرية.منالمثمالإلىأميالثلاثةبعدعلى،الجليل

سميتولعلها،!امراقبة"برجالرنانيةفيمعناها"اومجدل"

فىالآنوتوجد.المدينةلحراسةبهابرجلوجودكذلك

القديمةالمديةإنإدرشيموغول.عغ!رةأكواخموقعها

ولناءولالتجارة.وصباغتهالصوفبنسجنتهركانت

ثراءإلىأدىمما.والزراعةالأسماكوحفظوالصيدالسفن

فيها.الفسادتفشيإلىالوقتنفسوفي،المدينة

شياطينسبعةالمجدلبة3مرمنالربأخرجوقد

مربضةكانتأنهامعناهوهذا،8:2(لو،:169)مرقس

المنبوذاتالغانياتإحدىتكنلم:لكنها،شفاهاقدوالرب

كانتأنهاوواضح.عاهرةلكنلموبالأحرى.اج!ماعيأ

وكنالربتبعناللواتيءالنساإحدىكانتفقدثراء،زات

3(.و8:2لو911و15:01)مرقىأموالهنمنيخدمنه

فيالمذكورةالخاطئةالمرأةويينبينهاللخلطيدعوماوليس

)7:37(.لوقاإنجيل

كثيرا".اسمهاتكرارمنالمجدليةمر-أهميةوتبدو

عشرةائنتاوهناك.القوائمغالبيةفيأولأتذكرأنهاكما

منهاأخرجتدالربأنفنعرف..الأناجيلفيإليهاإشارة

الجليل،منالربتبعتوأنها،8:2(الوشاطينسبعة

شاهدتوأنها،(:2756)متمالهامنخدمتهوأنها

عدواتفةكانتوأنها،04(:15)مرقسالصلبحادثة

مكانرأتأنإلى.النهايةحتى(91:25)يرالصليب

إليهذهبتوأنها:47(،15مرقس27.96:)متالقبر

مرقس11ة28)متحنوطا"حاملةالقيامةيومفجرفي

إمرالمقامالربرأىمنأولوكانت،(\:02يو،\:16

يو24:011الوالتلامذإلىالخبرونقلت،:9(16

02:18).

يسوعأممريم

:يسوعأممرلم

أنهايسوعأممريمعنيذكرنسبها:صلسلة)1(

الو"هرونبنات"منكانتالتيلأليماباتنسيبةكانت

منأيضاصكانتمريمبأنالظنإلىيدفعقدتا،(:ه1

مننتىأنهاعلىينعقدالإجماعيكادبينما.لاويسبط

(1:37الو"داودببت"منعبارةوأناالملكداودنسل

ألملاكأنكما،ليوسفأوللعذراءوصفا"تكونأنيمكن

العلىوابنعظما!"يكونمنهاالمولودإنللعذراءيقول

.(1:32الوااأبيهداودكرسيالإلهالربولعطيهيدعى

داودبيتفيخلاصقرنلنا"أقام:الكاهنزكرياولقول

مراضعفيداودا!ابن"القبوإطلاق.(1:96الو"فتاه

،15:22،:927)متيسوعالربعلىكيوة

منءسواأنهيتفمن8،(و:47ا.مرقس،نم1و0203:

نسلمنيسوعالربكان،يوسفجانبمنأوأمهجانب

التيلوقا-لإنجيلالسريانيةالنسخةفيءجاوقد.داود

)مرلمكليهما-لأدءنجافيكاترشعانتديرفيوجدت

الكثيرونويرى.(2:4الوداود..بيتمنكانا(ولوسف

الومرلمنسبسلسلةالثالثالأصحاحفييعفينالوتاأن

إنجيل)وهرالأولييعقوبإنجيلهـطكر.(3:2338-

منوحنة،الناصرةمنيواقيمكاناوالديهاأن(أبوكريفي

سوىأقربائهامنالمقدسالكتابفىيذكرولا.لحمبيت

مت15:014مرقسبينويالمقارنة.(2ه:91)يوأختها

كانتهذهأختهاأنالمؤكدمنيكونيكاد،27:56

ولوحنايعقوبيكونالحالةهذهوفي،قسديابنيأمسالومة

ا.مريمهيأمهأختأنافتراضأما.يسوعللربخالةابني

بنفسأختانقسمىأنالمحتملغيرفمنكلولا"،زوجة

الاسم.

أنهاوالأرجح،الناصرةفىمررسمتربتالحطة:()2

وفيخطت.عندماعمرهامنالثانيالعقدفىكانت

إنهايقال(الرابعالقرن)منالنجار"يوسف"تاريخكتاب

الذي،لوسفخطبتعندماسنةعشرةاتنتىبنتكانت

.كبيرةعائلةوصاحباالعمرمنالتسعينفيأرملكان

الزواجفييشرعشاباشكانأنهتفترضالكتابةالقمةأما

.مرةلأول

زواجا"،تقبرتكاداليهوديةالعاداتفيالخطبةوكانت

صغيرةهديةلهاتقدمثم،الفتاةعلىالأمرئعرضفكان

كتابة.ذلكيسجلوقد،شهودحضورفيوذلك،كمهر

الملاكيقولولذلك،"زوجة"الفتاةتعتبر،اللحظةتلكومنذ

نأتخفلاداودابنيوسف"ايا:الخطبةأثناءفيليرسف

الروحمنفيهابهخبلالذيلأن،تكامرأمرلمتأخذ

نأإياك11"لهيقللمأنهونلاحظ.(2.:1إمت+القدس
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مازواجهافيأنلو،منهاالزواجعنلهنهيأ011يأخذها

كرامتها.يمس

كانتفإتها،الخطبةءثناأفيالمرأةخاطبماتولو

)تثالزوجأخيمنالزو)جلشريعةخاضعةأرملةتعتبر

نأالمخطوسةالفتاةإعكانفييكنولم.(\.-ه:25

يأكانذلكومع.طلاقبوثيقةإلاخاطبهامنتتخلص

وشمالزواجئشهرأن)قبلالمخطوسبينجنسياتصال

زنا.يعتبر(لزفافا

فترةءثناأفي.26-38!:1الو:البضارة)3(

لكاسلاما:بالقولوحياها،جبرانيلالملاكظهر،الخطبة

مصدشليستفهي!عك"ا.الرب..عليهاالمنعمأيتها

نالتقدنفسهاهيبلالآخرينتمنحهاأنتستطيعالنعمة

لهافقال،كلامهمنمريمفاضطردت.الربمننعمة

الله.عندنعمةوجدتتدلأنكمريمياتخافيالا1:الملاك

يكونهذا.يسوعوتسمينهابنأتلدينوستحبلينأنتوها

داودكرسيالإلهالربويعطه،يدعىالعلىو)بنعظبماى

لملكهيكونولاالأبدإلىيعقوببيتعلىويملك.أبيه

نهاية!ا.

وأناهذايكونا!كيف:المنطقيالسؤالمريمسألتوقد

إيمانعدمأوشكعنهذايكنولما.رجلأ؟اأعرفلست

1(:189الرالمعمدانيوحناأبوزكريافعلكمابالرساله

الملاك:فأجابهازلك.إتمامكيفيةعنالحيرةانتابتهابل

فلذلك.تظللكالعليوقوة،عليكيحلالقدس"الروح

تاطعوهر."اللهابنيدعى،منكالمولودالقدوسأيضا"

كاوأناأبوك!اهوذا:عريمقولأما.العذراويمريمبحبل

يوسفأنباعتارؤلكفكان1(2:48الر"معذبيننطلبك

بالتبني.أباهيوسففكان،الأسرةوربرجلهاهو

هينسيبتكأليصابات"هوذا:بالقولالملاكوأردف

السادسالشهرهووهذا،شيخوختهافيبابنحبلىأيضأ

الله"لدىممكنغيرشىءليسلأنهعاقرا7.المدعوةلتلك

مدىعلىتدلبكلماتمرلمفأجابت،37(و9:36الو

أمةأناا"هرز:للربوخضوعهاوإيمانهاتضاعهاواوداعتها

.:38(1الو"كقولكليليكن.الرب

نأبعد(::93-956الولألساتفيارتها()،

لزيارةمريمذهبتاأيامببضةالملاكعندهامنمضى

-زهتإنهابالقوللوقاولكتفي.وأليصاباتزكريامنزل

التقليديقولولكن،يهوذا"مدينةإلىاالجبالإلىبسرعة

خمسةتبعدالتي01كارمعينقريةفيكانزكريابيتإن

مر3فإن،ذلكصحوإذا.أورشليممنالفربإلىأميال

.الناصرةمنميلاثصانل!عنيزيدماقطعتقدتكون
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بقرلفوجئت.أديصاباتعدىوعلمتالبيتدخدتوعندما

ثمرةهيومباركةءالنسافيأنتامباركة1:ألبصابات

قالتا.؟اإلىرسأمتأتيأنهذاليأينفمن.بطنك

حالمابطهافيبابتهاجارتكضالجنينلأنزلكأليصابات

"!،القدسالروحمنا"امتلأتأنهاكعا،مريمسلامسعت

قبلمنلهاقيلمايتمأنآمنتللتىا!طودى:وأضافت

للربتعظيما"العذبةبأنضودتهامرلمفترنمت."الرب

معرفهعمقالتريخمةفيونرلىمخلصها".ا!باللهوايهاجا"

وترنيتالمزاصيرروحمنالكثيرفيهاإذااللهبكلمةمريم

عندمرلمومكتت.(ا.1-:2صم1)صموئلأمحنة

فىبيهاإلىرجعتتمأثهرثلاثةنحوأليصابات

.لناصرةا

الاصردإلىعودتهاولعدكسوع:طنولةتصص)5(

ولوسف،"القدسالروحمنجلى)مرلم("وجدت.بقل!!

سرمتخليتهاأراد،ئشهرهاأنيثأولم،بارمكانإذرجلها

متفكرهوفيما"ولكنوللرجم.بل،للعاشيعرضهاأندون

قأثلأ:حلمفينهظهرقدالربملاكإذا،لأموراهذهفي

لأن،امرأتكمر3تأخذأنتخفلاداودابنيوسف"يا

،(02-1:89)متا"القدسالروحمنفيهابهخبلالذي

انطغ!ليسميأن،مريممنطلبهأنسبقمامنهوطلب

منشعبهيخلص"الأنه"(خلاص!ايهوه)ومعناد"يسوع"ا

،النوممنيوسف"استيقظوحالما21(.ا:)مت"خطاياهم

حتىيعرفهاولم.تهامرأوأخذ،الربملاكأمرهكمافعل

.(225،:1)متالبكر"ابنهاولدت

بيتأنالذهنإلىيتبادرقداوحدمامتىقصةومن

لنايثرحلوقاولكنومر3.يوسفإقامةمقركانتلهم

قيصرأوغسطسأصدرفقد،لهمببتإلىذهابهاسبب

النقادبعضتهماوقد.االمسكونةكللكتتب"بأنأ.صأ

تعدادا!أ!يذكرلمالتا!يخأنأساسرعلى،الدقةبعدملوقا

يستوجبيكنلمالأمروأن،المسيحولادةوقتفيحدث

التعداد.بطاقةيملألكيميلأثمانيننحوالإنسانيقطعأن

الرجوع)الرجالوقادقةثبتتأالأثرلةالايهثمافاتولكن

منموضعهافي.االمسيحميلادالجديد-العهدأزمنة"اإلى

الكتاية".تالمعا."دانرةمنالرابعبالجزء"الزاي"حرف

بالقادمينلحمبيتمدينةازدحامبسببأنهفيصمكولا

لمريميكنلمض.بهمفنادقيااملأت،التعدادأجلمن

ئضجعأنءصبمفاضطرت،ا.المنزلفيا.موضعولوسف

بعضتذكر)،صاقريبكهففيهـمما،"مذودفيالطفل

(.الأبوكريفيةالأناجبل

حراعاتن.بيصالرعادمنجماعةكانت،الهقولوفي
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قريبةدائمأتوجدالقطعانهذهوكانت.رعيتهمعلىالليل

فيالهيكلفيالذبائعتقديملإمكانأورشليممنطقةمن

.أمالستةمنبأكثرعنهميبعديكنلملذيا،أوششليم

المخلص،المسيحبولادزوبرهمللرعاةالربملاكوظهر

فىمفجعا"صقمطا!الطفلووجدوالحمبيتإلىفأسرعوا

.سمعوهوماثاهدوهماوررواالملائكةالهمقالكط،مذود

فيبهمتفكردالكلامطذاجمعتحفظفكانتمريمأما"ا

.(:291الرا،قلبها

بعدمضىقدكانالوقتمنكممتىلنايذكر:لا

يقردهم،الثمرقمنالمجوسءجاعندما،يسوعالربمولد

الهو!.ملكالمولودعنبخاصاالمشرقفيرأوهالذيالنجم

منتحقق:عندما.اضطرب،أخبارهمهروإسصمعفلما

نبوةعلىءبنالحميتفييولدأنهوالكتبةالكهةءرؤلا

إلىوأرسلهمالمجوسفاشدعى،(5:2)مىالنبيميخا

العائلةوكانت.إل!هوالعودة.الأمرلاستقصاءلحمبيت

".ورأ:االمجوسإلهءفجا،بيتإلىانتقلتقدالمقدسة

له!اقدمواثم.له"وسجدوافخروا،أمهمريممعالصبي

لاأنحلمفىإليهمحيأوإذثمومرا".ولباناصذهباكاياهدا

إلىأخرىطربطفيانصرفوااسهيرو؟إلىيرجعوا

.(21-2:1مت)ا.تهمشكو

الاموسحمبالصبيختانتمالثامناليوموفى

فىبهخبلأنقبلالملاكمنتسمىكمايسوعوسمى12

.(2:12لوااالبطنا

ال!ئريعة،حسبلتطهيرهابرما"الأربعونكملتولما

يمامزوجذبيحةوقدموا،للربليقدموهأورشليمإلىصعدوا

الفقراءيتدمطكانالتيالذبيحةوهي،حمامفرخيأو

لو2-8ة:ا2الالاة"كفايهيدهمتللمالذينلأا

2:22-24).

كان،للربالصبىلتتديماالهيكلإلىدخولهموعند

فأخذ12الهيكلإلىبالروحأتى"اسمعاناسمهشيئهناك

عبدكتطلقالآن:وقالاللهولاركذراعيهعلىالصبي

خلاصكأبصرتاقديمىلأن،بسلامقولكحسبياسيد

للأممإعلاننرر.الشعوبجميعوجهقدامأعددتهالذي

ممايتعجبانوأمهيوسفوكان.إمرائللشعبكومجدا!

قدهذاإن"ها:أمهلمريموقالسمعان:جماركهما.فيهقيل

15.ئقاو:لعلامة،إسرائيلفىكتيرينوقياملمقوطوضع

قلوبمنأفكارلعلن.سيفنفسكفييجوزأيفاشوأنت

25-35(.:2الو!اكثيرة

منفنوئيلبنتحنة،"نبيةالهيكلفيهاككانتكما

نحومنذترملت،الأيامفيمقدمةوكانت.أشيرصبط

يسوعأممريم

بأصوامعابدة،الهيكلتفا!قلاوكانت،شة:ثمانينأكأبع

الربتبح!اشقفت،الصبيرأتفلما.ونهاكأآبئوطبات

الو.اأورشليمفىءفداالمنتظرينجميعمععنه:تكلمت

2.)36-38:

المقدسةالعاثلةأنلوقاإنجيلمن،وهلةللأو،يدوو

ولكن،(2:93الوالناصرةإلىمباشرةذلكبعدرجعت

الربملاكأمر،المجوسرحيلبعدإنهلايقولمتى

لأن...مصر."إلىثدهربوأمهالصبىيأخذأنيوسف

الصبىوأخذفقا*ا.ليهلكهالصبىيطلبأنمزمعهرودس

وفاةإلىهناك:كان.مصرإلىنصرفواليلأوأمه

نهالةحواليذلكوكان،(1و،:213)متهيروإس/!

العائلةمكتتكمالكتابلنايذكرولا.-ا.ق4فىمارس

التقالدبعخىوتقول.أقامتأينأو،مصرفىالمقدسة

مافيهماتنقلتشيننحومصرفيميهتإنهاالقديمة

لمأنهايرونالبعضكانوإن،مصروصيدالمطريةبين

أشهر.بفعةسوىممرفىتمكث

ليوسفحلم"فىالربملاكظهرهيرودسماتولما

أرضإلى:اذ!بوأمهالصبيخذ"قمقاثلأ:مصرفي

الصبىلأ!.نفىيطلبونكانواالذينماتقدلأنهإسرائيل

ثإالجليلفىالناصردإلىعادولكنه.الأمريوسففنفذ

عنعوضاشيةاليهوإعلىنجلكا!أرخيلاوسأنعرف

.(-9123ة2)مت"أبيههيرودس

يقولأورشلهم:إلىوالرصلةالناصرةنيالحياة)6(

حكمة،ممتئا-بالروحوشقوىينموالصبىوكان01:لوقا

بيتاشالببتكانفقد،(204:الو"عليهاللهنعمةوكانت

الله.كلمةفىواللهجبالتقوىثك--بلايتميزيهوديآ

الفصح.عيدفيأهـرشليمإلىسنةكلتذهبالأسرزوكانت

فيالصبىكانعندما،المنولةالزياراتهذدإحدىوفي

معالعودؤعنالصبيتخلفعمردامنعثمردالانية

فيجالسا!الهيكلفيوجدادأيامثلاثة!!ويعد،وأمهيوسف

ئهتواسمعوهالذينوكل.وسألهميسمعهمالعلمينوسط

اندهثا.ولوسف()مر3أبصراهفلما.:أجوشهفهمهمن

أبولتهوذا؟هكذابنافعلتلماذانجييا11:أمهلهوقالت

كنتماا!لماذالهما:فقالمعذجمين".نطلبككناوأنا

فلم؟"الأبيمافيأكونأنينبغيأتتعلماألم،تطلباتى

خاضعآوكانالناصردإلىمعهمانزل"اثم.قالمايفهما

الوقلبها"فيهذهـالأمورجيمتحفظأمهوكانت.لهما

:241-52).

3.الجارمهةفييوسفيماعدءالأتاتلكفيوكان

يصوعالربيبدأأنتبلتوفىالنجاريوسفأنوالأرجح
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عندماماتيوسفإنالقديمةالتقاليدبعضوتقول.خدمته

.عمرهمنعشرةالثامنةفييوعالربكان

أمهمريمكانت:المسيحضدمةأثناءفيالأحماث)7(

يسوعأصفا!إليهعيثالذي،الجليلقاناعرسفيموجودة

عنما-حدإلى-ولومسئولةكانتأنهاثلدو.وتلاميذه

منكانواالعرسأصحابأنيبدوإذ،الخدمةعلىالإشراف

"لسى:أمهلهقالتاالخمرفرغتوعندما.المقريينءاالأقرلا

حد-إلىتدرنبدأتقدكانتأنهافىضكولاخمر"ا.لهم

الموقف،لإنقاذشيئاصيفعا!أنتتوقعفكانت،حقيقتهما-

صاعتىتأتلم11:لهاقولهءجاهناومن.حقيقتههـلإشهار

.(ه-ا:2يو).ابعدا

وتلاميذدهـاخوتهأمهرهويوعالربانتتلهذابعد

لأاولما.كثيرجعحولهواجتمع.(2:12)يوناحومكفرإلى

"!مختلإنهقالوالأنثم3ليمسكوخرجواأقرباؤد،صمع

خاكأجآوقفواووأمهإخوته"اءجاوعندما.(3:12)مرض

أمىهى"منقائلآ:فأجابهوأما،يدعرتهإليهوارصلوا

أميها:وقال،تا*ميذهنحويدد!مدثم؟إخوتيهم:من

هوالسمواتفىالذيأبىمشيئةيصنعمنلأن.وإخوتى

-3:93مرقس.ه.46-:21)متوأمى"وأختىأخى

فيأمهمريمإلىالأخرىوالإشا!ة.(21ا-8:9لو135

لجمعامنصوتهاامرأة"ارفتعندماهيخدمتهءثاأ

اللذينوالديينحملكالذيللبطن!اطو!:له:قالت

كلاءيسمعونللذينطولىبلققال:هوأما.رضعتهما

مر3يؤكدهاوهو.(38و:1127الو"ويحفظونهالله

البركة،-بالضر؟رة-تفمنلابالجسديةالعلإقةأنأخرى

الله.طاعةفىهيالحقيقيةالبركةلآن

مأمريمأنالهببيوحنايذكرالصل!ب:عند)8(

بسوعرأى؟اولما.الصببعدالواقفاتبينكانتيسوع

امرأةيا:لأمهقالواقغاير،يحبهكانالذيوالتلميذأمه

الساعةتلكومنأمكهوذاللتلمذةقالثم.انجكهوذا

.(25-27ة91)يو"خاصتهإلىالتلميذأخذها

يوخامعأيامهابقيةعاشتإنهاالتقاليدبعضوتقول

أفسمى.لىإشافقتهأوارشليمأوفيءسوا

بعدعنهاشيئآالأناجيلتذكرلاالشيامة:كعد)9(

قامةبعدإنهالرسلأعمالسفرشيذكرلوقاولكن،ذلك

جبلمنالتلاجذرجع،ءالماإلىوصعودهالمح

كانراالتىالعليةإلىصعدوا؟أورشبمإلىالفشرن

الملادعلىواحددبنفسيواظبون"وكانوا،فيهايقبمون

أع)"إخوتهرمعيوعأمومرلمءالنم!امعوالطلبة

الروحبإرسالالربوعدتحقيقانتظارفى(121-،:1
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الكتابيذكرولا.الخمسبنآيوفيتاماوهو،القدس

هذا.بعدعنهاضيئا-المقدس

المسيحيينغيرمنوالكثيرينبل،المسيحيينجميعإن

دلكتستحقشكبلاوهى،يسوعأملأن!ثايطولونها

منصند/،لكن.(:9،8الوقاتطولهاالأجيالفجميع

حولثا.ينسجونثاايىالأساطيرلكلالمقدسالكتاب

الرجوع)يمكنالحقمىلأنثااللهبكلمةنلتز*اأنويجب

منمرضعفا"فىالأصطوريةلأناجيل-ا"الأبوكريفاإلى

.(الكابيه."لمعاشفا"اداثردمنلأ:لاءالجز

مريموث:

"مرنفعات"،يعنىأصلمنممتتقا-يكونقدعبرياصم

وهو:

رأسعلىكان،أوريابنمرلمحوثهو،كاهن(1)

تىأألى،الآنية5رالذهبالففةزنوإليههمأوكلالذين

ا!رضليمفىاله!ثلإلى،البابلىالسبيمنالعائد!نبها

أورشليمصورفىقطاعينترممقامكما8:33(.أعز

.بم.ث445نحوفيوإلك4-21(ة3)نحنحميازمنفى

زوجاتهمعنتخلواالذينبانيءأبناأحدمريموث(2)

عزراتوصياتعلىءبنا،السبيمنالعوإةبعدالأجنبيات

:36(.09)عز

ال!بيمنرجعواالذينالكهنةأحدمرصيوت)3(

.ء.ق536نحوقىلكوة:3(29)نعكأرباجملمعالبابلى

المريا:جبل-مريا

الربأمرالتىا.لأرضهى(2203تك)ا!المريا"!أرض

يحبهالذى!حيدهابنهليصدإلهايذهبأنإبراهيم

تلالأحدكانأنهوا.لأرجح.جالخاأحدعلىمحرقةإسحق

التىانطدةفى،الهيكلسيمانعليهبنىالذي،أ.رشليم

صم2!3:1أخ2)المبوسىأرنانبيد.يتنغلهاكان

فيالمحرقةمذبحأناليهودويعتقد.(:2416-25

إبراهيمعليهبنىالذيالموقعنف!علىيقو،كانالهيكل

معرقة.إسحه!لإصادالمذبع

ازام

:يمزح-مزح

بناسار-"وكأأت.داعبه:شحهوما.وهزلرعبةمزح

.(12:9تك)لمايمزحلإبراهمولدنهالذيالمصريةجرحا

التىننهاهى،هنا"يمزح.االمترجمةالعبرية:الكلمة

إلىترجمتكما،(:9149)تكا"مازح"!إلىترحمت



ترق

11وه31او18:2،:7117تك)تهاومثتقا"ايفحك"ا

تحملفهى.(17و93:14تك)"يداعب"اوإلى،6(:21

،(الإنجليزيةإلىترجم)وهكذاوالسخريةءالاستهزامعنى

الجاشيةبطردإبراهيممطالبةإلىصارهـودفعهاأغضبمما

ا.الحياة"يهابفيا"يسخر."إلىفعلأترجمتوقد.وابنها

ثوليكب.الكاالترجمةفى"ساخر"وإلى،(تفسيريةترجمة)

قرقا:

مواقف،عددفيالمقدسالكتابفيالثيابتمزيقئذكر

مها:

عندمارأوبينفعلكما،العميقالحزنعنتعبيرا"(1)

يعقوبسمعوعندما.(37:92)تلثبالئريوسفيجدلم

اكتشافعنديوسفوإخر34،3(37:تك)يوس!بفقدان

يشوعفعلوكما،،:6(.)تكبنيامينعدلفيالكأس

)عدالآخرونالجوايمأشاعهاالتيللمذمةوكالب

أي)تهوممتلكاأولاددلفقدانهأيوبفعلوكما،(41:6

الحالتلكعلىرآدعندماأصحابهفعلوكما1(1:02

(9ا:9صم)2شاوللمقتلاودإفعل:كما(،2:12أىإ

أليشعفعلوكما13؟31(،صم)2أمنونابنه:لمقتل

عرفلمايهوذاملكفعلوكما،(2:13مل)2إيليالرحيل

إلخ.....3(6:مل)2بالشعبالمجاعةفعلتهبما

عندحزقيافعلكما،للربالتذللعنتعبيرا7()2

وكما.(\:91مل2)أشورملكسنحاريبكلامسماعه

مل)2الشرسةسفركلاءسمععندمايوثيافعل

:2211).

ابنةثامارفعلتكما،والهلعالغضبعنتعبيرأ)3(

وكما،:9(13عم2)أخوهاأمنونأذلهاأنبعدداود

قائدآرامملكإلبهأرسلعندماإسرائيلملكيهورامفعل

5:7(.مل)2برصهمنليشفيهالسريانينعمانجيث

عمونبنيملكحانرنقصكماالإهانةوالتحقير()4

عزقوكما(.:014صم)2الوسطمنداوثرسلثياب

فيبالإنجيلتهحالمناداولرنابابولمىالرسولينثيابالرلاة

.(16:22)أغفيلبي

باختلاطسمععدماعزرافعلكما،الربغيرة(51

برلسمزقوكما.(ه:9)عزالوثنيينمعوتزاوجهمالشعب

.(1:،1،)أعلسترةفىثيابهماوبرنابا

عندماكاذبةغيرةفيثيابهالكهنةرئيسمزق)6(

الإنانابنتبصرونالأن"منالمجد:لهالربقولسمع

)متء"االمماسحابةعلىتيا!آوالقوةيمينعنجالساص

-مسحة-يمسحمسح

تنهىكانتالتيالث!ريعةضدذلكوكان.65(ة26

.(21:11الأسببلأيثيابهيشقأنعنالأعظمالكاهن

إلىارجعوا:الربيقولالآن:النبييرئيليقول)7(

لأقلرلكمومزقوا.النوحرء:البهاوصالصوم.قلويكمبكل

بطيءورجمرؤوفلأنهإلهكمالربإلىوارجعوا،ثيابكم

.(13و2:12أبؤالشر!!علىثشدمالرأفةوكثبرالغضب

مزة:

حفيداسموهو."راسخأو"قويمعاهاعبرلةكلمة

أحدوكانعيسو،امرأةبسمةابنرعوئلوابنعيسو،

.(1:37أخ71،1و36:31تك)مأ،وءمراأ

مزية:

يمتازالففيلةشىء:كلفىوالمزية.وفضئلهقرظه:مراه

يحدثا!ما!الجامعةولقول.مزاياوجمعها.غيردعلىبها

هذامرت.لهمواحدةثةوحاد،للبهيمةيحدثالتنرلبني

علىمزيةللإنسانفليس،للكلواحدةونسمة،ذاككموت

وإلىالرابمنكلاهما..باطلكليهمالأن،البهيمة

.(2.و91ة3)جاكلاهما""يعودالتراب

(سام

س!جاب:

خرلت،قدلأنهالنبو"اهـلل:موآبعنإرميايقول

)إ.ميا"وارتعبتمسجابخزيتاقريتايموأخذتخرت

وأ"مسجاب"باسممكانعلىإطلاقا!ئشدلولم.(\:48

القولة،الحصونأحدإلىإشارةأنهاوالأرجح،يقاريهباصمم

العبريةمسجابكلمةترجمتفقد،نفسهاقبرموآبلعله

،:83،:9:90،617مز؟2313صم1)ا!"ملجأإلى

)مزحصن،111وإلى،(:1617،62:2،14،2:و:959

شإ.49:22مز)ااصرخاالىوإ،(33:61إش81:21

الرجمةفي"لمعقلااإلىهنافعلأترجمتوقد(.25:12

ترجمة)الحياةكتابفي".الهصن"االى5،ثوايكيةالكا

.(قمسيرية

-مسحة:-يمسحمسح

التاريخعصورمنذقديمةعادةبالدهنأوبالزيتالمسح

ةيهروردفقد،والبابليرنالمصريونمارسهفقد،المبكرة

جاءكما،37(الوحالعمارنةتلألراحفىالملولتمسح

للبعل.تمتالمسحإلىإشارةفىشمرارأسنصوصفي

عنءجا،المقدسالكتابفيبالزيثللمسحذكر:أول

رأسهتحتوضعهقدكانالذيالحجرمسحعندمايعقوب
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فبهرأىالذيالحلممناستيقظفعندما.إللبيتفي

وسمعء،السمايممىورأسهاالأرضعلىمنصويةالسلم

زيتا!رأسهعلىوعبعسوداصالحجرأقام،لهالربوعد

كان،القفاةعصرفيأنهكما1(28:18031:39)تلت

)قضالملكتوليهعندبالزيتالملكئمسحأنمألوفا!أمرا"

.(1وه:98

منللحمايةبالأطابأوبالزيتالمسحيجريوكان

للتجميلالاغتسالثلعد1(1ه:401)مزمثلأالشمس

نيالدا،28:51أخ21:02،2صم33:02عرت)را

للأطفال:كوقاية1(6:51ميخا،:66عا،01:31

)مرقسطبيةولأغراض،(16:9)حزحديثا"المولردين

كانكما(.5:49يع6:3،مرقس:09،34لو6:3،

الابرعهمىطهرهعدالأبرصبرلتئمسح

.(18و1:11،

)مرالأبتهاجلأا"زبتالمقدسالكتابفيالزيتهـس!مى

تمغكانلذلك،61:3()إش""الفرخدهن(1أو،:7(45

،02ة12صم2)والنوحالحزنأوقاتفىاستخدامه

زمنإلىمتبعة3العادهذهوظلت.(3ة01دانيال،:12،

يكرمالضيفكانكما(.6:17)متالمشحيسوعالرب

بل،(:112يو،7:6،لواه23:)مزبالدهنرأسهبمسح

كانواكما.(7:89الوالقدمانبهتمسحكانتوأحياناص

.(1،8:16:1،)مرالموتىأجساديمسحون

موصىالربأمر،البريةفيالاجتماعخيمةإقامةوعند

للمسحة،مالممقددهناصهـلصنعهاالأطابأفخريأخذأن

وكلوالماثدةالشهادةوتابوتالاتجماع"خيمةبهيمسحوأن

وكلالمحرقةومذبحالبخورومذبحوآنيهاوانمارةآنجتها

اأقداسقدسفتكونوتقدصها،قاعدتهاووالمرحفةاآنيته

لا،03:22-92)خرمقدسأ!ايكونمسهامنكل

.(71:عد،1وا801:

الأشخاصبعضلمسحأي!خدالمسحةدهنوكان

ئمسح:فكاناالربمنمعينةلخدمةلتقديسهم

بدهنالملكبمسحكاهنأ:نبىأيقوفكان:الملون)أ(

الملكلثاولصمونيلفعل(1):كما،المقدسالممحة

.مراتثلاثالملكداودضسحكما،)2(.(01:1صم1)

صم9)أبيهببتفيوهوسرمصموثيلمسحهإذ

صم)2حبرونفيملكا"يهوذارجالمسحهثم.(:6939

كلعلىملكا!ال!ثعبشيوغجميعمسحهوأخيرا!1(2:4

ثانوناالكاهنصادوقومسح)3(.:3(5صم2)إسرائيل

مسحوكما()44(.وه:993امل)ملكآسليمانالنبي

2!ل.؟9116أمل)إسرائلعلىملكاصنمشىبنياهو
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علىملكاصأخزيابنيوآشمحواوكما(5).(6و3ة9

.(11:29مل2)يهرذا

االعرشتوليتهعندالملكئمسحأنالعادةجرتوإذ

صم1)"للملك11مرادفا""الرب"مسيحعبارةأصبحت

صم23.2و16و11و601،26:9::24،وه:213

.(4:02ثيمرا،02:6مز.69،99:92و1:49

هرونيمسحأنموسىالربأمرفقد:الكهنة()ب

:28:41،92،7)خرللربليكهنواولقدسههاولنيه

32":03،16و812::413لا،13-5:9،.،03:03

الكاهنمحعند!اجباصأمرا"أيضا!هذاشكان.(\.:21

01:7(.7:135الاالعظيم

أليشعبمسحأنإيلياأمرالربأنمعالأنبياء:)بر(

لاأنناا/لا،(:9116مل9)عنهعوضأنبيا!ضافاطبن

هذابآنالقولإلىالبعضدفعمما،آخرنبىمسحعننترأ

)إضفىالمتكلمعنقيلمثلمامعنوياص،م!حأكان

فعلأ،عسحواقدءالأنبابعفىأنيبدوولكن.(\61:

مز،16:22أغ1)"مسحائى"الربعنهميقولحتى

مسحا"باعتبارهمجازيا-هذااخذإذاإلا،(1هة509

.بالروخ

استخدمتمسيحك"أولىامسيحأنالبعضيرى)د(

:28،8)مزالرباختارهالذيالشعبعلىللدلألة

.(3:13حب،51و849،98:38:

."مسيحه"،إتهفارسملككورشعنالربيقولكما

لتنفيذأقامهواختاهـهقدالربأنإلىمجازيةإشارةوهي

.(13وا-6،:ه)إششبهتحومنمقاصدد

القدسالروحسكنىإلىئثارلجديداالعهد:فى)كل(

27(.و2:02يو1:22،1كو)2صمحةبأتهالمؤمنفى

المسيح:يسوع-الربمسيح

يسوعالرببحياةيلمأنمرجزلبحتيمكنولا

البارزد.والأحداثالجوانببعضسنلمسولك!ا،تعليمهو

2:6.مز)انظراللهمن"الممرح؟اععاها"المسيح؟اوكلمة

:9(.اعب45:7،

المصادر:أولأ-

إثاراتإلاإلبناتصللم:المسيحيةغيرالمصادر()أ

المسيحى،الأولالقرنمنالمسيحيةغيرالكتاباتفيقليلة

فيالوحيدةلمباضةافالإشاشة.المسيحيسوعلرباعن

كتاباتفيءتجاالىهى،الرومانالمؤرخينيهابات

بيلاط!يدعلىيسوعصلبعنأحا!+(ا)ثهلاتاسيوس
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المؤرغيذكرثلاقيصر.طيباكأيوصعثدفىالبنطي

يرىوبلايسوعالربعنالقليلإلأيوسيموساليهودي

إلاليى،الخصوصبهذاتاريخهفىءجاماأنالكثيرون

بالإثاردايهفىيوشفوس:أن،مشحيتبكامنإضافة

منكبيراشعددا"اجتذبمعلمومعجزاتكصانعإديه

فىيجادلمنوهناك.بيلاطىيدعلىوصئلب،لأتباعا

الإشاراتمنعددولوجد.لذلكيويفوسكتابةصحة

يأتضيفلأولكنهاااليهوديالتلمودفىالغامضة

ليلةفيصئلبقدأنهسىتذكرفلا،تاريخيةمعلومات

إسرائيل.نثعبضللكساحرمحاكمتبعدالدصح

تاريخيا!المسيحوجودحقمقةتؤكدالم!يحيةغيرفالمصادر

حكمبيلاطستوليفقد،لزلكالتقرلبىوالتارفي،وصلبه

م.26-36منالهو؟ية

المسيحيةةدرلصاا()ب

منالعديدهاك،الجديدالعهدإلىفيففهبا-1

المسيحيةالكتاباتفيوتعليمهالمسيع3حياعنالتصص

فىالجديد"االعهدكريفاا!أبوإلىالرجوع)يمكنالمبكرة

ومن.(الكتابيةالمعاشفداثرةمنالأولءالجزمنموضها

إلىتهدفكانتاأسطوريةالكتاباتهذهبعضأنالواضح

القانونيةالأناجيلفيالقصةفيالموجودةالفجواتءمل

منأنكما.المعجزاتمنبهاماإلىللإضاخةأو،الأكأبعة

الغنوسيةلأفكارالتأييدكتببعضهاأنأيفايمالواضح

الهرطوقة.الآراءمنوغيرها

1(اثانىالقرنبكورإلى)ترجعكتاباتبعضوتوجد

فيءجاماعلىتارلخيةمعلوماتمنبهافيماتعتمد

توماإنجيلءباستتاوذللت،الأربعةالقانونيةالأناجيل

بعضعلىيثتملأنهباعبارالاهتمامببعفريحظىالذي

.أقوالمنبهءجاممااليهيرأنرغم،الصحيحةالتقاليد

فيالمذكوشةالأقواليعضثصه،الغنرسةبالصبغةمصطغ

الآربعة.نونبةالقاا/لأناجل

المسيحلحياةوالأكيدالرئيىالمرجعأننجدوهكذا2-

باقىتضيفولا،الأربعةالقانونيةلأناجيلاهووتعليمه

فلأرجع)1القليلةالأقوالبعضسوىالجديدالعهدأسفار

2(.أ:23-ه1كر02:531،أعإلى

كمراجعالأناجيللةأ!فىيجادلمنهناكو

سردمجردمنأكثرمنهاالأساسىفالغرض،تاريخة

دقتهافىللشكيدعوماثمةليىولكن،ئقالح!

تلككتاباتضوءفيالأناجيلاذرشفمتى.التاريخية

رغمأنهلنافيتضح،اليهوديةالكتاباتوبخاصة،الفترز

والقصص.والأقوالالكلماتاختيارفىالحريةمننرادما

المسيحيسوعالرب-مسيح

أسلوبمنكاتبكلهدف5فكراكإ"علناليسهلحتى

:أفعااأقوالدقةبكلينقلواأنكأاعوافإنهماتهإلماتقديمه

موضعهافيااإنجيل311مادإلىالرجوع)الرجايموعالرب

الفكرلمعرفة،"االكتابيةالمعارث"،إثرةمنلأولاالجزءمن

(.حدةعلىإنجيلكلفىالرئيسى

؟والمكانثائيا-الزمان

هروإسالملكمو!قبيليسوعالربولد:الزمان)أ(

تحديديمكنولا،(13-15و2:9)مت.ق.م4فيالبهير

ا!كان21عدماالعامةخدمهوبدأتأكبر.بدقةالتارلخ

ء-منفترةبعدذلكوكان1(3:23الواصنةاثلاثيننحو

3801فيالأرجحعلىبدأتلىالخدمتهالمعمدانيوحنا

.-6(31:الو

كانتوإن،خدمتهمددتحديدالسهلمنليسأنهكما

جاءماعلىء)بناسنواتنجتلاتاتقريبوجهعلىتقدر

شابلظهوروقت،مرتينالربيعوتتعنمرقسإنجيلفى

،(6:93مرقس)الأخضروالعشب،(:223)مرقرالقمح

يدعومما1(1:ا6:4،2.:213)يوللفصحأعيادوثلاثة

!تئفهمكانوإذا.م33فىحدثالصلبأناعتبارإلى

وقع(1415/)نيسانالسنةتلكفيالفصحأنالأناجل

سنةعنالفلكيةالحسابات3تؤلد!اوهو،جمعةيو*افي

بصوشةالتواريختحديدالعسيرمنفإنهذلكومعا33ءا

شالجديدا؟العهدأهـمة01إلىالرجوع)ببهكنقاطعة

.الكتاية"(المعارث4"؟ائرمنالرابيمالجزءمنموضها

يسوعالربخدمةأحداثععظمإن:المكان)ب(

الرحلاتبعضعدافيما،فلسطينفيجرتالعامة

:إلى.ء(وصداإصوكأفحنيقةإلىذهبفقد،خاكأجها

ضلىفبسقيصريةوإلى1(31و7:24)مرالعشرالمدن

عندمااظهورهأ:لوكان.(27ة8)مرحرمونحبلسفوح

إيخيللناثسجل.الأردننهرعندالعمدانيوحناإلىءجا

)يوالهوديةوفىاالمنطقةتلكفىخدمتهمنبعفا!يوحنا

يرحناإلقاءقبللكثوكان،:3(3-13:4،:128-42

ذلكوبعد.1-3(:244-3:)يوالسجنفيالمععدان

هوالجليلوظل.(:114)مرالجليلفيخدمتهبدأت

لأورشليم،الزياراتبعضقطعهاالخدمهالرئيشةالمنطقة

رحلتهحتى،بوحالنالجلهاكمابالأعادبالاكأتباط

الفصح.عيدفيإلهاالأخيرة

للحثمفلطينخضت(1)التارلغي:الموتف)بر(

سنة!ستينبنحوالمسحالسيدمولدقبلمنالرومانى

كان،وطنينحكامبواسطة،مباشرغرحك!-وكان

بينمملكتهانقسمتوبعددالكبير.هيرودسالملكأشيثرهم
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وبيرية،الجليلعلىوالياىأنتيباسهيرو؟سفكاناأبنائه

الذيهرودسفهو.المسيحيسوعالربخدمةمدةطوال

هيرودسمرتبعدالأناجلصفحاتعلىمعهنتقابل

أرخيلاوسوحكم.عهدهفيالمميمؤلدالذيالكبير

عشربعدخلعولكنه1(2:22)متوالسامرديةاليهود

يتبعونرومانيينولاةرومافعينت،إدارتهلسوء!نوات

الأخيرالجزءءأثنافي،اليهوديةحاكمفكان،سريةوالى

البنطى.ببلاط!هو،ي!وعالربخدمةمن

وكان،الثدبعدمحبوسا"الرومانىالحكميكنولم

توكلكانتالتى،الضرائبنظاءحوالشعبيزعجماأكثر

باهظةعمولاتيتقاضونكانواالذينللعشاهـشيتهاجبا

لأنهماويبغضهميخشاهمالثعبفأصبحاالشعبمن

حكومةيخدمونأنهمعلىعلاوة،الثعبيبرونكانوا

الشعبكانإذ،الكبرىجريمتهمهىتلك:كانت،الاخلال

القوميءالولاعلىوخروتجآخيانةالخدمةهذهيقر

الله.شعبرهمباعظ

المختلفةاليهوديةالأفعالردودنرىأنوكلكننا)2(

ذلكفياليهودبينظهرتالتيالأحزابمراقففي

وهم:،لوقتا

الشعب-شيوخ-معلهموكانت:الصدوقيون!!

الحفاظهوهمهمكلوكان.الرومانيالهكمتحتالقيادة

بالمقاومةالانشغالوليمى،الهيهلفيالجادةطقوسعلى

الروماني.للحكما.لأيديولوحية

لأييداستعدادهمرغمكانواالذينالنر!سيون:8

أتفسهمشغلوافإنهم،الحالاتبعضفيالتوريةالحركات

اليومية.الحياةجوانبجميععلىوتطبيقاتهابالشرلعة

الحياةمنان!محبواالذين:المتطرفونالأسينيون،

فييةاليهودالرهبنةلحياةلينقطعواوالاجتماعيةالسياسية

فى"الأسينيين"مادةإلىالرجوعإيمكنقمرانوادي

ايت"البحر"مخطوطاتومادة،الأولالجزءمنموضعها

المعارف"دائرةمنالثالثالجزءمنموضعهافى

.(الكتاية،1

السياسي،نثاطهالهاأخرىجماعتهنالتوكانتبم!

ثورةفثلبعدبخاصةبركأواالذينالغيورلينجماعةهم

وقد.م6فيحدثالذيالتعدادثارهاأالتيالجيلىيهوذا

الحربفيوالهبهلأورشليمعلىءالقضاإلىتمردهمأدى

م.6607-بينمااليهودية

-معزلوفى،يسوعالربموطنوكان:الجليل)3(

وكانت،لليهودالرنيسىالمرطناليهوديةعن-ماحدإلى

المسيحيسوعالرب-مسيح

الأمم"!اجليلسميحتى،الأمممنالجليلسكانغالبية

منطقةاليهوديةعنيفصلهوكان!(1ه:4مت،99:)إش

يحتقرونيةاليهوإيهودهـكان.السامرةهيامعادية

وكانت،الوثنيينبالأمملاختلاطهماليهرد-الجليليين

الإسرائيلى.المجتمعفيالجليلىتكشفالجليليةاللهجة

السلطاتجعلتاليا.لأسبابأحدكانذلكولعل

جلييآباعتبارهالرلبةنظرةالمسيحإلىتنظرالر:مانية

ثورلاء.

:الميلاديالأولالترنفينلسطيننياللغات()،

فيمنتشردلغاتثلاثهناككانتأنهالجلىمنيدو

واليونانية.والعبريةالآراميةهي،العصرلكزفيفلسطين

فىالآراميةاللغةيستخدمكانيم!وعالربأنوالأرجح

يعرتكانأنهلابدجلييا".ياعتبارهولكن،أحاديثه

محبهايتحدثكانالتىأيضاصوالعبرية،اليوناية

آورثليم.فيالدينيةالسلطات

:وصباهمولدهثالنا-

متىإنجيليفيمسجلةيسوعالربميلادقصةنجد

متىفإنجيل.مصادرهإنجيللكلكانتأنهوواضح.ولوقا

نأيبدووييما،القصةفىيوسفدورعلىيركزأنهيبدو

أقرلائهابعضومن،مريمالمطولةمنمعلوماتهاستقىلوقا

لممعلوماتفهناك.(المعمدانيوحناأمأليصاجمات)مثل

الظريستلفتمماولكن.نفسهامريمسوىتعلمهاتكن

يسوعمولدحقيقةاالحقيقةتلكعلىالبشيرلنتأكبد

مصادرهما.اخلافرغماللطبيعةالخارق

علىكانتوصباهيسوعبمولدأحاطتالتيالظروفإن

ولدفقد.للطبيعةالخارقبهالحبلظروثمنتماما!النقيض

فىعادييتفىوتربى،مزدحمقرويفندقفىمذودفي

ولم.قبلمنزكرلهابردلمالتيالمحتقرةالناصرةقرية

كانإذ،12المترسطة"الطبقةصعائلةمنأكرعائلتهتكن

عند،عنهقدصاأنهمبمراحةالإنجيلويذكرنجارا!.ريها

لا،22-3:24الوءالفقراتقدمة،للهيكلتقديمه

يسوعالرببهانطقاليالأمثلةتعكسكما:8(.29

محدودةيخهلراحةاروسائلالماديةمواردهكانتبيتصوشة

(8:01-5،59-11:7لوملأ)انظر

وقسارةالميلادقصةبعديوسفذكرعدممنهـلبدو

-41ت2الوعمرهمنعثرةالانيةفيوهواالهيكل

نأ،6:3()مر"امريما"ابنبأنهيسوعإلىوالإشارة،(51

هويسوعوأصبحصبياش،مازالوسوعماتقدكانيوسف

مما،(6:3)مرقسبالنجارةفاشتغل،العائلةعنالمسئول

المدرسةفيالتعليممنوافربقسطيحظلمأنهمعهيبدو
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معرفتهكانتذلكومع،بالمجمععاددتلحقكانتالتي

المعلمينمعحواردفىبدتكما،المقدسةبالأسفارالواسعة

سمعوهالذينكلعجبموضعاأورثليمفىالجكلفي

اللهنعمةوكانتاحكمه!اممتلئاصكانإذ،(2:647،والو

04(.2:الو14عيه

العامة:خدمتهرابعا

أقرباءمنالمعمدانيوخاكان:المعملانيوحنا)أ(

قدو،يهوذابريةفىنشأوقد،الجسدحسبيموعالرب

الوشيكةااللهدينونةءضوفي،بالتويةكرازتهجذبت

:كان.الأردننهرفىمنهلتعتمدءتجا،غفيرةجموعآ

يوحناتلاميذمنأصلأايسوعالربتلاميذأوائل

35-:1)يونغسهالمعمدانيوحنامنوبثجيع،المعمد)ن

الآتي،الديانهوي!موعأنالمعمدانيوحناأيقنوقد.(42

...12و399:)متأمامهالطريقليهىءهوءجاالذي

السجن.فىهوو.مهيموعالربموقفأنمعر.(إلخ

)متيرحنانفىفىالثكبعضبعثأنهيدو

بعضأنثلو،عنهشهادتهيسحبلمأنهإلا،3(و:112

العهدأياءطرالالمعمدانبيوحنامرتبطينظلواالتلامذ

.(ه-2،91:9وه18:24أع)انظرالجديد

بسوع:سودية)ب(

بدايةنقطةهى،يوحنامنيسوعالربععمودلةكانت

الربجعلالذيال!بحولكترجدلوشركأ.خدمته

الولةبمعمودبةبناديكانالذييوحنامنيقمديسوع

كلمةعلىء-بناالمسيحيينجميعهـشفق.ياالخطالمغفرة

-(3:22اب!،4:15عب.846:بومثلأ)انظر-الله

تولة.تستلزمشخصيةبخطيةالإحساسيكنلمالسببأن

يعلنأنأرادأنهيبدو:لكنالتة.خطيةبلاكان/لأنه

كلعنالنائببأنهوكذلك.المعمدانيوخالكرازةتأيدد

علىاعرضعند!االمصمدانيوحناهوأجابقدو.الخطاة

)متبر"كلنكملأننجاييقلأنه01منه:معمو؟يته

بموتهالذيالربكعبدرهوثيعلنكانبذلكهوو.(3:51

)إثى"يحملهامووآثامهم،يخيرين"يررشعبهعن

53:19).

نقطةكانتفقد،معمرإيتهمنيسوعقمدكانومهما

رأفء،الما"منصعوددفعند،شخصيتهإعلانفيحاصمة

نازلأحمامةمثل()القدسوالروح،سقتاقدالسموات

بهالذيالحببانجىأنت:المواتمنصوتوكان.عليه

11:12إضإلىأيفاىارجع،11أو.:1)مرااسررت

فيءجاماإلىتجاتحودعباشدوهى،(\ة42:1.61

.\:2إش،2:7المزمور
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؟يسوع)-(!رلة

وكاناالريةإلىالر:حأخرجه؟امباثرةالمعموديةبعد

)مراليطان"امنيجربيرماصأربعينالبىلةفىهناك

هذاوكانت(.4:1-39لو9-4111:مت13،وأ:12

الصوتعوجاكما،حققةاللهابنأنهلإثباتمةلأالتجربة

كنت"إن:بالقولمتحدياصإبليسأتاهفقداالمعموديةعقب

العامة.خدمتهبدءفبلو*لك".اللهابن

يأإلىعننالكتيروءلتالقدالتصة؟واتع؟()

وصفاصيقيرمنهاوكمحرفيا"،القصةهذدتؤخذمدى

حدثلحنهاوكم،محسوسةبصوشةفعلأ:قعتلأحدات

اجناح0إلىفعلأيسوعالثيطانأخذهلتيا!؟وذاداخليا!

أرادعال""جلإلىفعلأأخذدوهلأورشي!ا؟في14الهيكل

فيالتغيراتهذدوقعتهل؟!!العالمممالكلىاجيمفوتهمن

؟يسوعفكرفيفقطجرتأنهاأءافعلأ،التجربةأماكن

بالخيالاصطبغت،الموضوعهذ!عنلإنجيلاقصةوحل

الثرقيين؟عنالشائع

هذدعلىالإجابةحولكترا!الآراء:تختف

نأموالغالبرالتفسيرللحوار.نهايةفلا،التسا:لات

الرأيمذاعن؟افعوتدحرفاص.تؤخذأنيجبالقصة

شخصآنجدالأخرالجانبومن.المفسرينمنالأعظمالسواد

القصةيعبر-الرأيقويميالعلماءمن-وهوكالفنمثل

مهماآنهمراعاديجبولكنالرموز.أوالرؤىمننوعاء

لاكصا،التجربةحقيقةمنيفلللاهذافإنالآراء،اختلفت

ننسه.التطانموكانالتجربةفىالعاملأنيخفي

ألىيمكنكف:المسيحلطبيعةبالنسبةالتجرية()2

يأ-علىالتجربةتتفمنهل؟خطيةبلاالذيوهوئجرئي

الخطية؟فى:قوعهالإمكانافىكانأنهحال-

التجربةأننذكرأنيجب،لأولاا!السؤاعلىوللإجابة

له،تعرصتنيمنخاطةطبيعةوجرد3ت-بالفرورتعنىلا

:شبههااللهصوردعلىخلقأنهمع-آدها-الأولفالإنسان

عبمننتعلموأ،.الخطبةفيوسقطللتجربةتعرض

لمتجرتجهأنإلا.التجربةغلبالميحأنمعأنه1ه4:

كانفقد؟خاطئةطبيعةاخلإمنينبعالذيالنوعمنتكن

االخارجمنالتجربةءتهجالكن،"خطيةابلا1يفيا!المسيح

ضنأما.بريةبحاجاتترقيكانتأنخاولوالمثرير.من

:ءالأراتنوعتنقد،التجريةمعتحا:بهإمكانة

اخت!اريةقدردفيهتكنلمالمسيحأنكالفنفرى*

التجىدة.معللتجاوب

لهكانتيم!وعلإنساناأنأرمنيوسأتاعولرى*
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صوشدوأخذنف!هأخلىأنهإذ،ليخمىءاختياريةقدرة

.إنسان

الظريجب:(07)ح!7!ع(؟هأوسترزي""فانيقولو*

وعليهاالحقيقيلناسوتهصفةأنهاعلىالربعصمةإلى

عنالمنزهكالله،المطلقةقداصتهوبينبينهاالتمييزنججب

بالثر.التجربة

تعرضالذيأن-باختصار-هوهناالهاموالأمر

علىبسيطرتهاررواماعلىاحتغظ،التجربةأنواعلأقسى

فلميخطىء،ألااستطاعتهفى"اكانعنه:ليقالحتىنفسه

قوؤعلىقضىفإنهاالمسترللصراعونتيجةيخطىء01

،أدباصعليهمستجلأالخطأارتكابأصبححتىاالشر

عدمعلى"القدردأصبحتأخرىوبعبارة.مطلقةاستحالة

موضوعبعامةوهر!"الخطأعلىالقدكأةعدم!هىالخطأ".

منأحذيخننافلنخلع،العقائدحولللمنازعةوليس،للإيمان

.(5ة3)خر"مقدسةأكأضعلى!انقفلأتناأرجلنا

مرقىإنجبلمننفهم:الثلاثالتجاربطيمة)3(

تكونوبذلك.يوماصالأرلعينمدىعلىامتدتالتجربةأن

ختامهى،يوقاومتىمنكلزكرهاالىاثلاثالتجا!ب

التجاربإن"ا:المفسرينأحدويقولالممتد.الصراعهذا

نفسفيالخطيةلمرضالثلاثةالأعراضلمستالثلاث

المعي!تة.!وتعظمالعيونوشهوةالجسدا(شهوةالإنحمان:

فهى.جميعهايتخللهاعصراصثمةولكن(.:216يو1)

عنعرضاش،والعصيانالتمردر:حلإثاردمحاولاتكلها

"ا.الذاتوإدكارالصبرر:ح

للمسيحدعوة،خبزإلىالحجا!ةتحوللتجربةكانت*

جوعه.إشباعأجلمنالمرسو*ا،الألهىطريقهعنللخروج

نأعليهفكان،كإنسانيعيشأننفسهعلىقبللقد

قدشتهتكن:لم.أعوازهكللمداللهعلىميهلأيجق

الأخرين،لأجلكانتبل،نفسهلأجلالمعجزاتصغعلى

تماماصم!كلكإنسانصنتهلفقدللتجرجمةاشجابأنهولو

01.بنفسهالمعتنىهو":/لأصح،الإلهةالعنايةعلى

واستعراضللهبنوتهلإثباتالثانيةالتجريةكانت*

هذههـكانتالخيكل.جناحفوقمننفسهبطرحبذلكإيمانه

كانتاقالىالأوالتجرسةمنتماما7النقيضعلىالتجرية

تجربةفكانتالانيةأماااللهعلىالاتكاللعدءاتجرلة

عنللخر:جدعودكانتكماداعء،بلاالثقةفي3للمغالا

داعبلاللخطربنف!هوالقذفالمريو*ااالإلهىالطرب!

مشوهةبصورةذكرها،المجرثاقتبسهاالتىوالآية.أيضآ

فييحغظوك"لكىعبارةمنهاحذففقددائماص-كعادته

أهصيةءفيضفاكانتتجربةكلأننرىوهكذا."طرقككل
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الثانيةالتجربةفكانتاوقتيةمنفعةعلىشرعيةغير

هـليس،الاشعراضبطريقةملكوتهالميميقيهاأنمحاولة

الله.رصمماحسبوا"لألبمبالصبر

وهى،للن!يطانبال!جو؟الملطانايهسابتجريئ*

لنعلاللطةاكتابأو"!الوجلةتبرر2"الغايةبانكرةأضبه

مذهكانتلغد،الشرمعبالتسالحل،المقدسةياتوالغاالخير

شرلرفعلأساسعلىلكن،مقدسلهدثدعوزال!جرلة

ليرولكناعلكوتهالمحيقيمأنلابدكانالخير.ليأتي

نفسه.الملكبدميرأي،الشطانيرسمهاالنىبالطريقة

الله.بكلمةالثيطانتجاربكليسوعالربراجهوقد

منتعلمنهاأنيمكنإليالدروسأكثروما.الرضحسيف

نماما!.ظاضاسمنهاخرجالىالميحتجربة

؟والسامرةاليهوديةنيالبكرةخدمتهخا-؟-

الربخدمةعنبحدتناالذقيمووحدهيوحناالير

دعوتهلنايذكركما،المعموديةعمباليهرديةفىيسوع

لاثنينالمعمدانيوخاشهادةبعدوذلك،الأ؟ائلللتلاميذ

خطية-!فعالذياطها"حملهويسوعبأنتا،ميذهمن

أولفكانايوعالنميذانفتبع!3(هو:192)يو؟االعالم

.بطرسصمعانأخوأندراوسهوأحد!حد!كان،لهتلميذين

هكذاوايخر!متماآخرشنثلاثةإل!ثماانضممارسرعان

"بالأثىغرفواالذيناتباعهأمنالأولىالوادتكونت

بفايعملرنكانواالتىأعمالهمليتركوادعاهموقدعر".

إنجيلبهيخفردومما.يذهبحيثماإلىمعهلظلقواقبلأ،

بأشهمبكر-وقت-مذي!وعالربتلاميذإدراكهوصت

لأولكننا.:9،(ا)2!اللهابن!اوأنه411(:1)يوالم!ا"ا11

ولكناالألقابكذهمنالتلاميذيغهمكاناما"تماما!نعلم

الكامل.المفهوءالدبيهمأصبحالقيامةبعد

أوكأشليم،فىخدفبدايةبعدأنهنوقعنكنولم

-2:9)لوالجليلقانافىمعجزاتهأولىيجريماسرعان

منالمعجزدحذهذكرالبيريرحناأنفيشك:لا(-11

لياالأثلىكالآيةأهمبتهابسببخمرإلىءالماتحوبل

/لإتباتأهميهاضرءفىالمعجزاترأىوقد.يسجلها

مافكل،عجائبمجردكونهافيمماأكر،يسوعحققة

الله.لمجدكإعلانإيىئنظركانيسوعصنعه

فىثتينإحايوحناي!جلالمبكرد،الغردهذهثفى

مىفيكرالذيلأمراوهر،لهيكلاشطهرممااأورشليها

يوخايذكرد،يسوعمحاكمةقبيلحدثأنه:مرقىولوقا

كانلي!وعبيالأثالهدفأنيبدووالمبكرد.المرحلة!ذدفي

منيقتفونكانواالذينالصيارفةطردهو-بخاصة-
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يبدوكانفما.يستحقونمماأكرالهبكلإلىالداخلين

.يسوعالربعندمقبولغيركان،اليردعندمقبولأ

.لينجزهيسوعءجالمامث!6الهيكلتطهيركانامافبمعنى

أشعلتالتىهىثةالحادهذهأنالآخرونالبشيرونويذكر

يوحناأنالبعضويرجح..مقاومهصدورفىالعداودنار

لغرضإلأالمبكرةالمرحلةهذهفىالحا-ثةهذهلذكرلا

لاهوتى.

إنجيلهمقدمةفييوحنايذكرهاالتىالأخرىثةوالحاد

)يوالهود"ا!قاددأحدلن!قوديموسيسوعالربمقابلةهى

كانأنهرغماالحقمعرفةإلىيسعىكانالذي،(3

عنالروحىالهقيفهمأنعيهالعسيرمنوكانفرشيا!،

.الروحمنثانيةالولادة

إلىاليهودبةمن(يوحناإنجيل)فىالقصةتنتقلتم

نأأدركتالتيالسامريةالمرأةقصةفيسجل،المامرة

فقدقي،منعلمبهلهايكنلمليمنحهشىءلديهيسوع

الإشارةفى،الجسديالعطشحقيقةيسوعالرباستخدم

المرأ-معحدتهنتيجةوكانت.أعمقروحيعطشإلى

احواءاعرفواالسامرلينمنكثيرينأن،عهوشهادتها

أيفا!وواضح.(2،:4)يو"االعالممخلصالمسيحبالحقيقة

الظرة.هذهبنفسالمسيحإلىقراؤديخظرأنيريديوحناأن

إدراكلهميكونأنيستطيعونءالقراأنفىشكولا

منالمسيحقيامةضوءفىهذهـالعباكأةلأهميةأعمق

.لأمواتا

عنالمعلوماتمعظمترجد:الجليلثىالهدمةسادسا-

الأولى.الثلاثةالأناجيلفيالجليلفىيسوعالربخدمة

الأولىاللاثةالأناجلهذهتركزبماأنهملاحظةويجب

زياراتذلكتخللتأنهالواضحفمن،الجليلعلى

يوخا.نجيلإيذكرهالأوششليم

حدثتأخرىحادثةيوخاي!مجل:الأولىالمرحلة)أ(

ويقول.ناحومكفرفىالملكخادمابنءشفا:هىقانافي

منءجالمايسوعصنعهاثانيةآيةأيضايمهذد11:يوحنا

بسببهامةحادثةوهي.(5:،4)يو"الجليلإلىاليهودية

التيبالكلمةالرجل"آمنإذالرجلأبدادالذيالقويالإيمان

.(4:05)يووذهب!ايوعلهقالها

الأولىالثلاثةالأناجيلفىنجدالتلاميذ:دعوة(1)

صيدفيعملهميتركواأن،التلاميذمنأربعةدعوةقصة

)متالناسصياديفيجعلهم،يسوعالربلتعواالسمك

منونفهم.(11-9ة5لو،16:02-1مر،18-22ت4

بالمسيحمعرفةلهمكانتأنه(35-2:42)يوحناإنجيل

وكان.يتبعرهأنمعنىيعرفونكانواأنهمولأبد.قبلمن
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ألتىقدالتلاميذالدعرةبقالذيالكثير،السمكصد

على،الاسصيدفىالروحيالعملتفوقعلىالخ!وء

السمك.صد

كانفقد،ا!مى"المسمىللاويلحامةدعوةوجاءت

محتقرا"كانأنهفلابد،الباقيناعنيختلف،كفار

انضمامهولكن،مهنتهبسببالهودمنمعاصرلهعند

للاميده،الرباختار3دائرات!اعلايين،الربلتلاميذ

ينتمىكانأنهيبدوالذيالغيوكأسمعانأيضاصمنهمفكان

لكن؟غريبا2،يبدوأمروهو،التوريينالغيرريينحماعةإلى

يهوزافلشخصاشالتلاميذقاثمةتفمأنالأغرب

اختا!ممالذينالاسكانكثيرةجوانبفمن(الاسخريوطي

غيرمنكانأنهلايدوأصنافمنالمرافتهيسوعالرب

بعدهاالخدمةمراصلةفىكثيراصنافعينيكونواأنالمخمل

نجدريبهم،وقام.عليهكانراماعلىالم!يحقبهمولكن

روحهقودواللهع!يتكلمراأنتعلموارجالأمنهموصاغ

القدوس.

بشكلمتأثراصمىكانلمد:الجبلعلىالموعظة)2(

مذامنالعيناتبعضفسجا!.كمعلميموعبالربخاص

فىلوقاإيخلفىالعظةهذهمنءاجزالوجودو.العليم

فىالعظةترتيبأنالعلماءبعضيرفامختلفؤب

نأجد!المحتملمنولكننفه.مىمنءجاقهىإنجيل

وأماكنمخلفةظروففىتعليمهيكرركانيوعالرب

مختلف.وسياقمختلفة

مى-إنجلقيهي-كماالجبلعلىالعظةشتحتوي

-أساسا!-دعالجالذيالتعليمصكأائعةمجموعةعلى

لشريعةمؤلداصلسوعالربفيهيبدواأخلاقيةمواضيع

مها.أبعدإلىيذهب-الوقتنفس-فىلكنهو،موص

ثلجعلوااحددعلىالعليبمهذايفصلراأنالبعضوحاول

حذامناليهيرانالواضحمنولكن،الإنجللبف

الربيتبعوابأنالتزمواللذينإلأمشحيلأيدوالتعليم

تمتدح،العظةمفدمةفىتأتىالىوالتطويات.يسوع

بالمعنىل!سلكنرجذريآالتعليمكان.وتوحيةأدبيةقياص

ل!وعكعينةالعظةنأخذأنإذاصفيمكننا،الياسى

.يسوعلرباخدمةفىكثيرآجرتلابدالتىيثالأحاد

منالكنرالأناجلتذكرالثفاء:معبزات)3(

هذدمنللكثيرقسماصمتىفيخصصء،ال!ثفامعجزا!

شفاهممنبينمنوكان،34(9؟1-8:)متالمعجزات

يطرس،وحماةاالمائةقائدعبدواأبرص،يسوعلربا

نازفةالمرأذ:،والمفلوجين،شريرزبأرواحالمرضىمننويخيرو

منيرصياانجةإقامةوكذلك،أصمورجلاهـالعمي،الدم
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الخارقةيسوعقدردلمعجزاتاهذهكلثبتتأوقد.الأموات

إشفاقا!المعجزاتهذهأجرىوقد.المعجزاتصنععلى

علىيتوقف-الحالاتبعض-فيالأمركانكما.بالناس

المثناءكان،الأقلعلىمرةوفي.المصابالثمخصإيمان

)متشفىالذيالتخصخطاياغفرانبإعلانمصحودآ

كانيرعالربأنعلىيدلمما(،2:همرض،2ت9

الجسدية.الحاجةمنجد!أهمالروحيةالمشكلةيعتبر

القويثيربالتأالانتشار،واسعالاعتقادإلىوبالنظر

الالغة،الأهميةمنكان،البشر3حياعلىالمثريررللأرواح

خدمه:لأن.الثياطينعلىسلطانهيوعالربيباشرأن

فىالتجاربفيبداكما-الروحيالصراعمنجوفيجرت

الظلمةقوىبينالمواجهةهذدتتمأدالمتوقعمنكان-البرية

حالاتتفسيريحاولونوالذين.العالمنوريسوعوالرب

نف!مية.حالاتأنطأساسعلىالشريرةبا.لأرواحالمصابين

ففي.بسوعالربخدمةجوانبمنجوهريجانبيفوتهم

غلبةيعلئكانشريرا"،روحا"فيهائخرجكانمردكل

المليب،فيصورهابأقوتتجلتالىالغلبةتلكاعلي!كم

بههاظافراصاجهارأأشهرهموالسلاطينالرياساتجردا!إذ

.(1ه:2)كوفيه.ا

المبكرةالرحلةهذهفيءالشفامحجزاتعلىوعلاوة

علىالسيطرةمعجزةلهتسجلالأناجيلفإن،خدمتهمن

،8:23-27)متالعاصفةإسكاتمعجزدوهي،الطبيعة

هذهأبرزتوقد.(2225-8:لو.،\35-:،مرض

الربلوجودالعجةوالقوة!التلاميذإيمانعدمالمعجزة

منموضعهافىا.ا"أعجولةمادزإلىالرجوع)الرجايسوع

-(اليهابيةاالمعارف"ادائرةمنالخامىءبالجز"العينحرف01

الربخدمةمنالأولىالمرحلةفي:الناسفعلرد)،(

4:23-متفلأ)انظرالناسعامةبينخبردذاع،يسوع

تكنولم.ظاهريةالثهرةهذهكانتالحققةوفي.(25

علىكانتذللثومعاحدمتهمنيسوعالربغرضلتحقق

نأمرقسيص!جلإذالدينيينالقادةمقاومةمنالقيض

والهيروإسيين-الفريسيينمثل-المتعاونةغيرالفئاتتلك

تأكدفقد.6(ة3)مرقسليخلكودعليهتآمرونكانوا

-يسرعالربفلشخصا!أن-مرقى-وبخاصةالثير:ن

عنيفة.مقاومةيواتجهأنلابد-تعليمهبسببوبخاصة

القادةمعيسوعالر!فيهااختلفالتىالأولى:القضية

يسوعالربنظردكانتإذ،السبتعنكانت،الديخين

فىالمنطقىونجر-بلالمتزمتالتفسيرمنتحرراكلأكتر

حدثكما.معاصريهمنالدينرجالعند-كثيرةأجان

:حل،الجدىضعفهامنامرأةإنقاذبينقارنعندما

ماومو،ليمقيهابهاليذهبالسبتيومفيبهيمتهأحدهم
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فحسب(.29:19مت1311:هالربهيسمحونكانوا

ولو،للناموسكاسرا"يسوعالربكاناالفريسيينفكر

صلطانهبم.لهدم،ليتشرتعيمهتركرا

التلاثةالأناجللاتقدمعشر:الاثىإعداد(5)

)متعشرالاتنىالرسلءبأصماكاملةقاثمةالأ:لى

أما.(1-6:416لو"1-3:619مرتسر"-01:24

ومرق!متىويذكر.يعرفونهم55قراأنفيقرضيوخا

يأاالشريرزللأرواطردممعنحديثهمافيءهمأسما

يوع.الربفلالروحيالصراعنفسفىبدخولهم

ياالوصاتن!اصل،الأولىالثلاثةالأناجيللاولذكر

للكرازةإرسالهمقبللت!*ميذهيوعالربأعطاهاالتي

-9:1لو،71-3ت6مرقس،،2-01:5مت)لإمجيلبا

بإعداديسوعالرباهتماممدىذلكلاولبين.6(

-كمابالملكوتالكراكأدمن.المتقلفىلخدمتهمتلامذه

الجيمدخاوبأنيوقعواألاعليهمولكنهو-فعل

ومما.الاضطها؟ومناالناسعداودمنحذ!همفقد،معهم

منحذرمميسوعأنهوخاص--بشكلالنظريستلفت

الكرازية.خدمههفى:!الماديةبمقلكاتههأنفسهمإرلاك

برحتههممباضردترتبطكانتالوصاياهذدأنرمع

فيالكنيسةلعملالأساستضعكانتأنهاإلا،التبثيرية

الإعدا!يهمللميسوعالربأنعلىدليلوهى،المستقبل

كثيرا-يتكلملمربماالعال!.منرحيلهبعدخدمتهلمواصلة

عنإطلاقآتغبلميتين--بكللكنها،الكنيسةعن

فكرد.

الوقتلبعض!أنهيبدو:المعمدانبيوحناعلافته)6(

المعمدانيوحناخدمة،مذه6وتايسوعالربخدمةعاصرت

المعمدانيوحناالمللتهرهـدسسجنعدماو.!تلاميذه

نأعجبلا،أخيهزوجةهيروديامنزواجهعلىلاعتراضه

7:18-لو،1-11:91)متيوحناالشكولتراودت

المسا.هوحتيقةيوعكانلوأنهدظنكانفلعله35(.

الربإلىتلامذدبعضأرسلوعندما.هلإنقا؟شيئا!لفعل

يموعالربكانبماالإجابةءتهجا،شكوكهعنمبرا-يسوع

الىالجموعلسخبرالفرصةهذديسوعالربوانتهز.يغعله

يقم"لمإنهقالواالمعمدانيوحناعظمةعن،بهتحطكانت

ومع".المعمدانيوحنامنأعظمءالنسامنالمولودينبين

الربأوضحلذلك،القديمالعهدإلىينتمىيوخاكانذلك

جديدد.أسابيستلزمأنهو،جدمأسمىملكوتهأنيسوع

منيتوقعونتلاميذهولاهولاأنهأخيرهمالوقتنفسوفى

.المعمدانيوحنابهعاملواعمامخ!لفةمعاملةمعاصريهم

يسوعحياةمنالمرحلةهذهتزخرالوصطى:المرحله)ب(
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ويخرهاءالشفاومعجزاتوالتعاليمالمجادلاتمنباليهير

الربءجاماعلىالفوءصالمزبيلقىمما،المعجزإتمن

:لينجزهيسوع

فىيسوعالربيترددلم:متنوعةمبادلات(1)

وأالأإبيةبالمثاكلتعلقالتيبالقضايامعاصريهمواجهة

ال!تيومعنمجادلةيوحناإنجيللناويسجل.الديخية

وهي1(1-18ج5)يوحسدابيتبركةمريضشفىعندما

أهمالسبتحفظاعبارهممنالهودىللموقفآخرمثال

الجائرحكمهمإلىأدىمماعاجزالإنسانرحمةعملمن

الله.عمليعملأنهادعىأنههـلخاصة.يرعالربعلى

القمحسنابلتلاميذهقطفعندماآخرصداموحدث

هي،الاعتراضعلةوكانت.أ-8(:29)متسبتأيوفى

منعملالنابلقطفأنيعترونكانواالفريسيينأن

عليهللتآمرعلةذلكفيوجدواو،عنهاالمهيالأعمال

يابسةيدهنايمإتألضآشفىأنبعدوبخاصة،لإه!ه

لأنهماليهلكودعليهفتشاوروا.(91-،:12)مت

ته.ذالوحودهممباشراصتهديداصوجودهفىأناعتبروا

منيسوعالربتمعلمالمتزايدةالمقاومةهذدكلولكن

1-32.ه:أ2متمنيتضحكماءالشفاأعمالمواصلة

للنبواتإتماما-كانتإنماالمعجزاتهذدأن"!ض"ركإأوقد

.(92-:2917)مت

أعمى"مجونشفا.بسببأعنفمجا؟لةثارت

يخرجا؟لابأنهيسوعالربالفريسيونفاتهم،"وأخرس

يذكرهمجعلهممااالشاطين."رئيسببعلقصللاإالثياطين

وهذد.لهاغفرانلأخطيةالقدسالروحعلىالتجديفبأن

بل.فحسبالدنجينةالقاثءعداعنلناتكتمفلاالهادثة

.القدسبالروحكلهاكانتيسوعالربخدمةأنلناتبين

كفرفىالمئةقائدعبدءشفاالهامةالأخرىالمعجزاتمنو

الربصلطانفيالمئةلقائدالقوياالإيماننرىوفيها،ناحوم

.(9-717:الونايينأرملةابنإقامةوكذلك.يموع

عندما،يسوعللربالفرسيينلنقدآخرمثالأونرى

5(..7:36-الومعهليأكلالفريسىسمعان؟عودلبى

للرب.يجبكماالضيافةبواجباتيقملمسمعانأنومع

نأالخاطةللمرأدسمحلأنهيسوعالربانتقدفإنه،يسوع

وتدهنهما،رأ!اب!ثعروقسحهعابدموعهاقدميهتغسل

كانواالفرسيسمعانءرفقاكلأنفىشكولا.بالطب

كانلأنهالمرأةيسوعالربيمنعولم.موقفهفييشاركونه

المحبة.هىإنما،فعلتمالفعلدفعهاماأنيعلم

منعينةمتىإنجيللناقدمبامثال:التعليم)2(
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كان.الأعمالأغلبفىولكن،المتواصلةالم!حعظات

هذهبعضمتىجمعوقد،بأمثاليتكلهي!وعالرب

.(13)متالملكوتيسوعالربفيهاشبهالىلأمثالا

بيما،الملكوتعناالأخرىالأفالبعضمتىذكركما

-أصاساص-تتهعلقلأالتىالأمثلةببعضلوقالنااحتفظ

كانالأمتالباالتعل!مأنفىشكثمةولي!.بالملكوت

يوحناأنالملاحظومن.ي!وعالرببهتميزالذيالأسلوب

بحورتينلنايحتفظانهرلواالأمالمنشيئاصيذكرلا

.(51يو)الكرمة15(01يو)الحظيرد:هما.عجازيتين

.بالأفالأشبهاشعاراتأحادقيتتضمنكانتماويخيراش

السهلمنأنكما،الفكرةيوضحلأنه،أهمبةوللمثل

ومع.تذكرهال!امععلىفيمهلالذاكر-!بهتحتفظأن

لمحجريةنردةعلىوقتيسوعالربأقوالفبعضلكث

المختلفة،الربة:أنواعالزارعمثل:كان،لهات!جب

لأقواله.الاسمخلفلاشقيالتصويراص

علىالأمتلةأقوىمنإن:الهامةالأصداثكعض)3(

حدتماهوابسوعالربلخدمةللاشجابةالاستعدادعدم

خى،لهالديدعدائهمضلىأهلهابرهنفقدالناصرد.في

)متالمعجزاتمنبالقليلإلاآالقيايستطعلمإنه

بعض:جو!يلزمكانإذ،1-6(6:مرق!،(:3953-58

يشفيهم.كانالذينالمرضىفيالإيمان

فىفنجد،المعمدانيوخامقلهوآخرهامإثوحا

يسوعسمعلا!فلما:مؤثرةعبارد(:39)14متىإنجيل

شلر،منفر-اش"!خلاءموضعإلىسفينةفيهناكمنانصرف

.انتظارهفىكانتالجموعلأنلهتتحتقلمهذهـالخلوةأن

الأناجيلوسجلهايوعالربصنعهاالتىوالمعجزد

لهاأنفاإبداالآلافالخمسةإثباعمعجزةحى،الأربعة

لو،،03-64:مرقصر،92-413:1)متخاصةأهمية

الشهرةعنلناتكشفوهى(.1-،69:يو،901-17:

خدمته.منالمرحلةتلكفىيسوعللربكانتالتىالواسة

للشعب،الجسديةبالاحتياجاتيبالىكانأنهلناتبينكما

كانأنهعنلناتكشفيوحناإنجيلفيملحوظةأنولو

،المعجزةإجراءفبعد،(اه6:)يوبهالمحدقبالخطريعلم

علىالضوءيلغيمما،ملكاصيجعلوهأنالعضأراد

كانواإذ،مامممنيريدونهكانوامار،الحقيقةدوافعهم

لحمائقباعمالمياسيهوايةبالأموهـالماثاه!ماماصأكثر

بينهم،منيسوعالربانسحابيغسرماوهذا.الروحية

منالنازلالروحيابخزعنتلاميذهتعليمفىءوالبد

فىأنه-النقطةحذفى-عدالانتباهيشرعىومماء.السما

أسلربيستخدميسوعالربنرىماكتبرايريوحناإنجيل
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للتعيمأسلوبوهوامعارضيهمع()الديالوجالهوا:

فىنجدهالذيبالأمتالالتعليمأسلوبعنيختلف

عندفائعاصأسلولابركانولكنه،لأخرىاالثلاثةالأناجبل

الشعب،منالكثيرونوجدالوقتنفسوفى.اليهود

إعطاء)مثلتعليمهفيالروحيةالمواضيعتبولفىصعولة

51(،6:الر01العالمحياد"أجلمنيذلهالذيجسده

الخمسةإطعامأنكما.6:66()يوورائهمنفرجعوا

له.نظيرلاتحدياتمنواجههماأنيينالآلات

الخمسةإطعامبمعجزةنجتدةالمرتبطةالمعجزاتومن

علىصلطانهتبينوهىء،الماعلىسيرهمعجزةهى،ا/لآلاث

بأ!المعجزةهذهتفسيركثيرونحاولوقد.الطبيعةعالى

قربالفحلةالمياهفىيسيركانالحقيقةفىيسوع

،الفباببسببذلكيلاحظوالمالتلامذوأنالاطىء،

الخبزاتمضاعفةمنبأعجبليستالمعجزةهذدولكن

فىإطلاقاشعجبولا.الخاشقة4الصوربتلكوالسمكتين

،كانبهث!ء"كلالذيهوأنهطالماالمعجزاتصنعه

:3(.ا)يركان"مماشيءيكنلمهـدغيرا

منطقةفىقصيرا!وقتا!صرفأنبعدالتبلى:)،(

وأعلنءاالشفامعجزاتبعضفهاأجرىءاوصيداصور

22-:15)متالفالةإسرائيلبيتلخرافأصاسا"ءجاأنه

فيفاصلةنقطةوكانت،فيلبسقيمريةإلىانتقل240(

لو،:27-838مرض،02-61:71مت)خدمته

سؤالأتلاميذهعلىيموعالربطرعفهنالث،(9:18-28

هوأنت11الثهير:باعترافهبطرسعليهأجاب،محدداص

الصخرةهذه"علىإنهالمسيحفقال.!.الحياللهإبنالميم

إلاالعبارةمذهيذكر:لا:18-16)متكن!تى"أنجي

عنيتنبأيسوعالرببدأالوقتذلكوص.(قىإنجيل

أورشلبم.فيمرت

الله"ابنالمسيحهوا!يوعأنحقبقةتأيدتوقد

تلاميذ؟منثلاثةأمامصورتهتغيرتعندما،بالتجلي

نأالتلاميذتمىأنالطبيعىمنوكان.1-8(:79)مت

اخفتماسرعانولكنهاالمجيدد.الرفلاهذهأمامهمتظل

شيءإعلانهومنثاالواضحالفرضكانفقد،ظهرتكصا

رداءكتتختفيكانت-التيالإلهيةالمسيحطبيعةمن

الملفتمنكانكماالتلامذ.مناثلاثةللقادة-ناسرته

.والأنبياءللناموسممثلين،معهوإيلياموسىظهورللنظر

عنئبوتينالسيح:كراوالتجليبطرساعترافثسد

المحذكرأنفبعدالتلاميذ.عقولحيرمما.الوشيكموته

له:تائلأاالمسيحيتهرأنبطرسحاول،الأولىالنبود

انتهرالربولكنهذا".لكيكونلا.ربيا"حاشاك

المسيحيسوعالرب-مسيح

الثايخة،البودبعدأما.(23و22ت69)مت"ابطرس

.(:1723)مت"جايم"حزنوااللاميذأنمتىفيكتب

نأوخافواالقوليفهموا"لمأنهمولوقامرقسيذكربينما

تناقضثمةولي!.(9:45لو9:132)مرقر"يسألوه

يأونثالصليبمنيفتربلمسيحاكانلقد.المقولينبين

الماعةاأتتعدماأنهعجبفلا،بهالمحيطينمنعمث

.(62:65مت)وحدساتركوه

:ذلك،اللطات!تيوعموقفتبينحادثةثمةو

فقد،(:24-1727)متالجزيةدفعمنهطلبعندما

لهادفعهطريقةوكانت.الالزامهذائقرلمأنهرغمدفعها

عمكة.فمفىالإصتاروجودبمعجزدتمتفقد،للعادةخارقة

الرباستقلاليةتبينلأنهاخاصةأممبةثةالحادولهذفى

يسوع

النهانية:المرحلة)-(

منأكرلوقاولخصصرأورش!ليم:إلىالصعود(1)

للجيلالم!ميعبمغادرةبدأتاليللأحداثإنجيلهنصف

فىالقيامةثمبالصليبوانتهت،رشليمأوإلىوالانطلاق

لاكثيرةثا"أحدالوقايذكرالق!مهذاففي.أورشليم

السبعينلإرطعلىفعلاو؟،الثيرينمنغيرهيذكرها

فإن،العملدائرداتساعلاتبينالتى،02(:17-01الو

هذافينجدها،لرقاذكرهاالتىالمسيحأمتلةمعظم

المفقودالدرهم،الضاللخروفا،الصالحالسامريالقسىا:

بأمورتتعلقالىالأمثالعلىلرقاويركز.الضالوالابن

متى.يقعلكمابالملكوتضاأكثراأخلاقية

الربخدمةمنالمرحلةهذدفيالنظريستلفتومما

فعقمهم.الروحيةتلاعيذهجاةبتقد*اهتمامههو،يسوع

الوبهمالآباهماموعن1(1-11:13إلوالصلاةعن

الإتانابنلمجيءالاشعدادضروشةوعن1(-213:934

أنهبحقيقةيسوعالرباهتمفقد.(35-12:56الو

ئعذهماأنوأهـاث،ذلكبعدطوللأمعهميكونلاصوف

:13،34لوفيأورشلبمالمسيحويذكر.للمستقبل

دخولهقبلالأقلعلىمرةزارهاقدأنهعلىيدلبأسلوب

إليها.الظافر

المسححولاحتشدتالتبمالجمرععلىيوخاويركز

لمثلالمسيحوحفورالتجديد.عيدوفى،المظالعيدفي

قاهـاشقد،الدييةحياتهعلىالفوءبعضيلقيالأعيادهذه

اهتماماش-إنجيله-فييوحناويبديملتزءا.كيهوديبذلك

المسيحأنحقيقةولكن.فعلهبمامماأكثر.المصيحعلمهبما

القادةمعحوارفيودخل،الهيكلمنطقةفىعقم

انزعجوقد.المتاحةالظروفاستخدمأنهعلىتدل،الدينيين
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)يولم!كوهخداما"وأرسلواوالفرشيونالكهنةرؤساء

أصهملقدبل.بذلكالقباميستطيعوالمولكنهم،(732:

معأوسعحرارذلكوأعقب.التعليمهذاأنفسهمهم

.(8:48)يوشيطانبهبأنالمسيحاتهاممع،اليهود

علىظهرت(9)يولأعمىاالرجلءشفاحالةوفيوهناك

نفسهعنتكلموعندما.يسوعللرباليهودعداوةالسطح

االبهودمنسامعيهتعليمهأغفب،الصالحكالراعي

.(01:31يو)ليرجموهحجاردفتناولوا

محدإدأحاديختمنسللةلرقاإنجيلفىونجد

يتحدثتم.الفريسيينمنقليلةجماعاتمعللمسح

لمراقفنقدا-الأفالمنعددهـشضمن.للجموععامأحدياص

الآخرالجضكانولكن،(الضالالابنإكفلالفرشيين

.(-16:113الوللتلاميذموجها"منها

غياصشابا!يسوعالربتحدىأورشليمإلىالطرين:في

يتبعه.ذلكوبعدالفقراء،علىولوزعلهماكليبيعأن

16:013-91)متذلكينعلأنيستطعلمالشابولكن

يسوعالربفقال،03(:18-18لو،79:31-01مرقس

لمنخاصةوعودا-وتدم،الثراءمنمرتفهعنلأتباعه

أجله.منيضحون

أريحايموعالربزار،أورشليمإلىالوصرلوقبل

كما،الأعمىبرتيعاوسشفىأرلحاففي.عنياوييت

زكاخلاصالنتيجةوكانت،العشارينرئيىزكامعتقابل

أصدقاءقريةكانتإذخاصةأهميةعنياولت.وبيته

مرضالذيلعازروأخيه!اوعرثامريم:يسرعالرب

ويسجل.وشفيهليأتىيسوعالربإلىالأخانوأرسلت

أقاءوكيف،الموقفهذافييموعالربفعلهمايوحنا

بل.(9ا)يو!رهفيأنتنقدكانأنبعدالموتمنلعازر

إقامةنتيجةوكانت"ابكى"ا.يموعأنيوحناويسجل

يسوععلىءالقضاعلىالدينيونالقادةصممأن،لعازر

.(:1123يو)

دخولهالأرلعةالأناحطتسحلأور!ثليم:في2()

لقد.الحادثهذاأهمةعلىيدلمما،أورشليمإلىالظافر

بعدحدثوما،المشهدهذابينرشتانله.الجموعهتفت

ومع.ئصلبأنطالبهالجموعصرخصعندمااقليلهأيام

توهمت-كماليملكلأورشليميأتلملسوعالربفإنذلك

نفسهلييذل،ليموت-الحقيقةفيء-جابلأولأ-الجماهير

كثيرش.عن

الهيكلتطهيرحادذالأولىالثلاثةالأناجيلوتذكر

وكان،أورشليمإلىالظافردخولهبعدعملههامشيءكأول

الدينية،السلطاتعلىالوقعشديدعملأللصيارفةطرده
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عله.ءالقضارةضروموضوعحسممما

الفريسيينولينبينهالجدلاشتد،الأثناتلكوفى

نأحاولواوقد.(46::23-1222)متهـالصد:قيين

هوأعجزهمفائقةببراعةولكنه.ابخيتةبأشتهميمطادوه

ذلكومن.بكلعةيجيبهأنأحديستطع4"لمحتىبردوده

.(:22،6)متالتةا.يسألهأنأحديجسرلمالبوم

بأحداثيخبرهمبدأ،حولهالتلاميذالتفوعندما

أخرىمرةلهمفأكداالعالميةنهاعنوبخاصة،المستقبل

لابداليالحلاماتبعضلهموذكر،ثانيةمجيئهحتمية

.(21لو391مرقر،24،25)متذلكقبلتحدثأن

)متساهرينالتلاميذيظلأنموحديةمىالغرضوكان

القصدوكان..3(:14-25)مت:صجتهدين(25:13

الاتجماعة.بالمسنوليةيذكرهمأن،ءوالجداالخراثمثلمن

ومحاكقهعليهللقبضتم!هيدا!االتعالممذدكلوكانت

صلبه.وأخيرا!وجلده

معيوعالربجلسعدماالأخير:ءالعثا)3(

أعطاهمافيهااسلماليالليلةفىالمائدةحولتلاميذد

إدراكها.يمهلبصور-،مرتأهميةتينبسيطةوسيلة

هـائعا!،اختيارا-الغرضلهذاشالخمرالخبزاستخدامقكان

هذاخلالومنااليومبةالهيادقواءاكانتاالمادتينأنحيث

فجسدهالوضيلث-لموتهتفسيراصلهمقدم،الرمزيالمعنى

نأاللازءامنوكان.لآخرينشدية،سيسفكودمهسيكسر

الكفاريموتهيأنليذكرهمءالعشاهذاالربلهميضع

لألكىدائما"تذكارا!وسيصلتماما-،جديدآعهدا!سيختم

أبداص.الكني!ةأنظارعنالصليبيختفي

للعمثاءالربوضعلنايسجللايوحناإيخلأنومع

:هى،العمقمغزاهالهاحادثةلايسجلأنهإلااالأخير

)يوللتواضعكمثالتلاميذه.لأرجلالمسيحغسلحادثة

بعضهميغسلأنالتلاميذيعقمأنارادفقد،(1.2-:39

التعالممنسل!لةبذكرذلكيوحناويردف.بعضأرجل

هذهأهم:كان.آلامهليلةفىللامذهالربأعطاماالي

بعدالتلام!ذإلىالقدصالروحبإرصالالوعداالتعالبم

الصليبأهواليراجهكانفبينماء.الماإلىهوانطلاقه

اهتمامهمنجدمأشدبتلاميذهاهتمامهكان.الرشكة

السابعالأصحاحفىصلالهمنجلىواضحوهذا.بنفسه

خيانةأمرالأربعةالبشيرونولذكر.يوحناإنجيلمنعشر

لأخيرلماللمراحلءالقراتمييءالتى.الاسخريوطىيهرذا

الصليب.إلىيسوعالربرحلةمن

قصةإن:يسوععلىوالقمىيهوذاخيانة()4

فقد،للمشحالنهاثىالرفضفىذروتهاتبلغكلطالإنجل
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المقاومةوبرزتءاشلاإلىلهالشعبيالتأييدانتهى

ثشحدث.بصبهأنبأنفسههوإنهحتى،ضدهالعيمة

"الاعةا!.أا!ساعته؟ا:بالقولالذروةهذهعنيوخاإنجيل

ثمالخيانةبدأت(17:9يو)أخيراصا!عةالساأتت!افلما

تناولواحيثالعيةفمنأكبر.خطةفىلحلقةعليهالقبض

بستانإلىماشرةالمسيحذهبالأنجر،ءالعشا

لجاجة.وبأشدجهادفيللآبصقىوهنان،جثسيحاني

ا!الأرضعلىنازلةدءاكقطراتصار"عرتهإنلوقاويقول

التيالمبرحةالآلامتلكعنلمحةيعطينامما،22:44(الر

سببلفيجمسوخالربتكلفكمنرىوفها.اختبرها

بلإرادتىلالتكن"الكن:للآبتائلأصلىلقد.فدائنا

مرقس،26:93متأيفاانظر،22:42الو"تكإراد

لكزفىمعهأخذممالذينالتلاثةالتلامذوناها.(1:36،

رأسعلىشدد-خانقد-كانآخرتلميذوظهر.الوقت

القبضلحظةوفى.يموعالربعلىللقصىءتجاجماعة

صديقياأيالىصاحب"ياالخائنليهوذايسوعلربايقول

مقاومة،أدنىيسوعالربيقاومولم.(ه.:26)مت

وعصىبسيرفخرجتملصعلى"كأنه:للجصوعقالولكنه

.(26:55)متلتأخذوني/"

والقيامة:الصلبسابعا-

"حنانبتإلىأولأيسوعالربأخذ:المحاكمة(9)

تلكفىللكهةرثيساصكانالذيقيافاحماكانلأنهأولأ

وقد.الابتدائيةللمحاكمة(13و18:29يوأ"السنة

نإبل،أعدائهمنبللاستهزاءالمحاكمةأثناءفيتعرض

،مراتثلاثأنكرهقد-بطرسوهو-تلاميذهمنواحدا"

ي!موع.الربأنبأهأنشقكما

قيافاهوالرئيسكان،السنهدرلمأما؟محاكمتهوعند

ولكن،ييهلمأنأولأيسوعالربرفضعدماارتبكالذي

ابنتبصرونوسرفهو.أنا11:يسوعالربلهقالأخبراء

ء11.الماسحابفىوآتياصلقوةايمينعنجالساشالإنسان

)مرقسبالتجديفالكهنةرنيسيته!هلأنكافياسهذاوكان

الربظل،ولطحهوجههعلىالبصقورغم.62-64(:14

-بماأعظمأنهفأتبت،وقارهيفاكأقهلمهادئأصامتآيسوع

باحتقار.يعاملونهممن-يقاسلا

أمامثم،يلاطسأمامذلكبعدمحاكمتهتكنولم

يسوعالربيجبلمأخرىومرة.ذلكمنبأفظهيرودس

)متبيلاطسأماملا،إليهوجهتالىالاتهاماتعلى

صامتا"ظلبل،(:239الوهيرودسأمامولا،(271:،

هذامنليستامملكتي1:لبيلاطسقولهعدافيعا،جلالفي

ئعلنأنبلاطساضطروقد:33-38(.18)مت"العالم

المسيحيسوعالرب-مسيح

وأيسوعبينالاختيارالجموعوأعطى،يسوعءدبرا

.باراباسالجموخفاختارت،العيدفىلهمليطلقه،باراباس

أن؟اوخثى،ذلكعلىالجموعتصميمبيلاطمىرأىولما

قاثلأ:،الجميعقداءيديهوغسلءماأخذشغب"يحدث

ومع.(25-اه:26)متالبار"!هذادممىبريءإنى13

أصلمه"ثم1(91:1)يووجلدها!ي!موعبيلاطس"أخذذلك

.(99:69يو)االيصلب

يكنلميسوعأنذهنافينضعإ-:الصلب)2(

نألابد،االجسدفىالظاهر"اللهكانبلإت!انمجرد

جلددأنقبعدأ.الاوآإمانةمنلهتعرضمانرىأنيهولا

فعروداالكتيةكلعليه"وجمعواالعمكرأخذه،بيلاطس

وضعوهوشوكمنإكليلأوضفروا.قرمزيأءرداوألبسوه

بهءالاستخزافىأخذواوا؟"يمينهفيوقصبةارأسهعلى

:27-27)مت.رأعهعلىبالقصبة!ضربهعليهوالبصق

.سمعان"أص!كواالصلبموضعإلىالطردقوفى.3(ا

الصليهبعيهوضعواوالحقلمنتباكلآكانقيروايخاصرجلأ

حثبةووقسوذوبكل.(23:26الوبسوع"خلفلبحمله

كأنهلصينبينوصلبوه.الصيبإلىهـرجبيديهصمر:ا

مت،:5312)إش14أثمةبين"افأحصياللصومح!،أحد

علىاقترضواتم23:33(.لو،:1527مرقس27:38،

يستخدمأنيتحدونهكانوابل،مبالاةأيدونثيابه

نرىالآ،-هذدكلوسطوفي.نفسهيخلصأنفىسلطانه

الومعهالصلوبالائبباللصلهتميسوعالرب

يصليكما،27(و:9126)يووبأمه23:49-31،(

"الأخيرةصرختهيصرختم.(،33:3الوصالبيهلأجل

يبرزمذاوكل.(3.:91)يو"اكمل"قد:الانتصاشصرخة

كانتالتىالجموعووضاعة.ونعمتهنبلهبينالشديدالفرق

هـلكن.منهوسخريتىفيهوشمات!ثمصليبهحولملتفة

فل،أففل!ثاعرأبدواالذينالقليلونالبعضهاككان

بالحتيهقةقائلأ:اللهمجدكان"مارأىلماالذيالمئةقائد

النساءوكذلكء(23:47الواباراصاالإنسانهذانى

لو،27:55)متبعدمنووقفنتبعهاللواتي

الظلمةفيهاحلتالتىالرهيبةاللحظةكانتثم23:94(.

)ال!اعةالنهاررابعةسيالمتمىوأظلمتالأرضعلى

بصوتيسوع"صرغو.النهار(منتصفأقيالسادسة

لما-اإلهيإلهىأي؟ضبتتىلقاإيليإيليئلأ:!عظيم

تزلزلتو.:34(15مرقى.:2746)مت؟"!تركتنى

إلىالهيكلحجابوانشق،تثققتوالصخور،الأرض

يغلقأنكأالهقلهيعدلموكأنهاأسفلإلىفوقمناثنين

.(27:15)متالأقداسقدصإلىالطريق

أسلمررأسهونكى.أكملقد":يسرعقال:عندئذ
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فقلماسريعاير،موده:كان.(3.:91يو،23:4الو.!الروح

يحدثموتهمكانبل،اليومنفسفىالمصلولرنيموتكان

فقديسوعأما.الوعىفقدانوالغيبولةمنطويلةفترةبعد

أضعالأنىا:بنفسهقالأنسبقفقد.تهبإرادسريعاصمات

أناأضعهابل،منييأخذهاأحدليسأيضا!.لآخذهانفسي

آخذهاأنصلطانولىاأضعهاأنسلطانلى.تىذامن

علىبرهان؟اأكمل"قدوقوله.(18و:0917)يوااأيضآ

علىيسيطركانالذيهربل،الظروفضحيةيكنلمأنه

يديفير:حهاستودعالفداءاعملأكملوعندما،الموقف

الالثااليومفيمتصرا!ظافراصليقوم،(23:46الرالآب

حهاراصأشهرهم:السلاطين،الرياسات"جردالصليبففى

.(1ه:2)كرنجه،1بهمظافراء

بيلاط!منالرامييوسفسأل:والقيامةالدثن)3(

كوسففأخذد،بيلاطسلهفأذنايسوعجسديأخذأن

قبرفيووضاهالأطابمعبأكفانولفاه.نيقوديموسو

نأسبقكماالأمواتمنقامالثالثاليومفجروفى.جديد

يكناإذالموتأوجاعناقضاصاقام،9-6(:28)!قال

الأناجيلتجل05(2:24أع)منه"يمكأنممكنأ

حيآنفسهأيضا-أراهم"الذبنللتلامذ3المتعددتهظهورا

يوما-أربعينلهميظهروهوتألمبعدماكثيرةببراهين

3:1(1أع)"اللهبملكوتالمختصةلأمرراعنوليهلم

:4،(.24الووالتعليمللفرحفرصاصتهظهورافكانت

)الرجانصردإلىمأسازمنالصليبحولتقدفالقيامة

"حرفمنموضعهافي01المسيحقيامة11ماددإلىالرجرع

.("الكتابيةالمعارفئرةادامنالسادسءالجزفىااالقاف

أخرجالقيامةمنالأرلعيناليوءاوفي:الصعود)،(

وتيما.ركهموبيديهورفععيايتإلى"اخارجاصتلاميذه

الوء"السصاإلىاصدوعنهمانفرديباركهممو

كانواوفياأعبنه!ا،عنسحابةأخذته"او،(15و2:05،

بهموقفاقدرجلانإذمنطلقوهوءالمماإلىيشخصون

بااما،الجليليونالرجالأيها11تالا:واأبيضبلباس

ارتفعالذيهذايسوعإنء؟السماإلىتنظر:ن؟اقف!

إلىمنطلقا7رأيتموهكماهكذاشأتيء،الماإلىعنكم

"اصودمادةإلىالرجوعالرجا-11؟9-1أع)ء"السما

منالخامسبالجزءالصاد!ا"حرفمنموضعهافي"االمسيح

.(اليهابية"المعارفادائردا

تعليمه:-المسيح

واحد،إطارفىالمسيحتعيمجمعالمهلمنليس

لمفالمسيح،المسيحبهاعلمالتىالأساليبتنرعبسبب

كانتكما،نظاميةلاهوتبصوردفيتعيماصلايترك

2،1
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ذلكومع،العمليةالاحيةإلى-جوهرها-فيتهدتأتمواله

واضحةبفكرةالخروجالممكنمن،أقوالهصورمختلففمن

نأخكنالتى،ال!هامةالقفايامنعددفىابحفكرعن

الآتية:االمواضيعفىنوجزها

المسبحتعيميدرسيثصخصأي:اللهعنتعليمه(1)

علىيدهـكأنلأبد،القديمالعهدءةقرابعداالخموصبهذا

العهدتعليمننسههواللهعنتعليمهمعظمأنالفور

الكتابأنهأماسعلىالتديمالعهداصتخدمفقد،القديم

يطاب-اللهعنتعليمهكانإنعجبفلا،اللهمنبهالموحى

،الخالهتباللهيتعل!تفبماصةوبفاالقديمالعهدتعليم

لاواحدفعصفوراوعفيرهاكبيرها،بخليقتهاللهوعناية

)متعحصادجميهارؤوسناشعوكأوأنابإذنهإلايسقط

بأنالزعميؤسدماالمسيحتعليمفيفيس،31(و01:03

خلتط.الذيبالعالميباليلاالله

اللهأنهوالمسيحاستخدمهاالىالألقابأخصومن

فىرددوالأنهاتمامآجديدةالفكرةهذهتكنولم.أبا!12

)انظرالقديملشبأباللهأنيذكرحت،القديمالعهد

ملاخى31:91رمياإ،9:6،63:61،46:8إشمثلأ

وليسقومياصكانالأبودامنالنوعهذاولكن.:6(1

اليهودأصبح،العهدينبينماعصروقى.شخصيا

ماشرا!اقمامآيهمأنمنوأسمىأعلىاللهيعتبرون

،والإنساناللهبينءوسطاوحودمنولاجمد،التربشئون

هذهضوءوفى.كأبباللهعلاقةأيالفكرلهذايكنولم

اللهأبودعنالفريدالمسيحتعليمإلىننظرأنيجبالخلفية

كانواالهودأنعلىالأدكبعضروهناك.كفردللإنسان

يميزماولكن؟ا."أبانا:بالقولللهالصلادعنشئآيعرفون

كانتاللهأبوةأنهو،معاصريهتعليمعنالمسبحتعليم

تعليمه.فىمحورلا"مركزاشتشغل

إنجيلفيبارزآثركزآللهالفرلدةالمسيحبنوةوتشغل

باللهثيقةوعلاقةفىاللهكابنالمسيحنجدحيث،يوخا

الأصحاحفىالمسجحصلادفيبوخوحهذاوظهر.الآب

نأعلىمرارا!:تأكيده،يرحماإنجلمنعثرالسابع

فئةيممكانا!"الابنأنو،12"الابنأرسلفدا!االآب!ا

الآباللهبينالوثيقةالعلاقةهذداماسأوعلى.الآباا"ا

يخاطبراأنتلاميذهالمشحعقم،الميحيسوعالربوابنه

نأالمهمومن.ا.السمواتفىالذي"أبانا:بالقولالله

لأنا"اسمكاليتقدس1عباردتسبقا"أبانا"عباردأننلاحظ

فاليح.ذلكبعدهولماالطريقتمهدالوثيقةالعلاقةفكرة

.بارتعاباللهإلىيقترلواأنمطلقاصالناسيعفملم

وتعيمه."كالآب."اللهمخاطبةبينعاستهةم!ناكأنومع
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الفارقهداهناكأنإلا!!أبانا"،للهيقولواأنتلاميذه

لمريمظهرعندماا"وأبيكمأبي11:قاللمسيعنا،جدمالكبير

.فريدةللهفبنوته""أبانايقلولم،(:0217يو)المجدلية

.(01:03يو)واحد!اوالآب11فهو

أباهمأنلأتباعهالمسيحأكد،الج!لعلىالموعظةوفي

03(،:12لو6:32،إمتاخياجاتهميعلمالسماوي

وهدا.يقلقواولايهمواألاأوصاهمذلكأساسوعلى

اللهاعنالمسيعبهاعلمالتىالطريقةأنعنفكرةيعطيا

عملية.ناحيةتنحوكانت

المسيحقالهماأنفىشكلا:نفسهعنتعليمه)2(

تعليمأساسهوالكلامهذالأنابالغةأهميةلهنفسهعن

عنه.الكنيسة

قيلهاأو،نفسهعنالألقاببعضالم!يحاستخدملقد

.الآخرونبهاخاطبهعدمالهوصفا2

هو،نفسهعنالمسيحاستخدمهاالتيالألقابوأكثر

وقد.اللقبهذاآخرأحديستخدملمولكنالإن!ان"."ابن

يرتبطكانفأحيانا-عديدد،مناباتفىالمسيحاستخدمه

"ابنإن:قولهفىكمااالعامةبخدمتهمباشراصارتباطاص

2"لابنأنأو.(؟228)مر"السبتا!ربهوالانسان!ا

وأجاناص.(\.:2)مرالخطايا"يغفرأن..سلطانا".الإنمان

ابنإن؟ا:قولهفىكماابآلامهماشرا"ارتاطاصيرقي

وفي.31(:8)مر..ولرفضكثيرا!بتألمأنينبغىالإنسان

فىكما،المستقبلفيمجيئهإلىالإثارةفيأخرىأجان

جالسا"الإنسانابنتبصرون"اسوف:الكهنةلرئيسقوله

62(.:14)مرقسء12السماسحابفيوآتياصالقوةيمينعن

استخدمه؟ولاذا،اللقببهذايسوعالربيعنيكانفماذأ

آدم"!!ابنأو"الإنسانابن"القبأشخدمأنسبقلقد

نبوةوفى.الإنسانإلىيثير8:4مزفيولكنه،قبلمن

نجدولكن.نفسهحزقيالالنبيإلىآدم"ابن11يشيرحزقيال

نقرأ:حيث(13أ)7دانجالنجرةفيمخلفا2استخداما"

إلىوجاءأتىإنسانابنمثلءالسماسحبمعا"وإذا

جاءبماال!ثبهقوسةعبارةوهي."قدامهفقرلوهالأيامالقديم

بعضفياللقبهذاوردكما.:62()14مرقسإنجيلفي

حيت(أخنوغسفرتشبيهات)مثلالأبوكريفيةالكتابات

الله.أعداليدينشأتي،الرجودسابقكائنإلىيثمير

المسيحاستخدامأنلنايتفحهذاكلمن.عليهمويقضي

له.نظيرلافرباستخدام"الإنسان"ابنللقب

فيموزعة"االإنسان"اينلقبتتفمناليوالأقوال

يدعوماولكنتذكر.اختلافاتأيدونالأرلعةالأناجيل
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الأناجيلفييخيرايماللقبهذايردبينماأنههوللدهثة

العهدأسفاركتابمنأحدأفإن،نفسهالمسيحفمعلى

سوىيظهرولا،يستخدمهلمالأوائلالمسيحيينأوالجديد

يستخدمهيخت،(56)7:الرسلأعمالسفرفىواحدةمرة

معناهلهكاناللقبهذاأنيتفحهناومن،اشفانوس

فيهلاشكومما.الآخرشعنديكنلماالمسيحعندالخاص

يثبتكماآخرلأحدول!،نفهإلىبهيمثيركانأنه

لقببهاءجاالتىالأقواللكلالدقيقةالدراسةمنزلك

نأأرادلأنهاللقبهذااستخدمأنهوالأرجح!ا.الإنسانا!ابن

مضمونا"تحملكانتالتى"مسيا؟اكلمةاستخداميتجنب

ابن"القبمنالمسبحيقصدكانماذاولكنسباشا".

نأويمكن،الناسوت"ا10بفكرةغنيلقبإنه؟اا،الإنسان

لعلكما.دانيالنبوةفيالإن!انابنإلىإشارةتكون

والأرجح.(53إشى)"المتألم"العبدفكرةإلىإشارةفها

"المسيح"،اللقبا!ستخدامففلتالأولىالكنيسةأن

فبعد،الملكيالمخلصإلىيث!يرالذياللقبلأنه()المسيا

السياسي.الفهمسوءمنخوتهناكيعدلمالمسيحموت

يوعالربيستخدمهالم)مسئا(*المسيح"وكلمة

وصففيهاقبلاليالهامةوالمرة.تمليمهفيأبدا2

فيلبس:قيصريةفيبطرسلهقالعندماكانت"ا"بالمسيح

صجلت:قد،(:1616)متالهى"اللهابنالمسبح"أنت

تعليقمىوسجل.الأولىاللاثةالأناجلالاعترافهذا

صمعانيالك"!طولى:بالقولالاعترافهذاعلىالمسح

فيالذيأبيلكن،لكيعلنلمودما!لحمآإن،يوناابن

هذاقبلالربأنفراضح.(:1617)متا"السموات

يرفضلمأخرلىمرةوثمة.اللهمنإعلانا"واعتبرهالاعتراف

رئيس-العلىإحاتهفي؟ذلك،اللقبهذافيها

وفي.(1:16،)مر؟"االمباركابنلسيحاأنتا!أ:الكهنة

مسياوجدنا"اقد:بطرسلأيخهأندراوسيقوليوحناإيخل

السامريةالمرأدأنكما.(94:ايوإالمسيع"تفشرهالذي

المسيحلهيقالالذيم!اأنأعلمأنا11ةلهلالص

)يوهو"أكلمكالذيأنا"يسوعلهافقال...".يأتي

.(26و2ه:،

سيأتىصخلصاصأناليهودعندكيرتوقعهناككانلقد

تختفكانت:لكن،الرومانمنأعداثهمعلىءللقفا

إنهقائل1،عسكريقائدإنهقائل)فمنحولىآراؤهم

)فكانطرقهحولءالآرااختلفتوكذلك1(سماويمحارب

.(مسلحةبثوردإلايأتىلنالخلاصأنيعتقدونالفيورون

عني!موعالربديهلململماذانفهمأنيمكنزلكومن

مسياني!ه.

رسخدمه."اللهابن"اهر.الأهميهبالغآخرلقبوثمة

إنجيلهيفتنحإذمرقسوكذلك،31(و02:03)يوحنا
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.(1:)مرا.االلهابنالمسيحيسوعإنجيل"بدء:بالقول

ولم"،الله"ابنو"ا!المسيحبينفيهايجمعمراتوهناك

فيولكن(.16ت69)متاللقبينمنأئاالمسيحيرفض

العلاقةجلاءبكليوضحفملثمة،يسوعالربتعليم

شي،"كلقرله:في،كابطاللهمعللمسيحالتيالخاصة

ولا،الآبإلاالابنيعرفأحدولي!،أبيمنإلىدفعقد

لها!ئعلنأنالابنأرادومن،الابنإلاالآبيعرفأحد

.(01:22لو،:9127)مت

"فالابن"وضوحا!،أكثريوحناإنجيلفيفصولوهناك

وإلىأتىالآبعندمنأنهيعرفوهواالأزلمنذكانن

مجالأتدعلا،يرحناإنجيلفيالإشاساتوكل.يعودالأب

الهامومن،للآبالسماوياللهابنهوالمسيحأنفيللمثك

نرىأيضا!الإنجيلهذافيأنهنلاحظأن،خاصبشكل

ضعف.منفيهابماالبثريةطبيعتهفىيسوعوضوحبأكثر

إنساناص،اللهصاركيفتعليمهفىيسوعلنايوضحولم

بسلطانيعفمكانفقد،ثابتةكحقيقةهذاافترضولكنه

الله.

ا!لأناجليقرأأحدلا:اللهملكوتعن!علبصه)3(

عبارةرودوكثرةنظرهوستلفتإلا،الأولىالثلاثة
نأالواضحفمن."(السموات"املكوتأو)ا!اللهاملكوت0

وروداصأقلوهواالمسيحتعيمفيهامأمرضوعا!كانذلك

تسمىيسوعالربأفالمنوالكثير.يوظإنجيلفي

الملكوتعنالمسيحفأقوالا"الملكوت"اأمثالبالتحديد

المسيحى.للإنجيلالرئيسيةالفكرةكانت

أكثرف،الناسعلىاللهفلكهىالأساسيةوالفكرة

علىهوفيهاالتأكيد،أخرىهـلعبارة.اللهتخصمملكة

الملكوتأنيعنىلأنههامأمروهوالسلطاتهالملكمماكأسة

والملك.ءالأعضابينبالعلاقةتأثرهمنمناصلا

منلابدالملكوتتعليمبخصوصمشكلةوهناك

تتضمنالأقوالفبعضاالملكوتتوقيتوهي،مواجهتها

إلايأتيلنأنهآخرونيرىبينمافعلأ،حاضرالملكوتأن

بينالجمعفكرةالعلماءبعضثستنكر.المستقبلفي

وكلكزونأحدهمابرفضونفهمولذلك،والمستقبلالحاضر

بستندون،حاضرالملكوتبأنيقولونفالذين.الآخرعلى

هىالمميحيةأنيرونحيث،اجتعاعيإنجيلفكرةعلى

لاالرأياهذاعلىءونجا.الأشضعلىاللهملكوتتأشس

وعلى.المستقبلفىالملكوتلظهورمجالثمةيكون

وركزوا،الحاضرالملكوتفكرةالبعضأنكر،الاخرالجانب

المستقبل.على
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،الوجهانداءاماأنهعلىيصرونآخرينفإنذللكومع

أحدهماإتكارفإن،الإيخلفيمذكورينوالمستقبلالهاضر

الممكنالوحيدوالحل،مقنعاتفسيرأليصالآخر،لهساب

ولكهاالدهرهذاإلىينتيالهاضرالجانبأناعتبارهو

رأيوثمة.المستقبلفيالملكوتبإتامةإلاغاتهيبلغلن

هىالحقيقهبأنالقولوهو،آخربتعبيرولكنفابهآخر

وقد،الحاضرعلىعوضويلقى:لكنه،المستقبىالملكوت

والمستقبل.الحاضرالجانبينيينأقوالهفىيصوعالربجمع

كماالعامآالاهماموضعكانالملكوتأنالواضحومن

ي!وعالربالفريشونسألحيث،21و17:02لوفىنرى

؟ا،داخلكماللهملكوت"ها:جوابهفكان،يأتىمتىعن

ذلكيتفحكما،الحاضرفىوجودهعلىشكبلايدلوهو

كتإنلكن11:الشياطينإخراجبخصوصقولهمنأيفاش

ملكوتعيكمأقبلفقد،الثياطينأخرجاللهبروحأنا

نأهوذلكمنوالأكثر.(2.:91لر،:2128)متا؟الله

والغاصبون،ئغصباللها؟ملكوتقال:يسوعالرب

بذلكيقصدلموهر،(7:28لو،:1929)متيختطفونه"ا

إلىي!تيرأنهالواضحمنكانوإن،العسكريةالأساليب

المظاهرإحدكأهىفغالةقودوجودوفكرة،ديناميكيةقوة

بحفظااحينمانف!ه:الربقالفقد،للملكوت3المميز

متىولكن.أمانفيأموالهتكون،م!لحاصداكأدالقوي

الرصلاحها!ودزعيغلبهفإنه.منهأقوىهومنءجا

ستحلىخدمتهفىأنهإلىيشيرمما22(.و1121:

الظلمة.قواتعلىغلبته

.يسوعالرببهنادلىالذيالملكوتأنالواضحومن

بعملهوثيقآارتباطاصويرتطاللهيحكمهملكوتا-كان

النظريمكنلاأنهكما.شعبهاللهبهسيخفصالتىالفدائى

ال!ي،أقوالهسائرعنجمعزلالملكوتعنالميعتعليمإلى

الأجزاءباقيعنجزءفمليمكنفلااككلتؤخذأنيجب

الكل.يثوهأندون

منالمستقبلىالجانبعنوضوحاصأكثرتعليمآونجد

وفي،(39)متيسوعالربأمثالبعضفي.الملكوت

لو،13مرق!24،125)متالفلونجبلعلىحديثه

ابنمجىءعنيسوعالربتكلماالحديثهذاففى21(.

.(:1326)مرقىومجد"كثيرةبقوةسحابفى.الإنسان

عظيمببوقلأاملاثكتهإرسالمتىإنجيلفىيذكركما

.(42:31مت)".الصوت

طبيعةعنفكردأوضحالملكوتأمثالوتعطينا

فيلأنه،شاملةليستالملكوتفىفالعفوية.الملكوت

:89-13)متثمراصالتريةأنواعكلئعطلمالزارعمثل
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متلوفي،الزوانمتلفىالصورةنفسنرىكما1(23

الزوانخمع،الزوانمثلففىالبحر.فيالمطروحةالبكة

مثلوفى.مخزنإلىفجمعتالهنطةأما.لئحرقحزمفي

نطرحوهاءالأردياوأ!ااأوعيةإلىالجياد"جمعوا:الثبكة

الذينهمالملكوتءفأعفا.(8،و13:03)متخارجا-ا!

الراضحفمن،(:1323)صتهـدفهمونهاالكلمةيس!عون

حتىالمستمعجانبمناستجابةهنانتكونأنبجبأنه

.الملكوتببركاتالاستمتاعيمكنه

نمتحت،الخردلحبةفلفىالنموعلىتأكيدوهاك

الكنز،مثلأنكما.صغيرةبذر-منكبيرةلث!جرةوأصبحت

نأأما.وأهميتهلملكوتاقيمةيصوراناللؤلؤةومثل

الكر*ا،مثلمنفواضحالشعوبكلإلىيمدالملكوت

منكمائزعاللهملكرتااإن:لليهودالربيقولجث

يتفقماوهو،:3،(21)متأثماره"تعمللأمةوئعطى

جميعوتلمذوافاذهبوا!للتلاميذ:العظمىالإرساليةمع

الاسلجمبعيتسعملكوتفهو،(:2891)مت!االأمم

الإنجيل.لدعوديشجبونالذين

الإعلانبينالفصلعدميجبموت:عنتعليحه)،(

رأىفهل.موتهعنيموعالربوحديخت،اللكوتعن

يزعم؟خدمتهمنيتجزألاجزءا!كانموتهأنيسوعالرب

التأملولكن.الأملبخيبةانتهتحياتهأنالبعض

المزاعم.هذهلدحضكاف،موتهعنزكرهمافىالبسيط

الوشيكموتهالمئيحربطمعنىبأي:السؤالعنأما

أخذت-متىالتىالأدلةمنسلسلةأعطىلقد؟بالملكوت

موقععنفكرتناعليهنبنىالذيبالأساسناتزوإ-معاش

خدمته.كلمنموته

كلأنزكريمموعالربأننلاحظأنجد!الهاممن

متمثلأانظرإالمقدسةللكتبإتمامأكانتحياتهتفاصيل

25-18:31،24:127لو،9:12مرقس156و:،262

آلامأنالواضحمنالمواضعهذهكلنفى.(،:ه44

1:01بط9)القديمالعهدنبواتموضوعكانتالمسيح

فموته،بموتهإلاالنبواتهذهإتمامممكناىيكنلموأنه(91و

خدمه.منيتجزألاجزء

فيأيفاشيبرزالنبواتإتمامعلىالتأكيدهذاأنكما

رفع"اك!:لنيقوديموسالربقولفيكما.يوحناإنجط

"الإنسانابنيرفعأنينبغيهكذاالبريةفيالحيةمرسى

كانالنبواتإتما-اأنفىضكثمةولي!(.3:14)يو

المسيحيينمفهوموفيايسوعالربحياةفيقولا"دافعاص

يزعمونمنهناك،الصددهذاوفي.المسيحلموتالأوائل

،للخلاصكوسيلةالتجسدعلىأكبرأهميةيفعيرحناأن

-تعليمهالمسيح

إنجيلفىتوجدإز،الهقمنعا-جزإلالسهذاولكن

فيمماأكثروأهمتهالمسيحموتمعنىإلىإشاراتيوحنا

.الأخرىالأناجيل

الربلموتالإلهةالفرورةتؤكدجميهاوالأناجيل

فكرةفإن،النبواتإتمامموضرععلىفعلا:ة،يسوع

عنإكرهانبوةأ:لفيجدم:اضحةالمسيحموتضرورة

وأ"ساعه"عنكتيرأيوحناإنجيلفيفيتكلم.مونه

صاعتىتأت"لمةيقولخدمتهأياءأوائلففي.ا"الساعة

اتد:يقولخدمهأيامأواخرفيولكن،(:34)يوبعد"

يعنيكانأنهفيشكولا،(17:9)يو"الساعةأتت

الآبلتمجيدسبيللاأنهيعلمكانإذاموتهساعةبذلك

بموتهذروتهابلغتالتيالإلهيةالخطةحسب،بموتهإلا

وقيامته.

وذلك.كفاريةذيحةموتهيعتبريسوعالربوكان

كانتإذ،الربانيءالعشاوضععندقالهفيماواضح

أجلمنئسفكا؟الذيالجديدالعهددمإلىتشيرالكأس

فهمتوقد(.:26-2628)متالخطايا"لمغفرةيخيرلن

"المسيحأنيقنتفأ،القولهذاأهميةالبدايةمذالكنيسة

العهد11وفكرد:3(.59كو1)انظرخطايانا"أجلمنمات

عن،2()صالخر:جسفرفىءجاماإلىتشيرالجديد"

فيكانماشك--بلاومواالذبجةبدمختمالذيالعهد

كمااالجدبدالعهدعنالقولبهذانطقعندطالميحفكر

31-:93إرميا)الجديدالعهدعنإرمياقالهبمايرتبطأنه

الأحجار.علىوليسالقلوبعلىسئيهبالذي34(

إنجلفيال!حموتجوانبمنآخرجانبودظهر

لازمالذيالإتمامأوالإكمالجانبوهر.بخاصةيرخا

يواجهوهو(17)يويموعالربصلاةففي،موته

أكملته!اقدلأعملأعطتنيالذي!!العمل:يقول،الصليب

؟قد:الصلبعلىبصرختهذلكتأيدو.(:794)يو

الكامل.ا!نتمارنغمةتحملوهى،03(:91)يو"أكمل

يماباتفىخاصةبمررةتظهرأخرىهامآوفكرز

أنههي،الجديدالعهدمنأخرىأجزاءوفىبولىالرسول

فهلاالساقطالإنسانعنبديلأيرعكان-ما-بمعنى

الربخضوعفي؟ذلكيؤلدمايسوعالربتعليمفىنجد

معنفمهيضعكان،للتولةالمعمدانيوحنالمعموديةيسوع

يكنلمنفسههرأنهحيث،تريةإلىحاجةفيكانواالذين

الرباقتبسوقد.خطةبلاكانلأنه،لذلكحاجةفي

و"أحصى،(:12)53إشعياءنبودفيءجامانفسهيسوع

نفسه.علىإياهمطقا"22:37(الوأثعة"امع

اعبد1عنءإشعانبواتفيواضحآتركيزا"ونجد
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كانيسوعوالرب،شعبهعنبديلأسيكونأنهعلى،"الرب

نأفكرةيبرزآخرقولوثمة.:7(2)فيالكاملالعبدهو

أيفاشالإتسانابنالأن1:آخرينعنبديلأكانالمسيحموت

يخيرين.اعنفديةنفسهوليبذلليخدمبللئخذميأتلم

ئدفعكانماهيوالفدية.(:0228مت،01:45)مرقس

كثيرين،عنفديةنفسهيسوعالرببذلوقد،عبدلخرير

فكرةيؤكدممامن"،"جمدلأيعىهناعن.ا01الجروحرف

كالراعىيسوعالربقولفىأيضاصذلكنجدكما.!."البديل

.(1ه:09)يو"الخرافعننفيأضعا!أنا:الصالح

المحبة،هونفمهبذلإلىالمسيحإفعالذيالدافعوكان

يضعأن.هذامنأعظمحبلأحدلشى11:بنفسههرقالإذ

نأالجليومن،(:1539)يو"أحبائهلأجلنفسهأحد

يتفقماوهو،القولبهذانفسهإلىيثيركانيسوعالرب

بذلحتى.العالماللهأحب"اهكذا:اللهمحبةعنقولهمع

الربرأىالوقتنفسوفى(.3:16)يوالوحيد"ابنه

لمإنااقال:أنفبعد،الثسيطانعلىنصردموتهفييموع

ولكن،وحدهاتبقىفهىا:تمتالأرضفيالحنطةحبةتقع

ا!الآنقالت،24(و:2923)يوكثير"جمتمرتأتىماتتإن

31(.:12)يرخارجا2"العالمهذارئيسئطرح

فاعيتهإبرازد:نالمسيحتعليمعنالكلاميكتملولا

التوسةعلىيتوقفذلكفإن،أتباعهمنواحدكلفي

المسيح،يسوعبالربالثخميوالإيمان

الأحداتمنالعديدفي:التدسالروحعنتعليمه(5)

فاعليةالبشيرونلاحظ،يسوعالربحياةفيالكبرى

ومعموديته،،العذراويمولدهفي)كماالقدسالروح

عنتلاميذهعقمقديسوعالربأنعلىيدلمماة(وتجربته

فيزلكمنالقليلسوىنجدلأولكننا،القدسالروح

عنالأقوالمنالعديدنجدولكننا،الأولىالثلاثةالأناجيل

يوحنا.إيخطفيالقدصالروح

-الاصرةفىالكرازيةخدمتهيسوعالرببدأعندما

إشباءنبوةمنوقرأالمجمعدخللوقا-إنجيليذكركما

نفسه،علىالنبوةتلكمطبقا"اللهروحعن2(و961:)

عندمابذلكصرحوقداالقدسبالروحخدمتهكانتفقد

رئيسببعلزلولالشياطينيخرجبأنهالفرشيوناتهمه

أخرجاللهبروعأناكنت"إنقائلأ:فأجابهم،الثياطين

.(:1228)مت".اللهملكوتعليكمأقبلفقد،الشياطين

وأما.للناسيغفروتجديفخطية"كل:لهمقالكما

علىدالمنوأما..للناسيغفرفلنالروحعلىالتجديف

الآتي"فيولاالعالمهذافيلألهيغفرفلنالقدسالروح

32(.و29:31)مت
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مقاوماتمنصيلاقونهبماتلاميذهأنذروعدما

مجالسإلىسيسلمونكمأنهم11:لهمأكد،واضطهادات

منوملوكولاةءأطقونوت،يجلد:نكممجامعهموفي

كيفتهتموافلااأسلموكمفمتى.للأممولهمإزشهاأجلى

تيهلمونماال!اعةتلكفىئعطونلأنكم،تيهلمونبماأو

يتكلمالذيأبيكمروحبل،المتكلمينأنتملستملأن،به

ويسجل.(11-31:9مرقس،92-01:71مت)"فبكم

تعرفونأشرارنتموأكتمإن"ا:قاليسوعالربأنلوقالا

الذيالآببالحريفكم،جيددعطاياأولادكمتعطواأن

الو01يسألونهللذينالقدسالروحيعطىءالسمامن

للمؤمنينالقدسالروحعطيةأنيقبرفالرب،(:1113

العطايا.أعظمهي

فييعقموهو،يسوعالربيقولأخرىمالبةوفى

)مرض"القدسبالروحقالنفسهداودإناا:الهبكل

فالروح،القدسبالروخالمزاميريهابةيزكدمما:36(12

،المقدسالكتابرأسظكلكتابةفىالعاملهوالقدس

التثدس"الروحمنمسوقينالقدي!ونالله"أناسيهبهالذي

.(3:16تى2أيضاانظر،1:21بط3)

،القدسالروحعنواضحةأقوالأنجديوحناإنجلوفى

كما.(17و49:16يو)"الحق"اروحوهو""المعزيفهو

منيولدلاأحدكان"إن:لنيقوديموسيموعالربيقول

منالمرلود.اللهملكوتيدخلأنيقدرلاوالروحءالما

.(6و3:5يو)روح"هوالروحمنوالمولودهو،جسدالجسد

لأنه11:يقول،يوحناإنجيلشالثالثالأصحاحنهايةوقبيل

3:34(.)يوالروح!االلهيعطيبكيلليس

الروحمرضوععلىالضوءيلقيانفصلانوهناك

السامرية:للمرأةيسوعالربقال.روحاللهفلأن،القدس

وفى.(2،:4يو)"يسجدواأنينبغىوالحقبالروحإنه11

تجري،بيآمنمنإنااقائلأ:وعد،المظالعيدفيتعليمه

كانالذيالررحعنهذاقال.حيءماأنهاربطنهمن

.(7:37-93)يويقبلود"أنمزمعينبهالمؤمنون

وعملهاالقدسالروحعىللتلاميذالراضحتعليمهأما

ا:2:26،526وه17و16ة)14يوحناإيخلفيفنجده

تققمنالفصولفهذه1(13-15و7:1-ا27،16و

فىنقرأهماأساسوهى،القدسالروحعنهامةحقائق

القدسالر:حيسمىشىءكللفأوالجديد.العهدكأسانل

مما،آنفاشلمذكورةاالخمسةمنمواضعثلاثةفىا&ت""روح

شهادتهفىالقدسالروحعملإلىبشد؟النظريستلفت

بهوعدهوالذينفسه"الحق"روحوحق.هومالكل

وهو،(:1613ير)..الحقجميعلى!.إلبرشدهمالتلاميذ
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)بو"!المسيحايمجد0و،:26(15)يوللمسيحيشهدالذي

1614:).

وهى-الاراقليطإا"المعزياالقدسالروحيسمىكما

تىإنه،أخرىبعباردأو،"ا"المعينمعاهأعلمنمثتقة

بجانبه.القدصالروحيجدفإنه،معونةإلىالمزمناحتاج

"منفهو،(41:26يو)الآبا!من"مرسلالقدسوالروح

)يوالملآبمنعطةوهو.(:5126)يويبثق"االآبعد

1416:).

والابنالآببينالوثيقةالصلةهذهكلفىونرى

.الروحيعطىوالآب،للآبالابنفبصلى.القدسوالروح

الأبمنالر:حيرسلوالابن.الأبنباسمالر:حالآبايرسل

كللنايعلنأنهوالروحوعمل.:7(16،:1426)ير

.(693:1ير)آتيةبأمورويخبرنا،الحق

يعفمأنههو.القدسللروحالهامةالأعمال:أحد

:26(.ا4)يرالربلهمقالهمابكلويذكرهمالتلامذ

تعاليمهحفظيركأنيشألميسوعالربأنهذاومعنى

كيفتفسيرتحاولالتيالنظرياتأكثروما،للصدفة

نقلت!أنها،وتعاليمهيسوعالربعنالأنجاروصلتنا

إطلاقاصالمقبولمنوليس.الأناجيلتكتبأنقبلشفاها-،

فلا"،الشفاهيالنقللاابقوانينيعرفماعليهايط!قأن

الأناجيل،كتابةحالةفيالفىلدالعامللهذااهتماماصنعير

يذكروأنيحفظأنعملهمنالذي،القدسالر:حوهر

أمرهناالربيقولهفمااالربلهمقالهمابكلالتلامذ

تمتالأناجيلكتابةأنعلىالدلالةوعظيم،الأهميةبالغ

منبه"امرحىفهوالكتابكلوهكذا،القدسالروحبعمل

القدلسوتاللها"أناسكتبهوقد،(3:16تى2)"الله

سبقتكما(92ةابط)2"القدسالروحمنمسوتين

3الإثار-.

فيعملهوهراالتدسللروحآخرهامعملوهناك

جاءمتىالروحأنبوضوحيسوعالربذكرفقد،العالم

)يورينونة(!وعلى،بروعلى،خطيةعلىالعالم"يبهت

للكرازةيكونلن،القدسالروحعملنجدون.:8(16

قائلأ:يسرعالربحزروقد.العالمفيتأثيرأيبالإنجيل

ولايراالالأنه،يقبلهأنالعالمي!تطيعلاالذقيالحق.!:وح

كلفييسكنالقدسوالروح.(:117،)يواايعرفه

فيكثيراصبرلسالرصرلفيكرهالأهيةبالغأمروهو.مؤمن

ئله.رسا

نفخيسوعالربأن(02:22)يوحناإنجلفيونقرأ

الروحولكنالغدس"ا.الروحاقبلوا:لهما"وتالالتلاميذفي

)أعالخمسينيومفيإلااللامذعلىبملئهيحللمالقدس
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عنالةعنيوعالربعقم:الإنسانعنتعليمه)6(

)متعنددمححاةرؤوسنافثعور،بالإنسانالله

شئونبأدقاللهامتمامعنقويتعبيروهو،03(:01

مذاولكن،لإ؟نساناللهتقديرمدىعلىيدلكما،الجاة

صارواللذينخاصةعنايةيولياللهأنفكرةينفىلأالقول

.25-33(6:مت)انظرلهءأنجابالإيمان

الربافإ.:الممتلكاتالجسديةالحياةأهمةومع

كلهلمالضرلحإنل!إنسانمنفعةلاأتهبوضوحذكريسوع

1(9:25لو8:137مرفمى،16:26)متننسهوخسر

ماذافىب!والإنسانهوفيمنتركزكلهافالأممية

نأمناأقطعالجاةيدخل؟اأنللإنمانخيرإنهبل.يمتلك

ئطفأ"لاالتىالنارإلى،جهمإلى!يمضىيدانلهتكون

هذامعىولسس..3(و:592مت،9:39-47)مرقس

)كماالجسديةوسلامتهالإنسانابصحةيهميكنلمأنه

ولكن(أحراهااليءالشفامعجزاتذلكعلىتدل

لجديراشمن.باللهالإنسانجمعلاتةكانالأكبراقمامه

لمالم!حيموعالربأنالصدد-هذا-فيبالاعتبار

فىيدخلماأنعقموقد(.:1191مت)انظريتقث!ف

الذيمو،منهيخرجماولكن،الإن!انينجسلاالإن!مان

معياقضماوهو.7:49-23()مرقسينجسه

.بالطعاميخصفيماالي!وديةالمما!صات

ففى،فرثكمجردالإنسانإلىلسوعالربينظرولم

نحومنمسئولينيكونواأنالناسمنينتظر،اللهمجتمع

المسثوليةهذ!الجبلعلىالموعظةوتمور.البعضبعضهم

:هناك،:7(5)متئرحمونءفالرحما،الاتجماعية

منوئتظر.(5:9)م!السلاملصانعيخاصة"طودى"

نأو1(16أ5)متللآخريننوشاصيكونواأنالمميحتلامذ

الواضحفمن.4(.5:)متالمخاجينمعثيابهمتقاسموا

لا،مولةعلبهمالناسرإنيقرلأنيريدي!وعالربأن

أيفاص.الأخريننحومنبل،فقطأنفسهمنحومن

فقد،الكاملالاعتمادعلاقةهىباللهالإن!انوعلاقة

)متاليومىللخبزطلبا-للهالناسيصليأنالميحعقم

ميهفينيكونواأنيمكنلأبأنهميذكرعلمما،(619:

ا؟نسانيفخرلأنتعليمهفىمجالأبركولم.تهمبذوا

مجردأنهبامتمرا!الإن!انيتذكرأنيجببل،بخجزاته

الله.عنبالاصتقا،ليحياأنيتيملامخلوث

قدا(صةفأيد.العاتلبةالجاةعنيسوعالربتكلموقد

اقمامهوأعلن!(3-9ت5:93253099)متالزواج

ومواقفهبصرفاتهبينكما.وحقوقخاجةالزوبكرامةالعظم

كانالناسإلىتحدتكانفعدما.المرأةلمكانةتقديرد
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لرجلايمزماثمةقلي!اةنساوصجالأالجميعإلىيتحدت

لوقاإنبل.الأبديةالهياةونوالالإيمانجهةمنالمرأدعن

الولهن"أمرامنيخدفكن!ايخيراتءنماأنيذكر

.(3و82:

عنيكث!ف(4:17)متالوسةضروشةعلىوالتأكيد

هذهتظهر؟.التولةتشلز+االتىالخاطئةالإنسانطبيت

غفرانهالمسيحفيهاأعلنالتيالمراتفيبوضوحالحاجة

دهنتهالتىوالمرأد-8،ا:9-متالمفلوجحالةفي)كما

فييطلبواأنتلاميذهعقموقد48(.و7:47-لوبالطيب

فهو،(91:4لو،621:)متخطاياممغفرانالصلاة

،الغفرانإلىحاحةفيأنهم،يهامسلمقفيةيعتبرها

فيه.رنجةلهمتكونأنويجب

تيذابربوجودللظنمجالأييسوعالربيترك:لا

فيالدينيينللقادةنقدهأساسهذاكانبل،الإنسانفي

منوالعثمرينالثالثالأصحاحفىوبخاصة،أقرالهصائر

اهتمالاشخهواوالأنهماليهودالمعلمينانتقدفقدامىإنجيل

،لخلاصافىعاملأباعتاشهاتىالذاالبرأعمالإلىكبيرا!

يرميأنعلىتمامآيوقفيسوعالربعندالأمركانبينما

الواضحالأمروهو،اللهرحمةعلىبالماءنفسهالإنسان

بالتما*ننسهألقىالذيوالعشارالفريسيفلفيجا!

الفريسيد!نمبرراصبيتهإلىنزلوبذلكااللهرحمةعلى

.(1ا9-:18الو

قدالخطيةأناعتبرالمسيحأنفيإطلاقأشلتولا

مفهوءوأكبر.خطيةبلاإنانثمةفليس،الجميعشملت

هـلظهرااللهعنالإنساناغترابهو-تعليمه-فيللخطية

والظلمة.الوربينالمقارنةفىيوحناإنجيلفيبوضوحهذا

إنجيلفي-فالعالم.(:524يو)انظر:الجاةوالموت

الذيأي،حممابهفياللهيضعلاالذيالنظاميمثليوحنا-

بالله.يباليلا

الربقالوقد.للشيطانالاستعبادهيالخطيةأنكما

يأ،(8:4،)يو"إبليسهوأبمنأتتم"ا:لمقاوميهيسوع

واستعبادد.الإنسانإخضاعتحاولمعاديةقوىهنانأن

بالخطيةاللهضدالخطيةترط،الضالالابنفلوفي

الووعصياناصتمرداىتعتبرأخرىوسبارة،الأبضد

الاكبرالاينفظرةعنيختلفلهاتقديروهو،(15:21

الإن!مانأنوفكرة.أبيهثروذتبديدفيإلايرهالمالذي

تعليمفىأساسيةفكرة،اللهضدعمانحالةفيأساسا2

فيجذورهالهاأنتلاحظأنجد!الهامومن،بولسالرسرا!

المشح.تعليما
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لافالذين،الدينونةعنكثيرايموعالربتكلموقد

صنعهلذياالخلاصتدبيرخارجيظلونثم-ومنيؤمنون

نأيثتمما،(3:18)يوفعلأدينوا-قديحوعالرب

ننظرأنفيجب،هنابحالهيرتبطالأبديالإنسانممير

االإنسانحاجةضوءفى،الكفاريوموتهالمسيحمجيءإلى

عنتماما2عاجزاصلظل،تهلذاالإنمانئرلثفلو،حيةالرو

أبديةحياةلهبءجاالمشحلكنو،الخلاصعلىالحصول

.(3:16)يوبهيؤمرنلمن

لمالمسيحأنالبضيزعم:الكنيسةعنتعلبمه)7(

مخلفتينماسبينفىولكنهاهناكستكونبأنهايتنبأ

الناسمنجماعةتعنىواق""كبمةكلمةنفساستخدءا

يوعالربقال،فيلبسقيح!ريةففى.اللهمنمدعوين

الميحبأنهالإيمانصخر؟علىكنيستهسيبنيإنهلبطرس

نأنلاحظأنويجب.(:16-1691)متالحياللهابن

بأنهاتلامذدأخبركما.الكنيسةبئاءهونفسهالمميح

عيها".تقوىلنالججم"أبرابإنحتىمنيعةستكون

ماوهواياالخطابغفرانالمناداةالكنيسةوظاتفمنأنكما

المقصوديكنفلمالبطرسيسوعالربكلماتتضمنته

منجدمواضح:هذاابطرسعلىظصردتكونأنمنها

جميعهمللتلامذ-أخرىمرة-فيالكلماتنفستوجبه

فىيحغمأنيستطبعا"مجتمعفالكية(:1889)مت

كو1إلىايضاشارجع!17ة18)متالإخوةبينالمنازعات

.(1-ه6:

إلىالواضحتينالإشارتينتينهاإلىويالإضافة

)متباسمهمعاشسيجتمعونأتباعهأ!ذكرفإنه،الكيصة

إلىدلاميذهأرسل،ممىإنجلختاموفي(.91او:188

وأنابهأوصاهمماجميعيحقظواأنليفموهمالأممجميع

مت)"التدسوالرثحوالابنالأبباسممم+يعمدو

انقفاءإلىالأيا-"كلمعهمبأنهووعدمم1(02و28:91

هويحفظوهأنتلاميذدأوصىالذيالآخروالأمر.الدهر"

المؤمينمنمجنعوجوديفترضأمروهو،"الربء/اعث!ا

موتلذكرهوالربءعثاأنحيثوء.العثاهذايمارسون

عنيتحدتكانالربأنالواضحفمنيجيء،أنإلىالرب

يجىء.أنإلىلذكرهالعشاءمماريةتحفظكنيسة

بالرببإيمانهمأنهمعرفواالناسمنجماعةهيوالكنيسة

الله.معجديدةعلاقةفيدخلواقدالم!يحيسوع

هاكأنإلا،يرخاإنجيلفىللكيسةزكرلاأنهومع

عنالربفيقول،هاوجوثفكرةتؤيدالتيالإشاراتبعض

)يوا"الرعية12همشبهرإنالصالحالراعيإنه،نفمه

القيامةبعدحديتهفيالفكردنفستتكرركما.(:0169

)يوغنمهيرعىبأنبوصيهإذ،نفسهلردبطرسمع



-تعليمهالمسيح

يتضمنوالأغصانالكرمةتثيهأنكما(.1-17ه:21

الاتمالمنتهاحياتتمدكثيرةأغصانوجردفكرة

فىبالآخريرقيغصنكلفإنثمومنابالكرمةالحيوي

الكرمة.فيمشركةجاغ

فى(الكنيسةأي)الممتقبلىالمجتمعأنالربوعقم

وضعوبذللت،القدسالروحوإرثادصعونةإلىحاجة

الروحقيادةعلىالواضحالكنيسةلاعتمادالأساس

الرسل.أعمالسفرفيذلكيجلىكما،القدس

الكيسةبينوثيقةعلاقةهناكأننلاحظأنولجب

شمولأأوسعفالملكوت،مترادفينلشاولكنهما،والملكوت

.الملكوتداخلجزءهىالتيالكنيسةمن

الملكوتعنالمسبحتكلمالمستتبل:عنتعلي!ه)8(

الجانبثلرتبط.الم!قبلفيءوكرجاحاضركأمر

تلامذهـيجهلونيتركلمولكنهالدهر.نجهايةالم!قبلى

تأكيداشأعطاهمبلالدهرهذاانتهاءكيفيةعنشيءكل

فىماولمحتفيإلهليأخذهمإليهمسيرجعبأنهقاطعا"

المصشقبل.

أيهمجدفييأتيسوفالإنسانابن"اأنأخبرهمفقد

سؤالعلىرد!حديثهوفى.(:1627)متملاتكته"مع

سيأتيأنهأخرىمرةلهميقول،العالمنهايةعنتلاميذد

وهي،(13:26)مرقسومجد"!كثيرةبقوةسحابفيا

.؟انيالنبوةمنالمابعالأصحاعفىءجابماشبيهةلغة

هذاتسبقالتيالعلاماتبمضيسوعالربلهم:صفكما

:تزعزعومجاعاتوزلازلحروبحدوثفذكرالمجىء،

نفسوفى،الأمملكلبهسياديالإنجيل:أن،السموات

كثير:ن.كذبةءمسحاس!ظهرالوقت

ثانيةمجيئهعنالتفاصيلهذهالمسيحأعطىلقد

التحرلضمع،الاضطهادمواجهةعلىتلاميذهليثصجع

سبككلنو.العملبأهدافهالمباركءفللرجا.الصهرعلى

)مرقسالليلفىكلصللعالممفاجئا!ثانبةالمجيء

13:32-36).

المسيحتعليم،المستقلعنالهامةالمرضوعاتومن

بقامةيؤمرنلاالمدوقيونكانفقد.القيامةعن

التيالمرأدبقحةالمسيحبصطارواأنوحاولرا.الأجساد

ستكونمنهملمنيعرفواأنوأرادوا.مراتسبعتزوجت

القيامهعنالصدوقيينفكرةكانتلقد.القيامةفىزوجة

يكونونالقيامةفىإنهميسوعالربلهمفقال،خاطئة

وقد.فيهاشكلاالأمواتفقيامة.السمواتفىكالملالكة

-:1691الوالمسكين!لعازرالغنيقمةيسوعالربذكر

-تعليمهالمسيح

فيالعذابمنيصرخالغنينرى،مرتهمانجعد.31(

إبراهيم.حفنفىيستمتعالمسكينلعازربينما،اللهيب

وحقيقة،الموتبعدالحياةيقينيةالقصةهذهمنويتفح

علىالقصةهذهفييذكرلمكانإن،الرجلينبينالتميبز

تعليمفيالواضحمنولكنالتمييز.هذاكانامماسأأي

هوالسعيدةالأبديةللحياةالأساسىالمطلبأنيصوعالرب

واللصيسوعالرببينالحديتوفيومخلصا".رلاكلبهالإيمانا

لهسيكونالفردوسفىأنهلنايتين،الصل!بعلىالائب

.(:2342:43الويموعالرببحضورالوعيكامل

الفمول،منالكثيرفىوالعقابالثوابموضوعنجدو

مجدافيءجامىالإنسانابنإنيسرعالربقيقول

)مت"عملهحسبواحدكليجازيفوف،أبيه

)متالخارجيةالظلمةإلىالمؤمنينغيروسئطرح.(:1627

الذيالدينونةيومعنيسوعالربتكلمكما..3(35:

)متبطالةكلمةكلعنحسابا!الناسيعطىأنيجبيخه

بينمجدهـس!ميزفىمجيئهعندأنهكما37(.و36اة2

93-35:)متء"الجدامنالخرافالراعىيميز"كماالناس

.)46

ولا،جهنمعنأحاديثه،يسوعالربأقوالأخطرومن

للخطادالأبديالعقابعنحديثهحولالدورانإلىسبيل

الأبدبةالحبا؟صالنقيضعلىوهو461(و2541:أمت

قيمكانا:لهمسيعدبأنهالتلاميذوعدوقد.للمؤمين

الحياةسفرنىمكتودةءهمأسماأنو،(49:2)يوءالسعا

.(01:02الر

منالكثرنجدالأخردية:القفا!اعنتعليصه)9(

الأقوالمنالعديدفىالأخلافياتعنيسوعالربتعيم

زعمحتى(الجلعلىالموعظة)مثلوالأحاديختوالأمثال

الرئيىالهدفهركانتعليمهمنالجز،هذاأنالبعض

فصلهيمكنلاالأخلاقياتعنالتعلي!مولكن.خدمتمن

نإقيلولقد.المتعددةتعليمهوجوهمن4محبقماكلعن

والتعاليميسوعالربتعليمبينشديدا!تطابقاصفاك

بموعالربتعيميميزماولكن.الأخلاقياتعنيةاليهود

طاعتهااتجبشرائعفيمقتاصليسفهو،ءهوراالدافعهو

الله.معالصحيحةللعلاقةنتيجةهوالقودمالسلوكلأن

للسلولت،الكاملالمثالهونفسهيسوعالربكانوقد

يوجدولا،اللهمشيئةيتممأنهوهدفهأنبجلاءصرحفقد

وعندما.الأخلاقلمرضوعمعاقيفيالناموسيةمنشيء

بئن.موسىوتعليمتعليمهبينالجلعلىالموعظةفىقارن

22و5:21متإلى)ارجعالباطنىالمعىإدراكأهمة

الربمطالبكانتالظاهرففي.32(و31و28و27و

914



وظائفه-المسيح

بالنفاذاهتملأنه،موسىناموسمطالبمنأشديسوع

الموعظةالبعضويرفض.التصرفاتإلىكماالدوافعإلى

لمبسوعالربولكناعمليةغيرباعتارهاالجبلعلى

عالا":مدفا!وضعبلهينا".سهلأتعيمهيكونأنيقصد

كامل"هواليممواتفيالذيأباكمأنكماكاملينا"كونوا

"اخفيفحمليوهنا؟نيري:قالذلكهـمع،(:5،8)مت

أخلاقيا!مثالأيفعيكنلمأنهيعنيمماا:92(11)مت

بلاللمجتمعقانوناصيفعلهأنهنذكرأنولجبمشحيلأ.

القو3.للسلركقوسةوافيثفردكللدتيكونأنيريدكان

الخيرصعحسابعلىللسبتالمتزمتالحفظضدوكلامه

بالاخدلنفالاهتمام،النقطةهذديصور،المحتاجللثخص

.والشكلياتالطقوسمراعاةمنأصمى

الميححيازقمةتكتطأنيمكنلاالهلاصة:01()

المسيحيسوعالرباحتلهاالتيالمكانةمعرفةدونوتعليمه

أعمالسفرثاسةثإلىبنايأتىوهذا.الأوائلالمؤمنينعند

نرىففيها،بولسالرسولرسائلوبخاصة،والرصائلالرسل

الكنيسة،تأسشىعنيسوعالربنبواتتحققتكيف

فكانايسوعبااتعليمإطاعةالكنيسةحاولتوكيف

وغرض،تهاجاوهدف،إيمانهامركزهويسوعالرب

"المخلصهو()المسيا""المسيحلهاكانلقد.رجائها

"الابن"و.شعبهعلى!.الملك"اباعتبارهالرب"10و،الروحى"

ماكلصتماماصالتلاميذيتحققولم"الآب".مععلاقتهفي

الروحاستحضرجتقيامتهبعدإلا.بخصهيتعلق

وعلمهم.لهمالربقالهأنسبقماكلأذهانهمإدىالقدس

)يوالهقجميعإلىل!رشدهمالربأرسلهفقد.إياه

.(:1426)يولهمقالهمابكلويذكرهم،(:1613

الربصوردبينالجمعفىمشكلةالبعضوجدوقد

الرسائل،فيوما،وتعليمهجيلالأنافىالمرصومةيموع

بعضإلىرسائلهفييثرلمبولسالرسرللأنوذلك

نأهذامعنىفهل.يسوعالربحياةفىمعينةأحداث

؟يسوعالربحياةعنالكثيريعرفيكنلمبولسالرسول

ر!ائلفىالكتيرةالإشاكأاتفاتتهم.بذلكيقولونمنإن

يكتبمثلأفهو.وتعليمهيسوعالربإلىبولسالرسول

علىبدلمما،(01:9كو)2؟"وحلمهالمسيحداعة"اوعن

ومتراضعيع:دلأنيمنيتعلموا01ةالمسيحبقولمعرفته

لأجلناالمسيحافتقاريذكرأنهكما(.:9192)مت"االقلب

يكنلمالإنسان!!ابنأنعرتقدأنهفلابد،(89:كو2)

كيفوعرف.(9:58لو8012:)مترأصه"ي!ندأينله

منالمسيحولادةيعلمكانكما،الربانيءالعشاالربوضع

اليومفىقاموأنهدفنوأنهماتوأنه،(4:4)غلالعذراء

السمواتجميعفوقصدوأنه.(4و:153كو9)الثالث
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وظائفه-المسيح

حيا"تفاصيلعارفا!كانأنهئرى!هكذا،(4:01أف)

!تعليمه.الميح

لتعيمكانمامدىنعرتأنهنابناالجديرشمن

آيةوهناك.الأوائلالمسيحيينحياةفىأهميةمنالمسيح

بطرسالرصوليقولحيث،لخصوصاهذافيأهمتهالها

3.الظصرمنالذي"ي!وع:المثةقائدكرنيليوسبيتفي

بمغجالالذي،والقوةالقدسبالروحاللهمسحهكيف

.(:0138أع)"إبليسعليهيمالمتسلطجميعويشفيخيراش

علىتشملائمآثكانتبا.لإنجيلاكأةال!أنالواضحفمن

وتعليمه.المسيححيادمنالكثير

قولا-دافطصكانتالميححياةأنفسهشكلاومما

فىذلكإلىبطرسالر!ولويستند.القولمللسلوك

كما.(2:21بط1)الآلامهاحتمالعلىللمؤمنينتحريضه

.\:11كو1)بالمسيحءالاقداأهميةبولسالرسوا!يبرز

خطه-بلاالى-المسيححياةكانتنعد،:6(1اش

المؤمن!ن.لحيادأعلىمثلأ

لرباتعليمإلىالرسائلفيالإثاراتبعض!ومناك

عمية،ناحيةتنحوالتييعقوبرسالةفىوبخاصةايسوع

نرثهكذاو.الجبلضلىالموعظةصدىبقو-يترددوفيها

عندالعظمىأمم!تهيسوعالربلتعليمكانكيف

فىأماسهلهالرسائلفيتعليمفكل/الأواثلالمسيعبين

يعرفواأنإلىا"لآنالمؤمنينأحوجوما.،يسوعالربتعليم

هو-الأوائلالمزمنينغرضكان-كماإيمانهمغرضأن

وفيالجيلضوعقمعاشالذييسوعالربنفسه

ية.اليئود

وظانفه:-المسبح

القديماالعهدش،المقدسبالدهنئمسحونالذينكان

مل1)نبا-أليتعفسحكما.والملكوالكاهنالنبي:هم

92:17)خركهنة3وشوهرونفسحوكما1(:9116

.9:16صم1)ملكاصشاولمحوكما،03(و03:25

.(13و16:1صم1أيضا!انظر

المراكزهذ/يشغل(المم!وح)ومعناد.االمسيح"او

الثلاثة:

نيابةاللهبكلا-يتكلممنهوالنبى:كنبيالمسيح1()

،لفرعونإلثآجعلتكأناانظر"ا؟لموسىيقولفاللهااللهعن

عنك،اتكلماأي(\7:)خرنيك"يكونأخوكوهرون

مايعلنثم،يارؤيرفأ:،اللهمنالكلاميسمعفالبى

فىملبيةخدقهفكانت.(:8918رآهـ)تثماأ:سمعه

منوصلهماإعلانديوإيجابيةكلاماكا،ي!قبلأنه



تهمعجزا-المسبح

)تكأبيمالكاللهكلمفقد،فقطسلبيةتكنفلم.رسالة

2(،وه1-8ا،:)تكحلمفىوفرعون.02:3-7(

لا:لكنهم،(1-2:45)دانيالنصرنبوخذوكذلك

لتبليغهوليسهملهمكانالكلاملأنءأنجيايعتبرون

طيفيأمورعنيخبركانالنبيأنكما.لآخرين

المستقبل.

النبىاعملمنالجانبينبهذينالمسحقاموقد

ارسنيالذي11:بالقولالخدمةهذهلخصوقد.معأمندمجبن

)يوللعالم!اأقولهفهذامنهسمعتهماوأناحق.هو

)متفيالمستقبلعننبواتهمنبعفاصونجد.(8:26

.(6-28ت92لو2:2،93،25:31-146-

)تثنبئاشكونالمسياأنعنالقديمالعهدويتنبأ

نفسهإلىالمسيحأشاركما،(23و22إ3أعمع1:ه89

يممعهبمايخبروأنه،:33(13لو،:1357)متكنبى

وفد.(\.:1،،94.5::26.21-828:يو)ا/لآبمن

،769:لو،46و92:91)متنبئاالناسفيهرأي

.(:917"704:،614:،91:،،3:2يو،:2499

بأنهالمسياعنالقديمالعهدتنبأ:ككاهنالمسيح)2(

عملويتضمن.(6:011:4-0418)مزكاهناشسيكون

)تتوالشغاعة1-3(5:)عبالذباثحتقديمالكاهن

يقوموالمسح،(إلخ......ه7:صم1،:5:5،918

ابل1-وتبوسثيرانمن-ليستذبيحةقدمفقد،لخدمتينب

أبديا-!"ءفدافرجدالأقداسإلىواحدةمرددخلنفسهبدم

مزأيفا!انظر،1-2001:54-28وه1-9:113)عب

04:)6-8.

بلأرضىهيكلفيبهيقوملافهوالشفاعةعملأما

،2ه7:عب8:،3،رو.أ-2:2يوا)اللهعرشأمام

سوىوذبانحهالقدبمالعهدكهنوتيكنفلم.9:24(

فهو،الجلجثةصليبعلىنفسهوذبيحةللم!يحرموز

.(:192)يو"العالمخطيةيرفعالذىالله"حمل

على،ضعبهعلىالآنيملكفهو:كملكالمسيح)3(

تىسيأولكن.(:593)رؤ"القديسين"اعلكفهو.كني!ه

ثانيةمجيئهعندالخلبقةكلعلىفيهسيصلكالذياليوم

تىفسيأ.(6-91:6102:4رؤ،617:1و41:9زك)

24:2726:164-31،)متأورشليمفيلبملكمجدفى

صم21نهايةلملكهيكرنولن(.17و16و9و:8ا4زك

دانجال،9:6:7إش،37و9836:مز،16و7051

تى1)"الأربابوربالملوك"املكفهو1(41و7:13

لاالذيالدهوروملك،(1،91:16،:17رؤ،651:

.(:179تى1)يفني

تهمعجزا-المسيح

ته:معجزا-المسيح

الربعملهاالتيالمعجزاتمنالعديدالأناجيلذكرت

تمتوعبلاولكنها.الأرضعلىحياتهءأتنافييسوع

ويثفى،خيرآيصنع"جالفت!د،معجزاتمنصنعماكل

:38(.01)أع"إبليسعلبهمالمتسلطجميع

صنعها3كتيرأخرىء"وأشياالبثير:يوحناثدقول

نفسهالعالمأنأظنفلست،واحددواحدةكتبتإن،ي!حوع

.(21:25)يوالمكتودة"الكتبيسع

حى:الأناجيلفىالمسجلةوالمعجزات

متى:!!يلإل!يذكرهالممعجزات(1)

9:27-31متأعميينشفا.

32-9:33متمجنونأخرسمنالثيطانطرد

24-27ت79متالسمكةفمفيالآصتاروجود

مرتس:إبيلإلايذكرهالممعجزات()2

31-37ة7مرأعقدأصمرجلءشفا

22-18:26مرأعمىرجلءشفا

لوتا:إنجيلإلا!سجلهالممعجزات)3(

9ا-ا5:لوالكثيرالسعكصيد

ا-17ا7:لونايينأرملةابنإقامة

-39:1117لوالمنحنيةالمرأةءشفا

ا-1:6،لواستسقاءبهإنسانءشفا

91-71:11لوبرصدثر:ءشفا

51و22:05لوملخسأذن!يثفا

يوحنا:إصبلإلايسجلهالممعجزات،،(

9-2:11يوخمرإلىءالماتحردل

ه46-،:4يوالملكخادءابنءشفا

1-59:يوح!دابيتبركةمريضشفاء

7-9:1يوأعمىالمولودالرجلءضفا

:38-19،4يوالأمراتمنلعازرإتامة

-92:149يوكبيرزسمكة153صيد

151



بهاعلمالتيالأمثال-المسيح

ومرتس:متىيذكرهامعجزات)5(

مر،:1528متالكنعانيةالمرأةابنءشفا

7:24.

مر15:132متالالا!الأكأبعةإطعا-ا

مر،21:91متالتينثجرزلعنة

14و113:9

ولوقا:متىيذكرهامعجزات)6(

ا7:لو،ه8:متالفالجمنالمئةتائدغلا*اءشفا

لو،12:22متالأخرسالأعمىالمجنونثمفاء

ا؟114

ولوتا:مرتسيذكرهامعجزات)7(

ناحومكفرمجمعفينجسر:حبهرجلءشفا

33ت4لر،:23امر

ولوقا:ومرقسمتىيذكرهامعجزات)8(

5:12لو،1:04مر،82:متالأبرصءشفا

4:38لو03،:امر،8:14متبطرسحمافىءشفا

822:لو،:437مر،8:23متالعاصفةإسكات

لجديرلناكورذمجنونءشفا

862:لو،\:5مر،:828مت

:518لو،:23مر،9:2متالمفلوجءشفا

لو5:23،مر4،وه9:18متيايرسابنةإقا!

8:41

الدمنازفةالمرأذءشفا

8:43لو،5:25مر02-9:122مت

اليابسةالدذيالرجلءشفا

6:6لر.\3:مر،29:01مت

صبيمنالشيطانطرد

9:37لو،9:17مر،:1714مت

أهـدحاخارجالأعمىالرجلءشفا

18:35لو،:0146مر،02:03مت
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بهاعلمالتىالأمثال-المسيح

هـلوحناومرتسمتىيذكرهامعجزات،9(

الماءعلىبوعالربسير

6:91يو،6:48مر"35:ا4مت

الأريعة:الأناجيلتذكرهامعجزات(01)

الآؤفالخمةإشباع

\-،أ:6يو،9:01لر،34ة6مر،41:59مت

ثها:علمالتيالأمثال-المسيح

متى:إلايسجلهالمالتيالأمثال(1)

203-،:39متالزوانمثل

،13:4متالمخفىالكنزمثل

46و13:45متاثمنكثيرزللؤلؤةامثل

48و:1347متوالسمكالشبكةمثل

:23-،183متالقاسىالعبدقل

9-0216:متالكر*فيالفعلةفل

:28-9232متوابناهالرجلقنل

-22:114متالملكابناجزروليمةفل

1-2539:متالعثرالعذارىمتل

ت،1-2503متالوزناتمثل

31-25:46متءوالجداالخرافمثل

مرتسإلايسجلهالمأمثال)2(

26-4:92مروالقمحوالنبلةالنباتمثل

34-13:36مرسيدفىانتظارفيالساهرالوابمثل

لوتاإلايسجلهالمأمثال)3(

7:3605-لوالمديونينمثل

الصالحالسامريفل

الليلنمففيالصديقمثل

الغبىالغنيمثل

الساهرينالعبيدمثل

-09:2537لر

91:5-8لو

12:69-21لو

12:35-04لو



المسبحضد-س!يح

:2،-12،8لوالحكيمالوكيل!ل

:6-139لوالعقيمةالتينشجرةمثل

:69-1424لوالعظيمءالعشامتل

:28-4133لوالنفقةوحسابالرجءبنامثل

8:01-59لوالمنقودالدرهمفل

أ-32ا:15لوالضالالابنمثل

-16:113لوالظلموكيلمثل

31-ا16:9لوولعازرالغنيمثل

7:01-17لووالعبدالسيدفل

8-18:1لوالمثابرةلأرملةامثل

9-18:14لووالعشارالفرشيمثل

12-91:27لوالعشرةءالأمنامثل

ولوفا:متىسجلهاأمنال(ا،

الصخرعلىالمبنيالبيتمثل

9،و6:48لو7:24-37.مت

21و1302:لو39:33،متالخميرمثل

:3-157لو،121-،:18متالضالالخروفمثل

ولوتا:ومرتسمتىسجلهاأمثال(5)

المكيالتحتالسراجمل

17و8:16لو22،و42:امرقس5:،1-16،مت

العتيقالثوبعلىالجديدةالرتعةفل

5:36لو،2:21مر،:916مت

القديمةوالزقاقالجديدةالخمرمثل

38و:37هلو2:122مر9:17،مت

الزارعفل

:8لو،3:02-14مر،18-23و:3-139مت

الخردلحبةمثل

99و:1318لو32،و09:93مر32،و13:31مت

المسيح-ضدمسيح

مينلكراوالكرءامط

16-02:9لو91-اة21مر،14-12:33مت

الرخصشغصنهاالتينشجرةفل

92:92لو13:28-93،مر24:32-35،مت

المسيح:ضد-سيح

ذكربوجد!:المقدسالكتابنيإليهالإثاراتأولأ-

يردجثيوحناالرسرلرعائلفيإلا"المسيح"لفدصريح

7(.بو22،430:2و2:18يو1)مراتأربعذكره

وكما.لأخيرةاالساعةهىالأولاد"أيها:يوحنافيقول

للمسيعأضدادالآنصارقد،يأتيالمسيحضدأنسمعتم

.(:218يو1)الأخيرد"االساعةأنهاتعلمهامن.كثيرون

هوشخصظهورينتظركانالرسوليوحناأنفواضح

يسوعللربعنيدمقاومأيالم!يح""ضدبالتحديد

ممالكذبهءالأنجامنكثيرينإنيقولكما.المسح

الساعةاقترابعلىدللهذاإنويقولا.اللمسيح"أذداد

.لأخيرةا

هوبسوعأن"ابنكربأنه"المسبح"ضدويوصف

أنهأي1(2:22يو1)،"والابنالآب..ينكرلىتلك1،1المسيح

إلىإشارةنجد403:يو1وفي.اللهحويس!وعانينكر

فىسأتيأي"يأتىأنهسمعتمالذي.المسيحضد"روح

بشوعيعرف"لاوهو"العالمفيهوالآن"وا،المستقبل

11.اللهمن"ليسفهوولذلكالجمد"ا،فيءجاقدأنهالمسيح

حقيقةينكروثلمننخديدآأكثرإشارة7،يو2برنجدو

العالمإلىدخلقد"ا.لأنه:يرخاالرسولفيقول،الجسد

الجسد،فيآتيا!المسيحبيسوعيعترفونلأيخيرونمضلون

هرطقةعنيتنبأيوحنافكان"االمسيحوضدالمفلهوهذا

جسدفييأتلمالمسيحأنترىكانتالتى"الدوشية"

لإشاراتاهذهومن.المسبحناسوتتكرأنهاأي،حقيقى

مفهومأصاسأهو"المسيحا!ضدأنلنايتفح،الأربع

ننسهرطوقيةجمأفكاريناديأوالميحيرفضلاهوتى

المسيح.ضخص

علىالأقرالهذهتطبيقيقوم؟التطبيقمدىثانيا-

المستتبلفيسيظهرشخصهو12الم!ح"اضدأنأساس

المسيحضدأن"سمعتميوخاةالرسوليقولهماعلىءنجا

بينماأنههوالعبارةهذهفمضمون،(؟218يو1)"يأتى

ينكرونالتا!لخ-مدى-علىيخيرونمقاومونويظهرظهر

المقاومةالقوىهذهكلفإن،ناسوتهحقيقةوالمسيحلام!وت

شخصفيالنهايةفيقهاذ.وستبلغ،الهرطوقيةوالآراء
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المسيحضد-مسيح

ثانية.المسيحمجىءقيلسيظهرواحد

محاولاتجر!لقدشنصيته:محديدمحاولاتثاثا-

منبالعديدالسيحضدشخصيةلتحديدعددبلا

.ساسة،وملوكينثكأجالمنالتا!يخمدىعلىالأشخاص

الذيالرومانيالامبراطوركاليجولأكوالملوكهؤلاءوأشهر

واضطهدروماأحرقالذيونيرون،ا/لإلرهيةعىاة

الهكاأبعضإلىالظنامتدبل.راليهودالمسيحيين

وموسرلينىنابليونمتلالحديثةلعصوراقىالمثهورلن

يكنلملكنواالمسيحضدروحفيهمظهرتوقد،وهتلر

.الكتاتنبواتموضوعالميحا""ضدهوهؤلاءمنأحد

الوحيدجالمدرسة:القديمالعهدفىعنهالنبواترابعا-

عنمتكاملأتفسيراصقدمتالتيالتنسير-مدارس-من

للنبواتاالم!تقبلىالتفسيرمدرسةهى"االمسيح"ضد

.أضدعلىءالقفابينماتربطالنواتبأنيهارأوتؤيد

حركاتظهورمن3فبالر.نةتاالمسيحومجيءا!المسيح

فيالذرودصتبلغأنئهانرىفإنها،"المسيحضد!!بروحكثيرد

التزييفومو،البواتموضوعالمسيح!ااضد3هوشخص

اتفسيراتمناليهيرهاكأنومع.للم!حالشيطاني

هداظهورومكانخصائص!تحديدلةمحاوفيالممكنة

فىفصوا!بضعةهناكأنإلا،المشتكبلفىالشخص

الصدإ:هذافىمعونةأكبرلناتقدمالمقدساليهاب

عنيتبأجث،ا!دانياسفرمنالسابعالأصحاحفغى

،وحوشأسبعةحورةفى،قعاقبةعايةامبراطورياتأهـلع

ماية،الرهالامراطرريةيمثلالرابعالوحثىأننيرووالذين

الحلمتفسيروفيللوخ!.صورةالصغيرلقرنافىيجدون

ضدبكلامايتكلم1:بأنهاثخصهذايوصف،لدايخال

صميحكمأنهكما1()7:25"العلىقديسىولبلي،العلى

كلتحتالمملكةوعظحةوالسلطانالمملكةتعطىأنإلى

ألوصفوبلذا.()7:27"العلىقديعمي"لثعبءالسما

المقاوممرويكون،العظامالعالمحكامآخرهويكون

للمسيح.

يرىلملكآخروصفايرنجد،عشرالحاديا/لأصحاحوفى

2-22،و.)7:8الصغيرالقرننفسههوأنهالبعض

الملك"لاويفعل:عنهئقالإ؟!طلقحا!فهو،(8:9

بأمورويتكلم،إلهكلعلىوشعظمهـلرتفع،تهكإكأاد

فإنهلكثعلىدوعلاو،(36؟11).الآلهةإلهعلىعجيبة

لموإلها-(الآلهةإلهمكان)فيمكانهفىالحصونإلهيكر-

الكريمةويالحجارةوالفضةبالذهبيكرمه.أباؤهتعرفه

شستكوننهايتهأنالواضحومن.(11:38)والنفان!.ا

ومن،للهءومقاومجدففهو،(4-19:045)عايةحرب
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المسيح-ضدمسيح

ثانةالمسيحمجىءقبلحاكموآخراالمسيعحندفهوثم

قلأملكا!لميهونأنهنآخرو:يرى.(-21:13)دانيال

الهاية.وقتفيفقطفلسطينعلىسيملكشأناى،

الربأشاشالجديد:العهدنىعنهالنبواتخامسا-

اسيقومالأخيردآالأيافىأنهإلىيثهأحاثفييسوع

كثيرآأنهكما.(:224،)مت"كذبةءأنبياوكذبة،مسحا

يظهركمااوللمسيحللهعدوبأتهالشيطانإلىأنتارما

،(1-13ء:لو.1-491:)متللمسيحتجرشهفيذلك

إبلي!هوانالزوفزاكأع،انوالزوالقمحعتلفىوكذلك

أبيباصمأتيت"انا:المسييمقالكما:37-93(.13)مت

"اتقبلونهخذلكنفسهباسمآخرأتىإن.تقبلوننيول!م

.(:543)يو

فى"المسيحضد11عباردبولسالرصوليمتخدءاولا

اتفاف."أبقولهفىبيعالا"11إلىيير:لكنه.رسانله

إشاهـذيشبرونجدد.(1ه6:كو2)ا؟ابيعالمعللمس!ح

ثانية.اضتمجىءعنحديخنهفىالم!يحضدإلى0اضحة

ي!علنو،أولأالارتداديأتلمإنيأتىلا11/لأنه:لقولإة

ماكلعلىوالمرنفعآالمقاو.الهلاكابن.الخطيةإنسان

اللههكلفىبجلسإنهحتىمعبودا-،أوإلنهاصيدعى

إنه:لقرل.(:33:4تر2)إله"أنهننسهمطثراير.كإله

فمه،بنفخة.لمي!موعالربسيبيدد"لأالأثيم.(يستعلنعندما

مننالكشروويجمع.(:28ض2)مجئه)!بظهوشريبطله

علهءوالتكضا.الخطةإنان،اؤيمهذابينالمفرين

والملك،(7ايخال)ثالصغرالقرنوبين،المسيحبظهور

.(91:36نيال)دا

المح،ضدإلىتثيرالتىالكابفصولأهملعلو

سفرمنعثراتالثاالأصحاحفىالمذكورالوصفهو

البحرمنطالعأحدمما،حثينوعنيتكلمحيث،الرؤيا

.(-18ا9:)39الأرضمنطالعوالآخر1(01-ا:)13

بصغةولكنها،لأقوالالثذ؟ال!سيراتمنالكثيروهناك

قبلالعظاءالعالمحكامآخرهوالأولالوح!أنترىعامة

قائدإلىيتيرالثانىالوحشأنو،يانيةالمسيحمجىء

وببب.الأوا!للوحشال!ياشةالسلطةتحتبعملدينى

وسبعةقر!نعشرةلهالذكبالأولالوحشبينالتشابه

نجوزمنالسابعا.لأصحاحفيالصغيرالقرنوبين،رشوس

يرىبينما،المحضدهوأنهالبض!يرى،)7:8(دايخال

نأالواضحومن.الم!حضدهوالثانيالوحشأنآخرون

للمسبح.معاديانكليهما

:القولموالمسيحضدبخصوصالمحيرةالأمررومن

عددفإنهالوحنر،عددفليحسبفهملهمن.الحكمةهنا01



القيامةبعدظهوراته-المسيح

.(13:18)رؤ"اوشون:ضةصتصئةوعدددإنسان

هناانتعرضهاأنمنأكثراللغزهذالحلوالتفيرات

والعبرية.والونانيةاللاتينيةفيالحروفقيمةباستخدام

!اقيصرإلىتشيرأنهاهي.شيرعأالتفسبراتهذهشأيخر

،001ق--العلةحروفحسابعدم)مع"نيرون

(يرون)فى:الواو.002ر-15.ن-،02.ر-"06ص=

الحروفوياشخدام،666(المجموعيخكون05ن=،-6

كاليجو،اسمعلىالعددينطقأنيمكناليونانجةفى

نأاعبارهوتفسيرأفضلولكن،(المجنون،مبراطور)1

إلىمثلثةإشاكأةفيه،مراتثلاث"ستة"العددتكرار

العددإليهيثيرالذي،الكماليعوزدالذيالإنسان

الومفىهـستريمأيامستةيعملالإنانأنكماسبعة".01

ارتفاعه،نصرنبوخذأقامهالذيالتمثالوكان،السايع

نأ!والمضونيكونقدو.رعإأستوعرضهذراعاشستون

سرىليسفهواونفوذهعظقهكلرغما:االمميح"ضد

على(فشقبض.النهايةفىالمسيحعيهسيقضي،إنسان

بهاالتيالآياتقدامهالصانحمعهالكذابوالنبيالوحثى

لصورته،سجدواوالذينالوحث!،صمةقبلواالذينأضل

)رؤبالبهرت"الم!تقدةالناربحبرةإلىحيينا!تانوطرح

.(02؟91

الأخذ-معكلهالأمرتلخيصيمكن:الخلاصةسادسا-

الكتابفي..المسيح.اضدعنجاءماكلالاعتبارفى

المسيح""ضدمفهومتطبيقيمكنبيماأتفى،المقدس

فيللهمةالمقاووالحركاتالأشخاصمنالكثيرينعلى

نألاتظاركافمررفهناناأيفاشالمستقبلولمحىالماضى

-بحق-مرسيكونابعينهشخصفىذر:تهالأمريلخ

مجيئهفيالمسيحعليهسيقضيوالذفي"ا،المسيح.اضد

لأنهلاهوتياا!المسيح"اضدالشخصهذاوعيكون،الثاني

سياسياشا"المسيح"ضدسيكونكما،نفسهاللهأنهسيذعى

شيطانياص"المسيحاضد0واالعالمكللحكمشصعىلأنه

الله.قوةالمسيحأظهركما!الثطانبقوةسيعملالأنه

،لثميطانبالنسبة"المسيح"اضدسيكونكثيرةوجوهومن

وسيقوم.الآبللهبالنسبة-الأرض-علىالمسيحكانهما

،القدسالروحبدور(9-118ة13إرؤالكذإبالنبي

وضدالث!طانمن،مقدسيخرثالوثآيكونون!لذلك

.الكذابوالنبيالميح

القيامة:كعد-ظهوراتهالمسيح

منموضعهافى"المسيحقيامةاإلىالرجوعالرجا

".الكتابيةالمعارت"ادانردمنلحادساءلجزبا"القافا.حرت

-مسيحيون:مسيح

فىمراتثلات"مسيحيينا!أو..مسيحي"كلمةترد

-مسيحيونمسبح

ففى.(4:69بط11:26.2628:01أعإلجديداالعهد

أولنجدالرسلأعمالسفرمنعثرالهاديالأصحاح

فيمسيحيينالتلاميذ"اوذعيةنقرأحيثللكلمةاستعمال

المحاتباعأأوللمسيحالمتمينأيأولأاأنطاكية

المسيحيينعنأساسابصدرلمالاسمهذاأنو:اضح

الذيالمسيحأتباععلىاليهوديطلقهلمكما،أنفسهم

علىيطلقونهكانوابل،أتباعهويضطهدونيكرهونهكاتوا

نأفلابد،(ه:24أع)"الناصريين؟اشيعةبالربالمؤمنين

انفصلتعدماأنطايهةسكانمنالوثنبرنسكهاالكلمة

جماعةالمجمعمحلوحلت،الموديالمجمععنالكنشة

بالمشح.آمنواالذينالأمممنلبيتهاظكانت

المسيحيين:علىالآخرونأطلتهاالتي5الأسماأولأ-

يسوعالربقامةبعدبالإنجيلبالكرازدالمسيحتلاميذقام

أ:لئكفىيروناليهودولدأ،كثيرينرجمحواو.الأمواتمن

ليست،ءأساأربعةعليفمفأطلقوااجديدةحركةالمؤمنين

هى:الأسماءوهذ؟،المديحقبيلمنجعيعها

كانواتلامذهوغالبةيسوعأنحيثجليليون:1()

:صفأتباعهعلىئطدتأنالطبيعىمنفكان،الجليلمن

الكهنة(رئيسبت)فىالجاريةوصفتوقد،-جليليين"

"جيلى"الوبأنه-يسوعالربمحاكمةثناءأ-فىبطرس

ن!وإن،:7(1:11012أعأيفاصانظر-95ة22

هناكلكنو،جفرافيآمفمونا"يحملهناالكلمهاستخدام

كتاباتفى01الجيليين"اباسمالمسيحيينإلىأكيد-إشارة

-؟05-4ءأهءأحدافى)"إبكتتيوس.االوثنىالقيلسوف

أجلمنالم!يحيينباستثهادكتيرا-تأثرالذي؟(135

عت!ودخلالفىلاسماانتشركيفنرتهناومن.إيمانهم

إبكتتيوس"ا."ايعيشكانحيثماهـوبلغخىقليلة

"ايسوع:يوعالربعلىيطلقكان:ناصريون)2(

إلىمثلأرجع)1"الناصرةمنالذي"يسوعأو(!الناصري

عأ..1:42001:74صرقس2:32،62:971مت

منفكان9(.ة22:826،،2:122،3:6:4.1،6:14

الذي"الناصريين"اسمأتباعهعلىيطلقأنالطبيعي

تهامهافى.الوالييخلكمىأمام"اترتلس"الخطيباستخدمه

وبلا.(هة24أع)"الناصريينشيعة"امقدامبأنهلبولس

بالحريبل،المديعبابمنيستخدمهيكنلمأنه،شك

وإن،الاسملهذاالمسيحيينقبولمدىنعلمولا،لتحقير

علىأطلقواوالغنوسييناليهودمنالمميحيينبعضكان

الأبوكرلمجيةالأناجبلأحدوسممى،الناصرييناسمأنفهم

كريفا-أبو11ماددإلىلرجوع)يمكن.مالناصريين"إنجل

المعارف"دائرةمنالأولءلجزامنموضعهافىاالأناحيلا

.("الكتابية
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إيمانا!مطلقا!المسبحيةتكنلمائطريق:أتهاع)3(

الجديدةالحياةطريقوكانت.حياةطريقكانتبلمجردا-،

أنفسهم،وللمسيحيين،بهميحيطونمنأمامجد!واضحة

يأ،المشحيسرعالربحياةأسلوبيتبونأصبحوالأنهم

"الطريق"كلمةأصبحتماوسرعان،وتعيمهتهحياطريقة

فبمابولس)الرصولشاولأرسلوهكذا.".ا!المسيحيينتعني

"منيجدهمأناسأىعلىالقبضليقيدمثقإلىبعد(

اشخدمواأنفسهمالمسيحيينولعل.(:92أع)"الطريق

الهركةإلىلوقاأشارفقد،أنفسهموصففيالتبيرنض

وهو،(2:22،،23و91:9أع)"االطريق!ابأنهاالمسيحية

المسيحيينوغبرالمسيحيوناستخدمهلذياالرحيدالاسم

الجديدذ.الحركةلرصف

فىالمؤمنونكان،القولسبقكما:مسيحيون)،(

كرزفحبث.الوصفهذاعليهمأطلقمنأولهمأنطاكية

آخرشىءالمسيحيةأنظهر،لليهودكماللأممبالإنجيل

كانواالمؤمنينأنوحيث.جديدةديانةوأنها،اليهوديةغير

الاسمعليهمأطلق.المميحعنداثما"يتحدتون

مننوععلىأساساكلتنطويكانتولعلها،!اصصيحيون"

الاسمهذايتقبلوالمأنفسهمالمسيحيينأنويبدو.التهكم

التصقاالأيامتواليعلىلكنه؟،البدايةفىرحببصدر

الاسمهذايظهراالقولسبق:كمابه.يعرفونوصاروابهم

أعفياستخدامهأولفنجد،الجديدالعهدفيمراتثلاث

ويعد.أنطاكيةفىالمؤمنينعلىأولأأطلقحين،26ةا1

بولس:للرسول-متهكمآ-الملكأغرلباسيقولذلك

يقولثم.(:2628)أعامسيحياصأصيرأنتقنعني"بقليل

ولكن...سارقأوتلكقاأحدكمتألم"لا:بطرسالرسول

ابط)"اللهيمجدبلايخجلفلا.كمسيحيكانإن

كانإ:،الثانيالقرنفيإلاالانممهذيردولا.(:416

المزمينعلىيطلقمسيحيأولهوالأنطاكىإغناطيوس

الروماني)الحاكمبللينىكتبكما."مسيحيين"امم

الأولى(رسالتهبطرسالرسولإلهاأرسلالىللمنطقة

أنهمبتهمةأمامهقدمواأناسعنتراجانللامبراطور

بالمسيحالمؤمنونأصبحالوقتذلكومنذ.."مسيحبون"

نأمنأفضلم!وماثمةوليس،الاسمبهذايشتهرون

اتمائهملإعلانا"مسيحيين؟اباسمبالمسيحالمؤمنونئسمى

بحياته.وتشههملل!شح

أنفسهمعلىالمسيحيونأطلقهاالتي+الأسماثانيا-

،ءأصمابضعةأنفسهمعلىالم!ميحيونأطلقكبماعة:

ثلاثةفثمة،كجماعةلهمالآخروالبعض،للأفرادبعضها

ككل:علهمأطلقتءأسما

-فىإسرائلبنيكلعلىيطلقكان:كنيسة1()
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التيالجماعاتأنكما،ا؟"الجماعةاسم-القديمالعهد

نفىاستخدمت،الهقيقيا!إسرائيل!انفسهاتعتبركانت

ايتالبحرمخطوطاتكتبةاستخدمهافقد.الكلمة

فكثيرا"،الأوانلالمسبحيوناشخدمهاكما،(قمران)وادي

وأا؟الكنيسةباسمأنفسهمإلىالمسحبونأشارما

!ا.الرب."جماعةأي"الجماعة

فيبالميحالمؤمنينجيمعلى!اكنشةا!كلمةتطلقو

كثيرايرولهذا.منهممحليةجماعةأيعلىكما.العالمكل

للدلالة()بالمفرد"كنية!اكلمةالجديدالعهديستخدءما

كو9.312:)أعمعأالمسيحيةالجماعاتمنالكثيرعلى

اليونانيةفىهي931:أعفيالكناش"01فكلمة1-:1

يذالمقدسالكتابحاشيةانظربالمفرد-/!"الكنيسة

""اكناضكلمةتستخدموقلما.(الحياةوكتاب،الشواهد

وكلجماعةفكل.(:ه41،16:ا5أع)بالجمع-

)مت:!هافيالرببحفورتتمتعالجماعات

.(:0228أع)بدمهاشتراهافقد،(:1817،:1618

لوعف"كيسة!ابكلمةشبيهةكلمةوهىجمهور:)2(

الجرمخطوطاتتشيرماوكتيرا!.كجماعةالمس!يجين

وأا""الكثيرينبلغظالحقيقيينإسرائيلجماعةإلىالميت

لإشارةافىالكلمةهذهامتخدمتماوكثيرا""الجمهو!؟ا.

كما،(4:132:65،15:12أع)الأوائلالمسيجينإلى

هـفى(؟69ء)مانىالروأكليمندصيهاباتفىتظهر

كانتولعلها1(الميلاديالثانى)القرنمرماس!("راعي

ماأو"اللهجمهرش01أوالأبرار""اجمهورلعبارةاحتصارآ

الجمهور""اكلمةيستخدمونالمسيحيونكانوعدما.أشبه

المسيحيين.جماعةكلبهايقصدونكانوا

!االله"ارعةأوا!رعية.اكلمةاستخدمت:رعيه)لا(

كما3و5:2بط1،:0228)أعالمسيجينعلىللدلالة

نأسبقوقد1(الرومانيأكيمندسكتاباتفىاستخدمت

)سفروالزائفةالأبوكريفةيةاليهودالكتاباتفىءجا

كما،(17:45سليعانمزامير،09الأ:لأخنوخ

تطلقفأصبحت،(01:16ير)ي!وعالرباستخدمها

رالمجهم.هوواللهاللهرعةباعتباكأهمالمشحيينعلى

لوصفالمسيجوناستخممهاالتىءالأس!اثالثا-

المميحيوناستخدمهاكلماتتعوثمة:كأفرادأنفسهم

فرادهم:ألوصفلأوائلا

الرجالمنجماعةيسوعالربقيلقدتلممذ:1()

حياتهاويلاحظون،وتعليمهلأقوالهيصغونكانواء،والنسا

أتباعهعلىأطلق،المعلمفباعتباره.بهءالاقتداويحاولون

لو01:ا،)مت"تلاميذ"اسمالعادةكانت-كما



-س!يحيونمسيح

:لتلاميذهيسوعالربأمروكان.6:66(يو،6:17

والابنالآبياصموعمدوهم،الأممجميعتلمذوا؟اذهبوا11

جا!المنطقىصفكان.(2.و28:91)متا!القدس!الروح

يسوع"تلامبذ31الأوانلالمسيحبينعلىيطلقأن

36،:709وا:62:أع)فقط01ا!التلاميذأو"الناصري

حياةهـجوناتعليمهيواصلونكانوالأنهم(:1126

تمثلحيةجماعةأوكمدرسةيبدونفكانوا،بهءالاقتدا

الأولىالرسوليرحنارسالةلناوتزكدعمليا!.ال!دتعيم

محبةاللهيجونالذينهمالمسيحوصايايحفظونمنأن

.(11و301::3-2،6يو1)حقيقية

الجديدالعهدأسفاركتبةمنفخمسةعهيد:)2(

المسي!"يسوع(خادمأو)ا!عبد:بالقولأنفسهميمفون

،2:24تي12،2:،كو،\:1في،1:01غل،\:1)كأو

.(1:9رؤ11يهوذا،\:1بط9:1،2يع،\:9تى

يطلقفلمازا،المسيحيينعلى"عبيد"كلمةتدلماوكثيرآ

ملكا!يعبرالقديمالعهدفياللهكان؟الوصفمذاعليهم

الملككانإذلهمعبدآيعتبروناللون!عاياوكانعظيما-،

إسرائيلبنررجدوقديشاءاكمابرعاياهيفعلأنيستطيع

"اعبيده".فكانوااللهمعالعلاقةنفسفىأنفسهم

يثيغلالشخصأن!االملك"اعبدعبارةتعنيماوكتيراص

فشرفا!.لقبا"يعتبرفكان.الملكخدمةفيمرمرقاصمركزا!

ؤر8،و:127)عدا"الله"اعبديدعىنفسهموسىكان"!د

فيوالخضوعالكرامةعلىيدل"!عد"لقبفكان،:3(51

فىالمقصودالمعنىمعرفةالهلمنوليس.الوقتنفس

والخضوعالطاعةيكونفقدالجديد،العهدفيحالةكل

الكتبةعلىتطبقهفيولكن2:7(.تي،7:22كو1)

وفي.الكرامةإضفاءهوالمقصودأنلأكأجعفا،الرصلمن

وهم،أمرهمقدفهو،للمسيحالطاعةعلىتدلالوقتنفس

المسيحيين،لكلمميزةصفةكانتالطاعةأنحبث،أطاعوه

".المسبح"اعبيدالكنيسةءأعفاعلىيطلقفأصبح

اللهدعا،القدلمالعهدفىومغتارون:مدعوون)3(

هـلمدم".اللهمن"امدعواص،امختارا!ا!اشعبآليكرنواإسرانجل

الله"من"مختاركأسمىا.يسوعالرب؟االجديدالعهدلنا

)رو"ومدعوونن"مخاروتباعهأأنكما(2:4بطا)

يو2"9:2بط01.9ة2تى3:2112كو،:1613"1:6

فيالمعنىنفسنجدكما:17114رؤ،1يهوذا.13و9

التميزالمركزعلىيدلاللقبوهذا.(22:14مت

أيفاشيدلكماالمراعيدهكواكأثين،اللهخطةفيللمسيحيين

اختارهمفقد،استحقاقهمعلىيتوقفلامركزهمأنعلى

)روشيئا"يفعلواأني!طيعونلاءضعفابعدوهمالله

قداللهلأنوالافخار.الكبرياءتنتفيوبذلك،6(؟5

الغمية.نعقهمنالمركزهذامنحهم

-مسيحيونمسيح

أمامنقياشتقايريقفالذيهوالبارالشخصأكرار:)،(

العهدفى:نجد.القديهالعهدفىبارزةشخصية!كان،الله

بهذاالقديمالعهدمنالمقتبسةالآياتمنالكثيرالجديد

ورمع14:9مز،:17ارومع:،2)حبالخصوص

هويسوعوالرب.(3:29بط1مع34:16مز3011:

يو3:89.1بط9)الوحيدالبارهوبلللبر،الأعلىالمثال

صارالذيالمسيحفىأبراراصالمسيحيونأصبحوقد.(\:2

،(1:03كر1)ء.اوفداوقداسةوس!اللهمن"احكمةلهم

بط3:11،1غل،5:91)رواراشاأبرا"ايدعوننهمفإولذلك

.(23:11رؤ"4:81

ليكونواإسر)فيبنىالربدعالقدتد!سون:)5(

.(11:44لأ،22:31)خرللهمكرسينأي"قديسينا"

ونجد.(1:24)مرقس-اللهقدوس01هويسوعالربوكان

ارجع27-92-و)7:89دانيالنبوفىفياللقبهذاخلفية

الم!حفيمقدسرنفالمؤمنون،(972:مزلغةإلىأيفا"

منبولسالرسولعند"قديس"اكلمةوكانت.(2ةاكو9)

8:27.213:11،:17)روللمسيحيينءالأسماأحب

أخرلىمرد31علىعلاود،1هش3،69:2او26و2ه:15

عشرةأرلعالاسمهذادطكما.(بولسالرسولرساثلفي

العهدكتابمنآخرونيستخدمهكما.الرفلاسفرفىمرة

هذاويفترض.(3بهو؟ا،12:01113:24)عبالجديد

تي9)مقدصينيكونواأنالمسيحيونيجتهدأنالاصم

وصارواللهانفرز:افقد،(22:19رؤ12:091عب.:43

،9و2:5بط9)لملعااطريقتركوااامقدساصا"كهنوتا!

الآتيالدهرءأبنافإنهمذلكعلىوعلاود.(16و59:ا

منأمجدهفما.الأرضعلىالمسيحمعسيملكونالذين

للمؤمنين!اسم

يؤمنونمنبسمىأنمظقىأمروهر:مؤمنون)6(

ءا"("ابالأماأحيانا!)وترجمابالمؤمنن!ا1الميحيسوعبالرب

"،بالمسيح!!الإيمانأهميةعلىيختددالجديدالعهدأنحيث

الشخصتليمبلاالعقلىالإيمانمجر!يعنىلاوهو

تهمحيايسلموالأنمدعوونفالمسيحيون.للمسيحبجملته

العهدأسفارأن:مع.بدمهاشراهملذياللربتهموذوا

قلماأنهاإلا.بالميحالإيمانضرورةعلىتثددالجديد

32،:4أع)علمكاسم"مؤمنينا!اسمالمميحيينعلىتطلق

نفىآتستخدولكن.(12و4:3تي01:45،99118:1

عأفى)كماعلمأوليسوصفأأخرىمواضعفيالكلمة

نهأهو2"مؤمنا!كلمةفمعنى،(:2:4،051:5،8127

نفسهتمهوايسوعبالربشخصباصإيماناصآمنقدشخص

بالكامل.
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تلامذهيسوعالربدعافقد:)أصدد51(ءأحبا)7(

الطبيعيمنفكان،(1وه:1514يو،:124الوء""أحبا

بعضوكانتء!!"اأحبابعفاشبعضهمالمسيحيونيدعوأن

بهذاأنفسهميدعون،اليونانفيالفلسفيةالجماعات

ء01"أصدقاإلى:)حدةمرةالكلمةنفسوتترجم.الوصف

.(:273أع)

اليهودأنعلىقويدليلهاك)أخوات(:إخوة)8(

إخوة"01البعضبعفهميدعرنكانواالم!ح-زمن-قي

/(:93رو،72،22:5،28:21:،37و2:92أع)

(اليهو.)منالمسيحيونيدعوأنالطببعيمنفكان

"،أخواتأو"إخوة"،اللفظهذابنغسىالبعضيعضهم

-أعوالأتتىالذكرتثمملال!ونانجةفيفالكلمة

المجتمعاتءأعفاكانكما.(\:01311ة16،9و1ه:9

الكلمة،هذهبفسبعضا"بعفهميدعون،الأمميةالدينية

ور،9،:79أع)أيضايمالأممكناثسإلىطريقهوجدلذلك

الرسولرسائلفىالمراتوعشرات1.11!:1كو39.1ةأ

)في!اتلمذ"كلمةعلىفعلاوة.(الأممكناشإلىبولس

لجمع-باالدوا*على)وهي"اوقديسين"(الرسلأعمالسفر

لقبكان،(الرؤياسفروفي،بولسالرسولكتاباتفى

هوبل،المسيحيينبينالمستخدمةالألقابأشهر"إخرة11

رسالةوفي.يعقوبرسالةفيالمستخدمالوحيداللقب

الأولى.الرسوليوحنا

كانكما،للمؤمنينأخا!يقبركانمسيحىفكل

لقبوطو،(32:8مت)ا!"إخوةيدعونعةكجمالمؤمرنا

)بلالدمكصلةفهياالمؤمنينبينالوثيقةالصلةعلىيدل

وتتضمن.31(:28-01مرقىإلىارجع،أقربهي

الميحيينأن،الأولىويوخايعقوبرسالتيفىالكلمة

)يعأفضلحالفىالذينإخوتهمعندحقلهمالفقراء

تدلأنهاكما.(02:21،:1-30118:يوا2511:

المسيحي.المجتمعءأعفابينالماواةعلى

إعرائيلنجىإلىالقديمالعهديمثير:اللهأبناه)9(

وإلى.(11:9هو،:2اإش،،:22)خراللهءأبنابأنهم

أهمنتوكا.(2:7مز)ا"اللهبن"انهبأصة--بفالملك

يعتبرالملكفلأن،"بالآب"المثاب!هةمي،النبوةهذهمميزات

وامد.اللهمثلبالعدليقضىأنعليهكان،للهابناس

مثليسلكونلأنهمالأبراركلليشملالكلمةامشعمال

الربيدعوأنالطبيعيمنوكان.(\.:1)هوأيهم

الله""أولادأ:"الله،3؟أنجا،بالبريسلكونالذينكليسوع

6،35:لو،،وه:59)متللهصشابهتهممؤكداص

لجميعالكنيةهذهالكيةاستخدمتوقد:36(.02

فأ.8ة8:41،9)شوأبيهمللهلمثابهتهمتأكيدا!المزمين
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-مسوحمسح

2(.و1ة09،5و2و3:1يو52:15،1:ا،فى

الله،ءأبنامنإنهشخصيقولأنالجائزمنوليس

نأإلىتثيرالكنيةفهذهالثر.يرتكبكانمتى

أعضاء،لهءأنجاليكونوااللهاختاكأممالذينهمالمميحيين

غل،8:16-21رو1:12111:152)يوعائلتهفى

فيعضوا!صارمنفكلامتكاملتانوالفكرتان.(:326

العائلة.بهذهييقكمايسلكأنعلبه،اللهعائلة

عندالجمعصيغةفىدائما-تردلأااللهء"أنجاوعبارة

إلاتطلقفلاالمفردصيغةفىأما!المؤمينإلىالإشاراا

الوحيد"ا.اللهابن"االمسي!ي!وعالربعلى

:مسوحيسح

علىئلبس(الرهبان)كتوبشعرمنالثوب:المسح

المسحوكان.مسوح:والجمع،للجسدوقهرايمتقشفاصالبدن

.(16:29)رؤاللونأسوداالمعزشعرمنعادةيصنع

أحيانآ.الزكائبمهتمنعوكانت

تك)الموتىعلىالحزنعلىعلامةئبسالمسحوكان

كارنةبببالنوحأو.:8(1يؤ.393:صم2،:،373

سأ،2:01ثيمرا،1ه:16أي)قوميةأوشخصية

،\:9نح،:2127امل)الخطاياعلىحزنا7أو،(\:4

للنجاةالتمام!ا"للصلادأو،(91:21مت،ه:3يونان

.(:93دانبال21و91:1مل2)

للدلالةمابرمزالسح!تئ!عاص-كانما:كيرا!

01المسح"زنارهوالنسيجنفسمنبحزامكما،الحزنعلى

3:،2،إش،32و0231:مل1)الحقودنعلىئلبس

02:2).

مل)2ماشردائبدنعلىأحياناشئلبسالمسحوكان

الليا!طوالئبسأحياناصكانكما،(69:15أي،6:3

يحلكانالأح!انبعضوفي.(:113يؤء:2127مل1)

كانكما،3:6(يونان)الداخليةالثيابفوقءالردامحل

شإ21:011صم2)عليهللاضطجاعنآأحبيفرش

.(ه:58

منثياباش)مسوحايريرتدونالغلسطينيونالرعاةوكان

برعة.تبىلافهى،احتمالهاوقوةاشمنهالرخصشعر(

كانواالىللتوسةرمزآأحيالآيرتدونهاءا!لأنبباكانكما

يضعونكانوابل.(:113رؤ!02:2)إشبهايكرز:ن

القوميلحزناعلىعلامةمسوحا!نا!--أحيالحيواناتاعلى

لنوحاعنتعبراصالم!وحءاستداوكان.(:38)يونان

كذلكا/لأمركانبل.إسرائلبنىعلىقاصرغير،والندم



3:1(15)إشمرآبو.31(:02مل1)دمثقفى

ونينوى1(72:13حز)وصور،(94:3رمياإ)عمونر

ظلامآ،السمواتألبى!ا:الربويقول.(ه:3يونان)

ؤرأيفاصانظر:0513)إشءها!اغطاالمسحوأجعل

لكا".طسيكونالظلامأنأي(6:12

:تمساح

حيوانوهو،الضبرتبةمنبرمائيجوانالتمساح

خمسةمنأكثرالبالغالتصاحطولفيبلغ،ضخممفترس

نأيتيم:لذلك،بهمابتتفسرئتانلهقدماص.عثر

فييبقىأنيستطيعكماالأنهار،شراطيءعلىيعش

يجرأنيشطح،!ويشرسجران:هوطويلأ.ءالما

ليأكلهاالنهرقاعإلىمثلأ-كجاموسةضخما"-ناشحيوا

مجهزانقويان:فكانطرسلولمانواسعفموله.هناك

به.خاصقعبلمحىمنهاكلينغرس،حادةطوللةبأيخاب

أشجلأربعلت!سطحو.المضغعندالأعلىفكهيحركوهو

نهأإلا،أرجلهقصروكأغم.قويطويلوذنب،قصيرة

بم!رعة.االأرضعلىالسيريستطيع

يوجدوكان،النيلنهرأعالىقىالتمساحويعيش

الفراعنةوكان،ممربيلالعضلنالقرنأوائلحتى

لهوبنرا،الشمصلشروقرمزآاسبك."0لإلهاباسميقدسونه

هذاأوائلحتىأيضاشيوجدكانكما.حثتهوحنطوا،المعابد

الذيءالزرقانهروبخاصةفلسطبنأنهاربعضفيالقرن

جبلجنوليقيصريةمنبالقربالتص!اح""نهرباسمئعرف

كهوففىوجدتالتىبقاياهذلكعلىتدلكما،الكرمل

ال!تدفهرأجزاءبعضفىالمساحيوجدكما.الكرمل

بالهند.

للئمساحصورة

الحراشفمنحمعيهةطقةتغطهضخمالماحوظهر

.الرماحولاالحرابولأالسهامتخترقهالاالتيالصلبة

يمطادهماوعلى،المائيةالهيواناتعلىالتمساحويتغذى

مايممسرفوت

الرمم.علىلعذىأجاناشولأنه.برية:حيواناتطيورمن

كانأنهعلىعلاوة،إسرائيلبنىعندنجسا"يعتبرفكان

وثنيا".معبوداص

عنحزقالنبوةفيصراحةالتمساحثكرءجاوقد

ملكفرعونياعليكهأنذا:بالقولمصر،ملكفرعون

فأجعل..أنهار"..وسطفيالرابضالكبيرالتم!ماح،مصر

وأطلعك،بحرشفكأنهارلتسمكوألزقافككفيخزائم

)خربحرشفك"ملزقنهاشكأسمكوكل،أنهاركوسطمن

ارقعآدمابناياا:النبيلحزقيالالربقالكط.أ-7(:92

الأمم،شبلأشيهتله:وقل،مصرملكفرعونعلىمرثاد

.(2-32:14)حز.ا!...البحارفيتساحنظيرأنتو

يتحدثالذيثان""لوياأنعلىينعقدالإجماعويكاد

هرإكلا،أيربسفرمنوالأرلعرنالحا؟يالأصحاحعنه

علىإلاتنطبقلاعاراتعدةفهناك،النيلتمساح

أي)؟ا"الصمكبإلالوراسهحرابا"حلدهأتملأمثل"،التماح

مرعبة.أسنانهائرةإ.فمهمصراعىيفتح"!من7:1(94

يمسالواحد.بخاتممضغوطةمحكمةمانحةمجانفخره

بصاحبه،ملتمقمنهاكل.بينهاتدخللافالريحالأخر

الذي"سف(.ا-17:،41أي)!!لنفصللامتكدة

يحسب،درعولا.مزراقولا،رمحولا،يقوملأبلحف

:26-،\)أيالنخرا!كالعوثوالنحاساكابتبنالحديد

3،).

مابم:مسرنوت

اسموهو.ماهـحارةينابيعأي"ملتهبة"مياه:معناها

يابينبزعامةكعانملركيثرعإليهطاردالذيالمكان

ميروممياهعندإسرائيلبنوهزمهمأنبعد،حاصورملك

تبعدونكنها،العظيمةصيد:نبعدوتذكر::8(11)يش

باعبارهاأخرىمرةمايم""مسرفوتوتذكركثيراص.عنها

أنهالابدلذلك،:6(13)يشللصيدونيينالجنولىالحد

كانالتيف!يقةفيالساحليةانطقةفىتقعكانت

الطبيعىمنوكان.الصيدونيونالوقتؤلكفييحكمها

إلىيابينجيشيمثكلونكانواالذينالكنعانيونيلجأأن

الجبليافيتليمعبرفهرلوا،حولهاوماصيدونفيإخوتهم

صيدونأنحيثولكن.والساحلميرو*ه!بينيقعالذي

الطريقسلكالبضأنفلابدميروءا،منالتممالإلىتقع

مايما!."مسرفوتتقعكانتحيثلجنوباإلىالساحلية

"االناقورة"رأسعندتقعكانتأنهاالعلماءبعضولرجح

كانجثصررحنوليإلىميلأ13بعدعلىصور()عقبة

الرجوع)الرجاملاذاصالهاربفيهيجدأنيمكنحصنيقوم

بالجزءاالعين"حرفمنموضعهافيصور.!"عقةإلى
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مسريقة

الآخرالبعضهـلرى."(الكتابيةالمعارف"داثرةمنالخامس

منلقربباحارةينابعمجموعةوهيااالمشرفة"اعيننهاأ

الناقررة.رأس

مسريقة:

موتبعد،أدومملوكأحد"سملة"منهكانمكاناسم

وقد.(:147أخ36،9و3631:)تكبدادبنهداد

يعلملاولكنا"المختارةالكروم"مكانمعناهايكون

تماما-.مرقعها

مئا:

إبراهيمدأحفاأحداسموهواا"حملامعناهسامياسم

ولعله.3(.:اأخ25:1401)تكإسمايملابنهمن

يقطنونوكانوا،بطليموسذكرهمالذين"المسانى"همنمله

فيءجاو.بابلمنبالقرب.العرييةالجزيرةشبهشرقي

سفرمنوالثلاثينالحاديالأصحاحمنالأولالعدد

ملكاصكانأنهيعنيوهذا،مممئا"املكلمرئيلاكلام2:الأمثال

منطقةأو.إسماعلبنصئانسلمنقبيلةعلى

ا.متقيةإلىأيضاصالرجوع)الرجاالقبيلةمذهاستوطنتها

"داثردمنالجزءهذانيايم""حرفمنموضعهانيمس!ا"

"ا(.الكتابيةالمعارت

ومرببة:مسة

معاصهـلذكران".وخصام!اتجرلةومعناهماومرلبة""اعسة

ويذكران،:7(17)خرواحدلمكاناسمأنهماعلى

"مثة"تذكركحا:59.8مز33:8،تثفيضرادفين

:(22ة6:61،9تث)وحدها

رفدلمفيذلككان:فيهاتذكرالتىالأولىالمز(1)

حدثذلكأنأي،:6(17)خرحورلبفي(17:9)خر

لهميكنلموتا.البريةفيإسرائلبنيرحلاتبدايةفي

موسىفرفع،موسىعلىتذمروااالشعبليشربءما

إسرائيلاشيوغمنمعهيأخذأنأمرهالذيللربالأمر

علىأمامهسيقفالربوأناالنهربهاضربالتىوعصاه

ماءمنها.قيخرجالصخرةهـضرب،حوريبفيالصخرة

شيوخعيونأمامهكذاموسىففعل،الشعبلبمثرب

أجلمن"ومريةا.مسةالموضعاسمودعا.إسرائيل

)خر."ا...للربتجربتهمأجلومن،إسراثيلبنىمخاصمة

اللهجرب-الكتابيذكرها-لاماوبطىلقة.(17:4-7

.:8(33)تثاللاهـين

فيزلكحدثوقدفيها:تذكرالتيالثانبةالمز)2(

016

مسا،

ا!ولم(ا-13؟02)عدالبريةأيامنهايةقرب،برنيعقادش

المحأتى،موسىعلىالشعبفتذمر"اللجماعةءمايكن

وسقطا،الاجتماعخيعةإلىالجماعشأماممنوهرونموسى

لعصاا.مخدقائلأ:موسىالربفأمر...؟اوجهيهماعلى

أمامالمخردوكلما،أخولتوهرونأنتالجماعةواجمع

لهم:قالاالغضبثوهـةفىموسىولكن."أعينهم

؟ءمالكمنخرجالصخرة3هذأمنالمردداأيها"اسمعوا

ماءفخرجامرتينبعصاهالصخرة:ضربيدهموسىرفعو

علىالربغفبر."ومرافهاالجماعةفشرجمتاضزير

أعينأماديقدسانهخىبهيؤمنالملأنهماوهرونمو!ى

أرضإلىالجعاعة3قيادصفحرمهما.إسرائيلبني

تث،02:314:1عد)ا"مريبةء"مالموضعافسمى.لموعدا

كاناللهأن81:7()المزمورفيءجامما:لبدو.(5ا32:

:بالقولالمرنمإليهايتيركما،هناكالثعبيمتحن

)مز!ابسببهمموسىتأذىحتىمريةءماعلىأسخطوه01

:32(.أ60

نأ(:99:1،828)47حزقبالنبوفىفىءجامماويبدو

فى:تذكرالموعد.لأرضالجنوليةالحد:دعلىكانموقعها

)مريبوث:"قادش"مريبوتأنهاعلى(47:91)حزقيال

قا؟ض"ا"مريبةتذكر(:28)8،حزتيال:في.(جمعصيغة

نقرأ)33(تثنيةوفبم"قادش"عينأي(المفردصيغة)في

..ء.سينامنالربءجا01يغول:حيث،للأسباطموسىبركة

)تثلهم"ثريعةناريمهوعن،القدسربواتمنوأتى

قاثش.امريوث01نقرأأنيمكنقليلوبتحوير،(:332

".القدس!!ربواتعنعوصاش

:-مسفارثمسفار

اإوعاالذينالرجالأحدوكان،اعددا01معناهعبرياسم

إلى.ها.ق445نحوفىالبابليالسبيمنزرلابلمع

ويسمى،(2:2)عزمدتةإلى:احدكلولهوذاأورشليم

7:7(.)نحمسفارث"01نحميافينفسههو

:ءمسا

تك)ءومسا"صباحمنييهوناليرمكانالخليقةمنذ

غرولها،إلىالثمسغروبمنيمتداليوموكان،(ه:1

)الاأوقاتهميحسبوناليهودكانالاعتبارهذاقعلى

الفينيقينإنويقال.(:1218خرأيفاشانظر،:2332

نفمىيتبعونكانوا،الشرقأممصوغيرهماوالنرميديين

تاسيوسوكقول.القديمالعالمكليكنلمإناالحساب

يحسبونيكونوالمالجرمانءقدماإن!اللاتينيالمؤرخ

.النهارعلىيطفيكانالليلأنيبدوإذاالياليبلالأيام



مسيروت-موسير

أنهم،القدماء(فرنسا)سكانالغاليينعنقيصرهـروكر

فكانوا،الياليبعددبل،الأيامبعددليسالوقتيحسبون

منوليسالليلأولمنوسنيهمشهورهمبدايهيحسبون

.النهارأول

تك)المستقياتخروجوتتهوءالمساوقتوكان

أورشليمسورءبنافياشتركواالذينوالرجال.(24:19

كان،البابليالسبيمنالعودةبعد،نحمبازمنفي

النجومظهورإلىالفجرطلوعمنالرماحيمسكونبعضهم

"منبأنتقضيالشريعةوكانت.(92:،نحمياء-)المسا

غردتفتى...ء.المساإلىنجسايكون...نجساشينا"مس

:،-7(.22الاطاهراع!يكونالنتسس

بهاوأتىابتهلئةأخذ(الابانأنءالسمافيااكانو

الفصحخروفوكان(.:9223قكيعقوبإلى)"إليه

ئصعدكانتوكذلك(ءينالعشاإبينالعشيةفييذبح

،ه23:لا6،03:8،:ا2)خرالاجتعاعخيضفيالسرج

:6(.16تث،:9:3284،عد

،ء()المساءالعشاتلاحظالزاني"عين:أيوبويقول

أ*اأيفا"انظر11ه:24)أيعبن"ترانجنيلايقول

9(.و7:8

فيباستمرارالسهرعلىتحرلضهفيالربولقول

ربيأتيمتىتعلمونلا"لأنكم:ثانيةمجيئهانتظار

صباحا!"أم،الديكعياحأمالليلنصفأمء،أمسااالبيت

35(.:13)مر

مسيروت-موسير:

اسموهوقحرد"ااأوسيورأو"أربطةمعناهاعيسةكلمة

بريةفيارتحالهمءأتنافيإسرائيلبنرفبهحلمكان

93(،و3303:)عددمصرمنخروجهمبعدءسينا

دفن"وهاكهرونمات"هناكو،اموسير؟ا1أيفاصوشمى

نأحيثهورجبلمنقريبةكانتأنهافلابد:6(.01)تث

31و2:3303-02،28:ه)عدهورجبلفيماتهرون

يعلمولايعقان.وشيحثمونةبينمبروتوكانت.38(و

تأديبأ"01يعنيقدالاسمأنالبعضولرى.بالضبطموقعها

ماعلىالربمنتأديبأكانهرونموتأنإلىإشارة

.(3251:،2،:02)عدومرليةمسةفيحدث

س!ئا:

1،41:أيو"مسيح.اأي01ا"ممسوحمعناهاعبريةكلمة

هذامنموضعهافي"امميم"إلىالرجوعفالرجا،(425:

".الكتابيةالمعارفا.دائرةمنالجزء

(شام

مشآل:

فيوقعتمدينةاسموهر.!لجاجةا!معاهاعبريةكلمة

للجرثونيينأعطيتثم،(:9126)يشأيتيرسبطنميب

74(.ت6أخأ21،03:)يشاللاويينعثائرمن

مشآلوت:

الملكقوادمنوألكيمسبكيديسبهنزلمكاناسم

وكانت،الجلجالإلىزحفهمافي.سورلةملك،ديمترلوس

وأا!إرول"اهي"أرليل"كانتفإزا9:2(1امك)"ابأربيل"

منالغربإلىالحمامواديمنالجنوسيةالضفةعلى"إربد"

لمولكن،لمرقعهاتحديدا!هذافييكون،الجليلبحر

الاسم.لهذامشابه31المنطقةتلكفييكتشف

المشراعي:-مشراعي

والفوتيالتري:الأربعيعار3قريةعشائرإحدى

لأثتأوليواالصرعيخرجومنهم،عيوالممثراتىوالشما

.(:253أخ1)

:مشعام

منألفعلءأنجاأحداسموهواسريع".0معاهعبرياسم

وقراهاولودأونومدينتيءبنافيساعدوقد،بنيامينسبط

.(812:أخ1)

مشاقة:

"حرتمنموضعهافي"شقا!مادةإلىالرجوعالرجا

اليهابيةا..المعارف"دائرةمنالرابعءلجزبا"الشين

مشلام:

اسم:وهر،ا!مكافأتهنال!امنمعناهعبرياصم

ملكيوشياكاتب،أصيابنشافانجدمشلام(1)

:3(.22مل)2يهوذا

الملكداودنملمن.زرسابلءأبناأحدمثلام()2

.(:391أخا)

ملكيرثامأيامفيجادسبطرؤوسأحدفلام)3(

3199-إسرائيلعلكالثانييردعامأياموفي،يهوذا

17(.و5:39أخ1ق.م.539

أخ1)بنيامينسبطمنألفعلبنيمنمثلام()4

.(18و8:17

انجهوكان،بيامينبيمن"صفو!اأبيمثلام(51

السبيمنالعردةبعدأورشلبمفيسكنواالذينأحد"سلو"

ا:7(.انع9:7،أغ)االبابلى

ممن.بنيامينبنىمنرعوئيلبنشفطيابنمشلام)6(

أخ1)البابلىالنىمنالعودةبعدأورشليمفيسكنوا

.)9:8
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مشلمة

خدموقداحلقياوأبي،الكاهنصاروقبنعشلام)7(

السبيمنالعودةبعدأورشليمفيالرببيتفيأحفاده

نفسههرولعلها:11(،انح،ا9:اأخ)االبابلي

.(31و6:21غأ1)ااثلوما1

بنمعسايوجدإضير.بنمشليميتبنمشلام)8(

بيتخدمةعملفيعاونواالذينأحد،يحزيرةبنعديئيل

أخا)البابليالسبيمنالعودةبعدنحمياعهدفىالله

عفرفيالمقابلةالقائمةفيمشلاماسميذكرولا،(92:9

.(:13ا1)نحميا

تعينواالذينالوكلاءوأحد،يتينالقهامنمشلام(9)

يوشياأيامفيالهيكلترميمفيالعملعلىالمناظرةلأجل

.(3421:أخ2)يهوذاملك

عزراأرسلهمالذينالهودرؤساءأحدمشلام(09)

الله،ليتبخدامإليهليأتوا،كسفيافىالرأسإدؤإلى

إلىالابليالميمنمعهومنعزراعودزأثناءفيوذلك

.(8:61عز)أورشليم

عسائيلبنثانيرناساعدااللذينأحدمشلاها(11)

الانفصالموضوعفيعزرامعارضةفيتقوةبنويحزيا

بعدعزراأيامفي،الغىلبةءالنساوعنالأرضشعوبعن

أنهالبعضولرى.(اه:09)عزالبابليالسبيمنالعودة

السابق.البندفيالمذكورمشلامنفسههريكونقد

الذينالكهنةمن،بانيبنيمنمشلام()12

مقربين،الغرلبةءالشاعنللانفصالعزرالدعوةاستجابوا

92(.و:0191)عزإثمهملأجلغنمكبش

لمخدعهالقابلالجزءرممالذيبرخيابنمثلام()39

السبيمنالعودةبعدنحمياأيامفيأورشليمسورفي

يهوحانانمنابنتتزوجتوقد..3(و3:4)نحالبابلي

.(6:18)نحلنعميااللدودالعدوالعصونيطوليابن

بنيوساداعمعاشتركالذييابسودبنمشلام(411

بعدأورشليبمسررفيالعتيقالبابترمبمفىفاسيح

واقفالهمصاريعهوأقاماوشففاه،البابليالسبيمنالعودة

.(3:6نح)وعوارضه

المنبرعلىوتفواالذينالرؤساءأحدمشلام(51)

شرسةسفرمنلث!عبيقرأعندماعزرايسارعنالخشبى

45،نجوفيالسبيمنالعودةبعد8:،()نحالرب

التالى.البندفيالمذكورنفسههوولعله.ق.م

معالميثاقختمواالذينالكهنةأحدمثلام()16

:7(.01)نحنحميا

معالميثاقختموالذينءالرؤصاأحدصثلام()79

فيالمذكررنفسههوأنهوصجح1(09:02)نحنحما

بعاليه.(59)البد
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مشليموت

أيامفيعزرالأصرةالرأسالكاهنملام()18

)نحالبابليال!يمنالعودةبعدالكهنةرنبسبوياتيم

1213:).

يامأقيجنثونلأسرةالرأسالكاهنمثلام()91

)نحالبابليالسبيمنالعودهبعدالكهنةرئيسيوياقيم

12:69).

الحراسةيتولونكانواالذينالبوابينأحدمشلام(02)

بنيشوعبنيولاتيمأيامافيالأبوابمخازنعند

ا!تبالكاالكاهنوعزرا،الوالىنحميامياأوفى،يوصاداق

رأساصكانالذيشلومنفسههوولعله،(26و2ه:12)نح

.(9:79أخ1)للبوابين

تدشينفىاثتركوقديهوذارؤساءأحدمثلام(92)

منالعودةبعدنحمباأيامفيإتمامهبعدأورشليمسور

.(:2933)نحالبابليالسبي

مشلصةة

وهى،مكافأتها"أوءهاجقانالت"!منمعاهعبرياسم

ابنه10وأم،يهوذاملكنسىوزوجةابطبةمنحاروصابنة

نحوفىوزلك،(21:91مل21"بعدهملكالذيآمون

..مق096

مشلصيا:

بنمشلمياوهر".الربيكافئه"منمعاهعبرياسم

وقعتوقد.البنينمنسبعةلهوكان.آسافبنيمنقوري

أما،الشرقبابلحراسةبنيهمنوستةلمشلمياالقرعة

لجراسةقرعتهوقعتفقد،بفطنةالمشيرالبكرابنهزكريا

أخا)الملكداودأيامفيوذلك،الاجتماعخيمةباب

9(.و2و921،26:9:

مشليموت:

وهو:،مكافآتمعناهعبرياسم

1(:13اأ)نحآخزايوأبوإفيرابنصثليموت(1)

أخ1)"مشليم!تا"الأولالأيامأخبارسفرفىوسمى

9:12).

أفرايم،بنيرؤوسأحد،برخياأبومشليموت(2)

الذيالسبيإدخالأرادواالذينإخوتهمضداحتجواالذين

لئلأ،السامرةإلىآحاز،الملكيامأيهوذابنىمنأخذوه

"منوألبسوهمالمسبيينبأخذوقاموا.إثمأإثمهميزيد

ودفنوهماؤأسقوهموأطعموهموحذوهموكسوهمالغنيمة

إلىبهموأتوا،منهمالمغيينجميعحميرعلىوحملوا

أخ2)السامرةإلىرجعواثم،إخوتهمإلى،أريحا

.(121-ه:28



مشلميت

مشلميت:

.بعاب(1)م!ثليموتإلىالرجوعالرجا

مشماع:

وهو:،ااسمعا1معناهاعريةكلعة

إبراهيم،بنإسماعيلءأبنامنالخامسىالابن(1)

2511:،)تك.ق.م0018نحوفيعرليةتبيلةورأس

03(.:1أخ1

نحوفيشمعونبنيمنحمونيلوأبومبسامابن)2(

26(.و4:25أغ1)ق.م.0013

مشمنة:

منالمحارلينأحدوكان"سمنة"ا،معناهاعبريةكلمة

إلىانففواالذيناجادسبطمنعشرالاثىالبأسجبابرة

:8-12أخا)الملكشاولضد.وصرعةصقلغفىداود

51).

مشنا:

تقليدحسبالشريعةتفسيراتمنمجموعةالم!ثنا""ا

"تلمود؟امادةإلىالرجوع)الرجا(-اليهودإمعلعىالرليين

دائرةمنالثانيالجزءفي.التاحرفمنموضعهافي

(.الكتابيةالمعارت

مشوثاب:

أحدوكان؟ا.المردودأوالمعاد"امعناهاعبريةكلمة

تكاثرواولأنهم.الملكحزقياأيامنيشمعونبنبمرؤساء

مدخلإلىآخرلنرئبسأعشرواثاهوسارفقد،جا!

لماشيتهم.مرعىعلىليفتثواالواديشرقيإلىجدور.

الأطرافواسعةالأرض،وكانتوجيدا!خصبا!مرعىفوجدوا

بها،كانواالذينالحاميينوضريوااومطمئةمستىلحة

.(،3-3،:4أخ1)ا"نهممكاوسكوا

:-مواشماشية

دوابوسانروالإبلوالماعزوالغنمالبقر:الماشية

والجمع،الغنمفيالكلمةتستخدمماوأكثر.الركوب

منموضهفيباسمهنوعكلإلىالرجوع)يمكنمواش

".الكتابيةالمعارفا!دابزة

مشي!نيل:

بنيلمشيز(1)وهو:!ا،ينجي"اللهمعناهعبرياسم

سورترميمفيساهمواالذينأحدابرخيابنمث!لامجد

)نحبابلسبيمنالعودةبعدنحمياأيامفيأورشليم

،:3).

معالميثاقختمواالذبن5الرؤساأحدمشيزبئيل(2)

.(01:21)نحنحميا

يهوذا،بنزارحبنيمنفتحياأبومشيزبئيل)3(

)نحالشعبأموركلفيالملكيدتحتكانالذي

.(:،2اا

وأمختلفينأشخاصثلاثةالثلاثةهؤلاءيكونوقد

واحداء.شخصاكلأوشخصين

(صأم

مصر:

بلادهمعلىيطلقونالمصريينءقدماكانالاصم:أولأ-

لترقيبالنبةوذلكءا!السودا"الأرضأيا.كييا"اسم

بالمقارنة،ضفتيهالنيلنهربهاغطىالتي،الطينيةالأرض

التيالشاسعةءالصحراتغطيالتيالذهبيةبالرمال

الجانبين.منالنيلواديتكتنف

مصرأي"الأرضين!اأي"توا"يسمونهاكانواكما

(.البحري)الرجهالسفلىومصر.(القبلي)الوجهالعليا

ا!إيجبتس"اسمعليهاأطلقوافتداليونانيونأما

تحريفا!.هوميروسبامأمنذ""قبطكلمةومنها(301"لأ!نه)

الذي"بتاحروح"بيتأي-بتاح"-كو"هاالفرعونيللاسم

العبرانبونأما.ابدعاصمة"منف"مدينةعلىيطلقكان

صيغةفيكلمةوهىاامصرايما.اسمعليهاأطلقوافقد

إلىأيفا!إشارةالأرجحعلىوهو"المصئرين"أيلمثنىا

في"اممر"اسمءجاومنه،المفلىومصرالعليآمصر

العربية.

كثيرا"مصراسميردالمتدس:الكتابفيمصرثانيا

جرعحدتعندماإبراهيمنزلفإليها.المقدسالكتابفي

وإليها.(\:102،13-12:0تك)كنعانأرضفيشديد

المديانيينمنلقافلةعبدا"،إخوتباعهأنبعديوسفءجا

شرطةرئيسلفوطيفارمصرفيفباعرهمصر،إلىالنازلين

معالربكانممروفي.(36و3728:تك)فرعون

تك)مصرملكلفرعونالأولالوقلرفأصبحيوسف

وأصرتهيعقوبأباهيوسفواستدعى.(:9،37-46

-61،:)تكالدلاشرقيفيجاسانأرضفيللإقامة

سنة،أدلعمائةنحومصرنىإسرائبلبنووظل.(ه:7،

التيالعشرالضرجماتبعدموسىبقيادةمنهاخرجواأنإلى

فرعونطاردهمولمامصر.أرضعلىالربأجراها
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علىفعبروهالأحمرةالبحرأمامهمالربشق،بجيوشه

31(.:1ا-،:137)خرءسينابريةإلىيابسةأرض

.(31:مل1)لهزوجةمصرفرعونبنتسليمانوأخذ

مصرإلىالملكسليمانوجهمنناباطبنيرلعاموهرب

ملكشيمثقصدذلكولعد2،:2(.11،04:مل)-9

بيتوخزائن.الربيتخزاش:أخذ،أورفليمإلىمصر

امل)سليمانعملهااليالذهبتراسأوجميعالملك

،(26و2ه:14

ملكسوامعيخالفأنإسرائبلملكهوشعوأراد

ملكيوثياأياموفى.(4و:173مل)2أثورضدمصر

إلى،أشورملكعلىمصرملكانخو"فرعونصعد،يهوذا

مجدوفيقتله،طريقهيوثيااعترضفلما،الفراتنهر

منالكثيرموضوعمصركانتكماو.3(.23:92مل)2

1791،91123،127إشمثلأ)انظرالأنبياهنبوات

.(11نيالدا،03:32حز.46،،4إرميا

فيوتدميرهاأورشليمعلىنصرنبوخذاستيلاءويعد

إرميامعهمآخذينيهوذارؤساءبعضنزل.ق.م586

.ثرواتكامصروفى.،-7(:3،إرمياإمصرإلى،النبي

منالقديمالعهد،الإسكندرلةفياليهودبعضوترجم

وهي.ق.م.25059-0بينفيعااليرنانيةإلىالعبرية

استخدمهاوالتي،"السبعينية"باسمالمعروفةالترجمة

قيالأولىالقرونفىالكنيسةواستخدمتها،الرسل

للأمم.الكرازة

،يسوعالطفليقلأنالبهرهيرودسأرادوعندما

مصر،إلىهـطربوأمهالصبييأخذأنيوسفالملاكأمر

)متالكبيرهيرودسماتأنإلىمصرفيمكثواجث

خطابس!عوامنبينكانالخمسينيوموفي.2:13-23(

أعأأورشليمفيليعيدواجاءواممن"امصر"منيهودبطرس

:209).

-هيرودوتقال-كمامصرمصر:جفرافيةثالئا-

عصورفمنذمصر.كانتمااالنيلفلولااليل"،"اهبة

فيفانه،انحسارعنديتركالنيلظل،قديمةجيولوجية

هذاتكؤنوهكذا،ضفتيهعلىالطميمنرقبقةطبقة

مصرحفارةعليهقامتالذيالخمولةشديدالشرلط

نأكما.الجانبينعلىالصحراءبهتحفوالذي،الثهيرة

فعلى،الخصبةالأراضيهذهلريالمياهمصدرهوالنيل

سقوطمعدليزبلاحيثممر.فيالزراعةتتوتفمياهه

البحرسواحلعلىسنولا"بوصات6-8عنالأمطار

منوأقل،القاهرةعلىأقلأوبرصتينوبمعدل،المتوسط

الصيد.علىذلك
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وشماليمصرجنربىفيالنيلمجرىوتعترض

وهيالأجزاء.هذهفيالملاحةتعوقجنادلستةالسودان

النهريستطعلمالتيالحجارةمنمنتظمةغيرأكوامأساسأ

بيناليلواديعرضويبلغطرف.فييجرفهاأن

إلىأمالعشردبينما،:الشرقيةالغرسيةالتلالسلسلتي

الشريطولكن.وأسوانالقاهرةبينفيماميلأوثلاثينواحد

إلىأميالستةبينماعرضهيبلغالمساحةهذهمنالمنزرع

.أسوانمنطقةفىميلينأوميلإلىويضيق،أميالعمثرة

مرلع.مل5ء...نحوالمنزرعالشريطهذامساحةوتبلغ

هناكإ؟اففطالشريطهذامنتيهرنلاممرولكن

طميمنتكونتوقد،القاهرةمنالشمالإلىالدلتا

نحوالجنوبإلىالشمالمنطولهامترسطويبلغ،النيل

إلىالثرقمنعرضهامرسطيبلغكماميلأ،125

شتبلغ،ليةالعابخصويتهاوتمتازميلأ،511نحوالغرب

المماحةيجعلمما،مربعميل00005نحومساحتها

ستةنحوأي،مربعميل000001نحرللزراعةالقابلة

الوجهين.كلافيالأفدنةمنملايين

الواحاتمنسلسلةاالراديمنالغربإلىوتوجد

القاهرةمنالغرليالجنوبإلىتبعدالتيالفيومأكبرها

تبلغالتيقارونبجرةوسطهاوقي،ميلأصبعينبنحو

17نعووعمقهامريعا"،ميلأ09نحوالهاليةمساحتها

الأرضمنفدانميوننصفنحوبهاولحيط.قدماش

الخصبة.

(القولسبقاكماميلآ125نحوالسفلىممروتمتد

نحوالعليامصرتمتدثم،القاهرةإلىالمتوسطالبحرمن

مصرحكمامدوقد.أسوانإلىالقاهرةصميل006

امتدحكمهاأنأي،النوسةبلادفيالرابعالجندلإلىقديمآ

الموصط.البحرجنولىمبل00111نحو

ضمتىعلىالخصبةترلتهاهىمصرموادرآهموكان

االفيضانمياهانحسارعند،الفلاحونفكان،اليل

والعدسوالفول،والكراتوالبمل،والقمعالشعبريزرعون

والعنب.والينالبلحعندهمالفاكهةأشهروكان.ويخرها

أكثروالسمسمالخروعبذورمنالفلتيمتخرحونوكانوا

وكانرا.المتوسطالبحربلادسائرفىكما،الزيتونمنمما

الماضية:لريون،الثيابلصناعةالكتانألياتينسجون

والخنافدروالماعزوالغنموالثبرانالبقرأهمهاكانالتي

لخيل.والحميروا

الجرانجتجبالفتقوم.الأحجارمنثروةمصرتملككعا

رواعبمصربصحراءتوجدكما،والنيلالأحمرالبحربين



لمصرخريطة

منالجنربهـالىالثصينة.الأحجارمنوغيرهالمرمرمن

أسوانمحاجروتشتهر،النولةالجرانيتجبالتوجدأسوان

فيالذهبيكثركانك!االأحصر.الجرانيتأنواعبأجود

استفلكصا"،النيلا.شرقيالنوبةجبالفيالكوارتزعروق

على،سينافيوالفيروزالنحاس!ناجمالمصريينءقدما

فييوجدكانكما.الهامةالتاريخيةعصورهممدى

فياستخدمت.النوتفىالأخشاببعض،القديمةالعصور

استخدمتالتيالثقيلةالحجارةكملتالىالقناطر،بنا

التبمالرائعةالمبانيمنوغيرهاوالمعابدالأهراماتءبنافي

المصريين.ءقدماخلفها

أجزائه،معظمفيللملاحةصالحأنفسهالنلوكان

ضدجنرباكلوتسيرالتيار،معشمالأتسيرالسفنفكانت

ليةالشماالرياحبفعل(ميل/ساعة3)بسرعةالتيار

فيالمواصلاتطريقهوالنيلكانالراقعوني.الساندة

شاطيءحتىالبضانعمحملالدوابفكانت.القديمةمصر

السفنإلىوبالإضافة.ذلكبعدالسفنتحملهاثم،النيل

قواربهناككانتوجنوبا"،شمالأالنهرتقطعكانتالي

النهر.ضمتيبينللانتقال،للتعدية

كانتالذيالبردينباتالنهر،جوانبعلىينمووكان

علىتقومكانتكما.عيهاللكتابةالصحانفمنهتصنع

تبنىكانتالذياللبنوالطوبالفخارصناعةالنهرضفتي

.الفقراءبيوتبه

نسبيوسلامعزلةشبهفيالمصريينءتدماعاشولقد

والصحاري،الجنربفيالجنادلفكانت.واديهمداخل

،الشمالفيالمتوسطوالبحراوالغربالث!رقفىوتلالها

التفرغلل!صرفيأتاحمما،الخارجيالغزومنمصرتحمى

يمكنالخارجبةالأثيراتوكانتالراثعة.حضارتهملإبداع

هاكفكان،للدلتاالشماليينالطرفينخلالمنتتسللأن

أنه-الأرجحليبيوغزو،الشرقمنساميحفاريغزو
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فيوالقلاعالحصونئنيتوقد.الفربمن-الأصلأورلى

فيال!ثسسوسطوعاالطبيعيةالحراجزهذهوكانت.الجهتين

فىوالثقةالأمانيبعثمما،النلووفاء،السنةأيامأغلب

لمماوهو.الرزقمراردإلىوالاطمئنان،المصريينقلوب

الأوسطالشرقشعوبلسائرالصورةبهذهيتوافريكن

القدبم.

حاميننالمصريينءالدماكان()أ:-التاهـدخرا!ا

إليهمءجاالقديمةالعصورمذلكن،:6(09)تكأصلأ

اللغةعلىطابعهموتركوا،ساميأصلمنبابلمنأقوام

وامتزجت.النوسةمنعناصرإليهمهاجرتكما.والهضارة

فإن.القديمالمصريالشعبمنهاليخرجالدماءهذهكل

بأنهاالقولهوالأصحأنإلاأساسا"احاميةمصركانت

منالزنجيةالعناصربعضتحركتثم.صاميةحاميةكانت

إلىالسوجم!برزخطريقعنالأسيرسنءجاكمااالنولة

المتوسطالبحرشعوبمنعناصرإلبهاهاجرتكما،الدلتا

كاناأصولهمفىالتنرعهذارغمولكن.مبكرةعصورمنذ

واحدا"وشعباصواحدةأمةنهمبأيحسونالمصرلينءقدما

ولكن،النحافةإلىأميل،القامةمتوسطىوكانوامتميزا7،

وكانوابيفاوية.ووجوهصشديرةرؤوسلهم،البيةءأقويا

برسنها.الأسيويونكانبينمالهاهميحلقون

منسلسلةالأثريرنكشف:الحضاراتأتدم()ب

حضاراتفهناكاالأسراتعصرسبقتالتيالحضارات

والغمرةونقادةسلامةبنى3ومرمدلداريواوتاساحلوان

تحوإلىأغبهاويرجع،وغيرهاوالمعاديوجرزةهـالفيرم

الفنحةالمهاراتأتقنواوقد.الميلادقبلسنة000.5

لقد.المراردبأقلحفارةيبدعرنكيفوتعلموا،الأساسية

زراعىبرنامجعلىللمعافظةللرىدقيقا"نظاما"أنشأوا

يصنعونكيفايهشفوا.جد!مبكرةعصورومنذ.ناجح

عدانمنالقواربصنعواكما.الكتانألياتمنالثياب

شواطيءعلىتنموكانتاليالأشجاروأغصانالبردي

الثسس،فيوجففوهالطميمنالطوبوصنعوا.النيل

الفخارية،الأوانىصنعواكماء.البنافىواستخدموه

عهدفيالدولابظهرثمايدولةصناعةيةالبدافيوكانت

الأولى.الأسرات

قبلماعصرأواخرفيمصرفىالكتابةوظهرت

أي)"الهيرهـغليفية"اكتابتهميسمونوكانوا.الأسرات

أنهابعتقدونكانواإذ"،الله!اكلماتأوالمقدسةالعلاقات

وحوالي.الحكصةإلها.توتا"إلىهـشمولهاإلهيمصدرمن

عيدانمنالكتابةورقصناعةتعلموا..مق0027

طبقتين،علىالبردينباتلبمنشرائطبوضع،البرد!

الوقت،نفسوحوالي.ببعضهماولصقهماامتعامدتين
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عادز،ذلكآوكان،المحاجرمنرةابقطعتعلموا

هذافىويدقون،فصلهايرادالتيالقطعةحرلشقبعمل

،ءبالمايللونهاثم.الجاثالخشبمنأصافينالثق

كانواك!.الجبلعنالحجرقطعةوتفطافتنتفخ

ثم،الهجرلتسخينالثقذلكفىالناريوقدونأحيانأ-

الأصلية.الكتلةعنلفصلهعليهءمايصبون

.-.ق0031عامنحوقيفيماالبلاد:توحيد)ص(

العلياممر:هما،منفصلينقطرلنمنتتكونمصركانت

مصرملكغزا.ق.م0031عامنحووفى.السفلىومصر

لكإورغم.حكمهتحتالقطرينووحدالسفلىمصراالعلا

علىيطلقفكانطوللآ،أمداصبظلهيلقيالانقسامهذاظل

مزدوجا"جا!تايلبسونعنةالفرانشكا!"الأرضين01اسملبلادا

الملكقمروكان.والبحريالقبيالوجهينتاجىبينيجمع

المزإوج".لقصراايسمىمنففى

نارموالملص"لر

وأ)تعرمرنرمرالملكإلىالقطرينتوحيدشسب

لمصرالأولىالفرعونيةللأسردمؤسسأيعتبرالذي(مينا

)من"مانيثون"المصريالكاهنسجلهكماالموحدد،

الفراعنةحكموقسم،(الميلادقبلالتالثالقرنمنتصف

حكمهمصايةإلىالقطرينتوحيدءبدمن،أسرةثلاثينإلى

..مق332فىالبلادعلىالأكبرالاسكندرباشيلاء

إلى:،الأولىالأسرةءبدمنالتاريخهذاالمزرخونويقسم

،(ؤ.ح!.310027-00)الأولىالأسراتعمر(1)

امام)الكابفى،والثانيةالأولىالأسرتينحكمفترةهىو



علىادفو(منبالقربالأحمرالكوموهىهيراقونبوليس

اكتضفوقد،القاهرفىمنالجنربإلىمل03-نحوبعد

أحدبمثعرممسكا"الملكصورةوعليها!نرمر"لوحفيها

اسثوللبس،رأسهلتحطيمدبوسالأخرىويدهالأعداء،

الإلاهةمنطقتهعلىوتبدو،القبلىالوجهتاجرأسهعلى

إداريةعاصمةلتكونمنفمدينةأسسوقد.اهاترر"1

نظريةوأقرواالبلادعلىقبفتهمأطبقواوقد.للبلادأخرى

بالعالمالاتصالاتوسدأت.الآلهةإلىيختميالملكأن

مدافنهماكشفتوقد.النهرينبينيلادلىلخاصةاالخارجي

غربي(المدفونة)المحرابةآببدوسمنبالقر!الصحراءفى

البلينا.

وتثمل.(..مق0022-0027)القديمه:الدولة(2)

منالفترةهذهوتشقر.السادسةإلىالثالثةمنالأسرات

فىعاصمتهموكانت.الأهراماتءيبناالقديممصرتاريخ

فلأانظرا-انوفاباسمالمقدسالكتابفى)المذكورةصنف

منالغربىالجنوبإلى(إلخ..:216إرميا،:9113إش

عهدهموفى.بفينيقيةقويةعلاقاتلهموكانت.القاهرة

.الفنونمستوىارتفع

بنىالذيزوسر)111هوالثالثةالأسرةملوكأولوكان

أولوهو،مصاطبستمنتكرنالذيالمدرجسقارةهرم

قدماص،099ارتفاعههـلبلغ،التار!خفيضخمحجريءبنا

بعدرفعرهالذي،الأولوقكلهإيمعتب""اهرمهندسهوكان

المعمارعلومياتبداإلهونسبوا،الألوهيةمرتبةإلىذلك

الطبإلهاليونانيينعندوهو،والطبوالأداب

.(3!لهـا!أه55)ااسكيبيوسأ11

الثلاتةالجيزةأهرامبناةهمالرابعةالأسرةفراعنةوكان

بناهالذيالأكبروالهرمث.م.026025-.0بينفيما

أصلأارتفاعهوكانفداظ!،13مساحةيشغلخوفوالملك

كتلة000،00312منلهرماجسموييهونقدماش481

طنينالواحدالحجروزنمتوسطويبلغاالجيريالحجرمن

انجهبناه)الذيالثانيالهرمارتفاعولبلغ.الطنونصف

عنيخيرا!يقللافهو.الأقداممن5،471(خفرعالملك

يقعالذيالهولأبيتمالخفرعهرمويعالأكبر.الهرم

.خفرعالملكوجهيمتلوجههأنوالأرجح،منهالثرقإلى

الثالثالهرمارتفاع!يلغ.رابضأسدصوردعلىوجسمه

.أقدام402()منقرع"منكاورع"بناهـالملكالذي

التططولعلىتمتدللأهراصات!ناطقتسعوتوجد

منفمنطقةجنوييإلىالجيزةمنطقةمن،للنيلالحردي

ظهرت،والسادسةلخامسةاالأسرتينعهدوفى.والفيوم

وتحتوي،وملونهمحفورةنقوشوهىاا؟الأهراماتا.نصوص

تساعدأنهايفترضونوكانرا.وترافي،سحريةتعاويذعلى

.الأخرىالحياةفىالميت

البيؤةأثرا!الاتبيقلالص8ئهوةصر
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الدولةأسراتعهدفيالقديمالمصريالفنازدهروقد

ذإ،رائعةأشكالفىئرسمونوالآلهةلملكاوكان،القديمة

كما.والراقعللمنظورمماأكثرالخيالإلىيجنحالفنكان

ففي.صورتهحجمتحددالتيهىالث!خصأهميةكانت

،صورةأكبرهىالملكصورةكانتمثلأ.معركةتصوير

،فجنودضباطمنالأهميةبحسبتتصاغرالصوروتبدأ

حجما".لأصغراهمءالأعداوكان

منهأكثرمتحركةقصةرسمإلىيميلالفنكانكما

المنظركانالبيذ،صاعةلتصولرفمثلأ.ثابتةلقطعة

لاستحراجبالأقدامدوسهاثم،العنبعناقيدقطفيمثعل

.الجرارفيالعصيرتخزينثم،منهاالعصير

القديمة.الدولةفىالطبعلومتقدمأيفا+الواضحومن

هي،القديمالمصريالطبعنمعلوماقنامصدرأنومع

أنهعلىالدلاثلبعضهناكفإن،الوسطىالدولةبرديات

المصريينءقدماأنولبدوبكثير.ذلكقبلماإلىيرجع

!!ضرلاتسمعفذكروا،الدمويةالدورةعنشيئأعرفوا

الشعبيةالوصفاتمنخليطاشالطبذلكوكان".القلب

إدولنيةبر؟وتعتبر.العلمةوالخبراتوالتعاولذوالرقى

كسررمعالجةفيوبخاصةالجراحةفيرائعةدراسةسميث

.العظام

فىالقديمةالدولةبدأت،السادسةالأسرةعصروفى

معانبلالهاوتمردملوكطشخصياتلضعفالانحلال

والهجماتاابخوبفىالنرديينوغارات،ماليةمتاعب

الثرقى.الثمالفيالأسيرية

من)الأسراتالإتطاعيالحكممنالأرلىالنترة)3(

.(.م.ق0220502-0-عشرةالهاديةإلىالسابعة

سياسى،استقرارهناككانالقديمةالدولةزمنفى

به،كالعهدبفيضانهيوفيالنيلوكان.المحماديوازدهار

فم،لكلطعامهناكفكانمدمرا"اكاصحا!يكونأندون

شالتناغمالوافقلتحقيقيرامماعلىيسيرشيءكلوكان

.الحياةفى

السلطةبدأتالسادسةالأسرةأيامأواخرفىولكن

فتدهورت،الملكسلطةوضعفت،الانهيارفيالمركرلة

واحدكلالأشرافواستقل،والسلبالنهبوتفشىالأحوال

وجودرغم،"ملك"لقبلنفسهعنهمكلتخذوا،بمنطقت

"أبيدوس11وفي،السابعةالأسرةأيامفي!امنف"فيملك

قليودوليس()هرا"ا"أهتاسياوفى،الثامةالأسرةأيامفي

الأسصةأياموفي.والعاثرةلتاسعةاالأسرتينيامأفى

كان،قردةأسرةطيةفيظهرت،الأهناسةالعاشرة
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الأسرةمنبالملكأحقأنهمأنفسهمفييرونعفاؤها

نأواشاطعوا،لأهناسياخغوعهمعدمنأعلنوا،الأهناسية

الهاديةالأسرةولؤسسوا،سلطانهمتالبلاديوحدوا

وكان.الأ:ل"ا!أنوتفهوالأسرةهذهمؤسسوكان،عشرة

020902-61)+الثاني"منتوحرتبملوكهاأشهرمن

كانوهكذا،نفسهاأهناسيايدهفيسقطتالذي(ق.+.

القبليللوجه!ملكا"يصبح،طيبةملوكصنملكأول

الأمنفيهافيستتب،هيبتهاللحكومةولعيد،والبحري

عصرو!دايةالوسطىالدولةمؤسسيعتبرولذلك.والسلام

جديد.

الأصرة..مق20178-050)الوسطىالدوله()،

الأسرةملوكآخرالرابعنتوحوتبكان.(عشرةالثانية

نأاستطاع"أمن!حات.ااسمهقويوقص،دثرةالحادية

وأن،عشرةالثانيةالأسرةوشسسالعرشعلىيستولى

الأمنونشر،الحكملهفاستتباالاستقرارلعدمحد!يضع

منطقةفياللشتإلىالعاصةونقل.البلادرصعفي

-1999)عاماثلاثينبلغحتىحكمهوطال.الفيوم

ابنهغيابءأثافىاغتيالأقتلأنإلى،(ق.م.6191

يبيا.علىحملةفي01"سنوسرتعهدهوولي

علىءالقفابعدالأولسنوسرتابنهالعرشعلىخلفه

لرعمعبدأشيدالذيوهو.أبيهسياسةتابعوتد،أبيهقتلة

أماموأقامأون(1يثسى-)عينهليوصوليسمنطقةفى

نيقائمةإحداهصامازالت،الجرانيتمنمسلتينالمعبد

.الآنإلىمكانها

الحكمفىمعهمأبنانهميثركونالأسرةهذهملوكوكان

بينالعدلنشرواأنهموسخاصةالأمور.اشقرارعلىللعمل

الراعيأنهأساسعلىالملكإلىئنظروأصبح،الناس

الأسرةهذهملوكأشهرومن.لأثقالهموالحامل.لشعبه

في()التيهاللابرنتقصربنىالذيالثالثأمنمحات

بحبرةمنوجعلالقناطروشيد،دهشورفيوهرمأالفيوم

.الفيفانلمياهخزاناء()قارونمورص

فىيسرفوافلمبالاعتدالالأسرةهذهملوكامتازوقد

لهم،ضخصةأهراماتتشييدفىالدولةموارداصتنزات

فيدلخاصةالمنزرعةالرتعةبزيادةالاهتمامإليوانمرنوا

سيناءجزلرةشبهفيحصونا"ضخمةبنواكما.الفيوم

منوغبرهالنعاسواستخرجوا.الشرتيةمصرحدودلحماية

وسوهـلةولبنانكرتمعالتجارةتسعتواء.سينامناجم

حك!واإنهميتولمنالمؤرخينومن.الجنوبفيثونتوبلاد

أنهمفيشكلاولكن،منهاأجزاءأووسورسةفلسطين

أوصلواكما،الثانيالجندلءوراماإلىالنوبةبلادفتحوا

الحلىمنالكثيروتركواالأحصر،البحرإلىبقناةالنيل

.الجمالرانعة

آلهةكبيروأصبحآمونبرزالوسطىالدولةعمروفي

آلهةشدرع"أمون"فأصبحالثممسإلهمعوأدمج،مصر

تسجلالدينيةوالكتاباتالقوشكانتأنوسد.طية

فيأصبحت،القديمةالدولةأيامفيالأهراماتحوائطعلى

للملوكءسراالنواوشىعلىئسجل،الوسطىالدولةأيام

أيفاء.للأشرافأو

الكتاباتمنالكثيرالوسطىالدولةخلفتوتد

رندبرديةذلكعلىتدلكما،والعلميةبل.الأدبية

وبرديةاالجراحةعنسميثولردية،للحساب)4+ن!"(

الكثبرعلىتحتوىمريكارعنصانحأنكما.الطبيةإيبرس

أدبمنسنوهي!3الرخالةوقمة.الهكمةأدبروانعمن

وفلسطين.سوريةفيمشاهداتهلنافيروى،الرحلات

فيالأثرافكبارأحد،الثانيخبخنوممقبرةوفي

في916بعد)علىحسنبنيفي،الثانىسنوسرتعهد

شخصا"وثلاثينلسبعةرسم(القاهرةمنالجنوبإلى

.ق.م0091نحوفىوذلكلمصرزيارةفيأسيودا

+.الكحليحعلونأسيوصأ37وصول11:تحتهاومكتوب

إب!ثي".بلاح"شيخيسعىزعيمهموكان

لخروجإسرائلبنيلخروجالمبكربالتاريخأخذناوإذا

وأضفنا1(ق.م.6،14نحوأي)مصرمنإسرائيلبني

(12:04)خرمصرفيإتامتهممدة،شة043إليه

نحوفيمصرإلىنزلواإسرائلبنيأنذلكمعنىفيكون

)1878-الثالثعنوسرتأيامفيأيق.م.1876

إلىالجنولةمصرحدودمدقوط-ملكأوكان،(ق.م.0184

مصر،فيللإقطاعأثركلعلىقفىكما.الثانيالجندل

مكانهموعئن،الأقاليموحكامللأشراتنفوذكلوعلى

يوسفوضعهالذيالنظامكانولعله.حكوميينموظفين

)تكذلكعلىمساعدالمكان،المجاعةأيامفيللبلاد

.(:13-26!م!

-0789)الثانمة:الاضحلالفتز)،(

لأسرهـاعصر.نتهابا.(31:71الأسرات-..مق0571

منأخرىفترةفىمصردخلت،القويئعشرةالثانية

الهكسوسالدلتامناطقإلىفتسلل،والتفككالضف

وفلسطين،سرريةمنوالأسيولون(الأنجبيةالبلاد)حكام

وجعلوا..مق0173نحرفيالحك!علىواس!ولوا

وفي.الدلتاشرتيفىاثارشاوتانيسفيعاصمتهم

كنوابالصع!دسحك!ونط!بةءأمراكانالوقتنفى

.للهكسوس
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العنيفةوجهود!،للهكسوسالمصريينبغضةولثدة

تاريخهملمعرفةيكفيماأثارهممنيبقلم.ذكرهملمحو

منأنواعا"أدخلواالذينهمأنهموالمفروض.بالتفصيل

المركبة.والأقواس،البرونزمنالمصوعةوالخناجرالسيوف

التىالحرية:المركباتالخيلأدحلواأنهمشىءكلوأهم

طردفياشخدامهاالمصرلونأحسنوقد.الخيلتجرها

فلسطينفىمصريةامبراطوريةءبناثم،أنفسهمالهكسوس

زمنا!استمرقدالهك!وسضدالصراعوكان.وسورلة

قبلعشرالسادسالقرنمنتصفمنذبدأإذطريلأ

.(.ق.م01575461-)الأولأحمسوأنهاه،الميلاد

لأسراتا-0901-0751!:مديةالاممرافترة(5)

الثامنةالأسرةأمرطيبة"أحمس"اأس!:(02-89من

بفزواتقا*كماممر،منالهكسوسطردأنبعدعشرة

الجندلإلىمصرحدودبهاامتدتالنوبةبلادعلىناجحة

الذينءالأمراأخفعكما.فل!طينجنوليوعلى،الرابع

عصرفىالمركزيةالهكومةعناستقلواقدكانرا

علىوخلفهاعمرهمنالأريعيننحوفىومات،الهكسوس

.(.مق1525-15)6،..ا!الأول"أعنحوتبابنهالعرش

فى:الليبيين،الجنوبفىالنوييينلمحاردةاضطرالذي

يخلفهلدا"ويتركأندونالأولأمنحوتبومات،الغرب

اسمه"شخصمنتزوجت"أحمس؟اابنتهولكن،العرشعلى

تولىفىالحقلهفأصبح،الماللثالبيتءأمرامن"تحوتمس"

إعادةعليهوكان،عمرهمنالأربعبناتفىوهو،العرش

15فقا،حكمهمنسنةأولفىاالائرشالنوبيينإخضاع

فيثورؤقمعكما،هناكمصرحكمفيهاوطدغزواتبعده

إلىالفراتمنامتدتامبراطوريةأولكو!وهكذا.سورلة

تحوتمسحكماثلأوفيولدموسىولعل.الرابعالجندل

واديفىملكيةمقبرةلهأنثأمنأولكانالذي،الأول

ق.م.(،5914-1525منملك)وقدطيبةغربيالملوك

ابنةإلاالأولتحوتمسللعلكأحمسالأمصرةتلدولم

وكان،الثانىتحوتممىتزوجتالتيا.حتبسوت"هيواحدة

"انفرت"موتاسمهاأخرىزوجةمنالأوللتحوتمىابنا"

الموثصبممبدالأعمدةلب!رصووة
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09.1-5941)لعرشانيا.الثا"تحرتمىتوليوهكذا

وكانت."حتث!بسوت"ا،لأبيهوأخهزوجتهمع(..مق

الخلاففدب،المراسشديدةالث!خميةقوت"حتثشوتا"

ولم.النولةبلادفيثورةيقمعأنعليهوكان،الاثنينبين

ي!عرولم.ابنتينسوىحتشبسرتزوجتهمنينجب

ابنهبينالصراعبداوبموته،سنواتخمسسوىحكمه

الملكةوحتث!بسوت-أخرىزرجة-منالالثتحتمس

،شاشمنهاأصغروكانابدورهتزوحهاقدوكان،الرعية

الإلهابتةأنهاوادعت،الكاملةالسلطةيدهافيفظلت

علىذلكوسجلت،""أحمسالملكةأمهامنارعا"أمون

البعتاتوأرسلت،طيبةغرلىفىالبحريالديرمعبدحاثط

كما،(المندبباببوغاز)حولبونتبلادإلىالبحرية

منهماوالباقية،الكرنكمعبدفيعظيمتينمستينأقاصت

000.007نحونحووتزن،الأقداممى69ء5نحوترتفع

أنقذتالتيفرعرنابنةهيأنهاءالعلمابعضويظنرطل.

فيتهاحياانتهتكيفنعلمولا.(ه2:)خروتبنتهموس

أثر.كلمناسمهاالثالثتحوتمىأزالفقد..مق1482

جيثاشجمعتدلمحوتمسكان،موتهامنيوما"75خلالوفى

الأمراءتمردليخمدوسوهـكةفلسطينإلىشمالأبه:زحف

"مجدو"موقعةفيحاسمآانتصاراصفانتصر،هناكاثائرين

ثم،أشهرسبعةلمدةحاصرهاأنيعدالمدينةعلىواستولى

منالكثيروجمعء،عناجمغيرمدنعدةوفغشمالأاتجه

لتحئمسصورة

عددبلغ:قدالكرنلث.معبدعلىذلكسجلوقد.الغنائم

فىبهايقومكان،حملةدترةستالثامبلادعلىحملاته

فيوجهء،المثتاأوائلفيمصرإلىولعودالصيفأوائل

المعابدوتشييداالداخليهلبلاداأحوالإصلاحأنظارهـإلى

مرانيفتحفىعاونهبحريا"أسطولأبنىوقدوالآثار.

والسماحةبالعدلحكمهوامتازاالمتوصطالجروجزرالشام

عالمية.عاصمةطيبةفأصبحتء،الرخاوعمالأمنفاستب

اترعط.لبحراوجزروآسياأفريقيةخيراتإليهاتتدفق

فيعهددرجالكباكأمقابرجدرانعلىمسجلذلكوكل

منحتبسوتالملكةانجةرع""مريتتزوج.وقدطيبة

علىخلفهالذيأمنوحتبابنهلهفولدتاالثانيتحوذ!

وخمسينأربعةحكمأنبعدالالثتحوتمسومات.العرش

.الملوكيوارفيمقبرتهفىودفنعامأ

التامنةفيوهو،الثانىأمنحوتبانجهبعدهوملك

منذعسكرلةترليةرباهقدأبوهوكان،عمرهمنعشرة

التيالأطرافالواسعةالامبراطوريةعلىليحافظصغره

منالانيأمنوخبحكموقد.اثالثتحوتمسأبوهأنشأها

فرعونكانأنهالبعضويظن..مق251.-521،

تم،الحكمفيأبهمعقصيرأزمنا!اشتركفقد،الخروج

الرحيدالحاكمفأصبحي!رفىالعرشإليهانتقل

فيحربيةبحملاتللقياماضطرولكنه.للامبراطوريئ

ولكن.تمردتالتىالمدنبعضلإخفعوفلسطينسورية

.بالسلامعاء--بشكلتميزتحكمهفترهأنيبدو

(.ق.م1412-1425)الرابعتحرتمسبعدهوتولى

كما،إخوتهوبينينهدبنزاععقب،الخمسةأبنائهأحد

الهولأبيذراعىبيناقامهاالتبم"الحلم"لرحةمنيستفاد

الذيلحلعهتخليدا!حكمهمنالأولالعاممنالجزةفي

علىملكايرشصبحبأنه.الهولأبيظلفىتائموهوحلمه

رأسعلىسوريئلىإبهبذطجدارتهثبتأوقد.مصر

ملكابنةتزوجوقدالسورلة.المدنبعضتمردلقمعجيشه

ابنهلهولدتوالي1(النهرلنبلادشمالى)فىنى""المت

أبيهمرتبعدممرعرشترلىالذياثالتأمنحوتب

امنحوتبحكمفرةتميزتوقد(..ماق1375-.12)

وأقاممعابدعدةبتشييدفقامء.والرخابالثراءلثالثا

يقملمأنهويبدوجالسا*.الملكيخئلاناللذينممنرنلما"اتمالى

لمولكنه.النولةبلادفيثورةلإخمادإلاحرييةبحملات

.الشامبلادفىحملاتبأييقم

ابنهأشرك-صحته-ولاعتلالأيامهأواخروفي

فىالهكمفي(..مق1366)1387-الرابعامنحوتب

انصرفالفلفية--بنزعتهأمنحوتبولكن..مق3879

عاصمةفي،(الشمس)قرص"أتون"بعبادةالاهتمامإلى
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نحوبعدعلىاليل)شرقىالعمارنةتلفيأنشأهاجديدة

طيبةعنليبتعد(المنيامنابخوبإلىكيلرمرا"خمسين

"عشرقأي"تونآأخت"اوصاها،وكهتهآمرنعبادةمقر

يأأخاتون"01إلىأعنحوتبمناسمهغيركما!ا.أتون

ترحيدبذلكحاولفقد،لأترن"!النافع"اأو"أتون!اروح

إلىامتدتاشاملةدينيةبثورةقاموهكذاا"الأتون"االعبادة

21،تحررأيخرفأصبح،قيودهمنكثيرمنفتخلص،الفن

تير"."الكارممافنإليوأقرب

العديدزالاستنجادرسائلإلىأخناترنيتفتولم

أمراءإليهأرسلهاالتى(العمارنةتلرسائلباسم)المعروفة

الغزاةلدفعالنحدةطالبين،لمصرالموالونوسوريةفلسطين

بدأتوهكذاالامبراطررسةعلىوللحفاظ،واتحردين

.الانحلالفيالامبراطررية

بنيغزوفيهون،للخروجالمبكربالتاريخأخذناوإؤا

عهدفيبدأقد،فيهاواستقرارهمكنعانلأرضإسرائيل

ارتختعندما،الرابعأمنحوتبوابنهالثاكامنحوتب

الذين"الخابيروا"-أنرغم،البلادتلكعلىمصرقبفة

نأيمكنلا-العمارنةتلئلر!بعضفىذكرهمورد

.العبرانيونهمبهمالمقصو:يكون

العرشتولى(تونأخنا)الرابعأمنحوتبماتوعندما

معبالاثتراك(..مق13571-366)ااآمونعنخاتوت1

ترتماتوعدما.أخناتونمنالمقريينالرجالأحد"آي"

حتىبالحكم"آي!استقلاشراتتسعبعدآمرنعنخ

عندماالعالمآمونعنختوتصتملأوقد.ق.م1353

قبرهفىوجددبماالعالم،وانبهرم2291فيقبرهاكتشف

وتدلالأبصار،وتخطفالعقولتخلباليالآثارآلاتمن

.وجمالروعةمنالقديمةالمصريةالحضارةبلغته!اعلى

هذالكلظهرهأعطىوكيف،مرصىعننقرأهماقوةوتبين

:26(.11)عبوالمجدوالجمالالثراء

قائدمحبا""حورلعرشاتولى؟"آي"ماتوعندما

الأمنيعيدأنواستطاع..(ق.م9131ا-)353الجيثى

"رمسيسعئنقدوكانولداشيعقبأندونومات.والنظام

-9131)لهخليفة،الأولووزيرهالجبشقائد"الأول

سشوخليفتالأولرمسيسبذلوقد(...ماق318

لاستعادةجبارةجهوداء(.ق.م9912)1318-الأول

.أخناتونأيامفيضاعتالى،آ!يافيالامبراطورلة

الدلتافيالحجر()صان"تانيس"إلىالعاصمةونقلوا

آسيا.فيمصرأملاكمنقربةلتكون

التانيرصسيساشهالأولسيتيبعدالعرشوترلى

قبضةلتأكيدالجهودواصلالذي(..مق199121232-
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تقابل،حكمهمنالخامسةالسنةوفي.فلسطينعلىمصر

سرريةافيالأورنتنهرعلىقادشمرقعةفىالجينمع

البلادطولعلىالمعارك؟واصل،بأعجوبةوجيوفهوونجا

كانولو.سوريةشمالىإلىفلسطينجنويمن

المبكرلتاريخاعلىء-بنااليلادفىينموجودالإسرائيليون

لأنهمابالمصرلينإطلاقا-يحتكوالمأنهمفالأرجح-للخروج

رمسسىكانبينط.فلسطينتلالعلىوكرامينرعاةكانوا

العترينويةالحادالسنةفىوأخيراص.الساحلىالطريقيتبع

ايخت!،معصلعمعاهدةالثانىرمسيسعتد،حكمهمن

أيامه.نهايةإلىساريةظلت

الشم!مرفركلنعترزومحهلاخناترنصردة

والآثارالمعابدمنالكثيرالثانىرمسيسشيدقدو

سمبلأبىوفىطيةوفىتانيمىعاصمتهفىولخاصة

هوأنهيخيرونوستقد.منفوفى(أسوانمنالجنوب)إلى

.لخروجافرعون

الابن،(..مق12321222-)مرنبتاحبعدهوتولى

الفرعونهوو،اثانيرمسيسءأبنامنعشرالثالث

كانوإن.معركةفيالعبرانيينهزمأنهيدعيالذيالوحبد

ماوأن،اشافيأبداصيحاربلمأنهيرونالعلماءبعض

تفاخرهوإنما،الكرنكمعبدجدرانعلىذلكعنسجله

مرنبتاحصدوقد.ورةالمبالبلادكلعلىبالانتصاكأذبكا

حكمه.منالخامسةالسنةفيليبياغزوا()منفتاح

فى.ءا.(ق6491ا-)891الثالثرمسيسصدكما

ا!غروحكمهمنعثرةالحاديةالسنةوفىالخامسةالسنة

البحرشعوبغزوصدالثامنةشوفي.الدلتاعلىليبية

هوالثالتشمسيسوكان.الفلسطينيونبينهممنوكان



المونصمعبدنمد،1عل!اسوائيللر!صروة

فيمصرحكملتدعيمبحملاتتامواالذبنالفراعنةآخر

أحوالتدهررتأبامهأواخرفيولكن.وسوريةفلسطين

قيامإلىأدىمما،الدولةمواردوأفلست،الاقتصاديةمصر

المجاعة.لانتمثارنتيئعديدةشعبةمظاهرات

الرابعرمسيسعصورفيالانحدارفىالأموروظلت

يدوتزا،(ق.م.01-85ا)167عشرالحاديرمسيسحتى

-1)138التاسعرمسيسعهدوفي.والفيقالتفخم

الدلتاافىوسلبانهباصالمرتزقةالجنودعاث(..مق9111

قبورإلىأياديهموامتدت،المقابرلصوصوانتشر

كهنةكبيرحردحورالملكزمامعلىقبضأن،إلىالملوك

وفياالجتوبفىالجيشوقائدالنرلةفيالملكونائبآمرن

شرقيفى"تانيس"فيآخرملكفاككانالوقتنفس

العائلةأميراتبإحدىمتزوجأكانا"سمندس"اسمهالدلتا

إلايملكفلم،السنفيطاعنا"حريحوروكان.القديمةالمالكة

الذيبعنخىابنهطيبةفيخلفهوبموته،قبلة%ات

كهمةرئيسبمنمبواكتفىتانشفىالمالكبالبيتاعترف

الذيالأولبسوشش!العرشعلىسمندسوخلف.آمون

ب!موسينىأنوالأرجح.بعنخيءأنجاأكبرلبينز-ابنتهزؤج

ابنتهالملكداودبنسليمانتزوجالذيفرعونهوهذا

ابنهأعلنبسوسينسماتفلما(.1.9:16ة3امل)

وأمراءطي!ةءأمرابينسجالأالأمروظل.نفسه"بينزما!

والمشرفي.الهاديةالأسرةألامانتهتأنإلىتانيس

59929-0-الأول)ثاشانقالأول!!"!شيمثقأسىتم

مدينةفيتسترطنكانتلبيةأسرةمنوهو(،.مق

يوطدأنواشطاع،والعثرينالانيةالأسرد-أهناشا

يهوذاعلىزحفلذياوهو،وال!ثمالالجنوبعلىسلطانه

خزائنوأخذ،سليمانبنرحبعامللملكالخامسةالسنةفي

اليالذهبتراسأوجميعالملكبيتوخزائنالرببيت

خلفانهعهدوفي(.25-49:27مل9)سيمانعملها

وانقسمتالفوضىوعمتالحكمعلىانازعاتسادت

والرابعةوالعشرينالثالةالأسرتينعهدطوالاللاد

زحفاالأحراءتساولما.(.أ.ق8517-71)لعشرينثا

وجمعالبلادتوحيدواستطاعثمالأالنرلةملكبعنخي

والعشرينالخام!ةالأسرةوأس!يدهـافيالسئطة

ترهالةملوكهامنوكان،ق.م.(751067-)الأثيولية-

الحكممنقصيرةفرةوبعد.(37:9إش،:919مل)2

فيوطنيةأسرةظهرت(..مق067-663)الأشوري

الأسرةأسسالذي"الأول"بسماتيكبزعامة"اسايى"ا

البلادفاستعادت(..مق6631525-والعشرينالسادسة

الأسرةهذهملوكأهمومن.فيهاالأمنواشباشقلالها

35،02:أخ23:922-34،مل)2ا!الثاني"نخو

و،(.36:3

قميزغزا،الثالثبسماتيكعهدفيق.م.525وفي

ثم.والعشرينالسابعةالأسرةوأسسممرالفرسملك

سايسنىلعثرينواالثامنةالأسرتينوطنيرنحكامأسس

يةنهاوفي."مندس"فىوالعثرينوالتاسعةالهجر"ا"صا

فتحالفرسعاود"الثانى"نخنبوعهدفي،الثلاثينالأسرة

الأكبرالاسكندرءهاجاأنإلى(.ق.م3.332-1)ممر

لهممنقذآفيهرأواإذالمصرلونبهفرحب..مق332في

الفارسي.الهكممن

03)323-البطالمةمصرحكمالاسكدر،مرتويعد

الزمنوبمرور،عهدهمأوائلفيمصرازدهرتوقد(..مق

مصروأصبحت،ياسهمدواعتنقوا،المصريينبأخلاقتخلقوا

عصرإلىيرجعالذي-رشيدحجرطرلقوعن.وطنهمهي
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رشيدلععوصر،ة

أحداكشفهوالذى(..ماق281-0)3الخامسبطليموس

لمللطأمكىمصر،علىبونابرتنابليونحملةرجال

اللغةرموزيفلتأنا.ق1822فياشامبليون"ا0الفرنى

القديممصرتاريخلمعرخةمفتاحأذلكفكان،الهيروغليفية

العثورتمالتيالعديدةياتالبر-وفىالآثارعلىالمسجل

عليها.

بفتح.م03فيبكليوساتراالبطالمةحكموانتهى

مرسمءالعذراءتجا،الرومانحكميامأوفي.لهاالرومان

الملك.هير:دسمنهربا"مصرإلىلسوعوالصبىويوسف

بالثقافةمصراصطغتوالروماناليونانعهودوفي

الهيليئية.

المصرية،الامبراطوكأيةانحررأعقبتالتىالسنينوفي

فىالسائدةهيالفرعونيةالمصريةالئقافةكانتوعندما

المقدسالكتابفىمصرملوكمنعددءأسماترداالبلاد

الخاصةالهـنةفى.الإشارةسبقتفكصا.(القديمالعهد1

.(.مق269قىكانذلكأن)المرجحيهوذاملكلرحبعام

مل1!خزائنهاونهبيهوذامصرملكالأولشيشقغزا

تدلكما،إسرائيلمملكةداخلوتقدمبل1(26و9:25،

فى..مق007نحووفي.الأركيولوجةالكث!وفذلكعلى
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"ترهاقةلمأقادء،إشعياوالنبي.يهوذاملكحزقيالملكبامأ

ضداليهودلمساعدةفلسطينإلىجيشهمصرملكالكوشي

.(91:9مل2)الأشوريينالفزاة

)الم!لكةإسرائيلمملكةملولثآخرهوشعأياموفي

به.يمتنجدممرملك"اسوا"اإلىرسلأأرسل(الشمالية

ملكعبفقبض،شةكلحسبأشورلملكجرلهيزدولم

"وا"دةطإلىالرجوعء)الرجاالسجنفىوأوثقهأضور

ا؟دائردمنالرابعالجزءفى؟االسين"احرفمنموضهافي

.!"الكتابيةالمعارف

الثانىنخوزحفالميلادقبلالسابعالقرنأواخروفي

نهرعدأشو!جشلمقابلةيموذاإلىبجي!تهمصرملك

مل)2فقتله،طريقهيهوذاملكيوشياعرضظاالفرات

بنيهوآحازمصرملكنخرفرعونوأخذ.(.23-28:3

مصرإلىأسيراص.أبيهعنعوضاوملكا!أقاموهالذييو!ثيا

قيم""أبيهوذاعرشعلىنخو"اووضع،هناكماتحيت

جزيةعلبهوفرض،"ايهوياقيم"إلىاصمهويخر.يوشيابن

92-35(.؟23مل2)ضخمة

يحاصرتصرنبرخذكانعندما،يهوذامملكةأواخروفي

يغزوأنحفرعالفرعونلحاو،(..مث)588-586أورشلبم

كمايفلحلملكنهو،البابليينضداليهودلم!اعدةفل!طين

حز،:43،،9ا5-:37)إرمياالنبيإرمياتنبأ

17:9-121).

نييةوالاتتصادالاجتماعيةالحياة-مصر

القديمة:مصر

وعمبا"نظرلآالملككانالاجتصاعية:الطبتات()أ

وقد.الآلهةن!لمنيعتبركانفقد،مصرأرضكليمتلك

مساحاتبدورهأعطىولالبم.الحقهذاالآلهةمنحته

ولا،أنصارهولأكثر،المعابدلخدمةالأرضهذهمنثاسعة

يديهبينمنخرجتوهكذا،موتهبعدعبادتهولمواصلة،له

ملكا"شاسةمساحاتظلتذلكومع.كبيرةمساحات

قدالنبلاءكان،الوسطىالدولةبدايةفيأنهومع.للتاج

نأاستطاعالملكفإن،كبيرةمساحاتعلىأياديهموضعوا

وفي.الأراضهذهعنالكثيروامتلانسلطهيستعيد

أ!قفعشرد(الثامنةلأسرةامن)ابتداءالامبراطوريةأيام

فيآمونمعبدولخاصة،المعابدعلىكثيرةقافا"أوالملك

سلطةحسابا!علىالكه!نةسلطاتمنزادمما.طبة

.التاج

،التاجسلطةمنخرجتالتيالأراضيمساحةولازدياد

الطبقاتتعددت،تعقيداصالأقتصاديةالحياةولازدياد



المثقفةاالنخبةطبقةالطبقاتهذهأهموأصبح،الاجتماعية

مماأكثربسيطاصهذايبدووقداتعلمة.غيرالجعوعثم

،العظاموالنبلاءالمالكةالأسرةالقمةفىكانلقديجب.

بعد،ثموالموظفينجاها!الأقلافيءصطبقةهـروهم

آنفأ.المذكورتينالطقتينخدمةفيالمهنأرلابكانهؤلاء

ممنالفلاحونكان-الامبراطوريةعهدفي-وبخاصةثم

فيهايعملونالأرضمنعغيرةمساحاتيمتلكون

ثماالأرضفيالفعلةيأتيهؤلاءكلوكعد.بأنفسهم

عصرفيإلاشائعا!الرقيصبحولمالأرقاء،العبيد

و!وريةفلسطينمن،الحروبأسرىمناالامبراطرردة

الأرقاءأولئكبعضارتفعوقد.جنرسأالنرلةإلىش!الأ.

والإقطاعاتالدولةوفيالقصورفيشأنذاتوظائفإلى

،الأرضخدمةفيتعملكانتغالبتهمولكن.الكبيرة

شائعا"الرقيكنلمذلكومع،المناجمفييعملونوالبعض

الأوسطالشرقبلادمنعيرهافيكانكمامصرفي

الجنودمنطبقةالامبراطورلةعصرنيوظهرت.القديم

النبلاءصغاربعدمراكزيشغلونكانواولملهماالمحترفين

والمرظفين.

فيعادةيروجونالمصرلرنكان:العائليةالهياة)ب(

منالثالثةبلوغهعندالطفليفطمونوكانوا.مبكرةسن

المادسةالسنةبينفيماالذكوريختنونوكانواالعمر.

أساسا"كانالتعليمأنومعالعمر.منعمثرةالثانيةوالشة

العائلاتمن-وبخاصةالبناتفإن،العلياالطبقاتلأولاد

النساءوكانت.الرسمىالتعليممنحظلهنكان-الملكية

مماأكثر!والاخرامالمحريةمنكبيرا"نصيبا!يمتلكنالمصريات

فكان،الأخرىالقديمالأوسطالشرقبلادفيلهنكان

إدارةفيأزواجهنيختاركنكنكما،بالخروجلهنمسموحا"

ماكثيرأبل.الاجتماعيةالمناسباتنيولرافقنهم،الأعمال

السمكلصيدالخروجفيالأبأوالزوجترافقالأسرةكانت

علىيقتصرونعادةالمصرلونيكنولم.الحيواناتصيدأو

المستوىعلىيرقفالزوجاتعددوكان،واحدةزوجة

مكانتهاالرئي!ةللزوجةكانولكن.للأسرةالاقتصادى

مثلالمهنبعضممارسةفيالحقءللنساوكان.الخاصة

الوظائفولعضبل،والرتصوالنوحوالوليدالكهنوت

الكتابية.

من--عادةيتكونفكان،محددوآالأثاثوكان

أوانيلرضعوقوائم،الأقدامومواطيء،والكراسي،الفراض

بل،الطعاملتناولموائدهناكتكنلمأنههـلبدو.المياه

عليهايقدمالتيالصينياتعليهاتوضعقوائمتونجدكانت

،الأرضعلى--عادةيجلسونفكانواالفقراءأما.الطعام

طعامهمويتناولون،الأرضعلىتفرشحمرعلىوشامرن

.الأرضعلىجلوسوهم

وكان.اللبنالطوبمنعادةتبنىالبيوتوكانت

ئعملكانتماوكتيرآ.حدائقوسطفييبنونهاالأغنياء

الجو.وتلطيفللتجميلصناعيةبركالحدائقهذ؟في

وتجفل،جمالألوانتدهنالبيوتبعضفيالحرائطوكانت

سطوحهاوكانت،مستولةالسقوفوكانت.بالرسومات

دورالبيوتلبعضوكان.الصيفشهورفيللنومتشعمل

تحتمنتمدتيابا!يرتدينءالن!ماكانت:الثياب)ص(

وفي.الكتفينفوقتمربحمالاتوتثداالكعبإلىالإبطين

الرجالوكان.المزدوجةالثيابظهرتالامبراطرريةأيام

إلى:تمتدالوسطحولبأحزمةترطمناطقيلبسون

مزدوجة.مناطقتلبسالعلياالطبقاتوكانت.الركتين

عصرمنالأخيروالجزءالوسطىالدولةزمنوفي

.الساقمنتمفإليتنزلالمناطقهذهكانت،الامبراطورية

.قمرةبأك!امأرديةأحيانا"يلبسونالرجالكانكصا

الثيابالعلياالطقاتارتدت،الآسيريللتأثيرونتبجة

اثيابعنعوضأ،الامبراطورسةعصرفيالمزركشة

السابقة.العمورفيءالبيفا

المرظفينوكبارالملوكأما،زقونهميحلقونالرجالوكان

المناسباتبعضفيمستعارةذقونا7يضعونفكانرا

الرجالوكان.الدينيةالطقوستأدبةعد!لخاصة

كانكمامشعارا!،ثعرا"رؤوسهمفوقيفعرنء()والنسا

وتجميلألبمرعلاجا!الكحليستخدمونءوالتساالرجال

وسمبغن.الشفافىأحمريستخدمنءالنساوكانت.للعين

لرجالاوكانء.بالخاأقدامهنولاطنوكفوفهنأظافرهن

الناسوكان.الحلييلبسوناالعلياالطبقاتمنءوالنسا

يةلحماوالدهونالفستلستخدمونالمقاتجميعمن

يستخدمونالجميعكانكما.الجافالحارالجومنجلودهم

العطور.

مصرفيمنظصةألعابهناكتكنلمالتساية:)د(

د)ئرةفيأواثخصياىأمرا!الرياضةممارسةنتوكااالقديمة

الصحراءإليالعاثلةأفراديخرجأنيمكنفكان.العائلة

وأالأسماكصدأو.والكلابوالسهامبالأقواسللصيد

منالأولادوكان.العرساتفيالتنزهأو،الطيورصيد

وكان.رعةالمصايمارسونجمخاصة-الفلاحينمن-الشباب

تعتبركانتالتيالحربيةالرقصاتفييشاركونالجنود

الداما..01لعبةمننوعكانكما.البدنيةالرلاضةمىنوعاكل

.ءوالنساالرجالمنالبموتداخليمارس

مصدريعتبرالملككان:والعقابالتاكن)كل(

إليهيرجعأنيمكنصكتوبقانونهناكيكنولماالتشريع
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الماضة.القفايامنالسوابقتتبعالمحاكموكانت،الجميع

النظاملتعديلمراسيميمدراوالآخرالهينبين.الملكوكان

بقولالمحكمةأمامالقسميستلزمالأمروكان.القفائى

يصدرثم،المتهمولرد،قضبةالمذعييعرضثم،الهق

وكان.الحكمالمحكمةكاتبوشجل،حكمهالقاضي

اغرافعلىللحصولالحالاتبعضفىيستخدمالتعذيب

المتهم.من

الجرائم.أكبرمنالكاذبةواليمينوالقتلالخيانةوكانت

كاذباصالحلففكان،"افرعونوحباد11:بالقوليتمالقمموكان

الخطيرةالجرائمبعضوكانت.الملكإلىالإساءةيعني

فىألاقبالعملأواالأذنصلمأو،الأنفبجدعتعاقب

والشخص.(بالحياةالوتصنوعاص)وكانوالمحاجرجمالمنا

وأضعفبدفععليهللحكممعرضا"كانبالسرقةالمتهم

الجرائمعقابهوالفربوكان.سرقهماأضعافثلاثة

هاككانت-بخاصة-الأمبراطورلةخهد:في.الصغرت

مدينة.كلفيءللطواريشرطة

الثقانية:الأحوال)و(

خليطأالمصريئءقدمالغةكانتوالكتاية:اللفة(1)

كانت..مق0031نحووفي.:الحاميةالاميةمن

فيتصولرية)حروفالهيروغليفيةالكتابةتستخدم

فيأسرع)وهىوالهيراطيقية،(والكتابةالنقوش

علىتدل-الهيروغليفية-فيالصورةوكانت.(الكتابة

رموزهافكوقد.فكرةأوكلمةأوصوتأومقطعأوحرت

.م1822فيشامبليونفرانسوا-الإثارةسبقت-كما

رشيد.بحجربالاستعانة

هيأيسركتابةظهرت..مق007نحووفى

منالأولىالعصورحتىتستخدمظلتالتيالديموطيقة

الديموطيقبةاللغةوهىالقبطيةظهرتثم.المسيجة

الحروفبعضإضافةمع،يونانيةبحروتمكتولة

الونانية.فيتوجدتكنلمالىالهيروغليفية

كان-الذيالتعليممنالهدفكانالتطيم:)2(

فقفل!أشخاصتخريجالعليا-الطبقةلأولادمتاحا"

وأالحكومةوالوظائفالكهنوتوظائففيللعملمدربين

وهوالتعلمفي-عادة-يبدآالتلميذوكان.المختلفةالمهن

عادةتبدأالمدرسةفيالدراسةوكانت.عمرهمنالرابعةفي

.الظهيرةحرارةلتجنب،الظهرحتىالباكرالصباحفي

.والحسابواليهابةعقالقراهيالدراسيةالموادأهموكانت

تادةلكلجوهريأمرالرسانلوكتابةالخطإجادةوكانت

قطعتستخدموكانتكبير.شأنللفصاحةوكان،المخمع

الأوراقأما.ثعنهالرخص،عيهاللكتابةوالشقفالحجارة
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الهامة.للمخطوطاتتستخدمنكانتالبرديمنالمصنوعة

ذإالحكوتفيللعاملينجد!هامةالحسابمعرفةوكانت

الضراثب.جبايةبهمموطأكان

بالكهنة.المختصةهيالتعليممراتبأعلىوكانت

بالكهنة.الخاصةبالمدارسالالتحاقءللأمرايمكنوكان

بالقصرتعقدفصولفىءالأمرايتعلمأنالعادةجرتلكن

العليا.الطبقةءأبناولعضوالأميراتءللأمرا

نأللولديمكنكاناالأوليةالمدرسةمنءالانتهاوبعد

كانحيثالمعاهدمننوعوهو،الجاة""ببيتييحق

(.الطبفيها)بماالعلوممختلففيءالعلعابعضيحاضر

فلم،أثيافيأفلاطونبمعاهدأشبهكانتأنهاوالأرجح

وكانت.منتظمةامخاناتأومحددةبرامجفيهاتكن

.بمكتباتمزودة

مميدةالمديمالمصريحاةكلكان!الد!انه:)3(

اسمتحتالنيلنهرالمصريونعبدفقد.الدينيةبالاعتبارات

كما.هيرود:تقالكماالنيلهبةمصرلأن"حابي"االإله

وياممم"رع"باسمشىءلكلالحياةتمنحالتيالمثمسعبدوا

حد-إلىفكان.الآلهةنسلمنيعتبرالملكوكان"أتون".

الضرباتأنلناتضحهنامنمخسداص.إلهاصيعتبرما-

ممر،آلهةضدموجهةكانتموسىأياءافيالع!ثر

الأبكاروقتل،الدامسوالظلام،دمإلىالنيلءمافتحويل

علىعاراصالضرباتهذدكلكانتافرعونبكرفيهمبما

ممر.آلهة

الآلهةولركةالخلودهو،الأفرادباليثمغلماأهموكان

بالموتالمصريينصتغوليةتكنفلم.الآتيةالحياهفيلهم

تتوفرأنأرادرالقدبل،قرضيةحالةعلىللأثبعدهوما

الحاضرد.الحياةمباهجكلا،تيةالهياةفيلهم

الطبيعيةاالمظاهركليجمئدونالمصريينءقدماوكان

نتاطعلىتير!اتأفىمؤذيةأوطيبةكائناتفيهاولرون

كانفثلأ،إله3الجاأنشطةمننشاطلكلفكانالبشر.

.والمرحللموسيقىإلها7(الساقينمقوسقز-ا)وهو"ب!"

واللبؤةالنهرفرسمنخليط)وهى""تورتالإلاهةوكانت

عنداعتارالإلهينلهذينوكان.الولادةإلاهة(والتمساح

الكبار.مصرآلهةمنأكثرالعبعامة

الشمس،إله"رع"هوالكبارمصرآلهةأشهروكان

وعندما،الأرضعلىلهوتجسيدأالهابنأفرعرنوكان

"ارع..الإدهخلفوقد.هالسمافيبأبيها!تحاديعاوديمرت

"تفنوت"والإلاهةء،الهوافييجسدالذيشو"الإله

ه!اثنيناالإلالهانهذانولدوقداالرطوتفيوتتج!مد

الجنسءجاوتدء.السماإلاهةو"نوت"،الأرضإله-جب*



إيؤي!مل!أ؟ل!هأ!ووي!رلإلهصووتاق

وتقول."رع"دموععن-أساطيرهمإحدى-حسبالبشري

ا.خنرم"الإلهصنعهتدالبشريالجنسأنأخرىأسطورة

الفخار.صناعةعجلةعلى

طبة،إله"!آمون"اخنلط،الامبرإطرردةعصروفي

طيبةئالرثفكان.رع""آمونباسميعرتوأصبح.!برع"

"!خنسووابنهما"موت"وزوجتهآمونهمالعظبم

.القمر(

وكان،"أوزيرس"الأهميةفيرع"أمون"اينافسوكان

،أخوهقتلهوقد،الدلتافىا"بوزيرير"لمدينةملكا!أصلأ

،تعددةسحريةعملياتبعد"حورس"انجهللحباةوأعاده
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أصبحثم.المطولينالأمواتعالمكلعلىبعدهاملك

ويبعض.بشريكائنكلاختبارهوأوفلرشى"01اختبار

يختلأنللفرديمكنكان،"حورسا"استعملهامماالتعاويذ

هوويصبحالهالاتبعضوفيبلأوزيرشى.ا11أمام

والنطقالعاويذهذهمعرفةعلىوعلاوةواحدا".أوقلرش؟ا!ا

للدينونة،أوفلرير""اأماميختلأنإنسانكلعلىكان،بها

كلمنبريءأنهثبتفإذا،العدلميزانفىقلبهفوزن

ا"أوفلرشى"املكوتإلىبالدخوللهئسصح.ذنب

.السعيدةبالحياةوالاستمتاع

إلىبالانتقالالمتعلقةالتعاويذهذهبعضتظهروبدأت

الدولةأيامفيوالمعابدالمقابرجدرانعلىالآتبةالحياة

بدأتالوسطىالدولةوفي1(الأهرامات)نصوصالقديمة

فيالامبراطرريةعمرفىوجمعت.التوابيتعلىتظهر

المقابرجدرانعلىينقشمنهاالبعضوظل."!الموتىاكتاب

م.003عام.إلىالامبراطوريةأياممن

أهمهممن،المصريينآلهةمنآخركبيرعددوهناك

وحارسالتحنيطإلهوهو،آوي"ا"ابنرأسوممئله"أنويس.ا

"إمحوتب"او،الموتىومدينةالحبإلاهة"هاتورا!والقبور.

وخالقالفنونإله"وبتاح1(الطب)وبخاصةالعلمإله

القولىوتمتل(لبؤةرأسلهاوكان)"وسخمت".الإنسان

أبيرأسلهرجلصورة)على..توت"و،للث!سىالمدمرة

الكتابةإلهفكان،الهيروغليفيةمخترعوهو1(تردان

والسحر.والهكمة

العلومفيالقدماءالمصريرنبرعلقد:العلوم)،(

السنويالنيلفيفانكانفقد.والطبوالفلكالرياضية

انحساربعدبسرعةالأرضمسحإعادةعلىالقدرةيستلزم

لتنظيمهندسيةمهاراتيستلزمكانك!ا.عنهاالفيضان

مبانيهمأنكما.تهمحياعليهتترتفكانتالذيالري

فكانوابالرلاضيات.معرفتهمتستلزمكانتالفخمة

فيمعقدأسلوبلهمكانولكن،والطرحالجعيعرفون

مساحةحسابيعرفونوكانوا،والقسمةالضربعمليات

معرفةلهموكانت،والدائرةوالمستطيلوالمثلثالمربم

إلىيرجعكانذلكأنالظنوأغلب.الهندشةبالسائل

ووصلوا.العقليةالنظرياتإلىمماأكثرالعمليةالخبرات

،الوموردعيوما"365المثسسيةالسنةأنمعرفةإلى

ثلاثةإلىالشهروتمواشهرا".عشرثنىاإلىوتمموها

فيالمائيةالساعةواخرعوا.أيامعثرةمنهاكل.أقسام

ق.م.00012نحو

علىتدلالتحنيطفيالرائعةمعرفتهمأنفيفكولا

الإصاباتبينيميزونوكانوا.بالتشريحالفائقةمعرفتهم
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وكان.البارعةالجراحيةالعملياتببعضوقاموا،والأمراض

السحرية.والتعاودذالعلميةالمعرفةمنخليطا"العلاج

-وصلواالمصريينءقدماءعلماأن،فيهشكلامماولكن

منكبيرعد!إلى-بالنظرياتمماأكثر،العمليةبخبراتهم

والجراحةوالطبوالجفرافياءوالكيمياالفلكعنالهقائق

لطبيعي.اوالتارلخضيات:الرب

المصريينءقدماءبنافىالمعماركة:الهندع!ة5()

نباتإلىينصرفاهتعامهمجلكان،الضخمهلمعابدهم

لذلك،الأبدإلىتبقىأنيريدونكانواإذاومتاتههالبنا

الرملى(،أوالجيريالهجرإغالبا"الأحجارمنبنوها

أعمددفوقتقومضخمةحجريةألواحمنالسقوفودلوا

وأاللوتسزهرةثكلعلىتنتهيقممهاكانت،ضخمة

توضعوكانت.جميعهامنهاأوالنخيلسعفأوالبردي

التجميل،بفرضللملكضخمةتماثبلالمعابدهذهدإخل

جرانبفيالوافذخلالمنالمعبدإلىيدخلالضوءوكان

نأمعو.منخفضةالجانببةالممراتوكانت.المرتفعةالجدران

عرفواالمصريينءقدمافإن،مسطحةكانتالمعابدسقوف

الأقل.على.*ا.ق0027نحوفىالمقوسةالسقوف،بنا

الأقصر،فيالكرنكمعبدتائمةتزاللااييالمعابدوأعظم

134منغابة،الثانيرمسشىبناهالذيالأعمدةبهوففي

عشرثنااالأوسطالممروفي.الرمليالهجرمنعمودأ

أعمدةأطولفهيقدماش،سبعونمنهاالواحدارتفاعغمودا"ا

القديم.العالمكلفى

علىالعظيمةالأهراماتالقديمةالدولةفراعنةنجىوتد

مرتهم.بعدلهممدافنلتكون،للنيلالفرييالشاطيء

فيضخامةأقلأهراماتالوسطىالدولةملونثشى

لهمالفراعنةحفرالامبراطوريةعمروفي.الفيوممنطقة

ورسصوا،طيبةمنالفرليالشاطيءعلىالجبلفيقورا"

رسمكما.الآلهةبنيمنباعتبارهمدييةبمناظرجدرانها

نأأرادواالتيالرمةالحياةمنبمناظرتبورهمالأشرات

القبر.ءورافيمايحيوها

فيالمجففالطوبمن-غالبأ-تبنىالبيوتوكانت

تلفيكماالنادرالقليلإلاآثارهامنيبقفلم.الشمس

.المهجورةالعملمعسكراتوفيالعمارنة

قدما.موسيقىعننعرتعاكل:الموسيقى)6(

وجدتالتيالمرسبقيةالآلاتمننستخلصهماهرالمصريين

جدرانعلىنقشوهاالتيرسومهامنأواتبورهمفي

.العبادهفيتستخدمثلاثالآلاتهذهمنوكان.مقابرهم

عنعباردالجنوكوكانت.والصنوجوالدفوفابخوكوهي

جوانبحولثقوبعدةوبهاابيدمتصلةمعديةحلقة

الآدة،تهزفعندما.معدنيةقفانثلاثةفيهائعلئالحدقة



مصر-نهرمصر

كما،(ه6:صم2إلى)ارجحصلصلةالقفبانعنتصدر

البحربعبورالاحتفالفيالدفمرسىأختمريماشخدمت

.(59:02)خرالأحمر

تث!ملالقديمةمصرفىالوتريئالألات:كانت

الآلاتأماالجيار.منونوعاصوالعودوالربابةالقيارات

والمزدوجالمفردالمزمارتشملفكانت(النفخآلات)الهوائية

الهرلية.الأغراضفيالغالبفبميستخدمكانالذيوالبوق

حددعلىآلةكلتستخدمالآلاتهذدكانتالبداية:فى

الامبراطوريةعصروفي.الراقصأوالمغنيمماحبةفي

آلاتعدفىعلىالعزفمنالمكونةالموسيقيةالفرقتكونت

موسيقية.

أمةمصرتصبحأنقبلمن:والمهنالتبارة)7(

نهرطولعلىءسرا،واسعةتجارةللمصريينكانت؟متحدة

أهممنوكان.الأخرىالأجنبيةالأقطارمعأ:.اليل

لبنارمنويخاصة،الغاباتومنتوجاتالأخثابالواردات

علىيحصلونكانراكما.الميلادقبلالرابعةالألففي

الغرلية.آسيامنواللازوردء،شنامنوالفيروزالخاس

الصفرى.آسيامنوالفضةوالذهب،النردةمنوالذهب

التجارةتملتوا.وأفرلمجيةآعيامنوالأطابوالعطور

القديمةالدولةأياموفي.النهرينبينوللادوالهندممربين

الدولةأياموفيتجارلا".بكريتاتصالعلىمصركانت

المترسطاالبحربلادكلإلىمصرتجارةامتدتالرسطى

عصروفي.الهنديوالمحيطلأحمراوالبحرالأسودوالبحر

وكانت.البلادهذهكلمعالتجارةاتسعتالامبراطورية

وظلت،حمايتهاتحتوتتمالمتاجر،غالبيةتحتكرالحكومة

والعمرالبطالمةعهدفىهذااتساعهاعلىالتجارة

ني.الروما

بفائعممرلرسلأندائمأالفروريمنيكنولم

إرساليكفيهاكانبل،تستوردهمامقابلفيأخرى

الجزية.لتحميلوالنولةفلسطينإلىأوءسيناإلىبعئات

الصحراءمنالذهبمنكبيردكمياتتستخرجكانتكما

علىعلا:ةوذلكالأحمر،والبحراليلنهربينالشرقية

مماالكثيرالذهبهذاببعضتثترىوكانت.النرلةذهب

العديديتجونالمصريونالحرفيونوكان.تستوررهكانت

،الخارجإلىيصدرمنهاالكثيركاناتيالفائعأجودمن

نأكمانظيرلهايكنلمالتىالرائعةالحليوخاعة

مذرائعمستوىإلىوصلتوالنجارةالمعادنصناعة

وصناعةالكتاننميجصناعةأنكما.مبكرةعصرر

فىالرائجةالمتاجرمنكانتالحجريةوالأوانيالفخار

البيرةصناعةراجتكماأيضا"والخارجيةالداخليةالأسواق

والنبذ.

مصر-المصري

مصر:مصر-نص

:ثبهالقبءصحرابينالحدوديكوقالذيالمجرىوهر

الجنوبإلىميلآخمسيننحوبعدعلىء،شناجزيرة

إيىملأوتسعبنصتةنحوبعدوعلى.غزةمنالغربي

االعريثى."وادي01الأنوسسى،القنطرةمنالشرقيالشمال

وهر،(،3:ه)عدمصر"ا!واديأيضأبسصىكانكما

المطر،الفملفىإلاالمياهبهتجريلأثتريمائيمجرى

)عدءسينافياليههفبةعلىالأمطارتسقطحين

أغ24:172مل8:652،مل1471وا:54يش،،3:ه

27:29(.إش،7:28

المتوسط()البحرالكبيرالبحرمم!ر.بى؟

.+.ا!له
ال!يشالنفب

يلوزيونم!كلة!!!؟-

.ضؤمثددربريةظ"..-

أ*!مرالبحيراتإ----ث!ءا.-

.الن!طى!وسيرإءء.-.،"..ء.

ممفيس?.س.لأ!*.

!فيصأكاصةسينأء!2!ثلأ.
سشاء،!.

ليمى.ثرهربطىم--لاع!ا!اثنه!

كا!

ال!يشلوادىخريطة

ا!نهرا!فكلمة،:1518تكفىمصر""نهرعبارةأما

،الجرياندائمنهرأتعنيأخرىعبريةكلمةعنمترجمةهنا

الفرعوهوثرداصالنيلفر:عأقصىإلىإشارةتكونوقد

منبالقربالمتوسطالبحرفييصبكانالذيالبليوزي

الحصونعليهتقومكانتوالذيحاليا"،بورسعيدموتع

الشرقية.مصرحدودتحمىكانتالتيالقديمة

-المصري:ممر

قدبولسأنظراعدمااليهودمنفتنةحدثتعندما

،المقدسالموضعدنسوهكذاالهيكلإلىيونانيينأدخل

أخذللوقت،أورشليمفياليهيبةأمي!إلىالخبرونما

.الثائرةالجموعأيديمنبولسوأنقذ،مناتوقوادعسكرآ

منهطلبولماالعسكر.إلىبهومضىبسلسلتينوقبده

كلوديوسالأمصرسأله،للمثعبكلمةيقولأنبولس

917



المصريينإبخيل-مصر

لذياالممريأنتأفلست؟البونانيةتعرفأ11:لي!اس

الآلافأرسةالبريةإلىوأخرجفتنةالأيامهذهقبلصنع

:27-21أع-الخناجرأصحاب)من؟القتلةمنالرجل

المصريذلكإن،إليهوديالمؤرخيوسيفوسهـلقول.38(

الوالي.يخلكىأخدهايةيهردثررةقاد(الاصمالمجهرلإ

المصربين:-إبحيلمصر

منمرضعهافىا.كريفا"أبومادةإلىالرجوعالرجا

تجدحيثا!الكتابيةالمعارف"ادائرةمنالأولالجزء

؟ابأناجيلالخاصالقسمفي"المصريينا؟إنجلعنالمعلومات

.11طقةلهراا

:3مصرا

ونجد.وشعبهاممرعلىللدلالةتستخدمعبريةكلمة

الانيالابنكانمصرايمأن:6(101التكولنيفرفى

ونفتوحبمولهابيموعناميملوديم"ولدوأنه،نوحبنلحام

فلشممنهمخرجالذجمن،وكسلوحيموفتروسيم

ضحووا.(01:41تك)()كريتوكفتورلم(لفلسطينيرنا)

،حامنسلمنخرجواشعوبءأسماهيالأسماءهذهأن

الجمع.صيفةفيكلهافهىاأفرادءأسماوليست

إلىإشاكأةفيمثنىاسم"امصرايم"أنعموماشوالمعتقد

إشياءسفرفيونجد.السفلىومصرالعلياصر

ذكراير(92:490:03،1)حزقالسفروفى(11؟91)

تستخدمهنامصرأنالبعضعتيرىمما،وفتروسلمصر

العليا.عصرإلىوفتروسالسفلىمصرإلىالإثارةفي

نأالواضحمنأقنجد(1وه9:،4)إرميانبوهفيولكن

وأن،معروفةهيكمامصربلادكلإلىتشيرا!مصر"كلمة

القبىالوجهإلىإشار3فى،منهاجزءإلىتشيرافتروس"ا

العليا(.)مصر

هذافىسبقفيماا"امصرامادةإلىالرجوعء)الرجا

.االكتابيةالمعارفدائرةمنالجزء

مصعر:

جبلاسموهو"،قليلأو"صغيرمعناهاعرتكلمة

بالقربالأردنشرقيهضبةعلىفلسطينشماليفيصفير

)مزحرمونجلقممإحدىهوأو.حرمونجبلمن

6(.ة42

:مصفاة

مكانأو"،مراقبةبرجأو"مرتبمعاهاعبريةكلمة

كلمنبعيدمدىإلىمنهيرىأنالإنسانيشطيعمرتفع

!محلاددائماوتذكر،2،:02أخ2،:128)إشنبجا

089

مراقععددعلىتطلئوهى(.59:هوعدافيما"بأل"

القديم.العهدفيمختلفة

،جلعادفييعقوبأقامهاالهجارةمنرجمة(1)

،لابانخالهمعقطعهالذيالعهدعلىضاهدةلتكون

الآخرإلىأحدهمايتجاهـزهالا،بينهمافاصلةولتكون

لابانأما01"جلعيديعقوبو!ماها.(45-3152:)تك

دعاهاثم،الشها؟د(رحمةأي)ثا"سهدوا!يجرفسماها

الربلراقب11قائلأ:ااالمراقبةبربخ11أيااالمحفاة11يعقوب

.(31:94تك)"ولينكبينى

يفناحقيادزمقركانجلعادفىموضعأومدينة)2(

11ة0117:011)قضعمونبنىضدحربفييالجلعاث

،(:1192)قضجلعاد""امصفاةتسمىولذلك،34(و

)يشالمصفاد"اكأامة11أيفاشتسمىكانتأنهاوالأرجح

مدنإحدى12جلعادفى؟اراموتنفسهاوهي،(:1326

بعضويرى.(22:4مل0218:21:3801يش)الملجأ

نحوبعدعلىرميث""تلهوالآنموقعهاأنالعلماء

)يمكن.(شان)بيتب!انمنال!ثرقإلىملأثلاثين

"ءالرا"حرفمنموضهافي"جلعاد!!راموتإلىالرجوع

.(اليهاية"المعارف"ادائردمنالرابعالجزءفي

أقدامددالمصفاد"ا".واديوهي:المصفاةبقعة()3

إيشالحدلونيكهاكانفل!طينشمالىفىحرعونجبل

بزعامةالكنعانيينجيوشيشوعهزمأنوبعد.8(و:113

"ابقعةإلىطاردهمميروءا،مياهعندحاصورملكيابين

ا:8(.ا)يششرقا"مصفاة

جاءا"موآب؟اصفاديسمىموآبفىمكان()4

فى،موآبملكحمايةفىوتركهماوأمهبأبيهداغودإليها

.(4و:223اعم)الملكشا:لأماممنهرولهءأثنا

ثلقتئيلدلعانمعذكرتيهوذاسهلفيمدينة(5)

الآنيعرفولا،يهودانميبفي.ا:38(5)يثى

ويرى.لخيشمنقرلبةكانتأنهايبدوولكن،موقعها

بمتشماليالصافيةتلهرالحالىموقعهاأنالبعض

جرين.

من!ابالقرب،(:1826)ي!نجيامينفىمدينة6()

14:21رصاإ)وجيعون.(59:22!ل1)اوالرامةاجبع

أسباطتجمعنقطةكثيردأوقاتفيوكانت(.16و

اغتصاببعدبنيامينلمحاربةتجمعهمعندكط،إسرائيل

فيمتغرلاصيكانالذاللاويالرجللسريةبيامينرجال

المصفاةوفى.(أ:21-30ا:02)قضبهاوالفتك،جبعة

لأجلهملصلىإسرآئلبنىكلصوثيلجمعأيفا"



مصولالها

7:هأصم)الفلسطنيننعلىالنصرةالربليعطيهم

المصفاةفيأخرىمرةالثعبصموئيلجمعكما.(19و

بقفاءوليخبرهمإسرائيلعلىملكا!علنا"شاولليمسح

.(2ه-ا:017اصم)المملكة

اتيالمدينةبتحصينقام،يهوذاملكآساأياموفي

بالأحجاروذلك.هـلهوذاإسراثيلبينالهدودعلىكانت

لبناءأعدهاقدإسراثيلملكبعشاكانالىوالأخشاب

:22(-15مل1)يهوذاملكآصالحصارالرامة

أقامهالذيأخيقاءبنجدلياحكممقرالمصفاةوكانت

أورشليمتدميربعديهوذاعلىواليا،جمابلملكنصرنبوخذ

وجماعتهنثنيابناسماعيلاعالوفيهاق.م.586لى

تتيابناسماعلقلأيضاىوهناك.معهومنجدليا!

ولبانتقدمهوبيدهمشكيممنقادمينكانوارحلأسبعين

:4-،\)إرمياالجبوصطإلىبجثثهموألقىاالربلبيت

أياهـافىأهلهاأسهمالتىالممفاةهىهذهأنوالأرجح(.9

.(91و9وه7ة3)نحأورشليمسورءبنآإعادةفىنحميا

العهدينبينماالمرةفىأهميتهاللمصفاةوظلت

كانتالمصفاة"لأنفيهاالشعبالمكابييهوذاجمعحيث

.(346:)مكلإصرائيلالصلاةموضعهيقبلمن

كانتأنها-المقدسالكتابفىعنهاءجا-مماويبدو

الرامة.عنكثيراصتبدولا،أورشليممنالثصالإلىتقع

النمبة!"تلالآنيشغلهمرقعهاأنالعلماءغالبيةولرى

منالشمالإلىالميلونصفأميالسبعةنحويبدالذي

وتأيد،7918فيالموقعهذاتحددوتد،أورشليم

-2699في)ء4،!(باد"ا"و.ف.بهاآقاالتيبالحفريات

اسمعليهخم"باد"وجدهااليءالأثيابينومن35911

مل2فيالمذكررهوأنه)ولرجحالملكخادما.."يازنيا

-تلأنعلىقويدليلوهو.:8(،.إرميا:25123

موقعأنآخرونولرجح."المصفا؟"اموقعفعلأهرالنصبةلأا

خم!ةبعدعلى!صموئيل"النبيقريةالآنتثغلهالمصفاة

بالنسبةوذلك،أورشيممنالغرييالش!الإليأميال

وجدكما.العسكريةالنظروجهةمنالاصتراتيجيلموقعها

وترجع.!.."الملكختمعليهاالجرارأياديمنيد86بها

064-)وخلفانهيوشياالملكعصرإلىالأياديهذهغالبية

.(..مق586

مصولايا:

أغأ!مصولايا"من"يعسيئيل،وددأبطالبينيذكر

31هروهل"مصودايا"،عنشيءئعلمولا،(:11،7

كانأنهتعنيتدأنهاالبعضهـلرى.عكاناصمأوعائلة

فيإليهاالرجوعويمكن،:41،7صم1)!!صويةامن

"دائرةمنالخامىءالجزفيالصاد""حرفمنمرضعها

."(الكتابيةالمعارف

(طام

مطر:

)وكذلكالعبريةوفي.السحابمنالنازلءلماا:المطر

المطر،علىللدلالةتستخدمكلماتعدةالعريية(في

63وتستخدم(العربةفي)كما"مطر"كلعةهيوأهمها

تث،34و9:33خرمثلأ)انظرالقديمالعهدفيمرة

صم32122:،و،17028:122و14و11:19

صيغةفيتستخدمكما،(\:01زك...18،و:1217

خر01:،7،2:،،،21:ه)تكمرة69"يمطر"الفعل

كلمةأيضاءوتستخدم.:لا(!اعا...!ا،؟12316و:918

يأ.82:،712:تك)الغزيرالمطرعلىللدلالة"اجثمم"ا

.(:4117"ا:01زن...6."37:

سورلةفىالس!ةتنقسمونلسطن:!و!يةفىالمطر()أ

والفصلالمطيرالفصل:رئيسيينفصلينإليوفلسط!

علىالغزيرةالأمطارسقوطيبدأأكتولرأواخرففى.الجاف

التىهيالأمطاروهذه.أيامعد؟أويوماصتستمرقدفترات

إرميا،9،:11)تثالمبكر""المطرالكتابيسميها

ذإ.الزراعيةالسنةتبدأوله،7(إ5يع،:223يؤ،:524

الصيففصلمنوتمثققتيب!ستقدكانتالتيالترلةتبدأ

حرثها.الفلاحعلىيسهلمما،التفككفي،الجافالطولل

ئمنوفمر،نهايةإلىمنخففاصالمطرسقوطمعدلهـظل

ويبدأ،وفبرايريرولناديسمبرأشهرفييادالازدفىيأخذ

منتصففيتمامأينقطعهـمحاد،مارسفيالانخفاضفي

إرميا،61:59أم11:491)تثالمتأخروالمطر.أبرلل

5:7(يع.ا:9.زك2:3،يؤ6:3"هر3:3،5:24،

.(261:)أمأبرسلأواخرفيالححادوقتفيبسقطقد

المطر01علىالكتابيشددولذلك،آهميتهالمتأخروللمطر

توجدبأنهالظنإلىالبعضهذادفعوقدوالمتأخر-المبكر

فياوفلسطينسورلةفيالمطرلسقوطفقطفترتان

كلهءالثتاأنالواتعولكن،والدليعيالخرفيالاعتدالين

قدالشاه10:لعرشهاالنشيدعروسوتقولمطير.فصل

يتماقطماوكثيرا".)(2:11إنش"وزالمروالمطر،مض

فيالفتراتبعضفىرعديةبعواصفمصحولا!البرد

مابر.فيمطرسقرطهـشدر.الربعفيوأحيانا"ء.الثتا

بل.فحسبمطربلالشأكتولر،حتىجافا"الجوفبظل

.ءالسماصفحةسحابةتعبرقلما

المطريستخدممايخيرا"مباقلا؟المطراستندام)ب(
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امكيال)قطر

،:بهنتثه،القديمالعهدفيا"مجاقلا!ا

،ءالسمامنوالثلجالمطرينزلكمالأنه:اللهكلمة(9)

تلدهـلجعلانهاالأرضيروبانبلهناكإلىيرجعانولا

تكونهكذا،لدلوخبزأللزارعزرعاشوتعطىوتبت

تعملبلفارضكلةإلىترجعلا،فمىمنتخرجالتيكلتي

55:01)إشله"أرسلتهامافيوتنجحبهسررتما

.(11و

)تثءالأمناالخداءمنالمنعشالحكبمالتعليم(2)

.(:9223أي،322:

مز،23:41صم2)نععةالممتلئةالمسيحأترال)3(

.6:3(هو،3426:خر،846:،726:

خر:11،6مز02:123أيإودينونتهاللهءقضا()،

38:22).

طعاما"يبقىلاجارفمطرفهوللفقراءالفقيرظلم5()

:3(.28)أم

)مكيال(:قطر

أقيمالذيالمكانفيالموجودؤالحجريةالأجرانكانت

!.ثلاثةأومطرينواحدكليسع01،الجليلقاناعرسفبه

لترم.93نحوجمعادليونانيمكيالوالمطر.:6(2يو)

:مطرد

مأاسموهو،طارد"أو"طردمعناهأدومىاسم

)هدد(هدارحماةمطردوكانت،ذهبءماوبنت.مهطبئيل

.(1:05أخ93،1ت36)تكأدوبمملوكأحد

:مطري

جاءالتيالعشرةرأسوهوا"امطير؟"مفاهعبرياصم

نجيامينصبطمن،إسرانبلملوكأولقيسبنشاولمنها

.(09:21صم11

ممطول:--مماطلمطل

طرقهالهديد:ومطل.مذهمطلا:.ونحوهالجلمطل

)أم"القلبئمرضالمماطلءالرجا11:الحكيموغول.ليطرل

القلقإلىيؤديإتمامهالمؤجلءالرجاأي،(13:39

لتعب"وا

أنابيبعظامه11:بهي!وثعنلأيوبالربوغول

حديدأي(04:81أي)ممطولا!حديدجرمها.سنحا

إلىالعبريةالكلمةنفسترجمتوقد.مستطيلأومتمدد

.58:51)مزااتطبل11
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معز-معزى-مواعز

أعأم

معارة:

اسموهى".قفر"أوعارس"مكانمعناها"عبريةكلمة

جدوربينكرتث.وقد(1:95هيثى)بهوذاجبالفيمكان

نفسهاهيتكونوقد،عرتهـسيت

بيتهرالآنموقعهاأن.والأرجح(9:29)ميخا"مار!ت!

.حبرونمنالشمالإلىأميالسبعةنحوبعدعلى"عمر

:معداي

ممن،بانيبنىمنواحدا"يهوهزينةمعناهـ"عبرياسم

علىءوبنا.عزرازمنفيأجنياتءبنساتزوجواقدكانوا

،:34(9.)عزالأنجبياتزوجاتهمعنتخلواعزراوصية

.ق.م56،نحوفىذلكوكان

:-معادنمعدن

العناصرعنوتتيز،الفلزيةالعناصرهيالمعادن

تتميزكما،والهرارةءللكهرياتوصيلهابجودةاللافلزية

ثخاصة،المصقولهالمعادنسطوحفكانت،المعدنيببريقها

أنهاكما.38:7(خر)انظركمراياتسخدهوالفضةالنحاس

معهلسهلمماوالصهر،:ال!حبللطرتبمابليتهاتعيز

خلطهايسهلكما.قوالبفيوصبهاوصهرهرتشكيها

أشدعاددتكونالتيالسباثكلتكوينالمعادنمنبغيرها

تكولها.فىالداخلةالمعادنمنصلابة

العصو!أقدممنذالإنساناستخدمهاالتيالمعادنأهمو

هى:

والقمديروالنضةوالرصاصواطديدوالنحاسالذمب

داثرةمنموضعهفىمنهامعدنكلإلىالرجوع)ويمكن

(.الكتابةالمعارث

معدبا:

رؤوسأحداسموهو."زيةالرب"معناهعبرياسم

شألتينيلبنزثلابلمععادتالتىالكهنوتيةالعانلات

أيضا،ويسمى(ه:12)نحالبابليالسبىمنوشوع

.(71ت21)نح"موعدبا"

معز-معزى-مواعز:

فى"جدي"ذمارإلى"تشى"مادةلىإالرجوعءالرجا

،،االكتابيةالمعارفائرةإمنالثانىالجزءمنموضعهما

حرفمنموضعها"-فىعناز-"عنزةمادةإلىوكذلك

."الكتابيةالمعارفداثرةمني!الخامسالجزءفىالعين



الوصشمعز

الوحش:معز

بهاءبابلتصبر!قائلأ:بابلخرابعنإشعياءيتبأ

،ودورةسدومللهاكتقليب،الكلدانيينفخروفشةالممالك

تر!ىبل...فدوردورإلىتسكنولا،الأبدإليتعمرلا

معزهناكوترقص.القفر.وحوشهناك

شإأدومعننبوتهفيوأيضا27-9-ا13:9إش،ا"الوحش

زوا!"أيسعير"هيالعبريهفيوالكلمة.(14:،3

فهي،الجبالأوتيوسالوعولإلىإثارةنهاأوسجح،الثعر

:79،7"الاتيوس"المترجمةالعبريةالكلمةنفسها

كانتالتيالتيوستماثيلإلىإشارة(في1ه:11أخ2

بنيرلعامفعلمثلما.لهاتتعبدالشعوببعض

.(11:51أخ2)ناباط

معزيا:

اسم:رهو،"ملجأالرب"معناهعبرياسم

الرابعةللفرقةرأسأكانالذيالكاهن(-معزيا1)

(:218أخ،1)الملكداودرتبهمكماالكهنةمنوالعثصرين

.م.ق069نحوفيوذلكوكان

أياممعالمياقختعواالذينالكهةأحدمعزلا(-)2

وكان،:8(01)نحالبايليالسبيمنالعودةبعدنحميا

ق.م.445نحوفيذلك

معساي:

عدبئيلابنوهو"،الربيهوهعملمعناد"عبرياسم

بعدأورشليمفىسكنواالذينالكهنةأحدإقير،بنيمن

علىذلك-وكان،(9:29أخ)البابلىالسبىمنالعودة

ق.م.536بعد-الأرجح

معسبا:

اصم:وهو.(الرب"أيهودعط"معناهعرىاصم

منالثانيالصفمناللاولينأحدمع!ا(-9)

عندالعهدتابوتلمرافقةالملكاودثعينهمالذينالمغين

:1518أغ1)أورشليمإلىأدومعوليدبتمنإحضاره

.أ.ق829نحو(فى02،

الذينالمئاترؤساءأحد،عدايابنمعسيا(-2)

يوآشلإقامةالعهدفيمعهالكاهنداعيهودياأخذهم

.م.ق836نحوفىوذلك(\:23أخ2)يهوذاعلىملكا

يعينبلمعيعطكانالذيالعريفمعسيا)3(-

عرسا،الملكرؤساءمنواحدحننيايدتحتالكاتب

نحوفىوذلك.(2611:أخ2)الجيشتنظيمعلىللإشرات

..مق783

جبارزكريقتلهمالذينوأحد،الملكابنمعسيا(-)4

يهوذاعلىإسرافيملكرملياابنفقحهجومفيأفرايم

بأنهمعسياعنويقالق.م.735نحو28:7(فىأغ)2

فيلأنهفعلأ،الملكابنيكنلمأنهوالأرجح"،الملكابن"

عثرينابنوهوملكالذىآحاز،حكممنالأولىالسنوات

حملعلىقادربالغابن،لهيكونأنممكنايكنلم،سف

أمراهأحدكانلعلهبل.للحربالجيشمعوالخروجالسلاح

مثلا.آحازعمومةابنأي،المالكةالعائلة

معيوثياأرسلهالذى"المدينةرئيسمعسيا!(-5)

تريملأجلاالمسجليوآحازبنويوآخأصليابنشافان

ويرجح..مق962نحوفي،وذلك(:3،8أخ2)إلههبيت

باروخجدنيرلاأبرمحسيانفسههوأنه

.(32:21115:95إرميا)ياوسرا

نساءاتخذواممن،الكهنةحارلمبنيمنمعسيا)6(-

)عزالبابلىالسبيمنالعودةبعدعنهنوتخلواأجنبيات

الذيالشخصنفسهوولعله.م.ث56،نحو(في01:21

زمنفىأ!رلثليمأسوارتدشينعندالتسبيحفياشترك

..مق45نحوهفي(42؟12)نحنحميا

اتخذواممناالكهنةفشحوربنىمنمعيا)7(-

السبيمنالعودةبعدعنهنوتخلواأجنبياتءنسا

نفسهوولعله..مق456نحو"ى22(:01)عزالبابلى

أسوارتدثينعندالتسبيحفياشتركالذيالشخص

.ق.م445نحو(في29:41)نحنحميازمنفىأورشليم

نساءاتخذواممنمرآبفحثبنىمنمعسيا)8(-

)عزالبابليالسبيمنالعودةبعد،عنهنوتخلواتأحب

.*.ث456نحو:3(فى01

سورترميمفىاقركالؤيعز!لاأبرععسيا(-)9

نحمياكأمنفىالبابليالسبىمنالعودةبعدأورشلم

.(3:23)نح

عىعزرايمينعنوقفراالذجمنأحدمعسيا(-01)

سفرلثعبيقرأكانعندما.الخشبيالمنبر

..مق5،4نحوفى8:4()نحالمثريعة

تفهيمفياشتركواالذينالكهنةأحدمعسيا(-19)

نحوفى8:7()نحيقرأهاعزراكانعندماالشريعةالشعب

.45،ق.م

معاشتركواالذينالشعبرؤوسأحدمعسيا(-)12

25(.0:1)نحالميثاقخمفىنحيا
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يهوزابنيمنكلحوزةبنباروغبنمعسيا(-)39

)نحالبابليالسبيمنالعودةبعدأورشليمفىسكنوا

هذانقسوس!مى..مق536نحوفى(ه:91

وككن،(ه:9)الأيامأخبارسفرفى"عساياالشخص!

دانرة!منالخاصبالجزء"العينحرت"فىإليهالرجوع

".الكتابيةالمعارت

سكنممن،بنياميننبيمنايئيئبلبنمعسيا)14(-

)نحالبابليالسبىمنالعودةبعدأورشليمفىنسلهبعض

19.)7:

نياشركواالذينالكهنةأحدمع!ا(-15)

)نحنحميازمنفيأورشليمأسوارتدشينعدالتسبح

فحوربنيمنمسيامننفسههوولعله\،(،:12

.(01:22)عزراسفرفيالمذكر

فياشتركواالذينالكهنةأحدمعسيا(-)16

)ئحنحميازمنفىأورثيمأسوارتدفينعندالتسبيح

فىالمذكورحاريمبنيمنمعسيانفممههر(ولعله:1242

.(92؟09)عزراسفر

ابنهصدقياالملكأرسلالذيالكاهنمعسيا(-)17

النبيإرمياإلىملكيابنونشحورمعسيابنصفنبا

عىبابلملكنصرنبوخذزحفأثناءفىالربليسأل

..مق958قبل(وذلك03:.92:1.92:537)إميايهوذا

تنبأوقد.الكذابالنبيصدتياأبومعسيا(-181

الرببأناتولايابنآخابوعنهذاصدتياعنإرميا

عيونأمامفيقتله!ابابلملكنصرنبوخذليدسيدفعهصا

.(92:92)إرعياالثعب

لهوكان،الهيكلبابحارسشلومبنمعسيا(-)91

ملكيرضيابنيهوياقيمالملكأيامالرببيتفىمخدع

.(4ة35)إرميابهوذا

(هو64:أخ1،)بعسبا"اصمأنالبعضيري(-02)

بنيمنبرخيابناساتفأسلاتأحد"،وهو"معسياأصلا

تهات.

ش!يا:

في"معسيا*نفسهفهو."يهوه*عملمعناهعبرياسم

بنيشوعبنيمنالكهنةأحدمعشياوكانالعبريئ.

الذينوجدلياهـلاريبأليعزروإخوته،الكاهنيوصاداق

مقربيننسائهملإخراجأيديهموأعطوا،غريبةءنسااتغذوا

.(:0118)غرإثمذبيحةغنمكبش
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معكة

معص:

أنجاءأولوهر،ا"امتعض"اأو!غضب!ععناهعبرياسم

نحوفييهوذابنيمنحصرونبكريرحشيلبكررام

2:27(.أخ1!م.ق.0449

معكة:

اسم:وهو،"اظلم"ععناهسامياسم

رؤومةسرشهمن.إبرامبمأخيناحورابنةمعكة(1)

وأولداسمبأنهالجزمالسهلمنوليس،(:2224)تك

بنت.اسم

داودءنساوإحدىجشور،ملكتلصايبنتمعكة)2(

3:2(.أخ3:139صم21أبث!الرملهولدتالتىالملك

بينيهوذاشماليتقعصفيرةمملكةجشورمملكةوكانت

.وباشانحرمون

جلسفوحعندمعكة"باسمصغيرةمملكة)3(

استأجروتد،(393:1)يشجشورمنبالقربحرمون

الملكداودلمحارسةيخرهممعرجلألفعمونبنومنها

أمامهانهزمواولكنهم7:1(91أغ6،1-01:8صم2)

السفوحتشغلمعكةمملكةوكانت(.:0191صم)2

الهفبةصوجزءا!.حرمونجبلمنوالثرتيةالجنوبية

أرضض!نداخلةكانتأنهاورغمإيطوريةفيالصخريئ

إيشوسطهمصالمعكيينيطردوالمأنهمإلا،إسران!ل

1313:).

وتد،جتملكاأخيشابنةكانتالتيمعكة)،(

عديةعنللبحثابخيامييجيراابنشمعيإليهذهب

وعدهأخلفلأنهللقتلنفسهعرضىوهكذا،الهارين

.(37:04-2مل9)أورشليميبرحلابأنالملكلسلبمان

حفيدةبالحريأوابنةوكانتأباالملكأممعكة)5(

:5912مل1!سليمانبنرحبعاملل!لكوزوجة.آبشالوم

العددوفي..مق269نحوفيوذلك(02-99:22أخ1

(15:01)الأولالملوكسنرالأصحاحنفسمنالعاشر

تستخدمهنا"أم"كلمةولكن،الملكآساأمأنهاعلىتذكر

معكةأنولبدو.لأبيهآساجدةكانتفقد.الرايعبمعناها

منالوجدةأنجتالومانجةئاماروانجةآبشالرمحفيدةكانت

أورئل"بنت"م!خايامعكةتدعىحيثجبعةمنأورنيل

تمثالأعصلتولأنها.(:2132-91:0122أخ2)

وتطع(الأمطلملكةملكةتكونأنمنآساخلعها،لسارلة

أخ102-1:013،مل9)تدرونواديفىوأحرقهتمثالها

51:16).



معكي-معكبون

عدةلهولدتوقد،حصرونبنلكالبثانيةسرية6(-)

.(2:48أخ9)ءبناأ

وشممحفيموأخت،منسىبنماكيرامرأةمعكة71(-

.(-16ا72؟أخ9عر)ابني

أسلاتوأحدجبعونأبييعوئيلزوجةمعكة)8(-

.(35:.8929:أغا)الملكشاول

غأ1)داودلبطاأ"أحدنانحايرابنهكانالذيمعكة-(9)

113:،).

للثمممونيينرثيسا"شفطياابنهكانالذيمعكة(-01)

.(:2716أخا)الملكداوديامأفى

معكى-معكيرن:

.(:1339معكة)يششعب"علىالمعكىيماسميطلق

الشماليالجز،فىحرمونجبلمنبالقربالصغبرةالمملكة

جشور.مملكةالجنوبمنتجاورها،الجولانمرتفعاتمن

اليفلطأحدهمنكا،سرائيلإأبطالبينمعكيونتلونمقانوكا

هووآخر،(23:34صم2)المعكيابنأحسباىبن

وثالث.(:8،.،إرميا23ة52مل2)المعكىبن(يزنيا)يازنيا

المعكينسبةاكتسبولعله.(4:99أخ1)المعكيأشتمرعهر

اسمكانالواقعوفي.(:2،8أخ1)كالبسريةمعكةمن

اسمهاأخذتمعكةمملكةأنوستملالانتثار.واسعمعكة

الجشورلونهـسذكر.(22:24تك)ناحورانجةمعكةمن

ملكعوجلمملكةمتاخمينكانواأنهمعلىوالمعكيون

إسرائيل.بنويمتلكهالمولكن.(21:5031:11)يثىباشان

معوك:

جتملكأخيشأجمووهو"،"فقيرمعناهمامياسم

اصم)شاولالملكوجهمنورجالهداودإليههربالذي

نفسههوأنهويرجح.م.ق001،نحوفىوذلك،(:272

.(2:93مل1)"معكة"المدعو

معون:

اسم:وهر،،امسكىمعناها!مساميةكلمة

سبعةنحوبعدعلىيهوذامرتفعاتفيمدينة(-1)

وجهمنداوداختبأوفيها.حبرونمنالجنوبإلىأمال

نابالبلدةكانتكعا،(2.25:،23اصم)ثاولالملك

.(.25:23اصم!الكرملي

.بهوذاسبطعنكالبنطمناشمايبنمعون(-2)

بيتمؤسسبالحرى"أوصورببت"أبوهرهذاومعون

(،2:5أخصور)

معونيون:

منأليس":إسرائيللبنيالربقولفيالمعونيونئذكر

مفرلن-محرلن

خلصتكم؟والفلسطييينعمونودنيوالأمرردينالمصريين

فصرختم،يقوكمضاقدوالمعويخونوالعمالقةوالصيدونرن

.(:0112")قض؟أيديهممنفخلصتكمإلي

ومن.(أروم)سعيرجبلفييقطونالمعونيونوكان

بعد)"ممان"احاليا.(على"معون"كانعاصمتهمأنالواضح

وقد".ء"البترامنالشرقيالجنوبإلىملأعشرثنينحوا

وسكنواخيامهموضرلواحدورمنالشمعونيونهاجمهم

ذكرهموصد.(4ا93-:4أخا)الملكحزقيايامأفينهممكا

لعربواالفلمطبنبينء(26:7!نيالثاالأيامأخبارسفرفى

عليالملكعزيااللهساعد،وتد""جررلعلفيالساكنين

منالبعضكان،البابليالممبيمنالعود؟ولعد.هزيمتهم

حيثأورشليمفيالهيكلخدمةفييعملوننسلهم

.(752:نح،2:05)عز"معونيمبنيبدعون)،

:معونوثاي

لحثاثأخا2كانأنهالراضحومن،"مساكني!معناهاكلمة

"ومعونوثاي."يهوذاسبطمنقنازبنعثنيئيلبن

..مق0441نحوفىذلكوكان،(1،:4أخا)"عفرةولد"

معونبم:

فيمعونأهلآنفالم()المذكورونالمعونيوننفسهموهم

.(7:25نح،5.:2عز)يهوذا

اغ)م

مفارة:

وهي،(العرديةفيهي)كما"مغارة"معناهاعبريةكلمة

إسرانيلبويكنولم،للصيدويخينكانتفلسطينفيمنطقة

ئعلمولا:4(.13)يقيشوعموتحتىعليهااستولو!قد

"خرابةأو"جزينمغارةهي"أنهاولرجحبالضبطمرقعها

.(مغارةتصغير)فقثزةأو"عارة

منمبش:

اسمإماوهو".ضخامةأوقوة"معناهاعبريةكلمة

السبيمششخما"وخمسونوستةمئةمنهارجععائلة

المقابلةالقائمةفيالاسمهذابذكرولا،(2:03)عزالبابلى

المخببة"خرابة"هىلعلهامدينةاسمأو،)7:33(نحسيافي

عدلام.منالفرييالجنوبإلىأميالئلاثةنحوبعدعلى

ئنرة:

الطبيعةفيويوجد،الحديدأكيدمسحوقهيالغرة

وسحتعملبيا".أحمرأوأصفريكونوقد،بالطفالمختلطا"

.(1:،23حز،22:14)إرمياالطلاهأعمالفي

مفرلن-صلن:

منمرضهافي،(مجرون،مادةفيإليهاالرجرعالرجا
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مفيبوشث

."اليهاببةالمحارفدائرة"منالجزءهذا

(ت)م

مفييوشث:

وهو:.(الأصناممحطمأوالعارفزيل"معناهعبرياسم

ابنةرصفةسريتهمنالملكفاولبنمفيوشث(-1)

ميكالءوأبنااأرمونيوأخاههو،الملكداودأسلمهوتد.ئةأ

المحولي،برزلايبنلمدرئيلولدتهمالذينلخمسةاولشابنت

فسقط.الربأمامالجبلعلىقصلبوهمالجبونيينيدإلى

عفالهمتعويفأالجبعونيينءسترضالاوذلكمعا2،السبعة

معهمقطعهقدكانالذيالعهدرغم،الملكشاولبهمفعله

-21:1صم2،ا-9:591)يشلهخداعهمعلى5بنايشوع

01).

ابنوكان.الملكشاولبنثانيونابنمفببوشث(-2)

معركةفيءهوأبناشاولالفلسطييونقتلعندماسنينخمس

،شاولقصرفيمرديةرعايةفيمفيبوشثوكان.جلبوعجبل

أخذتهاالملكيالقصرإلىالكارثةهذهأخباروصلتوعندما

أعرجوعارمنهاوقععجلتهاوفي،بهلتهربالمرسية

..مق00،1نحوفيذلكوكان،(:،4صم)2الرجلين

شرقيفىلودبار،إلىذلكبعدبهلجأتأنهاويبدو

جلعا!ضيوخأحدمايمربيتفى،محنايممنبالقربالأردن

عفيبوثثكبركوهنا.يوسيفوسيقولكمايتهرعاتولىلذيا

وكان.(9:12صم2")ي!ميخااسمهابنلهكانإذاوتزوج

فيالملكاودإأرسلعندمالوديارفييزاللامفيبوشث

،الربوأراحه،أعدانهكلمنداودتخلصأنفبعد.طلبه

بقىقدأحدبعديوجدهل":فسأل،يوناثانمععهدهذكر

،"؟ثانيوناأجلمن!ر:فا!معهفأصنع،شاولبيتمن

ابنبوجردداودمنهفعلم.شاولعبيدأحدبصيبالهفأتوا

فيعميئبلبنمايهريت.فى.".الرجلينأعرج"ليوناثان

جاءفلماماكير.بيتمنوأخذهداوداللكفأرسللودبارا

منمعروفاصمعكلأعملنفإنيتخفلاله:"تال،داودإلى

تأكلوأنت،شاولحقولكللكوأرداأبيكثانيوناأجل

حتىعبدكهرمن،):وقالفسجد.داثمأمائدتيعلىخبزا"

الملك.وأمر-8(9:1صم2)ك!مثليميتكلبإلىتلتفت

الأرضفيوعبيدهوشوههريعملأنشاولعدعيباداود

صيبابيتسافيجيم"أصبحوهكذا،لمفيبوشثردهاالتي

كانلأنهاورشليمفيمفيبرشثفسكن.لمفيبوشثعبيدأ

.(9-9:13صم2)"الملكمائدةعلىدانما"يأكل

صيباتابلهاأبثالوءاانجهوجهمنداودهروب.ثناأوفي

رغيفمئتاعليه!ا،مثحدودين"بحمارينمفيبرشثغلام

سألهولماخمر".وزقتينقرصومئةقليبعقودومئةنجز

لأنه،أورشليمفيمقيم"بأنهأجابه،مفيبرشثعنداود

لصيبا:لملكافقال.أبيمملكةإسرائيلبيتلىيرداليوم:قال
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مقل

فثلو!د.(1-69:4صم2")لممبرشثماكللكهوذاء

أورشليم،إلىداودالملكعودةطرينوفي،أبشالومثورة

ولا،برجليهيعتنولم،الملكءللقاثاولابنمفيبوشثنزل!

الذياليومإلىالملكفيهذهبالذياليوممنثيابغسل

قال،الملكللقاءأورشليمإلىءجافلما.بسلامفيهأتى

سيدييافقال؟مفيبوثنثيامعيتذهبلملماذا:الملك

لنفسىأثدقالعبدكلأن،خدعنىقدعبديإن:الملك

.أعرجبمدكلأن،الملكمعذهبوأعبفأركب،الحمار

الله.كملاكالملكوسيدي،الملكسبديإلىبعبدكووشى

إلايكنلمأبيبيتكللأن،عينيكفييحسنماافعل

علىالاكلينبينعبدكجعلتوقد،الملكلسبديموتيأناسا-

فقال؟الملكإلىأيفاشأصرخخىبعدليحقفأي،مائدتك

وصيباأنتإنكقلتقد؟بأموركبعدتتكلملماذا:الملكله

أيضاصالكلفليأخذ":للملكممبرشثفقال.الحقلتقسعان

:،2-أ9صم2")بيتهإلىب!لامالملكسيديءجاأنبعد

عليه.الملكبجملعرفانهأثبتولذلك..3(

طلبعندأنهإلا،مفيبوشثعنذلكبعدشا"نقرأولا

ليصلبوهمثاولبنيمنرجالسبعةوددايعطيهمأنالجبونيين

شاولبنثانيونابنمفيبوشثعلىالملكأشفق"،جبعةفي

بنولوناثانداوثبين،بيهماالتىالربيمينأجلمن

أيفا2مفيبوشثهـسمى1-7(21:1صبم2"!شاول

.(8:93اغ1)"مرلبعل"

مفيم:

أحدوهو،"ظلمات"أو"غوامضمعناها"عبرصةكلمة

مصر)تكإلىبعقوبجدهممعنزلواممنبنيامينءأبنا

،(26:93)عد"فامشفو"العددسفرفىهـسمى.(46:12

أخا)"أيفآو"شفوفان،(12ش7أخ1،،!شقيميسمىكما

.(ه8:

(قأم

مقل:

المقدساليهابفيويذكر،"بيدولةلاالعبريةفيوهو

هاك:!الحويلةأرضمحمولاتأحدأنهعلىمرة،مرتين

بأن"المن"يوصف.كما(2:12تك")الجزعوحجرالمقل

تنجيراصمغأنهوالأرجح.:7(11")عدالمقلكمنظرمنظره"

واسمها،الأفريقيةالمقلشجرةتنتجه،الرائحةطيببالمراشبيه

(ح!53"آ++هأ!آ،ح،+4)"نافريكاأكوميفورا"لعلميا

الجزيرةجنولىفىتنموالتىالشجرزءلحايجرحفعندما

إلىيتحولصمغا"،يفرزأفرلمجية-وشرقيشمالىالعردية

وبلون،الزيتونجةحجمفيااللؤلؤحباتمثلشفافةجات

ولرى.بهاليتعطرنءالنسايحعلهازكيةرائحةولها،الشمع

اللؤلؤمننرعا"بل،نباتيآصمفاصتعنيلاالكل!ةأنالبعض



مقلوث

وحجرالذهبمعيذكرلأنهونحاصة،الدرأو

.(2:29تك)ائحزع

متلوث:

اسم:وهو""أوعصيقفبان"معناهعبرياسم

وأبي،جبعون()رئيسأبىيعوثيلبنمقلوث(-9)

9:35.37.38(1أغ9شمآم)92.32(أو8:أخ9!شماة

فىوذلك،اورشليمفيسكنواالذينبنياميننجيمنوكان

..مق536نحو

من.داودالملكجيثىفيالرؤساءأحدمقلوت2(-)

وكان،دودايالأخوخىرأسهاعلىكانالتيالثانيةالفرقة

نحوفى:7(وذلك،2أخ1)ألفا!وعثرونأرلعةفر1قتهفى

مقنبا:

حارصمنلاويوهو،"يهوهقنية!معناهعبرىاسم

وللإمامة.القرارعلىلعيدانباالمغنينوأحد،الهيكلأبراب

فيلكوز،(:18.21ا5أخ1!داودالملكبهرسمماحسب

..مق669نحو

مقهيلوت:

السادسةالمحطةوكانت،"اجتماعات،)معناهاعبريةكلمة

حرادةبينالبريةفيإسرائيلبنيمنازلمنوالدنرين

.الآنموقعهائعلمولا،(33:25.26)عدوتاحت

مفبدة:

إحدىاسم.وهوا"الرعاةمكان"معاهاساميةكلمة

التيالمغارةمنهابالقربنتكا،يهوزاسهلفىالملكيةالمدن

فييمثوعهزعهمأنبعد،الخمسةالأمورلينملركفيهااختبأ

حتىخشبخمسعلىوعلقهميشرعقتلهموهناك،جبعون

الملوكأحدعلكهاوكان.(021:61-01:0192ء)ثىالمسا

ذلكبعدوقعتوقد.(:1516)يشيث!وعضرطمالذين

البعضويرى.(51:41)يشيهوذاسبطنصيبفيبالقرعة

وليتعفلقةبين"الخبشم"خرابةت!ثغلهالآنموقعهاأن

شمس.

!كأم

:مكاس-مكاثيون

الأبناءأحديهوذابهاشتهرالذىهراللقب!المكابي!ا

أو)الأسمونيينورأس،مودينكاهنلمتتياالخصسة

فيإببفانسأنطيوكسضدبالثورةقامالذي(الحسمونيين

تماما"يعلمولا.الأسمونيينلعائلةلقبا"أصبحثم.م.ق168

الحروفمجموعإنهيقولونفالبعض،اللقبهذاءجاأينمن

ياالآلهةبينمثلكمن"عارةمن(العبرية)فيالأولى

لمكابييناأسفار-مكابيون

علىمكتودةكانتإنهايقولرنوالتي،(51:11)خر"رب!

مشتقاللقبهذاإنيقولونمنوهناك.متتيابنيهوذاراية

-4:12")قضمطرقة"تعنىايي!مكبة"العبريةالكلمةمن

كالمطرقةكانالذييهوذاعةوشجالبطولةوصفايم(المبتدة

،شرلمانجد،الفرنسي"شارل"الملكأخذ)مثلماأعدائهعلى

المطرتةأي".مارتل"لقب""تييهبوا"معركةبطل

منشهرةأكثر"أصبح"المكابينلقبأنومع.(بالفرنية

الاسمكان،الاخيرالاسمهذاأنإلا،"الأسمونمين"31

حثمون""اسممنءجالعلهالذى.متتيالأسرةالأصلى

مودين.كاهنلمتياالأكبرالجد

منموضها"فىأسمونيين"مادةإلىالرجوع)فالرجا

(.الكتابيةالمعاشفدائرةمنالأولالجزء

المكاليلإ:مكاييون-أسفار

بزعامةاليهوديالصراعأحداتالمكاييينأسفارتروي

لتحقيق،السلوتيينالهكامضد(الأسمونيين)المكابيين

والثالثالثانيالقرنينففي.والسياسىالدينىالاستقلال

منتمالبطالمةمنللاضطهادالبهودتعرض،الميلادقي

.)إبمانس(الرابعأنطيوكىعهدفيوخاصة.السلوقيين

المتفقغيرلأسفارامنثاننواالأولالمكابيينسفراهـلحسب

ينوتتبا.الثانيةالقانونيةالتقليديةالكنائسوتسميهاعليها

وأصلرلها.شمحتوياتهاالتارجةصحتهافيالأسفارهذه

الألل:المكاكيينسفرأولا-

اسماستخدم،التانيالقرنأواخردى:العنوان(-)أ

ومن.نيوالثاالأولالمكابيينل!فريعنوانا!""المكابيين

نأجث،فقطالثانىبيينالم!علىيطلقكانأنهالمحتمل

فيالبارزةالشخميةهوبالمكابي-الملقبوهويهوذا-

المذكورةالأحداثفىإخرتهيقاسعهبينما،الثانىالمكابيين

.الأولالمكابيينفي

"أبامتتياس"أن(الهودى)المؤرخلوس!فوسولزكد

وحيث،"حسمونس"نسلمنكان،الأريعةوإخوتهيهوذا

باسمالشهير؟العاثلةهذهإلىيشيرالتلصودأن

للسفر،الأصليالعنرانأنالمحتملفمن،ث!"الحسمونيين

كأحدبوسيفوساستخدمهوقد،"لهسمونيينابيتشر"كان

المكابيينسفرعلىأورجانوسأطلقو.التارلخيةالمصادر

أسفارمنعرفهلذياالرحبدالسفركانأنه)ويبدوالأول

أرامة،تبدوعبارةوهي"ندولسابابيتسار!اسم(الكابيين

ميةالأراالكلصاتمنمحرفةنهاإ(+!+الةه)لمانداعنهايقول

أما."الريرنيميسميهكانكما"الحمنمونيينبيصسفريو

"."المكابيينباسمكلهافتس!ى.اليونانيةالخطوطاتفي

والثاني.الأولالسفرانإلا،اللاتينيةالفولجاتافييوجدولا

"يهرذا"لقبالتحديدوجهعلىهر،االمكابي"والاسم

ولكن.الثانيالمكابيينسفرفىاللقببهذاعادةيذكرالذي
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لمكابييناأسفار-مكابيون

.الأسرةكلعلىيطلقأصبحاللقبهذا

إلاتحتوىلاتاالفولجاإنحيثالسفر:تانونية(-،ب

إلايعترفلمترنتمجمعفإن.والثانيالأولالسفرينعلى

فىكثيراصيستخدمكانالأولسفرالمكابيينأنوسبدو.بهما

منذلكيبدوكما،الأولىالعصورفيالمسيحيةالكنيسة

المتوفى)ترتليانكتاباتفىمنهوالاقتباسليهإالإشاراتكثرة

1(م022لىحوالمتوفي)االاسكندريوأكليمندس،(م022فى

فيلمتوفى)اوأورجانوس،(.م235فى)المتوفىوهيبوليتس

الأولالكابيينسفرإننوسأورلجاويقول..إلح..(م254

نونيةالقاالأسفارقاثمةفىيذكرلاأنهكماتانونيا!.سفرال!س

يذكرهلاكما،(.م373في)المتوفىثناسيوسأذكرهاكما

جردجورىولا1(.م386فيالأورشيمي)المتوفىكيرلس

يأيعتبرلمالو)قعوفي.(.م093فيأالمتوفىالناقشزي

ترنتمجمعقبلقانرنيا!،سفرا!المكابيينأسفارمنسفر

والثاني.الأولللسفرينالوضعهذامنحالذي(م.9)553

الأسفاربأنتعترتلاالبروتستانتيةالكنائسولكن

قانونية.أسفارا"الأبوكريمة

شئكلأولالسفرلعط!ناالسفر:محتوسات)ب(-

عندمملكتهوتقشمالاكبرالاسكندرحكمعنسريعةلمحة

يبدأثم.السلوتيةالأسرةأصل؟كروهكذا.توادهبينموته

أنطيركستوليوقتمناليهوديةالآمةتاريختقديمفي

المكابيسمعانموت(إلى.م.اق75)سوريةعرشالر)بع

التوالىعلىالسنةالأرسينهذهأحداثفيروي،(..مق351)

الأغلبفيتوازى-الأولالمكايينسفرومحتولاتتقريبا!.

فتتناول،لثانياالمكابيينسفرمن51-4الأصحاحات-الأعم

فيالفرقبسهولةنرىأننستطيعولكننا.الأحداثنفس

التعليصيةلصيغةوا.الأولالمكابيينفىالبسيطةالسررطرغة

المنسولةفالانتصارات،الثانيالمكابيينفيالراضحةوالدينية

عوامللىإتنسب،لأولاالسفرفىالمكابيينوشجاعةلبطولة

امكإلى)ارجعالثانيالمكابيينفى،اللهلتدخل،خارقة

.(23:2،،8مك4:92.02

إلىالأولالمكابيينسفرتقشميمكنأتسامه:-(-)

الآتية:الأقسام

لعرشالسلوقيينأصرةاعتلاءقصة-01-ا:1(-1)

سورية.

ق.م.175مناليهودريمظأ-1:1-16:24)2(-

ق.م.359إلى

تبنيإلىمالواالهودفبعض،مقدمة1-،6-:1ء

مصرهفكلةمحاولةمنأنطيوكسهدف.اليونانيةالعواند

.اليهودتمردأساسباعتبارهايةاليهودالديانةعلى5والقضا

اليهودمنالكثيرينواستشهاداليهودهيكلتنجيسهتم
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المكابيينسفارأ-مكابيون

.ءالأماا

مودين.كاهنمتياسثورة07--1؟-2

أبيه،مرتبعدالمكابييهوذاقياد!1-9:22-*-3:

موتالهيهل-تطهير-السلوقيينعلىالباهرةتهوانتصارا

الخامسأنطيركسواعتلاء()إببفانمىالرابعأنطيوكس

سرية،عرشالأولديمتريوستولى.(..مقأهـساتور-164)

ق.م.(.)629للكهنةرثيساصيصبحاليهوديوألكيعس

وموتلاشعفىاليهودهزيمة.:الروماناليهودبينالمعاهدد

(.ؤ.م161)المكابييهوذا

الخامسالابنيوناثانانتخاب:923-2:1-53*-

رئيسأيصبحثان.يرنايهوذاأخيهمحلليحلللقيادة،لمتتياس

ية.لليهودال!ياعيالاستقلالتحقيق.للكهنة

(ثانيوناأخي)سمعانحكم24-:39:31-16*-

يوحناابنهوتولى،والازدهاربالسلا؟تميزالذي

اق.م.(35هركان!)

نأعلىيجمعونالعلماءيكادالسنر:تاهـدنية)كل(-

ودقيقأ.صحيحا"تارلخاصأعطاناالأولالمكابيينسفركاتب

للثكمجالأيتركولا،بالثقةيوحيالصريحالبسيطفأسلوله

التيالفترةعن،الأولىمنابعهمنتاريخالنايقدمأنهفى

يؤرخيهوديتاهـلخأول.وهو(.ؤ.م359-ا75)يغطيها

ال!ملوقةالأسرةترلىءبدهي،تابتةنقطةمنللأحداث

معونةإلىكثيرا"يشيرأنهكما..مق231عاممنأي،الحكم

،:01.919،46:،5161،318:4-:2)لهمالرب

16)3:.

ووثانقيترأحادصلواتالأولاالمكابيينسفرفيوتوجد

ماوليى،ونحمياعزراسفريفيالتىتلكمثلرسمية

صحتها.فىللشكبدعو

،(0333-:،54-054ة)3للصلواتفبالنسبة

لبس(إلخ..611-:41-0568:،72-2:13)والأحاديت

علىالسفر-فيولوجد.أصالتهافىللشكتويسببثمة

منبالكثيريدفعمماالرسميةالوثائقمنبهيرعددحال-أي

صخها.فىللشكالآنالنقاد

هى:الوثائقوهذه

.(01-513:يهوذا)إلىجلعاديهودكتاب(-1)

علىكتبتالتى،واليهودالرومانبينالمعاهدة(-2)

.(22-8132:يهوذاإلىوأرسلتنحاسيةألراح

-018:1)ثانيوناإلىالاسكدرالملكمنرسالة(-)3

02).

إلىالأولديمصلوسالملكمنرسالة(-4)

.(254-5ة01)ثانيونا



المكابيل!أسفار-مكابيون

إليالثانيديمتريرسالملكمنرسالة(-5)

-99:31ني!)لسطاإلىخطابه(ومعها3-11:037)ئانيونا

37).

ثانيوناإلىأنطيوكسالصغيرالأميرمنرسالة)6(-

11:57(.)للكهنةرئيسا"وتعيينه

للتحالفطلبأالإسبرطيينإلىثانيونامنرسالة)7(-

.(5-21:8)معهم

الكاهنأونياإلىإسبرطةملكآريرسمنرساك)8(-

02-23(.:121الأعظم

إلىالثانىديمترلوسالملكمنرسالة(-)9

.(36:04-)13سمعان

-02:)14سمعانإلىالإسبرطبينمنرسالة(-09)

،3).

سمعانبخدماتبالاعترافاليهودمنإقرار(-11)

4(.:27-ه)14لإخوته

(إلى)سيدتسالسابعأنطوكسمنكتب(-12)

.(2-51:9)سسعان

الرومانيين)وقدر(قنصللوكيوسمنرسالة(-)13

-59:16)اليهوديةحمافيهايطلب،مصرملكبطلماوسإلى

.(51:24)سمعانإلىعنهاصورةوأرسلت.(92

لاكما،شكمرضعالوثائقهذهتكنلممفىوفيما

سوىليستفهى،حالأيوعلى.الرومانيةنرالدوافىتزال

نيةباليوناأصلأكتبتلابدلأنها،أخرىترجماتعنترجمات

إنماالآنلديناوما.العبريةإلىتبالكاوترجمها،واللاتينية

الآنءالعلمامعظمولكن.العبريةللترحمةيونانيةترجمةهو

الرومانمنصدورهاتدعىأنهاأصاسعلىيرفضونها

،(8،01)الرسالتانالإسبرطيينومن.،3(2)الرسالتان

غيرفهى،7()الرسالةالإسبرطيينإلىثانيونارصالةوكذلك

مرسوما"يصدرأنواحدلقنصليمكنكيفإذ.تاريخياصدقيقة

الثاممةالرسالةوفي؟(39)الرسالةنيةالروماالجمهوريئباسم

رئي!أونجاإلىثبعننيابةالإسبرطيينملكيكتب

سمعانإلىالإسبرطيينعنالولاةيكتببينما،الكهنة

الاخلاف؟هذافلماذا،(01الرسالة1

الإسبرطيين!إنيقول21:12فيفإنهذلكعلىوعلاوة

وهو،14:02فيوكذلك."إبراهيمنسلمنإخوةواليهود

يمكنغيرهاوالبعضالرثائقهذهأنومع.الحقيقةيجافيما

آنهايبدوأنهإلا.الهالىوضعهافيأصالتهاعدمإثبات

اليهودأنأي،النوعهذامنمفاوضاتحدوثعلىدليل

رصالةكتبواجلعاديهودوأن.والإسبرطيينالرومانيينتبواكا

الإسكندرأنفيثكولا.(اا")الرسالةيهوذاإلىخطية

المكابيينأسفار-مكاكيون

المكاببينسفرتبكاأنولو.إلخ...ثانيوناإلىكتببالاس

بتوجهاتالعباراتوصبغ،الخاصبأسلوسهيكتبالأول

والقوعية.الدينية

اسمنجهلأتامعوهدنه:الكاتبنطروبهة)و(-

نأعلىالقاطعالدلليحملنفسهالسفرأنإلا،الكاتب

المقبولالحزبكانواالذينللصدوقيينينتميكانالكاتب

تارلخيا"كانتبالكاهدفأنوواضح.الأسمونيينعند

،مباشرةبطريقةواضحةالدينيةتهتوجهاأنإلا.وقرميأ

:مباشرةغيروطرلقة

وأ.(31:18"،السا"بإلىإلأاللهإلىيشارلا(-9)

،.3:99105.0614:0155فقط)ء"السما"

الصدوقيين.ترجهاتمعيتفقماوهو،(الخ12:59000

نأيعتقدومتدينلوطنهمحبشخصتبالكاإن(-2)

أهدافه.بهمليحققاللهاختارهمالذينهمشعبه

يهوديكلواجبمنأنيعتقدمدققناموسيإنه(-)3

،5.506،،29"1:6.158،1)ياهووصاالناموسيحفظأن

.(إلخ...48.05،3:2،،63،2:02-22.27.42.6

السبتتدنشعلىاليهودلاجبارمحاولةكلوستنكر

والذبح،65(:1طاهر)غيرطعاموأكل،(1:45)والأعياد

حفظفىالنسبيالتساهلفإنذلكومع.(1:45)للأوثان

السبتانمنيسوعالربتالهمامعيتفق41(:)2السبت

،(2:27)مرلسبتالأجلالإنسانلا،الإنسانلأجلخعلإنما

معيتعارضولكنه،الصدوقيينرأيمعأيضاتيتفقماوهو

الفرسميين.رأى

الأسفاروأن.انتهىتدالوحىعصرأنالسفرببين(-4)

للتعزيةالوحيدالمصدرهى،أيديهمفىكانتالتيالمقدسة

.(12:9والضق)الحزنفي

،تساؤلموضعللكهنوتسمعانرياسةتكنلم(-5)

وقفالكهنوتأنمنالثرعةفيءجامامعتعارضهارغم

يتفقماوهر،فحسبهرونعائلةوعلىبلالاويسبطعلى

للصدوقيين.العامةالتوجهاتمع

المسياني،ءالرجاإلىإشارةأيبالسفرتوجدلا)6(-

الفرسميون.بهيؤمنكانوماء،الأنبيافيعنهءجاماكلرغم

مايومابأنهالاعتقادإلىيشيرإنما:247فىءجاوما

الرحاءهذاأنيرىكانتبالكاولعل.داودأسرةستملك

الأسمونيين.فىتحقققدكان

التعليمإلىإشارةأيأيفاربالسفرترجدلا)7(-

نعلمأننارغم،النفسبخلودالتعليمالىأوالأمواتبقيامة

بالأمرلنيؤمنون-بعامةكانوا-الوقتذلكفياليهودأن

ونحن.(.192،،7.911:مك،23:2دانيالإلى)ارجع

وقد.:6(23)أعبالقامةيؤمنرنكانواالفرشييناننعلم
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لانهم،خوفبلاالموتوواجهوا،المعاركالمكابيونخاض

بذلك.يؤمنونكانوا

المرجحمنتجعلالأولالمكابيينسفرقيالأمورهذهكل

الصدوقيين.جماعةمنكانتبالكاأنجدا!

قبلكتبالأولالمكاببينسفرأنلابد:)ز(-التارسخ

نإيقولالكاتبأنحيث،بومبيبقيادةالرومانيالغزو

،812.1:)لليهودءوأصدقابلءحلفاكانواالرومانيين

عامقبلكتبقدكانالسفرأنأي(.4.:أ،12:14

فأصبحت،أورشليمبومبيفيهافتحالتيالسنةوهي..مق63

الأحداثفإن،ذلكعلىعلاوة.رومانيةولايةاليهودية

بموتتنتهى،السفرفيالمذكورةالتارلخيه

فيماكتالسفرأنق.م.أي135في(أي:16)69سمعان

نأيتضمن،:89-1624ولكنق.م.،63ق.م.135بين

خلفقدكان،ق.م.(501فيتوفىهركانس)الذييوحنا

مك9أنالعلماءبعضيرجحك!ا،الوقتبعضمنذسممان

عندماتقدكانهركان!يوحناأنعلىيدل،:6923

001.وحرويهيوحناأخباري!ودقبةفعبارة.السفرهذااكتمال

مك9الىارجعإالملوكحياةبهاعادةتختمالتىالعبارةهي

39:03مل1فىونقرأ.(إلخ...01:34مل11:14،2

لأبيهتذكاراص..مق431فيسمعانأقامهالذيالنصبأن

نحوبعدأياال!مفركتابةأيامفيقائما!زالماكان،وإخوته

.علاوة.مق131إلىبنايأتيوهذا،إقامتهمنسنة03

الذيوحكمه،(..مق135فيلمتوفى)اسمعانمدحأنعلى

مضىقدكانبأنهالانطباعيعطينا(51:،-1)4بالسلامتميز

نأقلناإذاكثيراصنخطئلاقدوعليه.تهوفاعلىالكثير

قبلالأخيرالقرنأوائلفيكتبقدالأولالمكابيينسفر

..مق08نحوفىأيالميلاد

الأولالمكابيينسفرإن"توري"يقولالمصادر:)ح(-

نأأي،بدايتهمنالمكابيينصراعكلعاصرشخصبقلمهر

خارجية.عصادرعلىللممفركتابتهفييعتمدلمتبالكا

المسجلةمصادرهلدبهكانتبأنهالقولمنفلابدذلكورغم

الدقة.هذهبكلوالتواريخالأوصافكتبلماوإلاابمعرفته

فيالعادةومن،:9:22،6123منبحقالاستاجوممكن

الهيكلفيمحفوظةسجلاتتوجدكانتنه،أالقديمةالعصور

سجلاتعلىتشتعلكانتولعلهااأخرىأماكنفيأو

تبالكالكن.والصلواتوالأحاديث،رامراإليهاالمشارالدولة

التاريخيةالأسفاركتبةفعلماغيرعلىمصادرهيذكرلا

وأخبارلملوكواصموئيلأسفار)القديمالعهدفيالقانونية

المذكراتمنبنوعيحتفظكانتبالكاولعل.(الأيام

التقليدأنكعا،عاصرهاالتىالأحداثفيهاصجل،التخصية

ولابد-كان-وأناشيدقصائدشكلعىالمحفوظالث!فوى

ما.هامصدراء

وجيرومأوردجانرسمنكليذكر:الأصليةاللفة(-)ط
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والأرجح،العبريةباللغةموجودا!الكتابكانيامهماأفىأن

اللغةكانتالتىالفلسطينيةالأراميةهيبذلكالمقصودأن

مثلعباراتفىيظهرماوهو،العصرذلكفيالشائعة

،(1:61فثهرا"")وشهرا!،(1:03")الأياممن!ستتين

إلخ...(2:،")القلعةوأهل"

العبريالنصأنلابدوال!رجصا!:النصوعى)ى(-

جدا"،مبكروقتمنذفقدقد،.الأولالمكابيينلسفرالأصلي

هناكأنولوابهتبكاأياستعانةعلىلدينادليللاحيث

مناليهيروجودرغمبهاستعانقديوسيفوسإنيمولمن

ذلك.يخرعلىالأدلة

الأخرىالترجعاتكلعنهأخذتلذيانيليوناالنصاأما

السبعينية.الترجمةمخطوطاتكلفيموجردفهو،تقربباص

وهي(جيرومترجمة)تاالفولجافيلاتينيةترجمةلهوتوجد

وتكاد،لقديمةااللاتينيةالترجمةمعبعيد-حد-إلىنتطابق

ساباتبه"مخطرلى"أما.اليونانيةمنحرفبةترجمةتكون

للأصحاحاتلاتينيةترجمةفهى.ام743فىنشرتالتى

ترجمتقدأنهاالواضحمنأنهومع،الأولىعشرالثلاثة

.عديدةنقاطفيتاالفولجاعنتختلفنهاأإلا،الونانيةعن

أقدمفهىثمومن،القديمةاللاتينيةمنأقدمأنهاوالأرجح

تا.الفولجامن

طئعتالتيأففلهما،السرسانةفىمخطوطتانوتوجد

عنتختلفوالثانية.للغاتامتعددةلنسخةافيباري!فى

نخإحدىفىموجودةوهى.يخيرةجوانبفىالأولى

عنمترجمةبدورطأنهامع،(م)1876-1883البمثطة

نية.اليونا

الثاني:المكاييل!سفرثانيا:-

الاسمبهذاالسفرهداوجودذكرمنأول:العنوان)أ(-

بهذاجيرومأيفايذكرهكما،الكسيالمزرغيوعابيوسهر

أيفاش.الاسم

السفرهذايكنلمالأولىالكنيسةفي:تانونيته(-)ب

وكان.الأولللمكابيينكانالذيالتقديربنفمىبحظى

جديرا-رآهالذيالكنبسةءآبابينالوحيدهوأوغسطينوس

استدواالذينتستيينالدونامعنزاعهفىنهأرغم،لاعباربا

القانوية.الأسفاربينمطلقاصئقبللمسفرإنهعنهقال،إليه

تاالفولجافيوالثانيالأولالمكابيينسفريلوجودشلكن

مجمعفيثوليكبةالكاالكنيسةبهمااعترفتفقد،اللاتينية

(.م)1553ترنت

ليهودامن-رسالتان99:-92-(1):الحتولات)ب(-

أياهـيعيدواأنعلىلحثهممصرفيإخوتهمإلىأورشيمفي

،(1:9.18-تطهيرالهبكلكسلو)عيدشهرفىالتىالمظال

علىاللهلهمأعطاهاالتىالمثريعةيحفظواأنعامثسثكل

غرسموإليهماالدافعكانالرسالينأنوبدو.موسىبد
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كانواإذ،وتقديسهأورشليمفىللهيكلمصريهودمحبة

فىأتاموهالذيللهيكلعنهللانصرافمعرضين

بباقىالرسالتينتينلهاعلاقةولا.مصرفي"ليبونتولوليس!

بعدأنهفىشكولا.زانفتانأنهماوواضح.السفرءأجزا

بكتابةآخرشحصأوتبالكاقام،الثانيالمكابيينسفركتابة

السفر.مقدمةفيووضهماالرساتينهاتين

تبالكاولزعم.السفرقيلبامقدمة.-2:0232-(2)

الأصحاحإمنتارلخهأن،الكتاببتلخيصقاممنأو

ياسونكتبهاكتبلخمسةملخص(هوالسفريةنهاإليالتالث

.(2:42)القيروانى

الحروبهبدتار-(السفرية93)نها:151-:3(-)3

سلوقسحكممنالأيخردالسنةإلىق.م.176منالمكابية

..مق161فىوموتهنكانورهزبمةوإلى،)فبلولاتور(الرابع

سفرفىالتارلخويبدأ.سنةعث!رةخسىفترةتارلخانهأي

سنة.بمدةالأولالمكابيينفيالتارختبلالثائيالمكابيين

.م)بلق359إلىبنايملالأولالمكابيينسفرأنوحيث

يغطىالأولالمكابيينسفرفيكون،(.ق.م501إلىوربما

المكاجميينسفريغطيلابينصا،الأتلعلىسنةأرسينمدة

.(.ؤ.م161)176-.سنةعشرةخمسمدةسويالتاني

الآتى:فيإيجازههـلمحكن

سمعانمنحدتالذيلخائناالتصرف6-:-14:-3أ(إ

الفاشلةوالمحاولة.الكهنةورئيسالهيكلضدالبنياميي

الهيكل.لنهب.الملكمندوبهليودورسجمهاقاملتيا

فىجاءمايقابلماوهوأ(-4:7-7:42-)أ

الهامة،والإضافاتالاختلافاتبعضمع-64ا.:امك1

بعضعتناق(وا..مق759)نسإبيفاأنطيوكسالحكموتولي

واستهادء،الأمنااليهودواضطهاد،اليونانيةللقافةاليهود

وأمهم.السبعةوالإخوةألعازار

مع3-7مك1تقابلوهى89-5الأصحاحاتأ(-ا)ا

العددينوفياالتفاصيلفيالهامةالاختلافاتبعض

تب:الكايقول.(51:93،04أالأخيرالأصحاحمنالأخيرلن0

مافذلك،الغرضوأصبتالتأليفأحسنتتدكنت"فإن

قدفإني،والتقصير،الوهنلحقنيقدكانوإن،أتمنىكنت

الماءشربأووحدهاالخمرشربأنكماثم.وسعيبذلت

وطربا!لذةوتعقبءبالماممزوجةلخمراتطببوإنما،مضروحده

مطالعيمساععيطرباالأسلوبهذاعلىالكلامتنميقكذلك

اعتراتهوإز،السفرقانونةتمامأينفيكلاموهو،التأليف

.بثريتألفبأنهصريم

في-الثانيالمكابيينسفرأنواضحالمصا"ر:)د(-

المكتولة:المصادرمننرعينعلىيعتمد-الحاليةصررت

كبيرتارلخملخصهويكتبهماإنالكاتبيقول(-1)

المكابيينأسفار-مكاكيون

.(2،:2)كتبخسةفىنيالقيرواياسوناسمهشخصكتبه

يمبالذيهذاالقيروانيياسونوجودالعلماءبعضوشكر

مستبعدأمروهو،كتبخمسةفيسنةعشرةخمستاريخ

قد،كتبهلخصمنأوياسونأنالآخرالبعضويرى.جدأ

والإضافة-والحذتالتغيرمعالأولالمكابيينبسفراشنعان

التاني،المكابيينلسفرالدقيقوالفحص.غرضهيناسببما

كليأاعتماداصاعتمدتبالكاأنيعتقدونءالعلمابعضجعل

التارلخيةالمفارقاتشجوديعللماوهو،شفهيتقليدعلى

كما.بالكتاباليالدتيقةغيروالتعبيراتوالمتناقضات

ومختلطة،غامضةالثاتيالمكابيينسفرفىالعباراتأن

فمثلأ.وصرحةواضحةالأولالمكابيينسفرفىهيبينما

فينقرأثم،تيموثاوسمقتلعن:137.مك2فىنقرأ

كما.أخرىمعركةقيتيموثاوساشترالثعن21:2-25

ضدللمقاومةوأعدهماليهودجمعالذيهومتتياسأن

الثانيسفرالمكابيينبنسببيما،07(1-2:مك1)سورلة

الهيكلتطهيرأن.كما-7(81:مك2)ايهوزلابنهالدورهذا

أما،(52؟،57:4امك1)تدنبسهمنسنواتثلاثبعدتم

مكفقط)2ستينبعدذلكتمفقدالثانيالمكابيينسفرفي

09.)3:

إلىفلسطينيهودمنالمرسلانالخطابانيكؤنلا(-2)

بلالسفر،منأصيلآجزءأ(:18أ-1:2)مصرفىاليهور

الاختلافاتمنالكتيرويهمازائفانأئهماالراضحمن

قصةأطولهما-نجد-وهوالثانىلخطاباففى.والمتناتضات

مك2فى5جامامعتتفقلاوهى،إبيفانسأنطيوكسموت

فىيذكركما.-6:116مك1فيءجاماولامع9:1-281

العملوهو،والمذبحالهيهلءبناأعادنحمياأن:118مك2

:313الذمان)عزمنقرنبنحوذلكقبلزرلابلبهقامالذي

)نحرالأبوابالأصوارترميمفكاننحماعملأما،(659:

،2:4ملث2)الخطابتبكاويقول.(9:7،9:،3132-6:

المسكن.الفسجةجلفيكهففىخبأإرمياالتبيإن(ه

بصلة.للحقيقةيمتلاأمروهر،البخورومذبحالعهدوتابوت

السفر،باقيكاتبغيرالرسالتينهاتينتبكاأنوواضح

البعضولرى.نفاصآالمذكررةوللمتاتضات،لأسلوبالاختلاف

واحدةرسالةهوإنما1-2:118:امك2فيءجاماأن

ولكن،رسائلثلاثوجوديرىمنوهناك،رسالتينولي!

قبولأ.الاكثرهورسالتينإلىالجزءهذاتقم!يم

إلىالثانيالمكابيينسفرينتميالسفر:!اهـدخية)!(-

ماتصويبأو،معينتعليمنشرإلىتهدفالتيالكتابات

الحروبتارلخالأولالمكابيينسفرلناولقدم.خطأأنهئظن

اسمإنبل،اللهفعلهبمايجب-التنريه-كمادونالمكابية

نأكماء".الماي!بكلعةعنههـشعاض،ئذكرقلصاالله

القبر.ءوراجاةوجودإلىيشيرلاالأولالمكماببينسفر

-الإثارةشقتكما-الأولالمكابيينسفرإن.ويالاختصار
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أسرةإليهاتنتمىكانتالتى،صدوقيةنظروجهةمنكتب

الراضحمنالثانيالمكابيينسفرتبكابينما،الأسمونيين

نأأي،تعليعيأبلتارخيأهدفهيكنولمفرشبا"،كانأنه

الأنكارإبرازهو،هدفإلىترميتاريخيةقصةالسفر

القيةعنللدفاعمتطرفانيانرأوهاك.للفرسيينالأساسية

-:هما،نىاثالمكابيينلسفرالتاريخية

تماما!.تاريخىسفرفوالثانىالمكابيينسفرإن(-1)

الأخذهـلجب،الأولالمكابيينسفرمنبالتمديقأجدروإنه

العلماءغالبيةرأيوهو.السفرانيختلفعندمافيهبما

ثوليك.الكا

الواقع-فيله-ليسالثانيالمكابيينسفرإن(-2)

ولكن.التارلخيالغرضهذالغيركتبإنهإذتاريخيةقيمة

بينيقفونالحديثةالعصورفيالبروتستانتالنقادغالبية

المكابيينسفرأنفيعتبرون،المتعارضينالسابقينالفرلقين

بهلأخذاويجب.التانيالمكابيينسفرمنيخيرا"أدقالأول

الآخر!.الجانبومن.يختلفانأوالسفرانيتعارضعندما

فيتردلمتاريخيةثا!أحداالثانيبيينالمكاسفريذكرعندما

إلا،صحيحةأنهاعلىأخذهافيجب،الأولالمكابيينسفر

عدمعلىقرلةأدلةثمة،أواطلاقا!محتملةيخركانتإذا

الثورةعنتفاصيلنجد3-5الأصحاحاتففي.صحتها

الجانبومناالأولالمكابيينسفرفىموجودةغيرالمكابية

ضربمخيفراكبوعليهالفرسيرظهورقصةفإنالآخر

ذهب"منكأنهاالراكبعدةوكانت،بحوافرههيودورس

استنتمهادوصفوكذلك.:8(19مع،:24-334مك21

31-6:18مك2)وأمهمالسبعةوالإخوةتبالكاألعازار

بالتارلخ.لهاصلةلاأساطير،أنهابوضوحتبدو(7،1-14:

للأفكارواقعيةعورةلنايقدم،أيدينابينهوكمافالسفر

كتابته.وقتفيتبالكاعالمفىسائددكانتالتي

التعاليمأنعا*أبوجهيقالأزيمكنالسفر؟تعليم)و(-

فىالفرشيينتعاليمهيالثانيالمكابيينسفرفىالواردة

المكابيينسفرأنءالعلمامنكثيرونولعتبرالعصر.ذلك

الصدوقي.الأولالمكابيينسفرعلىالفرشيالردهرالثاني

لمالثانيالمكابيينسفركاتبأنعىكافيةأدلةهناكولكن

الواضحفمنذلكومع،الأولالمكابيينسفررأيقديكن

للتوجهاتبارزةمكانةيعطينىالثاالمكابيينسفرأنيضأأ

القصد؟بهذاكتبأنهوالأرجح،المميزةالفرشية

المكابيينسفرفىالناموسحفظعلىتشديد(-هاك1)

حفظمراعاةبعدمالأولالمكابيينسفريممحبينا،الثاني

محرمأمروهو،(93-2:48مك9)خاصةظروتفىلبتا

،8:26.27.)6:6-11الثانيالمكابيينسفرفيتمامآ

للواليقالراالفرسيينإنيوسيفوسويقول.(:2138

الهيكل:فىللامبراطررتمتالإقامةاقترحعندمابطرونيوس

".الشريعةنتعدىأنمنأففلنموت"
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المكابيينسفارأ-مكابيون

السياسيةالأموريعيرونالفرشميونيكنلم-(2)

يحارصننواكالأنهمالأسمونيينيؤيدوننواوكا،اهتعاما"كبيراكل

تهاونولما،الدينيةالطقوسممارسةحرلةعلىللحفاظ

الفرشيونانقلب،ليونانيةاالثقافةمؤلديمعالأسمونيون

المكابيينفينجدولا.الصدوقيينمنأنصارهموعلىعليهم

فيالأسمونيينةلقاثحدودبلامديحمننجده!االثاني

ولاالأسمونبيننسبسلسلةيذكرلاأنهكما.الأولالمكايين

مودين.فىالأسرةقبرولااالمكابييهوذامرت

ببنالعداوةالمبكر-الزمنذلكمىالسفر-يبدي-()3

الأناجبل.فىالبادي5العداوهو،الكهنةوحزبالفررسميين

لمأنهمرغ!الكهنوترئاسةعلىالأسمونيوناستولىفقد

واصبحت.لاويسبطمنولابل.هاروننسلمنيكونوا

لقبولاستعدادوعلىلأرشقراطيةاالطبقةهيالكهنةطبقة

يمثلانومنلاوسسونيانفكا،نيةلونااةلحياوااليرنانىلفكرا

يأاسميظهرلا07(6ء)صال!ثهداقاثمةوفي.الكهنوت

رالفرشيين،الكتبةءرؤعامنألعازاريظهرولكن،كاهن

فىواحداشحزبا2-الواقعفىوالفرش!يون-الكتبةكانوتد

اسثهدوهكذا،الجديدالعهدزمنفىكانواكما،الوقتذلك

.(18:31-6مك2")قدوةموتهتاركاص"زارألعا

المكابيينسفرفىرفيعةمكانةالهيكليشغل(-)4

.2:91)انظرالأرثرزكسبعةالجمارأيفىكانكما،الثاني

جدايرسددكما.3(ا:ا.ء:19:16،13،23:ه،3:25

(،.إلخ.:109.8الأعياد)6:6حفظأهمةعلى

لخاصةاوالشرائع،(609:)والختان،(:013)والذبائح

شديدكانتبالكاأنيبدو.كما(89:111:31)6بالطعام

العيدينحفظ(بأهميةمصرفى)اليهودقرائهبتنبيهالاهت!ام

له،السلوقيينتدنيىبعدالهيكلتطهيربذكرىالخاصين

:22-37(.15مكنكانور)2علىوالغلبة

اليهوديةالخصائصيعضالسفرهذافيتظهر(-5)

معتتعارضولكنهاوالكتبةالفريسيينعقائدمعتتفقالتى

،(:126)اللهشعبهمفإصراثل،الحاكمةالنخبةأفكار

معجفلةبصوريتدخلماكثيراصوهو.(1:51،)ثهميراوهم

،03،01:92.03-3:42)ثيلسراإنةياودسراثيلإلحلصا

تحيقالىالمصائبحتىبل.:6-8(ا1،؟0192.03

لخيرمرسومةلأنها،اللهمحبةعلىدلائلإلاهيمابالأمة

فهيبالوتنيينتحيقالتىالمصائبأما.(2.-:579)الأمة

:38:05،9)،عليهماللهرضىعدمعلىوبرهانعقاب

-قواهيعاشض-بكلتبالبهاأنكما.(13:8519:33132

نيللألعابساحةءإنثاويخاصة،اليونانيةاتثالعاإدخال

.(61-4:7!ورشليمأ

القيامةلتعليمكبيرةأه!يةال!فرهذا)6(-يعطي

1(6!أ:9!ا541-حا:136.0213!ا،911.:7)الآتيةوالحياة

كانإز،الأولالمكابيينسفرتماما"تيصمتلذياالأمروهو



المكاييينأسفار-مكاكيون

بنكرون(افيسمونبونإليهمبنتميكان)الذينالمدوتيرن

ستكونالقيامةأنالانيالمكابيينصفرولؤكدبل.القيامة

ئهايةلاالأبديةالحياةوأن،(11.234،1:16)7:بالأجساد

غيرالفرشيةالعقاندبعضالسفرهذاوفي.)7:9.36(لها

.(:،،21)الأمواتأجلمنالحلواتفائدةمثل.الكتابية

.(9-51:294)القديسينشفاعةوترة

هذافىبارزأمكانأالملائكةعنالتعليميشغل)7(-

قلوقد،11:6-8(.:03،0992.03السفرإ3:24-

التقليدارفضواولكنهم،الخسةموسىأسفارالصدوقيون

:8(.الملالكة)أع:23بوجرديؤمنواولم

الرجاءموضوععنالثانيالمكابيينعفرصتإن8(-)

الموضوعهذابأهميةبالمقارنةوذلك،النظريستلفت،المسياني

ذلكفيكتبتالتيالأسفارمنويخرهاسليصانمزاميرفى

الفرشيين.دوانرنيالعصر

هوالسفرهذاتبكاهوأنالغالبالرأى:الكاتب)ز(-

الاسكندرلين-اليهودأحد،الأرجحعلىوأنه،واحدشخص

منيبدوكما-أورشليمنيللهيكلبولائهماحتفظواممن

وكان،بمصرالباديواهتمامه،بفلسطينمعرفتوعدمأسلوله

والأعيادأورشليمفيالمقدسعنرفقاؤهيغتربلاأفييرغب

)عيد"نوكةالها!وهما.الجديدينالعيدينولخاصة.يةليهودا

مصرفيلليهودكانفقدنكانور.مقتلولوم،(التدشين

-21:2)تثالناموسبهيرصيغيرماعلى،بهمخاصيكل

لهذاالمتزايدالنفوذولعل03(:،191-17:9لا،18

السفرهذالتدوينتبالكادفعالذيهو،(مصرالهبكل)في

ثمهوليس.وطعوسهأورشليمفيالهيكلأهميهيؤكدالذي

يشوعأوانفسهالمكاببميهوذاقلممنأنهعلىواضحدليل

يوسيفوسأو،السكندرياليهوديميونأو.سيراخابن

البعض.يظنكما

..مق961بعدكتبالسفرأنلابد:كعالتهتا!دخ(-)ح

يكفيطويلبزمن،تاهـلخهالسفرفيهابختمالتىالسنةوهي

المعجزسةوالظهورات1(607)صلاستشهاداقمصلات!ثار

إلىإشارةهناكأنالبعضودري..إلخ3..3:24-فيكما

نحوالىبهيرجعونيجعلهممما:36،ا5فيأستيرسفر

االأولالمكابيينكتابةعقبكتبنهأوحيث..مق009

.(.0136إ8:للرومانيينللجزيةالهوددفعيذكرأنهيخت

جاءماالىيشيروهو،.م04حوالىتوفيقيلونأنوحيث

ا.م04عابمتبلكتبالسفرأنفلابد(42::8-47مك2)في

اورشليمخرابلىإإشارةأيبهليسأنهجثأكيدأمروهذا

فىوالخدماتتائمةزالتمانتكافالمدينة،(م07)والهيهل

الرسالةفىءجافيماأنهشكولا.(69-2:)3جاهـدةالهيكل

سفرفيءجاماصدىيتردد.36(91:35)العبرايخينإلى

الفرش!يينءآرايملبعامةالمفرتعليمإن.الثانيالمكابيين

هى.م.ق04ولعل،الميلادتبلالأخيرالقرنمنتصففي

المكابيينأسفارمكاييون-

الأدلة.هذهكلمعيتفقالذيالتاهـلخ

الأسلوبسلاسةمنواضحالأصيله:اللفةا!(-

يكادإذ،باليونانيةاصلأكتبأنهجدأالأرجحأنااليرناني

-1:1)الخطابينعدافيا،العبرلةالصيغمنتماما!يخلو

العبرية.عنمنقولانانهمايرجحالذين(2:89

هذاأنرغم:(-العنوان1):الثالثالمكاكيينسنر:ثالثا

إلااوالترجماتالمخطوطاتأقدمفيموجودللسفرالعنوان

تسبقثا!أحدايذكرفالسفرالسفر.مادةمعيتفقلاأئه

دورللمكابيينيكنلمثا"أحدايرويكما،المكابىالعصر

وانتصاراتهمءالأمنااليهودآلاميرويالسفرفهذا.فيها

المكابيين""كلمةولعلالمكابي!.نتصاراتوالآلامالممثابهة

سبيلفيتألمواالذينكلعلىللدلالةعامبشكلأطلقت

كمقدمةأساسا!كتبالسفرهذاأنالبعضويرى.إيمانهم

لاالسفرمحتولاتولكن.والثانيالأولالمكابيينلسفري

ناسخمنخطأكان""العنوانولعل.الرأيهذامعتتفق

السفر.

قانونيا"سفرا!أبدا"السفرهذايعتبرلم)ب(-تانونيته:

وجودهعدمحقيقةمنذلكيتبينكصا،الغرسيةالكنيسةفي

ترنتمجمعيدرجهلمكصا،الفولجاتامخطوطاتجميعفي

أسفاربينبوجدلافهوثمومن.القانونيةالأسفارفي

المكابيينسوىتضملاالتي.البروتستانتعندالابوكرلمجا

فييوجدالثالثالمكابيينسفرولكن.والثانيالأول

:النسخة)هماالسبعينيةالترجمةمن(الكبير)بالخطنسختين

الشيطةفييوجدكما(الفينيسيةوالنسخة.الاسكندرلة

القديمة.()السريانبة

منالقليلعلىإلاالسفريحتوىلا)ص(-تاهـيخيته:

الثالت،المكابيينسفرفىجدأفالواضح.الصحبحالاريخ

كانتبالكاأن.الثانيالمكابيينسفرفىواضحهومماأكثر

تارلخ.كتابةإلىوليس،معينةانطباعاتنقلإلىيهدف

ومن.حدوثهاالمحتملغيرالأمورمنالكثيرالكتابففي

فيالمصوغةوالخرافاتالأساطيرمنخليطأمامأنناالواضح

نأالكاتبأرادالتىالأفكاربعضلإثباتركيكأسلوب

الكتابفيماءورافإنذلكومع.قرائهعقولبهايشحن

الحقائق:بعضتوجد،خيالمن

كانأنهمنالرابعبطيموسعنفيهءجاماإن(-1)

تاريخفىءجامايؤيدهوالتخثوالتقلببالقسوةيتصف

كتاباتبعضوفي،(..ماق212-0)4"بوليبيوس"

."رنبلوتا"

الرابعبطليصوسبينالحربعنالموجزالخبرإن(-2)

بشكليتفق،رفحفيأنطيوكسوهفكلةاالثالثوأنطيوكس

ويوستينوس.بوليبيوسكتبهمامععام

005بإطلاقأمربطليموسأنالسفرهذانيءجا)3(-
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المكابيينسفارأ-بيونمكا

ميدانإلىمقيدينبهمجىالذينالهردعلىمخمورفيل

بطليموسأنيرشفوسهـلذكر،الاسكندرسةفيالسباق

بإحضارأمر(.و.م91-5417)مصر(ملك)فيسكونالسابع

،وعراةمقيدلن،وأطفالأءونسارحالأ،الاسكندريةيهود

التي.الفيلةمنقطيعا2عليهموأطلق،مسورمكانإلى

لهالدافعوكان،منهمكبيرأعددا"وقتلت،رجالهعلىانقلبت

عو.أعداناصرواقدالاعكندرلةفيالمقيميناليهودأنهولذلك

بطليموسلفشلفهوالثالثالمكابيينسفرفيالسببأما

فيالأقداسقدسإلىالدخولفيرغبتهضقيقفيالرابع

فيءجاماإلىإشارةذلكفيولعلأورشيم.نىالهيكل

،هليودورسمعحدثعئا(9-93:)3الثانيالكابينسفر

بطريقةالملائكةمنقرةالهيكلإلىالدخرلعنمنعتهالذي

محجزية.

أنهيبدو،السباقميدانفياليهودحبستصةإن(-4)

مشابهة.مناسبةنيالكبيرهيرودسفعلهماعدىفيهايتردد

نأالأرجح:تعليممنولوماالكمابمنالهد!)د(-

كانعندما،اسكندرييهوديكتبهالثالثالمكابيينسفر

شديدلاضطهاديتعرضونحرلهاوماالاسكندريةفىاليهود

تعزيةكانالكاتبهدفأنوبدو.ديانتهمأجلعن

لينجيهمشعبهبجانباللهلوقوفأمثلةبتقديمالمضطهدين

قيامةإلىإثارةأيمنيخلووالكتاب.أعدائهمأيديمن

بوجودالإكلانعلىيحتريولكنه،الآتيةوالهياةالأجساد

،الصلاةقوةفيكبيرةثقةيبديالكاتبأنكما.الملالكة

تمردكللهمغافرا"شعبهبجانبالدوامعلىيقفاللهوأن

وينجيهم.اوعصيان

نية،لبوناافىلسفراأسلوبمن:والتادلخشالكا)كل(-

الواضحةومعرفته،الاسكندريئبيهودتبالكاواهتصام

يقيميهودياركانتبالكابأنالقوليمكن،عمرفىبالأحوال

الاخيرالقرنهوللكتابةالمرجحوالتارفي.الاسكندريةفي

،لنيادالسفرتفالإضاالىإتارةإكهناأنوحيث.الميلادقبل

قدكانالهيكلأنفلو،م7.قبلكتبالكتابأنفلابد

الخدماتاشعرارإلىيثيرأنتبلكااإمكانفيكان،لماذقر

ثناءأفىكتبأنهءالعلصامنكثيرونولظن.الهيكلفي

مثلحدثعندما،(،م\)37-كاليجولاالامبراطورحكم

:الاضطهادهذا

نأعلىيجمعون،العلمايكاد:الأصليةاللفة)ح(-

صررتهذلكهـلؤيد.باليرنانيةأصلأكتبالثالثالمكابيين

الاسكندريةالنسختينفىوهومرجود.ال!ينيةالترجمةفي

النسختينفىيوجدلاأول!القولسبقكماوالفينسية

السبعينيةنمخمعظمفيبوجدكما.(تبهانيةوالفاالسينائية

القديمة.السرلانيةالنسخةوفى،المتصلبالخطالمكتولة

بحثعنعبارفىالمفر(-1)الرالع:سفرالمكاكيينرا!ا-
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ولوجد.بالتقوىيتميزالذيالدينيالتفكيرسموفيفلسفى

)الممينائيةوالسبينبةمخطوطاتأقدمفيالسفر

القانونفىيوجدكما.(وغيرهاوالفينيسيةالفاتيكانية

كتابا"الشينقائمةوفي،؟(الثالث)القرنالكلارمونتاني

)القرنثناسيوسأمختصروفي،(؟لخامسا)القرننونيةالقا

وشبتيصورلأنهالاسمهزاالسفراكت!سبوتد.(التاسع

الكئاببعضكانوإذ.المكابيينتارلخمنبامثلةرأيه

منأنهيظنون،وجروميوسابيوسمتل.الأوائلالمسيحبين

قوةسموفي"متثالة:عنوانعليهأطلقواايوسيفوستأليف

".العقل

بهتعترتلا،الفولجاتافيوجودهلعدم:قانونيته)2(

الكنائسعندالأبوكرلمجاأسفاربينيوجدلاكما،روماكنيسة

الرنيسيةالسبيعينيةالمخطرطاتفيوجودهرغمالبروتستانتة

لتقديربايحظىكانيبدو-ماأنه-علىورغم،القولسبقكما

الكنيسة.ءآبابعضمن

وجهة.الفلسفيةالكاتبنظروجهةإنتعليصه؟)3(-

علىيسيطراالفاضلالإنسانعقلأنأي.رواقيةنظر

حسن:دالرئيسيةالأرلعالفضائلعنوتعليمه.عواطفه

عنمأخوذتعليم،"،والاعتدالتجلدا،العدالة،التدبير

)قومميالأرثوذكسال!هودنهجينهجفهولكزومع،قيينالروا

ب!ثريعةيسترشدالذيالعقلهوالمسيطرفالعقل(الرأي

الفضائلوماء.الثهداماتعليهاالحفاظ!عيلفيالتي،الله

منإلاتكتسبلاالتيالأصيلةالحكمةمنصررإلاالأربع

ئقضىلاالعواطففإنذلكعلىوعلاوة.موسىشريعة

الذيهواللهأنحبث،ئنطمبل،الرواقيونيقولكما.عيها

.الإنمانفيغرسا

وجيروميوسابيوسلقولوالتارسخ:الكاتب)،(-

الرابعالمكابيينسفرمؤلفإناالكئابءم!قدماوغيرهما

هذايشغل،كتبهمنالونانيةالنسخففى،يوسيفوسهو

ايوشفوسثلافيوسمبحث"عنوانتحتلأخيرالفصلاالسفر

الأسلوبذلكينفيولكن."للعقلالساميةبالقوةيتعلقفيما

لذلكالمعروفةالكتاباتفىعفاتماماصيخلفانفهعا،والفكر

-بكرةأ-يشخدلمؤلفافإنلكذعلىعلاوةاليهودياالمؤرخ

به.علمليرسيفوسيكنلمالذىالثانيالمكابيينسفر

ذلك.تنفيأخرىقديمةتقالبدثمةأنإلىبالإضافة

ينتمىكانأنه،والأرجحيهوديأكانتبالكاأنلابدولكن

يعكسإث،يخةاليوناأنمارالثقافةمنوكان.الفرس!بينإلى

كماآخر.أبوكريفيسفرأيأكثرمن،اليونانىالفكرتأثير

الملحوظاتلأن.الاسكندريةفىيقيمكانأنهأيفا+يبدو

أنهكما.اسكندريأصلمنكتاباتفىموجردةالأولى

منصدرالذيالثانيالمكابيينسفرعلىكثيرا"يعتمد

الاسكندرلة.



مكاروس

كتبولكنه،الكتابةتارلخنعئنأنجدأالعسيرومن

سفركتابةبعد،م07فيالهيكلتدمرقبلتأكيد-بكل

الضفولعلكثبرأ.عليهيعتصدالذي.الثانيالمكابيين

لكتابته.تاريخأنسبهوالأولالميلاديالقرنمنالأول

هذالغةأنعلىءالعل!ايجمعالأصلمة:اللفة)5(

منالكثيريستخدمفهو،اليونانيةهيالأصليةالسفر

خصائصجميعيحملأنهكصا،اليونانيةالفلسفةمعطلحات

العصربدايةفىالاسكندريةفيكتبالذياليرنانيالأدب

المسيحى.

سفر:قبلأيسمىكانالمحاص:المكاكيينسقرخاما-

بارسنسختيفىالاسمبهذا)وصدرالثانيالعربيالمكابيين

المسيحبونولااليهوديعترتولم.(اللغاتتيمتعددولندن

نونيته.بقا

مناليهودتارلخظاهرهفيالسفرمحتوصاقه:)1(-

إلى(..مق869)الهيكلتدنيسهليودورسمحاولةوقت

دقيقاغيرتلخيصأإلاليسحقيقتهفيوهوق.م.6نحو

الأصحاحعدافيما)ويوسيفوسنيلثاوالأولابيينلمكاالسفرى

ذلكومع.السفرئيالجديدالوحيدالجز،فهو.عشرالثانن

الأصحاحونجتتم.نوعكلمنالأخطاءمنالكثيربهفإن

.الأولالمكابيينسفريةنهافىالمذكورةبالأحداثعشرالتاسع

.يوسيفوسمنتماما!فمأخوذة2-095منالأصحاحاتأما

عث!ر.التاسعبالأصحاعينتهىأصلأكانالسفرولعل

محتولاتيلخصالسفرهذاأنبماتاوينعته:)2(-

فقيقه،يرسيفوسوتارلخوالثانيالأولالمكابيينسفري

المؤلفوشمي.منهاأخذالتيالمصادرقي!ةهيالتارلخة

ايزابل!"جرف3جبلوشمى،"المقدونيين"ومصرروماجنود

"أونيابوليس"وشكيم،؟سيبسط"السامرةويسمى

ولعل.وبيلاطسهيرودساسميبينولخلط".نابلورسىي!

الترجمة.نتيجةءتجاءالأخطابعض

لعبرية،باأصلأكتبأنهالأرجح:الأصليةلفته)3(-

فيوهوولكنه،العبريلأصلهأثرأيوجودعدمرغم

أسفارفتممساالعبريةعنلترجمةاطابعيحمل.اليونانية

المقدسالكتابأسفاروتذكر.ك!بالوارة"الخمسةموسى

بيتي!هووالهيهلسفرا"؟.والعثرونالأرلعة)،أنهاعلى

البيتأرض"هيواليهوديةا!المقدسالبت""أوالله

وغيرهاوهذهء"لمقدسالبيتامدينةهي"ورشليموأ،"المقدس

كتبوأنهيهوديا".كانالكاتببأنالقرلإلىتدفع،كثير

بالعبرلة.

بالعبريهأصلأكتبالكتابأنءالعلصا!ضوظن

عبرلة.مذكراتعننقلأ

مكاروس

اليهودلتعفلةالسفرهذاكتبالسفر:منالترض(-)،

لشىلعةولانهمفيلثباتاعلىوتشجيعهم.لامهمآوسطفى

والثالثالثانيالمكاببينأسفارفينراهمانفسوهو.موسى

تبكاولكن.الأولالمكابيينصفرفيأقلولدرجةاوالرابع

القارئيناسبثيئا"يكتبأنأراد،جامعهأوالسفرهذا

بتيامةيزمنتبوالكاأساسا".(؟العرليأو)اليهودي

الابراروأن.النهائيةوالديمونةالآتيةلهياةو،،الأجساد

.فصيعاقبونالأشرارأما،المشقبلفيالمجدفيسيسكنون

علىيساعدناماثليسوالتارسخ:الكاتب)5(-

بعدزمنا-وعاشيا"،يهودنكالأبدولكنه،تبلكاااسمتحدبد

بكتاباتكثيرا"الكاتبوشتعين.م07فيالهيكلتدمير

يوسيفوحما.

مكاروس:

تذكرلاقلعةاسموهوا"ءالسوداالقلعة"ومعناها

التارلخفىأهميتهالهاولكن،المقدسالكتابفيبالاسم

اليهوديةالحصونأمغإنهاكانتبلينيعنهافيقرل،البهودي

-01،ا)3يانوساسكندر"بتحصينهاتاموقد.أورشليمبعد

"بينوسجا،نىلروماائدالقامرهاودفتحهاوقد،(..مق76

هيرودسولكنأرستولولس.معحريهفىق.م.57في

،قصرهدائرتهافيوبنى،ءهابنا(أعاد.الكبير)37-،ق.م

يحكمهكانالذيءالجزفيتقعوكانت.إقامتهمقاروأحد

طلبتوقدالكبير.هيرودسموتبعدأنتيباسهيرودس

يرسلهاأن-النبطيينملكالحارثابنةوكانتأتيباس-زوجة

ذإاهيروديامعلهاخيانتهاكتشفتعندماالقلعةتلكإلى

سيطرةتحتكانتالوقتذلكفيالقلعةأنيبدو

كثيراصكانتالهدودعلىحصنأفباعتبارها1(أبيها)الحارث

يكونأنيمكنلأفإنههذاصحولويد.إلىيدمنتنتقلما

كماف!يهارأسهتطعتاو،المعمدانيرحنافيهاسئجنتد

بمناسبةأتامهاالتيالوليمةأنوالأرجح.يوسيفوسيروي

وليس.طبريئفيكانت.الجلبلولوجرهلعظعائه،مرلدهعيد

إنجيلوفي،(-6،191:إمرقسإنجبلفيءجافيصا

بعدعلىكانالسجنأنعلىيدلما(:3-29متى)14

دونيحولسجنهيكنلمكما.الوليمةمكانمنأيامرحلة

.(7:1802-لو31و2:اا)متلهمريديهفلارة

أخلاهاحين.م66خىرومانبةحرستوةبالقلعةوكان

الروماناستعادهاولكنالحصار،منخوفاالروعانالجنور

م.71فيباسوسلوسياسبقيادة

الطرففيايتالبحرمنالثرقإلىتقعالقلعةوكانت

والأرجح،لميتالبحراعلىيشرتمرتفععلىبيريةمنالجنويي

مرتفععلىحصينموتعفي!االمكور!تريئالانمكانهاأن

.كثيرةخرائبتوجدجثالمجيبوواديالزرقاواديبين
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.مموا

.دبهتكلب!د

لر!ممزتا.

!ث

ثهو:(+

بيببيل

.أر!عا

!اد،جملمع

023-

هـاطما.

هـا!ر.

صرفز
4.صلر

.دهـااد

.كثوصه!

صاإد.

صاودصقلعه!مرفم

7

4.غر

مكعينا:

الاسمهذاءجاوقدا،.عجرةأوعقدة"معناهعبرياسم

وهو.(2:94أغا)يهوذاسبطمنكالبنمسبسلسلةفي

أنهاالأرجعانكما!.شواأسسها"مدينةاسمالأرجحعلى

وهي،جرونجنوليالمرتفعاتمنالشرقيةالمنطقةفىكانت

")يثى)،بمرنهيبأنهاوالظن.الكالبيونسكنهاالتيالمنطقة

السهل.فيكانت""كبونلأن،محلهغيرفي(،.:ا5

مكنيش:

منحيا"وكانت"حفرةأو،هاون"معناهاعريةكلمة

المنطقة،تضارشىعلىءبناكذلكوسمى،أورشلبمءأحيا

.(1وا09:ا)صفنيالثاوالقسمالسمكببابوارتباطها

هـلرى.المدينةمنلشمالياالجزءفيكانتأنهاءالآراوأرجح

منالجزءلذلكالأجوفالشكلمناشتقالاسمأنالكثيرون

كانحيث،الأسوارمنتماما"الشمالإلى.التروديونوادي

ب!ثيرالاسمأنالآخرالبعضويرى.الأجانبالتجاريجتمع

والأسواقالمورستانالآنيشغله.الغربإلىآخرمنخفضإلى

واريإلىإشارةيعتبرهاالتلمودأنولر.الطولجةالثلاثة

.قدرون

مكلدنية:

علىالأجناسءعلمايتفقلا:والأرضالشعبأولأ-

ولكن.الهلينيللجنسبتهمتراودرجة،المكدونيلجنساأصل

غيروعنصرهلينىعنصرفيهمكانبأتتديمتقليدهناك

الفربةلشعوببالصلةاوثيقآريا"عنصرأكانولكنه،هليني
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مكدونية

الغالبالعنمرولكن.التراقيةالشعوبمنوغيرها

التيالمالكةالعائلةفيهمبماالفيق-لمعنىوهوالمكدونيون-با

التشديينخلالمنترجع،نيةيرناأسرةكانتأنهاالمعروتمن

يذكر)كماالهرتليينلىإأرجيوسن!مولء+(من)43

حرلالخصبةال!هولفيسكواوتد(هيرودوت

يدوا!لأسفلا(+ال!ء!+هول)"كمونليالهاا!يدوا

الشمالإلى()الوردارأكسيرسووادي5،31*مم!(كراسو)دا

وكانت1")ءأ،+م!"+(ترمايك"خليجمنالغرييوالشمال

الثانيفيليبنقلهاثم،(عثهء4)،3إدسافىأصلأعاصمتهم

اضطرتفقد،والأقدمالأخرىالقبائلأما.)!ا)ح!("بيلا"إلى

علىيصارعوذوظلوا،المرتفعاتإلىوغرسأشمالألل!زوع

الدولةأضعفمما،استقلاهمعىللحفاظعديدةاجالمدى

الليىلكونيينجحافلمعبتحالفهموبخاصة،المكدونية

مكدونية.ملوكمعمستمرهحربفيكانواالذينوالتراقيين

اعترفواكما،اليونانيةالولاياتسالموابوضعهموللاحتفاظ

وسعواوهكذا،الأحيانبعضفيمؤقتأللفرسبولائهم

نفوذهم.دائرةبالتدرلج

العائلةبنسبهيرودوتيرجع:مكدرنية(-تارغثانيا)

خلالمنلأولا(4!حع5!حح)يكاسبردلىإلكةلماا

!ول(هعلاه3)يروبوسوأ،وللأاوفييب(لا!!!حول5)رجيرسأ

لىإلأولا(لا+ول؟ء،ول)سمينتاوأ()ول،؟!حثه)لكيتاسوأ

الفرسغزويامأفىلمكدونيةملكاكانالذيالأولالاسكندر

رخيلاوسوأنيالثايكاسبردوحفيدههوعملوقد،لليونان

فيأرخيلاوسموتولكن.مكدونيةقوةلتزلزالكثير

والانحلال.الضعفمنصنةأ!لعونأعقبتهق.م.993

فيليبالعرشترلىعندمادالاسكندر:ئيليب(-1)

قولآرجلأؤكانق.ء.935فيالثانيأمينتاسبنالثاني

-بوضوحرأىابارعآسيأودبلومامحنكا!،،وقائدأوعقلأجسدآ

خلقوهي،إليهايصبوأنيجبالتيالغاية-البدايةمن

طوالكللوبلابعزموعمل.قويةودولةعظيموطيجيش

فأدمج،الهدفهذالتحقيقاسنة23استمرالذيحكمه

.بالقوةتارة-يدهووضع،واحدةأمةفيالمقدونيةالقبائل

وشداأمفيبولبسفيالهامةالمواقعء-علىبالدهاوتارة

منكبيرةكميةوجمع،وعارونياوأبدراوأوليثوسوستيديا

بالتدريمومد.كرينيدسموقععلىفيلبيبتأسيسهالذهب

حملوأخيرا،أيضأاليوسانيينوعلىالبرابرةعلىحكمه

على!05ق383)(4!+هعح!6أحأ)!يرونياكا!معركةبعد

الهيينية،للولاياتعاعأقاثدا"بأنف!همليونانيينااعتراف

وفى.الفرسضدالحربفيواليونانيينلل!كدونيينوزعيما"

بأمرأغتيل،المهعةبهذهللقيامالعدةفيهأعدالذيالوتت

ابنهافخلف(..مق336)فىأولمبياسالخاتةزوجتهمن

الاسكندراستولىأنوبعد.العرشعلىأباهاكبرالاسكندر

.وفىالثرقإلىنظرهولجه،واليونانيرلاهـلاوإتراتاعلى

رسية.لنااالاعراطوهـيةعلىتض،رعةابالمعاركمنسللة



مكدونيةمكدونبة

برل!كلالوصولعصوف!ممددنية

خفعت(..مق334!جرانيكوسنهرعندالفاصلةالمعركةفبعد

في(2ثه؟ولثم)إسوسوبمعركة.المغرىآسيابلادمعظمله

الطريقانفتحت،نفسهدارسسفيهاانهزءالتى(..مق333

داريوسهزيمةختمتوقد.ومصرفينيقيةإلىالاسكندرأمام

الامبراطرريةمصير(..مق331")أربلا"فىالثانيةللمرة

ولرسبوليسوسوسةيابلعلىالاسكندراسترلىثم.الفارسية

عبرشرتا"زحفهالاسكندروواصل.التواليعىواكبتانا

الهندحتىوسوجدياناويكترياوأراكوسياوآرلههركانيا

عبرأدراجهعاد3(ثم)ا5"دا"سوتلجحتىفيهاوصلالتى

لفتحالعدةلإعداد،بابلإلىولرسيسوكرمانياجدروسيا

7-1:1مك9فىلأعمالهملخما"ونجد.العىليةالجفلرة

أرضمن..المكدونىفيلبسبنالاسكندر":أنهنقرأحيث

يوصفحيث،6:2مك1فيلفارسغزوهيذكر"،كماكتيم

نهأأي"اليرنانفيملكأولكانالذىالمكدوني"الملكبأنه

عدامااليرنانيةالولايات-واحدةأمةفي-وخدمنأول

تيكى.الأدرياالبحرمنالغرورإلىمنهاالراقع

..مق323يونيوفىالاسكندرمات:روماتدظ(-)2

مك1)قوادهبينللصراعنتيجةللتمزقاعبراطوريتهوتعرضت

ممالكثلاثقامت،لفوضىواالمنازعاتمنفترةولعد.(1:9

مكدونية،:هى،الاسكندرامراطوريةأنقاضعلىقولة

سورلة،فيقولاشالمكدونيلنفوذاظلولكنوممر..وسورلة

مك2)السلوقيينلملوكاخدمةفىمكدونيينجنودا2ننجد

بنالخامسفيليبالملكعقدق.م.215وفي2(..8:
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مكلرنية

-922)دوسنأنتيجونوسوخليفة،الثانيديمتريوس

روماقواتهزمالذيالقرطجنيهانيبالمع(حلفاش..مق022

(..مق612)كانياوفي(.مق12)7"ترازميني"بحيرةعند

منسنواتبفعبعدوأخيرا".إيليرلااستردادفيوشرع

وتعهد،..مق502فيالصلحعقداالفاعلةغيرالمعارن

البحرشرقيفيروماممتلكاتمهاجمةبعدمفيليب

تحالفتيجةالثانيةالمكد:نيةالحربونشت.تيكيالأدريا

ضدمكدونبةملكونجيباسوربةملك،اثالثأنطيوك!

ساحقةبهزيمةسنواتثلاثبعدوانتهت..مق02،فيمصر

الأا،53ء؟+(.تسالىفيروماقواتيدعلىفيليبلقوات

عنفيليبتخلى،المعركةهذهأعقتالتيالمعاهددوفي

الصغرىوأسياوتراقيا:إيليريااليونانبلادفيقوحاته

إلىجيشهوأنقص،أسطولهوعن،الأرخبملوجزر

فىالدخولوعدم،ذلكبعدحربلاأنعلنوأ،جندي0005

روما.موافقةبغيرأحلاف

برسبوسخلف..مق917فىالرومانى:النزو(-)دا

روما،معالتحالففجدد،مكدونيةعرشعلىفيليبأباه

فىالهربفنشبتاومدهنفوزهتقولةعلىالعملفىوشرع

لوكيوسالقنملاستطاععديدةانتكاساتوبعد..مق172

فيفاصلةمعركةفيالمكدونيينيهزمأنبولسأميليوس

حيث،ه:1مك1الى)ارجع..مق168لا!(في4)،ول،ابدنا"

مكدونية،فيالملكيةنتهتفا،"كتيمبملك""فرساوسيريسمى

الحريةالمكدونيونفغولكن.إيطالياإلىفرساوسوئفي

كانتأقسامارلعةإلىبلادهموتسمت،تيالذاوالحكم

بيلا""ا"لونيكيتم!ا"،"مفيبىليمىأ":هىصمهاعوا

مجلسهامنهاكلأيحكموكان.الترتبعلى""وللاجونيا

الذهبمنابموأغلقت،بيهاالاتصالاتوفنعت،الخاص

تبلغ،رومالخزينةسنويائدفعجزيةعليهاوفرضت،والفضة

.المكدونبونالملوكفرضهاقدكانالتىالأراضيضريبةنصف

بينالخلطهذاولكن:رومائيةولايةمكدونية(-)،

نجعدطولا*،يستمرأنالممكنمنيكئلموالتبعيةالحرية

إلىمكدونيةضرلت(..بمقأندرسكوس)148تورةإخماد

وأبيروسإيليرطمنءاجزابإضافةتوسيعهامع،رومانيةولاية

حاكمسنةكلإليهائرسلوكان.وتساليإيجهبحروجزائر

لهواجزالتوزا،واسعةوقفائيةعسكريةسلطاتلهررمامن

بإنثاءالولايةءأجزابينالاتصالاتوتحسنت،أقسامهابين

،(،تسالونيكي"لىإ"ديراكيوم)،منلم!طيالإغناالطرلئ"

انهزمأ..ق69.وفي.الدردنيلإلىشرقا!ذلكبعدامتدثم

ونهبت،روماعلىالحربأعلنواقدكانواالذينالأخائيرن

بلادوتحولت،الأخائيالحلفوانحل،وذمرتكورنثوس

لواليتابعةرومايخةولايةإلىأخائية-31-تحتاليونان

بينالولاياتإدارةقسمتعندما..مق27وفي.مكدونية

وأخائيةمكدونيةوقعتاالشيوغومجلىتيصرأوغسطس

م59وفى.إدارتاهصاوانفصلت،الشوخمجلسثصيبفى

891

مكدونبة

االخرابحافةإلىبالولايتينالشيوخمجلىإدارةسوءأدى

تحتوحدهماالذي،طيباريوسالامبراطورإدارةإلىفنقلتا

إلىم،4فيقيمركلوديوسأعادهماأنإلى،واحدةإدارة

نجد.والجغرافيةالتارلخيةالملةولهذه.الثميوغمجلس

ذكرمع.الجديدالعهدفيمعا"سذكرانوأخائيةمكدونية

تى9:2،9كر1:2602روه،91:12أعأولا)مكدونية

.8(و:17

284-)دقلدلانوساقتطع:اللاحقتاهـسغها(-)5

وجعل.إيليرياساحلوجزائرتساليمكدونيةمن(م503

وفي.(االجديددإبيروسيمباسممنهمااثانية،ولايتينمنهما

ولايتينإلىمكدويةمنبقىماانقسم،الرابعالقرنأواخر

سالوتاريس""أوالثانية،ومكدونيةالأولىمكدونية

الامبراطررلةانقسمتعندما،م593وفيا!3(إث!أم!،لا

ضمت،والشرقهالغربيةالإمبراطوريتينالىالروماية

اللاحقةاالقليلةالسنواتغضونوفي.الشرقبةإلىمكدونية

القرنمنالأيخرالنصفوفي.أكريكبقيادةالقوطاجتاحها

القرنوفي.السلافمنكبيرةأعدادفيهاا!شقرت،السادس

نمتأتثم،البلغاريينحكمتحتمنهاكبيرجزءوتع،العاشر

الأباطرةمنبأمرمختلفةأسيولةقبائلمنمستعمراتفيها

حكمتحتلاتينيةمملكةأصبحتم.012،وفي.اليزنطيين

أسس،سنةعشرينبعدولكن.مونفراتمركيزبونيفاس

فييونانيةامبراطورت.اليونانيإبيروسأميرثبودور

أصبح،عشرالرابعالقرنمنالثانيالنمفوفى.تسالرنيكى

.م039،فىولكن.الصربسيادةتحتمنهاالأكبرالجزء

حتىوظلت،ا!ئمايخيناالأتراكيدفيتسالونيكيوقعت

هوالاريخوهذا.العثمانيةالامبراطوريةمن،ا"جز1391؟

منأساسأيتكونالذيالسكانمنالخليطهذافيالسبب

بأسلاعنمروفيهم،هـللغاهـلينهـيونانيينوألبانيينتراكأ

وغيرهم.والصربوالغجرالهودمنبه

دوراشمكدونيةتلعب:ومكدونيةيولسالرسول-ثالثا

الرسلعمالأسفرفىبولسلرسولارحلاتفىبارزا!

لرسولاوعلاقات.رسانلهفيكعا،(1-318)الأصحاحات

وتسالونيكي)فيلبيمكدهـليةبكانسالهميصةبولمى

منموضعهافيبلدةكلعنالهديثفى)مشروحة(وليرلة

تهقلارايجازبإهناشتناولولكننا،"الكتاببةالمعارتدائرة"

لمكدونية:

رحلتهفى:لهاالأولىيولسالرحم!فدارة(-1)

منهاو،ترواسإلىبولسالرسولءجا،الثانيةالتبثيرية

ميناءقربأ،نيابوليسإلىولوقاوتموثاوسسيلامعأبحر

رمزىسيريظئ)مكدونيرجلرؤتعلىءبنالكوذ،مكدوني

.(61:9أع)ا،وأعنامكدونيةإلىاعبر":لهبقول(لوقانهأ

لوقايصنهاالي،!بمإلىبرا!صافرنيابولشومن

أع"إمكدويةمقاطعةمنمدينةأولهيالتي!:بالقول

الطريقعلىورفيقهبول!ساضفيلبىومن.(12ة16



مكدونية

إلىتياوأ،وأبولونيةأمفيبولشىفيفاجتاز"،الإغناطي

قيمكدونيةعاصمةكانت(التى79:1أع(،)تسالونيكى

لونيكى،تسادرةلمغااليهودعداوةاضطرقهماوإذ.الوقتلكز

قصبرا!زمنا"بهاوسوتجموثاسيلابقيحيث،بيريةلىإتقلاا

الج!وعاليهودأهاجعندمالمغادرتهابولساضطرأنبعد

أنه.ومع(1اوه17:4أع)أخائيةولايةإلىوذهب،ضده

(1ه:17أعإأثينافيإليهيرعالكيرفقيهإلىأرسل

حديثةكانتالتىالمكدونيةالكنانسبخيراهتمامهأنإلا

تمى1)تسالونيكيإليفورأقيموثاوسيرسلجعله،النشأة

مكدونيةامناخرىنواحيإلىسيلاأرسلولعله(2و3:1

أع)الوقتبعضكورنثوسفيمكثأنبعدإلاإبيعوداولم

السريمالاصتارندرنانولمكننا.3:6(ش9،ه:18

العباراتمن،الوقتدلكفيمكدونيةفيالمسيحيللإيمان

المزمينلىإالأولىرسالهنىبولسالرسوليشخدمهاالتي

كتبتلتيوا،إليناوصلتلتيائلهرسا-أولىتسالونيكيفى

لمؤمنيناعنيتحدثفهو.لكورنثوسالأولىرتهقياءثناأفي

فييؤمنونالذينلجميعتدرة"صاروابأنهمتسالونيكيفي

لجميع"محبتهموبمتدع.:7(1تسا)"اخائهوفيمكدونية

والأعجب.(ا.:4ش9)"كلهامكدونيةفيالذينالإخوة

فيليمىالربكلمةأذيعتقبلكممنلأنه"ةتولهذلكمن

ذاعقدأيضأمكانكلفيتي،فقطوأخائيةمكدونية

.:8(9ش1")إيمانكم

التبشيريةرحلتهفي:لمكلرنيةالثانيةكولسفدارة(-2)

خدمتهءثناأففى.مرتينمكدونيةبولسالرسولرزا،لتةالثا

لمكدونيةثانيةبفساردالقيامعلىعزم،أفسسفيالطوللة

(وأرسطوستيموثاوس)معاونيهمنثنينافأرسل،وأخائية

ذلكوبعد.(22و91:12أع)لزيارتهللإعدادمكدونيةإلى

ديمتريوسمنبتحريضأفس!فيالجموعهاجتعندما،بفترة

ثخرجالتلاميذبولسودع،(،\:23-91)وردقائهالصائغ

هذهعنلوقايعطياولا.(\:02)أعمكدونيةإلىليذهب

تلكفياجتازددكانلما!فبولساموجزةكلماتإلاالزيارة

،(02:2أع)"هلاس!لىإءجا،كبربكلامووعظهملنواحيا

،كورنثوسفيالكني!ةإلىالثانجةرسالتهمننعلمولكننا

هذهءثناأفي(فيلبيمن)والأرجحمكدونيةمنكتبهاالتى

ففىالأثناء.تلكفيومثاعرهتحركاتهعنالكثير،الزيارة

إيجةبحرأولأيعبرأنخطتهكانتفقد،خططهغئرأفسس

كررنثوسإلىالعودةثمامكدونيةإلىومها.كورنثوسلىإ

الوقتفىولكن.(61و1:51كو2)سوريةإلىمنهاليجر

نأوالأرجح-كورنثوسإلىالأولىرسالتهفيهكبالذي

إلىالذهابعلىعزملأفسس-فلارتهنهايةفيكانذلك

:61كو9فعلأ)حدثماوهو،مكدونيةطريقعنكورنثوس

فيالكنيسةإلىالثانيةرسالتهمنونعلم.6(و5

حيثترواسإلىأفسمنسافرأنه(23:1كر2!كررسرس

ولولمى،،وصلقدتيطسيكنلمولكن،تيطسيجدأنينتظر

مكدونية.إلىوابحرترواسترك.روحهفيراحةلهتكنلمإذ

مكدونبة

كانتحيثأيضاير،هناكلازمتهالمث!اعرهذهأنويبدو

نأإلى،"مخاوفداخلومن،خصوعاتخارجمن!هناك

7:هكو2)نفسهفىوالراحةالتعزيةبعثمماتيط!،ههجا

كنانسفيالمعطادللهانعمةبأنجاري!اتجهجالرسولأن.كما(،6

احتعلوااكيةقااتداضطهاوسطففى.(ا:8كو2)مكدونية

يطلبواأنمنالع!يقفقرهميمنعهملمو،عظيمبفرحتجاربهم

المزمنينأجلمنالجمعفيبالماركةلهميسمحانبإلحاحمنه

السخاءكانفقد،(2-84:كو1:26،2)روهأورشيمفي

منذمكدويةكنائسفيالبارزةالفضائلإحدىءالعطافي

مناشتينفيبولسللرسولياعطاالفيبيونأرسلفقد،البداية

أخرىومرة،(61ت4)فيلشالونيكيالأولى!تهفلاءثناأفي

11:91كو2)كورنثوسإلىوذهبمكدونيةغادربعدما

عطاياهمجمعواقدكانواالكورتتيينأنيبدووفا.(4:51في

جهتهممنيفتخربولسالرسرلجعلمما،السابقالعاممذ

القريبةزيارتهفيإنهويقول.(92:كو2)المكدونيينلدى

ولكننا،(4)عدمكدونيةمنالبعضيرافقهأنيمكنلأخائية

لا.أمذلكتحقئهلنعلملأ

ةفدارتمت:لمكصرصةالنانةيرلسفساؤآلرس!)3(-

تءوجاأشهرابثلاثةذلكبعدلمكدويةالثالثةبرلسالرسول

جعلهمما،لاعالهكورنثوسيهودمنمؤامرةتدبيرنتيجة

الشرقيةءالمياكنخربا-منالإبحارعلىعزمهمنيير

لىإفرجع،(:023أع.1:61كو2)سوريةلىلكورتترس-إ

ترس)سرلاالمكدونيينالمؤمنينمنثلاثةورافقه،مكدونية

لأرجحوا.الصغرلىسياأمنوأربعة(وسكوندسرسترخسوأ

قبلوصلهاالتىفيلبيإلىالإغاطيالطريقفيعارأنه

ومكث،(ه:02أع)ترواسإلىرفقاؤهسبقهوتد.الفطيرعيد

سنةأبرول7)الخمي!الفصحعيدبعدماإلىفيلبيفىهو

معنيابوليسمنأبحرثم.(رمزيسيروليميذكركصا.م57

.ترواسفيانتظارهفيكانواالذينرفقائهإلى:انضمالوقا

ما،روفىالأولسجنهخامفي:الأضيرة(-فلاراته)!ا

)فىصراحهيطلقلماحامكدويةرةزياعلىبولسالرسرلعزم

لزورذلكقيتيموثاوسبرسلأنورتب.(1:92214:2

مانعرتولا.أيضايموتسالونيكيبيريةشكوبلا،الفيلبيين

ولكننالا.أمالزياراتبهذهفعلأقاهاقدتيموثاوسكانإذا

مرفىمكدونيةإلىعادنفسهبولسأن:13تي9مننعلم

فيإقامهأثناءفيخامسةمرةإليهاذهبولعله،أخرى

تي2)أخرىبمناسبة-الأرجحعىترتبطقدالتي،ترواس

413:).

مكلرنية:نيالكنيسة(-5)

مكدونية،فيالكنائسفيالبارزهالجوانبمن)أ(-

أولهنءالنسافكانتء.النساشغلتهاالتىالمكانةأهمية

كانتكما،فيبىإلىوصولهبعدالرسولإليهنتكلممن

باكرردفكانتالإنجيلالقبرلقلبهاالربفتحمنأ:لليدية
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)أعبيتهافيالكنيسةأضافتأنهاكمااأوريافىالمؤمنين

جارسةمنالعرافةروحالرسولطردكما.(،.و1اوه:،69

سبدتيناسميالرسوليذكركما.(:1689أع)فيلبيفي

منأوليينكانكما3(.و4:2)فيالإيخيلفيمعهجاهدتا

النساءمنبقليلليسعدددت!الونيكىفيآمنوا

فيأنهكصا.(:،79-أعالقومعليهعنأي")المتقدمات

اليونانباتءالنسا!صبقيللشىعددأيفا"آمنبيرلة

.(17:21أع)"الثرلمجات

بولسالرسوليربطكاننهأيبدو:ثارزة!صائص(-)ةة

فكان.وحميمةويقةعلاتة-بخاصةمكدونية-فىبالمؤمنين

التجاربفي،وصبرهم.وفرحهم،قلوطمورحابةسخاؤهم

،للإخرةومحبتهم،الإنجيلنشرفيونشاطهم،والاضطهادات

فيهميمتدءبولسالرسولكانمماكثيرمنقليلأهذهكانت

أيضأكانواأنهمببدوكما.-8(81:كو2،في،تس.192

النزعاتمنالصنرى-أسياكنائسعنتحررا.-أكثر

)كو"الباطلوالغرورالفلسنة!اتإغرا"ومن.التهودية

2)8:.

عددءسماأنعرف:مكدرنمةفيالكنانىءأعضا()أةة

مكدونية:كناثسفيالأوائلالمؤمنينمنقليل

نفسههوأنهوالأرجحء(-:02أع")"سرلاترس

أع)"رسترخسوأ"،بيرلةمن(61:92رو)"ترسسوسيبايم

،(42فل،01:كو،،91:92،02:4،27:2

،2:52فى)"شبفرودأو!1(9و71:5أع)"سونولا!

أ!ا!،وليدية،(4:2إفي"وسنتيخييةأفوديرو(4:81

أع)وسكوندسأعلا.ثياتيرامنوكانت(4.او:164

نأويحتمل.(3ة4)فيوأكيمندس،التسالونيكي(02:4

.رمزيوليمسيريرىكمافيلبىمنكاننفسهالبشيرلرقا

كان(-وإن92؟91أعمكدونيا")بوصفه"غا!مى"ئذكركما

علىإلاينطبق(لالمفرد)با"!بالمكدونيالوصفأنالأرجح

)أعالدربىغايسهرأنهفالأرجحغايسأماأرسترخمى-

02:،).

مكرون:

فيلولاطرربطليموسعينهالذي،مكرونبطلصاوسوهو

أنطوكسإلىوانحازفخانه،قبرسعلىحاكمأ،السادس

أنطيوكسفعينه،(13و29؟01مك2)سورلةملكإبيفانس

وسمى،8:8(مك)2وفينيقيةسوريةبقاععلىحاكما"

.(45:،مك3:38،2مك1)دورممانسبنبطلماوسأيفا"

الذينأحدوكان،لليهودقاسيألدودا"عدوا!يةالبدافىوكان

يهوذاعلىءوالقضاإسرانيللتدميرليسياساختارهم

جانبإلىأخيراكلانحازولكنه،(،338:93مك9)المكابي

وكان،فيلولاطوربطليموسوأغفب(09:21مك2)ليهودا

يقتل،جعلهمما،خائنبأنهتهاعهباإليهبهوشواقدأصحاب

ا:13(..مك21بالسمنفسه

مكرك!:

بنيلةأوجدابتيامينيوهو"ثمن"معناهلعلعبرياسم

فيسكنواالذين.الرؤساأحدكانالذي،:8(9اخ1)عزى

الابلي.السبيبعدأورشليم

مكفيلة:

قدساميةكلمة،1)،المكفبلة:موقعها(-1)

منتيهونكانتالمغارةأنعلىللدلالة"مزدوجة"تعنى

المغارة،السبعينيةالترجمةفيفعلأترجمتوتد،كهفين

علىالكلمةهذه.وتطلق(23:17تك")المزدوجة

وعلى،(23:91،94:03،05:31تك)"لحقلا"

الذيعفرونحقل"عننقرأ(كما9ة32:9152تك)المغارة

فيحبرونهيالتيممرا.أمام(:2317")تكالمكفيلةفي

ومغارتهبأثجارهصفيرحقلوهو.(32:99تك)كنعانأرض

إبراهيماشتراهوتد1(الهقلطرففيكانت)التىالمزدوجة

منةبأربعوذلك،ولأسرتلهقبرا"ليكونالهثيعفرنمن

امرأة"سارةبه"دفنمنأولوكان.ففةشاتل

تك)ورفقةإسحقهناكدفنكما،(23:91)تكإبراهيم

دفنوهناك31(.:9،)تكليئةدفنت.كما31(و903،:

كنعانأرضإلىبنوهحعلهحيث!مصرننموتهبعديعقوب

.(:0539تك")المكفيةحقلمفارةفيودفنوه

وسطهم،فىغربيتملكأنيودونبنوحثيكنولم

اللهمنرئشدبأنهوأقروا،إبراهبماحترمواولكنهم

عنإبراهيميرجعأنرادواألعلهمولكن.6(:23")تكبيننا

علىيعرضلمإبراهيمولكن،الهقلثمنفيفغالواارأيه

اللهوعدذلكعلىيثمحعه،فورأدفعهبلاالمرتفعالثمنهذا

:2117)ولنسلهلهستكونكلهاالأرضبأنله

فيمذكورةهيكماءالشراوإجراءات.(.إلخ.اه:39

متبعةكانتالتيوالقوانينالعوائدمعتمامأتتفق،23تك

قوانينفيءجا)كماالأوسطالشرقفيالوتتذلكفى

ال!ثرتية.المجتمعاتفيساريئزالتما(بلحمورابي

أعمالسفرفيءجافيمامشكلةالبعضويجد

ومات.مصرإلىيعقوبقزل!:نقرأحيث()7:16الرسل

اشتراهالذيالقبرفيوؤضعواشيهمإلى،ونقلواوآباؤناهر

نأوواضح.،،ثكيمأبيحموربنيمنففةبثمنإبراهيم

-عندإسرائيلبنوأصعدالذي"!بوسفعلىهناالركيز

فىشكيمقي"ودفرهامعهمعظامهمصر-منخروجهم

أبيحموربنيمنيعقوباثتراهاالتىالحقلتطعة

اسمموضعفيإبراهيماسموجاء:32(.")بش،2شكيم

اشترىمنأولهوإبراهيمأنأساسعلى،حفيدهيعقوب

غرشه.أرضفيولأسرتهلهتبرأ

ثلهوأ:إبراهيمآثاريرسيفوسولذكرساردضها:(-2)

فى(سيوسبف)زمنالرقتهذاإلىباقيةزالتماالتي"

بجوارابناددفةإسحقإنيقولكما."حبرونالصغيرةالمدينة



الوقتذلكمنذترتتواالأخباروظلت.المغارةنفسفىروحت

يمىالذيلمكاناهرإبراهيمقرأنعلىشاهدد.الآنحتى

حيرون.في"الحرم"

إسلامى.مسجدالآنولعلوه:حبرونفيالحرم31(-

الداخليةالحجراتمن6791فيالقبورشواهدنقلتوقد

الثرقيالثمالمنيمتدنفسهوالحرم.الخارجيءالفناإلى

،أقدام011وبعرضقدما!،791بطولالغربىالجنوبإلى

.الأرضسطحفرققدما"،.نحولأسواراارتفاعويبلغ

.أقداموتسعثمانىبينماالحجريةالحوائطسمكويراوح

وهى،لكبيراهيرودسعصرإلىالحجريةلحرمائطحواوترجع

)نحوالعرلىالمؤرغ"المقدسى":سذكرالجيد.الرخاممن

والمبنىالآباء،بقبوريحيطالذيالمنيعالهصنأن(م859

"."الجنأعمالمنهو،الشكلمريعةضخمةحجاردمن

فى-كالبيتها-هىحاليا"،الموجودةابانىأنالمؤكدومن

.لبلاداحتلالهمعندالصليبيونرآهاالي

واليهو!المسيحيونيققدالذي،حبرونفيوالحرم

كلعديقبر-االمكفيلةمغارةفوقئنىقدأنه،والمسلمون

للقلاللإلائسمحفلم.العالمفىالأماكنأقدسمنء-هؤلا

.المغارةبرفلةالتارفيفىالشخصياتكبارمن

يخةتوجد.المررةانطقةصابخرسىالطرتوفي

أمااوممثميانصحنبها-الصليبيينعهدمنانهاالأرجح

ورفقةإسحققبريشاهداويوجد.مكشوفءففناباتيها

فىفيوحدانوسارةإبراهيمقبريهداظأما،الكنيسةداخل

أبوابأمامالمزدوجالرواقفنى،الأضلاعتمانىمصليين

حجرتينفيفيوجدانوليئةيعقوبقبريشاهداأما.الكنيسة

.للحرمالشماليالطرثبقرب

جمينفلشى،الأسرارتكتنفهمكان:هي:المفارة(-)د

ئسمحكان،الصليبينعهدفيولكن،إليهادخلمنءالأحيا

.م1631فىذلكعنوكتب.المكانبفلارةوغيرهمللحجاج

وذكر،لأندلسافي"الوليدبلد)،منبنياميناليهوديلمعلما

إضافيةانقوداصالمغارةحارسوأعطييهوديتىأإذا"أنه

يرقدونالذينبائناآعصورالىحديدياص-يرجعبابا!أمامهيفتح

إلىولنزل،يدهفيمشتعلةبثمعةالزائروكلسك-سلامفى

أيضالم،فارغةثانيةمغارةإلىومنها،الفارغةالأولىالمغارة

قبورهى،قبورستةعىتخريثةثامغارةلىإيصلوأخيرأ

فيقبركلاوليئةورفقة،وسارةولعقوبوإسحقإبراهيم

القبرعلىوالمغارةفيشمعةوتتقد..الآخر.القبرمقابل

حالا!يجريبماثبيهوصفوهو."ونهارا!ليلأمستمردبصفة

فلسطين.فىالأثريةالمزاراتمنكتيرفي

ولااالمغارةإلىالمداخلجميعأغلقتقدالآنولكن

يتصللعله،الخارجىالحائطأسفلفىثقبسوىيوجد

بقصاصاتحبرونيهوديلقىالثقبهذاوفياالغرليةبالمغارة

بر

قكونة

حبو!قمس!ف!لعارةفبولشاووصر،ة

المغارد.داخلالمدفونينءللآباونذورأدعيةعليهاالورؤمن

مكمتة:

مدينةكانت".مخبأأومكمن"معناهالعلعبريةكلمة

ونصيب،:6(16)يشأفرايمنصيببينالحدوثعلى

البحربينا/لأر؟نغربىالمرتفعاتفى:7(17)يشمنسى

هوحاليايرموقعهاأنالعلماءوبرجح.الجليلوبحرالميت

منالشرليالشمالإلىميلينبعدعلى،االجليجلخرابة"

شكيم.

:مكتلناي

نى،باءأبناأحدوهو،"الشريفعطية"معناهعبرياسم

العودةبعدعزرازمنفىتالأجنبتهمزو!عنتخلواممن

.(09:04)عزالبابلىالسيىمن

فكونة:

مدينة31،وهو"مكين"أو"أساس"معناهاعبريةكلمه

بنىمنالبعضصكهاوقد.رمرنوعينصقلغبينكانت
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يدهملا

.(:1128)نحالبابليالسبيمنالعودةبعديهوذا

قكيد:

أرضفي،الأردنشرقيفيتقعكانتحصينةمدينةاسم

كانواالذيناليهودوأنقذالمكابييهوذافتحهاوتد،جلعاد

ولاصربصرةمعوتذكر.بالقتلينومهددفيهامحاصرين

:هامك)حصينةمدنا"كلهاوكانتوكسفور.وعليم

26.36).

مكيراتى:

أخ1)داودأبطالأحد"حافر"لقبكان"تىالمكيرا"

موتعها.الآنيعلملاالتىااميهرد"بلدةإلى(نسبة19:36

(لأم

:ولهملأ

ويأمر؟.يكزسابمعنى،العبريةفياللفظبنفسوهي

معه،:سنيهإياهاأخاكهرونئلب!تائلأ:!موسىالرب

،28:14")خرلىليكهنواوتقدسمأياديهموتملأوتمحهم

623:،:833،لا3032:92وه33و92و42و92:9

.(الخ....

ء:ء-الململ

وقطر،ببدركءملتؤخرلا:"الثرلمجةتأمر(-أ)

والمقصود.(2:92آ)كر"تعطينيبنيكوأبكار.!اصرتك

وأالببدرباكورةأياالحصيدحزمةأول"البيدرءستمل

.(81:27عد)المعصرة

الجديد)وهىالعهدقي؟ءي!ملكلمةتشخدم(-)ب

الكمالعلىللدلالة35!ا!()ءول؟بيروما"اليولانبةفي

في:كما،والامتلاء

أرسل،الزمانءجالما":نقرأحيث،الزمان4مل-(1)

ليفتديالناموستحتمولودأ،امرأفىمنمولودا2ابنهالله

جاهلماأي1(45.:4؟)غلالتبنيلننالالناموستحتالزين

.(01:اأفأيضا7)انظرالأزلمذاللهمنالمعينالوقت

يستقصىالاكمالهفيضأي":المسيحءمل"(-2)

بينناوحلجسدا"صار"والكلمةالبثير:يرحنايقولحيث

نعمةمملوءا!الابمنلوحيدكمامجدايرمجدهورأينا

")يونع!ةفوق.ونعمةأخذناجميعاشنحنملئه.ومن...وحقأ

ء")كوالملكليحلأنسرفيهلأنه"،(ا-17:،1

جمدياو")كراللاهوتءصلكليحلفيهفإنه،"(:91ا

2:9).

فيالكنيسةإلىرسالتهفىبولمىالرسوليقول)3(-

فيالكليملأالذيءملجسدههي!الكنيسةإنأفسس

فيالكاملالرأسوهوجسدهباعتبارها(:123أف")الكل
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ملاخي

الجميع.يملأوالذي،تهذا

القساوةإن":بولسالرسوليقول":الأممءمل"(-)4

")روالأممءمليدخلأنإلىلإسرائيلجزئبا!حصلتقد

الأمم.منالمختارلنعدديكملأنإلى(أي11:25

الملء:.-ؤكيحةمل

فيفكان.للربليكهنواثشيه!رونتكرش!ذبيحةأي

)خرلمحرقةوكبش،خطيةلذبيحةتورئقدم.تكرشهميوم

-92:91")خرءملي!ذبيحةتانوكبش،(8-1؟10.:92

الكشرأسعلىيديهمأونجوههرونيفعكانحيث،(22

هرونأذنشحمةعلىهـلجعلدمهمنويزخذالكبشئذبحثم

اليمنى،أيديهمأباهموعلىاالمنىبيهأزانشحموعلى

كلمنالمذبحعىالدمولرش.اليمنىأرجلهمأباهموعى

الذيوالثحم،والأليةالمثحمالكبشمنتأخذثم."..ناحية

عليهما،الذىوالحموالكليتينالكبدفيادةواالجوتيغثى

يدىفىالجميغ.وتضع..ءملكبشفإنه.اليمنىوالمماق

تأخذهاثم.الرب*اماأيدآتردوترددها،بن!هيديأوفيهروت

سروررائحة،المحرقةفوقالمذبحعلىوتوتدهايديهمأمن

-822:الا9125-:92)خر"للربهوقردو.الربأمام

28).

ملاعو:

علىئفرشماأو،جسمهاالمرأدبهتلفثوبالملاءة

السطحاعىيصلييافافىالرسولبطرسكانثليماالسرير.

،"فراىغيبةعبوقعت،الطعاملهيهيئواأنانتظارفى

مرسطةعظيمةملاءةمثلعليهنازلأءوإناامفتوحةءالسما

دوابكلفيهاوكان،الأرضعلىومدلاز.أطرافبأرلعة

وصاهـإليهء.السماوطيورلزحافاتواوالوحوشضالأ

بياسكلا:بطرسفقال.وكلاذبحبطرسياقملاصو!:

أيضا"إليهرفطنجساص.أ:دنساصشبئاقطآكللملأني

علىهذاوكان.أنتتدنسهلااللهطهرهما:ثايخةصوت

9-01:16أع)"ءالمماإلىءنافياارتفعئم،مراتثلاث

لمحغقدبأنهاللهمنإعلانذلكفىوكان،(09-ته11،

المسيح.يسرعلرببالإيمانبالخلاصارةبثالقبولللأممالباب

ملاحى:

وقد،"محيأورسولي"معناهاعبريةكلمة"ملاخى)،

الثاكالأصحاحمنعددأول"فىمرإلى"فعلأترجمت

ملاخيلنبيوا.(2:7"فىرسول"كلمةيضاصأنظرا)سفرهمن

فيعاشىوقد.القديمالعهدأسفارمنسفرآخرصاحبهو

ذإكثيرآشيئآعنهنعرفولا..مق5046-00حوالىالفترة

خارجالمقدساليهابمنآخرموضوعأيفياسمهيذكرلم

ملاخى""الاسمأنيرىمنوهاك.اسمهيحملالذيالسفر

بررسول"باعتبارهالسفرتبلكاوصفاصبل.علماسمليس

لمال!بعينيةالرجمةأنإلىذلكفيوشتندون"،الجنود



ملاخى-سفرملات

ترجرمأنكعا".رسولي"إلىترجمهبل،علماسمتعتبره

(1:ا)ملا"ملاخى!كلمةإلىيفيف،عزلئلابنثانيونا

أنهالكثيرونيرىولكن."تبالكاعزرايدعىالذي"عبارة

والصغارلكباراالأنبياءأسفاركلأنحيثاللنبىعلماسم

الكاتب.باسممفونة

ملاش:-سفرملاخي

السابق.البندإلىالرجوعالرجا:الكاتب(-)أ

قبللخامساالقرنغضرنفى:التا!يخيةالحلثية-()ب

ونحميا،عزرا-رجعوامنبينالابلي-السبيمنرجعاالميلاد

458ففي.فلسطينفىاليهوديللمجتمعكبيرا"عونانافكا

إلىزالعو؟علىعزرا،أرتحنتستاالفارسيالملكثجع..مق

كبيرتأثيرلعردتهفكان،المشيينمنجماعةمعأو:شلبم

في،الهيكلفي9العبادوإقامة.للتعبالدينيةالحالةعى

سمح..مق445فى،آيسنة13بنحوذلكولعد.أورشيم

الملك-ساقي-نحمياوهو،قصرهرجالكبارلأحدالملك

وقد.المنهدمةأسوارهاءبنالإعادةأورشليمإلىبالرجوع

(6:59يرماص)نح25فىلجباراالعملهذاإنجازاستطاع

يصلح-انالواليمركزمن-استطاعو.المقاوماتكلشغم

العشورجمععلىوشجع،ءالفقرافساعد.يةالاقتصادالحالة

35-93(.:2.01-5:13واللاويين)نحالكهنةلإعالة

حفظمراعاةعلىالشعب(عزرانعل)مثماتحمياوحرص

ثنتىالمحرةولعد.الوثنيينلأحانبامعالتزاوجوعدم،السبت

الحالةفانحطت،فارسبلادإلىنحمياعاد،سنةعشرة

وحفظالعمتوردفعفىفتراخرااأخرفمرةيهوذافيالوثنية

أهملوالكهنةاحتىبل،بالأجنبياتالزواجلثروا.السبت

براجباتهم.القيام

منفترةبعدأورضليمإلىأخرىمرةنحماعادوعندما

لإصلاححارمةءاتإجرااتخاذعليهكان،الزمن

.(693-:31)نحوالأحوال

يعالجأنملاخىعلىكانأنهحيثالتاردخ:)ب(-

سفرمنالأخيرالأصحاحفيالمذكوردالخطايانفس

.(8:91-1903-6912:46-1:4ملاالى)ارجعنحميا

لنحميا،الأولىاالولايةفترزفىخدمملاخىأنالمحتملفمن

إلىفالإشارة،فارسمننحمياعودققبيلالسنواتفيأو

يخرحاكموجودإلىالإشمارةتتفمن:8(1أملا"الحاكم"

مياشرد..مق433بعدخدمملاخىأنفالأرجحلذلك،نحما

:6.7(.13)نحفارسإلىنحميافيهاعادالتىالسنةوهى

لإيقا!ملاخيسفركتب:اللاهوكيوالفكرلفرضا-(د)

الدينونةمنولتحذيرهم!الروحيفتورهمعنيهوزاشعب

محبةفييشكونالشعب.كانيتولوالمإنالقادمة

،9:6)ياهبوصاواشنهانوا1(27:1)وعدله،(9:2)الله

واسعه،(1،:1"املاعظيمملك"اللهأنمع،(-3:4189

ملاخىثوي!.(1وا1:5!الأممبينمكانكلفيعظيم

ملاخى-سفرملاء

الذىالإكرام:يكرمرهاللهيحترمراأنعىمرارآالشعب

الغبولكن.(\.:2)وخالقهإسرائلأجموهوللهفا،بهيليق

ولأحل.(ه:،1:63)خمثيتهوعد*ا،لرباباسمنةاستهاظهرأ

دعاوقد(.ا)3:أمامهالطريقلهيئمحهيرسلذلك

يو)لهيكلاوطفرلمسيحاءحاوقد.للتوبةلأمةاالمعمدانيوحنا

عندماشتموالتعهالتمحيصعمليةولكن.(1.59،ة2

.(1ة4لأشراهـ)اهـلدين،(2-4:)3شبه!طهر،ثانيةتييأ

:المحتولات-()!

يفتتح(:9-ه:ا)لشعبهالعطيمةاللهمحبة(-1)

لأدوم.وبغضه،لثعبهاللهمحبةبينبالمقارنةسفرهملاخى

بم":غريببؤاليواجهاللهمحبةتأكيدفإنذلكومع

فيعهدفىصعهمبالدخرلشعبهاللهأحب".لقد؟أحيتنا

مصر،أرضفىالعبوديةمنحررهمأنبعدعياءجبل

خروج،-21:13تكإلىرجع)1لهخاصاشعبةواخنارهم

روميةإلىعيسو)ارجعنسليخترلمبيما5.6(:91

ولكن،والتخريبللغزوالشعبانتعرضلقد.(ا-9.39:

بينما،السبىبعدلبلادهمعادواالذينهمفقطإسرائيلبنى

-055بينفمابلادهممنأدومشعبالنبطيونطرد

لبين.لأدومالربوبدينونة.قرتهميتعيدواولم..مق004

ينسىلن،وأنه(:ها)الأممكلعلىالمتسلطأنهلشعبه

مع.(61-1:4)الكهنةمنشولةكيرتقدمات(-2)

نأإلا،إسرائيلشعبمنواحترامتكرلمكليستحقاللهأن

:من.ياهوسصابشرائعهاستهانوااأيفاصوالكهنةالشعب

.العصيانإلىالشعبقادواالذينهمالكهنةأنالعجب

الخطيةاعنللتكفيركانتوالتقدماتالذبائحأنفالمفروض

تنجسكاتت.لقدمون!االكهنةكانالتىالحمواناتولكن

الحيواناتتقديمعنالشريعةنهت.فقد(12و:17)المذبح

نأيذكرملاخىولكن(.02-،222:ألاعيببهاالتي

،(13و1:8"):السقيمالأعرجا)يقربونكاتواالكهنة

وأعليكأفيرضى،لواليكترب"لهم:بالقولوشحداهم

هذدتقديمفىالكهنةاستمرارعنوعوضايم"؟وجهكيرفع

أبواببغلفواأنمنهميطلبالربفإن،المعيبةالذباثح

فيةسواأبدا!،اللهترضيلافاتشكليات.(\.:9)الهيكل

الحاضر.فيأو1(1213ة9إشإلىمثلأرجع)1الماضى

،(21و1:7")ملاتنجستالربمائدةإن":بقولهمفالكهنة

كانالذينلأشراراالكاهنعاليآولادمنبأففليكونوالم

.(9-2:517صما1المبكر)مصرعهمفيسببآشرهم

ملا)للهاعظمةعلىالتأكيدنجد،الكهنةبموقفويالمقارنة

كانوإنخى،الأممآلهةكلمنأقرىفالله،(1:91.41

طاهردققدماتفان،اللهيكرمونلاوالشعبإسرائيلكهنة

يكونوقد.(1:11)ملاالأممكلمنالمزمنينمنللربئقدم

عب،1،:91)مزوالتسبيحالصلاةإلىإشاشةزلكفى
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-سفرملاخيملاخي

الآيةهذهيفسرونالبعضولكن،8(ةارؤه13:51

بطرسالرسولولعل6:7(0،:567إشإلى)ارجعحريخأ

قائدكرنيليوسبتفيحديثهفيالآيةهذهإلىيشيركان

35(.:1.أع)ائة

الكهنةواجباتمنكان:(1-2:9)الكهنةعتاب(-)3

حؤلالردئسلوكهمولكن،اللهباسمالثعبيباركواإن

الكهنةخطاياأجل:من(.21:2لعناتإلىالركات

بائحهم(ز)روثفرثسيرشالربفإن،المعيبةوالقدمات

المهانةوهذه.لهمالرباحتقارعلىعلامة،وجرههمعلى

مةلكراامنمأتمالنقيضاعلىهيالكهنةارؤوسعىالمتراكمة

معالربعهدكانفقد،ونسلههرونعلىاللهأسبغهاالتي

قويةبصورةتحققماوهو.(ه:2)ملاوالسلامللحياةلاوي

علىءالقضافيبواجبهتامالذي،هرونحفيدفينحاسمع

الأيامتلكففي.(11-03ت52)عدالفاحشةارتكبواالذين

.6(:2")ملاالإثمعنكثيرفيوأرجعوااا(الربالكهنةأكرم

تعليموهربهيقومواأنالكهةعلىكانآخروواجب

رجع)1موسىيدعلىلهمالربسلمهاالتىالشريعةالشعب

الربصرسلأ.،الأنبيامثلكانوافقد،(01:11لاإلى

الله،خوففىيسيرواأنفبهمالمفروضوكان7:1(2)ملا

حابوابل.بالأمانةيسلكواولم،الشريعةاحتقرواولكنهم

.(1ه:99لاإلىأيفآ:9-ارجع2)ملاالشريعةفى

مرقفءضوفي:(-0116؟2)الشعبأمانةعدم(-،)

لقد.للرب.أماغيربعامةالمتعبنرىأنلاعجب،الكهنة

الثعبولكن.خاصآشعبآلهليهونإصرائلشعبللهااختار

أماتهم،عدمفيالعواملأكبرمنوكان،الربعهدهـمعنقض

فيعنهانقرأالتىالخطيةوهى،أنجبياتمنالزواج

منفبالزواج.(:23-92)13نحمياوفي،(2و9:1)عزرا

والابتعادالأوثانعبادةفىإسرائيلرجالأبداوثنياتءنسا

كان،أجنبيةامرأةمنالزواجيحدثكانوعندما.اللهعن

:2ملا)اللهوفيكر.الإسرائيليةالزوحةطلاقيحدثعادة

نأيكرهوأنهاالزواجعلىالثاهدبنفمههوأنه(1وه41

كانإذاوبخاصة1(:216)ملابالطلاقالزواجعهدئنقض

فتنة.أكثرأجنبيةبامرأهللزواجالطلاق

خطابانمرلم(:ا-3:هالعهد)2:7م!مجئ)5(-

اللهأنظنالثعبأنرغم،تلاحظأندونوالشعبالكهنة

ملاكأنباعلانببدأالثالثالأصحاح،فإن(:217)ياليلا

رسولأمامهلطريقاوسيهيئ،هيكلهإلىبغتةسيأتيلعهدا

أمامالطريقأعدالذي.المعمدانيوحناعننبوةوهي.آخر

فعندما.(1:2.3،مرتى11:01)متالمسيحيسوعالرب

)يرفطهره.الهيمأمرإليهآللماغضبأعلن،المشحءجا

ولكن.(:993والفرشيين)يوالكتبتوودخ،(-23:117

مجيئةعندسيتموالتنقيةالتطهيرعملمنالاكبرالجزء

مقبولة،بتقدماتواللاهـسنالكهةسبأتىماولوما.ثانية
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حفبدفينحاسأياموفيموسىأيامفيالأمركانكما

لشملالدينونةدائردوتتسع.(4و؟3،3وه4ش2)ملاهرون

والسالبين،زورأواطالفين،والفاسقين،السحرةمنالأمةكل

يخثىولاالفريبيمدومن.واليتيملأرملةااالأجيرأحرة

.(ه3:إملاالجنودرب

منكان:(1العشرر)3:7-2فيالأمانةمبازاة61(-

تقدبمفىالاسإهمال،البابليالشىمنالعاندينء0أخطا

بأنالناستعهد،نحمياتثحيععىءنجنااللربعشوهـهم

ولكننا.(3793-:01نح)العشور3تقدفىءأمنايكونرا

كانوابل.بعهدهميوفوالمأنهم9(و)3:8ملاخيمننعلم

لرباويقول.العشورتقديمفىأمانتهمبعدماللهيسلبون

فيالخزنةإلىالعشورجصيعهاتوا":ملاخيلسانعلى

أفتحلاكنتإن،ابخودربقالبهذاوجريرني.طعامبيتى

)ملا"توسعلاحتىبركةعليكموأفيضالسمواتكوىلكم

مل2)إلى")ارحكلءالسماكوىوفتح.)(3:01-12

محصولاتهمبانيعدهمفالله.المجاعةءانتهامعناه(99و72:

الرصولويجع.مخازنهمتتحلاخىالوفردمنشكرن

يزرعمنبسخاء،"لأنالربلععليعطواأنالمؤمحنينبولر

.(:6-912كو2")..يحصد.أيفاصفبالبركاتبالبركات

للأمانةتيجةلهمالرببركةإنقديماص،لثعبهالربوغرل

الربلأنايطؤبهمالأممكلشجعلالع!ثور،لقديمفي

.(3:21)ملا(امسردأرض"سيجعلهم

اللهتحديال!ثعب:واجه:6(-،ا)3:3الربيرم)7(-

عباددأنأنكروامنهم:ففريقبطريقينالعثورتقديمفيلهم

آخرفريقاتضعجمينما.()3:ع!9-15بنفعستأتبهمالله

المؤمنينغيرقال.(-6118ت)3عليهماللهبفضلواعترفوا

الاجحون.هملأشرارواالمستكبرلنوأن،باطلةاللهعباددإن

ويفكرونيتقونهلمنوسمحيصغىاللهبأنملاخيعليههولر"

أماميقنواأنإلى،تذكرةسفرأمامهوليهبااسمهفي

الذينفهموالمكافآ!،والأكاليلالديحمنهلالراكرسيه

،(91:5،خر:317)ملاالخاصكنزهأي،خاحةلهشكونوت

أما.(16:)م!الجاةسفرفيمكتولةءهمأسمافإن

متقدألهمجكونالربيومفإنالثر،وفاعلوالمستكبرون

انطلقتوكعجول.(\:قمثاء)ملا،سيكونونوهم،كالتنور

يكونونلأنه!الأشرارويدوسونالأبرارسينطلق،الحبسمن

.(:43)طلاأتدامهمبطونتحترمادا"

بهيختمالذيالرببيومالمرتبطةالدينونةضرءفيو

إلىحاجةفيفهم.التولةعلىالشعبيحث،نبوتهملاخي

حادواآبائهم3ياأمن،الى(،:)ملا،مرسىشرلعةيذكرواأن

إسرائبلإيلبادعاوكما3:7(.)ملابحفظوهاولمعنها

بالترسة.للثعبآخر"يلياإسيكرز!هكذا،لرباإلىللرجرع

الى)ارجعللمسيحالطرشليعدالمعصدانيوحناءجافقد

علىويحث،وتوتإيليابروحيخدمكان.(3:9ملاخي

.(:117الواللهأماميتضواوأنخطيتهمعنالرجوع



ملث-أملث

ملث-أملث:

.ءالوقانبةبلاوالوعد،عمنابكلامالمستطبالملث:

رجل،وجهأحاينلا!م:يربأوغول.وتملقهداهنهتوماثه

،(22و3221:)أيالملثأعرتلالأنيإنسانا*،أملثولا

يتملق.ولايداهنلاأنهأي

فتونها،بكثرةأغوته":الفاجرةالمرأةعنالحكيمهـلقول

حبائلهافيأوقعتهأي(721:أم")طوحتهشفتيهابملث

له.وتملقهااالناعموكلامهاببلاغتها

ملح:

العرلي.اللفظبنفىيكونديط:الأراميةالبريةفىوهو

فهو،للطعاممستساغا!مذاقا7هـلعطى،حافظةمادةواللح

وفيبل،(69:7،22:)عزللطعامالأساسيةالمكوناتمن

للملحكانلذلك،(:0324أيفا!)إشالحيواناتعلف

الطعامفىالمثاركةأي،ا،والملحالعيثىأكلياوكان،اعتباره

قائالأ:يوبأويتساءلء.الوفاودوامالصداقةلعمقرمزا"

منالملحوكان.6:6(")أي؟ملحبلاالمسيحبؤكل"هل

مناستخراجهعلىمكوسا"الملوقيونفرضخىالأهعية

.:192.مل1)حولهالسبخةالمناطقومنالميتالبحر

ملكأرتحشسمتاإلىالهرعبرولا؟رسالةوفى.35(:99

بناييقولا،الملكدارملحنأكلأتابما":يقولون،فارس

خيرمنبقتاتونأنهماي،(14:")عز،الملكضررنرىأن

عهدأنهعلىللدلالة"ملحعهد"تمبيرءجاهناومن.الملك

الشرلعة:فيءجاوقد.(ه:31أخ89:91،2عد)مؤيد

منتقدمكئخلولااتملحهبالملحتقادمكمنقربان!كل

،:213الا"ملحاتفزبقرابيكجميععلى.إلهكعهدملح

.(3:24،حز

العطر)خرالبخورتركيبفييدخلالملحكانكما

قائل!النبيأليشعإلىالمدينةرجالتقدموعندما.(03:35

والأرضفرديةالمياهأماو...حسنالمدينةموقعهوذا:له

فأتوه.ملحآفيهوضعواجديدبصحنائتوني:فقال.مجدبة

مل2")المياة.نجرئت..الملحفيهوطرخءالمانبعإليفخرج.به

سبخةأرضا"يجعلهاالتريةفىالملحيخرةولكن.(2:912-2

،709:34مز،:9223تث)للكنأوللزراعةلحةصاغير

بنأبيمالكاستولىلماولذلك،(2:9صف،:176إرميا

لاقفراصتصبححتىملحأوزرعهاهدمهاشيهمعلىجدعون

.(945:)قضئسكنولائزرع

زالتوما،(61:4)حزبملحئملعتهولادعدالطفلوكان

البلاد.بحضفىتجعةالعادةهذه

فيالأطكنبعضفىبكترةيوجدالطبيىالملحوكان

الملح،واديمثل.بهالأماكنهذهسميتحتى،فل!طين

،18:12أغ1.:17،مل8:1302صم2)الملح:مدبنة

الملحملح-وادي

بحرأهمهاش،(51:62يث!،العنوان6.مز،25:11أخ2

عليهيطلقكما،(.إلخ.:14.3تك-الميتالجرأي)الملح

)يشيختوعسفروفيالخمةمرصىأسفارفىغالباص

سوىالميتالبحرمنمخرجوجودعدمفان،(.إلخ..:313

منبالعدبدغنيفهو،ملوحةايادأشدمياههجعلالبخر،

شوملبوتارالسيوءلكاواالمغنسيومكلورلداتولخاصةلأملاحا

التىالسبخةلأكأضافىالملحمستنقعاتوتوحد.يوموالصود

والطرف،(11؟47)حزالميتللبحرالجنوييالطرتحولتمتد

كما.الجنولىساحلهمنأميالثمانيةنحويمتدمنهاالغرلى

الملحيكثرحث"أصدء*جبلمنهالغرسىالجنوبفييرجد

العريةعواملنجهاعملتوقد.سفوحهعلىالصخري

علىبعفهاإلىيشاراالأشكالمتعددز3أعمدمهاوكؤنت

.(26!91تك"ملحعمودصارتالتى"لوط"امرأدأنه

العهدفىالمواضعبعضفىمجازيا!"الملح"ويتخدء

فىمرارا7"الملح"يسرعالربيذكرالأناجيلففي.لجديدا

فسدإنولكن.،ر!!املعنتمأ":للتلاميذفيقول،أحاديثه

خارجا-ائطرحلأنإلالثئبعديصلحلا؟ويمقحفبماذاالملح

الطعامالملحيحفظفكما.(:513!)متالناسمنويداس

نأيجبهكذا،مقبولأمذاقاصعليهويففى،الفسادمن

عليهويضفونالفسادمنيحمونه،لمالعافىالمؤمنرنيكون

أيضا!:ثغول.(49:34لولىإيضأأ)اشجعمرنجةصورة

جيداالمدح.بمدحئملحذبيحةوكل،نجارئمقحواحدكللأن"

لكمليكن؟تصلحونهفبماذاملوحةبلاالملحصارإذالكنو

:فى.(ه.:91)مربعفأبعفكمومالموا.ملحأنفسكمفي

بنعمةحينكلكلامكمليكن":بولسلرسولايقولالمعنىهذا

(1)كوواحدكلتجاوبواأنيجبكيفلتعلمواابملحمملحاش

4.)6:

الملح:كحرملح-

منموضعهافى"الملحبحر"مادإلىالرجوعالرجا

."الكتابيةالمعارثدائرةيممنالانىبالجزء"ءالباحرف"

ملح:ملح-عهد

منموضهافى"ملحعهد))3مادإلىالرجوعءالرجا

."الكتابيةالمعارتدائرة"!نالخامسءبالجز"لعيناحرف"

الملح:مدينةملح:

منموضعهافى"الملحمدينة"مادةإلىالرجوعالرجا

."الكتابيةالمعاسفدائرة"منالجزءبهذا"الميمحرف"

الملح:-واديملح

وأداودبينأولأ،حربيةوقائععدةالملحواديفيجرت

عنوان18:211أخ9.:813صم2)والأدوميينقوادهأحد

الأعداءأرلنك:نفسيهو*املكأعصيابينثم.6(.مز
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الملأح

وا؟ي"بينالبضيرلطوقد.(25:11أخ،497:2مل2)

للبحرالجنوليالطرفحولالممتدةالسبخةوالمنطقة"الملح

المستحيلمنيبدو-الراهنةبحالتها-المنطقةهذه:لكن.الميت

وترتجهامستنقعاتمظقةلأنها،حرليةلمعاركميداناشتكونأن

لإنسانايدورأنيلزمبل،اتجازهاالسهلمنوليس،رخوة

العصوكأفيكانتالمنطقةهذهأنالرجحأنكصا.حولها

لملح"اوادي"أنيرج!لذلك،الميتالجربماهمغمورةلقديمةا

لتكونبمئرعندتتقيالتيالثلاتةالوديانأحدكان

بينالفاصلةالحدودتث!كلالوديانفهذه،"السبعوادي"

.وأدومكنعانأرض

الملأح:

ياماصأأصاغريعلبئضحكفقدالآنأما:"أيربيقول

كلابمعءه!آباأجعلأنمنأشكفكنتالذين

الرتمواعول،الشيحعدالملأحبقطفونالذينغنس..0

.(-03:14أي)"خبزهم

البحرشواطىعلىبيهرةينموحمضينباتوالملأح

ففية،الشكلبيفاويةوأوراقه.الرتمشجيراتمعالميت

الشديد.الجوعحالةفىإلاتؤكللاالمذاقمرةوهي،اللون

ملأح-ملا!ون:

الذيهوالنوتىأووالملأح.العبريةفياللفظنجفمىوهي

يونان271و26و9و:278)حزعليهايعملأوالسفينةيقود

في"سمية"مادةإلىالرجوعفالرجا.(:1817،رؤه:1

المعارفدائرة"منالرابعبالجزء"السينحرف"منموضعها

الكتابة"

ملخس:

ملك""العبريةللكلمةنيةلرنااالصييغةهى"وملخس"

للجنودمرافقا!وكاناالكهةرئيىعبداسموهو".قلك"أي

نجتسيمانى،بستانفييسوععلىالقبضءلإلقاءواتجاالذين

أدنهفقطعملخمىبهوضربامعهكانسيفا؟بطرسفاستل

نفسفيالعبدهذاأسميذكرولا.(9وا18:01)يواليمنى

مرقمى،26:51)متالأخرىالثلاثةالأناجبلفيثةالهاد

:لمس)بسوعالربفاستدعاد51(.و2205:لو147ت49

أجراهامعجزةآخرهذهنتوكا.(22:15لوا"وأبرأهاشهأذ

من)،واحدشهدوتمد.الصلببعلىموتهقبليسوعالرب

أما:أذنهبطرسقطعالذينسيبوهو.الكهنةرئيسعبيد

وللوقتأبضاش.بطرصفأنكر؟الشتانفيمعهأنارأيتك

ملخسعنشيئا"نعرفولا.(27و18:26،ا)يوالديكصاح

لك.؟بعد

:ملاط

هوالطينأو،:نحوهطينمنلحائطابهئطلىما:الملاط

.ءالبنافيحجرينأوآجرتينأولنتينكلبينيجعلالذي
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قلك

،41:25إشالىارجعألملاطباطا*ه:ثطالهاءالبئاوقلط

.(3:41نا411و31:01خر.43:9إرميا

ملطيا:

جبعونيرجلاسموهو""الربنجاهمنمعناد"عبرياسم

العودةبعدنحمازمنفىأورشيمسورتريمفياشترك

3:7(.)نحالبابليالسبيمن

تملقا:.يت!لئ،ملق

تضرعو،لطبفبكلامإليهتودد:اتمققهأو.فلانأملق

شمونأحجيةحلعنتمنة!جالعجزوعندما.ينبعيمافوق

لثلا،لأحجيةالنايظ!ثرلكبيرجلكتمفقى:تهلامرأقالوا،لهم

السبعة...لديهشمونامراة.فبكت.ربناأبيكوبيتنحرقك

منأيضا!حدثمانفس:هو(.1-17:،14")قضالأيام

،2ه3:صه2أيضاص-انظره:16)قضنفسهلشمشوندليلة

61:،2...الخ(.،2:16ا:.ا"66:3،أم3و12:2مز

تلك:

الفعلمن"ملك!مهى:الأشامةالعبريةفىواتكلمة

(.العربيةفي)كما"قلك

ال!بفىالكلمةتستخدم:العاماستخدامها(-9)

صغاربعض!علىتملقماقيهيراش،الواسعبمعناهاالمقدص

مة،إأملكو،عمورةوملكاصدومملكعنفنقرأالحكاءا،

تكنلمهذهوكل،:8(1،)تكبالعوملك،صبويموملك

البعض.بعفهامنقيلةأبعادعلىتقعمدنآكونهاعنتزلد

شيئأومديخةحاكمعىتدلهناالكلمةأنندرنهاومن

مكانفىالناسمنجماعةتستقركانتفعندماقبهيلة.

نأمنا،بدكان،مصالحهتتداخلمجتعايرويكونوا،معين

لمجتمعالحمصايتعهدميرا!أأوحاكماصأورئي!ما!عليهميجعلوا

لمجتمعاعنللدفاع*اللزوعنديمودهمو،بالعدلبينهمولحكم

.الخارجمنءلاعتداتعرضمتى

إبراهيمالقدماءالآباءعصرفيملولتوحردعنفنقرأ

وفىسالمفىبل،فحسبممرفىليس،ولعقوبإسحقو

إليهااسقلالتى:الصفيرد3الكيرالمدنكلوفي،جرار

واحد،كنعانمثلمحدودةمنطقةفيكانوقدء.االآباأ:لئك

يقولبما.(92-،:12)يث!نجتصوعهزمهمملكا!وثلاتون

يديهمأأباهموقطعملكآ.سبعينأسرإنهبازقأدوني

.(1:7قض)رجلهموأ

ملك"11كلمةنيونالعبراأطلق:العبرائيينملوك(-2)

..مق-0201587نحومنءابتداللأمةالأعلىالرأسعلى

للانتقاللمباشراالدافعكان:إسرائيلفيملكأول(-أ)

-آخرصموئبلأنهوالملرلتعمرإلىالقضاةعصرمن

لاطبلطرلمجهفيانجا؟يلكلمو*،شاخقدكان-القضاة

شيوخكلء.فاحتمعلقضااوعوجاششوةوأخزالمكسباءورا



قلك

هرذايا:لهوقالوا.الرامةإلىصموئيلإلىوجاءواإسرائل

لنااجعلوالآناطريقكفيبشرالموابناكشختقدأنت

اشنكارمنوبالرغم".الشعوبكسائرلنايقضىملكآ

الثعبلصوتاسمع:"لهقالالربأنإلا،لذلكصموئل

إيايبل،أنتيرفضوكلملأنهم،لكيقولونماكلفى

لهموعسح1-9(8!صم1")عليهمأملكلاحتىرفضوا

جاءث!.(\:01صم1)الربمنبأمرملكاصتيىبنشاول

اهلهامنوطلب،جلعاديابيشإلىعمونينيملكناحاش

رصلآ:أرسلوا،أبامسبعةفاستمهلوه،غريبةتاسيةمطالب

فجمع،شاولإلىالخبرووصل،إسرائبلتخومجميعإلى

عمونبنيوضرب،رجلألفوثلاثينثلثمائةمنجيشا!ءهورا

إسرائيلكلاعترفوهكذا،يدهممنجلعادبابيشوأنقذ

.(1-ها:11صم1ملكا")بشاول

نأهوعليهمملكإقامةمنإسراثيلبنىغرض:كان

فىالناسبينالعدلبقيموأناالحربزمنفيالمثعبيقود

السلم.وفيالحرب

الأعلىالقائداعتبارهعلىةعلاو:سلطات)ب(-

رعاياداعلىالمطلقوالسيد،الأعلىوالقاضىاللجيش

لهالخدماتبعضوفرض.لفرائبافرضفيالحقلهكان

بناءعندسلي!انعملكماالمشروعاتبعضفيرعاياهعلى

شعبهعلىكان،"يهوه"عننائا"باعتبارهانهكما.الهيهل

ابناصيعتبراللكوكان،(ا:01اصم)ويطيعوهيكرموهأن

.(98:27مز7141:صم2)أمانةوباستقامةسلكمتىلله

خر)المقدسبالدهنوفسح،اختارهالذيهوالربولأن

(..،1:93مل01:1،1613:01اصم،03:31

.6(:24اصم")الربمسيح"أصبح

الممنوحةالسلطاتهذهلهحاكما!إن:الملكثلاط)ب(-

بالكرامة،الثعبيختصهأنالطبيعيمنكان،اللهمنله

فخمة.حاشيةلهأصبحتالأياموبمرور.بالرفاهيةيشقعوأن

منعرشللملككاناعظمتهاأوجالمملكةبلغتفعدما

درجاتستللكرسىوكان،لصالخابالذهبالمغشيالعاج

علىهناكومنهنامنولداناورائهمنمشديرورأس

عشرثناواااليدينبجانبواتفانوأسدان.الجلوسمكان

"هناكومنهنامنالستالدرجاتعلىهناكواقفةأسدأ

-018:9مل9)لصخاذهبمنكانتلملكاشربآنيةوجيم

غأ22:01.2مل1)ملوكيةثيابا2يرتديلملكاوكان.(12

بالأحجارمرصعاصدهبياصتاجا"الملكإشاردوكانت.(9ة18

:3(،2امز.:1112مل.032:.9:0112صم2)الكريمة

،94:01تكإلى)ارجعالملكقفيبهوملكيا2وصولجانا"

،الاحترامبأعظمئعاملالملكوكان.(9151:2:،أس

الأرضإلىوجرههمعلىيخرونمنهيقتىدونمنفكان

العديدلهكانكما.(69ة1مل42:819صم9)ويسجدون

مل02:3،1صم)2خصيانويحرسنيخدمهنالحريممن

قلك

8:6(.مل،11:3:22،92

للخلافةمضطردةقاعدةثمةتكنلمالخلائة:)د(-

خليفتهيصينأنالملكحقمنكانأنهوالأرجح،العرشعلى

،(1:03،2:22مل1)داودمنهذاحدثفقد،يموتأنقبل

ض،لوقتانفسوفي.(22و11:92أخ2)رحبعامومع

منكان،أثيرلابنأو،محبوبةلزوجةانحازوجودانتفي

لأكبر.االابنالعرشيتولىأنالطبيعى

المسجل""كهنانكا:الملكحائ!تأواللارورجال)ص(-

أي):الكاتب،الملكحكمحرلياتأوالأخباربدؤنالذي

مل221وه817102:34:صم)2(الخاصالسكرتير

:22إش)الملكقمرعلىيشرفووكيل.(إلخ...أ.ة21

رسوحاارفيقهأو(ه:ما!14)لملكاحبوصا،(51،36:3

للملكلخاصاالحرسورثي!،(01:22مل2)اثاب

الملكاخزائنوأمين.(:0223صم2والسعادت)الجلادين

الحقل،فىالفعلةوعلى،الحقلفيالخزائنعلىوالمشرف

الزيتونوعلىاالخعرخزاثنمنفيهاوماالكروموعلى

وعلىلجمالاوعلىلبقراوعلى،الزيتئنخزاوعلى،والجميز

العامالقائدو.(3ا25-ة27أغا)الغنموعلىالحمير

وصشبر27:34(،أخ،11102:231:اصمللجبثى)2

علىوالمثرف،(33:091:11إش،27:32أخ1)الملك

مل1ال!جر)علىوالمشرت،(2،!02صم2الجزدة

.(01:5امل)الملكوسقاة،!:2928

الملكيةالدخلمواردالمقدسالكتاببذكر:الدخل)و(-

صما)ثيةلماانقطعا،الفلتونتينبسا،لكروما،لحقولجاالآتية

1(26:01أخ13،2-72:52أخ39:3201صم12:7،2

،(71و8:51صم1)شيهمو!راوكرومهمالشعبزروععثر

أغ811219:03،1:صم2)الحروبئمتمنونمه

التجاريهالقوا!لمنتجبىكانتالتيوالمكوس،(:2627

عا"-الملكجزاز")الحقرلعشبوساكورة،(01:51مل1)

علاوة،(3:4مل2)الخاضعةالبلادمنوالجزلة،(79:

،:0127اصم)ياهكأعامنءسوا،ياهدامنيصلهكانماعلى

9-2111:مل8:209صمء)2الغردامنأ:،02(:16

32:23(.أخ،25:2ا.

وهي:الجديدالعهدفىالكلمةاستخدام)ز(-

على(،ملك"كلعةأطلقتلقد.اليرنانيةفى"باسيليوس"

(71:01)رؤلملوكاوسبعة،(71و23:1بط1)روماباطرةأ

لملوكوا،لأوائلالسبعةاسوماقياصردنهمأالبعضيرىالذين

كأتباعالعشرؤالقرونفيالممثلينالعثرة

-41:1مت)أنتيباسسهيرودوعلى،(71:21)رؤللوحش

الوربعرئيسإلايكنلمأنه(مع6:14-27مرتس،9

3:91).

مجازيآلكلمةاتستخدممباردا:الكلمةاستخدام)ح(-
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الألفيالملك

أنهاكما،(16و1ه8:)أمالعلياالسلطةلهمنعلىللدلالة

،الكونكلعلىوالمتسلطالخالقباعتبارهاللهعنتستخدم

وعن،(:217تى1)"يفنىلاالذيالدهورملك"فهو

،مت16و6:51تى9)الأربابوربالملوككملكالم!يح

وملوك.(9:94،81:33،37يو،91:38لوا72:19

(.الخ2:2000تي.22251:الوالأمم

،6تا)رؤ"وكهنةملوكا!"لمؤمنيناجعلالمسيحأنكما

92و22:28لو.91:28مت.27و7:22لنيادايفاشأنظرا

أي)"الأم!والملك"الموتيسمىكما.(الخ3000و6:2كو1

ينىكلعلى"ملكبأنه"ثان"لولايوصفكما،(9:،18

.(14:34أي(")ءكبريا

الألفي:الملك

منموضعهافى"السنهالألف"مادةإلىالرحوعالرجا

"،الكتابةالمعارفدائرة"منالأولبالجزء"لألفاحرف"

الجيم"حرف"منموضعهافى"ثايخةالمسيحمجئ"ومادة

،(.الكتابيةالمعارتدائرد"منالثانيبالجزء

:السصواتوملكوت،اللهملكوت

اللهملكوتهلهو:الدهنإلىيتبادرسؤالأول)أ(-

؟مترادفتانعبارتان،"السمواتملكوتهو"

المسيحبأنيقولونالذين)القلانيينبعضيصر(-1)

أمرينعلىتدلانأنهماعلى(الألفىالملكقبلنيةثاتىسبأ

الملكإلىيشيرالسمواتصلكوتإنولقولون.مختلفين

يشيربنما،القديمفىشجهالرببهوعدالذيالأرضى

المؤمنين.قلوبعلىروحياسالمسيحملكإلى"اللهملكوت"

أنهماالقبلانيينمنالآخرالبعضوستقد(-2)

.ندفامترا

الحرفي.الألفىالملكبوجوديعتقدونلامنأما)3(-

الألفى،الملكبعدنانيةسيألىالمسيحأنيعتقدونومن

.مترادفانأنهماأيفاشنجرون

نأعنلناتكشفالعبارتيناستخدامودراصة)ب(-

وعبارةامرة"،3السمواتملكوت9)عبارةيستخدممتى

الله"ملكوت"عبارةترد،بينمامراتخمى"اللهملكوتيم

فيومرتينلرقانجلإفىمرة22امرقسإنجيلفيمرة49

مراتوثماني،الرسلأعمالفىمراتوست،يوحناإنجيل

ويستخدم.الرؤياسفرفىومرةابرل!الرصلرسائلفى

لمواضعانفسىفىمراتربعأ"السمواتملكوت"عبارةمتى

")متاللهملكوت"عبارةولوقامرقس!هايستخدمالتى

مع:53مت9:12لومع:17.مت،ها:9مرقسمع:417

.(8:01،لر4:11مرقسمع31:11ومت.2.ة6لو

لعبارةاختياردفيسببمتىلدىكانأنهالراضحومن

لليهودييهبيهوديا2متىكانلقد".السمواتملكوت"
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السمواتوملكوت،اللهملكوت

اشخدامعدمعلىحرصهمفيتهمعادفاخرم،جنسهمن

عبارةآاستخد،ولذلكالحالاتمنالنادرفىإلأالله31

انظر1اللهاسملاشخدامتجنباص"السمواتصلكوتيا

."ءلسماالىإأخطأت":الضالالابنيقولحيث،1:18لوه

كتبلقد،الاخرالجانبومن.(اللهإلىأخطأأنهيقصدوهو

فاستخدموا،الوثيينالأممإلىالآخرونالثلاثةالبشيرون

وسلطانهللهاوحدانيةتؤكد"الى"اللهملكوت)اعارد

نأيمكن"كانالسمواتملكوت"عارز،جمينصا"المطلق

هذا+.المممافىالآلهةتعددتنفىالاأنهاعلىيفهموها

استخداميتجنبونالآخرينالبش!رينجعلماهوالأرجحعلى

".السمواتملكوت"عبارة

"السمواتملكوت"عبارةامتخدممتىأنالبضولرى

إلا."اللهملكوت":بينبينهاللتفرلق،لاهوتمةلأشاب

الله"ملكوتعارد))أيفاصيستحدممتىأننلاحظأننا

31::24092:،6:3312،28:99)متمراتحعس

يذكر(42و23ة91)!الغميباقثةحادفيوأنه.(3،

كمترادفين.لجمالتا:العبارتينمتى

:للملكوتجانبانوهاك:للملكوتجانبان)ب(-

،للملكوتالمنظورغيرالجانبيبدوالحاضر:في(-9)

فيالولةالىالدعوةفىالأناجيلفي،الحاضرالوقتفى

و3:204:71مت)لمشحازدكرافىكماالمعمدانيرحناكأكرا

عنالميحتعليم!فى:7(،01متمع4:43لو،23

)متالجلعلىالموعظةفىالمشحية3للحياكمميزالقداصة

بدايةعنوبخاصةاالملكوتأسراعنحديثهوفى،5-7(

::447هـه44و33و42و39:91)متالألفىالملكو!

03(.4:مرقسو52

علىاللهملكوتأنتبينالرساثلفىفصولوهاك

الظلمةسلطانمنأنقذهمالذينإلايضملاالآنالأرض

لوجدفالملكوث.(13:1)كومحبتهابنملكوتإلىونقلهم

بعمل،اللهلمتيثهخفوعفىالجيهونيعيثىحيعاالآن

الملكوتفيس.(2.:4كر9)تهماحياتييرفىنعمتهقوة

هوبل،شربأوأكلمنالإنسانايريد؟ماعلىهوالحصول

المؤمنينامنيخرهمعوتوافقسلامفىالمستقيمالسلوك

.(:1479)روالقدسالروخفىوالفرخ

حينالملكوتمنالمنظوكأالجانبإن:المستتبلفي(-)2

منعديددفصولفىوا!داصنجددالأرضعلىالمسيحيملك

،72،مز2امز01-03:1تثفلأ:)انظرالقديمالعهد

ا-1651:766:124-91:16إش،11.،مز98:91-92

نز،21-3:79يؤ،4-36:33122-44ة32إرما

الملكوتهذاإلىيتطلعوناليهودوكان.(14-9:17

(13)متالملكوتأمثاليسوعالربذكرقدوالمنظور.

روحبا!ينموأنيجبالملكوتبأنالرللتلاثيذليكشف

هذاعنديقفلمالأمرولكن.الإنجيلعصرفىخفيةبصورة



ملاك-ملائكة

"ءالأما"مثلذكرلأورشيمالأخيردفلارتهفيلأنه،الحد

المستقبلطىفىزالماالأرضيالملكوتأنيعفمهملكى

فييظهرأنعيداللهملكوتأنيظنون"كانوالأنهم

.(-91:1927الو"لحالا

قيامته،بعدللربالتلاميدسألهالذيالأخيروالسزال

الملكتردالوقتهذافيهلربيا"وهو:،صعودهوقبل

تكرنلنإنهالمحلهمبقلولم.(:96أع")؟إسرائيلإلى

لإصرائيل.للملكردهنانبكونلنأو،أشضيةمملكةهناك

السؤالهذاعلىإجابهفىولاقبلمنلهميقلليمأنهوحيث

يختصفياواعتقادهممفهومهممنليغيرثبئآالأخبر

علىكانواأنهمفلابد،شعبهعلىداودلابنالملكبهذا

.الأوقاتيمزوالمنهمأرغمالملك.لذلكمفهومهمفىصواب

نعلموأننا،خطأعلىكانواأنهميعنيآخراستنتاجوأي

للمزباجهلهمفيتركهملمسيعاأنوايعلمونكانوامماأكثر

مادةإلىالرحوعيمكن.لمستقبلافىالملكوتعنالمعرفةمن

الأولبالجزء"لألفاحرف"منموضعهافى"السفالألف!

المسيح"مجئمادةوالى،"الكتابتالمعارثدائرد"من

منالانيبالجزء،االجيمحرف"منموضعهافى"ثاية

.("الكتابمةالمعارتدانرة"

من-ملاسكة

الملاسكة:هممن(-1)

الكلمةعنالقديمالعهدفى"ملاك"كلمةئترجم

الجديدالعهدفيأما(.العربيةفي")كماملاك"البرية

ومعنى.2!!(دهاح)3(1أجلوس"لرنانيةاالكلمةعنلتترجم

العرليةفىفعلأترجمتاوقد،"رسول"هوالكلمت!منكل

وترد.(2،9:52،:7،لوه:2صم2")رسول"الكلمةبهذه

إلىالتكودنمنمرة003نحوواليونانةالعبريةالكلمتان

الكتابهوالملالكةعنلمعلوماتناالوحيدوالمصدر.الرؤسا

المقدسالكتابفىالملامخةذكرفيهايردمردوأول.المقدس

جنةشرقى،ي!وأتامالجنةمنوحواءآدءأاللهطردعدماهي

لحراسةمتقلبسيفولهبب."كروبإجمع"بيمالكروعدد

نأموسىالربأمروقد.3:،2()تك"الحياةشجرةطرلق

الابرتءغطاطرفىعلىخراطةصنعةذهبمنكرولينيصنع

يصنعأنأمرهكما(.25:18-22)خرالشهادةخيمةفي

حبثالأقداسوقدسالتدسبينيفصلكانالذيالحجاب

وبرصوقرمزوأرجوانأسمانجرنيمن"ةالشها؟تابوتكان

.(26:31")خربكروليميصنعه،حاذقحائكصنعة،مبروم

أخ)2الهيكلجطانعلى""كروبيمسليماننقثىكما

فى"كروببم-ا)كروبماددإلىالرجوعلرجا)ا-(3:7

المعارفداثرةمنل!ادساءلجزبا"الكاتحرت"منموضعها

.(الكابية

غير،لامحيناسماإلأالمقدسالكتابفىئذكر:لا

.61ة8نبالإدا"ميخانيل"لملامحةاورئبس"ئيلجبرا"هما

م!-ملائحة

12؟7-9(.ؤهـ،9يهوذ)91،26،ة1لو9:13،،9:210

الملالكة(منفئة):هم(1الرافيم"النبيءإثعيالصف

ثنينوبااوجههيغطىثنينباأجنحة،استةواحدلكلبأن

السرافبممنواحد"إلهوطاس."يطيرثنينولا،رجلبهيغطى

فمبهاوممى"المذبحعلىمنبملقطأخذهاقدجمرةوبيده

.-7(61:)إشالنبى

منظرد"كانالقبرعلىجالساشالمريمات!أتهالذيالملاكو

للذانانلمحاوا.(3ة28)مت!كالثلجأبيضولباسهكالبرق

"ئيابظهراالأحدفجرالقبرعندللمريماتظهرا

،لرباصعوعقبللتلاميذظهراللذان:ا،(42:4لوا"قةبرا

اليالجصوعورأت.(ا.:1")أعأبيضبلباسبهموقفا"

أع")ملاكوجهكأنهوجهه"نوسلاستفاتستمعكانت

اللاممنيملأهكانماعليهأضفاهالذيالجمالمن.(659:

.الربلملالاذوالفرخ

العالمخلققبلاللهخلقهى،سماويةخلاكأوالملالكة

هوفالله.(1:6،كو489:2مز،:38:67أيإلى)ارجع

1(401:4مز")ملتهبةناروخدامهرياحاصملائكتهالصانع"

علىالقدرةهمأعطاللهلكن،(:114")عبأرواح"فهم

)انظرمعينةرسالةلتأدية()كأجالبشرشكلفيالظهور

أسمىالملانكةو(.\أ:ا،أعاوهوه91:1تكمتلأ:

وسعوأ،(2:7،عبوه8:4مزلىإرجع)االإنسانمنمرتبة

صم2)شئكليعلمونلاولكنهم،لإنسانامنمعرفة

أنهمكما9:12(،بط.199:2724:361.مت1،02:

،301:02القدر9آمزكليلي!واولكنهمالبثر.منأقوى

موضوعاصيكونواألاويجب،(2:19بط17:12تس2

محدودونأنهمكما.9(و:228رؤ218:1)كوللعبادة

الوقتنفسفىمكانكلفيمنهمالواحديرجدفلامكاناش،

بإجراءأحياناءاللهلهميسمحوقد.(ا-012:14إدانيال

السمواتفيمنهموتوجد.(11و91:01تك)معجزات

وهم.(11:ارؤه23ة21اعب263:5غفيردآمتأعداد

.(22:03)متيتزوجونولايزوجونلا

)متلموعةومسثولياتمخلفةشتبوللملائكة

تأ،8:38ارودقيقنظامولهم،(والسرافيمالكروبيم

.(1061كو،1:12

الكروبأنت:اللهيقولإذ،الكروبيمأحدالشيطانوكان

بين.كنتالمقدساللهجبلعلى.:أقمتكالمظللالمنبسط

خلقت،يوءامنطرقكفىكاملأنت.تمثيتالارحجارة

إلىالرجوع)الرجا-(51-ا:283)حز"ثمإفيكؤجدحتى

الأوللجزءبا(1الألفحرفمنا)موضهافى"إبليس"مادة

1،(.الكتابيةالمعارفدائرد11من

ولكن،الملانكةخدماتتتنوع:الملالكلةتت(-2)

رساثلهلتبلبغاللهمن"يرصلون"أنهمهولهمالرئيصالعمل
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الربملاك

إليهثم،منوحامرأةإلىملاكتكلمفقدمنتيثته.تنفيذأو

!لاك.وتكلم(9و3ة39)قضشمشونبمولدلتشيردأيفا!

،(02-1:99الوالمعمدانيرحنابمرلدلتثيرهمازكرياإلى

إلوالمشحيسوعلربابمولدءالعذكأامرج!الملانجمشركما

مراتعدةيوسفإلىالملاكوتكلم.(:126-38

لواالرعاةلىإلملائكةاوتكلم.(91و242.23:1-1:0مت)

و7و:093أع)كرنيليوسإلىملاك.وتكلم(951-:2

مننالكثيرووأنبا.(:2723أعبولى)الرسولوإلى1(22

الرفلا.سفرفىالمذكورةبالأحداثالرائييوحناالملا!ة

وتعبد)متخشوعفياللهمعضرفيالملالكةوثمل

خادمةأرثاحيموهم.(29و6:11رؤ،1:6عب،81:01

وأبمعاولتى!ذلك،(1:49)عبللمؤمنين"للخدمةمرسلة

انيالث،19:11مز،91:11تك)نقاذهمإأويتهمحما

:7-،8:2612)أعإرشادهمأو،(:591،أع3:28:6.22

أع،9:12لنيادا)المؤمينبتشجيعنا"جاأيقومونكما.(\.

،7:69)دانيالاللهمثةتوضحأو1(و،2723:3

بالشبةءسو،اللهمشيئةتنفيذأو،(9:أزك11وا01:5

صم.212-12:27خر،:12-9969إتكلأممأولأفراد

أع،-9:17حز،37:36إش91:351مل2:61.2،

34:17)مزالمزمنينيحرسونأنهمكما12:21-23(،

حفنإلىالممكينلعازرالملائكةحملتقدو.(9.:89مت

واحدبخافىيفرحونأنهمكما.(:1622الرإبراهيم

.(51:01الوي!وب

،يسوعبالربيختصفيماكبيردورللملاعةكانوتد

.(31و9:.1:032لو،1:02)متتهبرلادابشروفقد

1(11؟4)متالبريةفىلهإبليستجرلةبعدتخدمهوجاءت

كما1(:2243الونجتشمانىبشانفيجهادهفىوكذلك

ملاكوبسر.2-7(:28القبر)متعنالحجرملاكدحرج

مرق!،-7ه:28)متالرببقيامةوريخقتهاالمجدليةمريم

أتظن:ا"لبطرسالربقالكما.:4-7(24لو-7،ه:16

اثنىمنأكثرليفقدمأبيإلىأطلبأنأستطيعلاأني

للعلاثكةسيكونو.(26:25)مت!الملائكةمنجيشاصعشر

ش25:31،9متالثانيامجيئهفىظهورهعنددور

:7(.9تس2"16:،

عنلنايعلنلاالمقدسالكتابإن:الخلاصة)3(-

لأنه:.الأهميةبالغفهوذلكومع،القليلإلاالملائكة

خيقةاتساعمدىعنالفكرضقمنيحفظا)ز(-

وتنوعها.للها

الربعظمةإدراكعلىما-حدإلى-يساعدناأ(-أ)

موضوعهوبلالملائكةمنأعظمهوالذيالمشحيسوع

6(.و:94)عبتعبدهم

الذىالمنظورغيرالعالمعنكأائعةصورةيعطيناأ(-أاإ

إليه.طريقنافينحن
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الساقطونالملالكة

كما"اللهمشنةبإتمامللفرحفالأأمامنايضعالأا(-

فيئةينفذوننماإفالملائكة،"الأرضعلىكذلكءلسماافى

سماععندأمرهالفاعلون،توةي!المقدرونفهماتماماشالله

1(301:02")مزكلامهصوت

الأعدادبخلاصمالاتنالعدميخجلونناإنهم)7(-

بخاطىللهاملاشكةقدامعظيمفرحيكون"لأنه،حرلناالغفيرد

.(51:01الو"يتربواحد

نأإذ،المتنوعةاللهلمراحمرؤيا2صعونيوإنهم7(-)أ

للخدمةمرسلةخادمةأرواح"إلا!ماجميعهمملالكته

.(1،:1")عبالخلاصيرثواأنالعتيدينلأجل

ليهإأوصلتنالذياالرفيعبمركزنايذكروننانهمإ(-ألاأ)

بالمسيح.المؤميننصبنتظرناالذتوالممير،النعمة

بل..3(:22،ا)متءالماضاللهكملائكة"ف!نكون

6:3(.كو1ا،)!لالكة"سندين

:الربم!

العهدفي"الربملاك"كانإذاماحولكتيرجدلريدو

:2قض،3:2خر.51-41.22:11-61:7تك!لقديما

تك)(،للهاملاك"أو،(53:2،6:114-2،31:3،،9

إش)"حضرتهملالظ"أو،(92:719-1193:193-1

اللهظهو!اتأحدهوأو،الملائكةمنواحدهو،(63:9

بلااللهباسميتكلملا"الربملاك"أنحقيقةإن.نفسه

نأفىلثكسجالأتتركلا1(المفرإالمتكلم)بخميركالله

-11:.7:22-1722تك)نفسهظهوهـاللههوالربملاك

ليقوبنغسهعنيقول"الربفملاكي!.(51،31:113-1

متميزاصالربيبدووأحيانا!.(31:31تكا؟)إيلبيتإلهناأ:"

الميزهذاوشغم.(1-1:214زك.42:61صم2)عنه

1(:2،218و3:1زك)انظراللهياعتباردتكلمفإنهأحيانا!،

بينهوإنمانفهوالرب"الربملاك"بينتميزأيفإنولذلك

."الربملاكا)صوردفىالظاهروالرب،المنظورنجرالرب

بعدتمطلقايرتذكرلا"الربملاكا)عبارفىأنوجث

العهدفى"الربثلالث!مأنيرونالكتيرينفإن،المسيح

قبلملاكصورةفييسوخالربظهورإلىييرإنماالقديم

فىالربملاك"أما.المطولةءالعذرامنوبولدبتج!مدأن

:0113.:591،أع.1022:39:متالجديد)العهد

جبرائيلفل،الملالكةمنملاكأنهفىشكفلا(23و:2179

."!26او9و11:االو

الساتطون:الملائكة

)النطان-يوإبليسيرأسه!الذينالأشرارالملاكهإن

الملانكة،يقاومون(21-2:206:01أف21:934،13:1

إلى.دالإسايمكنهماللهمنثسإذن(:0113)دانيالالأبرار

بإصالهأو1(1-1:219أي)الطيعةقوىبتسخيرالإنسان

،(:0138أع31:161لرأيضاصانظر،،-2:7أي)بالمرض



السبعالكنائسملائكة

:4،3مت-31،7:)تكبالخطيةالإنسانويجرلرن

مل1)ذبةىتعالبموينشرون،:8(5بط37،1ت39يو

"(\:4تيا،2:2تس4921او:113كر.22:21-232

ماعلىمتوقفةوامتحانهالإنانتجريةفىحريتهمولكن

،2:6(.:912لهم)أياللهبيسمح

لهمويممحالسماهـدا!،فيزالمامسكنهمأن:مع

،(-22:9123ملا،1:6أي)اللهأما*بالمثولأحياناص

ميخائيلالملالكةرئي!سضنعفيهالذياليو*افسيأتي

إلىجميعاصولطرحهم،وملائيههإبيسمعحربا!وملا+لكته

.(7:9-122)رؤالعظيمةالفيقةقبيلوذلك.الأرض

أصلأالمعدةوالبهرتالناربحيرةفىسيطرحونوأخيرأ

لم"الذينفالملاعة.(2541:،1)متوملائيهه"لإبليص

دينرنةإلىحفظهم،م!مكنهمتركوابل.هـلاستهميحفظوا

أيفا!انظر،6يهوذا)"الظلامكتأبديةبقيودلعظيماليرما

فى"إبليس))ماددإلىأيضاصالرجوعيمكن(-:24بط2

الكتابية.المعارتدانرةمنالأولالجزءمنموضعها

السبع:الكنائسملالكة

أجلمنبطمى"جزيرؤفىمنفىوموالحبيبيوحنارأي

الرب0(1:9")رؤالمسيحيموعةشها؟أجلومنااللهكلمة

ي!،كواكبسبعةاليمنىيدهفى"و!همهيبمنظرفىيسوع

السبع"ملالكةهيالكراكبالسبعةإنلهوتال

الرسائللهميكتبأنأمرهالذين(02:ا")رؤالكناش

السبع.

نأيمكنلاإذ،حقيقيينملائكةأثلئكيكونأنيمكنولا

أعضاءفيموجودةونقائصءأخطاعنمسئولأالملالتيكون

وأ"مرسل"معناها"ملاك"كلمةأن:حيث.الكنيسة

كانواالسبعالكناثسملالكةأنيرونالبعضفإن،رسول"

جزيرةفيمنفاهفييوحناإلىالكناضمنمرسلينأفرادأ

في،(ملاك"بكلمةلمقصوداأنالكتيرونيرىولكن.بطمس

الشيوغعةجماهماالرؤياسفرمنوالثالثاثانىلأصحاحينا

أيفا"،انظر1:1)في"مسةوشماأساقفة"من،الكنيسةفي

.(5:الي،:02:1728أع

ملكة:

على:"ملكة"لقبالمقدسالكتابيطلق

أيمسمرفىاللقبهذافيطلق،الملكزوجة(-1)

-1:9أس)الأولىأحشودروشق.الملكزوجة"وشتي"على

تاجوضع"وحيثايةالهودزوجته"أصتير"وعلى،(79

(..الخ..:217أس")وشتيرأسهاومقكهاعلىالملك

فىالحكمتتولىمنعلىأبضا"اللقبهذايطلق(-2)

منموضعهافى"سبا"إلىسبا)ارجعملكةمثلالممملكة

.("الكتابيةرثالمعادائرة"منالرابعلجزءبا"لسيناحرف"

إلىالرجوعيمكن)ا-(8:27اع)الحبشةصلكة"و"كنداكة

ملكة

منالسادسءباب"الكافحرث"منموضعخافىكنداكة

.،((الكتابيةالمعارث3رانر

العا؟ةفىوكانت،الأمالمملكةعلىيطلقكما)3(

فىويخاصة،الزوجةالملكةمنسلطاناشوأبمرقدرآأعلى

كانمما،الزوجاتبتعددفيهائسمحكانالتيالمجتعات

الملكأهـامركذأمامالعديداتالملككأوجاتمركزمنيضعف

مأيشبع،خلتفعندمافريدا".مركزا-تشغلكانتالتى

الملكقاها،"أدوتياأخيه،طلبفيلتكلمهعليهنسليمالملكا

لأمكرسيآووضع،كرشهعلىجلسو،لهاوسجدللقائها

ابنةمعكةوظلت(.2:91مل1")ببينهعنفجلستالملك

حتىبمركزهاكملكةتحتفظ(الملكآسا)وجدةأبشالوم

لاشية.تمالأعملتلأنهاملكةتكونأنمن"آساخلعها

-51:9مل1)"قدشون!اديفي!أحرقهتثالهاآساوتطع

13).

إلىيهوجاكينسبى"بابلملكنصرنبوخذأنونقرأ

نبو؟فىونقرأ.(2:51،مل2)ي!الملكءونساالملكوأءابابل

إرميا)"..لخصانواوالملكةالملكيكياخروجبعد"ةإرما

أءاوكانت،11"الملكةلقبالملكأهاعلىيطلقفهو.92:2(

مل(،21"تحوشتاهي(يكناأويهوياكين)وهوالملك

بما(وأمه)يكياأنذكأهماأنسبققدإكأماوكان8:1(24

.(:1318)إرميارهببمصيرمنينتظرهما

مقتلهبعد،يهوذاملكأخزياأم""عثليااغتصبتوقد

مل2)سنواتستيهوذاعىوملكتالعرثى1(:927مل2)

مخالافاصثرشياشعملأهذاوكان،(22:21أخ،113:2

للثريعة.

يذكرانالملوكسفريأنمنالأمالملكةمركزأهمةوتبدو

ملكينءباستثنا.تهمأمهاءأسمامعيهوذاملوكءأسمادائما

رحبعاما،أمالعمونبةنعمة"نتفكاوآحاز.يهورامهما،فقط

أبشالومانجة"معكةو"،(213:1أغ41:12،31،2مل1)

مل1)آساوجدة،أبياوأم(91:02أخ.15:22مل9)

مأ"ضلحيبنتعزوبةو"(:1516أخ59:0102

بنت.وعثليا،(02:31أخ2،،22:2مل1)يهوفافاط

"8:26019:1مل2)أخزياوأم"إيزابلوز:جتهأخآب

مل2)يهوآشأم،سبعبنرمن"و"ظية،(01و22:2

مأأورشليماامنعدانيهوو"،(\:24أخ12:921

أورفليممن"يكلياث"،\:25أخ9:22،مل2)أمصيا

"3(نر26أخ،15:22مل2)أمصياابن()عف،عزرلاأم

2،:5133مل2)يوتاموأمصاد:قابنة"يروشا"

مل2،()حزقياوأم!كريابنتأبيةأوآبىوي!،(ات27أغ

مل2)م!ى"أ*و"حفصببة،(\:92أخ.18:22

مل)3آمرنأمبطبةمنحار:صبنت"،و"مشلمة(21:9

مل2)"لوشيا"آأبصقةمن"يةعدابتيديدد:"(92:91

مل2يهوآحا!)أم،لبنةمن"إرميابنتحموطل،و"(\:22
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السمواتملكة

مل2)يهولاقيمأمرومة"منفدايةبنتقليدة"و.31(:23

مأأورضليممن"ألناثانبنتتخوشتاو"،:37(23

مألبنة"منإرمابنتو!حميطل،24:8(مل2يهوياكين)

.(:2489مل)2صدقا

،(:817)رؤبابلمدينةعلىمجافلاصالكلمةتطلق-(4)

اللهبهاسبوقعالىالاسميةللميحيةرمفلةصورفى

الدينونة.

:الس!واتملكة

و:79،،184ة)7إرمياسفرفيإلاالعبارةهذهتردلا

ايهوإسكانعلىاللهغضبيعلنحبث3(،وه91و89

)جندالماهـلةالأجرامعبادةء:صاانساقواالذينوأ:رشيم

أواخرفياليهودبينمنشردالعباددهذهوكانت.ء(السما

بعدمرةلأولذكرهاءجا:قد.البابليالسبيقبيلأيامهم

لملأنهموذلك،إسرائلوشىالسامرةعلىأضوراستيلاء

إلههم،الربوصاياجميعوتركوا"الربلصوتيسمعوا

اءالسماجندلجميع.وسجدوا...مسبوكاتلأنفسهموعملوا

حذرهمأنسقوقد،(16و1ه:17مل2")البعلوعبدوا

وتنظرءالسماإلىعينيكترفعلئلاقائلأ:"ذلكمنموسى

الربقسمهاالتي،،لمااجندكلاوالنجوموالقمرالشمس

لهاوتسجدفتفترء،ال!ماتحتالىالمثعوبلجميعإلهك

ويخرهمكنعانشعوبنتوكا.(:997.13:،تثإوتعبدها

عهودمنذالسماويةالأجرامعدواقدالمجاوردلأممامن

كانتكما31:26-28(.أيإلى)ارجيمالقدمفىموغلة

العريية.لجزيرةاوفىلقديماالشرقفيجدا-منتشرةالعبادةهذه

السماويةالأجراممنالكثيرالبابليةالآلهةبينكانكما

السبىقبلنهأءالأنبياأسفارمنونعر:.لطبيعيةاوالظواهر

الفئاتكلبينانترتقدءالسماجندةعبا؟كانت،البابلي

مزلتهاالسمواتلملكةوكان،(816:)حزالمدنجميعفي

الأشوريةاأشتارأنهاوالأرجح.العباداتهذهفيالرفيعة

طقوسايمتتخمنتهاعبادوكانت.الكنعانةعثتاروتأي

الأثريةالكثوثعنهأسفرتمماثابت:هذا،إباحيةجنسية

عبادتهاهـلعل.التناسلبةللأعضاءتضخيمبهاتماثيلمن

الصالحالمللتحاولوقد،!سيعهدفيإسرائلإلىدخلت

،ءالخفافىقائعةظلتأنهايبدوولكن.عليهاءالقفايوشيا

أصخطمما(1و،8:39حزإلىء)ارجعالنسابينوبخاصة

إلىليحملهمبلبملكجيثرعل!همفأرصل،عيهمالرب

.(36:1402-مل)2الي

الملك:ثركةملك-

"ءالباحرف"منمرضوعهافىإليهاالرجوعالرجا

."اليهايةالمعارفدائرة"منالثانىبالجزء

الملك:ملك-ثاب

اسليعانهيكلمنالشرقيةالجهةفيجماباللككان
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حراصةفىوكاناالملكبقصرالهيكليصلفكان

وأالبتجمومفيإلايمغلأوكان.(9:18مل1)اللاوسين

نأالواضحومن.(-6:13،)حزالملكبهليمرالشهررأس

ثمينةمعادنمنعليهكانمماالبابهذاجردآحازالملك

.(:6118مل2أضور)ملكسرالثالتفلالتفلبالجزلةليدفع

الملث:ملل!جنة

حرت"منموضعهافى"المللت"نجةإلىالرجرعالرجا

11.الكتايةالمعاهـثدائرفى"منالتانىبالجزء"الجيم

الملك:ملك-طريق

أطريقاعلىآالقدالعهدفى"الملكطريق"اسميطلق

العقبة-لخلجالثماليالوفعلىحابر-عصيونمنالممتد

خىالاكأدننهروالميتالبحرمنالثرقةالجهةإلىويسير

فقط"السكة"وس!مى.سوريةعاصمةدمشقإلىيصل

.(:227)تث"الطريقدأو.(02:91)عد

بينفيماوالجيوث!التجاريةللقوافلهاماصطريقا-وكان

كما،ابدقبلالعمترينوالقرنوالعشرينالالثالقرن

العمرمذعيهثرةالمتناالقديمةالقلإعأطلالذلكعلىتدل

هءوحلفاعيلامملكلعومركدرانجدا!لرجحاومن.البرونزى

إبراهيمتعقبمكما،الطريقهذاعنوعمورةسدوملىإزحفوا

لثالثاالقرنبين!مايستخدموظل.(41تك)أيفايمعليه

نأأدومملكرفضحيت،الميلادقبلالسادس:القرنعثر

،(027:1)عدبهيمرواأنموسيبقباددإسرائللبنىيسعح

وكذلك.شرقاصويدوس،ادومأرضعنيتحولموسىجعلمما

فه،بالمروروشبهلمرسىالأمورييناملكسيمونيسمحلم

علىاستولواوعليهواننصروافحاربوه،طريقهمفىووقف

.(52-12:12عد)بلاده

ر!إذهامآدورآالطريقهذالعبسليمانعهدوفى

ومورية.ويهوذاالعقبةخليجعلىجابرعصبونءمينالين

كاننهأعلى،الرومانىالعصرمنالطريقشواهدوتدل

أحزاءبينتصلكانتالىالهامةالطرقمنجزءاصقدأصبح

تراجانعصرفى،لأطرافامتراميةالرومانيةالامبراطورية

.الباطيوناستحدمهقدوكان.ألميلادبعدالتانيالقرنفي

بطرلق"يسمىزالوما،السياراتخطوطالآنفيهوتسير

."السلطان

والثاني:الأولالملوكسفرا-ملوك

شعبتافلخسردالملوكسفريواصل:مدادا(-)أولا

سفريووالقضاديشوعأسفارفيءحالماتتمة،اللهعهد

الأحداتبذكرالملوكصمفراويبدأ.والثانىلأولاصموئيل

حكمفتردثم.(121مل9)داودالملكحكممنالأخيرة

(11.21مل1)لمملكةاانقساءثم،(19-2مل1)لجمان

الشماليةالمملكةسقوطحتىالمنقسمتينالمملكتينتاكأيخثم

المملكةتاريخثم.(17مل292-مل1أثور)يدعلى



والثانيالأوللملوكاحسفراملوك

الملكلطونخريطة

والئانيالأولالملوك-سفراملوك

أوللأبداهوما..مق586فيسقوطهاحتى(ا)يهوةالجنولية

إحوالىيهوذاملكيهوياكينعلىعطفمنبابلملكمرو؟خ

(.ءا.ق561

فيالملوق-سفراكانالكاكة:وتارينيالكاتبثانيا-

سفرينلىإتقسيمهماوحدثواحدا-.-!فرا7العبريالأصل

يتسعلمأنه)بحكمالسبعينيةاترجمةفىتقريبا"،متساويين

فيالتقسيمهذاحدثثم،واحد(دكأجاليونانيةفيلهما

سائرفيوهكذا،الميلاديعرالخامسالقرنفىالبرلة

.اللفاتمختلفإلىالمقدسالكتابترجمات

)باباالبابلىالنلمودوشسبه.تبهكااسمالسفرفييذكرولا

ا"اتمقنبويةدوائرإلىنسبتهرنظرية.النبيإرميا(إلىترابا

سيرةتتاولواضحةأجزاءوهاك.السفرتوجهاتمعتماما

سبعةمجموعمنأصحاحآعشرشةفهناكالأنبياء.بعض

تخصصاثلث-منأكترأيالسفرينفيأصحاحا"وأ!لعين

كما(.\.مل17-2مل1)وأليشعإيلياالنبيينلشرد

مل1)"أخيامثل!آخرينأنبياءبحياةاه!ماما"يبدي

يذكرلاالذياللهورجل،(ا-16:،9214-93:ا9

-أ:223امل)يملةبنومخا(01ا-:13مل1)اممه

،(36-93إشمع02-ا8مل2)النبىءوإشعيا.(38

البوي.أصلىيؤلدمما(25إرميامع2وه42مل2)وإرميا

النبوسة،الكلمةبكفايةالواضحاهتمامهالكاتبيبديكما

.ءالأنبياقالهأنشقماإتمامإلىالنظريشلفتماكثيرايرإز

الأنبياءأحديكتبأنالمحتملغيرمنأنهنظنوقد

هذاعكىتؤيدالسفرينفىالداخليةالدلانللكنوتا!يخا!.

نأكما،العهدتفيذعلىءالأمناهمءالأنبياكانفقد،الظن

لأخباراسفرتبكافيستهد،للمؤرخينجعمرانتكاتهمكتابا

وأخبار،النىثاننا:أخبار،الرائيصموئيلأنجاربفر

وأخبار1(92:92أخا)الملكداودأنجاربخصوصالرائيجاث

علىالرائىيعدووسؤى،الثيلونىأخياونبوة،البيثاننا

1(9:92أخ2)سليمانأموربقيةبخصوص.نباطبنيريعام

بخصوص،"الانتسابعنالرانيوعدوالنبيشمعياأخبارو"

عدو"النبىمدرسوي!،(21:51أخ2)الملكرحبعامتارلخ

عزياأموروبقية".(13:22أخ2)الملكأبياأموربقيةعن

أح2")النبىآموصابن-إشعياكتبهاوالأخيرةالأشلى

الوراةفىالملوكسفرفإنادلكعلىوعلاوة.(26:22

.النبويأصلهيؤلدمماالأوائلءالأنبياأسفاربينيوضحالعبرلة

تاريخبعدكانأنهفلابد،الملوكسفريكتابةتارلخأما

لسبىوالثلاثينالمابعةالسنةوهى،فيهمسجلةثةحادآخر

السفرأنوحيث.ق.م156حواليأي،بهوذاملكيهو!اكين

أنهفلابداالسبيمنالعودةفتردإلىتلصيحأيبهليس

،561بينفبماكتبأنهفالأرجحوعليه..مق953قبليهب

.ءا.ق953

نجلأئةتبلكاايستثهدوالمحتوسات:المصادر:-(ثالثا)
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لعلصاءايرىالتيالأخريالمراجععلىعلاوة.تاريخيةمراجع

هى:تبالكايذكرهاالتىوالمراجع.منهااشقيقدأنه

وكان،(91:14ملا)"سليمانأمورسفر5(-أ)

وكلسل!مانأمرربقية\)عنإضافيةمعلوماتعلىيحتوي

أخبارعلىي!ثتملكانأنهوالأرجح،"وحكمتهصغما

3:16-38(،مل1)المرأتينقفيةفيالفصلمثلخاصة

لجزءاأنءالعلمابعضوسلى.(\.-01:1)ساملكةرةوزيا

محفوظةكانتجلاتعنمأخوذلهيكلاءبنايصفلذيا

عنأخذتالوكلاءقرائموأن7،1(6ملا)الهيكلفي

كونهعنيدلدلاذللتلكنو،(4،5مل9)إدارلةوثائق

.قرضمجرد

السفرويذكر:إسرائيللملوكالأيامأ!بارسفر(-)ب

تارلخذكرختامفيعادةوذلكاالملوكسفريفيمرة79

إلىالقارئنظريوجهفهو،الشعاليةالمملكةملوكمنملك

كيف،يرلعامأموسبقيماا":مثل،المفلد!المعرفةالمرجعلكز

عمرىأموسبقة".و(:999،مل1")ملكوكيفحارب

و"بقية1(:1627مل1)"أبديالذيوجبروتهععلالتي

المدنبناهـوكلالذيالعاجهـليتفعلما:كلأخآبأمور

ماوكليوآشأموربقيةو"،93(:32امل")بناهاالتى

مل2")بهوذاملكأمصاحاربوكيفوجبروتهعمل

وحبروته،عملماوكليربعامأموربقة"و.(13:12

التىوحماددمشقإصرانيلإلىاسترجعوكيفحاربكيف

ذلكأنالعباراتهذدمنويبدو.(:1428مل")2ليهوذا

.الملوكحكمعنالرسميةالحولياتيتفمنكانالمرجع

السفرهذاويذكر:!هوزالملوكالأيامأخبارسفر)بر(-

السابق،المرجعفىالحالكانوكما.لملوكاسفريفىمرةا5

،يهوذاملوكأحدعنالحديثختامفىيذكرالمرجعهذافإن

والمدنفعلماوكلجبروتهوكلآساأموركلبقة:درمثل

وجبروتهيهوشافاطأموبقية"او(:5123امل")بناهاالتى

أموربقة"،و(22:45مل1")حاربوكيفأظهرالذي

الماءوأدخلوالقناةالبركةعملوكيف،جبروتهوكلحزقا

ماوكلمنسىأمورو"بقة،02(ت02مل")2المدينةإلى

.(21:17مل")2بهاأخطأالتىوخطيته،عمل

لجنوديةوالةلشمااالمملكتينعنلمراجعاهذدأنلأشجحوا

حولياتوبخاصة،وشةلجاالكلماافىلهولياتباشبيهةنتكا

محفوظةرسميةسجلاتكانتأنهايرجحإذ،أشورملوك

وأورشليم.الامرةفي

العلماءفإن،بأسمائهاالمذكورةالمراجعهذهعلىوعلاوة

الكاتب.بهااستعانقدأخرىمراجعثمةأنيرون

الملوكتوارلخأننجدأخآب:كيصعنالمراجع)د(-

(فىأخآبأبي)عمريتاريخيوجزفعثلأ"موجزةتردالأفراد

الناحيتينمناهميتهاعتبرناإذاأننامع،أعدادثمانية

المملكةملوكأعظممنكانأنهلوجدنا.والحرييةالسياسية
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يسهبأخآبحكممنءوابتدا.(2-16:928مل1)الشمالة

،اياهو!قياهوقتإلىأسرتهوأخآبريختاصردفيتبالكا

لباراتامنالجزءهذاويخلو.(21مل-612مل1)بانقلابه

العلماءبعصمعهيرىمما،إلي!كاالإقارد.صبقتالتيالمألوفة

عنكتبهمامنهااستقىاأخرىبمراحعاستعانامحاتباأن

.أخآبرحكموألبشعإيلياجاة

،(17-91امل)أصحاحاتبضعةإبلياأخباروتغطي

،صيداصرفةرملةألىإإرسالهوالهالغرلانإطعا+اعنفنقرأ

الكرمل،جبلعلىءالمامنالنارنزولو،المطرشانقطاع

كرءوقفيه1(91مل9)حوريبفىلهالربواستعلان

ءا!مننجارءوالقفا،(31مل1)اليزرعيلىنابوت

الحديتفىالإسهابهذاوكل.(\مل2)أحزيارسلعلى

إييا.عنللحديثخلفيةإلايكنلم،أخآبعن

مرجعلهكان(2-13مل)2أليشععنالحديثولعل

ألغخلافةيصمئفهو،يلياإعنالحديتمرجعيخرآخر

وافراس،الرديةايادنبعوتطهير،(2مل2)كنبيلإييا

-ا:29مل2)منهسخرواالذينإيلبيتلصبيانالدبتين

المرأدوقصة.الزيتودهتاللهرجلوأرملة.(25

.(همل2)نيالمريانعمانءثفاوقصة،(،مل2)يخةالث

6!.مل2)ألجعلىالقبضفيأرامملكمحاولةوفشل

الثونميةواستردا؟(7مل2)السامرةفىلمجاعةوا

مل2:)ملكاياهوومسح(8مل2)حزائيل،ومؤامردلأم!ها

العهدفيجزءيوجدولا.(39مل)2أليشعموتثم.(9

الهديتفىنجدكمابالمعجزاتالامتماههذاكليوفيلقديما

أليثع.عن

علاقةلاأخرىثاصأحدا،(31مل-692مل9)فىومحد

الحصاراتمثل،وأليثعإيلياحياةبقصصلهامباشرة

الذيالانقلابوتفاصل،(-،3ا:02مل1)العسكرية

ا!لعاءاهـشسبها،(36ة01-9:11مل2!"ياهو"بهقاد

هذدوفي.وخلفاثهأخآبعائلةعنثالثمرجعإلىأحياناش

المملكةعلىالأهتماءايتركزاالمغ!ترضةاللاثةالمراجع

الشمالية.

حكمقصةأننجدإذ%شعياءكصصر.نبوة)هـ(-

نف!هاهىتكونتكا!(39:02:91-18مل2)حزخا

يسجلحيث:8(-36:193ء)إشإشيانبو؟فيالواردة

جة،قاثدلربشاقىوإرساله،سنحارببغزوةلجزءاهذالنا

:رجوع،حزقيامرضثم،ءإشعيارنبوة،حزقياوصلاة

هذاأنمعهيرجحمما،بلادإنمر:دحرسل:مجئ،الثممس

سفريتبوكاءإشعباأنأوإشعياء.!بوةعنئقلقدالجزء

واحد.مرجعضننقلاقدالملوك

يحتملاييالمراجعأمرفيوالبحثالكلا!ب:هلف)و(-

ألايجباالملوكسفريكتابةفىبهااستعانقدتبالكاأن

خميعمجردالملوكسفرافيس.تبالكاهدتنهمليجعلنا



والثانيالأولالملوك-سفراملوك

هدفتبالكاأمامكانبل،مختلفةمصادرمنمعلومات

منها.استقاهوماللمراجعاختيارهفي

هو،الملوك0سفريفيتبرزالتىالفنيةلأساليباوأحد

ملك.كلعنحديثهوخاتمةمقدمةفيتابتةصيغةاستخدام

تفاصيلعدافيماالمصلكتينمنلكلنفسهاهىالصيغةوهذه

هكذا:القدمةنجد،يهوذالملوكفبالنشة،صغيرة

حكممنالمقابلةبالسنةمقارنة،العرشتوليشة)أ(-

(.الشمالية)المملكةإسرائيلملك

.العرشتوبعندالملكأ(-عمر)أ

حكمه.مدةأ(-أ)ا

أمه.اسمالأأ(-

حكمه.طبيعةعلىالحكم)7(-

هكذا:يهوذاملوكمنملككلحكمقصةويختم

يهوذاملوكأيامأخبارسفرإلىالقارئتوجه)أ(-

.المعلوماتمنللاستزادة

فيه.ذفنالذيوالمكانالملكموتذكر-ا()أ

".عنهعوضا".ابنه..وملك":خليفتهأ(-أ)أ

الملكعنذكرهفيمامثلأذلكنرىأنوكلكننا

.(231-9و22و41:12مل1)رحبعام

بعض.إسرائيللملوكيستخدمهاالتىالصيغةوتختلف

يلى:كماكانتإذاذلكعنالشئ

حكممنالمقابلةبالسنةمقارنةالعرشتوليهسنة)1(-

(.الجنوية)المعلكةيهوذاالملك

حكمه.مدةأ(-)أ

إقامته.مقرأ(-)زا

.الأوثانتهلعبادإداتأ(-)7

الملك.والداسم)7-(-

وهكذا:إسرائلملوكعنملككلحكمقمةويختم

إسرائلملوكأيامأخبارسفرإلىالقارئتوجيه)أ(-

.المعلوماتمنللاستزادة

الملك.موتذكرا(-)أ

)وكانللعرشمقصخلفهإذاإلا،لهفياخلافةا(-أ)أ

(.إسرائململوكفىالهدوثكثيرالأمرهذا

مثلأبعشاحكمفىكاملةالصيفةهذهنرىأنوممكنا

6(.16:هو،34و59:33مل)1

والثانيالأولالملوك-سفراملوك

ولكنها.لصبغاهذهاشخذامفيلاختلافاتابعضكوهنا

ملوكتواريمبينوالمقابلة.نفسهاهىتكونعاع-تكادبوجه

هذهتواريخنحددأنمنهانستيمبمعلوماتكلدتاالمحلكتد

المرحعتغييرعلىيدلالصيغةفيالعييرولعل.الحقبة

مااسميسجلأنهونلاحظ.عنهلينقلالكاتباخارهالذي

لملوكبالنسبةذلكيهملولكهايهوذاملوكمنملككل

.داودبعائلةالشديداهتمامهإلىبرجعذلكولعل.إسرائيل

)وقدأورشليمفىكانيهوذافىالملكمقرأنوالمفروض

الشمالية،المملكةفىالملكمقرأما،أحياناص(ذلكيذكر

ترصةإلىفنوئيلإلىشكيممنتغييرهليهرةيذكردفكان

إسرائيللملوكبالنسبةالأبذكرأن.كماالسامرةإلىثم

ثباتعكسعلى،المالكةالأصرفيالتغييركثرةعلىيدلنا

ملوكغالببةأنبذكركما.يهوذاعرشعلىداودأسرة

.دداومدينةفيدفنواقديهوذا

العاليالقدتناولانةالعالىوالنقدالملونسفر-رابعا

التثنية،س!ركتابةتارلختحديدإلىيستندالملوكلسفرى

إلي)نسبةالثنويوالتاريخ،التتنيةسفريبينوالعلات

.(والملوكوصموئيلوالقضاةيشوعأسفاروهي-التثنيةسفر

موسى.عهدفيكتبقدالتثنيةعفرأنالعالىالقدهـشكر

وسفرالملوكسفريبيناللاهوتيةالنظروجهةفيوللتث!ابه

كتابة-بتارلخ-عادةالعاليالقدأصحابيرجعاالتثنبة

فىالهيكلفىالثريعةسفراكت!ثاثوقتإلىالتتيةسفر

التثنيةسفروأن،22(ملق.م.-6212)فىالملكيوشيازمن

الأس!اروأن،يوفابهاقامالتيالإصلاحاتلتديمكتب

كتبواالذينبمفهومكتبت(آنفا)المذكررةالتثنودةالتاردخة

التثنية.سفر

سفريأنيعتقدون،اعالياالنقدأصحاببعضإنبل

عاآنحوفياحدهمااالأقلعلىلتنقيحينتعرضاالملوك

أثناءفىوالثاني،بقليليرشاموتبعدأي.ق.م006

،اتالعبا؟بأمورغنىالأولالتنقيحإنويقولون.السبي

زمنفيأوهـشليمفيالعبادزتمركزشرعيةتقنيينويخاصة

البابلي.المبيحدوثلتريرفكانالثانيالتقيحأما.يوضيا

النتاثجهو،الأفكارهذهلدحضدليلأقوىولعل

تحديدمحاولةفيالنقادأولئكإليهاوصلالتيالمتضارلة

تنقيح.كلتناولهاالتىالفصول

بالثقةجديرينغيرالملوكسفريأنالنقادبعضهـلرى

مل2)ليهوذاسنحاركبحصارتصةإنفلأنجقولون،كتارخ

الاكتشافاتولكن،منفصلينثينحادبينخلطهى(91و18

تثبت،ومصرالنهرينبينولجردفلسطينفيالمتتاليةالأثرية

.اللوكسفريصحةالدوامعلى

غيرهماصعلهتناتضينيبدوانالملوكسفريإنيقولونكما

إرميامع8ت25مل2ملأتالكتايية)انظرالأسفارمن

215



والثانيالأولالملوك-سفراملوكوالثانيالأولالملوك-سفراملوك

216



والثانيالأولالملوكحممفراملوك

أنهمايبدوبل93(.52:إرمامع25:7مل52:2902

مل2ملأ)انظرالمواضعبعضفيأنفسهمايناتضان

ولكن.(،3098:16:مع:179مل.992:2مع825:

كانتالتيالمتنوعةالتأرلخأساليبفهمفيالمدققةالدراسات

فتراتوتداخل،جيلكلوفي،المملكتينعنكلفيتتبع

التوارلخهذهبينوالمقارنة.المملكتينكلنيالملوكحكم

دقةفيالثقةمنزادتتد،بليةوابالأشورلةوالسجلات

تناتفا،يحسبكانوما،مذهكدرجةإلىالتواريخهذه

التامة.الدقةعلىدليلأيعتبرالآنأصبح

:الملوكسنرينيوالهدفاللاهوتيالفكرخامسا-

حكمنهايةمنإسرائيلبنىتاريخالملوكعفريسجل

الجندليةالمملكةسقوطزمنإلى(ق.م.619)داود

،قرونأرلعةنحوتارلخيسجلأنهأى(..مق586")يهوذا"

لكتبالحديثالمفهومحسبتارلخكتابيليساولكنه!ا

السياسيةالنتئونعلىالتركيزعنعوضأفهما-،التاردخ

الديية.الأمورعلىيركزان-والحريةوالاتتصادية

فيوالهدفاللاهوتيالفكرتقييمدليةيسهلومما

،السفرانيسجلهاالتيالأحداثنفسأنهو!الملوكسفري

بينوبالمقارنة.الأيامأخبارسفريفىمسجلةغالبيتهانجد

الآخر،روايةإلىأحدهايفيفهوما.الأسفارهذهفيءجاما

الكاتب.هدتنتبينأننستطيعمنهايحذتماأو

كتباقد-القولسبقكعا-الملوكسفريأنوالأرجح

أصبحتتدأورشليمكانتأنبعدق.م،056953بينفيصا

)إرمياالدينعمودارانهاوهكذا،داودكرسيوزالأط!ا

،869:مل1أيفا!انظر،-9.22:19او،:43113ة7

"؟ذلككلحدث:"كبفالتساؤلاتيثبرهذاوكان.(92

ئقضهل؟ولصهونلداودعهودهاللهيحفظأنيمكنوألا

العهد؟

التساؤلاتهذهعلىالإجابةالملوكسفريتبكاويهدت

وسقوط.(،.مق272االسامرةسقوطرثتيكامماأاالمخيرة

-يوبأب!فرأشبه-الملوكفسفرا(..مق586)أورشليم

.الإنسانمعاللهمعاملاتتبريرطرقإلىيهدفان

تبالكابسرد"؟هذاحدثكيف"ةالسؤالعلىفللإجابة

ولخاصة،الشىلعةفيالراردةييرالمعاضوءفيالشعبتارغ

الوحيدالركزأورشليمجعلموضوعفيكما،التثنيةسفرفي

عقابوحتمية،النبولةلكلمةايةوكفا.الملوكيةونظام،للعبادة

الطاعة:عدم

نقاء،الكاتباهتماماتأولمنالعمادةمر!ل!كه)أ(-

العبادةمركزيةهو،ءالنقالهذامعيارأهموكان.للربالعبادة

وعدم،آخرمكانأىفيوليس.أورشليمفيالهيكلفي

المرتفعاتفييهوهوعبادةالكنعانيةالعباداتبينالخلط

المملكةنيئراعييكئلمالذيلأمراوهو1(-21:132تت)

إسرانيلملوكعلىالحكنمكانولذلك،()إسرانيلالشمالية

والنانيالأولالملوك-سفراملوك

طرلقفيوسارالربعينىفيالشروعمل:!هودائما"،

مل1")يخطئإسرائيلبهاجعلالتيخطيتهوفي،يرلعام

مل31،2:،41:165،1:0316مل1أيفآانظر،،51:3

:42و89و2،51:9،:19،19و09:93311:2،:33

الأخريالمذابحأنيريالملونسفريفكاتب.(22:،3117

عنهايرجعلمخطيةأكبر،أيلوبتدانفيالذهبوعجلي

لموقفاأصبحفقد.(:،293-29:53مل9)إسرائيلملوك

لملوكالمعيارهو،أورشليمورفض،المختلفةالمذابحهذهمن

وقعواإسراثيلملوكفجمبع.(الشمالية)المملكةإسراثيل

الذي"شلوم"عدا)ماالمعيارهذاعلىءبنا،الديخونةتحت

حتي،(إسرائيلملوكآخروهوشع،واحدثمهرسوييملكلم

واحدأسبوعسويبملكلموالذي،أيلةاغتال-الذيزمري

-69:9مل1)الهكمهذاتحتوتع-تصرهفىيخخرانقي

02).

هر،يهوذالملوكآخرمعيارأيستخدمتبالكاولكن

فيماالخاطئةالعباداتانتشرتحيثاالمرتفعاتمنموقفهم

حزقياالملكل!سوىتبالكااستحسانينلولم.أورشليمحرل

،22:2(.:183مل)2داودطريقفىسارالأنهماهـسثيا

العبادةعلىءالقفافيلغيرتهمآيخرينملوكستةيمتدحكما

-151:9!ل-آسا)لل!رتفعاتإزالتهمعدمرغمالوثنية

أمصيا-،21:2مليهوآش-2،:2243يهوفافاط،51

ماأ.(3هو59:43يوثام-،4و51:3-عزرلا،4و3ة9مما

العبادةفىلاشتراكهمتبالكاأدانهمفقديهوذاملوكباقي

فيبارزةصررةوهي.للهيكلوتدنيسهمالمرتفعاتعلى

.الملوكصفري

سفريتبلكاالثانيوالاهتمام:الملوكتارلخ(-أ)ا

إتثال!ثرسةنصتفقد،الملوكتارلخمتابعةهو،الملوك

الملك،فيتتوفرأنيجبالتيالمثروطعلى(17-14:02

لدينيةاتهومسئولياملكا"،عليهميجعلواأنالثعبطلبإذا

فيإلاالموضوعهذايذكرولا.النتعبنحوعنالأساسية

كاتبعليهيقيسالذيالمعيارأصبحولكنه.التثنيةسفر

داودأصبحكما،لذلكأمانتهومديملككل،الملوكسفري

لكي"،الآخرونعليهيقاسالذي.المثالىللملكالن!وذجهو

")تثإسرائيلوسطفيوبنوههومملكتهعلىالأياميطيل

18:3022:2مل.15:192املأيضا"انظر17-02:

،:3-ه41:8،51مل1،داودطرقيفيالسيربخصرص

أرادفقد.(لكؤمنالنقبضبخصوص:163،:493مل2

أبناءأنرغم،لداودلعهدهأمينا!ظلاللهأنثباتإالكاتب

أمرهماتولىالمملكتينأنومعله.أمناءيكونوالمداود

الشماليةالمملكةفإنملكا!()عشرونالملونمنالعددنفس

ملوكهاابعضواغتيل،مليهةعاثلاتتسععرشهاعلىتققب

علىداودعائلةظلتبينسا،سنة002نحواستمرتوقد

)انظرشة035مدي(على)يهوزاالجنوسيةالمملكةعرش

:891191،34:مل21وه:365194و32و؟9939مل1
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ثارتهأوما،داودبيتحاقتلتيالكارثةاوكانت.6(:02

دفعتاليالهامةالهوافزاحد.اللهمواعيدفيشكوكمن

.لمواعيدهاللهأمانةلإتجاتالملوك!ريتدولنإلىالكاتب

التىأيفآالأشابومنالنهوسة:الكل!ةكفايةأ(-أ)أ

الكاتباهتمامهو،النثنيةوسفرالملوكسفريبينترلط

الترارةفيفصولثلاثةفهناك.النبويةالكلمةكفايةبإبراز

،1-ه:13تث-12:918:عدالنبواتموضوعتتناول

للنبوةالمحكنجد،فقط89تتدىولكن،:8914-22

أقواله.تتحققوهكذا،البيبهتنبأماوقوعوهو،الحقيقة

صم2ء!الأنبياأقرالإتمامتبلكاافيهايذكرالتيالمراتلاحظ

\،29:هفي9:92-36ا،امل8:.؟مل9في7:13

ا:6-4مل.691-23:18مل2في13:9-3مل1

و69:7في16:1-4مل.1815:92،1او،1:7افي2

فيا7ة22،امل16:34مل1ني6:26يش12،او1

و.3-9:7-.9مل2فى21:21-92مل22:35-3801

،1:17مل2فيا:6مل،2و.113و01:.37،9

23:03.في؟-.22،2:ه،2:2-4في21:01مل2

تسقطلمءالأنياأقوالأنإثاتعلىتبالكاحرصفقد

بالأنبياءاهتمامهيبدوكماتماما".محققتبلالأرضإلى

منوغيرهماوألشعإيلياعنللحديثخصصهبماأنفسهم

.ءالأنجا

بسفرتبالكااهتماماتأحد:اللعناتوقوع)هـ(-

علىالعهدلعناتلوقوعتتبعهفييبدوأيفا!،التثنية

بناءواللعنةالركةيتفمنإسرائيلمعاللهفعهد،العميان

نأالملوكسفريتبكاويرى.عصيانهأوالشعبطاعةعلى

العهد،مطالبإتمامفىلفشلهماالمملكتينعلىوتعتاللعنات

سفرفيالمذكورةاللعناتمعظمأنبإثباتفاهتم

ال!ثعب،حياةفيمالكلتمتتد1-68(التية)28:ه

منأمة"عليهمشجلبالعصيانأنمنموسيحذره!فقد

.(:2894تث!"يطيرالنسركمااالأرضءاتصامنبعيد،

أمة.أورشليمعلىوالبابليون،السامرةعلىالأشوريونءفجا

الشامخةأسواركتهبطحتىأبوابكجميعفيتحاصرك"

.(28:52")تثأرضككلفىبهاتثقأنتالتيالحمينة

واستمر،.ق.م،72-722منالسامرةحصاراشمروتد

-الناساضطروقد..مق586الى588منأورشليمحصار

تأكلوأن.أولادهميأكلواأن-إلىالريبةلحصاراظروففى

لإسرائيلذلكحدثوفد.(:53-57)28مشيمتهنءالنسا

ينجحأنالرب!رفكعا3(20-64:مل2)بنهددحصارفي

عن-عصيانهمبسبب-يمتنعلمفإنه،ويتكاثرال!ثعب

:63-28)تثالأرضشعوب!طبينوتبديدهمتدصيرهم

67).

فيالملوكسفريتبكاثرع،وكيرهاالأهداففبهذه

كيفإذالاهوتيةعقدةلحل،هـلهوذاإسرائيلتاريخكتابة

؟ولداودللأمةاللهومواعيدالسبىبينيوفقأنللإنسانيمكن

812

والثانيالأولالملوك-سفراملوك

مزدوجاكل:جوابهوكان

الشعباعصانمنبلاللهمنالمشكلةتكنلم(-1)

معناهليمى،الدهـلةزوالإن(2).الدوامعلىبارا"يظلفالله

بالتليم،ملئالسفرفختام،داودبيتزوالأوالأمةزوال

هـجعل،السجنمنيهوساكينسراعيطلقمردوخأهـللفرى

وممده،بابلفيمعهكانراالذينالملوككراسيفوقكرسيه

السبي-ءاثنافيفحتى.3(.25:27-ملباحتاجاته)2

يستمتعداودبتكانتقريباش-شئكلمنالهرمانرغم

عندفبكن،مواعيدهعنيتخللمفالله،وبركتهاللهبففل

.ءرجاالشعب

اأخريأمورفىتبللكااللاهوتىالدافعيدوكما

علىللحكمك!حكالتثنيةلسفراستخدامهفيولخاصة

الفصحبحفظالخاصةالشرائعمثلأفلاحظاالثعبتاريخ

-16:9!التثنيةسفرفيالواردةاوتلك02-أ:12خرفي

سفرفيالأسرةدانردفييتمكانالفصحأننجدجث،8(

الثة.سفرفيالمقدسالمكانفيتمنجدهبينعا،الخروج

فىتمالذيالفصحأنذكرعلىالملوكسفريكاتبويحرص

سفر،"التثنيةسفرفىمكتوبهوماحسبتم.يوشيازمن

سفرمنبنصهاعباردولقتبس.(2-23:123مل2)"العهد

،:2416أتثللث!ريعةأمصاحفظإلىالإثارةفيالتثية

.:6(41مل2

ةالأيامأكباروسنريالملوكسنريينالمتارنة-سادط

تبلكااعلىوكان،أورشليمخراببعدالملوكسفرايهببينما

وأتبكافإن،"ولمازااكيف:"السؤالينعلىيجيبأن

منالعودةبعدمامخمعمنكانالأنجارسفري)كتبة(

مالحريباجمل،ولماذايمفهىالملحةالأشلةتعدفلم،السبي

بنا؟يهتماللهزالما؟وهللداودبالنسبةاستمرارشنامدلى

مابينماالريطلحريبابل،البيتبرلرهيالحاجةتكنفلم

بإعاددفيهواضحاشالاهتمامفيبدو.قبلهكانبماالبيبعد

الهيكلفيالحالكانكما،فيهالعبادةوتنظيمالهيكلءنجا

باعتبار،دارإوبيت،يهوذاتاربخهماالأخباروسفرا.الأول

أيفا!النظريستلفتومما.السبىبعدبقيالذىوحدهأنه

يكنلمأنهفحيث،الأخبارسفرايذكرمالمالتىءالأثيا

أسفارفيالأمركانكماالاتهاماتتقديبمهوتبالكاهدث

معداودخطتعنشيئا"يذكرلملذلك،والملوكص!ونجل

إلىسليمانطريقاعترض:لاما،(11عم)2بثشبع

أصجت،الشمالمةالمملكةأنوحث.(.12مل1)العرش

خطاياتفاصليذكرلأفهو،أيامهقىلهاوجودلا

بشنونالأخبارتبكااقمامولبرز.(13:49مل9)يريعام

فلاء.الأنجابأمرشبارزا!اهماما2يبديلابينا.الهيكل

.(1.مل16-2مل1وأليشع)إدلاحياؤعنفا!يذكر

المملكهعلىءالقضاإلىأد!التيياالخ!بذكرلاكما

الأمثلةهذفىكلوفي.(1:12-17:18مل2)الشمالية

وا!هت!اأ،النارسخيةاللحظةبينالترابطنرىأننستطيح



والثانيالأولالملوكسفرا-ملوك

كاتبفكل،الكاتين:عندال!ثعبعنداللاهوتي

.واحتياجاتمجتمعهاهتاممعيتفئمااختار

ثلاثةإلىالملوكسنراينتسمالمخويات:-سا!ا

تاريخ-(2).(911-مل1)سلب!انفلك(1)أتعمام:

.(79مل-122مل1)لمملكةاانقسام

.(2-ه18مل2)يهوزاتاريخمواصلة()3

مابروايةيبدأ:(اا-امل1)سليمانئلك)9(

أدونيامزامرةوفشل،العرشترليعلىنزاعمنحدث

طرقفيليميرلسليمانالأخيرةداودووصية.(\مل1)

هوكماتهوشهاداوأحكامهروصاياهفرائفهولحفظ،الرب

منيتقموأن1-4(،2:مل19مرسىشرلعةفيمكتوب

سليمانأمر،داودموتفبعد.(-9ه:2مل1)أعدائه

الكاهنثارأبياواستبعاد،وشمعيوسآبأدوئيابقتل

مل1)العرشاعتلاءمحاولففيأدونياناصرالذي

بيدالملك.اتثتءا!عداعلىءولالقفا.(-213:46

:46(.2مل1!"سليمان

دسمنن:إلىذلك--بعدسليمانحكمتارلخوينمسم

-3مل1)داودأبطرقفيسارالذيالصالحسليمان

مل1)الربعنقلبهمالالذيالشريروسليمان1(09

نأالربسأل،جبعونفيللربيذبحكانوعندما.(91

فيالحكمةهذهظهرتوقد.شعبهليحكمحكمةيعطيه

مل1!الحيالطفلحولتنازعتااللتينالمرأتينبينالحكم

كاتبهـلفرد.(4امل)المملكةشنونبتنظيمقامكما،3(

مل1)للهيكلالإعدادلأخباركببرةماحةالملوكسفر

اللههـلظهر.(8ملا)وتدشينه7(و6مل1)وبنائه،(ه

داودفعلكماوصاياهبحفظليذكره،ثانيةمردلسليمان

سليمانقاملماتفصيلأنجدثم9-9(.9:مل9)أبوه

تصةثم.(1-027:)9التجاريةلهأع!تساعوا.ببنائه

مل9)سيمانلعظمةرانعثصفيعقبها،ساملكةزيارة

نساؤهوأمالت،الربوصاياسليمانيحفظلمولكن(.\.

كداودتمامأالربيتبعولم"الأوثانلعبادةتلبهالكثيرات

العشرةتمزيقعلىالربفعزم.(:914مل1)أيه"

وواجه.(1-19:113مل1)ابنهمنالش!الةالأشاط

لهالخاضعةالشعوبتمرد-الربمنله-عقابا"سليمان

إسرائيلداخلمنتمردأو:اجهبل،(1-25:،91مل11

.(4.:26-11مل1)يرلعامشخصفي

مل2-29مل1)المنقسصة:المملكةتارغ-(2)

مملكةواستمرت.سلي!انموتبعدالمملكةانقسمت(:7؟

عشرونوحكمها،ترنيننحولية(الشطالمملكةإإسرائيل

اغتيالحوادثتخللتها،مختلفةأعراتتسعمنملكآ

والثانيالأولالملوكسفرا-ملوك

يهوذا()الجنوليةالمسلكةاسترتبينما،للعرشواغتصاب

علاوة،داوربتمن!لكأ91وحك!ها،صنة035مدة

عثليافيهاحكمتالتي(سنوات)ستالقصيرةالدةعلى

:3(.11مل)2

والأسباطالشماليةالأسباطبينمنازعاتحدثتلقد

علىالانقسامحدثوقد.وسليماناود"عهدقبلالجنريت

الذيالعنفهوالمباشرالسببوكان.الخطوطهذهنفس

إلىرسلوافأ،الث!ماليةالأسباطمندوبيرحبعامبهقابل

ملكآيربعا-أصبحوهكذا.سليمانضدالثورةزعيميربعام

دانفيالعجلينأتامماوسرعان.الشمالبةالأسباطعلى

علىللحكمالمحكذلكوأصبح،(12مل1!إيلوديت

.يريعامياخطاتبعوااالذينإسرائلملوك

ويهوذاإسرائيلبينجيلينمدىعلىحروبوحدثت

المملكتينكلتافكانت،بنيامينمعالهدودمنطقةعلى

خمسينمدىعلىسجالأالحربوظلتاملكتهاتدعيان

ومىالمثمالفيالآراميينمنغزواتتخللتها،عاماص

وأيلةولعشاونادابيربعامأيامقي،الجنوبفيالمصريين

فىوآساوأبيارحبعامأياموفى،الثحمالفيوزمري

.(13:02-16مل1)الجنوب

أسرةأسس،إسرائيلعرشعلىعمريوداستلاء

فيالاستقرارعدءوأنهتأجيالأربعةاست!رتملكية

سوىعمرييمغلاالملوكسفرأنومع.الشماليةالمملكة

أعظممنكانأنهإلا(21-16:28امل)أعدادثمانية

معتحالفمعاهداتفعقد.ال!ئساليةالمملكةملوك

منأكثرمدىعلىالأشورلونوظل،ولهوذاالفينيقيين

حكماستغرقوقد."عمري"بيتإسرائيلبسمون،قرن

منأصحاحأ16أي،السفرينثلثنحووخلفائهعمري

زلكويرجع.(\.مل17-2مل9)أصحاحا"47مجموع

إيلياحياةقصصالتارلخذللتفيأدمجالكاتبأنإلى

أسرةبينبالمقارنةاوالطالحالصالحبينوقابل،وأليشع

الخلفيةوإيزابلأخآبمنجعلوتد.النبييئوهذينعمري

الشريرللملكالمتلمفربأخآبأصبحوهكذا.إيليالحياة

21:3(.مل2مثلأ)انظر

منكلوحباة،عمريبأسرةتبالكااهتماموش!بب

مملكةفيالفترةتلكبالتفصيليعالجلم،وأليمثعإيليا

نوعالشماليهللمملكهكانالفترةتلكفيأنهولبدو.يهوذا

بنتعثلياكانتفقداالجنوليةالمملكةعلىالسيطرةمن

مل2)ايهوزملكليهورامزوجة-عمري-وحفيدةأخآب

معركةفيلأخآبكتابعبهوشافاطبداكما.(26او8:8

الوقتذلكفيأدومثارتوتد.(22مل9)جلعادراموت

.(1-8022:مل2)يهوذاملكيهورامعلى

921



والثانيالأولالملوكسفرا-ملوك

-ءالأنبباأحدمسحهالذيأياهوقام..مق842وفي

(ا-9:13مل2-إسراثيلعلىملكا"أليثح-منبأمر

مل)2يهوذاملكأخزياتتلكما،عمريبيتضدبانقلاب

ببتعلىوقفى،الشريرةإيزابلقتلكعا،(9:49-92

كلفوتد.36(:0309-:9مل2)البعلوعبدةأخآب

.الجنوبوفيالثمالفىلحلفائهاخارتهاإسرائيلذلك

أسرةأيمنأكثرإسرانيلعرشعلىياهوأسرةوظلت

الثاني،يردعام.يهوآشيهوآحاز،منهافكان،أخرى

ملكلأخزياياموقتلوكاد.سنةتسعيننحولمدة،وزكرلا

غليا-استولتفقد،داودبيتعلىيقضيأن،يهوزا

علىتقضيأنوحاولت،يهوذاعرشعلى-عمريحفيدة

سنراتستالعرشعلىوظلت1(داود)بيتالملكيالبيت

عليها.يقضيأنيهولاداعالأمينالكاهناستطاعأنإلى

.(19مل)2داودعرشعلىيوآشالطفليضعوأن

نتيجةالضعفمنترننصفمدىعلىإسراثلعانت

فأدى،الأراميينيدأطلقمماياهو،بهتامالذيالانقلاب

فارسا"خمسينإلاشعبأليهوآحازئبقلمأنهإلىذلك

أفناهمأرامملكلأنراجلآلافوعشرةمركباتوعشر

.:7(13مل2)"للدوسكالترابووضعهم

قبلالتاسعالقرنبكورفيأشوربروزفيكانولكن

هزمتالأثورلةالجيوشلأن،ولهوذالإسرائيلنجدة،الميلاد

منللنهوضفرصةولهوذالإسرائيلتاحتوأاالأراميين

-المدنياهووحفيدإسرائيلملكيهوآشفاستعاد،جديد

ماتوقد.(39:25مل21الأراميونأخذهاقدكانالتي

()يهوذاالجنوبوفييهوآش.فلكأيامفيالنبيأليشع

:7(.1،مل2)الأدوميينيهزمأنأمصيااستطاع

يهوآشأيامفيلجنوبواالشمالبينالحربوتجددت

.(8:1-،9،مل)2للشصالالنصرةوكانت،وأمصيا

أيامفي(الثممالية)الم!لكةإسرائيلاست!تعتوقد

إلىالمسلكةفوصلتالازدهار،منبفترةالثانييرسام

:23-14مل)2سليمانأيامفيلهاكانتالتبمالهدود

له-معاصرا"كان-الذييهوذاملكعزياتامكصا.(28

أيلةإلىالجنوبفييهوذاحدودومد،أورشليمبخصين

ا-7(.:ا22،5و21:ا4مل)2العقبةخليجعلى

منكلنجمبأفولإيذانأإلاالنهضةهذهتكنلمولكن

سلسلةالتارخ،أصبحالثانييرجامموتفبعد.المعليهين

يدفيإسرائيلبسقوطانتهتالتيالكوارثمن

لنفوذخاضعةفبهيهوذامملكةأصبحتكما.الأثرر!ن

إسرائيل،فىالتاليةالسنةالثلاثونشاهدتوتدأشور.

كماواحد.ملكمنهاكليمثلمحنهاثلاثأ،أمراتأرلع

والثانيالأولالملوكسفرا-ملوك

الشماليةالمملكةسارتوهكذا.الاغتبالاتتوالت

الحروبمنترةفىفجازتابتهانهاإلىسرسةبخطوات

خمسةمنأكثرخلالهاالعرشاعتلى،والفوضىالأهلية

منكلودفعت(.15مل)2سنواتعشرنحوفيملوك

فلاسرلتغلثباهظةجزيةوالجنوسية--الشمالبةالمعليهين

وعقد!(.1.:7-2.16ر.:1591مل)2أفورملك

الأشوهـدين،امنللتخلصالأراميينمعتحالفا"إسرائيل

إليهما،الانفمامعلى.يهوذاملكآحازإجباروحاولتا

علىقضىالذي.الثالثفلاسربتفلثآحازفاستجد

خاضعتينوإسراثيليهوذافأصبحت،المتحالفةالقوات

حاولإصرائلملكهوشعولكن،الأشوريللنفوذ

للمملكةالدمارذلكفىفكانمصر،بملكالاستنجاد

أشور،ملكالخامسشلشأصرعيهصعدإذ.الشمالية

أشور،يدفيسقطتحتىسنواتثلاثالسامرةوحاصر

فيوأسكنهم،أخرىبلادمنبأتواموأتىاشعبهافسبى

.(14؟24-17مل2)السامرةمدن

فىلتقعمنهمونجت،الأرامبينإسرائيلواجهتوكما

التيليهوذااللدودالعدوأشورأصبحتهكذاأشور.يد

ابابليين.يدفيلتقعأيديهممننجت

نإ:(2ا-85مل2)!هوذامملكةتاهـصخ-)3(

يهوذاأصبحتإذ،استقلالهكلفهبالأثوريينآحازاشنجاد

العبادإتفانتشرت،الأشوريةالامبراطوريةلنفوذخاضعة

.(-16:999مل2)يهوزافيالوثنية

المصلحين.يهوذاملوكأول،حزقياابنهآحازخلفوقد

أغلب،أشورملكلسنحاريبمقاومتهتصةوتمتفرق

لحزقيا،سنحاردبرسلعنفنقرأله.المخصصةالفمول

وتدميربالجاةلهإشعياءالنبيوتأكيد،لهتهوتهديدا

حزتياومرض،:37(18:9-99مل21أشورجيش

وإرصال،(191-:01مل2)ءإشعياكلامحسبوشفانه

للتهنئةلحزقياوهديةرسانلبابلملكبلادانمرودخ

ضدمعا"الحالفبهدفكانذلكأنولبدوء.بالمثفا

مل2)ذلكمنحزتياحذرإشعياءالنبىولكن.أشور

02-12:21).

كلمن!دةأطولحكمالذيمنسيانجهحزقياوخلف

بارتدادحكمهمدةوتميزت،(سنة55)مدةيهوذاملوك

سببأكانمنصحكمأناتجرالكاتبإنحتى.عظيم

-21:1مل2)محتوما"أصبحقدكانالذيللسبيكافيا"

-159:إرميا،4ر3ت23:2624،إلىأيضا7ارجع،18

الأصلطبقنسخةكانالذياآمونابنهمنسىوخلف.(،

بيتهفىعيدهوقتله،شتينسوىيملكلمولكنه،أبيهمن

.(21:91-26مل)2



ملكام

هو،يهرذانيباصلاحقامالذياثانيالملكوكان

فيالشرسةسفرؤجدعهدهفيالذياآمرنابنيوشيا

وأزال،الربمعالعهدتجديدإلىشعبهفقاد،الهيكل

وكانت.(:14ا-22:23مل)2الوثنيةالعبادات

الاضحلال،إلىالطردقفيالأشوريةالامبراطورت

فىالمذبحوهدم،الشمالفيحدودهيمدأنيوشيافاشطاع

-1ه:23مل2)السامرةفيالمرتفعاتوكل،إيلبيت

أورشليم.فيعظيماكلاحتفالأبالفصحواحتفل.(2.

الصحيحةالعبادةلاستعادةكثيرةإصلاحاتوأجرى

.(2ه21-:)23

مصر،محلكنخوفرعونطريقيعترضأنيوشياوحاول

هوويوشيا..3(:26-23مل)2مجدوفيحياتهففقد

ثلاثةالعرشعلىخلفهالذييهوذاملوكمنالوحيدالملك

ابنهيهوآحازلأرضاشعبأخذاموتهفعند.أبنائهمن

نخوالعرشعننحاهولكن.أبيهعنعرضا!ملكأومسحوه

إلىمقيدا"معهوأخذه،أشهرثلاثةملكأنبعدمصر،ملك

ابنا"مكانهالعرشعلىووضع،31-33(:23مل2)مصر

يهولاتيمإلىاسمهغبرالذيألياقيمهراليوشياآخر

-ملكنمرنبوخذغزاأيامهوفى23:،3-37(.مل)2

يهرياقيمولكن،لهتابعا"يهوياتيممنوجعلايهوزا-بابل

عوضا7ابنهيهولاكينملك،موتهوعد،عليهفتمردعاد

،أبوهعملماكلحسبالربعينيفىالشروعمل،عنه

حتىأورشليموحاصر،بابلملكنمرنجوخذجيشفمعد

وأمه()يهوياكينالملكبابلملكوأخذ،عليهااستولى

ووضعابابلفيالسبيإلىوخصيانهورؤساءهوعبيده

ليوشتا-الثالثوالابنيهوياكين-ا-عممتيانصرنبوخذ

-2491:مل)2عدقياإلىاسمهوغثر.العرشعلى

فجاءابابلعلىعدقياتمردسنواتتسعولعد.(17

فيسقطتولما،سنتينلمدةأورشليموحاصرنمرنبوخذ

قلعثم،عييهأماءصدتياءأبناوذبحاتمامأدمرها.يده

24:89-مل2)بلإلىأسيرا!وأخذهصدقياعبني

،المصفاةفيحاكمأجدليانصرنبوخذهـعئن،21(ة25

مل2)ممرإلىاتآمرونوهرب.أغتيلأنيلبثلمولكنه

25:22-26).

ففي،لداودوعدهينىلمالرببأنالمفرويختم

نصر(نبوخذ)وخليفتهبابلملكمرودخأوولأبدىالسبي

بخير+وكلمه،السجنفيرأسهورفعليهوياكينلطفأ

بابل"فيمعهالذينالملوككراسيفوقكرسيهوجعل

03(.:27-25مل21

ملكلام:

منالرابعالابناسموهرا!علكهم"معناهاعبريةكلمة

تلكي

سبطمنوهو،خودشتهامرأمنالسبعةشحرايمءأبنا

.(8:9أخ1)بنيامين

ملكة:

اسم:وهر،ا!مشورة..معناهاعبريةكلمة

زو!ةناحورأحذهارقد،تارحبنهارانابنةملكة(9)

آخرهمكان،1أبناثمانيةلناحورفرلدت(11:02)نكله

إبراهيمبنإسحقفيوجةصارتالتيرفقةولدالذيبتوفي

.(1-47ه:2،24-22:023)تك

يكنولم.الخسىحافربنصلفحادبناتإحدى)2(

منفالتمس،33(ة26)عدفقطبناتبلبنونلملفحاد

البريئ،فيماتقدالذيأبيهننصيبيعطيهنإنموسى

لمرسى:الربأمرءفجا،"الربأمامدعراهنموسىافقدم

..."ابنتهإلىملكهتنقلونابنلهوليسماترجل"أيما

أبيهنسبطمنيتزوجنأناشترطثم،(191-27:)عد

-361:)عدآخرسبطإلىسبطنصيبينتقللاحتى

4(.ر17:3يث!113

:ملكوم

عمونبنيإلهاسموهومعناهـ"ملكهم!"،سامياسم

وسمى(ه:1وصف،31؟32مل33،2ر91:5مل1)

11:71مل401ر3ر81:12،02:2لاا"!مولكيضاصأ

نواوكا.(:743أع)ااامرلوك1يسمىكم.(\.:23مل2

)ومعناها"توفة"فيوبخاصةمحرقاتالأطفاللهيقدمون

الجنوبفيهنومابنواديفي(الآراميةفيالنارا!"حفرة

وقد.35(32:إرمياو23:01مل)2أورشليممنالغرلى

الربإسرائلبنوتركأنفكان،مرتفعةسيمانلهبنى

عئروتد،(33ر11:5مل9)الوثنيةللآلهةوسجدوا

ترجمتوقد.:6-9(21مل)2النارفيابنهالملكمنسي

أخا12:030صم2)"ملكهما.إلىنفسهاالكلمةهذه

عنمث!ددالمالناموسنهىوقد.(3و94:1إرميا،02:2

الأنبياءفعلوكذلك،(1-ه:18:21.02الاعبادته

عا،:37-202393-16:022حز7:92-،13)إرمبا

أشرهوماالقديمةالسامةالعباداتفييكنولم.(:526

.ملكومعبادةمنوأقطع

فلكي:

ملك"ا،"يهوهمعناهالذياملكيا"0اختصارعبرياسم

وهر:

أسلافمن،لاويوأبو،يوسفبنبئابنملكي(1)

3:24(.الويسوعالرب
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ملكبئيل-ملكبثيلبون

زرلابل،جدنيريوأبو،قصمبنأديبنملكى)2(

.(3:28إلويموعالربأسلافمن

ملكيئيليون:-ملكينيل

بريعةبنملكيئيلوهومعك"،"اللهمعناهعبرياسم

أخ1.:17)6،تك(الأسباطأبيإيعقوبابنأشيربن

.(54؟26)عدالملكيث!ليدعشيرةورأس،31(7:

ملكياهو:-ملكيا

وهو:،ملك"ا()الربايهوه1ةمعناهعبرياسم

داودأتامهمالذين،جرشوننسلمناللاويينأحد(1)

.(،.6:أخ1)الرببيتفيالغناءعلى

الملكعهدفيالكهنةمنالخامسةالفرقةرأس(21

.(2:9،أخ1)وددا

بعدغرلبة.نسااتخذواممنفرعوشءأبناأحد31(

.(09:25)عزالسبيمنالعودة

نساءاتخذواممنفرعوشبنيمنآخرشخص()4

25(.0:1إعزالسبيمنالعودةبعدغربة

بعدغريةءنسااتخذواممنحارلمبنيمنملكيا(5)

93(.:01)عزالسبيمنالعودة

ثانتسمترميمفياشتركجاريمبنيمنملكيا)6(

يكونوقد1(391:)نحنحمباعهدفيأورشليمسورمن

السابق.البندفيالذكورنفسههو

وقد،هكارلمبيتدانرةرئيسركاببنملكيا)7(

عهدفيوعوارفوأتفالهممارلعهوأقامالدمنبابرمم

.(3:14)نحنح!يا

سورترميمفياشتركالذي،الصايغبنملكيا()8

31(.3:)نحنحمياعهدفيالنثينيمبابإلىأورشليم

واقفوهوعزرايارعنوقفواالذينأحدملكيا(9)

وتد،8:،()نحالشريةسفرليقرأالخنت!بيالمنبرعلى

آنفا*.المذكورلنأحدبكون

)نحنحصيامعالميثاقختعواالذينأحدملكيا(01)

ذكرهم.سبقممنواحدا"يكونوقد:3(01

إرمبا،11:21نع)فشحورأبوملكبا(19)

92:1،38:1).

موكبفياشتركواالذينالكهنةأحدملكيا()12

:42(.12)نحإتمامهعندأورشيمسورتدشين
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صادقملكي

النبيإرمياالرؤساءألقيالذي.الملكبنملكيا()13

فيإرميافغاص،وحلبلءمابهيكنلمالذي،جبهفي

.(38:6)إرمباالوحل

:ملكيرام

أبناءأحداسموهوا"امرتفعالملك10معناهعبرياسم

.(3:89أخ1)يوشيابنيهوساتبمبنيكياالملك

ملكيشوع:

أبناءأحداسموهو؟!.يخلص!املكي:معناهعبرياسبم

غأ41:94،31:201صم1)إسرانيلملوكاولشاول

فيإخرتهمعالفلسطينيونقتلهوقد.93(9:،8:33

.(:012أغ31:2.1صم9)جلبوعجبلموقعة

:صادقملكي

:معناهواسمه،غاصضةكتابيةشخميةصادقملكي

وتكر.(72:)عب.االسلاماملك1يضا"وأ13البر"املك

)تكالمقدسالكتابفيمراتعدةصادقملكى

-71:،602:،5:01عب،:،099مز"14-18:02

17).

زحف:(89:02-؟)،التكوكنمنرني-أولأ

ملوكمنآخرونملوكثلاثةومعهعيلامملككدرلعومر

لإعادةالميتبالبحرالمحيطةالبلادعلى.النهرفيبينبلاد

وانهزم.السديمعمقفيالموقعةوحدثت.لهإخفاعهم

أملاكجميعمعهومنكدرلعومرفأخذ.وعمورةسدومحلف

وأمحه،أبرامأخيابنلوط"وأخذوا،وعمورةسدوم

بيته،ولدان،المتمرنينغل!انهجر،أبرامسمعفلما.ومضوا

وهزمهمادانإلىوتبعهبمعشر.وثمانيةمئةثلاث

وأمورأيضآاخاهلوطا"واسترجعالأملاككل"واسترجع

.(1-16حا:1!اتك)ااوالشعبايضا7ءوالنسا

)أورشليمشاليمملك،صادقملكىتابلهتهعو؟وعند

-:كانوخمرا!خبزا"لإبراهيموقد.ا،(762:مزانظر-

منأبراما!مبارك:لهوتال-العليللهكاهنا7صادقملكي

العلياللهومبارك،والأرضالسمواتمالك،العليالله

منعشرا"(إبراهيم)فأعطاهيدك.فيءكأعداأسلمالذي

صادقملكيكانالذي"العلي"للهعلاتةولاشئ".كل

يعبدهكانالذي"+عليرن"الوثنيبالإله،لهكاهنأ

الس!واتخلقالذيالعلياللههوبل،الكنعانيون

تك)الوثنيالفكرعنبعيدا"أمرأهذاكان!تد.والأرض

.(7856:ة7:79،47:2،57:2مز.22ار:9ا4

أسلمالذيالعلياللها"مباركلإبرايم:صادقملكيودقول



موافقةإبرابمهـبدي،(1:02،تك)يدك"افيءكأعدا

01.شئكلمنعشراص"اوأعطاه،ياهعطابقبول،زلكعلى

لمالذيسدومملكمنشيئا2يأخذأنإبراهيمأبىبينما

92-24(.:14أتك!االعلي"اللهيعرتيكن

العليباللهصادقملكيمعرفةأنالبعضولرى

االطوفانزمنمنذالقديمةالأجيالفىإليهوصلت،الحقيقي

إليوتحولالوثنيةعنتخلى-إبراهم-متلأنهأو

)عبفيالواضحفمن.اللهمنمباثربإعلانالتوحيد

اسلافه.أحدعنالكهنوتلهذاوارثآبكنلمأنه7:3(

المئةالمزمررفي:،(:019)المزاميرسفرفي-ئانيا:

مهاأعظمشخصعنالنبوةبروحداوديتكلم،والعاشر

مرقس.ر،22:434متإلىأيفا"ارجع"ردى"،عنهيقول

هذايسوصاالرباقتبسوقد،(2،:02لر،:2936

كماا.الله"ابنلأنهوذلك،.نفمهعلىياهإمطبقأ،الكلام

الرابعالعددفىوالكلامالجسد--حسباداوداابن10أنه

رتبةعلىالأبدإلىكاهن"أنتةللمسياموجهالمزمورمن

إلىالرسالةفيالقوللهذاإيضاحا"ونجد،+صادقملكي

سيأتي.كماالعبرانيين

،611-:،):العبرانيينإلىالرسالةفي-ثالثا

كهنوتمنأسمىيسوعالربكهنوتإن.(602-7:28:

علىالأبدإلىكاهنأنتعنه:الوحىيقوللذلك،هارون

المسيحلأنأولأ:،وذلك:6(5)عب-صادقملكيرتبة

)عبالسلاموملكاالبرملكاهماصادقوملكى

لهعلاقةلاكهنوتا"لكيهماأنوثانيا:،(2ار7:

دانمكهوتهماإن:وثالثا،(7:3)عبالعائليبالتوارث

ملكيكهنوتأنالرسوليبينثم.7:3()عبالأبدإلى

صادقملكيكانفقدااللاويالكهنوتمنأسمىصادق

أعطىصادقملكيلأنالاويجدإبراهيمعنأعظم

)عبالعشورمنهوأخذإبراهيمهـلارك،ياهداإبراهم

منأعظمصادقملكيكهنوتأنيذكرثم.(\.،-7:

-711:)عبثكمالبهيكنلمالذي،اللاويالكهنوت

كان.صادقملكيرتبةعلى،المسيحكهنوتإنثم.(99

إعب،اللاويالكهنوتفييحدثلمماوهد،بقسم

)عبالأبدإلىيبقىالمص!يحوكهتوت،(702-22:

.(232-هر7:3

أحدسوىيكنلمصادقملكيإنيقولونوالذين

فيجاءماعلىذلكيبنونالتجسد،تبلالمسيحظهورات

بلا،أمبلا،أب"بلاأنهمن)7:3(العبرانيينإلىالرسالة

بابنمثئههوبل،حياةنهايةولالىأياميةبدالا.نسب

قلوثي

هذهفهميجبولكنالأبد".إلىكاهنأيبقىهذا،الله

وليسآخر،كهنوتكلعنيتميزكهنوتهأنبمعنىالعبارة

املكى0كانلقدالأبد.إلىسيستمرالكهنوتىنسلهأن

للربرمزأليكون.اللهمنمقامآوكاهنا!ملكاير"صادق

واضحدلل"اللهبابنمشبههو"بلوعبارة.المسيحيسوع

ثمةوليس3(.ت7)عب"اللها"ابنهريكنلمأنهعلى

نوح!ابن"سامهوكانصادقملكيبأنللزعميهابيسند

ولوثرجيروميظنوكما،اليهوديالترجدميذكر)كما

.(وغيرهم

:يللاي

الذينالكهنةأحداسموهو"ا،افصيحمعناهعبرياسم

عهدفيرشليمأوسورتدشينفىءالغنابآلاتاشتركرا

:36(.12)نحالبابليالسبيمنالعودةبعدنحميا

ملوخ:

وهو:،01..مالكمعناهعبرياسم

بنأنجتانأسلافوأحد،مراريبنيمنلاوي(1)

.(6:،4أخ1)سليمانهيكلفيالمغنينأحداقيشي

زوجاتهمعنتخلواممن،بانيبنيمنملوخ)2(

)عزأورثليمإلىالبابليالسبيمنالعودةبعدالآجنبيات

..مق456نحوفي(01:92

زوجاتهمعنتخلواممنحاريمءأبناأحد)3(

)عزأورشيمإلىالبابليالسبيمنالعودةبعدالأجنبيات

.م.ق456نحوفي(01:32

بنزرلابلمعصدواالذينالكهنةرؤوسأحد(4)

)نحالبابليالسبيمنالعودةفيويشوعشألتيثيل

"مليكر"باسمأيفاصالمذكورنفسههوأنهوالأرجح.(12:2

.(1:،29)نح

نحمامعالميثاقختعواالذينالكهنةأحد(5)

أنهيستبعدولا.:4(01)نحق.م.55،نحوفيالترصاثا

السبيمنزرسابلمععادواالذينأحدا!ملوخ"نفسههو

البندفيالمذكور:2(أ2)نحق.-.536فيالبابلي

السابق.

نحميامعالميثاقختمواالذيناللاولينأحد)6(

:27(.01)نحق.م.5،4نحوفيالترثاثا

قلوثي:

)منهيمانءأبناأحدوكان،"احدلى"امعناهعبرياسم
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بناتوثلاثابنا"عشرأرلعةلهكانالذي(تهاتدثيرة

فيءالفناخدمةداودق!مئموقد(.ره3325:4،ة6أخ1)

أغ9)ولدوثونوهيمانآسافبيوترؤوسعلىالرببيت

أخ9)بالقرعةالخدمةفيأوضاعهموحدد،(\:25

اعشرةالتاسضللفرقةرئيسأا"ملوثى"فكان.(9ر:258

خأ9)هـاخوتهبنيهمنمغيا"عشراثنابهاوكان

.)25:26

قليا:

وأحد،الملكداودبنناثانبنماثابنيخانابنوهر

31(.:2الوالجسدحسبالمسيحيسوعالربأسلاف

ملبطة:

البحرفيجزيرةوهىا+مالطةاباسمالآنوتعرت

الشمالي،أفريقياوساحلصقليةجزيرةيينتقعالمتوسط

المبناء:ااسراكوسا"منالجنوبإلىميلأتسعينبعدوعلى

التوسط.البحرغربىفيالهامالتجاري

العالمفيتيجيا!استراموقعا"تشغلمليطةوكانت

ءأنواعنبعيدا*جيدةموانيبضعبهاكانإز،القديم

اوالغربالشرقبينهامةتجاريةمحطةكانتلذلكاالبحر

مبلأا18طرلهامتوسطويبلغ.والجنوبالشعالودين

ميلأ.ستيننحوومحيطها،أميالثمانيةنحووعرضها

وكانتالاسكتدرية.منميلأ084نحوبعدعلىوهى

الزراعيةالأساليبباستخدامولكنءاجرداجزيرةأصلأ

أنهار،بهاتوجدولا،أجزائهابعضزراعةأمكناالحديثة

والينابيع.الأمطارعلىفيهاالزراعةتعتمدبل

القديمة.العصورمنذسئكنتمالطةأنعلىدلاثلوثمة

ماإلىأيالحديثالحجريالعصرإلىترجعأطلالفعها

العصرإلىترجعونقوشآثاربهاأنكما.ق.م0002تبل

ثم.الميلاددبلعشرالرابعالقرننحوإلىأي،الرونزي

)ستعمرهاعندما..مق0001نحوإلىالاثارهذهتختفي

فعاشت.التجاريموقعهاإليهاجذبهمالذينالفنيقيون

أخرىبمستعمرةتصلتواالازدهار،منعصرا"الجزيرة

فى"امليطة"واسم.أفرغيةشماليفيالفينيقيونأقامها

"المرفأ؟ا.أر"الملجأمعناهالفينيقيهاللغه

الذين.م.ق528فيالقرطاجنيونعيهااستولىثم

إلىالسادسالقرنمنالمترسطالبحرفيسادةأصبحوا

ع!موراخلفوهماذلكعلىيدل،الميلادتبلالثالثالترن

خلفهماإلىبالقياسقليلةتكنوإن،وعملاتنقوشمن

نفسهابقرطاجنةصلاتهاأنعلىهذايدلوقد.البونايخون

بالغيكانواالقرطاجنيينأنحيث.جذاقولةتكنلم

الباهظةالفرائبففرضوااشعبهامعاملةفىالقسود

اشتعلت،الميلادقبلالئالثالقرنغضونوني،عليهم

غرليعلىالسيادةعلىوروماقرطاجنةبينالبونيةالحروب

فيمالطةجفدرةعلىرومااصتولتوهكذا.المتوسطالجر

-إلىواليونانيالقرطاجنيالعنصرظلولكن..مق218

.الجزيرةفيالغالبينالعنصرين-طويلزمن

هـلبدو،الذاتيالحكممننرعآمالطةالرومانمحوقد

شيشرونويتحدث،الرومانيةالرعولةأهلهامنحواأنهم

الجزيردازدهاروعن،وأناقتهامالطةمبانيجمالعنوغيره

فىأنهويبدووالثراء.الحضارةمنعاليةدرجةوللوغها

)مليطه(مالطةمؤيوةخويطة
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مليكو

روما-قبا!-منالجزسةيحكمإكان،قيصرأوغسطسعصر

.:7(28أع)الجفلرد"مقدما"أوبرئشىيعرفكان،وال

بولسالرسولعليهاكانالتيالسفبنةضطعتوعدما

للزوابع-تعرضتأنبعدأسيراش،روماإلىطريقهفي

إلىالركابنجا،(الشرقيةالشمالية)الرياحاوركليدون

لاالذينأي)البرابرةأهلهالهمنقدم.مليطةجزيرة

نارألهموأضرموا،المعتادغيرإحسانا"اليونايخة(يتكلمون

فيبولسالرسولاثترنوهناك.والبردالمطرمنلتدفئتهم

منافخرحتالنارعلىووضعهاالهافةالقضبانحع

نأالابد1:الجزيرةأهلفقال،ا"يدهفيونشبتأفعىالحرارة

البحر"مننجاولويحياالعدليدعهلم.قاتلالإنسانهذا

يمابأندونالنارإلىالأفعىنفضبولسالرسولولكن

-28:1أع)إلها!هو"وقالوا،يتغيررأيهمجعلمما،بأذى

الشماليةالجهةفيبول!القديسخليجهـلوجد.6(

فالتامنمتراكيلو13نحوبعدعلىالجزلرةمنالمثرقية

إلي!لجأالذيالخلبجهوأنهولعتقد.الجزيرةعاصمة

السفينة.منالناجون

وكان،أيامثلاتةالجزيرةواليبولليوسأضافهموقد

يدهووضعوصلىبولم!إليهفدخلوسحج"بحمى11مرصا"

.الجزيرةفيالمرضىمنكثيرلنضفىكماافشفاهعليه

لأنهم،كثيرةإكراماتمعهومنبولسالجزلرةأهلفأكرم

.(28:71-9أع)أشهرثلاثةالجزيرةفىمكثوا

القرننهايةفيالقوطيدفيروماسقطتوعندما

البيزنطية،للامبراطورلةالجزيرةخضعتاالميلادبعدالرابع

للأتراكثمالعربيللحكمخضعتالتاسعالقرنوفى

استقلالهانالتأنإلى،الانجليزيللحكمثماالعثمايخين

.6491في

ملبكو:

رئيسيهوياقيم(1أيامفىءالآبابىؤوليصالكهنةأحد

(:1214)نحالبابليالسبيمنالعودةبعدفيما"الكهنة

.(29:2)نح"ملوخ"باسمالمذكورنفسههوأنهوالأرجح

امام

:ممرا

وكانرا،وعانرأشكولوأغ:الأموريممرا-(9،

عندساكنا"كانالذي،أبراممععهدأصحابثلاثتهم

ضدحملتهفيأبراءمعوأخواهممراذهبوقد.ممرابلوطات

والنساءوأعحهلوطأو)ستردوااوحلفائهكدرلعومر

الأملاكيأخذأنأبرامعلىسدومملكعرضولما.والشعب

ممز

الذيغيرلي"ليسقاثلأة،ذلكأرامرفض،()الغنائم

عانر،معيذهبواالذينالرجالنصيبوأما.الغلمانأكله

.(2-،:4113)تكنصيهميأخذونفهم.وممراوأشكول

أبرامإليهتىأالذيالمكاناسبم:ممرا!لوطات-()2

التيممرابلوطاتعد"اوأقامءجاإذ،عنهلوطاعتزالبعد

.(18ش13إتك01للربمذبحايرهاكبنى.حبرونفى

فىجالسرهو،ممرابلوطات"عندلإبراهيمالربوظهر

ثلاثةوإذونظرعينيهفرفعالهار.حروقتالخيمةباب

بابمنلاستقبالهمركضنظرفلما.لديهواقفونرجال

وليمةلهموعمل،واستضافهم".الأرضإلىوسجداالخية

سارةامرأتهمنابنأيعطيهأنالربوعدهوهناككبيرد.

.(1ه1-:18)تك

ابنهءهجاأيامهأواخروفي.إسحقعاشممراوفي

إسحقماتهناكأنهأيفا!الواضحومناممراإلىيعقوب

28(.ر35:27)تك

عفرونمنأبراماشتراهاالتيالمكفيلةمغارةوكانت

المثرقإلىأياا.ممرا"أمام،امرأتهعارةفيهاليدفنالحثي

03،:91،25:9194ر:2317تك)ممرابلوطاتمن

0513:)

سفرخارجالمقدسالكتابفىتذكرلا"اممرا"أنومع

مشهورا".ومزاراصهاما7مكانايمظلتأنهايبدولكن،التكوين

كانتإنهاتاريخهفيلا+!،+0205()3"سوزومينوس"اولقول

السيحيينلليهود،الميلاديالأولالقرنفيكذلك

وللوثنبين.

نأيرجح-الذيالمرقعفيبالتنقيبالأث!لونقاموقد

"ا،اقليل"رامةباسمالآنولعرففيه-كانتممرابلوطات

هناكبنىوقد.حبرونمنالشمالإلىميليننحوبعدعلى

تبلغمساحةيفم"إبراهيم"بئرحولسوراصالكبيرهيرودس

الامبراطورفسباسياندمرهوقد.مرلعمدم002*051

فيهادرسانالامبراطورءهبناوأعاد،م68فىالروماني

لعبارةمكانا-منهوجعلمذبحا"،فيهوش.الثانىالقرن

فيهأقامالذيالمكانأيفاشولعله.()عطارداهرصس"

أسرهمالذيناليهودالأسرىفيهباعاللرفبقسوقايرهارديان

منقطعبالموقعوتوجد..(م135)باركوكباحربفي

مما.الميلادقبلوالثامنالتاسعالقرنينإلىترجعالفخار

مبكر.زمنمنذالمنطقةفيإسراثيلبنيسكنىعلىيدل

أقامهالذيالوثنيالمذبحهدم،قسطنطينءجاولما

أطلالالزائريرىأنالآنوبمكن.كنيسةهـشى،هادرلان

إبراهيم.وشرالكنيسةتلك
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مموكان

مموكان:

أحدمموكانوكان"مجوسى".معناهلعلفارسىاسم

.فارسملكأحشويروشللملكالمقردينالسبعةءالرؤسا

الملكةبوشتىيختصفيماصثورتهمالملكطلبوعندما

الشعوبليرىالملكبتاجالملكأمامتأتيأنورففها

:ءوالرؤساالملكأمام"مموكان"تال،لهاجماءوالرؤسا

جميعإلىبل،الملكةوشتيأذنبتوحدهالملكإلى"ليس

الملكبلدانكلفيالذينالشعوبوجمعء،الرؤصا

النساءجميمإلىالملكةخبريبلغسوتلأنه،أحثمولروش

الملكإنيقالعندما.أعينهنفيأزواجهنئحتقرحتى

فلماأمامهإلىالملكةبوشتييؤتىأنأمرأحشوصوش

منملكيأمرفلبخرج،الملكعندحسنفإذا...تأت

لاأنيتغير،فلاوماديفارسسقفيوليكتب،عنده

الملكوليعط،أحمثولروشالملكأمامإلىوشتيتأت

الملكأعينفيالكلاممنها...فحسنأحسنهىلمنملكها

-1:01أس)مموكان"قولحسبالملكوعمل،ءوالرؤسا

.ق.م478نحوفيذلكوكان،21(

(نام

منا:

الكنعانيينعنديعادلوكان،موازينوحدةالمنا"10

)رأس"أوغارلت"اوثائقفيءجاكماشاقلأخمسين

متلماشاقلأ06يعادلفكانالبابليينعتدأما1(شمرا

الملكسلبمانعصلوقد.(:4512)حزالعبرانيينعندكان

منءأمناثلاثةالمجنخصمطروقذهبمنمجنمئةثلاث

الأباءرؤوسمن.البعضتبرعوقد.(:0117امل)الذهب

فيلإقامتهأورشليمفيالذيالرببيتإلىمجيئهمعند

وستينواحداشالعمللخزانةطاقتهم"حسبفأعطوا،مكانه

)عزالففةمنماآلافوخمسةالذهبمندرهمألف

الر:ساءمنالبعضأعطىنحمياعهدوفي96(.ر2:68

منمناومئيوألفينالذهبمنرلوتينالعمل"لخفشة

الذهب،منربواتستالشعببقيةأعطاهوما.الففة

لوأيضا!انظر،1-7072:)نح.ا!..الففةمنمناوألفي

ا-27(.:3أ9

وفرسين:تقطمنامنا

"حرفمنموضهافي"تقيلا!مادةإلىالرجوعءالرجا

".الكتابيةالمعارف"دائرةمنالثانيبالجزءه"التا

المنوحي:-مناحة

اسم:وهيا"اراحة"معناهاعبريةكلمة"مناحة"
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منالخمسةشولالءأبنامنالثانيالابنمناحة-(1)

أخ1،:3623تك)أدومأرضفيالحوريسعيربني

1:.،).

جبع،سكانءآبارؤوسبعضإليهئقلمكاناسم21(

أخ1)الأسبا!بينداخليةحروبنتيجةكانأنهيبدوفيما

،(:254أخ1)الم!وحىينتسبإليهاأنهوالأرجح8:6(

هذاولعل.(2:52أخ1)"همنوحوت"نفسههوولعله

الجنوبإلىالمالحةا/11قرلةفييترددصداهزالماالاسم

،باللامالنونإبدالجذاالسهلقمن،أورشليممنالغرلى

.بالنوناللامإبدالأيوالعكس

إسرائيلبنيأننقرأ(:0243)القفاة،سفر:في

جبعةمقابلوأدركوهمبسهولةوطردوهمبنيامين"حاوطو!

فى"منوحةاهىلأابسهولة"وعبارة.الشمسشروقلجهة

وأ"منرحةا!إلىطاردوهمأنهميعنىقدممااالعبرسة

.ااحةمناا

سون:منا

كانأنهعنهنعرففخصاسموهو"مذخمر"معنادلعل

وعبارة،أورشليمفيصقيماص(برنابا)مثلقبرشاىرجلأ

،يسوعللربكتلميذوثباتهأماتهإلىتشر"قديم"تلميذ

فياستضافوقد.الخمسينيومقيتجددواممنكانولعله

من-لوقا-ومنهممعهاءوجاومنبولسالرسولبيته

بليهودلاشأصلأيكنلمولعله.(16ت21أع)قيصرية

يرناني.الاسملأنمتهودا-

مناين:

العبريةفي12منحيم01الاسمهواليونانيةفي"ماين"

منوغيرهماولرناباشاولمعااينا!مناولذكرا؟افغراومعناه

لظعندما،أنطاكيةفينواىالذينوالمعلمينءالأنييا

الديللعملوشاولبرنابالي"أفرزوا:القدسالروح

بأنهبن!ا"صناولوصف.(2ار:13أعإ"إلبهدعوتهما

.أنتبباسهيرودسأي،الرلع"رئيسهيرودسمعترلى

أرخيلاوس.وأخيههيرودسمعوتعلمترلىأنهوالأرجح

بلاطفيالمسيجةتغلغلمدىعنلمحةنجدولعلنا

بين"هيرودسوكيلخوزيامرأةا!يوناوجودمن،هيرودس

ولعل.أموالهنمنيسوعالربيخدمنكنتياللوا-النما

يقوللذيا.لأسينياينا،ا!مناءقرباأحدأنكاهذااينا"امنا

فأصبحالبهير""هيرهـدسبعظمةتنبأإنهيوسيفوسعنه

كصديق.يعاملههيرودس

فيالكنيسةفيكبيرمركزينلمناكانأنهفىولاشك



منحيم

برنابامعوالمعلمينالأنبياءبينزكرإنهحتى،أنطاكية

وصلس.

منحبم:

هكذاسمىالعله"فعر"معناهعبرياصم12"منحبم

ملونمنعشرالادسالملكاسموهو،(سابقابنةلوظ

ترصةمني"؟بابن!اوهو،المملكةانقسامبعدإسرائيل

.(1،:51مل2)

.صنواتعشرإسرائيلعلىمنحيمحكمحكلمهت(1)

وقتفيترصةفيكانتالتىللقودقائدا"كانأنهوالأرجح

وآخر،الثانييرلعامبنلزكريايابمش"بن"شلوءااغتبال

زكريا،باغتيالمنحيمسمعوإذ.نمشيبنياهوأسرةملون

بعد.لسيدهانقاما!شلومواغتالالسامرةإلىتهبقوازحف

الذيالعرشعلىمنحيموجلسواحدا"،شهراصشلومملكأن

752فىحدثهذاأنوالأرجح.شاغرآأصبحقدكان

يهوذاملكلعزرياوالثلاثينالتاسعةالسنةفي...مق

توفىوأنه.سنواتعشرملكأنهوحبث(.:5917مل)2

فينحدفإسنا،15:23(مل)2لعزهـلاالخمسينالشةفى

الملكتين.فيالتأثلخطريقةاختلافعلىدليلأهذا

لمعرفةأنالواضحمنالسهاسية:الظروت-()2

الدولية،لسياسيةابالظروفالإلماميلزمنا،حكمهأحداث

اثامنالقرنمنتمففيفهانف!مهاإسرائيلوجدتالتي

.(.مق753-)397الثانىيريعامحكمكان.الميلادقبل

منكلألأنذلكو،للمملكةتساعواوازدهاراستقرارعهد

ليربعامأتاحمما،الضعفمنبفترةتمرانكانتاوأشورمصر

منأرامعليهاا!تولتقدكانتالتيالمدنيستعيدأن

كانتالتيالدوليةالتجارةطرقعلىي!طروأن،قبل

رغمولكن،سلطانهدائرةفيأصبحتقدالهامةمحطاتها

خطيرةاجتماعيةأمراضهناككانت،هرالظالازدهارهذا

وهرفعاعاموسالنبيانإليهاأشار،الأمةبنيةفيتنخر

وقد.الأمةعلىءالقفاإلىستزديبأنهامنهماكلوتنبأ

للاستيلاءتتصارعأنالمخت!لفةللأحزابيرلعامموتأتاح

بعدإسرائلعرشإلىمنحيموصلوهكذا،الحكمعلى

يرلعامبنزكرلااغتالقدبدورهكانالذيلشلوماغتياله

.(8:09-15مل2)

واجهحتى،إسراثيلفيلمنحيمالأمراستتبأنوما

أو)"فول"االملكأثررعرشتولىإذداهما"،خارجيأخطرا-

سياسةتبنىالذي(:526أخ1-الثالثفلناسرتغلث

الأرجحعلىزلك)وكانالمتوسطالجرإلىغرلأالوسع

إسرائيلبيناحتكانأولحدثوها،(.ق.م743فى

منستاوس

إسرائيلمملكةعلىفعلأقضتالتيالدولةوهىوأفرر،

ففي.الاضصحلالفيآخذةكانتالتي.ق.م722فى

تولىاالثانىيرلعامموتمنسنةعشرةاثنتيغضون

كانوامنباغتيالمنهمثلاثةقام،ملوكخمسةالعرش

وزنةألفأشورلملكيدفعأنمعهمجماضطرمما،قبلهم

ووضع.يدهفيالمملكةليثبتمعهيده"لتكونالففةمن

البأصجبابرةجميععلىإسرائيلعلىالفضةمنحيم

أنهأي،رجلكلعلىفضةمنشاقل.خمسين.)الأثرياء(

مدىعلىيدلمماالأثرلاء،منرجل6.ر...هناككان

.(2.ر:1591مل2)"المملكةعليهكانتالذيالازدهار

منحبماغتالأنبعدمنحيم:حكمأحداث-)3(

تفصحمدينةإلىذهب.تويةبيدالحكمبزماموأمسكشلوم

إلىتقعوكانتملكاص،بهتعترفأنأبتأنهايبدوالتي

طريقهفىوهوحدثذلكأنوالأرجح،ترصةصالث!مال

بهاماا.وكلوضربها.شلوماغتيالقبلالسامرةإلى

جميعوشقضريها،لهيفتحوالم...لأنهموتخومها

القساوةهذهفيكانأنهولبدو.(:1516مل2)حراملها".

جمعها.لهخضتوهكذا،المدنلسانرعبرةيكفىما

أضررخطرمنتخلصأنبعدوبخاصة،الأمرلهواستتب

الجزية.بدفع

خطاياعنيحدلم،الربعينىفيالشر"عملولكنه

؟اأيامهكليخطئإسرائيلجعلالذينبا!ابنيردعام

وعلك،آبائهمعمنحيماضطجعثم.(:1518مل21

ملوكمنالوحيدالملكمنحيمفكان،عنهعوضأابنهفقحيا

معاضطجع"اإنهعنهيقالالذي،الأخيرلنالستةإسرائبل

ابنهيترلىإسرائيلملوكمنملكآخرأنهكعاآباثه"ا.

.بعدهالعرش

مندحا:

أنهاويبدو.الصغرىأسيامنالغربأقصىفىمدينة

منكبيرعددفهايعيشوكانامستقلةمدينةكانت

نأ(:1523)الأولالمكابيينسفرفىنقرأحيث.اليهود

يوصىالبلدانمنعددإلىكتباالرومانيينوزيرلوكيوس

.المدنهذهإحدىمندسوكانت،باليهود

منستاوس:

فىإبيفانسأنطيوكسجيشقائدأبلونيوسأبووهو

ا!بابنأبلونيوسويلقب.(،:4مك2)سوريةبقاع

مك2)ترساوس"ابن("أبلولوسعنلهتميبزأمنستاوس"

..(ه:3
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منسى:

وهر:"!،ينسىاامعناهعري31

"أسناتالمصريةزوجتهمنيومفبكرمنسى-(1)

وجاء،(15ت94:05تك)2أوناكاهنفاكأعفوطيبنت

-ويعقوبأبيهيعقوبإلىوأفرايممنسىبابنيهيوسف

"ابناك:يعقوبلهفقال،ليباركهما-الموتفراشعلى

هما،مصرإلىإلهأتيتقبلمامصرأرضفىالمولودان

تك)ليا!يكونانوشمعونكرأوفيمنسىوأفرايم.لي

فلماعشر.الاثنىالأسباطبينحسباولهذا،(8،:ه

على:وضعهاممينهإسرائيل"امد،ليباركهماإليهقربهما

وضع.منسىرأسعلىئساره،الصغيروهريمأفرارأس

يوسفرأيفلما...البكر!اكانمنسىفإن،بفطنةيديه

رأسإلىأفرايمرأسعنلينقلهاأبيهبيد"أمسك،ذلك

أبفا"هو.علمتابنيباعلمت:وقالأبوه.فأبى..منسى

الصفيرأخاهولكنكبيرا"،يصيرأيضأ:هوشعبا+ايكون

أتك"االأعممنجمهوراءيكونونسله،منهأكبريكون

)سبطالمن!م!يونءجايوسفبنمنسىومن.(48:13.2-

ماكير5أبناولدوقد:33(.01مل2،:4،3تث-مشي

وشفرد05:23(.إتكيوصفركبتيعلىمشىبن

التالي.المبحثمنسىلسبط

هوكانالذيجرشؤابنيهوناثانجدمنسى-(2)

نأوحيث..3(:89)قضالدانيينلسبطكهنةوبنوه

)قضيهوذالحمبيتمنلاويا!كانهذاثانيهونا

ثانيهوناأنءالعلمامنكتيرونفيرى،(1-13ار:177

اسمبينالوحيدوالفرق"موسى"،بنجرشومابنكانهذا

اسمفيالنونحرفهوالعبردةفي"منسي"اواسم"موسى

11.//منسي

)696يهوذاملوكمنعثرالرابعالملكمنسى)3(

)متالم!يحيسوعالربأسلافوأحد(.ق.م429-

حفصيبةوأمهالتقييهوذاملكحزقياابنوهو.(9.:9

.(1ش21مل2)

ومات.شةعشرةاثنتيابنوهواأببهمعملكوقد

فيوهوالوحدالملكهوفأصبح.ق.م.686فيأبود

وخمسين"خمسا"ملكأنهونقرأ.ع!رهمنوالع!ثرينالثالثة

إحدىوهى،أبيهمعملكهفترةالمدةهذهوتشمل،سنة*

هـكذلك،سنة،ءأبيهبعدملكقدفيكون،سنةعشرة

أنهكما.حكمأوإسرائيليهوذاملونأطرلعنسييكون

جذأكئيرأبريناشدمايرسفكفقد،يهوزاملوكأثريعتبر

.(4ة24مل2)بريناع!دما"أورشليم"املأإنهقيلحتى
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حزتياأبادهاالتىالمرتفعاتفبى"عاداذلكعلىهـعلاوة

جندلكل.وسجد..ساريةوعمل،للبعلمذابحوأقاهـا،أبوه

مذابح.ويى..الرببيتقيمذابعوش،وعبدهاءالسما

،النارفيابنهوعئر،الرببيت-اسيفىءالسماجندلكل

فىالثرعملوأكتر،توابعوجاناشواستخد*ا!وتفاءلوعاف

فىعملالىالماريةتمتالو:ضع،فيغاطةالربعينى

هذافىا:ابنهوسليمانلداودعنهالربقالالذيالبيت

الشدبمنسىوأضل.الأبدا!إلىاسميأضع...البيت

أماءمنالربطردههاالذينالأمممنأقبحهوما،اليعملوا

عنقالالربإنحتى.(:3-219مل2)"إسرائيلبني

عطقديهوذاملكمنسىأنأجل"منالأنبياء:عبيده

الأموريونعملهالذيجيممنأكثرءوأصا،الأرجاسهذه

لذلك،بأصنامهيخطئايهوةأيضا"وجعلالبلهالذبن

أورشليمعلىشرتمجالبهأنذا:إسرائيلإلهالربقالهكذا

.وأمسح..أذنادتطنبهيسمعمنكلأنحتى،ويهوذا

يديأإلىوأدفعهمثيميرابعيةوأرفض...أورشليم

مل2)."ا..عدائهمألجميعونهبا"غنيمةفيكونوناأعدائهم

لكلاممنسىيستمعولم.31(7:إرميا،2101-15:

فيأسرفبل،لتحذيرهالربأرسلهمالذ!نالأنبياء

إشعياهقتلمنىأنالبهوديالتقليدويذكر.اضطهادهم

:37(.11عب)انظرنمفينإلىبمنشاربنشرهالنبي

ضليهجلبالربأنالثانيالأيامأخبارسفرمنونعلم

وقيدوهبخزامةمنسىفأخذوااأشورملكجندءرؤسا

رجهطلبتفايقولما.بابلإلىبهوذهبوا،نحاسبسلاسل

.إبوصلى،آبانهإلهأمامجداشوتواضعإلههالرب

مملكته،إلىأورشليمإلىورده،تضرعهوسمعلهفاشجاب

الغريبةالآلهة.وأزال..الكهوالربأنمنممىفعلم

جبلفيبناهاالتيالمذابحوجميع،الرببيتمنوالأفباه

مذبحورمم،المدينةخارجوطرحها،أور!ثليموفيالرببيت

نأيهو؟اوأمروشكر،سلامةذباثحعليهوزبح،الرب

.(02-33:11أخ2)إسرائل"إلهالرب!يعبدو

منسىسبىعنشيئاشيذكرلاالملوكسفرأنورغم

-بينتقوشهفييذكرأثورطكآسرحدونأنإلا،وتوشه

يلقيمما،يهوذاملكمنسياسمملكا"-عمثردنءأسما

نأيعتبرونالنقادوكان.وتويتهبابلإلىأسرهعلىالفوء

أخ2)ا"بابلإلى"زهبراعبارةفىحدتخطأثمة

01ا"نينوىإلىزهبواأنهمهوالصوابوأن،(3311:

أعادأنهنقوشهفييسجلآسرحدونولكن،أشورعاصمة

أنهويذكر،أيوهسنحارلبدمرهاقدكانالتيبابلهبنا

بابلءبناإعادةفي.هزمهمالذينملكا"العشرينسخر



منسى-سبطمنسى

الذ!أشورملصلآسوثددنر!المنش!الحجو
سبافىفي!اذكرتاريغيةس!لأتعل!يعتود

منهأكذثاالتي!الجزيةمنس!الملص

الذينالملوكءأصمابينمىاسميذكركمااوتجميلثا

أشو.ملكا!بانيبلأضورخاضع!كانوا

أنهمر،الملكمىعنالمقدسال!بيذكرهماوآخر

عز3بمحتانفى،بتهبسنانفىفدف!و؟،آبائهمعاضطجع/1

.مق642فى-لكوكان(3302:أغ2"21:18مل)2

تزوجقدوكاناموآبفحتبيأحدمنسى()4

منالعودةبعدعزرازمنفىعنهاتخلىوأنجبيةبامرأة

03(.:09)عزألابلىالسبى

يامرأدتزوجقدكان5،خومنجىمنمنسى(5)

منسى-سبطمنسى

السبىمنالعوددبعدعزراشمنفىعنها!تخلىأجنية

:33(.01)عزالبابلى

منسى:سبط-منسى

أساتالمصرقيزوجتهمىبوسفبكرمنىنسلوهم

صبطوكان.(94:51تك)أونكاهنفاكأعفرطىبنت

نىكما،إسرأئيلأسباطبينمساحةأكبريثغلعنسى

شركأإحداهمامنطقتانلهكانتالذيالوحيدالسبط

.الأردنلهربينغمايفصل،الأردنغربىوالأخرى،الأردن

ملكسيحونمملكهعلىإسراثيلنجواستولىأنفعد

،الأردنشرقىفىباشانصلكعوجمملكةو،الأمورفي

منسىسبط:نصفرأويينوشجادلبىموصىأعطى

وكانتجدآصيخيرةمواشلهمنتطإذاطلبهمعلىء-با

فىنصيهممراعءجيددرضأجلعا!وأرضيعرلرأرض

فىالأشاطباقىمعيتركواأنشرطعلىالأكأدنشرقى

هذاانفذووقداالأردنغربىكنعانأرضعلىألاستيلاء

.(-22:19يش،-32:133)عدالرط

يتموعأعطاهمفقدالآخر،من!ىسطنصفأما

.:7(22)يش!نهريا!الأردنعبرفيإخوتهممعنصيباص

الآخر،النصفمنأهمالأردنغريىفيالب!نصفركان

722-319)الثماليةالمملكةأسباطأهمكانلأنه

.*.(ق

الشهرأولفيإسراثيللبنىموسىإحصاءوعند

كان،مصرأرضمنلخر:حهمالتانيةالسنةمنالتانى

00223فصاعداصسنةعشرينابنمنمنسىبنيتعداد

بنحمليتلمن!ىسبطرئيس:كانا:34(1)عد

بةراتحتالبربةكأينزلرنوكانوا.(9.:1)عدفدهصور

بنيامينجط-معالأجتماعخيمةمنالغربإلىأفرايم

الجواسبسفىالسبطيختل:كان(.18-22ة2)عدأيفا!

بنجذئي،كنعانأرضلاش!فموسىأرسلهمالذين

عرباتفيالأيخرءالإحصاوفى.(31:19)عداسرصا

:34(.26)عد52ر007منسىسبطتعدادكان،موآب

أحدوهاوجلعادإلىمنسىينماكيربنو"ثذهب

بنلماكيرجلعادفأعطى،فيهاالذينالأمو.يينطردو!و

مزارعهاوأخذمنسىبنيائيروذهب.فيهافسكنمنى

وقراهاقناذوأخذنرلحوذهبيائر.حووتودعاهن

تث.93-32:42عدإ"باسمهنو-عاهاو؟

الأردنشرقىفيمنسىبىأننجدوهكذا.(49ار:33

نصفنصي!فامد،لأرضاعنواسعةمساحاتغزوا

لمبطالثاليةالحدودمنالأردنشرقىفيمنسىشط
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منسى-سبطمنسىمنسى-سبطمنسى

الأودق!غوب!شوقافىمنص!سبطلموقمكويطة

جورمملكتيمنالشرقإلى،الشمالأقصىإلىجاد

شرتا".ءالصحراوإلى.ومعكة

المذبحءبنافيالشرقيمنسىسبطنصفاشتركوقد

بينالأهليةالحربإلىيؤديكادممااالأردنعلىالعظيم

-إحدىجولانمدينةوكانت.31(1-:22)يثىالأسباط

شرقىفيمنسىسبطنصفنصيبفيتقعالملجأ-مدن

.(:028)يثىالأردن

لم.الأردنغربىفىمنسىنصفنصبأنوجدو

)يثىأفرايمنصيبعنتماماصمنفصلأالبدايةفييكن

منسىسبطنمفنصيبكانأخيرا7ولكن،(16-18ة17

:إلى،أفرايمنصيبمنالشمالإلىيقع،لأردناغرلي

البحرساحلإلىغرلاصوكلتدويساكر.أشيرمنالجنوب

ياكرفيلمنسى"وكان.ا/لأردننهرإلىو!ثرقا"،المتوسط

دوروسكاناوقراهاويبلعام.وقراهاشانبيتأشيروفي

:قراها،تعنكوصكان،وقراهادورعينومكان.:قراها

بنويقدرولم.اللاثالمرتفعاتوقراهامجدووسكان

السكنعلىالكعانيونفعزماالمدنهذهيملكواأنمنى

جعلواأنهمإسرائبلبنوتشددلماوكان.لأرضاتلكفي

-17:91)يشطردا12يطردوهمولمالجزصةتحتالكعانيين

13).

023

سطنصفنصيبفيمدنعثمراللاوبونأعطىوقد

فيمدينةعمثرفىوثلاث،نالأرثاغريىفى...منسى

)يثىا.لأر؟نثرقيفى...منسىسبطنصفنصيب

:6(.21:ه

الحربفىراشعبدور()ماكيرمنسىسبطقاموقد

قفاداأمناتانوكان.(9:،5)قفريراضدد

ثلفتاح،جدعونهيا،منسىسبطإلىيتميانإسرائيل

)قضالجلعادتيياثبرو.حدعونبنأببمالك:كذلك

داو؟--صاحبالجلعاديا."ابرزلايكانكما،(1-ه؟09

نصفا!شجا:كان.(31-91:93صم2)منسىعبطمن

بنىمنبأنهميثتهرون،الأرإنشرقىفىمنسىسبط

24(.ر23اكأ5:8أخ)1الأص

الرجالبعضاجبوعمعركةقيلداودإلىانضموقد

حقلغ،إلىانطلقوحين.(91ت13أخ1)،منسىسبطمن

:هم،منمىألرف"كأؤرسمنعددمنسىمنإلهصعط

وكانوابأسحبابرةجميعاصلأنهمالفزادعلىداو؟ساعدوا

.(92ش21:02أخ9)الجيئر"افيء:ؤسا

ألفاصغرتمانية(الغرب)فىمنسىسبطنصف"رمن

جرونفىداود"ويملكوايأتوالكيبأ!مائه!تعينواقد

سبطنصفمنجاءواالذينكانبينما121131:أخ1)



-صلاتهمنسى

مئةوجادرأوبينرجالمع(الأرإنشرقي)فىمنسى

:37(.12أغ9)ألفا"وعشرين

بنيونيل11-الغرب-فيمنسىنصفرثيسوكان

زكرجما"ابنيدو11-الشرق-فيالسبطنصفورئيسفدايا"،

.(2را27:02أخ1)

إلىتراوأ،زلرلونروأضيرمنسىمنقرمتواضعوقد

بالفصحليحتفلوا،حزتاالملكدعوةعلىءبناأورشيم

بل،يتطهروا"لممنهمالكيرينأنورغم.(اا:03أخ21

صلىحزتياأنإلا،مكتوبهوكماليسالفصحأكلوا

.(02-03:18أخ2)لحزقيا.االربفسمع...عنهم

"خانوافقد-الأردنشرقي-فيمنسىسبطنصفأما

طردهمالذينالأرضشعوبآلهةءوراوزنواآبائهمإله

أشورملكفولعيهماللهفأرسل،"أمامهممنالرب

26(.ر52:هأغ1)فسباهمفلناسر()تلغث

:صلات-منسى

صلاةيمجلالذي،الأبوكرلفاكتبأحدفىوتوجد

ملكحزتابنمنسىالثرلرالملكعلاهاالتىايرلة

.(13ر33:12أخ2)بابلقيأصيراىكانبينما.يهوذا

أروعمنتعتبرأنهاإلا،فقطعددا"عشرخمسةأنهاومع

التعبدية.الهرديةالكتابات

اليهودأحدكتابةمنأنهاالعلماءغالبيةولؤمن

القرنبين)ماالرومانيأوالونانىالعصرفيالأتقياء

أورشليمفي(الميلادبعدالأولالقرنإلىالميلادفيالثاني

إلىمحدددإثارةبهالىلأنهوذلك،الاسكندريةفيأو

كانوإنالقانريخة.الأصفارفيالمجلةمنسىخطايا

نفسهالملككلماتفعلأأنهايعتقدونممنالبعضهناك

91(ر331:89الثانيالأخبارسنرفىءجاماعلىءبنا

تصللماتىإسراثيلا.ملولث"أنجاكأفيمسجلةأنهامن

إلينا.

إذابماالجزمالعلماءيستطيعلا.لإيجازهاوسالنمبة

باليرنانية.أو)الأرامية(بالبرجةأصلأكتبضقدكانت

،الميلادبعدالثالثالقرنإلىوصلتنانسخةأقدم:ترجع

الصلاةهذهأنعلىدليلثمةوليس.السريانيةباللغة

فىمرجردةولكنها،السبعييةمنالأولىالنسخمنكانت

جيروميضصهاولمبالمزامير.ملحقةالاسكندرانيةالنسخة

(م59)6،ترنتمجمعيقرلمكما،الفولجاتاإلى

طبعتىفيالفولجاتانيظهرتولكنها،بقانونيها

ا.لأيامأخباربسفرأحياناصئلحقوكانت.0541،2951

يعترفولاالجديد.بالعهدأو،الرابعبالمكابيينأو،الثاني

اليونانية.الكنشةسوىبصحتها

بالترنمثم،!اآبائنا"إلهإلىبالتضرعالصلاةوتدأ

التائينعلىورحمته،خل!يقتهفىوجلالهاللهبحمد

التيالعديدةتامهبأالثاعرويعترف.(2-8)الأعداد

منالمغفردوللتمس،(01كأ9)العدداناللهغضبثاشتأ

يختعهاثم1(9-115)الأعداد!ايتولونالذين+إله

.(51)العددشكرتسبحة

عصورها،أوائلفىمصرعاصمةكانتتاركخها:(9)

الفرعويخة3الأسر-مؤمسىميناالملكإنهيرودوتويقول

النيلمناستخلصهاأرضعلىبناهاالذيهو-الأولى

قبلعامآلافثلاثةمنأيخرمنذوذلك،مجراهتحويلبعد

فيلتكوناالعلياومصرالسفلىلصرتوحيدهبعد،الميلاد

يأاحط""إنبالبدايةفيوسمت.بينهمامتوسطموقع

اس!على"من-يفر"اسمعليهاأطلقثم،المبيضالهائط

الاسمتحولثم،الادسةالأسرةمنالأولبيبيالملكهرم

نإ-المصري-المؤرخمانيثون"ويقول"مفا..إلى

كانتوالثامنةوالابعة،الخامسةإلىالالثةمنالأسرات

الثالثة(الأسرة)زوسرالملكقامفقد،عنفعاصمتهم

ببناءالشهير--مهندسهاا"أمحوتبوقام،المدينةبتجميل

ولعد،منفجبانةترجدكانتحيث،سقارةفىالمدرجالهرم

هرمفمجودوكانممر.فيحجري،بناأقدمالهرمهذا

روح"مسكنأينجاج"-كا-"حيدعيتولذلكا"تجاح"

البونانية،فى"إيجبتااإلىتحورالذيلاسماوهو،بئح"ا

تجط(.كلصةءتحا)ومنهاكلهامصرعلىأطلقالذي

لهاطيبةمنافسةبعدحتىبأهميتهامنفاحتفظتوقد

ولى1(.ءا.ق0011-0589منالحديثةالدولةأيام)في

ببناءالأكبرالاسكندرقامأنبعدإلاأهميتهاتفقد

منها:جعلابدقبلالرابعالقرنأواخرفي،الأسكندرية

احتفلواالبطالمةبعضنإنذلكوععمصراعاصمة

الحالوظل.الاسكدريةفيوليسمففىبتتويجهم

العريي.الفتحإلىهكذا

لهاوظلت،منفالأثوريرنغزا..مق067وفي

-المؤر!هيرودوتزارهاوقد،الفارسىالعمرفيأهمتها

آثارهاأحجارنقلت،العرليالفتحولعدالشهبر.اليرناني

لمصر.جديدةعاصمةلتكونالفسطاطءلبنا،المنهدمة

فمهاالأثريةاالحفائربدأت:فيهاالأثرلةالحفانر()2

القلعةحول،1391-9،91فىببتري""فلندرزبمعرفة
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المن

2291-919119291-1591وفى.بتاح:صعد

صرنباح،قمرعنلكت!فب.!أ(.ث!)!شا،)313()فيشرقام

اثانى.لرمسب!معبدعنالبعثاتهذهكثفتكما

القائمرمسيىتمالأخذومنه(..مق1013-2349)

آخرتمالبهيوجدزالومامصر،محطةميدانفيحاليآ

008نحوإلىترجعالتىالقبورويعض.أضخم

بأسماءنقوشو،()أبيسالعجوللتحنيطبيت.:لقايا.مق

وشيتونق(لمقدساالكتابفى-)حفرعوأبريسنخو

لأبىتمثالبهايوجدكما(المقدسالكتابفى-)شيشق

.الهول

ممفبحرمدينةمرفمف!ال!رللأبونمثال

سقاردجبانةاالقديمةالمدينةموقعمنالغربإلىوتوجد

بنىكما.والانيةالأولىالأسرتينلملوك،الملكيةبمقابرها

فراعنةنجىثم.القولسبقكماالمدرجهرمهزوسربها

ملولتوشى.التعريفعنالفيةالجبزدأهرامالرابعةالأسرة

سقارةبينصيرأبوفىوأهراماتهمصعابدهمالخامسةالأسرة

أهميها،:ا!سادسةالخاصةالأعرتينلأهراماتر.والجيزة

وكتاباتمناظرالداخليةحجراتهاجدرانعلىنقتمتحيث

سقارةفييوجدكما.ااالأهراماتنصوصاباسممشهورة

الثامنةالأسرةبدايةمنأبيس"ا01عجول)مدافن؟السرابيوماا

البطالمة.عصرنهايةإلىعشرة
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."نوفا"أومنفتذكر:إليهاالكتاكيةالإشارات)3(

إرميا،:9113)إشمرأتثمانىالمقدساليهابفي

ا!!موف.16ار:033حز،91ر1،46:41؟44،:269

إلىسينزلوناليهودبعصأنعنهوشعفتبأ.9:6(هو

إتما-البىإرمياويمفا"موف".ستدفنهموهناك،مصر

بعدمصرإلىنزلواالذيناليهودأخذهـمعهمفقد،لك"

رغموذلك،البلادعلىنصرنبوخدلآهوالذيجدلامقتل

،-4116:18إرميا)مصرإلىالنزولمنلهمإرميامحذير

منكل!أفففد،(43:9-1744:9،:4291-22

إلىدهوذاءلالتجاالوخيمةالعواقبوإرمياإشعياءالنبيين

إرمياأنبأكما.(:216ما)!(:9113)إشىمصر

)إرمياا"نوف!"ينتظركانالذيالرهيببالمصير

شسكبالرببأنحزقيالتنبأوكذلك،(91ر46:14

نوف"امنالأوثانويبطلالأصناماهـلبيد1مصرعلىغفبه

فىوبخاصة!كاماءاحدت!هرر،(03:13-16)حز

الزائريرىفلا،حجارتهاخىأخذتحينالوسطىالعصور

لرمسي!ظمرهعلىنائما"ضخما!تمالأإلاالوملها

ا/لأعمددقراعدوبعض،الهولالأبىونثالأ،الثاني

ترة.المتناوالأحجار

المن:

ينىمعجزية--بطريفةاللهبهأمدالذقيمالططهوالمن

"مثلظهوردأولفىبداوقدء.سينابريةفىإسرائيل

إسراني.بنورأىفلماالأر!!ا!.علىكالجليد؟قيققثو!

تسميتهحأتماومنهو؟14"امنلبعخى:بعفهمقالوا

ومنظرهالكزبرةكبزروكان011(1كأه16:41)خربالمن./11

لأاكرقاؤفكانطعمهأما،(:117)عدالمقلمكمنظر

إعدبرلت"ا4.قطائفكطعمإو16:13(1)خر!!بعسل

موضوعياشأ!.ا!ليسالطعمأوالمنظرعلىفالهكم8:1(اا

لآخر.وقتومنآخرإلىشخصمنيختلفلكنه5

الموادوبعض،المنهذابينللىلطمحاولاتجرتولتثد

الصحراويةالشجيرإتبعضتفرزهاالىالصمغية

عاشالذي01"المنأدالواضحمنولكن.وغيرهاءكالطرفا

فدىعلىالبريةفىميرتهمطوالإسراتيلبنرعب

نجىعلىنزشلهكانإذ،طيعياصأمراصيكنلمعاما!،أردعين

يةكغافيهمواحدكلليأخذصباحكلمنتظماصإسرائيل

وأنقإو!فيهترلدالتالىللصباحالبعضأبقاهفما.ليومه

)يومللسبتالسابقاليومفيوكان2(..16:)خر

كفايتهواحدكلليأخذمفاعفةبكميةينزل(الجمعة

كانواشما.السبتيوء!فىيخزليكنلملأنه،ليومين

"ددوفيهصارولايننلم11االسبتيومإلىبهيحتفظون



منوح

منأعليهما"أمطرالربإنالمرنمويقول:24(.16)خر

)مزالملالكة"خبزالإنسانأكل،أعطاهمءالسماؤئرل!ل

.(509:04أمزأشعهم"ءالس!ا!!وخبز،(2ره7824:

منالخبزأعطاكمموسى"ل!دائلأ:يحوعالربيعلنكما

)يوء.االسمامنالحقيقىالخبزيعطيكمأبيبل،هالسما

.)6:32

بنووصلأنإلىالمنبهذاإسرائيلبنييمداللهوظل

الغدفىالأرضغلةمنوأكلراأريحاا!عرباتإلىإسراثل

المنوانقطع.الومذلكئفىفيوفريكأفطيرآالفصحبعد

لبنيبعديكنولمالأرضغلةمنأكلهمعندالفدفي

تلكفيكنعانأرضمحصولمنفأكلوامى.إسرائل

:.1-12(.ه)يش"السنة

شد"وأنه،اللهعدىالكاملالاعتصادالمنعلمهموقد

فممنتخرجكلمةبكلبل،الإنسانيحياوحدهبالخبز

)تثولجربهميذلهمأناللهأرادفقدا!الإنسانيحياالرب

.(69ر8:3

التثنيةسفرفيءجامايسوعالرباص!خدموقد

)متالبريةفيليجربهتقدمعندماإبليسدحرفى)8:3(

المنإنهنفسهعنتاليسرعالربأنكعا(.:44لو.،:4

منأحدأكلإنءاالس!امننزلالذيالحي"الخبز،الحققي

2-51(.6:ه)يوالأبد"اإلىيحياالخبزهذا

تسطا"".خذلهرون:موصقال،الربأمرعلىءولا

فيالربأماموضعهمأالعمرء!لفيهواجعلواحدأ

حينالبريئفيأطعمتكمالذيالخبزيروا"لكي،ا.أجيالكم

أيضأانظر-32-16:34)خرمصر+أرضمنأخرجتكم

هذاأناليهودءعلماكتاباتبعضوتذكر.(9:،عب

المسيا.ظهورعندالعهدتابوتمعسيظهرالقسط

"منبرغامس:فيالتىالكنيسةلملاكالربويقول

في(:217)رؤ"المخفيالمنمنيأكلأنفسأعطيهيغلب

6(.)يرالحيالحقيقيكالمننفسهإلىإثارة

منوح:

منوحوكان.شنتونأبووهو+راحةامعناهعبرياسم

لامرأتهظهرقدالربملاكوكان.دانسبطمنصرعةمن

وحذرهاابنا"،وتلدشحبلبأنهاوبشرهاعاقرا"كانتالتي

لأننج!،شئأيأكلومنوالمدكر،الخمرضربمن

يبدأوأنه،البطنمنللهنذيرأسيكون،ستلدهالذيالمبي

المرأةأخبرتفلما.الفلسطينيينيدمنإسرائيليخلص

ماذاليلسهالملاكلهليرسلالربإلىمنوحصلى،رجلها

فجاءمنوحلصوتاللهفسمع.يولد،الذيللصبييعملون

رجلهاومنوحالحقلفيجالسةوهيللمرأةأخرىمرةالملان

مرحيكنولم.رجلهاواستدعتفأسرعت،معهاليس

مجئ"عندقاثلأ:الملاكسألبل،الربوعدفىيث!ك

الملاكلهفذكر؟ا!ومعاملتهالصبيحكميكونماذا،كلامك

دعنا:الربلملاكمنوحفقال.للمرأةتالهأنسبقما

ئصعدأنالملاكفأخبردامفريجديلكونعملنعوقك

"لماذاةلهقال،اسمهعنمنوعسألهولا.للربمحرقة

المعزيجديمنوحفأخذ؟عجبوهواسميعنتسأل

عند.فكان..للربالصخرةعلىوأصعدهماوالتقدمة

صعدالربملاكأنء،السمانحوالمذبحعناللهيبصعود

علىفسقطا،ينظرانتهوامرأومنوحالمذبحلهيبفي

منوكان.(2.2-:13)قض..الأرضإلىوجهيهما

المالربملاكأنه(البداية)منيعلما"لممنوحأنالعجيب

رجلإلىء"اجاةلهقالتامرأتأنرغم(39:16)قض

،6(:13)قض"جدامرهباللهملاككمنظرومنظره،الله

فيءالسمانحوصعودهعدالربملاكأنهأيقنولكنه

.(39:92)قضرالمذبحلهب

عندماإلايثسثونحياةفيذلكبعدمنوحبظهرولا

لهلأخذا-شنونطلبعلىء-بناتهوامرأمنوحنزل

عباحتجاجهمارغم،تمنةمنالفلسطييينبناتمنزوجة

.امرأةشعبىكلوفيإخرتكبناتفيأليس"ا:بالقول

؟11الغلفالفلسطينيينمنامرأةستأخذزاهبأنكحتى

)تضزواجهحفللحضورمعهنزلكعا9-3(.:ا4)تض

،1:01).

وحملوهأببهبيتوكلإخوتا"نزل،شمشونماتولما

أببه"موحتبرفيواشتأولصرعةودفنوهـبينبهوصعدوا

.(16:93)قض

منوحما:

رجع)1""مناحةإلىالنسبة(24:5أخأ)المنرحى"00

المعارف"!داثرةمنالجزءهذامنمرضعهافيإليها

اسمتحتالمذكورلنإلىإشارةأنهاوالأرجح.(االكتابية

منوكلانوا.الأصحاحنفسمن52عددفي"همنوحوت"

.أفراتبكرحوربنكالبإلىينتسبونالذينسلمابنى

منون:

ثته،حدامىعبددفئق"!منةأمثالهفىالحكيميقول

مدللأ.يصحأي،(92:21)أممنرنا.ايصيرآخرتهففي

دللامن1:ثوليهيةالكاالترجمةفيالآيةهذهت5جاوقد
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منة

فيءتوجاا.مارداعالآخرفيوحده،صبائهمنذعبده

فيعبدهدللامنا:(تفسيرية)ترجمةالهياة""كتاب

عب".النهايةفييت!رد.ثتهحدا

مئة:

نأيريدفيلكسكان؟"وإز".والإنعامالإحسان12+المنة

وكذلك(:2427)أعمقبدا!ابولستركمئةاليهودلودع

طلبهمعلىءبنامنة"الهوديودعأن"يرلدفسترسكان

9(.ر:253)أع

بئي:

أعداءباعتبارهموأشكنازأراراطمعيذكرشعباسم

النقوشفيمنيشمباسمهـلظهر.(:9527)إرميالبابل

-)858الثالثشلمنأسرعهدفي-مرة-لأولالأشورلة

يقيمونوكانوا،وأخضهمبلادهمنهبالذي(.ق.م824

بلادعنالشالإلىفانوبحيرةأورميةبجرةبينفيعا

المخطوطاتفيأراراطشعبمعدانما-ولذكرون،بابل

فيأشورعلىثاروافقدثائرا:،شعبا"وكانوا.الأشورية

أشورعهدفيثارواكماق.م..715وفيق.م.716

البابليوناستولىوعندعا.(..مق627-966)بانيبال

منتماما""مي"شعباختفى.م.ق612فىنيوىعلى

التاهـدخ.

مئبت:

المدنإحدىوكانت."اضطراب"معناهاساميةكلمة

-قاضيفتاحضريهمحيث،عمونلبنيالعشرين

فذل.جدمعظيمة"ضرلةمنيتإلىعروعيرمن-إسرائيل

أنهاولابد.:33(19)تضإسراثيل"بنيأمامعحونبنو

وذكرشرقا!.يفتاحإليهوصلماأقمىفيكانت

أربعةبعدعلىتقعكائتأنها-تاريخه-فى"ايوسابيوس"

والأرجحععون.بنيرسةإلىالطريقعلىحشبونمنأميال

الطريقفضففيالخنافش.اأما!خرابةهوالآنموتعهاأن

أميالأرلعةبعدعلىحمزة"خرابةأو،ولدودهحشبونبين

النبيحزتيالولذكر.حشبونمنالشرقيالشعالإلى

منممتازأصنفاكلباعتبارها(:2779إحز"امنيت"حنطة

5(.2:لإأخ2)انظرالحنطة

منبامد:

والرفعة،الكرامةمكانفيأيا!اليمين!علىومعناها

وهو:

فىيمنةبنلقوريمساعدأكانالذيمنيامين(1)
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تقر-مهارة

لبعطوابأمانةالكهنةمدنفىلد،بهالمتبرعترفلع

أيا*فيوذلك،كالصغيرالبهير،ايفرقحسبلإخوتهم

\.ره31:49أخ)2الملكحزقيا

بنيهمنكان،كهنوتبةعائلةشأسمنيامين(2)

السبيمنالعودةبعدنحمياأبامفيفلطايلموعديا

.(:1279)نحالابلى

ضربفياشتركواالذينالكهنةأحدمنيامين)3(

أيا*فىبنائهةإعاثبعدأورشليمسورتدشينعندالأبوإق

،(.29:1)نحالبابليالسبيمنالعودةبعدنحيا

ئنية:

يعقوبهـسقول.الإنسانيتمناهماأيالأمنيةهىالمنية

بركاتعلىفاقتأبيكا"بركات:يوسفلابنهبركتهفي

لوسف،رأسعلىالدهرلة-تكونالأكاممنيةإلى.أبوي

الآيةهذهءتوجا.(9:26،)تك.اإخوتهنذيرتمةوعلى

ذخائرمن"وأعظم(تف!ريةترجمة)الهياة.ااكتابفي

"نفائسمن:ليوسفمرسىبركةفيوجاء".القديمةالتلال

.(33:51تث)ااالأبديةالأكام

هـ!ام

يمهد:-مفد

هئأهالأمر:لهومقد.ووطأهبسطه:الفراشمفد

الرب"ا:المسكينإلىينظرالذيعنالمرنموسولوسفله.

فيكلهمفطجعهمفدتاالضعففراشعلىوهويعضده

ويقولمردحا".لينا"فراشهجعلتأي!3(41)مز"مرضه

وجعلتهاالأرض"تعهدتلشب:الربإحساناتعن

)مزيدها.اأخادمفداأتلامهاأرو...جداتغنيها.تففى

.(42!28إش،9301:أيأيفا"انظر-1.ر56:9

سبيلأمفد11:شعبهلعصيانالربغفبعنايفأهـلقرل

للوبأ.!حياتهمدفعبل،أنفسهمالموتمنيمنعلملغفبه.

ترجمة)االحياةاكتابافيوجاءت،(7805:)مز

غضه".عنانأفلت"ا:(تفسيرية

طرقك"كلمثبترجلكشيل"مفد:الحكيمولقول

فيءتجا)كماقدمك!اموقعا!تبينأي،،:26()أم

:26.7إشأيضا")انظرتخطو.أنتبلا.الحياة"كتاب

.(01:11هو،45:2

:مهارة-ققر

سواءمهرأأعطاهاأومهرا!لهاجعل:المرأةققر(1)

)تكولأهلهالهاخدمةأوهداياأومالأكان

،2ه:18مل3429.1::92180تك،53ر3.ر22:22



مقراي

عندهدايانجاتهميعطونأحيانا"الآباءوكان.(32:هو

9:16(.امل،91ار15:8)يشتزويجهن

لمءعذرارجلراود"إذاأنهالشريعةأمرتوقد

أبوهاأبىإن.زوجةلنفسهيمهرها.معهافاضطجع،تخطب

إخر"العذارىكمهرففةلهيزلداياهاإيعطيهأن

يطلقهاأنيقدر"لا،زوجةإياهأعطاها:إن،(17ر16ة22

.(92ر28ة22)تثااأيامهكل

فهوحاذقا!،بهوصارأحكمهوبه:وفيهالشئققر(2)

لهلبرسلصورملكحورامإلىالملكسليمانوكتبماهر.

عبيدكأنأعلملأني،لبنانمنوصندلوسروأرز"خشب

كثيرونوكان.:8(2أخ2)"لبنانخشبقطعفيماهرون

.(34:51أخ2)ءالغنابآلاتماهريناللاهـسينمن

ثرلجةفيماهر"كاتببأنهعزراعنالكتابوشهد

بكلامتلبيفاضا:المرنمهـلقول.6(:7)عزا.مرسى

يقولكما.(\:،ه)مزماهر"كاتبقلملساني...صالح

تلبه،كمالحسبافرعاهم:بشعبهالربعنايةعنآسات

.72(:78)مزااهداهميديهوممهارة

شعبه:وسطمنسينزعالربإناا:النبيءإشعياهـ!ول

صبيانأوأجعل..الصناعبينوالماهر...والركنالسند

كما.(-4ا:3إش)"عليهمتتسلطوأطفالأ،لهمءرؤسا

عنالفقير11:الأوثانعبادةفيالإنسانحماقةعنيقول

ماهرإ"صانعا!لهيطلب،يسوسلاخشبا"ينتخباالتقدمة

أحرته"نمفه.(2.:04)إش"يتزعزعلاصنما*لينمب

لهيخرلنفمه.صنما"إلها7،صنعهاتدهـلقيته...بالنار

)إش"إلهيأنتلأنكا.نجني:ولقولإليهولمليوسجد

بنيعنالنببمحزقيالفمعلىالربويقول.(17ار:46،

عليكوأنفخعليكأسكب...."ةللربلتعييرهمعمون

للإهلان..ماهرينمتحرئينرجالليدوأسلحك،غيظيبنار

31(.:28-21)حز

مهراي:

أبطالأحدوكانعتعجل".أو"سريعمعاهعبرياسم

مدينةمنكانأنهأي*بالنطوفاتي"هـسلقب.الثلاثينداود

أخ1،:2328صم)2يهوذامرتفعاتفي"نطوفة"ا

،العاشرةللفرقةررئيسا"،الزراحيينمنوكان.3(.:11

فيداودالملكلخدمةألفا"وع!ثرونأربعةبهاكانالتي

.(273:1أغ1)العاثرالشهر

فهكلنبل:

وهو:،"االلهحمدمعناهعبرياسم

بزحاششلالمهبر

آدم.بنشيثبنأنوشبنقنانبنمهللنيل(9)

كلوكانت.لاردوولدسنةوستينخمسا"مهللنيلوعاش

-:512)تكوماتسنةوتمعينوخمسأمئةثمانيأيامه

المسيحنسبسلسلةذكرهـفيوجاء.(2ة1أغا171

3:37(.الوالجسدحسب

منوكان،يهوذاسبطمنفارصبنيمنمهللثيل)2(

بعدأورشليمفيسكنواالذينأحدعزيابنعثايانسله

.(:114)نحالبابليالسبىمنالعودة

:مهاة

وقد.الوحشيةالبقرةهى(العىبةاللغة)في:المهاة

تجترلأنهال!لالمالهةالطاهرةالبهائمبينالمهاةذكرت

هي""امهاةالمترج!ةوالكلمة.،-6(:14)تثظلفاوتشق

الكبشهوبهاالمقمودأنوالأرجح،"ازمر"العبريةفي

فيفكانء،سينافىبكثرةيوجدكانأنهيبذوالذيالجبلي

أنواعه،بعضبهاومازالتايأكلوهأنأيديهممتناول

رقبتهعلىالطويلبشعره،الكباشسائرعنوتحميز

ترونقرونهوتمثبه.ركبتهإلىليصلحتىوصدرهـ،

الخلف.إلىوتنحنيطويلةفهىاالجبلىالماعزأي"+البدن

.أخرىإلىصخرةمنيقفزأنوستطيع

مهومان:

الخميانأحدوكان"أمين"،معناهالعلساميةكلمة

أحشوسوشالملكيديبينيخدمونكانواالذينالسبعة

إلىالملكةبوشىيأتواأنمنهمطلبوالذين،فارسملك

لأنهاجمالهاوالرؤساءالشعوبليرىالملكبتاجالملكأمام

الملكأمرحبتأتيأنوشتيفأبت،المنظرحسنةكانت

ا:أ-12(.)أس"الخصيانيدعن

ثز:حاششلالمهير

النهب"يسرع،الفنيمة!ايعجل:ممناهاعبريةعبارة

وهو.الشواهد(ذيالمقدسالكتابحاشيةفيءتجا)كما

ا"لأنه،ابنهبهيسمبمأنالنبيإشعياءالربأمرالذيالاسم

ثروةئحمل،أمىولاأبييايدعوأنالمبييعرفأنقبل

.(1-،8:)إشأفرر"ملكقدامالسامرةوغنيمةدصثق

قالحتىنبواتعنعبارةإشعياء،أبناهأسماكانتفقد

آياتالربأعطانيهمالذينوالأولاد"هأنذاء:إشعيا

جبلفيالساكنالجنودربعندمنإسرانيلننوعجائب

فيااشآرباشوبا1إلىرجعا-8:81إش)ااصهيون

!ادائرةمنالرابعالجزءفي"الشين"حرفمنموضعه

"ا(.الكتابيةالمعارف
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مهبطبئبل

مهبطينبل

اسم:وهو.ا،ينفعأوئحسنا!اللهمعناهسامياسم

كانتالتي،ذهبءمابنتمطردنجت(مهطئيل19

.(05:اأخأ36:93،)تكأدومملكهدارامرأة

استأجرهالذيشمعباوجد،ولاياأبو(مهطبئيل2)

لأنودفعه،نحمبالإخافةالحورانيوسنبلطالعمونيطوليا

.(1-6014:)نحخاطئا"جباناكلتصرفايتصرف

اوام

موآكبون:-موآب

أبيهامنبهحبلتالذيالكبرىلوطابنةابنهومرآب

االآب""منأي"موآب"ااسمهودعت،سدومتدمبربعد

الموآبيين.رأسوهو

فيالواقعةالهضبةالموآبيونسكنالملاد:-1()

فوققدم4ر005نحوترتفعوالتي!الميتالبحرشرتي

حدودهايشكلكانالذيالميتالبحرسطحم!وى

البحرمستوىفوقتدم3ر002نحووترتفع،الفرلية

وفى،العرييةالصحراءالشرقمنيحدهاوكان.المتوسط

منهالجنوبوإلى،(حالبآالحمى)واديزاردواديالجنوب

منيتغيرفكانالش!اليموآببلادحدأما.أدومأرض

حسباشمالأعووراماإلىأرنوننهرمنآخرإلىوتت

الشمالمنطولهافكانالسياصي.ووضعهاالحرييةقوتها

عرضهاأماميلأ،.6إلى35بينماسراوحالجنوبإلى

الهفبةوكانتميلأ.25نحوفكانالغربإلىال!ثرقمن

الحنطةمنوافرةمحاصيلبهاتنمو،الريجيدةخصبة

ترييةعلىعلاوة،موآبازدهارأساسكانتالتيوالكروم

.الجيدةمراعيهاعلىالأغنام

03-:)91التكوينسفرمننعلم:السكان-)2(

ابنكانالذي،لرطبنموآبنسلهمالموآبيينأن(38

جدمنوالإسرائبيونالمرآبيونكانوهكذا.إبراهيمأخبم

باللغةالثبهشديدةلغتهمكانتلذلك،تارحهوواحد

نفسهاهى،الموآبيالهجرعلىالمكتوتوحروفها،العبرية

مما،سلوامنفقفيالملكحزتيانقشبهاالمكتوبالحروت

منونفهمواحد.ساميأصلمنكانتااللغتينأنعلىيدل

أمةأصبحتتدكانتموآبأن(1ه:15)الخروجصفر

مصر.فيإسرائلبنيخروجزمنفيتوسة

يسكهاكان*مرآب-عليهايطلقأصبحالتيوالبلاد

يون(العناقيين)مثلالقامةبطولاشتهرواأتوامقبلا
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-موآببونموآب

يس!ونهمالموآبيونوكان،(11و2:01تث)رفائيين

عهدفييقيمونكانواالذين("المرعبين"أي)الإيميين""ا

.(1:5،تك)يمششاشويفيعيلامملككدرلعومر

حضارتهم،ثمومناديانتهمكانتديائتهم:-)3(

لخصويةوكان.وحضارتهمالكنعانيينبديانةجذاشبيهة

الحبوبمنإنتاجهاووفرةالمعتدلومناخهاموآبأرض

آلهةبعبدونفكانرااديانتهمتشكيلفيترأ،والكروم

فيعهاردمنالعبادةتلكتفمنهمابكلالخصوسة

1-6(.25:)عدفغوربعلعبادةفيولخاصة،طقوسها

"مرآب"احجرعلىنقثهفي،موآبملكميمثعودشير

إلىعشر،السابعالسطرفي(التاليالبندإلى)ارجع

منفكان،وزوجهالإلهإلىيشرمما"كموش-"أشتار

الفاجرفى.الطقوسهذهالموآبيينعبادةتتضمنأنالطيي

الأمللإلهةصغيرةتماثلمنموآبفيجدوما

عدىيدلومما.الكنعايخونخلفةبماجدأشبيهة"عشتاروث"

وجود،والكنعانيةالموآبيةالديانتينبينالشدبدالتشابه

.(2:94)عدبعلمرتفعاتأيبعل""باموتمثلءأسما

ايضفغوروليت(39:17)يشمعونبعلوبت

.)13:2

المذابحعلىوالأغنامالثيرانمنذبانحيقدمونوكانوا

)عدماجنةحفلاتإقامةيعقبهاوكان،المرتفعاتفي

كانواكما.(1:،2رؤ،22:04-23:1225:1-3

الهاديالطرانيمفكمابشريةذبائحعهـمأبنايقدمون

سكانكلفذمكما،موآبحجرمنعشروالثانيعشر

ودظهر،للموآيينالقوميالإله،00ا.كموشللإلهعطاروت

انتثارعلىيدلمما،البابليةالنقوشفيأيفاكلاسمه

إلهكان!اكموش"أنومع.الساميةالشعوببينعبادته

الأفرادبحياةيهتمأنهأيضا"يعتقدونكانواأنهمإلا،حرب

اللعنة.أوبالبركةليأتيهم

،موآببلادفيالأثريةالكشوفتدلتارشهم:)،(

نحوخىأي،الأولالبرونزيالعصرنهايةحتىأنهعلى

وذزراعيشعبالبلادتلكيسكنكان.مق.0002

مراقعفيومقامة،مسورةمدنهمفكانت،متقدمةحضارة

ا.بابفياكتمثفتوقد.عنهاالدفاعيسهلتيجيةاسترا

""اللسانمنالشرقإلىاميالخمسةبعدعلى"الضهرة

إلىترجعتبر2.ر..نحوبهاجبات،الميتالبحرنن

بها،وجدتالتيالفخارلةوالأواني،الأولالبرونزيالعصر

التجاريةالطريقوكانت.الكنعانيةبالأوانيجذاشبهة

إلىشمالهامنكلهابالبلادتمر"الملك"اطريق،الهامة

كدرلعرمرفيهاسارالتيشك-الطرشبلا-وهىانجوطا



-موآكيونموآب

المناطق،لهذهغزوتهولعل.-7(ه:14إتكيملامملك

الإيميينعلىقضىالذيهو،تخريبمنجمهاأحدثوما

.(99و2:01)تالموآبيينتبلسكنوهاالذين

تغيرت،الوسيطالبرونزيالعصربدايةمنالقليلوبعد

إلىااليبوقنهرجنوسالمنطقةفىاالمستقرةشبهالهياة

ليجةبدهـلةعناصرالبلادغزتفقد،بدارةأكثرحياة

حد-إلىوقضوا،المدنتدمرأتمواالذينالأمرريينهجرات

مننوعا!أنولبدو.البرونزيالعصرحفارةبعيد-على

المصرلونوكان.قرونبضعةمدىعلىاستمرالبدولةالحياة

ولعلهم.الجعاعاتهذهجمعضعلىالشرشر""ااسميطلقون

.(42:71عد-االوغياا"بنو)"شيثابنر0هم

الثالثالقرنفي،اتأخرالبرونزيالعمريةنهاوقرب

أكترقبائل،البدوسةالحياةصحلحلت.ايلادقبلعشر

وأتدمالظهور.فيموآبمملكةبدأتوهكذا،استقرارا

قانمة-هىالمقدسالكتابخارج-"موآبا!إلىإفارة

جدرانعلى(..مق1237-013،)الثانيرمسشى

الأتصر.معبد

االأردنشرقيمنطقةإلىإسرائيلبنيوصولوقبل

)عدالموآبيينهزمقدالأموريالملكسيحونكان

يأ،أرنوننهرشماليالواتعةبلادهمواحنل،(21:26

،أرنرننهرإلىالبرقنهرمنالمنطقةعلىاستولىقدأنه

03(.:27-92إعدإسراثيلبنيوصرلوقتفي

علىوس!تولواسيحونيهزمواأنإسرائيلبنوواستطاع

و)موآل!قير

مو

أدو

-موآبيونموآب

-2،:3)تثوجادرأوبينسبطيبينهـلقسموها.أرضه

1-ره13:81-.يش33-138و32:2-5عد36،

.)23

نأمعهيستطيعونوضعفيإسراثيلبنوأصبحوإذ

عرباتفيينزلونكانواإذ،كنعانارضيهاجموا

بالاقأرسل.(22:9عد)أريحاأردنعبرموآب()صول

بأنلبغريه،فتورفيبعور،بنبلعامإلىرسلأموآبمللث

النتبجةكانتولكن.(22:24)عددإسرائللبلعنيأتي

يلعنهأنلا!إسراثيليباركأنعلىبلعامأجبرالربأن

إسراثيلبنينزولأثناءوفي.موآبملكلهيريدكانكما

وعبدواموآبببناتإسرائيلبنواختلط،موآبعرياتفي

جادوبنررأ:فيبنروأعاد.(1-25:3)عدفغوربعل

ومات.(34-32:38)عدالمرآبيةالمدنمنالكيرءبنا

)عدفغور"بيتمقابلموآبأرضفياودفنموسى

1-8(.،3:،32:48-52تث،27:12-23

ضعيفة،إسرائيلكانت،إسرائيللضاةعصرونى

الطرفبلغواحتى،أرنوننهريثماليإلىالموآبيونفزحف

وضايق.أربحاحتىالأردنعبروابل2،اليتللبحرالث!الي

عاما"،عشرثمانبةطوالإسرائيلنجىموآبملكعجلون

.(13ر3:12)قضإسرائيلتاضإهوداغتالهأنإلى

...وأدومعمونوشى"موآبحارب.الملكثاولأياموفي

داودهربوعندما.(:9،7،صم1)غلب"ترجهوحيثما

ملك"عدوأودعهماوأصهبأيهأتى،شاولوجهمن

1)"االحصنفيداودإقامةأيامعندهـكلفأقاما،موآب

داودمعمتعاطفا"كانموآبملكولعل.(1-22:3صم

.(-439:79)راعوثالموآبيةعوثرا،داودجدةبسبب

لإسرائيل.خاضأموآبكانوسلبعانداودعصررطوال

بنرجعامعهدفيالمملكةانقسمتعندماولكن

علىتحصلأنموآباستطاعت(.م.ق319)سلبمان

الاستيلاءأعادإسرائيلملكعمريولكن،الاستقلال

عوآبوظلت،(3:4مل)2ق.م.876نحوفيعليها

ملكيختعكانالذي،أخآبموتإلىلإسرائيلخاضعة

ألفومائةاخروفألف"مائةمنجزيةلهأدىقدموآب

عص،أخآبمرتوعند.(3:4مل21بصوفها"كبش

استقلالها.لبلادهواستعاد.إسرائيلملكعلىمرآبملك

يكوقأناستطاعأخآببنيهورامإسرائيلملكولكن

رأىفلصا،موآبلمحاربةأدوموملكيهوذاملكمنحلفا!

مةسبعمعهأخذ.عليهاشتدتقدالهربأنموآبملك

فلم،أدومملكإلىيشقوالكىالميوتمستليرجل

عنه،عوضا+ملككانالذيالبكرابنهفأخذ،يقدروا
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-حجرموآبموآب

إلىورجعواعنه.فانصرفوا.السور.علىمحرتةوأصعده

زلكميشعواعتبر.(27ر26ر3:6-8مل2)"أرضهم

:ظلا".موآب."حجرعلىنقشهممايتضحكما،انتصارأ

مل2)محاصيلهالنهبإسرائيلأرضبدخلونموآبغزاة

39:02).

الئانييربعامأيامفيمست!قلةكانتموآبأنوبدو

ملكبقوةشعرتلابدولكنها،(1-2:3)عاإسرائيلملك

حماةمدخلمنإسراثيلتخما.ردعندماالهربيةإسرانيل

ولكن.(14:25مل2-المت)البحرالعرلة"بحرإلى

عاسرعانإذطويلأ،باستقلالهاتنعملمموآبأنيبدو

الأشورلين.حكمتحتوقعت

734فيإسرانيلعلىاثالثفلاسرتفلثزح!ففي

شرقيفيالدولمنوغيرهاموآبأخضع.م.ق733-

أخ1،:1592مل2)الأشوريةللامبراطورية،الأردن

526:).

لم،الأثورلةالامبراطوريةالبابليونورثأنولعد

الموآبيونكانفقد،موآبوضعفيكبيرتغييريحدث

يهوساقيمتمردأخمدتالتىبابلجيوشمنءا"جزيشكلون

فيولكئ25:6-8(.حز،2ر241؟مل)2يهوذاملك

فىموآبملك-اشركيهوذاملوك-آخرصدقياالملكأيام

علىدلبللاولكن.(\ا:3-27إرميا)بابلضدمؤمراة

دمرعندمام.ق.586حربفيفعلأاشتركواالموآبيينأن

.(8:01-25مل2)الهيكلوأحرقواأورشليمالبابليون

أخرىتأديببحملةالبابليرنقام.بمق.581ونن

تلكفيأنهيوسيفوسويذكر.الأردنوثرتييهوذاعلى

إلى)ارجعوموآبوعمونآرامضدبابلجيشتحركالسنة

موآبأنعلىدليلثمةوليس:7(04:13148إرمبا

بعدأخرى-مرةالاستقلالشبهاستقلالها-أواستعادت

موآبأن6(:2)عزراسفرمنولبدو.لهاالبابليالحكم

كورشفتحبعدالفارسيةللامبراطوريةتابعةولايةرتصا

لبابل.الفارسي

نأمنأضعفموآبأصجتالتاليةالحقبةوفي

وتشتتاالأردنكرقيفيابىوغزواتمنفعانت،تقاوم

كلإلىأرنرننهرجنولىالمنطقةمنالموآبيينمنالكثيرون

،البلادفيمنهمبقواالذيناندمجوتد،المجاورةالأقطار

ثبتتأوقد.المنطقةعلىزحفتاليالعربيةالقبائلفى

حزقيالبهاأنبأالتيالديونةوتوعالأركيولوجيةالكشوت

رأتوقد.الأردنشرقيشعوبعلى(2511:،-9النبي

والروماني،الهيلينيالعصرينفيالازدهارمنفترةموآب
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موآب-حجرموآب

منها.الباقيةالبقيةوامتصواعليهازحفواالبنطيينولكن

خرابعن:27-35(21)العدد!رنبوةصدفونجد

48.إرميا،15016إشفىيتردد.موآب

بعضتمتلقد:الأركيولوجيةالكشوق-(5)

وفيديبونفيوبخاصة.موآببلادفيالأثررلةالكشوف

وجدماأهموكان.ويخرهاموآبوقبرمبدباوفيحثبون

البندموضوعوهو.()ديبونيباندفيلااموآب؟احجرهو

التالي:

:موآبحجر-موآب

متحففىالآنمحفوظ-الأسودالبازلتحجروهو

أقدامثلاثارتفاعهولبلغ.1873مذبارسىفياللوثر

بوصاتعشروسمكه،تدمينوعرضه،بوصاتوعشر

قاعدته.فيومستقم،قمتهفىمشدير،البوحةونصف

خبر(3:4مل)2مرآبملكمبتععليهنقشوقد

وقد.كموشإلههنمرهويهف،إسراثيلملكعلىعصيانه

.مق.085نحوفيأقامه

المرسلينأحدبمعرفةام8689فيالحجراكتشافوتم

قدارةفىكانالذي03()+أء)!ااكلين.افالقىهر،الألمان

ملقىحجربوجودالعربشيوخأحدوأخبره،موآبلبلاد

ولفعصه.قديمةكتاباتعليه،(القديمة)ديبرنديبانفى

أرصعةعليه.الأسودالبازلتمنلوحأنهوجدللحجر

يةلبداافيوظنه.القديمةالفييقيةبالهروفسطرا*وثلاثون

.دأخطرأورشليمإلىعودتهعندولكن،الأهميةتليل

القنصلفقام،الكثفبهذا،الألمانىالقنصل،جميترمان

متحفلحسابالحجرعلىللحفاظالاتصالاتببعض

برلين.

حانو"مونت!اكلبرمسيوسمعاالتاليالعامرببعوفي

فىملقىزالماالحجربآنالفرن!ةالقنصليةترجمان

علىفصمم،الجويةللعواملمحعرص!المكتوبووجهه،ديبان

المندولينبعضءفجا.()فرنسابلادهلحسابعليهالحصول

مبالغبعضهموعرض،عليهالتيالنقوشمنطبعاتلأخذ

بينصراعفحدث،الحجرلأخذالأعرابعلىالمالمنكبيرة

اسليم0استطاعشديددولصعولة،الأعرابأمامالمندولين

جاقةثبهطبعةيأخذأنجانو(مسيو)مندوبالعوري"

الطبعةلهذهمدينونونحن.الفرنسيةالقنصلبةإلى

المكتوبالنمىبمعرفةببارش!،اللوفرمتحففىالمحفوظة

االأعرابعلىعرضتالتيالمبالغضخامةفإنالحجر.على

الفضولأثارتا.أورلاتناصلمناثنينبينالحادةوالمنافسة



موآبحجر-موآب

موآبلحجرصورة

تقديرفيفبالغوااوالأتراكالعربمنالمسئولينأذهانفي

طانلآمبلغا"نابلسحاكمطلبذلكعلىءوبنا.قيمته

صفرالصفقةمنيخرجراأنالأعرابفخش،لنفسه

ماءوصبوا،تحتم-النار9186-فىفأشعلوا،الدين

صغيرز.ياشظاإلىالحجرتكسروهكذا،فرقهبارداص

نمخازفيليضوها،العانلاتمختلفبينوزعوها

لمسيووأمكن.الآفاتمنالغلاللحفظكتعويذة،الغلال

تفتتشظية1ر001نحومنشظة966يجمعأننو""ب

بمعونةولكناالثثينمنأقلحمعأنهأي،الحجرإليها

أمكن.للحجرمدويهأخذهاقدكانالتيالطبقة

منعليهحملواماتجميعاللوثر،متحففيللمسئولين

الأستاذاننثروقد.الميهوبالنصواستعادة،شظايا

بينبالمقارنةللنصصوكأةام886في:سوسينا!"سمند

متحففي-والموجوددتجميعهاأمكنالتىالحجرشظايا

يتك!رأنقبلالحجرعنأخذتالتيوالطبعاتاللوفر-

03!()3ءدا!؟داءللاا!نيولور"دكتورآقاوقد.شظاياإلى

هذهوإليك،اسمندا12الأستاذنمثرهلذياالنصبترجمة

سطر:بعدسطرإ-الترجمة

،ديبونمنموآبملككموشبنميشع("أنا1)

2(

3(

4(

5(

6(

8(

سوآبحجر-مىآب

ملكتثم،سنةثلاثينموآبعلىأبيملكلقد

أنا،

فيلكموش()المرتفعةالأثرهذاوأقمت،أبىبعد

"للخلاصراءتذكا.قورحة

وجعلنى(الملوكأو)الغزاةكلمنخلصنيلأنه

عمريكان،بأعدائيصثتهايأرى

كثيرةأياما!موآبيقوضا.إسرائيلعلىملكا"

علىغاضبا!كانكموشلأن

أيضاص:هووقال،أخابابنهتبعهوقد.أرضه

:كموشقاليامىأوفى.موآبسأضايق

إسرائلوسهلكاوليتهبه()مثشهايسأرى

بلادعمريوأخذاالأبدإلى

فيفيهاإسرائيلوصكن،03(21:)عدميدبا

-ءلما!61!ميم-ا!رط+**لم

كلكليب!ء"حص!يكيعي
عوءاثوجمبم7+ممم*بر"*2+فيلمص

يروث!حهكل*،-،39"2اؤ8

9،1*"إلم،\+*عا+،-ءى-لم

!+رثر+يب!ريعحثف+ععمثه!+نر*"لم!!م

أ!مبمو!ث!!!كل"ولم،!6ر!كه!كمثي7ش19 2ومر-1،،لمء
!،لممما*أ"11167-كم7،912.+لم"ا"!.ه

*مهـ97م!ئع!4+بر!9+-،2/،،أرأع!ا،كهلم

قي2الم19!ا1بئه+9لمآ9ش!ء!بهفبئ!وأ!!يكأ /+02*126،1،".بر

9/7/1-بزهكع1،".لمء.بر-

-اأيركروكر،نرألمء"2لم"لى++؟لمك!-9كرلاءح!"4نمماأ!!

ا-.،لملم-لم*؟لم9**!رء2ءأ9لمكص9،*،اائاءء

،-2*ءحم9-9ا+بروبرلم،9"*لمممهـ!وبم6يبمرولم

مرآبمعركلل!المنابهصود!
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موآب

)9(

01(

91(

12(

39(

1،(

15(

69(

17(

181

91(

02(

21(

22(

23(

24(

024

موآبحجر-

ولكن!سنةأرلعينمدةابنهأيامونصفأيامه

أعادهاكموش

،(:1317)يثىمعونبعلفبنيت،أياميفى

وشيت،الآبارهناكوحفرت

فيجادرجالوسكن.(32:37)عدقريتايم(

وبنى،القديممنذ(:323)عدعطاروتأرض

هناكإسرائيلملك

المدينةحارستولكني،عطاروت()مدية(

)شعب(كلوذبحت،وأخذتها

منهمواسترددت.ولموآبلكموشءإرضالمدينةا(

وحملته"اود"دبطل

،(2،:48)إرماقريرتفىكسوشأمام(

رجالوشارونرجالهناكووضعت

مننبووخذاذهب:لىكموشوقال.مهردت(

وائلسراإ

الظهر،إلىالفجربزوغمنوحارلتهاليلأذهبت(

خذتهاوأ

وامرأةوولدرجل7ر...جميعا!.وذبحتهم(

(؟إوينت

،كموشلأشتارجميا"كرستهموتدء،وإما(

أبطالهناكمنوأخذت

علكبنىتدوالآن.كموشأماموحملتهم،يهوه(

ثلإسرا

أثناءفىفيهاوسكن15:4(،)إشياهص(

و.أماميمنطردهكموشولكن،ضديحريه

.رؤساءكلهم،رجلئيمامرآبمنأخذت(

وأخذتهاياهصإلىونقلتهم

وسور،قورحهوشيت.ديبونإلىلأضيفها(

وسوراباتلغاا

و،أبراجهاوشبت.أبرابهاوشيت،القلعة(

الآبارلمياهبواباتوعملت.مولوكبيتبنيت(

وسطفي

قورحه،مدينةداخلحوضثمةيكنولم.المدينة(

لبعملتالشعبلكلفقلت

موآبية

25

26

27

28

أناوسأحفر،بيتهفيحوضاصمنكمرجلكل

الأسرىبواسطةلقور!القنا؟

،(:236تث)عروعيربنيتلقد.إسرائيلمن

و،أرنونفىالطريقوعملت

كانتلأنها(21:92)عدباموتبيتبيت

كانتلأنها:34(4تث)باصروشيت،مدمرة

خراباء.

كللأن05كانواببوند(؟ءرةشاوكل،)كانت

وأناامواليةمن

92

31

32

33

34

التىالمدنفيء؟(الر:سا)منمائةوضعت

وليت،للبلادأضفتها

يمدبتاوبيت(21:03)عدمدبا()بيت

إرميا)معونبعلوليص(48:22إرميا)

(؟)الرعاذونقلت(:823،

)إشيمحوشونافىلآنوا.البلادقطمان.مع...

ء؟()أبناسكن(:ها5

علىحرباشواصنعاذهب:ليكموشقال)و(

ربتوحا)فذهبت.يمحورونا

فيكموش!فيهاومكنو(،وأخذتهاالمدينة

...وعملتهنانمن؟()وصعدت،أيامى

الكتابية.باللغةشبيهةالنصهذالغةوتبدو

هىموآبحجرعلىالكتابةفىالمستخدمةوالأبجدية

للعهدالعبريةالأبجديةوتشبهاالفينيقيةمنقديمةأبجدية

الماثلةالحروفوبعض،نقطالكلماتبينولفصل.القديم

الشقف.أوالرقوقأوالبرديعلىبالهبربالكتابةشبيهة

مل)2أخآبموتبعدإسرائيلعلىميشععمىوقد

هزمعندمام..ق854فيقرقرمعركةوفي.(ه3:

لأنهالمرآبذكرأييردلا.سورسةملوكالثانىشلفأسر

كانميغأنالنصهذامنويبدو.إسرائيلمنجزءا!كانت

ألفمائةتأدتهصقابللك9كانولربما،مدبااشردقد

مل2)إسرإثيللملكبصوفهاكبشألفومائةخرو!،

،:3).

موآبية:

علىالوصفهذاأطلقوقد.عوآبمنامرأدأي

.(01ر12،4:5و6ر1:22.2:2عوترا)الموآبيةراعوث



أموات-موت

11:1(،مل)أالملكسليماننساءبعضعلىأطلقكما

يوآشاغتيالفييهوزابادابنهااشتركالتيشمريتوعلى

.(24:26أغ2)يهوذاملك

:أموات-موت

وأ.الجسديالموتهووهذا.الحياةقوقفهرالموت

لطبيعيافالموت.الروحىالمرتهووهذاااللهعنالانفمال

9-9(.5:كو)2الجسد"اعنوالعربالخبمة"خلعهو

العهدفيالرأيكان:القديمالعهدفىالموتأولأ-

غايةفكانت،للحياةالطبيعيةالنهايةهوالموتأنالقديم

وأناالصحةءملفىطرسلأيعيثىأقهىالإسرائيلي

وأولاده،سلامفييموتوأن،النسلمنالكثيريخلف

منالكثيرالقديمالعهدوفي.حولهمنملتفينوأحفاده

الملكحزقياحالةفي)كماالمبكرالموتعلىالاعتراضات

نتيجةأنهيبدوالمبكرالموتفكان،(1-02:91مل2-

الله.مندينونة

كانأنهإلا،للحياةالطبيعيةهوالخاتمةالموتأنومع

عنالإنسانيقطعفالموت.مقبولغيرأمرا"الدوامعلى

ةعزااللهيخحوقد.اللهخدمةمواصلةعنكما،المجتح

يذكرقلماولكن،(73:23-28)مزالمرتمواجهةفي

،:8(913)مزالمتأخرةالأسفارفيإلاالأمواتمعوجوده

أفضل.حياةإلىبابا!يعتبرالموتبكنفلم

الخطية،فيالإنسانب!قوطالعالمإلىالموتدخل!قد

تأكلفلاوالثرالخبرشجرةا.أماالإلهى:الأمركانإز

.(3:17)تك"تموتموتا"منهاتأكليوملأنك،منها

من"القطعموسىناموسعلىالتعديعقولةوكانت

وصاياعصيانأنكما،بالموتعنهاالانفصالأي"الجماعة

-1ه03:)تثالمبكرالموتإلىيؤديأنيمكنكانالله

.(232-18:1حز،:928رمياإ،02

العهد-فىالأمواتقامةإلىواضحةإشارةوأول

ثمةكانوإن،(12:2)دانيالنجوةفىالواردة-هىالقديم

.(26ر25:)99أيوبسفرفىذلكإلىتلميح

فىالمو!إلىئنظرالجديد:العهدفيالمو!ثانيا-

فهو،فرديةحادثةمنهأكثرلاهوتيةكمشكلةالجديدالعهد

إلىأثرهيمدبل،الجسماصةللحياةنهايةمجردمنأكثر

وحدهالذيالخالدهووحدهفالله،الإنسانحياةجوانبكل

،:417)روالعالمفىحياةكلمصدروهو،الموتعدمله

بالله.المرتبطةالحياةهىالحقيقيةفالحياة1(6:69تي1

علىالموتملك،العالمإلىالخطيةدخلتأنمذولكن

أموات-موت

فصلفعندما،:22(ا5كو1809ر79ر:512)روالعالم

فكل،الموتإلىالانفصالهذاأدى،اللهعننفسهآدم

جعلمما(3:23،5:12)روآدمخطواتفيسارواالبشر

موت!اهىالخطيةأجرة"لأن،إنسانكلعلىحتماشالموت

ضىمجردليسفالموتولذلك،9:27(عب،6:23)رو

أيضا!هوبلاالأرضعلىحياتهمنهايةفيللتاسيحدث

الله.معالشركةعنبعيدا!الهياة

الخوفظلفييحياإنسانفكل،ثاملةالموتوسيادة

كلعلىيملكفالموت،(اه:2عب8151:)روالموتمن

علاقةفىيجشلامنفكل8:6(.)ر:الجسدمنهومن

،3:16-18)يومرتحالةفييعيشهرإنما،المسيحمع

هو،العالمهذارئيسهوالذياوإبليس(.:512ايو

بموتهالمسحولكن،(1:،2)عبالموتسلطانلهالذي

2)الموتوأبطلالشيطانهزمقدوقيامهالمليبعلى

جهارا"أشهرهموالسلاطينالرياسات"جردإذ(01:أتي

ئطرع.وسوف،(أه2:)كوالصليبفىأيفبه"بهمظافرايم

.(02:41)رؤالنار"بحيرةفيوالهاولة"الموت

)روالثالثاليومفيوقامودفنالمسيحماتلقد

الهادثولهذا،(4:14تس9،ر،:593كو4:25.1

حتى"وأطاعنفمهالمسيحوضعفقداالموتانهزمالتاريخي

ذبيحةماتلقد.2:8()فيخطاباناعنتكفيرا""الموت

الالغوالأمر.(ها:5كو570:2اكر)الجيمخطاياعن

ناقفاصامنتصرا!،قامبلالقبر،فييبقلمأنههرالأهمية

.(:،22)أعمنه"ئمسكأنممكاصيكنلمإذالمرتأوجاع

وقد.(18ر:117)كأؤ"والموتالهاهـسة"مفاتيحوحدهفله

يؤمنونمنكلأجلمنبل،لنفسهلا،ذلكالم!حفعل

6،1-5:8شؤ09:5،1)مرقستهمحياوسلمونه،به

سلطانللموتيكنلمالذيوحدهفهو،(1ر.5:9تس

منلكلالوتشوكةليكسر،الموتحتىأطاعلكنه،عليه

به.يؤمن

)رو"الموتهذا"جسدمنالمؤمنبخلصوهكذا

معه"قدفنا،قيامهفينشتركإذالمسيحبقوة(7:24

بمجدالأمواتمنالمسيحأقيمكماحتى،للموتبالمعمودية

كناإنلأنه،الجاةجدةفيأيفا!نحننسلكهكذااالآب

بقيامته"أيضاصنصير،موتهبثبهععهمتحدينصرناقد

)رو.االمسيحبجسد"للناموسمتافقد،(6:3-ه)رو

المسيحموتأنأي021(2:كو6:14،2غل7:،-6،

تدالعتيقإنسانناأنهذاا!عالمين،للمؤمنموتاصاللهحسبه

كان"إنلأنه،6:6()رو"الخطيةجسدليبطلمعهصلب

ماتوهو،ماتواإذأفالج!يعاالجميعلأجلماتقدواحد
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الابنموت

بل،لأنفسهملابعدفيعاءالأحيايعيثىكيالجميعلأجل

أصبحتفقد،(1ره:514كو)2"وقاملأجلهمماتللذي

المسيح"معإذ،ماضيآشيثا"للمؤمنبالنسبةالخطية

.(2:02)غلفىا!يحياالمسبحبلأنالافأحيااصلبت

المؤمنونفأصح3،الحيانحنفنحنا،المسيحفبعوت

اللهاعنمنفصلينقبلأكانواأنبعد.العالمعنمنفملين

لهمالحيادوأصبحت،للعالمبالشبةأدواتفهمالآنأما

3:3(.كو1:21،)فىالمسيحهى

العالمإلىابنهاللهيرسللم"لأنهنفسهالربولقول

ولقول.(3:17)يو"العالمبهليخلصبلالعالمليدين

حياةفلهأرسلنيبالذيولؤمنكلامييسمعمنإن11أيضا!:

المرتمن)فعلأ(انتقلقدبلدينونةإلىيأتيولا،أبدية

لنالأبديةالحيادف!نح.2(ره24ة5)ير"الحياةإلى

منفكل،الإيمانلحظةفييحدثبل،القيامةعنديحدث

إلىالموتمنفررا"ينتقل،المسيحيسوعللربحياتهيسلم

فلن،كلامىيحفظأحدكان"إن:أخرىبعبارةأو،الهياة

يو)الأبدا.إلىلموتايذوق.فلن...الأبدإلىالموتيرى

خارجهممنكلأنهىالأساسيةفالنقطة.(52ر851:

بالمع.يؤمنونالذينكلأمافعلأ،أمواتهم،المسيح

المسيحىوغيرالمسيحيبينالأساسيفالفرق.جاةفلهم

جسديا".يموتونالذينفالمؤمنون.والموتالحياةبينالفرقهو

أنهمأي،(4:16اش)"المسيحفي"أمواتعنهميقال

اكلو)""راتدينبلبالمرةأمواتا"ليسموا

يوأيفأانظر4:39-15-تس51.1و2.و18و:6ا5

لاالمؤمنينبن،الجسدموتفرغم،(11-،91:1

فكل،أمواتأالحقيففىليموافهم،المسيحعنينفصلون

)روالمسيحعنتفصلهمأنتقدرلا-إلجحيمالموتقوات

ربحا:،بلخم!ارةلهمبالنسبةالموتيعدولم،93(ر8:38

31(.ر9:02فى،1.ا-:5كر)2المسيحإلىيقريهملأنه

فيالمسيعسيقاسمونالمؤمينأنهو،ذلكمنوالأكثر

الراقدين""باكوردهولأنهأيفا+الج!ديالمرتعلىنصرته

الممببحفيرقدوافالذين،(:118كو.2.:15كر1)

.(:417ش9)الآبدبنأبدإلىمعهلبكونواشقومون

يسوعبالربيزمنونلاالذينفإن،الآخرالجانبومن

الدينونةرفى،اللهعنكاملانفصالفىهم،المسيح

قيطرح،الحياةسفرفيمكترلا"يوجدلممن"كلاالأخيرة

.(1ره02:41أرؤاالثانىاالموتهو/اهذا،الناراابحيرة

قدلأنهم02(5:)يعالموتمننجوافقدالمؤمنونأما

يعدولم،(39:،يو1)"الجاةإلى"الموتمنانتقلوا

بل،02:6(.2:11)رؤعليهمسلطانالثانىللموت

242

مورةبلوطات-مورةبلوطة-مورة

محضرهفيموتيوجدأنيمكنلاالذياللهمعسيكونون

.(4ت21رؤ12:ه11)يوااذاتهاالحياةلااهولأنه

الاين:موت

"علىالتاسعالمزمررخنرانفىءتجاعبريةعبارد

معينةموسيقيةنقمةعلىتدلأنهاوالأرجح،"االابنموت

المزمور.هذابهائرنمكان

الثانى:الموت

الدينرنةلوص!الرؤياسفرفيإلاالعبارةهذهتردلا

الهياةسفرفيمكتولآيوجدلممن!افكل،للخطيةالأبدية

)هـؤ"االثانيالموتهرلاهذا.االنارابحيرةفىطرخ

والرجسونالمؤمنينوغيرالخاثفون"!وأما،(1ره02:49

الكذبةوجميعلأوثاناوعبدةوالسحرةوالزناةتلونوالقا

الموتهوالذيوكبريتبنارالمتقدةالبحيرةفيفنصيبهم

الموتيهيؤزفلايغلب"منأما8:1(21)رؤ"الثاني

العالمتغلبالتيالغلبةهي"!وهذه،(2:19)رؤ.االثانى

يمسوعأنيزمنالذيإلاالعالميغلبالذيهومن،إيماننا

.(،ره:5يو1)اااللهابنهو

موديخا:

أبناءمنالكاهنمتتيافيهايقيمكانالتىالبلدهاسم

ثارهاأالتيالعنيفةالاضطهاداتوجهمنلاجئآ،ديبيهوب

إلىبتحولجهممحاوكفى،اليهردضدإبفان!أنطيوكى

أنطيوكسولكن.اليهوديةالديانةومحو،اليونانيةالثقافة

متتيايكتففلماللأوثانذبيحةتقديمعلىلإجبارهتعقبه

المذبح،إلىتقدميهوديا!رجلأقتلبلافحسبيرفضبأن

وسار،حرسهمنآعدإو!!أبلس"االمرشيالقائدقتلكما

جماعةوتبعته،الوثنبةللمذابحهادما!البريةإلىطريقهفي

المكابية،الورةبدأتوهكذاء.الأمنااليهودمنكبيرد

ومادة،الأهـلالجزءفى""أسمونينمادةإلىالرجرع)يمكن

.("الكتابيةالمعارف"دائرةمنالسادسالجزءفيالمكابيين

مورة:بلوطات-مورةيلوطة-مورة

في."اجتازاكنعانأرضإلىإيراهيموصلعندما

الرب.":ظهر.مورة".بلوطةإليشكيممكانإلىالأرض

مذبحآهناكفبنى.الأرضهذهأعطيلنسلك:وقاللأبرام

مذبحأولهذاوكان7(ر12:6)تكله"ظهرالذيللرب

الدقة،وجهعلىالموقعتحديدالهلمنوليى.يبنبه

نفسها.شكيممنبالقربكانأنهلابدولكن

بلوطةكانتولعلها،منفردة-عادة-تن!ووالبلوطة

"بلوطةهومورة""بلوطةمعنىلأن،الكنعانيينعندمقدت



مورةمورة-تل

تحتهاطمرالتيالبلوطةنف!كانتأنهاوالأرجح"المعلم

.(35:،تك)أسرتهأفرادمنجمعهاالتيالأوثانيعقوب

،امورة!بلوطاتباسم(11:03)التثنيةسفرفيوئذكر

الثعبعلىثاهدا"ليكونكبيراشحجرا"يمثوعأقاموتحتها

بلوطةعندملكا"أبيمالك"جعلواوعندها1(:2،26)يش

(9:6قض)ا!شكيمفىالذيالنصب

مورة:تل-مورة

يزرعبلسهلمنالثمرقىالطرفعلىمورةا!"تليقع

على(هرمجدونسهلأوإسدرالونسهلأيضا")وسممى

خمسةبعدوعلى.الأردننهرمنالغربإلىملآ12بعد

الجليلفىتابورجبلمنالغرليالجنوبإلىأميال

.الواديفي"مررة"تلعندينزلونالمديانيرنوكان.الأسفل

عينعلىينزلونمعهالذيالشعبوكلجدعونكانبينما

،(6:330:71)قض"جلود"عينالآنوتممىاحرود

إلىأميالخمسةنحوبعدعلىجلبوعجبلأقدامعند

سطحفوقمتر005نحويرتفعوهو.منهالمثرقيالجنرب

يشرفتجيا"استراموقعا"يثغلمور؟تلوكان.الوادي

نأومع.شانبيتبوادييزرعيلثاديتمالانقطةعلى

إلا.المقدسالكتابفيأخرىمرةبالأسميذكرلااتا

وشونمدورعينمثلهامةمدنسفوحهعلىتقعكانتأنه

ونايين.

جت:صدشة

أنهاالراضحومن.جتملكأو،جتمنالقريبةأي

ودقول.(1:14)مجاالنبيميخارأسمسقطكانت

علىكانتإفها(الميلاديالرابعالقرن)منجيرومعنها

،(جيرلنإبيتثيرلوليس""إلومدينةمنقصيرةمسافة

أنهامعهيرجحممامرشة.منتريبةكانتأنهايعنيمما

خمسةنحوبعدعلىالمحدئدةتلأوابمل!"+خرابةهى

ملأعشريننحوبعدوعلى،جتمنالغربإلىأميال

إلىميليننحوبعدوعلى،أورشليممنالغرليالجنوبإلى

".جبرينابيت1منالشرقيالشمال

مورشتية

المورشتيا!ا.ميخايسمىإذالنبيميخالقبوهو

التىجتمورضةإلىنبة(:2618إرميا،\:9)ميخا

(.السابقالندإلى)ارجعالبيهذارأسمسقطكانت

ماس:

الحجارةأنفسهـلعتبر.اللمعانشديدشفافكريمحجر

تؤثرولاجميعهافيهايؤثر،صلابةالموادوأشد،الكريمة

موسأ

فيوالكلمة.المتبلورةالكريرنصورإحدىوهو.فيه

ترجمتوقدشانكا".حادأفئأوتعنى"قامير.اهىالعبرية

5:16)ءإشيائبوةفيمراتثمانياتوك"1إلىفعلأ

.(32:39،:17.274ة2،9:18.01رهر،7:232

منبقلممكتويةيهوذا"خطية:النبيإرمياولقول

قر:نوعلىقلبهملوحعلىمنقوثةالماسمنبرأسحديد

"ها:البيلحزقياالله:يقول.(\:17)إرميا"مذابحهم

صلبةوجبهتكاوجوههممثلصلبا!وجهكجعلتقدأنا

"الصوانمنأصلبكالماسجبهتكجعلتقد.جباههممثل

القديمالشعبعنالنبىلزكرياالربويقول.3:8()حز

معاندد،يمفآوأعطوا،يصغواأن"فأبوا:قلولهموقساوة

للاماسا!تلبهمجعلوابلاالسمععنأذانهموثقلوا

.(21ار7:1)زك....يسمعوا

موسى:

أنهيغلبالعبريةفي"موسى"الاسم:الاسم-اولأ

"انتثلتهفرعونانجةلأن"ينتشل!!تفيكلمةمنمشتق

مز:22،7صم2ايضأانظر،(2:01)خرء"االمامن

وقد.ابن.ا3فمعاهالقديمةالمصريةاللغةفيأما.(:1816

ابنأي"أحسى"مل،الفراعنةءأسمامنالكثيرفىءجا

أو)"تحوت"الإلهابنأيو"تحوذ!"االقمر،إله"أح"الإله

ا""رعلإلهاابنأي(رمسشأو)ورعمسيس،(توت

لعهدافىمرة075منأكثرموسىاسمهـلذكر.وهكذا

إلىثيروجميعها،الجديدالعهدفيعرة97،القديم

الاسمهذايطلقفلا،العظيموالنبيوالمشرعالقائد"موسى؟ا

.المقدسالكتابفيآخرث!خصعلى

يرسفمرتمنالخروجسفربناينتقلالحلفية:-ثانيا

التكولن،عفرنهايةفىمصر،تابوتفيووضعهوتخطه

ينتقل،مصرإلىإسرائيلببنيأتىالذيهويوسفوكان

الذيموسىولادةزمنإلى،الموقفهذامنالخروجسفربنا

بينماوقيمصر.فيالعبوديةصإسرائبلبنيأخرج

جذا!،يخيراىوكثرواونموالدواوتواتمروا"أالتاريخين

.:7(1)خر"منهمالأرضوامتلأت

ا.،يوسفيعرفيكنلممصرعلىحديدملكقام"ثم

نأخثميةإعرائلبنيتكاثرمننفسهفيالمخاوتفثارت

فاتخذ،وقتأيفيحربقامتإذاالأعداءإلىينضموا

إسرائيلبيقابتيفأمر.عليهمءللقفاقاشةإجراءات

خافتاالقابلتينولكن،للعبرانجاتيولدابنكلتقتلاأن

شعبهجميعفرعونفأمر،الملكبهأمرهماماتفعلاولمالله

بنتكللكنالنهر،فيتطرحوتهيولدابن"اكلقائلأ:
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موسا

ؤلدالظروفهذهوفي.(:8-22ا)خرتستحيونها"

بنوبناهماالتينالمدينتيناسمالخروجسفرويذكر.موسى

فرعوناسميذكرلاولكنه،القابلتينواسملفرعونإسرائيل

موسى.تبئتالتيفرعونابنةاسمولا

موسى:عمرمنالأولىالسنةالأركعون-ثالثا

ميلادهـقصةتروىأنالنظرلستلفتمما:مولده)أ(

منرجلا!وذهب:بالقولاكتفاءأبولهاسمايذكرأندون

اسماهعايذكرفلا1(2:1)خر"لاويبنتوأخذلاويبيت

هـلوكابد،قهاتبنعمرامهماو،السادسالأصحاحفىإلا

وولدتالمرأة"فحبلتعبارةتأتيثم.(6.2:)خرعقه

ابنهاكانالابنهذاأنمنهئفهمقدمما،(2:2)خرابناعا

كانتامنهأكبرأختلهكانأنهنعرفولكننا،الأول

)خرالحلفاءبينأمهوضعتهيخهالذيالسفطتحرس

تنتهزجعلهاماالحكمةمنالأختهذهلدىوكان،:،(2

أيضا"نعرفكما،لهمرضعةموصىأممنلتجعلالفرصة

مما،7:7()خرسنواتبثلاثيكبرهكانهارونأخاهأن

بعدصدرالعبرانيينأولادبقطفرعرنأمرأنعلىيدل

موسى.ولادةوقبلهارونولادة

لأمفرعونابنةتقولإذ.اللهتدبيراتأعجبوما

أجرتك"أعطىوأناليوارضعيهالولدبهذا"ازهبي:موسى

للطفلراعيةتصحفرعونابنةأنكما:9(.2أخر

فيالعبوديةمنإسرائيلبنىسيخلصالذيالعبراني

له.أماهوتصبحبل،مصر

فرعونابنةبهءتجاالولدكبر*ولماطنولته:-)ب(

ستينالولدحفظتالأمولعل.(9.:2)خرابناعالهافصار

ربماأو،(:91-124صم9إلى)ارجعسنواتثلاثأو

وقت-بينصضرهكانتالأثناءتلكوفى،زلكبعدماإلى

كانتأمهولكن.انجهاعبارهبافرعونابنةإلىوآخر-

الحقيقةفيولكنناولث!عبه.لإلههوالولاءالمحبةفيهتغرس

ت!ثكيلفيالهامةالسنواتهذهتفاعيلعنشيثا!نعلملا

"بالإيمان:العبرانيينإلىالرسالةكاتبهـ!رل.شخصيته

يخشيا..ولمأشهر.أبوإهـثلاثةأخفاهؤلدمابعدموسى

بنفسيه!ا.جازفاأنهعاأي،(:1123)عب"الملكأمر

لمااالأيامتلكفي.اوحدثمصر:فيحياته-)ح(

بينسنةأربعيننحوانقفتلقد.(9أ:2)خر"موسىكبر

خر)ااموسىكبرولما11،(01؟2خر)!الولداكبرلماا1

مرسىإنالفترةهذهعناستفانوسودقول.(2:91

الأقوالفىمقتدرأوكان،الصرلينحكمةبكلا"تهذب

منتلقىموسىأنيتضمنمما،(722:أع)"والأعمال
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موسى

الكتابولكن.يتلقاهأنمصريبأميريليقكانماالتعليم

سوىموسىحياةمنالهامةالمرحلةلهذهيفردلأالمقدس

خصىسوفيفردلاأنهكما،(1-2:15)خرآية15

المرحلةهذهإلهانتهتمالوصف(-2:1115)خرآيات

نموعلىكافيآضوءاكلتلقيفإنهاذلكومع،موسىحياةمن

كبرلما،الأيامتلكفي"اوحدثفالعبارد:،شخصيته

الأربعونبهماانتهتثينلحادمقدمة(11ة2)خر"امرسى

خرجفقد.(7:23أعإموسى3حيامنالأولىالسنة

مصريا"رجلأفرألىثقالهمأفيلينظرإخوتهإلى"اموصى

وهناكهاإلىفالتقت،إخوتهمنعرانيا2رجلأيضرب

)خر"الرملفيوطمرهالمصريفقتل،أحدليسأنورأى

عنتعبيرا"موسىبهقامثئأولهذاوكان.(12ار21:

ذلكولعل.(24ر:1123إعببعبه."ابإخوته"ارتباطه

شاهدمافكيرأ.موصمنمفاجاصع!لأيكنلم

مررواالمصريين"لأنثقالهمأوطأةتحتيئنونالعبرالين

فيعملكلوفيواللبنالطينفيتاشةبعبوديةحياتهم

كانتموسىأنعلىدليلهذاوفي،(1:،1)خر"الحقل

رجلأوقتثذاأصبحقدوكان،شعبهنحومنثديدةعواطفه

إخوتهأحديرىأنيحتملفلم،عمرهمنالأرلعينفي

(91)عد"يفرب"والكلمتان.المهانةهذهلمثليتعرص

ولكن.العبريئفىالكل!ةنفسهما،(12)عد!اوقتل"

فيالقتيلفدفن.قاضيةكانتللمصريموسىضرية

قبللأنه،وعىغيرعنطائشاصعملأهذايكنولماالرمل

!لأنورأى،وهناكهناإلىالتفت!االمصرييقتلأن

أنهعلىعلاوة،المنقذدورأخذفقد،(2:29)خرأحد"

الرمل.فيالقتيلفطمر،الأمريخفيأنحاول

رجلانوإذا،الثانيالومفيخرج"اتمالورب:-)و(

بالمذنبفإذا.بينهمايصلحأنفأراد،يتخاصعان"عبرانيان

أنتأمفتكر؟عيناوقاضيا"رئيسآجعلك"من:لهيقول

المأساةوتدو.(1،:2)خرا؟االمصريتتلتكمابقتلى

نأيفهمونإخوتهأن!فظن:استفانرسكلماتفيواضحة

)أعيفهموا"افلمهمأما11نجا؟.يعطيهميديهعلىالله

عندماإذ،لحياتهيهربأنموسىاضطروهكذا.(725:

فهربموسىيقتلأن"طلبالأمر"،هذافرعرن"سمع

.(2:59)خرا.فرعونوجهمنموسى

الثانية:السنةالأركعون-رايعا

أعإسريعا"سنةأربعونمرت:مديانفىموص()أ

-إلىعصرهملوك-أعظم.افرعونابنةابن01ءوجا،(7:23

هرولينما.(1ه:2)خرالبئر.اعند+وجلىمديانأرض

يستقينورآهنالبنر،إلىنجاتسبعءتجا.هكذاجال!



موسا

الرعاةمنج!اعةرأى-ثممديانأبهن-كاهنلغنم

فيينفسهيزجألاموسىإمكانفيوكان.يطردوهن

نتيجةغريبا"وثريدأأصبحأنهوخاصة،تعنيهلامثكلة

ذلك،عليهأبتشهامتهولكن،مشابهةمشكلةفيلتدخله

.(:217إخرغنمهن"وسقىوأنجدهنمرسىافنهض

الرعاةأرهبماالثجاعوعملهمظهرهفيكانأنولابد

هذاجرأةأمامفان!محبوا،السبعالبناتأرعبواالذين

الفىدب.الرجل

،:218إخررعوئيلأبيهنإلىالبناتعادتفلما

وسألهنالمعادمنأسرع(\:3خر-يثرونأيضا"ويدعى

وإنه،الرعاةأيديمنأنقذناممريرجلا.تلن،السببعن

لماذا؟هووأين:تهلبنافقال.الغنموسقىأيضا!لنااستقى

نأموسىفارتضىطعاما!.ليأكلادعونه؟الرجلتركق

(")زوجةابنتهصفورةموسىفأعطى.الرجلمعيسكن

.(01"عصفورةهو""صفورةومعنى.92-2:61إخر

ارتبطمتىالكتابيذكرولاوشرون:موص-)ب(

دعاه،البكرابنهلىولدتوعندما.بصفورةموسي

)خرغرلبة+أرضفينفللأ"كنتقاللأنه"جرشوم"

بعيدوهوسعيدا!يكنلمموسىأنعلىيدلمما،(:222

عاما".أربعينطيلةإخوتهعن

مات؟اعمرملكأنالكثيرةالأيامتلكفيوحدت01

الأرلعينيةنهاقربحدثذلكأنوالأرجح،(:223)خر

البابفتحالذيهوالفرعونذلكموتأنحيث،السنة

مصر.إلىموسىعودةأمام

الثانيالأصحاحغطىلقدالعليتة:أمامموص-()ح

موسى،حياةمنوالانيةالأولىالمرحلتينالخروجسفرمن

بنقطةالمرحلتينمنكلانتهتوقدعاما".ثمانينمدةأي

تهبعودبالأمروالثانية،مصرمنبهروبالأولى.فاصلة

مصر.إلى

،مديانكاهنحميهيثرونغنم"يرعىموسىكان

حوهـيب".اللهجبلإلىءوجا،البريةءوراإلىالغنمفساق

ولكن،قبلمنمراراكلالمرضعهذاإلىقادهاأنسبقولعله

منناربلهيبالربملاكلهظهر01أنالمرةهذهفيحدث

لموالعليقة.بالنارتترتدالعليقةوإذافنظر.عليقةوسط

متىأنهتبلصشاهدماكثيرا!أنهولابدصترق.ا.تكن

بفجيجتحترقماسرعانفإنها،عليقةفيالناراشتعلت

دونبالنارتترتدالمليقةيرىأنعجيبا!فكان7:61()جا

لماذا:العظيمالمنظرهذالأنظرالآن+أميل:فقال.تحترقأن

لهمحذرا"اللهناداهمنهااقتربوعندماا.العليقةإتحترقلا

موسأ

يخلعبأنموسىيكتففلم،مقدسةأرضعلىواقفبأنه

موسغطىبل،الربملانأمرهكمارجليهمنءهحذا

1-6(.3:أخر"اللهإلىيظرأنخافلأنهوجهه

وإسحقإبراهيمآبائهإلهبأنهلموسىنفسهاللهفأعلن

نزلوأنه،مصرفيالذيشعبهصراخسمعوأنه،ويعقوب

جيدة"أرضإلىرلصعدهم،الممريينأيديمنلينقذهم

مرسىسمعوهناوعسلأ"ا.لبنا"تفيضأرضإلى،وواسعة

شعبى:تخرجفرعونإلىفأرسلكهلمفالآنا:عجيبةدعوة

.(3:601-إخرمصر"منإسرائيلبني

إخوتهإنقاذحاولأنمنذسنةأريعونمضتقدكانت

بأتيهوالآنمصر،منهرولهإلىأدىمماالخاصةيطرلقته

*من:للهمرسىيقولأنعجبفلا،اللهمنالتحديهذا

منإسرانيلبنيأخرجوحتى،فرعونإلىأذهبحتىأنا

ينتظركانماهوموسىردكانوإذا(.319:)خر؟ا!مصر

كان،تساؤلهعلىاللهجوابفإن،موقفهمثلفيرجلمن

أنىالعلامةلكتكونوهذه.معكأكون"إني:عجيبأ

علىاللهتعبدونمصر،منالشعبئخرجحينحاأرستك.

.(3:12)خرااالجبلهذا

بإلهلإيمانه:لموسىمزدوجا!تحديا*العلامةهذهوكانت

الأولىمحاولتهعندرفضوهالذين،لشعبهولمحبت،آبائه

سأل،المواجهةتلكيجنبأنمرسىأرادوإذ.لخدمتهم

آبائكمإله:لهموأقولإسرائيلبنيإلىآتيأناااها:الله

لهم؟أقولفماذااسمهمالي:قالوافإزا،إليكمأرسلني

أناالذيهو"أناأي)أهيهالذيأهيهةلموسىاللهفقال

إلهاآبائكمإلهيهوه:إسرائيللبنيتقول"اهكذاوقالهو."(

اسميهذا،إليكمأرسلنييعقوبهـالهإسحقوإلهإبراهيم

.(3:59)خرفدور"ادورإلىذكريوهذا

وقلإسرانيلشيوغاجمعهب"از:ثانيةالأمر-5وجا

افتقدتكمقدإنيقائلأ:لي.ظهر..آبائكمإله:الربلهم

إلىمصرمذلةمنأصعدكمفقلتمصر.فيبكمصئعوما

منهوطلب.(79ر3:16)خروعسلأ"لبنا"تفيض..أرض

نأمنهليطلبرامصرملكإلىإسرانيلوشيوخهويدخلأن

إلهللربليذبحواالبريةفيأيامثلاثةسفريمضونيدعهم

مطلبا"هذاوكان.موسىطررلقعنلهمظهرالذيآباثهم

الربولكن.فرعونرفضمعقولبةعدمليكثفمتواضعا*،

يدعكملاممرملكأنأعلمولكني11:بالقولذلكأردت

عجائبيبكلمصروأضربيديفأمدتورلة.بيدولاتمضون

02(.3:)خريطلقكم+ذلكولعد.فيهاأصنعالتي

5،2



موسى

لنإسراثيلبنيبأنمنطقيأاعتراضا!موسوتدم

:آياتثلاثاللهفأعطاه.لقولهيسمعواولن،يصدقوه

يتحولءوالما.،برصاتمبحولده،حيةإلىتتحولعصاه

نأسبقالتيوالعلاعةالآياتهذهبينماوشتان.دمإلى

علاماتالآياتفهذه،(312:)خرلموسىالربأعطاها

الله،قدرةعلىدليلأ،للحواستخفع،واقعيةمرئة

العلىخادمموسىوبأن،باللهللإيمانإقناعهمإلىوتهدت

لمرسىامحددا!تحديا"كانتالآياتهذهأنكما.آبائهمإله

عدماأطاعأنهإلا،منهافهربموسىالحيةأرهبتفقد

الحيةأصبحتالهالوفيابذنبهايمسكأنالربأمره

نأولابد.مخيفمرضوالبرص.يدهفيعماالمخيفة

ذلكومعوهلعا".خوفأموسىملأتدءالبرصايدهمظر

فإذاعبهمنأخرجهاثمعبهفيأدخلهاالربأمرهعندما

مدإلىءالماوتحول،للبرصأثركلمنخاليةسليمةهى

)خرتشربهأنتستطيعولاالنفستعافهمقززا"شيئا!يجعله

.(21ر702:

للقياممزهلغيرفهو،آخراعتراضا!عوسىثاروأ

يأ.كلامصاحبليىفهو،الربإليهدعاهالذيبالعمل

لهافقال.واللسانالفمثقيلبل،اللسانفصيحليسأنه

أصمأوأخرسيمغمنأوفما!للإشمانعنعمن:الرب

وأنااذهبفالآن؟الربأناهوأما؟اعمىأوبصيرا"أو

ظلذلكومعبه".يكلمماوأعلمك،فمكمعأكرن

عنبيدأرسلالسيد:أيهاا"اعتمعقائلأ:يقاو.،موسى

االربفغضب،سوايأحدا"أرسلأي1(43:1)خرا؟ترسل

وكان،(:16،)خربلسانهليتكلمهارونأخاهلهوعئن

حيةإلىتحولتالتيالعصايدهفييأخذأنموسىعلى

،:17(.إخرالآياتبهاليصنع

يثرونإلىموسىرجع:يثرونإلىموصعودة-()د

لهفقال.إخوتهليرىمصرإلىالعودةفيليستأدنهح!يه

لإخمراجلهالرببإرساليخبرهولم+"بلامهب"از:يثرون

:مديانفيوهولموسىالأمرالربوأعادمصر.منشعبه

الذينالقومجصيعماتقدلأنهمصر.إلىارجعاذهب

.(91و:418)خر"انفسكيطلبونكانوا

وشيهامرأتهموسىافأخذمصر:إلىالرحيل-)كل(

موسىوأخذمصر.أرضإلىورجعالحميرعلىوأركبهم

كاناابنيهأنعلىيدلمما،02(4:)خريده"افياللهعصا

تربإلالهزوجةصفورةيأخذلمموسىأنأي،صغبرين

طريلةمدةظلتأنهاأو،الثانيةالسنةالأديعينيةنها

ابنيها.تلدأنقبلعاترا"ا(راحيل)مثل

6!ا2

موسأ

عردةءثناأفي::24-93()،دمعرسس-)و(

الضوءبعضيلقياعجيبشئحدث،ممرإلىموسى

موسىولديأنفكرةولؤلد،مديانفيموسىحياةعلى

في.الطريقفيا.حدثفما.الوقتذلكفيصغيرينكانا

قبلابنهيختنلممرصأنعلىيدل4:24()خر.!المنزل

وانشغالهالعجلةب!مبمبحدثذلكولعل،مدبانمغادرته

صفورةأنهوالأرجحأنأو،اللهإليهادعاهالتيبالمهمة

باعتراضهاالجزميمكنولا.الختانعمليةعلىاعترضت

عندما،المنزلفي،الطرلقفيلكن.جرشومختانعلى

عنالمسئولةهىوأنهاخطر.فيمرسىحباةأنأيقنت

يبدوكما،مكرهةالختانعملية5بإجرابنفسهاقامت.ذلك

فثدالأمركانومهمادم"."عرش!لعبارةتكرارهامن

كانماوهو،لابنهالعهدعلامةإجراءعدمفيموصأخطأ

إهمالعقوسةكانتفقدايعملهأنإسرانيليكلعلىلزامأ

.(14أر:173)تكالموتهىزلك

أرسل:27(ر1،:،)خريهارونمومى.التقا-)زا

هذاوكان.اللهجبلعندبموسىللالتقاءهارونالرب

نأأرادمرسىأنيعنيقدمما،طولجةبرحلةالقياميتضمن

وقوتهثقتهليجدد.لمهمتهاللهفيهادعاهالتيالبقعةيزور

هارونتقإبلاللهجبلوفي.يختظرهالذيللصراعاستعدادأ

الأخرلةالمودةأعمالمنعملوهو،"وقتله.!،وموسى

نأبعد،قويةأخويةرابطةمنلينهماكانماعلىودليل

لدىوكانعاماو.أرسينطيلة-الآخرعنأحدهماافترق

الربكلامابجميع14أخبرهإذ،لهارونليقولهالكثيرموسى

.(:428إخربها(!أوعاهالتىالآياتوبكل،أرسلهالذي

كانإذا:والأخيرةالثالثةالسنةالأرسون-ضامسا

يةنهاحددا،مصرمنوهروبه،المصريللرجلموسقتل

جبلفيتلقاهاالتيالدعوةوأن،تهحبامنالأولىالمرحلة

كانفإذا.الثانيةالمرحلةنهايةفيءته-حررب-جاالله

مصرإلىبعود!سبدأالثالئةالمرحلةفإن،كذلكالأمر

إخراجوهى،اللهبهاكلفهاليبالمهمةالقامفيوشروعه

ثعلى.(736:أع)ممرفيالعبوديةمنإسرانيلبني

هومهماالأول:تسمينإلىتنقسمالثالثةفالمرحلةهذا

عبورعقبالنصرةبنشيدينتهيالذيفرعونمعصراعه

بنيمعصراعهالثانيوالقسم.(15)خرلأحمراالجر

منذالربتعصونكتماقد:بنفسههويمفهالذيإسرائيل

فكرالصراعهذاشغلفقد،(:924)تث"عرفتكميوم

وفاته.يومإلىدعوتهيوممنوتلبهموسى

ونرعرن:موسى-)أ(

وهارونموسىقدمأنبعد:الأدلالطلي-1()



موسى

هارونوقام311(4:92-إخرال!ثعبلشيوخنفسبهما

موسى،الرببهكلمالذيالكلامبجيمإبلاغهمفيبدوره

إلىوهارونموسىدخل،الشعبعيرنأمامالآياتوصنع

أطلئ:إسرائيلإلهالربيقولاهكذاا:لهوقالافرعرن

طلبأكانلقد(.59:)خر+البريةفيليليعئدواشعبي

قابلهفرعونلكن،ا"البرلةفيليا!ليعيدوا:معتدلأ

فأطلق،لقولهأسمعحتىالربهو(امنء:بالازدرا

.(:52إخر"أطلقهلاوإسرائمل،الربأعرفلا؟إسراثيل

فزادأعمالهمنالشعبيبطلانبأنهماوهار:نموسىواتهم

لصنعبالتبنتزولدهممنعإذ،للشعبتسخيرهفيقسوة

عدممعلإئفسهم"ت!"يجمعواأنعليهموأصبح،اللبن

إسرائيلبنيجعلمما.عليهمالمفروضةاللبنكميةتقليل

إليكماالربا!ينظر:لهماقائلينوهارونموسىيلومون

عيونوفيفرعونعينينيرانحتناأتمالأنكماوغضي

موعىفرجع..ليقتلوناأيديهمفيسيفا"تعطياحتىعبيده

؟...الشبهذاإلىأسأتلماذاسبديا:وقالالربإلى

الأولى.الجولةموسىخممروهكذا،(:4-523إخر

لموسى:قالالربلكننرعون:معالصراع-)2(

يطلقهماتولةبيدفإنه.بفرعرنأفعلأناماتنظر"الآن

أصبحتوهكذا(.\6:)خر"أرضهمنيطردهمقويةوليد

.الربأنااا:لموسىاللهيقولإذاوفرعوناللهبينالمواجهة

علىالقادرالإلهبأنيوشوبوإسحقلإبراهيمظهرتوأنا

)خر"عندهمأعرتفلميهوهباسميوأما.شئكل

فيقوتهسيظهرالآباءإلهأنهذامعنىوكان.3(ر62:

.الآباءمعحدثماكلمنأقوىبصورةشعبهءفدا

الربأعاد،فرعونمعالأولىالمقابلةفشلضوءففي

مامدىتماما2يعرفأنهلهممؤكداء،للشعبوعودهتأكيد

هذهموسىنقلولما.سيخلصهموأنهضيقمنيعانونه

ومنالنفسصغرمنلمرسىيسمعوا"الم،للمثعبالأقوال

.(69:)خر"االقاسيةالعبودية

مصرملكلفرعونقلدخل101قانلأ:موسىالربفأمر

قائلأ:موسىفاحتجأرف".،منإسرائيلبنييطلقأن

يسمعنيفيهف،لييس!عوالمإسرائيلنجر"هوذا

منإسرائيل"بنيسيخرجبأنهتأكيدهالربفأعادا؟انرعون

.(1-6:013)خر3مصرأرض

موسىنسبسلملةعرةلأولالكتابيذكروهنا

هارونهما"هذان:مرتبنبالقولهـختمها،وهارون

)خراروناوهاموسىهمانوهذا11،(26ة6خر)ا!!موسى

6!27).

موسى

بكلمصرملكفرعونكلم.الربأنا11:الربلهو!ول

"أغلفبأنهاعتذارهموسىفيعاودبه".أكلمكما

.(6:2803-)خرا؟افرعونلهيسمعكيف،الشفتين

.لفرعونإلهأجعلتكأنا"اانظر:لموسىالربفقال

.آمركمابكلتتكلمأنت.نبيكيكونأخوكوهارون

تعريفوهذا،(ا:72:)خر"فرعونيكلمأخوكرونوها

البي.بينطق،اللهيقرلهمافكل"نبي"،لمعنىرائع

تدالربوكان.(7:3)خرا!فرعونقلبأقم!تى"ولكني

أثدد"ولكني:مديانأرضفيوهوالموسىقالأنسبق

القولهذاوتكرر.(4:21)خر"الشعبيطلقلاحتىقلبه

قلبحالةلوصفوأحيانا:،مرةعشرةاثنتيمنأكثر

فرعرنأنواحياناء،:7(89109:،22ار4)7:فرعون

نأأخرلىوأحيانا!.9:34(.32ر1ه)8:دلبه"!أغلظ

4:210،7:3!فرعونقلبأغلظأوشددأوق!شالرب

ماهوهذاعلىتعيقوأففل27(.ر2و.:9:112091

-9الأصحاحات،روميةفيالكنيسةإلىالرسالةفينقرأه

اللهغنى"اعمقعنالرائعةبالت!بحةتختمالتي11

.(:9133)رو!وعلمهوحكمته

المطلقةالقدرةلإثباتالعشرالضرلاتبمصراللهوأنزل

فرعونلإقاع،الطيعةعلىالمطلقةسلطف،إسرائيللإله

نإالقولتكررفقد.إرادتهعقاومةبحماتةوالمصرلين

(يدركأو)"يعرف"أنهوالإلهيةالأحكامهذهصنالهدف

،22ر17،8:01ر5)7:إسرائيلإلهتوةوشعبهفرعون

إسراثيلبنوليعلموكذلك،(:92.11،7:4918ر9:14

يفاشأانظر،41:31،:6:7،09:2،197!أيضا"

92:46،3113:).

إسرائلبنيإطلاقطلبعلىلفرعونجوابأولوكان

فأطلقلقولهأسمعحتىالربهوامنالتنوء-اسبقكما-

.(5:2)خر"أطلقهلاوإسرائيلالربأعرفلا.إسرائيل

تهإرادويكسرجهلهليكتشفالضرباتالربأرسلوقد

هذهسببتالتيهىالصدفةمجردتكنولم.العيدة

قاومه،الزيالإلهفلهذا،إسرائيلوإلهفرعونبينالمواجهة

أيضا!انظر،9:16)خروسلطانهبعرشهيدينفرعونكان

.(9:17رو

فيقول،الضرباتجيمأقسىالأخيرةالضرلةوكانت

12،مصروعلىفرعونعلىأجلبأيفأواحدة"ضرلة:الرب

السابقة،الفرباتكلفيهفشلتماالفربةهذهفستنجز

يطلقكمعندمابل،فحسبإسراثيلفرعونيطلقفلن

.(19:1)خراطردا*ابطردكم
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موسى

الضرلةقبيلحدثبماغايتهاالأموربلغتوتد

عني.اذهبله:قائلأموسفرعونطردإذ،الأخيرة

)خر".تموتوجهىترىيومإنكأيضا".وجهىترلا.احترز

0128:).

دوروهارونلموسىكان،سبقتالتيالفرلاتكلوفي

،شخصيانلمستانتبدوهناولكناشخصيغيرهام

فيجدآعظمأكانموسىالرجل"اإن:القولهىإحداهما

)خرا!الشعبوعيونفرعونعبيدعيونفيمصر،أرض

فيفرعونلدنمن"اخرجموسىأنهىوالثانية.:3(11

منالكثيرمرصاحتطلقد.:8(19إخرالغفب"حمو

للمطالبالاستجابةعلىوإصرارهاوتذبذبفرعونغطرصة

غفبانفجروأخيرا".اللهباسمموسىلهتدمهاال!ي

فإن،الربلأمريستجبلمإنبأنهفرعونوأنذر،موسى

أنتاخرج:.قاثلين..ا.وس!جدون.لموسسيأترنشعبه

قلبلرباشددولكئ.(:118)خرا.الشعبوجميع

(11:01)خراأشضهمنإسرائيلبنييطلقفلمفرعون

الأخيرةالضرلةفىالمطلقةإسرائيلإلهتوةئستعلنحتى

.(9.ر91:9)خرالأبكارموتوهى.الرهيبة

الرأيثارةإفيسيأالأبكارموتكان:ا!وج-)3(

الذينإسرائيلنجييطلئأنفرعونمعهاضطرمماالعام

تحتمصرمنالارتحالفيفبدأوا.الفصحعملواقدكانوا

وأمتعتهمومواثيهمأولادهممعهمآخذينصسىتيادة

المشفولياتوسطففي،(13:91)خريوسفوعظام

أوصالتييوسفوصيةموسىيشسلم،العديدةالضخمة

.(05:25تك)ترونبضعةمنذإسرائيلبنيبها

فيبدأواأنمنذوالناو:السحابعمود-)،(

"كانإذ،الخارقةالظاهرةهذهفياللهقيادةتجلتالارتحال

فيليهديهمسحابع!ودفينهارا"أماعهميسيرالرب

نهارأثمرالكيلهملضئنارعمودفيوليلأ،الطرقي

منليلأالناروعمودنهارا".السحابعموديبرحلموللأ.

دلبلأالعمودهذاوكان22(.ر13:21)خر.االشعبأمام

اللهملاكأنمراتثلاثذكرفتد.معهماللهسيرعلى

الواضحومن.(41:91،23:02132:34)خرفيهنى

ففي.موضعهفيكثيرأيتغيركانالعمودهذاأن

إسرايخل،بنيأماممنالسحابع!ردانتقل23.ر49:91

وعسكرالمصريينعسكربينفدخل،ءهموراووقف

وأضاء،(اللصمريينوالظلامالسحابوصار،إسرانيل

ا.الليلكلذاكإلىهذايقتربفلم،(إسرأنيلالبنىالليل

ايخمة،موسىدخلإذا،السحابعمودوكان01:نقرأكما

)خر".موسىمعالربوشكلم.الخيمةبابعندولقفينزل

8،2

موسأ

عمودفيالرب!فنزل:العددسفرفيونقرأ.(339:

ماوكثيرأ.(ه:29)عد.الخيمةبابفيووقفسحاب

عنمفصلأقرلأالعددصفرفيونجد"بالمحابة"اإليهثار

أيفأانظر--123ه:9)عدللشعب؟ا"السحابةقيادة

الهدففكان،:33(1تث،36-33ر12ر01:11

وإعلان،البريةفيالشعبتيادزهوالصحابةمنالرئيسي

بينهم.فب!االربوجود

منافارتحلوا:(34ر33ت01)العددسفرفيونقرأ

راحلالربعهدوتابوتأيامثلاثةمسيرةالربجبل

منارتحالهمفينهارأعليهمسحابة.وكانت..أمامهم

أعلىتحرككانتالسحابةأنعلىيدلمماا"المحلة

."السحابفيظهرقدالربمجد"اوإذا:نقرأكما.التابوت

:33-36(01)العددسفرفىونقرأ(.\.:69)خر

وفىمسيرةكلبدايةفيموسىأنكيفعنرائعاشوصفا"

شراتفيلهمارتحافىاللهإرثاديتلمىكاننهايتها

دانماصأمرآالسحابععودفيالربظهوروكان.البرية

.(13:22)خر

موتفإلىإسرائيلبنيجموعالممحابعمودتاد

فرعونومركبات.أمامهمالبحربينمحاصرينفيهأصبحوا

بنوفزع.منهمفرعونمركباتاتتربتوعندما،ءهمورا

(14:11:21)خرالخطيرمأزقهموندبواجدا!،إسرائيل

لمموسىولكن9(.ة59206:)خرقبلمنفعلواكما

قفوا.تخافوالا11؟الثقةءملفيلهمقالبل،ينزعج

إخر".الرملكميصتالذيالربخلاصوانظروا

فرصة،منهموسا!بداالذيمرقفهمكانفقد،(:113،

البحر،نحويتقدمواأنإسرائيلبنيعلىكان.اللهلعمل

وكاناالبحروسطفيطريقألهميقأنموسىعلىوكان

البحرإسرائيلبنووعبر11:موسىلإيمانعظي!أامتحانأهذا

عنلهمسررءوالماالبابسةعلىالبحروسطاقيآمنين

ءهموراودخلواالمصريونوتبعهم.يسارهموعنيمينهم

البحر".وسطإلىوفرسانهتهومركبافرعونخيل"اجميع

علىءالماليرجعالبحرا!علىيدديمدأنموسىالربفأمر

علىيددمرسىفمد.وفرسانهممركباتهمعلى،المصريين

المصريينالرب.فدفع..الصبعإقبالعندالبحرفرجع،البحر

جميعوفرسانمركباتوغطىءالمافرجع،البحروسطفبم

ولامنهميبقلمالبحر.فيءهمورادخلالذيفرعونجيش

العظمالفعلإعرانيل-ورأى.(22-1:92،)خرواحدا!

وآمنرالرباالشعبفخاف.بالمصريينالربصنعهالذي

وبنرمرسىنمو:93(.:1،)خرموسىولعبدهبالرب

العجببالخلاصهذاخلصهمالذيللربتسبيحأإسرائيل

.(59)خر



موسأ

تهديدتمامآانتهىإسرانيل:ولنوموسى-(اب

بينالصرإعبدأولكن،(:113،)خرتهومركبافرعون

قبلمنظهرتقدبوادرهوكانتاإسرائيلوبنيموسر،

دام-الذيالصراعهذاوكان.(\ا:5:21،14)خر

لإيمانهامتحاناصوأصعب.موسىصبرعلىتقلأطوللأ-أشد

ولشعبه.للربومحته

اللهعملاثعبرأىأنربعد:البريةنيالتذمر(1)

معهم.العاملةاللهيدمنوأيقنوا،خلاصهمفيالقدير

اأيامثلاثةسوى،يلبثوالم311(:1،)خرمرسىبقيادد

)خرا؟انشربا!ماذا:قائلينمرسىعلىتذمرواحتى

المرة"امارذااماهالربلهمحرلالمرةهذهوفى.(51:24

موسا

في،لموسىالربأراهاالتىالشجرةبطرحعذبةمبادإلى

حيث.إيليم:احةغادرواأنوبعد.(2ه:15)خرءالما

إلى؟اأترا،نخلةوسبعونءماعينعشرفىاثنتاهناككانت

بنىجماعةكل.فتذمر.ء"ا.وسيناإيليمبينالتىسينبرية

.الطعاملأجل.البرسةفيوهارونمرسىعلىإسرائيل

مجدلهمظهرأنبعداوالمنالسلوىاللهأعطاهموهناك

!ا"السلوىوذكرت.(51-16:1)خرالسحابفيالرب

فظلالمنأما،(:1613)خرمفرددكحادثباقتضابهنا

صباحكلبلتقطوهأنعليهموكان،السنةالأرلعينطعامهم

كانإذ،السبتأيامعدافيمااواحدكلحاجةبح!سب

وكان.الجمعةيومفيمفاعفا!نصيبا"يلتقطواأنعليهم

البويةف!وتطل4!االغو!جطويق
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موسى

)خر"بعسلكرقاؤوطعمهأبيضالكزبرة"كبزرالمن

69:،1-03).

ماءوجودلعدمرفيديمفيأخرىمرةوتذمرواعادواثم

حوريب،فيالصخرةيفربأنموسىالربفأمر،ليشريوا

وهنان.(-17:16)خرالثعبوارتوىء،مامنهافخرج

تفلدأنيجبكانظروففيعماليقعلىانتصرواأيضآ

.(:8-1739)خرعبدهـموسىوفي،الربفيثقتهم

مرسىإلىمديانكاهنيثرونءجا:يثروننهارة()2

ذإ،وبابنيهاموسىامرأةبصفورةمعهوأتى،اللهجبلفى

منإسرائيلأخرجوكيفاللهصنعمابكلسمعقدكان

بفرعونالربصغماكلحميهعلىموسىقصولمامصر.

الذيابخربجميعيثرونفرح،شعبهأجلمنوالمصريين

أعظمالربأنعلمتقدالآن:وقال،لإسراثيلالربصنعه

عليهم"كانبهبغواالذياثئفىلأنهالالهةجميعمن

لإسرائيلاللهأعطاهبمايثرونوالهاج.(:8-1812)خر

شيوخمعالوليمةفيواشراكهمحرقةوتقديمه،نصرةمن

البعض-يرى-كمايثرونأنيعيلاهذاكل،إسرائيل

(.)الرب!ايهوه"ايجدونممنأصلأكان

قفايافيالظرلتنظيمنصيحةلموصىيخترونقدءاثم

لبعضوأوكلاالنصيحةبهذدموصىوعمل.ال!ثعب

أما.الصغرىالقفايافىالنظر.الشعبمنالمقتدرلن

موسىصرفثم.موسىإلىبهافيجبنونالعسرةالدعاوى

.(:13-1827)خرأرضهإلىفمفىحعاه

نإ:(99.02)خرءسيناجبلعلىتجلىالله)3(

جبلعلىالناموسإعطاءواكبالذيالمخيفالهائلالمنظر

ونجد.موسىشخصيةمنالمزيدعنلنايكشفء،سينا

سفرمنعت!رالتاسعالأصحاحفيالجبللمنظروصفا!

،أطاعالجبلرأسإلىموسىاللهدعاوعندما.الخروج

الجبل.إلىالاقترابمنالشعبحذرالجبلمننزلوعندما

منقفوا"ووالثصعبارتعد،العشربالوصاياتكلمولما

يتكلمولا.فنسمعمعناأنتتكلم:لموسىوقالوابعيد.

كاتبلناوغرل(.91و02:18)خر.!نموتللاالله

حتىمخيفاش."هكذاكانالمنظرإنالعبرانيينإلىالرسالة

ولكن.(2ا:12)عبومرتعد"امرتعبأنا:مرسىتال

إلىاقرب"اموسىفإن.بعدمنوتفالشعبأنرغم

21(.:02)خر!!اللهكانحيثالفاب

نرىهنا:(،2)ضرضيخاوالسبعونهارون-()،

السبعونفيهمبما،الشعبوسائرموسىبينالكبيرالفرق

فإن.بعيدمنأولنككلسجدفينما.وبنوهوهارونشجاش

025

موسا

.(2ر9:،2)خرالربإلىاقتربالذيهوحدهوموسى

العهدكتابموسىقرأأنبعد.العهدإقراربعدذلكوكان

نفعلالرببهتكلمماكل"فقالوا،الثبمسامحفي

:وقالال!تعبعلىورشالدمموسىوأخذ.لهونسمع

هذهجميععلىمعكمالربقطعهالذيالعهددم"هوذا

الشيوغ.أولكصعدذلكولعد.(8ر:247إخر"الأقوال

)خرإسراثيل"إله"ورأواالجبلإلىالشعبممثلو

العقيئمنصنعة"شهكانرأواماكلولكن،(24:01

رجليه.تحت"ةالنقاوفيءالسماوكذاتالثفافالأزرق

.(2:19،)خرااوشربواوأكلوااللهفرأوا؟

فىليلةوأربعيننهارا!أكأبعينموسىصرفذلكوبعد

آكلةكارالربمجدمنظر"وكاناللهمحضرفيالجبل

.(:217،)حرإسرانيل"بنىعيونأمامالجبلرأسعلى

كانفقد،يومآالأرسينطيةيشربولمموسىيأكلولم

.(32:،يو)الناسساثريعرفهلالاكلا!كسيدهـا.طعامله

نأعلىيدل(23:9،327:1،)خرهنايثوعا!13وزكر

الأولى،يوما-ا"لأربعينأثناءفىموسىمنقريباصكانيشوع

"لا:لموسىالربأمركان،اثانيةيوماصالأرلعينفيبيما

)خر"الجبلكلفيأحدئرلاوأيفآامعكأحديصد

منيبرح.لا..نونبنيشوعخادمه؟"كانإذ،34:3(

.(33:11)خر"!الخيمةداخل

المهبالمنظرذلكبعد:الث!هادةويخمةموص-)5(

الربمجدمظرظل،العشرالوصاياإعلانواكبالذي

منموسىذعىالسابعاليوهوفيأيا+ا،ا"ستةالجبليغطي

)خرالتعبمعوحورهارونفترك"السحابوسط

السحابوسط"افيفدخلموسىأما،(16و24:14

نهاراصأربعينالجبلفيموصوكان.الجبلإلىوصعد

تفصيلالربأعطاهوهناك،(:2418)خرللةا!وأربعين

فالمنأرلكأناماجميعابحسب1الثهاددخيصةهنجا

:9(.25)خر"تصنعونهكذاآنيةحميعومثال،المسكن

الذيفالهاعلىفأصنعهاانظر01:القولالربأعادكما

(.8:هعبأيضا!انظر04-25:)خر"الجبلفيلكأظهر

حجرلوحىالضهادد،لوحيموسىالربأعطى:أيخرا"

.(:3118)خراااللهبأصبع!ولين

كانبينما:(32أصحاح)الأوللارتدادا-6()

علىالتيالتعليماتاللهمني!لمالجبلفىموسى

الذياللهعنالثعبارتد،وسطهمفىاللهيسكنأساصها

آلهةلنااصغقم11:لهارونوقالوا،يطيعوهبأنوعدوا

علىوثنيةبيثةفىعاشوالقد(.\32:)خرأمامنا"اتسير

-هارونفاستجاب.فيهمأثردترلتمماقررنبضةمدى



موسى

آلهتكهذهفقالوامبوكا".!اعجلألهموصنع-موسىأخو

تظرفلمامصر.أرضفىاصعدتكالتيإمرائيليا

عيدغداص11:وقالهارونونادىأمامهمذبحاصبنى،هارون

لااالخطيرالغريبالموقفهذافىو.(ه32:)خر"للرب

.للهلاكعرضهممما،حدثمالموسىالربئعلنأنعجب

ال!ثعب.فىالشفاعةإلىالحالفىبادرموسىولكن

حمىاوالرقصالعجلوأبصر،الجبلمنموسىنزلوعندما

تم،الجبلأس!لوكسرهمابديهمناللوحين"وطرحغضبه

صاكأحتىطحنهوبالناروأحرقهصنعواالذيالعجلأخذ

)خرإصرائل"بنىوسقىءالماوجهعلىوذرادناعما-

تفسيراشمنهطالبا!نفسههارونإلىتحولثم.(32:7.2-

فيموسى"اوقف،الهزيلتفميرهمنهسمعفلما،حدثلما

نجىجيمإبفاتجع.فإلىللربمن:وتالالمحلةبب

فىالمذنببنكلولقتلواالمحلةفييمر:ابأنفأمرهم،01لاوي

ثلاثةنحواليومذلكشالعبمنفوقع".الأمرهذا

منالعملهذاكان05(21-3292:)خررجل!اآلاف

وكافأهملهمالرررذكرهمما،للربطاعةعملاللاويين

لمولإخرته،أرهمالموأمهأبيهعنقال"الذي:عليه

وصانواكلامكحفظوابل،يعرتلملأدهوأ؟،بعترف

الرب"غضبنفسههارونعلى"بل.(33:9أت"عهدن

)تثالوقتلك؟فىفيهموسىشفاعةلولالد؟"جذآ

9:02).

وتال.لرباإلى!وسىنرجعاموص:شئاعة-)7(

غفرتإن.ثالآن.عظيمةخطيةالثمعبهذاأخطأقدآه

حملوإذ".كنبتالذيكتابكمنفامحنيوإلا،خطيتهم

المثعباحداذهبوالآن11:الربلهقالااللهغفرانعلى

93-32:)خركنعانأرضإلىأي"كلمتكحيثإلى

يحاولفلم،موسىشخصيةعنأعمقلمحةنرىوهنا.(24

وأ،الذهبىللعجلالثعبعبادةخطيةمنيقللأنموسى

بأنخاوصفهابل،الشعبخطيةأ:هارونخطيةعنيقذر

الثمعب،يفنىأنالربعيهعرضعندما".عظيمةاخطة

لمحبةامتحانا!هذا)وكانعظيما-شباءموسىولصثر

ل!ثعه،الرببمحبةاشنجدموسىفإن،(للثعبموسى

،إتماماصمصرأرضمنلهمإنقاذدفيظهرتالتىالحبةتلك

الله31إلىيسئأنيمكنماإكرثمللآباء،لمواعيده

.(12ر3211:)حرالبريةفىالتمعبأهلكأنهلوانفسه

مك"ماأيسيرمرااهوذ1:لقوا!بالرباثعددذرإ

"أخذ،المرعدأشضإلىالثمعبلقيادة:34(32)خر

المحله،عنبيدا!المحلةخارجلهونصبهاالخيمةمرعى

،(بهخاصةخيمةنتكالعلط)و"الاجتماعيخمةشدعاها

الرجليكلمكمالوجهوجها-موسىالربيكلمكان"وهناك

موسا

:الرب!نوضدآموسىوأخذ.(3311:)خر،،صاحبه

الربمنطلبتم.(3314:)خرفأريحك".ي!يروجهى01

لأ...قدامكتىجوإكلأجيز11:لهفقالامجدهيريهأن

.وأما..يعيثىويرالىلاالإنسانالأنوجهىترىأنتقدر

.(-3389:23)خرايرىفلاوجهى

لينالأوفلحجرمنلوحينينحتأنالربأمردتم

فىالربا!فنزل،الجلإلىبهماويصعداكسرهمااللذين

فاخاز،الربباسمونادىهناكعنددفوقف.السحاب

ماررف!بطرلكلالث!يص!لابةف!ألثلرمايعلللمتالس!ل!رثطال

بطئرؤوفورحيمإلهالربالرب:ونادىقدامهالرب

.(346:)خرء"والوفاالإحسانوكثيرالغفب

معمولىمكنهاالتىالثانيةيوماصالأربعينءأثماوفي

معسرهبواصلأناللهمنمرسىالتمس،الجبلفىالله

ثانالأوعبادةمنتهونخذبراياهوصاالربوأعاد،شعبه

وقد.(3449:)خرهو"اغيورإلهيخور.اسمهالربلأنا

الحفيميةموسىالأمخانات-عظمةألسىهنا-أمامظهرت

علىوغيرته،للربمجتهو،لشبومحبتهوتواضعه

.ومجدهالربكرامة
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موسى

التىالثانيةالمرةبعدموس:وجهعلىالبرتع-)8(

كانالجبلمننزلعندما.الجبلعلىموسىنيهامكث

وجميعهارونجعلمما34:92-35()خريلمعوجههجلد

الكلاممنفرغفلما."..إليهيقترلراأنيخافونالثعب

:لعطينا.34:33()خربرقعآ!ا:جههعلىجعل،معهم

مرسىكانكماوليى01:بالقوللهذاتفسيراشبولمىالرسول

نهايةإلىإسراثيلبنوينظرلالكيوجههعلىبرقعا"يضع

كاناللهمحضرفيوهوأنهحيث1(:313كو21ا.الزائل

محفرءبهاانعكاسمن،معهكلامهفىيلعوجههجلد

كأؤ،9:3أع17:12متإلى)ارجعوجههعلىالله

.(:49ا

بخيعةيتعلقفيماوطقوسها:الشهادةخيمة-)9(

وثياباوطعوسهاوأغطيتهاآنيتهاوجيمالثهادة

يكونأنعلىال!ثديدالتأكبدنلاحظأنالمهممن،الكهنة

)خرالجبلفيلموسىالربأراهالذيالمثالحسبشىكل

عبمع،93:3243،:26:03027،8،،.ر25:9

بناءخطهعنثينآعرفقدموصكانوسواء.(ه8:

الأمرفإن،يعرفلمأمفيهاالعبادةوطقوسالمصريةالمعابد

إياهاللهأراهالديالمثالعلىيصنعهاأنهوعليهالمثدد

يوماص(أكأبعينمنمنهما)كلالمدتينخلالفيالجبلفي

93،الأصحاحينففي،الجبلفياللهمعتفاهمااللتين

"اكما:العبارةتتكررالخيمةإقامةوصفبهمااللذين04

.مرةعشرةخمسمنأكثر،تهاومرادفا.امرسىالربأمر

ملأالذيالربءثطا،غطتهاالىالسحابةأنكما

كماا"العملأكمل"اقدموسىأنعلىشهادةكانااالمسكن

.(:33-0435)خرالربأمره

يأتي،الخروجسفربهيخمالذيالخيمةتدشينوسد

بخصوصالتعبماتالربأعطىفيهالذياللاويينسفر

و"الاجتماع!اخيمةإلىالرجوع)يمكنالمختلفةالذبائح

دائرةمنالئالثالجزءفىمنهماكلموضعفى!االذبائح"ا

.(الكتابيةالمعارف

الأصحاحانئخصصوأسنائه:هارلنثباب(01)

هارونإقامةلوصفاللاهـلينسفرمنوالتاسعالثامن

أنصبةأنومع.ثبابهمووصف،الكهنوتلخدمةئهوأبئ

السبعةالأصحاحاتفيتذكرالذبانحمنونجيههارون

فيإلايذكرلامرسىنصيبفإن،اللاوسسفرصنلىالأو

.(92)8:الثامنالأصحاح

ونجاصة،وأبنائههارونلثيابمفصلأوصفاىونجد

للخدمة،لتقديسهموصفآنجدكما.الكهنةرئيسثاب

موسىوقام.(14ر31-28،920:931)خر
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هار:نخدمةوكانت.9(،8الاالتكرشىبإجراءات

6:122الاللكهنةرنيساباعتباكأهرمزيةكلطوتابه

ثيابهعهموصىخلع،هارونيموتأن"فقبل.32(:69

للكهةرئيسا!أبيهمحلليحل،:ونهابنألعازاروألبسها

فقد،خليفةلموصيكنلمولكن.02:22-28()عد

ليتغيرالناموسيكنولم،طريقهعنالاموساللهأعطى

.(4:4ملاخي،:97)يشالأجيالبتغير

مومىقاءاأنبعد(:01الاوأييهوئاداب-(11)

منحادثةقعتوالخدمتىوشيههاررنتقديىبإجراءات

أضبعةلهاررنكان.إسرائلبنى!يختافيالحوادثأغرب

أخذ"و،للخدمةجميعاصوصحهمموسىكرسهموقدء،أبنا

فهاوجعلامجمرتهمنهماكلاوأبيهونادابهارونابنا

لمغريةنارايمالربأمام:دريابخوكأا!عليهاوضعاونا!اص

وعنادهم،إسرائلبنيعصيانأنويبدو.!ابهايأمرهما

عققوقد.تجدةاللهقاصصهالذياالعما!هذافىتملا

قي:الرببهتكلمما..هذا:بالقول.ذلكعلىموسى

الاأتمجد"الشعبجميعوأمام،تقدسأمنيالقريبين

موسى،علىشديدوضعالتمردلهذاكانوقد.:3(01

طلببلاأيخهابنيمصيرعلىحزنأييبدلمإنهحتى

شلكنهاعيثماحزنآيبدياألا،الباقيينوانجههار:نمن

الحريه!علىفبكونإسرائيلبيتكل.إخوتكما!أما:قال

.(01:6لأاااالربأحرقهالذي

بإحصاءالعددسفريبدأء:صينامنالار!ال-)12(

،الأتجماعخممةحولنزولهممراقعبيانتم.إسرائيلبنى

وشريعة،الغيرذوشريعةبالنجاسةالخاصةالشرائعبعضثم

وبنيههارون"كلمقاثلأ:موسىالربكلماذلكوبعدالنذير.

يبارككلهم:قائلينإ-ائيلبنىتباركونهكذاقائلأة

يرفع.ويرحمكعيكبوجههإلربيضئ.:لحرسكالرب

بنيعلىاسميفيجعلونسلاماص.وكلنحكإليكوجههالرب

.(-6:2227)عدأباهـكهم"وأناإسرائيل

أمتعتهجمحووتقديسهوصىالمكىإقامة:لعد

موصىكانكيفيذكر.تدشينه15.أمتعتهوجميعوالمذبح

يخمةإلىموسىدخلفلماا:اللهمنالأوامريتلقى

علىمنبكلمةالصوتيسمعكان،معهليتكلمالأجتماع

فكلمه"بينالكروبينصالشهادةتابوتعلىالذيءالغطا

.98(:7)عد

بنوبهاحتفلالذيالفصحالتاسعالأصحاحويصف

مصراأرضمنلخروجهمالثانتالسنةأولفيإسرائيل

كأالفصحلعمللمومىالربأعطاماالتى:ايعليمات

الشهرفىكانلمن،عرالرابعالوءافى،الثانىالثهر



موسا

مما،(9-9:13)عدبعيدسفرفيأولميت-نجساشالأول

فىالربإلىبلجآالدواح!--علىكانموسىأنعلىيدل

32-:59عدأيفا-)انظرلإرشاددطلباص،تطرأممثكلةكل

منالارتحال-عندمومىأنعجيبا"يبدووقد.35(

"لأله:قائلآيرافقهمحوساب-حميه-أنمنء-يطلبسينا

لناتكون،البريةفيمنازلناتعرفأنكبمالأنهتتركنا

منثقةقلة:كأنهذلكيبد:فقد.93(:01)عد"كعون

موسىإدرالتأنا/لأرجحولكن.لهمالربإرشادفي!وسى

حوبابمماعدةيرجوجعلهاومخاطرهاالطرلقلمصاعب

نأفمع،جدآالمناطقهذأيعرفكانأنهيفترضالذي

كانأيضآأنهإلا،لهمالله!!شادفييقكانموسى

زاتوكانتتوفرتمتىالبشريةبالمهارةللاستعانةمنمخا"

نفع.

خىالارتحالبدأأنماالمهنعلىالتنمر-)13(

الربغضبجعلمما،(\:11)عدأخرىمرةالتذمرحدث

طرتفيوأحرقتالربنارفيهمفاشتعلت،عليهميحمى

لأنهمبلاطعاموجودلعدمالتزمرهذايكنولم.المحلة

،(16)خرءالسمامنالزيالخبز،المنأكلمنملوا

جدا".موسىأحزنمما78:181-31()صزلحمأوطبوا

فذاك(.11-11:15)عدالربمنموتهالتمسإنهخى

أينمنإذ،متمردشعبمنالمعاناةمواصلةمنلهأفضل

مزدوجاش،لهالربجرابوكان.الشعبهذالكللحمله

وأنه،لمعاونتهإسراثبلشيوخمنرجلأسبعينفسيعين

يخرجحتىالزمانمنشهرمدىعلىلحماشالشعبسيعطى

ولكن.(2.:16-11)عدكراهةلهمويصيرمناخرهممن

علىالربغفبحمي...أسنانهمبينبعداللحمكانإذ"ا

فدعىجدا"،عظيمةضربةالشعبالربوضرب،الشعب

هناكلأنهم(الشهوات)قبرهتأوةقبروتالموضعذلك

34(.ر:1133أعداشتهوا!االذينالقو.ادفنوا

-ولابد-أثارغرلبثئحدثوهارسق:مريم(\)د

منشخصهعلىهجومحدثفقدابمثدةموسىمشاعر

وفي.هارونأيخهومئ،مريمأختهمن،إليهالناسأقرب

علىدليل،عليهاالقصاصوتوعمعأولأ،مريماسمذكر

زواجهىالمناسبةوكانت.الكلاملهذاالأولالمحركأنها

صفورة.تكنلمأنهامعهيرجحمما،كوشيةبامرأةموسى

ثيئا"الكتابيذكرلا؟.المرأةهذهموصتزوجولماذافمتى

علىموسىيردولماسعاى.لهايذكرلمكما،،ذلكعن

لأن،ذلكإلىحاجةفييكنولماوهارونمريماتهامات

موقعآيشفلموسىأنلهماوأثبتتدخلماسرعانالله

؟"موسيعبديعلىتتكلماأنتخشيانلاافلماذا،فرلدأ

إلىموسىفصرخ.بالبرصمرلموأصاب:8(12)عد

موسى

سبعةبعدالربفشفاها-هارونمنءرجاعلىء-نجاالرب

حضيروت.منالارمحالعنالشعبفيهاتوقفأيا*،

نأ()13العددسفريذكر:والتصردالرنض-(15)

،كنعانأرضليتجسسوارجالأيرسلأنموسىكلمالرب

الذيهوالشعبأن21(:ا)التيةسفرمننفهمولكن

نأولابدالجواش!،إرسالطلبقيموسىإلىأولآاتقد

بذلك.لهفسمح.الربإلىالأمررفع-كعادته-موسى

منموسىافأ!سلهم،شطكلمنرئيسا"موسىفاختار

باكوراتيامأ/افىكنعانأرضلتجسسوافاشان"ابرلة

تجسسمنرجعوا"ثم.2(.ار7ر:133)عد"العنب

واحدبعنقودبزرجونةمعهموأتوايوماص؟اأربعينبعدالأرض

الرمانمنشئمعاثنينبينبالدقرانةحملوهالعنبمن

الأرضبأنأولأجميعهموشهد.(:23-1325إعدوالتين

أردفواولكنهم،(:1327)عدوضسلآلبا!تفيضحقا"

والمدنمعتزالأرضفىالساكنالثعبأن"يخر:بالقول

)عد"هناكعناقبنيرأيناقدوأيفا"،حذاعظيمةحصينة

لااقادرونبأنهميقنعهمأنعبثا7كالبوحاول.(92ر:1328

أرض"هىةقاثلينعليهردواإذ،معهمالربلأن"اعليها

طرالأناسفيهارأيناالذيالشعبوجصبعسكانهاتأكل

،الجبابرةمنعناقبنيالجبابرةهنانرأياوقد.القامة

)عد"أعينهمقيكناوهكذا،كالجرادأعيننافيفكنا

33(.ر32ة13

الرجوعوأرادوا،وهارونموسىعلىالشعبكلوتذمر

فهامررنااليا!الأرضوكالب:يمثوعتجالولمامصر.إلى

يدخلناالرببناسرإنجدا".جدا"جيدةالأرض،لنتجسسها

لبناصتفصىأرضآإياها.ويعطيا.الأرضهذهإلى

شعبمنتخافواولاالربعلىتتمردهـالاإنماوعسلأ.

)عد"تخافوهملأ.معنا.والرب..خبزنالأنهمالأرض

،9:59-).

ا"ظهرلكن،بالحجارةترجمهماأنالجماعةكلفأرادت

وقال.إسرائيلبنيلكلالاجتماعخيعةفيالربمجد

..إني..الشعبهذائهبننيمتى"حتى:لموسىالرب

إعد"وأعظمأكبرشعبأوأصيركوأبيدهمبالولأأضربهم

توسلموسىلكن،(3201:خرإلىأيضا"ارجع،1:12،

الربمحبةعلىمستندا*،الشعبأجلمنأخرىمرة

الشعباعنالربفصفح.مجدهعلىوغيرته،لشعبه

نإ.الربمجدمنالأرضكلفئملأأنا"حىقال:ولكنه

فيعمتهاالتيتيياوآمجديرأواالذبنالرجالجميع

يسمعواولمامراتعشرالآنوجربوني،البرسةولمحيمصر

الذينوجميع.لآباثهمحلفتالتىالأرضيروالن،لقولي
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موسى

كانتأنهأجلفمن.كالبعبديوأما،يرونهالاأهانوني

التيالأرضإلىأدخلهتماماى،اتبعنيوقدأخرىروحمعه

"ومات.(2-1:025،)عديرثها"وزرعهإليهاذهب

أمامبالولأالأرضعلىالرديئةالمذمةأضاعواالذينالرجال

.(49:37عد)االربا

الأضيرةالسنة-صادسا

الأصحاحبنايعودثرفي:تادشفيالفشل-()أ

حيث،قا؟شإلىأخرىمردالعدد-سفر-منالعشر:ن

أيفا"ارجع:023)عدموسىالشعب:خاصم،مريمماتت

وهناء.مابهوليسمقفراىكانالمكانلأن،(17:2خرإلى

"خذ:الربأمرهفقد،موسىحياةفيمأساةأعظمحدثت

الصحرةوكلما،أخوكوهارشنأنتالجماعة:اجمعالعصا

الصخرزمنءمالهافتخرج،ءهاماتعطيانأعينهمأمام

الجمهوروهار:نموسى.وجمع.مواشيهموالجماعةوتسقى

هذه"أمنالمردةأيهااسمعوا:لهمفقالاالصخرةأمام

الصخر3وضربيدهموسىورفعء؟مالكمنخرجالصخرد

ومواشيها(الجعاعةفشربتغزيرءمافخرج،مرتينبعصافى

بيتؤمالمأنكماأجلا!من:وهارونلموسىالربفقال

هذهئدخلانلالذلكاإسرائيلبنيأعتنأما-تقدسانىحتى

:8-02)عدإياها"أعطتهمالتيالأرضإلىالجماعة

سنةأربعينوهارونموسىظللقد!مأساةمنويالها(.13

أع)البرية!افى"عوائدهمولحتملان،الشعبيقودان

ولذكر.تعبهماثمرجنيمنيحرمانهماوها.(:1389

فرطحتىر:حهأمروا"اقائلأ:هذهـاموسىخطبةالمرنم

معيتاشلاالعقابيبدووقد.:33(609)مز"بشفتيه

يثغلانكاناوهارونموسىأننذكرأنعيناولكن،الخطأ

امتيازاتاللهحباهماوقد،إسرائيلحياةفيبارزةمكانة

وكان،وتمردعصيانخطيةخطيتهمافكانت،كبيرةوكرامة

بعدهارونماتوفعلأ.الموتهرالناموسحسبعقابهما

ماورغم.(:23-0292)عدهورجبلعلىبقليلذلك

إلىالميراشأنفأنهإلااعميقحزنمنمرسىاعرى

نأمنهملتسآأد:مملكإلىأرم!لقدوكان،كنعان

أدومملكولكن،الملكطريقفياأرففييمرونيدعهم

بنوارتحلوهكذا1(-122،:02)عدذلكعليهمأبي

ثيابهخلعآنبعدهارونماتجثهورجبلإلىإسرائيل

.(22-02:92)عدابنهألعازاروألبهاالكهنوتية

عرادملكبادروالأمورلين:عرادملكهفكة-)ب(

بنىليدوقومهدفعهالربولكن،بالحربإسرانيلبني

-92:1)عدمدنهمعلىواستولواعليهمفقضوا،إسراثيل

وعلىالله+علىإسرائيلبنوتذمر،النصرةهذهولعد.3(
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موسى

البرلةفيلنموتمصرمنأصدتمانا91+لما:قاثلينموسى

السخيف.الطعامأنف!اكرهتوقدء،ماولاخبزلالأنه

الثمعبفلدغت،المحرقةالخاتالشعبعلىالربفأرسل

ترافأ.6(ر12:5)عدإصرانيلا؟منكثيرونقرمفمات

لأجلموسىفصلى،أخطأواقدبأتهممقرفينموسىإلى

وضعهامحرقةحيةلكاصنع:لموسىالربافقال.الشعب

مرسىفصنع.يحياإليهاونظرئدغمنفكل،رايةعلى

حيةلدغتمتىفكان.الرايةعلىووضهانحاسمنحية

ذإ(:7-929أعد2!بحياالنحاسحيةإلىونظرإنسانآ

)يوالمسيحلصلببرمزآالنحاسبةالحيةكانت

الأموريينملكىعلىلنصرتهموصفاصنجدثم.(اره3:14

لماإعلاناش،خاطفةسريعةنصرةوكانت،وعوجسيحون

بنيأنلو.كنعانأرضساثرفىيفعلهأنالربيستطيع

وأطاعوه.عليهاتكلواإسرائيل

بنونزلوأخيرا":الأردننهرإلىالوصول-()ج

مقابلالأردننهرعندموآب()م!هولعرياتفىإسراتيل

.(22:1)عدالموعدأرضمنمرأىعلى،أريحا

يذكرولا،(22-24)عدبلعامقصةذلكبعدتأتي

نبواتمنفيهالماالأهميةبالغةولكنها،مرسىاسم!ها

الخامسالأصحاحيأتىثم.للنعبعظيمهومواعد

نجيلتعدباتالعديددالقصصمن،مخزيةبقمةوالعشرون

بهأشاشماوهو،موآببناتمنالمثعبزنافقد،إمرائيل

بنوقتلقدو.موآبملكبالاثعلى-العراف-البيبلعاءا

)عدالخم!ةمديانملوكمعآبلعاذلك--بعدإسرائيل

)يشالعبلتحذيرمرارآالخطيةهذهذكرتوقد.31:8(

نتوكا.(2:41رؤ،19يهوذا،2:51بط31:22،2

لأنها.الموعدأرضفيإسرائلبنىبتارغنبودالقصةهذ!

منخروجهم-بعدإسرائلبنوفيهايواجهمرزأولكانت

دعارةمنفيهابماالأوتانعبادةومغرياتماهجمصر-

هذهوسبب.كنعانأرضفيسيواجهرنهكاتوامماوفجورا

إسرائيلنجيوأعطى،الكنعانيينالربأهلكاتالعباث

الخطية،هذهفيإسرائلبنىسقوطنتيجةوكانت.أرضهم

)عدألفاشوعشرينأرسةبالوبأمنهمالربأهلكأن

:25.)1-9

إسرائيللبنىالثانيالإحصاءإجراءالودأهذاأعقبو

تختلفبطريقةالعددسفريسجلهوالذي(26)الأعحاح

تختلفكما،(الأول)الأصحاحالأولالإحصاءتسجيلعن

الكلىالمجموعولكن،سيطلكلأيضا!الأعداد

الأولالتعدادفيعنهقليلأيقل06(ار073)

اللاويينعددفيزيادةملاحظةمع.(306ر1055



موس

عدهمالذينمنإنسانيكنلمهؤلاء"وفي.(23.ر..)

يفنةبنكالب.إلا..ء.سينابرية.في...وهارونموسى

.(:2664إعدانونابنولشو!ا

1(11-ا27:)عددصلفطبناتقضيةأثيرتثم

موسىالربأعطىثمإبتدائي.قرارفيهاوصدر

وكذلك،لهخليفةثموعبإقامةالخاصةالتعيمات

أعيادوخاصة،والتقدماتبالأعيادالخاصةالتعليصات

.(03)الأصحاحوالنذور(92)الأصحاحالسابعلشهرا

منبشئالمديانيينمنالانتقاموصفيأتيثم

وكانت.المواشيومنالناسمنالغنائمعنالتفميل

بنىخطاياآخرهىفغوربعلأمرفيللربخيانتهم

يحدثأنأغربكانوما.البرلةفترةعنالمسجلةإسرائبل

ووقوع،معهمموسىوجودرغم،البرتأيامنهايةفيذلك

منهم.مرأىعلىالموعدأرض

منإسرائيللبنينقمةانتقم!ا:لموسىالربقولوكان

.(31:2أعد"قومكإلىئضمثمالمديانيين

نأ،والصفال!طينطلبعلىسوصوافقوقد

،(32)الأصحاحالأردنشرقيفيالواقعةالأرضيعطيهم

يتمأنإلىإخوتهممعمنهمصتجندكليعبرأنشرطعلى

.الأردنغرليفيالأرضكلإخضاع

ففيالتثنعة:سفر-الوداعيةموسظالات-()د

بل،فحسبالرثيسيةالشخصيةموسىنجدلاالتثنيةسفر

والدروسإسرانيلبنيتاريخيلخصحيثالرحيد،والمتكلم

التارلخ.هذامنيتعلموهاأنيجبكانالتي

كنعانأرضدخولبعدمعليهاللهحكمموسىقبللقد

ثلاثيعبرالأولخطابهفىولكن،(-27:2927)عد

حزنهعن4:21-24(3:23-37:127،ا)تثمرات

علىاللوميضعالثلاثالمراتوفيذلك.منلحرمانهالبالغ

قائلأ:بسببهمالربغضبأيفاكلوعلى11قانلأ:الشعب

،3703:26:ا)تث!!هناكإلىتدخللاأيفا"وأنت

الطاعةأهمةفيلهمدرسذلكفيوكان،(4:21

جداشالربغضبهارون"وعلى:يقولكما.للربالكاملة

.(2-:9إتثالذهبيالعجللعملهليبيدها!

معظمها--فيالأولىعشرالأحدوالأصحاحات

الشريعةبإعطاءذروتهاوتبلغ.الماضيةللأحداثاستعادة

)تثالأولىللوصاياملخصمعء،عيناجبلعلى

فتحب،واحدربإلهناالرب،إسرائيليا"اسمع:(ره64:

موسا

قوتك"كلومننفسككلومنقلبككلمنإلهكالرب

قديسوعالربكانوإن.(38و:2237متإلىارجع1

اتتباساشكفسك"اوقريبك11:عبارةنيالوصاياباقيلخص

مفصلأتعبيرا!تجدكانتوإن،(:89ا)9اللاولينسفرمن

والأرملةوالغريببالمسكينالاهتمامعنالتثنيةسفرفي

-8016:11،34:1ر7ة15في)كماواللاويواليتيم

منالثانيالقسملبعلىتثديديوجدفلا،22(

التثنية.سفرفيمماأكثر،الوصايا

لجةمطفي،عشرالثانيالأصحاحمناموسىهـلبدأ

المكانونجاصةاوامتحهاالأرضعلىالاستيلاءمرضوع

.(ه:12)تثفيهاسمهليضعالربسيختارهالذي

-مركزالبريةفيالشهادةخيمة-عثلالكانهذاوسيكون

،مرةعشرةتسعالأمرهذاتكرروقد.إسرائيللكلالعبادة

مطلقا-يذكرلاولكه،عرالثانيالأصحاحفيويخاصة

عظيمةنواحيعلىالشئنفسوشطبق.اسمهولاموقعه

ملكاختيارمثلاالموعدآرضفيإسرائيلحياةفيأخرى

فيأمورفهى،(أ-22ه:)18والنبوة.(2.:14-)17

هذاعنليقولهالكثيرالشئمرسىلدىوكان.المستقبل

إسرانيلتحكمأنيجبالتيالشرائعوإعطاء.المستقبل

اهتمماأعظمكانولكنإليها"ا.ذاهبالشالأرض"في

امتلاكهرالت!عبقيادةفيسنةأرلعيننجرةبه-بعد

نأفكرهفىفكان.حكيمةإدارةوإدارتهاالموعدأرض

عليهااالاستيلاءمنأخطركان،الأرضفياستمرارهم

ملةال!الطاعةعلىيتوقفكانالأمرلنفيوالنجاح

ولعقوب.وإسحقلإبراهبموعودهحسباللرب

اتثنشيدهفيومخاوفهآمالهجميععنيعثرثم

منعشرالخامسوالأصحاحالأصحاحفهذا،(321-43:

يمكنوما.مميزةشعريةصبغةالعبريةفىلهما،سفرالخروج

ارجع33:26-912)تثالأخيرةموسىكلماتأنهاعتبار

صلاتهفيصدىلهيجد91-7(:23صه2إلىيضا!أ

مثيللاالذي-النبيفموسى.التسعينالمزمورفيالمسجلة

والثقاءالبؤس،النبوةبعينيرى-لقديمالعهدفيله

وعصيانهم،خطاياهمعيهمستجلبهاالتىوالمعاناة

قد.والأرضءالسمااليومعليكم"أشهد:بمثدةفيحذرهم

الحياةفاختر،واللعتالبركة،والمرتالحياةقدامكجعلت

الكلماتوبهذه(.03:91)تث"اونسلكأنتتحيالكي

ول!ثعبه.للهالعظيمالمحبهذامضى،الحاسمةالتحذيرية

ماتفقد،مكافأتهليأخذابأمانةخدمهأدىأنبعد

ودفنه.الربتولحسبموآبأرضفىالربعبد"موسى

يعرفولمفغور.يتمقابلمرآبأرضفيءالجوافي

وعشرفيمائةابنموسىوكان.اليومهذاإلىقبرهإنسان
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موساموسأ-ترنيمة

تث."نضارتهذهبتولاعينهتكلولم،ماتحينسنة

-7(.ه34:

"ولم:لموسىوصفأ،التثنيةسفربهئختمماأجملوما

وجها"الربعرفهالذيموسىملإسرائيلفينبىبعديقم

الربأرسلهالتيوالع!جائبالآياتجمبعفي،لوجه

أرضه،وكلعيدهوبجمبعبفرعونمصرأرضفيليعملها

صنعهاالتيالعظيمةالمخاوفوكلالشديدةاليدكلوفي

.(ا-12.،3:)تث"إسرائيلجميعأعينأمامموسى

اسمبذكر3:القدالعهدأعمفارسانرفيموسى-)كل(

التثنية،-الخروجأسفارفيمرة006منأكثرموسى

75منها.القديمالعهدأسفارباقيفيمرة133ونحو

03-8،35:يش:الإشاراتهذهوأهم.يشوعسفرفيمرة

،77:02مز،1-23:417أخ6،1-21:8اصم،42:5

،\:51رمياإ،21أرا:63إش،99:6،501،601

يضاصأنظرا،4:،ملاخي،6:4ميخا11-9:913لنيادا

(.صراحةموسىاسميذكرلا)حيث:1213هو

البهودكلكانالجد!د:العهدأسفارنيمرمى-)و(

كاتبهوموسىبأنيؤمنون-عصرالرسل-فىوالمسيحيين

اشريعةافي:ذلكنرىكما،(الخمسة)الأسفارالتوراة

+لأن،(91:7مت)ااموسىوصىوأ011(2:22لراااموسى

.(21:91)مر/1موسىوكتب،1،(7:01إمرا!قالامرسى

إليه.المنسولةبالأسفاراسمهارتباطصحةعلىأدلةوكلها

يأاسممنأكثرالجديدالعهدفيموسىاسمهـسذكر

97يذكرإذالقديمالعهدشخصيإتمنأخرىشخمية

مرقس،8:4)متالثريعةإعطاءفيلدورهولخاصةامرة

جبلعلىموسىويظهر59:\(.أع،9:79يو1،.ة7

معاالقديمالعهددلناموسممثلأيسوعالربمعالتجلى

ا-3(.:17إمتالأنبياءثملإيليا

وآلامهالمسيابمجئتنبأفقداكنبيموسىيذكركما

الجديدالعهديستشهدكما.(3:22أع،2-27ه:،2الو

فيللحيادكنماذجواختباراتهمرسىحياةمنبالكثير

وجرهمنالكثيربهاالمسيحميلادوقصة.الجديدالعهد

منطفولتهفينجافكلاهما،موسىميلادتصةمعالشبه

نأكما(.ا.9-2:خرمع-ا-2:318)متالقتلخطر

للشريعةموسىإعطاءتقابل،الجبلعلىالمسيحموعظة

يسوعالربتقدمفهى،5-7(أمتءسيناجبلعلى

الرسالةفىونجد.اللهمثينةإعلانفيالسلطانكصاحب

القديم.الناموسبينمقارنة-بخاصة-غلاطبةإلى

بينوالمقابلة.يسوعالمسيحفياللهمعالجديدةوالعلالة

العبر)نيينإلىالرسالةفيبارزمرضوعوالمسيحموسي
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موساموسا-كرسي

النامرس11:يرحناالرسولوبقول.(2-6،9:192ر5)3:

يو)ا.صاراالمسيحفبي!وعوالحقالنعمةأما،أعطىبمرسى

البرية،في.السمامنالنازلالمنإنيقولكما.(:117

النازلالحقيقيالحياةخبز"االمسيحيسوع"للربرفزأكان

03-35(.6:)يوءااالساكا

ترتبطأحداثإلىأوموسىإلىعديدةإفاراتوهاك

والعليقة11:23(،عب7،02:أعإمولدهمثلابه

3:8(،تي)2مصروسحرد37(،ت02الوالمشتعلة

كو1)والخروج،(:1128عب5:7.كو1)والفصح

اكو)الأحمرالبحروعبور،(:316عب،2ر01:1

علىوالمجد01:3(،كو)1والمن11092(1عب،09:9

كر1)الصخرةمنءوالما،(7-3:18كو2)مرسىوجه

موسىوترنيمة،(1،:3يو)النحاسيةلحيةوا،(01:4

.(3ش51)رؤ

-ترنيمةموسا:موسى

بعدإسرائيلهـلنوموسىبهاترنمالتيالرنيمةوهى

فيتهومركبافرعرنجيشوغرقالأحمرالجرهمعبوش

بروعةالجميعولقر.(1-15:89)خرالبحروسط

الذيالعظيمالخلاصتصفبليغةعباراتففي،الترنيمة

بدتالتىوعظمتهبالرببالإثادةفتبدأ.الربلهمصنعه

الربسيفعلهبماالتغنيثم،(1-15:12)خرإنقاذهمفي

هوموسىأنفيشكثمةولي!بعد.نيمامعهمأيضاص

ترثد11:يقولأناستطاعالنبوةوبروح،الترنيمةهذهصاحب

مسكنإلىبقوتكتهديه،فديتهالذيالثعببرأفتك

سكانالرعدةتأخذ.فيرتعدونالشعوبيسمع.قدسك

الهيبةعليهمتقع،كنعانسكانجميع.يذوب...فلسطين

بهمتجى.اقتنيتالذيالشعبيعبر.حتى....والرعب

.(أ-153:18)خر."ا...مبراثكجبلفىوتغرسهم

بهاسيترنمالتيللترنيمةنموذجاشالترنيمةهذهوستكون

ا!اسمهعددوسمتهوعلىوصورتهالوحشعلى"الغالبون

وهم،اللهقيثاراتومعهمالزجاجىالبحر"اعلىواقفونوهم

قائلين:االخروفوترنيمةاللهعبدموسىترنبمةيرتلون

علىالقادرالإلهالربأيهاأعمالك"هىوعجيبةعظيمة

وحدكلأنكاسعكوبمجدياربيخافكلأ...منشئكل

لأنأمامكوسمجدونسيأتونالأممجميعلأن،قدوس

نصرةفستكون.(2-51:4)رؤا.ظهرتقدأحكامك

إسرائيلبنىبنصرةشبيهةالأعداءكلعلىالغالبينأولئك

.يقاسلابماأعظمستكونبل،الأحمرالبحرعند

موسى:كرسي-موسى

الكتبةجلسموسىكرسى!اعلى:يسوعالربقال



موسى

المنزكأوالمكانةهروالكرسي.23:2()متوالفرسميون"ا

)انظروجاهكرامةمنيحرطهوما،الثغصيغلهاالتي

شفليعنيموسىكرسيعلىفالجلوس:6(.23مت

وكان.الناموستفسيرفيالهقوامتلاكموسى"منزلة

أنهالمسيحقولمنويدو.الحقهذالأنفسهميدعونالكتبة

نألكمقالوامااكلا:يقوللأنه،الحقهذاعليهمينكرلم

،تعملوالاأعمالهمحسبولكن،وافعلوهفاحفظوهتحفظود

أوصىأنهأي.:3(23)مت"يفعلونولايقولونلأنهم

الناسيحذرولكنهاللنامرسمطابقا7يقولونهماكلبحفظ

آخرموضعوفي.يقولونبمايعملونلالأنهم،أعمالهممن

15:3-6،)متالنامرسمعتتفقلاالتيتقالدهمشجب

16-22(.ر23:4

موسى:

يجبوكانالشعر.بهائحلقجدا"حادةآلة.ا"الموسى

رأسه"علىموسىيمرلاافترازهنذرأيام"كلالنذيرعلى

كما.(9:11صم1.:1617،ه:13تض،ه6:)عد

عليهم".ينفحا"أنتطهيرهمعنداللاويينعلىيجبكان

ولفسلوابشرهمكلعلىموسىوليمروااالخطيةءما

8:7()عدفيتطهروا..ثيابهم

كموسىمفاسديخترعالسانك1الشركل:عنداودهـلقول

النبيإشعياءولقول.(:522)مز"بالغشيعملمسنونة

يحلقاليومذلك"في:المت!ردللضعبالربعقابعن

الرأس،أشوربملك،النهرعبرفيمستأجرةبموسىالسيد

أنهأي(702:)إضأيفا13اللحيةوتتزعالرجلينوشعر

الربويأمر.والكهنة،الشعبوعامة،الملكعلىسيقفي

موسى،حادأسكينا"لنفسك"خذتائلأ:النبىحزقيال

01لحيتكوعلىرأسكعلىوأمررها!لنفسكتأخذالحلاق

لشعبهالربلعقابالمجا!يةالصورةنفسوهى،(5:9)حز

.المتمرد

موسيض:

البشريالجنسوجردبدايةإلىالموسيقىتارلخيرجع

إلىالموسيقىدخلتالعصورأقدمفشذ.الأرضعلى

اعتبروتد.الثعوبمنالكيرعندالديبالخدمة

شكرهمعنللتعبيرجيدةوشلةالمرسيقىالعبرانيرن

الذيالوحيدالشعبهميكونواولملله.وتكرش!هم

جميعإلىالأمرهذاامتدبل،العبادةفيالموسيقىاستخدم

-باللغةوصلتاالتىالوثنيةالكتاباتأتدمفمن.الشعوب

للآلهة.وتسابمحأناشيدالبدائة-السومدلة

سفرمننعلمولكنناالصوتة،الموسيقىأصلئعلمولا

موسيض

كان،قاييننسلمنلامكءأبناأحد"يوصال-أنالتكوين

لاثانقولمنيتفحكما.والمزمار"بالعود"ضاربأول

حتىتخبرنيولموخدعتيخفيةهريتا.لماذاةليعقوب

،(31:27تك)ا؟اوالعودبالدف.والأغانيبالفرحأشيعك

الآلاتمنالعديدالإنساناخترعالعصورأقدممنذأنه

والرقص.ءالفنابينال!ثعوبهذهجمعتوقد.الموسيقية

بسائراهتصامهممنأكثربالموسيقىالعبرانيوناهتم

يفأأارتقوا،فيهنجغواالذيالشعرإلينجالإضافة،الفنون

تارلخهمكلفيوأبدوا،واضحةبصورةالموسيقىبفن

أشعارهمفععظم،العبادةفيولخاصة،بهااهتعاما"

.للربوالتسبيحالعبادةبهدفنظموها

وألمغنينذكرالخمسةمرسىأسفارفييردلاولين!ا

أعطاهاالتيالتعليماتفي،للعبادةمكرسينلموسيقيين

نأموسىأمراللهأنإلا،الشهادةخبمةلإقامةلمرسىالله

ولاركالالجعاعةلمناداةلاستخدامهمافضةمنبوقينيمنع

الآلاتاشخداميكنولم.(ا.9-:01)عدالمحلات

قاد،الأحمرالبحرإسرائيلعبرفلماجديدا12شيئأالمرسيقية

للربتسبيحةترنيمفيالشعبأختهومريمموسى

نأو:اضح(.15)خرلهمصنعهالذيالعظيمللخلاص

وأ،بدائيأعملأتكنلم.رنموهاالتيالجميلةالترنيمةهذه

المتقدمة،والموسيقىبالتسبيحلهخبرةلالثعبفجةأغنية

عديدز.سنينمدىعلىاكتسبوهاقدبراعةعلىتدلبل

أصبحت،كنعانأرضفيإسراثيلبنواستقروعندما

ويعد.وانتشاراكلرسرخا"أكثرالعبادةفيوتقاليدهمتهمعادا

فيالعبادةفىهامدورللموسيقىأصبحالهمكلءبنا

الكثيرونويعتبر.والعازفينالمفنينفرقوئظمت،الهيكل

عصرإلىالنبيصموئيلأياممنالفترةأنالعلماءمن

فقد،العبريةللموسبقىالذهبيالعمركانتالملكسليصان

آخر.شخصأيمنأكثركبيرا"،إسهاما7داودالملكأسهم

القومة.الحياةفيرفيعا!مركزأللموسيقىيجعلأنفي

ذلكفيلعبقرشهفلشى،وموسيقياششاعرا"داودؤلدفقد

الرلاءشديدكان،الطبيعيةمواهبهعلىوعلاوةنظير،

للموسيقىجعل.ملكأأصبحوعند!ا.للربوالتكرسى

نح،25،:69-1528أخ1)العبادةفيدوراءكبراء

أغ9)الموسيقيةالآلاتبعضلذلكاخترعكما:24(.29

:36(.12نح،23:ه

يصعب،قليلةالعبريةالموسبقىطبيعةعنومعلوماتا

كانإذامامثلأنعرففلا.لهاواضحةصورةرسممعها

والأرجح.الوسيقيةللعلاماتنظاما"اخرعواقدالعبرانيون

أوزانهمعنشيئأنعرتلاكما.لذلكيصلوالمأنهم
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موسيقىموسيقى

العؤ!!ويشهالقانوقطويلةقيظ،ةوناقبصندرؤقيناوة

متدأمدة!ويةقيناوات

قديمةمصويةمو!مميقيةت41
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موسير

فىشكلاولكن،الموسيقيةأنغامهمودرجاتوألهانهم

منذلكعلىأدلوليس.النغمشجيةموشقىكانتأنها

يأخذعندماكانإذ،شاولجنونعلىداودموسيقىتأثير

عنهولذهبثلطيبشاول"يرتاحعيههـلضربالعودداود

:23(16صم1)الردئا،الروح

التيالموسيقيةالفرقتشكيلفيإسرائيلبنربرعوقد

فيمسجلمثالوأول.والعزفءالغناتتناوبكانت

موصمعءوالنسامريمتجاوبهولذلكالمقدسالكتاب

نرىكما،(15)خرالأحمرالبحرعندالترنيمفيوالرجال

كما،(7011136مز)مثلأالمزاميرمنالكثيرفيذلك

بعدنحمباأيامفيأورشليمسورتدشينعندهذاحدث

الحفادينمنفرتتينأتامعندما،البابلىالسبيمنالعودد

.(31-12:43)نح

الكتابفىالمذكورةالمختلفةالموسيقيةالآلاتأما

موضعهافيباسمهاآلةكلإلىالرجوعءفالرجا،المقدس

.ا"الكتابيةرفالمعا"دائردمن

موسير:

هذامنموضعهافىامسيروت"0إلىالرجوعءالرجا

الكتابت"ا.المعارت"دائرةمنءالجز

موشيون:-موشى

الابناسموهو،"افثل"معناهعبرياصم!اموشى"

،691:)خرنلههموالموشيون،لاويبنلمراريالتاني

ة7023،ر6:91أخ1"33.26:58ر3:02عد

.(03ر23024:26ر21

موصا:

وهو:،ا"خروجاأو"ذرية.معناهعبرياسم""موصا

1)عيفةسرشطمنلكالبالثانيالابنموصا-(19

.مق.038نحوفي2:46(أخ

خأ1)شاولالملكنسلمنزمريبنموصا-(2)

.م.ق085تحوفي(43ر:37،942ر8:36

)الموصة(:موصة

يق)والكفيرةالمصفاةمعتذكر،بنيامينمدنإحدى

هىلعلهاولكن،بالفبطموقعهانعرفولا،(:8926

منالفرلىالث!مالإلىأميالخمسةنحوبعدعلى؟قلونية"

يافا.إلىالطردقعلىأ:رشليم

(للما)الما

موعدبا:

الجزءهذامنموضعهافي"امعدبا..إلىالرجوعالرجا

".الكتابيةالمعارث"دائرةمن

موف:

الجزءهذامنموضعهافىا!منف"إلىالرجوعالرجا

".الكتابيةالمعارلى"داثرةمن

:(مامون)مال

وأمتاعمنالجماعةأوالفرديملكهماكلهوالمال

""المالوكلمة.حيوانأونقودأوعقارأوتجارةعروض

24(،ة)6متىإنجيلفىيسوعالرباستخدمهااقي

كلمةعنمرجمة،(13ر11ر:9)16لوقاإنجيل:في

هـدقول.المالأوالثروةبمعنىأراميةكلمةوهى/"ماموناو

(!امون)ماوالمالاللهتخدمواأنتقدرون؟الا:يسرعالرب

قلبالمالامتلكمتىلأنه.(:6913،لو6:24)مت

بأنهالربولصفه.اللهلمحبةمكانهناكيعدلم،الإنسان

بطريقةخمعأنهيتفمنمما،(11ر:169الو"الظلممال

الوالمثلدىالمذكورالوكيلفعلمثلما،أميةغير

ماوكثيراص-الإنانيكدسهالذيفالمال.(39ر16:1

)ارجع3الجاتأمين-بهدفسليمةغيربأساليبذلكيكون

افينسانيصبحأننتيجةتكون(1-92ه:12لوقاإلى

يريدالذيللهوليس34(:12لو،621:)متللمالعبدا!

،:9213إرميا،:236)أءاالإنانقلبكللهيكونأن

.(09:27لر12:013مر:22137مت

(:)المالمال

المبادلاتكانت،النقودسكالعالميعرفأنقبل

معينةبأوزانالمعادلةأو"المقايفة"طريقعنتتمالتجارلة

فأول.النقودمنمعينبمقداروليس،الثمينةالمعادنمن

قبلالسابعالقرننىالصغرىأسيافىكانلنقودظهور

على.اليونانب!إدفيأولأقبرلأ.لقىبالتدريجثماالميلاد

وزنفكان.اثمينةالمعادنمنمحددةموافلنأنهااعتبار

تبطللمذلكومع.السوقةقمتهايحددالذيهوالعملة

تماما!.وابادلةالمقايفةأساليب

أكثرهىالفضةكانتالتديم:العهدفي-(1)

شيوعآالأوزانأكروكان.الجارةفىاستخداماصالمعادن

:"الوزنة"،جم1رأ4نحويعادا!وكان،الشاقل"01هو

القشطة"11أيفا"وتذكر.كجم34ر27نحوتمادلوكانت

وزنهائعلمو!لا(2:11،أي،24:32يث!،33:99إتك

تماماكل.
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المالمحبة-مال

يأخذأجرة"الآخذ:البيحجيتولفيالبعضولرى

اشخداميتفمنأنه6(:9)حجيعنقوب"ليهسأجرة

،\ه:5)نحميافيالمذكورالشاتلأنوالأرجح.النقود

عزرافيالمذكوروالدرهم.فارشةعملةكان32(:01

07-)7:نحميافيالمذكررنفسههويكونتد21:96(

الفارسيا!والدرهم7(إ92)الأولالأيامأخباروفي73(

الأولدارلوسهوأصدرهمنأولكان،الذهبمنالمسكوك

.ق.م595في

فيلنقوداتذكرماكثبرأ:الجديدالعهدفي-(2)

العهدفيالحالعليهكانماعكمىعلى-الجديدالعهد

اليونانيالعالمفيالأساسيةالعملةوحدةوكانت-القديم

وكذلك91(ر:598الراليرنانيالدرهمهىالروماني

اليونانيالدرهميعادليكادكان-الذيالرومانيالدينار

.:637مرقس،2122:99-02:39.:8928)مت

نحويفلدوكان،6:6(رؤ،741،01:35:لو،ه:9،

)متاليومفيعاملأجريعادلوكان،الفضةمنجم3-4

.)02:2

الدينارأوالدرهممنالاكبرالنقديةالوحداتأما

النهرفي،بينبلادنظامعنمأخوذةأوزانعنعبارةفكانت

-28(25:51،ء2:؟8)متنيةاليوناالوزنةفكانت

قيمةالوزنة""انتوكا.دكأهمآلافستةنحوتعادل

الو"المنا"وكان.القيمةبهذدوحددئسكلمولكن"نقدية/11

نأوواضحارهمإ001نحويعادل(25-39ة91

قالإذ،دراهمأرلعةلعادلكان(:1727)مت"الأستار"ا

:1727)مت"وعنكعيوأعطهمافخذه1ةلبطرسالرب

.(24مع

البرونز،أوالنحاسمنتسكالصفيرةالعملاتوكانت

من/116يعادلوكان(09:92)مت"االفلس"امثل

مواضعهافيالوحداتمختلفإلىالرجوع)الرجاالدينار

.(ا!الكتابيةالمعارفا؟دائرةمن

منالنقودسككان:اليهوديةالنقدوحمات-)3(

وأالفارسيةءسوا،الامبراطورصةالسلطةاختصاص

السلوقيالملكعهدفيولكن.الرومانيةأواليونانية

لاسترضاءمحاولة-في()سدتسالسابعأنطيوكوس

للكهنة،رئيسأباعتبارهالمكابىسمعانأعطىالهود-

939نحوفيوزلك15:6(مك11الععلةسكفىالحق

يمكفلم.بوعدهونكثعادأنطيوك!ولكن..بمق.

فيبدأالأولهركانسيوحناخليفتهولكن.عملتهسمعان

فيتظهريهوديةعملةأولكانتولعلهااالعملةسك

ضعفوقتفي(..مق099-911نحو)فىالوجود

026

مولك

ذلكالأنالفضةمنالعصلةهذدتكنلمالسلوقبة.الدوك

كانتولكها،(السلوقيةللدولةكبيرأتحديأيكونكان

هذهيسكوناليهودالحكاموظل.صغيرةبرونزيةعملة

نأوبعدوالهيرودسيبن.الأس!ونبينعصرطيلةالعملة

هذهيصدرونالولاةظل،رومانبةولايةالهوديةأصبحت

فيولكن.حك!هوسنةالامبراطورباسمولكنالعملات

أصدر(م135-07،132)66-اليهودثورتيأيام

التمرد.علىواضحأإعلانأفضيةعملاتاليهود

:المالمحبة-مال

ندخللم"لأناتاثلأ:المؤمنينبولسالرسرليوصي

فإن،بشئمنهنخرجأننقدرلاأتاوواضح،بشئالعالم

أصلالمالمحبة..لأن.بهمافلنكتفوكسوةقوتلناكان

وطعنواالإيمانعنضلواتومابتغاهإذاالذي،الشرورلكل

محبةوكانت.(6:7.9-تى1)".كثبرةبأوجاعأنفدهم

الربسألالذيالغنيالرنج!علىالغالبةالخطيةهىالمال

؟11الأبديةالهيا؟لأرثأفعلماذا.المالحالمعلم"أيهاقانلأ

سيددالإسخريوطييهوذاوباع24(.ر89:23الو

منالعكىوعلى.(1ه:26)متالففة-مناتلاثين0

بالدراهموأتىباعهحقللهكان+إذالذيبرناباكان،ذلك

الفرصةيتركفلم،(:437أع)"الرسلأرجلعندووضعها

امتلاكي!ثجبا،لمقدساوالكتاب.لهفخا!ليكونللمال

عليهاوكيلأنفسهجمعتبرأنالمؤمنعلىولكن،الثروة

أياهأعطاهمايصرفأنعلي!هويجب.لهامالكا"ولى

منالآخريناحتياجاتولسد،اللهلمجدبحك!ة،الله

يحبهرالمرو"والمعطي،مالهحسبعلى.وغيرهممزمنين

كو2:4،2في،609:غل،1-67:99تي1).االرب

.(7ر6ة8:21،9

:ةمولاد

مدينةوكانت."ميلاد"أو؟امولد!امعناهاعبريةكلمة

لسبطأعطيتوقد261(ة15)ي!يخوذاجنولىفى

منالعودة:لعد4:28(.أغ91:21.)يثىشمعون

منالبعضفيهاصكننعميا-عصر-فيالبابليالسبي

عندما""ملاداذلكبعدوسيت.(:9926)نحيهرذابني

كانبأنهوحيروميوسابيرسوصفه.أدوميأحصنأأمبحت

منالجنوبإلىرومانيا!ميلآعثريننحوبعدعلىيقع

.حبرون

مولك:

الجزءهذامنموضعهفي"اصلكوم"إلىالرجوعالرجا

".الكتابيةالمعرت"ادائردمن



مولبلى:

لأبيتموراثانىالابناسموهو"ولوداممعناهعبرياسم

منحمرونبكريرحمنيلنسلمن.أبجابلزوجتهمن

.(2:92أخ1)يهوذاسبط

:5ما

إ-ائيللبنيبالنسبةكبرىأهميةيشكل،الماكان

يندرحيثالمقفرةالريةفيوالعابرشعصرمنالخارجين

يمكنولاااليوميةللحياةالضروراتمنءفالماالمطر.

)خروللنباتوللحيوانللإنسانلازمفهوتءالاشغنا

المدنكانتبل.(19ر01:ا1.1ره8:7تث:59122

الرسولولقولء.للمامورديوجدحيثإلائنشألاوالقرى

كانتالسمواتأن،بإرادتهمعليهميخفىهذا"لأنبطرس

،وبالماءءالمامنتائمةاللهبكل!ةوالأرضالقديممنذ

نهلك"ءالماعليهفاضجنئذالكائنالعالمبهناللواتي

6(.ره3:بط)2

والينابيعالأمطارمياهعلىالحاةتموتففلسطينوفي

الحالهركماالأنهارمياهعلىمماأكثر،الجبليةالمناطقفي

11(.ار.8:90:91إتثالنهىلنبينوللادمصرني

فملفيتماما!عادةتجفالصغيرةوالنهيراتوالجداول

إمزالجبالفوقاثلوجوتذوبالمطرتنقطعأنيعدالجفاف

02(.:1يؤ،:5918إرميا:12614

نىالقبانلبينوالمنازعاتلهروباتنشبماوكثيرأ

الحياةتكنلمإذاالجوفيةوالينابيحالآبارحولالجنوللا

ماوكثيرا".(22-92:52،62:81تك)ابدونهاممكنة

مل1)والمحاصيلالمواشيهلاكالجفافسبب

المرتفعاتعلىالأشجاراجتثتالأياموبمرور.(ره2ر89:1

ولصناعةوللوقودالبيوتءبنافيأخ!ثابهالاستخدام

منالتعرلةعواملنالتأنالنتيجةوكانت،المنزليالأثاث

الأرضأطراتعلىءالمحرافزحفت،الجفاتيدوتزاالترصة

عنبحثا"الناسفهاجراومثمرةخصبةتجلأكانتلتي

الهلالفيالخصبةالمناطقازدحامإلىأدىممااالمياهمرارد

.بالسكانالخصيب

كان،جيدءمانبعوجودأن،الآثارلعلماءثبتوقد

فيها.والاستقرارالمدنوشاءحولهبالتجمعالناسيغري

2)البركأوالمياهأحواضولبنونالآباريحفرونكانواكما

فيودخاصة،المياهمنحاجتهملضمان31(:18مل

03(.32:أخ)2الملكحزقيافعلمثلما،الحصارأ:قات

عليهاعلقتالتي،حبرونفيالبركةالقديمالعهدويذكر

ايثبوشتلقتلهماالبنيرونيرمونابنيوبعنةركابأجساء

ماء

غسلتحبثالسامردفيالكبيرةوالركة.(4:12صم2)

مل1)جلعادراموتفيمقتلهبعددمهمنأخآبعركبة

مل2)أورشليمفيالبركمنآخروعدد22:381(

الخ-31600:،24:9نح،7:3،22:11إش،:1817

"ءالبا"حرتمنموضهافي"ابركة"مادةإلىالرجوعيمكن

"(.الكتابيةالمعرف!"دائردمنالثانىبالجزء

حتىعنهاالكشفتمالتيالمياهخزاناتأهمولعل

إرميا213:1صم2)جبعونفيالتيالبركةهى،الآن

قدما37،2قطرهايبئالكبيرةالركةفهذه.(94:12

الجوانبعلىحلزونيبسلمإليهاوينزلقدما33،7وععقها

عشرالثانيالقرنإلىيرجعحفرهاولعل.للبركةالرأسية

الميلاد.تبلدفرالحاديالقرنأو

بعدهم،منالإسرائليونثم،الكنعانيونابتكروقد

فحفروا،الأعداءهجوممنالمياهموارديةلحماوسائل

وقد،البركإلىأوالجوفيةالآبارإلىللوعولالأنفاق

فعلفهكذاالفلسطيية.المدنبعضفيمنهاعدداكتثف

وهو،بالمياه(أورشيمإ"يبوس"عدينتهملزوصدالبرسيون

نفقحفرمن-بقرونذلك-بعدالملكحزقافعلهما

.(02:02مل2)أورشليمإلىسلوامبركةبماهللإتيان

نحويمتدنفقعنا*ء*7(أ3)3!أ"ماكالستر"كث!فوقد

ابرشنزيالعصرإلىحفرهيرجعجازرنيتدمأ329

سطحمستوىتحتتدما!039عمقإلىويصلايأخر،

درجةا39بهجبعونبركةنفقسلمأنكماحاليا".ايل

تكونوتكاد،لإنارتهالفشيةالمصالحلوضعوكرى

علىالثئنفسينطبقكما.العلياابركةعنمفمولة

.وصرتانومجدويبلعا*

--6891حتى!عهاكشفالتيعملياتوأكبر

القرنإلىوترجعحاصورافيالقلعةتلهي(9691

المدينةتدمروقتإلىتشخدموظلت،الميلادقبلالتاسع

إلىتصلحتيقدما"014نحووتنزل.مق.732فى

منمدخلإلىيؤديباب:مراحلثلاثفيالجوفيةالمياه

نفىثمانحناءا!،خسةمنسلمبهعمودينفقثمالبناء،

الماه.فيهاتجمععميقةغرفةإلىيمتدأفقي

منأوبئرمنءالمالجلبأخرلىوسبلةهناككانتكما

ففى.الميلادقبلالتاصعالقرنإلىترجع.الجوفيةالمياه

آلةصورةنجد،فل!طينيةمدينةحصاريصورأشورينقش

ضخمدلولسحبالبهراتمنومجموعةحبلمنتتكون

المدينة.سورقمةإلى

مادةأيمنأكثر.المقدسالكتابفىءا!"الماولذكر
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ماءذهب

)تكللإنانالهياهضروهـاتألزممنفهو،أخرى

عندعالداودحدثممابقو3هذاويتضح.(1ره21:14

مخاطرينلحمبتبئرمنء!االأبطالرجالإلبهأحفر

خأ9)عدلاممغارةفىمخئا!كانعندما،بأنفمهم

أنا.":الصيبعلىوهويسوعالربقالوقد.(:1117

للتعبيرأحيانا"ءالمايستخدموقد.(:9128)يو"عطشان

33:7(.)مزللبشراللهبركةعن

وخاليةخربئكانتعتدماالأرضمنجزءا-ءالماوكان

"المياهوجهعلىيرتاللهوروحةظلمةالغمروجها"وعلى

تك)الاستقرارلعدمرمزا!نتكاوهكذا،(1:2تك)

.(6؟1يع"57:02إش،94:4

عنللتعببرمجافلا!ءالماأبستخدمجافصا:استخمامه

،كالمياهالحق"ليجرقائلآ:شعبهاللهأمرفقد،كثيردأفكار

والفدرانكالجداولليسو،(5:24)عا"دائمكنهروالبر

يرمزكماالأمطار.تنقطعحالمامياههاتجفالتيالصغيرة

ماها!"فتستقونإشعياء:يقولكما،اللهخلاصإلىءالما

،18و:29،3:4117)إش"الخلاصينابيعمنبفرح

حز:17113.:213إرمياأيفأانظر،ا:55،:4،3

الطقممي.للتطهيرءالمايستخدمرناليهودوكان.35!36:

المسيحمعللموترمزا"المعموديةفىءالمايستخدمكما

يوأيضا2انظر2:120كو،،-6:6رو)والقيامةوالدفن

بل،الجسدوسخلإزالةليسولكن،(8:36أع:3123

بط1)"المسيحيسوعبقيامةاللهعنصالحضميرسؤال

:321).

رمزا!نيقوديوسمعحديختهفييسوعلرباواستخدمه

لاوالر:عءالمامنلرلدلاأحدكانإن01:بالقول.اللهلكلمة

فأإلىارجع-35:)يو"اللهملكوتيدخلأنيقدر

بئرعندالسامريةالمرأةمعتكلمكما(.:118يع،:526

كلمتهإلىإشارةفي(4:01)يو.االحيء"الماعنسوخار

)يو"أبديةحياةإلىيتبعءما"ينبوعالمؤمنفيتصيرالتي

.(:894،:1314أ+اإلىأيضأارجع،14:،

للروح2رمزاالمقدسالكتابفىءالمايستخدمكما

القدسالروححلولجمتبهكما.(93-7:37يو)القدس

.(:228يؤ،:32:5104،3)إشءلماابانسكاب

عليهم"أسكب:النبيهوفعلسانعلىالربودقول

كالماء01المرنموغول.(9.:5)هوءا.كالماسخطي

ويقول.(1،:22)مزعظامى"كلانفملت.انسكبت

الفطنةوذو،عميقةمياهالرجلقلبنيالمشورة11:الحكيم

)أم+متدفقنهرالحكمة"ونبم،(ه:02)أما!يستقيها
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"5*ميرومميا

"الأنه:الملكلداودالحكيمةالتقوعيةالمرأزوقالت.(18:4

لاالذيالأرضعلىالمهراقءكالماونكوننموتأنلابد

شوالسرعةلىإكأةإشا،(1:41،صم2)اايفآأئجمع

.:7(58مزأيفآ)انظرالحياد

لاءكالما"نائراش:بالقولرأوبينابنهيعقوبويصف

ويقولالاشقرار.وعدمللتقلبرمزا!(94:4تك)"تتفضل

)أملذيذ"الخفيةوخبز،3حلوالسروقةاياه10الحكيم

أيضاش:لقولولذلك،الدنسةللمعاشراتوصفآ،(:979

أم)"بئركمنجاريةومياها!،حبكمنمياها-اشرب10

نأفقبلء،الماإطلاقالخصامءابتدا"ا:يقولكما.(ها:5

إيقافيصعبإ-،(17:14أم)ا!اتركهاالمخاصمةتدفق

28:2(.إش5،02:صم)2المتدفقءالماتياكأ

إذا؟ا::الضيقاتللمتاعباياهـرمزاصتستخدمكما

إشإ"تغمركفلاالأنهاروفى.معكفأناالمياهفياجتزت

432:).

ذهب:.ما

هوو.العربةفيكماالعبريةفيومعناهابلفظها:هى

)تكذمب"ءمابنتمطردبنت؟امهيطبئيلجداسم

نلأدو-ا.ءأمراأحدهدارروجة(1:05أخ9ة36:93

الثراءحشظكانإنهاليهوديآالتقاليدأحدويقولعيسو.

.ءكالمابيتهفىكانالذهبلأنذهب"ء"ماسمىحتى

هريكونتدالحالهذهوفيامكاناسمأنهالبعض:يرى

.(1:1تث)ذهب"ذي"نفسه

:الغيرةءما

فى(الغيرةشريعة-"غيردمادةإلىالرجوعالرجا

ا!دائرةمنالخامىبالجزء!االغين"احرتمنموضعها

الكتاية.ا.المعارف

5+ميروم*ميا

"أميرو"مباهو،!اعلو"أوارتفاعمعناهاا"مروما!

جبرشالربدفعميروممياهوعندالعليا".ا!المياهتعني

بنيأمام،الشمالملوكمنوحلفائهحاصورملكيابين

شارد"لهميبقلمحتى"افضربرهم،يشوعبقادةإسرائيل

"ميروما"بماهالمقصودأنالبعضولرى.ا-9(:11)يش

يبلغالكل!مثرلةبحيرةوهى."الحولة..بحيرةهى

ثلاثةنحووعرضها،الميلونصفأميالأرلعةنحوطولها

تحتتدما"027نحوعمقعلىوتقع،الميلونصفأميال

منالث!مالىالجزءفيوهى.ايوسطالبحرسطحمستولى



النجاسةءما

الينقاليجبالسفوحكتمنبسطسهلفي،فلسطين

،قدم1.ر...نحوإلىيرتفعالذيحرمونجبلإلىتصل

وقد،الجنوبإلىالشمالمنالجيرةالأردننهرولخترق

يحيطكانوماالهولةبحيرةمنالاكبرالجزءتجفيفالآنتم

خصبة.زراعيةأرضاىوأصبحتامستنقعاتمنبها

تحتالواتعة"اميرونا.الآنهى"امروم"أنآخرونثلرلى

فييرجدجثصفدمنالغربإلى"ايرمك"جبلشوح

بينالشهر-مصر-فرعونالثالثنخوقسذكرهاوقدهام.

يذكرهاكما.(.م.ق0138نحو)فيفتحهاالتيالمدن

أيثور.ملكالثالثفلاسرتغلثوكذلك،نيالثارم!ميس

نأحيث"!ميرون"هيتكونأنالعلماءبعضيستبعدولكن

وسجح.(:114يشإالكثيرةللمركباتيصلحلاالموقع

إلى.االخربة"تلالآنيثغله"مروم!اموقعأنالآنالعلماء

بالغةمدينةكانتفقد"مارون!ا،جبلمنقليلأالشمال

فارعوادييشتهركما،البرونزيالعصرفىالأه!ة

الشرقإلىالواقعوالسهل،يخايعهبكثرةمنهاالقرب

بعدعلىوهو،المذكررةللمعركةصالحا!مكاناشيبدوامنها

ومازالحاصور.منالغرييالشمالإلىأميالصبعةنحو

.الآنحتىالعلماءبينبهمقطوعغيرمير:مموقع

النجاسة:ءما

النجاسةمنللتطهيريستخدمكانالذيءالماهوو

التاسعالأصحاحفيبهالمتعلقةاتعليمات.ونجدالطقشة

نأوهارونلموسىالربقالحيث،العددسفرمنعشر

لاصحيحةءحمراابقرد1:يأخذو)أنإسرائيلبنييأمرا

لألعازرفتعطونهانير،عليهايعلولم،فيهاعيب

.وئحرق..قدامهوئذبحالمحلةخارجإلىفئخرج،الكاهن

فرثها.معودمهاولحمهاجلدهايحرق.عينيهأمامالبقرة

وسطفيوطرحهنوقرمزا2وزوفاأرزخشبهنالكاويأحذ

ويضعهالبقرةرمارطاهررجلهـدجع...البقرهحريق

إسرائيلبنيلجماعةفيكونطاهر.مكانفيالمحلةخارج

لبني..فتكون.خطيةذبيحةإنها،نجاسةءمااحفظفي

)عد"دهريةفرلفةوسطهمفىالنازلوللغريبإسرائيل

91:-101).

الوجودأوميتبلمسلنجاصةيقرضمنكلوكان

"وكلسدادعليهليسمفترحءإناوكل،ميتبهاخيمةفي

عظمأوميتا"أوبالشفقتيلأالصحراءوجهعلىمسمن

للنجسفيأخذون.أيامسبعةنجسايريكونقبرا"،أوإنسان

فيحيا!ءماعبولجعل،الخطيةذبيحةحريقغبارمن

وينضحهءالمافيهـلغمسهازوفاطاهررجلهـلأخذء.إنا

التي"الأنفسوعلىالأمتعةجميعوعلىالخيمةعلى

ميتيلينى

اليومفىالتجسعلىالطاهر"اينضح،للنجاسةتعرضت

.وأما...السابعاليومفيويطهره،السابعواليوملثاثا

بينصالنفستلكفتباديتطهرولايتنجىالذيالإنسان

يرشلمالنجاسةءما.الربمقدسنج!.لأنهالجماعة

ماءرشوالذي.دهريةفردضةلكمفتكون.نجسإنه.عليه

نجما"يكونالنجاسةءمامسوالذي،تيابهيغسلالنجاسة

التىوالنف!،يتنجسالتجسمسهماوكلء.المساإلى

.(1-22ا:91)عدء"المساإلىنجسةتكونذس

الير!ذ:ميا.

)يمكنءا!الصفرا"المياهأي"!الصفرة"امياهومعناها

.(العرلةلمعاجماأحدفي"اليرقان"مادةإلىالرجوع

إيشيافامنبالقرب،دانسبطنصيبفىموقعأوكانت

"ميادأنيبدوبل،مدينةاسملشولعله،(99:46

،:618)يث!!اقانة"واديفىا"العوجة"نهرهىاليرقون"

أربعةبعدعلىالساحليالمهلفييجريوالذي(:179

منالطريقفيعقبةيقفوكان،يافامىالشمالإلىأميال

علىتقعكانتالتيالمدنكثرةولكن.الجنوبإلىالثعال

اتوعطالبحرمنللملاحةصالحاشكانأنهعلىتدليثاطئيه

الداخل.إلى

(يام

ميتيلبنى:

فياليونايخةلجزراأكبرلسبوس"11جزيردفىمدينةأهم

لسبوسلموقعخريطة
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لأسياالغرديالشعاليللثماطئالمجاورة،إيجهبحر

برغاصتواجههاهاماص.ءميناصيتيلينيوكانت.الصغرى

منسكانهاغالبيةوكانتشمالأ.وتر:اس،شرقأ

أصبحتالرومانيالعصروفيالعول!ين.اليونانيين

توقفوقدالفسعنوالترولحالعطلاتءلقفامنتجعاص

في،أصرسجفلرةمغادرتهمبعدوصحبهبولسالرسولبها

.(02:14)أعأورشليمإلىومنهاميليشإلىطرغهم

الرسطىالعصوروفي.م511/521فيزلزالدمرهاوقد

الجفصة.كلعلىاسمهاأطلق

مبخا:

اسم::هو؟(يهوهـ)الربمثلمنمعناهعبرياسم

سرق،(17118)قضأفرايمجبلمنميخا(1)

اعترفعندماولكن،فلعنتهاأمهمنفضةشاقل0019

فضةشاقلمئىوأخذتباركته،صعهالففةبأنلها

مسبوكاكل،وتمتالأمنحوتا"تمثالأفعملهاللصائخوأعطتها

وترافيم.أفوداوعمل.للآلهةكرسهبيتفيميخاوضعهما

بعدالقىولكنه،كاهنآلهفصاربنيهمنواحدآوكرس

أفرايم،جبلإلىءجايهوذالحمبيتمنلاويبغلامذلك

أعطيك:أناوكاهنا"أبألىوكنعنديأقم!ا:ميخالهفقال

فذهب"وقوتكثيابوحلةاالسنةفيفضةشراقلعرة

هذااسموكان،مخابيتفيكاهناشوأصبحمعهاللاوي

طريقهم-فيالدانبونء:جا.جرثومبنثانيهوناالغلام

،اللاويالفلامورأواميخابيتإلىلهم-موطنعنبحثاص

بيتفدخلوااللحربمتسلحونرجلمئةستمعهموكان

والتثلوالترافيموالأفودالمنحوتالتمثال.!أخذوا:ميخا

يعترضأنميخاي!طعولم،الكاهنوالغلام"المسبوك

وضردوالاي!إلىوذهرا،مهأقرىكانوالأنهمطرغهم

ءهابناوأعادوا،بالنارالمدينةوأحرقواال!فبحدأهلها

لأنفسهمداننجروأقام.أبيهمدانباسم".دان"ودعرها

وشوههوجرشومبنثانيهوناوأصبح،المنحوتاتمثال

-17:1)قضالأرضسبىيومإلىدانلسبطكهنة

18:.)31

جدا"وكان،رأوبيننمملمنشمعىبنىميخا-(2)

خأ1)أشورملكفلناصرتلغثسباهالذيلئيرةأبهر

(.هة5

بنيهوناثانبن)مفيبرشث(مريببعلبنميخا)3(

.(،1ر3،9:04ره،83:أغ9:2111صم2)الملكشاول

منمتنياوأبي،آساتبنزكريبنمبخا()4

)نحقلديبنميخاأيضا!وسمى(1ه9:أخ1!اللاوفي
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بنزكوشبنمخاياأيفآيسمىكما22(،ر11:17

.(12:35)نحآساف

أيامأواخرفيالقهاتيينمنعزيئيلبنميخا-(5)

.(2ره24"23:02أخ1)الملكدداو

الملكيوشياأشسلهمالذينأحدنعبدوأبىميخا6()

الذياثريعةصفرجهةمنالربلبسألوا،النبيةخلدةإلى

.(3،02:أغ2)الرببيتفىالكاهنحلقياوجده

مل21ميخابنعبهورأيضا!مبخابنعبد:نولممى

22:29).

وفي.السامردفيكاننبيوهويملة:بنميخا)7(

وموتهأخاببهزيمةتنبأ.إسرائيلملكأخآبأيامأواخر

انتصارمنسنواتثلاث!بعد.(ءا..ق853نحو)في

ملكيهوشافاطنزلاوحلفائهأرامملكبنهودعلىأخآب

نأيهوشافاطعلىأخآبفاق!رح،إسراثيلملكإلىيهوذا

يهوفافاطفوافق،جلعاثتاموتعلىللاشيلاءمعهيذهب

نحوأخآبقجمع.الربكلامعنيسألواأنضرطعلى

راموتإلىهبأ"أ!ا::سألهم،العلءأنبيامنمئةأردع

ليدالسيدفيدفعهااصدفقالواا؟اأمتنعأءاللقتالجلعاد

الذيكنعنةابنصدقياءالأنبياهؤلاءمنوكان.!"الملك

"بهذه:الربقالهكذا11:وقال،حديدقرنيلنفسهعمل

بقتنعلميهوشافاطولكن.يفنوا"احمتىالأراميينتظح

للربنجيبعدهنايوجد"أماوسألالأنبياء.أولئكبأقوال

لسؤالواحدرجلبعد"ايوجد:أخآب!قال؟!!منهفنسأل

شراص،بلخيرا!علىيبألالأنهأبغضهولكني،بهالرب

فآرسل،ءهاشدعابهوشافاطفطلبيملة"ا.بنميخاوهو

جميعإنلمبخاالخصي؟قال.ميخالإحضارخصياصأخآب

فقال،مثلهمكلامكفليكن،للملكبخبرتكلمواالأنبياء

ولما.اأتكلمبهالربلييقولهماإن،الربهوحى11:ميخا

راموتإلىأنصعد،"ياميخا:أخآبسأله،ميخاءجا

وأفلحاصعد"امتهكماير:لهفقالا؟انمتنعأمللقتالجلعاد

يقوللاأنالملكمنهطلبفلما"ا.الملكلبدالربفيدفعها

فيسينهزمجيشه-بأنشجاعة-بكلأعلنه،الهقإلا

بوحيتكلمواءهأنباوأن،سيقتلاباأظ11هرنهوأ،الهرب

مخاوضربكنعنةبنصدتيا"فقدم،الكذبروحمن

ليكلمك؟منيالربروحعبرأينمنةوقالاالفكعلى

منقيهتدخلالذياليومذلكفيسترىإتك:ميخافقال

يؤخذأنإسرائيلملكفأمر"ا.يختبئمخدعإلىمخدع

الفيقءوماالفيقخبزهـئطغمالسجنفىويوضعميخا

يتكلمفلمبسلاءاارجعتإن:ميخافقال.بسلامآتي!احتى

ولا.(2-18:27أخ2.-22:128مل1)بي،1الرب



)المورشتي(النبيميخا

يذكرولكن.ذلكبعدميخامصيرعنشيثاصالكتابيذكر

فيفعلأكانميخاأن-اليهودي-المؤرخيوسيفوس

يهوشافاططلبعلىءبناأخآباشدعاهعندماالسجن

رئشآمونإلىوردهميخاخذأخآب:أمرإلى)ارجع

هويملةبنميخاأنيذكركحا،26(ت22مل1..المدينة

مل1)سبقتلهأسدا"بأنالأنبياءبنيلأحدتنبأالذينفسه

يدهمنأفلتلأنهأخآبوبخالذيهووأنه،(36ر02:35

.(02:38-3،مل1)أرامملكبنهدد

معالميثاقختمواالذيناللاولينأحدميخا-)8(

.(01:11)نحالبابليالسبىمنالعودؤبعدنحبا

معاصرأكانالذيالنبيالمورضتيمبخا-(9)

التالي.البندلهوسنفرداالنبيءلإشعبا

)المورشتى(:النبيميخا

أ!عفارمنالمادسالسفر،ميخاسفرصاحبوهو

التيحتمورشةمنوكان.(دفر)الاتنىالصغارءالأنبيا

أورشليم.منالغريىالجنوبإلىميلأ25نحوتبعدكانت

أيامفى،والثماليةالجنوليةللمملكتينميخاتنبأهـقد

-735أنحووآحاز،(..مق732-075)نحويوثام

ملوك(..مق686-517نحو)وحزقيا،(..مق517

حتىيتنبأزالماكانأنة(1:9)ميخامنوواضح،ايهوث

ملكسنحاريبحيوشحاصرتعندما..ملى907عام

مائةنحوولعد.37(،36إشإلىرجع)1أورشلحمأشور

بالاستشهاد،النبىإرمياعنالأرضشيوخبعض،دافعسنة

ولم،يهوذاملكحزقاأيامفيالمورشيميخابهتبأبما

.(:16-2691)إرميابداهأحدإليهيمد

ميخا:سفر-ميخا

الأنبياءأسفارمنالسادسالسفروهوالسفر:-)أ(

اسمالسفرمنالأولالعددلناوغدمعشر.الاثنىالصغار

هذهومصدر،فيهاتنبأالىوالأيام،وموطنهالنبى

هذافىبالاسمالبيميخايذكرو.تنبأمنوإلى،النبوات

.(:2618)إرميانبوةفيوكذلك،نبوتهمنلالأوالعدد

منكانأنهأي.المو!شي"ا.ميخابأنهالنبىويوصف

"االيهودية"تلهلالآنموقعهاأنيظنالتيجت""مورثة

أورشليم،منالغربياتجوبإلىميلأ25نحوبعدعلى

علىا!الجديدة"اتلأو،لخيشإلىغرلقةمنالطريقعلى

جت.منالغربإلىأميالخمسةنحوبعد

جت،تخومعلىمدينة،ميخاأيامفيمررثةوكانت

سراء،يهوذاعلىالأعداءمنالأولىالهجمةتتلقىفكانت

ميخا-سفرميخا

الأعدادولعل.(9ه:1مي)انظرالغربمنأوالجنوبمن

أسماءتذكرحيث،الهجومهداتعكس-1:0116مي

تقعباعتبارها،يهوذاغرليجنوبفيمدينةعرةاثنتي

المدينةجت""مورشةوتذكر،الغازيةالقواتطريقفى

القائمة.فىالتاسعة

كانفإنه،صغيرةمدينةمواطنىمنكانميخاولأن

كثيرا!!الذينالملاكوصغارالفلاحينبإحساسيحس

الجشعينوالسياسيينالحكاممظالممنيعانرنكانوا

منأنهومع.(-،2:1)أورشليمفىالأراضىومغتصبي

وخهفإنه،أورضليمفىلتنبأمررثةتركميخاأنالمحتمل

هـ1:5.6)والسامرةأورشيم:للمدينتينصارمةفئأقرا

.(69:،41ر3:21،4:0115:11

ملوكمنثلاثةزمنفىميخاتنبأزعنه:-)ب(

686-075نحو-منوحزقياوآحاز)يوثاميهوذا

ظلقدميخايكونأنالمعتملمنليسولكنق.م.(.

شيوخوذكر.(عاماشينمن)أكثرالمدةهذهطواليتنبأ

حزقياأيامفيتنبأميخاأن،النبىإرمياأيامفيإسرائيل

قبلكانتميخاأقوالبعضأنولبدو.(18إ26)إرميا

722فيحدثالذي(2:616-1:17)السامردسقوط

الأولالعدوهمكانواالأشوريينأنيدوكما.مو.

فىسائدا7كانماوهر،6(هر!5)ميخاأيامفيلإسرائيل

بينالقويوالتث!ابه.ذكرهمالسابقالثلاثةالملوكأيام

1-،،:،)ميخاءإشياأقوالولجضميخاأتوالبعض

أقوالولعضمخاأقوالبعضوبين،2-ء(:2إش

نأعلىيدلقد6(ره8:عا،9رأ601:)ميعاموس

الميلاد.قبلالثامنالقرنأواخرحتىامتدتميخاخدمة

إلىصارالذيالربقرل11:بالعبارةالسفرويفتتح

للثعبالرببأقواليتكلممخافكان011المورشتيميخا

يؤديماأوالربقالاهكذا1:بمارةوتتكرر.أيامهفى

،:6،،3:ه)2:3،تبوئة"فيمراتخمسالعنى،نفس

و!ول.رأساالربمنت5جاالرسالةأنمؤكدا2(9ر6:9

لأخبرودأسآوحقا!الربروحقوةملآنأنا!الكشي:ميخا

.8(:)3بخطيته"وإسراثيلبذنبهيعقوب

فقد.أجععينللناساشاملةرسالةميخارسالةوكانت

،(1:3)الأرضكلوإلىاالمثعوبا11إلىأولأوجهها

العاصمتين:إلىخاصبثكلوجههاماسرعانولكن

الأخرىالمدنبعضيذكركما،6(ر1:5)والسامرةأ:كأشيم

\:2)الأراضيمفتصبىهـالى،(-16ا.:1)يهوزافي

إلىو،(-61113:57-:2)الكذبةءالأنبياوإلى،(2ر

11را1)3:والغشاشينالجشعينوالتجار:الكهنةالقضاة

.(-12ا.6:
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ميخا-سفرميخا

فهما!ميخانبوةنفهملكيالتاريئية:الحلفية-)ج(

ففيتديماص.بإسراثيلأشورعلاتةنعرفأنيلزمنا،صحبحأ

المملكتينمنكلتمتعت،الميلادقبلالثامنالقرنأوائل

السلاممنبفترة(يهوذا)والجنولية(إصرائيل)الشمالبة

ملكالثانيليرجماءاالطوسلالحكمأيامفي،والازدهار

297)يهوذاملكوعزيا(.م.ق753-)397إسرائيل

فىجذريةاقتصاديةتغيراتحدثتفقد.(.م.ق074-

الأغنياءمنطبقةوظهرت،كبيرةمدنفنشأت،الفترةتلك

،الفقراءالأغنياءواستغل،كبيراصتساعاصاالتجارةتسعتوا

الذيالطبقاتأنظاوظهر،العدالةطريقالقضاةوتنكب

شريعةتحكمهاأنيجبكاناليالأمةكيانفينخر

العهد.

عرياوحكم،إسرائيلملكالثانىبرلعامحكمأيامففى

تعايخانلاتماما!،مستقلتينالمملكتانكانت،يهوذاملك

ق.-5،7فىولكن،شرنهمافىأجنبيتدخلأيمن

فىوشرع،أشورعرشعلىالالثفلاسرتغلثجلس

،.م.ق732فىدمشقعلىفاشولىاامبراطورلةتأسيس

.لنفوذهخاضعةدولأوقلطينولهوذاإسرائيلمنوجعل

شلمنأسروخلفه..مق727فيفلاسرتغلثوتوفى

إسرائيلملوكآخرهوشعامتنع.ق.م،72وفي.الخاصى

فيفبدأشلمنأصر،غفبأهاجممالأشرر،الجزيةدفععن

يدفىتسقطلمولكنها..مق،72فيالسامرةحمار

سرجونملكهميامأقي..مق722فيإلاالأشورفي

إسرائيل،ءثرلاوأءزععامنالكثيرينسبىالذي.الاني

تنجولم.(1-3،17:41و.:5992مل2)أشورإلى

ظليهوذامملكةأنفع،الكارثةهذهمنتماما!يهوذا

كانواالحقيقةفيأنهمإلأ،منهاملوك،عرشهاعلىيجلس

.(:16:0901791مل)2أشررملوكلنفوذخاضعين

منم!خاسفريتكونومرما.:السفرمنالهدت()د

بحسبتنرعالسفرففيحديثاص.أوقسما!عشرلننحو

-معالصعبومن.الأوقاتباخلافوربما،الموضوعات

السفر.رسالةعننتكلمأنالسفر-فيالتنوعهذاوجرد

لعلاالسفرفيالبارزةالموضوعاتبعضفهناكذلكومع

،(2-1:6)بال!امرةستحيقالتيالديونةموضوعأبرزها

المجرمينعلىالدينونةف!حل.(91-2:)3ولأورشليم

لكذبةاا،وبالأنبيا.(ه:3-2)لأراضياومغتصبي

كصا.(-12ه)3:المأجورلنولالكهنةالفاسدينوصالقفاد

،\ره9ر8ر6ر05:5-4:9113)بالأممالدينونةستحل

(.أ:ه!للخطيةحتمةتيجةفالدينرنة(.17ر7:69

الأوثانعبادةمن:ميخانبوةفيكثيرةأيثكالوللخطية

السرقةإلى،(5:12)السحرإلى،(:917:539)
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مبخا-سفرميخا

بالرالدينالاستهاتةإلى،(12)6:الكذبإلى،(11)6:

.(2)7:القتلإلى،6()7:

معرفةهوللأممبالنسبة؟للخطيةمخاعلاجهووما

نأهولإسرائبلوبالنسبة،(4:2)وإطاعنها.االلها!طرق

2االلهمعمتواضعاصوبسلك.الرحمةولحبلحقاا؟يصنع

عنويصفحالإثميغفراللهلأنممكئهذاوكل،()6:8

بالرأفةائسربل،الأبدإلىغضبهيحفظولا،الذنب

ويحفظ،البحرأعماقفىيالخطااويطرحاالآثامويدوس

منلمحةميخارأىوقد.(2.)7:18-إبراهيممععهده

لإسرائيلصيولدأنهرأىإذ،الم!قبلفىاللهملكوت

،الرببقدرة()قطيعهويرعى"يقف.لهمبيتفيرئيس

لأنه(امينيكونونأي)وشبتون،إلههالرباصمبعظمة

.(2-5:4).االأرضأقاصىإلىيتعظمالآن

إلىصيخانبؤالعلماءبعضيقسمالمحتودات:)!(

الأولى-لخمسةاالأصحاحات-وهولأولاالجزء،جزءين

الثانىالجزءيرجهبينما،الأممإلىأساساشمرجه

أساما!.إسرائيللىإ(السابعىل!ادسا)الأصحاحان

.(5:51)للأممبالدينونةبإنذارلالأوءالجزوشتهى

.(02-)7:18اللهرأنةعنبترتيمةالثانيالجزءولنتهي

كليغطىولا،اللازممنأبسطالتقسيههذاولبدو

الجزئين.فىالموضوعات

.ءأجزاثلاثةإلىالسفرالآخرينءالعلمابعضويقسم

.وا/لأصحاحانبالدينونةتخصلأولىاالتلاثةفالأصحاحات

والسابعالسادسوالأصحاحان،ءبالرجاوالخامسالرابع

يجب،مماأبسطتقسمأبضاصومومعا!.ءوالرجابالدينونة

الدينونةعنييهلمالثلاثةءالأجز!منءجزكللأن

أجزاءثلاثةإلىالسفريقسمأنالأفضلمنولعل،.والرجا

أصحاحفكل.:السادسوالثالثالأولبالأصحاحاتتبدأ

كليبدأكما،اسمعواا"لأا:بالقوليبدأالأصحاحاتهذهمن

-61:،9-313:.2:99-1:2)الدنجونةع!بكلا*اقسم

-13،4:1ر12:)2ءالرجاعنبعباردهـشتهى،6(ة7

يجديأنيمكنالتقسيمهذاومثل2(..7-:5:15،7

إلىأدقنظرةتلزمناولكن.ككلالسفررفلةمحاولةفي

نأيعنيوهذاتفسيرا!صحيحاص،السفرلتفيرحديتكل

فىمنهايتكونالتيوحدةالعشرينلهدشاستافىنتناول

الرئيي:المرضرعوتحديدالأدبيأسلولها

مكانه"منيخرجالرب!!هوذا:الأولىالوحدة-(1)

معاقانويةقفيةأسلوبفىوهى.:2-7(1)يأتيأي

جمهسيشهدلماءلإ؟صفاالعالمشعوبفدعو.الربظهور

)هيكلهمكانهمنسيخرجبأنهويوصف.عليهمالرب



ميخا-سفرميخا

اليالجالفوامخلدوسالأرضإلىهـشزل(السماوي

خطاياأجلمناللهفسينزل.(:2-4ا)تخهستذوب

الثمالةالمملكةعاصمةالسامرةوستدمر.اثعب

.-7(1:5)الأوثانعبادةبسبب،أولأ(إسرائيل)

فالنبى.(:8-169)النبىءرئاالثائية:الوصدة(2)

قييجتاح،الغرليالجنوبمنقادما"معادياصجياصيرى

واللاجئينالخرائبءهورافيخلف،مدينةعثرةثنتىاطريقه

جت-عدا-فيمامدينةكلاسمفىتوريةوهناك.والرهائن

جيداكلمعروفةلمدناهذهوبعض.مدينةكلمصيرلتحديد

الآخروالبعض.:عدلامجتومورشةوأورشليملخشفل

رغمأنهعلىالوحدةهذهوتدل.بالضبطمواقعهائعلملا

هـسلنأساسا!االأممإلىموجهاصكانلالأوالحديتأن

كانتالتىهىأورشليمفإن،السامرةسقوطخاصبكل

ميخا.اهتمامموضع

-2:1)الأشرارءللأغنياولل:الثالثةالرحدة-)3(

دينونةثهى،ينرنةثلةرطأنهأي"ا!الويلحديثفهو،(ه

فيبالشريتفكرونالذينءالأثريامنمعينفريقعلىتقع

وغول.المسالمينالفلاحينمنوحقولبيوتلاغتصابالليل

منهم.أراضيهموستخطف،عيهمشرتدخططهمإنمجا

لأثريا.وا"ميخاوموضوعهاالراثعة:الوحدة-()،

ميخابينحواراصالجزءهذاوسجل.(691-:2)الأثرار"

المسالمين.الضحايامنوالحقولالبيرتيغتصبونمنوبين

لأنهم،الديونةرسالةيقبلونلاالأشرارمنفصستمعوه

ذإ.الأتوالهذهمثلعنبالكفوسأمرونه،بغيضةيجدونها

اللهأنظنوالأنهم،بهميلحقأنيمكنثراصأنيصدقوالم

يذكرميخاولكن،7(ر:6)2الأمورهذهمثليفعللا

المجتاقلنأرديةنزعمثل،الأشرارأولئكجرائممنعدداص

ب-2:7)بيوتهممنوالأطفالءاتوطرد،بالطمأنينة

.(2:11)كذبةءأنيايتبعونالأشرارالاس!هو.9(

البقيةاستعادة:وموضوعها:الخامسةالوحدة-(5)

الحظيردكفنمشمبهمنبقةالربفسيجمع،(13ش:212)

ليعبرواص-عليهم-كملكالربيقودهمثم،(2:12)

منللكثيرقابلالجزءوهذا.(:13)2أمامهموهوالباب

العة،الربيخهسيجمعالذيالمكانيذكرفلا،التأويلات

إلىيشيرالقرلهذاأنهـلعتبرون،بابلأنهالبعضفيظن

ولؤيدون،أورشليمهوالمكانأنيؤمنونوآخرون،السبي

قبلأورشديمإدىالربو!الدبناللأجئينإلىرأاإشاإا!ل

ق.-ا.107فيسنعاريبعزوة

الظالمينالحكامعنوهى:السادسةالرحدة-)6(

ميخا-سفرميخا

بأنهموقادتهمشعبهءرؤصايتهمفميخا.(1-4)3:

نأعليهميجبكانالب!ثر.لهومأكلةمثليتصرفون

الثر.ويحبرنابخريغفونولكنهم.العدليعرفوا

يسمعهم.ل!ولكهللر!وسيصرخرن

المنادونءوالأنب!امخاالساكعة:الوحدة-)7(

بأنهمالكذبةبالأنبياءميخايهتم:-8(ه)3:بالسلام

ولارفلالديهملبسأنهولؤكد،المالءوراجريا"بتنبأون

هوإنهميخايقولالأخرىالناحية:من.اللهمنرسالة

الله.روحبقوديتكلم

وسقوطلفاسدوناءالرؤسا:الثامنةالوحدة-)8(

نأثلبدو.(9-12)3:الوحدةحذهموضوعهو،صهون

لمختفميخايقولهكانمالكلملخصا!كانالحديتهذا

وآثامهمخطاياهمفبسبب.أورشليمفىالقادةجماعات

(.الله)بيتالهيكلفيهابماأورشليمسيدمر

المستقبل:فيصهيونعظعة:التاسعةالوحدة-)9(

صهيونسقوطعنالمذهلالإعلانبعدمباشرزذلكولأتي

عنالقولهذاأنوالأرجح.(ه-4:9)الهيكلوتدمير

عنالمابقةا.لأقرالبعدقصد--عنءجاالخلاص

سيتعرضالهيكلأنرغمأنهعلىللدلالةاالدينونة

الجادزمركزليصبحأروعبثكلبناؤهسيعادفإنهللدمار.

-2:1)ءإشعبانبودفيءجامايماتلوهذا.الشعوبلكل

4).

استعادةهووموضوعها:العاشرةالوحده-(01)

ذلكفى(:الافتتاحيةوالعبارد.6-8(:،)وصهيونالبقية

يملكعندماالأيامأواخرعنحديختأنهعلىتدا!"اليرم

جمعه.الذيقطيعهعلىصهيونفيالرب

ر4:9):التاليةالثلاثالوحدات-()13-(99)

الآن"ا،؟ابكلمةتدأ:جميعها،(-5:14،-0114:1113

إلىسيعيرالثرلراطاضرالوضعأنبتأيمدوتنتهي

01الإنقاذإلى"االفيقمن:الثلاثفأولى،الأفضل

-4:11)النصر"إلى!!الحصارمنوالثانية،(1.ر9:،)

المثالي"الملكإلىالعاجزالقاضي"امنوالثالثة1(13

نبوةأشهرعمثرةالالثةالوحدةهذهوتتضمن.(ا-5:4)

لحمبتفيجديدملكبرلادةوعدفهى،ميخافي

11.الأرضأقاصيإلى؟اسيتعظم

السلام!اعشرةالرابعةالوحدةتتضن-(15)1(1)،

عئزالحاصسةالرحد-وتعقبها.(6ر5:5)اأشوراثسقرط

:7-5)2"كنيرينشعوبوسطفى"بقيةعنتتهحدتالتي

و،"العشبعلى(الندىإ"بالوابلالبقيةهذهوئشئه1(9
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مبخائبل

يعنى-العثبعلىوالدى!ا.الغنمقطعانبينبأسد01

(:12)17اثانيصموئيلسفرفيولكن.البركة-عادة

بينأسد"امثلالدينونةعلىللدلالةاستعارةيستخدم

".الغنمقطعان

الظهير"اوموضوعها:عشرةالسادتالرحدة-(16)

والكلمات.(115-5:0)"والكاذبةالحربيةالدياناتمن

لاستئصالجراحيةعملبةكأنهاتبدووأقلإا!،أليد،ا!أتطع

العب.أذهانفياللهمكانتأخذانيمكنالتىالأشياء

والثامنةع!نرةالسا!عةالوحدتان-()89.(9)7

"االربا"خصومةهوعشرةالمابعةالوحدةوموضوع:عشرة

فهى،ميخانبوةفيءجاماأهممنولعلها)6:1-8(،

الوحددشتعقبها.الهقيقةللديانةالعظبمةالملخصاتأحد

!"بالحكموالنطقأخرىا"اتهاماتتتضمنالتيعشردالثامة

فيالغش11:هىالأخرىالاتهاماتوهذد.(6:9-16)

بحياةهووالحكم.العفا!عماوأ،والكذب،والرزنالي

".لخرابواوالهزءبالإحباطتنتهيمنهاجدوىلأ

لمجتمعمرثاةوهى:عشرةالتاسعةالوحدة-(9)9

لهيبدوإذ"ويل"ابكلمةالنبىفيدأ1ا-6()7:متفسخ

يستطيعلافهو،(2ر1)7:الاقىالوحيدالتقىالرجلأنه

شيرتكب.للآخرشبكةينصبقدواحدفكل.بأحديختقأن

االواحدةالعانلةءعفاأولمجوءااليدينبكلتاالشرالناس

العددكلماتيسوعالربطبقوقد.بعضضدبعفهم

)متأيامهعلىالسابعالأصحاحمنالسادس

36(.ر3ره01:21

:(702-)7:والأخيزتالعشرونالوحمة-(02)

علىبالاتكاليتغنىمزمورمنتتكون،نبولةترنيمةوهى

-11)7:اث!عبباستعادزنجويووعد،(7:01-7)لربا

علىهـلحكمإسرائيلليباركاللهإلىصلاةثم،(13

اللهأنتعلىتسبحةأوترنيمةثم.()7:49-79أعدائهم

لعقوبالأمانة"ايصنع،"والحق!االنعمةفيلهميللا

لإبراهبم"ا.والرأفة

ميخاثيل:

وهو:،(كالله)من"االلهمثلمعناهـ"منعبرياسم

)دانيالالملالكةءرؤساأحد:مخائيل-(1)

فيويوصف.8(ر:127رؤ،9يهوذا،ا:21.:0139

الملاكفيقول.القديمالث!عبعنالمدافعهوبأنهدانيالسفر

وعمثرينواحدا"مقابلي:قففارسمملكة"ورئيس:لدانيال

جاءاالأولينءالرؤسامنواحد،ميخائيلوهوزايوماير،
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م!خاتملإلاهؤلاءعلىمعىشمسكأحد.ولا..لإعانتى

ذلك"وفي:نقرأكما.(21ر:0113)دانيالرئيمكم"

شبك،لبنىالقائمالعظيمالرئيىميخائليقومالرقت

.(29:1)دانيال."..ضيقزمانولكون

أحدميخاثيلأنبذكر()الأبوكريفيأخوخسفروفى

.(-02:97)لسبعةاأو.(1،04:9ت9)ا.لأربعةءالرؤسا

بعضوفى،(الميتالبحرلفاثف)من"االحرب"ايهابوفي

العهدين،بينماعصرمنالأخرىالأبوكريفةاليهب

الملاكأوالأبرار،قضيةعنالمدافعبأنهميخائيليوصف

لإسرائيل.الحارس

الملالكه،رئشميخاثبلوأما11:يهوذارسالةفينقرأو

نأيجسرلم،موسىجسدعنمحاجا-إبليسخاصمفلما

-9)بهوذا"االرب"لينتخرلت.قالبلء،افتراحكمبرر؟

رئيصإلىالإشاكأةوكذلك،11ش2:01بط2أيفآانظر

.(4:16تمى1فيالملاتكة

هـئيس"ميخائيلإلىالجديد-العهد-فىإفارةوآخر

حيث(8ش:7)12الرفداسفرفىءتجاالىهىالملالكةا!

وملاثكتهصيخائيلء،السمافيحرب!اوحدتت:نقرأ

فلم،يفوواولم،وملائكتهلتنيناثحارباالحنينحاردوا

الجة،العظمالتنينفطرحء،ال!مافىبعدمكانهميوجد

كلهاالعالمئضلالذيوالشيطانإبليسالمدعو،القديمة

صوتآوسصعت،ملانكمهمعهطرحتوا!كأضإلىطرح

وقدرتهإلهناخلاصصارالآن"اء:ال!مافيقائلأعظيما7

علىالمشتكىطرحقدلأنهامسيحهوسلطانوملكه

11وللانهارا-إلهناأمامعلي!ثميثتكىكانالذتن،إخوتنا

.(7:01-12)رؤ

ل!طممثلأصترر"ا01ابنهكانالذيميخائيل-(2)

برلةمنموصىأكأصلهمالذينرحلأعشرالاثنىفىأشير

فيوذلك،(:1313)عدكمعانأرضلاشكشاثفاران

..مق0144نحو

صحوريبرأبيجايلأبناءأحدميخائيلب)3(

غأ1)ياشانأكأضفياستوطواالذينوأحد،جادسبط

.(14ار:53

مخائلأصلاثوأحد،ستافبنميخائل-()،

.(1:،5أخ1)عاليهالاكابخدفىالمذكور

أحد:كان.ضمعىوأبو.بصيابنميخايخل-(5)

أحدابريخابنثآطأسلاتوأحد،قهاتبنيمناللاويين

.(604:أغ1)الملكداودأيامفيالرببيتفيالمفنين



ميخايا

1)يساكرسبطمنيزرحياءأبناأحدميخائيل-)6(

7:3(.أخ

11بنيامينسبطمنبرلعةأبناءأحدميخائيل-)7(

.(8:16أغ

الذين،منسىسبطألوفرؤوسأحدميخائيل-)8(

شاولوجهمنهاشبوهو،صقلغفيداودإلىانضموا

.(29:02أخ9)الملك

اللكاو!ثأقامهالذيعمريأبوميخائل-(9)

.(27:81أخ1)يساكرلسبطرأسا"

يهوذا،ملكيهوشافاطءأنجاأحدميخاثيل-(01)

فأعطاهاالمملكةأما،كثيرةعطاياأبوهمأعطاهمالذين

وقتل"تشددالعرشيهورامتولىولماالبهر.ابنهلهورام

فيذلكوكان.(-،21:1أخ2)"بالسيفإخوتهجميع

..مق085نحو

وكانشفطبا.أحفادأوهأبناأحدميخاني-(11)

عندعزرامعءواجاقدالذكورمنثمانينمعزبدياابنه

457قبلوذلك،8:8()عزالبابليالسبىمنالعودة

ميخايا:

اسم:وهو.الردب"افل"!منمعناهعرياسم

2)سليمانبنرحبعامبنأبياالملكأمصيخايا-(9)

إلىالرجوع)الرجا"امعكة"أيضأوتسمى.(13:2أغ

المعارف"دائرةمنالجزءهذامنموضعهاني""همعكة

."ا(الكتابية

يهوشافا!أرسلهمالذينالرؤساءأحدميخايا-(2)

خأ2)يهوذامدنفىالربشريعةليعفموايهوذاملك

..مق087نحوفىوذللت:7(17

عندماالذي.الكاتبشافانبنجمريابنميخايا)3(

بيتفيالنبىإرماكلامالسفرفىيقرأوهوباروخسمع

مدخلقى،العلياالدارقي،جمرلاأبيهمخدعفي،الرب

بتإلىنزلاالشعبكلآذانفياابخديدالرببتباب

جلوسا"كانواالذينءالرؤساكلوأخبر،()يهولاقبمالملك

إلىالرؤساءكلفأرسل،سمعهالذيالكلامبكلهناك

لهمو!رأهبالسفريأتيلكى،تتنيابنيهوديباروغ

..مق606نحوفيذلكوكان1(1ا-،ا36:)إرميا

أحداشتركشقد.آصافبنزكوربنياميخا(،)

أورشليمأ.صواربتدشينالاحتفالفيزكرياالمدعوأحفاده

)نحالبابلىالبيمنالعوددبعدنحماأيامفى

35(.ة12

الاحتفالفىاشتركواالذينالكه!ةأحدميخايا-(5)

منالعودةبعدنحمياأيامفيأورشليمأسواربتدشين

.(21:41)نحالبابليالسبي

:ميداد

أحدوكان.ا!"محبوبأو""مودودمعنادعبريسما

موصىلمساعدةالاختيارعليه!اوقعالذينالسبعينالث!يوغ

ولم،المحلةفيوألدادهومكثوقد.للشعبءالقضافي

الأجتماعخيمةعدالبعينوباقينمومىمعيكونوا

أيفاصحلالروحولكن،لمحتبأواعليهمالروححلعندما

وأنجرغلامفركض.المحلةفىافت!بأومبدادألدادعلى

موسىولكن.يردعهماأنيشوعمهفطلب،بذلكموسى

أنبياءكانواالربشعبكليالت11قالةبل،ذلكيفعللم

.(:24-1192)عد"عليهمرر!الربجعلإذا

:الوجوهخبزماندة

منموضعهافى"الوجوه"خبزمادةإلىالرجوعءالرجا

.ا.الكتابيةالمعارت"دائردمنالثالثالجزء

ميدبا:

"اهادئأيمؤدبءالأماصعناهاأنيرجحعبريةكلمة

تقعكانت،الأردنشرقىفيقديمةموآبيةمدينةاسموهو

الجنوبإلىميلأعشرستةنحوبعدعلى،سهلةأرضفي

بعدعلىو،ايتالبحرفيالأردنتهرممبمنال!ثرقي

وتمى.حشبونمنالشرقيالجنوبإلىأمالشةنحو

دابا"."طالآنموقعهاتثغلالتىالقرية

فثيدفىإليهاالمقدساليهابنىإثاردأولوترد

الأمرريينملكصيحونعلىإسرائيلبنيانتصاربمناسبة

ميدباعلىاستولىقدشحونوكان..3(21:)عد

.(21-92:26)عدموآبمنالأخرىالمدنويعض

في،الأشاطبينالأرضتقسيمعندميدباوقعتوقد

موضعظلتولكنها1(16ر:139)يش،رأثفينصيب

المرآبيين.ووالعمونيينالرأوبينيينبيننزاع

الملك،داودرصلمعاملةالعمونيونءأساأنوسد

حموعهموحثدوا.إسراثيللمحارلةالأرامينمعاتحدوا

همانهزمواولكنهم،:7(99أخ1)"ميدبا"مقابل

جيوشقائديوأبشاييرآبأمامالأرامرنوحلفاؤهم
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ميديا

ميدياموقم

-01:6صم2يفآأانظر91ره91:41أغ1)إسرائيل

31).

يدفيميدباوقعت،الموآبيبالحجرءجاماعلىويخاء

موآبملكميشعولكن،أخآبوابنهإسرانبلملكعمري

بالسطرينءجا)كصاءهابناوأعاد،استردادهااستطاع

(.موآبحجرعلىانقوشمن03ر8

موآبجهةمنوحيهفيميدباإشعياءالنبيويذكر

.(51:2)إشىميدبا"وعلىنبوعلىموآب"اتولولقائلأ:

ومن،للنباطيينملكاصميدباكانت،المكابيينأياموفي

أخيالمكابىيوحناعلىوقبفوايمريبنوخرجميدبا

،وسمعانثانيونابذلكعلمفلما،وقتلوهاوسمعانيوناتان

منهموقتلا.عروسموكبعلىبالهجوملأخيهمانتقما

.(9:36-2،مك9)كثيرين

عيهاهركانسيوحنااستولى،أنطبوكسموتوبعد

عليهاالاشلاءأعادثمأشهر،ستةدامحصاربعد

وعدقدكانالتانىهركانسأنرغم،يانوسالكشدر

النباطيين.ملكلأرتياسبردها

ذإ،غنيهمدينه"ميدبا"كانت،البيزنطىالعصروفي

ذلكإلىبهايكوبالموزاالمرصوفةالطرقمنالكثيريعود

.الومخىباقيا"مهاالكثيرزالوماالعهد.

027

ميديا

كبيرةخريطة،مدباأطلالفىالأترلةالبقابابينومن

فيوجدتقديما!،فلسطينمنالجنويللجزءبالموزابكو

بمرزءأجزاكانتإن،قديمةكنيةأشضةفيم1884

هذهترجعو.فوقهاكنيسةءبنانتيجة،مهشمةمنها

فىوكانت56ءا(0)حوالى"جستيان"عصرإلىالخريطة

العصرذلككأميدباوكانتقدما!.2.ث!قدماص78الأصل

ماإلىترجعآثارللآنبهايكتثفولم.لأبروشيةمركزأ

الببزنطى.العصرقبل

ميدبف!اكتشفتالتيالغويطه

آرلة،لغةيتكلمشعباص(الماديون)أوايديونكان

.إيرانمنالغربىالثمالإلىالواقعةالهفةولقطن

حدتطكثيراصالذينالفارسيينمنوثيقةقرابةعلىوكانوا

مصريينويونانيينمنالقدماءخينالمؤعندبينهماالخلط

سكانكلعلى"يينلمادا!ااسميطلقونفكانوا!وأشوريين

محدو:دجبلبةمنطقةإلأالماديونيسكنلمبينما،المنطقة

شه...،3ر...بينماارتفاععلى،زاجر:سجبالفى

.الوديانمنالكثيريتخللهااالبحرسطحمستوىفوققدم

كانإث!مربعمل15..ر..نحوتبئمساحتهاوكانت

لكهاو،ميلأ025نحووعرضها،ميل006نحوطولها

االحدودهذهءوراماإلىكيرا:امدتقوتهاأوبخأيا،افي

عاعمتهاوكانت.وأفراسهاخيولهابجوددتمثتهروكانت

العظيمالتجاريالطريقعلىتقعحالياص()همدانالمنا2؟إكت

وكانالمغرلى.بأسياالنهرينبينبلاديرلطكانالذي

نأعلىثجعممااالصيففىمعتدلأجوهالجعلارتفاعها

.فارصلملوكصيفياصمنتجعا-.!"إكبتاناتكون

نجنارلختتعلقالميديةباللفةكتاباتأيتصلنالمولأنه

نستتيأنعلالزاماصأصبحفقد،وحضارتهمالميديين

اللغاتفىلهمصرهالمطالكتاباتمنعنهممعلوماتنا
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ميديالموقعخريطة

)الميديين(يينالمادأنوبما،والأشوريةوالبابليةاليونانية

الأشورسة،الامبراطورسةعلىتضواالذينهموالكلدانيين

البابلية.الكتاباتفيبارزدورلهميكونأنلابدفكان

كتاباتفيعنهمالثمينةالمعلوماتمنالكثيروصلناكما

مناستقاهاولعلهالمثهير،نياليونالمؤرخاهرودوت

المسمارية.اليهابات

الماديينتحركاتأثورملكالثالثشلمنأصرسجلوقد

،الميلادقبلالتا!عالقرنفيباكبتاناالمحيطةالمنطقةفي

فيههاجرواالذيبالارلخالجزمللمؤرخننيكنلمولكن

المنطقة.تلكإلى

التىللسهولبغزوةأشور--ملكشلمنأعرقاموقد

الخيرلأنواعأجودمنهايجلبلكيالماديونيحكمهاكان

الغز:اتهذهأشورملوكووإصل.بهاتشتهركانتالتي

الثامنالقرنوفى.التجارةطرقميننكما،السببلنفمى

781-081)يراريهددأشورملوكيذعىالميلادقبل

وسرجون،(..مف)3،7الثالثفلاسروتغلث،(..مق

ويسجل.مدياعلىاستولراقدأنهم(..مق)716الاني

اسبى0،السامرةفتحأنبعدنيانسرجونأنالقديمالعهد

وفيجوزاننهروخابورحلحوأسكهمأشورإلىإسرائيل

.(71:6،89:19مل2)ايارمامدن

966-681)أشورعر،شآسرحدونتولىوعندما

عليهمبشادتهيعرفراأنايديينمنيتوقعكان،(..مق

ولكنهمامعهمعاهدتهمحممبالجزيةلهيدفعواوأن

السكيثيينمعواتفقواأشور،قوةاضحلالفرصةاستغلوا
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أشورقوةوكانت..مق631فيجرمر()نسلوالكميريين

بهاتامالتىالهجماتسلسلةأمامالضعففيأخذتقد

)عاصمةنينوىسقوطإلىأدىمماميدياملكفرا:ريشى

.ؤ.م016فىحارانوسقوط،..مق216في(أشور

جيثما-أنشأالذي-ميدياملككزارسىكباعهدوفى

علىالأستيلاءا،وحلفاؤهمالميديةالقواتاستطاعتقولاش،

منالثعاليالجزءإلىنفوذهمدائرةفامتدت،الكبرىالمدن

ق.م.585فىليديامعصلاماصوعقدواأشور.

ابنق.م.(055-5851استياجشىأعطىوقد

نصرنبوخذللملكزوجةا!أميتيس!اابنتهكياكزا!شى

وايىابابلفىالمعلقةالحدائقلأجلهابنىالذي،الثانى

اتأعطىكما.السبعالدنياعجائبإحدىتعتبركانت

فرلدت.الأولقمبيز:سالفاللملكزوجةا!يند"مانيةلثاا

أصبح..مق055وفي.العظمتحالفاالثانيكورشله

.والفرسالميدلينعلىملكاصالثانيكورش

علىالمراعوجزرمدفىإورأيفاشلليلاميينوكان

عدما.م.ق055فينجمهملمعوقد.المنطقةفيالنفوذ

كورش!كاناستياجيس.علىأنشانملككورشانتصر

اسشولىوقد.المديةوالجنسيةالفارسيةالجن!يةبينيجمح

كلهاالمنطقةأصبحتو،ميدياعاصمةإكبتاناكلى

،الميديين"ا.ملكلقبنفسهكورشواتخذ،خاضعة

)دانيالفارسشراثعمعثهموتراالميديينشرائعواندمجت

فيالمراكزاعلىالميديونوشفل.(1:99أس،6:81!ه

نيالدا):فارسا.ا"ماديعليهابطلق!أصبح،لدولةا

اشتركوقد.(91:اأس)ااوماديفارساأو(02ة8

)إشبابلعلىالاستيلاءفى(الميديونالماديرن

ولأن31(.:5دانيال"38ار51:1إرميا1(:1317

)دانيالالمادييننسلمنكانأحشولروشبندارصس

ولم.(ا:91)دانالااالمادي،ابداريوسإبياش.(\:9

حدتفقد،كاملينواستقرارسلامعهدلبابلحكمهيكن

.ق04)9اثانىداريوسعصروفيعصرهفيشديدتمرد

.(.م

التىالضخمةللوليمةوصفايرأستيرسفرفيونجد

حاشيتهلرجاللملكهالثالثةالسنةفىأحشوير:شعملها

الميديونخضعذلكوبعد.(:3-97أس)الجيث!وقادة

يذكرالجديدالعهدوفى.والفرتيينالسلوتيينلحكم

:لا.(2:9أعإمعا!والعيلاميون"والماديون"الفرتيون

التاريخ.ممرحعلىلك-ث-بعدالماديونيظهر

مبرا:

أسيامنالغرليالجنوبفىكييةمدنأهممنمدية

الآنمرقعهاوتشغل،المتوسطالبحرصاحلقرب،الصفرى
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وتقع.ميليننجحوالبحرساحلعنوتبعد."دمبريا"مدينة

الذي"أندرياكس"نهربجانبهيجريالأرضمنمرتفععلى

يمىكان.ممتازاشءمينالهاحعلمما،للملاحةصالحاصكان

بولصالرسولنزلوقد.!!أندرياكى"ابولسالرسوليامأفي

وجدوهناك.روماإلىكأحلتهءأثنافى،مرافيمعهومن

فاتقلوا،إيطالياإلىمسافرةا!كندريةسفينةالمئةقائد

العديدالآن()دمبريميرافيويوجد-(ه:27أع)إليها

الصخر،فيمنحوتةجميلةقبورمهاالي،الآثارمن

وحمابمقدماش،036تحوقطرهيلغرومانيومسرح

أطلالءاينامنطقةفىتوجدكما.يوناتيوحصن،رومافي

للغلالومخزن،يابثالسادسالقرنمنوكنيسة،معبد

شهيرةكنيسة"دمبري"امدينةفيتوجدو.هارديانعهدمن

655*ا.فىاشثمهدالذينقولاا!القديس"ااسمعلى

ميرالموقعخريطة

مبرب:

ابنةاسموهويزيد".أقي"يرلويعنىقدعبرياسم

1)"اصيكال"اسمهافكانالصغرىأما،الكبرىالملكشاول

الذقيالرجلبآنوعدقدالملكشاولوكان.(1:94،صم

جزيلأغنىالملكا"يغنيهالفلسطينيينجبارجلياتيقتل

إسرائيل"فيحرا-أبيهبتهـلجعل()صيرببنتههـلعطيه

نأبعدوعددفىماطلشاولولكن.25(:17صم1)

ميربالبهرىابنتى"هوذا:لداودقالو،جلياتدداوقتل

حروبوحارببأسذاليكنإتما،امرأةإياهاأعطك

اود؟يحاربأنأكأاد.لشاوفإن.(:1817صم1)"الرب

مناف!ه.منشخلصوهكذا.بأيديهمويقتلالفلسطينيين



ميرلز

زوجةأعطاها،لداودشاوليعطيهاأنعنعوضأولكن

لعدرينطفولدت،(18:91صم1)المحولىلعدرلئل

الجبعونبينليد-بعدفبما-داودأسلمهمء.أبناخمسة

اللذينرصفةابنىمعاالربأمامالجبلعلىفصلبوهم

ييدأنطلبالذيقاولمنانتقاما!.لشاولولدتهما

21:1-91(.صم21الجبعونيين

ميرلز:

لأرواحاتمييز-مئز

أنها)3:7(نحميافىءجاماعلىءبنايرجحكانوإن

ثخصانإليهاولنسب.والمصفاةجبعونمنبالقربكانت

كانلذياايرونرثىيجديا(-1):المقدسالكتا!-في

-()2.(27:03أخ1)داودالملكحمرعلىصثرفا"

سررترميمفىاشتركواالذينأحدالميرونرتييادون

)نحالبابليالسبيمنالعودةبعدنحمياأيامفيأورشليم

.)3:7

فيدبورةذكرته،فلسطينشماليفيموضع3ا

كعانملكبابينجيشعلىباراقانتصارعقبترنيمتها

ملاكقالميرهـزالعنوا11:فقالت،سيسراجث!هورئيس

"الربلمعونةيأتوالملأنهملعنا!ساكنيهاالعوا.الرب

فييشاركواأنسكانهاعلىكانفقد5:231(أقض

نأوالأرجح.ذلكعنتقاعسواولكنهماسيسراضدالحرب

اميالسبعةنحوبعدعلى.!ماروس"خرابةهوالآنموقعها

منبالقرب،نفالىقادشمنالجنوبإلىالميلونصف

الحرلة.بحيرذ

:ميروم

منموضعهافي".ميروم"مياهمادةإلىالرجوعءالرجا

".الكتابيةالمعارفادائرةامنءالجزهذا

ميرونوثي:

موقعها!يعلملا،ميرونوثلىا01اسمهابلدةلىإبالنبة

:لأرواحاتمييز-مئز

الروحيمنحهاالتيالمراهبإحدىهر:االأرواحتمييزلم

قيوالكلمة.(9.:8-12كو1!المؤمن!لبعضالقدس

فىردتووتدا!(3+!اأفى)كه،!دياكريزس"اهىاليوناية

إلىالرسالةفي-(1)الجديد:العهدفيآحرينموضعين

علىمدرلةالحراسلهم"اصارت:القولفيالعبرانيين

فى-)2(5:14(.)عبواثر"ايخربينالتمييز

فيضيفهوا.وص:الرسولقولفي،روميةإلىالرسالة

هذاومن.(\:1،)روالأفكار!المحاكمةلا،فاقبلوهالإيمان

عماالهكمعلىالقدرةهوالوهبةبهذهالمقصودأنيتضح

وأ،ذاتهمنأو،القدسبالروحيتكلمالمتكلمكانإذا

حفظهوالموهبةهذهمنالهدففكان،شريرروحبتأثير

كو1)الثياطينوتعالمالمضللةالأرواحمنالكنيسة

.(4:1تي4:1.9يو1،:4192كو1مع12:01

ميسيامقاطدةموقم
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مبسبا:

تحدهاص،الصفرىأسيامنالغربىالثمالفيولاية

،الغربمنإيجهولحر،الجنوبمنوليديةانجتينيةالمثرق

الدردنيل.ومضيقمرمرةبحرإلاأورلاعنيفصلهاولا

الثانية.التبشيريةرحلتهفيبولسالرسولبهامروقد

"ظهرتترواسوفى.الرئيسيمينائهاترواسإلىءوجا

يطلبتاثممكدوتيرجل.الليلفيرفلابولسللرسول

ورفاقههوفأتلع."وأعنامكدونةإلىأعبر!ا:هـلقولإليه

إلىومنها.نبابولشإلىإيجهبحرعابرينترواسمن

.(:7-1612أع)يخلبى

ميشا:

:،رتحال"011يفيقدأصلمنسامئةكلمة

تهامرأمنشحرايمءأبنامنبنيامينيرجلاسم(1)

.(8:9أغ1)موآببلادفيؤلدخودش

كان،العرليةالجزيرةضبهنجوبيفىمكاناسم(21

بنيقطانبنوسكنهاالتيللمنطقةالغرليةالحدودصكل

ئعلمولا..3(:09)تكنوحبنسامنسلصنعابر

علىءميناكانتأنهاالجضفيظن،بالضبطموقعها

اليمن.بلادمنبالقربالأحمرللبحرالشرقىالساحل

الشماليةالشوافىعلىتقعكانتأنهاأبفا"البعضلىيرى

نفسهاهىأنهاالآخرالبعضوطن،العىدىللخليجالفرية

وأنها،المسمارسةالنقوشفيكثيرا!تذكرالتي،"مم!ئا*

)وممكنبابلمنوجمنولاشغرجما-الممتدةالصحراويةالمنطقة

!ادائرةمنالجزءهذامنمرضعهافىا!"ص!ثاإلىالرجوع

.ابةاليهاارفولا

ثيل:ميشا

وهو:؟ا!.اللهمثل"منمعناهعبرياسم

دعاهوقداهارونعمعزيئيلبنميشائيل-(9)

ابنيوأبيهونادابجثتيليرفعا.ألمافانوأخاهموسى

.الربعندمنخرجتاليالنارقتيهماأنبعد،هارون

فتقدماا.بهايأمرهمالمغريبةنارا"الربأمامقريالأنهما

موسى"قالكماالمحلةخارجإلىقميصيهمافيورفعاهما

.(1-ه:01الا

الخشب،منبرعلىوقفواالذينأحد.ميثائيل-)2(

.(8:،إنعالربشريعةيقرأكانعندماعزرايسارعن

الثلاثة،اليهودالفتبةلأحدالعبريالاسم-)3(

رئيسسماهوقد.بابلملكبلاطفيدانيالهرفقا

اشتركوقد.(91ر19ر7ر1:6)دايخالا"ميشخ:الخميان
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"السمواتإلهقبلمن"المراحمطلبفيدانيالمعالثلاثة

بابلملكنصرنبوخذحلمهالذيالحلمسردانجالليكثف

الحلم،وفسرلدانيالالسركمثفولما.(18ر:217)دانيال

ومشخ،خدرخفوليالملكمندانبال"طلب،للملك

وعندما.(2:94)دايال"ابابل:لايةأعمالعلىوعبدنغو

الملكنصبالذيالذهبلتفالالسجودالثلاثةالفتيةأبى

بإلقائهمأمر،بابللايةوفيدورابقعةفينصرنبوخذ

كانمماأكثرأضافسبعةالمحمىالنارأتونفىموثقين

فلمااالأتوننيرانمننجاهماللهولكن،ئحمىأنمعتادا"

لمرؤوسهممنهـشعرد،أجسامهمعلىقرةلنارتكن

".عليهمتأتلمالناتورائحة،تعيرلميلهموسراو.تحترق

شدرغإلهتبارك11:قالذلكنصرنجوخذالملكرأىولما

الذينبميد"وأنقذمورأرسلالذيوعبدنغو،وميثح

لكي،دهمأجساوأسلموا،لملكاكلمةوغيروااعليهاتكلوا

شعبكل؟اجمأنوأمر،"إلههمغيرلإلهيسجدواأويعبدوالا

وميغشدرخإلهعلىبالسوءيتكلمونولسانوأمة

ذإ،مزيلةبيوتهمتجعلو!!لارإر،"يصيرونفإنهماوعبدنغو

الملكقدمحيئذ.هكذاينجىأنيستطيعآخرإلهليى

-3:13)دايخال"بابلولايةفىوعدنغوومث!خشدرخ

يكرموننى،الذينأكرمإني11:وعدهاللهتمموهكذا،03(

.(2:03صم9)بصغرون"يحتقروننيوالذين

ميشاع:

أخىكالبابن3اهـهو،"خلاص"معناهعبرياسم

غأ1)مؤسسهاأي"زيف"وأبي.حصرونوابن،يرحمئيل

..مق939،نحوفىوذلك(2:42

ميشخ:

أحدلمشائيلالخصيانرئ!أعطاهالذيالبابليالاسم

فيما"ميثائيل"إلىالرجوعفالرجا،بابلفيدانيالءرفقا

سبق.

ميشع:

فيموآبملكاسموهو،معناهـ"خلاص"امرآبىاصم

ملونسفرفيءجاماعلىوشاء.الميلادقبلسعاتالقرن

ندنع،كثيرةمواشيصاحبمشعكان(،ره:3)نىاثا

موتا!عندولكن.إسراثيلملكلأخآبمنهابهرةجزية

،\:1مل2)إسراثيلملكعلىموآبملكعصى،أخآب

يهوشافاطمعأخآببنيهورامتحالفذلكوبعد.(ه3:

.موآبعلىنفوذهلبسطأدومملكومع،يهوزاملك

البكرابنهميشعأخذ،موآبعلىالحرباشدتوعندما

السورعلىمحرقةوأصعده،عنهعوضأملككانالذي

.(27ر3:26مل2)الموآيينإلهلكموش



حجرمننستمدهاميشععنأخرىمعلوماتوهنان

31نحوبعد-علىديبونفىمبشعأقامهالذيموآب

أمالبفعةبعدوعلى،الميتالبحرمنالشرقإلىملآ

ولتخليد،حكمهقمةلتدوين-أرنونن!رمنالشمالإلى

"موآبحجر-"موآبمادةإلىالرجوعء)الرجاتهانتصارا

.(االكتابيةالمعارف"داثرةمنالجزههذافى

تثكلهماو،مرآبقرةلتعاظمأخآبإدراكأنولبدو

أخآبجعلتالتىالأشابأحدكانلإسر)ئيلتهديدمن

علىميدبامقابلتقعكانتالتىأرلحاتحصينيعيد

مدينةظلتتدأرساوكانت،الأردنمنالآخرالجانب

الذي.بشوعبقبادةإصرائيلبنوفخهاأنمنذمكشوفة

مل6:26.1)يشبنائهاإعادةيحاولمنكللعن

69!34:.

مبعة:

وقد-،""قطرةومعناها.تفا"اهىالعبرلةفيوالكلمة

92:22،أي،5:4)قخى"بقطر"اإلىعنهاالفعلترجم

عا113رهة11،5،:ن!5:3،أم68:8،مز36:127

لأنهاكذلكوسميتاجذاالرائحةزكيعطروهى.(:913

وتسمىالمرابشجرةشبهةشجرةمنتسيلأوتقطر

*!!لأا3(أها3ا!+أء3أفيسينالس"ا)5أو"ستيراكسباللاتبنية

البحورتركيبفيتدخلالميعة:كانتء.ببضازهورذات

خيمةفيالخورمذبحعلىيوقدكانالذيالعطر

يرهمقادعلىالشعبيصنعأنمحرماصوكان،الشهادة

.(34-03:38)خرلأنفسهم

مبفعة:

مديةاصموهو،ارتفاع"!اأوء"ا.بهامعناهابمريةكلمة

بنىاستلاءوبعد.الأردنئمرقيفيللأموريينأصلأكانت

رأودينلسبطموسىأعطاها،الأموردينأرضعلىإسرانيل

ثموقريتايم.تديموتمعذكرتوقد.(:1389)يش

منمراريبنىلعثاثرومسرحهاهىذلكبعدأعطيص

استولىخبرا"وأ.(6:97أخ12:27،9يش)اللاويين

اللهديخونةعننبوتهفيإرميايذكرهاإذ.الموآبيونعليها

بعدعلى"الحاوة"تلالآنثهي.(12ت8،رمياإ)لموآب

حاليا".الأردنعاصمة"عمان"امنالجنوبإلىأمالشة

مبكال:

شاولالملكابنة31وهو."كالله"صمعناهعبرياسم

على،أخينوعمامرأتهمن(9،:49صم1)الصفرى

جياتداودقتلأنويعد.(ه.:49صم9)انظرالأرجح

ابنتهيعطيهأنشاولعليهعرض،الفلسطينيينجبار

أعطام!او،لدا:دوعدهأخلفولكنه،"ممرب"الكبرى

يذكرولا.(-8917:91!1)زوجةالمحولىلعدرشيل

"ميرب"ولعلاشاولجانبمنالتصرتهذاسببالكتاب

أبنتهأنشاولعلمالوقتنفسوفى،داودنخصتكنلم

داود.ضب"ميكال"الصغرف

تلكيستهغلأنشاولأراد؟داودمنزواجها-(1)

زوجة.ميهالانجتهيعطهأنداودعلىفعرض.الفرصة

منللانتقامالفلسطينيينمنغلفةبمئةيمهرهاأنعلى

ئقتلأنهولك؟وشاءمنثاولهدفوكان.الملكءأعدا

فذهباداو!معكانالربولكناالفلسطينيينبيدداود

ما)ضعفرجلمثتيالفلسطينينمنوقتلورجالههر

صم1)"امرأةابتهميكالشاولفأعطاها،(شاولطلب

..مق0109نحوفيذلكوكان.(18:02-28

يضربأنداوداستطاع:داودإنقازها2()

صم1)"أمامهمنفهربواعظمة("ضىلةالفلسطينيين

نأفالتمس،شاولقلبفىالفبرةنجرانأشعلمما،:8(91

ونجا،أمامهمنفرداودولكنأبالرمحطعا"داوديقل

فيويقتلوهليراقبوهداودبيتإلىرسلأشاول؟فأرسل

فذمب،الكوز"منوأنزلتهاداودمبكالفأخبرت.الصباح

أحنقمما،ميكالدبرتهااليالخدعةبفظونجاهارلاص

أطلقينى.:لهاقالالذيهوداودأنفادعت،عليهافاول

.(9-99:17صم1)ا؟اأقتلكلماذا

يةروافيشكشاولأنالأرجح:الثانيزواجها)3(

لداودشاولعداوةاثدتوعندما.داودهروبعنميكال

ابنتهميكالثاولأعطى11.للالتئامقابلغيرالجرحوأصبح

صم25،2:،4صم1)جيم"منالذيلايشبنلفلطي

.(31:ه

علىأبنرثارعندما:داودإلىعردتها)،(

عهداص،معهليقطعداودإلىأرسل،ثاولبنإيثبوشث

لمماوجهىترى!الاإنكقائلأ:شرطا-عيهداودفاشترط

وأرسل.وجهيلترىتأتىحينشاولبنتبميكالأولأتأت

امرأتيأعطي:يقول،ضاولبنإيثبوشثإلىرسلأداود

الفلسطنيين،منغلفةبمئةلنف!يخطبتهاالتي!يكال

بنفلطثيلص.رجلهاعدمنوأخذهاإلبرشثفأرصل

بحوريم.إلىءهاورارلبكيمعهايسيررجلهاوكان،لايش

.(-3:1217صم2!".فرجع.ارجعااذهب:أبنيرلهفقال

داود،أيامأعظممنيومفىداود:معخلالها)5(
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داودكان،أورشليمإلىالعهديابو!إحضارهيوموهو

ولما،ا"الربأمامقوتهبكلا!يرقصيهانمنبأفودمتنطقا!

شاولبنتميكالأشرفت،داودمدينةالربتابوتدخل

الرباأماموسقصيطفرداودالملكورأتالكوةمن

"خرجت.الاحتفالانتهى.وعندما.قلبها".فيفاحتقرته

ملكأكرمكانما:وقالت،داودلاستقبالشاولبنتميكال

.عبيدهءإماأعبنفياليومتكسفحيث،اليومإسرائيل

أمامإنمالميكال:داودفقالالسفهاء.أحديتكشفكما

ليقيمني،بيتهكلودونأبيكدوناختارنيالذيالرب

وإني.الربأمامفلعبت.إسرانيل،الربشعبعلىرنيسا"

وأما،نفسيعبنىفيوضيعا"وأكونذلكدونتصاغرأ

شاولبنتلميكاليكنولمفأتمجد.ذكرتالتيالإماءعند

ذلككانوقد.(-62923:صم2)موتها"بومإلىولد

جفوةحدثتأنهيرونالبعضكانوإن،الربمنلهاعقابا!

كزوجة.يعرفهايعدفلم.داودوفيبيها

المبل:

فىإليهالرجوع)الرجالل!سافاتتياسوحدةالميل

عنالسادسالجزءفيمقباس"-"قاسمادةمنموضعه

3.الكتابيةالمعارف"دائرة

ميليتس:

مدينةوكانت،"قرمزي"معناهايونانيةكلمة"ميليتس"ا

الساحلعلىمياندر،نهرمصبعندتقعهامةيونانية

منذك!شبونقوماستوطنهاوقد.الصغرىلأسياالغربي

-075)اليونانيوناستوطنهاثمق.م.9339-1288

أركانكلإلىنفوذهماليونانيونمدوعندما(...مق055

ذلك،فيالهامدورهايليتسكان،المتوسطالبحرحوض

يونانية،مستعمرةتسعيننحوءإنشائنسبفإليها

،أبيدوس:مثل،الأصودالبحرمنطقةفيوبخاصة

لرصولالطريقفتحتأنهاكما.وغيره!ا.وسينرب

تأسيسفيالرئبسيالدورلهافكانمصراإلىالإغريق

المابعالقرنفي.الدلتاغرييمصرفينقراطيس"مدينة

وأصبحعصرافيالإغرطيةالمستععراتأولى،المملادقبل

البحرتجارةعلىبهاتسلطتعظيمةبحرلةقوةلميلبش

فيالكبيردورهالهاوكانء.اثرافاحثةجعلهامماالأسود

ملوكوجدوتد.المبلادقيالسادسالقرنفيثيناأازدهار

بينهصاعقدتأنإلى،ميليتسفيلهمقولأمنافسا"لدية

لهاظلولكن،ليديةبسبادةميليتسفيهااعترفتمعاهدة

ليديةملك"قارون"عهدفيوبخاصةالمتميزعركزها

قيالفارسيالغزوبعدالعلافةهذهاستمرتوقدالشهبر.

كانتالمدةهذهوطرال.الميلادقبلالسادسالقرنمتصف
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ميليتس

موطنكانتفقداوالأدبيةالعلميةبإنجازاتهاتشتهر

بحدوثتنبأالذي)ظ!ا!"+("تالى!االبونانيالفيسوف

تلميذهأنكماق.م.585فيللشمسكسوف

الكائناتمنبالتطورقالول!+أ*ثه+!(س!4)3"أناكسيمندر"

للعالم.خريطةرسمحاولمنأولكانأنهكمااالبحرية

"ا"هيكاليرسأسس،الميلادقبللسادساالقرننهايهوقرب

لهاكان،القديمةالعصورلمزرخيمدرسةداح!أ،ء!+()3

بأبي11المثمهورهيرودوتأعمالعلىالكبيرتأثيرها

المدنأعظم.م.ق005حتىميليشوظلت".التاريخ

الشرقية.الإغريقة

باشتراكها،ياصومارحضارلاصازدهارهامدةانتهتولكن

994فيبدأتالى،الفرسضداليونائيةالحروبفي

وبعد.ققاوملاقوةأصبحتقدفارسوكانت..ق.م

مببهتصفملصفويطة

وقعت،..مق494فى4!ط()حلادفيالبحريئالكارثة

سكانهاوصاعوا،وخربرهافنهبرها،الفرسيدفيميليض

وأصبحت،جديدأسلوبعليالمدينةءبناأعيدثم.عببدأ

294وفي.ق.م045نحوفيالأثبنويالاتحادمنأ0جز

مرةوقعتولكنها،الفرسعلىأخرىمرةثارت.م.ق

الاسكندرغزاهاالرابعالقرننهايةوقرب.أبدبهمفيأخرى

كمدينةأهصتهابعضواستعادت،عصابناوأعادالاكبر

وفي.الفخمةالعمائربعضالحكامفيهاوأقام،تجارية

ولايةمنكجزءالرومانيدإلىالمدينةانتقلت.م.ق339

أوغسطسمنخاصةبعنايةوحظيت،الرومانيةأسيا

تراكمتافشيئأيئاصولكن.التجاريةلأهميهاوتراجان

أهميتها.فتفاءلت.مينائهافيمياندرنهرطمىرواصب

هيكلوهدموا،القوطعلهااستولى.م263وفى

السادس)القرنجستنيانعصروفى.العظيمأرطامبس

صغيرةقريةمجردأعبحتقدالمدينةكانتالمبلادي(

السادسالقرنمذالأثريةالكثوففيهاولدأتمهجررز.



الحسنةالمواني

المبانيمناالأطلالمنالكئبروبالمدينة.الآنخىعمثر

لنحويتسعكانكبيرمسرحمنها،والخاعةالعامة

فياكتشفتالتيالمسارحأكبروهو،شخص9.ره..

الميلادقبلالخامسالقرنمنتمتدوالتبم.المغرىأسيا

الرومايخة.الامبراطوريةعصورلىإ

الثالثةرحلتهفيميليشفيبولسالرسولتوقفوقد

إلىأرسلميليشومن.أورشل!مإلىاليونانبلادمن

نأوأوصاهم.أفسسفيالكنيسةثيوغواستدعىأفسس

أساقفةفيهاالقدسالر:حأقامهمالتياللهكنيسةيرعوا

ولذكرصور.إلىأبحرميليتسومن02:79-35(.)أع

تروفيسىتركأنه،تيمرثاوسلتلميذهالثانيةرسالتهفى

زارأنهيعنيقدمما02(:،تي)2عيليتسفىمريفا!

فيالأولسجنهمنسراحهإطلاقبعدأخرىمرةميليتس

تارلغفىصغيرأدورا"إلاميليتستلعبولم.رومية

مسيحيةأسقمةبهاتأسستأنهرغم،زلكبعدالمسيحية

الخامس.القرنفى

الحسنة:المواني

أع)كرتلجفيرةالجندليالساحلعلى،ميناوهى

أميالخمسةنحوبعدوعلى،لسائيةمنبالقرب،:8(27

منالجنوبوإلى!!ا!،ءول(،"ماطالا"ارأسمنالشرقإلى

نفستحملتزالولاافاسترس".فيالقديمالمنوانيالمركز

ألة!!ا-أطليمينس؟ا!اكالى:اليونانيةاللغةفيالقديمالاسم

معولكنها.للمشتىصالهأميناؤهايكنولمم+ع،+."3

مسافرا!كان)التيللسفينةيمكنكانمكانآخركانتذلك

الرلحمنفيهتحتميأن(روميةإلىبولسالرسولعليها

مئايخا

تحطيمهاإلىوأدت،السنيةلهاتمرضتالتيالزهـلعية

إلىالرجرعوكلكن-ا:-274:128)أعمالطةجفيرةعد

المعارفداثردمنالسادسالجزءمنموضعهافي"كريت"ا

الكتابية.

مبنان:

أحد،مياوأبو،داودبنناثانبنعتاثابنمينانهو

31(.3:الوالجسدحسبيسوعالربأيلاف

مئامين:

الهظجانبأي)"االيمين"منمعناهعبرياسم

وهو:،(السعيد

عهدفيالكهنةمنالسادسالقسمرثيسميامين(1)

..مق069قبلذلكوكان.9(:24أخا)الملكداود

توجيهاتعلىوشاء،فرعوشبنىمنميامين)2(

السبيمنالعودةبعد،الأمميةكأوتجهمئامينطلق،عزرا

.01.ق456!حوفىوذلك.(2ه:01)عزالبابلي

المبىمنعادواالذينالكهنةأحدميامين)3(

والشعبنحماقطعهالذيالميثاقختموتد،الابلى

445نحوفيوذلك،:7(01)نح:حدهالرباليعبدر

يلي.فيما()4فيالمذكورنفصههوأنهوالأكأجح.ق.م

بنزربابلمحعادواالذينالكهنةأحدميامين()4

)نحأورشليمإلىالبابليالسبيمنويثوعشألتيئيل

امنيامين"0نفسههوولعلهق.م.536نحوفي(29:ه

.(:2117)نحفيالمذكور
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أولىطبعة

/"8-//الكتابيةالمعارفائرة5

القاهرة-ا892.بص-الثقافةدارعنصدر

وأنثرإعادةأواقتباسيستخدمأنيجوز)فلاللدارمحفوظةالطبعحقوقجصيع

إعادةحقوحدهوللناشر،الناشرإذنبدونمنهءجزأيأوللكتاببالرونيوطبع

الطبع(

1002-11/2/ط01/985

47،2/9002:الكتاببدارالإيداعرقم

6-242-211-779(.3.!.*.

سولرسبمطبة:وطبعبمع

62090101الكود:رقم



مق!مة

العربيةالمكتبةإن.العربيةاللغةفيالمقدسللكتابمعارفدائرةأولهذه

وإدراك،اللهكلمةدراسةفيالتعمقعلىالدارستعاونالتي،المراجعإلىتفتقر

المراجع""تقديمعلىحريصةالثقافةداركانتوقد.خلالهامنالعظيمةالمفاهيم

الدارسين.فئاتلكافةوالمتخصصةالمتعمقةالدراساتمنالمفرداتجانبإلى

يكون،كلهالمقدسالكتابيغطي،شاملمرجعإلىالعربيالقاريءويحتاج

إلىوالمشتاقين،اللهكلمةلمحبيالثقافةدارتقدمهماوهذا،شاملةمكتبة

مفاهيمها.فيوالتعمق،دراستها

والمصادر."شاملأ"المرجعهذايكونأنهو،والاكبرالأولالصراعكان

تكونأنعلىالمحررونأصرولقد.متعددةفيهالواردةالدراسةلتقدمدرستالتي

لمكتبته.أساسيكمصدرالقارىءعليهيعتمدكتابآالمرجعليكون،مدققةعلميةالدراسة

الزراعة،،التاريخ،المختلفةالحضارات:المجالاتكافةالمرجعهذاغطي

التيالديانات،وتقاليدهالمجتمعاتعادات،الأسرة،القوانين،الطقوس،الحروب

المرجعاعتمد.المختلفةالمهارات،والحرف،الفنون،المقدسةالكلمةلهاتتعرض

البلادجغرافيةعلىاعتمدكما،التاريخيةوالمراجع،الحفرياتدراساتنتائجعلى

بكثمالدراسةعززناوقد.حاضرآوموقعها،الماضيفيإليهامشيرآ،وموقعها

دراسته.فيالدارستعاونالتيوالصوروالخرائطالرسوممنضخم

واستعمالاتها.الرمزيةوالكلمات،ومعانيهاللكلماتالمرجعتعزضكما

الذيفهو،المسيحيسوعربناشخصهو،المقدسةللكلمةالرئيسيالمركزإن

دائرة،هذهالمعارفدائرةتكونأنعلىحرصناوقد.حولهكلهالفكريدور

أساسة،يسوعالربشخصمقدمة،المقدسةللكلمةالأصيلللمعنىمدركةمحافظة

لدراستها.ومركزآ

هذاكان،هوكماالحقتقديمعلىحريصينوالكاتبونالمحررونكانولما

.وعقائدهوأفكارهخلفيتهكانتأيآ،دارسكلعليهيعتمدسفرآالمرجع

منكبيرلعددشاقعملوليد،كبيرجهدالمرجعهذالإخراجالمبذولالجهدإن

مرجعتقديمعلىالحرصكلحريصةالثقافةودار.طوالسنواتعبر،المشتغلين

الله.كلمةفهمزيادةعمىالدارسيعاون،مدقق

لملعالم.أنحاءكلفيلملعربيللقارىءكبرىبركةالمرجعمذلملجونأننصليإننا

التحريرمجلس



ناباطإنباطا

!الونء!

4(طنباأطنابا

اسموهو،"خطيةبلا(الله)هو"معناهعبرىاسم

عنشرةعلىوملك!سليمانمعلكةشقالذىيربعامأبى

ابنه"باسممرتبطأإلا"ناباط"اسميذكرولا.أسباط

وكان.يوأشابنالثانى""يربعامعنلهتمييزأ/!يربعام

و11026،1202مل)1صردةمنأفرايميأ"نابا!"

.م.ق349قبلذلكوكان.(الخ15000

4نابال

نابالوكان."غبىأوأحمق"معناهعبرىاسم

تلا،)معونفىيقيم،كالبنسلمنثريأرجلأالكرملى

ونصفميلبعدعلىيهوذاجنوبىصحراءفىامعان

أميالثمانيةبعدوعلى.يهوذاكرملمنالجنوبإلىالميل

.(حبرونمنالجنوبإلىالميلونصف

"الأعمالءوردىجدأقاسيأكان"بأنهنابالويوصف

وألفالغنممنآلافثلاثةلهوكان،(92:3صم1)

يهوذاجنوبىفىالكرملفىغنمهيجزوكان،المعزمن

.(25:2صم1)

جنوبىفىفارانبريةفىورجالهداودكانوعندما

يجزنابالأنسمع1(0م.ق4001نحوفى)يهوذا

داودفأرسل،عيدأيعطبرالغنمجزموسموكان،غنمه

نابال

داودتحياتإليهلينقلوانابالإلىغلمانهمنعشرة

داودبخدماتويذكروه،المناسبةبهذهالطيبةوتمنياته

البدو،هجماتمنورعاتهقطعانهحمايةفىوربخاله

لمنابالولكن.ورجالهلداودالعطايابعضمنههـلطلبوا

أجابهمبل،فحسبال!اتبالرفضالطلبهذايقابل

ومن،داودهومن"ةقائلألداودالإهانةموجهأ،بجفاء

يقحصونالذينالعبيداليومكثرقد!يسىابنهو

ومائىخبزىآخذآ.سيدهأماممنواحدكل(يهربون)

أينمنأعلملالقوموأعطيهلجازىذبحتالذىوذبيحى

بخلهيدارىفلكى.(11و25:01صم1)"؟هم

.لداوداحتقارهأبدى،وجشعه

نحووحشد،غضبهثار،الأقوالهذهداودبلغتفلما

.نابالمنللانتقامبالسلاحمدججينرجالهمنأربعمانة

منحدثبماأبيجايلزوجثه،نابالغلمانأحدوأخبر

لهم،وحمايتهمورجالهداودإحسانرغم،نابالرجلها

1)،الصورةوجميلةالفهمجيدة"امرأةأبيجايلوكانت

رغيفمئتىوأخذتأبيجايلفبادرت"،(2503صم

كيلاتوخمس،مهيأةخرفانوخمسةاخمر!زقى،خبز

منقرصومثتى،الزبيبمنعنقودومئتى،الفريكمن

أمامها.غلمانهاساقهاالتى"الحميرعلىووضعتهاالتين

راكبةوهى"ورجالهداودفقابلها.بذلكنابالتخبرولم

أبيجايلفأسرعت"الجبلسترةفىونازلةالحمارعلى

وجهها،علىداودأماموسقطتالحمارعن!ونزلت



نابان

،نابالعنالصفحمنهوطلبت"الأرضإلىوسجدت

يكونلاحتى،لنفسهينتقموألاهديتهايقبلأنوالتمست

لهيحققعندماله"قلبومعثرةمصدمة"الانتقامهذا

داودفقبل.إسرائيلعلىملكأويقيمه،وعدهالرب

الذىإسرائيلإلهالربصبارك":لهاوقالاهداياها

أنتومباركة،عقلكومبارك.لاستقبالىاليومهذاأرسلك

..لنفسىيدىوانتقام،الدماءاتيانمناليومصنعتنىلأنك

إلىلنابال؟بقىلما،لاستقبالىوتأتىتبادرىلملوإنك

بيتك.إلىبسلاماصعدى...بحائطبائلالصباحضوء

ة25صم1)"وجهكورفعتلصوتكسمعتقدانظرى

18-35).

قدنابالأنوجدت،بيتهاإلىأبيجايلرجعتفلما

قلبهطابقدنابالوكان.ملككوليمةبيتهفىوليمة"أقام

الصباحوفى...بشيءتخبرهفلم"،جدأسكرانوأصبح

فمات"،فعلتهبماأخبرته،انابالمنالخمرخروجعند

نابالالربضربأيامعشرةنحووبعد...داخلهقلبه

الذىالربمبارك"ةقالبذلكداودسمعفلما".فمات

الشر،عنعبدهوأمسك،ناباليدمنتعييرىنقمةانتقم

إلىداودوأرسل.،ارأسهعلىنابالشرالربورد

لهوصارت،ليهإبالمجئفبادرت،يدهاطالبأأبيجايل

.(42-25:36صم1)امرأة

4نابوت

منإسراثيلىرجلاسموهو"نبتة!معناهعبرىاسم

مل21:1،2مل1)يزرعيلفىحقلأيمتلككانيزرعيل

يزرعيل.تلمنالشرقىالسفحعلىأى،(26و9025

،السامرةملكأخآبقصربجانبكرمالحقلبذلكوكان

يعطىأنعلى،قصرهإلىالكرميضمأنفىأخآبوطمع

نابوتولكن،ثمنهيعطيهأو،عنهعوضأكرمة"نابوت"

نأالربقبلمنلىحاشا!:للملكوقالالعرضرفض

نأيعتبرونالإسرائيليونوكان."آبائىميراثأعطيك

لفردفليس،للعائلةملكأبلللفردملكأليسالميراثذلك

لا)ورثتهإلىوشمئاللهناموسويكسر،فيهيتصرفأن

.(9-36:7عد،28-:2523

نابون

ياكلأنيشأولم"مغمومأمكتئبألمجتهأخآبفدخل"

اكتئابه،سببعن"إيزابل!زوجتهسألتهولما.خبزأ

خبزأكلقم":لهفقالت،كهنابوت!منحدثبماأخبرها

كتبتثم.اليزرعيلىنابوتكرمأعطيكأنا.قلبكوليطب

الرسائلوأرسلت،بخاتمهوختمتهاأخأبباسمرسائل

،(16018تث)مدينتهفىالذينوالأشرافالشيوخإلى

رأسفىنابوتويجلسوا،بصومينادواأنمنهمطالبة

بليعالبنىمنرجلينبجوارهئجلسواوأن،الشعب

الشيوخففعل.الملكوعلىاللهعلىجدفقدبأنهليشهدا

فمعلىللقتلمستحقأأصبحوهكذا.إيزابلأوصتهمكما

فأخرجوه!،(24:16لا)الناموسحسبشاهدين

.13(210مل)1"فماتبحجارةورجموهالمدينةخارج

مل2)معهبنيهرجمواأنهمالثانىالملوكسفرمنويبدو

فلما.تمبمايخبرونهاإيزابلإلىوأرسلوا.(26ت9

نابوتكرمرثقم،اةزوجهالأخآبقالت،الخبروصلها

ليسنابوتلأن،بفضةإياهيعطيكأنأبىالذىاليزرعيلى

نابوتكرمإلىلينزلأخآبفقام!."ميتهوبلحيأ

.(16-اخ31مل1)"ليرثهاليزر!كيلى

بكلاموأخبره،أخآبلملاقاةالنبىإيلياالربفأرسل

لحستالذىالمكانفى...أيضأوورثتقتلت"هل.الرب

...أيضأأنتدمكالكلابتلحسنابوت،دمالكلابفيه

أجلبهأنذا.الربعينىفىالشرلعملنفسكبعتيأنك

بنيربعامكبيتبيتكوأجعل،نسلكوأبيدشرأعليك

."أخئابنبعشاوكبيت.ناباط

مترسةعندإيزابلستاكلالكلابأنأخبرهكما

ومن.الكلابتا-طه،المدينةفىلأخآبماتمنوليزراعيل

."السماءطيورتاكلهالحقلفىمات

مسحأوجعلثيابهشق،الكلامهذاأخأبسمعولما"

التشبىإيلياإلىالربكلامفكان.."وصامجسدهعلى

أنهأجلفمن،أمامىأخأباتضعكيفرأيت"هل:قائلأ

أيامفىبل،أيامهفىالشرأجلبلاءأمامىاتضعقد

.(28-21:17مل1)"الشرأجلبابنه

فىأخأبقتلفقد،أخأبإيليابهأوعدماكلتموقد

عليهاسالالتىالمركبةوغسلت،جلعادراموتمعركة



نالابى

وغسلوا،دمهالكلابفلحستاالسامرةبركةفى"،دمه

22:73مل1)ثابهتكلمالذىالربكلامحسبسلاحه

-93).

فقتل،بثورتهنمشىبنيهوشافاطبنياهوقامثم

اليزرعيلىنابوتحقلفىجثتهوألقوا.أخأبابنيهورام

يزرعيل،فىإيزابلفتلتكما.(26-9122مل2)

وعلىالحائطعلىدمهافسال"،الكوةمنألقوهابأن

الذىالربكلام"احسبلحمهاالكلابوأكلت،"الخيل

ثم.(37-32ة9مل2)"إيلياعبدهيدعنبهتكلم

ياهو.أمرحسبالسبعينأخآبءأبناالسامرةشيوخقتل

علىالرببهتكلمالذى...الربكلاممنشىءيسقطفلم

إيليا.عبدهيدعنبهتكلمماالربفعلوقد.أخآببيت

حتى...يزرعيلفىأخآبلبيتبقواالذينكلياهووقتل

.(11و01001مل2)شاردألهئيتيلم

4ناثاق

وهو.،(الله)!عطية"معناهعبرىاسم

لهولدتهمالذينالأربعةداودءأبناأحدناثان)1(

:3:5،14،4أخ1)عصيئيلبنت(بثنثمبعأو)يثشوع

أنويبدو.م.ق879نحوفى!ذلك،(5:14صم2

أيامفىجرتالتىالأحداثفىدورأىلهيكنلمناثان

يشيرالنبىزكرياولعل.سليمانوأخيه،داودأبيهحكم

اسههويذكر.(12ة12زك)نبوتهفىهذاناثانإلى

.(3:31لو)العذراءمريمنسبسلسلةفى

،وسليمانداودأيامفىعاشالذىالنبىناثان)2(

بناءأمرفىالملكداوداستشارهعندمامرةلأولويذكر

افعل"ةلهفقال؟العهدتابوت"فيهليوضعاللرببيت

كانالليلةتلكفى"ولكن."معكاللهالأنبقلبكماكل

هكذا:داودلعبدىوقل!اذهب:قائلأناثانإلىالربكلام

أسكنلملأنى،لسكناىبيتألىتبنىأنتأ:الربقال

هذاإلىمصرهنإسرائيلبنىأصعدتيوممنذبيتفى

بيتأ.لكيصنع(الذي)هوالربأنيخبركالرب...اليوم

نسلكبعدكأقيم،آبائكمعواضطجعتأيامككملتمتى

كرسىأثبتوأنا،لاسمىبيتأيبنىهو.مملكتهوأثبت...

نالافى

"..ابنألىيكونوهوأبألهأكونأنا.الأبدإلىمملكته

.(17-7:1صم2)

بثشبعمعخطيتهداودارتكابمنسنةنحووبعد

النبىنائانالربأرسل،ونجهاومقتلالحثىأورياةامرأ

إمهالسببأنهـلبدو.بخطيتهومواجهتهلقئيبهداودإلى

الثانىالمزمورفىداودذكرهماهوالمدةهذهلداودالرب

وقد.خطيتهكتمانلمحاولتهمعاناتهوصفومناوالثلاثين

عنخياليةقصةعليهقصبأنداودمعحديثهناثانبدأ

غثمهمنيأخذأنفعفا،ضيفجاعهالذىالغنىالرجل

الذىالفقيرالرجلنعجةواغتصب،للضيفءليهيوبقره

ناثانرواهاوقد.سواهاالدنياحطاممنيمتلكيكنلم

دون!فيهاليحكملداودمقدمةقضيةوكأنها،بحنكةلداود

حى"ةداودحكموكان.بهاالمعنىبأنهداوديشعرأن

أربعةالنعجة!يرد،ذلكالفاعلالرجليقتلإنه،الربهو

صم2)"يشفقلمولأنهالأمرهذافعللأنه،أضعاف

.(6-ا؟12

ناثان!اجههعندما،لداودعنيفةلطمةكانتأنهاولابد

صم2)لهالرببعقابوأنذره"الرجلهوأنت"؟بالقول

29:7-15).

ودعاالنبىناثانبيدالربأرسل،سليمانمولدوعند

صم2)"أحبهالربلأن.(محبوبأى)"يديديا)اسيه

.(25و12:24

حاول!جدأشاخقدوكان،داودأيامأواخروفى

(الأحياءداودأبناءأكبركانأنهيبدوالذى)"أدونيا"

بعضفدعا،داودعلمدون،أبيهعرشعلىيجلسأن

بهذهاحتفالأأعدهاكبيرةوليمةإلىأبيهبلاطرجالكبار

وسليمانوالجبابرةونباياهواالنبىناثانأما"،المناسبة

مأبثشبعإلىالنبىناثانفجاء.لايدعهمفلمأخوه

وتذكرهداودالملكإلىتدخلأنعليهاوأشار،سليمان

بثشبعفدخلت.بعدهيملكابنهاسليمانبأنلهابوعده

أدونيا،فعلهبماوتخبرهإليهتتتحدثهىوبينياالملكإلى

صادوقداولىفدعا.بثشبعكلاموأيد،النبىناثاندخل

نأ!أمرهم،يهوياداعبنوبناياالنبىوناثانالكاهن

علىملكأوييسحوهجيحونإلىابنهبسليمانينزلوا



ناحاللث!

وقال،بالبوقوضهربوا"الملكأمرهمكماففعلوا.إسرائيل

45(-:11مل)1"سليمانالملك"ليحى.الشعبجميع

فرقتنظيمفىالملكداودعاونالنبىناثانأنكما

وفى.(92:25أخ2)الرببيتفىاللاويينمنالمغنيئ

الملك،وصاحبكاهنأزابودابنه،أصبحالملكسليمانأيام

.(405مل1)الوكلاءعلىهو"!عزرياابنهكانكما

"والأخيرةالأولىالملكداود"أمورالنبىناثانكتبوقد

الأولىسليمانأمور،(بقية"كتبكما،(92092أخ1)

أنهيعنىلاقدهذاولكن،(9:92أخ2)"والأخيرة

في"حلحول"باسمهقبرويوجد.سليمانموتبعدعاش

حبرون.منبالقرب

أحديجآلوأبو،سوريةفىصوبةمنناثان)3(

.م.ق849نحوفىوذلك.(23036صم2)داودأبطال

أخويوئيل":داودأبطالبينالأيامأخبارسفرفىويذكر

.!11:38خأ1)"ناثان

منيرحمئيلنسلمنزابادوأبو،عتاىبنناثان)4(

.(2:36أخ1)يهوذاسبط

إلىعزراأرسلهمالذيناليهودرؤساءأحدناثان)5(

بخداملثتوا"،كسفيا!المسمىالمكانفى"الرأسإدو1ا

ق.م.457نحوفىوذلك(17-8:15عز)الربلبيت

فىالأجنبياتزوجاتهمعنتخلواالذينأحدناثان)6(

،(01:93عز)البابلىالسبىمنالعودةبعدعزراعهد

السابق.البندفىالمذكورنفسههوولعله

4ناحاش

وهو:،(عظيمةحية)أى"حنش*معناهسامىاسم

وقتفىعمونبنىملك"العمونىناحاش")1(

وقدم.ق.0201نحوفى،أىإسرائيلفىالمملكةتأسيس

نأأهلهاجميعمنهفطلب،"جلعاديابيش"علىنزل

بفرضطلبهمواجهلكنه.لهفيستعبدونعهدألهميقطع

يمنىعينكلتقويرأرادإذ،القسوةفىمفرطةشروط

سبعةيابيششيوخفاستمهله،إسرائيللكلإذلالأ،لهم

ووصل،إسرائيلتخومجميعإلىبذلكوأرسلوا،أيام

ناء)

مسحهقدالنبىصموئيلكانالذى-شاولإلىالخبر

ثلاثوحشد،غضبأشاولفاستشاط-إسرائيلعلىملكأ

وجعلهم،يهوذامنألفوثلاثينإسرائيلمنرجللفأمئة

جيشهموبددعظيمةضربةالعمونيينوضرب،فرقثلاث

.(11-11:1صم1)

وكان،حانونأبونفسههوهذاناحاشأنوالأرجح

الجميلهذايردأنداودوأراد،داودمعمعروفأصنعقد

.(2و0109صم2)حاكنلابنه

بنىربةمنناحاشبنشوبىأبوأيضأهوولعله

شرقىفىإسرائيلرجالاتبعضمع-جاءالذىعمون

ابنهوجهمنمحنايمفىهاربوهوداودإلى-الأردن

الذىوللشعبله،وأطعمةمختلفةوآنيةبفرش-أبشالوم

.(92-17:27صم2)معهكان

أقامهالذى،ععاساأمأبيجايلأبوناحاش)2(

نأنقرأكما.يوآبعنعوضألجيشهقائدأأبشالوم

2)يوآبأملصرويةأختأكانت،ناحاشبنتأبيجايل

.(17:5صم

نأ(2:16)الأولالأيامأخبارسفرمنونعلم

يسى.بنىوإخوتهلداودأختينكانتاوأبيجايلصرولة

،لناحاشابنةأبيجايلتكونأنيمكنكيف.نتساعلوهنا

.؟يسىبنلداودأختأالوقتنفسوفى

:السؤالهذاعلىللإجابةاحتمالاتثلانةوهناك

اسمآكان"ناحاش"إناليهودىالتقليديقول/أ

ليسى.آخر

وصرويةأبيجايلأمأنلمفسرينبعضيفول/ب

لهورلدت9،عمونبنىملكلناحاشزوجةأصلأكانت

أبناءهلهوولدتليسىزوجةصارتثم،وصرويةأبيجايل

.داودآخرهمكانالذلن،السبعه

يكنلم"ناحاش"أنهوالثالثوالاحتمال/ب

اسمكانبل،سابقلزوجاسمأولا،ليسىأخراسمأ

وبنتيه.السبعةبنيهوأم،يسىزوجة

4ناحور

ىأ"نحر"منمشتقأنهالبعضيرىسامىاسم



ناحلأاماينةناحلأ)-

ىأ"نخر!منمشتقأنهالآخرالبعضويرى،"ذبح"

وهو:.(شخيرأ)"شخر"

وأبو،نوحبنسامنسلمنسروجبنناحور)9(

25،1-11:22تك)اللهخليلإبراهيموجد،تارح

يسوعالربنسبسلسلةفىيذكركما.(1:26أخ

قبلسنة148عاشوقد.(3:34لو)الجسدحسب

آنفأ،المذكورناحورحفيدأى،تارحبنناحور)2(

،(42:2يش،27و11:26تك)هيمبراإوأخو

بنت؟ملكة"ناحوروتزوج.م.ق0022نحوفىوعاش

"بتونيل"أحدهمكان،أبناءثمانيةلهفولدت،أخيههاران

وولدت،إبراهيمبنإسحقتزوجهاالتى"رفقة"ولدالذى

رؤومة!اسمهاسريةلناحوركانكما.ويعقوبعيسوله

وعندما.(24-22:02تك)وبنتأءأبناثلاثةلهولدت

موتبعدكنعانأرضإلىأخيهبنولوطإبراهيمهاجر

إبراهيمعبدذهبالتى،حارانفىناحوربقى،تارح

سيدهبنلإسحقزوجةوخطبها،رفقةمعتقابلحيث

عنديعقوبإليهاذهبوكذلك.24001-66(ل!)إبراهيم

وكوج!حارانفىلابانخالهإلى،أخيهعيسومنهروبه

.(-920492تك)وراحيلليئةابنتيهمن

4ناحووينةمد-حورنا

يقيم،كانالنهرينبلادمنالفربىالشمالفىمدينة

وزوجةابتوئيلابنةرفقةوجد،إبراهيمأخوناحورفيها

فىتذكرماوكثيرأ.\(.:24)تكإبراهيمبنإسحق

الميلاد(.قبلعشرالثامنالقرن)فى"مارى"مملكةوثائق

:27043128:01،92تك)حارانمنقريبةوكانت

كما،أمورىحاكميحكمهاوكان،البلحوادىفى(هو4

أشور.سجلاتفىتذكر

4ناحوم

وهو:،"تعزية"أ!"فعز"معناهعبرىاسم

)الصغار(1عشرالاثنىالأنبياءمنالسابعالنبى)1(

سفر"!بالقوليستهلفسفرهاالقليلإلاعنهنعرفولا

ع!لللفرناحو-ناحو!

يناسبواسمه.(\:1نا)"الألقوشىناحومرؤيا

مواجهةفىيهوذالشعبتشجيعرسالةفسفره،رسالته

ألقوش"دموقعئعرفولا.ا(:1نا)الأشوريةالضغوط

بالقرببلدةكانتأنهاالبعضفيظن.إليهائنسبالتى

نينوى،منالشمالإلىالدجلةنهرعلى"الموصل"من

هذاولكن،"ناحومقبر"هناكالقبورأحدعنيقالحيث

عشرالسادسالقرنمن"ماسيوس!إلىيرجعالتقليد

تؤيدالموقعفىأطلالأوآثارأىتوجدلاولكن،الميلادى

جيرومويذكركبير.شكموضعيجعلهمما،القولهذا

اسمهاالجليلفىقريةكانتبأنها،يهوديأتقليدأ

الواقعفىإنها"تعنهاويقول،أ!5!3)ء،أ()"هلكيسيا"

قديمة،أطلالأوآثارأىبهاوليسجدأصغيرةقرية

الدليلإياهاأرانىوقد،اليهودعندجيدأمعروفةولكنها

15نحوبعدعلىالقريةهذهوتقع.يرافقنىكانالذى

الثالثوالفرض.الجليلبحرمنالغربىالشمالإلىميلأ

أطلالالجليللبحرالشمالىالساحلعلىتوجدأنههو

لاولكن،"ناحومقرية"ومعناهالاناحومكفر!مدينة

النبى.ناحومعصرإلىيرجعالاسمهذاأنعلىدليل

(حء)5أس!3)*إلكيزى"بلدةأنهاهوالأخيروالفرض

غزةبينالطريقمنتصففىجبرينبيتمنبالقرب

موهذاأنويبدمو.شمعونسبطنصيبفى،وأورشليم

منعشرالخامسبالعددجاءماضوءفىالأرجحالرأى

الأول.الأصحاح

الشمالية،الأسباطمنكانناحومأنالمحتملومن

.مق.722فىالسامرةسقوطبعديهوذاإلىوهاجر

أسلافأحد،عاموصوأبوحسلىبنناحوم)2(

.(25؟3لو)الجسدحسبيسوعالرب

8ناحومسفر-ناحوم

الاثنىالصغارالأنبياءأسفارمنالسابعالسفر

نبوتهمنيتضحكمامطبوعأشاعرأناحوموكان.عشر

للامبراطوريةالقويةالعاصمة،نينوىخرابعنالرائعة

الأشورية.

أصالةعلىالوحيدالاعتراضإن:لملسلروحدء)1(



نا!و!ناحو!-لللفهـ

دينونةبينمصطنعتوازنأنهللبعضيبدوماهو،السفر

هذينولكن،اللهلشعببالخلاصوالوعد/الأعداء

والنتيجة.السببإلاهماماالجانبين

رؤياسفر!أنهحةصرالسفرايقرر:لملكاتب)2(

،النقاديزعمهماورغم.(ا:1نا)"ا!قوشىناحوم

.لناحومالسفرنسبةأصالةفىللشكيدعوماثمةليس

العهدمنالموضعهذاغيرفى،اناحوم"الاسميذكرولا

.!3،25)لوقاإنجيلفىيذكرولكنه،القديم

تحددانهامتانحادثتانثمة؟تارءكلتابته)3(

نوآمون"!سقوطوهمااالنبوةهذهتاريخبالتقريب

ق.م.،68ء667فيحدثقديمأ(الذىمصرعاصمة)طيبة

إلىويشارق.م.612فىحدثالذىنينوىوسقوط

(01-3:8)ناالثالثالأصحاحفىالأولىالحادثة

فيتنبأانينوىسقوطأما.الماضىفىوقعتكحادثة

بينكانتالنبوةأنفلابد.المستقبلفىكحادثةعنهناحوم

.قرننصفمنأكثربينهمااللذيناالتاريخينهذين

الغالبيةفإن.التاريختحديدفىالعلماءءأراتفاوتورغم

روبرت"فيقول،نينوىسقو!إلىأقربتاريخأيرجحون

625،بينفيماكتبالسفر"إن:(.ولح"أس!ع3)"بيفر

ق.م.614،612بينماكتبأنهالأرجحبل.ق.م612

كما،فعلأبدأقدكاننينوىغون"أن،ذلكفىوحجته

مدينةبأنهانينح!ىتوصفحيث،النبوةسطورمنيبدو

ينطبقكانماوهو11(،")2الأسودمأوى"قولةزاهرة

.ق.م626فىتوفىالذىبانيبالأشورعهدفىعليها

بقليل،طيبةسقو!بعدتاريخآيرجحونمنوهناك

التاريخذلكفىإذ.ق.م654قبلماإلىبالنبوةويرجعون

عثرتها.منتقومطيبةبدأت

لألقوشى"ا"بأنهناحوميوصف:لملكمابةقمك!()4

كان-غالبأ-فيهتنبأالذىموطنهأنأى،(ا:1نا)

.(السابقالبندإلىالرجوع)الرجاموطنه"ألقوش"فى

القرنمنالأولالنصففىأشوركانت:لملخ!ئية)5(

فكان،السائدةالعالميةالقوةهى،الميلادقبلالسابع

آسرحدونابن(.مق.626-966)بانيباللأشور

العالمية.الشئونفىالكبيردوره.(م.ق966-)068

،نا!لأ!-لللفرناحلأ!

ثم،(ق.م.966)حكمهسنىأولفىمصرغزاقدكان

ماالعلماءبعضويعزوق.م.661أو663فىغزوهاأعاد

ولا.الفترةهذهإلى(01-3:8)ناحومبنبوةجاء

،بانيبالأشورحكممنالأخيرةالفترةعنالقليلإلانعلم

بأعداءمحاطة،الأطرافواسعةامبراطوريتهكانتفقد

فىوالميديون،الشمالفىالمسيثيونفكان،أقوياء

قدكانتمصرأنكما.الجنوبفىوالكلدانيون،الشرق

سقوطساعةوكانتق.م.645فىاستقلالهااستعادت

الميديونماجمها..مق612ففى،تقتربأشور

الامبراطوريةاختفت.ق.م906وفى.والكلدانيون

العالم.خريطةمنالعظيمةالأشورية

-)0687منسىالملكالفترةتلكفىيهوذايحكموكان

يهوذاإلىأدخلوقد،أشورنفوذتحت(ق.م.641

و238:،1-21:18مل2إلىارجع)الأشوريةاتالعبالى

الممارساتمنغيرهاالكثيرمع(33:3أخ9،2

ثم.(33:11أخ2)الأسرفىوقعوأخيرأ،الوثنية

،خطاياهعنتابحيثأورشليمإلىوعادسراحهأطلق

و13-33:01أخ2)أفسدهقدكانماإصلاحوحاول

..(م.ق963-641)أمونابنهإنثم.(15-17

وسلك.أبوهمنسىعملكماالربعينىفىالشرعمل"

التىالأصناموعبدأبوهفيهسلكالذىالطريقكلفى

33:12أخ21:02،2مل2)"لهاوسجدأبوهعبدها

-23).

عبادةأزال(م.ق906-963)يوشياابنهولكن

،يهوذاعلىأشورسيطرةأيامهفىوانتهت،الأوثان

مل2)الشمالفىإسرائيلمملكةإلىإصلوحاتهوامتدت

.(7-34:3أخ1-02،2،:23

قانونيةتتعرضلم.وأصالتهلملسفرقانوفية)6(

فىالمكاننفسالسفرشغلومد،جادلإنكارالسفر

يتعرضلمكما،والاسكندرانيةالفلسطينيةالمخطوطات

تغيير.لأىالنص

لغرضا:/للاهوتيةوفكرتهلملسفرمئالغرض()7

ممتلة،الأشوريةالامبراطوريةبسقوطالتنبؤهوالسفرمن

اللهقدرةإعلانالوقتنفسوفى،نينوىعاصمتهافى



ناحو!-لللفرنا!و!

التاريخ.ربفهو،العظيمة

الفكرةتنقصهالسفرأن-وهلةلأوليبدووقد

مدينةبسقوطتتغنىطويلةقصيدةيبدوفهو،اللاهوتية

منالكثيريعلنالتاريخإلىالإنسانينظروعندما.وثنية

الله.صفات

مواضيععدةالنبىينسج،الأولالأصحاحففى

نأحقيقةفيذكر،المدينةعننبوتهفىمعأهامةلاهوتية

يذكرالسابعالعددففى.بعنايتهويحوطه،شعبهيحبالله

عشر،الثالثالعددوفى."عليهالمتوكلينيعرف"اللهأن

.العدونيرمنويخلصهشعبهينقذاللهأنإلىيشير

علىتأكيده،السفرفىالهامةاللاهوتيةالأيسمىومن

ودائرةعملهمجالإلاالتاريخفصا،التاريخربهواللهأن

وأ،مجردأمفهومأيكنلم-ناحومعند-فالله.سلطانه

يقهرها،الذىوهو،الأممخالقهوولكنه،يبالىلاإلهأ

تحتهوبل،المصادفةأوالوثنيةالأممتحكمهلافالتاريخ

الخالق.سيطرة

فقط،بالسخطالناسيعامللااللهأنناحومويؤكد

باللطفيعاملولكنه،مقاوميهضدمعلنسخطهفإن

لهم.ملثيتخذونهمنوالمحبة

السفر:محتونات)8(

يبدأ،ءلأنبياارسفاأئرفكسا،(\:1)نلعنواا-أ

ناحومرؤياسفر.نينوىعلىوحى"بالقولنبوتهناحوم

،ناحوماسمهنبىإلىالسفرفينسب،)1:\("الألقوشى

السفر.محتوىتنين"نينوىعلىوحى":اياولىلعبارةوا

:(6-1:2)وقدرتهاللهلغضبالنبىوصف-ب

وبخاصة،اللهصفاتمنعددبوصفالنبىرسالةفتبدأ

(1:2)"غيورإلهالرب،)وعبارة.المطلقةوقدرتهغضبه

تعبيرهيبل،أنانيةدوافعلهاللهأنعلىئفهمألايجب

له.هملمنوأمانتهاللهمحبةعمقعن

اللهأنتأكيد،الجزءهذافىالأساسيةاكلامورومن

فىأساسىمبدأاللأهوتىالمبدأفهذا،أعدائهمنينتقم

أشورأنيثبتفالتاريخ!نينوىلسقو!طناحوموصف

شعبهلعقابآلاتالأشوريونيكنفلم!اللهتعادىكانت

وأزعجوهشعبهقاومواوثنيأنتمعبأأيضأكانوابل،فحسب

نا!و!-لللفرناح!!

(السامرة)إسرائيللمملكةغزوهموكان،مناسبةكلفى

هذهولعل.للهالعداءإظهارهمذروةاالشعباوسبى

فكرفىماأهمكانتالعبرىالتاريخفىالحاسمةالحادثة

.ناحوم

الغضببطيء!أنهإلا،أعدانهمنينتقماللهأنومع

حالةفىفحتى،(9:3)"البتةيبركماءلاولكنه..

عارمة،ثورةفىيندفعفلا،بالنعمةاللهيتعامل،لأعداءا

فرصةفيمنحهم،مدروسغضبفىمعهميتعاملبل

إشارةفيهايبرىءالبتةلا!ولكنه.وعبارةطرقهملتغيير

رحيمإلهالرب،2الخروجسفرفىاللهقالهماتاكيدإلى

حز)"ءإبرايبرىءلنولكنه...الغضببطىء،ورؤوف

نأالخطيةلنتائجيسمحأحيانألكنه،يغفرفالله.34:6(

غفرفقد،داودقضيةمنذلكيتضعكما،مجراهاتأخذ

الرب!ةالنبىناثانلهقالإذبثشبعمعخطيتهلهالله

12(،:12صم)2"تموتلا.خطيتكعنكنقلقدأيضأ

كاقوهكذا.ماتالخطيةنتيجةجاءالذىالولدولكن

أكدهالذىالإلهىالمبدأحسبالحدوثأكيدنينوىتدمير

.(1:2نا)"مبغضيهمنمنتقمالرب":ناحوم

،-6(ب103)الطبيعةعلىالمطلقاللهسلطان()!

الرهيبة.قوتهإعلانمجالأيضأفهى

فهنا7-15(،:1)شعبهونجاةنينوىسقوط)د(

الحادىالعددوفى.مباشرةنينوىمدينةالنبىيخاطب

شرأالربعلىالمفتكريخرج"نينوىمنأنيذكرعشر

الذىربشاقىإلىإشارةفيهاولعلا"بالهلاكالمشير

الإذعانالشعبمنيطلبأشورملكسنحاريبأرسله

.(02-36:14إش)بالتسليملمطالبه

ليهوذا،رجاءرسالةكانتنينوىعلىالقضاءورسالة

.(1:12)تذلهمتعودلنأشورإنيقولإذ

31لأعدادافىنينوىخرابوضوحبكلناحومهـلذكر

العددفىوبخاصة،شعبهتضايقنينوىتعودفلن،15-

إلىالعودةعلىالشعبالنبىيشجعحيثعشرالخامس

عدوتهم.أشورفستزول،اللهعبادة

-201)الثانىاياصحاحفىناحوموأسلوبهـ()

بعباراتالموصوفةالمتلاحقةفالأحداث،جدأرائع(13



ناكوفى

الإثارةمنجوأالوصفعلىتضفى،قاطعةموجزة

المتضاربةالأوامرفتسمع،المدينةانهيارلوصفوالتشويق

الطريق،راقب،الحصناحرس.القولفىللمدافعين

ناحومأنيبد!وإذ،ا()2:جدأالقوةمكناالحقولنشدد

أسوارها،ثغرتأنعقببالمدينةحدثالذىالهرجيصف

،3(:)2القتالمنالمحهرةالتروسبريقالإنسانويرى

،(204)المندفعةللمركباتالصاخبةالأصوات!شممع

.(2:5)للمدافعينمجاليعدولمالوقتفاتولكن

التىالخنادق،نينوىعنالدفاعوسائلأهممنكان

قريباننهرانلخنادقاتلكيغذىوكان،بهاتحيطكانت

التىالأبوابثغرتفقد،(8و2:6)النبىإليهمايشير

كانتنينوىأنورغم.(6ة2)الخنادقهذهعلىكاثث

علىاجبروا،عنهاالمدافعينفإن،(2:8)ماءبركةمثل

الساحق.الهجومأمامالهرب

السريعة:بالأوامرأخرىمرةالوصفنبرةوتعلو

يقولون.المهاجمينوتسمع،(8؟2)"قفوا،قفوا"

يبقىفلا،المعركةوتنتهى،"ذهبأانهبوا،فضة"انهبوا

.(2:01)"وخرابخلاء"لاإ

-2:11)الأسودإلىبالإشارةالجزءهذاوينتهى

إلى-القديمالعهدفى-الأسودترمزماوكثيرأ،(13

وكانت.البارالشريريبتلععندماوبخاصة،الأشرار

اللهولكن.لليهودمعاملتهافىبالأسدالشبهشديدةأشور

تمامأ.سيقطعهم!أنه13(:)2الأشوريينعلىأنهيعلن

علىيحتوى،أسلوبهفىالبليغالرائعالجزءوهذا

يؤكدفهو،تفوتناألايجبالمعنىعميقةلاهوتيةرسالة

لناللهأعداءأنللمؤمنينيؤكدكما،التاريخفىاللهعمل

قديراللهلأن،النهايةفىاللهشعبيقهرواأنيمكنهم

لشعبه.ومنتقموغيور

النبىيعلن:(91-3:1)نينوىعلىمرثاةو()

كان!ان.نينوىلسقوطمسهبوصففى،للمدينةالويل

اذكانأنهمعناهذلكفليس،نينوىتدميرعنرضاهيبدى

الله،عدالةمننوعأذلكفىيرىكانبل،قاسيةطبيعة

التاريخفىعاملأاللهيرىأنالنبىسروردواعىمنفكان

لأعدائه.وقاهرأ

نا!أب

منالمدينةسيصيبعقا(7-3:1)النبىويتحدث

سحرهانينوىسقوطأسبابمنإن!يقول،وعارخون

الوثنية،ديانتهاإلىإشارةذلكوفى،(3:4)وزناها

والتنجيم،العرافةباستخدامهمأشوركهنةاشتهرفقد

مراقبةطريقعنالمستقبلاستطلاعمحاولةفىوبخاصة

السماوية.الأجرامحركة

للاعداءفريسةصارتقدأخرىبلادإلىالنبىويشير

تلكمنأفضلليستأشورأنويؤكد،(11-8أ3)

وقوتها،نينوىعظمةرغمبأنهنبوتهالنبىويختم.البلثد

تجارتهاأوقلاعهاءسوا،ستزولالعظمةهذهكلفإن

ذلكفكل،(3:17أجنودهاأو(3:16)الواسعة

.سينهار

يعملاللهبأن-واحتراموقاربكل-يقطعناحومإن

لمواعيدهايامينوهو،شيءكلعلىويهيمن،التاريخفى

.والعزاءالرجاءكللهمذلكوفى،لشعبه

ناخوق4

صاحباسموهو،"مستعد،معناهعبرىاسم

ميتأ"أبيناداببنعزة"منهبالقربسقطالذىالبيدر

الثيرانلأنبهوأمسك،الربتابوتإلىيدهمدلأنه

هناكاللهوضربهعزةعلىالربغضبفحمى،انشمصت

6:6صم2)،االلهتابوتلدىهناك"فماتغفلهلأجل

.(7و

.(139أخ1)"كيدون"بيدرأيضأوشممى

لصاحبآخراسمأكان"كيدون"أنالعلماءبعضويرى

"عزةفارص"اسمعليهأطلقالحادثةهذهوبعد.البيدر

.(6:8صم2)

4ابثاد

وهو:،"كريم"معناهعبرىاسم

عميناداببنتوأليشابعهارونءأبناأكبرناداب)1(

.(241:أخ2،1ة3عد،6:23خر)نحشونأخت

إسرائيلفىللربكهنةأولهـاخوتهوأبوهنادابأصبحوقد

أبيهووأخيههارونوأبيهموسىمعنادابصعدوقد



ناللأيلأ

،سيناءجبلسفحإلىإسرائيلشيوخمنوسبعون

لوحىأعطاهحيث،الربإلىوحدهموسىواقترب

أبيهووإخوتهنادابتمينثم.(9و24:1خر)الشريعة

.(28:1خر)هار!نأبيهممعكهنةوإيئاصاروألعازار

مجمرتهمنهماكلوأبيهونادابهارونابناوأخذلا

الربأماموقرئابخورأعليهاووضعا،نارأفيهاوجعلا

الربعندمننارفخرجت،بهايأمرهمالمغريبةنارأ

.(2و0109لا)!الربأمامفماتا،وأكلتهما

تؤخذلملأنها"غريبةنارأ"كانتبأنهاالناروتوصف

إلىارجع)المحرقةمذبحعلىالدوامعلىالمتقدةالنارمن

بناروأماتهماعليهماالربغضبولهذا،(6013لا

:3عد،2و01:1لا)وأكلتهماالربعندمنخرجت

بهتكلمماهذا".لهارونموسىفقال".(426061،

الشعبجميعوأماماأتقدسمنىالقريبينفىقائلأالرب

تكشفوا!لا:الباقيينوابنيههارونموسىوأمر."أتمجد

كلعلىويسخطتموتوالئلاثيابكمتشقواولارؤوسكم

.(01:6لا)"الجماعة

خمرأ":وبنيهلهارونالربأمرأنالمحتملمنهـلبدو

خيمةإلىدخولكمعندمعكوبنوكأنتتشربلاومسكرأ

لا)"أجيالكمفىدهريأفرضأ.تموتوالالكىالاجتماع

فىكاناوأبيهونادابالأخوينلأنكان،(1-.0108

الخطية.تلكارتكباعندماسكرحالة

يربعامأباهخلفالذى،نباطبنيربعامبنناداب)2(

-909نحوفى-الشماليةالمملكة)إسرائيلعرشعلى

علىجلسفقد.سنتيننادابملكوقد.(.ق.م809

الشروعمل*،يهوذاملكلآساالثانيةالسنةفىالعرش

التىخطيتهوفىأبيهطريقفىوسار،الربعينىفى

-14002،15:25مل1)!يخطئإسرائيلبهاجعل

فىالفلسطينيينهاجمالجيشلاستمالةأنهويبدو.(3ا

إلىالميلونصفميليننحوبعدعلىتقعكانتالتىجبثون

منأخيابنبعشااغتالهوهناك،جازرمنالغربىالجنوب

كلقتلكما-قوادهأحدكانأنهويبدو-يساكرسبط

أخثابهقنبأماكلتموهكذا.العرشواغتصب،أبنائه

.(15:92مل)1نباطبنيربعاملمجتعلىالشيلونى

الناطهة

منيرحمئيلبنأوناموحفيد،شماىبنناداب)3(

ة3أخ1)"وأفايمسلدنادابولدوقد.عطارةزوجته

26-03).

مدينةمؤسسأى)جبعونأبىيعونيلبنناداب)4(

8:92أخ1)بنيامينسبطمنصعكةوزوجته،(جبعون

.(36و03،9:35و

يق4نارد

جذورمنئستخرج،الرائحةقوىالأطيابمننوع

باللاتبنيةيسمىمعمرعشبىنباتوأغصان

34،لأ(هلا"ءلأ!،33-!أ،1"جاتامانسي"ناردوستايكس

الهند.شمالىفىالهيملوياجبالقيمعلىينمو3+!+أ)

الملمس،صوفيةالفضيةوالأغصانالجنورفتجفف

بالسنبل"العربيسميهولذلك،بالسنابلوالشبيهة

."الهندى

الهندمنيجلبكانولأنهاالقوامزيتىوالناردين

منهصغيرةقارورةثمنفكان.الثمنكثيركان،البعيدة

عاملأجرهوالواحدالديناروكان،دينارل!ثمائةمنأكثر

النشيد:عروسونقول.1(و.02:9مت)اليومفى

نشر)!راثحتهناردينىأفاح،مجلسهفىالملكمادام"

:112).

خالصناردينطيبقارورةالنساءإحدىسكبتوقد

فى،عنيابيتفىوهويسوعالربرأسعلىالثهنكثير

.(9-14:3مرقس)الأبرصسمعانبيت

الأخيرالفصحقبل-ولعازرمرثاأختمريمأنكما

كثيرالثمن،خالصناردينطيبمنقنا!أخذتأيامبستة

البيتفامتلأ،بشعرهاقدميهومسحتيسوعقدمىودهنت

.(4-1201يو)"الطيبرائحةمن

4الناصرة

وكانتاالجليل!لايةفىقريةالناصرة.لملمومع()لأ

علىوكانت.يسوعوالربالعذراءومريميوسفموط!

العهدفىمطلقأتذكرفلا،منعزلةصغيرةقريةالد!ام

ولا،الأبوكريفيةالأسفارفىولا،التلمودفىولا،القديم



الناطرة

.اليهودىالمؤرخيوسيفوسكتاباتفى

الشمالإلىأميالعشرةنحوبعدعلىالناصرةوتقع

الجيريةالتلالعلى(عامربنمرج)إسدرالونسهلمن

معتدلةيجعلهامما،لبنانلجبالالجنوبىالطرففى

بالقربتمروكانت،البساتينزراعةحولهاتجود،المناخ

علىتكنلمنفسهاالقريةولكن،التجاريةالطرقمنها

الجليل،بحرمنميلأ59بعدعلىوهى.رنيسىطريق

علىوتقع،المتوسطالبحرساحلمنالشرقإلىميلأ02

البقاياوتدل.أورشليممنالشمالإلىميلأ07بعد

التلعلىارتفاعأأكثركانتالقديمةالمدينةأنعلىالأثرية

:4لوإلىارجع)الأنالناصرةقريةموقععنالغربى

92).

منطقةوكلالناصرةكانت،يسوعالربعهدوفى

اليهودية،الحياةعنمنعزلةتكونتكاد،السفلىالجليل

لهجتهمولهم،واليهودالأمممنخليطأسكانهاكانكما

الناطرة

يقولنثنائيلجعلماوهو،(26:73مت)الخاصة

!؟صالحشيءيكونأنيمكنالناصرةأمن:لفيلبس

.(1:16يو)

لأول-لناصرةاتذكر:لمقدسلمالكلئابفىكوئا)2(

فيهاسكنالتىالمدينةبأنها-الجديدالعهدفىمرة

عودتهمبعد،يسوعالطفلومعهماالعذراءومريميوسف

مريمأنلوقاإنجيلمنونعلم.(2023مت)مصرمن

:نقرأإذ،قبلمنفيهايقيمانكاناويوسفالعذراء

أرسل(اليصاباتحبلمن)السادسالشهروفى"

اسمهاالجليلمنمدينةإلىاللهمنالملاكجبرائيل

اسمهداودبيتمنلرجلمخطوبةعذراءإلى،ناصرة

ابنأستلدبأنهاوبشرها"مريمالعذراءواسم،يوسف

يدعى"العلىوابنعظيمأيكونهذا!،يسوعوتسميه

.(33-3:26لو)

يوسفذهب،قيصربهأمرالذىالاكتتابوبسبب

الفاص!!لموتعخ!يطة



نا!كى

وضعتحيثلحمبيتفىالأصلىموطنهماإلىومريم

سبقكما-مصرمنعودتهماوبعد.2:1-6(لو)!ليدها

إلىيسوعالربومعهماومريميوسفذهب-القول

يسوعالربقضىالناصرةوفى.هناكوسكنواالناصرة

منهاذهبنم،(16؟4و51و04و2:93لو)صباه

،109()مرقسالمعمدانيوحنامنليعتمدالأردننهرإلى

"يسوعالربترك،المعمدانيوحنا؟سلمأنوبعد

.(14:13مت)"ناحومكفرفىفسكنوأتىالناصرة

لمأنهلاإ،ناصريأيدعىكانيسوعالربأنومع

مرةلاإ،ناحومكفرإلىغادرهاأنبعدللناصرةيذهب

نبوةمنوقرأسبتيومفىلمجمعاإلىدخلحينواحدة

نفسه،علىالنبوةوطبق،(13-61:1إنتى)إشعياء

فقاموا.المجمعفىكانواالذينجميع"أغضبمما

الذىالجبلحافةإلىبهوجا!االمدينةخارجوأخرجوه

هوأما.أسفلإلىيطرحوهحتىعليهمبنيةمدينتهمكانت

:13مت،03-4:16لو)"ومضىوسطهمفىفجاز

.(6-ا:6مرمس،54-58

زمنإلىيهوديةمدينةالناصرةظلت:تاهـلخها)3(

أصبحتحين(م327فىالمتوفى)قسطنطينالامبراطور

الامبراطورةفيهابنتفقد،للمسيحيينمقدسأمزارأ

بئىوقد،الرابعالقرنفىكنيسة(قسطنطينأم)هيلانة

بعدواحدة-تعرضتالتىالكنائسمنالعديدبعدها

عليهااستولىثم،السابعالقرنمنذللتدمير-الأخرى

بيتلأسقفيةمقرأوأصبحت،م9901فىالصليبيون

حطيناموقعةفىالصليبيينالدينصلاحهزمثم.شان

أخرىمرةأخذهاثم،م(1187)يدهفىالناصرةووقعت

وثلاثينبأربعذلكبعدولكنام9122فىالثانىفردريك

وقعتثم،بيبرسالمعلوكىالسلطانعليهااستولى،سنة

السكانفأجبروا،م1517فىالعثمانيينالأتراكيدفى

فىإليهاعادواولكنهم،المدينةمغادرةعلىالمسيحيين

لأماكناحراسةالفرنشسكانالرهبانوتولى،م0162

أواخرفىم1891وفى.المقدسةالأرضكلفىالمقدسة

الألمانيدمنالإنجليزأخذها،الأولىالعالميةالحرب

الإسرائيليونعليهااستولىسنةثلاثينبعدثم.والأتراك

ناطبرممى

.اليومإلىحكمهمتحتومازالت،القاوقجىفوزىيدمن

معالمهاوأهم،للدخلمامأمصدرألآناالسياحةوتكؤن

.م6691فىبنيتالتىالبشارةكنيسةهىالآنالسياحية

كماتحتهاالموجودالعذراءمريملبيتالتقليدىالموقعفوق

كانتأخدىكنيسةمكانالكنيسةهذهبنيتوقد.يقولون

مكانبنيتقدبمورهاكانتوالتى.م0173فىبنيتقد

الصليبيين.عهدمنعشرالثانىالقرنمنكنيسة

تكرستالتى)يوسفالقديسكنيسةتوجدمنهاوبالقرب

يوسفدكانمكانفوقبنيتوالتى،(.م1491فىله

الكنيستينوبين-التقليدحسب-تحتهاالموجودالنجار

مريمبئرتوجدقليلبعدوعلى،فرنشس!كانىديريوجد

إلىالأولالقرنمنذبالمياهالقريةتمدظلتالتى،العذراء

.لآنا

ناصرى4

والتى،الأسفلالجليلفىالناصرةمنمواطنأى

منالأولىعامأالثلاثببنطواليسوعالربموطنكانت

ولعل،ا،الناصرىيسوع*تسميتهجاكأثمومن،حياته

اسمعليهميطلقكانممنغيرهعنلهتمييزآكانذلك

،4011كومثلأانظر)شائعأاسمأكانإذ،"يسوع"

.(العبريةفى"يشوع!لاسماليونانىاللفظفهو

.\مرقس)النجسةالأرواحاللقبهذااستخدمتوقد

خارجحولهملتفةكانتالتىوالجموع،(34ة4لو،24

ىجوار!احدى،(18037لو،01:47مرقس)أريحا

و1805)يووالجنود،(67ة14مرقس)الكهنةرئيس

فىوالتلميذان،(91:91يو)البنطىوبيلاطس،(7

القبرعندوالملاك،(34:91لو)عمواسإلىالطريق

.(16:6مرقس)لفارغا

فىبطرسفيذكره،الوصفهذاالرسلاستخدمكما

الهيكلبابوعند،(2:22أع)الخمسينيومفىعظته

3:6،4أع)أمهبطنمنالأعرجالرجلشفىعندما

.(!ة26أع)أيضأبولسالرسولاستخدمهكما.\(.

والكتبةالشيوخأقامهمالذينالكذبةالشهودواستخدمه

إنيقولسمعناه"ياننا:قائليناستفانوسضدلينتمهدوا
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هـدغير،الموضعهذاسينقض،هذاالناصرىيسوع

كما.(6:14أع)"موسىإياهاسلمناالتىالعوائد

فىالمسيحأتباععلىالوصفهذاالخطيبترتلسيطلق

فيقول:االوالىفيلكسأمامبولسالرسولضدمرافعته

اليهودجميعبينفتنةومهيجمفسدأالرجلهذاوجدنا!

.(24:5أع)"الناصريينشيعةومقدام،المسكونةفى

لهايقالمدينةفىوسكنوأتى":متىالبشيرويقول

ناصريأ"سيدعىإنهبالأنبياءقيلمايتملكى،الناصرة

بهذانبوةالقديمالعهدنبواتبينوليس.(2023مت)

يشيركانالبشيرمتىأنالعلماءبعضويرى.النص

يسى،جذعمنقضيبويخرج":إشعياءنبوةإلىبذلك

"غصن!فكلمة،(\:11إش)"أصولهمنغصنوينبت

لامتىأنالآخرالبعضويرى."ينصر"هىالعبريةفى

النبواتمنالعديدمرمىإلىبل!بعينهانبوةإلىيشير

\ة53إش)ومخنولأمحتقرأسيكونأنهإلىتشيرالتى

وازدراءاحتقارموضعالناصرةأهلكانفقد،(3-

كتبفقداالموتإلىاللقبهذالازفهوقد.(1046يو)

الناصرىيسوع"ةالصليبعلىعنوانهالبنطىبيلاطس

:91يو)"واللاتينيةواليونانيةبالعبرانية...اليهودملك

:24أع)أيضأتلاميذهاللقبهذالازمبل،(02و91

5).

نامجم)

يمكن)"رفاهية"أو"لذة"معناهعبرىاسم

ناعم""وكان.(العربيةفىالكلمةمعنىإلىالرجوع

.1(:ه4أخ)1يهوذاسبطمنيفنةبنلكالبالثالثالابن

نافحة

!هو.،"النباتبادرة"أو،1نبتة"معناهعبرىاسم

وأخو،لاوىبنقهاتبنيصهارءأبناأحدنافج)1(

قم.1914نحوفىوذلك(21؟6خر)ةورح

أورشطيمفىلهولد!االذينداودأبناءأحدنافج)2(

نحوفىوذلك،(3:7،14:6أخأ5:15،1صم2)

.م"ق2801
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نابلأق

نافيش4

وهو:،"العديدأوالكثير"معناهسامىاسم

هاجرمنإبراهيمبنإسماعيلأبناءأحدنافيش)1(

.(1:31أخ15،1!25س!)

شرقىاستوطنواوقد،أولأالمذكورنافيشنسل)2(

سبطونصفوالجاديونرأوبينبنوهاجموقد،الأردن

نتصرواوا،ونودابونافيشويطورالهاجريين،منسى

منهم،ألفمئةأناسأوسبوا،ماشيتهم،نهبوااعليهم

.22(-18:اهأخ)1السبىزمنإلىمكانهموسكنوا

ناقب4

منموضعهافى،(الناقبأدامى!إلىالرجوعالرجا

."الكتابيةالمعارفدانرة"منالأولبالجزءالألفحرف

نأمة8

المرنم:ويقول.الخفىالضعيفالصوتهىالأمة

اللهخوفليسأنقلبىداخلفىالشريرمعصية!نأمة

.(36:1مز)"عينيهأمام

4ناى

جانبيةثقوببهاأنبوبةشكلعلىموسيقيةآلةالناى

ينفخ،المهتزالهوائىالعمودطوللتحديدخاصبنظام

النغماتلإصدارالثقوبعلىالأصابعوتحرك،فيها

شإ،1:4مل5،1خ01صم1)انظرالمطلوبةالموسيقية

.5(:3دانيال،48:36إرميا،5:12،03:93

نايوتا

اسموهى،"مساكن"تعنىأنهايرجحعبريةكلمة

حيثإلى،الملكشاولوجهمنداودإليههربالذىالمكان

ولا."الرامةفىنايوت"فىيقيمالنبىصموئيلكان

.(021-91118)الأولصموثيلسفرفىإلاتذكر

مجردأو،علماسمالكلمةكانتإذابماالجزميمكنولا

بالقولمصحوبةدائمأتردفهى،"مسكن"إلىإشارة

،1(:02و23و22و؟9191صم)1؟الرامةفى"إنها



مسكنإلىإشارةمجردأنهايروقالبعضجعلمما

.(91002صم1)معهالأنبياءوبنىصموئيل

نأبعد،المكانذلكإلىبنفسهشاولذهبوعندما

البئرإلىجاء،الرسلمنمجموعاتثلاثأرسلقدكان

صموئيلأينوقالوسا!ل"،"سيخو"عندالتىالعظيمة

إلىفذهب.الرامةفىنايوتفىهماهافقيل،وداود

الله،روحأيضأعليهفكان،الرامةفىنايوتإلى!هناك

فخلع.الرامةفىنايوتإلىجاءحتىويتنبأيذهبفكان

وانطرحصموئيلأمامأيضأهووتنبأثيابهأيضأهو

23(.و:9122صم)1"الليلوكلكلهالنهارذلكعريانآ

علىونقع،الآنحتىباسمهاتحتفظالرامةومازالت

أما.أورشليممنالشمالإلىأميالثمانيةنحوبعد

هذاغيرفىتذكرولا،تمامأموقعهايعرففلا"نايوت!

الكتابخارجمراجعفىتذكرلاأنهاكمااالموضع

.المقدس

نايين4

فلعله،،،جمالأولذة"معناهيكونقدعبرىاسم

الجليلجنوبىفىبلدةاسموهوا"نعيم"لكلمةتحريف

يسوعالربخدمةأثناءوفى.السامرةحدودمنبالقرب

،كفرناحومفىالمئةقائدعبدشفىأنوبعداالجليلفى

التالىاليومفىذهب،الموتعلىمشرفأمريضأكانالذى

تلاميذهمنكثيرونمعهوذهب،نايينتدعىمدينةإلى"

محمول،ميتإذاالمدينةبابإلىاقتربفلماكثير،وجمع

المدينة،منكثيرجمعومعها،أرملةومى،لأمهوحيدابن

المدينة.فىجيدأمعروفةسيدةكانتأنهايعنىقدمما

تقدمثم،تبكىلا!:لهاوقالعليهاتحقالربرآهافلما

أقويالكالشابأيها:فقال،الحاملونفوقفالنعشولمس

فأخذ،أمهإلىفدفعه،يتكموابتدأالميتفجلس،قم

عظيمنبىفيناقامقد:قائليناللهومجدواخوفالجميع

اليهوديةكلفىعنهالخبرهذاوخرج.شعبهاللهوافتقد

ويقول(.17-7:91لو)"المحيطةالكورةجميعوفى

"!الرب-أخرموضعأعشراثنىفىكما-منالوقاعنه

.(7:13لو)

بعدعلىوهى،دانين"اسمتحملالمدينةتلكتزالولا

قائمة،الناصرةمنالغربىالجنوبإلىأميالستةنحو

؟(،المريا"")جبلالضحى!جبلمنصخرىمنحدرعلى

هوهذاولعل،يزرعيلسهلمنالشمالىالطرففى

عليها."النعيم!منالمشتقالاسمهذاإطلاقفىالسبب

.م0188فىصغيرةكنيسةالفرنمثسمكانفيهاأقاموقد

.أقدمكنيسةأساسعلى

تابورجبل9نايينلقريةصورا

"7لو)"المدينةبابإلىاقتربفلما":لوقاويقول

تكنلمالمدينةأنعلىالأركيولوجيةالأبحاثوتدل،(12

ولعل،الحرفىبالمعنىبابلهايكنلمثمومن،مسورة

إلىالعامالطريقمدخلبهائقصدهنا"باب"الكلمة

.البلدةشوارع

هذابنفسقرية-اليهودىالمؤرخ-يوسيفوسويذكر

وهى،مساداقا-حةمنالجنوبإلىأدوميةفىالاسم

011(.)7لوقاإنجيلفىالمذكورة،(نايين"ليستبالقطع

13



نبيا،أ-نبر-اننبلأ-ةنبو

)نب!

4ءأنبيا-نبى-نبوات-نبوة

المقدللرأ:الدتابفمالنبوة(1):أو!

يتكلممنهوالنبىأنيعتبرالمقدسالكتابأنالثابت

،أفكارهبناتمنليستفأقواله،اللهمنإليهبهئوحىبما

الوقتنفسفىهووالنبى.أسمىمصدرمنولكنها

البصردائرةفىتقعلاأمورأيرىالذى"الرائى"

نأالطبيعيةالأذنتستطيعلاأشياءويسمع،الطبيعى

1)مترادفتان"الرائى*و"النبى"فكلمتا.تسمعها

فمعنلاقلبهمبرؤيا"يتكلمونمنأما.(9:9صم

ولم،روحهمءوراالذاهبين...ذواتهمتلقاءفمن!"الرب

(،يرسلهملمالرب!و"كذبةأنبياءفهمشينأيروا

لأنبياءقا.(7-1302حز،18-23:69رميا)إ

وأ،أفواههمفىاللهيضعهبمايتكلمونإنماالحقيقيون

فليس،\(ة2إشإلىرجع)1الروحيةلبصانرهميكشفه

مسموعبصوتللنبىالربكلاميأتىأنالضرورىمن

قادرأيكونأنهوالأساسىالأمرولكن.الطبيعيةلأذنه

أفكارهأوقلبهوصوتاللهصوتبينال!مييزعلىتمامأ

باسميتكلمإنهيقولأنيستطيعوحدهفبهذا.الذاتية

1(.:4:16/7حز)"الربالسيدقالهكذا"أوالرب

يقولكما،يتكلمأنلابدأنهيدركالحالهذاوفى

.؟يخافلافمن،زمجرقدالأسد":النبىعاموس

لأن،(3:8عا)ا؟يتنبألافمن،تكلمقدالربالسيد

ينطقأنإلى"محرقةكنار"قلبهفىتشتعلالربكلمات

.(9-02:7رمياإ)بها

النبوفى:الوح!(ما

وتجبره،بشرىكاننعلىتحلالتىالإلهيةالقوةإن

عنه،مخفيةذلكبدونتظل،أشياءسماعأورؤيةعلى

مثلأ:فيقالا"بالوحى"عنايعبرالتىهىالقوةهذه

،ا

نببا،أ-نبع-اننبو-ةنبو

روحعليهحل"أو،(2ة24عد)،اللهروحعليهفكان"

مل2)"الربيدعليهكانت!أو،(1105حز)"الله

الله"د!ح"أو!لبسه(22و14ة1:3،3!حز،3:15

"استقرت"أو،ملاهاللهروحأنأى،(24:02أخ2)

،(1ة61و1102إش،2:15مل2)عليهاللهروح

عد)!عليهروحهالربجعل"أو.دائمأحلولأحلتأى

-42إش)"عليهروحهالربوضع"أو،(92أ11

يكنلمولكن.28("2)يو"عليهروحهيسكب"أو،(\

مجردفيصبح،نت!خصيتهأو،يتلقاهمنوعىيلغىالوحى

وعيه،كاملفىالوحىمتلقىيكونبل،تسجيلآلة

دقيقأ،وصفأحدثماكليصفأنبعدفيماويستطيع

المواهببكلود!وده،الوحىلتلقىالنبىأعدالذىهوفالله

كماوتدوينها،اللهأقواللنقلا!زمةوالخبراتوالقدرات

ودقة.أمانةبكلإليهوصلت

:ح!ءالم1(3)

ظاهرةالأحلاماعتباريمكن،الوجوهبعضمن

دونتبرز،النفسفىالكامنةالأفكارأنحيث،مشابهة

الآخر،الجانبمنولكن،عليهاللعقلأوللوعىسلطان

مالأنوذلك،جوهريأاختلافأالأحلامعنالوحىيختلف

النبىأنكما،الوعىتمامفىوهويتلقاهالنبىبهينطق

ذاته.اللهمنكلامهيتلقىبأنهكاملوبيقينبسلطانيتكم

الأمرين!هذينبينالواضحالفرقعنإرميانبوةفىونقرأ

الذينالأنبياءقالتهماسمعثقد!:لإرمياالربفيقول

متىول،حتى،،حلمتحلمت":قائلينبالكذبباسمىتنبأوا

خداعأنبياءهمبل،بالكذبالمتنبئينالأنبياءقلبفىيوجد

...بأحلامهماسمىشعبىئنستواأنيفكرونالذيناقلبهم

.28(-،232:)إرميا؟"الربيقولالحنطةمعللتبنما

والحنطة.التبنبينكالفرقهووالوحىالأحلامبينفالفرق

الوحم:حولة(؟)

حسبماأدواتهيختارفهو،الحريةمطلقاللهلروحلأن

بطبقةمقيدغيرفهو،جنسأوعمرأومكانكلمنيشاء

نأالأوقاتبعضفىحدثلقد.معينةبهيئةأوكهنوتية



نبيا،أ-نبي-اننب!-ةنل!

يصبحأنيمكنالتلاميذمنعددأحولهيجمعكانالنبى

علىكانتالنبوةولكن،(2:01مل2)أنبياءبعضهم

المطلق.بسلطانهيشاءلمناللهيهبها،خاصةموهبةالدوام

نبيأأنالست"ةقوةبكلالحقيقةهذهالنبىعاموسويعلن

الربفأخذتىاجميهزوجانىراعأنابل،نبىابنأناولا

لشعبىتنبأاذهب":الربلىوقالاالضأنوراءمن

نأيخترلمنفسهفهو،(15و7:14عا)"إسرائيل

دعاهالربولكن،لنبىتلميذأيكنلمكما،نبيأيكون

نفسوفى.جييزوجانىكراعاليومىعملهمنرأسأ

الكهنوتىللسلكينتمونكانواالأنبياءبعضأننجدالوقت

أيضأالحقمنولكن(.وغيرهماوحزقيال،إرميامثل)

السلك.لهذاينتمونيكونوالمأكبرعددا2أن

للنبى،اللهدعوةدونحائلأيقفلمالعمرإنثم

1)المبكرصباهفىوهوالعمللذلكاللهدعاهفصموئيل

ذإ،لإرمياحجةالعمريكنلمكما،(21-301صم

اللهروحأنكما.(1:6إرميا!"ولد"إنهللربقال

يكنلمذلكأنولو،امرأةعلىلآخر-وقتمن-يحلكان

بل.الوثنيةالدياناتفىالنبياتءللنساكانتالتىبالكثرة

على-استثناء-اللهروححلأنالأحيانبعضفىحدث

مثلمااباللهصحيحةقلبيةعلاقةلهمتكنلمأنتمخاص

،(01:11،91:24صم1)الملكشاولمعحدث

ولكن.(11:51يو)وقيافا،(23/24عد)وبلعام

لخدمةآلاتهمنالبعضاللهيختارأنهىالقاعدةكانت

بأسلوبالغرضلهذاويكرسهميدعوهمفكان،متوا!صلة

:91مل)1وأليشع(،3-3:1خر)موسىمثلخاص!

،17(إر)وإرميا،(6إش)وإشعماء،!16-21

فىحاسمةلحظاتتلككانتفقد،\(حز)وحزقيال

كانحالةكلفىولكن.خدمتهمأساسوكانت،حياتهم

النبىيكنولم.خاصةداخليةاستنارةعلىيحصلالنبى

مؤيدأالنبىناثانتكلمفقد،وقتكلفىبالوحىيتكلم

إلىللعودةاضطرلكنه،للرببيتبناءفىالملكداودفكرة

.7صم2)نفسهمنبهتكلمالذىكلامهليسحبداود

فقد،الربكلاماستقبلكيفإرمياويشرح.(3-13

:17،02و15:16إرميا)البدايةفىللفرحذلكوجد

نبيا،أ-نبيم-اننل!-ةنبلأ

ذلكبعدولكنه،(3:3حزإلىأيضأارجع،7-18

ماوهو،قالبماينطقلمأنهلووتمنىالحياةفىلذتهفقد

.(8-01:11رؤإلىأيضأ)ارجعاستطاعتهفىيكنلم

المستخبل:محكخاوقةرؤفى(5)

أساسعلىالنبوةلتفسيربذلتالتىالمحاولاتأكثرما

علماءفاعتبر،محضةبشريةلعواملطبيعيةنتيجةأنها

دينيونمعلمونإلاهمماالأنبياءأنالعقليوناللاهوت

والزعماءلوطنييناالقادةمثلمثلهم،نمتحمسو

التخمينعلىقويةبقدرةإلايمتازونلا،السياسيين

نأيمكنلاولكن.الحاضرءاستقراأساسعلىبالمستقبل

لقد.النبواتتتضمنهاالتىللحقائقتفسيرأهذايكون

منتكنلمنبواتهمأنتمامأيعلمونأنفسهمالأنبياءكان

قدراتهمآفاقخارجتقعبأمورتكلموافقد،أفكارهمبنات

القائمة.الاحتمالاتكلتناقضكانتوالتىبل،الطبيعية0

الدينيةنظراتهضوءفىيستطيعالنبىحزقيالكانفلربما

الذىالعقابمنينجوأنيمكنلاصدقياالملكأنيدركأن

يكنلمولكن،الربلكلمةوعصيانهخيانتهلأجليستحقه

سيؤخذالملكهذاإنيقينبكليقولأنالطبيعيةقدرتهفى

،المحاصرةالمدينةمنالهروبمحاولتهأثناءفىأسيرأ

.1(،-12:8حز)بابلإلىويؤخذعيناهستقلعوأنه

نأ-بابلفىوهو-الطبيعيةاستطاعتهفىيكنولم

.(24:2)أورشليمحصارفيهبدأالذىاليوميعرف

طبيعية،بطريقةالأموربهذهعلمقدالنبىهذاكانولو

وهو،وكذابأمخادعأإنسانألكان،نبويأثوبأوألبسها

علىلنث!خصبالنسبةبالباليخطرأنيمكنلاالذىالأمر

.والورعالتقوىمنالرفيعالمستوىهذا

حنانياأنبأالذىإرمياحالةفىالأمرنفسنجدكما

نفسفىنتمهرينخلالفىسيموتبأنه،الكذابالنبى

الأمورهذهوليست.(17-12و2801إرميا)السنة

الخارقة،الأنبياءرؤىعلىتدلالتىوحدهاهىالمحددة

أورشليمخراببأنإرميافيهاتنبأالتىالأحوالكلفىبل

قلبورغباتبل،الشعبامالكلمنالنقيضعلىأكيد

قوةبفعليتكلمكانالنبىأنعلىتدلإنما،نفسهالنبى
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نبيا،ا-نبح-أننل!-ةنبلأ

معالأمرونفس.وعواطفهرغباتهكلمنأق!ى،إلهية

الأراميينأناللهبكلمةآحازيخبرعندما،إشعياء

،(9-7:4إش)أورشليميفتحوالنوالأفرايميين

يرموالنالأشوريينإنالملكلحزقياإشعياءيقولوعندما

هدفهميحققواأندونسيعودونبل،المدينةعلىسهمأ

علىالأمورهذهكلكانتلقد.(35-22ة37إش)

يعتبرالنبىلكانحتى،القائمةالاحتمالاتكلمنالنقيض

منالإعلاناتمذهقبلقديكنلملو،وطائشأمجازفأ

النبواتهذهمثلأنفيهشكلاومما.أسمىمصدر

منالأنبياءبهيتمتعكانمافىالسببهىكانتالخارقة

تنبأالذىالنبىعاموسحالةفىوبالمثل.وتأثيرقوة

حالةوفى.(101عا)بسنتينحدوئهاقبلبالزلزلة

.:1(17مل)1والجفافالمجاعةبوقوعتنبأالذىإيليا

:12(،6مل)2الأعداءمخططاتالنبىأليشعكشفكما

الأنبياءأقوالأنأيضأالحقومن.الحالاتمنذلكوغير

اللهكانماكلبل،المستقبلعلىقاصرةكلهاتكنلم

ونصائحهمنتميئتهجهةمنللبشريعلنهأنيريد

الأنبياءكانلقد.أنبيائهفمعلىيعلنهكان،وتحذيراته

ذإ،الأمةتحذيرعليهمفكان،الشعبعلىوحراسأرقباش

تقعأنلابدالتىالوشيكةوالدينوناتالأخطاريرونكانوا

يفسرونالأنبياءكانكما.اللهوصاياالشعبتجاهلإذا

مثل،معهمحدثتالتىوالأمور،الجاريةالأمورللشعب

الجرادضرباتأو،أعدائهميدعلىأصابتهمالتىالهزائم

الأحداثأسبابيكشفوقكمااالمجاعاتأو،()يوئيل

وحدةللنبوةيعطىوهذا.الإلهيةالعنايةبتدبيراتووعلاقتها

المحيطة.والظروفالأوقاتفىالكبيرةالفوارقرغمقوية

إنما،التاريغلمضمونالعبرانىالشعبفهمفىالفضلإن

،الأشياءلكلخالقوجوديعرفونفهم،النبواتإلىيرجع

الأحداثكلتعمل،محددةلغايةويوجههاعليهايهيمن

سلطانإعلانهواللهخطةمنفالهدف.تحقيقهاعلى

البشر.لكلالكاملإرادته

:النبواتإدقا"61)

تتم،أنلابدالكتابى-المفهومحسب-الحقيقيةالنبوة
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نبيا،ا-نبي-اننل!-ةنل!

18:تث)النبوةأصالةعلىالقاطعالدليلهوالإتمامفهذا

إلىتسقطفإنها،النبوةتتحققلمفإن،(22و21

خاويةكلماتمجردوتصبح،(3:91صم1)الأرض

أهلغيركاذبأقائلهاويكون،لهاقيمةولا،معنىكلمن

إلهيةاقوةتكمنالنبىبهاينطقالتىالكلمةففى.للثقة

كان!يان،واقعأأمرأتصبح،بهاينطقالتىاللحظةوفى

هوالحقيقىالنبى"،مافبمعنى.بعديروهالمالناس

!يبنىوينقضويهلك،ويهدميقلع-بكلمته-الذى

ويمكن،(17-01،25015ة1إرميا)"ويغرس

فىالواردبالمعنىالنبوةصحةعلىالحكمللمعاصرين

بعدالإتماميحدثعندما،(18022)التئنيةسفر

علامة""-الحالةتلكفى-النبوةوتكون،قصيروقت

،28:16إرمياإلىمثلأارجع)النبىصدقعنواضحة

الأخرىالحالاتفىأما،(4،37،02-801إش

إتمامعلىتحكمأنتقدرالتىهىالمقخرةالأجيالفإن

فىلإشاراتاتتكررأنأروعوما.(1:6زك)النبوات

فيماوبخاصة،القديمالعهدنبواتإتمامإلىالجديدالعهد

17و2:14متمثلأانظر)المسيحيسوعبالربيتعلق

.(التاليةالمادةإلىالرجوعوالرجا23،و18و

تتمأنالمحتممنليس،الإنذاراتحالاتفىولكن

إنذاركلمةولكنها،بالقضاءمرسومآليستفهى،النبوة

فإذا،مشروطةفهىولذلك،ليتوبوالناسالحىاللهمن

منهالهدفحقققدالإنذارفيكون،الشعبتابأنحدث

الربأنكما.العقابإيقاعدون(01-3،3يونان)

أثبتإذاشعبإلىبالإحسانوعدهيسحبأنيستطيع

،1(-.18:7)إرمياللإحسانأهلأليسأنهالشعبهذا

نأكما،(21:92مل1)العقابيؤجلأنيمكنهكما

أحداثبين-واحدةنبوةفى-أحيانأيجمعكانالنبى

آمادعلىبل،واحدةدفعةتتحققلا،متزامنةغير

التىيسوعالربعنالقديمالعهدنبواتمثل،متباعدة

الثانىومجيئه.الخطيةعنليكفرالأولمجيئهبينجمعت

هىيسوعشهادةفإن!،والأمواتءلأحيااليدينبمجد



نبيا4أ-نبي-اننل!-ةنل!

.(91:01رؤ)"النبوةروح

النبوية:للخ!مةالتارلخ!التطور:ثانيا

نأ،القديمالعهدبديانةالخاصةالمميزاتمنإن)1(

إبراهيمكانفقد،نبويةطبيعةذاتكانتالأولىبداياتها

إلهيةا!اعلاناتسماويةرؤىأصحابويعقوبوإسحق

ولاصديقألهمإبراهيميكنلمالذينالغرباءعندبدافقد

.(501:15مزمع02:7تك)نبىأنه،قريبأ

شرائعهاالقديمالشعبأعطىالذيموسىوكان)2(

متوقفأالشعببيننفوذهيكنولم،الكلمةمعنىبكلنبيأ

كانبل!العسكريةحنكتهعلىأو،لهمكقائدمركزهعلى

إليهتكلمقد-المشتعلةالعليقةعند-دعوتهمنذلأنه،ذلنا

ذإ،بالغةأهميةوموسىاللهبيناللقاءلهذاكانفقد،الله

وقتبينمعينةرساثلآخرينأناسأاللهأعطىبينماإنه

موسىكلماللهفإن!والرؤىالأحلامطريقوعن،وآخر

نأوأمره6-8(:12عد،33011خر)"لوجه"وجهة

موسىكانفقد؟12(-01ة34تث)الأقوالهذهيكتب

وإعلان،بمصرالضرباتلإيقاعاللهاستخدمهاالتىالآلة

قيادةفىاستخدمهاللهأنكما.شعبهجهةمنمقاصده

أرضتخومإلىمصرمن،البريةأيامكلفىالشعب

طريقعنوأحكامهوفرائضهشرائعهوأعطاهم،كنعان

اللهمحضرفىيمكثأنالامتيازلهكانالذى،موسى

.عديدةوأيامأطويلةأوقاتأ

تنقطعلماموسىزمنمنذ:القضاةفترة)3(

كاملأانقطاعأالأنبياءطريقعنإسرائيللبنىاللهإعلانات

بمثلالدوامعلىيكنلمالنبعهذاولكن،(18015تث)

اللهروحكانالقضاةأيامففى.والوضوحالفيضهذا

أكثر،الشعبلقيادةالربأقامهمالذينالأبطالفىيعمل

كنبيةعظيمةمكانةلدبورةكانفقدذلكومع،يكلمهممما

منللتخلصالشعبدفعتالتىوهى،لإسرائيلوقاضية

سفرفىجاءوما.طويلأاستعبدوهمالذينأعداثهم

الربكلمةأنمن،عالىزمنفى(\:3)الأولصموئيل

يمكن"كثيرأرؤياتكنلم.الأيامتلكفىعزيزة"كانت

،الفترةهذهختاموفى.كلهاالقضاةفترةعنتقالأن

فمهعلىليعلن-صبيأيزللموهو-صموئيلاللهاختار

نبيا،أ-نبح-اننبو-ةنل!

جميعمنشيئأيدعولم،معهالربوكان"،مشيئته

دانمنإسراثيلجميعوعرف.الأرضإلىيسقطكلامه

صم1)"للربنبيأصموئيلاؤتمنقدأنهسبعبئرإلى

وخدمةاللهلخدمةمكرسأصموثيلوكان.(2.و391:

التىالأمورفىحتىاللهلروحالدوامعلىمطيعأ،الشعب

إقامةموضوعفىحدثكما،الشخصىرأيهضدكانت

.(9-8:6صم1)لإسرائيلملك

عننقرأ،صموئيلأياممنذ:الأنبياءمدارس)4(

الجماعاتهذهولعل.الأنبياءمدرسةأو"الأنبياءبنى"

فىالراغبينالشبابمنجماعةحولهجمعالنبىبأنبدأت

معالتلاميذهؤلاءوأقام،روحهمننصيبلهميكونأن

نأوالأرجح.معلمهمحولمستعمراتفىعائلاتهم

،الأنبياءمنالمدرسةهذهمثلأقاممنأولكانصموئيل

نايوتا،"نجد-صموئيلإقامةمحل-الرامةمنفبالقرب

02:،91و91:18صم1)التلاميذأولئكمستعمرةأو

انتشاءحالاتبعضالتلاميذأولئكبينتحدثوكانت.(\

عنمشاعرهميشحذوقوكانوا!معلميهمبينمماأكثر

فىتؤئرالنشوةمنحالةإلىليصلواالموسيقىطريق

ثيابهم،منويتعر!ذ،ويتبأون،حذوهمفيحذون،الآخرين

ولكن.(24و23ة!1صم1)الأرضعلىوينطرحون

للحياةمراكزكانتأنهاالغالبإذ،عامةحالةهذهتكنلم

وتذكر،والثملالصلاةفىاللهمعشركةفىالروحية

كانمما،الماضىفىالعظيمةوأعمالهاللهمعاملات

استخدامولعل.جديدةإعلاناتلاستقباليؤهلهم

المراكز.هذهفىبدأالعبادةفىالموسيقى

منالعديدظهرالعصرذلكفى:الملوكعصر)5(

الله.كلمةإطاعةأنفسهمالملوكمنطلبواالذينالأنبياء

:13صم1)اللهلكلمةطاعتهلعدمالملكشاولهلكوقد

الأنبياءلفنجيدبشدةمدينأالملكداودوكان.(11-14

،7صم2!13-16:1صم1)وجادوناثانصموئيل

لأولنكتمامأداوبانشجابفلقد،(إلخ25..!92أخ2

وقد.(12،34صم2)لهتوبيخهمعندحتىالأنبياء

أخياتنبأكما،النبىناثانيدعلىسليمانابنهتعلم

،(38-11:92مل1)مملكتهبانقسامالشيلونى
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نبيا4أ-نب!-اننبو-ةنبو

وخلعهم،الملوكلتوليةالسلطانكاملله"يهوه*فالرب

:14ملاإلىارجع)الأنبياءفمعلىيتمذلكإعلانوكان

نجد،المصلكةانقساموبعد.(7-01،16:1-7

مل1)إسرانيلمحاربةمنرحبعاميمنعاللهرجلشمعيا

.(4-1102أخ2إلىأيضأارجع،12022-24

يربعامضدالنبويةالكلمةجاعت،الشماليةالمملكةوفى

وجودرغم،الملوكمنغيرهوضد(13،14مل9)

ونجد.أهوائهممعيتفقبماللملوكيتنبأونكذبةأنبياء

النبىفى،الكذبةللأنبياءالحقيقيينالأنبياءلمقاومةصورة

معركةإيلياحاربوقد.(32مل1)يملةبنميخا

شجاعأنبيأكانفقد،والسوارىالبعلكهنةضدفاصلة

جمعالذىأليشعخليفتهكانوكذلك،اللهحقإعلانفى

.(43-4:38مل2)الأنبياءبنىمنجماعةحوله

41!-32و416مل2)الكثيرينمعالخيروصنع

ليربعامأمتاىبنيونانتنبأكما(.الخ68-2300:

.(14025مل2)طيبةنبوةإسرائيلملكالثانى

ازدهاركان:الصغاروالأنبياءوهوشععامدس)6(

سببأالثانىيربعامعهدفىالشماليةالمملكةفىالأحوال

وهوشععاموسالربفأقام،الروحيةالحالةتدهورفى

عظيمة.عالميةقوةأمامالوشيكانهيارالمملكةل!!ثنالنبيين

ويرى.مكتوبأسفرأالنبيينهذينمنكللناترك!قد

منأسبقكاناويوئيلعوبدياأنالعلماءمنكثيرون

فترةبعدكاناأنهماآخرونيرىبينما،وهوشععاموس

موضوعأالربيومانتظاركان،حالأىعلى.السبى

الهدفوكان(.2.-5:18)عاموسزمنفىشائعأ

2:2حبو3،03:8وا:8إش)النبواتكتابةمن

القارئلإقناعثم،باقيةثابتةصورةفىحفظهاهو(3و

:03إرميا)للنتمعبداثمآتراثأولتظل،العجيببإتمامها

.(8:16إش،2،3601-3

يهوذامملكةفىللأنبياءكان:يهولمافىالأئبياء)7(

أنهمولو،الشماليةالمملكةفىللأنبياءكاقمماأكثركرامة

والفجور،الحاكمةالطبقةبمظالمللتنديدأيضأاضطروا

والأخرالحينبينظهرالمملكةهذهفىولكن-نوعكلمن

لوج!ها!حسبآسافسار،داودطرل!فىسارواملوك

18

انبيا،-نبح-نبلأان-نلإة

نأأيضأالحقومن.(9-ا:15أخ2)عزرياالنبى

خأ2)آخرلسببولكننفسهالملكهذاوبخالرائىحنانى

استشارةعلىيهوشافاطواظبكما.(ا.-16:7

(3:14مل2)النبىأليشعبينهممنكانالذينالأنبياء

.(37-9102،02:14أخ2)الأنبياءمنوغيره

إشعياء،الأشوريةالفتوحاتأيامفىالأنبياءأعظموكان

عامأ،أربعينمنأكثرمدىعلىخدمتهيؤدىظلالذى

منسى.حكممنوجزءأ،وحزقياوآحازيوثامأيامفى

والشعب.الملوكعلىالشديدتأثيرهالأقوالهوكان

والوعد،بالدينونةالوعيدبيننبواتهجمعتوقد

.ءلرجابا

وعلى،لإشعياءمعاصرأالمورنتشىميخاالنبىوكان

نفوذمنإشعياءبلغهمايبلغلمكانوإن،معهتامتوافق

.والرؤساءا!للوكعند

انتقالفترةإلىفينتمونوحبقوقوصفنياناحومأما

أياموفى.الكلدانيينإلىالأشوريينمنالدوليةالسيادة

مل2)أورشليمفىكبيردورالنبيةلخالدةكانيوشيا

الذىالنبىإرميابرزأيضأيوشياأياموفى.(2214:

أورشليمحصارأيامعاصرفقد،عظيمةلخدمةاللهدعاه

نحوالرقيقةمشاعرهورغم.الكلدانيينببعلىوتدميرها

ضد،الوشيكةبالكوارثللشعبتنبأفإنه،وشعبهبلاده

رغمللربأمينأراسخآوظل،الكذبةالأنبياءمزاعمكل

أمامهايصمدلم،اضطهاداتمنلهتعرضماكل

.(21و02ة26إرميا)شمعيابنأورياالنبىمعاصره

النبىتجدالبابلىالسبىزمنفى:السبىفى)8(

فىوهواعديدةنبويةورؤىإعلاناتتلقىالذىحزقيال

كما،القائمةللأحوالملائمةنبواتهوكانت.بابلبلاد

مركزأيشغلكانالذىالنبىدانيالنبواتأيضأكانت

صورأأخذتوقد.الوثنيينبابلملوكبلا!فىرفيعأ

العالمتاريخفيهالخص،كلاميةمنهاأكثررؤوية

.الألدىملكوتهوإقامةثانيةالمسيحمجئإلىالسياسى

قامالبابلىالسبىمنالعودةبعد:السبىبعد)9(

السبىمنالراجعالشعببتشجيعوزكرياحجىالنبيان

هناككانولكن.ق.م(052نحو)الهيكلبناءإعادةعلى



اللإياالع!افعالنب!ة

منهمكان،العملهذايعارضونكذبةوأنبياءءأعداأيضأ

.(14-6ة6نح)النبيةنوعدية

لا،القلبمنالعبادةإلىللدعوةملاخىالنبىوقام

الظاهرية.الشكليةالعبادة

العهدأنبياءأخرملاخىيعتبر.النبوةانمطاع01()

وانقطعتالقديمالعهدأسفارختمتبه،القديم

:4:46،9027،14مكابيين1إلىارجع)النبوة

.المعمدانيوحناظهرأنإلى(41

لملنبوية،لملاسفارم!ح!ارلملقهيململعصلمانبيا

اللإياالل!افيالنلإة

لجديداالعهدفىالنبوة

المعمدانيوحناهوالجديدالعهدفىظهرنبىأول)أ(

عنهوقال،القديمالعهدآنبياءآخرملاخىعنهتنبأالذى

نبىليسالنساءمنالمولودينبينإنه":يسوعالرب

جاءالذىالنبىكانلأنه"المعمدانلوحنامنأعظم

،ه:4ملاخى)المسيحيسوعالربأمامالطريقليفيئ

بمجيءالمعمدانيوحناأنبأوقد.(28و7:27لو

ة1يو،3:16لو/7تامرقس،11ة3مت)المسيح

.(13:35أعو03و27و15

يسوعالربفىذروتهاإلىالنبوةوصلتوقد)ب(

حضنفىهوالذىالوحيدالابن"فهوانفسهالمسيح

.\يو)مشوراتهوتممالآبلناأعلنأى"خبرهوالآب

فىلأخيرةاالأيامهذهفى(الآب)كلمنا!وقد.(18

كلوحاملجوهرهورسممجدهبهاءهو...الذىابنه

اعترفتوقد.(3-101عب)"قدرتهبكلمةالأشياء

،11و16:41،21:01مت)"نبى"بأنهالجموع

و98:،93و7:16ولو51،8:28و6:41مرقس

ذلكوكان،(52و4.:،157و4:91،6:14ويو91

ألمح!قد.بهايقومرأوهالتىالعظيمةالأعمالبسبب

فىإلاكرامةبلانبىليس":قولهفىذلكإلىالمسيح

241(:4لو،13:57مت،6:4مرقسر)"وطنه

لالأنهايليهوماوغدالماليومأسيرأنينبغى":قولهوفى

.(13033لو)"اورشليمعنخارجةنبىيهلكأنيمكن

نأاستفانوسوكذلك،لليهودالرسولبطرسويعلن

18تث)"موسىعنهتنبأالذىالنبى"هوالمسيع

.(7037و22؟3أع118

لمسيح:/بهانبأئململتى/لنبو/تومن

:01مت)"السمواتملكوتاقترابد)عنالنبوة)1(

،1:15،901مرمس،93-23،23:37و8و7

.(92و13028

:33مت)والهيكلأورشليمخرابعنالنبوات)2(

!13مرقس،04ت37-93،21:2،26:61،27

،35،21:6و12:34لو،!2،14058،15:2

.(21-2:91يو
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اللإياالك!افعالنبلأة

إلىنظريقتربهووفيما،ةالنبواتهذهأقوىومن

حتىأيضأأنتعلمتلوإنك،):قائلأ،عليهاوبكىالمدينة

عنأخفىقدالأنولكن.لسلامكهوما،هذايومكفى

بمترسة،أعداؤكبكويحيطأيامستأتىفإنه،عينيك

وبنيكويهدمونكاجهةكلمنويحاصرونك،بكويحدقون

تعرفىلملأنكحجرعلىحجرأفيكيتركونولا،فيك

هذهتمتوقد.(44-41؟91لو)"افتقادكزمان

.م07فىالرومانىتيطسيدعلىحرفيأالنبوة

01مت)أبيهبمجدالإنسانابنمجئعنالنبوة)3(

-27و16:27،24:27م!،41و22،13:04:

لو،27،14:62-8:38،13:24مرقس،93

.(9،17:24و9026،12:8

حديثفهوالأناجيلفىالنبويةالأقسامأطولأما)4(

لو،32-13:1مرقس!36-24:1متفىالرب

أورشليمخراببينالربيجمعوفيه21:5-33

لدهر.اءوانقضا

المسيحى:العصر)وائلفىالنبوة)ب(

الروحبانسكابالمسيحىالعصرفىالنبوةبدأت)1(

ا:2أع)الخمسينيومفىالأوائلالمؤمنينعلىالقدس

،اليومذلكفىعظتهفىالرسولبطرسفيقول،(21-

الأيامفىهـلكون،:اللهيقول.النبىبيوئيلقيلماهذا!

بنوكمفيتنبأبشركلعلىروحىمنأسكبأنىالأخيرة

أحلامأ.شيوخكمويحلم،رؤىشبابكمويرى،وبناتكم

الأيامتلكفىروحىمنأسكبدمامائىأيضأعبيدىوعلى

.(18-2:16أع)"فيتنبأ!ن

تعتبركانتبا"لسنةالئكلمظاهرةأنالواضحومن

وحيث.(17،9106و204أع)أساسأنبويةظاهرة

يومفىالمؤمنينكلعلىانسكبقدالقدسالروحأن

فىأنالمفروضمنفكان(النبوةروحوهو)الخمسين

فيهميسكنالجميعأنحيثيتنبأوا،أنالجميعإمكان

،3016كو23،1و11-809رو)القدسالروح

يمتلكونمعينونأفرادهناككانولكن،(48تس1

كصا،"أنبياء"بالتحديدعنهميقال،للتنبؤخاصةموهبة

الربيعطيهاالتىالمواهبمنأنبولسالرسوليذكر

اللإياالث!افعالنب!ة

:4أف،12:6رو،28!12كو9)ثاالنبوة!للكنيسة

هؤلاءبعضأسماءالرسلأعمالسفريذكركما.(11

ويهوذا،(28و11:27أع)أغابوس.مثلالأنبياء

يدعىالذىوسمعانوبرنابا،(15:32أع)وسيلا

)بولس(وشاول...ومناين،القيروانىولوكيوس،نيجر

:21أع)الأربعفيلبسبناتيذكركما،(1301أع)

،3:ارؤ)نبيأ-بلاشك-الرائىيوحناوكان.(9و8

اللقب.هذانفسهعلىيطلقلمأنهرغم(18و22:9

المجتمعاتفىالقادةمنيعتبرونالأنبياءكان)2(

ولكنها،(4:11أف،28ة12كو1)الأولىالمسيحية

إطارفىروحيةقيادةبالحرىبل،إداريةقيادةتكنلم

،14-12كو3،1-13:1)أعالعبادةاجتماعات

فيهابماالمواهبكلللرسلوكان.(12و4:11أف

1)التعليمبخدمةيقومونكانواالأنبياءأنكما،النبوة

الروحمنأقوالهموكانت،(31و91و4و1403كو

وكان.الخدمةلهذهاختارهمالذىوهو،مباشرةالقدس

وأقوالالقديمالعهدتفسيرهوللمعلمينالأساسىالدور

.يسوعالرب

المواهبكلمثل)الأساسيةالأنبياءخدمةكانت)3(

!أما:بولسالرسولفيقول،الكنيسةبنيانهى(الروحية

وتسلية(تشجيع)ووعظببنيانالناسفيكلميتنبأمن

بالقول:ذلكيؤكدكصا.3(:14كو)1"(تعزيةأى)

وقد.(14:4كو1)"الكنيسةفيبنىيتنبأمنوأما"

وبخاصة،الروحيةالمواهبموضوعبولسالرسولتناول

الكورنثيينلأن،واضحبتفصيل،والتنبؤبا"لسنةالتكلم

الرسوليستنكرولم.بألسنةبالتكلمكبيرأاهتمامأاهتموا

كانأنهحيثولكن،(93و14:18كو1)كمبدأذلك

الكنيسةايبنىلافهو،مفهومةغيربلغة-بعامة-يتم

علىتعملفكانتاللجميعمفهومةبلغةفلأنها،النبوةأما

2-ه14:02كو1)وتعزيتهمووعظهمالمؤمنينكلبنيان

نبيين،هماكاناإذوسيلايهوذا"أننقرأكما.93(و

.(32؟15أع)"وشدداهمكثيربكلامالإخوةوعظا

النبويةللخدمةوالتشجيعالوعظأهميةعلىالتاكيدونجد

9:131!04ة2أع)الرسلأعمالمنكثيرةأجزاءفى



ا!للليلاءكدالقاي!الث!انبوان

(.2و1؟،16:0402"22؟24،14و11023

الأساسىالمضمونإن:المسيحيةالنبوةمضمون)4(

الوعظ-التنويةسبقكما-هو،المسيحيةللنبوة

لإرشادأحيانأكانتكما،(14:3كو1)والتشجيع

الأنبياءطريقفعن.الهامةالقراراتاتخاذفىالمؤمنين

الذىللعملوبرنابالبولساختيارهالقدسالروحأعلن

:1تى1إلىأيضأارجع،3-13:1أع)إليهدعاهما

أيضأ،النبوةطريقعنأنهوالأرجح.(18،4:14

أسيافىالكرازةمنوتيموثاوسبولسالقدسالروحمنع

عأ)بثينيةإلىالذهابمنمنعهمكما،(6ة69)أع

:167).

طىفىأحداثأيتضمنأحيانأالتنبؤكانكما

:ا1)أعالصالميةالمجاعةعنأغابوستنبأكما،المستقبل

عأ)أورشليمفىبولسالرسولعلىالقبضوبإلقاء،28(

سفرأنكما.(03:23إلىأيضأارجع-21011

لإشباعليس،الأخيرةالأيامعننبواتعلىيحتوىالرؤيا

وسطفىوتشجيعهملتعزيتهمبل،إليهمكتبمنفضول

بهم.المحيطةوالتجاربالاضطهادات

القديم،العهدبمفهومأنبياءثمةليسحيثوالآن)5(

،والحياةوالخدمةللعبادةيلزمماكلاللهكلمةفىلنافإن

بالصبرحتىتعليمنالأجلكتب،فكتبسبقماكللأن"

لأن(15:4رو)"رجاءلنايكونالكتبفىبماوالتعزية

والتوبيخ،للتعليمونافعاللهمنبهموحىهوالكتابكل"

اللهإنسانيكونلكى،البرفىالذىديبوالثللتقويم

.(17و3016تى2)"صالحعمللكلمتأهبأكاملأ

المسيح4عقالقديمالعهدنبوات

الربعنالقديمالعهدفىالنبواتمنمئاتعدةهناك

أرثرويقول.الأولمجيئهفىتمامأتمتقدالمسيحيسوع

(!تدحضلاكثيرةبراهين":كتابهفى)بيرسون.ت

القديماالعهدفىالمسيحإلىإشارة332هناكإن

فىتمتقدنبواتسواء،المجديدالعهدكتبةيقتبسها

علىوبناء.لشخصيتهمسبقةكرؤيةأواوخدمتهحياته

48كلفىواحدةفرصةهناكالرياضىالاحتمالاتقانون

ا!للليلامح!القاي!الع!انب!ان

حياةفىالنبواتهذهكللحلرث،صفرأ89يمينها!الى

ماأروععلىجميعهاتتحققأنأعجبفما،واحدشخص

علىالأدلةأقوىمنفهذا،واحدشخصفىيكون

لاالتى،المطلقةمصداقيتهاثمومن،الإلهىمصدرها

علىواقديرشيءبكلالعليماللهعنإلاتصورأنيمكن

الأمناءلرجالهيوحىأنيقدرالذىوحدهفهو،شيءكل

:41إشإلىمثلأارجع)حينهفىويتممهاالنبواتبهذه

.(11-9،46:8و21-24،4208

الربشخصفىتحققتالتىالنبواتأهمبعض!اليك

المسيحةيسوع

رأسيسحقالذىالمرأةنسل-1ه3:تك)أ(

.(2:14عب،2:15كو)الحية

تتباركفيهالذىإبراهيمنسل-2218:تك)أز(

.25(:3أع،3:16غل)الأرضأممجميع

الذىيهوذاسبطمنشيلون-1و.!:94تكأ()فأ

.(5:5د!)الشعوبلهستخضع

يملكالذىداودنسل-16-12ة7صم2()لأأ

.(33-1:31لو)الأبدإلى

جسدهيرىلنالذىاللهقدوس-01ة16مز)لأ(

.37(-32،13035-:227أع)فساد%

للآبصرخته-18-8،11-22:6مز(أ7)

المستهزئينوتعييراتالصليبآلامووصف

.(46و43و93و35ة27مت)

عذراءمنالولادة-و7:41،9:67إشأ!()أ

لو،25-1:18)متقديرأإلهأسيدعىوأنه

1:03-.)35

أنشودتينأول--17ة94"7-42:1إش(زلأ8)أ

.(21-12:18)متالمطيعالوديعالعبدعن

العبدعنالثالئةالأنشودة9--0504إش()*أ

-21مت)للضاربينظهرهبذلالذىالمطيع

.(91:1يو،03و26؟67،27

الرابعة،الأنشودةا-53:2-52:13إش)*(
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القايمةأم!امملأنب!ان

فيهاعبارةفكل،النبواتأعجبمنوهى

وذبيحتهالمسيحصلبفىتمامأتحققت

.(01ة53إش)وقيامتهودفنهالكفارية

العهدفىمرة41منهاعباراتاقتبستوقد

الجديد.

لخدمتهالمسيا-مسح3-61:1إش()ا!ؤ

لو)الشيطانعبوديةمنالتحريرفىالمباركة

4:17-21).

موعدتحددالتىالنبوةوهى26-و9:25دانيال(أ*)أ

ىأ)السنينمنأسبوعأ96وهىالمسيامجئ

بتجديدالمرسومصلوروقتمن(سنة483

-7011عز)ارتحشسشاأيامفىأورشليم

إلىظافرأالمسيادخولإلى(2هو18و13

.(15-12خ12يو)أورشليم

الذىالقدسالروحانسكاب92-و2:28يؤأ*(أ)ا

بهوعدقدكانوالذىالخمسينيومفىحدث

-ا:5،2-4؟1أع)لتلاميذهالمقامالرب

21).

المسيا،ولادةلمكاندقيقتحديد2-50ميخا()7؟*

فىأصلأتقيمكانتمريمالعذراءأنرغم

مت)لحمبيتمنميلمائةبعدعلىالناصرة

.(7-2:1لو6،-4؟2

ظافرأالمتواضعالوديعالملكدخول9-ة9زك)7*(

.(01-31:4مت)أورشليمإلى

.(91037يو)اللهابنطعن01-:12زك()74*

الخرافوتبددعىلرااضرب13:7زك(الأ*)أ

.(14:27مر،31؟26مت)التلاميذأى

ليهىءالمعمدانيوحنامجيء1-ة3ملاخى()7148*

.(01و11:3مت)الآتىالربأمامالطريق

القدبمة4الاممعقنبوات

عشراتهناك،المقدسالكتابفىالكثيرةالنبواتبين

بعضها:!اليك،ومصالكوأمممدنمستقبلعنالنبوات
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ألي!لأ!!الللثثبمحل!نب!ان

.(85-15:36رمياإ!13إش)بلباسقوط(1)

:2صف،ناحوم)كاملأتدميرأنينوىتدمير)2(

13-15).

(17-ا؟91إش)مصرحالةتدهور)3(

92!)حزوروماوفارسبابلبهاأحدثتهالذىوالتخريب

03).

نبوخذيدعلىق.م.572فىصورمدينةتدمير)4(

.11،92-1أ26حز)سنة13دامحصاربعدنصر

البحرىحصنهاعلىا!برالاسكندرواستيلاء،2(17-.

كانالذىالمائىالمجرىردمهبعد..مق332فى

-26012)حز!أخشابهابحجارتها،البرعنيفصله

.)21

الشرقفىالأربعالعالميةالامبراطورياتتعاقب)5(

الامبراطورياتءأسماذكرمعاروماإلىبابلمنالأوسط

7،801-3ة7!45-2:36دانيال)الأولىالثلاث

.(22،01:02-91و8-

.9زك)وفلسطينلفينيقيةالاكبرالاسكندرغزو)6(

1-8).

4اليهودىالشعبعقنبوات

هى،الأممإحدىعنالنبواتإتمامحالاتأهم

منالقليلوإليكااليهودىبالشعبالمختصةالنبوات

:النبواتهذهمنالكثير

الأجنبية،البلادمنالكثيرفىوتبديدهمسبيهم-1

.(45-26033لا،68-28:36نث)عودتهمتتم

إرميا)بابلفىسنةسبعينلمدةيهوذاسبى-2

وقتمن(2-1ة9دانيالمع12،92:09و2511:

منفوجأولعودةإلىق.م506فىلهمنصرنبوخذسبى

ق.م.536نحوفىزربابلبقيادةالمسبيين

الكاملةالهزيمةبعد،م!فصلكنتمعباليهودبقاء-3

التىالأخرىالقديمةبالشعوببالمقارنة،للأمة

-37،33024-31:35إرميا)منهاالكثيراندثر

26).

أنذرهمكمام07فىوالهيكلأورشليمتدمير-4



.(2و1ة24مت)يسوعالرب

.م.ق142فىمستقلةدولةوإقامةاليهودعودة-5

،16-11:11إش)،(42-13:36بيينمكا1)

24،437و12-8ة26حز،16-16014إرميا

.(22و21و11-14

35.إش)النرجسكزهرةالنقبصحراءازدهار-6

.44،33و32:43إرم!ا،1-2،9503،16:4

13).

وأشحودأشقلونمثلالقديمةالمدنتعميرإعادة-7

بالمقارنة،(7-2:4صف)كثيرةقرونانقضاءبعد

وبيتكورزوينمثلالتعميريدإليهاتمتدلمأخرىبمناطق

مت)المسيحيسوعالربوبخهاالتى،وكفرناحومصيدا

11:02-24).

نبية4

-المقدسالكتابفىأسماؤهنوردتاللواتىالنبيات

-.هن-الوصفبهذا

وقداوهارونموسىوأختعمرانبنتمريم(11

عبوربعدورقصبدفوفللربالترنيمفىالنساءقادت

15:02)خراليابسةعلىكماالأحمرالبحرالشعب

21(.و

قاضيةوكانت،لفيدورتزوجةدبورة21(

قضه)إسرائيلفىوأفا،(404قض)لإسراثيل

قائدسيسرالمحاربةأبينوعمبنباراقدعتوقد.(7ة

.للحربمعهنهابهاعلىفأصر،كنعانملكيابينجيش

دبورةترنمت،وجيشهسيسراعلىالقضاءوبعد

.(31-5:1قض)المشهورةبأنشودتها

،الثيابحارستقوةبنشلومامرأةالنبيةخلدة31(

فىالشريعةسفرعلىالعثوربعدالملكيوشياإليهاأرسل

.22مل2)الشعبولأجللأجلهالربلتسطعل،الرببيت

14-02).

لإخافةالكذبةالأنبياءباقىمعاتفقتالتىنوعدية41(

منالعودةبعدأورشليمأسواربناءيستكمللاحتىنحميا

.(6:14نح)البابلىالسبى

نبايان

علىربما،(النبية!زوجت!هعنإشعياءيقول)5(

.(8:3إنت!)نبىزوجةكانتأنهاأساس

:13حز)إسرانيلفىكاذباتنبياتهناككان)6(

17).

فىوقفتالتى،أشيرسبطمنفنوئيلبنتحنة71(

فىفداءالمنتظرينجميعمععنهوتتكلمالربتسبحالهيكل

يسوعبالطفلمريمالعذراءدخلتعندماوذلك،إسراثيل

.(38-2:25لو)الهيكلإلى

كنبناتأربعقيصريةفىالمبشرلفيلبسكان)8(

.(9و21:8أع)يتنبأن

كنيسةملاكإلىيكتبأنالرائىيوحناالربيأمر)9(

التىإيزابلةالمرأتسيبأنك،قليلعليكعندى!:ثياتيرا

وياكلوايزنواأنعبيدىوتغوىتعلمحتى،نبيةإنهاتقول

.(92-3:18دؤ)،،للأوثانذبحما

4نبايوت

.مثمر""أو"فلاح"الأرجحعلىمعناهسامىاسم

هاجر(منإبراهيمبن)إسماعيلأبناءأكبراسموهو

تزوجتوقد.(1:92أخ13،1ة25تك)عشرالاثنى

بنعيسومن(36:3تك-"بسمة"أو)محلةأخته

.(9؟28تك)يعقوب

النبىإشعياءفيذكر،المواشىبتربيةنسلهاشتهروقد

تخدمك"نبايوتكباش.إليكتجتمعقيدارغنمكل":

لإسماعيل.الثانىالابنقيداروكان.(06:7إش)

وردوقد،لإسماعيليةلمالعربيةالقبائلمنوقيدارفنبايوت

745)أشورملكالثالثفلاسرتغلثحولياتفىذكرهما

العربية.الجزيرةشمالىفىغزواتهفى(.ق.م727-

633-668)بانيبالأشورحولياتفىذكرهمايردكما

وفلسطين.وسوريةلمصرغزوهضمن(.ق.م

عننقلأجيرومرأىعلىبناء)العلماءبعضويرى

حلفاءكانواالذينللأنباطا!برالجدأنه(يوسيفوس

بالميراحتىالأردنشرقىمنوأجزاءأدوموغزوا،لروما

فىالحصينة"التبراء"عاصمتهموكانت،(تدمرإ

يرفضولكن.العقبةخليجعندالعربيةالجزيرةشمالى
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لغوية.أسسعلىالرأىهذاالآخرالبعض

نبحز4

بهمجاءالذينالعويونعملهمااللذينالصنمينأحد

السامرةإلى.مق.722فىأشورملكالثانىسرجون

إلىسباهمالذينالعبرانيينمنسكانهامحلليحلوا

و17:6مل)1"ترتاق!هوالثانىالصنموكانأشور.

(،انباحازا"هو"نبحز"أنالعلماءبعضويرى.31(

الاسميترجميهودىتقليدوهناك.العيلاميينآلهةأحد

كانأنهمنهيفهمقدمما،(الكلبمثل)"ينبع"إلى

كلب.صورةفى

ثبر-منبر4

وقفوقد.الواعظأوالخطيبيرتقيهامرقاةالمنبر

ووقف،الأمرلهذاعملوهالذىالخشبمنبرعلىعزرا

،الرؤساءمنعشرثلاثةيسارهوعنيمينهعنبجانبه

.(6-84نح)الربشريعةسفرللشعبليقرأ

4نبراس

بابلملكبيلشاصركانوبينما.المصباحهوالنبراس

الساعةتلكفى،،خمرأيشربالألفعظمائهمعيجلس

علىالتبراسبإزاءوكتبت،إنسانيدأصابعظهرت

،االكاتبةاليدطرفينظروالملك،الملكقصرحائطمكلس

نورليقعالمصباحبإزاءالكتابةفكانت،(ه:5دانيال)

.بوضوحفتظهراعليهاالمصباح

8(قلنبشاا)نبشان

منمدينةاسموهو،!الفرن"معناهاعبريةكلمة

وقد.البريةفىيهوذالسبطنصيبأوقعتالتىالستالمدن

منبالقرب62(:15)يشالملحومدينةسكاكةبينذكرت

موقعهايعلمسلاالميتللبحرالغربىالساحلعلىجدىعين

حاليأموقعهاأنيرونالبعضكان!ان،اليقينوجهعلى
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أريحا.منالغربىالجنوبإلى"المقارىحربة!هو

-يثبوع)نبع

"الماءعين"؟والينبوع.خرج:الأرضمنالماءنبغ

.2(:8،:711تك)"ينابيع"والجمع،الماءمصدرأو

خ8تث!،اعين"-الأحيانغالبفى-العبريةفىوهى

،1(240صم)1"جدىعين"فىكما،(7،33:28

،(!:1مل1779،1صم2)"روجلوعين"

الجزءمنموضعهافى"عين"مادةإلىالرجوعفالرجا

.،(الكتابيةالمعارفدائرة"منالخامس

نبلآصر8

إحدىوهى،"راسخأوثابت!بمعنىعبريةكلمة

السبىمنالعودةبعدبنيامينبنوفيهاسكنالتىالمدن

بيت"هوالحالىوموقعها.(11:34نح)البابلى

اللد.منالشرقىالشمالإلىأميالأربعةبعدعلىنابالا"

نبيل4

وخمدتحسبهوكرم،وشرفعطم:ونبالةنبلأتئل

اللئيمولايذعى":إشعياءالنبىويقول.نبيلفهو،شمائله

.(32إش)"نبيللهيقالالماكرولا،كريمأبعد

نبا-ينبو)

ونبا-مكانهفىيستولم.نبوأينبوالشيءنبا

فو!إذا"ةالشريرعنالمرنمويقول.يصبلم:السيف

وأطلقهاسهامهوجهإذاأى7(ج58مز)"فلتن!ثسهامه

تصيبه.فلاالهدفعنوتخيبتطينت!فإنها

نبو4

".مرتفع"أو(مخبر)"هنبىء"تعنىقدساميةكلمة

وهى:

التىالخصبةالمراعىفىالأردنشرقىفىمدينة)1(

:32عد)نصيبهمامنتكونأنوجادرأوبينسبطاطلب

:32عد)رأوبينبنوبنا!اأعادوقد.(8ة5أخ3،1



يالللا)ب!نبو

سفرفىرأوبببنبنىنصيبفىتذكرلاولكنها،(38

عدد!اسمهاغيرواأنهميبدوإذ،1-22(:ه13)يشوع

استعادهاوقد.نبوجبلمنقريبةوهى.(32.38

.(22و48:1إرصيا،15:2إش)الموايبون

الموعدأرضفوقهمنموسىرأىالذىنبوجبل)2(

وذفنماتأيضأفيهوالذى،(32:94،341تث)

الجبل،رأسعلىذلكوكان(33:05134:6تث)

عباريمجبالسلسلةفى،(ا:24تث)الفسجةالمسماة

أنهلأرجحوا.(34:94)تث(أريحاقبالةموآبأرضفى

الرجا)الأردنشرقىأميالثمانيةنحوبعدعلىالنباجبل

الجزءمنموضعهافى"الفسجة"إلىأيضأالرجوع

.(الكتابيةالمعارفداثرةمنالخامس

وقسمى،وعاىإيلبيتبعدتذكريهوذافىمدينة)3(

إلىرجالهامنعاد،(7:33نح)"الأخرىنبو"

منرجلأوخمسوناثنانورفقائهزربابلمعأورشليم

نسائهمعنمنهمسبعةتخلىوقد،البابلىالسبى

مدينةأنهاويرجح.(44و01:43عز)الأجنبيات

أورشليم.منالجنوبإلىميلأعشرخمسةبعدعلى!نوبا"

فى(4601إش)إشعياءالنبىذكرهبابلىإله)4(

والعلم،الحكمةإلهعندهموكان،بابلخرابعننبوته

إلىبورسيبافىعبادتهمركزوكان.بابللملوكوالراعى

نهايةإلىقائمةعبادتهوظلت.بابلمنالغربىالجنوب

وبقول.(.ق.م538-962)البابليةالامبراطوريةعصر

أنا!:نقوشهأحدفىبانيبالأشورالأشورىالامبراطور

علىالكتابةوفن،نبومنالحكمةأتعلمبانيبالأشور

كان،نيدسنبوابنبلشاصرأياموفى."الطينيةالا"لواح

وكان،بارزمركز(9ة46إش)"وبيلنبو!)للإلهين

فىكما)والعظماءالملوكأسماءفىيدخلاناسماهما

ونبو،زردانونبوانيدسونبو،بولاسنبو،نصرنبوخذ

.(وبلطشاصروبلشاصر،شزبان

4بولإسارنبو

وهو،الكلدانيةالأسرةأسسالذىالبابلىالملكهو

فىلنفسهاتخدوقد.الثانىنصرنبوخذالشهيرالملكأبو

ند2نلإكأ-ناطرنلإكأ

1(سياكوزس"معتحالفوقد."أكادملك"لقبالبداية

وقضياق.م.612فىنينوىعلىواستوليا،ميدياملك

البريطانىالمتحففىوتوجد.الأشوريةإلامبراطوريةعلى

عدافيماحكمهتاريخول-البابليةالنصوصمنمجموعة

لأنتمورغزواتهوتسجل،التاسعةإلىالرابعةمنالسنوات

الكتابفىاسمهولايذكر.وكيليكيةسوريةفىوأملاكها

.المقدس

راصر8نبوخذ

الشهيربابلملكنصرنبوخذللملكا!اد!الاسم

:26:7،92حز،الخ7،22:5200و2ة12)إرميا

.(91،03:01و18

نصر4نبوخذ-ناصرثبوخك

(.الميراث)أو"الحدودحمىقدنبو"معناهبابلىاسم

المقدسالكتابيذكرلا،بابلملوكمنأربعةاسموكان

التاريخفىدورهلأهميةالثانىنصرنبوخذإلامنهم

الكتابى.

الأسرةملوكأننمهرمنوهو:الأولنصرنبوخذ)1(

.(.سمق1124-3011إسن)أسرةالثانيةالبابلية

أقاصهاالتىالقولةالمركزيةالحكومةعلىواعتمادأ

عيلامفغزا،دولتهتوسيعإلىالتفاتهوجه،أسلافه

بابل.ضايقتماكثيرأكانتأنبعد،عليهاواستولى

علىسيادتهوبسط،والكاشييناللولوبيينأخضعكما

أشور.

التالى.المبحثلهوسنفرد.الثانىفصرفبوخذ)2(

اتخذهالذىاللقبوهو:الثالثنصرنبوخذ)3(

أشهرثلاثةلمدةبابلعرشاغتصبالذى"نيدنتوبيلا"

.ق.م522أواخرفىالأولداريوسأيامفى

علىأطلقالذىالاسموهوةالرابعنصرنبوخذ)4(

قيامهعقبأشهرثلاثةأيضأملكالذى"أراخا"
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لاطمانب!كأند*انبلأ!أ

بعضويشك.م.ق21،فىالفارسىالملكضدبثورة

تاريخيأ.وجودهحقيقةفىالعلماء

1راصر(تبوخذثصرأنبوخذ

الوحيدالملك،الثانىنصرنبوخذومو:أسرى)1(

المقدسالكتابفىمرارأذكرهءجاالذىالاسمبهذا

التنويه.سبقكما-الكتابىالتاريخفىدورهلأهمية

.وحزقيالإرميانبوتىفى"راصرنبوخذ"باسمويذكر

امرأتين.تونجوقد،بابلملكنبوبهولاسرابنوهو

التىونيتوكريس،الماديينملكاستياجسابنة،(اميقيس11

ثلاثةلهكانأنهالاتاروتذكر.(،نبونيدس"لهولدت

.25027(مل)2خلفهالذى"مرودخاويل"أولهمااءأبنا

005منأكثراكتشافتملقدتاريخهمصال!ر)2(

يوجدكما.ملكهمنوالسنينوالشهوربالأياممورخةلوحة

علىغالبيتها،باسمهتشيدنقوشآتحملمبنىثلوثيننحو

بيت"لوحةذلكفىبما،الطوبعلىأواسطوانيةأحجار

الأسودالبازلتمنلوحعنعبارةوهى،((الشرقىالهند

بناءوإعادة،لبابلتحصينهتصفسطرأ621عليه

072هناكأنكما.جديدقصروبناء،القديمالقصر

فىبرشاوادىنقشفىسطرأ(وعشرينسبعمائة)

الأرزأشجاربعضونقل،للبنانغوناتهتسجل،سورية

ويزمان-د.ج-قريبعهدمن-نشركما.بابلإلىمنها

منالأولىسنةعشرةالاثنتىتارلئعليهامسجللوحات

الهامةالأخرىالمراجعومن.سنةبعدسنة،حكمه

وأخبار،الثانىالملوك)القديمالعهدأسفار،لتاريخه

كتاباتوبعض(ودانيال،وحزقيال،وإرميا،الثانىالأيام

.!لوسابيوسيوسيفوسذكرهاالتىالمطخرينالمؤرخين

الثانى-نصرنبوخذكان:لهالسياسىلملتارس)3(

الثانيةالبابليةالامبراطوريةملوكأعظم-منازعبلا

506)سنة43مدةحكمهاوالتى،(ق.م.636-953)

تحدىالذى،بولاسار،"نبوهووأبوه(ق.م.562-

32فىبابلبعرشىواستقل،المتداعيةأشورجيوش

26

لاولنبلأكأن!رانبوكأ

612فىنينوىتدميرتمأنوبعد.ق.م626سنةنوفمبر

نقلت،ومادىبابلمنالمتحالفةالجيوشيدعلىق.م.

نبوبولاساراحتلهاالتىحارانإلىغربأعاصمتهاأشور

عنشيئأنسمعنعدولم،كبيرعناءبدونق.م.061فى

ق.م.906بعداشور

استعادةهو،آشورلانهيارالمباشرةالنتيجةوكانت

نخوفأصبح،قصيرةلفترةيهوذاعلىلسيطرتهامصر

ملوكيخلعم.(ق.395-906)مصرفر!كونالثانى

كركميشموقعةحدثتأنإلى،يشاءمنويولىيهوذا

جيوشفيهاهزمتالتى(46:2إرميا،0109إش)

القوات،بابلمملكةعهدولى،نصرنبوخذبقيادةبابل

منموضعهافى""كركميشإلىالرجوعيمكن)المصرية

.(الكتابيةالمعارفدائرةمنالسادسالجزء

والمذكورة)حديثأالمكتشفةالبابليةا!واحطريقوعن

موقعةفيهحدثتالذىالتاريختحديديمكننا(آنفأ

وتبلو.(.ق.م506يونيو/!ايو)دقةبأكثركركميش

:46)إرميانبوةفىعنهاجاءمافىالمعركةهذهأهمية

مصرنفوذزالبهاإذ،يوسيفوسوكتابات،(2-12

وفى.البزوغفىنصرنبوخذنجمبدأكما،فلسطينفى

وحالما،نبوبولاسارتوفىق.م.506سنةأوغسطس16

الجيشفلولمطاردةعئتخلىنصر،نبوخذالخبربلغ

وتم،العرشعلىللاستيلاءبابلإلىوهرع،المصرى

إلىذلكبعدوعادق.م.506سنةسبتمبر7فىتتويجه

سورية.فىفتوحاتهواستأنفالغربفىجيشهقيادة

قدنصرنبوخذكانحتىق.م.306عامحلأنوما

ملك-يهوياقيمونقل،وفلسطينسوريةلكلسيدأأصبح

.(24:1مل2)بابلملكإلىمصرمنولاعه-يهوذا

عودتهطريقفى(فلسطينفى)أشقلوننصرنبوخذودمر

بالأراميةبرديةوتوجد..مق306فبرايرفىبابلإلى

(86684رقمتحتبالقاهرةالمصرىبالمتحفمحفوظة)

إلى(تدميرهاقبل)أشقلونحاكممنخطابعنعبارة

.للنجدةطبأمصرفرعون

106فىمصرإلىأخرىمرةنصرنبوخذوزحف

فىمصرحدودقربالمصريةالجيوشمعوتقابلق.م.



لاهياكأنل!ندلماكأنبولاطمانبوكأند*انلإكأ

-----------------نبنوى.لاص!لآ-ص-+ص-/
.!/*

،*ح!بهينى.
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ث!:!!دبلأقيقبرص

-با!*2
(/ءكامبن!قحي.*دظ-ير03.أ،62،*

صو!.ص3.؟*.*لأه!!سأ،

!.!أ.مر.ص*باللا**!ا؟في

...ص.*8؟!ج!لآ

ص*.

نص!نبوكذلمملكةخريطة

أشورملوكمنأسلافهنهجعلىنصرنبوخذساروقد.كبيرةخسارةالطرفينكلافيهاخسر،فاصلةغيرمعركة

يهوياكينالملكنقلفى،الثالثفلاسرتغلثعهدمنذبابلعلىللتمردسانحةفرصةراهايوياقيمأنالجلىومن

يحتملكانمنوكل-ورؤسائهحاشيتهورجالوأسرتههذهورغم.(\؟24مل2)الجزيةدفععنلامتناعوا

شعبمساكينإلايتركولم،بابلإلى-مقاومةيثيرأنليسمحيكنلمنصرنبوخذفإن،المواتيةغيرالظروف

إرمياو36:01أخ16،2-12؟24مل2)الأرضغزاةمعالمرتزقةمنغزاةفدفع،طاعتهعنبالمروقليهوذا

نصرنبوخذأمركما.(03،52:28-022:24(2أ24مل2)يهوذالمهاجمةجيشهمن

الذين،الشرفاءومنالملكىالنسلمنرهائنبإحضارعلىجيشهمنالرئيسيةبالقواتنصرنبوخذزحفثم

(7-1:1دانيال)الثلاثةوأصحابهدانيالمنهمكانق.م.895ديسمبرفى(11و24:01مل2)يهوذا

الملك.بيتوخزائنالربليتخزائننصرنبوخذأخذكماإنق.م.795أحداثعنالبابليةالحولياتكاتبويقول

فىإسرائيلملكسليمانعملهاالتىالذهبآنيةكلوك!متراليوموفى،(أورشليم)يهوذامدينةحاصرنصرنبوخذ

البأسجبابرةوجميعالرؤساءكل"وسبى،الربهيكلالملكوأسرالمدينةفتح(مارس16)أذارشهرمنالثانى

.(14و24013مل2)"والأقيانالصئاعوجميع...(يهوياكينعم)متنيايهوذاعرشعلىوأقام(يهوياكين)

لملونصرلنبوخذمواليآصدقيايظلأنيمكنكاننفسفىماتقديهوياقيمالملكوكان."صدقيا"ودعاه

الموقفعلى-إرادتهخارج-عواملعدةتطرأوذلك،يهوذاعلىالزحفنصرنبوخذفيهبدأالذىالشهر

فىءسوا-اليهودمنكبيرعددظلفقد.السياسىلم(3406مل2)يهوياكينابنهأنحقيقةضوءفى

الشرعى،الملكيهولاكينيعتبرون-بابلفىأوأورشليم،(36:9أخ2)أياموعشرةأشهرثلاثةسوىيملك

هذافىالحقيقيةمشاعرهعنكشفنفسهحزقيالوالنبىبالتقريبالمدةيذكر(24:8مل2)الملوكسفركان!إن

سبىمنالخامسةبالسنة!لنبوتهأرخبأنالصددلأورشليمنصرنبوخذحصارقبل،أشهرثلاثةأنهاعلى

.(2و1:1حز)"الملكيهوياكين.ق.م.895ديسمبرفى
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لاطيانبلأكأندرانبوكة

كثيرأأضعفتهاالتي-كركميشفىمصرهزيمةورغم

الشرقشئونفىالنفوذبعضتمارسظلتفإنها-

فىليس،بابلضدالتمردانتشارعلىعلاوة،الأوسما

منلشعبهإرمياالنبىتحذيراترغم)وحدهاأورشليم

نفسه.نصرنبوخذشعببينأيضأبل،(عليهاالتمرد

عليهالمحتممنأنهنصرنبوخذوجدق.م.595/495وفى

السنةوفى.فيهامحلىتمردلإخمادبابلفىيبقىأن

فىأنه-أورشليمفىالكذابالنبى-حننياأعلنالتالية

إلىنصرنبوخذسباهمالذينكلسيرجعسنتينغضون

عنشيءبلغهحننياولعل،(4-28:1إرميا)بابل

التمردأنعلىعلامةفيهورأى،بابلفىالحادثالتمرد

حننيا،أقوالكذبإرمياأعلنفقدحالأىعلى.سيتسع

لأن!بابلفىبهدوءحياتهميواصلوابأنالمسبيينونصح

:92إرميا)ستطولبابلفىإقامتهمأنلهأعلنقدالرب

.(23-ا

الحكيمةاإرميالمشورةيهوذاملكصدقياواستمع

(95ة51)إرميانبوةفىجاءمماويبدو.الوقتبعض!

الكاذبة-فبوتهحننيافيهاأعلنالتىالسنةنفسفىأنه

إلىصدقيانصرنبوخذاستدعى-لهانتيجةأنهوالأرجح

نصرنبوخذأنالواضحومنله،ولائهمدىمنليتاكدبابل

ولكن.يهوذاعرشعلىفأبقاه،صدقيابأقوالاقتنع

علىقادرغير-التاليةالسنواتفى-نفسهوجدصدقيا

والمعارضين،شعبهمنلمصرالمتشيعينحزبمقاومة

،36012أخ2)إرميانصيحةرغم-جعلهمما،لبابل

-02،38:41-17و01-7،37:3-12:1رمياإ

36:31أخ24:02،2مل2)بابلعلىيتمرد23(

.(5203إرميا،16-

بجيشهيحاصرنصرنبوخذكانق.م.588ينايروفى

حز،4ة93:1،52إرميا،\:25مل2)أورشليم

مدنعلىاستولىقدبابلجيشوكان.(2و24-1

عندماإنهحتى،الأخرىتلوالواحدة،الحصينةيهوذا

س!ىيهوذامدنمنباقيأيكنلم،أورشليميحاصركان

.(7و3406إرميا)وعزيقةلخيش

مننتمقفة21منتتكونالتىلخيشرسائلوتص!ر
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لاطياكأنبونصماكأنبلأ

الكتابية(لخيش)االدويرتل"فىوجدتوالتىالفخار!

فىيهوذااجتاحالذىالرعبمدى،3891و3591فى

فى-الرجاءمنالوحيدالبصيصوكان.الأخيرةأيامها

القواتانسحابهو-الطسإلىتدعوالتىالظروفوسط

الجيشزح!لمواجهة،أورنتمليمحولمنوقتيأالبابلية

كانأنهوالأرجح،(11و3705إرميا)المصرى

057-958)مصرفرعون(حفرع)"أبريس"بقيادة

ماسرعانإذ،قصيرلوقتإلاذلكيكنلمولكن(ق.م.

واستأنفوا،التراجععلىمصرجيشالبابليونأجبر

لأورشليم.حصارهم

أخيرأولكن،شهرأثلاثينمدىعلىالمدينةوصمدت

فىأسوارهاتقتحمأنالمتفوقةبابلجيوشاستطا!

نبوخذحكممنعشرةالتاسعةالسنةفىق.م.586يوليو

ه:9302،52إرم!ا،8و4-ا:25مل2)نصر

يهربأنجيشهمنوالبعضصدقياوحاول.(14و7-

واخذ.أريحامنبالقربعليهالقبضالقىولكن،ليلأ

العاصى،نهرعلىربلةإلى،نصرنبوخذإلىصدقيا

وقيدوهعينيهقلعواتنم،عينيهأمامأبناعهقتلواوهناك

-2505مل2)بابلإلىبهوجا!انحاسمنبسلسلتين

.(11-8،52:8-93:4إرميا71

إلىنصرنبوخذحرسرثيسنبوزردانءجاثم

ويسبىويحرقهماوالهيكلالمدينةنهبليستكملأورشليم

79،2-25:8مل)2الفقراءلاإع!ورايتركولم،أهلها

.(-01،52:2123و939:رمياإ،02-36:71خأ

بنجدليا"نصرنبوخذعتيئ،أورشليمتدميروبعد

عليهتأمرماسرعانولكن،يهوذاعلىواليأ"أخيقام

لهمحانتوعندما،لبابلالمعارضالحزبمنالباقون

اليهودمنعددأمعهوقتلوا،المصفاةفىاغتالوهالفرصة

25:22مل2)المصفاةفىمعهكانواالذينوالكلدانيين

.(1403-04:7إرم!ا،25-

النسلمن)نثنيابنإسماعيل،المؤامرةرأسوهرب

ج41إرميا)عمونبنىإلىرجالثمانيةومعه(الملكى

بابلانتقاممنخوفأ-أخرىجماعةهربتبينما،(،1

(18-41:16ارمد25:260،1مل2)مصرإلى-



لاطمانب!كأندلمانبوكأ

.(7-4305إرميا)معهمالنبىإرمياآخذين

اخذتيفقد،المسبيينمنوالأخيرةالثالثةالدفعةأما

حملةكانتأنهاويبدو،(52:03إرميا)3.ق582فى

جدليا.مقتلعقبيهوذاإلىنصرنبوخذأرسلهاتأديبية

فىيعانىظلفقد،عينيهقلعواالذىصدقياالملكأما

:12حزمع2507مل2)أخيرأماتأنإلىسجنه

حظأ،أسعد-ماحدإلى-يهوياكينكانولكن.(13

نبوخذوابن)بابلملكمرودخأهـللأطلققح!.562ففى

2)حاشيتهرجالأحدوجعله،سراحه(وخليفتهنصر

وكان.(34-52031إرميا،03-25127مل

يتضحكما،احتياجاتهبكلئزؤد-ذلكقبل-يهوياكين

بابل،أطلالفىوجدتالتىالإداريةالوثائقمنعددمن

يهوياكينوتذكر.نصرنبوخذحكمأيامإلىترجع!التى

.اليهودملكباعتباره

ق.م.586بعدالغربفىنصرنبوخذغزواتوكانت

585)لصورفحصاره،يهوذانظروجهةمنالأهميةقليلة

،28-26)حزقيالنبوةفىإليهيشار(.ق.م572-

فرعونأمازيسحيونت!ضدمعركتهأما.(92:18

بهاأنبأقدحزقيالأنفيبدو.م.ق568/567فىمصر

ق.م.562فىنصرنبوخذومات.(!\:!2حز)أيضأ

له.أورشليماستسلاممنسنة25بعد

نصرنبوخذيشتهربينما.شيدمالملتىلملمبانى!)4

بئا"أيضأكانفإنه،فذعسكرىكقاند-وبحق-الثانى

بهاقامتالتىالأركيولوجيةالأبحاثكشفتفقد.عظيمأ

منابتداء"كولدواىروبرت"برياسةالهولنديةالبعثة

وحمثنهابابلبناءأعادنصرنبوخذأنعلىم9918

أليست":يقولأناستطاعحتىعظيمةمدينةمنهاوجعل

اقتدارىبقوة،الملكلبيتبنيتهاالتىالعظيمةبابلهذه

أكثربناءأعادفقد،(4:03دانيال)!"مجدىولجلال

بابلفىأنشأكما،وبورسيئابابلفىمعبدآعشرينمن

موكببهليمرإشتاربوابةمنبابليخترقمرتفعأشارعأ

القديمالعالمعجائبإحدىشيدكما".مردوخ"الإله

أمتيس،زوجتهأجلمنالمعلقةبابلحدائقوهىالسبع

جبليةبلادمنجاتالتىالماديينملكاستياجس-ابنة

لا!انب!كأندطنلإخأ

.الغاباتتغطيها

عنهجاءممابلاطهفخامةمنشيئأندركأنويمكن

مادةإلىالرجوع!يمكن.(4-1ص)دانيالنبوةفى

دائرةمنالثانىالجزءمنموضعهافى"مبانيها-بابل"

الكتابية.المعارف

المتحففىيوجدةنصركلمشرعنبوخذ)5(

فى.ميلارد.ىأ،لامبرت.و.جنشرمالوحةالبريطانى

لا،وقاخبىكمشرعالملوكأحدبفضائلتشيد،6591

إليهفتنسب.الثانىنصرنبوخذعلىإلاتنطبقأنيمكن

والتى)المدينةلتنظيمأوامروكذلك،القوانينمنمجموعة

.(بابلأنهاالواضحمن

لي!وذانصرنب!خةكز،قصة-بابليةلوحةم!ولما

نصرنبوخذتركهاالتىالنقوشتدل:لملميان!)6(

بكلالقيامعلىحريصأجذأمتدينأرجلأكانأنهعلى

الطويلةالنقوشوتحتوى.بابللا!لهةالمفروضةالعبادات

وكثيرأ.بصلاةمنهماكلتختم!ترنيمتينعلىتركهاالتى

كريمة،وأحجارنفيسةمعادنمنالتقدماتيذكرما

ملاحظةويجب.وحبوبوثماروخموروأسماكوأخشاب

عنمنهاوالغرضنوعيتهافىقختلفالتقدماتهذهأن

النقونت!مننقشأىيشيرلافمثلأ.اليهودعندالتقدمات
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ابى9زلانب!

الخطية.إلىأو،الكفارةإلىأو،دمرشإلى

نبوخذنقوشفىإشارةأىتوجدلا:الجنونه)7(

إنسانأىمنننتظرلاونحن.بالجنونإصابتهإلىنصر

ويقول:.بالجنونأصيبأنهنفسهعنيذكرأن

بينماكتبتنقوشثلاثةسوىلديناليسإنه"لانجدون!

استمرتقدبالجنونإصابتهكانتفإذا.ق.م058-561

ق.م.567-058بينحدثتأنهافالأرجح،سنواتسبع

ق.م.561فىوموتهق.م.567فىلمصرغزوتهبينأوما

هى(4:23دانيال)ا،الأزمنةالسبعة!كانتإذاولكن

سبعوليست-العلماءبعضيظنكما-أشهرسبعة

وأق.م.058بعدسنةأىفىحدثذلكفلعلاسنوات

ويذكر.بذلكالجزميمكنهمنثمةفليس،قبلهاربما

الشرقىاالهندبيتنقشالثامنالعمودفىنصرنبوخذ

نصر،نبوخذحكممنالأخيرالنصفإلىيرجعالذى

لمسنواتأربعلمدة:يقولإذ،ذلكيؤلدأنيمكنشيئأ

بناءأشيدولم،مدينتىفىمملكتىبعرشقلبىيسر

أسكبولم!الثمينةمملكتىكنوزأستخرجولم،عظيمأ

ملكي.مدينةبابلفىإلهىلمردوخقلبىأفراح

إلى.نقوشهفىإشارةأىتوجدلا:لملأحلام)8(

نبوةمنالثانىالأصحاحفىالمذكورحلمه/أ

.دانيال

ولايةفىدورابقعةفىأقامهالذىالتمثال/ب

بابل.

الثلاثةالفتيةمنهنجاالذىالنارأتون/ب

.(3دانيال)

بالأحلامالإيمانإننقولأنيمكننا،للحلموبالنسبة

ماثمةيكنفلم،القديمةالشعوبكلبينمنتشرأكان

نيبالآشوروحوليات.بعينهحلمإلىالإشارةيستدعى

إلىالإشاراتمنالكثيربهاوأجزركسيسونبونيدس

كانأيضأنصرنبوخذأنولابد.وتفسيرهاالأحلامأهمية

بها.يؤمن

أقامنصرنبوخذأننعلمفإننا،للتمثالبالنسبةأما

تماثيلوكانت.(أبوهفعلكما)الملكىلشخصهتمثالأ

فىبهايسيرونمحفاتعلىموضوعة""نبوومردوخ

افىلا،ةنب!

تماثيلهناككانتوأنه،الجديدبالعامالاحتفالمواكب

أماميسجدكاننصرنبوخذوأناالمعابدكلفىللالهة

الذهبمنلتمثالنصرنبوخذفإقامة.التماثيلهذه

عننعرفهمامعتمامأيتفق"دورابقعه!فىووضعه

الشديد،تدينه

بقايا(01)+ح"ه"أوبرت.ج"مستراكشفوقد

إلىأميالستةبعدعلىاضخمةمربعةحجريةمنصة

الذهبتمثالقاعدةكانتلعلها،بابلمنالشرقىالجنوب

.(3دانيال)دورابقعةفىنصرنبوخذأقامهالذى

أشورأنالمعروففمن،النارلأتونبالنسبةأما

شوموكين"-شماش"أخاهإنيمولآشورملكبانيبال

الأتون.هذامثلفىاخرققد

الأشخاصمنأحدلاسمنصرنبوخذذكروعدم

وجودهم،عدمعلىدليلأليس،دانيالسفرفىالمذكورين

أهميتهامعكركميشموقعةنقوشهفىيذكرلمفهو

أنههىوالحقيقة.يأورشليمأولصورحصارهأو،البالغة

ماوكل.نصرنبوخذعنكاملةتاريخيةنقوشلديناليس

مصرفىوجدتمتقطعةقليلةسطورعنيزيدلاعليهعثرنا

وبابل.

هـنهاثيون!اد

رئيسوكان.كهذريةأعطىقدنبو"معناهبابلىاسم

بعضمعأرسلهوقد،بابلملكالتانىنصرنبوخذشرطة

أورشليم،إلىملكهمنعشرةالتاسعةالسنةفى،رجاله

وكلأورشليمبيوتوكلالملكوبيتالرببيتفأحرق"

معظم!سبىأورشليمأسواروهدم،"العظماءبيوت

بيتأدواتوأخذ،الفقراءإلابهايبقولم،أورشليمسكان

أخذكما.والنحاسوالفضةالذهبمنكانتالتىالرب

وحارسىالثانىالكاهنوصفنياالرئيسالكاهنسرايا"

وجهينظرونالذينمنرجالوخمسة...الئلاثةالباب

نتمعبمنرجلأوستين...الجندرئيسوكاتب...الملك

فضربهم،ربلةإلىبابلملبهإلىبهموسار...الأرض

منيهوذافسبى.حماةأرضفىربلةفىوقتلهمبابلملك

.(01و9219إرميا،21-25:8مل2)"أرضه



نل!لثلزلابى

منوغيرههوبابلملكنصرنبوخذأوصاهوقد

السجندارمنإرميافأخذوا!النبىإرمياعلىالرؤساء

واليأنصرنبوخذأقامهالذى)أخيقامبنلجدلياوأسلموه

،(41-01ج93إرميا)(يهوذاعلى

يبقىأنأو،بابلإلىمعهيأتىأنإرمياعلىوعرض

وأطلقه"وهديةزادأوأعطاه!.يهوذافىيشاءأينما

.(6-04:2إرميا)

جاءنصرلنبوخذوالعشرينالثالثةالسنةوفى

745اليهودمنوسبىيهوذاإلىأخرىمرةنبوزردان

.(52:03إرميا)نفسأ

بلاطرجالقائمةفىمدونأ"نبورردان!اسموجدوقد

ونشرهابابلفىالقائمةاهذهوجدتوقد،نصرنبوخذ

.م2591فى(ك!،ل!)ءس!34ء!+لأ)"يونجرإكهارد"

نوهتيمو"ربنيوزريديتام"باسم

نبوشزياقه

رئيس*وكان،!يمقذنىنبو!ممناهبابلىاسم

بابل،ملكنصرنبوخذبلاطرجالأحدأى!الخصيان

فأرسلوا،النبىبإرميابابلملكأوصاهمالذينأحدوكان

جدليابهوأوصواسراحهوأطلقواالسجنرارمنوأخذوه

،يهوذاعلىواليأنصرنبوخذأقامهالذىأخيقامبن

.(14-93:01إرميا)"الشعببينفسكن)

)لطت!

نتأ-ناتئ8

نأغيرمنمكانهفىبرز:ونتوىأنتئأالشئنتأ

التعليماتفىومشتقاتهاالكلمةاستخدامويتكرر.ينفصل

31)اسويينسفرفىالبرصضربةمنبالطع!دالمختصة

.(01،14:56و12

هذارفضتم"الأنكم:النبىإشعياءفمعلىالربويقول

عليهما،واستندتم،لاعوجاجواالظلمعلىوتوكلتمالقول

نثه-نثا)

جدارفىناتىءمنقضكصدعالإثمهذالكميكونلذلك

و13(.12:.3)إشلحظةفىبغتةهدهياكىمرتفع

نقاعيم8

المعنىبهذاترجمتوقد"منابت"معناهاعبريةكلمة

،يهوذابنشيلةلبنىمدينةوكانت.الترجماتبعضفى

ولكن،جديرهمنبالقربالخزافينمنجماعةيسكنهاكان

.(4:23أخ1)تمامأموقعهايعلملا

كا-ينش4

منتن.فهو،رائحتهخبثت.ونتانةنتئأالشئنتن

تحول"،بعصاهالنهرفىالذىالماءهارونضربوعندما

فىالذىالسمكومات،دمأالنهرفىالذىالماءكل

ماءيشربواأنالمصريونيقدرفلم،النهروأنتن،النهر

!الأرض"أنتنتوكذلك.2(او7:02)خر"النهرمن

أبقىوعندما.(8014خر)الضفادعماتتعندما

:16خر)،اوأنقدودفيهتولد"الصباحإلىالمنالبعض

02).

أخيهاقبرأماموقفعندما،يسوعللربمرثاوقالت

لهلأنأنتنقدياسيد".الحجريرفعواأنوطلب،لعازر

،ه:38مزأيضأانظر-11:92يو)"أيامأربعة

.(3403إش

أننققد"تالقولفىكمامجازيأتستعملوقد

ىأ(13:4صم1)"الفلسطينيينلدىإسرائيل

لديهم.جذامكروهينأصبحوا

)نث!و

نثر-نثار(

.تفرقوانتثر:.متفرقأبهرمى:ونثارأنثرأالشيءنثر

وكرمك.تلتقطلاحصيدكولقاط":الشريعةفىجاءوقد

تتركه"والغريبللمسكين.تلتقطلاكرمكونثار،تعللهلا

280014تث،6:27لاأيضأانظر09و99:9لا)

.(4ة34إش
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نثنانيل

نثفائيل4

وهوة،"أعطىقدالله!معناهعلماسم

كانأنهوالأرجح،تلميذأعشرالاثنىأحدنثنائيل)1(

هذايذكرولا.(2102يو)الجليلقانامنسيكصياد

الثلاثةالأناجيلفىعشرالاثنىالتلاميذأسماءبينالاسم

لو91،6-3916مرقس،(4-0101مت)الأولى

قانلأ:لهفيلبسدعوةيوحناإنجيلويذكر.(16-13؟

يسوعوالأنبياءالناموسفىموسىعنهكتبالذىوجدنا"

أمن:!نثنائيللهفقال.الناصرةمنالذىيوسفابن

فيلبسأجابهوقد.؟"صالحشئيكونأنيمكنالناصرة

46(.و45:ايو)"وانظرتعال"؟حكيمةإجابة

بأسفارعارفأكاننثنائيلأنالدعوةهذامنوواضح

أثارتقدكانتالمعمدانيوحناكرازةوأن،القديمالعهد

يكنولم.المسياظهورإلىالتطلع-غيرهفىكما-فيه

نأيمكنالناصرةأمن":بالقولفيلبسعلىاعتراضه

بل،رديئةسمعاللناصرةكانلأنه"ا؟صالحشيءيكون

نثنائيل.نظرفىشأنهاوقلةلضطالتها

يسوعرآهوعندما.فيلبسلدعوةنثنائيلاستجابوقد

فيه"غشلاحقأإسرائيلىهوذاعنهةقال!.إليهمقبلأ

أينمن":وساعلنثنائيلفاندهش.(47:ايو)

وأنتفيلبسدعاكأنقبل*.الربفأجابه،ا؟تعرفنى

التىالإجابةهىهذهتكنولم."رأيتكالتينةتحت

خلوتهوقتإلىإشارةفيهاوجدولكنه،نثنائيلينتظرها

شركةفىصامتةصلاةفى-بلاشك-ساجدأالتينةتحت

ذلكفىتراودهمكانتالتىالآمالفىمتأملأ،اللهمع

خفاياكلقرأشخصأالإجابةهذهفىرأىوقد.الوقت

.قالالحالوفى،المنشودةضالتهفيهفوجد،قلبه

94(.:1)يو"إسرائيلملكأنت.اللهابنأنتيامعلم"

بعدواحدةمرةإلابالاسميذكرلانثنائيلأنومع

الربلهمظهرالذينالسبعةالقلاميذأحدكانإذ،ذلك

.(21:2يو)طبريةبحيرةعند-القيامةبعد-يسوع

نفسههونئنانيلأنعلىينعقدالإجماعويكاد

الآتية:للأسبابوذلك،برثولماوس

مرتين،نثنائيلاسميذكرالذىالبشيريوحناإن(أ
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نثننيل

.برثولماوساسممطلقأيذكرلا

ولكنهم!برثولماوساسمولوقاومرقسمتىيذكر(ب

نثنائيل.اسممطلقأيذكرونلا

اسمتذكرالأولىالثلاثةالأناجيلأنكما(%

معيتفقماوهو،فيلبسباسممرتبطأبرثولماوس

دعاالذىهوفيلبسأنمنيوحنابإنجيلجاءما

به.ارتبطوهكذا.نثناثيل

كاننثنانيلأنالعلماءبعضيرىذلكومن

ذإ،لهكنيةكانبرثولماوسوأن،لهالعلمالاسم

وأ)"نولماوسابن"هو"برثولماوس"معنىإن

بننثنائيل"هوالكاملالاسمفيكون،(تولماى

يوحنا"و،"يونابنبطرس"مثل،"ثولماوس

إلىالرجوعيمكن)وهكذا"زبدىبن

منالثانىالجزءمنموضعهفى"برثولماوس"

.(الكتابيةالمعارفدانرة

التعدادعنديساكرسبمارئيسصوغربننثنائيل)2(

الثانىالشهرأولفىءسينابريةفىإسرائيللبنىالأول

،(8:اعد)مصرأرضمنلخروجهمالثانيةالسنةمن

.5،01؟2عد)البريةفىالارتحالأثناءفىوكذلك

.(23و77:18عد)الشهادةخيمةتدشينوعند،15(

نثنئيلى4

وهو:،"أعطىقدالله!معناهعبرىاسم

الملكداودوأخو،البيتلحمىليسىالرابعالابن)1(

.(2:14أخ1)

بالأبواقللنفخالملكداودعينهمالذينالكهنةأحد)2(

إلىأدومعوبيدبيتمنإحضارهعنداللهتابوتأمام

.(15024أخ1)أ!رشليم

فرقكتبالذىالكاتبشمعياووالد،اللاويينأحد)3(

.24:6(أخ)1الملكداودأيامفىوالعشرينالأربعالكهنة

وكان،القورحيينمنأدوملعوبيدالخامسالابن)4(

خأ1)الملكداودعهدفىالاجتماعلخييةالبوابينأحد

.(4؟26

فىيهوشافاطالملكأرسلهمالذينالرؤساءأحد)5(



،يهوذامدنفىالربشريعةليعلموا،لملكهالثالثةالسنة

فىوذلك(17:7أخ2)وا!ويينالكهنةبعضوبرفقتهم

.ق.م.087نحو

للاحتفالبسخاءقدمواالذيناسويينرؤساءأحد)6(

وذلك(35:9أخ2)يوشياالتقىالملكعهدفىبالفصح

.ق.م.621نحوفى

العودةبعداعزرازمنفىفشحوربنىمنكاهن)7(

،أجنبياتنساءتزوجواقدكانواممن،البابلىالسبىمن

(01:22عز)عزرانصيحةعلىبناءنسائهمعنوتخلوا

.م.ق456نحوفىوذلك

الكهنةرثيسأيامفىيدعيابيترئيسكاهن)8(

:12نح)البابلىالسبىمنالعودةبعديشوعبنيولاقيم

ق.م.445قبل،(21

الغناءفىاشتركواالذينالكهنةمنالمغنينأحد)9(

12:نح)نحمياأيامفىأورشليمسورتدشينعندبالآلات

36).

نثنملك4

أحدنثنملكوكان."الملكعطية"معناهاعبريةكلمة

،الرببيتمدخلعندمخدعلهوكانيوشيا،الملكخصيان

يهوذاملوكأعطاهاالتىالخيليوشياالملكأبادوقد

فىوذلك1(23:11مل2)نثنملكمدخلعندللشمس

.ف.م62عانحو

نثفماا

وهو:."يعطىالرب11معناهعبرىاسم

النسلمنأليشاماعوابناإسماعيلأبونثنيا)1(

و14و04:8إرميا،25:23مل2)ليهوذاالملكى

وابنه(18و11و9و7و6و3و2و15،14:1

نبوخذأقامهالذىأخيقامبنجدلياقتلالذىهوإسماعيل

علبها.استيلائهبعدأورنتمليمعلىواليأبابلملكنصر

رئيسأوكان،الأربعةآسافأبناءأحدنثنيا)2(

الملكداودعينهمكماالهيكلفىالمغنينمنالخامسةللفرقة

ق.م.619فحوفىوذلك(12و25:2أخ1)

نثيني!

ملكيهوشافاطأرسلهمالذينا!ويينأحدنثنيا)3(

(7:8أخ2)الشريعةالشعبلتعليمرؤسائهمعيهوذا

ق.م.986نحوفى

إلىالرؤساءأرسلهالذى"يهودى"أبونثنيا()4

النبى،إرمياأقوالبهالذىبالدرجإليهميأتىلكىباروخ

.م.ق606نحوفىوذلك(3601إرميا)أمامهمليقرأه

نثينيما

وترد،"المكرسونا"معناهاعبريةلكلمةتعريبوهى

58و2:43عزو9:2أخ1)القديمالعهدفىمرة17

و3:26نح،"مرتين"02و8:17و:07،77و

12و73،01:28،11:3و06و31،746

خدام!الترجماتبعضفىوردتوقد.("مرتين"

لخدمتهم.وصفأ("الحياةكتاب"انظر)"الهيكل

معداودجعلهمالذين*:بالتحديدعنهمويقال

يحددماوهو،(8:02عز)،ا!ويينلخدمةالرؤساء

معيذكرونماوكثيرأ.نشأتهموأصلعملهمدائرة

.73(:7نح،7:7عز،9:2أخ)1وبعدهم،!ويينا

عينهمالذىهوداودأنإلىالإشارةعلىوبناء

عز2)"سليمانعبيدبنى"وبينبينهموللجمع،للخدمة

غيرءلأسماوا،(9:12مل1مع6-7نح،58ة

منغرباءكانواأنهمالبعضيرى،يحملونهاالتىالعبرية

بنو"فمثلأ،الخدمةلهذهسخروهم،الحروبأسرى

هميكونونقدكاا7:2نح،2:05عز)"3معونب

.(26:7أخ2)عزياالملكهزمهمالذين"المعونيين"

نافيش"نسلمنالهاجريينمنيكونواقدنفوسيم"بنوو

.(5:91أخ25:15،1لد)لا

كانواأنهمالبعضيرى،الخدمةفىالتشابهعلىوبناء

حطبمحتطبى"يشوعجعلهمالذينالجبعونييننسلمن

،27(و9:23)بش"الربولمذبحللجماعةماءومستقى

يكونلاقدولكن،47(و03واة31)عدالمديانيينومن

أساسعلىوليس.الخدمةفىالتشابهأساسعلىإلاذلك

فإنهم،الأصليةجذورهمكانتومهما.مباشرةصلة

كدخلاءالأقلعلىأو!اللهشعبمنجزءأيعتبرونكانوا
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نبا)-نبالآ

.(03-09:28نح)

منهم،شخصأ612البابلىالسبىمنمنهمرجعوقد

بنوفيهمبما7:06نح،2:58عز)زربابلمع293

.02(:8)عزعزرامعشخصأ022ثم،(سليمانعبيد

المكانفىالنثينيموإخوتهإدو"اإلىعزراأرسلوقد

،(8:17عز)"إلهنالبيتبخدامإلينالطنوا،كسفيا

.(7ة7عز)الملكلأرتحشستاالسابعةالسنةفىوذلك

الكهنةمثلذلكفىمعلهم،ضرائبعليهمتفرضتكنولم

24(.:7عز)اللهبيتوخداموالبوابينوالمغنينواللاويين

،(2:07عز)اسويينمدنفىالنثينيمسكنوقد

:3نح)الماءبابمقابلأورشليمفىا!مةمنطقةوفى

.(3:31نح)النثينيمبيتفى،(11:21و26

.(11:21نح)،اوجشفاصيحا"رؤسائهممنوكان

)نج!و

8نجار-نجارة

.الإنسانبهااشتغلالتىالحرفأقدممنالنجارة

،(6:14تك)"جفرخشبمن"الفلكنوحصنعوقد

الماهرين،الصناعالنجارينمنبعدداستعانأنهولابد

مصر،فىالمجيدةالأخشابتوفرولعدم.الفلكبناءفى

والسروايأرزخشبيستورلونالمصريينءقدماكان

الأخشابمنوغيرهوالأبنوس،لبنانمنوالصندل

الكثيرايكلفهمكانمما،أفريقيةوسطبلادمنالاستوائية

تناولهمفىوالدقةالحذريراعونالنجارونكانلذلك

وكانوا.النجارةأعمالفىبرعواوهكذا،للأخشاب

بالقدومويشكلونهاويسوونها،بالمنشارالألواحيشقون

كميةبإمرارناعمةملساءسطوحهاويجعلون،والإزميل

ببعضهايصلونوكانوا.الضغطمععليهاالرملمن

العصرفىالبرونزمنأو!صلابةأشدخشبمنبمسامير

.الحديدىالعصرفىالحديدومن،البرونزى

وقد،ماهروننجارون-عادة-إسرائيلفىيكنولم

منوملاهاخاصةحكمةأورىبنبصلنيلالربأعطى

خيمةلإقامةصنعةكلفىوالمعرفةوالفهما?صةارو*

3،

نجا)-لجا)ة

أرسلفقدداودالملكأما.(4-31:1خر)الشهادة

فبنواوبئائينونجارينأرزخشب"صورملكحيرامإليه

الملكسليمانأرسلكما.(5:11صم2)"بيتألداود

فىيكنلملأنهأرزخشبلهليرسلصورملكحيرامإلى

الصيدونيين!مثلالخشبقطعيعرفأحد*إسرائيل

.(18و01و6-2؟5مل1)الهيكللبناءوذلك

يوشياالملكأيامفىوكذلك،يهواشالملكعصروفى

مل2)الهيكلترميمفىيعملوننجارونيهوذافىكان

وفى.(24:12،34:11أخ12:11،22:1،2

يهوذاملكيكنيابابلملكنصرنبوخذسبىق.م.695عام

أحديبقلم"،بابلإلىأورشليممنوالحدادينوالنجارين

انظر160-24:14مل2)"الأرضشعبمساكينإلا

سفرفىجاءمماويبدو.(2401،92:2إرمياأيضأ

والصوريينالصيدونييناستخدمواأنهم(3:7)عزرا

السبىمنالعودةبعدالهيكلترميمفىونجارينبنائينمن

البابلى.

مثل:،النجارةأدواتمنالكثيرالمقدسالكتابويذكر

نذ)خشب!نومقبضهاحديدمنرأسهاوكانتالف!س

،74:6مز،6و6:5مل2إلىأيضأارجع،5أ91

النجارونكان،إرمياعصروفى.(15؟01إش

.4(:01إرميا)!مساميرالحجرمنمطارقيستخدمون

كانالمنشارأن(01015)إشعياءفىجاءمماويبدو

الأرجح-على-سلاحهوكاناواحدشخصيردده

منإطارولهامشرشرةبحافةالصوانمنمصنوعأ

وأخيرأالبرونزمنيصنعسلاحهكانذلكبعد.الخشب

الحديد.من

بخيطويسارأيهينأيداربمثقابالثقوبعمليتموكان

كانواكيف-بالتفصيل-النبىإشعياءويصف،وقوس

فىوعمل،قدوماالحديدطبع":الأصناميصنعون

نجر..قوتهبذراعفيصنمهيصورهوبالمطارقاالفحم

بالأزاميل!يصنعه،ئعفمهبالمخرز.الخيطمد.خشبأ

إنسانكجمال،رجلكشبهفيصنعه.يرسمهوبالدوارة

وبلوطأ!سنديانأوأخذ،أرزألنفسه.قطعالبيتفىليسكن

والمطرسنوبرأغرس.الوعرأشجارمنلنفسهواختار

يشعل.ويتدفأمنهويأخذ.للإيقادللناسفيصير.ينميه

صنمأصنعهقد.فيسجدإلهأيصنعثمخبزأويخبزأيضأ

لحمأ.ياكلنصفهعلى.بالنارأحرقهنصفه.لهوخر

صنعهاقدوبقيته...أيضأيتدفأ.!يشبعمشويايشوى



هـلقول:إليهويصلىوشمجدلهيخر.لنفسهصنمأ،إلهأ

،الإبصارعنعيونهمطمستقد...إلهيأنتلأنكنجنى

ولامعرفةلهوليسقلبهفىيرددولا.التعقلعنوقلوبهم

بقيتهأفأصنع...بالنارأحرقتقدنصفه،يقولحتىفهم

......رمادا"يرعى؟أخرشجرةولساق،(صنمأ)رجسأ

الإنسانالشيطانيعمىوهكذا.(.2-12أ44إش)

والشر!الغباءمنالدرجةهذهإلىيهوىحتى

يوسفإلاالنجارينمنأحدأالجديدالعهديذكرولا

المسيحيسوعوالرب،(13:55مت)مريمرجل

الربإنيوستينوسالشهيدويقول.(6:3مرقس)

نشريفهذافىوكان،والأنيارالمحاريثيعملكانيسوع

.اليددللعمل

4نجاى

نوجه""العبرىللاسماليونانيةالصورةوهى

روعة"أو،المعان"ومعناه

نسبسلسلةفىويذكر،حسلىوأبومآتابنوهو

.(25"3)لوقاإنجيلفى،الج!حسبيسوعالرب

آخراشيءعنهئعرفولا

-نجيس-نجاسة4نجس

الطهارةعكسفالنجاسة،قذيى:الشيءنجس

موضعهافى((وطهارةطاهرة"مادةلىإلرجوعاالرجا)

المعارفدائرة"منالخامسبالجزء"الطاءحرف"من

.("الكتابية

النجاسة4ءما-نجس

موضعهافى"النجاسةماء"مادةإلىالرجوعالرجا

المعارفدائرة"منالسابعبالجزء"الميمحرف)،من

."الكلابية

منجل4-نجل

،الزرعلحصدأوالكلألحشنيدويةآلة:المنجل

-05رمياإ،16:9،23025تث)،امناجل"والجمع

المناجلوكانت.(91-14:14رؤ،3:13يؤ،16

تعاقيحسب،الحديدأوالبرونزأوالصوانمنتصنع

-نج!نج!

وكان.الخشبمنأوالعظاممنيدفىوتثبت،العصور

نصنعكانكما،مشرشرأالأحيانبعضفىالمنجلسلاح

المستخدمالمنجلوكان.بالقوسأشبهمنحنيأأحيانأ

فكانالعنبلجمعأما،كبيرأوالقمحالشعيرلحصد

.(91و14:18لؤ)صغيرأ

مجازيأ،والرؤيايوئيلسفرىفىالمنجلهـسشخدم

الدينونة.علىللدلالة

العشرفي!الائميزمنمنمنجلص!ر!

4-نجومنجم

لأجرامواالبروجكلتشملالمقدسالكتابفىالنجوم

يذكراناللذينوالقمرالشمسباستثناء،السماوية

يكونوالمالعبرانيينءقدماأنهووالواقع.بالتحديد

المقدسالكتابفىولانجد.الفلكعلوممنالكثيريعرفون

الفضاءفى،المجردةبالعينالإنسانيراهكانماسوى

بالليليسهرونكانواالذينالرعاة!بخاصة،الشاسع

،8:3مز)السماءصفحةويتأملون،قطعانهملحراسة

91:1).

نهىإلىيرجعالفلكبعلومالعبرانييناهتمامعدمولعل

إلىعينيكترفعلئلا"؟النجومعبادةعنلهمالشريعة

السماءجندوكلوالنجوموالقمرالشعسوتنظر،السماء
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عملأأوللعبادةصنمأالتمثالكانءسوا،شكلهوأكمل

برعوقد.الخشبمنأوالحجارةمنكانوسواء،فنيأ

لاعددأالمهرةالنحاتونفترك،ذلكفىالمصريينقدماء

ذلكوغير،الشاهقةوالمسلاتالرائعةالتماثيلمنيحصى

حجارةمنشيدوهاالتىالضخمةوالمبانىالأهراماتمن

كانتالتىالبسيطةاليد!لةبالآلاتدقيقأنحتأمنحوتة

لهم.متاحة

منحجرمنلوحينعلىالعشرالوصاياكتبتوقد

اللوحين،علىمنقوشةاللهكتابةوالكتابةاللهصنعة"

الشعبلرؤيتهموسىكسرهماوكما.(32:69خر)

منلوحينينحتأناللهأمره،الذهبىالعجليعبدون

"،ا!اولىالكتابة"مثلعليهمااللهفكتب،ا!اولينمثلحجر

.(3-01:1تث)العشرالوصاياأى

فنونمنالكثيرالاجتماعخيمةفىالعملاحتاجوقد

روحمنأورىبنبصلئيلاللهفملا"،والنقشالنحت

ونقش...مخترعاتلاختراعوالمعرفةوالفهمالحكمة

،ه-93:1)خر"الخشبونجارةللترصيعحجارة

الأمركانوكذلك.(27015تثأيضأانظر،3533:

و35و23و6:18!18و5:17مل)الهيكلبناءفى

.(04:42حزو74:6مز،22:2أخ1

منصنمصنعكيفيةعنمفصلوصفوهناك

أمرتوقد.(17-44:01)إشعياءنبوةفى،الخشب

.(02:4خر)"منحوتأتمئالألكتصنعلا!:الشريعة

،حجارةمنمذبحألىصنعتإنير:قائلأالربأمركما

،،تدنسهاإزميلكعليهارفعتإن.منحوتةمنهاتبنهفلا

.(25ل!02)خر

بعد-هروبهفى-إهودعبرهاالتى"المنحوتات"أما

تقلعمحاجركانتأنهافايارجح،موآبملكعجلونقتله

فىهكذاجاعتوقد.(3:26قض)الحجارةمنها

ترجمة-!الحياةكتاب!إلىارجح)الترجماتبعض

.(تفسيرية

أعمدتهانحتت.بيتهابنت*الحكمة:الحكيمهـلقول

بنونايكونلكى!:داودويقول.(\:9أم)"السبعة

منحوتاتالوناياكأعمدةبناتنا،الناميةالغروسمثل
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ن!اللد

.(144:12")مزبناءهيكلحسب

لآخراأعطيهلاومجدى،اسمىهذا"ةالربويقول

ارجع-17و8ة42إش)"للمنحوتاتتسبيحىولا

،52ولم91،05:38،51:7ة8إرمياإلىأيضأ

.(2:8حب

ولفه"،يسوعالربجسدالرامىيوسفأخذوقد

نحتهقدكانالذى،الجديدقبرهفىووضعه،نفىبكتان

.(06و27:95مت)!الصخرةفى

نحث)

وهو:،ثاهدوء"أو"راحة"معناهعبرىاسم

زوجتهمنعيسوبنرعوئيلأبناءأحدنحث-ا

و13ج36تك)أدومأرضفىءالأمراأحدوكان،بسمة

.(1:37أخ17،1

بنقهاتبنىمن،ألقانةبنصوفاىبننحث-2

صموئيلأسلافوأحد(26-22-:6أخ1)لاوى

،(6:34أخ1)"توح!أيضألسمى،النبى

.(1:اصم1)"وتوحو"

،يهوذاملكحزقياعينهمالذينالدويينأحدنحث-3

والعشرالتقدمةعلىوكلاء،الرببيترئيسوعزريا

.(13-31:11أخ2)الرببيتفىوالأقداس

نحراى)

ويلقب،(الشخيرمن)،شاخر!معناهعبرىاسم

يوآبسلاحوحامل،داودأبطالأحدوهو،"بالبئيروتى"

.(11:92أخ23:37،1صم2)لجيشاقائد

4نحاس

ويوصف،والسحبللطرققابلفلزىعنصرالنحاس

عرفهوقد.الحمرةمنلونهلقرب"بالأحمر"عادة

قءم(.0008حوالى)الحجرىالعصرأواخرمنذالإنسان

فىوصبهصهرهيمكنأنه.ق.م0006نحوفىواكتشف

:4تكانظر)منهالمختلفةوالأدواتالأسلحةلصنعقوالب



نطاللل!

فىوالأدواتالأسلحةهذهمننماذجاكتشفتوقد.(22

فيماق.م.0005نحوإلىترجعالتىالمصريينقدماءقبور

القبر.صاحبخدمةفىلتكونوذلك،الأسراتعهدقبل

كربونات-المالاكيت)النحاسخامعلىيحصلونوكانوا

منبالقربوبخاصة،ءسيناجزيرةشبهمن(النحاس

ذلكعلىالدالةالآثارمنالكثيريوجدحيثالمغارةوادى

منالجزءهذامنموضعهافى!منجم"مادةإلىارجع)

.(1،الكتابيةالمعارفدائرة"

منالمعدنعلىالحصوللإمكانيةالإنسانوباكتشاف

منأوالفخارمنبواتقفىالفحممعبتسخينهخاماته

.للنحاساستخدامهمنزاد،الحجر

وهو،البرونزالإنساناستخدم30ق0037نحووفى

منصلابةأكثروجدهإذ،والقصديرالنحاسمنسبيكة

وأسلحةأوانىمنأدواتهصنعومنه.الخالصالنحاس

نطاللل!

إرميا،16:91عد،3؟38خرإلىارجع)وسكاكين

52:18).

كانواالتىالأرضعن،القديمللشعبموسىويقول

ومن،حديدحجارتهاأرض":إليهاالدخولوشكعلى

واضحةإشارةفى(!8:9تث)"نحاسأتحفرجبالها

وقد.عربةوادىفىوالنحاسالحديدخاماتوجودإلى

منالثلاثيناتفى(.لأطع!ولاك!)"جلويكنلسون"جمشف

فىلصهرهوأفرانللنحاسمناجمبقاياعنالقرنهذا

بنوبهانزلالتىالمحطاتإحدىوكانت.عربةوادى

والتى،(33:12عد)"دفقة!البريةفىإسرائيل

بهاكانتالتىالخادمسرابيطموقعفىكانتأنهايرجح

الفير!زالمصريينقدماءمنهااستخرجالتىالمناجم

النحاسيةالحيةموسىصنعنحاسهاومن!والنحاس

.(9و21:8عد)

النحاسلص!رلنرنصورا
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نطللثتابى

وادىفىالنحاسمناجمسليمانالملكاستغلوقد

الشمالىالطرفعلى-جابرعصيونمنبالقربعربة

الهيكلأدواتكلسبكحيث،الأردن!رفىالعقبةلخلبم

سكوتبينالخزفأرضفىمصقولنحاسمن!التى

.(18-4:11أخ47،2-4.:7مل1)"وصرتان

الأصفرالنحاسهىوالزنكالنحاسمنسبائكوهناك

تشيرالذىهوأنهوالأرجح.بالذهبشبيهلأنه"الشبه،)

:8عز)"كالذهبنمينجيدصقيلنحاس":عبارةإليه

1:4حز،4:16أخ7:1512مل1أيضأانظر27،

.(1:15رؤ01:6دانيال،27و7و

منذللنحاسهامكمصدر"قبرس"اشتهرتوقد

ثمالأشوريونثمالمصريوناستعمرهاوقد3.ق0003

كانواالذينالرومانثمالفرسثماليونانيونثمالفينيقيون

"قبرس!اسمومن"قبرسخام"النحاسيسموق

تعنىالتى(س!"ههصا3)الإنجليزيةالكلمةاشتقت

أهميةإلىاليونانكثابمنكثيرونويشير."!النحاس

لملوكها.الرئيسىمصندرالدخليعدكاقالذىقبرسنحاس

فى:كما،مجازيأأحيانأ"نحاس!كلمةوتستخدم

التىوالأرضنحاسأرأسكفوقالتىسماؤكتكون"

الجوإلىإشارةفى(28:23تث)"حديدأتحتك

الخسةعلىللدلالةتستخدموقد.المطيرغيرالجاف

ساعونمتمردونعصاةكلهم":القولفىكما،والحقارة

إرميا)"مفسدونكلهم.وحديدنحاسهم.الوشايةفى

تستخدمقدكما.17(:06إشإلىأيضأارجع28،:6

هل!:أيوبقولفىكماالاحتمالوقوةالمتانةعلىللدلالة

،6:12أى)"؟نحاسلحمىهل؟الحجارةقوةقوتى

،701:16مز،04:18،41:27أىأيضأانظر

.(18:اإرميا"45:42إش

8نحشتاق

أطلقهالذىالاسموهو"نحاسمنقطعة"ومعناها

بأمرموسىعملهاالتىالنحاسيةالحيةعلىإسرائيلبنو

أرضفى-الشعبالمحرقةالحياتلدغتعندما،الرب

معبودأمنهاجعلوافقد،الربعلىلتذمرهم-أدوم

أزال،الدينىبإصلاحهحزقياالملكقامولما.لهايوقدون

حيةوسحق،السوارىوقطع،التماثيلوك!متر،االمرتفعات

.(18:4مل2)"النحاس

نحشوق8

،عمينادابابنوهو،"حنش!معناهعبرىاسم

،6:23خر)سلمونوأبو،هار!ننوجةأليشامعوأخو

عنديهوذاسبطرئيسوكان.(11و2:01أخ1

أول"فىءسينابريةفىإسرائيللبنىالأولالإحصاء

مصر"أرضمنلخروجهمالثانيةالسنةفى،الثانيالشهر

،2:3عد)البريةفىارتحالهم!عند(7و1:1عد)

ويرد.(7:12عد)المذبحتدشينوعند(01:14

نسلمن،الملكداودأسلافكأحدراعوثسفرفىاسمه

شلسلةفىيذكركما.(2..:4راعوث)يهوذابنفارص

3:23لو،1:4مت)الجسدحسبيسوعالربنسب

.(33و

ثحل4

وتوجداالغشائيةالأجنحةذواتمنحشرةالنحلة

رحيقعلىوقتغذىتطيروكلها،أنواعخمسةنحومنها

للزهوربارتيادهاتساعدبذلكفهى،اللقاحوحبوبالزهور

.للنباتمفيدةحشرةفهى،الللقيحعمليةإتمامعلى-

أما،جماعاتفىيعيشلاالبرىوالنحل

بالنظامتتميزخلاياأوجماعاتفىفيعيشالعسلنحل

الدقيق.

ففى،القديمالعهدفىمراتأربعبالاسمالنحلويذكر

لهمحدثبماالمتمردالشعبموسىيذكرالتئنيةسفر

كماوطردوكم".فيقول،الأموريونعليهمخرجعندما

:118مزإلىأيضأارجع،1044تث)"النحليفعل

فىالنحلمن(سربأ)دبر!شمشونوجدوقد.(12

نأوالأرجح.(14:8قض)"عسلمعالأسدجوف

الربويقول.البرىالنحلمننوعإلىهفاالإشارة

الربأناليومذلكفى"يكون:لهمتأديبأالقديمللشعب

الذىوللنحل،مصرترعأقصىفىالذىللذبابيصفر



-نطولانط

الذبابهناويستخدم،(7:18إش)"أشورأرضفى

فىأشوروجيوشمصرجيوشعلىللدلالةمجازيأوالنحل

كثرتها.

بريأ"وعسلأجرادأ"المعمدانيوحناطعاموكان

التحليةمادةالنحلعسلظلوقد.(3:4مت)

منالسكرصنعحين،عشرالثامنالقرنحتىالرئيسية

البلادفىالناسومازال.السكرقصبومنالبنجر

وقد.الغرضلهذاالبرىالنحلعسليجمعون-المثخرة

ومنها،القديمةمصرفىالداجنالنحلتربيةبدأت

.البلدانمنغيرهاإلىانتشرت

ثخل-نحولأة

دانيالويقول.نحيلفهووهزلدن:نحولأتخل

عقبوذلك"أيامأونحلتضعفتدانيالوأنا"ةالنبى

عيلامولايةفىالقصرشوشنفىوهورآهاالتىالرويا

.(2لإو2و8:1دانيال)

04ثحلال

اسموهو.ماءموردأى"منهل"معناهعبرىاسم

فىمرارىبنىلعشائرأعطيتالتىالأربعالمدنإحدى

أيضأوتسمى(35و21:34يش)زبولونسبطنصيب

باسمأيضأوردتكما،(91:15يش)،انهلال!

سبطنصيبفىوقعتالتى(1:03قض)"نهلول!

فسكن،سكانهاطرديستطيعوالمولكنهمزبولون

وسطهم.فىالكنعانيوق

نحلامى4

الكذبةالأنبياءأحد،شمعياالكذابالنبىلقبوهو

البابلى،السبىأيامفىالشعبأفكاربلبلواالذين

13!92:24إرميا)كذبهموكشفالنبىإرمياوقاومهم

إلىنسبة"لالنحلامى"لقبأنهالبعضويظن.(32و

لاولكن!الاسمبهذاأسرةإلىأو،1نحلام!باسمبلدة

المصادرفىأوالمقدسالكتابفىإشارةأىتوجد

الكثيرينجعلمما،الاسمبهذاأسرةأوبلدإلىالخارجية

،الكذابالنبىلوصف،تورية"بالكلمةأنيعتقدون

*حالم"بأنهالكذابالنبىلوصف"خلم!كلمةمنمشتقة

.الربيرسلهلم

نحليئيل4

إحدىوكانت.؟اللهوادى"معناهعبرىاسم

بريةمنبالقربإسرائيلبنوبهانزلالتىالمحطات

،(21:91عد)وباموتمتانةبينتقعوكانت،قديموت

أرنون،نهرمنالشمالإلىالفسجةرأسمنبالقرب

وأ"والهوادى"هوأو،أرنوننهرروافدأحدكانولعله

بعدعلىالميتالبحرفىيصبالذى"معينزرقاء"وادى

نبو.جبلمنالجنوبإلىميلأ11نحو

نحم4

!حودية"،امرأةأخووهو،""تعزيةمعفاهعبرىاسم

:4أخ1)المعكىواشتموعالجرمىقعيلةأبانحموكان

فيهفاختلفتتمامأواضحغيرهناوالنص.(91

.(التفسيريةاالترجمة-"الحياةكتاب")انظرالترجمات

نحمانى8

أحدوهو،"عطوفأوحنون"معناهعبرىاسم

!(7:7نح)زربابلمعالبابلىالسبىمن!دواالذين

:2)عزراسفرفىالمقابلةالقائمةفىالاسمهذايذكرولا

2).

نحميا4

وهو؟،"ئعزىالرب!معناهعبرىاسم

نصرنبوخذسباهمالذينالكورةبنىأحدنحميا)1(

،2:2عز)زربابلمعبابلمنرجعواوالذين،بابلملك

ق.م.536نحوفىوذلك(7:7نح

فىصوربيتدائرةنصفرئيسعزبوقبننحميا)2(

بعدأورشليمسورترميمفىاشترلهوقد،يهوذامرتفعات

داودقبورمقابلمن"فرمم،البابلىالسبىمنالعودة

نحوفىذلكوكان.(16ة3نح)"المصنوعةالبركةإلى
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ق.م.445

ارتحمثسمتاقبلمنلليهودحاكمأكانالذىنحميا)3(

حكليا،!ابنكانأنهسوىأصلهعننعلمولا،فارسملك

،1:2نح)"حنانى*اسمهأخلهوكان،(\:1نح)

فىجاءماهواليقينوجهعلىعنهنعلمهماوكل.(702

اسمه.يحملالذىالسفر

ساقيأكانلأنهالقصرشوشنفىظهورهأولوكان

نحوفىفارسملك(لونجمانوس)الأولارتحمثسمتاللملك

عنعظيمةمسئوليةذاترفيعةوظيفةهذهوكانت

ثقةموضعيكونأنيجبيشفلهامنفكان،الملكسلامة

مقتولأ.ماتالملكأرتحشستاأباأنوبخاصةاوطيدة

نحمياإلىجاء،أرتحشستاللملكالعشرينالسنةوفى

الذيناليهودعنفسا!لهم،يهوذامنورجالحنانىأخوه

له:فقالوا.أورشليمبلادهرو!ىفىوبقواالسبىمننجوا

،منهدمأورشليموسور،وعارعظيمشرفىإنهم،

وصلىوصامأيامأوناحفبكى،هبالنارمحروقةوأبوابها

وطلب،منهمواحدأنفسهمعتبرآشعبهبخطايامعترفأ

متىلشعبهعهودهويذكرلتضرعاتهيستميبأناللهمن

إلىالذهابعلىوعزم،(11-101نح)إليهرجعوا

.الأحوالإصلاحليحاولأورشليم

الملكشاهده،أشهرأربعةأوثلاثةبحوالىذلكوبعد

الفرصةلهسنحت،حزنهسببعنسالهفلما،حزينأ

ليعيدأورشليم!الىيهوذاإلىيرسلهأنالملكمنليلتمس

)ترشائا(حاكمأوعينه!ملتمسهإلىالملكفأجابه.عابنا

سيجتازكانالذينالولاةإلىتوصيةزسائلوأعطاهليهوذا

إلىرسالةأعطاهكما.أورشليمإلىذهابهفىأرضهمفى

التىالأخشابيعطيهلكىالملكغاباتحارسآساف

وفرسانا.جيشرؤساءالملكمعهأرسلكما.إليهايحداج

القصرشوشنإلىبالعودةللملكمنهوعدعلىرحلتهفبدأ

.(01-1ة2نح)حددهالذىالموعدفى

بل،وقتأئضعلم،أورشليمإلىنحمياوصلوحالما

فدار،أورشليمأسوابىاستكشاففىأيامثلاثةبعدشرع

اليهودرؤساءجمعثم.أحدأيخبرأندونليلأحولها
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سورفنبنى"هئنم":لهموقال،الأحوالعلىوأطلعهم

ولنبن.لنقم!:فقالوا...عارأبعدنكونولاأورشليم

.(18-2:11نح)"للخيرأياديهموشددوا

العمونىالعبدوطوبياالحورانىسنبلطاستهزاءورغم

العملواصلفإنه،وتهديدهمواحتقارهم،العربىوجشم

منهمكلفقام،اليهودمنلدعوتهاستجابواالذينبمعاونة

للعمل،مواصلتهأعداؤهرأىفلماالسور.ترميمفىبنصيبه

لخشاهم،لمنحمداولكن.ويحاربوهدالواأنمعألآمروا

متسلحينحراسأأوقفكما.اللهعلىمتكلأالعملو!اصل

-4:1نح)هجومأىلصدوقسيهمورماحهمبسيوفهم

،الأعداءمؤامراتعلىالتغلباستطاعوهكذا.(23

اثنينفى،عجيبقياسىزمنفىالسوربناءوإتمام

أعينفىكثيرأيسقطونالأعداءجعلمما،يومأوخمسين

أنفسهم.

المترديةالاجتماعيةالأحوالبإصلاحنحمياقامكما

النظام0فاستتبالعدلوأجرى،(هص)المظالمفأزال

ئذلتوقد.(8ص)بالشريعةالعملوأحيا،(7ص)

إذاولاغتيالهبل،أورشليمعنلإبعادهكثيرةمحا!لات

هىمؤامرةأخطروكانت.(14-6:1نح)أمكن

نفسهيعلنأنيريدنحميابأن،فارسملكلدىبهالوشاية

أورشليم،سوربناءمنينتهىحالمافارسعنمستقلأملكأ

العملبإيقافأمرأيصدرفارسملكارتحمثسشاجعلمما

:6نح،22-7ة4عز)آخرأمرصدورححىالسورفى

بالصلاةالمؤامراتهذهكليقابلنحمياوكان.(5-7

.(6-4نح)العملمواصلةمع

أنبل،فحسبالأعداءمننحميامتاعبتنشأولم

مظالمبسببالصعابوجههفىأثارواأيضأاليهودبعض

وبراعةحنكةنحمياأبدىوقد.(ه-5:1نح)الأغنياء

.(13-5:6)المشكلاتهذهمعالجةفى

عزراالإصلاحاتهذهكلفىنحميايعاونوكان

أورشليم،إلىالعودةفىنحمياسبققدكانالذىالكاتب

العبادةواستعادةاللهببتبناءإعادةفىكبيردورلهوكان

و9و8:1نح)العامةالشئونإصلاحفىوكذلك،فيه

لمالذىالمظالبعيدالاحتفالأعادكما.(12036و13



نطميانطعيا-لللفهـ

.(18-8:13نح)نونبنيشوعأياممنذبهئحتفل

نأ-أورشليمفىعملهمدةطوال-نحمياأبىوقد

الاستيتاعولااالوالىخبز-إخوتهولا-هوياكل

علىيستضيفكانبل،حقلأيشترولم،بامتيازاته

عنفضلأ،رجلأوخمسينمائةوالولاةاليهودمنماندته

معقطعوقد(.18-5:14نح)حولهمالأمممنالآتين

شريعةفىيسيرواأنميثاقأوا!ويينوالكهنةالرؤساء

وأن،والأحكامالوصاياجميع!يعملوايحفظواوأن،الله

وسائرالعشورويقدموا،السابعةوالسنةالسبتيحفظوا

.(93-01:1نح)والذبائحالتقدمات

ة5)بابلإلىنحمياعاد،سنةعشرةائنتىوبعد

قضىالوقتمنكمنعلمولاق.م.434فى(6؟1413،

وأتيتالملكمناستأذنتأيامبعد":يقولولكنهابابلفى

يستلزمالأمركانحيث(7و13:6)!أورشليمإلى

إلىعادوعتدما.فسادمنحدثمالمعالجةوجوده

،(3-1ة13)إسرائيلمناللفيفكلفرز،أورشليم

13)الرببيتديارفىمخدعهمنالعمونىطوبياوطرد

،(14-13001)الهيكلفىالعملونظم،(4-9

أنهكما(،22-39:15)السبتيومحفظعلىوشدد

منطردإنهحتى،بالأجنبياتجللوناحدوضععلىعمل

العظيم،الكاهنألياشيببنيوياداعبنىمنواحدأعنده

،(28-13:23)الحورونىلسنبلطصهرأكانلأنه

نعلمولا.ىالرأحازملإرادةاقوىرجلأنحمياكانفقد

يحيلالذىالسفركتابةتنسبوإليه.توفىأينولامتى

اسمه.

،والعيوبالنقائصمنيخلويكادرجلأنحمياويبدو

للربوالإخلاصالولاءشديد،صلاةرجلكانفقد

رفيعةومكانةمرموقمنصبعنتخلىإنهحتى،ولشعبه

نتمعبهليقاسم،العصرذلكفىالعالمملوكأعظمبلاطفى

لذاته،ناكرأمتواضعأكانكما.مشكلاتهمويعالجآلامهم

أماموأمانةخوفبكلسار،التقوىعميق،الكرمبالغ

إنما،ونجاحخيرمنأصابهماكلبأنمعترفأ،الرب

.(8؟2نح)الصالحةويدهالربفضلمنكان

نطميانطعبا-لللفهـ

نحميا-سفرنحميا،

ملكنصرنبوخذسبىقم.795فى:الخلثية-1

البابليونعادق.م.586وفى.اليهودمندفعةأولبابل

وأحرقوابالناروأحرقوهاالمدينةونهبواأورشليمإلى

اليهود.من0000061000008بينماوسبوا،الهيكل

نوعلهموكانبابلفىمختلفةمناطقفىالمسبيونوأقام

بعضهمواقتنى،والتجارةبالزراعةفاشتغلوا،الحريةمن

كما.شنونهميديرونشيوخهموكان،بهابأسلاثروات

وأصحابهدانيالمثلالدولةفىهامةمراكزبعضهمشغل

وكانت،أرتحشسشاللملكساقيأنحمياكانكما.الثلاثة

كما.ثقةموضعكانمنإلايشغلهالارفيعةوظيفةهذه

حفظعلىساعدمما،حزقيالمثلأنبياءبينهمظهر

الوثنية.العباداتغواياتمنالمسبيين

ق.م()9.5-.53فارسملكا!بركورشوباستيلاء

فقد،جذريأتغيرا"المسبييناليهودوضعتغير،بابلعلى

مرسومأفأصدر،حكيممستنيردولةرجلكورشكان

وبناء،بلادهمإلىالعودةفىللمسبيينالحقيمنحملكيأ

فريقانفعاد.(4-102عز)أورشليمفىالرببيت

فىق.م.516فىأورشليمفىالهيكلوبنواالمسبيينمن

الأولارتحشسشتاالملكعهدفىئم.سليمانهيكلموضع

بقيادةأولهما،آخرانفريقانعاد(.ق.م464-424)

445فى)نحميابقيادةوثانيهما(ق.م.458فى)عزرا

الشعبنشأ،ونسلهمالعائدينأولئكومن.(ق.م.

صتمسكأ،الأوثانوعبادةالأممعنمنفصلأاليهودى

بالشريعة.

مقركانق.م.445شتاءفى:نحمياكلالقصة-2

نح)لعيلامالقديمةالعاصمةشوشنفىأردحمثس!تاالملك

ساقيأ-الإشارةسبقتكما-نحمياوكان.(\:1

صنهمكانيهوذامنرجالإليهوجاء.(\:2نح)للملك

السبىمنبقواالذينحالعنسألهمولما،حنانىإخوة

وسور،وعارعظيمشرفىإنهم":لهقالوا،بلادهمفى

،-4(2؟1)نح"بالنارمحروقةوأبوابهامنهدمأورشليم

أربعةبنحوذلكوبعد.وأحزنتهالأخبارهذهفأزعجته

علىحصل،والصلاةوالصيامالنوحفىقضاها،أشهر

،3



نطميا-لللف!نطميا

منقويةحراسةفىأورشليمإلىبالذهابالملكمنإذن

البلادفىالولاةلسائرتوصيةوخطابات.وفرسانجنود

يشاءماليعطيهالملكفردوسحارسديالى،بهاسيمرالتى

.(19ة2-1:5نح)الأخشابمن

ليلأقام،أورشليمإلىوصولهمنأيامثلاثةوبعد

واجبهأنوأيقن،المدينةحولفدار،الأحوالباستكشاف

.(3:32-212:نح)المدينةسوربناءعادةإهولأولا

رأسهموعلىاالمتربصينالأعداءحفيظةذلكأثاروقد

العربى،وجشم،العصونىالعبدوطوبيا،الحورانىسنبلط

عزيمةإحبا!فحاولوا،ماكرينودماةءألداءأعداوكانوا

الإشاعاتونشروالاحتقارالاستهزاءطريقعننحميا

للتمردمقدمةلاإهوماالسوربناءأنفادعوا،الخبيثة

14،601-7و3-2:91،4:1ثح)الملكعلى

،بالصلاةوالمؤامراتالمكايدكلواجهنحمياولكن.(9-

العمل.واصلتلينلاوبعزيمة

بل،الخارجمنالأعداءأولئكعلىالأمريقتصرولم

6:01نح)الداخلمنالخونةبعضمنلليقاومةتعرض

بناءتم،المقاوماتهذهكلورغم.(91-17و14-

فىتدشينهوتم،(6:15نح)قياسىزمنفىالسور

.(42-12:27نح)راثعاحتفال

والكاتبالكاهنعزرالقراءةالشعباستجابةوكانت

(8-801نح)لهااللاويينوتفسيرموسىلشريعة

علىوالندامةبالحزنمصحوبأ،واضحأمزدوجأتجاوبأ

نح8)المظالعيدوإحياءالربفىبالفرحوكذلك،الخطية

ثم:(17-901نح)والصلاةوبالصوم،(9-18:

للسير(01:92-9038نح)وختموهميثاقأقطعوا

والأحكاموالفرائضالوصاياجميعوحفظاللهشريعةفى

الحادىالأصحاحانوبشجل.(93-01:03نح)

المدنيةوالواجباتالمهاممختلفعشروالثانىعشر

بها،القيامإليهماوكلالذينلأشخاصاوأسماء،والدينية

نح)الأجنبياتوالزوجاتالغرباءعنبالانفصالالتعهدثم

131-3).

ثم،الملكإلىتقريرهلرفعشوشنإلىنحمياعادوهنا

وجدحيث،أ!رشليمإلىبالعودةأخرإذنعلىحصل

4،

نطميا-لللفرنطميا

قدالكاهنألياشيبوجدفقد.والانحرافاتالمفاسدبعض

بيتديارفى-اللدودعدوه-العمونىلطوبيامخدعأعمل

أنصبةأنوجدكما.المخادعبتطهيروأمرفطرده،الله

الكثيرينأنورأى.الخدمةفهجروا،لهمئعطلماللاويين

نأكما،(22-13:01نح)السبتيحفظونلا

،(25-23ة13نح)بأجنبياتتزوجواقدالكثيرين

.الانحرافاتهذهكلنحميافعالج

بالخيراللهيذكرهأنطالبأسفرهنحميايختموهكذا

.(13:31نح)

قدماءمنوغيرهيوسيفوسيذكر:السفرتاريخية)3(

باسمواحدأسفرأكاناونحمياعزراسفرىأنالكتاب

بينفيهافصلعبريةمخطوطةوأول؟"عزرا!سفر

العبريةالتوراةفأصبحت،1448إلىترجعالسفرين

المخطوطاتوفى.نحمياوسفرعزراسفرعلىتحتوى

أيضأيشكلانكانا(السبعينية)القديمللعهداليونانية

أوريجانوسهوبينهماالفصلذكرمنوأول،واحدأسفرأ

علىإجماعوهناك.الميلادبعدالثالثالقرنبدايةفى

السفرغالبيةفىأنهوبخاصة،نحمياسفرأصالة

المتكلم.ضميريستخدم

جزيرةفى8091فىاكتشفتبردياتهناكأنكما

وكان،مصرصعيدفىأسوانمنبالقربألفنتين

منق.م.ا(588-395)مصرفرعونالثانىبسماتيك

اليهود.منلجماعةأقطعهاقد،والعشرينالسادسةالأسرة

إلىوترجع،جيدةحالةوفى،بالأراميةمكتوبةوالبرديات

الفارسىالحكمفترةإلىأى،الميلادقبلالخامسالقرن

نحميا.زمنتعاصرتكادأنهاأى،لمصر

مرسلخطابصورة،البردياتهذهفىماهموأ

المعبدوكانق.م.704فىيهوذاعلىالفارسىللوالى

مما،سنواتبثللأثذلكقبلتهدمقدالجزيرةفىاليهودى

ارجع)أورشليمفىالكهنةرئيسليهوحانانللكتابةدعاهم

،يهوذالوالىخطابهموفى.(13و12012نحمياإلى

أرسلواأنهموذكروا،هيكلهمءبنابإعادةلهمالإذنطلبوا

نحميا-عدو)سنبلطابنىوشلميادلاياإلىمماثلأطلبأ

نأألفحتينبردياتوتكشف.(\:4و91و201



ن!لأللثتا

حاكمأكانطوبياوأناالسامرةلولايةحاكمأكانسنبلط

وهنا.(91و2:01نح)الأردنشرقىفىعمونلولاية

مزدوجة:سلطةذييفىكانتأنهعلىواضحأدليلأنجد

3.ق804/704فىالكهنةرنيسوأن،ودينيةمدنية

.(12:13نح)يهوحانانكان

سفرتاريخيةعلىأخردليلأالآثارعلماءاكتشفكما

مصرفى"جرزا"فىوجدترسالةشكلفىنحميا

.يهوذابشئونتتعلقلاعمونحاكمطوبيا"منمرسلة

عدوالعمونىطوبياأحفادأحدكانمرسلهاأنوالأرجح

علىحاكمأكان(66نح)العربىحشموأن،نحميا

.فارسملوكقبلمن،العربيةالجزيرةشبهغربىشمال

السنر:موجز)4(

إلىنحمياتدعو،أورشليمفىالحالعنسيئةأخبار-1

.(11-101)الربأمامالانسكاب

أورشليمإلىللذهابالإذنيمنحهارتحشستاالملك2-

المدينةسوربناءلإعادةيهوذاعلىحاكمأ

)2:1-11(.

ومقاومة،للحالواستكشافه،أورشليمإلىوصوله-3

.(02-2:12)المجا!رينالولاة

وأماكنالسورترميمفىاشتركوامنبأسماءقائمة-4

.(32-1ة3)عملهم

من،متعددةبأساليبالعملإيقافالأعداءمحاولة-5

.(23-4:1)لتهديدواوالتخويفءالاستهزا

الأغنياءاستغلالمنالفقراءشكوىبسببالمشكلات-6

.(9-5:1)لهم

:6)ملكأنفسهمنيقيمأنيريدبأنهلهالأعداءاتهام-7

1-14).

.6)المدينةوتنظيم،يومأ52فىالسوربناءإتمام-8

15-7:4).

الثانىالأصحاحفىجاءبماشبيه،بالعائدينسجل-9

.(73-7:5)عزراسفرمن

للشعبيفسرونهوا!ويون،الشريعةصمفريقرأعزرا-01

(8:1-18).

الميثاقعقدثم،وصلاةصومفىالشعباجتماع-11

نط!هبأ

.(01:93-9:1)للربللطاعة

36(.-1:)11حولهاوماأورشليمبسكانسجل-12

إلىالعودةبدءمنواللاويينالكهنةبأسماءسجل13-

.26(-12:1)الفارسيةالامبراطوريةعصرنهاية

:3(.-1227:13)العبادةوتنظيمالسورتدشين-14

زيارتهمنعودتهبعدبهاقامالتىنحمياصلاحات!-15

.(31-13:4)القصرلشوشن

نحوشتا4

بنتنحوشتااسموهو،"نحاس"معناهعبرىاسم

وأم،يهوذاملكيهوياقيموزوجةأورشليممناكنانان

أمهوسبىبابلملكنصرنبوخذسباهالذىالملكيهوياكين

ح!.ق616نحوفىوذلك(15و2408مل2)معه

4ثحوم

الاثنىالرؤساءأحدوكان،!تعزية!معناهجمرىاسم

(77نح)البابلىالسبىمنزربابلمععادواالذينعشر

عز)"رحوم!يدعىعزراسفرفىالمقابلةالقائمةوفى..

بالجزء"الراءحرف،فىإليهالرجوعيصكن-2:2

.("الكتابيةالمعارفدائرة"منالرابع

نحتئ-ينحى8

زال:وتنخى.مكانهمنوأزالهأبعده؟الشئنخى

ونحاهمإسرائيلعلىجدأالربدفغضب:فىكعا،وتجغد

مت.7و5:6هو،23و17:18مل2)"أمامهمن

.(93،23:91!22أع،9:24

..)نخ!

8لحروب

فالكلمة،الئقب:والنخروب.ثقبه:الشيءنخرب

حفر""أو!فتح"بمعنىعبرىفعلمنمشتقةالعبرية

شريعةفىوجاء.(17:9صم4808،2إش)

الكاهنرأىفإن":كتانأوصوفمنالثيابفىالبرص
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نطللا-منطاللد-مناكللا

لمالضربةوإذا()المصابالمضروب()الثوبغسلبعد

تحرقه.بالنارنجسفهو،الضربةاهتدتولامنظرهاتغير

.5(،:13لا)"ظاهرهأوباطنهجردةفىنخروبإنها

مناخس4-منخاس-نخس

.ونحوهبعودجنبهاأومؤخرهاوخز:الدابةنخس

وعندما.السيرفىلتنشطالدابةبهتنخسما:والمنخاس

أنا5:لهقال،دمشقإلىطريقهفىوهولشاولالربظهر

مناخسترفسأنعليكصعب.تضطهدهأنتالذىيسوع

تؤذىبل،أناتؤذينىلابذلكأنكأى1(5ة9أع)"

.(33:55عدد!36:41عأ)نفسك

فىوانتخست،قلبىتمرمرلأنها:المرنمويقول

ارجع)ضميرهفىؤخزأى،(73:21مز)"كليتى

.(2:37أعإلىأيضأ

-نخيلى4نخل

ذإ/البلحنخلهوالمقدسالكتابفىالمذكورالنخل

الأوسط.الشرقبلادفىينمولاالهندجوزنخيلأن

!يتوجها،أكثرأوقدممائةنحوإلىأحيانأالنخلةوترتفع

تعيشقدمعمرةشجرةوهى.السعفمنضخمإكليل

فىيتعمقجذرهاأنكما،سنةوخمسينمائةأوماثة

يساعدهاماوهذا،الجوفيةالمياهإلىيصلحتىالأرض

"ثامار"اسموكان.الصحراءقلبفىحتىالفموعلى

يكنأنأملعلى،الفتياتعلىئطلقماكثيرأ(نخلة)

تك)الفارعوطولهاواستقامتهاجمالهافىالنخلةمثل

.(13:1،14:27صم2و386:

الاخضراردائمة،عادةالارتفاعشاهقةوالنخلة

مز)"يزهو"كالنخلةالصديق.المرنميقوللذلك،مععرة

قامةلاعتدالوصفأ،النشيدعريسويقدل.(39:12

وثدياكبالنخلةشبيهةهذهقامتك")ةوجمالهاعروسه

.(707نش)لابالعناقيد

بظلهايستظلفهو،للإنسانالأشجارأنفعمنوالنخلة
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-نطيلنظ

فثيار،فائدتهمنهاجزءلكلأنكما،الصحراءهجيرفى

وبخاصة.لذيذةوفاكهةجيدغذاء(البلحأوالتمر)النخلة

يمكنأنواعهبعضومن.طويلةمدةحفظهيمكنالتمرلأن

نأوالأرجح،(الدبس)العسلمننوععلىالحصول

43:11،1تك)العسلإلىالمقدسالكتابفىالإشارة

إلى-الغالبفى-هى(91:09مز،14:25صم

البلحتخميرويمكن.النحلعسلإلىوليس،البلحعسل

".البلح!بعرقىالمعروفوهوالخمر،مننوعإلىوتحويله

المقدسالكتابفىإليهالمشارأنهالعلماءبعضويظن

.(الخ02:100أم،6:3عد،01:9لا)"بالمسكر"

خبزأتنتجالنخلةإق(التاريخأبو)هيرودوتويقول

أيامبعددفوائدللنخلةإنالعربويقول.وعسلأوخمرأ

موادوبعضوالسكرالعسليستخرجفمنها،السنة

وألوانوالجوالقالسلالتصنعالقولةأليافهاومن.الدباغة

الأقفاصتصنعأغصانهاومن.والحبالالسجادمن

صنالقلائدتصنعقدبل.وغيرهاوالسياجاتوالسقوف

،الجمالوبخاصةللبهائمعلفأالنوىيقدمكما،البلحنوى

مطحونأ.أوهوكماءسوا

منهااإيليمفىالماءوعيونالنخيلوجودجعلوقد

15:خر)سيناءبريةفىللشعبوالاستجمامللراحةمكانأ

الطرفعلى-"أيلة"أنكما.(33:9عد،27

الاسمهذاعليهاأطلقربما-العقبةلخلمجالشمالى

9:62مل2:8،1تث)حولهاالنخيلأشجارلوجود

النخيلأشجارنمتالقديمةالعصورومنذ.(الخ..

:34تث)،االنخلمدينة"سميتحتىأريحاحولبكثرة

.(28:15أخ1:16،2قض3،

المظالبعيدلاحتفالافىيستخدمالنخلسعفوكان

(8:15نح،04ة23لا)

كروبيمبنقر!سليمانهيكلحيطانجميعزخرفتوقد

:6مل1)"خارجومنداخلمنزهوروبراعمونخيل

.(6:32مل1)البابمصراعانقشوكذلك،(92

نبوةفىالمذكورالهيكلفىالأمرنفسسيحدثكما



نطلة)بو)ة

.(26-04037114:81حز)لحزقيا

للربالظافربالدخوليذكرناالسعفأحدوسيظل

رافعةالجموعاستقبلتهحينأورشليمإلىالمسيحيسوع

باسمالآتىمبارك!.هاتفين،بهللترحيبالنخيلسعوف

وقد.للانتصاررمزفهو1(13و12:13يو)"الرب

لمكثيرأجمعأ،بطمسجزيرةفىرؤياهفىيوحنارأى

واطسنةوالشعوبالأممكلمنيعدهأنأحديستطع

بثيابمتسربلين،الخروفوأمامالعرشأمامواقفين

بصوتيصرخونوهم،النخلسعفأيديهموفى،بيض

العرشعلىالجالسلإلهناالخلاص:قائلين،عظيم

.(12-7:9ل!)"..وللخروف

دبورةنخلة

تحتتجلس،إسرائيلوقاضيةالنبيةدبورةكانت

أفرايم.جبلفىإيلوبيتالرامةبببن"دبورةنخلة!

4ة4قض)،(للقضاءإليهايصعدونإسرائيلبنو"وكاق

فيها.للبتقضاياهمعليهاليعرضواأى(هو

نخو4

منموضعهفى،نخوفرعون!إلىالرجوعالرجا

المعارفداثرة*منالسادسالجزءفى!الفاءحرفا"

!ا.الكتابية

فىن

4تباناد-بند

اسارةماتتولما.باكيأمحاسنهعذد.الميتندب

.(23:3تك)7عليهاويبكيسارةليندبإبراهيمأتى!

صم1)موتهعندالنبيصمونيلإسراثيلبنوندبوكذلك

سمعواعندماالملكشاولورجالهداودوندب،(\:25

الخ.00(1012صم2)مصرعهبخبر

علىللتدليل"النوح"الندبيصحبكانماوكثيرأ

(12:لأصم2)الصوموكذلك.الحزنشدة

وتمزيق،(12،16صم2)لأرضاعلىوالاضطجاع

باأنتا-بىنا

ءارتدوا،(لخا43،44:3100و92!37تك)لثيابا

..35:13مز،31؟3صم37:34.2تك)المسوح

:14صم2)الحزنثيابهىءسوداثيابولبس،(الخ

،(14:4إرميا،15:03صم2)الرأسوتغطية،(2

:7يش)الباكيعلىرشهأووالرمادالترابفيوالجلوس

مراثى،3وأ:4أس،13:91،15:32صم2و6

شإ)والثدىالخدودعلىواللطم،(الخ210100إرميا

1(3:35صم2)مختلفةمددأوالصوم،(32:12

2و33:4خر)الشخصيةوالزينةالاستحماموإهمال

.(الخ14:2،91:2400صم

كانوابل،وبكانهبندبهيكتفونالميتأهليكنولم

،ارجع17ة9إرميا)محترفاتنادباتيستأجرونأحيانأ

فىيطوفوننادبينأو،(25:،3أخ2إلىأي!ضأ

.(21:5جا)لأسواقا

عنالشريعةتنهىالأموربعضهناككانتولكن

الوثفية،الشعوببينشائعةكانتأنهارغمءممارستها

أجسادكم،تجرحوا()لاتخمشوالا!:الشريعةنهتفقد

وأالحواجبتحلقوالاأى)أعينكمبينقرعةتجعلواولا

لا،\:41تث)"ميتلأجل(الرأسومقدمةالرموش

الكهنةعلىوكان.الوثنيونيفعلكانكما،(91:18

لأقربائهإلا،قومهفيلميتمنهمأحديتنجسلا*أن

العنراءوأخقه،وأخيهوابنتهوابنهوأبيهأمه:إليهالأقرب

فىقرعةيجعلوالا..لرجلتصرلمالتى،إليهالقريبة

فىجراحةيجرحواولا،لحاهميحلقواولاارؤوسهم

الكاهنعلىكانبل،(4-9؟21لا)"أجسادهم

إلىيأتىولا،ثيابهيشقولاسهرأيكشفلاأ"الأعظم

المقدسمنيخرجولا.أمهأولأبيهيتنجسولا،ميتةنفس

وكذلك،،(13-21:01لا)،الههإ!قدسيدنسلئلا

.(6:7عد)النذيرعلىكان

8بانتك-بنك

سألوقد.بهللقياموسارعاستجاب:للأمرانتدب

فانتدب؟للربيدهلملءاليومينتدب"فمن:الشعبداود

الشعبوفرح...اللهبيتلخدمةوأعطوا..الآباءرؤساء

،7



با،نا-نأبى

-92:5أخ)1"للربانتدبواكاملبقلبلأنهمبانتدابهم

:داوديقولولذلك.راغبةوبنفسبسخاءأعطواأى،9(

لكوأذبح"،(51:12مز)"اعضدنىمنتدبةبروح!

ارتض":قائلأللربويصلى.(5406مز)"منتدبأ

بتسبيحاتهأى،(9110801مز)3ياربفمىبمندوبات

.(1ة،4مزانظر)قلبهفيضمنالخارجةوتشكراته

4ءبانك-بنذ

.هـلقول"ندباء"،والجمعالنجيبالظريف؟النذفي

وللندباء،يالئيمللملكأيقال":وأصحابهلأيوبأليهو

فىلاللنبلاء"كأجاوقد.(34:18أى)"؟اشراريأ

الإنجليزية.الترجماتمنالكثيرفىوهكذا!الحياة"كتاب

بيا4نك

أبناءأحداسموهو."كريمالرب!معناهعبرىاسم

ذلك.منأكثرشيءعنهئعلمولاايهوذاملكيكنيا

نذ4

يشوعوقال،العظيمةوا!مةالمرتفعالتل.الند

حامليالكهنةأقدامبطونتستقرحيثماويكون":للشعب

نأ،الأردنمياهفي،كلهاالأرضسيد،الربتابوت

نذأوتقفتنفلق،فوقمنالمنحدرةالمياه،الأردنمياه

33:7،87مزأيضأانظر،16و3:7يش)"واحدأ

:13).

امة4نك-منك

لرجاا).عليهأسف:وندامةندمأالأمرعلىندم

"التاءحرف"منموضعهافي!توبة"مادةإلىالرجوع

."(الكتابيةالمعارفدائرة"منالثانىبالجزء

هـمفادمات-منادمة-نادم

المشاركةهيفالمنادمة.وسامرهوشاربهرافقه.نادمه

يقولولذلك.مجونمنذلكيصاحبوماالشرابفي

:4هو)"زنىزنوامنادمتهمانتهت"متىالنبيهوشع

48

ناكى

الذيالحياةزمانلأنا":بطرسالرسولويقول..(18

فيسالكينالأممإرادةعملناقدلنكونيكفينامضى

وعبادةوالمنادماتوالبطرالخمروإدمانوالشهواتالدعارة

.(4:3بط1)"المحرمةالأوثان

4ىنك

العربيةالكلمةنفسأي"طل"هىالعبريةفيوالكلمة

ومعني.لفظأ

باردةلسطوحبملامستهيتكثفالماءبخارهووالندى

قطراتوالنباتاتالأرضعلىوشمقط،الليلأتتاءفي

الباردةللسطوح!ملامستهالماءبخارفوجود.صغيرة

جوفيالماءبخاروجودولقلة.النديلتكو!لازمان

فىالكبيرالاخثلافرغمفيهاالندييسقطلا،الصحراء

منقريبةفلسطينولأن.والليلالنهاربينالحرإرةدرجات

كما،الماءبخارمنكبيرةنسبةبهفجوها،طالمت!الب!

درجةانخفاضسرعةعلىتساعدالصافيةا!رصا-اآت

يتكثفوهكذا،الشمستغربحالماالازخرحسطةحرا/

.الندىفيتكونالباردالأرضلسطحملامستهعندالبخار

أكتوبر!إلىأبريلمنفلسطينفيالجفاففصلويمتد

يسقطوفعلأ.النباتلحياةجذأهامأالندىيكونوهنا

للنباتاتفيحفظ،بغزارةالصيفيةالليالىفيالندي

جدعونأننقرأ(6038)القضاةسفروفى.نضرتها

غزارةعلىيدلمما،"ماءقصعةملء"الجزةمنعصر

إلى،البحرساحلمنبالقربالنديغزارةوتزداد.الندى

وعند،(يزرعيل)إسدرالونسهلفيسبعبئرمنالغرب

.(133:3مز)حرمونجبلسفوحعلىالأردنمنابع

،(38:28أي)الليلفيسرا!الندئ.ينزل

:9حج،28ة33تث،27:28تك)سماويومصمدره

ت17صم2)بغتةيسقطأنهكما.(8:12زك،09

طوالالأهـطضعلىويظل،(32:2تث)وبلحلف،(12

يضبللحدىالشديدوالتعرض.(92:91أي)الليل

33(.و25و22و4:15دانيال2،ة5نش)بالإنسان

:7)أيالشمستشرقحالمايتبخرماسرعانوالندى

الصيفافصلفيعادةالندىويسقط.4(6هو911



نا)

:5ميخا،ه:14هو18041إش)الحصادفصلفي

كماالجفاففصلفيالنباتاتبنموغزارتهوتسمح.(7

،1:12زك،92:91أي)الجوتلطيفعلىيعمل

منيزيدالنديوامتناع.(18:16،43024سيراخ

.21(:1صم17:1،2مل1:01،1)حجىالقحط

لبركةكرمزمجازيأالمقدسالكتابفيالندىويستخدم

:14هو،91:12أم)ويحيىينعشفهو،ورضاهالله

.(33:13تث،27:28تكيضأأانظر،8:همي،ه

مز)"حداثلكطللكالفجررحممن":المرنمويقول

سرعةأنكما:شبابهبقوةمحتفظأنهأي(011:3

6:4،31هو)والفناءالزوالعلىللدلالةتستخدمتبخره

صورةالمنعشوتأثيرهبهدوءنزولهيستخدمكما.!04

نأكما.(3ة133مز!والانسجامالأخويةللمحبة

:17صم2)المباغتالعدوهجومبهيشبهبغتةسقوطه

12).

)نذ!

4نلةر

ما:والنذر.نفسهعلىأوجبه:ونذورأنذرأالشئنذر

وأعبادةأوصدقةمننفسهعلىيوجبهأولربهالمرءيقدمه

."نذور":وجمعها.نحوهما

فيوبخاصة،المقدسالكتابفىكئيرأللهالنذرويذكر

المزامير.سفرفيوبالأخص،القديمالعهد

والتقدماتوالذبائحالعشورتقديممنالعكسوعلى

الشريعة،توجبهأمرأالننريكنلم،والختانالسبتوحفظ

محددةمبادئالشريعةوضعتوقد.تطوعيأأمرأكانبل

دونفتاةعنصدرإذاإلغاؤهالممكنمنفكانللنذر،

فكان.زوجهامشورةدونةامرأمنأو،أبيهامشورة

يومفىيلغيهأويثبتهأنبالنذرسمعمتىالزوجأوللأب

وألأرملةاأوالرجلنذرأما.(8-03:3عد)سماعه

بهالوفاءعنالنكوصأونقضهيجوزلاملزمأفكانالمطلقة

.(15-1ة03عد)

،حمدأللهاذبح":(05:14)المزمورفيونقرأ

نا)

"ضرورةإلىينصرفلافالأمر،"نذوركالعلي!أوف

انظر)صدرقدكانمتىببماالوفاءلزومإلىبللاالنذر

.(2:9يونان،5:4جا،1،76:19ة65مزأيضأ

أوفضلعلىالحصولإماهوالنذورمنالهدفوكان

واعترافأللربشكرأبالنذرالوفاءفيكوناللهمنمعروف

عنبالامتناعللربتكريسمجردالنذريكدنأو،بمعروفه

الأمور.بعض

الجديد،العهدفيفقطمرتين"نذر"كلمةوترد

:18:18121أع)بولسبالرسولالمرتينفيوترتبط

31-7:11مرقس)"قربان"كلمةولكن.(24و23

فيفالرب،الفكرنفستتضمن(6و15:5متمع

للتخلصللتحايلنذورأينذرونالذينيوبخالقولينهذين

بجلاءيسوعالربفيعلن،المسنينللوالدينالتزامهممن

منآخرينحرمانعليهاينبنيعطيةعنغنيفياللهأن

حقوقهم.

هذهنفسهعلىأخذفلعله،بولسالرسولحالةفيأما

بخلعيناديبأنه،لهالمقاومينالتهوديينحجةليبطلالنذور

بينالذيناليهودمنالمؤمنينأعناقعنموسىشريعةنير

العهدفيالتق!ىأعماليحتقرلمأنهولإثبات،الأمم

بولسكانفقد،الثانىالشاهدفيواضحوهذا.القديم

،اليهودرؤساءمنالصارمةالرقابةتحتأورشليمفي

بأن-يعقوبرأسهموعلى-أورشليمفيالإخوةفنصحه

عليهموينفقمعهمويتطهرنذرعليهمرجالأربعةيأخذ

مماشيءليسأنالجميعفيعلم"،رؤوسهمليحلقوا

عأ)"للناموسحافظأأيضأأنتتسلكبلاعنكاخبروا

بل،اليهودهذايفنعلمذلكومع.(21:17-26

الهيكلإلىأيضأيونانيينأدخل*بأنهواتهموهعليهآثارهم

وتراكضكلهاالمدينةفهاجت..المقدسالموضعهذاودنس

نأوطلبوا"الهيكلخارجوجروهبولسوأمسكواالشعب

-21:27أع)أيديهممنالكتيبةأميرأنقذهأنلولايقتلوه

)36.

يدعوإذللربللتكريسممتازأمثلأداودلناولقدم

نذر،للربحلفكيف...داوديارباذكر".قائلأالرب

سريرعلىأصعدلا،بيتيخيمةأدخلألا:يعقوبلعزيز

94



ي!النأ-نأ)

وأ،لأجفانينومأولا،لعينيوسنأ؟عطيلا،فراشي

-132:1مز)!يعقوبلعزيزمسكنأاللربمقامأأجد

5).

القديمالعهدفىالأهميةهذهلهاتبدوالنذورأنومع

فيذلكمنشيءلهافليس،والتقرىالورععنكتعبير

الروحيةبالحياةسماالجديدالعهدأنحيث،الجديدالعهد

وقتيةأعمالعلىقاصرأللربالتكريسيعدفلم،للمومن

مكرسةبجملتهاالمؤمنحياةأصبحتبل،معينةطقوسأو

فمجدوا،بثمناشتريتمقدلأنكم".القولحسباللرب

:6كو1)"للههيالتيأرواحكموفيأجسادكمفيالله

المسيحبل،أنالافأحياصلبتالمسيحومع"،(02

فيأحياهفإنما،الجسدفيالآنأحياهفما.فييحيا

لأجلى"نفسهوأسلمأحبنيالذياللهابنإيمان،الإيمان

ظ1في)"المسيحهيالحياةليلأن!،(2:02غل)

21).

لنذيرها-نذر

الذي-امرأةأوكانرجلأ-الشخصهوالنذير

لخدمةنفسهليكرسأي،للربلينفرزخاصبنذرارتبط

النذركانوسواء.معينةلمدةأوالحياةلمدىءسوا،الرب

حالةفيكما،الحياةلمدىوالديهمنأو(\:6عد)منه

فيكماالرببأمرأو،(11-1:9صم1)صموئيل

1:31لواالمعمدانويوحنا،(13قض)شمشونحالة

-15).

فاقتأبيكبركات"؟ليوسفبركتهفييعقوبويقول

علىتكون،الدهريةا!اممنيةإلى.أبويبركاتعلى

ىأ1(26ة94تك)!إخوتهنذيرقمةوعلىيوسفرأس

ترجمة-الحياةكتابانظر)إخوتهعنوالمفرزالمنفصل

.(تفسيرية

ذإ/الشخصفيهاينتذرالتىالمدةالشريعةتحددولا

وتذكر.نفسهالشخصيحددهاكانالمدةهذهأنالأرجح

وأ،يومأثلاثينعادةكانتالمدةأن"اليهوديةالمشنا"

.يوممائةأو،يومأستين

يهـالنأ-)نأ

الأصحاحفيالشريعةهذهنجد:النذرشريعة(1)

الشريعة:تلكوتتضمن،العددسفرمنالسادس

فلا!والمسكرالخمرشربعنالنذيريمتنعأن-1

نقيعمنيشربولا،المسكرخلولاالخمرخلبشرب

لاننرهأيامكل.يابسأولارطبأعنبأيأكلولا،العنب

حتىالعجممن،الخمرجفنةمنئعملماكلمنياكل

.(4و6:3عد)"القشر

رأسه،علىموسىيمرلاافترازهنذرأيامكل-2

رأسهشعرخصلويربيمقدسأيكوننذرهأيامكمالإلى

.(6:5عد)

أمهأوأباهالميتكانولو،ميتجسدإلىيالىلا-3

لأنموتهمعندأجلهممنيتنجسىلا"،أختهأوأخاهأو

"للربمقدسانتذارهأيامكلإنه.رأسهعلىإلههانتذار

يحلقأنفعليه،تنجسأنحدثوإذا.(8-6:6عد)

نذرهتنفيذفيويبدأ،معينةطقوسبإجراءويتطهررأسه

أنقبلمضتالتىالأولىللاياماعتبارفلا،جمديدمن

.(13-6:9عد)يتنجس

بابإلىبهيؤتى،انتذارهأيامتكملوعندما-4

حوليأواحدأخروفأ،للربقربانهفيقرب،الاجتماعخيمة

ذبيحةصحيحةحوليةواحدةونعجة،محرقةصحيحأ

فطيروسل.سلامةذبيحةصحيحأواحدأوكبشأ،خطية

بزيتمدهونةفطيرورقاق!بزيتملتوتةأقراصأدقيقمن

عنديقدمكانبماأشبه!هى،وسكائبهاتقدمتهامع

أمامالكاهنفيقدمها،(92:2خر)الكاهنتقديس

رأسالاجتماعخيمةبابلدىالنذيرويحلق...الرب

نماالذىالشعرأي)انتذارهرأسشعرويأخذ،انتذاره

ذبيحةتحتالتىالنارعلىويجعله(انتذارهأيامفي

الكبشمنمسلوقأالساعدالكاهنويأخذ.السلامة

ورقاقة،السلمنواحدأفطيروقرص(السلامةذبيحة)

انتذاره.شعرحلقهبعدالنذيريدفي!لجعلها،واحدةفطير

معالساعدهذافيكون.الربأمامترديدأالكاهنويرددها

وهو،الكاهننصيبمنالرفيعةوساقالترديدصدر

كما.(34-7:32لا)السلامةذبائحمندائمأنصيبه



نر!لل!

عد)نذرالذىنذرهحسبيدهتنالماالنذيريعطيهكان

6:13-02).

هذهتقديميستطيعأنمنأفقرالنذيركانومتى

إلىارجع)قادرشخصعليهبالإنفاقيقومكاناالذبائح

"خمرأالنذيريشربذلكوبعد".(24و21:23أعمال

.خمرأيشربأنلهجائزأيصبحأي(،6:21عد)

النذيركاق،الاسميدلكما:النذيرمعنى(ب)

عليه:فكان(6:2عد)الربلخدمةمكرسأ

التى،مسراتهبكلالعالمعنينفرزأن:سلبيأ-1

نجاسة.أودنسكلوعن،القداسةمعتتفقلا

بمناللائقةبالقداسةحياتهتتميزأن:إيجابيأ-2

انتذارهأيامكل"النذيركانإذاالربلخدمةتكرس

أكلعنامتناغهوكان.(6:8عد)"للربمقدسأ

السكر،عنالامتناعلمجردليس،منهيصنعوماالعنب

خيمةإلىدخلوهمعنديفعلواأنوبنيههرونعلىكانكما

كللتجنبرمزأبل،(11-01:8لااالاجتماع

القداسة.معتتنافيالتيالجسدوشهواتضعفات

صم2)والحيويةللقوةرمزأفكانالطودلالشعرأما

الذي،للرب!لكأنهعلىعلامةكانكما،26(و49:25

يضفيكاقأنهكما.وطاقاتهقواهبكللخدمتهنفسهكرس

.للربالمكرسرأسعلىإكليلأويعتبر،جميلأمظهرأ

لانسحابواوالكسلللخمولوقتأالانتذاروقتيكنولم

واجباتهبكليقومالنذيركانبل،الحياةواجباتمن

الميت.دفنماعدا،والاجتماعيةالعائلية

كانالنذيرإن،وغيرهماوميامونيدسفيلوويقول

جهةمنالكاهنبوضعأشبهوضعهفكان،للربمكرسأ

عنيختلفولا،ونجاسةدنسكلواجتنابالقداسةالتزام

كما،المقدسفيكهنوتيةبخدمةقيامهعدمفيإلاالكاهن

الخدمة.هذهلمثلالربمنمدعوأيكنلمأنه

شعبهمنالربقصدهلمامثالأالنذيرقداسةفكانت

نأومع.(91:6خر)"مقدسةأمة،كهنةمملكة"

فياللهروحعملمنكانأنهإلا،تماصأتطوعيأكانالنذر

عاموسفمعلىللشعبيقولالربإنحتي،الجماعة

نهـجل

نذيرين"فتيانكمومن،أنبياءبنيكممنأقمت!:النبى

باعتبارهموالنذيرينالأنبياءبينفيجمع،(2:11عا)

لشعبه.اللهإحسانمنجميعأ

عقابصارقد":شعبهلبنتمراثيهفيإرمياويقول

ننرهاكان...سدومخطيةقصاصمنأعظمشعبيبنت

("الحياةكتاب!فىكما"نبلاؤهاأو!فيهاالنذيرون)

صورتهمصارت...اللبنمنبياضأوأكثرالتلجمنأنقى

.(8-4:6مراثي)!السوادمنظلامأأشد

نرجس4

(جذوره)وأصله،الأعينبهئشئهنباتالنرجس

أرقأنهاإلا،الكراتبورقشبيهوورقه،صغاربصل

أكثروطولهااورقعليهاليس،جوفاءساقولهوأصفر،

وثمرةبالكؤوسشبيهمستديرأبيضزهروعليهاشبرمن

الفارسية."نركس!معربوهي.ءسودا

سوريةمنالساحليةالمناطقفىالنرجسوينمو

زكية.رائحةوله،الجبالوشقوقالصخوربينوفلسطين

."الخراقى"باسمالعربعندالمعروفأنهالبعضويظن

شارون،نرجس"أنا:نفسهاعنالنشيدعروسوتقول

النبى:إشعياءويقول.(\:2نش)"الأوديةسوسنة

ويزهرالقفرويبتهج،اليابسةوالأرضالبريةتفرح"

.(5:1؟إش)"كالنرجس

نرجل4

وكان."العظيمةالمدينةرب"معناهاسومريةكلمة

فيعبادتهمركزوكان،البابليينعندالمحرقةالشمسإله

.(إبراهيمتل)فيبابلمنالشرقيالشمالإلى"كوث"

المملكة)إسرانيلبنيأشورملكشلمطشرسبىأقوبعد

مختلفة،بلادمنباكوامأتىقم.722في(الشمالية

،"كوث"منقوممنهموكان.السامرةمدنفيوأسكنهم

.بيوتفيووضعوها،لألهتهمتمثالأقومكلفأقام

-17:34مل2)"نرجلكوثأهل"فعمل.المرتفعات

معالسفليللعالمحاكمأيعتبر!نرجل!وكان.(.3

.(العظيمةالأرضسيدةأى)"أرشكيجال"رفيقته
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نمجلللثيا!

مثل:الأخرىالمدنبعضفىمعابد"لنرجل"وكان

فىووجدت.بالأسدإليهيرمزوكان،وأشور!اسنلارسا

"أرشيكيجال"منزواجهقصةعنأسورةالعمارنةألواح

والحربالوباءإلهيعتبروكان.السفليالعالمعرشوتوليه

والتعاويذ.بالرقىإرضاؤهيمكنوكاناوالكوارث

شراصر8نرجل

ويذكر.."الملكيحمينرجلليتهمعناهأكادياسم

التاسعالأصحاحمنالثالثالعددفىمرتينالاسمهذا

ملكرؤساءأسماءتضمقائمةفى،إرميانبوةمنوالثلائين

البابفيوجلسوا،أورشليمفتحبعدجا!االذينبابل

رئيس!بأنهيوصفالثانيةالمرةوفى.الأوسط

التكرارهذايكونوقد.(13و93:3إرميا)لاالمجوس

شخصانهناككانأنهأو،الناسخمنخمذعنإما

الاسم.بنفس

أسماءعليهمنقوشة،مكسورخزفيلوحاكتشفوقد

جاء،بابلملكالثانىنصرنبوخذحاشيةرجالبعض

وعلى."ماجير-سن"أميرشروصرنرجلاسمفيهم

الترجماتبعضذكرتالمسماريالنصهذاأساس

وتوراة،.الحديثةالإنجليزيةالترجمةمثل)الإنجليزية

سيماجيراأميرشراصرنرجل:هكذاالأسماء(أورشليم

رئيسشراصرنرجل،الخصيانرئيسسرسخيمبنو

.(93،3رمياإ)"..المجوس

الذىالجيشقائدهوكانشراصرنرجلأنوالأرجح

"مرودخأويل"بعدق.م.056فىبابلعرشعلىجلس

،"نريجليصر"باسمالتاريخفيويعرفنصرنبوخذابن

بل*تزوجقدبروسوس(اليونانىالمؤرخيذكركما)وكان

علىجلسولعله.نصرنبوخذبناتإحدى"إشكنشوم

وأ،"مرودخأ،يل"فيهااغتالبثورةقيامهنتيجةالعرش

بعد"مرودخأويل"لصهرهالشرعىالوريثباعتباره

مقمله.

أنهالوثانقتذكر،سنة35بنحوالعرشاعتلائهوقبل

بابلفيأملاكلهفكانت،الأثرياءالأراضىملأكأحدكان

شئونعلىمشرفأنصرنبوخذعينهوقد،أوفيسىوفي
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نهثيلللاللد

الأولالنصفأثناءوفى."سئار"فيالشمسإلهمعبد

فىإيزاجيلا""معيدبتجديداهتم،القصيرحكمهمن

قصرءبناوإعادة،بورسيبافى،إيزيدا"ومعبد،بابل

بابل.حولالمائيةالقنوات!ترميم،لهمقرأليكونقديم

بهاقامحملة،بابلتاريخمنقصاصة!تذكر

إلىجيشهالملكقادفيهاقم.557في"نريجليصر"

كببيكيةإلى!امبراطوريتهمنالغربىالشهالىالطرف

كيليكية(غريي)،بيرنيدو"ملك،أبواشا"هجوملصد

.(كيليكيةشرقي)"هوم"إلىوصلقدكانالذي

"نريجليصر"نجح،الوعرةالجبالسلسلةمنوبالرغم

.بلادهإلىومطاردتهبل"اشا"أبوزحفصدفىوجيشه

منتبلغكانتالجبالبينالممراتأنالقصاصةهذهوتذكر

الآخرخلفواحدأيسيرونالجنودجعلت،حذأالضيق

علىالاستيلاءفينجحواكمااميلمائةنحولمسافة

منحاميةتحرسهاكانتالتىالصخرية"بيتوسو"جزيرة

.جندي0006

ابنهاستطاع.م.كاق56في"نريجليصر،اموتوبعد

قتلهأنإلى،أشهرتسعةمدةيملكأن"مردوخلاباسي"

الكلدانيين.الملوكآخرنيدسنبو

الذينبابلملكرؤسادأحدشراصرنرجلوكان

وأسلموه،السجندارمنالنبىإرميافأخنمواارسلوا

علىواليأنصرنبوخذأقامهالذيأخيقامبنلجدليا

.(14-93001)إرمياالشعببينإرميافسكن،اليهود

8نركيسوس

بولسالرسولويقول."نرجس"معناهيونانىاسم

همالذينعلى"سلموا:روميةفيالكنيسةإلىرسالتهفي

.11(:16)رو،،الربفىالكائنيننركيسوسأهلمن

فإن،العصرذلكفىروميةفيشانعأكانالاسمأنومع

روميةرجالأحدنفسههويكونقدهذا"نركيسوس5

قتلهثم،قيصركلوديوسخدمةفيكانواالذينا+سرياء

الكنيسةإلىلرسالتهبولسالرسولكتابةزمنقبلنيرون

نأعلىالدليلففيه،كذلكالأمركانوإذا.روميةفى



نرلا-منلأل

قيصرحاشيةفيأشخاصإلىوصلتقدكانتالمسيحية

.(4:22فيانظر)

!الون.ز!

-منزل4نزل

للكلمةترجمةالقديمالعهدفى"منزل"كلمةتستخدم

24(:4خر،21ة4227،43تك)"مالون"العبرية

كاتالوما""اليونانيةللكلمةترجمةالجديدالعهدوفى،

لإيواءمكانعلىللدلالة(2:7لو)(،+للا)ثأ،!)

مادةإلىالرجوعيمكن)الآنبالفندقأشبهالمسافرين

دائرة"منالسادسبالجزءموضعهافي،(فندق"

و(\:14يو)"منازل"كلمةأما.("الكتابيةالمعارف

اليونانيةللكلمةترجصةفهى،(14:23يو)،امنزل!

دائمأ.مسكنأوتعني(خ+هول)"مونيه"

-منافل4نزل

أوقاتها،فيالمنازلأتخرج"ةلأيوبالربيقول

فيوالكلمة.(38:32أي)"؟بناتهمعالنعشوتهدي

هيبهاالمقصودأنوالأرجح،"مازاروت"هيالعبرية

وأ،الشمسبها"تنزل"التىعشرالاثناالبروج

وقد،لهايتعبدونالوثنيونوكان.الفلكيةالمجموعات

،الارتدادعهودفي،ذلكفياليهودبعضجاراهم

وللمنازلللقمر،وللشمس،للبعلليوقدواكهنةوأقاموا

كليوشياالتقيالملكأبطلحتى!السماءأجنادولكل

.(23:5مل2)"كهنتهاولاشى"،ذلك

-نزيل4نزل

غيرقومبينالنازلالغريبأي،الضيفهوالنزيل

زوجةسارةماتتوعندما.موطنهغيرموطنوفي،قومه

ونزيلغريبأنا":لهموقالحثبنيإل!ءجا،إبراهيم

أمامى!منميتيلأدفنمعكمقبرملكأعطونى.عندكم

.(4و233ل!)

نلأه-نلأا!ة

كنت!:قاللأنه"جرشوم"ابنهاسمموسىودعا

وأمر.(23،1803ة2خر)ا،غريبةأرضفىنزيلأ

فصحأوصنعنزيلعندكنزلإذا":قديمأالشعبالرب

تكون...ليصنعهيتقدمثم،ذكركلمنهفليختن،للرب

خر)"بينكمالنازلوللنزيلالأرخرلمولودواحدةشريعة

نأإسراثيلبنيبينالنزيلعلىوكان.(94و120،8

(1.:02خر)إسرانيلبنيمثلمثله،السبتيوميحفظ

ياكلأنأجيرهأوالكاهننزيلللاجنبييجوزيكنولم..

.(22001لا)الربأقداسمن

بتة.تباعلاالأرض":قاثلأإسراثيلبنيالرب!أمر

،23(:25)لا"عنديونزلاءغرباءوأنتمالأرضليلأن

جميعمثلنزيل.عندكغريبأنالأني":المرنميقوللذلك

.(92:15أخ93:12،1مز)"أبائى

المسيحفيباعتبارهم-الجديدالعهدفيوالمؤمنون

معرعيةبلونزلأغرباء"ابعدليسوا-سماويآشعبأ

فيولكنهم1(2:91أف)،االلهبيتوأهلالقديسين

،11013عب)"الأرضعلىونزلاءغرباء،)الوقتنفس

.(2011بط1أيضأانظر

-نزاهة4نزه

.التلوثعواملوعنالريفعنبعد:نزاهةالمكاننزه

...يساكر":يساكرلابنهالأخيرةبركتهفىيعقوبويقول

كتفهفأحنى،نزهةأنهاوالأرضحسنأنهالمحلفرأى

.(94:15تك)جمدأللجزيةوصارللحمل

ويوصي.الشبهاتوتركالسوءعنالبعد:والنزاهة

لا":قائلأالمؤمنينمنوالزوجاتالأزواجبولسالرسول

لكىحينإلىموافقةعلىيكونأنإلاالآخرأحدكميسلب

لالكىمعأأيضأتجتمعونثم،والصلاةللصومتتفرغوا

،ه:7كو1)"نزاهتكمعدملسببالشيطانيجربكم

.(3:3تى2أيضأانظر

الرسولفيقول،وتصونعنهنجغد؟الشئعنوتنزه

المنزهاللهبهاوعدالتيالألديةالحياةرجاءعلى".بولس

.(1:2تي)"الكذبعن
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نزا-بنلأه-ن!ا،

نزا-ينزو-نزاء)

فيجاءوقد.عليهاوثب:الأنثىعلىالفحلنزا

فاحشة"إنه.لنزانهابهيمةأمامامرأةتقف"لا:الشريعة

.(02:16لا)الموتذلكعقابوكان(18:23لا)

وحقلك،جنسينبهانمكئئزلا:أيضأالشريعةأمرتوقد

صنفين"منمصنفثوبعليكيكنولا.صنفينتز!علا

.(91:91لا)

)نس!

انتسابه-نسيب-نسب

وانتسب:.الفسبذو:والنسيب.القرابة:النسب

السلفبأسماءقائمةهىالنسبوسلسلة.نسبهذكر

لخلف.وا

أسفارفيالقوانمهذهتوجد:القديمالعهدهى-أولأ

وفى،الأيامأخبارسفريوفي،بخاصةالخمسةالتوراة

ونحميا.عزراسفرى

،المقدسالكتابفيالقوائمهذهمننوعانويوجد)أ(

:فهناك

ابن"س!صورةعلىأي،التصاعديةالقوائم-1

:6أخ1مثلأانظر)وهكذا،ع"ابن"ص"

.(5-7:1عز،33

ولد*س"صورةعلىأىالتنازليةوالقوائم-2

راعوث،هتك)وهكذا"ع"ولد"ص!،*ص"

4:18-22).

الشخصعنالمعلوماتبعضالقوائمهذهتتخللوقد

.(-417:24تكفى)كما

)فمثلأالأسماء:بعضينقصهاالقوائمهذهبعض)ب(

ستةينقصها،ه-701عزفيهاروننسلقائمة

لا"ابن"فكلمة.(14-6:3أخافيمذكورةأسماء

وأحفيدأيكونقدبل،مباشرأ"ابنا!بالضرورةتعني

كلمةأنكما.؟نسلهمن"شخصمجردأو"حفيدابن"

تعنىقدبل"المباشرالابن!بالضرورةتعنيلا"ؤند!
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نطلم!-نلطيم!-انتلللل!

"أولاده"كلمةمنيتضحكما،"بعيدأأوقريبأحفيدأ"

عمروزكر.هنسله"تعنىإنهاإذ،(23ة92إش)

عاشهاالتىالسنينعددونكر،ولدهميلادعندالشخص

القواثمهذهبأنالقوليمنعانلا(5:6تك)ذلكبعد

هوإنماالأعمارذكرمنالغرضوكان،مختصرةقوائم

نتيجة،بالإنسانالعمرطالمهماالموتحتميةلقكيد

السقوط.

كان:ثديمأالأوسطالشرقفيالأنسابسدم!ل)!(

بلادفىوهامأشائعأأمرأالأنساببسلاسلالاحتفاظ

العائلاتأشجاروبخاصة،القديمفيالأوسطالشرق

ملكيةبخصوصالقضاياسجلاتوكذلك.المالكة

الألفمن-الأشوريونالكتبةلناتركفقد.الأراضى

الأزمنةمنأشوربملوكقوائم-الميلادقبلالأخيرة

ألفلمدةانقطاعبلامتعاقبةأجيالمدىعلى،السحيقة

وفي.حكمهومدة،بالأخرواحدكلعلاقةذكرمع،عام

.خيامفيعاشواملكأعشرسبعةأسماءالقائمةأول

أشخاصأتمثللا،أسطوريةقوانمأنهاقبلأالظنوكان

لهاأنيبدوالا-نلكن،تمامأخياليةتكنلمإن،قبائلبل

)!الأس!(؟إبلا"فياكتشفتأنبعدتاريخيأأساسأ

.الملوكأولئكأوائلأسماءبهامعاهدة

منذملوكهمبأسماءقوائمأيضأالبابليونلناتركوقد

أسلافهمذكرمع،الميلادقبلعشرالسابعالقرن

الأولالجزءفىوردتالتىالأسماءبعضوبها،وخلفائهم

أشور.ملوكقائمةمن

قبلكتبتسومربملوكقائمة،الوثانقأقدمومن

فمن،بابلجنوبملوكأسماءبهاوجات3.ق0018

.الطوفانقبلماإلىتاريخهميرجع

قوائمومصروأوغاريتالحثيينكتبةلناترككما

.والأهدافالطولفيتختلف،ملوكهمبأسماء

كما-تتخللهاأنه،الكتابيةالقوائمخصائصومن

الشخصيةأوالتاريخيةالمعلوماتبعض-التنويهسبق

01و5:9أخ241.:23،36و4:21تكقيكما)

.(الخ..



نلللم!-نللليب-انتلللاب

البابلية،القوانمفيواردأمرالأسماءبعض!اسقاط

ابن()"مارو!فكلمة،الساميةاللغاتكلفىكما

نألذلكواضحومثال."نسلمن"بمعنىتستخدم

نأ،السوداءالمسلةعلىنقشهفىيذكرالتالثشلمطشر

"!لعمرييمت"ياهو!يكنلمبينما،"عمريبنيامو!

إسرائيل.عرشعلىعمريحفيدخلفأنهسوى،بصلة

نقشفى-يمتدح(.م.ق067نحو)"ترهاقة"أنكما

(.،مق0187نحو)لثالثا!سيزوستريس""هأبا!-له

بل،نسلهمنيكنولم،سنة0012بنحوقبلهعاشالذي

مصر.عرشعلىجلساكليهمالأن

بنالعزيزعبد!يسمى"العزيزعبدالملك!كانوكما

وكاق،"الرحمنعبدابن"الحقيقةفيكانبينما"سعود

قبلهأي،م7249فيماتقدإليهئنسبالذي"شعود!

فىدائمأالاحتمالهذانضعأنفيجب.عاممائتىبنحو

الفرضكانإذ،القديمةالقوائمهذهقراعةعندأذهاننا

أسرةسليلهوماشخصأأنإثباتمجردهومنها

معينين.أسلافأوسلفإلىتنتسب،معينة

هىةوأهمها،الق!يمالعهدكلالأنسابقدانمد()

،(4-ا:1أغ5،1تك)نوعإلىادممن

"أ!واحدنمماولها،أسماءعشرةعلىوتشتمل

مابعد"أ"!عاش،"ب"وولدسنة"س،عاش

كلفكانت،وبناتبنينوولدسنة"ص""ب،ولد

.وماتسنة،ع،أيامه

ئبنىأنيمكنلامختصرةقوائمأنهاوالأرجح

الزمن.حسابعليها

أسماءسومر،ملوكقائمةمنالأولالجزءهـسمرد

وتبلغ،الطوفانقبلملكوا"عظامملوكعشرة"

سنة.43و002نحوالقائمةهذهفيحكمهممدة

.(22-4017ل!)قاييننسل

ماوهى.(22-1:اأخ01،1تك)نوحنسل

سامصلبمنخرجواالذين"الأممبجدول"يعرف

نوح.أولادويافثوحام

\أخ2611-11:01تك)إبراهيمإلىسامنسل

نلللم!-نللليب-انتلللل!

شبيهةفهي،أسماءعشرةوبالقائمة،(024-27

.أعلاه)1(فيبالقائمةذلكفي

.(24-22:02تك)فاحورنسل5-

:1أخ4،1-25:1تك)قطورةمنإبراهيمنسل6-

.(33و32

.(38و37ج91تك)لو!نسل7-

92:اأخ18،1-25:12تك)إسماعيلنسل8-

-31).

.(54-1035أخ1!36تك)عيسونسل9-

:(46تك-يعقوب)إسرائيلنسل0-1

-26:5عد"6:14خر!46:9تك)رأوبين)1(

.(01-1:هأخ11،1

:26عد،6:15خر،46:01لك))2(شمعون

.(-4:2443أخ12-1411

خأ1،-6:1626خر،46:11)تك)3(لالكا

.(-153ج6

جاءلاوىمنلأناأهميتهاالقائمةلهذهوكان

نسبذكروقد.الكهنوتيةالأسرةرأس"هرون"

عزراونسب(،6أخ1فى)لاوىمنصموئيل

قوائموهناك.(ه-7:1عزرافى)هرونمن

-15:5أخ1)داودزمنفىاللاويينبأسماء

يهوشافا!أياموفى،(26:32-ا:24،25

:92أخ)2حزقياأياموفي"(1708أخ)2

2)يوشياأياموفى-17(12-14،31:12

نربابلأياموفى!9(و35:8،-34:813أخ

أياموفي،(-24ا:12نح)هـلهوياقيم

.(13-01:2نح)نحميا

خأ22،1-1لأة26عد،4:12اتك)يهوذا)4(

جاءالسيطهذاومن،(2:3-4:22،9:4

منالملوكأيضأءجاومنه،(2،3أخ1)"داود"

3:01أخ1)وأبنائه"يوشيا"إلى"سليمان)،

-51).

خأ35،1-26:23عد،13؟46تك)بساكر)5(

.(5-ا:7
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ا!للليلانلللم!للللللللة

.(27و26:26عد،46:41تك)زبولون)6(

.(43و26:24عد،46:23لر)دان)7(

خأ05،1-26:48عد،46:42تك)نفتالي)8(

7:39).

خأ18،1-26:51عد،46:16تك)جاد)9(

5011-17).

،47-26:44عد46:171تك)أشير(09)

.(04-7:03خأ1

،37-28ة26عد،46:02تك)يوسف(11)

أفرايمابناهاعتبروقد(.27-7:14أخ1

و48:5تك)إسرائيلأسباطمنسبطينومنسى

12).

،41-26:38عد،46:21س!)بنيامين)12(

-35ر8و97:،4-.81:،12-176أخ1

ملوكأول"شاول"جاءالسبطهذاومن44(.

.(44-9:35و8!أ1)ئيلإسرا

إلن،إليهعواجاالذينءأسما:داودفلكعنسجلات11-

لهبطاأءسماوأ،(02و12-21:3خأ1)صقلغ

(-1:1147اأخ893،1-ة33صم)2

.(-27:115أخ1)ورؤساءجيشه

السبي،منعادواالذينوالأفرادبالعائلاتسجلات12-

السبىمنعادوافالذين.ونحمياعزرابهقاموما

،(63-7:7ونح61-202عز)زربابلمع

والذين،(49-8:2عز)عزرامععادواوالذين

،(43-01:18عز)أجنبياتزوجاتلهمكانت

نح3)نحمياعهدفىأورشليمسورببناءقامواومن

\:01نح)الميثاقمعهختمواوالذين،(01-35

منالعودةبعدأورشليمفيسكنواوالذين،(27-

-3ة9أخ91،1-11:4نح)البابليالسبي

17).

المسيح4السيدنسبسلسلة

الربنسبلسلسلةقائمتينالجديدالعهدلنايقدم
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ا!للليلانلللبللللللللة

يسوعأنتثبتانوكلتاهمااالجسدحسبالمسيحيسوع

حقيقةوهي،داودنسلمنالجسدحسبجاءالمسيح

،01:17مر92،:21مت)مرارأالجديدالعهديؤكدها

-ليسوعالشرعىالأب-يوسفكانفقد.(3:ارو

-اليهودفككل.(2:4لو)"وعشيرتهداودبيتمن"

يحتفظيوسفكان-تاريخهمكلوفي،عصرهفي

عنايةبكلئحفظالسجلاتهذهكانتفقد،عائلتهبسجلات

الحقوقولإثباتالإسرائيلانتسابهملإئباتلأهميتها

قرونفمنذ.الدينيةوالحالةوالزواجالمواريثفيالشرعية

إلىيرجعونكانوا،ونحمياعزراأيامفيكما،عديدة

،2:62عز)الشخصيدعيهمماللتحققالسجلاتهذه

كان"النجاريوسف"حالةوفى.(705نح،\:8

الموعودبالمسيالارتباطههامأأمرأداودإلىانتسابه

.(34:23حز،6و23:5إرميا)

الأبيعتبركانيوسفأنإلىالقائمتينكلتاوتشير

متىتتبعوقد.ليسوع-الفعليوليس-الشرعى

إحدىفييوسفإلىداودإلىإبراهيممنالسلسلة

منراجعأالترتيبهذالوقاعكسبينما.حلقةوأربعين

77ذاكرأ،ادمإلىثمبراهيمإإلىومنهداودإلىيوسف

وبالمقارنة(.38-3:23لو،17-11مت)سيآا

وأصعب.واضحةاختلافاتوجودنكتشف،القائمتينبين

بينمابيوسفإحداهماتنتهيالقائمتينأنهوالأمرفىما

منالأسماءفإنذلكومع،نفسهبموسفالأخرىلبدأ

عنهاالقائمتينإحدىفىكليةتختلفتكاديوسفإلىداود

الأخركا.في

متى:إنجييرفىلملنسبسلسلة،لملم

استشهادهكئرولذلك،لليهودأساسأإنجيلهمتىكتب

الخصائصبعضالسلسلةهذهفيوتبرز.بالنبوات

شخصياتأهممننتمخصيتينعلىتشتملفهى،المميزة

بعهودوثيقةصلةولكليهما،وداودإبراهيم:القديمالعهد

مريسوعنسبسلسلةمتىوضعوقد.القديملشعبهالله

إلرالقائمةقسموقد.الشرفمكانةفي،إنجيلهمقدمة

سبيلوفى.جيلؤعشرأربعةمنمنهاكل،أقسامثلاثة

فيالقوانممنالكثيرمثل،الأسماءبعضأسقطذلك



ا!للليلانلللبللللللللة

-7:1عز151-ا:6أخ1مثلأانظر)القديمالعهد

تحتفظأنالسهلمنيجعلأنبذلكأرادولعله،!5

فقد.التاريخيةبالدقةالتضحيةدونبالأسماءالذاكرة

بين،وأمصياويوآشأخزياهمملوكثلاثةأسماءأسقط

الثلاثةالملوكأولئكلأنكانذلكأنوالأرجح.وعزيايورام

وكان.إيزابلالشريرةوامرأتهأخأبابنةبعلكلياارتبطوا

ذنوبأفتقد":الربلقولتنفيذأ،يوراملبيتعقابأذلك

02خر)،مبغضيمنالرابعالجيلفيالأبناءفىالآباء

ملكأكانلأنه،يوشيابنيهوياقيماسمأسقطكما.(ه:

2)مصرملكنخوفرعونيدفيألعوبةكانكما،شريرأ

.(36:4أخ2و35و23:34مل

كل،أقسامثلاثةإلى،التقسيمبذلكأرادصتىولعل

علىالسهلمنيكونأن،جيلأعشرأربعةمنمنها

بالدقةالتضحيةدونبالأسماءالاحتفاظ-الذاكرة

أيضأولعله-ذلكإلىالإشارةسبقتكما-التاريخية

العدديةالقيمةمعيتفقلأنه"عشرأربعة"عدداختار

كما،العبريةفى؟داود"اسممنهايتكونالتىللحروف

.الكمالعدد!7!العددمضاعفهو"14"العددأن

بها.الجزميستطيعمنليسافتراضاتهذهكلولكن

متىأن،القائمةهذهفيأيضأالنظريستلفتومما

،وراعوث،وراحاب،ثامار:نساءأربعءأسمايذكر

أريحا،منأموريةوراحاب،كنعانيةثاماروكانت.وبثشبع

أرادالقدسالروحولعل.يهوديةوبثشبع،موآبيةوراعوث

3:51تك)المرأةنسلمنجاءالمسيحأنيعلنأنبذلك

نعمتهوأن،الجنسياتكلمنالناسلجميعجاءوأنه1(

أصبحوهكذا،وراحابثامارأمثالمنالخطاةلكلتتسع

المسياهنهجاءالذيداودبيتسلسلةفىوضعهنلهن

.الموعود

لوقه:إنجيمفيلملنسبسلصع!ةلمب(

متيإنجيلفيكما-الإنجيلمقدمةفيتاليلاوهي

معموديةبعدالثالثالأصحاحنهايةفيتأتيولكنها-

الابنمن!تصاعديأيأتىالأسماءترتيبأنكما.يسوع

عددأنكما.بآبموتنتهيبيوسففتبدأ،الأبإلى

ا!للليلانلللبللللللللة

سلسلةفيالأسماءعددضعفيكونيكادبهاالأسماء

فيها،النظريستلفتماأكثرولكن.متيإنجيلفيالنسب

يوسف،إلىداودمنالفترةفي،فيهاالأسماءاختلافهو

عدافيما،متىإنجيلفيعما،تامأيكونيكاداختلافأ

نأكما.وزربابلشا!لتئيلواسمي،ويوسفداوداسمي

هالياسمويذكر،داودبنناثانإلىبسلسلتهيصللوقا

نأمتىيذكربينما،الجسدحسبيسوعللربتجذا

كانيوسفوأن،داودبنسليماننسلمنكانيوسف

يعقوب.ابن

القائعتين:بينلملتوليق،ب)

القائمتين،بينللتوفيقمحاولاتظهرتمبكرعهدمنذ

أدنىبلاصحيحتانكلتيهمابأنالكاملاليقينأساسعلى

هى:الحلولهذهوأهم.ريب

مريم،رجلليوسفهماالسلسلتينأناعتبار1()

مت\)"داودبيت*منيوسفأنيؤكدانالإنجيلينفكلا

يذكرأنقصدمتىولكن،(1:2712:4لو161:

أسماءلوقايذكربينما،داودلعرشالشرعيينالورثة

خطابفىجاءالحلوهذا.الحقيقيينيوسفأسلاف

فى.لألاممة!ح!ولول3)أفريكانوسيوليوسأرسله

حسبما(قولأ"33ء4)أريستيدسلىإ.(م22.نحو

وكان.(الكنسىالمؤرخ)يوسابيوستار-فىجاء

لمالذي،أخيهبأرملةالأخزواجقانونأنيعتقديوليوس

بعضفىتنفيذهتمقد(6و2505تث)نسلأيعقب

الظاهريالتناقضعلىللتغلبوذلك،السلسلةورتهحلقات

كانيوسفأن(مئلأ)الحلهذاويفترض.القائمتينبين

مأمنأخولنكاناويعقوبهاليوأن،فعلأهاليابن

قدكانأحدهماأنفلو.مختلمينأبوينمنولكن،واحدة

فإن،نسلأأعقبقديكنلمالذىالأخرأرملةتزوج

نأالبعضويرى.لكليهماابنأيعتبرأنيمكنكانيوسف

متىإنجيلفىيوسفجدأنهو،النظريةهذهيؤيدما

هولوقاإنجيلفىوجده،(15:امت)"متان!هو

يحتملمتقارباناسمانوهما،(24!3لو)"متثات"

تزوجهاليأنفلو.الشخصنفسعلىيدلانأنهماجذأ
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نللللا-نللئالا

يوسفاوولد،نسلأيعقبلمالذييعقوبأخيهبأرملة

الوقتنفسوفي،لهاليحقيقيأابنأيعتبريوسففإن

النظريةهذهولكن.ليعقو*الشرعيالوارثيعتبر

مرارأتكررقداالصورةبهذهالزواجيكونأنتستلزم

و"زربابل"إلىأيضأالرجوعالرجا)السلسلتينفي

دائرة"منالرابعالجزءمنموضعهمافى"شا!لتئيل!

.("الكتابيةالمعارف

شجرةهيإحداهماأناعتبارهوالأرجحوالحل)2(

افترضفقد،مريمعائلةشجرةوالأخرى،يدسفعائلة

أنه1(044فىألاولولول75)؟!س!(أ"كيتربوأنيوس"

فإن!يوسفخددلمنالشرعيةالسلسلةمتىيذكربينما

وهو،مريمالعذراءخلالمنالطبيعيةالسلسلةيذكرلوقا

تاكيدوبكل.الميلاديالخامسالقونإلىأصلأيعودرأى

ميلادقصةفيالرئيسيةالشخصيةمريمالعذراءتبدو

التىالتعريفأداةأنوبخاصة،لوقاإنجيلفيالمسيح

يوسف""اسمفيموجودةغير،قائمةكلعادةبهاتبدأ

القائمةأنمعهيرجحمما،(3:23)لوقاإنجيلفى

وأن،ك!يوسف"باسم!ليس!هالي"باسمتبدأالحقيقية

ماعلى)وهو...يسوعابتدأولما":ئقرأأنيجبالعبارة

،(3:23لو)"...هاليابن(يوسفابنيظنكان

نسبسلسلةهيلوقاإنجيلفىالقائمةتكونويذلك

أبيها.بهاليوتبدأ،مريمالعذراء

نأسوىعليهاعتراضولا،جذابقويافتراضوهو

منيمنعلاذلكولكن،هالياسمقبليذكرلممريماسم

للمشكلة.بسيطأحلأيقدمالذيالفرضهذامصداقية

ابنةلا!يصاباتنسيبةكانت!مريم"أنكونأما

،داودإلىمريمنسبةينفيلافإنه،(36ة1لو)هارون

وليس،الأمطريقعنلأليصاباتمريمقرابةكانتمتى

أليشابع""مننفسههرونتونجفقداالأبطريقعن

:6خر)يهوذاسبطمن"نحشونأختعميناداببنت

.(2:01أخ23،1

لمريميكنلمأنهافتراض،النظريةهذهيؤيدومما

الشرعىوالوريثالابنهويوسفوأصبح،ذكورإخوة

و2:21أخامئلأانظر)مريمابنتهمنبزواجه،لهالي
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نللل!-نللتلا

7:36نح،3:6وعد،لأبيهاالابنةءأبنانسبعن،34

.(لأبيهاالابنةزوجنسبعن

4-نممناجلشح

هووالمنسج.نسئاجفهوحاكهةنسجأالثوبنسج

منتقريبأبيتكلفىتجريالنسجعمليةوكانت.النول

عاثلةكلكانتإذ،الكتابيةالعصورفيفلسطينبيوت

للملابس،الرفيعالنسيجمنيلزمهامابنسجتقومتقريبأ

.للخيامالخشنوالنسيج

فيالصباغةوأحواض،خشبيةأنوالاكتشفتوقد

كانفقد.الأمكنةمنوغيرهااليهوديةجنوبيفيلاخيش

ينسجون-بزمنالعبرانيينوصولقبل-الكنعانيوق

"تلفىذلكعلىالأدلةاكتشفتوقد،لهماللارمةالأقمشة

كانتالتى"ببلوسا،و،"أوغاريتؤ،؟مرسيمبيت

وما.الأمكنةمنذلكوغير،بأقمشتها-بخاصة-تشتهر

...مصبوغةثيابغنيمة"منأنشودتهافيدبورةذكرته

شمشونذكرهوما،(5:03قض)"الوجهينمطرزة

و14:12قض)!ثيابحلةوثلاثينقميصأثلاثين"من

فرشتبالديباج":الأمثالسفرفيجاءوما،(13

لخير!(7:16أم)"مصرمنكتانبموشى،سريري

ذلك.علىدليل

الصوفمن،والخشنةالرفيعةالأقمشةنسجوكان

والخياموالستائرلأغطيةالعملوالشعروالقطنوالكتان

2و35و26و35:5خر)الزوجاتعملمن،وغيرها

الأقمشةنسجولكن.(!او31:13أم23:7مل

عملمنكان،الزخرفيةوالأشكالبالأزهارالمزدانة

والبز،المبرومالبوصنسجكانوكذلكاالمحترفينالرجال

ة4أخ1)الصناعةهذهفييعملون"شبببمابنوافكان

النساجين؟"نولإلىكثيرأالإشارة!جاهناومن.21(

الوشيعة""دالى!(91!21صم2و7ة17صم1)

31لا)"واللحمةالسدي،)وإلى،(7:6أي-المكوك)

"ثوب"مادةإلىأيضأالرجوعيمكن)-(47-95:

ومادة،الثانىبالجزء"الثاءحرف"منموضعهافى



نللللأ-ينللللأ

الخامسبالجزء،(الغينحرف"منموضعهافى"غزل"

.("الكتابيةالمعارفدائرة!من

-ينسخ8نسخ

أمروقد.بحرفحرفأوكتبهنقله.الكتابنسخ)1(

على(الملك)يجلسعندما"أنهاالشريعةفيالرب

...الشريعةهذهمننسخةلنفسهيكتب،ميلكتهكرسى

و79:18تث)؟حياتهأيامكلفيها!يقرأمعهفتكون

توراةنسخةالحجارةعلى!يشوعكتبكما"(91

.(8:32يش)"إسرائيلبنىأمامكتبهاالتىموسى

عنوقيل.وأبطلهأزاله.نسخأالشيءنسخ)2(

و608دانيال)"تنسخلا"إنهاوفارسماديشريعة

صارالذيالناموسإن().بولسالرسولويقول.(12

فتمكنسبققدعهدأينسخلاسنةوثلاثينأربعمانةبعدء

.(3017غل)"المسيحنحواللهمن

نسر4

!92(:93)أيالبصرحادالجوارحمنطانرالنسر

فيواسعه،الصقرياترتبةمن،النسريةالفصيلةمن

!ينسرا،لأنهبالنسرسميوقد،العربيةفيبهشبيهالعبرية

ذإحجمأالجوارحأكبروهو.فريستهلحم(يمزقأى)

جناحيةطرفيبينوالمسافةاأقدامأربعنحوطولهيبلغ

معقوفقديمنقاروله،أقدامعشرةنحوالمبسوطين

!عاريتانقائمتانوله،حادةبقواطعموندةجوانبذومدبب

يساوىالوسطىوالأصبع،نوعأضعيفةقصيرة!مخالب

التىالجوارحباقىخلافعلىالطولفىالأصابعباقي

جناحانوللنسر.فرائسهاعلىالقبضفيتستخدمه

فييعتبركانولذلك،بالجيفيتغذىوهو،قويانكبيران

:11لا)أكلهايجوزلاالتىالنجسةالطيورمنالشريعة

،مضطرأإلاالحيواناتيهاجمولا.(14:12تث،13

والمعتدلة.الحارةالمناطقوششوطن

وجودأالطيورأكثرمنالنسركان،مضىجيلومنذ

ماتفقد،منهاينقرضكادالآنولكنه،فلسطينفى

للثعالبطعمأتوضعالتىبالسمومالنسورمنالكثير

فالانثى،الإنتاجقليلةالنسورأنعلىعلاوة،آوىوبنات

أعشاشهاوتضع.سنةكلفقطبيضتينأوبيضةتضع

،94:16إرميا،28و93:27أي)الصخورأعالىفي

فيوبخاصةبصغارهالعنايةشديدوالنسر.(4عو

الطيرانيعئمهاحينعمرهامنالأولىالسبعةالأسابيع

الصخورقمةعلىيستدفىءماوكثيرأ.(\ا؟32تث)

بسرعة،الطيرانيستطيعوهو.النهارشمسفي

يأ!28:94تث)فريسةعلىالانقضاضعندوبخاصة

الجو،فيعاليأيحلقأنيستطيعأنهكما.(9:26

،5،03:91ة23أم)الأنظارعنيختفيليكادحتى

بالهدير.أشبهوصياحه.(04:31إش

مور!نسر

شعاركانوقد.للملوك-عادة-بالنسرويرمز

ملككورشعنإشعياءيتنبألذلك،الفارسيةالامبراطورية

بعيدةأرضمنالكاسرالمشرقمنداع":بالقولفارس

النبيحزقيالويشبه.(46:91إش)"مشورتيرجل

كما،(7و17:3حز)"عظيم*بنسروبابلمصرملوك

""موطوالإلهة،،"نخبتالإلهةيمثلونالمصريينءقدماكان

بنسر.

:03)أمالجيفآكلةالطيورسائرمثلصالهوالنسر
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غنللل!ه

،16(:ا)ميخاالريشمنالرقبةعارييكونيكاد،17(

عندما،الريشحولالفريسةدمتجلطلمنعذلكأنويبدو

الفريسة.أحشاءفىرأسهالنسريدفع

منهالكلحيواناتأربعةشبه"النبيحزقيالرأيوقد

1(.ء-6:احز)نسروجهأحدهاكان،"أوجهأربعة

في"بطمسجزيرةفيرؤياهفيالرسوليوحنارأي!قد

عيونأمملوءةحيواناتأربعةالعرشوحولالعرشوسط

طائر؟نسرشبهالرابعوالحيوان...ءوراومنقداممن

.(7و4:6رؤ)

هوالأول،النسورمننوعانفلسطينفىويوجد

هلياكا"هلياكاأكيلا"باللاتينيةواسمه!الملكىالنسر"

الذهبي!النسر"لثانىوا!ول9أول!ااء"،3،أاس!"!ح!أ)

وشمتطيع.(ول4الا،اه،ء،ك!لأح؟ح3)يتوسكريزاكيلاأ)

فيأميالأربعةأوتلاثةمسافةيطيرأنالذهبيالتسر

داودرثاءفىالتشبيهءجاهنامنولعله،دقائقعشر

النسورمنأخف...ويوناثانشاول":ويوناثانلشاول

إرميا4أيضأانظر،1:23صم3)،(الأسودمنوأشد

.(91ة4مراتي،13:

نسروخ،

أشور،آلهةأحدوهو،؟نسر"بمعنىأكاديةكلمة

ملكسنحاريبجيشهلاكوبعد.نينويفيهيكللهكان

انصرف"،الملكحزقياأيامفيأورشليمأمامأشور

ساجدهووفيما.نينوىفيوأقامراجعأوذهبسنحا!يب

ابناهوشرآصرأدرملكضربه،إلههنسروخبيتفي

.38(و37:37إش،37و36ة91مل)2"بالسيف

ويرى،أشوريةكتاباتأيفى؟نسروخ"اسميذكرولا

يرىبينما!"مردوخ"لاسممقصودتحريفأنهالبعض

.النارإلها،نوسكو!الأنشورىالإلهأنهالآخرالبعض

4منساس

والمنساس.وزجرهاساقها:نساينسهاالناقةن!من

السير.فيلتنشطالدابةبهتنخسالذيهوالمنخاس

ثمانيإلىطولهايصلقدطويلةعصامنعادةويتكون

التللتا

به.الدابةلوخز،معدنيبسنأومدبببطرفتنتهيأقدام

1)السنهذاشحذإعادة-وآخروقتبين-يلزموكان

رجلمئةستعناةبنشمجرضربوقد.(13221صم

.(3:31قض)"البقربمنساس"الفلسطينيينمن

منسف)

الشئالريحونسفت.ونقاهنفضه:الخ!تنسف

النبيويقول.الغربالهيوالمنسفة.اقتلعته:نسفأ

صطريعطي"،شعبهعليالربيتراعفعندماإنهإشعياء

واسع.مرعىفياليومذلكفيماشيتكوترعى...زرعك

مملحأعلفأتاكل،الأرضتعملالتيوالحميروالأبقار

.(25-03:18إش)!والمذراةبالمنسفمذري

منسك4

الملكنثماولجاءوعندما."ليشكا"العبريةفيوهو

شاولصموئيلأخذ":مرةلأولصموئيلإلىوغلامه

رأسفىمكانأوأعطاهماالمنسكإلىوأدخلهماوغلامه

.(9:22صم1)"رجلأثلاثيننحووهم،المدعوين

.(الذبيحةأي)النسيكةفيهتذبحالذيالمكانهووالمنسك

ثسيات)

يدخلونالذينهمهؤلاءمنفإنهة!بولميالرسوليقول

بشهواتمنساقاتخطايامحملاتنسياتويسبونالبيوت

إلىيفبلنأنيستطعنولا،حينكلفييتعلمن.مختلفة

.(7و3:6تي2)"أبدأالحقمعرفة

بالتصغيروجاهـالكلمة،نسوةتصغير:ونسئات

جا!وقد.الشخصيةضعيفاتلأنهن،شأنهنمنتقليلأ

نساء":الجديدللعهدالجديدةالعربيةالترجمةفي

."ضعيفات

التشا4

عودةأثناءوفي.الكعبإلىالوركمنعرقالنسا

وصارعهالربملاكقابله،حارانمنوأسرتهيعقوب

ضرب،عليهيقدرلاأنهرأىولما.الفجرطلوعحتى"



نللثبأ-نللثابة

...معهمصارعتهفييعقوبفخذحقفانخلع،فخذهحق

نظرتلأنىةقائلأ،"فنيئيل"المكاناسميعقوبفدعا

عبرإذالشمسوأشرقت.نفسيونجيتلوجهوجهأالله

إسرائيلبنوياكللالذلك.فخذهعلىيخمعوهوفنوئيل

ضربلأنه،اليومهذاإلىالفخذحقعلىالنساءعرق

31(.-32:24.)تك"النساعرقعلىيعقوبفخذحق

)نش!و

-نمثئابة4نشب

وأالنبل:والنشأب.فيهعلق:نشوبأالشىءفينشب

الملكشاولبنيوناثانأنونقرأ.نشئابةوواحدته،السهام

ياكلواألاالشعبأبوهاستحلفعندماسمعقديكنولم-

وغمسهبيدهالتىالنشئابةطرفمد"-المساءإلىخبزأ

1)"عيناهفاستنارتفيهإلىيدهورد،العسلقطرفي

فمد":الحياةكتابفىوجات.(27-14:24صم

الترجماتمنالكثيرفىوكذلك،"عصاهطرف

لإنجليزية.ا

إلىارجع)بهأمسكأوفيهعلق:فيهأوبهوانتشب

3(.:28أع،2!،5351:838:،9:5918مز

8ةمثاشكناشك-أنشك-ثشك

ولشد.عنهاوسا!طلبها.ينشدهاالضالةنشد(أ)

به.طالبه:الأمروناشده.وسا"لهقصده.فلانأ

تسالونيكي:فيللمقمنينبولسىالرسولويقول

الإخوةجميععلىالرسالةهذهئقرأأنبالربأناشدكم"

إليكم"أطلب"أي.(5:27تس1)(،القديسين

1(.ة3:14،4تي25:21،2تي1أيضأانظر)

والنشيد.صوتهبهرافعأقرأه:الش!رانشد(ب)

إيقاععلىالقوأينشدهاالشعرمنقطعة:والأنشودة

،1502خر)الترنيمةأوالأغنيةهوفالنشيد،واحد

صم\5:12،2قض،03،32:44-31:91تث

أ!نللثا)نللثيا

.401و5!89مز،92027أخ2و183،23:1

34).

8الأنشادنشيك

واسمه،المقدسالكتابفيالشعريةالأسفارأحدوهو

بمعنى"الترانيمترنيمة"أي"هشيريمشير"العبريةفي

ثمانية)صغيرشعريسفروهو."الترانيمأجمل"

أبعادمنالكئيرالجميلةقصائدهوتصف.(أصحاحات

منها.القليلإلاصراحةبالديانةيرتبطولا،البشريالحب

عندكما-اليهودعندقديمتقليدهناك:الكاتب(1)

سليمانالملكهوالسفرهذاكاتبأن-أيضأالمسيحيين

يستندالرأيوهذا(..م.ق03!-079نحو)داودبن

الذيالأنشادنشيد!:منهالأولالعددفىجاءماإلى

الرأيهذايكونأنهـلهمكن.(\:1نش)"لسليمان

فى-العبارةفهذه،بهالجزميمكنلاولكن،صحيحأ

فعبارة،مختلفةبهفاهيمتترجمأنيمكن-الأصليةاللغة

الكاتباهوسليمانبأنئفسرأنيمكن"لسليمانالذي"

كئفأنهأواسليمانأجلمنخصيصأكئبالنشيدأنأو

عنه.

مقطوعغيرالكاتبكانمتى:كتابتهتار-(ب)

كانفلو.كتابتهبتاريخأيضأالقطعيمكنفلا،بأمره

منالثانيالنصففىكتبفالسفر،هوالكاتبسليمان

،سليمانغيرالكاتبكانوان.الميلادقبلالعاشرالقرن

نأعلىتدلالمحتولاتولكن.ذلكبعدكتبأنهفالأرجح

ق.م.(.586قبل)أىالمملكةعصرفيكتبقد!طهالسفر

سليمانبأنيعتقدونلامنعند-كتابتهتاريخهـشوقف

التىالتفسيرنظريةعلىبعيدمدىإلى-الكاتبهوالملك

منمجموعةعنعبارةالسفركانفإذا.بهايقولون

أنهذلكمعنىفيكون،مختلفةعصورمنشعريةمقتطفات

سفرفيأجزاؤهخمعتثم،متعددةأوقاتفىكتبقد

البابلى.السبيقبيلأىالمهلكةعصرأواخرفىواحد
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نللثيالأنعثا)

يمكنلا:الوقىالسلروتطيمهمنالفرض()ب

أسلوبتحددإذاإلا،وتعليمهالسفرمنبالغرضالجزم

:تفسيرهفيكبيرتانصعوبتاقوهناك.أولأتفسيره

يمتلانشيدأالراهنةصورتهفييبدرالنشيدأن!أولاهما

تردحيث8:6فيإلااللهاسمفيهيذكرولا،بصلةللدين

هى:الصعوبتينوثانية.وصفيةصيفةفي"الرب"كلمة

فإنها،الظاهرىبمعناهاالقصائدهذهأخذتإذاأنه

وما.بشريةمحبةعنيتحدث،دينيلاشعرسوىليست

!؟غراميةلقصيدةاللاهوتيةالأهميةهى

منالعديدإلىوغيرهماالصعوبتانهاتانأدتولقد

التفاسير،هذهلأهمموجزةوبدراسة.التفسيرات

ومحتواهبل،فحسبالسفرفهممشكلةلاستنجلي

ومعانيه:

أقدممنوهو.رمزيةكلصةاعتبار/لنشيد)1(

اليهودالمعلمينعندسواء،الأنشادنشيدلسفرالتفاسير

فىالبشريةالمحبةفوصف،مبكرةعهودمنذالمسيحيينأو

المسيحبينللمحبةرمزيوصفهوالأنشادننثميدسفر

-354)هبوأسقف-أوغسطينوسكانفقد،والكنيسة

السفرهذافيالموصوفةالمحبةعلاقةأنيعتقد(م043

والكنيسةكالعريسالمسيحبينللعلاقةرمزيتصويرهي

.كالعروس

تأثروقد،طويلأزمنأومقبولةهامةالنظريةهذهوظلت

المصرحالإنجليزيةالترجمة)المقدسالكتابمترجموبها

لمساعدهللأصحاحاترؤوسأأساسهاعلىفوضعوا(بها

فرعيةعنا!ينوضعبىافمثلأ،الفهمعلىالقارئ

تعترف.عده.للمسيحالكنيسةمحبة)أ(الأولللأصحاح

ويجب.قطيعهإلىتذهبأنتريد:7عد.مشوهةبأنها

الكنيسة.ولاالمسيحيذكرلاالعبريالنصأننؤكدأن

لهاوجودولا،المترجمونفهمهماهيالتعليقاتهذهوأن

.العبريالنصفى

تفسيريضأأوهو:"مسرحية"/لسلررعتبالم،)3

منعددوجوديلاحظون!بهيتمسكونوالذين.قديم

هوالسفرأن!يظنون.المسرحيةفيالمملكونهمالمتكلمين

قديمة.لمسرحيةتسجيل
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أنللثا)انللثيا

إحديففي،تؤيدهاالتيالنقاطبعضالنظريةولهذه

توجد،القديمللعهدقديمةيونانيةلترجمةالمخطوطات

والعريسالعروسا:وهماالمتكلمينأشخاصزحددعناوين

فىموجودةتكنلمالعناوينهذهأنوالأرجح.والرفقاء

اليونانيينالمترجمينتفسيرتعكسولكنها،العبريالأصل

.القدماء

دليلئمةليسإذ،النظريةهذهتواجهصعوبةوهناك

مستخدمأأدبيأأسلوبأكانت"المسرحيةي!أنعلىواضح

بل،اليونانيينعندشائعةكانتأنهارغم،العبرانيينعند

هـلمكن.الأوسطالشرقفىاستخدمتقدأنهايبدولا

نشيدفلعل،المسرحيةنظريةفيطفيفتعديلإحداث

مثلمسرحيأشعرأكانبل"مسرحية"يكنلمسلييان

ذلكومع،أكثربقبوليحظىالاحتمالوهذا.أيوبسفر

تكونأنلابدفالمسرحية!الصعاببعضيواجهفإنه

الواضحمنليسولكن،مسرحيةحبكةأوقصةعلىمبنية

قصة.عهوراالأنشادنشيدسفرأن

القصةتكونأنيمكن،التفاسيرأحدعلىوبناء

كانتفقد.الصادقةالمحبةعنالنشيديحدثنا:كالآتى

فيوقعسليمانالملكولكن،راعيآفتىتحبفتاةهناك

يكتسبأنحاولوهناك،قصرهإلىقسرأوأخذهاغرامها

وفيةظلتإذ،يستطعلمولكنه،الحلوةبالكلماتمحبتها

فيسليمانفشلوإذ.تحبهكانتالذيالراعيللصبي

إلىبالعودةلهاوسمحسراحهاأطلق،قلبهااكتساب

حبيبها.

السهلمنليسولكن،وبسيطةجميلةقصةوهذه

مفسرونرأىوقد.أيدينابينالموجودالنصفير!شها

هيوالخلاصة.النشيدهذافىتمامأمختلفةقصةآخرون

السفر.فيواحدةقصةوجودتمامأالواضحمنليسأنه

العلماءبعضيذعىةالخصببههةوعبادةلملنشب)3،

ألهةعباداتفييوجد،الأنشادنشيدسفرأصلأن

آلهةعباداتوفي.الأوسطالشرقفيقديمأالخصب

التىالأرضخصوبةعلىكبيرتركيزثمةكان،الخصب

تتمالعباداتتلكفكانت،الوفيرةالمحصولاتفيتظهر

أساطيرتتضمنوكانت،الأرضخصوبةبقاءلضمان



نللثيالأنفلافى

هذهوكانت.الخصبعنالمسئولينالألهةتصف

بعضوفيها،الآلهةعنغراميةأشعارأتتضمنالأساطير

.الأنشادنشيدمنالشبهوجوه

العبرانيينأناعتبارفي،النظريةهذهتلخيصويمكن

نشيدسفروأن،مشابهةعبادة-بدورهم-لهمكانت

ولكن.العبادةبهذهالمرتبطالفزليالشعريتضمنالأنشاد

أصبحوهكذا.الأسطوريةالإشارات-ذلكبعد-خذفت

.غزلقصيدةأىمثل-الراهنةصورتهفي-النشيد

وجودعدمهواالنظريةهذهأمامالأساسيةوالصعوبة

نشيدفيألهةأوإلهإلىإشارةثمةفليس،عليهادليلأي

يشبهماأوالخصبإلهعبادةإلىإشارةأيولا،الأنشاد

النظرية.هذهلمثلأساسثمةفليسوعليه،ذلك

هذه.وتتضمنلاشعرلةمقتطفاتعنعبارةلملسفر)4(

نأيجبالنشيدأن-أولهماةأساسيينمبدأينالنظرية

أنهمنالظاهربمعناهيؤخذأنفيجب،حرفيأيفسر

عنعبارةالنشيدإنوثانيهما-.بشريةغزلقصيدة

فكما.واحدةشعريةقصيدةوليس،متعددةمقتطفات

منوصلواتوترانيمأناشيدعلىالمزاميرسفريشتمل

سفرأيضأهكذا،القديمالنشعبتاريخفى،مختلفةأزمنة

مختلفةأزمنةفىأشعارعلىيشتملالأنشادنشيد

بينيجمعالذيالمشتركالموضوعأما.مختلفينومؤلفين

متىعنالآراءوتخملف،البشريةالمحبةفهوالمقتطفاتهذه

نجدالسفرففى.الآخريبدأومتي،الأنانتميدأحدينتهى

واحد،شمريبيتمنمنهاالبعضيتكون،نشيدأ92

ذلك.منجدآأكثرمنوالآخر

الشعرمنمقتطفاتمجموعةالنشيدسفركانوإذا

الكتابأسفارمنكسفرأهميتههيفماالبشريةإلمحبةعات

اللاهوتية.مضامينههيوما؟المقدس

يضفي،المقدسالكتابفىالسفروجودأن.أولها

وامرأةرجلبينفالمحبة،كبيرةقيمةالبشريةالمحبةعلى

يمكنولكن،اللهمنعطيةفهى،وجميلنبيلشئء

فمن،ونبيلةجميلةالبشريةالمحبةلأنولكن.شراؤها

نشيدسفريعطى،الحديثالعالموفى.ئغشأنالسهل

للمحبةبالنسبةمتوازنأورأيأاصحيحةنظرةالأنشاد

نللثي!لأنللثا،

أمر،البشريةللمحبةالمتساميةوالنظرة.البشرية

يستخدمان.والوناجالبشريةالمحبةأنوحيث.جوهرى

فىفالمحبة،للبشراللهلمحبةرمزأالمقدسالكتابفى

.وطاهرةصالحةذاتها

أنهعلىالأنشادنشيدسفرقفسيرإلىبالعودة)5(

محبةلتصويرأساسأيكتبلمالسفرفلعل،رمزيةقصة

ذلكومع.للكنيسةالمسيحمحبةأو،البشرىللجنسالله

لتفسيرهالشرعيةالحجةيعطيككلالمقدسالكتابفإن

فإن،التاريخيةالنظروجهةومن.رمزيةقصةأنهعلى

الكتابأسفاربينمكانألهوجدالأنشادنشيدسفر

رمزية،قصةباعتبارهلهالي!دتفسيرأساسعلى،المقدس

وما،السفرهذايصفهاكما-وجمالهاالمحبةأفراحفإن

علىقويأضوع!تلقيإنما،وأشواقأحزانمنيتخللها

المسيحى.الإيمانلبوهىاوالبشراللهبينالعلاقة

أنهأساسعلىالأنشادلنشيدالمفسرينقدامىوخط

باعتبارهالسفرإلىنظرتهمفييكنلم،رمزيةقصة

فيلفشلهمبالحريبل،للبشراللهلمحبةرمزيةصورة

المحبةفهذه.وروعةجمالمنالبشريةالمحبةفيمارؤية

البشريةالمحبةكانتفإذا.الرمزيةالصورةأساسهي

نجسأ،شيثأتعتبرأوتحتقر(جنسيةأوكانترومانسية)

اللهمحبةعنللتعليمأساسأاعتبارهافىإطلأقأمعنىفلا

إلىمتساميةنظرةهناكتكونأنفيلزم.البشرىللجنس

اللاهوتيةالأعماقإدراكلإمكان،البشريةالمحبة

الأنشادنشيدلسفر-الصحيحة

:المحتوياتد()

كلوفى.(7-1:2)حبهابنشيدالمرأةتترنم)1(

المحبة،لكلماتالسمعيسترقنفسهالقارئيجد،نشيد

معكحديثوأحيانأ!انفرادعلىكمناجاةأحيانأ

بالمبة،وفرحمديحأغنيةهوالأولوالنشيد.المحبوب

أطيبحبك.لأنفمهبقبلاتليقبلني!:بالحبيبوالسرور

-غيرهالكثيرمثل-النشيدوهذا.)1:2(الخمر"من

منفالعروس.المدينةمعبالمقارنة،ريفيةبخلفيةيتميز

الطلق،الهواءفيتعمللأنهاالشمسلوحتهاوقد،الريف

.(6و1:5)أورشليمبنات،المدينةلبناتذلكوتعلن
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ا!نعثا،نللثبا

إلىستذهبفهى،الصعابكلعلىتتغلبالمحبةولكن

.(1:7)حبيبهالمقابلةالمراعي

وفي.(2:7-1:8)المرأةإلىيتحدثالملك)2(

منهماكلأولكن.والمرأةالرجلمنكليتحدثالجزءهذا

منهماكل!يبرزالآخر،إلىمماأكثر،الآخرعنيتحدث

ترىالمحبفعين،المحبعينيفييبدوكماالمحبوبجمال

.يروهأنالآخرونيستطيعلاماحبيبهافى

الأغنيةوهذه.(14-8ج2)الربيعأنشودة)3(

عليها،مقبلأحبيبهاتراقيوهىالفتاةتصفالجميلة

الشتاءأنحيث،الحقولإلىمعهتذهبأنيدعوهاوهو

االأرضفيالجديدةالربيعحياةتظهروبدأت،مضىقد

العطرةوالروائحالجديدةالحياةبظهورفتاتهجمالفيشبه

الربيع.فصلفىفلسطينأرضتميزالتى

:(ه:3-215)حبيبهاعنتبحثةالمرأ)4(

منجديدةأبعادكلماتهافيوتبدو،تغنيالآنفهى

معأ،الحبيبانيجتمععندمابكمالهاتتجليفالمحبةمحبتهاا

وتصور.بالوحدةوالإحساسالحزنفيخلقالفراقأما

لاالتىالتعاسةتلكاالحبيبينانفصالتعاسة!طماتها

بينمنيفلتتدعهولا،بحبيبهاتمسكعندماإلاتزول

.(3:4)يديها

الأغنيةتبدأ.(11-3:6)الملكزفافموكب)5(

بتختيحيطحيث،الملكيالزفافموكباقتراببوصف

زفافه،لإتمامالمدينةمنالملكويقترب،الحربرجالالملك

الأغنيةهذهمقارنةويهكن.لتحيتهالمدينةبناتوتخرج

يضأ.أزفافأغنيةفهو،والأربعينالخامسبالمزمور

(.يصف\:5-4:1)جنةمثلالعروسجمال)6(

للقارئ-تبدوقد،رائعةبليغةبعباراتعروسهجمالالملك

،(4:4)،(داودكبرجعنقك":قولهمثل،غريبة-الآن

بالخلفية/صرفتناعدمإلىأساسأترجعالغرابةهذهولكن

الطبيعةروعةمنمستقاة-غالبيتهافى-هنافاللغة

لاالجمالأقكما.بالإعجابيحظىمما،الخلاءوحياة

وثيقأارتباطأيرتبطبل،فحسبخياليأوصفأهنايوصف

كم!العروسأختىياحبكأحسنما!.المحبةبعلاقة

جمالهايكنولم.(ا.:4)"ةالخمرمنأطيبمحبتك

6،

نللثيالأنللثا!

ينتهىفحالما،للحبيبملكهوبل،فحسبإعجابموضع

المرأةتهب،بجمالهاوالهيامالإعجابكلماتمنالرجل

.(4:16)لحبيبهانفسها

في.(6:3-5:2)حبيبهاعنتقحدثالمرأة)7(

في،أخرياتنساءإلىالعروستتحدث،النشيدهذا

الإحساسمنحديثهالهجةوتتغير.العريسغياب

الإحساسإلى،(8-5:4)والانفصالبالوحدة

تبددلقد.حبيبهافىالتفكيريبعثهاالتىبالبهجة

بناتإلىبحديثهااحبيبهاعنبالانفصالإحساسها

.(16-5:01)جمالهعنأورشليم

9(.70-)6:4محبوبتهجمالعنيتحدثالرجل)8(

ففيه،نشيدمنأكثرعلىالطويلالجزءهذايشتملوقد

أدرشليم.بناتومن،العروسومن،الرجلمنكلمات

01-6:4)محبوبتهجمالعنالحديثالرجلفيستأنف

\:4)قبلمنذكرهبماشبيهحديثوهو(9-ا:7،

بالجماليفيضمحبوبتهجسدمنجزءفكل1(5:1-

حبيبها.عينيفيالباهر

8-01بر7)المحبةعنيتكلمانوالحبيبةالحبيب)9(

المركب،الجزءهذافىيتكلمانالحبيبينفكلا،(14:

.القصيرةالحبقصائدمنعددعلىيحتوىقدالذى

8:8مثل)الأجزاءبعضتفسيرالصعبمننجدوبينما

معنىعنلغةبأروعتكشفالأخريالأجزاءفإن(14-

تخلقاالبشريةالروابطأقوىهيالتى،فالمحبة.المحبة

"أنا:أيضأالمتبادلوالامتلاك،المتبادلبالانتماءإحساسأ

المحبوبةتتحدثثم.(\.:7)"اشتياقهوالنلحبيبى

عنالمقدسالكتابكلفىالعباراتأقوىمنبعبارات

تستطيعلاكثيرةمياه...كالموتقومةالمحبةلأن!:المحبة

الإنسانأعطىإن.تغمرهالاوالسيولالمحبةتطفئأن

.(7و8:6)"احتقارأتحتقرالمحبةبدلبيتهثروةكل

نأأساسعلىالتفسيرأنمع:الح!مة)01(

بعضهناكأنإلا،للقارىمتروك،رمزيةقصةالنشيد

فمما.ذلكفيالقارئتساعدقدالتىالتفسيرمبادئ

يحتفظأن،السفرعباراتفهمعلىالقاريءيساعد

النظروجهةمن،السفرمنفالهدف.فكرهفيبالهدف



-!نلثا)نللثهـ

وبأي!للبشراللهمحبةفهمعلىالمعاونةهو،الرمزية

يمكنكيفولكن.اللهالبشريحبأنيمكنصورة

نشيدإن؟ئلمسولائرىلاإلهأيحبأنللإنسان

اللهمحبةلفهمطريقأتفتحالبشريةالمحبةأنيبينالأنشاد

فيالإنسانيتأملفعندما.للهالإنسانومحبة،للإنسان

منالإلهيةالمحبةيفهمأنيستطيعفقد،البشريةالمحبة

-الناسمنكثيرينأنكساةإنها.الخبرةهذهخلال

فكيف،البشريةالمحبةملءيختبروالم-عديدةلأسباب

المحبةعلىضوءأتلقيأنالبشريةللمحبةيمكنإذأ

الذيالشاعرعبقريةدور،الأدبدوريأتىهنا؟الإلهية

ببعضوعيأ-كلماتهخلالمن-قرائهفىيخلقأنيمكن

البشريةالمحبةيختبروالمفمن.والعواطفالحقائق

منبهاويحسوايعرفوهاأن،ذلكمعيمكنهم،العميقة

راثعة.محبةقصيدةكلماتفىالظملخلال

على-نتيءكلقبل-يعرضالأنشادنشيدفسفر

وجمالها،البشريةللمحبةالمختلفةالوجوهالقارئ

الإعجابفمشاعر.أحيانأوألامهاأحزانها،وأفراحها

فهمإلىتؤدى،البشريةالمحبةفيالثمليثيرهاالتى

الناسمحبةتعنيهقدوما،للبشراللهمحبةلمعنىأعمق

رائعحقعنتكشفالختاميةالعروسكلماتفإن.لله

لظىنارلهيبلهيبها...كالموتقويةالمحبة":خالد

لاوالسيولاالمحبةتطفئأنتستطيعلاكثيرةمياه.الرب

تحتقرالمحبةبدلبيتهثروةكلالإنسانأعطىإن.تغمرها

.(7و8:6)"احتقارأ

بصليبهيسوعالربأضاف،الجديدالعهدفيولكن

،"الموتمنأقوى"المحبةظهرتحيثذلكمنأعظمشينأ

العصوركلمن-يقاسلابما-وأسمىأقوىاللهفمحبة

والر!ذ.

4نشر-منشار

مسننةالةوالمنشار.شقها:ونحوهاالخشبةنشر

منسلاحهيصنع،قديمأالمنشاركان.الخشببهايشق

وفى.البرونزمنصنعذلبهوبعد.شرشرتهبعدالصوان

الحديد.منيصنعالمنشارسلوحأصبح،العصرالحديدي

نلثل-هنفال-هنالثلل

الخامسةالفرعونيةالأسرةمقابرفىرسموهناك

خشبأيشقاننجارينيبين(.!مق0256-0242)

الثانيةالفرعونيةالأسرةآثارتدلكما.كبيرينبمنشارين

المصرييناستخدامعلى(ق.م.1776-9891)عشرة

المنشارفكان.الجرانيتلقطعالبرونزمنلمناشير

كما،أيضأالأحجارولقطع،اياخشابلقطعيستخدم

.(709مل1)سليمانهيكلبناءعندحدث

إسرائيلفيالمستخدمةالأدواتمنالمنشاروكان

ئسندفكان.شاقأعملأالنشروكان.(01:15إش)

داودفعلهماهذاأنيرجححيث،الحروبلأسرىعادة

بل،بالمناشيريقتلهملمفهو،عمونبنيربةمنبأسراه

،(12:31صم2)العملهذافىسخرهمبالحري

ونشرهم).لأولاالأيامأخبارسفرفىالعبارةولكن

تقطع(03:3أخ1)"وفؤ!سحديدونوارخبمناشير

آلةيستخدمالمنشاركانفقد،بالمناشيرقتلهمبأنه

نأالبعضويرى.(11:37عب)والقتلللتعذيب

الشريرالملكفعلهماإلىهيالعبرانيينسفرفىالإشارة

الأبوكريفاأسفارأحدفىجاءإذ،إشعياءبالنبىمنسى

اختبأإشعياءالنبىأن(إشعياءصعودسفر)اليهودية

معبنشرهفأمرامجوفشجرةجذعداخلمنسىالملكمن

.لشجرةا

مناشل4-منشال-نشل

أشبهالمنشالوكان.نزعهأسرع:نشلأالشئنشل

مناللحملسحبللخلفالمسننةأطرافهاتنحنىبال!شوكة

خر)الاجتماعخيمةفيالمناشلاستخدمتوقد.المرجل

وقد،الهيكلوفي(14ج4عد،3خ،27328

خأ1)الخالصالذهبمنسليمانللملكحورامصنعها

.(4016أخ28017،2

يستخدمالكاهنغلامكانالكاهنعاليأياموفي!

المرجلأوالمرحضةفىفيضرب،أسنانثلاثةذامنشالأ

الكاهنيأخذهالمنشلبهيصعدماكل.القدرأوالمقلىأو

.(14و2013صم1)ا،لنفسه
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!!-ص-"
اللمنشل1صو

)نص!

نصب4
والجمعة،اللهدمونمنغبدماكل:والئصئمثالتصئيث

.للاصنامعليهايذبحالتىالحجارةهىأو،،أنصاب!

!تماثيل"إلىكثيرةمرارأالعبريةالكلمةنفسترجمتوقد

27،18:4،23:14،2و3:2،01:26مل2)

ة28تك)عمودإلىترجمتكما،(إلخ..14:3أخ

4ة24خر،02و45،35:14و32131:13و18

.(الخ...

أ!ثانألكمتصنعوالا":قديمأالشعبالربأمروقد

فىتجعلواولا،نصبأأومنحوتأتهثالألكمتقيمواولا

تث،\:26لا)"لهلتسجدوامصورأحجرأأرضكم

آلهة)لآلهتهمتسجدلا9ا:وأيضأ.(الخ200:ه16

تبيدهمبل.كأعمالهمتعملولا،تعبدهاولا(الوثنيين

،هة7تصا23024،34:13خر،،)أنصابهموتكسر

.(الخ12:300

1)تمثالأأىنصبألنفسه"الملكشاولنصبوقد

فأقام"داودبنأبشالومفعلوكذلك.(15:12صم

:قاللأنه،الملكواديفيالذيالنصبحيوهولنفصه

.(18:18صم2)"اسميتذكيرلأجلابنلي!ليس

همبنوا!إذالوصيةهذهإسرائيلبنوكسرماوكئيرأ

مرتفع،تلكلعلىوسواريوأنصابأمرتفعاتلأنفسهم

:17مل14:23،2مل1)،ءخضراشجرةكل!تحت

:31إرمياإلىأيضأارجع،24:18أخ11،2و01
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(.الخ00و01:12هو،26:11خر،43:13"21

وصيةنفذواالذينالأتقياءالملوكبعضالربوأقام

هوماآساوعمل،:عنهقيلالذي؟آسا"ةمثل،الرب

الغريبةالمذابحونزعاإلههالربعينىفيومستقيمصالح

ليهوذاوقال،السواليىوقطعالتماثيلوكسئر،والمرتفعات

الشريعةحسبيعملواوأناآبانهمإلهالربيطلبواأن

،(-41:1113مل5،1-41:2خأ2،ا)00والوصية

،3(ة!1،هة17أخ2)يهوشافاطابنهفعلوكذلك

مل2ويوشيا)،(\:31أخ2و18:3مل2)وحزقيا

.(8-34:3أخ1512-4؟23

نصيب4

اسموهي،"تمثالأو"نصب"بمعنىعبريةكلمة

51يش)(،وقعيلةأشنة"بينذكرتيهوذاسهلفيمدينة

وربعميلينبعدعلى(،نصيببيت"الآنوموقعها،(43:

."قيلةخرابة"منالجنوبإلىالميل

-نصح8نصح

فلاأ:ونصح.الغشمنوخلاخلص:الشئتمنخ

إخلاص:والنصح.نصحفهوصلاحهفيهماإلىأرشده

نصيح!:الملكلشاولالنبيصموئيلويقول.ةالمشور

لأنه.يندمولايكذبلا(المجدكللهالربأى)إسرائيل

.(15:92صما)"ليندمإنسانأليس

الفشل،روحيعطنالماللهلأن:!بولسالرسولويقول

روحأي(1:7تي2)"والنصحوالمحبةالقوةروحبل

.(تفسيريةترجمة-الحياةكتاب)انظروالحكمةالبصيرة

نصع،

عائلةرأسوكان."مخلصمشير"معناهعبرياسم

منأفرادهابعضعاد،(الهيكلخدام)النثينيممن

ق.م.536نحوفىأورشليمإلىزربابلمعالبابلىالسبي

.(7:56نح،2:54عز)



ناطية

ناصية8

هـلقول.الرأسمقدمشعرأوالرأسمقدم:الناصية

شبهومد...عليوقعتالربالسيديد!إنالنبيحزقيال

الأرضبينروحورفعنى،رأسيبناصيةوأخذنىيد

مدخلإلى،أورشليمإلىاللهرؤيفيبىوأتى،!السماه

.(4-ا:8حز)"الشمالنحوالمتجهالداخليالباب

!نض!

-منضحة4نضح

والمنضحة:.طيبأوبماءرشه:ونحوهالثوبنضح

منيأخذأنموسىالربأمروقد.ونحوهالماءلرشآلة

دهنومن،المذبحعلىالذى(الملءكبشدم)الدم

بنيهوثياببنيهوعلى،وثيابههرونعلىوتنضح،المسحة

خر)"معبمابنيهوثيابوبنوه،ونيابههوفيتقدس،معه

عليهم!وينضحاللاويينيأخذأنأمرهكما.(92:21

ويغسلوا،بشرهمكلعلىموسىوليمروا،الخطيةماء

فيالربلخدمةتقدمهمقبلوذلك،،فيتطهرواثيابهم

.(16-8:5عد)الاجتماعخيمة

تدشينعندالأسباطرؤساءمنرئيسكلقدموقد

منضحة-عطاياهمبين-سيناءبريةفيالاجتماعخيمة

..91و7:13عد)شاقلأسبعونوزنهافضةمنواحدة

.(الخ

مائةعملت،الملكسلبمانأيامفيالهي!ءبناوعند

.(8أ4أخ7:05،2مل1)خالصزهبمنمنضحة

28أخ1)الغرضلهذاداودأبوهأعدهقدكانمماوذلك

أخذهاالتىالغنائمبينمنالمناضحهذهوكانت،(017

18(52إرميا،25015مل2)بابلملكنصرنبوخذ

الترشاثاأعطىاالبابليالسبيمنالعودةوبعد

مندرهمألف"الرببيتفيالعمللخزينة(نحميا)

.(7:07نح)امنضحةوخمسينالذهب

نطرهبى

4نضك-منضكة

وأ،منسقأبعضإلىبعضهضم:نضدأالشيءنضد

وعندما.ونضيدمنضتدفهو!بعضفوقبعضهوضعه

أتيااللذينالرجلينلتسلمراحابإلىأريحاملكأرسل

السطعإلىالرجلينأطلعت،إسرائيلبنيمنإليها

يش)؟السطحعلىمنضدةلهاكتانعيدانبين"ووارتهما

2:3-6).

نضض-مفضضة8

لشعبهالربويقول.وهيأهجهزه:الشئنضض

فىانغمستزانيةكامرأة،الربعنارتدادهفى،القديم

استحممت،لأجلهمالذين!):المجاورةالأممرجاسات

فاخرسريرعلىوجلست،بالحليوتحليت،عينيكوكحلت

وزيتي"بخورىعليهاووضعت،منضضةمائدةأمامه

الترجمةانظر)مهيأةمائدةأي(14و04ة23حز)

.(الكاثوليكية

).نط!

نواطير4-طوونا-نطر

حافظ:،الناطور"و.وحرسهحفظه:الكرمنطر

ناطورةجعلوني"؟النشيدعروسوتقول.ونحوهالكرم

والجمع:.6(:1نش)ا،أنظرهفلمكرميأما،الكروم

13إرميا،27:18أى،29و8:11نش)"نواطير"

6).

نطروق4

معالصوديومكرباياتمراأساسأ:لنطرونيتكوت

العصورفىالرنيسيمصدرهوكان.الشوانبمنالكثير

نحوبعدعلىالنطرونواديفيالضحلة!يراتالبانقدصمآ

ذإ،القاهرةمدينةمنالغربيالشمالإلىميلأستين

منصلبةرواسبتاركةالجفاففصلفيمياههاتتبخر
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منالقة-مناط!

منأخرىأماكنفىأيضأالنطرونويوجد.النطرون

وكاليفورنيانيفادافىبكئرةيوجدكما،القديمالعالم

."أوينو(مونو!بحيرتىفىوبخاصة

فى،بالزيتخلطهبعد،الغطرونالقدماءاستخدموقد

ويتفاعل.الغسيلفييستخدمالصابونمننوعصنع

ثانيغازلتصاعدالأحماضمعشديدبفورانالنطرون

علىكخل":الحكيميقولولذلك.الكربونأكسيد

،(25:02أم)"كئيبلقلبأغانييغنيمن،نطرون

.بشدةالامتعاصيثيرأمرفهو

المرتدالقديمبشعبهالنبيإرميافمعلىالربويقول

لنفسكوأكثرت،بنطروناغتسلتوإنفإنك":عنه

"الربالسيديقولأماميإثمبهنقشفقد،الأشنان

شيئأ،تفيدلاالخارجيةالنقاوةأنأي.22(:2)إرميا

الخ(7:23:2600،أم16صم)1القلبإلىينظرالربلأن

-مناطق4منطقة

الزنارأوالحزامفهي،الوسطبهيشدما:المنطقة

الكتابفيوترد.النقودأوالسلاححملأوالثيابلشد

نفسجميعهاتؤدىعبريةكلماتبضعترجمةالمقدس

93:/9و92:5،"4و93و8و28:4خر)المعني

صم2و18:4صم8:7،16:4،1لا،92و5

.(الخ18:11،02:800

"زون(،هييونانيةلكلمةترجمةالجديدالعهدفي!ترلى

،12:11عأ،106،6:8مر،3:4م!)(2هولس!)

اليونانيةالكلمةنفسوتترجم.(13،156ة1رؤ

.(01:9مت)"كيس"إلى

نطوفة-نطوفاتى8

فى،نطف"كلمةإلىارجع)داقطرة"معناهانطوفة

اسمونطوفة.(قطر:نطفأنطف3لتجدعربيمعجم

علىأهلهامنرجع.لحمبيتمنبالقربيهوذافىمنطقة

عز)رجلأوخمسونستة-البابلىالسبىمن-زربابل

أبطالمناثنانمنهاكانكعا.(7:26نح،2:23

2)!بعنهبنخالدأووخالب"مهراي:هماالثلاثينداود
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نعران

.15(و11:03127:13أخ921،و23028صم

في،بابلمنكنصرنبوخذأبقاهمالذينئينوكان

سرايا،لهاتدميرهبعدأورشليممنبالقرب،يهوذاأرض

عيفاىوبنوا(23ة25مل2)النطوفاتيتنحومثبن

ألقانةبنآسابنوبرخيا،(04:8إرميا)النطوفاتى

ويمكن16-ت9أخ1)النطوفاتيينقرىفيالساكن

منموضعهافىالأسماءهذهمنكلإلىالرجوع

ضياعمنكانكما-("الكتابيةالمعارفدائرة"أجزاء

سورلتدشينجا!االذينالمغنوناللاويونالنطوفاتيين

.(12:28نح)نحمياعهدفىأورشليم

النطوفاتيين"ضياعؤ،"النطوفاتيينقري"وعبارتا

كانتبل،واحدةبلدةتكنلم"نطوفة"أنعلىتدلان

1)لحموبيتنطوفةبينوالجمع.وضياعقرىبهامنطقة

منبالقربكانتأنهاعلىيدل(26ة7نح20241أخ

والأرجح.اليقينوجهعلىموقعهائعلملاولكن،لحمبيت

ثلاثةبعدعلى"مدفالوح!خرابةهوحاليأموقعهاأز!

لحم،بيتمنالشرقىالجنوبإلىالميلونصفأميال

لعلهالذي"النطوفعين"يسمىنبعيوجدمنهاوبالقرب

."نطوفة!القديمبالاسميحتفظ

)نع!

نعب4

الربويقول.وصؤتصاحوئعابأ:نعيبأالغرابنعب

اللهإلىفراخهتنعبإذ،صيدهللغرابيهيئ"من.لأيوب

صفأيضأانظر،38041)أي،ا؟القوتلعدموتتردد

.)2:14

نعرات،

كانتمفطقةاسموهي،،(فتاة"معناهاعبريةكلمة

الأرضتقسيمعندأفرايملنصيبالشرقيةالحتودعلىتقع



نثرابى

داخلكانتأنهاويغلب.(16:7يش)يشوعزمنفي

:7أخ1)"نعران"باسمتذكرإذأفرايمنصيبحلود

تذكرأنهاوحيث.أفرايمبنيأملاكمنباعتبارها(28

كانتأنهافلابد،(16:7يش)مباشرةأريحاقبل

الجسر""تلهيأنهاالبعضمعهيرجحمما،منهاقريبة

و"الدوقيههيئ"بنابيعمنمباشرةالجنوبإلىالواقعة

مسافةعلى،اليهوديةجبالأقدامعندك!النعيمةعين"

الينابيعهذهوتوصف.أريحامنالغربىالشمالإلىقليلة

منالصاعدةالبريةإلىالشروقنحو"أريحاماء"بأنها

.(16:1يش)لاإيلبيتجبلإلىأريحا

بناءأعادأنبعد،أرخيلاوسأنيوسيفوسويذكر

قريةمنهالزوىكانتالتىالمياهلصفحؤل،أريحا

بالقرب(نعرات)"نعرة!وضعقدبذلكويكون.ك!نيرة"

جلويك.دولكن.المياهوفيرةكانتوأنهااأريحامن

أقربوهى،""العيامفىخرابةأنهايرى(اقهطس!أدا)

مدينة(الكنسيالمؤرخ)يوسابيوسيذكركما.أريحاإلى

."نوعرات!سمبا

4نعراق

مدنإحديوكانت."شلال"معناهاعبريةكلمة

هيأنهاالكثيرونويرجح،(7:28أخ1)أفرايم

آنفأ.المذكورة"نعرات"نفسها

4نعراى

اسموهي.ايهوهحلاوة"معناهاعبريةكلمة

:11أخ1)الثلاثينداودأبطالأحد؟أزبايبننعراي!

الأربي"فعراي"الئانىصموئيلسفرفيويسمي.(37

.(23:35صم2)

4نعرة

الثانيةالزوجةاسموهو."فتاة!معناهاعبريةكلمة

أربعةلهوللتوقد.يهوذاسبطمنتقوعأبييأشحور

ه:4أخ1)والأخشتاريوالتيمانيوحافرأخزام:أبناء

.الميلادقبل0144نحوفىذلكوكان،(6و

ئعريا4

وهوت،،يهوهعبد"معناهعبرياسم

نسلمنالستةشكينابنشمعياأبناءأحد)1(

وحزقياأليوعيني:همأبناءثلاثةلهوكان،الملكسليمان

:3أخ1)البابليالسبيمنالعودةبعدوذلك،وعزريقام

أحد،نجاي!هوأنهالعلماءبعضويظن.(23و22

.(3:25لو)الجسدحسبيسوعالربأسلاف

الذيناشمعونبنيمنيشعيأبناءأحدنعريا)2(

جبلإلىوذهبداشمعونبنيمنرجلمئةخمسقادوا

منالمنفلتينبقيةوضربوا"الملكحزقياأيامفيسعير

نحوفىوذلك(4:42أخ1)مكانهموسكنوا"عماليئ

قصم.715

تعاسا،"نعش

توالنعاس.النومفقاربحواسهفترت:ئعاسأنعس

ينعسلاإنه.حافظكينعسلا!:المرنمويقول.النومأول

وجوبعنالحكيم!يقويا"(.4و219:3مز)"ينامولا

نعاسأ"أجفانكولانومأعينيكئعم!!لا:والاجتهاداليقظة

للرقودقليلأاليدينوطي،نعاسقليلبعدنومقليل"لأن،

.01و6:4أم)"كغازوعوزك،4كسافقركفيأتى،

.(34و24:33

لاوباثنتينمرةيتكلمالله"إن:لأيوبأليهوويقول

سقو!عند،الليلرويافى،حلمفي،الإنسانيلاحظ

حينئذ،المضجععلىالنعاسفىالناسعلىسبات

الإنسانليحؤل.تأديبهمعلىويختم،الناسأذانيكشف

.(18-14ة33أى)"...عملهعن

العريسأب!فيما"إنهالربيقول،العذارىمثلوفي

نأيريدنافالرب،(ه:25مت)"ونمنجميعهننعسن

.(26:41مت)،تجربةفيندخللنلاونصلينسهر"

تتو)نيلاالأنتمراردينونة"إن:الرسولبطرس!يقول

.(2:3يط2)!ينسىلاوهلاكهم

ئصنى4

علىئحملعادةوكاق،الميتعليهئحملماهوالنعش
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نكلل!-بناننكللث!

مقتلوعند.القبرإلىالميتجثمانتشييععندا!تاف

الملك!شاولزمنفىإسرائيلجيشقائدنيربنأبنير

صوتهالملكورفع...النعشءورايمشيالملكداودكان"

.3صم3)"الشعبجميعوبكى،أبنيرقبرعلىوبكي

لهتكنلمداودأنالشعبجميععرفوهكذا،(32و31

أبنير.مصرعفييد

ميتإذ"نايينمدينةبابإلىيسوعالرباقتربولما

ولمستقدمثم...أرملةوهي،لأمهوحيدابن،محمول

قم.أقوللكالشابأيها،.فقال.الحاملونفوقفالنعش

7:11لو)لاأمهإلىفدفعه.يتكموابتدأالميتفجلس

-15).

نعش4بنات-نعش

والجبارالنعشصانع!:اللهقدرةعنأيوبيقول

.الربلهويقول.(909أى)ا،الجنوبومخادعوالثريا

أتخرج؟الجبارربطتفكأوالثرياعقدأنتتربطهل"

ش38أى)،؟بناتهمعالنعشوتهديأوقاتهافيالمنازل

كواكبسبعةعنعبارةوبناتهوالنعش.(32و31

النعش،بحملةشبهت،الشمالىالقطبجهةتشاهد

نعش""هيمنهافأربع،"ا!برالدب"باسموتعرف

إلىصالرجوع)الرجا.بناتههىالذيلفىالتىوالثلاث

الكتابية(المعارفدائرةمنالثانيالجزء222-

4نعال-نعل

حرف"منموضعهافى"حذاء"إلىالرجوعالرجا

.؟الكتابيةالمعارفدائرة"منالثالثبالجزء"الحاء

4نعام-نعامة

طويلة!جسمأالطيورأكبرهيبل،كبيرطائرالنعامة

،أقدامعشرةنحوارتفاعهاويبلغ.والساقالعنق

رطل.03.الذكروزنيبلغقدبلارطلأ،75وزنهاومتوسط

ولكنها،الطيرانتستطيعفلاالجناحقصيرة!لكنها

الساعة.فىميلأ04سرعتهاتبلغفقد!العدوسريعة

تعيشوهياوالجملالطيرخلقةمنمركبةوالنعامة

علىوتتغذى.العربيةوالجزيرةأفريقيةصحارىفى

والحياتوالطيورالحيواناتوصغاروالثمارالحشائش

-نع!نعامة

الحصىحجملكبروذلكالنهمبشدةوتشتهر.والسحالى

للمساعدةتبتلعهاالتىالأشياءمنذلكوغيرالزجاجوقطع

القانصة.فيوطحنهالغذاءجرشعلى

فيهالتضعالعمققليلةحفرةتحفرالنعاموأنثى

،بالرمالأغلبهوتغطي،(بيضة25نحو)الكديربيضها

النهارفي!تتركه،مغطىغيرمنهالبعضيبقىولكن

ولكن،أهملتهقدوكأنهافتبدو،الشمسلأشعةمعرضأ

.الصحراءحرارةمنالجنينتحميالسميكةقشرته

الغالب.فيالذكربذلكويقوم،الليلفيتحضنهولكنها

بذكرترتبطلاالأشوكذلك،واحدةبأنثىيرتبطلاوالذكر

حد.وا

الريحضدبسرعةتجريفإنها،النعامةئطاردوعندما

لهايكمنأنعلىالصياديساعدمما،واسعةدوائرفي

يمكنهلاالتىسرعتهاعلىيتغلبوبذلك،المواقعأحدفي

الرمالفىرأسهاتخبىءأنهاصحيحأوليس.مجاراتها

الأغلببل،الصياديراهالاحتى،الخطراقترابعند

بعينيها.مصرعهاترىلاحتىرأسهاتخبىءأنها

منللهروب!بيضهاتترك،الخطروقتفيولأنها

توصففإنها،الشديدةسرعتهاعلىمعتعدةالخطر

.(4:3مراثي،18-93:13أى)بالغباء

.والرياشالمراوحصنعفيالنعامريشوشمتخدم

.الرمادىإلىفيميلالأنثىريشأما،أبيضالذكروريش

ريشمنمروحةأمونعنختوتالملكقبرفيوجدوقد

سليمآ.النعامبريشتحتفظمازالت،العاجمنبيدالنعام

.بالقاهرةالآثارمتحففيالآنمحفوظةوهي

جرأوالركوبفىأحيانأالنعامةتستخدموقد

.الصفيرةالمركبات

يؤكللاالتىالنجسةالطيورمنيعتبرالنعاموكان

.(14115تث،11:16لا)الشريعةحسبلحمها

تربطللنعامةالمقدسالكتابفيعديدةإشاراتوهناك

:13إش،03:92أي)الصحراويةالبيئةوبينبينها

نأكما.(05:93إرميا21،34:13،43:02

.(8؟1ميخا)النوحبصوتشبيهصوتها



نثمالح

نعماتى4

:2أى)الثلاثةأيوبأصحابأحدصوفرلقبوهد

مدنعدةوهناك.(11،19:1،02:1،42:9

وهولائعام"مثل،إليهانسبةاللقبهذايكونأنيمكن

علىمكاناسمكاقكما،قديمأاليمنفىكانتقلعةاسم

شبهفيتهامةوديانأحد"نعامي!أو،الفراتنهر

العربية.الجزيرة

4نعمان

وهو.،"مةهنا!أو"نعيم"ه!معنا

،يعقوبأبناءأصغربنيامينأحفادأحدنعمان)1(

،21(:46تك)بنيامينأبناءبينالتكوينسفرفيويذكر

ة26عد)بنيامينبنبالعابنكان-الواقعفي-ولكنه

وصفالكتابيطلقمافكثيرأ،(4و8:3أخ4،1

:26)ءدالنعمانيينعشيرةأبووهو.الحفيدعلىالابن

)41.

الثانىبنهددجيشرئيسوكان:السريانىنعمان)2(

لأنهالوجهمرفوعسيدهعندعظيهأرجلأوكان،أرامملك

بأسجبارالرجلوكان.لأرامخلاصأالربأعطىيدهعن

هذانعمانإنيوسيفوسيقول.(\:5مل2)!اأبرص

ملكوضربمتعمدغيرقوسهفينزع"الذيالرجلهو

ضربةفكانت"لدرعاأوصالبن(أخأب)إسرائيل

.(22:34مل1)قاضية

فقالت،مسبيةصغيرةإسرائيليةفتاةبيتهفيوكانت

فيالذيالنبىأمامسيديياليت"؟نعمانامرأةلمولاتها

.3-(:5مل2)"برصهمنيشفيهكانفإنه،السامرة

،الفتاةقالتهبماوأخبرهالملكسيدهإلىنعمانفدخل

إسرائيل.ملكيورامالملكإلىتوصيةبنهددفأعطاه

أنا"هل:وقالثيابهمزق!:الرسالةيورامقرأوعندما

أنتصفىأنإلييرسلهذاإنحتىوأحيىأميتلكيالله

لي"يتعرضإنماإنهوانظروافاعلموا؟برصهمنرجلأ

.(7:،مل2)

الملكإلىأرسلاالنبيأليشعالخبربلغلماولكن

فينبييوج!أنهفيعلم"إليهنعمانيرسلأنمنهطالبأ

نثطبى

ومركباتهبخيلهنعمانفجاه".(5:8مل2)؟إسراثيل

لم،أبرصنعمانوباعتبار.،أليشعبيتبابعندووقف

رسولأأليشعإليهأرسل!بل،البيتبدخوللهيسمح

لحمكفيرجعالأردنفيمراتسبعواغشمل!اذهب:يقول

وأراد،لهإهانةذلكواعتبرنعمانفغضب،"وتطهرإليك

بتنفيذوأقنعوهراجعوهعبيدهأنلولا،بلادهإلىيعودأن

مراتسبعالأردنفيوغطسفنزل".أليشعبهأوصىما

صغيرصبيكلحملحمهفرجع،اللهرجلقولحسب

عرفتقدهوذا":لهوقال،أليشعإلىفرجع."و!هر

عنوأعلنا"إسراثيلفيإلاالأرضكلفيإلهليسأنه

بغلينحملئعطىأنوطلب،وحدهاللهإلايعبدلاأنعزمه

للربمذبحأدمشقفييقيمأنأرادولعله.الترابمن

بعضلأليشعيقدمأنوأراد،(02:24،ضانظر)

لكن.شيءأييقبلأنأبىأليشعولكن،الثمينةالهدايا

نعمانوراء-بالطمعمدفوعأ-أسرعجيحزىغلامه

نعمانفأعطاه،الهدايابعضأليشعسيدهباسموطلب

أليشع-وعلم.(23-2؟5مل2)طلبمماأكثر

ينكر،أنحاولالذىغلامهمنحدثبما-اللهبروح

ثيابولأخذالفضةلأخذوقتأهو!:أليشعلهفقال

نعمانفبرص،وجواروعبيدوبقروغنموكروموفشون

أبرصأمامهمنفخرج،الأبدإلىوبنسلكبكيلصق

فىذلكحدثوقد."(27-525مل2)"كالللج

ق.تم.848نحو

فتصرف،جادةشخصيةالقصةهذهفينعمانويبدو

إهانةأيفيهيلمسشيئأيقبللااحازمعسكرىكرجل

ماسرعا،!ولكنه.غيظهثاروهكذا،لدولتهأولشخصه

النتيجةفكانث،عبيدهعنصدرالذيالعقللحموتأنصت

معترفأقلبيأشكرأالنبييشكروعاد،تمامأشفيأنه

أليشع.لإلهبالفضل

"لأرامخلاصأالربأعطىيديهعلىلأنه"وعبارة

علىأرامانتصارإلىتشيرأنهاتبدو(\:5مل2)

مناللهمقاصدتحققتوهكذا،اللهشعبأعداءبعضرا

شعبه.نحو

برص":الناصرةمجمعفييسوعالربقالوقد

97



النكطللإبى

ولم،النبىأليشعزمانفىإسراثيلفىكانواكثيرون

يكنلمالذيأي"السريانينعمانإلامنهمواحديطهر

.(4:27لو)إسرائيلمن

النعمانيوقه

.04(:36)عدبنيامينبنبالعبننعمانعشيرةهم

4.نعمة

اسم:وهو"لذة"أو"مسرة"معناهسامياسم

توبالأختفهي،صلةزوجتهمنلامكبنتتغهة)1(

.(4:22تك)وحديدنحاسمنآلةكلالضاربقايين

الأصحاحاتفيأسماؤهمذكرتنساءأربعإحدىوهي

والثلاث،حواءأولاهن،التكوينسفرمنالأولىالأربعة

قايين.نسلمنلهونعمةوصلةعادة*.الأخريات

الملكابنهوأم،سليمانامرأةالعمونيةنغمة)2(

1)بالعمونيةدائمأوتوصف،أبيهبعدملكالذىرحبعام

كانتبأنهاتنويهأ(13:13أخ31،2و21ج14مل

سليمانتزوجهناللواتيالكثيراتالأجنبياتالنساءإحدى

وتضيف(.2و11:1مل1)الربوصايابذلكمخالفأ

ملكناحاشبنحانونابنةكانتأنهاالسبعينيةالترجمة

ق.م.069بعدذلكوكان.عمونبنى

بيناسمهاجاءايهوذاسهلفيمدينة:نغفة(3)

.(15:41يش)ومقيدةداجونبيت

نجعمة)

منالإنسانعلىبهأنعموما/والمنةالصنيعةةالنعمة

هيفالنعمة،الصالحةالبيضاءواليد!وغيرهومالرزق

.الإحسانيستحقلالمنالغامرالإحسان

مجانأاللهيمنحهماهيالمقدسالكتابفيوالنعمة

الصليبعلىالمسيحعملهماعلىبناء،الخاطىللإنسان

الرسولفيقول،والمحبةالرحمةعنتتميزفهي.لأجله

الرحمةافيغنيهوالذيالله":القدسبالروحبولس

أمواتونحن،بهاأحبناالتىالكثيرةمحبتهأجلمن
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...مخلصونأنتمبالنعمة.المسيحمعأحيانا،بالخطايا

هو،منكمليسوذلك،بالإيمانمخلصونبامنعمةلأنكم

4أف)"أحديفتخرلالكىأعمالمنليس،اللهعطية

:4-9).

ابنهبذلطريقعن-يدبراللهجعلتالتىهىفالرحمة

يخلصأناستطاعاللهأنفلو.للخطاةخلاصأ-الوحيد

لاستطاعإذأ،وحدهارحمتهأساسعلىواحدةنفسأولو

ولكان،الأساسهذانفسعلىالناسجميعيخلصأن

في-اللهمحبةولكن.حتميغيرأمرأالمسيحموت

اللهعملهماكلوراءالمحركالعاملهي-الآخرالجانب

والخطية،وبارقدوساللهأنوحيث.النفسلخلاص

تستطيعرحمتهأومحبتهتكنفلم،حقهفيبالغةإساءة

عنالكافيالتعويضأساسعلىإلا،بالنعمةتعملأن

نعمةلعملالأساسيتيحالذيهوالتعويضفهذااالخطية

ولا،بشرياستحقاقكلتستبعدإذأفالنعمة.الله

خلطهاإطلاقأيجوزولا،بالمخلصالإيمانإلاتستلزم

البشري.بالاستحقاق

الخلاصتضمنلااللهنعمةفإن،الأساسهذاوعلى

للمخلصينالكاملينوالحفظالأمانتضمنبل،فحسب

عدممنبالرغم،المسيحيسوعالرب،اللهبابنبالإيمان

اللهنظرفي،الأبدإلىالمخلصينتكملفالنعمة.كمالهم

المسيحاستحقاقالمؤمنتمنحفالنعمة،المسيحفيلأنهم

فيهلأن!،(\:2،8و5:1رو)الأبدإلىومقامه

فيهمملؤونوأنتم،جسديأاللاهوتملءكليحل

.(01و2:9كو-الحياةكتابانظر-"تكملون)"

يعدولم،البشرىبالاستحقاقلهاعلاقةلاإذفالتعمة

.14(60رو)"النعمةتحتبل،الناموستحت!المؤمن

إنجيلفيحلهاتجدالقداسةفيالحياةومشكلة

يصبح،المسيحيسوعبالرببالإيمانإنهحيث،النعمة

فىأصبحإذ،تمامآجديدمقامفي،جديدةخليقةالمؤمن

وقد،(02-5:13رو)آدمفيكانأنبعدالمسح

مات"قد،(11-6:1رو)"المسيحليسوعاعتمد"

...للهفيحياها،يحياهاالتيوالحياة،واحدةمرةللخطية



ئغفا،

هذاومعرفة(11و6:01ر!)"ربنايسوعبالمسيح

المؤمنيجعلون،بهوالإيمان،المسيحفيالمجيدالمقام

لأن،الساميالمقامهذاحسب-يومكلفي-عمليأيحيا

ونعيشالعالميةوالشهواتالفجورننكرأنتعلمنا"النعمة

الرجاءمنتظرين.الحاضرالعالمفيوالتقويوالبربالتعقل

المسيح!يسوعومخلصناالعظيماللهمجدوظهورالمبارك

ويطهراإثمكلمنيفدينالكيالأجلنانفسهبذلالذي

2:21تي)!حسنةأعمالفيغيورأخاصأشعبألنفسه

-15).

لاولكن،العمليةوالقداسةالأمانةلحياةمكافأتوهناك

الكاملالأبديالخلاصوبين،الحقهذابينالخلطيجب

ىأدون،المسيحيسوعالرباللهبابنالإيمانأساسعلى

بذلحتىالعالماللهأحبهكذالأنه)،،بشرىاستحقاق

لهتكونبل،بهيؤمنمنكليهلكلالكيالوحيدابنه

يومنلا!الذين،يدانلابهيؤمنالذي...الأبديةالحياة

3:61يو)"الوحيداللهابنباسميؤمنلملأنه،دينقد

كلامييسمعمنإنةلكمأقولالحقالحق".(18-

إلىيأتيولا،أبديةحياةفله،أرسلنيبالذيهـلؤمن

يو)"الحياةإلىالموتمن(فعلأ)انتقلقدبل،دينونة

.(1:13كوإلىأيضأارجع،5:24

ثعماء4

الصالحة.البيضاءواليدوالدعةالخفضةالنعماء

."بهيجأأوحلوأ!وتعني"نعيمدهيالعبريةفيوالكلمة

فالميراث،النعماءفيليوقعتحبال":المرنمويقول

أرض!فيوقعنصيبهأنأي6(:16)مز"عنديحسن

ا،بهيجةأرضفي"أو!(الكاثوليكيةالترجمة)"خصبة

.(الحياةكتاب)

نججقا4

لالتقاءالعينوكسرتفادغمت،"مايغنم"أصلها

في-الأمينللعبدالربويقول.للمدحوهي.الساكنين

كنت،لأمينواالصالحالعبدأيهانيفا-الوزناتمثل

فرحإلىادخل.الكثيرعلىفكيمك،القليلفيأمينأ

.(23و21ج25مت)."سيدك

نعمى4

وكانت."سروري!أو"نعيمي"معناهعبرياسم

حكمأيامفييهوذالحمبيتمنلأليمالكزوجة!نعمي"

أليمالكذهب،اليهوديةفيجوعحدثولما.القضاة

شرقيفيموأببلادإلىوكليونمحلونوابناهوزوجته

امرأتينمنابناهجوتون،أليمالكماتوهناك،الميتالبحر

عرفة.كليونوأخذ،راعوثمحلونفأخذ،مؤأبيتين

-1322بينمانحوفى)سنواتعشرنحوهناكوأقاموا

وهكذا،وكليونمحلونالابنانماتثم.(.ق.م1312

.الئلاثالنسوةترملت

افتقدقدالربأنمؤآببلادفىوهينعميوسمعت

الرجوعفيوكنتاهاهيفشرعت!خبزأليعطيهمشعبه

كلارجعااذهبا*:لكنتيهاقالتولكنها،يهوذاأرضإلى

كماإحسانأمعكماالربوليصنع.أمهابيتإلىواحدة

كل،راحةتجداأنالربوليعطكما.وبيبالموتىصنعتما

وألحت.!12-1:اراعوث)"رجلهابيتفىواحدة

راعوثأما.حماتهاقئلتأنبعدعرفةفرجعت،عليهما

تلحيلا"؟لنعميوقالت،ترجعأنوأبتبهـ.افلصقت

أذهب،ذهبتحيثمالأنه،عنكوأرجعأتركلأنعليئ

متحيثما.إلهيوإلهكشعبيشعبك.أبيتبهتوحيثما

وبينك"بينىيفصلالموتإنماأندفن...وهناكأموت

.(17و16:اراعوث)

نتمك-بلا-كانتنعميأننرىأننستطيعهناومن

بل،كنتيهامحبةكسبتإنهاحتى،حكيمةفاضلةسيدة

معهاوجات،نعميإلهراعوثعرفتطريقهاوعن

فيمابوعزلهاقالكما"جناحيهتحتلتحتمي)!

.(2:12راعوث)بعد

نعمىقالت،لحمبيتإلىوراعوثنعمىجاتوعندما

لأن،مزةادعونيبل،نعميتدعونيلا"ةلحمبيتلأهل

الربوأرجعني،ممتلئةذهبتإني.جدأأمزنيقدالطدير
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:1راعوث)"كسرنيقدوالقديرأذلنيقدالرب...فارغة

.(21و02

وراءمنالشعيرسنابللتلتقطراعوثوذهبت

تذهبأن-الإلهيةعنايتهفي-الربورتب،الحصادين

ورآها،أليمالكعشيرةمنغنيرجل-بدعزحقلإلى

بهاوأوصىفاكرمهااعينيهفينعمةووجدت،بوعز

الحصادين.

لأنهبوعزمنتقترببأنراعوثكنتهانعميونصحت

بوعزوتزصج،الأمورتطورتوهكذا.لهماالثانيالولى

لنعمي:النساءفقالت،ابنألهفولدت،الموآبيةراعوثمن

اسمهيدعىلكياليوموليأيعدمكلمالذىالربمبارك"

خيروهياولدتهقدأحبتكالتىكنتكلأن...إسرائيلفي

فيووضعتهالولدنعميفأخذت.بنينسبعةمنلك

قائلاتاسمأالجاراتوسمته.مربيةلهوصارتحضنها

أبويسىأبوهوعوبيد.اسمهودعون،لنعميابنولدقد

.(17-4:13راعوث)"الملكداود

نعنع4

لإضفاءيستخدم،الرائحةطيبعشبينباتالنعنع

العقاقيرصناعةفىيستخدمكما،الطعامعلىطيبةنكهة

اليهودمعلميتقاليدوكانت،أنواععلىوهو.الطبية

الكتبةأيهالكمويل":الربوقال.بتعشيرهتقضي

والشبثالنعنعتعشرونلأنكم،المراؤونوالفريسيون

.والإيمانوالرحمةالحق-الناموسأثقلوتركتم،والكمون

23:32مت)"تلكتتركواولاهذهتعملواأنينبغيكان

.(11042لو،

نعينيل4

علىمدينةوكانت،"اللهمسكن"معناهاعبريةكلمة

هيولعلها،(91:37يش)أشيرسبطنصيبتخم

موقعهاأنويرجح،(91:13يش)"نيعة"نفسها

منالشمالإلىميلينبعدعلى"يعانين!قريةهوحاليأ

الجنوبوإلى،عكاوادىمنالشرقيةالحافةعلى،كابول
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تغ!-تغمة-نغماق

.(91:14يش)يفتحئيلوادىمن

!غن!يو

نفض4

المرنمويقول.استهزاءأ!تعجبأحركه:رأسهأنغض

الذين!كل:الصليبعلىوهويسوعالربعنالنبوةبروح

"الرأسوخصونالشفاهيففرون.بىيستهزئونجم!نني

44مزو16:4أيأيضأانظر،22:7،901:5مز)

.(64:8و14:

4لخه-نفول

لفسادالزناولد:والنغل.نسبهفسد:المولودتغل

إلىالرسالةكاتبويقول.الزناءأبناهمفالنغول.نسبه

شركاءالجميعصارقدتأديببلاكنتمإن":العبرانيين

.(1228عب)"بنونلانغولفأنتم،فيه

8ثقغ-ثتمة-نغمات

الموفع،والصوت،ءةالقرافيالصوتخسن:التغم

بقوتك.ياربارتفع،:المرنمويقول.الغناءفيوالتطريب

نتغنيأي،(13-21مز)"بجبروتكوننفمنرنم

الربويقول.(812مزإلىأيضأارجع)بجبروتك

...أعيادكمكرهث،نجغضت):عنهالمرتدالقديمللشعب

:عاه)"أسمعلاربابكونغمة،أغانيكضجةعنيأبعد

21-23!.

التكلماستخداملسوءشجبهفيبولسالرسولويقول

با!لسنة،متكلمأإليكمجئتإنالإخوةأيهاالآن":با"لسنة

بتعليم؟أوبنبوةأوب!!نإفاأكلمكملمإنأنفعكمفماذا

وأمزمار،صوتأتعطيالتيالنفوسالعادمةالأشياء

مايعرففكيف،للنغماتفرقأتعطلمإنذلكمع،قيثارة

.(7و14:6كو1)!ا؟بهغزفماأوزفر



نفتالع

)نف!

نفتالىا

أبىيعقوبأبناءمنالسادسالابنهونفتالى

راحيل!جاريةبلهةلهولدتهالذيالثانيوالابن،الأسباط

رأتوقد.(03:7تك)الاكبرشقيقههودانوكان

فىلهاكبيرأانتصارأ،جاريتهامنولادتهفيراحيل

لأنها"مصارعتى!أى"نفتالى!فسمته،ليئةأختهاوجه

تك)"وغلبتأختىصارعتقداللهمصارعات":قالت

وفوزما،انتصارهالذكرىتخليدألاسمافكان،(03:8

جاريتها.منابنينأعطاهاإذعليهااللهبرضا

نفتالي:عنيقول،لأبنائهالأخيرةيعقوببركةوفي

،94:21()تك،احسنةأقوالأيعطي،مسئبةأيلةنفتالى!

قض)وباراقدبورةترنيمةعننبوةلحسنةاالأقوالولعل

.6(:4قض)نفتاليقادشمنباراقكانفقد،(ه

نفتاليتاريخمنالكثيرالمقدسالكتابيسجلولا

بناء-مصرإلىوأولادهيعقوبنزلوعندما.الشخصي

إلىمعهنزلواأبناءأربعةلنفتالىكان-يوسفدعوةعلى

46:24،1تك)نفتالىسبطكونواالذينوهم،مصر

.(7:13أخ

بسرعةيشتهركاننفتاليأنلأرامياالترجومويذكر

الذينالخمسةالإخوةأحدكانأنهيذكركما،العدو

يذكركما.(2.:47تك)فرعونأماميوسفأوقفهم

فيماتأنهالأبوكريفي"عشرالاثنىالآباءعهود"كتاب

عامأ.132عنمصر

نفتالى4جبل-نفتالى

سبطنصيبمنا!برالجزءتشغلالمرتفعاتكانت

فيالجليلفيقادش"وكانت.كنعانأرضفىنفتالي

يمكن)-(02:7يش)الملتمدنإحدى"نفتاليجبل

دائرةمنالسابعالجزءفي"الملثمدن"لىإالرجوع

.(!الكتابيةالمعارف

نغتالح-اللللبط

السبط4-نفتالى

خرجواالذين،عشرالاثنيإسرانيلأسبا!أحدوهو

فيتمالذيالأولالإحصاءوعند.موسىبقيادةمصرمن

لخروجهمالثانيةالسنةمنالثانيالشهرفيسيناءبرية

عيق"بنأخيرع"هوالسبطرأسكان،مصرأرضمن

الجهةفيالسبطموقعوكان.(1:15،7078عد)

وكان،دانمحلةرايةتحتالاجتماعخيمةمنالشمالية

:2عد)مئةوأربعألفأوخمسينثلائة،المعدودونجنده

أيامأواخرفيحلثالذيلإحصاءافيولكن.و.3(92

نفتاليسبطمنالمعدودونكان،موابعرباتفيالبرية

.(05-26:48عد)مثةوأربعألفأوأربعينخمسة

أرضلاستكشافالجواسيسموسىأرسلوعندما

ي!وفسيبننحبي"هونفتاليسبطممثلكان،كنعان

تقسيمعندنفتاليسبطممثلوكان.(13014عد)

الكاهنألعازارمعبالاشتراكالأسباطبينكنعانأرض

بنفدهئيل!هواالأسباطباقىوممثلىنونبنويشوع

.(34:28عد)"عم!هود

لنفتالي:قال،موتهقبيلالأسباطموسىباركوعندما

واملك-الربمنبركةوامتلئ!رضياشبعنفتالي"يا

.(33:23تث)"والجنوبالفرب

كماعيبالجبلفيللربمذبحأيشوعبنىوعندما

-8:03يش131و5و27:4)تثموسىأوصاه

وأشيروجادرأوبينأسباطمعنفتالىسبطوقف،35(

للعنة.عيبالجبلعلرودانوزبولون

الجزءفينفتاليلسبطالسادسةالقرعةوقعتوقد

سبطالجنوبمنيحدهوكان،الأعلىالجليلمنالشرقي

بحيرةالشرقومن،أشيرسبطالغربومن،زبولون

وكان.الليطانىنهرالشمالومنالأردننهروأعالىطبرية

21:6،1يش)ا!ويينمدنمنصدنعدةنصيبهفي

:02يش)"نفتالىقادش!الملثومدينة،(63ة6أخ

.(76أ6أخ7،1
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اللللبط-نفتاليم

نفتال!سبطلنصيبخلأيطة

أنهمإلا،المنطقةعلىالاستيلاءفينجحواأنهمومع

بل،عناةبيتسكانولاشمسبيتسكانيطردوالم"

سكانمنالكنعانيينوسعافي(نفتالىسبط)سكن

الجزية"تحتغاةوبيتشمسبيتسكانفكان،الأرض

.(33؟1قض)

منلكثيرتعرضوا،البلادأطراففيولوقوعهم

وكان،الخارجمنوللغزوات،البلادسكانمنالمضايقات

.سيسراجيشهورئيسحاصورملكيابينغزوةأهمهامن

قادشمنأبينوعمبنباراقالنبيةدبورةفاستدعت

زبولوق،بنيومننفتاليبنيمنجيشآفقاد،نفتالي
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نفتالع-اللللبط

.1-16(أ4)قضسيسراجيشعلىالغلبةالربوأعطاه

رجال،المديانيينضدالحربفيجدعونإلىانضمكما

.35(-6:33قض)ونفتاليوزبولونوأشيرمنسيمن

إلىداودإلىنفتاليسبطأرسل،المملكةعهدوفي

معهمرئيسألف-العرشعلىجلوسهلفئيد-حبرون

.12034(أخ1)والرماحبالأتراسألفأوثلاثونسبعة

1)"عزرئيلبنيريموث"داودأيامفيالسبطعلىوكان

.(27091أخ

تأييدهمفيداودبيتمعنفتاليسبطتحالفظهركما

لسلبمانوكيلأأخيمعصكانفقد،الإداريسليمانلنظام

فقد،الملكلسليمانصهرأأيضأكانكما،نفتالىفي

كانكما.15(ة4مل)1،1امرأةسليمانبنتباسمة"أخذ

فيل!اونةصورمنالملكسليماناستدعاهالذيحيرام

.:13(7مل)1نفتالىسبطمنأرملةابن،الهيكلبناء

نأإسرائيلملكبعشاأراد،يهوذاملكآساأياموفى

حصينةامدينة-بنيامينمرتفعاتفي-الرامةمنيجعل

1)يهوذ)ملكآساإلىيدخلأويخرجأحدأيدعلالكي

بنبنهددأرامبملكآسافاستنجد،(15:17مل

المملكة)إسرائيللضربجيوشهفأرسل!طبريون

التىالمناطقأولىمننفتاليأرضفكانت،(الشمالية

مل1)الرامةمنالانسحابإلىبعشاذاضطر،هـ،جمها

15:16-/ء2(.

ملكرمليابنفقحأصامفينفتاليأرضتعرضتكما

أشور،ملكالثالثفلأسرليثجيوشلهجومإسرائيل

نفتالي،أرضوكلوالجليلجلعادعلىاستولىالذي

.(15:92مل2)أشورإلىوسباهم

أهانكما".قائلأالنبيإشعياءتنبأ!ذلككلورغم

الأخيريكرم،نفتالىوأرضزبولونأرضالأولالزماق

فيالسالكالشعب.لأمماجليل،الأردنعبرالبحرطريق

ظلالأرضفيالجالسون.عظيمأنورأأبصرالظلمة

تحققتوقد،(2و901إش)نورأعليهمأشرقالموت

فسكنوأتىالناصرة"يسوعالربتركعندمالنبوةاهذه

مت)"ونفتاليمزبولونتخومفيالبحرعندحماحوبمكفرفي

منسيكون"أنهالرؤياسفريذكركما.(4:13-16



نفتوءمياه-نفتاء

"مختومألفعثبمراثنانفتالىسبطمن،المختومينبين

.(7:6)للاؤ

ثفتوح4مياه-نفتوح

مياه!وكانت.!فتحة،معناهعبرياسمةنفتوح

ونجنيامين،يهوذابينالفاصلةالمحدودعلىموقعأ،،نفتوح

15:91يش)غربأعفرونوجبلشرقأهنوموادىبين

الشمالإلىأميالظثةنحوبعدعلىوتقع،(18:15

هوالآنموقعهاأنمعهيرجحمما،أورشليممنالغربى

بنفسقريةمنقليلبعدعلىنبعوهو،(،الفتاعين"

فقال،موقعهابخصوصسابقأالآراءتعددتوقد.الاسم

وادىفي(هنيةعين)"فيلبسالقديسنبع*هىالبعض

إلىأقربولكنهاالوادينفسفييالو"و"عين.الورد

فى"العذراءنبع،)أو"كريمعينو"،أورشليم

الطرففي"أيوببئر*وأيضأبل،العصورالوسطى

."عليلوادى"الغربى

نفموحيم4

)تكنوحبنحامبنصصرايمنسلمنقبيلةأوشعب

وفتروسيم،لهابيمبينويذكرون.11(:1أخ0191131

مصر،صعيدفيوفتروسيم،الشمالفيالليبيينبينأي

الوسطى،مصرسكانكانواأنهمالعلماءبعضيرىلذلك

نأكما.العليامصرفيوفتروسيم!الدلتافىالليبيينبين

ىأ)"نوف!إلىهوالنسبةالاسمأنيرونالعلماءبعض

اسمأنهأو،الوسطىمصرفى(91013إش-منف

ىأ)"الشمالأهل"تعنيهيروغليفيةجمارةمنمركف

.(الدلتاأهل

8-منفاخنفخ

سفرفيإلاالمقدسالكتابفي"منفاخ"كلمةتردلا

فني،النارمنالمنفاخاحترق":يقولحيثإرميا

بعضهفاككانتليان،(6:92إرميا)"الرصاص

21(.:22حز54:161إش)استخدامهإلىالتلميحات

المنفاخاستخدمواقدالمصريينقدماءأنويبدو

أقدممنذ،بخاصةالمعادنلصهربشدةالنيرانلإضرام

،الحيواناتجلودمنتصنعالمنافيخوكانت.العصور

واضعأ،الجلدمنكيسينفوقبرجليهيقفالعاملفكان

بالضغط،بالتبادل!سمتخدمهما،كيسعلىقدمكل

الهواءمنبهمالتفريغالكيسينأحدعلىرجليهبإحدى

بالناريتصلمعدنىبفمتنتهيالغابمنأنبوبةطريقعن

يمسكبخيطالكيسسطحويشدرجلهيرفعثمالكور،في

يضغطبينما،بالهواءأخرىمرةالكيسليمتلئ،بيدهبه

لواليك،وهكذا،الآخرالكيسعلىالأخرىبالرجل

لإضرامها.النارعلىالهواءتيارتسليطفيستمر

تديمةمصريةلمنافيخصورة

ثفس4

العبريةالكلمةوترد.؟نمس"هىالعبريةفىوالكلمة

سيكي""كلمةتردكما،مرة756القديمالعهدفى

وذلك،الجديدالعهدفىمرة201اليونانية(5!س!"!ول)

مفاهيم:عدةعلىللدلالة

ترابمنالإنساناللهخلقفعندما:الحىالكائن)1(

حية"نفسأآدمفصار،حياةنسمةأنفهفينفخ"الأرض

عددعنفيقول،ككلالإنسانعلىتدلفهى،7(؟2)تك

جميع!:مصرإلىيعقوبمعنزلواالذينالأشخاص

نفسأك!.وستونستمصرإلىأتتالتىليعقوبالنفوس

:12تكأيضأانظر،01:22تث،27و46:26تك)

ويقول.(الخ12:4000خر،5،14:21،31:6

العاصيةنفسهابررتقد!:النبىإرميافمعلىالرب

.(11؟3رمياإ)"ئيلسراإ

تجوعفهي،والشهواتالعواطفمركز.النفس-2

77



نفلللال!

52أم)وتعطش،(37:7أم)وتشبع(ه:701مز)

،(86:4مز)وتفرح،(2:43أع)وتخاف،(25:

وترتاح،(16:26أم)وتتعب،(28:25أم)وتنتفخ

13أم)وتتلذذ،(2:35لو)وتتألم،(92ة11مت)

(6:9جا،21:01أم)وتشتهى،(91،16:24:

الخ...

،الروحبمعنىأحيانأ،النفس!وتستخدم-3

،35:18تك)الموتعندالجسدتفارقالتىهيفالنفس

:12لو،99ة13مز،22،91:4و17:21مل1

ماذالأنه!ا:يسوعالربويقول.(\.:02أع،02

ماذاأو.نفسطوخسركلهالعالمربحلوالإنسانينتفع

كما.(16:26مت)؟نفسهعنفداءالإنسانيعطي

النفسولكن،الجسديقللونالذينمنتخافوالا!:يقول

نأيقدرالذيمنبالحريخافوابل،يقتلوهاأنيقدرونلا

.(01:28مت)"جهنمفيكليهماوالجسدالنفسيهلك

نفوسفاديهووالرب!،(94:8مز)ثمينةوالنفس

هوبذلفقد،(الخ34:22،94:800مز)"عبيده

إلىأيضأارجع-01:11يو)"الخرافعننفسه!

.(الخ2:600تي01:45،1مر،2:28مت

فلسنانحنأما":العبرانيينإلىالرسالةكاتبويقول

عب)"النفسلاقتناءالإيمانمنبل،للهلاكالارتدادمن

يوحنارأىوقد.(.5:2يعإلىأيضأارجع،01:93

ومن،اللهكلمةأجلمنفتلواالذيننفوسالمذبحتحت"

.(6:9رؤ)"عندهمكانتالتىالشهادةأجل

يقولإذ،والروحالنفسبيندقيققرقفهناكذلكومع

ولتحفظ،بالتماميقدسكمنفسهالسلامدماله":الرسول

ربنامجئعندلومبلاكاملةوجسدكمونفسكمروحكم

كاتبيقولكما.(5:23تس1)"المسيحيسوع

هـفغالةحيةاللهكلمةلأن!:العبرانيينإلىالرسالة

مفرقإلىوخارقة،حدينذيسيفكلمنوأمضى

منطقةهيفالنفس.(4:12عب)"...والروحالنفس

حوله،الماديبالعالمالإنسانمناللوماديالجانبلقاء

الله.معلقائهمنطقةفهىالروحأما

موضعهافي"وحر"مادةإلىأيضأالرجوعالرجا)
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نفاؤ-مناف!

المعارفدائرة"منالرابعبالمجلد؟ءالراحرف"من

.(،1الكلابية

نفسانى8

ليست!:الدنيويةالحكمةعنيعقوبالرسوليقول

نفسانيةأرضيةهىبل،فوقمننازلةالحكمةهذه

الزمانفىإنه!:يهوذاهـدقول(.3:15يع)"شيطانية

شهواتبحسبسالكينمستهزئونقومسيكونالأخير

روحلانفسانيون،بأنفسهمالمعتزلونهمهؤلاء.فجورهم

غرائزهمبحسبيسلكونأنهمأى،91(:89يه)"لهم

هذينفىالمستخدمةاليونانيةوالكلمة.البشرية

وقد،(3!أ؟ءلامما50")سيكيكوس"هيالموضعين

(،الروحي"معبالمقابلة"حيوانى،اأو""طبيعىإلىترجمت

.(46و2:41151:44ك!1)"الروحاني"و

نفاضة4-مثافض-نفض

به.علقماعنهليزولحركه:نقضأالشيءنفض

ومناللفائفمنيحترقم!فيهننفضوعاء:والمنفض!4

الاجتماعخيمةفىالذهبيةللمنارةوكان.السراجفتيلة

.(25:38.37:23خر)نقيذهبمنمنافض

والثمر،الورقمنتساقطما:والنفاضةوالنفض

مجدأناليومذلكفىويكوق،ةالنبىإشعياءهـلقول

حتتان،زيتونةكنفضخصاصةفيهوتبقى...ئذليعقوب

13(.:،624-17:4إش)"الفرعرأسفىثلاثأو

منافق-نفاق

ئبطناماخلافئظهرمنةوالمنافق،الرياءهوالنفاق

الإيمانيظهرأو،الصداقةوئظهرالعداوةيغمرومن

قد!:المرائىللشعبالنبىهوشعويقول.الكفرويبطن

01هو)"الكذبثمرأكلتمالإثمحصدتم،النفاقحرثتم

.)13:

موضعهافى"رياء"مادةإلىأيضأالرجوعالرجا

المعارفدائرة!منالرابعبالمجلد"الراءحرف!من

."الكتابية



نفقة4

وفى.وغيرهاالدراهممنالإنسانينفقهما؟النفقة

بعد-أورشليمفىاللهبيتبناءإعادةعندعزراعصر

نأفارسملككورشأمر-البابلىالسبيمنالعودة

.(6:4عز)"الملكبيتمنالنفقة"تعطى

يبنىأنيريدوهومنكممن!:يسوعالربويقول

يلزمماعندههل،النفقةويحسبأولأيجلسلابرجا"،

.(49:28لو)؟لكماله

"؟نفسهبنفقةقطتجندمن":بولسالرسولهـلقول

وبشر،الحقهذاعنتنازلولكنه،(7-9كو1)

كمالأنه.(9،18كو1)"نفقةبلا!المسيحبإنجيل

هاتانخدمتهاامعيالذينوحاجاتحاجاتى".قال

.(34ة02أع)"ليدانا

نافلة8

،الغرضأوالحقأوالنصيبعلىمازاد؟النافلة

:16،22!7لا)المطلوبعنالزائدةالهبةهيفالنافلة

،46:12حز،12:6ل!،2323:38،و21و18

.(2:23كو،ه:4عا

نفوسيم-نفيشسيم4

رجعواممن(الهيكلخدام)النيتنيممنعائلةرأس

نحوفيوذلك(2:05عز)زربابلمعالبابلىالسبيمن

:7نح)"نفيدثس!يمبنو!:نحميافى!شممونق-م.536

52).

نفاية8-انتفى-مثفى-نفى

.أنكرهةالخبرونفي.وأبعدهنخاه:نفيأالشئنفى

بنفيتقضيالشريعةوكانت.النفيمكان.والمنفى

شاولالملكنفيوقد.(5:2عد)المحلةمنالأبرص

إ.28:3صم)1"الأرضمنوالتوابعالجانأصر،ب"

ذمرت!:النبىإشعياءهـلقول.يثبتلمةالشئانتفى

انتفى،فرحكلغرب...بيتكل؟علق،الخرابقرية

01هوإلىأيضأارجع،11ة24إش)"الأرضسرور

بنعمتهمجانأ"متبررين:بولسالرسولويقول.(ه:

."انتفىقد؟الافتخارفأين..المسيحبيسوعالذيبالفداء

.(27-3:24ل!)

حثالةهىأو،لردائتهالشئمناستبعدما:والنفاية

شئكلأحسبإنى":بولسالرسولويقول.-الشيء

ربىيسوعالمسيحمعرفةفضلأجلمنخسارةأيضأ

نفايةأحسبهاوأنا،لأشياءاكلخسرتأجلهمنالذي

.(3:8في)"المسيحأربحلكى

!ق!الون

4نقاب

نش4)وجههاالمرأةبهتسترانذيعاتقناهوالنقاب

فهو،(25:7،47:2إش،7ة3،6و6:

فى،ابرفع!مادةإلىالرجوعءفالرجا"،البرقع"

دائرة!منالثانىبالمجلد"ءالباحرف"منطموضعة

لا.الكتابيةالمعارف

نميب-نمباء4

وجمعها.وعريفهموضمينهمالقومشاهدةالنقيب

فيللمستريحينويل":النبيعاموسويقول."نقباء"

فيوالكلمة.(\:6عا)"الأممأولنقباء..صهيون

الأصحاحنفسفيترجمتوقد،"ريشليت!هىالعبرية

"البدء"إلىترجمتكما،(6:6عا)"أفضل"لىإ

لىوا،(01:01تك)ء"!بتدا!أو،(101تك)

،..(35خ94إرميا،04:91أى،9403)تك"أول"

36(،؟،95:501مز15:2178،صم)1"أوائل"!!الى

أشرافبهافالمقصود،(41ت11دانيال)!رؤشاءا،والى

!ل!ساؤهم.الأمم

نصنى4

باطوانلؤنه:الشئونقش،نقره:الحجرنقش

القديمالعهدفىمستخدمةعبريةكلماتبضعوثمةوزتنه.
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نقطة

:كلماتالعربيةفيتستخدمكما،المعنىهذاعلىللدلالة

علىالنقشوكان.وهكذانقش،نقر،حفر،نحت

والفضلةوالذهبوالبرونزوالخزف!العاجوالحجرالخشب

الكثيراكتشفوقدالعصور.أقدممنذشائعأ،والزجاج

منالقدماءبلغهمامدىعلىتدلالتىالأشياءهذهمن

والحليوالجعارينالأختاممع!:الفنهذافىمهارة

نقوشتزينهاالتى،والقبوروالقصوروالمعابدوالتماثيل

..رائعة

فيلموسىالربأعطاهاالتىالعشرالوصاياوكانت

بأصبعمكتوبينحجارةلوحيعلىمنقوشة،سيناءجبل

،4-0901تث161ة31:18،32،15خر)الله

.(3:7كو27:8،2

خاصةحكمةأوببنبصلئيلاللهأعطىوقد

والنحاسوالفضةالذهبفيليعملمخترعاتلاختراع"

فيللعمل،(،-31:1خر)"للترصيعحجارةونقش

قائلأ:موسىلرباأمركما.وأدواتهاالشهادةخيمة

إسرائيل،بنىأسماءعليهماوئنفش،جزعحجرى!تأخذ

الباقينالستةوأسماهالواحدالحجرعلىأسمائهممنستة

الخاتمنقش!الحجارةنفاشصنعة..الثانىالحجرعلى

رداء)الرداءكتفيعلىالحجرينوتضع..الحجرينتنقش

هرونفيحملاإسرائيللبنيتذكارحجري(الكهنةرئيس

-289:)خرللتذكار"كتفيهعلىالربأمامأسماعصم

"للربقدس"بمارةينقشأنموسىالربأمركما12(.

رئيسعمامةعلىلتكون،نقىذهبمنصفيحةعلى

.(36ة28خر)الكهنة

أعمالمنالكثيرسليمانهيكلفيالعملاستلزمكما

2:14،3أخ35،7:1،2-18ة6مل1)النقش

:7..).

إلىوئقرت...تكتبالآنكلماتىليت":أيوبويقول

و91:23أي)"ورصاصحديدبقلمالصخرفيالأبد

.الأيامتمحوهلاثابتالصخرفيفالنقش،(24

نقشتك"كنفيعلىهوذا":قديمألشعبهالربويقول

ئقشقد":النبىإرميافمعلىويقول،(94:16إش)

.1(:17إرمياأيضأانظر،2:22إرميا)"أماميإثمك

نق!-نقمة

علىوانقشهاالرؤيااكتب!:حبقوصقللنبىالربويقول

.(202حب)"الألواح

اللاهوتأقنظنأنينبغيلا!.الرسويابولسويقول

واختراعصناعة،نقشحجرأوفضةأوبذبشبيه

.(17:92عأ)"إنسان

نقطة)

وأالحرفعلىتوضعجذأصغيرةعلامة:النقطة

فإني"كأالجبلعلىالموعظةفيالربويقول.لتمييزهتحته

يزوللا،والأرضالسماءتزولأن!إلى:لكمأقولالحق

الكل"يكونحتىالناموسمنواحدةنقطةأوواحدحرف

اليونانيةوالكلمة.(16:17لو،5:18مت)

طرففيصغيرةسنوهى،((كرايا"هيهناالمستخدمة

هذهلولاتمامألهمشابهآخرحرفعنلتميزهالحرف

وأالذالفوقالنقطةمثلأتوضعكما،الصغيرةالسن

العربية.الحروففىءوالراالدالعنلهماتمييزأاالزاى

-نميح4نقع

الماءفيهيجتهعالذيالمكانوهو،المستنقعاالنقع

تغمسنيالنقعفيفإنك!:أيوبهـلقويا،طويلأهـلمكث

فىكأجاوقد،(9:31أى)"ثيابىتكرهنىحتى

فيتطرحنىفإنك!:(تفسيريةترجمة)الحياةكتاب

."ثيابىتكرهنىحتىنتنمستنقع

فىنقعهبعدونحوهزبيبمنيتخذنتمراب:والنقيع

لاؤ،والمسكرالخمرعنيمتنعأنالنذيرعلىوكان.الماء

نقيعمنيشربولااالمسكرخلولاالخمرخليشرب

لانذرهأيامكل،يابسأولارطبأعنبأياكلولا،العنب

حتىالقجممن،الخمرجفنةمنئعملماكلمنيا!

.(4و6:3عد)"القشر

نمم-نممه8

وأ،بالعقوبةءالجزاةوالانتقام.عاقبه:نقمأمنهنقم

القديمة-العصورفي-القوانينوكانت.بالفزالأخذ

القاتليقتلأن(للقتيلالناسأقرب)الدملوليتتيح



نقو،ا

أمرتالشريعةولكن،(21-35:16عد)المتعمد

تعمد،بلاالقاتلإليهاليهرب،للملتمدنستبتعيين

إلىالملثمدينةفىويقيم،الدمولىانتقاممنفينجو

.(28-35:22عد)العظيمالكاهنموت

كسائر-العقابأمرأصبحاالمملكةعهدفيولكن

ذلكومع(،14:11صم2)الملكيدفى-الأحكام

تحببلشعبكأبناءعلىتحقدولاتنتقملا":الربيأمر

.(02:22أم،91:18لا)"كنفسكقريبك

43(،-32:35ءاث!تثوالجزاالنقمة"لي:اللهويقول

،97:01مز)عبيدهلدملينتقمللهالمرنميصليولذلك

،18:31132:48صم2إلىأيضأارجع،ا:49

11002،512رمياإ،95:17"4:،43:8،3إش

بل،حقدعنليسالربوانتقام.(الخ15،02:12000

والدينونة.للقذيبالمطلقالسلطانولهقدوسلأنه

نأعليهالمؤمنأن،الجديدالعهدفيالواضحومن

أحبوا":الجبلعلىالموعظةفيالربفيقولويغفر،يصفح

مبغضيكم،إلىأحسنوا،لاعنيكمباركوا/محمأعدا

:5مت)"ويطردوفكمإليكميسيئونالذينلأجلوصلوا

لنااغفر".الصلاةفىيقولواأنتلاميذهغفموقد.(44

:6مت)(،إليناللمذنبينأيضأنحننغفركمااذنوبنا

12).

أحدأتجازوا"لا.وضوحبكلبولسالرسولويقول

بل،الأحباءأيهالأنفسكمتنتقموالا...بشرشرعن

أجازيأناالنقمةلي:مكتوبلأنه،للغضبمكانأأعطوا

فاسقهاعطشوإن،فاطعمةعدوكجاعفإن.الربيقول

يغلبنكلا.رأسهعلىنارجمرتجمعهذافعلتإنلأنك

21،1-12:17رو)"بالخيرالشراغلببل،الشر

.(01:03عب،3:9بط1وأيضأ،5:15تس

ومنتقم...للصلاحللهخادم*الحاكمإنيقولكما

له،يخضعأنيلزملذلك،الشريفعلالذيمنللغضب

ور)"الضميربسببأيضأبلفقطالغضببسببليس

كنيسةفيالمؤمنينالرسولويمتدح.(ه-13:3

"الانتقاممناليالغيرة"مو،فيهمماأجلمنكورنثوس

عنيقولكما.المخطئينتأديبأى،(11-7كو2)

بىيانق!لاه

كملتمتيعصيانكلعلى!ينتقملأنمستعدإنهنفسه

كانكيفيحددلمولكنه،(01:6كو2)"طاعتكم

كو1)قبلمنحدثكماالمخطئبعزلربما،ذلكصمبنفذ

تخلصلكيالجسدلهلابهللشيطانبتسليمهأو،(13:،

.(،:5كو1)"الربيومفيالرخ

11نمود

وهو:.ا،منقط"معناهعبرياسم

ممن(الهيكلخدمة)النثينيممنعائلةاسم)1(

:2عز)زربابلمعيهوذاإلىالبابليالسبيمنرجعوا

.(7:05نح،48

حرشا،وتلملحتلمنصعدواممنعائلةاسم)2(

لمو،زربابلمعالبابليالسبيمنيهوذاإلىوعالوا

منهموهل،ونسلهمآباهمبيوتيبينواأنيستطيعوا

.(7:62نح،06-2:58عز)"ئدلإسرا

نمولاولون4

ذكرهمجاء!الرسولىالعصرفيهرطوقيمذهب

أفسسفيالكنيسةالربفيمتدح،الرؤياسفرفيمرتببن

رؤ)أيضأهويبغضهاالتىالنقولاويينأعمالتبغضلأنها

قومفيهاكانلأنهبرغامسفىالكنيسةويوبخ،(2:6

.(2:15رذ)يبغضهالذيالنقولاويينبتعليميتمسكون

فىالكنيسمةعليهاالربيوبخالتىالخطاياأن!حيث

،14(ة2رؤ)والزناللاوثانذبحماأكلكانتبرغامس

1(2:02رؤ)ثياتيرافيكانتالتينفسهاوهي

النقولاويينزعيمةهيكانتإيزابلةالمرأأنبعامةفالمعتقد

برغامس،فىالكنيسةإلىالرسالةوفي.الكنيسةللكفى

41!2رؤ)بلعاموتعليمبرغامسفيالخطايابينيجمع

:2بط2!25:1،3116العددسفرإلىارجع-

نأموابملكبالاقعلىأشارالذي،(11يهوذا!15

إلههم،ضدالخطيةفيإسرائيلبنىسقوطعلىيعمل

بناتمعوالزنا،وعبادتها!وثانذبحماأكلإلىبدعوتهم

عنفيتخلى،الربضدإسرائيلبنويخطئوهكذا،مؤاب

إلىأدىمالكلرمزأبلعاموكان.عنهموالدفاعحمايتهم
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نلالوا

الكنيسةإلىالرسالةفىالشرورهذهوتسمى.الشرهذا

.(2:24رؤ)"الشيطانأعماق"؟ثياتيرافي

مابالجمعمهددةالأولىعصورهافىالكنيسةكانت

وتكرار.العالمفيالمنتشرةوالإباحيةالأوثانعبادةبين

جسامةعنينم-الجديدالعهدفي-ذلكمنالتحذير

دعا(02و15:91أع)أورشليمفمجمع.المشكلة

ذبحعمايمتنعواأن!الأمممناللهإلىالراجعين

.(92ة15أع)"والزناوالمخنوقالدموعنللأصنام

تناولطوعأيتجنبواأنالمؤمنينمنبولسالرسولويطلب

فيالناضجغيرالضعيفالأخيعثرأنيمكنطعام

الولائمفيالاشتراكبشدةوأدان،(8كو1)الإيمان

.(22-01:14كو1)الوثنية

النقولاويون،أولنككانوامنتحديدالسهلمنوليس

إلىينسبوهمأنالكنيسةأباءبعضعندالاتجاهكانفقد

الذينالسبعةالرجالوأحد.الأنطاكيالدخيلنيقولاوس

أورشليمفيالكنيسةفىالأراملخدمةعلىللقيامانتخبوا

أنهيعتقدانوهبوليتسإيريناوسفكان.(6-ا:6أع)

نإأكليمندسيقولولكن.القولمالإيمانعنانحرف

حقيقيينأتباعأيكونوالمالمستبيحينالهراطقةالنقولاويين

لاحالأيعلى.معلمهمأنهزورأادعوابل،لنيقولاوس

الأنطاكى.لنيقولاوسانتماثهمعلىأكيددليليوجد

أنهدالسائدالرأىأصبح،عشرالتاسعالقرنومنذ

"بلعام"لاسماليونانيةالترجمةهو"النقولاويين!اسم

ماوهو،،،الشعبقاهر"يعنيانفكلاهما،العبريةفى

الواضحوللجمع!الرؤيالسفرالمجازيةالطبيعةمعيتفق

رؤ2)برغامسفيالكنيسةإلىالرسالةفيالاسعينبين

.(15و14؟

!كن!الو

4نكانور

الملكأصدقاءخواصمن!كان،بتركلسابنهو

اختارهوقد،سوريةملك،السلوقيإبيفانسأنطيوكس
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طب-ن!به-لانه5ن!با-نل!

لقيادةوجرجياسوبطلماوسهو-الملكنائب-ليسياس

.(42-3:32مك1)اليهودعلىللقضاءالجيوش

نأالمكابييهوذاواستطاعق.م.166فيالحربوبدأت

-ا:3:57،4مك1)عماوسفيالهزيمةبهميوقع

المجاورةهلسطينمدنإلىالفرارإلىواضطرهم،(35

.(4:15مك)1

ليسياساغتيل،إبيفانسأنطيوكسماتأنوبعد

علىوجلس،إبيفانسأنطيوكسابنالخامسوأنطيوكس

فىنكانورأرسلالذي،الأولديمتريوسسوريةعرش

-162)وجيشهالمكابييهوذاعلىللقضاءمماثلةمهمة

(14:12)الثانىالمكابيينسفرويذكر.(ق.م.161

.اليهوديالشعبإبادةبهدفاليهوديةحاكما!علىغتتيأنه

مك17)لإسرائيلمبغضأعدوأكانبأنهنكانورويوصف

.(27و26:

هىالمكابييهوذاعلىللقضاءالأوليمحاولتهوكانت

ويقبضبهيغدرأنقاصدأ،معهللاجتماعبمكراستدعاؤه

1)الشركمنونجاالخديعةاكتشفيهوذاولكن،عليه

كفرفيالأولى،معركتانفحدثت.(3.-27ة7مك

منبالقربوالثانيةاكبيرأنصرأيهوذاأحرزحيثسلامة

منأولهوكانو،نكانورانهزمحيثحورونوبيتأداسة

بهماوأتواويمينهرأسهفقطعوا،القتالفىسقط

فاحتفل.(47-7:31مكا1)أورشليمقبالةوعلقوهه،

ذلكئعئدأن"ررسموا،كإلجرأاحتفالألذئكيلإسرابن!

و94و7:48ك1)رصنةكلاذارمنعشرالتالثاليوم

.(36!15مك2

-منكب4-نكباونكوبا-نكبةنكب

النبىبلعامقصةوفى.واعتزلهعنهمال:عنهنكب

حيثضيقمكانفيووقف!الربملوكاجتازالكذاب

.(22:26عد)"شمالأأويمينأللنكوبسبيلليس

ل!*جالحكيمهـلقول.وتجنبهعنهعدل:عنهوتنخب

تنكب.الأثمةطريقفيتسرولا،الأشرارسبيلفيتدخل

.(15و4:14أم)"واعبرعنهحد،بهتمرلا،عنه

ويقول.بمصيبةأىبنكبةأصابه:فلانأالدهرنكبا



نكم!-بنكط

بينما1(32:11مز)"الشريرنكباتهيكثيرةةالمرنم

ينجيهجميعهاومن،الصديقبلاياهىكثيرة":يقول

.(91ة34لا)مزالرب

والجمع:اوالعضدالكتفرأسمجتمع:والمنكب

عشه،النسريحرككما":لشعبهالربويقول.مناكب

علىويحملهاويأخذها،جناحيهويبسطيرففراخهوعلى

يسكنالربحبيب"يقولكما،(32:91تث)امناكبه

تث)!يسكنمنكبيهوبينالنهارطوليستره،امنألديه

33:12).

يذهب":الضالالخروفمثلفييسوعالربويقول

منكبيهعلىيضعهوجده!اذا،يجدهحتىالضاللأجل

.(5و4ة15لو)"فرحأ

-يثكث8نكث

الربويقول.ونبذهنقضهةينكثهوالبيعالعهدنكث

أنفسكموكرهتفرائضيرفضتمإن!:قديمأللشعب

ميثاقي،نكثتمبل،!صايايكلعملتمفما،أحكامي

.(17-26:15لا)"..بكمهذهأعملفإني

فيقوم،ابائكمعترقدأنتها"ةلموسىالربوقال

التيالأرضفي،الأجنبيينآلهةوراءويفجرالشعبهذا

معه"قطعتهالذيعهديوينكثويتركني...إليهاداخلهو

24:5،33إشإلىأيضأارجع،02و31:16تث)

02)قضعهدهينكثأنيمكنفلاالربأما.(8:

.)1:

ثكان)

لأن"!أدوملأرضالربدينونةعنالنبىإشعياءيقول

...أدومأرضفيعظيمأوذبحأئصرةفيذبيحةللرب

وتفرخوتبيض(الجحرتدخل)النكازةئحجرهناك

ببعض"بعضهاالشواهينتجتمعوهناكطلها.تحتوتربي

.(15-34:6إش)

قفوز"""العبريةالكلمةعنمترجمة"نكازة"وكلمة

هذافيإلاالمقدسالكتابفيتردلمالتي(القفازأي)

فيوجاء،الحياتمننوعإلىتشيرقدوهي.الموضع

بأنفهينكزالحياتمنضرب؟النكاز:العربلسانمعجم

..رأسهلدقةذنبهمنرأسهئعرفولا!بفمهيعضولا

نهشتهبمعنىنكزته:وحدهاالحياتمنللدشاسةويقال

يذ)المقدسالكتابحاشيةفىوجاء.بأنفهالسعتهأى

ارجع)"الحياتأنواعأخبثمنالقفازأو"(الشواهد

.(الكاثوليكيةالترجمةإلىأيضأ

أدي،وتربيوتفرختبيضبأنهاوصفهافيجاءوما

يعيشالطيرمننوعإلىالإشارةبأنهالظنإلىبالبعض

نقلأ"الحياة"كتابإلىارجع)"البوم"مثلالخربفي

.(الإنجليزيةالترجماتبعضعن

-استفكف4نكف

منواستنكف.أتفةامتنع:نكفأالشئعننكف

فقدالآنأماد:أيوبويقول.وامتنعأنف.وعنهالشئ

نأمنأستنكفكنتالذين،أيامأأصاغريعليئضحك

.(1ة03أى)"غنميكلابمعاباعمأجعل

-نكفة،نكهة

والنكهة..التخمةمنفمهرائحةتغيرت:الرجلئ!هة

امرأتى،عندمكروهةنكهتي":أيوبويقول.الفمرائحة

.(17ة91أي)"أحشائيأبناءعندوخممت

!من!الو

نمر4

ومن،القطعافلةمن،مفترسضخمحيوانالنمر

مناطقفيانتشارأوأكثرشراسةالمفترسةالحيواناتأشد

فىأما.الكهوففىالجبليةالمناطقفىويعيش.كثيرة

الكثيفة.الأدخالفيأنواعهبعضفتعيشالغاباتمناطق

بينماذيلهوطول،أقدامخمسنحوجسمهطولويبلغ

فيكماا،نمرفىهوالعبريةفىواسمه.أقداموثلاثقدمين

أرقط،جلدهلأن"منقط"أى"منمر"هومعنا،العربية

أكثرفىبالصفرةمشوبةبيضوأخرىسودنقطبه

!الىالجنوبإلىالوديانفىبكثرةيعيشوكان،أنواعه

سيناءمنالجبليةالمناطقوفى،الميتالبحرمنالشرق
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فتمهـ

هذهمنينقرضكادولكنه،العربيةالجزيرةوشمالي

سواء،عليهالقضاءمحاولاتبسببوذلك،الجهات

منه،الماشيةقطعانلحمايةأو،جلدهعلىللحصول

ثلاثسوىيذكرفلا،فلسطينفيالوجودنادرفأصبح

فينمرصيدفقد،الأخيرةالسنواتفىصيدهعنمرات

الميتللبحرالغربىالشاطئعلىالأردنفىالدريجةوادي

صيدأشهرثلاثةبنحوذلكوبعد،6491أكتوبر02فى

فيالثالثصيدالتاليةالسنةوفى،الجليلفىآخرنمر

أيضأ.الدريجةوادي

الوعولمكلحيواناتمنيجدهماعلىيتغذىوالنمر

كليلتهمأنيستطيعلاوعندما.والطيوروالظباء

.الأشجاربينالباقىيخبئ،الفريسة

طبيعتهإلىالمقدسالكتابفيعديدةإشاراتوهناك

حيثسرعتهوإلى،(13:7هو،5:6إرميا)المفترسة

منأسرعوخيلها":الكلدانيينأمةعنحبقوقيقول

الفهدإلىهناالإشارةتكونوقد.(108حب)"النمور

تشملقدالعبريةفيفالكلمة!بالنمرالشبيهالصياد

الاثنين.

13هو،7:6دانيال)والدبالأسدمعالنمرويذكر

ة11إش)والدبوالذئبالأسدومع،(13:2د!،17

فقطالذثبومع،(5:6إرميا)والذئبالأسدومع،(6

الكوشييغيرهل":النبىإرميا!يقول.(8:احب)

.(13123إرميا)"؟رقطهالنمرأوجلده

رمزأالنمر،الرائيويوحنادانيالمنكلرأىوقد

.(13:2رؤو6:7دانيال)عالميةلقوى

فتقر4

فيكما،بيضوأخرىسودنقطفيهما:المنمر

الفحولوإذا"حلمفيرأيإنهيعقوبويقول.النمر

ة31تك)"ومنمرةورقطاءمخططةالغنمعلىالصاعدة

.(12و01

وفي....مركباتأربع"رؤياهفيالنبيزكرياورأي

.(6و3-601زك)"شقرمنمرةخيلالرابعةالمركبة
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لفره،

4نمرة

والماء.!نمير!أو"نمرة"تعنىقدعبريةكلمة

جادبنوذكرهمكاناسموهي.الصافىالماءهوالنمير

منوطلبوا،جيدةمراعبها.التىالأماكنبينرأوبينوبنو

المذكورةنفسهاوهي(32:3عد)لهميعطيهاأنموسي

منوكانت،(36ة32عد)"نمرةبيتدباسمذلكبعد

إلىالرجوعيمكن).(39:27يش)جادسبطنصيب

بالجزء"الباءحرف،منموضعهافى"نمرةبيت"

.("الكتابيةالمعارفدائرة"منالثانى

4نمرود

ابنوهو."متمرد"أو"جبار!معناهسامياسم

01:6تك)بابلمملكةوموسس،نوحبنحامبنكوش

"أرضالنبىميخاعنهايقولالتى(1.:1أخ01،1-

الكتابفي-نمرودويظهر.(5:6مي)"نمرود

أسسمنأولكانفقد،عظيمةشخصية-المقدس

أنهعديدةإنتماراتمنويبدعو.البشريةقاريخفيمملكة

:شريرةعدوانيةشخصيةكان

الذىحامنسلمنالعالمفيمملكةأولتكوينبدأ)9(

نوحبهانطقالتىالنبويةاللعنةفروعهأحدعلىانصبت

.(27-9:25لك)

(12-01:8تك)بابلمؤسسهونمرودكان)2(

رمزيأءسوا-باستمرار،المقدسالكتابفيترتبطالتى

،21:9إش)وأدبيأدينيأالفاسدبالنظام-نبويأأو

81"17:5"16:91لؤ،05:24،51:64إرميا

.(3و2:

للتمردرمزأإسرائيلبنيعند"نمرود!اسمكان)3(

اللهاضد

تك)"الربأمامصيدجباركان"نمرود"أنونقرأ

"نمرود"أنهوالعبارةلهذهالبسيطوالمعني.(01:9

الراعى""أىالمثاليللملكتمامأمضادةصورةكان

.4(:5بط5:2،7:7،1صم2إلىرجع)1

نفسهفيبذلالراعيأما/فريستهبصيديستمتعفالصياد

رعيته،لخببر



لفرل!-مياهلفرل!

كانت،القدمفيالموغلةالعصورفيأنهالبعضويرى

وكانت،فلسطينفيالانتشاركئيرةالمفترسةالحيوانات

المواشيمنوممتلكاتهالإنسانعلىداهمأخطرأتشكل

منكانلذلك،(26:22لا،23092خرإلىارجع)

هذهباصطيادمنهاشعبهيحمىأنالزعيمأوالملكواجب

المفترسة.الحيوانات

وشخصيةنمرودبينالمفسرينبعضربطوقد

إله،نصفيعتبركانالذيالأسطورية"جلجامش"

وهي،(01ة01تك-أرك)"يوروك"علىوملكأ

يمكن!سومرمنالغربىالجنوبفيحاليآ"وركا"

السين"حرف"منموضعهافى"سومر"إلىالرجوع

نأرغم،("الكتابيةالمعارفدائرةمنالرابعبالجزء

وأركبابل"كان،(مملكتهابتداء"أنيذكرالمقدسالكتاب

ماهناكوليس،1(.:01تك)"شنعارأرضفىو!طنة

.نمرودشخصيةيعكسكان"جلجامش!أنإلىيشير

الآلهةكبير"مردوخ*هو"نمرولى"أنآخرونويظن

فىالبلدانمنالكثيرووجود.إنسانصورةفىاالبابلية

مدىعلىدليل"نمرود"اسميحملالنهرينبينما

موقعفىنمرودبيرسمثل)القديمالتاريخفيشهرته

-ونمرود،بغدادمنبالقربنمرودوتل،القديمةبورسيبا

منالجنوبإلىميلأعشريننحوتبعدالتى-قديمأكلنة

يجمع"صيدجباركان"بأنه،(نمرود"و!صف.(نينوى

المطلقة.القوةعكلىتقومعسكريةدولةتأسيسوبببنبينه

تصورالتىوالأشوريةالبابليةالرسوماتتكونوقد

فعلأ،كصيادأيضأنمرودإلىإشارة،الكاسرةالحيوانات

ديني.مضمونلها

يكونقد"نمرود"أنالآثارعلماءبعضويرى

من(ا!كالا14"العبيديين"حركةقادالذيهو"نمرود"

.ق.م0035-0038نحوفيشمالهإلىالعرا!جنوب

أثارأتركواالذين،(..مق0002نحو)إبراهيمزمنقبل

فيآثارهمعنوكشف،الجنوبمنجا!القومساميةغير

سرجونأما.الأشوريةالمدنأطلالمنالسفلىالطبقات

النهرينبلادكلغزاالذي(.م.ق0023نحو)الأكادي

عسكريا.قائدآكانفقد،بابلمنبالقربعاصمتهمن

للدلناموا-لمحدنامو

نمريم4مياه-نما-يم

كلمةإلىارجع)"صافيةمياه"معناهسامياسم

،1(.الماءمن"الزاكىتعنىفهى،عربىمعجمفى"نمير"

ولعلها،موآببلادمنالجنوبىالطرففيمكاناسموهو

وادىشماليأميالثمانيةنحوبعدعلىا،النميرةسيل"

الجنوبىوالطرفاللسانبينالمسافةمنتصففي،زارد

فىهـإرمياإشعياءالنبيينمنكلتنبأوقد.الميتللبحر

)إش!خربةتصيرنمريممياه"بأن،موابعننبوتيهما

.(48:34رمياإ،51:6

4موسلتاا-موستا

فىوالكلمة.الشريعةأوالقانونهو"الناموس"

الإرشادأوالتوجيهمعنىتفيدالتى"توراة!هىالعبرية

العهدفيمرة216العبريةفىالكلمةوترد.التعليمأو

سفرفىمرات9،ا!ويينسفرفىمرة16منها،القديم

نحميا،سفرفىمرة،21التثنيةسفرفيمرة21،العدد

اليونانيةفىوالكلمة.وهكذا!911مزمورفىمرة25

لعهدافيمرة591وترد(لأفىهوله)"نوموسا،هى

فيمرة192روميةإلىالرسالةكلىمرآ67منها،الجديد

.وهكذا..*غلاطبإلىالرسالة

الآتية:المفاهيمعلىللدلالةلاموسءطوتستخدم

خضوعيلزموالذيالحاكميضعهالذيالقانون)1(

25،:02لو،21-22:15مت!06!تك)لهالرعية

.(2:18بط6،1-13:1ل!

اللهأعطاهاالتيوهوالشريعة:موسىناموس)2(

لتنظيم،سيناءجبلفىموسىيدعلىإسرائيللبني

خر)خاصأشعبألهليكونوا،اليوميةوحياتهمعباداتهم

الوصاياعلىالناموسهذااشتملوقد.6(-3ة91

حياتهمتنظمالتيوالأحكام،(17-1ة02خر)العشر

التيوالفرائض،(23:18-2101خر)الاجتماعية

.(31:18-52:1)عبادتهمونمثضننظم

كطريق-العشرالوصايافيهبما-الموسويوالنظام

علىيسوعالرببموتمنهالغرضاستنفدقدللحياة

،25-3091غل،01:4رو،1:17يو)الصليب
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مالللعناماللل!

و!811:7،9:15"01:ا-01(ء07:18

عصرقبلونسلهإبراهيممعبالنعمةاللهتعاملوقد

الأنيتعاملوهو،(91:4خر،15:65تك)الناموس

بدأالذيالنعمةعصرففي.17(:1يو)بالنعمةمعنا

بموتهالمسيعيسوعالربصنعهاالتىالكفاع!أساسعلى

:4رو)الأمواتبينمنظافرأقيامتهثم،الصليبعلى

وهي-العشرالوصايامضامينأننجد،(22-25

جميعهاواردة-اللهطبيعةمعيتفقالذيالأدبيالناموس

بحفظالخاصةالوصيةعدافيما،الجديدالعهدرسائلفي

ولاافعل":ونواهأوامرصورةفىليسولكن،السبتيوم

تي2)النعمةإياهاتعلمناوامتيازاتكواجباتبل"تفعل

فينا،الساكنالقدسالروحبمعونةونتممها(19-15:

يو)لأجلنانفسهوأسلمأحبناالذيللربمحبتناوبدافع

موسىقناموس،(4:99يو2:02،1غل،15:14

معرفةفبالناموس،المسيحيالىأنإلى،محددلزمنكان

إلىوحاجته،الخاطئةحقيقتهالإنسانليكتشفالخطية

،(91ة3غل،13-13،7:7أهل!)الفداء

.(موسىلناموسالتالىالمبحثوسنفرد)

الجديدالعهدفى-ناموسكلمةأحيانأتستخدم)3(

12يو،1:24يو)القديمالعهدأسفاركلعلىللدلالة-

.(14034كو251.أ15!34:

وهو،الضميرعلىالمكتوبالطبيعيالناموس)4(

."خلائقهلكل"المعلنةاللهبإرادةوثيقأارتباطأيرتبط

موسى(ناموس)الناموسعندهمليسالذينالأمم"لأنه

ليسإذفهؤلاء،الناموسفيهومابالطبيعةفعلوامتي

عمليظهرونالذين،لأنفسهمناموسهماالناموسلهم

ضميرهمأيضأشاهدأ،قلوبهمفيمكتوبأالناموس

و14ة2رو)!محتجةأومشتكيةبينهافيماوأفكارهم

15).

فىالساقطةالعتيقةالطبيعةأى،الخطيةناموس)5(

.(34-7:41ل!)لإنسانا

،9:21(كو)1المسحناموسأو،النعمةناموس)6(

الكاملالناموس"أو،(31ة9رو)البرناموسأو

يشملوهو(1:25،2:12يع)"الحريةناموس
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المفديين.اللهلأولادالآنالموجهةالنعمةووصاياتعاليم

بلالناموستحتليسالآنالمؤمنأنتمامأنعيأن!يجب

يلزمماكلالنعمةمنحتهفقد،(6:15رو)النعمةقحت

،2و5:1رو،17،91:03و1:16يو)لخلاصه

نأهذامعنىوليس.(15-2:9كو،2و8:1

معناهبل،(21و9:2كو1)ناموسبلاأصبحالمؤمن

امتيازبالحريبل!واجبعليه،بالنعمةالمفديالمؤمنأن

امتيازهمنأصبحبل!الربيرضيلاشيءأياتيانعدم

اعترافهإبداءأساسعلىيرضيهماكليعملأنومسرته

نعمتهفىالأبديةالحياةبمنحه،عليهاللهبفضلالتلقائي

.(5و7،2:4و1:6أف)الغنية

موسى8ناموس

فيالمختلفةالجوانبدراسةيمكن:أولأ

يلي:مافى،موسىناموس

هي،وصاياعنعبارةالناموسأجزاءبعض)1(

ف)العشرالوصايافيكما،التنفيذواجبةدائمةأوامر

معينة،بحالاتتتعلقأخرىأجزاءوهناك.17(1-:02

121خروجفيكما)"إذاء.الشرطبكلمةدائمأوتبدأ

الجبريةالقوانين)الأساسيةالمبادئتقررفالأولى.(22

بالضميرالمرتبطةبالقوانينفتتعلىالثانيةأما.(آلمطلقةأو

القوانينمثل)معينةحالاتعلىتنطبقوالتىوالمجتمع

.(والمدنيةالجنائية

،سفرالخروجفىالمذكورةالشرائعبينالاختلافات)2(

المشكلاتبعضأثارتقد،التثنيةسفرفىالمذكورةوتلك

الذيالناموسبينالاختلافاتهذهولكن.البعضعند

رددهالذىوالناموس،سيناءجبلعلىلموسىالربأعطاه

نحوبعدموأبسهولفيالشعبمسامععلىموسى

لانتقالتبعأ،الظروفبتغيرئفسرأنيجب،سنةأربعين

إلى،الصحراءفيالبسيطةالبدويةالحياةمنالشعب

الموعد.أرضفيتعقيدأا!ثرالحياة

إلىالنظرةبيناختلافأيبدوماالبعضيلاحظكما

فيإليهوالنظرة،الأولىالثلاثةالأناجيلفيالناموس

الربقوللوقاإنجيلفىمثلأنجدحيث،يوحناإنجيل
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:09لو)؟فتحياهذاافعلى":يجربهقامالذيللناموسي

مذاولكن.ونعمةمحبةكلهيوحناإنجيلنجدبينما،(28

لخصنفسهالربأنعرفنامتىيزولالمزعومالاختلاف

كلمنإلهكالربتحب":الوصيتينفيكلهالناموس

22مت،ه:6تث)"فكرككلومننفسككل!منقلبك

22مت،91:18لا)"كنفسكقريبكوتحب"،(027

والأنبياء!كلهالناموسيتعلقالوصيتينوبهاتين"(93؟

نجدالأولىالثلاثةالأناجيلففي.(4.:22مت)

يوحناإنجيلفيأما،السلبيالجانبعلىالتركيز

الإيجابى.الجانبعلىفالتركيز

أدبية،قوانينعلىيشتملالناموسأنواضح)3(

القوانينخلاصةهيالعشرفالوصايا.وطقسية،ومدنية

لأدبية.ا

علىالأدبيةللقوانينتطبيقفهى،المدنيةالقوانينأما

.(21،22خروجفيكما)الحياةفيمعينةمواقف

والذبائحالكهنوتبنظامفترتبطالطقسيةالقوانينأما

وكل،04-31:17،35-1ة25خر)والعبادات

01:01،51،71-1ة1العددسفر،اللاوييىسفر

-91"28-36).

العشر:الوصايااهمية:ثانيأ

علىلموسىاللهأعطاهاالتيالأدبيةالوصاياتشغل

يتضحكمااالمقدسالكتابفيبارزةمكانة،سيناءجبل

اللهكتبهالذيالناموسمنالوحيدالجزءإنها)1(

خر)لإسرائيلالثيوقراطيالنظامأساسفكانت،بإصبعه

.5:22،9تث!16و24:12،31:18،32:15

.(11و01

فيوضعالذيالناموسمنالوحيدالجزءإنها)2(

!إسرائيلاللهبينالعهدأساستمثلوكانت،العهدتابوت

.(8:9مل5،1-01:1نث)

الذيهوالناموسمنالجزءهذاأنالمرجحمن)3(

المرنم.يقولكما،القديمالعهدقديسوبهيشيدكان

نهارأيلهجناموسهوفي،مسرتهالربناموسفيلكن"

.(911مزإلىأيضأارجع،1:2مز)"وليلأ

إليهيشيركانماهيأنهاأيضأالمرجحمن)4(

مولللعناملأللد

علىالربسيكتبهالذي،الناموسعنكلامهمفيالأنبياء

:31إرميا)جديدأعهدأمعهميقطععندماشعبهقلوب

:27،37-02،36:25و11:91حز،31-34

24-28).

الجديد،العهدفيالناموسإلىالإشارةفي)5(

جوهر،العشرالوصاياهوبهالمقصودأننجدماكثيرأ

2:17رو،25-01:28لو،1602-:91)م!الناموس

1(.0-1:7تي01،1و23،707113:9-

الوصيةةبالقولبولسالرسوليصفهماإنها)6(

روحيوالناموس12(،:7)رووصالحةوعادلةمقدسة

.7:7()روالخطيةللإنسانيكشفالذيفهو7014(،)رو

الربحديثموضوعلبهيالعشرالوصاياكانت)7(

ارجع،48-5021مت)الجبلعلىالموعظةفىيسوع

.(01و13:9روميهإلىأيضأ

القديم:الشعبتاريخفيالناموس:ثالثأ

إسرائيلبنىتارمخفىموسىناموسأهميةلناتتضح

فيأي،يشوعسفرفيإليهالعديدةالإشارات)1(

4:01!18-1:13يش)موسىلعصرالتاليالجبل

-1أ22،14و02و15و18:03-35،11012

و5و4و8،2202و21:2"14،1704،02:2

9!23:6).

فيالربلوصاياالطاعةأهميةإلىالإثمارات)2(

.13،28-322:11،-1!2مل1)عديدةمواقف

.(9،92:91و8

الأوقاتمنكثيرفيالوصاياتنفيذإلىالإنتمارة)3(

مع15015أخ1)،(24016تثمع14:6مل2)

82خرمع23:13أخ1)،(15،7:9-41عدد

6:32عد،01-44،03:6و37-3ءأ:01،92

23:41خرمع8:13أح2)،(27،1803-8-

128عدمع18ة23أخ2)،(23:37لا،17-

،-14(03112خرمع9-24:6أخ2)1(31--

:3عز)،(14-9:1عدمع02-03:16أخ2)
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18!6عز)،(7-12:5تث،92:16عدمع-14

9011عز)،(91-13،8:6-3:6عدمع22-

\:13)نح1(7:3تث،03-18:24معلا12و

.(5-23:3تثمع3-

الناموسفيعليهاالمنصوصالعقوباتتوقيع)4(

نح\)،(-28،1568تثمع12و11ت18مل2)

،38-913تح)،(6-03:1تثمع7-9:

.(43-32015تثمع13-9:11دانيال

إلىالناموسينسب،القديمالعهدتاريخكلفي)5(

3:4،1قض،6ة1:7،2205،23يش)موسى

:34!8:13أخ12،2و18:6مل3،2ة2مل

41ة8،9و1:7نح،01و6:18،7:6عز،14

.(4:4ملا،

فيوالعبادةللسبتإسرائيلبنيحفظينسب)6(

،1:3أخ21:92،2أخ1)موسيعصرإلىالخيمة

.(9:14نح

إسرائيلعلى"أشهدالربإناالأنبياءعنيقال)7(

وصاياهليحفظوا"الأنبياءجميعيدعنيهوذاوعلى

والتي،آباعكمبهاأوصيتالتىالشريعةكلحسب"

17031مل2))،،ايأنبياءعبيدييدعنإليكمأرسلتها

.(41-9:01دانيال،23و

المسيح:إلىالطريقيهيىءالناموس:رابعأ

الناموسأنيدركأنيمكنهالقديمللعهدقاتأيإن

كان-جيدأفهممتي-فالناموس،ذاتهفيغايةيكنلم

يلي:ممايتضحكما،الجديدالعهدلبشارةالطريقيهيى

تنفيذهيمكنلاأنهإلىإشاراتالناموسيتضمن)1(

01،16:)تثالإنسانطبيعةفيجذريتغييربحدوثإلا

.(26وء6001،9.2إرمياإلىأيضأارجع03،6:

أهمللهالطاعةأنونبواتهالقديمالعهدتاريخيؤكد)3(

23،-15021صم)1والفرائضالطقوسحفظمنجدأ

.(6أ6هو،17-1:11إش،8-04:6مز

،الناموستنفيذعنالإنسانبعجزالاعترافكان)3(

31ة9نح)القديمالعهدفياللهرجالصلواتفييتردد
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.(11-9:4نيالدا،9-15:1مز،38-

نددحتى،الناموسلحفظالإنسانفهمسوءظهر)4(

الطاعةعلىوشددوا،السطحيةالممارساتبعقمالأنبياء

عاه،28-7:21إرميا،17-1:11إش)القلبية

.(8-6ة6ميخا،21-24:

إبراهيممثالفيواضحالتبريرعنالناموسعجز)5(

9-92(،ة3غل،25-ا40رومع15:6)تك

الأنبياءأقوالوفي،(2و32:1)مزداودتاكيدوفي

"2و13،06:21162:1و53:11إش)!رموزهم

.(01-3:1زك،204حب،16و33:51رمياإ

:3غل)لناموسالإعطاءسابقأ"لإنجيلا"كانوهكذا

6-18).

الوقتإلىيتطلعو!الأنبياءكانذلكعلىبناء)6(

،المتجددةالقلوبعلىالناموساللهفيهسيكتبالذي

:11حز331و31:31)إرمياحجريةأ!-احعلىوليس

.(02،36:24و91

والاتساعالشمولمنالأنبياءانتظاركان)7(

فيكاملبتغييرأنبأواإنهمحتى،المسيابمجيءبالارتباط

أورشليمفيالهيكلبناءسيعادالمسيافبمجيء،العبادة

وتقديمالعبادةفيالأممسيشتركحيث،(04:48حز)

:6زك،8-4،56:3-2:1إش)الحمدذباذح

15:9روإلىأيضأارجع،1011ملا151و13

المجيدالرجاءهذاسطعيياذ.(22-3:11أف،12

منالشريعةخروجعنيتنبأوننجدهم،الأنبياءأمام

كلفىالإنجيلرسالةانتشارإلىإشارةفىاأورشليم

.203،51إش)تلاميذهالمقامالربأوصىكماالعالم

،48-46ج1:8،13أع!47!24لوقامع5و4

.(01:18رو

المسيح"إلىمودبناكان"الناموسأننرىوهكذا

.(،2-3:91غل)

موسى:وناموسالمسيح:خامسأ

الآتي:فىموسىبناموسالمسيحعلاقةإيجازيمكن

!(4:4غل)"النامومر،تحت"المسيحؤلدلقد)1(
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لطقوسخاضعأكانأنهإلىتشيرهنا"تحت!وكلمة

الطقوسهذهمارسوأنه،(27-2:21لواالناموس

لو)بحفظهاآخرينوأوصى،(21،14:12:امر)

ملزمة،الطقوسهذهظبدفقط،(5014،17:14

محا"الصليبفىإذ(27051مت)الصليبحتى

وقدالناضدأكانالذيالفرائضفيعليناالذيالصك

.(2:14كو)لأبالصليبإياهمسمرأالوسطمنرفعه

الأدبيالناموسمفاهيمالمسيحيسوعالربخفص)2(

-5027مت)تقاليدمناليهودمعلموبهأحاطهامما

51مت)أيضأمنهاالطقسيالناموسخلصكما.(48

-1؟3ملا)عنهللنبواتموافقأذلكوكان،(1-11:

4).

مت)الناموسأعطىالذيهواللهأنالمسيحأكد)3(

مستوىنفسعلىوضعهفقد1(16017لو،5018

لو)عنهيتنبأالناموسلأن،(47-5:45يو)كلامه

.(46و5:45يو،44و27ة24

والمحبةللهالمحبةفيالناموسالمسيحلخص)4(

-2:28مرقس،04-7:12،22:34مت)للقريب

.(37-01:25لو،34

بالخضوعاالناموستممالذيالوحيدهوكان)5(

خضعكما،(27-2:21لو)القولسبقكمالطقوسه

،27-24ة17مت)ال!مانيالقاطذبإطاعةلأحكامه

بتنفيذتمامأالأدبيالناموسوأطاع،(22017-42

"الأبدىالكاملالبر"صارالطاعةوبهذه.اللهوصاياكل

:01رو،3:15مت،9024دانيال)بهيؤمنمنلكل

.(هو404غل،021هكو4،2و3

علىالمسيحفموتاالطقسيالناموسأبطل)6(

منوكان،(27:51مت)الطقوسكلأبطلالصليب

مر7)الإنجيلعصرفيالعبادةبساطةأوضحقدقبل

أيضأارجعو24و4023يو،1104لو،91و15

:2كو،12-14:1رو،1109،،011إعالى

.(16-13:9عب،16

والإنجيل:الناموس:سادسأ

فهمسوءمثاروالإفجيلالناموسبينالعلاقةكانتلقد

ملألللعللل!نامو

نأبنايجدرولذلك،اليومإلىالرسولىالعصرمنذ

اللهإعلانضوءفىالعلاقةهذهجوانببعضنستعرض

المقدسة:-طمتهفيالكامل

وعديغيرلم،سيناءفى؟عطيالذيالناموسإن)1(

و12:3،89018تك)لإبراهيماللهأعطاهالذيالنعمة

:4لو،26و3:25اع،هو22:18،26:4!91

فالناموس،(18-16و9-3:5غل،11-18

رو)اللهنعمةضدالإنسانخطيةشناعةئظهرلكىا،عطى

علىنذكرأنويجب،(35-3:91غل،707-14

قدالقديمالعهدقديسيوكلوموسىإبراهيمأنالدوام

نإلأنه،(04-1101عب)وحدهبالإيمانخلصوا

ة2غل)"سبببلاماتإذأفالمسيح،بربالناموسكان

21).

الإنساققلبعلىكتبجوهرهفيالناموسإن)2(

فلمالإنجيلأما،(2:14رو)ضميرهلإنارةالبدايةمنذ

،3:16يو،3:15تك)السقوطبعدإلاللإنسانيعلن

إلىيقودفالناموس(.9-303أف،26وكااة16رو

تمنحالتىالبشارةفهوالإنجيلأما.المخلصالمسيح

25(.-3:91)غلالكاملالمسيحعملعلىبناءالخلاص

علىخاطىبأنهالإنسانعلىالناموسيحكم)3(

أما.(2.:02،5و1!:3رو)عصيانهأساس

بالربالإيمانأساسعلىالإنسانتبريرفيعلنالإنجيل

22إرمحا،25،54117و24كا45)إشالمسيحيسوع

2242-و38-:28،4-3022ل!330161و6:

.9(:3في،21:هكو1:03.2كواو5:91،

الكاملةالطاعةأساسعلىبالحياةيعدالناموس)4(

و301غل،ه:015رو28،:01لو18،5لا)

للإنسانبالنسبةمستحيلمطلبوهو،(01-2يم،12

الإنجيلأما"(2016غل،3002رو،13:93)أع

الذيالمسيحيسوعبالربالإيمانأساسعلىبالحياةفيعد

،9:24دانيال،12-53:01إش)الموتحتىأطاع

9؟7ل!،7-3:4تي،208في،91و5:18رو

-17).

3:6كو7:11،2رو)موتخدمهالناموس)5(
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مولللعناماللد

حياةخدمةفهوالإنجيلأما،(21-12:18عب91-

5:12لو،31:".32و28،17:2و01:01يو)

.(02و13-11؟5يو6:23،1،

:15أع)عبوديةتحتالإنسانيضعالناموس)6(

،(93-21و91-او7-4:1غل،8:15رو،01

كو8:36،23يو)بالمسيحالمؤمنفيحررالإنجيلأما

.(13و26،5:1-2:4،3023غل"17:

،24:12خر)حجريةألواحعلىالناموسكتب)7(

علىاللهوصايافيكتبالإنجيلأما،(28و4و34:1

02،و11:91حز،33و31:93إرميا)المؤمنقلب

.(01،09:16-ا:7:6،8رو36:24-371

الكاملالمعيارالإنسانأمامالناموسيضع)8(

ذلكبلوغمنتمكنهالتىبالوسيلةيمدهلاولكن،للسلوك

بالوسيلةالمؤمنفيزودالإنجيلأما!(25-7:21رو)

-8:9رو،5:02مت)ذلكيتممأنيستطيعبهاالتى

.(3:9في21،:2غل4101:3-011

:2رو)اللهغضبتحتالإنسانيضعالناموس)9(

فيخلصالإنجيلأما،(،1-92،3:91،4:1

:2أف،1:01،5:01تس1)اللهغضبمنالمؤمن

3-6).

فى"إنجيل!مادةإلىالرجوعأيضأيمكن)

.(الكتابيةالمعارفدائرةمنالأولالجزءمنموضعها

موسى؟وناموسالمسيحى:سابعأ

وناموسالمسيحيبينالصحيحةالعلاقةهىما

فما،لهنهايةلاجدلالسؤالهذاحولثارلقد؟موسى

إلىالوصولدون!أخرىجماعةترفضهجماعةبهتقول

بلا،الناموسأقسامجميعبينللخلطوذلك،قاطعحل

هذهبينالتمييزولكن.والطقسيوالمدنيالأدبىبينتمييز

المشكلة:حلعلىيساعدالثلاثةالأقسام

الأدبى:الناموس)1(

منالجزءهذامنالمسيحيموقفتلخيصيمكن

الآتى:فيالناموس

الوصايابحفظيخلصأنأحديستطيعلا-ا

موللل!ناماللد

وضوحبكلالجديدالعهدبهايعفمحقيقةفهذه،العشر

.(2:16غل،3002ل!!13:93أع)

للمؤمنتكشفلأنهاقائمةمازالتالوصاياهذه-2

بولسالرسوللنايعفمهماوهو،وشوكتهاالخطيةطبيعة

.(3:99غلو3:02،5:02،7:7لر)

فهؤ1(7:29رو)"مقدس!الناموسلأن-3

العهدلقديسىكانكماالآناللهلأبناءالروحيةللذةمصدر

كلهاليوم!شريعتكأحببتكم":المرنميقولكما!القديم

.(911:79مز)"لهجيهي

،48-5:21مت)المسيحيللسلوكمنهجإنها)4(

،22-14ة01"6-8:1لو،7:7،13:9ل!

الوصيةعدافيماوذلك،(3-5،6:1-3ة5أف

العهدرسائلفىأبدأتذكرلاالتىالسبتبيومالخاصة

الجديد.

فىالمعلنة-اللهمشيئةيحققأنالمؤمنيستطيعولا

و8:3رو)فيهالقدسالروحبعملإلا-الوصاياهذه

4).

:(الأحكام)المدنىالناموس)ب(

المدنيةبالقوانينمقيدأيعدلمالمسيحيأنفيشكلا

بالطعامالمتعلقةالقوانينمثل،إسراثيللبنيأعطيتالتي

أعمالمع21-14:1تث،47-ا:11لا)والشراب

كو،31-01:25"13-8:1كو01:01-15،1

موضوعكانوقد.(4و4:3تي1!2:16-23

لأجلهانعقدالذجماالموضوعهوللناموسالمسيحيينخضوع

الرسلقراروكان،أورشليمفيرسوليمجمعأول

نضعلاأنونحنالقدسالروحرأىقد":هووالمشايبئ

تمتنعوا+أن:الواجبةالأمورهذهغير،أكثرثقلأعليكم

:15أع)"والزناوالمخنوقالدموعنللاصنامذبحعما

.(92و28

يخضعأنالمؤمنعلىأنأيضأالواضحمنولكن

الخضوعمعيتعارضلافيما،الدولةتضعهاالتىللقوانين

ينبغى"لأنه،21(-2013بط7،1-13:1)رولله

.(5:92أع)،(الناسمنأكئراللهيطاعأن

يلزمماكل-اللهكلمةفي-للمؤمنأنفىشكولا



فىللليلأنامو-لللينامو

،3؟ابط2)صالحعملولكلوالتقوىللحياةلإرشاده

.(17و3:16تي2و32ة02أع

الطقسي:الناموس)!(

واضحةحقائق،الجديدالعهدفياللهكلمةفينجد

-:الخصوصبهذا

بعدمكانوالطقوسوالفرائضللذبائحيعدلم-1

لهذهوظلالأرموزأكانتأنهاإذ،وقيامتهالمسيحموت

-5،1غل70،4رو،27:51مت)العظمىالحقيقة

،28-23و12-909عب،23-69ة2كو،12

01:8-18).

والروحيةالرمزيةالمعانييتجاهلألاالمؤمنعلى-2

الفصح-خروفأنجيدأالآنيعرففهوالذبائحلهذه

يرفعالذياللهحمل!المسيحيسوعللربرمزأكان-مثلأ

كلوأن،(5:7كو1:92،1يو)"العالمخطية

يقدم،(1:6رؤ،9و2:5بط1)كاهنهومؤمن

4:81في،ا:12دو)"اللهعندمقبولة"د!حيةذبائح

.(16و13:15عبا

ناموسيوق4-ناموسى

شخصعلىللدلالة"ناموسى"كلمةتستخدم

فهواتفسيرهعنمسئولموسىناموسفيمتضلع

(107تي5:34،1أع،17:ه)لو،االناموس!معفم

منيتضحكما)؟الكتبة"منكانالناموسأنكما

:هلو،12،28مرقس،22:35متالفصولمقارنة

.(46-21،01:25،11:44و17

يحكمهاكاناليهوديةالحياةجوانبكلأنوحيث

اليهوديعلىالمستحيلمنكانأنهوحيث،الناموس

،الناموسشرائعمنالكبيربالعدديلمأنالعادي

اليومية،حياتهفيمواقفمنيطرأماكلعلىوتطبيقاتها

الناموسلدراسةالبعضيتفرغأنالضروريمنكان

الناموسى""لوجودالضرورةجاعتهناومن،فيهوالتفقه

.!الناموسرجل!أي

الناموسيدرسأنالناصوسيواجباتأهممنوكان

والمجامع،المدارسفييعفمهوأن،بتفسيرهيقوموأن

بمقتضاها،يقضيوأن،الناموسيةالشنونفىيفتيوأن

لففاللل!

البلادطولفياليهوديةالمجامعكلفييحدثكانكما

وعرضها.

إنجيلفيمرة"ناموسيين*أو"ناموسي)"كلمةوترد

03!7)لوقاإنجيلفيمراتوست،(35ة22)متي

فىومرة،(52،14:3و46و2511:45،:01،

هيتيطسفيلإشارةوا.(3:13)تيطسإلىالرسالة

رومانيأ،أويونانيأكانلعله،يهوديغيرشخصإلى

."الناموسىزيناس،هو

دائمأالناموسيونكان،الأناجيلمنيتضحوكما

وقد.الفريسيينمثلذلكفيصكهم،يسوعالربيقاومون

ووبخهم،(7:03لو)المعمدانيوحناتعليمأولأرفضوا

الناستحملونلأنكم":لهمقائلأبشدةيسوعالرب

بإحدىالأحمالتمسونلاوأنتم،الحملعسرةأحمالأ

مفتاحأخذتملأنكمالناموسيونأيهالكمويل..أصابعكم

11:54لوامنعتموهموالداخلونأنتملخلتمما،المعرفة

-52).

الناموسيينأحدتقدم"/الآلامأسبوعأثناءوفى

22مت)الربعلىعسيرأظنهبسواليسوعالربليجرب

:34-93).

نجمشى8

بنياهو"جدوهو،"مسحوب"معناهعبرياسم

بنيأحدمسحهالذيإسرائيلملك،نمشيبنيهوشافاط

إسرائيل،علىملكأ،النبىأليشعمنبأمر،الأنبياء

ويذكر.(9-9:1مل2)أخآببيتعلىللقضاء

(9:02مل2أ"نمشيبنياهو"بأنهمرة"ياهو"

المقدسالكتابفيما!لوفأمروهوانمشيحفيدباعتباره

.بعيدأأوكانقريبأ،الحفيدعلى"ابن"كلمةتطلقأن

4نمفاس

"،"عروسأو"عريس"معناهأنيرجحيونانياسم

كولوسيفيأولاودكيةفيكانمسيحيشخصاسموهو

إلىتحياتهبولسلرسولاإليهيرسل،منهاالقريبة

بيتأيمتلككان،(4:15كو)كولوسيفيالكنيسة
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-لفللفلة

."بيتهفىالتىالكنيسة!:المؤمنينمنجماعةفيهتجتمع

اليونانية،قىالاسمكانإذابماالجزمالصعبومن

،"بيته"في"الهاء"الضميرأنكما!مؤنثأأومذكرأ

فىجاءبل،"بيتهافي"المخطوطاتبعضفىجاء

اسموليسأسرةاسمأنهأى"بيتهمفي!أيضأبعضها

.فرد

-نمل4نملة

فيأنواععدةمنهاتوجد،اجتماعيةحشراتالنمل

،المقدسالكتابفيمرتين"النملة،وتذكر.فلسطين

النقاداتهمماوكثيرأ.الأمثالسفرفيوكلتاهما

النملةإلىاذهب"ةبقولهيختصفيمابالخط"سليماق"

فيتعد...حكيمأوكنطرقهاتأمل.الكسلانأيها

-6:6أم)"أكلهاالحصادفىوتجمعطعامهاالصيف

ولكن،ذلكالنملةعلىينكرونفكانوا،(8،03:25

النملمنأنواعثلانةهناكأنالحشراتعلماءأثبت

ويخزنه،طعامهالصيففييجمعالذي،أي"الحصئاد"

الأنواعهذهمنواثنان،جحورهفيمعينةأماكنفي

أقاليمسائرفىيعيشالثالثوالنوع،فلسطينفيتعيش

حجراتشكلعلىمخازنهاتبنيوهي.المتوسطالبحر

فىمنتظمةغيربدهاليزبينهافيماتتصل،مسطحة

وعلى،المتوسطفيأقدامستنحوقطرهايبلغمساحة

أرضمنالحبوبوتجمع.الأرضسطحمنقدمنحوعمق

خارجالتبنالحبوبمنوتنزع،النباتاتمنأوالبيادر

تتعرضلاحتىاللينةأطرافهاتنزعكما،أعشاشها

منلجماعةوليس)الفرديالمخزنأما.التلفأوللعطن

وارتفاعه،بوصاتخمسمساحتهقطريبلغفقد(النيل

بوصة.نحونصف

قطرهايبلغالنهلمنلجماعاتمخازناكتشفتوقد

عدةولها،أقدامسبعأوستنحووعمقها،قدمأ04نحو

مداخل.

فيالنتشاءفيتظلبل،شتويأبياتأيبيتلاوالنمل

بصغارها،وئعنى،بيضهاوتضعتتناسلمخابئها
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النناية

النشاطوهذا.طعاممنالصيففىأعدتهمماوتطعمها

ضالةرغم،المثلمضربجعلهاالذيهوالنملةفيالحكيم

.(032:هأم)حجمها

نمونيل-نموئيليوق8

وهو:،ينشرالله"معناهيكونقدعبرانياسم

26:12،1عد)يعقوببنشمعونبكرنموئيل)1(

اللههيوم"أي)"يموئيل"أيضأوشممي،(4:24أخ

عشيرةرأسوهو(،15ة6خر،46:01تك-

.(26:12عد)النموئيليين

أخوهو،يعقوببكررأوبينبنآلياببننمونيل)2(

جماعةفىوهارونموسىخاصمااللذينوأبيرامداثان

.(26:9عد)!رح

)نن!

الفناية4

والفرسوالبابليينالأشوريينلاهاتإإحدىاسم

غير!:الاسمومعنى.الأسيويةالشعوبمنوغيرهم

قوىتمثلكانتولعلها1(الطاهرةأى)"المنجسة

،"الشمسالإله"رفيقةتكونوبذلك،المخصبةالطبيعة

وعشتاروت،الأشوريينعند،إشتار"هيأنهاوالأرجح

باسماليونانيينعندتعرفوكانت.الفينيقيينعند

كما.(السكندريأكليمندوسيذكركما)"أفروديت"

ويقول.،(الصتادةأرطاميس!باسمتعرفأحيانأكانت

4+ول(أنأ3)"أنايتيس"إنهااللاتينيالمؤرخسترابو؟"

الرومانعندتعرفوكانت،الأسيويةأرطاميسأو

وهكذا.أحيانأ"ديانا"باسمأو"فينوس!باسم

سفرفىوتذكر.الشعوبمختلفعندأسماؤهاتنوعت

هلاكعنخياليةقصة(1:13)الثانىالمكابيين

،فارسفي"النناية!هيكلفيإبيفانسأنطيوكس

بالخزينةهيكلهافيئحتفظكانإذ،كهنتهامنبخديعة



ن!مصر

وأنبهايقترنأنيريدبأنهأنطيوكسوتظاهر.العامة

أنطيوكس،دخلفلما!.الصداقسبيلعلىالأمواليأخذ

حجارةوقذفوااالهيكلأرضفيكانخفيأبابألهفتحوا

رؤوسهموحزوا،قطعأقطعوهمثم،القاثدبهارجموا

-14:امك2)،الخارجفيكانواالذينإلىوألقوها

موضعويعتبر)الأولالمكابيينسفرفينجدولكننا.(16

موتعنأخرىروأية(الثانىالمكابيينمنأكثرثقة

فاشلة،محاولةبعد،المرضفراشعلىإبيفانسأنطيوكس

فلابد،(16-6:1مك1)ألمايسفيغنيهيكللنهب

فيماأسطورةمجرد،الثانيالمكابيينفيالقصةأن

بإبيفانس.يختص

ن!مصر

)نهـ!

نهرمصر4

هي(24:7مل2)هناالعبريةفي،نهر"وكلمة

لا"ديأوا"تعنى"لنها"و،"نهر!وليست،لنها"

الشتاءفصلوهو!الأمطارفصلفيإلاالمياهفيهتجري

باسممرارأالعربيةالتوراةفيفعلأذكروقد،مصرفي

مل4719و1504يش،ه:24)عد"مصروادي،

باسموذكر،(21ة27إش،7:8!أأ56،2؟8

91184ة47)حزقيالنبوةفىمرتين،فقط"النهر"

الموعد،لأرضالغربيالجنوبيالحديعتبروكان.(28؟

+--(-

ال!اي!صهـ!

العري!ث!لوادك!خريطة

.،لأجماج!معنا

ث!الخس!يا.
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ن!النيل

.(47و15:4يش)يهوذاسبطلأرضبالتحديدأو

الواديهذاويخرج.؟العريشوادي،هوبهوالمقصود

ارتفاععلى،سيناءجزيرةشبهفىالتيههضبةوسطصن

نحوبشدةينحنيثم،البحرسطحفوققدم004نحو

الهضبةامنالغربيالجانبعلىالشمالإلىثمالغرب

وتمتلئ.الصحراءوسطفيميلأ014نحوطولهويبلغ

تهطلعندما،إنذاربدون،فجأةبالمياهالوديانهذهملو

البحرفيالعريشوادىهـلصب.الهضبةفوقالأمطار

السوشىقناةبينتقريبأالمسافةمنتصففيالمتوسط

.وغزة

لنيل4نهرا

حرفمنموضعهفى"النيل"إلىالرجوعالرجا

لن!رلل!ابلىد-لن!ابىا

."الكتابيةالمعارفداثرة"امنالجزءهذافي،ني5

الفهريق8بلاد-الفهراق

هىالنهرينوبلاد،والدجلةافراتنهرهماالنهران

المقدسالكتابفيوتسمى،بينهماالمحصورةالبلاد

:3قض،23:4تث،24:01تك)"النهرينأرام"

المنطقةهذهوتقع.(.6مزمورعنوان،91:6أخ8،1

."الجزيرة!باسمغالبأوتعرف،العراقفىالآن

لأقدمالهامةالمواطنأحدالمنطقةهذهوكانت

يبلغالتىأرمينيةجبالمنالنهرانوينبع.الحضارات

عندماالنهرانويفيض.قدم1ر....نحوارتفاعها

وقد.الصيففصلبدايةفىالجبالهذهفوقالثلوجتذوب

مما،الخصوبةبالغ(النهرين)"الرافدين"سهلتكوية

"-!--!بر!،1.--،3-ىء*.حبماؤ*-.كا-!م!يما.!؟*غ-!لا!كحرو
"؟لمءكالا+1"!+س"اىض+لا-!يزر1"كبه!؟!/!ي،*!،لأا-21-.+6؟؟

!ا!7لم"!ي!بمأ+ءاج.خ!،!ثمخا،4أ!!"جء،د9،ء؟/+ا/-!ولملا"

ثم-،*!حبم!-بزص.3عص!/001دخ-!!ء،!.!-!ءح!ءع!-

يرا3-ير"ء3،1)مي*-آ.خ-.ء4"--"ص،!مس+2-ء!إلم.ة5سمجبر!بو!زجميس،-يع.س!6

بهيم4+،3؟01+كا،لا!ج!.طثا!:?!ل!(1."!37!ج!سلأ-!حصل!!ل!دإ،ى؟!-لفو*(-*لأ*

لأ!/7+لات-!2.-!،-،...!ي!مو.س"!لم/31!

9"*-!ت-ص
*لأص!+*-"

".ت."*.كل،آى.ه.حوعى-!!
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ن!لأ-من!ولا

منشبكةالأقدمونأنشأوقد.طميمنالنهرانيجلبه

الأراضيتلكريفيالنهرينمياهلاستغلالالقنوات

مثل،الزراعيةالحاصلاتمنالكثيرمىانتاج،الخصبة

كانتلذلك،وغيرهاوالرمانوالبلحوالتينوالشعيرالقمح

كما،كبيرةمدنفيهاوقامت،بالسكانمزدحمةالمنطقة

،"لارسا،في"سنريم"مثلعظامملوكفيهاظهر

أشور""في"وسرجون"،"بابل!في"*وحعورابي

قبلتارحأبيهصعإبراهيمالمنطقةتلكفيعاشوقد

إبراهيمأرسلليها!إ،(7:2أع)حارانفىسكنه

42تك)إسحقلابنهبزوجةلإتيالدمشقيأليعازرعبده

01).

مناليهودبعضالخمسينيومفيأورشليمفيوكان

.(9ة2أع)النهرينبينالساكنين

و"أرام"إلىالرجوعيمكن،المنطقةتاريخولمعرفة

دائرةمنالأولالجزء"فى"أكد"و"أشور"و"إرك"

ديالى،الثانىالجزءفى،ابابل!!الى،"الكتابيةالمعارف

الجزءفي"عيلام"وإلى،الرابعالجزءفى"سومر!

دائرةمنالسادسالجزءفى"كلديا"وإلى.الخامس

الكتابية.المعارف

8نهك-منهوث

أضناهمن:والمنهوك.المرضبراه:فلدن؟نهك

بالقول:لعصيانهم،القديمشعبهالربأنذروقد.المرض

خاوونهمإذ،فيهمسهاميوأنفذ،شر!رأعليهمأجمع"

:32تث)"...ساموداءحفىمنومنهوكون،جوعمن

.(24و23

4نهلال-نهلول

هذامنموضعهافى"نحلول"إلىالرجوعالرجا

.،االكتابيةالمعارفدائرة"عنالجزء

-منا؟4-ينتهىنهى

:كذاعناللهونهى.ومنعهغهزجر:الشئعننهى

ا"مناةوالجمعاالأمورمنعنهئنهىما:والمنهي.حرمه

نو،

7ج6دانيال،4:23تث،11و03:5عدإلىارجع)

.(12و

شيءفيسهوأنفسأخطأت"إذا:بأنهالربأمروقد

نأفيجب،عملهاينبغىلاالتيالربمناهيجميعمن

هذهوكانت."بهاأخ!التىخطيتهعنذبيحةيقرب"

منتيسأو،صحيحبقرابنثوربينماتتراوعالذبيحة

حسبصحيحةأشالمعزمنعنزأ!،صحيحذكر،المعز

.(27و23و13و4:2لا)المخطىءمركز

)نو!

نوء4

واضطراب،الريحهبوبوشدة،الشديدالمطر:النوء

فييسرعلكىحمامةجناحيلهأنلوداودويتمنىالبحر.

.6-8(:،5)مز"النوءومنالعاصفةالردع!منالنجاة

نإ:الأشوريينإلىإشارةفيالنبيإشعياءويقول

،انتردكانهيال"قويأشديدأمتسلطأ(الرب)السيدعند

،(2803إنت!)"جارفةغزيرةمياهكسيل،فهلككنوء

وسيلنوء،آكلةنار"لهيب:الربنجضبهيجانوان

إرمياإلىأيضأارجع-03:03إش)"ئردوحجارة

22:91،25:32،03:23).

الربوجهمنليهربالسفينةإلىيوناننزلوغدما

عظيمنوءفحدث،البحرإلىشديدةريحأالربأرسل"

يوناناعترفوقد،"تنكسرالسفينةكادتحتىالبحرفي

.(12و1:4يونان)العظيمالنوءهذاحدثبسببهأنه

السفينةفيالربكانعندماعظيمريحنوءحدثوقد

نائمأ،وسادةعلىالمؤخرفيهووكانلا،التلاميذمع

ابكم،،اسكتللبحروقال،الريح!انتهرفقام...فأيقظوه

،41-4:35)مرقس"عظيمهدوءوصارالريحفسكنت

.25(-8:22لوإلىأيضأارجع

كانالتيالسفينةتحطمإلىأدىعنيفنوءحدثكما

.18(:27)أعروميةإلىطريقهفىبولسالرسولعليها

ابارإنهم"الكذبةالمعلمينعنبطرسلرسولاويقول
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بىآمونا-نا

الظلامقتاملهمخفظالذين،النوءيسوقهاغيوم،ماءبلا

.(17و1ة2بط2)"الأبدإلى

8نو-نوآموق

نا)"موننوأ!وأ،(1-03:416حز)"نو"وتسمى

ومعنى.(46:25إرميا)"نوأمون11أو(308

،!أمونمدينة\االقديمةالمصريةاللغةفي"نوآمون"

ىأ"ماجناديوسبوليس"اسماليونانيونعليهمأطلقوقد

وكانت!"طيبة"أو(أ!أ)0030ثه!"لكبرىاديوسبوليس"

فيوغربأشرقأالنيلضفتيعلىتمتدكبيرةمدينة

تشملفكانت،مصرصعيدفيالرابعةالمصريةالمقاطعة

الضفةعلى(الأحياءمدينةأي)والأقصرالكرنك

وأ)المقابرومنطقة،النتممستشرقحيثللنيلالشرقية

بىم!نلأآ-نو

الشمس.تغربحيثالغربيةالضفةعلى(الأمواتمدينة

الثامنةالأسرةعهدفيعظمتهاأوج"نو!بلغتوقد

عاصمةأصبحتحين(ق.م.9132-0157)عشرة

علىللدلالة"بوابةالمائةمدينة!تسميوكانتامصر

"آمون:المصريالثالوثعبادةمركزكانتكما.اتساعها

."وخنسووموط

الذي"بأمون"ارتباطهاعلىيدل"نوآمون"والاسم

فقد،العصرذلكفىللمصريينالرئيسيالمعبودكان

ماعلىطائلةثروات،وقتئذالعظاممصرملوكأغدق

نفوذأمونلكهنةوأصبح.طيبةفيلهمعابدفيشيدوه

تحتإسرائيلبنوكانالتاريخمنالحقبةللكوفي.قوي

مصر.فيالعبودية

إرمياأسفارفيعنهاالمذكورةالنبواتتمتوقد

*

محبل!ه

موصا
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نو-نلأآ!م

غزاهاحين،سابقأإليهاوالمشار،وناحوموحزقيال

ارجع)..مق633فيبانيبالأشورأيامفىايأشوريون

525فيفارسملكقمبيزغزاهاحينثم،(8؟3ناإلى

الرومانيالقائديدعلىالشديدللتدميرتعرضتكما..مق

الرومانضدثورةفيلاشتراكها،"جالوسكرنيليوس!

البطالمة.ملوكآخركليوباتراانتحارعقبقم.03في

نحوالعصرذلكفىالشرقيةطيبةفىيقطنكان

سترابو"!الرومانيالمورغزارهاوعندما،نسمةمليون

مسافةعلىتنتشركانتأطلالهاأنذكر..م.ق24في

.أميالتسعةنحو

حابو("ينة)النالثرمسيسلمعبدملالما

بهاويوجد،الأقصرمدينةحاليأطيبةموقعفيوتقوم

معبدهما،للنيلالشرقيةالضفةعلىعظيمانمعبدان

وتدل.الجنوبإلىالأقصرومعبد،الشمالإلىالكرنك

وفخامة.عظمةمنعليهكاناماعلىأطلالهما

تشييدهبدأوقد،قدمأ858الأقصرمعبدطولويبلغ

الئانىرمسيسإليهوأضافاالئالثأمنحوتبعهدفى

الاسكندرحتىالفراعنةمنغيرهفعلوكذلك،كبيرأجزءأ

تمانيلأربعةالثانىرمسيسبهومدخلفىوكان.ا!بر

منهاالواحدارتفاعيبلغ(اثنانمنهاباقيأمازال)للملك

آمو!نا-نو

أمنحوتبأقامهالذيالأعمدةبهوويتكون.قدمأ76

نباتشكلعلىالتىالأعمدةمنأزواجسبعةمنالثالث

بينيمتدوكانقدمأ53منهاالواحدوارتفاع،البردي

كانتالذي،"الكباشطريق!والكرنكالأقصرمعبدي

رأسمنهالكلالهوللأبيتماثيلالجانبينعلىبهتحف

كبش.

المعبدينكلاوكاناوأروعأفخمفكانالكرنكمعبدأما

عبارةالواقعفيالكرنكمعبدوكان.أمونللإلهمكرسين

ابتداء،الملوكمنالعديدبتشييدهاقام،معابدجملةعن

.الميلادقبلالأخيرةالقرونإلىالوسطيالمملكةمن

الأولسيتيأقامهالذيالأعمدةببهوالكرنكمعبدويتميز

عمودأ134منغابةعنعبارةوهو!الثانيرمسيسوابنه

مربعة.قدم000/66نحوتغطي،الرمليالجرمن

شكلعلىبتاجمنهاكلينتهىعمودأ29بهالأوسطوالممر

سبعينعمودكلارتفاعويبلغ،المتفتحةالبرديزهرة

أقصرأما.العالمفىالأعمدةأعلىيجعلهامما،قدمأ

قدمأ.53ارتفاعهفيبلغ،المعبدفيالأعمدة

رمسيسمعبديوجد،النيلمنالغربيةالضفةوعلى

رمسيسبناهالذىوالرمسيوم،حابومدينةفيالثالث

الملكةشيدتهالذيالرائعالبحريالديرومعبد،الثانى

امنحوتبمعبدمنجزءأوكاناممنونوتمثالااحتشبسوت

بكنوزهأمونعنختوتقبروفيه)الملوكوادىثم.الثالث

وعلى.الأشرافواديوكذلك،الملكاتووادي،(الرائعة

تحكيرائعةونقوش!رسوماتوالمقابرالمعابدكلحوائط

القديم.مصرتاريخمنالكثير

ا&ناسطءشيمثقفهعرنمديه)سجلالكرنكمعبةلحالطصورا

2-،((ا:2اط!2602و2اممه4اط)سوريةفىنلسطيننيهاغزاالقي
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8نوب

فيمدينةوهي.ازدهارأوارتفاعمعناهاعبريةكلمة

صم)1الملكشاولوجهمنهاربأداودإليهاجاءبنيامين

حجرموقعةفيالفلسطينيينانتصارفبعد.ا-19(ج21

،(11و4:01صم1)العهدتابوتوأخذهم/المعونة

ذعيتلذلكاالأفودوصعهم"نوب،مدينةإلىالكهنةانتقل

.(22:91صم1)"الكهنةمدينة!"نوب"

يعطيهأنالكاهنأخيطوببنأخيمالكمنداودطلب

شأنفيشاولالملكقبلمنموفدأنهمدعيأخبزاتخمس

(،الوجوه*خبزمنأخيمالكفأعطاهاأحدبهيعلملاخاص

سخنخبزيوضعلكي،الربأماممنالمرفوع"المقدس

لا)للكهنةإلاأكلهتحرمالشريعةوكانت"اأخذهيومفي

الذيالفلسطينيجلياتسيفأعطاهكما،(9و24:8

الأدوميغدواهناكوكان.البطمواديفيداودقتله

شاولالملكإلىالأخبارتلكنقلالذي،شاولرعاةرئيس

اعتبرهاإذالملكشاولفغضب.(ا.و22:9صم1)

يقتلواأنلديهالواقفين(الحرس)السعاةوأمر،خيانة

بكهنةليقعواأيديهميمدواأنالسعاةفأبياالربكهنة

فدار.بالكهنةوقعأنتدر:لدواغالملكفقال"ا،الرب

خمسةاليومذلكفيوقتل،بالكهنةهوووقعالأدوميدواغ

بحدالكهنةمدينةنوبضرب"كما،منهمرجلأوثمانين

والثيرانوالرضعانلأطفالواوالنساءالرجال،السيف

واحدولدإلاينجولم"السيفبحدوالغنموالحمير

بماوأخبرهداودإلىهربالذي،أبياثاراسمهلأخيمالك

.22(-22:17صم)1حدث

ردهفىالحادثةهذهإلىالمسيحيسوعالربأشاروقد

التلاميذقطفعلىاعترضواعندما،الفريسيينعلى

21مرقس،1204)متوأكلهاالسبتيومفىللسنابل

.(6:4لو،26

التحديد،وجهعلى"نوب"مدينةموقعئعلمولا

:01)ءوإنتمعيا(11:32)نحميافيإليهاوالاشارة

علىيطلجبلعلىبنيامينفيكانتأنهاعلىتدل(32

جبلعلىالطورفىكانتأنهاالبعضويرى.أورشليم

بعدعلى(المكبرجبل)سكوبسجبلعلىأو،الزيتون

89

اتحنو-تبةنو-تونو

علىأو،أورشليممنالشرقيالشمالإلىكيلومتريننحو

مأرأسأو،المشرفرأسقمةمثل)القريبةالسفوحأحد

.(الطلا

ثوبة8

ويقول.،(ئؤب"وجمعها،المصيبةأوالنازلة:النوبة

تجاهي،شهوركتجدد...ليفويلأذنبتإن":أيوب

و01:15أي)"ضدي!جيشئوب.عليئغضبكوتزيد

16).

توبة4

منسليمانالملكوسخر".الدورأوالفرصة:النوبة

عشرةلبنانإلىفأرسلهم،ألفأثلاثين...إسرائيلجميع

نحأيضأانظر،5:14مل1)"بالنوبةالشهرفىآلاف

.(1:8لو،2:12أس،12:24

نوبح،

اسم:وهو،"نباح"معناهاعبريةكلمة

قناةوأخذذهب"،منسىسبطمنشخص)1(

.(32:42عد)!باسمهنوبحودعاها!قراها

ولك!،"قناة،تدعىكانالأردنشرقفيمدينة)2(

عد)باسمهودعاها-آنفأالمذكور-نوبحعليهااستولى

32:42).

فى"يجبهة"منبالقربالأردنشرقيفيمكان)3(

صعدحيث،الخيامساكنيطريقعلى،جلعادأرض

ئعلمولا،(8011قض)للمديانيينمطاردتهفيجدعون

.21عد)"نوفح"تكونقدأنهاالبعضويرى.موقعها

آنفأ،المذكورة"قناة"نفسهاهيتكونقدأو،(03

."قنوات"الآنتسمىوالتى

نوتى-نؤلية-نواتى4

وقد.البحرفيالسفينةيديرالذيالملأحهوالنوتي

بالبحزالعارفينالنواتيعبيده"صورملكحيرامأرسل

فيعملهاالتيالسفنإدارةفيسليمانعبيدلمعاونة



خليجعلى(أيلاتأو)أيلةبجانبالتىجابرعصيون

.(27و9026مل1)"العقبة

تنكسرالسفبنةكادتحتىالبحرفيعظيمنوءوحدث

نومأونام...السفينةجوفإلىنزلقدفكانيونانأما"

ويصرخيقومأنمنهوط!بالنوتيةرئيسإليهفجاء.ثقيلأ

.(6-4:أيونان)"إلههإلى

عليهاكانالتىالسفينةعلىالزوبعيةالريحهاجتولما

الأمر،بالنوتيةوطالاروماإلىطريقهفيبولسالرسول

مدبحجةالنجاةقاربفيالسفينةمنيهربواأنأرادوا

هروبخطرإلىالمئةقائدنئهبولسالرسوللكن!المراسي

عأ)يسقطوتركوهالقاربحبالالعسكرفقطع،النوتية

27:14-31).

نوجة4

اسموهو،،،روعة،أو"لمعان"معناهاعبريةكلمة

،3:7أخ1)أورشليمفيلهولدواالذينداودأبناءأحد

أبناءأسماءبينيذكرلاالاسمهذاأنوحيث.(49:6

فإن،الثاشصموئيلسفرفيالمقابلالجدولفيداود

15(.:5صم)2"نافج"نفسههوأنهيرونالعلماءبعض

ذ!4

بنلامكابن!هو".راحة"معناهسامياسم

أسماهوقد.ويافثوحامساموأبو،أخنوخبنمتوشالح

أيديناوتعبعملناعنيعزينا"هذا.قائلأ"ا،نوحأ"أبوه

،(32-5:28تك)"الربلعنهاالتىالأرضقبلمن

.أدممنالعاشرالجيلوهو

روحهأنلهاللهأعلن،سنة048ابننوحكانوعندما

سيمهلوأنه،"لزيغانهالأبدإلىالإنسانفييدينلا!

،بالطوفانبعدهاسيهلكه،سنةوعشرينمائةالعالم

كلوأعطاه.جفرخشبمنفلكألنفسهيبنيأنوأمره

.(16-6:14تك)لذلكا!زمةوالمقاساتالبيانات

الشكل،بهذاغامرطوفانحدوثتصورصعوبةورغم

العبرانيين:إلىالرسالةكاتبيقولكما،مثيللهيسبقلم

ورغم،(ه:2تكمع11:7عب)"بعدئرلمأمور"

نلأء

بط23)منهمعاصريهلسخرية-شكولا-نوحتعرض

لمأمورعنإليهأوحىلمانوح!بالايمانفإنه،(4-6:

العالم،دانفيه،بيتهلخلاصفلكأفبنىخاف،بعدئر

.(11:7عب)"الإيمانحسبالذيللبروارثأوصار

كانإذ،نوحأيامفيمرةتنتظراللهأناةكانتوحين!

كارزأ"باعتباره،نوحظل،02(ة3بط)1"يبنىالفلك

"الفجارعالم"تحذيريواصل،(205بط2)"للبر

الوشيك.الداهمالخطرمنحوله

أبناءهو!د،عامخمسمائةالعمرمننوحبلغأنوبعد

.(5:32تك)ويافثوحامأسامأ:الثلاثة

الماءطوفانصار،سنةمئةستابننوحكانولما

!جميعأنتادخل"تلهقالقداللهوكاناالأرضعلى

علىأمطرأيضأأيامسبعةبعدلأني...الفلكإلىبيتك

الأرضوجهعنوأمحو،ليلةوأربعينيومأأربعينالأرض

ا،الرببهأمرهماكلحسبنوحففعل.عملتهقائمكل

.(6-ا:7ل!)

صارتالطوفانمياهأن،الأيامالسبعةبعدوحدث

الشهرفي،نوححياةمنستمائةسنةفيالأرضعلى

،اليومذلكفيالشهر.منعشرالسابعاليومفيالثاني

طاقاتوانفتحت،العظيمالفمرينابيعكلانفجرت

وامرأتهنوحدخل،عينهاليومذلك"في...السماء

الوحوشوكلوهم،الفلكإلىونساؤهماللةوبنوه

الربوأغلق".اللهأمرهماكلحسبلا...كأجناسها

.(16-709لك)"عليه

الفلكفكان،الأرضعلىجدأوتكائرتالمياهوتعاظمت

الشامخةالجبالجميعفتغطت"...المياهوجهعلىيسير

فيماكل...جسدذيكلفمات...السهاءكلتحتالتى

ولم."ماتاليابسةفيماكلمنحياةروحنسمةأنفه

علىالمياهوتعاظمت!.الفلكفيمعهوالذيننوحإلايبق

.(24-7:17تك)"،يومأوخمسينمائةالأرض

معهالتىالبهائموكلالوحوشوكلنوحأاللهذكرثم"

.-.المياهفهدأتالأرضعلىريحأاللهوأجاز.الفلكفي

الفلكواستقر...متواليأرجوعأالأرضعنالمياهورجعت

علىالشهرمنعشرالسابعاليومفيالسابعالشهرفى
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نوحه

.(5-8:1تك)"أرأراطجبال

الشهرفي،مئةوالستالواحدةالسنةفيوكان"

...الأرضعننشفتالمياهأن،الضهرأولفياالأول

الشهرمنوالعشرينالسابعاليومفيالثانىالشهروفى

معه،منوكلهوبالخروجنوحأالربوأمر"الأرضجفت

بنىأنهاعملهماأولوكان.الفلكمنمعهماوكل

كلومن.الطاهرةالبهائمكلمنوأخذ،للربمذبحأ!

فتنسم،المذبحعلىمحرقاتوأصعد،الطاهرةالطيور

.(22-8:02تك)ا،الرضارائحةالرب

واكئرواأثمروا:لهموقالوبنيهنوحأاللهباركو

حيواناتكلعلىسلطانأوأعطاهماالأرض!املأوا

وكل،الأرضعلىيدبماوكل،السماءطيوروكلالأرض

أخضر،عشبكلمعطعامألهملتكون"البحرأسماك

مدسافك"وأن،*تاطوهالادمه،بحياتهلحمأأنغير

صورتهعلىالله"لأن.،ادمهئسفكبالإنسان،الإنسان

الثلاثةنوحأولادومن.(6-9:1ك)ا،الإنسانعمل

.(9:91تك)الأرضكلتشعبت

يكونبألا!ميثاقأبعدهمنونسلهنوحمعاللهوقطع

"قزحقوس"وأعطاه"ايأرضليخربطوفانأيضأ

أبصرها،السحابفيالقوسكانتفمتى"الميثاقعلامة

جسدكلفىحيةنفسكلوبيناللهبينأبديأميثاقألأذكر

شإإلىأيضأارجع،17-8؟9تك)"الأرضعلى

.(01و54:9

ذإ،نفسهاعنأعلنتالساقطةالإنسانطبيعةولكن

داخلوتعرىفسكرالخمرمنوشربكرمأ!نوعغرس

خارجأ"أخويهوأخبرأبيهعورة...حامفأبصر.خبائه

الوراءإلىومشيا،أكتافهماعلىووضعاهالرداء!فأخذا

فعلماعلم"خمرهمننوحأفاقفلماأبيهما،1عورةوسترا

يكونالعبيدعبد.كنعانملعون:فقال،الصغيرابنهبه

حامأيلعنلمأنهوايأرجح.(26-9:02تك)"لإخوته

:9تك)وبنيهنوحأباركأنسبققدكاناللهلأن،نفسه

.بجدهلاستهزاءافيأباهشاركقدكانكنعانلأنأو\(،

عنومات،الطوفانبعدسنة035نوحوعاش

التاريخعظماءأحدبحقوكان.عامأوخمسببنتسعمائة

نو)أبا

.(11:7عب)الإيمانأبطالمنوبطلأ

نوح،أيامكانت!كماأنهالمسيحيسوعالربأنذروقد

فيكانواكمالأنه،الإنسانابنمجىءأيضأيكونكذلك

ويتونجون،ويشربونيا-طونالطوفانقبلالتىالأيام

يعلعواولم،الفلكنوحفيهدخلالذياليومإلىويونجون

مجىءأيضأيكونكذلك،الجييعوأخذالطوفانجاءحتى

27(-و17:26لو،93-24037مت)"الإنسانابن

فييسوعالربنسبسلسلةفينوحيذكركما

.(3:36لو)لوقاإنجيل

نوحه4

الرابعالابناسموهي"،راحة*معناهاعبريةكلمة

.2(ة8أخ)1الأسباطأبييعقوبأبناءأصغرلبنيامين

أسرةأعضاءأسماءفي،التكوينسفرفييذكرولم

يرجحمما(46:21تك)مصرإلىرافقوهالذينيعقوب

هوأنهالبعضيريولكن،ذلكبعدمصرفيولدأنهمعه

.(26:93عد)!اشفوفام"نفسه

4نود

مكاناسموهي،"منفىأوتيه"معناهاساميةكلمة

وجهمنهروبهعندقايينفيهاسكن،عدنشرقيكان

ئعلمولا،(16ة4تك)هابيلأخاهقتلأنبعد،الرب

علىللدلالةرمزيالاسمأنالبعضويرى.الآنموقعها

:الربلهقالفقد،أخيهقتلعلىلهعقابأقايينتيهان

.(14-4:12تك)!الأرضفيتكونوهاربأتائهأ"

،ابنود

قبيلةاسموهي،"شرفأونبل"معناهاساميةكلمة

فىونافيشويطورالهاجريينمعمتحالفةكانتعربية

منسى.سبطونصفوالجاديينالرأوبينيينمعحربهم

ليدهم،الربدفعهمإذ،عليهمإسرائيلبنوفانتصر

لأنهملهمفاستجابالقتالفياللهإلىصرخوالأنهم!

:5أخ1)"السبىإلىمكانهموسكنوا...عليهاتكلوا

العربيةالقبائلهذهموطنأنعلىيدلمما،(18-22



ناا

هو"نوداب"أنالبعضويظن.الأردنشرقيفيكان

نسلمنونافيشيطورمعالمذكور"قدمة"نفسه

.(31:اأخ15،1-25:13تك)إسماعيل

8نار

نأفلابد،التارلئفجرمنذالنارالإنسانعرفلقد

الذينوحوكذلكاللربقربانهقدمعندمانارأأوقدهابيل

:4:3،8تك)بناهالذيالمذبحعلىمحرقاتللهأصعد

للناربمصدريحتفظأنراعىالإنسانأنويبدو.(.2

كلفيإيقادهاإعادةإلىالحاجةيتجنبحتىمشتعلأ

ناربهإناءمعهيحملكانإبراهيمأنيبدوفمثلأ.مرة

إسحقابنهلتقديمالمرياجبلإلىذهابهعندصشتعلة

فيالعادةكانتهذهأنويبد!،(23:6تك)محرقة

.(03:14إش)القديمالزمن

الكتابيةالعصورفيالنارإيقادطرقأهمأنوالأرجح

01الثانىالمكابيينإلىارجع)صوانقطعتىبقدحكانت

.(3ة

يعرفلمشعبوجدأنهعلىدليلأىلديناوليس

كيفاليقينوجهعلىنعرفلاولكن،الناراستخدام

،النارإيقادكيفيةمعرفةإلىالبدايةفيالإنسانتوصل

فقد.الأمرهذاحولتدورالتىالأساطيرمنالكئيرفهناك

إله(جيبيلأو)"جيبير!يعتبرونالكلدانيينقدماءكان

النحاسويذيب،الظلامينيرالذيفهو،الآلهةأقوىالنار

.المعادنمنوغيرهاوالفضةوالذهب

قد-"برومثيوس!إنتقولإغريقيةأسطورهوهناك

الإنسانعنالنارمنعقد!الآلهةكبير!زيوس،وجد

فىللإنسانبهاوأتىالأولمبجبلمنسرقها،الفانى

صخرةفيبالسلاسلبتقييدهالآلهةفعاقبته،!جوفةقصبة

سكيثيا.براريفي

:المجالاتمنالعديدفيالناروتستخدم

استخداميستلزمالطعامفإعداد:المنزليةالشئونأ()

الباردالجوفى!بخاصة،وللتدفئةللإنارةتلزمكما،لنارا

.14مرقسو36:22إرميا)فلسطينفيالشتاءفى

وتنقيتهاالمعادنولصهر.(28:2أع،18-18يو،54

ناا

3:2(.ولحرق13:9،ملاخيوتشكيلها)زك

.(57و13:52لا)الملوثةوالأشياءالفضلات

ولوالسبتيومفينارإيقاديحرمالنافوسوكان

.(35:3خر)الطبخلأغراض

ارتفاعمع،الصيففصلفيالجفافشدةأنويبدو

الحرائقاشتعالإلىتؤديكانت،الجوحرارةدرجات

.(1،:9قض)

شخصأوقدإذابأنهتقضيالشريعةكانتكما

حقل،أوزرعأوأكداسفاحترقت،شوكأوأصابت""نارأ

إلىأيضأارجع،22:6خر)ئعؤضالوقيدأوقدفالذي

.(14:03صم2،هو4ا:5قض

لحرقلازمةالنار"كانت:الديئيةلدغراض)ب(

مذبحعلىدائمأتتقدالنارفكانت.والبخورالذباثح

النارتلكخرجتوقد.(6:9لا)تطصلا،المحرقة

والشحم"المحرقةالمذبحعلىفأحرقتالربعندمنأصلأ

24(.:9)لا

مصدرمن،المقدسةللاغراضتؤخذنارأىوكانت

تعتبر،المحرقةمذبحعلىدائمأالمتقدةالنارغيرآخر

ابنافعلوعندما،الربعنهايرضىلا"غريبةنارأ"

الربعندمننارخرجت!،ذلكوأبيهونادابهارون

.3عد،2و01:1لا)"الربأمامفماتا،وأكلتهما

4،26:61).

المرقوسكبوالفطيراللحمجدعونوضععندماوحدث

طرفالملاكمد"أنالملاكأمرهكما،الصخرةعلى

مننارفصعمت،والفطيراللحمومسبيدهالذيالعكاز

.(21-6:91قض)"والفطيراللحموأكلتالصخرة

ودعاسلامةوذبائحمحرقات"داودأصعدوعندما

خأ1)"المحرقةمذبحعلىالسياءمنبنارأجابه،الرب

انتهىعندماسليمانمعأيضأحدثماوهو.(21:26

منالنارنزلت"إذ،الهيكلتدشينعندصلاتهمن

البيت"الربمجدوملأ،والذبائحالمحرقةوأكلتالسماء

.(7:1أخ2)

منأخذوهاالتىبالغنائمإسراثيلبنوعادوغدما

ا-\



نا)

ذهبواالذينالجندلرجالالكاهنالعازارقال"المديانيين

موسى:الرببهاأمرالتيالشريعةفريضةهذهجللحرب

،والرصاصوالقصديروالحديدوالنحاسوالفضةالذهب"

...طاهرأفيكونالنارفيتجيزونه،الناريدخلماكل

:31عد)"الماءفيفتجيزونهالناريدخللاماكلوأما

21-23).

شحمهاوحرقدمهارشبعد،الخطيةذبائحوكانت

رؤوسهامعلحمهاوكلجلدهايؤخذاالمحرقةمذبحعلى

مكانإلىانمحلةخارجإلى!،وفرثهاوأحشائهاوأكارعها

على.بالنارحطبعلىوتحرقالرمادمرمىإلى،طاهر

:0316،:12،6و11؟4لا)"تحرقالرمادمرمى

.(13:11عب،27

نأ"،انتذارهأيامتكمليومفيالنذيرعلىوكان

شعرويأخذ،انتذارهرأسالاجتماعخيمةبابلدىيحلق

السلامةذبيحةتحتالتىالنارعلىويجعلهانتذأرهرأس

.(6:18عد)

المرأةعقوبةكانت:للعقابوسيلةالنار(-)

:38تك)بالنارالحروهى(الناموسقبلفيما)الزانية

كاهنابنةتدنستإذا،بأنهالشريعةقضتكما.(24

،(9ة21لا)"تحرقبالنارأباهادنستفقد،بالزنى

بالنار،رذيلةفذلك،وأمهاةامرأرجلاتخذإذ!وكذلك

.(02041لا)"وإياهمايحرقونه

يحرقأن،الحالاتبعضفىالإعدامتنفيذيعقبوكان

،7:25بش9،:02:14،21لا)الموتبعدالجثمان

.(33:16مل2

عندالإعداموسيلةكانبالنارالحرقأنيبدوولكن

دانيال)بابلفيالثلاثةالفتيةمعحدثكماالوثنيةالأمم

3).

رمزأالناراستخدمت:مجازيأالناراستخدام(د)

وأالرضىفىءسوا،قوتهعلىودلالةالربلمحضر

.(الخ300و1101عد،24و14:91خر)التدمير

وعلى،(3:2خر)المشتعلةالعليقةفيالربظهروهكذا

201

نلأ)

،91:18024:17خر)بالنارالمضطرمءسيناجبل

وليوحناولحزقياللإشعياءهكذاظهركيا.(12:18عب

!سيظهر.(51-1:21رؤ،1:4حز،،و64:)إش

الربقادوقد.(8و1:7تس2)ثانيةمجيئهفيهكذا

.(13:21خر)ناربعمودالبريةفيقديمأشعبه

مجدهبهاءلأجلليس،ا،آكلةنار"إنهاللهعنويقال

فسيحرق،الخطيةعلىغضبهفيأيضأبل،فحسب

التياوالكبريتبالنارالمتقدةالبحيرة،جهنمفىالخطاة

،ه:97مز22،:32تث)يموتلاودودهاتطصلانارها

.21حز21،:1733:14،66،:01إش،98:46

كما.(02001رؤ،7يهوذا،92ج12عب،32و31

.(18عو)الأعداءللتهمبناراللهشعبيشبه

14،:5إرميا)"نار"إنهااللهكلمةعنيقالكما

:2أع،4:4إش)القدسالروحعنوكذلك،23:92

.(93:3،911:912مز)القديسين!غيرة،(4و3

!خدامهرياحأملانكتهالصانع":الملائكةعنيقالكما

بهاوشبهت.(1:7عب،4ت401مز)،ملتهبةنارأ

.(8:6نش)الصادقةالمحبة

و6:27أم)وجمربنارالشهوةخطيةالحكيم!يمثل

شإ)!اكالناريحرقالفجور!إن:إشعياءويقول.(28

9:18).

وعلى،الشرينبشاللثيمالرجل":الحكيمهـلقول

الغشلسانوكذلك،37(:16)أملاالمتقدةكالنارشفتيه

...ناراللسان"!الرسوليعقوبويقول.4(:012)مز

.6(ة3)يعا،جهنممنوئضرماالكوندائرةيضرم

.(0،011إش)المنافقينرصاءوكذلك

،(53-12:94لو)المؤمنيناضطهادبهاويشبه

حز،9:13مراثى،48:45إرميا)الأشرارودينونة

93:6).

للشفاءكوسيلةأيضأمجازيأتستخدمالنارأنكما

.(3و3:2ملاخى،هو4:4إش)روحيأوالنطهير

8نور

الكتابيسجلهاكلهاتأولةلملنوراصل:/!لمولا



نلأ)

11تك)"نورفكان"،!نورليكن":هى،للهالمقدس

مباشربأمرالوجودفىظهرالنورأننعلمهذاومن.(3

بيناللهوفصل.حسنأنهالنوراللهورأى!.اللهمن

ليلأ"دعاهاوالظلمة،نهارأالنوراللهودعا،والظلمةالنور

.(5و1:4لد)

الشمسخلققبلوجدالنورأنملاحظةيفوتناولا

.(91-1014تك)الرابعاليومفىوالنجوموالقمر

النشاطمنقريبأشيئأكانالنورذلكولعل

تلكاخترق،القطبيالشفقفيكماالكهرومغناطيسي

.(2:أتك)الغمروجهعلىتخيمكانتالتىالظلمة

والنجوموالقمرالشمسفيالنورتركزالرابعاليوموفي

.الإنسانلخلقتمهيدأ

فيهولبشنور!هوالذياللهأنالانتباهيسترعيومما

بالنور،الخلقفىخطتهبدأ،(ه:9يو1)ولالبتةظلمة

وخالية"خربة"الأرضكانت!الأمرهذاإصدارهقبلإذ

مبانتمرةعلاقةهناكأصبحتالنوروبخلق.(102تك)

الربسيرفيلهذاصورةنرى!لعلنا.وخليقتهالخالقبين

الطريق!فيليهديهمسحابعمودفىنهارأشعبهأمام

،(22و13021خر)لهمليضيءنارعمودفيوليلأ

:04خر)الخيمةعلى(الشكينة)المجدسحابةوبحلول

8:1112مل1)سليمانهيكلعلىكما،(34-38

.(14و5013أغ

تجلتفقد،بخليقتهالكاملةالشخصيةاللهعلاقةأما

يو)!بينناوحلجسدأصار(اللهافي)الكلمةأعندما

،(12أ3:91،8يو)"العالمنور"فهو،(114

ولاالشمسإلىتحتاجلا"السماويةالمدينةأننقرأولذلك

أنارهااقداللهمجدلأن،فيهاليضيثاالقمرإلى

ليليكونلا!و،(21123رؤ)"سراجهاوالخروف

2205رؤ)"شمسنورأو.سراجإلىيحتاجونولاهناك

.(02و06:91إنقإلىأيضآارجع-

لملنور:علىللدلالةالمستخدمةلملأصليةلملكلطت!ثانيا/

النورعنتعبرعبريةكلمةعشرةاثنتاهناك(أ)

كلماتوست1(أصولخمسةمنمشتقة)

وأكثر.(أصولأربعةمنمشتقة)يونانية

نلأ)

ذإ"أور!كلمةهىاستخدامأالعبريةالكلمات

82منها،القديمالعهدكلفيمرات801ترد

فيمرة18،إشعياءفيمرة23،أيوبفيمرة

عشرسبعةفيموزعةمرة193المزاميرسفر

الكثرةفى"أور"تليالتىوالكلمة.أخرىسفرأ

1(الأصلنفسمنمشتقة)لامأور!هي

وأالسراجأوالمصباحأى؟المنير!ومعناها

مرة11،القديمالعهدفيمرة17وترد،المنارة

باقيأما.والخروجالتكوينسفرىفيمنها

مرة14فتردالنورعلىتدلالتيالعبريةالكلمات

فقط.

46وترد(لا!30)"فوس"هىيونانيةكلمةهم-وأ

يوحناالرسولكتاباتفيأغلبها،الجديدالعهدفيمرة

!(الأولىرسالتهفيمرات5،إنجيلهفيمرة23)

الئانيةاليونانيةوالكلمة.الرسلأعمالفىمراتوعشر

وأجسرا!هاومعنا،(3ءلأساول30)"ليخنوس"هى

أخرىيونانيةكلماتأربعثم.مراتستوترد"مصباح

.مراتثماني"نور"إلىتترجم

:5نو!"لكلمةلملكلتابيململاستخدلم:/ثالثا!

بمعناهاالمقدسالكتابفي"نور"كلمةتستخدم

قدمعلىيكوناأنالاستعمالانهـلكاد.المجازيأوالحرفي

المحديدالعهدفيأما.القديمالعهدفيعددآالمساواة

بنسبةالحرفيالاستعمالعنيزيدالمرازيفالاستعه،!

معجزية.بطرقالنورظهورإلىإشاراته!اتآنكما4:1

القديم:العهدفى،للنور،الحركلالاستخدام(أ)

على:للدلالةالقديمالعهدفى،،نور"كلمةتستخدم

مز)"كثوبالنوراللابس"اللهطبيعة-1

401:2).

103تك)الأولاليومفياللهخلقهالذيالنور-2

-5).

والقمرالشمس:نفسهاالسماويةلأجراما-3

.(16-141تك)لنجوموا

14:صم7:4،1)أيالسما!دةالأجرامكر-4

.2(:12جا،32:7خر26،:03إش36،
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ن!ا

.(05:11إش)لنيراناكر-5

.(2402لا،25:6خر)المصباحأوالمنارة-6

.(36:32أى)البرقضوء-7

الحديد:العهدفى،للنورهالحركلالاستخدام)ب(

:4كو2)الأولاليومفياللهخلقهالذيالنور-ا

.(1:17يع6،

رؤ،1:91ب!02:8،2أع)المصابيحطد-2

18:23).

.(22:23رؤ،11:9يو)النهارنور-3

مت)"الجسدسراج"للعينحرفيشبهبمعني-4

.(35و11:34لو،23و6:22

القديم:المهدفي"نور"لكلمةالمجازيالاستخدام)%(

رمزأ.القديمالعهدفيمجازيأ،انور!كلمةتستخدم

(8:16إش،22:28أى)والنصرةللنجاح-ا

13(:36مز،2و.3:16أي)نفسهاللحياة-2

(2:5،94:6،51:4إ)إشوالتهذيبللتعليم-3

،92:3أي)اللهبكلمةوالاسترنتمادللاستنارة-4

(5801إش،501أ911مز،129:4مز

(14و2:22،5:11دانيال)للحكمة-5

.(92024أى)والبهجةللفرح-6

برضىأو(4:6مز)اللهببركاتللاستمتاع-7

.(16:15أم)الملك

،8:91مل11026،2مل1)كسراجللذرية-8

.(21:7أخ2

الجديد:العهدكلللكلمةالمجاذيالاستخدام(د)

(1:5يو1)اللهبطبيعة-1

يدنىلانورفى"الساكنفهو.اللهلمسكن-3

.(6:16تي1)"منه

نورالعالم"ؤالناس!"نورفهو،يسوعللرب-3

،8:12(.931091ووه1:4)لو

،16"4مت)الخلاصبشارة-للإنجيل-4

2:9،2بط1:12،1كو،26:18أع

.(6و4:4كو

،1:7يو1)ئطاعأنيجبالذيللحق-5

نو)

"12ة13رو،508أف،12:36يو

.(01و2:9يو1

:13أع،16و514مت)الحقيحملونلمن-6

.(91:،ل!152أ2،في35ة،يوه47

معحزية:بصور!لملنورظ!ر:لمرلمبعألم

فيهاظهرالتىالأحداثبعضالمقدسالكتابيسجل

معجزية:بصورةالنور

بينما،"مساكنهمفينور"إسرائيللبنيكان-ا

مصر"أرضكلفيدامسظلام"هناككان

.(23-21ة01خر)

ليلأالبريةفىإسرائيلبنيقادالذيالنارعمود-2

.(14"78مز،13:21،14:02خر)

جبلعلىيسوعالربثيابمنشعالذيالنور-3

.(17:2)متالتجلي

فيوهوبولسوالرسولحولأبرقالذيالنور-4

:6،26أ9:3،22أع)دمشقإلىطريقه

13).

ولملظلمة:لملنوربينلمقارنةلم؟لمخامسأ!

فصل*البدءفمنذ،يجتمعانلاضدانوالظلمةالنور

؟4كو18،2و5و1:4تك)"والظلمةالنوربينالله

نجدويينما.الظلمةتختفى،النوريشرقفحيث،(6

؟2جا،913012مز)حرفيأوالظلمةالنوربينالمقارنة

إلىتشير،الأعمالأغلبفيفإنها1(4:6كو13،2

والنور،والموتالخطيةإلىترمزفالظلمة،مجازيةصورة

للقداسة.يرمز

يو)1"البتةظلمةفيهوليسنور،"اللهأننقرأفعندما

فيهأثرلا.صالحاللهبأن،مجازيأهذانفهم،(ه:1

ىأ)"الظلمةسلكتبنوره"أيوبيقولوعندما.للشر

اللهبكلمةمنقادةحياةعاشأنهذلكمننفهم(3؟92

الذينأما.(42:16إشإلىأيضأارجع)وفي"حمأيته

يقولونالذينفهمظلامأوالنورانورأالظلام)،يجعلون

كما(..5:2إش)"شزأوللخير،خيرأللشر":أيضأ

،2:2يو)"وقتامظلاموقت"إنهالدينونةيومعنيقال

.(5:18عا



الطقيقعلن!)اا!للليلا!و!يلللو-نو)

فىالجالسالشعب!)أنالجديدالعهدفيونقرأ

الموتكورةفىوالجالسوق،عظيمأنورأأبصرالظلمة

الناسولكن.(4216مت)"نورعليهمأشرق،وظلاله

يسوعالربفيالمعلنالحقنورعنالشرظلمةيحبون

النور،يقاومونأنهمورغم.(2.و3091يو)المسيح

النور(تطفىءأوتغلب)تدركأنيمكنلاالظلمةفإن

النور"المجدكلله،يسوعالربويقول.كاأ:9يو)

لئلااالنورلكمداممافسيروا.بعدقليلأزمانآمعكم

أبناء"هموالمؤمنون.(12135يو)"الظلاميدرككم

:5تس1)،اظلمةولاليلمن!وليسوا"نهاروأبناءنور

،13(:1)كوالظلمةسلطانمنالربأنقذهمفقد،(ه

،(2:9بط1)العجيبنورهإلىالظلمةمنودعاهم

يوا1)الحقمعتجاوبفيالنورفييسلكواأنوعليهم

يسلكونالذينفهم،الحقيعملونلاالذينوأما.(7:

.(106يو1)الظلمةفي

منمعشركةلهمتكونأنمنالمؤمنينالربويحذر

شركةوأية؟والإثمللبرخلطةأيةلأنه"،الحقيرفضون

يصعبوأحيانأ.(6:14كو2)ا،؟الظلمةمعللنور

ظلمةعلىالعالمولاة"ارئيسالشيطانلأن،هذاتمييز

ملاكشبهإلىشكلهيغير"(6029أف)"الدهرهذا

فعلى،(11:14كو-2للحقرسولإلىأي)"نور

6أف،13:13رو)"النورأسلحة*يلبسواأنالمؤمنين

:2في)"العالمفي"كأنواريضيئواوأن(011-14

إلىظلمات"منبالناسيأتوالكي،(5014مت،15

،(26018أع)"اللهإلىالشيطانسلطانومن،نور

المؤمنينغيرأذهانأعمىقدالدهرهذاإله"الشيطانلأذ

صورةهوالذيالمسيحمجدإنجيلإنارةلهمتضيءلئلا

.(44كو2)"الله

لوحئا:لملرسولكئاباتفىكرمزلملنور:لسمالمسا!

استخدامأوالبشيرينالرسلأكثريوحناالرسول

الإنجيلأنفىعجبولا."النور"وبخاصة،للرموز

عنجاءماصدىيردد،"البدءفي"بعبارةيبدأالذي

تك\)"نورفكانانورليكن*:اللهقالحينالخليقةبدء

النو)الطقيقعالمللليلا!ويلللوي-نا)

32(اليونانيةفىثهه"عفوس)"نور"!طمةفترد.(3:

يوحنا،إنجيلمنالأولىأصحاحأعشرالاثنىفىمرة

،(1119)الطبيعىالنورعلىللدلالةواحدةمرةمنها

12:63)الحقمعيتجاوبونمنإلىالإشارةفيومرة

.(01-1:7،2:8يو1إلىأيضأارجعالنور"ء"أبنا

إشارهإفافهي،الأخريمرةوالعشرونالإحديأما

به.جاءالذيالحقإلىأو،يسوعالربإلىمباشرة

لأنه،(9:أيو)"الحقيقيالنور!هويسوعفالرب

إنسانأيعنيمتازفهووبهذا،اللهعنالكاملالإعلان

النساء!منالمولودينأعظم"المعمدانيوحناولو،اخر

"الناسنور"فهو،36(و،23،5:3و8و7ة1يو)

461(:12،،:12،9:)8"العالمدلرو1(1:4)

النور"و،ه(:)1"الظلمةفىيضىءالذيالنور"وهو

رفضولكن(.1:9يو)"إنسانكلينيرالذيالحقيقى

أها،(92-3:91)شرهمكشفلأنهالنورالكثيرون

.(12؟8)"الحياةنور"لهمصارفقدقبلوهالذين

نور؟"كلمةتردمرةآخرأن،الانتباهيسترعيومما

عشر،الثانيالأصحاحنهايةفىهي،يوحناإنجيلفي

أحاديثفيتلاميذهإلىبخدمتهذلكبعداتجهالمسيحلأن

العالمرفضأنبعد،جدويهناكتعدلمإذ،خاصة

."النور"

"،الله"محبةعنكشفالنورأنفحيث،للمؤمنينأما

وصاياحفظتستلزم،النورفيالحقيقيةالحياةفإن

-8ة2يو1)البعضبعضنامحبةوبخاصة،المسيح

.(7-1:6يو1)الحقوعمل،(11

لحقيقى4هوالنوراالمسيحيسوع-نور

نورأ"سيكونالمسيابأنالقديمفىالأسبياءتنبألقد

رجلأدركهماوهو،(4:6!،426إش)"للأمم

الكاهنزكريابهوشهد،(2032لو)سمعاناسمهتقى

فيالجالسينعلىليضيءالعلاءمنالمشرق".فقال

فيقالفالذي.(97و1078لو)"الموتوظلالالظلمة

هوكان(16-1كو،1:3تك)"نورليكن"البدء



الأ!بيةا!نالآن!)-

الحقيقىوالنور!(1:3عب)،االلهمجدبهاء"نفسه

نفسهعنقالوقد.9(:1يو)"إنسانكلينيرالذي

.(8:12،9:5،12046لو)"العالمكدأنا"

الظلمةفيالسالكالشعب":قائلأإشعياءوتنبأ

أشرقالموتظلالأرضفيالجالسون.عظيمأنورأأبصر

خدمتهيسوعالربجمدأوعندما.(9:2إش)نور"عليهم

.12-16(:4)متالنبوةلهذهإتمامأذلككانالجليلفي

كانالذي-اللهمجدأبرق،التجلىجبلوعلى

،تلاميذهمنمختارةنخبةأمام-تواضعهبجسدمستورأ

17مت)"كالنوربيضاءثيابهوصارتافأضاءوجهه"

وبعد.مجدهمنلمحةمجردهذهوكانت،(2و1

نورحولهأبرق"إذبولسللرسولظهر،المجيدةالقيامة

كما.(9:3،22:6،26:13أع)ك!السماءمن

فكان.مجيدةبصورةبطمسجزيرةفيليوحناظهر

-1:12رؤ)"قوتهافيتضيءوهىكالشمسوجهه!

18).

وكان.وأقوالهبأعمالهالعالمنورأنهالمسيحأثبتوقد

بل-قدرتهأظهرفقد،خاصةأهميةللعميانلشفائه

مر8)الأهموهو،الروحيالعمىيشفيأنفي-!رجمته

،12046(.12إ8يو،معهة9،يو22-26ة

في"والنورالظلمة"أي"والنهارالليل!تعاقبمنفبدلأ

الربشخصفيدائمنورالآنيشرق،الطبيعيالعالم

النور"منأكثرالظلمةالناس"أحبولكن،المسيحيسوع

هذه*:عليهالقبضإلقاءعندلهمقالحتى(1:91يو)

قواتولكن.(53ة22لو)"الظلمةوسلطانساعتكم

من،منتصرأظافرأفقام،تمسكهأنتستطعلمالظلمة

:26أع)7وللأممللشعببنورلينادي"،الأمواتبين

اللهلأن"الإنجيل!بشارةفييشرقالنورومازال.(23

فيأشرق!الذيهو،ظلمةمننوريشرقأنقالالذي

2)"المسيحيسوعوجهفياللهمجدمعرفةلإنارةقلوبنأ

فقد،المسيحجاءفإذ(14و5:13أف،6-44كو

ة21رؤ)ليلللمؤمنيعقبهولن،جديديومفجرأشرق

23،22:5).
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الأهبيها!نالآ-نو)

الذهبية8المفارة-نور

:الاجتماعخيمةفىالمنارة)1(

منالجنوبيالجانبفيتقومالذهبيةالمنارةكانت

خر)الوجوهخبزمائدةمقابل،الشهادةخيمةفيالقدس

الخروجسفرفيلهاتفصيليأوصفأونجد.(04:24

نقي،ذهبمنمصنوعةوكانت.(4.-31:كااخر)

وساقهاوقاعدتهاهينقيذهبوزنةمن،خراطةصنعة

.24(-37:17)خرومنافضملاقطمنأدواتهاوجميع

أحدمنتخرجوكانت،وساققاعدةمنتتكونوكانت

شعبثلاثالآخرالجانبومن،منارةشعبثلاثجانبيها

وفى.سرجسبعةمنتتكونالمنارةكانتوبذلك،منارة

المنارةوفي.وزهربعجرةلوزيةكاساتثلاثشعبةكل

وأزهارها،بعجرهالوزيةكاساتأربع(الرئيسية)الساق

الربوأمر.نقيذهبمنواحدةخراطةجميعهاوكانت

الجبلفيلهأظهرهالذىالمثالعلىيصنعهاأنموسى

.(04و25:36خر)

التقليديقولولكن،حجمهاالمقدسالكتابيذكرولا

نحووعرضها،أقدامخمسكانارتفاعهاإناليهودى

.قدمونصفأقدامثلاتة

:سليمانهيكللي)2(

منمنائرعشرالواحدةالمنارةعنعوضأسليمانعمل

ووضع،ذهبمنلملاقطواوالسرجبالأزهار،خالصذهب

المحرابأماماليسارعنوخمسأ،اليمينعنمنهاخمسأ

عملهاوقد،(7:94مل1)الأقداسقدسأمامأي

عملهاأفهمنهيفهممما،(7ة4أخ2)كاكرسمها"

الأصلية.المنارةكرسم

ندبابل:هيكلفى)3(

،الواحدةالمنارةإلىالبابليالسبيمنالراجعونعاد

المفارةمعهأخذالهيكلإبيفانسأنطيوكسنهبعندماإذ

الهيكلالمكابييقوذاطقرأنوبعد،(1:23مك1)

البخورومذبحالمنارةوحملوا،جديدةمقدسةآنيةصنعوا،



ا،نو

،المنارةعلىالتيالسرج..وأوقدواالهيكلإلىوالماندة

.(05و4:94مك1)"الهيكلفيتضيءفكانت

:هيرودسهيكلفي)4(

واحدةمنارةسوىهناكتكنلمهيرودسهيكلوفى

يوسسيفوسيذكركما)القدسمنالجنوبيالجانبعلى

القائدتيطسأخذهاالتىالمنارةوص.(اليهودىالمؤرخ

فىالشهيرقوسهعلىورسمهاالغنائمبينمن،الروماني

روما.

تيطسقومرعلىهبيةالةالمنارةملارة

نو!4

أعوادبهاتداس،نحوهماأوثورانيجرهاآلةالنورج

السنابل.منالحبلفصل،ونحوهالمحصودالقمح

جعرفي!رص!

يانلأى

يمدواأنرفضواالذينسكوتأهلجدعونأنذروقد

وصلمناعزبحالربيدفع"عندمابأنه،بالخبزرجاله

البريةأشواكمعلحمهميدرسبيده(مديانملكي)

عندفعلأنفذهماوهو،(7و806قض)بالنوارج"

صم2إلىأيضآارجع-8:16قض)منتصرأعودته

عا\،02:26أم"0203أخ31:31،24022،1

:)3.

يعطيهأنالملكداودعلىاليبوسىأرنانعرضوقد

ولكن،،للتقدمةوالحتطة،للوقودوالنوارجللمحرقةالبقر!

الثمنلأرنانودفع،مجانيةمحرقةللربيقدمأنأبىداود

.(25-23ة21صآأ1)

بالنورجئدرسلاالشونيزإن").النبيإشعياءويقول

.(28027إش)"الشونيزيخبطبالقضيببل...

تخفلا":القديملشعبهالنبيإشعياءفمعلىالربويقول

نورجآجعلتكقدهأنذا...وفاديكالربيقولأعينكأنا...

وتجعل،وتسحقهاالجبالتدرس،أسنانذاجديدآمحددآ

.(16-14؟41إش!..."كالعصافةالاكام

مناصأا-ينوص-ناص

والمفر.الملث.والمناص،وهربفر:ينوصناص

ملثى...وحصنيصخرتيلربا":اوددويقول

.(16:،9مز،3و22:2صم2)"ومناصي

الأشرارعيون"اأما.لأيوبالنعمانيصوفرويقول

إلىأيضأارجع،11:02أى)"يبيدومناصهمفتتلف

.(كا!.25إرميا،11204مز

لاوالبطلينوصلاالمحفيف"النبيإرمياويقول

،(214عاإلىأيضآارجع،46:6إرميا)"يفجو

،يهربلاالخفيف"الكاثوليكيةالترجمةفىجاعتوقد

."يفلتلاوالجبار

يا4نوعك

بننوعدياوهو."يهوهيعاهدهمن"معناهعبرياسم

أوريابنمريموثمعاشترك،لاويسبطمنبنوى

في،يشوعبنويوزاباد،فينحاسابنوألعازار،الكاهن



يةنوى

قدعزراكانالتيالهيكلوآنيةوالذهبالفضةوزن

رؤساءمنرئيسأعشرلاثنيوسلمها،بابلمنأحضرها

.(34-8:23عز)أورشليمإلىبهاللإتيانالكهنة

يةانوعك

اسموهو،"الربيعاهدهامن!معناهعبرىاسم

الذينالكذبةالأنبياءمنغيرهامعحاولتكاذبةنبية

يخيفواأن،الحورانيوسنبلطالعمونيطوبيااستأجرهم

-6:01نح)أورشليمسوربناءإعادةيكملفلانحميا

14).

نوعة)

اسموهو."اهتزازأوحركة*معناهعبرىاسم

منسى،بنجلعادبنحافربنصلفحادبناتإحدى

الكاهنوألعازارموسىأماموقفن!اللواتى،الخمس

،الاجتماعخيمةبابلدىالجماعةوكلالرؤساءوأمام

...بنونلهيكنولم...البريةفيماتأبوناخقائلات

أمامدعواهنموسىفقدم.أبيناإخوةبينملكأأعطنا

عد)أبيهننصيبيعطيهنأنموسىالربفأمر.!الرب

سبطمنيتزوجنأنعلى(1-01!26:33،27

اخر.سبطإلىسبطنصيبيتحوللاحتىأبيهن

:36عد)إسرائيلفيدائمةشريعةهذهوصارت

1-12).

نو!4

مصرعاصمةكانتالتى(،منف!لمدينةالعبريالاسم

؟9هو)"موف"أيضأوتسمى،القديمةالدولةأيامفي

منموضعهافى"موف!إلىالرجوعفالرجا،(6

المعارفدائرة"منالسابعالجزءفى"الميمحرف"

."الكتابية

نوفح8

موآبيةمدينةاسموهي،"نسيم"معناهاموآبيةكلمة

نأقبل،وديبدقحشبوقمعالأموريوناحملهاقدكان
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نلأبى

الأردننهرإلىطريقهمفيإسرائيلبنوعليهايستولي

نوبح""نفسهاهىأنهاويرجح.(.21:3عد)

منالفربىالشهالإلى(8:11قض،32:42عد)

.عمان

نومانيوس

أنطيوكسبننومانيوسالأعظمالكاهنيوناثانأرسل

وأماكنأسبرطهوإلىروماإلىياسونابنوأنتيباتر

قواتعلىحاصورسهلفىانتصارهبعد،أخرى

،(74-11:67مك1)ق.م.144نحوفىديمتريوس

أيامفىبينهمعقدتالتىالصداق!والمعاهدةلتجديدوذلك

،استقبالأحسنفاستقبلا،32(-8:79مك)1يهوذا

1)أسبرطةفيأو(4-ا:12مك1)رومافىءسوا

.(23-23،14:02-12:91مك

مرةنومانيوس-يوناثانموتبعد-سمعانأرسلثم

منا،ألفوزنهالذهبمنعظيمترسومعهروماإلىأخرى

كاهنأسمعانإقامةقبيلالمعاهدةلتجديد،لروماهدية

فىوذلك،(35-14:27مك1)عامأوقائدأأعظم

.ق.م013فىالبعئةورجعتق!.141عامسبتمبر

شيوخمجلسمنباليهودتوصيةخطاباتمعهاحاملة

الامبراطوريةبلادوسائروسوريةمصرملوكإلىروما

علىولا!حربأعليهميقيمونولاابسوءيطلبوهملاأن"

9)؟ايحاربهممنيناصرواولا،وبلادهممدنهممنشيء

.(24-15:15مك

!ق4

وهواالعبريةايأبجديةمنعشرالرابعالحرف)1(

المقطوعةوعنوان،العربيةالأبجديةفىوالعشرونالخامس

.112(-911:501مز911)المزمورمنعشرةالرابعة

حسابيأ."05"العددويقابل

ىأولود"أو"سمك!معناهعبرياسم!نون!)2(

إلىالشعبوقائد،موسىخادميشوعأبووهو،"مثمر



نؤه-تنوي!اتأ

عد،33:11خر)أفرايمسبطمنوكان.كنعانأرض

،\:1يش،9:38،32:44تث،16و11:8

.(الخ8:1700نح،16:24مل2:8،1قض

نؤه-شويهاله4

المرن!:ويقول.وعطمهذكرهرفعباسمهأ!بهتؤه

تنويهات.مضاجعهمعلىليرنموا!بمجدالأتقياء"ليبتهج

".الله"ليعظمواأى6(و914:5)مز"أفواههمفيالله

:(تفسيريةترجمة)"الحياةكتاب"فىجاكأوقد

.،(أفواههمملءالربمسبحينليهتفوا"

!ني!

نيابوليس4

علىوتقعا"الجديدةالمدينة":اليونانيةفيومعناها

متىتمامأئعرفولا،إيجهلبحرالشماليالساحل

قومأكانواااستعمروهامنأولأنيبدوولكن،تأسست

فيوذلك،إيجهبحرجزرإحدى"ساموس"منجا!ا

ميناءهيبوليسنياوكانت.الميلادقبلالخامسالقرن

عشرةبنحوالداخلإلىعنهاتبعدكانتالتىفيلبيمدينة

فيوكانت.البحرعنجبالسلسلةتفصلهسهلفىأميال

الأثينويالاتحادمنجزءأأصبحتثملتراقياتابعةالبداية

مقدونيةولايةمنجزءأاصبحتثم،والثانىالأول

لرومانية.ا

ملثمينائهامنوكاسيوسبروتوساتخذوقد

ق.م.42فيالشهيرةفيلبيموقعةوقتفيلأسطولهما

نيابوليالد

نيابوليسلموقعخريطة

الشهير.الإغناطيالطريقينتهيكانوعندها

فيهيرسوأوربافيمكانأولبوليسنياوكانت

طريقعن،ترواسمنقادمينورفقاؤهبولسالرسول

الربدعوةعلىبناءمقدونيةإلىطريقهمفي،ساموثراكي

.(11-8أ16أع)لهم

رحلتهفيثانيةمرةبهامربولسالرسولأنوالأرجح

فيبهامرأنهولابد.(29.أع)مقدونيةإلىالثانية

استغرقتالتى،ترواسإلىفيلبيمنالأخيرةرحلته

.(02:6أع)أيامخمسة

وبها،"كافالا"مدينةالآنتشغلهموقعهاأنوالأرجح

رومانية.مياهقناةأطلال
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نيابوليسفىالمياهقنا!لا.طلكملار!أ

4نيباى

بعدنحميامعالميئاقختمواممنأسرةرأسشخص

نحوفي(91؟01نح)البابليالسبيمنالعودة

نيجر4

أحدسمعانلقب!هو."أسود"معناهلاتينياسم

والذين،أنطاكيةكنيسةفيكانواالذينوالمعلمينالأنبياء

القدسالروحقال،ويصومونالربيخدمونكانوابينما

إليه.دعوتهماالذيللعملوشاولبرنابالي"أفرزواالهم

ثم،الأياديعليهماووضعواوصلواحينئذفصاموا

هوأنهالبعضويظن.(3-13:1أع)"أطلقوهما

150،21مرقس،27:32)متالقيروانيسمعاننفسه

.(23026لو

ئير4

.14صم1)بنيامينسبطمنأبيئيلبننيرهو

091

-أنيا)نيهـ

ملوكأولشاوللجيشرئيسآأبنيرابنهكان،(51

1213و2:8صم14،2و2605صم1)إسرائيل

:26أخ32،2و2:5مل3701و28و25و23ة

28).

93(و33،9:36:)8الأولالأيامأخبارسفروفى

منآخرلشخصاسمأنهوالأرجح،"نير"اسميذكر

الملك.شاولجيشقائدأبنيروالدأبيئيلبننيرأسلاف

نأنعرف(8033)الأولالأيامأخبارفىجاءفمما

صموئيلفىأنهإلا،لشاولوجداولقيسأبأكان"نير"

ذلكولعل.أبيئيلابنكانقيسأنيذكر(911)الأول

91صم1فىالأجيالتسلسلفيفجوةوجودإلىراجع

يكونوبذلك،أبيئيلوحفيد"نيرا"ابنكانقيسوأن،\

أيضأالرجوعيمكن)لشاولوعقآلقيسأخأنيربنأبنير

بالجزء"القافحرف!منموضعهفى"قيس"إلى

.("الكتابيةالمعارفدائرة*منالسادس

4أئيار-ئير

عنقيأوالثورعنقفوقالمعترضةالخشبةهوالنير

ذلك.غيرأوالمركباتأوالمحراثلجرالمقرونينالثورين

وكان.(21:3تث،2ة91عد)!نيارأ"لجمعوا

26:13،1لا)الحيواناتأعناقىحولبقيوديربطالنير

.(34:27حز،6:7صم

الغرضباختلافأشكالهافيتختلفالأنياروكانت

إليها.تربطالتيالحيواناتوعدد،منها

وأنيارأربطألنفسهيضعأنالنبيإرمياالربأمروقد

منالغربإلىالواقعةالدوللملوكإنذارأعنقهعلىويجعلها

ىأا"بابلملكنير"تحتأعناقهالوضعاالفراتنهر

.(14-11،28001-27:1إرميا)لهالخضوع

للدلالة-المقدسالكتابفى-مجازيأالكلمةوتستخدم

1)الضرائبمثل،مختلفةأثقالتحتيرزحونمنعلى

:27تك)للغيرالاستعبادأو،(14و11و1204مل

وأ(8-17إرميا،47:6إش)أخرىلأممأو،4(0

مثلمنوالتحرر،(1114مراثى)للخطيةالاستعباد



41أ9إنتى)"النيربكسر،اعنهئغبركانالقيودهذه

الشعبعنالربيقولكما.(03:18،34:27حز

الربط"وقطعواجميعأالنيركسروا"قدإنهم،عنهالمرتد

يعودواولمبالربعلاقتهمقطعواأى(ه!5إرميا)

نأللرجلجيد":النبىإرميايقولكما.لهخاضعين

يعيشأنأى(3:27مراثي)"صباهفيالنيريحمل

.صباهمنذللربخضوعفى

المتعبينجميعياإليتعالوا":يسوعالربويقول

عليكمنيرياحملوا.أريحكموأناالأحمالوالثقيلي

راحةفتجدوا،القلبومتواضعوديعلأنيمنيوتعلموا

11:82مت)"خفيفوحمليهيننيريلأن،لنفوسكم

-03).

تكونوالا!:قائلأ،المؤمنينبولسالرسولويحذر

كو26)!المؤمنينغيرمع(معأمرتبطينأى)نببرتحت

حررناالتىالحريةفىإذأ*فاثبتوا:وأيضأ،(14:

ىأا"عبوديةبنيرأيضأترتبكواولا،بهاالمسيح

المسيححررهمأنبعدللبركوسيلةللناموسبالخضوع

.(01؟15أعإلىأيضأارجع-509غل)

نيروق4

سنةديسمبر15فىأنتيومفينيرونودد:مولده)1(

دومتيوسسنيوسابنوهوايارجحعلى.م37

جوليامن.م32فيقنصلأكانالذيأهينوباريوس

،الكبرىأغريبينازوجتهمنجزمانيكوسابنةأغريبينا

.كلوديوسالامبراطورأخوبنتكاليجولا،الامبراطورأخت

أهينوباريوسكا.دومتيوس"لوكيوسالأصلياسمهوكان

منعشرةالثانيةفيكانعندما.أمهمطامع-)2(

الامبراطورعمهامنالثالثةللمرةأمهتزوجت،عمره

منوالثلاثينالرابعةفىهيوكانت.م94فيكلوديوس

فاستغلت،والخمسينالتاسعةفيهوكانبينما،عمرها

للسيطرة-ودهائهاجمالهامع-السنفيالفارقهذا

كلوديوسأنفمع.الخبيثةخططهالتنفيذالامبراطورعلى

بىنيره

كانأنهإلا،قويأذكيارجلأ-كثيرةوجوهمن-كان

بهمأحاطالذينالطموحينوعتقائهالنساءأمامضعيفأ

منلنوعفريسة-حياتهطوال-كانأنهكما.نفسه

تصرفاتهمنللكثيرعلةكانالذي،المخيالشلل

معاصريه،منالمراقبينيدعوكانمما،الغريبةالشخصية

أغريبيناأسرعتهناومن.طويلأيعيشلنأنهيتوقعواأن

مخططاتها.تنفيذفي

-ا!!3"ابالاس"جالحاشيةرجالبعضوبمعونة

سينكا،الفيلسوفابنهاومعلم،(الامبراطورعتيق

القوي،الامبراطوريالحرسقائد(لم!حدا!3)وبوروس

زوجتهبأن،الامبراطوريةبالأسرة"نيرون"ابنهاألحقت

ابنلكلوديوسوكان.كلوديوسابنة،اأوكتافيا!من

ميسالينا""الماجنةزوجتهمنبريتايكوساسمبما

.سنواتبأربعنيرونمنأصغروكان،(س!37ا،ذ!ولأ)

تغريأنهي،أغريبيناخطواتأولىوكانت

علىوصيأ-سنهصغررغم-ابنهايعينبأنالامبراطور

والأرجح).م54فيكلوديوسماتوعندما.بريتانيكوس

أغريبينا-نجحت(منهابتدبيرمسمومأماتأنه

.امبراطورأبابنهاتناديأنفي-الحلفاءنفسبمساعدة

قياصرةخامسنيرونفكان،قيصرلكلوديوسخليفة

ل!ما.

نأوعد-سينكالهكتبهالذيتتولج!خطابوفي

الذي،قيصرأوغسطسأرساهاالتيبالمباديءيحكم

الجمهوريةبعباعة(الأوتوقراطيالحكم)الفردحكمغطى

.الدستوريوالحكم

إلىنيرونحكموينقسم:حكمهمنالأولىالفترة)3(

حكمه،منالأولىالخمسالسنواتففى.مراحلثلاث

سنيكاأيديفىالامبراطوريةشئونيتركبأننيروناكتفى

الإدارةحسنفىأسطورةالسنواتهذهفكانت.وبوزوس

لدقيق.اوالتنظيمالسليمة

عرنت!علىابنهاوضعفىأغريبينابنجاحولكن

السلطة،عنهيتتخلىأنتقصدتكنلم،الامبراطورية
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نيمهفى

نيروياوكان.السلطاقوتقاسمهالملكتشاركهأنأرادتبل

أفضل":لقبعليهايطلقوكان،لهامطيعأالبدايةفي

هذاولكن.(المورختاسيتوسيذكركما)"الأمهات

لماللذين،وبوزوسسنيكامعحادأصراعأأثارالوضع

ولكي.ابنهاعلىالبالغونفوذهاأغريبيناعجرفةيحتملا

امرأةغرامفىالوقوععلىشجعاه،أمهمنيخلعاه

ضربةهذهوكانت.(س!أحول)(،أكته"اسمهايونانية

حليفهابطردأخرىصدمةأعقبتها،أمهلنفوذقاصمة

فهددت،البلاطمن(4114!كه)"بالاس"القوي

الشرعىكالوارثوتقديمه"بريتانيكوس"باستقدام

أحسإذ،حياتهبريتانيكوسكلفذلكولكن.للعرش

فدبر،لكلوديوسابنهناكبقيطالماالأمانبعدمنيرون

لهقدمواحيث،الولائمإحديفيعليهللقضاءمؤامرة

وكان،بالماءتخفيفهاستلزممما،القويالنبيذمنكأسأ

كلفاتجهت،الحالفيفمات،ناقعسمبالماءوضعقد

بالغة،عةجرافياذعىولكنه،نيرونإلىبالاتهامالعيون

كانالذيالصرعنوباتمننوبةمنماتبريتانيكوسبأن

جعبةفىسهمأولطاشوبذلك.طفولتهمنذمنهيعاني

المظلومةالزوجةعنالدفاعتذعيأنفحاولت.أغريبينا

منفجردها(نيرون)ابنهاأغضبمما،"كتافياأو"

اختفتوهكذا،القصرعنوأبعدهاالخاصحرسها

يديركان،سنواتلبضعالمسرحعنأغريبينا

القولسبقكما-وبوروسسنيكاأثنائهافيالامبراطورية

منبالعديدحكمهمنالأولىالخمسالسنواتفامتازت-

تميزت،والتشريعيةلاجتماعيةواالماليةالإصلاحات

!اذ.الشيوخلمجلسالأمورمنالكئيروإسنادبالاعتدال

اللذاتفيينغمستركاهالشر!إلىنزوعهلاحظا

عنينصرفبهذاأنهظانين،السوءرفقاءمعوالشهوات

يثوبأنأو!الشعبإلىوالإساءةالسلطةاستخدامسوء

غيه.عنويرعوىرشدهإلى

لأحطاستسلموقد-نيرونلأناأملهماخابولكن

منبمجموعة.نفسهوأحاطالشر،فييوغلظل-الشهوات

أوتو"!سلفيوسأشرهممنكان،المستبيحينالفجار
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نييه!

.(أع!ولس!53)سينسيوو"كلوديوسا!3(!لاألا)5"،5

جميلةندجةلسلفيوسكان:سابينالما)4(

يذكركما)أريبةداهيةكانتلكنها،لهاأخلا!لاطموحة

نأقبلسابقزوجمنطفقتقدوكانت.(تاسيتوس

فيبنيرونللإيقاعمطيةمنهلتتخذ،سلفيوستتزوج

سابينا""يوبيااسمهاوكان-المرأةهذهوبظهور.شباكها

حكممنالثانيةالمرحلةتبدأ(ص!"هه!34!+أكاة)

عليهفبتأثيرها.عليهشؤمنذيركانتأنهاثبتفقدانيرون

مننصيحةكلعنأذنيهوصئم،قيدكلواطرحعذارهخلع

سمحتوقد.الجرائموارتكابالمجؤنفىوأوغل،مشيريه

إيفادعلى-حرضتهقدتكنلمإن-لنيرونةالمرأهذه

تكنولم.(البرتغال)لويزيتانياإلىمأموريةفيزوجها

صقتلعلىفتأمرت،لهاغويمةوجودتحتملغيرتها

وقد.ذلكعلىبالموافقةنيرونأقنعتوبسهولة،أغريبينا

فىول،ء!ف!أول()"أنيستوحه"الدنيئةمرةالمؤابتنفيذقام

ودعا.بسهولةإغراقهايمكنسفينةبتجهيزالأسطولقائد

علىسنواتخمسبمرورللاحتفالقصرهإلىأمهنير!ن

فىبيتهاإلىبالعودةأقنعوها،الاحتفالوبعد.حكمه

فشلتولكن،لذلكالمعدةالسفينةعلىالا!كااأ)"بولي"

بعدالشاطئإلىتسبحأنأغريبينااستطاعتإذالمؤامرة

قبيلمنأمرأحدثماتعتبرأنوحاولت.السفينةغرق

لتخطرهنيرونإلىعبيدهاأحدوأرسلت،الصدف

اكزقهذامن"نيرون""أنيستوس!!أنقذ.بنجاتها

بهزودتهقدكانتخنجرمنهسقطأغريبيناعبدأنبادعائه

إلىوعبيدهاأصدقائهاجميعدعامما،نيرونلاغتيال

بهالحقماوسرعان.واحدأعبدأماعداعنهاالتخلى

.منتحرةماتتأنهانيرونوأذاع،عليهاوأجوناقتلتها

المجاهرةعننيرونيتورعولم.وتيجلينوس!سما)5(

التقاليدبكلاستخفوبتأثيرها،لهمحظيةبوليابأخذ

ساعت.م62وفى.شهواتهفىانغماسأوزاد،الرومانية

فقدوبذلك،"بوزوس"قائ!حمحرسبموتجدأالأحوال



إلىسنيكادفعفىبولياونجحت،القوىحليفهسنيكا

إزاحةعلىصممتذلكوبعد.الحاشيةمنالاستقالة

فاكتفى،كافدليلبلابالزناأولأفاتهمتها،(،أوكتافيا"

أنيستوسأغرواذلكوبعد.لعقمهابطلاقهانيروق

البريئةأوكتافيانفيإلىأدىمما،بهابالزنابالاعتراف

فتلتحتى،طويلأبهاتلبثولم.بانداترياجزيرةإلى

(.م62)غريمتهاإلىبرأسهاوأوتى،!بوبيامنبأوامر

ولدتالتاليةالسنةوفي.امبراطورةبوبياأصبحتوبذلك

ثلاثةالعمرمنتبلغانقبلماتتالطفلةولكن،لنيرونابنة

ذإ،حبلىوهىبولياماتتبسنتينذلكوبعد.أشهر

ولكنه.(م65)غضبنوبةفيبقدمهنيرونرفصها

ميسالينا"ستاتليا"هىثالثةزوجةلهاتخذثم،رثاها

نسلأ.منهايعقبلمولكن،3لاأ)فأكأثاس!لأ،ولأ)ء3

ن9نيرل!اسصررا

بانيره

كلوديوسخزينةالشديدبإسرافهنيروناستنزفوقد

مما،(طيباريوسبخزينةكايوسفعلكما)العامرة

يستطعولم،الأغنياءالنبلاءأملاكمصادرةإلىاضطره

ولم،لذلكمقبولةعلةيختلقأن"تجلينوس"صنيعته

إفلاسوبداية،الماليةالأزمةوقوعيمنعأنيستطع

البدايةفيتمتعتالتىوالولايات.الرومانيةالامبراطورية

وفرضللنهبالوقتذلكفيتعرضتاصالحةبحكومات

قيمةانخفاضكانوالأسوأ.باهظةجديدةضرائب

منالشيوخمجلسخرمكما،والفضيةالذهبيةالعملات

النحاسية.العملاتإصدارحق

،سوءأالحالزادمما:(64يوليو)روماحررش)6(

العامةالأملاكفدمر،رومافىالكبيرالحريقاشتعال

منازلهم،احترقتممنالآلافءإيواواستلزماوالخاصة

الحنطة.ثمنوتحفيض

الكبير،المسرح.فيم64يوليو18فىالحريقبدأ

جزءفيالنارانتشارسرعةعلىالرياحشدةوساعدت

كانتالتيالمنازلطريقهافيتلتهموهي،المدينةمنكبير

فيإلاالنيرانهذهتخمدولم.بالأخشابمبنيةغالبيتها

ماهناكيعدولم،شيءكلعلىفيهاأتت،أيامستةنهاية

أخرحيفيالناراشتعلت،الوقتهذانفسوفي.يحرق

تركها،بالمبالغةتتسمعديدةقصصوهناك.المدينةمن

فىمنطقة14بينمنإنهفيقال.الرومانيونالمؤرخونلنا

منهاأربعوقعرضت،تمامأمناطقسبعاحترقت،المدينة

الوقت،ذلكفىأنتيومفىنيرونوكان.الجزئىللدمار

امتدادلإيقافممكنجهدكلوبذلالمدينةإلىفهرع

نفسهمعرضأالمطافىءفرقةعلىبنفسهوأشرف،الحريق

منلإيواءحدانقهفتع،الحريقإخمادوبعد.للخطر

الشديد.الرعبالحريقأشاعوقد.الحريقشردهم

وقالت.،نفسهنيرونإلىالاتهاماتجه،مختلفةولأسباب

مت،!متى.اليونانيالشعربيتسمععندماإنهالإشاعات

تلتحفأنالأفضل!لا"؟وقالا"بالنارالأرضلتلتحف

فىرأيهعنأعربماكثيرأوأنها"حيأمازلتوأنابالنار
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بىنيره

بنائها،لإعادةلهالفرصةإتاحةوتمنى،المدينةقبح

لإقامةمكانلإيجاد،عمدأفيهاالنارأضرمولذلك

المدينة،تلتهمالنيرانكانتعندماوأنه."الذهبيقصره!

،(كه،+ح!ء!ول،،)ماسيناس!برجفوقمنيراقبهاكان

هذهكلرغمولكن."!الحريقيالجمال":يقولوهو

إشعالتهمةمنبريئأكانأنهفالأرجح،الروايات

لحريق.ا

في"نيرون"اسميردلا:المسيحييناضطهاد)7(

إليهرفعالذيالقيصرهوكانولكنه،الجديدالعهدأسفار

الرسولووقف.(25:11أع)دعواهبولسالرسول

رومية.فىالأولىسجنهفترةبعدمحكمتهأمامبولس

لأنه،نفسهنيرونأماموقفبولسالرسولأنوالأرجح

وفى.الرومانيةالولاياتبقضاياالاهتمامشديدكان

كتب،نيرونحكممنالأولىالخمسالذهبيةالسنوات

يوصيهم،روميةفيالمؤمنينإلىرسالتهبولسالرسول

ليسلأنهالفائقةللسلاطيننفسكللتخضع".قانلأ

الله"منمرتبةهيالكائنةوالسلاطيناللهمنإلاسلطان

بولسالرسولأنالمرجحمنأنهكما.(3-اة13رو)

وان،م(68)نيرونحكمأواخرفىروميةفىاستشهد

بولسالرسولأقيرون(هارناكمثل)البعضكان

الرسولأنومع(!م64)الأولالاضطهادفىاستشهد

الأولسجنهبعدروميةإلىذهابهعننتميئأيذكرلابولس

روميةإلىذهبأنهجدأالمرجحمنأنهإلا،فيها

أكليمندسيذكركمانيرونحكمأواخرفىفيهاواستشهد

وأكليمندسترتليانثماوبابياس!اغناطيوسالروماني

.السكندري

كانت-روماكحريق-العامةالكوارثهذهفمثل

محاولةيستلزممما،الالهةغضبإلىعادةتنسب

التيالشائعاتنفسهعننيروتيدفعولكى.إرضائها

عامةمنالمبغضينالمسيحيينإلىالاتهاموخه،حولهدارت

إنهم".(اللاتينىالمؤرخ)تاسيتوسويقول.الشعب

أعدمه"خريستوس"اسمهشخصمناسمهمأخذوا

19،

نيهـهد

وبعد،قيصر!باريوسعهدفىالبنطيبيلاطسالوالي

الوقت،بعضالبغيضةالديانةهذهانتشارمنخذأن

فحسب-اليهوديةفيليس.أخريمرةللانتشارعادت

يتسعحيث(رومية)المدينةكلفيبل-الأصلىموطنها

ألقيولذلك.تابعينلهاوتجد،الرذائلكللانتشارالمجال

ثمامسيحيونبأنهماعترفوامنكلعلىأولأالقبض

منهم،كبيرةأعدادعلىالقبضتم،لاستجوابهمنتيجة

كلقبلبل،الحريقبإشعالاتهامهمأساسعلىلبش

وقد."البشرىللجنسءأعداأنهمأساسعلى،شيء

البعضأجسامغطيتفقد،وحشيةبطرقللموتتعرضوا

كلابعليهموسلطت،متوحشةحيواناتبجلودمنهم

،صئلبوامنهموالبعض.أجسادهمفنهشتمسعورة

النارفيهموأضرمتبالقارأجسامهمغطيتوالبعض

التعذيبوسائلمنذلكوغير،الليلفيالمدينةلإضاءة

في-اعتبارهمرغم،عليهمالشفقةأثارمما،الوحشي

مستحقينمذنبين-جديدبدينلمناداتهم،العامةنظر

لهيتعرضمابأنالناسأحسإذ،العقوباتلأشد

الصالحعندفاعأليس،عنيفاضطهادمنالمسيحيوق

("نيرون)هوواحدلفردالدمويةالغزيزةلإشباعبل،العام

اضطهاديسجلوثنيكاتبأولتاسيتوسيكونوبذلك

مورخأولأنهكما،للمسيحيينالرومانيةالامبراطورية

نأبوضوحيسجلأنهكما.الصلبحادثيسجلوثني

نيرونكولكنروماحرقتهمةمنأبرياءكانواالمسيحيين

.فداءكبشمنهمجعل

استبدادكانالأثناءتلكفى:م(65)بلررومؤامرة)8(

إسرافلمقابلة-للممتلكاتومصادرته"تيجلينوس"

إلىأدىالذي،الأشرافتذمرفىسببأ-نيرون

كالبورنيوس.س!بزعامةالمشهورةالمؤامرة

أجهضتمرةلمؤااولكن(اءح5أ+ولدا0435!)"ابيزو

دقيق،فحصفأجرى،(7أا6ا!أدا3)!ميليخوس"بخيانة

مثلالشخصياتأعظممنالبعضإعدامنتيجتهمنكان

أتاثم،لوسيانوأم،الشاعرولوسيان!الفيلسوفسنيكا



نيري

وأخيرأ.وغيرهملوسيانوأبي،سنيكاأخيميلايوس

يذبحأنأراد،العظامالرجالأولئككلنيرونذبحأنبعد

دا،ح!!(3)((باتيوستريزا"علىبالقضاءذاتهاالفضيلة

.(،س!43!3لما+!!هثه)"نوسسورارياباو

كلطريقهمنأزاحأنبعد:اليونانلبلادزيارته)9(

الأحدرومافىالحكمترك،منهريبةموضعكانمن

ةرزيافيهب!ذ،(اس!+أولكه)"هليوس"اسمه،ءلعتقاا

فياشتركحيث(م68-66)اليونانلبلادطويلة

منالجوائزبعضوكسب،والألعابالموسيقيةالمسابقات

نيرونوجدوقد.الحريةفمنحهم،لهالخاضعيناليونانيين

الشعبمنتقديرأوجدإنهقالإذ،اليونانبلادفىراحته

فى)الغالبلادفيالثورةقامتالأثناءتلكوفي.المثقف

روفس"فرجينيوس"أخمدهاماسرعانولكن،م(68

لبا"جا!علنأذلكوبعد.(أ+أ!مس!لألماثهآلا"لا3)

الروماني.!الشعبالشيوغمجلسعلىوصيأالأسبانى

روما،إلىيستدعيه"نيرون"إلى"هليوس)فأرسل

عملاوترددهضعفهولكن،!جالبا!ممتلكاتفصادر

."جالبا"لصالح

"سابينوس*نيمفيديوساستطاع:نمررونموت)01(

حرسليهإيستميلأن(أ؟هوللألا4أكالاول+أ؟،ث!5)

الانسرطبعلىالمترددالامبراطورأغرىبأن،"جالبا"

تخلىقد"نيرون!إنالحرسلرجالقالثم،رومامن

كان.لقدموتهوفيحياتهفيجبانأ""نيرونكانوقد.عنهم

لكنه،سهولةبكل""جالبالسحقالوسائليدهفىمازال

يلوذكانإذافيما،يأسفيالتفكيرفييتخبطأخذ

جالبا""كانإذاوما،"جالبا"يستعطفأو،بالفرتيين

قأيمكنالشعبكانماوإذا،مصرعلىيوليهأنيقبل

هذهفيهووبينما.الندمأبدىهوإن،ماضيهلهيغفر

ثرجيلبكلماتمتسائلأأحدهمإليهتقدم،والذهولالحيرة

يستطعلمولكنه."؟الحدهذاإلىمخيفالموتهل!:

لمأنهكما،الانتحارعلىفيقدمعزيمتهيستجمعأن

:بخاطرهفجال.إليهطعنةيوجهمنحولهيجدأنيستطع

نيرلا

ملثالعتقاءاأحدلهوقدم.(،؟عدوولاصديقليأليس"

علىعزموهنا.رومامنأميالبضعةبعدعلىبيتهفي

خسارةمنيالها":يرددالعزمخائرظلولكنهاالانتحار

الشيوخمجلسأنعلمإذولكن".!مثليفنانيهلكأن

وساعده،عنقهإلىالسلاحوجهابالموتعليهحكمقد

ودخل.القاضيةالطعنةتوجيهفى"أبفرودتس!سكرتير،

آخرفكانت،نيروقلمعاونةءجاأنهمدعيأالمئةقادةأحد

قامتوقد."!الفرصةأفلتتلقد"لهنيرونكلمات

بوضع"أكته"ومحظيته"وألكسندرة!إكلوجممرضتاه

يوليو9فىنيرونقضىوهكذا.الأسرةمقبرةفىجثمانه

والثلاثينالحاديةفي(قيصريوليوسأسرةاخر).م68

حكمه.منعشرةوالرابعة،عمرهمن

نيرى4

وهو،"نورالرب"أى"نيرئا"مختصر،عبرياسم

وأبو،ملكيوابن،المسيحيسوعالربأسلافأحداسم

.(3027لو)زربابلوجذ،شا"لتيئيل

نيريوصه8

وهو.اليونانيينعندالبحرإلهاسموكانيونانياسم

أرسل،روميةفىالكنيسةفيالمسيحيينأحداسم

ذإ.م06نحوفىأخته!الىإليهتحيتهبولسالرسول

ونيريوسوجوليافيلولوغسعلىسلموا"تالرسوليقول

رو)"معهمالذينالقديسينجميعوعلىوأولمباسوأخق

بيتفىمعأيجتمعونكانواأنهميرجحمما،(16:15

لفيلولوغسابنأكانأنهالعلماءبعضويظن.أحدهم

.لأولمباسوأخأاوجوليا

نيريا4

"،الرب)،سراجهمنأونور"الرب"معناهعبرىاسم

لإرمياكاتبأكانالذيوباروخسرياوأبومعسياوهوابن

:32،43و8و36:4!16و32021إرميا)النبي

3).
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4نيسان

الأول،الفصحغملوفيه،اليهوديةالسنةشهورأول

ولكن،(4؟13و2و1201خر)أبيبشهرنفسهفهو

3أس،\:2نح)"نيسان"اإلىاسمهتغيرالسبيبعد

الميلادية،السنةمنوأبريلمارسشهريويقابل.(7.

موضعهفي"أبيب"إلىالرجوعيمكن)لربيعافصلفهو

.("الكتابيةالمعارفدائرة"منالأولالجزءمن

نيعة4

جتمعوتذكر،زبولونسبطنصيبفيبلدةاسم

"نعيئيل"نفسهاهيولعلها(91:13يش)ورفؤنحافر

منالشرقإلىتقعكانتأنهاوالمرجح.(91027يش)

الشمالإلىأميالأربعةبعدوعلي،(رمانة)رفون

صفورية.منالشرقي

نيمودببوس)

أحدوكان."الشعبعلىمنتصر"معناهيونانياسم

يسوعللربتلميذأ-الأرجحعلى-أصبحثم،الفريسيين

كاننيقوديموساسمأنومع.(42-91:38يو)

بذكرلاالجديدالعهدفإن،الأولالقرنيهودبينشائعآ

يذكراليهوديالتلمودولكن.الاسمبهذاآخرشخصأ

أخأكان"جوريونبننيقوديموس"باسمشخصأ

فيوعضوأجدأغنيأوكانااليهوديالمؤرخليوسيفوس

البعضجعلمما،الميلاديالأولالقرنفيالسنهدريم

ليلأللمسحجاءالذينيقوديموسنفسههوإنهيقولون

ذلك.علىقاطعدليلثهةليسولكن،(\أ3يو)

يد3)لإسرائيلومعلمألليهودرئيسأنيقوديموسكان

المجلس-السنهدريمفيعضوأكانأنهأى،(01و1:

:7يو)؟مهمواحد*بأنهيوصفحيث-لليهودالأعلى

05).

لكيفرصة،يسوعللربنيقوديموسزيارةوكانت

منالثانيةالولادةأو،"فوقمنالولادة"عنمعهيتحدث

.(5-3:3يو)"ل!حواءلماا"

699

نبقلأ،يم!للك

رجائهكليضع،فريسيأباعتبارهنيقوديموسكانلقد

فخرموضعهذاكانفقد،إبراهيمنسلمنأنهعلى

،الرأيهذاعقملهأوضحيسوعالربولكن.الفريسيين

منوالمولود،هوجسد،الجسدمنالمولود*:لهقالإذ

إلى"المسيحجاءلقد.(3:6يو)(،روحهوالروح

فأعطاهمقبلوهالذينكلوأما.تقبلهلموخاصته،خاصته

الذين.باسمهالمؤمنونأي،اللهأولاديصيرواأنسلطانأ

مشيئةمنولا،جسدمشيئةمنولا،دممنليسولدوا

.(13-1:19يو)؟اللهمنبل،رجل

الحيةموسىرفع!كماأنهيسوعالربلهأوضحثم

لالكي،الإنسانابنيرفعأنينبغيهكذا،البريةفي

لأنه،الأبديةالحياةلهتكونبل،بهيؤمنمنكليهلك

يهلكلالكيالوحيدابنهبذلحتىالعالماللهأحبهكذا

:3يو)؟..الأبديةالحياةلهتكونبل،بهيؤمنمنكل

14-21).

بالربنيقوديموسعلاقةفىالتقدمالكثيرونلاحظوقد

الكثيرينجعلمعا،ليلأبزيارتهبدأفقد،المسيحيسوع

يخشىمترددأشخصأكانبأقيصفونه،المفسرينمن

أرادعندما،ذلكبعدولكنه.مركزهوعلىسمعتهعلى

لهمقال"عليهالقبضيلقواأنوالفريسيينالكهنةرؤساء

ألعل-منهمواحدوهو-ليلأإليهءجاالذينيقوديموس

فعل؟"ماذاويعرفأولأمنهيسمعلمإنسانأيدينناموسنا

"؟الجليلمنأيضأأنتألعلك"؟لهيقولونجعلهممما

.كاأ2-7:45يو)تلاميذهأحدلعلكأي

الصليب،علىالروحيسوعالربأسلمأنبعدئم

خفيةولكنتلميذوهو"الراميليوسفبيلاطسوأذن

جاء،يسوعجسديأخذأن"اليهودمنالخوفبسبب

يسوعإلىأولأأتىالذي(الآنعلانية)نيقوديموسأيضأ

جسدفأخذا..ا-مئةنحو!عودمرمزيجحاملوهو،ليلأ

فيجديدقبرفيووضعاهالأطيابمعباكفانولفاهيسوع

-91:38يو)"قطأحدفيهيوضعلم"،البستان

ثرانه.مدىعلىتدلبهاجاءالتيالطيبوكمية42(.



إلطبله-نيقو،يموللد

الجديد.العهدفيذلكبعدنيقوديموساسميذكرولا

بالإيمانجهرأاعترافهبعدإنهالتقاليدبعضتقولولكن

،مركزهمنطرد،الرسولبطرسمنواعتمد،بالمسيح

أغنيمنئعدكانأنبعدثروتهوفقد،أورشليممنوئفي

.عصرهفياليهودأغنياء

إنحيله4-نيقودببوس

في،،الأناجيل-كريفاأبو"مادةإلىالرجوعالرجا

."الكتابيةالمعارفدائرة"منالأولالجزءمنموضعها

8نيقولاوس

اسموهو."الشعبعلىمنتصر"معناهيونانىاسم

اليومية""بالخدمةللقياما"نتخبواالذينالسبعةالرجالأحد

كانبأنهويوصف،أورشليمفيالأولىالكنيسةفيللفقراء

الستةأنمعهيرجحمما،(605أع)"أنطاكيأدخيلأ"ا

بالمولد.يهودا"كانواالباقين

إيريناوسمثل)الكنيسةءأبابعض!لقول

:2رؤ)النقولاويينمذهبمؤسسكانإنه(وهيبوليتس

معلمهمأنهادعواالمذهبهذاأتباعأنيبدوولكن،(15

الرجا)تعليمهملتأييد،الرسلأتباعأحدباعتباره

هذامنموضعهافى،نقولايين":مادةإلىالرجوع

.("الكتابيةالمعارفدائرة+منالجزء

ليالدبونيه

نيكانور4

الرجالأحداسموهو،"منتصر!معناهيونانياسم

فيللفقراءاليوميةبالخدمةللقيامأنتخبواالذينالسبعة

لخدمةالرسلليتفرغ،أورشليمفيالأولىالكنيسة

آخر.شئءعنهئعلمولا.الكلمة

نيكوبوليس8

وكان،،االنصرمدينة"معناهايونانيةكلمة

بجيشهفيهليعسكرموقعهااختارقد(قيصرأوغسطس)

فيهاانتصرالتى.ق.م31فىالشهيرةأكتيومموقعةقبل

بوليس؟نيكو"فبنى،وكليوبتراأنطونيوسجيوشعلى

الغربىالساحلعلىبارزنتوءعلى،الانتصارلهذاتخليدأ

رومانية.كمستعمرة"أرتاا،خليجفى،اليونانبلادمن

الاسم،بهذاأخرىمدنعشرنحوتوجدأنهومع

أنهوالأرجحأنإلا،كيليكيةوفيتراقيافيأشهرها

"إبيروس"فيقيصرأوغسطسبناهاالتىالمدينةهذه

نأ-كريتفي-تيطسمنبولسالرسولطلبالتيهي

تيطس)هناكيشتيأنعزملأنه،فيهاإليهبالمجئيبادر

علىالقبضاهلقيقدفيهاأنأيضأوالأرجح.(3:12

حيثروماإلىمنهاوأخذ،الأخيرةللمرةالرسول

الواسعةبتجارتهاتشتهر"نيكوبوليس"وكانت.استشهد

أعادثم،ذلكبعدالقوطدمرهاوقد.ومصا!دها

حاليأموقعهافيوتوجد.بنامحماجستنيانالامبراطور

واسعة.مساحةتشغلأطلال
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ليللانيلأيوليالدنيلأبو

نيكوبوليسلموقعكريطة
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الفيلى4

يجريوهو،لمصربالنسبةالحياةنهرهوالنيل)1(

نهريوجدلاولعله،أفريقيةقارةمنالشرقيالشمالفي

فيها،يجريالتيالبلادتاريخفىالأهميةمنلهآخر

ميلأ،0416نحوالنيلنهرطولويبلغ.النيللنهرصكما

العالم.أنهارأطولفهو

الاسمأصلاليقينوجهعلىيعلملا:النهرأسهاء)2(

ببساطةعليهيطلقونالمصريينقدماءكانفقد،وصعناه

هنال!أنيظنواأنعليهمالصعبمنوكان،"النهر"

إلىوصلواعندماإنهمحتى!النيلنهرعنيختلفنهرأ

ووجدوه(عشرةالثامنةالأسرةعهدفي)الفراتنهر

نهراتجاهعكسعلى،الجنوبإلىالشمالمنيجري

."المنعكسالذ!ر"اسمعليهأطلقوا،النيل

لنهرالمميزةالخصائصمن:المميزةخصائصه)3(

يستطعلمإذامسارهتعترضجنادلستةوجود،النيل

فيمنتظمأمجريلهويحفربسهولةطريقهيشقأنالنهر

ويوجد.الصلدةالصخريةالتكويناتذاتالمناطقبعض

ألفنتينجزيرتىمنبالقربأسوانعندالجنادلهذهأول

منالجنوبفإلىالباقيةالخمسةأما.الشهيرتينوفيلة

مدينةمنبالقربيقعفالثاني،السودانحدودداخل،ذلك

السودانية.حلفاوادي

يجرى-أنههي،النيللنهرالمميزةالثانيةوالخاصية

لذلكوكان،الشمالإلىالجنوبمن-الإشارةسبقتكيا

الشراعية.بالسفنالنهريللنقلالمصريينعندأهميته

السفندفععلىتساعد،السائدةالشماليةالرياحفكانت

يساعدهاالمياهتياركاقبينما،التيارضدالجنوبإلى

شمالأ.السيرعلى

النيللحوصخريطة
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امتدادعلىبراوفداتصالهبعدميتميزالنيلنهرإقثم

شماليفيعطبرةبنهراتصالهبعد،ميل0015نحو

الجنوبمنإليهقادمأ،روافدهآخروهو،السوداق

صحراوينبينذلكبعطالنيلنهريتهاديإذ،الشرقي

في!يتفرع،المتوسطالبحرإلىطريقهفى،وغربيةشرقية

رئيسيين،فرعينإلىالخيريةالقناطرعندالقاهرةشمالي

أقيمتوقد.غربأرشيدوفرع،شرقأدمياطفرعهما

لريبالمياهوالقنواتالترعتزويدلإمكانسدودعدةعليه

جانبيه.علىالزراعيةلأراضيا

وهذا،الصيففصلفيسنويأالنيلنهرويفيض

منيجلبهكانبماالتربةخصوبةأساسهوالفيضان

نقاطعدةفىالمقاييسأنشئتالعصورأقدمومنذ.طمي

كانإذ.الفيضاناتارتفاعاتلرصدالنهرطولعلى

لمصر،بالنسبةبالغةأهميةانخفاضهأوالفيضانلارتفاع

المجاعة.ثمومن،القحطيعنيالشديدانخفاضهفكان

للغرق.البلاديعرضالشديدارتفاعهكانكما

في-العاليالسدأنشئحتىهكذاالحالوظل

،أسوانمدينةوراء-العشرينالقرقمنالستينات

ناصر،بحيرةفيالفيضانمياهمنا!برالجزءليحجز

النهر.مياهتصريففيبالتحكمويسمح

فيلةجزيرةتوجدالعاليوالسدأسوانخزانوبين

بآثارهاألفنتينجزيرةتوجدكما،بمعابدهاالشهيرة

سقوطبعدبهااليهوداستيطانعلىتدلالتيالهامة

البابليين.يدفيأورشليم

القاهرةمدينتاتوجدالدلتامنقليلأالجنوبوإلى

الجنوبوإلى.الخالدةبأهراماتهاتشتهرالتيوالجيزة

بعدلمصرالأولىالعاصمةمنفمدينةأطلالتوجدمنهما

.والبحرىالقبلىالوجهينتوحيد

مربعأاميلأ115*125نحوالدلتامساحةوتبلغ

المتوسط،البحرفيتصبفروعسبعةقديمأيخترقهاوكان

وفرع،شرقأدمياطفرعهمافرعانإلايوجدفلاالآنأما

حجرعندهاؤجدالتيهيرشيدومدينة،غربأرشيد

012

النيل

اللغةرموزلفكالأساسكانالذيالشهيررشيد

الهيروغليفية.

لاستحالتالنيلنهرلولا:لمصرالنهرأهمية)4(

ولما،أفريقيةقارةمنالشرقيالشماليالجزءفيالحياة

المؤرخانقالوقد،العريقةمصرحضارةنشأت

مصر"إن""هير!د!تثم،أولأ"هيكاتيوس":ليونانيانا

منمصرجعلتالتيالخصبةمصرفتربة.!النيلهبة

عننشأتإنما!التاريخمدىعلىزراعيأالبلادأغنى

يكنولم.السنينألافمدىعلىالنهرجلبهالذيالطمي

النهرفيضانكانبل،فحسبالتربةمصدرهوالنيل

منيحملهبماالطميمنجديدةبكمياتيأتي،سنويأ

التربةخصوبةبهايجدد،عضويةوغيرعشمويةمواد

انحسارهعندالتربةيغسلكانأنهكما.مواتهاويحيى

:المقدشالكتابويقول.الحاصلاتبأفضلفتجود،عنها

سقيجميعهاأنالأردندائرةكلورأىعينيهلو!طفرفع"

كما.(\.:13تك)"مصركأرض،الربكجنة...

إليهاداخلأنتالتىالأرض":قديمأللشبالربقال

منها،خرجتالتىمصرأرضمثلليستتمتلكهالكي

تث)"بقولكبستانبرجلكوتسقيهزرعكتزرعكنتحيث

منباحتياجاتهالإنسانيمدالنهركانكما.(\.:11

البيتأفرادفحتى،الثيابوغسيلوالاغتسالللشربالماء

فرعونابنةفعلتكماللاغتسالللنهرينزلونكانواالمالك

نفسهفرعونورلمابل!،(ه:2خر)موسىتبنتالتى

أبناءمثلملكلهم-الملكأبناءكانإذ،(02"8خر)

الهادئة.أجزائهبعضفىالسباحةيتعلمون-الشعب

صيدفكان،المائيةوالطيوربالأسماكغنيالنيلنهروكان

العليا.الطبقاتعندالمحببةالرياضاتمنوالطيورالسمك

القواربفكانت،للنقلالأولىالوسيلةالنيلنهروكان

وذهابأجيئةمياههصفحاتعلىتسيرالشراعيةوالمراكب

من-الضخمةوالأحجار،المختلفةالبضائع!حاملة

طولفيوالقبورالقص!ر10المعابدءلبنا-وغيرهالجرانيت

نوتيةببراعةالآنالعجبلثخذنابل.وعرضهاالبلاد



الثقيلةوالتماثيلالضخمةالمسلاتنقلفىالمصريينءقدما

كانتالتىالأماكنمختلفإلىالجنوبفيالمحاجرمن

قيها.تقام

المصريونأقههفقد،الدينيةأهميتهللنهركانكما

لهرجلصورةفىيصورونهوكانوا،"حابي"الإلهباسم

على-ليصور،نوعأبدينوجسم،متدليةضخمةأثداء

النهرأسماكبهتحيط،والرخاءالوفرة-الأرجح

ونباتاته.

النيل(نمرإله)حابيل!الهمورا

إشاراتهناك:المقسىالكتابفيالنيلنهر)5(

أسفارفيوبخاصة،المقدسالكتابفيالنيللنهرعديدة

مصرإلىيوسفنزولقصةفي.الخمسةموسي

كانتالتىفرعونلأحلاموتفسيره،لعشيرتهواستدعائه

موسى،ولادةوقصة.(ه.-37تك)النهرحولتد!ر

أنزلهماثم.لهفرعونابنةوانتشالاالنهرفى!!القائه

منهاوالثانيةالأولىوكانت،ضرباتمنيديهعلىالرب

النهر.إلىرأسأموجهة

.النبواتأسفارفيالنيللنهرإشاراتتوجدكما

اليومذلكفيهـلكون!:(7:18)إشعياءنبوةفىفنقرأ

فىلامصرترعأقصىفيالذيللذبابيصفرالربأن

ويقول:.فلسطينلأرضمصرجيوشغزوإسإشارة

سريعةسحابةعلىراكبالربمصر:هوذاجهةمنوحى"

،الأنهاروتنتنوييبسالنهرويجف...مصرإلىوقادم

علىمزرعةوكل...مصرسواقيوتجفوتضعف

"...يئنونوالصيادون.تكونولا!تتبددتيبسالنيل

المزعجةالنبوةهذهيختمولكنه،(1.-91:1إش)

.(91:25إش)!مصرشعبيمبارك":بالقول

شيحورزرعغلتها"إنيقول،صورعننبوتهوفى

يدلمما،(23:3إش)"كثيرةمياهعلىالنيلحصاد

لهاويقول.النيلواديفيالزراعيةالحاصلاتأهميةعلى

32إش)"ترشيشيابنتكالنيلأرضك"ااجتازي:الرب

نجمها.بأفوللهاإنذارأ(009

الصاعدهذامن":فرعونعنقائلأإرميايتنبأكما

كالنيلمصرتصعد.أمواجهاتتلاطمكأنها،كالنيل

.(8و4607إرميا)."المياهتتلاطموكأنهار

النبي:حزقيالفمعلىمصرلفرعوقالربويقول

الرابضالكبيرالتمساح،مصرملكيافرعونعليك!هأنذا

لنفسي،عملتهوأنالينهاريقالالذي،أنهارهوسطفي

بحرشفك،أنهاركسمكوألزق،فكيكفيخزالمفأجعل

عملته"وأنا،ليالنهرقال...لأنهأنهاركوسطمنوأطلعك

.(01-92:1حز)

السيدبأنإسرائيلمملكةخرابالنبيعاموسويصف

كنهركلهاوتطمو...فتذوبالأرضيمس"الجنودرب

.(9:5عا)"مصركنيلوتنضب

وكيف،لشعبهالربجصععنالنبيزكريايتنبأوأخيرأ

.:01زك)تجف(النيل)"النهرأعماقكل!سيجعلأنه

11).
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انينوي

أوجفيالأشوريةللامبراطوريةعاصمةنينوىكانت

قديمأ.عظمتها

نصفنحوبعدعلىنينوىأطلالتقع:موقعها)1(

مدينةضواحيفي،الدجلةنهرمنالشرقإلىالميل

منهماا!برامرتفعاناياطلالهذه!أهم.حاليأالموصل

كيونجيك""باسمويعرف،الفربيالشمالفىيقع

056نحوأبعادهوتبلغ،(كثيرغنمأىأزوللالأدا"9)

قدمأ09نحوووبارتفاع،طولأميلنحو*عرضأياردة

الجنوبيالمرتفععنويفصله،حولهالسهلمستوىفوق

،"خسر*نهر،"يونسالنبي"باسمالمعروفالغربي

يونانقبربهإنيقالومسجدوجبانةقريةالآنعليهوتقوم

بالتنقيبالقيامدونيحولالمسجدووجود،النبي(يونس)

القبر.عن

عشتار!"لإلاهةااسمهو"نينوى":الاسم)2(

نينويلموقعخريطة
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نبنوهـ

،إطارداخلسمكةشكلعلىالمسماريةبالرموزمكتوبأ

،(سمكةأى)"نون"العبريةبالكلمةلهعلاتمةلاولكن

حوراني.أصلمنأنهوالأرجحص

الموقعأنعلىالأثريةالاكتشافاتتدل:قاريغها)3(

عبر(.م.قسنة4ر005نحو)التاريخقبلماإلىيرجع

(01091)التكوينسفرفىونقرأ.متعددةحضارات

بناها.الذيهوأشورأونمرودأن

وكانت،نينوىازدهرت،ا!اديةالعصورأوائلوفي

فانيشتوسو"".وابنيهايأولسرجونعندمعروفة

عشتارمعبدبناءأعادالذي(.م.ق0033حوالى)

ملك"جوديا!عسكروقد.كهسننارامو،(إنيانا)

ظلتأنهاويبدو.التاليالقرنفيالمنطقةتلكفيلاخيش

الأشوريالملكأيامفىوتجاريدينيلمركزمأهولة

فيشرعالذي،.م.(ق0018)نحو"الأولهددشمشى"

فعلكما1(شماشإما)،اعشتار"معبدبناءإعادة

كانالذيالمتيانيالملكأرسلوقد.بابلملكحمورابي

وفي.مصرفرعونإلىالمعبدهذامنتمافيلنينوييحكم

الأولانينورتاوتوكالتي:شلمأسرالقويينالأشوريينعصر

أشورمعفأصبحت،تحصينهاوأعيدجدأالمدينةاتسعت

الأولفلاسرتغلثفبنى،ملكيةإداريةمراكز،وكالح

الثانىناصربالوأشور،(.م.ق7601-4111نحو)

824-985)الثالثوشلمنشر،(..مق985-مه3)

قصورأ(.ق.م407-722)الثاشوسرجون،(ق.م.

فخمةمواكبفيئحملحروبهمغنائموكانت.فيهالهم

منحيمدفعهاالتىالجزيةإليهاخملتفهكذا،نينوىإلى

.15مل2).ق.م744فيأشورملكلفولإسرائيلملك

8إش).م.ق722فىالسامرةغنيمةوكذلك،(02

4:).

نينلأهـ

مم!حركنبمضرحلا.-ل!نأل!لم
لرابئ%

طشحبر!لأا.

-.في

+.أ/.ص

!م/ضرأضر!بيا!تخ!

!*نريلاهمنالى

!ثل!!.ابيىنبورنان

يخر!يمافي!

فينوكطبنضلمدخريطض!!(9براور

!9!اشرصفيبرا،

نينوكافىينةخريطة

681-407)وخلفائهسنحاهـبعهدفينينوى)4(

عهدفىإلالأشورعاصمةنينوىتصبحلم!(ق.م.

مدينةلتنافسوتجميلهابتوسيعهاقامالذيسنحاريب

سرجونأبوهبناهاالتيخورزباد()"شاركيندور"

بلغتالذيالواسعالجديدقصرهإلىفبالإضافة،الثاني

بنقوشجدرانهزينوقد،مربعأقدمأ0889مساحته

وفرضه،لاخيشحصارذلكفيبما،انتصاراتهتصور

وحفر،المدينةأسوارءبناأعادفإنه،يهوذاعلىالجزية

منجلبها،المياهمنجديدةبمواردالمدينةلتزويدقنوات

وبنى،بافيانفى"جوبل"نهرمنميلأثلاثينبعدعلى

لضبط"عجيلة"فىوسدأ،؟جروان!فىللماءمجرى

عشرخمسةالمدينةلسوروكان.،،خسرنهر"فيضان

،(منهاخمسةعنالكشفتم)رئيسيأبابأ

علىضخمحجريتمثالبابكليحرسوكان

عجل.شكل
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نينوى

نينوكامنإنسانبرأسمجنحعجليقنال

تتخللهاكانتالتىالأسوارداخلسنحاريبوعمل

للنباتاتحدانقوخارجها،السهاملإطلاقنتمرفات

التىبالجزيةنينوىإلىسنحاريبوجاء،والحيوانات

.(16-18:14مل2)يهوذاملكحزقياعلىفرضها

الذيالمنشورىعمودهعلىذلككلسنحاريبسجلوقد

إلىالرجوعيمكن)م0183فينينويأطلالبيناكتشف

بالجزء"السينحرف"منموضعهفى"سنحاريب،

.(لماالكتابيةالمعارفدائرة!منالرابع

علىخلفهالذي،أسرحدونالأصغرابنهاستطاعوقد

وأن،أبيهاغتيالبعدوقعتالتىالفتنةيخمدأناالعرش

ويبني،3.ق068فيالمتمردينأيدىمننينوىيستخلص

فيوقتهأغلبيصرفكانأنهرغم،فيهاقصرألنفسه

-966)بانيبالأشورابنهأما."كالح!لالثانيةعاصمته

فيهاصرفقدكهنالتينينوىإلىعادفقد(ق.م.627

للعهد.كوليدراستهأيام

آسرحدون،شيخوخةأياموفى:نيثوىسموط)5(

لاني"اتيلاأشور"حكمتحتالاقتصاديةالحالةوضعف

وتمكنت،الأقاليمحكامثار،"اشكون-شار-سن"و

بقيادة-الماديونقامبينما،استقلالهااستردادمنيهوذا

ملكهمبقيادةالبابليونيعاونهم،"سياكزريس"ملكهم
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ق.م.614فيوكالحأشورعلىبالاستيلاء"نبوبولاسار!

،البدوالسكيثيينجحافلإليهمانضمتبسنتينذلكوبعد

جاءماعلىوبفاء.أشهرثلاثةلمدةنينويوحاصروا

نهرفيهفاضوقتفيالمدينةدفاعاتثغروا،بابلبأخبار

،8(-2:6ناحوم)عاديغيرفيضانأخسرونهردجلة

وصفنياناحومالنبيانتنبأكما،ونهبوهاالمدينةفاجتاحوا

فيمحترقأنينوىملك"إشكون-شار-سن"ومات

ورجال"بلليتأو-شورأ،)استطاعبينما،قمسره

قم.906إلىبهاظلواحيثحارانإلىالهروبحاشيته

،01-13(20)ناخرابأأصبحتقدنينوىكانتأنبعد

خرابأ،صارتكيف...القطعانوسطهافيتربض!

)صف"!يدهويهزيصفربهاعابركل.للحيوانمربضأ

يميزوالمورجالهزينوفونإنحتى،15(-2013

قم.104فيتقهقرهمعندبهمرورهمأثناءفىموقعها

أشور.دولةانتهتنينوىوبسقوط

عصورها-أزهيوفىةيونانسفرفي)6(نينوى

نحوتبلغنينوىمساحةكانت-يونانسفرفىتبدوكما

محاطة،عرضأالميلونصفميلونحو،طولأأميالئلاثة

المدينةهذهوكانت،أميالثمانيةنحوطولهيبلغبسور

و2:ايونان)نسمة0001012من!ثرتشمعالعظيمة

(نمرود)"كالح"أنفىذلكعلىالدليلونجد.(3:2

بينما،نسمة75496.فيهايعيشكانالجنوبيةالعاصمة

أنوالأرجح.نينوىمساحةنصفتبلغمساحتهاكانت

فيبما،بهاالمحيطةالإداريةالمنطقةكلتضمكانتنينوي

يستلزمكانمما،شاروكيندور-كالح-سنجار:ذلك

3:3(.)يونانأحيائهابكلوالمرورلاختراقهاأيامثلاثةمدة

التىاليقطينةعلىأشفقتأنت!:ليونانالربويقول

العظيمةالمدينةنينوىعلىأناأشفقأفلا..فيهاتتبلم

الناسمنربوةعشرةاثنتيمنأكثرفيهايوجدالتى

و4:001يونان)،،شمالهممنيمينهميعرفونلاالذين

الأطفالعددإلىهناالإشارةأنالبعضويرى.(11

وشمالهم،يمينهمبينوالتمييزالإدراكسنيبلفوالمالذين

نحوكانالمدينةسكانعددأنالبعضمعهيريمما



نينوهـهكللة-نبن!كى

خمسعادةيمتلونالأطفالأنباعتبارنسمة0000006

.السكان

كلوتشمل،مجازيةالإنتمارةأنالآخرالبعضويرى

بينيميزونولا،اللهيعرفونلاكانوالأنهمإلمدينةسكان

والشر.الخير

الوثائقفينينوىاسمورد:الأثريةالكشوف)7(

الأشوريالمركزفىألواحهاوجدتالتىالمسمارية

والتي،القديمة،(كبدوكية!فى"كولتيب"فىالتجاري

لعبادةمركزأوكانت،الميلادقبلالثانيةالألفإلىترجع

زمنإلىترجعأخرىوثيقةأيضأذلك!يؤيد.،عشتار!

معبدأنتذكر(ق.م.1716-1748)هدادشمسي

ابن(.م.ق2281-5922)"ماينشتوسو"بناهعشتار

.ا!اديسرجون

يونسالنبيمسجدالأوائلالأتزييننظراستلفتولقد

كارتربت"جون!جاءأقإلى،حولهتدورالتيوالتقاليد

نأوأعلنعشمرالسابعالقرنفى(+"ه)شماأ؟!أ!4أكل4)

وعندما.القديمةنينوىمدينةتقومكانتالموقعذلكفي

،0182عامفيلأطلالهاخرائط("حأ")"ريتش"نشر

.ف"الفرنسيالأثريفقام،إليهاالأثريينجهوداتجهت

نأيعتقدجعلهمصا،جدوىدونفيهابالتنقيب"بوتا.أ

موقعتغطيالتيهي-الشمالإلىالواقعة-خورزباد

"لياردهـ.."أ"جاءذلكعلىوبناء.الكتابيةنينوى

فى(.+)+،33!ول"رشامهـ."1(.+.وللالأ"ا34)

نقوشالتنقيبعنهأسفرماأولوكان854،-1845

البريطانىالمتحفحفزإلىأبحاثهمانشروأدى.مسمارية

-1872)سميثجورجفأرسل،أبحاثهمالمواصلة

عنالكشفاياولهمهفجعلاالتنقيبلمواصلة(1876

نجحوقد،بالطوفانالمتعلقةالبابليةالنقوش

متقطعة"فتراتعلىالعملواصلثم.ذلكفي

ثم.1918-1882(.*.ول.ص!ء!4لا!)"بودج.و.أ

وعثر،5091-3091()!+أ،.*.طكنج"و..ليم

قصرفي،عليهالعثورسبقلمامكملةنقوشعلىكلاهما

هـنينومكللة-لىنينو

.(والعلمالكتابةإله)نبوومعبدبانيبالأشور

.ول("تومسونكامبل.ر)استأنف2791وفي

فكشف،منتظمةبطريقةالفملشا()1ء؟*034"*ه"+ول)

تلعلىالثانىبالناصرأشوروقصرعشتار،معبدعن

(مالوان.ل.أ.)مقام3291-3191فىثم.كوينجيك

إلىوصلحتىبالحفر(.كلا.س!.سأأ))،قى+،دا)

وصلوهكذا،قدمأأربعيننحوعمقعلىالأصليةالتربة

6691ومنذ.التاريخقبلماإلىتعودالتىالطبقاتإلى

قصرفتحبإعادة،العراقفيالآئارمصلحةقامت

."وشماشنرجل"بوابتيمناطقوكشفتاسنحاريب

عنكشف،"يونسالنبي"تلفيالطرقتوسيعوعند

لمنفغزوهبعدبانيبالأشوربهاجاءمصريةتماثيل

مصر.علىوحملتيه

4نينوى-مكتبةنينوى

نينوىفيالأثريةالكشوفهذهعنهأسفرتماأعظم

ملك1(م.ق.681-765)سنحاريبالملكقصرهو

لتجميلها،كبيرأاهتمامأنينوىمدينةأولىالذيأشور

تل!منالغربيالشماليالطرففيقصرأفيهاوأقام

أولأعنهكشفوقد،قدمأ09نحويرتفعالذي"كيونجيك

كبيرتانقاعتانبهوكان،1851-9184فى"ليارد11

بهماتحيط،مربعقدمء7...نحومنهماكلمساحةتبلغ

بصورمزدانة.قدم00009نحوطولهايبلغأسوار

مجنحةثيرانمداخلهماويحرس،الملكأعمالعنوكتابات

طنأ.03نحومنهاالواحدوزنيبلغالهوللأبيوتماثيل

لنقلميلأثلاثيننحوطولهامائيةقناةسنحاريبأنشأكما

المدينة.إلىالماء

سنحاريب،إله"لنسروخ"معبديكتشفلمأنهومع

عنكشففقد،(91:37مل2)ابناهاغتالهفيهوالذي

نحوبهووجد،عصرهإلىيرجعالذى"نبو"معبد

تكو!،المسماريبالخطعليهامكتوبطينيلوح000/1

ملكية.مكتبةمنجزءأ
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نين!كىملثبةهـ-نينو

جيدةاأعظممكتبةكشفعنالتنقيبأسفرثم

كانحيثاالتلمنالشرقيالشماليالركنفي،الترتيب

بنحواحتفظقد(م.ق.631-966)بانيبالأشورالملك

مصادرمننسهخهاأوبجمعهاكتبتهقاملوح0000001

التاسعالقونفيالمكتبةهذهاكتشافوكان.عديدةقديمة

وحلالمسماريةالكتاباتلدراسةالقويالدافع،عشر

الا"لواحهذهعلىشجلمامعظمنشروقد،رموزها

ماأهمومن.ترجمتهابعد،البريظانيبالمتحفالمحفوظة

الخليقة،عنالبابليةالقصةقسجلألواحسبعةتحويه

وهى،"جلجامشى"ملحمةتسجللوحآعشرواثنا

.الطوفانعنالبابليةالقصة
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لىنينومكلبةهـ-نينا

بنينوكابانيب!اشورمكتبةمنالخليقةللوحةصورة



ء!!هـ

هابيل4
ولكن،اليقينوجهعلىاشتقاقهيعلملااسموهو

بطلأ"!أو،ابخارأ!أو"نفخة!يعنىأنهالبعضيرجح

كلمةمنمشتقأنهالبعضيرىبينما."هشاشة"أو

أنهالأخرالبعضويرى."ءرا"معناهاالتى"يابال"

"أبيل"البابليةأو"أبلو"السومريةالكلمةمنمشتق

."ابن"ومعناهما

فىالبشرورابع،!حواءلآدمالثانىالابنهووهابيل

لمحيث،لقايينتوأمأأخأكانأنهالبعضويرى.الخليقة

العددفى"وولدتفحبلت،امرأتهآدمعرف"عبارةتتكرر

التكوين.سفرمنالرابعالأصحاحمنالئانى

أما،"للغنمراعيأ*كانهابيلبأنالكتابويصرح

.افلاحأ!أى،(الأرضفىعاملأ"فكانقايين

الأرضأثمارمنقدمقايينأنأيامبعدوحدث"

وسمانها.غنمهأبكارمنأيضأهابيلوقدم،للربقربانأ

لموقربانهقايينإلىولكناوقربانههابيلإلىالربفنظر

.(5-4:3تك)"ينظر

رأيهاللهأبدىكيفعنشيثأالكتابلنايذكرولا

وقربانه،هابيلإلىنظرلماذاأو،منهماكللقربانبالنسبة

مادةإلىراجعأذلككانفهل.وقربانهقايينإلىينظرولم

!عء

الإسرائيليونكانفقد.التقديمكيفيةإلىأو.القربان

منجذأأفضلالحيوانيةالتقدماتيعتبرونالاوائل

أمرموسىناموسأننعلمولكننا.النباتيةالتقدمات

القرابين.منالنوعينبتقديم

كانهابيللقرباناللهتفضيلأنفىنتمكلاولكن

متوقعأالأمريكنفلم،منهمالكلالقلبيةالحالةإلىراجعأ

فكرفىكانماعلىبل،(4:7)الظاهرةالصورةعلى

الدوافععلىيتوقفالتقدمةفقبول.منهماكلوقلب

كاتبويقول.القربانيقدملمنالأدبيةوالحالة،الداخلية

ذبيحةللههابيلقدمبالإيمان":العبرانيينلىإالرسالة

اللهشهدإذ،بارأنهلهشهدفبه.قايينمنأفضل

ليس".الرسوليوحناويكتب.4(110)عب"لقرابينه

لأن؟ذبحهولماذا.أخاهوذبحالشريرمنقايينكانكما

فالله(.يؤ3:12،ا)1بارةأخيهوأعمال،شريرةكانتأعماله

إلىبل،الظواهرإلىأوذاتهافىالتقدماتإلىيتظرلا

فلم.(23:26أم،16:7صم1إلىارجع)القلب

ذلكتجلىوقد،للشرنزاعاكانبلنقيأ،قايينقلبيكن

،(11-8ة4تك)لهوقتلهلأخيهحسدهفىبوضوح

الآخر.فىالصل!حيرىأنيطيقلاالشريرالإنسانلأن

يحاولالذىالطبيعىالإنسانطريقهوقايينطريقوكان

هذايتبعونمنأكثروما.يديهوتعببأعمالهاللهإرضاء

.(11يهوذا)!الطريق

32مت)بالإيمانللبروشهيدشاهدأولهابيلويعتبر
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!اجر

الانتقامطالبألأرضامنيصرخدمهكانولكن.(35:

،(01و6:9رؤإلىأيضأارجع،13و4:01تك)

لمنالغفران-الصليبعلىوهو-يسوعالربطلببينما

إلىالرسالةكاتبيقولولذلك.(23:34لو)صلبوه

عب)كاهابيلمنأفضليتكلم*المسحدمإن،العبرانيين

12024).

رمزين"وهابيلقايين"الأخوينفىنرىوهكذا

الشربينالصارغوالتناقضاالبشرمنللنوعينومملكلين

منموضعهفى"قايين"إلىالرجوعأيضأيمكن)والبر

المعارفدائرة"منالسادسبالجزء"القافحرف"

."الكتابية

هاجر4

وهو.ا،هروب"أو"هجرة"معناهسامىاسمهاجر

الذىهوإبراهيمأنمعهئرجحمما.مصريأاسمآليس

مصر.منبهاخرجعندماالاسمهذاعليهاأطلق

فرعونأعطاهنممنمصريةجاريةهاجروكانت

.(16و12115ل!)وإبراهيملسارة

نأدونوإبراهيم(ساراى)بسارةالأيامطالتولما

هوذا".لإبراهيمسارةقالتاالموعودبالابناللهيرزقهما

لعلى،جاريتىعلىادخل،الولادةعنأمسكنىقدالرب

قانونأهذاوكان.(2و1601تك)"بنينمنهاأرزق

حمورابى،قوانينفىجاءكماالنهرينبلادفىساريأ

بأنتقضىالقوانينهذهكانتإذ،نوزىمملكةوقوانين

وكانجواريهاإحدىلزوجهاتقدمأنعليهاالعاقرالزوجة

.السيدةللزوجةابنايعتبرالصورةبهذهالمولودالابن

عشربعد،هاجرالمصريةجاريتهاسارةأخذتوهكذا

وأعطتها"1603()تككنعانأرضفىإقامتهمامنسنين

رأتولما،فحبلتهاجرعلىفدخل.لهزوجةرجلهايأبرام

،(16:4تك)"عينيهافىمولاتهاصغرت،حبلتأنها

،الاحتقارلهاوتبدى،سيدتهاعلىتتعالىبدأتأنهاأى

ظلمى":قائلةلأبراممنهاالشكوىإلىسارةدفعمما

أنهارأتفلما.حضنكإلىجاريتىدفعتأنا.عليك

وبينك"بينىالربيقضى.عينيهافىصغرتاحبلت
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!اجر

علىمتجنيةهذاقولهافىسارةوكانت.(ه:16تك)

أبرامفقال.أبرامعلىذلكاقترحتالتىهىلأنها،أبرام

فىيحسنماافعلى.يدكفىجاريتكاهغ":لسارة

إلىدفعهامما،وأذلتهاسارةعليهافقست."عينيك

لأن،مصرإلىالعودةتنوىكانتأنها!يبدو.الهرب

تك)شور"طريقفىالتىالعين!علىوجدهاالربملاك

مولاتكإلىارجعى"!الملاكلهاوهال.(7و16:6

وتدعينابنآفتلدينحبلىأنتها..يديهاتحتواخضعى

يكونوأنه...("يسمعللها"أى)إسماعيلاسمه

عليه.واحدكلويد،واحدكلعلىيدهوحشيأإنسانأ

تكلمالذىالرباسمفدعت.يسكنأخوتهجميعوأمام

...رئىلحىبئرالبئردعيتلذلك،رئى"إيل"أنت:معها

ابنأولدت،سيدتهالىإعودتهاوبعد."وياردقادشبين

لهاجر.الربملاكقالكما"إسماعيل"اسمهأبرامودعا

هاجرولدتولماسنةوثمانينستابنأبراموكان"

.(16-16:8تك)"لأبرامإسماعيل

اللهحققاإسماعيلمولدمنسنةعشرةأربعوبعد

،امرأقسارةلهولدتهالذىإسحقوأعطاهلإبراهيموعده

نحوفى)إسحقفطاموعند.سنةمائةابنإبراهيمفكان

وأ)"يمزح!اإسماعيلسارةرأت"(عمرهمنالثالثة

هذهاطرد":لإبراهيمفقالت"،(بإسحقيهزأبالحرى

ابنىمعيرثلاالجاريةهذهابنلأن،وابخهاالجارية

،"ابنهبسببإبراهيمعينىفىجذا"الكلامفقبح.إسحق

!لأنهالأمرهذافىسارةلقوليسمعأنأمرهاللهولكن

أمةسأجعلهأيضأالجاريةوابننسل.لكيدعىبإسحق

.(13-ا:21تك)"نسلكلأنه

نأبعدإسماعيلوابنهجاريتههاجرهيمإبرافصرف

سبع،بئربريةفىفتاهتماء.وقربةخبزأكتفهاعلىوضع

إحدىتحتالولدفتركت.البريةتلكفىالماءمنهاوفرغ

ومضت11،عينيهاأمامعطشأيموتتراهلاحتىالأشجار

تبكى.وأخذت،"قوسرميةنحوبعيدأمقابلهوجلست

فأبصرتعينيهااللهوفتح...الغلامصوتاللهفسمع!

وكان.الغلاموسقتماءالقربة!ملأتفذهبت.ماءبئر

رامىينمووكان،البريةفىوسكنفكبرالغلاممعالله



-!اجرلوبى!اجرهـ

منالشرقىالشمالإلى!فارانبريةفىوسكن.قوس

)موطنهامصر"أرضمنزوجةأمهلهوأخذت،سيناء

.(21-21:14ل!-

فهاجر،رمزينوهماجرسارةبولسالرسولويستخدم

يقابل"كانالذى،للعبوديةالوالدسيناءجبلعهدتمثل

أما."بنيهامعمستعبدةفإنهاالحاضرةأورشليم

أما...حرةفهىجميعأأمناهىالتى،العلياأورشليم!

أولادلسنا...الموعدأولادإسحقفنظيرالإخوةأيهانحن

كانفقد.(31-4021غل)"الحرةأولادبلجارية

لهاللهفحسبه،لهاللهبوعدبالإيمانلإبراهيمابنأإسحق

منمتحررونالآنفالمؤمنون.(6و1505تك)برأ

محاولةبينهىفالمقارنة.الجسديةالناموسفرائض

والخلاص،للناموسبالعبوديةأى،با!أعمالالخلاص

المسيححررناالتىالحرية"فىوالثباتبالإيمانبالنعمة

.(5:1-4:21غل)"بها

حياةمننتعلمهاالتىالعمليةالدروسبعضوهناك

والمراكز،الأوضاعتغيرعنالناتجةالتجربةمنها،هاجر

كلى-اللهوعناية.الأزماتوقتفىالتسرعوحماقة

له،معينلاوالذىالمنفردبالشخص-والعلمالحكمة

موقعه،أومركزهكانمهماإنسانكلحياةمناللهوقصد

قاسية،تبحوقدبطرقالحكيمةمقاصدهاللهيتمموكيف

اختباراتأشدفىوتشجيعوتعزيةقوةمناللهيمنحهوما

وأصعبها.أولاده

هاجريوق4...هاجرى

علىكانالذى،،الهاجرىيازيز"لقبهو،(هاجرى!

كانأنهفىولاشك،(27:31أخ1)داودالملكغنم

الهاجريين.إلىينتسب

متحالفة،عربيةقبائلبعضأوعربيةقبيلةوالهاجريون

بنوعمل،الملكشاولأياموفى.واحدأصلإلىترجع

معحربأ"منسىسبطونصفوالجاديونرأوبين

عليهم،فانتصروا،ونودابونافيشويطورالهاجريين

إلىصرخوالأنهم،معهممنوكلالهاجريونليدهمفذفع

ونهبوا.عليهاتكلوالأنهملهمفاستجابالقتالفىالله

!الابى

وخمسينمئتينوغنمأ،ألفاخمسينوجمالهمماشيتهم

سقطلأنه.ألفمنةأناسأوسبوا،ألفينوخميرأ،ألفأ

وسكنوا،اللهمنكانإنماالقتاللأن،كثيروققتلى

:5أخ1)"السبىإلى(الأردنشرقىفى)مكانهم

.22(-18و01

لا،إسراثيلبنىوبينبينهمالعداءلهذاوبالنسبة

ويجعلهممنهمينتقمأناللهمنآسافيطلبأنعجب

هـلرتاعواليخونا...الر--أمامالقشمئل،الجلمثل!

.(17-83:5مز)"!مبيدواوليخجلوا،الأبدإلى

نجد(16-25:12)التكوينسفرإلىوبالرجوع

منإبراهيمبنإسماعيلنسلمنكانواطموحلفاأنهم

.انتسبوادماليها،هاجرجاريته

العربيةالقبائلمنوغيرهاالقبائلهذهءأسماوترد

.(م.ق727-745)أشورملكفلاسرتغلثنقوشفى

الامبراطوريةزمنفىالايطوريببنأجدادهم"ويطور"

محاربينوكانوا،(301لوقاإلىارجع)الرومانية

.لبنانجبالءورافيمااستوطنواأشداء

8هارا

مكاناسموهى."جبليةأرض"معناهاأراميةكلمة

والجاديينالرأوبينيينآشورملكفلناسرتغلثإليهسبى

وهاراوخابورحلحإلىبهموأتى"امنسىسبطونصف

فى7هارا"تذكرولا.(5026أخ1)؟جوزانونهر

18.،17:6مل3)الثانىالملوكسفرفىالمقابلالنص

."مادى"جبالأو"مادىمدن!منهابدلأوتذكر1(11

4هاراق

وهو!.الجبلساكنأىجبلى!معناهعبرىاسم

لوطوأبو،وناحورإبراهيموأخو،تارحبنهاران)1(

أخيهابنةملكةناحورتزرجوقد.ويسكةملكةوأختيه

فىألرفىهارانماتوقد(31-11:26تك)هاران

نأوالأرجح.منهاأبرامارتحالوقبل،تارحأبيهحياة

م.ق2كاا.قبلحدثذلك

لاوى.بنجرشونبنىمنشمعىبنهاران)2(
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ا!ويينأقساممنوحزيئيلشلوميثوأخواههووكان

هارونبنىالكهنةأيدىبينللخدمةداودالملكأقامهمالذين

ق.م.069نحوفىوذلك23:9(،أخ)1الاجتماعخيمةفى

4هازم

بنىمنأحرحيلأبووهو"مرتفعهمعناهعبرىاسم

.(4:8أخ1)يهوذاسبطمنقوص

هالمق)هروق(8

من،لاوىبنقهاتبنعمرامبنهارونوهو(أ)

كاهنوأول،موسىأخووهو.لاوىبنتيوكابدزوجته

واللاويينأسفارالخروجفىونرى.لإسرائيلعظيم

والمتكلم،لموسىالأيمنالساعدكانهارونأن،والعدد

فىوارتحالهم،مصرمنإسرائيلبنىخروجعندعنه

وكان.سنواتبئلاثموسىيكبرهاروقوكانسبناء.برية

لأوللفرعونمواجهتهماعندعمرهمنوالثصانينالثالثةفى

تكبرهماكانتمريمأختهماأنولابد.(7:7خر)مرة

معبشجاعةتتحدثأناستطاعتفقد،(26:95عد)

منموسىأخاهافرعونابنةانتشلتعندمافرعونابنة

.(9-ا:2خر)النهر

العهدين(فى)المقدسالكتابفىهاروناسمويظهر

التوراةأسفارفىمرة003منأكثرمنها،مرة035نحو

اللاهـدين،سفرفىمرة08،الخروجسفرفىمرة115)

.(التثنيةسفرفىمرات4،العددسفرفىمرة011

وأخت،عميناداببنتأليشابعوزوجتهلهارونوكان

وألعازاروأبيهوناداب:هم،ءأبناأربعة،نحشون

وأبيهونادابابناهماتوقد.(6:23خر)!ايثامار

بها.يأمرهمالمغريبةنارأ!الربأمامقرباعندما

."الربأمامفماتا.وأكلتهماالربعندمننارفخرجت

فى:قائلأالرببهتكلمماهذا!:لهارونموسىفقال

أتمجد.الشعبجميعوأمام.أتقدسمنىالقريبين

دىايثاماروألعازارلهالالنموسىوقال...هالال!فصمت

تموتوالئلاثيابكمتشقواولا،رؤوسكمتكشفوا"لا:ابنيه

لاالاجتماعخيمةبابومن...الجماعةكلعلىهـئسخط

ففعلوا.عليكمالربمسحةدهنلأنتموتوالئلاتخرجوا
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فىا!رهابى!ال!

.(7-اة09لا)"موسىكلامحسب

العليقة،وسطمنناربلهيبلموسىالربملاكظهرولما

ورأيت،إلىأتىقدإسرانيلبنىصراخهوذا!:لهوقال

هلمفالآن.المصريونبهايضايقهمالتىالضيقةأيضأ

مصر!منإسرائيلبنىشعبىوتخرجفرعونإلىفأرسلك

.(01-3:1خر)

فرعون،إلىأذهبحتىأنامن،:للهموسىفقال"

نأموسىوحاول".؟مصرمنإسرانيلبنىأخرجوحتى

أيهااستمع!:للربقالوأخيرأ.المهمةهذهعنيعتذر

أمس،منأولولاأمسمنذكلامصاحبأنالستالسيد،

فقال.واللسانالفمثقيلأنابل،عبدككلمتحينمنولا

!الربهوأناأما...فمأللإنسانصنعمن!:الربله

فقال".بهتتكلمماوأعلمكفمكمعأكونوأنااذهبفالآن

ترسل.منبيدأرسل،السيدأيهااستمع(موسى)

هارونأليس":وقالاموسىعلىالربغضبفحمى

وتضعفتكلمه...يتكلمهوأنهأعلمأنا.أخاكاللاوى

وأعلمكما،فمهومعفمكمعأكونوأنا،فمهفىالكلمات

فمألكيكونوهو،عنكالشعبيكلموهو.تصنعانماذا

برزهناومن.(17-4:09خر)"إلهألهتكونوأنت

.الخروجسفرأحداثفىهاللندور

إسرانبلوبنوهالال!ؤلد:هاللنحياةأحداث(ب)

لابنةابنأباعتبارهموسىونشأمصر.فىمستعبدوق

أحدعلىلتعديهالمصرىوقتلموسىكبرولما.فرعون

مديانإلىمصرمنللهرباضطر،العبرانيينإخوته

.(15-2:11خر)

أرسل،الشعبلتحريرموسىالربأرسلوعندما

العودةطريقفىالبريةفىوهوموسىلمقابلةهارونأيضأ

وبكلالربكلامبجميعهارونموسىوأخبر".مصرإلى

كان.(28و4027خر)"بهاأوصاهالتىالآيات

سنةأربعينقضائهبعدشعبهعنغريبأأصبحقدموسى

بنىشيوخإلىبتقديمههارونوقام،مديانبلادفى

.(31-4:92خر)إسرائيل

!هكذاله.(الاثنان)هماقالا،فرعونإلىذهباوعندما

البريةفىلىليعيدواشعبىأطلق:إسرائيلإلهالييقول



بىاا!ر8!ال!فى

استعبادهقسوةمنفرعونزادوعندما.(\:5خر)

خلالمنلفرعونهوتهإظهارفىاللهبدأاإسرائيللبنى

.(5:12خر)المعجزاتمنسلسلة

طريقعنالأولىالئلاثالمعجزاتاللهأجرىوقد

.(الراعىعصاكانتلعلها)عصاهمستخدمأهارون

:7خر)المعجزاتللكيفعلواأنفرعونسحرةواستطاع

.(7؟23،8و11

فصعدالأرضترابوضربعصاههارونمدولما

صارالأرضترابكل.البهائموعلىالناسعلىالبعوض"

العرافونيستطعلمولكن.مصرأرضجميعفىبعوضأ

)خر8"اللهإصبعهذا":لفرعونوقالوا،ذلكيفعلواأن

:16-91).

طريقعنالأخرىالضرباتاللهأجرىذلكبعد

منياالمصريينأبكارموتهىضربةاخروكانت.موسى

خلفالتىالجاريةبكرإلىكرسيهعلىالجالسفرعونبكر

وكان.(6-11:4خر)"بهيمةبكروكل،الرحى

أعلنعندما(8-اأ12خر)لموسىمصاحبأهارون

بذبحبيتكليقومأنووجوبذلكفىخطتهلهماالرب

القانمتينعلىويجعلونهدمهمنويأخذون،الفصحخروف

تنفيذمعفيهاالفصحيأطونالتىالبيوتفىالعلياوالعتبة

نأوأمرهم.الفصحخروفباكلالمتعلقةالتعليماتسائر

مصرأرضفىأجتاز!انى"جلهمقائلأ،بعجلةياكلوه

الناسمنمصرأرضفىبكركلوأضرب،الليلةهذه

.الربأنا،المصريينألهةبكلأحكامأوأصنع،والبهائم

فأرى.فيهاأنتمالتىالبيوتعلىعلامةالدملكمويكون

حينللهلاكضربةعليكميكونفلا،عنكموأعبرالدم

بنوففعل(.14-12:1خر)"مصرأرضأضرب

"فعلواهكذاوهارونموسىالربأمركما"إسرائيل

.(12028خر)

فىبكركلضربالربأنالليلنصففىفحدث!

إلى،كرسيهعلىالجالسفرعونبكرمن،مصرأرض

فقام.بهيمةبكروكل،السجنفىالذىالأسيربكر

صراخوكان.المصريينوجميععبيدهوكلهوليلأفرعوق

فدعا.ميتفيهليسبيتيكنلملأنهمصرفىعظيم

بىا!رهافى!ال!

شعبىبينمناخرجواقومواوقال،ليلأوهارونموسى

الشعبعلىالمصريونوألح...جميعأإسرانيلوبنوأنتما

"أمواتجميعناقالوالأنهم.الأرضمنعاجلأليطلقوهم

عيديحفظونإسرائيلبنوومازال33(-12:92خر)

-1301خر)تنسىلاالتىالليلةلتلكتذكارأالفصح

16).

وأهلك،الأمانإلىإسرانيلبنىاللهقادأنوبعد

أخاههارونشارك،يتعقبونهمكانواالذينأعداعصم

نأإلى،البريةفىرحلتهمطوالالشعبتوجيهفىموسى

.(01-161:خر)الموعدأرضمشارفإلىوصلوا

سفرىفىالمسجلةالأحداثمنكثيرفىهارونويظهر

الرببهأمدالذىالطعام-المنجمعمثل،والعددالخروج

سنةأربعينإلىامتدتالتىالبريةأيامطيلةإسرائيلبنى

صعداعماليقمعالحربوفى.(36-16:6خر)

رفعإذاوكان.التلةرأسإلى"وحوروهارونموسى

عماليقأنيدهخفض!اذا!يغلبإسرانيلأنيدهموسى

حجرأأخذا!ثقيلتينموسىيداصارتفليا.يغلب

يديه،وحورهارونودعم،عليهفجلستحتهووضعاه

إلىثابتتينيداهفكانت.هناكمنوالآخرهنامنالواحد

السيف"بحدوقومهعماليقيشوعفهزم،الشمسغروب

.(13-17:8خر)

إلا،موسىبعدالثانىالشخصكانهارونأنومع

إعطاءوعند.(18:12خر)قويأقائدأكانأنهيبدوأنه

عنينزلأنموسىالربأمر،سيناءجبلعلىالشريعة

هارونوكان.(91:24خر)معهبهارونلبلىالجبل

معصعدواالذينالسبعينإسرائيلشيوخرأسعلى

نأدونإسرانيلإلهورأواالجبلإلىالرببأمرموسى

لوحىالربليعطيه،وحدهموسىاقترببل،إليهيقتربوا

لقيادةوحورهارونوترك،(11-42:1خر)الشريعة

خر)الجبلقمةعلىاللهمعموسىكانبينما،الشعب

.(18-13ة14

الشعباجتمع"،الجبلعلىموسىغيابطالولما

لأنأمامناتسيرآلهةلنااصنع!قم:لهوقالواهارونعلى

نعلملا.مصرأرضمنأصعدناالذىالرجلموسىهذا

131



فىا!هابى!ال!

ضعف-لحظةفى-هارونفاستجاب.أصابهماذا

له،قدموهاالتىالذهبأقراطكلوأخذ،الشعبلمطلب

بنىأقفلابد.(4-32:1خر)مسبوكأ"عجلأوصنعه

وهتف".أبيسللعجلالمصريينبعبادةتائزواقدإسرائيل

أرضمنأصعدتكالتىإسرائيلياآلهتك!هذه:الشعب

ونادى.أمامهمذبحأبنى،هاروننظرفلما.مصردا

جحودهم،فىوتمادوا."للربعيدغدألر:وقالهارون

الذهبى،للعجلسلامةذبائحوقدموامحرقاتوأصعدوا

للرقصأى)"للعبقامواثم(سكروا)وشربواوأكلوا"

.(6-32:1خر-لعربدةوا

موسىتوسلأنلولا،يبيدهمأنوأرادالربفغضب

ئساءلاوحتى،للآباءبوعودهالربمذكرأ،أجلهممن

موسىوواجه.(14-32:7خر)الأممبينلاسمه

علىكلهباللومألقىهارونولكن،فعلهمابسوءهارون

الحركةءزعمالقىوقد.(24-33:21خر)الشعب

منفوقع!الاوىبنىأيدىعلىبالسيفقتلأمصرعهم

:32خر)!رجلألافثلاثةنحواليومذلكفىالشعب

26-28).

موسىولكن،ليبيدهجدأهارونعلىالربوغضب

.(9:02تث)أجلهمنصلى

مصر،منإسرائيلبنىلخروجالثانيةالسنةوفى

بنىأسباطلكلتعدادإجراءفىموسىأخاههارونساعد

.(17و3-1:1عد)ئيلإسرا

الأصغرأخيهمنالغيرةل!حاعترتههالالذأنويبدو

كانلأنهموسىعلىيتكلمانومريمهارونوابتدأ،موسى

موسىالرب!طمهل.":وقالا،كوشيةامرأةاتخذقد

حليمأموسى!وكان."؟أيضأنحنيكلمناألم؟وحده

)عد"الأرضوجهعلىالذينالناسجميعمنأكثرجدأ

وضرب،ومريمهارونعلىالربوغضب.(3-1أ12

عفاحتى،أجلهامنصلىموسىولكنابالبرصمريم

.(15-12:9عد)أيامسبعةبعدالربعنها

أرضلاستكشافذهبواالذينالرجالعودةوعقب

تذمر،(12:33عد)الأرضمذمةوأشاعوا،كنعان

وهارونموسىفسقط،هارونوعلىموسىعلىالشعب
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فىا!مها!اللأبى

خيمةفىالربمجدوظهر"،الجماعةأماموجهيهياعلى

يضربهمأنالربوأراد"إسرانيلبنىلكلالاجتماع

عنهم،الربفصفح،أجلهممنموسىفتوسل،بالوبأ

مجدىرأواالذينالرجالجميع"بأنقضىأنهغير

يسمعواولم...البريةوفىمصرفىعملتهاالتىوآياش

الذينوجميع،لأبائهمحلفتالتىالأرضيررالن،لقولى

.(26-14:1عد)"يرونهالاأهانوش

قورحبزعامةآخرتمردأموسىمعهارونواجهكما

،بالكهنوتهارونلاستئثار،لال!بنقهاتبنيصهاربن

كفاكما،:لهماوقالوا،وهارونموسىعلىواجتمعوا"

فما،الربوسطهاوفى،مقدسةبأسرهاالجماعةكلإن

قورحالربعاقبوقد"؟الربجماعةعلىترتفعانبالكما

وفتحت،تحتهمالتىالأرضانشقت"بأنوجماعته

كانماوكلهمفنزلوا.وبيوتهموابتلعتهمفاهاالأرض

منفبادواالأرضعليهموانطبقت،الها!يةإلىأحياءلهم

.(35-16:1عد)"الجماعةبين

الربوأراد،وهارونموسىعلىالجماعةكلفتذمر

المجمرة"خذ:لهارونموسىفقال،الجماعةكلإهلاك

بهاواذهببخورأوضع،المذبحعلىمننارأفيهاواجعل

منخرجقدالسخطلأنعنهموكفرالجماعةإلىمسرعأ

موسى،قالكماهارونففعل،الوبأابتدأقد.الربقبل

الوبأفامتنعوالأحياءالموتىبينووقف،الشعبعو،وكفر

الاجتماعخيمةبابإلىموسىإلىهارونرجعثم...

أمرذلكوبعد.(ه.-16:41عد)"امتنعقدوالوبأ

موسىوأخذ،عصاسبطرئيسكليقدمأنموسىالرب

عصيهم-بينهارونوعصا-عصاعشرةالاثنتى

.الشهادةخيمةفىالربأمامالعصىموسىفوضع"

هارونعصادياذاالشهادةخيمةإلىموسىدخلالغدوفى

وأزهرت،فروخأأخرجت،أفرختقد-لاوىلبيت-

منالعصىجميعموسىفأخرج.لوزأوأنضجت،زهرأ

كلوأخذ،فنظروا،إسرائيلبنىجميعإلىالربأمام

إلىهارونعصا"رد؟لموسىالربوقال.عصاهواحد

فتكف،التمردلبنىعلامةالحفظلأجلالشهادةأمام

،الربأمرهكماموسى.ففعليموتوالالكىعنىتذمراتهم



!اا!ره!ال!بى

الكهنوتثبتوهكذا.(\ا-17:1عد)"فعلكذلك

وبنيه.لهالالن

الربعلىأخرىمرةإسرائيلبنوتذمر،مريبةوفى

كليجمعاأنوهارونموسىالربوأمر،ماءوجودلعدم

ماعما.تعطىأنأعينهمأمامالصخرةويكلماالجماعة

لهمفقال!الصخرةأمامالجمهوروهارونموسىفجمع"

؟ماءلكمنخرجالصخرةهذهأمن،المردةأيهااسمعوا

فخرجامرتينبعصاهالصخرةوضربيدهموسىورفع

لموسىالربفقال.ومواشيهاالجماعةفشرب،غزيرماء

أمامتقدسانىحتىبىتؤمنالمأنكماأجلمن":وهارون

إلىالجماعةهذهئدخلانلالذلك،إسرائيلبنىأعين

.(13-02:1عد)"إياهاأعطيتهمالتىالأرض

جبلإلىوأتواقادشمنإسرائيلبنو"ارتحلذلكبعد

تخمعلىهورجبلفىوهارونموسىالربوكلم.هور

يدخل.لالأنهقومهإلىهارونئضم:قائلأأدومأرض

قولىعصيتملأنكم،إسرائيللبنىأعطيتالتىالأرض

بهماواصعد،ابنهوألعازارهارونخذ.مريبةءماعند

ألعازاروألبس،ثيابههارونعنواخلع،هورجبللىإ

كماموسىففعل.هناكويموتهارونفئضم.إياهاابنه

ثم.الجبلرأسعلىهناكهارونفمات...الربأمر

الجماعةكلرأىفلها.الجبلعنوألعازارموسىانحدر

هارونعلىإسرائيلبيتجميعبكى،ماتقلىهال!نأن

بنىلخروجالأربعينالسنةفى!وذلك،يومأثلاثين

منالأولفىالخامسالشهرفىمصرأرضفىإسرائيل

حينسنةوعشرينوثلاثمائةابنهارونوكان.الشهر

و92،33028-02022عد)"هورجبلفىمات

92).

ئقامكاهنأولهاللنكانوالكهنتهالالن(!ب)

،ومغزاهأهميتهللكهنوتلتكريسهكانلذلك،إسراثيلفى

نفسهاللهحددقدبل،البشرىللابتكارشئئتركلمإذ

طقوساثلاثةتكريسهشملوقد.صغيرةوكلكبيرةكل

بدهنمسحهثم،الكهنوتيةالثيابءوارتدا،الاغتسال

هار!نا،فرز،الخيمةإقامةتمتفعندما.المقدسالمسحة

ثم،(للتطهببررمزأ)بالاغتسال،الكهنوتيةللخدمةوبنوه

بىا!هافى!ال!

ة28خر)"والبهاءالمجد"ثياب،المقدسةالثيابءارتدا

تأهيلأالقدسبالروحلمسحهرمزأ،بالزيتمسحهثم،(2

وكانت.(8لا،15-28،04:12خر)للخدمةله

وصفأونجد،هارونخدمةلقداسةترمزالفاخرةالثياب

.(26-93:01)الخروجفىلهاكاملأ

نحووخدم،عظيمكاهنأولهارونأصبحوهكذا

يلبسونإسرائيلفىالكهنةكلكانكما.سنةأربعين

أكثركانتهارونثيابلكن،النقىالكتانمنخاصةثيابأ

وقرمزوأسمانجونىذهبمنمنطقةيلبسوكان.فخامة

كتفيهعلىويضع،(8-6!28خر)مبروموبوص

ومنقوش،ذهبمنبطوقينمحاطين،جزعمنحجرين

الاثنىالأسباطأسماءمنأسماءستةمنهماكلعلى

كتفيهعلىالربأمامأسماعممهارونليحمل!،عشر

.(41-9؟28خر)"للتذكار

حائكصنعة،قضاءصدرةصدرهعلىيحملكانكما

صفكل!كريمةحجارةصفوفأربعةعليهامربعةحاذق

ترصيعها،فىبذهبمطوقةكريمةأحجارثلاثةمن

الاثنىالأسبا!أسماءأحدمنهاحجركلعلىومنقوش

صدرةفىإسرانيلبنىأسماءهارونيحمللكى،عشر

ي!ديهنكاصورة
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!اللأبىممدا-بى!ال!

الربأمامللتذكارالقدسإلىدخولهعندقلبهعلىالقضاء

28:51خر)؟والتميمالأوريم"بالصدرةوكانادائمأ

-03).

الأماممنعليهابوصمنعمامةيلبسكانكما

تكون،"للربقدس"عليهامنقوشنقىذهبمنصفيحة

هارونأنومع.(93-28:36خر)دائمأجبهتهعلى

الأصحاحفىالمذكورينالإييانأبطالبيناسمهيذكرلا

هوكانأنهإلا،العبرانيينإلىالرسالةمنعشرالحادى

الكهنةلرئيسمحدودأرمزأواللهإسراثيلبينالوسيما

العظمةيمينعنيجلسالذىالمسيحيسوعالربالعظيم

و3:1عب)الدوامعلىالمؤمنينفىيشفع،الأعالىفى

2،4:14-16،5:1-4،7:11-28).

هالمق4عصا-هالدق

موضعهافى!هارونعصا"مادةإلىالرجوعالرجا

المعارفدائرة"منالخامسبالجزء"العينحرف"من

.!الكتابية

هاله!نيوق8

إسرائيلبنىفىالكهنوتوكان،هاروننسلهم

عد،هة1لا،\:28خر)وبنيههارونعلىمقصورأ

فيهكانهاروننسلمنرجلكلولكن.(\.-33:

وأ،زوائدىأوأفطسأوأعرجأوأعمىيكونكأن،عيب

عينيهفىأوأكشمأوأحدبأو،يدكسرأورجلكسرفيه

يكنلم،الخصىمرضوضأوأكلفأوأجربأوبياض

-16ة21لا)الربوقائدليقربيتقدمأنفىالحقله

24).

هما-منهمااثناناحترق،أبناءأربعةلهارونوكان

:01لا)الربأمامغريبةنارألتقديمهما"وأبيهوناداب"

منكانواالشرعيينالكهنةفكل.(2و24:1أخ1،1

عهدوفى.لىايثامارألعازارابنيهنسلمن،هاروننسل

،ألعازارنسلمنرجلأعشرستةمنهمكانالملكداود

.(24:4أخ1)إيثامارنسلمنرجالوثمانية

زربابلمعالبابلىالسبىمنعادوامنبينوكان

349

-2036عز)معهالعائدينعشرنحو،أىكاهنأ9428

هارون.نسلمنبيوتأربعةإلىينتمونوكانوا،(38

بيوتيبينواأن"منهمالبعضيستطعلمالوقتذلكوفى

(61-2:95عز)"الكهنوتمنفرذلوا...،آبائهم

بدقة.محفوظةكانتالسجلاتأنعلىيدلمما

بهللاعترافحبرونإلىداودإلىجاسامنبينوكان

وسبعآلافثلاثةومعه،الهارونيينرئيسيهوياداع"ملكأ

هارلن"بيت!المر3ويدعوهم.(29:27أخ1)،!مائة

.(3،135:91ة12،118و151:01مز)

هاشم8

القوى""أو"الكاسر"بمعنىساميةكليةهاشم

اليابسأوالأجوفالشئهشم:العربىالمعجموفى)

بينوكان(تكسيرهفىبالغةوهشئمه.كسره!هشمأ

.34(:11أخ")1الجزونىهاشمبنو"داودجيشأبطال

.(23032صم2)"ياشنبنى!أيضأعنهمويقال

هالى4

ونقرأ."عالى"العبرىللاسماليونانيةالصيغةوهى

نحولهكان(خدمته)يسوعابتدأولما":لوقاإنجيلفى

بنيوسفابن-ئطنكانماعلى-وهو،سنةثلاثين

نسب":مادةلىإالرجوع)الرجا.(3:23لو)"هالى

النون"حرف،منموضعهافى؟المسيحنسبسلسلة-

.(الكتابيةالمعارفدائرةمنالجزءهذافى

4هام

عشتاروتبينذكر،لأردناشرقىفىمكاناسم

عيلامملكلعومركدرضربوهناك،قريتايموشوىقرنايم

مازالالاسمهذاولعل.(ه:14تك)الزوزيين،وحلفاؤه

إلىالرجيلةوادىمنبالقرب"هامتل"فىيترددصداه

كيلومتراتسبعةنحوبعدوعلى،اليبوقنهرمنالشمال

عنالموقعفىكشفوقد."إربد"منالغربىالجذثإلى

البرونزىالعصرينفىمأهولأكانأنهعلىتدلآثار

.لحديدىوا



!امافى

هاماق

بنهامانوهو."مشهورأوهام"معناهفارسىاسم

،فارسملكأحشويروشرقاهالذىالأجاجىهمداثا

عبيدفكان.معهالذينالرؤساءجميعفوقكرسيهوجعل"

بهأوصىهكذالأنهلهامانيجثونالملكببابالذينالملك

.(2و1ة3أس)"الملك

يهوديأاالفارسى-البلاطرجال-أحدمرد!خاىوكان

السجودإنإذ،(4-302أس)"يسجدولميجثفلم

فيهقجسدتالذى)هامانفامتلأ!م.وحدهللهإلايجوزلا

يدهيمدأنعينيهفىوازدرى،غضبأ(والغطرسةالكبرياء

،مردخاىشعبعنأخبروهلأنهموحدهمردخاىإلى

مملكةكلفىالذيناليهودجميعئهلكأنهامانفطلب

.(6-3:4أس)"مردخاىشعب،أحشويرش

،أحشويرشالملكمنبذلكأمرأيستصدرأنواستطاع

مقاطعاتكلإلىالأوامروأرسل،للتنفيذيومأوحدد

الفارسية.الامبراطورية

وكل"زرش"زوجتهمنوبمشورة،غضبهئورةوفى

ليصلبذراعأخمسونارتفاعهاخشبةبصنعأمر،أحبائه

.مردخاىعليها

الذى،اليهودبإبادةالملكىبالأمرمردخاىعلمولما

كما،برمادمسحأولبسثيابهشق،المملكةكلفىأذيع

وبلغ.ونحيبوبكاءوصوماليهودعندعظيمةمناحةكانت

منالخبرتستطلعفأرسلت،أستيرالملكةذلكخبر

بإبادةالملكىالأمركتابةصورةإليهافأرسل،مردخاى

وتطلبإليهوتتضرعالملكإلىتدخلأنوأوصاها،اليهود

الملكإلىالدخوللأحدالمتاحمنيكنولمشعبها.لأجلمنه

!طلبت.الذهبقضيبالملكلهيمدأنإلا،منهبدعوةإلا

كلمردخاىيجمعأن،الملكإلىبالدخولمجازفتهاقبل

ليلأأيامثلاثةلأجلهاويصوموا،شوشنفىاليهود

الثالث،اليوموفى.وجواريهاهىتصومكماكارأ،ا

فلما.الملكبيتدارفىووقفتالملكيةثيابهاأستيرلبست

ومامانهودعتهوهكذا.الذبقضيبلهامدالملكراها

لهما.تعدهاوليمةإلى

فعلهماالملكيتذكرأنفىالعجيبةاللهعنايةوتجلت

!تلا

لاغتياله.الملكحرسبعضمنمؤامرةكشفمنمردخاى

السلطانى،اللباسمردخاىبإلباسيقومبأنهامانفأمر

رأسهعلىالملكتاجويضع،السلطانىالفرسعلىويركبه

بأنالملكيسرالذىللرجلئصنعهكذا":قدامهوينادى

.هامانعلىتنقلبالأموربدأتوهكذا."يكرمه

كشفت،وهامانللملكأستيرأقامتهاالتىالوليمةوفى

وقال.وشعبهالإبادتهاهاماندبرهاالتىالمؤامرةأمر

ليصلبهامانأعدهاالتىالخشبةعنللملكأحدهم

.هامانعليهايصلبأنالملكفأمر.عليهامردخاى

سأ)"لمردخاىأعدهاالتىالخهثمبةعلىهامانفصلبوا"

فسقطحفرةاختأكرا":القولتحققوهكذا.(6،7

هامتهوعلى،رأسهعلىتعبهيرجع.صنعالتىالهوةفى

.(16و7:15مز)!ظليهيهبط

.(01-9:7أس)العشرةهامانأبناءفتلكما

هامانمنلنجاتهمتذكارأالأوريمبعيداليهودويحتفل

.اللدودعدوهم

التقاليدبعضوتنسبه."بالأجاجى"هامانويلقب

صموئيلقللهالذىعماليقملك"أجاج"إلىاليهودية

ذلكفىكانتأنهثبتولكن.(15033صم1)النبى

التىهى،لميدياملاصقةالاسمبهذامقاطعةالعصر

فىوجدتالتىالنقوشأحدففى.هامانإليهاينسب

:سنحارلب(وأبو)أشورملكسرجونيقول،خورزباد

لسيادةوأخضعتهااميديافىمقاطعة34غزوتلقد"

إقليمنهبتوقد.الخيلمنجزيةعليهاوفرضت،أشور

"هامان"اسمأنكما.،اوأحرقتهودمرته)أجاج(أجازى

مادى"لغةمنمشتقاناسمان"همداثا!أبيهواسم

."وفارس

تل!م!هـ

8هتاخ

الملكخصيانأحدوهو،"حسن"معناهفارسىاسم
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!ت!-م!تومة

منعلمتولما.أستيرالملكةلخدمةعينهالذىأحشويرش

مسحأيلبس-عفها-مردخاىبأنوخصيانهاجواريها

لىإوأرسلته"هتاخ"دعت،القصربابأماموينوح

مؤامرةبخبرإليهاعادفلما.ذلكسببلتعلممردخاى

إلىتدخلأنمنهامردخاىوطلب،اليهودلإبادةهامان

إلىأخرىمرةأرسلته،شعبهالأجلمنهوتطلبالملك

شوشن،فىالذيناليهوديجمعأنمنهطالبةمردخاى

بالدخولمخاطرتهاقبل،أجلهامنأيامثلاثةيصومواوأن

.(15-4:5أس)يستدعيهاأندونالملكإلى

هتم-مهقومة4

الثقة،مخفعةورجل،مهتومةسن!:الحكيميقول

الشئ:وهتم.(25091أم)،الضيقيومفىبالخائن

خيرلاالتىالمكسورةالسنهىالمهتومةفالسن.كسره

فيها.

!هوجهـ)

هجكوليم4

الذىزبديئيلأبووهو،"الكبار)معناهاعبريةكلمة

الذينالكهنةمنوعشرينوثمانيةمائةعلىوكيلأكان

بعدنحمياأيامفىأورشليمفىللسكنىالقرعةأصابته!

.(11:14نح)البابلىالسبىمنالعودة

هجرى4

أحد"مبحار"أبووهو،"مهاجر"معناهعبرىاسم

فىويذكر.(38؟11أخ1)الملكداودجيشأبطال

بانى!اسمالثانىصمونيلسفرفىالمقابلةالقائمة

.(36أ23صم2)"لجادىا

-هواجس4هجس

والهاجسة.ببالهخطر.هجسأصدرهفىالأمرهجس

الخفى،الصوت:والهجس.هواجس:والجمع،الخاطر

منالنفسفىيدورماكلهوأو،ئفهمولائسمع
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!افى-ا،!ا

.الوسواسمثلوالأفكارالأحاديث

كلمة،تسللتإلنثم،ا:لأيوبالتيمانىأليفازويقول

عند،الليلرؤىمنالهواجسفى.ركزأمنهاأذنىفقبلت

لهويقول.(4:13أى)ك!الناسعلىسباتوقوع

ىأ)"تجيبنىهواجسىذلكأجلمن":النعماتىصوفر

02:2).

هجح-يهجع4

.النوممطلق:والهجوع.ليلأنام:هجوعأهجع

أياموأخذتنى،علىنفسىانهالتفالآن!:أيوبويقول

ىأ)"تهجعلاوعارقى،فنعظامىينخرالليل.المذلة

.(17و03:16

هجقا

السير.سريعالجسمخفيفالندقمنضرب:الهجن

هأنذا":القديملشعبهالنبىإشعياءفمعلىالربولقول

كلمنإخوتكمكلوئحضرون...كنهرسلامأعليهاآدير

وبفالوبهوادجوبمركباتخيلعلى،للربتقدمةالأمم

.(02و66:12إش)(،قدسىجبلإلىوهجن

8هجا-هجوأ

ويقول.معايبهوعذدذفه؟وهجاءهجوأفلانأهجا

يومفىويكون".النبىإشعياءفمعلىالقديملشعبهالرب

ملكعلىالهجوبهذاتنطقأنك...تعبكمنالربيريحك

قد.المغطرسةبادتاالظالمبادكيف:وتقول،بابل

شإ)،ا000المتسلطينقضيب،الأشرارعصاالربكسر

.(206حب،2:4مىأيضأانظر،5-3ة14

د!)هـ

4دهك-ادهك

،"ائرمجد!معناهايكونقدساميةكلمة"هدد"

وهو:

ئعبدوكان!الساميةالشعوبالهةمنقديمإله)1(



ا)!ا

إبراهيم.أياممن،النهرينوبلادوسوريةفلسطينفى

،(أوغاريت)شمرارأسنصوصفىذكرهيردماوكثيرأ

عنيعلنالذىالعواصفإله"للبعل!علماسمباعتباره

ماكثيرأالعواصفأنوحيث.والمطروالبرقبالرعدنفسه

التىوالترانيمالصلواتكانت،التدميرفىسببأتكون

ناحيةمنولكن.غضبهيحجبأنمنهتلتمس،إليهترفع

كانوااالنافعةبالأمطارتأتىالعواصفأنحيثأخرى

إلهبعلفهد،الخصوبةوالحياةمصادركأحدإليهينظروان

إلاالرعدوما.وكنعانأوغاريتعباداتفىالخصوبة

بلادفى"تموز"مثل"الحى"المائتآلإلهأنهكما،صوته

علىراكبأيمثلونهوكانوااالحربإلهأنهكما.النهرين

ثور،قرناوبخوذته،وصاعقةصولجانيديهوفىثور،ظهر

عندوبخاصة،المحاربالإلهباعتبارهيعبدونهفكانوا

الأشوريين.

مئلملوكهمأسماءمنكثيرفى"هدد"اسمويدخل

هددو*،"عزرهدد"و،"هددابن"أى"بنهدد"

."حلبإله"شلمنضرمسلةعلىويسمى.أارمون

موتبعدأدومعلىملكالذىبدادبنهداد)2(

مدينتهاسموكان.موآببلادفىمديانوكسئر،حوشام

مسريقةمنسملةمكانهفملكهدادومات.،اعويت"

.(47و1:46أخ36،1و35)ل!360

بعدملك.أدومملوكمنآخرملكهدارأوهداد)3(

أو")"فاعو"مدينتهاسموكانءعكبوربنحنانبعل

ماءبنتمطردبنتمهيطبئيلامرأتهواسم،("فاعى

.(51ر1:05أخ36:9311تك)"ذهب

وعندما،أدومفىالملكنسلمن،الألومىهدد)4(

ورجالهوهددهرب"،بلادهمواحتلأدوميوآبهزم

هددوكان."مصرإلىلبئؤا،معهأبيهعبيدمنأدوميون

فرعونبهرحبوقد.صغيرأغلامأ-الوقتذلكفى-

أرضأوأعطاه.طعامألهوعثنبيتأفأعطاه"مصر

ابنألهفولدت،الملكةتحفنيسأخت،امرأتهأختوزؤجه

بموتهددسمعولما.بنيهبينفرعونبيتوسطفىتربى

إلىهددفرجع.يطلقهأنفرعونمنطلب،ويوآبداود

فكان،سليمانضدالأدوميينيثيرأنوحاول،أدوم

!اب

.(25-11:14مل1)لسليمانخصمأ

،اوهك

بند3فىالمذكورالأدومىالملكلهدادآخراسموهو

السابقة.المادةمن

8هكب

عنالحكيمويقول.العينأشفارشعر:الهدب)1(

تأخذكولا،بقلبكجمالهاتشتهينلا!،الشريرةةالمرأ

.(6025أم)!بهدبها

هدبىوعلى!البكاءمنوجهىاحمر،:أيوبهـسقول

قائلأ:يومهيسبكما.(16:16أى)،الموتظل

هدبيزولا،يكنولاالنورلينتظر،عشائهنجوم!لتظلم

الفجر.بزوغيرىلاأى،(3:9أى)"الصبح

والجمع،ئيسجلمالذىطرفههوالثوبمنالهدب)2(

نأ!:إسرائيللبنىيقولأنموسىالربأمروقد.أهداب

هـلجعلوا،أجيالهمفىثيابهمأذيالفىأهدابألهميصنعوا

فذبا،لهمفتكون،أسمانجونىمنعصابةالذيلهدبعلى

تطوفونولا،وتعملونهاالربوصاياكلوتذكرونفترونها

ولكى،وراعصافاسقونأنتمالتىوأعينكمقلوبكموراء

عد)!لإلهكممقدسينوتكونواوصاياىكلوتعملواتذكروا

لأن،(22:12تثإلىأيضأارجع،15:17-41

بأنيذكرهمكان(السماءلون)الاسمانجونىاللون

.السماءهوالشريعةمصدر

سنة(عشرةاثنتىمنذ)الدمنازفةالمرأةجاعتوقد

فىقالتلأنها،ثوبههدبومست!يسوعالربءورامن

منالمرأةفشفيت...شئفيتفقطثوبهمسستإننفسها

.(48-8:43لو،22-9:03مت)"الساعةتلك

"أحضروا،جنيسارتأرضإلىيسوعالربجاءولما

فقط.ثوبههدبيلمسواأنإليهوطلبوا،المرضىجميعإليه

36،-14:34مت)"الشفاءنالوالمسوهالذينفجميع

.(60،6مرقس

الكتبةبأعمالالاقتداءمنيسوعالربحذركصا

تنظرهملكىيعملونهاعمالهمأكل"لأن،والفريسيين

نيابهم"أهدابويعظمونعصاثبهمفيعرضون،الناس
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اهـ!ا

.(11-1ة23مت)

4هداى

أحدوكان"فرحانأومبتهج!معناهعبرىاسم

،(23:03صم2)جاعشأوديةمن،داودأبطال

السهلفمن(11:32أخ1)،حوراى"أيضأوسممى

فىءوالراالدالوحرفى،ءوالهاالحاءحرفىبينالخلط

السبى.بعدفيماوبخاصة!العبرية

4جهود-جهك

الجملظهرعلىتوضعقبةذاتمقصورةالهودج

آخرفىإنه،إشعياءالنبىويقول.النساءفيهالتركب

للربتقدمةالأممكلمنإخوتككل"سيحضر:الأيام

"الرببيتإلىوهجنوبغالوهوادجوبمركبا!خيلعلى

.(66:02إش)

هـرمون-هكد

"هدد!:إلهيناسمىبينتجمعمركبةكلمةوهى

أ5مل2)"الرعدإله"أو!ائمرعد!ومعناهالأرامىالإله

أيضأ."ائمرعد"ومعناها!ادىالإله"رمونؤ،18(

الربافتقاديوم)اليومذلكفى!إنهالنبىزكرياويقول

بقعةفىرمونهددكنوحأورشليمفىالنوحيعظم(لشعبه

.(12:91زك)"مجد!ن

"بعل"يضؤركانشمرا)أوغاريت(،رأسأساطيروفى

إله،"هدد!الإلهنفسههوباعتباره(الكنعانىالإله)

قصيرأ،نوبأيرتدىمحاربصورةفى-الأرامىالرعد

وصاعقة،صولجانأبيدهيمسك،الساقينمنفرجويقف

الرعد!إله"باعتبارهوكان،ثوربقرنىخوذةرأسهوعلى

الخصبإلهأنهعلىإليهينظر-المطريصاحبالذى

بعل--"رمونهدد"الإلهعلىالنوحوكان.والنماء

بينبلادفىالشائعةالأمورمن(8:14حز)تموزوالإله

النهرين.

بالقربمكاناسمرمون"!هددأنسابقأئظنوكان

نخوضدمعركتهفىيوشياالملكفتلمجدوحيثمن
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!اي!آ-اي!ا-!ا)

"رمانة"هىأنهااعتبرجير!مإنحتىمصر،فرعون

عهدهفىتسمىوكانت،تعنكمنالقريبةالقرية

الفربإلىميلأعشرسبعةبعدعلى"بوليس"ماكسيميانو

وساروا...المركبةعلىأركبوه"يوشياولكن.قيصريةمن

كلوكان.آبائهقبورفىودفنفمات.أورشليمإلىبه

-35:02أخ)2يوشيا،علىينوحونوأورشليميهوذا

فىكانيوشياعلىالنوحأنهذامنوواضح25(،

ألرشليم.

عزر4هكفى

،رحوبابنوهو،"عونهدد"معناهأرامىاسم

الفراتنهرعندسلطتهليستردذهبوحين،صوبةوملك

،كثيرةغنائممنهوأخذداودضربهم(1ق.849)حوالى

أيضأداودفهزمهم،عزرهددلنجدةدمشقأرامفجاء

.-8(8:3صم)2دمشقأرامفىمحافظينداودوجعل

،6-01:91صم2)عزرهدرنفسههوعزرومدد

.(91-18:3،91:16أخ1

نأ(01:7)الثانىصموئيلسفرفىجاءمماونعلم

بعدعزرهددوأن،إسرائيلجيشرأسعلىكانيوأب

إلىوجاء،النهرعبرآراممنجيشأجمع،الأولىهزيمته

فلما،عزرهددجيوشرأسعلىشوبكوكان،حيلام

الشمالإلىالأردنوعبرجيوشهرأسعلىسارداودسمع

فيهاقضى،حاسمةمعركةوقعتحيثحيلامإلىالشرقى

ة8صم2)الفراتجانبىعلىالأراهيينعلىتمامأداود

عزرهدرعبيدالملوكجميعرأىفلما".(4،01018

واستعبدواإسرائيلصالحوا،إسرائيلأمامانكسرواأنهم!

صم3)"بعدعمونبنىينجدواأنأراموخاف.لهم

01:91).

هـهكرعزر

سبق.فيماعزرهددإلىالرجوعالرجا

يرأهك-ريهك-رهك

فىصوتهرلىد:وهديرأهدرأالحمامأوالبعيرهدر

:،1495:،1338و12:،0317:هإش)حتجرته



16(.ت117،حز

هكسة4

الاسموهو،"لآساشجرة"معناهعبرىاسم

صارتالتى،مردخاىعمأبيجائلابنةلأستيرالعبرى

إلىالرجوعالرجا)فارسملكلأحشويروسزوجة

الأولالجزءفى"الألفحرف"منموضعهافى"أستير؟

.("الكتابيةالمعارفدانرة"من

هكهك4

!نسوالهدهد."دوكيفات"هىالعبريةفىوالكلمة

يوبوبا!:(اللاتينى)العلمىواسمهالجواثممنطير

لطيوراجملأمنوهو(!هدا"لأهههحكه)"إيبوبس

ريشهاينتصبرأسهعلىجميلة(تاج-قنزعةله،منظرأ

جميل،ملونريشجسمهويغطى،شئأزعجهمتى

غذاثهعنبحثأالأرضبهينقر،منحنرقيقطويلومنقاره

يعتبرونهالقدماءالمصريونفكان،والحشراتالديدانمن

السببلهذاولكنهاالفلاحأصدقاءمنلأنهمقدسأطائرأ

منالشريعةفىيعتبركان(بالحشراتتغذيته)نفسه

14.تث،11:91لا)أكلهايحللاالتىالنجسةالطيور

أرضإلىويأتى.الصحارىفىعادةيعيشوهو.(18

الصيف،فىبيضهيضعحيثفبرايرشهرفىفلسطين

.للدفءطلبأسبتمبرشهرفىالجنوبإلىيهاجرثم

4هدورام

وهو؟.مرتفع(الإله)هدارمعناهسامىاسم

الثلاثةيقطانأبناءمنالخامسالابنهدورام)1(

لإحدىجدأوكان1(1:21أخ27،1"01تك)عشر

لعربية.القبائلا

الذى،حماةملك(توعو)توعىبنهدورام)2(

كللضربهوتهنئتهداودسلامةعنللسوالأبوهأرسله

توعو،معحروبلهكانتالذىصوبةملكعزرهدرجيش

والنحاسوالفضةالذهبمنهدايادا!دإلىبيدهوأرسل

ق.م849نحوفىذلكوكان.(ا.و18:9أخ1)

اية!اهـ-!ا

"يورام"،01(و809)الثانىصموئيلسفرفىوشممى

مقطعهالذى"يهورام"العبرىالاسممنمختصروهو

عبرانية.تسميةأنهاعلىيدلمما"يهوه"هوالأول

،سليمانبنرحبعامالملكرجالكبارأحدهدورام)3(

الأسباطإلىرحبعامأرسلهوقد،التسخيرعلىكانوالذى

،فماتبالحجارةإسرائيلبنوفرجمه،إليهلردهمالشمالية

عصيانهم(الشماليةالأسباط)إسرائيلبنوأعلنوبذلك

نحوفىذلكوكان(91و01:18أخ2)داودبيتعلى

حم.ق349

كانالذىعبدابنأدونيرام"نفسههوأنهوالأرجح

،4:6مل9)سليمانالملكأيامفىالمركزنفسيشغل

الذى"أدورام"نفسههوأنهالبعضويرىبل.(5:14

.(02:24صم2)الملكداودأيامفىالجزيةعلىكان

اية4هد-هدى

الربأرسلوقد.ودفهأرشده:وهدايةهدياهداه

خر)سيناءبريةفىشعبهخطواتليهدىسحابعمود

نإالمرنمويقول.(3:17إلىأيضأارجع،13:21

،701:03)مز"يريدونهالذىالمرفأإلىيهديهم"الرب

يهديهم"يرحمهمالذين"لأق،11(:3تساأيضأانظر

يهدىالصديق!:الحكيمويقول.(46001إش)

.(12:21أم)"صاحبه

للإنسانليسأنهياربعرفت"!النبىإرمياويقول

إرميا)"خطواتهيهدىأنيمشىلإنسانليس،طريقه

وفىآمن،طريقفىيهديهالذىهوفالرب،(01:23

.(27:11،913:24مز)مستقيمسبيل

يانها،الوالدينوصاياحفظعلىالأبناءالحكيمويحث

،انوروالشريعةمصباحالوصيةلأن...تهديكذهبتإذا"

،1103،أيضأانظر،31؟23،01و6:23أم)

.(22؟41

الرب":تسالونيكىفىللمؤمنينيولسالرسولويقول

تس2)،المسيحصبروإلىاللهمحبةإلىقلوبكميهدى

:35).
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؟أ!ا-!ايةهـ-أ!ا

ايا4هد-يةهد-أهدى

ماوالهدية.إليهبهابعثأولهقدمها:هديةأهداه

وهى،هداياوالجمع.للمجاملةوالألطافالتحفمنئقدم

فى"عطايا،مادةإلىالرجوعفالرجا"العطايا"نفسها

داثرة!منالمحامسبالجزء"العينحرف"منموضعها

."الكتابيةالمعارف

ذ!مالوهـ

4ارمهذ-ويهذ-هذر

ما:والمهذار.الهذيانمنفيهأكثر:كلامهفىأهذر

والجمع.الثرثارفهو،والباطلالخطمنكلامهفىيكثر

"مثلالهذرإنالحكيمويقول."مهذارات!و،"!مهاذير

النعماتىصوفرويقول.(12:18أم)"السيفطعن

"؟يتبررمهذاررجلأم،تجاوبلاالكلامأكثرة!:لأيوب

2(.:1ا)اى

قابلواعندماأثينافلاسفةإنالبشيرلوقاويقول

يريدماذاول:قالوا،بالإنجيلينادىوهوبولسالرسول

:"سبيرولوجوس"اليونانيةفىوهى)المهذارهذا

.(17:18أع)"؟يقولأن("باطلأيثرثرالذى"

إنهن:الأراملبعضعنبولسالرسولويقول

بطالاتوليس،البيوتفىيطفنبطالاتيكنأنيتعلمن"

يجب"لابمايتكلمن،وفضولياتأيضأمهذاراتبلفقط

.(5:13تى1)

نأيحبالذىديوتريفسلاعنالرسوليوحناويقول

بأعمالهفسأذكرهإذاجئت...(المؤمنينبين)الأوليكون

الترجمة-"السوءبكلاميثرثر")هاذرأيعملهاالتى

.(01يو3)"خبيثةباكوالعلينا(الحديثة

4هذياق-يهذى-هذى

،مفهومأومعقولبغيرتكلم:وهذيانأهذيأفلانهذى

0،1

!رأ-ت!أ

يتميزمؤقتعقلىاضطرابوالهذيان.غيرهأولمرض

الوعى.احوالباختلاط

الراعى"هوأنهعنالمسيحيسوعالربحديثوبعد

...الخرافعننفسهيبذلالصالحوالراعىاالصالح

فقال،الكلامهذابسبباليهودبينانشقاقأيضأفحدث

.(01:02يو)"يهذىوهوشيطانبه:منهمكئيرون

وأخبرن،معهاوالأخرياتالمجدليةمريمجاعتوعندما

فترا!ى"،الأمواتمنيسوعالرببقيامةالتلاميذ

.(24:11لو)،ايصدقوهمولمكالهذيانلهمكلامهن

إلى،السجنمنلهالملاكإنقاذبعدبطرسجاءولما

الجاريةوعرفت،البابوقرع.مرقسيوحناأممريمبيت

واقفبطرسأنوأخبرتداخلإلىفركضت!،صوته

.(12:14أع)"تهذينأنتلهافقالوا.البابقدام

أمامنفسهعنيدافعبولسالرسولوقفوعندما

أنت"تعظيمبصوتفستوسلهقال،فستوسالوالى

.الهذيانإلىتحولك.الكئيرةالكتب،بولسياتهذى

بكلماتأنطقبل،فستوسالعزيزأيهاأهذىلست.فقال

.(25و26:24أع)"والصحوالصدق

نإ":كورنثوسفىللمؤمنينبولسالرسولويقول

الجميعوكان،واحدمكانفىكلهاالكنيسةاجتمعت

أفلا،مومنينغيرأوعاميونفدخلابألسنةيقكلمون

:23(.14كو!؟)9تهذ!ن:إنكميقو)!ن

ى!)هـ

4هرأ-تهرأ

العظم.منسقماحتىإنضاجهزاد:اللحمتهرأ

ويقول.لهلانظامالذىالفاسدالكثيرالكلاموالهراء

مولولينابكواالأغنياءأيهاالآنهلم!:يعقوبالرسول

أكلهاقدوثيابكم،تهرأقدغناكم:القادمةشقاوتكمعلى

ىأ،(3-5:1يع)"صدناقدوفضتكمذهبكم.العث

قيمة.لهتعدولمفسدقدغناهمأن



الى!رأ

هراف!4

،الجبالساكنأى"الجبلى!معناهاعبريةكلمة

جبلية.منطقةإلىنسبةولعلها

هم:،داودأبطالمنرجاللثلاثةلقبا،هرال!ؤ

!33(.:2391صم2")الهرال!أحىبنشمة")1(

صم2-الهرارىأو)"ايارارىشداربنأخيام!)2(

ساكاربنأخيامنفسههوأنهوالأرجح،(23:33

شاجاىبنيوناثان")3(.(11:35أخ1)الهرارى

.(34ة11أخ1)"الهرارى

هز-يهز8

علىصبرهقلةمننباحدونالكلبصوتهوالهرير

المساءعنديعودون!إنهم،أعدائهعنداودويقول.البرد

.14(6و:95مز")المدينةفىويد!دلنالكلبمثليهرلن

الربسيرسلهمالذينالأممعنالنبىإشعياءهـلقول

ويزمجرون،كاللبوةزمجرةلهم*.لفذيبهمشعبهعلى

ولاويستخلصونهاالفريسةويمسكونويهرون،كالشبل

:5إش)ي!البحركهديراليومذلكفىعليهميهرونمنقذ.

.(03و92

فوقيهركما":الربلىقالكذالأنه"ةيقولكما

،الرعاةمنجماعةعليهئبعىالذىوالشبلالأسدفريسته

هكذا،لجمهورهميتذللولا،صوتهممنيرتاعلاوهو

أكمتها"وعنصهيونجبلعنللمحاربةالجنودربينزل

.(31:4إش)

4فهراق-قت!را-هرقأ-هرق

يزيقه.أراقهوأصلها،صبه:هرقأونحوهالماءأهرق

تعلنالسموات!الشريرإن:لأيوبالنعماتىصوفرويقول

تهراق.بيتهغلةتزول،عليهتنهضوالأرض،إثمه

انظر-02:28أى)"غضبهيومفى(وتغنىتنسكب)

.(91:3إشأيضأ

نألابدلأنه"؟لداودالحكيمةالتقوعيةالمرأةوقالت

الذىالأرضعلى(المسكوب)المهراقكالماءونكوننموت

.(14:14صم2)!أيضأئجمعلا

!رماللل!

إلههم،هوأين:الأمميقوللماذا":آسافويقول

المهراقعبيدلدمنقمةأعينناقدامالأممعندلتعرف

لو601:381مزأيضأانظر97:11مز)(المسفوك)

..!ه.:11

ج91إش)"...روحوتهراق!:النبىإشعياءويقول

لعرلمجسهاةالنشيدعروسوتقول.تنوبأى(3و1

طيب"أنهأى(1:3نش)"مهراقدهناسمك"

الجو.أريجهيعطرمسكوب

خمرايجعلأحدليس!؟المجدكللهالربهـلقول

،الزقاقالجديدةالخمرتشقلئلاعتيقةزقاقفىجديدة

.(5:37لو)،تتلفوالزقاقئهرقفهى

هركانمىه

الأسمونيةالأسرةأعضاءأحدهركانسيوحناكان

فى"الأسمونيين"مادةإلىالرجوعفالرجا(المكابية)

."الكتابيةالمعارفدائرة"منالأولالجزءمنموضعها

هرما

الأسفارفى"أهرام"أو؟هرم"كلمةتردلم

أيوب:سفرفىجاءماأما،المقدسالكتابمنالقانونية

الأرضومشيرىملوكمعمستريحأنمتكنتحينئذ*

الكلمةفإن،(3:14أى)لهالأنفسهمأهرامأبنواالذين

مواضعفىفعلأترجمت!قد1بة،"اخرهىالعبريةفى

12،:26:2،38حزمثلأ)انظر"يخرب!إلىأخرى

الترجمةفىالعبارةهذهجاكأوقد.(4ة1ملا

لهمابتنواالذينوكبرائهاالأرضملوكمع":الكاثوليكية

."خرائب

8هرماس

مثل:اليونانيةالأسماءبعضمنمختصريونانىاسم

وهرموجانس،،وهرمودوروس،وهرميروس،هرماجوراس

روما،فىالكنيسةفىالأعضاءأحدهرماسوكان.وغيرها

روميةإلىرسالتهفىتحياتهبولسالرسولإليهأرسل

وبعضأوريجانوسإليهنسبوقد.(16:14رو)
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فى5مل!!م

المعروفالأبوكريفىالسفركتابةالأوانلالمسيحيينالكئاب

ماعلىفبناء.أساسغيرعلى"هرماسراعى!باسم

راعى"سفركاتبكان،الموراتوريةالوثيقةفىجاء

روماكنيسةفىأسقفأكانالذىلبيوسأخا"هرماس

معاصرأكانإنهنفسهعنويقول،م(014-155)

وكان.م001نحوفى(4الفصل)الرومانىلكليمندس

العصر.ذلكفىشائعأاسمأ!هرماس"اسم

هـهرمجك!نأ

.(16016رؤمجدو")جبل!معناها"هرمجلرن"

تحتلالتى"مجدو"مدينةإلىإشارةأنهاهووالمرجح

وسهلالساحليةالسهولبينهامأاستراتيجيأموقعأ

إسرائيل.شيالىفىالمنبسط(عامربنمرج)يزرعيل

وحربيأ،اقتصاديأالأهميةبالغةمجدومنطقةوكانت

منهابالقربأوفيهاجرتوقد،العامةالطرقعلىلوقوعها

فهناك.إسرائيلتاريخفىالهامةالحربيةالمعاركبعض

باراقبقيادةإسرانيلجيشأمامسيسراجيشالربأباد

المديانيينعلىجدعونانتصركما،(4:15قض)

قتلهناك:كارثتانبهاحدثتكما.(7قض)والعمالقة

.8(:31صم)1إسرائيلملوكأولشاولالفلسطينيون

يهوذاملكويوشيامصرملكنخوفرعونقتلأيضأوهناك

،(35:32أخ03،2و23:92مل2)التقى

والفجيعة.للرعبعنوانأمجدوفأصبحت

منعشروالسادسعشرالخامسالأصحاحان!يذكر

اللهغضبجاماتمعهمملائكةسبعةالرؤياسفر

جامهالسادسالملاكسكبوقد.الأرضعلىليسكبوها

طريقيعدكىماؤهفنشف،الفراتالكبيرالنهر"على

فممن"خرجكما،"الشمسمشرقمنالذينالملوك

أرواحثلاثةالكذابالنبىفمومنالوحشفمومنالتنين

لتجمعهمالمسكونةوكلالعالمملوكعلىتخرج...نجسة

...شئكلعلىالقادراللهيوم،العظيماليومذلكلقتال

هرمجدون"بالعبرانيةئبعىالذىالموضعإلىفجمعهم

.(16-16:12لؤ)

الكثيريلفالتىبالرموزمملوع!الرؤياسفركانولما

2،1

هرموجال!

.العباراتهذهحولالتفسيراتتنوعتفقد،الغموضمنها

فىالأممجيوشباجتماعحرفيأتفسيرأالبعضفيفسرها

يتسعنمونجيأميدانأيعتبرالذى،لمجدوالمجاورالسهل

يوحناأنالآخرالبعضيرىبينما.الحربيةللمناورات

بين،والخيرالشربينالأخيرةالعالميةالمعركةرمزيأيصور

كانوجهأىوعلى.المسيحيسوعوالربإبليسجنود

الربانتصارهو،العباراتهذهمفادفإن،التفسير

الفاصلةبالمماركأشبه،فاصلةمعركةفىنهائيأيسوع

الآنالناسيتكلمماوكثيرأ".مجدو"فىقبلأحدثتالتى

."الذريةمجدونهر"عن

هر!أ4

إلهاسموهو."المتكلمأوالمفسر!معناهيونانىاسم

زيوس"!ابنيعتبراليونانيةالأساطيرفىكان،يونانى

الخطابة!وإله،الألهةرسوليعتبركانكما،الألهةكبير

الرسل،أعمالسفرفىإليهالإشارةجاتهناومن

الرجلينعاجزالمقعدالرجلبولسالرسولشفىفعندما

أصواتهاالجموعرفعت،لسترةمدينةفى،أمهبطنمن

إلينا،ونزلوابالناستشبهواالآلهةإنقائلينلي!ونية"بلغة

ذإهرمسوبولس،(زيوس)زفسبرنابايدعونفكانوا

.(12-49:8أع)"الكلامفىالمتقدمهوكان

أتياأنسبققدالإلهينهذينأنأوفيدأساطيروتروى

وزوجتهفليمونهمامسنينزوجببنوزاراالمنطقةهذهإلى

الظن.هذاالرسولينفىتظنالجموعجعلمما،بوسس

الخصبإلهالإغريقيةالأساطيرفىيعتبرهرمسوكان

السائحين.وحارس،الموسيقىوراعى

كما،"عطارد،اللاتينيةالأساطيرفىهرمسويقابل

."جوثتر"يقابلهالا-لهةكبير"زفس"أن

جانس4هرمو

أحدوكان،،1هرمسنسلمندمعناهيونانىاسم

لاختلافربما،بولسالرسولعنارتدواالذينالأسيويين

التىللمخاطرتجبأحدثذلكأنالأرجحولكن،الرأىفى

ويبدو.(15:اتى2)لهامعرضينورفاقهبولسكان



بينالقادةمنكاناأنهما،فيجلس"واسماسمهذكرمن

ولا.الرسولعنارتدواالذين"أسيافىالذينجميع"

ذلك.منأكثرشئعنهئعلم

هرميس8

اليونانىالإلهاسمنفسهواليونانيةفىالاسمهذا

المؤمنينأحدهرميسوكان.(آنفأالمذكور)""هرمس

رسالتهفىتحياتهبولسالرسولإليهأرسل،روميةفى

.(16:14ل!)هناكالكنيسةإلى

السبعينأحدكانأنهاليونانيةالتقاليدبعضوتذكر

فىأسقفأذلكبعدغيققدوأفه،(ا:01لو)تلميذأ

دلماتيا.فىالكنيسة

08هروا

أبناءأحدهرواهوكان."الرائى"معناهعبرىاسم

.(2:52أخ1)أفراتةبكرحوربنكالببنشوبال

.(4:2أخ1)"رآيالاالمسمىنفسههوأنهوالإرجح

هرورى(

خأ1)داودجيشأبطالأحدالهرورىشموتلقب

شمة"الثانىصموئيلسفرفىويسمى(27ة11

بلدةإلىنسبةولعله،(23:25صم2)"الحرودى

جدعونعليهانزلالتى"حرودعين"توجدحيث""حرود

موقعهافىلاحرودلاإليالرجوع)يمكنمعهكانواومن

المعارفدائرةمنالثالثبالمجلد"الحاءحرف"من

.("الكتابية

هروق4

سبق.فيما"هارون!إلىالرجوعالرجا

أهراء8-هرء

والجمع،الغذاءموادفيهتجمعكبيربيتةالهرىء

فيهاتجمعالتىا!وامأوالمخازنبهاوالمراد،""أهراء

،1:17يؤ،33:7،441:13مزانظر)الحاصلات

!زلة-!ء

2:91(.حجى

ؤ!)هـ

هزء-فرع4

فىالحراسةنوباتلتحديدالليلمنقسم:الهزيع

،7-11:5مل2إلىارجع)العسكريةالمراقبةمراكز

القديمالعهدفى-اليهودق!مئموقد.(4:9،7:3نح

الزمنيحددهزيعكل"هزع"أوأقسامثلاثةإلىالليل-

منهزيع!عنفنقرأ.المخافرفىالحراسةلنوباتالمعين

اللة.الليلأقساممنقسمأى،(09:4مز)؟الليل

الهزيعو!(2:91مراثى)الهزعأولعنونقرأ..ت

سحرأو"الصبحهزيع"و(7:91قض)".الأوسط

هذهوكانت.(11:11صم14:24،1خر)الصبح

الساعةحتىالشمسغروبمنبالتقريبتبدأالهزع

بعدالثانيةلىإمساءالعاشرةومن.؟مساالعاشرة

شروقحتىالليلمنتصفبعدالثانيةومنالليلمنتصف

الشمس.

الرومانية.للامبراطوريةاليهودخضوعبعدولكن

أقسامأربعةإلىالل!يلتقسيممنالر!مانىالنظاماتبعوا

فىكما،العددىترتيبهاحسبإماتذكر،"هزع"أو

الهزيع"و.(12:38لو)"الثالثأوالثانىالهزيع"

منموقعهاحسبتذكرأو.(35ة14مت)"الرابع

الديكوصياح،الليلونصف،مساء"أى،الليل

عادةتنتهىهذهوكانت،(13:35مرقس)"وصباحأ

نحووفى،الليلمنتصفوفى،مساةالتاسعةنحوفى

الترتيب.علىالشمسنتمروقوعند،صباحأالثالثة

ومهزول.فزيلفهووغثضعف:هزلأهزل)1(

عد،41091تكإلىارجع)والنحافةالغثائة:والهزال

مز،28،03:3ج16أى،159صم13:2،1

حز،01:16171:4إش601:15،901:134

11.:2صف،1001دانيال،3402:

بولسالرسولويستخدمها.مزح:هزلأقزل)2(
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!لللنا،ة

أفسس:فىللمؤمنينقولهفى!السخيفالمزاح"بمعنى

يليقكما،بينكمئسئمفلاطمعأونجاسةوكلالزنا"أما

لاالتىوالهزلالسفاهةكلامولاالقباحةولا،بقديسين

.(5:4أف!)لليق

!هـس)

هسفاعةا

سناعة"بنو!أنفسهمهم(3:3نح)هسناعةبنو

أداةهى"الهاء"لأن(7:38نح351!2عز)

فى"سنامحة"إلىالرجوعفالرجا،العبريةفىالتعريف

دانرة"م!نالرابعبالجزء"السينحرف!منموضعها

."الكتابيةالمعارف

4،أوهسفوأةهسفوآه

أبىاسموهو،"المكروه!معناهاعبريةكلمةوهى

و!نوابابلسبىمنرجعواالذينبنيامينبنىمنيهوذا

وا:11نح)المدينةعلىئانيأوكيلأوكان،أورشليمفى

بنمشلامبنسلو!بنيامينبنىمنأيضأيذكركما.(9

فىوسكنواالسبىمنرحعوامنبين؟هسنوأةبنهودويا

.(7و9:9أخ1)ألرشليم

هسوفرثا

فىالتعريفأداةهىوالهاء"سوفرثهوهوالاسم

ة7)نحميافىالهاءبدونويذكر(2:55عز)العبرية

منموضعهافى!سوفرث"إلىالرجوعفالرجا(57

المعارفدانرة!منالرابعبالجزء"السين!حرف

."الكتابية

ص!)هـ

فصنبئ4

،(2:7)ناحومنبوةفىإلاالكلمةهذهتردلم

"جيسنويوس"ويقول.غاصضأمعناهاومازال

9،،

فهى،"انهارقد"بمعنىتامفعلإنها(ثهولأولء3!)

أما."انهارقداذابقدالقصر!:قبلهالماتابعة

وأراسخ"معناهاأنفيرى(ه*3"+ه"ثه)؟"لرلورث

أما.راسخأنهرغمذابقدالقصرأنبمعنى"مستقر

."انكشفقدالأساس":فتقولالسبعينيةالترجمة

سيدةأصبحت!ةالحياةكتابترجمةفىوجا!

فتقول:الكاثوليكيةالترجمةأما"عارية(الملكة)القصر

."فئعرىعليهاقضىقد"

وبعضالعربيةالترجمةفىجاتكما-أنهاوالأرجح

بالهاء"!مسبوقةعلماسم،المتداولةالإنجليزيةالترجمات

وأأشوريةملكةاسمإلىإشارةفى،(التعريفأداة)

أشورملكاتبينالأثريونيعثرلمولكن.نفسهانينوىإلى

نأالبعضويرى.الاسمبهذاشبيهاسمعلىاألهتهاأو

قدوالقصرانفتحتالأنهارأبواب"إنقالأنبعدالنبى

."!الأمرقضىلقد"تقائلأيهتف"ذاب

هصللفونى4

هوالاسموأصل،"علىيظلل"معناهعبرىاسم

اسموهو.التعريفأداةص"الهاء"و،"صللفونى"

يهوذاسبطمنعيطمأبناءويدباشويشمايزرعيلأخت

.(4:3أخ1)

هصوبيبة4

أداة"الهاءؤ،"صوبيبةهو!العبرىوالاسم

ابنوهو.؟الغضبأوالكره":ومعناه.التعريف

تقوعأبى"أشحور!ةامرأ"حلاة"ءأبنامن"قوص"

.(7-،:4أخ1)يهوذاسبطمن

ف!)هـ

هفصيص4

التعري!.أداةالهاء،ؤ"فصيص"هوالعبرىالاسم

اسموهو.اتفريق"أو"تفصيص"ةمعناهاوفصيص



فرقمنعشرةالثامنةالفرقةيرأسكانالذىالكاهن

.(24:15أخ1)الملكداودقسمهمكماالكهنة

هفه

"ركب:الربعنداودويقول.سيرهفىأسرع.هص

:18مز)"الرياحأجنحةعلىوهث،وطاركر!بعلى

كتابترجمةفىجاتكما)مسرعأطارأى(01

.(الحياة

!هـق!الو

4هقاطاق

بنىمنوكان.ا،الصغيرأوالقليل!معناهعبرىاسم

منعادواالذينالآباءرؤوسمن،ليوحانانوأباجدعز

:8عز)الملكأرتحشسشاأيامفىعزرامعالبابلىالسبى

12).

4هقوص

الفرقةرئيسوكان.كاالشوك"معناهعبرىاسم

الملكداودأجراهاالتىالقرعةحسبالكهنةمنالسابقة

ا!ءلهاا"و"قوص"لاسماوأصل.(\.:42خأ1)

موضعهافى،قوص!لىإالرجوعفالرجا.تعريفةأدا

المعارفدانرة!منالسادسبالجزء"القافحرف"من

كا.الكتابية

ل!)هـ

الهلاك!ابق4!ك

الكلمةتستخدمماوكثيرأ،الخلاصعكسهوالهلاك

فىالأبدىالهلاكعلىللدلالةالمقدسالكتابفىومشتقاتها

،01:92أم،37:02مزإلىمثلأ)رجع)الناربحيرة

،03،18:11و592مت...1:28إش،11:01

3:بط01:93،2عب،6:9تىأ،16و3:15يو

.(...11و8:ل!7،17

الللت!ل-!لةأ-!لىل

الهلاكهوالمحتممصيرهالذىهو"الهلاكابن"و

العهدفىمرتينالعبارةهذهوردتوقد.الناربحيرةفى

يهلكولم،حفظتهمأعطيتنى"الذين:الربفيقولاالجديد

،12(:17)يو،الكتابليتمالهلاكابنإلأأحدمنهم

أسلمهالذىالإسخريوطىيهوذاإلىواضحةإشارةفى

.(02:اأعإلىارجع)

ما،طريقةعلىأحديخدعكم"لا:بولسالرسولويقول

أولأالارتداديأتلمإن،(المسيحيوم)يأتىلالأنه

علىوالمرتفعالمقاوم،الهلاكابن،الخطيةإنسانويستعلن

الأثيمسيستعلنوحينئذ...معبطأأوإلهأئدعىماكل

تس2)!مجيئهبظهورويبطلهفمهبنفخةيبيدهالربالذى

للربالمقاومينالأدعياءاخرإلىإشارةفى،(2:3-8

المسيح.يسوع

-لاتهلك4هلك

75)مزاميرأربعةعناوينلهى"تهلبهلا"عبارةوردت

هذهلترنيممعينلحنإلىإشارةوهى(75و95-

المزامير.

4الهلاكجبل-!ك

منموضعهافى،جبل،مادةإلىالرجوعالرجا

."الكتابيةالمعارفدائرة"منالثانىالمجلد

استهلى8-أهلة-هلال

الأسبوعفىالقمروجوهمنوجهأولهوالهلال)1(

كما.هلالهظهر:الشهرفقذ،القمرىالشهرمنالأول

الأسبوعفىالقمروجوهمنوجهآخرهوالهلالأن

القمارى.الشهرمنالأخير

أهمية-القمرىالشهررأسباعتباره-للهلالىوكان

به،يحتفلونفكانوااالقديمالعالمشعوبعندخاصة

بنىالربأمروقد.والصلواتالذبائحفيهويقدمون

أعيادكموفىفرحكميومفى":قائلأقديمأإسرائيل

وذبائحمحرقاتكمعلىبالأبواقتضربونشهوركمورؤوس

الربأنا،إلهكمأمامتذكارألكمفتكون،سلامتكم
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!للويا

01:01(.إلهكم")عد

للربمحرقةتقربوقشهوركمرؤوسفى":أمرهمكما

صحيحةحوليةخرافوسبعة!احدأوكبشأبقرابنىنورين

منشهركلمحرقةهذه...للربسروررانحةمحرقة..

للربخطيةذبيحةالمعزمنواحدأوتيسأ.السنةأشهر

ارجع-15-28:11عد)الدائمةالمحرقةعنفضلأ

:3عز،3ة2:4،8أخ3،2ة23أخ1إلىأيضأ

.(01:33نح،02

بالاحتفالقديمأالشعبأمرتالشريعةأنوحيث

الشهر-بدءتحديدالضرورىمنفكان،الشهوربرؤوس

يكنفلم،الهلالظهوربمراقبةوذلك-الشهررأسأى

باستطلاعبلالفلكيةبالحساباتالشهررأستحديديتم

يقف،القمرىالشهرمنالأخيراليومفىفكانوا،الهلال

إلىيتطلعونأورشليمحولالمرتفعاتقممعلىالمراقبون

منزلإلىيسرع،الهلالأحدهميشاهدوحالما،السماء

بفحصالسنهدريمرئيسيقوموهناك،المدينةفىمعين

معلنأ.يقف،المراقبشهادةصحةلهثبتتومتى،الأمر

البلادلكلالأمرفئعلنا"ثبتلقد":بالقولرسميأالأمر

قيمفوقئشعلثمومن،الزيتونجبلعلىالناربإشعال

وهكذا،الجهاتجميعإلىالخبرينتقلحتىالتلالسائر

واستهل.البرببهأمرمابتنفيذللقيامالشهربدءئعلن

.(7:73أخ3:1،1عز)هلالهشهر:لشهرا

فلما.الهلالشكلعلىتصنعالحلىبعضكانت)2(

ملكىوصلمناعزبعوقتل،المديانيينجدعونهزم

وقد،(جمالهاأعناقفىالتىالأهلةأخذ!المديانيين

فىوجعلهأفودأ!"الغنيمةأقرام!ومنمنهاجدعونصنع

ذلكوكان.هناكوراحهإسرائيلكلوزنى،عفرةمدينته

،(28-8:21قض)"فخأوبيتهلجدعون

بناتأنأجلمن!:النبىإشعياءفمعلىالربويقول

وغامزاتالأعناقممدوداتويمشينيتشامخنصهيون

الخلاخيلزينةاليومذلكفىالسيدينزع...بعيونهن

.(18-3:11إش)"والأهلةهـالضفائر

اهلآس

الأرجح-على-بهايقصد(0202أع)هلأس"

6ءا

فىمكدونيةمقابلفىاليونانبلادمنالجنوبىالجزء

أربعتشملقديمأاليونانبلادكانتفقدءالشمال

وأخائية،الشمالفىوإيبروسمكدونية:هى،مناطق

مبينهوكما)الجنوبفىوبيلوبونيزياأوهلأس()

.(بالخريطة

"كئ!ه!لثلأأ./.الرونإ-امييرانإتابرس-لدوفيه

.001ثو..ناصط5 جل*ءأمبرلربر

ببرلس"8
ل!!5إعاس

"*0،5!ىء
كا1"3

ابطربا،دل!ر!انرنط!ه8؟

خافيضخركزسأ05أنا

..أضببا.!كا*9

سبرطئ.ه-080

"لأ(*?هكل5 -ء5هه*د هف5*ء

6؟080

الميرنان

اليونانلبلا)خ!يطة

قادماهلأسفىأشهرثلاثةبولسالرسولصرفوقد

حصلتإذولكن.سوريةإلىطريقهفىمكدونيةمنإليها

مكدونيةطريقعنيرجعأنرأىاعليهاليهودمنمكيدة

.(5-02:1أع)

هللويا4

"وياه*)"ياهسبحوا"معناهاعبريةكلمةهللويا

مرة34الكلمةوترد.(الربأى"يهوه"اسممختصر



العبرىبلفظهااللغاتجميعفىوتنقلالمزاهيرسفرفى

إلىتترجمحيث135:3المزصورفىماعدا،""هللويا

بقوةللتعبير،وتهليلفرحصيحةومى."الرب!سبحوا

.للربوالتعظيموالشكرالحمدعنوبفرح

المزمورفىكماالمزمورصلبفىالكلمةتوجدوقد

سبقتكما"الربسبحوا!:والمترجمة)3:كا!9

1(111المزمورفىكما)المزمورأولفىأو،(الإشارة

أولهفىأو،(401المزمورفىكما)المزمورآخرفىأو

.(146المزمورفىكما)آخرهوفى

نلاثفىلاهللويا!كلمةبهاالتىالمزاميروتوجد

-131،461-601،111-401المزامير.مجموعات

المزمورأخرفىالكلمةتأتىا!اولىالمجموعةففى.015

كجزء601،113المزمورينأولفىأيضأتالهىوهى)

أولفىالكلمةتأتىالثانيةالمجموعةوفى.(منهمارئيسى

الثالثةالمجموعةوفى.المزمورمنرئيسىكجزءالمزمور

و!ى-.نهايتهوفىالمزمورأولفى"هللويا"كلمةتأتى

جزءهللويا"كلمةأنيبدو115،116،179المزامير

المزمور.منرئيسى

كلمةنقلفىصوابعلىالسبعينيةالترجمةأنويبدو

،114المزمورأولإلى113المزمورآخرفى"هللويا"

كما.الئانيةللمجموعةمكملأ114المزموريصبحوهكذا

بدايةإلى135المزمورنهايةفىلاهللوديا"كلمةتنقلأنها

.136المزمور

تشغل"هللويا!كلمةعلىتحتوىالتىالمزاميروكانت

وكانت.اليهوديةالمجامعفىالعبادةفىخاصأجزءأ

المزاميرا/اسمعليهاويطلق)118-113المزامير

تستخدم(مصرفىلموسىكتابتهائتسبإذ"المصرية

وعيد،والمظالوالخمسينالفصحأعيادفىالترنيمفى

قبليرنمان113،114المزمورانفكان،الهيكلتدشين

الثسشرببعد118-115والمزاميراالفصحأكل

كانواكما.(14:26مرقسإلىارجع)الئالثة

وبمزاميرالسبتأيامفى135،136بالمزمورينيترنمون

فى145مزمورمع(015-146المزامير)"التهليل!

.صباحكلفىالخدمات

سل!!لل!؟5

هلوحيس4

.(رقية)من"الراقىأو"الواشى!معناهعبدىاسم

أورشليمدائرةنصفرنيس"هلوحيشبنشلومأبووهو

أورشليمسورمنجزءترميمفىوبناتهشلوماشتركوقد

:01نح).البابلىالسبىمنالعودةبعدنحمياأيامفى

معالميثاقختمواالذينالرؤساءأحدكانكما،(12

.مق.445فىوذلك(01:24نع)نحميا

هاليل4

هليلوهو.،فسبغأوفتهلل"معناهعبرىاسم

إلىوينسب،إسرائيلقضاةأحدعبدونوابو،الفرعتونى

ابنهفيهادفنالتىأفرايمجبلفى"فرعتون"مدينة

.(15-12:13قض)عبد!ن

هليوبوليس4

قديمأاسمهاوكان،"الشمسمدينة":ومعناها

منموضعهافى"ألن"إلىالرجوعفالرجا،""أ!ن

المعارفدائرة!منالأولبالجزء"الألف!حرف

."الكتابية

)هليودورس

وكان،ا،الشمسالإلهعطية"معناهيونانىاسم

سوريةملكفليوباترالرابعسلوقسللملكالأولا!ذير

.(.م.ق175-187)وفلسطين

بوشاية-أبليونوسقائدهمنالملكسمعوعندما

أدونيافىنكاية،بنيامينسبطمنسمعاناسمهشخص

مملوعقأورشليمفىالهيكلخزانةبأن-الأعظمالكاهن

هليودورسأرسل،لهاحصرلاالتىالطائلةبالأموال

له.وإحضارهالنهبها

سببوأعلن،أورشليمإلىهليودورسوصلوعندما

للأراملودائعهوالمالأنالأعظمالكاهنأخبره،قدومه

لكن،يدإليهاتمتدأنمطلقأيجوزفلا،والأيتام

،اليهودفانزعج،الملكأمرتنفيذعلىصممهليودورس

نأالقديراللهإلىمتضرعيناللهإلىيبتهلونالجميعوأخذ
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6لا!ما

هليودورسدخلضعندما.لمستودعيهاالودائعيحفظ

فاخربسرجفرسلهمظهر،الخزانةإلى،بحرسهمحاطأ

وضربالفرسفوثبافاخرةثيابفىمخيفراكبعليه

،القوةعجيبافتيانلهظهركما،بحوافرههليودورس

يجلدانهجانبيهعلىفوقفا،اللباسحسنا،البهاءبديعا

علىلساعتهفسقط،بالضربأثخناهحتىمتواصلأجلدأ

علىوحملوهرجالهفرفعه،كثيفظلاموغشيه،الأرض

إلىيبتهلأنالأعظمالكاهنأدونيامنوالتمسوا،محفة

أخرعلىأصبحقدكانإذ،بالحياةعليهيمنلكىالله

فنهض،ذبيحةوقدمأجلهمنالأعظمالكاهنفصلى.رمق

وصلىللربذبيحةهليودورسفقدم.معافىهليودورس

الملكإلىبجيشهورجع،أدونياشكركما،شاكرأإليه

إلىارجع)العظيمةاللهبقدرةالجميعأماممعترفأ

نأومع.(الثانىالمكابيينسفرمنالئالثالأصحاح

فإنه،صبيانوهماسلوقسمعتربىقدكانهليودورس

يغتصبأنوحاول،سلوقساغتال.م.ق175فى

وأخوه،برغامسملكإيومينسطردهولكن،العرش

إبيفانس()الرابعأنطيوكسالعرشفاعتلى،أتالوس

علىاليهودإجبارإلىسعىالذىوهو،سلوقسأخو

المكابيةالحروبإلىأدىمما،اليونانيةالثقافةإلىالتحول

السلوقيين.حكممناليهودحررتالتى

م!)هـ

اثا4همك

."القمر(الإله)أعطاهمن":معناهفارسىاسم

الملكعطمهفقد،لليهوداللدودالعدوهامانأبووهو

هـدوصف.الأولوزيرهوجعله،فارسملكأحشويرش

الرجا)(ا:3أس)ثاالأجاجىهمداثاابن"بأنهدائمأ

منالجزءهذامنموضعهفى"هامان*إلىالرجوع

.("الكتابيةالمعارفدائرة"

-هامس4همس

ئسمعيكادلاخفيأكلامأمعهتكلم.همسأإليههمس

8،1

!!-!م!ع!

لشعبهتوبيخأالنبىإشعياءفمعلىالربويقول.ئفهمولا

التوابعأصحابإلىاطلبوالكمقالواوإذا":القديم

إلهه؟شعبيسالىألا.والهامسينالمشقشقينوالعرافين

.(891إش)؟لاالأحياءلأجلالموتىأئشاعل

بكلامالناطقونهم."والهامسونوالمشقشقون!

"مادةإلىالرجوعيمكن)المشعوذينمثليفهملاخفى

الجزءفى،الشينحرف"منموضعهافى"*شقشق

.("الكتابيةالمعارفدائرة"منالرابع

4همنوحوت

التعريف.أداةفالهاء،(منوحوت!هوعبرىاسم

علىهى(53؟2أخ1)"همنوحوتحصى!وعبارة

(2:54أخ1)"المنوحىحصى"عبارةنفسالأرجح

مدينةإلىالمنتسبينأىكاالمنوحييننصف"ومعناها

حرف"منموضعهافىإليهاالرجوعالرجا)""مناحة

.(1الكتابيةالمعارفدائرةمنالسابعبالجزء"الميم

بنىمنكانوامناحةسكاننصفأنهوالمرادويكون

:2أخ1)أفراتةبكرحوربنكالبنسلمن"*شوبال

خأ1)أخيهسلمابنىمنالآخرونصفهم،(05-52

.(54و251:

4هغ-هموم

الربعلىألق":المرنمويقول.والغمالحزن:الهم

الرسوليرددهماوهو،(55:22مز)"يعولكفهوهمك

بكم!يعتنىلأنهعليههمكمكلملقين":قائلأبطرس

7(.جهبط)1

خيراالربمخافةمعالقليل":الحكيمسليمانويقول

المرنم:يقولكما.16(ة15)أم،هممععظيمكنزمن

نفسى"تلذذتعزياتك،داخلىفىهمومىكثرةعند"

.(49:91مز)

هثم":الزارعمئلفى،المسيحيسوعالربويقول

ثمر؟بلافيصيرالكلمةيخنقانالغنىوغرورالعالمهذا

ولذلك.(14ة8لوإلىأيضأارجع،13:22مت)

كو1)"همبلاتكونواأنأريد":بولسالرسوليقول



!م!-ت!م!

بشئاتهتموالا!:فيلبىفىالمؤمنينويوصى.(7:32

طلباتكملتعلمالشكرمعوالدعاءبالصلاةشئكلفىبل

كليفوقالذىاللهسلام"أنالنتيجةوتكون،"اللهلدى

:4فى)"يسوعالمسيحفىوأفكاركمقلوبكميحفظعقل

.(7و6

-تهمم4!م

يتهممنى،الإنسانلأناللهياارحمنى!:داوديقول

كلهاليومأعدائىتهممنى.يضابقنىمحاربأكلهواليوم

كما.(2وا:56مز)"بكبرياهيقاوموننىكئيرينلأن

السماءمنيرسل....العلىاللهإلىأصرخ":يقول

ارجع-57:3مز)"يتهممنىالذىعئر.ويخلصنى

.(2:7،8:4عاموسإلىأيضأ

ليؤذيه.عنهبحثأى،وتحسسهطلبه:الشئوتهمم

همولكة8

:ءوالها)"ملكة"أى"مولكة"أصلهعبدىاسم

منسى،بنماكيرابنةاسموهو(العبزيةفىالتعريفأداة

:7أخ1)ومحلةوأبيعزرإيشهودولدتوقد.جلعادوأخت

يوآشبنجدعونجاءأبيعزرابنهاومن.(18و17

منإسرانيلبنىأنقذالذىإسرائيلقاضى،الأبيعزرى

.(6:91قض)للمديانيينالعبودية

همونة4

رمزىاسموهى،"المجمهور"معناهاعبريةكلمة

جوجفيهسيدفنونالذى،"جوججم!روادى"فىلمدينة

نبوةفىجاءكعا،عليهمءالقضابعد،جمهورهوكل

.(16-93:1)حزقيال

ن!)هـ

الهند4

سفرفىإلا!بمهديهالمقدسالكتابفىالهندتذكرلا

مملكةامتدادإلىالإشارةفى(1:9،8:9)أستير

!نو!

ويكاد.أستيرمنتزوجالذى،فارسملكأحشويرش

اللغةمنمشتقة"الهند"!طمةأنعلىينعقدالإجماع

مجرى"معناهاالتىلاسندهور"كلمةمن،السنسكريتية

."السندنهر!إلىواضحةإشارةفىنهرأى،ماء

إلىبل.الهندجزيرةشبهإلىتمتدلمفارسفمملكة

.البنجابإقليموبخاصة،السندبنهرالمحيطةالمنطقة

:2تك)"الحويلةأرض!أنالمفسرينبعضويرى

السندا،.!نهرهو"قيشون"نهروأن"الهند"شى،(11

الكتاباتفىكثيرأتذكرالتى"ملوخة"بلادأنكما

فىالواقع"غوجرات!اإقليمالأرجحعلىهى،السومرية

0002نحوفىالحضارةفيهازدهرتوالذى،الهندغربى

ق!.

4هنوم

هنرم!لواديخ!يطة
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(،هنوموادى"المقدسالكتابيذكر:الاسم)1(

يش)!هنومابنووادى!1(15:8،18:16يش)

:7إرميا،28:3،33:6أخ15:8،18:16،2

بنىلدادى"،(6،32:35و32،91:2و31

خأ2)فقط"الوادى"أو،(23:01مل2)"هنوم

-21:4إرم!ا،15،3:13و2:13نح،269:

.(3:23إرمياأيضأوربما1(،الجثثوادى"

هنوم!،"ابنذكرولكن،تمامأ!هنوم"معنىئعلمولا

ويسميه.علماسم"هنوم!أنمعهيرجح"هنوموبنى

مما،(7:32،91:6إرميا)"القتلوادى!إرميا

معنىيحملكانالأصلىالاسمأنيرجحونالبعضيجعل

طيبأ.

أسوارمنقريبأ؟هنومابنوادى"كانةالموقع)2(

وكان،(91:2إرميا)الفخاربابمدخلعنداأورشليم

وكان1(13ة2013،3نح)"الوادىباب"إليهيؤدى

28،:1يشه)وبنيامينيهوذاسبطىبينالحدودعلىيقع

ابنوادىفىيهوذاملكاحازأوقدوقد.(18016

2)الأممرجاساتحسببالناربنيهوأحرق،للبعليمهنوم

فىالنارفىبنيهعتر!منسىالملكأنكما.(28:3أخ

فى-يوشياولكن.(33،6أخ3)"هنومابنوادى

وادىفىالتىتوفةنجس"-بهاقامالتىالإصلاححركة

لمولك"النارفىابنتهأوابنهأحديعترلالكىهنومابن

إرميادعاه،الرجاساتهذهوبسبب.(\.:23مل2)

أنهوالأرجح(7:32،91:6إرميا)"القتلوادى"

لاوهوما،الكلابلتلتهمهاالقتلىجثثفيهتلقىكانت

الاسموهو)"الربابةوادى"فىاليومإلىيحدثيزال

تظلالناروكانت.(هنومإبنوادىعلىالآنيطلقالذى

جعلهممما،المدينةفضلاتلحرقالدوامعلىفيهمشتعلة

كلمةوهى"جهنوم"كلمة،الكلمةهذهمنيشتقون

الأبدىالهلاكمكانعلىللدلالة(الجديدالعهدفى"جهنم"

،5:22،01:28،23:15مت)تطفألاالنارحيث

إلىالرجوعيمكن).(4أ2بط44،2و9:43مرقس

بالجزء"الجيمحرف!منموضعهافى"جهنم!مادة

.("الكتابيةالمعارفدإئرةمنالثانى

015

يا!و)ة

و!!الوهـ

هوثير8

الثالثالابناسموهو."وفرة"معناهعبرىاسم

الربرزقفقد.داودالملكراثىهيمانأبناءمنعشر

يدتحتهؤلاءكلوكانبناتوثلاثابناعشرأربعةهيمان

والعيدانوالرباببالصنوجالرببيتفىالفناءلأجلأبيهم

.وهيمانهـلدوثونوآسافالملكيدتحتاللهبيتلخدمة

بيتفىللخدمةوالعشرونالحاديةالقرعةلهوثيروقعتوقد

.(38و7-25:4ض!أ1)الرب

4!د

اسموهو."مجد"أو"جلال!معناهعبرىاسم

أباءبيوترؤوسوكانوا،أشيرسبطمنصوفحأبناءأحد

.(93-7:36أخ1)الحربفىبأسجبابرة

اياهو4هود

بنىمنوهو،"ليهوهالمجد"معناهعبرىاسم

:3أخ1)الملكداودنسلمن،يهوذاسبطمنأليوعينى

24).

4هودج

."هدج!مادةفىإليهاارجع

قؤذؤيا4

وهو:،"ليهوهالمجد!معناهعبرىاسم

فىمنسىسبطمنالآباءبيوترؤوسأحدهطويا)1(

.(5:24أخ1)الأردنشرقى

بنوهسكنوقد!بنيامينبنىمن،هسئوأةبنهودويا)2(

ة9أخ1)البابلىالسبىمنالعودةبعدأورشليمفى

7).

السبىمنبنوهرجع،اللاهـلينمنعائلةرأسهودويا)3(

ممنوسبعونأربعةعددهموكان،زربابلمعالبابلى



يا!وفى

،(7:43نح!2:04عز)نحمياعهدفىانتسبوا

.(3:9عز)"يهوذا"أيضأوش!مى

1(

2(

3(

4(

!ديا4

وهو:،"ليهوهالمجد"معناهعبرىاسم

من*عزرةةوامرأ،قعيلةأبىنحمأخت"هوديا"

مترجمةجا!توقد.(4:91أخ1)يهوذاسبط

وباسم،العربيةالترجمةفى"اليهودية"إلى

.الحياةكتابفى"حودية"

الشريعةتفسيرالشعبأفهمواالذينأحدكانلاوى

.(8:7،9:5نح)يقرأهاعزراكانعندما

معالميثاقختمفىاشتركالذىنفسههوأنهوالأرجح

.(01:01نح)نحميا

نحميامعالميثاقختمفىاشتركواممنآخرلاوى

.(01:13نح)

معالميثاقختمفىاشتركواممنالشعبرؤوسأحد

.(01:18نح)نحميا

4هورهوو-جبل

منموضعهفى"هورجبل"إلىالرجوعالرجا

".الكتابيةالمعارف!داثرةمنالثانىبالجزء"الجيم"حرف

8هورام

فهـلجازرملكأوكان"ارتفاع"معناهسامىاسم

بحدوضربهالخيشيشوعحاربوعندما.يشوععهد

فضربه،لخيشلنجدةجازرملكهورامصعد،السيف

:01يش)لاشاردآلهئيقلمحتى"جيشهكلمعيشوع

31-33).

4هوشاماع

يسمعهمن"أى"يهوشاماع"مختصرعبرىاسم

يهوياكين()يكنياالملكأحفادأوأبناءأحدوهو،"الرب

خأ1)بابلإلىأسيرأبابلملكنصرنبوخذأخذهالذى

3:18).

!الثلة

هوشع)

وهو:،"مخئصأومعينيهوه!معناهعبرىاسم

موسى،خليفة،نونبنليشوعالأصلىالاسم)1(

عد)"يشوع"إلى"هوشع"مناسمهموسىغئروقد

فىبالتفصيلغهالكلاموسيأتى،(16و13:8

."الياءحرف!"فىيشوع"

التالى.المبحثلهوسنفرد،النبىهوشع)2(

ملوكمنعشرالتاسعالملك،أيلةبنهوشع)3(

9،18:9-17:1مل2-الشماليةالمملكة)إسرائيل

فىاستقراروعدمقلاقلعصرعصرهوكان.(12-

الخمسةالملوكمنأربعةلقىفقد،الشماليةالمملكة

عرشهيشعتولىوقد،اغتيالأمصرعهمالسابقين

وملكوقتلهرمليابنفقحالملكعلىفقأنبعدإسرائيل

ملكفلاسرتغلثويقول.(.15:3مل2)عنهعوضأ

عينتهقدوهوشع،قتلتهفقدفقحأما!:حولياتهأشور!فى

عميلأكانهوشعأنعلىيدلمما،لاإسرائيلعلىملكأ

أجزاءاستقطعقدكانالذىأشورلملك-البدايةمن-

سبىقدفلاسرتغلثكانإذ.إسرائيلممل!منكبيرة

وكذلك،(وزبولونونفتالىأشير)الشماليةالأسباط

،(92:كاامل2)الأردنشرقىفىوالنصفالسبطين

ونصفويساكرأفرايمإلاإسرائيلمملكةمنيبقفلم

النبىهوشعيوجهولذلك،الأردنغربىفىمنسىسبط

ة11هو)أفرايمإلىأقواله،الظروفتلكعاصرالذى

.(18و01،14:17

هوذا":بقولهأرامسقوطإلىالنبىإشعياءويشير

احتلالوإلى،(ا:79إش)"المدنبينمنتزالدمشق

الأولالزمانأهانكما":بالقولإسرانيللمملكةالأجانب

الأردنعبرالبحرطريق...نفتالىوأرضزبولونأرض

.(901!!ه)!الأممجليل

ثلاثبعد.م.ق727فىفلاسرتغلثماتوقد

فيهايدفعهوشعكانالإسرائيلهوشعحكممنسنوات

إسرائيلفىسياسىحزبهناكوكان.أشورلملكالجزية

يتنازعفكان،أشورمنللتخلصمصرمعالتحالفيؤيد

مصر،يدعون":النبىهوشعيقولكمااتجاهانإسرائيل
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النبع!وللثة

يقول:وكها،(7:11هو)"آشورإلىيمضون

هو)؟ئجلبمصرإلىوالزيت،عهدأأشورمعيقطعون"

12:1).

نأالملكهوشعأرادحتىفلاسرتغلثماتأنفما

لأشور،الجزيةدفععنفامتنع،للاستقلالفرصةينتهزها

أنتمور.ضدمعهللتحالفمصرملك؟سوا!إلىوأرسل

علىشلمقسرفزحف،أشورملكشلمقشرذلكوبلغ

ملكقدكانأنبعد-الملكهوشععلىوقبضإسرائيل

فىوأوثقه(1701مل2)سنينتسعإسرائيلعلى

وسبى.مق.721فىالسامرةعلىواستولى،السجن

.12(-5،18:9-1!17مل2)أشورإلىإسرائيل

عمل":بالقولهوشعمسلكالمقدسالكتابويلخص

الذينإسرائيلكملوكليسولكن،الربعينىفىالشر

.(17:2مل2)!قبلهكانوا

سبطعلىرئيسأكاقالذىعزريابنهوشع)4(

.(27:02أخ1)داودالملكأيامفىأفرايم

فىالميثاقختمفىاشتركواالذينأحدهوشع)5(

.23(:01)نحالبابلىالسبىمنالعودةبعدنحمياأيام

النبى4هوشع

وقدابئيرىبنهوشعوهو،"خلاص"ااسمهومعنى

،يهوذاملوكوحزقياوآحازويوثامعزياأيام"فىتنبأ

،(1:1هو)"إسرائيلملكيوآشبنيربعامأياموفى

النبىالأرجحعلىوهو.الميلادقبلالثامنالقرنفىأى

باستثناءربما)الشماليةالمملكةفىعاشالذىالوحيد

موجهغالبيتهفىكلامهلأنفقطليسذلكويؤيد،(يونان

المميزأسلوبهأيضأبل(الشماليةالمملكة)أفرايمإلى

الوثيقةمعرفتهوكذلك،آراميةصبغةتحملالتىولغته

12:،9و5:1،6:8)هوالمملكةتلكوظروفيمواقع

إسرائيلمملكةيدعوأنهذلكمنأكثرهومابل!(12

.(7:5)،ملكنا!وملكها،(1:2)"الأرضلا

فى)يربعامالملكموتقبلهوشعخدمةبدأتوقد

واصلالتىالمدةاليقينوجهعلىنعلمولا.(م.ق732

:7هو)مصرمعالتحالفعلىفاعتراضه،خدمتهفيها
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النبي!وللث!

أخرهوشعإرسالإلىإشارةيكونقد(\:11،12

:17مل2)مصرملك؟سوا!إلىرسلأإسرانيلملوك

.ق716-726)!نفنخت"فرعمنأنهيرجحالذى،(4

قدفيكون،النبىإليهيشيرماهوهذاكانفإذا،(.م

يكونوقد.الشماليةللمملكةالأخيرةالسنواتحتىخدم

دليلأ،يهوذاولمملكة،قبلهالثلاثةوالملوكحزقياللملكذكره

رفضتأنبعداخدمتهلمواصلةيهوذالمملكةالتجائهعلى

،11و1:7مع1:اهو)لدعوتهالاستجابةإسرانيل

ة11،8و14،6:4-01،12و5:5!4:15

14.01:11،11:12،1202).

لمامفهومناعلى،حياتهعنللكثيرمعرفتناوتتوقف

كانفقد،نبوتهمنوالثالثالأولالأصحاحينفىعنهجاء

كثير،جدلموضعالدوامعلى-الأصحاحانهذان

أساسيين:قسمينإلىحولهاالمخعلفةالآراءتقسيمويمكن

منكثيرونبهنادىوقد:المصازىالراى)1(

كلأنيرونالذين،المسيحيينومناليهودمنالمفسرين

أمرمثل،العائليةوحياتههوشعبزواجالمتعلقةالأقوال

ة1)(،زنىوأولادزنىامرأة:لنفسهيأخذبأنلهالرب

إلهأنيرونإذ،مجازىمحملعلىأخذهايجب،(2

امرأةيتزوجأنهوشعمنيطلبأنيمكنلاإسراثيل

الأمانة.عندرسلإلقاءذلكوششخدم،فاسدة

أخذيجبالرأىهذاعلىوبناء:الحرفىالرأى)2(

وأنهما،الحرفىبمنطوقهمامعأوالثالثالأولالأصحاحين

التى"دبلايمبنتجومر"وهى،المرأةنفسإلىيشيران

امرأةأنهاثبتالأيامبمرورولكن.وبنتأولدينلهولدت

نأالربأمرهذلبهبعدثم.زوجهافتركت،خائنة

شاقلعشرةبخمسةفاشتراها،عشيقهامنيستعيدها

ماوبالرغم.(2و301هو)شعيرولع!وبجومرفضة

منقبولأيلقىأنهإلااصعابمنالرأىبهذايحف

لبعضتفصيلأهناكأنيرونإذالمفسرينمنالكثيرين

زوجتهلاستعادةدفعهالذىالثمنتحديدمثل،لأحداثا

علىعلاوةامجازيأتفسيرأيحتمللافهذا،(3:2)

تاريخية.وقائعأنهاعلىتذكرالأحداثهذهأن

وما،هوشعمعاناةفإن،الصحيحالرأىيكنومهما



اللللفهـ-!ولثلد

لهماكانأنهفىلاشك،لزوجتهحبهفىأملخيبةمنلقيه

فقد،وحنانرقةمنرسالتهبهتتسممافىقوىأثر

الإلهيةالرسالةلتوصيلقناةالشخصىاختبارهأصبح

.بقدة

-السفر4هوشع

الصغارالأنبياءأسفارأولهوهوشعسفر:السمر:ألىلأ

قبلالثامنالقرنأواخرفىكئفوقد،عشرالاثنى

)الشهالية(إسرائيلمملكةإلىنبواتهووجه،الميلاد

يكشفأنهوشعالربأمروقد.أيامهاأواخرفى

التوبةعلىيحثهموأن،وفسادهارتدادهعنللشعب

ماالعائليةظروفهمنلهوكان.اللهإلىوالرجوع

الراسخ،وعهدهاللهرسالةتوصيلعلىساعده

تتغير.لاالتى،لشعبهومحبته

سنة34منأكثرهوشعخدمةامتدتلقد:تبلملط:ثانيآ

أنهأسلوبهمنويبدو(م.ق.722-756نحومن)

إسرائيل.فىالثريةالطبقةمنكانولعلهامثقفأكان

هوشعسفربأصالةيحيطلا:لملسمرأصالة!ثالثأ

النقدأصحاببينحتى،جادةشكوكأىووحدته

حوليدورفهو،ذلكفىجدلثمةكاندمان.العالى

هما:نقطتين

.\مثل)يهوذاإلىتشيرالتىالفصول-1

11.6:4!01و5:هو4:15و11و7و1

.(11،8049،11012112:2و

فىالبركةإلىتشيرالتىالفصول-2

:11،14-8ة19مثل)ايأمةخلاصأوالمستقبل

2-9).

-حالأىعلى-يهوذ!إلىهوشع!ىاشارات

يؤلمهكانالذىاللهرجلعلىالغريببالأمرليست

نسلعنالشماليةالمملكةوخروج.إسرائيلانقسام

كانتالشماليةالمملكةأنكما،الشرعىالملكداود

نأفىشكولا.لهاالإلهيةالدينونةحافةعلى

يهوذامعمعاملاتهعناللهمنإعلانأتلقىهوشع

إسرائيل.معكما

اللللفر-!ولثلة

المستقبلفىالبركاتإلىالإشارةأما

علىالدينونةإيقاعتنفىلافإنها،إسرائيلوخلاص

لجومرالثابتةهوشعمحبةأنكما،إسرائيلخطايا

قدأنهاحقيقةتنفىلا،لهاومصالحته،الزانية

معناهماليسالرابطةواستعادةفالغفران،أخطت

الذنب.تجاهل

عصرفىهوشععاش:للسلرالتا!يضئةلملظفية؟رابعأ

الثانىيربعامالملكأيامفىالشماليةالمملكةازدهار

سقوطهاعاصركما،(.مق.397-753)

.(.مق.722)الآشوريينيدعلىشعبهاوسبى

هم:،لي!ذاملوكأربعةءأسماهوشعوفيكر

ملكينءأسمايذكركما،وحزقياوآحازويوثامعزيا

يواشهما(الشماليةالمملكة)إسرائيلملوكمن

ويربعامليوأشمعاصرأعزياوكان.ويربعام

السبىعنديهوذاعلىملكأآحازوكان.كليهما

ملكأكانحزقياأن!يبدو،لإسرائيلالأشورى

الأشورى.السبىوقتفىآحازأبيهمعشريكأ

سنة41إسرائيلعلىالثانىيربعامملكوقد

الكبيرسلفهطريقفىوسار،(14:23مل2)

.(14:24مل2)نباطبنيربعام

الثانى،يربعامأيامفىالمملكةازدهارورغم

الحالةوانحطاط،فسادمنالحكومةسادمافإن

التىالمضطربة!وقاتالمسرحأعدا،للشعبالروحية

.بعدهجا!االذينالملوكأيامفىالانقلاباتسادتها

أيامفىالأربىوالانحطاط،الاقتصادىفالتدهور

فكاناإسراث!للسقوطالطريقمهدا،يربعامحكم

الفلاحينءيظلمون(الملوكفيهمبما)القومسراة

إلىالمزارعهجرإلى،الملاكمنالفقراءودمعوا

الاجتماعية،العواقبأدتماوسرعان.المدن

الفوضىفعمتهاالفسادمنموجةإلىبإسرائيل

.15(:9"4و7،8:3و27،09و:41هو)

فلكفىالنبىهوشعخدمةبدأت:لملتهر-:خامسأ

أيامإلىوامتدت(.مق753-297)الثانىيربعام

.(مق.686-715)يهوذاملكحزقيا
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اللللفهـ-!وللثة

خدمتهواصلهوشعأنعلىكئيرةدلائلوهناك

-732)إسرانيلملكأيلةبنهوشععصرإلى

قءم.(722

هو(01:14هو)"شلمان"يكونقد)1(

أيامفىإسرائيلغزاالذىأشورملكشلمأسر

.(17:3مل2)الملكهوشع

قد(5:13،01:6هو)"العدوالملك")2(

(.م.ق507-722)الثانىسرجونيكون

إلىتشيرالأشورىالغزوعنالتنبؤاتأنيبدو)3(

6،13:51و01:5هو)وشيكةكانتأنها

.(16و

تبدو،عليهاإسرائيلواعتمادمصرإلىالإشارة)4(

:7:11011)هوشعالملكحكممعتتفقأنها

11).

هوشعنبواتكتابةأنعلىالدلائلهذهوتوكد

)722مباشعرةإسراثيلسقوطقبلحدثتقد

.(.م.ق

يقيموهوهوشعتنبأ:هـلنكتبتكئابتهامكان:شالسآ

إلىيشيرفهو،(الشماليةالمملكة)إسرائيلفى

كما،(ه:7هو)"ملكنا":بالقولالسامرةملك

الواسعةدرايتهعلىيدللإسرائيلوصفهأن

العسكرية.وأحوالهاالشماليةالمملكةبجغرافية

)6:شخصيةمعرفةيعرفهاكمنجلعاديذكرفهوشع

الإشارةسبقتكيا-هوشعولعل.(\ا:8،12

المملكةفىفعلأعاشالذىالوحيدالنبىكان-

خدمته.مدةطوالالشهالية

السفر:منالفرض:سابما

.(3:5-1:2)رموزفىعامةبصورةالرسالة(ا

.23(:-2:2ا)الزانيةجومرمنهوشعزواج)1(

وأسماؤهمالزواجهذانتيجةجا!االذينالأبناء)2(

.(!-1:2)الرمزية

:1(.-012:إسرائي!ل!1عنلهوشعتعزيةرسالة)3(

.(13-2:2)لإسرائيلتأديبرسالة)4(

.(23-14؟2)إسرائيلاستعادةرسالة)5(

15،

اللللفهـ-!لألثلد

(5-1-)3جومرمنالثانيةللمرةهوشعذواج)6(

.!2-3:1)أخرىمرةشراؤها)7(

بعدالسبى،إسرائيلالربسيرد:الرمزىالمعنى)8(

.(5و3:4)الأخيرةالأيامفى

.(12:8-1:1)بالتفصيلالرسالة(ب

4)تحتمللافخطيتها،إسرانيلضداللهقضية)1(

:1-6:3).

-4:1)لعهدهاللهأمانةمعرفةرفض:الاتهام)2(

5:7).

.(8-14ة)5)3(الحكم

.(6:3-5:15)إسرائيلردعنالنبوة)4(

1(.ه:1-.:4)6وشيكإسرانيلفعقاب:اللهدينونة(ص

:14(.8)6:4-العقابقستوجبخطاياهمطبيعة)1(

.(01:15-9:1)عقابهموصف)2(

.(01:12)التوبةإلىإضافيةدعوة)3(

.(14:8-1:)11إسرائيلسيرد-ا!همحبة(د

فىوعودته،أفرايمإلىتحنالتىاللهمحبة)1(

.(11-ا:11)المستقبل

11:21)الخاطىأفرايممعاقبةأولأيجبلكن)2(

-13:16).

.(8-14:1)اللهلمحبةالنهائىالانتصار)3(

.(9ة14)الخاتمة)4(

هوشعنبوةمنالأولىالتلاثةالأصحاحاتشئغلت

ومحبتههوشعأمانةتاكيدمع،كرمزالعائليةهوشعبحياة

الخاننة.لزوجته

يلدوأن،الزانيةجومريتزوجأنهوشعالربأمر

الكئيرالأمرهذأأثاروقد.(ه:3-9:2)أولادأمنها

يكنلمأنهحيث،المفسرينبعضأمامالصعابمن

يتونجأن-إسرائيلفى-للنبىأوللكاهنمسموحأ

العصورفى-اليهودمنالمفسروناعتبرلذلك،بزانية

يحدثولم.رمزيأكانكلهالمدضوعأن-الوسطى

بينفرقأ،المفخرينالمفسرينبعضوضعوقد.تاريخيأ

الثالثأنباعتبار،الثالثوالأصحاحالأولالأصحاح

الأصحاحأما.زواجهلأمرنفسههوشعمندقيقوصف



اللللفد-!ودلثلا

كنبى.الأولىأيامهعنعامةذكرياتعنفعبارةالأول

محملهماعلىالأصحاحينيأخذونآخرونمفسرونوهناك

الأولالأصحاحإلىينظرونمنأيضأوهناك.الحرفى

منمجازىفتفسيرالثالثالأصحاحأما،تاريخىكحالىث

زواجه.لأمرنفسههوشع

منزواجهاقبلالسابقوتاريخهانفسهاجومرأنكما

:تفسيرانأهمها،مختلفةتفسيراتموضوعكانهوشع

السنواتفىلهوشعأمينةزوجةجومركانت-1

ليستوهى-"زنىةامرأ"عبارةوأن،اف!اجمنالأولى

إلىتشيرإنما-زانيةامرأةعلىللدلالةا!!لوفالتعبير

بانكشافهاالربسمحالتىالمنحرفةالخاطئةطبيعتها

.!وثانعبادتهافىلإسرائيلصورةلتكون

الربأمر،معروفةزانيةفعلأكانتجومرإن-2

الربعنإسرانيللزنىصورةلتكونيتزوجهاأنهوشع

لها.الثابتةالربمحبةرغمايأوثانبعبادة

التفسيرفهو،الحرفىالتفسيرمعالمفسرينوغالبية

لهوشعبذلكأمرهمنالربغرضوكاناالمباشرالبسيط

:وضوحبكليقولإذ،بالربإسرائيلعلاقةبضورأن

.(ب1:2)!الربتاركأزنىزنتقدالأرضلأنا

(3:1)"صاحبحبيبة"المرأةأنالبعضويظن

إلىترمزأنهاحيثولكن،جومرغيرأخرىامرأةهى

فىواحدةفهى،أخرىلأمةوليسالإسرائيليةلأمةا

غيرفأمريشتريهاأنهوشععلىكانلماذاأما.الحالتين

واضح.

إطلقتفقد،وجومرلهوشعولدواالذينالأبناءأما

(104)"يزرعيل"الأولفسمى،رمزيةءأسماعلي!

أو!دقتلهأجلمنياهوبيتسيعاقبالربأنعلىلكلالة

:03،15!11-09:1مل2)يزرعيلوادىفىأخاب

8-12).

لورحامة""ذلكبعدولتالتىالبنتاسموكان

ذلكفكان،ا،مرحومينغير،ومعناها،(1:16هو)

كانروحيأإسرائيلففسادالإسرائيلالربلدينونةرمزأ

.(ب6:)1للسبىوتؤخذتنهزمأنفلوبدامنتهاهبلغقد

لستم*ومعناه،الوعمى"الثالثالابناسموكان

-اللللفر!!لثلة

شعب-إسرائيلرفضولكن.(9و1:8)"شعبى

فوعود.(ا:2-1:01)وقتيأرفضأكان-اللهعهد

ولموسى.(22:17تكمع1:01)لإبراهيماللهعهد

ىأعصيانمنبالرغمتتحققأنلابد(7-91:1خر)

أجيالهم.منجيل

(يهوه)الربلطلاقصورةلزناهالجومرهوشعفطلاق

.3(:4-301إرميامع3:2هو)لوثنيتهالإسرائيل

هو)هوشعأيامفىإسرائيللبنىرمزآفكانواالأبناءأما

202-5).

وراءسعت،بزوجهابعلاقتهاجومرتكتفلمفإذ

سعيهافىإسرائيلعليهسارتماوهو،أخرينمحبين

صنعهالذىالخيركلونسبوا،الوثنيينالهةبعبادةوزناها

أما.(12و2:8هو)الأوثانإلى،معهمالرحيمإلههم

نأبعدالأولىمحبتهمإلىفيرجعونمنهمالتائبون

الربعنوابتعادهمخطيتهمفىدائمأشبعلاأنهيكتشفوا

.(2:7هو)

فهى،الثالثالأصحاحفىجومراستعادةصورةأما

للخطيةإسراثيلفعبودية،إسرائيللتاريخموجزأتعطى

إليهافيرمز(15و2:14عبإلىارجع)والشيطان

وهو،(32هو)جومرليستردهوشعدفعهالذىالثمن

مستعبدةأصبحتقدكانتجومرأنحيث،جاريةثمن

انفصالوأيام.(21:32خروجإلىارجع)لشهواتها

هومنهاالهدفوكان.إسرائيلسبىأيامتمثلجومر

.(21:13،03:2تثمع3:3هو)التطهير

"الأيامآخروفى"،"ذلكبعد!)،السبىفترةوبعد

العلاقةببركاتلتستمتعبعلهاإلىإسرائيلتعود

...ويطلبون!:يقول،مسيانيةإشارةوفى.المتجددة

.(3:5هو)"إلههمالربإلىليقودهمملكهمداود

بمايتعلق،هوشعنبوةمنوالأخيرا!بروالجزء

الأولى،الثلاثةالأصحاحاتفىبإيجازإليهالإشارةسبقت

وعقابها(7:16-4:1)إسرائيلارتدادعنفيتنبأ

.(9؟41-11:1)!ردها،(801-01:59)

والانفصالللفجورتمامأاستسلمتقدإسرائيلكانت

رفضفقد،(17-02:1حزمع2و4:1)اللهعن
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اللللفر-!وللثة

لهمالكهنةوتضليل،هبالاتهمبعدم،اللهكلمةالشعب

،12و8:11عا،5،13إشمع9-4:6هو)

الروحيينقادتهمنهجعلىالشعبسارلقد.(6؟1صف

منسالفي!طريقفىسارواالملوكأنكما،الفاسدين

كلمةإلىالرجوعمنفبدلأ،(4:9)الأشرارالملوك

والعرافينالأوثانمنالإرشادإسرائيلبنوطلب،الله

إسرائيلفقدتوأخيرأ،(13و4:12)والسحرة

الكهنةلأن،(91:6خرمع4:6)الكهنوتيةصفتها

(5:1هو)الأمةارتدادعنالمسئولينأولكانوا

الشمالية،المملكةضدقضيتهالربأعلنأنوبعد

البوقصوتفسيرتفع،(14-5:8)تحذيرأأصدر

بينالفاصلةالمنطقة،(8:)5بنيامينمرتفعاتفى

،(الجنوبيةالمملكة)وي!ذا(الشماليةالمملكة)إسرائيل

للخطريهوذاوتعرض،إسرائيلبهزيمةنذيرأذلكوسيكون

سار(الشماليةالمملكة)إسرائيللأن،(5:9-12)

،(5:11)اللهكلمةءوراوليس،الإنسانوصيةوراء

الخيانةفلاقوا،لمعونتهمطلبأالأشوريينإلىواقث

.(5:13)أيديهمعلىوالهزيمة

الأشوريينيدفىإسرائيلسقوطعنالنبوةهذهوفى

يوقعالذىهوالربأنهوشعيعلن،(.مق.722فى)

.(5:14)القصاص

اللهدعوة،مباشرةالقصاصإعلانعقبوجاكأ

الأعدادأنالبعضويرى.(603-5:15)للتوبة

حاللسانهى،السادسالأصحاحمنالأولىالثلاثة

الشفاء،يدهافىليسفأشور.المستقبلفىالراجعةالبقية

هووحدهاللهلكن،أخرىأمةأىيد.فىليسأنهكما

.6هو)وجسديأوسياسيأروحيأإسرائيلسيشفىالذى

،حز53:ه93،إشة15:2632،تثخرمع1

4:2(..37:ا-14،ملا

باسرائيلاهتمامهإلىالربيعود،للتوبةالدعوةوبعد

عنإسرائيلتحؤلفقد،(15؟4مع11-614هو)

واحدمثالإلاجلعادوما.(6:7)كلمتهوعصا،خالقه

اشتهرواالكهنةحتى،(608)الدمويةإسرائيللطبيعة

،17-2:12صم1إليأيضأارجع6:90)بالعنف
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اللللفهـ-!وللثة

)6:"قظيعة"إسرائيلخطيةكانتلقد.(5:31إرميا

01).

إسرائيلعلىاللهحكمالسابعالأصحاحلناهـلقدم

لجعل،اللهجانبمنمحاولةفكل،(701-6)

خطيةفظاعةأوضحبصورةتكشفكانت،يتوبإسرانيل

استطاعتهمفىأنيعتقدونكانواإذ،(\:7)إسرائيل

ارجع،7:2)بهااللهيدرىأندهونالخطيةارتكاب

وكان.(37و12:36مت،09:8مزإلىأيضأ

الملكمثلأشرارالشعببأنيفتخرونالمدنيونقادتهم

فاسقينأصبحواإسرائيلفكل،(7:3فو)والرؤساء

مع7:8)الوننيينعنإسرائيلينفصلولم(4ة7)

صاروابل،(\7:-6:41كو16،2-41:12خر

وسياسيأ.روحيأتوازنهمفقدوا1،(يقلبلمملة"خبزمثل

بينمامصرترددت،الخارجيةبالشئونيتعلقوفيما

هو7)فهمبلا،رعناءحمامة!مثل،مرارأوأشورمصر

بل،حاجتهموقتفىالربمشورةيطلبوالم،(11:

وعدم،بالربإيمانهمفعدم،العالميةالقوىعلىاتكلوا

لهماللهتأديبيستجلباأنلابد،الخطيةعنانفصالهم

.(15-12:5عب،11:32كو1مع،7:12هو)

منإسرائيلحصدتهماالثامنالأصحاحويتناول

تحذيرأالبوقصوتارتفعلقد.(8:7هو)الدينونة

-17:2حزمع1ة8)الأشورييناقترابمنللشعب

(8:1)هو"الرببيت"إلىالأشوريونفسيالى،(21

:92-27:9تثإلىرجع)1ءسيناعهدتعدوالأنهم

اللهإلىعبثآفيصرخون،موسىشريعةوعصوا92(،

يجدفلن.(ه:01إش)غضبهقضيبمنللنجاةطلبآ

علىزحفهمالأشوريونوسيواصل،جوابأإسرائيل

.(3و8:2هو)العشرةالأسباط

ملوكأأقامواأنهم،لإسرائيلاللهدينونةأسبابومن

الوثنيةفىوانغمسوا1(أ8:4هو)اللهمشورةبدون

عصيانبسببمقبولةذبائحهمتعدولم،(6-ب8:4)

-11:اإش،15:22صم1مع8:13هو)الأمة

الحالكان!لكلما،السبىإلىسيذهبوقولذلك،(15

.(8:13هو)مصرفىعبوديتهمفىمعهم



اللللفهـ-!وللثة

لاحيث،السبىموضوعالتاسعالأصحاحويواصل

محصولاتتكفيهمولن(،\:9هو)لإسرائيلفرح

!3(!9:2)هوالربأرضفىيسكنوالنلأنهم،الأرض

إلىالآخرونئسيىبينما،مصرإلىبعضهموسيهرب

بل،وخبزهاالتقدماتوخمرالذبائحكلوستبطل.أشور

.9)الربلبيتشئمنهمايدخللا،لأنفسهمسيكونان

المصريونسيقتلهم،مصرإلىهربواوالذين.(هو4

.(9:6هو)

شرعقابوصففىالعاشرالأصحاحوشحتمر

،(01:1)ممتدة(كرمة)جفنةفإسرائيل،إسرائيل

القرابينلتقديمالمذابحكئر"ثمرهكثرةحسبعلى"ولكن

يهدمأنوشكعلىوهو.اللهأماممذنبينصاروا،!وثان

.(3و01:2)ملوكهموينزعمذابحهم

لتذكير،(01:9هو)مرتين"جبعة"وئذكر

أيضألكنها،فحسبمعديةليستالخطيةبأنإسرائيل

للإزالة.قابلةغير

العجلينإلىيشيرانقد(01:01)"والإثهان"

مما!ودانإيلبيتفىنباطبنيربعامأقامهمااللذين

الحكمهوالعقابوسيكون،اللهمنالتديباستوجب

ركوبإليهيضاف،ثقيلنيرتحتالشاقبالعمل

.(01:11هو)متونهمعلىالأشوريين

عشر،الرابعإلىعشرالحادىمنوالأصحاحات

زمنفىإسرائيلردعنبرسالةهوشعنبواتتختم

هىالراسخةالربفمحبة.(14:9-1ة11)قادم

(12-19:1هو)المستقبلفىإسرائيلردأسالس

ابنأباعتبارهمصرمن-كأمة-إسرائيلدعىفقد

.(23و4:22خرمع11:1هو)للرب

بل،الأبمحبةمعيتجاوبلمإسرائيلفإنذلكومع

دينونتهميستوجبمما،(ه:11)الأوثانءوراسعى

الصارمةدينونتهالربكلماتوتعلن.(1105-7)

فلا.(13:16-12:1)وبرهقداستهتستوجبهاالتى

.(2و12:1)العادلبالعقابإلاإسرائيلخطايائقابل

علىتقع،الشماليةالمملكةالقضاءعلىفمسئولية

اللهفإن،إسرانيلخطيةمنفبالرغم،نفسهإسرائيل

!!لثللى-اللللفهـ

.(13:9هو)لهمعينأيكونأنيمكن

التوبة،إلىيسرعواأنإسرانيلعلىيجبوكان

رحمةفإنذلكومع،(13:13هو)يفعلوالمولكنهم

،يعيشواأنلإسرائيليمكنكىانفسهالموتستبيدالرب

-ا:37حزقيالمع،13:14هو)!سياسيار!حيأ

.(13و2و12:1دانيال،41

دعوةلنايقدم،هوشعنبوةمنالأخيروالأصحاح

\:14هو)إليهوالرجوعللتوبة،لإسرائيلالمحبالأب

.(14:2هو)وحمدوصلاةاعتراففى،(9-

الشكرتقدمةإلىتشير(14:2)"شفاهناوعجول!

أ7لا،2415خر)صغيرةثيرانمنتتكونكانتالتى

:91،96-51:17مزإلىأيضأارجع،19-13

إسرائيلاعترافوكان.(16و13:15عب،31و03

التحالف)أشورفىسواءخلاصلابأنهالإقراريشمل

.(14:3هو)اياوثانفىأو،(السياسى

ردهمعندبالبركةإسرائيلاللهيعدكثيرةومرارأ

:)14"كالندى..أكون..،ارتدادهمأشفىأنا:لاحظ)

،(المستقبلصيغةفىالعبرىالأصلفىوالأفعال-وه4

لهنجحهم،فضلأويحبهم،روحيأإسرائيلالربفسيشفى

فسيكون.7(-4)الأعدادتمامأويحميهم،باهرأنجاحأ

ومثمرأ،رسوخألبنانوكأرز،جمالأكالسوسنإسرائيل

كالزيتونة.

هومن"،الأخيرالعددفىنبواتههوشعويلخص

فإن.يعرفهاحتىوفهيم،الأمورهذهيفهمحتىحكيم

المنافقونأما.فيهايسلكونوالأبرارمستقيمةالربطرق

.(9ة14هو)"فيهافيعثرون

قلبفىاللهمكانتغتصبالتىهىالأونانفعبادة

-4:12هو)الأوثانإسرائيلبنوعبدفقد.الإنسان

وطقوسهم،(ه:5)القومىبكبريائهموافتخروا،(91

،(3ة7)السياسيةومغانمهم،(6:6)الدينية

.8)المدنيةوحكوماتهم،(7:11)السياسيةوتحالفاتهم

واكتفائهم،(8041)العمرانيةومشاريعهم!(4

عنعوضأ،(13:2)وبأوثانهم،(\:01)لأنانىا

الفوزإمكانهمفىيكنفلم.وخلاصهوبركتهالربمشورة
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!لأللثكيا

و9و13:4)اللهفىإلاالكاملوالأمنالحقيقيةبالبركة

14:4-7)،

دينونةوطبيعةالخطيةخطورةتبرزهوشعنبواتإن

:9،6و4و5،5:2-1أ1:414)الرهيبةالله

:17،01-16،8:7،9:11و01،7:13و!

:1:7،2)ومحبتهاللهرحمةتؤكدكما،(15و8و4

.(7-9،14:4و8و91-23.11:4

حلقةتبدأفقد،معديةخطيةالارتدادأنهوشعويؤكد

الواحدمنوتنتشر،بالشعبأو،الدينيينبالقادةالارتداد

درجةمعيتناسبالارتدادوعقاب.(409)الآخرإلى

.(9:،139ة4:49،5)المسئولية

هوشعيا4

وهو:،"خفصقدالرب!معناهعبرىاسم

جيوشونساءأحد،عزرياأويزنياابوهوشعيا)1(

أورشليم،سقوطبعد،النبىإرمياإلىتقدمواالذينيهوذا

ملك-نصرنبوخذأقامهالذىأخيقامبنجدلياومقتل

إلىالتجائهمتأييدمنهطالبين،يهوذاعلىحاكمأ-بابل

منه،خائفونأنتمالذىالسيف"بأنأنذرهمولكنه،مصر

مصرإلىونزلوا،لهيستمعوالمولكنهم"هنايدرككم

18،43:2-42:1إرميا)معهمنفسهإرمياآخذين

-7).

أورشليمسورتدنتمينفىاشتركالذىهوشعيا)2(

نح).ق.م،44نحوفى،نحمياأيامفىبنائهإعادةبعد

12:32).

هومام!

أحدوهو.!شغبأواضطراب"معناهأدومىاسم

وشممى،(93:اأخ1)الحورىسعيربنلوطانأبناء

.(36022تك)"هيمام"أيضأ

4،ها!ق
،الحبوبفيهئذقالنحاسأوالحديدمنوعاءالهاون

البريةفىالشعبوكان."مذقة"العبريةفىواسمه
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م!ثههانآ!و-!ابى

فىيدقونهأوبالرحىيطحنونه"ثم"المن"يلتقطون

ويقول.(19:8عد)"القدورفىويطبخونهاالهاون

السميذبينهاونفىالأحمقدققتإن":الحكيمسليمان

داءفالحماقة،(27:22أم)"حماقتهعنهتبرحلابمدق

.العلاجعلىيستعصى

هامة4

رجلأالملكداودبنأبشالوموكان.الرأس.الهامة

2)"عيبفيهيكنلمهامتهحتىقدمهباطنمن"جميلأ

.(14:25صم

رأسه،علىتعبهيرجع!ةالشريرإنداود!دقول

إنيقولكما.(7:16مز)"ظلمهيسقطهامتهوعلى

فىللسالكالشتعراءالهامة،أعدائهرؤوسيسحقالله"

.(68:21مز)"ذنوبه

قد...نوفبنو":قديمأشعبهعنالنبىإرمياويقول

أيضأانظر،3016إرميا)!هامتك(شقوا)شجوا

.(48:54إرميا

ومهانة،هوانأ-قها

هوانأ؟شبعان"إنى:أيوبويقول.واحتقرذل:هان

يقولكما.(123:3مزأيضأانظر،01:15أى)

،(هج12أى)"المطمئنأفكارفىهوانللمبتلى!:أيوب

ويرخى،الشرفاءعلىهوانأيلقى":القديرالرب!يان

ة701مزأيضأانظر-12:21أى)!الأشداءمنطقة

:3أم)"هوانأيحملونالحمقى":الحكيمويقول.(4

مستهزئأ،يوبخطاومن(12:8أمأيضأانظر35،

تأتى!:!لقول.(7ة9أم)"هوانألنفسهيكسب

الهوانومع"،(11:2أم)!االهوانفيأتى،الكبرياء

)أم"ذكىفهوالهوانساتر"أما(،18:3أم)داعار

:12أم)"للهوانفيكونالقلبملتوى"أما"16(،:12

،13:18أم)"الفذيبيرفضلمنوهوانوفقر!.(8

.(18و4:7هو،3:9إرمياإلىأيضأارجع

فىئزرع":القيامةجسدعنبولسالر!للىلفصل

يقولكما.(15043كو1)"مجدفىويقاماهوان



ال!ثونأ!ابى5

ىأ)الهوانأهواءإلىاللهأسلمهملذلك":الأشرارعن

وهناك.(1:26رو-والعارالخزىتجلباتىالشهوات

.(9:21رو)"للهوانوآخرللكرامهءإنا*

الشخصاوأهاق

01:13،43مز،5:18قضانظر)وحفرهأذله

الربعنالنبوةبروحإشعياءويقول.(18،701:11:

قدوسهإسرائيلفادىالربقالهكذا!:المسيحيسوع

ملوكينظر.المتسلطينلعبد،الأمةلمكروهالنفسللمهان

أمين،هوالذىالربلأجلفيسجدونرؤساء،فيقومون

وهان(7:!4إش)"اختاركقدالذىإسرائيلوقدوس

اليسير.السهلهو"الهينو".وسهلخفةهينفهو

والثقيلىالمتعبينجميعياإلنتعالوا":الرب!لقول

...منى!تعلمواعليكمنيرىاحملوا.أريحكموأناالأحمال

.(03-11:28مت)"خفيفوحملىهيننيرىلأن

بالامر8وتها!ق

عندمالأمهيعقوبوقال.بهاستهانأوبهاستخف

ربيا!:عيسوأخيهعوضأبيهبركةيأخذأنأرادته

علىوأجلب،كمتهاونعينيهفىفاكون،أبىيجسنى

الشعبعنونقرأ.(27:12تك)"بركةلالعنةنفسى

كلامه،ورذلوا،اللهبرسليهزأونفكانوا"باقديم

.(36:16أخ2)"بأنبيائهوتهاونوا

نفسه،حافظالوصيةحافظ":الحكيمويقول

يقول:كما.(16ة91أم)"ييوتبطرقهوالمتهاون

فيذكى"التوبيخمراعىأما،أبيهبتأديبيستهين"ايأحمق

.(59:5ام)

المدعوين:إن،العرسإلىالدعوةمثلفىالربويقول

حقله،إلىواحدومضوا(بالدعوةاستخفوا)تهاونوا"

إلىأيضأارجع!كا-32:1مت).."تجارتهإلىوأخر

بط602،2تى7:26،1مى،1:4،5:24إش

.(الخ8000يه،201:

يستهنلا":تيموثاوسلابنهبولسالرسولويقول

:2تى)لتيطسوكذلك(4:12تى1)"بحداثتكأحد

،ا!وأ-لىي!وهـ-!و

.)15

الصليباحتمللأجلنا!أنهيسوعالربعنونقرأ

:12عب)"اللهعرشيمينفىفجلسبالخزىمستهينأ

2).

4هوهام

اسموهو."الجموعيحمىالله!معناهسامىاسم

ملكصادقأد!نىإليهأرسلالذىالأمورىحبرونملك

الخمسة!الأموريينملوكوسائرمعهليتحالف،أورشليم

إسراثيل.وبنىيشوعصالحتلأنهاجبعونلمحاسبة

فىعظيمةضربةوضربهمإسرائيلأمامالربفأزعجهم"

فىمغارةفىواختبأواالخمسةالملوكفهرب،جبعون

،المغارةمنيشوعأخرجهمالمعركةانتهاءوبعد.مقيدة

،الملوكأولئكأعناقعلىأرجلهميضعونرجالهوجعل

خشب.خمسعلىوعلقهموقتلهمذلكبعديشوعوضربهم

غروبعندوكان.المساءحتىالخشبعلىمعلقينوبقوا

فىوطرحوهمالخشبعنفأنزلوهمأمريشوعأنالشمس

.(27-01:1يش)فيهااختبأواالتىالمغارة

-ي!ى-أهواء4هوى

وأ،العشقهوفالهوى.أحبه:فلانأفلأنهوى"

يغلبولكن.شرأأمكانخيرأالشىءإلىالشديدالميل

،الشهواتمنالمرءيستلذماإلىالميلفىاستعمالها

يشتهيه.مافعلأى"هواهاتبعفلان!:للذمفيقال

."ءهواأ"والجمع

ولكنه،الصديقنفسيجيعلاالرب":الحكيمويقول

:7مىأيضأانظر،و01:23أم)"الأشرارهوىيدفع

أمه"يخجل،هواهإلىالمطلقالصبى!:يقولكما.!3

.(92:15أم)

علىالتىأعضامحمأميتوا!:بولسالرسولهـلقول

الردية،الشهوة،الهوى،النجاسة،"الزنا:الأرض

.(3:5كو)"أوثانعبادةهوالذىالطمع

كليعرفأن"ةتسالونيكىفىالمؤمنينيوصىكما

لا،وكرامةبقداسة(جسده)إناعهيقتنىأنمنكمواحد
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!وةهـ-!و

:4تس1)،اللهيعرفونلاالذينكالأممشهوةهوىفى

كتابانظر)"الجامحةللشهوةينساقلا"أى،(ه

.(الحياة

المخلوقعبدوا"لأنهم:الأممعنبولسالرسولويقول

رو)"الهوانأهواءإلىاللهأسلمهملذلك...الخالقددن

والهوانالخزىتجلبالتىالدنيئةللشهواتأى،(1:26

.(7:5روأيضأانظر)

4-هوةهوى

شفل.إلىعلومنسقط:هولحاالشئهوى

ويقول.ال!ميقةأىالقعرالبعيدةالحفرةج"والهوة"

،(5:91)مز"هوةجوفهم":الأشرارأعدائهعنالمرنم

خبأكرالا:الشريرعنويقول.شرهمغورئشبرلاأى

صنع!التى(البئر)الهوةفىفسقطحفره،()بئرأ

.(8بر01جا،35:7مزأيضأانظر-7:15)مز

ممقوت،عميقةهوةالأجنبياتفم!:الحكيم!يقول

يؤخذمنأى،(22:14أم)"فيهايسقطالرب

.الحياةعليهتعسر،شباكهافىويقع،كلامهابمعسول

فىكانالذىللغنى-اللهخليل-إبرأهحيمولقول

نإحتى،أثبتتقدعظيمةهوةوبينكمبيننا!إن:العذاب

الذين+ولا،يقدرونلاإليكمههنامنالعبوريريدونالذين

.(26و16:25لو)"إلينايجتازونهناكمن

-هاولة4هوى

للكلمةترجمةالقديمالعهدفى"هاوية!مكلمةجاعت

السعادةفىالموتىلداراسموهو،ا،شأول"العبرية

و37:35،42:38،44:92ل!مثلأانظر)كانوا

فىأم،(9001جا،ه:6مز،14:13أى،31

الغالبفىولكنها.(89أ9أم،25:15مز)العذاب

العهدفىأوضحأمروهو.العقابمكانإلىتشيرالأعم

بعضنجدكنا!ان،القديمالعهدفىعنهالجديد

:16عدإلىمثلأارجع)القديمالعهدفىلذلكالتلميحات

شإ،91:17مز،91؟24أى،33:22تث،33

داتيال،22و32:21حز،41:9-11،33041
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ية!اههـ-!و

.)12:2

ىأ)القبرإلىالإشارةفىالكلمةففستستخدموقد

.(16:01مز،17:13

ترجمة"هاوية،كلمةفتالىإلجديدالعهدفىأما

:11متفىكما(5ء44")،هادز"اليونانيةللكلمة

،15:55كو31،1و2:127!اأ،01:15ل!،23

كلمةجاكأوقد.(14و9:18،6:8،02:13لؤ

و2:27)الرسلأعمالمنالثانىالأصحاحفى"!هادز

المزمورفىالمذكورةالعبرية"شأول"لكلمةترجمة(31

(16:01).

مرتين(44؟ح)3"هادز"الكلمةنفسترجمتوقد

فالرجا،16:23لو،16:18مت)!الجحيم"لىإ

"حرفمنموضعهافىاجحيم"كلمةإلىالرجوع

،("الكتابيةالمعارفدائرة!منالثانىبالجزء"الجيم

إلىأيضأالرجوعفالرجا)"جهنم"نفسهاهىوالجحيم

بالجزء"الجيمحرف"منموضعهافىا،"جهنمكلمة

.("الكتابيةالمعارفدائرة!ممنالثاش

عنالكافىالتعليمالمسيحيسوعالربأعطاناوقد

كما،(24و16:23لو)العذابموضع!الجحيم"

عنه!التفاصيلبعضالرؤياسفرفىيوحناالرسوليذكر

بأنها:الهاويةالمقدسالكتابويصف(15و02:01رؤ

شإ22،:15أم،32-16:02)عدالأرضقحت)1(

ارجع،902عا،31:79حز،15-9؟14

.(2:01فيلبىإلىأيضأ

.(9:18أم،32:22تث)عميقة)2(

ولكنها،(16:01متو18:01إش)أبوابلها)3(

:15أم،26:6أى)اللهأمامومكشوفةمفتوحة

11).

:6:5،88مز،22:6صم2)الظلمةتسودها)4(

2).

.(8:6نش)ترحملاقاسية)5(

لافهى(1:12أم)فرائسهالتبتلعفاهافاغرة)6(

.(03:69أم)تشبع

.(9:01جا)حكمةولافيهامعرفةلا)7(



!يباهـ

31ة02رؤ،913:8مز)عليهاالسلطانكامللله)8(

14(.و

!!يوهـى

4هيجاى

وكان."مبخر"معنامالعلفارسىأصلمنكلمة

أحشويروشقصرفىالنساءوحارسالملكخصىهيجاى

لعدمالملكةوشتىأحشويرشعزلفلما.فارسملك

المملكة،عظماءمنمدعويهأمامبالمثولأمرهإطاعتها

إحداهن،أستيركانتاحسناواتكثيرأتفتياتجمعوا

.النساءحارسهيجاىيدإلى،الملكبيتإلىأخذتحيث

عطرهاأدهانباعطاثهافبادر،عينيهفىنعمةفنالت

سأ)النساءبيتفىمكانأحسنإلىونقلها،وأنصبتها

.(9و8و2:3

هيرابوليس4

الاسمهذاعليهاأطلقوقد،"المقدسةالمدينة"أى

ملكة"هيرا"موطنكانتأنهاإليهاتنسبالأساطيرلأن

لاودكية،منأميالستةبعدعلىتقعوكانت،الأمازونيات

الطريقعلى،كولوسىمنميلأعشراتتىبعدوعلى

ليكوسنهروادىعلىتطل،أبامياإلىساردسمنالممتد

تاريخهانعلملاأنناومع.الصغرىأسياغربىجنوبىفى

منليدىأصلإلىترجعأنهايبدوأنهإلا،تمامةالقديم

("كيدرارا"قديمأاسمهاوكان،برغامسمملكةعهد

الفريجىالإله،اسبازيون"فيهائعبدوكان.لأ!43!-دة)

كما.الثعبانيملكهوكان(،أ؟ح!!+4)ا،إكدما!باسم

ليتو""مثل!المحليينالا-لهةبعضأيضأبهائعبدكان

نأورغم.(أ!ط303+ءلأ!ليربنوس"بنهاوا(أءصأ5)

حصنأتعتبركانتفإنها،االمقدسةالمدينة!يعنىاسمها

الأرضفىعميقةبئربهايوجدكانإذ،للشيطان

بخارمنهايخرج،(الهادزإلىالمدخلأى)"بلوتونيوم"

يجلسأنهيعتقدونوكانوا.حولهاتحومالتىالطيوريقتل

منها()أومنهفتصعد،كاهنةأوكاهنالبئرأعماقفى

ليلك!يهـأبو

ورغم.يطلبونهامنعندأهميتهالهانبواتالأبخرةتلكمح

كنيسةفيهاتأسستأنهإلا،للشيطانحصنأكانتأنها

بولس،الرسولكرازةطريقعن،الأولالقرنمنذمسيحية

.هناكالخدمةهذهواصلأبفراسولعل،أفسسفىوهو

صرةإلأالمقدسالكتابفى،هيرابوليستذكرولا

كولوسىكنيستىمعبالارتباط(4:13كو)واحدة

ولاودكية.

هيرابوليسلموقعخريطة

منأولكانالمبشرفيلبسأنالتقاليدبعضوتذكر

دفنتبينما،فيهادفنواالبتولوابنتيههووأنه،فيهاكرز

عدداستشهدوقد.أفسسفىمتزوجةكانتثالثةابنة

الاضطهادأيامفىهيرابوليسفىالمسيحيينمنكبير

ذلكومعاكبيرةيهوديةجاليةبالمدينةوكان.الرومانى

وفى.كنائسعدةفيهاوتأسست.فيهاالمسيحيةازدهرت

البئر)بلوتونيوم(بطمالمسيحيونقامالرابعالقرنغضون

الوثنيةاستأصلتقدالكنيسةأنأثبتواوهكذا،بالحجار-

مدينةجستنيانالامبراطورمنهاجعلوقد.محلهاوحلت

وفىالوسطىالعصورإلىقائمةوظلت،للمنطقةعاصمة

.هناكالبيزنطيينبارباروسفريدريكحارب0911

قلعة!أىكهكالسىبامبوك"حاليأالمدينةوتسمى

الرواسبلوجودبل،هناكينموالقطنلأنليس،"القطن
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!يهـهرلللأ

التىالكثيرةالينابيعمياهعنالمتخلفةالبيضاءالكلسية

العصورفىتشتهركانتوالتى،بالمنطقةتوجدكانت

بهافاترةمياههاكانتفقد،إلهيةقدىبهابأنإلقديمة

يستضدمهاوكان،المذاقحلوةولكنها،الشبمنكمية

الرواسبتكدستوقد.الطبيةوللاغراضللصباغةالقدماء

،والمرتفعاتالمجاورةالمبانىعلىالينابيعمياهعنالمتخلفة

الاستالاكتيت"!تكونتكما.تحتهاتدفنهاتكادحتى

التىالأطلالوسطفىمدلاةأعمدةشكلفى(الهوابط)

بعضالرواسبتفطىوالتى،شاسعةهضبةعلىتنتشر

أجزانها.

بعثةرأسعلى"هومانكارك"قام.م1مه7وفى

طليانيةبعثةقامتثم.الموقعفىالأثارعنبالتنقيبألمانية

فىالموقعفىبالتنقيب"فيرزونباولو"إشرافتحت

الشارعأنشئوقد.6291!6191و579115891

الامبراطورأيامفى،الميلعنطولهيزيدالذىالرنيسى

هناكومازال.الميلادبعدالأولالقرننهايةفى،دومتيان

الطريق.علىقائمتين،بيزنطيةوبوابة،لدومتيانقوس

القرنمنحمامأ!لالمدينةمنالشصالإلىوتقوم

.الميلادىالخامسالقرنفىكنيسةإلىتحول،الثانى

الهيلينىالعصرينإلىقبورهاترجعجبانةتوجدذلكووراء

أطلكلتوجد،المدينةمنالجنوبىالطرفوفى.والمسيحى

،الميلادىالثانىالقرنإلىترجعضخمةحماماتمبنى

يوجدكما.القرننفسمن،بمعالمهيحتفظمازالومسرح

منمسيحيةوكنيسة.الثالثالقرنمن"لأبولو"معبد

.السادسا!ن

هيروفىصأ)

بعينه،واحدلشخصعلمآ"هيرودس"اسميكنلم

منعديدينأفرادعلىأطلق،عائليأاسمأكانولكنه

مما،المقدسالكتابفىمذكدرين،العائلةنفسأجيال

نإحتى،الأشخاصهؤلاءبينالخلطبعضإلىأدى

هيرودستسميتهفىالدقةبعدمالبشيرلوقااتهمواالبعض

يوسيفوسيسميهبينما،فقطلابهيرودس"أنتيباس

المدقق،المؤرخلوقاولكن."أنتيباس"باسمباستمرار

المكابية6الاسر9س9هيرطللةبينالصلة

عيسر(نعي)هـسر"اوللمكاليةا6افىسر

!لى-

المهدم!!الصالمقنتيب!ى!ىايقي!كلد!!ايمانينم!فى-اللانىبرلع!ارسنر

-(.م!.03")(.م.ق94تركل)

اي!"أإفىكلا،!ثع الكسند)ايتيجرن!
ممتزهـبم-ن.م9،ترلي

ثعمنابننهنزابت
.-الىا"يهنةاللالثالمست!ولس(فىريى8ابى)اقيبلاير

ولرسليييربههـتزفىبم-تاتييىبهماوربم-ة.م.92لىاعممت)ة.؟35د)فرة

الييهرطسه

ايتيجرنىابنةتزفى؟

(م.ةه،داعم)
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!بيياللدفى!بره

الربع"رئيسهيرودسؤ،"هيرودس"أنهعلىيذكره

يسميهكما.(91وا:3لو)الأصحاحنفسفى

هيرودسو،"الربعرئيسهيرودس"أيضأيوسيفوس

يسمىكانهذاهيردوسوأن،"الجليلعلىربعرئيس

فىكمابعينهاهىوالمركزواللقبفالاسم."أنتيباس*

الرابع،الجيلحتىاالكبيرهيرودسوذرية.لوقاإنجيل

الجديد،العهدفىوالمذكورون،فلسطينحكمتولواالذين

هيرودس،ا0"هيرودس"باسمالتاريخفىيعرفون

فيلبسهيرودس"،؟أنتيباسهيردوس"."أرخيلاوس

هيرودس!و،"الأولأغريباسهيرودس"،"الثانى

."الثانىأغريباس

4(ق.م.4-37الكبير)هيرودس(1)

أنتيباترهوالكبيرهيرودسوالدكان.تاريخه)أ(

يقطنونوكانوا،عيسونسلمناياد!ميونوكان،الأدومى

إلىجنوبأوتمتدفلسطينمنالجنوبإلىالواقعةالمنطقة

هركانسيوحنابلادهمغزا!قد،العربيةالجزيرةشمالى

وممارسةاليهوديةالديانةاعتناقعلىوأجبرهمالمكابى

بعينالأدوميينإليينظروناليهودكانهذاورغم.الختان

."يهودأنصاف"وصفعليهمويطلقون،الشك

الهيرودسية،العائلةأفرادأشهرهوالكبيروهيرودس

بالارتباطإلاالمقدسالكتابفىيذكرلااسمهأنومع

المجوسمجئوبقصة(ه:1لو)المعمدانيوحنابولادة

فىفلسطينعلىنفوذهأنإلا،(2مت)أورشليمإ!لى

الإلماميستدعىمما،بالغأكانالطويلةحكمهمدة

أيامفىفلسطينفىالحقيقيةالأوضاعلمعرفةبتاريخه

الكبيرالحيزهذالهيكرسيوسيفوسولأن.الجديدالعهد

،"اليهوديةالحرب"و،"اليهودىالتاريخ!:كتابيهمن

هذارآهاكمالهيرودسالبالغةالأهييةعلىدليلفهذا

الشهير.المورخ

القولسبقكما-هيرودسكان:وخلفيتهعائلته)ب(

الأمةرأسعلىكانأنتيباترأباهأنويبدو.أدوميا-

الرسمى-موقعهيذكرلايوسيفوسكانلىان-الأدومية

وكان،أبناءخمسةمنهاأنجبعربيةامرأةجوتون

ا!بي!رللل!!يره

يونانيأ.اسمأحملالذىببنهمالوحيدهوهيرردس

..مق73نحوفىولدأنهوالأرجح

الغنىالرجل-أنتيباترأباهكان،بكثيرمولدهوقبل

.لليهودالسياسيةالشئونفىبنفسهزجقد-الطموح

الحاكمة،اليهوديةالعائلةمنأخوانكانالوقتذلكففى

وكانت.السلطةعلىيتنازعانوهركانسأرستوبولسهما

هركانس.جانبإلىأنتيباترفتدخل،الغلبةلأرستوبولس

فىفصلواالذين،للرومانالوقتذلكفىالعليااليدوكانت

علىالواقعفىقضوالكنهم،هركانسلصالحالنزاع

.اليهوداستقلال

فىهيرودسكان،فلسطينإلىبومبىوصلفعندما

عنشيئأ،صبىوهو،أدركوقد.عمرهمنالعاشزةنحو

فىأنتيباترأبيهحنكةوعن،العسكريةروماعظمة

لأنتيباترأصبحلذلكونتيجة،الرومانىللحكمتعضيده

بالأفضاليفخرأنتيباتروكان.اليهوديةالشئونفىنفوذ

،اليهودأمةعلىقيصريوليوسأضفاهاالتىالكريمة

فىللقيصرقدمهاالتىللمساعدةنتيجةجاكأوالتى

مصر.علىحملته

الأمةعلىبالاسمملكأظلهيركانسأنومع

فإن،الكهنةرئيسمركزيشغلكانكما،اليهودلة

يعرفكانلأنه،أنتيباتريدإلىانتقلتالحقيقيةالسلطة

يمكنكانكما،الرومانيعرفهممماأفضلاليهود

وقد.(الرومان)لسادتهمواليأيظلأنفىعليهالاعتماد

.هيرودساتبعهاالتىالسياسةأساسهوهذاأصبح

كأدومى،فإنه،اليهودبخيرواهتمامهالبارزةكفاعتهورغم

واعتبارهاليهودىالشعببمحبةيفوزأنممكنأيكنلم

الدولةخدمةفىعميلأيعتبرونهكانوابلامنهمشخصأ

أورشليمبومبىحاصرفقدابلادهمغزتالتىالغريبة

قدسإلىالدخولعلىوتجرأبل،سكانهامنالآلافوقتل

الهيكل.فىالأقداس

والعشرينالسادسةفى:شبابهفىهعررودس(ب)

،(ق.م.47فى)الجليلعلىحاكمأأبوهعينهعمرهمن

عصاباتأوكاربتدميرهجدارتهأظهرماوسرعان

أدىمما!عليهموالقضاء،الطريققاطعىمناللصوص
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!بهـه،للل!ا!بيهـ

نقمواالأمةفىاخرينولكن،بفضلهالأهالىاعترافإلى

هركانس!صدرفأوغروا،شهرةمنحازهومانجاحهعليه

معيتعارضمماالأناسقتلهعنلمساعلتهفاستدعاه

وما،السنهدريمأمامهيرودسفمثل،اليهوديةالشريعة

،الفاخرهثيابهفىالوسيمالفارعالشابهذاظهرأن

اتخاذمنالسنهدريمأعضاءخشىحتى،حرسهوحوله

نأفما،الإهانةهذههيرودسينسولم.ضدهإجراء

المعارضين.أولئككلوقتلبثأرهأخذحتىملكأأصبح

فىيرامماعلىالرومانيةالدولةفىالأمورتكنولم

وبومبىقيصرشكلفقداالجمهوريةمنالأخيرةالأيام

ولكن.م.ق06فىثلاثيةحكومةأولوكراسيوس

الاثنانوتنازعاالشرقيةالحدودعلىحتفهلقىكراسيوس

دكتاتوريةمناليهوداستفادوقد.السلطةعلىالآخران

حكومةتشكلت،قيصريوليوساغتيالوبعد.القيصر

أختابن)وأوكتافيوسأنطونيوسماركمنأخرىثلاثية

بروتسمعاقبةهوالأولهدفهموكان.ولبيدوس(قيصر

صديقأهيرودسوكان،قيصريوليوسلمقتلوكاسيوس

وعدهوقدلهصديقأكانكاسيوسأنحيث،للجانبين

صديقأأنطونيوسكانبينما،اليهوديةعلىملكأبتعيينه

حالةفىذلكمنأقلمنهينتظرهيرودسيكنفلماأقرب

هوهيرودسوكان،غدرأأنتيباترفتلوقد.انتصاره

.بعدهالتالىالشخص

الأشمونيينسلالةمنأميرهناككانطالماولكن

الئورةروحإثارةالإمكانفىكان،حيأ(المكابيين)

واحدأميرسوىمنهمهناكيكنولم،اليهودبينبسهولة

لوأنهفىهيرودسوفكر.أرستوبولسبنأنتجونسهو

أميرةمنبالزواجالأدومىأصلهمشكلةعلىالتغلبأمكنه

اليهودية،الأمةعندبالقبوليحظىفإنه،يهودىدممن

أنهرغماالمكابيةالأميرة"ماريامنة!خطبذلكعلىوبناء

قبل.منمتزوجأكان

أحرزاقدوأنطونيوسأوكتافيوسكانالوقتذلكفى

سوريةإلىبأنطونيوسءجامما،بروتسعلىالانتصار

هركانسظلوقد.هناكالأمورعلىللإشرافوفلسطين

منكلتعينبينما،للكهنةورئيسألأمتهحاكمأموقعهفى
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فىولكنهما،كهربعرنيسى"فسانيلوأخيههيرودس

أمامالمسئولينهماوأصبحا،السلطةبزمامأمسكاالواقع

ال!مانية.السلطات

أنطونيوسووقع،التمردبإخمادأنتجونسوانشفل

وجدماوسرعان،مصرملكةكليوبترافتنةأمامأسيرأ

وبخاصة،بالمخاطرمحفوفموقففىنفسههيرودس

الفرتيينبمساعدةيحظىأنأنتجونساستطاععندما

ووقع،أورشليمإلىطريقهمشقواالذين(الحربرجال)

وبعدها،أسيرينوبرخذاالشركفىوهركانسفسانيل

نأبعدالهربإلىهيرودسولحث،فسائيلانتحربقليل

للبحرالغربىالشاطععلىماساداقلعةفىأسرتهأودع

معونتها.علىالحصولأملعلىروماإلىوارتحل،الميت

،اليهودعلىملكأأنطونيوسعينهفقد،رجاؤهيخبولم

مجلسإلىقدمهالذى،أوكتافيوسبموافقةحظىكما

نأيستطيعالذىالشخصباعتباره(السناتو)الشيوخ

أعداءوالفرتيينأنتجونسضدرومامصالحعلىيحافظ

الشيوخمجلسأعلن،أحداعتراضوبدون.الألداءروما

.(.م.ق4.)فىاليهوديةعلىملكأ"!دس!ال!مانن

نفسفىكانهيرودسأنيبدو:ملكأهيرودس)د(

شريفالإنسانمثلفىيسوعالربذكرهالذىالوضع

ملكألنفسهلثخذبعيدةكورةإلىذهبالذىالجنس

علىانطباقأأكثرالمثلأنولو1(91:12لو)هـلرجع

اللقبعلىحصلفلقد.هيرودسأبيهعلىمماأرخيلاوس

حولهجمع،بطلمايسفىنزلوإذ.المملكةعلىليسولكن

مهمتهفىوشرع،ماسادامنأسرتهواستدعىقوات

استعدادعلىالجليلوكان.الإقليمإخضاعفىالشاقة

القوادوكان،ظهرههيرودسيعطيهحالماللثورة

قد،هيرودسبمساعدةالقيصرأمرهمالذينالرومانيون

فىبواجبهميقوموأفلم،يرشوهمأنأنتجونساستطاع

علىالحصولأخيرأاستطاعولكنه،هيرودسمساعدة

بقيادةأنطونيوسلهأرسلهمابفرقتينلهرومامعونة

فىأنتجونسفحوصر(3303ألا3)"سوسيوس!

أصبحالمدينةسقوطأنهيرودسشعرواذ!أورشليم

.السامرةمنماريامنةمنوتزوجالفرصةانتهز،وشيكأ



لهـبيهـالطأا!بهـه

يدهافىأورشليمسقطت،أشهرخمسةدامحصاروبعد

فىلليهودأملكلضاعوبمقتله،أنتجونسوقتل

القومى.استقلالهم

،هيرودسمشكلاتكليحللمالانتصارهذاولكن

مصر،ملكةكليوبتراأطماعفىجديدخطرظهرفقد

قد،لنفوذهمنطقةأسيامنجعلالذىأنطونيوسوكان

أسيرأ-قبلمنقيصريوليوسوقعمثلماأسيرأوقع

أنطونيوستقنعأنبدهائهاواستطاعت،وفتنتهالجمالها

نأعلىوالإصرار،هيرودسمدنمنالعديديمنحهابأن

إضعافأملعلى،العربعلىالحربهيرودسيعلن

ولكن.ممتلكاتهمتلتهمأنهىتستطيعحتى،الجانبين

.ظافرأالحربهذهمنيخرجأناستطاعهيردوس

الشرقفىتقيمأنهوالحقيقىكليوبتراهدفكان

نأوضحوعندما.الغربفىروماقوةتنافسدولة

رومامعالحربأصبحت،معهاقرعتهألقىقدأنطونيوس

كانلأنطونيوسصديقأهيرودسوباعتبار.محتومأأمرأ

،القتالإلىمعهيذهبلويودوكان،يساعدهأنيريد

لم،هيرودسمندائمأتغاركانتالتىكليوبتراولكن

(ق.م.31)البحريةاكتيوممعركةوفى.بذلكتسمح

،للاستسلامأنطونيوسجيشواضطر!أوكتافيوسانتصر

وأخيرأ،أنطونيوسوتبعها،مصرإلىكليوبتراوأبحرت

كلاهما.انتحر

خطيرموقففىجعله،لأنطونيوسهيرودسوولاء

أعلن،العفوالتماسمنبدلأولكنه،للمنتصربالنسبة

نأيمكنبأنهالانطباعمعطيأ،لأنطونيوسصداقتهجهارأ

.!انطونيوسنافعأكانكما،يأوكتافيوسنافعايكون

بالصفحأوكتافيوسيكتففلم،بارعأتكتيكأهذاوكان

قدكليوبتراكانتالتىالمدنلهردأيضأبل،عنه

بإضافةأملاكهمنوسئعوبذلك،أملاكهمناستقطعتها

بحرمنالشرقىوالشمالالشرقفىعديدةمناطق

الجليل.

ناجحأ،طويلأحكمأحكم،اكزقهذامنتخلصوإذ

قيصر(أوغسطسأصبحالذى)أوكتافيوسانتصارلأن

شوهالذىالصراعانتهىفقد،الروماشالسلامحقق

اثبيرلللأفى!يره

ملكبأسرةحاقتكارثةولكن.للجمهوريةا!أخيرةالأيام

بمسببماريامنةزوجتهوبينبينهنفورحدثفقد،اليهود

هذاوفوق.-المستمرةألكسندرة-أمهامضايقات

منبشدةتغاركانتالتى-سالومىأختهاستطاعت

منهيرودسعقلفىالشكبذورتبذر-المكابيةماريامنة

غيرعلىكانتاتهاماتهاأنومع.ماريامنةأمانةجهة

بإعدامأمروأخيرأ،يصدقهابدأهيرودسفإن.أساس

الحزن،منومرضشديدأندمأذلكبعدندمولكنه،زوجته

بمرورمرضهمنشفىأنهومع.سيموتأنهأطباؤهوظن

الجانبلأن،أولأعليهكانماإلىأبدأيعدلمفإنه،الوقت

معكررجلأوأصبح،اختفىقدكانطبيعتهمنالمشرق

بينالنزاعتفاقمفىسببأكانمما،الشككثير،المزاج

أسرته.وداخلنسائه

للضغوطمتنفسأهيرودسوجدوقد:أعماله)هـ(

التىالعامةالأشغالإلىاهتمامهتوجيهفى،عليهالواقعة

الأعمالهذهأعظموكان.العظمةمنهالةعليهتضفى

ذلكفىمستخدمأوتوسيعهأورشليمفىالهيكلبناءإعادة

بالإضافة.البناءأعمالعلىتدريبهمسبقممنكاهنألف

02فىفيهالعهلبدأوقد.الأخرينالعمالمنالآلافإلى

يسوعالربأيامفىفيهالعملانتهىقديكنولمقءم.

قلعةمنهالغربىالشمالىالركنفىتقوموكانت.المسيح

القديم.صديقهأنطونيدساسمعلىأسماهاالتىأنطونيا

رحبةامساحةعلىالهيكلخارجهوقصرهوأقام

اسمجناحيهعلىوأطلق،رائعةزخرفةوزخرفه

تشييدأعادكما".أغريباسووزيرهقيصرأوغسطس"

وهو)كاسيبسطة"اسمعليهاوأطلقوحصنهاالسامرة

علىستراتوبرجوفى.("لأوغسطس!اليونانىاللفظ

جعلوهكذا،للامواجحاجزأبنىالمتوسطالبحرساحل

إليهااحاجةفىالغربىفلسطينساحلكان،ميناءمنها

علىتحتوىالمدينةوكانت.،قيصرية"اسمعليهاوأطلق

بضعةبعدوعلىدوريأ.المسابقاتفيهتجرىللالعابميدان

أنتيباتريس""مدينةهيرودسبنىمنهاالجنوبإلىأميال

أورشليمإلىالطريقعلىمحطةوكانت،أبيهلاسمتخليدأ

لرومامعبدأشيد،بعيدأالشيالوإلى.(23:31أع)
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قيصرية"باسمالمعروفةوهى"بانيون"فىوالامبراطور

مواقعفىعديدةحصونأوشيد.الأناجيلفى"فيلبس

أريحا،منبالقربأحدماكان،ثوراتقياملمنعمختلفة

."سيبروس"اسمعليهوأطلق

اليهودملك-هيرودسأقام،وسخائهلكرمهواظهارأ

مارغمإذ،مملكتهحدودخارجمجتمعاتفىمعابد-

ولكى،وثنيأداخلهفىكان،اليهودلإلهولاءمنأبداه

خدمةفىكملكأنهلهمأكدااليهودمنشعبهيرضى

ماليأأعانكما.ممارساتهمفىيسايرهمأنعليه،روما

وكان.ذلكإلىحاجةفىكانتالتىالأوليمبيةالألعاب
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أثيناإلىامتدتالتىالأجنبيةللمجتمعاتسخاؤه

الهيلينيةاللحضارةالشديدولائهلاثباتإنمااوأسبرطة

ينللم،شكرموضعكانمما،الشتاتفىالي!دولمعاونة

.رعاياهمنملكله

ويقول.حديدمنبيدرعاياههيرودسحكموقد

ثيابيلبسالأوقاتبعضفىكانهيرودسإنيوسيفوس

عنه.يقولونماليعلمبالجماهيرويختلط،عادىمواطن

الناحيةوفى.بالغةوبشدةبسرعةتقابلكانتمؤامرةوأى

الملك-كانبمجاعةوالتهديدالقحطسنةففى،الأخرى

حياةلإنقاذمصرمنالقمحيستورد-منهبالغةبتضحية



للدأ)كيلأه!يره،للد

.الناسمنالكثيرين

ضمنلقد":بالقول،الأمرينيوسيفوسهـللخص

عقابه،فيعنيفأكانإذالخوف:بطريقينالشعبخضوع

.الأزماتحالةفىالشديدالعطفل!اظهار

تعكرهكانتهيرودسلحكمالخارجىالمجدهذاولكن

تخلصتأنفبعد.تحاصرهظلتالتىالعائليةالمتاعب

ولديهعلىتتآمربدأت،ماريامنةمن-أخته-سالومى

لهيرودسمدعية،وألكسندرأرستوبولس:ماريامنةمن

المزعومةامؤامراتهمامنوللخلاص.ضدهيتآمرانأنهما

فىوجعله-دوريسالأولىزوجتهمنابنه-بأنتيباترجاء

الجانبين.منالمؤمراتفازدادت.والصدارةالحظوةمكان

أوغسطسمحضرفىماريامنةمنابنيههيرودسوشكا

أخيرأانتهى،بينه!مؤقتأصلحأعقدالذى،قيصر

معاملةعلىالعامالسخطجعلوقد.الشابينبإعدام

قبلأ.كانتمماأ!ناوأقلبانسةحياته،لابنيههيرودس

ومن،توترأأكثرأصبح،حياتهامنالأخيرالعقدوفى

قيصرأوغسطسعلاقةوفترت،معهالتعاملجذاالصعب

كلمنوبالرغم.النواحىمنالعديدفىبهأضرمما،به

تأييدهم.وكسبالفريسييناسترضاءعنعجز،جهوده

لهيرودسكانفقد،سوءأالعائلىجوهازدادالكلوفوق

نسجعنتكفلاسالومىأختهوكانت!زوجاتعشر

أشيباتركانكما.هيرودسمساعدةزعمعلىالمؤامرات

-فيروراستورطكما،لصالحهاللعبةنفسيلعبأيضأ

بالسم،هيرودسلقتلأنتيباترمعمؤامرةفىهيرودسأخو

قدهيرودسكانإذ،أنتيباترمنغبياتصرفأهذا!كان

صبرهنفدأنتيباترولكن!أنتيباتريخلفهبأنوصيتهكتب

.هيرودسعمرطالإذ

ابنهبقتلأمرأنه،الأخيرةهيرودسأعمالمنوكان

.أرخيلا-وسهوآخرابنلصالحوصيتهوتفييرأنتيباتر

فىهيرودسبهاأمرالتى،لحمبيتأطفالومذبحة

معتمامأتتفق(2:16مت)حكمهمنالأخيرةالأيام

الذى،الدماءلسفكبتعطشهاشتهرفقد،حياتهحقائق

ىأمنالخوفشديدكانكما،عديدةمواقففىظهر

فى-المتهورةتصرفاتهجعلتهوقد.عرشهعلىمؤامرة

س!أ)كبلىه!بهـه!للل!

يبدو-العمرمنالسبعينقاربوقد،الأخيرةأيامه

يذكركما)صورةأقوىعلىهذاظهروقدمجنونأ.

أريحا-فىلمقابلتهالأمةوجهاءاستدعانهفى(يوسيفوس

فىبحبسهمأمر،ساجافلما-أجلهبدنوأحسعندما

وفاته،لحظةفىجميعأبقتلهمالأمروأصدر،السباقميدان

الفظيع-الأمرهذاولكن.موتهعندعامنوحهناكليكون

هيرودسومات.ينفذلم-النفسمرمحبطرجلمن

.ق.م4فىالكبير

4أرخيلاوسهيرودس2()

خلفواالذينالث!الكبيرهمررودسأبناهأبمركان)1(

زوجتهمنهيرودسابنوهو،فلسطببنحكمفىأباهم

لهأوصىقدالكبيرهيرودسوكان.ملتاكىالسامرية

بالملك.

وجدهيرودسموتعندلكن:واليأتعيينه)2(

لكثرة،صعبقراراتخاذأمامنفسهقيصرأوغسطس

طلبفىالنظرعليهكانكما،هيرودسبعرشالمطالبين

8ء...نحويقلدهماليهوديةمنموفدينرجلأخمسين

وأن،هيرودسعانلةحكمبإنهاء،نفسهارومافىيهودى

كانالوقتنفسوفى.مباشررومانىحكممحلهايحل

أرخيلاوس،بأنشعرولكنه،هيرودسوصيةاحتراميريد

إنماملكأوتنصيبه،القيادةقدراتيمتلكولاالسنصغير

وأخيرأ.إخوتهسائرمنوالمنازعاتالمتاعبلهسيثير

اليهوديةعلىواليأأرخيلاوسبتعيينقرارهأصدر

جدارتهاأثبتإذابأنهوعدمع،وأدوميةوالسامرة

الجليلعلىواليأأنتيباسوعين."ملك"لقبفسيمنحه

باتانياعلىواليأ،فيلبس"الثالثوالأخ،وبيريه

الإضافية.المناطقوبعضوأورانش!وتراخونيتس

يبلغفكان،المناطقأغنىأرخيلاوسنصيبمنفكان

معأ.أخويهمنطقتىدخلضعفالسنوىدخلها

فى،واليأتعيينهفورأرخيلاوسشرع:!كومم!)3(

الامبراطور،لهيمنحهاأنقبلالملوكيةالامتيازاتانتحال

نأحاولالتىوالثورةالشغبإلىهذاأدىماوسرعان

قتلالفصحأعيادأحدففى.والإرهاببالقسوةيقمعها
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للد)كيلىهأللدفى!يهه

ولم،القللىبجثثالهيكلامتلاحتى"يهودىآلافثلاثة

لقبلنفسهاذعىممنبل،غريبشخصمنذلكيكن

.(يوسيفوسفيكركما)"ملك

ضداليهودقدمهاالتىالشكاوىعلىبناء:خلمه)4(

بعدالسادسةالسنةفىالامبراطورخلعهاأرخيلاوس

إلىونفاه،حكمهمنالعاشرةالسنةبدايةفىأى،الميلاد

للد)كيلىها،لللأ!يهـه

وتحولت،النهايةفىكحاتحيث،الغالبلادفىفينا

حكم!تحترومانيةولايةإلىيحكمهاكانالتىالمنطقة

لى.لواا(خ5!ولأدا3)!كوبونيوس

إشارةسوىتوجدلا.إليهالكتابيةالإشارات)5(

تتفقولكنها،الأناجيلفى،أرخيلاوسإلىعابرةواحدة

منرجعامريموالعذراءيوسفولعل.شخصيتهمعتمامأ

ثىهي!9أياملنلسطينخ!يطة
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اننيبالطأللدفى!يهـه

فى،يسوعولادةمنالأولىالسنةنهايةفىمصر

سمعلماولكن!.بأورشليممرورأالجليلإلىطريقهما

عنعوضأاليهوديةعلىيملكأرخيلا!سأن(يوسف)

ليهإأوحىوإذ.هناكلىإيذهبأنخاف،أبيههيرودس

.22(2:)مت،الجليلنواحىإلىانصرفاحلمفى

(م93-6)أنتيباس)3(هيرودس

الأصغر،أرخيلاوسشقيقأنتيباسهيرودسكان)1(

أنه،اليهودىالنتمعبعنتاريخهفى(،سكورر"عنهويقول

أبيه،قدرةفىيكنلمولكنه،مترفهأطموحأماكرأكان

الئعلب:لهذاوقولواامضوا!ةيسوعالربعنهقالوقد

الثالثاليوموفىوغدأاليوموأشفىشياطينأخرجأناها

تتميزللأمورإدارتهكانتفقد.(13:32لو)!أكفل

.والإحرامءبالدهاالدوامعلى

المنطقةيحكمملكأيعينهأنفىيفكرأبوهكان)2(

نصفمنتتكونكانتوالتىأرخيلاوسيحكمهاكانالتى

علىربعرئيسعينهبأنواكتفىوصيتهغيرلكنه،مملكته

صادقذلكبعدثماالمملكةربععلىأى،وبيريةالجليل

.(1:لو3)ربعرئيسأنتيباسوعينالوصيةعلىقيصر

،أنتيباس"!هيرودسبماسمالنقودمنقطعةعلىغثروقد

وجهيها:أحدعلىمنقوش،م33عامفىلسكت

طبرية""الآخروجههاوعلى،"الربعرئيسهيرودس"

العاصمة.باعتبارها

ابنةمنأولأأنتيباسهيرودستزوج:زوجاته)3(

علاقةعلىكانولكنه،النبطيينملك(الحارث)أريتاس

رئيسالأولفيلبس،الشقيقغيرأخيهامرأةبهيروديا

نأورغم،رومافىعليهضيفأأنتيباسوكان،الربع

تنكراأنهمالاإ،متزوجينكلاهماكاناوهيرودياأنتيباس

هيرودياوكانت،وزوجةكزوجمعأوعاشاالالتزاماتهما

الأولأغريباسهيرودسأخوبنتالكبيرلهيرودسحفيدة

إلىالرجوعالرجا)الأولفيلبسالشقيقغيرلعمهاوزوجة

يطلئأنعلىهيرودياأصرتوقد(هيرودسأسرةشجرة

فطلقها.،الحارثابنةالأولىروجتهأنتيباس

السلوكعنشيئأنجد:المعمدانهـحناأنتيباس)4(

نتيبالط!أللدفى!يره

الئلاثةالأناجيلفىوهيرودياأنتيباسلهيرودسالفاضع

أنتيباسلهيرودسالمعمدانيوحناتوبيخعنوذلك،الأولى

عنيوسيفوسكتبوقد.(3لو،6مرقص،14مت)

لا":لهيرودسيقوليوحناظلوقد.تفصيلباكثرذلك

.(6:18مرقس)داأخيكامرأةلكتكونأنيحل

توبخفإذ،الربعرئيسهيرودسأمالا"البشيرلوقا!يقول

جميعولسبب،أخيهفبببسامرأةهيروديالسببمنه

علىأيضأهذازاد،يفعلهاهيرودسكانالتىالشرور

.(02و3091لو)!االسجنفىيوحناحبسأنهالجميع

يذكرانلاولكنهما،هيرودياابنةومرقسمتىويذكر

.""سالومىكاناسمهاأنيذكريوسيفوسولكن،اسمها

هوهيرودياابنةسالومىفيهرقصتالذىالحفلوكان

أنجبتقدكانتهيرودياولأن.هيرودسميلادعيدحفل

شرعيأمانعأذلككان،فيلبسهيرودسعمهامنسالومى

اليهوديةالشريعةحسب،آخرونجاهيرودياتتزوجأنمن

أننبباسهيرودسن!اجوكان.حيأالأولن!جهاكانطالما

يهوديةكانتولأنها.اليهوديةالشريعةتقرهلاوناجأمنها

،لليهودملكأأنتيباسهيرودسوكان،الملكىالبيتمن

للشريعةتمامأمخالفأزواجأيتزوجاأنالعارمنكان

.(02:31لا)اليهودية

هيرودسميلادعيدحفلفىسالومىرقصت!ماذ

فهى.يعطيهاطلبتمهماأنهبقسموعد"،أرضاهرقصأ

علىهناهاأعطنى:قالت،أمهامنتلقنتقدكانتإذ

فىيوحنارأسوقطعفأرسل...المعمدانيوحنارأسطبق

الصبية،إلىوذفعطبقعلىرأسهفأحضر.السجن

ثأرتوهكذا.(12-1406مت)"أمهاإلىبهفجات

لم"؟إنهالربعنهقالالذىالرجل،يوحنامنهيروديا

"المعمدانيوحنامنأعظمالنساءمنالمولودينبينيقم

صوت!العدوأخرسوهكذا.28(:7لو،11:11)مت

الجسدورفعواتلاميذهوجاء"،"البريةفىالصاريم

.12(:14)مت"يسوعوأخبرواأتواثم،ودفنوه

علىيجلسكان،م93فى:انتيباسخيانات)5(

،(سنتينمنذ)كاليجولاكايوسالامبراطورر!ماعرش

فقد،أنتيباسهيرودسأخلاقحقيقةاكتشفماوسرعان
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الثانعفيلبدلددللأا!يره

اسمهرومانىضابطمعيتآمرأنتيباسأنعلمهإلىنما

الامبراطوريةضد،فرتياملكمعبالتعاون،""سيجانوس

ألفسبعينلتسليحيكفىسلاحأجمعوقد،الرومانية

لمحاكمته،"أنتيباس!"كاليجولا"فاستدعى،جندى

أنتيباسهيرودستدفعهيرودياكانتالأثناءتلكوفى

كانكما،ملكلقببمنحهللمطالبةروماإلىللذهاب

الذىالأولأغريباسهيرودسأخيهابنمنيغارأنتيباس

قبلبفقرهيعيرأغريباسدائمأوكان.ملكلقبرومامنحته

وثيقةعلاقةعلىغريباسأوكان.ملكأيصبحأن

وأخيرأ.أنتيباسعمهتحركاتإليهونقل،بالامبراطور

منه-رغبةغيرعلى-روماإلىللذهابأنتيباساضطر

هيرودس)أبيهوصيةينفذأنالامبراطورمنليطلب

هيرودسأرسلالوقتنفسوفى.الأولى(الكبير

روماإلىا،فرتوناتس"المدعورجالهأحدالأولغريباسأ

نفسهأغريباسبهلحقثم،عمهضدالاتهاموثائقيحمل

والأدلة.بالاتهاماتأنتيباسلمواجهةقلائلأيامخلالفى

دخل،الامبراطورمعلانتيباسالأولىالمقابلةوفى

وصلوهنا،للامبراطورالرسائلوسفمفرتوناتس

بهاوواجه،الاتهاماتكلالامبراطوروعرف،أغريباس

بذنبه.واعترفينكرهاأنيستطعفلم،أنتيباس

خلعه،بخيانتهانتيباسأقرواذ:أنتيباسخلع)6(

الملك،أغريباسإلىوأضافه،الربعرئاسةمنكاليجولا

إلىثمفرنسافىليونإلىوزوجتههوونفاهأموالهوصادر

المنية.وافتهحيثأسبانيا

للربمقابلةأولحدثت:وأنتيباسيسوعالرب)7(

خلعقبل،الآلامأسبوعفىأنتيباسهيرودسمعيسوع

هيرودسضميركان.سنواتبستونفيهأنتيباس

بماسمعفلما،المعمدانيوحناقتلأنمنذيعذبهأنتيباس

بالحرىأو)ارتاب!،معجزاتمنيعملهيسوعالربكان

منقامقديوحناإنيقولونكانواقومألأن(تحتر

فمن،رأسهقطعتأنايوحنا:هيرودسفقال...لأمواتا

،(9و9:7لو)!؟هذامدكلعنهأسمعالذىهذاهو

ولذلك،الأمواتمنقامقدالمعمدانيوحناهذا":وقال

.(2ت14مت)،القواتبهئعمل

017

فيلبدلدالتالي!ير9،دلل!

هيرودسكان،بيلاطسأماميسوعالربوقفوعندما

يسوعالربأنبيلاطسعلموعندما.أورشليمفىأنتيباس

،رعاياهمنباعتبارههيرودسإلىأرسله،الجليلمن

يريدكانلأنهتجذآفرحيسوعرأىفلماهيرودسوأما"

اكثيرةأشياءعنهلسماعهيراهأنطويلزمانمن

الربيستجبلملماولكن."منهئصنعأيةيرىأنوترخى

به،واستهزأواعسكرهمعهيرودسواحتقره"غضب،له

بيلاطسفصار.بيلاطسإلىوردهلامعآلباسأوألبسه

كانالأنهما!اليومذلكفىبعضهمامعصديقينوهيرودس

.(12-2306لو)"بينهماعداوةفىقبلمن

-قءم)44النانىفيلبسهيرودس()4

م!34

الكبيرلهيرودسابنأوكان،الربعرئيسفيلبسوهو

بينهالخلطعدمويجب.أورشليممنكليوبترازوجتهمن

ابنةماريامنةمنالشقيقغيرأخيه،الأولفيلبسوبين

منالكبيرهيرودساستبعدوقد.الكهنةرئيسسمعان

علىالحكمفىنصيبلهيكونأنمنالأولفيلبسوصيته

.(يوسيفوسيذكر)كماز!جهاضدتآمرتأمهأنأساس

التى"هيروديا"أخيهابنةمنالأولفيلبستونجوقد

اأنتيباسهيرودسالشقيقغيرأخاهوتونجتمنههربت

التى،"سالومى*اسمهاابنةمنهأنجبتقدلأ،نتأنبعد

برقصها،المعمدانيوحنااستشهادفىرثيسيادورألعبت

تزوجتوقد.أنتيباسهيرودسميلادعيدحفلفى

ويذكر،الربحرئيسالثانىفيلبسمنهذهسالومى

ذكرهمامعتمامأيتفقبمابالتفصيلتاريخهيوسيفوس

فقط"فيلبس!،)يسميهالذى(3:1)لوقاالبشير

يوسيفوسويذكر.(،اهيرودس"العائلىاللقببدون)

بينمملكتهتقسمأنأوصىالكبيرهيرودسأنكيف

وأن،ممتلكاتهنصفأرخيلاوسفيأخذ،الثلاثةأبنائه

ربعهوقسمكل)قسمينعلىالباقىالنصفيقسم

("ربع"كلحةجاعتهناوهن،الكبيرهيرودسممتلكات

فيلبس"ربع"وكان.لأنتيباسلآخروا،لفيلبسأحدهما

وجزءجولاينشىأى)ييايطوريةوتراخونيشىباتانيايشمل



لاأهاكهـيلاللداللل!!!يره

!الجليل،بيريةيشملفكانأنتيباسربعأما.(ياميامن

وتوجد.فلسطينمنالشرقىالشمالإلىتقعمناطقوهى

الامبرا!ورعهدفىالثانىفيلبسبأمرسكتعملةقطعة

طيباريوس!ا:وجهيهاأحدعلىتحملطيباريوس

رئيسفيلبس"الآخروجههاوعلى،"قيصرأوغسطس

السريانمنفيلبسرعاياغالبيةوكانت."الربع

."عامأوثلائينسبعةلمدةسلامفىوحكم،واليونان

ويقول.هيرودسعائلةأفرادأفضلالحاكمهذاكان

حياتهفىءسوامعتدلهادئشخصإنهعنهيوسيفوس

تمامأ.رعيتهخيريرعىوكان.حكمهفىأوالشخصية

رحلاتهفىيتبعهكان،الرعيةأحواليتفقدكانوعندما

يطلبكانوعندما.الرعيةشئونفىللنظربلاطهرجال

كانبل،الطلبتلبيةعنيتأخريكنلمالمعونةأحدمنه

آثارأتركأنهكما.لشكواهويستمعفورأمحكمتهيعقد

فىبنىفقد.لنتمعبهخيرمنصنعهوماباسمهتليق

منابععند،الشمالفىحرمونجبلقاعدةعند،بانياس

ة16مت)فيلبسقيصريةهىمدينةالرئيسيةالأردننهر

قيصريةغيروهى،الأطلالسوىالآنمنهايبقلم،(13

اصيدابيتبنىكما.المتوسطالبحرساحلعلىالتى

بحرمنقليلأالشمالإلىتقعوكانت،مدينةمنهاوجعل

اسمعلى"جولياس"ودعاها،الأعليالأردنفى،الجليل

القيصر.ابنة"جوليا"

ماتاوالهدوءبالعدلاتسمحكمأطويلأحكمأنوبعد

طيباريوسحكممنالثلاثينالسنةفىأى.م34فى

منتزوجوقد.شعبهمنجذأمحبوبأوكان،قيصر

موتهوعند،نسلأيخلفالمولكنهماهيرودياابنةسالومى

ويقول.الرومانيةسوريةولايةإلىممتلكاتهأضيفت

قدكانمقبرةفىالأخيرمثواهإلىكثئيعإنهيوسيفوس

مهيبة.جنازةفى،لنفسهبناها

.(1ة3)"الربعرئيسفيلبس"لوقاالبشيرويذكر

قائلأ.تلاميذهسالى،الكورةتلكإلىالمسعحجاءوعندما

سمعانفأجابه"؟الإنسانابنأناإنىالناسيقول"من

.فأجاب"الحىاللهابنالمسيحهوأنت":وقالبطرس

لحمأإن.يونابنياسمعانلكطوبى*!لهوقاليسوع

لاايأهمحرللاللل!أ!للل!!يره

16:مت)،(السممواتفىالذىأبىلكن،لكئعلنلمودمأ

.(03-8:27مرقس،13-17

نأينبغىإنه":هميقوليسوعبدأالكورةللكوفى

ورؤساءالشيوخمنويرفضكثيرأيتا!لمالإنسانابن

.(9:22لو)كهيقومالثالثاليوموفىوئقتل،الكهنة

:9مر)"يسا!لوهأنوخافواالقوليفهموافلمهمأما"

32).

كلا-أافىولأغريباسسهيرود(51

م!.44

من(الكبيرهيرودسبن)أرستوبولسابنوهو

.ق.م01فىؤلدوقد.سالومىعمتهابنةبرنيكىزوجته

و،"أغريباس"باسميوسيفوسويذكره.م44فىوتوفى

باسمالجديدالعهدفىويذكر.،االكبيرأغريباس"

عأ)"الملكهيرودس"أو""هيرودس

مثلرومافىونشأتربىوقد.21(و91و11وو16ة12

سجاياذاكانأنهويبدو.هيرودسأسرةءأمراغالبية

غيورأيهوديأوكان.واضحةوبلاغةرحيمةوروحكريمة

القول:عليهينطبقفكان.حقيقيةمتدينأمنهأكثرللدين

:الناموسأثقلويهمل"والكمون!الشبثالنعنعيعشر"

محبأوكان.(23ة23)مت"والإيمانلرحمةواالحق

يذكركما)قويةشخصيةجاذبيةويمتلكللظهور،

.(يوسيفوس

اكمولالوارث،كاليجولاوكايوسأغريباسوكان

لهكانمما،شبابهمافىأصدقاء،الامبراطورىللعرش

حدثتولكن.بعدفيماأغيباسللاميركبيرةفائدة

كانمافيومأ:الصداقةهذهنثيجةغريبةمفاجاءات

اسمهساثقيقودهامركبةمعأيركبانالصديقان

أثناءوفى.طيباريوسالامبراطورعتقاءأحد،ا"افتيخوس

بحماسةوقالذراعيهاغريباسمد،معأالصديقينحديث

ليتيحالعجوزطيباريوسيموتأنيتمنىإنهلكاليجولا

الامبراطورية.عرشعلىللجلوسلكاليجولاالفرصة

الامبراطورإلىونقله،الحديثهذاالسائقوسمع

أغريباسئكتلأنالحالفىأمرالذى،طيباريوس

171



أهل1كرللاللدأللل!،!يره

ودخلافورأالأمرونفذ.السجنفىويلقىبالسلاسل

يوجدكانحيثالسجنإلىالفاخرةثيابهفىأغريباس

المجرمين.عتاة

ماتعندما،أشهرستةسدىيدملمالإذلالهذاولكن

لروما.امبراطورأكاليجولاوأصبح،قيصرطيباريوس

كاليجولااستدعى،طيباريوسجنازةتشييعفبعد

وعينهتاجأرأسهعلىوضعرآهوحالماأغريباسصديقه

مقاطعةإليهامضافأفيليبسعمهمقاطعةعلىملكأ

يديه،تكبلكانتالتىالحديدسلسلةوخلع،ليسانيوس

علقها،الوزنبنفسالذهبمنسلسلةعنهاعوضأووضع

فىالهيكلفىبعدفيماأغريباسعلقهاوقد.رقبتهفى

الله.إليهأحسنوكيف،عاناهلماتذكارألتكونأورشليم

حرسفىشرفيةرتبةروماشيوخمجلسعليهخلعثم

الامبراطور.

منأغريباسالتمس،لكاليجولاالثانيةالسنةوفى

مملكته.ليحكم،فلسطينفىبلادهإلىيرجعأنالامبراطور

الإسكندريةإلىرومامننقلتهسفينةركبذلكعلىءوبنا

فىالوقتذلكفىالإسكندريةيهودوكان.مصرفى

اليونانيونرأىفعندما،فيهااليونانيينمعسيئةعلاقات

يصرفوهو،الخاصبحرسهمصحوبأاليهودىالملكهذا

بهللاستهزاءالفرصةانتهزوااوالفضةالذهبالكئيرمن

اسمهأبلهفقيرأولدأوأخذوابل،الألفاظبأقذعورميه

،الشوارعفىللاولادأضحوكةكاق،"كارباس"

عوضأيدهفىوعصا،رأسهعلىورقمنتاجأووضعوا

حرسأالمتشردينالأولادبعضمنوجعلوا،الصولجانعن

الملكبهذااستهزاغالعامالمسرحعلىبهودفعوا،لهخاصأ

استقبلهابلادهإلىأغريباسوصلعندماولكن.الجديد

.بالترحاباليهود

علىتظهرالجنونأعراضبدأتالوقتذلكوفى

يعتبرهبأنالأوامرأصدرأنهذلكأثرمنوكاق.كاليجولا

وأنالهيتعبدونإلهأالامبراطوريةجهاتكلفىرعاياه

قلوبالخبرهذاملاوقد.باسمهالناسجميعيقسم

"بترونيوس"أمرعندماوبخاصة،والرعببالفزعاليهود

قدسفىللامبراطورمذهبأتمثالأيقيمأنسوريةحاكم

172

للأهكرللاللل!أ!ييه!للل!

اليهودلهيقدملكىأورشليمفىالهيكلفىالأقداس

مما،الإسكندريةفىالأمرنفستنفيذحاولوقد.العبادة

يهودمنوفدفذهب.ومذابحعنيفةاضطراباتإلىأدى

الشهير،السكندرىالفيلسوففيلورأسهعلىالإسكندرية

الفاحش.الخمذهذاعنبالعدولكاليجولالإقناعروماإلى

بجفاءالامبراطوررفض،روماإلىالوفدوصلعندمالكن

بجيش"بترونيوس"ذهبالوقتنفسوفى.يقابلهمأن

آلافعشرةنحواجتمعبتوطايسوفى.أورشليمإلى

علىيجبرهمألاالسورىالوالىمنملتمسينيهودى

الأمرنتفيذعلىأصرإذا!أنه،"آبائهمشريعة"عصيان

يفعلذلكبعدثم،أولأهميقتلهمأنفعليه،الامبر)طورى

لعقيدتهم،ولائهمشدةمن"بترونيوس،اتالروقد.يريدما

روما.إلىملتمسهميرفعبأنواعدأاليهودوصرف

مأدبةيقيمرومافىأغريباسكان،الوقتذ&وفى

برأسالخمرلعبتوعندما،للامبراطورتكريمأعظيمة

عرض،الامبراطورنخبيشربوأغريباس!كاليجولا

كانطالمايرضيهماكليمنحهأنأغريباسعلىكاليجولا

-أغريباسفرفض،الامبراطوراستطاعةفىالطلبهذا

حصلقدإذالنفسهشيئأيطلبأن-ودهاءلباقةفى

يلتمس،الوطنفىإخوتهأجلمنولكنه،الكثيرعلىفعلأ

بترونيوسأمرالذىالتمثالإقامةعلىالامبراطوريصرألا

إكرامأالمذكورأصرهكاليجولافا!لغى.الهيكلفىيقيمهأن

فىتوانىقدبترونيوسأناكتشفإذولكنه.لأغريباس

الأمرهذايصللملكناينتحربأنأمره،الأمرتنفيذ

مقتولأماتقدكاليجولاكانأنبعدإلاسوريةإلىالجائر

الامبراطوركان"كاريا"اسمهشخصمنخنجربطعنة

فاعتلى.م41فىذلكوكان،ي!اهانتهسبهفىأفحشقد

كلأغريباسواستخدم.قيصركلوديوسروماعرش

حالماولذلك.لكلوديوستأييدأرومافىونفوذهدبلوماسيته

صالحفىقراراتأصدر،العرشقيصركلوديوساعتلى

ذإأغريباسالملكيحكمهاالتىالمنطقةمنووسع،اليهود

أصبحوهكذا.والأبليةوالسامرةاليهوديةإليهاأضاف

الكبير،هيرودس،جدهمملكةكلعلىملكألا!أغريباس

هذايؤيدومما(يوسيفوسيذكركما)أدوميةعدافيما



الثانعكرللالللأأللدفى!يهه

وجهيها:أحدعلىمنقوشالعملةمنقطعةاكتشاف

الآخر:وجهها!على،"لقيصرالمحبالكبير"أغريباس

.(أوغسطسأى)"سيبسطوسميناءعلىقيصر"

امتيازاتمنأغريباسعليهحصلمماالرغموعلى

،الدوامعلىيشعرجعلتهرومافإن،مملكتهفىوامتداد

كلعلىتسيطرالتىروماقوةعلىاعتمادأيحكمبأنه

هيرودسولأن.الرومانىالعلمعليهايرفرفالتىالأمم

إحدىفىأنه،عنهيذكرفمما،أصلأأدومياكان

أعيادأحدفى،لمملكتهكلوديوستوسيعقبل!المناسبات

ملكأعليكتجعلفإنك":الشريعةسفرفىقرئ،المظال

ملكأ،عليكتجعلإخوتكوسطمن.إلهكالربيختارهالذى

"أخاكهوليسأجنبيارجلأعليكتجعلأنلكيحللا

غريب.جنسمنأنهأغريباستذكروإذ،(17:15تث)

عينيه.منالدموعانفجرت،ليهإشعبهنظرةهذهوأن

ياتخفلا!:قائلينوهتفوا،معهتعاطفالشعبولكن

لا/اأيضأتقولالشريعةلأن،أخوناأنتلأنكأغريباس

منهميدخلونالثالثالجيلفى...أخوكلأنهأدومياتكره

القولهذاوكان.(8و2307تث)"الربجماعةفى

تجا!زقدكانفقد،أغريباسعلى-بلاشك-ينطبق

الثالث.الجيل

فىوبدأ،أورشليمفىوقتهمعظميقيمأغريباسوكان

"فبيوسمارسوس"ولكن،حولهاالحصينةالأسوارءبنا

الملكوكان.الشكلمجردالبناءعنبالكفأمرسوريةوالى

مرةدعاوقد.بالفخفخةشغوفأ-أسلافهككل-أغريباس

فىليستضيفهملمملكتهالمجاورينالملوكصغارمنعددأ

سورية،من"فبيوسمارسوس"وجاء،طبريةمدينة

يكرمواأنمعهالذينالخمسةوالملوكأغريباسورأى

بعدعلىوهولاستقبالهمركبةفىفخرجوا"فبيوس!

من"فبيوس"تساورالشكوككانتإذولكن،غلواتسبع

أمرهبإصدارللجحيعقاسيةإهانةوخه،الضيافةتلكجهة

كما)موطنهإلىالخمسةالملوكمنواحدكليعودبأنلهم

.(يوسيفوسجال!

باسمالجديدالعهدفىالأولأغريباسهيرودسويذكر

لقبالامبراطورعليهخلعالذىالوحيدوهو،"هيردوس"

الثانعأكرلياللد،للل!!يهـه

هيرودسجدهمملكةكلحكمالذىوحدهوهو،"الملك"

المسيح.يسوعالربمولدعقبماتقدكانالذىالكبير

عشرالثانىالأصحاحفىمرتينأغريباسهيرودسويذكر

كريمأ،رجلأبعامةكانأنهومع.الرسلأعمالسفرمن

دفعهمما(اليهـكود)رعاياهإرضاءعلىيتلهفكانأنهلاإ

؟نقرأإذ،أورشليمفىالمسيحيينجماعةاضطهادإلى

أناسإلىليسيئيديهالملكهيرودسمدالوقتذلكفى!

رأى!ياذابالسيفيوحناأخايعقوبفقتلاالكنيسةمن

أيضأ.بطرسعلىفقبضعاد،اليهوديرضىذلكأن

مسفمأالسجنفى!ضعهأمسكهولما.الفطيرأياموكانت

يقدمهأنناويأليحرسوهالعسكرمنأرابعأربعةإلىإياه

الربولكن.(12:4أع)"الشعبإلىالفصحبعد

1(..-12:5)أعالسجنمنبطرسوأنقذملاكهأرسل

المملكةأشرافوبعضونوابهأغريباساجتمع

سلامةأجلمنالنذورولنذر،ألعابدورةبإقامةللاحتفال

منالثانىاليومصباحوفى،كلوديوسالامبراطور

الملوكيةحلتهمرتديا،الشعبأمامالملكظهراالاحتفالات

أشعةوقعتفعندما،الفضةخيوطمنكلهامنسوجة

الشعبةفهتفابرأقةفبدتعليهاانعكست،عليهاالشمس

ولميردعهملمالملكإنيوسيفوسويقول."إلههذا"

،(23-12:02أعإلىارجح)لهالهتافهذايرفض

وهو،أيامبخمسةذلكبعدالحياةفارقالملكأنيذكركما

منالسابعةالسنةوفى،عمرهمنوالخمسينالرابعةفى

الامبراطورعهدفىسنواتأربعحكمقدإذ،ملكه

الربع،رئيسفيلبسمنطقةعلىمنهاثلاثكانتكاليجولاا

هيرودسمنطقةإلىحكمهامفالرابعةالسنةوفى

كلوديوسعهدفىأخرىسنواتنلاثحكمثمأنتيباس،

قيصر.

-05أالثاصهأغريباصههيرودسه61(

(م07

وأغريباسالأولأغريباسبينالخلطيحدثماكثيرأ

ولكنهما،الاسمنفسلهماإذوابنهالأببينأىاالثانى

،"الأولأغريباسهيرودس"باسمالتاريخفىيعرفان
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ييتهأميهـائة-لللأ!يهـها

فإنالجديدالعهدفىأما."الثانىأغريباسهيرودسو!

12-و11و6إ13أع)فقط،اهيرودس"عليهيطلقالأب

علىيطلقبينما،(12-\)أعالملكهيرودسأو،21(

وأ32(و23،26:28و22:،2عأ)"غريباسأ"لابنا

و.3(.26:27و26و91و14و25:13)أعأغريباس""الملك

ترك،م44فىالأ!لأغريباسهيرودسماتوعندما

وقد.ودورسلاوماريامنةبرنيكى:بناتوئلاثالابنهذا

عشرةالسابعةفىفكان.م27فىالثانىأغريباسولد

تحتالعلملتحصيلرومافىيقيموكان،أبوهماتعندما

الملكابنكان:يوسيفوسويكتب.الامبراطورإشراف

وقد.قيصركلوديوسمعتربىحيث.رومافىالمتوفى

أبيهعرشعلىأغريباسوضعفىالامبراطورهذافكر

المخاطرةمنأنهوجد،المشاورةبعدلكنه،فلسطينليحكم

ولذلك،أغريباسمثلصخيرشابكبيرةمملكةيحكمأن

وأرسل،رومانيةولايةإلىفلسطينكلوديوسحؤل

علىواليأ(داصأأ"3لما43،-؟دا3)"فادوسكاسبيوس"

.(تاريخهفىيوسيفوسيذكركما)المملكةوكلاليهودية

،م48فىخالكيسملكهيرودسعمهماتوعندما

فعينه،عمرهمنوالعنتمرينالحاديةفىأغريباسكان

عتنهالوقتنفسوفى.خالكيسعلىحاكمأكلوديوس

ومديرأ،أورشليمفىاليهودىالهيكلعلىأعلىمشرفأ

منالكهنةرؤساءنقلفىالمطلقةالسلطةمنحهمعلخزانته

كمااستخدمهاماكثيرأسلطةوهى،يشاءكمامواقعهم

والتنقلات.(يوسيفوسيذكركما)قبلمنعمهفعل

لأسبابالكهنةرؤساءمواقعفىأجراهاالتىالكثيرة

.اليهودعندتمامأمحبوبغيرجعلته،سياسية

ملكلقبمنحقدكانإذاماتمامأالواضحمنوليس

منولكن،عمهبوفاةخلاالذىالموضعفىتعيينهعند

واتخذأكبر،مملكةإلىنقلعندمااللقبهذافنحأنهالمؤكد

جبلمنالفربىالجنوبإلىفيلبسقيصريةفىلهمقرأ

.الأردنلنهرالرئيسيةالمنابععنددحرمون

ملكهيرودسموتبعد"إنهيوسيفوس!لقول

أغريباسبنأغريباسقيصركلوديوسعئن،خالكيس

الحاكممركز،كدمانوس"شغلبينما،عمهمملكةعلى
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بيتهميرانا-للد!يهـها

يذكركما".رومانية!لايةأصبحتالتىالمنطقةباقىعلى

السنةكلوديوسأكملعندما.م53عامنحوفىأنهأيضأ

اللذينالربعينالثانىأغريباسمنح،حكمهمنالعشرين

والأبلية-إيطوريةأى)وليسانيوسفيلبسيحكمهماكان

لمدةيحكمهاظلالتىخالكيسمنهأخذولكنه،(\:3لو

تقعمملكتهفأصبحتأكبرمملكةإلىونقله!اسنواتأربع

المناطقولكن.فلسطينمنالشرقىوالشمالالشمالإلى

كانتالتىوالجليلوالسامرةواليهوديةبيريةباسمالمعروفة

أغريباسهيرودسلمملكةمطلقأتنضملم،أبيهمملكةمن

أغريباسبأمرسكهاتمالنقودمنقطعةوهناك.الثانى

فى،الجديدةمملكتهعاصمةفيلبسقيصريةفىالثانى

"نيرون.وجهيهاأحدعلىمكتوب،نيرونالامبراطورعهد

نيرونياس"،أغريباس،"الملكالآخرالوجهوعلى،"قيصر

قيصريةمدينةعلى،انيررنياس"اسمأطلققدكانلأنه

يحكمكانالذىنيرونللاصبراطورتكريمأفيلبس

الوقت.ذلكفىالامبراطورية

مثل-أبدأمحبوبأالثانىأغريباسهيرودسيكنولم

الوالىأهدافمنكانأنهويبدو.رعاياهمن-أبيه

التورةإلىاليهوديدفعأن(53)3لما53)"فلورس"

السيئةبتصرفاته،الرومانيةالامبراطوريةضدوالحرب

أغريباسالملكمناليهودمنالكثيرونطالبوقد.معهم

إلىءسفرابإرساللهميسمحأنالكهنةورؤساءالثانى

خطابفىحاول،أغريباسولكن،"فلورس"ضدنيرون

الشعب،أثارمها،ذلكعناليهوديثنىأن-عام

ثورةعلىالقضاءفىالرومانيةالقواتإلىقواتهفانضمت

"جمالأ"،مدينةأمامموقعةفىأغريباسوخرح.الشعب

إلىقواتهرأسعلىظلولكنه،حجرضربةمنمرفقهفى

اليهودية،القواتوعلىمملكتهعلىالرومانقضىأن

روماإلىأغريباسفلجأ.م07فىأورشليمفاستسلمت

والسبعينالثالثةفىوهو،م001فىأخيرأماتحيث

.تراجانللاصبرا!ورالثالثةالسنةوفى،عمرهمن

بيته8أميرات-صههيرود(71

،إليهودىالشعبهيرودسبيتأميراتتحكملم



بىلللل!ر!يره

المالكالبيتإلىينتمينفكن،لحكامهمزوجاتكنولكنهن

فىمنهنئذكرلمأنهإلا،كثيراتكنأنهنومع،بالمولد

ودورسلا.وبرنيكىهيرودباسوىالجديدالعهد

هـأأ(هيروديا

ابنةهيرودياوكانت."هيرودس)مؤنثهىوالكلمة

زوجتهمن،الكبيرهيرودسأبناءأحد!أرستوبولس

الأولأغريباسهيرودسشقيقةفهى/الأسمونيةماريامنة

دمالى،هيرودسأسرةثحمجرةإلىالرجوعالرجا)

.(سبقفيما"أنتيباسهيرودس"

)ب!برنيكى4

لا!كيبروسزوجتهمنالأولأغريباسبناتكبرىوهى

حرف!منموضعهافى"برنيكى"إلىالرجوع)الرجا

.(1،الكتابيةالمعارفدائرةمنالثانىبالجزء"الباء

)ب(دل!سلا4

برنيكى،)الئلاثالأولأغريباسبناتصغرىوهى

فىدروسلا!"إلىالرجوعالرجا-ودروسلااوماريامنة

دائرة!منالثالثبالجزء"الدالحرف!منموضعها

.(،الكتابيةالمعارف

جمدلس!ورن:

الرسولى،العصرفىاليهوديةالأحزابأحدوهم

22:)متالمسيحيسوعللربالعنيدينالمقاومينمنوكانوا

البشيرونيذكرلاولكن،(13؟12و6ة3مرقسو16

أيامفىتأسسالحزبأنويبدو.تفاصيلأىعنهم

كانواالحزبهذاأتباعأنولابد،الكبيرهيرودس

،اليهودىللشعبالأدومىهيرودسحكمعنيدافعون

.و17(22:16مت)ذلكيعارضونالفريسيونكانبينما

فى(والهيرودسيونالفريسيون)معأاتفقوافقدذلكورغم

ومن.مشتركأعدوأفيهرأواإذيسوعالربمعارضة

وأقل،سياسىحزبمجردمنأكثركانواأنهمالواضح

دينيأ.حزبأيكونواأنمن

هم!ولمىن

أحداسموهو."لهيرودستابع"معناهيونانىاسم

فىتحياتهبولسالرسوللهأرسل،رومافىالمؤمنين

مما"نسيبى"ويدعوه،روميةفىالكنيسةإلىرسالته

اليونانىاسمهرغميهوديأكانأنه-الأرجحعلى-يعنى

.(16:11ل!)

هيكل:

العبريةفىوالكلمة.الإلهلعبادةمخصصبناءالهيكل

البيتأوالقصروتعنى،العربيةفىهىكما"هيكل"هى

21:\،مل)1مرة13قصرإلىفعلأترجمتوقد!العظيم

شإ،03:18،أم15و45:8مز،02:89مل2

و02و1:4،4:4دانيال،93:7إش.،13:22

منمشتقةأصلاوهى.(2:6نا،505،6:18

الكلمةمنبدورهاالمستعارة"إكالو!ا!اديةالكلمة

المعجموفى)كهالعظيمالبيت"أى"إيجال،السومرية

شئ(كلمنالضخم:"الهيكل"،العربى

فىالهيكل"علىللدلالةالكلمةاستخدامعلىو!وة

إلىالإشارةفىأيضأاستخدمتفإنها،"أورشليم

،(109،3:3صم1ا9)شيلوهفىالشهادةخيمة"

4،ة19مز22:71صم)2السماءفىالربمسكنوإلى

.(305يؤ)الوثنيةالمعابدوإلى،(\:6إش18026

العبريةفى)،ابيت!كلمةتستخدمماكثيرأأنهكما

إلىكانءسوا،الهيكلإلىالإشارةفى(العربيةفىكما

إلىأو(الخ01:2100مل9:46،2قض)وثنهيكل

:35أخ01.2-6:2ملا)أورشليمفىاللههيكل

.(الخ0200

المعابدمنالكثيرعنالأثريةالاكتشافاتأسفرتوقد

ثلاثمنالغالبفىبوكانت.كنعانأرضفىالوثنية

وأالرواقأوالأماميةالحجرةوهى،رئيسيةججرات

الذى،الحقيقىالمقدسإلىيؤدىالذىالمسقوفالمدخل

السقف،يحملأعمدةبهوعنعبارةعادةمدخلهكان

بجانبحجريةومقاعد،القرابينلتقديممذبحعادةبهوكان

الهيكل،أقداسقدسوهىالداخليةالحجرةثم.الحائط
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!ي!لللليمابى

،الأرضمستوىعنترتفععادةوكانت."المحراب"أو

يوضعقاعدةعلىتشتمل!كانت.بسلالمإليهاويصعد

.الغرضلنفسالحائطفىمشكاةأو،الإلهتمثالعليها

9:46(قض)"بريثإيلبيت!معبدعنكشفوقد

مقدسعمودبهضخمأحصنأكانأنهويبدو،شكيمفى

1)أشدودفى"داجون"معبدأنوالأرجح.ءالفنافى

بمعبدشبيهأكان(01:01أخ4،1-5:2صم

.شانبيتفى(31:01صم1)عنشتاروث

،"أورشليمفىاللههيكل!علىهناكلامناوسنقصر

؟مراتللا!ئنىوقد

،سليماقهيكل(1)

الشهادةخيمةرافق!:للهيكليهلضالملك(!اود)9

الثانيةالسنةأولمنالبريةفىرحلاتهمفىإسرائيلبنى

السنةإلى،(04:26خر.)مصرأرضمنلخروجهم

أنهالملكداودرأىوقد.سليمانملكمنعشرةالحادية

شققفىساكنأالربعهدتابوتيظلأناللانقمنليس

2)لهداودصنعهاخيمةفىالوقتذلكفىكانفقد)

مكسوةبيتفىيسكنداودكانبينما،(6:17صم

وعدمالتجوالمنالأمةفحالة.الأرزبخشبجدرانه

كتابوتمتنقلةخيمةوجودتستلزمكانتالتى،الاستقرار

!ي!لللليعابى

،كنعانأرضفىالشعبواستقر،انتهتقد،لعهدا

يستلزمالأمرفأصبح،منظمة.ملكيةحكومةلهوأصبح

(5ة22أخ1)جدأ،عظيمأ"يكونللربثابتبيتوجود

.الرببمجديليقكها

داودلأن،البيتهذاببناءلداوديسمحلمالربولكن

ابنهإنالربوقال،كثيرةدماءسفكوقدحربرج!كان

2)الربلاسمبيتأيبنىالذىهوأحشائهمنيخرجالذى

.(3:همل1مع22:8أخ1و7صم

الأخشابمنضخمةكمياتإعدادفىداودوبدأ

اللازمةالموادمنذلكوغير،والفضةوالذهبوالأحجار

بل،فيهللعبادةا!زمةوالأدوات،للربمقدسءلبنا

الصيدونيينمنوبخاصة،اللازمةالفنيةوالعمالة

أخ9)للرببيتببناءسليمانابنهوأوصى،والصوريين

الرواقمثالابنهسليمان"أعطىكما(22:2-17

العطاءوبيت،الداخليةومخادعهوعلاليهوخزائنه!بيوته

ولجميعالرببيتلدياربالروحعندهكانماكلومثال

ولفرقالأقداسوخزائن،اللهبيتولخزائنليهحواالمخادع

آنيةولكل،الرببيتخدمةعملولكل،وا!ولينالكهنة

كلالربأفهمنىقد!ة(لهوقال).."..الرببيتخدمة

تشدد...المثالأشغالكلأى،علىبيدهبالكتابةذلك

إلهى،الإلهالربلأنترتعبولاتخفلا.واعملوتشجع

؟!ض

؟قى

"،
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!ي!لللليمابى

.(21-38:11أخ1)!..معك

خيمةأساسعلىالهيكلئنى،الهيكلوصف)2(

أبعادضعف-أغلبهافى-أبعادهكانتولكن،الشهادة

وكذلك-الهيكلسقفأنالبعضويرى.الشهادةخيمة

نإولكن"جملون"شكلعلىكان-الشهادةخيمةسقف

شكلعلىكانتخيمةلأنها.الخيمةسقفأنصح

شكلعلىالهيكلسقفيكونأنذلكيتبعفلا"،جملون"

أبعادأنكما،حجرمنمبنيأكانفقد،"جملوق"

نأعلىدليل(6115مل1)سقفهوذكراالهيكل

مسطحأ.-الأرجحعلى-كاقالسقف

منالشرقىالتلعلىالهيكلئنى:الهيكل)3(موقع

المعروفوهو،عليهمامبنيةأورشليمكانتاللذينالتلين

،"صهيونجبل"أو،(301أخ2)،(المريأجبل"باسم

مذبحأداودبنىحيث،اليبوسىأرنانبيدركانحيث

21022،2أغ1)الشعبعنالوباءضربةلتكفللرب

تحددهالمكانأنعلىالآنالإجماعوينعقد.(\:3أخ

فوقبنيتالقبةهذهأنالتقاليدتذكرحيث،الصخرةقبة

منهالغربوإلى،"المحرقةمذبح"ينتمغلهكانالذىالمكان

قامواقدإنهميوسيفوسويقول.الهيكلمبانىقامت

أزالواكما،منهاالمنخفضفردموا،الجبلقمةبتسوية

.للبناءالأرضلتمهيدالنتوعات

منالمعاونةسليمانطلب:الفينيقيذمساعدة)4(

يرسلأنلسليمانفذن،قبلمن(حوران)حيرام

وفى،نقلهافىوالمعاونةلبنانفىالأخشابلقطععبيده

حكيمأرجلأإليهأرسلكما.ونحتهاالحجارةقطع

رجلوأبوهادانبناتمنامرأةابنحيرام،فهمصاحب

والنحاسوالفضةالذهبصناعةفىماهر،صورى

والأسمانجونىوالأرجوانوالخشبوالحجارةوالحديد

كلواختراع،النقشمننوعكلونقش،والقرمزوالكتان

خأ02،2-13ة5،7مل1)ا،عليهئلقىاختراع

مكانها،فىوئنحتئقطعالحجارةوكانت24(:11ة2

ولامنحتبنائهعندالبيتفىيسمعلم"إنهحتى

:18،6و5:17مل1)"حديدمنأداةولامعول

7).

!ي!لللليمابى

الشهادةخيمةكانت:الهيكلبناء)5(

ثابتأ.بنأءفكانالهيكل،أمامتنقلةخيمة

ذراعأ،عشرينعرضه،عأذراستينطولهوكان

منالأرجح)حجارةمنمبنيأ،ذراعأثلائين!ارتفاعه

حجراتبهوكانت(المنطقةفىالمتوفرةالجيريةالحجارة

وأمامه،وخلفهالبيتجوانبحولويدور.طوابقثلاثةفى

همانحاسمنعمودانأمامهيقومكان،فخمرواق

كلويعلو،اليسارعلى"بوعزؤ،اليمينعلى"ياكين!

-15و4ة3أخ7:21،2مل1)تاجمنهماعمود

الأرضمنأرزبخشبالداخلمنالحوائطوكسا(17

وغشى!،سروبأخشابالأرضيةوفرش،السقفإلى

بسلاسلوسد،خالصبذهبداخلمنالبيتسليمان

غشاهالبيتوجميع.بذهبوغشاه،المحرابقدامذهب

وعمل،بذهبغشاهللمحرابالذىالمذبحوكل...بذهب

الزيتون،خشبمنكروبين(الأقداسقدس)المحرابفى

الكروبجناحأذرعوخمس،أذرععشرالواحدعلو

أذرععشر.الآخرالكروبجناحأذرعوخمس،الواحد

الكروبأذرعوعشر.جناحهطرفإلىجناحهطرفمن

الداخلىالبيتوسطفىالكروبينوجعل...الاخر

بذهب.الكروبينوغشى..(المحراب)

بنقرنقشأرسمهامستديرهافىالبيتحيطانوجميع

وغشى.خارجومنداخلمنزهوروبراعمونخيلكروبيم

لبابوعمل.خارجومنداخلمنبذهبالبيتأرض

عليهماورسم..الزيتونخشبمنمصراعينالمحرالت

ورصئع،بذمبوغشاهمازهوروبراعمونخيلكروبيننقش

قوائمالهيكللمدخلعملوكذلك.بذهبوالنخيلالكروبيم

السرو.خشبمنومصراعين،مربعةالزيتونخشبمن

الآخروالمصراع،تنطوياندفتانالواحدالمصراع

زهور،وبراعمونخيلأكروبيمونحت.تنطوياندفتان

الداخليةالداروبنى.المنقوشعلىصطرقبذهبوغشاها

السنةفى.الأرزجوانزمنوصفأمنحوتةصفوفثلاثة

الحاديةالسنةوفى،زيوشهرفىالرببيتأسسالرابعة

...البيتأكملالثامنالشهروهو،بولشهرفىعشر

ويضيف.(38ة6:14مل9)"سنينسبعفىفبناه
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!ي!لللليمافى

...للجمالكريمةبحجارةالبيترصئعولأنهالأخبارسفر

بذهبومصاريعهوحيطانهوأعتابهأخشابهالبيتوغشى

(67و:2أخ)2"الحيطانعلىكروبيمونقش

عن(الأرجحعلى)ترتفعالمبنىأرضيةوكانت

المبنىوكان.بسلالمإليهويصعد،الفناءأرضيةمستوى

داخلىفناءبهويحيط،الشدقيواجه-الخيمةمثلملكه-

حيثوالعرضالطولفىالأبعادوكانت.خارجىوآخر

أمثالثلا*لةفكانالارتفاعأما،الشهادةخيمةفىالأبعاد

اعتبرنافإذا.(2.و18و6:2مل1)الخيمةارتفاع

منالهيكلأبعادفتكون،ونصفلقدممعادلةالذراع

قدمأ54،عرضاقدما03،طولأقدمأ09لداخلا

عأ.ارتفا

الذىوغطاعهالعهدتابوتالأقداسقدسفىووضع

القدسفىأما.الكروبانوفوقه"الرحمةكرسى"يسمى

وعشر،ذهبيةمنائر!عشر،الذهبمنالبخورمذبحفكان

فىوالموائدالمنائرمنخمسوكل،الوجوهلخبزموائد

.(8و4:7أغ2)القدس!نجانب

وعرضه،الهيكللعرضمساويأالرواقطولوكان

هناكوكان.(6:3مل1)المبنىقدامأذرععشر

بالمنطقةيحيطداخلىفناء،(12ج23مل2)فناءان

،(4:9أخ6:3612مل)1للكهنةالمخصصةالمقدسة

(4:9أخ2)ا،العظيمةالدارأوالخارجيةوالدار

العليا"الدار،أيضأتسمىالداخليةالداروكانتللشعب

عنمرتفعةكانتأنهاعلىيدلمما(36:01إرميا)

الأقلكانتالداخليةالدارأنوالمعتقد.الخارجيةالدار

الداركانتبينما،طولأذراع002،عرضاذراع001

طولأ،عذرا004للشعبالتى(السفلىأو)الخارجية

عرضأ.عذرا002

أسبوعمدىعلىالفخمالمبنىهذابتدشينأحتفلوقد

لتكريسسليمانصلىوغدما.والصلواتالتشكراتمن

السماءمنالنارنزلتل!،المحرقةمذبحأمام،المبنى

ولم،البيتالربصجدوملأ،والذبائحالمحرقةوأكلت

بيتملاالربمجدلأنالرببيتيدخلواأنالكهنةيستطع

النارنزولعندينظرونإسرائيلبنىجعيعوكان.الرب
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!ي!لللليطبى

الأرضإلىوجوههمعلىوخروا.البيتعلىالربومجد

صالحلأنهالربوحمدواوسجدوا،المجزعالبلاطعلى

.(3-7:1-6:13أخ2)،رحمتهالأبدوإلى

السنةفىالهيكلتأكسس:سليمانهيكلتارى)6(

واستغرق(\:6مل1)سليمانالملكحكممنالرابعة

اتمامهوعند.(6:38مل1)سنواتسبعنحوبناؤه

عظيم،احتفالفىصهيونمنالعهدتابوتأحضررا

مكانهفىالتابوتووضعواالذبانحمنهائلةأعدادأوقدموا

ثم-الشريعةلوحىسوىبهيكنولم-الأقداسقدسفى

الجميلةصلاتهسليمانوصلى،الهيكلتدشينتم

.(42-6:12أخ532،-8:22ملافى)المسجلة

:5أخ)2يوماعشرأربعةمدىعلىالاحتفالاتواستمرت

ولمسحابأالرببيتامتلااالاحتفالاتنهايةوفى.9(

مجدلأنالسحاببسببللخدمةيقفواأنالكهنةيستطع

.(5:14أخ2)"اللهبيتملأالرب

أيامأواخرفىالدينىالانحرافزمنفىولكن

وعند.التخريبمنأنواعوالهيكلالأمةأصاب!سليمان

نبا!بنيربعاموأقام،المملكةانقسمتسليمانموت

يعدفلم!دانفىوالآخرإيلبيتفىأحدهماذهبعجلى

:12مل1)للعبادةالوحيدالمكانهوأورشليمفىالهيكل

25-33).

قام،سليمانبنرحبعامللملكالخامسةالسنةوفى

وأخذ*وأورشليميهوذاعلىبحملةمصوفرعونشيشق

،شىءكلوأخذالملكبيتوخزائن،الرببيتخزائن

:14مل1)"سليمانعملهاالتىالذهبأتراسوأخذ

امرأةمعكةوكانت.(9-12:2أخ28،29-،2

تمثالأعملت"أبيامابنهاحكمففى،الأوثانتعبدرحبعام

منخلعها-حفيدها-آساولكن،الهيكلفىثالسارية

مل1)،قدرونوادى"فىتمثالهاوأحرق،ملكةتكونأن

جميعأخذ!نفسهآساولكن.(13و12و15:2

بيتوخزائنالرببيتخزائنفىالباقيةوالذهبالفضة

..بنهددإلىاساالملكوأرسلهمعبيدهليدودفعها،الملك

15:81مل1)إسرائيلملكبعشاعنهليصد"أرامملك

.(91و



!ي!لللليمافى

عثليايدعلىللتخريبأخرىمرةالهيكلتعرضثم

يهوذاملكيوآشيقومأناستلزممما،وأبنائهاالخبيثة

-4ج24أخ1512-1214مل2)الرببيتبتجديد

14).

سوروهدم،أورشليمإلىإسرائيلملكيوأشجاءثم

الآنيةوجميعوالفضةالذهبكلوأخذ!..أورشليم

،والرهناءالملكبيتخزائنوفى،الرببيتفىالموجودة

.(14و14:13مل2)"السامرةإلىورجع

هيكلدخل!لأنهبالبرصالملكعزياالربضربوقد

.(02-26016أخ2)"البخورمذبحعلىليوقدالرب

وبناءالفناءبتوسيع-ذلكقبل-قاميهوشافاطأنويبدو

جديدأبابأيوثامبنىكما،(ه:02أخ2)جديدةدار

.(27:2أخ15:35،2مل2)

إليهذهبمماأبعدإلىأحازالشريرالملكوذهب

الفضةأخذ*أنفبعد.الهيكلتدنيسفى،سابقوه

الملكبيتخزائنوفىالرببيتفىالموجودةوالذهب

،أرامملكمنلينقذه،1هديةأشورملكإلىوأرسلها

دمشقفىرآهالذىالمذبحشبهالكاهنأورياإلىأرسل

الملكأرسلماكلحسبمذبحآالكاهنأوريا"فبنى..

الملكرأى،دمشقمنالملكقدمفلما...دمشقمنآحاز

محرقته!أوقد.عليهوأصعدالمذبحإلىالملكقتقدمالمذبح

لهالتىالسلامةذبيحةدمورش،سكيبهوسكبوتقدمته

أماممنقدمهالربأمامالذىالنحاسومذبح.المذبحعلى

الملكوأمر."الشمالىالمذبحجانبعلىوجعله...البيت

ذلكعلىوالذبائحالمحرقاتيوقدأنالكاهنأورياآحاز

التىالنحاسثيرانعنالبحروأنزل".الجديدالمذبح

...البيتورواق.حجارةمنرصيفعلىوجعلهتحقه

-16:8مل2)"أشورملكأجلمنالرببيتفىغيره

18).

الدينىللإصلاحبمحاولةالتقىيهوذاملكحزقياوقام

ذلكرغمولكنه،(92:31أخ612-18:1مل2)

الرببيتفىالموجودةالفضةجميع"يأخذأنإلىاضطر

أبوابعنالذهبحزقياقشر..الملكبيتخزائنوفى

ملكحزقياغشاهاقدكانالتىوالدعائمالربهيكل

!ي!لللليمافى

.(16-18:13مل2)"أشورلملكودفعه!يهوذا

فبنىعادالذى،منسىأيامفىسوعأالأموروازدادت

للبعل،مذابحوأقام،أبوهحزقياأبادهاالتىالمرتفعات

مذابحوبنى...الرببيتفىمذابحوبنى...ساريةوعمل

-2103مل2)"الرببيتدارىفىالسماءجندلكل

.(91-33:3أخ7،2

التقى،الملكيوشياأيامفىإصلاحأعظمحدثثم

الشريعة،سفروجدالترميمأثناءوفى.الهيكلبترميمفقام

وإزالة،اللهمعالعهدتجديدإلىاكتشافهأدىالذى

الرجاساتكلمنكاملأتطهيرأالهيكلوتطهيرالمرتفعات

ولكن،(34،35أخ25،2-22،23:1مل2)

سرعان،يوشياموتفبعد،تغيرقديكنلمالشعبقلب

-8:7حزمثلأانظر)قوةبكلالقديمةالشرورعالتما

18).

أيامففى،النهايةاقتربتلقد:النهائىالتدمير)7(

بابل،ملكناصرنبوخذعليهصعد،يوشيابنيهوياقيم

هيكلهفىوجعلها"/بابلإلىالرببيتآنيةبعضوأخذ

.(7-36:5أخ2)"بابلفى

ناصرنبوخذعبيدصعد!،يهولاكينابنهأياموفى

،الحصارتحتالمدينةفدخلت،أورشليمإلىبابلملك

منوأخرج...المدينةعلىبابلملكناصرنبوخذوجاء

وكسئر،الملكبيتوخزائن،الرببيتخزائنجميعهناك

هيكلفىإسرائيلملكسليمانعملهاالتىالذهبأنيةكل

.(01-24:8مل2)"الرب

لملكهالتاسعةالسنةفى،يوشيابنصدقياأياموفى

جيشهوكلهوبابلملكناصرنبوخذجاء"(ق.م586)

عهأبناقتلواأنبعدأسيرأصدقياوأخذوا"أورشليمعلى

منبسلسلتينوقيدوهصدقياعينىقلعوا"ثم،عينيهأمام

.(6-1ة25مل2)!بابلإلىبهوجا!انحاس

رئيسزردانبنوجاء!،سنواتعشربنحوذلكوبعد

وبيتالرببيتوأحرق،أورشليمإلىبابلملكعندالشرط

"بالنارأحرقهاالعظماءبيوتوكلأورشليمبيوتوكلالملك

بناهالذىالهيكلانتهىوهكذا.(9و2508مل2)

إقامته.منسنة004نحوبعد،سليمان
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!ي!!زقيالا

4حزقيالهيكل)2(

رؤيافيالنبىحزقيالرأهالذىالهيكلأنالواضحمن

عقبالأخيرةبالأزمنةيختص(47:2-04:2حز)

يرىولذلك،(38،93حز)!جحافلهجوجعلىءالقضا

ثانيةالمسيحمجئءبأنيعتقدوقممن-المفسرينبعض

بهذههيكلهناكسيكونأنه-الألفىالملكسيسبق

المسيح.ملكأيامفىالصورة

وتوصف،سليمانهيكلنمماعلىالهيكلهذاوسيبنى

تمامأتماثلوهى،(44-04:6حز)بالتفصيلأبوابه

مجدوفىالأثريونالمنقبونعنهاكشفالتىالأبواب

،سلييانعصرإلىترجعوالتى،!جازروحاصور

.16(-04:6)حزالشرقىبالبابيتعلقفيماوبخاصة

التماثلهوحزقيالهيكلفىالرئيسيةالمعالموأهم

قصبةمئةخمسالأربعةجوانبهمنجانبفكل،الهندسى

فىحزقياليذكرلمولكن.(.2-42:15حز)

،(26-7023مل1)النحاسبحرالهيكلمحتويات

عتبةتحتمنتخرجالتىالمياه،محلهحلأنهيبدواذ

ئعبر،لاسباحةنهرإلىتحولتوالتىاالمشرقنحوالبيت

يفيضوأصبح،مياههفشفى،الميتالبحرإلىوصل

لاللكلشجركل"النهرشاطىعلىوينبتابالأسماك

وورقهللأكلثمرهويكون...ثمرهينقطعولاورقهيذبل

بتلكشبيهةأوصافوهى،(12-1؟47حز)"للشفاء

فىسيكونعقا(ه-1ة22)الرؤياسفرفىالمذكورة

المسيح.ملك

نيلابل8هيكلى)3(

لهيكلنصرنبوخذتدميرمنعامأوأ!بعينئمانيةبعد

وحلت.(ق.م538)البابليةالامبراطوريةانتهت،سليمان

.فارسملككورشبانتصارالفارسيةالامبراطوريةمحلها

اليهودبعودةأمرأالملككورشأصدرالتاليةالسنةوفى

2)أورشليمفىالهيكلءبناوإعادةبلادهمإلى،المسبيين

نأعلىالأمريقتصرولم(4-1:1عز،36:23أخ

-1:1عز)المقدسةالهيكلأوانىبإعادةكورشيأمر

النفقةئغطىبأنأيضأالملكداريوسأمربل.(11

018

!ي!ز)بابل

الواقعةالولاياتحكاموأمرالملكبيتمن(التكاليف)

الهيكللبناءيلزمماكللليهوديقدموابأنالفراتغربى

.(12-6:3عز)أيضأالذبائحوتقديم

يتجاوزولم-المسبيينمنالأولىالجماعةعادت

لأيهوذارئيسشيشبصر"بقيادة-ألفأأربعينعددهم

الاسمأنهالكثيردنيرجحوالذى،(11و1:8عز)

(101حج)"يهوذاوالى"يسمىالذىلزربابلالبابلى

:عزه)العظيمالكاهنيهوشعأويشوعأيضأمعهموكان

.(3:3زك"5

فىالمذبحءبناهووزربابليشوعبهقامعملأولوكان

السبى،منعودتهممنالسابعالشهرفى،القديمموقعه

الصيد!نيينمن!طلبوا،(3:3عز)الذبائحعليهوقدموا

اللهبيتلبناءلبنانمنأرزبخشبفأمدوهموالصوريين

الثانيةالسنةفىالهيكلأساسووضعوا.(3:7عز)

البيترأواالذينالمسنينالرجالبكاءوسطعظيمباحتفال

.(13-3:8عز)سليمانبناهالذىالسابق

السامريينمنشديدةبمعارضةقوبلواولكنهم

ولكن،البيتءبنافىيشاركوهمأنأرادواالذين،وغيرهم

.العرضهذارفضواالآباءرؤوسوبقية!يشوعزربابل

توقفاننتيجتهامنكان،فارسلملكشكوىفأرسلوا

السنةإلىعامأعشرخمسةمدةالهيكلبناءفىالعمل

-.ح!ق025)"هستاسبسداريوس"ملكمنالثانية

.(4عز

الشعب-حماسةوأيقظاوزكرياحجىالنبيانوجاء

الملك،منجديدأإذنآفاستصدروا،فترتقدكانتالتى

واحتفلوا..مق516فىتمحتىبسرعةالبناءواستأنفوا

.(5،6عز)عظيمبفرحبتدشينه

الهيكل.هذاعنالمعلوماتمنالقليلسوىلديناوليس

هيكلمضاهاتهوعدم.القديمالموقعنفسعلىلقدئنى

(2:3حج،3012عز)والفخامةالعظمةفىسليمان

الأول-البيتمجدفإناوأبعادهالهيكلبحجملهعلاقةلا

يزدانكانوماالمبنىفخامةإلىيشيرإنما-إليهالمشار

ووجود،كريمةوحجارةوفضةذمبمنسليمانهيكلبه

وتذكر.زربابلهيكلفىيكنلمالذى،بهالعهدتابوت



للل!فى!يهـه!ي!

كانتالهيكلهذاأن(اليهودىالتلمودكتبأحد)المشنا

وسحابة!المقدسةوالنار،التابوت:ءأشياخمسةتنقصه

والتميم.والأوريم،القدسوالروح،المجد

وقدسالقدسإلى-سابقهميكلمقسمأالهيكلوكان

الحجابإلىإشارةونجد.شكبلاالنسببنفسالأقداس

يكنولم.1:22مك1فىالقسمينبينيفصلكانالذى

رئيسعليهيضعكانحجرسوىشىءالأقداسقدسفى

.الكفارةيومفىالمبخرةالكهنة

مذبحأى)الذهبىالمذبح:أدواتهفكانتالقدسأما

سبعذاتومنارة،الوجوهلخبزواحدةومائدة،(البخور

مك1)إبيفانسأنطيوكسجميعهاهذهأخذوقد.شعب

الذىالمكابىيهوذاذلكبعدجددهاولكن.(22و1:21

هدمكما،ألطيوكسبهدنسهمماالهيكلبتطهيرقام

-4:41مك1)جديدأمذبحأوبنىالمدنسالمذبحيهوذا

التجديد"بعيد"للاحتفالأساسأاليومذلكوأصبح(05

.(01:22يو)

سفرفىمفصلأنجدهذلكبعدالهيكللهذاجرىوما

الأصحاحوفى،يوسيفوستار-وفىالأولالمكابيين

حيث(الأبوكريفى)سيراخبنيشوعسفرمنالخمسين

وبنىالبيترممالعظيمالكاهنأونيابنسمعانأننقرأ

.(2و0،01)الهيكلحولشامخأسورأ

،التحصيناتمنالمزيدبعملالمكابىيونائانقامكما

كانالذى(.م.ق301-134)هركانسيوحنا!كذلك

ومن.أيضأالكهنةرئيسمركزيشغلأسمونىملكأول

فوقالكبيرةالقنطرةبنىالذىهوهركانسأقالمعروف

نأكما.الأممبفناءربطتهوالتى،التيروبيونوادى

بنىالذىهو.(ق.م75-101)""الكسندريانيوس

وقد.إسرائيلفناءعنالكهنةفناءيفصلالذىالدرابزين

القائد-بومبىاستيلاءعندللتخريبالهيكلتعرض

يومفىللهيكلواقتحام،أورشليمعلى-الرومانى

اقتحامعندوكذلك.أشهرثلاثةدامحصاربعد،الكفارة

.(..مق37)لأورشليمهيرودس

4هيرودسهيكل)3(

السبىمنالعودةبعدئنىالذىالهيكليكنلم

للدر!يهـه!ي!

رجلطموحترضىالتىبالصورةالفخامةمن،البابلى

شرعذلكعلىوبناء،الكبيرهيرودسمثلبالمظاهرمغرم

دفعهماأنويبدو،أفخمصورةعلىالهيكلبناءإعادةفى

ملكهمعلىاليهودرضاءلكسبمنهمحاولةكانذلكإلى

للهيكل،بناءإعادةكانهيرودسبهقاموما.الأدومى

لأن،!ئالثهيكل"إنهعنهيقالأنالسهلمنفليس

زربابلهيكليوشعأنأرادإنماإنهقالنفسههيرودس

البناءفىشرع،اسزمةبالتجهيزاتقامأنوبعد.ويجفله

وجهفى(ق.م.91)حكمهمنالعشرينالسنةفى

ألفأبتدريبأمر،اليهوديرضىولكى.شديدةمعارضة

وأعمالوالنجارةالأحجارقطعأعمالعلىالكهنةمن

.المقدسالبناءإلىطاهرةغيريدتمتدلاحتى،الديكو!

،نتمهرأ18خلالفىالرثيسىالمقدسفىالعملوأكمل

الربزمنفىفيهاجاريأالعملظلفقدالأبنيةباقىأما

تكملولم،(02ة2يوحناإلىارجع)المسيحيسوع

قبلأى،الثانىأغريباسعهدفىم.64عامفىال!تمامأ

فقط.سنواتبستنهائيأتدميره

فوقها،الهيكللإقامةاللازمةالمساحةبتسويةقاموقد

الشرقومن،مترأ045للجنوبالشمالمنطولهاوبلغ

منبسورالمساحةهذهوأحا!،متر003الغربإلى

وارتفاعهأمتارخمسةالواحدالحجرطول،ضخمةحجارة

الجنوبىالركنوفى.(\:13مرقسإلىارجع)متر

الداخلىالفناءكان،قدرونوادىعلىيطلالذىالشرقى

هذافوقالمتراسولعل.الصخرفوقمترأ45نحويرتفع

.(5ة4مت)الهيكلبجناحالمعروفهوكانالركن

يخترقوكان.قائمةالحائطهذامنأجزاءبعضومازالت

تكنلمأنهايبدوولكن،واحدةبوابةالشمالىالسور

الشرقى.السورفىأخرىبوابةتوجدكما،تستخدم

منترتفع!كانت،البوابتينهاتينبقايائرىومازالت

الأعلى.الفناءإلىتؤدىمائلةمنحدراتالبوابتينهاتين

يصلكاناالغربيةالجهةفىبواباتأربعهناكوكانت

الركنوفى.التيروبيونوادىفوقجسورعبرالقادمإليها

.الفناءعلىتطلأنطونياقلعةتقومكانتالغربىالشمالى

فىإقامتهأثناءفىالوالىمقرهىالقلعةهذهوكانت
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الطاياالع!افعال!ي!

على،فيهاالمقيمةالعسكريةالحاميةوكانت،أورشليم

لوإلىارجع)الهيكلفىشغبأىلقمعدائماستعداد

رئيسملابسوكان!.(35-21:31أع،\:13

.للخضوعضمانأأيضأفيهاتخزنالكهنة

داخلبرواقمحاطأللهيكلالخارجىالفناءوكان

الجنوبىالرواقفىكان:يوسيفوسيصفهوكما.الأسوار

الملكى.الرواقيسمىوكان،الأعمدةمنصفوفأربعة

صفانمنهابكلفكانالأخرىالجوانبفىالأروقةأما

يو)الشرقىالجانبعلىيمتدسليمانرواقوكان.فقما

يلقونالكتبةوكان.(3:11،5:12أع،01:23

؟2لو)الأعمدةأبهاءفىمحاوراتهمويعقدوندروسهم

والصيارفةالباعةأما.(11:27مر،46،91047

.(46و91045لو،11-216:يو)موائدهملهنمفكائت

ويحيطالأممفناءعنقليلأترتفعالداخليةالمنطقةوكانت

درابزين.بها

واللاتينيةباليونانيةعليهامكتوبلوحاتهناكوكانت

ذلكعقوبةكانتإذ،السياجهذااختراقمنالأمملتحذير

وكانت.اللوحاتهذهمناثنتاناكتشفتوقد.الموت

والجنوبى،الشمالىالجانبينمنكلفىأبوابأربعةهناك

منمزخرفةمصاريعالبابلهذاوكان،الشرقفىوواحد

عليهيطلقكانالذىالبابهوولعله،كورنثوسنحاس

.(302أع)"الجميل"الباب

صناديق(النساءفناء)الداخلىالفناءفىوكان

أما.(44-21:41مر)الهيكللخدماتاسزمللعطاء

الذىإسرائيلفناءلىإبالدخوللهممسموحأفكانالرجال

المظالعيدأياموفى.النساءفناءمستوىعنيرتفعكان

الكهنة(فناء)الداخلىالفناءإلىالدخوليمكنهمكان

غيرحجارةمنمبنيأكانالذىالمذبحمنللاقتراب

متإلىارجع)الرواقمنذراعأ22بعدوعلى،منحوتة

:2335).

وارتفاعه،ذراع001ضلعهطولمربعأالرواقوكان

وارتفاعه،ذراعأعشرينباتساعوالمدخل،عذرا001

ذراعأأربعينالقدسإلىالمؤدىالبابوكان.ذرعأأربعون

القدسبينيفصلوكان،عرضأذراعأوعشرين،طولأ

الطاياالك!افعال!ي!

15:83مرقس،،3701مت)الحجابالأقداسوقدس

طوله،مربعأالأقداسقدسوكان.(14؟3أخ2مع

أربعونوارتفاعه،ذراعأعشرونوعرضهذراعأعشرون

!قدسالقدسفوقخاليةحجرةهناكوكانت.ذراعأ

.عذراماثةإلىأى،الرواقارتفاعإلىترتفعالأقداس

حجراتوالغربيةوالجنوبيةالشماليةبالجوانبتحيطوكانت

شبكةهناكوكانت.ذراعأأربعينلارتفاعطوابقثلاثةمن

سطحعلىتحطأنمنالطيورلمنعالذهبيةالأشواكمن

الهيكل.

فىالفخمالصرحهذاالرومانىالقاثدتيطسدمروقد

الوجوهخبزومائدة،الذهبيةالمنارةمعهوأخذم،07

قوسعلىمبينهوكما،روماإلىمعهغنيمةوغيرها

جوما.تيطس

الجديد8العهدفىالهيكل

هماا"هيكل"إلىتترجمانيونانيتانكلمتانهناك

لأولىوا.(30!*)"وسونا*(أ+س!35ول)"هيرون

الثانيةأما،أورشليمفىالهيكلأبنيةمجموعةإلىتشير

يذكرومما.ثاالمقدس"إلىتحديدأأكثربصورةفتشير

للكنيسةوصفهمفىالجديدالعهدرسائلكتبةأنهو

."ناوس"-طمةيستخدمون،كهيكل

ناجيل:ازفكلال!يكل(1)

:2يومع4.ة12مت)"اللهبيت"يسوعالربدعاه

يسكناللهلأن،بهماكلويقدسمقدسمكانوأنه،(16

جعلته،أبيهلبيتوغيرته(21و23:17مت)فيه

ينتظركانالذىالمصيرأنكما.(17ةهيو)يطهره

.(44-91:41لو)عليهايبكىجعله،المقدسةالمدينة

كما،(13:6مت)"الهيكلمنأعظم"هوكانولكنه

حجرعلىحجرفيهيتركلاتمامأسينقضالهيكلبأنتنبأ

يدعلىفعلأحدثماوهو.(14و2و13:1مرقس)

.م07فىتيطسبقيادةالرومانيةالجيوش

الرسل:أعمالسغرفصال!يكل()م

والتلاميذالرسلبدأ،المسيحيسوعالربصعودبعد
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-2:46،3:1أع)أورشليمفىالهيكلفىيجتمعون

حديثمنيتضعولكن.(42و24و01،5:12،02

معيتفقلابالمسيعالإيمانأنأدركواأنهمأستفانوس

15،-6:11أع)اليهودىالهيكلعنهيعبرالذىالنظام

بيتفىمجتممينذلكبعدالتلاميذفنجد.(.ه-7:48

)أعبطرسأجلمنللصلاة،مرقسالملقبيوحناأممريم

12:13).

الرسانل:فىالميكل)3(

المومنينأنرسائلهفىبولسالرسوليذكرماكثيرأ

3:كو1)فيهميسكنالقدسوالروحاللههيكلهم

1(22-291:أف!16701-:كو6:91026،و1617

بما(\:7-6:16كو2)بولسالرسولهـسمتشهد

:37)حزقيالونبوة،(2612:)اللاويينسفرفىجاء

،\:7كو2)اليوميةالحياةعلىذلكوتطبيق،(37

واحداللهلأنوحدتهمذلكويفترض.(.2-6:89كو1

يستجلبمما،الهيكليفسدوالانقسام،واحدومسكنه

فىالمرسومةوالصورة.(17-5ة3كو1)الثديب

التعليمى،تطبيقهالها،أفسسفىالمؤمنينإلىالرسالة

لأنه"،اللهكنيسةفىالعنصريةبعدميتعلقفيماوبخاصة

و3رو)"اللهمجدوأعوزهمأخطأواالجميعإذفرقلا

عوضأ)"بيت"كلمةبطرسالرسولويستخدم.(23

مبنيينأيضأأنتمكونوا!:للمؤمنينفيقول،(هيكلعن

2:4بط1)..مقدسأكهنوتأ،روحيأبيتأحيةكحجارة

-01).

الكبرانيين:إلكلالرسالهضال!يكل)4(

السماوىالمقدسأنالعبرانيينإلىالرسالةكاتبيذكر

الهيكليكنفلم،الأرضىالمسكنعليهئنىالذىالمثالهو

:8عب)السماءفىالحقيقىللمسكنصورةإلااليهودى

العهدفىالمؤمنينامتيازمنأصبحوالذى،(5،9:24

كسابقيسوعدخلحيث!بالإيمانإليهالدخول،الجديد

الأبد"إلىكهنةرئيسصادقملكىرتبةعلىصائرألأجلنا

،الأرضعلىمازلناأننافرغم.(2.و6:91عب)

بدم(السما!ية)الأقداسإلىالدخول"امتيازلنافإن

.(24-22،12:22-01:91عب)"يسوع

18،

الرؤيا:سفرعاورالميكل)5(

حيثالسماوىصهيونجبلعنالرؤياسفرفىنقرأ

وعن،(\:14رؤ)المفديينجموعالرانىرأى

21:،3:12رذ)"السماءمنالنازلةالجديدة"أورشليم

أورشليمهيكلإلىأيضأالرائىأشاركما.26(-2

.(2ر11:1ل!)لأرضيةا

المفديينجموعمنالمكون-السماوىالهيكلهذاومن

:11:91،14رؤ)الأشرارعلىدينونتهاللهسيرسل-

.(16،1-15:5و17و15

لأنهيكلأ!السهاويةأورشليمفىيرلمأنهونقرأ

رؤ)كاميكلهاوالخروفهوشىءكلعلىالقادرالإلهالرب

العبادةموضوعأنيؤكدأنيريدبذلكوهو.(21:32

التىجميعهاالحوا!جزستختفىحيث،وابنهاللهسيكون

عناللهيخبىءمايبقىفلا،اللهعنالآنالإنسانتفصل

)رؤ"وجههسينظرونوهم.يخدمونهوعبيده"،شعبه

هوفهذا،(2و3:1يو1إلىأيضأارجع،223-5:

المؤمنين.لكلالمجيدالامتياز

4هيلام

أشير،أحفادأحداسموهو"،قوةلامعناهعبرىاسم

"وعامالوشاشوتمناعصوفح":همأبناءأربعةلهوكان

!7أخ1)"حوثام"أيضأويسمى(،7035أخ1)

32).

هيمام،

لوطانابنىأحدوهو"اضطراب"معناهعبرىاسم

أيضأويسمى،22(-36:02تك)الحورىسعيربن

هذانفسفى3هومام"إليالرجوعيمكن)""هومام

.("الكتابيةالمعارفدائرة"منالثامنالجزءمنالباب

4هيماق

وهوج"أمين"معناهعبرىاسم

ماحول،بنىمنالأربعةالحكماءأحدهيمان)1(

،(4:31مل1)حكمتهمسليمانحكمةفاقتالذين

يهوذاسبطمنزارخبنىمنهيماننفسههوأنهوايارجح



الثامنالمزمورإليهينسبوالذى،(206أخ)1

".الأزراحىلهيمان"قصيدةبأنهيوصفالذى،والثمانون

معأ،بالحكمةالمشهورينالرجالهؤلاءذكريعنىولا

واحد.زمنفىعاشواأنهم

من،النبىصموئيلوحفيد،يدئيلبنهيمان)2(

فىالموسيقيينقادةأحدوكان،لاوىبنقهاتنسل

،6:33،15:79أخ)1داودالملكترتيبحسبالهيكل

كاتبهويكونقدأنهالبعضويظن.(42و16:41

هذالهييانوكان.آنفأالمذكورهيمانوليس،88المزمور

عن...ولجقال(2505أخ1)بناتوثلاثابنأعشرأربعة

نأكما،(هأ25أخ1)"داودالملكرائى"إنههيمان

،8-2501أخ1)الهيكلفىالمغنيينمنكانواأبناءه

أبناءكلمهولعل،(14،35:15؟!5:12،2أخ2

قيادته.تحتالمغنيينفريقأعضاءتعنى

هيميئايس،

الوناجإله)!اهيمنإلىالمنتمى"معناهيونانىاسم

أفعسس،فىالكنيسةأعضاءأحدوكان.(اليونانيينعند

مع،لتيموثاوسالأولىرسالتهفىبولسالرسوليذكره

الإيمانرفضواالذينبين،الاسكندراسمهأخرشخص

و1:91تى1)الإيمانجهةمنالسفينةبهمفانكسرت

فى-فيليتساسمهآخرشخصمعيذكرهكما.(.2

القيامةإنقائلينالحقعنزاغا"بأنهما-الثانيةالرسالة

.(91-2016تى2)"قومإيمانفيقلباصارتقد

تعليمرفضكانوالاسكندرهيمينايسخطأنهـلبدو

.\تى1)الصالحوالضميرالإيمانعنبولسالرسول

للنتميطان"أسلمهماأنهعليهماالرسولحكموكان،(91

كانإذاوما.(.1:2تى1)"يجدفالاحتىيؤدبالكى

وأ،المومنينجماعةمنفرزهماأوعزلهمايعنىالرسول

ارجع)جسديهمافىإصابتهماأيضأيتضمنذلككان

فليس،(5،11:03ةهكو1و11-01هأعإلى

العقابهذاأنالواضحمنولكن.بشىءالجزمالسهلمن

يؤدبالكى":يقولإذ،عقابمجردوليس،للعلاجكان

.(02أاتى1يجدفا")لاحتى

بأنتعليمهمافكانوفيليش!هيمينايسخ!أما

ينتشر()يرعى"التعليمهذاوكان."صارتقد"القيامة

عثرةسببكانمما،(2:17تى2)(غرغرينا)كأكلة

كورنثوسفىحدثبماأشبهكانالأمرهذاولعل.للبعض

:15كو9)"أمواتقيامةليس"بأنهالبعضعفمحيث

اليونانىالفكرعندمقبولجدالأمرهذاوكان.(12

17:أع)"الأمواتمنالقيامة!فكرةمنيهزأكانالذى

32).

فقد،روحيةقيامةهىالقيامةبأنتعليمأكانلعلهأو

فأ)"معهوأقامنا...والخطايابالذنوبأمواتجميعأكنا

الربولكن.(4و6:3رو،301كو،6و2:1

و5028يو)الأجسادبقيامةوضوحبكلعتمقديسوع

-02و4:،1كو1)بولسالرسولعلموكذلك،(92

البعضظلوقد.(2او11ا:3فى،5154-و23

حيث،الثانىالقرنحتىالهرطوقيةالأفكاربهذهينادى

الشهيد،يوستينوسمثل)الآباءبعضودحضهاشجبها

(وترتليان!ايريناوس

الهين،

جالونين.نحوأى،ئجأ12يساوىللسوائلمكيال

يسعأنه(الشواهدذى)المقدسالكتابحاشيةوتذكر

.(جرافاتكيلوخمسةنحوأى)سلطانيةأققأربعنحو

(ومساءصباحأ)المحرقةخر!فمعيقدمأنيجبوكاق

،الرضزيتمنالهينبربعملتوتدقيقمنعشر"

(92خر)"الواحدللخررفالخمرمنالهينربعوسكيب

38-42).

هينع4

ذكرالتىالمدنإحدىاسموهوا"منخفض"ومعناها

يحاصروهو-أشورملكسنحاريبجينتىقائدربشاقى

تستطعولم!أشورملكيدفىسقطتقدبأنها-أورشليم

قلبفىالخوفيبعثلكىوذلك.يدهمنإنقاذهاآلهتها

الربأنفىثقتهموليهز،الشعبوقلوبيهوذاملكحزقيا

شإ،18:34،91:13مل2)أورشليمينقذأنيمكن

وأرفاد،حماةمعتذكرهينعأنوحيث.(37013

اسمهاومعنى،سوريةفىالعاصىنهرعلىوكلاهما

أنهاأو،المنطقةنفسفىكانتأنهافالأرجحكا"منخفض

.الفراتنهرعلىالواقعة"عانة!مدينةهى
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!الووء!

واهب4

فىأرنونوادىمنبالقربكانأنهيرجحمكاناسم

كتاب"منمقتبسةعبارةفىالكلمة!ردتوقد.مواببلاد

أرنون"وأوديةسوفةفىواهب":هى(،،الربحروب

الإنجليزيةالترجمةفىجاعتوقد.(14ت21)عد

اعتبرتإنها".الأحمرالبحرفىفعلماذا!ةالمعتمدة

إنتمارة"سوفة!واعتبرت،"فعل!بمعنىفعلأالكلمة

فىوجاعتالأحمر،.البحرداأى"سوفبحر!إلى

.؟العاصفةعبورواهب"اعبروا:الكاثوليكيةالترجمة

،اسوفةمنطقةفىواهبمدينة".الحياةكتابفىوجاكأ

منموضعهافى"سوفة"كلمةإلىالرجوعأيضأيمكن)

المعارفدائرةمنالرابعالجزءفى"السينحرف"

.(الكتابية

4واو

"6"ويكتبالعبريةالأبجديةمنالسادسالحرفوهو

برأسلكن(العربيةالأعدادفى)"6"بالعددأشبه

.اليسارجهةإلىتميلصغيرة

)وب!

ولأ4

معدمرضعلىوتدل،"دبر"هىالعبريةفىوالكلمة

411

فىمرة94العبريةالكلمةوترد.الانتشارسريعخطير

فىمرة112إرميانبوةفىمرة16منهاالقديمالعهد

الوبأيذكرولا.المزاميرسفرفىمرات3،حزقيالنبوة

اعتباطأتحدثطبيعيةظاهرةأنهعلىالمقدسالكتابفى

ذممروقد.اللهمنعقابأنهعلىدائمأيذكربل،هدفبلا

:9خر)المواشىفى"جدأثقيلأوبأ،أرسلالربأنمرة

.للإنسانعقابأأيضأذلكوكان،(3

علىاللهأوقعهاالتىالعقابصورأحدالوبأوكان

خر)معهمعهدهوصايافىالسلوكلإهمالهمقديمأشعبه

السببهووهذا.(2ا:28تث،26:25لا23،؟5

،وحزقيالإرميانبوتىفى"وبأ"كلمةورودكثرةفى

مما!المرتدالشعبضداللهدعوىيقيمانكانااللذين

تنفيذبأنالنبيانوأنذرهم،عليهمحكمهيصدرالربجعل

للسيف"مصاحبأدائمأيذكرالوبأوكان.وشيكالحكم

المجاعة،إلىيؤديانوالحصارالحربلأن"والجوع

:14إرميامثلأانظر)الوبألانتشارالتربةتهيىوالمجاعة

.(الخ1200

يكنفلم،الشرعلىالقصاصمننوعأكانالوبأولأن

هو:الإلهىفالوعد،الربعلىالمتوكلينالأتقياءيصيب

منتخشىلا...الخطرالوبأومنالصيادفخمن!ينجيك

"الظهيرةفىيفسدهلاكمنولا،الدجىفىيسلكوبأ....

فيرسل،وشعبهالربأعداءأما.(6-19:1مز)
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بهـ5-با)5

.(28:23،38:22حز)الوبأعليهم

فقد،حالةكلفىالوبأنوعالمقدسالكتابفيكرولا

(،اللهتابوت!أخذواالذينالفلسطينيينالربضرب

الشعبداودأحصىوعندما(.هصم1)بالبواسير

،الميعادإلىالصباحمنإسرائيلفىوبأالرب"جعل

رجل،ألفسبعونسبعبئرإلىدانمنالشعبمنفمات

الوبأشدةعلىيدلمما(15-13؟24صم2)

وأالطاعونأوالكوليراكانالوبأذلكولعل.وخطورته

غيرها.أوالتيفوس

أورشليمفىالهيكلتدشينعندالملكسليمانصلىوقد

فكل...وبأصارإذا،جوعالأرضفىصارإذا".قانلأ

يديهفيبسط...إنسانأىمنتكونتضرعوكلصلاة

سكناكمكانالسماءمنأنتفاسمع،البيتهذانحو

2)"الأيامكلطرقكقىوشميروايخافوكلكى...واغفر

بالقول.سليمانالربأجابوقد.(31-6:28أخ

...شعبىتواضعفإذا،شعبىعلىوبأأرسلت!إن

فإننى،الرديةطرقهمعنورجعواوجهىوطلبواوصلوا

")2..أرضهموأبرئخطيتهموأغفرالسماءمنأسمع

.(14-7012أخ

للدلالةالجديدالعهدفىالمستخدمةاليونانيةوالكلمة

ثلاثفيهوترد،(30+أهيأ)"لولموس"هىالوبأعلى

الأرضعلىسيحدثعماالربحديثفىمرتين،مرات

وزلازلوأوبئةمجاعات"فستكون،نانيةإليهامجينهقبيل

24:7مت)"الأوجاعمبتدأكلهاهذهولكن.أماكنفى

.(21011لوأيضأانظر،8و

أمامبولسالرسولضدالخطيبترتلسمرافعةوفى

هذاوجدنا"ةبالقولبولسالرسوليصف،الوالىفيلكس

يمتبرفكان(ه:24أع)(وبأ)؟ففسدأالرجل

.خطيرألاوبأ"بولسالرسول

ولاو-مرلر8

الأذنينصغيرةولكنها،الأرنبحجمفىدويبةالويار

بين،اللونكحلاء،الظلفمشقدقةغيرفهىحوافرولها

تتعذرحتىفيهاتعيشالتىبالتربةأشبه،والسوادالفبرة
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الل5-بل5

عندوتسمى،جدأقصيرذنبلها،العينينحسنة،ر!يتها

فلسطين،فىتكثرلأنها؟إسرائيلبنىغنم"العرب

هيركس"االعلمىواسمها،الميتالبحرحولوبخاصة

بارلاا!صر

فكهاتحرك!هى.(لاول*!33لأفىولس!،31)"سيرياكس

بينحسبتولذلك،المجترةالحيواناتمثلالسفلى

نجسةتعتبركانتلكنها،الشريعةفىالمجترةالحيوانات

.:7(49تث!11:5الاظلفأتشقلالأنهاأكلهايحللا

ولر8

المعمدانيوحناوكان.والأرنبالإبلصوفالوبر

مت)،(جلدمنمنطقةحقويهوعلى،الإبلوبرمن"لباسه

.(1:6مرقس،3:4

-وايلاويل

هوالوابلأوفالويل،مطرهااشتد،ويلاال!ساءويلت

كالمطريهطل":الربويقول.القطرالضخمالشديدالمطر

الكلا،علىكالطل!كلامىكالندىويقطر،تعليمى

.(3-32:1تث)"العشبعلىوكالوابل

عجبأ.بصوتهئرعدالله":وأصحابهلأيوبأليهوهـلهقول

علىاسقطللعكجيقوللأنه،ندركهالاعظائميصنع

:37أى)!مجز؟أمطاروابل،المطرلوابلكذا،الأرض

.(6و5

الآلهة)أباطيلفىيوجدهل":النبىإرمياويقول

"؟وابلأالسمواتتعطىهلأو،يمطرمنالأمم(الباطلة

.(22ة14إرميا)



ميتاة-تا5

أوانفىالمطرالربمناطلبوا!:النبىزكرياهـلقول

الوبل!مطرويعطيهمبروقأالربفيصنعالمقخرالمطر

!هوتو).(1!01زك)

4ؤلد-ميتدة

ويقال.نحوهأوخشبمنالأرضفىيثبتما.الوتد

لذلك،والرسوخللثباترمزفالوتد،الأرضأوتادللجبال

ليبقىإلهناالربلدنمنرأفةكانت...والآن"عزرايقول

9:81عز)"قدسهمكانفىوتدأويعطينانجاةلنا

.(01:4زك،32:23إشأيضأانظر

وكأوتادكالمناسيسالحكماءكلام"ا:الحكيمويقول

.(21:11جا)"..منغرزة

فىلتثبيتهاوأوتادهاأطنابهاالشهادةلخيمةوكان

وكانت.(37ج3عد،27091،93104خر)مكانها

.(91؟27خر)نحاسمنالأوتادهذه

موضعلكيكون،القديمللشعبالربأمروكان

،(الحاجةءلقضا)خارجأإليهلتخرج،المحلةخارج

خارجأ،تجلسعندمابهلتحفر،عدتكمعوتدلكويكون

يرىلئلامقدسةمحلتكفلتكن...برازكوتغطىوترجع

و23:12تث)كهعنك(الرب)فيرجع،شئقذرفيك

الطفيلية.الأمراضلمكافحةصحيةوسيلةوهى،(14

-كنعانملكيابينجيشقائد-سيسراهربوعندما

حابرامرأةياعيلخيمةإلىولث،باراقأمامهزيمتهبعد

فىالميتدةوجعلت،الخيمةوتد*ياعيلأخذت،القينى

...الأرضإلىفنفذصدغهفىالوتدوضربت...يدها

.(25و22،5024-،4:1قض)؟فما!

/لوتد.بهائبق/لتى/لرزبةهىو/ليتدة

أوتر4-أولار-ولر

القوسةدوتر،أوتاروالجمع،القوسمعلئ:الوتر

خيوطأيضأوالأوتار.وترألهاجعل:وأوترها.وترهاشد

أمعاءمنعادةتصنعوكانت،الوتريةالموسيقيةلآلاتا

.لحيواناتا

-ثقاتأ-ميثا9-65لق-ثقةث!5

فؤقوا،القوسيمدونالأشرارهوذا":المرنمويقول

لرمىاستعدواأى(11:2مز)"الوترفىالسهم

كز)"لنفسىيهوذاأوترتلأش":الربويقول.السهام

.الأعداءلرمىلهقوسأيهوذامنجعلأنهأى(9:13

طريةأوتاربسبعةأوثقونىإذا"ةلدليلةشمشونوقال

:69قض)"الناسمنكواحدوأصيرأضعف،تجفلم

ماإ،متينةطريةحبالسبعةهوالمرادأنوالأرجح،(7

أليافمنأوطريةأغصانمنأوالحيواناتأمعاءمن

.لنباتاتا

العهدفىوردتفقد،"الأوتارضرب8عبارةأما

هيجايون"!العبريةفىوهى،مراتأربعالقديم

ة9مزفى!تجاغامضةكلمةوهى،(4!!أ"+هأ)

إشارةأنهامعهايبدومما"سلاه.الأوتارضرب"16

2ج91مزفىالكلمةنفسوترجمت.للمغنينموسيقية

بكلمة29:3مزوفى،(تأملأو)"فكر"بكلمة

وفى.(الكاثوليكيةالترجمةفىكمالحنأو)"غزف"

الترجمةفىوجاكأ،؟مؤامرة!ترجمت،3:62مراثى

."لهمأغنيةإنى*.الكاثوليكية

)وث!

4قميثا-تثقا-ثقة-واثق-وثق

فهو،إليهواطعئنائتينه:ووثوقاثقةيثق،بفلانوثق

مأ،1409مز،11ة93أى)بهموثوقوفلان،بهواثق

لخ(.ا6:200مرقس،21و9:3مت!الخ41:1600

ويقول.مؤتمنرجل:ثقةورجل.الائتمان:والثقة

،26ة14أم)"شديدةنقةالربمخافةفى!:الحكيم

،1:1531:4كو25:91،2أمإلىأيضاارجع

موته"عندفواثقالصديقأما":يقولكما.(الخ7:4000

فيلبى:فىللهؤمنينبولسالرسولويقول.(14:32أم)

يكملصالحأعملأفيكمابتدأالذىأن،عينهبهذاواثقأ"

أيضأارجع141و1:6فى)"المسيحيسوعيومإلى

.(39:6عب،6:هكو2إلى

:المرتدةللأمةإرمياالنبي،يكتبالثقةأهل:والثقات
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ث!5-ثا59-ث!هأ-ث!5

فلا(فيهمثقتكتضعينمن)أيثقاتكرفضقدالربلأن

37(.2:)إرميافيهاينجحن

عهد-:مادةإلىالرجوع)فالرجاالعهدهووالميثاق

منالخامسبالجزءالعينحرفمنموضعهافيمعاهدة

!(.الكتابيةالمعارف"دائرة

وثق4-وثاق-أوثق-وثق

مز،0114-:15)قضالقيد:والوثاققيده:أوثقه

...14،3:272:م!...223:".12:89آم27!ا:18

إلخ(...914:أع

إن"ا:أفسسفيالكنيسةلشيوخبولسالرسولويقول

فيلىإأيضأارجع،02:23)أعالاتنتظرنيوشدائدوتقأ

.(إلخ...16و13و1:7

وثتى4-أوثاق-وثق

حجرأمخشبمنأكانءسوا،ئعبدالتمثال:الوثن

ذلك.غيرأمفضةأمذهبأم

منوصيةأولوتأمر.الوثنيعبدمنهووالوثنى

خشعلا.أمامىأخرىآلهةلكيكنلا":العشرالوصايا

فوق،منالسماءفىمماماصورةولا،منحوتأتمثالألك

ءالأرضتحتمنالماءفىوما،تحتمنالأرضفىوما

إلهإلهكالربأنالأنى،تعبدهنولالهنتسجدلا

71-9(.ه،تث02:3-هغيور...!.)خر

،(26:1لا)"أونانألكمتصنعوالا":يقولكما

.(91:4لا)"الأوثانإلىتلتفتوا!لا.ويقولبل

بيديهيصنعالذىالانسانغباءالنبىإشعياءويصف

لأنك"نجنى:ويقول،إليههـلصلىويسجديخر"ثمصنيأ

لابكماءأوثانفهى،(03-44:9إش)"إلهىأنت

مز)"صانعوهايكونملكها!تبصرولاتسمعولاتتكلم

.(12:2كو18.1؟3حب،135:16-18

أنهمحدإلىقديمأبالشعبوالغباءالشربلغوقد

ذبحوا"بل،(32:17تث)!اللهليستلأوثان"ذبحوا

ارجع،38و601:37مز)"..لدوثانوبناتهمبنيهم

.(-ه:213مل2-يهوذاملكمنسىفعلماإلىأيضأ

091

جه5

تسالونيكىجفىالمؤمنينإلىبولسالرسولهـلكتب

الحقيقىالحىاللهلتعبد!االأوثانمناللهإلى"رجعتم

.(01و1:9تس1)،00السماءمنابنهوتنتظروا

لأن!:الملكلشاولالنبىصموئيلفمعلىاللهويقول

صم)1"والترافيمكالوثنوالعناداالعرافةكخطيةالتمرد

هو"الطمع!إن:بولسالرسوليقولكما.(23:،1

فىللمؤمنينيقوللذلك(.ه:3كو)"أوثان"عبادة

"الأوثانعبادةمناهربوا،أحباثىيالذلك":كورنثوس

قائلأ:المؤمنينيوحناالرسولويوصى.(01014كو1)

:5يو1)"الأصناممنأنفسكماحفظوا،الأولادأيها"

.هغل)الفاسدالجسدأعمالمنالأوثانفعبادة،(21

02).

)وج!و

مكانأ4كلفىالوجود-وجك

،وحدهاللهعلىمقصورأمرمكانكلفىالوجود

هوإذ،زمانأومكانيحدهأويقيدهلااللهأنيعنىوهو

إرميا،01-913:7مز)مكانكلفىالوجودداثم

.(الخ3000:اعب،17:27أع،24و23:23

الماديةالمفاهيم-باللهيتعلقفيما-نتجنبأناللازمفمن

غيرووجوده،روحفالله،الأمورتختلطلاحتىلوجوده

بالمعنىوليس،الديناميكىبالمعنىإليهالنظريجبالمحدود

قوتهتحيطبينما،خليقتهكلعنمتميزفهو،المادى

كلحامل"فهو،الخليقةبكلوجودهوصلاحهو!مته

نحيابه"الذىوهو،(1:3عب)"قدرتهبكلمةلأشياءا

وعظمتهجلالهوفى،(17:38أع)،(ونوجدونتحرك

.(6:9مت)"السماءفىالذىأبونا"هو،الإلهية

وجه4

والفمالعينانوفيه،الرأسمنيواجهكماهوالوجه

فىالكلمةتستخدملا،المقدسالكتابوفى.والأنف

:1يع،3:91تك)فحسبالإنسانوجهإلىالإشارة

،(03:04تك)الحيوانوجهإلىأيضأبل،(23



جه5

الحيةالكائناتووجوه،(6002إش)السرافيمووجوه

.(4:7رؤ)العرشحول

،(6:25عد)محضرهأوذاتهيعنىاللهووجه

الكلمةوتستخدم.(4:6كو2)المسيحوجهوكذلك

،(1:2تك)المياهأى،الغمروجه":القولفىمجازيأ

:26أى)القمرددجه،92(:9تك)الأرضكلل!جه

.(16:3مت)السماءووجه9(،

وسقطقاييناغتاظفقد!،المشاعريعكسوالوجه

الوجهيجعلالفرحانوالقلب!،(6و4:5تك)"وجهه

.(15:13أم")طلمأ

وهوداودفعلكماالنوححالةفىنغطىالوجهوكان

كانواكما،(91:4صم2)أبشالومابنهعلىينوح

وجهتغطيةوكانت.(11:44يو)الميتوجهيغطون

8(.:7أس)عليهبالقضاءللحكمإعلانأالأجاجىهامان

ويقول.(38:15تك)وجههاتفطىالعاهرةكانتكما

علىعنقهويصلبيتجبرالشريرإنلأيوبالتيمانىأليفاز

ارجع،27:كااأى)سمنا؟وجههكساقدلأنه"الله

.(03:9أمإلىأيضأ

الله؟إلىينظرأنخافلأنهوجههموسىغطى"وقد

جلدهكانإذوجههعلىبرقعأوضعكما(،3:6خر)

يخافونالشعبجعلكممااللهمحضرفىمثولهعنديلمع

.(35-34:92خر)إليهيقتربواأن

الصلاةورفعوجههالتماسيعنى"الربوجهوطلب!

وجهه"الربحجب"أما.(27:8،501:4مز)إليه

عدمفمعتاه،(14:مه13:1،27:91مز)

.للصلاةالاستجابة

:92إش)شعبهعنوجههيحجباللهتجعلوالخطية

)مز"وجهكأنظرفبالبرأناأما!:فيقولالمرنمأما.(2

مز)ءحضرتكفىيجلسونوالمستقيمور،(17:15

014:13).

الربمسكنعنوجوههم"القديمالشعبحولوقد

:2:27،32إرميا،92:6أخ2)"قفاوأعطوا

ىأ،ظهورهموأعطوهالرببيتاحتقرواأنهمأى،(23

.الربعبادةعنامتنعوا

جه5

علىفيدلان،الرقبةتصليبمم!الوجهتقسيةأما

إرميا21:921أم)اللهلصوتالاستماعوعدمالعناد

.(7:51أع،9-4،3:7ة2حز531:

:91تك)لهواستجابأكرمهأى"وجههاللهورفع"

يرفع،لى!رحمكعليكبوجههالربيضئ":سمثلها.(21

.26و6:25عد)"سلامأهـسمنحكعليكوجههالرب

التماس:اللهإلىالوجهورفع.(4:6مزأيضأانظر

.(26!11:59،22أى)ورحمتهمعونته

أجعلهأنذا:عنهالمرتدالقديمللشعبالربويقول

11(.:44إرميا)يهوذاكلولأقرض،للشرعليكموجهى

الشديدوالاحتقارالإهانةفمعناهالوجهفىالبصقأما

فىالنبىدانيالويقول.(26:67مت،12:14)عد

لناأما،البرياسيدلك":شعبهبخطايااعترافأصلاته

.(9:7دانيال)"الوجوهفخزى

،9:17تث)بالوجوهالأخذأوالوجهإلىوالنظر

والله.العدلوانعدامالمحاباةمعناه(01:17،16:91

رو)محاباةعندهليسإذ(01:34أع)الوجوهيقبللا

.(1:17بط6:9،1أف،2:11

لينطلقوجههثئت"أنهالمسيحيسوعالربعنونقرأ

قاطعأ.تصميمأصممأى(9:51لو)"أورشليمإلى

لأن،وجهىترىأنتقدرلا":لموسىالرب!لقول

:6تى33:02،1خر)"!لعيشيرانىلاالإنسان

اللهنظرتلأش!:الأسباطأبويعقوبيقولبينما.16(

فىوليس،(32:03تك)"نفسىونجيتلوجهوجهأ

يمكنلالاهوتهوجلالبهائهفىاللهلأن،تناقضذلك

لمالله":البشيريوحناويقول،يراهأنالفانىللإنسان

هو،الآبحضنفىهوالذىالوحيدالابن.قطأحديره

مصارعتهإلىفيشيريعقوبأما.(1:18يو)"خئر

+(32:24تك)يبوقمخاضةعند(الملاك)إنسانمع

المسيح"يسوعوجهفىاللهمجد"نرىأننستطيعولكننا

سنكونبأنناالمباركبالرجاءالوعدولنا.(4:6كو2)

وهم"،3(و3:2يو1)"هوكماسنراهلأننامثله"

رؤ)"جباههمعلىواسمهوجههسينظرون()عبيده

.(؟22:
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!اه5-!يه5-جه5

القدسفىالذهبيةالمائدةعلىيوضعالذىالخبزوكان

:،2خر)"الوجوهخبز*يسمى،الاجتماعخيمةفى

فىموضعهفى"الوجوهخبز"إلىإلرجوعالرجا(-03

المعارفدائرة"منالثالثبالجزء"ءالخا9)حرف

."الكتابية

4-وجوه-وجيهوجه

لو)الشعبفوجوه،القوموسيدالجاهذوةالوجيه

عأ)اليهودووجوه.وقادتهالشعبرؤساءهم(91:47

ووجوه.اليهودىلشعباءزعماهم(25:2،28:17

.(6:21مر)الجليلشعبفىالسادةهمالجليل

أسيا4وجوه-وجه

عأ)أسياولايةفىالشعبزعماءكانواأسياوجوه

والا!لعاب،الدينيةالاحتفالاتيرأسونوكانوا(31!91

للاالهةتكريمأإقامتهاتكاليفبدفعيقومونكانواالتى

فىموا!نيهاأحدتوفدمدينةكلفكانت،وللامبراطور

هؤلاءينتخبحيث،الغرضلهذاالخريفىالاعتدال

مجلسلتشكيلأشخاصعشرةبينهممنالمندوبون

أحدهمباختيار-اكلارجحعلى-الوالىويقوم،المندوبين

لبولسأصدقاءمنهمالبعضوكان.المجلسليرأس

نفسهيسلمألاإليهيطلبونأرسلواوقد!،الرسول

.(31و91:03أع)أفسسفىالمضطرب"للمشهد

)وح!

وحدانية4

الرسولويطلب،الانقساموعدمالوحدةهىالوحدانية

وحدانيةتحفظواأنمجتهدين"يكونواأنالمؤمنينمن

:4أف)"واحدوروحواحدجسد.السلامبرباطالروح

نأ!هوللكنيسةالمعطاةالمواهبمنالهدفوأن،(4و3

فأ)"اللهابنومعرفةالإيمانوحدانيةإلىجميعأننتهى

وتنوععددهمكاقمهما-المؤمنينفإن،(4013

المسيع،فىواحدجسد!هم-وخدماتهممواهبهم
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-5!للثةحللق-ما!لق5

،(13:5رو)(ل!رواحدكل،لبعضبعضأوأعضاء

جميعفىيسكنالذىاللهروحفهوواحد"فالروح"

جسدواحد"فى(وئوخدهم11و8:9)روالمؤمنين

12:4كو1)"واحدجسدولكنكليرةأعضاءفالأن...

"رباطهىالتىالمحبةربا!جميعأيربطهم،(02و13و

بهذا":لتلاميذهالربقالوقد.(3:14كو)ا،الكمال

بعضأحبلكمكانإن،تلاميذىأنكمالجميعيعرف

هى-الدوامعلى-فالمحبة،(35ة13يو)"لبعض

وترفق،تتأنىلأنها،(12:31كو1)الأفضلالطريق

لنفسها،ماتطلبولا،تقبحولا،تنتفخولا،تتفاخرلا

شئ.كلعلىوتصبر...شئكلوتحتمل...تحتدولا

.(8-13:1كو1)أبدأ(تفشللا)تسقطلاالمحبة

الآخروقبولالوحدةتتحقق،عملهاالمحبةلهذهكانفمتى

ننتهى"بل،للانقساماتمجالثمةيكون!لا،ومحبته

إنسانإلى،اللهابنومعرفةالإيمان!حدانيةإلىجميعأ

المحبة،فىصادقين...المسيحملءقامةقياسإلى،كامل

الذى،المسيحالرأسهوالذىذاكإلى،شئكلفىننمو

مفصلكلبمؤازرةومقترنأمعأمركبأالجسدكلمنه

لبنيانهالجسدنموئحصتلجزءكلقياسعلىعملإحسب

.(16-4:13أف)"المحبةفى

-موحمثى-وحشة4وحش

وحمار،وحشحمارفيقال،البرحيوان:الوحش

ذاتقفر:موحشةوأرض،مستأنسغيرأى،وحشى

.والخوفوالخلوةالهم:والوحشة.وحوش

أنفسذواتالأرضلتخرج:اللهقال!الخليقةوعند

...كأجناسهاأرضووحوشودباباتبهائم:كجنسهاحية

.25(و:124تك)"كأجناسهاالأرضوحوشاللهفعمل

!كلالوحوشوكلنوحأاللهذكر"الطوفانأيامنهايةوفى

الوحوشومن.(801تك)"الفلكفىمعهالتىالبقائم

الشريعةحسبنجسأيعتبرماومنها،طاهرأيعتبرما

.(17:13،-8ا:11لا)

ىأالمفترسةالحيواناتعادةبالوحوشويقصد

المفترسة.غيرالحيواناتبهافيقصدالبهائمأمااالضوارى



حل5

(03003أم)"الوحونت!جبارالأسد".الحكيمويقول

."الغابةملك"أو"الوحوشملك"عنهنقولكما

مع-المقدسالكتابفى-الحيواناتبعضوتذكر

كما"الوحشحمار!مثل"الوحشىأوالوحنتر!وصف

،ه:93أى!"؟الوحشحمارربطفكمن!:فى

مز)"الوحشىالبقرو"،(809هو،21كابمدانيال

مز)القصبووحش،(22:21192:6،29:01

الوحشى"الثورو.النهرفرسهوولعله،(03ة68

.(01و93:9أى)

المشتعلةالأغصانمنخرجتالتىالأفعىعنوقيل

نشبتؤ،ليستدفىوأوقدهابولسالرسولجمعهاالتى

فنفض...بيدهمعلقأالوحشالبرابرةرأىفلما.يدهفى

-3؟28أع)"ردئبشئيتضررولمالنارإلىالوحش

6).

فرانضهفىسلكواإنبأنهمقديمأشعبهالربوعدوقد

"فأبيد:منهاكثيرةببركاتيغمرهمفإنه،وصاياهوحفظوا

أيضأارجع،6ت36لا)،1الأرضمنالرديئةالوحوش

عليهمفيرسلالعصيانحالةفىأما.(34:28حزإلى

حز)لاووبأردينأووحشأوجوعأسيفأ!:الرديئةأحكامه

14:21).

كما،!وحشى"بأنهالقاسىالفظالإنسانويوصف

:16تك)؟وحشيأإنسانأيكون"إنهإسماعيلعنقيل

أفسس"فىوحوشأ:!حاربتبولسالرسولولقول.(12

الأنخحخاصبذلكيقصدأنهوالأرجح،(15:32كو1)

عنهم،الكريتيينشعراءأحدقالكما.هناكقاوموهالذين

.(1:12تى)"رديةوحوشكذابوندائمأ"إنهم

يذلل،...للوحوشطبعكل!:يعقوبالرسولهـلقول

أحديستطيعفلااللسانوأما،البشرىللطبعتذللوقد

مميتأسمآمملوءيضبطلاشرهو،يذللهأنالناسمن

.(8و37)يع

التىللقم!ىالمقدسالكتابفىيرمزماكثيرأولذلك

رؤ،27-7:1دانيال)بالوحوش،وشعبهالربتقاوم

18،15:2،16:2-1ة7،13و11:7،12:3

:02،03و18،91:91و7و13،17:3و01و

يتلأخ!-ح!5

01)01

الموحشة؟والأرض.والانعزالالانقطاع:والوحنتمة

نإ"ةقديمأللشعبالربويقول.اكهولةغيرالمقفرة

أطلق...لىتسمعواأنتشا!واولمبالخلافمعىسلكتم

بهائمكم،وتقرض،الأولادفتعدمكمالبريةوحوشعليكم

ومقادسكمخربةمدنكموأصير...طرقكمفتوحشوتقللكم

أعداؤكممنهافيستوحشنالأرضوأوحش...موحشة

تصيرومدنكمموحشةأرضكمفتصير...فيهاالساكنون

إلىأيضأارجع،-3135و22و26021لا)"خربة

.(61:4،62:74،64:01إش

قفرأرضفىوجده!:قديمأشعبهعنالربولقول

.(32:01تث)،اخربمستوحشخلاءوفى

أقامت،ثامار(أبيهمن)أختهأمنونأذلأنوبعد

.13صم2)"أخيهاأبشالومبيتفى،،مستوحشة"

.وحزنعزلةفىأنهاأى،(02

لمالتىالعاقرأيتهاترنمى":إشعياءالنبى!يقول

بنىلأنتمخضلمالتىأيتهابالترنمأشيدىتلد،

ذاتبنىمنأكثر(المهجورة،المنعزلة)المستوحشة

.(4:26غل،\:45إش)البعل!

وحلى4

،والدوابالناسفيهترتطمالرقيقالطين.الوحل

الوحلفىطرحنىقد!:أيوبويقول.أوحالوالجمع

نفس!تترجم،(03:91أى)"والرمادالترابفأشبهت

.(01:5إش)!الأزقةطين"إلىالعبريةالكلمة

فى!طرحوهالنبىإرمياعلىالقبضألقواوعندما

فىإرميافغاص،وحلبلماءالجبفىيكنولم.....جب

العبريةالكلمةوتترجم(.38:6إرميا)"الوحل

طين"أو"الأسواقطين!أو"طين)إلىهناالمستخدمة

،9641؟مز،14:03أى،22:23صم2)!لأزقةا

.(01:5"9:2زك"7:01ميخا

-يتوخم8وحم

خبلها.علىشيئأاشتهت:وحمأالحبلىوحمت
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ماحي-5!يآحعأه-حع5

أجرتهتكونأنعلىلابانخالهمعيعقوباتفقوعندما

،الخرفانبينءسوداشاةوكل،وبلقاءرقطاءشاة"كل

أخذ!1(32و03:31تك)"المعزىبينورقطاءوبلقاء

وقشر،ودلبولوزلبنىمنءخضراقضبانألنفسهيعقوب

علىالذىالبياضعنكاشطأبيضأخطوطأفيها

فى،الأجرانفىقشرهاالتىالقضبانوأوقف.القضبان

عندلتتوحم...لتشربتجئالغنمكانتحيثالماءمساقى

الغنموولدتالقضبانعندالغنمفتوحمت.لتشربمجيثها

ولكن،(42-03:37تك)"وبلقأورقطأمخططات

لاذلكفىالفضلأنوعرفاالأمرحقيقةأدركيعقوب

قالحسبما،اللهإلىيرجعبل،هوعملهماإلىيرجع

بىيصنعأن(للابان)لهيسمحلماللهلكن":لامرأتيه

الغنمكلولدت،أجرتكتكونالرقط:هكذاقالإن.شراص

وقال...؟وأعطانىأبيكمامواشىاللهسلبفقد.مخططة

جميعوانظرعينيكارفع...الحلمفىالربملاك"له

لأنى،ومنمرةورقطاءمخططةالغنمعلىالصاعدةالفحول

.(12-93:7تك)"لابانبكيصنعماكلرأيتقد

موحىه-وحيأأوحى-وحى

أنبيائهاإلىبهيوحىالذىاللهكلامهوالوحى

مادةإلىالرجوعفالرجا،المقدسالكتابفىفسجلوه

حرف"منموضعهافى،"بهالوخي-المقدس"الكتاب

."الكتابيةالمعارفدائرة"منالسادسبالجزء"الكاف

!الوود!

يع)ودفهو-عةاود-وذع

والدعة.وديعفهو،واطصقوهدأسكن:وداعةوذع

المترجمةالعبريةوالكلمة.والاطمئنانالهدوء:الوداعةأو

"الانحناء"يعنىأصلمنمشتقة،ءوودعاوديعدابكلمة

،(2:7عا)كالبائسالوديعفيبدو،!اذعانأتواضعأ

أيضأانظر،147:6مز)"الودعاءيرفعالرب"ولكن

صم2)"لطف*إلىمنهاالاسموترجم.(11:4إش

،(5404مز)"دعة"وإلى،(18:35مز،22:36
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ه،بةف!و-5!امحة-ه)ء

صف18:12،22:41!1:33،أم)قواضعلىالى

معنىمنجدأقريبالعبريةفىالكلمةفمعنى.(2:3

المستخدمةنفسهافهى،نفسوضبطقدرةعنالتداضع

.(12:3عد)"جدأحليمأ!كانبأنهموسىوصففى

هىفالكلمة-اليونانيةفى-الجديدالعهدفيأما

،مرة11فيهوترد،ومشتقاتهاس!إول!3!(3)"بروتس"

،(9021يع)ولكلمتهللهالنفسخضوععلىتدلوهى

تقوى،عنالصادر"اللطف"معنىيؤدىمنماوالاسم

ومسكنة.ذلةعنوليس

يسمعفالله،للودعاءالوعودمنالكثيروهناك

:22مز)الخيرمنويشبعهم،(01:17مز)تأ!هاتهم

طرقه"الودعاءويعلم،الجقفىالودعاءيدرب!و،(26

:34مز)!فيفرحونالودعاءيسمعو".(35:9مز)

لسلامة"اكثرةفىويتلذذدنالأرضيركن"والودعاء.(2

ويضعالودعاءيرفعوالرب.(ه:5مت،37:11مز)

الودعاءويحفل،(14706مز)"الأرضإلىالأشرار

.(914:4لا)مزبالخلاص

منخيرالودعاءمعالروحتواضعا)االحكيمهـلقول

زكرياويقول.(16:91أم)"المتكبرينمعغنيمةقسم

صهيونابنةياابتهجى":المسيحيسوعالربعنالنبى

وراكبوديعومنصورعادلهو،إليكيالىمل!هوذا...

تمماوهو،(9-9زك)"أتانابنوجحشحمارعلى

.(21:5مت)فعلأ

وديعلأنيمنىتعلموا":الطاهربفمهالربويقول

92(،!11")متلنفوسكمراحةفتجدوا،القلبومتواضع

المحدودةغيرقوتهرغمالوداعةفىالأعلىالمثلفهو

يسوعللربالنبوةبروحالمرنميقوللذلكاالمطلقوسلطانه

،الجبارأيهافخذكعلىسيفكتقلد!:كالديانالمسيح

الحقأجلمناركب،اقتحموبجلالك.وبهاعكجلالك

لافمن،(4و4503مز)"مخاوفيمينكفتزيك،والدعة

أمامسيقف،النعمةدعوة،الآنالوديعالربدعوةيلبي

الناربحيرةفىالأبديةللدينونةالأبيضالعظيمالعرش

.(25-02092رؤ،11:22روميةلىإارجع)

ويربط.(3:33غل)القدسالروحثمرمنوالوداعة



9!يثه-!الللتو)-!)أه-،ءه

:6تى4:21،1كو1)والمحبةالوداعةبينالرسول

والوداعة(\:01كو2)!الحلمالوداعةوبين1(11

"أيها؟قائلأالمومنين!يوصى.(4:2أف)والتواضع

أنتمفأصلحوا،زلةفىفأخذإنسانانسبقإنالإخوة

ارجع-6:1غل)"الوداعةبروحهذامثلالروحانيين

الرسولويوصى.(3:12يع،2؟3تىإلىأيضأ

قلوبكمفىالإلهالربقدسوا":قائلأالمؤمنينبطرس

الرجاءسببعنيسا!لكممنكللمجاوبةدائمأمستعدين

كما،(15خ3بط1)"وخوفبوداعة،فيكمالذى

ضفرمنالخارجيةالزينة()النساءزينةتكونلاأقيطلب

القلبإنسانبل،الثيابولبسبالذهبوالتحلىالشعر

الهادىالوديعالروحزينة،الفسادالعديمةفىالخفى

كما.(4و3ج3بط1)،(الثمنكثيراللهقدامهوالذى

كلاطرحوا":قائلأالمومنينمنيعقوبالرسوليطلب

القادرةالمغروسةالكلمةبوداعةواقبلواشروكثرةنجاسة

،(1021يع)"نفوسكمتخلصأن

يعة4ود-عستودا-عأود-عود

إليهدفعه!الشىءفلانأأودع.تركه:الشئودع

هووالمستودع.وديعةاستودعهفهو،وديعةعندهليكون

علىالروحل!سوعالربأسلموعندما،الودلعهحفظمكان

مز)(،روحىأستودعيدكفى":للآبقال،الصليب

.(23046لو،هأ31

كنيسةكلفىقسوسآوسيلابولسانتخبأنوبعد

وعند،الصفرىأسياإلىالأولىرحلتهمافى،أسسها

واستودعاهم،بأصوامصليا"،هناكالمؤمنينمغادرتهما

وعند.(14:23أع)ابهآمنواقدكانواالذىللرب

قال،أفسسفىالكنيسةشيوخبولسالرسولمغادرة

القالىرةنعمتهولكلمةللهإخوتىياأستودعكموالآن!لهم:

:02أع)"المقدسينجميعمعميراثأوتعطيكمتبنيكمأن

32).

بحسبيتألمونالذينفإذأ"ةبطرسالرسولويكتب

عملفىأمينلخالقكماأنفسهمفليستودعوا،اللهمشيئة

.(91:،بط1)"الخير

)يافىه-ية)أها)هـ-ه

هذه":تيموثاوسلتلميذهبولسالرسول!يكتب

حسبإياهاأستودعكتيموثاوسالابنأيهاالوصية

المحاربةفيهاتحاربلكىعليكسبقتالتىالنبوات

قائلأ.لكفيأخرىمرةويذكره،(1:18تى1)"الحسنة

:اتى6:03،2تى)1"الوديعةاحفظتيموثاوسيا"

)12.

نأقادرأنهوموقن،آمنتبمنعالملأننى:يقولكما

ويرى.12(90تى2)1،اليومذلكإلىوديعتىيحفظ

إمأ:،"وديعتى"كلمةمنالرسوليقصدهماأنالبعض

واستودعها،كرازتهطريقعنتجددتالتىالنفوس)1(

مجيئه،يومإلىئفسهسيحفظالربأن)2(.الربليد

نأ)3(أو،(91!2تس1)ومكافالهأكاليلهينالحيث

و4:17تى2)الكرازةليواصلالسجنمنسينقذهالرب

18).

روميةفىالمؤمنينإلىرسالتهفىبولسالرسولويقول

يعتبرلمالإيمانفىضعيفأيكنلموإذ":إبراهيمعن

ولا/سنةمئةنحوابنكانإذمماتأصارقدوهوجسده

كلمةعتجاوقد.(4:99رو)"سارةمستودعمماتية

فىوكذلكالحياةكتابفى"سارةرحم)هنا،1"مستودع

إلىالجنينمستودعهوفالرحم!الجديدةالعربيةالترجمة

.الولادةوقت

8قياود-يةأود-وادى

والتلالالجبالبينمنخفضأومنفرجكلالوادكما

فلسطينأرضوتوصف.ووديانأوديةوالجمع،والاكام

،817تث)(وديانأى)"وبقاعجبالأرضا!بأنها

أيضأارجع)(41:18إش،401:8مز،11:11

بالمجلدءالباحرفمنموضعهافى!بقعة"مادةإلى

.(،انكتابيةالمعارفدائرةدمنالثانى

المحيطةالخصبةالسهلةالأراضىالكلمةتعنىوقد

نش)والكرومالخضرحيث؟الأردنوادى!مثلبالنهر

.(21:4تث)نفسهالنهرمجرىتعنىوقد.(6011

وهناك(.\.:401مز)الأوديةفىالينابيعتنفجروقد

وأ.(6-17:4مل03:1701أم)الغربانتعيش
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أه!ية-هـ15،

،17:04صم26:91،1تك)الجافالنهرمجرى

.(6و5705إش

ية4أود-دىوا

الأودية:منالعديدالمقدسالكتابويذكر

أشكول-وادى-أرنونأودية-الأردنوادى"()1

إليها،المضافالأسماءإلىالرجوعالرجا)"أيلونوادى

دائرة"منلأولابالجزء"لألفاحرف!امنأماكنهافى

.("الكتابيةالمعارف

وادى-البطموادى-البسوروادى-بركةوادى)2(

فىإليهاالمضافالأسماءإلىالرجوعالرجا)،البكا

دائرة!منالثانىبالمجلد؟الباءحرف!منأماكنها

.("الكتابيةالمعارف

-جراروادى-جاعشأودية-جادوادى")3(

المضافالأسماءإلىالرجوعالرجا)"جوججمهوروادى

منالثانىبالمجلد!الجيمحرف!منأماكنهافىإليها

.("الكتابيةالمعارف"دائرة

-سكوتوادى-زاردوادى-الرفائيينوادى!)4(

إلىالرجوعالرجا)"سورقوادى-السنطوادى

منالرابعالجزءمنأماكنهافىإليهاالمضافالأسماء

.("الكتابيةالمعارف"دائرة

وادى-صفاتهوادى-صبوييموادى")5(

وادى-الموتظلوادى-عالصناوادى-الصفصاف

الأسماءإلىالرجوعالرجا)"عخوروادى-عباريم

دائرة"منالخامسالجزءفىأماكنهافىإليهاالمضاف

.("الكتابيةالمعارف

القضاءوادى-قصيصوادى-قدرونوادى")6(

لىإالرجوعالرجا)ل!كنعانوادى-فيشونوادى-

منالسادسالجزءمنأماكنهافىإليهاالمضافالأسماء

.(!الكتابيةالمعارفدائرة

الملح"وادى-(مصرنهر)مصروادى")7(

مكانيهمافى"ملح"و"مصر"إلىالرجوعالرجا)

(،الكتابيةالمعارفدائرة"منالسابعبالجزء

إلىالرجوعالرجا)هنوم-بنىأوهنوموادى)8(
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هـبر)ممبلافى5

دائرةمن"الجزءهذامنموضعهافى"هنوم!مادة

.(،الكتابيةالمعارف

لجثث،اوادى

جثثتلقىكانتحيث،هنوملوادىوصفيةعبارة

المفترسة!والحيواناتالجارحةالطيورلتلتهمهاالقتلى

تقدمكانتوهناك.المدينةفضلاتتحرقكانتوحيث

.31إرميا)الموابيينرجس،كموشللإلهالبشريةالذبائح

يمكن-7:32،91:6إرمياإلىأيضأارجع03،

هذامنموضعهافى"هنوم!مادةإلىالرجوعأيضأ

.("الكتابيةالمعارف"دانرةمنالجزء

المح!يا8وادى

\:22إش)أورشليممنالمنخفضللجزءرمزىاسم

.(5و

الققل4وادى

المرتدشعبهسيصيبعفاالنبىفمعلىالربيقول

بعديسمىولا:الربيقولتاثىأيامهىهالذلك".عنه

القتل،وادىبلهنوموادىولاتوفة(الموضعهذا)

هذاجثثوتصير،موضعيكونلاحتىتوفةفىويدفنون

مزعج!ولا،الأرضولوحوشالسماءلطيورأكلأالشعب

.(7و33091:6و7:32إرميا)

الجثث"!ادى!هو"القتلوادى"أنهذامنوواضح

."هنوموادى"أيضأوهو

يزرعيلىاوادى

!ادى"ويسمى،فلسطينفىسهلوأخصبأكبروهو

.(15:16يش)فيهمدينةأهماسمعلى"يزرعيل

سهل!باسماليونانىالعصرفىيعرفوأصبح

."عامرابنمرج"فهوالآناسمهأمااسدرالون"

معأالمشرقوبنىوالعمالقةالمديانيينجميعاجتمع!و

تلبين(6:33قض)"يزرعيلوادىفىونزلواهـعبروا

هناكاجتمعكما.(ا.و83:9مز)تابوروجبلمورة



يفتطئيل؟ا،هـ
هـي!ولثلافاطاد5

مجد9الن-يرزعيل،ادي

صم1)الملكشاوللمحاربةالفلسطينيونبعد-فيما-

.(4:4صم11،2و9201

صم2)منهاجزعأيزرعيلسهلكانالمملكةأياموفى

بالحرىأوعليهيطلقكانكما،(4:12مل2:9،1

مجددو"سهل!"مجدوبقعة"منهالشمالىالنصفعلى

.(12011زك،35:22أخ2)"مجد!ن"أو

أيامفىالمصريةالجدوشالسهلهذااجتاحتوقد

للحكممجدووخضعتاالثانىوأمنحوتبالثالثتحتمس

الجنوبىالجزءوكان.البرونزىالعصرأواخرفىالمصرى

الجيوشلحشدرائعآميدانآيزرعيلسهلمنالغربى

نفسههوأنهأيضآوالأرجح.الحربيةالمنا!راتوإجراء

باراققضىحيث؟الأممحروشة"عليهيطلقكالىالذى

ة4قض)كنعانملكيابينجيشقائدسيسراجيشعلى

16).

يفتحئيل8وادى

عنديقعوادىوهو."اللهيفتح."اايفتحئيل"ومعنى

الشمالىالحدمع!نفتالىأنتميربينالفاصلالحدتقاطع

وادىهوأنهوالأرجح.(27و91114يش)لزبولون

بعدعلىجفاتلتلالمجاورةالتلالمنيخرجالذىيبلعيم

.الناصرةمنالغربىالشمالإلىأميالتسعةنحو

4يهوشافاطوادى

للدينونةالأممكلالربفيهسيجمعالذىالوادىوهو

يهوه"معناهإنإذأهميتهوللاسم،(12و3:2يؤ)

"ءالقضاوادى"أيضأيسيىولذلك،،ايحاكم(الرب)

أخبارسفرفىالمسجلةالحادثةأنويبدو.(3:14يؤ)

لمارمزآهناتستخدم(26-02:02)الثانىالأيام

فى"هرمجدون"مادةإلىارجع)الأيامآخرفىسيحدث

.!"الكتابيةالمعارفدائرةيمنالمجلدهذامنموضعها

ولكن،المسيحيةالعصورقبلالاسمهذاوادأىيحملولم

هذاالمسيحىالتقليدأطلق،الميلادىالرابعالقرزمنذ

الزيتون(وجبلأورشليمبين)قدرون!ادىعلىالاسم

.(14زكو12و3:2يؤ)فىجاءماعلىبناء

بيتمنبالقرب"بركةوادى!وبينبينهالعضويجمع
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ميهـان-!هلة5-ان5

الوادىفإن،صحدحغيرالرأيينكلاأنوالأرجح.لحم

قىكانأنهلابدأعدائهعلىيهوشافاطفيهانتصرالذى

اتجاهفى(02:02أخ2)تقوعجبالتحتيهوذابرية

صيصعقبةهىولعلها،(02:2أغ2)،جدىعين"

!ششخدم.(02:6/1أخ2)"يرونيلبرية!منبالقرب

فيهستحدثالذىللمكانرمزيأاستخدامأالاسميوئيل

الألفى.الملكبدءقبلالأممدينونة

)وو!

4ميراث-وراثة-ورث

موته.بعدمالهإليهصار،وعنهومنه،فلانأفلانورث

لإرثواوالميراث.ورثةوالجمع،وارثةوهى،وارثفهو

.ئذثما:والتراث

فىالقديمالعهدفىكثيرأومشتقاتهاالكلمةوترد

منسلفعنخلفأ!غيرهاالأرضامتلاكإلىالإشارة

ه:91خر)للههىالأرضكلوبينما.الأبناءإلىالآباء

للإنسانأعطاهالكنه،خالقهافهو(01:14تث،

.(115:16مز)بثمارهاوينعمليزرعها

لملتل!مم:لى/لمهدا!دبر5،)1

الشخصيةالممتلكاتوسائرالأرضيشملالميراثكان

بل،والجوارىوالعبيدالبيتوأمتعةالقطعانمثل

وهواللهأرضكانتالأرضأنوحيث.أحيانأوالزوجات

وكيلمجردالإنسانكان،ليعملهاللإنسانأعطاهاالذى

23(.:25لا)البتةتباعالأرضتكنلملذلك،عليهالله

لمالكهاترجعكانتإذامحددلوقتذلككان،بيعتوإذا

وكان.(-2502534لا)اليوبيلسنةفىالأصلى

إذاكانالذى،مسورةمدينةفىالمسكنذلكمنالاستثناء

لشاريهالبيتوجب،كاملةسنةلهتكملأنقبلئعكلم

بيوتأما،(03و25:92لا)"اليوبيلفىيخرج!فلا

حقولأما.للاويينمؤبدفكاكلهافيكونا!ويينمدن

25:لا)!لهمدهرىملكلأنهاتباعفلا،لمدنهمالمسارح

32-34).

تث)أبيهميراثمناثنيننصيبالبكرللابنوكان

891

مييان-للألة5-)نه

.الأبناءباقىبينبالتساوىالباقىويقسم،(2117:

،يرىكماللابناءممللكاتهفىيتصرفأنللأبيمكنوكان

.(6و36،25:5و24:35تك)حياتهأثناءفى

)تثحقوقهمنالبكرابنهيحرمأنللأبيحقلاكانوبينما

أساءمتىذلكيفعلأنإمكانهفىكان،(21:15-17

حقنقلوكان.(\:5أخ1)الأبإلىالبكرالابن

فىاللهحقيمتلاستثناء،آخرابنإلىالبكرمنالبكورية

21:01تك-وإسحقإسماعيل:حالةفىكماالاختيار،

ملاخىمع27:37تك-ويعقوبعيسو:وحالة،12و

ويوسف-رأوبين:وحالة،9:13رومية،3و2:ا

-وسليمانوأدونيا،26-94:22تكمع9:،أخ1

.(01و22:9أخ1مع45-5:امل1

حالةفىكما)استثناءإلاالميراثحقللابنةيكنولم

صلفحادماتأنبعدولكن.(42:15أى-أيوببنات

لهنيكنولم-الخمسبناتهتقدمت،جلعادبنحافربن

فقدم"،أبيهنبميراثمطالباتموسىإلى-بنونإخوة

أنهلموسىالربأمروكان.!الربأمامدعواهنموسى

:27عد)لبناتهالأبميراثئعطى،الحالةهذهمثلفى

أبيهنسبطمنيتزوجنأنشرطعلىولكن،(1-11

-36:5عد)آخرسبطإلىسبطنصيبيتحوللاحتى

9).

ملكهيعطىكان،بناتأوءأبناللمتوفىيكنلموإذا

1(.و.:279)عد"فيرثهعشيرتهمنإليهالأقرب)!لنسيبه

إذاولكنازوجهاتركةفىحقلهايكنفلمالأرملةأما

القريبالولىأو-الزوجأخىعلىفكان،أبناءبلاكانت

ه:25تث)المتوفىاسمعلىنسلأويقيميتزوجهاأن-

.(8-ا:1314و3012راعوث،01-

ه:16مز)البارالرجلنصيبهونفسهالربوكان

بصورةكانكما.(3:54مراثي،26ة16،72و

باقىمثلنصيبلهميكنلمالذيناللاوييننصيبخاصة

تث)نفسهالناموسئعتبروكان.(01:9تث)الأسباط

الربمنميراثأ،والأبناء،(911:111مزو33:4

مننصيبالشرير،للإنسانأنكم!.(137:3مز)

.(02:92أي)"القديرمنأمرهوميراثالله!عند



ه)طة-تولط

،\:79مز)للربميراثأيعتبرانوالهيكلأورشليموكانت

.(12:7رمياإا

/لجممب:لملعهدفىلملور/!له،با

الجديد،العهدفىمرة45نحوومشتقاتهاالكلمةترد

الرسولرسائلوفى!الأولىالثلائةالأناجيلفىوبخاصة

وفى،غلاطيةفىالمؤمنينإلىالرسالةفىوبخاصةبولس

العبرانيين.إلىالرسالة

،(12:13لو)اد!لوفمعناهافىالكلمةوتستعمل

أرضعنالقديمالعهدفىاستخدامهاإلىإشارةوفى

فىالمفهومولكن،(11:8عب،705أع)الموعد

ناحيتين:فىالاستعمالهذاتجاوز،الجديدالعهد

،الوارثوهولابناهوالمسيحأن)1(

المسيح.سيقيمهالذىالملكوتهوالميراثأن)2(

-21:33مت)الكرامينمثلفىالمفهومينكلاونمد

حيث،(91-02:9لو،12-1201مرقس46،

:ا2مرقس)الابنهولأنهالوارثهويسوعالربأننرى

الملكوتهووالميراث1(102عبإلىأيضأارجع7،و6

.(21:43)مت

أصبحبل،فحسبوالوارثالابنهوالمسيحوليس

.(4:7غل،8:17رو)وورثةأبناءبالمسيحالمؤمنون

علىيقوملا،بولسالرسولعندللميراثالمفهوموهذا

المفهومأساسعلىبالحرىبل،العبرىالمفهومأساس

فىالواحدالحقالأبناءلجميعكانحيثللميراثالرومانى

الموصىأنيعتبرالرومانىالقانونكانوكما.الميراث

الذين،المؤمنينفىيعيشالمسيحهكذا،ورثتهفىيعيش

معوارثونأنهمأساسعلىالميرإثفىحقهميقوم

رو،1012يو)بالمسيحبالإيمانأبناءصار!اإذ،المسيح

المومنينضالآنالقدسالروحيسكنوبينما.(8017

ميراثنفسهالميراثفإن،(11-1أف)الميراثكعربون

و6:9كو)1لأجلهمالسمواتفىلهممحفوظأبدى

و3:ابط2:5،1يع.ه:هأف،21ةهغل01،

عب9)القيامةبعدبالمسيحالمؤمنو!إليهوسيدخل،(4

،،يضمحلولايتدنسولايفنىلاميراث"وهو(،15

نأمستعدلخلاصبإيمانمحروسون"أنفسهموالمؤمنون

ه)ق-ها)فه

.(5و104بط1)"الأخيرالزمانفىئعلن

،(3:9بط1)البركة:يتضمنالميراثوهذا

:91مت)الأبدية!الحياة(،1:14عب)والخلاص

كو1)الفسادوعدم18(،و8:17رو)والمجد92(،

التىالقيامةحياةفى(104بط1مع57-05؟15

معفيهاسيملكونوالتى،بالمسيحالمؤمنونبهاسينعم

المدينةيشملالمؤمنينهؤلاءميراثأنكما.المسيح

.11عب)جديدةوأرضجديدةسمواتفى،السماوية

.(8-21:1ل!،24-16121:22و01

4-تورطورطة

أمروكل،الأرضفىالعميقةالغامضةالهوةالورطة

ملاكويقول.ورطةفىوقع:وتورط.منهالنجاةتعسر

للمقاومةخرجتقدهأنذا"-العرافالنبي-لبلعامالرب

فىوجاكأ.(32ة22عد)"أمامىورطةالطريقلأن

."أمامىملتويةالطريقلأن"الحياةكتاب

عملوها.التىالحفرةفىالأممتورطت":المرنمويقول

1(:ه9)مز،اأرجلهمانتشبتأخفوهاالتىالشبكةفى

التىوالمصيدةعملوهاالتىالحفرةفىسقطواأنهمأى

.(7:15مزإلىارجع)نصبوها

!ل!-لمحرعأ4

هوفالورع،المحارممنوتوقىتحرج:ورعأورع

يريدإنهبولسالرسولهـلقول.الشبهاتوتجنبالتقوى

لا/وتعقلورعمعالحشمةبلباسذواتهنيزينالنساء"أن

كمابل،الثمنكثيرةملابسأولالىأوذهبأوبضفائر

تى1)"صالحةبأعمالاللهبتقوىمتعاهداتءبنسايليق

يقيمبأنيوصيصهتيطسلتلميذهويكتب.(ا.و209

نأمنهامعينةمواصفاتفيهمتتوفرالكنيسةفىشيوخأ

ورعأبارأمتعقلأللخيرمحبأللغرباءمضيفأ"الشيخيكون

.(1:8تى)"لنفسهضابطأ

-وارفة4ور!

ريهمنبهجةلخضرتهبدا:يرفوالشجرالنبتورف
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الا5

قد!:المرنميقول.وطالاتسع.الظلوورف.ونضرته

عبر.ناضرةشارقةشجرةمثلوارفأعاتيأالشريررأيت

العقبفإن...يوجدفلموالتمسته،بموجودليسهوفإذ

3752:)مزجميعأ،فيبادونالأشرارأماالسلامةلإنسان

إلىالفاجروفرحقريبالأشرارهتاف"لأنوذلك27(،-

"السحابرأسهومس،طولهالسهواتبلغولو!لحظة

مز،13-6ة21أىأيضأانظر-6و0205)أى

)73.

!لل،

والذنب،الأنفطويل،الزحافاتمنحيوانالورل

وخفيفالسيرسريع،ذنبهفىعقدلا،الخصردقيق

والحياتالعقاربياكل،الماءوفىالبرفىيعيش،الحركة

النجسةالحيواناتمنيعتبروكان،والخنافسوالحرابى

الظلم،فىالمثلبهويضرب.(.11:3لااالشريعةفى

أكلأوياكلهافيهويسكنجحرهاالحيةيغصبلأنهوذلك

ذريعأ.

لرلما

ل!4أوا-ل!!ا-وارى

ب!ذولما".ستترا:رىتوا.هخفاأ:15روا

السطحعلىأطلعتهما،أريحافىراحابإلىالجاسوسان

علىصنضدةلهاكتانعيدانبين(أخفتهما)ووارتهما

.(2:6يش)،السطح

فى(تخفينى)توارينىليتك*:للربأيوبويقول

:14أى)"غضبكينصرفأنإلىوتخفينى،الهاوية

)ازمتو-ازايو-)ة؟

:ليصقوبلابانوقال.(24:7حزأيضأانظر-13

بعض"عنبعضنانتوارىحينماولمجنبابينىالرب"ليراقب

.(31:94لك)

مأ)"فيتوارىالشريبصرالذكى"جالحكيمويقول

22:3).

،جدأكثيرةوكرامةغنى!الملكلحزقياكانأنهونقرأ

أنواعلكلوأوارى...ومخازن...خزائنلنفسهوعمل

.(38و32:27أخ2)"أوارىوللقطعان،البهائم

انظر)والقطعانللبهائموحظائرمرابطبنىأنهأى

.(الحياةوكتابالكاثوليكيةالترجمة

!!الووز

زيب4ميا-ؤيبمآ-بميزا-وؤب

.الماءمنهيسيلانبوب:والميزاب.سالةالماءوزب

غمر":المسيحيسوعالربعنالنبوةبروحالمرنمويقول

طمتولججكتياراتككل.ميازيبكصوتعندغمرأينادى

كلالصليبعلىيواجهوهو،(42:7مز!"علئي

الله.دينونةولججتيارات

ميازيبلأن":قائلأالدينونةيومالنبىإشعياءويصف

تزعزعأ.تزعزعتالأرضوأسس،انفتحتالعلاءمن

ولافسقطتذنبهاعليهاوثقل..كالسكرانايأرضترنحت

إنهالنبىحزقيالهـلقول.(24:18إش)"تقومتعود

شبر"مآزيب-رؤياهقىرآهحسبما-الربلبيتسيكون

.(04143حز)"حولهمنالبيتفىممكنةواحد

متوازو4-يوازر-!ف!

ويقول.أوزاروالجمع،الذنبأوالثقيلالحمل.الوزر

أما.ملتويةهى(وزرعليه)موزوررجل!طريق:الحكيم

كتابفىوجاكأ.(21:8أم)"مستقيمفعملهالزكى

فقويم".الزكىتصرفأما،معوجةالمذنبطريق:"الحياة

ا!ويينأنونقرأ.وقؤاهعانهأ:مؤازرةأوموازرةووازره

؟الاجتماعخيمةفىإخوتهم(يعاونويق)يوازرون!كانوا

هوالمؤمنينرأسأننقرأكما.(8:36،18:2عد)



أمحة5

بهؤازرةومقترنأمعأمركبأالجسدكلمنهالذى"المسيح

نمونحصئل،جزءكلقياسعلىعملحسبمفصلكل

ارجع-16و4:15أف)،المحبةفىلبنيانهالجسد

.(2091كوإلىأيضأ

"لأنى:فيلبىفىللمقمنينبولسالرسوليكتبكما

روحومؤازرةبطلبتكمخلاصإلىلىيؤولهذاأنأعلم

.(1091في)"المسيحبشوع

!ؤعة4

،أبرصسامهىأو،الزحافاتمننوع-الوزعة

د..!!

!ا!ث

ال!زهة

الشريعةفىنجسةتعتبروكانتاالحركةبسرعةوتتمير

.(11:03لا)

مؤنة8-ميزان-!نق

وزنأساسعلىقديمأ!ومكانتالأدز)نأنالأرجح

فقدوالبابليونالمصريونأما.الشعيرأوالقمححبات

تشارلس"سيرفيعتقد.تقدمأأكثرطريقةاستخدموا

وما،الأطوالمقاييسمكعباتمناتخذواأنهم؟وارن

وأالقمحنحبوبمنالمكعباتللكيملاالذىالماءوزنيعادل

قدماءإنيقولذلكعلىوبناء.لهموحدات،الشعير

ماءمنمكعبةبوصةوزنيعادلماأنحددواالمصريين

)تةه-ميرأبا-زبى5

البابلدونأما،قمححبة022هو(المقطرالماء)المطر

هواليدكفعرضمكمبأنوباعتبار.حبة222فاعتبروه

الحجمبهذاالماءكميةوزنفيكون،مكعبةبوصةر،2892

ذراخ2/3!ننهى"المحذنة"أنواعتبر.حبةره007

عرضمكعب101ر6تعادلأنهاأى!الماءمنمكعب

001أساسعلىتحسبكانتعمليأوللتيسير)الكف

قمح.حبة576.ر..وزنهافيكون،(الكفعرضمكعب

قمحة،9ر006(منا6+-والوزنة)المناوزنويكون

لديناولكن.قمحة291(المنا1/5)الشاقلوزنويكون

أنهكماذلك،عنيختلفكانالعبرانىالشاقلأنعلىأدلة

.أخرىإلىمنطقةومن،عصرإلىعصرمنيختلفكان

الخفيفةمعيارانالبابليبنعناكخوذللشاقلوكان

الثقيلوكان،الوزنةمن1/0036أوقمحة016هـلعادل

كانالخفيفالشاقلأقويبدو.قمحة032أىذلكضعف

السبى.فبعدالثقيلأما،السبىقبليستعمل

!

.نينرىثىتستخمكانتالتىانالا،زوحهاتبعض

البر!نز.منوبعم!ماالحجرمنبععنما

نأأى،ستينىأساسعلىيقومالبابلىالنظاموكان

وهو)وزنة-منا06،مناتساوىكانتشاقلأ06

قياسفىالعالمكلفىمستخدمأمازالالذىالنظام

أما.(ثانية06-والدقيقةدقيقة06=فالساعة)،الزمن
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أةأةمو-هـاة5

يظهركما،فقعاشاقلأ05-المناأنفاعتبرواالعبرانيون

الفضةكميةأنيذكرحيث،26و38:25خرمن

1775،وزنةمائةكانت،ذكرأ035506منلمجموعةا

فكانت،ذكرلكلالشاقلنصفأساسعلى،شاقلأ

وزنة-المائةأنأى،شاقلأ177503كلهاالكمية

وحيث،شاقل3.ر..-الوزنةأنأى،شاقل03.ر...

نعرفولا.شاقلأ05-المنافيكونامنا06-الوزنةأن

هذااستخدامفىالعبرانيونبدأمتىاليقينوجهعلى

جدأ.مبكرزمنفىشائعأكانولكنه،النظام

45:12(.خر،03:13خر)جيرة02=الشاقلوكان

حبةلعلهاالحبوبمنحبةوزنكانتالجيرةأنويبدو

وأالملكىالشاقلأنوالأرجح.البقولمنغيرهأوالفول

البابلى،النظامحسبقمحة016يعادلكانالتجارى

آخرشاقلأيستخدمونكانواالعبرانيينأنالمؤكدمنولكن

كانالذىالشاقلباعتبارهاالفينيقىالشافليسمى

طبيعيأأمرأهذاوكان،الفينيقيينالتجارعندمعتمدأ

داودأياممنذالشعبينبينالوئيقةللعلاقاتبالنسبة

معاقمحة224يعادلالفينيقىالشاقلوكان.وسليمان

اليهودىوالشاقل.وأخرىمنطقةبينطفيفاختلاف

قمحة.022إلى212بينمايتراوحلآناالمستخدم

الفينيقيةالمعاييرمنا!زان

الراف!ااما.جا46)87اوتمعة05،رايزنباميلشثلساذكامااكبل)1(

شاق!ينلرزن"الأخرلشاقلمطاحا0،()3ر)2،،،الثمكللا.ضراتل6تعادلكانتانما

رجهطع!ا)الصغلكلا،جوهمن،جهكلاع!.،جه12منمما،لكل.المصاننمرمن

اثيلىلىاكشمنت،التىاسهامولىعكلالتىبال!ح!اتيذكرناممااسهصر)ة(،احد

الب!ان!.فمنا+خ!ىاط.الاسردالحبممنالمغزليةرالاحهات.ابكل

202

ةلللا!5-تولللا

وحداتعلى-الأخيرةالسنواتفى-العثورتموقد

-السامرةمنمنهاالبعض-فلسطينفىقديمةأوزان

ىأ"ربعة"بالعبريةعليهاومنقوشتشابلن.د!جدها

،(قليلأتآكلتولعلها)قمحةو!23ووزنهااالشاقلربع

الذىالخفيفالبابلىالشاقلوزنمنجدأقريبوزنوهو

تلفىأخرىوحدةواكتشفت.قمحة016يعادلكان

نفسمن-يبدوكما-وهى،قمحة154تزنزكريا

الكليةفىالموجودمنعيفاتالوحداتوهذه.المعيار

فلسطينفىعليهاوغثر،بيروتفىالبروتستنتيةالسورية

مستخدمةكانتالتىالفينيقيةالمعاييرمنوهى.وفينيقية

فلسطين.فىالتجارىالسدقفى

هـموازاة-وان!

أحدهماوازى:الشيئانوتوازىاحاذاهةوازاه

بينالأرضتقسيمعننبوتهفىحزقيالويذكرالآخر.

الكهنة،تخمموازاةعلى":للاويبنسيكون،الأسباط

"العرضفىآلافوعشرة،الطولفىألفأوعشرونخمسة

.(48:13حز)

)وس!

4ةوساد-لوسك

.وسادةاتخذهةالنت!ئوتوسد.اتكأ:توسد

،الرأستحتيوضعماوكلاوالمت!المخدة:والوسادة

.91صم)1لبدةأو،(28:14تك)حجرأيكونوقد

مننوعأتعنىهناالمستخدمةالعبريةوالكلمة،(13

الأغطية.أوالألحفة

لكلوساثدئخطنللواتىويل!:النبىحزقيالويقول

بهاتصطدنالتىوسائدكنضدأناها..الأيدىأوصال

هناوالإشارة.(2.-13:18حز)"كالفراخالنفوس

سحرية،تعاويذعلىالمحتويةالأربطةأوالعصائبإلى

التمائم.منكنوعاليدرسغعلىتربطوكانت

السفينة،فىوالتلاميذعظيمريحنوءحدث"وعندما

.:38(4)مرقسا،نائمآوسادةعلىالمؤخرفىالربكان



لللاطة5-للليط5-لللطإ

الأرجح-على-تعنى،هناالمستخدمةاليونانيةوالكلمة

السفينة.فىيجذفمنعليهيجلسكانمما،مقعدمخدة

-وسيمر-وساطة4وسط

طرفينبينأوأمرينبينالتوسط-الوساطة

محلالوئامهـلحلالمصالحةلتتحقق،متخاصمين

والجمع،بالوساطةيقوم.منهووالوسيط.الخصام

.(43:27إش)""وسطاء

اليونانيةفىوهى)"وسيط"كلمةأنومع

سوىلجديدالعهدافىتذكرلا،(ح،كهحول3)"مسيتيز(،

،806عب!،:2.تى02،9و3:01غل)مراتست

كلفىتجرىالوساطةفكرةفإن،(915،12024

.المقدسالكتابسياق

مثلىإنسانأهوليسلأنه":اللهعنأيوبويقول

مصالحبينناليس.المحاكمةإلىجميعأفنأتىفأجاوبه

رعبه.يبغتنىولاعصاهعنىليرفع،كليناعلىيدهيضع

لهيقولكما.(35-9032أى)"أخافهولاأتكلم!إذأ

ليعلنألفمنواحدوسيط،مرسلعندهوجدإن":أليهو

عنأطلقه"ويقولعليهيتراف،استقامتهللإنسان

مننفسىفدى...فديةوجدتقد،الحفرةإلىالهبوط

و23ة33أى)"النورحياتىفترىالحفرةإلىالعبور

يسوعالربإلىواضحةإشارةشكبلاوهى.(28

الوحيد.الوسيط،المسيح

تك)"ئيصف"بمعنىالعبرانيةالكلمةمنالفعلويرد

.(4و2ة2:4،11إش،31:27

نتيجةوالإنساناللهبينالشركةعلاقةانقطعتلقد

وأصبعاالقدوساللهضدوعصيانهالإنسانلسقوط

الله،معللمصالحةلوسيطماسةحاجةفىالإنسان

ونتائجها.الخطيةسلطانمنوللخلاص

بينالوساطةمنبسيطةصورأالقديمالعهدفىونرى

الإنسانإلىنقلوا،وأنبياءملائكةبهاقام،والإنسانالله

الله!أمامالإنسانيص!ونكانواالكهنةأنكما.اللهكلام

موسىولعل.الإنسانحكمفىاللهيمثلونكانواوالملوك

وسيطأكانفقد،القديمالعهدفىللوساطةمثالأفضل

لللاطة5-لطيط5-لللط5

02091خر)قديمألشعبهالناموساللهإعطاءفى

فىشفاعتهفىكما،(!\:3غل،هو5:4تث22،

.(34-03و41-32،11حز)إسرائيل

يقومأقيستطيعهؤلاءكلمنأحديكنلمولكن

عملهمكانلقد.واللهالإنسانبينالحاسمةبالوساطة

يستطيعوسيطوجوديلزمفكان.ورمزيأجزئيأجميعآ

الله.أمامالإنسانيمئلوأن،للإنساناللهيمثلأنبنفسه

لفقدوإلا،خطيةبلانفسههويكونأنيجبكانكما

وسيط.إلىحاجةفىنفسههووكان،للوساطةالأهلية

يلزممابكلللقيامالسلطانلهيكونأنيلزمكانكما

ولا.والإنسانالله،المتباعدينالطرفينبينالعلاقةلإعادة

فىظهرالذىاللهاالمسيحيسوعفىإلاهذاكليتوفر

بولس-الرسوليقوللذلك،دانساناللهفهو،الجسد

اللهبينواحدووسيطواحدإلهيوجد":-القدسبالروح

فديةنفسهبذلالذى،المسيحيسوعالإنسان،والناس

الإنسانيسغولم.(6و2:5تى1)االجميعلأجل

صالحناالذىاللهمنالكل*جاءبل،اللهمعللمصالحة

ىأ"."المصالحةخدمةوأعطانا،المسيحبيسوعلنفسه

حاسبغير،لنفسهالعالممصالحآالمسيحفىكاناللهأن

خطية،خطيةيعرفلمالذىجعللأنه...خطاياهملهم

.(21-18:هكو2)"فيهاللهبرنحنلنصير،لأجلتا

بشخصهمرتبطةووساطتهالمسيحعملجوانبوكل

أعلنالذىوهو،(\:1يو)"الله"فهو،وثيقأارتباطأ

قاموهكذا،(2ر1:1عب،1:18يو)للإنسانالله

نأاستطاعوهكذا،خطيةبلاكانأنهكما،نبىبعمل

بط15،7026،1؟4عب)اللهأمامالإنسانيمئل

يمينفىالجالسالعظيمالكهنةرئبشفهو،(222:

هذاولأجل".(1:304:14عب)الأعالىفىالعظمة

و(9:15،12024عب)!جديدعهدوسيطهو

القديم،العهدوكهنة.(6:هـ8)"أعظملعهد"وسيط

أنهأجلفمنهذاأما!،البقاءعنالموتيمنعهمكان

نأيقدرثمفمنايزوللاكهنوتلهاالأبدإلىيبقى

حىهوإذ،اللهإلىبهيتقدمونالذينالتمامإلىيخلص

11-:2512-7:21عب)"فيهمليشفعحينكلفى
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"191:ل!79،5و3:16يو،18،4:14-16

نهفإلإيجازوبا.(4:9يو1:02،1كو،1:7فأ

يقومأنيستطيعالذىوحدههو،المتجسداللهباعتباره

فكفر،الإنسانعنفديةنفسهبذلفقد،الوسيطبخدمة

الخشبةعلىجسدهفىبنفسههوحملهاإذ،خطيتهعن

علىالملكفىالحقلهالذىوحدهوهو.(2:24بط)1

ثم،مقاصدهإتمامنحوالآنلتاريخافيوجه،العالم

-91:6رؤ،2مز)الألفىائملكفىبالقوةهذاسيتجلى

02:6).

معأ-وإنسانأاللهباعتباره-المسيحأننرىوهكذا

إلىأيضأارجع)والملكوالكاهنالنبىوظائفتممقد

بالجزء"الشينحرف"منموضعهافى"شفاعة"مادة

"الكافحرف!منموضعهافى"كفارة"ومادة،الرابع

.("الكتابيةالمعارفدائرة"منالسادسالجزءفى

هـوسق

،يسرةقبرستركواأنبعدإنهمالبشيرلوقايقول

كانتهناكلأنصورإلىوأقبلنااسوريةإلىسافرنا"

هو:والوسق،(21:3أع)"وسقهاتضعالسفينة

السفينة.أوالعربةأوالبعيرحمل

-سمة،وسم

فيهفأثركواه:وسمةوسمأيسمه،الشئؤشتم

شعبهالربوأمر.بهمئزهشبكذافلانأووسم.بعلامة

:91لا)"الربأنافيكمتجعلوالاوسمكتابة!:قديمأ

28).

الرجليأمرالرب،رؤياهفىالنبىحزقيالرأىوقد

علىسمةوسم،أ!رشليموسطاعبر"أنالكتاناللابس

الرجاساتكلعلىويتنهدونيئنونالذينالرجالجباه

قائلأةالمسلحينالرجالأمركما."وسطهافىالمصنوعة

مقدسى"منوابتدئوا،السمةعليهإنسانمنتقربوالا"

.(7-9:4حز)

الضيقةزمنفىسيملكالذىللوحشوسيكون

أياديهموعلى،عبيدهجباهعلىيضعهاسمةاالعظيمة
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اللل!مو-للل!مو:للل!5

لهمنإلايبيعأ!يشترىأنأحديقدرلا،حتى،اليمنى

-13:11رؤ)"اسمهعدوأوالوحشاسمأو،السمة

17،15:،216:2،91:02).

إنهصريحأيقولالروحلكنؤ:بولسالرسولهـلقول

أرواحأتابعينالإيمانعنقوميرتدالأخيرةالأزمنةفى

موسومةاكاذبةأقوالرياءفىشياطينوتعاليممضلة

فقدت"مكوية!أى(2وا:4تى1)لاضمائرهم

ميتة.وأصبحتالحس

أحدكانإن".ش!الونيكىفىللمؤمنينأيضأهـلقول

لكىتخالطوهولاهذافسموا،بالرسالةكلامنايطيعلا

تس2)"كأخانذروهبل،كعدوتحسبوهلاولكن،يخجل

.(15و3:14

أحديجلبلابعدمافى":غلاطيةفىللمؤمنينويقول

"يسوعالربسماتجسدىفىحامللأنىأتعابأعلي

سبيلفىتحملهاالتىالآلامعلاماتأى،(6:17غل)

.يسوعللربوشهادتهكرازته

-مواسم8موسم4وسم

لهاالناساجتماعأوظهورهوقت:الشئموسم

يحتفلالتىمواسمهالقديمللشعبوكانت.مواسموالجمع

2:4،3أخ23:2،2لا)الشريعةأمرتحسبمابها

كلهاوكان!.(الخ01:33000نح،ه:2عز،22ة

بولسالرسوليقولولذلك،الجديدالعهدلبركاترموزأ

منغرفتمبالحرىبل،اللهعرفتمإذالأنأما!:للمؤمنين

الفقيرةالضعيفةالأركانإلىأيضأترجعوقفكيف،الله

أيامأأتحفظون.جديدمنلهاتستعبدواأنتريدونالتى

تعبتقدأكونأنعليكمأخاف؟وسنينوأوقاتأ!شهورأ

فىإذأفاثبتوا"،(11-409غل)"عبثأفيكم

بنيوأيضأترتبكواولا،بهاالمسيححررناقدالتىالحرية

وأأكلفىأحدعليكميحكمفلا"،(\:5غل)"عبودية

ظلهىالتى،سبتأوهلالأوعيدجهةمنأو،شرب

.(33-216كو)"...العتيدةالأمور



لللل!-للينة5

-شنة8وسق

فهوالنعاسفيأخذ:وسيةؤشنايوسن-ؤسين

كليمموسىويقول.النومأول:والسية.ووسنانوشن

يزولكعشببالغداة.يكونونكسنةجرفتهم*.الله

:الحياةكتابفىالآيةهذهوجات.(ه:9.مز)

عندكالحلمفيزولونالطوفانيجرفهمكماالبشرتجرف"

."..ينموالذىالعشبمثل،الصباح

ولا،لعينى(نعاسأ)وسنأأعطىلا":داودويقول

"يعقوبلعزيزمسكنأ.للربمقامأأجدأو،لأجفانىنومأ

.(5خ122مز)

وش!مالو

وشقى4

،المرأة:القديمةالفارسيةفىمعناهفارسياسم

أجزركسيس)أحشويروشزوجةاسموهو."الجميلة

على،كوشإلىالهندمنملكالذىفارسملك(الأول

السنة!فى.(\:1أس)كورةوعشرينوسبعمائة

منوعبيدهرؤسائهلجميعوليمةعملاملكهمنالثالثة

.وعنديومأوفمانينمائةلمدةورؤسائهاالبلداقشرفاء

الموجودينالشعبلجميعالملكعمل،الأيامهذهالقضاء

أيامسبعةوليمةالصغيرإلىالكبيرمنالقصرشوشنفى

أيضأعملتالملكةووشتى"...الملكقصرجنةدارفى

طابلماالسابعاليومفىو".."الملكبيتفىللنساءوليمة

بوشتىيأتواأنالسبعةخصيانهأمر،بالخمرالملكقلب

والرؤساءالشعوبلئرىافلكبتاج،الملكأمامإلىالملكة

نأوشتىالملكةفأبتاالمنظرحسنةكانتلأنها،جمالها

جدأ،الملكفاغتاظ.الخصيانيدعنالملكأمرحسبتأتى

عليهفأشار.(3-1:12)أس"فيهغضبهواشتعل

إلىوشتىتأتىلابأنأحشويرونتىالملكيأمربأنحكماؤه

أحسنهىلمنملكهاالملكوليعط.أحشويروسالملكأمام

لأزواجهن،الوقارءالنساجميعفيعطى...منها

وقد.بتنفيذهاوأمر،الملكعينىفىالمشورةهذهفحسنت

اليهودية-الفتاة-أستيراختيارإلىالأحداثهذهأدت

وشتى.عنعوضآملكةلتكون

أستير،سفرخارج(وشتى"إلىإشارةأىتوجدولا

الدرجةمنونجةكانتوشتىبأنالظنإلىأدىمما

ثمةليسولكن.الملكجوارىمنجاريةمجردأو،الثانية

جاءماكلمعيتعارضزعمهوبل،الزعمهذايقلدما

الملكة""بأنهادائمأتوصففهىاأستيرسفرفىعنها

اسمهايذكرولم،(18-16و12او1و9:9)أس

عندعشرالتاسعالعددفىإلا"ملكة"لقبمنمجردأ

الأولى،القصرسيدةباعتبارهاأنهاكما.خلعهااقتراح

أرسلكما-الملكبيتفىللنساءالوليمةأقامتالتىهى

عظيمموكبفىيحضروهالكىالخصيانمنسبعةالملك

فىيكنلمأنهمنهيتضحمما(11و01و109)أس

وشتى.منأعظمهىمنالقصرنساء

أحشولروش()أجزركسيسزوجةأنهيرودوتويذكر

ويحاول.(أكا!!ولول5)"مستريسأ*تسمىنتكا

أحشولروشزوجةوستاتيراوشتىبينالجمعالبعض

.البهتانواضحزعموهو،الثانى

وشيعة4

التىالغزلألوانعليهتلفالذىالمكوكهىالوشيعة

الحياةقصروصففىأيوبويقول.النسيجئحمةتكوق

بغيروتنتهى،الوشيعةمنأسرعأيامى":زوالهاوسرعة

.(7:6أىبمه!رجاء

-موشك4وشك

منوأوشك.وموشكوشيكفهوقرب:يوشكوشك

تعظمواقدصىزلتعندما)،.داودويقول.المقاربةأفعال

مقابليووجعى،(أتعثر)أظلعأنموشكلأنى،عليئ

كتابفىالآيةهذهوجاعت.(17و38:16مز)"دائمأ

."ناظرىأمامدائمأو!جعى،أتعثرأكاد"لأنى:الحياة

وشنى4

38(.60أخ1)البكر،النبىصموئيلابناسموهو
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للثياقمو-ماللثي-للئ!5

نفسمنوالئلاثينالثالثالعددإلىبالرجوعولكن

نجدكما،"يوئيل!اسمهصموئيلابنأننجدالأصحاح

وكاق!:نقرأحيث،الأولصموئيلسفرفىالأمرنفس

.(8:2صما)أبيا"ثانيهواسم،يوئيلالبكرابنهاسم

سفرمنالسادسالأصحاحفىأنههولذلكوالتفسير

علىالمترجمة"وشنى"كلمةتعنى،الأولىالأيامأخبار

جاتكما"أبياالثانىو-صموئيللابنعلماسمأنها

.(8:2)الأولصموئيلسفرفى

-موسيالا!-موشىوشى

وكان.وحممتنهونقشهنمنمه:وشيأالثوبوشى

بنلبصلثيلمساعدأدانسبطمنأخيساماكبنأهولياب

أهوليابوكان.لشهادةاخيمةصناعةفىحوربنأورى

والأرجوانبالأسمانجونى!وطرازأوموشيأنقاشأ

البوص"وكان.(38:33خر)،لبوصواوالقرمز

.(93،3خر)"الموشىصنعة(الحرير)

،سريرىفرشتبالديباج!:الشريرةالمرأةوتقول

سليمانويقول.(7:16أم)"مصرمنكتانبموشى

،موشياتلنفسهاتعمل!:الفاضلةالمرأةعنالحكيم

.(32ة31)أم"رجوانوأبوصلبسها

عنلابتعادهكزانية،الشعبالنبىحزقيالولخاطب

وصنعتثيابكمنوأخذت...جمالكعلىفاتكلت!:الرب

و16:15حز)،اعليهاوزنيتموشاةمرتفعاتلنفسك

16).

-وشاية8وشى

الشريعة.وتأمر.كذبأواتهمهبهنم.وشايةبهوشى

ويقول.(91:16لا)"شعبكبينالوشايةفىتسعلا"

جبلفىيسكنمن؟مسكنكفىينزلمنيارب!:المرنم

قلبه،فىبالصدقوالمتكم...بالكمالالسالك؟قدسك

يحملولا،بصاحبهشرأيصنعولابلسانهيشىلاالذى

.(3-15:1مز)،اقريبهعلىتعييرأ

ئفشىبالوشايةالساعى":الحكيمسليمان!لقول

ارجع-13ة11أم)"الأمريكتمالروحوالأمين!السر

602

ط!!5

،6:28رمياإ،9:4شإ،91:27صم2لىإيضأأ

.(22:9حز

،أحدأتظلموالا":للجنوديينالمعمدانيوحناوقال

ارجع،3:14لو)"بعللأئفكمواكتفوا،بأحدتشواولا

.(16:1،91:18لوإلىأيضأ

)وع!

4أوصال-ؤصتل-وصل

وجمعه.إليهضمه:وصلةوصلأ،بالشئالشئوصل

:سليمانالملكصنعوقد.بهربطه:بالشئالشئوومثل

،الأقداسلقدسأىالداخلىالبيتلمصاريعالوصل!

.(705مل1)؟ذهبمنالهيكلأىالبيتولأبواب

أخ1أيضأانظر)ذهبمنالأبوابمفصلاتصنعأنهأى

.(34011أخ22:3،2

رامو!فىللحربإسراثيلملكأخآبخرجوعندما

ملكوضربمتعمدغيرقوسهفىنزعرجلأفإن"،جلعاد

-الدرعفرجاتفىأى)"الدرعأوصالبينإسرائيل

.(18:33أخ22:34،2مل1

للواتيويل!:النبىحزقيالفمعلىالربويقول

لرأسمخداتويصنعن،الأيدىأوصاللكلوسائديخطن

جاتوقد(،13:8حز)"النفوسلاصطيادقامةكل

للخائطاتويل":الحياةكتابفىالآيةهذهترجمة

لرأسوالأنقاباالأيدىمعاصملكلالسحريةبالعصاق

الترجمةفىوجاكأ،"النفوسلاصطيادقامةكل

يد،مرفقلكلوسائديخطنللاتىويل*:الكاثوليكية

."النفوسلاصطيادقامةكللرأسمخداتويصنعن

4وصوص

؟والوصواص،الوصواصمننظر:الرجلوصوص

عروسوتقول.فيهتنظرعينبمقدارونحوهالسترفىخرق

منيتطلعحائطناوراءواقفهوذا!:حبيبهاعنالنشيد

أنهأى(،2:9نش)"الشبابيكمنيوصوص،الكوى

الشبابيك.فىالضيقةالفروجخلالمنالنظريسترق



-ا!لأكل5!ع-5!ية

-الموصى4-وصيةوصى

توحدحيث"لأنه:العبرانيينإلىالرسالةكاتبيقول

علىثابتةالوصيةلأن،الموصىموتبيانيلزموصية

:9عب)كاحيأالموصىمادامالبتةلهاقوةلاإذ،الموتى

هى،اليونانىالأصلفىهناوصيةوكلمة.(17و16

هىفالوصية(،4ح،س!،لما!أدياتيك)""عهدكلمةنفسها

الموصىإلىيؤولالذىبالميراث،المسجلالوعدأوالعهد

يكونوالمالمؤمنينإنيقولأنهناالرسولهـلريد.له

موتأساسعلىإلا،الأبدىبالميراثالوعدلينالوا

فىالظاهرالله"،المسيحيسوعالربهوالذى،الموصى

به.للمؤمنينالبركاتكلأساسهوالذى"الجسد

)ةيكجكوصية-وصى

والوصية.عليهوفرضهبهأمره:بالشئفلانأأوصى

التىالوصيةهىالجديدةوالوصية.بهيوصىماهى

التىالليلةفى-تلاميذهالمسيحيسوعالرببهاأوصى

نأ:أعطيكمأناجديدةوصية!:لهمقائلأ-فيها؟سلم

أيضأأنتمتحبونأناأحببتكمكما،بعضأبعضكمتحبوا

نإ،تلاميذىأنكمالجميعيعرفبهذا.بعضأبعضكم

وترد.(35و34ة13يو)"لبعضبعضأحبلكمكان

العهدفىأخرىمراتثلاث"جديدةوصية!عبارة

،8و207يوا)يوحنارسائلفىجميعها،الجديد

فىمرارأ-عامةبصفة-الوصيةهذهوتتكرر.(هيو2

بط\13:8،1رو171و15:12يو)الجديدالعهد

نأددن،(12و11و23،4:7!3011يو022،1

المواضع.هذهفىجديدةتسمى

عصمأعدايحبواأنتلاميذهأمرأنسبققدالربوكان

1:52)لو.كأنفسهمقريبهميحبواوأن4(.-ء043)مته

التلاميذيحبأن:الجديدةالوصيةوهذه.(37-

بل،السابقتينالوصيتينلتلغىتكنلمبعضأ،بعضهم

ذإ،خارجمنللذينشهادةالأخويةالمحبةتكونلكىكانت

بهيتشبهونأتباعهأن)1(-2علىقاطعأبرهانألهمتقدم

الإنسانىالمجتمعأساسأن)2(-.للآخرينمحبتهمفى

قالهماأنيثبتبذلك)3(-.المسيحفىإلايوجدلاالحى

جاياةطية5-ها5

الواضحالحقهوإنمااعملهوعننفسهعنيسوعالرب

.(23-13:35،17:31يو)أبدأئدحضلاالذى

التىلاوصية!الكلمةنفسيسوعالرباختاروقد

نفسلوصيتهأنيعنىمما،القديمالعهدناموستصف

نفسهالناموسأنهىوالحقيقة.للناموسالذىالسلطان

:01تث،34و91:18لا)المحبةعنوصاياتضمن

ناموس"بأنها"المحبة"بولسالرسولووصف.(91

عنيعقوبالرسوليقولكما.(2ة6غل)،االمسيح

،(208يع)"الملوكىالناموس".إنهااالمحبةوصية

:1:25،2يع)"الحريةناموس،الكاملوالناموس"

)12.

يظنون-المسيحعصرفى-اليهودمنالكثيرونوكان

عن-الناسيصبحلكىأعطيتقدالوصاياأنخ!

غل9:12،3رو)اللهلبركةمستحقين-حفظهاطريق

النتيجةهىالمحبةأنلهمأوضحالمسيحلكن،(2:

الوصية-إنإذ،لهاشرطأوليست،اللهلبركةالطبيعية

أنيجبكيفعنتعبركانت-يسوعالربقصدفى

الله!بركةفرحفىفعلأيعيشالذىالإنسانيتصرف

نألابدالأغصانأنمعنىبنفس،يحبواأنالتلاميذفأمر

لابدالمؤمنوهكذا،الكرمةفىثابتةهىطالمابثمرتأتى

.(4؟15يو)المسيحفىبفباتهيثمرأن

:جدلبةوصيةهىلاذلم

الجديد"بالعهد"ارتباطهامنلهاالوصفهذايأتى

،2(11:5كو22:02،1لو،43-31:31إرميا)

العهد!ففى.الأخيرالعشاءفىيسوعالرببدأهالذى

:01عب)المؤمنينقلوبفىناموسهاللهيكتب(،الجديد

:36حز)القدسالروحبقوةفيهميعملأنهأى،!16

فىجديدةرغبةويعطيهم،(3ة3كو2627،2!

والوصية".(5:16غل،8:4رو)طاعتهفىالسلوك

العهدمطالبكلتحققالتىالمحبةوصيةهى"الجديدة

فالطاعةوعليه.(5:14غل،01و13:8رو)الجديد

ؤلدفقديحبمنوكل،اللهمنهىالمحبة"لأنعطيةهى

1)الإيمانثمرفهى!(4:7يو1)"اللهويعرفاللهمن

.11(:3يو1)ذاتهالإنجيلمنوجزء،(3:23يو
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،الجديدةوالوصيةالجديدالعهدبينالوثيقةفالعلاقة

بالوصية"المحبةوصيةتسمىلماذا،جزئيألناتفسرقد

!فالظلمة،جديدأعصرأبدأقدالمسيحفتجسد"،الجديدة

.(2:8يو1)"يضئالآنالحقيقىوالنور،مضتقد

هذهلهمترك،لتلاميذهالمسيحيسوعالربمغادرةوقبيل

إلىالأيامتوالىعلىلهمنبراسألتكونالجديدةالوصية

هذهطاعةأنفيلزم.(4017يو1)ثانيةيجئأن

غيابهأثناءفىلهكتلاميذتميزهم،الجديدةالوصية

فكانت،(23-13:35،17021يو)عنهمبالجسد

زمنفىخاصةوظيفةلهاأنبمعنىجديدةالمحبةوصية

الجديد.العهد

قديسوعالربأنهوإنما.جديدأعهدأجعلهوما

:ايو)لهمثيلولا،مسبوقغيربوضوحالآباللهأعلن

من-نبىيستطعفلم،(-68:.18،01:0317

:9(،14)يو"الآبرأىفقدرأنى"الذىايقولأن-قبل

أنا،أحببتكمكما":تلاميذهمنيسوعالربيطلبولذلك

وقد.(34ة13يو)"بعضأبعضكمأيضأأنتمتحبون

فلم،جديدةوصية-بنتمريةصقاييسبأى-هذهكانت

إلى"يسوعالربأحبناكماحبأإنسانأحبأنيحدث

وصيةكانامدكهنحبفأن.(1301يو)"المنتهى

نفسهيضع"جعلته،يسوعالربمحبةفعظمة.جديدة

أنهيوحنايذكرولذلك.13(:15يو)"أحبائهلأجل

ا،الإخوةلأجلنفوسنانضعأنلناينبغى"،لذلكنتيجة

للمؤمنيمكنلاأنهتعنى،هكذافالمحبة.(3:16يو)1

:3"يو)1احتياجفىآخرمؤمنأمامأحشاءهيغلقأن

الآخرلمعونةيملكمايبذلبأنئشربالحرىبل،17(

وبر!له.

يحبواأنلا،المؤمنينمنتطلبالجديدةوالوصية

الربصلىفقدااللهمحبةفىيشتركواأنبلفقط،

الحبفيهمليكونوسأعرفهماسمكعرفتهم*:للآبيسوع

وقد.(26ة17يو)"فيهمأناوأكون،بهأحببتنىالذى

مذه"ةيسوعالربذكرهماأمرينمنالصلاةهذهنبعت

يو)"أحببتكمكمابطضأبعضكمتحبواأنوصيتىهى

يو)"أناأحببتكمكذلكالآبأحبنىوكما"،(15:12
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ةطلآ-ةطلأ

نحبأقهو،المسيحأحبناكمانحبفأن.(9.كاا

.17يو)المسيحيسوعالربللابنالآباللهمحبةنفس

فالله،بعضأبعضناأحبإن":يوحنايذكروكما.(26

-4:12يو1)"فيناتكملتقدومحبته،فينايثبت

المحبة"وصية")تكونوبذلك.(ه:2إلىأيضأارجع

المحبةهذهصورةنعكسأنلاتدعونالأنها،جديدة

وهى-لابنهالآباللهمحبةعمليأنمارسأنبل،فحسب

يسوعالربتجسدقبل،القوةهذهبمثلتظهرلممحبة

الجلجثة.صليبعلىلأجلناوموتهالمسيح

أكتبلستالإخوةأيها!:يوحنايقولإذأفلماذا

منعندكمكانتقديمةوصيةبل،جديدةوصيةإليكم

.2يو1)"البدءمن"وعبارة(8و7"2يو)1البدء"

بدايةإلى-بلاشك-تشير(6يو24،2:11،2

لأولالإنجيللكلمةسماعهمعند،المؤمنينقرائهاختبار

يعلموهلمشيئأيعفمهملاإنه:يقولأنيوحنافيريد،مرة

الجديدةنفسها"الوصيةهىلهموصيتهدمان،قبلمن

نأأرادولعله.إيمانهمبدءمنذسمعوهاالتى"القديمة

الكنائسفىالكذبةالأنبياءبسببقديمةأنهاعلىيشدد

الهرطقة،إلىالناسيقودونكانواالذين،1(:4يو)1

فأفضل.(9يو2)"متنوعةجديدةبتعاليما"بالمناداة

من"يسوعالربعلمهماإطاعةهوالخداعهذامنوقاية

يو2)"القديمةالجديدةالوصية"هذهذلكفىبما"البدء

.(7و6

العشر4الوصايا-وصية

موضعهافى"موسىشريعة"إلىالرجوعالرجا

المعارفدائرة"منالرابعبالجزءكهالشينحرف"من

"حرفمنموضعهفى"موسىناموس"وإلى،"الكتابية

.ا،الكتابيةالمعارفدائرة!منالجزءبهذا،(النون

!ال!وض!

ؤضنخ-ؤضنخ4

عندبأنهالشريعةوتأمر،الصبحبياض:الوضتح
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رأىفإن"،الكاهنعلى.برصضربةبهإنسانعرض

أبيض،الشعرصثرقدأبيضناتىالجلدفىوإذاالكاهن

أبيضصارالورمأنأى)حيلحممنوضحالناتئوفى

فيحكم،جسدهجلدفىمزمنبرصفهو(تمامأاللون

.(11و01ت13لا)"بنجاستهالكاهن

اليد4وضع

باختلافمختلفةمعاتله،قديمموضوعاليدوضع

الكتابية:المناسبات

بأنتقضى"الشريعةكانت:الن!بائحفىاليدوضع()1

يضعأنخطيةذبيحةأومحرقةبذبيحةيأتىمن

،1:4لا،92:01خر)ذبحهاقبلعليهايده

:18"8:14"33و93و24و15و4:4

مقدماتحاديعنىهذاوكان،(18:12عد،22

عنه.بديلألتكونبالذبيحةالذبيحة

الكهنة()رئيسهارونكان،الكفارةيوموفى

بكلعليهويقر"الحىالتيسرأسعلىيدهيضع

خطاياهم،كلمعسيأتهموكلإسرائيلبنىذنوب

كلعليهالتيسليحمل...التيسرأسعلى!يجعلها

.(32-16:02لا)"بعيدةأرضإلىذنوبهم

نأالشهودعلىكان:القصاصفىاليدوضع)2(

الله،اسمعلىجدفمنرأسعلىأيديهميضعوا

.(14-24:01لا)الجماعةكلترجمهأنقبل

فعلهكذا:لأخرشخصمباركةعنداليدوضع)3(

،(14ة48تك)يوسفلابنىمباركتهعنديعقوب

الذين!ولادمباركتهعنديسوعالربفعلوهكذا

،15-12ة91مت)ليباركهمإليهقدموهم

.(16و13ة01مرقس

وباركهم"الشعبنحويدههارونرفعوقد"

للتلاميذيسوعالربفعلوكذلك،(9:22لاا

.(24005لو)صعودهقبيل

هذاحدثوقد:للشفاءالمريضعلىاليدوضع)4(

يايرسابنةشفاءفىكماالجديدالعهدفىمرارأ

إرساليةتضمنتكما.(41و5:23)مرقس

لياأزو5

علىأيديهميضعون!أنهم.لتلاميذهالرب

والرب.(16:18مرقس)،افيبرأونالمرضى

مخملفةبأمراضالسقماءإليهقدمواعندما،نفسه

منهمواحدكلعلىيديهفوضع".كفرناحومفى

علىيديهوضعكما.(4.:4لو)(وشفاهم

ثمانيةضعفروحبهاكانالتىالمنحنيةالمرأة

الله"ومجدتاستقامتالحالففى"،عامأعشر

.(13-13:01لو)

بصرهليستعيدبولسعلىيديهحنانياووضع

وضعبدورهبولسأنكما.(17و9:12أع)

عأ)فشفاهمالطةجزيرةحاكمبوبليوسعلىيديه

28:8).

نأالرسلسمععندما:القدسالروحميبة)5(

بطرسإليهمأرسلوا،اللهكلمةقبلتقدالسامرة

يقبلوالكىلأجلهمصليانزلالمااللذين"ويوحنا

أحدعلىبعدحلقديكنلملأنه،القدسالروح

الروحفقبلواعليهمالأيادىوضعاحينئذ...منهم

.17(-8:41أع)"القدس

أفسسفىللمقمنينبولسالرسولفعلوهكذا

قاصرأأمرأكانهذاأنوواضح.(91:8أع)

-8:18أعانظر)الكنيسةبدايةفىالرسلعلى

25).

دعاهمعينةلخدمةشخصلفرزإعلانااليدوضع)6(

)عدليشوعموسىفعلكما،لهاوأعدهالربإليها

يدفوضع.(34:9تث،23-18ة28

كانإذ،جديدأشيئأيمنحهلميشوععلىموسى

،(28:18عد)"روحفيهرجلأ"فعلأ

،(3409تث)"حكمةروح"امتلاقد"وكان

.اختارهالذىهووالرب

الذينالسبعةالرجالعلىأيديهمالرسلوضعوقد

لهممشهودأ"فعلأوكانوا،الفقراءلخدمةالإخوةاختارهم

.-6(ا:6أع)"وحكمةالقدسالروحمنومملوجمن

تنفيذأوبرنابالبولسأنطاكيةكنيسةشيوخفعلوكذلك

وشاولبرنابالىأفرنوا":أندهمالقدسال!حلأمر
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و!ضعواوصلواحينثذفصاموا.إليهدعوتهماالذىللعمل

ولم،(4-ا:13أع)"أطلقوهماثمالأيادىعليهما

لدعوةإعلانأبل،جديدأشيئأليمنحوهمااليدوضعيكن

للخدمة.لهماالقدسالروح

لى،المعطاةبالنعمةعلمإذ!بولسالرسولوبقول

يمينأعطونى،أعمدةأنهمالمعتبرونويوحناوصفايعقوب

2:9غل)"فللختانهموأما،للاممنحنلنكونالشركة

.(6ة1تى4041،2تى1أيضأانظر-

لا!:قائلأتيموثاوستلميذهبولسالرسولويوصى

خطايافىتشتركولا،بالعجلةأحدعلىيدأتضع

عنه،نائبأتيموئاوسكانإذ(2:22تى1)"الآخرين

التىالشروطفيهتتدفرلاأحدعلىيدهوضعإذاوكأنه

يصبح1(7-301تى1)لهالرسولذكرهاأنسبق

الخط.فىلهشريكأ

-لواضهع8وضع

لاقد،المسيحىالإيمانفضائلمنفضيلةالتواضع

نأكما،الفضائلمنايأخرىالدياناتبعضتحسبها

يتجاهلونها،المسيحيةبالديانةيتأثروالمالذينالفلاسفة

الحكمةعنكلامهفىفأرسطو.شأنهامنيقللونأو

نأكما.التواضععكسوهو،بالذاتالاعتداديمتدح

التواضع""يعتبر"نيتشهفردريك!الألمانىالفيلسوف

فىتجسيدهايرىالتىالإنسانكرامةمعيتفقلاأمرأ

يقولهماعكسوهذا.(الأمثكلالإنسان)،ا"السوبرمان

الكرامةوقبل،الإنسانقلبيكبرالكسرقبل!:الحكيم

ثواب،وإن.(18:21،51:33أم)،،لتواضعا

.22أم)"وحياةوكرامةغنىهوالربومخافةالتواضع

ياالرباطلبوا".النبىصفنيافمعلىاللهويقول.(4

التواضعاطلبوا،البراطلبوا00،الأرضبائسىجميع

.(2،3صف)"الربسخطيومفىئشترونلعلكم

خالقه،نحو،الإنسانمنواجبأمرفالتواضبع

استطاعتهوعدم،اللهعلىباعتمادهالإنسانمنواعتراف

الذىالسليمالموقفهوالتواضعأنكمااعنهالاستقلال

محضرفىيقفهأن!الأثيم،المخلوقالإنسانعلىيجب

021
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بعجزهالخاطىالإنسانمنوإقرار،القداسةكلىخالقه

اللهقداسةمطالبتحقيقعن،محدودكمخلوق،الكامل

جالسأالربرأىعندماالنبىإنتمعياءصرخوقد.وبره

وكل..."قدامهواقفونالسرافيم*و،مجدهكرسىعلى

رب،قدوسقدوسقدوس"اقائلينالأخرينادىمنهم

هلكتإنىلىويل:فقلت...الأرضكلملءمجدهالجنود

نجسشعببينساكنوأناالشفتيننجسإنسانلأنى

.6إش)ا،!الجنودربالملكرأتاقدعينىلأن،الشفتين

1-5).

نفسهيعتبربولسالرسولنجدالجديدالعهد!فى

وأولبل(3:8أف،51:9كو1)"الرسلأصغر!

ومستحقةالكلمةهىصادقة!؟فيقولأشرهم،أىالخطاة

ليخلصالعالمإلىجاءيسوعالمسيحأن،قبولكل

.(1:15تى1)"أناأولهمالذينالخطاة

أنهالإنسانلإدراكالمنطقيةالنتيجةهوفالتواضع

:18تك)"ورمادترا-"إلاهوماوأنه،اللهأماممذنب

.(42:6أي،27

صميممن-القديمالعهدفى-التواضعكانلذلك

،91أ3:34،1102،15:33،16أم)التقوى

،(18027تك)إبراهيمفىواضحأونراه،(2،07

كانالذىموسىوفى،(22:01تك)يعقوبوفى

وفى،(12:3عد)"الناسجميعمنأكثرجدأ*حليمأ

وفى،(9:21صم1)عهدهبدايةفىشاولالملك

عظمةمنعليهاللهأضفاهماكلرغمالحكيمسليمان

.(9-3:7مل1)ومهابة

التقوىأساسالتواضعأنالنبىميخا!يعلن

هوماالإنسانأيهاأخبركقد".فيقول،والصلاح

وتحبالحقتصنعأنإلا،الربمنكطلبهوماذا،صالح

.(608ميخا)"إلهكمعمتواضعآوتسلك،الرحمة

دعىالذينشعبىتواضعإذا".الملكلسليمانالربويقول

طرقهمعنورجعوا!وجهىوطلبواوصلوا،عليهماسمى

وأبرئخطيتهموأغفرالسماءمنأسمعفإننى،الردية

.(7:41!أ)3،اأرضهم

الجديد،العهدفىالتقوىجوهرهوالتواضعأنكما
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نفسهأخلى"فقد،مثالأعظمهونفسهيسوعوالرب

فىوجد!اذ.الناسشبهفىصائرأ،عبدصورةآخذأ

موت،الموتحتىوأطاعنفسهوضع،كإنسانالهيئة

نفسه:الربيقولولذلك،(8و7ة2فى)"الصليب

راحةفتجدواالقلبومتواضعوديعلأنىمنى"تعلموا

.(11092مت)"لنفوسكم

يو)للآبومجدفضلكلينسبواضحتواضعوفى

و05،14:01و8:28"591،6:38،7:16:

كانإنما،تلاميذهأرجلليغسلانحنىوعندما.(24

فىالذروةبلغالذىالصحيحالتواضعمفهومعنيعبر

.العارصليبعلىموته

قائلأ:فيلبىفىالمؤمنينبولسالرسول،يحرض

بل،بعجبأوبتحزبشيئألا،واحدأشيئأ"مفتكرين

:بطرسالرسولويقول،(2:3فى)"بتواضبع

وأماالمستكبرينيقاوماللهلأنبالتواضع"تسربلوا

.(5:5بط1)"نعمةفيعطيهمالمتواضعون

المسيحيسوعالربخطواتالمؤمنيقتفيأنويجب

الربمخلصهلتمجيدجاهدأيسعىوأن(2:21)ابط

وأن،الآبلمجديعملالمسيحكانكما،المسيحيمسوع

أناوإنى،يزيدذلكأنينبغى":المعمدانيوحنامعيقول

نألأسمىاهدفهيكونوأن،(3:3يو)!أنقص

:01مرقس،01و23:8مت)فيهالمسيحاسميتمجد

،:14(6)غلبالصليبإلابشىيفتخروألا،(35-45

إلىيرتثىبل،يرتئىأنينبغىمافوقيرتئىلاأنو

رو)ااالإيمانمنمقدارأواحدلكلاللهقسمكماالتعقل

12:3).

منالدوامعلىيحذرأنالمؤمنعلى،وبالإيجاز

فىينموحتى،الخطيةأصلهىالتىوالكبرياءالانتفاخ

الحقيقىالتواضعتربةفىإلاتزدهرلاالتىالقداسة

الكبرياءتتدثرفقد.والرياءللانتفاخأثركلمنالخالى

المتواضعالمؤمنليقلولكن،الكاذبالتواضعبثيابأحيانأ

واسمهعظائمبىصنعالقديرلأن":المطوبةالعذراءمع

.(52-1094لوا"قدوس

؟س!ول+س!،4فى"ملا،كرككينيث)أحدهمقالوكما

طح،ما-طأة5-يطأ-،طع5

بهذاجديرةخدمةهناكتكونأنييكنلاتواضع"بدون

نعملأنفيجب.."للخدمةمدمرأكبرفالغرور،لاسما

كما،للكبرياءأثركلمنالخالىالصادقالتواضعبروح

ودموعتواضعبكلالربأخدم"ةبولسالرسوليقول

.(02:91أع)"...كثيرة

-وضيعة4وضفع-وضيع

ىأدنيئأصار:ووضاعةضعةيوضعالرجلوضئع

عندما،شاولابنةميكاللزوجتهالملكداودويقول.حقيرأ

دونأتصاغرإنى"ةالربتابوتأمامرقصهعلىلامته

.(6:22صم2)ا،نفسىعينىفىوضيعأوأكونذلك

أشجارجميعفتعلم):النبىلحزقيالالربويقول

ورفعت،الرفيعةالشجرةوضعت،الربأناأنىالحقل

وأفرختاالخضراءالشجرة،يبستاالوضيعةالشجرة

ارجع،17:24حز)،اوفعلتتكلمتالربأنا.اليابسة

.(21:26حزإلىأيضأ

مالووط!

-يطأ-وطأة-موطئ4وطئ

ركبها.:الدابةووطئ.داسه:وطئأيطؤهالشئوطئ

والأخذةالضغطة:والوطة.المنخفض:والوطىءوالوطا

.لشديدةا

التىالأرضأعطىلها":يفنةبنكالبعنالربويقول

36!:اتث)"تمامأالرباتبعقدلأنه!ولبنيهوطنها

الربعلىللمتكلالمرنمويقول.(1:3ينق،92ة33

مز)،اتدوسوالئعبانالشبل،ت!والصلالأسدعلى"

بغضبى،قدستهم"ةأعداثهعنالربويقول.(19:13

وأسكرتهمبغضبىشعوبأفدست...بغيظىووطئتهم

إشر-!مدما)"عصيرهمالأرضعلىوأجريتبغيظى

63:3-6).

والأوطئة:رالوطاء

يسوعالربلابنهالآباللهويقول.القدمةوولموضع

موطئأءكأعداأضعحتىيمينىعناجلس":المسيح
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بى5

،12:36مر،22:44مت،\:011مز)"لعدميك

1:13(.2:ه،عبأع

موطىعندواسجدواإلهناالربعلوا":يقولكما

.(132:7!99:5مز)اقدمحه

بالمقارنةوالوديان،المنخفضةالأرض:والموطىالأوطئة

رمياءإ،28:12،04:4،63:41إش)بالمرتفعات

.(37:16،:6حز،47:51،48:8،94:4

قدمىموطى":أورشليمفىالرببيتعنويقال

.الربويقول.(\:2مراش،2802أخ1)،إلهنا

،\:66إش)"قدمىموطىوالأرضكرسى"السموات

عاجمنعظيمأكرسيأا"سليمانعهلوقد.(18ة7أع

وللكرسى!درجاتستوللكرسى،خالصبذهبوغشاه

.(18و9017أخ2)"متصلةكلها،ذهبمنموطى

لم!:كنعانوأرضإبراهيمعناستفانوسويقول

ملكأيعطيهاأنوعدولكن،قدموولةولاميراثأفيهايعطه

.(7:5أع)"ولدبعدلهيكنولم،بعدهمنولنسلهله

وطب4

طلبولما.،لقربةا"ابهوالمراد.للبناسقاء:الوطب

امراةياعيلمن-كنعانملكيابينجيشقائد-سيسرا

اللبنوطبفتحت"،ماءقليلتسقيهأن،القينىحابر

.(4:91قض)،غطتهثموأسقته

وطك-وطيك،

الشئ:وتوطد.وطيدفهو،وقؤاهأرساه:الشئوطد

بيتيقلعالرب":الحكيمسليمانويقول.ورسختثئت

.(15:25أم)"الأرملةتخمويوطداالمتكبرين

كىالإيمانمنهو"البرإنبولسالرسولويقول

النسل"لجميعوطيدأالوعدليكون،النعمةسبيلعلىيكون

كولوسىةفىللمومنينأيضأويقول.(4:16رو)

متأصلينفيهاسلكوا،الربيسوعالمسيحقبلتمفكما

متفاضلينغتمتمكماالإيمانفىوموطدين،فيهومبنيين

.(7و2:6كو)"بالشكرفيه
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ملأمحا-صا5

)وظ!

-وظيفة8وظف

غيرأورزقأوطعامأوعملمنئقلرما:الوظيفة

بابلملك!رودخأويلرفعوعندما.معينزمنفى،ذلك

وجعل،بخيروكلمه.السجنمنيهوذاملكيهوياكينرأس

ثيابوغير.بابلفىمعهالذينالملوككراسىفوقكرسيه

حياته،أيامكلأمامهالخبزدائمأياكلوكان،سجنه

الملك،عندمنلهئعطىدائمةوظيفة(طعامه)ووظيفته

-27!25مل2)"حياتهأيامكل،بيومهيومكلأمر

.(5؟1دانيالإلىأيضأارجع34،:52إرميا،03

عنالمرنمتنبأوقد.المعينةوالخدمةالمنصب:والوظيفة

آخر"لطخذهاووظيفته!تبالقولالاسخريوطىيهوذا

:1أع)الرسليدعلىتحققماوهو1(901:8مز)

02).

الكهنة:رئيسنعنالعبرانيينإلىالرسالةكاتبويقول

كمااللهمنالمدعوبل،بنفسهالوظيفةهذهأحديأخذلا"

.(54عب)"أيضآهرون

مالووع!

وعد-موعد4

وتقدم،المقدسالكتابفىبارزمكانوالوعودللوعد

تجسدفىذروتهابلغتالتى،الفداءخطةعنالإعلان

يذخرالمقدسفالكتاب.وقيامتهوموتهالمسيحيسوعالرب

.(1:4بط2)"والثمينةالعظمىالمواعيد"منبفيض

القديم:العهدفىالمذكورةالمواعيدأهمومن

،السقوطبعدوحواءلآدماللهأعطاهوعد.أول)1(

(،الحيةرأسسيسحق!المرأةنسلبأن،الإنجيللبوهو

.(15ة3لد)

أعود!لا...الأرضألعنأعودلا":لنوحالوعد)2(

:22،9و8021تك)"فعل!كماحىكلأميتأيضأ

.(17-ا



محهـ5

...عظيمةأمةأجعلك*بأنلإبراهيمال!4وعد)3(

هذهأعطىلنسلك...الأرضقبائلجميعفيكوتتبارك

إلىيشارماوكثيرأ.(الخ700و12:2تك)"الأرض

و1:8تث،12:25خر)القديمالعهدفىالوعدهذا

.(الخ11،6:3،9:2800

منيخرجالذينسلكبعدكأقيم".لداودالوعد)4(

لهأكونأنا.الأبدإلىمملكتهكرسىوأثبت...أحشائك

،!1328و7:12صم2)"ابنألىيكونوهوأبأ

.(الخ2:2400مل1

وملكوتهالمسياوبمجئ،إسرائيلبردالوعد)5(

:2إش)القدسالروحوانسكابالجديدوالعهد،الأبدى

-13:13رمماإ،2-5،4:2،55:5،66:13

،13-36:22حز،43،32:37-24،33:41

.(لخا26000و93:52!21و37:11

شخصفىالنبواتهذهإتمامالجديدالعهدفىونجد

فأ021:اكو2)باسمهللمؤمنينالمسيحيسوعالرب

بالروحالوعدعنالمسيحيسوعالربويقول.(6؟3

،(104أع،24094لو)"الآبموعد"إنهاالقدس

.(36-2:1أع)الخمسينيومفىالوعدذلكتموقد

الربفىتحققداودنسلمنبالمخلصالوعدأنكما

"1:2لو6،:32،26و13:23أع)المسيحيسوع

4:13،9:4).

يكونأن"لإبراهيماللهوعدبأنبولسالرسولويقول

علىيقتصرلافهو،الختانقبللهأعطىقد"للعالموارثأ

هوالذىإبراهيمإيمانمنهومن"لكلولكنه،إسرائيل

،91و3016غل،16-4013ل!)،(لجميعناأب

إلىيعودالعبرانيينإلىالرسالةكاتبأنكما.2(.

عب)وأبديأروحيأمضمونأعليهاويضفىالقديمةالوعود

العهدووعود.(الخ6:17،11:9000و،ا:4

الحياةأوالحياة":منها،عديدةبركاتتتضمنالجديد

.(1:21يع،ا:اتى8،6:91،2أ4تى1)"لأبديةا

3:9بط2)ثانيةالمسيحومجئ،5(20يع)والملكوت

.(الخ..

منموضعهافى"عهد"مادةإلىالرجوعالرجا)

الببلمحليا!مح!-محظ5

المعارفدائرةمنالخامسبالجزء!العين"حرف

(.الكتابية

وعر4

والوعر..وتعسئرصتئب:وعورةيوعرالمكانؤغر

يعر"!هىالعبريةفىوالكلمة.العسيرالصئلبالمكان

إلىالغالبفىتشيروهى،العربيةالكلمةمنقريبةوهى

:91تث)الأغصانالمتشابكةالأشجارالكثيفةالغابات

،هة2622،و14025صم18،1و،17:1يش،ه

.16أغ2:24،1مل17،2و8و18:6صم2

إلىالعبريةالكلمةنفسترجمتوقد.(الخ3300

.(2:6جا)الأشجارتنبت"مفارس"

الوعر4حمولوعر-

حقولفىوجدناه":العهدتابوتعنالمرنميقول

يعاريم"قرية!إلىإشارةفى(132:6مز)"الوعر

داودمدينةإلىالربعهدتابوتالملكداودمنهانقلالتى

قرية*ومعس،(6:12صم2،2و7:1صم)1

."الوعرحقول"مدينةهو"يعاريم

لجبل4اعلىالموعطة-وعظ

هىوالموعظة.بالعواقبوذكرهنصحه:وعظأوعظة

به.ئيىعظما

الذىالاسمهو:"الحبلعلىالموعلة!-اولأ

المسجلةالمسيحيسوعالربأقوالعلىأوغسطينوسأطلقه

إنجيلمنوالسابعوالسادسالخامسالأصحاحاتفى

إنجيلفىالمسجلةالأقوالنفسهاهىتكونوتكاد،متى

اسمعليهايطلقماكثيرأوالتى،(94-6002)لوقا

يسوعالربأنلوقايذكرحيث"السهلعلى"الموعظة

بينما،(17ة6لو)"سهلموضعفىووقفمعهم"نزل

صت)"الجبلإلىصعدالجموعرأىلما!:أنهمتىيذكر

منالموضعنفسإلىالعبارتانتشيرقدولكن،(501

مختلفتين.زاويتين

الوثنى،للعالمالمسيحيةرسالةأنهاالبعضويرى
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الببلمملعأ!امح!-إممظ

كرازية.وليستتعليميةرسالةأنهاالواضعمننجدولكننا

ئطلبلمن"طيبأخبرأ!الكلتبارها-حالبأى-يمكنفلا

ييكنهلإذ،الملكوتإلىللدخولمطالبهاتنفيذمنه

فيه-القدسال!حعملوبددن،المسيحبددن-للإنسان

؟(5:02مت)"والفريسيينالكتبةعلىبرهيزيد"أن

إلىفعلأدخلواقدلمنأخلاقىمخططبالحرىإنها

وبهذا.منهمالمنتظرةالأخلاقيةللحياةووصفأ،الملكوت

مسيحيأ.مطلبآتكونأنيمكنالمعنى

الماضيةالأجيالفىالإجماعكان:محتواها-ثانيأ

دفعةيسوعالرببهانطقواحدةموعظةأنهاعلىمنعقدأ

بهمتحيط،تلاميذهوحولهالجبلعلىجالسوهو،واحدة

متى،إنجيلفىجاءماظاهرمنيبدوماوهو،الجعوع

فلما.الجبلإلىصعدالجموعرأىولما":يقولحيث

:5مت)،اقائلأوعئمهمفاهففتح،تلاميذهإليهتقدمجلس

،الأقوالهذهيسوعأكملولما":بالقولويختم(2و1

.(7028مت)"تعليمهمنالجموعبهتت

هى-،الموعظةهذهأنيرونالآنالعلماءغالبيةولكن

إنها،يسوعبالرأقوالمنمجموعة-الحقيقةفى

مناسباتفىيسوعالرببهانطقمواعظعدةخلاصة

الآتية:اياسسعلىذلك!يبنون،عديدة

موعظةلهتتسعمماأكثرمركزةمادةبهاأن)1(

لهمأصبحتقديكونوالمالتلاميذأنوبخاصة،واحدة

منالثروةهذهكللاستيعابالمدربةالروحيةالحواس

الأخلاقى.التعليم

،الملكوتسعادةوصفمن،الموضوعاتتعدد)2(

اللهرعايةإلىوالاطمئنان،والطلاقالزواجعنوالتعليم

مماذلكوغير،والصلاة،والقلقالهممعهينتفىمما

.واحدةعظةتحتويهأنيصعب

مثل،آخرإلىموضوعمنالمفاجعالانتقال)3(

.(11-6:9مت)الصلاةموضوعإلىالانتقال

متى،إنجيلفىالمسجلةالموعظةمنآية34توجد)4(

لوقا،إنجيلفىمواعمةأكثرأخرىمناسباتفىجاعت

إنجيلفىجاكأ،لتلاميذهالربعقمهاالتىالصلاةفمثلأ

لو)الصلاةيعلمهمأنالتلاميذفيهاسا!لهمناسبةفىلوقا

21،

ال!بلمحلعالم!ممظة-محظ5

بناءجاءا،الضيقالباب"عنالحديثأنكما.(\:11

لو)"؟يخلصوقالذينهمأقليل":أحدهمسؤالعلى

جمعقدمتىأنالمحتملمنيجعلمما،(13:23

،واحدةموعظةمنهاوجعليسوعالربأقوالمنالعديد

المختلفة.مناسباتهافىلوقايذكرهابينما

الربأقوالمنالكثيرجمعمتىأنالملحوظمن)5(

يسوعالربأقوالجمعفقد،واحدعنوانتحت،يسوع

عنوأمثاله،(09042-9035مت)لهالتلمذةعن

الحقيقيةالعظمةعنوأقواله،(13ص)السمواتملكوت

.(24،25ص)الدهرنهايةوعن،(18ص)

مىهىكما-الموعظةبأنيجزملاهذاكلولكى

إنجيلفىفالمقدمة،عظاتجملةخلاصةهى-متىإنجيل

هامأحديثأنتوقعتجعلنا(5:01-4:23مت)متى

نفسهاالعظةففى،معينةمناسبةفىيسوعالرببهنطق

منمجموعةأنهاينفىأنيمكنمما،الاضطرادمننوع

منفصلة.عظات

إنجيلفىجاءبمامتىإنجيلفىجاءماوبمقارنة

بالتطويبات،تبدآنفكلتاهما!عديدةتشابهنقطنجد،لوقا

الأعداءمحبةعنالحديثأنكما.البناعينبمثلوتختمان

.6)الآخرينوإدانة،(36-6:27لو)لوقاإنجيلفى

مما،متىإنجيلفىجاءماتتابعهفىيماثل(37-42

أما.واحدمصدرمناستقياقدبأنهماالاعتقادإلىيدعو

عننقلاأنهماأو،الأصلإلىأقربالعظتينأىموضوع

فيه.قاطعحكمإصداريمكنلافأمر،مختلفينمصدرين

الآراميةاللغةعلماءلناكشفلقد:العظةلفة:ثالثا

الشعرخصائصمنالكئير-الماضىالجيلفى

فىمستخدمةكانتالتىاللغةهىلآراميةوا.الآرامى

،الأرضعلىالمسيحيسوعالربأيامفىفلسطين

للكتابالمختلفةالترجماتمنذلكنستشفأنونستطيع

الشعرخصائصمنهىالتى،المتوازياتفنرى،المقدس

:الربقولفىواضحأذلكنجدفمثلأ،الساميةاللغاتفى

قدامدرركمتطرحواولا،للكلابالقدستعطوالا"

.(7:6مت)"لخنازيرا



الجبلمملعا!لأمحظة-محظ5

هى،لتلاميذهالربعلمهاالقىالصلاةأنيبدوبل

،أبياتثلاثةمنتتكونمنهماكل،مقطوعتينمنقصيدة

فىلذلكالعمليةالأهميةوت!دو.أشطرأربعةمنبيت!كل

النثر.نفسركماحرفيأالشعرنفسرأنيمكنلاأنه

عينككانتإن*عبارةأخذأحدأأنلومأساةمنفيالها

إنأو(5:92مت)"عنكوألقهافاقلعها،تعثركاليمنى

مت)"عنكوألقهافاقطعها،تعثركاليمنىيدككانت!

أمتلةالتاريخلنايسجلكما)ذلكوعمل،حرفيأ(503:

التىالعباراتتفسيرنتحاشىأنعليناكذلك.(ذلكمن

نأعلينابل،متزمتأحرفيأتفسيرأ!ظاهريأمتناقضةتبدو

العبارةأوالمثلتحتالكامنالمبدأاكتشافنحاول

الشعرية.

المسيحأوامرفىالمطلقةالصيغةفىلنثملوهنا

الذىأباكمأنكماكاملينكونوا":يقولفمثلأ،الأدبية

هذاأزعجفقد،(5:48مت)،اكاملهوالسمواتفى

نأحقيقةفىيكمنالحلمنجزءا"إن.الكثيرينالقول

مبادئكانتبل،"جديدةقوانين"تكنلمالعباراتهذه

اتسمتالتىالنبويةالوصايامننوعفهى،للسلوكعامة

حرفيةمجردمنأكثرهوماوتطلبت،بالعمقالدوامعلى

فىجديدةحياةنالواللذينأخلاقيةمبادئفهى.الناموس

فيهم.الساكنالقدسالروحبقوةوتأيحوا،المسيح

متىيضع:بالموعظةأحاطتالتىالظروف-رابعأ

يسوعالربلخدمةالأولىالسنةفىالموعظة،كلاهماولوقا

عنقليلأمبكرموعدفىيضعهامتىكانوإن،العلنية

وكأنها،مباشزةعشرالاثنىاختياربعديضعهاالذىلوقا

نأقبلذلككان،حالأىعلى.للخدمةلهمإعدادأكانت

للمقاومة.جهودهميحشدواأنالدينيونالمعلمونيستطيع

ذاعتقديسوعالربشهرةكانتأنبعدالوقتنفسوفى

لقد.الجموعهذهكلحولهالتفتحتىالبلادكلفى

التعليمفى،الجليلفىخدمتهمنالأولىالأشهرصرف

الكبيرةالأعداداستلزمتماسرعانولكن،المجامعفى

التىالخلاءالمواضعإلىيخرجأن،حولهالتفتالتى

توبوا":كانتالأولىكرارتهأنكما.الجموعلهذهتتسع

الببلمحليا!محظة-ظ5

أما،(4:17مت)"السمواتملكوتاقتربقدلأنه

أرادواللذينالملكوتطبيعةشرحأصبحتفقد،ذاكحين

.يتعلمواأنبحق

الجليل،فىخدمتهأثناءفىكانتالموعظةأنوحيث

سفوحأحدكانمكانهاأننفترضأنالطبيعىفمن

دخلالمسيحأنوحيث.الشمالىبالسهلالمحيطةالجبال

،(8:5مت،\:7لو)مباشرةذلكبعدناحومكفر

تقليدويذكر.المدينةتلكمنبالقربكانأنهفالأرجح

حطين"قرن"أنه-عشرالثالثالقرنإلىيرجع-لاتينى

الذىالمكانوهو،قليلأالجنوبإلىيقعالذى،القمتينذو

ثمةليسولكن.إليهالساثحينالسياحيونالمرشدونيأخذ

بذلك.يجزمما

فهذا،التلاميذإلىأساسأؤجهتالموعظةأنوواضح

:6لو،2و1:،مت)البشيرانذكرهممانفهمهما

)02.

التطويباتفىالمخاطبضميرلوقاوشصتخدم

"الأرضملحأنتم"للتلاميذيقولالربأنكما،*طوباكم"

الرفيع،الأخلاقىالمستوىإلىبالإضافة،(5:13مت)

الوثنيةهجروالمنموجهةكانتبأنهاالرأىيؤيدمما

يختممتىفالبشيرذلكومع،الملكوترعاياليصبحوا

الأقوالهذهيسوعأكمللما".بالقولللموعظةتسجيله

يختمهاولوقا،(28ش7مت)"تعليمهمنالجموعئهتت

دخل،الشعبمسامعفىكلهاأقوالهأكملولما":بالقول

هناككانأنهعلىيدلمما،!اة7لو)"ناحومكفر

هناككانأنهيبدوذلكومن.كلامهإلىاستمعواكثيرون

أساسأموجهأكانالكلامولكن،حولهملتفأكثيرجمع

للتلاميذ.

كانتإذاعماالنظربغض!:الموعظةتحليل:خامسأ

ملخصآ-صتىإنجيلفىمسجلةهىكما-الموعظة

الأحاديث،منمجموعةملخصأنهاأو،واحدلحديث

المسجلةالموعظةأنفيهشكلافمما،متىالبنتميرجمعها

وحدةتبدو،متىإنجيلمن7-5الأصحاحاتفى

تتقدمه،أساسىموضوعحولتلور،متماسكةمنطقية
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الجبلءعليمحظةا!و-محظ5

نأيجبالتىالحياةوصفبأنهوصفهويمكن،التطويبات

للموعظة:موجزأتحليلأدياليك.الملكوتأبناءعليهايكون

:(16-3ت5مت)سعادء)لباءالم!كوت)1(

01(.-5:3مت)التطويبات-1

دوربيانواستطراد،الأخيرةالتطويبةتفصيل-2

.(16-5:11مت)مؤمنغيرعالمفىالتلميذ

مت):الثميموالنظامالمسيعرسالةفيلملععة(ب)

5:17-48):

لينقضلاالمسيحجاءفقند،العلاقةأساس-1

وراءماإلىبالذهابالناموسليكملبل،القديم

ليتجلى،ورامهالكامنالمبدأوبيان،الحرف

منه.المطلوبالمعنى

.(02-5:18مت)العلاقةتاكيد-2

.(48-5:21مت)العلاقةلهذهأمدكلة-3

الغضبأنأوضح،"تقتللا!الوصيةفى(أ)

.(26-5:21)الملومالعنصرهو

الشريرالقلبأميالنتيجةهوالزنا(11)

.(32-5:27مت)الدنسةوشهواته

فلاالصادقةالأمانةيستلزمالملكوتبر(اأا)

.(37-5:33)حلفإلىتحتاج

بالصفحبل،بالشرالشرمقاومةعدم(لأز)

.(42-5:38مت)والوداعة

-:543مت)تطبيقهافىشاملةالمحبةلأ()

)48.

-ا:6مت)ل!كوتلمءلأبنا!سلوكعمليةوصايا(ب)

7:12).

18(-ا:6)الكاذبةالتقدىمنالتحذير(1)

الصلاةوفى(،4-601!العطاءفى

6:61)الصوموفى،15(-6:5)

-18).

المخلصبالاتكالوالهمالقلقمنالتخلص(أأ)

.(34-6:91)اللهعلى

للحياةالذهبيةوالقاعدة،محبةفىالحياة(أأأ)
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)م!12-7:1(.

.(92-7:13)لمكرسةلململحياةمأطتمديات(د)

49(.و7:13)ضيقالطريق(أ)

:7)جيدأثمرأتعطىالجيدةالشجرة(؟أ)

15-02).

:7)ويعملونيسمعونلمنهوالملكوت(181)

21-.)27

طويلتاريخالجبلعلىللموعظة:التفسير-سا!سأ

عنبحثأكتبالذىفأوغسطينوس،تفسيرهافىومتنوع

أفريقيةشمالىفى"لهبو*أسقفأكانعندمااالموعظة

الكاملةالقاعدةإنهاعنهاقال،(م693-393)من

مقابلفىجديدناموسهى-المثاليةالمسيحيةللحياة

القديم،الناموس

نصيحة"أنهاعلىففسروهاالرهبنةرجالأما

."المختارةللاقليةبل،بعامةللشعبليستولكن،للكمال

المقدمالإلهىللبرالكامل"التعبير:المصلحونواعتبرها

والذى،الشهيرالروسىالكاتبتولستوىأما."للجميع

فىلخصهافقدأيام!أواخرفىاجتماعيأمصلحأأصبح

الحلفعدم-الطهارة-غضبكلكبت):وصاياخمس

أطيعتإذاالتى(للأعداءحدودبلامحبة-المقاومةعدم-

العالمافىالموجودةالشرورعلىتقضىفإنها،حرفيأ

!شويتزر"ويس".أما(يوتوبيا)مثالىملكوتإسوتؤدى

وأنها،العصورلكلتكونأنمنأصعبأنهافيعتقدان

نأاعتقدواالذينالأوافلالمسيحيينعلىمقصورةكانت

الذينفالكثيرونذلكومع.اقتربتقدكانتشئكلنهاية

أنهاعلىالموعظةفهموا،مجازىمحملعلىيحملونها

لا،الإنسانعليهيكونأنيجبفيماللتالكيركريمأسلوب

يعمله.أنعليهيجبما

التفاسير.منمحيرعددأمامأنفسنانجدوهكذا

أقصىإلىتذهبالمطالبأن(س!لأأأ،)،1كيتل"ويرى

إلىثمومن،الفشلإلىبالإنسانلتدفعحتى،الحدود

بينفيفرق4+أ*()ك!مح!أ"وندسك"أما.فالإيمانالتوبة

إمكانيةعنويدافع،اللاهوتىوالتفسيرالتاريخىالتفسير

العصور()التدابيرفىيعتقدونمنأما.صطالبهاتنفيذ



لىقالجبل!فعمح!المو

للعصرهىالموعظةأنفيرون،اللهلمعاملاتالمختلفة

المسيح.يملكحينالألفى

الآتيةالاعتباراتفىلعل؟إذأالموعظةنفسرفكيف

السليم.التفسيرإلىيرشدنامما

فإنها،ورمزىشعرىأسلوبفىأفهارغم(أ)

الأخلاقىالسلوكمننوعأتستدعى

.أبعادهفىالمثالى

وأ،جديدأقانونأيسوعالربيضعلا(أز)

مبادئيذكربل،جديدةشرعيةقواعد

حياةفىتاسيرهاوكيفية،عظيمةأخلاقية

.الملكوتءأبنا

لتحسينمباشرأمنهجأالموعظةليست(أأأ)

أنكرواقدلمنموجهةولكنها،العالم

.الملكوتيدخلوالكىالعالم

أنهاكما،عملىغيرنموذجأليستإنها(87)

يقولوكما.تمامأالمنالسهلةليست

نها!(ك!أا+لماهم)"جلمور.م.س"

الذى،السموفاثقالنظامأخلاقيات

يسوعالربشخصفىالعالمعلىأشرق

فيمايقعالكاملتحقيقهاولكن.المسيح

ملكيملكعندما،الحاضرالتدبيروراء

5،3211و11:4إش)والسلامالبر

.(42:!نيالدا،72مز،

لوقا4إنجيلفىالموعطة

"ونزل:لوقاالبشيريقولحيث،السهلفىالموعظةأو

تلاميذهمنوجمعهو،سهلموضعفىووقفمعهم

وأورشليماليهوديةجميعمنالشعبمنكثيروجمهور

وئشفوا،ليسمعوهجا!االذين،وصيداءصوروساحل

.(6:17لو)"أمراضهممن

المذكورةالموعظة،كثيرةوجوهمنتشبهالموعظةوهذه

تختلففالموعظتانذلكومع،(7-5)متىانجيلفى

منيجعلمما،الوجوهبعضمنالأخرىعنإحداهما

،الواحدةالموعظةنفسعنتقريرانبأنهماالقولالصعب

محل5

مواعظخلاصةأو،مختلفتينموعظتينعنأنهماأو

مختلفة.مناسباتفىألقيت،مختلفة

هذهألقىالربأنبوضوحلوقايذكر:المنلسبةأ()

عشرللاثنىاختيارهعقب،سهلموضعفىالموعظة

إنجيلفىجاءممايبدوبينما،(17-6012لو)

اختيارهعقبألقيتالجبلعلىالموعظةأنمتى

.(22-5018مت)الأوائلالأربعةلتلاميذه

عنيقلمالوقاإنجيلفىالموعظةتذكر؟المعتومات)ب(

-5)متىإنجيلفىالمسجلةالجبلعلىالموعظةلالث

فىالمذكورةالتطويباتكلعلىتشتمللافهى،(7

،!ويلات"أربعةعلىتشتملأنهاكما،متىإنجيل

بمثلوتختم،الاجتماعيةالواجباتعنأقصروجزء

لاخروا،متينأساسعلىأحدهمابنىاللذينالبيتين

.(94-6:46لو)أساسبدونالأ!ضعلى

بالإنجيل-عادة-لوقاإنجيليسمى؟مرماها()ب

وواجبات،والمساكينبالفقراءلاهتمامهالاجتماعى

الموعظة،هذهفىبجلاءيظهرماوهو.الرحمة

إنجيلفىأما،الاجتماعيةالفوارقتعالجفالتطولبات

إنجيلفىالربفيتكلم.روحيةحاجاتفتعالجمتى

يرجحمما(6:21لو)"الآنالجياع!عنلوقا

يذكربينما،جسديأالجياعهمبهمالمقصودأنمعه

البر"إلىوالعطاشالجياع!صراحةمتىإنجيلفى

للمعلميناللوميوجهمتىإنجيلوفى.(506مت)

أما!المظهريةوديانتهمبأنفسهمالمكتفينالدينيين

والشباعىللأغنياءفيوجهلوقاإنجيلفى،ا"الويل

النظرةهذهوتتاكد.انتباهأالمساكينيولونلاالذصن

فىوضوحهاعلىعللاوةأنهفىأيضأالاجتماعية

الجبلعلىالموعظةمنيذكرلالوقافإن!التطويبات

القاعدةصثل،الاجتماعيةبالعلاقاتيتصلماإلا

السيدبينوالمساواة،الشاملةالمحبةوواجب،الذهبية

الخير.بفعلوالالتزام،والعبد

هـوعل

جنسومو،الأروىذكرأى،الجبلتيسهوالوعل
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كقأه-كق5

الوطل

أحدبين.كسيفينمنحنيينقرنانله،الجبليةالمعزمن

فىيعتبرالوعلوكان.وعولوالجمع،وعلةوالأنثى

أكلهايحلالتىالطاهرةالحيواناتمنالنتمريعة

ولادةوقتأتعرف":لأيوبالربويقول.(ه:14تث)

فىتعيشفهى،(\:93أى)"6الصخوروعول

المنطقةعلىأطلقولذلب!.(401:18مز)العاليةالجبال

الوعول!صخور"جدىلعينالمتاخمةالجبلية

.(2ة24صم1)

وافرح،مباركأينبوعكليكن":الحكيمسليمانويقول

:5أم)،الزهيةوالوعلةالمحبوبةالظبية،شبابكبامرأة

بالرشاقة.تمتازفالوعلة،(91و18

،أعيواقدبنوك":النبىإشعياءفمعلىالربويقول

شإ)"شبكةفىكالوعلزقاقكلرأسفىاضطجعوا

منها.الخلاصيستطيعلا،(51:02

)وغ!

وغف-أوغف4

النبى:دأنيالويقول.وعداأسرعةالرجلوغف

رأيتهالذىجبرائيلبالرجلإذا،بالصلاةبعدأتكلموأنا"
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قل!51-قي5

وقتعندلمسنى،واغفأمطارأ،الابتداءفىالرؤيافى

يطيروهوأى(9:21دافيال)"...المساءتقدمة

مسرعأ.

-الوغى4وغى

لما"وغى!للحربقيلومنه،والجلبةالصوت:الوغى

الربعنبعوربنبلعامويقول.والجلبةالصوتمنفيها

الله،أقواليسمعالذىالرجلوحى".المسيحيسوع

وهوساقطأالقديررؤيايرىالذى،العلىمعرفةويعرف

ليسولكنأبصره.الآنليسولكنأراه.العينينمكتوف

منقضيبويقوم،يعقوبمنكوكبيبرز.قريبأ

الوغى"بنىكلويهلك،موأبطرفىفيحطم،إسرائيل

إرميا،905إشإلىأيضأارجع-17و24:16عد)

.(45ج48

كليتلوى":الشريرعنلأيوبالتيمانىأليفازويقول

والضيق،الضريرهبه.أذنيهفىرعوبصوت...أيامه

24(.-15:02أى)"للوغىمستعدكملكعليهيتجبران

)وف!

وفسى4

نجىابووهو."غنى"معناهيكونقدسامىاسم

الاثنىالرجالأحدليكوننفتالىسبطمناختيرالذى

ليستكشفوافارانبريةمنموسىأرسلهمالذينعشر

.(14و1301عد)كنعانأرض

!!الووق

4أوقاب-وقب

وصففىالنشيدعروسوتقول:النقرةهوالوف

مغسولتانالمياهمجارىعلىكالحمامعيناه":حبيبها

ويقول.(5:13نش)،اوقبيهمافىجالستان،باللبن

الرببهايضربالتىالضربةتكونوهذه":النبىزكريا



-ميقانقط5

وهميذوبلحمهم:أورشليمعلىتجندواالذينالشعوبكل

ولسانهم.أوقابهافىتذوبوعيونهماأقدامهمعلىواقفون

.(14:12زك)"فمهمفىيذوب

4-ميقاتوقت

ما.عملأولأمرمفروضالزمنمنمقدار.الوقت

للشئ،المضروبالوقت.والميقات.أوقات.والجمع

اللهخلقوقد.مواقيتوالجمعاوقتلهخعلالذىوالموعد

لتكون*،السماويةالأجراممنوغيرهماوالقمرالشمس

.(1:41تك)"وسنينوأياموأوقاتلآيات

أعودلا!:الطوفانانحساربعدلنوحالربوقال

زرع:لأرضاأيامكلمدة.فعلتكماحىكلأميتأيضأ

"تزاللاوليل!نهار،وشتاءوصيف،وحروبرد،وحصاد

.(22و8:21لك)

تحتأمرولكل،زمانشئلكل":الجامعةويقول

بنوويوصف(.79و8-3:1جا)"وقتالسموات

32(،:12أخ1)"بالأوقات!خبيرينكانوابأنهميساكر

ملكأ"داود"يقيمأنيريدالربأنيدركونكانواأنهمأى

شعبه.على

فسحةأو"مهلة"بمفهومأيضأوقتكلمةوتستخدم

.(24:25أعو16و8؟2دانيال)الزمنمن

يارب".قائلينالقيامةبعدالربالتلاميذسالىوعندما

لهم:فقال"؟إسرائيلإلىالملكتردالوقتهذافىهل

فىالآبجعلهاالتىوالأوقاتالأزمنةتعرفواأنلكم"ليس

511تس1إلىأيضأارجع،7و1:6أع)"سلطانه

فىاللوامعلىيسهرأنالمؤمنعلىيجبإذ،(2و

،24:42مت،6و5:5تس1)الربمجئانتظار

.)..13!25

وقتكلفىالربوجهويطلبيصلىأنيجبوالمؤمن

،12(:01هو،3206مزإلىأيضأارجع،1ة18لو)

"خلاصيومالآنهوذا،مقبولدقتالآنهوذالأنه"

.(2ة6كو)2

الوقتمفتدين"قائلأ:المؤمنينبولسالرسولويوصى

الآنلأنه،(هج4كو،5:16أف)"شريرةالأياملأن

قا)5-قي5

يعرفالحكيمو،(911:126مز)،1للربعملوقت"

.(5!8جا)"والحكمالوقت

مأ)التوعلىأوالحالفى.معناها"للوقت"وعبارة

!(...3:16،4:02،8:3م!.7:22

-"-أسبوع"زمن":إلىأيضأالرجوعيمكن)

دائرةمنالرابعالجزءفى"شهر"-؟"ساعةسنة+"

وإلىالجزءبهذاموقعهافىهزيع!الى،الكتابيةالمعارف

."الكتابيةالمعارف"دائرةمنالسابعبالجزء"ليل"

وقاحة4-أوقح-وقح

اقترافعلىواجترأ،حياؤهقذ:وقحأيوقحوقح

.الحياءقليلأى:وقحفهوابهايعبأولم،القبائح

:"الرائعةأنشودتهافى،صموئيلأم"حنةوتقول

منوقاحةولتبرح،المستعلىالعالىالكلامتكثروالا"

صم1)"الأعمالتوزنوبهعليمإلهالربلأن،أفواهكم

علىالمتكلمةالكذبشفاهلتبكم":داودهـلقول.(2:3

31:81مز)."واستهانةبكبرياء،بوقاحةالصديق

.(49:4مزإلىأيضأارجع

"أمسكته.الشريرةالمرأةعنالحكيمسليمانويقول

سلامة.ذبانح!على:لهوقالت،وجههاأوقحت،وقبلته

:13-7)أم.."للقائكخرجتفلذلك،نذورىأوفبتاليوم

92(.21:)أم"وجههيوقح"فالشريرعجبولا.(18

وقاند4-موقدة-وقك

أشعلها.؟وأوقدها..اشتعلت:وقدأالناروقدت

وأبالفحمالنارفيهاتوقدالتىالأداة.الموقدةأووالموقد

:43حز.03:14إش)ذلكنحوأوالكحولأوالغاز

والجمع!الناربهتوقدالذىالوقودهووالوقيد.(15

أكلة؟نارفىيسكنمنا"من:النبىإشعياءويقولوقائد.

فىأى(03:14إش)؟"أبديةوقائدفىيسكنمنامن

:91:02،02رؤ)وكبريتبنارالمتقدةالبحيرة،جهنم

.(14و01

4وقر-وقار

والحلم.الرزانة:والوقار.وبخلهعطمه:فلانأوقر
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ق!-ا!قاف!5

أشاروقد.الرصينالعاقل:والموقر.الوقارذو:والوقور

لرفضهاوشتيالملكةبخلععليهأحشويروشالملكمشيرو

تعطى!لكىالروساءأمامجمالهالاستعراضدعوتهتلبية

الصغير"إلىالكبيرمنلأزواجهنالوقارالنساءجميع

.(102أس)

منأكثرالفلسطينيينهزييةفىداودنجحوعندما

03(.:18صم)1جدأ"اسمهتوقر"،شاولعبيدجميع

موقرومتسببوها":صورعظمةعنالنبىإشعياءويقول

.الحياةكتابترجمةفىوجاكأ23:8()إش،1الأرض

حوجعنالنبىحزقيالويقول".الأرضشرفاء"متكسبوها

إليكالمجتمعةجماعاتكوكلأنتلنفسكوهيىاستعد":

.قائدألهمصرتأى(3807حز)،(موقرألهمفصرت

لا،الناسمنمجدأطلبناولا":بولسالرسولويقول

وقارفىنكونأنقادرونأننامعاغيركممنولامنكم

نأالمؤمنينمنويطلب.(6خ2تس1)"المسيحكرسل

الذينوجميعالملوكلأجل،الحاسجميعلأجل"يصلوا

كلفىهادئةمطمئنةحياةنقضىلكى،منصبفىهم

.(2ر201تى1)"ووقارتقوى

لهاحسنأبيتهيدبر"أنيجبالأسقفإنيقولكما

يكونأنيجبوكذلك...وقاربكلالخضوعفىأولاد

ذواتالنساءتكونأنيجبكذلك...وقارذوىالشمامسة

يكونأق!يوصىكما.(11و8و304تى1)وقار"

التىوالأرملة،(2:2تى)"وقارذوىصاحينالأشياخ

بيتهمأهليوقرواأنأولأفليتعلموا،حفدةأوأولاد"لها

.(5:4تى1)"المكافأةوالديهمويوفوا

-أوقا!4وقف

علىمد"لأنه:الشريرعنلأيوبالتيمانىأليفازيقول

العنقمتصلبعليهعاديأ،تجبرالقديروعلى،يدهالله

والوقف.(26و15:25أى)"معبأةمجانهبأوقاف

حديدأ!قرنمنبحافتهيستديرما،المجنأوالترسمن

.والرماحالسهامدفعفىقوتهمنلتزيدنتوطتأو
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هـئقو-يتقي-قع5

4و!ه-يممى-لموى

وتقوى.يرضيهلامافتجنبعقابهخاف:اللهاتقى

هووالتقى.نواهيهواجتناب،أوامرهوامتتالخشيته.الله

إبراهيمشرعوعندما.أتقياءوالجمع،اللهيخشىمن

الربملاكناداهامحرقةإسحقوحيدهابنهتقديمفى

أنكعلمتالآنلأنى...الغلامإلىيدكتمدلا":لهوقال

:أيوبعنالرب.وقال(12و32:11تك)؟اللهخائف

\أى)"الشرعنويحيداللهيتقىومستقيمكاملرجل"

ارجع)الشرعنيحيدأنلابد،اللهيتقىفمن1(8:

أوصىوقد.(4ت6،15:4،22!4أىإلىأيضآ

أقامهمالذينوالكهنةاللاويينالتقىيهوذاملكيهوشافاط

2)"كاملوقلببأمانةالرببتقوىتقضواأق"ةقضاة

.(9!91أخ

كان"ةلاوىعنالنبىملاخىفمعلىالربويقول

للتقوىاياهماوأعطيتهاوالسلامللحياةمعهعهدى

ويقول.(215ملا)"هوارتاعاسمىومن،فاتقانى

ة3،86ة4مز)"تقيهصتيزقدالربأناعلموا":داود

فى(16:01مز)"فسادأيرىتقيكتدعلن"(،2

-2:92أع)المسيحيسوعالربإلىواضحةإشارة

.(5:7عب،31

الله!خائفتقىهو":المائةقائدكرنيليوسعنوقيل

إلىويصلىللشعبكثيرةحسناتيصنع،بيتهجميعمع

ثماربعضفهذه،(01:2أع)"حينكلفىالله

يلازمونهكانواممن،تقيأعساكرهأحدكانكما.التقوى

.(01:7أع)

رؤضا".تيموثاوستلميذهبولسالرسولهـلوصى

موعدلهاإذ،شئلكلنافعةالتقوى...للتقوىنفسك

كما.(8و4:7تى1)"والعتيدةالحاضرةالحياة

1)"عظيمةتجارةفهىالقناعةمعالتقوىأما":لهيقول

التقوى!هوسرعظيم"2أيضألهويقول.(6:6تى

منبعأنأى(،16ة3تى1)"الجسدفىظهرالله

علىالكفارىوموتهالمسيحبتجسدلإيماناهوالتقوى

المسيعمحبةلأن":يقولالرسولجعلمما،الصليب

لأجلماتقد!احدكانإنأنه.هذانحسبإذ،تحصرنا



-متقيةملللاتقي

كىالجميعلأجلماتوهو.ماتواإذأفالجميع،الجميع

ماتللذىبل،لأنفسهملابعدفيما،الأحياءيعيش

حياةهىوهذه،(15و14:هكو2)داوقاملأجلهم

التقوى.

لناوهبتقدالإلهيةقدرتهإن":بطرسالرسولويقول

بالمجددعاناالذىبيعرفة،والتقوىللحياةهوماكل

العظمىالمواعيدلناوهبقدبهمااللذيناوالفضيلة

ولهذا...الإلهيةالطبيعةشركاءبهاتصيروالكى،والثمينة

وفى،تقوىالصبروفى...فضيلةإيمانكمفىقدموا

"أبدأتزلوالنذلكفعلتمإذالأنكم...أخويةمودةالتقوى

"فيما:قائلأالمؤمنينيحرضكما.(11-1:3بط2)

فىأنتمتكونواأنيجبأناسأى،تنحلكلهاهذهأن

أيضأارجع-3:11بط2*)؟!وتقوىمقدسةسيرة

الرسالةكاتبويقول.(11و2:2،603تىاإلى

خدمةاللهنخدمبهشكرعندناليكن":العبرانيينإلى

:12عب)"اكلةنارإلهنالأن،وتقم!ىبخشوعمرضية

.(92و28

التقوى"حسبالذىالتعليم!هوالصحيحوالتعليم

التقوى"حسبهوالذى"الحقفهو(6:3تى1)

.(1:1)تى

الرسولويقولاوالتظاهرالرياءتقوىهناكولكن

منكرونولكنهمالتقوىصورةلهم".هولاءمثلعنبولس

ولكن.(هة3تى2)ا،هؤلاءعنفأعرض،قوتها

المسيحفىبالتقم!ىيعيشواأنيريدونالذين"اجميع

+(3012تى2)"ئضطهد!ن،يسوع

-صميهمممئا4لمى

بالجزءالميمحرفمنموضعهافىإليهاالرجوعالرجا

الكتابية"المعارفدائرة"منالسابع

!وك!الو

وكأ-اتكأ-متكأ-توكأ4

جنبهأوظهرهوأسندجلسأو،متمكنأجلس:ات!

هـ5هـ

لا)02-51

.هكذاعليهئجلصما:والمت!.عليهمعتمدأشئإلى

الولائمفىالأولالمت!يحبون!والفريسيونالكتبةوكان

12:مرقس،33:6مت)"المجامعفىالأولىوالمجالس

ذلك.منتلاميذهالربحذروقد.(02:46لو،93

إذاالذينالعبيدلأولئكطوبى*:لتلاميذهالربويقول

أقولالحق.(انتظارهفى)ساهرينيجدهمسيدهمجاء

12037(.لو!"ويخدمهمويتقدموئتكئهميتمنطقإنهلكم

اليسارجنبهعلىيتكئأنالنبىحزقيالالربأمروقد

إسرائيل،بيتإثملحمليومأوتسعينيوممئةثلاثلمدة

بيتإثمليحمليومأأربعينلمدةاليمينجنبهعلىيتكئوأن

.(8-4:4حز)يهوذا

معركةوفى.عليهوتحفلاعتمد:الشئعلىوتوكأ

عندما"رمحهعلىيتوكأشاول9االملككانجلبوعجبل

.(601صم2)"عليهقضىالذىالعماليقىالغلامرآه

مرضوضةقصبةعلىاتكالهوالربغيرعلىوالاتكال

ارجع)"وثقبتهاكفهفيدخلتعليهاأحدتوكأإذاالتى

.(92:7حز،36:6إش،18:21مل2إلى

-موكب4وكب

معهركب:الأميروواكب.وتؤدةرفقفىمشى:و!

معأيسيرونالناسمنالجماعة:والمواكب.موكبفى

سبا-ملكةأتتوقد.جامعةمناسبةفىومشاةركبانأ

بموكبأورشليمإلى-الملكسليمانبخبرسمعتعندما

وحجارةجدأكثيرأوذهبأأطيابأحاملةبجمالجذأعظيم

.(3-01:1مل1)"كريمة

أقمت":أورشليمسورتدشينعند،نحمياهـلقول

علىيمينأالواحدةووكبت،الحمادينمنعظيمتينفرقتين

الحمادينمنالثانيةوالفرقة..-الدمنبابنحوالسور

.(38-31ة12نح)"!اوراوأنامقابلهموكبت

فىيقودناالذىللهشكرأ"تبولسالرسولهـلقول

رائحةبناوئظهر،حينكلالمسيحفىنصرتهموكب

.(3:14كو2)"مكانكلفىمعرفته

4وأوكا-وكر

ءسوا،ويفرخفيهيبيضالذىالطائرعش:الوكر
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أوكار!والجمع.غيرهماأمشجرأمجبلفىذلكأكان

فىإنىفقلت!.مجازيةعبارةفىأيوبويقول."ووكور

ومثل،الروحأسلم(فراشىعلىبيتىفىأى)وكرى

،(92018أى)ا،أيامأأكثرالسمندل

ويعليالنسريحققبأمركأو"؟لأيوبالربويقول

المجد.لهالربويقول.(93027أى)"؟وكره

لإنساناابنوأما.أوكارءالسماولطيور،أوجرة"للثعالب

،(9:58لو8:021مت)"رأسهيسندأينلهفليس

وذلك(،2:7فى)"عبدصورةأخذأنفسهأخلىلأنه

.الأبدىالموتمنيفتدينالكى

وكف4

وسالقطر.ووكوفأوكفأيكف،ءوالماالدصعوكف

سليمانويقول.سقفهقطرإذا:البيتووكف.قليلأقليلأ

91.أم)"المتتابعكالوكفالزوجةمخاصمات":الحكيم

تتساقطتظلالتىالمطركقطراتأى،(13،27015

.مستمرأازعاجأفتسببقليلأقليلأ

وبتدلى،السقفيهبطالكئيربالكسل":يقولكما

الكسلبسببأى،(01018جا)"البيتيكفاليدين

البيت.يسقطالأيدى!بتراخىاالسقفينهارالكثير

وكالة4-وكلاء-وكيل-وكل

والوكالة:.إليهوفؤضهسفمه:يكله،الأمرإليهوض

والوكالة..عملألهيعملأنفىغيرهإلىالرجليعهدأن

-الدوامعلي-الوكلاءفىئطلبوها.الوكيلعملهى

.(4:3كو1)الأمانههو

عنهقال،الدمشقىأليعازارمووكيللإبراهيموكان

15.تك)"لىوارثبيتىابنهوذا":ولدلهيولدأنقبل

ماكلعلىالمستولىبيتهكبيرعبده!بأنهويوصف،(3

.(2؟24تك)"لهكان

نأ،مصرفىالشرطرئيسفوطيفاروجدوعندما

ماكليدهإلىودفعبيتهعلىوكله"يوسفمعكانالرب

:93تك)"يوسفيدفىلهكانماكلفترك...لهكان

43:61تبا)بيتهعلىوكيلليوسفكانكما.(3-6
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5"-5ثيل-5"،-5هـلالة

.2(و91،44:1و

قسمت.البريةفىالشهادةخيهةأقيمتوعندما

هرون،بنىعشائرعلىأدواتهاوسائرحراستهامسئولية

وأسندت،الكاهنهارونبنألعازارعليهمالرئيسفكان

ارجع،3:22عد)،االقدسحراسةحراسوكالة")إليه

خأ22:9،1مل2و36و31و3025عدإلىآيضأ

24:3).

بلادكلفىوكيلأعشراثنا"الملكلسليمانو)\كان

يمتارأنالواحدعلى.كانوبيتهللملكيمتارون،مملكته

ملكيهوشافاطأياموفى.7(40)امل"السنةفىشهرآ

22047(.مل")1وكيلملك.ملكأدومفىيكن،الم،يهوذا

الذى"بأنهيوصفالذىشبناهووكيلالملكلحزقياوكان

.(22015إش)!هالبيتعلى

علىاليوموكلتكقدانظر":النبىلإرمياالرب!يقول

وتبنى،وتنقضوتهلك،وتهدملتقلعالممالكوعلىالشعوب

منالربيعطيهحسبما،(1:09إرميا)"وتغرس

نبوات.

أورشليم!علىبابلملكنصرنبوخذاستيلاءوبعد

أخيقامبنجدليا،الأرضفىبقىالذىالشعبعلىوض

وكلكما.(7ة04إرميا،22؟25مل2)(شافانبن

أعمالعلى"(الثلاثة)الفتيةوأصحابهدانيالنصرنبوخذ

.(3:12دانيال)"بابل

الفتياتلجمعوكلأء"فارسملكأحشويروشوأقام

منهنيختار"مملكتهبلادكلفىالحسناواتالعذارى

.(:23أس)زوجة

وكانت،خوذىاسمهوكيلالملكلهيرودسوكان

يسوعالربيخدمنكناللواتىالنساءإحدىيوناامرأته

.(8:3لو)أموالهنمن

يشرقعندماإنه،النبىإشعياءفمعلىالربهـلقول

)إش"برأوولالكسلامكوكلاعكأجعل":شعبهعلىمجده

06:17).

لهكانالذيالفنىالإنسانقصةيسوعالربذكروقد

تصرفأتصرفلأنهسيدهمدحهوقد،أمينغيروكيل

الظلم"وكيل"الربعنهيقول،أمانتهلعدمولكن،حكيمأ



لا)هأ-لا5

الوكيلهوفمن":الربوبقول(.9-16:1لو)

ليعطيهمخدمهعلىسيدهيقيمهالذىالحكيمالأمين

.(42؟12لو)"؟حينهافىالعلوفة

الأمانةتوفريستلزمالذىالمركزهذاولأهمية

الإنسانفليحسبنا"أبولسالرسوليقول،والحكمة

كما.(\:4كو1)"اللهسراثرووكلاءالمسيحكخدام

أخذمابحسبواحدكلليكن".بطرسالرسوليقول

علىصالحينكوكلاءبعضأبعضكمبهايخدم،موهبة

الرسولويقول،(4:01بط1)!المتنوعةاللهنعمة

17(:9كو)1"وكالةعلىاستؤمنتقد"إننى":بولس

وأالأسقفوكان.المسيحبإنجيلالكرازةخدمةهى

.(7:اتى)للهوكيلأيعتبرالشيخ

4أولاد-ولك

منموضعهافى!ابن"مادةإلىالرجوعالرجا

."الكتابيةالمعارف"داثرةمنالثانىبالجزء"ءالبا"حرف

4ولداق

أخيه،ابنلوطسبىبخبرأبرامسمععندماأنهنقرأ

انظر،14:14تك)"ابيتهولدانالمتيرنينغلمانهجر"

بيته.فىولدواالذينعبيدهأى(2:7جاأيضأ

8جديدةولادة

الولادة"أو،!الثانيةالولادة!أو،،الجديدةالولادة"

بكلمةالإنساننفسفىالقدسالروحبعملتتم"فوقمن

بالربالإيمانلحظةفىتحدثفهى،(ه:3يو)الله

نكونلكىالحقبكلمةفولدناشاء"فالله،المسيحيسوع

ثانيةولدنا"فقد،(18ة1يو)"خلائقهمنباكورة

.ابط1)"الأمواتمنالمسيحيسوعبقيامةحىلرجاء

لأجلوأقيمخطاياناأجلمن(المسيح)؟سلم"فقد،(3

"مولودين:بطرسالرسولويقول(.25؟4رو)"تبريرلا

الحيةاللهبكلمةيفنىلاممابليفنىزرعمنلاثانية

،(1027بط1)ا،الأبدإلىالباقية

لطفظهرحينلكن"أيضأبولسالرسولوبقول

لائ!5-ليمة5-ل!51

نحن،عملناهابرفىبأعماللا،هـإحسانهاللهمخلصنا

وتجديدالثانىالميلادبغسلخلصنارحمتهبمقتضىبل

.(5و3:4تى)"القدسالوح

موضعهافى،االتجديد"مادةإلىالرجوعفالرجا)

المعارفدائرة"منالثانىبالجزء"الجيمحرف!من

."الكتابية

-مولع4ولع

والمولع.بشدةبهتعلق:وولوعأولعأئيىلع،بفلانولع

المولع":الحكيمسليمانويقول.التعلقشديدةوالولوع

15:73أم)،يعيشالهداياوالكاره،بيتهيكدربالكسب

.سلامفىيعيشأى!(1:91أمأيضأانظر،

منلأنهم":قديمأالشعبعنالنبىإرمياهـلهقول

.6إرميا)"بالربحمولعواحدكل.كبيرهمإلىصفيرهم

39،8:01).

-يلغ4ولغ

فيهأدخل:الإناءفىالسباعمنوغيرهالكلبولغ

.ليشربلسانه

قال،ألافعشرةجدعونءوراالجيشأصبحوعندما

الماءإلىبهمانزل،كثيرأالشعبيزللم!:الربله

يلغمنكل:لجدعونالربوقال...هناكلكفأنقيهم

كلوكذا،وحدهفأوقفه،الكلبيلغكماالماءمنبلسانه

بيدهمولغواالذينعددوكان.للشربركبتيهعلىجثامن

بالثلاث:لجدعونالربفقال....رجلمئةثلاثفمهمإلى

"ليدكالمديانيينوأدفع،أخلصكمولغواالذينالرجلمئة

أنهمعلىبرهنواهذابعملهمإذ،(7-7:1قض)

وقتلديهمفليس،للقتالالاستعدادأهبةعلىكانوا

لإضاعته.

ئم4ولا-وليمة-أولم

بمناسبةاحتفالأأولعرسوليمةأقام:فللانأولمأ()

قررتهاالتىالدينيةالاحتفالاتعلىفعلاوة،سعيدة

فىللمؤمنينستقامالتىللوليمةرمزأموسىشريعة
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يائ!5-ليمة5-ل!51

.91:91رؤ)"الخروفعرسعشاء"،السموات

أفراحمنعديدةمناسباتفىتقامالولائمكانت

مثل.،حوأترا

صلحعقدأواتفاقأومعاهدةعلىالتصديقعند)1(

.(34:19خر،03،31:54خ26لن)

:41قض،92022تك)جبزواالاحتفالعند)2(

.(11-211يو،2:18أس،01

27،:9)قضالكروموقطفالحصادمواسمفى)3(

.(3:02راعوث

خ13صم23:11،2صم1)الأغنامجزعند)4(

23-92).

.(21:8تك)الطفلفطامعند)5(

54(.و7ة31تك)افتراقهمأوالأصدقاءلقاءعند)6(

.(92و91و1:9مل1)الملوكتتويجعند)7(

،04002تك)الملوكميلادبأعياداحتفالأ)8(

.(6:21مرمس

16:إرميا،3:35صم2)الميتجثةدفنعند)9(

.(9:4هو،7

،9و:13أسمثلأانظر)أخرىمناسباتفى01()

.(8و5:4

الزواجحفلاتمثلالسعيدةالمناسباتفىوكانوا

وقد،شمشونزواجعندحدثكما،بالأحاجىيتسلون

وكان.(12-ا:14قض)أيامسبعةالوليمةاستمرت

وعزفورقصالخمروشربقصفأحيانأفيهايحدث

،9-7ة5012،24إش،01:91جا)الموسيقى

.(الخ1،000:،دانيال

،9:3)أميريدمنلدعوةعبيدهيرسلالمضيفوكان

بقبلة،الضيفاستقبالالمعتادمنوكان.(..3ة22مت

بالطيبرأسهشعرودهن،الطريقوعثاءمنرجليهوغسل

فىيجلسونالمدعوينكباروكان.(46-7:44لو)

مت،922!صم)االأولىالمت!تفى،الشرفمقاعد

.(11-14:7لو،23:6

الأموروسيرتنظيمهاعلىيشرفرئيسللوليمةوكان

.(!و2:8يو)فيها

22،

لائ!5-ليمة5-ل!51

طيبأما،شقيةالحزينأيامكل":الحكيمويقول

يقول:كماة(15:15أم)"دائمةفوليمةالقلب

الوليمة،بيتإلىالذهابمنخيرالنوحبيتإلىالذهاب*

:7جا")قلبهفىيضعهوالحى/إنسانكلنهايةذاكلأن

.)2

القديم:العهدفىذكرتالتىالولانمأهمب(إ

إسحقفطاميومإبراهيمصنعهاالتىالوليمة)1(

21:8(.لك)

منليئةابنتهزواجعندلابانأقامهاالتىالوليمة)2(

22(.:92تك)لعقوب

وفى،ميلادهعيديومفرعونأقامهاالتىالوليمة)3(

تك)وظيفتهإلىالسقاةرئيسردأيضأاليومذلك

.(21و04:02

قض)زواجهعندشمشونأقامهاالتىالوليمة)4(

14:01-)12.

يوميأبيوتهمفىأيوبأولاديقيمهاكانولائم)5(

.(1:4أى)

:25صم1)بيتهفىنابالأقامهاالتىالوليمة)6(

36).

2)ورجالهلأبنيرالملكداودصنعهاالتىالوليمة)7(

02(.:3صم

رجالوجميعلإخوتهأدونياأقامهاالتىالوليمة)8(

علىملكأبهالمناداةمحاولتهعندالملكعبيديهوذا

.(1:9مل1)داودأبيهعرش

فىلهالربظهوربعدسليمانأقامهاالتىالوليمة)9(

.(15!3مل1)حلم

طلبعلىبناءإسراثيلملكأقامهاالتىالوليمة)01(

:6مل2)أرامملكجيشلرجالالنبىأليشع

23).

\أس)أستيرسفرفىالمذكورةالعديدةالولائم)11(

د14:،86ووه4::1:92،18،5،ه:

9:1.)32-



لىليو-ل!ل5

الجديد:العهدفىذكرتالتىالولانمأهم(ب)

رقصتالتىميلادهعيدفىالملكهير!دسوليمة)1(

.(6:21مرقس)هيرودياابئةفيها

بشوعالربحضرهاالتىالجليلقاناعرسوليمة)2(

.(11-ا:2يو)وتلاميذهأمه

متى(البشير)العشارلاوىأقامهاالتىالوليمة)3(

.(5092لو)يسوعللرب

سمعانبيتفىيسوعالربحضرهاالتىالوليمة)4(

.(48-7:36لو)الفريسى

وحضرهاالفريسيينرؤساءأحدبيتفىوليمة)5(

.(11-7؟14)لويسوعالرب

،17-:يو)عنيابيتفىلهأقاموهاالتىالوليمة)6(

.(13-26:6مص

ممارسةبعدأوقبلتقامكانتالتىالمحبةولائم)7(

.(12يه،2013بط2)الربعشاء

رؤ)الخر!فعرسعشاءوليمة،العظمىالوليمة)8(

9109).

،الخروفعرسعشاءلوليمةمقابلةوليمةوهناك)9(

الأرضوحوشفيهاستلتهمالتىالوليمةوهى

21،-91:17رؤ)الربأعداءلحوموجوارحها

.(02-93:17حز

4-يولولولول

.واويلاه:وقالتأعولت؟لأوولواولولةةالمرأولولت

:الربتركواللذينالنبىإشعياءفمعلىالربويقول

منتصرخونوأنتم،القلبطيبةمنيترنمونعبيدى"هوذا

.65:14()إش!تولولونالروحانكسارومن،القلبكأبة

13:6(.)إش"قريبالربيوملأنولولوا":يقولكما

آدمابنيادد!ولاصرخ"ا.النبىلحزقيالالربويقول

ارجع(-2:12)حزا"أهوال...شعبىعلىيكونلأنه

،3ة8عا،32018حز4:9،2،0،32إرمياإلىأيضأ

.(11:2زك

أيهااصحوالا:النبىيوئيلفمعلىالربويقول

يؤا)"الخمرشاربىجميعياوولولواوابكوا،السكارى

لاية5-لاة5-ا؟5-لع5

الأغنياءأيهاالآنهلم":يعقوبالرسولويقول.(ه:

.(5:1يع)"القادمةشقاوتكمعلىمولولينابكوا

ولاية-ولاة-لوا-ولى

واليفهو،بهوقامأمرهملك:ولايةوعليهالشئؤلن

التىوالبلا!،والسلطانالإمارةةوالولاية.ولاةوالجمع

الوالي.عليهايتسلط

لملتميم:لملعهدلىلم،ا

اتصلتقدالقديمتاريخهافىإسرانيلكانتلما

كانالتى،الحضاراتمنبالعديدمباشرةغيرأومباشرة

فيهااالسلطةأربابتسميةفىالخاصأسلوبهامنهالكل

معنىتؤدىعبرية!اتعشرمنأكثرنجدأنعجبفلا

وأالرئيسأوالمتسلطأوالأميرأوالحاكمأو،،الوالى!

لحكمالامبراطورأوالملكقبلمنالمعينالناظرأوالقاند

معينة.منطقة

أرضكلعلىحاكمأيوسفمصرفرعونجعلوقد

المسلطهويوسففكان(44-41:41تك)مصر

إخوتهعنهوقال،(42:6تك)الأرضعلى(الوالى)

.(33و42:03تك)"الأرضسيد"ةلأبيهم

"أخيقامبنجدليا*بابلملكنصرنبوخذأقاموقد

.،2مل2)يهوذاأرضفىالباقىالشعبعلىواليأ

سلطكها.(11،41:2و7و04:5إرم!ا22،

علىالشحنرئيسوجعلهبابلولايةكلعلى"دانيال

نغووعبدوميشخ"شدرخوفىكما."بابلحكماءجميع

.(94و2:48دانيال)"بابلولايةأعمالعلى

علىواليأ"شيشبصر"افارسملككورشوأقام

.(11و1:1حجى)وزربابل،(5:14عز)اليهددية

إلىالواقعةالبلاد)"النهرعبر"علىواليأتتناىوكان

5:3عز)الملكداريوسأيامفى(الفراتنهرمنالغرب

أرضعلىواليأنحمياالملكأرتح!ثس!تاأقامكما.(6و

كلمةوهى"الترشاثا"لقبه!كان،(5014نح)يهوذا

صاحب)مثل)"المحترم"بمعنىفارسيةكلمةمنمشتقة

:07،8:9،01و7:65نح631ة2عز-المعالى

)1.
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م!ال!-لعم!-لع5

ابممب:الع!لى(ب)

إلىتنقسمممتلكاتهاكانت،الرومانيةالدولةأيامفى

،السناتو()الشيوخلمجلستابعقسم:رنيسيينقسمين

التابعةالولاياتحكامفكان.للامبراطورتابعوقسم

بروقنصل""لقبعليهميطلقالشيوخلمجلس

.واحدةسنةعادةحكمهممدةوكانت1(وله*ع!5الا)

جممفكانللامبرا!ددمباشرةالتابعةالولاياتحكامأما

عرضةالولاياتهذهوكانت،محدودةلمدةالامبراطور

عسكريةحاميةالحاكممعفكانت،للدولةالمتاعبلإثارة

ةالولاةأولئكعلىيطلقوكان،قيادتهتحت

الولاةمنالكتابويذكرة(!ه،،كللاءه!!)"بروكيوريتور"

قبرصوالى"بولسسرجيوس"(ع3+ه!3الا3)الأولين

:18أع)أخائيةوالىلاغاليون"و،(7و13:6أع)

ولاأف!سمىفىيقيمكانالذىأسياولايةوحاكم،(12

)لوسوريةوالىوكيرينيوس،(91:38أع)اسمهيذكر

3:2).

المذكورون(بروكيوريتور)الثانىالنوعمنالولاةأما

بيلاطس"ومنهم،اليهوديةولاةفهم،الجديدالعهدفى

عأ)لافيلكسو!!(27:2،28:14مت)"البنطى

يمكن).(26:32أع)،1وفستوس"،(23:26

منموضعهفىالأسماءهذهمناسمكلإلىالرجوع

.("الكتابيةالمعارفدائرة"أجزاء

04-موال-مولىولى

أيضأوهو،بهقامأوأمرأولىمنكلهوالولى

أمرهيلىالذى.اليتيموولى.والحليفوالنصيرالقريب

بكفايته.ويقوم

لأنالأيتامحقولتدخللا".الحكيمسليمانولقول

ارجع،23:11أم)"عليكرعواهميقيمهوقوى،وليهم

.05إرميا،806:16،63:16،:45إشإلىأيضأ

34).

القديمالعهدفى"ولى"كلمةتستخدمماوكثيرأ

علهتفقدأناأما":أيوبيقولكما،افاد"صعفىلتؤدى

25(.910أى)"يقومالأرضعلىوالآخر.حىوليىأن
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ال!مو-م!لي-لي5

أمامكمرضيةهبىوفكرفمىأقواللتكن،:داودويقول

إلىأيضأارجع،91:14مز)"وولييصخرتىيارب

.(78:35مز

فباعأخوكافتقرإذا":قائلأقديمأشعبهالربويأمر

أخيه"مبيع)يفتدى(ويفكإليهالأقربولئهيأتى،ملكهمن

:2راعوث،5:8عدإلىأيضأارجع،25:25لاا

.(8-1304:1و12و02،3:9

حقلهوكان،للقتيلالأقرباءأقربهو:الدموولى

بعد،وبنيهندحأأمراللهأنحيث،القاتلمنالانتقام

نسفكبالإنسانالإنساندمسافك!:قائلأ،الطوفان

،9:6تك)"الإنسانعملصورتهعلىاللهلأندمه،

و7و91:6تث،02و35:91عدإلىأيضأارجع

عند-يجعلواأنإسرائيلبنىاللهأوصىولكن.(13

فىمدنثلاث،ملبمدنست-الموعدأرضإلىدخولهم

إليهاليهرب،الأردنشرقىفىمدنوثلاث،الأردنغربى

مدن!مادةإلىالرجوعالرجا)عمدغيرعنالقاتل

"اللامحرف"فى"لت!مادةمنموضعهافىالملجأ"

.("الكتابيةالمعارفدائرة"منالسابعبالجزء

فهو،آخرأمرولىمنوكل،والسيدالرب:والمولى

الله.خليلهيمإبراويقول.وأولياءموالىوالجمع،مولاه

يسخطلا...ورمادترابوأناالمولىأكلمشرعتقدإنى"

ارجع،32-18:27تك)"فقطالمرةهذهفأتكلمالمولى

.(91:4إش،35و01و24:9تكإلىأيضأ

مولاتىوجهمنهاربةأنا":للملاكهاجروتقول

إلى"ارجعى:الربملاكلهافقال.ساراى

16:8تك)،(يديهاتحتواخضعى،(سيدتك)مولاتك

.(9و

أنتمن":روميةفىللمؤمنينبولسالرسولويقول

وأيثبت(وربهسيده)لمولاههو؟غيركعبدتدينالذى

14:4(.)رو"يثبتهأنقادراللهلأنسئثبتولكنه،يسقط

أعمالسفرمنعشرالسادسالأصحاحفىونقرأ

،"عرافةروح،بهاكانالتىالجاريةقصة،الرسل

،"بعرافتهاكثيرأمكسبأ)سادتها(مواليهاتكسب"وكانت

مواليهارأى،العرافةروحالرسولمنهاأخرجفلما



يما4!،معي!-مأ15-مأ5

أمسكوا،مكسبهمرجاءخرجقدأنه(أمرهاءأوليا)

مما"الحكامإلىاالسوقإلىوجروهماوسيلابولس

:16-24(.16)أعالسجنفىوسيلا2بولسإلقاءإلىأدى

)وم!

اإبماءيومئ-أومأ-ومأ

بالعينأوباليدإليهأشار:إيماءإليهأومأأوإليهومأ

نإ!:النبىإشعياءفمعلىالربويقول.ذلكبغيرأو

الإثم"وكلامبالأصبعوالإيماءالنيروسطكمننزعت

التعالىإلىيشيرهنابالأصبعوالإيماء.(58:9)إش

.والكبرياء

فىلشكهبالخرسالكاهنزكرياالربأصابوعندما

يكلمأنيستطعلم،المعمدانيوحناابنهبولادةاللهوعد

.(22ة1لو)"صامتأوبقىإليهميومىفكان،الشعب

ا،يسميهأنيريدماذا!:إليههمأومأوا،يوحناولادةوعند

:24أع،13024يوإلىأيضآارجع-1:62لوا

01).

!نوميو

ونيا4

أحدوهو،ا،تسبيحأوحمدالرب"معناهعبرىاسم

وتخلوا،أجنبياتءنسااتخذواقدكانواممن،بانىبنى

عزرانصيحةعلىبناءالبابلىالسبىمنالعودةبعدعنهم

.م.ق456نحوفىوذلك(-0101836عز)الكاهن

-لوانى4ونى

فهو،وأعياوكلوضعففتر-ونياينىالأمرفىوش

بهيهتمولم،ضبطهإلىيبادرلم:العملفىوتوانى.وان

الرجلانأمسك(لوط)توانىلما"و.أدائهفىوأب!

الربلشفقة،ابنتيهوبيد،امرأتهوبيدبيده()الملأكان

-91:16ل!)"المدينةخارجووضعاهوأخرجاه،عليه

،15:28صم91:8،2قض،\:43تكأيضأانظر

.(038،23016!أع،92:9إش،91106مز

يع5يلا-5

،الميعادإلىبعدالرؤيالأن":النبىحبقوقويقول

لأنهافانتظرهاتوانتإن.تكذبولاتتكلمالنهايةوفى

.(3-2:1حب)"تتأخرولاإتيانأستالى

!دينونتهمإنالكذبةالمعلمينعنبطرسالرسولويقول

3(.20بط2)"ينعسلاوهلاكهم،تتوانىلاالقديممنذ

!وهـو)

مواهب4-وهب

وهى،والموهبهالهبهوالاسم.عوضبلاأعطاه:ؤقبة

.(الخ603300يو)هوالمعطىوالواهب.العطية

ل!حية4مواهب

فى!روحيةمواهب-روحى"مادةإلىالرجوعالرجا

دائرةمنالرإبعبالجزء"ءالرا"حرفمنموضعها

الكتابية.المعارف

4وهكة

والمجح،الأرضفىالعميقةالحفرةأوالهوة:الوهدة

منهـأصعدت:صلاتهفىالنبىيونانويقول.ووهادؤفد

.(2:6يونان)!اإلهىالربأيها"ظاتىالوهدة

و!4

(عقدة)أنشوطةطرفهفىالحبل:الؤفقأوالؤقق

الرسولويقول.بهليؤخذالإنسانأوالدايةعنقفىيطرح

الزواجأمرعنلهمذكرهفيماكورنثوسفىللمؤمنينبولس

بل،وهقأعليكمألقىلكىليس،لخيركمأقولههذا":

:7كو1)"ارتباكدونمنللربوالمثابرةاللياقةلأجل

35).

ىو!الو

-ويحى8م!

بولس:الرسولويقول.وتوجعترحم!طمة:"يحو"

هذاجسدمنينقذنىمن،الشقىالإنسانأنا"ويحى
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يل5

كماأو1(7:24رو)(الخطيةجسدأى)"!الموت

وأ"!تعيسإنسانمنفيالى!:الحياةكتابفىجاعت

الإنسانأنااللهليرحمنى":الجديدةالعربيةالترجمةفى

اللهأشكر":بالقولذلكعلىيعقبولكنه."الشقى

يعطيناالذى"فهو(7:25رو)"ربناالمسيحبيسوع

وفى،(15:57كو1)"المسيحيسوعبربناالغلبة

:8روكا.)أحبنابالذىانتصارنايعظمجميعها*هذه

.)37

هـلل4

له!ا.عذاب":،الهويل،،:ويقال.الشرحلول:الويل

هذهوترد.العذابمنوالمشقةوالهلاكالحزنهوفالويل

لكويل":القولفى!مرةلأولالمقدسالكتابفىالكلمة

ارنجع،21:92عد)"!كموشأمةياهلكت.موأبيا

.(..09:15أى"8و4:7صم1إلىأيضأ

228

لمن،الشقاوةلمن،الويللمن*:الحكيمسليمان!يقول

ازمهرارلمنسبب،بلاالجروحلمن،الكربلمن،المخاصمات

طلبفىيدخلونالذين،الخمريدمنونللذين؟العينين

إلىأيضأارجع،03و23:92أم)"الممزوجالشراب

.(الخ10400إش،4:01.01:16حا

أجرىالتىالبلدانبعضعلىبالويلالربنطقوقد

،11:21مت)تتبلمولكنها،معجزاتهمنالكثيرفيها

الكتبةعلىالويلاتمنبعددنطقكما.(01:13لو

23و16و15و14و23:13مت)المرائينوالفريسيين

و44و11:43لوإلىأيضأارجع،92و27و25و

.(52و47و46

أبشركالاكنتإنلىويل":بولسالرسولهـلقدل

:9:12،11ل!،11يهإلىأيضأارجع9:116كو)1

14،12:12.18:01).



)ىء!
ياء4

النهايةتمثلفهى،العربيةالهجائيةالحروفآخرالياء

أوميجا"!هى"الياء"و.البدايةتمثلالألفأنكماإ

المسيحيسوعالربويقول.اليونانيةاللغةفى(لا!ح+ه)

،8:ارؤ)،اوالنهايةالبداية،ءوالياالألفهوأنا":

(17:لؤ)والآخر"الأولهوأنا"،13(:22ء2116

لآخراوأناالأولأنا":النبىإشعياءفمعلىقالكما.

:41إنتىإلىأيضأارجع-44:6)إش"غيرىإلهولا

الحرفيناستخدامالعبريةاللغةفىالعادةمنوكان.(4

العبريةفىوهما)العبريةالأبجديةفىوالأخيرالأول

علىللدلالةمجازيأ(العبريةفى"توا"أوءوالتاالألف!)إ

والشمول.الاكتمال

يائير4

اسمجوهو،"ينير"معناهعبرىاسم

منسى"بنياثير"عنهويقال،سجوببنيائير)1(

بنسجوبابنالحقيقةفىكانبينما(41ة32عد)

أبىماكيربنتزوجتهمن(يهوذاسبطمن)حصرون

فئسب،منسىسبطمن(22و2:21أخ1)جلعاد

العبرانيوناستولىوعندما.لأمهجدهمنسىإلى"يائير"

جلعادموسىأعطى"،موسىزمنفىلأردناشرقىعلى

يائيهـ!

..

منسىبنيائيروذهب،فيهافسكن،منسىبنلماكير

41(،و04-32عد)ا،يانيرحووثودعاهنمزارعهاوأخذ

إلىأرجوبكورةكل،)تشملوكانت،ثايائيرقرى"أى

لهفكان.(3014تث)"والمعكيينالجشوريينتخم

.(2:22أخ)ا"جلعادأرضفىمدينةوعشرونثلاث)

،4013مل13:03،1يش)مدينةستينأصبحتنم

عليهاستولىماهىمدينةالستينولعل،(2:23أخ1

بعد.فيماعائلتهوسائريائير

بنىقضاةمنالثامنالقاضى،الجلعادىيائير)2(

وقد.آنفأالمذكوريائيرنسلمنكانولعله،إسرائيل

نلاثونلهوكان"،سنةوعشريناثنتينلإسرائيلقضى

فى"مدينةثلاثونولهم،جحشأثلاثينعلىيركبونولدأ

كانأنهوالأرجح،ا،يائيرحووث،)يدعونها،جلعادأرض

دفن!وقد،سابقأالمذكورةمدينةوالعشرونالثلاثبينها

المنطقةنفسفىكانتأنهايرجحالتىا"قامونفى

.(5-3ة01قض)

وهو،بنيامينسبطمنقيسبنشمعىبنيائير)3(

بنت"أستير"أى"لهدسة"مربيأكانالذىمردخاىأبو

.(7-205إش)"أمولاأبلهايكنلملأنه،عمه

يائيركط4

لداودكاهنأكانالذى"اليائيرىعيرا"لقبوهو

نسلمنكانأنهإلىيشيرمما(02:26صم2)الملك
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يابالا

أولأالمذكور(3:14تث،3:41عد)منسىبنيانير

السابق.المبحثفى

،لابال

لامكابنوهو."متحرك"معناهلعلسامىاسم

أبأيابالوكان.عادةزوجتهمن(قاييننسلمن)

مما(02و4:91تك)المواشىورعاةالخياملساكنى

.البدوحياةعاشمنأولكان،يابال"أنيعنى

لابيش4

اسم:وهى،"جاف"أو"!يالسمعناهاعبريةكلمة

يربعامبنزكرياعلىفقالذىشلومأبىيابيش)1(

عنهعوضأوملكفقتلهالشعبأماموضربه،إسراثيلملك

منحيم،بدورهعليهفتنئم،السامرةفىواحدشهرلمدة

بنشلوموضربالسامرةإلىفجاء،ترصةمنجادىبن

.(14-15:8مل2)عنهعوضأوملكوقتلهيابيش

صم1)"جلعادليابيش"مختصراسميابيش)2(

:01أخ13،1و01،21012و9و5و3و1ة11

التالى.البندإلىالرجوعالرجا،(12

4جلعاديابيش

مدينةوكانت،"جلعادفىاليابسالمكاق"ومعناها

ناحاشا،يدمنشاولالملكأنقذهاالأردنشرقىفى

."العمونى

ذكرأوليرد،لمقدصلململكتابفىتاريضها-أ

الأصحاحفىجاعتطويلةقصةنهايةفىجلعادليابيش

الأصحاحإلىوامتدتالقضاةسفرمنعشرالتاسع

جبعةسكانإن:بالإيجازوهى،والعشرفيالحادى

جبعة.فىليبيتمالالذىا!وىالرجلسريةاغتصبوا

أخذ،البابعتبةعلىميتةالصباحفىوجدهاوعندما

قطعة،عشرةاثنتىإلىعظامهامعوقطعهاالسكين

عيونفىالأمرفقبح.إسرائيلتخومجميعإلىوأرسلها

بئرإلىدانمنواحدكرجلفاجتمعوا،الأسباطسائر

يطلبونبنيامينسبطإلىوأرسلوا،المصفاةفى،سبع

023

ياييللث!جلعا!

ليقتلوهم.جبعةفىالقباحةهذهفعلواالذينالقومتسليم

إسرائيل.بنىإخوتهملصوتبنيامينبنويستمعفلم

إسرائيلأسبا!وباقىبنيامينسبطبينالحربفقامت

سوىمنهميبقولم،بنيامينرجالبهزيمةأخيرأوانتهت

-02:1قض)الحربميدانمنهربوارجلمئةست

47).

يشتركلمأنهوالعشرونالحادىالأصحاحيسجلثم

محاربةفىالأسباطسائرمعجلعاديابيشرجالمنأحد

جلعاديابيشسكانيضربواأنفقرروا،بنيامينسبط

العذارىعلىالإبقاءمعوالأطفالالنساءمعالسيفبحد

زوجاتأعطوهم،فتاةمنةأربععددهنوكان،الفتياتمن

وأوصوا،بنيامينسبطمنالباقينمنرجلمئةلأربع

بناتمنبنتألهمنهمواحدكليخطفبأنالباقينالمائتين

حدثماوهو،الكرومفىللرقصيخرجنعندما،شيلوه

.(23-21:9قض)

صصبم!كر..

--!--7لنزرلدنراصصص

ص!.ص**.-

كرصححم-!ص3حلأ؟6

//د-!-!ح!!.أفابس"،!

شانلت.\
أ"

()يهـحانفي.ا!

.7ا-

ث!أ

%،0.-*!3

7"**+*!(*-كرلح--!يبيىج!ص----إص،6---

.شيلو!3ظص!،إلأإ

جلعاديابيمث!لموقعخريطة

مرةبالسكانعمرتجلعاديابيشأنالواضحومن

لهفقال،عليهانزلالعمونىناحاشأننجدإذ،أخرى



يابيلأ

أنفطلبلك،فنستعبدعهدألنااقطع:يابيشأهلجميع

يمهلهمأنيابيششيوخفطلب.لهميمنىعينكليقور

الممسوح)الملكلبشاوليستنجدونوأرسلوا.أيامسبعة

وأنقذ،العيونيينوهزمكبيرأجيشأشاولفجمع(حديثأ

هذاجلعاديابيشأهلحفظوقد.يدهممنجلعاديابيش

هعركةفىوأبناؤهشاولفتلفعندما.لشاولالجميل

بيتسورعلىأجسادهموسمروا،الفلسطينيينبيدجلبوع

ىذكلقام"،زلكجلعاديابيشسكانوسمع،شان

بنيهوأجسادشاولجسدوأخذواكلهالليلوساروابأس

وأحرقوها،يابيشإلىبهاوجا!ااشانبيتسورعن

يابيش،فىالأتلةتحتودفنوهاعظامهموأخذوا،هناك

رجالفعلهماوعرفدأودملكولما.أيامسبعةوصاموا

بأنهويعدهم،ليشكرهمرسلأليهمإأرسل،جلعاديابيش

.6(و،ة2صم)2الأمرهذافعلوالأنهمخيرأمعهمسيفعل

فىيصبالذى"اليابسوادى"يحمل:موثعها-ب

ميلأوعشرينخمسةنحوبعدعلىالشرقمنالأردننهر

المدينةتلكاسمنفساالجليلبحرمنالجنوبإلى

تقعكانتجلعاديابيشمدينةأنمعهيرجحمما،القديمة

.الوادىذلكعلى

تقعكانتأنها،الكنسىالمؤرخ،يوسابيوسويذكر

التلعلى،"بلا"منالجنوبإلىأميالستةنحوبعدعلى

أسفروقد."خرزأبووتلالمقبرةتل"منالمزدوج

عصرإلىترجعفخاريةأوانىعنالتلينهذينفىالتنقيب

الواقع-فىبل،الأردننهرمنبالقرب،الملكشاول

استردادقصةمعتمامأيتفقممانفسهالوادىحافةعلى

.ويوناثانشاولجثتى

علىبعيدأالواقع"المقلوبتل"قبلا"أنالمرجحكان

يبعدلأنهولكن،جلعاديابيشموقعهواليابسوادى

بيتإلىمنهالذهابيجعلقدفإنه،الشرقإلىكئيرأ

موقعاعتبارهالأفضلولعلمستحيلا".أمرأ،ليلأشان

النبى.أليشعموطنمحولةآبل

يابين!

اسم؟وهو،"يراقب(الله)*معناهسامىاسم

الكنعانيببنالملوكمنحلفوزعيمحاصورملك)1(

\:11يش)الإسرائيليينوجهفىالوقوفأرادواالذين

الكتابيصفه،جيشأهووحلفاؤهحشدوقد.(12-

فىالب!حرشاطىعلىالذىكالرملغفيرأ!كانبأنه

وقد.(1104يش)جدأ"كثيرةومركباتبخيلالكثرة

فى"يادين"بهاقامالتىالأثريةالاستكشافاتأسفرت

،الجنابواسعةكانتحاصورمدينةأنعن،5591

.السكانمن000.04لنحوتتسع

كؤودعقبةتمثل،يابينحشدهاالتىالقوةهذهوكانت

وسقط،ميروممياهعندفاجأهمولكنه،يشوعتقدمأمام

فأبادوهم،اإسرائيلبنىبيدالربفدفعهم،عليهم

بالسيف،ملكهاوضربحاصورعلىيشوعواستولى

.بالنارحاصوروأحرق

كان،كنعانملوكمن،ايابين"باسمآخرملك)2(

."سيسرا"جيشهرئيسوكان،أيضأحاصورفىيملك

الشرلفعلعادوالأنهم،بيدهإسرانيلبنىالربأسلموقد

مئةتسعهذاليابينوكان.إهودموتبعدالربعينىفى

سنة"عشرين،بشدةإسرائيل!وضايق،حديدهـتمركبة

.(3-4:1قض)

الوقت،ذلكفىلإسرائيلقاضيةالنبيةدبورةوكانت

نفتالىاقادشمنأبينوعمبنباراق-ودفأرسلت

جبلإلىيزحفبأنيأمرهإسرائيلإلهالرببأنوأخبرته

،بنىنف!الىمنرجلآلافعشرةمعهويأخذ،لابور

وإن،أذهبمعىذهبتإن":باراقلهافقال.زبولون

تشجعه.معهفذهبت."أذهبفلاتذهبىلم

قيشون.نهرعندومركباتهجيوشهسيسراوحشد

فأزعجرجلآلافعشرةلالدأعهتاجدجبلمنباراقفنزل

أمامالسيفبحدالجيشوكلالمركباتوكلسيسراالرب

وتبع.رجليهعلىوهرب،المركبةعنسيسرافنزل،باراق

كلوسقط،الأممحروشةإلىوالجيشالمركباتباراق

وهرب.واحدولالهبقاصيفانصبحدسيسراجيش

القينى،حابرامرأةياعيلخيمةإلىرجليهعلىسيسزا

سقته.ماءتسقيهأنمنهاطلب.استقبالهياعيلفأحسنت،

الوتدوضربتالخيمةوتدأخذتثم،وغطتهفقامتلم،لبنا
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يائمافى

ماتوهكذااالأرضإلىفنفذاصدغهفىبالميتدة

.سيسرا

من،:قولهامنادبورةترنيمةفىجاءمماويبدو

،سيسراحاربتحبكهامنالكواكب.حاربواالسموات

:5قض)،قيشوننهروقائعنهر.جرفهمقيشوننهر

ويفطىياليضقيشوننهرجعلالربأن(91-21

إلىسيسرافاضطر،المركباتسيرعرقلمماالأرض

قدميه.علىوالهروب،تركها

مز)والثمانينالثالثالمزمورفىهذايابينذكروجاء

83:9).

يأثراىه

منلاوىوهو."راسخأوثابت!معناهعبرىاسم

.(21؟6أغ1)آساففأسلاوأحد،جرشومنسل

بنأثناى"الأصحاحنفسفىالمدعونفسههوأنهويرجح

+(6:14أخ1)"زارح

هـياجور

فىمدينة!كانت،"مسكن!معناهاعبريةكلمة

أدومصدودعلى،يهوذاسبطنصيبمنالجنوبىالطرف

تلهىولعلهابالضبطالآنموقعهايعلمولا.31(:1)يشه

سبع!بئرمنالشرقإلىأميالعشرةبعدعلى5الغور

ياحصنيل-يحصيفيل،

ففتالىأبناءأولوهو،"يرزقالله"معناهعبرىاسم

ة26مد)الياحصئيليينعشيرةجدوهو(46:24قك)

.(7،13أخ1)"يحصينيل"أيضأويسص،(48

ياحصيئيليوق8

62عد)السابقاليندفىالمنكووياحصيئيلنسلهم

:48)-

ياحلئيلى8

أبئة،اسفر!هو،"اللهينتظر*حعنا،عبرىاسم
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ص!اءومنط.(،9!16لك)يملوببنزبولون

!"(26،26عد)الياصلنيليون"

"كاداء

فيلأوخامالث!انيالافيوهو،"عايم"ممنا.محبرىاسم

لهوكلان،يهوذا!سبطمن،الأضرىامرأتهمنيرصمنيل

.(32و28ة2أغ1)!يوناثانيثرهماابنان

ياد!قه

ويلف،"يدين!أو"يقضى"معنا.مبرىاسم

لىاشتركواالذينأحدوكانن!بصأهلمنبالميرونوثى

السبىمقالمود!بمدنمصياأياملىأورشليمسورترميم

.(3:7نح)ق.م.445نحوفىالبابلى

يا-ا

الرابعالابنوهو،!شهرأوقمر*معنا.سامىاسم

،01:26تك)العربحد(قصطانأو)يقطانءأبنامن

منالصنوبىالجزءسكنوانسله)نوالارجح.(.2ةأخ1

بفىقبيلةجدأنهالبعضويظن،العربيةالعزيرةشبه

المعرولم9.هلال

كاردأ

وهو."نزولط"ممناهأنيربمسامىاسم

بنمصهللثحجلابمنوسواآدمهنا!اصسدباس)1(

واثنقينمطةتممعععحوإلياطوئانقبلعامث!لقد!قنان

طفبهبمعدعمرأافاصىأطولىيكونويذك،!عنةوستين

\أخ03،9-5:15!)ياردبنأخنوغبنمتوشالح

.(37ث3لو.2ث

بنجماالب!نصلمن،!رروأب!رعزرةبنىهنيارد)2(

!(4:18أغ1)ي!تاسبطمنيلنة

طلهت!ا

،حورىأبورهو"رضيقأرلين،!عناههبوىا-

0113-:5أخ1)بادسبةمقجلعادواكه



يا)يم!

ياويب4

وهو:،"يخاصمأوينازع"معناهعبرىاسم

إلىعزراأرسلهمالذينالقادةأحد"ياريب"()1

.(16ة8عز)للهيكلخداملإحضاركسفيا

،يوصاداقبنيشوعبنىمنالكهنةأحدياريب)2(

01عز)الأجنبياتزوجاتهمعنبالتخلىعزراأمرهمممن

:18).

يازينيا-يزلياا

وهو:،ا،الربيسمع!معناهعبرىاسم

رؤساءأحد،حبصينيابنأرميابنيازنيا)1(

ملآنةطاساتالنبىإرمياأمامهمجعلالذينالركابيين

نأأبواولكنهم،خمرأاشربوالهموقال،وأقداحأخمرأ

ألاأوصاهمقدركاببنيونادابأباهملأن،يشربوها

حفظواوهكذا..الأبدإلىبنوهمولاهملا،خمرأيشربوا

وسكانيهوذألرجالعبرة"بذلكفكاتوا،أبيهموصية

لزنياأيضأدسمى(91-3-35إرميا)أورشليم

.(04:8رمياإ)

رافقواالذينءالروساأحد،المعكىبنيازنيا)2(

:25مل2)المصفاةفىجدلياإلىقاريعبنيوحانان

جاء،جدليانثنيابناسمعيلاغتالأنوبعد.(23

ليحاربوامعهالذينالجيوشرؤساءوكلقاريحبنيوحانان

فتقدم،عمونبنىإلىمنهمهربولكنه،نثنيابناسمعيل

52مل2)لأجلهمليصلىإرمياإلىالشعبوكلالر،ساء

ويبدو.(6-8،14:11،24:1ة04رمياإ،23:

بناسمعيلمحاربةفىقاريحبنيوحانانساعديزنياأن

نفسههوأنهوالأرجح.(هو43:4إرميا)نثنيا

وكان.(43:2إرميا)"هوشعيابنعزريا"المسمى

ق.م.588نحوفىذلك

شيوخمنرجلأالسبعينزعيمشافانبنيازنيا)3(

وهم،رؤياهفىالنبىحزقيالرأهمالذين،إسرائيلبيت

يراهملاالربأنظانينالظلامفىالأوثانلضوريبخرون

.(12-8:01حز)

رجلأوعشرينخمسةرئيسىأحدعزوربنيازنيا()4

يالللافى

الرببيتبابعند،رؤيافىالنبىحزهيالرآهم

فىرديئةمشورةويشيرونبالإثميفكرون،الشرقى

.(13-ا:11حز)أ!رشليم

يايخدز4

وكان،"الربيحركهمن":معناهلعلعبرىاسم

،داودالملبهغنمعلىيشرفوكان،بالهاجرىيلقبيازيز

73أغ1)الأردقشرقىفىترعىكانتأنهايرجحالتى

:31).

يا!لهنأ4

اليونانىاللفظوهو"شفاء*معناهيونانىاسم

وهو:"يسوعأوليشوع"

المكابىيهوذااختارهالذىألعازاربنياسون)1(

ليعقداروميهإلى،أكوسبنيوحنابنأوبولمسمعوأرسله

ملوكالسلوقيينضدوالمناصرةالموالاةعهدالرومانيينمع

يوناثانأنكما(8:17مك1)ق.م.161فىسورية

بننومانيوسمعوأرسلهياسونأنتيباتيريناختارالمكابى

:16،14ة12مك1)التحالفهذاليجدداأنطيوكس

.م.ق144فىذلكوكان(22

الكهنةرئيسوشقيقالثانىسمعانبنياسون)2(

نأالرشوةطريقعناستطاعالذى،الثالثأونياس

عاداتبممارسةشعبهوأغرى،المركزهذاعلىيحصل

طائلةمبالغصرفكما.(26-4:7مك2)الأمم

منرسلأأرسلكما،صورفىالد!ريةالالعابلإقامة

هركليسلذبيحةفضةدرهممئةثلاثومعهمأورشليم

سوىمركزهفىيستمرلمولكنه،(02-4:16مك2)

!منلاوس"محلهحلإذق.م.(،171-)174سنواتثلاث

بنىبلادإلىياسونفهرب،أعظمرشوةللملكقدمالذى

ذلكوبعدمصرإلىثم،(27-4:23مك2)عمون

.(01-5:1مك2)ماتحيثسبرطةإلى

استضافوقد،تسالونيكىمواطنىأحدياسون)3(

أهلمنالأشرارالرجالفهاجم.بيتهفىوسيلابولس

الشعبإلىوسيلابولسلإخراجياسونبيتالسوق
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الإخوةمنوأناسأياسونجروا،يجدوهمالمولما.الهائج

فتنواالذينهولاءأنصارخين،1،المدينةحكامإلى

ياسون،قبلهموقد،أيضأههناإلىحضروا،المسكونة

ملكيوجدإنهقائلينقيصرأحكامضديعملونكلهموهؤلاء

سمعو!إذالمدينةوحكامالجمعفأزعجوا.يسوع.آخر

)"أطلقوهمثمالباقينومنياسونمنكفالةفأخنوا،هذا

المذكورياسوننفسههوأنهوالأرجح.(9-17:5أع

إنه"بولسالرسولعنهيقولحيث،روميةإلىالرسالةفى

أنهوالأرجح،(16:21ل!)يهوديأكانأنهأى"نسيبه

.م54نحوفى!ذلككورنثوسإلىبولسالرسولرافق

ياشر4

أحدوهو،"مستقيم!أو"بار"معناهعبرىاسم

.(2018أخ1)حصرونبنكالبءأبنا

شر8سفريا-شريا

فىمرتينذكرهوردوقد.المستقيمأوالبارسفرأو

القديمأالعهد

ضدحورونبيتمعركةعندينتموعصلاةفى)1(

الربأسلميومالربيشوحكلمحينثذ":الأموريينملوك

إسرائيل:عيونأماموقالإسرائيلبنىأماما!اموريين

أيلون.وادىعلىوياقمر،جبعونعلىدومىياشمس

منالشعبانتقمحتىالقمرووقفالشمسفدامت

:1.يش)"ياشرسفرفىمكتوبأهذاأليس.أعدائه

13(.و12

بهذهداودورثا":!يوناثانلشاولداودمرثاةفى)2(

نشيديهوذابنويتعلمأنوقال،ابنهويوناثانشارلالمرثاة

:1صم2)"ياشرسفرفىمكتوبذلكهوذا.القوس

الأعدادفىمذكورة(القوسنشيد)والمرثاة.(18و17

.(الأصحاحنفسمن91-27

كانالسفرأننرى،ياشرلسفرالإشارتينهاتينومن

الأبطاللبعضمدحأالشعريةالقصائدمنمجموعة

إنجازاتهم.عنالتاريخيةالمعلوماتبعضفىمنسوجة

يشوعصلاةأن،يشوعسفرفىإليهالإشارةمنوواضح

23،

يامميل

!كذلك،السفرذلكفىمسجلأكانشعرىنشيدمنجزء

بعض!لمجتقد.(18و1:17صم2)داودمرثاة

السبى.أثناءفىفقدالجميلالسفرهذاأنالعلماء

ياشق4

أبنائهأحد-يوناثانوكان،"نائم"معناهعبرىاسم

ويسمى.(33ج23صم2)الملكداودأبطالمن-

ويمكن).(11:34أخ1)"الجزونىهاشم"أيضأ

فى"الهاءحرف11منموضعهفى"هاشم"إلىالرجوع

.(الكتابيةالمعارفدائرةمنالجزءهذا

4ياشوب

وهو،،"يرجع"أى"يؤوب"معناهعبرىاسم

.7أخ،26:24عد)لأربعةايساكرءأبناأحد()1

.(46:13تك)"يوب!التكوينسفرفىويسمى(\

.(26:24عد)الياشوبيونجاءومنه

نسائهمعنتخلواممنبانىأبناءأحد)2(

طلبعلىبناء،البابلىالسبىمنالعودةبعد،الأجنبيات

.(01:92عز)عزرا

أبناءأحد"ياشوبشأر!اسممنالثانىالجزء)3(

.(7:3إش)النبىءشعياإ

ياشوبيوق4

.(26:34عد)يساكربن"ياشوب"عشيرةهم

8ياعور

قتلالذىألحانانأبووهو."ئيق!!معناهعبرىاسم

فىويسمى.(ه:02أخ1)الجتىجلياتأخالحمى

ة21صم2)"البيتلحمىأرجيميعرى"صموئيلسفر

91).

ياعيل4

القينى.حابرامرأةوهى.لاوعل"معناهسامىاسم

ملكيابينجيشقائد"سيسرا!خيمتهاإلىلثوقد



يافا

فى،إسراثيلقاضىباراقأمامهزيمتهبعد،حاصور

منقليلأتسقيهأنمنهاطلبفلما،قيشوننهرموقعة

،نامفلما.غطتهثم،وأسقتهاللبنوطبفتحت،الماء

صدغه،فىبالميتدةالوتدوضربتلخيمةاوتدياعيلأخذت

فمات،التعبمنالنومفىمتقلوهو،الأرضإلىفنفذ

بماوباراقدبورةترنمتدقد.(22-4:17قض)

القيني،حابرامرأةياعيلالنساءعلى:"تباركياعيلفعلته

.27(-5:24)قض...ئباركالخيامفىالنساءعلى

يافا4

مدينةبهتتصفكانلما"جمال!معناهكنعانىاسم

الشمالإلىميلأ35بعدعلىيافاوتقع.جمالمنيافا

وقد.أورشليمءميناتعتبروكانت.أورشليممنالغربى

فوققدمأ116نحويعلوصخرىتلعلىيافاأقيمت

هىيافاوكانت.البحرفىرأسهوتبرز.البحرسطح

بينالمتوسطالبحرشاطىءعلىالوحيدالطبيعىالميناء

إلى001نحوبعدوعلى.القديمةعكاومدينةمصرحدود

حاجزأتكوقصخريةسلسلةتوجدالشاطىءمنقدم004

الشمالية.الجهةمنءالميناإلىالمدخليجعلللأمواج

فىحمايةوأفضلاتساعأأكثركانالميناءأنويحتمل

تلكفىالمدينةوكانت.الآنعنه،الكتابيةالعصور

خصبة.أراضبهاتحيط،الرىجيدة،العصور

قائمةفىالقديمةالمصريةالسجلاتفىيافاوتظهر

الثالثتحتمسفتحهاالتىالفلسطينيةالمدنبأسماء

تلعصرفىيحكمهاوكان.(قم.0914-1432)

ويصف.أورشليممعتحالففىمحلىحاكمالعمارنة

ومهارة،الغناءحدائقها-العصرذلكمن-المراجعأحد

.لأخشابوالجلودواالمعادنصناعةفىحرفبيها

وقعتاعشرالاثنىالأسباطبينفلسطينتقسيموعند

سرعانولكن.(91:46يش)دانسبطنصيبفىيافا

لهم.ميناءمنهاوجعلواالفلسطينيونعليهااستولىما

عهدوفى.منهميستردهاأنالملكداوداستطاعولكن

أرماثتستقبلكبيرأءمينايافاأصبحت،سليمان

.لبنانمن،صورملكحيرامبهايبعثكانالتىالأخشاب

بناءفىلاستخدامهاأورشليمإلىمنهالتنقليافاإلى

.(2:16أخ2)أورشليمفىالهيكل

يافالم!قعخريطة

النبىيونانإليهانزلالتىالميناءهىيافاكانتكما

نينوىلأهلبالمناداةيقوملاحتىالربوجهمنليهرب

فنزلترشيشإلىذاهبةسفينةيافافىفوجد،بالتوبة

.(1:3يونان)فيها

ق.م.743فىفلسطينالثالثفلاسرتفلثغزاوعندما

نأكما.يدهفى!قعتالتىالمدنإحدىيافاكانت

كانتيافاأنيذكرق.م.107فىغزوتهفىسنحاريب

إلاعنهانعرفلاثم.عليهااستولىالتىالمدنإحدى

البابلى،السبىمنالعودةبعد،عزرازمنحتىالقليل

،لبنانأرزأخشابتستقبلأخرىمرةيافاأصبحتحين

بناءإعادةفىلتستخدم،فار!هملككورشأمرعلىبناء

قبلالرابعالقرنوفى.(3:7عز)أورشليمفىالهيكل

وعندما.عليهاصيدونملكناصرإشمواستولىالميلاد

الثالثارتحشستاقامفارسعلىصيدونعصت

وأعاد،الاكبرالاسكندرعليهااستولىثم.بتدميرها
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استعادتوهكذااالعملةلسكدارأفيهاوأنشأ،تعميرها

كانت،الاسكندرموتوبعد.اليوناشالعصرفىأهميتها

فحكمتها،المدينةعلىللاستيلاءخلفائهبينسجالأالحرب

عليهااستولىثم.3ق791إلى.ق.م103منمصر

السلوقية.المملكةمنجزءأوجعلهاالثالثأنطيوكس

متقلبة،لظروفيافاتعرضت،المكابيينعصروفى

168فىأورشليمنحوأبيفانسأنطيوكستحركفعندما

فىجيوشهحشدابالقوةاليونانيةالثقافةنشرلتنفيذق.م.

ضدحربهفىالمكابىيهوذانجحق.م.164وفى.يافا

نحوبإغراقاليهود،غيرمن،المواطنونفقام،السلوقيين

والسفنءالمينامنشآتبإحراقيهوذافرد،يهودى002

علىالاستيلاءيستطعلمولكنه،فيهترسوكانتالتى

.(9-12:3مك2)نفسهاالمدينة

تاوسأبولونيوسوسمعانيوناثانهزم..مق147وفى

اسكندرمنلهمامكافأةيافاعلىواستولياالسورىالقائد

منسلسلةوفى.سوريةبعرشيطالبكانالذىبالاس

التالية،القليلةالسنواتغضونفىالسياسيةالتحركات

ويطردالمدينةيحصنأن.ق.م142فىسمعاناستطاع

يهوديةمدينةيافامنويجعل،اليونانيينسكانهامنها

وعندما.(ه:14مك1)البحرجزائرمعللتجارةوميناء

مدينةيافاأعلنت،المنطقةبومبىالرومانىالقائدفتح

إلى،هركانسزمنفى،قيصريوليوسأعادهاثم،حرة

التىالمدنإحدىيافاكانتكما.(ق.م.47)اليهود

الكبيرهيرردسغزاهاثم.لكليوبتراأنطونيوسأهداها

هيرودسبنى،يافاسكانةمعاداولسبب..مق37فى

إلىميلأ04نحوبعدعلىقيصريةفىجديدأمينا:

يافاكانت،يسوعالربميلادزمنوفى،يافامنالشمال

الرومانيةالامبراطوريةقبلمنقيصريةلوالىخاضعة

.(يوسيفوسيذكركما)

يافا.فى،مبكرزمنفىمسيحيةكنيسةتكونتوقد

طابيثا()؟غزالة"الكنيسةللكأعضاءبينمنوكان

.(4-ا9:36أع)الموتمنالرسولأقامهلبطرسالتى

الرسولبطرسأقامالذىالدباغسمعانيافافىكانكما

أرسلهناكومن.(9:43أع)كثيرةأيامأبيتهفى
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بافط

قيصرية،إلىيستدعيه،الررمانىالمائةقائدكرنيليوس

.(48-01:1أع)بالمسيحفبشره

علىئارتالتىاليهدديةالمدنمقدمةفىيافاوكانت

مكانهاوشغل،م68فىفسباسيانفدمرها،الرومان

العملاتبعضعلىويظهر.الرومانىللجيشبمعسكر

االيهودعلىالرومانلانتصارتذكارأسكتالتىالرومانية

يافا.فىاليهودىالأسطولتدمير

مسيحية.لأسقفيةمفرأذلكبعديافاأصبحتوقد

والمسلمونالصليبيونتداولها،الصليبيةالحروبزمنوفى

كليبرعليهااستولى،الفرنسيةالحملةأثناءوفى.مرارأ

ثم،الإنجليزحصنهاالفرنسيينطردبعدثم،9917فى

تلمنالجنوبىالجزءتكوقالآنوهى.الأتراكليدانتقلت

اليافاوى.البرتقالوبخاصة.بفاكهتهاوتشتهر،أبيب

لاقت4

أحدوهو.(9:24تك)،ايفتح"معناهسامىاسم

أبناءبينبترتيبهالجزميمكنلاولكن،الثلاثةنوحءأبنا

تكه)إخوتهمعفيهايذكرالتىالمراتغالبيةففى،نوح

:1أخ032،6:01،7:13،9:18،01:1.1

أصغرهماأى،الإخوةثالثباعتبارهيافثيذكر(4

(كنعانأبا)حامأن24و9:22تكمنيبدوولكن

نأيؤيد01:21تكأنالبعضيرىكما،أصغرهمكان

.لنوحالثانىالابنكانيافث

منوشرب،كرمأغرسنوحأأنالطوفانبعدوحدث

داخلوتعرىفسكر،ثمارهامنصنعهاالتىالخمر

عورةورأى-استئذاندون-حامعليهفدخل،خيمته

استهزاءذلكفعلأنهويبدو.أخويهوأخبرخرجثم،أبيه

أكتافهما،علىووضعاهالرداءويافثسامفأخذ".بأبيه

الوراءإلىووجهاهماأبيهماعورةوستراالوراءإلىومشيا

،خمرهمننوحاستيقطفلما.أبيهماعورةيبصرافلم

ملعون:فقال،(حام)الصغيرابنهبهفعلماعلم

:وقال.لإخوتهيكونالعبيدعبد.(حامابن)كنعان

:9تك)!..لهمعبدأكنعانوليكن،سامإلهالربمبارك

02-27).



فىابلايافط

بأننبوةكانتهذهأن،اللاحقةالأجيالاعتبرتوقد

وأن،وثامفىمعأسيعيشانيافثونسلسامنسل

أمامالكنعانيينهزيمةوأن،سيخدمونهمالكنعانيين

.نوحللعنةإتمامأكانت،يشوع

فىفيسكن"لهاللهيفتحأنليافثنوحبركةأما

نبوةأنهافيرون،لهمعبدأكنعانوليكن،ساممساكن

سفرمنالعاشرالأصحاحويسجل.يافثنسلتكاثرعن

وماداىوماجوحجومر؟ءأبناسبعةولديافثأنالتكوين

كانوياوانجومروأن.وتيراسوماشكوتوبالوياوان

01:2تك)الأممجزاثرتفرقتومنهم،أبناءسبعةلهما

وقد،شعبأعشرلأربعةجدأكانيافثأنأى.(ه-

شواطىإلىغربأ(أسبانيافى)ترشيشمناستوطنوا

روسياجنوبىفىالاستبسمناطقأى،شرقأقزوينبحر

وسواحلالمتوسطالبحروجزائرالصغرىأسياومعظم

أوربية.الهندوأوالقوقازيةالشعوبفهم،أورباجنوبى

لهايافثنسلمنتوالدتالتىالشعوبكلأنومع

انعاشرالأصحاحأنإلا،الكتابىالتاريخفىأهميتها

جومرءأبنا-خاصةبصورة-يذكرالتكوينسفرمن

الذين"الجمريوق"هم"جومر"نسلأنويبدو.وياوان

باسماليونانيونويذكرهم،الأشوريةالسجلاتتذكرهم

ىأ"الإغريق"فهمياوانءأبناأما."الكمريين"

أسياغربىسواحلاستوطنواالذين"اليونانيون"ا

إيجه.بحروجزائرالصغرى

4(بلاد)فثيا

11يهوديت"سفرفىإلاتذكرلامنطقةاسم

نبوخذجيشقائد،(اليفانا،اأنيذكرحيث،الأبوكريفى

جميعوقهرالنهرينبينماإلىوأتىالفراتعبر*نصر

البحر،حدإلىممراوادىمنالمشيدةالمدنمنهناكما

إلىالتىيافثتخومإلىقيليقيةمنحدودهاعلىواستولى

حاليأ.موقعهايعرفولا(15و2:14)يهوديت"الجنوب

لافيع4

عالء".أو"مرتفعأى""يافعمعناهالعل،ساميةكلمة

ياقي!

وهو:

أدونى"إليهأرسلالذىلخيشملكيافيع)1(

،كنعانملوكمنغيرهوإلى،أورشليمملك"صادق

لأن"جبعون!لمحاربةملوكخمسةمنحلفلتكوين

جبعونأهلفاستنجد،إسرائيلصالحواقدسكانها

رجالوجميعهوالجلجالمنيشوعفصعد"،بيشوع

أمامالربفأزعجهم...الثسجبابرةوكلمعهالحرب

فىوطردهمجبعونفىعظيمةضربةوضربهم،إسراثيل

أماممنهاربونهموبينما...حورونبيتعقبةطريق

...السماءمنعظيمةبحجارةالربرماهم...إسرائيل

الذينمنأكثرهمالبردبحجارةماتواوالذين.فماتوا

وفى.(11-ا:01يش)"بالسيفإسرائيلبنرقتلهم

السماءكبدفىالشمسوقوفمعجزةحدثت،الموقعةتلك

.(14-09:12يش)كامليومنحو

فىمغارةفىواختبأوافهربوا،الخمسةالملوكأما

كأمرالمغارةفمعلىعظيمةحجارةفدحرجوا،مقيدة

هزيمةجيوشهمهزيمةمنانتهىإذحتى،يشوع

جيشهقادةولىعاالمغارةمنالخمسةالملوكأخرج،حاسمة

.الملوكأولنكأعناقعلىأرجلهمويضعوايتقدمواأن

خيسعلىوعلقهميشوعقتلهمذلكوبعدذلكففعلوا

غروبوعند.المساءحتىهكذامعلقينوظلوا،خنتحب

فىوطرحوهمالخشبعنفأنزلوهميشوعأمر،الشمس

.(27-15ة01يش)فيهااختبأواالتىالمغارة

أورشليمفىلهولدواالذينداودءأبناأحديافيع)2(

.(307،14:6أخ15،1:هصم2)

لنصيبالجنوبيةالحدودعلىكانتمدينة.يافيع)3(

هىأنهاالبعضويرى(91:29يش)زبولونسبط

منالغربىالجنوبإلىونصفميلنحوبعدعلى"يافا*

فىيوسيفوسحصئنهاالتىالمدنإحدىوكانت،الناصرة

الرومانية.الحربزمن

لاقمم4

-:وهو."يثبتهأو،يقيمهاللهليت11معناهعبرىاسم

8أخ1)بنيامينبنىمنشمعىأبناءأحدياقيم-1
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يهليد

.)91:

الئانيةللفرقةرئيسأكانالذىالكاهنياقيم-2

الكهنةإليهاانقسمالتىوالعشرينالأربعالفرقمنعشرة

.(24:12أخ1)الملكداودرمنفى

ياكين4

اسم:وهى،(يثبت"الرب)،امعناهاعبريةكلمة

،يعقوببنشمعونأبناءمنالرابعالابنياكين)1(

رأسوأصبح،مصرإلىيعقوب!جدهأبيهمعنزلالذى

عد،6:51خر،46:01تك)"لياكينيينا"عشيرة

الأولالأيامأخبارسفرفى"يريبا،ويسمى.(12ة26

.(4:24أخ1)

بهمادعااللذانالاسمانوهما"وبوعزياكين")2(

رواقفىأوقفهمااللذيننحاسمنالعمودينسليمان

أوقفثم،"ياكين"ودعاهالأيمنالعمودفأوقف،الهيكل

العمودارتفاعوكان."بوعز"اسمهودعاالأيسرالعمود

ذراعأ.عشرةاثنى!محيطه،ذراعأعشرةثمانىالواحد

الواحدالتاجطول،مسبوكنحاسمنتاجمنهماولكل

السوسن.زهورصورةعلىمنهماتاجوكل،أذرعخمس

علىمستديرهمافىالرمانمنصفانللعمودينكانكما

:7مل1)العمودرأسعلىالذىالتاجلتغطيةالشبكة

13-22).

الحاديةللفرقةرأسأداودالملكعينهالذىياكين)3(

.(24:17أخ1)الكهنةفرقمنوالعشرين

بعدأورشليمفىسكنواالذينالكهنةأحدياكين)4(

.1(11:0نح،9:01أخ)1البابلىالسبىمنالعودة

ياكينيوق8

الأسباطأبىيعقوببنشمعدنبنياكيننسلهم

.(12ظ26عد)

يالمحق4

الابناسموهو،"يسكنالرب!معناهعبرىاسم

تمتعائلةمنأنهويبدو،يهوذاسبطمنلعزرةالرابع
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.(4:17أغ1)يفنةبنلكالب-بصلة

يامين4

اسم:وهو،"اليمنىاليد"معناهعبرىاسم

.46:01)تكيعقوببنلشمعونالثانىالابن-1

اليامينيين.عشيرةجدوهو24(؟4أخ6:15،1خر

منحصرونبكريرحمئيلبكرلرامالثانىالابن)2(

.يهوذاسبط

عندماالشريعةبتفسيرقامواالذينالكهنةأحد)3(

.(8:7نح)يقرأهاعزراكان

يامينيوق4

.12(،26)عديعقوببنشمعونبنياميننسلهم

ياك!4

التخمفىمدينةوهى،"راحة"معناهاعبريةكلمة

تغلثغزاها،قادشمنبالقربنفتالىنصيبمنالشمالى

إسرائيلملكفقحأيامفىأشهورملكالثالثفلاسر

.(15:92مل2)

145يا

فىوتستعمل،ا،لربا"أى"يهوه"!ةمختصر

الرجوعيمكن)4.:26إش،68:4مزفىكماالشعر

بالجزءالا"لفحرفمنموضعهفى"أسماؤه-الله!إلى

.(،الكتابيةالمعارف"دائرةمنالأول

يا!ا

و!لهأى"مدوسموضع!معناهاموآبيةكلمة

انهزم،موآبسهولفىمؤابية!مدينةوكانت.الأقدام

فامتلكوا،إسرائيلبنىأمامالعمونىالملكسيحونعندها

،21:23عد)عمونبنىإلىيبوقإلىأرنونهمنأرضه

بالقرعةالمدينةوقعتوقد.(2.:11قض،2132تث

أعطيتثم،(13:18يش)رأوبينسبطنصيبفى

بنوفقدثم.(36و21:34يش)اللا!يينمرارىلبنى



عمرىأعادأنإلى،ياهصفيهاالتىالمنطقةإسرائيل

-18السطور)موابحجرويذكر.ياهصحتىغزوها

،موآبملكميشعيدفىنهائيأسقطتالمدينةأن(02

زمنفىموأبيدفىمازالتوكانت.ممتلكاتهإلىوضمها

.(34و48:21إرميا،5904إش)وإرمياإنتمعياء

ولا،أرنوننهرشمالىتقعكانت"ياهص*أنوالأرجح

يهصة""وتسمى.حشبونمنالجنوبإلىكثيرأتبعد

.(78؟6أخا!13:18يشأيضأ)

لاهو4

اسم:وهو"،(الله)هويهوه"معناهعبرىاسم

خأ1)يهوذاسبطمنعزرياوأبوعوبيدبنياهو)1(

.(38أ2

رمىفىالماهرينالأبطالأحدالعناثوثىياهو)2(

إخوةمن،واليسارباليمين،القسىمنوالسهامالحجارة

ا!وجاشاولعنتخلواالذين،بنيامينسب!امنشاول

قبلوذلك1(1203أخ9!صقلغفىوهوداودإلى

ق.م.0001

والأرجح،يهوذاسبطمنالرانىحنافىبنلاهو)3(

لاستنادهالملكآساوبخالذىالرائىحنانىابنكانأنه

(16:7أخ2)الربعلىيستندولم،أرامملكعلى

بتوبيخ،صغيروهوكنبىخدمتهبدأقدياهوأنولابد

شعبوجعلهيربعامطريقفىلسيرهإسرائيلملكبعشا

نزعكمانسلهسينزعالرببأنوأنذره،يخطثونإسرائيل

نحووبعد(7-16:1مل1)نباطبنيربعامبيت

يهوشافاطالملكليوبخأخرىمرةيظهرنراه،سنةثلاثين

91:2أخ2)الشريرالملكأخأبمعلتحالفهيهوذاملك

تاريخوكتبايهوشافاطموتبعدياهوعاشوقد.(3و

..ق.م085-987نحوفى،(02:34أخ2)حياته

زعماءوأحد،شمعونسبطمنيوشيبابنياهو)4(

شرقىإلىجدورمدخلإلىسارواالذينشمعونبنى

حزقياأيامفى،لماشيتهممرعىعلىليفتشوا،الوادى

وسكنواوحرموهمالأصليينالسكانخياموضربوا،الملك

ق.م.713نحوفىوذلك،(41-4:35أخ1)مكانهم

نمشى:بنياهو)5(

بعدإسرائيلملوكمنعشرالحادىالملكوهو-أ

2)نمشىبنيهوشافاطبنوهو.سليمانمملكةانقسام

إلىنسبة"نمشىابن*أحيانأوشممى.(9:2مل

حرسرجالأحدأصلأ!كان..(9:91مل2)جده

5(قواد)أحدلبدقرنفسههويقولإذ،إسرائيلملكأخآب

جعل!أبيهأخأبءورامعأواياكأناركبتإذكيفاذكر!

بنيهءودمانابوتدمأمسأأرألم.الحملهذاعليهالرب

مل2)"الربيقولالحقلةهذهفىفأجازيك،الربيقول

فىاالنبىإيلياأمرقدالربوكان.(26و9:25

إسرائيلعلىملكأنمشىبنياهو"ايمسحأن،حوريب

(17و91:16مل1)

ارتفعقد،الاتتاءتلكفىياهوكان:ملكأمسحه-ب

إلى،يهورامأياموفى،أخآببنأخزياالملكأيامفى

أيامفىللجيشالعامالقائدكانأنهيبدوإذ،رفيعمركز

جلعادراموتمعركةفىيهورامجرحفعندما.يهورام

بهاجرحهالتىالجروحمنيزرعيلفىليبرأرجع"

،اأرامملكحزائيلمقابلتهعندراموتفىالأراميون

.(92"8مل2)

الذىالنبىجاعه،الجيشقوادوسطياهوكانوبينما

معككلاملى":لياهووقال،ملكأليمسحهأليشعأرسله

رأسه،علىالدهنفصب!البيتودخلفقام."ياقائد

ملكآمسحتكقد":إسرائيلإلهالربقالهكذا:لهوقال

سيدكأخآببيتفتضرب،إسرائيلالربشعبعلى

يدمنالربعبيدجميعودماء،الأنبياءعبيدىلدماءوانتقم

بائلكللأخآبوأستأصل،أخأببيتكلفيبيد،إيزابل

لبيتأخآببيتوأجعلاإسرائيلفىومطلقبحائط

الكلابفتاكل،أخيابنبعشاوكبيت،نباطبنيربعام

البابفتحثم.يدفنهامنوليس،يزرعيلحقلفىإيزابل

.(01-9:5مل2)"وهرب

عنسألوه،الجيشقوادسائرإلىياهوخرجولما

أخبارهميتجنبأنأولأفحاول.الرسولهذامجبمءسبب

ملكآ!مسحهقدبأنهأخبرهم،عليهألحوافلما،حدثبما

فيهم!الحماسةسرتالحالوفى."إسرائيلعلى
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يا!و

ملكأبياهوونالوابالبوقوضربواتحتهثيابهمفوضعدا

3.ق841شحوفىذلكوكان(3-9:1مل2)

اتخاذفىياهوشرعالحالوفى:الملكينقتله-%

راموتبيناتصالكلفقطع،سلطتهلثمينالإجراءات

مل2)يهورامالملكإلىالخبريبلغلاحتىويزرعيلجلعاد

جعلهقدأنهيبدوالذى-"بدقر"معوأسرع،(9:15

يهورامالملككانحيثيزرعيلإلى-لجيشهقائدأ

ملكأخزياأيضأهناككانكما.جراحهمنيستشفى

.يهورامليعودجاءقدكانالذى،يهدذا

يزرعيلفىالبرجعلىواقفأكانالذى-الرقيبورأى

نأأمرهالذى،يهورامفأخبر،قادمينياهوجماعة-

ياهوةلهفقال"؟أسلام"ألي!لللقائهمفارسأيرسل

قد":للملكالرقيبفقال"ورائىإلىدر.وللسلاممالك!

ثانيأ،رسولأفأرسل."يرجعولمإليهمالرسولوصل

الرقيبقالثم.الأولالرسولمعحدثمامعهفحدث

يسوقلأنهنمشىبنياهوكسوقالسوق*:للملك

يهوذا،ملكوأخزيا،إسرائيلملكيهورامفخرج".بجنون

حقلةعندفصادفاه.ياهوللقاء،مركبتهفىواحدكل

سا"لهوعندما.(21-9:17مل2)اليزرعيلىنابوت

سلام*أى:بعنفعليهرد"؟ياهوياأسلام":يهورام

ياهووتناول"،؟الكثيروسحرهاأمكإيزابلزنامادام

قلبه،منالسهمفخرج،ذراعيهبينيهوراموضربقوسه

وألقهارفعه.قائدهلبدقرياهوفقال.مركبتهفىفسقط

النبىإيلياقالهمافتم.اليزرعيلىنابوتحقلحصةفى

(26-9:22مل2)لأخأب

ياهوفطارده،هربيهوذاملكأخزياذلكرأىولما

التىجورعقبةفى"مركبتهفىأيضأهووضربوهورجاله

إلىعبيدهفأركبههناكوماتمجدوإلىفهرب،يبلعامعند

مل2)"اداودمدينةفىآبائهمعقبرهفىودفنوهأورشليم

.(28و9:27

كحلت،إيزابلسمعتفلما،يزرعيلإلىياهووتقدم

ولما.كوةمنوتطلعت،رأسها!زينت،عينيهابالأنمد

"؟سيدهقاتللزمرى"أسلام:متحدميةلهقالت،ياهورأت

.91(-16:8مل9إلىارجع-31و03؟9مل2)

0،2

معى؟من:وقال،الكوةنحووجههرفعياهوولكن

:فقال،الخصيانمنثلاثةأواثنانعليهفأشرف

الحائطعلىدمهامنفسال،فطرحوها."اطرحوها"

الملعونةهذهافتقدواقالثم...فداسهاالخيلوعلى

إلامنهايجدوالماليدفنوهامضواولما...وادفنوها

:فقال.وأخبروهفرجعوا،اليدينوكفىوالرجلينالجمجمة

قائلأ:،النبيإيلياعبدهيدعنبهتكلمالذىالربكلامإنه

:9مل2)"ايزابللحمالكلابتاكليزرعيلحقلفى"

03-36).

:أخآببيتعلىقضاؤه-د

رؤساءإلى،السامرةإلىرسالةياهوأرسلثم

يختارواأنيتحداهم،أخآبمربى!الى،الشيوخيزرعيل

أبيه،كرسىعلىملكأويجعلوه(أخآب)سيدهمبنىمن

وأرسلوا،جذا"فخافوا.سيدهمبيتعنيحاربواوأن

."نفعلهلناقلتماوكل،نحنعبيدك":قائلينلياهو

وسمعتملىكنتمإن":قائلأثانيةرسالةإليهمفكتب

فىإلنوتعالوا،سيدكمبنىالرجالروسفخذوا،لقولى

منهم،طلبهماففعلوا."يزرعيلإلىالوقتهذانحو

رؤوسهمووضعواارجلأسبعينوقتلواالملكبنىفأخذوا"

اجعلوها:فقال...يزرعيلإلى،إليهوأرسلوهاسلالفى

الشعب،جميعليراهاالصباحإلىالبابمدخلفىكومتين

الذى،الأرضإلىالربكلاممنيسقطلا"أنهليعلموا

عنبهتكلمماالربفعلوقدأخأببيتعلىالرببهتكلم

فىأخأبلبيتبقواالذينكلياهووقتل.إيلياعبدهيد

لهيبقلمحتى،وكهنتهومعارفهعظماثهوكل،يزرعيل

.(11-01:1مل2)"شارد

عقدبيتعندصادف،السامرةإلىطريقهوفى

طريقهمفىيهوذاملكأخزيا(أقرباء)إخوة،الرعاة

عددهموكان،وقتلوهمءأحيافأمسكوهم،أخزيالزيارة

.(41-12أ01مل2)رجلأوأربعيناثنين

البعل:عبدةعلىقضاؤههـ-

فىمعهفأركبه،ركاببنيهونادابقابلذلكوبعد

حماسةأشدأنهواذعى،السامرةإلىمعهوجاء،مركبته

وكلالبعلأنبياءجميعودعا،البعلعبادةفىأخآبمن



يا!و

هو9(نالبهافى)لياهوسم!لالمسلةمنصورة

جميعفأتى،للبعلعظيمةذبيحةإلىكهنته!كل،عابديه

البعلبيتودخلوا،أتىإلاأحديبقولم،البعلعبدة

نأالملابسخازنوأمر."أخرهعنالبعلبيتفامتلأ!

منوتاكد،ظاهرينليكونواالبعلعبدةلكلملابسيعطى

ثمانينياهوأمرثم.الربعبيدمنأحدبينهميوجدلاأنه

بحدفضربوهم،ويضربوهميدخلواأنرجالهمنرجلأ

التماثيلوأخرجواالبعلمدينةإلىوساروا.السيف

مزبلة،وجعلوهالبعلبيتهدموا"و،وأحرقوها

15-28(.:ا.مل")2إسرائيلمنالبعلياهوواستأصل

وعقابه:-.خطيتهو

الذهبعجوليستأصللملأنهالربضدياهوأخط

فىوالتى،إيلبيتفىالتى،نباطبنيربعامعملهاالتى

إلهالربشريعةفىللسلوكيتحفظلم!فهو"دان

جعلالذىيربعامخطاياعنيحدلم،قلبهكلمنإسراثيل

لأجلولكن،(31-01:92مل2)"يخطىءإسرائيل

الجيلإلى"أبناعهبأنالربوعده،أخآبببيتفعلهما

.(01:03مل)2"إسرائيلكرسىعلىيجلسونالرابع

حروبه:-ز

،أخآببيتعلىالقضاءمنياهوبهقامماكلبعد

وذلك،دمشقملكحزائيلعداوةأثار،البعلوعبدة

(ق.م.841)أشورملكالثالثلشلمنشربخضوعه

فقد.أشورمقاومةفىسوريةإلىالانضمامعنعوضة

الثالث،شلمنأسرأقامهاالتى"السوداءالمسلةا/علىجاء

ائكلملكالفالثلشلمنلأسرال!زيةيقدث!

فى!لماول5أولس!34!لأمحا)؟لياردأوستن"اكتشفهالتىوا

وهو(أ!نائبه)ياهويبينرسم،نمرودفىالملكىالقصر

تقول.كتابةوعليها،الأشورىالامبراطورأمامساجد

!قدح،والذهبالفضةمن،عمرىبنياهومنالجزية*

الذهب،منوجرار،ذهبيةوطاسات،الذهبمنوكأس

هذاكل.ورماح،الملكليدوصولجانات،والرصاص

من،الوقتذلكفىالأشوريينانسحابولكنإ!منهأخذته

علىيندمياهوجعلالابد،المتناميةحزاثيلوقوة،الغرب

الزحففىالأراميونبدأفقد،أشورمراضاةفىسياسته

-01:32مل2)"حديدمنبيد"وباشانجلعادإلى

ملكوقدق.م.814نحوفىياهوموتقبيلوذلك،(32

2)عامأوعنتمرينثمانيةالسامرةفىإسرائيلعلىياهو

.(36ة01مل

شخصيته:-ح

اتخاذفىسريعةطموحةإيجابيةشخصيةياهوكان

فىحاسمأكانكما،مرسومةخطةعلىءبناالقرار

وما.الرحمةقلبهيعرفلاذكيأفطنأكانفقد،التنفيذ

بالحرىكانت"للهغيرته"أننعتقديجعلنااعنهجاء

قضائهتنفيذفىيستندكانأنهورغم.نفسهلأجلغيرة

شديدكانأنهإلا،نبويةأقوالعلى،أخآببيتعلى

هوشع:النبىفمعلىالربقالحتى،القسوةفىالتطرف

وأبيد،يزرعيلدمعلىياهوبيتأعاقبقليلبعدإننى"

.(4:اهو)"إسرائيلبيتمملكة

1،2



افىياه

4ياواق

جزء)أليشةوأبو،يافثأبناءمنالرابعالابن)1(

،(أسبانياأوسردينياجزيرة)وترشيش!(قبرصمن

وهى-رودانيمأو)ولودانيم،(قبرصمنجزء)وكتيم

-0102تك)الأممجزائرتفرقتهؤلاءومن.(رودس

الغربىالشمالإلىسكنوافقد،(7و5أ1أخ5،1

لأسياالغربيةالسواحلعلى،وسوريةالنهرينبلادمن

.وقبرصاليونانوبلادإيجهبحروجزرالصغرى

الثانىسرجوننقوشفىوتذكر،اليونانبلاد)2(

ملكلأولاوداريوس،(.ق.م507-721)أشورملك

الياذةفى!الأيونيين"بلادشكبلاوهى،فارس

عصرمنالمصريةالنقوشفىذكرهايردكما،هوميروس

.(ق.م.0013نحوأى)الثانىرمسيس

-وتوبالولودوفولترشيشمع"ياوان"بلادوتذكر

كما.الأمملعالمكممثلة(66:91إش)البعيدةالجزائر

تتاجركانتالتىالبلادبين"ياوان!النبىحزقياليذكر

يوئيلفمعلىالربويقول.(27:13حز)صورمع

وبنىيهوذابنىبعتم":والصيدونيينللصوريين،النبى

:3يؤ)"تخومهمعنلتبعدوهمالياوانيينلبنى،أورشليم

نبواتفى"اليونان"باسمصراحةتذكركما.(4-8

إشارةفى،(8:21،01:02،11:2)دانيال

ملكالعافىالتيس!:الاكبرالاسكندرمملكةإلىواضحة

مملكتهتنكسر..جبارملك"،(8:21)"اليونان

(4و3ت11دانيال)"الأربعالسماءرياحإلىوتنقسم

الأربعة.قوادهبينمملكتهتقسيمإلىإشارةفى

يهوذاأوترتلأنى:النبىزكريافمعلىالربويقول

ياصهيونءكأبناوأنهضتاأفرايمالقوسوملأتلنفسى

:9زك)كهجباركسيفوجعلتك،ياوانيابنيكعلى

السلوقيين.ضدالمكابيينحروبإلىإشارةفى،(13

صورتجارةاتساععنالنبىحزقياليقول)3(

أسواقك"فىغزلأقدمواوياواندان".قديمأ(فينيقية)

الترجمةفىغزلأ""كلمةعتجاوقد.(27091حر)

مما،(01126تكإلىارجع)"أوزالمن"السبعينية

اليمن()العرببلادفىمنطقةإلىإشارةأنهامعهئطن

242

يايهـلللأ(

هناكيونانيةمستعمرةكانتولعلها،صورمعتتاجركانت

الوقت.ذلكفى

ياير!أ4

مجمعرئيسوكان،"ينيرالرب!معناهعبرىاسم

إليهوطلب"يسوعالربإلىجاءاناحومكفرمنبالقرب

تالىليتك.نسمةآخرعلىالصغيرةابنتى:قائلأكثيرأ

جمعوتبعهمعهفمضى."فتحيالتشفىعليهايدكوتضع

.(24-21ة5مرقس)"يزحمونهوكانواكثير

المجمعرئيسدارمنجا!ا"الطريقفىكانواوبينما

سمعفلما"؟بعدالمعلمنتعبلماذا.ماتت"ابنتك:قائلين

،ا.فقطآمن.تخفلا""المجمعلرئيسقاليسوعالرب

جاءولما.ويوحنا!يعقوببطرسإلايتبعهأحدأيدعولم

ويولولونيبكون.ضجيجأورأىالمجمعرئيسبيتإلى

تمتلموتبكونتضجونلماذا:لهموقالفدخل.كثيرأ

فأخرجهوأما.عليهفضحكوا.نائمةلكنهاالصبية

حيثودخل،معهوالذينوأمهاالصبيةأباوأخذالجميع

لها:وقالالصبيةبيدوأمسك.مضطجعةالحمبيةكانت

."قومأقوللك"ياصبية:تفسيرهالذى"قومىطليثا*

عشرةاثنتىابنةكانتلأنهاومشتالصبيةقامتوللوقت

مرقس)"لقكلئعطىأنوقال.عظيمأبهتآفبهتواسنة

5:35-43).

الأولىالثلاثةالأناجيلفىيايرسابنةإقامةقصةوترد

8:14لو،43-5022مرقس،26-9:18مت)

.الثلاثالقصصبينجوهريةاختلافاتتوجدولا.56(-

ناحومكفرإلىوصليايرسأنولوقامرقسفىمثلأفنجد

تسلسلأما.مباشرةجدرةمنيسوعالربعودةبعد

عادقدكانيسوعالربأنفهو،متىإنجيلفىالأحداث

وحضر،لهتلميذأليكونمتىودعا،ناحومكفرإلى

منجمعمعبيتهفىمتىلهأقامهاالتىالوليمة

جاعهحتى.الصومعنكلامهختمأنوما.العشارين

فمتى.فتحياعليهايدهويضعيأتىأنإليهيطلبيايرس

يرىكانلأنهالرجلإيمانبقوةينتمهدانكلاهماومرقس

.الموتمنابنتهبإقامةكفيلةالربيدمنواحدةلمسةأن



يل!9

قأيذكرولكنه،المجمعرئيساسممتىيذكرولم

:9مت)ماتتقدابنتهكانت،للربيايرسجاءعندما

نسمة"آخرعلى"كانتأنهافيذكرمرقسأما.(18

الموت!حالفى*كانتأنهالوقاويذكر.23(:5)مرقس

بيته،تركعندمايايرسأنذلكمنويبدو.(8:42لو)

حالفى"لوقايذكركماأو،احتضارحالةفىابنتهكانت

وتضعتأتىليتك":للربقالأنهمرقسويذكر.!الموت

قدكانإذ.(5023مرقس)"فتحيالتشفىعليهايدك

،يسوعالربإلىوصلوعندما."الموتحال"فىتركها

قدلابدأنهالديهورجح،ابنتهحالمنمتاكدأيكنلم

الطلبكررولعله.احتضارحالةفىتركهافقد،ماتت

وبخاصة،الثلاثةالأناجيلفىالمذكورةالمختلفةبالعبارات

وهو،الدمنازفةالمرأةمعليتحدثيتوقفالربرأىعندما

لو،5:25مر،9:91مت)يايرسبيتإلىطريقهفى

8:13).

)ىب!

8يبوق

بالمعنىشبيهةفهى)"متدفق)/معناهاساميةكلمة

نأحيث،عربىمعجمإلىالرجوعويمكنالعربيةاللغةفى

.("بشدةأمطرت":تعنى"ءالسمابقت"عبارة

الآنوشممى،الأردنلنهرالشرقيةالروافدأحديبوقونهر

عاصمةعمانمنبالقربعينمنوينبع،ء"الزرقانهر*:

إحدىا"فيلادلفيامدينةنفسهاوهى)لأردنيةاالمملكة

.قديمأ(عمونبنىوربة،اليونانىالعصرفىالعشرالمدن

قبل،شمالأثمشرقأمتجهأمنبعهمناليبوقنهروشمير

الداميةمنبالقربلأردنانهرفىليصبغربأينحنىأن

.(3:16بش-قديمأأداممدينة)

الغربىالحديكوق،عمانشمالىالمنحنى!كان

.(21:24عد)إسرائيلبنىدخولزمنفى،للعمونيين

إلى،جادسبط،المنحنىهذاداخلالمنطقةاستوطنوقد

النهرمنالغربىالجزءوكان."بالسلطحاليأ"يعرفما

للهـكيا

سيحونمملكتىبينوالسياسيةالطبيعيةالحدوديكوق

.(11:22قض)وعوج

!موقلف!رخريطة

له،ومنوهو،يبوق"مخاضةيعقوبعبرأنوبعد

ودعا،إسرائيلإلىاسمهغترحيث،اللهملاكصارعه

وجهأاللهنظرتلأنىقائلأ"فننيل"المكاناسميعقوب

(03-32022)"نفسىونجيتلوجه

4-ييحار

داودأبناءأحدوهوا،يختارالرب"معناهعبرىاسم

3:6أغ5:15،1صم2)أورشليمفىلهولدواالذين

كانتأمهأنهوعنهيعرفماوكل.(،:9،14-

سرية.وليستلداودزوجة

يبرخيا4

زكرياأبووهو،،(يباركالرب"معناهعبرىاسم

الذى،النبىإشعياءأصحابأحد(زكرياالنبىليس)

النبيةامنزواجهعلى(الكاهنأوريامع)شاهدأأخذه

3،2



لإسرانيلأشورغزوعننبوتهعلىشاهدأبالحرىأو

.(8:2إش)

4يبسام

منرجلأوكان،"عطريةرائحة"معناهعبرىاسم

خأ1)الملكدا!دجيشفى،تولاعبنىمنيساكرسبط

7:2).

4يبلعام

مدينةاسموهو"الشعبيبلع"معناهاعبريةكلمة

يش)يساكرسبطنصيبفىمنسىلسبطوقعتكنعانية

"بلعام!الأيامأخبارسفرفىوتسمى،(17:11

سكانهاطردمنسىبنويستطعولم..7(:6أخ)1

قض)الأرضتلكفىالكنعانيونفسكن،منهاالكنعانيين

فى"يهوذاملكأخزياياهورجالقتلوقد.(1:17

نأكما.(9:27مل2)"يبلعامعندالتىجورعقبة

هناكفتلإسرائيلملكزكرياأنتذكرالسبعينيةالترجمة

علىجنينمنبالقربتقعيبلعاموكانت.ا(.:15مل)2

."البلمة،اتلالآنوتسمى،دوثانإلىيزرعيلمنالطريق

الثالث،تحتمسقائمةفى"يبرام"باسماسمهاوردوقد

0479نحوفى)كنعانأرضفىغزاهاالتىالمدنبين

بالأقصر.الكرنكمعبدنقوشفىوذلك(ق.م.

يبنئيل4

اسم!وهى،"يبنىالله"معناهاعبريةكلمة

سبطلنصيبالغربيةالشماليةالتخومعلىمدينة)1(

نحوبعدعلى،وغزةيافابين.(\ا:15يش)يهوذا

تسعةبعدوعلى،المتوسطالبحرساحلمنأميالأربعة

هىأنهاوالأرجح.أشدودمنالشرقىالشمالإلىأميال

ملكعزياغزاهاالتىالفلسطينيةالمدينة"يبنة"،نفسها

أسوارها.وهدم،يهوذا

اليرقونمصبعندالبحرعلىميناءعلىحصلوهكذا

فى"يمنيأ"أو"يمنة"شممىوكانت،(26:6أغ2)

والرومانى.اليونانىالعصرين
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ساحلعلىا!برالإسكندرسارقم.332وفى

قلعةإلىتقدم،عكاعلىاستيلائهوبعد،فلسطين

حصارأغزةوحاصر،وعسعكونيمنةواكتسح،استراتو

مصر.إلىذلكبعدوتقدم،شهريناستمر

جيشقانداوعزريايوسفانكسر.ق.م163وفى

1)يهنياأمام،السلوقيينقاندجرجياسأمامالمكابيين

للسلوقيينعسكريةقاعدةكانتالتى(62-5:55مك

تاليهجوموفى.(.5101:96،15:4ة4مك1)

معالمرفأوأحرقليلأيمنياأهلعلى*المكابىيهوذانزل

نحوبعدعلىأورشليممنالنارضوءرؤىحتىالأسطول

.(04و8ة12مك2)"مجلوةوأربعينمئتين

ديمتريوس،قائدأبلونيوستحديق.م.147وفى

آلافعشرةاختارالذىاالمكابىيوناثان،سوريةملك

أخوهسمعانبهولحق،أورشليممنوخرجرجل

نحواتجه،يافاعلىيوناثاناستولىأنوبعد،لمناصرته

والمدن،أشدوديوناثانأحرق"و،أبلونيوسوهزمأشدود

والذينداجونهيكلوأحرق،غنائمهموسلب،حولهاالتى

آلافثمانيةجميعآالقتلىعددوكان.ا(بالنارإليهلحثوا

رجل.

،(ق.م.55-63)الرومانىالقائدبومبىعهدوفى

،الأخرىالمدنبعضمعالذاتىالحكمعلىيمنياحصلت

مملكةإلى"يمنيا"(.قم03)قيصراوغسطسوضم

م67فىفسباسيانالامبراطورغزوهوفى.هيرودس

.وأشدوديمنياعلىالروماناستولى

إلىأشدود!نطريقهفىيمنيازارالمبشرفيلبسولعل

للسنهدريممقرأيمنياوأصبحت.(4.:8أع)قيصرية

!.الثانيةالثورةزمنإلى.م07فىأورشليمسقوطبعد

يافامعالمدينةعلىالروماناستولى،الثورةتلكأثناءوفى

نحوفىاليهودىالسنهدريماجتمعيمنياوفى.وقيصرية

القديم.بالعهدالقانونيةالأسفاروأقروا.م001

لبنة8

:26أغ)2السابقبالبندالمذكورةليبنئيلاخراسم

.)6



يبنيا4

رجلاسموهو،،يبنىالله"معناهعبرىاسم

الذينأحدوكان،رعوئيلوأبويروحامابن،بنيامينى

:9أخ1)أورشليمفىوسكنواالبابلىالسبىمنرجعوا

8).

)يبوس

تقعمحصنةمدينةوكانت،كامدوسموضع*ومعناها

فتحها،وبنيامينيهوذاسبطىبينالفاصلةالحدودعلى

أورشليموهى"داودمدينة"باسمفعرفت،أيامهفىداود

قديمةكنعانيةمدينةوهى،(14:18تك)"شاليم"أو

العمارنةتلخطاباتفى"يوروسليما"باسمذكرهاورد

ولكن.عشرةالثامنةالفرعونيةالأسرةعهدإلىترجعالتى

اسمهم،عليهاوأطلقوااليبوسيوناحتلهاذلكبعد

تعرفوأصبحت،(91،01قض)"يبوس"فدعوها

يستولىأنقبل،قرونمدىعلى"اليبوسيين"بمدينة

لهاويستعيد،لملكةعاصمةمنهاويجعلالملكداودعليها

."أورشليم"القديماسمها

مرارأاللهوعدالتىالبلادمناليبوسيينبلادوكانت

المجاورةالبلادمنغيرهامعإبراهيملنسليعطيهاأن

،:308،13:5،2323خر،02-15:18تك)

.17(:1،02؟7تث،13:92عد،11:،33:234

،3:01يش)يشوعزمنفىجزئيأالوعدهذاتموقد

يهوذابنوحاربو:ونقرأ(.\ا:12:8.18،24

بنىأننقرأكما.(1:8قض)"وأخنوهاأورشليم

فسكن،أورشليمسكاناليبوسيينيطردوالمبنيامين

"اليومهذاإلىأورشليمفىبنيامينبنىمعاليبوسيون

استولوايهوذابنىأنذلكمنوواضح.(1:31قض)

اليبوسيين،سكانهاعلىيقضوالمولكنهم،أورشليمعلى

إلىارجع)المدينةيستردواأنذلكبعداستطاعواالذين

(15:63يش

الفاصلةالحدودعلى(أورشليمأو)كايبوس"وتقع

نقرأإذ-الإشارةسبقتكما-وبنيامينيهوذاسبطىبين

جانبإلىهنومابنوادىفىصعد"يهوذاسبطتخمأن

إلىالتخموصعد.أورشليمهى!الجنوبمناليبوسى

،(15:8يش)غربأهنوموادىقبالةالذىالجبلرأس

،الجنوبمناليبوسيينجانبإلىهنوموادىإلىنزلثم

ثمةوليس.(18:16يش)"روجلعينإلىونزل

بينما،غربأيسيريهوذاتخمفتحديد،القولينبينتعارض

نأعلىيدلانوكلاهما،شرقأيسيربنيامينتخمتحديد

شمالى"للجبل"الجنوبىالمنحدرعلىتقعكان"يبوسير

.الآنالشرقيةأورشليمموقعوهو،هنوموادى

ويستمد!بالماءالمدينةيمددائممائىموردثمةوكان

حمنينموقعفىالمدينةكانتكما،جيحوننبعمنماممه

عميقةبوديانمحاطةكانتإذعنهالدفاعيسهل،طبيعيأ

،الشرقمنقدرو!قو)دىبهايحيطفكان،جهاتثلاثمن

اليبوسيونكانولذلك،والغربالجنوبمنهنومووادى

مما،اقتحامهاأحديستطيعأنمنأمنعمدينتهميعتبرون

الملكموتوبعد.والاطمئنانالغرورمننوعإلىدفعهم

منهفسخر،المملكةرقعةيوحدأنداودأراداشاول

الحصينة،مدينتهمعلىيستولىأنوتحدوهاليبوسيون

هنا،إلىالدخولعلىتقدرلاإنك:معناهمالهقائلين

2)أعقابكعلىردكعلى!حدهمقادرونوالعرجفالعميان

نأاستطاعيوآبولكن.(ه:11أخ5:6،1صم

1)المدينةعلىويستولى،القناةطريقعنالهجوميقود

.(11:6أخ

العاصمةداودنقل،وسياسيةاستراتيجيةولأسباب

منطقةفىتقعسياسيأكانتفقد.يبوسإلىحبرونمن

.غيرةتثيرلاوبذلك.وبنيامينيهوذابينمحايدة

كانتأنهاكما.عنهاالدفاعيسهلكانواستراتيجيأ

فبالرغم.حكيمااختيارأكانأنهثبتوقد.البلادتتوسط

رئيسى،طريقعلىأو،بحرىممرعلىتقعلاأنهامن

الروحية"العاصمة"-القرونمرعلى-أصبحتأنهاإلا

الدينيةالعاصمةأصبحتوسليمانداودأيامففى.للعالم

وياناتلأصحابالعظمىأهميتهالهاوالآن.لإسرائيل

تكونأنالمتحدةالأممقررت4791وفى.الثلاثالتوحيد

وهكذا.الشعوبجميعأماممفتوحة"مؤممةمدينة،ا

:2إش)"الرببيتجبل!هواليبوسىالحصنأصبح
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لبلإلللعا-للديلا

إلى4الرجويمكن)2ة21رؤإلىأيضأارجع20

منالأولالجزءمنموضعهافى"أورشليم"مادة

.(الكتابيةالمعارفدائرة

-اليبوسى4يبوس

إلىالرجوعالرجا)"يبوس"إلىالنسبةوهى

منالأولالجزءمنموضعهفىداأرونة!أو"أرنان"

.(الكتابيةالمعارفدائرة

يبوصه-يبوسيوق8

الأموريببنمعالمقدسالكتابفىلهمذكرأد!يرد

تستوطنكانتالتىالشعوبمنوغيرهموالجرجاشيين

.(18-01:15تك)كنعانأرض

01:51تك)الكنعانيةالشعوببيناليبوسيونويذكر

غيرفى-لأنهم،عرقىلاجغرأفىأساسعلى(16و

ارجع)الكنعانيينعنمنفصلينيذكرون-الموضعهذا

ملكهمأنكما.(17و3:8خر،15:21تكإلىمثلأ

الأموريينملوكأحدباعتبارهيذكر"صادقأدونى!

كما.(ه:01يش)يشوعضدتحالفهمفىالخمسة

اسمله(:1418تك)"شاليمملك،اصادقملكى"أن

2و3:1أخ2)"أرونة"أنالعلماءويعتقد.أمورى

بمعنى!حثىلاأد"حورانى"لقب(18و24:16صم

فىالمذكورأورشليمحاكمأنكما."شريف"أو"سيد!

حثىابلسامىغيراسملهكان،العمارنةتكرسائل

عنالنبىذكرهمايطابقوهذا."حيباعبدو*وهو

.4(5و:163حز)"حثيةوأمكأمورىأبوك":أورشليم

أيامفىإلاتمامأبلادهمعلىإسر)ئيلبنويستولولم

غربىفىالساحقةإسرائيلانتصاراتفبعد،الملكداود

إسرائيلبنىزحفيوقفواأناليبوسيونأراد،لأردنا

مناليبوسيونفكان،(\:9يش)يشوعبقيادة

نأحاصورملك"يابين"منهمطلبالذينالشعوب

كانواوقد،يشوعتقدملوقفجيوشحشدفىيساعدوه

يقدرولم(11:3يش)"الجبلشكان"بأنهميشتهرون

فىيهوذابنىمعاليبوسيونفسكنطردهمعلىيهوذابنو

246

يتي!

.(15:63يش.)ألرشليم

كلعلىملكأصارأنبعدداودبهقامماأولمنكان

بخطةالحصينةيبوسمدينةعلىاستولىأن،إسرائيل

استخدمداودأنويبلو.(\.-5:6صم2)محكمة

منالمياهلجلبالكنعانيونبناهقدكان،الأرضتحتنفقأ

التنقيبأسفروقد.المدينةداخلخزانإلىالمدينةخارج

حزقيابناهالذىالآخروالنفق،النفئهذااكتشافعن

لنفقاهذاوجودداودواستغل.(2.:02مل2)الملك

علىاليبوسيينوأخذ،المدينةداخلإلىطريقهعنللتسلل

العبريةالكلمةأنيرىأولبريتف.رليمولكن.غرة

تعنىأنيمكن-،اسنور!هى-،"القناة!المترجمة

داودرجالأنأى،"الأسوارلتسلقخطافأ"أيضا

وليس،وهدمهالسورتسلقطريقعناليبدسيينهاجموا

علىداوداستولىأنوبعدالنفقعبرالتسللطريقعن

2)اليبوسىأرنانبيدرهو،صخرياتلأاشترىالمدينة

،(-1828و15ج21أخ1و25و24:18صم

سليمانبنىالبقعةهذهوعلى،للربمذبحأعليهليبنى

.(2:1أخ2)الهيكل

بعضفى-داودعصربعد-اليبوسيونويذكر

.(9:8)ونحميا(\:1)عزراسفرفىكيا،القوائم

كمصيرسيكونعقرونمصيرإنالنبىزكريايقولكما

.(9:7زك)اليبوسى

!تى!الو

يمير4
المدنمنمدينةوكانت."واسع!معناها*عبريةكلمة

:15يش)يهوذامرتفعاتفىهرونلبنىأعطيتالتى

داودإليهاأرسلوقد.(6:57أخ14،1أ48،21

العمالقةعلىانتصارهبعدعليهااستولىالتىالغنائممن

يتير"قرية"الآنوهى.(03:27صم1)صقلغفى

منالغربىالجنوبإلىميلأعشرثلاثةنحوبعدعلى

حبر!ت.



يتلة4

فىوقعتالتىالمدنإحدىوكانتا"مرتفع"ومعناها

أيلونمنبالقربكانتأنها!الأرجح.دانسبطنصيب

.(91:42يش)

لسا4

تك)عيسوبنىءأمراأحدوكان."خضوع"ومعناها

.(051أغا36:04،1

يميم-يمامى4

معناهاكلمةمنالعبريةفى(،يتيم"كلمةتشتق

بلاأى،لهسندلاشخصعلىتدلفهى،"وحيد"

للظلماالمغرضوبخاصة،يعينهلمنمحتاجأوحماية

اليتموكان.أحدهماأوأبويهفقدالذىالصغيروأيضأ

الشرير:عنيقولالمرنمإنحتى،رهيبةكارثةيعد

.(901:9مز)"أرملةوامرأته،أيتامأبنوهليكن)،

بينهعادةويجمع،باليتيمخاصأاهتمامأاللهويهتم

ولاالغريبتضطهدلا":فيقول،والغرلبالأرملةوبين

أسأتإن،يتيمولاماأرملةإلىتسيءولا...تضايقه

-22:21خر)صراخها،سمعإليصرخإنفإنى،إليه

و18و01:14مز01:18تثإلىأيضأارجع230

:14هو،1017إنت!،146:9و68:5و27:01

3).

الميراثفىاليتيمحقوقحمايةعلىالشريعةنصتكما

وكان.(\.:23أم،24:17تث،11-27:7)عد

يبقىوما،الحقولفىيتساقطماالتقا!فىالحقللأيتام

الأعيادفىوالاشتراك،(21-24:91تث)الكرومفى

اليتيم،يظلمومن.(14و16:11تث)السنوية

ملاخىو24:17،27:91تث)قاسيةدينونةتنتظره

3:5).

أحيانأالمعونةيتلقونإسرائيلفىاليتامىكانوبينما

،(92:12،31:17أى)والأقرباءالأصدقاءمن

،الصددهذافىالناموسأوامرالشعبأهملمافكثيرا

،9ة6:27،22أى)كثيرةمواضعفىذلكنرىكما

رميا!،32،0103ج1ش!،49:6مز،9و42:3

الدفاععنالأفبياءيكفلملذلك.(22:7حز،5:28

وعدوقد.\(.:7زك،6،22:3ج7)إرميااليتيمعن

،01:18تث،24و22:23خر)بحمايتهمنفسهالله

17(.:9إش،11و23:01أمثالو18و01014مز

الجديد.العهدفىمرتينإلا"يتيم)!كلمةتردولا

لا":بالقوللتلاميذهيسوعالربوعدعندالأولىالمرة

والمرة.(14:18يو)معينبلاأى"يتامىأترككم

القديم:العهدأنبياءبروح-يعقوبقولفىالثانية

افتقاد:هذههىالآباللهعندالنقيةالطاهرةالديانة"

بلانفسهالإنسانوحفظ،ضيقتهمفىوالأراملاليتامى

.(27:ايع)"العالمفىدنس

)ىت!هو

يثر)

وهو:،"فضل"معناهعبرىاسم

وحمى،مديانكاهن"يثرون"اسممختصر)1(

.4:18خرفىالعبرىالأصلفىوردكما،موسى

منهطلبعندماالذى،لجدعونالبكرالابنيثرو)2(

يخترطلم،مديانملكىوصلمناعذبحيقتلأنجدعون

.(8:02قض)"بعدفتىأنهبماخافلأنه*سيفه

فىكانتالتىسريتهمنجدعونبنأبيمالكقتلوقد

ولابد.(9:18قض.السبعينجدعونأبناءكل،شكيم

أحدهم.كانيثرأن

كا:2مل1)أبشالومجيشقائدعماساأبويثر)3(

1)"إسمعيلى"بأنهالأخبارسفرفىويوصف.(32و

سفرفى،اإسرائيلى!بأنهيوصفبينما(2:17أخ

صم2)"الإسرائيلىيثرا"عنهفيقالالثانىصموئيل

بلادفىأنهكمكى()المفسرينأحدويرى.(25:لأ7

علىءبنا"الإسرائيلى"يسمى،1يثر"كانإسماعيل

بأنهيوصفكانإسرائيلأرضوفى،جنسيته

تزوجوقد:إسماعيلبلادفىيقيمكانلأنه"إسمعيلى!

7،2



يث!أ

."عماسا5منهاوولدداودأخت"أبيجايل"هذا5يثر5

سبطمنحصروننسلمنياداعابنىأحديثر)4(

.(2:32أخ1)يهوذا

1)يهوذاسبطمن،الأربعةعزرةأبناءأحديثر)5(

(4:17أخ

بيوترؤوسأحدوكان،وأراوفسعةيفنةأبويثر)6(

!يثران"نفسههوأنهوالأرجح.أشيرسبطمنأباء

.(04و7:38أخ1)37العددفىالمذكور

4يثرا

إلىارجع)"عماسا*أبىالإسماعيلىليثرأخراسم

.(السابقالمبحثمن3البند

4يثؤق

وهو؟،"فضلأووفرة"معناهسامىاسم

سعيروحفيد،ديشونأوديشانأبناءأحديثران)1(

.(1:41أخ36:26،1تك)أدومأرضفىالحورى

7أخ1)أشيرسبطمنصوفحأبناءأحديثران)2(

من38العددفى)"يثر"نفسههوأنهوالأرجح،(37:

.(الأصحاحنفس

)يثرعام

الابناسموهو"الشعبفضالة!)معناهعبرىاسم

أمهواسم،حبرونفىلهولد،الملكلداودالسادس

.3(:3أخ1و3:5صم2")عجلة"

يثروق4

كاهناسموهو."تفوقأووفرة،امعناهمديانىاسم

كلايشغلكانأنهيبمدإذ،مديانأميرأومديان

لمركزين.ا

تحديدالسهلمنليس:وحباببرعوئيلعلاقته)1(

كما"رعوئيل"نفسههويثرونإنقلنافإذا،العلاقةهذه

نأفيجب.(\:3و2:18)الخروجسفرمنيفهم

مباشرة01:92العددسفرفىموسىحمانربط
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يثهـهفى

زوجةلصفورةأخارعوئيلبن،جوباب!ويكون،برعونيل

فىوهى)"حمى"كلمةأنالمحتملمنولكن.موسى

الواسعبالمعنىتستخدمكانت("خوتن!:العبرية

مادةإلىالرجوعالرجا)الزوجةأقرباءأحدعلىللدلالة

دائرةمنالرابعالجزءمنموضعهافى"رعوئيل"

.(الكتابيةالمعارف

بعدمصرمنموسىهربعندما:لموسىترحيبه)2(

بهرحبحيثمديانفىلهملتوجد،المصرىالرجلقتله

لسقىالبئرعندلبناتهمعوفةمنأسداهلمابيتهفىيثرون

15-:2خر)بناتهإحدىصفورةمنوزؤجه.أبيهنغنم

غنميرعىسنةأربعيننحوموسىقضىأنوبعد.(21

بالعودةوأمره،المشتعلةالعليقةفىالربلهظهر،حميه

!انقاذهم،مصرفىالمستعبدينأخوتهلإخراجمصرإلى

موسىفأستأذن،(01-1-3خر)فرعونيدمن

خر)بسلاماذهب:لهفقالامصرإلىالعودةفىحماه

4:18).

كاهنيثرونسمععندما:البريةفىلموسىزيارته)3(

وإلىموسىإلىاللهصنعمابكلموسىحمومديان

...موسىةامرأصفورة...يثرونأخذ...شعبهإسرائيل

إلىوامرأتهوابناهموسىحمويثرونوأتى...وابنيها

فخرج...اللهجبلعندنازلأكانحيثالبريةإلى،موسى

قص"،التحياتتبادلوبعد"حميهلاستقبالموسى

منوالمصريينبفرعونالربصنعماكلحميهعلىموسى

أنقذكمالذىالربمبارك!:يثرونفقال.إسرائيلأجل

نأعلمتالآن...فرعونيدومن،المصريينأيدىمن

بهبغواالذىالشئفىلأنهالألهةجميعمنأعظمالرب

لله،وذبائحمحرقة،موسىحمويثرونفأخذ.عليهمكان

حمىمعطعامألبكلواإسرائيلشيوخوجميعهرونوجاء

(12-18:1خر)اللهأمامموسى

لموسىيثرونلزيارةكان:الحكيمةمشورته)4(

منموسىيعانيهمايثرونرأىفقد.الباهرةنتائجها

له:فقال،"المساءإلىالصباحمن"للشعبالقضاء

وهذاأنتتكلإنك.صانعأنتالذىالأمرجيدأليس*

لا.منكأعظمالأمرلأن،جميعأمعكالذىالشعب



البن!

طضعط:!و!اط!حعالآفى0و!ص!ضنمهأقتعكقطيبم

أن!دقرم،ال!أخامطفصأنحضعث.قطا!هظيكن

وعوخ!نم،وأالغعزافيافرائضوعلصهم.اكأمامالدعاوى

ثكظزوأف!لييحلونها!!والححليسل!نالذئالطريق

حجغخنينأمغاءاللهممظظ!قدر،ذؤ!الغعب!صيعمن

!ساعمئا!ألوهـورؤصاعوورساء!ييموضجهمالرلثمو!

!لم:كلل!ع!خيغضم!،ىعشراءورؤيعصاخعا!صين

!كل/إالبهبهايجضون-الكليهرةالدعاوىكلأقويكون

نقصك.عنوخقض.فيهاهميقضونالصغيرهالدعاوى

الله(وأوضنادالأخرهذاقعلتإق.حطلىيحملونفهم

حكانهإلىيأتىايخنأالشصهذاؤكل.القيامتستطيع

خر)لهقالماكلو!كلحعيهلصوتموسىفسععبسلام

خر)أرضهإلىيترونمضىذلكوبعد(18:13-24

.(27ة18

أنهعنيئرونقصةنكشف:وتأثيرهشخصيته)5(

الشخصية،قوى،جذابأحك!يمألبقأحصيفأرجلأكان

بل،إسرائيللهوتديناالتدينشديد،التصر!ئحسن

وظيفتىبخينالفصلعنالرائعةبفكرته،ايامموكل

ويجب،اللهبهيوصىماحسبوفىلك،والقضاءالتشريع

اللهخائفينأكفاءأشخاصإليالقضاءأمورتوكلأن

.(18:21خر)الرشوةمبغضينأمناء

الف!ىا

اسمؤ!،يغيوإلىأويثوإلياللححبة

خأ1)ايهوفىسبطمنلجاوجمقريةعضائرإخدى()1

2:53).

خيراهمااالمل!داودأبطالمناقتين)3(،)2(

،23:38ضم2)المحثرىوجارب،اليثرى

.(11:04أخ1

يثحلا6

موآبىرجمااسموهى،هالئتم!معناهاعبريةكلمة

.(11:46أخ1)اشهداودأبطال!أحد*ن

!قفيفملىا

لرابعالأ!ا!در/"ي!فان!"مخاعجر!ا!

أحدوكاقان!ؤحجينةكلنأحطفنجتعمن!رئبنلمالطصأ

م.لى9لأةنخؤ!ا!كاوكزكقنياللهلجصا!واب!

.(2:لأ6أعأأ

فطظق،

فىف!يف!وكات،"ح!ي"حعنافاعبريةكلمة

.23(:أة)يشوؤي!حاصوومعتذكو.يهوذاجنوبى

جزونم،يذكوهاالتى"إثنان!ونفسهاهىأدهاوالارجح

.الآنموقعهايغلمولا

!ال!مم!ج!

4يحآل

وهو:ا"يقدى(اللهأهو!معناهعبرىاسم

أحد،يساكرسبطمنيوسفبنيجأل)1(

بريةمنموسىأرسلهمالذينعشرالاثنىالجواسيس

.(13:7عد)،كنعانأرضلاستكشاففاران

الثلاثينداودالمكأبطالأحد،ناثانبنيجآل)2(

:الأيامأخبارسلوفىويسمي(23:36صم2)

.(38ت11أخ1)؟ناثانأخويوئيل!

ؤوبابل،نسلمنشكايابنىمنشععيابنيجأل)3(

.(لأ3:3أخ1)الم!دارلىنسلمن

صمهلا8

ى!مديلةؤكانت،"مرخفعة"معناطعبوية!مة

بتحصينهاا!اديونقاموف.3جاشبطنصيبفىجلعاد

فئجدعونطويقعالىلقغوكانت.(32:36غد)

أنهامعهيرجغمعا،أ8:19قض)للمديانيينمطاردته

أمجالستةنحوبضمحيىتخعالخى"جبهات"نفصهاهى

بينالطولجقمنتصفعلى،ععانمنالغربىا!شمالإلق

شطخعنترتفعوصةعلىوتقغ.!السلط"ومديخةعحان

قدمأ.3468بنحوالبحر

!غ/!



لجكللا4

حانانبنىجدوهو."عظيمالرب"معناهعبرىاسم

فىالرببيتفىمخدعلهموكان،اللهرجليجدليابن

إلىبهمودخلالركابيينإرمياأخذوقد.النبىإرميازمن

ولكنهم،خمرأملآنةطاساتأمامهمووضع،المخدعهذا

،ركاببنيونادابأبيهموصيةعلىبناء،يشربواأنأبوا

وصايايحفظوالمالذينإسرائيللبنىدرسذلكفىفكان

.م.ق006فحوفىذلكوكان.(35:4إرميا)الرب

سهكوثا4يجر

الاسموهو"الشهادةرجمة"معناهاأراميةعبارة

على،وحموهيعقوبخال،الأرامىلابانأطلقهالذى

-45أ31تك)(1جلعيد":يعقوبأقامهاالتىالرجمة

فى"شاهد"بمعنىأيضأ"سهدوثا"كلمةوترد.(54

فىوشاهدى،شهيدىالسمواتفىهودا":أيوبقول

.(16:91اى)"لأعالىا

يجلى4

العربيةفىالكلمةنفسمعناهأنيرجح،عبرىإسم

من"بقى"أبووهو.(النفىأوالجلاءمن)"يجلى!

معللاشتراكدان"سبطعنالربعينهالذى،دانسبط

كنعانأرضتقسيمفى،نونبنويشوعالكاهنألعازار

0138نحوفىوذلبا.(22-34:16عد)الأسبا!بين

يخنة4

شامرأبناءأحدوهو.ا،ئخفى!معناهاعبرىاسم

.(7034أخ1)أشيرسبطمن(شوميرأو)

يحضا

وهو:،"سيخطف*معناهلعل،عبرىاسم

وأبو،يهوذانسلمنشوبالبنرآيابنيحث)1(

.(4:2أخ1)ولاهدأخوماى

لاوىبنىمنجرشومنسلمنلبنىبنيحث)2(
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يطزئيل

.(43و6:02أغ)1

لاوىبكرالجرشومالتانىالابن،شمعىبنيحث)3(

.(11و23:01أخ1)شمعىبنىرأسوكان

بنقهاتبنيصهاربنىمنشلوموثبنيحث)4(

خأ1)اللهبيتفىللخدمةداودالملكعينهمفمن،لاوى

24:22).

الوكلاءأحدوكان،لاوىبنمرارىبنىمنيحث)5(

فىالعاملينعلىللإشرافيهوذاملكيوشياعينهمالذين

.م.ق963فى(34:12أخ2)الربهيكلترميم

8ويحك

وأبو"ابوز"ابنوهو."اتحاد"معناهاعبريةكلمة

بنياروحبنحورىبنأبيجايلبنىمن،يشيشاى

أيامفىانتسبواوقد،جلعادفىسكنواممن،جلعاد

هأخ1)إسرائيلملكيربعامأيام،.وفىيهوذاملكيوثام

:14-17).

ينيل8يحك

نصفجبابرةأحدوهو"،ئفرخالله"معناهعبرىاسم

أباثهمبيوترؤوسوأحد،الأردنشرقىفىمنسىسبط

.(24و23:هأخ1)

لحدلا4

وهو:،"ئعرخالرب"معناهعبرىاسم

(23:16أخ1)الرأسشبوئيلبنيحديا()1

عمرانبن(24،02أخ1)"شوبائيل"أيضأوشممى

أقساملأحدرئيسأ"يحدياوكان.لاوىبنجرشومبن

069نحوفىالهيكللخدمةالملكداودعينهمالذيناللاويين

.(42:02خأ1).ح!ق

فىالجميزعلىمشرفأكانالذىالميرونوثىيحديا)2(

.(27:03أخ1)الملكداودأيام

يحزئيل4

زكريابنيحزئيلوهو،"يرىالله"معناهعبرىاسم



بعرقبلئل

روحعليهكان،آسافبنىمن،ال!ىمتنيابنبنايابن

لهوشافا!علىعمونوبنىموآببنىزحفعند،الرب

،النجدهمنهطالبأللربيهوشافاطوصلى،يهوذاملك

الآتىالكثيرالجمهورهذهأمامقوةفيناليسلأنه":قائلأ

أعيننانحوكولكن،نفعلماذانعلملاونحن.علينا

.(13و02:12أخ2)

ياجميعاصغوا!:فقال،يحزثيلعلىالربروحفكان

قالهكذا،يهوشافا!الملكوأيها،أورشليموسكانيهوذا

الجمهورهذابسببترتاعواولاتخافوالا.لكمالرب

نأعليكمليس...للهبللكمليستالحربلأنالكثير

الربخلاصوانظروااثبتوا،قفوا.هذهفىتحاربوا

ابتدأولما.ا،معكموالربللقائهماخرجواغدأ...معكم

بنىعلىأكمنةالربجعل،والتسبيحالغناءفىالشعب

،فانكسروايهوذاعلىالآتينساعيروجبلوموأبعمون

علىجثثأجميعهموسقطوا،بعضعلىبعضهمقامفقد

إلىوشعبهيهوشافاطفرجع.ا،أحديفلتولم\)لأرضا

وكانت...أعدائهمعلىفرحهمالربلأنبفرحأورشليم

الربأنسمعواحينالأراضىممالككلعلىاللههيبة

.(03-12و02:1أخ2)"إسرائيلءاعداحارب

يحزقيئيلا

نسلمنكاهنوهو،"ئقوىالله"معناهعبرىاسم

لهمداودتقسيمحسبالعشرينللفرقةرئيسأكان.هرون

.(16أ24أخ1)

يحزقياا

بنيحزقيا"وهو،،ائقوىالرب"معناهعبرىاسم

ملكآحازأياموفى.أفرايمبنىرؤوسأحد"شلوم

إسرائيل،ملكفقحليد-لارتداده-الربدفعه،يهوذا

مثتىيهوذابنىمنوسبى،عظيمةضربةآحازفضرب

غنيمةمنهمونهبوا.والبناتوالبنينءالنسامنألف

.السامرةإلىبهاأتوا،وافرة

أجلمنذاهو:لهموقال،النبىعوديدفاعترضهم

وقد،ليدكمدفعهمقد،يهوذاعلىأبائكمإلهالربغضب

يهوذابنىإخضاععلىعازمونأنتموالآن...قتلتموهم

للربآثامأنتمعتدكمأما.لكموإماءعبيدأوأورشليم

منسبيتموهالذىالسبى!ردوالىاسمعواوالأن؟الهكم

منرجلفقام!.عليكمالربغضبحمولأن،إخوتكم

وقالوا-شلومبنيحزقيامنهمكان-أفرايمبنىرؤوس

للربإثمأعلينالأنهناإلىبالسبىتدخلونلا":لهم

فترك...إثمناوعلىخطاياناعلىتزيدواأنعازمونوأنتم

الجماعة.وكلالرؤساءأماموالنهبالسبىالمتجردون

كلوألبسواالمسبيينوأخذواأسماؤهمالمعينةالرجالوقام

وأسقوهموأطعموهموحنوهموكسوهمالغنيمةمنعراتهم

وأتوا،منهمالمعيينجميعحميرعلىوحملوا،ودهنوهم

"السامرةإلىرجعواثم،إخوتهمإلى...أريحاإلىبهم

.(14-1ة28أخ2)

يحزيئيل4

وهو:،وليرىالله"معناهعبرىاسم

الذين،بنيامينسبطمنالمحاربينأحديحزيئيل()1

وهوداودإلىوانضموا،البنيامينىشاولالملكعنتخلوا

.(12:4أخ1)صقلغفى

بنايامعالملكداودعينهالذىالكاهنيحزيئيل)2(

خأ1)دائمأالربعهدتابوتأمامبالأبواقللنفخالكاهن

16:6).

لاوىبنقهاتبنلحبرونالثالثالابنيحزيئيل)3(

.(23091،24:23أخ1)

عزرامعابنهعادوقد،شكينابنىمنيحزيئيل)4(

معهوكان،الملكأرتحشستازمنفىالبابلىالسبىمن

.(8:5عز)الذكورمنمئةثلاث

يحزيا4

وكان،تقوةابنوهو،"يرىالرب"معناهعبرىاسم

الشعبمنعزراطلبولما.الكاهنلعزرامعاصرأ

وقالواالجماعةكلأجاب،الأجنبياتءالنساعنالانفصال

الشعبأنإلا،نعملكذلككلمتناكما"ا:عظيمبصوت

فىالوقوفعلىلناولاطاقة،أمطاروقتوالوقت،كثير

251



يطزلم8

فليقف،الأمرهذافىالذنبأكثرناقدلأننا...الخارج

اتخذواقدمدننافىالذينوكل،الجماعةلكلرؤساؤنا

مدينةشيوخومعهممعينةأوقاتفىفلطئوا،غريبةنساء

أجلمنإلهناغضبحموعنايرتدحتى،وقضاتهافمدينة

فقطتقوةبنويحزيا،عسائيلبنويوناثان.الأمرهذا

أ01عز).ساعداهماوشبتاىومشلام،هذاعلىقاما

01-15).

قاما!عبارةمنالمقصودالمعنىحولكئيرجدلويدور

هذافىعزراأيداأنهمايرىمنفهناك."الأمرهذاعلى

كقابانظر)عليهاعترضاأنهمايرىمنومنهم،الأمر

الأول.الرأىيزيدونالمفسرينغالبيةولكن.(الحياة

4يحزيرة

بنيحزيرةوهو،"يحمىالرب"معناهعبرىاسم

الكاهن،معساىجدوكان،إفيربنمشلميثبنمشلام

المسمىهوأنهويبلو(9:12أخ1)عديئيلوأبا

.(11:13نح)أيضأ"أخزاى*

يحصيئيل4

منموضعهفى"ياحصيئيلدإلىالرجوعالرجا

الكتابية.المعارفدائرةمنالجزءبهذاالياءحرف

يحماى!

أبناءأحدوهو،"يحمىالرب"معناهعبرىاسم

سبطعشائرمنعشيرةرأسوكان،يساكسبنتولاع

.(7:2غأ1)يساكر

4يحمور

وهو.(ه:14تث)العبريةفىاللفظبنفسوالكلمة

وهو"أحمر"كلمةمنمشتقةوالكلمة،الأيائلمننوع

منيعتبروكان.الأيائيلمنالنوعهذأعلىالغالباللون

سليمانمائدةعلىمنهيقدموكان.الطاهرةالحيوانات

كثيرةالحيواناتهذهكانتفقد،(4:33مل1)الملك

الآنولكنها،سليمانأيامفىفلسطينفىالانتشار
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يطيئيل

وجبلالأعلىالجليلفىإلاتوجدولا،نادرةأصبحت

شرقىفىتوجدومازالت.جلعادغاباتوفى،الكرمل

.لأردنا

يحيئيل8

وهو:،"يحياالله"معناه،عبرىاسم

عينهمممن(الثانيةالرتبة)الثوانىمنلاوى)1(

التابوتنقلعند،الجوابعلىبالربابللغناءالملكداود

الأولالشاهدوفى.(.2و59:18أخ1)أورشليمإلى

نفسههوأنهويبدو."البوابين":معهومنعنهيقال

داودأيامفىالجرشونيينمنلعدانبنىرئيسيحيئيل

بيتخزينةعنمسئولأكانوالذى،(23:8أخ1)الملك

26:أخ)1يحيئيلىأيضأويدعى،(92:8أخ1)الرب

ق.م.82!نحوفىذلكوكان(23و21

ىأ)الملكبنىمعكانالذىحكمونىبنيحيئيل)2(

فىأخيتوفلذكرأنويبدو(:2732أخ1)(لهممرافقأ

ثورةقبكانذلكأنعلىيدل)33(التالىالعدد

ق.م.769نحوفىربما،أبشالوم

الملكوإخوةيهوشافاطالملكءأبنامنالثانىالابن)3(

جميعأ،فتلهموقد،(21:2أخ2)الستةيهورام

4(.210أخ)2العرشعلىاستولىعندماأخوهميهورام

حم.ق085نحوفىذلكوكان

حزقياالملكساعدواالذينالمغنىهيمانءأبناأحد)4(

نفسههوأنهوالأرجح.(92:14أخ2)إصلاحاتهفى

التقدمةعلىللإشرافالملكحزقياعينهمالذينأحديحيئيل

وشمعىا!وىكوننيارياسةتحت،والأقداسوالعشور

.م.ق971نحوفى(31:13أخ3)أخيه

بسخاءقدمواالذين،اللهبيترؤساءأحديحيئيل)5(

:35أخ2)الملكيوشياأيامفىالربهيكلفىللذبائح

.3ق963نحوفى8(

الذكورمن218معرجعالذىعوبدياأبويحيئيل)6(

،(8:9عز)عزرامعالبابلىالسبىمنيواب،بنىمن

ق.م.457قبل

كانواالذينأحد،حاريمبنىمنالكاهنيحيئيل)7(



نصيحةعلىبناءمحنهنوتخلوا،أجنبياتبنساءتزوجواقد

فى(01:21عز)البابلىالسبىمنالعودةبعدعزرا

.م.ق457نحو

قدكانواالذينأحد،عيلامبنىمنيحيئيل)8(

نصيحةعلىبناءعنهنوتخلواأجنبياتبنساءتزوجوا

فى(01:26عز)البابلىالسبىمنالعودةبعدعزرا

ق.م.457نحو

عزراأي!واممن،عيلامبنىمنشكنياأبويحيئيل)9(

.(01:2عز)الأجنبياتالنساءعنالقخلىأمرفى

السابق.البندفىالمذكورنفسههوأنهويرجح

يحيتى4

وعوبيدهووكاق،"يحياالرب"معناهعبرىاسم

أورشليمإلىالملكداودنقلهعندماللتابوت"بوابين"أدوم

!يحيئيل،المسمىنفسههوأنههـلبدو،(15:24أخ1)

.(:1518أخ1)

يد)

المنكبمنوهى،استخدامأالجسمأعضاءأكثراليد

والإمساكللمساعضووهى.لأصابعاأطرافإلى

للعمل:رمزفهى،بالأشياء

هناك:البشريةلليدمخقلفةمجازيةاستخدامات(أ)

منها:،اليداستخدماتعنكئيرةكتابيةتعبيرات

و92:8،32:92خر)،اليديملا"عبارة-1

اليدم!من،للخدمةالتكريسومعناها،(ه:92أخ1

:7لا)المذبحعلىلتقديمهاالذبيحةبأجزاءأمساكهاأو

.(33و31و92و28و37،8:22

و15:01023:02تث)شئإلىاليدامتداد-2

العمل.فىالشروعويعنى،(.2و28:8

وأمساعدةلهيقدمأىشخصإلىاليديمد-3

وقد.(28و7:6عزو28:5مز)معروفأإليهيسدى

.(22:8خر)للسرقةيدهيمد

91مل1)والأحترامالتقديرعنتعبيراليدتقبيل-4

.(31:27أىو18:

وصف16و25:13حز)"علىاليديمد*-5

:01:32،2إش)"علىيدهيهزث!أو(2:13

يهددأى(2:9زك)"علىاليديحرك"أو(15

.العقابيوقعأوبالعقاب

تعبير(13:91صم2)الرأسعلىاليدوضع-6

الفرعونية.النقوشفىذلكيظهركما،والنوحالحزنعن

الغضبأوالفرحعنتعبير"اليدينصفق"-7

الشماتةعنتعبير"باليدعليهيصفقو"(24:01عد)

.(3:91نا151ش2مراثى،27:23أى)

ة91صم1)"كفهفىأويدهفىنفسهيضع!-8

.بالحياةالمخاطرةمعناه(21أ5،28

مت)للبركةيكونقد"آخرعلىاليدوضع"-9

8:32مر،9:18مت)المعجزىللشفاءأو(99:13

القدسالروحموهبةمنحعلىعلامةأو،(82:8أع،

:اتى4:14،2تى1و13:3و91-8:17أع)

:37تك)إليهالاساعةأوالعقابتوقيعيعنىقدأو.(6

و8:01عد)بالمسثوليةالتفويضأو(14ش24لا؟22

.(9؟34تث

المحرقة،رأسعلىيدهيضعالمحرقةمقدمكاق-01

.(4-1:1لااإليهالمحرقةاستحقاقاتلانتقالرمزأ

انتقالإلىإشارةالخطيةذبيحةعلىيدهيضعكانكما

إلىأيضأارجع-4:4لا)البريئةالذبيحةإلىخطاياه

.(33و92و24و4:15لا

يديهيضعالكهنةرنيسكان،العظيمالكفارةيوموفى

إسرائيلبنىذنوببكلعليهويقر،الحىالتيسرأسعلى

التيسارأسعلىويجعلها،خطاياهمكلمعسيآتهموكل

كلعليهالتيسليحملالبريةإلىيلاقيهمنبيدلىلرسله

.(22و16:21لا)"ننوبهم

تث)القسمتصاحبإيماعهكان!اليدرفع"-11

،5(.:24ولو9:22)لاالجموعمباركهأو.(4.:32

.(48:2،911:48مز)الصلاةأو

الصمتإلىإشارةلاالفمعلىاليدوضع"-12

و03:32أمثال،04:4،(21:5أى)الاضطرارى

.(7:16ميخا
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الةيا

يش)لإهمالواالتهاونيعنى"اليدءارخا"-13

.)01:6

حتىالكسليعنى"الصحفةفىاليدإخفاء"-14

.(91:24،26:15أمثال)اث!عند

2)الخدمةإلىيشير"اليدينعلىالماءصب"-15

.(3:11مل

إلىترمز!اليمنىاليد"وبخاصة"اليد"-16

يوسف،بيتيدوقويت:القولفىكما.والسلطانالقوة

كل"و35(.:1")قضالجزيةتحت(الأموريون)فكانوا

")أىو.(ه:76مز)"أيديهميجدوالمالثسرجال

الهاوية"يدمننفسهينجىأىالموتيرىولايحياإنسان

.15(:3مل)2"الربيدعليهكانتو.48(:98)مز

أعببنأمامموسىصنعهاالتى...الشديدةاليدكلفى!و

.(12؟34نث)"إسرائيلجميع

القول:فىكما،نفسهالشخصعلىاليدتدلقد-17

.(16:12تك)،،عليهواحدكلويدواحدكلعلىيده"

22صم1)لاداودمعأيضأيدهملأنالربكهنةاقتلوا"

وشدد....داودإلىوذهب.....يوناثانهـوقام.(17:

من":اللهيقولالمعنىوبهذا.16(:23صم)1باللهيده

الإنسانأخيهيدمن.الإنساننفسأطلبالإنسانيد

.(33:8خر،5:"ا9لن)

بل،الإنسانيدعلىاليداستخداميقتصرلا-18

أطلبه"حيوانكليدمن"فىكماالحيوانيدإلىيمتد

.(02ة22مز)"الكلبيدمن،ا،(9:5تك)

مقبضه.شيءكلمن"اليد"-91

وتدعيمهمساندتهيعنىشخصيمينعنالوقوف-02

يمينعنالجلوسأووالوقوف(901:3و16:8مز)

فالمسيح(45:9مز)والكرامةالحظوةمعناهشخص

يمينفىجلس،لخطاياناتطهيرأبنفسهصنعمابعد

مز)إلىأيضأارجع(1:3عب)الأعالىفىالعظمة

إلىالرجوعأيضأيمكن).(8:34رو،\:011

منموضعهافى"وضع"مادةفى،،اليدوضع"موضوع

المعارفدائرةمنالجزءهذافى"الواوحرف"

.(الكتابية

25،

يأه!

الة4يك

إحدىوكانت."اللهتذكار،"معناهالعلعبريةكلمة

معوئذكر،زبولونسسبطنصيبفىوقعتالتىالمدن

حالياموقعهاولعل.(91:15يش)لحموبيتشمرون

الجنوبإلىمتركيلونحوبعدعلىلاالحوارةخربة"هو

.الناصرةمنالغربىالشمال!الىالجليلفىلحمبيتمن

الا4لك

وهو:،!يمدحأوئحسنالرب.ا:معناهاعبرىاسم

زيزا.وجد،ألونوأبو،شمعيابنشمرىبنيدايا)1(

مين،بيترئيس"زيزا"حفيدهوكان.شمعونسبطمن

حزقياأيامفىهناكواستقروا،جدورمدخلإلىساروا

.(14-37؟4أخ1)يهوذاملك

ترميمفىاشتركواالذينأحد،حرومافبنيدايا)2(

البابلىالسبىمنالعودةبعدنحميازمنفىأورشليمسور

.(3:01نح)

4-باش

."كالعسلحلو*أو"سمين،1معناهلعلعبرىاسم

خأ1)يهوذاسبطمن،الثلاثةعيطمأبىأبناءأحدوكان

مدينةمؤسس(،عيطمأبى"عبارةتعنىوقد.(403

بيتمنالغربىالجنوبإلىميليننحوتبعدالتى!عيطم!

لحم.

4لذو

وهوة،"محب"أى"ولود"معناهعبرىاسم

فىمنسىسبطلنصفرئيسابروكان،زكريابنيدو)1(

.!27:21أخ1)الأردنشرقىجلعاد

،أجنبياتءنسااتخذواقدكانواممننبو،بنىمنيدو)2!

(01:43عز)عزرانصيحةعلىبناءعنهنوتخموا

يذم!8

وهو:،"معلوم"أو"معروف"معناهعبرىاسم

معالميثاقختمواالذينالشعبرؤساءأحد)1(



يامحيا

وترميم،البابلىالسبىمنالعودةبعد،الترشاثانحميا

.(21و01:1نح)أورشليمأسوار

الذى(22و12:11نح)يوناثانبنيدوع)2(

رئ!سآخروكان،(12:2نح)أسضأ+لوحانان"لدعى

القديم.العهدفىاسمهيذكرللكهنة

ولكننا،المقدسالكتابمنعنهنعرفهماكلهووهذا

صعيدفىأسوانقرب)ألفنتينجزيرةبردياتمننعلم

الخامسالقرنمنالأخيرالعقدفىكئبتوالتى،(مصر

يونائاناسمهكانالكهنةرئيسأن،الميلادقبل

يوسيفوسمنونعلم."يدوع"أبوهوالذى،يوحانان()

ملوكأخرزمنفىكاهنأكان"يدوع"أناليهودىالمؤرخ

داريوس"أو"الثالثداريوس!وهو،فارس

نأبعدالمنصبهذايشغليدوعوكان."كولومانوس

وأق،الفارسيةالامبراطوريةعلىا!برالإسكندرقضى

غزوهعندا!برالاسكندراستقبلالكهنةرئيسيدوع

مها،عنهالنبىدانيالنبوةوأراه،3.ق332فىليهوذا

لوصحيحأهذايكوقأنويمكن.اليهودإلىئحسنجعله

ذكرهمنأنأو،العمرمنالمائةقاربحتىعاشيدوعأن

الاسم.بنفسآخريموعأكانيوسيفوس

يدعيا4

وهو:،!يعلمالرب!معناهعبرىاسم

لهخرجتالذىهروننسلمنالكهنةرئيسيدعيا)1(

كما،الكهنةمنوالعشرينالأربعالفرقمنالثانيةالقرعة

مننسلهوكان.(24:7أخ1)الملكداودقسمهم

أورشليمفىوسكنواالبابلىالسبىمنعالواممنالكهنة

ولعل.(93ت7نح،2:36عز،01أ9أخ1)

كانوا،والعائلاتلأفرادامنالتاليةالبنودفىالمذكورين

تحديدالعسيرمنكان!اناهذايدعياعائلةمنجزءأ

له.قرابتهمدرجة

البابلىالسبىمنعادواالذينالكهنةرؤوسأحد)2(

.(91و1206نح)ويشوعنتما"لتئيلبنزربابلمع

منعادواالذينالكهنةرؤوسمنأخرشخص)3(

:12نح)ويشوعشا!لتئيلابنزربابلمعالبابلىالسبى

بىثو5با

21(.و7

فىسكنواممنالكهنةأحديوياريببنيدعيا)4(

نح)البابلىالسبىمنالعودةبعدنحمياأيامقىأورشليم

11:01).

معهمحاملينالبابلىالسبىمنالراجعينأحد)5(

أهلمنيأخذأنالنبىزكرياالربأمروقد.للهيكلهدايا

يكونواوأن،يدعياومنطوبياومنحلداىمن،السبى

يكونوقد.(14-6:9زك)يهوشعتتويجعلىشهودأ

.(بعاليه4و3الرقمينتحتالمذكورينأحدهذايدعيا

يكلا!8

لناحورالسابعالابنوهو،،ايبكى"معناهعبرىاسم

ئعرفولا.(22:22تك)ملكةزوجتهمنإبراهيمأخى

.هذامنأكئرشيءعنه

8وثوقيك

منلاوىوهو،!افستحأومادح"معناهعبرىاسم

الملكداودعينه،المغنينرؤساءأحدوكان،مرارىنسل

لاتواوصنوجبأبواقالربليحمدواوهيمانأسافمع

منستةثونليدووكان.(16:43أخ1)اللهغناء

لأجلبالعودالمتنبىءأبيهميدتحت!يخدمونالبنين

ماوبمقارنة.(3-25:1أخ1)لاوالتسبيحالحمد

فىجاءبما،91و15:17الأل!الألامأخبارفىجاء

،35:15أخ9-253،6،2:و،442ا:16

يذكركما..ااإيثان"نفسههويدوئونأنالبعضيرى

:69أخ)1"أدوم!عوبيدأبووأنه"يديثون*باسمأيضأ

)38.

الملبه"رإثى"بأنه(35:15أخ2)يدوثونهـلوصف

نفسيؤلونكانواعهأبناأنأحيانأويذكر.مستشارهأو

بأنهمأخرىوأحيانا،(3و1:كااأخ1)أبيهمخدمة

بنىمنإثنانكرونين.(16:38أخ1)(1بوابين"كانوا

تطهيرفىاشتركا،وعزيئيلسمعيا:هما،يلوثون

كما.(14:!2أخ2)الملكحزقياأيامفىالهيكل

العودةبعدنحمياأيامفىالتسبيحفىأحفادهأحدانتشرك
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ياياة

.(9:16أخ11:17،1نح)البابلىالسبىمن

نسل)"اليدوثيين*علىللدلالة"يدوثونىاسمويذكر

أيامفىالهيكلفىالغناءفىاشتركواالذين(يدوثون

*يدوثون"اسميذكركما.15(:25أخ)2الملكيوشيا

فىأنالبعضويرى:93،62،77المزاميرعناوينفى

إلىأو،الثلاثةالمزاميرهذهكاتبهوأنهإلىإشارةذلك

معينلحنإلىأو،اسمهعليهاأطلقمعينةموسيقيةآلة

به.اشتهر

،يكةيك

بنت"يديدة!وكانت."محبوبة"معناهعبرىاسم

يهوذا،ملكمنسىبنأمونللملكزوجة،بصقةمنعداية

.(23:1مل2)التقىالملكيوشياوأم

يديديا8

أعطاهالذىالاسموهو."محبوب"معناهعبرىاسم

21صم2)الملكداودبنلسليمان،النبىناثانبيدالرب

:25).

يديعئيل8

وهو:."اللهمنهعروف"معناهعبرىاسم

عشيرةرأسوكان،يصوببنبنيامينءأبناأحد1()

فىمنهمالخارجينعددبلغ،الثسجبابرةمنكبيرة

الملكداودأيامفىومئتينألفاعشرسبعةللحربالجيش

نفسههوأنهلأرجحوا.(12-01و7:6أخ1)

.(8:1خأ46:21،1تك)"أشبيل!لمسمىا

داودجيشأبطالأحد،شيرىبنيديعئيل)2(

.(11:45أخ1)

انضمواالذينمنسىسبطرجالأحديديعثيل)3(

يكونوقد،(12:02أخ1)صقلغفىوهوداودإلى

بعاليه.)2(رقمتحتالمذكورنفسههو

بنىمنقورىبنلمشلمياالثانىالابنيعئيليد)4(

بيتفىبوابأالملكداودعينهوقد،قورحبنىمنآساف

.(2ة26أخ1)الله
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يرئوللثته

يزألهق8

وكانت."مرئيةأوظاهرة"معناهاعبريةكلمة

نصيبفىوقعتالتىالمحصنةالمدنإحدى"يرأون"

الآنموقعهاأنويرجح+(91:38يش)نفتالىسبط

فىاستخدم،مجمعأطلالبهاالتى،ايار!ن*قريةهو

أميالستةبعدعلىوتقع،للرهبانديرأ،الأوقاتمنوقت

إلىأميالعشرةنحوبعدوعلى،قادشمنالغربإلى

المدنمن"يرأون"وكانت.حاصورمنالغربىالشمال

منهاوسبى،أشورملكالثالثفلاسرتغلثغزاهاالتى

شخصأ.065

يرئيا4

بنيرئياوهو،"يرىالرب*معناهاعبريةكلمة

وعندما.بنيامينبابعلىالحراسناظرحننيابنشلميا

جيشوجهمنأورشليمعنالكلدانيينجيشانصرف

أرضإلىلينطلقأورشليممنإرمياخرج،فرعون

عليهفقبض،الشعبوسطفىهناكمنلينساب،بنيامين

إلىبهوأتى،الكلدانيينإلىذاهبأنهبحجة"يرثيا"

إرميا)السجنبيتفىوجعلوهإرميافضربوا،الرؤساء

.ق.م.795نحوفىذلكوكان...(14و37:13

يريغل4

الاسموهو،"البعلليخاصمه"معناهعبرىاسم

هدملأنهجدعونابنهعلىالأبيعزرىيوآشأطلقهالذى

مذبحه"هدمقدلأنهالبعلليقاتله!:قائلأ،البعلمذبح

2و1ة9و35و1،8:92ت32.7و6:11قض)

.(12:11صموا57و28و24و91و16وهو

يريؤشته

آخراسموهو،"ممهالعارليخاصم*معناهعبرىاسم

اسمنكريتجنبواأنأرادواالذينعليهأطلقهالجدعون

-11:21صم2)"يربعل"الآخراسمهفى"البعل"

،،اإشبعل"عنعوضأ"إبشبوشت"إلىأيضأأرجع

.!مريبعل"عنعوضأ"ومغيبوشت"



يرللأ!

4يريعام

ملكيناسموهو،"الشعبليكثر"معناهعبرىاسم

علىعثروقد.(الشماليةالمملكة)إسرائيلملوكمن

مزمجر،أسدصورةعليهمجدوفىاليشبمنخاتم

نأوالأرجح)لايربعاموزيرشيمايخص":عليهومنقوش

.(الثانىيربعام

يربعامالختمص!رة

4الاوليريعام(1)

أمهواسم،صردةمنأفرايمى،نباطبنيربعاموهو

:11مل1)سليمانالملكعبيدأحدوكان."صروعة*

وقد،يوسفبيتأعمالكلعلىسليمانأقامهوقد.(26

علىيربعامأشرفوقد.الشماليةالأسباطكلهذايعنى

.28(و:1137مل)1أورشليمتحصيناتبناءإعادة

فإن،سليمانخدمةفىطويلأيربعاميستمرولم

إلىأدتاسليمانحكموقسوة،بسبطهواعتزازهخلفيته

موتبعد)ستفحلماسرعان،التمردمننوعحدوث

.سليمان

خارجيربعام،الشيلونىأخياالنبىقابلوقد

أخيافقبض،جديدأثوبأيرتدىيربعاموكان،أورشليم

وقال،قطعةعشرةاثنتىإلىومزقهالجديدالرداءعلى

إلهالربقالهكذالأنهقطععشرلنفسكخذ،ليربعام

وأعطيكسليمانيدمنالميلكةأمزقهأنذا":إسرائيل

إياها،،ءأعهابنهيدمنالمملكةوأخذ...أسباطعشرة

لالأهيرلع!

لانحرافاللهعقابذلككانوقد،،االعشرةالأسباطأى

.(93-11:91مل1)اياوثانعبادةإلىسليمان

يشأولم،العشرةبالأسباطيكتفلميربعامأنيبدوولكن

لاغتيالمؤامرةفدبر،سليمانيموتحتىينتظرأن

المؤامرةخبرنماولكن.(27و11:26مل1)سليمان

إلىيربعامفهرب،"يربعامقتل!فطلب،سليمانإلى

وفاةإلىمصرفىوظل،مصرفرعونشيشقإلىمصر

.(11004مل1)سليمان

،سليمانبمدت،مصرفىوهو،يربعامسمعوعندما

بنرحبعامإلىمنهموفدأوتزعم،إسرائيلإلىعاد

الذىالثقيلالنيرعنهميخففأنملتمسين،سليمان

ثلاثةمهلةرحبعاممنهمفطلب.عليهمسليمانوضعه

سليمانمشيرىمنالشيوخرحبعامالملكواستشار.أيام

استشارثم،شعبهلمطالبيستجيببأنفنصحوه،أبيه

علىيردأنعليهفأشاروا،معهنشأواالذينالأحداث

متنىمنأغلظخنصرىإن"ألهمويقول،بغلظةالشعب

أبى.نيركمعلىأزيدوأناثقيلأنيرأحملكمأبىلآنواأبى

.(1-12:1مل)1!بالعقاربأودبكموأنا،بالسيا!طأدبكم

تمردهمأعلنواأنهم،الشعبعندالفعلردفكان

ىأ،إسرائيلعلىملكأنبا!بنيربعاموانتخاب،عليه

.(02-11:16مل1)الشماليةالعشرةالأسبا!على

أرسليربعاملمحاربةجيوشهيحشدأنرحبعامأرادولما

عندمنكانالأمريانذلكمنفمنعهالنبىشمعياإليهالله

.(24-21؟12مل1)الرب

لهأقامفقد،وداهيةطموحأكانيربعامولأن

إلىارجع)أفرايمجبلفىشكيمفىإحداهما،عاصمتين

فىلأخرىوا،الأردنغربىفى(35-03أ8يش

1)الأردنشرقىفى(8:17قضإلىارجع)فنوئيل

(12:25مل

دينيأتامأالانفصالجعلهويربعامهلفوكان

.داودلبيتخاضعةظلتالتىيهوذامملكةعن.وسياسيأ

الكبرىالأعيادفىأورشليمإلىشعبهذهابمنعفىففكر

لثلا(16:16تث)الشريعةتقضىكانتكما،الثلاثة

فاستشارايهوذاملكرحبعامسيدهمإلىقلوبهمتميل

257



يرلع!الثالع

فىرأهبماتأثرأنهيبدوإذ،ذهبعجلىوعملالملك

فىوالآخر،إيلبيتفىواحدأووضع.ذلكمنمصر

أصعدوكالذينإسرائيلياألفتكهوذا":ونادى،دان

أرادوكأنه،(92-12:26مل1)"مصرأرضمن

5(.-3202)خرالبريةفىهرونعملهبماعملهيؤيدأن

لوقوعهمافيهماالعجلينلإقامةودانإيلبيتاختاروقد

وأقاممقدسةذكرياتمنلهماوتما،المملكةطرفىفى

وجعل،لاوىبنىمنوليس.الشعبأطرافمنكهنة

منه،عشرالخامساليومفىالثامنالشهرفىالعيد

.(33-12:31مل1)أورشليمفىالذىللعيدتقليدأ

مناللهرجلجاعه،ليوقدالمذبحعلىيربعامصعدوعندما

"يامذبح:وقالالرببكلامالمذبحعلىونادى،يهوذا

ابنداودلبيتسيولدهوذا:الربقالهكذا،يامذبح

يوقدونالذينالمرتفعاتكهنةعليكويذبح،يوشيااسمه

النبوةهذهتمتوقد"الناسعظامعليكوتحرق،عليك

،(16و23:15مل2)سنة003بنحوذلكبعد

المنبحهوذا)":قائلأعلامةاليومذلكفىاللهرجلوأعطى

هذايربعامسمعفلما.عليهالذىالرمادويذرىينشق

يدهفيبست.أمسكوه:قاثلأالمذبحعنيدهمد،الكلام

وانشق.إليهيردهاأنيستطعولم،نحوهمدهاالتى

الله.رجلقالكماك!المذبحعلىمنالرمادوتذرىالمذبح

الربوجهإلىيتضرعأناللهرجلمنيربعامفطلب

الملكيدفرجعت"،اللهرجلفتضرع،إليهيدهلترجع

.(6-1ة13مل1)لاالأولفىكانتكما

فىبعدهمنللكثيرينسيئةقدوةيربعامأصبحولقد

الذىنباطبنيربعام"عنالقولتكررفقد،الشرارتكاب

:15و14:16مل1)،،يخطئإسرائيلوجعلأخ!

،3:3،01:93مل2و03و34،16:26و03

28،32و24و18و11،14:24،15:9و13:6

إلهةعشتاروتعبدبلبذلكيربعاميكتفولم.(15:

العمونيينإلهوملكوم.الموآبيينإلهوكموشاالصيدونيين

.(31ة12مل1)

جرفقد،عقابدوننباطبنيربعامخطيةتمرولم

امرأتهيربعامفأرسل،مرضالذىأبياابنهعلىالموت
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يرلثا!الثان!

حقيقتها،اكتشفأخياولكن.أخياالنبىإلىمتنكرة

طرحلأنه،بيربعامالربسيوقعهالذىبالقصاصوأعلنها

بيتعلىشرأجالبهأنذالذلك"ةظهرهءوراالرب

مطلقأأومحجوزأبحائطبائلكلليربعاموأقطع،يربعام

،الكلابتأطهالمدينةفىليربعامماتمن..إسرائيلفى

دخولعندوأنت...السماءطيورتأكلهالحقلفىماتومن

علىملكالنفسهالربويقيم...الولديموتالمدينةرجليك

.(16-14:9مل1)"يربعامبيتيقرضإسرائيل

لمبعدهالحكمتولىالذى،نادابالثانىابنهأنكما

يساكر(من)بعشاعليهفقإذ،سنتينسوىيملك

حسبيربعامبيتكلعلىوقضى،مكانهوملكوضربه

الحرباستمرتوقد.(.3-15:27مل1)الربكلام

وبين،(14:3،15:6مل1)ورحبعاميربعامبين

و2"13أخ15:7،2مل1)رحبعامبنوأبيايربعام

13-02).

وعشريناثنتينملكأنبعدنباطبنيربعامماتوقد

مل1-..مق909-319نحومن)إسرائيلعلىسنة

.(13:02أخ2"02و14:91

الثانى4يريعام(2)

العرشعلىصليفتهو،إسرانيلملكيؤاشالملكابنهو

ملوكمنعشرالثالثوالملك،(92-1423؟مل2)

السامرةفىملكوقد،ياهوأسرةمنوالرابع،إسرائيل

753-497حوالىمن-14:33مل2)سنة41

397من)يوآشأبيهمعسنة12نحومنهاملك.(ق.م.

.(ق.م.782-

إسرائيلعرشارتقىوقد،حربرجليربعاموكان

سياسيأالنجاحذروةفيهابلغتقدإسرائيلكاتبفترةفى

وواصل،بالفوزكللتالتىيوآشحروببعد،واقتصاديأ

انتصارذلكعلىوساعده،التوسعفىأبيهسياسةيربعام

الأراضىواسترجاع"أفيق"موقعةفىدمشقعلىأبيه

وصهوآحازياهوأيامفىفقدتهاقدإسرائيلكانتالتى

النصر،بهذااكتفىيواشولعل.25(و13:17مل2)

علىالحربشن-الشبابريعانفىوكان-يربعامولكن



يرلك!الثا.لع

كانتالتىالسياسيةالظروفذلكعلىوشجعته،دمشق

أيامفىأنتموركانتفقد،الوقتذلكفىالمنطقةتسود

!أحياةعصرافىالثالثوآسرحدونالثالثنت!لمنأشر

فىالوهنأصابهاقدكانأرامأنكمااأرمينيةمعموت

عليهيوآشانتصارإلىأدىمما،حزائيلبنبنهددأيام

وضمالمنطقةغزوعلىيربعامفعزم،(13:25مل2)

فىفعلأنجحوقد.عاصمتهادمشئكانتالتىالمملكةكل

إلىإسرانيلحدودفرداوحماةدمشقعلىلاستيلاءا

إلهالربكلامحسبالعربةبحرإلىحماةمدخل!

النبىأمتاىبنيونانعبدهيدعنبهتكلمالذىإسرائيل

...جذأمرأإسرائيلضيقرأىالربلأن،حافرجتمن

.(27-14:25مل2)يواشبنيربعامفخلصهم

عنيحدولمالربعينىفىالشرعمل"فإنهذلكومع

إسرائيلجعلالذىنباطبنيربعامخطايامنشيء

.(14:24مل2)"يخطئ

منأكثراسقعرالذىالطويليربعامفلكأتاحوقد

علىالأموالتتدفقأن،الناجحةوغزواته،سنةأربعين

عنالسامرةأهلفاستعاض،السامرةفىالمملكةخزائن

من"ببيوت1،،اللبنبالطوبمبنيةكانتالتىبيوتهم

ببناءأغنياؤهمقامبل،(5:11عا)!منحوتةحجارة

تشبهأ(العاجمنبحلىمزينةأى)العاجمنقصور

،(!32:3ملا)الملكأخأببناهالذى"العاجببيتلا

.(3:15عا)للصيفللشتاءوبيتبيتللهلككانكما

-ليربعاممعاصرأكانالذى-عاموسالنبىويصف

ذلبهفىالأغنياءعليهاكانالتىوالخلاعةالرفاهيةحياة

بيوتفى"الفراش"دمقسعلىيجلسونفكانوا،العصر

علىالمضطجعون"،(15و3:12عاموس)عظيمة

خرافأوالآكلون،فرشهمعلىوالمتمددون،العاجمنأسرة

صوتمعالهاذرونه،الصيرةوسطمنوعجولأالغنممن

الشاربون،كداودالغناءألاتلأنفسهمالمخترعون،الرباب

ولا،الأطياببأفضليذهنونوالذين!(لخمركؤوسمن

وإلى.(7-6:4عا)،1يوسفانسحاقعلىيغتمون

البؤسمنشديدةحالةفىالفقراءكان،الترفهذاجانب

بالفضة،البارباباعواأنالحالبهموصلتحتى،والظلم

يرلثا!الثالع

الذين،(8:6!؟26عا)"نعلينلأجلوالبائس

ويصدون،المساكينرؤوسعلىالأرضترابيتهممون

كلبجانبمرهونةثيابعلىويتمددون...البائسينسبيل

عليهميفرضونمنأى)المغرمينخمرويشربون،مذبح

8(.و2:7)عاآلهتهمبيتفى(المساكينمنالغرامات

الربفيقول،صوريةالعبادةأصبحتذلكعلىوعلاوة

أعيادكماكرهت!بغضت"؟النبىعاموسلسانعلى

محرقاتكملىقدمتمإذاإنى.باعتكافاتكمألتذولست

لا،مسمناتكممنالسلامةوذبائح،أرتضىلاونقدماتكم

لاربابكونغمة،أغانيكضجةعينىأبعد.إليهاألتفت

:5عا)"دائمكنهروالبر،كالمياهالحقوليجر.أسمع

أنتمأفسنتيناالبروثمر،سمأالحقحولتم".(21-24

.(13و6:12عا)..بالئطلالفرحون

والجلجالإيلبيتفىومذابحمقالصلهمأقامواوقد

.(4:4،5:5،8:14عا)سبعويئر

اللهأرسل،الثانىيربعامحكمأيامأواخروفى

كلعلىالرببعقابلإنذارهمالسامرةإلىالنبىعاموس

اطلبوا":قائلأفنادى،البلادعمتالتىوالمطالمالشرور

الخير،وأحبواالشرابغضوا...تحيوالكىالشولاالخير

علىعفيتراالجنودإلهالربلعل،البابفىالحقوثبتوا

:الربالسيدفقال"،(15و5:14عا)"يوسفبقية

أعودلا.إسرائيلشعبىوس!فىزيجأواضعهأنذا

مقادسوتخرب،اسحقمرتفعاتفتقفر.بعدلهأصفح

-7ة7عا)"بالسيفيربعامبيتعلىوأقوم!إسرائيل

9).

ملكيربعامإلىإيلبيتكاهنأممصءلجافأرسل"

بيتوسطفىعاموسعليكفققد:قائلأإسراثيل

هكذالأثه،أقوالهكلتطيقأنالأرضتقدرلا.إسرائيل

عنإسرا!لوئسبى،بالسيفيربعاميموت:عاموسقال

قالهلماتحريفوهو.(11و01ة7عا)"أرضه

عاموسأعلن،وعاموسأمصيابينمناقشةوجرتعاموس

قالهكذالذلك":لأمصياأخرىتهديداتنهايتهافى

يسقطونوبناتكوبنوك،المدينةفىتزنىامرأتك:الرب

أرضفىتموتوأنت،بالحبلئقسموأرضك،بالسيف
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-7:12عا)"أرضهعنسبيأئسبىلماسرائيل،نجسة

.)17

على،0191فىالسامرةأطلالفىالمنقبونعثروقد

والتى!عليهاالمكتوبالشقفمنقطعةستينمنأكثر

إلىالمرسلةوالخمربالزيتوقوائمفواتيرأنهااتضح

كجزيةوليس،ممتلكاتهمنإليهالواردة،الملكيةالمخازن

ثرائه.وضخامةممتلكاتهاتساععلىيدلمما،الشعبمن

منالمصنوعةوالحلىالزينةألواحمنكبيرعددؤجدكما

فىالشماليةالمملكةثراءعلىأيضأيدلمما،العاج

فىالوثنيةالمجتمعاتتالير!يتضح.الأخيرةأيامها

العددمنالشماليةالمملكةعلى،ومصروأشورسورية

العاجية.الألواحهذهفىالآلهةصورمنالكبير

تماالثاشيربعامموتمنأشهرستةغضونوفى

علىيجلسونالرابعالجيلإلىأبناعهإن،لياهوالربقول

بنشلومفتنفقد(01:03أخ2)إسرائيلكرسى

أشهرستةملكأنبعدوقتلهيربعامبنزكرياعلىيابيش

بيتعلىفضىوهكذا،مكانهوملك،السامرةفىفقط

.(12-15:8مل2)ياهو

يرحعهـ

بكريرحمئيلنسلمنكانالذىلشيشانمصرىعبد

بلبنونلشيشانيكنولم.يهوذاسبطمنحصرون

،امرأةيرحعلعبده"بناتهإحدىشيشانفأعطى،بنات

أنهـلبدو(35و2:34أخ1)،عثاىلهفولت

جاءكماالأيامتلكعوائدحسبأولأيرحعتبنىشيشان

"نوزىفىوجدتالتىالألواحفى

يرحمفيل4

وهو:،!يرحمالله"معناهعبرىاسم

وقد.يهوذابنفارصبنحصرونبكريرحمئيل)1(

.9-42(:2أخ)1زوجتيهمنأبناءستةيرحمئيلأنجب

داودأيامفىعاشواالذيناليرحمئيليينعشيرةجدوهو

.(03:92و01!27صم1)الجنوبفىالملك

اللاويينمن.مرارىبنىمنقيسبنيرحمئيل)2(
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يد؟ن

42أخ1)الملكداودأيامفىالرببيتفىخدمواالذين

:92).

الملكأمروقد.يهولاقيمالملكابنيرحمئيل)3(

بنوشلمياعزرئيلبنوسرايا،يرحمئيلابنهيهوياقيم

النبى،!ارمياالكاتبباروخعلىيقبضواأن،عبدئيل

.(!26أ36إرميا)خبأهمااللهولكن

يرفئيلا

إحدىيرفئيلوكانت."يشفىالله!معناهعبرىاسم

؟18يش)بنيامينسبطنصيبفىوقعتالتىالمدن

المنطقةفىكانتأنهامعهاالمذكورةالمدنمنهـلبدو.(27

"راقات!هىولعلها،أورشليممنالغربإلىالواقعة

جبعون)"الجيب*منالشمالإلىأطلالهاتوجدالتى

منالغربىالشمالإلىأميالستةنحوبعدعلى(قديمأ

بم.أ!رشلإ

8يرقعام

يوسع"أو"الشعبينشر":معناهالعلعبريةكلمة

من)شامع!أنالأولالأيامأخبارفىجاءوقد"الشعب

.(2:44أخ1)+يرقعامأباراقمولد(كالبنسل

مدينةاسمبلشخصاسمليس"يرقعام!أنوالأرجح

51يش)"يقدعام"مدينةنفسهاهىولعلها.راقمبناها

:56).

يرقانأ4

الإنسانويصيبافيصفرالنباتيصيبمرض

فىوالكلمة.جلدهفيصفربالدمتختلطالصفراءفيجعل

"يرقان"إلعبريةفىترجمتوقد،"يراكون"هىالعبرية

و4:9عا،6:28!أأ37،2ة8مل1)مراتأربع

:28تث)"ذبول!إلىمرةوترجمت،(2:17حجى

.6(:03إرميا،)صفرة"إلىأخرىمرةوترجمت(22

4يرموت

وهى،"ارتفاع"معناهاعبريةكلمة



يهـميا

يهوذاسبطنصيبفىوقعت،السهلفىمدينة)1(

ملكلهاكنعانيةمدينةأصلأوكانت،(35ة15يش)

أدونىإلىانضمواالذينالملوكأحد،"فرأم!اسمه

قدلأنهمجبعونسكانلمحاربة،أورشليمملكصادق

يشوعفهزمهم،(هو01:3يش)إسرائيلصالحوا

كبدفىالشمسوقفتحين،حورونبيتموقعةفى

فىواختبأواالمتحالفينالخمسةالملوكوهرب،السماء

بوضعيشوعفأمر،(01016يش)مقيدةفىمغارة

ولما.حراسةإقامةمعالمغارةفمعلىعظيمةحجارة

،المغارةفمبفتحأمر،جيوشهمهزيمةمنيشوعانتهى

علىجثثهموعلقواوقتلوهم،الخمسةالملوكوأخرجوا

الخشبعنحينأنزلوهم،المساءحتىخشبخهس

فمهماوسدوا،فيهااختبأواالتىالمغارةفىوطرحوهم

خربة"!هى.(17-15ش01يش)كبيرةبحجارة

منالشرقىالشمالإلىأميالثمانيةبعدعلى"اليرموك

جبرين.بيت

منجرشونلبنىأعطيت،ا!ويينمدنمنمدينة)2(

أيضأوتسمى.21:27-92()يشيساكرسبطنصيب

.(6:73أخ1)"موتورا"،2(91:1)يش،ارمة"

يرمياا

وهو:،"ئعطمأوسيرفعالرب)معناهعبرىاسم

فىمنسىسبطنصفبيوترؤوسأحديرميا)1(

وتغلثفول"فيهسباهمالذىالوقتفى،الأردننتمرقى

727نحوفىوذلك،24(:5أخ)1أنتمورملكفلاسر"

بنيامينسبطمنايابطالالمحاربينأحديرميا)2(

وجهمنهاربأصقلغفىوهوداودإلىانضمواالذين

.م.ق0001عامقبلوذلك(12:4أخ1)شاول

21أخ1)العاشرويرميا،لخامسايرميا)4(،)3(

الذينالجاديينمنالثسجبابرةمن(13و01:

وذلك،البريةفىالحصنفىوهوداودرجالإلىانضموا

ق.م.0001عامقبل

عنزربابلمعصعدواالذينالكهنةأحديريميا)5(

ح!يره

نفسههوأنهوالأرجح(\:12)نحأورشليمإلىبابل

.الأصحاحنفسمنعشرالثانىالعددفىالمذكور*يرميا"

نحميامعالميثاقختمواالذينالكهنةأحديريميا)6(

اشتركالذىيرميانفسههوأنهوالأرجح(01:2نح)

12:)نحالأبواقبصوتأورشليمأسوارتدشينموكبفى

ع!.ق445عامفىوذلك(34

يروئيل4

برية"وكانت."اللهمنفؤسس!معناهعبرىاسم

عنهقالالذىالمكانهى(02:16أخ2)"يروئيل

يهوشافاطللملك-الرببروح-اللاوىزكريابنيحزئيل

عليهموينتصروالعمونيينالموآبيينحشودفيهيقابلأن

فىتحاربواأنعليكمليس":قائلأ،وحدهالرببمعونة

ولاتخافوالا...الربخلاصوانظروااثبتوا،غفواهذه

الربجعل...معكموالرب.للقائهماخرجواغدأ.ترتاعوا

يهوذاعلىالآتينساعيروجبلوموآبعمونبنىعلىأكمنة

خأ2)"..بعضإهلاكعلىبعضهمساعد...فانكسروا

02:14-03).

التىالشاسعةالبريةمنجزءأيروئيلبريةوكانت

إلىالميتالبحرمنوتمتد،الغوروادىالجنوبمنيحدها

عينبينالطريقعلى"الحصاصة"الآنوتسمى،تقوع

وأورشليم.جدى

8يروحام

وهو:،"رحيمالرب"معناهعبرىاسم

النبىصموئيلوجد،ألقانةوأبوأليهوبنيروحام)1(

.(34و6:27أخ1،1ت1صم1)

الذينالأبناءمنالعديدلهكانبنيامينىرجل)2(

منالعودةبعدأورشليمفىسكنواممن،آباءرؤوسكانوا

.(8:27أخ1)البابلىالسبى

ممن،بنيامينرؤساءأحد"يبنيا)"أبويروحام)3(

البندفىالمذكورنفسههوولعله،أورشليمفىسكنوا

(9:7خأ1)السابق
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للثهي!ه-لثلاي!ه

يروشا-يروشة8

وهى،"متزوجة"أو"فقتنى!معناهعبرىاسم

الملكابنةوأم،عزياالملكوزوجة،صالوقابنةيروشا

،15:33مل2)يهوذاعرشعلىأباهخلفالذىيوثام

.(27:1أخ2

يريئيل4

تولاعبنىأحدوهوا"يرىالله"معناهعبرىاسم

الملكداودزمنفىتولاعبيترؤساءأحدوكانيساكربن

.(702أخ1)

يريب4

شمعونأبناءأحدوهو"،خصم"معناهعبرىاسم

(46:01تك)"ياكن"أيضأويدعى(4:24أغ1)

الجزءهذامنموضعهفى!اياكين!إلىالرجوعفيمكن

الكتابية.المعارفدائرةمن

4يريباى

ابنىأحدوهو"،يدافعأويخاصم"امعناهعبرىاسم

.(11:46أخ1)راودأبطالمنكلاهماوكانألنعم

4يريعوث

منويبدو.(الخيمة)"شقق"معناهاعبريةكلمة

حصرونبنلكالبثانيةزوجةكانتأنهاالعبارةظاهرة

ولكن.م.ق0144نحوفىوذلك،(2:18أخ9)

لاسماأن(الفولجاتا)اللاتينيةترجمتهفىيذكرجيروم

هذاولكن،"عونبة"زوجتهمنلكالبابناسمهو

فىوهو.السبعينيةوترجمتهالعبرىالنصيناقض

حرفولعل.الآراءتعددإلىأدىمماغامضنصالحقيقة

يجعلمما!أو"هوالاسمقبلالمذكور"الواو"العطف

العبارةأنوبخاصة،"لعزوبة"آخراسما!يريعوث*

زوجةأنهاإلىيشير"بنوهاوهؤلاء":وهى،التالية

تكونأنتقتضىالقرينةأنيرىمنوهناك.واحدة

ابنةكانتيريعوثأن"ولد!للفعلمفعولأ!يريعوث"
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ايرلم!ن

العبارةتكونأنيجبعليهوبناء".!عزوبةزوجتهمنلكالب

."يريعوث"أمرأتهعزوبةمنولدحصرونبنوكالب:"

.(الكاثوليكيةالترجمةفىجاءماوهوم!بنوهاوهؤلاء!

4يربباى

،حشومءأبناأحدوهو.!مرتفع!معناهمحبرىاسم

بناءعنهموتخلوا،أجنبياتنساءاتخنواقدكانواالذين

.(01:33عز)عزرانصيحةعلى

8يرببوث

"،مرتفعأو""متضخمأو،امتورم*معناهعبرىاسم

وهو:

بنبنيامينبنبالعأبناءمنالرابعالابنيريموث()1

بأسجبابرةالآباءبيوترؤوسمن،نسلهولمحان،يعقوب

.(7:7أخ1)الملكداودأيامفى

بنيامينبنباكرءأبنامنالسادسالابنيرموث)2(

الآباءبيوترؤوسمنأيضأنسلهوكان،يعقوببن

.(7:8أخ1)الملكداودأيامفىبأسجبابرة

سبطمنألفعلبنىمنبريعةبنيريموث)3(

.ق588نحوفىأورشليمفىأسرتهسكنتوقد،بنيامين

.(8:14أخ1).م

ممن،بنيامينبنىمنالمحاربينأحديريموث)4(

الذين،القسىمنوالسهامالحجارةرمىيجيحونكانوا

الملكشاولمنمطاردأصقلغفىوهوداودإلىجا!ا

.(12:5أخ1)

رحبعامالملكامرأةمحلةوأبو،داودبنيريموث)5(

بينيريموثاسميذكرولا.(11:18أخ2)سليمانبن

:4-3:14أخ)1الأخرىالقوائمفىداودأبناءأسماء

.داودسرارىإحدىابنكانأنهمعهيرجحمما،(7

23:أخ)1لاوىبنمرارىبنموشىبنيريغوث)6(

23،24:03).

الخامسةللغرفةرئيسأوكان،هيمانبنيريموث)7(

عشراثنىوبنوهواخوتههووكان.المغنينمنعشرة

(22و25:4أخ1)



يرئا

فىنفتالىلسبطرئيساوكان،عزرنيلبنيريموث)8(

.(27:91أخ1)الملكداودأيام

الملكحزقياعينهمالذيناللاويينأحديريموث)9(

إشرافتحتوالأقداسوالعشورالتقدماتعلىوكلاء

.(31:12أخ2)أخيهوشمعىاللاوىكومنيا

تزوجواالذينأحدوكان،عيلامبنىمنيريموث01()

عزرانصيحةعلىبناءعنهنوتخلواأجنبياتءنسامن

.(01،26عز)

تزوجواالذينأحدوكان،زتوبنىمنيريموث)11(

عزرانصيحةعلىبناءعنهموتخلواأجنبياتنساءمن

.(0127عز)

يريا4

بنحبرونبكروهو."يرىالرب*معناهعبرىاسم

،23:91أخ1)للحبرونيينرأساوكان.لاوىبنقهات

24:23،26،26:3).

)ىز!

يزاثا4

أبناءآخروهو.."كالريحقوى"معناهفارسىاسم

اليهودقتلهمالذين،العشرةالأجاجىهمداثابنهامان

أ9أس)اليهودلإبادةأبيهممؤامرةفشلبعدشوشنفى

.(01و9

يزراحى4

.داودأبطالأحد،"اليزراحىشمحوت*لقبوهو

فىوكان،الخامسللشهرالخامسةللفرقةرئيسأوكان

كانولعله.(3708أخ1)ألفأوعنتمرونأربعةفرقته

.يهوذابنزارحإلىينتسب

يزرجيا4

وهو:،"ئشرقالرب"معناهعبرىاسم

هو!كان.يساكربنتولاعبنعزىبنيزرحيا)1(

ير)محيل

الحربأجنادجيوشومعهم،ر،وسكلهمالخمسة!بنوه

.(7:3أخ1)ألفأوثلاكدستة

عند،المغنينعلىوكيلأكانالذىاللاوىيزرحيا)2(

السبىمنالعودةبعدنحمياأيامفىأورشليمسورتدشين

.(12:42نح)البابلى

يزرجميلى4

اسم!وهى،"يزرعالله"معناهاعبريةكلمة

وكانت(15:56يش)يهوذامرتفعاتفىمدينة)1(

الملكداودامرأةاليزرعيليةلأبينوعمالأصلىالموطن

على،1ترامةخربة"هىالآنولعلها،(25:43صم1)

حبرون.منالغربىالجنوبإلىأميالستةنحوبعد

أبى"نسلمنيهوذاسبطمنرجل:يزرعيل)2(

.(4:3أخ1)عيطممدينةمؤسسبالحرى"عيطم

الحدودعلى(91:18يش)يساكرفىمدينة)3(

،(الأردنغربىفى)منسىلسبطالمتاخمةالجنوبية

إلىأميالعشرةنحوبعدعلى"زرعين!الآنوتسمى

الشمالىالنتوءقاعدةعندقريةوهى،مجدومنالشرق

فىوكانت.يزرعيلسهلعلىوتطل،جلبوعلجبلالغربى

البحرساحلبينالطرقصفترقعلىتقعالقديمةالعصور

بينالطرقمفترقعلىوكذلك،الأردنووادىالمتوسط

سليمانالملكاختارهاوقد.وشمالهافلسطينجنوبى

الوكيلوكان،عنتمرةالاثنتىالإداريةالمناطقإحدىلتكون

جعلكما.(4:12مل1)أخيلودبنبعناعليهاالأول

كانتلأنهاوبخاصةالملكيةالمقارأحدالملكأخآبمنها

المكانوكانت.(46و18:45مل1)جميلأمشتى

إيزابلمنخبيثبتدبيراليزرعيلىنابوتفيهفتلالذى

عندماإسرائيلملكيورامإليهاهربكما،(21مل1)

8:92،2مل2)أرامملكحرائيلضدالحربفىخرح

أثناءفىالدماءسفكمنالكثيرشهدتكما.(22:6أخ

البرج!وكان.(01:11-9:1مل2)"ياهو"ثورة

المدينة.مدخللحراسةأماميامخفرأ"يزرعيلفى

الجليلبينخصبسهلوهو،يزرعيل!ادى)4(

هو،6:33قض،17:16يشإلىارجع)والسامرة
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يم)مميلي

الطمىمنطبقةتغطيةأخدودفىجغرافيأويقع،(ه:1

الخصوبة.شديدفهولذلك،الرىجيدة،العمقمتوسطة

هذامنالغربىالجزءفى"إسدرالون"سهلويقع

وكان.الشرقىجزئهفىيزرعيلووادى،الأخدود

قاعدةمجدومنويتخذون،السهلكليحتلونالكنعانيون

علىأحيانأيطلقوكذلك،إسرائيلبنىدخولقبللهم

.(مجدرجبلأى)"مجدونهر"اسمالغربىالنصف

والعمالقةالمديانيينجميعيزرعيلوادىفىاحتشدوقد

جدعونهزمهموهناك،إسرائيللمحاربةالمشرقوبنى

.(33-91و7:8-6:33قض)

الربأمرهوقد،النبىلهوشعالأولالابنيزرعيل)5(

بيتأعاقبقليلبعدلأننى":قائلأيزرعيلاسمهيدعوأن

فىويكون.إسرائيلبيتمملكةوأبيديزرعيلدمعلىياهو

)هويزرعيلوادىفىإسرائيلقوسأكسرأنىاليومذلك

.11(010-9:17مل2إلىأيضأارجع-5و1:4

يزرعيللوادكاصورة

يزرجميلى4

مواطنىمنكانلأنه"اليزرعيلىنابوت"لقبوهو

-25و21ة9مل16،2-أ:21مل1)يزرعيل

النونحرفمنموضعهفى"نابوت"إلىالرجوعويمكن

.(الكتابيةالمعارفدائرةمنالجزءبهذا

يزرمجيلية8

زوجاتمنزوجتينأولىإخدى7أبينوعم"لقبوهو
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يلللهلر

يهوذافىيزرعيلمواطنىمنكانتفقد،داودالملك

2،1ة2:2،3صم2"27:3،03:5صم1)

.(3:1أخ

يزيا4

بنىأحدوهواائوحذاللها/:معناهعبرىاسم

وتخلوا،أجنبياتءنسااتخذواقدكانواممن،فرعوش

السبىمنالعودةبعدالكاهنعزرانصيحةعلىبناءعنهن

.(01:25عز)البابلى

يزليا)

من،لفعلأءأبناأحدوهو،"أزلى"معناهعبرىاسم

.(8:18أخ1)أورشليمفىسكنواممنبنيامينبنى

يزنيا4

لنيزنياوهو،ا،يسمعالرب"معناهعبرىاسم

يازنيا11أيضآويسمى،(04:8،142إرميا)المعكى

إلىالرجوعفالرجا25:123مل2)"المعكىبن

.(الكتابيةالمعارفدائرةمنالبابهذافى)2("يازينا،1

يؤوئيل4

ابنىأحدوهو،ئيىخدالله"معناهعبرىاسم

وهوداودإلى!اجاممن،بنيامينسبطمن"عزموت"

.3(و1!12أخ)1الملكشاولوجهمنهاربصقلغفى

ز!ىمالو

يساكر4

.ا،بأجرةيأتى"معناهعبرىاسما،يساكر"()أ

منوالخامس،الأسباطأسليعقوبالتاسعالابنوهو

فىليعقوبليئةولدتهوقد.(03:18تك)ليئةأبناء

يساكرمعهنزل.مصرإلىيعقوبنزولوعند.أرامفدان

62عدد-ياشوب)"وبوبوفوةتولع"عصمأبناوأربعة



64تك)يساكرسبطعشاثررفدسهم،وشمرلن(24:

.(1ة7أخ25،1-26:23عد،17:

فىيصيبهمبمالينبئهمبنيهدعا،يعقوبموتوقبيل

رابضجسيمحماريساكر:ليساكرفقال،الأيامآخر

نزهة،أنهاوالأرضحسنأنهالمحلفرأى،الحظائربين

1(.وه94:14)تكعبدأللجزيةوصارللحملكتفهفأحنى

معرضينظلواإذيساكرسبطتاريخفىتحققماوهو

.الأرضخصوبةفىطمعأالمجاورةالقبائللغزو

أكثراالشخصىيساكرتاريخعنالكثيرنعرفولا

أفعالهمفىإخوقشاركيعقوبأبناءمنكواحدأنهمن

الأربعةأبنائهمننزلوأنه،يوسفأخيهممعوبخاصة

رفاتهنقلثم،ودفنماتوفيها،مصرإلىيعقوبأبيهمع

الذىالقبرفىوضعواحيثشكيمإلىإخوتهساثرمع

41ة7أع)"شكيمأبىحموربنىمنإبراهيماشتراه"

-16).

منالمعدودينعددكانسيناءفى:يساكرسبط)ب(

خارجكل،فصاعدأسنةعشرينابنمن،يساكرسبط

912و1:28عد)وأربعمائةألفأوخمسينأربعةللحرب

هو،التعدادهذافىيساكرسحطترتيبفكان،(2:6

أربعةإلىعددهمزادالبريةأيامنهايةوفى.الخامس

سبطترتيبفأصبح،(26:25عد)ولالثمائةألفاوستين

وفى.الأسبا!بينالثالث،الثانىالتعدادهذافىيساكر

.7:5(أخ)األفأوثمانينسبعةعددهمبلغداودالملكأيام

تحت،البريةفىالترحالفىيساكرسبطموقعوكان

خيمةمنالنت!رقىالجانبعلى،أزبولونمع)يهوذاراية

بننثنائيلهويساكرلسبطالرئيسوكان،الشهادة

السبطرئيسوكان،(6و1:812:5عد)صوغر

بنيجآل"هو،فارانبريةمنالجواسيسإرسالعند

كانالأرضتقسيموعند،(13:7عد)"يوسف

.(34:26عد)""عزانبنفلطيثيل"الرئيس

أمرالذيناالستةالأسبا!أحديساكرسبطوكان

بعدالشعبيباركوالكىجرزيمجبلملىيقفواأنموسى

.(12و11؟27تث)الأردننهرعبور

نصيبفىوقعت:الأرضمنالسبطنصيب)ب(

يلللهلهـ

.(23-91:17يش)مدينةعشرةستيساكرسبط

االشمالفىتابورجبلهىحدودهممعالمأهموكانت

تخممعالشمالىتخمهامتدوقد،الشرقفىالأردنونهر

الغربفىأما،(33و91:11يش)ونفتالىزبولون

يكنولم.(17:11يش)أشيرتخممعيمتدفكان

يساكرنصيبفكان.المتوسطالبحرساحلإلىغربأيمتد

والمنحدراتمورةوجبلوتابور،أسدرلونسهليشمل

الحافةعلىالحصونأما.الأردننهرإلىالشرقية

منسى.سبطيدفىفكانتالسهلمنالجنوبية

أبيمالكبعدلإسرائيلقضىالذىفواةبنتولعوكان

شاميرفىيسكنوكان،يساكرسبطمن،جدعونابن

سنة،وعشرينثلاثألإسرائيلقضى*وقدأفرايمجبلفى

.(2و01:1قض)،1شاميرفىودفنومات

:17يش)وقراهاشانبيتيساكرفىلمنسىوكان

بدقة.الجنوبىالحدرسمالسهلمنليسولذلك،(11

كانيساكرسبطنصيبأنالبياناتهذهمنويتضح

الأراضىأخصبمنجزعأيشعلكانولكنه،نوعةصغيرأ

علىللسبطحافزأالأرضخصوبةوكانت.فلسطينفى

حسن.أنهالمحلفرأى")أيعقوبنبوةفتمتالاستقرار

للجزيةوصار،للحملكتفهفأحنى،نزهةأنهاوالأرض

سفرفىالمذكورالجبلأما.(15و94:14تك)عبدأ

يحتملالذى"تابورجبل"أنهفالأرجح(9أ33)التثنية

كانمما،للحجاجومزارقديممعبدقمتهعلىكانأنهجدأ

تجارية.سوقإقامةوزبولوقيساكرلسبطىيتيح

يساكرسبطلموقعخريطة

265



قائدسيسراضدالحربفىيساكرسبطاشتركوقد

سبطمنوقام.(5:15قض)كنعانملكيابينجيش

سبقصكمافواهبنتولعهو،إسرائيلقضاةأحديساكر

إسرائيلملوكمنوملكان!(2و01:1قض)الإشارة

-15:27مل1)ابنهوأيلة،أخيابعشابنالملك:هما

34،1608-01).

!واجا"منبينكانأنهنقرأ:يساكرسبطرجال)د(

قولحسبإليهنتماولمملكةليحولواحبرونإلىداودإلى

يعملمالمعرفةبالأوقاتالخبيرينيساكربنىمن...الرب

"أمرهـ3تحتإخوتهموكل،مثتانرؤوسهم،إسرائيل

جاءحسبما-يعنىوهذا.(32و12023أخ1)

شروقمواعيديعرفونكانواإنهم-اليهودىبالترجوم

الشهوروتحديد،واختفائهالقمر!بزوغ،وغروبهاالننممس

.والأعيادالمواسموتواريخ

أيامفىبالفصحللاحتفاليساكرمنجماعةجاكأوقد

03أخ2)يهوذاملكحزقيابهاقامالتىالدينيةالنهضة

:18).

فىنصيبأليساكرأنرؤياهفىحزقيالالنبىويذكر

منبينهمايمتد،وزبولونشمعونسبطىبينالأرض

كما.(25ة48حز)المتوسطالبحرساحلإلىالشرق

عشراثنا"يساكرسبطمنختمأنهالرؤياسفرفىنقرأ

7رؤ)معهالمذكورينالأسباطسائرمثل،امختومألف

)7:.

يممئنى،

فهناك،اليقين!جهعلىمعناهئعلملاعبرىاسم)أ(

نإيقولونومن،(،قوىأورجل"معناهإنيقولونمن

وحفيدعوبيدابنوهو.ذلكوغير،"موجودالرب!امعناه

،22و17ة4راعوث)الموأبيةراعوثوزوجتهبوعز

فتذكر،(3:32لوو6و1:5مت،2:12أخ1

العهدفىومرتين،القديمالعهدفىمرتيننسبهسلسلة

منقطيعأيمتلكوكان،يهوذاسبطمنوهو.الجديد

،الأبناءمنثمانيةلهوكان.لحمبيتفىوالماعزالأغنام

،(17:12و2و16:1صم1)أصغرهمداودكان

266

سبعةسوى(2:15أغ1)ايايامأخبارسفريذكرولا

لهوكانت.(27:18أخ1)أليهويذكرلافهو،منهم

أبناءوكان.(16ة2أخ1)وأبيجايلصروية:ابنتان

عماساولدتوأبيجايل،وعسائيلويوآبأبشاى:صروية

الحربرجالمنجميعهموكان،(17و2:16أخ1)

.بأسد!

يلقبولذلكيهوذالحمبيتفىيقيميسىوكان

:17صم1)وبالأفراتى(1601صم1)بالبيتلحمى

12).

الملك،شاوليبغتكانرديأروحأأنوحدث)ب(

الضربيحسنرجلعلىلهيفتنتمواأنعبيدهفنصحه

الله!قبلمنءالردىالروحعليهكانمتىفيكون،بالعود

نأوأمرهمشاولفوافق،الملكفيطيببيدهيضربأنه

قدبأنهعبيدهمنواحدفأخبره،الرجلهذابمثليأتوه

جباروهو،الضربيحسنالبيتلحمىليسئىابنأ"رأى

فأرسل.معهوالربجميلورجلوفصيححربورجلبأس

يسىفأخذ."ابنهداودإليهليرسليسىإلىرسلأشاول

بيدوأرسلهامعزىوجدىخمروزقخبزأحاملأحمارأ

لهكان،جدأفأحبه،أمامهووقف،شاولإلىابنهداود

يبقىأنطالبأيسىإلىشاولفأرسل."سلاححامل

جاءعندماوكان،شاولمعداودبقىوهكذا.معهداود

وضربالعودأخذداودأن،شاولعلىاللهقبلمنالروح

الردئ"الروحعنهويذهبويطيبشاوليرتاحفكان،بيده

.(23-16:14صم1)

بأنه-الاحتقارعنتعبيرأ-داودشاولويذكر(ب)

،يوناثانلابنهتوبيخهفىمراتثلاث،"يسىابن/1

كما.(02:27،03،31ضم1)بداودلتعلقه

توبيخهفى"يسىابن"العبارةنفسشاوليستخدم

كما،(13و8و22:7صم1)البنياميينمنلعبيده

.(22:9صم1)الأد!مىلواغيستخدمها

داودل!ثثنتحقيرأالكرملىناباليستخدمهاوأخيرأ

:25صم1)؟يسىابنهوومن،داودهومن.قائلأ

01).

أخوتهسلامةليفتقدداودابنهيسىويرسل(د)



الفلسطينيين،ضدالحربفىشاولجيشفىكانواالذين

و17017صم1)ولرئيسهملهمالأطعمةبعضومعه

الفلسطينى،جلياتقتلمنداودرجعأنوبعد.18(

عبدكابنتداودفقال؟غلامياأنتمن)،:شاولسا"له

.(17:12صم1)"البيتلحمىيسى

قاثلأ:المسيحيسوعالربعنإشعياءويتنبأهـ()

أصوله،منغصنوينبت،يسىجذعمنقضيبيخرج

أيضأارجع،01-1ة11إنت!)يسىأصلنفسهوهو

فمن.(5:5،22:91رؤ،15:12روميةإلى

عبرىاسمكلفوقاسماإشعياءأعطاهاشاولاحتقره

آخر.

يسطس4

يسوعلقبوهو،"اباأوعادل"معناهلاتينىاسم

فىالرسويالبولسرفيقأكان،اليهودالمؤمنينأحد

الله،ملكوتخدمةفى،ومرقسارسترخسهـلح،رومية

إلىتحياتهمويرسل.له(تعزية)تسليةسببوكانوا

.(11و4001كو)كولوسىفىالمؤمنين

لسكة"

ابنةوهى،11ينظر(الرب)"معناهسامىاسم

أخىناحورةامرأوملكةلوطوأخت،تارحبنهاران

)المؤرخيوسيفوسويذكر.92(-11027)تكإبراهيم

اخراسمأ"يسكة!تعتبراليهوديةالتقاليدأن(اليهودي

إبراهيم.ةامرألسارة

يسمخيا4

الوكلاءأحدوكان،،1يسندالرب"معناهعبرىاسم

كوننيارئاسةتحت،لأقداسواوالعشورالتقدمةعلى

وعزرياالملكحزقياآسيينحسب،شم!!وأخيهاللا!ى

.(13-31:11أخ3)اللهبيترئيس

يسوع8

"يشوع"العبرىللاسمالعربيةالصيغة"يسوع"

يللثانة

.،االمسيحيمسوعالرب"وهو،"يخلصالرب"ومعناه

ابنأستلدالعذراءأنالنجارليوسفالملاكذكروقد

خطاياهم"منشعبهيخلصلأنهيسوعاسمهوتدعو،1

المسيحيسوعللربالشخصىالاسموهو.21(10)مت

الرسائل،فىأما.الرسلأعمالوسفرالأناجيلفى

ربنا!المسيحأؤ"المسيح*بكلمةمقرونأ-بعامة-فيظهر

3:26،4روميةفىفقط"يسوع"باسميذكركان!ىان

فى4:31،3أف،11:4كد12:3،3كو1!24:

2:9،6:02.7عب،14؟2:01،4تس01،1ة

:4يو24،13:12،1و22،01091،12:2:

:02:4،22!14:12،17:6،91:01لؤ،15

16).

ا،المسيحيسوعالرب-"مسيحمادةإلىالرجوعالرجا

دائرةمنالسابعبالجزءالميمحرفمنموضعهافى

الكتابية.المعارف

يسطس4المدعويسوم

حرفمنموضعهفى"يسطس!إلىالرجوعالرجا

الكتابية.المعارفدائرةمنالجزءبهذاالياء

يسميئيل4

الرؤساءأحدوهو."يثئتالله"معناهعبرىاسم

مدخلإلىذهبواالذينشمعونسبطمنعنتمرالثلاثة

وذلك،لماشيتهممرعىليفتنشواعلىالوادىشرقىجدور

وسكنوا،الأصليينالسكانوةلحلوا،الملكحزقياأيامفى

.(14-4:36أغ1)مكانهم

)ىش!

يشانة4

المدنإحدىوكانت،"قديمة"معناهاعبريةكلمة

منيهوذاملكأبيا،وقراهاهىأخذهاالتىالثلاث
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،(13:91أخ2)إسرائيلملك"الثانىيربعام"

بعدعلىالأسانةبرجهو-الأرجحعلى-الآنوموقعها

منكثيرونويرى.جفنةمنالشمالإلىأميالثلانةنحو

حجر"صموئيلنصبحيث!السن"هىأنهاالعلماء

.(7:12صم1)"والسنالمصفاةبينالمعونة

يشب4

الفارسية،عننقلأ((يشبح!هىالعبريةفىوالكلمة

من:يتكونالكهنةرئيسصدرةفىالرابعالصفوكان

.(28:02،93:13خر)"ولشبوجزعزبرجد"

وأ،صورلرئيسالنبىحزقيالفمعلىالربيقولكما

كل.اللهجنةعدنفىكنت!:العالمهذالرئيسبالحرى

وعقيقأصفروياقوتأحمرعقيق:ستارتككريمحجر

وزمردوبهرمانأزرقوياقوتويشبوجزعوزيرجدأبيض

.رؤياهفىيوحنارأىوقد.(28:12)حز"وذهب

جالس.العرشوعلى،ءالسمافىموضوععرشلىاذا"

وقوس،!العقيقاليشبحجرشبهالمنظرفىالجالسوكان

3ة4رؤ)"الزمردشبهالمنظرفىالعرشحولقزح

أحدفاليشب.(91و18و21:11رؤإلىأيضأارجع

مادةإلىالرجوعفالرجا،البللوريةالكريمةالأحجار

بالجزء"الحاءحرف"منموضعهافى"كريمحجر"

الكتابية.المعارفدائرةمنالئالث

8يشبآب

رئيس!يشبآب"وكان."الأبمجلس"معناهالعل

داودترتيبحسبالكهنةفرقمنعشرةالرابعةالفرقة

.(24:13أخ1)..مق069نحوفىالملك

8يشباق

ويرى."يترك"أو"يسبق"معناهاساميةكلمة

إير)ه!مأبناءأحداسموهى.خر""معناهاأنالبعض

إحدىورأس،(1:32أخ25:2،1تك)قطورةمن

ملكالثالثشلمنأسرحولياتفىءجاوقد.العربيةالقبائل

تسكنكانتالقبيلةهذهأن(.ق.م824-858)أشور
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.الصحراءحافةعلىسوريةشمالىفى

يشيح4

منشخصاسموهو"،يستح"معناهعبرىاسم

بثية"!زوجتهمن"مرد"ابنكانولعله،يهوذاسبط

.(18و4:17أخ1)أشموعأبووهو.فرعونبنت

نفسمن02عدفىالمذكور)"يشعى"نفسههوولعله

.(الأصحاح

يشبعام)

وهو:،"الشعبليرجع*معناهعبرىاسم

ويذكر،داودأبطالأحد،حكمونىبنيشبعام()1

أيضأويسمى.(11011أخ1)الأبطالأولاسمه

أ33صم2)الثواليثرثيس"التحكمونىيشبثيوشيب

ثمانعلىر!حههز"أنهصموئيلسفرفىويذكر.(8

أنهفنقرأالأخبارسفرفىأما.واحدةدفعةقتلهممئة

نأوسدو."واحدةدفعةقتلهممئةثلاثعلىرمحههز"

ثلاث"كلمتىأنإلىيرجعالاختلافهذافىالسبب

،"الشين"وهوالحرفبنفسالعبريةفىتبدأن"!ثمان

ويرجح.العددينمنأىعلىللدلالةأحيانايستخدموكان

علىبذلكليتفوق،مئةثمان"هوالعددأنالكئيرون

علىكأنالذين"الأولالثلاثإلىيصللمالذىأبيشاى

إلى2ارجع)،1بشبثيوشيب"أو"يشبعام"رأسهم

مغارةفىداودكانوعندما.(91و18و23:8صم

نحتأوه"،لحمبيتفىحينئذالفلسطينيينوجيش،عدلام

عندالتىلحمبيتبئرمنماءيسقينىمن:وقالداود

واستقواالفلسطينيينلمحلةالثلاثةالأبطالفشق.الباب

ل،داودإلىبهوأتواوحملوه..لحمبيتبئرمنماء

.(17-23:39صم2)

وهوداودإلىجا!االذينالقورحيينأحديشبعام)2(

.(12:6أخ1)الملكشاولوجهمنهاربأصقلغفى

جيشمنالأولىالغرفةقائدزبديئيلبنيشبعام)2(

فرقةبكل،فرقةعشرةاثنتىالفرقعدوكان.داودالملك

سبطمنأى)فارصبنىمنوكان.الفأوعشرونأربعة



بللثبقاللثة

72أخ1)الجيوشرؤساءجميعرأسعلىوكان(يهوذا

(3و2:

بعاليه،المذكورينالثلاثةهؤلاءأنالعلماءبعضويرى

فالأسماء،ثلاثةأواثنينأوواحدأنت!خصآيكونونقد

الرأىهذاعلىقاطعدليلثمةوليس،بداودمرتبطةالثلاثة

ذلك.أو

يشبقاشة4

أبناءأحدوهو،"مشقةفىجالس"معناهعبرىاسم

المغنينمنعشرةالسابعةالفرقةوقائدعشرالأربعةهيمان

.24(و25:4أخ)1الملكداودتعيينحسبالهيكلفى

8يشبىبنوب

فلسطينىوهو،!الجبلساكن"معناهاعبريةعبارة

شاقلمئةثلاثرمحهوزنوكان.العمالقةرافاأولادمن

بنأبيشاىولكن،الملكداوديقتلأنوحاول.نحاس

وقتله.الفلسطينىوضربأنجده،داودأختصروية

إلىذلكبعدمعهميخرجألامنهداودرجالطلبحينئذ

1-17(.21:هصمإسرائيل!)2سراجيطفىءلاحتىالحرب

يشرئيلة4

رئيسوكان،"اللهنحومستقيم،)معناهاعبريةعبارة

.(25014أخ1)المغنيناللدويينمنالسابعةالفرقة

.2(25:أخ)1آسافبنىمن"أشرئيلة"أيضآويسمى

لشت(

الرب"أو"موجودالرب!.معناهلعلعبرىاسم

وهو:1،،ئقرض

وكانيساكر،بنتولاعوحة!د،يزرحياأبناءأحديشيا)1(

.(7:3أخ1)داودالملكجيشأبطالأحد

وكان.لاوىبنقهاتبنلعزيئيلالثانىالابنيشيا)2(

داودأيامفىالرببيتخدمةفىالعاملينالكهنةأحد

.(23:02،24:25أخ!)الملك

كليمموسىبنجرشومنسلمنرحبيا،بنىمنيشيا)3(

يعثكيا

1)1،يشعيا"أيضأوشممى،(24:21أخ1)الله

.(26:25أخ

نساءأخذواقدكافواممن،حاريمبنىمنيشيا)4(

نسائهمعنتخلوا،عزرانصيحةعلىءوبنا،أجنبيات

.(31ة01عز)

يشعى4

،"مخلصى،اأو"معينى"معناهالعلعبريةكلمة

وهو:

من،حصرونبكريرحمئيلنسلمنأفايمبنيشعى)1(

.(2:31أخ1)شيشانابنهوكان،يهوذاسبط

شخصوهو.لاوبنزوحيت(،"زوحيت"أبويشعى)2(

.02(ة4أغ1)يهوذاسبطمنآخر

علىأبنائهمنأربعةذهب،شمعونبنىمنيشعى)3(

بقيةوضربواسعيرجبلإلىرجلمئةخمسرأس

.(4:42أخ)1مكانهموسكنواعماليقمنالمنفلتين

شرقىفىمنسىسبطعشائررؤوسأحدينثمعى)4(

وذووبأسجبابرةرجال"بانهمويوصفون.الأردن

.(5:24أخ1)"اسم

9(

2(

3(

يشعيا؟

وهو:،"خفصقدالرب/)معناهعبرىاسم

وكان.الملكداودنسلمنزربابلبنحنيابنيشعيا

السبىمنالعودةبعدأورشليمفىعانتمواممن

.(3:21أغ1)البابلى

لهخرجتوقد.الستة"يدوثونأبناء"أحديشعيا

الأربعمنالثامنةللفرقةرئيسأليكونالقرعة

الملكتقسيمحسبالموسيقيينمنفرقةو(لعشرين

خأ1)عشراثنى!اخوتهوبنوههووكان.لهمداود

.(15و25:3

شلويث""وكان،لاوىسبطمنرحبيابنيشعيا

خزائنجميععلى!اخوتها،هو(أحفادهأحد)

الرؤساءمنوغيرهالملكداودقدسهاالتىالأقداس

.(26025أخ1)الربلبيت
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4(

5(

6(

السبىمنعالواممن،عيلامبنىمنعاليابنيشعيا

الذكورمنسبعونومعه،يهوذاإلىعزرامعالبابلى

(8:7عز)

حشبيامعجاءوقد.لاوىبنمرارىبنىمنيشعيا

منالعودةطريقفىوهو"أهوا"فىعزراإلى

.(8:91عز)أورشليمإلىالبابلىالسبى

بن"لسلو!لأعلىاوالجد،"إيثيئيل!أبويشعيا

بعدأورشليمفىسكنواممن،بنيامينبنىمنمشلام

(11:7نح)البابلىالسبىمنالعودة

8يشفاق

اسمأولوهو،"قوىأوثابت!معناهعبرىاسم

سبطآباءرؤوسمن،عشرالأحدشاشقأولادمنيذكر

البابلىالسبىأيامفىأورشليمفىسكنواالذينبنيامين

.(8:22أخ1)

يشفة4

أبناءأحدوهو."قوىأوثابت"معناه،عبرىاسم

وأخوهبريعةوكان.بنيامينسبطمنألفعلبنىمنبريعة

جت.سكانطرداوقد،أيلونلسكانءأبارأسىشمع

السبىأيامفىأورشليمفىسكنواممنيشفةوكان

البابلى.

يشم4

صدرةبهاترصعكانتالتى"الكريمةالحجارةأحد

الصففىالثانىالحجرهواليشمفكان،الكهنةرئيس

نوعوهو.(28:91،93:12خر)الصدرةفىالثالث

أنهالبعضويظن.الا"لوانمختلفالشفافالكوارتزمن

*إلىالرجوعالرجا).(21:91رؤ)الأبيضالعقيق

"الحاءحرفمنموضعهافى"كريمةحجارهمادة

.(الكتابيةالمعارفدائرةمنالثالثبالجز!

يشما4

أخووهو."خرب!أو"مهجور"معناهعبرىاسم

027

لط!بللثلألي

هصللقونى!*وأختهم،عيطمأبىأو!دويدباشيزرعيل

.(4-1ة4أخ1)يهوذابنحورنسلمن

4يشماى

أحدوهو.االحافظ(هو)الربا\معناهعبرىاسم

بنيامين،سبطعشائررؤساءوأحد،ألة!لءأبنا

8أخ1)البابلىالسبىأيامفىأورشليمفىسكنواممن

:18).

4(عيلسماإأو)يشمعئيل

حفيدهأوابنهوكان،ا،يسمعالله!معناهعبرىاسم

أيامفىالملكأموركلفىيهوذابيتعلىالرئيسزبديا

ق.م.875نحوفى(91:11أخ2)يهوشافا!الملك

علمانىمركزأكبريعتبركانمرموقأمركزأيشغلوكان

أورشليم.فىالملكبلاطفى

11

2(

يشمعيا)يشمعياهو!4

وهو:،(،سيسمعالرب"معناهعبرىاسم

ممناالثلاثينداودأبطالأحد،الجبعونىيشهعيا

منهاربأكانعندماصقلغفىوهولداودانضموا

ويوصف.ق.م0001نحوفىوذلك،الملكشاولو4%

علىأى،1الثلاثينوعلىالثلاثينبينالبطل،بأنه

يذكرلاولكن(12:4أخ1)الخاصداودحرس

فىولا23صم2فىالمسجلةالقافمةفىاسمه

فىفتلقدكانأنهويرجح.11أخ1فىالقائمة

.العرشداوداعتلاءقبلالمعاركإحدى

فىزبولونسبطعلىرئيسأوكانعوبديابنيشمعيا

.(27:91أخ1)الملكداودأيام

لحمايشوبى

اسموهو.ا،بالخبزالراجع"معناهعبرىاسم

بنىأسماءبينالاسمهذاوردوقد.مكاناسمأوشخص

مكاناسمأنهوالأرجح.(4:22أخ1)يهوذابنشعلة

بعضويرى.يهوذاسبطمنالغربىالجانبعلىيقعكان



يلفوة

إلىرجعوا"معناهاعبارةبلعلماسمليسأنهالمفسرين

.العبارةجزعىبينبيتكلمةبإضافة11لحمبيت

4يشوة

."مستوىأويساوى"معناهأنيرجحعبرىاسم

إبىيعقوببنأشيرآبناءمنالثانىالابناسموهو

لمأنهويبدو(03ة7أخ،46:171تك)الأسبا!

.(26044عدإلىارجع)نسلائخلف

يشوحايا4

رؤساءأحدوهد."الربيضعه،امعناهعبرىاسم

حزقياأيامفى-ذهبواالذينعشرالثلاثةشمعونبنى

لماشيتهم،مرعىعلىليفتشواجحوروادىإلى-الملك

وسكنوا،السكانفضربوا،جيدأخحمبأمرعىفوجدوا

.(14-36"4أخ1)مكانهم

يشو!الق4

منمشتقأنهوالأرجح،لإسرائيلشعرىاسموهو

منكثيرونكانوان،"مستقيم"معناهعبرىأصل

هذا!مذكر.لإسرائيلالتدليلاسمأنهيرونالمفسرين

.(26و32:15،23:5)التنثنيةسفرفىالاسم

أنهاعلىليسالكلمةهذهتترجم،السبعينيةالترجمةوفى

وأ"المحبوب"بمعنىصفةباعتبارهابل،علماسم

يسوعالرببهيوصفالذىالوصفوهو"الحبيب"

كما(1:6أ!،1:11مرقس،لأ3:7مت)المسيح

تس1:4،22تس3:12،1كو)الكنيسةبهتوصف

.(1يه،113

وغلظتسمنت.ورفسيشورونفسمن"،الربويقول

عنوغبى،عملهالذىالإلهفرفض،شحمآواكتسبت

لإسرائيلتوبيخوهو(32:15تث)"خلاصهصخرة

مناللهمقاصدإتمامفىوفشلهمالربعنلابتعادهم

جهتهم.

تخفلا":النبىإشعياءلسانعلىالربويقول

(44:2)إش،ااخترتهالذىويايشورونيعقوبياعبدى

ببلثلأء

موسىويذكر.والاختيارالاسمهذابينيجمعوهكذا

026(.33)تث"ملكأيشورونفىكان"الرببأنالشعب

يشوع8

وهو:،"خلاصىالرباامعناهعبرىاسم

لهوسنفرد.وخليفتهموسىخادمنونبنيشوع)1(

التالى.المبحث

الكهنةفرقمنالتاسعةالفرقةورئيسالكاهنينتموع)2(

42أخ1)الملكداودقسمهمكماوالعشرينالأربع

739نسلهمنجاءالذىهوولعله.!(\ا:

زربابلمعالبابلىالسبىمنعادواالذين،شخصأ

.(7:93نح،2:36عز)يهوذاإلى

يدتحتالملكحزقياعينهمالذيناللا!يينأحديشوع)3(

علىللإشراف،الشرقنحولبوابايمنةبنقورى

خأ2)الكهنةمدنفىإخوتهمعلىالتبرعاتتوزيع

31:15).

الملكيوشياأيامفىأورشليممدينةرئيسيشوع)4(

.(8أ23مل2)

الكهنةرئيس(يوصاداقأو)يهوصاداقبنيشوع.)5(

أورشليمإلىزربابلمعالبابلىالسبىمنعادالذى

بعدخاصأمبحثألهوسنفرد(202،3:8عز)

."خمذبنيشوعسفر"

نسلهمنعددعادالذىاموأبفحثبنىمنيشوع)6(

ة2عز)زربابلمعالبابلىالسبيمنأورشليمإلى

.(11ة7نح،6

بنمريموثساعدالذىيوزابادأبوا!لوىيشوع)7(

الفضةوزنفى،فينحاسبنلعازاروأالكاهنأوريا

بهاءجاوالتى،الربببيتلخاصةاوالآنيةوالذهب

(8:33عز)بابلمنعزرا

قسمأرمموالذى،المصفاةرئيسعازرابويشوع)8(

بيتمدخلإلىالزاويةمنأورشليمسورمنثانيأ

؟3نح)نحهياأيامفى،العظيمالكاهنألياشيب

91).

معالميثاقختمواالذينأحد،اللدوىأزنيابنيشوع)9(
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نابىبلأيالثوء

01(

11(

12(

الشعبأفهمواالذينوأحد،الرؤساءوسائرنحميا

.9(:8:7،01نحعزرا)قرأهاعندماالشريعة

نسلهمنعادالذى،هوديابنىمنا!وىيشوع

معالبابلىالسبىمنشخصأوسبعونأربعة

.(7:43نح،04ة2عز)زربابل

حكمة"إلىالرجوعالرجا-سيراخبنيشوع

الحاء""حرفمنموضعهافى"سيراخبنيشوع

الكتابية.المعارفدائرةمنالثالثبالجزء

العودةبعديهوذابنوسكنهاالتىالمدنإحدىيشوع

وبيتمولادةقبلذكرتوقد.البابلىالسبىمن

فىمولادةقبلالمذكورةا،شماع"هىولعلها.فالط

فىصداهيترددالاسمولعل.264()15يشوعسفر

سبع.بئرمنالشرقىالشمالإلى"الشاوةتل"

نوق4بقيشوع

بنىقيادةفى،اللهكليمموسىخلفالذىوهو

.كنعانأرضغزوفىثم،الأردننهرعبورفىإسرائيل

فدعاه،أفرايمسبطمن"نونبنهوشع"اسمهوكان

"يشوع"ومعنى.(61و31:8عد)،(يشوع"موسى

إيسوس"/!لأسمانفسوهو."خلاصى(الرب)يهوه"

"يهوشوع"أيضأوشممى.اليونانيةفى(يسوعأى)

.(7:27أخ1)

،عمرهمنالأربعيننحوفىوهومصرتركأنهوحيث

عماليقضدحربهمفىإسرائيلبنىلقيادةمؤهلأوكان

سبقأنهالمحتملفمن،(16-17:8خر)رفيديمفى

عندكانواوعندما.فرعونجيشفىالقتالعلىتدربأن

وقد،اللهرجلموسىبخدمةيقوميشوعكان،سيناءجبل

.17(:24:13،32)خرالجبلإلىصعودهعندرافقه

موسىكانعندماالشهادةخيمةيلارميشوعكانكما

.(33:11خر)المحلةإلىمنهايرجع

،كنعانبأرضيشوعمناتصالأىعلىوعلاوة

احتمالأو،للتجارةمصرإلىالكنعانيينمجئعندءسوا

الأرضاستكشففإنه،فرعونجيوشمعإليهاذهابه

موسىأرسلهمالذينعشرالاثنىالجواسيسمنكواحد

272

نوبىبلأبللث!9

،(13:8عد)كنعانأرضلاستكشاففارانبريةمن

إلىالجنوبفىصينبريةمنالأرضاستكشفوافقد

41نحوبعدعلى)الشمالفىحماةمدخلفىرحوب

.(لبنانجبالبينبعلبكمنالشرقىالشمالإلىميلأ

العشرةالجواسيسأقوالوكالبيشوععارضوقد

فىالساكنالشعب"إنوقالواالأرضمذمةأشاعواالذين

رأيناقدوأيضأ.جدأعظيمةحصينةوالمدنمعتزالأرض

،الجنوبأرضفىساكنونالعمالقة.هناكعناقبنى

الجبلفىساكنونوالأموريونواليبوسيونوالحثيون

عد)"لأردناصانبوعلىالبحرعندساكنونوالكنعانيون

ومحاولةللتذمرالجماعةكلدعامما،(92و28؟13

وكالبيشوعولكن.(4-14:1عد)مصرإلىالعودة

ايأرض...عليهاقادرونلأنناونمتلكهانصعد،هر:قالا

الرببناسئرإن.جدأجدأجيدة...فيهامررناالتى

لبنآ-تفيضأرضأإياهاويعطيناالأرضهذهإلىيدخلنا

شعبمنتخافواولاالربعلىتتمردوالاإنما،وعسلأ

معنا،والرب،ظلهمعنهمزالوقد.خبزنالأنهمالأرض

نأالنتيجةوكانت.(9-14:7عد)"تخافوهملا

وأياتىمجدىرأواالذينالرجالجميعإن*:قالالرب

عشرالآنوجربونى،البريةوفىمصرفىعملتهاالتى

حلفتالتىالأرضيروالن،لقولىيسمعواولممرات

القفرهذافى...يرونهالاأهانونىالذينوجميع.لآبائهم

سنةعنتمرينابنمن...المعدودينجميعجثثكمتسقط

ويشوعيفنةبنكالبماعدا...عليئتذمر!االذينفصاعدأ

علىالرديئةالمذمةأشاعواالذينالرجالفمات...نونبن

بنوكالبنونبنبشوعوأما.الربأمامبالوبأالأرض

،الأرضليتجسسواذهبواالذينالرجالأولئكمن،يفنة

دخلواالذينفىيكنفلم،(31-14:22عد)"فعاشا

الكاهنوهرونموسىعدهمالذينمنإنسانكنعانأرض

فىيموتونإنهملهمقالالربلأن،سيناءبريةفى...

بنويشوعيفنةبنكالبإلاإنسانمنهميبقفلم،البرية

.(04-1:34تث،65و26:64عد)كن

رجلأنونبنيشوعخذ!):قائلأموسىالربأمروقد

الكاهنألعازارقداموأوقفه،عليهيدكوضع،روحفيه



ي!وءبلأن!بى

منواجعل.أعينهمأماموأوصه،الجماعةكلوقدام

فيقف.إسرائيلبنىجماعةكللهيسمعلكىعليههيبتك

.الربأمامالأوريمبقضاءلهفيسالىالكاهنالعازارأمام

ففعل...يدخلونقولهوحسب،يخرجونقولهحسب

وقال.(23-27:18عد)الربأمرهكماموسى

وتشجعتشدد:إسرائيلجميعأعينأمامليشوعموسى

الربأقسمالتىالأرضالشعبهذامعتدخلأنتلأنك

سائروالرب.لهمتقسمهاوأنت،إياهايعطيهمأنلآبائهم

ولاتخفلا.يتركلولايهملكلامعكيكونوهو،أمامك

.(8و31:7تث)*ترتعب

،الاجتماعخيمةبابفىويشوعموسىوقفوعندما

وتشجعتشدد1،،لهوقال،نونبنيشوع(الرب)أوصى

لهمأقسمتالتىلأرضاإسرائيلببنىتدخلأنتلأنك

.(23و15و31:49تث)."معكأكونوأنا،عنها

فسمع،يديهعليهموسىوضعإذحكمةروحيشوعفامتلا

.34تث)موسىالربأوصىكماوعملواإسرائيلبنوله

)9.

الوعدهذا-نعمتهفى-الربكرراموسىموتوبعد

إلىالأردننهرعبورهمقبيلوبخاصةلهمشجعأليشوع

.(9-1:1يش)الموعدأرض

الأردلى،شرقىفىمازالوهو،يشوعواجهوقد

إلىممتلئ"وهوالأردننهرعبور:أولاهما،مشكلتين

فىالكنعانيينقواتعلىيتغلبوكيف،"شطوطهجميع

وسيوفهمالأردنعبرفىسيقابلونهوهل،الحصينةمدنهم

لاستكشافسزأجاسوسينفأرسل؟أيديهمفىمشهرة

حلالربتولىوقد.(\ة2يش)أريحاحصون

-2:9يش)رعبأالأرضشعبقلوبملأإذ،المشكلتين

حالما،فوقمنالمنحدرةالأردننهرمياهوأوقف،(11

فعبر،النهرمياهفىأرجلهمالتابوتحاملونالكهنةوضع

.(17-14ة3يش)اليابسةعلىالشعبجميع

فىولمواالذينجميعختانتم،الربلأمروطوعآ

يش)الطريقفىيختنوهملمإذغلفاكانوالأنهم،البرية

502-9).

الدقيقةالطاعةفىعظيمأإيمانأيشوعأبدىوقد

نوبىبل!ع!ي!و

فأمر،أريحاعلىللاستيلاءاللهلهرسمهاالحىاللخطة

فىواحدةمرةالمدينةحوليدورواأنوالشعبالكهنة

ئسمعواأويهتفواأندون،أيامستةمدىعلى،اليوم

وفى"اهتفوالهميقولحتى،بكلمةينطقواأوصوتهم

المرةوفى!،مراتسبعالمدينةحولدارواالسابعاليوم

للشعب:يشوعقال،بالأبواقالكهنةضربعندماالسابعة

ماوكلالمدينةفتكون،المدينةأعطاكمقدالربلأناهتفوا

الجميعأطاعوقد.(16-6:6يشللرلا)محرمأفيها

"منأخذالذىكرمىبنعاخانماعدايشوعبهأمرما

،1(:7يش)،1إسرائيلعلىالربغضبفحمى،الحرام

يشوعفمزق"عاى،أمامإسرائيلانهزمأنالنتيجةوكانت

إلىالربتابوتأمامالأرضإلىوجههعلىوسقط،ثيابه

علىترابأووضعوا،إسرائيلوشيوخهو،المساء

الربفقال،الربأمامنفسهيشوعوسكب"رؤوسهم

نأوأخبره،،؟وجهكعلىساقطأنتلماذا،قم"ةليشوع

وسطكفىا"ةالحراممنأغواأنهمهو،هزيمتهمسبب

حتىأعدائكأمامللثبوتتتمكنفلا،إسرائيلياحرام

وأمر،(13-7:2يش)"وسطكممنالحرامتنزعوا

عاخان،عملهمافاكتشفالأمر،ئمحصبأنيشوع

...بالناروأحرقوهمبالحجارةإسرائيلجميعفرجمه"

.(18-16أ7يش)"غضبهحموعنالربفرجع

لناتصور،عاىعلىالثانىهجومهوتفاصيل

استخدمهاالتىالبارعةوالاستراتيجيةالدقيقالتخطيط

وحاسمأسريعأكانفقدالبلاد،علىاستيلائهفىيشوع

لمحاربةالخمسةالأموريينملوكاجتمعفلما،تحركاتهفى

يشوعإليهمأتى!بيشوعجبعونأهلواستنجد،جبعون

أمامالربفأزعجهم،الجلجالمنكلهالليلصعد.بغتة

...إسرائيلأماممنهاربونهموبينما...إسرائيل

عزيقة،إلىالسماءمنعظيمةبحجارةالربرماهم

الذينمنأكثرهم،البردبحجارةماتواوالذين.فماتوا

.(11-01:5يش)بالسيفإسرائيلبنوقتلهم

قائلأ:إسرائيلعيونأمامللربيشوعوصلى

أيلون.وادىعلىقمرويا،جبعونعلىدومىياشمس"

أعدائهمنالشعبانتقمحتىالقمرووقفالشمسفدامت
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يللثلأءب!نود

الربفيهسمع،بعدهولاقبلهاليومذلكمثليكنولم...

.(14-12ظ01يش)إنسانصوت

علىالإستيلاءيشوعاستطاعخاطفةوبسرعة

يعملوهو،حصنبعدحصنأ،الحاكمةالجنوبيةالحصون

المدناحتلالعلىمماأكثر،الأعدادجيوشإبادةعلى

اللهإرشادعلىذلكفىمعتمدأ،(43-01:28يش)

69-:11و42و32و03و25!01يش)ومعونته

والحماسةالنظاموعلى،والخداعالمفاجأةوعلى،(9وه

مماأكثر،العدومعنوياتوتحطيم،جيشهصفوففى

يكنلمجيشهأنوحيث.والعددالسلاحفىتفوقهعلى

يظلأنوسعهفىيكنفلم،الحصارعملياتعلىمدربأ

منكثيرينأنوالأرجح،أسوارذاتمدينةحولمقيدأ

ذلكبعدليعودوا،والكهوفالتلالإلىهربواالكنعانيين

التى،وحلفائهاجبعونمثل،ومدنهم،قراهملاحتلال

قاطعةأدلةوجودالأثريونيتوقعلاولذلك.فورأاسشملمت

التىالمدنعدافيما،يشوعلغزواتنتيجةالمدنتدميرعلى

البلاد،أخضعوهكذاوحاصور.وعاىأريحامثل،أحرقها

منوقعتالتىالأرضإلىيدخلأنسبطلكلوأتاح

إلىالقضاةعصرمنبالتدريجالمدنءبناوإعادة،نصيبه

.داودالملكعصر

أبدىفقد،الأصيلالقائدصفاتيمتلكيشوعكان

وفى،رفيديمفىعماليقمعحربهمنذعظيهةشجاعة

مياهعند،ضدهتحالفواالذينكنعانملوكعلىهجومه

الربجندرئيسلإطاعةاستعداداتمعلىوكان.ميروم

أدركمتواضعأوكان(.ه:6-5:13يشفىكما)

يطلبلمكانإن،الربعلىللأتكالالدائمةحاجته

(15و14!9يش)الجبعونينأمرفىالربمشورة

،لراحابالجاسوسينوعدنفذ،شريفأرجلأوكان

-6:22يش)أريحاسقوطعندبيتهاوأهلهىفأنقذها

رؤساءعقدهالذىالاتفاقيخرقلمأنهكما.(25

.(26-91:18يش)الجبعونينمعإسرائيل

لناموسالمطلقخضوعههوسجاياهأفخلوكانت

الشعبرثقولذلك،الرببكلمةوقلبهفكرهتشبعفقد،الله

!15و18،11:29-1:13إلىارجع)قراراتهفى

يلفلأء-لللفهـيللثوء

مذبحأبنى،الأولىغزواتهوسطوفى.(ه-14:1

عليهوأصعد،البلادقلبفى،عيبالجبلفىللرب

موسى،لعبدهالربأمرونفذ.سلامةوذبائحللربمحرقات

الأخرونصفهم،جرزيمجبلعندالأسباطنصفبوقوف

البركة،التوراةكلامجميعوقرأوا،عيبالجبلعند

كلمةتكنلم.التوراةسفرفىكتبماكلحسب،واللعنة

جماعةكلقداميشوعيقرأهالمموسىبهأقرماكلمن

الوداعىخطابهوفى.(35-8:03يش)،اإسرائيل

وأن،الربمععهدهميجددواأنالشعبأ!صى،الأخير

سفرفىالمكتوبكل"ويعملواليحفظواجذأيتشددوا

.(23:6يش)"موسىشريعة

ذإ،موتهبعدحتى،تقواهفىللأمةقدوةيشوعوظل

الشيوخأياموكل،يشوعأيامكلالربإسرائيلعبد"

الربعملعرفواوالذين،يشوعبعدأيامهمطالتالذين

.(24:31يش)!لإسرائيلعملهالذى

فدفنوه،سنينوعشرمئةابنالربعبديشوعومات

جبلشمالىأفرايمجبلفىالتىسارحتمنةفىملكهفى

.(03و24:92يش)(جاعش

-سفريشومايشوع

أنهكما،التاريخيةالأسفارأولهويشوعسفر:ولاه

وهم:)العبريةالتوراةفىالمتقدمينايانبياءأسفارأول

الأولملوله-والثانىلأولاصموئيل-القضاة-يشوع

موتبعد)لهالرببتكليفيشوعسفرويبدأ.(والثانى

-1:1)كنعانأرضإلىالشعبقيادةبتولى(موسى

الكاهنألعازاروموت،ودفنهيشوعبموتهـشتهى،(9

عندمعهمأصعدرهاالتىيوسفعظامودفن،ودفنه

.(كا3-24:02يش)مصرمنخروجهم

رجلموسىخطىعلىساريشوعأنالسفرويؤكد

،للآباءوعودهتتمحتىشعبهمعالربساروجميف،الله

.كنعانأرضشعبهأعطاءفى

السفر:كتابةوتاريخالكاتب:هئ!أ

يشوعهوالسفركاتبأناليهودىالتلموديذكر

تلكعلىمبنىالقديمالتقليدهذاأنوالأرجع.نفسه
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لللفهـبللثوءيللث!ء-

سفرفىالكلامهذايشوعوكتب":الموجزةالعبارة

إلاهذاينطبقلاولكن.(24:26يش)"اللهشريعة

فىالمدون)اللهقدامالعهدبتجديدالمختصالكلامعلى

الكاتبقضيةوترتبط.(والعشرينالرابعالأصحاح

أىيتضمنلاالسفرأنوحيث،السفركتابةبتاريخ

يستطعلماكتابتهتاريخأوكاتبهإلىصريحةإشارات

فيمارأىعلىالاتفاق،المحافظونالعلماءأوالنقاد

تحليلمن-المحافظينالعلماءبعضويرى.بذلكيختص

4501-1375بينفيماكئبقدالسفرأن-نفسهالسفر

إشارةعلىذلكويبنون،(المملكةقيامقبيلأى)ق.م.

18:72قضمع91:47)دانسبطهجرةإلىالسفر

مدينةأنهاعلىأورشليمإلىإشارتهوكذلك1(31-

ديالى،28و63،18:16و8ت15)يبوسية

وليست،فينيقيةمدنأهمباعتبارهاالعظيمةصيدرن"

وكذلك.(6،91:28-11:8113:4)"صور

.(6و5:1يش)عيانكشاهدالمتكلمضميراستخدام

القضايابعضفيثيرون،والنقادالمحدثونالعلماءأما

بأنالقولهو،لهاحلأفضلأنيعتبرونالتىالصعبة

أثناءوفىبل،الميلادقبلالسابعالقرنفىكتبقدالسفر

2:11يشأن(ول:ولهلا)ا،"نوثويرى.لبابلىاالسبى

-)القضاةالتثنوىإسرانيللتاريخكمقدمةأساسأكتب

فىوالتكراراتالاختلافاتالنقاديعللكما(الثانىالملوك

على،والكئابالمراجعتعددعلىدليلبأنها،يشوعسفر

منالعديدكتاباتبينفجمع،التاريخمنمتعاقبةمراحل

فيه.المتناقضاتمنالكثيروجودإلىأدىمما،الكتاب

منقحةنسعخةأنه(3+أ!!ه")سوجين.أ.ج"ويرى

لاعطاء،القديمإسراثيللتاريخ،السبىءأننافى

،يشوعوعلىالأرضعلىفالتركيز.المسبىللشعبالأمل

نأوتوقع،اللهمعالعهدتجديدعلىالشعبلحفزإنما

ملكصورةفى-يشوعمثل-آخرشخصألهمالربيقيم

يريحهم.،قائدأو

فيرفض(03!!ك!لما+آم،لاول)"نكوفما.ى"ماأ

فىالتاريخيةالعباراتأنأساسعلىالنقادافتر)ضات

،الغزوأحداثمنقريبتاريخفىكتابتهاعلىتدلالسفر
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م!لللفهـيلطو-!اء

قوتها.لهاححةوهى

:المشكلات:!ك!

المعاركفىحدثماتبريريمكن:لمقدسةلم/لحرب-ا

حربأكانتبأنها،وتدميرإبادةمن،بالسفرالمدونة

يش18،6-7:16،02:16تثإلىارجع)مقدسة

و35و28،03و11و8:24-26،01:01!031

أداةإسرائيلبنوكانفقد.(37،93-42،11:11

أوغلواقدكانوالأنهماالكنعانيةالشعوبلعقاباللهيدفى

:15تك)إسرائيللبنىشركأيكونوالاولكى،الشرفى

،يش93و03:.2612و25و2-7:5،تد16

المبادرةأنعلىعلاوة13(-2:11قض،23:7

عد)الكنعانيةالشعوبجانبمندائمأتأتىكانتبالقتال

17و16و5،8:هو357:4-21:21،يش

2،01:1-6"11:1-5،24:11(.و،!:1

للمسالمةدعوةأولأيوجهواأنإسراثيلبنىعلىوكان

تواجهكانتولكنها،(11و02:01تث،21:21عد)

هوالذنبوكان،بالحربالكنعانيونويبادرهم،بالرفض

علىدليلأكانحدثهاكلولكن،ورؤسائهمملوكهمذنب

الكتابيذكرهماوهو،التاريخأحداثعلىاللههيمنة

قلوبهميشددأنالربقبلمنكانلأنه":صراحةالمقدس

عليهمتكونفلا،فيحرمواللمحاربةإسرائيليلاقواحتى

02(،:11يش)(موسىالربأمركمايبالونبل،رأفة

8:51و22و13و7:3خر)فرعونمعحدثكما

وسلطانالإنسانمسئوليةنرىالأحداثتلكوفى.(الخ

معأ.يسيرانالمطلقالله

لغزو:لمطديعة-3لم

عنالتقليدىفالرأى،الغزوطبيعةحولالآراءتختلف

لكلالكاملالاحتلالإلىأدىالذىالخاطفالمفاجىالفزو

معيتفقلا(91و16و01004111:1يش)البلاد

أنهضراحةيذكرالذىالسفرفىالمسجلةالعامةالصورة

\:13يش)،،للإمتلاكجذأ!ميرةأرضبقيتقد"كانت

الجشورينن"يطردوالمإسرائيلبنىوأن،(7-

،13:13يش!!ننرائي!!وسطفىفسكنوا"والمعكيين

و16و13و17:12و16:01و15:63أيضأانظر



لللفريللتوء-يللثوء

ينفيهمهوإلهكمالرب!بأنوعدهمينثموعأنكما.(18

كماأرضهمفتملكون،قدامكممنويطردهمأمامكممن

.(23:5ينت!)"إلهكمالربكلمكم

خرإلىارجع)بالتدريجيسيركنعانغزوكانفقد

.(7:22تث،3و.23:92

السفرةمحتويات:وا!

(21:42-1:1)لبلادلمغزو()أ

موتبعد(9-1:1)ليشوع/لربإرسال-ا

.34تث)ليشوعموسىتعيينبنفسهالربأيد!موسى

أرضغزوفىالشعبقيادةمسئوليةعليهفوضع،(9

الجغرافيةالححودلهوعين،(3و1:2يش)كنعان

1)دائمأمعهيكونبأنبالوعدوشجعه،(1:4)للبلاد

الشريعةكلحسبللعمل!يتحفظأنوأوصاه،!9و5:

طريقكتصلححينثذلأنك...عبدىموسىبهاأمركالتى

.(01-1:7يش)"تفلحوحيتئذ

علىكان،(5:13-1:01)/لأردنعبور-3

علىيسيرأنهلهميبينأنالشعبقائدباعتبارهيشوع

بضرورةالأردنشرقىأسباطوذكر،موسىخطى

1:31)الأردنغربىغزوفىالأسباطسائرمعالاتحاد

أطاعواكمافأطاعوه،(27-32:02عددمع15-

أريحاإلىالجاسوسينوأرسل،(18-1:16)موسى

:4ء3:6)الكهنةلسلطتهوخضع،(2:1-24)

الأردنعبورتموقد.(9و3:5)الشعبوكل(01

الربعطماليومذلك!فى"،يشوعتعليماتحسبتمامآ

موسىهابواكمافهابوه،إسرائيلجميعأعينفىيشوع

.(4:14يش)"حياتهآيامكل

الخروجمرحلةمنهامةنقلةالأردنعبوروكان

قصةأنكما.الغزومرحلةإلى،البريةفىوالتجوال

عنسمعواقدكانواالكنعانيينأنعلىتدل"راحاب/)

:2يش)عظيماخوفآفخافوا،لشعبهالعظيمةاللهأعمال

2:52،تث28و15:1523.027خرمع11و01

اعترافأنكما.(7023،11:25،32003،

فتحأكان(2:11يش)إسرائيلبإلهبإيمانهاراحاب

وعدحسباللهعهدفىليدخلواالأممأمامالإيمانلباب

م!لللفريللثو-يعثوء

تك)"الأرضقبائلجميعفيكوتتبارك":لإبراهيمالله

وحظت،العهدفىراحابدخلتفبالإيمان.(1203

الربنسبسلسلةفىاسمهاذكرإذ،عظيمبشرف

.(1:5مت)يسوع

اللهخوفأنيعلمونوهمالأردنإسرائيلبنوعبروقد

نأعليهموكان.(2:24يش)الكنعانيينعلىوقعقد

،الربتابوتءورايسيروابأنللرباحترامهميبدوا

:4(،3)يش"ذراعألفىنحومسافةوبينهمبينهوتكون"

فىالحىاللهلأن(ه:3يش)نفوسهميقدسواوأن

يش3)له،احترامهمشعبهقداسةيستلزممما،وسطهم

(3:13يش)"كلهاالأرضسيد"الربفهو،(01:

سيكونكمارائعةبمعجزةالأردننهربهمسيعبرالذى

الموعد.أرضعلىالاستيلاءفىمعهم

أمر،(\!4يش)الأردننهرالشعبعبرأنوبعد

وأق،سبطكلمنواحدأرجلأينتخبأنينتسوعالرب

تابوتحاملوالكهنةيقفكانحيثإلى،النهرإلىينزلوا

أرجلموقفمن،الأردنوسطمنويحملوا،الربعهد

حجرأ،عشراثنى،اليابسةالنهرأرضعلىراسخةالكهنة

تلكفيهيبيتونالذىالمكانفىويضعوها،معهمويعبروها

فعلهماعلىالتاليةللأجيالشاهدأتذكارألتكوناالليلة

نصب"كما.يشوعالربأمركماففعلوا.لهمالرب

موقفتحتالأردنوسطفىحجرأعشراثنىيشوع

لكى،(9-4:1يش)العهدتابوتحاملىالكهنةأرجل

تخافوالكى،قويةأنهاالربيدالأرضشعوبجميعتعلم

.(4:24يش)!الأيامكلإلهكمالرب

فى-أريحاغزوقبل-للربتكريسهميظهركما

يشه)البريةأيامفىيختتنوالملمنالختانعمليةإجراء

عشرالرابعاليومفىالفصحعملفىوكذلك،(1-9:

غلةهنأكلواالفصحوبعد.(.\:5يش)الشهرمن

:5يش)الأرضغلةمنأكلهمعندالمنفانقطع،الأرض

.(12و11

أياموكل،يشوعأيامكلالربإسرائيلوعبد"

كلعرفواوالذين،يشوعبعدأيامهمطالتالذينالشيوغ

.(24:31يش)"لإسرائيلعملهالذىالربعمل

277



يلطوءلللفم-يلللاء

:(6:27-5:13يش)أريحاعلىالاستيلاء-3

معركةبهابدأتالتىالرسالةهىهذه"للربالنصرةهـا

المتقدةالعليقةفىلموسىظهرالذىالقدوسفالله،أريحا

صورةفى،ليشوعظهر،(4:17-3:2خر)

له:وقال(15و14"5يش)"الربجندرئيس"

فسقطت،(6:2يش)"أريحابيدكدفعتقد،انظر"

كانفقدقتالأوحصاربدونإسرائيلبنىيدفىأريحا

الكهنةوضرب،وسطهمفىالربتابوتوجوديكفيهم

02(.:6)يشمكانهافىاريحاأسوارلتسقط،بالأبواق

لأنالغنائممنشيئأيأخذواألاإسرائيلبنىعلىوكان

الذىفهو،وعدهحسبإسرائيلعنحاربالذىهوالرب

:6يش)لهشىءكلتكريسيجبفكان،المدينةأعطاهم

.(17و16

،لراحابالجاسوسانقطعهالذىالعهدوحفظوا

وكل،مالهاوكل!اخوتهاوأمهاوأباهافأخرجوها

و22!6يش)المحلةخارجمؤقتأوتركوهم،عشائرها

الذهب،المعادنأما.بالنارالمدينةوأحرقوا،(23

بيتخزانةفىفوضعوها،والحديدالنحاسوأنيةوالفضة

،الربقدامملعون!:يشوعوقال.(24أ6يش)الرب

يؤسسها،ببكره.المدينةهذهويبنىيقومالذىالرجل

حدثماوهو.(26ة6يش)"أبوابهاينصبوبصغيره

مل1)بناعصايعيدأنالبيتيئلىحيئيلحاولعندمافعلأ

16:34).

1-8:92(.:7يش/لنصر)ثعمعاى/طم/لهزيمة-4

الحصينة،المدينة،أريحافىالباهرالانتصاربعد

أريحا-غنيمةمنأخذكرمىبنعخانلأننكسةحدثت

يش)خيمتهفىالأرضفىوطمرها-الربحرمهاالتى

يش)الشعبكلعلىالربغضبفاستجلب،(21!7

وصارالشعبقلبفذاب"،عاىأمامفانهزموا!(\:7

الأرضإلىوجههعلىوسقطثيابهيشوعفمزق.الماءمثل

إسرائيلوشيوخهو،ءالمساإلىالربتابوتأمام

فأعلن1(9-7:6يش)"رؤوسهمعلىترابأووضعوا

اكتشف،الأمروبفحص.الهزيمةهذهسببليشوعالرب

نأبعدإلا،الربغضبينصرفولم،عخانخيانةيشوع
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لللفريللثلأع!-يللثوء

علىالهجومفعاولوا.(26و7:25يش)عخانرخم

،(2و8:1يش)معهميكونأنالربمنبوعدعاى

جميعوقتلوا.المدينةواحرقوا،عاىعلىاستولواوهكذا

المساءوقتإلىخشبةعلىعاىملكوعلقوا،سكانها

الربقولحسب!عاىغنائمعلىإسرائيلبنوواستولى

.(92-8:18يش)"يشوعبهأمرالذى

بنى:(53-03!8يش):لعهدلمتجديد-5

موسىالربأمركماعيبالجبلفىللربمذبحأيشوع

منبناه،(26-اة11:92،27،تث8:31يش)

عليهوأصعدوا1(02:25خر)صحيحةحجارة

مننسخةلحجارةاعلىوكتب،سلامةوذباثحمحرقات

إسرائيلجميعووقف.(32-8:03يش)التوراة

منالتابوتجانبإلىوقفوا،وقضاتهموالعرفاءوشيوخهم

عهدتابوتحاملىاللاويينالكهن!مقابلهناكومنهنا

جرزيم،جبلجهةإلىنصفهم،الوطنىكماالغريب،الرب

،الربعبدموسىأمركما،عيبالجبلجهةإلىونصفهم

كلامجميعقرأذلكوبعد،إسرائيلشعبلبركةأولأ

ا،التوراةسفرفىكتبماكلحسبواللعنة؟البركةالتوراة

.(26-27:9تث،35-8:33يش)

بعثتلقد.(27-9:1)/لجبعونيينمع/لعهد-6

ملوكقلوبفىالرعب،شعبهمعالعجيبةالربأعمال

.(24،501،6:27و11-8.:2يش)الكنعانيين

،كنعانملوكعندالأملبعثت،عاىأمامهزيمتهملكن

يشوعضدفتحالفوا،إسزائيلبنىهزيمةلإمكانافىبأن

جبعونسكانمنالحويونأما.(2و1:!يش)وشعبه

كما،(17و9:7ينت!)يعاريموقريةوبئيروتوالكفيرة

حيلةفىفكروا،وعاىبأريحايشوععملهبماسمعوا

الحيلة،ونجحتسلامعهدمعهمليعقديشوعبهايخدعون

فعمل".أولأالربيسا"لوالمالجماعةورؤساءيشوعلأن

:9يش)لاستحيائهمعهدألهموقطعصلحألهميشوع

المدينةمعالصلحتبيحالشريعةوكانت.(15و14

(11:.2تث)للتسخيرشعبهايكونأنعلىالمسالمة

وعدهمالتىالأرضحدودخارجالمدينةتلككانتمتى

ماسرعانولكن.(2.-02:15تث)بهاالرب



2-لللفربللثاءبللثلأ

لمولكنهم،الثالثاليومفىالخدعةإسرائيلبنواكتشف

ولكنهم،معهمقطعوهالذىالعهدعلىبناءايطردوهم

والمذبحللجماعةماءومستقىحطبمحتطبى"جعلوهم

فىللربمذبحهناكوكان.(27-9:16يش)"الرب

:16:93،21أخ3:4،1مل1إلىارجع)جبعون

92).

-1ة01ينث!)/لجنوبية/لمنطقةعلىالاستيلاء-7

ملوكمنحلفأأورشليمملكصادقأدونىتزعم(43

لأنهاجبعونلمحاربة،وعجلونولخيش!ويرموتحبرون

5(.-01:1يش)إسراثيلوبنىيشوعصالحت

لهميشوعفاستجابابيشوعالجبعونيونفاستنجد

وساروا،معهالحربرجالوجميعهوالجلجالمنوصعد

إلىالجلجالمنالصحراءعبرميلأ25مسافة،الليلكل

الكنعانيين،وفاجأوا،(!-01:7يش)جبعون

عظيمة،ضربةوضربهم،إسرائيلأمامالربفأزعجهم

،و!يدةوعزيقةحورونبيتعقبةطريقفىوطردهم

منعظيمةبحجارةالربرماهم،هاربونهموبينما"

أكثرهم،البردبحجارةماتواوالذين،فماتوا...السماء

و01:01يش)"بالسيفإسرائيلبنوقتلهمالذينمن

اليومفىالأموريينهولاءإسرائيلبنووتعقب.(11

انتقمحتى"القمرووقفالشمسدامت"حيثالطويل

شجلتوقد.(.3و01:91يش)أعدائهمنالشعب

13،2و01:12يش)ياشرسفرفىالمعجزةهذه

ولاقبله،اليومذلكمثليكنلم"لأنه،(1:18صم

عنحاربالربلأن،إنسانصوتالربفيهسمع،بعده

.(01:41يش)"ئيلسراإ

فىمغارةفىالخمسةالملوكوجوديشوعوأكتشف

جيوشهم-علىءالقضابعد-يشوعفأمر،مقيدة

خشبخمسعلىوعلقهم،وقتلهمالمغارةمنبإخراجهم

المغارةفىوطرحوهمالخشبعنفأنزلوهماالمساءحتى

(17-01:59يش)كبيرةبحجارةوأغلقوها

-11:1يش)/لشممالية/لمنطقةعلى/لاستيلاء-*

51).

إسرائيل،رلةلمصالشمالملوكحاصورملكيابيندعا

لللفهـيللث!ء-ع!يللثو

شاطىعلىالذىكالرملغفيرأ"شعبأجيوشهمفحشدوا

علىونزلوا،جدأكثيرةومركباتبخيلالكلرةفىالبحر

.(5-11:1يش)ميروممياه

الجنوبملوكمعالحربفىسواءأنه،الواضحومن

البادئينهمكانواالملوكهؤلاءأن،الشمالملوكأو

الرببمعونةاستطاعواالذين،إسرائيلبنىضدبالحرب

الجيوشهذهيشوعفاجأفقد.جميعأيهزموهمأن

حتىوطاردهموضربهم،ميروممياهعندالحاشدة

وأحرق،خيلهموعرقب،فينيقيةفىالعظيمةصيل!ون"

أمركما،(9-91:1يش)بالنار"مركباتهم

علىيشوعاستولىوقد.(9و1206يش)الرب

علىوقضى!النت!مالفىالكنعانيينمدنأهم.حاصور

وكان.(13-12:01يش)بالناروأحرقهاشعبها

كانالربلأن،استثنائيأأمرأوحاصوروعاىأريحاحرق

ومدنهموآباعصمالكنعانيينبيوتيعطيهمبأنوعدهمقد

فىيشوعوكان.(24:12يشو11و6:01تث)

عبدموسىأوصاهكمااللهلأوامرطوعآيسيرذلككل

.(15و29و11:9يش)الرب

:12-11:16يش)لشوعلفتوحاتموجز-أ

24):

فانتصروا،الربأمرحسبإسرائيلبنىيشوعقاد

بهاوعدهمالتىالأرضمعظمعلىواستولواالأعداءعلى

منلأرضااستراحت"حتى(16أ11يش)الرب

موسىالرببهكلمماكلتمامأأطاعلأنه!"الحرب

-حددقدموسىوكان.(23-11:15يش)

إسرائيللبنىالربسيعطيهاالتىالأرضبالتفصيل

التىالمناطقكلعلىيشوعفاستولى،(1:7تث)

الحويينسوىاسرائيلبنويصالحولم،موسىحددها

.(02و11:91يش)حولهاوماجبعونسكان

من-إسرائيللبنىرعبسببكانواالذينوالعناقيون

عد)الجواسيسموسىأرسلعندما،مضتسنةأربعين

أرخرمنيشوعقرضهم،(21و2:01تث،13:33

كلتصبحلمذلكومع.(22و11:21يش)إسرائيل

المراكزمقاومةكانتوأن،فعلاإسرائيليدفىلأرضا

.انكسرتقدالكبرىالكنعانية
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لللفهـي!اءيفوء-

\:12يش)إسرائيلبنوهزمهمالذيناالملوكوقائمة

سيحونعلىموسىبقيادةالانتصارتتضمن(24-

الملوكقائمةفىوذكرهما(.6و12:5يش)وعوج

يثبتإنما،(24-12:7)يضوعهزمهمالذين

ومواقعقائدينذكرفمع.لهدفوالقيادةااستمرارية

الأرضعلىللاستيلاء،واحدةالمعركةأنإلا،عديدة

الحدودكانت،الأردنشرقىففى.حدودهاتعينتالتى

أما(ه-2الأعداد)حرمونجبلإلىأرنونوادىمن

إلىصيدونجنوبىمنامتدتفقد،الأردنغربىفى

.(8و12:7يش)كنعانلأرضالجنوبيةالحدود

:(43:-13:122ينئ!)رضلألمتقسيم-01

كانيشوعلأن:(7-ا:13)بالتقسيمالأمر:أولأ

سبقوقد،للامتلاكجدأكثيرةأرضبقيتوقد،شاغقد

!لاكنعانشعوبعنموسىفمعلىالربلهمقالأن

الأرضتصيرلئلاواحدةسنةفىأمامكمنأطردهم

منأطردهمقليلأقليلأ.البريةوحوشعليكفتكلر،خربة

03،و92ة23)خر،الأرضوتمتلكتثمرأنإلىأمامك

المنطقةكلهىالباقيةالأرضوكانت.(7:22تث

الجليلبحرشرقىإلى،حرمونوجبلالجليلبحرشمالى

الفلسطينيون،-بعدفيما-شغلهاالتىوالمنطقة،

قضمع7-13:2يش)الكنعانيةالجيوبمنوغيرها

بنىأماممنأطردهمأنا:لهمالربوعدكانولكن.(\

أمرتككماملكألإسرائيلبالقرعةاقسمهاإنماإسراثيل

.6(:13)يش

عد،33-13:8يش)الأردنشرقىققسيم:ثانيأ

منشيئأيشوعيغيرلم:(17-3:12تث.32

وجادرأوبينلسبطىموسىأجراهقدكانالذىالتقسيم

منرأوبينسبطعشائرفأخذت،منسىسبطونصف

وأخذت(،1523-:13يش)حشبونإلىأرنونوادى

وادىجنوبإلىالواقعةجلعادمنطقةجادسبطعشائر

فأخذ!منسىعن!ائرأما.(28-13:24لش)أردون

ارنونوادىإلىاليرموكوادىجنوبىإلىالواقعةالمنطقة

ولكن،اللاويينمدنتذكرولم(31-13:92يش)

إلهالربوقائد،نصيبأئعطلملاوىسبط"أنيذكر
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لللفري!ث!ء-يفوء

ارجع(13:14يش)!اكلمهكمانصيبههىإسرائيل

.(8-24،35:1-18:02العددسفرإلىأيضأ

-ا!14يش)الأسباطبينكنعانأرضتقسيم:ثالثأ

القرعةبإلقاءنونبنويشوعالكاهنألعازارقام.:51(91

الباقينالتسعةالأمسباطمنسبطكلنصيبلتحديد

الللأوييناستبعارأخرىمرةويذكر.منسىسبطونصف

02،12الأصحاحينفىمدنهمفيذكر،(14:4ينت!)

،1(-ه:146يش)البدايةفىيفنةبنكالبميراثويذكر

فهذان،5(و.91:94يش)الختامفىيشوعوميراث

بالغين،رجلين،مصرمنخرجااللذانفقطهما،الاثنان

41عد)الموعدأرضودخلا،الأمينينالجاسوسينوكاظ

(38و1:36نث،03و24ج

إلىأيضأارجع-63-15:1يش)يهوذا-ا

تمتديهوذاسبطحلودكانت.(.2و15-1:01قض

:15يش)غربأالمتوسطالبحرإلىشرقأالميتالبحرمن

92:الأربعالمناطقفىيهوذامدنوتذكر.(4-12

فىمدينة42،(32-21الأعداد)الجنوبفىمدينة

السهولوفى(الغربيةالمرتفعاتسفوحأى)السهل

الجبلفىمدينة38،(47-33الأعداد)الساحلية

العددان)البريةفىمدنرست،(06-48الأعداد)

علىيستولواأنيهوذابنويستطعولم.62(و61

وجعلهاداودعليهااستولىأنإلى،(63عد)أورشليم

.(16-5:6صم2و1:21قض)لملكهعاصمة

وهما.(7:18-16:1يش)ومنسىأفرايم-3

،48تكإلىإرجع)كثيرأالربباركهماوقد،يوسفابنا

مكانةلهمافكانت(17-33:13تث،94:22-26

نصيبهمنسىسبطنصفأخذ!قد.الأسباطبينمتميزة

وكانت.(31-!13:2يش)الأردنشرقىفى

71-16:1يش)"يوسفلبنى"واحدةقرعةللسبطين

فىتابورجبلإلىإيلبيتمنحدودهماوكانت.(14:

غربأالمتوسطالبحرإلىشرقأالأردننهرومن،الشمال

الجنوبىالقسمأفرايمأخذوقد:(3-16:1يش)

يطردأنيستطعلم!لكنه،(9-16:5يش)

عطيتوأ(16:01يش))"جازر*منالكنعانيين



ع!لللفري!ثو-يللثوء

يش)نصيبهم-صلفحادبناتفيهمبمامنسىعشائر

.(12-11،36:1-27:1عدمع17:3-6

منيمتدالأردنغربىفىمنسىسبطنصفنصيبوكان

لمولكن،(11-17:7يش)تابورجبلإلىشكيم

يش)تمامأالكنعانيينيطردواأنأيضأمنسىبنويستطع

.(13و17012

منقسمأكبرأخذاومنسىأفرايمسبطىأنومع

بنوكانإذ،اشتكياأنهماإلا(الح!ثمنأكثر)الأرض

،(17:14يش)باركهمالربأنيعرفونيوسف

الخصبة،الأرضمنأكبرنصيبلهميكونأنوتوقعوا

فىالوعرمنأرضألهميقتطعوابأنأقنعهميشوعولكن

كانتالكنعانيينأنرغم(18-1715يش)الجبل

.(18و17:16يش)حديدمركبا!لهم

:(15!91-81،1يش)لملسبعةول/لأسب-3

الشهادةخيمةلإقامةشيلوهفىإسرائيلبنواجتمع

قدالأسباطمنسبعةيكنولم،(\صم1إلىارجع)

نأسبطكلمنيشوعفطلب،الأرضمننصيبهمأخذوا

الرجالفذهب.الأرضليمسحوارجالثلاثةيرسل

أقسامسبعةالمدنحسبوكتبوها"الأرضفىوعبروا"

يشوعف"لقى،شيلوهفىيشوعإلىجا!اثم،سفرفى

-18:3)ينث!نصيبهسبطلكلوحدد،الربأمامقرعة

يهوذاسبطىبين،بنيامينسبطنصيبفكان،01(

إلىشمعونونصيب1(28-18011يش)وأفرايم

إلىأدىمما،(9-91:1يش)يهوذامنالجنوب

وأخذ.(9407تكإلىارجع)يهوذاسبطفىاندماجه

يش)ويساكر،(16-01؟91يش)زبولونسباطأ

،(13-91:42يش)شيروأ،(91:71-23

منالشمالإلىأنصبتهم(93-91:32يش)ونفتالى

ووقعت.الجليلمنطقةفى،منسىسبطنصفنصيب

نأدانبنويستطعلمولكن،السابعةالقرعةلدان

،الشرقمنيهوذاسبطضغطبسبى،بنصيبهميحتفظوا

فهاجروا،(48-91:04ينت!)الغربمنوالفلسطنيين

خصبة،منطقةالأردنمنابعمنطقةووجدوا،الشمالإلى

18(.قضمع9147:)يشفيهاوسكنواعليهافاستولوا

ع!لللفريعثو-ي!ثلأء

بقوتطا:(15-91:94يش)تمةلخاا-4

مرةيذكرثمانصيبهأخذيشوعأنفىالبدايةالخاتمة

ويشوعالكاهنألعازارقسمها"الأنصبةهذهأنأخرى

فىبالقرعةإسرائيلبنىأسبا!آباءورؤساءنونبن

:91يش)"الاجتماعخيمةبابلدى،الربأمامشيلوه

.(1401مع51

12-02:1يش)ا!وفيومدنالملضمدن:رابعأ

ستتخصيصئم،لموسىالربأمرعلىبناء:(لح5:

،الأردنغربىفىمنهامدنثلاث،اللاويينمدنمنمدن

ملجأ"مدن"لتكون،الأردنشرقىفىالأخرىوالثلاث

(01-42،9101-4:41تث،14-15:9عد)

المتعمدغيرللقاتل"ملث"تدبيرذلكمنالهدفوكان.

.(9-02:1يش)أمرهفىشرعأئدصلأنإلى

الاسبا!بينالأرصتقسيمخريطة
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يللثو!-لللفريلطو!

الستالملثمدنفيهابما،مدينة48اللدويونوأخذ

الأرضيزرعوناللاويونيكنولم.(42-21:1يش)

-18:21عد)الشعبعشورعلىيعتمدونكانوالأنهم،

المبينةالحدودحسبللمراعىأرضلهمكانتولكن،(24

عشرةثلاثوتحددت.(هو15:4)العددسفرفى

.91(-21:9يش)الكهنةهرونلبنىومسارحهامدينة

وهكذا،الأرضتقسيمتمااللاويببنمدنوبتحديد

الكلامجميعمنكلمةتسقطلم"لهمالربوعدتحقق

صارالكلبل،إسرائيلبيتالرببهكلمالذىالصالح

الربأنبتوقد،أمينفالله،(45-21:43يش)

وأراحهمالأرضفأدخلهم،شعبهمعونعمتهوقدرتهأمانته

جهادينتظرهمكانأنهأيضأيبينيشوعسفرولكن.

:3عب،11!9مزهإلىارجع)فيهسيفشلونوامتحان

711-).

-2201يش)الأرلنشرثىأسباطعودة:خامسأ

نأبعد،!النصفالسبطينيشوعصرف:(41

التىوالشريعةالوصية"يحفظواأن،مشددأأوصاهم

إلههم،الربيحيواوأن،الربعبدموسىبهاأمرهم

وبكلقلوبهمبكلويعبدوه،طرقهكلفىوشميروا

.(6-22:1يش)باركهمثم.نفوسهم

مرافقةفى،والنصفالسبطيناستجابةكانتلقد

علىحفاظهمعلىدليلأ،الأرضفتحفىالأمسباطسائر

فىالأردنعبرواإذولكنهم.الربوعبادةالأسباطوحدة

شعروا،الأردنشرقىفىملكهمأرضلىإعودتهمطريق

فى*عظيمأمذبحألهمفبنوا،إخوتهمعنانفصلوابأنهم

.(11و01!22يش)"إسرائيلبنىمقابللأردناداثرة

محاربتهم،علىعزموا،بذلكإسرائيلبنوسمعفلما

وعشرةالكاهنألعازاربن"فينحاسأولأأرسلواولكنهم

الأمر.لفحص،سبماكلمنواحدأرئيسأ،معهرؤساء

22يش)للربالخيانةتهمةالأردنشرقىلأسبا!طفوجهوا

.(7يش،25العددسفرمع02-15؟

فقالوا،حكيماردأالأردنشرقىأسباطردوقد

هوالربالا-لهةإله،الربالآلهةإله"ا:معهومنفينحاس

بخيانةكانديان،بتمردكانإن.سيعلمدىاسرائيليعلم
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لللفريللثوء-م!يطثو

مذبحألأنفسنابنياننا.اليومهذاتخلصنالا،الربعلى

وأ،تقدم!أوعايهمحرقةلإصعادأو،الربعنللرجوع

لمكناوإن.يطالبهوفالرب،عليهسلامةذبائحلعمل

بنينابنوكميكلمغدأ:قاثلينسببوعنخوفأذلدنفعل

تخمأالربجعلقد.إسرائيلإلهوللربلكمما:قائلين

لكمليس.الأردن.جادوبنىرأوبينبنىياوبينكمبيننا

.الربيخافوالاحتىبنينابنوكمفيرد.الربفىقسم

ولاللمحرقةلامذبحأنبنى،لأنفسنانحننصنعفقلنا

أجيالناوبين،!ببفكمبينناشاهدأهوليكونبل،للذبيحة

وذبائحنابمحرقاتناأمامهالربخدمةنخدملكىبعدنا

لكمليس:لبنيناغدأبنوكميقولولا،سلامتناوذبائح

ولأجيالنالناكذاقالوامتىيكونوقلنا.الربفىقسم

اباؤنا،عملالذىالربمذبحشبهانظروا:نقولأننا،غدأ

حاشا.وبينكمبينناشاهدهوبل،للذبيحةولاللمحرقةلا

لبناءالربعناليومونرجع،الربعلىنتمردأنمنهلنا

إلهناالربمذبحعدا،الذبيحةأوالتقدمةأوللمحرقةمذبح

.(92-22:21يش)"مسكنهقدامهوالذى

وعلموا،معهومنفينحاسالجوابهذاأرضىوقد

فينحاس1وعااالمذبحهذابإقامةالربيخونوالمأنهم

فحسن،حدثبماوأخبروهم،إسرائيلبنىإلىمعهومن

عنوكفوا،اللهوباركوا،إسرائيلبنىأعينفىالأمر

وبنورأوبينبنووسمى.للحربإليهمالصعودفىالتفكير

النه"هوالربأنبينناشاهدلأنه،عيدأا)المذبحجاد

.(34-22:03يش)

فهو،الربأرضهىالأرض:الخاتمة:سالسأ

وعدهحسبالأرضهذهوأعطاهمعنهمحاربالذى

(23،24)الأخيرانالأصحاحانويتضمن.لآبائهم

،:الجماعهولكلالرؤساءلكلالوداعىينشدعكلام

استعرض:(23أصحاح)للرؤساءخطابه)1(

لللأسباطالأرضباعطاء،لإسرائيلالربصنعهمايشوع

أمانته،أثبتوقد،(14و01و9و4و23:3يش)

:23يش)قدامهمأحدهميقففلن،شعبهمعوسيظل

يش)مضىفيحافعلكماوعودهكلوسيتمم،(01و5

32يش)للربأمناءيظلواأنوعليهم،(15و23:14



للليهـاغبلأيعثوء

الأمانةعنتنفصللاللربوالأمانة.(11و8و7:

،(6عد)موسىيدعنلهمأعطاهاالتىلشريعته

بتركأولأابصرامةللعقابيعرضهمالربعنفالارتداد

علىصموطأوشركأفخألهمليكونوا،بهمالمحيطةالأمم

الأرضعنيبيدواحتىأعينهمفىوشوكا،جوانبهم

.(16-12الأعداد)الربإياهاأعطاهمالتىالصالحة

جمع:(28-1ة24يش)للشعبخطابه)2(

واستعرض،شكيمإلىإسرائيلأسباطجميعيشوع

،-4(24:3)الآباءعهدمنإسرائيلبنىتاريخأمامهم

استيلائهمإلى!(7-24:5)مصرمنخروجهمإلى

.(13-8الأعداد)كنعاقأرضعلى

أمامهم،واضحةوأمانتهورفقتهالربصلاحوكان

عبادةمنشيءيشوبهالاالتىالأمانةمنهمينتظروالرب

:24)أمامهممنطردهمالذينالأمممشابهةأوالأوثان

."الربفنعبدوبيتىأناأما":لهمقالثم.(15و14

لنعبدالربنتركأنلناحاشا":وقالواالشعبفأجاب

الأعداد)لذلكالأسبابغددواثم،(16عدد)أخرىآلهة

بالالتزامويتحداهمبليحرضهميشوعولكن.(16-18

91لأعدادا)إليهموشمئعليهميغضبلئلاللرببالأمانة

:23).

البلوطةتحتهناكونصبهكبيرأحجرأيشوعأخذثم

سجلإذ،عليهمشاهدا"لتكون،الربمقدسعندالتى

و25العددان)بأمانةالرببعبادةوتعهدهمنذرهمعليه

26).

موسىموتإلىبالإشارةالسفربدأ:حقبةنهاية)3(

،92(العدد)ودفنهيشوعموتبذكروانتهى،21(:)1

دفنيذكركما(33العدد)هرونبنألعازارموتوكذلك

اشتراهاالتىالحقلقطعةفىشكيمفىيدسفعظام

:05تكإلىارجع-33العدد)حموربنىمنيعقوب

المملوعةالحقبةانتهتوبذلك.91(:13خر،25

.بالأحداث

اسيراخبقيشوع

فى،"سيراخبنيشوعحكمة*إلىالرجوعالرجا

ي!وفل!اي!ءا

"دائرةمنالثالثبالجزء"ءالحاحرف"منموضعها

."الكتابيةالمعارف

(4)يهوشعيشوع

رئيس(يهوصاداقأو)يوصاداقبنيشوعهو

السبىمنالعودةبعد،ونحمياعزرازمنفىالكهنة

إلىيهوصاداقأباهسبىقدنصرنبوخذوكان،البابلى

يهوشع()يشوعخلفوقد،(15و6:14أخ1)بابل

إلىبابلسبىمنورجع،الكهنوترئاسةفىأباه

فارسملككورشعهدفى،السبىانتهاءبعدأورشليم

إلىعودتهوعند(\:712،:7نحو2:2عز)

السابعالشهرفىالربمذبحبناءفىإخوتهقادأورشليم

للربالمحرقاتعليهوأصعدوا(2و3:1عز)لعودتهم

الشريعة.فىالمرسومحسب

فى،أورشليمإلىمجيئهممنالثانيةالسنةوفى

بنويشوعشا"لتئيلبنزربابلشرع"،الئانىالشهر

.(الهيكل)الرببيتبناءفىاإخوتهموبقيةيوصاداق

يشتركأن،الآباءرووسوبقيةويشوعزربابلرفضوقد

فاستطاع،الربهيكلبناءفىالسامريونمعهم

أيامكل"الهيكلءبنافىالعمليوقفواأنالسامريون

.(وه4:4)عز"داريوسملكوحتى،فارسصلككورش

إلىالربأرسل،الملكلداريوسالثانيةالسنةوفى

بنيهوشعوإلىيهوذاوإلىشاالتئيلبنزربابل*

(2و1:1)حج"النبىحجى،العظيمالكاهنيهوصاداق

لتشجيعهم(14ة6و1:1عز)النبىبرخيابنوزكريا

:01،6-3:8زك)الهيكلبناءاستكمالعلىوحثهم

12).

ممنيشوعأبناءبعضكان،السبىمنالعودةوبعد

الكثيرونفعلكها،عنهنفتخلوا،أجنبياتنساءتز!جوا

ابنهكانكما.(01:18عز)عزرانصيحةعلىبناء،

أيامفىللكهنةرئيسأيوصاداقبنيشوعبنيوياقيم

سفرويذكر.(36و12نح)يابيهخلفأ،وعزرانحميا

فىخلفوهممن،السادسالجيلإلىيشوعأبناءنحميا

.سبق(فيما"يدوع"إلىلرجوعا)يمكنالكهنوترياسة
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ي!لألى

4يشوى

وهو:،،امستو!معناهأنيرجحعبرىاسم

46:17،)تكالأربعةأشيرأبناءمنالثالثالابن)1(

.44(:26)عداليشويينعشيرةجاتومنه03(7:أخ1

زوجتهمنالملكشاولأبناءمنالثانىالابن)2(

أبناءأسماءبيناسمهيذكرولا94(:14صم)1أخينوعم

،(أبيناداب"عنهعوضأويذكر،الأخبارسفرفىشاول

.(18:33أخ1)

4يشويوق

أبىيعقوببن!اشيرالثالثالابن"يشوى"نسلوهم

(26:44عد)الأسباط

8يشيشاى

بوزبنيحلوابنوهو"،عجوز"معناهاعبريةكلمة

يوثامأيامفىجلعادأرضفىسكنواممن،جادسبطمن

:5أخ1)إسرائيلملكيربعامأياموفى،يهوذاملك

14-17).

لشيا8

وهو:،"لربامنعارية!معناهعبرىاسم

بنتولاعبنعزىبنيزرحياءأبناخامسيشيا)1(

فىالتسجبابرةيساكرسبطرؤوسأحدوكان.يساكر

.(5-7:9أخ1)اسكداودأيام

إلىانضمواالذينوأحد،بنيامينسبطمنيشيا)2(

الملك.شاولوجهمنهاربأكانعندما،صقلغفىداود

الحجارةبرمىاشتهرواالذينالحربفىالأبطالمنوكان

.6(-ا:12أخ)1واليسارباليمينالقسىمنوالسهام

خأ)1عمرامنسلمناللاوىرجيابنىمنيشيا)3(

24:)21.

من،زكرياوأبوميخا!أخو،عزيئيلبنيشيا)4(

بنىإخوتهممقابلقرعأأيضأهمألقواوقد،لاوىسبط

آباءورؤوسوأخيمالكوصالرقالملكداودأمام،هرون

.(31-24:25أخ1)واللاوبينالكهنة

28،

يالبان

لهماتخنواقدكانواممن،حريمبنىأحديشيا)5(

بعدعزرانصيحةعلىءبناعنهموتخلواأجنبياتزوجات

.(01:31عز)البابلىالسبىمنالعودة

)ىص!

يصر-يصريوق4

الثالثالابنوهو،"خلقأوصنع!معناهعبرىاسم

وكان.راحيلجاريةبلهةمنيعقوببننفتالىءأبنامن

جاتومنه،مصرإلىيعقوبجدهممعنزلواالذينأحد

7أخ26:94،9عد،24ت46تك)اليصريينعشيرة

:13).

يصى4

رئيسوهو"،خالقأوصانع"معناهعبرىاسم

الملكداودرتبهمكما،الهيكلفىالمغنينمنالرابعةالفرقة

الثالثالعددفىا،صرى!ويدعى،(25:11أخ1)

حرف"فىإليهالرجوعويمكن،الأصحاحنفسمن

."الكتابيةالمعارف"دائرةمنالخامسبالجزء!الصاد

يصهاريوق4-يصهار

أبناءأحدوهو،"لامعأومضيء"معناهعبرىاسم

ا:16و3:91عد،21و6:18خر)لا!بنقهات

جاتومنه(18و38،23:12و6:2،18أخ1،

:24:2،26أخ3:37،1عد)اليصهاريينعشيرة

:6أخ1)أيضأ"عميناد)ب"يدعىكما.(92و23

بالجزء"العينحرف"فىإليهالرجوعفيمكن(22

أحدتزعموقد.ا،الكتابيةالمعارف"دائرةفىالخامس

:16عد)وهرونموسىضدالثورة،"قورح"،أبنائه

1-11).

)ىط!

4يفبات

موقعاسموهى،"لذيذأوطيب"معناهاعبريةكلمة



،ءسينابريةفىتجوالهمأثناءفىإسرائيلبنوفيهنزل

ومن،(جودالجد)الجدجادحورمنارتحالهمبعد

،(33و33:32عد)عيرونةإلىارتحلوايطبات

ويظن(01:7تث)"ءماأنهارأرض"بأنهاوتوصف

ولعلها،العقبةخليجشمالىالوديانأحدأنهاالبعض

منالشمالإلىميلأ25بعدعلى"الغديانيمينا"

واحة"أنهاالآخرالبعضويرى،العربةفىجابرعصيون

إيلاتمنالغربىالجنوبإلىأميالستةبعدعلى"طابا

العقبة.لخليجالغربيةالضفةعلى

يطبة،

موطنوكانت،"طيبة"معناهاعبريةكلمة

وأم،يهوذاملكمنسىةامرأ"مشلمة"أبى"حاروص"

:21مل2)يهوذاعرشعلىخلفهالذىا،أمون،)ابنه

خربةا،أنهاويظن،بالضبطموقمهاالآننعلمولا.(91

باسمالرومانىالعصرفىتعرفكانتالتى"حفات

وقد.الجليلفى"قانا"منبالقربوكانتا،،يوطاباتاد

جينتىضدالمدينةهذهعنالدفاععبثأيوسيفوسحاول

الرومانى.الامبراطورفاسباسيان

يطة4

المدنإحدىوكانت،"منبسط"معناهاعبريةكلمة

:21يش)يهوذاجبلفىالكهنةهارونلبنىأعطيتالتى

وكرملفقدد"مع"بوطة"باسمأيضأوتذكر،(16

التى"يطا،)مدينةحاليأوهى.(15:55يش)"وزيف

منالغربىالجنوبإلىونصفأميالخمسةنحوتبعد

باسمالمذكورةهىأنهاخ!يظنوكان)الخليلمدينة

.(1:93لو)"يهوذامدينة"

يطورا

يطور""وكان."مصونموقع"معناهاساميةكلمة

تك)المصريةهاجرمنإبراهيمبنإسماعيلأبناءأحد

رأوبينبنوعملوقد.(1:31أخ25:15،1

الهاجريينمعحربأ،منسىسبطونصفوالجاديون

منهموغنمواعليهمفانتصروا،ونودابونافيشويطور

لهمفاستجاباللهإلىصرخوالأنهم"اكثيرةغنائم

عاشوقد.(.2-5:18أخ1)!عليهاتكلوالأنهم

اسمهمواطلق،الجديدالعهدعصورحتى"يطور!نسل

وكان،الجليلشرقىشمالىفى"إيطورية"مقاطعةعلى

قيصرطيباريوسعهدفىعليهاواليأهيرودسأخوفيلبس

.(3:1لو)

)ىع!

يعاري!ا،

وهى:،"غاباتأواجام!معناهاعبريةكلمة

منموضعهفىإليهالرجوعالرجا)يعاريمجبل)1(

.(الكتابيةالمعارفدائرةمنالثانىبالجزء!الجيم"حرف

موضعهافىإليهاالرجوعالرجا)يعاريمقرية)2(

المعارفدائرةمنالسادسبالجزء"القافحرف"من

.(الكتابية

يعبيص8

اسم:وهى،!نحزنأويؤلم*معناهاعبريةكلمة

هذاأمهعليهأطلقتوقد،يهوذاسبطمنيعبيص)1(

أشرف!كانبأنهويوصف.بحزنولدتهلأنهاالاسم

تباركنىليتك":قائلأللربيعبيصوصلى."إخوته

الشرمنوتحفظنى،معىيدكوتكون،تخومىوتوسع

01(.و4:9أخ)1ساعلبمااللهفاهـلاه.ا،يتعبنىلاحتى

ترعانيم!ةالكتبةعشائريسكنهاكانمدينة)2(

حفةمنالخارجونالقينيونوهم،وسوكانيموشمعاتيم

.(2:55أخ1)لاركاببيتأبى

يعكو(

وهو،،ملائم"أو"مناسب":معناهاعبريةكلمة

روى،نباطبنيربعامعلىرؤىكتبالذىالرائىيعدو

.(9:92أخ2)سليمانالملكأخباربعضفيها
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تغ!للثيا

يغزلثنيا4

أبناءأحدوهو،"يغرسالله":معناهعبرىاسم

فىسكنواممن،بنيامينسب!أباءرؤوسأحديروحام

.(27؟8أخ1)أ!رشليم

يعرةا

نأالبعضويرى،،،ئعرى".معناهاعبريةكلمة

نسلمنأحازبنيعرةوهو.ا،عسلقرص":معناها

،(9:42أخ1)أبناءأربعةلهوكان،شاولالملك

.(36ة8أخ1)"عذةيهوا)أيضأوشممى

أرجيم4يعرى

أبووهو،"الغاباترجال":معناهاعبريةعبارة

قناةوكانت،الجتىجلياتقتلالذىالبيتلحمىألحانان

أيضأويسمى،(21:91صم2)النساجينكنولرمحه

خأ1)"الجتىجلياتأخا"قتلوأنه"لحمىياعورا،

02:5).

يعزئيل8

منالمغنينأحدوكان!ا،يعزىالله*معناهعبرىاسم

،الجوابعلىبالربابيعزفونكانواممن،الثانىالصف

أدومعوبيدبيتمناللهلتابوتداودالملكنقلعندوذلك

،15:18(أخ)1داودمدينةفىلهأعدهاالتىالخيمةإلى

نفسمنالعشرينالعددمن"عزيئيل"وش!مى

5(،:16أخ)1يعيئيلباسمأيضأيذكركما،الأصحاح

يعزيا4

ابنأكانأنهوي!دو،"يعزىالرب"معناهعبرىاسم

،أحفادهمنأو،(27و24:26أخ1)لمرارىثالثأ

أنهاالكثيرونيرى،"يعزيا9)بعدالمذكورة"بنو"فكلمة

.مرارىابنأنهأى"ابنه"ا

يعزير4

وكانت."يساعد"أو"ئعين":معناهاعبريةكلمة
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يعقابى

عد)منهابالقربأوجلعادفى،الأردنشرقىفىمدينة

62أخ1)"جلعاديعزير"تسمىولذلك،(3و32:1

موسى،بقيادةإسرائيلبنوعليهااستولىوقد،(31:

بسنصيبفىوقعتوقد،(210321عد)الأموريينمن

بنىلعشائرأعطيتثم،(03و3و1ة32عد)جاد

داودأياموفى.(93،1؟21يش)اللاويينمرارى

لموآبصارتثم(31ة26أخ)للحبرونيينكانتالملك

بينتذكرولأنها.(48:32إرمياو9و16:8إش)

فىتقعكانتأنهافيبدو،(32:3عدد)ونمرةديبون

بهأمرالذىالتعدادفى"يعزير"وتذكر.حشبونسهل

والأرجح.(26:31أخ24:5،1صم2)داودالملك

أميالعشرةبعدعلى"جزرخرابة+هوالآنموقعهاأن

.(قديمأ،عمونبنىربة)"عمان"منالغربإلى

يعسو4

بنىأحديعسو!"وكان."عمل"معناهاعبريةكلمة

عنهنوتخلوا،أجنبياتبنساءتزوجواقدكانواممنبانى

عز)البابلىالسبىمنالعودةبعد،عزراطلبعلىبناء

01:37).

يعسيئيل4

وهو:،ا،يعملالله"معناهعبرىاسم

داووجيشأبطالأحد،مصوبابامنيعسيئيل)1(

.(47!11أض!1)الملك

فىبنيامينسبطرئيسوكان،أبنيربنيعسيئيل)2(

قدأنهالبعضويرى،(27:21أغ1)الملكداودأيام

آنفأ.المذكورنفسههويكون

4يعقاق

بنإيصر"اابنوهو،"حاذق*معناهاعبريةكلمة

)تك"عقان"أيضأوشممى،(1:42أخ1)"سعير

إسرائيلبنونزلوقد!يعقانبنىجدوهو.(36:27

البرية،فىتجوالهمأثناءفىمرتينيعقان"بنىبئر!عند

حور"إلىومنها"مسيروت!مغادرتهمبعدمرة



يثقوبى

مغادرتهنمبعدأخرىمرةإليهاعالواثم،"الجدجاد

وأ)هورجبلإلىوصولهموقبلا"برنيع"قادش

.(01:6تث)هارونماتحيث(موسير

8يعقوب

وهو،"يختلسأو"بالعقبيمسك"معناهعبرىاسم

،المقدسالكتابفىذكرهموردأشخاصستةاسم

وهم:

الاسبامر8أبويعقوب!11

لإسحق،رفقةولدتهمااللذينلملتوامينوموأصفر()أ

وتزاخم،فحبلت،العاقرامرأتهلأجلإسحقصلىفقد

:الربلهافقال،الربلفعلفمضت،بطنهافىالولدان

شعب،شعبانيفترقأحشائكومن،أمتانبطنك*فى

25:21-23(.لصغير")تكئستعبدوكبيرشعب،علىيقوى

الأولفخرج،تؤامانبطنهافىإذ،لتلدأيامهاكملتفلما

ذلكوبعد"عيسو"اسمهفدعوا،شعركفروةكلهالأحمر

اسمهفدعى،عيسوبعقبقابضةويدهأخوهخرج

تك)ولدتهمالماسنةستينابنإسحقوكان."يعقوب"

(12:3هوشعإلىأيضأارجع-25024-26

مختلفينويعقوبعيسوكان:الشخصىتاريخه)ب(

وكان،الصيديعرفالبريةإنسانعيسوكانإذ،تمامأ

يسكنفكانيعقوبأما،اسحقأبيهعندمحبوبأ

.و28(2527:تك)رفقةأمهعندمحبوبأوكان،الخيام

يعقوبكانمايومأ.عيسومنالبكوريةيأخذ-ا

،!أعياقدوهوالحقلمن"عيسووجاء،عدسءحسايطبخ

ذعىلذلك)الأحمرالحساهمنيطعههأنيعقوبمنوطلب

هذهيعقوبفانتهز،(أحمرأى،اأدوم!عيسواسم

،عدسبا-طةعيسومنالبكوريةحقواشترى،الفرصة

.(33-25:27لك)البكوريةاحتقر/عيسووهكذا

وكلتإسحقشاغ:عيسومنالبركةيسرق-2

نأمنهوطلب،ا!برابنهعيسودعاماويوما،عيناه

يحب،كماأطعمةلهويصنعصيدأ،يصيدعدتهيأخذ

ا!لللباطأبويعق!بأ

هذاتسمعرفقةوكانت،يموتقبلماليباركهبهاويأتيه

لثتىصيداليصطادالبريةإلىعيسوخرجفلما.الكلام

منهوطلبت،بذلكيعقوبابنهارفقةأخبرت،أبيهإلىبه

أطعمةمنهمالتصنعالمعزمنجيدينبجديينلهايأتىأن

وفاته،قبلليباركهلأبيهليقدمها،يحبكهالإسحق

أشعر،رجلأخىعيسوهوذا!.بالقوليعقوبفاعترض

كمتهاون،فكونأبىيجسنىربما،أملسرجلوأنا

أعدتقدكانتولكنها."بركةلالعنةنفسىعلىوأجلب

فصنعت،طلبتمالأمهيعقوبفأحضر.عدتهللأمر

ابنهاعيسوثيابوأخذت،يحبهااسحقكانالتىالأطعمة

وألبست،البيتفىعندهاكانتالتى،الفاخرةا!بر

."المعزىجدىجلودعنقهوملاسةيديهوألبست،يعقوب

فتعجب.عيسوأنهاذعى،أبيهعلىيعقوبدخلفلما

إلهكالرب.ا:يعقوبفقال،بهاأتىالتىللسرعةاسحق

يعقوبفتقدم...لأجسكتقدم"تلهفقال"لىيسرقد

،يعقوبصوتالصوت":وقالفجسه،أبيهإسحقإلى

ابنىهوأنتهل":لهوقال...،1عيسويدااليدينولكن

خمرألهوأحضر،فاع!لهوقدم...هوأنا.فقال؟عيسو

تك)البركةمنهوأخذ،أباهيعقوبخدعوهكذا،فشرب

27:18-92).

عيسوأتىحتى،اسحقلدنمنيعقوبخرجأنوما

بهاودخل،منهطلبهاالتىالأطعمةلأبيهوصنعصيدهمن

يستطعلمإسحقولكن،يعقوبخدعةفانكشمفت،أبيهإلى

.(27:33تك)لهبركتهيسحبأن

عهدمن)"نوزى"فىوجدتالتىالألواحوتذكر

سحبهايمكنولاقوتهالهاالشفاهيةالبركةأن(الآباء

أبيه،علىعيسوألعولما.(12:27عبإلىارجع)

تعيش،بسيفك11:يعقوبباركمماأقلبركةباركه

.(04و27:93تك)تستعبدولأخيك

ايأخوين،بينالعداوةاشتدت:صارانإلىهرويه-3

وبلغ،اسحقأبيهموتبعديعقوبقتلعلىعيسووعزم

يهربأنمنهوطلبت،بهيعقوبفأخبرت،ذلكخبررفقة

تك)عيسوغضبيهدأحتى،حارانفىلابانأخيهاإلى

27:41-44).
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"لللباطأب!يثق!بأ

حث،بناتأجلمنحياتىمللت:لإسحقرفقةوقالت

منهؤلاءمثلحثبناتمنزوجةيأخذيعقوبكانإن

فدعا.(27:46تك)؟حيوةلىفلماذا،الأرضبنات

،أرامفدانإلىيذهبأنوأوصاهوباركهيعقوبإسحق

منهناكمنزوجةلهويأخذ،رفقةأبىبتوئيلبيتإلى

المنحازمخططهافىرفقةنجحتوهكذا.لابانخالهبنات

.ليعقوب

طريقهفىسبعبئرمنيعقوبخرج:إيلبيتلهى-4

حجرأفأخذ،الطريقفىوهوالشمسوغابت،حارانإلى

حلمأ،ورأىطاهناكونام،رأسهتحتووضعهالمكانمن

،السماءيمسورأسهاالأرضعلىمنصوبةسلمواذا

واقفالربوهوذا،عليهاونازلةصاعدةاللهملائكةوهوذا

اسحق،!الهأبيكإبراهيمإلهالربأنا:فقال.عليها

ولنسلك.لكأعطيها،عليهامضطجحأنتالتىالأرض

وشمالأوشرقأغربأوتمتد،الأرضكترابنسلكويكون

وها.الأرضقبائلجميعنسلكوفىفيكويتبارك،وجنوبأ

.الأرضهذهإلىوأردك،تذهبحيثماوأحفظكمعكأنا

15(.-2801:)تكبهكلمتكماأفعلحتىأتركللالأنى

اتخذقدكانالذىالحجرأخذ،نومهمناستيقظولما

ودعا،رأسهعلىزيتأوصبعمودأوأقامه،لهوسادةمنه

،نذرأونذر.(اللهبيتأى)"إيلبيت"المكانذلكاسم

...الطريقهذافىوحفظنىمعىاللهكانإن!:قانلأ

وكل...إلهألىالربيكون،أبىبيتإلىبسلامورجعت

.(22-28:16تك)لكأعشرهفإنىتعطينىما

يعقوبوصلعندما:لابانخالهعندصارانفى-5

فىرابضةغنمقطعانعندهابئرأوجد،حارانإلى

فمعنالحجررفعفىليتعاونوا،الرعاةتجمعانتظار

لهفقالوا،لابانخالهعنفسا!لهم.أغنامهملسقىالبئر

أبيها.غنممعستأتىراحيلابنته!ان،يعرفونهإنهم

ودحرجيعقوبفتقدماراحيلأتت،معهميتكلمهووبينما

راحيلوقثل،خالهلابانغنموسقىالبئرفمعنالحجر

وأخبرتفركضت.أبيهاأخترفقةابنأنه!أخبرها

إلىبهوأتى،وقبلهوعانقه،يعقوبللقاءفأسرع.أباها

نأعلىبعدهاتفق،الزمانمنشهرآعندهفكل!مام،بيته
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ألللباطاألوي!ق!بى

يعقوبفخدم.راحيلالصغرىبابنتهسنينسبعيخدمه

بسببقليلةكأيامعينيهفىوكانتسنينسبعبراحيل

.(02-92:1تك)لهامحبته

يعطيهأنلابانمنطلب،السبعالسنيننهايةوفى

ليئةأخذالمساءوفى،وليمةلابانفصنع،زوجهراحيل

وفى.زلفةجاريتهاأيضأوأعطاها،يعقوبإلىبهاوأتى

ليئة.وأعطاهخدعهقدخالهأنيعقوباكتشفالصباح

،الكبيرةقبلتعطىلاالصغيرةإنلهمقالخالهسالىولما

راحيلليعطيهأخرىسنينسبعيخدمأنعلىمعهواتفق

يعقوبوأحب.راحيلفأعطاه،ذلكيعقوبوفعل،زوجة

لينة.منأثعرراحيل

مولدالتكوينسفرمن26و92الأصحاحانوشمجل

فىراحيلتعسرتالذىبنيامينماعدا،يعقوبءأبنا

:35تك)مباشرةولادتهعقبموتهاإلىأدىمما،ولادته

.لحم(بيت)أفراتهطريقفىيعقوب!دفنها.2(.-16

ولدتأنبعد:منهابأجرلابانغنميرعىيعقوب-6

يشأفلم،كنعانإلىيعودأنيعقوبأراد.يوسفراحيل

،يعقوببسببباركهقدالربلأنيذهبيتركهأنلابان

أجرتهتكونأنيعقوبفطلب،أجرتهيعينأنعليهفعرض

،الخرفانبينءسوداشاةوكل،وبلقاءرقطاءشاةكل":

قطعانهبينيعقوبوفصلالمعزىبينورقطاءوبلقاء

يعقوباغتنىوهكذا(36-03:23تك)خالهوقطعان

وجمالوعبيدوجواركثيرغنم/1له،أصبحكثيرأواتسع

ينقمونلابانبنىجعلمما،(03:43تك)!وحمير

نأوجدكما،لأبيهمكانمماصنعهالذىالغنىهذاعليه

تغير.قدمنهلاباقموقف

ةحارانمنيعقوبارتحال-7

!الىأبائكأرضإلىارجع:ليعقوبالربوقال"

زوجتيهيعقوبفدعا،(31:3تك")معكفاكونعشيرتك

عشرأجرتهغيرقدأباهماأنوكيف،الأمرعليهماوعرض

.(15-9304تك)الارتحالعلىفوافقتاه،مرات

،لجمالاعلىعهونساأولادهوحفل،يعقوبفقام"

انشغالفرصةمنتهزأ"مقتناهوجميعمواشيهكلوساق

امتلاكلأن،أبيهاأصنامراحيلوسرقت.غنمهبجزلابان



ألللباطابوأيثقوبى

تلكقوانينحسبلابانلآبيهاوارثأمنهيجعل،لهايعقوب

لهكانماوكلهويعقوبفهرب.الزمنذلكفىالبلاد

.(02-31:17تك)جلعادجبلنحوالفراتنهروعبر

فجمع،يعقوببهروبلابانعلم،الثالثاليوموفى

فىفأدركه،أيامسبعةمسيرةيعقوبءوراوسغىرجاله

منوحذرهالليلحلمفىلابانإلىاللهوأتى.جلعادجبل

،يعقوبلابانواجهولما.شرأوبخيريعقوبيكلمأن

يدهقدرةفىإنهلهوقال،يخبرهأندونهربلأنهعاتبه

قائلأالبارحةكلمنىأبيكمإلهأنلولاشرأبهيصنعأن

لماذاولكن...شرأوبخيريعقوبتكلمأنمناحترز

راحيل،فعلتهبمايعلميعقوبيكنولم؟ألهتىسرقت

وكانت."يعيشلامعهآلهتكتجدالذى":يعقوبفقال

وجلستالجملحداجةفىا!اصنامخبأتقدراحيل

اعتذرتراحيللأنعليهايعثرلملابانفتشفلما.عليها

مذكرأ،خالهيعقوبعاتبوهنا.لتوعكهاالقيامعنلأبيها

لابانعليهفاقترح.سنةعشرينمدىعلىلهبخدمتهله

،حجارةمنرجمةيعقوبفأقام.بينهمامعاهدةعقد

يعقوبأما.!سهدوثايجر"لابانودعاهاعليهاوأكلوا

."الشهادةرجمة":منهماكلومعنى"جلعيد"فدعاها

إلىورجع،وبناتهبنيهلابانقبل،التالىالصباحوفى

.(55-31:22تك)مكانه

فدعا،اللهملائكةلاقاهطريقهفىيعقوبمضىولما

:32تك)(معسكرينأى)"محنايم*المكانذلكاسم

.(2و1

بعردته.ليخبروهعيسوأخيهإلىرسلأيعقوبوأرسل

أربعومعهقادمعيسوأخاهإنلهقائلينإليهالرسلفعاد

حمايتهاللهمنطالبأوصلىيعقوبفخاف،رجلمثة

عيسو.لاسترضاءالماشيةمنضخمةهديةقدامهوأرسل

عشر،لأحداوأولادهوجاريتيهامرأتيهأخذالليلةتلكوفى

إنسانوصارعه"،وحدهيعقوبوبقى،يبوقوعبرمخاضة

حقفانخلع،فخذهحقعلىوضربه،"الفجرطلوعحتى

وقال،باركهأنبعدإلايتركهلمذلكومع،يعقوبفخذ

لأنكإسرائيلبليعقوببعدمافىإسمكيدعىلا":له

المكاناسميعقوبودعا...وقدرتوالناساللهمعجاهدت

ا!لللباطأبويعقوبأ

لوجهوجهأاللهرأىلأنه(اللهوجه:أى)"فنيئيل"

.(31-32:3تك)نفسهونجيت

يع!سو:لعاد.-8

فقسم،رجل0004ومعهقادمأعيسويعقوبرأى

فىوأولادهماالجاريتينواضعأ،نسائهعلىالأولاديعقوب

.أخيرأويوسفراحيلثم،وأولادهاليئةثم،المقدمة

للقائهعيسوركض"إذ،كريمأكانعيسوأنثبتولكن

رجعثم(.4-ا:33تك)"وقئلهعنقهعلىووقعوعانقه

ومنهاسكوتإلىفارتحليعقوبأما،سعيرإلىعيسو

شكيم،أبىحمورمنحقلقطعةاشترىحيثشكيمإلى

-:3317)تكلاإسرائيلإلهإيل"دعاهمذبحأفيهاوأقام

،ليعقوبابنةدينةحموربنشكيماغتصبوهناك..2(

وقام،وقومهلشكيميعقوبأولادخداعإلىأدىمما

فىذكركلبقتل،دينةوأخوا،يعقوبابناولاوىشمعون

عمليةنتيجةمتوجعونوهم،ابنهوشكيمحموروقتلاشكيم

لكىلهميعقوبأولادكلامعلىبناهاجروهاالتىالختان

.(31-34:1تك)المدينةونهبوا،يصاهروهم

إيل:بيتإلىعرلته-9

بعد،إيلبيتإلىيعقوبصعد،الربأمرعلىوبناء

التىالبطمةتحتيعقوبوطمرها"الغريبةالآلهةعزلأن

.(35:4تك)لاشكيمعئد

ابنهاتلدوهىراحيلماتت،إيلبيصإلىطريقهوفى

يعقوبولكن،(حزنىابن)"أونىابن!فسمته،الثانى

ودفن.(اليمينيدىابن)"بنيامين"إلىا!سمغئر

يسمى،لحموبيتأورشليمبينمكانفىراحيليعقوب

حبرونإلىرحلتهيعقوبوواصل"راحيلرامات"لأنا

إسحقماتإذ،الحياةقيدعلىمازالإسحىأباهووجد

:35تك)!يعقوبعيسوابناهودفنه،سنة018عمرعن

16-92).

،عندهالأثيريعقوبمن"يوسف"قصةوتشغل

أظهروقد.التكوينسفرمن05-37الأصحاحات

إخوتهجعلمما،واضحةبصورةليوسفإيثارهيعقوب

عليهمقصعندماوبخاصة،قتلهفىوفكروا!يحسدونه

أرادوا/إخوتهسلامةليفتقدأبوهأرسلهوعندما.أحلامه
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ألللباطابوأبىيكقو

يعقل!لرحلأتخريطة
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مهـي!)جليلألللقب!أيكق!بى

فطرحوه،أيديهممنأنقذهرأوبينولكن،مؤامرتهمتنفين

التجارمنقافلةمروروعند.ماءبهايكنلمبئرفى

علىيهوذااقترح،مصرإلىطريقهمفىالإسماعيليين

منبعشرينفباعوه،عبدألهميوسفيبيعواأنإخوته

تيس،دمفىوغمسوهيوسفقميصوأخنوا،الفضة

طريقهم،فىوجدوهإنهملهقائلينيعقوبإلىوأحضروه

أكله!،ردئوحشابنى"قميص:وقال،منهيعقوبفتحقق

ابنهعلىوناححقويهعلىمسحأووضعثيابهيعقوبومزق

.(35-37:1تك)يتعزىأنوأبى،كثيرةأيامأ

هءأبنايعقوبأرسل،الأرضفىجوعحدثوعندما

محتفظأ(ه-42:1تك)قمحأليشتروامصرإلى

سيدالرجلإن:لهقالوا،أولادهعادفلما.معهببنيامين

بشمعوناحتفظ(يوسفسوىيكنلمالذى)الأرض

المرةفىمعهمبنيامينأخاهميحضرواأنوطلب،رهينة

.(34-42:92تك)التالية

مرةأولادهيرسلأنيعقوبواضطر،المجاعةواشتدت

نألهمسمحترددوبعد،قمحأليشتروامصرإلىأخرى

الرجلذلكإلىهديةمعهموأرسل،معهمبنيامينيأخنوا

.(14-11بر43لك)

مصر:إلىمدله-01

نأبشرىإليهيحملونالمرةهذهأولادهإليهعاد

نأويريد،مصرأرضكلعلىالمتسلطوهو،حىيوسف

-45:21تك)مصرإلى،إليهعائلتهوكلأبوهيذهب

للربذبائحوذبحسبعبئرإلىأولأيعقوبفذب.(28

إلىالنزولمنتخفلا:الربلهفقال،(\:46تك)

أعطاهاأنسبقالتىالمواعيدأخرىمرةلهوأكد.مصر

سبعينمصرإلىنزلواالذينعددوكان.قبلمنله

.(27-46:8تك)يوسفابنافيهمبمانث!خصأ

يوسفجاءاجاسانأرضإلىيعقوبوصلوعندما

.(03-46:28تك)سعيدألقاء!كانلاستقباله

،(47:1تك)!اخوتهأبيهبوصولفرعونيوسفوأخبر

واستقر.فرعونلمقابلةأباهأخذثمإخوتهمنخمسةوأخذ

حتىسنة17أقامحيثجاسانأرضفىوعائلتهيعقوب

.(28و47:27تك)سنة147العمرمنبلغ

ي!مم)جليولللقباأيعقلأبى

موته:ثملأولادهبركله-11

ابنيهوباركيوسفدعااأجلهبدنويمقوبأحسلما

عشرالاتتىبنيهكليعقوباستدعىثم.وأفرايممنسى

فىآبائهمعيدفنوهأنوأوصاهم(94تك)وباركهم

نم.(31-94:28تك)كفعانأرضفىالمكفيلةمغارة

.(94:32تك)"الروحوأسلمالسريرإلىرجليهضم"

قدماءكعادةأباهيحفظواأنالأطباءعبيدهيوسفوأمر

عليهوبكى.يومأأربعينمدىعلىفحفظوه،المصريين

ليذهبفرعونيوسفاستأننثم.يومأ07المصريون

وكليوسففصعدلهفأذن،كنعانأرضفىأباهليدفن

مركباتمعمصرأرضوشيوخفرعونوعبيدوإخوتهبيته

عملوا،الأردنعبرفىبيدرأطادإلىأتوافلما.وفرسان

،(13-05:7تك)أيامسبعةلمدةجذآعظيمةمناحة

أوصاهم.كماالمكفيلةمغارةفىبنوهودفنه

الذينوجميعإخوتهوكلهومصرإلىيوسفرجعثم

فىيفكرلاأنهلإخوتهيوسفوأكد.مصرمنمعهصعدوا

اللهأما،شزألىقصدتمأنتم":قائلأمنهمالانتقام

.(21-18ج05تك)"خيرأبهفقصد

الأمةعلىللدلالةيعقوباسماستضدام-12

نيلية:الإسرا

لإبراهيمكنعانأرضبخصوصوعودهاللهكرر

باسم!ئعرفالأمةأصبحتولكن،ويعقوبلياسحئ

32:9تث،91و24:5العددسفرفىكما)"يعقوب

"يعقوب!فاسم.(01:92إش،95:13مزو

سفرإلىمثلأارجع)"إسرانيل"لاسممرادفأيستخدم

.(1،42:1ت41إككى،33:01تثو23:7العدد

إسرائيلمملكةعلى،بخاصة،يعقوباسميطلئكما

:41إش)"يعقوبملك"و.(هو7:2عا)الشمالية

نفسه.اللههو(21

مريم8رجليوسفأبويعقوب()2

ابنكان،مريمرجليوسفأنمتىالبشيرذكر

ولا.(16و1:15مت)داودنسلمنمتانبنيعقوب

اخر.شيثأهذايعقوبعننعلم
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اللبيريثقوبىأهأباىبب!يكق!بى

الكبير4يعقوبأوزيدىبقيعقوب)3(

83(الأسبا!أبىيعقوبغير)"يعقوب"اسميذكر

الثلاثةالأناجيلفىغالبيتها،الجديدالعهدفىمرة

منمرةكلفىإليهيشيرمنتحديديصعبوقد.الأولى

إليهفالإشاراتزبدىبنيعقوبماعدا،المراتهذه

ضحة.وا

،\مرقس)الجليلمنصيادأزبدىبنيعقوبكان

كانابينما-يوحناوأخاههوالربدعاهوقد.(.2و91

-الشباكيصلحانأبيهمازبدىمعالصيدسفينةفى

:1مرقس،21ة4مت)عشرالاثنىتلاميذهمنليكونا

يوحنا،أخيهمنأكبركانيعقوبأنلىلبلو.(2.و91

يوحنا"!يوصفكما،يوحناقبلالمراتأكثرفىيذكرإذ

،\:01:2،17مت)،،يعقوبأخولابأنهأحيانا

كانأباهمازبدىأنوحيث.(17،5:37أ3مرقس

كانكما.(.2؟1مرقس)السفينةفىأجرىمعه

إلىيسوعمعفدخل،،الكهنةرئيسعندمعروفأديوحنا

يو)معهبطرسئبخلأناستطاعكما،الكهنةرئيسدار

وابنيهزبدىأنالكثيروناستنتجفقد،(16و18:15

مرموقة.اجتماعيةمراكزولهم،عملهمفىناجحينكانوا

الداخليةالحلقةيكونونوبطرسويوحنايعقوبوكان

أكثركانواأنهميبدوإذ،يسوعبالربالتصاقاا!ثر

عندالثلاثةهؤلاءرافقهفقداوعملهالمسيحلشخصإدراكأ

وعند،(8:51لو.5:37مرقس)يايرسابنةإقامة

،(9:2مرقس،\:17)متالتجلىجبلإلىصعوده

،26:37مت)جثسيمانىبستانفىجهادهوعند

يذكرونويوحناويعقوببطرسأنكما(14:23مرقس

-16؟3مرقس،2؟01مت)الرسلمقدمةفىعادة

يسوعالربويوحنايعقوبرافقوقد.(6:14لو،91

وشفاء،وأندراوسبطرسسمعانبيتإلىذهابهعند

.(31-1:92مرقس)بطرسةحما

ابنيأي)"بوانرجس"هـلوحنايعقوبالربدعاوقد

نألاقتراحهماكانذلكولعل(317:مرقس-الرعد

الذينالسامريينقريةلتفنىالسماءمننارتنزلأنيطلبا

منتعلمانلستما"تلهماوقالفانتهرهما،قبولهرفضوا
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الصغيريعغ!بىأه!لفيبلأيكقوبأ

أنفسليهلكيأتلمالإنسانابنلأن.أشماد!خأي

.(56-9:51لو)"ليخلصبلالناس

نأطلباعندماالمتهوروتفكيرهماجرأتهمابدتكما

أحدهمافيجلس،مجدهفيمعهالصدارةمكانلهمايكون

،(04-01:35مرقس)يسارهعنوالآخريمينهعن

التيال!سسيشربإنبأنهمايسوعالربأنبأهماوقد

بهايصطبغالتىبالصبغةسيصطبغانوأنهما،يشربها

.(93و01:38مرقس)

ومنبطرسمع(زبديابنا)ويوحنايعقوبكانكما

بعديسوعالربلهمظهرعندما،طبريةبحرعندمعه

بنيعقوبأنالعجيبومن.(2و2:1لأيو)قيامته

يوحنا.إنجيلفىباسمهيذكرلمزبدي

عامنحوإلىذلكبعديعقوبعنخاصأشيئألعلمولا

أغريباسهيرودسفقتله،لهالربنبوةتمتعندما.م44

عشرالاثنىمناستشهدمنأولفكان،بالسيفالأول

.(12:1أع)

،15:04مرقس)سالومةهىزبديامرأةوكانت

ارجع!العذراءمريمأختكانتأنهائطنالتى(16:11

نأمعناهلكانهذاصحولو،(91:25يوحناإلى

هوهذاولعل،يسوعالربخالةابنيكاناويوحنايعقوب

التلاميذ.ساثرمنأفضلأنهمايظنانجعلهماما

كرززبديبنيعقوببأن،منهموثوقغيرتقليدوهناك

شفيعاهناكالكنيسةتتخذهوكذلك،أسبانيافىبالإنجيل

لها.

الصغير)أويعقوبحلفىبقيعقوب()4

لوو15:04مرقس،27:56مت)مريمأمهواسم

.كلوباس(ابنةأو)ونجةكانتلعلهاالتى،(24:01

إلىيذهبونالبعضفإن،زوجتهكانتأنهاافترضنا!اذا

حلفى"نفسههوكلوباس"أن

:أ.مت)عشرالاثنيأحدحلفىبنيعقوبوكان

وحيث.(1:13عأ،6:15لو،3:18مرقس،3

،"حلفىبنلاوى"أيضأيدعىكانالبشير"متى"أن

الصغيرشميولعله.أخوينهذاويعقوبهوكانفلعله



الربىكلأأيكق!بأ

تعنيالكلمةأنكما،زبديبنيعقوبوبينبينهللتمييز

."الحجمصغير"أيضا

4أخوالرب)5(يعقوب

:6مرقس،13:55متفيجاءمماالكثيرونيرى

كانوالهويهوذاوسمعانيوسي"واخوته!يعقوب"أن،3

فى"إخوة"مادةلىإالرجوعالرجا)ومريمليوسفءأبنا

الجزءالكتابيةالمعارفبدائرة!الخاءحرف"منموضعها

.(الأول

-01:2مت)عشرالاثنىمنهذايعقوبيكنولم

فىخدمتهأثناءفىيسوعبالربيؤمنيكنلمبل،(4

أنه14و1:13أعمنيبدوولكن،(ه:7يو)الجسد

المسيحايسوعالربصعودبعدالعليةفيالتلاميذمعكان

علىواحدةبنفسيواظبونكانواكلهمهؤلاء":نقرأحيث

إخوته"ومع،يسوعأمومريمءالنسامعوالطلبةالصلاة

:15كو1)القيامةبعدلهالربظهوربعدآمنأنهويبدو

.)7

ذعيأنهإلا،عشرالاثنيمنيكنلمأنهورغم

يعتبروكان،(1:91غل)وبرنابابولسمثل"رسولأ"

يبدوكما.(2:12غل)الناموسعلىللعيورينزعيمأ

غل)أورشبليمفيالكنيسةفيبارزأمركزأيشغلكانأنه

والمشايخللرسلمجمعأولرأسأنهيبدوبل،9(:2

مدىموضوعفىللنظرأورشليمفىالكنيسةفيانعقد

بالمسيحالإيمانإلى،الأمممنالراجعينخضوع

الذيالقرارصيغةاقترحالذيهوأنهيبدوبل،للناموس

أنطاكيةفىالكنائسإلىوا"رسل،المجمععنصدر

استقبلأنهكما.(92-15:13أع)وكيليكيةوسورية

إلىالثالثةالتبشيريةرحلتهمنعودتهعندبولسالرسول

.م57فى(21:18أع)أ!رشليم

اسعهتحملالتىالرسالةكتبالذيهوهذاويعقوب

باسمئعرفكانإنهالكنسيالمؤرخيوسابيوسويقول

.الناموسبحفظوتمسكهالواضحةلتقواها،البار"يعقوب

.م61فىشهيدأماتهذايعقوبأنيوسيفوسويذكر

قبل،الرومانيالواليفستوسموتعقباليهودثارعندما

يكقابالللالة-يلقاب

رجمأوقتلوهيعقوبعلىفقبضوا،خلفهوالييعينأن

.بالحجارة

غيرالإسخريوطى()أبويهوذا)6(يعقوب

4أخوهأو

اسمهتلميذأ،التلاميذبينكانأنهالبشيريوحنايذكر

الذيوهو.(14:22يو)الإسخريوطيليس،ايهوذا"

مت)!تداوسالملقبلباوس!مباسمومرقسمتىيذكره

لوقاإنجيلفىعنهويقال.(3:18مرقس،01:13

أخوإنه،(1:13)الرسلعمالأسفروفي(6:16)

ليهوذااأباكانأنههيالأدقالترجمةأنيبدولكن،يعقوب

آخر.شيثأعنهنعلمولا

8يعموب-بئريعموب

منموضعهافي"بئر"مادةإلىالرجوع)الرجا

7(.الكتابيةالمعارف!)دائرةمنالئانيبالجزءالباء""حرف

4يعقوبرسالة-يعقوب

أوولالمامعةبالرساثل،يسمىماأولىوهى1()

والثانية،الأولىبطرس،يعقوبرسائلوهى)العامة

بعينهاكنيسةإلىموجهةغيرلأنها(ويهوذاالأولىيوحنا

بل،مثلأبولسالرسولرسائلمثل،بعينهشخصإلىأو

نأعلىيجمعالرأيويكاد.بعامةالمسيحيينإلىمواجهة

مقدمةفينفسهويصف،الربأخويعقوبهوكاتبها

ويوجهها،ا،المسيحيسوعوالرباللهعبد"بأنهالرسالة

إلىأي"الشتاتفىالذينسبطأعشرالاثني"إلى

هوالكاتبوهدف.العالمفيالمشتتينالمسيحييناليهود

بأعمالهم،لإيعانهميشهدواأنضرورةإلىينبههمأن

الحياةرسالة"الرسالةهذهعلىيطلقمافكثيرأولذلك

رسالة"أو"العمليةالمسيحيةرسالة"أو"المقدسة

."المسيحيةالأخلاق

الرسالة:أسلوب(ب)

وتمتلئ،بالحيويةمفعمموجزالرسالةوأسلوب

منل!ديدافيهاويجمع،لمتناقضاتواثورةاكبالأقوال
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يقوبأالللالة-يكقوبى

يطلقونالبعضجعلمما،محكمةعباراتفىمعأالأفكار

."الجديدالعهدأمثال"عليها

يستمدبينيا،الطبيعةمنصورةيعقوبويستمد

أنويبدو.البشريةالأفشطةمنصورةبولسالرسول

الذيالموجيشاهدالبحرمنبالقربيعيشكانيعقوب

توجدحيثالحقولوبين،(1:6)"وتدفعهالريحتخبطه

والتينوالكرومالزيتونوأشجار،والمالحةالعذبةالينابيع

العشبييبسالذياللافحالحريوجدوحيث،(3:12)

وحيث،(5:7)والمفخرالمبكروالمطر،(1:11)

أحيانأالألفاظيكررأنهكما.(2؟2)المجامعتوجد

يذكركما،(4و1:3)"تامو"صبر!مئل،للتوكيد

:1)"ناقصينغيركاملين"مثلوسلبيأإيجابيأالصفة

4).

الرسالة:خداص()!

البياناتيذكرفلا،باقتضابرسالتهيعقوبيبدأ

إلىيشيركما،بولسالرسوليفعلمطمابهالخاصة

الرسولرسائلفيجاءماتفوقبصورةالطبيعةمظاهر

علىيسوعالرببموعظةشبهوجوهبهاأنكما،بولس

:قارن)الجديدالعهدفيآخرسفرأيمنأكثر،الجبل

:5:1251يعمع6:91،7:1و37-5:34مت

إلى-أسلوبهفي-أقربويعقوب.(12و2،4:11

رسالةبينشبهوجوهفثمة.بولسإلىمماأكثربطرس

23،:1:7،1بط1)قارنالأوئىبطرسورسالةيعقوب

4:و18و11و1:3يعمع6و24،2:11،5:ه

.)1.-4:6"1

تدينلأنهاربما،رسوليةتحيةيعقوببرسالةوليس

-4:4،5:1)قرائهبين،بالحقالمسيحيينغيربشدة

والفداءالإنجيلإلىالإشاراتمنتخلوأنهاومع.(6

إلا،وصعودهوقيامتهوموتهالمسيحيسوعالربوتجسد

:2و1:)1مرتين"المسيحيسوعالرب*اسمتذكرأنها

-2:41)لإيمانوا،(18ة1)لجديداوالميلاد،(\

موجهةوهى.(8و5:7)ثانيةالربومجئ،(26

،(2:21و1:1)اليهودمنالمسيحيينإلىأساسأ

فىبطلتالتىاليهوديةالطقوسمنشيئأتذكرلاذلكومع
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يكقوبىالللالة-بىيعقو

لأعيادوالكهنوت!الختانواالذبائحمثل،يسوعالمسيح

،\:3)الكنيسةفىوالشيوخالمعلمينتذكربل،والسبت

5:14).

الرسالة:مو!حزد(أ

تتناولأنهاإلا،منطقيأترتيبأتتبعلاالرسالةأنمع

الآتيةأالمواضيع

.(12-1:1)الخارجيةوالظروفالمؤمنون)1(

.(16-13!1)الباطنيةوالرغباتالمؤمنون)2(

(27-1:17)اللهوكلمةالمؤمنون)3(

(13-2:11)وجيرانهمالمؤمنون()4

(26-2:41)لأعمالواالإيمان)5(

(18-3:13)المؤمنلسان)6(

.(18-3:13)السماءمنالتىالحكمة)7(

(7-4:1)والشيطانوالجسدالعالم)8(

(17-8ة4)وناموسهالله)9(

(9-5:1)الأخيرةالأيام01()

02(.-01:)5التجاربفىوالصلاةالصبر)11(

التجاربعنبالحديثويختمهارسالتهيعقوبويفتتح

وفيالرسالةبدايةفىيذكركما.الإيمانوصلاةوالصبر

الزنا،،الأغنياء،الكتاب:مثلمعينةكلماتختامها

.اللسان

فىيعثرلاأحدكانإن"قولههويعقدبرسالةولب

أيضأ"الجسدكليلجمأنقادركاملرجلفذاك،الكلام

المرضيشخصقديمأالطبيبكانفكما.(3:2)

عنيكشفاللسانإنيقوليعقوبفإن،اللسانبفحص

الرسالة.فىموضوعأبرزهوفهذا،الروحيالمرض

الحكمةوطلب،الصلاة:فيهاالتعاليمايرزهـ()

(1:5-7)،

الإيمانصلاة،(3-4:2)المستجابةغيروالصلاة

،(1:18)اللهبكلمةالجديدةالولادة180(-13:)5

بهاوالعملطاعتها،(1:21)بوداعةالكلمةقبويا

لسانه،يلجم؟الحقيقيةللديائةاختباراتثلاثة.25(:)1

ويحفظ،الآخريننحومنبمحبةويعمل،نفسهيضبطأي

والتجارب.(27و1:26)العالممندنسبلانفسه



يعقوبى

إكليل"وإلى،(4-1؟1)الآتالكمالإلىتؤدى

الشيطانتجعلكيف.(1:12)بعدفيما"الحياة

(8و4:7)منكيقترباللهتجعلوكيف،يهرب

يعمل،ولاحسنأيعملأنيعرفمنا):للخطيةوتعريف

.(4:17)"لهخطيةفذلك

الرسول،بولسالرسولبينتناقضمنهل(و)

:؟يعقوب

ينتفي،3:28رويناقض24ة2يعبأنالقولإن

الذينالناسأمامالتبريرإلىيشيريعقوبأنإدراكأمام

بولسالرسوليتكلمبينما،(2:18)الظاهرإلايرونلا

خفاياهويرىالقلبإلىينظرالذياللهأمامالتبريرعن

إنسانيقولالذيالإيمانيستنكرفيعقوب.(4:2رو)

.(2:02)ذلكصحةعلىتدللاأعمالهبينما،لهإنه

يعموبا4

منأخرىصيغةفهو!"بالعقبيمسكمن،اومعناه

الذينشمعونبنيعشائررؤساءأحدوكان.(يعقوب

:4أغ1)الملكقيا-قيعصرفيجدورواديإلىهاجروا

...مق071نحوفىوذلك(36

4يعكاق

رؤساءأحدوهو."محزنأومؤلم*معناهعبرياسم

يهوذاملكيوثامأيامفيباشانفىسكنواممنجادبني

.(13:هأخ1)

يعلا-يعللاا

عبيدمنعاثلةرئيسوهو،،وعلة"معناهعبرىاسم

معأورشليمإلىالبابليالسبيمنرجعواممنسليمان

.(7:58نح،2:56عز)نربابل

8يعلام

اسم،وهويسترأويضفيالرب!ممنا.عبرياسم

بنتعنيبنتأهوليبامةزوجتهمنلعيسوالثانيالابن

.35(:1أخ1و18و14و36:5)نكالحويصبعون

يعيئيل

4يعناى

رؤوسأحدوكان"يجيبالرب"معناهعبرياسم

.(5:12أخ1)باشانفىالجاديببن

يعوئيل4

وهو:،"يحفظأويشفيالله!معناهعبرياسم

سكنواممنيهوذاسبطمنزارحبنيمنيعوئيل)1(

.(9:6أخ1)أ!رشليمفي

وقد،معكةامرأتهوكانت،جبعونأبويعوئيل)2(

:8إلىأيضأارجع،9:35أخ1)جبعونفيسكن

الملك.شاولجدوهو.(92

ابناهوكانا،العروعيريجوثامابنيأحديعوثيل)3(

.(11:44أخ1)الملكداودجيشأبطالمن

4يعوش

وهو:،"يجمعلربا"معناهسامياسم

بنتأهوليبامةزوجتهمنلعيسوالأولالابنيعوش)1(

كنعانأرضفىلهولدتهالذىالحويصبعونبنتعني

.(18و14و36:5تك)الأدوميينءأمراأحدوكان

نسلمن"عاشق"أبناءمنالثانيالابنيعوش)2(

.(8:93أخ1)بنيامينسبطمنالملكشاول

بنجرشوننسلمن،شمعيبنيمنيعوش)3(

لأنهماواحدأببيتيعتبرانبريعةوأخوههووكان.لاوي

.(11و23:01أخ1)الأولاديكثرالم

زوجتهمن،سليمانبنرحبعامالملكابنيعوش)4(

91(.و11:18أخ)2يسيبنأليآببنتأبيجايلالثانية

يعوصأ4

شحرايمأبناءأحدوهو."فشير!معناهعبرياسم

موآببلأدفىامرأتهحودشمن،بنيامينسبطمن

.(8:01أخ1)

يعيئيل4

وهو:،!بعيدأيحملهالرب"معناهعبرياسم
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يكيللثأ

يوئيل،بيتمنرأوبينسبطءروساأحديعيئيل)1(

شرقيعلىأشورملكفلاسرتغلتحملةوقتفىوذلك

ق.م.074نحوفى(5:7!أ1)الأردن

داودعينهمممن،مرارينسلمناللاوييعيئيل)2(

خأ1)أورشليمإلىنقلهعندالربتابوتلحراسةالملك

،العددنفسفيالمذكورنفسههوأنهوالأرجح،(ه:16

أيضأهووأنه."وعيدانرباببآلات"يعزفونكانواممن

علىالمغنينوأحد.(15:18أخ1)البوابينبينالمذكور

ق.م.829نحوفىوذلك،(15:21أخ1)القرار

بنيحزئيلوجد،اللاويآسافبنيمنيعيئيل)3(

علىبالانتصار،يهوذاملكليهوشافا!تنبأالذىزكريا

.(02041أخ)2والموأبيينالعمونيين

الجيشسجلاتيحفظكانالذيالكاتبيعيئيل)4(

2)عزياالملكأيامفيالرؤساءأحدحننياإشرافتحت

.م.ق.976نحوفىوذلك(26:11أخ

الذينأحد،اللاويأليصافانبنيمنيعيئيل)5(

92أخ2)حزقياالملكأيامفيالهيكلتطهيرفياشتركوا

.م.ق971فى(13:

يوشياالملكزمنفىاللاويينرؤساءأحديعيئيل)6(

فى،(35:9أخ2)بالفصحالاحتفالفيساعدواممن

.مق.963نحو

السبيمنعادواممن،أدونيقامأبناءمنيعيئيل)7(

.(8:13عز)الكاهنعزرامعأورشليمإلىالبابلى

نسائهمعنتخلواالذينأحد،نبوبنيمنيعيئيل)8(

طلبعلىبناء،البابلىالسبيمنالرجوعبعدالأجنبيات

.(01:43عز)الكاهنعزرا
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يفتاء

يعيش4

بنبلهانءأبناأحدوهو."يعين*معناهعبرياسم

.(7:01أخ1)بنيامينسب!منيديعئيل

)ىف!

يفتاحا

غيرابنايفتاحوكان."يفتح"معناهعبرياسم

جلعادءأبناكبرلمالذلك،(\:11قض)لجلعادشرعى

بيتفيمعهميرثلالكيطردوه،الشرعيةزوجتهمن

،"طوب"أرضفيوأقاممنهميفتاحفهرب،أبيهم

!11قض)الأردنشرقىفي،صغيرةأراميةدولةوكانت

أصبحوهناك.جلعادراموتمنالشرقإلى،(هو3

.الطرققطاعمنلعصابةزعيمأ

جلعادشيوخذهب،إسرائيلعمونبنوحاربوعندما

لهمقائدآيكونأنمنهوطلبوا،طوبأرضفييفتاحإلى

سبقيانهم،البدايةفيفرفض،عمونبنيمعحربهمفى

الظنعلىيحملمما)أبيهبيتمنوطردوهأبغضوهأن

يكونبأنفوعدوه،(الشيوخأولئكبينكانواإخوتهبأن

فىلهمقائدأيكونأنفقبل.جلعادسكانلكلرأسأ

أمامالاتفاقذلكعلىوصدقوا.عمونبنيضدحربهم

.(11:11قض)المصفاةفيالله

عمون،بنيملكمعالسلاممفاوضاتفشلتأنوبعد

بدءوقبل،عمونبنىإلىفعبر،يفتاحعلىالربروححل

،ليديعمونبنيدفعتإن":قائلأللربنذر،القتال

رجوعىعندللقائىبيتىأبوابمنيخرجالذيفالخارج

وأصعده،للربيكون،عمونبنيعندمنبالسلامة

ضربةعمونبنيفضرب،معهالربوكان.!محرقة

.(33-11:92قض)جذأعظيعة

الوحيدةبابنتهإذا،بيتهإلىيفتاحعادوعندما

:وقالثيابهمزقراهافلما،ورقصبدفوفللقائهخارجة

قدلأنيمكدريبينوصرتحزنأأحزنتينىلقديابنتي"آه



بفتاءامابنهامابنةاايفتلا

حر،خريطة

أبى؟يا:لهفقالت.الرجوعيمكننىولاللربفميفتحت

فم!،منخرجكمابىفافعل،الربإلىفاكفتحتهل

قالتثم."عمونبنىأعدائكمنلكانتقمقدالربأنبما

فأذهب،شهريناتركني.الأمرهذالىفليفعل":لأبيها

.فقال.ا،وصاحباتيأناعذراويتىوأبكيالجبالعلىوأنزل

وصاحباتهاهيفذهبت.شهرينلىإوأرسلها"اذهبى*

علىعارأكبركانفلقد،الجبالعلىعذراويتهاوبكت

وتلد.تتزوجأندونتموتأن،قديمأإسرائيلفىالفتاة

نذرهبهاففعل،أبيهاإلىرجعت"،الشهريننهايةوعند

93(.-34ة11قض)"رجلأتعرفلموهى،نذرالذي

عندشائعأأمرأللاالهةالبشريةالذبائحتقديموكان

الشريعةفىتمامأعنهمنهيأكانولكن،الوثنيةالشعوب

نأيبدوولكن.(13:13خرمع18:21لا)ليهوديةا

كما،الشريعةبهتأمركانتماتجاهلأويجهلكانيفتاح

21:6(،7ة16مل)2ذلكبعد،يهوذاملوكبعضفعل

عليهم.الربغضباستجلبمما

عدمعليهعتبوالأنهمالأفرايميينحاربيفتاحأنكما

يفتايمب

عليه،بيتهبحرقوهددوه،عمونبنيضدللحربلهمدعوته

)قضدعوتهيلبوالمولكنهم،دعاهمقدكانأنهيبدوولكن

ملاتهم،عمونبنيعلىانتصرلماولكن.(1201-3

كليفتاحفجمع.إليهالتقصيرينسبواأنوأرادوا،الغيرة

وهربواأمامهفانهزموا،أفرايموحاربجلعادرجال

فأخذ،الغربفيموطنهمإلىالأردنعبوريريدون

أفرايممنبالهاربينللإمساكالأردنمخاوضالجلعاديون

عبوريحاولمنكلمنطلبوابأنيكتشفونهموكانوا

سبولت""نطقهافإن،(شبولت،1بكلمةينطقأنلأردنا

أفرايمي،أنهيعرفونكانوا،(سينأالشينبابدال)

منالوقتذلكفىفسقط.الأردنمخاوضعلىفيقتلونه

.(6-12:1قض)ألفأوأربعوناثنانأفرايم

ودفنماتثم،"سنينستلإسرائيليفتاحقضىو

.(12:7قض)جلعادمدنإحدىفي

4(يثلامكأيفتاح

معذكرت،السهلفييهوذاسبطنصيبفيمدينة
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بفنطئبل

موقعهايعلمولا.(15:43يش)وعاشانوعاترلبنة

الحالية.""ترقوميةبلدةأنهايرونالبعضكاند!ان،الان

يفقحنيل4

كانوادىاسموهو،"يفتحالله"معناهعبرىاسم

91:41يش)وزبولونأشيرسبطيبينالحدودعلىيقع

!هى"يطباطا"فيصداهيترددلاسماولعل.(27و

الشمالإلىأميالتسعةبعدعلىحاليأك!حقاتتل"

.الناصرةمنالغربى

04يايفك

أبناءأحدوهو،لايفديالربيممعناهعبرياسم

السبطرؤوسأحدوكان.بنيامينسبطمن"شاشق!

.(8025أخ1)أورشليمفىسكنواممن

يفليط-يفليطيوق4

حابرأبناءأحدوهو،"ينجي)الرب(!)معناهاسم

أبناءثلاثةليفليطوكان.يعقوببنأشيرابنبريعةبن

اليفليطيين""أنالبعضويظن.33(و7:32أخ1)

موطنهموكان،نسلهمنهم(يشوعسفرفىالمذكورين)

يش)حورونبيتمنبالقربلأفرايمالجنوبىالتخمعلى

1603).

يفنة4

وهو:،"يلتفتاللهلعل"معناهعبرياسم

الذينعشرالاثنيالجواسيسأحدكالبأبويفنة)1(

أرضليستكشفوافار)نبريةمناللهرجلموسىأرسلهم

61-13:1عد)يهوذاسبطيمثلكالبوكان.كنعان

،12،34:91(38،26:65،32و03و1406

:14،15:13،21و13و6ة14يش،1:36تث

.(4:15،6:56أخ03،1

،7أخ1)أشيرسبطمن((يثر"أبناءأحديفنة)2(

38).
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يقتئيل

!قىمالو

يقبصنيل4

المدنإحدىوكانت."يجمعالله"معناهعبرىاسم

نح)البابليالسبيمنالعائدونيهوذابنوفيهاسكنالتى

15:21،2)يش"قبصئيل"أيضأوتسمى(11:25

هوحاليأموقعهاولعل،(11:22أخ23:0211صم

الشمالإلىمترأكيلو21نحوبعدعلى"حوراخرابة!

موضعهافى"قبصئيل"اإلىالرجوعيمكن)سبعبئرمن

المعارفدائرةمنالسادسبالجزء"القافحرف!من

.(الكتابية

4لاقوت

صلابةأكثرهاوهو،الكريمةالأحجارأحدالياقوت

ولونه-،الألمنيومأكسيدمنأساسأويتكون،الماسبعد

.الحمرةأوالزرقةأوبالصفرةمشربشفاف-الغالبفي

:28خر)"الأزرقالياقوت"المقدسالكتابفيذكروقد

:4مراثي،54:11إش،5:14نش،18،93:11

،28:17خر)الأصفروالياقوت.(28013حز،7

1(91!28أي)الأصفركوشوياقوت،!93:01

الأحمر"الياقوت"بهالمقصودولعل،بعامةوالياقوت

.(16؟27خر)

يقتئيل8

وهو:،"ئخضعالله"معناهعبرياسم

ذكرت،يهوذاسبطنصيبفيالسهلفيمدينة)1(

موقعهائعلمولا.(15:38يش)ولخيشالمصفاةبين

اليقين.وجهعليالأن

ملكأمصياأخذهااأدومفىحصينةمدينة)2(

وهى،"يقتئيل"إلى11سالع"مناسمهاوغير،يهوذا

.الشهيرةء"*البترامدينة



يد!!

اعاميقك

إحدىوكانت!االشعبغضب"معناهاعبريةكلمة

وتذكر،الجبلفييهوذاسبطنصيبفىوقعتالتىالمدن

موقعهايعلمولا.(15:56يش)وزانوحببنرعيلبين

اليقين.وجهعلىحاليأ

4يقشاق

الثانيالابنوهو،"الطيورصائد!معناهعبرياسم

،وددانشبايقشانولدوقد،قطورةزوجتهمنلإبراهيم

\و23د25:2تك)العربيةالقبانلأسلافمنوهما

.(1:32أخ

يقطاق"

أحدوهو،،قليل"أو"صغير*معناهسامىاسم

هوا!برأخوهوكان،أرفكشادبنشالحبنعابرابنى

ثلاثةيقطانولدوقد.اللهخليللإبراهيما!برالجدفالج

العرب)اليمنعربجدقحطاننفسهوهو،عشرابنأ

.(الفحطانية

يقطمثة"

،والقثاءكالحنظل،النباتمنلهساقلاما:اليقطين

القرعوهوالدئاءعلىالعرففياستعمالهغلبولكن

والقرعة.اليقطينواحدةواليقطينة.كالبطيخالمستدير

الخروعنباتكانتيونانيقطينةأنالبعضويظن.الرطبة

.(11-4:6يونان)

منهالتقطالذيالبريالقثاءأو،البرياليقطينأما

كانأنهفالأرجح،السليقةقدرفيووضعه،أليشعغلام

.(41-4:38مل2)المرارةشديدالحنظلنبات

8يقمعام

وهو:،"الشعبقيام":معناهعبرىاسم

زأع!ت،أفرايمسبطمدنمنمدينة:يقمعام()1

وتسمي،(6:68أخ9)اللاويينقهاتبنىلعشائر

.(21:22يش)"قبصايم":المدينةنفس

بفيل!

،نهرالأردنعلىمعبرأكانيقمعاممعبر-يقمعام)2(

يحدديقمعاممعبروكان.محولةآبلمنالجنوبإلى

قبلمنعليهاوكيلأأخيلودبنبعناكانالتىالمنطقة

.(4:12مل1)الملكسليعان

،لاببنقهاتبنلحبرونالرابعالابن:يقمعام)3(

.(23:91،24:23أخ1)داودالملكعهدفي

--لقممة8

وهو:،"الربيقوم":معناهعبرىاسم

ابنةنسلمن،أليشمعوأبو،شلومبنيقمية)1(

ليرجعأبوهاأعلاهاالتى(يهوذاسبطمن)شيشان

.(14-2:34غأ1)ةامرأ،عبده

.(3:18أخ1)يكنياالملكأبناءأحد:يقميا)2(

يقين4

اللهوقال.معهشكلاالذيا!يدالعلمهواليقين

أرضفىغريبأسيكوننسلكأنبقينأاعلم":لإبراهيم

بنزولفعلأتمماوهو.(15:13تك)"...لهمليست

-1:1خر،4-46:1تك)مصرإلىوبنيهيعقوب

:913مزإلىأيضأارجع-(26-501:24مز،14

:7:26،17يو،5:9هو،45و2:8دانيال،49

..2:36،12:11،21:34،22:03أع،8

.(الخ

وموقن،آمنتبمنعالملأنني":بولسالرسولويقول

12،:1تي)2"اليومذلكإلىوديعتييحفظأنقادرأنه

ه:38،14؟4:21،8لر،1:3لوإلىأيضأارجع

يقولكما.(6:9عب،1:5،3:14تي14،2و

أيضأبالقوةبل!فقطبالكلاملكميصرلمإنجيلناإن"

.(:ه1تسشديدم!1وبيقين،القدسوبالروح

لاأنالحاضرالدهرفىالأغنياءأوص*:ويقول

بل،الغنييقينيةغيرعلىرجاعمميلقواولا،يستكبروا

تى1)"للتمتعبغنىشئكليمنحناالذيالحياللهعلى

جاكأكما)"الثابتالغيرالغنى"علىأى،(6:17

.(الحياةوكتاب،الكاثوليكيةالترجمةفى
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بقنلأ9!

أيضأ:المقدسالكتابويذكز

فيمقترنةقلوبهمتتعزىلكي":"الفهميقين!()1

والمسيحالآباللهسرلمعرفةالفهميقينغنىلكلالمحبة

-3و2:2كو)"والعلمالحكمةكنوزجميعفيهالمذخر

الكاثوليكية(الترجمةفيكما-"اليقينكاملفهمغنى!

يقينفيصادقبقلبلنتقدم"."الإيمانيقين")2(

الكاملة"الإيمانبثقة"أى(22؟01عب)"الإيمان

.(الحياةكتاببفىجاعتكما)

واحدكلأننشتهيلكننا":"الرجاءيقين!)3(

ا،النهايةإلىالرجاءليقينعينهالاجتهادهذائظهرمنكم

نأ":الحياةكتابفىجاعتكماأو،(6:11عب)

حتىالمحافظةفيمماثلأاجتهادأمنكمواحدكلنظهر

."بالرجاءالكاملةالثقةعلىالنهاية

4يقنعام

يقنعاموكانت.!الشعبفقتنى"معناهاعبريةكلمة

:12يش)الكرملجبلفيكنعانفيالملكيةالمدنإحدى

91يش)زبولونسبطلنصيبالغربىالتخمعلى،(22

يش)اللاويينمرارىبنيلعشائرأعطيتوقد،(11!

هزمهمالذينكنعانملوكأحدملكهاوكان.(21:34

الآنوموقعها.(22ة12يش)لأردناغربىفىيشوع

إسدرالونسهلمنالغربيالشمالفي"يقنعامتل"هو

مجدو.منالغربيالشمالإلىأميالسبعةبعدعلى

ولو،الكرملعبرالطريقتحمىالتىالحصونأحدوكانت

منالممتدةالرئيسيةالتجاريةالطريقعلىتكنلمأنها

منهامتفرعةطريقعلىكانتولكنها،الجنوبإلىالشمال

لأنهاأهميتهالهاوكانت،عكاإلىمجدرمنتمتدكانت

وترد.المرتفعةالمنطقةتلكفيارتفاعأالممراتأقلكانت

فتحهامدينة911منقائمةفى13رقمتحت"يقنعام"

الكرنك.معبدحواثطعلىأسماعماوسجل،الثالثتحتمس

عكا.علىزحفهفيالممرهذانابليوناستخدمكما

يقوثيئيلى4

فياسمهوردوقد."يقوتالله"معناهعبرياسم

من(عزرةينيمن)"مرد!ابنبأنه،يهوذاسبطقائمة

أيضأويوصف.(!يهودية"امرأتهأو)اليهوديةامرأته

أبأكانأنهأوزنوحمدينةمؤسسأي"زنوحأبو"بأنه

.(4:18أخ1)لسكانها

)ىك!

يكليا4

زوجةاسموهو."يقدرالرب"معناهعبرىاسم

يهوذاملك("عزيا!أو)"عزريا"وأم،الملكأمصيا

أورشليم.منيكلياوكانت،26:3(أخ15:212مل)2

يكنيا4

مختصروهو!ئمكقأويثتتالربمعناهعبرياسم

الملكسباهالذي،يهوذاملككيناهوأويهوياكيناسم

فى،،كنياهو"إلىالرجوعالرجا)بابلإلىنصرنبوخذ

دائرةمنالسادسبالجزء"الكافحرف"منموضعه

.(الكتابيةالمعارف

يمبرشى،

الرسولذكرهمااللذينالمصريينالعرافينأحد)سم

فرعونعلىالفثيربمحاولةموسيقاومابأنهمابولس

،3:8تي2)موسيصنعهاالتىالمعجزاتبتقليدهما

.(7،8خرإلىأيضأارجع

4يمره

بنىمنرجلاسموهو.!يقاوم"معناهعبرياسم

.(7:36أخاأأشيرسبطمنصوفح

يملة!

الذيالنبيميخاأبووهو."ملآن!معناهعبرياسم

أماميهوذاملكويهوشافا!إسرائيلملكأخآببهزيمةتنبأ



بمليلأ

36،2-22:8مل1)كلامهوتحقق،جلعادراموت

.(-18:734أخ

يمليك4

أحدوهو".ملكأاللهيجعلهمن"معناهعبرياسم

غزواالذينأحدكانولعله،نتممعونسبطعشائررؤساء

.(4:34أخ1)الملكحزقياأيامفيجدوروا!ي

يمامة4

الحمامفهو،الحمامفصيلةمنطيرجنساليمام

التىالذبائحمناليمامةوكانت،يمامةوواحدته،البري

نصتكما.(15:9تك)تقديمهاإبراهيممنالربطلب

محرقة،الطيرمنللربقربانهكانإن".علىالشريعة

14(.10)لاالحمامأفراخمنأواليماممنقربانهيقرب

الذي،لإثمهبذبيحةيأتي"أنالقادرغيرعلىكانكما

أحدهما،الربإلىحمامفرخيأوبيمامتينبهأخمذ

كانكما.(5:7لاا،،محرقةوالآخر،خطيةذبيحة

اليومفييأتيأنطارثةلنجاسةيتعرضالذيالنذيرعلى

فيعمل...الكاهنإلىحمامبفرخيأوبيمامتين"الثامن

:6عد)"محرقةوالآخرخطيةذبيحةواحدأالكاهن

01).

نأ،تطهيرهاأيامكملتمتى،الوالدةعلىوكان

ذبيحةيمامةأوحمامةوفرخمحرقةحوليبخروفتأتي"

وأيمامتينتأخذ،لشاةكفايةيدهاتنللموأن...خطية

لا)،،خطيةذبيحةوالآخرمحرقةالواحد،حمامفرخى

ولادتهابعدمريمالعذرأءقدمتهماوهو،(12:6-8

.(2:24لو)المسيحيسوعللرب

يهامتك"نفسللوحشتسلملا!:للربالمرنمويقول

.العدوأمامشعبهضعفعنتعبيرأ،(74:91مز)

يعرفالسمواتفياللقلق":النبىإرمياويقول

مجيئهما،وقتحفظتاالمزقزقةوالسنونةواليمامة،ميعاده

.(8:7إرميا)"الربءقضايعرففلمشعبيأما

مضى،قدالشتاءلأن":لعروسهالنشيدعريسويقول

نش")أرضنافيشمعاليمامةوصوت...وزالمروالمطر

يمبني

الربيع.فصلجاءقدأي،(12و2:11

يغ4

العبرية.فى"يم"كلمةأيضأوهي،البحرهواليم

صلاتهمفي،معهوالريون،العظيمالكاهنيشوعوقال

أماعهماليمفلقت":البابليالسبيمنالعودةبعدلله

مطارديهموطرحت،اليابسةعلىالبحروسطفىوعبروا

.(9:11نح)"قويةمياهفيكحجرالأعماقفي

نورهبسطهوذا":اللهعظمةعن،لأيوبأليهوهـلقول

وأ36:03أي)"اليتمبأصوليتغطىثم،نفسهعلى

.(،الحياةكتابفىجاتكما-"البحربلججتسربل"

فياللججيجعل،اليمأمواهكنديجمع".المرنمويقول

.(33:7مز)"ءهراأ

بمين-ليمق4

:15خر)القوةإلىوترمز،اليمنىاليد:اليمين)1(

\:13،89ة6،98:25،98ة21:8،02مز،6

مز،2:91مل1)الامتيازمكانإلىتنتميركما.(الخ

.(الخ1:2أع،34و25:33مت،\:011

ناظرأيقفمنلأن،الجنوبجهةأى:البمين2()

عنالجنوبيكون،الشمستتشرقحيثمن،الشرقإلى

إلىالرجوعيمكنكما("47:91"خرإلىارجع)يمينه

الجزءفى"التاءحرف"منموضعهافىا،التيمن"مادة

.(الكتابيةالمعارفدائرةمنالثانى

اليمنىاليدئزفعكانتإذ"القستم"أىاليمين)3(

وهناك.(4.:32تث14:221تك)القسمعندعادة

8زك،144:8مز)"كاذبقسم*أىلاكاذبةيمين"

:17).

أبناءأحدوكان،"يمين"بمعنىعلماسم:يمين)4(

"يهوذاسبطمنحصرونبكريرحمئيلبكررام!

.(2:27أخ)1

يمينى4

بنيامين،لسبطالنسبةعلىللدلالةا!مةهذهتستخدم
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رجلقيسبنشمعيابن"أنه!مردخاي"عننقرأحيث

.(2:5أس)"يمايي

4يمناع

"هيلام"أبناءأحدوكان"يمنع!بممنيعبرياسم

.(7:35أخ1)أشيربنيمن

لمنة)

وهو:.،نماحأوئمن،معناهعبرياسم

:26عد،46:79تك)لأشيرا!برالابنيمنة)1(

.(3ة7أخ11،1

نحوالبواب!قوري"ابنهوكان،ا!وييمنة)2(

يهوذاملكحزقيازمنفى"للهبهالمتبرععلى"الشرق

.(31:14أخ2)

يموئيلى4

بكريموئيلوهو.،نورالله"هعناهعبرياسم

مصرإلىيعقوبمعنزلواممنوكان.يعقوبابنشمعون

نموئيل!+أيضأوشممى.(6:15خر،46:01تك)

.(24ت4أح26:29،1عد)

يميملا4

.(العربيةفيكما)"يمامة!تصفير،عبرياسم

الربردأنبعدولدهاالتىالكبرىأيوبابنةاسموهو

.(42:41أي)صحتهواستعاد،سبيه

ينعاه

(9:43أخ1)الملكشاولنسلمنموصاابنوهو

الرجوعفيمكن)(8:37أخ1)"بنعة!أيضأوشممى

منالثانىبالجزء،االباءحرف"منموضعهفىإليه

.(الكتابيةالمعارفدائرة

يتا4

نسبسلسلةفىويذكرلا*يعطياللهمعناهعبرياسم
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ليوسفالخامسالجدفهو،الجسدحسبيسوعالرب

.(3:24لو)العذراءمريمرجل

يتيس

هذامنموضعهفى(،يمبريس"إلىالرجوعالرجا

الكتابية.المعارفدائرةمنالجزء

نيوحة8

كانتمدينةاسموهو،"راحة"معناهعبرياسم

منالشرقىالجنوبإلى،أفرايملسبطالشرقىالتخمعلى

7(.!16:6)يششيلوهمنالغربىالشمالوإلى،شكيم

أقلبعدعلىتقعالتىحاليأ"ينون"خربةهيأنها!يرجح

وبها،شكيممنالشرقىالجنوبإلىأميالسبعةمن

القديمة.الأطلالبعض

4ينوم

التىالمدنإحدىاسموهو."ينام"معناهعبرىاسم

تكنلمأنهاهـلبد!،الجبلفييهوذاسبطنصيبفيوقعت

نعيم!"بنيقريةحاليأأنهاويرجحاحبرونعنكثيرأتبعد

حبرون.منالشرقإلىأميالثلاثةنحوبعدعلىتقعالتى

)ىهـ!

(اىيهك

قائمةفىذكروقد."يهديالرب"معناهعبرىاسم

ذكرتولكن،أسلافهيذكرأندون،كالببنىأسماء

.(2:47أخ1)الستةأبنائهأسماء

يهـصلاه

إلىالرجوعفالرجا،"ياهص!مدينةنفسهاوهي

منالجزءبهذالاالياءحرف!منموضعهافىكاياهص!

خأ18،31:36،1أ13يش)الكتابيةالمعارفدانرة

.(48:21إر،78!6



ي!للئيل

يهللئيل4

وهو:،"اللهيسبحأوللهيهلل"معناهعبرياسم

ولكن،أسلافهيذكرولاايهوذاسبطمنيهللئيل()1

.(4:16أخ)1الأربعةأبنائهءأسماتذكر

عزرياابنهكان،مراريبنيمن،اللاوييهللئيل)2(

حزقياأيامفيالهيكلتطهيرفياشتركواممنيهللئيلبن

.(92،12ضأأ2)الملك

4حازيهوأ-حازيهوآ

وهوج،ا،أخذأوجازقدالرب"معناهعبرياسم

ملوكمنعشرالحاديوالملك،ياهوبنيهوآحاز)1(

السنةفىملكأنهويذكر.سنة17ملكوقد،إسرائيل

:13مل2)يهوذاملكأخزيابنليوآشوالعشرينالثالثة

ليوآشوالثلاثينالسابعةالسنةفىأنهنقرأبينما،(\

بعدإسرائيلعلىيهوأحازابنيهواشملك،يهوذاملك

هى!لتاريخينبينوالمدة(01و13:9مل2)أبيهموت

يهوآحازأنمعهيرجحمما،سنة17وليستسنة14

الأخيرةالثلاثالسنواتفيالملكفيياهوأبيهمعاشترك

إسرائيلعلىملكفقد،شاخقدكانياهوإنإذ،لياهو

.(01:35مل2)سنة28

تكنلم،إسرائيلعرشيهوآحازاعتلىوعندما

اجتاحقدأرامملكحزائيلكانإذ،يرامماعلىالأحوال

33(،و01132مل)2الأردنشرقيفيالواقعةالمنطقة

وراءوسارالربعينيفيالشرعمل"يهواحازأنكما

يحدلم،يخطىإسرائيلجعلالذىنباطبنيربعامخطايا

ليدفدفعهم،إسرائيلعلىالربغضبفحمى،عنها

مما"الأيامكلحزائيلبنبنهددوليد،أرامملكحزائيل

فأشفق،الربوجهإلىيتضرعأنيهوآحازمعهاضطر

أرامملكلأن،إسرائيلضيقرأيلأنه!اشعبهعلىالرب

منفخرجوا،مخلصأإسرائيلالربوأعطى،ضايقهم

هذاولعل.(22و5-13:2مل2)الأراميينيدتحت

مل2)عهدهفيالخلاصبدأالذييوأشهوكانالمخلص

2)يوأشبنالثانىيربعامهويكونقدأو،(13:25

كانالمخلصهذاأنالبعضويظن.(14:27مل

للثأآيو-لط!آي!و

ومهددمشقغزاالذيأشورملك"الثالثنيراريرامان"

.ويربعاميوآشأمامالطريق

إرميا،بنتحموطلوأمه،يوشيابنيهوآحاز)3(

فييوشيامقتلبعديهوذاعرشعلىأباهخلفالذى

23092مل)2مصرملكنخو،("فرعونيدعلىمجدو

!3أغ،22:111)إرميا؟شلوم)،أيضأوشممي3(،و.

-03أ)23الثانىالملوكسفرفيملكهقصةونجد.16(

الثانىالأيامأخبارسفرفيموجزةوبصورة،3(،

بل،يوشياأبناءأكبريهوأحازيكنولم،(36:1-3)

الأرضشعبولكن،(3:15أخ1)أصغرهمكان

2)"أبيهعنعوضأوملكوهومسحوه...يهوآحازأخذوا

.(23:03مل

عمل"،بل،أبيهمثلتقيآيكنلميهوآحازأنكما

فرعونفخلعه،(23:32مل2)"الربعينىفىالشر

جزيةوفرض،حماةأرضفىربلةفىوأسرهالعرشعن

وقلك،الذهبمنووزنةالفضةمنوزنةمئةالأرضعلى"

...أبيهيوشياعنعوضأيوشيابنألياقيمنخوفرعون

32مل2)"هناكفماتمصرإلىبهوجاءيهوأحازوأخذ

.(24و33:

ملكيهوشافا!بنيهورامأبناءأصغريهوآحاز)3(

أخزيانفسهوهو،(21:17،25:23أخ2)يهوذا

يدعىكما،(\!22أخ8:25،2مل2)يهوذاملك

إلىالرجوعفالرجا22:6أخ2)"عزريا"أيضآ

منالأولبالجزء"الا"لفحرف،امنموضعهفى"أخزيا"

.(الكتابيةالمعارفدائرة

4شيوآ-شيهوآ

وهو:،"أعطىقدالرب"معناهعبرياسم

ابنوهو،يهوذاملوكمنالتل!معالملكيوأش)1(

خأ11،12،2مل2)سبعبئرمنظبيةوأمه،أخزيا

سنواتسبعابنيهوأشوكان.(22:01-24:27

852فيالعرشاعتلىولعلهاسنةأربعينوملك،ملكحين

الستالسنواتحكمهلمدةيضمونالعلماءفبعضق.م.

عكيا.فيهاحكمتالتى
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للثأآيو-!أآي!و

عالياغتصبتوا،أخزيافتلعندما:الم!كرتاريخه11(

ولكن،الجولهاليخلوالملكيالنسلجميعأبادت،العرش

أخزيا!أخت(يهورام)"يورامالملكبنتيهوشبع"

وجهمنوخباله،ومرضعتههو،أخزيابنيوآشسرقت

ستمختبئأالرببيتفيمعهاوكان،ئقتلفلم،عثليا

الكهنة.رئيسليهوياداعزوجةيهوشبعكانتفقد،سنين

السنواتهذهفى-يهواشكان:المضادةالثورة)3،

الورعالرجل-يهوياداعرعايةفيعمرهمنالمبكرة

انقلابأيهوياداعدبر،الستالسنواتنهايةوفي-العظيم

فى-الثورةهذهوقصتا.سبتيومفىعثلياعلىناجحأ

تكمل،الثانىالأيامأخبارسفروفىاالثانىالملوكسفر

مئاترؤساءيهوياداعاستدعىفقد.الأخرىإحداهما

بيتفيواستحلفهماعهدأمعهموقطعوالسعاةالجلادين

ملكأ.لإعلانهخطةمعهمورسم،الملكابنوأراهم،الرب

،التاجرأسهعلىووضعالملكابن،أخرجالمحدداليوموفى

وقالوا:وصفقوا،ومسحوه،يدهفىالشريعةسفرووضع

.(12-ا:11مل2")الملكل!حى"

وهىالمشهدإلى،اندفعتالهتافعثلياسمتفلما

الكاهنيهوياداعفأمر،"خيانة،خيانة":تصرخ

بيتخارجوأخرجوها،عليهافقبضوا.وقتلهابإخراجها

يهوياداعوقطع.(16-11:13مل2)وقتلوهاالرب

.للربشعبأليكونواوالشعبالملكوبينالرببينعهدأ

.قصرهإلىالملكيزفونعظيمموكبفىالشمعبوسار

11:71مل2)ملكحينسنواتسبعابنيهواشوكان

.(23:02أخ21،2-

حينىالمستميهفعيوآشوعمل5:لملهيكلترميم)3،

واتخذ،الكاهن3يهوياداععفمهفيهاالتىأيامهكلالرب

وا:12مل2)لأ"وبناتبنينفولد،امرأتينلهيهوياداع

-الفتبرةتلكفى-همتهووجه،(3-24:1أخ2،2

،هدموهمدعمكيابنوكانالذي!الرببيتترميمإلى

،24:7أخ3)البعليمعبادةفىأقداسهكلواستخدموا

اسزمةالأموالعلىوللحصول.(12-12:5مل2

بيتبابفيوجطوهصندوقأفعملواالملكأمر،للترميم

حسبالمفروضةالتقدماتفيهتوضعلكىخارجأالرب
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لطأآي!-للثأي!وآ

-12:6مل2)"التطوعيةالتقدمات!وكذلك،الشريعة

-03:11خرإلىأيضأارجع-9و24:8أ!9،2

وتم،الملكنداءمعالشعبتجاوبوقد..(16،38:25

انيةعملوهوالفضةالذهبمنفاضوما،الهيكلترميم

الرببيتفىمحرقاتيصعدونوكانوا"،الربلبيت

.(14-24:11أخ2)"يهوياداعأيامكلدائمأ

استجاب،عيهوياداموتبعد:لملكلمفنحطلم)لم،

وعبدوا،آبانهمإلهالرببيتوتركوا"يهوذالروساءالملك

وأورشليميهوذاعلىالربفغضب،ياصنامواالسوارى

إلىلإرجاعهمأنبياءإليهموأرسل،هذاإثمهملأجل

زكرياالربروحولبس.يصغوافلمعليهموأشهموا،الرب

هكذا:لهموقالالشعبفوقفوقف،الكاهنيهوياداعبن

قدلأنكم،تفلحونفلاالربوصاياتتعمونلماذاةاللهيقول

بأمربحجارةورجموهعليهففتنوا.ترككمقد،الربتركتم

المعروفالملكيوآشيذكرولم،الرببيتدارفىالملك

موتهوعند.ابنهقتلبل،معهأبوهيهوياداععملهالذي

.(22-24:17أخ2)"ويطالبينظر"الرب:صال

مت)يسوعالربإليهأشارمنهوهذازكرياأنوالأرجح

.(11:51لو،35!23

ففي،يهوياداعبنزكريانبوةتحققتماوسرعان

ملكحزائيلجيوشاجتاحت،زكرياموتمنسنةغضون

جاء"أرامملكأنومع.يهوذاومدنأورشليم،أرام

،جدأكثيرأجيشأليدهمالربدفع*،"قليلةبشرذمة

يواش".علىقضاءفأجروا،ابائهمإلهالربتركوالأنهم

بيتخزائنفيماكلأراململكيدفعأنيوآشواضطر

هما:عبيدهمناثنانوقام.الملكبيتوخزائن،الرب

وفتنا،شوميربنويهوزاباد،شمعةابن(زاباد)يوزاكار

مدينةفىودفن.القلعةبيتفىسريرهعلىوقتلاهعليه

،21-12:17مل)2الملوكقبورفييدفنوهولم،داود

.(26-24:23أخ2

2)عشرالثانىإسوانيلملكيهوأحازبنيطش)2(

24(.17-:25أخ8-3514:16.2،-1301:مل

وقدقم.813فيكانذلكولعل.سنة16مدةملكوقد

أشور،وملوكيهوذاملوكفيأيضأتغيراتوقتنذحدثت



ي!وطلابى

ملكليهوآشالثانيةالسنةفييهوذاعلىأمصياملكفقد

فىأشورعلىالثالث"نيراري"رامانملككما،إسراثيل

إسرانيل:تاريخفىكبيرأنرلذلككانوقد...مق118

السابقينالثلاثةالملوكأيامفى:ويهوآنت!أليشح)1،

إلهنبىهوأليشعكان-قرننصفمدىعلى-

ملازمأ،الأيامفىمتقدمأرجلأأصبحقدوكان،إسرائيل

ذهب،أليشعبمرضيهوأشسمعوعندما،المرضلفراش

لهوكان،أليشعيقيمكانحيثدوثانإلىالشابالملك

إسرائيليامركبة،أبيياأبييا:"لهفقال،مؤثرلقاءمعه

أليشعقالهمانفسوهو،(394مل2)،اوفرسانها

نارمنمركبةفىءالسماإلىصاعدأرآهعندمالإيليا

علىبهيجأضوءأيلقىماوهو،(2:13مل2)

اعترافهذايهوأشقولفىكانفقد،شخصيته

جيشينقذلمفهو،للمملكةأليشعأداهاالتيبالخدمات

الأراميونلهنصبهاالتيالعديدةالكمائنمنإسرائيل

بنجاةاليقينأعطاهمبلافحسب(23-6:8مل2)

7(،:24-6:7مل)2الأعداءبهاأحاطعندماالعاصمة

مركباتبمثابةليهوآشبالنسبةكانأليشعفوجود

،الموتفراشعلىوهوالنبيكلامكانكما،وفرسان

مراتثلاثأرامسيضربأنهلهتنبأإذ،ليهوأشمشجعأ

.(91-13:14مل2)

أحداثعلىقويأضوءأيلقيومما:ودمشقأشور)3(

رامان"أيامففياأشورحولياتفىءجاما،العصرذلك

.ق811فيأشورعرشعلىجلسالذيالثالثا،نيراري

فيويقول،وفلسطينوأدومدمشقإلىحملةأرسل.م

"...دمشقعاصمتهفيأرامملكحاصرتلقد":حولياته

علىواستوليت،الضخمةثروتهوأخذت...استسلمحتي

المجالفتحمما،أرامشوكةانكسرتوهكذا.دمشق

التى،حزائيلبنبنهدعديدمنالمدنليسترديوأشأمام

ثلاثيوأشضربهفقد،أبيهيهوآحازيدمنأبوهأخذها

ويرى.(13:25مل2)إسرائيلمدنواستردمرات

بهوعدهمالذيالمخلص،الأشوريالملكهذافي،البعض

المخلصهذاأنالأرجحكانوان،(ه:13مل2)الرب

.(14:27مل2)الثانىيربعامأونفسهيوآشهوكان

ي!لأحالابا

،يهوذاملكأمصياتحدى:يهوذ/معالحرب)3،

ذلك،عنيثنيهأنيهوآشوحاول،إسرانيلملكيهوآش

وتقابل،إسرإئيلملكيهوآشفصعد،أمصيايسمعفلم

أماميهوذافانهزم،ليهوذاالتىشمسبيتفيالجيشان

أورشليمإلىوجاء،بأمصيايهوآشوأمسك،إسراثيل

الذهبكلوأخذك!أ!رشليمسورمنذراع004وهدم

خزائنوفيالرببيتفيالموجودةالآنيةوجميع،والفضة

يعشولم.!السامرةإلىورجعوالرهناء،الملكبيت

فمات،الانتصارهذابعدطويلأإسرانيلملكيهواش

يربعاموملك،إسرائيلبنيملوكمعالسامرةفيودفن

-25:17أخ16.2-14:8مل2)عنهعوضأابنه

24).

ي!حانانأ4

وهو:،"،حنانالرب":معناهعبرياسم

منقوريبنلمشلمياالسادسالابنيهوحانان-1

بيتفيالبوابينمنوكانوا،القورحيينمنآسافبني

.(26:3أخ1)الملكداودأيامفىالرب

المئاتر،ساءأحدإسمعيلأبويهوحانان-2

لخلعالعهدفى،الكاهنيهوياداعأخذهمالذين،الخمسة

2)أخزيابنيوآشوتمليك،يهوذاعرنت!مغتصبةعثليا

.(23:1أخ

أفرايم،بنيرؤوسمن،عزرياأبويهوحانان-3

علىواعترضوا،النبيعوديدلكلاماستمعواالذينوأحد

من،إسرائيلملكرمليابنفقحسباهالذيالسبيإدخال

منعراتهمكلوألبسوا،المسبيينبأخذوقاموا.يهوذا

ودهنوهم،وأسقوهموأطعموهموحنرهموكسوهمالغنيمة

إلىبهموأتوا،منهمالمعيينجميعحميرعلىوحملوا

28:9أخ2)للسامرةرجعواثم،إخوتهمإلى،أريحا

-،1).

عزراذهبوقد،الكاهنألياشيببنيهوحانان-4

السبي،أهلخيانةبسببوناحصامحيثمخدعهإلى

سفرمنونعلم.(01:6عز)أجنبياتءبنسابالزواج

ابنأنه(يوناثانهناوشممى)يهوحانانأننحميا
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ي!وكل

"يدوع"ولدوأنه،(12:11نح)ألياشيببنيوياداع

إلىا!برالاسكندردخولعندللكهنةرئيسأكانالذي

أددشليم.

أحدوكان،أمريانسلمنالكاهنيهوحانان-5

نح)يشوعبنيواقيمالكهنةرئيسأيامفىالآباءرؤوس

.(13و12:01

موكبفياشتركواالذينالكهنةأحديهوحانان-6

.(12:42نح)نحمياأيامفيأورشليمسوصرتدشين

قدكانواالذين،الأربعةبابايمنيهوحانان-7

عزراطلبعلىبناءعنهنوتخلوا،أجنبياتءنسااتخنوا

.(01:28عز)

الذي-نحمياعدو-العمونيطوبيابنيهوحانان-8

:6نح)برخيابنمشلامبنتهي،يهوديةامرأةتزوج

18).

يهوخل4

بنيهوخلوهو،ولقالرالرب"معناهعبرياسم

بنصفنيامعيهوذاملكصدقياأرسلهالذي،شلميا

الكدانيونكانعندما،النبيإرمياإلى،الكاهنمعسيا

73إرميا)الربإلىلأجلهمليصلي،أورشليميحاصرون

.(38:1إرميا)"يوخل"أيضأويدعى،(3ة

إرمياقتلالملكمنطلبواالذينالرؤساءأحدكانكما

الكلدانيين،يدفىأورشليمسقوطعنبنبواتهلأنه

المدينة،هذهفىالباقينالحربرجالأيادييضعف"

ملكياجبفىلقوهوأإرميافأخذواا"الشعبكلوأيادي

ولم،بح!الإرمياودلوا،السجندارفيالذيالملكبن

الوحل"فىإرميافغاص،وحلبلماءالجبفييكن

.(6-38:1إرميا)

4ي!د

الرابعالابن،"يهوذا!منمشتقة"يهود*كلمة

أطلقتوقد.(25-92:31تك)ليئةزوجتهمنليعقوب

رصين""طردهمالذينيهوذابنىعلىأولأ"يهودكلمة*

وفي.(16:6مل2)العقبةخليجعلىأيلةمنأرامملك

603

ي!و)

فيماإسرائيلبنىلكلعامأاسمأأصبحتإرمياعصر

انظر-الميلادقبلالسادسالقرنأواخرفى)السبيقي

الأمممنغيرهمعنلليهودتمييزأ(33:12إرميامثلأ

عبرانيين""لكلمةمرادفأالكلمةوتستخدم،بهمالمحيطة

سبىنصرنبوخذأنإرميايذكركما.(3409إرميا)

آلافثلاثة،ملكهمنالسابعةالسنةفىلااليهودمن"

.(52:28إرميا)وعشرينوثلاثة

مرمىاتسع،البابليالسبيفيالشعبكانوعندما

اليهودكانفقد،اليهوديةالديانةأتباعكلليشملالكلمة

اللهيعبدونكانواإذ،بهمالمحيطةالشعوبعنيختلفون

وأمم،يهود"ةإلىالعالمانقسموهكذا،الحقيقيالحي

قانلين،بابلملكنصرنبوخذإلىكلدانيونرجالتقدموقد

)عتبارآ،الملكأيهالكيجعلوا..لميهودرجاليوجد":له

يسجدمون"لانصبتهالذيالذهبولتمثاليعبد!ون،لاألهتك

موضوعيبرزأستيرسفرأنكما.(12-3:8دانيال)

موضعجعلهممصا،الشعوبسانرعناليهودانفصال

وانقلبت،لإبادتهمهامانمؤامرةفشلتلماولكن.ءعدا

لأنتهودواالأرضشعوبمنكثيرون"،المؤامرةعليه

اللهقوةرأواإذ(:817)أس"عليهموقعاليهودرعب

لشعبه.وحمايته

النبىةزكريايقول،البابليالسبىمنالعودةوبعد

الأمم،ألسنةجميعمنرجالعشرةيمسكالأيامتلك"فى

لأننامعكمنذهب":قائلينيهوديرجلبذيليتمسكون

.(8:23زك)،امعلماللهأنسمعنا

"اليهود)،كلمةنجد،(4012)عزراسفروفى

سفرفيوكذلك،البابليالسبيمنالراجعينعلىتطلق

نجدونحمياعزراسفريوفى.(1:214:2)نحميا

التزاوجوعدم،اليهوديالشعبانفصاللأهميةإدرأكهما

.(13:24نح،01:4-9:1عزرا)الأمممع

الجديدالعهدأسفارفى!ظيهود"كلمةوتحتفظ

وعوائدهم،ديانتهملليهودكانفقد،ودينكشعببمدلولها

منرأوا،للأممكتبواالذينالجديدالعهدكتبةإنحتى

إلىمثلأارجع)للاممالعوائدهذهبعضتفسيرالضروري

اليهودفهناك،(5:1،91:04يو،703مرقس



بايوفىلت!وا-ي!ر

"(22و4:9يو)مرجنلساوا،(11:91ع)ألأمموا

المسيحية،اعتنقواالذينواليهود.\(.:2أع)والدخلاء

:2غل)"اليهود"-البدايةفى-عليهميطلقكان

اليهودبينالفصلتاكدالوقتبمرورولكن،(13

لمعنىلاهوتيأتحليلأبولسالرسوللناويقدم.والمسيحيين

المعنىأنفأوضح،(02-2:79رو)"يهود!كلمة

بل،الظاهريالدينيالاعترافليس،للكلمةالحقيقي

بولسالرسولأنفيشكولا.نحواللهمنالقلبيالموقف

نأقبل،كيهوديالماضيةحياتهكفايةعدمفىيفكركان

"مدح"وكلمة.6(-3:3فيإلى)ارجعبالمسيحيؤمن

التوريةمننوعفهي،الحديثذروةتمثل!(2:92رو)

العبريةفى"يهوذا"كلمةلأنالعبريةفي"يهود"لكلمة

.(8ة26:35،94تك)ا،يحمد"تعني

المسيح،يسوعللرباليهودعداوةيبينالجديدوالعهد

نأومع.(1:23كو1)أمامهمعثرةالإنجيلكانكما

7(،-26:4)أعغيورأيهوديأأصلأكانبولسالرسول

،لرةوعداوتهماليهودلاتهامموضوعأنفسهوجدأنهإلا

.(27و12؟92:11.23أع)

إنهمالقائلينتجديف"عنالرؤياسفرفيونقرأ

2:9رؤ)"الشيطانمجمعهمبليهودأوليسوا،يهود

لله.المقاومالشيطانعمليؤلونكانوافقد،(3:9،

يوحنا،إنجيلفيمرة07نحو،يهود"كلمةوترد

الدينيةالسلطاتإلىالاشارةفيترد،الحالات0غالبيةوفي

5:81إلىمثلأارجع)يسوعللربوعدالهـهداأورشليمفي

أنالنظريستلفتومما.(9:18،11:8،18:26،

قيل.يهوديينكلاهماوكانا،أعمىالمولودالإنسانوالدي

وكلمة.(9:22يو)"اليهودمنيخافانكانا!:عنهما

الكهنةرؤساء"إلىتشير(18:12يو)اليهود""

بعضأنأيضأيذكرولكنه(18:3يو)،اوالفريسيين

(8:31،11045،12:11يو)بالمسيحآمنوااليهود

كانفقد،المسيحيلليهودينموذجأ"نثنانيل"فىونرى

.(1:47يو)3فيهغشلاإسراثيليأ!

التهوديوق4-يهود

ثمالمسيحيةاعتنقواالذيناليهودمنجماعةهم

بايولت!وفىا-ي!ار

لفرائضالخضوعالمسيحيينعلىيفرضواأنحا!لوا

كلمة"تردولا.الختانوبخاصة،اليهودىالناموس

14(،:2)غلواحدةمرةإلاالجدبالعهدفي"يتهود

العوائدحسبالمسيحيونيعيشأنهومنهاوالمراد

بولسالرسوليرويالجزءهذاوفى.اليهوديةوالتقاليد

ذإ،بطرسالرسولوبينبينه-قبلمن-جريحديثأ

أمميأتعيش،يهوديوأنتكنتإن:الجميعقدام"لهقال

والقضية؟"يتهودواأنالأممتلزمفلماذا،يهوديألا

للتقاليدالخضوعمجردتكنلم-بولسللرسولبالنسبة-

لازمذلكبأنلاعتقادابل،لهاالخضوععدمأو،اليهودية

.الخلاصعلىللحصول

يكنلمإن-غالبيةكان،للكنيسةالأوليالأيامفي

كانواالذينوالقلانل.أصلأاليهودمنالمسيحيين-جميع

،(6:5أع!الأنطاكينيقولاوسمثل،الأمممنأصلأ

وفي.مسيحيينيصيرواأنقبلاليهوديةاعتنقواقدكانوا

لثلاثيخضعأنالأمممنيتهودمنعلىكانالوقتذلك

للذكور.الختان)1(:خطوات

.بالماءطقسيأالاغتسال)2(

الخضوعأى،للناموسالكاملةبالطاعةالتعهد)3(

اليهودعلماءوضعها،وصيةعشرةوثلاثلستمائة

فيوردتكما)للناموستفسيراتهمحسب(الربيون)

الإيمانهذايكنلم،بالمسيحمنهمأمنواوالذين(التلمود

دينأاعتبارهمفيالمسيحيةتكنفلم،يهوديتهممحليحل

الصورةهيبل،اليهوديةالديانةعنمنفصلأجديدأ

اختتنواقدمنهماليهود!كان.اليهوديةللديانةالصحيحة

للتقاليدوخضعوا،تهودهمعندالأممواختق،أطفالوهم

يعبدونكانواكما،والشراببالطعاميتعلقفيمااليهودية

نأإلى،(3:1،21:26أع)أورشليمفيالهيكلفي

التياليهوديةالمجامعوفي،م07فيالهيكلالروماندمر

وعرضهاالرومانيةالامبراطوريةطولفىمنتشرةكانت

.(ه-1ة،43،11417و1305،14:42أع)

،يهوديمذهبأوحركةوكأنهاالمسحيةبدأتفقد

وقد،الرومانيةالامبراطوريةفيانتشرتماوسرعان

وطةتحتأورشليممغادرةإلىالمسيحيوناليهوداضطر
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يلأبىلت!وفىا-ي!وفى

خنواوأ،(42-8:1،11:91عأ)لاضطهادا

إلىفيلبسفذهبامكاقكلفيبالإنجيليكرزون

عأ)للمسيحالسامريينمنكبيرأعددأوربح،السامرة

يومفياليهودمنكبيرعددآمنكما.(8:4-25

عندماأنهفيشكولا.(11-2:5أع)الخمسين

منها،جا!اقدكانواالتىالبلاد%لىاليهودهؤلاءعاد

روميةإلىوصلالإنجيلأن!يبدو.معهمالإنجيلحملوا

كتابتهفىلوقاأغراضأحدكانولقد.الطريقهذاعن

بدأتالتىالمسيحيةأنكيفيبينأن،الرسلأعماللسفر

فىانتشرت،أورشليمفيمضطهدةصغيرةيهوديةجماعة

اليهود،لاضطهادعرضهامما!الرومانيةالامبراطوريةكل

سفرفىالفاصلةوالنقطة.إليهائقبلونايامموجدواإذ

الرباستخدامحين،العاشرالأصحاحهيالرسلأعمال

الرومانيالمائةلقائدبالإنجيلالكرازةفيبطرس

عليهموحل،بالمسيحجميعأفأمنوا،بيتهوأهلكرنيليوس

،الختانأهلمنالذينالمؤمنونفاندهش،القدسالروح

قدالقدسالروحموهبةلأن"،بطرسمعءجامنكل

.(01:15أع)"أيضأالأممعلىانسكبت

للربالراجعينالأمممنالمتزايدةالأعدادأدتوقد

يجبهل:هىعسيرةمشكلةمواجهةإلى،المسيحيسوع

مسيحيا؟يصيرلكي،أولأيهوديأيصبحأنالأمميعلى

وأصبح،ذلكوجوب،اليهودمنالمسيحيينبعضرأيفقد

:12(.2غل،11:2)أع"الختانبأهل!ئعرفونهولاء

بولس،وبخاصة،وبرنابابطرسمثل،الآخرونأما

هاتانالنظروجهتاكانتوبينما.بشدةذلكرفضوافقد

قسمينإلىعهدهابدايةفيالكنيسةبشقكفيلتين

لأنوذلك،يحدثلم-اللهبعناية-ذلكأنإلا،كبيرين

13)أعناجحةتبشيريةجولةبعد-وبرنابابولسالرسولين

وأخبرا"،أنطاكيةفىالكنيسةجمعا،28(:1-14:

"الإيمانبابللاممفتحوأنه،معهمااللهصنعمابكل

أهل"منالبعضءجاماسرعانولكن.(14:37أع)

يعلمونوجعلوا!،أنطاكيةإلىاليهوديةمن،االختان

يمكنكملا،موسىعادةحسبتختتنوالمإنأنهالإخوة

فيالشئنفسحدثكما(ا:15أع)"تخلصواأن
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يود،لت!وا-ي!ور

.(15:5أع)الفريسيينمنأصلأكانواممنأورشليم

)أعالأمر!اهذافيلينظرواوالمشايخالرسلواجتمعا،

:15أع)القدسالروحبإرشادقررواوأخيرأ.6(ة15

أكثر،ثقلأ"الأمممنالمؤمنينعلىيضعوالاأن(28

،للأصنامذبحعماتمتنعواأن:الواجبةاياشياءهذهغير

منهاأنفسكمحفظتمإنالتىاوالزناوالمخنوقالدموعن

.92(-15023أع)ا،معافينكونوا.تفعلونفنعمأ

أفكاريبلبلونظلواالتهوديينجماعةأنيبدوولكن

فىالكنيسةإلىرسالتهبولسالرسولكتبفقداالمؤمنين

يبدوالذين،التهوديينلأولئكالإذعانمنليحذرهمغلاطية

بآرائهمغلاطيةفيالمؤمنينبعضأقناعفينجحواأنهم

غل)انختانوممارسةللناموسالخضوعوجوبجهةمن

التيالمشكلاتبعضأنأيضأويبطو.(5:13،6:13

التهوديينبسببكانتاكورنثوسفيالكنيسةفيحدثت

فيالكنيسةفيوكذلك،(22و15-11:12كو2)

بعض-نجحواأنهميبدوكما.(3و2ة3في)فيلبي

لهميكتبحيث،كولوسيفىالكنيسةفي-الشئ

منأو،شربأوأكلفىأحدعليكميحكمفلا"؟الرسول

،العتيدةلأموراظلهيالتى،سبتأوهلالأوعيدجهة

.(17و2:16كو)"فللمسيحالجسدوأما

التهودييندعوة-قوةبكل-بولسالرسولقاوملقد

يصبحوالكيأولأيتهودواأنالأممعلىيجبيأنه

ثلاثقصتهترويالذي-تجديدهحدثفقد.مسيحيين

6،16-:9،22-9:1)الرسلأعمالسفرفيمرات

رسائلهفىمرارأهوإليهاأشاركما،(26:12-23

علىلا-(9:1،15:8كو17،1-1:11غل)

بالمسيح،إيمانهأساسعلىبل،للناموسحفظهأساس

اللهمنالذيالبر"،اللهأمامالتبريرنالوحدهبهالذي

نأنعلمإذ!:ويقول.(11-3:2فى)"بالإيمان

يسوعبإيمانبل،الناموسبأعماليتبر!لاالإنسان

بإيمانلنتبررالمسيحبيسوعأيضأنحنآمنا،المسيح

يتبررلاالناموسبأعماللأنه،الناموسبأعماللايسوع

ماتإذأفالمسيح،بربالناموسكانإنلأنه...ماجسد

ظهرفقدالآنوأماو".(21-2:16غل)ا،سبببلا



مابنةاب!و،1

،والأنبياءالناموسمنلهمشهودأ،الناموسبموناللهبر

بالفداءبنعمتهمجانأمتبررين...المسيحبيسوعاللهبر

،بيسوعالإيمانمنهومنويبرر...المسيحبيسوعالذي

أبناموس؟ناموسبأي.انتفىقد؟الأفتخارفأين

نأنحسبإذأ.الإيمانبناموسبل،كلا؟الأعمال

:3رو)"الناموسأعمالبحونبالإيمانيتبررالإنسان

21-28).

ي!د)مكينة(4

دانسبطنصيبفيوقعتالتىالمدنإحدىوهي

قريةهوالآنموقعهاأنوالأرجح.(91:45يش)

الجنوبإلىأميالثمانيةنحوبعدعلى،1اليهودية"

يافا.منالشرقي

4ي!دى

كوشي،بنشلميابننثنيابن"يهودي"هو)1(

يحضرلكي،نيريابنباروخإلىيهوذارؤساءأرسله

والذي،الرببيتفىالشعبآذانفيقرأهالذيالدرج

عليهأملاهالذيالربكلامكلفيهكتبقدباروخكان

فقالوا"ايدهفيبالدرج،باروخإليهمءفجا.النبىإرميا

...آذانهمفيباروخفقرأه"آذاننافيواقرأهاجلس:له

،ايهودي"الملكأرسل،بذلكيهوياقيمالملكأخبررافلما

أودعهحيث،الكاتبأليشاماعمخدعمنالدرجلثخذ

منكانفما،الملكأذنيفيقرأه،بهجاءفلمااالرؤساء

فيالتىالنارإلىوألقاه،الكاتببمبراةشقهأنإلاالملك

36:11إرميا)"النارفيالدرجكلفنيحتي،الكانون

.(23-ا

"اليهودياللسان"العبريةاللغةعنيقالكما)3(

.(32:18أخ1)

ي!ديت4

وهىة،"يهودية!:معناهعبرياسم

زوجاتإحدىوهي!الحثيبيريابنةيهوديت)1(

ليبامة"أهو"أيضأوتدعى،(34ة26تك)عيسو

لللفهـب!دبنأ-بنأب!و،

(2أل!36)

رأوبين،سب!منإيدرسبنمراريبنتيهوديت)3(

إلىارجع)باسمهاالمسميالأبوكريفيالسفربطلة

.(التالىالمبحث

يت4سفريهـود-يتيهـود

إلىالرجوعيمكن)الأبوكريفاأسفارأحدوهو(أ)

بالجزء"الألف"حرفمنموضعهافي""اأبوكريفامادة

.(الكتابيةالمعارفدائرةمنلأولا

يعتبرلمأنهإلا،يهوديةامرأةبطولةقصةأنهورغم

كذلكاعتبرولكنه،اليهودعندالقانونيةا!أسفارمنإطلاقأ

قرطاجنة""مجمعمنبقرارالكاثوليكيةالكنيسةعند

.(م45،1في)"ترنت"مجمعمنثم1(م793فى)

القانونية.الأسفارمنتعتبرهلاالإنجيليةالكنائسأنإلا

قوةعنبالحديثالسفريبدأ:محتوياته(ب)

نينوى،عاصمتهكانتالذي،أشورملكنصرنبوخذ

قدأشوركانتنصرنبوخذأيام)وفيسلطانهوامتداد

نصرنبوخذأنكما،دمرتقدنينوىوعاصمتها،انتهت

الملكهذاودعا(.لبابلملكأكانبللأشورملكأينكنلم

فلسطينفيهابما-امبراطوريتهمنالغربىالقسمشعب

ملكأرفكشاد،اللدودعدوهإخضاعفييساعدوهأن-

،(الاسمبهذاللماديينملكأالتاريخيذكرولا)الماديين

يهزمأناستطاع!لكنه،لهالإستجابةرفضواولكنهم

جيشهقائدأرسلثم.لامبراطوريتهبلادهوضم،أرفكشاد

لاستجابةارفضتالتيالغربيةالشعوبلقديب"أليفاناا"

واستولي،000132تعدادهبجيشأليفانافزحف.له

فلسطين،منوالشرقالشمالإلىالواقعةالبلادعلى

نبوخذسويئعتدلالكي،معابدهاوهدمألهتهاوحطم

وجهثم.3(-1)الأصحاحاتنصر()نيوكدنصر

عادواقدكانواالذين،اليهوديالشعبإلىجيوشهأليفانا

نبوخذزمنفىعودتهمتكنلم)البابليالسبيمنحديثأ

الفارسي،كورشعهدفيكانتبل،سباهمالذينصر

اليهودسيع!اذ.(البابليةالامبراطوريةعلىقضىالذي

علىخوفأارتعبوا،الأخرىالشعوبمعابدتدميربأخبار
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ب!لأ،بتأ-لللفيب!و،بئ

منعودتهمبعدبناعوأعالواقدكانواالذيالمقدسهيكلهم

الجنوبافيوالمدنالجبالتحصينفىفبدأوااالسبي

فيتلزمهمالتىالأحتياجاتوسائروالمؤنالغلالوجمع

قام،الكهنةرئيسألياقيمطلبعلىوبناء.الحربوقت

التى،الجبالبينالمضايقبتحصينلافلويبيت"سكان

أليفانا.جيوشمنهاتحرأنيمكن

التيالقناةوقطع،فلوك!بيتوحاصرأليفاناجاءثم

علىحراسةووضع،المدينةداخلإلىالعينمنالمياهتنقل

العطش،منالشعبيستسلملكي،والعيونالينابيعجميع

يحاربهم،أنيريدالذينالشعبطبيعةيعرفيكنلمولكنه

له،استسلمواقدكانوالذينوعمونموأبروساءفسال

بنىتاريخعنموجزأ،عمونبنىقائد"أحيور"لهفذكر

وطالماامعجزاتمنمعهمإلههمصنعهوماإسرانيل

أما،هزيمتهمالإمكانفىفليس،إلههموصايايحفظون

فأغضب.هزيمتهمالسهلمنفيصبح،إلههمعصواإذا

لأيدي!ش!لم"أحيور"يقيدأنوأمر،أليفاناالكلامهذا

جيشه.يدعنبهلاكهميهلكلكىإسرانيلبني

عشرين،المحاصرينفلوىبيتأهلحمدأنوبعد

اجتمعوا،بمقدارمنهملكلالماءفيهايعطىكان،يومأ

لأليفانا،يستسلمواأنمنهوطلبواأميرهمعزياعلى

اللهينقذهملمفإناأيامخمسةيصبرواأنفوعدهم

لأليفانا.يستسلمونفإنهم،خلالها

ابنةيهوديتهي،تقيةجميلةغنيةأرملةهناكوكانت

إيمانهم،لعدمفوبختهم،الكلامهذاتسمع،مراري

بتنفيذهيتقومأنودبرت.الربعلىالاتكالعلىوحثتهم

طلبأالربأمامهـشذللوايصلواأنمنهمفطلبتاخطتها

هدأةفيالمدينةبمغادرةلهائشمحأنطلبتكما،لرحمته

مقصدها،عنتخبرهمأندون،وجاريتهاهيالليل

!انجاح،وحمايتهاللهإرشادطالبةبلجاجةهيوصقت

والحلى،بالجواهروتزينتالثيابأجملوارتدت.طريقها

بهالمسموحمنأطعمةمعها!أخذت،بالأطيابوأدهنت

الأمم.أطعمةمنشىءح!تضطرلاحتىاإسرائيللبني

حراسه،عليهافقبض،أليقانامعسكرإلىتوجهتثم

تخبرأنوتريد،العبرانيينمنهاربةأنهالهمأكدتولكنها

ي!و،قب!و،بتأ-لللفهـ

يفقدأندون،شعبهاعلىللغلبةطريقأسهلعنأليفانا

خيمةبهىالطريقلهافأفسحوا.جيشهمنواحدأجنديأ

أليفاناعلىدخلتولما.الفائقبجهالهاا"خذواوقداأليفانا

وأناأحيورلهقالهأنسبقمالهفقالت،بجمالهافتن

المحرمةالأطعمةأكلإلىسيضطرهمنيههمالذياكزق

بسهولةيهزمهبأنيمكنه،هذايحدثوعندما،عليهم

لقذيةليلةكلبالخروجولجاريتهالهائشمحأنمنهوطلبت

فلدي.بيتمنبالقربالواديفىالصلاة

أفام،أليفاناإلىووصولهامنالرابعاليوموفى

يدعوأنخصيه،بوغا!وأمر،لعبيدهوليمةأليفانا

منهاطلب،إليهدخلتفلما.معهوالشربللصالعبرانية

منوتشربسفح!إنهالهفقالت،معهوتشربتأل!أن

وطابتأليفانابهاففرح،معهاأحضرتهاالتىالأطعمة

فيأحدمعهمايكنولم،ثملحتىالخمرمنوشربنفسه

شدةمننائمأالسريرعلىمضطجعوأليفانا،المخدع

المخدعأمامءظرجأتقفأنجاريتهافأمرت.المسكر

.الربمعونةطالبةصمتفيتصليهيوكانت،للمراقبة

بشعروأمسكت،المعلقخنجرهوحلت،سريرهمنودنت

رأسووضعتجارلد!انادتثم!رأسهوقطعت،رأسه

فيعادتهماعلى،كلتاهـطخرجتاثم،مزودهافيأليفانا

المدينةأبوابإلىتوصلهحتىوسارت.الماضيةالليالي

أرتهموحالما.،البابليفتحواالحراسونادت،المحاصرة

منهمفطلبت.للربوسجدواجميعأهتفوااأليفانارأس

لموديتأصبحدوقد.السورعلىأليفانارأسيعلقواأن

"داركجا)،"أصبحتمئلما،يهوديةبطلة-ذلكبعد-

فرنسية.بطلةذلكبعد

؟خيالأمحقيقيةقصةهيهل()%

عشر-التاسعالقرنحتى-اللاهوتيينغالبيةكان

ولكن،تاريخيةقصةأنهاعلىيهوديتقصةإلىينظرون

العصورفى،البروتستانتمنالمقدسالكتابعلماءيتفق

في؟طبتروايةعنعبارةيهوديتسفرأنعلى،الحديثة

الترجمةأنومع.معينةومبادئتعاليملقئيدتاريخيقالب

أنهاإلا،يهوديتسفرتضم،المقدسللكتابالكاثوليكية

السفر:مقدمةفىتذكر



-ألي!و!يةي!و؟ية

التاريخيةصنعتهأما،الق"ليفحديثالسفرهذا،ا

فىمنهاأكبرهيهناوالصعوبة.جدأصعبفإثباتها

التاريخية،الأخطاءمنوردماوكأن،طوبياسفر

دونالحؤولقصدضوعفتقدالاحتمالالبعيدةوالوقائع

(،اليهودية*البطلةاسمإن.الخ!بهذاالقارىءوقوع

الروايةأنالظنوأغلب.رمزيةشخصيةإزاءبأننايوحي

.،001الؤيامننوعهى

ية،ليهودا-يةيهود

فيالرومانيةالولايةمنالجنوبىالجزءهىاليهودية

السهلكلضمفمع.صغيرةمنطقةوكانت،فلسطين

ميلألفيمنأكثرمساحتهاتبلغلا،والصحراءالساحلي

الساحلي.السهلكلأبدا2تشمللمولكنها،مربع

55تمتدكانتفإنها،الساحليالسهلهذاوباستبعاد

بينماعرضهاوكان،سبعبثرإلىلحمبيتمنطولأميلأ

مربعأ.ميلأ1ر035مساحتهافكانت،ميلأ25-03

نهروكان.(برية)صحراءنصفهامنيقربماوكان

الصحراءكانتغربهوفي،الشرقمنيحدهاالأردن

السهلثم،المنخفضةالتلالثم،المرتفعاتثم1(البرية)

اليهوديةويحد.(المتوسطالبحرساحلعلى)الساحلى

.الصحراءالجنوبومن،السامرةالشمالمن

حافةإلىالميتالبحرساحلمناليهوديةبريةوتمتد

علىالشرقمنالقادميجبركانمما،الوسطىالهضبة

لاءجرداصحراءفيساعاتثمانيإلىخمسمنالسير

توجدكانتالشرقيةحدودهاوعلى،شجرولافيهاماء

وعيناأريحا:هى،الينابيعمياهترويهاواحاتثلاث

جديعينثم(الجنوبإلىأميالعشرةبعدعلى)فشخة

أريحا،منطرقثلاثإليهاوتخرج.!ميلأ18بعدعلى)

.جديعينمنوأخرى،فشخةعينمنأخرىطريقوتبدأ

إلىالفربيالشمالنحوأريحامنالخارجةالطرقوتجرى

ثم،أورشليمنحوالغربيالجنوبإلىثم،إيلوبيتعاى

لحم.وبيتقدرونوادىإلىالغربىالجنوبجنوبإلى

الطريقمعتتحد،قدرونواديالطرقهذهتعبرأنوبعد

عينمنالقادمةالطريقوتتفرع.فشخةعينمنالقادمة

يةلي!وفىأ-يهي!لأ؟

إلى،الفربىالشمالإلىأحدهمايجري،فرعينإلىجدي

القوافل،تستخدمهلاوعرطريقوهو!وأورشليملحمبيت

يطهإلى،الغربيالجنوبإلىيتجهالآخروالفرع

وحبر!ن.

سي!وديةخريطة

اليهودية،جغرافيةفيمعالمثلاثةإنسميثويقول

طبيعتها":وهى،تاريخهافىكبيرةأهميةلهاكان

مدينةلقيامملاعمتهاوعدم،للصحراءومجاورتها،الرعوية

."كبيرة

ةالأنبياءمناثناناليهوديةصحراءفيولدوقد

هذهكانتكما.عناثوثفي!ارميا!تقوعفيعاموس

كما.شاولوجهمنداودإليههربالذيالملجأهىالبرية

للقياماستعدادأالمعمدانيوحناعاشالبريةتلكفيأنه

له.إبليستجربةيسوعالربواجهوفيها،بخدمته
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ي!وزأ

إلا،خصبأسوريةمناطقأقلكانتاليهوديةأنومع

تلخيصويمكن.نفوذأوأقواهاأشهرهاكانتأنها

كالاتى:تاريخها

كانوفيها،المالكةالعائلةموطنإليهوديةكانت

السبيمنالعودةوبعد.الأنبياءكبارظهروفيها،الهيكل

ببضعةذلكوبعد.عاصمتهاحولالشعبتجمع،البابلي

علىحريتهميفقدواأنقبلمعاقلهمآخرفيهاكانت،قرون

.الدمانبد

فلسطين،كلعلىاليهوديةاسم"استرابو!ويطلق

الخ(.01:3700أع،ه:27)لولوقاالبشيريفعلكما

باسميعرف،الغربمنالميتللبحرالمتاخمالجزءوكان

،1:4)مرقس"البرية،)أو(\:3مت)اليهوديةبرية

.يكرزالمعمدانيوحناظهرحيث(2ة3لو

حكم"أرخيلاوس"تولى،الكبيرهيرودسموتوبعد

ضئمت،غزلعندماولكن،وأدوميةوالسامرةاليهودية

حكمهامقركانوالتى،الرومانيةسوريةولايةإلىاليهودية

قيصرية.في

41يهوذ

وهو::"يحمدا،معناهعبرياسم

القميم:الع!لي،()

وسنفرد)الأسباطأبيليعقوبالرابعالابنيهوذا-1

.(يلىفيماخاصأبحثأله

معوقفواممنأحدقدميئيلأسلافأحديهوذا-2

عامليعلىللمناظرة،الكاهنيوصاداقابنيشوع

ة3عز)البابليالسبيمنالعودةبعداللهبيتفيالشغل

:7نح2:041عز)"هودهـلا"المسمىنفسهوهو.(9

43).

غريباتنساءاتخذواالذيناللاويينأحديهوذا-3

السبيمنالعودةبعدنسائهملإخراجأيديهموأعطوا

.(23؟01عز)البابلي

بنزربابلمعصعدواالذيناوريينأحديهوذا-4

.(12:8نح)بابلمنشا"لتئيل

فىاشتركواالذينالمغنينالكهنةأحديهوذا-5
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ي!وزا

العودةبعدنحمياأيامفىبنائهبعدأورشليمسورتدشين

.(12:36نح)البابليالسبيمن

.واحدأشخصأ)5(،)4(،)3(يكونوقد

الثانيوكان،بنيامينبنيمنهسنوأةبنيهوذا-6

السبيمنالعودةبعدنحمياأيامفىأورشليممدينةعلى

.(11:9نح)البابلى

فيالعتركواالذينيهوذار،ساءأحديهوذا-7

بعدنحمياأيامفىبنائهبعدإتمامأورشليمسورتدشين

.(12:34نح)البابليالسبيمنالعودة

النت!رقيالحدعلىكانتمدينة:الأردنيهوذا-8

.(91:34يش)نفتاليسبطلنصيب

لملأبوكرلفا:راسفاكل(ب)

كاهنلمتتياالثالثالابنوهو:المكابىيهوذا-1

السلوقيينضدالحربفيالبارزاليهوديوالقائد،مودين

منموضعهافى"أسمونيين"مادةإلىالرجوعالرجا)

الكتابية،المعارفدائرةمنالأولبالجزء!اطفحرف"

الميم""حرفمنموضعهافى"مكابيين"مادةإلىوكذلك

الكتابية.المعارفداثرةمنالسابعبالجزء

معثبتااللذينالقائدينأحدحلفيبنيهوذا-2

1)حاصورمعركةفى-المكابييهوذاأخي-يوناثان

.(11:07مك

كتبواالذين،أورشليمفىاليهودقادةأحديهوذا-3

أنهالبعضويظن،الملكبطلماوسمؤدبأرسطوبولسإلى

مك2)الأسينيينالأنبياءأحدأو.المكابييهوذأنفسههو

1:01).

هركانسيوحناوأخو،المكابيسمعانبنيهوذا-4

فيهااشتركالتىالمعركةفيخرحوقد.(16:2مك1)

ذلكوبعد،أنطيوكسالملكقائد"كندباوس"ضدأخيهمع

فيوأخيهأبيهمعغدرأ،صرهبسأبوبنبطلكاوسقتله

.(17-69:2مك1)،دوق"قلعة

لملحدب:العيفى(-ر

مادةإلىالرجوعالرجا:الإسخرموطييهوذا-1



يكقوبىبلأي!لأ!ا

بالجزءاطف"حرف9)منموضعهافى"اسخريوطي"

.11الكتابيةالمعارفدائرة"منالأول

،3(60مرقس،13:55)متلربأأضريهوذا-2

للرسالةوسنورد"يهوذارسالة"كاتبهوأنهلأرجحوا

فالرجا،هذايهوذاعنأما-يليفيماخاصأبحثأ

.)5("يعقوب"مادةإلىالرجوع

:14يو)(الإسخريوطيليساالرسوليهوذا-3

،،تداوس"أوا،لباوس"المسمىهوأنهلأرجحوا(22

إلىالرجوعالرجا)(18ة3مرقس،0103مت)

الثانىبالجزءالتاء"ي!حرفمنموضعهفى"تداوس"

بالجزءاللامحرفمنموضعهفى"لباوس)!!!الى

يهوذا"يدعىكما.(الكتابيةالمعارفدائرةمنالسابع

نأوالأصح،(1:13أع،6:16لو)،،يعقوبأخا

سوىعنهئشجلولم."يعقوبأخايهوذا"عنهيقال

ماذاياسيد":الأخيرالعشاءأثناءفىيسوعللربسؤاله

"؟للعالموليسلناذاتكتظهرأنمزمعإنكحتىحدث

.(14:22لو)

فىبثورةقاموقد.(5:37أع)الجليلىيهوذا-4

:2لو)م7عامفيكرينيوسأجراهالذيالاكتتابأيام

الذينوجميع،فهلكغفيرأشعبأءهوراوأزاغ،(2

.(5:37أع)"تشتتواإليهانقالوا

الغيورينحزبمؤسسكانإنهيوسيفوسعنهويقول

.الروماننيرمنللتخلصيسعىكانالذي

الزقاقفي-بيتهإلىلجأالذي،الدمشقييهوذا-5

بولس()الرسولالطرسوسيشاول-دمشقفيالمستقيم

دمشق،إلىالطريقفيوهو،الربمعتقابلأنبعد

لهالربباختيارأنبأهالذي،حنانياالربلهأرسلوهناك

9:01أع)بصرهإليهفرجع،عليهيديهووضع،رسولأ

-18).

الرسلاختارهوقد،برساباالملقبيهوذا-6

وسيلاهو-أورشليمفياجتمعواالذين-والمشايخ

وسوريةأنطاكيةإلىوبرنابابولسالرسولينليرافقا

التيالقرارات،البلادتلكفي،للإخوةحاملين،وكيليكية

كانوإذ،الأممختانموضوعبخصوصإليهاوصلوا

بىيثقوبل!اي!وز

وشدلوهم"كئيربكلامالإخوةوعظا"نبيينوسيلايهوذا

.(-15:2232أع)

4يعقوببقيهوذا

يكبرهوكان،ليئةزوجتهمنليعقوبالرابعالابنوهو

وزبولونيساكريصغرهكانكما،ولادوشمعونرأوبين

.(02-35103:17-9231لك)

يوسفباعوا،لإخوتهيهوذامشورةعلىوبناء

اللاحق،تاريخهمنويبدو.يقتلوهأنمنبدلأللإسمعليين

وليساالموتمنيوسفإنقاذبدافعمنهكانذلكأن

الفائدةما":لإخوتهسؤالهمنيبدوكما،الثمنفىطمعأ

ولاللإسمعليينفنبيعهتعالوا-دمهونخفيأخانانقتلأن

تك)"إخوتهلهفسمع،ولحمناأخونالأنهعليهأيديناتكن

.(27و37:26

رجلابنةوتزوج،عدلامإلىيهوذانزلذلكوبعد

وأونانعير:أبناءثلاثةلهفولدت،شوعاسمهكنعاني

عير""ومات،ثاماراسمهاامرأة"عير*وتزوج.وشيلة

الذي"أونان"لأخيهفأعطاها،نسلأمنهاينجبأنلون

لثاماريهوذافقال،نسلأمنهاينجبأندونبدورهمات

ابنى7شيلةيكبرحتىأبيكبيتفيأرملةاقعدي"كنته

الأخر.هويموتأنخشيلأنه

غنمه،ليجزتمنهإلىصاعديهوذاأنثامارعلمتولما

فيثامارتنكرت،هاتتقد(امرأته)شوعابنةوكانت

تمنة،إلىالطريقعلىوجلست،عاهرةامرأةثياب

فرآها"زوجةلهئعطلموهىكبرقدشيلةأنرأتلأنها"

فمال،وجههاغطتقدكانتلأنها،زانيةوحسبهايهوذا

هما:توأمينابنينلهوولدتمنهفحبلت،عليهاودخلإليها

.(03-38:12لك)وفارصزار!

علىاعتز*أنهإلا،يعقوببكريكنلميهوذاأنورغم

الكثيرفيالزعامةيتوليفنراه،(5:2أخ1)"إخوته

يذهبواأنالمحتممنأصبحفعندما.العائليةالشئونمن

أباهأقنعالذيهوكان،القمحلشراءمصرإلىثانيةمرة

سلامتهضمنالذيوهو،بمرافقتهملبنيامينبالسماح

.(01-43:3لك)
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زاي!ولللبط-اي!وز

نأعرضهمما،بنيامينعدلفيال!سوجدوعندما

إلىتوسلالذيهويهوذاكان،مصرفىأسيرأيؤخذ

بنيامين،عنعوضأعبدأهويؤخذأنعليهعارضأيوسف

نفسه،يضبطأنيستطعفلميوسفعواطفحركمما

يهوذاأنكما(.34-44016تك)لإخوتهنفسهفأعلن

تك)جاسانأرضإلىأمامهيعقوبأبوهأرسلهالذيهو

مباركةوقتإلىذلكبعدشيئآعنهنسمعولا.(28!46

.(12-94:8تك)لأولادهالأخيرةيعقوب

4يهوذاسيمر-يهوذا

ثلاثةمعهكان،مصرإلىأبيهمعيهوذانزلعندما

في،بلغتحتى،مصرفيتكاثرتعائلتهلكن،أبناء

47،لآ..سيناءبريةفىموسىأجراهالذيالأولالتعداد

وفي(27!1عد)عددأالأسبا!أكبرفكان،نسمة

وكان،نسمة76ر005يهوذاسبطكان،الثانيالتعداد

فييمثلهوكان.(26:22عد)أيضأالأسبا!أكبر

يفنة-بنكالبالأرضتقسيمفيوكذلك،الجواسيس

.(17:6،34:91عد)

سبطموقعكان،ءسينابريةفيالترحالأثناءوفى

شروقنحو،الشهادةخيمةمنالشرقيالجانبعلىيهوذا

،9-2:3عد)وزبولونيساكرسبطاومعه،الشمس

كانتيهوذارايةأناليهوديةالتقاليدوتذكر.(01:14

الأسد.رمزعليهاءخضرا

فينصيبهعلىحصلسبطأوليهوذاسبطوكان

.الأرضكلثلثنصيبهشغلوقد.الأردنغربىالأرض

أعطي،فعلأمسحهاعلىبناءالأرضتقسيمأعيدعندما

الأرضحدودونجدشمعونلسبطيهوذاأرضمنجزء

يشوعسفرفيبالتفصيل،يهوذالسبطنصيبأوقعتالتى

.(63-02و15:1-12)

منبنوعيهوذاسبطاحتفظ،القضاةحكمأثناءوفي

إقامةفياشتراكهمورغم.الأسباطباقيعنالاستقلال

بكامليكنلمذلكأنفيبدو،ملكأالبنيامينيشاول

فييهوذاسبطمنالمجندينعددمنيبدوكما،رغبتهم

.(15:4صم1)شاولجيش
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يد؟زأممل!ه-ي!وزا

4يهـوذامملكة-يهوذا

انقسمتاللتينالمملكتينإحدىكانتيهوذامملكة

.سليمانموتبعداليهوديةالأمةإليهما

الممل!:بداية-1

مملكةيكونوناعشرالاثناإسرائيلأسباطكان

داودأسرةواستمرت.وسليمانداودحكمتحتمتحدة

الجنوبيةالمملكةعلىقضىحتىأورشليمفيتحكم

بابل.ملكنصرنبوخذيدعلى.ق.م586في)يهوذا(

بعدبشدةمحدودينأصبحاونفوذهاالأسرةسلطةولكن

حدثلقد.ق.م369فىسليمانموتعندالمملكةانقسام

رحبعامبين!والجنوبيةالشماليةالمملكتينبينشديدتوتر

سبطمننباطبن،يربعام(سليمانابن)يهوذاملك

نجحفقد،(إسرائيل)الشماليةالمملكةملك،أفرايم

للمملكةملكأولوأصبح،الانفصاليهحركتهفييربعام

الجنوبيةالمملكةبعرشرحبعاماحتف!بينما،الشمالية

.(يهوذا)

:ي!ذاممل!حدود-2

،يهوذاسبطعلىعلاوة،تضميهوذامملكةكانت

،الجنوبأقصىفيشمعونسبطثمبنيامينسبطمعظم

كلعلىسلطانهمبسطوا،يهوذاسبطسواعداشتدتولما

الهامةأثارهيهوذامملكةلموقعوكان.وشمعونبنيامين

هوليهوذاالغربيالحدوكان..وتاريخهالشعبثقافةعلى

الميت.والبحرالأردننهرالشرقىوالحد،المتوسطالبحر

إنشاءلتعميرهايلزمكانالتىالبريةكانتالجنوبوفي

بينطبيعيفاصلثمةيكنلمالشمالوفي.للرينظام

يتأرجحالفاصلالحدفكان،إسرائيلأسباطوسائريهوذا

تبعدنقطةمنتقريبآيمتد،إيلبيتحولوجنوبأشمالأ

نقطةإلى،المتوسطالبحرعلىيافامنالشمالإلىقليلأ

منالشمالإلىميلأعشرثلاثةنحوتبعدالأردننهرعلى

توجدكانتالتخمهذاوعلى،الميتللبحرالشماليالطرف

وغيرها.إيلوبيتوجبعونوالرامةمخماسحصون

ميلأ.45نحوضلعهطولبمربعأش!هيهوذامملكةفكانت

التضاريسمتنوعةمناطقتضمالمساحةهذهوكانت

رئيسيةأقسامثلاثةإلىتقسيمها!يمكن.والمواردوالمناخ



ي!وزامملهـة-اي!ز

منطقةثم،شرقأتليهالتىوالمنطقةاالساحليالسهل:

السهلعلىإسرائيلبنويسيطرلمالواقعوفي.المرتفعات

حتى،عليهالفلسطينيينسيطرةبسببتمامأالساحلي

أرض"باسمئعرفالساحليالسهلهذاأصبح

شبهالساحلهذاولكن.(8:2مل2)"الفلسطينيببن

الموانيمنالكثيرلإقامةالإمكاناتيتحلم،المستقيم

كئيرفينيقيةشاطىفىالحالهوكمااالتجارةلتنشيط

التعاريج.

توجدكانت،الساحليالسهلهذامنالشرق!الى

فيهاجرت،(16و11:2يش)الارتفاعقليلةمنطقة

تقعوكانت،والفلسطينيينإسرائيلبنيبينكثيرةمعارك

ولخيش،،ودبير،شمسوبيت،غريقةحصونفيها

يأسبابليهوذاالأهميةبالغةالمنطقةهذهوكانت.ولبنة

علىالزيتونبأشجارالغنيةلثروتهاأيضأكما،دفاعية

المنطقةويفصل،الوديانفيالحنطةوحقول،المرتفعات

الوسطى،الجبالسلسلةعن(الشفيلة)الارتفاعقليلة

عجلون.واديأشهرها،وديانعدة

ميلأوثلاثينخمسةنحوالمرتفعاتإقليممساحةوتبلغ

منالطريقوفي.عرضأميلأعشروخمسة،طولأ

00502نحوإلىالمرتفعاتتنخفضأورشليمإلىالسامرة

تعاودثم،البحرسطحمستم!ىفوققدم00602-

037ء3لهاارتفاعأقصىفيبلغأورشليمجنوبيالارتفاع

لهذهكانوقد.حبرونمنمباشرةالشمالإلى،قدمأ

لأيكانمماأكثر،الشعبحياةفىالأثرمنالمنطقة

هطولإلىالجبالوجودأدىفقد،أخرىجفرافيةمنطقة

فالسحب،الغربيةالسفوحعلى،كافيةبصورةالأمطار

فيالحياةتبعثأمطارالمتهطل،المتوسطالبحرمذالقادمة

قض")يهوذابرية*فهىالشرقيةالمنحدراتأما.لإقليما

نحوتنحدروديانتتخللها،ءجرداأرضوهى،(1:16

مستوىتحتقدمأ1921عمقإلىالميتوالبحرالأردن

كافية*لزراعةالمجاليتيحلاحادانحدارفهو،البحرسطح

تقعكانتالبلادمنالشرقيالجزءهذاوفي

.وماساداوقمرانجديوعينأريحا

ي!وزاممل!ة-أي!ز

:ايىمملكةتار--3

مدىعلىيهوذامملكةعرشداودأسرةشغلت

مملكةأعطىمما،أورشليمعاصمتهاوكانت،تاريخها

ونجد.الشماليةالمملكةإليهتفتقركانتثبائايهوذا

-01أخ25،2مل2-12مل1)فيمسجلأتاريخها

جدولأيياليك،المعاصرينءا!انبياكتاباتوفي،(36

منهم:لكلالمرجحوالتاريخيهوذابملوك

الملكاسم

معحكمهمدة

أبيه

!لىمن

رحبعام-

أبيام

أسا

3و87/986.-873/72طفايهوشا

3ؤ818-852يهورام

خزياأ

عكيا

لوآش

مصياأ

!ق7*-197)ع!رسا(عزيا

3ق،7/93+-075ميوثا

ماق2كا/21-572زحاأ

3ؤ716/715-972حزقيا

.مق87ء86-99ء5،امنسى

آمون

يوشيا

حازيهوآ

يهوياقيم

يهوياكين

صدقيا

حكمهمدة

منفردأ

3.ق319-139

3.قي139-119/019

3.في9087/986-9/901لأ

.3ق087/96-818

3.د8،8-1،8

3ق1!8

.3ق1،8-835

3ذ582-697

3.ولن693-7

3.ق74/9*-767

3.قكا/71/93-2731"

3ق716/715-732/اكا

3.ق87-71ء167/5686

ق+م-364،ء687/86-2

3ق/11-42ء30،6،

قم906-4ء036

3.ق606

3.ذ79،-906

ق!795

ق!795-587

علىد

سنوات

حكمه

سنة17

سنوات3

ا!اسنة

سنة25

سنة8

سنوات6

سنة04

سنة92

سنة52

سنة16

سنة16

سنة92

سنة55

سنة2

سنة31

أشهر3

سنة11

أشهر3

لعلاقاتهابالنسبةيهوذامملكةتاريخنقسيمويمكن

فالفترة،(بابل-أشور-إسرائيل)لأخرىابالأمم

73)369-ايوثامأيامإلىرحبعامأياممنتمتدالأولى

)731يوشياأيامإلىآحازأياممنالثانيةوالفترة(.3.ق

315



ي!ا)1لللالة-اي!از

آخرإلىيهوياقيمأياممنالثالثةوالفترة.(ق.م.906-

.(.نمق587-906)صدقياأيام

حاصرص!

لمجمم

ي!لأالمملكةخريطة

للسمائيير:)1(ي!ذلم

الأمةإليهماانقسمتاللتينالمملكتينبينالصراعبدأ

رحبعامشرعفقد،مباشرةانفصالهماعقب،العبرانية

الشماليةالأسباطإخضاعلإعادةكبيرجيشحشدفي

كلامبسبب،خطتهينفذلمولكنه،داودبيتسيادةتحت

ولاتحاربواتصعدوالا11:الربقالهكذااللهرجلشمعيا

لأن،بيتهإلىواحدكلارجعوا.إسرانيلبنيإخوتكم

24(.31-:12مل)1!الأمرهذاعنديمن

عشرةخمسفيحصونببناءبلادهرحبعاموحصئن

لمهذاولكن،البلادنواحيجميعفي،الأقلعلىمدينة

قدكانالذي-مصرفرعون(شيشنق)شيشقيمنع

خزائنونهب،يهوذاغزومن-تو!تهفييربعامساعد
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والقصر.لهيكلا

ذإ،عليهسيىءتأثيرالكئيراترحبعاملنساءوكان

عقابأشيشقأمامهزيمتهوكانت.آلهتهنءوراقلبهأملن

وتذللوا،بخطاياهموالشعبالملكفاعترف!الربمنله

منأخذهبمامكتفيآ،شيشقعنهمفرجع،الربأمام

"لأياماكلويربعامرحبعامبينحربوكانت".كنوز

.(16و12:15أخ21،2و14:02مل1)

موضعهفيالملوكهؤلاءمنملككلإلىالرجوعيمكن

الكتابية،المعارفدائرةبأجزاءالأبجديالترتيبمن

تاريخه.لمعرفة

سنة035نحومديعلىقائمةيهوذامملكةظلتوقد

عليهاقضىحتى،(قم.319)الانقسامسنةبعد

سنة135نحووبعدق.م.587فىبابلملكنصرنبوخذ

إسرانيل(مملكة)الشماليةالمملكةعلىأشورقضاءمن

قسم.722فى

،ايهـوذلةرسا-يهوذا

كتبها،الجديدالعهدرساثلآخرهى:الرسا+1()

الربإخوةمنأنهماوالأرجح،لايعقوبأخويهوذا"

نأالعجيبومن.(6:3مرقس،13:55مت)يسوع

الوحيدللسفرعنوانا"يهوذا*باسمالرسالةتبدأ

هو،ا"يهوذااسمأنوبخاصة،الارتدادلموضوعالمخصص

.(الإسخريوطييهوذا)مرتدأكبراسمأيضأ

تشابهويثير:إليهمكتبتومن5كتابتهاتاهـ،(ب)

أيهما:التساؤل،الثايخةبطرسرسالةمعيهوذارسالة

العددمنالواضحمنولكن.الآخركتبهبمااستعان

زمنجدكتب!وذاأن،الرسالةهذهمنعشرالسابع

يوسابيوسويذكر.مضىكتاريخيذكرهمإذاالرسل

(م69-)81دومتيانالامبراطورأن-الكنسيالمؤرخ-

كاتبيهوذاأنهوالأرجح)يهوذاأحفادمناثنيناستدعى

الملكي،ذاودبيتإلىينتسبانأنهماسمعإذ(الرسالة

نأيمكنلا،بسيطينفلاحينمجردوجدهماعندماولكن

وهذه.أمامهمنطردهما،لروماتهديدمصدريكونا



ي!وزاالللالة-اي!و!

عصرقبلهامةشخصيةكانيهوذاأنعلىتدلالحادثة

برسالةاستعانيهوذاأنهذامعنىليسولكن.لومتيان

منمسوقأمنهماكلكتببل!الثانيةالرسولبطرس

.الموضوعتفسعن.(1:21بط2)القدسالروح

خاص.بشكل-كتبتيهوذارسالةأنالجليمنويبدو

رسالةفينلاحظهلاماوهو،اليهودمنللمسيحيين

منالخروجيذكريهوذاأنكها.الثانيةالرسولبطرس

ميخائيل:مثل،القديمالعهدمنوأسماء،(عده)مصر

فىلهمذكرلابينما،(11و9العددان)وقورحوقايين

نبوةيهوذايذكركما:الثانيةالرسولبطرسرسالة

يتوجهكانأنهعلىأيضأيدلمما،(15و14)أخنوخ

.اليهودمنالمسيحيينمنجماعةإلىبكلامه

عمالأسفريؤرخكما؟الرسالةمنالغرض(ب)

يهوذارسالةفإن،الأرضعلىالكنيسةلبدايةالرسل

وبذلك،الكنيسةإليهستنتهىالذيالارتدادلبدايةتؤرخ

فيه.المذكورةوالدينوناتالرؤيالسفرتمهدفهي

أنهإلى،ضمنيأ،الثالثالعددفيالكاتبويشير

يكتبأنيريدكانإنهإذ،القدسالروحمنبوحييكتب

منبتوجيه)"اضطر"ولكنه"المشتركالخلاص"عن

لأجلتجتهدواأنواعظأ"يكتبأن(القدسالروح

وجهفي(3عدد)"للقديسينمرةالمسلمالإيمان

الظهور.فيأخذتقدكانتالتىالهرطقات

الرسالة:مضمون(د)

الخطيةمنسريعةرحلةفيبالقاريءالرسالةتنتقل

القادمةالدينونةإلى،(11عد)البشرىالتاريخفجرفي

البحرعنتتحدثكما.(15عد)ثانيةالمسيحمجىءعند

إلىالظلاموقتام،الأبديةوالنار،(39عد)والنجوم

عملعنالمنظور،غيرالعالموعن،(13و7عد)الأبد

.(9و6العددان)لملائكةا

يهوذارسالةعنهاتكشفالتىالجديدةوالحقائق

،(6عد)الساقطينالملائكةخطيةعنتفاصيلتشمل

،(9عد)موسىجسدعنلإبليسميخائيلومخاصمة

أزي!والللالة-أي!ز

.(15و14العددان)الطوفانقبلأخنوخونبوة

مخاصمةإلىواشارته،أخنوخلنبوةيهوذاذكروفي

ايأبوكريفىالسفرفىإلاتذكرلاالتيلإبليسميخائيل

الكتاباتهذهعلىيصادقيكنلم،"موسىصعود*

كانالتيالكتاباتيستخدمكانبالحريبل،الزائفة

يخرسهم،لكى،والهراطقةالكذبةالمعلمونإليهايستند

وجدفقد،بهايتمحكونالتىمراجعهمإلىبالاستناد

كما)الحقيؤيدشيئأاقتبسهاالتىالأقوالفىيهوذا

وبعض،الشعراءبعضأقوالبولسالرسولاستخدم

:3تي17:28،2أعفىكما،القانونيةغيرالمراجع

.(13و1:12تي8،

واحد،مركزحولمنتظمنمطعلىيهوذارسالةوتسير

نأمنالمؤمنونيخشىولئلا.بخاتمتهاشبيهةفبدايتها

المحبةكلماتفإن،الحقعنبعيدأأيضأهمينحرفوا

أيضأ.خاتمتهافيكماالرسالةمقدمةفيتظهرالحميمة

لأجلفالإجتهاد.3،23العددينفي،الخلاصةويذكر

إيمانكمعلىأنفسكمابنوا!:القوليقابله،الإيمان

فى،القديمالعهدإلىبهمويرجع(02عد)"الأقدس

العهدإلىبهميرجعكما،الخامسبالعدديبدأالذيالجزء

ماويذكر.عشرالسابعبالعدديبدأالذيالجزءفيالجديد

فييحدثماوكذلك(9عد)السماوياتدواثرفيحدث

.(13و12العددان)الطبيعيالعالم

يمثلونرجالثلاثةيظهريهوذارسالةصلبوفي

4الاعدادفيالموصوفة)للارتدادالبارزةالخواص،تمامأ

فى)أخرىنماذجثلاثةلهايذكروالتي!(91و16و

الفكر،عشرالحاديالعددويلخص.(7-5الأعداد

طريقإلىيدلفونفالمرتدون:الرسالةكليتخللالذي

نهايتها.فىيهلكواأنإلىعليها!ينزلقون،خاطئة

الصانبةالطريقعنبالانحرافتبدأالخاطئةوالطريق

فطريق.(11عد)الصريحبالتمردوتنتهي،الوحيدة

وضلالة!"الطريق*هوالذيالمسيحمعتتعارضقايين

قورحوهلاك.!الحق!هوالذىالمسيحمعتتعارضبلعام

.6(:14يو")الحياةهوالذيالمسيحمعيتعارض

في)المذكورالمسيحىللسلوكالرباعيوالمبدأ
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ي!لا!

أسفارمنبغيرهايهوذارسالةيربط21(و.2العددين

البناءيواصلأنعليهيجبفالمسيحى،الجديدالعهد

.والانتظارنفسهوحفظوالصلاة

ونجد،للربالنفوسيربحأنهوالمؤمنعلىوالواجب

و22العددان)المخلصينلغيرالثلاثيالتقسيمفيذلك

لديهملأنوالتعاطفالرحمةإلىحاجةفيفالبعض.(23

سريعةنجدةإلىحاجةفيوالبعض.إخلاصعنشكوكأ

إلىحاجةفيالأخروالبعض.النارمنقريبونلأنهم

المؤمنين.إلىخطيتهمعدفىىتنتقللئلاحذرةمعالجة

عنيهوذايتحدث،الرائعةالختاميةالتحيةوفى

علىالتعثرإمكانيةمنفجأةبالانتقال،الكنيسةاختطاف

بلامجدهأمام"ومخلصهمربهميوقفهمأنإلى،الطريق

."الابتهاجفىعيب

والقدرةوالعظمةالمجدله":بالتسبحةيختمثم

.(24عد)"آمنن.الدهوركللىالىالآنوالسلطان

الرسالة:موجزهـ()

.(2و)1الافتتاحيةالتحية-1

عنالدفاععلىالتحريض:منهاوالهدفالمناسبة-2

.(4و3)لإيمانا

:16(-5)الإيمانعنالدفاعلضرورةأمئلة-3

المرتدينعلىاللهلدينونةتاريخيةأممالةثلاثة-أ

(5-7).

-8)الكذبةالمعلمينلدصفتاريخيةأصكة-ب

16).

عنالدفاعكيفيةعنالحقيقيينللمؤمنينوصايا-4

.(21-17)الإيمان

.(24-22)الختاميةوالتسبحة،الخاتمة-5

8ي!رام

"يورام"يكتبوقد،"مرتفعالربيممعناهعبرياسم

وهو:.(8:امت،11:2مل2)

لهايزابل:أخآببنم!رام(1)

الملكفهو،إسرائيلعرشعلىأخزياأخاهخلفوقد

318

ي!لألا!

ملكوقد.المملكتينانفصالبعدإسرائيلعلىالتاسع

!سممى.(\:1:1713مل2)سنةعشرةاثنتي

.(8:16مل)"إسرائيلملكأخأببنيورام"أيضأ

عناستقلالهمالمؤابيونأعلن،أخآبوفاةفبعد

ليهورامالجزيةدفععنموأبملكميشعوامتنع،إسرافيل

ملكيهورامفأرسل،(ه:3مل2)إسراثيلملك

موأبإلىمعهليذهب،يهوذاملكيهوشافاطإلىإسرائيل

سبعةمدىعلىأدومبريةفيسيرهمأثناءوفي.للحرب

،"تبعتهمالتيوالبهائمللجيشماءيكنلم!،أيام

يهوشافاطفطلب،عطشأالموتخطرفيوأصبحوا

بنأليشعإلىالثلاثةالملوكفنزل،للرببنبيالاستعانة

ثم.للبعلعبادتهعلىبشدةيهوراموبخالذي،شافا!

نأ-يهوشافاطوجهيرفعأنيريدالربلأن-أخبرهم

ترونلا":الربقالهكذالأنهجبابأجبابأالوادييجعلوا

فتشربون،"مايمتلئالواديوهذا،مطرأترونولاريحأ

،الربعينيفييسيروذلك.وبهائمكموماشيتكمأنتم

عظيمةنصرةالربوأعطاهم."أيديكمإلىموآبفيدفع

.(25-3:1مل2)الموآبيينعلى

فكان،!اسرائيلالأراميينبينالحربنشبتذلكوبعد

يتمكنفكان،أرامملكبخططيهوراميخبرالنبيأليشع

أرامملكجنودالربضربثم.العدرخططإحباطمن

معاملةمعاملتهمذلكأعقبثم.أليشعكقولابالعمى

يكفأرامملكجعلمما،أليشعنصيحةعلىبناء،كريمة

.(23-6:8مل2)إسرائيلمحاربةعن

حاجةفييعدلمبأنهيشعريهورامجعلذلكأنوشبدر

نأجذأوالأرجح،الأوثانعبادةإلىفانحرف،أليشعإلى

كفتالتىالمصائببعودةوهددهذلكعلىوبخهأليشع

وحاصرأرامملكبنهددجاء،التوبةأبىولما.عنه

إحدىإنحتىشديدةمجاعةفيهافحدثت،السامرة

نسب،ذلكالملكسمعفلمااوأكلتهابنهاسلقتالنساء

أعلنالنبيولكن.قتلهعلىوعزم،أليشعإلىالمصيبةهذه

نجاوهكذا.معجزيةبصورةالغدفىستنتهىالمجاعةأن

غدالأراميونتركهاالتىالغنيمةمنالخيرونجاء،النبي

.(7مل2)هروبهم



با،اأي!لأ

عنتنبأوهناك،دمشقإلىأليشعذهب،ذلكعقب

ويملكويقتله،أرامملكبنهددضدبثورةحزاثيلقيام

فرصةدمشقفيالثورةأنيهوراموظن.عنهعوضآ

الأراميين.يدمنجلعادراموتلاستردادأمامهسانحة

منيزرعيلفيليبرأفرجع،يورامضربواالأراميينولكن

الجيشقيادةوتركاالأراميونبهاجرحهالتىالجروح

9041!92!8مل2)،نمشيبنيهوشافا!بنلياهو

ملكيورامعلىللثورةسانحةفرصةوجدهاالذي!(15و

إلىياهووذهب.العرشعلىوالاستيلاءإسرائيل

فىفسقطذراعيهبينبسهميهورامورمى،يزرعيل

حسباليزرعيلىنابوتحقلفيجثتهفاعيقوا،مركبته

.(92-9:11مل2)النبيإيليافمعلىالربكلام

بيتطريقفيهرب،ذلكيهوذاملكأخزيارأىولما

عقبةفىالمركبةفيأيضأوضربوه،ياهوفطاردهالبستان

.هناكوماتمجدوإلىفهرب،يبلعامعندالتىجور

ي!ذا:ملكليهوشافاطا!برالابني!رام)2(

الملكوأصبح،العرشعلىأباهخلفالذيوهو

وهوالعرنت!تولىوقد.المملكةانقسامبعدليهوذاالخاممس

ميسنواتثمانيملكو،العمرمنوالثلاثينالثانيةفي

ملوكطريقفىوسار".(.مق841-848")منأورشليم

كانتأخأببنتعثليالأناأخآببيتفعلكما!إسرانيل

-8016مل2)"الربعينيفيالشروعمل،امرأةله

الكاهن.ليهوياداعزوجة"يهوشبع"ابنتهوكانت.(91

بالسيفالستةإخوتهجميعقتلالعرشعلىتثبتوحالما

.(21:4أخ2)إسراثيلرؤساءمنبعضآوأيضأ

أورشليمسكانوجعل،يهوذاجبالفيمرتفعاتوعمل!

أدوموعصى".(21:11أخ2)"يهوذاوطؤح،يزنوية

لأنهيدهتحتمن"لبنةعصتكما"يهوذايدتحتمن

.(01ة21أخ2)"آبائهإلهإلربترك

الرببأنتنذرهالنبيإيليامنكتابةإليهوأتت

عظيمة،ضربةلهماوكلعهونساوبنيهشعبهسيضرب

حتىاأمعائهبداء،كثيرةبأمراضهوسيضربهكما

فيومأ.يومأالمرضبسببأمعاؤهتخرج

لثلافاطي!و

إلىفصعدوا،والعربالفلسطينيينالربأهاجو

الملكبيتفىالموجودةالأموالكلوسبواوافتتحوهايهوذا

أصغريهوآحازال!ابنلهيبقولم،أيضأونسائهبنيهمع

لهليسبمرضأمعائهفيالربضربهكلههذاوبعد.بنيه

بسببخرجتأمعاع!أنسنتيننهايةعند..وكان.ءشفا

عليه،مأسوفغيروذهب...رديةبأمراضفعاتمرضه

غأ2")الملوكقبورفىليسولكن،داودمدينةفيودفنوه

21:12-02).

:مي!را)3(

معيهوذاملكيهوشافاطأرسلهمااللذينالكاهنينأحد

مدنفيالربشريعةالشعبليعلموااللاويينالرؤساء

.(9-17:7أخ2)يهوذا

4يهوزاباد

وهو:،"يمنعالرب*معناهعبرياسم

أحد،الموأبية(شوميرأو)شمريتبنيهوزاباد)1(

علىوقتلاهعليهفتنااللذين،يهوذاملكيهوأشعبدي

بنيءدماأجلمن،القلعةبيتفي،داودمدينةفىسريره

26(،24:أخ21،2و12:02مل)2الكاهنيهوياداع

ق-م.797نحوفىوذلك

قورحبنيمنأدوملعوبيدالثانىالابنيهوزاباد)2(

منكانواإذالخدمةفىوالقوةالثسذويمنكانواالذين

1)الأقداسخزائنوعلى،الرببيتفيالبوابينأقسام

.ق.م679نحوفىوذلك،(15و26:4أخ

معهوكان،يهوشافاطالملكقوادأحديهوزاباد)3(

،(17:18أخ2)للحربمتجردونألفاوثمانونمئة

ق.م.875نحوفىوذلك

4يهوشافاط

وهو،"يقضيالرب"معناهعبرياسم

المبحثلهوسنفرد،يهوذاملكيهوشافاط)9(

التالى.

كاتبأأىمسجلأكانالذيأخيلودبنيهوشافاط)2(
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ي!وأاطلأ-ب!وللثافاط

:8:16،02صم2)داودالملكحاشيةفىللاحداث

:4مل1)سليمانللملكوكذلك،(18:15أخ24،1

3).

وكيلأعشرالائنيأحد،فاروحبنيهوشافاط)3(

فىعملهدائرةوكانت،سليمانالملكلهأقامهمالذين

.(4:17مل1)يساكر

:9مل2)ياهوالملكوأبو،نصشيبنيهوشافاط)4(

.(14و2

كانالذينالكهنةأحد(يوشافاطأو)يهوشافا!ط)5(

بيتمنإحضارهعنداللهتابوتأمامبايابواقالنفخعليهم

فىوذلك،(15:24أخ1)أورشليمإلىأدومعوبيد

في"يوشافا!!:إلىأيضأارجع)..مق829نحو

المعارفدائرةمنالجزءهذامنيلىفيماموضعه

.(الكلابية

4(يهوذاملك)يهوشافاط

انقسامبعديهوذامملفعلىالرابعالملكوهو(أ)

.!عزوية"زوجتهمنأساالملكابنوهو.سليمانمملكة

سنة،وثلاثينخمسابنوهوائلكيهوشافاطتولىوقد

ق.م.848-873نحومن)سنةوعشرينخمسأوملك

فىأيضأمسجلأتاريخهونجد.(42-22:1مل1)

16،2ة8مل15:24،2مل1فىالمذكورةالأحداث

وأخزيالأخأبمعاصرأوكان.(21:3-1!17أخ

إسرائيل.ملوكويهورام

بتحصينيهدشافاطالملكقام:لنئسهتحصينه)ب(.

مدنجميعفيجيشأوضعبأن،إسراثيلضدنفسه

أبوهأساأخذهاالتىأفرايممدنوفي،الحصينةيهوذا

بينالوفاقحلماسرعانولكن،(2و17:1أخ2)

الذيالمشتركالخطرلإدراكهماربما،العبرانيينالملكين

يهوشافاطوأخذ،تحالفاوهكذا،الأراميينمنيهددهما

.يهوراملابنهندجة،ندجتهلىايزابلأخأبابنةعلاليا

فىقويةغيرةيهوشافاطأظهر:للربغيرته)ب(

إزالة-ماحدإلى-فحاول،الربوصاياعلىالحفا!ظ

ولكن،(06ج17أخ2)يهوذامنوالسواريالمرتفعات
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ي!زاطلأ-ي!الثطفاط

خأ2243،2:مل1)ذلكفيتمامأينجحلمأنهيبدو

02:33).

معرؤسائهبعضأرسل،ملكهمنالثالثةالسنةوفي

شريعة،يهوذامدنفىالشعبليعلموا،واللاويينالكهنة

الشعب"وعلموا،يهوذامدنجميعفيفجالوا"،الرب

.(9-17:7أخ2)

حولالتىالأراضىممالكجميععلىالربهيبةوكانت

الفلسطينيينبعضوأتى.يهوشافا!يحاربوافلم،يهوذا

أتواأيضأوالعربان.فضةوحملبهدايايهوشافا!إلى

التيوسومن،مئةوسبع،الافسبعةالكباشمنبغنم

.(11و17:01أخ2)مئةوسبعألافسبعة

غنىليهوشافاطوكان":أخبمعقحالله(د)

إلىسنينبعدوذهب."أخأبوصاهر.بكثرةوكرامة

إلىمعهللصعودأخابفأغواه،السامرةإلى،أخاب

يهوشافاطفطلب.الأراميينمنلاستردادهاجلعادراموت

لاستدعاءأخأبأرسلترددوبعد.الربكلامعنيسألأن

،الحربفيبالهزيمةأنبأهما"،الذييملةبنميخا"النبى

إلىذهبأخآبأنورغم.بسلاممنهايرجعلنأخابوأن

يهوشافا!ونجااالحربفىفتلأنهإلا،متنكرأالحرب

.(34-1ة18أخ2)بصعوبة

فقابله،بسلامأورشليمفيبيتهإلىيهوشافاطورجع

الشرير،أتساعد*:لهوقال،الراثيحنانيبنياهو

.الربقبلمنعليكالغضبفلذلك.الربمبغضيوتحب

منالسوارينزعتلأنك،صالحةأمورفيكوجدأنهغير

.(3-91:1أخ2)"اللهلطلبقلبكوهيأت،الأرض

بينوخرجرجعثم،أورشليمفييهوشافاطوأقام

إلهالربإلىوردهمأفرايمجبلإلىسبعبئرمنالشعب

آبائهم.

يصلحأنيهوشافا!حاول:أخرىإصاتهـ()

المحصنة،يهوذامدنكلفيقضاةفاكام،القضاءأمور

عندليس!نه"،قضائهمفياللهيراعواأنوأوصاهم

فيأقامكها.ا،ارتشاءولامحاباةولاظلمإلهناالرب

واللاويينالكهنةمنالعلياالمحكمةيشبهماأورشليم

الرأسالكاهنأمريابرثاسة.إسرائيلءاباور!وس



لثلافاطي!ولىا15-ي!لأللثافاط

9105-11(.أخ)2

الخارجية،التجارةلىإالتفاتهوخهثم:التمارة(و)

إسراثيل،ملكأخزيامعبالاتفاقجابرعصيونفيفبني

دوداهو"بن"أليعزرتنبأولكن،ترشيشإلىتسيرسفنأ

أخزيا،معاتحدتلأنك".ليهوشافاطقائلأ،مريشةمن

تستطعولمالسفنفتكسرت.أعمالكالرباقتحمقد

:22مل37،1-02:35أخ2)"ثرنشيشإلىالسير

94).

استطاع،إسرائيلملكأخزياموتبعد:حر!يه(ز)

فيمعهبالاشتراكيهوشافاطيقنعأنيهورامخليفته

منالمتحالفةجيوشهمانجتوقد،موابضدالحملة

النبي!أليشعقولحسببمعجزةالبريةفيعطشأالهلاك

.27(-3:4مل21الموآبيينعلىمؤزرأنصرأوأحرزوا

لمحاربةوالأدوميونعمونوبنوموآببنوأتيذلكبعد

ونادي،الربليطلبوجههيهوشافاطفجعل،يهوشافاط

قائلأ:وصلىالرببيتفىووقف،يهوذاكلفيبصوم

قوةفيناليسلأنه،عليهمتقضيأما....آبائناإلهيارب"

ماذانعلملاونحن،عليناالاتيالكثيرالجمهورهذاأمام

،الصلاةمنانتهىأنوبعد."أعيننانحوكولكن،نعمل

بنيمناللاويزكريابنيحزئيلعلىالربروحكان

أورشليم،وسكانيهوذاجميعيااصغوا":فقال،آساف

ولاتخافوالا:لكمالربقالهكذا،يهوشافاطالملبهوأيها

لكمليستالحربلأنالكثيرالجمهورهذابسببترتاعوا

نأعليكمليس...عليهمليس...عليهمانزلواغدا".للهبل

الربخلاصوانظروااثبتوا،قفوا.هذهفىتحاربوا

غدآ.ترتاعواولاتخافوالا.وأورشليميهوذايامعكم

لوجههيهوشافا!فخر."معكموالربللقانهماخرجوا

،الربأمامسقطواوأورشليميهوذاوكل،لأرضاعلى

جعل،والتسبيحالغناءفيابتدأواولما...للربسجودأ

علىالآتينسعيروجبلوموآبعمونبنيعلىأكمنةالرب

يهوذاتطلعفلما.بعضأبعضهموقاتل"فانكسروايهوذا

ينفلتولم،ايارضعلىساقطةجثثهمإذا"،نحوهم

منظلوا،كثيرةغنائموشعبهيهوشافا!وجمع."أحد

اجتمعوا")الرابعاليوموفي.ينهبونها،أيامثلاثةكثرتها

ي!لأللثبكة-ي!لأللثبة

رجعواثم.،الربباركواهناكيانهم،بركةوادىفى

والعيدانبالربابأورشليمودخلوا...بفرحأورشليما"إلى

ممالككلعلىالربهيبةوكانت.الرببيتإلىوالأبواق

إسرائيل.ءأعداحاربالربأنسمعواحببنالأراضى

جهة"كلمنإلههوأراحه،يهوشافاطمملكةواستراحت

.(03-02:1أخ2)

معهيهورامابنهأشرك،الأخيرةالخمسسنواتهوفي

.(8:16مل2..)الحكمفي

يسوعالربنسبسلسلةفييهوشافاطاسموردوقد

.(1:8مت)المسيح

منالستينفيوهواآبائهمعيهوشافاط!اضطجع

عنهعوضأابنهيهوراموملك،داودمدينةفيودفن،العمر

.(21:1أخ22005،2مل1)

بالقول:ذلكالمقدسالكتابيلخص:شخصيته(ح)

9(،:22أغ2ثه!قلبهبكلالربطلبالذييهوشافاط"

وحكمه،السليمةوتصرفاتهالممتازةمواهبهتجلتفقد

أترأنلمحفلا،الناجححكمهفي،الأمورعلىالصائب

الذينالملوكمنالكئيرينتصرفاتفيبدتالتىللكبرياء

.بعدهأتواوالذينسبقوه

يهوشافاملى4وادي-يهوشافاط

منموضعهافى*واديدمادةإلىالرجوعالرجا

."الكتابيةالمعارفدائرة"منالجزءلهذا"الواوحرف"

يهوشبعة4-نننبعيهو

الملكابنةوهي،،،أقسمالرب"معناهعبرياسم

أنهاالأرجحولكن،أخزياالملكوأخت،يهوذاملكيهورام

..أخرىزوجةمني!رامابنةكانتبل،عثلياابنةتكنلم

زمنفيالعظيمالكاهنعليهويادازوجةيهوشبعوكانت

أخزيا-الملكابنهاموتبعد-عنلياقامتوعندما.علكيا

لحثهميوآشيهوشبعأخذت،الملكيالنسلجميعبإبادة

أوامرهالملكداريوسأصدرحين،العملمواصلةعلى

لذلبهيلزمماوصرفاالرببيتبناءفيالعملباستئناف

بناءفاكملوا.بنائهفىالعاملينوحماية،الملكمالمن
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ي!وللثوء

.(17-6:1عز)بفرحودشنوه،الرببيت

اتخنوامن،يوصاداقبنيشوعبنيالكهنةمنوكان

01عز)عزراطلبعلىبناءعنهنفتخلوا،أجنبياتنساء

:18).

ألياشيب،ولد!يوياقيم،يوياقيمولديشوعؤ

ولدويوناثان،يوناثانولدويوياداعع،يوياداولدوألياشيب

المورخيوسيفوسويذكر(11-8ة12نح)"يدوع

الاسكندردخولعندللكهنةرئيسأكانيدوعأن،اليهودي

وعنعنهدانيالنبوةأراهوأنه،فلسطينإلىا!بر

.اليهودإلىئحسنجعلهمما،الخاطفةانتصاراته

يهوشوع4

الله،رجلموسىخليفةنونبنيشوع"نفسهوهو

أرضإلىوالدخوللأردنانهرعبورعندالشعبقادوالذى

هذافىموضعهفى"ينشوع"إلىالرجوعالرجا)كنعان

باسميذكرولا.(الكتابيةالمعارفدائرةمنالجزء

.(7:27)ايأولالأيامأخبارسفرفيإلا""يهوشوع

)يهوصاداق

أيضأوشممى،!يبررالرب"معناهعبرياسم

الكاهنيهدشعأبووهو.عزراسفرفى""يوصاداق

البابلى.السبيمنالعودةبعدفيماالعظيم

نبوخذقتلهالذي-الكهنةرئيسسر)ياابنوهو

25:81مل2)حماةأرضفىربلةفىبابلملكنصر

6أغ1)بابلإلىبدورهقيهوصادشبيوقد.(-21

ابنهأنحيثالسبيفيماتأنهويبدو.(15و14ة

السبيمنالعودةعندالكهنةرئيسكان(يهوشمع)يشوع

12:62نح،201:18،:8،5و3:2عز)البابلي

.(6:11زك،4و14،2:2و12وا:1حجى،

4اقيهوعك

.11بهجةيمنح!أو!ئمرحالرب"معناهعبرياسم

خلفالذيأصصياوأم،يهوذاملكيوآشزوجةاسموهو

2ة14مل)2أورشليممنوكانت.يهوذاعرشعلىأباه
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ي!لأنالاد

.(25:1أخ2،

4يهوعكة

".الرب"أعذهمنأو(،الربزئيه"منمعناهعبرياسم

وقد.الملكبث!اولبنيهوناثاننسلمنآحازابناسموهو

وزمريوعزموتعلمث:هم،بنينثلاثةيهوعدةولد

.42(:9أخ)1""يعرةأيضآوشممى(،8:36أخ1)

4يهوناثاق

وهو؟،ا،أعطىالرب!معناهعبرياسم

لسبطكاهنأأصبحالذيجرشومبنيهوناثان)1(

الذي،يهوذالحمبيتمنا!ويالغلامأساسأوهوادان

ميخافاستأجره،ميخابيتإلىأفرايمجبلإلىجاء

رجالأخذهثم،والمنحوتالمسبوك،للتمثالينكاهنأليكدن

نهرمنابععندلايشإلىارتحالهمعند،التمثالينمعدان

-17:7قض)دانلسبطكاهنأأصبحوهكذا.الأردن

.(31-11و13،18:3-6

علىداودللملكوكيلأوكان،عزيابنيهوناثان)2(

72أخ1)والحصون!القرىالمدن0فيالحقلفىالخزائن

:25).

ومختبرا"مشيرأرجلأوكان،داودعميهوناثان)3(

.(27:32أخ1)وفقيهأ

يهوشافا!أرسلهمالذيناللاويببنأحديهوناثان)4(

الكاهنين،ويهوراموأليشمع،روسائهمع،يهرذاملك

شريعةسفرومعهم"،يهوذامدنفيالشعبليعلموا

2)"الشعبوعلموايهوذامدنجميعفىوجالوا.الرب

.(9-17:7أخ

زمنفىالحربرجالرؤساءأحديهوناثان)5(

2)ألفاوثمانونمائتانمعهوكانيهوذاملكيهوشافا!

.(17:15أغ

رؤوساالكهنةأحد،شمعياعائلةمنيهوناثان)6(

.12نح)الكهنةرثيس،يشوعبنيوياقيمأيامفىالآباء

18).

الرجلضربالذى،داودأخيشمعابنيهوناثان)7(



نا،ابىي!و

إسرائيلعيرالذي،رافاأولادمن،القامةطويلالأعنش

12صم2)يوناثانأيضأويدعى،(7و02:6أخ1)

021).

4ابديهونا

،(ندبالرب!أو،"كريمالرب"معناهعبرياسم

بنياهوقابلالذيركاببنيهونادابوهو،(دعا:أى)

قتلأنبعد،إسرائيلملكيورامعلىثارالذي،نمشى

يزرعيل،فيأخآببيتمنبقىمنوكليهورامياهو

قلبك؟معقلبينظيرمستقيمقلبكهل":ياهوفسا"له

إلىوأصعدهيدهلهومد.نعمنعم:يهونادابفقال

بقواالذينجميعوقتل،السامرةإلىوسارا،المركبة

عابديهوكلالبعلأنبياءجميعدعاثم.السامرةفيلأخأب

فامتلأ،عظيمةذبيحةللبعلسيذبحأنهزعمعلى،وكهنته

لتمييزهم،معينةملابسجميعأفألبسهم،تمامأالبعلبيت

يدخلوابأنمرهمأئم،رجلأثمانينالبابعلىوأقام

السيف،بحدفضربوهم،البعلعبدةجميعويضربوا

وهدموا،البعلتماثيلوكسرواالبعلبيتإلىوساروا

إسراثيل.منالبعلياهوواستأصل.مزبلةوجعلوهالبيت

بن(يهوناداب)يونادابأنإرميانبوةفيونقرأ

بنوكمولاأنتمخمرأتشربوالا":قائلأبنيهأوصىركاب

تغرسواولازرعأتزرعواولا،بيتأتبنواولا،الأبدإلى

لكيأيامكمكلالخيامفياسكنوابل،لكمتكنولاكرمأ

متغربونأنتمالتىالأرضوجهعلىكثيرةأيامأتحيوا

التىالخمريشربوافلم،لوصيتهبنوهوسمع"فيها

إسرائيللبنيدرسأذلكفكان.أمامهمإرمياوضعها

لهم:إرميافقال.إلههمالربلصوتيسمعوالمالذين

أنكمأجلمن:إسرائيلإلهالجنودربقالهكذا"لذلك

،وصاياهكلوحفظتم،أبيكميونادابلوصيةسمعتم

برقالهكذالذلك،بهأوصاكمماكلحسبوعملتم

إنسانركاببنليونادابينقطعدلاأإسرائيلإلهالجنود

.(91-35:1إرميا")الأيامكلأمامييقف

4يهوه

فى!أسماؤه-الله"عنالمبحثإلىالرجوعالرجا

أص!ي!ويا،

داثرة!منالأولبالجزء،االألفحرف*منموضعه

."الكتابيةالمعارف

4شلوميهوه

الذيالاسموهو،"سلامالرب"معناهاعبريةعبارة

لقولتذكارأعفرةفيبناهالذىالمذبحعلىجدعونأطلقه

و23أ6قض)"لكالسلام":لهظهرالذي،الرب

24).

شمهايهوه

الذيالاسموهد!ا،هناكالرب"معناهاعبريةعبارة

الملكأيامفىأورشليملمدينةسيكونأنهالنبيحزقيالذكر

سيعودالربأنذلكومعنى.رؤياهفيرآهاكما،الألفي

.(48:35حز)لملكهعاصمةأورشليممنليجعل

نسى8يهوه

الاسموهو،"رايتيالرب"معناهاعبريةعبارة

للانتصارتذكارأبناهالذىالمذبحعلىموسىأطلقهالذي

.(15-17:8خر)رفيديمفىعماليقعلى

8يرأهيهوه

وهو.("يدبر"أو)"يرىالرب"معناهاعبريةعبارة

عليهلهظهرالذيالجبلعلىإبراهيمأطلقهالذىالاسم

%سحق،إلىبالسكينيدهيمدبا"لأأمرهالذىالربملاك

فذهب،بقرنيهالفابةفىممسكأبكبش!اذاعهوراوالتفت

تك)إسحقابنهعنعوضأمحرقةوأصعدهالكبشوأخذ

22:11-14).

،اعيهوياد

وهو:،!يعلمالرب"معناهعبرياسم

،داودجيشأبطالأحدبناياهوأبويهوياداع)1(

:8:18،02صم2)والسعاةالجلادينعلىكانوالذي

،(2:46-1:8مل22،1و23،02،23:02

11أخ404،1مل1)سليمانزمنفىأيضأخدمكما
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ي!لأيا)!!

الشخصنفسهوأنهوالأرجح.(24،18:17و22ة

إلى،داودإلىجا!اممنالهرونيينمن0037قادالذي

خأ1)الربقولحسبإليهشاولمملكةليحولواحبرون

12:23-27).

داودللملكمشيرأصارالذيبنايابنيهوياداع)2(

هوأنهالبعضويرى.(27:34أخ1)أخيتوفلبعد

الأسماءفيتبادلوحدث.بعاليهالمذكوريهوياداعنف!سه

يهوياداعحفيدأنهآخرونيرىبينما،والابنالأببين

بعاليه،المذكور

التىعثلياأيامفىالكهنةرئيسيهوياداع)3(

يورامالملكابنةيهوشبعوكانت،يهوذاعرشاغتصبت

الملكي،النسلجميعبإبادةعثلياقامتوعندما،لهزوجة

منأخزياالملكابنيواشتنقذأنيهوشصلجعاستطاعت

ووضعتطهوفأخذته،عثلياقتلتهمالذينالملكبنيوسط

الرببيتفىمعهاوكان،ئقتلفلمعتلياوجهمنوخبأته

.سنواتستمختبئأ

مئاترؤساءمعيهوياداعاتفق،السابعةالسنةوفي

ووضععحلياضدبانقلابالقيامعلىلأوالسعاةالجلادين

علاليا.وقتلوا،الانقلابنجح!قدأبيهعرشعلىيوأش

عظيمة،ومقدرةوحنكةحكمةذلكفىيهوياداعأظهروقد

نضجتقدالشعبيةالمشاعرأنمنتاكدحتىانتظرفقد

الجندرؤساءفأدخل،التغييرلإحداثوتهيأتعتلياضد

وأراهم،الرببيتفيواستحلفهممعهعهدفيواسويين

علاليا،علىالقضاءفىالعملخطةلهمورسم،الملكابن

،يهوذاعرشعلىملكأ،أخزياالملكابنبيوآشوالمناداة

02(.-17:18تث)الشريعةمننسخةوأعطاه

الملكوبينالشعبكلوبينبينهعهدأيهوياداعوقطع

البعلبيتإلىالشعبجميعفدخل.للربشعبأيكونواأن

البعلكاهنمتانوقتلوا،وتماثيلهمذابحهوكسرواوهدموه

عنالرببيتعلىمناظرينعيهوياداوجعل.المذبحأمام

هوكماالربمحرقاتإصعادلأجل...اللاهـيينالكهنةيد

وأوقف...والغناءبالفرح،موسىشريعةفىمكتوب

ماأمرفىنجسيدخللئلاالرببيتأبوابعلىالبوابين

.(91-23:16أخ2)
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ي!وياقي!

بيتترميمفيالملكيهوآشبمعاونهيهوياداعومام

.(12-42:4!أأ1612-12:7مل2)الرب

مائةابنوكان،الأياممنوشبع،يهوياداعوشاخ

الملوكمعداودمدينةفىفدفنوه،وفاتهعندسنةوثلأئين

:24أخ2)وبيتهللهاومعإسرائيلفىخيرأعمللأنه

الربعينىفىمستقيمهومايهوآشوعمل"،(16و15

:12مل2)ا،الكاهنيهوياداععلمهفيهاالتىأيامهكل

2).

النحلامى-شمعياكتبالذيالكاهنيهوياداع)4(

بنصفنياإلى-بابلفىالمسبيينمعوهو-الكذابالنبى

عوضأكاهنأالربجعلكقد":لهيقول،الكاهنمعسيا

إرميا)النبىإرمياعلىليستعديه!الكاهنيهوياداععن

92:24-32).

يهوياريب8

يهوياريبوهو،"يحميالرب"معناهعبرياسم

قسمعندمانصيبهمنالأولىالقرعةخرجتالذيالكاهن

منوأخيمالكألعازاربنيمنالكاهنوصالوقداودالملك

:24أخ1)فرقة24إلىهرونبنيالكهنة،إيثاماربني

البابليالسبيمنلسلهمنالبعضعادوقد.(7-ا

حيث11:01نح،9:01أخ1)أورشليمفيوسكنوا

أربعةإناليهوديالتقليدويقول.("يرياريب"يسمى

وهم.،بابلمنرجعوا،قسمأوالعشرينالأربعةمنفقط

قسمكلتقسيمتموإنه،وحاريموفشحوروإميرجدايا

وعشرينأربعةعددهميصبحلكيأقسامستةإلىمنهم

الأخرىالأقسامبعضأننجدولكنفا.قبلمنكماقسمأ

،(8-01:2نح)السبىمنالراجعينبينذكرتقد

بنوئذكر،7-12:1نحفيالمذكورةالقائمةوفى

زربابلمعرجعداالذينالكهنةبين(يهوياريب)يوياريب

.ويشوعشا!لتيئيلبن

يهوياقيم،

الثانيلابناوهو،،(يقيمالرب"معناهعبرياسم

رومة،منفدايةبنتزبيدةأمهوكانت،يهوذاملكليوشيا



يهـنياا،الملتيا!ويهليدي!و

عوضأيهوذاعلىملكأ،مصرطكنخوفرعونأقامهوقد

وكانق.م.906نحوفىوذلكيهوآحازا!برأخيهعن

ملكنخوفرعونفغيره،(يقيمالله)،ألياقيم"أولأاسمه

خمسابنيهوياقيموكان."يهوياقيم11إلىمصر

فيسنةعشرةإحدىوملك،ملكحينسنةوعشرين

ماعملماكلحسبالربعينيفىالشروعمل،أورشليم

.(8-36:4أخ37،2-23:34مل2)أباؤهعمل

جعلمما،يهوذاعلىضخمةجزيةنخوفرعونوفرض

!لهبدو.(23:35مل2)النتمعبمنيقتضيهايهوياقيم

لنفسهأخذأنه،يهوذاملكيهوياقيمعنإرميانبوةمن

.(17-22:13إرميا)الشعبمنجمعهمماجزءأ

كركميشموقعةحتىمصرلملكخاضعأيهوياقيموظل

مصر؟ملكنخونصرنبوخذهزمعندماقءم.506في

تمرد،سنواتثلاثمدةلبابلخاضعةيهوذافأصبحت

غزاةعليهالربفأرسل"،بابلملكعلىيهوياقيمبعدها

بنيوغزاة،الموآبيينوغزاة،الأراميينةوغزاالكلدانيين

الربكلامحسبليبيدوهايهوذاعلىوأرسلهم،عمون

اضطجعثم..ط)"الأنبياءعبيدهيدعنبهتكلمالذي

مل2)"عنهعوضأابنهيهوياكبنوملكآبائهمعيهوياقيم

24:1-7).

4(يكنيا،كنياهوأيهوياكين

وهو،(ئمكنأو)"يثبتالرب"معناهعبرياسم

كنياهو"ااأيضآويسمى،وخليفتهيهوياقيمالملكابن

موضعهفى"كنياهو"إلىالرجوعفالرجا،"يكنيا"و

المعارفدائرةمنالسادسبالجزء"الكافحرف"من

الكتابية.

)ىو!

4يوآب

وهو:.لاأبالرب"معناهعبرياسم

ابناءأحدوكان...دلمود/للكجيشئدق!ليرآب)1،

أختابنفهو،لداودأختأصرويةوكانت.الثلاثةصروية

بىلوآ

جينت!أبطالمنوعسائيلأبيشاىأخواهوكان.داود

المؤرخيوسيفوسيقولسولكن،أبيهاسميذكر!لا.دا!د

كانأنهويبدو،ا،صوري"اسمهكانأباهإناليهودي

نأيذكرإذ،أبنائهقبلماتوأنه،لحمبيتفييقيم

بيتفيأبيهقبرفي"-مقتلهبعد-دفن،ابنهعسائيل

.(2:32صم2)"لحم

:ظ!ره-أل!أ

أبيشاىوأخواههوكان،يوأبعنفيهانقرأمرةوأول

رثيسنيربنأبنيرلملاقاةداودرجالرأسعلىوعسائيل

بينشديدقتالحدثحيث،جبعونبركةعندشاولجيش

وسعى،داودعبيدأمامورجالهأبنيروانكسر،الطرفين

يضربهأبنيرجعلمماأبنيروراء-يوآبأخو-عسائيل

2:21صم2)وماتهناكفسقط،بطنهفيالرمحبزج

-23).

علىوعول،أخيهلمقتلغضبأيوآباستشاطوقد

بنإيشبوشثبيننزاعثارأنوحدث.أبنيرمنالأنتقام

تأييدهعنيتخلىأنمعهأبنيررأى،أبنيروبينشاول

حبرونفيداودإلىفجاء،داودإلىوينضم،لإيشبوشث

إسرائيل.أسبا!كلعلىملكألهوتأييدهلداودولاعهليعلن

فذهبداودصرفه،تأييدهلهوقدمداودمعتقابلأنوبعد

.بسلام

منحدثماسمع،الغزومنورجالهيوآبعادولما

جاءإنمابأنهأبنيرواتهمالملكعاتب،داودمعأبنير

أبنيرءورارسلأيوأبوأرسل،لأخباراليتجسس

حبرون،إلىأبنيرعادفما-داودعلمدون-لاستدعائه

بدمفماتبطنهفيوضربه،سرأليكلمهيواببهمال

وأعلن.الجريمةهذهداودشجبوقد.أخيهعسائيل

ويرثىيبكىأبنيرنش!ءوراوسار،تمامأمنهابراعته

منخشيةيوآبمنيقتصأنيستطعلمولكنهاأبنير

بشاعةمنيزيدومما.(93-3022صم2)بطشه

عد)الملضمدنإحديحبرونفيحدثتأنهاالجريمةهذه

.(9-0201يش،35:6-13

هحصارعند!دلمودلجيشالعاململقائدبيولم-ب

"يبوس"مدينةيقتحمأنيوآباستطاعلأورشليم
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بىآيو

داودلجيشرأسأفصار،اليبوسيينويضرب(أورشليم)

بعدوقام.(8-11:5أخ01،1-5:6صم2)

5:9،1صم2)المدينةتحصينفيداودبمعاونةذلك

هورجالهمنسلاححاملليوأبوكان.(8ج11أخ

كما93(،:11أخ23:37،1صم)2البئيروتىنحراي

صم2)وذخيرتهسلاحهلحملآخرونرجالعشرةلهكان

بالتقدماياوامرأصدارعنالمسئولهووكان.(18015

الحئيأورياويدعوه.(18016صم2)التراجعأو

يدعىكما،(11:11صم2)"يوأبسيدي"

مقروكان.(34ة27أغ1)"الملكجيشرئيس"

حقلمنهاممتلكاتلهوكان،أورشليمفىالدائمإقامته

كما،(14:03صم2)أبشالومحقولبجوارشعير

فيكانولعله،(2:34مل1)البريةفيبيتلهكان

18،؟13اصمإلىرجع)1أورشليممنالشرقيالشمال

القديمةالمعابدأحدمنبالقرب(02و8:15يش

،(13:23،41:03صم2)"حاصوربعل"المسمى

الغنم.مراعىتكئركانتحيث

لملحريية:تهزلمإنجا-%

،عديدةحربيةانتصاراتشخصيأيوآبأحرزلقد

الأراميينمنالمتحالفةالقواتضدالانتصاراتهذهوكانت

ففي.العمونيينضدثم،الأدوميينوضد،والعمونيين

والعمونيين،الأراميينمنالمتحالفةالقواتضدحربه

أخوهنجحبينما،ويهزمهمالأراميينيهاجمأناستطاع

.(14-01:6صم3)العمونيينهزيمةفىأبيشاي

شرقيفىالذينالأراميينمعالأراميوناتحدثم

فانكسرواالأراميينوهاجم،جيشهاودلىفجمع/الفرإت

لهمواستعبدوا،إسرائيللمصالحةواضطروا،أمامه

.(91-15ة01صم2)

يدعلىالحاسمةالنصرةحدثت،أدوممعحربهوفى

،(14و8:13صم2)"الملحوادي"فىنفسهداود

علىقضىحتىأشهرستةلمدةالمعركةواصليوآبولكن

.(16و11:15مل1)1،ألومفيذكركل"

نفسه،يوآبقادها،العمونيينضدالتاليةالحربوفى

،خيامفييقيمالجيشوكان،"ربة"عاصمتهمفحاصر
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آبأب!

ولكن1(11و11:01صم2)الربتابوتومعهم

منهاالخروج،التسنويمنالمدينةرجالاستطاع

داود،عبيدمنالشعببعض!فسقط،يوآبجيشلمحاربة

وأخذ،(11:17صم2)!اأيضأالحثيأورياومات

لتتيداودإلىوأرسل،المدينةمنالأسفلالجزءيوأب

عليهاالاستيلاءفيالفضلليكونالقلعةعلىوشمتولى

.(28-12:26صم2)للملك

لداود:خمعاته-د

السياسيةالأمورفيأمانةبكلداوديوأبخدملقد

الملك:خدمةفيمخلصأنهوأثبت،الخاصةوالعلاقات

الحثيأوريابقضيةيختصفيماالملكأمرنفذفقد)1(

.(35-11:14صم2)

علىيوأبعمل،أمنونأخاهأبشالومقتلعندما)2(

وعندما.الحكيمةالتقوعيةالمرأةطريقعنأبشالومعودة

الوثيقةأبنتمالومعلاقةفإن،أبيهضدبثورتهأبشالومقام

أبشالومتعقبفقد،للملكيوأبولاءفيتزثرلم،بيوآب

فإن،بأبشالومالملكتوصية!رغم،الأردنءوراماإلى

.(15-11و18:2صم2)الملكلإنقاذقتلهيوآب

يوآبحاول،الشعبإحصاءعلىداودعزمعندما)3(

بالإحصاءقام،ذلكفىيفجعلموإذ،ذلكعنيثنيهأن

نأعسى،المهمةإنجازفيوتباول،منهرغبةغيرعن

.(9-ا:24صم2)فكرهداوديراجع

عماسا:مقثلهـ-

ناصرالذيالشعبمنا!برالقسمداوديصالحلكى

وأسند،أبشالومجيشقائدعماسااستدعى،أبشالوم

بكرىبنشبعفتنةعلىللقضاءالجيشقيادةإليه

وعندما،شديدأغضبأيوآبذلكفأغضب،البنيامينى

ليوآبالفرصةسنحت،الجيشحشدفىعماساأبط

نأ،يوآبأخاأبيشاىأمرقدالملككانإذ،تفوقهلإثبات

يوآببهفلحق،بكريبننتمبعويطاردالملكعبيديئخذ

أمسك،جبعونفيعماسامعتقابلواوعندما،ورجاله

يستريبأندوناليقبلهعماسالحيةاليمنىبيدهيوآب

بطنه،فىغدرأبالسيفيوآبفضربه،الأمرفيعماسا

غدرأعماسايوآبصرعوهكذا،الأرضإلىأمعاعهفدلق



حاأآيو

03:4-13(.صم)2

ألونم!:لمبىنضمامهلم-و

حوله،أدونياا!برابنهجيع،داوداطكوفاةقبيل

.داودأبيهصكانطكأنفسهليعلن،لهالمؤيدينمنلفيفأ

فعمل.الكاهنوأبياثاريوأبإليهانضموامعنوكان

عينبجانبالذيالزاحفةحجرعندعظيمةوليمةأدونيا

الملك،رجالوجميع،الملكبنيإخوتهجميعودعاءروجل

وسليماقوالجبابرةوبناياهوالنبيناثانيدعلمولكنه

امرأتهطريقعنالخبرهذاالملكداودبلغفلما.أخاه

صادوقاستدعى،النبىوناثان،سليمانأمبثشبع

نأ!أمرهم،يهوياداعبنوبناياهوالنبيوناثانالكاهن

ملكأومسحوهسليمانفأخنوا.ملكأابنهسليمانيمسحوا

ليحي.الشعبجميعفهتف،جيحونفي،الملكداودبأمر

أصواتعندهالمدعوينوجميعأدونيافسمع،سليمانالملك

فارتعداملكأسليمانمسحمنحدثبماوعلموا،الهتاف

خيمةإلىأدونياوهرب،مدعويهجميععنهوانفضأدونيا

نأأمرسليمانولكن،المذبحبقرونوتمسك،الشهادة

مل\1)سليمانللملكوسجدفأتى،المذبحعنينزلوه

07-53).

:بلولمنهاية-ز

بنبناياهوسليمانأمرحتىذلكبعدالأمورتطورت

نمافلما.فماتبهفبطش،بأدونيايبطشأنيهوياداع

وتمسكالاجتماعخيمةإلىبدورههربيوآبإلىذلكخبر

بنبناياهوسليمانالملكإليهفأرسل،المذبحبقرون

بريةفىبي!تهفيجثتهودفن،وقللهبهفبطشيهوياداع

حياةانتهتوهكذا.(34-23و2:5مل1)يهوذا

جبعون.فى،ظهورهبدايةفيهكانتالذيالمكانفييوآب

،يهوذاسبطمنقنازنسلمن:ل!سطبنبوآب31،

:4أخ1)الصناعمنلأسرةمؤسسأأوأبآوكان

14).

،يشوعونسلنسلهمنرجع،عائلةرأسليىآب)3،

(6!2)عزشخصأ2812زربابلمعالبابليالسبيمن

بأنالجزمالسهلمنوليس.(7:11نح)3818أو

عندأنهأو،موآبفحثبنيمنكاناهذينويوأبيشدع

آغيو

يمثلونموآبفحثبنوكان،السبيمنالراجعينتسجيل

.وموآبيشوعنسل

عز)يحيثيلبنعولإيانسلهمنكانلملذيليىآب)لم(

المذكوريوآبنفسههوهذايوأبأنوالأرجح.(8:9

بعاليه.)3(البندفى

4حازيوآ

وهوة.!حازااأو"أمسكالرب"معناهعبرياسم

ملكياهوبنليهوآحازالمختصرالاسميوآحاز)1(

اسمفيإليهالرجوعفيصكن-(\:14مل2)إسرائيل

الكتابية.المعارفدائرةمنالجزءهذانفسفىيهوآحاز

يدنتميا،للملكمسجلأكانالذييوآخأبويوآحاز)2(

43أغ2)إلههالرببيتترميملأجلأرسلهمالذينوأحد

:8).

يوآخ)

وهو:،معينأي"أغالرب"معناهعبرياسم

حزقيا،للملكمسجلأكانالذى،آسافبنيوآخ)1(

إلىحزقياالملكأرسلهمالذينالمندوبينمنكانكما

مدينةيحاصركانالذي،أشورجيشقائدربشاقى

:18مل2)لحزقياأشورملكرسالةلسماع،أورشليم

971نحوفىوذلك.(22و36:3إش،37و26و18

ح!.ق

و!وأبو،اللاوجماجرشومنسلمنزمةبنيوآخ)2(

الذييوآخنفسههوأنهوالأرجح.(2او6:02أخ1)

2)الرببيتتطهيرفىحزقياالملكعيدنوابنههوساعد

باسمالمذكورنفسهأيضأهوأنه!يرجح.(92:12أخ

.(6:42أخ1)زمةبنإيثان

دماخوتههووكان،أدوملعوبيدالثالثالابنيوأخ)3(

.4(ة26أخ)1الملكداودأيامفيالشهادةلخيمةبوابين

للملكمسجلأكانالذي،يوآحازبنيوآخ)4(

الرببيتلترميميوشياالملكأرسلهممنبينوكان.يوشيا

.(34:8أخ2)إلهه
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للثأآبو

4يوآش

وهو:،"منحالرب"معناهعبرياسم

قضاةأحدجدعونأبو،الأبيعزرييوأش()1

31،7-92و6011قض)منسىسبطمناإسرائيل

تواضعأ،،جدعونويقول.(32و92و41،8:13:

قالهبماشبيهوهو،"منسىفيالذلىهى"عشيرتىإن

علىذلكأخذعدمويجب.(21!9صم1)شاول

،وثروةمكانةذارجلأكانيوأشأنفلابد،الحرفيمحمله

البعل،مذبحليهدمعبيدهمنرجالعشرةجدعونأخذفقد

فيجتمعبالبوقيضربوأناعندهالتيالساريةويقطع

البعلمنبعأنكما.(34و6:27قض)وراعهأبيعزر

:6قض)العشيرةكلتستخدمهكانت،لأبيهكانالذي

كانأي،العشيرةلكلكاهنأكانأنهعلىيدلمما،(28

إليهمجدعونابنهيسلمأنرفضأنهكما.كبيرها

إلهأ(البعل)كانإن".لهميقولأنواستطاع،ليقتلوه

إيلياقالملكلما،(31و6:03قض)"لنفسهفليقاتل

.(18:27مل1)للشعب

النبيميخا،أخآبالملكإليهأرسلالذييوأش)2(

22:126مل1)بالسوءعنهتنبألأنهالسبنفيليضعه

يوأش!عنهيقال،الموضعينكلاوفي.(18:25أخ2

الحرفي،محملهعلىالوصفهذايأخذوقد،"الملكابن

منأميرأكانأنهمنأكثريعنيلاأنهالبعضيرىولكن

هنا""الملككلمةأنآخرونويرى،المالكةالعاثلةءأمرا

علم.اسم

أيضأويسمى،يهوذاملكأخزيابنيوآش)3(

موضعهفي()1يهوآشإلىالرجوعفالرجا)!يهوآش"

.(الكلابيةالم!ارفدائرةمنالجزءهذامن

أ!مأوشحمى،إسرائيلملكيهوأحازبنيوآش)4(

فى)2((يهوأشإلىالرجوعفالرجا)"يهوآش!

الكتابية.المعارفدائرةمنالجزءهذامنموضعه

منإنهعنههـلقال،يهوذابنشيلةنسلمنيوأش)5(

.(22و4:21أغ1)موآبأصحاب

وقد،بنيامينسبطمنالجبعيشماعةبنيوآش)6(

فىداودإلىالأبطالمنوغيرهأخيعزروأخوههوءجا
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:12أخ1)الملكشاولوجهمنهاربأكانعندماصقلغ

3).

يوئيل4

وهو:،"اللههوالرب"معناهعبرياسم

،(8:2صم1)لصموئيلالبكرالابنيوئيل)1(

وشممى،(6:33،15:17أخ1)المغنيميعانوأبو

البعضكانوإن.(6:28أخ2)"وشنى*أيضأ

."الثاني"تعنيبل،علماسمليست"وشنى"أنجلن

أبيا""لأصغراوأخاههوأقامهقدصمونيلأبإهوكان

أبيهما،طريقفىيسلكالمولكنهما،سبعبئرفيقاضيين

!ما،القضاءوعوجا،رشوةوأخذاالمكسبءورامالابل

لهميقيمأنصموئيلمنيطلبونإسرائيلشيوخجعل

.5(-8:1صما)الشعوبكسائرملكأ

إلىساروالذينشمعونسبطرؤساءأحديوئيل)2(

لماشيتهم،مرعىعلىليفتشواالواديشرقيجدورمدخل

الأرضسكانحامآلفضربوا،خصبأمرعىفوج!وا

715نحوفى،الملكحزقياأيامفيوذلك،مكانهموسكنوا

.(4:35أخ1)ق.م.

سكنواممن،رأوبينسبطمن،شامعأبويونيل)3(

.(8!4:،أخ1)لأردناشرقفى

هأخ1)باشانفيجادسبطرزساءأحديوثيل)4(

:12).

منقورحنسلمنألقانة!أبو.عزريابنيوئيل)5(

6:33أخ1)النبيصموثيلأسلافوأحد،لاويسبط

-38).

فييساكرسبطروساءأحد،يزرحيابنيوئيل)6(

.(7:3أخ1)الملكداودعصر

11أخ1)الملكداودأبطالأحدناثانأخويوئيل)7(

بنيجا-ل!:الثانىصموثيلسفرفيوشممى،(38:

.(23:36صم2)"ناثان

خأ9)الجرشدنيينمنللعدانافالثالابنيوئيل)8(

بنىمنلإخوتهرأسأداودالملكعينهوقد(23:8

إلى،أدومعوبيدبيتمنالربتابوتلإحضار،جرشوم



يئهيل-!يغبل

11(،و15:7أخداود)1مدينةفيلهنصبهاالتىالخيمة

الرببيتخزائنعلىحارسينزيثاموأخاههوعيفهكما

.،(26:22أخ1)

رنيسأالملكداودعينهالذي،فدايابنيدئيل)9(

.(27:02أخ1)الأردنغربيفىمنسىسبطلنصف

اللاويينأحد،القهاتيينبنيمنعزريابنيوئيللأ().

!اعدادهالهيكلتطهيرفىالملكحزقياساعدداالذين

.(92:12!أأ2)للعبادة

اتخنواقدكانواالذينأحد،نبوبنيمنيونيل)11(

بعد،عزرانصيحةعلىبناءعنهنوتخلوا،غريبةنساء

.(44و01:43عز)البابليالسبيمنالعودة

بنيعلىوكيلأكانالذيزكريبنيونيل)12(

نح)البابليالسبيمنالعودةيعدأورشليمفيبنيامين

.(!ة11

ويسمى341(:01)عزبانيبنيمنيونيل)13(

.الأبوكريفي(السفر-لأولا)أسدراسسفرفى"أوئيل"

وهو،(\:1يؤ)فثوئيلابن،النبىيونيل)14(

الصغارالأنبياءأسفارثانيايوئيلنبوةكتبالذي

الأسفارفيإليهإشارةأيتوجدولا،!عشرالاثني)

كانأنهعلىنبوتهتدلولكن،القديمالعهدفيالتاريخية

الزمنأما.نفسهاأورشليمفيلأرجحوا،يهوذافييقيم

سفركتابةزمنتحديدعلىتحديدهفيتوقففيهعاشالذي

لإشعياءمعاصرأكانأنهالبعضويرى.نفسهيوئيل

ويرى،ق.م.077نحوفىاالملكعزيازمنفيوعاموس

عصرمنالأولىالسنةالثلاثينفىتنبأأنهالآخرالبعض

يومفىعظتهفى-بطرسالرسولأشاروقد.يوآش

انسكابعنالنبىيوئيلنبوةفىجاءماإلى-الخمسين

اقتيسكما.(2:28يؤ،2:16أع)القدسالروح

32(:2يؤإلىارجع،1:13رو.)الرسولبولسمنه

يونيل-سفريوئيل4

:(عشرلاثنيا)الصغارالأنبياءأسفارثانىوهو

الذيالربقول":بالقولالسفريفتتح:الكاتب-أ

أخرموضعأىفىيردولا."فثوئيلبنيوئيلإلىصار

!فهـبلأئيل-لغيما

لفثوئيل.أو،هذاليوئيلذكر،القديمالعهدأسفارمن

وثمة.الشعببينشائعأاسماكانيوئيلاسمولكن

القديمالعهدفيالاسمبهذاذكرواشخصأعشرأربعة

فيجاءمماويبدو.(السابقالبندفيمبينهوكما)

بكهنةالصلةونيقكانولكنه،كاهنأيكنلمأنهنبوته

عنهنعلمولا،أورشليمفىيقيمكانأنهوالأرجح.الهيكل

.هذامنأكنر

السلر:محتويات-ب

منكاسحلهجومالبلادتعرضت-12-ا:1)1(

ويدعو.(4-1:2)ملكهحدوثيسبقلم،الجراد

الكروملأنويولولواويبكوايصحواأنالسكارىالنبي

يدعوكما.(7-15)تهنتممتالتينوأشجار،خربت

ويدعو،أقفرتقدالحقوللأنينوحواأنجميعأالشعب

التقدمةإحضارإمكانهمفييعدلميأنهبخاصةالكهنة

للنوحالفلاحينويدعو.(9.-1:8)للربوالسكيب

.(12و1:11)الحقلغلاتلتلف

يدعوفإنه،حدثماوبسبب-1:13-02)2(

بيتيدخلواأنالكهنةويدعو،والصلاةللصومالشعب

.(13عد)التقدماتلانقطاعحزنأبمسوحالرب

الرببيتإلىالإتيانعليهمجميعأوالشعبوالشيوخ

تلفمنالوقتهذاومثل.(49عد)إليهليصرخوا

صورةكانإنما،للمواشيمراعيوجودوعدم،الغلات

الجميععلىيجبالذي،القادمالعظيمالربليوم

نفسه،النبيإنبل.(18-15الأعداد)لهالاستعداد

الذيالخرابهذالأجلللهيصرخأنإلايقدريكنلم

.(02و91العددان)البلادأصاب

والأصحاح،الأصحاحهذافىجاءمماوالكئير

بلادتهاجممازالتالتي،الجرادلضرباتصورة،الثاني

الجرادفملويين،ووسطهاأفريقيةوشماليالأوسطالشرق

وهي،الأرضمنالمربعةالأميالمئاتتغطيأنيمكن

.الأرضفوقكغيمةلتبدوحتى.كثيفةأسرابفىتطير

،المركبات"كصريفبأنهتحدثهالذيالصوتالنبيويصف

زحفهايوقفأنيمكنولا.قشأتاكلنارلهيبوكزفير
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كلعلىوتأتى،حقلبعدحقلأالحقولتلتهموهياشيء

الأخضر،ردائهامز،الأشجاروتعري،أخضرهوما

يبابأ.خرابأعصاوراالأرضوتترك

فيهوقتعنحديثهالنبييواصل-11-ا:2)3(

لجميعارتعادوقتسيكوت،الأرضعلىاللهدينونةتقع

لم!وقويكثيرلفعب"عليهميهجمإذ،الأرضسكان

أيضأوهو،"بعدهأيضأيكونولاالأزلمنذنظيرهيكن

،(2و1:)2!وقتامظلاميوم،الربيوم"بمجئإنذار

يصبح،عدنكجنةكانفما،بناركماالأرضفتحترق

،فرسانبغزوشبيهالغزووهذا.(3عد)خربةقفرأ

وهم.منهيرتعدونوالجميع،المركباتكصوتوصوته

علىيجرون،المدينةفىيتراكضون...كأبطاليجرون

.(9-4الأعداد)"كاللصالكوىمنيدخلونالسور..

منلجيوشصورةهوالوصفهذاأنالبعضويرى

الربيستخدمهم،القديماللهلشعبالمعاديةالشعوب

أفراسمثل"بأنهموصفهمفيولكن.شعبهلثديب

وزحفهم،"المركباتكصريف"وصوتهم،"يركضون

الجرادضربةأنيبدو،"للقتالمصطفينأقوياءكقوم*

التىالجرادسحابةفإنذلكومع.الوصفهذاوراء

هوإنما،الأرضعلىالرهيبوتأثيرهااالجوتغطى

علىدينونتهالربيوقععندما،العظيملليوممسبقةصورة

الشمس،السماءوترجفالأرضفترتعد"،الشعوب

الربيوملأن..لمعانهاتحجزوالنجوم،يظلمانوالقعر

.(11و01العددان)جذاومخوفعظيم

مرارأالشعبالنبيويدعو-2:12-17)4(

فيإليهميرجعلكي،وتوبةتواضعفى،الربإلىللرجوع

،اوسكيبأتقدمة!يجدواأنيمكنهموعندئذ،ونعمتهرحمته

وأن،(14-12الأعداد)قبلمنالأمركانكماللرب

،والكبارالصغار،الشعبيجمعواوأن،صومأيقدسوا

فىالشعبيقودواأنالكهنةعلىويجب،حديثأوالمتزوجين

.(17-14الأعداد)شعبهعلىليشفقللهالصلوات

كماللربرجعواالشعبأنيبدو-2:18-17)5(

مرسل"أنهلهموأكد،عليهمالربفأشفق،النبيطلب

أيضأأجعلكمولامنهالتشيعواوزيتأومسطارأقمحألكم
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الجيوشوتتقهقر.(91و18المددان)"الأممبينعارأ

تحملوالأشجار!تنبتالبريةمراعي!سجمل،الشمالية

-02الأعداد)قوتهماتعطيانوالكلرمةوالتينة،ثمرها

والمثخر،المبكرالمطروببركة،الضعبويفرح.(22

أكلهااقىالسنينعنلهمويعوض،بفلاتهاالأرضتفيض

!يصبعونفياكلرن،(35-23الأعداد)لجرادا

فيادحيدالعظيمالصاللهأنويعلمون،اطهوشمبحون

.(27و26العددان)أبدأيخزوالنوأنهم،وسطهم

البركةهذهأنأيضأالنبيرأي-2:28-33)6(

بركاتإلىتشير،الجرادضربةبعدحدثتالتىالعظيمة

إنذارأالضربةكانتفملكما.تحدثأنعتيدةعظيمة

أشياءسيفعلفالله،الربيوم،المخوفالعظيمباليوم

روحهسيسكبأنهوبخاصة،المستقبلفيلشعبهأعظم

لأحرارواالعبيد،والكبارالصفار،والنساءالرجالعلى

السماءفيمرعبةعلاماتوتحدث.(92و28العددان)

كلأنلكون"ولكن،(31و03العددان)الأرضوعلى

.(32عد)"ينجوالربباسميدصمن

الربيوممعنىئفهمأنلابد-3:1-15)7(

شعبفسيسترد،الشعوبلجميعوأهميتهكأمةلإسرانيل

أرضهم،واغتصبوابددوهمالذينأمااغدهمكانتهمالله

،(3-1الأعداد)دينونتهبهمفسيوقع،عبيدأوباعوهم

افعلوهعماالحسابتقديموفلسطينوصيدونصورفطى

وباعوهمشعبهوطردوا،وذهبهالربفضةأخنوافقد

بدورهمعبيدأوبناتهمبنوهمفسيباع،لليونانيينعبيدأ

بأن،للحربالاستعدادالأممفعلى.(8-4الأعداد)

ليسولكن،رماحأومناجلهم،سيوفأسكاتهميطبعوا

الحي،اللهحاربواقدالذينيان،بشريةقواتبينلمعركة

كما،(11-9الأعداد)القديمكالمحاربمواجهتهعليهم

إلىالمعركةميدانعنالحديثيتحولوهكذا،الديانهوأنه

وادي"فيالربأمامستقفغفيرةفجموع.العدالةقات

للذينمخيفظلاميومهوالذي.الربيومفي"القضاء

.(15-12اكلاعداد)للقديرءأعداأنفسهممنجعلواقد

أشروعملواالناستكلمأنبعد21--3:16)8(

لشعبهنفسهفسيظهر،ويعمل،اللهسيتكلم،عندهمما



ئيللللفهـيا-نيليلأ

فستحفظ،(\:46مز،16عد)"ملجطوقوة"بأنه

أرضهموستصبح،(17عد)الفرباءغزومنمدينتهم

ماوبسبب.(18عد)الثماروافرة،الخضوبةشديدة

وقفرأخرابأبلادهمستصبح،يهوذاببنىايأعداءفعله

وسيثبت،سبيهمويرد،لشعبهالربفسينتقم،(91عد)

شعبهمعأورشليمفيهوالربمسكنأنللجميع

.(21و02العددان)

قديوئيلأنأساسعلىيقومللسفرالتفسيروهذا

بدينونةإنذارأذلكفيورأى،جرادضربةأيامهفىرأي

سبيردعنأيضأتكلماالوقتنفسوفي.ستحدثأعظم

.والصومبالصلاةللهيرجعونعندماوبركتهم.شعبه

منأعداءهمالسفركلفىالأعداءأنالبعضويرى

نأيرونكما،الثانيالأصحاحفىوبخاصة،البشر

معركةعنوبخاصة،قادمةمعاركعننبوةكلهالسفر

له.أعداءأنفسهممنجعلوامناللهفيهايحاربنهائية

التار-:()ب

سفركتابةتاريختحديدفىمختلفةنظروجهاتهناك

هوالاحتمالاتوأكثر.برأيالقطعالصعبومن،يوئيل

أورشليم،إلىبابلمنالمسبيينعودةبعدكتبالسفرأن

أسوارءبناإعادةمننحميابهقامبعدماوبالتحديد

في،الاستنادويمكن.(..مق004نحوأى)أورشليم

الآتية:الأسبابإلى،التاريخهذاتحديد

وأورشليميهوذاشعبإن(3:2)النبىيقول-1

رجعواولكنهم،أرضهموقسمتالأممبينتبددواقدكانوا

.(2:9)أسوارهاوبنيتأخرىمرةمدينتهمإلى

لكهنةاعلىكان،والصيامالصلاةإلىالدعوةفي-2

و1:13،2:16)الشعبقيادةيتولواأنوالشيوخ

هناككانوقد،السفرمنجزءأيفيلملكذكرولا،(17

004طوالملوكثمةيكنلمولكن،السبيزمنإلىملوك

ذلك.بعدسنة

واشعياءوهوشععاموس-السبيقبلماأنبياء-3

للشعبالنقدوجهواماكثيرأ-وإرمياوميخا

فىالربعنمبتعدينكانوابينماذبائحهملتقديمهم

ي!ئيلي!ئيل-لللفهـ

حجيمثل،السبىبعدماأنبياءأما.اليوميةحياتهم

الذبانح.تقديمعلىالشعبيشجعونفكانوا،وملاخى

-الدوامعلى-يوبخون،السبيقبلماأنبياءكانكما

شائعةخطيةتكنلمهذهولكن.الأوثانلعبادتهمالشعب

جذاأقربيوئيلأننرىالنقطتينهاتينوفي.السبيبعد

السبي.قبلماأنبياءإلىعنه،السبيبعدماأنبياءإلى

المملكةإلىيوئيلسفرفيإشارةأدنىتوجدلا-4

يهوذاعنالكثيريذكربينما،(إسرانيلمملكة)الشمالية

الغالبفي-لإشارةفا،إسرائيليذكروعندما.وأورشليم

2:27،3)الجنوبيةالمملكةفيالشعبنفسإلىهي-

الشماليةالمملكةأنمختلفأأسلوبأنتوقعوكنا.(16:

يدعلىانتهتقدكانتأنهافلابد،قائمةمازالتكانت

ق.م.722فيالأشوريين

وصورأدوم:هيذكرهايردالتيالأخرىالممالك-5

وألأشورأولأرامذكرهـلااواليونانوفلسطينوصيدا

قبلفيماكثيرأالشعبمنهاعانىالتىالممالكوهي،لبابل

المشهدفىظهورهمبدأقدكاناليونانيينأنكما.السبي

السبى.بعدفيما

منوغيرهيوئيلسفربينكثيرةشبهوجوههناك-6

كانفلو.(بعدفيماسيأتىكما)القديمالعهدأسفار

الأنبياءأنذلكمعنىفيكوناالأنبياءلأولئكسابقأيوئيل

استخدامهممنأكثريوئيلأقوالاستخدمواالآخرين

كانيوئيلأنهواحتمالأفا!ثر،الأنبياءمنغيرهلأقوال

.سبقوهالذينالأنبياءبأقوالذهنهتشبعرجلأ

كلوأن،دامغةحججأهذه*ليستكلأنالبعضويرى

،عهدأأقدمتاريخمعيتلاعمأنيمكنيوئيلسفرفىما

هوشعبينالعبريةالتوراةفيعمدأوضعالسفرإنويقال

،الميلادقبلالثامنالقرنأنبياءمنوهما،وعاموس

يحددلالأنبياءاأسفارترتيبولكن،كتابته!اريخلتحديد

السبي-بعدماأنبياءمننبيوهو-فعوبديا،تواريخها

وفى.الثامنالقرنأنبياءمنوميخاعاموسبينيوضع

لسفركان(السبعينية)اليونانيةالتوراةفىفإنهالواقع

وا!ثر،العبريةالتوراةفيعنهمختلفأموقعأيوئيل

نأحيث،متعاصرينكاناوعاموسيوئيلأنهواحتمالأ
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ئيللطغهـبو-ئبلبو

فيالورادةالكلماتنفسهىقكونتكاد،1:2عاموس

يؤيدونالذينبعضيرى!.(2:16)يوئيلسفرنهاية

إلىبهفيرجعون،السبيقبلماإلىيوئيلبسفرالرجوع

الملكحكممنالأولىالفترةفي،الميلادقبلالتاسعالقرن

البعضويرجع.يهولاداعوصايةتحتكانعندمايوآش

علىبناء.ق.م906فييوشياموتقبيلإلىالآخر

إرميا(،نبوةفي)كماالشمالمنالعدومجىإلىالإشارة

قلوبهمبكلالربإلىللرجوعالشعبدعوةعلىبناءوكذلك

.(2:12يؤ-أيضأإرميافىكما)الربإلى

له:السابقونوالأنبياءيوئيل(د)

بهانطقالتىبالنبواتملمأكانيوئيلأنالمرجح

الأزمنة،علاماتقرأ،النبواتهذهضوءوفى.قبلهالأنبياء

بينالمتطابقاتندرسأنبناوجدير،المستقبلعنوتحدث

لقديم.االعهدأسفارمنوغيرهيوئيل

3:69يؤبينتطابقهناك،القولسبقفكما

أورشليمومن،يزمجرصهيونمنالرب!1:2وعاموس

يوئيل3وفى9:13عاموسفىأنهكما."صوتهيعطي

."عصيرأتقطرالجبال":يقول18:

عوبديامع15،2:1:ايؤبينواضحتشابهوهناك

وأما!:(17)عوبدياويقول.ااقريبالربيوم*:15

ة22(:)2يوئيلويقول،"نجاةعليهفتكونصهيونجبل

ويردف"،نجاةتكونأورشليموفيصهيونجبلفيلأنه"

سابقة.نبوةإلىإشارةفي"الربقالكما":بالقولذلك

،(15عو)"رأسكعلىيرتدعملك":عوبدياويقول

ويقول.ا،رؤوسكمعلىعملكمأرد":يوئيليقولبينما

،(01عو)"يعقوبلأخيكظلمكأجلمن":عوبديا

"يهوذالبنيظلمهمأجلمن":ذلكيشبهمايوئيلويقول

الغرباءدخلت":(11)عوبديايقول.(3191يو)

.3)ببىئيلويقول،"أورشليمعلىقرعةوأقوا،أبوابه

.،شعبيعلىقرعةوألقوا،أرضىقسموا":(3

،2:31يؤبينجذأقريبينتشابهينهناكأنكما

قبل"يحدثأنمالابدعنيتكلمانحيث4:15ملاخي

يوملأن!ةيونيلفيقول،"المخوفالعظيمالربيوممجئ
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ب!ئيما-!يئهيل

يقولبينما،"؟يطيقهفمن،جذاومخوفعظيمالرب

.(302ملاخى)،؟مجيئهيوميحتملمن":ملاخى

يشيرماهناك،إشعياءسفرفيأجزاءتوجدكما

يتكلم(13:6)إشعياءفىفمثلأ،يوثيلسفرفيإليها

يوملأنولولوا!ةفيقول،اللهدينونةتحتبابلسقوطعن

قولوهو."شيءكلعلىالقادرمنكخراب،قريبالرب

إشعياءوفى.(1:15)يوئيلفيجاءبماالشبهشديد

نجومأن*العظيمةاللهدينونةعلاماتمنأنهنجد

عندالشمستظلم...نورهاتبرزلاوجبابرتهاالسماء

،السمواتأزلرل...بضوعهيلمعلاوالقمر،طلوعها

.(13و13:01إش)."مكانهامنالأرضوتتزعزع

.السماءوترجف،الأرضترتعدقدامه":يوئيلويقول

:3يؤ)،المعانهاتحجزوالنجوم،يظلمانوالقمرالشمس

.(15و01

رماحأوالمناجل،سيوفأالسكاتطبععنيوئيلويتكلم

التيالسلامبركةمنالنقيضعلىوذلك،(3:01)

.(4:3ميخا،4؟2إش)وميخاإشعياءعنهايتكلم

عزىقدالرب":إشعياءيقولهمابينتباينأهناكأنكما

وباديتهاكعدنبريتهاويجعل،خربهاكلعزى،صهيون

ضربةعنيوئيليقولهوما،(51:3إش)"الربكجنة

"خربقفروخلفه،عدنكجنةقدامهلأرضا،ا:الجراد

أنيوتعلمون":الربإعلانيوئيلويذكر.(203يو)

"غيريوليسإلهكمالربأناوأني،إسرائيلوسطفيأنا

ه:45)إشعياءفيجاءبماأشبهوهذا،(2:27يؤ)

مابينأخريمشابهةتوجدكما.(22،46:9و6و

(2:)3يوئيلفىجاءوما،(66:18)إشعياءفيجاء

ويؤ،66إشعلىقاصرغيرأمروهو،الأممكلجمععن

أنهكما،مماثلجمععنيتكلم(3:8)صفنيافإن،3

14(،إ)1"قريبالربيوم"أنعنيتكلم-يوئيلمثل-

يوم،وقتامظلام"يومإنه،يوئيليقولمثلماعنهويقول

فىتطابقفهناك،(15ة1صف)"وضبابسحاب

العبرية.اللغةفيالعبارات

الأصحاحفيأيضأنجده،للأممالربجمعوموضوع

مابينواضحتشابهوهناك،زكريانبوةمنعشرالرابع



يوبى

منتخرجالتى!الحيةالمياه"عن14:8زكريافىءجا

ينبوعيخرجالرببيتمن!يوئيليقولهومااأورشليم

حزإلىأيضأارجع،3018يؤ)"السنطواديويسقى

47:1).

والأسفاريوئيلنبوةبينأخرىشبهوجدهتوجدكما

هامة.ولكنها،الكثرةبهذهليستأنهاولو،الأخرىالنبوية

الوجوه"عنيتكلمان!2:6)!يوئيل(01:)2فناحوم

إرمياأنكما.يرتعدونالناسوأن،"حمرةتجمعالتى

الاستعدادعن(209)يوئيلمثليتكلم(6:4)النبى

مقدسأاستعدادأاستعدواأى،حربأقدسوا":للحرب

:2)يؤ"..عنكمأبعدهوالشمالى"يوئيلويقول،لها

القادمالعدوعنإرمياذكرهماإلىإشارةذلكولعل02(،

1:3إرمياإلىمثلأارجع)الربشعبضدالشمالمن

.(22و4:6،6:1"15-

عن(15،93:2و38:6مثلأ)حزقياليتكلمكما

شبهوجوهوهناك.الشمالمنيهوذاعلىالزاحفالعدو

(3و3:2)حزففي.يوثيلونبواتنبواتهبينشديد

ويوم...قريباليوملأن....ولولو"":يناديأنمنهئطلب

ارجع!"للأمم)للقضاء(وقتأيكوناغيميومقريبالرب

،17:02حز،3:2يوأنكما.(3و2:1يؤإلى

نأعنأيضأيتكلمانكما،شعبهمعاللهعهدعنيتكلمان

ج93حز،2:28يؤ)الناسعلىروحهسيسكبالرب

92).

وأسفاريوئيلبينشبهوجوهنلاحظأنيجبوأخيرأ

،لأنبياءاأسفارإلىبالإضافة،القديمالعهدفىأخرى

"؟إلههم،)أينوهوالقضاء،وقتفياللهلشعبفتعييرالأمم

ولكن،(7:01)ميخافيجاءمايقابله(2:17بد)

:43:01،07مثل)المزاميرمنعددفيا!ثرعلى

التى(2:13)يوئيلكلماتأنكما..(01،115:2

وكثير،الغضببطئ،رحيم،رؤوف"الربأنتذكر

،34:6)الخروجسفرفيجاءبماشبيهةجذا"الرأفة

.(301:8،145:8مزإلىأيضأارجع

أحداعتمادعلىقاطعأدليلأليستالمتشابهاتوهذه

النبواتمصدرأنعلىدليلولكنها،الآخرعلىالأنبياء

ي!ب

12،2-01:ابط9)القدسالروحوهو،واحدهو

ماالأنبياءمنلعددالقدسالروحأعلنفقد.(1021بط

علىيجبأنهوكيف،القادمالعظيمالربيومفيسيحدث

منكثيرونفاشترك،اليوملذلكالاستعدادإنسانكل

ليفوزوا،إلههمالربإلىللرجوعالدعوةتوجيهفيالأنبياء

."الأممبينعارآ"يصبحواولا،ورحمتهبنعمته

الرسالة:هـ()

-الأنبياءرسائلغالبيةمثل-يوئيلرسالةكانتلقد

كارثةمثلفكارثة.الرحمةيقبللالمنودينونةرحمةرسالة

والأممالشعوبلكلاللهدينونةمنتحذيرأكانت،الجراد

نهايةفيالعظيمالربيومفىثم،التاريخمرعلى

فرسالة.أمامهالبشرجميعالربيجمععندما،التاريخ

،عصرهأحداثعننشأتوالتي،للتوبةدعوتهمع،يوئيل

عندما،نفسهيسوعالربكلماتجانبإلىوضعهايمكن

،عصرهفىالكوارثبعضمنعانواالذينعنسئل

قائلأ:بالنفيفأجاب،شرأالخطاةأكئركانواهل"!سئلة

-13:1لو)"تهلكونكذلكفجميعكم،تتوبوالمإن*

للرجوعالناستدعوكانت،يوئيلفمعلىاللهفكلمة(.ه

أمورفىرجاءمنيتبعهاومابرحمتهليفوزوا،الربإلى

روحهفسيسكب،وصلاحهجودهفيالربسيفعلهاأعظم

كلمنأعظمأهميةالوعدلهذاأصبحولقد.الجميععلى

يومفيلهبطرسالرسولباقتباس،يوئيلنبوةفيجاءما

الوعدأيضأومعها،(21-2:16أع)الخمسين

وأن،شعبهوسطمسكنهسيجعلاللهبأنا!يدالعظيم

كلأنيكون"بل،أبدا"يخزونلاإليهيرجعونالذينكل

.(2:22أع،2:32يؤ)"ينجوالربباسميدعومن

4يوب

اسموهو."يرجع!أي"يؤوب"معناهعبرياسم

أيضأوش!مى،(46:13تك)ليساكرالثالثلابنا

)فالر!ا،(\:7أخ26:42،1عد)(،ياشوب"

منالجزءهذامنموضعهفىلاياشوب"إلىالرجوع

.(الكتابيةالمعارفدائرة
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يابابى

4يوباب

ىأ)"يبابأ"أو"صراخأ.)تعنىقدعبريةكلمة

وهو:،(قفرأ

العربقبائلجاتمنهالذىيقطانأبناءآخر)1(

.(01:92تك)القحطانية

أدومفىملكالذي،بصرةمنزارحبنيوباب)2(

و1:44أخ34،1و33؟36تك)بعورابنبالعبعد

45).

الكنعانية،الملكيةالمدنإحدى،مالونملكيوباب)3(

،يشوعضدالحربفيحاصورملكيابينساعدوقد

فضربهم،الملوكمنمعهماكانومنهماأمامهفانهزما

11يش)"شاردلهميبقلمحتى11،السيفبحديشوع

.(91و9،12:7-ا:

منشحرايمابنوهو،بنياميننسلصنيوباب)4(

.(9ة8أخ1)امرأتهخودش

خأ1)بنيامينسبعامنألفعلأبناءأحديوباب)كاأ

8:18).

يوبال،

ويرى،اليقينوجهعلىمعناهئعلملاعبرياسم

كألةالخروفقرن)"القرن"منمشتقأنهالبعض

من(قاييننسلمن)للامكالثانيلابناوهو.(موسيقية

بالعودضاربلكلأبأكان"إنهعنهويقال"عادة"زوجته

المؤرخيوسيفوسويقول.(21ة4تك)"والمزمار

.والمزمارالعوداخترعالذيهوإنهاليهودي

يوبيل4

،"البوق"أى"الخروفقرن"معناهاعبريةكلمة

،!اليوبيل*سنةبدءلإعلانبالأبواقيضربونكانوالأنهم

نفسهوهو،السابعالشهرمنالعاشراليومفيوذلك

السنةهيا،اليوبيل"سنةوكان."الكفارةيوم"

63خر)"العتقسنة!أيضأتسمىوكانت،الخمسون

1(17و15و34:8إرمياإلىأيضأارجع-117

سبعةلكوتعد*:اللاويينسفرفيجاءماعلىبناءوذلك
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ل!ث!

أياملكفتكون،مراتسبعسنينسبع،سنينسبوت

بوقتعئرثم،سنةوأربعونتسعاالسنويةالسبوتالسبعة

يومفي،الشهرعاشرفىالسابعالشهرفيالهتاف

وتقدسون.أرضكمجميعفىالبوقنعئرونالكفارة

لجميعالأرضفيبالعتقوتنالون،الخمسينالسنة

ملكه،إلىكلوترجعون،يوبيلألكمتكون.سكانها

السنةلكمتكونيوبيلأ،عشيرتهإلىكلوتعودون

تقطفواولا،زريعهاتحصدوالا،تزرعوالا،الخمسون

الحقلمن،لكمتكونمقدسة.يوبيلإنها،المحولكرمها

"أعياد-عيد"مادةإلىالرجوعالرجا)"غلتهاتأكلون

بالجزء!العينحرف"منموضعهافي"اليوبيلسنة"-

.(الكتابيةالمعارفدائرةمنالخامس

8!ثام

وهو:.(،!كاملأى)"ثامالرب"معناهعبرىاسم

منالأصغرالابنيوثامكان:بدمونبنيوثام)1(

فيهاقتلالتيالمذبحةمنهربوقد،السبعينجدعونأبناء

أهلأقامأنوبعد.(ه:9قض)إخوتهكلأبيمالك

جبلرأسعلىووقفيوثامذهب،ملكأأبيمالكشكيم

عليهموقص،شكيمأهلونادى،صوتهورفعاجرزيم

نأبعد)عليهاملكأالعوسجاختارتالتىالأشجارمثل

تحذيرأوذلك(،والكرمةوالزيتونالأرزأشجارذلكرفضت

فقطسنواتثلاثبعدفعلأحدثماوهو.أبيمالكمنلهم

.(57-21،23-907قض)أبيمالكفلكمن

وأ)عزرياالملكابنوكان،يهوذاملكيوثام)2(

أحازوالدوهو.صادد!بنتج!شةنوجتهمن(عزيا

-27:1أغ38،2-03و7و،.15مل2)الملك

-075منأبيهعهدفىللملكنائبأيوثامكانوقد.(9

فاستعأن،بالبرصعزياأبوهأصيبأنبعدق.م.742

الحكميوثامتولىثم.البلادشئونإدارةفىيوثامبابنه

وكانقم.735-742منوذلك،أبيهموتبعدبمفرده

ساروقد.سنةعشرةستوملك،ملكحينسنة25ابن

حاربوقد.لأشورمعاديةسياسةاتباعفىأبيهنهجعلى

منوزنةمنةفأعطوه،عليهموانتصر،عمونبنييوثام



كلالشعيرمنألافوعشرة،قمحكرآلافوعشرةالفضة

.(27:5أخ2)سنواتثلاثمدىعلىسنة

كلحسبالربعينيفىمستقيمهوما"يوناموعمل

كانبلاتنزعلمالمرتفعاتأنإلا،أبوهعزياعملما

مل2)"المرتفعاتعلىويوقدرنيذبحونيزالونلاالشعب

.(35و15:34

الشمالى(الباب)أىالأعلىالبابببناءيوثامقامكما

فىمدنأوبنى،الاكمةسورعلىكثيرأوبنى"،الربلبيت

:27أخ2)!وأبراجأقلعأالغاباتفىوبنى،يهوذاجبل

.ازدهارعصركانعصرهأنعلىيدلقدمما،(4و3

عليهمنقوش(إيلات)جابرعصيونفىخاتمؤجدوقد

مما،(عزيابنيوثامعصرإلىيرجع)،ايوثاميخص"

في،سلطانهاتمدكانتيهوذامملكةأنعلىأيضأيدل

العقبة.خليجعلىجابرعصيونإلى،عهده

،داودمدينةفيفدفنوه،آباثهمعيوئاماضطجعثم"

72أخ15:38،2مل2)"عنهعوضأابنهأحازوملك

:9).

1)كالبنسلمن،الستةيهدايأبناءأحديوثام)3(

.(2:47أخ

يوحا4

يوحاوهو،"ئحييالرب":معناهعبرياسم

داودأبطالأحد،شمريبنيديعيلأخو،التيصي

.(45ة11أخ1)الثلاثين

4يوحاناق

اسماختصاروهو،"حنانالرب"معناهعبرىاسم

وهو:،لايهوحانان!

،25:23مل2)قاريحبنيوحنانأويوحانان)1(

لىإساجاالذينإسرائيلر،ساءأحد(04:8إرميا

بابل،ملكنصرنبوخذأقامهالذي،أخيقامابنجدليا

بنىملكبعليسأنمنجدلياوحذروا،يهوذاعلىواليأ

يصدقهمفلم،ليقتلهنثنياابنإسمعيلأرسلقدعمون

هـسقتلينطلقيدعهأنيوحانانعليهفاقترح،جدليا

يوحالافى

علىجدليافرفض،أحديعلمأندوننثنيابنإسمعيل

04إرميا)إسمعيلعنبالكذبيتكلميوحانانأنأساس

جاءنثنيابنإسمعيلأنهفعلأحدثولكن.(13-16:

اليهودوكلجدلياوقتلواالمصفاةإلىرجالعشرةمع

.المصفاةفيجدليامعكانواالذين

الجيوشرؤساءوكلقاريحبنيوحانانسمعفلما

أخذوا،نثنيابنإسمعيلفعلهالذيالشركل،معهالذين

الشعبكلفدار...إسمعيلليحاربواوساروأالرجالكل

يوحانانإلىوانضموا"،المصفاةمنإسمعيلسباهالذي

"كمهامحيروت"فيوأقاموافساروا،معه!منقاريحبن

قتلأنبعدالكلدانيينوجهمنهرؤنجأمصرإلىطريقهمفي

بابلملكأقامهالذىأخيقامبنجدليا،نثنيابنإسمعيل

منطلبواولما.(18-41:11إرميا)".الأرضعلى

إليهصارت،أجلهممنالربإلىيصليأنالنبيإرميا

سيخلصهموالرب،أرضهمفىيسكنوا!أنةالربكلمة

يسمعوالمإنبأنهموأنذرهم.بابلملكيدمنوينقذهم

فيوالوبأوالجوعبالسيففسيموتون،الربلصوت

42:)إرميا"فيهليتغربوايدخلوهأنأرالداالذيالموضع

إرميافمعلىالربلكلاميسمعواأنفأبوا.(1-22

كلالجيوشرؤساءوكلقاريحبنيوحانانأخذبل،النبي

مصرإلىوجا!ا.الكاتبوباروغالنبيليارميايهوذابقية

ملكبأنإرميالهمتنبأوهناك.(7-43:4إرميا)

إلىسيطاردهمامصرلىإمنهخوفأهربواالذيبابل

و14-44:1إرميا)بالسيفجميعهم!يقتلهمهناك

26-03).

أباهيخلفلمولكنه،يوشياالملكبكريوحانان)2(

أحديهوأحازالأرضشعبأخذإذ،يهوذاعرشعلى

أخ2!3:15أخ)1أبيهعنعوضأوملكوه،يوشياأبناء

.(23:03مل2"36:1

بنأليوعينيءأبنامنالسادسالابنيوحانان)3(

داودبنسليماننسلمنالملكيكنيانسلمننعريا

.(3:24أخ1)

ابنأولدوقد.أخيمعصبنعزريابنيوحانان)4(

الرببيتفيكاهنأوكان،أبيهاسمعلىعزريا"دعاه
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.(01و16:9أخ1)أورشليمفىسليمانبناهالذي

فىداودإلىجاساالذينالأبطالأحديوحانان)5(

كانأنهرغم،الملكشاولوجهمنهروبهأثناءفىصقلغ

يشتهرونلياخوتههووكان،شاولإخوةمنبنيامينيأ

باليمينبالقسيوالسهامالحجارةرمىعلىبقدرتهم

.(4-ا:12خأ1)وباليسار

داودإلىجا!االذينالجاديينمنالثامنيوحانان)6(

هؤلاءوكان،الملكشا!لوجهمنهاربوهو،صقلغفى

،والرماحالأتراسحمليج!يدونبأسجبابرةالجاديون

السرعةفيالجبالعلىوكالظبي،الأسودكوجوهوجوههم

.(12-12:8أخ1)

الذينأحد،عسجدبنيمنهقاطانبنيوحانان)7(

ارتحشستاملكفيعزرامعالبابليالسبيمنعالوا

.(8013عز)الذكورمنوعشرةمئةمعهوجاءاالملك

العودةأيامفىالكهنةأحداألياشيببنيوحانان)82(

أيضأويسمى،(12:12نح)البابلىالسبيمن

.(01:6عز)"يهوحانان"

يوحنا4

"يهوحانانأو"يوحانان"لاسماليونانيةالصيفةوهو

فىرجالخمسةاسموهو."حنان!ومعناه.العبريةفى

أسفارفىرجالوخمسةاوالثانىالأولالمكابيينسفري

الجديد:العهد

هنى:سيهمييمسلأيفي(1)

.(2:1مك1متتيا)وأبو،سمعانبنيوحنا-1

،)ويمكنالمكابييهوذامنهمأبناءخمسةلمتتياوكان

موضعهمافىسمعانومادة،يهوذامادةفيإليهالرجوع

.(الكتابيةالمعارفدائرةمن

متتيا،ءأبناأكبردهو"بكديس"الملقبيوحنا-2

ميدابافىيمريبنوأسرهوقد.آنفأالمذكوريوحناوحفيد

.(36و9:35مك1)

اللذينأحد"أوبولمس"وأبو،أكوسبنيوحنا-3

معليعقداروميةإلىوأرسلهما،المكابييهوذااختارهما
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يوحنا

.(8:17مك1)والمناصرةلاةالمواعهدالرومانيين

سمعانابنوهو."هركانس)"الملقبيوحنا)4(

جميععلىقائدأسمعانأبوهعينهوقد(متتياابنالمكابي

انتصارأانتصروقد.(54و13:53مك1)الجيوش

ضخامةرغم،أنطيوكسالملكقائدكندباوسعلىساحقأ

.24(-16:5مك)1كندباوسمعكانتالتىالجيوش

رئاسةأيضأهوتولىثم،العظيمالكاهنابنةتزوجوقد

135من)والدينيةالحربيةالرياستينبينفجمع،الكهنوت

استطاع،أنطيوكس!الملكموتوبعد.(ق.م.501-

تحالفهوجدد،وأدومالسامرةفاحتلمملكتهتوسيعيوحنا

.الرومانمع

اسمهآخرمعالمكابييهوذاأرسلهالذييوحنا-5

سلاممعاهدةلعقدالملكوكيلليسياسإلى،أبشالوم

.(19:17مك2)

الجب:العهاسفلأفي!نا(ب)

الكاهن،زكريابنيوحناوهد؟لملمعمدلمقيوحنا-ا

عنتنبأكما،يسوعالربأمامالطريقليمهدظهروقد

عنهتنبأوكذلك3:31مت04:031)النبيإشعياءذلك

.(3:1)النبىملاخي

فقد،الكهنوتيةالعائلةمنالمعمدانيوحناوكان)1(

أليصاباتأمهوكانت،أبيافرقةمنكاهنأزكرياأبوهكان

وأليصاباتزكرياوكان.(ه:الواهرونبناتمن

كلاهماوكان.ولدلهمايكونأندونالأيامفيمتقدمين

فرقتهنوبةفييكهن"زكرياكانوبينما.اللهأمامبارين

الربملاكلهظهر"ليبخر،الهيكلإلىودخل،اللهأمام

اضطرب،زكرياهرآفلما،البخورمذبحيمينعنواقفأ

لأنيازكرياتخفلا:الملاكلهفقال.خوفعليهووقع

أبنألكستلدأليصاباتوامرأتك،شمعتقدطلبتك

نأزكريايصدقفلم.(13-1:5لو)!يوحناوتسميه

ولاصامتأتكونأنتها":الملاكلهفقال،ذلكلهيكون

1:81لو)(،هذافيهيكونالذياليبىمإلىتتكلمأنتقدر

قبلاليهوديةجبالفيالمعمدانيوحناؤلدوقد.(22-

(ق.م.5فيربما)أشهربستةيسوعالربمولد



باحنا

:المبكرةحياته)2(

نأأقرباؤهوأر)دليخق،أبواهبهجاءالثامناليومفي

يوحنا.يسمىأنقالتأمهلكن،زكرياأبيهباسميسموه

إليهمأومأ،الكلامعنعاجزآمازالأبوهزكرياكان!اذ

الجميع،فتعجب."يوحنا!عليهفكتب،بلوحيأتوهأن

-57ت1لو)اللهوباركوتكلملسانهانطلقالحالوفي

بأنوتنبأ،القدسبالروحأبوهزكرياوامتلأ.(64

ليعدالربوجهأماميتقدموأنه،ئدعىاللهنبىالصبي

يوحناعننعرفهماوكل.(97-1،67لوا"ا...طرقه

،واحدةآيةتلخصه،خدمتهبدايةيومإلىختانهيوممن

فىوكان،بالروحويتقويينموفكانالصبيأما".هى

.(1:08لو)"لإسرائيلظ!رهيومإلىالبراري

خدمته:بداية)3(

قيصرطيباريوسسلطنةمنعشرةالخامسةالسنةفى

التوبةبمعموديتهيكرز"يوحنابدأ(م25نحوفىأي)

وكلأورشليم"منالناسإليهفتقاطر."الخطايالمغفرة

حابسبب،"بالأردنالمحيطةالكورةوحميعاليهودية

عاشها،التىالتقشفوحياةمولدهمعجزةعنعرفوه

تحقيقأعظيمةشخصيةظهورلاقترابالشعبوتوقعات

مت،6و301،4:5ملا،ه-04:3إش)للنبدات

آيةيفعللميوحناأننقرأفإننا،(7:27لو،3:3

قائلأ:الجموعلتلكيوحنافنادى41(.!01يو)واحدة

-3:2مت)،1السمواتملكوتاقتربقدلأنهتوبوا"

5).

المسمح:مع.تقابله)4(

أولأايوحنافأبى،منهليعتمديمسوعالربإليهجاء

بر"كلنكملأنبنايليقهكذا"لأنه:يسوعالربلهفقال

قدالسمواتواذا"،عمدهحينئذ.(3:15مت)

عليه،وآتيأحمامةمثلنازلأاطهر!حفرأيلهانفتحت

بهالذيالحبيبابنيهوهذا"قائلأ:السمواتمنوصوت

قائلأ:يوحناوشهد.(17و3:16مت)ا،سررت

أعمدجئتلذلك،لإسرائيللئطهرلكنأعرفهأكنلمإني*

،السماءمنحمامةمثلنازلأالروحرأيتقدإنى...ءبالما

لأعمدأرسلنىالذيلكن،أعرفهأكنلموأناعليهفاستقر

عليه،ومستقرأنازلأالررحتريالذيليقالذاكءبالما

وشهدترأيتقدوأنا،القدسبالروحيعمدالذيهوفهذا

.(34-1:31يو)!اللهابنهوهذاأن

التالية:خدمع!)5(

المعمدانيوحناخدمةانتهت،يسوعالرببهعمودية

لهليعديوحناأتىالذيالملكجاءفقد،الأساسية

تعميدفيخدمتهمواصلواوتلاميذهيوحناولكن.الطريق

يو)خدمتهيسوعالرببدأأنبعدحتى،إليهميأتونمن

يصومواأنتلاميذهيوحناعتموقد.(3:23،401

!(\:11لو)يصلواوأن،(33أهلو،9:14مت)

اللهحملهوذا":عنهقائلأيسوعللربشهادتهوواصل

نإختى،(36و1:92يو)"العالمخطيةيرفعالذي

04(.-1:35)يويسوعوتبعا،تركاهتلاميذهمناثنين

:واستشهاد.سجنه)6(

كانإذ،غايتهاخدمتهبلغت،بقليلذلكبعد

فيلبس،أخيهةامرأ،هيرودياأخذقدأنتيباسهيرودس

كانالتيالشرورجميعولأجلذلكلأجليوحنافوبخه

فىالسجنفييلقيههيرودسجعلممايفعلها،هيرودس

الميت.للبحرالشرقيالساحلعلى"ماخروس"قلعة

تلاميذهمناثنين-السجنفيوهو-يوحناوأرسل

:01مت)"؟آخرننتظرأماالآتيهوأنت):ليس!"له

.(23-7091لو،32

يسوعيريانتلميذيهليجعل-بلاشك-هذاوكان

يوحناعن،نفسهيسوعالرب:قالفقد،بهويؤمنا

منالمولودينبينيقملم:لكمأقولالحق":قائلأ

:7لو،11:11مت)"المعمدانيوحنامنأعظمءالنسا

28).

منه،التخلصعلىوعزمت،هيرودياعليهحنقتوقد

أنهعالمأيوحنايهابكانهيرودسلأنتقدرلمولكنها

أنهكما،(02و6:91مرقس)"وقديسباررجل

الفرصةأتتهاولكن.(ه:14مت)(،الشعبمنخاف!

وليمة"ميلادهعيد"فيهيرودسصنععندما،أخيرآص

هيرودسبهسرترقصأهيرودياابنةورقصت،كبيرة

..فأعطيكاطلبي،أردت"مهما.لهافقال،معهوالمتكئين
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لرلللالابا!نا

منطلبت،أمهااستشارتفلما."مملكتيتصفحتي

."طبقعلىالمعمدانيوحنارأسحالأتعطىأن"الملك

فأمر،وعدهعنيتراجعأنيستطعلمولكنه،الملكفحزن

وقدموهايوحنارأسفقطعصا،يوحنابرأسيؤتيأق

سمعولما.لأمهافأعطته.كطلبهاطبقعلىللصبية

أتوائم،قبرفيووضعوها،جثتهورفعواجا!ا،تلاميذه

6:71مرقس121-3!14مت)يسوعالربوأخبروا

-.)92

شضصيته:)7(

الثانى.إيليافهو،بالجرأةيتصفالمعمدانيوحناكان

والشجاعة،والتواضعالذاتبنكرانتتميزحياتهوكانت

بهإن!:عنهقالواحتى،التقشفشديدوكان.المقدسة

كلاستنكر،تواضعهوفي.(11:18مت)"شيطان

مجردأنهوأعلن،كرامةمنعليهيخلعوهأنأرادواما

الاتىلاستقبالليستعدواالناسيدعو،،،صارخصوت"

سيوروأحلأنحنىأنأهلألست*:عنهقالالذى،بعده

.(3:16لو،1:6مر)(،حذائه

علىتلاميذهيوحناشجع،المسيحجاءوعندما

.قالإذ،الذاتنكرانفىقويأمثلأضاربأ،بهالارتبا!

:(3:03يو)"أنقصأناوأنييزيدذلكأنينبغي"

ثمللسجننفسهعرض،مواربةدوقالحققولسبيلوفي

القتل.

التلاميذوأحدزبديابنوهو:الرسوليوحنا-2

الجليلبحرفيللسمكصيادأأبوهوكان،عشرالاثنى

مت)سالومةأمهوكانت.\(.:لوه،02و1:91ما)

خاصأمبحدألهوسنفرد.(4.:59مرقس،27:56

يلى.فيما

فيمراتعشرذكرهوردوقد:مرقسيوحنا-3

وهو،01(:4)كدبرناباأختابنوكان،الجديدالعهد

إلىالرجوعالرجا)مرقسإنجيلوكاتبالبشيرمرقس

الجزءفى"الميمحوفت"منموضعهفى"مرقس"

.(الكتابيةالمعارفدائرةمنالسابع

وكان.الكهنةرؤساءعشيرةأفرادأحديوحنا-4

لمحاكمةوقيافاالكهنةرئيسحنانمعجلسواالذينأحد
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الرلللالابو!نا

منالأعرجللرجلشفائهمابعدويوحنابطرسالرسولين

.(4:6أع)الهيكلفيبالإنجيلوكرازتهما،أمهبطن

فىعاشالذيزكايبنيوحانانهوإنهليتفوتعنهويقول

رئيسأوأصبحسنةبأربعينالهيكلتدميرقبلأورشليم

الكتابعندمعروفأوكان،"يمنة"إلىانتقالهبعدللمجمع

."الكاهنيوحنا!باسماليهود

وأندراوسبطرسأبوالرسولينلايونا"أويدحنا-5

منالجزءهذامنيلىفيما"ايوناا،إلىالرجوع)الرجا

.(الكتابيةالمعارفدانرة

4الرسوليوحنا

بحرفىصيادأكانالذيزبدىبنيوحناهو)1(

سالومةوأمه(5:01لو،02و1:91مرقس)الجليل

عنشيئأنعلمولا،(15:04مرقسمع27:56مت)

الإنجيلبأحداثعلاقتهعنأوالدينيةزبدىأبيهخلفية

تبعناللواتىالنساءإحدىكانتفقدأمه"سالومة"أما،

الجلجئة.حتىيسوعالرب

منأصغركانيوحناأنالأرجح:المبكرةحاته)2(

منكانيوحناأنويبلو.(4:21مت)يعقوبأخيه

أجرىلديهكانأباهزبديلأنوذلكالحالميسورةعائلة

إحدىكانتسالومةأمهأنكما،(1:02مرقس)

لو8)أموالهنمنيسوعالربيخدمنكناللواتيالنساء

:91يو)أورشليمفىخاصبيتليوحناوكان،(3ة

:18يو)الكهنةرئيسعندمعروفأكانأنهكما،(27

بمستقبلالقوياهتمامهاأبدتالتىأمهأنويبدو.(15

تربيةربتهماقد(02:02مت)ويوحنايعقوبابنيها

فيللقملالطويلةالأوقا!لهأتاحللصيدواحترافه.دينية

نأمنهيستلزمالسمكصيدكانإز،الروحيةالأمور

.الماءسطحفوقصمتفىطوللةليالييقضي

إنجيلفىجاءممايبحو:يسولماربممتقابله)3(

تلاميذمنأولأكانيوحناأن(93-1:35)يوحنا

ذكرلونفقطأندراوساسميذكروهو،المعمدانيوحنا

يوحناأسلوبمعيتفقماوهو،الأخرالتلميذاسم

عبارةبذكروالإكتفاء،هواسمهذكرعدمفيالرسول



الرللل!لال!!نا

."يحبهيسوعكانالذيالتلميذ*أو،،لآخراالتلميذ"

إلىيسوعالربتبعواالذينالتلاميذمنكانيوحناولعل

الجليلقاناعرسمعهوحضروا،(1:43يو)الجليل

إلىومنها،كفرناحومإلىمعهذهبواثم،(3":2يو)

طريقعنرجعواثم،(22و2:13يو)أورشليم

السابقة.مهنتهإلىعادثم.(ه:4يو)السامرة

أولئكليدخلالوقتجاءأخيرأ:رسولأاختيار.)4(

صيادي"ليصيروايسوعبالربأوثقعلاقةفىالتلاميذ

وبطرسليوحناوكانت.(.2-1:17مرقس)"الناس

فكانوا،الرسلباقىمنيسوعللربأقربمكانةويعقوب

عندالربمعويعقوبويوحنابطرسفكان،ثقتهموضع

وعند،(31-1:92مرقس)بطرسحماةإقامته

ابنيويوحنايعقوبدعاحيث،رسولأعشرللاثنياختياره

17(.:3مرقس)"الرعدابنى"أى"بوانرجسا"زبدي

يايرس،ابنةإقامتهعندمعهيدخلأحدأيدعلمأنهكما

،37-5:35مرقس)،اويوحناويعقوببطرس"سوى

سوىالتجلىجبلعلىالربمعيكنولم.(8:51لو

،1701مت،9:2مرقس)"ويوحناويعقوببطرسلا

.(9:28لو

الربباسمالشياطينيخرجكانواحدأيوحنامنعوقد

:الربلهفقال،معهميسوعالربيتبعيكنلملأنهيسوع

و9:94لوا"معنافهوعليناليسمنلأنتمنعوهلا"

يدعهماأنالربمنيعقوبوأخوهيوحناطلبوقد.(.ه

للسامريينقريةلتفنىالسماءمننارتنزلأن"يقولان

طلب.كما(9:54لو)إليهمالسيددخوليقبلوالملأنهم

نآيعطيهماأنيسوعالربمنوأمهماويوحنايعقوب

ملكوتهفييسارهعنوالآخر،يمينهعنأحدهمايجلس

كانكما(.45-01:35مرقس،28-02:02)مت

جبلعلىيسوعالربمعوأندراوسوبطرسويعقوبيوحنا

الهيكل،تدميرعنتكلمعندما-انفرادعلى-الزيتون

نأكما4(.-13:1)مرقس؟ذلكيكونمتىوسا!لوه

وللتلاميذلهالفصحليعدا"ويوحنابطرس"أرسللربا

يسوعالربحضنفيمتكئايوحناوكان.8(:22لو)

إليهأفاوما،سيسلمنىمنكمواحدأإن!لهمقالعندما

الرلللالىحنايو

قالالذىيكونأنعسىمنيسالأنبطرسسمعان

.(25-21؟13يو)"عنه

إلىا،ويوحتاويعقوببطرس!معهالربأخذوقد

فقال."ويكتئبيدهش"وهوورأوه،جثسيمانىبستان

14:23مرقس)"الموتحتىجدأحزينةنفسي":لهم

.(33و

المحاكمة،إلىوأخذوهيسوعالربعلىفبضوعندما

دارإلىيسوعالربمعيوحناودخل،وبطرسيوحناتبعه

واستطاع.عندهمعروفأيوحناكانإذ.الكهنةرئيس

وكان.(16و18059يو)معهبطرسئدخلأنيوحنا

تركهإذ،الصليبعندوقفالذىالوحيدالتلميذيوحنا

"هوذا.لهقائلأبأمهإليهالربعهدوقد.وهربواالآخرون

يو)"خاصتهإلىالتلميذأخذهاالساعةتلكومن.أمك

،27:56متبينالمقارنةمنويبدو.(91:25-27

ابنيأمسالومةأن،91:25يومع15:04ومرقس

مأمريمالعذراءأنأى)يسوعأممريمأختكانتزبدي

.(عنهغريبةتكنلمفهى،يوحناخالةكانتيسوع

بطرسإنكارمنحدثمارغم:لبطرسزمالته)5(

له،مرافقأظلبل،بهصلتهيقطعلميوحناأنإلا،للرب

القيامة،يومصباحفىالمجدلةمريمإليهماجاكأفقد

أيننعلمولسناالقبرمنالسيدأخدوا":لهماوقالت

راكضين،القبرإلىوأتياويوحنابطرسفخرج".وضعوه

فانحنى،القبرإلىأولأوجاء"،بطرسيوحناوسبق

سمعانجاءثم.يدخللمولكنه،موضوعةالاكفانونظر

ورأى،موضوعةونظرا!فانالقبرودخليتبعهبطرس

،الاكفانمعموضوعأليسرأسهعلىكانالذىالمنديل!

العلميذأيضأدخلفحينئذ،وحدهموضعفىملفوفأبل

\ة02يو)"فآمنفرأى،القبرإلىأولأجاءالذيالآخر

يو)أورشليمفيأيامثمانيةالأقلعلىظلاوقد.(8-

مهنتهما،إلى،الجليلبحرإلىبعدهاعادا،(02026

عندالربلهمظهروعندما.(\:21يو)السمكصيد

،المقامالربأنهأدركمنأولهويوحناكان،طبريةبحر

الربإلىليصلالبحرفىبنفسهبطرسألقىالحالوفي

بيوحنااهتمامهبطرسأبدىوقد.(7-21:4يو)

.؟ا،لهماوهذا":للرببسؤاله
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يو!ناالجيلي!!نا-

بينالارتبا!نجد:الرسلأعمالسلركليوحنا)6(

إلىالربصعودشاهدافكلاهما،مستمرأ!يوحنابطرس

محلليحلمتياساختيارفياشتركاوكلاهما،المجد

عندالتلاميذسائرمعكاناوكلاهما،الإسخريوطييهوذا

كليهماونراهما.الخمسينيومالقدسالروححلول

عأ)التاسعةالصلاةساعةفيالهيكلإلىمعأيصعدان

معهماللتحقيقحبسفيؤضعاوكلاهما،(\:3

شفاءبعدالأمواتمنبالقيامةيسوعفيللشعبلمنادتهما

أمرهماثم.الهيكلبابعندأمهبطنمنالأعرجالرجل

يعلماولاالبتةينطقالاأن"والشيوخوالكتبةالكهنةرؤساء

يمكننالانحن":بالقولأجاباهمولكنهما"يسوعباسم

أطلقوهماوأخيرأ."وسمعنارأينابمانتكلملاأن

.(22-1ة4أع)

ألقىعندماالرسلمعكانيوحناأنفيشكولا

حبسفيووضعوهمعليهمالقبض،معهومنالكهنةرئيس

السجنأبوابفتحالليلفيالربملاكولكن،العامة

الهيكلفىالشعبوكلمواقفواأذهبوا":وقال،وأخرجهم

.(23-5:12أع)"الحياةهذهكلامبجميع

الاضطهادرغمأورشليمفيالرسلمعيوحنابقيوقد

أورشليم.فىالكنيسةعلىوقعالذيالعظيم

فيلبسعملهبماأورشليمفىالذينالرسلسمعولما

بطرسإليهمأرسلوا،اللهكلمةقبلتوكيف،السامرةفى

.(17-14و1؟8أع)ويوحنا

يوحنا4إنجيل-يوحنا

منموضعهافى(،إنجيل"مادةإلىالرجوعالرجا

".الكتابيةالمعارف"دائرةمنالأولبالجزء"الا"لفحرف"

4"ا!يايوحنا-سفر

منموضعهافى"يوحنارؤيا"إلىالرجوعالرجا

".الكتابيةالمعارف"دائرةمنالرابعبالجزء"ءالرا"حرف

اكأولى8رسالته-يوحنا

من،العائليةالرسالةطابعالأولىيوحنالرسالة()!

034

ل!أ؟االللالته-يو!نا

ا،.العالمفيالذيناالصغارأبنائه)إلىالسماويالآب

عائلةفيالشركةهوالرسالةفىالرئيسيوالموضوع

شديدةجاذبيةالحميمةالرسالةلهذهكانلذلك.الآب

.الدوامعلىاللهلشعب

كتبتالرسالةأنواضحةوالتار-ا!لنمبة)ب(

الغنوسية"وبخاصة،الأخطاءمنمتعددةأنواعلمعالجة

الأساسيالحقالكذبةالمعلمونأنكرفقد.،1الكيرنثية

كانواإذ،الجسدفيجاءقدالمسيحأنوهو،للتجسد

الصوفيةحاربالكاتبأنكما."شرالمادة"بأنينالون

المؤمن،فيالخطيةطبيعةوجودتنكركانتالتىالكاذبة

ورفضوا،المسيحيةالشركةدنسواالذينقاومكما

الأولىيوحناالرسولفرسالة.المسيحيةوالمحبةالأخلاق

للإنجيل،وعمليأخلاقيتطبيق-مانحوعلى-هى

نأفالأرجح،الاثنينبينكبيرةزمنيةفجوةهناكفليست

09نحوفي،قصيربزمنالإنجيلكتابةبعدكتبتالرسالة

المعلمينءآراالرسوليدحض:منهاالهدف)%(

احتياجاتعلىوتطبيقهاالإنجيلرسالةبتوضيح،الكذبة

المومنينوأن،الأبمعالشركةحقيقةويبين،العصر

العالم،فيمازالواوهمالآنمنذأبديةحياةيمتلكون

وإظهارالأبديةالحياةامتلاكبينالعلاقةبشدةويؤكد

لاالوسولولكن،القويمة!الأخلارزالسليموالسلوكالمحبة

فييمزجهاولكنه،الآخربعدواحدأالأمورهذهيعالج

الرسالة.تقسيمالصبمنيجعلمما،واحدنسيج

:1)"البتةظلمةفيهوليسنورالله"أنالرسولويقرر

.(16و4:8)!محبةالله"أنمرتينيذكركما.(ه

الرسالة:صص)د(

(24:-1013)العانليةالشركة:أولا"

(3-1:1)الشركةهذهأساسهوالتجسد)1(

:1)ابنهومعالآبمعهىالعائليةالشركة)2(

4(.و3

.(2:24-1:5)العائليةالشركةشروط)3(

النورفىالسلوك)أ(

.:8()1الإنسانفىالساكنةالخطيةطبيعةإدراكأ()أ



الثاليةالهلللالة-يو!نا

.(1و.:9)1الاعترافنتيجةالغفراقأ(أ)أ

(2-)2:1الشركةاستمرارتضمنالمسيحشفاعةأ()7

34(:3-2:3)والمحبةالطاعة:الشركةمحبه)7(

21(.4:1-5:)العالمفىالعائليةالشركة:ثاتيأ

.(6-4:5)ال!ذبةالمعلمينمنتحذير)أ(

(01-4:7)للهالحميمىالابنوصفأ()أ

(21-4:11)المحبةحياةسماتأ(أ)ا

\:5العالممعالصراعفيللانتصاركمبدأالإيمانأ()7

-21).

الثانية،الرسالة-يوحفا

عنيقولبأنويكتفى،اسمهالكاتبيذكرلا(أ)

الاسمبهذاجيذأمعروفأكانأنهولابد،الشيخ*:شفسه

أنهتنفيلاا،شيخ"وكلمة.رسالتهإليهمكتبمنعند

المسيحكنيسةفيوشيخأرسولأكانفقد،يوحناالرسول

.(5:1نجط9إلىارجع)

المختارةكيرية"إلىالرسالةهذهالرسولوجهوقد

أنهمعلىيدلمما،"بالحقأحبهمأناالذينأولادهاوإلى

!سلوكهمنموهميتابعوكان،أعزاءأصدقاءكانوا

فمأمعهموالتكلملرويتهمحارةأشواقآأبدىبل،الروحى

."كاملأ(الطرفينفرح)فرحنايكونلكى"لفم

."السيدة"تعنى-اليونانيةفي-"كيرية!وكلمة

ربما)معينةكنيسةإلىتشيرأنهاالمفسرينبعضويعتقد

كلمةوأن،بعينهاسيدةإلىوليست(برغامسفى

ويمكن)الكنيسةهذهأعضاءإلىتشير"أولارها"

حرف"منموضعهافى"كيرية"كلمةإلىالرجوع

.(الكتابيةالمعارفداثرةمنالسادسبالجزء"الكاف

هؤلاءتحذيرهوالرسالةهذهلكتابةالداعىأنويبدو

فيالثابتينغيرالكذبةالمعلميناستضافةمنالأصدقاء

ولا!بل،صورةبأيمساعدتهمومن،المسيحتعليم

أعمالهفييشتركعليهيسلممنلأن،سلاملهتقولوا

يحرضهمأنيفوتهلاكما،(11-7الأعداد)"الشريرة

وصايابحسبوالسلوك،بعضأبعضهميحبواأنعلى

.(6و5العددان)الرب

يحمل،القصيرةالرسالةهذهفيجاءممارالكثير

لثالثةاالهـلللالة-يوحنا

كاتبها،هوأنهيؤيدممايوحناالرسولأفكارطابع

ذكرهوكذلك،والتجسدوالمحبةالحقعلىتاكيدهوبخاصة

:22،4و2:18مو)1مع(57عد)"المس!حلضد"

الرسوليستخدمهاالتى(9عد)"يثبتا،و!ة.(3

الأولى.رسالتهفيكماالإنجيلفيكثيرأيوحنا

الرسالة:موجز)ب(

(3-1)بالحقالتمسكعلىالتحريض)أ(

(6-4)المحبةفىللسلوكمدحهأ()

(9-7)المسيحبتعليمالتمسكأهميةأ(أأأ

(11و01)الكذبةالمعلمينمعالشركةرفضأ()7

.(13و12)الخاتمة)7(

الثالثة4الرسالة-يوحنا

إلىالشيخمنأيضأهي،القصيرةالرسالةهذه

وهو،(\يو3)بالحقأحبهأناالذىالحبيبغايس

الكنيسةقادةأحدغايسوكان،(3عد)،بالحقيسلك*

والغرباءللإخوةإكرامهلأجلالرسولويمتدحه،المحلية

علىوذلك،(6و،)بالكلمةكارزينيجولونالذين

نفسفىعضوأكانالذي)!ديوتريفس"منالنقيض

نأيحبكانوالذي،(مجاورةكنيسةفىأو)الكنيسة

لاإنه":الرسولعنهويقول.الإخوةبينالأوليكون

بذلك،يكتفىولا!خبيثةأقوالأالرسولعنويشيع"يقبلنا

لكىاالرسولطرفمنالمرسلين"الإخوةيقبللا"بل

نأيريدونالنينويطرد،الكنيسةفيسلطتهئظهر

(لحبيب"لغايس"الرسولويكتب.(\.عد)يقبلوهم

الله،منهوالخيريصنعمن"لأنالمرسلينأولئكلمعاونة

.(11عد)"اللهيبصرفلمالشريصنعومن

المشهود"ديمتريوس"اسمهشخصأالرسولهـلمتدح

هذهحاملهوكانولعله،نفسهالحقومنالجميعمنله

به.غايسيوصيإذ،غايسإلىالرسالة

فيفقطليس،الثانيةبالرسالةشبيهةالرسالةوهذه

فيأيضأبل،(\عد)"الشيخ"وهوالكاتبشخص

شخصيةبزيارةيقومأنفيورغبته،الحقعلىالتاكيد

.(14و13عد)
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ياظ

الذيالوقتنحوفيكتبتالرسالةهذهأنوالأرجح

لا،مكانفىيقيمكانغايسوأن،الثانيةالرسالةفيهكتبت

!.أفسسعنكثيرأيبعد

الرسالة:موحؤ

.(4-1)وتحيةمقدمة)1(

.(8-5)المتجولينللإخوةغايسلمعاونةاطراؤه)2(

.(11-9)وتصرفاته،لديوتريفسأدانته)3(

.)12(لديمتريوسمدحه)4(

.(41و13)الخاتمة)5(

يوخاأ

أحدوهو،"يحييلربا،)معناهلعل،عبرىاسم

أورشليمفيسكنواممنابنيامينسبطمنبريعةأبناء

.(28و8:16أخ1)

يوخلأ

،(38:1إرميا)"قادرالرب"معناهعبرياسم

الذي،(3أ37إرميا)"شلميابنخليهو!نفسهوهو

إلىالكاهنمقسيابنصفنيامعيهوذاملكصذقياأرسله

لايهوخل"إلىالرجوع)الرجالأجلهمليصلي،النبيإرميا

دائرة"منالجزءهذافى"الياءحرف"منسبقفيما

."الكتابيةالمعارف

4يورام

مختصروهو،(،مرتفعالرب"معناهعبرياسم

وهو:،!يهورام!

إلىأبوهأرسلهوقد،حماةملكتوعيبنيورام()1

عزرهددحاربلأنهويباركهسلامتهعنلي!علالملكداود

فضةآنيةبيدهوأرسل-وضربهصوبةملكرحوببن

صم2)للربداودقدسهاوقد.نحاسوأنية،ذهبوآنية

:18أخ1)"هعورام"أيضأويدعى،(8:9-11

منموضعهافى!هلورام"إلىالرجوعويمكن)-(01

المعارفدائرة!منالجزءبهذا"الهاء"حرف

.("الكتابية
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با،اأبو

2)وخليفتهيهوشافاطوابنايهوذاملكيورام)2(

:8مل)2"يهورام"أيضأوشممى،(24-8:21مل

.(02-21:4أخ16،2

أخاهخلفوقد،أخآبوابن،إسرائيلملكيورام)3(

أيضألسمى،(16ة8مل2)العرشعلىأخزيا

.(1:17مل2)"يهورام*

موسىبنأليعزربنرحبيابنيشعيابنجمرام)4(

.(17-26:25،23:15أخ9)اللهرجل

4يوراى

الرابعالاسموهو"يقذفأويمطر!معناهعبرياسم

ابنأبيجايلبنيمنالسبعةجادسبطرؤساءأسماءمن

فيسكنواوقد،(5:13أخ1)جادسبطمنحوري

يهوذاملكيوثامأيامفىوذلك،وقراهاباشانفي،جلعاد

16و5:13أخ1)إسرانيلملكالثانىيربعامأياموفي

.(17و

4يوره

سبيمنصعدواالذين(الكورةبنى)منبنوهوكان

مئةعددهموكان،زربابلمعأورشليمإلىورجعوابابل

.(18و1!2عز)عشرواثنى

يوريم8

وهو،(عاليأى)"مرتفعالربع!معناهعبرىاسم

وأحد،يهوذاسبطمنلاويبنمتثاتوابن،أليعازرأبو

.(3:92لو)الجسدحسبيسوعالربأسلاف

)يوزاباد

مختصروهو،ا،أعطىالرب"معناهعبرياسم

وهو:،ديهوزابا"

الأبطالوأحد،بنيامينسبطمنالجديرىيوزاباد)1(

.(12:02أخ1)صقلغفىداودإلىساجاالذين

أحدأيضأوهو،منسىسبطرؤوسمنيوزاباد)2(

02(.:12أخ1)صقلغفيوهوداودإلى!اجاالذين



أتااأيو

أيضأوهومنسىسب!رؤوسمنآخريوزاباد)3(

02(.:12)لأأخصقلغفىوهوداودإلىجا!االذينأحد

الملكحزقياعينهمالذيناللاويينأحديوزاباد)4(

التقدماتعنمسئولينليكونوااللهبيترئيسوعزريا

وشمعيا!ويكوننيارئاسةتحتوالأقداسوالعشور

.(31:13أخ2)أخيه

الكهنةأعطواالذيناللاويينرؤساءأحديوزاباد)5(

خأ2)الملكيوشياعهدفىبالفصحللاحتفال،بسخاء

.(9؟35

ساعدااللذيناللاويينأحد،يشوعبنيوزاباد)6(

في،فينحاسبنوألعازارالكاهنأورياابنمريموث

عزراكانوالتي،الرببيتفيوالآنيةوالذهبالفضةوزن

.(33-8:24عز)الكهنةلرؤساءسلمهاقد

الذين،الستةالكهنةفشحوربنيأحديوزاباد)7(

بعد،الأجنبياتنسائهمعنالتخلىعلىعزراشجعهم

.(01:22عز)البابلىالسبيمنالعودة

علىعزراشجعهمالذيناللاويينأحديوزاباد)8(

السبيمنالعودةبعدا!اجنبياتنسائهمعنالتخلى

.(01:23عز)البابلى

شرحفىعزراساعدواالذينا!ويينأحديوزاباد)9(

:7(.8)نحالبابلىالسبيمنالعودةبعدللشعبالشريعة

إليهمأوكلالذيناللاويينرؤساءأحديوزاباد1(0)

العودةبعدالرببيتفىالخارجىالعملعلىالإشراف

.(11:16نح)البابليالسبيمن

.(ذكرهمتكررلأشخاصالأسماءهذهبعض)ولعل

)يوزاكار

بنيوزابادوهو.ا،ذكرقدالرب"معناهعبرياسم

فتنااللذين،يهوذا!لكيوآشعيديوأحدالعمونيةشمعة

21(،:12مل)2القلعةبيتفيسريرهعلىوقتلاهعليه

أيضأيمكن،(24:26أخ2)"زاباد"أيضأويسمى

"الزايحرف"منموضعهفى"زاباد"إلىالرجوع

."الكتابيةالعارفداثرة"منالرابعبالجزء

يوستس-يسطس

وهو:،"عادل"معناهيونانياسم

أحدوكان،"بارسابا"يدعىالذييوسفلقب()1

مكانليأخذأحدهمالانتخابالرسلأقامهمااللذينالاثنين

فحسب،متياسعلىالقرعةفوقعت.الإسخريوطييهوذا

.(36-1:23أع)رسولأعشرالأحدمع

ملاصقأكورنثوسفىبيتهكانالذييوستس21(

اليهودقاومهأنبعدبولسالرسولإليهفانتقل،للمجمع

علىدمكم:لهموقالئيابهفنفض"،وجدفواالمجمعفي

:18أع)"الأممإلىأذهبالآنمن.برئأنا!روسكم

5-7).

ذكرهمسيحييهوديوهوايسطسالمدعويسوع)3(

وحدهمأنهمعلى،ومرقسأرسترخسمعبولسالرسول

.(11و4:01كو)اللهلملكوتمعهالعاملونهم

يوسف4

وهو:،ا،يزيدالرب*معناهعبرياسم

من،الاسباطأبي:يعقوببقلوسف-ا

خدمةفىمازالويعقوبولدتهوقد،راحيلالمحبوبةزوجته

ستةلهأنجبتقدليئةأختهاكانتأنبعد،لابانخاله

قائلة:"يوسف"،البكرابنهأاسمراحيلودعت.وابنةأبناء

ولأن،(24-03:22تك)آخرابناالربيزيدنى

يوسفكان،المحبوبةيعقوبزوجةراحيلبكركانيوسف

،حارانمنعودتهعندإنهحتىايعقوبأبيهعندأثيرأ

فىويوسفراحيلوضع،عيسوأخيهمواجهةمنوخوفه

أبنائه.سائرمنأكثر،عليهماخشيتهمن،القافلةآخر

يرعىكان،العمرمنعشرةالسابعةيوسفبلغولما

أبيه،امرأتيزلفةوبنيبلهةبنيعند،إخوتهمعالغنم

فأحبإسرائيلأما.أبيهمإلىالرديثةبنميمتهموأتى

لهفصنع،شيخوختهابنلأنهبنيهسائرمنأكثريوسف

"أبغضوه"،ذلكإخوتهرأىفلما.ملونأقميصآ

.(4-37:2لك)
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بأحلامهأخبرهميوسفأن،البغضةنيرانأججومما

لهسيسجدونوأنهم،عليهمسيتسلطأنهتعنىكانتالتى

.(11-37:5لك)

إخوتهسلامةليفتقدأبوهأرسلهأنذلكبعدوحدث

حبرونوطاءمنيوسففجاء.شكيمعندالغنموسلامة

سمعهمأنهرجكفأخبره،إخوتهيجدفلم،شكيمإلى

إخوتهءورايوسففذهب.!دوثانإلىلنذهب":يقولون

وجدهم.حيثدوثانإلى

8"هوذا:لبعضبعضبهمقال،بعيدمنأبصروهفلما

إحدىفىونطرحهنقتلههلمفالآن.قادمالأحلامصاحب

".أحلامهتكونماذافنرى،أكلهردئوحشونقول/لآبارا

نقتله!لا:وقال،أيديهممنأنقذه،يعقوببكررأوبينلكن

ليردهأيديهممنينقذهلكي...البئرهذهفىاطرحوه...

عنهوخلعواأمسكوه؟إليهميوسفوصلفلما."أبيهإلى

بهاليسفارغةكانتالتىالبئرفىوطرحوهالملونقميصه

.(24-18ة37لك)ءما

منقادمةإسماعيليينقافلةرأوا،يا!طونهموبينما

نقتلأنالفائدةما:لإخوتهيهوذافقال.مصرإلىجلعاد

تكنولا،للإسماعيليينفنبيعهتعالوا؟دمهونخفىأخانا

إخوته.لهفسمع.ولحمناأخونالأنه،عليهأيدينا

وباعوه،البثرمنوأصعدوهيوسففسحبوا

معهم.رأوبينيكنولم.الفضةمنبعشرينللإسماعيليين

؟37تك)ثيابهمزق،يوسفيجدولمالبئرإلىرجعفلما

25).

منتيسدمفيوغمسوهيوسفقميصوأخذوا

أنهمعلى،أبيهمإلىالملونالقميصوأرسلوا،المعزي

قدرديئآوحشأأنيعقوبفاعتقدطريقهمفيوجدوه

حقويه،علىمسحأووضعثيابهفمزق،يوسفافترس

أما.يتعزيأنوأبى،كثيرةأيامأابنهعلىوناح

شرطةرئيسلفوطيفارمصرفىيوسففباعواالمديانيون

يوسفمعالربوكان*فرعونحرسق!ائدأى،فرعون

ويدفعبيتهعلىيوكلهسيدهجعلمما"ناجحأرجلأفكان

بسببالمصرىبيتالربفبارك.لهكانماكليدهإلى

.(5-2أ93تك)يوسف

34،

يوسفتغويأنحاولتفوطيفارامرأةأنحدثثم

وأبى،جرأتهااستهجنولكنهامعهاالشرلارتكاب

حاولبأنهزوجهاعندفاتهمته،لغوايتهاالاستجابه

أسرىفيهكانالذيالسجنبيتفيف"لقاه،اغتصابها

.(02-93:7تك)محبوسينالملك

فينعمةوأعطاهمعهالربكانأيضأالسجنوفي

جميعيوسفيدإلىفدفع،السجنرئيسعيني

.(23-93:21تك)شئونهموكلالمسجونين

ورئيسالسقاةرئيسعلىفرعونغضبأنوحدث

يوسف.فيهكانالذيالسجنفيفوضعهصا،الخبازين

أنهمايوسفلاحظالصباحوفى.حلمأمنهماكلوحلم

يعبرهمنوليسحلمأحلممنهماكلبأنفأخبراه،مغتمان

:4)تكعلى،اقصا.التعابيرللهأليست:لهمافقال.لهما

لهما.فسرهما،حلميهماعليهقصافلما.(1-8

إلىالسقاةرئيسفرعونفأعاد،أنبأهماكمالهماوحدث

قديوسفوكان.الخبازينرثيسرأسوقطع،مركزه

منليخرجهفرعونعنديذكرهأنالسقاةرئيسأوصى

يذكرلمالسقاةرئيسولكن.ظلمأفيهطرحالذيالسجن

.(23-04:5تك)"نسيهبليوسف

حلمأ،رأيفرعونأنالزمانمنسنتينبعدمنوحدث

حكمائهاوجميع،مصرسحرةجميعمنأحديستطعولم

يوسف،السقاةرئيستذكروهنا.لفرعونيفسرهأت

ولحلملحلمهيوسفتفسيرمنحدثمالفرعونوروى

منيوسفبإحضارفرعونفأمر.الخبازينرئيس

إنهمايوسفلهفقال،حلميهفرعونعليهوقص،السجن

شبعأسنينسبعالبلادعلىستأتيوإنه،واحدحلم

سنينسبعبعدهماتأتىثم،مصرأرضكلفىعظيمأ

بصيررجلعنيبحثأنفرعونعلىواقترح.جوعأ

أرضغلةخمسليجمع!مصرأرضعلىويجعلهوحكيم

سنيسبعذخيرةذلكفيكون،الشبعسنيسبعفىمصر

جميععيونوفيفرعونعينيفيالكلامفحسن.الجوع

فيهرجلأهذامثلنجدهللعبيدهفرعونفقال.عبيده

هذاكلاللهأعلمكبعدما!:ليوسفقالثم؟اللهروح

كلوعلى،بيتهكلعلىوأقامه."مح!كوحكيمبصيرليس



يوسف،يدفيوجعلهخاتمهفرعونوخلعامصرأرض

وهكذا.عنقهفيذهبطوقووضع،بوصثيابوألبسه

وقال،مصرأرضكلعلىفرعونبعدالثانيالرجلجعله

مصرأرضكلفيرجلهولايدهإنسانيرفعلابدونك؟له

فرعونودعا.44(-25و16-14و8-41:1)تك

،(العالممخلصأى)،افعنيحصفنات"يوسفاسم

.شمس()عينأونكاهنفارعفوطىبنتأسناتوأعطاه

فرعونقداموقفلماسنةثلاثينابنيوسفكانو.زوجة

.(46و41:45د!)مصرملك

هما.ابنانليوسفؤلد،الجوعسنواتتأتيأنوقبل

فىمنهماكلإلىالرجوعيمكن)،،وأفرايم"منسى

.(الكتابيةالمعارفدائرةأجزاءمنموضعه

بلادكلإلىالجوعامتد،الجوعسنواتكأجا!عندما

مصرأنقذتلفرعونيوسفمشورةولكن.الأوسطالشرق

منالقمحلشراءكنعانمنيوسفإخوةوجاء.حولهاوما

فأخذ.يعرفوهفلمهمأما،يوسففعرفهم،مصر

أبيهأخباريعرفأنهمهوكان.!اجاأينمنةيسا"لهم

اجا!إنماأنهماتهمهمثم.بنيامينالشقيقوأخيه

عنالدفاعلمحاولةاضطرهمممااالأرضليتجسسوا

بعدها:لهمقال،أيامثلاثةحبسفيووضعهم.أنفسهم

أحدهملأخذأنعلى،أبيهمإلىيعودونسم!ركهمإنه

بأخيهمالقادمةالمرةفييعودواحتىرهينة(شمعون)

فعلوهماوتذكروااضمائرهمفثارت.معهمالصغير

يوسفوكانءلاسترحامهيستجيبواأنلونبأخيهم

مما،لغتهميفهمأنهيعلمونلاوهم،حديثهمإلىيصغي

شمعونوأخذإليهمرجعثم.ويبكىعنهميتحولجعله

وتوضع،قمحآأوعيتهمئملأأنوأمر،عيونهمأماموقيده

وفى،للطريقزادآئعطواوأن،عدلهفىواحدكلفضة

فطارت،عدلهفىالفضةمنهمواحدكلاكتشفالطريق

خوفأ.وارتعدواقلوبهم

معهم،حدثمابكلأخبروه،أبيهمإلىجا!اولما

حتىرهينةشمعونمنهمأخذ،الأرضسيدالرجلوأن

تفريغوعند.معهمبنيامينالصغيرأخاهميحضروا

.فخافوا،عدلهفىواحدكلفضةوجدواعدالهم

يولللق

منهموطلب،بهجا!االذيالقمحأكلمنفرغواولما

،الطعاملشراءمصرإلىأخرىمرةيذهبواأنأبوهم

اضطر،ترددوبعد،معهمبنيامينيأخنواأنعلىأصروا

للرجل،هديةمعهميأخذواوأن،معهمبنيامينيرسلأن

مضاعفة،فضهيأخنواوأن،كنعانأرضجنىأفبمن

حتىالرجلأمامرحمةيعطيهمالقديراللهبأنلهمودعا

.بسلامجميعأيطلقهم

معهم،بنيامينأخاهورأى،يوسفأماموقفواوعندما

رأىولما.وليمةلهمئعدوأن،بيتهلىإئدخلواأنأمر

المخدعإلىفدخل،أحشاؤهحنت،أخاهبنيامينيوسف

بأخيهيحتفظبهاحجةيدبرأنأرادثم.هناكوبكى

عدلفيالفضىطاسهيوضعأنفأمر،معهبنيامين

،الصباحفىانصرفوافلما.قمحهثمنمعالصغير

بيتهعلىالذيالرجليوسفأرسل،المدينةمنوخرجوا

يوجدمنأنعلى،عدالهمفىالطاسعلىيفتشلكي

وبالطبع.يوسفلسيدهعبدأيصبح،عدلهفىالطاس

جميعهمورجعوا،ثيابهمفمزقوا.بنيامينعدلفىوجده

وعرض.الأرضعلىيوسفأمامووقعو،المدينةإلى

لاوإذ،بنيامينعنعوضأعبدآهويؤخذأنيهوذا

بنيامين.بدونأبيهإلىيعودأنيستطيع

نأفأمرانفسهيضبطأنيوسفيستطعلموهنا

هوأنهلإخوتهيوسفأعلنثم.عندهالواقفينجميعيخرج

يستطعفلم"؟بعدأبيأحي":وساعل.أخوهميوسف

طصئهم،ولكنه،منهارتاعوالأنهم،يجيبوهأنإخوته

وهو،اللهبل،هناإلىأرسلتمونيأنتمليس":لهموقال

كلعلىومتسلطةابيتهلكلوسيدألفرعونأباجعلنيقد

موطنهمإلىبالعودةيسرعواأنلهموقال."مصرأرض

ليكونوا،مالهموكل،ومواشيهموعائلاتهمأبيهمواحضار

وبكىأخيهشيامينعنقعلىوقعثم.مصرفيمنهقريبين

عليهم.وبكىإخوتهجميعوقئل،كلاهما

يعقوبإلىوجا!ا،مصرمنيوسفإخوةوصعد

وأنهحييوسفبأنوأخبروهاكنعانأرضفيأبيهم

البداية،فييصدقهمفلم،مصرأرضكلعلىمتسلط

لتحمله،يوسفأرسلهاالتيالمركباتأبصرلماولكنه
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بعد.حيابنييوسف.اكفي1:وقال،روحهانتعشت

.(28-45:21ل!")أموتأنقبلوآراهأذهب

النزولمنتخف"لا:الليلرقيفيليعقوباللهوقال

إلىمعكأنزلأنا.هناكعظيمةأمةأجعلكلأنىمصرإلى

علىيدهيوسفويضع.أيضأأصعدكوأنا،مصر

.(46:43تك)"عينيك

أرضفىوأقاموا،مصرإلىوأسرتهيعقوبوجاء

وجمع.أبيهبيتوكلوإخوتهأباهيوسفوعال،جاسان

أرضوفى،مصرأرضفىالموجودةالفضةكليوسف

القمحباعهمثماللشعبباعهالذيبالقمحكنعان

باعإز،لفرعونمصرأرضكلاشترىثم،بالمواشى

عليهم،اشتدالجوعلأن،حقلهواحدكلالمصريون

لهمكانإذالكهنةأرضماعدا،لفرعونالأرضفصارت

.(22-47:5تك)فرعونقبلمنفريضة

بالقربسعيدةأيامآمصرفىقضىيعقوبأنولالد

بنيهدعا،أجلهبدنوأحسوعندما.يوسفابنهمن

وبارك.الأيامآخرفىيصيبهمبماوينبئهم،ليباركهم

كرأوبينأبنائهمنوحسبهماوأفرايممنسى،يوسفابنى

إسراثيلأسباطبينخسبالذلك.(ه:48تك)وشمعون

عشر.الاثني

أبيهوجهعلىيوسفوقع،الروحيعقوبأسلموعندما

يحنطواأنالأطباءعبيدهيوسفوأمر،وقبلهعليهوبكى

ثم.يومأسبعينالمصريونعليهوبكى،فحنطوه،أباه

معه،المصريينمنكبيروجمعإخوتهمعيوسفصعد

أوصيكما،كنعانأرضفيالمكفيلةمغارةفىأباهودفن

كوته.قبيليعقوب

أبيه،موتبعديضطهدهمأنيوسفإخوةوخاف

مكانأناهللأنه،لاتخافوا":لهمقاليوسفولكن

."خيرأبهفقصداللهأما،شرأليقصدتمأنتم.الله

نأبعدسنينوعشرمائةابنوهويوسفماتثم

عندمامعهمعظامهيصعدوابأنإسرائيلبنىاستحلف

تك)مصرفىتابوتفيووضعوهفحنطوه.اللهيفتقدهم

منخروجهمعندموسىينسولم.(05:14-25

،(13:91خر)معهميوسفعظاميأخذأنمصر
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.(2432يش)شكيمفىودفنوها

المركزهذاإلىوصليوسفأنالعلماءغالبيةويرى

0178نحو)الهكسوسحكمعصرفيمصر،فىالرفيع

الفرعون،هذااسميذكرلمأنهوحيث(.م.ق0157-

الهكسوسكانلقد.تمامآذلكتحديدالمستحيلفمن

هذامثلإلىيوسفيرفعأناحتمالأوا!ثر،ساميين

ذلك،يؤيدقدمماأنهكما،ساميينملوكعصرفىالمركز

منبالقربالدلتاشرقىفيكانتالهكسوسعاصمةأن

(43و12ة78مز)صوعنبلادفىجاسانأرض

،(1:8خر)اايوسفيعرفيكنلمالذىالجديد"والملك

الحديثة،الدولةعصرفيجديدهملكيةأسرةمنكان

لسجلاتوا(..مق0571بعد)لإمبراطوريةاعصر

فىمصرفيالساميينمنالكثيرينوجودتذكرالمصرية

(..مق0174إلىوترجع)بروكلينبرديةوفىالعصرذلك

أحدسجلاتفيساميأاسمآوأربعينخمسةبهايوجد

وأيوبوأشيرويساكريعقوببأسماءشبيهة،السجون

منمصريينعبيدبأسماءقائمةهناكأنكما.ومناحم

سامية.أسماءوكلها،الميلادقبلعشرالثامنالقرن

،32:13تث)نسلهعلىأيضآيوسفاسمويطلق

.(الخ2300و1:22قض

مريم:العذراءرجلدوسف-2

الربولدتمريمالعذراءأنولوقامتىإنجيلفيءجا

18،:1)متيتزوجاأنقبلليوسفمخطوبةوهييسوع

.(35-1:27لو

معروفةوكان1(13:55مت)نجارأيوسفوكان

مريمأنعرفوعندما.(1:91مت)باررجلبأنه

يتخللم،القدسالروحبعملإسرائيللمسياأمأستصبح

.يسوعالطفلولدتحيثلحمبيتإلىرافقهابل،عنها

تاريخ":الميلاديالرابعالقرنإلىيرجعتقليدوهناك

عندماأولادلهأرملكانأنهفيهءجا"النجاريوسف

عمرها.منعنت!رةالثانيةفىفتاةكانتالتىمريمخطب

إلىرحلتهبعديوسفعنشيئأالأناجيلتذكرولا

الثانيةفىيسوعكانعندماالفصحعيدفيأورشليم



اللاحقةفالإشارات.(48-2:41لو)العمرمنعشرة

يوسفتذكرأنلون،بشوعواخوةمريمسوىتذكرلا

يسوعالربأوصىوقد.(3:31،6:3مرقس)

أنهايعنىمما(27و91:26يو)مريمبأمهيوحنا

نأعلىيدلمما،بهائعنىمنإلىحاجةفىكانت

المسيحإخوةمادةإلىالرجوعيمكن)ماتقدكانيوسف

"دائرةمنالأولبالجزء"الألف!حرفمنموضعهافى

.("الكتابيةالمعارف

:يخالأبرلوسف-3

الذينعشرالاثنيالجواسيسوأحد،يساكرسبطمن

،الربقولحسبفارانبريةمنموسىأرسلهم

.(13:7عد)كنعانأرضليستكنتمفوا

:آسافءأبناأحدلوسف-،

أبيهميدتحتيخدمونكانواالذين،الأربعةالمغنى

خأ1)الأولىالقرعةلهخرجتوقد.داودالملكيديبين

.(9و2ج25

ياني،بنيمنشخص-5

عنهنتخلواولكنهماغريبةنساءاتخذواقدكانواممن

السبيمنالعودةبعد،الكاهنعزراطلبعلىبناء

.(43و01:42عز)البابلى

لملكافة:أحدلوسف-6

.(12:14نح)شبنيابنيمن،يوياقيمأيامفى

زكريا؟فييوسف-7

هوانطلئوقد،المكابييهوذاجيشرؤساءأحد

،يهوذاأمرضد،حولهماالذينالأمملمحاربةوعزرليا

.(06-5:55مك1)ءنكراهزيمةفانهزما

متاثي!:فيلوعمف-*

لواالجسدحسبيسوعالربأسلافأحد،يناوأبو

3:34).

:ي!ذابنلوسف-9

الجسدحسبيسوعالربأسلافأحد،شمعيوأبو

(3:26لو)

:يونانبنيوسلى-01

الجسدحسبيسوعالربأسلافأحد،يهوذاوأبو

(3:03لو)

/لرامي:-لوسف11

،يسوعللربتلهيذأأيضآهووكان،غنيارجلأوكان

يوممساءوفي."اليهودمنالخوفبسببخفيةولكن"

فأذن،يسوعجسدوطلببيلاطسإلىتقدم،الصلب

هوفأخذ،يسوعالربموتمنتاكدأنبعدبيلاطس

معنقيبكتانولفاهيسوعالربجسدونيفوديموس

يوسفكان،البستانفيجديدقبرفيووضعاتهالأطياب

ثم،قطأحدفيهدفنقديكنولم،الصخرةفينحتهقد

،06-37.57)مت"القبربابعلىكبيرآحجرأدحرج

.(42-91:48دو،53-23:05لو

هووكان،شريفمشير"إنهمرقسإنجيلعنهويقول

يأ،(46-15:43مرقس)اللهملكوتمنتظرآأيضأ

،(الأعلىاليهودمجلس).السنهدريمفىعضوأكانأنه

الخوفلسببسرأ،يسوعللرببتلمذتهاحتفظأنهومع

بأنه،للربأمانتهأثبتأنهإلأ(38ت91يو)اليهودمن

تآمروتعندماالسنهدريمأعضاءباقىلرأيموافقأيكنلم

ودخلتجاسرثم.(23:51لوايسوعالربطلبعلى

.(15:43مرقس)يسوعجسدوطلببيلاطسإلى

:برسابلبصالذممرل!سف-31

أقامهمااللذينالتلميذينأحد،يوسش!والملقب

الاسخريوطى،يهوذامحلليحللإختيارأحدهماالرسل

رسولأعشرالأحدمعفحسب،متياسعلىالقرعةفوقعتر

.(26-1:23أع)
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ي!لللي

برنال!:الرسلدعاهلملذىليىسف-13

بثمنةوأتىباعهحقللهكان.قبرسيالاوياوكان

الر!ا-37و4:36أع)الرسلأرجلعندووضعه

"الباءحرف"منموضعهفى"برنابا"إلىالرجوع

.((الكتابيةالمعارفدائرة"منالثانىبالجزء

يوسه4

وهو:"يعينالرب"معناهعبرىاسم

حسبيسوعالربأسلافأحدألعازاربنيوسى(1)

(3:92لو)الجسد

:55،27!39مت)الربإخوةأحديوسى)2(

(47و6:3،15:04مرقس،51

كانتالتى،الصغيريعقوبأممريمبنيوسى)3(

،27056مت)الصليبعندوقفناللواتىالنساءإحدى

آنفاالمذكورنفسههوولعله(47و15:04مرقس

(2بالبند)

يوشا4

بنيوشاوهو،"الربعطية"معناهعبرىاسم

43ة4أح1)شمعونسبطعشائررؤساءأحد،أمصيا

-38)

4يوشافاط

اسممختصروهو،"يقضىالرب"معناهعبرىاسم

وهو:"يهوشافا!"

غأ1)داودالملكأبطالأحد،المثنىيوشافا!)1(

سفرفىالمذكورةالقائمةفىيذكرولكنه،(11:23

.(33صم2)الثانىصموئيل

بالأبواقينفخونكانواالذينالكهنةأحديوشافاط)2(

إلىأدومعوبيدبيتمنداودنقلهعندمااللهتابوتأمام

.(15:24أخ1)اورشليمفىلهنصبهاالتىالخيمة

يوشبحك4

أبناءأحدوهو."الرحمةستكافأ،امعناهعبرىاسم

8،3

ي!للثيا

البعضويرى.(2.؟3أخ1)رمزىلقبولعله!زربابل

كلأنأساسعلىمجموعتينفىذكروازربابلءأبناأن

مختلفة.أممنمجموعة

.يونتمبيا،

ابنوهو،"الربمعالساكن"معناهعبرىاسم

الذينأحدياهوابنهوكان،شمعونسبطمنسرايا

علىليفتشواالوادىشرقىإلى،جدورمدخلإلىساروا

وضربوا،الملكحزقياأيامفىوذلك،لماشيتهممرعى

.(41-35ة4أخ9)مكانهموسكنواالمعونيين

يوشفيا4

بنىمنوهو،11يزيدالرب"معناهلعلعبرىاسم

بابلمنعزرامعصعدواالذينأحدابنهوكان،شلوميت

وسبعونمئةومعه،فارسملكارتحشسشاالملكأيامفى

(01و8:1عز)الذكورمن

يوشويا4

وأخوههووكان،"مساواةالرب"معناهعبرىاسم

خأ1)الملكداودجيشأبطالمن،النعمابنا!يريباى"

صموئيلفىالمقابلةالقائمةفىيذكرولا.(11:46

.(23)الثانى

يوشيببشبثا4

ويلقب،ا،الكرسىفىيجلس*معناهعبرىاسم

الأبطالرئيسوكان،(2318صم2)ا،بالتحكمونى"

مثةثمانعلىرمحههز11وقد،لداودكانواالذينالثلائين

أيضأويسمى،(23:8صم3)،اواحدةدفعةقتلهم

إلىالرجوعفالرجا،(11:11أخ1)،(يشبعام"

منالجزءبهذا"الياءحرف"منسبقفيما"يشبعام!

الكتابية"المعارفدائرة"ا

يوشيا4

يشفى"الرب"معناهلعلعبرىاسم



ب!لثليا

وهو:،،1يعضدالرب"أو

)1،يوشيا/فلك:

مملكةانقسامبعديهوذاملوكمنعشرالسادسوهو

عدايةبنتيديدة"زوجتهمنآمونالملكابنوهو.سليمان

أتىالذىاللهرجلبمولدهتنبأأنسبقوقد.بصقةمن

.(2و13:1مل1)نباطبنيربعامأيامفىيهوذامن

ابنوهو،يهوذاعرشعلىأمونأباهيونتمياخلفوقد

وسار،أورشليمفىسنةوثلاثببنإحدىوصلك،سنينثمان

:22مل2)شمالأولايمينايحدلم،أبيهداودطريقفى

.م.ق064نحوفىوذلك،(\ة34أخ2،2و1

ملكه،منالثامنةالسنةفى:الأوثانعلىالقضاه)1(

السنةوفي.أبيهداودإلهيطلبابتدأ.فتىبعدكانإذ

المرتفعاتمنوأورشليميهوذايطهرابتدأ،عشرةالثانية

مذابحأمامهوهدموا،والمسبوكاتوالتمائيلوالسوارى

...السوارىوكسر...عليهاالتىالشمسوتماثيلالبعليم

عظاموأحرق.لهاذبحواالذينقبورعلىورشهاودقها

يقصرولم،وأورشليميهوذاوطهر،مذابحهمعلىالكهنة

منكبيرجزءإلىبهاامتدبل،يهوذاعلىإصلاحاته

أبنأأنسبقماكلوتممم،(الشماليةالمملكة)إسراثيل

،13:2مل1)"يهوذامنأتىالذىاللهرجل"به

(7-34:3أخ2،2-23:1مل2

ملكمنعشرةالثامنةالسنةفى:الهيكلقرميم)ب(

الأشرافوأوكل،وترميمهالهيكلتطهيرفىشرع،يوشيا

رئيس!معسياالكاتبأصليابنلشافانالعملهذاعلى

جميعأدىوقد.المسجليهوآحازبنويوأخالمدينة

علىالموكلينإنحتى،أمانةبكلعملهموالعمالالمشرفين

مل2)لأيديهمالمدفوعةالفضةعنيحاسبوهملمالعمل

.(13-8ب34أخ22:3-7.2

القيامأثناءفى.الشريعةمننسخةعلىالعثور)ج(

سفرالعظيمالكاهنحلقيااكتشف،الرببيتبترميم

الكاتبلشافانالسفروسلماالرببيتفىالشريعة

أمامشافانفيهوقرأ،الملكإلىشافاندهوجاء،فقرأه

وأرسل،ثيابهمزق،الشريعةكلامالملكسمعفلما،الملك

بلأللثيا

لهمجقالتالتى"النبيةخلدة"إلىمشيريهمنعددأ

أرسلكمالذىللرجلقولوا:إسر)ئيلإلهالربقالهكذا"

هذاعلىشزأجالبهأنذا:الربقالهكذاةإلن

فىالمكتوبةاللعناتجميع،سكانهوعلى،الموضوع

لكىأخرىلآلهةوأوقدواتركونىأنهمأجلمنالسفر....

هذاعلىغضبىوينسكب،أيديهمأعمالبكليغيظونى

...أرسلكمالذىيهوذاملكوأما...ينطفئولاالموضع

وتواضعتقلبكرققدأنهأجلمن...بلهتقولونفهكذا

أمامىوبكيتثيابكومزقت...كلامهسمعتحيناللهأمام

وكل،بسلام...آبائك%لىأضمكهأنذا....الربيقول

ا،عيناكترىلا،وسكانهالموضعهذاعلىأجلبهالذىالشر

.(38-34:14أخ2)

أورشليم،سكانوكلواللاويينلكهنةايوشيافجمع

،منبرهعلىالملكووقف،السفركلامكلآذانهمفىوقرأ

وصاياهولحفظ،الربءوراللذهابالربأمامعهدأوقطع

22:8مل2)النفسوكلالقلببكلوفرائضهوشهاداته

.(32-34:14أخ3303،2-

الفصحبعيدبالاحتفاليوشياأمر،العهدهذاولقئيد

اليومفىالشريحةسفرفىمكتوبهوكماموعدهفى

حملانأغنمأيوشياوقدم،الأولالشهرمنعشرالرابع

وكذلك،البقرمنآلافوثلاثة،ألفأثلاثينعددإلىءوجدا

عملواكما،كالمرسومبالنارالفصحوشووا،رؤساؤهتبرع

فىمئلهفصعئعملولم!،أيامسبعةالفطيرعيد

-1،7أ35أخ2)"النبىصموئيلأياممنإسرائيل

.(18-13و9

وجميعلأص!اموالترافيموالعرافونواوالسحرة

أورشليم،وفىيهوذاأرضفىزئيتالتىالرجاسات

الذىالسفرفىالمكتوبالشريعةكلامليقيميوشياأبادها

مثلهملكقبلهيكنولم.الرببيتفىالكاهنحلقياوجده

كلحسبقوتهوكلنفسهوكلقلبهبكلالربإلىرجعقد

يرجعلمالربولكن"،مثلهيقملموبعده.موسىشريعة

جمحعأجلمنلهوذاعلى...العظ!مغضبهحموعن

-23021مل2)"منسىإياهاأغاظهالتىالإغاظات

.(-35:191أخ2127
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ياطا)9

ملكنخوفرعونصعدابقليلذلكبعد:موته)د(

الفراتنهرإلىطريقهفىفمر،أشورملكلمحاربةمصر

يسمعولم،لمقاتلتهيوشياطريقهفاعترضيهوذابأرض

ذإ،يوشياعلىالدائرةودارت،اللهفممننخولكلام

بهوجا!اعبيدهفأركبه،خطيرأجرحأجرحهسهمأصابه

الأرضشعبوأخذ.قبرهفىودفنوهأورشليمإلى

وقد.أبيهعنعوضأملكأومسحوه،يوشيابنيهوآحاز

وكان.النبىإرمياورثاه،وأورشليميهوذاكلعليهناح

مراثيهم،فىيوشيايندبونوالمغنياتالمغنينجميع

النبيينمنكلولذكر.إسرائيلعلىفريضةوجعلوها

و92ة23مل2)نبواتهمافى"يوشيا"وصفنياإرميا

:3.3و1:2إرميا،\:36-35:03أخ03.2

.(1:1وصف،الخ9،13:1100

صفنيا:فييوشيالم3(

ويعملبيتهإلىيدخلأنالنبىزكرياالربأمرالذى

تيجانأ،السبىأهلمنأخذهاالتىوالفضةالذهب

العظيمالكاهنيهوصادقبنيهوشعرأسعلىيضعها

.(11-6:9زك)

4اقيوصاد

إلىالرجوعفالرجا"صاداقيهو"مختصراسم

دائرة"منالجزءهزامنموضعهفى"يهوصاداق"

."الكتابيةالمعارف

يوطة4

اسموهو،"منحن"أو"منبسط"معناهعبرىاسم

،(15:55يش)يهوذاجبالفىاللاويينمدنإحدى

فالرجا)،(21016يش)"يطةا)أيضأوتسمى

منالجزءهذامنموضعهافى،1يطة"إلىالرجوع

.("الكتابيةالمعارفدائرة"

يوعاش)

وهو:،*للنجدةأسرعالرب"معناهعبرىاسم

035

يوهـلابا

8(.:6أخ)1بنيامينبنباكرءأبناأحديوعاش)1(

الملكأيامفىالزيتخزائنعلىكانالذىيوعاش)2(

.(27:28خأ1)داود

يوعزر4

القورحيينأحدوهو1،،عونالربا)معناهعبرىاسم

مطاردأكانعندماصقلغفىوهوداودإلىانضمواالذين

.(12:6أخ1)شاولالملكمن

يوعيك8

مشلامأبووهو،"شاهدالرب"معناهعبرىاسم

الذينأحد"سلو"وكان،بنيامينبنىمنسلوأبى

البابلىالسبىمنالعودةبعدأورشليمفىللسكناختيروا

.(11:7نح)

يوعيلة8

ابنازبدياوأخوهوهو،"معونة"يعنىقدعبرىاسم

فىوهوداودإلىجا!امنبينكانا،جدورمنيروحام

.7(:12أخ11شاولالملكمنمطاردأكانعندماصقلغ

يوقيم4

!،،يقيم"الربومعناه"يهوياقيم"مختصرعبرىاسم

.(4022أخ1)يهوذابنشيلةءأبناأحدوهو

يوكايك4

زوجةاسموهو،"مجدهاالرب".معناهعبرىاسم

.(95؟26عد)وموسىوهارونمريموأم،عمرام

عمتهأخذعمرامأنأى(6002خر)عمرامعمةوكانت

مثليكنولم.وموسىوهارونمريملهفولدت،لهزوجة

.سيناءجبلعلىالشريعةإعطاءقبلمحرمآالزواجهذا

مابعدموسىبالإيمان:العبرانيينإلىالرسالةفىونقرأ

جميلأ،الصبىرأيايأنهماأشهرثلاثةهأبواأخفاه،ؤلد

.(11:23عب)الملكأمريخشياولم



ي!ليوللا(

4يوليوس

بولسالرسولتسلم،أوغسطسكتيبةمنمئةقائد

رفعأنبعد،روميةإلىبهمليذهب،آخرينوأسرى

وكان.(\:27أع!قيصرإلىدعواهبولسالرسول

بولسالرسولعامل،رحيمأحكيمأرجلأيوليوس

ليحصلءصيدافىأصدقائهإلىيذهبأنلهفأذن،بلطف

يصلأنفىلرغبتهولكن(27:3أع)منهمعنايةعلى

لنصيحةيستمعلم،وقتأسرعفىروماإلىبأسراه

الحسنة"الموانى"مي!اءفىالشتاءلقضاءبولسالرسول

فأمر،العاتيةللعواصفيتعرضوالاحتىكريتجزيرةفى

ليشتوافينكسإلىليذهبواالحسنةالموانىمنبالإقلاع

عليهمهاجتقليلبعدولكن.(13-27:9أع)فيها

أرادفلما،النثمديدللخطرالسفينةفتعرضت،زوبعيةريح

أنهمبحجةالقاربوأنزلوا،السفينةمنيهربواأنالنوتية

لقاندبولسقال،المقدممنالمراسىيمدواأنمزمعون

لافأنتمالسفينةفىهؤلاءيبقلمإن:والعسكرالمائة

وقطع،بولسلنصيحةفاستجابوا،تنجواأنتقدرون

ة27أع)البحرفىيسقطوتركوهالقاربحبالالعسكر

العسكرأراد"،تتحطمالسفينةبدأتولما.(03-32

قائدولكن.فيهربمنهمأحديسبحلئلاالأسرىيقتلواأن

هذاتنفيذمنمنعهم،بولسيخلصأنيريدكانإذ،المئة

أنفسهميرمونلسباحةاعلىالقادرينأنوأمر،الرأى

ألواحعلىبعضهمالباقينوأنالبرإلىفيخرجونأولأ

الجميعأنحدثوهكذا،السفينةمنقطععلىوبعضهم

إلىجا!اولما.(44-42ة27أع)،(البرإلىنجوا

عأ)المعسكررئيسإلىالأسرىالمئةقائدسلم،رومية

28:16).

8يوم

العبريةفىوهى،الكلمةهذهالمقدسالكتابيستخدم

.معانعدةعلىللدلالة،العربيةفىكما"يوم"

ساعاتعلىللدلالة(،يوم"كلمةتستخدمماكثيرأ)1(

النوراللهودعا"فىكما،المساءإلىالفجرمنالنهار

فكلمة.(18.308و16و14و105تك)"نهارأ

يلأع!

."يوم"العبريةفىهىنهار"*

الليل"منالكاملاليومعلىللدلالةأيضأتستخدم)2(

واحدأ"يومأصباحوكانءمسايوكانفىكما."والنهار

العبرانيين،عنداليوموكان.(..13و8و5؟1تك)

ولكن.التالىاليومفىغروبهاإلىالشمسغروبمنيبدأ

أوقاتفىيبدأاليومكانقديمأالأوسطالنتحرقشعوبعند

حذويحذوناليونانيونفكان.أيضآعندهاينتهى،مختلفة

يحسبونالبابليونكانبينما،اليومحسابفىالعبرانيين

التالى.اليومفىشروقهاإلىالشمسشروقمناليوم

مناليوميحسبونالرومانيونومثلهمالمصريونوكان

يسيرماوهو،التالىالليلمنتصفإلىالليلمنتصف

،اليومساعاتحسابيبدأحيث)حاليأالتوقيتعليه

اليوممنتصفإلىالليلمنتصفمن-ساعة24وهى

.(التالى

مز)المساءثم،الظهرثمبالصبحيبدأالنهاروكان

أحياناتالأقسامهذهعلىيطلقوكان.(55:17

حمىوحتى"،الفجرعلىللدلالة(9"3أى)،،الصبح11

ثم،الضحىعلىللدلالة(11:11صم1)،1النهار

"النهارريحهبوبعندو،(43:16تك)"الظهر"

،(المساء.)ثم،(3:8تك)،،الأصيل"علىللدلالة

.(2017راعوث)

الغسقهى(16012خر)ا،العشاجمنبين"وعبارة

.الظلاموحلولالشمسغروببينالمدةأى

إلايستخدمفلم!متتاليةساعاتإلىاليومتقسيمأما

فىجاءماهولذلكتقسيمأقربولعل.المسيحزمنفى

هذاحدثوربما.(9:3نح)"النهارربعااعننحميا

."هزع"إلى-البابلىالسبىقبيل-الليلتقسيملمقابلة

ماعدا،الأسبوعأيامعلىأسماءالعبرانيونيطلقولم

كانوابل،(الراحةيوم-السابعاليوم)السبتيوم

الأول""اليوم:الأسبوعأيامفىبترتيبهاليومإلىيشيرون

عصورحتىالمنوالهذاعلىوظلوا.وهكذا،1الثانى،االيوم

السبتليومالبالغةوللأهمية.(2401لو)الجديدالعهد

متىيعرفواأنعندهمالأمورأهممنكان،العبرانيينعند

نجومثلاثظهورأنالفريسيونقررلذلك،السبتيبدأ
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لربىايا!"ي!نةلااي!!

كما،السبتبدايةيحددالذىوهواالشمسغروببعد

مت)الاستعدادبيومللسبتالسابقاليوميسمونكانوا

و91:31يو،23:54لو،15:42مرقس،27:62

والهزيع،لأولاالهزيع:هزعإلىئقسئمالليلوكان.(42

أربعةإلىالليليقسمونالرومانوكان.والصبح،الأوسط

كانواأنهم،23(:)23الرسلأعمالمنيبدوكما،هزع

ساعة.عشرةاثنتىإلىالليليقسمون

علىللدلالة،1يوم"كلمةأيضأتستخدمماكئيرأ)3(

:2تك)الخليقةفترةكلمثل،محددةغيرالزمنمنمدة

فىموضعهاإلىالخليقةموضوعإلىالرجوع)ويمكن(4

.(الكتابيةالمعارفدائرةمنالثالثبالجزء"الخاءحرف*

،(2:5رو،03:28أى)"اللهغضبويوم"

ا.الجنودربيومؤ(\:02مز)"الضيقويوم"

1(6:2كو3)(،الخلاصويوم"ا،(12ة2إش)

.(1:6فى)"المسيحويوم"

عصربمعنى(يومجمع)"أيام"كلمةوتستخدم)4(

وأيام)،،(26:18)تك،اإبراهيمأيام"فىكما،زمنأو

حياةمدةعنللتعبيرأو،!24:37مت)"نوح

سنة"مئةثمانى...آدمأياموكانت"فىكما،الإنسان

.(3:14مل1)"ألامكواطحل،ا،(5:4تك)

:7دانيال)"الأيامقديم":السرمدىاللهعنويقال

.(13و9

،(نهار"أوا،يوم"كلمةأيضآتستخدمماوكثيرآ)5(

أعمالأعملأنينبغى"!يسوعالربفيقول،مجازيآ

أحديستطيعلاحينليليالى.نهارمادامأرسلنىالذى

هتاوهى)،1نهار"وكلمة.(9:4يو)"يعملأن

وأالفرصةإلىتشيرس!+ص!ول(!3اليوظنيةفى"يوم"

للمؤمنين.بولممرالرسولويقول.للخدمةالمتاحالزمن

"يوم)!أيضأوهى)اانهارءوأبنانورءأبناجميعكم"

ليل"منالذينمعبالمقارنة(اليونانيةفىأ*مح+س!6

بولس:الرسوليقولوعندما.(هت5تس1)"وظلمة

فى"يوم"أيضأوهى)"النهاروتقاربالليلتناهىقد،ا

يوم""بالنهار"يعنىفهو،(12:رو13،ليونانيةا

.(21:25رؤ)الدائمالنهارحيثالأبدى"الخلاص
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الهـبى!يو،يونهلاايلأ!

منالفترةفإن-الجديدالعهدفى-للمؤمنينوبالنسبة

يسمى،الثاشومجيئه،ليصلبالجسدفىالمسيحمجىء

النعمة،زمنوهو،(6:2كو2)"الخلاصيوم"

يو)"العملنهار"وهو.يسوعبالرببالإيمانوالخلاص

.(13و13:12رو،9:4،11:9

4الربيوم،الدينونةيوم

إليهينظرماوكثيرأ،اللهلملكوتالمنتظرالختاموهو

معينة.تاريخيةلحظةفىالمنتظرالإلهىالتدخلأنهعلى

القديم:العهدفى)أ(

إله"هو(يهوه)الربأنيعتقدونالعبرانيونكان

الناسيجازىاالوقتنفسفى"عدلإله"،،ورحمة

بالأشرار.الدينونةويوقعللأبرار،الخلاصفيمنح،بالعدل

طويلة،قرونمدىعلى،العادلةاللهمعاملاتشاهدموافقد

إلىدخولهمزمنفىفحسبشعبهأعداءيعاقبلمفهو

عاقبأيضأولكنه،مثلأداودزمنوفى،كنعانأرض

ثم،أشورإلىأولاالعشرةالأسبا!بسبى،شعبهارتداد

بابل.إلىذلكبعدالآخرينالسبطينسبى

اللهشعبتجاهلعندما،المثخرينالأنبياءأياموفى

ارتكابفىالكنعانييننهجعلىوسارواشريعتهالمختار

"الربيوم"منالأنبياءأولثكحذرهم،والأنامالمظالم

البعضر،على)دينونة(،1ءقضايوم"سيكونالذىالقادم

علىالأنبياءشددماوكثيرأ.لآخرين"خلاصويوم"

قبلالتاسعالقرننبى)فيوئيل.والدينونةءالقضاجوانب

ومخوفعظيمالربيوم":عنهيقول(الأرجحعلىالميلاد

تغييراتيومفهو،(2:11يؤ)"؟يطيقهفمن،جدآ

بشعبه.المحيطةللأممدينونةويوم!(3:15يؤ)كونية

رآه(الميلادقبلالثامنالقرنمن)النبىعاموسوكذلك

.هعا)،امسبوقةغيركوارثويوم،وقتامظلاميوم"

أثرياءدينونةعنحديثهسياقفىوذلك،(18-02

.(14-3:12يوثيلإلىأيضآارجع)السامرة

أنبياءمن)إشعياءوبخ،الشماليةالمملكةسبىوبعد

على(يهوذا)الجنوبيةالمملكة(الميلادقبلالثامنالقرن

للمتكبرينالعادلةاللهبدينونة!وأنبأهمالأوثانعبادة



يلأ!المللليلا

جاءثم.(9و17،13:6و3:11إش)والمتشامخين

يوم"نبىأحيانأويسمى،..مق615نحوفى)صفنيا

السابقين،للانبياءالصارمةالرسالةنفسوردد11(الرب

"يهوذا"وليسالشعوبكللتشملمجالهاوشعولكنه

.(15-8،2:4-1:14صف)وحدها

علىيركزالنبواتهذهمنا!برالجانبأنومع

يوئيلأنفمع،التعزيةنغماتمننغمةفهناك،الدينونة

:3يؤ)"لشعبهملث"الربأنيعلنأيضأفإنه،يهدد

عنايةإلىوضوحبكل،النبىزكرياويشير.(17-و16

فإنولذلك.(49-12زك)لهموحمايتهبشعبهالله

الربيومبشوقينتظرون،المضطهدينوبخاصة،الأمناء

سينصفهم.الذى

الجديد:العهدفى)ب(

من،المزدوجةالرسالةهذهالجديدالعهديواصل

العهدفىالمذكورالربيومويربط،والدينونةالرجاء

إليهأشارتمماالربطهذاولعل.المسيابمجيء،القديم

الجديدالعهدمتزوقد.(بعدهوما301)ملاخىنبوة

ومجيئه،التجسدعند،الأولىالمرةالمسيحمجيءبين

وأ(01و1:6فى)"المسيحيسوعيوم"ففى.الثانى

2)"يسوعالربيومدأو(16ة2فى)"المسيحيوم"

9(،كأ5كو)1"المسيحيسوعربنايوم"أو14(:1كو

الربسينزلفيهالذى0(2:13كو1)فقط"اليوم"أو

01أع)والأمواتلأحياءاليدينءالسمامنالمسيحيسوع

للمؤمنين-ويحقق،(ه:4بط4:1،1تى42،2:

والحياةالكاملالنهائىالخلاص-بنتموقينتظرونهالذين

.(207رو20121عأ)الأبدية

رجاءرسالةللمؤمنينيقدمالجديدالعهدكانوإن

منواضحأتحذيرأالتائبينلغيرأيضأيقدمفإنه،مبارك

قساوتكأجلمن!نك":بولسالرسولفيقول،الدينونة

يومفىغضبألنفسكتذخر،غيرالتائبوقلبك

-2:5رو)"...العادلةاللهدينونةواستعلانالغضب

وستمتحنيستعلنبنارلأنه،سيبينهاليوملأن"،(11

.(15-3:13كو1)"هوماواحدكلعملالنار

1(،-ه6)يهالعظيماليومدينونةعنيهوذايتكلمكما

يو!مايابى

الكونيةالتفيراتعنيوئيلنبوةبطرسالرسولويقتبس

ا،الشهيرالعظيمالربيوم"مجيءقبيلستحدثالتى

هوالربفيوم.(31و2:03يؤ،02و2:91أع)

.(3:13تس1)قديسيهجميعمعالربمجى

إلىالرجوعفالرجا،(1:01رؤ)الربيومعنأما

"ءالرا"حرفمنموضعهفى"الربيومدافىعنهجاءما

منه(الرابعالجزء()الرب

المسيح4يوم

يسوعربنايوم":فهو،المرادفاتمنبعددويرد

كو1)"يسوعالربيوم"و،(108كو1)"المسيح

فى\)"المسيحيسوعيومو،(1:14كو5:5،2

يشيروهو.(2:16فى)"المسيحيومو،ا(01و6ة

ملاقاةلحظةوهى،الزمنمنفترةإلىمنهأكثرلحظةإلى

لحظةإنها.(17!4تس1)الهواءفىللربالمؤمنين

ربهامعوتتحد،الكنيسةغربةعندهاتنتهىحاسمة

بالمؤمنينأساسأيختصالمسيحفيوم،السماوىوعريسها

التىبالدينونةلابالبركةويرتبط،بسواهموليس،به

."الربيوم11بهايرتبط

الله،يوم

يقول؟حيثبطرسالرسولإلااليومهذايذكرلا

فروهى)"الربيوممجئسرعةوطالبينمنتظرين"

تنحلبهالذى("اللهيوم":وأصحهاالنسخأقدم

.3بط1)لاتذوبمحترقةوالعناصراملتهبةالسموات

الكل!فىالكلاللهيكون"عندماالأبديةيومفهو(12

.(15:28كو1)

4مدياقيوم

وقضيبكتفهوعصاثقلهنيرلأن؟النبىإشعياءيقول

9:4،01إش)"مديانيومفىكماكسرتهن.مسخره

بتوفيههزمالذىاليوموهو.(8309مز،26:

زبحملكيهماوقتلواالمديانيينجدعونبقيادةإسرائيل

.(7،8قض)وصلمناع
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إ!بز)مميلى

يوميزرعيل4

:1مو)"عظيميزرعيليوملأن:النبىهوشعيقول

اليومهو"يزرعيلبيوم"المقصودأنوالأرجح1(11

ابن)يوراموقتليزرعيلإلىنمشىبنياهوفيهجاءالذى

إيزابلثم،يهوذاملكوأخزيا،إسرائيلملك(أخآب

أخأببيتعلىالربقضاءياهونقذوهكذا،أخأبامرأة

-9:11مل2)كرمهواغتصاباليزرعيلىنابوتلقتله

هذامنموضعهافى"يزرعيل"إلىالرجوعويمكن(37

."الكتابيةالمعارفدائرةلامنالجزء

يونا4

وأ،حمامةومعناه،كهيونان"لاسماليونانيةالصيغة

ابنبطرسسمعانأبووهو،!يوحنا!لاسماختصارهو

.(17-1:12،11:15يو،16:17مت)يونا

4يوناثان

وهو:،"أعطىالرب"معناهعبرىاسم

الوارثوكاناالملكلشاولا!برالابنيوناثان)1(

ل!للعرشالمنتظر

فىجدارتهيوناثانأثبتلقد:العسكرىنجاحهأ(إ

ألفرأسعلىقائدأنراه،ذكرهيردمافأول،أبيهخدمة

رأسعلىألوهكانبينما.بنيامينجبعةفىالجنودمن

وقد.(13:2صم1)مخماسفىالمقاتلينمنألفين

جبعفىالفلسطينييننصبضرببأنبالعمليونائانبادر

مما،غرةعلىالفلسطينيينفأخذ،(13:3صم1)

صم1)إسرائيللمحاربةقواتهمفحشدوا،غضبهمأثار

"الجلجالإلىشاولءورالشعبافاجتمع"،(ه:13

فىاختبأواالشعبغالبيةولكن.(13:4صم1)

ماإلىالبعضوهرب،لآبارواوالكهوفوالغياضالمغاير

معهاضطرمما1(7و13:6صم1)لأردناءورا

شاولقواتفكانت،مخماشمنالرجوعإلىشاول

نأسلاحهوحامليوناثانقرروعندها.جبعفىجميعها

ولا،(\:14صم1)الفلسطينييندفاعاتيختبروا

شاولولكن،قتالبدونمضىالوقتمنكمالكتابيذكر
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يلأناثابى

.(13:8)صموئيلمجيءانتظارفىأيامسبعةظل

الشمالإلىةالغزامنجعاعاتثلاثالفلسطينيونوأرسل

بنىأسبا!لإزعاجكانذلكولعل.والشرقلغربوا

تمامأيستعدأنقبلشاولقواتوتشتيت،إسراثيل

!اديأيوناثانفعبر.(18و13:17صم1)للمواجهة

بينما،سنةصخرةوسنبوصيصصخرةسنبينعميقأ

منيوناثانوتاكد،(هو14:4صم1)وجبعمخماس

علىفهجم،إليهمبالتقدملهالفلسطينيينحفظةدعوة

رجلأعشريننحووقتلالفلسطينيينمعسكر

الذىالاضطرابنبهوقد.(14-14:8صم1)منهم

تتكونكانتالتىوقواتهشاولالفلسطينيينبمعسكرحدث

كانواالذينالعبرانيونإليهموانضم،رجلستمائهمن

إسرائيلرجالجميعوكذلك،الفلسطينيينمعأسرى

الجميعوهجم.أفرايمجبلفىاختبأواقدكانواالذين

الربفخلص".أمامهمفهربوا،الفلسطينيينعلى

.(14:23صما)"اليومذلكفىإسرائيل

أحدياكلألاالشعبشاولحفف،القتالأثناءوفى

أ14صم1)أعداثهمنينتقمحتىالمساءإلىشيئأمنهم

منشيئآفكل!القسمبهذايعلميوناثانيكنولم،(24

واكتشفت.(41:27صم1)طريقهفىوجدهالعسل

ولكن،للحلفتنفيذا*يقتلهأنأبوهوأراد،يوناثانخطية

.(14:45صم1)افتداهالشعب

حروبفىظلشاولأنمع:لداودصداقته)ب(

صوبةوملوكوأدوموعمونموآبمعمتواصلة

يوناثانأعمالعنآخرشىيذكرلافإنه،والظسطينيين

،وملكيشوعأبينادابوأخويهأبيهمعفتلأنإلى،الحربية

بدتولكن.(4-31:1صم1)جلبوعجبلموقعةفى

السلطةعلىالصراعمجال،اخرمجالفىيوناثانأصالة

بعدداودمعيوناثانتقابلفقد.وداودشاولأبيهبين

.(18:1صم)1كنفسهوأحبه،جلياتقتلفىداودنجاح

،أخرىصداقةتبلغهالمذروةلداودصداقتهبلغتولقد

كلخسارةبالحرىبل،لهمكسبأىذلكفىيكنولم

معأ.الاثنانقطعهاعهودثلاثةالكتابوشمجل.شئ

أحبهلأنهداودمععهدأيوناثانقطعمقابلةأولففى



يلأنالافى

وقوسهوسيفهثيابهمعلداودوأعطاهاجبتهوخلع،كنفسه

العداءاشتدعندماثم.(4و3ة18صم1)!منطقته

شهرته،وترايدحربيأداودنجاحبسببوداودشاولبين

فسمع،داودموقفبسلامةأباهوأقنعيوناثانتدخل

-91:1صم1)داوديقتللنأنهوحلفليوناثانشاول

بعدموعدهفىمخلصأيكنلمشاولأنثبتولكن.(6

نأوحاول،أمامهداودوجودفرصةانتهزإذ،داودقتل

عرفوهكذا.ونجاأمامهمنفرولكنه،بالرمعيطعنه

عهدأوقطع،داودنحومنأبيهشاولنيةحقيقةيوناثان

حفظوقد(17-02014صم1)داودمعثانيةمرة

.(9صم2إلىارجع)العهدهذاداود

ذهب،زيفبريةفىداودمطاردةفىشاولبدأولما

لابدإنه:لهقائلأباللهيدهوشدد،البريةفىإليهيوناثان

كلاهماوقطع،لهثانياهوويكونإسرائيلعلىيملكأن

(18-23015صم1)الربأماممرةلثالثعهدأ

وضعهرغم-يوناثانظل:يوناثانمقتل)ج(

معقتيلأسقطأنإلى،لداودوفيأ-لأبيهبالنسبةالحرج

يابيشسكانقاموقد.جلبوعجبلموقعةفىوأخويهأبيه

بيتسورعن،الثلائةوبنيهشاولأجسادبأخذجلعاد

فىالأتلةتحتودفنوهايابيشإلىبهاوجا!ا،شان

داودنقلذلكوبعد.(13-11ة31صم9)يابيش

فىصيلعفىقيسقبرفىودفنها،ويوناثانشاولعظام

.-14(21:12صم2)بنيامينأرض

نريته:(د)

!مفيبوشت"هوواحدابنسوىعهورايوناثانيتركلم

،(8:43خأ1)11مريبعل11أ!(44صم2)

واحدوأخ،(9!14صم1)وميكالميرب!هماوأختين

خأ1)"إشبعل"أو(3:8صم2)"نثمبوشثإ"هو

أجلمنمفيبوشتإلىداودأحسنوقد1(8033

موضعهفى"مفيبوشت"إلىالرجوعيمكن)أبيهيوناثان

المعارفدائرة"منالسابعبالجزءالميمحرفمن

.(،،الكتالية

.(15127صم2)الكاهنأبياثاربنيوناثان)2(

أخباربنقلاالكاهنصالوقبنوأخيمعصهوقاموقد

يونالابا

جدىعينفىالشابانانتظرفقد،داودإلىأبشالوم

أبشالومبأخبارالجاريةإليهمالتأتى(17:17صم2)

أعلنوعندما.الأردنمعابرفىداودإلىينقلاهاحتى

لألونيايوناثانءجا،داوديابيهخلفأملكأنفسهألدنيا

مفكقدداودالملكسيدنا"بأنقائلأمعهوالمحتفلين

.(45-1:42مل1)"سليمان

:92صم2)داودأخىشمعىبنيوناثان)3(

قتلالذى(02:7أخ1)شمعابنيهوناثانأو(21

ستةله)أغشكان،رافاأولادمن،جتم!جبارأ

.(رجلكلوفىيدكلفىأصابع

،(23:32صم2)ياشنبنىمنيوناثان)4(

هاشمبنىمنالهرارىشاجاىبنيوناثانأيضأويسمى

الثلاثين.داودأبطالوأحد،(11:34أغ1)الجزونى

يثر،وأخوشماىأخىياداعابنىأحديوناثان)5(

حصرونبكريرحمئيلبنىوهومن،زازاوفالتوأبو

.(33-2025أخ1)

وضعوقد.الملكصدقيازمنفىالكاتبيوناثان)6(

يوناثانبيتفىالسجنبيتفىالنبىإرمياالرؤساء

02و15أ37إرميا)السجنبيتجعلوهلأنهم،الكاتب

،38026).

الذى،الجيوشرؤساءأحد:قاريحبنيوناثان)7(

جدلياإلىالمصفاةاإلى،!آخرينيوحانانأخيهمعءجا

بعد،يهوذاعلىواليأبابلملكأقامهالذىأخيقامبن

ولا.(!؟04ارميا).مق.586فىأورشليمسقو!

(25:23مل2فى)يوحانانمعيوناثاناسميذكر

بعضرمعهيرىمما،السبعينيةفىيذكرلاوكذلك

واحد.لشخصاسماقويوحانانيونائانأنالمفسرين

علىكانالذىعابدوأبو،عادينبنىمنيوناثان)8(

فىالبابلىالسبىمنعادوا،الذكورمنخمسينرأس

.(806عز)الكاتبعزرامعالملكارتحشسشاأيام

تقوةبنيخزيامعقامالذى،عسائيلبنيوناثان)9(

منالعودةبعداغريبةبنساءتزوجوامنحصوعلى

.15(:01)عزالكاتبعزراأمرعلىبناء،البابلىالسبى

كانالذى)يدوعوأبوعيويادابنيوناثان(01)
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ابىيانافى

يذكركماا!برالإسكندرأيامفىللكهنةرئيسأ

أيضأهذايوناثانويسمى.(اليهودىالمؤرخيوسيفوس

.(12و12:11نح)يوحانان

أيامفىكاهنأوكان،مليكونسلمنيوناثان)11(

.(12:14نح)الكهنةرئيسيوياقيم

زكرياوأبو،آسافبنىمن،نت!معيابنيوناثان()12

سورتدشينعندبالأبوإقالضربفىاشتركالذىالكاهن

.(12:35نح)نحمياأيامفىأورشليم

موضعهفى"يهوناثان"إلىأيضأالرجوعالرجا)

.(الكتابيةالمعارفدائرةمنالجزءهذامن

وأخو،متتياءأبناأحد،بأفوسالملقبيوناثان)13(

فىيهوذاأخاهخلفوقد.(ه:2مك1)المكابىيهوذا

محنكأحربيأقائدأيكنلمأنهومع.السلوقيينضدالحرب

وبعد.دبلوماسيةحنكةأبدىأنهإلا،يهوذاأخيهمثل

لأخيه.خلفأيهوذارؤساءاختاره،يهوذامقتل

المكابىسمعانوجههالذى،أبشالومبنيوناثان)14(

كانواالذينفطرد،الجيشمنوافعددفىيافاإلى

.(13:11مك1)هناكوأقامفيها

تدشينعندالصلواتقادالذىالكاهنيوناثان)15(

.(2:23مك2)المكابيينعهدفىالهيكل

4ابديونا

الرب"ومعناه،\ايهوناداب"مختصر،عبرىاسم

وهو:،"كريم

31صم2)الملكداودأخى،شمعىبنيوناداب)1(

رسمالذىوهو،داودبكرأمنونوصديق(هو3:

مخدعه،إلىأبشالومأختثاماراستدراجخطةلأمنون

عندماأنهكما.(.2-1ج13صم2)اغتصبهاحيث

كأوجا،ثامارلاختهاذلالهلأجلأمنونأبشالومقتل

فمزق،الملكبنىجميعقتلقدأبشالومبأنلداودالأخبار

لا"4يونادابلهقال،الأرضعلى،اضطجعثيابهالملك

إنما،الملكبنىالفتيانجميعقتلواأنهمسيدىتظن

يوممنذأبشالومعندوضعقدذلكلأن،ماتوحدهأمنون

.(33-03ة13صم2)"أختهثامارأذل
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ي!نابالللفر-يونالأ

ركاببنيوناداب)3(

فىإليهالرجوعفالرجا"يهوناداب"أيضأويدعى

،ا.الكتابيةالمعارفدائرة*منالجزءهذامنموضعه

4يوناق

وأحد،أمتاىابنوهو"حمامة"معناهعبرىاسم

حافرجتمدينةمنوكان.(\:1يونا)!!سرائيلأنبياء

الملوكسفرويذكر.(14:25مل2)زبولونسبطفى

ملك،يهواشبنيربعامبأنتنبأقديونانأنالئانى

بحرإلىحماةمدخلمنإسرائيلتخمسيردإسرائيل

.(العقبةخليج)العربة

ازدهارعصركانالثانىيربعامعصرأنورغم

يربعاملأن،روحىانحطاطعصركانإنهإلا،سياسى

خطايامنشئعنيحدلم"،الربعينىفىالشرعمل

:14مل2)"يخطئإسرائي!جعلالذىفباطبنيربعام

إنهحتىشديدةبغيرةبوطنيتهتمسكيونانفإن،(24

لإنذارنينوىإلىللذهابلهالربدعوةيلبىأنيشألم

نأيعلمكانلأنه،الربأمامصعدقدشرهملأن،أهلها

أمتهلعقابالربسيستخدمهاالتىالآلةهىأشور

لهليؤكديربعامإلىالربأرسلهالذىفالنبى.إسرائيل

أرسلهالذىالنبىهو،مملكتهتخوماستعادةفىنجاحه

.تتوبلعلها،بالخرابلإنذارهانينوىإلىالله

لقوميتهالتعصبشديدكانالذىالنبىأنعجبومن

ليرسلهالربأختارهالذىالنبىنفسههو،(1:9يونا)

بينفريدأيبدويونانسفرأنكما.لشعبهمعاديةأمةإلى

فلم،نبوىمنهأكثرتاريخىسفرإنهإذلأنبياءاأسفار

فى)كلماتخمسسوىالرببهاكلفهالتىالنبوةتكن

تنقلبيومآأربعينبعد"(العربيةفىهىكماالعبرية

.(3:4يونا!"نينوى

4قيوناسفر-يوثاق

الاثنىالصغارالأنبياءأسفارمنسفرخامسروهو

منهأكثرتاريخىسفرالإشارةسبقتكماوهو،عشر

لهالربآمر!ميانهبعدليونانحدثمايروىفهو،نبوى



نابايولللفر-نابايا

الغريبةوالأحداث.أهلهالتحذيرنينوىإلىبالذهاب

للعديدموضوعأجعلته،السفرهذافىالمسجلةالكثيرة

المتباينة.التفسيراتمن

الكاتب:-أولا"

النبىيونانإلىالسفركتابةاليهودىالتقليدينسب

ملكالثانىيربعامأيامفىتنبأالذى،نفسه

.(41:52مل2)ئحلإسرا

شديديهوديآكانيونانأنالسفرمنلهتضح

لهاللهأمرعصيانإلىبهأدىمما،ليهوديتهالتعصب

تلكأنيشألمإذ،أهلهالتحذيرنينوىإلىبالذهاب

،تتوب-اللهلشعبالمعاديةأشورعاصمة-المدينة

وبخهالذىالأمروهو،بغفرانهوتحظىاللهعنههافيصفح

.(11-4:6يونا!بشدةعليهالله

نينوىوأهلليونانحدثمايسوعالرباستخدموقد

مكثهاالتىليالوالثلاثأيامفالثلاثةالجيلهوآيةدرسأ

وقيامتهودفنهالربلموتمثالأ،كانتالحوتبطنفىيونان

استخدمكما.(41-12:38مت)الثالثاليومفى

درسآ،وتوبتهمايونانمناداةمعنينوىأهلتجاوب

.(11032لو)بهيومنوالمالذينلتوبيخ

السفر:أصالة-ثانيأ

فىالمسجلةالعجيبةالأحداثأدت،القولسبقكما

ليسوذلك،السفرطبيعةحولالآراءتباينإلىيونانسفر

وثلاثأيامثلاثةوبقائهليونانالحوتأبتلاعلحادثفقط

توبةعنبهجاءلماأيضأولكن،الحوتبطنفىحئآليالي

.(3:5يونا)نينوىأهل

علماءأبرزمنكثيرونالسفرتاريخيةعندافعولقد

ينكرونمنعلىالردفىالقاطعةوحجتهم،المقدسالكتاب

ويستند.بهجاءبمايسوعالرباستشهادهو،تاريخيته

يأتى.ماإلى،تاريخيتهينكرونمن

تكنفلم(3:8)"نينوىملكا)عبارةاستخدم-أ

معاصرمنوالمنتظر،للدولةعاصمةبل،دولةنينوى

."أشورملك!:يقولأنللأحداث

المدينة:اتساعوصففىالماضىالفعلاستخدام-ب

أيامثلاثةمسيرةللهعظيمةمدينةفكانتنينوىأما"

يانابالللفر-ي!نابا

طويلةمدةبعدكتبالسفرأنمعهيبدومما،(3:3)

فيه.المذكورةلأحداثامن

مننوعفيهابعباراتالمدينةاتساعيوصف-%

.(3؟3)المفالاة

التاريخى.الدليلينقصهانينوىأهلتوبةإنهـ-

بطنفىبشرىكاثنيظلأنالمحتملغيرمن-و

سليمآ.المدةهذهكلالحوت

عباراتفهناك،"نينوىملك11لعبارةوبالنسبة

ملك"أخآبا)عنفيقال،القديمءالعهدفىمشابهة

وعن،(\:21مل1)"السامرةملك"،إسرائيل

فليس،(24:23أغ2)،1دمشقملك"أرامملكبنهدد

.11نينوىملك"إنه،أشورملكعنيقالأنبغريب

المدينة،اتساعوصففىالماضىالفعلاستخدامأما

عليهكانتمايذكرالنبىأنعلىإلاشيءعلىيدلفلا

للسفر.كتابتهقبلفيهاهوكانعندما

فيهليس،أيامثلاثةمسيرةكانتبئنهاالمدينةووصف

كلقطعيسللزمهكانلماوصفهوبلاالمغالاةمنشئ

أهلها.لكلةللمناداوضواحيهاالمدينةأجزاء

قدسكانهاكلأنتعنىفلا،نينوىأهلتوبةأما

كانتتوبتهمأنيصففهو،إسرائيلإله"بيهوه"امنوا

وبينما.(4ة3يونا)المدينةبخرابالتهديدمنرهبةعن

علىيدلمافهناك،الحادثةهذهالعالمىالتاريخيسجللا

ق.م()765-972السابقالعقدففى،ذلكحدوثامكانية

وباءاناجتاحهاكما،للشمسكلياكسوفأنينوىشاهدت

هذهمثللتوقعاستعدادعلىالأهالىجعلمما،خطيران

منحدثماعرفواقدلابدأنهموبخاصبة،الأخطار

الذىبالخطرلإنذارهمجاءالذىالنبىمعمعجزات

هددوهو،أشورملوكأحدأنملاحظةمع،يتهددهم

هو،واحدإلهعلىالصلاةبقصرأمرقد،الثالثنيرارى

الثالثنيرارىحكمعاصرقديونانكانهـإذا"نبو"الإله

عقيدةأنالمحتملفمن،(.ق.م783-081)هذا

جوأوجدتقد،يونانيمتلهاكانالتىاليهوديةالتوحيد

الآلهة.متعددوثنىمجتمعفىمماملاعمةأكلر

يونانحياةفهو،صعوبةأعظميخلقالذىالحادثأما
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ي!نافىلللغر-يونافى

لاالحوتبلعومإنيقالماكثيرأإذ،الحوتبطنفى

لاالحيتانأنكما،الإنسانحجمفىجسملمروريتسع

""داجالعبريةالكلمةولكناالمتوسطالبحرفىعادةتعيش

ترجمتوقد،كبيرةسمكةتعنىداحوتأ"(المترجمة!،4)

لون""سمكةالقديمالعهدفىعديدةمرارأالكلمةنفس

مل11:22،1عد،9:2تكمثلأانظر)لنوعهاتحديد

السمكةأنالأرجح.(الخ33:1400أ!أ4:33،2

سمك!نوعمنكانتيونانابتلعتالتىالكبيرة

ؤجدتماكثيرأاالمتوسطالبحرفىتعيشالتى"القرش

علىوعلاوة،الأسماكمنالنوعهذابطونفىبشرجثث

يستحيلوهل،إلهيةمعجزةكانيونانمعالأمرفإن،ذلك

؟يثميءالربعلى

الناسمعالصومفى!المواشىالبهائممشاركةأما

سجلفقد،التاريخفىنظائرلهفأمر(8و7؟3يونان)

تاريخفىمماثلةحالة،الشهيرالمؤرخهيرودوت

الفارسية.الامبراطورية

يونانلآية"عديدةتفسيراتهناك:النبىآية-ثالثأ

(أس!،ا)ا،كيل"فيقول،(21:93مت)"النبى

فلم،بالغةرمزيةأهميةلهاحقيقةيونانارساليةكانت

العالمموقعجهةمن،إسرائيلإثارةهومنهاالهدفيكن

إلىلترمزأيضةبل،فحسباللهلملكوتبالنسبةالأممى

كلمةيقبلونعندماالمستقبلفىالوثنيينأولئكأمثالتبئى

لكلإسراثيلفىالمعدالخلاصفىنصيبهموينالون،الله

يسوعربناإنة(ح،ا*4+ه)"هودون"ويقول.الأمم

والفريسيين،الكتبةأمامايةيعملأنرفضهفىالمسيح

ثلاثةالقبرفىدفنهعننبوة"النبىيوناناية"أعطاهم

وهذا.الحوتبطنفىيونانكانمتلما،لياليوثلاثأيام

وكان،"بالمستقبلعلم"لأنه،معجزةكانذاتهفىلقولا

المسيا.أنهعلىبرهانذلكفى

السلر:وضع:رابعأ

،الصغارالأنبياءأسفاربينيونانسفريوضع-أ

النبواتمنمجموعةليسأنهحيث،بينهافريدأويبدو

إلىإرساليتهقصةهوبالحرىبل،النبويةالأسفاركباقى

علىمقصورةغيراللهنعمةأنمنإليهتشيروما،نينوى
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ي!نابىلللفر-يونابا

بينالسفروضعوقد.الأممإلىتمتدبلإسرائيلشعب

كانتالفريدةواختباراتهيونانخدمةلأنالنبويةاياسفار

عننتجوما،وقيامتهودفنهيسوعالربلموتنبويةصورة

للأمم.بركةمنذلك

أنهعلىيونانإلىعامةلضفةالنقادينظر-ب

تاريخ،حقيقتهفىولكنه،رمزيةأقصوصةأوأسطورة

وأاسطورةلاعتبارهأوذلكلرفضأساسثمةوليس

بالمعجزاتشبيهةيونانسفرفىفالمعجزات،خرافة

،المقدسالكتابأسفارسائربهاتذخرالتىالكثيرة

الحوتوابتلاع،فالنوء،الخمسةموسىأسفاروبخاصة

نينوىاأهلوتوبة،حيأالحوتبطنمنوخروجه،ليونان

البحرشقمنغرابةبأشدليست،اليقطينةنمووسرعة

والماء،السماءمنوالمن،والنارالسحابوعمود،الأحمر

الربقيامةوبخاصة،الموتىواقامةالصوانصخرةمن

و12:93مت)لهارمزأيوناناختباركانالتى،يسوع

تاريخيته،فىلاشكفالسفر.(32-11:92لو،41

يسوعالربقالهمابأنوالزعم.ذلكينفىمافيهفليس

زعمهوإنما،السفرتاريخيةعلىدليلأليس،يونانع!

كانوا(يوسيفوسيذكركما)اليهودفقدماء،باطل

والمسيحىاليهودىوالتقليدانيونانسفربتاريخيةيؤمنون

تاريخى،سفرالسفرأنمعولكن.الرأىنفسيؤيدان

لأنبياءاأسفاربينفوضعه،تاريخمنأكثرأيضأفإنه

،رمزىنبوىتاريخأنهأساسعلىهوإنما،عشرالاثنى

فىيونانفإن،منهجانبففى،متعددةالنبويةوجوانبه

الربإلىيرمز-الإشارةسبقتتكما-واختبارهخدمته

الخلاصبابوفتح،وقيامتهودفنهموتهفىالمسيحيسوع

صورةفيهالبعضيرىكما.(الأممفيهم)بماللجميع

المستقبلوفى،م07منذالقديماللهشعبلاختبارنبوية

،\:12دانيالإلىالرجوع)يمكنالضيقةزمنفىأيضأ

.(23-8:7زك،26و11:52رو

السنر:موجز:خامسأ

01(.20-1:)1وعصيانهالأولىللمرةالنبىدعوة(أ)

.(3-1ة1)الوووبومحاولته،الإلهىالأمر-1

.(7-104)النوء-2



فىيانا.للإ

.(21-1:8)فهعتراا-3

البحر.فىالنبىطرح-4

.(01-2:1)ونجاتهصلاته-5

11(.40-01)3وطاعتهالثانيةللمرةدعوقه(ب)

(4-ا:3)نينوىإلىذهابه-1

(9-5ة3)نينوىأهلتوبة-2

(3001)المدينةنجاة-3

(4-41)يونانغضب-4

.(11-4:3)لهالربتوبيخ-5

السفر.وحدة!ب()

الأصحاحفىالواردالمزمورالنقادبعضيرفض

يفقدالسفرفإن،المؤمورهذاأستبعدإذاولكن.الثانى

قسمين،إلىينقسمالسفرأنالواضحفمن.سياقه

والقسم،!الثانىالأولالأصحاحينينتمملالأولوالقسم

نأنلاحظكما.والرابعالثالثلأصحاحينايشعلالئانى

،\:2أنكما،أ3-1ة3عمليأيطابقأ11-3

إحدىوكانت،الربإلىضلى"يونانأنيذكران4:2

نأكماشكر.ترنيمةوالثانية،للربنشكوىالصلاتين

للسفر.الأساسىالسياقيهدم9-2:2استبعاد

ولكن،!صلى"يونانإنيقول2:1إنالنقالىيقول

،للنجاةوحمدشكرترنيمةبل،صلاةليسذلكيلىما

.الصلاةلبهوالشكرلأن،لهأساسلاالنقدهذاولكن

سابقةجاعتالنجاةعلىالشكرترنيمةإنالنقاديقولكما

البحرإلىيونانقذفالحوتأنيذكرلاإذنفسهاللنجاة

(ولهاوزنيوليوس)أحدهمويقول.العاشرالعددفىإلا

فىيونانوجودفكرةينفى،ه:2فىالعشبذكرأن

.الحوتبطنفىينمولاالعشبإنيقولإذ،الحوتبطن

العهدمقدمة"كتابهفى3(!+داه)يونج.جادواردولكن

منوغيرهولهاوزنأنيثبت(257صر-9491)الضديم

معنىيدركونلا،9-2:2أصالةعلىالمعترضين

فىالعشبينمولالالطبع:يونجويقول،تمامأالمزمور

النجاةعلىللشكريكنلمالمرمورهذاولكن،الحيتانبطن

منللنجاةشكرمزمورهوبالحرىبلالحوتبطنمن

أقلفيهفليس،المزمورعباراتمنواضحهوكما،الغرق

ي!نانيوبا

تشيرعباراتهكلبل،الحوتبطنمنالنجاةإلىإنتمارة

.الغرقمنالنجاةإلى

يونانيوق

تشكلالتىاليونانبلادسكانهماليونانيون)1(

إيجةبحربين،البلقانجزيرةشبهمنالجنوبىالطرف

ياواننسلمنوهم.غربآالأدرياتيكىوالبحر،شرقأ

-7و105أخ1ة4و01:2تك)نوحبنيافثابن

منالجزءهذاموضعهفى"ياوان"إلىالرجوعالرجا

فىالواقعةبلادهمتدعىكما."الكتابيةالمعارفدائرة"

الرجوعفالرجا0202أع)"هلاس"المورةجزيرةشبه

منالجزءهذامنموضعهافى"هلاس"مادةإلىأيضأ

."الكتابيةالمعارف)،دائرة

،دانيالنبوةفىبالاسم"اليونان"بلادذكرتوقد

.(8021دانيال)الاكبرالإسكندرإلىالإشارةفى

بالثقافةتتقفوامنكلعلى"يونانيين"كلمةتطلق)2(

فقد،ا!برالإسكندرفتوحاتبعدوبخاصة!اليونانية

ربوعفىاليونانيةالثقافةنشرعلىوخلفاؤههوعمل

الأوسط.الشرق

ليسمنكلعلىأيضآ"يونانيين*كلمةتطلق)3(

ويونانيين،يهودإلىالعالمانقسموهكذا،يهوديا

91أع)"أمم"لكلمةمرادفة"يونانيين"كلمةفأصبحت

1:23،01023كو01،01:21و2:1رو،\".

.(الخ11000؟2كو،2:3،3028غل،

من،يونانيينأناسةأنيوحناإنجيلفىنقرأ)4(

نأأرادوا،العيدفىليسجدواأورشليمإلىصعدواالذين

.(21و12:02يو)يسوعالربيروا

اعتنقواالذينالدخلاءمنكانواأنهموواضح

فىليسجدواالعيدفىأورشليمإلىوجا!ا،اليهودية

الشريعة.أمرحسبالهيكل

حدثأنه(ا:6)الرسلأعمالسفرفىنقرأ)5(

يغفلكنأراملهم"لأنالعبرانيينعلىاليونانيينمنتذمر

11يونانيين"كلمةأنوالأرجح،االيوميةالخدمةفىعنهن

خارجمنجا!االذيناليهودمنالمؤمنينتعنىهنا
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ئائا

باليونانية.يتحدثونوكانوا،فلسطين

الهنديةاللغاتإحدىوهى:اليونانيةاللغة)6(

السعنسكريتية،اللغةمناشتقتأنهاويغلب،الأوروبية

الإسكندرفتوحاتوبعد.وجمالهابدقتهاتمتازوكانت

وفى.الثقافةلغة!أصبحت،وغربأشرقأانتشرت،الاكبر

بدأت(..مق246-383)فيلادلفوسبطليمونعصر

الترجمةوهى،اليونانيةاللغةإلىالقديمالعهدترجمة

فىإليهاالرجوعيمكن)"السبعينيةبالترجمة"المعروفة

المعارفداثرة"منالثانىبالجزء"تاءحرف"

باللغةكتبتالجديدالعهدأسفارأنكما.(ااالكتابية

الصليب:علىالعنوانالشطىبيلاطسوكتب.اليونانية

واليونانيةبالعبرانية"اليهودملكالناصرىيسوع"

.(02و91091يو)!للاتينيةوا

يوئاا

فى"يوحانان"للاسماليونانيةالصيغةوهى

خ!ىةامرأاسموهو."حنانالربلاومعناه،العبرية

اللواتىءالنساإحدىكانتكما،أغريباسهيرودسوكيل

لو)"أموالهنمنيخدمنهوكن،الجليلمنالمسيحتبعن

8:1-3).

رافقناللواتىالنساءبينأيضأكانتأنهاوالأرجح

.جسدهوضعكيفونظرن،)القبرإلىيسوعالربجثمان

استرحنالسبتوفى.وأطيابأحنوطأوأعددنفرجعن

.(56و23:55لو)"الوصيةحسب

القبرإلىأتين،الفجرأول،الأسبوعأولوفى

مدحرجآالحجرفوجدن...أعددنهالذىالحنوطحاملات

هنوفيما.يسوعالربجسديجدنولمفدخلن،القبرعن

...براقةبثياببهنوقفارجلانإذا،ذلكفىمحتارات

هنااهوليس!الأمواتبينالحىلطلبنلماذا":لهنقالا

...الجليلفىبعدوهوكلمكنكيفذكرن01قاملكنه

وجميععشرالاحدوأخبرنالقبرمنورجعنكلامهفتذكرن

.(11-24:1لو)"كلهبهذاالباقين

يويا)يم!

يونياس(

فىالكنيسةفىالمؤمنينأحدوكان،لاتينىاسم

سلموا*:قائلأبتحيتهبولسالرسولإليهبعث،رومية

معى،اكسورين،نسيبىويونياسأندرونكوسعلى

المسيحفىكاناوقد،الرسلبينمشهورانهمااللذين

.(16:7رو)"قبلى

كانافإنهما"نسيبى!عنهمايقولالرسولأنوحيث

معمأسورينكاناوقد.(9:3روإلىارجع)يهوديين

تعنىوالعبارة..سجنهمراتإحدىفىبولسالرسول

بينمشهورينكاناوأنهما،المسيحأجلمنتألماقدأنهما

كو1إلىارجع)"الرسل"لكلمةالوإسعبالمعنىالرسل

.(2:25فى،4:11أف،8023كو15:7،2

الرسولقبل،بالمسميحآمنواالذينأوائلمنكاناكما

بولس.

"اعيوياد

الرب!ومعناه،!يهوياداع!اختصار،عبرىاسم

وهوة،"يعلم

بنمشلاممعاشتركالذىفاسيحبنيوياداع)1(

هما"،نحمياعصرفىالعتيقالبابترميمفى،بسوديا

.(3:6نح)"وعوارضهوأقفالهمصاريعهوأقاماسقفاه

:12نح)يشوعوحفيداألياشيببنيوياداع)2(

"يلوع"!لدالذىيوناثانولدويوياداع(11و01

إلىا!برالاسكندرقدومعندللكهنةرئيسأكانالذى)

مما،الحورونىلسنبلطصهرأأبنائهأحدوكان،فلسطين

.(13028نح)يطردهنحمياجعل

يوياريبا

وهو؟،"يحمىالرب":معناهعبرىاسم

إلؤإلىعزراأرسلهمممنفهيمرجليوياريب()1

لبيتبخداملهلطتوا"كسفيا"المسمىالمكانفىالرأس

.(17و8:16عز)لربا
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يوياقيع

عدايا،وأبو،الشيلونىبنزكريابنيوياريب(2)

منالعودةبعدأورشليمفىسكنواممنيهوذابنىمن

.(5ة11نح)البابلىالسبى

بيتفىخدمالذىالكاهنيدعياأبويوياريب)3(

هوجدهولعل.(\.:11نح)نحمياأيامفىالرب

للخدمةالأولىالقرعةلهوقعتالذىالكاهن"يهوياريب"

يمكن)(24:7أخ1)الملكداودأيامفىالرببيتفى

دائرة!منا!زءهذافى"يهوياريب"إلىالرجوع

.(!الكتابيةالمعارف

يوياقيم8

اختصارفهو*يقيمالرب"معناهعبرىاسم

وأبو،الكاهنيوصاداقبنيشوعابنوهو"يهوياقيم*
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و12:01نح)نحمياأيامفىالعظيمالكاهنألياشيب

فى"يهوياقيم*إلىأيضأالرجوعويمكن.(36و12

."الكتابيةالمعارفد)ئرة"منالجزءهذامنموضعه

يوياكين4

وابن،يهوذاملكا"يهولاكين"مختصرعبرىاسم

حزقيالنبوةفىالاسمبهذاويذكر،يوشيابنيهوياقيم"

الرجوعفالرجا"كيناهو"أدضأوشممى(1:2حز)

دانرة*منالسابعالجزءمنموضعهفى"كيناهو*إلى

!ا.الكتابيةالمعارف

التر."لفلهالربأعاننالصوإلر

ولمهولنم
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